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   ]باب اخلطأ يف الدماء[
صود لفاعله  وهو ما مسببه غري مق; فينبغي تعريفه, له حكم خيصهواخلطأ يف الدماء
ا غــريه  إنــام قــصد بــه حــر; فيخــرج قتــل حــر حمــرتم بفعــل,)1( عنــهيباعتبــار صــنفه غــري منهــ

                                     
 واخلطـأ : قـال,وسـبب العمـد هنـا,  وعـىل فعـل العمـد, قتـل العمـد عـىلطَّالـشيخ تكلـم : َّالرصـاع قال )1(

  .سيأيت يف دياهتا وهو هذا
  .ًهو ما مسببه غري مقصود لفاعله ظلام :قال
ت, فينبغي تعريفه, بعد ذلك له حكم خيصه:قال   . فذكر ما رأ
 إذا رمــى : وهــو القتــل أو اجلــرح غــري مقــصود لفاعلــه مثالــه; الفعــل الــذي مــسببه:أي) مــا مــسببه: (قولــه
 القتــل غــري  ألن املــسبب وهــو;خطــأ فقتــل الرجــل قتــل , فقتلــه أو جرحــه,ً فأصــاب رجــال,ا بــسهمًطــائر

 ومـا نكـرة , وغـري مقـصود خـرب عـن مـسببه, فأصـاب قتـل رجـل, بل قصده لطـائر;مقصود لفاعل سببه
  .موصولة

 أو متييـــز مـــن نـــسبة املقـــصود إىل , أو مفعـــول مـــن أجلـــه, حـــال مـــن الـــضمري يف املقـــصود;)ًظلـــام: (قولـــه
  .ً أن املسبب غري مقصود للفاعل يف حالة كون املسبب ظلام: معناه;ضمريه

 فـإن يف ذلـك شـبه العمـد ال , كقـذف األب ولـو بحديـدة فـامت: يعنـي, فيخـرج شـبه العمـد:َّالـشيخقـال 
ـــه فعـــل مقـــصود ظلـــام;ديـــة اخلطـــأ  فـــال حيـــل لـــه رميـــه ; فـــإن األب وإن مل يقـــصد قتـــل ولـــده, بـــاإلطالقً أل

  . لكان حده غري مطرد;ً ظلام: فلو مل يزد قوله,بيشء فيه مظنة قتله
ـه , خرج ما ذكره من شـبه العمـد;)ًظلام( : وإن بقوله,طذي يفهم من كالمه هذا ال): فإن قلت(  وأ

 فـإن خـرج مـا , مـن الـضمري إىل الفاعـلً حـاالً إن صح ذلك يكون ظلام: فيقال عليه,طأال يدخل يف اخل
ـه خطـأ إذا قـصد عـني إنـسان ظلـام  وال يـصح , فـامت إنـسان مـن رضبـه,ًذكر فيه خيرج عنه مـا ذكـر بعـد أ

ــــه فعــــل مقــــصود غــــريه ظلــــام: وتأمــــل قولــــه, فتأملــــه, يف اخلطــــأ بغــــري مــــا أخرجــــه مــــن الــــصورإدخالــــه  ً أل
ضا وما فائدة ذكر اإلطالق يف كالمه ,باإلطالق   .ًأ

ته م  عـن مبيـضته ن نسخة من بعض تالمذته بخط نقـل يلوبعد أن رشحت هذا الرسم املذكور كام رأ
 ونـــصه مــا مـــسببه غـــري مقــصود لفاعلـــه باعتبـــار ,هــذامــا حـــصل يل العلــم بـــأن الرســـم املــذكور فيهـــا غـــري 

  .صنفه غري منهي عنه
  . فلنرش ملا فيه بعد, كام ذكر يف غريها, ومل يذكر شبه العمد,)إلخ... فيخرج قتل حر حمرتم(: ثم قال

   .بن فالنا وقتل حر حمرتم كذب قصده من حيث كونه فالن :طثم قال 
ــه عمــد;اً عــدوان حــر مــسلم بفعــل إنــام قــصد بــه حــر غــريه:وقيــل  ومل , ولــذا اقتــصوا ممــن قتــل خارجــة; أل

= 
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ه عمد;اًعدوان   . ومل يلتفتوا إلثبات, ولذا اقتصوا من قاتل خارجة; أل
 فـإن ثبـت قـصده بفعلـه قتـل غـري آدمـي مـات , وأراد اهللا خارجـة,اًأردت عمـر: قوله
 ومقتـىض ,ً وأحرى لو كان إنام قصد إتالف مال غـري حيـوان ظلـام, فالظاهر خطأ,به غريه

 يريــد بــه قتــل ;ا بطريــق أو غــريهًمــن وضــع ســيف:  قــول ابــن القاســم,قــول البــاجي إثــر نقلــه
 فالديــــة عــــىل عاقلــــة ;بــــه غــــريه وإن عطــــب , قتــــل بــــه; فــــإن عطــــب بــــه ذلــــك الرجــــل,رجــــل
   . فحكمه حكم اخلطأ; فأصاب غريه, يريد قتله;ً كام لو رمى رجال,اجلاعل

 =                                     
ا ً حيقــق بـه أن مــن قتــل شخــص: أو أراد اهللا خارجــة هــذا الكـالم منــه,اً أردت عمـر:يلتفتـوا إلثبــات قولــه

ه فالن ظنً   . فإذا به غريه فهذا حكمه حكم العمد وهو خارج من حد اخلطأ,بن فالناا منه أ
ــضا ًعمــداا فإنــه ًفعــل قــصد حــر غــريه عــدوان حمــرم الــدم بٌّوكــذلك إذا قتــل حــر وهــو خــارج مــن احلــد , ًأ

  .ا وأراد اهللا خارجةً أردت عمر: ومل يلتفتوا إلثبات قوله, ولذا اقتصوا ممن قتل خارجة: قال.بالقيد
 وأخــرى إذا قــصد , فالظــاهر أهنــا خطــأ: قــال; وإن قــصد بفعلــه قتــل غــري آدمــي فــامت بــه آدمــي:ثــم قــال

 ويــدخل يف اخلطــأ إذا مل , وهــذان داخــالن يف رســم اخلطــأ, واألحرويــة ظــاهرةًلــامإتــالف غــري حيــوان ظ
  . وغري ذلكي ونشأ عنه قتل آدماً مباحً وكذلك إذا قصد فعال, أحرى وأوىلً أصالًيقصد فعال

 ومل يظهــر للمبتــدأ يف كالمــه ,ومل يظهــر لنــا فيــه فهــم,  حيتــاج إىل فهــم صــحيحاًثــم ذكــر عــن البــاجي كالمــ
 واهللا ســـبحانه يـــسهل فهمـــه فلنرجـــع إىل رشح مـــا يف , ووجـــدت فيهـــا مثـــل هـــذا, املبيـــضةخـــرب ونظـــرت

  .املبيضة واالهتامم به أوجب
  .)لفاعله مثل ما قدمنا: ( إىل قوله,)ما مسببه: (قوله
ا غـــري ًالـــضمري يعـــود عـــىل الفعـــل ومعنـــاه أن اخلطـــأ هـــو مـــا كـــان الفعـــل فيـــه مـــسبب) باعتبـــار صـــنفه: (قولـــه

 فـصادف غـريه مـسببه ;فعل باعتبار صنف الفعل فالفعل إذا كان فيه قصد قتـل آدمـيمقصود لفاعل ال
ـه ; فهـو عمـد ال خطـأ بخـالف إذا قـصد قتـل طـائر فـامت رجـل;مقـصود باعتبـار قتـل صـنف اآلدمـي  أل
  .غري مقصود باعتبار صنف الفعل

 وهـو صـفة للفعـل  عنـه زاد ذلـكيوال خيـرج بغـري زيـادة غـري منهـ, وملا كان شبه العمـد يقـصد إخراجـه
قـــف العقــل;فخــرج ذلـــك لكــن أشـــكل كالمــه ملـــا قـــال فيــه الظـــاهر خطــأ فتأملـــه ـــه مــن موا  وهنـــا مـــا , أل

  .حيتاج إىل نظر وتأمل
 وهـــو إذا , الرســـم غـــري مــانع لـــدخول بعــض صـــور العمــد فيـــه::  قيـــل للــشيخ:قــال بعـــض تالمذتــه

ــه قــال فيهــا.رضبــه بلطمــة  فأجــاب بــأن الباعــث لــه عــىل .ارب يقــتص مــن الــض: فإنــه مل يقــصد قتلــه مــع أ
  . واهللا سبحانه أعلم, واستحسنه بعض تالمذته,اللطمة هو السبب ال الرضب سبب فتأمل هذا
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ُقلت ـه ; فـإذا هـو غـريه, فـرضبهً وأن مـن قـصد قتـل رجـل ظلـام, هـذا يؤيـد مـا قلنـاه:ُ  أ

  . هذا نص قوله يف ترمجة جامع العقل,خطأ
 , يظنـه غـريهًعمـدا ًل رجـالقبله يف ترمجة مـا يوجـب العقـل عـىل الرجـل مـن قتـ: وقال
 ومـىض مثلـه يف مـسلم قتلـه ,ال قـصاص فيـه:  قـال حممـد, مل يكـن فيـه قـصاص;ممن لـو قتلـه

  .)1( ومل يقد بهغ فوداه النبي ;اًاملسلمون يظنونه مرشك
ُقلـــت ـــه غـــريه إن قـــصده ظلـــام:ُ ـــه فـــالن فتبـــني أ  فلـــو , وإال فخطـــأ, فعمـــدً فاملقـــصود أ

 ففــي لــزوم ديــة كــل مــنهام عــىل عاقلــة ,ا مهــا وفرســامها فامتــ,اصــطدم فارســان حــران خطــأ
  . أو نصفيهام فقط قوالن هلا, وقيمة فرس كل واحد منهام يف مال اآلخر,اآلخر

َّن القــصارولعيــون مــسائل ابــ  يف , مــع خترجيــه اللخمــي عــىل قــول أشــهب,عــن أشــهب ُ
حدمها فقـط  وإن مات أ,حافري بئر اهنارت عليهام عىل عاقلة كل منهام نصف دية اآلخر

  .وهو أحسن ملشاركة كل منهام يف قتل نفسه:  قال,فعىل عاقلة الباقي نصف ديته
ُقلت ه أبو عمران لروايته ول:ُ  وهو ظـاهر قبـول الطرطـويش احتجـاج ,َسحنون وعزا

ا اطلعـوا عــىل أســد ً فوجــد قومــ, إىل الـيمنغ بعثــه النبــي طا ً أن عليـ:الـشافعي بــام روي
بــع, فتعلــق بثــان فتعلــق الثــاين بثالــث, فــسقط رجــل فيهــا,ســقط يف بئــر  , فتعلــق الثالــث برا

 فهــــم أوليــــاء اآلخــــر ; ومــــاتوا مــــن جــــراحهم, وقتــــل األســــد بعــــد جرحــــه إيــــاهم,فــــسقطوا
  . فنهاهم عيل,واألول بالقتال

 ربعهــا ; والديــة كاملــة لــألول,امجعــوا مــن القبائــل ربــع الديــة وثلثهــا ونــصفها: وقــال
ه هلـك ومـن فوقـه ثالثـة ـه هلـك ومـن فوقـه اثنـان;ين ثلثهـا وللثـا,أل  وللثالـث نـصفها , أل

ـــــــــــــه هلـــــــــــــك ومـــــــــــــن فوقـــــــــــــه واحـــــــــــــد بـــــــــــــع ديـــــــــــــة كاملـــــــــــــة,أل    فلـــــــــــــم يرضـــــــــــــوا فـــــــــــــأتوا , وللرا
  .)2( فلقوه عند املقام فأخربوه فأجازه,غالنبي 

                                     
ذكــــر مناقــــب , نكتــــاب معرفــــة الـــصحابة ) 5622: ( رقـــم−3/427:  أخرجـــه احلــــاكم يف املــــستدرك)1(

بـــــاب املـــــسلمني يف كتـــــاب القـــــسامة ) 16255: ( رقـــــم−8/132: والبيهقـــــي, طحذيفـــــة بـــــن الـــــيامن 
  .يقتلون مسلام خطأ يف قتال املرشكني يف غري دار احلرب أو مريدين له بعينه حيسبونه من العدو

) 16175: ( رقـــم−8/111: والبيهقـــي يف الكـــربى, )573: ( رقـــم−1/77:  أخرجـــه أمحـــد يف املـــسند)2(
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 وذكره البزار بنحو هذا اللفـظ ,كذا ذكره الطرطويش يف تعليقته وسكت عنه: ُقلت
حـــنش هـــذا يقـــال لـــه حـــنش بـــن ربيعـــة يكنـــى أبـــا : ق قـــال عبـــد احلـــ,عـــن حـــنش بـــن املعتمـــر

 وقـال البـزار يف , ال أراهـم حيتجـون بحديثـه,اًا صـاحلًكـان عبـد:  قال أبو حاتم فيـه,املعتمر
  .هذا ال نعلمه يروى إال عن عيل وال طريق له إال هذا: حديثه

 أرى أن قتـل كـل ,وتوجيهه أن من أوجب يف املصطدمني عـىل كـل عاقلـة ديـة: ُقلت
 ألن فعــــل املقتــــول ال ; ال إىل فعــــل القاتــــل واملقتــــول,ا لفعــــل صــــاحبه وحــــدهًام مــــضافمــــنه

 ومـــن , فـــصار كالعـــدم واخـــتص باإلجيـــاب فعـــل صـــاحبه,يوجـــب عـــىل عاقلتـــه ديـــة نفـــسه
 ;ا إىل فعـــــل القاتــــــل واملقتــــــولً رأى القتـــــل مــــــضاف,أوجـــــب عــــــىل كـــــل مــــــنهام نـــــصف الديــــــة

  .الستوائهام يف السببية يف اخلارج
 وذلــك ,ا نــصف ديتــه عــىل عاقلتــهً كــان كــل واحــد موجبــ;اًا إلــيهام معــًضافوإذا كــان مــ

 إذا تقــرر , ويبقــى لــه نــصفها, وهــو النــصف املــضاف إىل فعلــه, فيــسقط نــصف ديتــه,باطــل
 ألن سبب قتلهم جرح األسد املسبب عـن اسـتقرارهم يف قعـر ;هذا اتضح حكم األربعة

  .قعرها واستقرارهم به مسبب عن متاسكهم إىل جهة ,البئر
ه ممسك بجهة قعرهـا للثـاين مبـارشة; مشارك يف ذلك ثالثتهمفاألول  والبـاقيني , أل

 , ففـــي إمـــساكه مـــن ثلثـــه مبـــارشة,بواســـطة فلـــه مـــن ســـبب الـــسقوط لقعرهـــا ثالثـــة أجـــزاء
 فسقط من ديتـه كـسقوط النـصف يف , فله من سبب موته ثالثة أجزاء,والباقيني بواسطته

  .املصطدمني يبقى له ربعها
  . فله من ديته ثلثها; مع الباقيني كذلكالثاينو

  . مع الرابع كمصطدمنيوالثالث
ه غري مشارك يف سبب موته;وكون الرابع له دية كاملة واضح  ألن إمساكه إنـام , أل

  .كان للغلق
 =                                     

  .2200 −5/448: والطحاوي يف مشكل اآلثار
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بـــع ديـــة,ووجهـــه ابـــن العـــريب يف ســـورة ص  وعليـــه , بعـــد أن خطـــب عليـــه بقولـــه للرا
 وعليـــــه لالثنـــــني الـــــذين قـــــتلهم , وللثـــــاين ديـــــة,ين قـــــتلهمثالثـــــة أربـــــاع ديـــــة يف الثالثـــــة الـــــذ

ا ً لقتلـه واحـد; وللثالث دية وعليه للرابع نـصف ديـة, يبقى له ثلث دية,باملجاذبة ثلثا دية
قـل مـا بقـي, فوقعت املقاصة; يبقى له نصف دية,باملجاذبة  ويـرد بـأن رشط , وغـرم العوا

 ; والغـارم العاقلـة,الديـة الورثـة ومـستحق ,املقاصة أن يكون مـستحق الطلـب هـو الغـارم
ه إنام ينتج,فبطل رشط املقاصة   . وبأ

 وهـذا , إذا كان معناه قتل ثالثة مع ثالثـة,قتل ثالثة أن عليه ثالثة أرباع الدية: قوله
 ولــو عــدت جماذبتــه , ألن جماذبتــه إنــام كانــت لفــوق,اً ألن األعــىل مل يقتــل أحــد;غــري صــادق
  .كاملة فتأمله مل تصح له دية اًمع فعله سبب

 وعــىل عاقلتــه , ففــي مالــه فــرس لآلخــر; إن ســلم أحــدمها بفرســه:ويف الرواحــل منهــا
 ,وسواء كان املـصطدمان راكبـني أو ماشـيني أو بـصريين أو نـزيلني:  ابن شاس,دية راكبه

 فيــــه حكــــم , فهــــو عمــــد حمــــض; فــــإن تعمــــد االصــــطدام,ا وبيــــده عــــصاًأو أحــــدمها رضيــــر
فسهام بفصل وليهام ولو كانا صبيني رك,القصاص   . إال يف القود, فهام كالبالغني,با بأ
 ال يشء يف اصــــطدام الــــسفينتني إن كــــان لغالــــب مــــن الــــريح ال يقــــدرون عــــىل :وفيهــــا

  . ولو قدروا ضمنوا,دفعه
  . الديات عىل عواقلهم: وقيل, يريد يف أمواهلم:الصقيل
زيـــةالبـــن القاســـم يف : اللخمـــي  فلـــم ,كـــوا أو غرقـــوا هل; إن كـــانوا إن حبـــسوها:َّاملوا

 ولـيس هلـم طلـب نجـاهتم , والديات عىل عـواقلهم, ضمنوا األموال يف أمواهلم;حيبسوها
  .بغرق غريهم

قــــول ابــــن احلاجــــب يــــوهم أن حكــــم الفارســــني والــــراجلني : قــــال ابــــن عبــــد الــــسالم
 ومل يقــدرا , فــإن الفارســني إذا مجــح فرســامها هبــام, ولــيس كــذلك,خمــالف حلكــم الــسفينتني

 هـل هـو جلمـح , إال أن الفرسـني إذا جهـل أمرمهـا, فكان عنـه تلـف مل يـضمنا;فهامعىل رص
  . ويف السفينتني عىل العجز,? أو ال محل عىل القدرة?يقدران عىل رده
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ـه مـن أمـر غالـب:وقول أشهب يف السفينتني  فـال ,أخرقـوا فيـه  ال مـن أمـر, إن علم أ
  .ة بني الفارسني والسفينتني فذلك عليهم ظاهره التسوي; وإن مل يعلم,يشء عليهم
 مل يـضمنا يـرد بقوهلـا يف ;إذا مجحت فرسامها هبام ومل يقدرا عـىل رصفهـام: قوله: ُقلت
 وبقوهلــــــا يف , فهــــــو ضــــــامن;ا فعطــــــبًإن مجحــــــت دابــــــة براكبهــــــا فوطئــــــت إنــــــسان: الــــــديات
 ألن ; فراكبــه ضــامن; فحمــل بــصاحبه فــصدم, إن كــان يف رأس الفــرس اعتــزام:الرواحــل

 إال أن يكــون إنــام نفــر مــن يشء مــر بــه يف الطريــق , ومجحــه مــن راكبــه وفعلــه بــهســبب فعلــه
 فــذلك عــىل الفاعــل ; وإن فعــل بــه غــريه مــا مجــح بــه, فــال ضــامن عليــه;مــن غــري ســبب راكبــه

  . فهذا هو الفرق بينهام,السفينة الريح هي الغالبة ويف
ا إال أن ًلقـــ هـــو مـــن راكبـــه مط,فهـــذا كـــالنص عـــىل أن مـــا تلـــف بـــسبب اجلمـــوح: ُقلـــت

ه من غريه خالف   .يعلم أ
ـــه ال ضـــامن عليـــه فيـــه فتأملـــه;مـــا تلـــف بـــاجلموح ومل يقـــدر عـــىل رصفـــه: قولـــه  ومـــا , أ

 بعـد أن نقـل عـن مالـك وابـن القاسـم ,َّاملوازيـةعنه مـن  َّالشيخ كذا نقله ,ذكره عن أشهب
َّدونةمثل ما يف امل   . وقول أشهب خالف,َ
 وديـــة احلـــر يف رقبـــة , فـــثمن العبـــد يف مـــال احلـــر;إن اصـــطدم حـــر وعبـــد فامتـــا: وفيهـــا

 وإال فــال يشء لــسيد , كــان يف مــال احلــر; إن كــان يف ثمــن الغــالم فــضل عــن الديــة,الغــالم
  . وإن كانت دية احلر أكثر مل يكن عىل السيد يشء,العبد

 ويف نــــوازل , فيكــــون بقيــــة الديــــة فيــــه,إال أن يكــــون للعبــــد مــــال: عــــن حممــــد َّالــــشيخ
َأصـــبغ ْ  أو إســـالمهام , وخيـــري الـــسيد يف افتكـــاك قيمتـــه بديـــة احلـــر,يمـــة العبـــد يف مـــال احلـــرق: َ
  . مل يكن ملواله احلر غريها; فإن أسلمهام,فيهام
ْبن رشدا  أن سـيد العبـد :ابـن القاسـمَسـامع هذا يأيت عىل مـا مـىض يف أول رسـم مـن : ُ

 إذ لو ,ؤجلة يف ثالث سنني يف أن يسلمه هبا أو يفتديه هبا م,خيري يف جنايته عىل احلر خطأ
َّدونـــة كـــام قـــال يف امل, لوجـــب أن يكـــون مقاصـــة بالقيمـــة;مل تكـــن مؤجلـــة لـــو :  ابـــن شـــاس,َ

  . ضمناه; فإن وقع أحدمها عىل يشء فأتلفه, فكاصطدامهام; فانقطع فتلفاًجبذا حبال
زيــــةعــــن  َّالــــشيخيؤيــــده نقــــل : ُقلــــت  إن اصــــطدم فارســــان فــــوطئ :واملجموعــــة َّاملوا
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لـو طـرأت مبـارشة ثـم أخـرى عـن :  ابـن احلاجـب,ىل صبي فقطع أصبعه ضمناهأحدمها ع
   وإال قـــــــدم األقـــــــوى , وال قـــــــصاص يف اجلـــــــرح مـــــــا مل يتعمـــــــد املثلـــــــة,اً قتلـــــــوا مجيعـــــــ;ممـــــــاألة

  .وعوقب اآلخر
 كقتـــل ; إن قتـــل اجلامعـــة بتعـــاوهنم عـــىل قتـــل:تقـــدم الكـــالم مـــن نقـــل اللخمـــي: ُقلـــت

ورها مـــن واحـــد يفعـــل مـــثلام فعـــل ويقتـــل مـــع  كـــصد, فـــصدور املثلـــة مـــن أحـــدهم,واحـــد
  .سائرهم

 لو جرح األول وحز الثـاين ,إذا طرأت مبارشة عىل مبارشة قدم األقوى: ابن شاس
  .الرقبة قتل الثاين

 ولو ,قتل الضارب وحده ,من رضبه رجل ولكزه آخر: َسحنونللشيخ عن : ُقلت
 , وقطــع القاطعــان,تــل قتــل القا; ورضب اآلخــر عنقــه, واآلخــر رجلــه,قطــع أحــدهم يــده

فــذ أحــدمها مقاتلــه  وعكــسه , ففــي قتــل األول وعقوبــة الثــاين; وأجهــز عليــه اآلخــر,ولــو أ
  .سامعا حييى وأيب زيد ابن القاسم

ْبــن رشــدا  ووجــه , لكــان لــه وجــه;ا الشــرتاكهامًيقــتالن معــ:  ولــو قيــل,األول أظهــر: ُ
ه معدود يف مجلة األحياء تل من بلغ بـه املـرض مـع الكـرب  كام لو ق, يرث ويويص,الثانية أ

ه ال تتامدى حياته معه,إىل حال   . يعلم أ
فــــذت مقاتلــــه ال جتــــوزَّوصــــية  أن :َســــحنونوعــــن   ال يــــرث وال ; فعــــىل قولــــه,مــــن أ

أن ال يـــرث وال ;  يقتـــل بـــه األول: وقيـــاس قـــول ابـــن القاســـم, وال يقتـــل بـــه قاتلـــه,يـــورث
ه يرث ويـورث:عيسىَسامع  وله يف ,يورث :  ثالثهـا,صل يف املـسألة ثالثـة أقـوال فيتحـ, أ

  .التفرقة بني القصاص واملوارثة وهي أحسن األقوال

  باب فيما يوجب الضمان من األسباب [
  ]اليت يقصد بها التلف

 فيها هـالك ًعمدا إن كان , لزوم الضامن بالسبب العري عن قصد التلف:واملذهب
  .الصبي بسالح يمسكها من خطأ دافعها فيكفر
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ا يقـــوى ً كـــأمره لـــه يناولـــه حجـــر,إال أن يقـــدر عـــىل إمـــساكها: ن املجموعـــةالـــصقيل عـــ
ــه ال يقــوى عليهــا;اً أو ال يــضمن يف الدابــة مطلقــ,عليــه  ولــو محلــه عــىل دابــة فــام أتلفتــه , أل

  .عىل الصبي أو عاقلته إن بلغ الثلث
  والــسيد بــام غرمــا عــىل, ويف رجــوع العاقلــة,ا فجنايتــه يف رقبتــهًولــو كــان عبــد: حممــد

َأصـــبغ وعليـــه قـــول أشـــهب مـــع حممـــد و,عاقلـــة احلامـــل ْ  وعـــىل ,وابـــن القاســـم مـــع روايتـــه َ
  . واألرش إن أشكله,الرجوع يرجع السيد باألقل من قيمته

  . فباألقل مما دفع وأرشه; وإن فداه:الصقيل
كـــر روايـــة ابـــن , فعـــىل احلامـــل;وكـــذا لـــو ســـقط عـــن الدابـــة عـــىل مـــن قتلـــه: أشـــهب  وأ

  . بلغاه عنه وقال إنام,القاسم
 إن كـان بـأمر ,ا فـامت بجريـهًا جيـري فرسـومثله قول ابن القاسـم مـن أمـر صـبي: حممد

ه بأمره عاف عن ديته;أيب زيدَسامع  وأمر غري األب لغو يف , فال يشء عليه;أبيه   . أل
ْبن رشدا   . فلها ثلث الدية;لو كانت له أم: ُ

 أو ,ويل القتيـل اتبـاع عاقلـة اآلمـر ول, فعىل اآلمر; ومات جمريهًولو قتل رجال: حممد
 فعـىل اآلمـر لربـه قيمتـه مـع األقـل ;اً ولـو كـان عبـد, فرتجع عىل عاقلة اآلمـر,عاقلة الصبي

 يلـزم عـىل ;نه بإذنه عاف عن ديته وعن قيمتهإ : فإن قيل عىل تعليله, أو من األرش,منهام
ه عن يشء قبل وجوبه;يف هذا األصل أن عفوه لغو َسحنونقول    . أل

  . عدم عمد اآلمر إلذن األب;َسحنون الحتامل كون العلة عند :ُقلت
 إال أن , وعليها مؤخر ومقدم عـىل عاقلتـه, ما أهلكت الدابة بيدها أو رجلها:وفيها

 والــــصبي , فعــــىل املــــؤخر فقــــط; فعلــــيهام إال أن يعجــــز املقــــدم عــــن ردهــــا;حيركهــــا املــــؤخر
  .الضابط الركوب كالكبري وغريه كمتاع

 , إن مل يكـن سـائق وال قائـد, والنائم عليهـا ككبـري منتبـه,لصغري غري ضابطوا: حممد
  .بسبب فاعل  فعليه دوهنام ونفحها كذلك جبار إال;فإن كان أحدمها

 فالـسائق أحـق ;إن كدمت أو نفحت ال بسبب من أحـد: الباجي ملحمد عن أشهب
 ولــو رضهبــا , إن دعوهــا ســوقها بزجــر أو رضب أو نخــس,بالــضامن مــن القائــد والراكــب
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كبـــان يف حممـــل وال قائـــد  وكـــذا القائـــد إن انتهرهـــا و, ضـــمن;الراكـــب برجلـــه فكـــدمت الرا
  .كراكب

إن دفعهـــا :  أشـــهب,فـــقء عـــني بحـــصاة طـــارت مـــن حتـــت حـــافر دابـــة جبـــار: أشـــهب
  .حافرها فعىل راكبها

 ولــو , ومــن موردهــا جبــار,مــا أتلفــت دابــة انفلتــت مــن يــد رجــل عــىل عاقلتــه: حممــد
  .ها له فذهب ليحبسها فقتلته فجباربسنادى من حي
  . انفلتت منه فعىل عاقلة من,ًا صغرياا أو حرًإال أن يكون املأمور عبد: حممد

َأصبغابن حبيب عن األخوين و ْ  ال ,ما أتلف الفلـو يتبـع أمـه جبـار: عن ابن القاسم َ
  .عىل راكبها وال قائدها

معـا مـع راكـب فعلـيهام دونـه مـا  كراكـب مـا فيـه ولـو اجت, قائد القطـار وسـائقه:وفيها
  .عىل الثالثة:  أشهب, فعليه فقط إن مل يشاركه أحدمها فعليهام,مل يتسبب

  .يريد أن الراكب شاركهم يف سبب فعلها: َّالشيخ
  . ظاهر لفظه خالفه:الصقيل
  . فعىل عاقلة األجري; فسقط محلها عىل من قتله,إن ساق أجري دابة: وفيها

 فعــــىل احلامــــل إال أن يكــــون مــــن قــــوده مــــا ,عليهــــا غــــريهإن محلــــه : حممــــد عــــن أشــــهب
  . فذلك عليه;يطرح املتاع من خرقه

ْبـــن رشـــد فـــرسها ا:ُقلـــت ـــُ  ;إن ســـقط محـــل عـــىل جاريـــة بالـــسوق: ابـــن القاســـمَسامع  ب
  . ومل حيك قول أشهب,فاحلامل ضامن
  واألعمـى عليـه, فوقع يف يشء,إن قاد بصري أعمى: والواضحة َّاملوازيةعن  َّالشيخ

  . فديته عىل عاقلة األعمى;فقتله
  . يف جريه عىل االصطدام نظر:ُقلت

زيـــةعـــن  َّالـــشيخ  وانكـــرست ســـن الـــساقط فقـــول ,ملـــن ســـقط عـــىل رجـــل فـــشجه: َّاملوا
 , فزمحـه آخـرً وسـنه هـدر ومـن مـر بجـازر يقطـع حلـام,عىل الساقط دية املوضحة: أصحابنا
 وترجـع بـه , عـىل عاقلـة اجلـازرذلـك:  فقيل; يده حتت فأس اجلازر فطرح أصابعهفوقعت
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  .عىل عاقلة الطارح
 ولــو عــىل الطريــق جبــار إال ,حممــد عــن بعــض أصــحابنا مــا هلــك بنفــور دابــة مــن نــائم

  .أن يكون من حركته
 ال ; ثــم خــاف املــوت فرتكــه,ا فأخــذهًمــن طلــب غريقــ: وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم

  . ذلك ضمن ديته; ولو ذهب يعلمه العوم فناله,يشء عليه
ْبن رشدا   .يريد عىل العاقلة: ُ

 قـال , ويف بعـض جمـالس ابـن القاسـم خالفـه فـيام يـشبهه,عـن حممـد َّالـشيخ زاد :ُقلت
 فلــام خــاف عــىل نفــسه مــن , فــداله ورفعــهًفــيمن تــردى يف بئــر فــصاح برجــل يــديل لــه حــبال

  . ضمنه ومل يعجبنا;رفعه خاله فامت
 إنــام ;هام بــأن موتــه يف الغريــق ويفــرق بيــن, يريــد خــالف قولــه يف طالــب الغريــق:ُقلــت

 ورافعـه مـن البئـر مـشارك بـسقوطه مـن ,هو بنفس ما كان عليـه دون رشكـة الطالـب بفعـل
  .لو انقطع احلبل مل يضمنه:  وقال, ولذا ذكره الصقيل غري ذاكر فيه تنافيا,فعل رفعه

 ً وربــط حــبال, يف بئــر لطلــب محــام بحبــلًمــن دىل رجــال: وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم
 فـرتك احلبـل , فخيش الرجـل عـىل نفـسه,اً فخر الرجل ساقط,شبة فانقطع حبل اخلشبةبخ

 , بـــأخرى مربوطـــة بـــصخرة, وال يـــشبه مـــن طلـــب ربـــط الـــسفينة خـــوف غرقـــه,فعليـــه ديتـــه
 , فخـاف رهبـا الغـرق, فلـام ربطهـا جـرت الثانيـة األوىل, ثـم أجابـه,فأبى رهبا خوف الغـرق

  . عليه ال يشء;فقطع ربط الثانية هبا فغرقت
ْبــن رشــدا ــه يف البئــر غــر الــرابط مــن داله بإمــساكه أحــد احلبلــني: ُ  فــضمن ,والفــرق أ

ـــــه خـــــاف عـــــىل نفـــــسه,بإطالقـــــه احلبـــــل  , ألن فيـــــه شـــــبهة عمـــــد; والديـــــة يف مالـــــه, لزعمـــــه أ
  . إنام ربطه رجاء النجاة من الغرق;وصاحب السفينة مل يغر بفعله من ربطه

 فغرقــت ومــات الولــد , يف ســفينة معــه,ذهنــاوســمع يف عبــد محــل ابنــه مــن حــرة دون إ
  . ال يشء عليه هلم; فطلبته أمه وأولياؤها بذلك,دونه
ْبن رشدا ه مل جين عليه بذلك: ُ   . ألن اهللا أباح ركوهبا;أل

ه متعمد يف أخذه; األظهر أهنا جناية:ُقلت لـيس :  يؤيده قوهلا يف إرخـاء الـستور, أل
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مـــن :  وســـمعه عيـــسى, أحـــق هبـــم حـــرة كانـــت أو أمـــة واألم,العبـــد يف انتقالـــه بولـــده كـــاحلر
 فعقلــه عــىل ; إن كــان إنــام اتقــاه دون رده بــيشء, فرجــع عــىل مــن قتلــه,ا رمــي بــهًاتقــى حجــر

  . فديته عليه; وإن دفعه عن نفسه بيشء حتى أوقعه عىل غريه,الرامي
ْبــن رشــدا طــأ  وهــو مــن اخل, فعــىل الــراد العقــل,إن اتقاهــا بيــده:  قــال,مثلــه روى عــيل: ُ
َأصبغوقال  ْ  كـام لـو طلـب , وإن دفـع الرميـة إذ النتفـى الرميـة إال بـدفعها,بـل عـىل الرامـي: َ
 , فهـو مـن خطـأ الطالـب; أو عىل يشء فأتلفه, فوقع عىل صبي فقتله, بسيف فهربًرجال

 إن أصــاب املرمــي , وكــذا دافــع احلجــر عــن نفــسه, ففيــه القــود;إن يعثــر املطلــوب فيمــوت
 , فيكـون عـىل املرمـي; وانكرس حده قبـل أن يـرده,ن احلجر قر مقره إال أن يكو,فهو عمد
َأصبغهذا قول  ْ َ.  

 فهـو عـىل الرامـي ; وإن قر احلجر ومل يرده, فهو عىل املرمي;فإن رده بعد أن قر مقره
 ويف املجموعــــة عــــن ابــــن , وإنــــام اخلــــالف إن دفعــــه عــــن نفــــسه يف اتقائــــه إيــــاه,ا فــــيهامًاتفاقــــ

 فــال يشء ; حتــى ســقطت عــىل الــصبي فــامت,ء عــىل عنقــه قلــةالقاســم يف صــبي عبــث بــسقا
 فجبـــــذ ً ومــــن عـــــض رجـــــال, فعـــــىل عاقلتـــــه; ولـــــو ســــقطت عـــــىل غـــــري الــــصبي,عــــىل الـــــسقاء

عن حممـد عـن مالـك  َّالشيخ نقال , ففي كوهنا عليه أو هدرا, فنزع أسنانه,املعضوض يده
ْبن وهب وا,وأصحابه   .)1(غ إهداره ا حديثًمل يبلغ مالك: مع حييى بن عمر قائال َ

 فخــرا , فجبــذ األســفل األعــىل, فنــزل يف إثــره آخــر,اًمــن نــزل بئــر: َّاملوازيــةيف  َّالــشيخ
  . فعىل عاقلة اجلابذ دية األعىل;فامتا

ْبن وهبروى ا: َّالشيخ  رواية, ذكره الصقيل:ُقلت  يتعلـق ًمن أمسك لرجل حـبال: َ
 والبــن حبيــب عــن ,فهــو ضــامن ; وإن انفلــت مــن يــده, فــال يشء عليــه; فــانقطع,بــه يف بئــر

                                     
ومــــسلم رقــــم , ًبــــاب إذا عــــض رجــــال فوقعــــت ثنايــــاه, الــــديات يف 194 و12/193 أخرجــــه البخــــاري )1(

باب الصائل عىل نفـس اإلنـسان أو عـضوه إذا دفعـه املـصول عليـه فـأتلف نفـسه , يف القسامة) 1673(
  .أو عضوه ال ضامن عليه

َأن رجــــال عــــض يــــد رجــــل«: طعمــــران بــــن حــــصني : ولفظــــه َ َُّ َ ً ْفنــــزع يــــده مــــن فيــــه, َ ُ َِ ُفوقعــــت ثنيتــــاه, َ َّ ََ ِ َ َْ ,
َيعض أحدكم يد أخيه: فقال, غِّختصموا إىل النبي فا َُ َ َكام يعض الفحل? ال دية لك, َُّ َُ ْ َ َُّ«.  
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بـــع, والثـــاين بثالـــث,فـــر مـــن أســـد مخـــسة فتعلـــق مـــن يليـــه بثـــان: ابـــن املـــسيب  , والثالـــث برا
  . وعىل كل متعلق دية من تعلق به, أن األول جبارط  فقىض عيل,والرابع بخامس
: واملجموعة عن ابن القاسـم وأشـهب َّاملوازية ويف ,يريد عىل عواقلهم: ابن حبيب

  . مل يضمنها; ولو سقطت, ضمنها;يده عىل وديعة فأتلفهاما سقط من 
ً كمــن حفــر شــيئا يف داره أو طريــق , حيــث جيــوز ملحدثــه, مــا هلــك مــن حمــدث:وفيهــا
  . ال غرم عليه فيه; من بئر أو مرحاض إىل جانب حائطه,املسلمني

  .هذا إن مل يرض بالطريق: الصقيل عن أشهب
ا  فقتـل صـبي, حتـت قـدر لـه ففـار مـا فيهـامن أوقـد: وسمع حممد بن خالد ابن القاسم

  . ال يشء عليه;حوهلا مل يعلم به رب القدر
ْبن رشدا  كقوهلـا فـيمن أرسـل , وال يشء عـىل العاقلـة, وال خطـأًعمـداال جناية فيـه : ُ
 فــال ; فحملتهــا الــريح إىل أرض جــاره, وأرض جــاره بعيــدة مأمونــة مــن النــار,ا بأرضــهًنــار

 كــــان مــــا قتلــــت مــــن النــــاس عــــىل ;و كانــــت غــــري مأمونــــة منهــــا ولــــ,يشء عليــــه فــــيام أحرقــــت
  .عاقلته

  ]باب فيما يتقرر على العاقلة من اخلطأ[
 إال مـا دون ,اًخطـأ ال شـبهة عمـد فيـه عـىل العاقلـة اتفاقـ: واخلطأ عىل األحرار قـسامن

 , مــا قويــت شـــبهته, ومــا فيــه شــبهة عمــد يفــرتق بحـــسب قــوة الــشبهة وضــعفها,)1(الثلــث
ا ً كمــن أرســل نــار, ومــا ضــعفت فيــه فالديــة عــىل العاقلــة,ال اجلــاين كبينــة الــزورفالديــة يف مــ

                                     
  . اخلطأ عىل احلر الذي ال شبهة عمد فيه هو الثلث: ما معناه:قال: َّالرصاع قال )1(

شــبهة أخــرج بــه مــا فيــه ) ًعمــداال شــبهة فيــه : ( قولــه,أخــرج بــه إذا وقــع يف عبــد) اخلطــأ عــىل احلــر: (قولــه
 فــإن ذلــك يف مــال اجلــاين كالبينــة . فــام قويــت فيــه شــبهة عمــد, وضــعيفة, شــبهة قويــة:وهــو عــىل قــسمني

ــضا  ومــا ضــعفت فيــه الــشبهة فهــو عــىل العاقلــة ,التــي شــهدت بــالزور يف قتــل  يف غــري ًكمــن أرســل نــاراًأ
 العاقلـــة  وقيـــل عـــىل, ومـــا توســـطت فيـــه الـــشبهة فيختلـــف فيـــه فقيـــل عـــىل اجلـــاين,أمـــن فـــامت منهـــا حـــر
  . واهللا املوفق, فتأمل ذلك وما فيه من املسائل,كالطبيب املخطئ
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   هل هي عىل اجلاين أو العاقلة كالطبيب املخطئ?, وما توسطت فيه خمتلف فيه,بأرضه
  . مما ال جيوز له من حفر أو رباط دابة ضمنه,وما أحدثه بطريق املسلمني: وفيها
 وهـو راكـب عليهـا ,ن إنـام نـزل عنهـا أو فوقهـا ولو كا,اًمعناه جعله هلا مربط: عياض

 أو , أو نـزل للـصالة باملـسجد, أو أمام باب داره, أو حيمل منه,أمام حانوت ليشرتي منه
 فـال ; ولـو بعـد عـن الطريـق يف فنـاء وغـريه وشـبهه,أوقفها حيث ال جيوز له لضيق الطريق

  .ضامن عليه
 لغـــري رضر ,ر بئـــر بـــدارهمـــن فعـــل مـــا جيـــوز لـــه كحفـــ: روى عـــن املجموعـــة: البـــاجي

ا ً أو ربـط كلبـ, فزلـق بـه مـن هلـك بـه,اًا أو تنظفً أو رش فناء تربد, أو بدار غريه بإذنه,أحد
 أو وقـــــف دابتـــــه بــــالطريق ببـــــاب مـــــسجد أو محـــــام أو , أو يف غنمـــــه للــــسباع,بــــداره للـــــصيد

  . فال ضامن عليه;اًا من داره أو عسكر أو أخرج روشنً,سوق
 فأصــيب بــه أحــد أو مــال ,مــن نــضح مــاء بــالطريق: ن شــعبان ويف الزاهــي البــ:ُقلــت

  . ضمن كالطريق; فعثر به إنسان, ومن وضع نعليه أو خفيه باملسجد,ضمن
 ,اً ضـــمنه متخـــذه مطلقـــ; إن اختـــذ حيـــث ال جيـــوز, مـــا أهلـــك الكلـــب العقـــور:وفيهـــا

  .وحيث جيوز إن تقدم له فيه
:  حييــى,ضــمن مــا هلــك بــه ; مــن شــكي إليــه اهنــدام حائطــه:وســمع حييــى ابــن القاســم

  . إن أشهد عليه,وإن مل يكن ذلك لسلطان
ْبن رشدا ْبن وهـب ولعبد امللك وا,قول حييى تفسري مثل قوهلا: ُ  ال ضـامن عليـه إال ;َ

  . بعد احلكم عليه,بعد تفريطه
 ولــو مل يــشهد , ضــمنه;مــا أهلــك بعــد بلوغــه مــا يوجــب هدمــه: َســحنونوألشــهب و

 كاحلــائط يــدخلهام مــا فيــه , حيــث يمنــع اختــاذه, العقــور والكلــب, واحلمــل للــصول,عليــه
 ولــو , ال ضــامن عــىل رب الدابــة الــصول;عبــد امللــكَســامع  وقــول أشــهب يف ,مــن اخلــالف

  .تقدم إليه السلطان رابع
كــــر رب احلــــائط إخافــــة إهالكــــه:  ونقــــل الــــصقيل عــــن بعــــض القــــرويني:ُقلــــت  ,إن أ

  .إلشهاد خامس وإال كفى ا,وقف ضامنه عىل تقدم احلاكم إليه
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ْبن رشدوال  ,من مات مـن سـقي طبيـب أو كيـه: ابن القاسمَسامع  يف رسم كتب من ُ
 إال , مل يــضمنه إن مل خيطــئ يف قلعهــام;اً أو قلعــه رضســ, أو حتتــز احلجــام,ًأو قطعــه منــه شــيئا

 هــذا ,ضــمن يف مالــه فمــن خالفــه , عــىل ذي غــرر إال بإذنــه,أن ينهــاهم احلــاكم عــن القــدوم
  .أشهب َسامعظاهر 

 , ومـا كـان بخطـأ منـه يف فعلـه, إال مـا دون الثلـث,هـو عـىل العاقلـة: وقال ابن دحـون
فــق املــرض فقــه , أو تفريــده يــد اجلــاين أو القــاطع أو الكــاوي,كــسقيه مــا ال يوا  أو مــا ال يوا

 ; ومل يغــر مــن نفــسه, فــإن كــان مــن أهــل املعرفــة, أو يقلــع غــري الــرضس املــأمور هبــا,الكــي
 عوقـب بالـرضب ; وإن مل خيـش وعـر مـن نفـسه,اًعاقلتـه الثلـث فـصاعدفذلك خطأ حتمل 

  .والسجن
َأصــبغ قــوالن لعيــسى مــع ظــاهر نقــل :ويف كــون أرش جنايتــه كاخلطــأ أو يف مالــه ْ عــن  َ

 أو يف مالـــه لزمـــت , وكلـــام ألزمـــت الديـــة عـــىل العاقلـــة, وظـــاهر هـــذا الـــسامع,ابـــن القاســـم
 يف األم تــسقي ابنهــا :ابــن القاســمَسامع  كــ,اًن وحيــث ال تلــزم مل تلــزم إال استحــسا,الكفــارة
 فالعمـل ; وإذا قدم السلطان أن ال يـداوي فـيام فيـه غـرر إال بإذنـه, فيرشق فيموت,الدواء

 ; فـــإن أراد املـــداواة بـــذلك الـــدواء املخـــوف, أن جيمـــع أهـــل املعرفـــة,يف ذلـــك إن اســـتؤذن
  . ضمن يف ماله; فإن تعدى أمر به, وإن رأوا الكف عنه,داوى به وال ضامن يف املوت به

 وكانـت نزلـت بـبعض , ومن اخلطأ فعل الـيشء املناسـب للـشكية يف غـري وقتـه:ُقلت
 فـأفتوا بـأن الكـي مناسـب , سـأل األطبـاء عـن فعـل كـي نـشأ عنـه هـالك,متقدم قـضاة بلـدنا

 فحكم بتـضمينه ,ال:  فسألهم هل هو يف وقته? فقالوا, وفعل يف حمله من اجلسد,للشكية
  .ن ثلث الديةلقصوره ع
 فقطــع غــري اليــد , إن قطــع احلجــام حــشفة كبــري أو صــغري أو غلــطروى عــيل: َّالــشيخ
 ولــو كــان , دون أمــر ســيده ضــمنه, ولــو فعــل ذلــك بعمــد, فحكمــه كاخلطــأ;املقــتص منهــا

ــــه لــــألدب,ا ومعلــــم الكتــــاب أو الــــصنعةظنــــه حــــر  وإن , مل يــــضمن; إن رضب مــــا يعلــــم أ
  . ضمن كالطبيب;دبرضب لغري أدب أو جاوز رضب األ
 فديتـــه إن مـــات منهـــا عـــىل ;إن رضبـــه رضبـــة خفيفـــة: ويف الزاهـــي البـــن شـــعبان قيـــل
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ْبــن وهــب ويف املجموعــة روى ابــن القاســم وا,عاقلتــه تــه بفــقء عــني: َ  أو ,مــن عمــد المرأ
 فـال قـود ; فذهبت عينها أو غريهـا, وإن رضهبا بحبل أو سوط, أقيد منه,ًعمداقطع يد مت
ـه رضهبـا أدبـ,ن ادعى يف فقء عـني زوجتـه وم,وفيه العقل  ففـي قبـول ,ًعمـدا:  وقالـت,اً أ
  . فال يكون عليه يشء;وثانيهام َسحنون أول قويل ,قوهلا أو قوله

ْبــن رشــدا  وتكــون كــشبه العمــد , فيقــتص منــه;األظهــر أن يــصدق وال تــصدق عليــه: ُ
 ,ه البكـــر منهـــا مـــن أفـــاض زوجتـــ: ويف الـــرجم, وتكـــون الديـــة يف مالـــه,يـــسقط القـــصاص

 ومل متـت , وإن شـاهنا, فـديتها عـىل عاقلتـه; فـإن علـم ذلـك, فامتت من مجاعـه,ومثلها يوطأ
  . وما دونه يف ماله, فعىل العاقلة;فام بلغ من ذلك ثلث ديتها

 , وإن زنــــــى بــــــامرأة,إفاضــــــتها خلــــــط مــــــا بــــــني املــــــسلكني بــــــالوطء العنيــــــف: عيــــــاض
  . فلها املهر وما شاهنا; وإن اغتصبها, فال يشء عليه إن طاوعته;فأفاضها

  . وإن جاوز الثلث,يف ماله َّاملوازيةعن  َّالشيخ
 أن طــوع الزوجــة واجــب ال تقــدر :الفــرق بــني الزوجــة واألجنبيــة طــائعتني: الــصقيل

  .يوطئها يوضحها كام لو أذنت له أن , واألجنبية جيب عليها منعه,عىل منعه
 ; رضب األدب فــامت,اصــبي إن رضب معلــم الكتــاب والــصنعة :روى عــيل: َّالــشيخ

 ومــن اســتأجر , ضــمن مــا أصــابه; أو رضبــه لغــري أدب, وإن جــاوز األدب,فــال يشء عليــه
 وإن كـــان , ففـــي ضـــامنه كامـــل العطـــب يف مثلـــه;ا يف عمـــل غـــري مـــا أذن لـــه فيـــه فعطـــبًعبـــد
  .ا ذا غررًخموف

ْبـــن وهـــب وســـامعه مـــع روايـــة ا,قـــول ابـــن القاســـم مـــع روايتهـــا  , وقـــول ربيعـــة فيهـــا,َ
ْبــــن رشــــدورجحــــه ا  ووجــــه قــــول ابــــن , قيــــده بكونــــه لــــيس عادتــــه اســــتعامل ذلــــك العمــــل,ُ
ــه أخطــأ عــىل ســيده يف اســتعامله مــا يعطــب يف مثلــه;القاســم  وفــارق ,اً وإن مل يكــن خموفــ, بأ

 وهـــــو , أن للـــــسيد مـــــن يرجـــــع عليـــــه; فتلـــــف يف عملـــــه,ا مـــــن غاصـــــبًمـــــن اســـــتأجر عبـــــد
 وإن كـان , وقيـاس هـذا ضـامنه, العبـد نفـسه إذا أجـر, ولـيس لـه مـن يرجـع عليـه,الغاصب

 يمكـن أن يتـرصف فيـه العبـد لــو مل , هـذا القـدر مـن الفعـل: إال أن يقـال,ال يعطـب يف مثلـه
ه مل ينقله,يؤاجر   . وإنام استعمله يف موضعه, فصار املستأجر له كأ
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 , إال فــيام يعطــب يف مثلــه, ال يــضمنه;إن اســتعانته كإجارتــه: وقــول ابــن القاســم فيهــا
 وإن كــــان أذن لــــه يف ,خــــالف قــــول ربيعــــة فــــيام يــــضمنه باســــتعانته فــــيام يبغــــي فيــــه اإلجــــارة

ـه مل يـأذن لـه يف هبـة منافعـه; وهو أظهر,اإلجارة  ودفـع لـه ,ا ولـو اسـتأجر مـن ظنـه حـر, أل
 ففـــي غـــرم املـــستأجر األجـــرة ثانيـــة ملـــستحقه , وقـــد أتلـــف األجـــرة,فاســـتحق بـــرق ,أجـــره
ُشــيوخ ظــاهر احلريــة لعبــد احلــق عــن بعــض ,مــة العبــد بالبلــد إن مل تطــل إقا,ثــالثهام  وقيــد ,هُ

ْبن رشدا   .و كان أقل أو أكثر تعينت القيمة ول, غرم األجرة بكوهنا مثل قيمة العملُ
فـذت وصـاياه:  بقوهلـا, وعدمه أشبه,والغرم أقيس: قال عبد احلق  , وبيعـت تركتـه,مـن أ

  . غري معروف أو,ا باحلريةً وكان معروف,ثم استحقت رقبته
ْبــن رشــدا  ألن منــافع العبــد ; أن القيــاس غــرم األجــرة ثانيــة;هــذا كــام قــال عبــد احلــق: ُ

 ,ا فاسـتهلكهً أو ثوبـ,ا فأكلـهً كمـن اشـرتى طعامـ, فوجـب عليـه غـرم قيمتهـا,قد اسـتهلكها
  .ثم استحق لربه أن يضمن املبتاع قيمة ذلك الستهالكه إياه

 أن ملــستحقه أن يــضمنه مــا نقــصه ;اســتعمله ف,اً مــن اســتأجر ثوبــ:ويف الغــصب منهــا
ا عـصمة دم ً وسـقوط كونـه عـدوان, وله عىل قياس ما ذكرناه أخذ قيمـة اسـتعامله,استعامله
  .ا واستحقاقه معينً,القتيل

 أدبـه ; فإن زكيـت, فقتله رجل قبل أن تزكى البينة,إن قامت بينة عىل حمارب: وفيها
  ال ديـــــــة يف قتـــــــل املرتـــــــد : َســـــــحنونيـــــــى قـــــــال حيَســـــــامع  ويف , وإن مل تـــــــزك قتـــــــل بـــــــه,اإلمـــــــام

  .وال قصاص
ْبن رشدا  مـع أحـد ,َسحنون ثالثها كدية دين ردتـه لـ,يف لغو ديته وثبوهتا كمجويس: ُ

عــن أشــهب مــع  َسحنون ولــ, وللربقــي مــع نقلــه عــن أشــهب وابــن القاســم,أقــوال أشــهب
  .غريه عن ابن القاسم

  .اً ال يشء عىل من قتل زنديق: قال حممد,وكذا خيتلف يف قطع عضو له: اللخمي
 ويف , وال ديــــــة هلــــــم إن قتلــــــوا خطــــــأ,وكــــــذا الــــــزاين املحــــــصن واملحــــــارب: اللخمــــــي

  .من قطع يد سارق خطأ فال دية له: َّاملوازية
 وإن قطـع , إن قـتال خطـأ, فعليه جتب الدية يف هـذين,له ديتها: وقال يف موضع آخر
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 ألن ; والديــة يف اخلطــأ,ص يف العمــد فلهــام القــصا; أو فقئــت عــني,هلــام عــضو يــد أو رجــل
  .احلد إنام وجب يف النفس ال يف العضو

 ً فــــإن كــــان شــــتام, فقتلــــهغ مــــن ذمــــي شــــتم النبــــي ظمــــن اغتــــا: قــــال عيــــسى: َّالــــشيخ
 فعليــه ديتــه ورضب ; فــإن مل يثبــت ذلــك, فــال يشء عليــه; وثبــت ذلــك ببينــة,يوجــب قتلــه

  .اًمائة وحبس عام
 فدمــه ألوليــاء القتيــل ;ًعمــدا فقتلــه ,عــدا عليــه أجنبــي ف,ًعمــدا ًمــن قتــل رجــال: وفيهــا

كم بقاتــــــل ولــــــيكم, أرضــــــوا أوليــــــاء األول: ألوليــــــاء الثــــــاين ويقــــــال,األول  فــــــإن مل , وشــــــأ
 , وهلم أن ال يرضوا بام بذلوا هلم من الديـة, أو العفو عنه, فألولياء األول قتله;يرضوهم

ه ,أو أكثـــــــر منهـــــــا ْبـــــــن وهـــــــبالروايـــــــة ابـــــــن القاســـــــم و َّالـــــــشيخ وعـــــــزا زيـــــــة وغـــــــريه يف ,َ  َّاملوا
  .واملجموعة
 ; فإنـه ال طلـب عـىل اجلــاين; أو يقتلـه أحـد,يف قاتـل العمـد يمــوت: وقـال مالـك: قـال

 وقالــه , تــذهب عينــه أو تفقــأ, وكــذا فــاقئ العــني, وال يف مالــه,يريــد األول بديــة أو غريهــا
  .أشهب

 أو يفقـــأ عينـــه ,ًداعمـــ يف الرجـــل يقتـــل الرجـــل : قـــال مالـــك, وهـــو نـــص املوطـــأ:ُقلـــت
 وال , لـــــيس عليـــــه ديـــــة; قبـــــل أن يقـــــتص منـــــه, فيقتـــــل القاتـــــل أو تفقـــــأ عـــــني الفـــــاقئ,ًعمـــــدا

  .قصاص
 فـــإذا هلـــك قاتلـــه فلـــيس لـــه ,إنـــام لـــه القـــصاص عـــىل صـــاحبه الـــذي قتلـــه: قـــال مالـــك
  .قصاص وال دية
 وروايتــه أن ويل القتيــل لــيس لــه إال القــصاص ,هــذا عــىل قــول ابــن القاســم: أبــو عمــر

ـه خمـري بيـنهام,ا فيه ويف الديةًيس خمريل  تكـون لـه الديـة إن شـاء عـىل , وعىل رواية املدنيني أ
عبـــد  وذكـــر ابـــن شـــاس وتابعـــه مـــا يف املوطـــأ عـــن روايـــة ابـــن , وإن شـــاء قتلـــه,القاتـــل الثـــاين

َّدونـــة وذكــر اللخمـــي مــا يف امل,دونــه قـــصور َاحلكــم  فديتـــه ; ولـــو قتــل القاتـــل خطــأ:بزيــادة َ
  .لقتيل األولألولياء ا
 ومل خيتلــف , واألول أبــني, فــال يشء ألوليــاء األول; وروى حممــد إن قتــل خطــأ:قــال
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  . وأن هلم العفو عنه عىل مال يكون هلم, دون أولياء الثاين,أن ألولياء األول أن يقتلوه
 فقــال ,إال أن يــريض أوليــاء الثــاين أوليــاء األول: واختلــف يف قــول مالــك: اللخمــي
  . وإن أبوا أسلموا القاتل إليهم, بذلوا الدية مل يلزمهم قبوهلاإن: ابن القاسم

ُاملاجــــــشونوقــــــال ابــــــن   ,لــــــويل الثــــــاين أن يــــــدفع الديــــــة ألوليــــــاء األول: يف املبــــــسوط ِ
  . ألن أولياء األول استحقوا دمه; وقول ابن القاسم أحسن,ويقتص هو لنفسه

 ,ا للمقطـوع األول فـديته; فقطعـت يـد القـاطع خطـأ,ًعمـدا إن قطع يد رجل :وفيها
  . فلألول أن يقتص من قاطع قاطعه;ًعمداوإن كان 

زيـــةالبـــن القاســـم يف : اللخمـــي  فقطـــع رجـــل ,مـــن قطـــع يـــد رجـــل مـــن املنكـــب: َّاملوا
ويف قطــع  , وال يشء لــه غــري ذلــك, قيــد للمقطــوع األول يف قطــع كــف القــاطع الثــاين,كفــه

لــه قطــع الــشيئني : وقــال حممــد , وقــاطع كفــه, وخيــىل بــني قاطعــه,قاطعــه مــن املنكــب فقــط
  .منهام

  . ألن األول استحق مجيع ذلك العضو;هذا أحسن: اللخمي
ـه يقطـع رجلـني يف موضـعني خمتلفـني: قال ابن عبد السالم  ومل يتـول ,يف هذا بعد أل
  .قاطعه منهام غري واحد

دي مجاعة بيـد واحـدة, ال بعد فيه عىل أصل املذهب:ُقلت  والظـامل أحـق , يف قطع أ
  . حيمل عليهأن

 وســلم ألوليــاء القتيــل , أو حكــم بقتلــه, فحــبس للقتــل,ًعمــدا ًمــن قتــل رجــال: وفيهــا
 ال , فلـــه القـــصاص والعقـــل والعفـــو يف العمـــد; أو خطـــأًعمـــدا فقطـــع رجـــل يـــده ,ليقتلـــوه

  . إنام هلم سلطان عىل من أذهب نفسه,يشء لوالة القتيل يف ذلك
 فـصالح أوليـاؤه يف العمـد ;ًعمدا أو  أو قتل خطأ,ًعمدامن قطع يد رجل : اللخمي

:  وقـال حممـد, ألن الديـة إنـام أخـذت عـن الـنفس;ال يشء للمقطوعة يـده:  فقيل,عىل مال
  .ملن قطعت يده حقه من ذلك األول أبني

 ; ولـو قطعتهـا خطـأ, فلـه أن يقـتص منـك; فقطعـت يـده,ًعمدامن قتل وليك : وفيها
  . وحتمل عاقلته ما أصاب من اخلطأ,نه ويستقاد له ما مل يقد م,محلت ذلك عاقلتك
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ـه يقـتص لـه قبـل قتلـه:ُقلت  وانظـر إن كـان قـصاص لـه مـن اليـد خيـاف منـه , ظـاهره أ
رثـــه, ملـــرض اجلـــاين الـــويل أو للفـــصل,املـــوت  أو يـــؤخر ? هـــل يقتـــل ويـــؤخر القـــصاص لوا

  . واألظهر األول?قتله لذلك
َصـــــبغَيف الواضـــــحة أل َّالـــــشيخ ل يـــــدفع ألوليـــــاء القتيـــــل  يف القاتـــــ:عـــــن ابـــــن القاســـــم ْ

 ألن الـنفس كانـت هلـم ; ال يقـاد مـنهم; ثم قتلـوه, وآخر رجله, يقطع أحدهم يده,ليقتلوه
  .ويعاقبون عىل ذلك

 ونحـو , أن ال قصاص يف ذلك;ألن النفس كانت هلم:  ومقتىض تعليله بقوله:ُقلت
زيــــةمــــا يف الواضــــحة مــــا يف  ــــضا َّاملوا ْأصــــروى :  فقــــال, وجــــزم ابــــن شــــاس,ًأ عــــن ابــــن  َبغَ

  . ألن النفس كانت هلم;ال يقاد من أولياء الدم يف القطع: القاسم
 , فلــم يقـسم حتــى عـدا عليــه,ا عــىل قاتـل وليـهًإن أقـام الــويل شـاهد: عـن حممــد َّالـشيخ

ه يدرأ بذلك عن نفسه القتل; وليس له أن يقسم بعد قتله,فقتله قبل القسامة قتل به  , أل
  . يقتل فال,إال أن يأيت بشاهد آخر

فــع هلــا, ألهنــا قــد وجبـت لــه; يف منعــه مـن القــسامة نظـر:ُقلـت  , ولـيس قتلــه القاتـل برا
   ثــــم عــــدا عليــــه فأتلفــــه قبــــل احللــــف ,اً وأقــــام عليــــه شــــاهد,ًوكــــام لــــو ادعــــى شــــيئا بيــــد رجــــل

  .مع شاهده
 فـال يشء ; فقتلـوه قبـل أن ينتهـوا بـه إىل اإلمـام,من وجب هلم الدم قبل رجل: وفيها
ُاملاجشون ويف الواضحة عن ابن ,األدبعليهم غري   قبـل ,إن قتل ابـن القتيـل قاتـل أبيـه: ِ
  . أدب بام افتات عىل اإلمام; وإن عدلت, فإن جرحت قتل االبن به;تزكية البينة

ْبــن رشــد وال,ًا عــاقالًوتقــدم رشط إجيــاب القــود كــون اجلــاين بالغــ  يف رســم العــشور ُ
 ال خــالف أن ,ونحوهــا ل ابــن ســنة ونــصف الــصبي الــذي ال يعقــ:ابــن القاســمَســامع مــن 

  . حكم املجنون,حكمه يف اجلناية عىل األموال والدماء
 إال مـا دون , وعـىل الـدماء عـىل عـواقلهم,ويف كون جنايتهم عىل األموال يف أمـواهلم

القـرينني َسامع  لـ; والـدماء خطـأ, األمـوال هـدر, أو هدرا فيهام ثالثهـا, ففي أمواهلم,الثلث
زيـــة و,لقاســـم يف رســـم مـــرض مـــن طـــالق الـــسنةمـــع قـــول ابـــن ا عيـــسى ابـــن َســـامع  وللموا
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 وحكــم عمــده , وخطــأًعمــدا يــضمن املــال ; وال خــالف أن الــصبي الــذي يعقــل,القاســم
  . وحكم الكبري املوىل عليه فيهام كالرشيد,يف اخلطأ

 ففعلـــه ; وأمـــا ابـــن ســـتة أشـــهر ونحوهـــا,هـــذا يف الـــصبي الـــذي ينزجـــر: ابـــن زرقـــون
ْبن رشد ا وقاله,جبار   .ا عنه بالرضيعً ونحوه للباجي معرب,ُ

امن والطالق منها قتل السكران إن قتل   . فأطلقه الصقيل وغري واحد,ويف األ
ْبــن رشــدوقــال ا  وأمــا الــذي ال ,هــذا يف املخــتلط الــذي معــه بقيــة مــن عقلــه:  والبــاجيُ

ـه كـاملجنون يف; وال الرجل من املرأة,يعرف األرض من السامء  كـل أفعالـه  فال خـالف أ
له   . وتقدم هذا يف الطالق,وأقوا

  . يف حال إفاقته كالسليم, املجنون الذي يفيق أحيانا:وفيها
 فلـم ,مـا جنـى املجنـون يف إفاقتـه مـن حـد أو قتـل: يف املجموعة البـن القاسـم َّالشيخ

ــس منــه, احلــد والقــصاص,يقــم عليــه حتــى خنــق آخــر إلفاقتــه  فالعقــل يف مالــه أو , فــإن أ
 مل أقتلـــه حتـــى , ثـــم خنـــق, ولـــو ارتـــد, أســـلم لألوليـــاء حالـــه;ًعمـــداإن قتـــل : ملغـــرية ا,يقـــده
  . لدرء احلد بالشبهة;يصح

  . وإال اتبعوه, أو الدية من ماله,خيري األولياء يف تعجيل القتل: وروى اللخمي
قتل مسلم بكافر: وفيها   . إال أن يقتله غيلة,أ
بـة قتـل; هـو اسـتثناء منقطـع:ُقلت ـه باحلرا بـة; أل  إن : ولـذا قـال فيهـا, ألن الغيلـة حرا

 وذوو , ويقتـــل الكـــافر باملـــسلم, حكـــم عليـــه بحكـــم املحـــارب,قطـــع يديـــه ورجليـــه غيلـــة
  . والكتايب فيه,الكفر سواء يف القصاص بينهم املجويس

 , كالرجــل بــاملرأة, ونقــص الديــة لغــو, بقتــل اليهــودي بــاملجويسروى عــيل: البــاجي
  .ويقتل باحلر املسلم ,وال يقتل حر بذي رق بوجه

 فإن استحياه خري سيده يف ,يقتل العبد باحلر إن شاء الويل:  قال مالك:ويف جناياهتا
 وتقــدم يف االصــطدام , وكــذا خيــري يف فدائــه بالديــة يف قتلــه خطــأ, أو فدائــه بالديــة,إســالمه

 ,شاهد فــأتى والتــه عليــه بــ,ا إن قتــل عبــد حــر, ويف دياهتــا, يف كوهنــا مؤجلــة,ذكــر اخلــالف
ــــ ــــ, وهلــــم قتــــل العبــــد إن شــــاؤوا,احلفــــوا مخــــسني يمينً ا واحــــدة  ولــــيس هلــــم أن حيلفــــوا يمينً



אא 

 

25

25 

ـــــ, إذ ال يـــــستحق دم حـــــر إال ببينـــــة,ليـــــستحيوه  وجعـــــل ابـــــن عبـــــد ,ا أو حلـــــف مخـــــسني يمينً
ا عــىل أصــل أشــهب يف جــرب احلــر ً جاريــ, يف قتلــه واســتحيائه,الــسالم ختيــري ويل قتيــل العبــد

 ; وأجاب بأن جرب احلر عـىل الديـة يـرض بـه,ىل أصل ابن القاسم فيه غري جار ع,عىل الدية
 وهـو , واملطلوب يف مـسألة العبـد غـري القاتـل,ا قد ترجح مصلحته عىل نفسهًألن له وارث

  . وال رضر عليه يف واحد من األمرين اللذين خيتارمها الويل,السيد
ة أن ال طلــــب  رضور,املطلــــوب يف مــــسألة العبــــد الــــسيد غــــري صــــحيح:  قولــــه:ُقلــــت
 والعبـــد ال يكلـــف , وهـــو الديـــة, وقـــد يفـــرق بـــأن احلـــر جيـــرب عـــىل أمـــر يتكلفـــه,عليـــه بحـــال

فتــــه, وبــــأن للــــويل حجــــة يف العبــــد,بــــيشء  وهــــو ال , أو يأخــــذ يف دم وليــــه دم عبــــد, وهــــي أ
 ; ولو قتـل مكاتـب عبـده, كام هو يف األحرار, ويف جناياهتا القصاص بني املامليك,يكافئه

  .قتص منه يف النفس واجلراحفلسيده أن ي
 واملــدبر , إال أن يفديــه ربــه, أو أخــذ العبــد, إن أحــب اقــتص,للــسيد احلــق: اللخمــي
 , واملعتــــق إىل أجــــل يف القــــصاص مــــع مــــن لــــيس فيــــه حريــــة ســــواء, وأم الولــــد,واملكاتــــب

ـــه يـــرث بقـــدر مـــا عتـــق منـــه; أن ال يقـــتص منـــه للحـــديث,واستحـــسن يف املعتـــق بعـــضه  , أ
 قـال :ًا مسلامًعيسى ابن القاسم يف نرصاين حر قتل عبدَسامع  ويف ,ر ذلكويعقل عنه بقد
  .أرى عليه قيمته كسلعة: َسحنون , أرى قتله به,فيه اختالف

ْبـــن رشـــدا ا ً ولـــه أن يـــضمنه قيمتـــه اتفاقـــ, إن شـــاء ذلـــك ســـيده;يقتـــل بـــه معنـــاه: قولـــه: ُ
  .عبد امللكع َسام وقاله أشهب يف , وقتله به أظهر,وإنام اخلالف يف قتله به

ــه يــرضب وال يقتــل بــه:  وللخمــي عــن حممــد عــن ابــن القاســم:ُقلــت :  زاد البــاجي,أ
َأصـــبغوقالـــه  ْ  ألن يف هـــذا ;لـــيس بيـــنهام قـــود يف نفـــس وال جـــرح: قـــال مالـــك:  قـــال حممـــد,َ

  .اًحرية ويف هذا إسالم
                  وإن ,ا بكـــــافرً وإن كـــــان عبـــــد,ال يقتـــــل مـــــسلم: ليحيـــــى عـــــن ابـــــن القاســـــم: البـــــاجي

  .اكان حر
 أو , أن يعقـــل عنــــه; بجـــرح اليهــــودي أو النـــرصاين لربـــهشهديـــ يف العبـــد :ويف املوطـــأ

 وال , أو ثمنــه كلــه إن أحــاط بثمنــه, فيبــاع فيعطــى اليهــودي أو النــرصاين مــن ثمنــه,يــسلمه
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  .ًا مسلامًيعطى الكافر عبد
 أعطــــى منــــه قــــدر , يريــــد إن زاد ثمنــــه عــــىل العقــــل;يعطــــى مــــن ثمنــــه: قولــــه: البــــاجي

 أخطــــأ هــــو يف ,ســــأل عيــــسى ابــــن القاســــم عــــن قولــــه يف هــــذه املــــسألة:  ابــــن مــــزين,العقــــل
فـال يغـريه وإنـام األمـر إذا :  وقد كان يقرأ عـن مالـك,وهو خطأ:  قال ابن القاسم,الكتاب

 , وهــو قــول مالــك, وإن زاد عــىل الديــة, بيــع فقــط الكتــاب مجيــع ثمــن العبــد,أســلمه الــسيد
كره اب ه رواية عن مالك,ن القاسموما أ  ثم رجع إىل ما سمعه ابن القاسم منـه , حيتمل أ

 يمنـع روايـة ,ًا مـسلامً وال يعطـى اليهـودي وال النـرصاين عبـد: وقوله آخر املـسألة,وصوبه
ه إذا منع اإلسالم أن يدفع إليه;ابن القاسم   . فإنام يبيع عىل ربه ليويف به األرش, أل

 إجيـــاب عمـــد رضب الولـــد بـــام مـــات منـــه ,وة واألمومـــة منـــع األبـــ:وفيهـــا مـــع غريهـــا
 ال يقـاد ; حذفـه هبـا أو بغريهـا,إذا قتـل األب ابنـه بحديـدة:  فيهـا,القصاص من أبيه أو أمه

لــد فيــه  وكــذا , وأب األب كــاألب, واألم كــاألب, درئ عنــه القــود,مــن يقــاد مــن غــري الوا
  . يف اجلراح إال يف األب ليس التغليظ:ابن القاسمَسامع  ويف ,قطع يشء من أعضائه

ْبـــن رشـــدا  ال تغلـــيظ يف : وظـــاهر قولـــه, واألم إذ ال يفـــرق أحـــد بيـــنهام يف هـــذا:يريـــد: ُ
 فــال تغلــظ عــىل , واجلــدة مــن قبــل األم: يريــد; خــالف قوهلــا تغلــظ يف اجلــد,جــد وال جــدة

  . وهو قول أشهب, وال أم أيب األب, وال يف اجلدة أم أيب األم,قوهلا يف اجلد لألم
ُاملاجــشونول ابــن وقــ  وهــو قــول , ألب أو ألم,تغلــظ يف األجــداد واجلــدات كلهــم: ِ
زلـــه مـــن كتـــاب األقـــضية َســـحنون ُاملاجـــشون مثـــل قـــول ابـــن , وعـــن ابـــن القاســـم,يف نوا ِ, 

ــه وقــف يف اجلــد لــألم  وكلــام انتفــى ثبــت , وكلــام ثبــت التغلــيظ انتفــى القــصاص,وروي أ
ه ال يقتص ,وإن مل يعمد للقتل , يف العمد الذي ليس يشبه العمد,القصاص  ال خالف أ

 أو بــسوط فيفقــأ , كــرضبه بعــصا فيمــوت بــذلك, فــيام هــو مــن شــبه العمــد,مــن واحــد مــنهم
  . وشبه ذلك,عينه

 ; أو صـنعت ذلـك والـدة بولـدها, أو شـق بطنـه,لو أضجع ابنه فذبحـه: وفيها ملالك
  .اً وأكثر األشياخ مل يذكروا يف القصاص هذا خالف,ففيه القود

 وهــذا الــذي يــسميه الفقهــاء قتـــل , أو شــق بطنـــه,إن أضــجعه فذبحــه: وقــال البــاجي
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  .غيلة
 ونقلــه , وتبعــه ابــن احلاجــب,ال يقتــل بــه بحــال:  وقــال أشــهب,يقتــل بــه: فقــال مالــك

َّن القــــصارابــــ  يف املــــسائل للقــــايض عبــــد , املجــــالس كــــذا وجدتــــه يف اختــــصار عيــــون,عنــــه ُ
  .الوهاب

 ويثبت ذلـك عليـه ببينـة أو ,الرجل يضجع ابنه ويذبحهاتفقوا يف : وقال ابن حارث
ـــــه يقتـــــل بـــــه;بـــــإقراره  فقـــــال ابـــــن , أضـــــجعني أيب وذبحنـــــي ومـــــات: واختلفـــــوا إذا قـــــال, أ
  .ال يقتل به يف مثل هذا:  وقال أشهب, سمعه حييى,يقتل به بعد القسامة: القاسم

ْبــن رشــد مل حيــك ا:ُقلــت ال :  أشــهب قــال,بلفــظ َّالــشيخ وحكــاه , قــول أشــهب بحــالُ
عنــــه يف قــــول ابــــن  َســــحنونوقــــال ابــــن :  قــــال,يقتــــل يف العمــــد والــــد وال والــــدة بالقــــسامة

ه يقسم مع قوله ويقتل;ذبحني أيب: إذا قال: القاسم  كيف يقبل قـول مـن هـو يف عـداد , أ
مـــن فجـــرت فولـــدت : القـــريننيَســـامع  ويف , إال أن يكـــون ذبحـــه وبقيـــت أوداجـــه,املـــوتى
  . قتلت به; إن كانت كثرية املاء أو يف البحر,ر فألقته يف بئ,اًولد

  . مل تقتل به;إن ألقته يف بئر يابسة يقدر عىل أخذه منها: ابن القاسم
تــــه: وفيهــــا    إذا تعمــــد رضب , ففيــــه القــــصاص بقــــسامة;مــــن تعمــــد رضب بطــــن امرأ
  .بطنها خاصة
 قتــــل هــــذا األب ;ًعمــــدالــــو قتــــل األب ورجــــالن ابنــــه :  روى ابــــن القاســــم:الــــصقيل
وعليــه ثلــث :  قــال عبــد امللــك, مل يقتــل بــه األب; وإن كــان بالرميــة والــصدمة,والــرجالن
وســـقط :  قـــال, وذكـــر ابـــن شـــاس رشكـــة األب يف قتـــل ابنـــه,ويقتـــل الـــرجالن: الديـــة معنـــاه

 ألن ; أال تـرى أن مكـره األب عـىل قتـل ابنـه يقتـل, ال يف القتـل,القود عن األب ملعنـى فيـه
  .ولذا قتل مكره األب دونه: نه ابن احلاجب بقوله وعرب ع,فعله منقول إليه

 , عـىل قتـل ابنـه أو أخيـهًلو أكـره املـرص رجـال: عنه َسحنون يف النوادر قال ابن :ُقلت
ه ال يرث من مالـه;وال وارث له غريه بوحيد يقتل ـه غـري ;ً وال مـن ديتـه شـيئا, ففعل أ  أل

 ًلـو أن األب أكـره رجـال: م قـال ثـ, وال خيرجـه ذلـك عنـد بعـضهم مـن القـود,مباح لـه قتلـه
 وال يــرث األب مــن ,القــود عــىل القاتــل:  فقــال أصــحابنا, وهــو يعقــل فقتلــه,عــىل قتــل ابنــه
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  . وال قود عىل األب,ًاالبن شيئا
 ; بحـال مـا صـنع املـدجلي,ً أو يقطع شيئا مـن أعـضائه, وكذا األب جيرح ولده:ُقلت

  .فإن الدية تغلظ فيه
 , وإن كــان ذكــر عنــه غــري ذلــك, يف اجلــرح عنــد مالــكتغلــظ: عــن املجموعــة َّالــشيخ

 قــال ابــن , ال شــك فيــهًعمــدا إال أن يكــون ,ومــا عليــه أصــحابه التغلــيظ: فالثابــت مــن قولــه
 ابـن , لفقئهـاًعمـدا أو يـدخل أصـبعه يف عينـه ت, مثـل أن يـضجعه فيذبحـه:القاسم وأشـهب

 , مثـــل العـــصبة,ألب غـــري ولـــد ا, فـــإنام ذلـــك إن كـــان ذو الـــدم;إذا ثبـــت القـــصاص: شـــاس
   أن يكون القـائم بالـدم غـري ,رشط القصاص عىل األجداد:  ابن احلاجب,َّاملوازيةقاله يف 

  .ولد األب
 وهــو ,يكــره قــصاص االبــن مــن أبيــه:  عــرب عنــه يف آخــر فــصل القــصاص بقولــه:ُقلــت
يكــره أن :  وقــال, فــذكره مالــك القــصاص منــه, إن كــان ويل الــدم ولــد القاتــل,نــص دياهتــا

 لقـول , وفيـه نظـر, وفرس ابن عبد الـسالم الكراهـة بـالتحريم, فكيف يقتله,فه يف احلقحيل
  .إن قام بحقه حد له:  قال ابن القاسم,قذفها استثقل مالك أن حيد لولده

قتلنــي :  ولــو بقــول فاســق,وفيهــا مــع غريهــا لغــو فــضيلة الذكوريــة والعــدد والعدالــة
 ,»املسلمون تتكافأ دماؤهم«: حلديث وصحة اجلسم , والرشف وسالمة األعضاء,فالن

 أو مقطــــوع اليــــدين والــــرجلني , أو أجــــذم أو أبــــرصًويف دياهتــــا إن قتــــل الــــصحيح ســــقيام
  . قتلوا بذلك;ًعمدا وإن اجتمع نفر عىل قتل امرأة أو صبية , قتل به;ًعمدا

 : أن إمــام احلــرمني نقــل عــن مالــك, وقفــت يف كتــاب االستــشفاء البــن العــريب:ُقلــت
ه ال ي   .وهو وهم:  قال,قتل منهم إال واحد بالقرعةأ

  . حلمل قوله عىل ثبوت القتل بقسامات; لوال قوله بالقرعة:ُقلت
إن أســلم النــرصاين بعــد :  ســمع عيــسى ابــن القاســم:لغــوونفــي التكــافؤ يف أثــر القتــل 

ني   فــالعفو; إن مل يكــن للقتيــل ويل إال املــسلمون: وأخــربين حييــى عنــه, قتــل بــه;اقتلــه نــرصا
  .عنه أحب إيل من قتله

ْبـــن رشـــدا  وهـــي , ولـــو مل يكـــن للقتيـــل ويل إال املـــسلمون,ظـــاهر روايـــة عيـــسى قتلـــه: ُ
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 وجيـوز , إن كان له مال عىل غري يشء, وعليه ال جيوز لإلمام أن يعفو عنه,رواية ابن نافع
  وعـىل القـول بجـربه ال جيـوز, عىل القول بعدم جربه عليهـا,له صلحه عىل مال دون الدية

ـــه اســـتحب العفـــو عنـــه حلرمـــة ;اًجيـــوز عفـــوه جمانـــ: حييـــىَســـامع  وعـــىل ,ا هبـــاًإن كـــان مليـــ  أل
 ال جيــوز عفــو اإلمــام عنــه ; ال ويل لــه إال املــسلمونً بخــالف املــسلم يقتــل مــسلام,اإلســالم

ــه نــاظر للمــسلمني فهــو كــالويص عــىل الــصغري;اًجمانــ  ,اً ال جيــوز عفــوه عــن دم أبيــه جمانــ, أل
 فـــأكثر أصـــحاب ,اًإن أســـلم كـــافر بعـــد قتلـــه كـــافر:  ابـــن حـــارث,ا لليتـــيمًظـــروجيـــوز عفـــوه ن
  . حلديث ال يقتل مؤمن بكافر;ال يقتل:  وقال حممد بن عبد السالم,مالك يقتل
 فيـه ;إن أسـلم نـرصاين بعـد أن جـرح فـامت: قـال ابـن القاسـم: َسحنونالبن : َّالشيخ

ينإنام علي:  أشهب,دية حر مسلم يف مال اجلاين حالة ظر لوقت الـرضبة ,ه دية نرصا  إنام أ
 أو ,ا فــامت مرتــد, ثــم ارتــد املقطوعــة يــده, أال تــرى لــو قطــع مــسلم يــد مــسلم,ال للمــوت

 ولــيس لورثتــه أن يقــسموا عــىل اجلــاين , أن القــصاص يف قطــع اليــد ثبــت عــىل اجلــاين;قتــل
 ,اً ومـات عبـد, ولو أسـلم احلـريب يف يـد سـيده املـسلم, ألن املوت كان وهو مرتد;فيقتلوه

ه مات عبد;فال قصاص عىل الذمي يف النفس   . ولورثته القصاص يف يده,اً أل
 ثــــم تكــــون الديــــة عــــىل مــــا ذكرنــــا مــــن , فعليــــه ديــــة نــــرصاين;ًولــــو كــــان جارحــــه مــــسلام

 وإن , إن أحبـوا قطـع يـد النـرصاين, فورثته باخليار; ولو عتق بعد إسالمه,االختالف فيها
  . ثم قتلوه يف قول غري ابن القاسم,أقسموا ملات من جرحه ,أحبوا القصاص يف النفس

 فعليــه ; ثــم نــزي يف جرحــه فــامت, فــتمجس النــرصاين,وإذا جنــى مــسلم عــىل نــرصاين
 ثـــم ًجموســـياولـــو كـــان :  يف قـــول ابـــن القاســـم, وديـــة جمـــويس, يف قـــول أشـــهب,ديـــة نـــرصاين

 وهــو قــول ,ة هيــوديديــ:  وعــىل قــول ابــن القاســم,ديــة جمــويس:  فعــىل قــول أشــهب,اهيوديــ
  .عبد امللك

 فــاجتمع النــاس عــىل ; ثــم نــزي فيــه فــامت, فارتــد املجــروح,ً ولــو جــرح مــسلم مــسلام
ه صار إىل ما أحل دمه;أن ال قود   . والذمة مل يرص هبا إىل ما حيل دمه, أل
عنـه إن رمـى  َسـحنون والبـن , أن القـصاص يف اجلـرح ثابـت: وتقدم ألشـهب:ُقلت
ــه عبــد حــني الرميــة; فاجلنايــة يف رقبتــه;ق قبــل وصــول الــسهم فعتــ, بــسهمًعبــد رجــال  , أل
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  .فجعل احلكم خلروج الرمية
 فــــال ; فأســـلم قبــــل وصـــول الرميـــة فقتلتــــه أو جرحتـــه,اوإن رمـــى مــــسلم مرتـــد: قـــال

مـــــي ـــــه رمـــــى يف وقـــــت ال قـــــود فيـــــه وال عقـــــل;قـــــصاص عـــــىل الرا  وعليـــــه يف قـــــول ابـــــن , أل
ــه لــو :  قــاال, فديــة اجلــرح يف مالــه, وإن مل يمــت,ه الديــة حالــة يف مالــ; إن مــات:القاســم أل

 , أن والتـه يقـسمون ملـات منـه; فـامت بعـد أن أسـلم, ثـم نـزي يف جرحـه,جرح وهو مرتد
ه لــو رمــى صــيد,وتكــون ديتــه يف مالــه  فلــم تــصل إليــه الرميــة حتــى , وهــو حــالل,اً أال تــرا

  .ة هذا املرتد واختلفوا يف دي, أن عليه جزاؤه; ثم وصلت إليه فقتلته,أحرم
ديـة : َسـحنون وقـال ابـن القاسـم و,دية الـدين الـذي ارتـد إليـه: فقال بعض أصحابنا

ني,مــسلم  وفيــه ديــة , فأســلم قبــل وصــول الرميــة ال قــصاص,ا وكــذا لــو كــان املرمــي نــرصا
  .مسلم

 لــو كــان : وينبغــي عــىل قولــه,ديتــه ديـة نــرصاين: يف قـول ابــن القاســم ويف قــول أشــهب
 يف عبـــد رمـــى :َســـحنون وقالـــه , أن ال قـــود فيـــه وال ديـــة,قبـــل وقـــوع الرميـــةا فأســـلم مرتـــد
أمجــــع يف :  وقـــال أصـــحابنا, أن جنايتـــه جنايـــة عبـــد, ثـــم أعتـــق قبـــل وصـــول الرميــــة,ًرجـــال

 إن شـــاء أوليـــاؤه , ال قـــود فيـــه عـــىل املـــسلم; ثـــم مـــات, ثـــم أســـلم,مـــسلم قطـــع يـــد نـــرصاين
ديـة مـسلم يف مـال اجلـاين حالـة يف قـول ابـن  وهلـم , وإن أحبـوا أقـسموا,أخذوا دية نرصاين

  .َسحنونالقاسم و
ظــر لوقــت الــرضبة,ديــة نــرصاين: وقــال أشــهب وإن قطــع يــد : َســحنون قــال , ألين أ

ـه صـار مبـاح ; ال يشء عـىل القـاطع; ثـم مـات بجرحـه, ثم ارتد, ثم عتق,رجل يد عبد  أل
  .ة األول عليه لسيده ما نقصته اجلناي: ويف قوله,الدم يوم مات

 ووصــــول ,لــــو زال التكــــافؤ بــــني حــــصول املوجــــب: واختــــرصه ابــــن احلاجــــب فقــــال
 , وقبـل املـوت, أو بعد اجلرح, وقبل اإلصابة, كعتق أحدمها أو إسالمه بعد الرمي,األثر

 ثـم ,اً كمـن رمـى صـيد, وحـال املـوت,املعترب يف الـضامن حـال اإلصـابة: فقال ابن القاسم
 ,َسحنون ثم رجع ,حال الرمي: َسحنونل أشهب و وقا, فعليه جزاؤه; ثم أصابه,أحرم

  . فباحلالني معا;وأما القصاص
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 وظـــاهر مـــا تقـــدم مـــن لفـــظ , ظـــاهره أن املـــستدل بمـــسألة الـــصيد ابـــن القاســـم:ُقلـــت
ه من كالم ,النوادر   .وابن القاسم َسحنون قاال بضمري التثنية أ

 ثــم قطــع آخــر , ثــم عتــق,إن قطــع رجــل يــد عبــد خطــأ: عنــه َســحنونعــن ابــن : َّالــشيخ
يقــــسم ورثتــــه ملــــات مــــن :  فقلــــت مــــع ابــــن القاســــم; ثــــم مــــات مــــن اجلــــرحني,رجلــــه خطــــأ
ـــصاف,اجلـــرحني  فعـــىل , وإن مل يقـــسموا, يف ثـــالث ســـنني,اً وديتـــه عـــىل عـــاقلتي اجلـــارحني أ

 إن , وعىل األول ما نقصه اجلرح يوم اجلناية وهو عبـد,الثاين نصف الدية يف ثالث سنني
 ولـو كانـت اجلنايـة األوىل , فـأرش نقـصه لـسيده; وإن كان له ورثة,تقهكان أولياؤه من أع

 فيأخــذوا مــن األول نــصف ديــة حــر يف , فلورثتــه أن يقــسموا علــيهام, والثانيــة خطــأ,ًعمــدا
 , وإن شــــاءوا قــــسموا ملــــات مــــن الثــــاين, ومــــن عاقلــــة الثــــاين نــــصفها يف ســــنتني,مالــــه حالــــة

  .ص اجلرح من العبد يوم جرحه ومن األول ما نق,وأخذوا الدية من عاقلته
 والثـاين ,وإن كـان جـرح األول خطـأ:  قال,فإن كان له ورثة أخذ قيمة اجلرح السيد

 واقتـصوا مـن , أخـذوا ديـة حـر مـن مالـه حالـة; فإن أقسموا عـىل األول, بعد أن عتقًعمدا
 مـــن  وهلـــم عـــىل األول مـــا نقـــصه اجلـــرح, فلهـــم قتلـــه; وإن مل يقـــسموا إال عـــىل الثـــاين,الثـــاين
  . فأرش اجلرح للسيد; وإن كان له ورثة, إن كان والته من أعتقه,ماله

كــرت عــىل الــشافعي:ُقلــت  , مــن احلكــم يف نفــس بقتــل وأرش, ألــيس هــذا مثــل مــا أ
 فلهـــم أن ;ًعمـــداولـــو كـــان اجلرحـــان :  قـــال, وذلـــك جـــان واحـــد,ألن هـــذين جانيـــان: قـــال

 ولــو أقــسموا ,يقتــصوا مــن الثــاين و, ويأخــذوا مــن مالــه ديــة حــر,يقــسموا ملــات مــن األول
 وإال فـــأرش نقـــصه , إن كـــان والتـــه مـــن أعتقـــه, وهلـــم مـــا نقـــص جـــرح األول,عليـــه قتلـــوه

  .لسيده
 ثم , ثم آخر يده األخرى, فقطع آخر رجله, ثم عتق,ولو قطع رجل يد العبد: قال

 وعـىل عاقلـة , أقـسم والتـه ملـات مـن كلهـا, فـإن كانـت جنـايتهم خطـأ;نزي يف ذلك فـامت
 أخـذوا مـن عاقلـة كـل مـن اجلـانيني ; وإن مل يقـسموا,كل واحد ثلث الديـة يف ثـالث سـنني

 وإن كانــت اجلنايتــان , وعــىل األول مــا نقــصه يــوم اجلنايــة للــسيد,بعــد األول نــصف الديــة
 ويقتلـــوه ويقتـــصوا مـــن اآلخـــر الـــذي , فلهـــم أن يقـــسموا عـــىل أحـــدمها;ًعمـــدابعـــد العتـــق 
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 وإن شــــاء والتــــه مــــن أعتقــــه أو ,ايتــــه يــــوم جنــــى الــــسيد وعــــىل األول مــــا نقــــصه جن,جرحـــه
 واقتـصوا مـن , وأخـذوا مـن مالـه ديـة حـر حالـة, أن يقسموا ملات من جناية األول,ورثته

 فلهــم ; وأوليــاؤه عــصبة,ًعمــدا والثالثــة , وإن كانــت األوىل والثانيــة خطــأ,الثــاين والثالــث
 وللـسيد , نصف دية حـر يف سـنتني وهلم عىل عاقلة الثاين,أن يقسموا عىل الثالث ويقتلوه

 وأخـذوا مـن عـاقلتيهام , وإن شاءوا أقسموا ملـات مـن األول والثـاين,عىل األول ما نقصه
  . واقتصوا من الثالث, نصفها من كل عاقلة يف ثالث سنني,الدية

 , فلهـم أن يقـسموا ملـات مـن األوىل التـي يف رقـه;ًعمداوإن كانت اجلنايات الثالث 
 وهلـم أن يقـسموا عـىل , واقتـصوا مـن اجلنـايتني بعـد حريتـه,دية حر حالةوأخذوا من ماله 

 وإن مل , وملعتقه عىل األول ما نقصه, فقتلوه واقتصوا من اآلخر,أحد اجلانبيني يف حريته
  . وللسيد يف األوىل ما نقصه, فلهم القصاص من اجلانبيني بعد حريته,يقسموا عىل أحد

 بعــد عتــق , مــن فاعــل واحــد تعقبهــا مــوت ال, ضــابطه كلــام تعــددت رضبــات:ُقلــت
ــ,قبــل بعــضها  ففــيام أقــسم عــىل ,ا فألوليائــه أن يقــسموا ملــات مــن كلهــا أو مــن بعــضها معينً

 ولــو مــن غــري املقــسم , إن كــان اخلطــأ بعــد عتقــه, ديتــه عــىل عاقلــة فاعلــه,املــوت منــه خطــأ
 ,لـــة أو لـــيس منـــه عقلـــه يف اجلم, العتبـــار كونـــه ممـــن حتمـــل العاقلـــة, وإال ففـــي مالـــه,عليـــه

 والـرضب قبـل عتقـه ,ًعمـدا قـسمت عـىل عـواقلهم و, فـإن تعـددت,العتبار احتامل الرقبة
 , أرشــه لــسيده, والــرضب قبــل عتقــه, وفــيام مل يقــسم عــىل املــوت منــه,يف مــال ضــاربه حالــة

 كاجلنايـة عليـه , أو فـيام مل يقـسم عليـه منـه,ًعمـدا كاحلر خطـأ و,وفيام أقسم عليه بعد العتق
  . حرابذلك
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  باب يف القطع والكسر واجلرح [
  ]وإتالف منفعة من اجلسم

وإال فــإن أزالــت اتــصال  , إن أبانــت بعــض اجلــسم فقطــع:ومتعلــق اجلنايــة غــري نفــس
 فالقـصاص )1( وإال فـإتالف منفعـة, وإال فـإن أثـرت يف اجلـسم فجـرح,عظم مل يبن فكرس

 ;ًا مــسلامطــع عبــد أو كــافر حــر فلــو ق, كــالنفس إال يف جنايــة أدنــى عــىل أعــىل,يف األطــراف
 وروى القـايض يف قطـع , وتلـزم الديـة, ال قـصاص;فطرق الباجي مـشهور مـذهب مالـك

  . وحيتمل هذه الرواية القود, جيتهد السلطان,الكافر املسلم
َّن القــــــصار وروى ابـــــ,ال قـــــصاص: قـــــال مالــــــك: اللخمـــــي وهــــــو :  قـــــال,القـــــصاص ُ

ّ العتبــــي  وروى ,القيــــاس ِ ْ املــــسلم :  وقــــال ابــــن نــــافع, وجيــــوز يف النــــرصاين,يمنــــع يف العبــــدُ
  . وكذا يف العبد, وهو أحسن,باخليار يف القصاص والعقل

العبـد :  قـال,? ال قـود بيـنهام, هل النـرصاين كالعبـد جيـرح املـسلم:القريننيَسامع ويف 
 , فهــــو تــــسليط عــــىل املــــسلم يفقــــأ عينــــه, والنــــرصاين ال يؤخــــذ,ا يف ذلــــكًقــــد يؤخــــذ أحيانــــ

قــاد منــه? قــال:  قيــل, أرى أن جيتهــد الــسلطان يف ذلــك,راهــم لعينــه أهــل دينــهويعطيــه د : أ
  .املسلم باخليار يف القود واألرش: قال ابن نافع: َسحنون ,ما أدري
ْبـــــن رشـــــدا  إن رأى أن , ورصف ذلـــــك إىل اجتهـــــاد اإلمـــــام,وقـــــف مالـــــك يف ذلـــــك: ُ

 ورصفـــه إىل ,لـــك فعـــل ذ; واحلكـــم بـــاألرش, وإن رأى منعـــه,يمكنـــه مـــن القـــصاص مكنـــه
مثــل قــول ابــن نــافع  َعبــد احلكــم والبــن , أن كــل جمتهــد مــصيب عنــده, يــدل عــىل,اجتهــاده
 وعــىل قــول , فــاخلالف إنــام هــو إن أراد املــسلم القــصاص, وال قــود بيــنهام, لــه الديــة:وقــال

                                     
                يف تقــــسيم متعلــــق : وقــــد أشــــار إليــــه,هــــو تــــأثري اجلنايــــة يف غــــري اجلــــسم هــــذا كلــــه ظــــاهر: َّالرصــــاع قــــال )1(

  . انظره,اجلناية
 كــام ,ة أدنــى عــىل أعــىلواملقــصد مــن ذلــك أن القــصاص يف األطــراف كالقــصاص يف الــنفس إال يف جنايــ

 , وفيــه مــسائل بــاب يف أســامء اجلــراح, وتلــزم الديــة انظــره,إذا قطــع عبــد يــد حــر فاملــشهور ال قــصاص
  . فال نطيل هبا: وأصلها من كالم عياض,وتفسريها هذه األلقاب ظاهرة فيها
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  .للحر أن يقتص من العبد يف اجلراح كالقتل: ابن نافع
  .د رصفه إىل اإلمامال أدري الوقف ال بقي:  ظاهر قوله:ُقلت

حتتمـــــل هـــــذه الروايـــــة :  قـــــال أصـــــحابنا,جيتهـــــد الــــسلطان: قــــال ابـــــن شـــــاس يف روايـــــة
  . وهذا كام قالوا: قال األستاذ أبو بكر,وهو الصحيح:  قالوا,وجوب القود
 ورابعهـــــا ,يف الكـــــافر جيتهـــــد اإلمـــــام:  ثالثهـــــا, ففـــــي وجـــــوب العقـــــل أو القـــــود:ُقلـــــت
 وعزوهـــــا , وسادســـــها خيـــــري املـــــسلم,عبـــــد ال الكـــــافر وخامـــــسها األول يف ال,الوقـــــف فيـــــه

ــــدهيم كلهــــم;ًعمــــدا ويف دياهتــــا إن قطــــع مجاعــــة يــــد رجــــل ,واضـــح  كالقتــــل , فلهــــم قطــــع أ
  .والعني كذلك
   عـــــن إمـــــام احلـــــرمني يف مـــــسألة قتـــــل , ويتخـــــرج فيهـــــا مـــــا حكـــــاه ابـــــن العـــــريب:ُقلـــــت

  .اجلامعة الواحد
 قطــع ;ًعمــدا قطعــه مــسلم ونــرصاين لــو:  وأراه عــن عبــد امللــك,يف املجموعــة َّالــشيخ

 , ولـــــو قطعـــــه أربعـــــة مـــــسلمون, مـــــع األدب, ونـــــصف العقـــــل يف مـــــال النـــــرصاين,املـــــسلم
دي الثالثة;أحدهم خطأ َّن القـصار وذكـر ابـ, وعىل املخطئ ربع ديتهـا يف مالـه, قطعت أ ُ 
  . بقيد كوهنم قطعوا يده كلهم دفعة,مسألة الكتاب

ــدي بالواحــدةتقطــع: فعــرب ابــن شــاس عــن ذلــك بقولــه  بــأن , عنــد حتقــق الــرشكة, األ
 بـأن , فلـو متيـزت اجلنايـات, ويتحـاملون كلهـم عليهـا حتـى تبـني,يضعوا السكني عىل اليد

 ويـضع اآلخـر , أو يضع أحدمها الـسكني مـن جانـب, ويبينها اآلخر,اًيقطع أحدهم بعض
 , مجيـع اليـد فـال قـصاص عـىل كـل واحـد مـنهام يف, حتـى يلتقيـا,السكني من اجلانب اآلخر

لـو قطـع :  ابن عبد الـسالم, إذا عرف ذلك,ولكن يقتص من كل واحد بمساحة ما جرح
 فــــإن ; وقطــــع باقيهــــا, وابتــــدأ الثــــاين القطــــع مــــن حيــــث انتهــــى األول,أحــــدمها نــــصف اليــــد

  . يف غري املوضع الذي ابتدأ هو به فتأمله,السكني توضع يف قصاص الثاين
ا ً وكونـه كـان وسـط,اجلاين إنام ابتـدأ القطـع يف طـرف ألن ; هذا ال ينفي التامثل:ُقلت
 وفـيام فـرس بـه ابـن شـاس قـول , ويف القصاص منه إنام ابتدئ القطع فيه مـن طـرف,طردي

َّن القصاراب ه مـنهام ثبـت تعـاوهنام عـىل القطـع, بل مقتىض املذهب;نظر ُ  وجـب قطعهـام , أ
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ــه يقطعــه فقطعــه قطعــ َّدونــةشــبهها يف امل وقــد ,اًفلــو حبــسه أحــدمها ملــن يعلــم أ   بــاجتامعهام  َ
  .عىل القتل

 وبـاقيهم عـون لـه قتلـوا , إن ويل بعـض اجلامعـة قتـل رجـل:وقال يف كتـاب املحـاربني
  . ويف اجلراح ما قبل اهلاشمة القود,اًبه قصاص

 شــقه : هــي مــا حــرص اجللــد أي;أوهلــا لغــة احلارصــة بحــاء وصــاد مهملتــني: عيــاض
 وقيــل الداميــة , ألن الــدم يــدمع منهــا;امعــة بعــني مهملــة والد, ألهنــا تــدمي;وهــي الداميــة

  . ألهنا شقت اجللد; ثم احلارصة, وال تشق اجللد, ألهنا ختدش فتدمي;ًأوال
 ألن ; ثـــم الدامعـــة, كأهنـــا جعلـــت اجللـــد كـــسامحيق الـــسحاب,وقيـــل هـــي الـــسمحاق

قيــل  و, وهــي التــي أخــذت يف اللحــم وبــضعته وهــي املتالمحــة, ثــم الباضــعة,دمهــا كالــدمع
 ويقـال , ثـم امللطـا بالقـرص, ألهنـا أخـذت يف اللحـم يف غـري موضـع;املتالمحة بعد الباضعة

 وقيـــــل هـــــي , وبينهـــــا وبينـــــه قليــــل مـــــن اللحـــــم, وهـــــي مـــــا قــــرب مـــــن العظـــــم,ملطــــاة باهلـــــاء
  . وهي التي كشفت عن العظم; ثم املوضحة,السمحاق

الــرأس حملهــا كــل  وعظــم , ولــو بقــدر إبــرة,وفيهــا حــد املوضــحة مــا أفــىض إىل العظــم
ء ه من العنق وموضحة اخلد ; ال ما حتتها, وحد ذلك منتهى اجلمجمة,ناحية منه سوا  أل

ــــف,كاجلمجمــــة  ألهنــــام عظــــامن ; واللحــــي األســــفل مــــن الــــرأس يف جــــراحهام, ولــــيس األ
  .منفردان

 فيفتقـر إلخـراج بعـض , ثم املنقلة ما كـرسته,ثم اهلاشمة ما هشمت العظم: عياض
 , وهــــــي التـــــي أفـــــضت إىل أم الــــــدماغ; وختــــــتص بـــــالرأس املأمومـــــة,هاعظامهـــــا إلصـــــالح

  . وهي التي نفذت إليه;وختتص باجلوف اجلانفية
فه برضبة: الباجي عن أشهب  ; ففي ذلك دية وثلـث; ونفذت إىل دماغه,لو أطار أ
  . ويقال يف املأمومة األمة, ويف التلقني, فهي مأمومة, حيث كان,يريد ما وصل للدماغ

 مــا أفــىض إىل الــدماغ ; واملأمومــة, وإن صــغر,املنقلــة مــا أطــار فــراش العظــم :وفيهــا
 ولــو بمــدخل , واجلائفــة مـا أفــىض إىل اجلـوف, وال تكــون إال يف الـرأس,ولـو بمــدخل إبـرة

  .إبرة
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 ألين ال أجــد هاشــمة يف الــرأس ;ال قــصاص يف هاشــمة الــرأس: وفيهــا البــن القاســم
  .إال كانت منقلة

عنـد حممـد يف اهلاشــمة :  وقـال أشـهب, مـن العظــم:القـصاصقـال اللخمـي يف ترمجـة 
ال :  قـال ابـن القاسـم,اختلـف يف اهلاشـمة:  وقـال يف ترمجـة عقـل املوضـحة واملنقلـة,القود

  . موضحة إن مل ينقل األول, يقاد منه: وقال أشهب,قود فيها
 وإن كانـــت , ثـــم هتـــشمت, إن كـــان بـــدأ جـــرح األول موضـــحة,هـــذا صـــواب: حممـــد
 ولــو , وهــشمت مــا حتتهــا مــن العظــم, إذا رضــت اللحــم: يريــد; فــال قــود;متهاالــرضبة هــش

 فلــه القــود مــن ; ثــم هــشمته, وبلغــت العظــم, شــقت اللحــم,كــان ذلــك بــسيف أو ســكني
 , وإن نقلــت بعــد اهلــشم, كانــت موضــحة, ألن اجلــارح لــو وقــف ملــا بلــغ العظــم;موضــحة

 , فـذلك لـه عنـد أشـهب,موضـحة وخيتلـف إذا أحـب أن يـستفيد مـن ,كان فيها دية املنقلـة
  .ال عند ابن القاسم

  .ال قود يف املنقلة: وفيها
  .روى القايض فيها القود: اللخمي
  . وحكاها ابن اجلالب:ُقلت
  . ال قود يف املأمومة واجلائفة,مع غريها: وفيها
 ويف كــــرس الزنــــدين والــــذراعني , يف عظــــام اجلــــسد القــــود كاهلاشــــمة:ملالــــك: وفيهــــا

  .قني والقدمني والكفني والرتقوةساوالعضدين وال
  .ويف كرس األف: حممد
 إن كــــان , كعظــــام الــــصدر, وكــــرس العظــــم, كالفخــــذ وشــــبهه,ال يف املخــــوف: وفيهــــا

  . وإن كان مثل اليد فالقود, كالفخذ فال قود فيه,اًخموف
 وقــال مــع ابــن , وقالــه أشــهب,ال قــود يف عظــام الــصدر: عــن ابــن عبــدوس: َّالــشيخ

ـــه  بنـــاء عـــىل أ, ويف القـــود مـــن الظفـــر روايتـــان هلـــا ولغريهـــا,عظـــام العـــنيوال يف : القاســـم
  .كالعظم أو كالشعر هلا ولغريها

 ابـــن ,ال قـــود يف كـــرس الـــصلب:  ابـــن عبـــدوس عـــن املغـــرية,القـــود أحـــب إيل: حممـــد
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القود : َعبد احلكم وقال حممد بن ,اً ولو كان متلف,ربيعة يرى القود يف كل جرح: زرقون
 ويقـتص مـن كـل , إال مـا خـصه احلـديث باملأمومـة واجلائفـة,اًإن كان متلف و,يف كل جرح

 ومـــا لـــيس , واملـــشهور ال يقـــتص مـــن متلـــف,اً تتحقـــق منـــه املامثلـــة اتفاقـــ,مـــا لـــيس بمتلـــف
 , رضب ال تتـــــأتى فيـــــه املامثلـــــة ال قـــــصاص فيـــــه, وال تتـــــيقن فيـــــه املامثلـــــة رضبـــــان,بمتلـــــف

 حكـى القـايض ,الغالـب نفيهـا ككـرس العظـام و; ورضب تتـأتى فيـه املامثلـة,كبياض العني
  .فيه روايتني
:  قـــــال حممـــــد, أمجـــــع العلـــــامء أن ال قـــــود يف املخـــــوف: وللبـــــاجي عـــــن أشـــــهب:ُقلـــــت

 وقـــال , وشـــبه ذلـــك مـــن املتـــالف, والفخـــذ والـــصلب,وأمجعنـــا أن ال قـــود يف عظـــام العنـــق
ـه ال يوقــف لـ, قــل أو كثـر, يـصاب بعـضها,ال قـود يف العنــق: عبـد امللـك  إال ,ه عـىل حــد بأ

  .أن تضاف كلها
 , وعــاد هليئــة,كــل كــرس خطــأ بــريء:  ابــن القاســم,ويف الــصلب الديــة: ملالــك: وفيهــا
 إال ,ً وإن كــان عظــام, فإنــه يقــتص منــه, يــستطاع فيــه القــودًعمــدا إال أن يكــون ;ال يشء فيــه

 إال ,قــود فلــيس فيــه يشء مــن ال, ومــا ال يــستطاع القــود منــه,يف املأمومــة واجلائفــة واملنقلــة
  . مع األدب,الدية يف عمد ذلك

  . يريد إن مل يعد هليئته:ُقلت
ه متلـف ال قـصاص ; فال يشء فيه;كل كرس يربأ ويعود هليئته: الصقيل عن حممد  أل

  . قال فيه, فهو كاخلطأ,يف عمده
َّدونــةويف امل اجلائفــة :  فــال يشء فيــه إال أربــع جراحــات; كــل كــرس يــربأ ويعــود هليئتــه:َ
 , فإنـــه يقـــاد منـــه, يـــستطاع القـــود منـــه,ًعمـــدا إال أن يكـــون ,ة واملنقلـــة واملوضـــحةواملأمومـــ

  .ًوإن كان عظام
 يـــأيت حكمـــه يف , ممـــا ال يشء فيـــه إن بـــرئ عـــىل غـــري شـــني,مـــا بـــرئ عـــىل شـــني: وفيهـــا

  .الصلب يربأ عىل شني
  .القود يف اليد والرجل والعنق واألف واألذن والسن والذكر: وفيها
  . إال االجتهاد,جفون العني وأشفارهاليس يف : وفيها
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   وشــــبهها ممــــا يــــستطاع منــــه القــــود , والقــــود مــــنهام منــــدرج يف قوهلــــا والباضــــعة:ُقلــــت
  .فيه القود

 هــــو العظــــم ;وحجــــاج العــــني:  قــــال,يف أشــــفار العينــــني القــــود: البــــاجي عــــن أشــــهب
يف  لـــيس : ويف التهـــذيب,هـــو األعـــىل الـــذي حتـــت احلاجـــب:  يقـــال,املـــستدير حـــول العـــني

 وكـــذا , إن مل ينبـــت االجتهـــاد, ويف حلـــق الـــرأس, إال االجتهـــاد,جفـــون العـــني وأشـــفارها
  . وليس يف عمد ذلك قصاص,اللحية

َّدونـــة مل أجـــد هـــذا اللفـــظ وال معنـــاه يف امل:ُقلـــت  وفهـــم بعـــضهم منـــه عـــدم القـــود يف ,َ
ان  ويف اجلــالب يف أجفــ, ونــص ابــن شــاس عــىل القــود فــيهام حــسبام قــدمناه,جفــون العــني

  .العني وحواجبهام حكومة
  . تسود الدية تكون يف اجلفون الدية, عىل قول مالك يف السن:اللخمي
 ومثله للشيخ عن رواية ابن القاسـم ,اً إن مل يكن متلف,ويف الشفتني واللسان: وفيها

  . وقاله مالك,ال يقاد منه:  قال أشهب,َّاملوازيةيف املجموعة ويف 
 أن ال َّ أحـب إيل, مـا منعـه بعـض الكـالم,سان رجـل مـن قطـع مـن لـ:وسمع القرينـان

ـــــه أقيـــــد منـــــه,يقـــــاد منـــــه  , أخـــــاف أن تـــــرسع احلديـــــدة, وال أرى أن يقـــــاد منـــــه, ومل أســـــمع أ
  .فيذهب كالمه

ْبــن رشــدا  أو : يريــد; فيــذهب كالمــه, خــوف أن تــرسع احلديــدة,ال يقــاد منــه: قولــه: ُ
َّدونـةبـه يف امل يبـني مذه,يذهب أكثر مما ذهب من املجني عليـه أو أقـل ـه قـال فـيام يقـاد ;َ  أل

ـــه :  وقـــال أشـــهب, فبـــني هنـــا أن ذلـــك ال يـــستطاع; إن كـــان يـــستطاع وال خيـــاف منـــه:منـــه أ
  .خموف

 , إنــام هــو يف اجلنايــة عــىل بعــضه; لعــدم القــود, مــا ذكــره مــن التعليــل يف الــسامع:ُقلــت
 بقولــه يف , مجيعــه ولــو اســتدل عــىل منــع القــود مــن,وال يتنــاول ذلــك منــع القــود مــن مجيعــه

ــه أقيــد منــه: الــسامع ا ً إن مل يكــن متلفــ, يف القــود منــه: ويف الزاهــي, لكــان أبــني;ومل أســمع أ
  .خالف

ثيـني: وفيها فـيهام القـصاص :  قـال مالـك: قـال,ًعمـدا أو رضـهام ,قيل فإن أخرج األ
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ــه متلــف,وال أدري مــا قولــه يف الــرض وكــذا  , فــال قــود;اً فــإن كــان متلفــ, إال أين أخــاف أ
به عن إخراجهام, واخترصها أبو سعيد بلفظها,كل متلف   . لعدم جوا

زيـــةقـــال أشـــهب يف املجموعـــة و: َّالـــشيخوقـــال   ففـــيهام ;إن قطعتـــا أو أخـــرجهام: َّاملوا
ـــــه متلـــــف;القـــــود ال يف رضـــــهام  النـــــدراجهام يف عمـــــوم مـــــا لـــــيس , ويف الـــــشفتني القـــــود, أل

ثيني يف الديات,بمخوف   . وحكم ديتهام مع األ
وعـــن : َســـحنون ,ويف رضبـــة الـــسوط القـــود:  ابـــن القاســـم,ال قـــود يف اللطمـــة: وفيهـــا

  . وإن قطع بضعة من حلمه ففيه القود,ال قود فيه كاللطمة: مالك
  .ً وقدرابرشط املامثلة حمال  يريد:ُقلت

 أو , وال الـــرضبة بالـــسوط, ال قـــود يف اللطمـــة: قـــال أشـــهب:عـــن املجموعـــة َّالـــشيخ
ـــــه ال يعـــــرف حـــــد تلـــــك الـــــرضبة; إن مل يكـــــن جـــــرح,ء مـــــن األشـــــياء أو بـــــيش,بالعـــــصا  , أل

 فــذهب بــام ســمعه ,ًعمــدا ويف دياهتــا إن أوضــحه موضــحة ,والــرضب مــن النــاس خمتلــف
 ; فــإن بــرئ اجلــاين ومل يــذهب ســمعه وعقلــه بــذلك, أقيــد مــن املوضــحة بعــد الــربء,وعقلــه

 ولـو قطــع ,دة قـود وعقـل وقـد جيتمـع يف رضبـة واحـ,كـان يف مالـه ديـة سـمع األول وعقلـه
 ومل تـشل , فـإن بـرئ; أو أصـبع أخـرى اقـتص مـن اجلـاين, فشلت بذلك يـده,ًعمداأصبعه 

  .له عقل ذلك يف ما;يده
 ومثلــه للــشيخ عــن ابــن القاســم ,هــذا أحــب مــا يف ذلــك إيل مــن اخلــالف: قــال مالــك

و ترامــت  وكــذا لــ,ديــة ذلــك عــىل العاقلــة: َّاملوازيــة قــال أشــهب يف ,وأشــهب يف املجموعــة
  .إىل ذهاب يد أو رجل
 واقـــتص مـــن , فـــشلت يـــده,قـــد قلـــت عـــنهام فـــيمن قطـــع أصـــبع رجـــل: قلـــت ملحمـــد

  . دية بقية اليد يف ماله; ومل تشل يده,اجلاين
َأصبغقال ابن القاسم وعبد امللك و ْ  ما بقي منه بعد ,جيعلون غايتنا من إليه العمد: َ

  . ألن العمد جره;القصاص يف ماله
 مل تكــن فيــه ديــة , مثــل أن لــو كــان خطــأ,إن تنــاهى إىل مزيــد فيــه نفــسه: وقــال أشــهب

 ومــا يتأســى إىل , فهــذا مــا تأســى إليــه يف مالــه, وهــو األكثــر, بــل ديــة جــرح واحــد;جــرحني
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 وهـــو يف , كالعمـــد الـــذي ال يقـــدر عـــىل القـــصاص منـــه,جارحـــة أخـــرى يكـــون عـــىل عاقلتـــه
  .اجلاين قائم
ـــه يف مالـــه: حممـــد  لكـــان إذا , ولـــو كـــان عـــىل مـــا قـــال, العمـــد جـــره ألن;وأحـــب إلينـــا أ

مــــى إىل الــــنفس  يريــــد ; والبــــد فيــــه مــــن القــــصاص, ومل يقلــــه أحــــد, كــــان عــــىل العاقلــــة,ترا
  . ألن أصله عمد;بقسامة

 تنامــــت لــــذهاب عقلــــه ,إن شــــجه مأمومــــة:  ويف املجموعــــة ألشــــهب,وقالــــه أشــــهب
 ,د مــا بقيــت الــنفس فلــه ديــة كــل واحــ, ولــو إىل عــرش ديــات, وغــري ذلــك,وســمعه وبــرصه

  . فليس فيه إال دية واحدة,فإن ذهبت النفس
 وكـذا إن , وثلثهـا يف املأمومـة, فله الدية يف العقـل,إن ذهب باملأمومة عقله: املغرية

 ولـو صـارت , سـوى عقـل املأمومـة, فلـه عقـل مـا أصـاب مـن يـده ورجلـه;سقط شـقه منـه
ن مل تـرص منقلـة عقـل لـه مـا  فـإ;ة أو القود مـن املوضـح, ففي لزوم عقلها,املوضحة منقلة

ْبـن رشـد ال,خيري فيهام:  ثالثها,بينهام عـن ابـن  َسـحنون مـع : وأوهلـا, عـن آخـر أقـوال مالـكُ
 هـو القيـاس عـىل مـا أمجعـوا عليـه يف ,وقول ابن القاسم:  قال, وأحد أقوال مالك,القاسم

  . كاملوضحة تذهب منها عينه,ترامي اجلرح إىل يشء آخر
 وأخـــــذ عقـــــل , خيـــــري يف القـــــود مـــــن امللطـــــاة,لطـــــاة إىل موضـــــحةوكـــــذلك لـــــو آلـــــت م

 ال القـود , لـيس لـه إال عقـل املوضـحة; وعـىل قولـه اآلخـر,املوضحة عىل أحد قويل مالك
 وقــول ابــن القاســم يقــتص , وعــىل قــول مالــك األول, إنــام فيــه العقــل,منهــا آل إليــه اجلــرح

  .ما بينهام  وإال عقل له, فإن صارت موضحة,من امللطاة
 ومل تـستوضح يف اجلـاين , موضـحةًعمـدا إن صـارت امللطـاة , وسـمع القرينـان:ُقلت

 املوضحة وامللطاة?  أو ما بني,أتعقل له املوضحة كلها:  قيل ملالك,عقلت له املوضحة
  .ال أدري: قال

ه ليس دوهنا عقل;له عقل املوضحة كلها: قال ابن نافع: َسحنون   . أل
ْبــــن رشــــدا  كلهــــا بعيــــد عــــن ,لــــه عقــــل املوضــــحة:  وقولــــه,قــــواليــــدخلها الثالثــــة األ: ُ

ــــه قــــد اخــــتص مــــن بعــــضها;القيــــاس  , وإن مل يكــــن للملطــــاة عقــــل مــــسمى عنــــد مالــــك, أل
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 ; فــإن كــان ثلثــه أو ربعــه, مــا هــو مــن جــرح املوضــحة,فيجــب عليــه إىل قــدر جــرح امللطــاة
ــــــه أخــــــذه يف القــــــود;حــــــط مــــــن عقــــــل املوضــــــحة ثلثــــــه أو ربعــــــه                   وقــــــد روى عــــــن عمــــــر , أل

  . قضيا يف امللطاة بنصف دية املوضحةام أهن موعثامن 
 ويف املتالمحــــة ثالثــــة , ويف الباضــــعة بعــــريان,يف الداميــــة بعــــري: وقــــال زيــــد بــــن ثابــــت

 فعـــىل هـــذا يكـــون لـــه إن اقـــتص مـــن , إن كانـــت يف الـــرأس, ويف امللطـــاة أربعـــة أبعـــرة,أبعـــرة
  .ا مل يقلهًأن مالك إال , ومل ترص موضحة بعري واحد,امللطاة

 فـــــــيام دون ,وال يف احلـــــــديث عنـــــــدنا ,مل يقـــــــض األئمـــــــة يف القـــــــديم: املوطـــــــأوقـــــــال يف 
ـــــه حكومـــــة عـــــىل وجـــــه , فيحمـــــل مـــــا روي عـــــن عمـــــر وعـــــثامن وزيـــــد,املوضـــــحة بعقـــــل  أ

  .االجتهاد
فـــس:ُقلـــت  ,ا يف العمـــدً فينـــدرج فيهـــا األول قـــود, فاحلاصـــل مـــا يتنـــامى إليـــه أربعـــة أ

 وفيـه ,ا منـهً فـإن كـان األول جـزء,ن قام ذو احلق بحقه فيها دونـه وغريهـا إ,ودية يف اخلطأ
  .ا فيهامً وال قود فيه اتفاق, فعقل الثاين يف ماله; كاألصبع مع اليد,القود

ا منـه ً وإن مل يكـن جـزء, كاملنقلة تصري مأمومة بعقل الثاين فقـط,وإن كان ال قود فيه
 أو , ففـي كـون عقـل الثـاين يف مالـه,ام يف اجلـاين ومل يتنـ, كاملوضحة مع السمع,وفيه القود

  .عىل العاقلة قوالن
  . فعقل األول عىل حكمه,وإن مل يكن فيه القود
 وقـول ابـن احلاجـب بعـد ذكـره قـويل , أو عـىل العاقلـة قـوالن,ويف كون الثاين يف مالـه

ية إىل يـد أو رجـل,ابن القاسم وأشـهب  , يقتـيض عمـوم قـول أشـهب فيهـا, وكـذلك الـرسا
  . وتقدم أن قوله فيه كابن القاسم, كاألصبع مع اليد,هو جزء من املرتامي إليه

زيــــةويف   أن قــــصاص ,الفــــرق بــــني تنامــــت اجلــــرح إىل الــــنفس وإىل غريهــــا: قــــال َّاملوا
 مل ; ثـــم نـــزى يف ذلـــك ومـــات, ولـــو قطعـــت يـــداه ورجـــاله,الـــنفس يـــسقط كـــل جـــرح قبلهـــا

ـه مـات مـن,جتب هلـم ديـة اجلـراح  , فـإن نكلـوا, فيأخـذوا ديتـني, جراحاتـه حتـى يقـسموا أ
ــه مــا مـــات منهــا,احلــف القاتــل مخــسني يمينًــ  وســـقطت ,اً ولــو مــات مكانــه كانــت نفــس, أ

  . ولزمت الدية يف اخلطأ, وقتل يف العمد,اجلراح
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ــه , والــصواب أن حيلــف والة القتيــل, ويف نــسخة عتيقــة, كــذا هــو يف النــوادر:ُقلــت  أ
لــوا حلــف  فــإن نك,فهــم عــىل نفــس موتــه مــن جراحاتــه فيكــون حل;مــا مــات مــن جراحاتــه

  .اجلاين عىل العكس فتأمله
 , وذكـــر الــصقيل بعـــض هـــذا,اً كانـــت نفــس;لـــو مــات مكانـــه: ويؤيــده قولـــه يف الروايــة

 وملـا كـان اجلـرح ال يـسقط ,اً صـار اجلـرح لغـو;ملا كان القتل يسقط كـل جـرح قبلـه: وقال
  .وجب بقاء حكم اجلرح األول , موضعه يف اجلارح قائم,ما تقدمه من جرح

ْبن رشدا  أو , مع الدية يف العقـل, ففي غرمه ديتها; فذهب عقله,لو رضبه مأمومة: ُ
 , أن حمـل العقـل القلـب, مـع متكلمـي أهـل الـسنة, عىل قول مالـك,دية العقل فقط قوالن

ُاملاجشونوقول ابن    .أن حمله الرأس: مع أيب حنيفة واملعتزلة ِ
ضال للمغرية  تقدم عزو األو:ُقلت   .ًأ

 وفيــه ,ال قــود فيــه:  فقــال املغــرية, أو رأســه أو شــاربه,مــن نتــف حليــة رجــل: البــاجي
َأصـبغقـال :  قـال القـايض,فيـه األدب:  وقال ابـن القاسـم,العقوبة والسجن ْ فـيام أحـسب : َ

 الخــتالف قــدر ,ال جيــوز ذلــك:  وقــال املغــرية, وعــاب ذلــك غــريه,فيــه القــصاص بــالوزن
ب; ولـــــو أقـــــاد مجيـــــع اللحيـــــة بجميـــــع اللحيـــــة,اللحـــــى بالعظمـــــة    وأمـــــا الـــــبعض ,اً كـــــان صـــــوا

  .ففيه العقوبة
 ففيهـــا , وهـــي قائمـــة خطـــأ,إن انخـــسفت العـــني أو ابيـــضت أو ذهـــب بـــرصها: وفيهـــا

 وذهــب , وبقيــت قائمــة, وإن مل تنخــسف, فخــسفها خــسفت عينــهًعمــدا وإن كــان ,الديــة
 ,والبيــاض بمنزلــة القــائم العــني:  قــال,قـل وإال فالع, فــإن اســتطيع القــود أقيــد منــه;بـرصها

  . وإال فالعقل,إن استطيع منه القود أقيد
 ففــي عمــد ذلــك , وبقيــت قائمــة, فأذهــب بــرصها,مــن رضب عــني رجــل: أبــو عمــر

 , فـــذهب بـــرصه, أن عـــثامن أويت برجـــل لطـــم عـــني رجـــل, وأرفـــع مـــا جـــاء يف ذلـــك,القـــود
 فـأمر  حتـى أتـاهم عـيل,عليـه وعـىل النـاس فأعيـا ذلـك , فأراد عثامن أن يقيـده,وعينه قائمة
 , وأدنــى مــن عينــه مــرآة, ثــم اســتقبل بــه عــني الــشمس,اً فجعــل عــىل عينــه كرســف,باملــصيب

ه   . وعينه قائمة,فالتمع برصا
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 , حتــى ســـالت نقطــة عينـــه, ثــم أدنيـــت مــن عينـــه,ا أمـــر بــامرأة فأمحيـــتوروي أن عليــ
  .وبقيت قائمة مفتوحة

 , فــإن شــلت يــده, كــام رضب, رضب الــضارب;مــن رضب يــد رجــل فــشلت: وفيهــا
  .وإال فعقلها يف ماله

 ولــو رضبــه عــىل رأســه ,هــذا إن كانــت الــرضبة خــرج فيــه القــود: الــصقيل عــن أشــهب
  . وعليه دية اليد, فشلت يده فال قود,بعصا

إنــام عليــه :  وقــال أبــو حنيفــة, واألظهــر األول,ا نظــرً أو خالفــ,اً يف كونــه تقييــد:ُقلــت
  .اًد مطلق دون قو,الدية

 أن ال قـود يف , ألن املشهور;كذا ينبغي أن يكون عىل املذهب: قال ابن عبد السالم
  . وجبت الدية; فإذا تعذر القود, فالشلل ناشئ عام ال قود فيه,الرضب بالعصا

 حـــسبام تقـــدم للـــشيخ عـــن ,ً بكونـــه مل يـــؤثر شـــيئا, نفـــي القـــود يف الـــرضب مقيـــد:ُقلـــت
  . فإن فيها دية مسامة, وشلل اليد شبيه باملوت,أشهب

 ال يقـــتص مـــن اليـــد أو الرجـــل , وحملـــه مـــن اجلـــسد فيهـــاوتـــشرتط املامثلـــة يف العـــضو
وموضـــعها   إال بمثلهـــا يف صـــفتها, وكـــذا العـــني وال ســـن, وال العكـــس,اليمنـــى باليـــرسى
  . وإال فالعقل, والسفىل بالسفىل, والعليا بالعليا,الرباعية بالرباعية

 وال أصبع زائدة بمثلها ,ال تقاد السبابة بالوسطى:  شاس وبمقتضاه قال ابن:ُقلت
  .عند اختالف املنبت

َأصـــبغ وللـــشيخ عـــن حممـــد عـــن , وكـــذا الـــسن:ُقلـــت ْ إن قطـــع مقطـــوع : قـــال أشـــهب: َ
ملتــني مــن أصــبع رجــل مثلهــا ملــة مــن أصــبعه أ ملتــني,األ  وال قــصاص , فعليــه عقــل األ

َأصبغ وقال عنه غري ,له ْ ملة ا: َ   . ويقتص من الوسطى,لعليايعقل له األ
 أو بقطـع مـن رسقـة , هل بقطـع مـن اهللا,إن ذهبت يمني من قطع يمني رجل: وفيها
 ثـم , وقتـا بعـد وقـت, ولو فقأ أعـني مجاعـة اليمنـى, فال يشء للمقطوعة يمينه;أو قصاص
  . وكذا اليد والرجل, فلتفقأ عينه جلميعهم;قاموا عليه
 ثـــم ذهبـــت بـــأمر مـــن اهللا , القطـــع يمـــنيإن كـــان للقـــاطع وقـــت:  البـــن حـــارث:ُقلـــت
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جتــــب :  وقــــال غــــريه مــــن أصــــحاب مالــــك,ال يشء للمقطوعــــة يــــده: َســــحنونفــــروى ابــــن 
  .قول مالك هو الصواب: َسحنون ,الدية

 قـال ابـن , قتـل وال يشء عليـه هلـم;ًعمـدا آخر ً ثم رجال,ًعمدا ًمن قتل رجال: وفيها
 عـــىل مـــذهب مـــن يـــرى ألوليـــاء الـــدم ,إذا تعمـــد القـــايض قتلـــه لواحـــد مـــنهم: عبـــد الـــسالم

 ويف تــضمينه حينئــذ مــا , فقــد منــع البــاقني مــن أخــذ الديــة,اخليــار يف جــرب القاتــل عــىل الديــة
  .منعهم منه نظر

 غري الواضح جريه عىل , ألن النظر إنام يكون يف احلكم املشكل; يف قوله نظر:ُقلت
 لـو أراد أحـدمها جـرب القاتـل , لكـل مـنهام ويل خيـصه, ومن البـني أن قاتـل رجلـني,القواعد

 وال عــــىل , وال غــــرم عليــــه, أن القــــول قــــول مــــن أراد قتلــــه; وأراد اآلخــــر قتلــــه,عــــىل الديــــة
  . للويل الذي أراد جربه عىل الديةالقاتل

 عـىل قـدر اجلــرح , أن القـصاص فيهـا,اتفقـوا يف جـراح العمـد يف اجلـسد: ابـن حـارث
 القــــود عــــىل قــــدر :فقــــال ابــــن القاســــم , فــــإن كانــــت موضــــحة يف الــــرأس,يف طولــــه وعمقــــه

  .املوضحة
ه عىل قدر جزئها مـن الـرأس,وذكر ابن عبدوس عن أشهب َأصـبغ , أ ْ وإليـه رجـع : َ

َأصـــبغمـــا زعـــم : َســـحنون وقـــال ,ابـــن القاســـم ْ ـــه رجـــع إليـــه,َ  ورجـــع إىل ,ً هـــو قولـــه أوال, أ
  .القود عىل قدر املوضحة

 وقطــــع مــــن ,صــــبع املقطــــوع قــــاس أ,وســــمع القرينــــان يف طبيــــب اســــتقاد مــــن أصــــبع
 لقـرص , أكثـر ممـا قطـع مـن املـستقاد لـه, فنقص من املـستقاد منـه;القاطع قدر ذلك القياس

 أن , والـصنع يف ذلـك, أخطـأ وبـيس مـا صـنع,أصابع املستقاد منه عـن أصـابع املـستقاد لـه
ملــــة املقطــــوع بعــــضها ملــــة ;اًا أو ربعــــً فــــإن كــــان املقطــــوع منهــــا ثلثــــ,يقــــيس األ  قطــــع مــــن أ

  .اًا أو ربعًلقاطع ثلثا
ْبــن رشــدا ملــة,ال اخــتالف يف هــذا: ُ ملــة باأل  , كانــت أطــول أو أقــرص, كــام تقطــع األ

 فــذكر قــويل , أو يف عــضو كالــذراع أو العــضد ونحــوه,وإنــام اختلــف يف اجلــراح يف الــرأس
  .أشهب وقول ,ابن القاسم
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ـــه يقـــاد بقـــدر  :ً وقـــال ابـــن القاســـم قـــديام,األمـــر كـــام قـــال أشـــهب: وقـــال حممـــد: قـــال أ
 فلـيس عليـه , ولـو مل يـف بالقيـاس: يريـد; وإن استوعب رأس املستقاد منـه,اجلرح األول

  . فال يزاد من غريه, ما مل يصن عنه العضو: يريد; وكذا اجلبهة والذراع,غري ذلك
 ألن ;}واجلـروح قـصاص{ : لقولـه تعـاىل,والصحيح عنده قـول ابـن القاسـم القـديم

  . وطوله وقرصه ال بقدره من الرأس,هو بقدر عظمه إنام ,األمل يف اجلرح
 إن قـــرص رأس ,وعـــىل قـــول ابـــن القاســـم يف اعتبـــار طـــول الـــشق:  قـــال البـــاجي:ُقلـــت

 وال الـذراع إىل , ال يتعدى الرأس إىل اجلبهـة, فليس عليه غري ذلك,اجلاين عن قدر الشق
  .باقي وال دية وال قود يف ال,العضد

 مـن أي ذراعيـه شـاء مـن نحـو , فيام جـاوزه يف الـذراعيؤخذ الباقي: وقال عبد امللك
زيــــة ويف , ألن ذلــــك قــــد وضــــع فيــــه احلديــــد ال مــــن اآلخــــر; أو نحــــو الكــــف,العــــضد  َّاملوا

  .ما زاد الطبيب يف القود خطأ فعىل عاقلته: واملجموعة البن القاسم
 وهــــو واضــــح مــــن إطــــالق الروايــــات يف , فالقــــصاصًعمــــدا مفهومــــه إن زاد :ُقلــــت

ا بغـري ًا أو جرحـً أو قطعـً إن تعمـد الطبيـب واخلـاتن واملعلـم قـتال: ومن الواضحة,النوادر
  . وال شبهة فعليه القود,حق

 ألن زيـــادة الطبيـــب إنـــام هـــي بعـــد حـــصول ;ال يمكـــن يف الغالـــب: ابـــن عبـــد الـــسالم
 , إال بعــــد تقــــدم جــــرح, مل يوصــــل إلــــيهام منــــه, فــــإذا طلــــب القــــود منــــه يف الزيــــادة,الواجــــب

 فـإن برئـت تلـك الزيـادة عـىل , فيتعـذر القـصاص منـه يف ذلـك, بـهًالزائد متصاليكون هذا 
  .جاوزت الثلث  وإن, وإال أدب مع احلكومة يف ماله, وجب أدبه فقط;غري عثم

 , ويعقبه القصاص من الثـاين, هذا مثل ما قاله يف االجتامع عىل قطع يد رجل:ُقلت
به فتذكره   .وقد تقدم جوا

َأصبغوسمع  ْ  وعلـم ذلـك ,إن قـص مـن اقـتص مـن موضـحة عـن احلـق: اسـمابن الق َ
ـــه قـــد ; وال عقـــل لـــه, وإال فـــال متـــام لـــه, أتـــم ذلـــك; ونبـــات اللحـــم,باحلـــرضة قبـــل الـــربء  أل

  .اجتهد
َأصبغ ْ  وإن كان , فالقول مما قال,اًا جدً وأرى إن نقص يسري,ال يعجبني قوله مجلة: َ
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رتــ;اًا أو متفاحــشًا متفاحــشًكثــري  وإن بــرد وأخــذه , أتــم القــصاص,ه ودمــه فــإن كــان يف حرا
 وال يبطـــل ,ً ويكـــون البـــاقي عقـــال,اًا أو عـــذابً ألين أخـــاف أن يكـــون متلفـــ; مل يتمـــه,الـــدواء

  . وإن كان هذا املقتص لنفسه ممن ناله, وبني املقتص منه,كمن يقتص فيام ترامى
ْبن رشدا َأصـبغقـول : ُ ْ ىل ثالثـة  فـام قـرص فيـه عـ, هـو تفـسري لقـول ابـن القاسـم;حـسن َ

 ولــــو بــــالقرب قبــــل أن يــــربد ,ً وال يــــتمم وال يأخــــذ فيــــه شــــيئا,ا كالعــــرشًأقــــسام يــــسري جــــد
َأصـبغ كـام قـال ,ويأخـذه الـدواء ْ  إن كــان , ومـا دون الثلـث, ويـسري كـالربع,اًيف اليـسري جـد َ

 مل يقـتص لـه ; وإن أخـذه الـدواء, اقتص له متام حقه; وينبت اللحم,قبل أن يأخذه الدواء
  . وال يشء له فيه,متام حقه

 إن كــان , اقــتص لــه متــام حقــه;ا كالثلــث فــام فوقــهً وإن كــان كثــري,كــام قــال ابــن القاســم
  ء عقـل لـه متـام حقـه كـام ; وإن كان بعـد أن أخـذ اجلـرح الـدوا, ويأخذه الدواء,قبل أن يربد

َأصبغقال  ْ َ.  
َأصبغ ظاهر قول :ُقلت ْ  ويف ,ال تفـسري إن قوله عنـده خـالف ,ال يعجبني قوله مجلة َ
 أن لــيس يف العــني ,املجمــع عليــه عنــدهم:  قــال أصــحاب مالــك عنــه,واملجموعــة َّاملوازيــة

 وكـــــذا , إال االجتهـــــاد, ويف اليـــــد الـــــشالء تقطـــــع,القائمـــــة التـــــي ذهـــــب بـــــرصها إن فقئـــــت
  .ولسان األخرس ,وكذا ذكر اخليص , إذا تم شللها ثم قطعت,األصابع

  .قطعت حشفته , وذكر اخليص هذا عسيب:قال مالك
 ثـم إن قطعـت بعـد ذلـك , يف شلل األصـابع ديتهـا كاملـة:ويف كتاب اجلراحات منها

  . ففيها حكومة ال قود يف عمده; أو خطأًعمدا
َّن القصارالقايض عن اب  وحكي , وبه قال أهل العلم كافة, يف اليد الشالء حكومة:ُ

 ,ل أهـــل العلـــم كافـــة وبـــه قـــا, وال تقطـــع الـــصحيحة هبـــا,عـــن داود أن فيهـــا ديـــة صـــحيحة
ه يقاد من الصحيحة بالشالء:وحكي عن قوم   . وينبغي أن يكون هذا مذهب داود, أ
 يف أشـــــل اليـــــد أو األصـــــابع يقطعهـــــا :يف املجموعـــــة البـــــن القاســـــم وأشـــــهب َّالـــــشيخ

 ولـــه مـــن العقـــل بقـــدر مـــا بقـــي , ال قـــود فيهـــا إذ ال يقـــدر عليـــه بقـــدر مـــا بقـــي منهـــا,صـــحيح
  .قدر ما بقي باالجتهاد وله من العقل ب,منها
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 , ففيهــا حكومــة ويف دياهتــا; يريــد وإن تــم شــللها:وروى ابــن القاســم يف مــال اجلــاين
  . فله العقل وال قود له;وإن قطع أشل اليد اليمنى يمني رجل

إن كـان اجلـاين أشـل اليـد خـري مقطـوع : عـن ابـن القاسـم: قال حييى بـن حييـى: َّالشيخ
  .أهنا له العقل َّاملوازية ويف , العقلاليد السليمة يف القود منها أو

 وقالــــه ابـــــن ,وقــــال مالــــك وابــــن القاســــم وأشــــهب:  قــــال حممــــد,ومثلــــه يف األســــدية
 , أذهـب أكثـر منـافع يـده;ًا أو كثرياً رأسًإن كان شلال:  وقال أشهب يف الكتابني,عبدوس

  . فله أن يقتص;وأما اخلفيف
 وهــو ينظــر هبــا وهبــا بيــاض أم , إن كانــت ناقــصة النظــر,وكــذا عــني فــاقئ عــني ســليمة

  . فال قود; فإن ذهب أكثرها, له القود;ال
ْبـــــن رشـــــدوال  ; إن كانـــــت جـــــل منفعـــــة عـــــني اجلـــــاين أو يـــــده باقيـــــا:القـــــريننيَســـــامع  يف ُ

 ففـــي ; وإن ذهـــب كـــل منفعتهـــا أو جلهـــا,اًفـــاملجني عليـــه باخليـــار يف القـــود والعقـــل اتفاقـــ
  . وإن بقيت فيها منفعة,اًختيريه مطلق

َسامع  وهــذا الــ,حييــى ابــن القاســمَسامع  مــا مل يــذهب جــل منفعتهــا لــ ثالثهــا:ُقلــتو ولــ
زيـــةوأشـــهب يف   ويف دياهتــــا إن قطـــع أقطـــع الكــــف اليمنـــى يمـــني رجــــل ,واملجموعـــة َّاملوا

 يف  ومثلـه, فللمجنـي عليـه العقـل أو قطـع الـذراع الناقـصة مـن املرفـق;صحيح من املرفـق
  .َّاملوازية

 ونقــل ابـن احلاجـب قوهلــا ,لـيس لـه إال العقـل: واملجموعــة َّزيـةاملواوقـال أشـهب يف 
 فــيفهم عنــه بعــضهم بــذلك ,خيــري يف قطــع الــشالء:  وقيــل,يف مــسألة أقطــع الكــف إثــر قولــه

  . وقوهلا يف أقطع الكف,مناقضته قوهلا يف الشالء
ـــه لـــيس ; ويمينـــه شـــالء,الفـــرق بـــني مـــن قطـــع يمـــني رجـــل: ويف تعليقـــة أيب عمـــران  أ

 أو الثالثـة , ويمينـه مقطوعـة الكـف, وبني من قطع يمـني رجـل,ة يده إال العقلللمقطوع
ه خمري يف القود والعقـل;األصابع منها  , وامليـت ال يقـتص منـه, أن اليـد الـشالء كامليـت, أ

  .عه أو كفه بقيت تدعوه هو بعض حقهوالذي قطعت أصاب
ني األعمـــــى  وعــــ, كــــاألقطع الكـــــف,الـــــذكر املقطــــوع احلـــــشفة: وقــــال ابـــــن احلاجــــب



 

 

48

48 

  . كاليد الشالء عىل املشهور,ولسان األبكم
 ويف اليــد الــشالء شـــبه أقطــع احلــشفة بـــأقطع , ملــا قـــدم قوليهــا يف أقطــع الكـــف:ُقلــت

 وهــو تــشبيه واضــح جــار عــىل ; ولــسان األبكــم باليــد الــشالء, وشــبه عــني األعمــى,الكــف
  .تفريق أيب عمران املتقدم

كاليــــد :  وقــــول ابــــن احلاجــــب,يــــع ســــواء أن اجلم:وظــــاهر قــــول مالــــك يف املجموعــــة
ــه إن محــل ; وإن كــان اقــتص هلــام أو أخــذ العقــل مــشكل,الــشالء عــىل املــشهور بحكومــة  أل

 إمــا الديــة وإمــا ال , لــزم أن يكــون فــيهام قــول بــأن ال حكومــة فــيهام;عــىل أهنــام جنــي علــيهام
  . وكالمها غري موجود يف املذهب,يشء فيهام

 وإن محـل عـىل أهنـام اســتحقا , عــىل أن فـيهام االجتهـادوتقـدم نقـل إمجـاع أهـل املـذهب
 وهـذا غـري , لزم أن يكون للمجني عليه به ال مـنهام حكومـة,يف جناية منهام منه عىل سليم

 , وعــــرب عــــن احلكومــــة بالعقــــل, وعــــىل هــــذا محلــــه ابــــن عبــــد الــــسالم,موجــــود يف املــــذهب
يف ابــن شــاس ملوضــع  وهــذا ا,والعبــارة عــن العقــل باحلكومــة خــالف االصــطالح وختلــيط

  .عىل الصواب
 مثــل , ولـسان األبكــم كاليـد الــشالء, واحلدقـة العميــاء,الــذكر املقطـوع احلــشفة: قـال

ـــــه أراد , وظـــــاهر قـــــول ابـــــن احلاجـــــب,مـــــا تقـــــدم عـــــن املجموعـــــة  وإن كـــــان اقـــــتص هلـــــام أ
 قطعــــت ; وقــــد ذهــــب مــــن يمــــني يــــده أصــــبع, منهــــا مــــن رسق: ويف الــــرسقة,اجلنايــــةعليهام

  . أن يده تقطع;لو قطع يمني رجل وإهبام يده مقطوعة كام ,يمينه
ْبن رشدوال  إن مل ينقطـع مـن أصـابع :عيـسى مـن اجلنايـاتَسـامع  يف رسم أوىص من ُ

 , وال يغرمـه عقـل أصـبعه الناقـصة, فليس للمجني عليه إال القود;اجلاين إال أصبع واحد
ــه باخل: ويــأيت عـىل مــذهب أشــهب,مل خيتلـف فيــه قــول ابــن القاســم  أو عقــل ,يــار يف القــود أ

 أو ًعمـدا أو بجنايـة , أو بـأمر سـاموي, كان نقص األصـابع خلقـة,اليد كاملة وهو القياس
  .خطأ

 بــل قــرص عــن نقــل ابــن احلاجــب ;نقــل أقــوال هــذه املــسألة َّالــشيخ مل يــستوف :ُقلــت
 إن كــان : ويف النـوادر ســمع حييــى ابــن القاســم,وال ديــة لألصــبع عــىل املــشهور: حيـث قــال
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 وقاله عن , ابن املواز, فإنام للمجني عليه القود بال غرم عىل اجلاين;اين مقطوع أصبعاجل
  .مالك وابن القاسم مرة

ــضاوقــد قــال مالــك   وقــد قــال ابــن , ويغــرم ديــة األصــبع اخلــامس,تقطــع يــد اجلــاين: ًأ
  .إنه خمري يف القود وأخذ عقل يده دون قود: القاسم

ُاملاجــشونقــال ابــن : قبــل نقلــه هــذا َّالــشيخ وذكــر :ُقلــت حــد مــا ال يرتفــع القــود يف : ِ
  .بن القاسم كانت اإلهبام أو غريها ا,اليد والرجل من النقص أصبع واحدة

ُاملاجـــشونوقـــال ابـــن   ألن ; فـــال قـــصاص,حـــد مـــا ال يرفـــع القـــود إن كانـــت اإلهبـــام: ِ
هبـــام مـــا علمـــت مـــن فـــرق بـــني اإل: عنـــه َســـحنون قـــال ابـــن , كأهنـــا أزيـــد مـــن أصـــبع,اإلهبـــام

  .وغريها غريه
ملتــان; وتفرقتــه ضــعيفة:ُقلــت  فكيــف , فهــي أقــل مــن غريهــا, ألن اإلهبــام إنــام فيهــا أ

 ;الثهــا ثبع واحــدة دون غــرم عقلهــا أو معــهتكــون أزيــد? ففــي لــزوم القــود مــن نــاقص أصــ
 إن كانـــت الناقـــصة اإلهبـــام تعـــني العقـــل , وأخـــذ كـــل العقـــل ورابعهـــا,خيـــري يف القـــود دونـــه

  .للمشهور
ُاملاجـــشون وقـــول ابـــن ,وايـــة حممـــد ونقلـــه عـــن ابـــن القاســـم مـــرةور فـــإن نقـــصت يـــد : ِ

 دون غــرم ملــا نقــص أو , ففــي ختيــري املجنــي عليــه يف العقــل والقــود,اجلــاين أكثــر مــن أصــبع
ْبـــن رشـــدحييـــى ابـــن القاســـم مـــع اَسامع  يتعـــني العقـــل لـــ; يتعـــني القـــود ورابعهـــا; ثالثهـــامعـــه ُ 
  .عن رواية حممد َّالشيخ وسامعه عيسى مع ,عنها

ُاملاجـــشونونقـــل ابـــن   ومـــا زاد , حـــد مـــا ال يرفـــع القـــود نقـــص األصـــبع:عـــن املغـــرية ِ
ُاملاجـــشون وابـــن , وللـــصقيل عـــن أشـــهب,قـــول مالـــك أحـــوط: ًعليهـــا قـــائال إال أن : ًقـــائال ِ

 وخيـــري يف القـــود مـــن قـــاطع , فتقطـــع لـــه بـــام بقـــي;يكـــون إنـــام نقـــصت بعـــد قطـــع كـــف األوىل
  .عقل أو أخذ ال,قاطعه
ْبــــن رشــــدا  ;ولــــو قطــــع مقطــــوع أصــــبعني أصــــابع يــــد رجــــل اخلمــــسة مــــن تلــــك اليــــد: ُ

 ولــو كــان , وال خــالف فيــه,عيــسىَســامع  كــام يف , وغــرم عقــل األصــبعني,قطعــت أصــابعه
 وتعـني العقــل , ففــي اسـتحقاقه القـود دون غـرم عليـه,نقـص األصـبع مـن يـد املجنـي عليـه
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ْبــن رشــدنقــل ا وروايتــه فيهــا عــن أشــهب مــع قولــه :  مــع قولــه,حييــى ابــن القاســمَســامع  عــن ُ
ملــــة أو نحوهــــا  أن لــــه ; أو خطــــأًعمــــدا بجنايــــة ,استحــــسن إن نقــــصت يــــد املجنــــي عليــــه أ

ملة من ديتها; وإن أصيبت كفه خطأ,القود   . سقط قدر األ
الثـــــة البـــــن القاســـــم  فث;اًإن نقـــــصت يـــــد املجنـــــي عليـــــه أصـــــبع: وقـــــول ابـــــن احلاجـــــب
  .ن كانت غري اإلهبام وقبوله إ,وأشهب واملغرية ثالثها
ُاملاجـشونيـرد بـأن الثالـث إنـام هـو البـن : ابن عبد السالم  لنقـل النـوادر ,ال للمغـرية ِ
 وابــن , فقــال ابــن مالــك,ا واحــدةًإن نقــصت يــد املجنــي عليــه أصــبع: وابــن شــاس مــا نــصه

 واختلــــف فيــــه قــــول ,اً أو قــــودً أخــــذ هلــــا عقــــال, يقــــتص كانــــت اإلهبــــام أو غريهــــا:القاســــم
  .أشهب

ُاملاجـشون وقـال ابـن , لـيس لـه إال القـود:الثابت مـن قولـه وروايتـه: قال حممد حـد : ِ
 , وزاد املغـــرية عـــىل ذلـــك,مـــا ال يرفـــع القـــود يف اليـــد والرجـــل مـــن الـــنقص أصـــبع واحـــدة

مــا : يف كتــاب ابنــه َســحنون قــال ,إال أن تكــون اإلهبــام فــال قــود: قــال ,وقــول مالــك أحــوط
  .ام وغريها غريهعلمت من فرق بني اإلهب

ُاملاجشونهذا القول البن  َسحنون فانظر حرص :ُقلت ِ.  
ْبـن رشـدا  إنــام , فـال قـود لــه عـىل اجلـاين;ولـو كــان نقـص املجنـي عليـه أصــبعني فـأكثر: ُ

يكـون لـه مـع عقلهـا :  فقيـل, إال أن ال يبقى له إال أصبع واحـد,له عليه عقل أهي أصابعه
  . وهو قوهلا,حكومة يف الكف
ملــة: هبوقــال أشــ  يكــون لــه عقــل واستحــسنه ,ال حكومــة يف الكــف مــا بقــي منهــا أ

 وســواء كــان مــا نقــص مــن أصــابعه ,حييــىَســامع  وهــو ظــاهر قــول ابــن القاســم يف ,َســحنون
ا أو ً ومــا أصــيبت يــده الناقــصة أصــبع, أو خطــأًعمــدا أو بجنايــة , أو بــأمر مــن الــسامء,خلقـة

  .اًي اتفاق فليس فيها إال عقل ما بق;أقل أو أكثر خطأ
  . هو نصها:ُقلت

ــه إن قطعــت أصــبع واحــدة:  قــال ابــن حــارث:ُقلــت  ثــم , فأخــذ عقلهــا,اتفقــوا عــىل أ
 ولــــو كــــان ذلــــك يف , فــــال حكومــــة ملــــا يقابــــل املقطوعــــة مــــن الكــــف;قطعــــت مجيــــع الكــــف
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 قـوال , ولـزوم حكومـة ملـا يقابـل األصـبعني املقطـوعتني, ففي كون ذلك كـذلك,أصبعني
ُاملاجشوناسم وأشهب وابن مع ابن الق َسحنون ِ.  

 ثـــم قطـــع العقـــد البـــاقي مـــن , فأخـــذ ديـــة األصـــبع;ويف جراحاهتـــا مـــن قطعـــت إهبامـــه
 فعـىل مـن قطعهـا أو بعـضها , وإن مل يكن يف الكـف أصـبع, ففيه حكومة;اإلهبام يف الكف

  .حكومة
  . مل جيز من الكوع ولو رضيا;ولو قطع من املرفق: ابن احلاجب

َأصــبغ عــن الواضــحة معــزو لألخــوين و هــو يف النــوادر:ُقلــت ْ  ,وغــريه َّالــشيخ وقبلــه ,َ
   :وفيه نظر من وجهني

 وهــو اإلمجــاع عــىل وجــوب ارتكــاب أخــف رضر بــدفع مــا هــو ; الــدليل العــام:األول
بـن  وقـد قـال ا, ورضر القطع من الكوع أخف منه من املرفـق رضورة,أرض منه من نوعه

ْرشد   . قاله يف أجوبته,خفهام وجب ارتكاب أ;إذا لزم أحد رضرين: ُ
بـن أخـربين مـن أثـق بـه مـن أصـحايب عـن ا:  قال,عبد امللكَسامع  دليل ما يف :والثاين

ْوهب  خيـاف عـىل مـا بقـي , فـيمن ذهـب بعـض كفـه بريـشة خرجـت يف يـده:أو عـن أشـهب َ
   إن كــان ال خيــاف عليــه املــوت مــن قطعــه , اقطــع يــدك مــن املفــصل: فقيــل لــه,مــن يــده منهــا

  .فال بأس
ْبــن رشــدا  مل جيــز ; إذا مل يقطــع يــده مــن املفــصل إال عــىل مــا بقــي مــن يــده,إن مل خيــف: ُ

 أن ; وإن خيش إن مل يقطع يـده مـن املفـصل,قطعها من املفصل إن خيف عليه منه املوت
مــــى أمــــر الريــــشة إىل موتــــه منهــــا ن كــــان  إ,اً وإن كــــان خموفــــ, فلــــه قطعهــــا مــــن املفــــصل,يرتا

  .اخلوف عليه من الريشة أكثر
 وإن علـم أن , خيـرج نفـسه يف البحـر,وقد أجاز مالـك فيهـا ملـن أحـرق العـدو سـفينته

ـه جيـوز لـه أن يفـر مـن أمـر خيـاف منـه املـوت إىل أمـر يرجـو فيـه ,فيه هالكه  وال خـالف يف أ
  . وإن مل يأمن منه املوت,النجاة

ــه يــبطش,ً فــضعفت فأخــذ هلــا عقــال;لــو أصــيبت يــد رجــل أو عينــه خطــأ: وفيهــا   إال أ
  . ففيها القود بخالف الدية;ًعمدا ثم أصاهبا رجل ,ويعمل ويبرص بالعني
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 ففيهـا القـود ;ًعمـدا يف عني الكبري تضعف ثم تـصاب :يف املجموعة للمغرية َّالشيخ
 يأخــذ لنقــصها  ولــو مل, ال قــود فيهــا;ومــا نقــصها مــن جــدري أو كوكــب أو رميــة أو غريهــا

  .ًشيئا
ْبــن رشــد وال,اًا كثــريًا فاحــشًصتأويلــه إن كــان نقــ: قــال عبــد امللــك  يف رســم القطعــان ُ

 تـصاب ;تلخـيص قـول عيـسى يف العـني الناقـصة: قال بعض أهل النظـر: عيسىَسامع من 
 ; وإن نقــــصت بجنايــــة, القــــودًعمــــدا ففــــي إصــــابة باقيهــــا , ولــــو كثــــر,إن نقــــصت بــــساموي

  .فكذلك إن قل وإن كثر فالعقل
ْبــن رشــدا  ويف النــوادر ,ا ولــو بــساموي فالعقــلً إن نقــصت كثــري, لــيس هــذا بــصحيح:ُ
زيـــةومـــن   يف عـــني األعـــور تـــصاب : روى ابـــن القاســـم وغـــريه,ونحـــوه يف املجموعـــة َّاملوا
  .ًعمدا

 وأخـــذ ديتـــه ألـــف , فـــاألعور خمـــري يف القـــود;إن أصـــاهبا صـــحيح: قـــال يف املجموعـــة
 ,تاب ابنهيف ك َسحنون وكذا ذكر , وكل أصحابه مل خيتلفوا,هذا قول مالك:  حممد,دينار

 لـــيس لـــه إال:  فقـــال هـــذا وقـــال,ا اختلـــف قولـــهً أن مالكـــ:وأليب بكـــر األهبـــري روايـــة شـــاذة
  .لقودا

  كـان الفـاقئ صـحيح العينـني أو صـحيح التـي : قـال ابـن القاسـم وأشـهب: قال حممـد
  .مثلها لألعور

إن شــاء اقــتص :  فقــال مالــك,لــو فقــأ صــحيح العــني عــني األعــور: قــال ابــن احلاجــب
 عـىل قـول املؤلـف , ذكـر ابـن عبـد الـسالم وابـن هـارون,يتها ألـف دينـار مـن مالـهأو أخذ د

َّدونــة وعيــاض مــا ذكــر ذلــك إال عــىل مــسألة امل,كــالم عيــاض  وهــي عكــس هــذه املــسألة ,َ
 ,) إلـخ...فلو فقأ األعور من ذي عينني: (ا بقولهًوهي التي ذكرها املؤلف بعد هذه معرب

 والثانيـــة هـــي , مل يـــذكر بعـــضها يف األوىلً الثانيـــة أقـــواال ولـــذا ذكـــر يف,واملـــسألتان خمتلفتـــان
  .مسألة الكتاب

وإن كــان :  وال يتــوهم أهنــا مــراد الربادعــي بقولــه,واألوىل إنــام هــي مــن حيــث نقلتهــا
 فلـــه يف عينـــه اليمنـــى ألـــف دينـــار إذ ال قـــصاص لـــه يف ;املفقـــوءة عينـــه أعـــور العـــني اليـــرسى
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َّدونـة ألهنا يف امل;ند مالك ألف دينار وألن دية عني األعور ع;عني اجلاين إنـام صـورها يف  َ
  .فاقئ هو أعور العني التي فقأها من األعور املفقوءة عينه

 فلـه أن يقــتص ;وفيهـا ملالـك أن فقــأ األعـور عـني الــصحيح التـي مثلهـا باقيــة لألعـور
 وإن أحـب فلـه ديـة ,إن أحـب أن يقـتص اقـتص:  ثـم رجـع فقـال, فله دية عينـه;وإن أحب

  .َّ وهذا أعجب إيل,ني األعور ألف دينارع
 وهـو قـول ابـن ,ًعمـدا بـالتخيري يف أخـذ ديـة اجلـرح ًخرج بعضهم منها قـوال: عياض
 , أو مـا اصـطلحا عليـه, قول مالك وأصـحابه بوجـوب القـود,خالف مشهور َعبد احلكم

 وتــرجح , مثــل قــول أشــهب خــالف معــروف روايتــه,وخيــرج منهــا جــرب القاتــل عــىل الديــة
  .هم يف هذابعض

 فلم , وإحدى عيني الصحيح, إنام قاله لعدم تساوي عني األعور:وقال أبو عمران
 مل يكـن , فـإن عـدل عـن القـصاص إىل الديـة;يمنعه القصاص إذ هي مثل عينـه يف الـصورة

ه دعي لصواب;لألعور أن يأبى ذلك   . أل
 أن ;ناُيوخُشــ وخــرج منهــا بعــض , ويلزمــه يف اجلــرب عــىل الديــة,هــذا غــري بــني: عيــاض

 أو مــن , أن يلــزم كــل واحــد مــنهم ديــة كاملــة عــن نفــسه قــدر ديتــه,للــويل إذا كثــر القــاتلون
  .وكذا يف قطع مجاعة يد رجل:  قال, ويقتل من شاء,أراد استحياءه منهم

فـس زيـادة ;وهذا الزم أليب عمران عىل تعليله يف زيادة املثلية: عياض  ألن مجاعـة أ
 ,لـو تعـدى رجـل عـىل اجلـاين يف هـذه املـسألة:  أليب عمـران وقيـل,عىل نفس عىل كـل حـال

ا كنـت أسـتحق  أتلفـت عـيل عينًـ: فقال املفقوءة عينه للجاين عىل من جنى عليـه,ففقأ عينه
ن  ألن يل ديتهــــا كــــالثم; فــــأغرم يل بالقيمــــة مــــا أتلفــــت عــــيل, أو ألــــف دينــــار عنهــــا,بقاءهــــا

  .املتواطأ عليه يف سلعة استهلكت
 قيمتــــه مائــــة دينــــار , وأشــــار إىل تنظريهــــا بــــرهن يف ألــــف دينــــار,رويف هــــذا نظــــ: قــــال
ــــه ال يلزمــــه إال قيمتــــه دون مــــا رهــــن فيــــه;اســــتهلك ا عــــىل ًاألعــــور كــــان جمبــــور:  قيــــل لــــه, أ

 إذ لــه إســالمه ,ا عــىل افتكاكــهًإذ لــيس جمبــورَّالــرهن  ولــيس كــذلك ,افتكــاك عينــه بــاأللف
  .وليس كذلك العني
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ت لو كان عديام: قال انظـر :  وقـال,ليس لـه مـال يـؤدى منـه األلـف فـرتجح فيهـا ًأرأ
َّدونــة ومــسألة امل, كــان يل أن أتبــع األعــور فــاأللف عليــه:لــو قــال املجنــي عليــه َســامع هــي  َ
 , خمــري يف القــود وأخــذ ديــة عينــه مخــسامئة دينــار, قــول مالــك الــصحيح,عيــسى ابــن القاســم

  .لف دينارد وأخذ دية عني األعور أخمري يف القو: ثم رجع فقال
ــه لــيس لــه إال القــود مــن َّفقولــه اآلخــر أحــب إيل: ابــن القاســم  وأحــسن مــا ســمعت أ

  .ني األعور إال أن يصطلحا عىل أمرع
 ثــم , فــإنام لــه عقــل التــي فقئــت مخــسامئة دينــار,فــإن اصــطلحا عــىل الديــة مبهمــة: قــال

  .ألف دينار رجع ابن القاسم إىل ختيريه يف فقء عني األعور أو ديتها
ْن رشدبا  وهـو قـول ,قول مالك األول عىل القول بأن للويل جرب القاتـل عـىل الديـة: ُ
ــه أحــسن مــا ســمع , والقــول األخــري الــذي قــال ابــن القاســم, وأحــد قــويل مالــك,أشــهب  أ

  . وروايته أن ليس للويل جرب القاتل:قياس عىل أصل مذهبه
 ,تــه نــصف الديــة فعــىل عاقل,إن فقــأ أعــور العــني اليمنــى يمنــى صــحيح خطــأ: وفيهــا
  . وال تقاد يد أو عني أو سن إال بمثلها, فعليه مخسامئة دينار يف ماله;ًعمداوإن فقأها 
 الـذي بـه أخـذ إن فقـأ مـن ,ا عـىل قـول مالـك األخـريً وقـال قياسـ,املـذكورَسامع ويف ال

 خري الصحيح يف فقء عينه مع أخـذ ديـة عينـه األخـرى ;ا يف فور واحدًعيني الصحيح مع
 ,ا مــع مخــسامئة دينــار عقــل األخــرىً وأخــذ عقلهــا ألفــ, وتــرك عــني األعــور, دينــارمخــسامئة

 خــري يف فــقء عينــه أو ; فــإن بــدأ بفــقء عــني التــي هــي باقيــة لــه,وإن فقأهــا يف جمــالس خمتلفــة
 وعليـه , فإنام له عقلها مخسامئة دينـار, وإن بدأ بالتي هي ذاهبة منه,أخذ عقلها ألف دينار

ْبن رشد يزد ا ومل,يف األخرى القود   .ً فيها شيئاُ
 , فلــــه فــــقء عــــني األعــــور;ًعمــــداإن فقــــأ أعــــور عينــــي صــــحيح : روى عــــيل: وللــــشيخ

  .وأخذ دية عينه مخسامئة دينار
 فلـه فيهــا ; وإن بـدأ بـالتي مثــل عينـه العـوراء,هـذا إن كـان يف فــور واحـد: قـال أشـهب

 ويف ,ه فيهـــا القـــود فلــ; وإن بـــدأ بمثــل عينـــه الـــصحيحة, ويف األخــرى القـــود,نــصف الديـــة
  .وقاله مالك وأصحابه:  حممد,األخرى ألف دينار
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 ولـو , واألذن كـذلك, فلـه القـود فيهـا; فردهـا فثبتـت,ًعمـدامن طرحت سـنه : وفيها
  . كان له العقل;رد السن يف اخلطأ فثبتت

َأصبغَسامع ويف  ْ  ثـم , فأخـذ العقـل بعـد الـسنة,من رضب فـذهب عقلـه: من الديات َ
  . مل يرده وهو حكم مىض;هرجع إليه عقل

ْبـــن رشـــدا زيـــةمثلـــه يف : ُ  فأخـــذ , فنـــزل فيهـــا املـــاء وابيـــضت,فـــيمن رضبـــت عينـــه َّاملوا
إن قــــىض بــــه بعــــد االستقــــصاء :  حممــــد,ً ال يــــرد شــــيئا واختــــار; ثــــم برئــــت بعــــد ذلــــك,الديــــة
اة   .واأل

َّدونةوقال ابن القاسم يف امل  ,ذ فـيهام يـرد مـا أخـ; ونـزول املـاء فيهـا,يف بياض العـني: َ
 والفـــرق أن , وقيـــل قولـــه يف العقـــل كأشـــهب,هـــو قولـــه يف مـــسألة العقـــل وال فـــرق: فقيـــل

 فانكـشف برجوعـه ; والبـرص يـسرته سـاتر دون ذهابـه حقيقـة,العقل ذهب حقيقة ثـم عـاد
 ولـو عـاد , ثالثهـا يـرد يف البـرص ال العقـل, فيتحـصل فيهـا ثالثـة أقـوال;خطأ احلـاكم بالديـة
 وسـن , وحكـم الـسمع حكـم البـرص,اً مل يقض له بيشء اتفاق, احلكمالبرص أو العقل قبل

 , أو ال ترجــع عــىل قوهتــا,اً ثــم يردهــا فتثبــت فــال يــرد عقلهــا اتفاقــ,الكبــري يقــىض لــه بعقلهــا
  .هذا قول ابن القاسم

 واألذن كالـسن إذا :وروايته يف رسم األقضية يف اجلنايـات َّاملوازيةوقول أشهب يف 
 أو , وإنام اختلف فيهام إن ردمها فثبتتا واستمـسكتا,تت واستمسكتردها بعد احلكم فثب

 وألشـهب , ثالثها يف السن ال األذن هلا,فعادتا هليئتهام قبل احلكم يف القضاء بالعقل فيهام
 , وال خالف بيـنهم يف القـود فـيهام ولـو عـادا هليئـتهام,حييى ابن القاسم يف اجلناياتَسامع و

 فـال يشء ; وإن مل تعـودا, فعـادت أذن املقـتص منـه فـذلك;ئـتهامفإن اقتص بعـد أن عـادا هلي
 غــــرم ; ومل تكــــن عــــادت ســــن األول وال أذنــــه, وإن عــــادت ســــن املــــستقاد منــــه أو أذنــــه,لــــه

  .َّاملوازية قاله أشهب يف ,العقل
 ففــي العمــد , أو نبــت يف مكــان الــسن أخــرى,إن رد الــسن أو األذن فثبتتــا: اللخمــي
  .يف السن وشبهه مما فيه دية مسامةخلطأ  وا,اًهلام القود اتفاق

َّدونةقال ابن القاسم يف امل   .له ديتها: يف السن َ
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ــه يــرى فيهــا ديتهــا;لــيس الــسن عنــده كغريهــا: حممــد  ولــو نبتــت قبــل أخــذ عقلهــا , أل
 وكـذا لـو ردهـا فنبتـت فـال يشء لـه إال ,ال يشء لـه كـاجلراح:  وقال أشـهب,وإن كان خطأ

  . فال يردهًأن يكون أخذ لذلك عقال
 ولـــــو ,واتفقـــــوا يف املوضـــــحة واملنقلـــــة واملأمومـــــة واجلائفـــــة يف اخلطـــــأ أن فيهـــــا ديتهـــــا

 أن املعتـــرب يف قـــصاص اجلـــرح مـــا هـــو عليـــه يـــوم ,عـــادت هليئتهـــا وفـــرق بـــني العمـــد واخلطـــأ
 ويف اخلطــأ إنــام يعتــرب مــا يكــون بعــد الــربء إن بــرئ عــىل غــري شــني مل , وقيــسه يومئــذ,اجلــرح

 وإذا كـــان لـــه وجـــب القـــصاص يف األذن , وال خـــالف يف هـــذين القـــسمني,يكـــن فيـــه يشء
ــه احلكــم يــوم وقــع اجلــرح;والــسن وإن عادتــا  إذا ردمهــا , وخيتلــف يف إرشاف األذنــني, أل

 تكــون لــه الديــة ,وعــىل أن فــيهام الديــة,  فعــىل أن فــيهام حكومــة ال يشء هلــذا;يف قطــع اخلطــأ
  .كالسن

 ومل يعــودا مــن املجنــي عليــه مثــل مــا ,ين وأذنــهإذا عــادت ســن اجلــا: وذكــر عــن حممــد
ْبن رشدذكر ا  والقيـاس أن , ألن حـق األول يف األمل قـد أخـذه;وال يقتص منه ثانيـة:  قال,ُ

 , واملثلـــة بـــذهاب ذلـــك منـــه كـــاألول, والعمـــد وجـــود الـــشني, ألن األمل تبـــع;يقطعـــه ثانيـــة
  .ا كاألولًومن حق األول أن يمنعه من إعادة ذلك ليكون يف الناس ناقص

ــف رجــل خطــأ: وقــال مالــك  وإن , إن بــرئ عــىل غــري شــني فــال يشء فيــه,مــن كــرس أ
 , فــــإن بــــرئ املجنــــي عليــــه عــــىل عثــــل, ويف العمــــد القــــود, ففيــــه االجتهــــاد;بــــرئ عــــىل عثــــل

   . فلألول بقدر ما زاد شينه;واجلاين عىل غري عثل أو عثل أقل منه
  .ملجني عليه يشء مل يكن عىل ا; ولو مات الثاين:قال يف املوطأ
ْبن رشد حصله ا:إال حق بالدم ه بنوة ذو تعـصب بنـوة أقـر بـه حيجـب أبعـده;ُ  ثـم , بأ

 واألعــامم يف , وهـم لألخـوة يف األب دنيـة, وولــد األقـرب,ذو األبـوة أقـر بـه حيجـب أبعـده
 يف واليــــة النكــــاح واجلنــــائز والــــوالء عنــــد ابــــن ,غــــريه حيجــــب األبعــــد مــــن أبيــــه كاألحقيــــة

ه جعل اجلد كاألخوة إال,القاسم   . أ
 كـالوالء ووافقـه ,األخـوة أحـق مـن اجلـد:  قال اللخمي عن حممـد عـن أشـهب:ُقلت

  .ابن القاسم يف الوالء
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 ,األخ أوىل مـن اجلـد:  قـال ابـن القاسـم يف بعـض جمالـسه, يف النوادر عن حممد:ُقلت
  . وهذا قول أشهب,ا ممن أخربين بهًوأظنه غلط: حممد

ه ابن حار:ُقلت   .فقط َسحنونث ل عزا
  .ال يشء لألخ لألم يف الدم:  ابن القاسم,يف املجموعة عن أشهب َّالشيخ

 قــــــوالن البــــــن القاســــــم , يف لغــــــو الرتجــــــيح بالــــــرشكة يف األم بــــــني اإلخــــــوةاللخمــــــي
  .وأشهب

ْبـــن رشـــد متقـــدم قـــول ا:ُقلـــت  كـــالوالء إال يف , قـــول ابـــن القاســـم يف اســـتحقاق الـــدمُ
  .لشقيق مقدم عىل األخ لألب كالوالء يقتيض أن ا,اإلخوة مع اجلد
  . فاملوىل األعىل واألسفل لغو;إن مل يكن ذو نسب: اللخمي

 وعىل , روايتانًقال القايض يف أن هلن يف الدم مدخال: الباجي :والنساء فيهن طرق
  . إال العفو أو العكس روايتان,األوىل يف كونه يف القود

  .الدما يف معروف قول مالك أن هلن حق: اللخمي
َّن القصاروروى اب   .ال يشء ملن فيه: ُ

ْبــن رشــدا  وملــن يــرث , كــالعامت وبنــات اإلخــوة,ال حــق فيــه ملــن ال إرث لــه مــنهن: ُ
  . منه حق فيه;منهن كالبنات واألخوات واألمهات

ال حــق :  أشــهب,هلــا فيــه حــق:  فقــال مالــك وابــن القاســم,اختلــف يف األم: اللخمــي
إن كـــــان األوليـــــاء بنـــــات وأخـــــوة أو أخـــــوات : املقـــــدمات ويف ,هلـــــا فيـــــه وال مـــــع الـــــسلطان

 ولـــو ثبـــت الـــدم , وال عفـــو إال بـــاجتامعهم, ففـــي كـــون األحـــق بـــالقود مـــن قـــام بـــه,وعــصبة
 ; وإن ثبـــــت بقـــــسامة, فالنـــــساء أحـــــق بـــــالقود والعفـــــو لقـــــرهبن, أو إن ثبـــــت ببينـــــة,بقـــــسامة

  . وسامعه عيسى ورواية األخوين,فاألول البن القاسم فيهام
إن عفـا بعـض البنـات وبعـض : يريد باجتامعهم اجتامع بعض الصنفني لقوهلـا :ُقلت
  . ويقىض ملن بقي بالدية, فال سبيل للقتل; أو بعض األخوات وبعض العصبة,العصبة
ْبــن رشــدا  وإن , وثبــت ببينــة فالعــصبة لغــو,وإن كــان مــع البنــات واألخــوات عــصبة: ُ

 وسـقوط النــساء قــوالن , رجــل أحــق ففـي كــون مــن قـام بــالقود مــن امـرأة أو;ثبـت بقــسامة
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  .البن القاسم فيها وسامعه عيسى
ُقلـــت عفـــو أحـــد اإلخـــوة :  قـــال أشـــهب, يف النـــوادر اختلـــف يف البنـــات مـــع اإلخـــوة:ُ

ذا ألحـد مـن العـصبة إال  ومل جيعـل هـ, وبـاقي اإلخـوة وجعلهـم كـالبنني,جيوز عـىل البنـات
  .باالجتامع

 ,عفــــو إال بــــاجتامع اإلخــــوة والبنــــات ال ,قــــول ابــــن القاســــم أحــــب إيل: وقــــول حممــــد
ْبن وهبورواه ا  يف كـون احلـق , ويف اجلـالب يف أم أو بنـت أو أخـت مـع عـصبة,وغريمهـا َ

  . ثالث الروايات القول قول من عفا, أو ملن طلب القتل,هلم ال للنساء
 فــال قــول ; واإلخــوة مــع األخــوات,إذا اســتووا كــالبنني والبنــات: عــن حممــد َّالــشيخ
  . الذكورلإلناث مع

 واختلــف يف ,اتفــق ابــن القاســم وأشــهب عــىل تقــديم األم عــىل األخــوات: اللخمــي
  . هن أحق بالقتل والعفو: فقيل,األم مع البنات

 فعليـــــه ال ; والولـــــد الـــــذكر فقـــــط,ال تـــــسقط األم إال مـــــع األب: وروى ابـــــن القاســـــم
  .بوة ألن البنوة مقدمة عىل األ; واألول أحسن,يصح عفو إال باجتامعهام معهن
 َّالـشيخ  نقـال: ووقفـه عـىل مـوافقتهن, والعفو من البنـات,ويف استقالل األب بالقتل

  .البنات أوىل من عفو األب: عنه َسحنون والبن ,عن حممد عن أشهب وابن القاسم
 ألن ; فــــال عفــــو إال بــــاجتامعهم; واإلخــــوة ألب,إن كــــان األخــــوات شــــقائق: وفيهــــا

  .اإلخوة لألب معهن عصبة
 , وهلـن العفـو دوهنـا, ال عفـو هلـا دوهنـن,البنـات أقـرب مـن األم: َّاملوازيـة عـن َّالشيخ

ْبـــن وهـــبويف املجموعـــة روى ا زيـــة ويف ,ال عفـــو لـــألم دوهنـــام: يف أم وأخ وابـــن عـــم َ  َّاملوا
  . عفو األم مع العصبة جائز عىل األخوات:البن القاسم

زيــــــة  فلــــــألم القتــــــل ويف,إن عفــــــا العــــــصبة واألخــــــوات: قــــــال يف املجموعــــــة إن : َّاملوا
 وإن عفـت , جـاز عـىل األم; فإن عفا البنـات والعـصبة,اختلفت األم والعصبة بطل العفو

  . واألم عند أشهب أضعف ممن سميت, مل جتز عيل البنات;مع العصبة
ــــضاوقــــال   وال عفــــو إال , وال للمــــوايل دون أمــــه, ال عفــــو لبناتــــه; يف ولــــد املالعنــــة:ًأ
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  .باجتامعهم
 فيكـــون , فـــإنام للحـــارض العفـــو; والقتـــل بغـــري قـــسامة,أحـــد الـــولينيإن غـــاب : وفيهـــا

 ويـــسجن القاتـــل حتـــى يقـــدم , وال قتـــل لـــه حتـــى حيـــرض الغائـــب,للغائـــب حظـــه مـــن الديـــة
  . إذ ال كفالة يف احلدود والقصاص, وال يكفل القاتل, ويكتب إليه,الغائب

ا أو ً بعـــد جـــد فـــيمن:َســـحنون قـــال , فلمـــن حـــرض القتـــل, إال البعيـــد الغيبـــة:الـــصقيل
ـــس منـــه  فلـــيس ;إىل العـــراق َّإفريقيـــة ومـــن غـــاب مـــن , كاألســـري بـــأرض احلـــرب وشـــبهه,أ
  .كاألول

ُقلت ينتظـر الغائـب إال أن يكـون بعيـد :  قـال ابـن القاسـم, يف النوادر عن املجموعة:ُ
 فحــــذف الــــصقيل قــــول ابــــن القاســــم ,إلــــخ... َســــحنون قــــال , فلمــــن حــــرض القتــــل,الغيبــــة
  .قصور

ــت,عــن قوهلــا َّالــشيخ ســألت :ة أيب عمــرانويف تعليقــ إن كــان   يف الغائــب ينتظــر أرأ
  .بني القريب والبعيد َسحنون وفرق ,ظاهر الكتاب ينتظر: بعيد الغيبة? قال

إن غــاب بعـــض األوليــاء الــذين وجبـــت علــيهم القـــسامة : وســمع حييــى ابـــن القاســم
ا ً انتظــر أبــد,ى عليــه ولــو نكــل زدت القــسامة عــىل املــدع,ممــن جيــوز عفــوه عــىل مــن حــرض

 وإنــام يــؤمر مــن ; ولــو أقــسم مــن حــرض ممــن هــو يف منزلتــه, وال قتــل دون ذلــك,حتــى يقــدم
ــه إن نكــل ســقطت القـسامة مطلقــ;حـرض أن يقــسم ــامن عــىل املــدعى عليــه ,اً أل  وردت األ

 فيوجــــد , خــــوف أن يقــــدم الغائــــب ليقــــسم, فــــذلك أمــــر احتــــيط فيــــه,وإن حلــــف احلــــضور
  . يوجد من يقسم معه فيبطل الدم وال,هؤالء قد ماتوا

ْبــن رشــدا َّدونــة وهــو ظــاهر امل, ظــاهره ولــو بعــدت غيبتــه,اًينتظــر أبــد: قولــه: ُ  وهــو ,َ
 وقولـــه وهـــو , ومل يـــذكر قـــول ابـــن القاســـم يف املجموعـــة,َســـحنون ثـــم ذكـــر قـــول ,القيـــاس
َّدونةظاهر امل   .كذلك َ

ــس منــه ظــاهر قــول املؤلــف أ:  قــال ابــن عبــد الــسالم,قــال أبــو عمــران ن الغائــب إذا أ
 ينظــــر لــــه ً أن القــــايض يقــــيم لــــه وكــــيال: والــــذي تــــدل عليــــه أصــــول املــــذهب,ســــقط حقــــه
  .باألصلح
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ُقلــت  وخمالفتـــه مــا زعـــم مـــن , إضـــافته ســقوط حـــق الغائــب للمؤلـــف يـــوهم انفــراده:ُ
 فـإن قـول ابـن القاسـم يف املجموعـة كـالنص عـىل سـقوط , وليس كـذلك,مقتىض املذهب

  . ومثله لفظ الصقيل,فلمن حرض القتل: ه وهو قول,اعتباره
 وال يكفــــل ,حيــــبس كــــام لــــو شــــهد واحــــد يف العمــــد حتــــى تزكــــى: قــــال ابــــن احلاجــــب

  . فإنه مال عىل العاقلة أو عليه;بخالف قتل اخلطأ وجراحه
ُقلــــت ــــه ال حيــــبس يف اخلطــــأ; إلــــخ... ظــــاهر قولــــه بخــــالف قتــــل اخلطــــأ:ُ  وقولــــه يف , أ

 , واملنــصوص يف الــشاهد الواحــد بقتــل العمــد,يــه غــري حــال أو عل: يريــد; أو عليــه,تعليلــه
  . وقتل اخلطأ ال حبس فيه وال تعزير,ا باحلديدًحبس الغريم مقيد
ْيب زمنَـــنيعـــن ابـــن أ: قـــال املتيطـــي َ  حـــبس ;إن احتـــيج إىل الـــشهادة عـــىل عـــني القاتـــل: َ
  .َسحنون وقاله ,حتى يشهد عليه

 وال حيــبس املـــشهود ,ت القـــسامة كانــ;إن شــهد واحـــد عــىل دم عمـــد أو خطــأ: وفيهــا
  . وحيبس يف العمد حتى يزكى الشاهد, ألن الدية عىل العاقلة;عليه يف اخلطأ

 , مل يبطــــل; فــــامت قبــــل أن يقــــسموا,مــــن حــــبس يف قتــــل خطــــأ: وســــمع ابــــن القاســــم
  .ال حيبس أحد يف اخلطأ:  وقيل,يقسمون ويأخذون الدية

ْبــن رشــدا  قالــه ,مل حيــبس للــشهادة عــىل عينــها ً إن كــان مــشهور,لــيس هــذا بــاختالف: ُ
 ولــــو كــــان يف األوليــــاء , وال يربئــــه إال محيــــل مــــيلء بالديــــة بوجهــــه,وهــــو صــــحيح َســــحنون

 والبــــن ,إن مل يقــــرب بلوغــــه هلــــا:  ثالثهــــا, ففــــي اســــتقالهلم بالقتــــل دونــــه,صــــغري ال ويل لــــه
  .َسحنونعن عبد امللك و َسحنونعبدوس عن 
 وهــذا يــدل عــىل أن , فلآلخــر أن يقتــل;اً أو مطبقــاًإن كــان أحــد الــوليني جمنونــ: وفيهــا

 ألن هــذا ; انتظــرت إفاقتــه, وإن كــان يف األوليــاء مغمــى عليــه أو مربســم,الــصغري ال ينتظــر
  .مرض
ْبـــن رشــــدا  , وأفتــــى فــــيمن لـــه بنــــون صــــغار,ينتظــــر الـــصغري: القيـــاس قــــول مــــن قـــال: ُ

ه بخــالف  ,إذ هــم أحــق بالقيــام بالــدم: وعــصبة كبــار بانتظــار الــصغار قــائال فــسئل عــن فتــوا
ـه ال يـسوغ للمفتـي ,خفي عىل السائل معنى ذلـك: الرواية املأثورة يف ذلك فقال  وظـن أ
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 إال بعــد معرفتــه , ولــيس كــذلك بــل ال يــسوغ للمفتــي تقليــد الروايــة,العــدول عــن الروايــة
 واسـتدل , وهذه الروايـة خمالفـة لألصـول,بصحتها ال خالف فيه بني أحد من أهل العلم

 كحـق لـه بـشاهد , وتـأخريه لبلوغـه, بام حاصله وجوب اعتبـار حـق الـصغري,الفتهاعىل خم
 وروايـة , وأحد قويل ابن القاسـم, عىل قول أشهب, وبأن له جرب القاتل عىل الدية,واحد

  .األخوين
ُقلــت ْبــن رشــد إنــام ســاغ ذلــك ملثــل ا; وال يغــرت هبــذا يف زمننــا, ال خيفــى ضــعف هــذا:ُ ُ 
 إذ هو خالف قول ابن ,ليس العمل اليوم عىل هذا: من عارصه وقال بعض ,لعلو طبقته
زلـــه مـــا نـــصه,القاســـم  إذ هـــو خــــالف ,لـــيس العمـــل اليـــوم عـــىل هـــذا:  ويف طـــرة بعـــض نوا

  . أفتى بذلك من غري رواية وال حجةإنه:  وقال ابن احلاج,مذهب ابن القاسم
  .ما هي الرواية املأثورة يف ذلك?:  قلتفإن

ْبــن وهــب روى ا,املجموعــةو َّاملوازيــةيف :  قلــت  يف قتيــل لــه بنــون صــغار :وأشــهب َ
ْبـن وهـب قـال عنـه ا,وال ينتظـر بلـوغ الـصغار , فللعصبة القتـل;وعصبة وهلـم العفـو عـىل : َ

 والعفــو عــىل مــال ,وينظــر للــصغار ولــيهم يف القــود:  قــال عنــه أشــهب,الديــة فتكــون بيــنهم
 ثم يكون هلذا ,ن مل يكن يف قربه وإ,وله أن يقسم إن وجد معه من العصبة من يقسم معه

ا مل حيلـف يف ا أجنبيـ وإن كـان وليـه صـبي, القتل أو العفو عىل الدية,الذي هو أوىل بالصبي
  . يريد عىل مال;يف القود أو العفو ثم للويص النظر ,القسامة إال العصبة
روى ابــــن :  ابــــن حبيــــب, فــــاألقرب مــــن العــــصبة,فــــإن مل يكــــن لــــه ويص: قــــال حممــــد

 , والعفـــو عـــىل الديـــة كاملـــة, فللعـــصبة القتـــل; إن ثبـــت الـــدم ببينـــة والولـــد صـــغري:ســـمالقا
 وإن كــان , وحيــبس القاتــل حتــى يكــرب الــصغري, وإن أخــذوا الديــة,وأحــب إيل أن ال يعفــوا

 , فــــــإن نكلــــــوا حــــــبس القاتــــــل حتــــــى يبلــــــغ الــــــصبي, فكــــــذلك بعــــــد أن يقــــــسموا;بالقــــــسامة
 ,أحــب إيل إن أقــسموا أن ال يعفــوا عــىل الديــةو , ثــم يقتلــون أو يأخــذون الديــة,فيقــسمون

  . وقاله ابن دينار وابن كنانة وابن أيب حازم,إال بإذن السلطان
 فـــإن مل , فـــاألب يقتــل أو يعفــوا عـــىل الديــة;اً إن كــان االبـــن صــغري:وروي املحمــدان

  . فذلك إليه وال يشء للجد لألم;يكن إال اجلد
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 فأقــسم الكبــار فــال يقتلــوا ;غار وكبــارإن كــان لــه بنــون صــ: قــال أشــهب يف املجموعــة
:  قـال ابـن املـواز, ودخـل فيهـا الكبـار, فـإن عفـا الـويص عـىل الديـة جـاز,إال برىض الويص

 ومــن عفــا مــنهم , وطلبــوا القتــل نظــر معهــم أوليــاؤهم الــصغار,إن كــانوا يف درجــة واحــدة
  . وأما العصبة عند أشهب,عىل الدية دخل فيها الباقون

 وال عفـو , فهـو أوىل مـن كبـري أو ويل صـغري, فمن قـام بالـدم مـنهم غري اإلخوة:يريد
 وإال فلهــم , إال بنــصيبهم مـن الديــة, وال يعفــو أوليـاء األصــاغر مــع األكـابر,إال بجمـيعهم

  .العقل
 وقالـه , والعفـو مـن األوليـاء, روى عىل الويص أوىل بالنظر يف القتل:ويف املجموعة

للكبـري :  فقـال,اللخمـي القـول عـن اعتبـار الـويص وأطلـق , هذا كلـه نقـل النـوادر,أشهب
 ولــو كــان القتــل , وال يــؤخر القتــل لبلــوغ الــصبي, والعفــو مــن األوليــاء,مــع الــصغري القتــل

 وســجن , وممــن اســتعان بــه معــه وإن مل جيــد مــن يعينــه حلــف نــصف اخلمــسني,بقــسامة منــه
  .اجلاين لبلوغ الصغري إن حلف بعد بلوغه استحق القتل والعفو

ُقلـــت  , والقتـــل ببينـــة أو قـــسامة ثبتـــت, حتـــصيلها إن كـــان مـــع الـــصغري كبـــري يف طبقتـــه:ُ
 ووقفــه عــىل نظــره معــه قــوالن لظاهرهــا ,ففــي اســتقالل الكبــري بالقتــل عــن ويص الــصغري

  .وابن عبدوسَّواز نص رواية ابن امل َّالشيخمع نقل 
 وإن ,جــربهونقلـه عـن أشــهب مـع حممــد ومهـا بنــاء عـىل عـدم جــرب القاتـل عــىل الديـة و

 , ففـــي اســـتقالهلم عـــن وصـــيه ووقفهـــم عليـــه,كـــان مـــع مـــن هـــو بعـــده كالعـــصبة مـــع االبـــن
 وإن كـان بقـسامة ,إن كان القتل ببينـة اسـتحب عـدم عفـوهم ووقفـه لبلـوغ الـصبي: ثالثها

 ورابعهــــا الــــويص أوىل بالقتــــل والعفــــو مــــن ,اســــتحب وقــــف عفــــوهم عــــىل إذن الــــسلطان
ْبـــن وهـــب لروايـــة ا,األوليـــاء  واختيـــار ابـــن حبيـــب وروايـــة , وقولـــه مـــع حممـــد, أشـــهبمـــع َ

  .عيل
 وال ويل لــــه إال ,اًا صــــغريًإن مل يــــرتك القتيــــل إال ولــــد: وســــمع أبــــو زيــــد ابــــن القاســــم

 والــويل ينظــر لــه بالقتــل أو العفــو عــىل الديــة ال عــىل ,ا يكــون كــالويصالــسلطان أقــام لــه وليــ
 فـإن صـالح ,عـىل مـا يـرى عـىل وجـه النظـر وإن عجـز عنهـا جـاز ,ا هبـاأقل منها إن كـان مليـ
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  . وال يرجع القاتل عىل الويل بيشء,بأقل منها والقاتل ميلء مل جيز ورجع عىل القاتل
ْبــن رشــدا ا ً مــا مل يكــن يــسري,أجــاز أشــهب صــلحه بأقــل مــن الديــة عــىل وجــه النظــر: ُ
م جـرب القاتـل  بعـد, وقوله أصح عىل املعلـوم مـن قـول ابـن القاسـم,ا تتبني فيه املحاباةجد

  . وقول ابن القاسم أصح عىل قول أشهب يف جرب القاتل عىل الدية,عىل الدية
ُقلـــت ـــه ;نقـــض أشـــهب أصـــله يف هـــذا:  قـــال يف املجموعـــة,هبـــذا َســـحنون ســـبقه :ُ  أل

  .يرى للويل اجلرب عىل الدية
 مل جيــز لــه العفــو إال عــىل الديــة ال ;مــن وجــب البنــه الــصغري دم عمــد أو خطــأ: وفيهــا

 وإال مل , جاز إن كان مليا يعـرف مـالؤه; وإن عفا يف اخلطأ وحتمل الدية يف ماله, منهاأقل
 ولـــــه ويص ًعمـــــدا وإن جـــــرح الـــــصبي , وكـــــذا العـــــصبة وإن مل يكونـــــوا أوليـــــاء,جيـــــز عفـــــوه

  . وإن قتل فوالته أحق من الويص,فللويص أن يقتص له
زيــــةيف املجموعــــة و َّالــــشيخ  فــــأبى ,جلــــارح ديــــة اجلــــرحلــــو بــــذل ا: البــــن القاســــم َّاملوا

 قال ابن عبد , أخذ املال أكرهه السلطان عىل ذلك; فإن كان من النظر,الويص إال القود
وأما :  قال, كإيصائه به, ويف اخلطأًعمداللمحجور العفو عن قاتله : السالم عن بعضهم

 فأجــاز ابــن القاســم يف الواضــحة عفــوه كــان ;اجلــرح والــشتم ومــا نيــل مــن بدنــه أو عرضــه
ِّمطرف ومنعه , وإن كان غري بالغ, أو خطأًعمدااجلرح  ُاملاجشون وابن ,َُ َأصبغو ِ ْ َ.  

ُقلت ـت يف النـوادر:ُ املـوىل عليـه ال جيـوز عفـوه عـن الـدم :  قـال عبـد امللـك, الـذي رأ
ـــه بعـــد موتـــه قـــال;وقياســـه عـــىل إيـــصائه وهـــم زيـــةويف املجموعـــة و:  أل للمـــرأة  لـــيس: َّاملوا

  . أو خطأًعمداجراحها املوىل عليها عفو عن 
 إذ , فأحب إيل أن خيتار أبـوه أو وصـيه أخـذ املـال,ًعمداإن قتل للصغري عبد : وفيها

 فالقتـــل يـــأيت عـــىل ; وقتـــل آخـــر, وفقـــأ عـــني آخـــر, ومـــن قطـــع يـــد رجـــل,ال نفـــع لـــه يف القـــود
ْبن وهب وا, رواه ابن القاسم,ذلك كله   .يف املجموعة َ

 قــــال , وتبقـــى الـــنفس ألوليــــاء القتيـــل,ليــــدالقيــــاس أن يقـــتص لـــذي ا: قـــال اللخمـــي
 ,وإن قطـع أصـابع يـد رجـل:  قال ابن القاسـم,إن عفا عن دمه أقيد من جراحاته: أشهب

  . قطع هلم من املرفق; ويد آخر من املرفق,ويد آخر من الكوع
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ُقلـت ْبــن رشــد ال:ُ َأصــبغَســامع  يف ُ ْ  ثــم كفهــا قطعــت أصــابعه , مــن قطـع أصــابع رجــل:َ
  . يف رجلني فأحرى;ثم كفها

 فقطـــع لـــألول , وآخـــر مـــن املرفـــق, مـــن الكـــوعًلـــو قطـــع رجـــال: وســـمع ابـــن القاســـم
َأصبغ , إال قطع ما بقي,فليس للثاين ْ   .أحب إيل عدم قطعه إال أن يأبى اجلاين العقل: َ

ْبــن رشــدا  ومــا اســتحبه خــالف قولــه فــيمن ,اخليــار للمقطــوع كــان أحــسن: لــو قيــل: ُ
  .قطع أصابع رجل ثم كفها

 بـــــل يقـــــتص لـــــه مـــــن يعـــــرف ;ال يمكـــــن ذو القـــــود يف اجلـــــراح مـــــن القـــــصاص: اوفيهـــــ
  .القصاص

أحـــب إيل أن يـــويل اإلمـــام عـــىل اجلـــراح عـــدلني : روى حممـــد وابـــن عبـــدوس: َّالـــشيخ
ا ً فــإن مل جيــد إال واحــد, وإن كــان أحــدمها أفــضل مــن اآلخــر,بــصريين بــذلك يف املجموعــة

ه جعــل املــ: َّاملوازيــة قيــل ملالــك يف ,أجــزأ  ثــم يــشد الطبيــب عــىل يــده ,ويس بيــد املجــروحأ
  .أجر القصاص عىل املقتص له:  وسمع ابن القاسم,ال أعرفه: حتى تبلغ ذلك قال

ْبن رشدا   .عىل املقتص منه وهو بعيد: قيل: ُ
ُقلت ه املتيطي البن , كذا نقله ابن شعبان:ُ   .َعبد احلكم وعزا
زيـــة ويف ,ن العبـــث وينهـــى عـــ,وأمـــا يف القتـــل فيـــدفع للـــويل يقتلـــه: وفيهـــا  ,مثلـــه َّاملوا
  .ال يمكن من القتل بيده خوف أن يتعدى: فيها ويف املجموعة: وقال أشهب
ُقلت   . وتقدم ذكر اجلناية عىل القاتل قبل قتله:ُ
  .عىل اجلاين مع القود العقوبة: ابن القاسمَسامع مع : وفيها

ْبن رشدا  ومـا ال ,اجلـرح زجـر ألن حبـسه إىل بـرء ;ال يعاقـب: األظهر قول من قال: ُ
   ســـمعه ابـــن القاســـم يف رســـم مـــساجد القبائـــل مـــن , كاملنقلـــة يعاقـــب مـــع الغـــرم,قـــود فيـــه

  .كتاب احلدود
  . ويقتل بقتل النفس يف احلرم,تقام احلدود يف احلرم: وسمع القرينان

ْبن رشدا   .وال خالف فيه بني فقهاء األمصار: سمع ابن القاسم: ُ
 أقـيم عليـه ;مـن أصـاب احلـد يف احلـرم: عـن ابـن عبـاسروي : أيب زيدَسامع وقال يف 
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 فيقــام عليــه ; حتـى خيــرج منـه, ثـم جلــأ إليـه مل يكلــم ومل جيـالس ومل يــؤو,وإن أصـابه يف غــريه
  .إذا جلأ إليه أخرج منه فأقيم عليه:  وقيل,احلد

ُقلـت ه لفقهـاء األمــصار:ُ َّن القــصار خــالف نقـل ابــ, مــا عــزا  ,وعبـد الوهــاب وغريمهــا ُ
َّن القــصارقــال ابــ  وإن قتــل يف احلــل ثــم جلــأ إىل , إن قتــل يف احلــرم قتــل فيــه:قــال أبــو حنيفــة: ُ
 حتــى يــضطر للخــروج , ولكــن هيجــر وال يبــايع وال يــؤوى, مل يقتــل ومل خيــرج منــه,احلــرم

  . ويؤخر العقل والقود سنة,فيقتل ووافقنا يف الطرف
وال يقــاد مــن جــرح : قــالا ً إال أن مالكــ, حتــى يــربأ,يــؤخر بــاملقطوع احلــشفة: وفيهــا

 إال أن , وإن طلــب املقطــوع احلــشفة حتــى يــربأ,وال يعقــل يف اخلطــأ إال بعــد الــربء,العمــد 
 ولــو عــاش مل ,بــد منهــا  إذ ال, ال يقــاد مــن جــرح العمــد تعجيــل فــرض يف الديــة:ا قــالًمالكــ

ثييـــه  , وكـــذا يف املوضـــحة واملأمومـــة, أو غريمهـــا تـــذهب مـــن ذلـــك,يكـــن لـــه ذلـــك لعـــل أ
 إال بعـــد , وال يكـــون قـــود وال ديـــة, فـــإن مـــضت ومل تـــربأ انتظـــر برؤهـــا,خر العـــني ســـنةوتـــؤ
 ومثلـه , فـإن مل يرقـأ دمعهـا ففيهـا حكومـة, انتظـر هبـا سـنة, وإن رضبت فسال دمعهـا,الربء

  .يف املوطأ
ه قد يؤول إىل النفس فيعود القود ثانيا: الباجي   . وهو خروج عن املامثلة,أل
ُقلـــت َأصـــبغَســـامع  ويف ,ليـــل الـــصقيل ألشـــهب عـــزا هـــذا التع:ُ ْ ى :قـــال أشـــهب َ  يـــستأ

  .بذهاب العقل سنة
ْبن رشدا  , وال خـالف يف انتظـاره سـنة,الوجه يف ذلك أن متر عليه الفصول األربع: ُ

 فــإن مــضت ومل تــربأ انتظــر ,ينتظــر هبــا ســنة ولــو برئــت قبلهــا:  قيــل,إنــام اختلــف يف اجلــراح
َّدو هذا مذهب امل,برؤها بعدها   .نةَ

 فـــإن , مل ينتظـــر متامهـــا إال أن تـــربأ عـــىل عثـــل,إن برئـــت قبـــل الـــسنة: وقـــال ابـــن حبيـــب
 فـإن ترامـى , وحيكـم بـالقود عنـد متامهـا, وال ينتظـر هبـا بعـد الـسنة,برأت عليه انتظر متامها
 وملــا ذكــر البــاجي روايــة , كــام لــو حكــم بــالقود بعــد الــربء, نظــر فيــه,اجلــرح لــذهاب عــضو

ْوهــــببن ابــــن القاســــم كــــا إن مــــضت الــــسنة واجلــــرح بحالــــه عقــــل : وقــــال أشــــهب:  قــــال,َ
  .اًمل أسمع فيه توقيت:  املغرية,مكانه
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ُقلــــت زيـــــة زاد أشـــــهب يف :ُ مـــــى إىل أكثــــر طولـــــب بـــــه,َّاملوا    والظـــــامل أحـــــق أن , فـــــإن ترا
  .حيمل عليه

:  فقـــال ابـــن شـــاس,اختلـــف يف االســـتيناء لـــتامم الـــسنة إذا ظهـــر الـــربء قبلهـــا: عيـــاض
 وهــو ظــاهر األصــول ال معنــى بعــد الــربء لرعــي ,امهــا وظــاهر كــالم غــريه خالفــهينتظــر مت
  .الفصول

زيـــةويف   وإن كـــان قبـــل الـــسنة وكـــل ,إن اســـتقر مقـــر العـــني عقـــل مـــا ذهـــب منهـــا: َّاملوا
 ففــــي تعجيــــل عقلهــــا ,جــــرح حتملــــه العاقلــــة كاملأمومــــة واجلائفــــة واملواضــــح تبلــــغ الثلــــث

 يف قطـــع ً قـــائال,عـــن حممـــد قـــويل ابـــن القاســـم وأشـــهب َّالـــشيخ نقـــل ,وتـــأخريه لـــتامم الـــسنة
 وقــد , ولعــل احلــشفة تنبــت,لــو ال مــا مــىض مــن فعــل الــسلف يف التــأخري مل يــؤخر: احلــشفة

  .إن اللسان ينبت: قيل ملالك
 ألن انخـسافها ;العني الدامعـة ال ينتظـر هبـا بعـد الـسنة بخـالف املنخـسفة: عبد احلق

  . هذا موجود يف الناس,اًة تبقى عىل حالتها تدمع أبد والعني الدامع,بد من برئه جرح ال
  .قوله يف قطع اللسان ينتظر ما يصري إليه: وقال عياض

ُقلـــت  وال ,ظـــاهره تعجيـــل القـــود كـــسائر األعـــضاء:  يف الديـــة والقـــود قـــال يف الديـــة:ُ
ُشيوخ فقال بعض , فإن نبت حلمها,ينتظر نباته كام يقاد يف األعضاء  جيب عىل قوله يف: ناُ
 وفـــرق عيـــاض بـــام , إذا ثبـــت أن ال قـــود فيـــه أن ينتظـــر نباتـــه,ســـن الـــصبي وثـــدي الـــصغرية

َّدونــة ومــا محــل عليــه امل,حاصــله عنــدي أن عــود ذلــك يف الــصغري أقــرب مــن عــود اللــسان َ 
  .أ من وجوب االستيناء يف العمد واخلط,من التعجيل يف قود اللسان خالف ما تقدم

إن قلعــــت ســــن الــــصبي وقــــد أثغــــر : أشــــهبنقــــل النــــوادر عــــن : ونحــــو قــــول عيــــاض
 ,إن قطــع ثــديا الــصغرية:  والقــود يف العمــد وقوهلــا, عجــل العقــل يف اخلطــأ;ونبتــت أســنانه

 وضـعت الديـة ; وإن شـك يف ذلـك, ففـيهام الديـة;اً وال يعـودان أبـد,فإن اسـتوقن بطالهنـام
  .واستونى هبام
 وخيـــــشى ,ن الثلـــــثمـــــا دو; اجلـــــراح يف تعجيـــــل احلكـــــم قبـــــل الـــــربء أقـــــسام: اللخمـــــي

 قـوال ابـن , وهـي تـدمى, وإن مل خيش كاملوضـحة يف تـأخريه للـربء وتعجيلـه, يؤخر;تناميه
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 وإن بلغــت ديتــه ,إال أن خيــاف أن يكــون فيــه ثلــث الديــة: قــائال َعبــد احلكــمالقاســم وابــن 
 , والتعجيــــل أحــــسن, ففــــي تعجيــــل الديــــة وتأخريهــــا قــــوالن;الثلــــث كاملأمومــــة واجلائفــــة

 ويف , يعـود هليئتـه ومـا يرتامـى إليـه اجلـرح يف أثنـاء مـا ال قـود فيـه,رح اخلطـأوتقدم حكم ج
 وإن برئ عـىل , فال يشء فيه; خطأ عىل غري عثم,جراحاهتا إن برئ خرم األف أو كرسه

  .عثم ففيه االجتهاد
 وإن بـرئ عـىل عـثم فيـه , ألن األف جاء فيـه فـرض مـسمى;ال اجتهاد فيه: َسحنون

  .يتهبحساب ما نقص من د
ــف مــا الن منــه دون عظمــه يف قــرص ديتــه عــىل مارنــه: اللخمــي  أو يف قطــع ,مــارن األ
 فـإن )1(»اًإذا أوعـب جـدع« :غ وهـذه أشـبه بقولـه , روايتـان هلـا وللمبـسوط,مجيع أصله

  . وإن مل يعد أو صار فيه ثقب فبحسابه, ثم عاد ففيه حكومة,فرزه
 إن خــرم عظمــه ;َّاملوازيــةويف :  قــال,روايــة الديــة يف استئــصال العظــم شــاذة: َّالــشيخ

 ففيــه بحــساب مــا ; وإن خــرم مــا دون العظــم, إن بــرئ عــىل شــني,دون مارنــه ففيــه حكومــة
  . وفيه يف العمد القود,ه يف اخلطأ فال يشء في; وما برئ عىل غري شني,ذهب من مارنه

 , ففيــه االجتهــاد; إن خــرم العظــم وســلم املــارن:َســحنونوقــال عبــد احلــق إثــر قــول 
زيـــة وكـــذا يف , ففيـــه بحـــساب مـــا نقـــص مـــن املـــارن;وإن خـــرم مـــا دون العظـــم  وإليـــه ,َّاملوا
  .َسحنونيرجع قول ابن القاسم و

:  ابــن القاســم,مــن رسق يف شــدة الــربد فخيــف موتــه مــن قطعــه أخــره اإلمــام: وفيهــا
  .واحلر إن علم خوفه كالربد

 وإن ,قطــع إذ لــيس بمتلــفوأمــا يف شــدة احلــر فلي: َّاملوازيــةروى أشــهب يف : َّالــشيخ
يؤخر إن خيف ما خياف يف شـدة :  وقال,اً ورواه ابن القاسم بالغ,كان فيه بعض اخلوف

  . وال جيلد حلد وال نكال,واملرض املخوف ال يقطع فيه:  قال,الربد
                                     

 60 و59 و58 و8/57: والنــسائي, بــاب ذكـر العقــول,  يف العقــول2/849:  أخرجـه مالــك يف املوطـأ)1(
  .باب العقول, يف القسامة
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 ســــقط احلـــــد ;إذا وجــــب احلـــــد عــــىل ضــــعيف اجلـــــسم خيــــاف عليــــه املـــــوت: اللخمــــي
  .اص رجع للدية وإن كان القطع عن قص,ويعاقب ويسجن

 , وحــد يف القــذف والزنــا والــرشب,ويف كوهنــا عــىل العاقلــة أو يف مــال اجلــاين خــالف
  .يفرق عليه بقدر طاقته حتى يكمل

ُقلت ْبن رشد ال:ُ  أال تـرى ,ليس ملن خاف عىل نفسه من اخلتـان تركـه: َسحنون عن ُ
بــراهيم عليــه  قالــه يف ترمجــة مــا جــاء مــن اختتــان إ,أن مــن وجــب قطــع يــده ال يــرتك لــذلك

 ويف رسقتهـا ,ابـن القاسـم مـن أوائـل اجلـامعَسـامع  من رسم اغتسل مـن ,الصالة والسالم
 إذ ال عفــو فيــه وجيمــع ذلــك إال أن ,مــن اجتمــع عليــه حــد هللا وحــد للعبــاد بــرئ بحــق اهللا

 , قطعــت يمينــه وشــامله للقــود; فيفــرق ولــو رسق وقطــع شــامل رجــل,خيــاف عليــه املــوت
  . أو يفرقه بقدر ما خياف عليه,اموجيمع ذلك عليه اإلم

 أقـيم عليــه مــا لآلدمــي ;إن خيــف عليــه يف إقامــة مـا هــو هللا دون مــا لآلدمــي: اللخمـي
 وإن محـل , من غري مراعاة لآلخـر,ا أهيام يبدأًوإن كان احلقان لآلدمي بقذف وقطع اقرتع

  . أقيم أدنامها دون قرعة;أحدمها دون اآلخر
 فـال يـؤخر بخـالف ,م قطـع املحـارب يف بـرد شـديدإن رأى اإلمـا: الصقيل عن حممد

  .إلمام لو قتل هذا املحارب جاز له ألن ا;قطع الرسقة
 إنـام هـو باالجتهـاد ال التـشهي , ألن قطـع املحـارب;ليس هذا ببـني: ابن عبد السالم
  . هكذا ينبغي, ال ينبغي أن يزاد عليه للقتل,فمن استحق القطع

ُقلت  وقطـع مـع احتاملـه ,يـد الـسالمة مـن خـوف موتـه القطع عىل قسمني قطع مع ق:ُ
ــه لــو قتلــه غــري اإلمــام مل يقتــل بــه ;اًواملحــارب معــروض للثــاين لعــدم عــصمة دمــه مطلقــ  أل

 والرواية إنام وقعت فـيمن رأى اإلمـام قطعـه ,فإذا رأى اإلمام قطعه مع احتامل موته جاز
ف اإلمــام النظــر  ال ين, أمــا لــو رآه يف غــري الــربد ثــم تــأخر إليــه,يف بــرد شــديد بغــي أن يــستأ

  .فيه
زيــــةويف   لوضــــع احلمــــل عنــــد ظهــــور خمايلــــه ال ,تــــؤخر احلامــــل يف قتــــل الــــنفس: َّاملوا

  .بمجرد دعواها
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 وال تـؤخر بعـد الوضـع ,يريـد يف اجلـراح املخوفـة :َّالـشيخويف القـصاص : قـال حممـد
لــويل فقتلهــا  ولــو بــادر ا, وحتــبس احلامــل يف احلــد والقــصاص,إال أن ال يوجــد مــن يرضــعه

يلها قبل موهتا,فال غرة للجنني   .اً ففيه الغرة إال أن يستهل صارخ; إال أن يزا
تــه قــود وطئهــا بخــالف أمتــه: َّاملوازيــةعــن  َّالــشيخ  ألهنــا مرهتنــة ;ملــن وجــب عــىل امرأ

  .باألرش حتى حيدها وقاله أشهب
 رضبـه رضبـة  إذا,وسمع القرينان لويل القتيل بالعصا قتل قاتلـه بالعـصا أو بالـسيف

ً ال يكون شيئا خمتلف,واحدة جيهز عليه فيها   . فإن كان هكذا فال,اً
ْبــن رشـــدا ـــه إن كــان رضبـــه عــضوين رضب القاتـــل بالعــصا حتـــى : ُ هــذا مثـــل قوهلــا أ
 ولــو رمــى , كــام قــال يف هــذا الــسامع, مــع قــصده اإلجهــاز عليــه يف كــل رضبــة: يريــد;يمــوت

ــ لوجــب عــىل مــذهب م; بــسهم فقتلــهًرجــل رجــال  بمثــل الــسهم الــذي ,االــك أن يقتــل طعنً
  .رماه به

 وإن كــان غــري جمهــز قتــل , قتــل بمثلــه;اًإن كــان العــصا واحلجــر جمهــز: َســحنونوقــال 
  .بالسيف ال بغريه

  . قتل بمثل ذلك;من قتل رجال بتغريق أو سم: وسمع عبد امللك ابن القاسم
ْبــن رشــدا نــي لوجــب القــود بغــري يع: فقــال َّالــشيخهــو نــص قوهلــا يف الــسم وتأوهلــا : ُ
َأصبغ وهو بعيد كتأويل ,السم ْ  فـأحرى ; وإذا أقيد عىل قول مالك بالسم,قول مالك فيه َ

َأصبغبالنار خالف قول  ْ   .ال يقاد بالنار: َ
ُقلــــت  , فلــــم يمــــت, مثــــل العــــدد األول,اختلــــف إن رضب بالعــــصا:  قــــال اللخمــــي:ُ

  .يرضب هبا حتى يموت: فقال ابن القاسم
 , وأمــا رضبــات فــال,كانــت العــصا جتهــز يف رضبــة واحــدة قتــل هبــاإن : وروى حممــد
  .وليقتله بالسيف

ه إن زيد مثل الرضبتني مات زيد ذلك: وقال أشهب   . وإال فالسيف,إن رأى أ
عنــد حممــد إن قتــل األول بالنبــل أو برمــي احلجــارة أو بطــرح مــن : وقــال عبــد امللــك

 ألن ذلــــك قــــد خيطــــئ فيــــصري ;جــــدار أو جبــــل أو عــــىل ســــيف أو رمــــح أو غــــريه فالــــسيف
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 وإن أمكـــن أن , وهـــو مقتـــىض احلـــديث,القـــود بمثـــل األول:  وأصـــل قـــول مالـــك,اًتعـــذيب
ُاملاجـشون وذكـر البـاجي قـول ابـن , فالظامل أحق أن حيمل عليه,خيطئ ـه ال ,بـام تقـدم ِ  وبأ

  .املشهور قتله بام قتل به من نار أو غريها: يقتل بالنار وقال
ْبن رشدا  فـال ; وأمـا مـن يقتـل بالقـسامة, بمثل ما قتل من ثبـت قتلـه بـذلكإنام يقتل: ُ

  .يقتل إال بالسيف
مـــن قتـــل بـــيشء قتـــل بـــه إال يف املعـــصية كـــاخلمر واللـــواط والنـــار : وقـــال ابـــن العـــريب

  .يقتل هبام:  وقيل,والسم
ُقلت   . وقد تقدم خالفه,أن املشهور عدم القتل هبام:  مقتىض قوله:ُ
 , وال رجـــاله, وال تقطـــع يـــداه, ثـــم رضب عنقـــه قتـــل,ليـــهإن قطـــع يديـــه ورج: وفيهـــا

  .وكل قصاص القتل يأيت عليه
  . يريد إال أن يفعله به عىل وجه العذاب:الصقيل
 ثــــم قتلــــه أقيــــد منــــه ,إن قطــــع يــــدي رجــــل ورجليــــه: َّدنيــــةقــــال عيــــسى يف امل: البــــاجي

ي عـن كـل القتـل يكفـ: هذا قول أيب حنيفة والشافعي ومالـك يقـول:  قال القايض,كذلك
  .ذلك

َأصبغوقال  ْ  وإن كـان أراد , قتـل فقـط;إن مل يرد القاتل بقطـع يديـه العبـث واإليـالم: َ
  . وقاله ابن مزين,ذلك فعل به مثله
 قتـل عنـد مالـك ; ومل يكـن أراد قتلـه, ثم تركه فـامت;إن قطع يديه ورجليه: اللخمي

فــه  ومل ,قتــل عنــد ابــن القاســم ثــم قتلــه بــالفور , ففعــل ذلــك, وإن أراد قتلــه,ومل تقطــع أطرا
  .,يقطع

 ولـو ,إن أراد بـذلك املثلـة وهـو أحـسن:  وقالـه مالـك,يقطـع ثـم يقتـل: وقال أشـهب
قطـع َّنيـة  وإن كانت ب,حدثت كفى قطع يده عنهامَّنية ب  فإن قطع يده,قطع أصابعه ثم يده

  . جرى عىل قويل ابن القاسم وأشهب,اجلميع عىل وجه العذاب
ُقلــت  ثالثهــا إن مل يـــرد املثلــة البـــن , يف االكتفــاء بالقتــل عـــن القطــعًوال ظــاهر قولـــه أ:ُ

 وقول ابـن احلاجـب , وظاهر قوله يف اليد قرص اخلالف عىل إرادة املثلة,القاسم وأشهب
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وإذا اجتمــع مــستحق الــنفس :  تكريــر لقولــه قبــل, آلخــر إلــخًا أو رجــالًولــو قطــع يــد: هنــا
 مل يلزمـه , القتيل احلر عـىل إلـزام القاتـل ديتـه ويف جناياهتا إن عفا ويل,ومستحق األطراف

  . وإن كره وال يقتل,تلزمه الدية:  وقال أشهب,إال أن يشاء
ْبن وهب قال ا, وبقول أشهب,مها روايتان: الباجي   .وحييى بن سعيد َ
ُقلت  ومن قتـل لـه قتيـل فهـو بخـري , وهو األظهر ورجحه غري واحد حلديث مسلم:ُ
  . وإما أن يقاد أهل القتيل,ني الديةإما أن يعطى يع: النظرين

 هـــل ,وخيتلـــف يف العكـــس:  قـــال,وعـــىل اجلـــرب جتـــرب قاتلـــه رجـــل عـــىل ديتـــه: اللخمـــي
 ألن الــويل ملكهــا كأحــد قــويل مالــك يف فــقء عــني أعــور صــحيح ;عليــه ديتهــا أو ديــة نفــسه
 ديــة  أو, هــل للــويل ديــة قتيلــه,ً وعليــه خيتلــف إن قتــل مجاعــة رجــال,يغــرم ديتهــا ألــف دينــار
 ومل تـشرتط ,ًعمـدا وليـك احلـر , ويف دياهتـا إن عفـوت عـن عبـد قتـل,كل واحد مللكه قتله

  . ثم تطلب الدية,ً ومل تشرتط شيئا, فكام لو عفوت عن احلر,ًشيئا
ــك أردهتــا: قــال مالــك  , فتحلــف مــا عفــوت إال ألخــذها,ال يشء لــك إال أن يتبــني أ

  .ومثله يف املوطأ , ثم خيري سيده, وكذا يف العبد,ثم ذلك هلا
ِّمطـرفإنام عفـوت عـىل الديـة فـروى : من قال: الباجي  ً إن كـان بحـرضة ذلـك قـوال,َُ

ُاملاجشون وقاله ابن , وإن طال فال يشء له,له َأصبغو ِ ْ َ.  
 وأخـذ حقـه ,ما عفوت إال عىل أخـذ الديـة حلـف مـا أراد تركهـا: إن قال: قال مالك

  . وبه قال ابن القاسم, أن يعلم ملا قال وجهال يشء له إال:  فقال, ثم رجع مالك,منها
 إال أن ,ا عـــن الديـــةً لـــيس عفـــوه عـــن الـــدم عفـــو:وقـــال ابـــن القاســـم يف بعـــض جمالـــسه

  .يرى له وجه
ُقلـــت ْبـــن وهـــب ا,يف اجلـــرب عـــىل العقـــل يف اجلـــراح َعبـــد احلكـــم وتقـــدم قـــول ابـــن :ُ مل : َ

 واألعـــور يفقـــأ , األعـــور إال يف الـــصحيح يفقـــأ عـــني,أســـمع ختيـــري املجنـــي عليـــه يف اجلـــراح
 فوليـه باخليـار يف ; أو الكبـري جيـرح الـصغري,اً أو العبيد جيرح بعضهم بعـض,عني الصحيح
 فلـــم أر فيـــه نـــصا ; فعفـــا عـــن بعـــض الـــدم,اً وإن كـــان ويل القـــصاص واحـــد,القـــود والعقـــل

 إن أمكـن القــود :َّالعتبيـةيف املجموعـة و َسحنون فلـ,وإن عفـا املجـروح عـن نـصف اجلـرح
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 ويغــرم نــصف العقــل وإال , وإن تعــذر فاجلــارح خمــري يف إجــازة ذلــك,مــن نــصفه أقيــد منــه
  .جيرب عىل عقل النصف:  وقال أشهب,قيل للمجروح إما أن تقتص أو تعفو

 وبقيتهــا بــني مــن بقــي يــدخل فيــه ,إن عفــا أحــد البنــني ســقط حظــه مــن الديــة: وفيهــا
القــود إذ لــيس بــامل إال عــن الديــة للــويل املفلــس العفــو عــن :  ابــن شــاس,الزوجــة وغريهــا

 ثـم الثـاين صـح عفــو األول ال , فلـو كـان الــدم لـرجلني مفلـسني فعفـا أحــدمها,بعـد تقررهـا
  .الثاين إال فيام زاد عىل ديته

ُقلـــت  فـــإن مل , هـــو مقتـــىض قـــول صـــلحها للمقتـــول العفـــو عـــن دم العمـــد وجراحاتـــه:ُ
  . وكان عليه دين يغرتقه ال مقال لغرمائه,ًيدع ماال

 فعفـا بعـض , بنـني وبنـات أو إخـوة وأخـوات,اًا وإناثًإن كان األولياء ذكور: الباجي
 فقـــال حممـــد عـــن ابـــن , وإن عفـــا كـــل الـــذكور, فلبـــاقي الورثـــة حظهـــم مـــن الديـــة,الـــذكور

  .القاسم وأشهب يسقط حق البنات
 , وبـاألول قـال مـن أدركنـا مـن أصـحاب مالـك,وروى أشهب مرة حـق البنـات بـاق

ن مبنيــــان عــــىل نقــــل القــــايض اخلــــالف هــــل للنــــساء مــــدخل يف العفــــو أو يف وهــــذان القــــوال
 فعفــا فــال , فــإن عفــا أحــدهم ثــم بلــغ اآلخــر, هــذا إذا عفــا الــرجالن يف فــور واحــد,املطالبــة

  . قاله حممد,يرض ذلك من معهام من أخت وزوج وزوجة
ْبـــن رشـــدا ه  وأكـــذب نفـــس, ولـــو بقـــسامة,إن عفـــا بعـــض األوليـــاء بعـــد ثبـــوت الـــدم: ُ

  .بعدها بطل الدم
 ومل يكــــذب , ولــــو قبــــضت ردت وبقــــاء حــــظ مــــن مل يعــــف,اًويف بطــــالن الديــــة مطلقــــ

ُاملاجــــشونإن أكــــذب نفــــسه البــــن :  ثالثهــــا,نفــــسه ففــــي :  وابــــن القاســــم فيهــــا قــــال,وغــــريه ِ
بطالن الدية بعفو بعض األولياء الثالثة ملن ذكر وسوى ابن القاسم بـني العفـو والنكـول 

  .ق بعدها بني أن يعفو أو يكذب نفسه وفر,قبل القسامة
 ومـــات ًعمـــدا فقتـــل ,مـــن أســـلم مـــن أهـــل الذمـــة أو رجـــل ال تعـــرف عـــصبته: وفيهـــا

 نظــــر , فــــإن عفــــا بعــــضهن وطلــــب بعــــضهن القتــــل, فلهــــن أن يقــــتلن; وتــــرك بنــــات,مكانــــه
 ويف تعليقــة , فــإن رأى العفــو أو القتــل أمــضاهً إن كــان عــدال,الــسلطان باالجتهــاد يف ذلــك
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ه يرث لبيت املال ما بقي; اإلمام هنا بمنزلة العصبة:انأيب عمر   . أل
 فــإن كــان باملوضــع مجاعــة ,فــال قتــل لــه:  قــال,فــإن مل يكــن إمــام عــدل كوقتنــا: قيــل لــه

  .عدول قاموا مقامه
ُقلت إن :  ابـن شـاس, انظر هذا مع معروف املذهب يف إمضاء أحكام قـضاة البغـاة:ُ

 فـإن كـان , أو كـان أعـىل منـه,مـن بقـي يف الدرجـةعفا بعض الورثة سقط القـود إن سـاوى 
وثـة,دونه مل يسقط بعفوه  , كالبنـات مـع األب أو اجلـد, فإن انضاف إىل الدرجة العليا األ

  . فإن انفرد األبوان فال حق لألم يف عفو وال مثل,فال عفو إال باجتامع اجلميع
 ,بـاجتامعهم معهــام فـال عفـو إال ; وأمـا األم واإلخـوة,وكـذا اإلخـوة واألخـوات معـه

 واألم عـــىل العفـــو مـــىض عـــىل , فـــاتفق العـــصبة;فـــإن اجتمعـــت األم واألخـــوات والعـــصبة
 ولــو كــان مكــان األخــوات , مل يمــض عــىل األم, وإن عفــا العــصبة واألخــوات,األخــوات

 واألم عـــىل البنـــات , ومل جيـــز عفـــو العـــصبة, والبنـــات عـــىل األم,بنـــات مـــىض عفـــو العـــصبة
 وال , ألهنـــن حيـــزن املـــرياث دوهنـــم; فـــال قـــول للعـــصبة;األخـــواتومتـــى اجتمـــع البنـــات و

  .جتري اجلدة جمرى األم يف عفو وال قيام
ُقلــت  ومــن قتــل مــن طلبــه أن , مــا ذكــره هــو حتــصيل قوهلــا مــع غريهــا مــن األمهــات:ُ

يغـرم الديـة يف مالـه للعتبـي عـن :  ثالثها,يقتله عىل أن عفا عنه يف قتله به وصحة عفوه عنه
ــه عفــا عــن يشء مل جيــب ; واألحــسن قتلــه,اختلــف فيــه بعــض أصــحابنا: ئالقــا َســحنون  أل

ْبن رشد ونقل ا,له وبعض أصحابه   .هو األظهر: ً قائالُ
ُقلــت  وقــال الــصقيل يف ,َســحنون يف النــوادر عــن أيب زيــد عــن ابــن القاســم مثــل لفــظ :ُ

ف اقتلنــــي ولــــك ألــــ: مــــن قــــال لرجــــل: عنــــه َســــحنونروى ابــــن : كتــــاب اجلعــــل واإلجــــارة
  . وال جعل له,اً ويرضب مائة وحيبس عام, فقتله ال قود عليه,درهم

ولـو قـال اقتـل عبـدي ولـك :  قـال,لألولياء قتله وعلله بام تقدم: وقال حييى بن عمر
 , وكــــــذا الــــــسيد يــــــرضب وحيــــــبس,اً فقتلــــــه رضب مائــــــة وحــــــبس عامــــــ,كــــــذا أو بغــــــري يشء

 كـــام لـــو ,واب ال قيمـــة عليـــهواختلـــف هـــل يكـــون لـــه عـــىل القاتـــل قيمـــة العبـــد أم ال? والـــص
  . ال غرم عليه;احرق ثويب ففعل: قال
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ُقلــت بـــن  ومل حيـــك ا,َّالعتبيــةخــالف مـــا تقــدم عنـــه يف  َســـحنون مـــا نقلــه الـــصقيل عــن :ُ
ْرشد   . عنه خالفهُ

 أو يــــد عبــــدي عوقــــب ,اقطــــع يــــدي: مــــن قــــال لرجــــل: روى ابــــن عبــــدوس: َّالــــشيخ
  .يف العبد وال , إن فعل وال غرم عليه يف احلر,املأمور

َأصبغابن حبيب عن  ْ  كـام يلزمـه يف ديـة احلـر إذا قتلـه , يغرم قيمة العبـد حلرمـة القتـل:َ
 فألوليائــه القــود يف الــنفس ; ثــم مــات, فعفــا عنــهًعمــدا ويف دياهتــا إن قطــع يــده ,بــإذن وليــه
 ثـم تـري فيهـا , ويف صـلحها إن صـاحله عـىل مـال, إن كـان عفـا عـن اليـد ال الـنفس,بقـسامة
 وإن أبـوا بقـي هلــم املـال الـذي أخــذوا , ويـردوا املــال,ألوليائـه أن يقــسموا ويقتلـوافـامت ف

 ويأخــــذوا الديــــة مــــن , فلهــــم أن يقــــسموا; وكــــذا لــــو كانــــت موضــــحة خطــــأ,يف قطــــع اليــــد
 ولـيس للقـاطع إن نكلـوا , ويكون يف العقل كرجـل مـن قومـه, ويأخذ اجلاين ماله,العاقلة

 ولـــو مل يكـــن , وردوا املــال,ا فـــاقتلوينًاجلنايـــة نفــسقــد عـــادت : عــن القـــسامة أن يقــول هلـــم
  . وهلم أن يقسموا ويقتلوا, فذلك هلم, فقال ذلك وشاء األولياء قطع اليد,صلح

َأصـــبغوســـمع  ْ  ثـــم صـــارت منقلـــة ال يكـــون ,مـــن صـــالح عـــن موضـــحة: ابـــن القاســـم َ
ــه  فــإن مــات أقــسموا, فــإن وقــع هــذا رجــع بفــضل املنقلــة,عقــل وال صــلح إال بعــد الــربء  أ

  .ً وأخذوا العقل كامال,مات منها ورد الصلح
ْبن رشدا ـه إنـام صـالح عـن املوضـحة ;اًرجـع بفـضل املنقلـة صـحيح اتفاقـ: قولـه: ُ  أل

 حـسبام مـىض , ثم تأكلت للعضد, بخالف إذا صالح عن قطع يده,والعمد واخلطأ سواء
  .عيسىَسامع يف رسم العرية من 

ُقلــت  ولــو تأكــل , ألن عقــل اليــد قــد صــالح عليــه; أخــذ فيــه لــيس لــه يف تأكلهــا إال مــا:ُ
 ثــم ذهبــت , كــام لــو صــالح عــن قطــع أربــع أصــابع بــديتها,مــا صــالح عليــه اجلــرح إىل غــري

 ثم ذهبت بقية , ولو صالح عن قطع أصبعني,األصبع اخلامسة بتأكل اجلرح ألخذ ديتها
 ويف ,العاقلـــة وتـــصري ديـــة لليـــد عـــىل , ففـــي اخلطـــأ يـــرد مـــا أخـــذ,أصـــابع يـــده بتأكـــل اجلـــرح

  .العمد يزاد املجروح بقية متام دية اليد من مال اجلارح
ْبــن رشــدقــال ا َأصــبغَســامع  يف ُ ْ ولــو مــات مــن ذلــك اجلــرح افــرتق العمــد مــن اخلطــأ : َ
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 ويقـسمون الديـة ,عىل مذهب ابن القاسم يف اخلطأ يرد األولياء عىل اجلـاين مـا أخـذوا منـه
 ويف العمــد خيــري ورثــة القتيــل بــني التمــسك :لــسامع وهــو معنــى قولــه يف هــذا ا,عــىل العاقلــة

 ال يـــــصح الـــــصلح يف: عيـــــسى مـــــن الـــــدياتَســـــامع  ويف رســـــم أســـــلم مـــــن ,بالـــــصلح ورده
  .اجلراحات عىل املوت

ْبـــن رشـــدا ميهـــا للمـــوت يف اخلطـــأ: ُ  فـــيام دون الثلـــث ,الـــصلح يف اجلراحـــات عـــىل ترا
 فالديــة عــىل ; وإن مــات,رشــه فــإن وقــع بــرئ ففيــه أ, ويفــسخ,اً ال جتــوز اتفاقــ;كاملوضــحة

  .العاقلة بقسامة
  .وفيام بلغ الثلث يف منعه وجوازه نقال ابن حبيب وغريه

  . وقول ابن حبيب مع قول صلحها,عيسىَسامع ويف العمد الذي فيه القود 
ُقلت   . أو من الدية جائز, فيها صلح املريض عىل أقل من أرش اجلراح:ُ

 وتأوهلا , ال عىل مآل املوت,ن اجلراحة فقطتأوهلا األكثر عىل أن الصلح ع: عياض
  .ابن العطار عىل مآل املوت

ْبن رشدا ميـه للمـوت: ُ  وعليـه دون , قالـه ابـن حبيـب,وما ال قود فيه ال جتوز عىل ترا
ميــه ملــا أجــازه ابــن حبيــب  قــال مــرة عليــه وعــىل مــا يرتامــى إليــه , فــيام فيــه عقــل مــسمى,ترا

 يف جرحــه فــامت بعــد صــلحه عنــه يف ختيــري الــويل  ومــن نــزي, ومــرة عليــه فقــط,دون املــوت
 , ويأخــذ الديــة يف اخلطــأ, فيقتــل يف العمــد,يف إمتامــه ونقــضه برجوعــه للقــسامة عــىل موتــه

يف العمـــد ويلـــزم الـــنقض يف :  ثالثهـــا, ووقـــف إمـــضاءه عـــىل رىض اجلـــاين,ولـــو كـــره اجلـــاين
  .اخلطأ

َصبغَأل يس ألوليائه إال القسامة  فامت ل; فيمن نزر يف قطع يده:وأشهب عىل أصله ْ
ـه ,كحجته يف اخلطـأ ألن الدم آل للنفس ; وال قود هلم يف اجلرح إن أبوا القسامة,للقتل  أ

 عــىل أصـــله فـــيمن حييـــي وســامعه , وقـــول ابــن القاســـم مــع ظـــاهر قولــه فيهـــا,آل إىل العاقلــة
  . ويف القسامة للقتل, فامت وارثه خمري يف قطع اليد,نزي يف قطع يده

ًن جنـــى خطــأ وهــو مـــن أهــل اإلبــل فـــصالح األوليــاء عاقلتــه عـــىل أكثــر مـــن مــ: وفيهــا
ـه ديـن بـدين ويف العمـد جـائز; فـإن تـأخرت مل جيـز, جاز إن عجلوها,ألف دينار ـه ; أل  أل
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 وإنــام ,وزادوا ولــو بــذهب واجلــاين مــن أهــل الــورق أو اإلبــل َّاملوازيــة ومثلــه يف ,لـيس بــامل
ه دين ثابت ;يتقى ما يدخل يف الدية يف اخلطأ   .أل

 عىل قـول أشـهب الـذي رأى ,العمد إن قيل كيف صح لغو اعتبار الدية يف :الصقيل
  . قيل قد قال أشهب له العفو يف مرضه,جرب اجلاين عىل الدية

ُقلــت  واملــال إنــام هــو , واجلــواب أن األصــل الــدم, مــا استــشكلبعــضيــرد بــأن هــذا  :ُ
 وال ســيام , لعــدم ثبــوت مــسببه,لــزومم وعــدم وقــوع الــسبب اخلــاص يقــع وهــو مل ,بــاجلرب

   .اً يملك ال يعد مالكأنعىل القول بأن من ملك 
َّدونــة يف امل:ثــم قــال الــصقيل البــن القاســم عفــو املــريض عــن قاتلــه العمــد مــن رأس  َ

 ًعمـدا القتيـل ويل وفيهـا إن صـالح أحـد , فهو اخـتالف قـول, وقال أشهب يف الثلث,ماله
  . ولو صالح أحد ويل القتيل القاتل عىل يشء,ل فلآلخر الدخو,عىل عرض أو مرض

 وعلم فيهـا , قوال ابن القاسم,ففي ختيري اآلخر يف الدخول عليه فيه واختصاصه به
  .َسحنون أو عىل نقل عياض عن األشياخ و,ويف كون قول أشهب فيها كابن القاسم

ا عــىل  إن عفــا أحــدمه:نــوقض قوهلــا وال ســبيل إىل القتــل بقوهلــا يف اجلنايــات :عيــاض
 والعـايف مـن جعـل العبـد , وهو عبد وابن السيد من دفع نـصف الديـة لآلخـر,أخذ القاتل

 وإن يفــرق بــأن , يمكــن أن يكــون اخــتالف قــول: فقــال بعــضهم,بيــنهام ورده أن هلــام القتــل
  . ويف احلر متعلقة بذمته, إال أن يفديه سيده,جناية العبد متعلقة برقبته

  .ال اختالف وما هو إ,هذا غري بني :عياض
ُقلــت  ألن العــايف يف العبــد مل يبــق لآلخــر مــا يتعلــق بــه حقــه مــن ;األظهــر متــام الفــرق :ُ
ا بـــام كـــان ً وقـــد أخـــذه فبقـــي حقـــه متعلقـــ, النحـــصار األمـــر املـــايل يف عـــني العبـــد,أمـــر مـــايل

 , وكلـــام كـــان لـــه كـــان لآلخـــر تـــساوهيام, فكـــان لـــه القتـــل; وهـــو الـــدم,متعلقـــا بـــه باألصـــالة
 وهــو منابــه مــن الديــة يف , مــا يتعلــق بــه حقــه مــن األمــر املــايل, احلــر أبقــى لآلخــروالعــايف يف
  .ثمة القاتل

  . ما وجدت لتفريق ابن القاسم بني احلر والعبد حجة:ويف النوادر قال حممد
 أن يصالح عىل مال يعطيه عن قـود عليـه بلغـه , إن أراد من أحاط الدين بامله:وفيها
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  .ما به رده لك
 ألهنـــم مل يـــدخلوا عليـــه بخـــالف ; وأن هلـــم رده,عـــضهم عـــىل ظـــاهره محلـــه ب:عيـــاض

  .نكاحه وترسيه
 إنـــام هـــو مـــا مل يـــدفع ذلـــك قبـــل قيـــامهم :وقـــال أبـــو عمـــران وأبـــوبكر بـــن عبـــد الـــرمحن

  . وجعلوه كرهنة وقضائه بعض غرمائه,بفلسه
 , إن وقــع بطــل القــود, ال جيــوز صــلح جنايــة العمــد عــىل ثمــرة مل يبــد صــالحها:وفيهــا

ــه أرســل بقــدر مالــه ; فبــات بالبنــاء غــريه يمــيض كــاخللع, كنكــاح بــذلك,زمــت الديــةول  أل
  .إرساله بغري يشء

 خــــالف قولــــه , هــــذا عــــىل أحــــد قوليــــه جيــــرب القاتــــل عــــىل الديــــة:عيــــاض عــــن القابــــيس
  .اآلخر

 وقـــيض منــه ديـــن , مــا صـــولح بــه مــن عمـــد دخــل فيـــه ســائر الورثــة:وفيهــا مــع غريهـــا
  .القتيل

 فألوليـاء ; أوليـاء أحـدمهاًعمـدا إن صالح من قتل رجلـني :القاسموسمع حييى ابن 
ـــه إنـــام صـــاحلهم للنجـــاة; فـــإن قتلـــوه بطـــل صـــلح اآلخـــرين,اآلخـــر القـــود بـــن  ومل يـــزد ا, أل

ْرشد  فـإن , ترك مال فيهـا مـن عفـا عـن عبـد قتلـه خطـأ, والعفو عن جناية اخلطأ,ً فيها شيئاُ
 ويف أول وصاياها مـن أوىص , منه قدر الثلث وإال جاز,كانت قيمته قدر ثلثه جاز عفوه

 جتـوز يف املـال ًعمـدا والديـة و, جازت وصـيته لـه يف املـال;ا خطأًملن رضبه وعلم به رضب
 ولـــــو قـــــال إن قبـــــل أوالدي الديـــــة ,حممـــــد ألن قبـــــول الديـــــة كـــــامل مل يعلـــــم بـــــه ;دون الديـــــة

  ?ال يكون أو ال يعلم هل حممدفيها َّوصية  فال ,فوصيتي فيها أو أوىص بثلثها
فــــذت مقاتلــــه فقبــــل أوالده الديــــة وعلمهــــا :الــــصقيل    فــــأوىص فيهــــا دخلــــت ,ولــــو أ
  .فيها وصاياه

 وقـول ابـن احلاجـب , فأبـت مل يلزمهـا,وفيها لو صالح اجلـاين عـىل العاقلـة فـيام عليهـا
  . ألهنا فيام يلزمه دوهنا كأجنبي;وكذا العكس واضح

  . فإن نكل حلف القاتل,وفيها إن ادعى اجلاين عفو الويل استحلفه
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  . ألهنا التي كانت عىل املدعى عليه;ًا واحدة إنام حيلف القاتل يمينً:الصقيل
 ويف دعــوى املعــروف يف هبـــة , يقــوم منــه إلــزام اليمــني يف الــدعوى املجــردة:عيــاض

 وهلـذا مل يـر أشـهب يف دعـوى العفـو , وهـو أصـل متنـازع فيـه,ثمن املبيـع والكـراء واإلقالـة
ُشيوخختلف  وا,ايمينً   .نا يف التنازع فيهُ

 فـــــال يلـــــزم اليمـــــني بمجـــــرد , اخـــــتالف حـــــال: وقيـــــل, هـــــو اخـــــتالف مـــــن قولـــــه:قيـــــل
  . وتلزم مع وجود التهمة,الدعوى

ُقلت   .)بل أسكنتني باطال (:تذكر قوله يف أكرية الدور قوله :ُ
 مـــن : ويف العاريـــة,ً عملتـــه يل بـــاطال: يقـــول رب الثـــوب للـــصانع,ويف كتـــاب اجلعـــل

  .ى أن رب الدابة أعارها إياهادع
 إنام هو مخسون , ألن احللف يف الدم; ال يمني عىل الويل:َّاملوازيةألشهب يف  َّالشيخ

 ولــو , أو مــع القــسامة قــسامة أخــرى, فهــذا يريــد أن يوجــب عليــه مــع البينــة قــسامة;ايمينًــ
ت لو استحلفه, مل يكن له ذلك,ريض بيمني واحدة  ? عفـا عنـي: فلام قام ليقتـل قـال, أرأ

  . هذا يرد تعليل قوله بعدم توجه دعوى املعروف:قلت
  .مل يقيدها الصقيل وال عياض , إن ادعى القاتل بينة غائبة تلوم له اإلمام:وفيها

 وزعـم بينـة لـه إن قربـت تلـوم , إن ادعـى القـاذف أن املقـذوف عبـد:ويف الرجم منها
ــ, مل يلتفــت; وإن بعــدت لــه,لــه اإلمــام ا عــىل قــول ابــن ًدها هبــا يكــون وفاقــ لقولــه فعــىل تقيي

 ًعمدا حيلف هنا ويف صلحها من ثبت له دم ,اهلندي ال يتلوم له إال بعد حلفه يف احلقوق
كره فال قود له, فادعى صلح اجلاين,أو جراحاته   . وله عليه اليمني, فأ

َصــبغَ أل:اللخمــي  ; فــإن ثبــت دمــه ببينــة, ال تعفــوا عــن قــاتيل: مــن قــال:يف الواضــحة ْ
  . فلهم العفو إلمكان كونه لشبهة دخلت عليهم; وإن كان بقسامة, عفوفال

ُقلت  وال , مـن قـال دمـي عنـد فـالن فـاقتلوه:يف النوادر قبـل هـذا الفـرع عـن أشـهب :ُ
 وإن نكـل , مل جيز عفـوه, وإن أقسموا ثم عفا بعضهم,تقبلوا منه دية فليس هلم أخذ الدية

  . فال قسامة فيه;بعضهم
 فـإن , ملـن صـالح قاتـل وليـه عـىل خروجـه مـن هـذا البلـد:ن القاسموسمع أبو زيد اب



אא 

 

79

79 

  .وجده فيه قتله
ْبن رشدا  فعاد فجـاورهم فلـه الديـة ; فإن رشطوا إن مل يفعل أو فعل, زاد ابن حبيبُ

 فـإن مل , وإن مل يثبت مل جيز إال أن يقولوا,فإن ثبت الدم حني الصلح جاز يف القود والدية
 وكـــذا اجلراحـــات وارث القاتـــل بعـــض ,عـــىل حجتنـــا يف الـــدم فـــنحن ,يفعـــل أو فعـــل فعـــاد
  .الدم يسقط قوده به

ه ملك من دمه حصة; بطل قوده, إن ورث القاتل أحد ورثة القتيل:وفيها   . أل
 فـإن , فهو أوىل, إال أن يكون من األولياء الذين من قام بالدم:قال أشهب :الصقيل

 لقولـــــه يف البنـــــني ,ق البـــــن القاســـــم هـــــو وفـــــا, وقـــــول بعـــــض الفاســـــيني,للبـــــاقي أن يقتلـــــوا
  . متوت واحدة منهن:والبنات

 يــسقط قتــل , ثــم الثالــث الــصغري, قتــل الثــاين الكبــري:قــال ابــن شــاس يف أربعــة إخــوة
 فلـه عليـه ; فـإن عفـا, ولـه قتـل الثالـث بالـصغري,الثاين إلرثـه نـصف دمـه الواجـب للـصغري

  .الدية يقاصه بنصفها
 , إن كان هناك من حيجبه وانـضم,لوارثه نصف الدية دفع قتله إن :ابن عبد السالم

  .ا يف املذهبًوإن مل يكن فأظن يف منعه إرثه خالف
ُقلت َّن القصارقال الباجي عن اب :ُ  لـو قتـل إمـام عـدل موروثـه بقـصاص أو زنـى أو :ُ

 وأرى من ال تلحقه هتمة , فإن أصحابنا مل يفصلوا هذا التفصيل;حد ثابت بإقرار أو بينة
  .تل اخلطأ كق,يرث

 إن , فلكــل القــود مــن اآلخــر; واآلخــر أمــه, لــو قتــل أحــد الــشقيقني أبــاه:ابــن شــاس
ه, فلورثة اآلخر قتله,تعجله أحدمها   . فإن تنازعا فيمن يبدأ به منهام اجتهد السلطان برأ

  . فالقرعة;اًمع  فإن كانا,وفيها يرجح البداءة بالبادئ
 : وابـن عبـدوس فقـاال,َسـحنونن  سألت عنها ابـ: قال خلف بن زرقون:ابن شاس

 فــريث دم نفــسه ; ألن قتــل كــل مــنهام يوجــب إرث البــاقي إيــاه;اًنــرى أن يعفــى عــنهام مجيعــ
 ويـرث أحـدمها ديـة , فال بـد أن يعفـى عـنهام, وكل واحد يطلب قتل اآلخر قبله,فال يقتل

  . واآلخر دية أمه,أبيه
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ُقلـــت ومهـــا يف الـــديتني والـــذي يف  ولز,ال يبعـــد إجـــراء القـــولني عـــىل جـــواز املقاصـــة :ُ
 وجيلـدان ,اً ويـسجنان عامـ,ا يف أبيـه وأمـه ألن لكـل واحـد مـنهام حقـ;ال قود بينهام َّاملوازية
  .مائة مائة

 وجيـــب ألحـــدمها ديـــة : وتتميمهـــا بقولـــه, هـــذه املـــسئلةذكـــرهقـــال ابـــن احلاجـــب إثـــر 
  .األب ولآلخر دية األم ما نصه

 البـــــن القاســـــم , نحـــــو االســـــتيفاء قـــــوالنأو عـــــىل ,ويف كـــــون إرثـــــه عـــــىل نحـــــو املـــــال
  .وأشهب

 ومعنى قول ابـن , عائد عىل الدم, معنى الضمري من قوله إرثه:قال ابن عبد السالم
لعــصبته عــىل ذوي َّوصية  إن ويل الــدم إن مــات تنــزل كــل ورثتــه منزلتــه دون خــص:القاســم
و كـــانوا  كـــام لـــ, وهلـــن العفـــو والقـــصاص, فـــرتث البنـــات والزوجـــات واألمهـــات,فروضـــه

  . ألهنم ورثوه عمن كان ذلك له;كلهم عصبة
 , إنــه ال يرثــه مــن ورثــة ويل الــدم إال مــن يرثــه مــن املقتــول نفــسه:ومعنــى قــول أشــهب

 كـام مل يكـن لبنـت , مل يكـن للبنـت والزوجـة حـظ,وأمـا وزوجـة اًا وبنتفلو ترك ويل الدم ابنً
  .القتيل وزوجته مع ابنه يشء

ُقلــت  فامتــت األم فورثتهــا مكاهنــا إن أحبــوا أن ,لــه أم وعــصبة و,يف رمجهــا مــن قتــل :ُ
 ويف دياهتـا إن مـات وارث , كام لو كانت األم باقيـة, وال عفو للعصبة دوهنم,يقتلوا قتلوا

 وإن مـــات مـــن والة الـــدم ,املقتـــول الـــذي لـــه القيـــام بالـــدم فورثـــه مقامـــه يف العفـــو والقتـــل
 ألهنم ورثـوا الـدم عمـن ;عفو ما للذكر فللنساء من القتل وال,رجل وورثته رجال ونساء

  .له ذلك
ْبــن وهــب وا, مــن روايــة ابــن القاســم,عــن املجموعــة مثــل ذلــك َّالــشيخوذكــر   :قــال َ
ـه مقتـول, يقوم مقام هذا امليـت مـن ورثتـه مـن لـه القيـام بدمـه:وقال أشهب  فلـو تـرك , كأ

  . فأمر الدم للبنني دون البنات,ويل القتيل بنني وبنات
ُقلت  أن مـراد ابـن القاسـم بالنـساء الوارثـات مـا يـشمل : شارحا ابن احلاجـبففهم :ُ
 بــل ال مــدخل لــألزواج يف الــدم ; ولــيس األمــر كــذلك, وكــذا الــزوج يف الرجــال,الزوجــة
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  . ويف النوادر ما نصه,بحال
 فامتـت األم أو ,ا وعـصبةًا وبنتـً بالبينة أمـًعمدا إن ترك القتيل :ومن كتاب ابن املواز

 فـــإن اختلـــف ورثـــة هـــذا امليـــت , فورثتـــه يف منابـــه إال الـــزوج والزوجـــة;عـــصبةالبنـــت أو ال
  . فال عفو إال باجتامعهم انتهى,ومن بقي من أولياء القتيل

ُقلــت ْبــن رشــدوذكــر ا :ُ  ,غــري معــزو هــو البــن القاســم َّاملوازيــة أن مــا يف : يف األجوبــةُ
َّدونةفالواجب محل لفظ امل   .عىل هذا َ

 فكـــان ويل الـــدم ولـــد ,ًعمـــدا ً مـــن قتـــل رجـــال:يف املجموعـــةوفيهـــا مـــع ابـــن القاســـم 
 ,?يقتلـــه فكيـــف , وقـــال يكـــره أن حيلفـــه يف احلـــق, القـــصاص منـــهمالـــك فقـــد كـــره ,القاتـــل

 : قيــل أليب عمــران, وكــره يف كتــاب املـديان أن حيلــف,حيـدهواسـتثقل يف كتــاب القــذف أن 
 ألن الـــنفس أعظـــم ; ال: قـــال?هـــل جيـــري يف مـــسألة القتـــل مـــا جـــرى يف مـــسألة اإلحـــالف

ه لو حذفه ;حرمة   . كام يقتص من األجنبي, مل يقتص منه,بحديدة أل
ُقلـــت ـــه مل يـــرد القتـــل املوجـــب للقـــود يف حذفـــه ابنـــه :ُ  وهـــانه صـــدر منـــه مـــا ,يفـــرق بأ

  .يوجب القود
  . ليس له قتله ويف ذلك الدية:وللشيخ عن أشهب يف املجموعة

 ولـه الديـة عـىل , ابنـه لـيس لـه قتـل أبيـه,ابنهـا من قتـل زوجتـه و:ألشهب َّاملوازيةويف 
  .عاقلته

 ولـه ,قوله َّالشيخ ومل يتعقب , وإن عمد قتله, ال يقتل األب بابنه:وقال أكثر العلامء
  . وهو مشكل والصواب كوهنا يف ماله,الدية عىل عاقلته
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  ]كتاب الديات[
 ,)1( ال باجتهــاداً رشعــاًمــال جيــب بقتــل آدمــي حــر عــن دمــه أو بجرحــه مقــدر: الديــة

                                     
فــق هلــا يف مقولتهــا) مــال: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(  أخــرج بــه ,)جيــب بقتــل آدمــي: ( قولــه.حــبس للديــة موا

  . بل باستهالك أو غريه; وجب بغري قتلًماال
  . بل بقتل حيوان غري عاقل وفيه القيمة;أخرج به غري قتل اآلدمي) آدمي (:قوله
ه فيه قيمة ال دية;قتل العبدأخرج به ) حر (:قوله   . أل
خيرج به ما جيب من دين يعجل بقتل مدينه قل أجله فلوال هذه الزيادة لـنقض طـرده ) عن دمه (:قوله

ه ملا قال; ال حيتاج إىل ذلك القيد:هبا قيل عليه لقائل أن يقول  ألن الذي ; جيب بالقتل يمنع ذلك: أل
  .وجب باملوت تعجيل الدين ال وجوب الدين

ا ًمقـدر (: قولـه,عطف عىل قتل ليدخل دية العـني واليـد وغريمهـا مـن ديـة األعـضاء) أو بجرحه (:قوله
  .ا بهًا ما مل يقدره الرشع مما اصطلحًا رشعًأخرج بقوله مقدر)  إلخ...اًرشع

نـــه غـــري مـــنعكس بـــبعض املنـــافع كـــام إذا لطمـــه عـــىل رأســـه إ : أو بجرحـــه يقـــال عليـــه: قولـــه:)فـــإن قلـــت(
  .  وفيه دية مقدرة فلو قال بجرح أو ذهاب منفعة لصح,ه فإنه ال جرح فيهفأذهب سمع

ُقلت ا ًا وخـصوصً ألن التقـدير الـرشعي يكـون عمومـ; أخـرج احلكومـة)ال باجتهاد( :هذا يظهر قوله :ُ
 وجــدنا يف نــسخة , وحتققــت أن ذلــك مثلــه يف املبيــضة,وبعــد أن رشحنــا احلــد املــذكور مــن نــسخ كثــرية

  . الرسم املذكورأخرى زيادات عىل
 وزاد ,ا فـزاد نفـسًا رشعـً أو جزئـه أو بجرحـه مقـدرً جيـب بقتـل نفـس آدمـي حـر أو مثلهـا حكـام:ثم قـال

 وفيــه جتــوز ظــاهر ويــدخل فيــه قطــع مــا فيــه , واجلــزء عطــف عــىل الــنفس, وزاد أو جــزؤهًأو مثلهــا حكــام
  .ء ومنع ذلك وأجيب بأهنا جزء أو كاجلز, وأوردنا عليه املنافع,الدية من األعضاء

يف حــد َّالــشيخ  وقــد رصح , ال أهنــا نفــسً مثــل الــنفس حكــام: أي, يــدخل فيــه القــوة)أو مثلهــا( :وقولــه
 , ودخـول إذهـاب املنـافع يف احلـدين فيـه نظــر, وال تـدخل يف حـد املبيـضة عـىل مــا يظهـر,الغـرة بأهنـا ديـة

  .وكذا من سقي سام فاسود أو السن إذا جرى هلا ذلك
 وأصــــله مقــــدر ,ا نــــصب عــــىل إســــقاط اخلــــافضًد عطــــف عــــىل الــــرشع ويكــــون رشعــــ ال باجتهــــا:وقولــــه

  .بالرشع ال باالجتهاد
  . ا بالرشع بذلكً هذا القيد ال حيتاج إليه لوفاء قوله مقدر:)فإن قلت(

ُقلت   .لعله رفع ملا يتوهم أن احلكومة من أصل تقدير الرشع وإذنه :ُ
ُشيوخ لـللدية أورد عليه بعـض اَّالشيخ  رسم :)فإن قلت( ـه غـري مـانع بالكفـارة يف القتـلُ  ألن الرقبـة ;أ

 ولـــيس ذلـــك بديـــة وأجـــاب عـــن ذلـــك بـــأن , إلـــخ فاحلـــد صـــادق عـــىل ذلـــك...يـــصدق عليهـــا أهنـــا مـــال
= 
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   ومــــا جيــــب بقتــــل ذي رق ,فيخــــرج مــــا جيــــب بقتــــل غــــري اآلدمــــي مــــن قيمــــة فــــرس ونحــــوه
  .من قيمته

  ]باب يف الدية املخمسة[
 عــــىل البــــدوي مائــــة مــــن اإلبــــل خممــــسة بنــــت طــــأ يف اخلًواحلكومــــة هــــي للــــذكر مــــسلام

  . وحقة وجذعة, وابن لبون, وبنت لبون,خماض

  ]باب يف دية الفضة والذهب[
 , واملغـــــرب ابـــــن حبيـــــب,ىل أهـــــل الـــــذهب فيهـــــا كأهـــــل الـــــشام ومـــــرص اجلـــــالبوعـــــ

ــدلس ومكـــة واملدينـــة ألـــف دينــار  , وعـــىل ذوي الـــورق اثنـــي عــرش ألـــف درهـــم فيهـــا,واأل
  . وفارس وخراسان,كأهل العراق اجلالب

َأصــــبغَســــامع ويف  ْ َأصــــبغ أهــــل مكــــة واملدينــــة أهــــل ذهــــب : قــــال أشــــهب,َ ْ  هــــم اليــــوم ,َ
  .كذلك
ْبن رشدا  وأمـا أهـل األمـصار واملـدن , وأهـل العمـود, ألن أهـل اإلبـل هـم البـوادي:ُ

َأصـــبغ وقـــول ,فأهـــل ذهـــب أو ورق ْ  يـــدل عـــىل أن أحـــوال الـــبالد ; هـــم اليـــوم أهـــل ذهـــب:َ
دلس اليـوم أهـل ذهـب,تنتقل  عـىل مـا يوجـد , وقـد كـانوا يف القـديم أهـل ورق, وأهل األ

  . وقاله املؤرخون,يف وثائقهم
  .ع ما تقدم للشيخ عن ابن حبيب م,قلت انظر هذا

 =                                     
 ﴾O N ﴿ :الواجب عىل القاتل حتريـر الرقبـة ال الرقبـة وحتريرهـا لـيس بـامل فـإن اهللا تعـاىل قـال

  .فأوجب عتقها] 3: املجادلة[
 وما ال يتوصـل , فقد صدق امللك عىل مال تقرر امللك فيه,ها إنام يتقرر بعد ملكه هلا عتق:)فإن قلت(

 , ملــــا قــــال مــــال جيــــب يف قتــــل اقتــــىض أن املــــال وجــــب لذاتــــه:)قلنــــا (,إىل الواجــــب إال بــــه فهــــو واجــــب
  وبـه, واهللا سـبحانه أعلـم, وإنام وجـب العتـق يف ملـك فـالفرق قـائم;اًوالكفارة مل جيب فيها املال قصد

  .التوفيق
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  ]باب يف املربعة يف اإلبل[
 إذا قبلـــت : وغـــري واحـــد, قـــال ابـــن نـــافع يف املجموعـــة,ويف العمـــد عـــىل أهـــل اإلبـــل
  .)1(مبهمة مربعة بطرح ابن اللبون

 فهـو ذلـك , إن اصـطلحوا عـىل يشء:َّاملوازيـة ويف ,هذا املـشهور عـن مالـك: الباجي
  . رجع األمر إىل دية اخلطأ, أو عفا بعض األولياء,وإن اصطلحوا عىل دية مبهمة

  ]باب يف املربعة على أهل الذهب[
 وعـىل أهـل , وعـىل أهـل الـذهب ألـف دينـار,املبهمة يف العمد مربعة: وقال ابن نافع

  .الورق اثني عرش ألف درهم
ْبــن رشــدا  ال تغلــظ عليهــا بفــضل مــا بــني : وقــال هــو وابــن نــافع, وروى ابــن القاســم:ُ
 وليحيــى عــن , وهــو ظاهرهــا, كــام يف ديــة التغلــيظ املثلثــة, وديــة العمــد, ديــة اخلطــأأســنان

  .أشهب تغلظ بفضل ما بينهام
 هـو , وقيـل قيمـة اإلبـل املغلظـة مـا مل تـنقص: بعـد ذكـره القـولني,وقول ابن احلاجب

  .أحد القولني يف كيفية التغليظ يف املثلثة

  ]باب يف املثلثة يف أهل اإلبل[
 ويف كوهنــا , والعمــد يف مــال اجلــاين,عــىل العاقلــة منجمــة يف ثــالث ســننيوديــة اخلطــأ 
ْبــــن رشـــد روايتـــا ا,كـــذلك أو حالـــة  وهـــي يف درء القـــود بــــاألبوة , الثانيـــة املــــشهورة:ً قـــائالُ

 وأربعـــون خليفـــة يف بطوهنـــا , وثالثـــون جذعـــة, ثالثـــون حقـــة;واألمومـــة فيهـــا مـــع غريهـــا
  . ال تبايل من أي سن كانت,أوالدها
  . هي يف مال األب حالة:وفيها :ُتُقل

                                     
   هـــذا معنـــى مـــا أخـــذ منـــه ,يف العمـــد إذا قبلـــت مبهمـــة مـــا ذكـــر يف الديـــة بطـــرح ابنـــة لبـــون: َّالرصـــاع قـــال )1(

  .وهو ظاهر
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 فعـــىل العاقلـــة , إن مل يكـــن لـــه مـــال, يف كوهنـــا عـــىل اجلـــاين أو العاقلـــة ثالثهـــا:اللخمـــي
  .ألقوال مالك
ُقلت ْبن رشد إنام عزا ا:ُ ِّطرفُ الثالث ملُ   .وابن حبيب َ

 والبــن القاســم يف الواضــحة , هــي عــىل العاقلــة معجلــة: وقــال عبــد امللــك:اللخمــي
  . ثم رجع لقوهلا وهو أحسن,مةعليها منج

  . وأهنا حالة, ال خالف عىل أهنا يف مال اجلاين:ابن زرقون

  ]باب يف الدية املغلظة يف أهل الذهب والورق[
 واللخمـــي عـــن أول , قـــوالن للمـــشهور)1(ويف تغليظهـــا عـــىل أهـــل الـــذهب والـــورق

زيــــةقــــويل مالــــك يف  ْبــــن رشــــد ومل يعــــزه ا,َّاملوا ه البــــاجي لروايتــــي  وعــــز, إال لنقــــل القــــايضُ ا
 فيحمل عىل دية اخلطـأ , وفيها تغلظ عىل أهل الذهب والورق,َعبد احلكموابن  َسحنون

 مغلظـة عـىل ,من الذهب أو الفضة جزؤها املسمى للخارج من تـسمية فـضل قيمـة اإلبـل
  .قيمة اإلبل يف اخلطأ

  .ة اختلف القرويون والصقليون هل هذا التقويم عىل أهنا حالة أو منجم:عياض
ْبـــن رشـــدا  ثالثهـــا بإجيــــاب , يف كـــون التغلـــيظ بقوهلــــا أو بحمـــل الفـــضل دون تـــسمية:ُ

 ونقـــل ,ابـــن القاســـم معهـــا وغـــريهَسامع  لـــ,قيمـــة اإلبـــل مغلظـــة مـــا مل تـــنقص عـــن ديـــة اخلطـــأ
  .القايض

                                     
 هـــي الديـــة التـــي حتمـــل عـــىل ديـــة اخلطـــأ مـــن الـــذهب :يؤخـــذ رســـمها مـــن نـــصها أن نقـــول: َّالرصـــاع قـــال )1(

 هــذا طــألظــة عــىل قيمــة اإلبــل يف اخلوالفــضة جزؤهــا املــسمى للخــارج مــن تــسمية فــضل قيمــة اإلبــل مغ
 ,ا عــىل أهــل الــورق وتكــون مثلثــةً أن الديــة تكــون خممــسة مائــة مــن اإلبــل واثنــا عــرش ألفــ:الكــالم معنــاه

 فإهنــا تغلــظ بــام ذكرنــا يف الرســم , وأمــا أهــل الــورق والــذهب,وهــي املغلظــة يف أصــل اإلبــل كــام قــدمناه
 يف املخمــــسة : يعنــــي,إىل قيمــــة اإلبــــل يف املغلظــــةثــــم ينظــــر ,  يف الــــذهب أو الــــورقطــــأفــــتحفظ ديــــة اخل

 فبقـدر تلـك النـسبة حيمـل عـىل ديـة الـورق ,طـأ ثم ينظر إىل الفاضل بينهام وينسب من قيمـة اخل,واملثلثة
 واهللا , ومن اجلزء املسمى منهـا فتأمـل ذلـك, وهو املجموع من الدية,أو الذهب ويكون هو الواجب

  .املوفق
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ُقلت ه اللخمي لرواية البغداديني :ُ   .عزا
ْبــن رشــدا حييــى َسامع  لــ,والن ويف تغلــيظ ديــة العمــد قــ, والثــاين أظهــر, األول أشــهر:ُ

ه اللخمي البن القاسم يف ,أشهب وغريه   .َّاملوازية وعزا
ُقلــت  ; كــصنع املــد جلــي, مــن أعــضائهًشــيئا وكــذا األب جيــرح ولــده أو يقطــع :فيهــا :ُ

  .فإن الدية تغلظ فيه
 فـإن األجنبـي , إال اجلائفـة واملأمومـة واملنقلـة:َسـحنون قال ,ويف سامعه ابن القاسم

  .اال يقاد منه فيه
ْبـــن رشـــدا  حكـــم الديـــة كاملـــة يف , حكـــم تغلـــيظ اجلـــراح يف الـــديتني املربعـــة واملثلثـــة:ُ

 وشــبهها مــن متــالف اجلــراح , إال اجلائفــة واملأمومــة واملنقلــة,اخلــالف يف التغلــيظ وصــفته
  . إال عىل القول بتغليظ دية العمد,ال تغليظ فيها عىل األب

 وعـن ,يام صـغر مـن اجلـراح أو كـربوالتغليظ عند ابن القاسم وأشـهب وأصـحاهبام فـ
  . إنام التغليظ فيام بلغ الثلث:ابن القاسم
ُقلــت ْبــن رشــدظــاهر قــول ا :ُ  وظــاهر , أن اجلائفــة واملأمومــة واملنقلــة ال تغلــيظ فيهــا:ُ

 ال :َعبـد احلكـم روى ابن : وقال ابن زرقون, أهنا كغريها من اجلراح,لفظ الباجي وغريه
  .تغليظ يف اجلراح

 وفــــــرق عبــــــد امللــــــك , تغلــــــظ يف اجلــــــراح كلهــــــا:واملبــــــسوطة َّدنيــــــةيف املوقــــــال مالــــــك 
  . وما ال يقتص,بني ما يقتص منه يف العمد َسحنونو

 حكمنــــــا بيــــــنهم , إن ريض الكتــــــابيون بحكمنــــــا:َســــــحنونعــــــن كتــــــاب ابــــــن  َّالــــــشيخ
 قالــــه مالــــك واملغــــرية وعبــــد , ال تغلــــظ علــــيهم,بــــالتغليظ يف الــــنفس واجلــــراح واملجــــوس

  .قول عبد امللك يف املجوس َسحنونكر  وأ,امللك
 وفيهـــا ديـــة اليهـــودي , ومل أر قولـــه يف ســـامع, يـــرون أن يغلـــظ علـــيهم:وقـــال أصـــحابنا

 واملرتد إن قتله مسلم قبل , ودية نسائهم من ثامنامئة درهم,والنرصاين نصف دية املسلم
  .استتابته مل يقتل به
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َأصـــبغالبـــاجي عـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب و ْ  واخلطـــأ يف ,جمـــويس يف العمـــد ديتـــه ديـــة :َ
  . رجع لإلسالم أو قتل عىل ردته,نفسه وجرحه

  . ديته دية الدين الذي ارتد إليه:عن أشهب َسحنونول
  . ال دية عىل قاتله:ويف املقدمات قيل

 مــن مل تبلغــه : ويف تعليقــة الطرطــويش, وروي عــن أشــهب,َســحنونويف البيــان قالــه 
  .الدعوة بحال كمن يف جزيرة إن قتل

 إن أقـام مــسلم بـدار احلـرب مـع القــدرة : ومــن قـول مالـك, ال يـضمن:قـال أصـحابنا
 وديـــة , وفيهـــا مـــع غريهـــا ديـــة نـــساء كـــل نـــوع نـــصف ديـــة رجالـــه,عـــىل خروجـــه ال ديـــة فيـــه

 وفيهـا مـع غريهـا يف كـل ذي رق ,جراح غري املسلمني من دياهتم كجراح املسلم من ديته
  .نني غرة يأيت تفسريها ويف اجل, ولو زادت عىل أكرب دية,قيمته

 لـيس يف مـا دون املوضـحة : روى أصحاب مالـك,َّاملوازية عن املجموعة و:َّالشيخ
  . ففيه حكومة, إال أن يربأ عىل شني,يف اخلطأ عقل مسمى ابن القاسم وأشهب

ت , لو جرى أهل بلد عىل عقل مسمى فيام دون املوضحة:وملالك يف املخترص  رأ
  . حيكم به وال,أن يبطل ذلك اإلمام

ثييهً عيل من رضب رجال:وروى   . فإنام فيه حكومة, فوقعت مصارينه يف أ
 وقـــىض بـــه , يف امللطـــاة نـــصف عقـــل املوضـــحة:ابـــن زرقـــون البـــن كنانـــة يف املبـــسوط

 , ويف املنقلـة عـرشها, وكل املذهب عـىل أن يف املوضـحة نـصف عـرش الديـة,عمر وعثامن
  .وتقدم تفسري مجيعها , واجلائفة مثلها,ويف املأمومة ثلثها

َّن القصاراب   . مل يذكر مالك وال أصحابه اهلاشمة:ُ
ْبــــن رشــــدا  , إال كانــــت منقلــــة, وقــــال مــــا أرى هاشــــمة يف الــــرأس, مل يعرفهــــا مالــــك:ُ

  . وهم اجلمهور عرشة من اإلبل,وديتها عند من عرفها من العلامء
ن  ملحمـــد وابـــ ثالثهـــا كاملنقلـــة, يف كـــون عقلهـــا كاملوضـــحة أو مـــع حكومـــة:اللخمـــي

َّالقـصار  , ولــو جــرح أو ورم, وتعــدد املواضــح ببقــاء فــصل بينهــا مل يبلــغ غايتهــا,واألهبــري ُ
 وكــذا , وتتحــد بعدمــه ولــو عظمــت يف رضبــات يف فــور واحــد,ولــو كانــت بــرضبة واحــدة
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  .املنقلة واملأمومة واجلائفة
ني مل يكــن  لــو انخــرق مــا بــني اجلــائفت:عــن ابــن القاســم وأشــهب يف املجموعــة َّالــشيخ

 ولـو كـان بـرضبات إال أهنــا يف ,فـيهام إال ديـة واحـدة كاملوضـحة تكـشف مـن قرنـه إىل قرنـه
 وإن كانــت , ولــو مل يتحــرق اجللــد حتــى يتــصل ذلــك, وكــذا املأمومــة واملنقلــة,فــور واحــد

 وكـــذا , ولـــو كـــان مـــا بينهـــا جـــرح ال يبلـــغ العظـــم أو ورم,يف رضبـــة واحـــدة فهـــي مواضـــح
  .املناقل واملوامم

ا ً إن كان متفق, كالرضبة الواحدة, جعلهم الرضبات يف فور واحد:ابن عبد السالم
  . وال يبعد ختريج اخلالف فيه, وإال فالقياس خالفه,عليه سلم
ُقلــــت كــــره هــــو أصــــل املــــذهب يف تكريــــر لــــبس املحــــرم وتطيبــــه :ُ  واألظهــــر يف ,مــــا أ

لتعــــذيب أن يتعــــدد العقــــل املنقلــــة واملأمومــــة واجلائفــــة إن قــــصد بــــالتكرار يف فــــور واحــــد ا
 وال يتـصور قـصد العـذاب , ألن يف عمدها القـصاص; وال يتصور هذا يف املواضح,فيها

 وأحــب إيل أن يكــون , فقــد اختلــف فيهــا قــول مالــك, وفيهــا إن نفــذت اجلائحــة,يف اخلطــأ
  .فيها ثلثا الدية
 َعبـــــد احلكـــــم وابـــــن , وبـــــه أخـــــذ أشـــــهب:مـــــن املجموعـــــة قـــــال حممـــــد َّالـــــشيخوذكـــــره 

َصبغَأو   .ط وقىض به أبو بكر ,ْ
ه إنام جعل فيها ثلث الدية لغررهـا; الصواب أهنا جائفة واحدة:اللخمي  وأهنـا , أل

 وهــذا إنــام خيــشى حــني الــرضبة مــن خــارج ,تــصادف مقتــل القلــب أو الكبــد أو غــري ذلــك
  . ونفوذها من داخل إىل خارج ال غرر فيه,ويقودها

  .م ذلك أهل املعرفة بقدر شينه ورضره احلكومة أن يقو:ويف النوادر عن أشهب
 ويقــوم بــذلك الــشني فــبام ,اًا صــحيحً احلكومــة أن يقــوم املجــروح عبــد:وروى غــريه

 وهـو نـص اجلــالب بزيـادة جيعـل مــا , ومثلـه يف كتــاب األهبـري,نقـصه نقـص مثلـه مــن ديتـه
  .ا من ديتهًبني القيمتني جزء

ا بجراحـــه ً وعبـــد,اًا صـــحيحً أن يقـــوم عبـــد:ويف تعليقـــة أيب عمـــران تفـــسري احلكومـــة
 وتبعــه عليــه , هــذا قــول ابــن إدريــس, فيكــون عليــه مــن الديــة بقــدر ذلــك,فينظــر مــا نقــص
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 احلكومـــة أن ينظـــر اإلمـــام عـــىل قـــدر : والـــذي يف تفـــسري ابـــن مـــزين,أصـــحابنا البغـــداديون
  . ومن حيرضه,اجتهاده

  .يس هذا الذي كنا نقوله قبل أن يظهر عىل قول ابن إدر:قال أبو عمران
ُقلت َّدونـةوألفاظ امل :ُ  كـام مـر يف , ومـرة لفـظ االجتهـاد,يـأيت فيهـا مـرة لفـظ احلكومـة َ

  . فيحتمل أن يكونا مرتادفني أو متباينني,نقل النوادر عن أشهب وغريه
 هــــو مقتــــىض رواياهتــــا مــــع , احلكومــــة تقــــدر بعــــد انــــدمال اجلــــرح:وقــــول ابــــن شــــاس

  .غريها
 ولكن مـا اسـتقر بـه عليـه بعـد , ينتظر بالقتل أقول: قال مالك,وللشيخ يف الواضحة

  . وليس العثل كغريه من اجلراح ينتظر برؤها,السنة حكم به
ُقلت  , انتظـر برؤهـا, أواه والعـني منخـسفة مل تـربأ,هذا معنى قوهلا إن مضت الـسنة :ُ

 وفيهــا مــع , ففيهــا حكومــة; فــإن مل يــرق دمعهــا, انتظــر هبــا ســنة,وإن رضبــت فــسال دمعهــا
  . فال يشء فيه, برأ من خطأ عىل غري شنيغريها ما
  . ألن فيها دية مسامة; ففيها ديتها, فيها إال املوضحة:قال

زيـــــةوللـــــشيخ عـــــن   إن بـــــرأت وعـــــادت هليئتهـــــا املوضـــــحة واملأمومـــــة واملنقلـــــة :َّاملوا
 إنــام فيــه بقــدر شــينه إن بــرأ عــىل , ومــا لــيس فيــه توقيــف مــن اجلــراح, ففيهــا ديتهــا;واجلائفــة

 ,خطــأ وكــذا كــرس اليــد والرجــل ومــا بــرئ عــىل شــني مــن جنايــة , فــال يشء فيــه وإال,شــني
 إن مل يكــن , ومــا فيــه عقــل مــسمى, ففيهــا مــع غريهــا فيــه حكومــة,ولــيس فيــه عقــل مــسمى
  .موضحة إندرج يف عقله
 وهــو , إال يف املوضــحة, إن كــان أرش اجلــرح مقــدرا انــدرج الــشني:قــال ابــن شــاس

 وإن كــــان , ألن فيــــه ديــــة مؤقتــــة: بقولــــه,ملوضــــحة ســــقوط شــــني ا,مقتــــىض تعليــــل أشــــهب
  .اًا منكر إال أن يكون شينً: ثالثها, ففي لغو شينها,موضحة

 , وابــــن القاســــم, وهلــــا مــــع البــــاجي عــــن مالــــك, مــــع روايتــــه,أليب عمــــر عــــن أشــــهب
ْبن وهبعن رواية ا َّالشيخو  , قـال والثـاين املـشهور: مع ابن زرقون عـن روايـة ابـن نـافع,َ

 , نقل ابن زرقون عـن املـشهور, زيادهتا ما بلغت أو ما مل تزد عىل نصف عقلهاويف اعتبار
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  .وأحد قويل مالك
ُقلت   . إنام فيه بقدر شينه; وما هي فيه,هذا يف ما ليس فيه دية كاملة :ُ
 ففيــــه االجتهــــاد فحملــــه اللخمــــي عــــىل , إن بــــرر الــــصلب عــــىل عثــــل أو حــــدب:فيهــــا
  .ظاهره

 : قـال أشـهب:ما نـصه َّاملوازية ويف النوادر عن ,دية يعني قدره من ال:وقال الصقيل
 ففيـــه االجتهـــاد ;مـــا نقـــص مـــن قيامـــه فبحـــسابه ابـــن القاســـم إن مـــشى عـــىل شـــني أو حـــدب

  .يعني بقدر ذلك من الدية مما ذهب من قيامه
ـه متلـف; ال قـود فيـه, إن عاد الصلب بعد كرسه هليئته:َّاملوازيةوقال أشهب يف   , أل

 ,ل فيـــه وال قــود إال األربـــع جـــراح التــي ذكرنـــا يف الــرأس فـــيهن ديـــتهن ال عقــطـــأفهــو كاخل
  .وإن برئن وفيها

ُقلــــت بعــــة هــــي اجلائفــــة :ُ  ثــــم ,ســــئل مالــــك عــــن مــــن انكــــرست فخــــذهَســــامع  ويف ,الرا
فـق يف عالجـه,انجربت مستوية ـت إن بـرئ , مـا علمتـه مـن أمـر النـاس: قـال, أله ما أ  أرأ

كون له قيمة الشني وما,عىل شني فق أ   . أ
ْبن رشدا  فـيام دون املوضـحة مـن جـراح , الفقهاء السبعة عىل وجوب أجر الطبيـب:ُ
  . وأخذه بعضهم من قول مالك مرة بوجوب رفو الثواب,طأاخل

ُقلت   . وذوات الدية يف األعضاء, ألن الدماء آكد من األموال;وهو أحروي :ُ
ض أذنـه فـذهب  مـن أصـيب بعـ: وسمع حييـى ابـن القاسـم, اثنا عرش:قال ابن شاس

 ويف مــا أصــيب مــن األذن ,مــا ذهــب منــه منهــا بعــض ســمعه لــه يف الــسمع مــن عقلــه بقــدر
  . جزأه منها عىل جزء السمع الذاهب منه;زائدا
ْبن رشـدا  وإن , ونـصف األذن فنـصف عقـل الـسمع فقـط, إن ذهـب نـصف الـسمع:ُ

سمع ال األذنـني  إنـام الديـة يف الـ: قـال,ذهبا ثلثـا األذن فحكومـة يف سـدس األذن مـع ذلـك
 فلـه ربـع ; فإن ذهب نصف أذنه وربع الـسمع, فإنام فيهام حكومة; والسمع باق,إن ذهبتا

َّدونـــة وروايتـــه يف امل, هـــذا قـــول ابـــن القاســـم, ويف ربـــع أذنـــه حكومـــة,الديـــة يف ربـــع ســـمعه َ 
  .وغريها
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ُقلــت ى ا رأً أن مالكــ: ذكــر بعــض البغــداديني, ويف النــوادر,مثــل قوهلــا يف املختــرص :ُ
فها الدية كاملة  ففـيهام ; ويف اجلالب إن ذهب الـسمع واألذن بـرضبة واحـدة,مرة يف أرشا

  . والقياس عندي أن يكون فيهام دية وحكومة, قاله ابن القاسم,دية واحدة
ُقلـت  إن انفـرد مـا ذهـب مـنهام عـن : ثالثهـا,اًففـي كـون فـيهام الديـة أو حكومـة مطلقـ :ُ

  . واملشهور واختيار ابن اجلالب,ع البغدادينيمساويه من العقل برواية اجلالب م
  . ويف العينني الدية, األذنان عىل األصح خيل باملشهورة:وقول ابن احلاجب

 ويقــــال هــــو األعــــىل الــــذي حتــــت ,  العــــني العظــــم املــــستدير حوهلــــا: حجــــاج:البــــاجي
  .احلاجب

  فريئـى عـىل عـثم إن انفـرد عـن ذهـاب; ما أصيب منه دون كونـه موضـحة:قال حممد
 وإن كـان موضـحة , وإن أثر يف البرص انـدرج يف عقلـه, ففيه حكومة,يشء من البرص معه

  . ويف عني األعور بخالف السمع, وتقدم نحوه, وكان فيه أرشها,مل يندرج
 فعليـه ; ثـم أذهـب رجـل سـمع األخـرى, من أذهب سمع إحـدى أذنيـه رجـل:وفيها

حــد ممــا هــو زوج يف اإلنــسان  ولــيس الديــة يف يشء وا,نــصف الديــة بخــالف عــني األعــور
  . ملا جاء فيها من السنة, إال يف عني األعور فقط,مثل اليدين والرجلني

  . ففي الباقية دية كاملة, ولو كان أخذ يف األوىل ديتها: روى عيل:َّالشيخ
زيــةقــال أشــهب يف  قيــون:َّاملوا  وهــذا , فيهــا نــصف الديــة كإحــدى اليــدين: قــال العرا

ــه يبــرص ;غــري مــشتبه  ثــم , قــال وإن أصــيب مــن كــل عــني نــصفها,بــالعني مــا يبــرص هبــام أل
  . فإنام فيهام نصف الدية;أصيب برضبة باقيهام
  . كل الدية:وقال عبد امللك

 ولــو ذهــب , ويف بــاقي األخــرى نــصف الديــة, ويف بــاقي إحــدامها ربــع الديــة:أشــهب
 ;ديـة فلـه ثلـث ال, ثـم أصـيب بنـصف الـصحيحة, فأخذ نـصف ديتهـا,نصف إحدى عينيه

ه أذهب من مجيع بقية برصه ثلثه  , مل يكـن فيـه إال ربـع الديـة, ولـو أذهـب بقيـة املـصابة,أل
ه باقي برصه; فله ألف دينار,ولو رضب رضبة أذهبت باقيها والصحيحة   . أل

  . وهذا متفق عليه بني أصحاب مالك:َسحنونقال حممد و
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 يبــــق غــــري نــــصف  ولــــو مل, ففيهــــا ثلثــــا الديــــة; ولــــو أصــــيبت الــــصحيحة فقــــط:أشــــهب
  . ففيه نصف الدية,املصابة فأصيب

 لـــيس فـــيام يـــصاب مـــن الـــسليمة مـــع بقـــاء : وعبـــد امللـــك, ابـــن القاســـم:وقـــال أشـــهب
 وألزم عبد امللك أشهب يف النصف البـاقي , إال بحساب نصف الدية,شني من األخرى

  .مع السليمة ثلثا الدية
 ثــم يف ,ا ثلــث الديــة يف نــصف الــسليمة مــع نــصف األخــرى باقيــ:حممــد عــن أشــهب

 ويف , ويف كــــرتني يف األوىل ربعهــــا,بــــاقي بــــرصه إن أصــــيب بــــرضبة واحــــدة نــــصف الديــــة
  .الثانية نصفها

 , يف النــصفني البــاقيني مــن كــل عــني يف رضبــة الديــة كعــني واحــدة:وقــال عبــد امللــك
 وكـذا لـو بقـي مـن كـل , والثانية بحـساب الديـة,ويف رضبتني األوىل بحساب نصف الدية

ــه مــن عــني أعــور إن كــان ربــع مجيــع البــرص, إن ذهبــا بــرضبة, أقــل مــن النــصفعــني  , فكأ
 ففـــــي األول , وإن ذهـــــب بـــــاقي إحـــــدامها قبـــــل بـــــاقي األخـــــرى,فهـــــو كنـــــصف عـــــني أعـــــور

  . ويف الثاين بحساب كل الدية,بحساب نصف الدية
َصبغَأل َسحنونويف كتاب ابن   ثـم فقـئ , مـن أصـيب نـصف عينـه: عـن ابـن القاسـم,ْ

  . ليس له إال ثالثة أرباع الدية;ها مع السليمةباقي
  . فله فيها ألف دينار; إال أن يذهب نصفها بأمر من اهللا:قال عيسى

َأصــبغقــال  ْ ــه بــرصه كلــه; فيهــا ألــف دينــار: ثــم رجــع ابــن القاســم يف الغــد فقــال:َ  , أل
  .وقاله أشهب
يهـا العـني  وف, واألول خطأ ما علمـت مـن يقولـه مـنهم, هذا قول أصحابنا:َسحنون

 والعــــرق , أو بــــأمر مــــن الــــسامء, كــــذلك مــــن خلقــــة اهللا,الــــضعيفة البــــرص واليــــد والرجــــل
ه يميش عليها ويبرص بالعني,يرضب يف الرجل  يف كـل منهـا ; ويبطش باليـد, فتعرج إال أ

  . وكذا ما حدث من نقص عن كرب: زاد مالك يف املجموعة,الدية كاملة
ْبــن رشــدوال  قــال بعــض أهــل النظــر تلخــيص :عيــسىع َســام مــن , يف رســم القطعــانُ

 , ففــيهام كــل الديــة; ثــم باقيهــا بجنايــة خطــأ, إن أصــيب بعــض العــني بــساموي:قــول عيــسى
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 ولــو , ففيهــا بــاقي عقلهــا, وإن أصــيب باقيهــا خطــأ, وإن نقــصت بجنايــة,ولــو كثــر نقــصها
  .قل نقصها

ْبن رشدا ساب مـا بقـي  فـإنام فيهـا بحـ, إن أصيب بساموي وأتى الـنقص عـىل أكثرهـا:ُ
 فثالثة فيها بقدر مـا بقـي ,ً فإن أصيبت خطأ والنقص فيها بجناية,وإن مل يأت عىل أكثرها
 ففيهــا بقــي بحــسابه وإال ;ً وقيــل إن اقتــرص للــنقص أو أخــذ لــه عقــال,وقيــل العقــل كــامال

  .ًفالعقل كامال
زيــةالبـاجي ألشـهب يف   مـن أصــاب رجلـه أمـر مــن عـرق يــرضب أو ترمـد عينــه :َّاملوا

 ومـن سـوى بـني , كام لو أصاهبا بمثل ذلك أحد, فإنام له بحساب ما بقي;ينقص برصهاف
 , ألن كــــل جارحــــة تــــضعف مــــن الكــــرب; ومــــن الكــــرب فقــــد غلــــط,مــــا يــــصيبها مــــن أمــــر اهللا

  .واملرض يسلم منه كثري من الناس
ُقلــت ْبــن رشــدعــزو ا :ُ  ثــم قــال , هلــا قــدر مــا بقــي فقــط خــالف قــول ابــن القاســم فيهــا:ُ
  . وإال فالعقل تام,ًن كان أخذ هلا عقالمالك إ

ـــف  يف كـــون الديـــة فيـــه باعتبـــار ,وتقـــدم قـــول مالـــك يف العـــني القائمـــة االجتهـــاد واأل
 واملــارن مــا : وصــوهبا قــال, وللخمــي عــن املبــسوط,مارنــه أو مــع مجيــع أصــله روايتــان هلــا

  .الن منه دون العظم
ـف رجـل فـربئ  وتقـدم الكـالم عـىل قو, هو األرنبـة:عن أشهب َّالشيخ هلـا يف خـرم أ
  .عىل غري عثم
زيـــةيف  َّالـــشيخ  , وســـلم مارنـــه ففيـــه حكومـــة إن بـــرئ عـــىل عـــثم, إن خـــرم عظمـــه:َّاملوا

 ومـا بـرئ مـن ذلـك , فلـه مـن الديـة بحـساب مـا ذهـب مـن مارنـه;وإن خرم ما دون العظم
ر الديـة فيـه  والـذك, وفيه يف العمـد القـود والـشم يـأيت, فال يشء فيه يف اخلطأ;عىل غري عثم

  .باعتبار احلشفة فقط
 فـــام نقـــص منهـــا فيـــه , إن قطـــع بعـــض احلـــشفة فمنهـــا يقـــاس ال مـــن أصـــل الـــذكر:فيهـــا

 وفيهـا مل يأخـذ ,ا نصفهاً ويف إحدامها مطلق, والشفتان يف مجيعهام الدية,بحسابه من الدية
  .مالك بقول ابن املسيب يف السفىل ثلثا الدية
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 . ومهـا عنـه البـاجي, يبلغنـي مـن فـرق بيـنهام غـريه وأراه مل: قـال يف املجموعـة:َّالشيخ
 , الـــشفة مـــا زال جلـــد الـــذقن واخلـــدين مـــن أعـــىل وأســـفل مـــستدير بـــالفم:قـــال ابـــن شـــعبان

  .وهو كل ما ارتفع عىل األسنان واللثات
  . ال من الشفتني واللسان, وما يف اجلانبني هو من الشدقني:يريد
 وإن مل يـــذهب منـــه , إن ذهـــب الكـــالم,املـــة ففيـــه الديـــة ك; إن قطـــع مـــن أصـــله:فيهـــا

  . وحكم الكالم يأيت, ففيه االجتهاد بقدر شينه إن شانه;يشء
 يف لـسان األخـرس االجتهـاد : روى أصحاب مالـك,واملجموعة َّاملوازيةيف  َّالشيخ

  . واألرضاس سواء, واألسنان فيها يف كل سن مخس من اإلبل األسنان,فقط
ْبــــن رشــــدا  ومعاويــــة , قــــىض عمــــر يف األرضاس ببعــــري بعــــري:عيد عــــن ســــ, يف املوطــــأُ

 فلـــو , وتزيـــد يف قـــضاء معاويـــة, فالديـــة تـــنقص يف قـــضاء عمـــر,بخمـــسة أبعـــرة مخـــسة أبعـــرة
ا جلعلت فيها بعريين بعريين ا أربـع  ألن األسنان اثنـا عـرش سـنً; فتلك الدية سواء,كنت أ

يــــاب, وأربــــع رباعيــــات,ثنايــــا  واألرضاس ,ة لكــــل ســــنا مخــــسً هلــــا ســــتون بعــــري, وأربعــــة أ
يــاب,عــرشون أربــع ضــواحك  , واثنــا عــرش رحــى ثــالث يف كــل شــدق, وهــي التــي تــيل األ

  .اً وهي أقصاها فجميع دياهتا عىل قول مالك مائة وستون بعري,وأربع نواجد
  . والنواجد سن احللم التى خترج أقصاها بعد الكرب:زاد اللخمي

 وللكوســج ثامنيــة وعــرشون ,اون ســنً للرجــل األخلــى اثنــان وثالثــ:وقــال ابــن شــعبان
ه ال نواجد له: يريد;اسنً   . أ

 ومــن ,ا إنــام لــه ثامنيــة وعــرشون ســنً; مــن يولــد إىل ســبعة أشــهر:عبــد احلــق البــن يــزين
  .ا فله اثنان وثالثون سنً;يولد إىل ستة أشهر أو تسعة

 وكـذا , ففيها ديتها كاملـة; إن طرحت السن من سنخها:ألشهب َّاملوازيةىف  َّالشيخ
 وال حيط ملا بقي من الكرس من موضع سـنخها يشء ,إن كرست من أصل ما رشف منها

  .كبقية الذكر بعد احلشفة
 تــم ; إن اســودت: قــال, قيــل إن رضبــه فاســودت ســنه أو امحــرت أو اصــفرت:وفيهــا

 وإال فعىل حـساب , تم عقلها; إن كان ذلك كالسواد,عقلها واخلرضة واحلمرة والصفرة
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  .ما نقص
 ففيهــا بقــدر شــينها ال ; إن اصــفرت الــسن: قــال ابــن القاســم,ابــن القاســمَســامع ويف 

  .يكمل عقلها حتى تسود ال بتغريها
ْبن رشدا َّدونة هذا يبني مذهبه يف امل:ُ ب,َ َأصبغ ومثله قول ,اا بينًً إذ مل جيد فيها جوا ْ لـه  َ

رها أكثر مما يف امحرارها   .رها ويف امحرارها أكثر مما يف اصفرا,يف إخرضا
 إن كـان تغريهـا مثـل : وقال ابن القاسـم:قال َّاملوازيةوعزا اللخمي هذا ألشهب يف 

  . واألول أحسن إال يف اخلرضة, فقد تم عقلها وإال فعىل حساب ما نقص;االسوداد
ُقلـــت  , وبـــه يتقـــرر قـــول ابـــن احلاجـــب إثـــر نقلـــه قوهلـــا,حممـــل كالمهـــام عـــىل اخلـــالف :ُ

ْبن رش ومحله ا,واملشهور خالفه   . عىل الوفاق كابن شاسدُ
  . يف السن السوداء مخس من اإلبل كالصحيحة:وفيها

 فــإن طرحــت بعــد أن اســودت , إن اســودت تــم عقلهــا:ويف املوطــأ عــن ابــن املــسيب
ــضاففيهــا عقلهــا   وســئل القرويــون ,وهــو نقــل اجلــالب والتلقــني وغريمهــا عــن املــذهب ,ًأ

  .عمن أطعمته زوجته ما اسود به لونه فوقفوا
َّدونــة هــي يف امل:ال أمحــد بــن نــرصوقــ  وقــد , وقوهلــا يف الــسن, وأوجــب عليهــا الديــة,َ

ئــــدة ,يفــــرق بلــــزوم البيــــاض بــــسن  وبعــــض مــــن اآلدميــــني أســــود ابــــن شــــعبان يف الــــسن الزا
  .االجتهاد
ُقلــت  وربــام كــان , إنــام يتــصور يف الــنقص, ألن أرش احلكومــة واالجتهــاد;فيــه نظــر :ُ

ئـــدة ال يوجـــب نقـــص  يزيـــد يف ,اً فيكـــون كخـــيص العبـــد تعـــدي;و يوجـــب زيـــادة أ,اًقلـــع الزا
ئدة,قيمته   . وقد جيري عىل األصبع الزا

ب, إن رضبـــــت فتحركـــــت:وفيهـــــا  وإن كـــــان , تـــــم عقلهـــــا;اًا شـــــديدً فـــــإن كـــــان اضـــــطرا
  . عقل بقدر;اًخفيف

  . وينتظر بالشديدة االضطراب سنة:َّاملوازيةزاد يف 
هـــا بعـــد ذلـــك االجتهـــاد بقـــدر مـــا ويف طرح , إن اشـــتد بعـــد الـــسنة فكقلعهـــا:أشـــهب

  .ذهب من مجاهلا
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  . االجتهادا يف املضطربة جد: ابن احلاجب
 , لقولــــه قبــــل هــــذا,اً فــــإن أراده كــــان تكــــرار, يريــــد فيهــــا حكومــــة:ابــــن عبــــد الــــسالم

  .واشتداد اضطراهبا كقلعها
ُقلــــــــــــت  وهـــــــــــــذا يف زوال ذات , ألن األول يف نـــــــــــــزول االضــــــــــــطراب;هـــــــــــــذا وهــــــــــــم :ُ
  . هو قول أشهب هذا,ابن احلاجب ولفظ ,االضطراب

 فعـىل الـضارب بحـساب مـا , وبقيت فيهـا قـوة, إن رضبت فتحركت:وقال اللخمي
 فـــإن اســـودت واضـــطربت , فعليـــه بحـــساب مـــا بقـــي, فـــإن أســـقطها آخـــر;ذهـــب مـــن قوهتـــا

 فلـه ;اً واضـطربت خفيفـ, ولو اسود بعـضها, فديتها فقط ال يكون أشد من قلعها;اًشديد
 ولـو انكـرس , وذهـاب قـوة ثلـث قوهتـا لـه نـصف عقلهـا فقـط,د نـصفهامناب أكثرها كسوا

 ففـــيام انكـــرس نـــصف , واســـود نـــصف مـــا بقـــي أو ذهـــب نـــصف قوتـــه باضـــطراب,نـــصفها
به, ويف اآلخر ربعها,عقلها   . تم عقلها; ولو اسود ما بقي أو اشتد اضطرا

ديتها  فثالثة أرباع , فأذهب نصف مجاهلا, واصفر باقيها, إن ذهب نصفها:اللخمي
 فأذهـب , ثـم رضهبـا آخـر فتحركـت, فأخذ نصف ديتهـا,ولو امحرت فذهب نصف مجاهلا

 , كــام لــو أســقطها بعــد أن اســودت لغــرم ديتهــا كاملــة, ففيهــا ديتهــا صــحيحة;نــصف قوهتــا
  . ونقص األسنان, عقل له األكثر من دية األسنان,ولو نقص الكالم لذهاب األسنان

 إن نبتــت رد وال ,غري يوجــب وقــف عقلهــاعيــسى طــرح ســن الــصَســامع  مــع :وفيهــا
 وإن , والقــود يف العمــدأ فالعقــل يف اخلطــ, وإن مل ينبــت أو مــات قبــل نباهتــا,قــود يف العمــد
  . ففي قدر نقصها قدره من ديتها;نبتت أصغر
  . ومل تنبت السن سقط القود,يف املجموعة إن مات الرجل َسحنون زاد :َّالشيخ
 وال يمنــــع ذلــــك مــــن ,الــــسن يكـــون فيهــــا الــــنقص ألن ; وال يوقــــف كــــل العقــــل:قـــال
  . مل يقتص له, بل يوقف منه ما إذا نقصت السن إليه;القصاص
 واليــد يــدخلها الــنقص , هــو معــروف كــالعني يــضعف بــرصها: قــال? كــم ذلــك:قيــل
  .اليسري

 ونبتــت أســنانه فلــه تعجيــل , إن قلعــت ســن صــبي أثغــر: ملحمــد عــن أشــهب:َّالــشيخ



אא 

 

97

97 

 فـال ; ثم ردها فنبتـت,طأ ولو أخذ املثغر األرش يف اخل, يف العمد والقود,طأالعقل يف اخل
  . وقاله ابن القاسم,ًشيئايرد 

ـــه يـــرى فيهـــا ديتهـــا; ألن الـــسن عنـــده بخـــالف غريهـــا:حممـــد  وإن نبتـــت قبـــل أن , أل
 وجيري فيها الدم , أن األذن تستمسك وتعود هليئتها, والفرق بني األذن والسن,يأخذها

  .والسن بخالف ذلك
ى بـــصاحبها خـــوف أن يـــأيت فيهـــا طـــأ كـــل جـــراح اخل:وســـمع ابـــن القاســـم  التـــي يـــستأ

 وإن , وقف عقلـه إن بـرئ رد إليـه, كاألصبع من اليد ما منها دون الثلث,أكثر من الثلث
 ألهنـــا ; ومـــا حتملـــه العاقلـــة مل يوقـــف عقلـــه, رد إليـــه ومحلتـــه العاقلـــة,زاد ألكثـــر مـــن الثلـــث

  . والرجل قد يذهب ماله,مأمونة
ى بـــرؤه, إن كـــان اجلـــرح حتملـــه العاقلـــة فـــرض لـــه:َســـحنون  فـــإن زاد زيـــد , وال يـــستأ
  .عىل العاقلة

ْبن رشـدا ـه  َسـحنون وقـول , هـذا صـحيح مثـل قوهلـا يف سـن الـصبي:ُ خـالف قوهلـا أ
 ألهنــا ربــام آلــت للــنفس فلــم ;ال يفــرض عــىل العاقلــة حتــى يعــرف مــا تــصري إليــه املأمومــة

 , أو ملا سأله فيها عن معنى تأخري فرض دية املأمومة,إال بقسامةجتب الدية عىل العاقلة 
  .وهي الزمة للعاقلة عاش أو مات

 منهــا أن , ومــع ذلــك فلــه وجــوه صــحاح, وإنــام هــو االتبــاع; هــذا الــذي ســمعنا:قــال
 فــإن فــرض عــىل ,اجلــرح ربــام آل للــنفس فيجــب فــرض الديــة عــىل العاقلــة يف ثــالث ســنني

 فقد حيل قبل موته فيئول إىل قبض دية النفس من العاقلة قبل ;ًامالعاقلة دية اجلرح ومنج
 , فتجب لورثته, وألن حكمها أن يفرض بعد املوت يف القسامة يف ثالث سنني:وجوهبا

 فتجــــب ; إذ ال يـــدري يعــــيش فيجــــب لـــه أو يمــــوت,فـــال يــــصح أن يفــــرض لـــه ديــــة اجلــــرح
  . وهذه علة صحيحة,لورثته

ـــه ال ي;وقـــد أمجـــع أهـــل العلـــم  فكـــذا ال يعقـــل إال ,قـــتص مـــن اجلـــرح إال بعـــد الـــربء أ
 :رواية املجموعـة َّالشيخ ونقل ,بعيد وال نص فيها عىل أمد الوقف َسحنون فقول ,بعده

ـــس مـــن نباهتـــا ـــه زمـــن معتـــاد لـــه نباهتـــا, أخـــذ الـــصبي العقـــل;إن أ ـــه , يقتـــيض أ  واألظهـــر أ
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  .األكثر من معتاده أو سنة
 ونبتــت أســنانه ,إن كــان الــصبي حــني قلعــت ســنه أثغــر :ألشــهب َّاملوازيــةيف  َّالــشيخ

  . والقود يف العمد,عجل له العقل يف اخلطأ
ُقلــت ْبــن رشــد ونقــل ا,انظــر هــذا مــع قاعــدة املــذهب يف وجــوب االســتيناء :ُ  اإلمجــاع ُ

ه قلع دون جرح  ونحـوه قبـل , وتقدم حكم رد الـسن بعـد قلعهـا,عليه فيجب محله عىل أ
  .ذكر األحق بالدم

  . يف املضطربة نصاب من ديتها بقدر ما بقي من قوهتا:ألشهب َّاملوازية يف :يخَّالش
ْبــن وهــب روى ا, يف املجموعــة:َّالــشيخ  ,اًالكبــري تتحــرك العقــل تامــ َّالــشيخ يف ســن :َ

 فلــه بحــساب ; ثــم إن أصــيبت, فلــه بحــساب نقــصها,اًولــو أصــاهبا رجــل فتحركــت شــديد
  .ما بقي

 , قــد ذهــب بعــضها ديــة مــا بقــي منهــا,ن املأكولــة يف الــس:قــال ابــن القاســم وأشــهب
  .ً أو خطأًعمدا أصيبت :البن القاسم
ملة, ففيها دية كاملة; إال أن تتآكل منها ما ال بال له:أشهب   . كاليد تنقص أ

  . فعقلها تام;اً وإن كان يسري, ففيها بحساهبا;اً إن تآكلت كثري:ابن شاس
  .بحساهبا يف املكسورة تتآكل أو غريه :ابن احلاجب

ُقلــت  ونقـــل ابـــن احلاجــب عـــىل مقتـــىض ,نقـــل ابــن شـــاس عـــىل مقتــىض قـــول أشــهب :ُ
  . وتقدم حكم املضطربة,قول ابن القاسم

 ففـــي كـــل ســـن مخـــس مـــن ; لـــو قلـــع مجيـــع األســـنان بـــرضبة واحـــدة:وقـــول ابـــن شـــاس
 وكـذا , ففيها ديـة كاملـة; كقولنا إن شجه ثالث مأمومات يف رضبة واحدة,اإلبل واضح

  . ويف إحدامها نصفها,ت اليدين فيهام الديةاملنقال
 وشـلل األصـابع , فقـد تـم عقلهـا, إن قطعـت مـن أصـل األصـابع ومـن املنكـب:فيها

  .ً أو خطأ حكومةًعمدا ثم يف قطعها ,فيه ديتها كاملة
 ففيه من ديتها بقـدرما نقـص ; إن دخلها نقص: روى ابن نافع يف املجموعة:َّالشيخ

  .منها ومن مجاهلا
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  . واعتبار القوة من األصابع ال من مجلة اليد:للخميزاد ا
 ولــه بعــد , ففيــه نــصف ديتهــا; فــإن ذهــب نــصف قوهتــا, فــإن ضــعفت وصــغرت:قــال

 ففي كل منابه مـن ديتهـا ; وإن أبان بعضها وضعف الباقي,ذلك بقدر ما ذهب من مجاهلا
 وحــال مــا , فعليــه ثالثــة أربــاع دياهتــا; وذهــب نــصف قــوة البــاقي,إن أبــان نــصف األصــابع

 فلو ذهبت األصـابع ومـا بقـي بعـدها عـىل قوتـه مل حيـط لـه مـن الديـة يشء ,سوى ذلك لغو
  .وال يزاد عليها لعطلته

 ويف األصــبعني , ففــي قطعهــا أو بعــضها حكومــة: إن مل يكــن يف الكــف إصــبع:وفيهــا
  . وال حكومة مع ذلك,ا دية اليدًهبا بام يليها من الكف مخس

 فلـه ديـة ; إن قطعـت كـف ذات إصـبع واحـدة:م يف املجموعة عن ابن القاس:َّالشيخ
  . ومل أسمعه, وأحب إيل يف باقي الكف حكومة,األصبع

 ًعمــدا مــن قطعــت كفــه , ال يشء لــه يف بقيــة الكــف املغــرية:َســحنونوقــال أشــهب و
 فلــه عقــل األصــابع دون ;اً وقــودً وأخــذ يف األصــبعني عقــال,ولــيس فيهــا إال ثــالث أصــابع

  .حكومة
                  فــــال يـــــزاد , إال أن يكــــون أربـــــع أصــــابع, لــــه مــــع عقلهـــــا حكومــــة:عبــــد امللـــــكوقــــال 
  .عىل ديتها

  . يف كل إصبع منها عرش من اإلبل:وفيها مع غريها
زيـــة يف :َّالــشيخ ا ديـــة أربـــع ً يف الكـــف الناقـــصة أصـــبع:عـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب َّاملوا

ملة,أصابع  ففيهـا ديتهـا ; كالذاهبـة بمـرض وشـبهه,ً مل يأخـذ هلـا عقـال, وإن نقصت اليد أ
  . حوسب هبا يف اخلطأ;ً وإن أخذ هلا عقال,كاملة

 يف ذلك , فالبن القاسم من له ست أصابع, اختلف فيمن له ست أصابع:اللخمي
 , إذ ال قـصاص فيهـا,ًعمـدا ولو قطعت , ففيها عرش; إن كانت السادسة قوية,َّالعتبيةمن 

                  ومــع اليــد ال يـــزاد , ففيهـــا حكومــة إن انفــردت; ضــعيفة وإن كانــت,ويف كــل يــدها ســتون
  .هلا يشء

 وحكومـة : وقيـل, ففيهـا نـصف الديـة فقـط; إن قطعت يـدها خطـأ:عنه َسحنونابن 



 

 

100

100

ئــد  فلــه ;ًعمــدا وإن قطعــت , وقــول ابــن القاســم أبــني, ومل يفــرق بــني قويــة وضــعيفة,يف الزا
  .قوية ويأخذ دية السادسة إن كانت ,أن يقتص
ُقلت ْبن رشدحييى اَسامع  هو ,قول ابن القاسم :ُ   . صفة احلكومة,ُ
 , فيؤخـذ ذلـك القـدر مـن ديتـه,اً لـو كـان عبـد, ينظر كم ينقص ذهاهبا من قيمته:فيها

 إال , مل يكــن فيــه يشء, فــإن مل يكــن ذلــك, أو لعلــه يزيــد فيــه,ًشــيئافــإن مل يــنقص مــن قيمتــه 
 الخــــتالفهام يف , فتزيــــد قيمتــــه;مــــا يف العبــــد خيــــىص وال يــــدخل يف ذلــــك ,األدب يف العمــــد

  . ومىض بيانه,املعنى
 العمـــد فيهـــا واخلطـــأ ســـواء , إن كانـــت قوهتـــا مثـــل ســـليم األصـــابع:وقولـــه يف الـــسامع

 , ألن ديــة العمــد مربعــة; يف ارتفــاع القــود فقــط دون مــا يفــرتق فيــه اخلطــأ مــن العمــد:معنــاه
ئدة مع غريه,واخلطأ خممسة  فيكون العقل يف ذلك , فال يبلغ ثلث الدية;ا وقد تقطع الزا

  .عىل العاقلة يف اخلطأ
ُقلــــت  ومــــسألة اخلــــيص مــــذكورة آخــــر , الخــــتالفهام يف املعنــــى جمــــرد دعــــوى:قولــــه :ُ
ئدة,الغصب   . وتقدم نحوه يف السن الزا

ملة ثلث العرشة:وفيها مع غريها امل غري اإلهبام ثالث, يف كل أ   . وأ
ملتني ف   . قوهلا مع الباجي عن رواية حممد,قط أو ثالثويف كوهنا ذات أ
 ومل حيكـه البـاجي إال عـن , رجع مالك إىل أهنا ذات ثـالث:ونقل اللخمي عن حممد

  .عن رواية ابن كنانة َسحنون
 وثديا املرأة فيهـا مـع غريهـا فـيهام , وإليه رجع مالك وأصحابه عن قوله األول:قال

  .الدية يف كل واحد نصفها
 وقــال , ونقلــه البــاجي, ففيــه الديــة; فــإن أبطــل خمــرج اللــبن,لمتامهــا إن قطــع ح:فيهــا

ُاملاجشونعن ابن    . حد وجوب ديتهام ذهاب احللمتني:ِ
  . وإال فقدر شينهام, ففيهام الدية; إن أذهب ما هو سداد لصدرها:أشهب
 ; وال ذهــب مــن مجــاهلام يشء,ًشــيئا ومل يقطــع مــنهام , إن أفــسد خمــرج اللــبن:اللخمــي
 ويف إذهــــاب اللــــبن , ولــــو بقــــي االســــتمتاع, كــــذهاب النــــسل,تهام عنــــد مالــــكوجبــــت ديــــ
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 ولــو فــسد خمــرج , ألهنــا مرجــوة; والــصغرية كــالكبرية بخــالف ســن الــصغرية,واجلــامل ديــة
  . ثم عاد ردت إليه,اللبن

ُقلت ه كيد شالء, فساد خمرجه من العجوز كغريها:ظاهر أقواهلم :ُ  فيه ; واألظهر أ
 , ومــا قالــه عيــاض فيهــا كــسنها,ن الــصغرية تقــدم يف فــصل االســتيناء وســ,احلكومــة فتأملــه

  .وفيها ليس يف ثدي الرجل إال االجتهاد والذكر
ثيان كذلك:فيها مع غريها  فيهام الدية ويف كل منهام ; فيه الدية باعتبار احلشفة واأل

  .نصفها
بلـــــه  وإن قطعتـــــا ق, وإن قطعتـــــا مـــــع الـــــذكر فـــــديتان, اليـــــرسى واليمنـــــى ســـــواء:فيهـــــا
  . وكذلك الذكر قبلهام أو بعدمها, ففيهام الدية;أوبعده

ُاملاجشون قال ابن حبيب عن ابن :َّالشيخ  ففـيام قطـع ;اً أو آخرً إن قطع الذكر أوال:ِ
  . خالف رواية ابن القاسم,بعده حكومة
  . ففي اآلخر حكومة;ً إن قطع الذكر أوال: روى األخوان, قال عبد امللك:الباجي

  . ففي الثاين حكومة; أهيام قطع قبل صاحبه:عن عبد امللكوأليب الفرج 
 مـــرة هـــذا إن كـــان يف مـــرة واحـــدة أو : اختلـــف قـــول مالـــك فيـــه فقـــال:وقـــال األهبـــري

  .مرتني
ثيــني إن تقــدم , ولــو تــأخر قطعــه, يف الــذكر الديــة: قــال ابــن حبيــب:اللخمــي  ويف األ

  . وفيهام حكومة:يريد ; فال دية فيهام; وإن تأخر,قطعهام
  .دية واحدة اً يف قطعهام مع:وروى القايض

ُقلــت  فقطعهــام معــا يف وجــوب , اتفقــوا أن يف قطعهــام معــا ديتــني:وقــال ابــن حــارث :ُ
 وعـىل التعاقـب يف وجوهبـا , وروايـة القـايض, أو ديـة واحـدة طريـق ابـن حـارث,ديتني فيـه

ثيـني ,اً مطلقـ يف الـذكر: ثالثهـا, ويف الثـاين حكومـة, أو يف أوهلـام,اًلكل مـنهام مطلقـ  ويف األ
  . فحكومة للمشهور, وإن تأخرتا,إن تقدمتا

ُاملاجـشون عـن ابـن ,البن حارث عن ابن حبيب  وابـن حـارث , مـع أيب الفـرج عنـه,ِ
 :ج اللخمـــيّ وخـــر, عـــن ابـــن حبيـــب, مـــع البـــاجي عـــن روايـــة األخـــوين,عـــن ابـــن حبيـــب
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ها يف ذكـر مـن قطعـت  أو عقمه مـن سـقوط,سقوط دية ذكر من ال يولد له باعرتافه بذلك
ثياه   .أ

  .الكبري َّالشيخ وكذا , يف ذكر من ال يأيت النساء الدية:قال عن ابن حبيب
 , وعـــىل أحـــد قـــويل مالـــك الديـــة كاملـــة, يف ذكـــر العنـــني حكومـــة:ويف خمتـــرص الوقـــار

  .وخيتلف يف احلصور الذي مل خيلق له ما يصيب به النساء
ثيـــاه الديـــة:روى حممـــد  لكنـــه : قـــال, إنـــه ال حيمـــل لـــه: قيـــل لـــه; يف ذكـــر مـــن قطعـــت أ

  . فعىل هذا يف ذكر احلصور الدية; وال يصيب النساء, ومن الناس من ال حيمل له,يبول
 وقبلـه فـيام , ففيـه االجتهـاد; ثـم قطـع عـسيه, فأخـذ الديـة, مـن قطعـت حـشفته:وفيها

  . فمنها يقاس ال من أصل الذكر,إن قطع بعضها
ــف عــىل قطعــه مــن أصــله بقــرص :وخــرج اللخمــي مــن القــول  ال مــن مارنــه ,ديــة األ

 واألليتــان فيهــا , إن مل يكــن يف ذلــك إمجــاع: قــال,قــرص وجــوب ديــة الــذكر عــىل قطــع مجيعــه
  .فيهام من الرجل واملرأة حكومة

ْبن وهب وقاله ا:الباجي   . وشفرا املرأة, فيهام من املرأة دية كاملة: وقال أشهب,َ
 مهـا , ففـيهام الديـة; إن سـلتا حتـى بـدا العظـم: قال ابـن حبيـب عـن األخـوين:الباجي

  .أعظم من ذهاب ثدييها والرجالن
زيـــــة يف :َّالـــــشيخ  ويف , فـــــيهام الديـــــة: روى غـــــري واحـــــد عـــــن مالـــــك,واملجموعـــــة َّاملوا

  .إحدامها نصفها
ْبن وهبوروى ا   . كأن يقطع من الورك أو أصل األصابع: وابن القاسم,َ

  . اليد يف شللهام مثل ذكر يف:وذكر اللخمي
 إن مل يكـن , والعـرج اخلفيـف مغتفـر, ما عرب عنه ابن احلاجـب بقولـه:قال ابن شاس

ْبن رشد وما ذكره ا, وتقدم حكم العضو الضعيف,اًأخذ له أرش  مثلـه , يف ضـعف البـرصُ
 مجيــع : ونقلهــم ثالثــة أقــوال, ويتحــصل فيــه مــن قــول األشــياخ,يف ضــعف الرجــل بــالعرج

  .قله ابن شاس وما ن, وبقدر ما بقي,العقل
  . قد يفوت باجلناية منافع عرش العقل املذهب فيه الدية:ابن شاس
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ْبن رشدا   . ففيه بحساب ذلك; إن نقص بعضه:ُ
 وإن , فلــــه يف ديتــــه بقــــدره;اً وإن ذهــــب وقتــــ,ا ال يفيــــقً جتــــب بكونــــه مطبقــــ:اللخمــــي

 فلــه ; وإن ذهــب ليلــه دون هنــاره أو عكــسه, فلــه عــرش ثلثهــا;ا وليلــة مــن الــشهرًذهــب يومــ
 وإن كان يذهب مـن ذلـك اليـوم , فله نصفها; بعد يوماً وإن ذهب يوم,نصف عرش ثلثها

 ; ومعـــه يشء مـــن متييـــز, وإن الزم ومل يــذهب مجلـــة, فلـــه ربعهـــا;ليلــه دون هنـــاره أو عكـــسه
 فــإن قــوم , فــإن قــوم بامئــة فقيــده ال متييــز عنــده,ا ســليم العقــلًفلــه بقــدر مــا ذهــب يقــوم عبــد

 فـإن قـوم بـأربعني , ثم يقوم عىل هذه الصورة من العقل,ب عقله ثامنني كان منا,بعرشين
  .فعىل اجلاين ثالثة أرباع الدية

ُقلــت ــه يقــوم ثــالث قــيم,كــذا هــو يف غــري نــسخة :ُ  فيكــون عــىل اجلــاين ثالثــة أربــاع , أ
 , وابــــن هــــارون مــــن عــــادهتام نقــــل كــــالم اللخمــــي يف رشحــــيهام, وابــــن عبــــد الــــسالم,الديــــة

ـــه ملـــا , وتقريـــر توجيـــه مـــا قالـــه, فلعلـــه لـــصعوبة فهمـــه,رضـــا لكالمـــه بحـــالوهـــانه مل يتع  أ
 وملــا كانــت , وجــب أن يــسقط منهــا عــن اجلــاين مــا بقــي مــن عقلــه,كانــت قيمــة عقلــه ثامنــني

  . وهو من حيث اتصافه بالتمييز املفروض أربعني,قيمته تنقص عقله
 وليـست ,ديـة عريـة عنـه بل قيمته مع ذاته ;وهذه األربعون ليست قيمة التمييز فقط

 , ليبقـــى منـــاب التمييـــز فقـــط, فوجـــب إســـقاطها ممـــا هـــو قيمـــة هلـــا مـــع التمييـــز,مـــن العقـــل
وقيمتــه كـــذلك عــرشون فوجـــب إســقاطها مـــن قيمتــه مـــع متييــزه التـــي هــي أربعـــون البـــاقي 

 فيـسقط مـن قيمـة ثامنـون البـاقي سـتون , وهي قيمة التمييز الباقي من مجلة عقلـه,عرشون
  . فيلزمه ثالثة أرباع الدية,نني ثالثة أرباعهاهي من الثام

 يكـون , ثـم يقـوم بحالتـه فيقـدر مـا بيـنهام,ًواجلاري عـىل أصـل املـذهب تقويمـه سـليام
 كــان , وقيمتــه عــىل مــا هــو عليــه أربعــون, مائـةً فــإذا كانــت قيمتــه ســليام,عـىل اجلــاين مــن ديتــه

  . الرضب ألكثر من أرشه وتقدم يف مآل أثر, فتأمله,عىل اجلاين ثالثة أمخاس ديته
 أن , إن شــجه مأمومــة تنامــت لــذهاب عقلــه وســمعه وبــرصه:ألشــهب يف املجموعــة

  .له دية كل ذلك
ْبن رشدوكالم ا   . وفيه الدية, وقول املغرية فيه كسمع, يف ذهاب العقل باملأمومةُ
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  . مل خيتلف عنه أن فيه الدية:الباجي
ال ابـــن القاســـم يف ذلـــك ديـــة  فقـــ, لـــو ذهـــب الـــسمع وأذن بـــرضبة واحـــدة:أبـــو عمـــر

 وديــــة أو ديتـــــني عــــىل اخـــــتالف , وعنــــدي أن فيهـــــا حكومــــة, وقــــال ابـــــن اجلــــالب,واحــــدة
  . وفيها يف ذهاب سمع إحدى األذنني نصفها,الروايتني

 كاليـدين , ليس الدية عند مالك يف يشء واحد مما هـو زوج يف اإلنـسان:ابن القاسم
 وألن النــاظر بــالعني الواحــدة ;ة حممــد وأشــهب ملــا جــاء فيــه مــن الــسن,إال يف عــني األعــور

  .اًيبرص هبا ما يبرص هبام مع
 فهــــو كالبــــرص وإال , مثــــل مــــا يــــسمع بــــاألذنني, إن كــــان يــــسمع بــــاألذن:قــــال أشــــهب
 ويعــرف باختبــاره باألمكنــة , وفيهــا مــع غريهــا يف نقــص بعــضه بحــسابه,فكاليــد والرجــل

  .كالبرص حتى يعرف صدقه
 فــــإن تــــساوت أو تقاربــــت ينــــسب , يتباعــــد عنــــه:جموعــــة عــــن أشــــهب يف امل:َّالــــشيخ
بــن  ومل يــذكر ا, وأعطــي بقــدر مــا انتقــصت املــصابة مــن الــصحيحة بعــد يمينــه,للــصحيحة

ْوهب   .عنه اليمني َ
  . وحيسب له ذلك عىل سمع رجل وسط مثله:قال أشهب

  . فإن اختلف قوله بأمر بني مل يكن له يشء:عن أشهب :الصقيل
َأصبغقال  ْ   . مالك وأصحابه هذا قول:َ

زيـــة قـــال يف , يعقـــل لـــه األقـــل مـــع يمينـــه:قـــال عيـــسى  فـــإن مل يقـــدر عـــىل :وغريهـــا َّاملوا
 الظـامل : وقال, وقاله مالك, وأشكل أمره صدق املرضوب مع يمينه,اختباره عىل حقيقة
  .أحق أن حيمل عليه

ُقلـــــت  ويف كـــــون قـــــول ,تعـــــذر اختبـــــاره بـــــأن ال يكـــــون لـــــه ســـــمع صـــــحيح أو ســـــليم :ُ
َّمدونةا للً وحيلف وفاق:أشهب ـه راجـع إىل مـدلول العـرف;ا هلـا احـتاملًأو خالفـ َ  ويف , أل

  . تقدم يف إرخاء الستور وغريه,استقالل العرف عن اليمني خالف
 , ويعـرف بـأن يـصاح مـن مواضـع عـدة خمتلفـة مـع سـد الـصحيحة:قال ابن احلاجـب

 فـال , فإن اختلف,وسط وإال فسمع , حلف ونسب إىل سمعه اآلخر;فإن مل خيتلف قوله
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  . له األقل مع يمينه: وقيل,يشء له
 إن كـان املجنـي عليـه ال يـسمع : قولـه وإال فـسمع وسـط معنـاه:قال ابن عبد الـسالم

 أو كــــان يــــسمع هبــــام فنقــــصت اجلنايــــة , ونقــــصت اجلنايــــة ســــمع األخــــرى,بإحــــدى أذنيــــه
  . فإنه ينسب سمعه الناقص إىل سمع وسط,اًسمعهام مع

  . ومل أجده ملتقدمي أهل املذهب إال ما تقدم من نقل:رونوقاله ابن ها
 , فتأملــه, ومثلــه نقلــه ابــن شــاس غــري مرتــب عــىل تعــذر اختبــاره: عــن أشــهب:َّالــشيخ

 وإذا شــك يف : قــال فيــه مــا نــصه, ومل أجــده إال يف وجيــز الغــزايل,وكــالم ابــن هــارون أبــني
إىل مــن هــو يف مثــل  فــإن نقــص الــسمع جــرب بالنــسبة ,الــسمع جــرب بــصوت منكــر بغتــة

  . ويف برص العينني الدية,سنه بقرب املسافة وبعدها
 ثم جعل لـه بيـضة أو يشء يف مكـان ,إن نقص برص العني أغلقت الصحيحة: وفيها

 فـإن تـساوت األمـاكن , فإن رآها حولت له إىل موضع آخـر,خيترب به منتهى برص السقيمة
  .صت املصابة من الصحيحة ثم أعطي بقدر ما انتق, قيست الصحيحة;أو تقاربت
 قـد ذهـب اختـرب , البـن القاسـم إن ادعـى املـرضوب أن مجيـع سـمعه أو بـرصه:وفيها

  .إن قدر عىل ذلك بام وصفنا
زيــــةيف  :الــــصقيل  كــــام وصــــفنا ,خيتــــرب باإلشــــارة يف البــــرص والــــصوت يف الــــسمع َّاملوا

  .ويغتفل مرة بعد مرة
 وأشـــــكل أمـــــره صـــــدق , حقيقـــــة فـــــإن مل يقـــــدر عـــــىل اختبـــــاره عـــــىل:قـــــال يف الكتـــــابني
  . وقال الظامل أحق أن حيمل عليه, وقاله مالك,املرضوب مع يمينه

 ويف , تقــدم قوهلــا يف اجلراحــات,يريــد بالظــامل مــا يــصدق عــىل العامــد واملفــرط: ُقلــت
  . واختلف فيه: فقال ابن زرقون, وأما الشم,األف الدية كاملة
 وملـا عـدد اللخمـي , الفـرج فيـه حكومـة وروى أبـو, فيـه الديـة كاملـة:قال أبو الفـرج
  .ما جتب فيه الدية

  . ويف العقل واألف والشم:قال
  . فقال ابن القاسم فيهام معا دية واحدة,اً إن ذهب األف والشم مع:ثم قال
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 ,ا عــــىل اللــــسان والــــذكرً واألول أحــــسن قياســــ, القيــــاس ديتــــان:وقــــال ابــــن اجلــــالب
ــــف والــــسمع ق,وحاصــــل الروايــــات يف ذهــــاب منفعــــة الــــشم  قبــــل ذهــــاب ,بــــل ذهــــاب األ

  . لوضوح اجلامل به; قبل ذهاب العني أن يف األف الدية,أرشاف األذنني والبرص
 وكـــذا , ويف العينـــني حكومـــة, قـــوالن الديـــة واحلكومـــة,ويف ذهـــاب أرشاف األذنـــني

  .لسان األخرس بعد الكالم
طـــع منـــه مـــا منعـــه  وكـــذا إن ق, ففيـــه الديـــة كاملـــة,إذا قطـــع اللـــسان مـــن أصـــله: وفيهـــا

 وإنــام الديــة يف , ففيــه االجتهــاد بقــدر شــينه إن شــانه;ًشــيئا وإن مل يمنــع مــن الكــالم ,الكــالم
 وإن قطــــع مــــن لــــسانه مــــا , كــــاألذنني إنــــام الديــــة يف الــــسمع ال فــــيهام,الكــــالم ال يف اللــــسان
 وال حيـــسب يف نقـــص الكـــالم عـــىل عـــدد احلـــروف , فعليـــه بقـــدر ذلـــك;يـــنقص مـــن حروفـــه

  . ولكن باالجتهاد يف قدر ما نقص من كالمه,أثقل من حرف يف النطقرب حرف 
 ثـم تكلـم فـنقص ,وسمع القرينان من قطع من لسان رجـل مـا منعـه الكـالم شـهرين

 إذ ال يعـــرف لـــه قـــدر يف القـــصاص أخـــاف أن تـــرسع , أن ال يقـــاد منـــهَّمـــن كالمـــه أحـــب إيل
              ال يعـــرف لـــه قـــدر يف القـــصاص  إذ, أن ال يقـــاد منـــهَّ فأحـــب إيل, فيـــذهب كالمـــه,احلديـــدة
  .وأن يعقل

ْبــن رشــدا  وهــو بيــان , يريــد أو يــذهب منــه أكثــر ممــا ذهــب مــن املجنــي عليــه أو أقــل:ُ
َّدونةملاله يف امل   . وال خياف منه, يقاد منه إن كان يستطاع قود ذلك,َ

  . إنه خموف ال يقاد منه:وقال أشهب
ُقلت َّدونةقوله يف امل :ُ إنـام َسامع  والـ, ال مـن بعـضه, يف القود مـن كـل اللـسان إنام هو;َ

  .ا هلا فتأملهًمفرسَسامع  لبعد كون ال; ودليل تعليله ثبوت القود يف كله,هو يف بعضه
 يريــد بقــدر مــا ذهــب مــن كالمــه بعــد أن جيــرب صــدقه فــيام يــدعي ; وقولــه يعقــل:قــال
 وقيــل يكــون ,احلــروف وال ينظــر يف ذلــك عــدد , قالــه بعــد هــذا, وحيلــف عــىل ذلــك,ذهابــه

  . وهو بعيد الختالفها,بقدر ما مل ينطق عليه من عدد احلروف
 إن شكوا هل ذهب من كالمه أو عقلـه الثلـث أو الربـع :حييى ابن القاسمَسامع ويف 

  . والظامل أحق أن حيمل عليه,أعطي الثلث
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َأصــبغ وقــال :عــن ابــن حبيــبالــصقيل  ْ  ,اًعــدد حــروف املعجــم ثامنيــة وعــرشون حرفــ َ
 وحكــاه اللخمــي , وقالــه يل مجاعــة مــن أهــل العلــم,فــام نقــص مــن هــذه احلــروف فبحــسابه

ضا َأصبغعن  ًأ ْ َأصبغ ورد بعضهم قول ,َ ْ  بأن بعض احلـروف الثامنيـة والعـرشين ال حـظ :َ
 وأجيـب عـن األول , وبأن احلروف أكثر من ثامنيـة وعـرشين,فيها للسان كحروف الشفة

ئـــد عـــىل الثامنيـــة , ال ذهـــاب اللـــسان,الكـــالم إنـــام هـــو ذهـــاب ;بـــأن موجـــب الديـــة  وبـــأن الزا
  . حسبام هو مذكور يف فنه,والعرشين يف زعم مثبته رده غريه إليها

 وذهـــب صـــوته أخـــذ , إن ذهـــب بعـــض كالمـــه: لنقـــل اللخمـــي;ويف الـــصوت الديـــة
 إن قطــع مــن لــسانه مــا منــع الكــالم أو لــج أو عــن ففيــه : ونحــوه قــول اجلــالب,الديــة كاملــة

  .الدية
ــــه ; ونــــصف صــــوته أخــــذ ثالثــــة أربــــاع الديــــة, إن ذهــــب نــــصف كالمــــه:اللخمــــي  أل

 وهـــو , ويـــسقط مـــا قابلـــه مـــن الـــصوت,يـــستحق نـــصف الديـــة عـــن ذهـــاب نـــصف الكـــالم
ه لو ذهب مجيـع الكـالم;النصف  وبقـي نـصف ,ًشـيئا ومجيـع الـصوت مل يـزد الـصوت , أل

  .لدية فيأخذ ملا ذهب من صوته ربع ا,الكالم ذهب منه نصف الصوت
ـــــه كـــــام انـــــدرج نـــــصف الـــــصوت يف نـــــصف الكـــــالم ; يف كالمـــــه نظـــــر:فـــــإن قلـــــت  أل

  . كذلك يندرج النصف الباقي من الصوت يف نصف الكالم الباقي,الذاهب
ُقلــــــت  ,ا يف النــــــصف البــــــاقي منــــــهًالنــــــصف الــــــذاهب مــــــن الكــــــالم ال يوجــــــب نقــــــص :ُ

وهــــو  , يوجــــب يف النــــصف البــــاقي منــــه ذهــــاب نــــصفه,والنــــصف الــــذاهب مــــن الــــصوت
  .الربع

ْبن رشدونقله ابن زرقون عن ا ,.ا عىل الشمً قال اللخمي فيه الدية قياس:والذوق ُ.  
ُقلـــــــت    وال أعلـــــــم فيــــــــه , أن تكـــــــون فيـــــــه الديــــــــة, هـــــــو قولــــــــه فينبغـــــــي عـــــــىل أصــــــــوهلم:ُ

  .األصحابنا نص
  . ونحا أبو الفرج إىل أن فيه حكومة:ابن زرقون

ُقلت   .س حكومة وأخذه بعضهم من قوهلا يف لسان األخر:ُ
  . وجيرب باألشياء املرة املنفرة:ابن شاس
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ُقلــت  قالــه ابــن زرقــون عــن , وإذهــاب اجلــامع فيــه الديــة,هــو نــص الغــزايل يف الــوجيز :ُ
ْبـــن رشــــد وا,املـــذهب  , وملــــا امتنـــع فيـــه االختبــــار,ا عنــــه بإفـــساد اإلنعـــاظً واللخمـــي معـــربُ

  .وإذهاب النسل , وتعذر اختباره, كقوهلا يف مدعي ذهاب برصه,وجبت اليمني
ْبــن رشــد ودليـــل عــد ا, فيــه الديــة:قــال اللخمــي  وعـــدم , وابــن زرقـــون مــا فيــه الديــة,ُ

ه ال دية فيه,ذكرمها إياه   . أ
 أو بعــــد , رد الديــــة قــــرب رجــــوعهام, إن رجعــــت إليــــه هــــذه القــــوة:وقــــال ابــــن شــــاس

  .صواب كقوهلم يف رجوع البرص
 فيـه مـا شـاهنا ,امع فيها مع غريها وحمل اجل, إزالة احلاجز بني خمرج البول:واإلفضاء

  .باالجتهاد
 وإن جـــاوزت الثلـــث مـــع , فعليـــه حكومـــة يف مالـــه; إن فعـــل ذلـــك بأجنبيـــة:البـــاجي

 فعـىل ; فروى حممد عن ابن القاسـم إن بلـغ الثلـث, ولو فعله بزوجته,صداق املثل واحلد
  .نبي والقول بلزوم الدية يف األج, قاله ابن هارون, وإال ففي ماله,العاقلة

 ومل يتعقبه ابن ,ا ملا سن الرشع فيه الديةً وهو بعيد إذ ليس مساوي:حكاه ابن شاس
 ألن ; ووجــــوب الديــــة قــــوي, بــــل قــــال أكثــــر نــــصوصهم وجــــوب احلكومــــة;عبــــد الــــسالم

  . ومصيبته كمصيبة ذهاب اجلامع من الرجل,مصيبتها به أقوى من إزالة الشفرين
ُقلــت َّدونــة ذكــرت يف امل حيــث,ووجــدت للخمــي يف كتــاب الــرجم :ُ  وقــال ,مــا نــصه َ

ضاابن القاسم    . فعليه الدية كاملة;إذا بلغ هبا حيث ال ينتفع هبا ,ًأ
 وإن , إن أمكنتـــــــه مـــــــن نفـــــــسها, فـــــــال يشء عليـــــــه;إن زنـــــــى بـــــــامرأة فأفاضـــــــها: وفيهـــــــا
  . فلها الصداق مع ما شاهنا;اغتصبها
ُقلت  زوال البكارة من لـوازم  ألن; بخالف الشني,ظاهره اندارج البكارة يف املهر :ُ

  . بخالف اإلفضاء,الوطء
 حيــث , ينبغــي أن تكــون فيــه كالزوجــة متــوت مــن مجاعــه, مــا كــان بطوعهــا:اللخمــي

  . وحيث تثبت يثبت, يسقط ما شاهنا,تسقط الدية يف الزوجة
 وال فرق , وهو أحسن, ففيه حكومة; إذا زنى هبا فأفاضها:وقال أشهب يف مدونته
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  . ألن كل ذلك بطوعها;بني التزويج وغريه
 وإن مل , فـــديتها عـــىل عاقلتـــه; وماتـــت مـــن مجاعـــة,مـــن بنـــى بزوجتـــه فأفاضـــها: وفيهـــا

  . فعىل العاقلة, فإن بلغ ثلث الدية, فعليه ما شاهنا;متت
 ثـم ,اً فأقامـت يـسري, فعنـف يف وطئهـا, مـن بنـى ببكـر صـغرية:اللخمي يف املجموعة

  .تها فعليه دي;ماتت إن علم أهنا ماتت من ذلك
  . فال يشء عليه كاحلجام والبيطار; إن قويت عىل الوطء:وقال عبد امللك

ْبن وهبعن ا َسحنونوالبن    . قتل هبا; إن كان مثلها ال يوطأ:َ
 ,مالـــه فـــإن أفـــسدها أخـــرق احلـــاجز فعليـــه الديـــة, عليـــه الديـــة يف :وقـــال ابـــن القاســـم

  .ورواه ابن القاسم
 ومثلهـــا يوطـــأ فـــديتها عـــىل , مـــن مجاعـــه إن ماتـــت: وروى ابـــن القاســـم:َســـحنونقـــال 
 , يف مالـــه: وقيـــل, عــىل العاقلـــة: فقـــال بعـــض أصـــحابنا, وإن بلـــغ مـــا شـــاهنا الثلــث,العاقلــة

  . وبه أقول:َسحنونقال ابن 
 وإن , فـال يشء عـىل الــزوج, وكــان ذلـك لـضعف تركيبهــا, إن كانـت كبـرية:اللخمـي
 فتختلـف هـل ,لـك ممـا خيـاف عليهـا وإن كـان ذ, فـذلك عليـه, ومل تعلم حاله,كان من قبله

 إن علــم أهنــا ماتــت منــه , وإال كــان خطــأ حتملــه العاقلــة?تكــون الديــة عليــه أو عــىل العاقلــة
 سقط عنـه نـصف ; توقع ذلك أو جهاله,اً وإن علام مع, إن ماتت بفور ذلك,دون قسامة

  . ألن رضاها لغو; كانت عليه الدية; وإن كانت صغرية,الدية
 فعليــه مــا ; مــن دفــع امــرأة فــسقطت عــذرهتا:يف كتــاب اجلنايــاتوســمع ابــن القاســم 

  . وكذلك صنع ذلك بأصبعه فعل ذلك هبا غالم أو رجل أو امرأة,شاهنا
ْبــــن رشــــدا  يريــــد مــــع األدب وال خــــالف يف ذلــــك واألدب يف األصــــبع أكثــــر منــــه يف :ُ
الــزوج  واختلـف إن فعلـه , ومعنـى مـا شـاهنا مـا نقــصها مـن صـداقها عنـد األزواج,الدفعـة

  .بامرأته بأصبعه
 إن طلقهـــا عـــىل مـــا مـــىض مـــن اخـــتالف , مـــا شـــاهنا عنـــد غــريه: وقيـــل, صـــداقها:فقيــل

َأصـــبغو َســحنونقــول ابــن القاســـم يف ذلــك بـــني روايتــي  ْ  , وأمـــا يف دفعــه إياهـــا,يف النكــاح َ
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  .فليس عليه إال ما شاهنا إن فارقها
َأصــبغ عــن :َّالــشيخ ْ  فعليــه وعلــيهم ;فتــضها إن أمــسك صــبيان جاريــة لــصبي حتــى ا:َ
  .قدر ما شأهنا
 فـإن مـشى وبـرئ , إن أقعـده عـن القيـام,ملالـك يف الـصلب الديـة ابـن القاسـم: وفيهـا

ْبــــن رشــــد ومل حيــــك ا, ففيــــه االجتهــــاد;عــــىل عثــــل أو حــــدب  يف املقــــدمات غــــري قــــول ابــــن ُ
  .القاسم

 املتقـدم  فـذكر قـول ابـن القاسـم, اختلف فيام بـه الديـة فيـه عـىل ثالثـة أقـوال:اللخمي
  . وملالك يف املجموعة نحوه:قال

ْبـــن وهـــبوروى ا  فيـــه الديـــة إن : وقـــال أشـــهب, ففيـــه بقـــدره; إن بـــرئ عـــىل انحنـــاء:َ
 صـار : يريـد; فيه الديـة إن انطـوى: وقيل, وما نقص عن قيامه فبحسابه,أقعده عن القيام

  .كراكع فام مل يبلغ ذلك فبحسابه
 فــــإن نقــــص عــــن ,ومل يقــــدر عــــىل اجللــــوس , فيــــه الديــــة إن انكــــرس:وقــــال عبــــد امللــــك

  . فبقدر ذلك,اجللوس
 وإن قـــدر عـــىل ,ا إن أبطـــل جلوســـهً ويـــصح كـــون الديـــة فيـــه للفـــصلني معـــ:اللخمـــي

 وقيامــــه ,اً وإن مل يــــرض كــــالراكع فبحــــسابه يقــــاس مــــا بــــني قيامــــه راكعــــ,املــــيش عــــىل انحنــــاء
  .كثر فبقدر ذلك وإن كان أقل أو أ, فإن تساوى ما بينهام فله نصف الدية,ًمعتدال

ُاملاجــشونوقــال ابــن   يف كــل واحــدة مــن الفقــار , يف الــصلب ثالثــة وثالثــون فقــارة:ِ
 ومل يـراع مـا , مـن الفقـارات فراعـى الـصلب خاصـةًشـيئا إذا أفـسد : يريد;ثالث من اإلبل
  .فسد من امليش

 وقــوة ذكــره حتــى ذهــب منــه أمــر , فبطــل قيامــه; لــو رضب صــلبه:وقــول ابــن شــاس
 فـزال , موضحة خطـأً من شج رجال: كقوهلا يف الديات, ووجبت ديتان,ندرجالنساء مل ي

  . ودية املوضحة, فعىل عاقلته ديتان,من ذلك سمعه وعقله
  . وجتب الدية إذا أجذمه أو أبرصه أو سقاه ما سود جسمه:اللخمي

ُاملاجشونوقال ابن    . جيب يف الصدر إذا هدمه:ِ
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  . فيه حكومة:وقال ابن عبدوس
ـــــه , قالـــــه يف املقـــــدمات غـــــري معـــــزو ,هـــــي جلـــــدة الـــــرأس فيهـــــا الديـــــة و:والـــــشوى كأ

ُاملاجشون وذكره ابن زرقون عن ابن الفرج عن ابن ,املذهب ِ.  
 الـــديات فـــيام جينـــي بـــه عـــىل الرجـــل ثـــامن عـــرشة ديـــة إحـــدى عـــرشة يف :ويف املقـــدمات

 والـــــشم عـــــىل خـــــالف , وأرشاف األذنـــــني عنـــــد أشـــــهب,رأســـــه العقـــــل والـــــسمع والبـــــرص
ـــ ف والـــذوق والكـــالم والـــشفتان والـــشوى واألرضاس واألســـنان جيتمـــع فيهـــا عـــىل واأل

ثيـان ,قـول مالـك أكثـر مـن ديـة  والتـي يف اجلـسد اليـدان والـرجالن والـصلب والـذكر واأل
  .وإذهاب اجلامع

ــــضاويف املــــرأة ثــــامن عــــرشة   الــــشفران واحللمتــــان :فيهــــا ثــــالث ليــــست يف الرجــــل ,ًأ
يف الرجــــل ثــــالث ديــــات ليــــست يف املــــرأة إذهــــاب اجلــــامع  كــــام أن ,واألليتــــان عنــــد أشــــهب

ثيان   .والذكر واأل
  . ومل يرجع ملا كان عليه, والصدر إذا هدم:ًومثله البن زرقون قائال

 فحكومـة كأشـفار العينـني واحلـاجبني ; وغـري ذلـك ممـا فيـه مجـال,وقول ابن احلاجب
 جراحـه معتـربة بقيمتـه بعـد  وذو الـرق, إذا مل ينبـت هـو قوهلـا مـع غريهـا,واللحية والرأس

 وقطــع لــه , ودياهتــا مــن تعــدى عــىل عبــد غــريه ففقــأ عينــه, كإفــساد ســلعة يف غــصبها,الــربء
 فإنـه يـضمن قيمتـه ,ا مل يبق فيه منفعـةًا فاحشً فام كان من ذلك فساد;جارحة أو جارحتني

  .ويعتق عليه
فه,ةا واحد فإن مل يبطله مثل أن يفقأ عينً,وكذا األمة زاد يف دياهتا  فعليه ; أو جيذع أ

ــه يــسلم ملــن فعــل ذلــك بــه ويعتــق عليــه, وال يعتــق عليــه,مــا نقــصه  وذلــك , وقــد ســمعت أ
 وعىل قاتل عبيد أهل الذمة قيمتهم ما بلغت , ويف أول دياهتا,رأي إذا أبطله عىل صاحبه

كـل  وإن كانت القيمة أضعاف الدية إال يف أن مأمومة العبد وجائفته يف ,كعبيد املسلمني
 ويف موضــحته نــصف , ونــصف عــرش قيمتــه, ويف منقلتــه عــرش قيمتــه,واحــدة ثلــث قيمتــه

  . ويف جراحها, وفيام سوى ذلك من جراحه بعد ما نقصه بعد برءه,عرش قيمته
 فــــإذا بلغــــت ذلــــك , وال تــــستكمله,واملــــرأة تعاقــــل الرجــــل يف اجلــــراح إىل ثلــــث ديتــــه
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ملـــــة أحـــــد وتفـــــسري ذلـــــك أن هلـــــا يف ثال;رجعـــــت إىل عقـــــل نفـــــسها  اًثـــــة أصـــــابع ونـــــصف أ
 وإن أصــيب منهــا ثــالث أصــابع , وهــي والرجــل يف هــذا ســواء,ا ثلثــي بعــريًوثالثــني بعــري

ملة   .أ ونحوه يف املوط, وثلثا بعرياً فكان هلا ستة عرش بعري, رجعت إىل عقلها;وأ
 : قـــال? كـــم يف أصـــبع مـــن أصـــابع املـــرأة: قلـــت البـــن املـــسيب: قـــال ربيعـــة:أبـــو عمـــر

  . عرشون: قال? كم يف أصبعني: قلت.إلبلعرش من ا
ُقلت حـني  :قلـت , عـرشون: قـال? كـم يف أربـع: قلـت, ثالثـون: قـال? كم يف ثالث:ُ

ت: قال,عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها  بل عامل متثبت : قلت!!!? أعراقي أ
  . هي السنة:أو جاهل متعلم قال

ليــث وعمــر بــن عبــد العزيــز  وال, هــذا مــذهب مالــك ومجهــور أهــل املدينــة:أبــو عمــر
 هـي : وقـول ابـن املـسيب, من مرسل عمـرو بـن شـعيبغ وروي عنه ,وعطاء وغريهم

ه أرسله عن النبي ;السنة   .غ يدل عىل أ
 أو فـور رضهبـا وإال , وجوب ضـم قطـع أصـابعها بعـضها لـبعض باحتـاد يـدها:وفيها

ا ال يبلغـه فلهــا  رجعــت لعقلهـا ومــ;فـال وحيـث جيــب فـيام بلــغ بـه عقلهــا ثلـث عقــل الرجـل
ه أول,فيه عقله   . وما يضم اعترب كأ

 يف ضمها بـذلك وقـرصه عـىل فـور واحـد مـع وجـوب ضـم مـا بعـده إليـه :ابن زرقون
  . وال جيب ضمه إليه هلا,ا ثالثهاًمطلق

بـن  وابنـه عبـد امللـك مـع الـصقيل عـن ا,ولعبد العزيـز بـن أيب سـلمة مـع روايـة املغـرية
ْوهب ه اللخمي البن ن,َ ْبن وهبافع بدل ا وعزا   .ورجحه َ

 أو كــــان يف حكمــــه مل يعتــــرب احتــــاد املحــــل , وحيــــث احتــــد الفعــــل:قــــال ابــــن احلاجــــب
 فلـو قطـع هلـا بعـده أصـبع مل ,كرضبة واحدة تبني أصـابع مـن يـدين يـده حكمهـا حكـم اليـد

و  كــام لــ,اًا أو خامــسًا إن كــان رابعــً أو مخــس,اًا أو ثالثــًا إن كــان ثانيــً بــل تأخــذ لــه عــرش;يــضم
  . فقبله ابن هارون,كان يف كل يد عىل حياهلا

َّدونــة بعــد أن قــرر مــدلول مــذهب امل,وقــال ابــن عبــد الــسالم  ولكــن هــذا املعنــى ال :َ
 فــــإن عــــدم الــــضم منــــاف , فلــــو قطــــع هلــــا بعــــده أصــــبع مل يــــضم,ينطبــــق عليــــه قــــول املؤلــــف
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بعة أو اخلامسة  إىل مـا :م أي مل يـض: ويـرد بـأن مـراده بقولـه,لوجوب مخس يف األصبع الرا
ا عـن عـدم ًا لـيس مـسببًا أو خامـسًا إن كـان رابعـً وقولـه أو مخـس,اًبان من أصابع اليدين مع

  . كام لو كان يف كل يد عىل حياهلا: ولذا بينه بقوله, بل عن احتاد املحل;الضم
 ضــمري فــيهام عائــد : قيــل, وقيــل ال يــضم يشء إىل مــا قبلــه فــيهام:وقــول ابــن احلاجــب

ــــ  وال يــــشرتط يف ضــــم , إىل احتــــاد الفعــــل وحكمــــه: وقيــــل,دي واألرجــــلعــــىل صــــنفي األ
 َّالــشيخ فكــذلك لنقـل , بـل لــو كـان لغــري مثلهـا;األصـابع باحتــاد الـرضبة كــون ضـمها ملثلهــا

 رجعـت يف ; وشـجت منقلـة,لو رضبت ويدها عىل رأسها فقطـع هلـا أصـبعان َّاملوازيةعن 
  .ذلك لعقل نفسها

ُقلت   .رسنا يف اليدين وكذلك رجالها عىل ما ف:ُ
  . ويف ضمها باحتاد حملها قوال ابن القاسم, وتضم األسنان باحتاد الرضبة:حممد
َأصبغ ْ   . واختاره حممدَّ عدم الضم أحب إيل:َ
 ال تــضم املواضــح واملناقــل إال بكوهنــا يف فــور : البــن القاســم يف املجموعــة:َّالــشيخ

  . برئها ولو كانت املنقلة الثانية يف موضع األوىل بعد,واحد
ُقلت ضاهو قوهلا  :ُ   .ًأ
 يف ً قلـيالً الفور الواحد يـضمها كالـسارق ينقـل مـن احلـرز قلـيال: عن أشهب:َّالشيخ

  . يقطع هي رسقة واحدةًفور واحد لضعفه أو ليال
  . ال يضم بعض اخلطأ إىل عمد اقتصت أو عفت:وفيها
ْبن رشدوال وروايتـه مل خيتلـف  , هذا قول ابن القاسـم:من الديات َسحنونَسامع  يف ُ

  .يف ذلك قوله
 وأبـو ,َسـحنون وقالـه ,ًعمـدا حيسب عليها من أصابعها ما أصيبت به :وعن أشهب
  .إسحاق الربقي
 مل تـضم وإن صـاحلت عـن كـل ; إن صاحلت عن كل إصبع بأقل من مخـس:اللخمي

 : وابــن نــافع وعبــد امللــك, عــاد اخلــالف املتقــدم مــن قــول مالــك,أصــبع بخمــس إىل عــرش
  .اخلطأ الثابتة ال باعرتاف حتملها العاقلةودية 



 

 

114

114

                  كــــان يف اجلاهليــــة فــــأقره , محــــل العاقلــــة الديــــة أمــــر قــــديم: ومــــن كتــــاب آخــــر:َّالــــشيخ
  . ورشط احلمل بلوغ املحمول ثلث الدية,غالنبي 

 محلتــه ; أو ثلــث ديتــه, إن جنــى مــسلم عــىل جموســية خطــأ مــا يبلــغ ثلــث ديتهــا:وفيهــا
 مثــل أن يقطــع هلــا , محلتــه عاقلتــه;كــذا إن جنــى عــىل مــسلمة مــا يبلــغ ثلــث ديتهــا و,عاقلتــه

ــه أكثــر مــن ديتهــا;أصــبعني فتحمــل عاقلتــه  ولــو جنــت امــرأة عــىل رجــل مــا يبلــغ ثلــث , أل
 وأصل هذا أن اجلناية إن بلغت ثلث دية اجلاين أو ثلث دية املجنـي , محلته عاقلتها;ديتها
  . محلته العاقلة;عليه

 فــذكر عــن روايــة أشــهب , وهــل يعتــرب ثلــث ديــة اجلــاين أو ديــة املجنــي عليــه:البــاجي
  .مثل قوهلا

 الــذي كــان يعــرف مــن قولــك أن االعتبــار بديــة : قــال ابــن كنانــة ملالــك:قــال أشــهب
كر ذلك,املجروح   . ورواه حييى عن ابن القاسم, وبه قال ابن القاسم, فأ

 ويف ذلـك أقـل مـن ,املرأة يقطـع كفهـا فـ: قيل له, زاد أبو حممد يف نوادره:ابن زرقون
 فـــذلك عـــىل , ثـــم رجعـــت, إنـــام ذلـــك بعـــد أن بلغـــت ديـــة الرجـــل: فقـــال,ثلـــث ديـــة الرجـــل

  .العاقلة
 يكـــون اجلـــاين مـــن , ال حتمـــل العاقلـــة إال ثلـــث ديـــة رجـــل:وملحمـــد عـــن ابـــن القاســـم

 مــن  لقــد كــذب:يف جــواب مالــك البــن كنانــة َّالعتبيــة ولفــظ , واملجنــي عليــه مــن كــان,كــان
  . ولقد محل قويل عىل غري وجهه,قال هذا
ْبن رشدا كره:ُ   . هو رواية ابن القاسم, هذا الذي أ

  . ومثله للخمي, ورجح قرص االعتبار عىل ثلث أحدمها باملجني عليه:فيها
ُقلــت  أو ثلــث ديــة املجنــي عليــه ثالثهــا ,ففــي قــرص االعتبــار عــىل ثلــث ديــة أحــدمها :ُ

  .اجلاين واملجني عليه من كان كان ,املعترب ثلث دية الرجل
 ; أو ثلــث ديتــه, إن جنــى مــسلم عــىل جموســية خطــأ مــا يبلــغ ثلــث ديتهــا:ويف التهــذيب

 , وتعقـــــب بامتنـــــاع تـــــصور بلـــــوغ اجلنايـــــة عليهـــــا ثلـــــث ديتـــــه بعـــــدم فائدتـــــه,محلتـــــه عاقلتـــــه
  .الستلزامه ثلث ديتها
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يف املـــرأة يف  وقـــد تقـــدم أن الديـــة ,وأجيـــب عـــن األول بكونـــه بتعـــدد اجلنايـــات عليهـــا
ني: واستبعد ابن حارث,ثامن عرشة  فـذكر معـروف , خطـأًجموسـيا أو ا لو قتل مسلم نـرصا

  .املذهب يف محل عاقلة املسلم ديته
  . ذلك أو كثرّ وهم كالعبيد قل, ال حتملها: وسمع حييى ابن القاسم:قال

ْبن رشدوقال ا ـه ;ن القاسم ال الب, إنام هو البن نافع; هذا القول يف هذا السامع:ُ  أل
  . وهو خالف قول ابن القاسم, وسألت ابن نافع,يف األصل

َّدونةوروايته يف امل  دون أهـل ,هـل العنـوةأ إال أن حيمل عىل أهل الذمة من :وغريها َ
 ونقــل اللخمــي , أهنــم كالعبيــد املــأذون هلــم, فيتخــرج عــىل أحــد قــويل ابــن القاســم;الــصلح

  .كابن حارث
  . وما دون الثلث يف مال اجلاين,ذو القصاصمع غريها والعمد : وفيها
 وعليــه , ولــو كــان للجــاين مــال, عــىل العاقلــةًعمــداوعقــل املأمومــة واجلائفــة : وفيهــا
  . فتكون عىل العاقلة;ً وكان يقول إهنا يف ماله إال أن يكون عديام, وبه أقول,ثبت مالك

  . أهنا يف ماله: والرواية الثانية:ابن زرقون
ُقلت ه ابن :ُ   . هارون لظاهر دياهتاوعزا
 إذا بلغــت احلكومــة , وكــذا كــل مــا ال يــستطاع القــود منــه,عــىل اجلــاين األدب: وفيهــا

 ال عــــىل , فــــديتها يف مالــــه; وال يمــــني لــــه,ًعمــــدا ومــــن قطــــع يمــــني رجــــل ,فيــــه ثلــــث الديــــة
 ; فــذهب مــن ذلــك ســمعه وعقلــه, موضــحة خطــأً مــن شــج رجــال: وتقــدم قوهلــا,العاقلــة

  . ألهنا رضبة واحدة; ودية املوضحة,فعىل عاقلته ديتان
ْبـــن رشـــدوتقـــدم قـــول ا                   وهـــو قـــول املتكلمـــني مـــن , حمـــل العقـــل عنـــد مالـــك القلـــب:ُ

  .أهل السنة
ُاملاجــشونوقــال ابــن   فــذهب منهــا , فعــىل األول مــن أصــيب بمأمومــة, حملــه الــدماغ:ِ

 إنـام ; وعـىل الثـاين,الف املحـل وديـة العقـل العـدم اإلنـدراج بـاخت, فله ديـة املأمومـة;عقله
  . وتقدم أن املغلظة يف مال اجلاين عىل املشهور,له دية العقل لالندراج باحتاد املحل

ْبــن وهــبروى ا َّاملوازيــة يف :َّالــشيخ  أن ابــن عبــاس وغــريه مــن الــصحابة والتــابعني :َ
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فـًا وال صـلحً وال عبدًعمدا العاقلة ال حتمل :قالوا ـه يف , مالـك وبـه قـال,اًا وال اعرتا  إال أ
  .االعرتاف ربام جعله كشاهد عىل العاقلة يوجب القسامة

 مــن عمــد أو , ال حتمــل العاقلــة مــا جنــى املــرء عــىل نفــسه: روى ابــن عبــدوس:َّالــشيخ
 ويف , ومل يــذكر قتلــه نفــسه,]92: النــساء[ ﴾ M L K J﴿: ىلا لقــول اهللا تعــ;خطــأ

  .صلحها اختلف
 عـــىل العاقلـــة : وقيـــل, عـــىل املقـــر يف مالـــه: فقيـــل,عـــن مالـــك يف اإلقـــرار بالقتـــل خطـــأ

  .بقسامة
ــه أراد ; ومــن أقــر بقتيــل خطــأ, ويف دياهتــا:يف روايــة ابــن القاســم وأشــهب  فــإن اهتــم أ

 إن كـان ثقـة , وإن كـان مـن األباعـد صـدق, والـصديق مل يـصدق,غنى ولد املقتول كاألخ
  . ومل خيف أن يرشى عىل ذلك,اًمأمون
ْبن رشدا  ;اًا خطـأ يف كونـه لوثـً قتلـت فالنـ:عيـسى مـن قـالَسـامع لعتق من  يف رسم ا:ُ

 وكـــون , والديـــة عـــىل العاقلـــة إن مل يـــتهم عـــىل إرادتـــه غنـــى ولـــد املقتـــول,يوجـــب القـــسامة
  . بقسامة: ثالثها,الدية يف ماله بغري قسامة

 هـــذا ,اً فـــال قـــسامة اتفاقـــ; وإن مل تكـــن لـــه حيـــاة, هـــذا إن كانـــت للمقتـــول حيـــاة:قـــال
  .جيب أن حيمل عليه قوهلا يف الصلحالذي 

  : لفظ مالك هنا تتحمل ثالث روايات: عىل روايات األشياخ:عياض
ُاملاجشون وابن , وقاله املغرية, الدية يف ماله وحده دون قسامة:أوالها ِ.  
 قالــــه ابــــن القاســــم وأشــــهب ,ا أو بعــــد حيــــاةً عــــىل العاقلــــة بقــــسامة مــــات بغتــــ:الثانيــــة

 وتأولـه بعـض أصـحابنا عـن مالـك يف ,ه ال يشء عـىل اجلـاين منهـا وظاهر ما هنا أ,وروياه
َّدونة وأن قول مالك يف غري امل,املسألة  ومـا هنـا ويف , هو كواحد منهم عىل االستحـسان,َ

  .الديات فبينه
ُشـيوخ فتـأول بعـض , ظاهر قول مالك هنا ال يشء عليه منهـا إال بقـسامة:والثالثة نا ُ

ــه كواحــد مــن العاقلــة: وقيــل,بــن لبابــة وقالــه ا,عــىل أن عليــه مجيعهــا  إن أقــسموا , معنــاه أ
ُشيوخ وهـو تأويـل أكثـر الـ,وابـن عبـدوسَّواز  وهـو روايـة ابـن املـ,لزمه ما لزمهم  فيكـون ,ُ
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  .اً رابعًقوال
 قالـه , وال قـسامة, وال يشء عليهـا, ال يلزمه إال ما كان يلزمه مـع العاقلـة:واخلامس

 وذكره اجلالب عن رواية ,رين من أصحابه مل يسمهمعن آخ َسحنون وحكاه ,ابن دينار
ْبن وهبا َ.  

ْبــن وهــب وحكــاه ابــن ميــرس عــن ا, لغــو إقــراره رواه عبــد الوهــاب:وسادســها  وابــن ,َ
  .القاسم

ْبن رشدونقل قول ا   . إنام هو إن كانت له حياة بينة; إن اخلالف يف القسامة:ُ
زيـــة عـــن :َّالـــشيخ  تعاقـــل النـــاس يف وطـــأ ويف امل,ه العاقلـــة عـــشرية الرجـــل وقومـــ:َّاملوا
 وإنــــام كــــان الــــديوان يف زمــــن ; قبــــل أن يكــــون ديــــوان, ويف زمــــن أيب بكــــر,غزمــــن النبــــي 

ليه,عمر   . فليس ألحد أن يعقل عنه غري قومه وموا
 حتـــــى جعـــــل عمـــــر , فجـــــرى األمـــــرعىل ذلـــــك, كـــــانوا يتعـــــاقلون بالبـــــرصة:أبـــــو عمـــــر

  . واتفق القول بذلك,الديوان
 إن كـــان فيهـــا مـــن , الكـــورة العظيمـــة عنـــدي حـــضارة وحـــدها:َّزيـــةاملوا عـــن :َّالـــشيخ
فـــة التـــي تأخـــذ معهـــم; وإذا كـــانوا أهـــل ديـــوان,حيمـــل ذلـــك  وإن , فالعقـــل عـــىل تلـــك العرا

  .كانوا من غري قبيلته
 وإن , مل يـدخلوا مـع مـن يف الـديوان, إن كان منهم من لـيس يف الـديوان:قال أشهب

 وقالـه , يكـن يف أهـل الـديوان أقـرب القبائـل إلـيهم وإن مل,كانوا كلهم مـن أهـل الفـسطاط
َأصبغ ْ َ.  

 فـإنام ذلـك عـىل قومـه أهـل ; وأما إن انقطع, وهذا يف ديوان عطاؤه قائم:قال أشهب
 إن كــان العطــاء : مــن روايــة أشــهب,َّالعتبيــةو َّاملوازيــة وقالــه مالــك يف ,ديــوان أو منقطعــني

  . أو من غري قومه, عقل معه من معه يف الديوان من قومه;ًقائام
ُقلــــــت ــــــصار يف قــــــريش:ومتامهــــــا يف ســــــامعه:ُ                   عقــــــل عـــــــنهم ; إن كــــــان رجـــــــل مــــــن األ
  .وعقلوا عنه
ُقلت عينهم قـومهم ممـن لـيس معهـم يف الـديوان:ُ  ,أفـرتاه: قلـت?  مـا يفعلـون: قـال, أ
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  . وقد انقطع الديوان, نعم:قال
ْبن رشدوقال ا َّدونـة هذا خالف ظـاهر امل:ُ  , إنـام العقـل عـىل القبائـل;ن قـول مالـكمـ َ

 , كقبيلة من القبائل,أهل الديوان الواحدَسامع  فجعل عىل هذا ال,ال كانوا أهل ديوان أو
 ضـم إلـيهم قـومهم مـن غـري ; فإن مل يكن فيهم من حيمل العقـل,وإن كانوا من قبائل شتى

  .أهل الديوان األقرب فاألقرب
ْبن وهب روى ا:َّالشيخ  وإن قـرصوا ,مـوال العاقلـة حـد إذا بلغتـه لـزمتهم ليس يف أ:َ
  .عنه مل تلزمهم

 وإنـــــام ذلـــــك ; ال حـــــد لعـــــدد مـــــن تقـــــسم علـــــيهم الديـــــة مـــــن العاقلـــــة:وروى البـــــاجي
  .باجتهاد

  . فهم قليل فيضم إليهم أقرب القبائل إليهم,اً إن كانت العاقلة ألف:َسحنونوعن 
  . وألحق بالعصبة أهل الديوان:قال ابن احلاجب

 حيتمــــل أن يريــــد أن أهــــل الــــديوان ممــــن يــــؤدي الديــــة مــــن حيــــث :عبــــد الــــسالمابــــن 
  . وحيتمل أن يريد أهنم مع العصبة سواء, ال أهنم يؤدوهنا مع العصبة,اجلملة

َأصــبغ ظــاهر قــول مالــك وأشــهب و:ثــم قــال ْ  وهــو , أن الــديوان مقــدم عــىل العــصبة:َ
  .يأيت عىل االحتامل األول

َأصــبغ وســمع ْ  ويف املوطــأ لــيس ألحــد أن يعقــل ,عقــل املــوىل األعــىل وي:ابــن القاســم َ
ليه   . ألن الوالء ال ينتقل;عنه غري قومه وموا

  . فالوالء نسب ثابت: قال مالك,)1(»الوالء ملن أعتق« :غوقال 
نــه َّاملوازيــة ففــي , إن كــان املــوىل مــن أهــل ديــوان آخــر:البــاجي  ,يعقــل عنــه أهــل ديوا

  .وإن مل يكونوا من قبيلته
َصـــبغَأأشـــهب و  مل يـــدخلوا مـــع مـــن يف , إن كـــان فـــيهم مـــن لـــيس مـــن أهـــل الـــديوان:ْ

  . وليضم إليهم أقرب القبائل إليهم من أهل ديواهنم,الديوان
                                     

ء عــىل املنــرب يف املــسجد,  يف املــساجد1/458:  أخرجــه البخــاري)1( ومــسلم رقــم , بــاب ذكــر البيــع والــرشا
  .باب الوالء ملن أعتق, يف العتق) 1504(
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  . فاملسلمون يعقلون عنه, من أسلم وال قوم له: روى حممد:َّالشيخ
 مل يكـــن فيهـــا مـــا حتمـــل لقلـــتهم محـــل علـــيهم مـــا ; إن كانـــت لـــه عاقلـــة قليلـــة:اللخمـــي

 فهــم , ويف والئهــا ولــد املالعنــة ينــسب إىل مــوايل أمــه, ومــا بقــي عــىل بيــت املــال,نــهحيملو
  .يرثونه ويعقلون عنه

ليهــا ا فلمو; فـإن كانــت أمـه معتقـة, وإن قـال ابــن املالعنـة دمـي عنــد فـالن:ويف دياهتـا
 أقــسمت ; وإن كانــت مــن العــرب,أن يقــسموا ويــستحقوا الــدم يف العمــد والديــة يف اخلطــأ

 , فــال قــسامة فيــه;ًعمــدا وإن كــان , وأخــذوا حظهــم مــن الديــة,أمــه وأخوتــه ألمــهيف اخلطــأ 
  . فال يقتل إال ببينة,وهو كمن ال عصبة له

ُقلت   .وكذا ولد الزنا :ُ
  . ال يعقلون مع من أعتقهم, أمجع العلامء أن املوايل من األسفل:ابن املواز

  . وهو معنى قول ابن القاسم:قال
ْبــن رشــدا  بــل يعقلــون معهــم عــىل ;بــصحيحَّواز  ولــيس قــول ابــن املــ,َســحنون وقالــه :ُ
َأصبغَسامع  ْ   .َّدنية ومثله البن كنانة يف امل,ابن القاسم هذا َ

َّدونــةويف كتــاب اجلنايــات مــن امل  إذا مل يكــن لــسيده , وهــو قولــه يف املبتــل يف املــرض:َ
 هـو مـع ,ى حيمـل ألن العاقلة ال حتمـل لـه جريـرة حتـ; أن جنايته جناية عبد,أموال مأمونة

ئر   .العاقلة ما لزم العاقلة من اجلرا
ُقلــت  ال , الحــتامل أن يريــد بالعاقلــة عاقلــة قومــه وعــشريته,يف أخــذه مــن هــذا نظــر :ُ

َّدونــة وهــذا األخــذ مــن امل,عاقلــة معتقــه يف  َســـحنون واعــتالل :ســبقه بــه ابــن حــارث قــال َ
 ألن الرجــل يعقــل عمــن ;اثا بــاملريً إذ لــيس العقــل مرتبطــ,ذلــك بــأهنم ال يرثونــه ال يــصح

 فكـذا يعقـل هـو عـن مـن , وكام يعقل عنه مـن ال يرثـه مـن قبيلـة مـواله,ال يرثه من عشريته
 ال حـــق , والعقـــل يف هـــذا بخـــالف القيـــام بالـــدم, وســـائر قبيلتـــه,ال يرثـــه مـــن قبيلـــة مـــواله

  .للموىل األسفل يف القيام به
أصـــــحابنا مـــــن قـــــال هـــــذا  قالـــــه مالـــــك ومـــــن , ويـــــؤدي اجلـــــاين مـــــع العاقلـــــة:البـــــاجي
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  . وليس بقياس,استحسان
ُقلــت ــه ال حيفظــه روايــة خــالف ,ومقتــىض عــزوه عــدم دخولــه لــبعض األصــحاب :ُ  أ

 وقبلـه ابـن عبـد , وتبعه ابن احلاجب,قول ابن شاس يف دخول اجلاين يف التحمل روايتان
  .السالم وابن هارون

ن مل يكـن لـه عاقلـة تـسقط  وعليـه إ, وقيـل ال يـدخل:ا عنـه بقولـهًونقله اللخمي معرب
  . وعىل األول إن مل جيد من يعينه فيام عادت عليه,اجلناية

  . كانت عليه, فإن مل تكن أو عرس تناوهلا, عىل بيت املال:وقيل
  . فإن اضطر إىل معونة أعاهنم عصبتهم, ويبدأ بأول الديوان:ابن احلاجب

ُقلـــت  املـــضاف إليـــه  بجمـــع الـــضمري, بلفـــظ عـــصبتهم,كـــذا وجدتـــه يف غـــري نـــسخة :ُ
ه, وكـــذا هـــو يف نـــسخة رشح ابـــن عبـــد الـــسالم وابـــن هـــارون,عـــصبة  بـــأن أهـــل : ثـــم فـــرسا

ه به هـو , وهو خالف مدلول مجع الضمري,الديوان يستعينون بعصبة اجلاين  لكن ما فرسا
  .املنقول يف املذهب

 , ظـاهره أهنـم يـستعينون بعـصبته الـذين ليـسوا معـه يف الـديوان:قال ابن عبـد الـسالم
  .وقد قدمنا فوق هذا خالفه

ُقلـــت  أن أهـــل الـــديوان مقـــدمون عـــىل عـــصبة :الـــذي تقـــدم لـــه عـــن مالـــك ومـــن معـــه :ُ
ْبـن رشـد حسبام ذكرنـاه مـن نقـل ا,اجلاين  ومعنـى ذلـك إذا قـوي أهـل , االخـتالف يف ذلـكُ

 وال , إنــام هــي إذا عجــز أهــل الــديوان عــن محلهــا; وهــذه املــسألة,الــديوان عــىل محــل الديــة
  . فتأمله, استعانتهم بعصبتهخالف يف

زيــة عــن :َّالــشيخ ْبــن وهــبمــن روايــة ا َّاملوا نــه عــىل فخــذ اجلــاين:َ  إن , إن مل يكــن ديوا
 إن كانوا أهل بلد واحـد , وإال ضم إليهم األقرب فاألقرب من قبائلهم,كان فيهم حممل

  .مثل مرص أو الشام
ضهم لـــــبعض مـــــن بعـــــ َّإفريقيـــــة يـــــضم عقـــــل :عنـــــه َســـــحنون والـــــصقيل البـــــن :َّالـــــشيخ

  .اطرابلس إىل طبنة
ُقلـــــت  لفـــــظ طبنـــــة , وبعـــــض جهلـــــة املدرســـــني والكتبـــــة,ا مـــــا تـــــصحف الطلبـــــةًكثـــــري :ُ
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 والــذي قيــدناه ووجــدناه يف النــسخ العتيقــة طبنــة , طنجــة بنــون بعــد الطــاء وجــيم:فيقولــون
  . وذكر يل أهنا قرب بجاية,بعدها اء موحدة من أسفل بعد الطاء ونونبب

 , ثـم القبيلـة, ثـم العـصبات, ثـم العـامرة, ثـم الـبطن,ويبدأ بالفخـذ :قال ابن احلاجب
  .ثم أقرب القبائل

ُقلـــت  تقـــدم الكـــالم عليـــه يف فـــصل درجـــات , مـــا ذكـــر مـــن أســـامء درجـــات العـــصبة:ُ
 وال فائــدة فيــه يف املوضــعني إال معرفــة مــدلول هــذه األلفــاظ باعتبــار ,األوليــاء يف النكــاح

 بتأخر درجة املوىل األعـىل ,يف كتاب الوالء والنكاح والروايات واضحة ,البعد والقرب
 قالـه يف الـوالء منهـا ,ً إن كان اجلاين مسلام, ثم بيت املال, ثم املوىل األسفل,عن العصب

  .وغريها
 واملجـــــويس أهـــــل إقليمـــــه الـــــذين ي عاقلـــــة النـــــرصاين واليهـــــود: روى حممـــــد:َّالـــــشيخ

                  مـــــــن , أقـــــــرب القـــــــرى مـــــــنهم فـــــــإن عجـــــــزوا ضـــــــم إلـــــــيهم,جيتمعـــــــون معـــــــه يف أداء اجلزيـــــــة
  .كورهم كلها

مـن اليهـود  َّإفريقيـة دخل فيها من ب,َّإفريقية إذا لزمتهم بمدينة قريوان :َسحنونقال 
  .الذي حيملون معهم اخلراج

ُقلت  فأعتقاه ; إن كان عبد نرصاين بني مسلم ونرصاين,هو مقتىض قوهلا يف الوالء :ُ
ــه ال يرثــه; بيــت املــال ال عــىل املــسلم فنــصفها عــىل,ثــم جنــى جنايــة  ونــصفها عــىل أهــل , أل
  . الذين يؤدون معه,خراج الذمي

 , وال يعقــل بيــت املــال عــن أهــل الذمــة: يف قــول ابــن احلاجــب,قــال ابــن عبــد الــسالم
  . ومل تكن له ورثة, ألن بيت املال قد يرث الكافر إذا أعتق;فيه نظر

ُقلت ه إذا أعتق :ُ  ولـيس ,اًله ورثة أن بيـت املـال تعقـل عنـه مطلقـ ومل يكن ,ظاهره أ
  . ملا تقدم من قوهلا يف العبد النرصاين بني املسلم والنرصاين,كذلك

اختلفـــت   وإن, إن كـــانوا أهـــل صـــلح فعلـــيهم: قـــال املغـــرية, عـــن املجموعـــة:َّالـــشيخ
  .قبائلهم

زيــة قــول :اللخمــي  , فالعقــل عــىل أهــل ذلــك الــصلح, إن كــان مــن أهــل صــلح:َّاملوا
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 فعليـه مـا ; فـإن أبـوا, خطـأ يف كـون ديتـه عـىل أهـل كورتـهًولو قتل حريب دخل بأمـان مـسلام
  . أو عليه يف ماله,لزمه معهم

 ويف دياهتـا , وعـزا أبـو زيـد األول البـن القاسـم,عن أشـهب َسحنونروايتا الربقي و
  .طاقة الناس  وذلك عىل قدر, ومن دونه بقدره,وحيمل الغني من العقل بقدره

 وقــد كــان حيمــل النــاس يف أعطيــاهتم ,ا ومل حيــد مالــك يف ذلــك حــد:بــن القاســمقــال ا
  .من كل مائة درهم درهم ونصف

عـــن  َّالـــشيخ وذكـــره , إنـــام يوصـــف عـــىل قـــدر املـــال والـــسعة: عـــن ابـــن حبيـــب:َّالـــشيخ
ْبـن وهـب وظاهره من رواية ا, ويف النوادر,أشهب  وأكـره أن يبعـث الـسلطان فـيام حتملـه ,َ

  . فيدخل فيه فساد كبري, يأخذهالعاقلة من
 وفيهــا , أهنــا عــىل أحــرار الرجــال البــالغني, املجتمــع عليــه عنــدنا: روى حممــد:َّالــشيخ

  . يريدون يف بعيد الغيبة ليحمل حاله; وفيام يأيت زيادة حضور القسم,زيادة املسلمني
 ومـــن خـــرج حلـــج أو غـــزو , ال يـــدخل يف العاقلـــة, مـــن كـــان منقطـــع الغيبـــة:اللخمـــي

  . إذا قدمدخل
  . وهي عىل السفيه املوىل عليه بقدر حاله, عن ابن حبيب:الباجي
  . وليست عىل املديان: عن حممد عن ابن القاسم:َّالشيخ

ُاملاجشونابن    . وال عىل معدم:ِ
ــه ال ينظــر إىل العاقلــة يــوم املــوت:ابــن حــارث  وأهنــا , بــل يــوم الفــرض; اتفقــوا عــىل أ

ــرس ا, ثــم كــرب الــصبي,إن فرضــت ــه ال يرجــع عــىل أحــد مــن ; وأفــاق املجنــون,لعــديم وأ    أ
  .هؤالء بيشء
 لعـدم حيـدث بعـد مـالء ; وال يؤتنف فيهـا بعـد قـسمها حكـم: عن عبد امللك:َّالشيخ

  . أو قدوم غائب أو عتق أو احتالم,أو يسار بعد عدم
 فـــسمع حييـــى ابـــن , إن مـــات بعـــض مـــن فرضـــت عليـــه الديـــة أو أفلـــس:ابـــن حـــارث

  . وال حياص به الغرماء, ذلك من تركته ال يؤخذ:القاسم
                  وحيــــــاص , هــــــي كــــــدين توخــــــذ مــــــن تركتــــــه:عنــــــه مــــــع عبــــــد امللــــــك َســــــحنونوالبــــــن 
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  .هبا غرماؤه
 , وبعــضها بالباديــة يف ضــمها وعدمــه, لــو كــان بعــض العاقلــة باحلــارضة:ابــن حــارث

 : ثالثهــــا,اًحــــرضيا األقــــرب إلــــيهم ً إن كــــان حــــرضي,ويــــضم لــــتامم عاقلــــة اجلــــاين باحلــــارضة
ْبـن وهـب ولرواية ابن القاسم مـع ا, لقول أشهب,يضاف األقل من ذلك لألكثر  وقـول ,َ

  .أشهب وعبد امللك
ُقلــت ه  :ُ  إن كانــا متناصــفني محــل كــل فريــق مــا هــم : وألشــهب قــائلني,لــه َّالــشيخعــزا

ْبن وهب ورواه ا,أهله َ.  
 إن كـــان , عـــن اجلـــاينا العقـــلً وأهـــل بـــاديتهم حيملـــون مجيعـــ, أهـــل القـــرى:وألشـــهب

  . وتقبل منه اإلبل بقيمتها, وأرى أن ال يكلف البادي الدنانري,اًشامي
 وال ,مـــع أهـــل الـــشام ,اد جنـــدت ال يعقلـــون أهـــل مـــرصومـــرص والـــشام أجنـــ: وفيهـــا

  .أهل الشام مع أهل مرص
 وذكـر متقـدم ,مـن أسـوان إىل األسـكندرية ,مـرص أراد بذلك أهل الكور و:اللخمي

  .َّإفريقية يف َسحنونقول 
 ال يـدخل , وهـو مـن أهـل الفـسطاط, من وجبـت عليـه ديـة:َّاملوازيةوقال أشهب يف 

 وإن مل يكـن يف قبيـل القاتـل مـن , وذلك عىل من هـو بالفـسطاط,يف ذلك مجيع عمل مرص
  .حيمل ضم إليهم أقرب القبائل ممن بالفسطاط

الديــة عــىل اجلــاين  مــن ارحتــل مــن البلــدة التــي وجبــت فيهــا :وســمع حييــى ابــن القاســم
ا منهــا فيلحقــه ً إال أن يرحتـل فــرار, فــال يشء عليــه منهـا ال خــالف أحفظــه فيــه;قبـل فرضــها

  . قاله ابن القاسم وغريه,حكمها حيث ما كان
 وأشــار بعــضهم إىل ,اًومــن أدركــه قــسم ببلــد انتقــل إليــه قبــل القــسم دخــل فيــه مطلقــ

ــام,ختــريج رشط  عــىل جــذماء بلــد , عــىل مــسألة حــبس, تقــدم انتقالــه عــىل القــسم بأربعــة أ
  .قدم عليه مثلهم قبل قسم احلبس

 إنــه ســمع أن الديــة تقطــع يف ثــالث ســنني أو أربــع :وطــأمــع قــول مالــك يف امل: وفيهــا
  .سنني
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 هـــذا حكـــم كـــل الديـــة وبعـــضها يف حلولـــه , والـــثالث أحـــب إيل البـــاجي:قـــال مالـــك
  .وتأجيله روايتان

  . وثلثاها يف سنتني,لثها يف سنة وعىل التأجيل ث:القايض عبد الوهاب
 والثانيـة , إحدامها يف سـنتني: يف النصف والثالثة األرباع روايتان: اجلالب:الباجي

  .ترد إىل االجتهاد
  .يف النصف  باألوىل أخذ أصحاب مالك إال أشهب:حممد
  . وباقيه إذا مضت السنة الثانية, يؤخذ منه الثلثان إذا مضت سنة:قال

َّدونــة وقالــه ابــن القاســم يف امل,ثــة األربــاع يف ثالثــة أعــوام الثال:وقــال حممــد ــه ,َ  إال أ
  .قال يف مخسة أسداسها جيتهد اإلمام يف السدس الثاين

 فهــو كــال , وإن جازتــه باليــسري, فهــي كالكاملــة; إذا جــازت الثلثــني بــأمر بــني:حممــد
  . وإذا قلنا ما زاد عىل الثلثني يقطع يف ثالثة أعوام,يشء

 واستحــسن أن , وإن مل يكــن لــه بــال يف ســنتني, يف كــل ســنة يقطــع ثلثــه:فقــال أشــهب
  .تكون الزيادة يف آخر السنتني

 ففـــي الـــسنة ; وإن كـــان هلـــا بـــال, فهـــي يف ســـنة; وإن كانـــت ثلثهـــا وزيـــادة يـــسرية:قـــال
  .َسحنون قاله كله ,الثانية

 ,ننيمـــع غريهـــا أجـــزاء املوزعـــة لتعـــدد جناهتـــا بـــأجزاء ال حتمـــل يف ثـــالث ســـ: وفيهـــا
  .ا ملن هم منهاً لكونه معتق;وكذا يف احتاد جاز له عواقل

قـل عـرشة:عنه َسحنون البن :الباجي  لـزم كـل قبيلـة عـرشها يف ; إن لزمته الديـة عوا
  . وكذا لو كانت دية جمويس,ثالث سنني
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  ]باب الغرة[
 وروى ,)1( يلقـــى غــــري مـــستهل بفعـــل آدمــــي,ً ديـــة اجلنـــني املــــسلم احلـــر حكـــام:الغـــرة

                                     
  . ويف الرشع ما رسمها به,الغرة يف اللغة معلومة: َّالرصاع قال )1(

 ,يــه أن حـد الديــة صــادق ممـا ذكــر وتقـدم مــا ف: وظــاهره, ألهنــا مــن الديـة; أتـى بــنجس الديـة)ديــة( :قولـه
ــه ال بــد مــن الزيــادة  ولــذا حــسن اإلتيــان هبــا يف بــاب ,ا عليهــاً وبــذلك يكــون حــد الديــة صــادق,ويظهــر أ

  .الدية
  .اً واجلنني معلوم رشع, أخرج به غري اجلنني)اجلنني( :قوله
َّدونة قال يف امل:قال ه محل وإن كان مضغة أو علقة أو مصور:َ   .اً ما علم أ

ــــه محــــل, املجتمــــع لغــــو ظــــاهره أن الــــدم:طَّالــــشيخ قــــال   :هنــــاَّالــــشيخ  ثــــم إن , ووقــــع يف االســــترباء أ
ــه اتبــع لفــظ ,اســتطرد كــالم ابــن احلاجــب يف اجلنــني  وذكــر تعقــب شــيخه وأجــاب عــن ابــن احلاجــب بأ

َّدونة امل ده بقول عياضَ   .  فهو بمنجاة منه والتعقب خاص باألول; من اتبع غريه يف أمر تعقب:وأ
ُقلت رتض بـه فكيـف يتوجـه اعرتاضـه يف كثـري عـىل قـول ابـن احلاجـب ومـن تبعـه  هذا واعـ:إذا صحح :ُ

  . واهللا أعلم بقصده هنا, قبلوه:ويقول
به هنا بام ذكر فتأمله  ثم إن كالم عياض الذي أشار إليه هـو مـا ,وحاصله إن صحح ما هناك بطل جوا

 ألن الربادعـي ;اعرتاضـاته وأن الربادعي ال يـرد عليـه مـا ذكـره عبـد احلـق يف كثـري مـن ,ذكره يف مداركه
ابـــن عبـــد َّالـــشيخ  وهـــذا كـــالم وجدتـــه بخـــط بعـــض تالمـــذة ,ســـبقه أبـــو حممـــد فـــاالعرتاض عليـــه وحـــده

ــه كــان يقــول  ; ومــن ريض بقــول قــال بــه, ألن الربادعــي ريض بــه; هــذا كــالم غــري بــني:: الــسالم أ
  .ألن التصويب والتخطية إنام هو عىل القول من حيث هو إىل آخر كالمه

 قيد يف اإلسالم واحلريـة )ًحكام( : قوله, أخرج به العبد)احلر( : قوله, أخرج به الكافر)املسلم( :هقول
نية مـــن زوجهـــا املـــسلم ـــه مـــسلم حكـــام;ليـــدخل فيـــه جنـــني النـــرصا  ويـــدخل فيـــه جنـــني أم الولـــد مـــن ,ً أل

ه حر حكام;سيدها   .ً أل
  .اً صارخًهال أخرج به إذا مل يلق وإذا ألقي مست)يلقى غري مستهل( :قوله
  . ا وغري مبارشً أخرج إذا كان بفعل غري اآلدمي مبارش)بفعل آدمي( :قوله

  . وأما غريه ففيه تفصيل,أما املبارش فهو كذلك: )قلت(
ــه إذا اســتهل فلــيس بغــرة فــيام جيــب فيــه:)فــإن قلــت(  وهــو صــحيح ولكــن , مفهــوم قولــه غــري مــستهل أ

  . صا أو تصدر فيه قصاًهل يكون فيه الدية مطلق
 ًعمـدا وأمـا إن كـان الـرضب , وهل بقسامة أم ال فيه تفـصيل,أما إن كان الرضب خطأ فالدية: )قلت(

= 
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 وهـي حـبىل ,رضبت امرأة رضهتا بعمـود فـسطاط:  بسنده عن املغرية بن شعبة قالمسلم
 , ديــة املقتولــة عــىل عــصبة القاتلــةغ قــال فجعــل رســول اهللا , وإحــدامها حليانيــة,فقتلتهــا

  .وغرة ملا يف بطنها
 فمثــل , أتغــرم ديــة مــن ال أكــل وال رشب وال اســتهل:فقــال رجــل مــن عــصبة القاتلــة

  .ذلك يطل
  .)1(»وجعل عليهم الدية ,أسجع كسجع األعراب« :غ اهللا فقال رسول

 , أن ديــة جنينهــا غــرة عبــد أو وليــدةغفقــىض رســول اهللا « :ويف حــديث أيب هريــرة
  .)2(» وورثها ولدها ومن معهم,وقىض بدية املرأة عىل عاقلتها

 يقتــل هبــا خرجــه مــن حــديث , يف جنينهــا بغــرة وأنغفقــىض النبــي : وقــال النــسائي
  .)3(لكمحل بن ما
ثى:وفيها   . فيه سواء, الذكر واأل

 =                                     
  . وأما لو رضب غري البطن ففيه الدية, وقيل الدية,عىل البطن ففيه القود بقسامة

ا  وإن انفـصل بعـد موهتـ,ا قبـل مـوت أمـه فـال شـك يف ثبـوت الغـرة فيـهً اجلنـني إذا ألقـي ميتـ:)فإن قلـت(
  .  واحلد صادق عليها,فال جتب الغرة عىل املشهور

  .لعل الرسم ملا هو أعم من املشهور: )قلت(
ـه ال تكـون فيـه غـرة إذا ; ففيـه قـوالن وظـاهر حـده بقيـده; إذا انفصل بعضه يف حياة األم:)فإن قلت(  أ

  .  وقد قلتم إن الرسم أعم من املشهور وغريه,مل ينفصل كله
ُقلـــت كـــره اخلـــالف املـــذكور :ُ ـــه خـــالف ظـــاهر الروايـــات, عـــىل ابـــن احلاجـــب ومـــن تبعـــه:َّالـــشيخ أ  , وأ

ه ال غرة فيه إال بعد االنفصالوطأونص امل   . أ
  . فإن كال منهام فيه غرة;  إذا رضب امرأة فألقت جنينني:)فإن قلت(

ُقلت  واهللا ,ك انظـره هنـا, وكـذلك وقـع لـه يف زكـاة الفطـر, ألن املراد جنس اجلنـني;احلد صادق عليه :ُ
  .سبحانه أعلم وبه التوفيق

  .باب دية اجلنني, يف القسامة) 1682(رقم :  أخرجه مسلم)1(
بـاب , يف القـسامة) 1681(رقـم : ومـسلم, باب جنـني املـرأة,  يف الديات12/218:  أخرجه البخاري)2(

  .دية اجلنني
  .ملرأةكتاب القسامة باب قتل املرأة با) 4739: ( رقم−8/21:  أخرجه النسائي)3(
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  .اً هذا إن مل يستهل صارخ:الباجي
  . أو خطأًعمدا سواء رضبت أمه :وفيها

  . واللخمي عن أيب الفرج,ويف كوهنا يف مال اجلاين أو عىل عاقلته روايتان هلا
ـــ, إن رضب جمـــويس أو جموســـية بطـــن مـــسلمة خطـــأ:وفيهـــا  محلتـــه ;اًا ميتـــ فألقـــت جنينً

  . ففي مال اجلاين;اً وإن كان عبد,الضاربةعاقلة 
  . إن كان خطأ:ابن حارث

 إهنـــا حتمـــل العاقلـــة ثلـــث ديـــة : وقـــال أشـــهب: قـــال, فـــذكر قولـــه:فقـــال ابـــن القاســـم
 واجلنـني لـيس , كـان مثـل ثلـث الديـة; أو يكون اجلـرح لـو أصـيب بـه اجلـارح,املجني عليه

  .كذلك
مــن َّنية  وكــذا جنــني النــرصا,نــني احلــرة مــا يف ج, يف جنــني أم الولــد مــن ســيدها:وفيهــا

  .زوجها العبد املسلم
ـــــه فيـــــه عـــــرش ديـــــة أمـــــه: وألشـــــهب يف كتبـــــه:اللخمـــــي َّنية  ولـــــو كـــــان زوج النـــــرصا, أ

 أو عـــــرش ديـــــة أمـــــه ,ا عـــــىل حكــــم األبً كـــــان فيـــــه قــــوالن هـــــل فيـــــه أربعــــون درمهـــــ;ًجموســــيا
  .واجلنني
ه محل:فيها   .اًمصور وإن كان مضغة أو علقة أو , هو ما علم أ
ُقلــت ــه محــل ,ظــاهره أن الــدم املجتمــع لغــو :ُ  , وذكــره اللخمــي هنــا,ويف اســتربائها أ

  .وتقدم القول فيه
ه ولد:ابن احلاجب   . مضغة كان أو غريها, هو ما تلقيه احلرة مما يعرف أ

 وتقـدم خـالف , بإهيامه قرص احلكم عـىل املـضغة فـام بعـدها:وتعقبه ابن عبد السالم
  .لدم املجتمعابن القاسم يف ا

ُقلــت َّدونــةجيــاب باتباعــه لفــظ امل :ُ  مــن اتبــع غــريه يف أمــر : والســيام عــىل قــول عيــاض,َ
  . والتعقب خاص باألول, فهو بمنجاة منه;تعقب

  . ومها سواء, أو نصف عرش دية أبيه,يف جنني الذمية عرش دية أمه: وفيها
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  .عرش دية أمهَّنية  يف جنني اليهودية والنرصا:وطأويف امل
  . وتعقب بجنني املجويس, أو يف جنني الذمي نصفها:عرب ابن احلاجب بقولهو

ا ً وذلك إذا كان مـن زوجهـا عبـد, واملجوسية كاليهودية: قال يف املجموعة:الباجي
   وكــذا الكتابيــة حــرة , ففيــه مــا يف جنــني احلــرة املــسلمة; ولــو كــان مــن ســيدها,اً كــافراأوحــر

  .حتت مسلم
  .نني األمة ال من سيدها عرش قيمة أمهمع املوطأ يف ج: وفيها
  .اً أو عبدا كان أبوه حر, زادت عىل الغرة أو قرصت: روى ابن نافع:الباجي
ْبن وهبوقال ا ا  فألقـت جنينًـ; ومـن أعتـق مـا يف بطـن أمتـه مـن غـريه, فيه ما نقصها:َ

  . ففيه دية حرا ولو ألقته حي, ففيه عرش قيمة أمه;اًميت
ُقلت   . ثاين عتقهاهو نحو ما يف :ُ
 فــإن قــل احلمــران ;واحلمــران مــن الرقيــق أحــب إيل مــن الــسودان: قــال مالــك: وفيهــا
  . فلتؤخذ من السودان,بتلك البالد
 إال أن , الغــــرة مــــن احلمــــران أحــــب إيل مــــن الــــسودان: روى ابــــن عبــــدوس:البــــاجي

امئة  أو ســـت,اً مـــا مل تـــنقص قيمتهـــا عـــن مخـــسني دينـــار: يريـــد; فمـــن أوســـط الـــسودان,يقلـــوا
  .درهم

 وليــــست القيمــــة كــــسنة , أو ســــتامئة درهــــم,اً والقيمــــة يف ذلــــك مخــــسون دينــــار:وفيهــــا
 أجربوا عـىل أخـذها ;ا أو وليدةً فإذا بذل اجلاين عبد,ا وإننا لنرى ذلك حسنً,جمتمع عليها

 مل جيـــربوا عـــىل ; وإن ســـاوت أقـــل مـــن ذلـــك, أو ســـتامئة درهـــم,اًإن ســـاوت مخـــسني دينـــار
  .واأخذه إال أن يشاء

ـه ; أو سـتامئة درهـم لـيس ببـني,اً إن ساوت مخسني دينـار: قوله:اللخمي  إنـام غ أل
 وختتلــف أثامهنــا يف , وأثــامن العبيــد ختتلــف يف البلــدان,أوجــب الغــرة مــن غــري اعتبــار قيمــة

  .األسواق
ــه ال يفــرق بينهــا وبــني أمهــا ; أقــل الغــرة بنــت ســبع ســنني: قــال بعــضهم:أبــو عمــر  أل
  . هو أحد قويل الشافعي و,دون هذا السن
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ْبن رشدقال ا   .وهذا مما الخيتلف فيه: ُ
 أن اجلــاين خمــري يف غــرم الغــرة : وابــن القاســم وأشــهب, مقتــىض قــول مالــك:اللخمــي

 وإن كــان مــن أهــل ,اً إن كــان مــن أهــل ذهــب فخمــسون دينــار,أو عــرش ديــة األم مــن كــسبه
  . عىل اختالف يف هذا فخمس فرائض; وإن كان من أهل اإلبل,الورق فستامئة درهم

ُقلت   . قال عقب ذكره قول مالك,إنام عزا الباجي التخيري لعيسى :ُ
 وبــني أن يعطــي ,القاتــل خمــري بــني أن يعطــي غــرة قيمتهــا مــا ذكــر:  وقــال عيــسى:فيهــا

   .الدنانري أو الدراهم
ُقلت   . ال يرشط قيمتها أو برشطها,ففي كون الواجب عىل اجلاين الغرة :ُ
  إن كــان مــن أهلــه أو الــورق إن, ويف نــصف عــرش ديــة الــذهب, فيهــاهــو خمــري: ثالثهــا

  .كان من أهلها
 وظــاهر نقــل البـاجي عــن روايــة ,ا الختيــار اللخمـيًختيــريه يف الثالثـة مطلقــ: ورابعهـا
َّدونـــة مـــع ظـــاهر امل,املجموعـــة  , مـــع مـــن ذكـــر معـــه,قـــول مالـــك  واللخمـــي عـــن مقتـــىض,َ

  .والباجي عن عيسى
   التخيـــــــري يف الثالثـــــــة بـــــــأن ظـــــــاهر :م نقـــــــل ابـــــــن احلاجـــــــبوتعقـــــــب ابـــــــن عبـــــــد الـــــــسال

َّدونةامل   .نفيه َ
 أو ســتامئة درهــم ,اً إن أتــاه بخمــسني دينــار: مــن تعليقــة أيب عمــران,ويف آخــر الــديات

 أو يكـون ذلـك , ويـؤخره هبـا,يف الغرة هل جيرب عىل أخذها? وهل جيوز أن يراضيه عليها
  . يف ذلك إشكالً العني مؤجال إن راضوه عىل غري,دين يف دين كدية اخلطأ
 َّاملوازيـةعن أشـهب يف  َّالشيخ نقل :فيها  ومنع اإلبل, عىل أهل اإلبلًويف كوهنا إبال

الـورق   وال مـن أهـل, وال مـن أهـل الـذهب غـريه,ال يؤخذ من أهل البادية إال إبـل: ًقائال
  .غريها

 ,م اإلبــلتؤخــذ مــنه:  وقــول ابــن شــاس عــن أشــهب, عــن ابــن القاســم,وعــن أيب زيــد
 وحقة وجذعة صواب; ألهنـا , وابن لبون, وبنت لبون,وهي مخس فرائض; بنت خماض

  .اخلطأنصف عرش دية 
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زيـــةعـــن  َّالـــشيخوذكـــره  وقالـــه ربيعـــة وتعقـــب ابـــن عبـــد الـــسالم عـــزوه ابـــن : قـــال َّاملوا
 وذكـــره حممـــد عـــن ,مل أقـــف عليـــه ألشـــهب كـــام ذكـــره املؤلـــف:  وقـــال,احلاجـــب ألشـــهب

  .,ربيعة
ُقلــت  وهــي واجبــة فيــه ,يــرد بامتنــاع تفــسري نــصف عــرش الديــة يف اإلبــل بغــري ذلــك :ُ

ــه ًا بعــد موهتــا ففــي لغوهــا معلــالً ولــو انفــصل ميتــ,اًا قبــل مــوت أمــه اتفاقــًبانفــصاله ميتــ  بأ
  . فإنام عىل قاتلها الدية والكفارة,مات بموهتا

ْبــن رشــدوا رة مــع ديــة األم  فيــه الغــ:ً ومل يعــزه اللخمــي إال ملحمــد قــائال, عــن أشــهبُ
  . قتل باألم والغرة يف مالهًعمدا وإن كان الرضب ,كالمها عىل العاقلة

  . موهتا أو بعضه يف حياهتا فقوالنفإن انفصل بعد: قال ابن احلاجب
 وال , وهـذه العبـارة أحـسن, فإن انفصل بعضه يف حياهتا فقـوالن:ويف بعض النسخ

 ثـم مـات ال ,لـو خـرج بعـض اجلنـني حيـا: أعرف هـذا الفـرع إال أليب شـعبان يف زاهيـه قـال
  .يشء فيه

  . فيه الغرة:وقال بعض أصحابنا
 , ففـي إجيـاب الغـرة قـوالن; ثم ماتـت األم,لو خرج رأس اجلنني: والبن شاس قال
ولــو خــرج بعــضه :  لغــري ابــن شــعبان يف زاهيــه قــال,الغــزايل يف الــوجيز وهــو تــابع فيــه للفــظ

  .ثم ماتت
ُقلــــــت  أن املعتــــــرب كــــــامل : وأقــــــوال أهــــــل املــــــذهب,َّالعتبيــــــة  ظــــــاهر ألفــــــاظ ســــــامعات:ُ
ه مدلول الضمة الواقع يف األسمعة;خروجه   . وهو كنص يف املوطأ, أل

يـل بطـن ,ا خيالف يف أن اجلنني ال تكون فيـه الغـرةًمل أسمع أحد: قال مالك  حتـى يزا
ديتـه عـىل  ففـي وقـف ; ومـات باحلـرضة, والـرضب خطـأ,أو ميتـةَّحية  ,ا ولو ألقته حي,أمه

ــه ال يــدري أمــات مــن الــرضبة:ًالقــسامة قــوالن البــن القاســم فيهــا قــائال  أو ملــا عــرض , أل
 , إن أقـام ثـم مـات فبقـسامة:ً وقـول أشـهب قـائال,عن رواية حممد َّالشيخبعد خروجه مع 
  .وحكاه اللخمي

ْبن رشدوال إن اسـتهل بعـد خروجـه : حييـى ابـن القاسـمَسـامع  يف رسـم أول عبـد مـن ُ



אא 

 

131

131

  .ففيه الدية يف اخلطأ عىل العاقلة ;فامت
 وإنـام تكـون فيـه القـسامة ;ال قـسامة فيـه إن مـات مكانـه: ولبعض املدنيني عن مالـك

  .إذا عاش ثم مات
ُشـــيوخ قـــول بعـــض :عبـــد احلـــق  فوجبـــت ,إن اســـتهل اجلنـــني املـــرضوب خطـــأ: بلـــدنا ُ
و جـرح ثـم نـزف  أ, كمـن قطعـت يـده, فلهـم الغـرة; فأبى الوالة أن يقـسموا,الدية بقسامة

 هذا عندي غـري مـستقيم , فامت أن والته إن أبوا القسامة أخذوا دية اجلرح أو اليدان,فيه
ــه ملــا اســتهل صــارخ;لــيس هلــم أخــذ الغــرة إن أبــوا القــسامة  زالــت الغــرة وصــار مــن ;اً أل

ا ً ففـي وجـوب القـود فيـه بقـسامة مطلقـ; عـىل بطنهـاًعمـدا ولو كان الـرضب ,مجلة األحياء
  . قوالن للخمي مع غريه عن ابن القاسم وأشهب, اخلطأ دون قسامةأو دية

 هــــــذا إن تعمــــــد رضب الــــــبطن أو الظهــــــر أو : البــــــن القاســــــم يف املجموعــــــة:َّالــــــشيخ
ه أصيب بهًموضع   . ففيه الدية; أما لو رضب رأسها أو يدها أو رجلها,ا يرى أ

ُقلـــت ـــه يقـــ:ُ  رضهبـــا يف :ول أو رأســـها يـــرد مـــا نقلـــه عبـــد احلـــق عـــن ابـــن منـــاس مـــن أ
  .الرأس كرضهبا يف البطن

ْبن رشـدوال  ففيـه القـصاص بقـسامة ;ًعمـدا إن كـان الـرضب :حييـى املتقـدمَسـامع  يف ُ
  .وال جتب القسامة إال بشاهدين عىل الرضب ملات منه

ال قـــسامة فيـــه إن اســـتهل فـــامت مكانـــه أو بـــشاهد : وقـــال بعـــض املـــدنيني عـــن مالـــك
 هـذا إن كـان الـرضب ,سامة بـشاهد واحـد عـىل اجلـرحواحد عىل الرضب عـىل القـول بالقـ

 , بــل الديــة يف مــال اجلـــاين; ال قـــصاص فيــه: فقيــل; وإن كــان يف ســائر أعــضائها,يف الــبطن
  .وهو قوله يف هذه الرواية

َّدونــةومثلــه البــن القاســم يف امل ال يكــون بالعمــد يف املــرأة إال أن يــرضب بطنهــا : قــال َ
لــيس :  فقـال,ا علـم عليــهَســحنون إال أن ,صاص بقـسامة فهــذا الـذي فيــه القـ,ًعمـداخاصـة 

 ورواه , وهــــذا ينحــــو إىل القــــول بــــشبه العمــــد الــــذي قالــــه أكثــــر أهــــل العلــــم,مــــن األمهــــات
  .العراقيون
 , كانــت يف عــضو مــن أعــضائها, فيــه القــصاص إن علــم ســقوطه مــن الــرضبة:وقيــل
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  .اطل شبه العمد ب: وهو قياس قول مالك,قاله ابن القاسم يف النوادر
 ولــــو , ففــــيهام غرتــــان; مل يــــستهال, فطرحــــت جنينــــني, القرينــــان مــــن رضبــــتوســــمع

  . كان فيهام ديتان;استهال
  . ورواه ابن نافع يف املجموعة:الباجي

  :والدية خطأ أو مقبولة
  . مورثة كامل امليت: فيها مع غريها

  وكـــان بقيتهـــا بـــني مـــن بقـــي عـــىل,إن عفـــا أحـــد البنـــني ســـقط حقـــه مـــن الديـــة: وفيهـــا
 ولــو عفــا , وكــذا لــو وجــب الــدم بقــسامة, ويــدخل يف ذلــك الزوجــة وغريهــا,فــرائض اهللا
ريــــث, كانــــت لــــه;عــــىل الديــــة  فــــال يشء ; وإن عفــــا مجيــــع البنــــني, ولــــسائر الورثــــة عــــىل املوا

  . وإهنا هلن إذا عفا بعضهم,للنساء من الدية
  .وتورث الغرة عىل فرائض اهللا تعاىل: وفيها
 وقـال , وقال ربيعـة هـي لـألم فقـط, به قال أصحاب مالك: قال ابن حبيب:الباجي
  . فإن انفرد أحدمها اختص هبا, هي لألبوين:ابن هرمز

  . وبقول ابن هرمز قال املغرية, ثم رجع إىل قول ابن شهاب,وقاله مالك مرة
 ثــــم مــــات قبلهــــا أو ,ا إن خــــرج حيــــ: يف املجموعــــة البــــن القاســــم وأشــــهب:َّالــــشيخ

 ولـو , فهـي تـرث إرثهـا منـه; وإن مل يـستهل,ا يـرث أوهلـامًخرمهـا موتـ فـإن اسـتهل فآ;بعدها
  .ماتت قبله إذ ال تعد حياته حياة

ُقلــت ــ, ولــه يف املجموعــة,ونحــوه فيهــا :ُ  ا وآخــر حيــ,اًا ميتــ ولــو رضبــت فألقــت جنينً
 خـرج , وهـو يـرث يف ديـة أخيـه, ويف اآلخر دية كاملـة, ففي امليت غرة; ثم مات,ًمستهال

 فـإن مـا ; ولـدت بعـده,ا بعـد مـوت أبيـه عـن امـرأة أخـرىً وإن ألقتـه ميتـ,أو بعـدهقبل أخيه 
  .ولدت يرث يف تلك الغرة التي ألخيه

زيـــة ألشـــهب يف :اللخمـــي  , يف جنــــني الذميـــة مـــن العبـــد املــــسلم عـــرش ديـــة أمــــه:َّاملوا
  . وإخوته ألمه,وترثها أمه
 عبــــــد مــــــن ديــــــات  وال, وال يشء لنــــــرصاين, ال يشء لــــــألم فيهــــــا,ٌ هــــــذا غلــــــط:حممــــــد
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ا ً وإذا طـرح ميتـ, فإن مل يكن فبيت املال, والدية ملن يرثه سواهم من املسلمني,املسلمني
  . ورثت منه ومل يرثها;ثم ماتت االم
 مل يـرث يف ,إذا كـان األب الـضارب:  يف املجموعة عن ابن القاسم وأشهب:َّالشيخ

  . وال حيجب,الغرة التي لزمته
تــهًرجــاللــو أن :  قــال مالــك:اللخمــي ــ, رضب بطــن امرأ  مل يــرث ,اًا ميتــ فألقــت جنينً

  . وال يغصب,ًشيئااألب من ديته 

  ]باب ما جتب فيه الكفارة يف القتل[
ْبـن وهـب وا, روى ابـن القاسـم,واملجموعـة َّاملوازيـة يف :َّالشيخ :كفارة القتل  ذكـر :َ

:  إىل قولـه﴾ O N﴿:  فقال تعـاىل,)1(اهللا سبحانه الكفارة يف قتل احلر املسلم خطأ
﴿y x w﴾ ]ورشط إيامهنــــــا , ورشط الرقبــــــة كالظهــــــار,]92: النــــــساء 

  .نص
 ومل أجــــده , كالزكــــاة,وجتــــب يف مــــال الــــصبي واملجنــــون واضــــح: وقــــول ابــــن شــــاس

  .; بل يف وجيز الغزايلالغريه من أهل املذهب نص
  . ال يف قتل عمد وال كافر وال عبد,الكفارة يف قتل اخلطأ واجبة: اجلالب

                                     
  . ونقل عن ابن القاسم استحباهبا,أخرج العبد فإنه ال جتب فيه الكفارة) احلر: (قوله: َّالرصاع قال )1(

َّدونة  اجلنني وقع يف امل:)فإن قلت(   . افيه الكفارة إذا رضهبا وألقت جنينًَ
الـك ذلـك يف  واستحـسن م,إنام الكفارة يف كتـاب اهللا يف قتـل احلـر خطـأ:  قال مالك,قال فيها: )قلت(

  .أخرج العمد) خطأ: ( قوله,أخرج الكافر) املسلم: ( وقوله,اجلنني واهللا أعلم
  . وجهانَّشافعية  وفيه لل, ظاهره جتب عىل قاتل نفسه:)فإن قلت(
 فمن مل جيد فصيام المتناع تصور هذا اجلزء من الكفارة , اآلية خترج قاتل نفسه: قال:َّالشيخ: )قلت(

  .  بطل الكل وإذا بطل اجلزء,فيه
ُقلت   .هذا صحيح باعتبار اآلية والرسم ليس فيه ما خيرج ذلك فتأمله :ُ

  .  وأما شبه العمد فقد ذكروا فيه الكفارة, أخرج العمد)خطأ( :قوله) فإن قلت(
ُقلت   . واهللا أعلم,بخالف نصهاَّالشيخ ذكره ابن شاس واعرتضه  :ُ
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ْبن وهب وا, روى ابن القاسم:يخَّالش   . استحسن يف العبد الكفارة:يف الكتابني َ
  . والذمي كالعبد: قال يف الكتابني, أو خطأًعمداقتله : قال يف كتاب حممد

  . هي يف العبد أوجب:أشهب
  . استحساهنا فيهام:وفيها

  ]باب يف الكفارة يف القتل[
 فمــــن مل ,م شــــهرين متتــــابعني فــــصيا; فمــــن مل جيــــد,هــــي عتــــق رقبــــة مؤمنــــة: اجلــــالب

  .)1( وال جيزئه اإلطعام,و وجود الرقبة أ,يستطع انتظر القدرة عىل الصيام
  .وال جتب يف قتل الصائل وال قاتل نفسه: ابن شاس

ُقلــت ــه غــري خطــأ; هــو مقتــىض املــذهب:ُ  , إال للغــزايل يف وجزيــها ومل أجــده نــص, أل
  .ويف وجوهبا عىل قاتل نفسه وجهان: قال فيه

ُقلـــــت  ]92: النـــــساء[ ﴾ y x w v u t﴿:  قولـــــه تعـــــاىل:ُ
          وإذا بطــــل اجلــــزء بطــــل , المتنــــاع تــــصور هــــذا اجلــــزء مــــن الكفــــارة فيــــه;خيــــرج قاتــــل نفــــسه

  .الكل
 وظــــاهر لفــــظ ابــــن ,وجيــــب يف شــــبه العمــــد عــــىل الروايــــة املثبتــــة لــــه: قــــال ابــــن شــــاس

َّدونـــــة وظـــــاهر امل, ومل أقـــــف علـــــيهام لغـــــريه, أن الـــــروايتني منـــــصوصتان:احلاجـــــب  عـــــدم :َ
  .الكفارة

  .عىل كل واحد من الرشكاء يف دية واحدة خطأ كفارة:  مع غريهاوفيها
  .ا كفارةًا ميت فألقت جنينً, فيمن رضب امرأة خطأ:وفيها
 واستحـــسن ,إنـــام الكفـــارة يف كتـــاب اهللا تعـــاىل يف قتـــل احلـــر خطـــأ:  قـــال مالـــك:قـــال

  .مالك الكفارة يف اجلنني
  . أن يكفرَّ أحب إيل:َّاملوازيةى ابن القاسم يف  رو:َّالشيخ

                                     
اآليــة ورشطهــا كالظهــار ] 3: املجادلــة [﴾O N ﴿ الكفــارة مــا ذكــره اهللا يف قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

  . وهو ظاهر واهللا سبحانه أعلم وبه التوفيق,فانظر ذلك
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بـــً واختــرصها أبـــو ســعيد ســؤاال, ال كفـــارة عليــه: وروى أشــهب:قــال حممــد  ,اً وجوا
  . لعدم انحصار طرق األحكام يف نصوص القرآن,إلشكال اجلواب

  . فعليه عتق رقبة; فعطب بذلك,ا يمسكهاً من دفع لصبي دابة أو سالح:وفيها
 يرتفـــع عنـــه القـــصاص أو يمتنـــع ًعمـــدا والقتـــل , ال يشء عليـــه:وللـــشيخ عـــن أشـــهب
  .اًيرضب مائة ويسجن عام

ا ًأن رجـــال قتـــل عبـــد« :روى الـــدارقطني عـــن عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــده
 , ومل يقـد بـه, وحمـا اسـمه مـن املـسلمني, ونفـاه سـنة, مائـة جلـدةغ فجلده النبي ;ًعمدامت

  .)1(»وأمره أن يعتق رقبة
  وهـــذا, وهـــو ضـــعيف يف غـــري الـــشاميني, إســـناده اســـامعيل بـــن عيـــاشعبـــد احلـــق يف
 ورواه إســـحاق بـــن عبـــد اهللا بـــن أيب قـــرة عـــن إبـــرهيم بـــن عبـــد اهللا بـــن ,اإلســـناد حجـــازي

 , وإسـحاق بـن قـرة مـرتوك,)2( ومل يـذكر الرقبـة،غ عـن النبـي حنني عن أبيه عن عيل
ـــضاومـــا ذكـــر حديثـــه   :تعقـــب ابـــن القطـــان قولـــه و, وال يـــصح يف هـــذا يشء, الـــدارقطنيًأ

ـه ـه يف إسـناد الـدارقطني حـدثنا إسـامعيل بـن عيــاش ;شـامي وهـذا اإلسـناد حجـازي بأ  أل
  .عن األوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده احلديث

ُشيوخقــــال بعــــض الــــ  عــــىل املــــالكي حفــــظ هــــذا احلــــديث بتــــصحيح ابــــن :املتــــأخرين ُ
ي بقولــه إنــه شــخص جنــى جنايــة فقتــل  ووجهــه البــاج, فإنــه حجــة للمــذهب,القطــان إيــاه
 وقـىض بـه , أصـله الـزاين البكـر,اً ويسجن عامـ, فيرضب مائة, فسلم من القتل,يف جنسها
  .وعمر وعيل أبو بكر

ـه قتـل رجـال:وفيها مع غريها فعفـي  , ببينـة أو بـإقرار أو بقـسامة,ًعمـدا ً من ثبـت عليـه أ
 ًكـان القاتـل رجـال− ا ً ويسجن عام,مائة فإنه يرضب , أو سقط قتله; ألن الدم ال يتكافأ,عنه

  . واملقتول مسلم أو ذمي, أو عبد ملسلم أو ذميا حر,ا أو ذميًأو امرأة مسلام
  . فعفي عنه جلد وحبس, من اعرتف بالقتل: عن ابن القاسم وأشهب:الباجي

                                     
  .يف كتاب احلدود والديات وغريه) 187: ( رقم−3/143:  أخرجه الدارقطني)1(
  .يف كتاب احلدود والديات وغريه) 188: ( رقم−3/144:  أخرجه الدارقطني)2(
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  .سقط بالتوبة ال ت,كسائر احلدود التي هللا تعاىل: قال أشهب
َصبغَوأل   . وقاله املغرية, وال أمة وجيلدان, ال حبس عىل عبد:َّاملوازيةيف  ْ

ُقلــــت  , كــــسائر احلــــدود مقتــــضاه ســــقوط احلــــبس عــــن املــــرأة والعبــــد:قــــول أشــــهب :ُ
 , إن رجــع املقــر عــن إقــراره ســقط عنــه الــرضب والــسجن: ومقتــضاه,كالتغريــب يف الزنــا

ُشيوبه وقع احلكم بتونس يف أواخر القرن السابع عىل ما أخربين به بعض    .ناوخُ
 ولــو كـــان , وعمومــه يف كــل كـــافر,اً ولـــو كــان عبـــد,ويف قــرص ذلــك عـــىل قتــل املــسلم

  . وغريه من أصحاب مالك,الباجي عن عبد امللك ا نقالًجموسي
 ومل , جلـدت; ولـو قتلـت غـريه, جلـدت وحبـست;إن قتلـت أم الولـد سـيدها: حممد

 قالـه مالـك , اجللـد واحلـبس;م أو غـريهاا أو ذميـً أو عبـدا وعىل املرأة إن قتلت حـر,حتبس
  .وابن القاسم وأشهب

 فقتــــل أحــــدهم ,لــــو تعلقــــت القـــسامة بجامعــــة:  روى ابــــن عبــــدوس وحممـــد:البـــاجي
 وقبـل أن حيقـق , ولـو وقـع العفـو قبـل القـسامة,اًمنهم مائة ويسجن عام رضب كل واحد

 ,ســجن و فــام كــان حيــق عليــه الــدم بالقــسامة أو بالبينــة رضب,الــويل الــدم كــشف عــن ذلــك
  . فحلف املدعى عليهم وبرئوا,ولو نكل األولياء عن القسامة ,وما ال فال

 إال ابـــن , وقالـــه أصـــحاب مالـــك,فعـــىل املـــدعى عليـــه الـــرضب والـــسجن: قـــال حممـــد
ــ:َعبــد احلكــم ا ً وإن مل حيلــف حــبس أبــد,ا ال رضب عليــه وال ســجن إن حلــف مخــسني يمينً
  .حتى حيلف

ِّمطــرف وروى ,ن عــام يف اللطــخ رضب مائــة وســج:وقــال أشــهب  إن وقعــت عليــه :َُ
 ويطـال سـجنه الـسنني , مل يـرضب ومل يـسجن,ًوال قـتال , ومل حتقق ما يوجـب قـسامة,هتمة

  .الكثرية
عيــــسى ابــــن َسامع  لــــ, والتخيــــري يف ذلــــك قــــوالن,ويف تقــــديم الــــرضب عــــىل الــــسجن

ْبن رشد ومل حيك ا, ونقل الباجي عن أشهب,القاسم   . غري ما يف السامعُ
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  ]كتاب القسامة[
 روى مـسلم بـسنده عـن ,)1(ا أو جزئهـا عـىل إثبـات الـدم حلف مخسني يمينً:القسامة

                                     
 ال , وقـد فـرسها الـشارع بـذلك, وهو جنس للقـسامة,ا ولغةًمعلوم رشع) حلف(: قوله: َّالرصاع قال )1(

ه أطلق يف احللف بـأي يشء يكـون ـا نقـول ذلـك إنـام هـو رشط للمحلـوف بـه;يقال أل  وهـو خـارج , أل
  .عن احلقيقة

ا وعــرشين تــوزع ً حيلــف واحــد مخــس, أمــا العمــد والقــصاص فــال بــد مــن رجلــني)امخــسني يمينًــ( :قولــه
امن    .عليهماأل
ْبن رشدقال ا ه ملا كان ال يقتل إال بشاهدين مل يستحق الدم إال برجلني: ُ   .أل

ا إمـا مـن حلف مخـسني يمينًـ:قوله,ال جيوز أقل من اثنني وخارج املذهب فيه خالف: : قال مالك
  .رجلني أو أكثر وتوزع اخلمسون عىل ذلك

ـه ال بـد أن حيلـف ,اًإذا كان الوالة أزيد من مخسني كالستني ولي: )فإن قيل( فقد نقـل عـن ابـن القاسـم أ
  . اوال جيتزئ بخمسني منهم فهذه قسامة أكثر من مخسني يمينً, مجيع األولياء

ــه خــالف بــه العمــل: )قلــت( ــ)أو جزأهــا( : قولــه,قــالوا أ ا ليــدخل بــه  معنــاه أو حلــف جــزء مخــسني يمينً
َّدونـة امل قـال يف, فإهنا عىل قدر املواريث,طأحلف ورثة الدم يف دية اخل ا بغـري ً إن مل يـرتك امليـت إال بنتـ:َ
ــ  وإن كــان معهــا عاصــب حلــف كــل واحــد مخــسة , وأخــذت نــصف الديــة,اعــصبة حلفــت مخــسني يمينً

 ويـــــدخل يف ذلــــك مجيـــــع , ففــــي الـــــصورة الثانيــــة احللـــــف بجــــزء مخـــــسني ال باخلمــــسني,اوعــــرشين يمينـًــــ
 وإن وجب التكميـل , متساوية أو غريها إذا قسمت اخلمسون عىل الورثة ال إن كانت بأجزاء,الصور

  . ألن احللف أكثر من مخسني فتأمله;يف الكرس فيشكل ذلك عىل قول ابن القاسم
ـــ)عـــىل إثبـــات الـــدم( :قولـــه  فإنـــه لـــيس بقـــسامة فيخـــرج بـــه ;ا لتهمـــة دم أخـــرج بـــه إذا حلـــف مخـــسني يمينً

 إذا قتــل رجــل :َّالعتبيــةألة  وكــذا ختــرج مــس,حلــف املــدعى عليــه إذا نكلــت األوليــاء فإنــه لــيس بقــسامة
  .ا والدية عليهم حيلف كل مخسني يمينً: ووجدت مجاعة قالوا,وهرب واتبع أو دخل يف دار

ا عىل إثبات الدم اقتـىض ا إنام هي احللف مخسني يمينًً أن القسامة عرف: ما قررت به كالمه:)فإن قلت(
 دمـي عنـد فـالن :ا عـىل أن العبـد إذا قـال وقـد وقـع هلـم ملـا تكلمـو,أهنا إنام تكـون مـن جهـة املـدعي فقـط
  . ا وسموه قسامة يف بعض الرواياتأن املدعى عليه حيلف مخسني يمينً

  . واهللا أعلم,ذلك وإن صح فإنه متأول عىل التجوز منهم: )قلت(
 ثـم طـرأت أخـت , ثـم رجعـت وردت,ا وأخـذت حظهـاا وحلـف مخـسني يمينًـً إذا تـرك بنتـ:)فإن قلت(

ه قـد حكـم باخلمـسني يمينًـ;لثانية بقدر حظها فقط حتلف ا:هلا قالوا ا قبلهـا فيقـال هـذه قـسامة بـأكثر  أل
  .  وجزئها فاحلد غري منعكس, وهو قد حرصها يف اخلمسني,من مخسني

= 
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 أن عبد اهللا بـن سـهل وحميـصة خرجـا إىل : عن رجال من كرباء قومه,سهل ابن أيب حتمة
 وطـرح يف عـني ,فأتى حميصة فأخرب أن عبد اهللا بن سهل قـد قتـل ,خيرب من جهد أصاهبم

ــتم واهللا قتلتمــوه: د فقــالأو فقــري فــأتى هيــو  ثــم أقبــل حتــى قــدم , واهللا مــا قتلنــاه: قــالوا,أ
 وعبد الرمحن بن −وهو أكرب منه− ثم أقبل هو وأخوه حويصة ,عىل قومه فذكر هلم ذلك

:  ملحيـــصةغ فقـــال رســـول اهللا , وهـــو الـــذي كـــان بخبـــري, فـــذهب حميـــصة ليـــتكلم,ســـهل
  . فتكلم حويصة, يريد السن»كرب كرب«

 فكتـب إلـيهم »إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب«: غ اهللا فقال رسول
 حلويـــــصة غ فقــــال رســـــول اهللا ,إنـــــا واهللا مــــا قتلنـــــاه:  فكتبــــوا, يف ذلـــــكغرســــول اهللا 

فتحلـــف «: ال قـــال:  قـــالوا»حتلفـــون وتـــستحقون دم صـــاحبكم?«: وحميـــصة وعبـــد الـــرمحن
 فبعــــث إلــــيهم ,مــــن عنــــده غ فــــوداه رســــول اهللا ,ليــــسوا بمــــسلمني:  قــــالوا»لكــــم هيــــود?
  .ائة ناقة حتى أدخلت عليهم الداررسول اهللا م

                  فقـــــال رســـــول , ويف بعـــــض طرقـــــه,فلقـــــد ركـــــضتني منهـــــا ناقـــــة محـــــراء: هلفقـــــال ســـــ
 =                                     

ــــه يقــــول الواجــــب يف القــــسامة حلــــف − رمحــــه اهللا تعــــاىل وريض عنــــه−ال يــــرد ذلــــك عليــــه : )قلــــت(  أل
  . أو جزأها:قولهمخسني أو جزأها والزائد هنا يدخل يف 

 القـسامة أن حيلـف : وابـن احلاجـب قـال, مل يـذكر يف رسـمه رشط حـالف القـسامة:َّالـشيخ :)فإن قلت(
ليــة عــىل البــتًا كــان أو مجاعــة ذكــرً واحــدطــأالوارثــون املكلفــون يف اخل ثــى مخــسني متوا  ولــو كــان ,ا أو أ

  .  واشرتط الوراثة من احلالف,ا فاشرتط التكليفًأعمى أو غائب
 أتـى بـام يعـم :هنـاَّالـشيخ  و, ثم ذكر القسامة يف العمـد,طأ القسامة يف اخلً ذكر أوال:ابن احلاجب :ُلتُق

ــه ذكــر مــا يعــم صــحيحها وفاســدها أو اســتغنى ; ومل حيــتج إىل رشط مــا ذكــر ابــن احلاجــب,األمــرين  أل
 حلـف مـن ال ميـز  فـإذا,اً وإثبات الدم إنام يكون بحلف املكلف رشع,عن ذلك بقوله عىل إثبات الدم

ا قدمنا أن رسمه ملا كان صحيح;له فليس بقسامة وفيه تأمل   .ا فتأملهًا وفاسدً أل
             فــــــإن حلــــــف األجانــــــب ال يــــــسمى , وذلــــــك رشط يف القــــــسامة, مل يقــــــل حلــــــف األوليــــــاء:)فــــــإن قلــــــت(

  . قسامة رشعية
ســيدي َّالــشيخ قــد نقــل عــن  و, وكــذلك اشــرتاط الــرجلني يف العمــد,يظهــر أن ذلــك ال بــد منــه: )قلــت(

ه اعرتض هذا الرسم بأمور كثـرية  : وال شـك أن فيـه مـا يبحـث بـه معـه,أيب عبد اهللا حممد بن مرزوق أ
  .واهللا أعلم بقصده
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أمـر مل نـشهده كيـف :  فقـالوا»يقسم مخسون منكم عىل رجل منهم فيدفع برمته«: غاهللا 

امن مخسني«: نحلف? قال   .)1(» منهمفتربئكم هيود بأ
 وسليامن بن يسار عن ,وروى أبو داوود عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن

ـصار أن النبــي  حلـف مــنكم مخــسون رجــال«:  قــال ليهـود وبــدأ هبــمغرجـال مــن األ  »?ًأ
ـــصار : فقـــال,فـــأبوا حلـــف عـــىل الغيـــب يـــا رســـول اهللا? فجعلهـــا :  فقـــالوا,ســـتحقواا لأل أ

ه وجد بني أظهرهم ; دية عىل هيودغرسول اهللا    .)2(أل
 غمل حيكــم فيهــا رســول اهللا :  وقــال أبــو عمــر,)3(وخــرج مالــك يف موطئــه احلــديث

ــامن,بــيشء ــة املــدعي املــدعني مــن األ ــامن اليهــود, إال بآ  وتــربع بــأن جعــل , ومــن قبــول أ
                  ومـــا أعلــم يف يشء مــن األحكــام املرويـــة , لــئال يبطــل دم مــسلم,الديــة مــن مــال اهللا تعـــاىل

فــــع مــــا يف هــــذه القــــصةغعنــــه   , وهــــي قــــصة واحــــدة, مــــن االضــــطراب والتــــضاد والرتا
امن   .واختالف العلامء كثري يف القسامة وما يوجبها واأل

  . ومن يبدأ:فيها
   أو ال يستحق هبا غري الدية?, وهل جيب هبا القود:فيها

  ]باب يف سبب القسامة[
 وقـول ابـن احلاجـب ,)4(احلر املسلم آلدمي إلضافة قتل , ثبوت ما هو مظنة:سببها

                                     
, يف القـسامة) 1669(رقـم : ومـسلم, بـاب القـسامة,  يف الديات206 − 12/203:  أخرجه البخاري)1(

  .باب القسامة
  .كتاب الديات باب يف ترك القود بالقسامة) 4526: ( رقم−2/587:  أخرجه أبو داود)2(
  .باب تربئة أهل الدم يف القسامة,  يف القسامة878 و2/877:  أخرجه املوطأ)3(
                      ذكــــــــر القــــــــسامة وعرفهــــــــا ثــــــــم ذكــــــــر الــــــــسبب وعرفــــــــه وابــــــــن :َّالــــــــشيخ :)فــــــــإن قلــــــــت(: َّالرصــــــــاع قــــــــال )4(

  . احلاجب عكس
ابــن عبــد الــسالم عــىل ابــن احلاجــب يف كونــه قــدم تعريــف َّالــشيخ قــد اعــرتض هــذا صــحيح و: )قلــت(

رأى صـــواب االعـــرتاض فـــذكر مـــا َّالـــشيخ  والرتتيـــب يأبـــاه فلعـــل : قـــال,ســـبب القـــسامة عـــىل القـــسامة
ت ا ًا فالواجـب تقديمـه وضـعً إذا ثبت أهنا سبب والقسامة مسببة والسبب متقدم طبع:)فإن قيل (,رأ

= 
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 خيـرج عنـه قـسامة مـن ثبـت رضبـه ببينـة , هـو قتـل احلـر املـسلم يف حمـل اللـوث,وابن شاس
  . وتراخى موته بذلك,تامة

 ًا عدالً قال ابن القاسم ليس يف يشء من اجلراح قسامة ولكن من أقام شاهد:وفيها
 =                                     

ابـن َّالـشيخ  فـام وجـه قـول , بل الرتتيب كام ذكرناه, والرتتيب يأباه: فكيف يقولكام صنع ابن احلاجب
ه ملا كان تصور القسامة سابق): قلنا(عبد السالم   وإن كـان الـسبب لـه أثـر ,ا عىل تصور سببهاًوجهه أ

  .ا كان الواجب تقديم تصور القسامةًيف وجودها خارج
 وإن ,د األمــر الــذي هــو علــة إلضــافة قتــل احلــر املــسلم معنــاه وجــو)ثبــوت مــا هــو مظنــة( :َّالــشيخقــول 

 وذلـك يكـون بـدليل مـن , عـىل نـسبة قتـل حـر مـسلم آلدمـيًذلك األمـر الثابـت ال بـد أن يكـون مـشتمال
 فـإن ذلـك يوجـب القتـل , كالـشهادة عـىل القتـل,مواضع اللوث الذي ذكروه وأخرج به الدليل القـوي

  .اًقسامة إذا مات فور من غري
  . املسلم من إضافة املصدر إىل مفعوله وآلدمي يتعلق بإضافةوقتل احلر

 وكذلك قتـل الكـافر فـإن ,ا يف القسامةً فإن ذلك ليس سبب, أخرج به قتل العبد)قتل حر مسلم( :قوله
ضاا فيها ًذلك ليس سبب   .ًأ

ا ً وآلدمـي سـواء كـان صـغري, أطلـق يف اآلدمـي وأخـرج بـه اإلضـافة إىل حيـوان ال يعقـل)آلدمـي( :قولـه
  . ألن ذلك ليس فيه قسامة; القتل األطراف واجلراح: وأخرج بقوله,اًا أو مكلفًا أو كافرًأو عبد

 ثبوت ما هو مظنة إلضافة القتل آلدمي إن عـم ذلـك مجيـع احلـاالت التـي تكـون يف : قوله:)فإن قلت(
 فيــه إهبــام يف  وإن مل يكــن فيــه عمــوم يقــع, ففيهــا مــا هــو متفــق عليــه ومــشهور;األســباب مــن حمــل اللــوث

  . مقام اإلفهام
  .الظاهر العموم والرسم ملا يعم املتفق عليه واملختلف فيه: )قلت(
  .  ليس فيه قسامة; دمي عند فالن: قتل حر ظاهره أن العبد إذا قال: قوله:)فإن قلت(
ــ,كــذلك قــال البــاجي عــن املــشهور عــن مالــك: )قلــت(  ولــيس ,اوقيــل حيلــف املــدعى عليــه مخــسني يمينً

ْبــــن رشــــدبقــــسامة وقــــد حــــصل اذلــــك  لُ              فيــــه ; دمــــي عنــــد فــــالن: وكــــذلك إذا قــــال الــــذمي, أربعــــة أقــــوا
ضا    .أقوالًأ

  . أن والته يقسمون ويستحقون الدية:وعن املغرية
 قتـل احلـر املـسلم يف حمـل اللـوث خيـرج عنـه قـسامة : وقول ابن احلاجب وابن شـاس:: َّالشيخقال 

ــه ال ; وال يــصدق عنــه رســمه, فــإن فيــه القــسامة: يعنــي, موتــه بــذلكمــن ثبــت رضبــه ببينــة وتراخــى  أل
عــن ذكــر القتــل يف رســمه إىل مــا ذكــر مــن الثبــوت َّالــشيخ  ولــذا عــدل ,يــصدق عليــه قتــل يف حمــل اللــوث

  . واهللا سبحانه أعلم,إلخ
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 ويأخـذ الديـة يف , ويقـتص يف العمـد,ا واحـدة فليحلف معه يمينً,عىل جرح عمد أو خطأ
  .ا يف النفس وإنام مخسون يمينً,اخلطأ

ُقلت   .ويف اجلالب ال قسامة يف عبد وال أمة وال ذمي وال ذمية :ُ
ــًعمــدا أن فالنــا قتــل عبــده ,اً مــن أقــام شــاهد:وفيهــا ا واحــدة مــع  أو خطــأ حلــف يمينً

ــه مــال;شــاهده ا خــري ســيده بــني أن يغــرم ً عبــد فــإن كــان القاتــل, وغــرم لــه القاتــل قيمتــه, أل
ــه ال يقتــل بــشهادة واحــد; فــإن أســلمه مل يقتــل,قيمــة املقتــول أو يــسلم عبــده ــه ال , أل  وأل

  .قسامة يف العبيد يف عمد وال خطأ
ضا :وفيها  أن , يف نرصاين يقوم عىل قتله شاهد واحد عدل مسلم:ا قالًألن مالك ًأ

نيًية عىل من قتله مسلام ويستحقون الد,ا واحدةوالته حيلفون يمينً  ومثلـه ,ا كـان أو نـرصا
  .يف املوطأ

  . هو املشهور عن مالك, ليس يف العبيد قسامة: قوله:الباجي
  .ا وبرئإن قال العبد دمي عند فالن حلف املدعى عليه مخسني يمينً: وروى حممد

ـــ, ويـــسجن ســـنة, ويـــرضب مائـــة:أشـــهب  وال ,ا واحـــدة فـــإن نكـــل حلـــف ســـيده يمينً
  . ورضب وسجن, فإن نكل غرم القيمة, وال رضب وال سجن,هقيمة علي

ُاملاجشونابن    .اً وكشف عن أمره ويرضب أدب, إنام السجن استرباء:ِ
ُاملاجشون اختلف قول ابن :ابن زرقون  ومرة يرضب مائة ويسجن , مرة قال هذا,ِ

  ,اً ولو كان عبد,ا يف قتل املسلمًعام
 وقـــول ابـــن ,بعـــة أقـــوال; قـــول أشـــهبدمـــى عنـــد فـــالن أر: ويتحـــصل يف قـــول العبـــد

ـــامن مل :ا قـــالً إال أن مالكـــ, وروى أشـــهب مثـــل قولـــه,القاســـم  إذا حلـــف املـــدعى عليـــه األ
  .يرضب ومل يسجن

َأصبغوقال  ْ  وإن نكـل مل يلزمـه , فـإن حلـف بـرئ,احيلـف املـدعى عليـه مخـسني يمينًـ: َ
  .يشء ال قيمة وال رضب وال سجن

 أو قـام شـاهد لوالتـه بالقتـل , عند فالن املـسلم دمي:ويتحصل يف قول الذمى: قال
  :أربعة أقوال
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  .  ويستحقون الدية,ا واحدةحيلفون يمينً: أحدها البن حبيب عن ابن القاسم

  . ويربأ,احيلف املدعى عليه مخسني يمينً: َعبد احلكم وأشهب وابن :وقال مالك
زيــــةوفــــرق ابــــن القاســــم يف   فــــال ,مــــي عنــــد فــــالن د:إن مل يكــــن إال قولــــه:  فقــــال,َّاملوا

 , وأخـــذوا الديـــة,ا واحـــدة وإن قـــام لوالتـــه شـــاهد بالقتـــل حلـــف والتـــه يمينًـــ,قـــسامة فيـــه
  .  ويسجن سنة,ورضب مائة
ْبن رشدوحكى ا   .ا ويستحقون ديته الدية أن والته يقسمون يمينً: عن املغريةُ

  .ا ويربأ حيلف املدعى عليه مخسني يمينً:َعبد احلكم وابن ,وقال مالك وأشهب
ني َّاملوازيةوفرق ابن القاسم يف  امالو أن نرصا  ثم مات حلف ورثتـه ,اً جرح فأقام أ

  .ا واجبةيمينً
زيـــةيف   وهـــذا مـــع , فـــال قـــسامة فيـــه,دمـــي عنـــد فـــالن: إن مل يكـــن إال قولـــه: فقـــال َّاملوا

  . وهو غريب,الشاهد الواحد
ني:َّاملوازيــة البــن القاســم يف :َّالــشيخ امــ جــرح فا لــو أن نــرصا  حلــف ; ثــم مــاتاًأقــام أ
ـــــ    واســـــتحق ديتـــــه , إن كـــــان رضبـــــه, واحـــــدة ملـــــات مـــــن جرحـــــه أو مـــــن رضبـــــهاورثتـــــه يمينً

  .وكذلك العبد
ام:اللخمي : َعبـد احلكـم فقـال ابـن , إن ثبت جرحه بشاهدين فنزي فيه فامت بعد أ

  . ويستحقون ديته,ا واحدةحيلف والته يمينً
ُقلت   . وهو نص النوادر:ُ
ُقلــــت إن كــــان فيــــه  , مل يكــــن لــــه إال عقــــل اجلــــرح, فــــإن نكــــل وليــــه: الواضــــحةزاد يف :ُ

َأصبغ رواه ,عقل ْ   . قاله مالك: وقال,عن ابن القاسم َ
  ]باب يف اللوث[

  .)1( هو األمر الذي ليس بالقوي,سمع القرينان: اللوث
                                     

ه ارتىض هذا التعريف:َّالشيخظاهر كالم : َّالرصاع قال )1(  عـىل القـرائن  واألمر جنس اللوث وأطلقـه, أ
  .الظاهرة الداله عىل القتل

= 
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ةاً ولــو كــان مــسخوط,اً حــرً مــسلامًا عـاقالً قــول امليــت بالغــ:وفيهـا مــع غريهــا :  أو امــرأ
  . لوثًعمدا أو امرأة اً أو ذمياً أو عبداً ولو كان صبي,لني فالنقت

 =                                     
  . أخرج به البينة واإلقرار فإهنام أمران قويان)الذي ليس بالقوي( :قوله

  .  إذا كان لوثان هل ذلك لوث أقوى من اللوث:)فإن قلت(
ُقلت   .يصدق عليهام أهنام ليسا بأمر قوي :ُ
  .هادة بعد الروايات واضحة بأن تعدد اللوث لوث ال ش:طَّالشيخ قال 

 مثـل اللفيـف مـن النـساء والـصبيان فهـل هـذا خيـالف ; قد ذكر بعد أن اللوث اللطـخ البـني:)فإن قلت(
  . الذي ليس بالقوي قول القرينني يف قوهلام

ُقلت ه ال خيالفه :ُ   .اً الواضح يف كونه لطخ: ألن اللطخ البني أي;يظهر أ
ـــه لـــيس بـــأمر قـــوي  فلـــيس ب; قـــال فيهـــا إذا وجـــد القتيـــل بمحلـــة قـــوم:)فـــإن قلـــت( لـــوث ويـــصدق فيـــه أ

  .فيكون الرسم غري مطرد
َّدونة  مسألة امل:)قلت(  وفيهـا ويف , وقيدها بام إذا مل يكن معه رجل ملطـخ وبيـده آلـة,تأوهلا ابن يونسَ

 وكــالم , وانظــر فيهــا كــالم ابــن ســهل ومــا نقــل مــن العمــل, والتعريــف للامهيــة املطلقــة,نظريهــا خــالف
  . وما وقع البن يونس,بعدَّشيخ الخليل وعياض وكالم 

  .  فيلزم عدم طرده; وهو لوث القتل وحده أعم, اللوث املعروف هو لوث مقيد:)فإن قلت(
ُقلـــت  وإذا علـــم ذلـــك , بـــل الظـــاهر إطالقـــه مـــن غـــري قيـــد;للامنـــع أن يمنـــع أن املحـــدود اللـــوث املقيـــد :ُ

ه إذا عرف اإلنسان علمنا ماهية ا;األعم علم اللوث املقيد   .ملرأة والرجل أل
 ما دل عىل قتل القاتل بأمر بني ما مل يكن بـإقرار أو كـامل بينـة : عبارة ابن احلاجب يف قوله:)فإن قلت(

  .  وهو املوجب للقسامة يف الدم, تدل عىل أن املراد باللوث لوث خاص;فيه أو يف نفيه
الـسياق يقيــد مـا ذكــر  و,ا عــىل ذلـك وهــو الظـاهرً ألن اللـوث الــرشعي صـار لقبـ;هـو الــصواب: )قلـت(

  . لكنه مقيد ال مطلق,وإن وقع يف الرسقة وما شاهبها إطالق اللطخ واللوث
  .  ومل يذكرها يف رسمه:َّالشيخ زيادات قود ابن احلاجب مل يتعرض هلا :)فإن قلت(
به التقييد ليكون الرسم مطرد,أما قوله قتل فقد تقدم ما فيه: )قلت(   .اً وإن صوا

ِّمطرفا قريب مما قدمنا يف قول  بأمر بني هذ:وقوله   . ومجعنا بينه وبني رسم القرينني,َُ
ـه قـال األمـر الـذي لـيس ;وال حيتاج إليه يف رسـمهَّالشيخ  ما مل يكن بإقرار أو كامل بينة مل يزده :قوله  أل

  .ان ألهنام قوي; فال تدخل الشهادة واإلقرار, ومعناه األمر الدال عىل القتل داللة ليست قوية,بالقوي
ه غري حمتاج إليـه فـانظره, فيه أو يف نفيه هذا قد اعرتضه:قوله حـسن فإنـه قـد َّالـشيخ  وترتيـب , ورأى أ

 ألن سبب القسامة مركب من أمور أحدها اللوث ويرجع ذلـك إىل ;عرف اللوث بعد سبب القسامة
  . وهو حسبي ونعم الوكيل, واهللا سبحانه املوفق بفضله ومنه,املظنة املشار إليها
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   أقــــسم ; أورع أهــــل زمانــــهً فــــذكر رجــــال,دمــــي عنــــد فــــالن:  إن قــــال املقتــــول:وفيهــــا
  .مع قوله

بًإن رمـــى بدمـــه مـــتهام: ابـــن حـــارث  وإن , وقتـــل املرمـــي,اً أقـــسم بقولـــه اتفاقـــ,اً مـــسرتا
 ويقـسم ,ثر أصحاب مالك عـىل قبـول قولـه فأك,رمى بذلك أصلح أهل بلده ممن ال يتهم

  .ورثته ويقتلونه
  . وال أرى قبول قوله,ال أقول يف ذلك بقول ابن القاسم: َعبد احلكموقال ابن 

 يف هـــذا , تـــرك حييـــى بـــن عبيـــد اهللا العمـــل بقـــول ابـــن القاســـم وغـــريه:قـــال ابـــن ســـهل
 ألن ; وأصـحابه وكثري من مسائله عىل غري مذهب مالـك,َعبد احلكموصار إىل قول ابن 

  .تتمته عىل حممد ابن إدرييس الشافعي يف كثري من مسائله
  .صواب َعبد احلكمقول ابن : وقال اللخمي

 ألن عـــدو ; فيـــصح أن يقبـــل, وفيـــه شـــبهة,واختلـــف إن قـــال ذلـــك عـــىل عـــدوه: قـــال
ال يقـــــسم لتهمتـــــه إذا نـــــزل ذلـــــك بـــــه أن :  ويـــــصح أن يقـــــال,اإلنـــــسان يفعـــــل ذلـــــك بعـــــدوه

  .يستشفي من عدوه
ـه متوقـف عـن : وقال عبد الرمحن بن أمحد بن بقي بن خملد,ويف اختصار احلريرية  أ

  .القول يف التدميات
ُقلت  مـا مل يدعـه عـىل : ثالثهـا, ولغـوهاًدمـي عنـد فـالن مطلقـ:  ففي إعامل قول امليت:ُ

عبـــد  وابـــن , وعبـــد الـــرمحن بـــن بقـــي, وصـــالحه ملالـــك وأصـــحابه,مـــن ال يليـــق بـــه لفـــضله
  .يى بن عبيد اهللامع حي َاحلكم

  .وظاهر املذهب أن الزوجة يف تدميتها عىل زوجها كاألجنبية
ْيب زمنَــني عــن ابــن أ,والبــن هــشام وابــن عــات َ إن دمــت :  عــن املغــامر عــن ابــن مــزينَ

  . إلذن اهللا له يف رضهبا; مل يكن عليه قود,املرأة عىل زوجها
ذا الــذي تعلمنــاه مــن هــ: قــال ابــن مــزين. )1(»ادرأوا احلــدود بالــشبهات«: غوقــال 

                                     
  .68/199: أخرجه ابن عساكر يف تارخيه مرسال)1(

: عـن عائـشة قالـت: بلفـظ, بـاب مـا جـاء يف درء احلـدود, يف احلـدود) 1424(رقـم : وأخرجه الرتمذي
= 
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ُشيوخ   .ناُ
ُقلت   .قتلني فالن بظهور أثر الرضب به اضطراب:  ويف رشط إعامل قوله:ُ

 أن ال يقــسم مــع , وال جــراح بــه وأبــني ذلــك,ًعمــدا اختلــف إن قــال قتلنــي :اللخمــي
ـــه كـــان بيـــنهام قتـــال  ويلـــزم الفـــراش عقـــب ذلـــك أو يتـــرصف تـــرصف ,قولـــه إال أن يعلـــم أ

  . ومتادى به ذلك حتى مات,رضمتشك عليه دليل امل
ُقلـــت ا ًاشـــهدوا أن فالنـــ:  ســـئل ابـــن كنانـــة عمـــن قـــال لرجـــال,عيـــسىَســـامع يف آخـــر  :ُ
  . وهو يف جويف إن مت فدمي عنده,ًسقاه سام
 أو اآلثار البينة مـن اجلـراح , ال قسامة يف مثل هذا إال يف الرضب املشهود عليه:قال
  .والرضب
ْبن رشدا   .يب زيدأَسامع  هذا خالف نص :ُ

  .حييىَسامع  ودليل قوله يف رسم أول عبد ابتاعه من :ابن القاسم
الــرضب الــذي يثبــت :  يريــد; إال يف الــرضب املــشهود عليــه بــذلك:وقــول ابــن كنانــة

ــه رضبــه فــامت مــن رضبــه,بالــشهادة  ومل يظهــر بــه أثــر , فلــو شــهد عــىل قولــه شــاهد واحــد أ
ــه ســقاه ســام,منــه  مل جتــب بــه قــسامة ;ذلك أثــر فــيمن أصــابه منــه ومل يظهــر لــ, فــامت منــهً أو أ

  .كام ال جتب بذلك مع قول املقتول
َأصـــبغوقـــال  ْ  كـــام جتـــب فيـــه مـــع الـــشاهد , جتـــب القـــسامة يف ذلـــك مـــع قـــول املقتـــول:َ

  .الواحد
َأصــــبغفاحتجــــاج  ْ  وإنــــام يلــــزم ذلــــك مــــن يفــــرق بــــني الــــوجهني; ;ال يلــــزم ابــــن كنانــــة َ

  :فيتحصل ثالثة أقوال
 وهــو , وال بقــول املقتــول,إن مل يكــن بــاملقتول أثــر ال بــشاهد واحــدال جتــب : أحــدها
  .قول ابن كنانة

 =                                     
فـإن , فـإن كـان لـه خمـرج فخلـوا سـبيله, ادرءوا احلدود عن املسلمني ما اسـتطعتم: غقال رسول اهللا 

  .يف العقوبةاإلمام أن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ 
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َأصبغ وهو قول ,اًثبوهتا فيهام مع: والثاين ْ َ.  
 وإذا أعملــت التدميــة دون ,جتــب مــع الــشاهد الواحــد ال مــع قــول املقتــول: والثالــث

 فــــال ; يف حياتــــه وأمــــا, فــــإنام تعمــــل بعــــد موتــــه يف إجيــــاب قتـــل املــــدعى عليــــه بالقــــسامة;أثـــر
ه ي;يسجن املدعى عليه ه أل ه أراد سجنه بدعوا   .تهم عىل أ

 إذ مل , لالخـــتالف يف أصـــل املـــذهب;وقـــول ابـــن كنانـــة أظهـــر مـــن قـــول ابـــن القاســـم
  .ا عىل قوله بإجياب القود إال أصحابهًيتابع مالك
ُقلــت   ألن اخلــالف إنــام هــو يف;أيب زيــد نظــر وهــذاَســامع  يف قولــه هــذا خــالف نــص :ُ

 ولــذا قيــل فيهــا التدميـــة ,التدميــة التــي ال يعلــم فيهــا ســـبب حــيس يــستند إليــه قــول املـــدمي
  .البيضاء
امــ, برجلـه يف الــبطنً وعــن رجـل ركـض رجــال,أيب زيـد هــو قولـهَسـامع و  ,اً فمكـث أ

ـــه جيـــد مـــن الركـــضة عـــىل فـــؤاده أمـــر  فـــإن أرص ,خيـــوف ويـــذكر اهللا: قـــال–ا ً شـــديداًفـــزعم أ
أقـــــسموا معـــــه − ومـــــا قتلنـــــي إال ركـــــضه , مـــــن يـــــوم ركـــــضني بـــــرشواهللا مـــــا زلـــــت: وقـــــال

 وإن مل يــضطجع إذا رأي ,ا مــن يــوم ركــضه حتــى مــاتً إن كــان مــضطجع,واســتحقوا دمــه
  . وشبهه كان بمنزلة االضطجاع,به رضر ذلك
ُقلـت ـه ثبـت ركـض الرجـل إيـاه:ُ  وهـذا ســبب , وهـذا كـالنص يف أن صـورة املـسألة أ

  .لهحيس يصح استناد قول املدمي 
ُقلــت ْبــن رشــدففــي إعــامل التدميــة البيــضاء ولغوهــا قــوالن ال :ُ َأصــبغ عــن ُ ْ  مــع دليــل ,َ

 وأخــذه ذلــك مــن , ونقــل ابــن ســهل عــن عيــسى بــن دينــار يف تفــسري ابــن مــزين,حييــىَســامع 
  .إطالق الروايات

َأصبغوعن  ْ   . ومنه أموتًسقاين فالن سام: لقوله من قال َ
ْبـــن رشـــد وا مـــع اختيـــار اللخمـــي,وقـــول ابـــن كنانـــة  وتقـــدمت حكايـــة , وبـــه العمـــل,ُ

امن الالزمة   .اللؤلؤي يف مسألة األ
 ً وللخمــــي عــــن حممــــد قــــائال, روايتــــان هلــــااًخطئــــدمــــي عنــــد فــــالن : ويف إعــــامل قولــــه

ه أراد إغناء وارثه   . كذا نقله الباجي واملشهور األوىل, وإىل قبوله رجع مالك,لتهمته أ
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  .ا إال أن يقوم دليل عىل كذبهً إن كان جرح, وهي أحسن:قال اللخمي
ُقلت   .هذا خيتلف فيه :ُ
 فألوليائـــه أن يقـــسموا ويقتلـــوا يف , أو خطـــأًعمـــدادمـــي عنـــد فـــالن : إن قـــال: وفيهـــا

  .عن َّالشيخ وليس هلم أن يقسموا عىل خالف ما قال , ويأخذ الدية يف اخلطأ,العمد
زيـــةيف   وال ديـــة وال دم , هلـــم فـــال قـــسامة; إن ادعـــى الورثـــة خـــالف قـــول امليـــت:َّاملوا

 قــــال ابــــن : وقــــال, هــــذا قــــول أشــــهب يف املجموعــــة,وال هلــــم أن يرجعــــوا إىل قــــول امليــــت
  .القاسم

  . ومل أسمعه من مالك, فليس هلم أن يقسموا إال عىل قوله, إن ادعوا خالفه:فيها
 فـــام ادعـــاه والة الـــدم مـــن عمـــد أو , وال خطـــأًعمـــداقتلنـــي ومل يقـــل :  وإن قـــال:وفيهـــا

  .أقسموا عليه واستحقوه ,خطأ
روي عـــن ابـــن القاســـم يف املجـــالس أحـــسن مـــن : َعبـــد احلكـــم قـــال ابـــن :ابـــن حـــارث
  .هذا أن قوله باطل

  . فذكر قول ابن القاسم هذا, اختلف يف ذلك:اللخمي
إن اجتمـــع ملـــؤهم عـــىل :  قيـــل البـــن القاســـم, وملحمـــد عنـــه يف كتـــاب القـــسمة:قـــال

  .العمد فوقف
  .يقسموا إال عىل اخلطأ أن ال َّأحب إيل: وقال
 وهل , وحالة القتل, يف اإلقرار يكشف عن حال املقتول وجراحه وموضعه:وقال

 فـإن مل يظهـر عمـد وال , فيقسموا عليـه, فيستدل بذلك حتى يظهر أمره,كان بينهام عداوة
  . مل يلتفت إليه,خطأ

  . وهذا أحسن:اللخمي
 . خطـأ: وبعـضهمًعمـدا :هم إن قـال بعـض:وفيهـا: وتعداد الرضبات يدل عىل العمد

 وإن نكـــل مـــدعو اخلطـــأ فلـــيس ,فـــإن حلفـــوا كلهـــم اســـتحقوا ديـــة اخلطـــأ بيـــنهم بطـــل القتـــل
  .ملدعي العمد أن يقسموا وال دم هلم وال دية

 فلمن أقـسم عـىل اخلطـأ حظـه عـىل ,إن حلف مجيعهم: َّاملوازية ألشهب يف :اللخمي
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  .ل وملن أقسم عىل العمد حظه من مال القات,العاقلة
ا ً وهـــــو أحـــــسن وينبغـــــي أن يكـــــون حظهـــــم مـــــن األقـــــل مـــــن األربـــــاع مخـــــس:اللخمـــــي

  .وعرشين من كل صنف
 ويكـون هلـم حظهـم مـن ,ا اخلطـأ مخـسني يمينًـ:وملالك يف كتاب اإلقرار يقسم مدعو

 إىل ديـــة ًعمـــدا فـــإن رجـــع الـــذين قـــالوا , ونكـــل بعـــضهم, كـــام لـــو قـــال بعـــضهم خطـــأ,الديـــة
 واختلف إن , وكل هذا إن استوت منازهلم,هب وهو أحسن وأباه أش, فذلك هلم,اخلطأ

  .اختلفت
 , واالبنــة خطــأ ســقط دمــهًعمــدا العــصبة : فقــال, إن تــرك ابنــة وعــصبة:َّاملوازيــةففــي 

ــه إن كــان   وإن , ومل يثبــت هلــم ذلــك امليــت, فــإنام ذلــك للعــصبة,ًعمــداوال قــسامة فيــه; أل
ــه كــان خ, فــإنام فيــه الديـــة;كــان خطــأ  ًعمـــدا ويقـــسم املــدعى عليــه مــا قتلــه ,طــأ ومل يثبــت أ
  .وجيوز دمه
النـساء; إذ ال عفـو  مل ينظـر إىل قـول ورثتـه مـن , إن ادعى العـصبة كلهـم العمـد:حممد

  .هلن مع الرجال
ا أقـــسم العـــصبة مخـــسني يمينًـــ− ًعمـــدا النـــساء : وقـــال, العـــصبة كلهـــم خطـــأ:وإن قـــال

  .وثبت حظهم من الدية
 ويأخـذوا , ألوليائـه أن يقـسموا عـىل قولـه,ًعمـدا أو  إن قال قتلني فالن خطـأ:مالك

  . ويقتصوا يف العمد,الدية يف اخلطأ
 فـإن , ال علم لنـا بمـن قتلـه وال نحلـف: وقال بعضهم,ًعمدا إن قال بعضهم :وفيها
  .دمه يطل

 وقـال بعـضهم ال علـم ,ًعمـدا لـو قـال اثنـان قتـل :َّالعتبيـةاللخمي عن ابن القاسم يف 
 أن حيلفـوا ويـستحقوا حظهـم ًعمـدا ونكل بعضهم أن ملـن قـال ,ًعمداعهم  أو قال مجي,لنا

  .من الدية
وإنــــام نكــــوهلم عــــن القــــسامة قبــــل أن جيــــب الــــدم كعفــــوهم عنــــه بعــــد أن وجــــب : قــــال

 العمـد  وهو أحسن وال يسقط قول مـدعي,فيصري ملن بقي حظه من الدية ويسقط القتل
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 فــــإن ,الــــدم بنكــــول أو اخــــتالف ومتــــى ســــقط اســــتحقاق ,ال علــــم لنــــا: بخــــالف مــــن قــــال
امن ترد   . وحيلف املدعي عليه القتل,األ
− أو نكلــــوا عـــن اليمــــني , وقـــال البــــاقون ال علـــم لنـــا, إن قـــال بعــــضهم خطـــأ:وفيهـــا

 ثـم إن أراد اآلخـرون , وال يشء لآلخـرين,حلف مدعو اخلطأ وأخـذوا حظهـم مـن الديـة
  .كن هلم ذلك مل ي, ويأخذوا حظهم من الدية,أن حيلفوا بعد نكوهلم

  . واستحقوا حظهم من الدية,احلف مدعو اخلطأ مخسني يمينً: ولفظها يف اجلالب
  .القياس أن ال يقسموا: أبو بكر َّالشيخوقال : ابن شاس
 ومل يقــــد منــــه , مــــن قــــال دمــــي عنــــد أيب أقــــسم عــــىل قولــــه: حييــــى ابــــن القاســــموســــمع

  .وغلظت الدية يف مال األب
 وقتــل األب إن , أقــسم بقولــه,حني أو بقــر بطنــي أضــجعني أيب فــذب: ولــو قــال:قــال

  .شاء األولياء
 وقـــد ,ً وأرى ذلـــك مـــاال, بالقـــسامةه ال يقتـــل يف العمـــد والـــد وال والـــد:قـــال أشـــهب
  .اً ومل يروا أن يقتلوا يف القسامة عرش, قتل عرشة بواحد−رأى أهل العلم
ه إن شـهد شـاهدان أن فالنـ:ابن حارث  أو رضبـه فعـاش ,اًا جـرح فالنـً اتفقوا عىل أ

 أن لورثتــه أن يقــسموا ويــستحقوا دمــه ; ثــم مــات, وأكــل ورشب,املــرضوب املجــروح أو
فــذها,مــا مل ينفــذ اجلــرح مقاتلــه  وإن مل ينفــذ ,اً وهــو كــاملقتول قعــص, فــال قــسامة فيــه, فــإن أ

  . وشهد به شاهد واحد فقط,مقاتله
  .لورثته القسامة: فقال ابن القاسم يف كتاب الديات

  .ال قسامة فيه: َّالعتبية وقال يف
 ال : وقـال بعـضهم, يقـسم بـه: قال بعـضهم,هذا أصل تنازعه الرواة: َسحنونوقال 
  . وأن يقسم به أحسن,يقسم به

ُقلت ْبن رشد قال فيه ا,حييى ابن القاسمَسامع هو  َّالعتبيةما نقله عن  :ُ  هذا خالف :ُ
َّدونـةنص قولـه يف امل ل بالقـسامة فيـه حيلفـون لقـد جرحـه  فعـىل القـو,َسـحنون ويف نـوازل ,َ

 وال حيلفـــون مـــع الـــشاهدين عـــىل اجلـــرح إال لقـــد مـــات مـــن ذلـــك ,ولقـــد مـــات مـــن جرحـــه
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   فتفـــــرتق الثالثـــــة األوجـــــه مـــــن , فيحلفـــــون لقـــــد قتلـــــه, ومـــــع الـــــشاهد عـــــىل القتـــــل,اجلـــــرح
امن   .صفة األ

رضب وملــا ذكــر ابــن عبــد الــسالم القــولني يف القــسامة بــشهادة الواحــد بــاجلرح أو الــ
 لقد رضبه وملات من رضبـه أو ,ا فهل يكتفي بخمسني يمينً,وإذا مكناهم من ذلك: قال

  .ا ملات من رضبه? ثم حيلفون مخسني يمينً,ا واحدة لقد رضبهحيلفون يمينً
 هل جيمـع يف يمينـه بـني ,وقد جيري عىل احلقوق املالية يف االستحقاق بشاهد واحد

 أو حيلـف لكـل واحـد مـن الفـصلني ,تحقاق وفـصل االسـ,فصيل تصحيح شهادة الـشاهد
  .ا مستقلة? يف ذلك نظريمينً

ُقلت ْبن رشد ظاهر كالم ا:ُ ه حيلف عىل اجلرح واملـوت منـه يف كـل يمـني ; أو نصهُ  أ
  .من اخلمسني
 فقولــه , أن احلكــم فيهــا عنــده واضــحقــد جيــري عــىل احلقــوق املاليــة يقتــيض و:وقولــه

  .ظر خالف ذلكا فيه نًأخري
 , من قام لـه شـاهد واحـد باسـتحقاق يشء: جامع الدعاوي من ابن سهلويف ترمجة

 , وحلـــف مـــا بـــاع وال وهـــب وال خـــرج مـــن يـــده بوجـــه,حلـــف مـــع شـــاهده إن حقـــي حلـــق
  .فجعل عليه يمينني

ِّمطرفقاله ابن حبيب عن  َأصبغو َُ ْ َ.  
 مجـع  والـذي جـرى بـه العمـل,مثلـه َّالعتبيـةويف رسم الرهون مـن كتـاب الرهـون مـن 

  .اوي يف اليمني الواحدةالدع
 ,من وجبت عليه يمـني يف دعـوى وردت عليـه يمـني: وكان شيخنا ابن عتاب يقول

ِّطرفُ وحكاه عن شيخه أيب امل,فال بد له من يمينني ُشيوخوغريه من ال َ  وخالفه يف ذلك ,ُ
  .أبو عمر بن القطان

ْبـــن رشـــدوقـــال ا الواحـــد عـــىل وخيتلـــف يف القـــسامة مـــع الـــشاهد : املـــذكورَسامع  يف الـــُ
  .ًعمداإقرار القاتل بالقتل 
  .القسامة  يف ذلك:قال أشهب
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زيـــةوالبـــن القاســــم يف   وهــــو ظــــاهر ,َســـحنونَســــامع  ومثلــــه يف آخـــر ,ال قــــسامة: َّاملوا
َّدونـــةامل  : ألن ابـــن القاســـم قـــال فيهـــا;مـــا فيهـــا ورده ملثـــل قـــول أشـــهب َســـحنون وأصـــلح ,َ

 وهو خـالف ,دم اخلطأ عىل وجه التفسرييف ذلك  َسحنون زاد ,وهذا عندي خمالف للدم
  . وإذا قاله يف العمد فأحرى يف اخلطأ,ًعمدايف إقراره بالقتل  َّاملوازيةنصه يف 

ضاواختلف قوله  يف القـسامة مـع الـشاهد الواحـد عـىل إقـرار القاتـل بقتـل خطـأ يف  ًأ
 ,لقـسامة فـيهام ففي إجياب ا, وإذا قاله يف اخلطأ فأحرى أن يقوله يف العمد,َسحنونَسامع 
َّدونة وعليه أصلح امل,َسحنون وإليه ذهب , الفرق بني العمد واخلطأ:ثالثها  وهو أظهـر ,َ

  .األقوال
: وأما القسامة مع الـشاهد عـىل القتـل أو الـشاهدين عـىل اجلـرح أو عـىل قـول املقتـول

ا ًتـل فالنـا قً ويف آخر دياهتا إن شهد رجـل أن فالنـ,اًدمي عند فالن فثابتة يف املذهب اتفاق
  . وال يقسم بذلك,فذلك باطل− وقال آخر إنه قتله بحجر ,بالسيف

 ,ا وإن ادعى بشهادة أحدمهاًهذا إن ادعى الويل بشهادهتام مع: َسحنونالصقيل عن 
  .ففيه القسامة مع ذلك الشاهد

ُقلت  وال يبعد ختريج اخلالف يف قيامه هبام من الشاذ يف ضم الشهادتني املختلفتني :ُ
  . وقد تقدم حتصيلها,فعاليف األ

  . والذي ليس بعدل,اً الشاهد الواحد العدل لوث اتفاق:ابن حارث
ه لوث,ليس بلوث: قال ابن القاسم   . وسمع أشهب أ

ْبـــن رشـــدقـــال ا  وال , معنـــاه يف الـــشاهد املجهـــول احلـــال الـــذي ال يتـــوهم فيـــه جرحـــة:ُ
 وأمــا الــذي ,لــم جرحتــهعدالــة; إذ مــن أهــل العلــم مــن حيمــل النــاس عــىل العدالــة حتــى تع

 فلــيس بلــوث عــىل مذهبــه يف هــذا الــسامع; لقولــه بعــد هــذا لــيس العبــد ,يتــوهم فيــه اجلرحــة
  .لوثا

  . وكذا الصبي عىل هذا السامع,ًولو كان عدال: يريد
  . إهنا لوث:وقال يف املرأة بعد هذا

ِّمطرفوروى  . انإن اللوث اللطخ البني مثل اللفيف من النساء والـسواد والـصبي: َُ
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ِّمطرفقال    .وقتل بذلك عندنا باملدينة: َُ
 وليــست , وهــم غــري عــدول,ومثــل الــرجلني والنفــر يــشهدون عــىل ذلــك: قــال مالــك

ِّمطرفرواية    .هذه بخالف لرواية أشهب َُ
ْبن وهبوقد روى ا : اللوث الشهادة غري القاطعة من شـهادة النـساء وشـبهها قـال: َ

  . وإن مل يكونوا رأوه حني أصابه,ربهومثل أن يرى املتهم بحذاء املقتول وق
ُقلــت  أو بيــده يشء , وبقربــه رجــل معــه ســيف,إن وجــد قتيــل:  نقلــه اجلــالب بلفــظ:ُ

 فهــــو لـــــوث يوجـــــب ; أو عليـــــه أثــــر القتـــــل, أو عليـــــه يشء مــــن دم املقتـــــول,مــــن آلـــــة القتــــل
  .القسامة
  .ويف شهادة النساء روايتان: قال

ح أو الـرضب بمعاينـة القتـل دون ثبـوت  ويف العدل باجلر:قال ابن احلاجب ما نصه
  .القتل قوالن

  . وتقدم اخلالف العدل بالرضب أو اجلرح, أي دون القتل بشاهدين:ابن هارون
ُقلت   . فألزمه التكرار:ُ
  .اً وإن كان بمعاينة القتيل والقسامة اتفاق:قال
ـــــه دون ثبـــــوت مـــــوت , فقولـــــه قـــــوالن وهـــــم:قـــــال  ومحلـــــه ابـــــن عبـــــد الـــــسالم عـــــىل أ

ــــه يــــؤدي إال إرثــــه; وهــــو باطــــل,روحاملجــــ  وهــــو , وتــــزويج زوجتــــه دون ثبــــوت موتــــه, أل
  .باطل

ُقلت  إن مل يقـم عـىل الـرضب , األقرب محله عىل معنى قول ابن شـاس مـا نـصه فـرع:ُ
  .واجلرح إال شاهد واحد
 حتــى يثبــت أصــل , ال يقــسم عــىل ذلــك: وقــال غــريه, يقــسم معــه:فقــال ابــن القاســم

  .اجلرح والرضب
ُقلت   . ويؤيده ما علم من اختصار كالم ابن شاس,ه يشبه تدمية بيضاءأل :ُ

  .املستفيضَسامع  وبال:اللخمي
 مثــل ســوق , عــدا عــىل رجــل يف ســوق عالنيــةً مثــل مــا لــو أن رجــال:قــال ابــن القاســم
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فـرأى − فقطع كل مـن حـرض عليـه الـشهادة , وما أشبهه من كثرة الناس والغاشية,األحد
 وتظــــاهر بمنزلــــة اللــــوث جيــــب معــــه ,ذلــــك إذا كثــــر هــــذا أن ,مــــن أرىض مــــن أهــــل العلــــم

  .القسامة
 وال , ضـــعيف ال يعمـــل بـــهً وإن مل يكـــن عـــدال, القـــول بـــأن الواحـــد لـــوث:أبـــو عمـــر
 ال ,ا ال شـــهادةً بـــأن تعـــدد اللـــوث مـــن حيـــث كونـــه لوثـــ, واضـــحةوالروايـــات ,يعـــرج عليـــه

  .يثبت موجبه دون قسامة
 ال يدرى , وبينهم قتيل أو جريح, فانكشفوا قال مالك يف مجاعة اقتتلوا:ويف املوطأ

 أن فيــــه العقــــل عــــىل القــــوم الــــذين ; أن أحــــسن مــــا ســــمعت يف ذلــــك:−مــــن فعــــل ذلــــك بــــه 
  .اً فعقله عىل الفريقني مع, وإن كان القتيل واجلريح من غري الفريقني,نازعوه

  . ليس فيمن قتل بني الصفني قسامة:وفيها
  : ففيها روايتان, عن قتيل ثم افرتقتا, إن اقتتلت فئتان:اجلالب
 , إن كـان مـن أهـل الفئـة األخـرى,ال قـود فيـه وديتـه عـىل الفئـة التـي نازعتـه: إحـدامها

  .اًوإن كان من غريمها فديته عليهام مع
 فيقــسمون عــىل ,أن وجــوده بيــنهام لــوث يوجــب القــسامة لوالتــه :والروايــة األخــرى

  . ويقتلونه به,من ادعوا قتله
ْبن رشدوال ال قـسامة فـيمن : ه يف قول: قيل,ابن القاسمَسامع  من ,الشجرة يف رسم ُ

 وهــو , وال بــشاهد عــىل القتــل, إنــه ال قــسامة فيــه بحــال ال بقــول املقتــول;قتــل بــني الــصفني
  .عيسىَسامع  يف رسم اجلواب من ,عن ابن القاسم َسحنونرواية 

ي نازعـــــت ال قـــــسامة بيـــــنهم بـــــدعوى أوليـــــاء القتيـــــل عـــــىل الطائفـــــة التـــــ: وقيـــــل معنـــــاه
 وجبـــت بـــذلك ; ولـــو دمـــي القتيـــل عـــىل أحـــد أو شـــهد عليـــه بالقتـــل شـــاهد واحـــد,طائفتـــه
  .عيسى ابن القاسم يف رسم اجلوابَسامع  وهو ,القسامة

َأصـــــبغوقـــــول األخـــــوين و ْ ه ; ألن كونـــــه بـــــني الـــــصفني:وقـــــول أشـــــهب َ                   مل تـــــزد دعـــــوا
  .إال قوة

ال قــسامة فــيمن قتــل بــني الــصفني : عــد أن قــال وإليــه رجــع ابــن القاســم ب:ابــن املــواز
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وال بـــشاهد إذا كـــان الـــشاهد مـــن :  وحيتمـــل أن يريـــد بقولـــه,بـــدعوى املقتـــول وال بـــشاهد
ــه ال جييـز شــهادة أحــد مـن إحــدى الطــائفتني عـىل أحــد مــن األخــرى;طائفـة املــدمي  أو ,ٍ أل

 فعقــــل ,م إذا جــــرح أحــــد مــــنه,إذا كــــان مــــن إحــــدى الطــــائفتني عــــىل مــــا حكــــاه ابــــن حبيــــب
أحــد بقولــه إال أن يكــون لــه شــاهد عــىل مــن  وال يقــتص ,جرحــه عــىل الطائفــة التــي نازعتــه

 فيجـري ذلـك عـىل اخلـالف يف , وأما مع شـاهد مـن طائفـة القاتـل,ذلك من غري الطائفتني
 فيجــئ ذلــك عــىل ,القــسامة مــع الــشاهد غــري العــدل; وأمــا مــع شــاهدين مــن طائفــة املقتــول

 فــــال , وأمـــا مــــع شــــاهد مــــن طائفــــة املقتــــول,الــــشاهد غــــري العــــدلاخلـــالف يف القــــسامة مــــع 
  .إشكال يف عدم القسامة معه

 بقــول املقتــول ,ال قــسامة فــيمن قتــل بــني الــصفني: قــال ابــن القاســم: وقــد قــال حممــد
ه محل قوله عىل ظاهره من أن القسامة ال تكـون فـيمن  وال بشاهد عىل القتل إنه خطأ; أل

 كـــان الـــشاهد الـــذي يـــشهد عـــىل القتـــل مـــن غـــري الطـــائفتني  وإن,قتـــل بـــني الـــصفني بحـــال
  .وتأويل قوله أوىل من ختطئته

فعقلــــه يف − إن كــــان القتيــــل مــــن غــــري الطــــائفتني أو مل يعــــرف مــــن أهيــــام هــــو :البــــاجي
 إال منـــازهلم , ولـــو مـــشت إحـــدى الطـــائفتني إىل األخـــرى بالـــسالح, ورواه حممـــد,أمـــواهلام

  . رواه حممد,ت من األخرى ضمنت كل فرقة ما أصاب;فقاتلوهم
 ألن املزحــوف إلــيهم لــو شــاءوا مل يقتلــوهم ;وال تطــل الزاحفــة: وابــن عبــدوس قــال

  .واسرتدوا للسلطان
 فـــإن عـــاجلوهم ;هـــذا إن أمكـــن الـــسلطان أن حيجـــز بيـــنهم: قـــال غـــريه يف املجموعـــة

َّدونةإن أبوا فالسيف ونحوه يف امل ف,ناشدوهم اهللا َ.  
 فـــــإن كــــان القتيــــل الـــــذي وجــــد بـــــني :عيــــسى قيـــــل لــــه َســــامعويف رســــم اجلــــواب مـــــن 

  .ا يقاتلون عىل تأويلً إنام كانوا قوم;الصفني
 ولـــــيس أهـــــل التأويـــــل , وإن عرفـــــوا وال ديـــــة,فلـــــيس عـــــىل الـــــذين قتلـــــوه قتـــــل: قـــــال
  .كغريهم
ْبــن رشــدا َّدونــة يف األثــر مــن كتــاب اجلهــاد يف امل:ُ  ومثلــه روى ,مــن قــول ابــن شــهاب َ
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ه يقاد منه ويقتص منه ومن أهل ال:األخوان َأصبغول  وهو ق,علم من يرى أ ْ   .وعطاء َ
 وال يقـــــام عليـــــه حـــــد ,واخلـــــالف يف القـــــصاص منـــــه ســـــواء تـــــاب أو أخـــــذ قبـــــل توبتـــــه

بــة  إال ,اً وإن كــان مــورس, وال يؤخــذ منــه مــا أخــذ مــن مــال, وإن أخــذ قبــل أن يتــوب,احلرا
  . فريده إىل ربه,أن يوجد يشء بعينه بيده

  .ت املالأهنام قضيا يف قتيل الزحام بالدية يف بي: م عمر وعيل  روي عن:أبو عمر
 وال يشء فيـــه عنـــد مالـــك ,يف مجعـــة أو غريهـــا  هـــي عـــىل مـــن حـــرضه:وقـــال الزهـــري

  .والشافعي
 فــاتبعوه وهــو هــارب , يف وســط النــاساً مــن قتــل إنــسان: عيــسى ابــن القاســموســمع
ال يدري أهيم هو إن حلف كل واحد  فإذا فيه ثالثة نفر , فدخل البيت بأثره,اًفاقتحم بيت

  . وإن نكل أحدهم كان العقل عليه,مكان العقل عليه−ا ما قتله منهم مخسني يمينً
قسم عليه أم ال?,الدية عليهم بقسامة أو دوهنا: قيل   . وإن نكل أحدهم أ
  .بل تكون الدية عليهم بغري قسامة: قال
ْبن رشدا  وإن نكـل بعـضهم , عـىل مجـيعهم فالديـة; أو نكلوا كلهم, إن حلفوا كلهم:ُ

 , وال يمــني يف يشء مــن ذلــك عــىل أوليــاء القتيــل,ا أو أكثــرً كــان واحــد,فهــي عــىل مــن نكــل
 هو عىل مـا تقـدم يف رسـم تـأخري صـالة العـشاء مـن ,وإجياب القسامة عىل كل واحد منهم

تهم  ألن كـل واحـد مـنهم مـ;اً يف أن املـتهم بالـدم يـستحلف مخـسني يومـ,ابن القاسـمَسامع 
  . هذا مذهب ابن القاسم يف هذه املسألة,بالدم

 وال يعرفونــه , وشــهادة البينــة أهنــم رأوه دخــل فــيهم,ال يشء علــيهم: َســحنونوقــال 
  .بعينه باطل
 مل يؤخــذ بـــه , أو يف دارهــم وال يــدرون مــن قتلــه, إن وجــد قتيــل يف قريــة قــوم:وفيهــا

  . وال تكون يف بيت مال وال غريه, وتبطل ديته,أحد
 وعليــه أثــر قتلــه , ولــو وجــد يف دار ومعــه رجــل, يريــد إن مل يوجــد معــه أحــد:قيلالــص

  .قتل به مع القسامة
ْبـــن رشـــدا  لوجـــب ; لـــو وقـــع مثـــل قـــضية حويـــصة وحميـــصة يف زماننـــا: يف املقـــدماتُ
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  . ومل يصح أن يعدى إىل غريه,احلكم به
 , القتـــلا حـــنيً وإن كـــان أحـــدهم أعمـــى أو غائبـــ, ويمـــني القـــسامة عـــىل البـــت:وفيهـــا

  .وغريها َّاملوازيةومثله يف 
 ; كـام حيـصل باملعاينـة,ألن العلـم حيـصل بـاخلرب والـسامع: يف املجموعـة َسحنونقال 

ه    . عرضها عىل من مل حيرض القتلغوأل
ُقلت   . وإنام حيلف والة الدم يف اخلطأ عىل قدر مواريثهم من امليت:ُ

 كــــابن أو أخ أو ابــــن عــــم ,يــــة إن كــــان هــــو املــــستحق للد; وحيلفهــــا الواحــــد:اللخمــــي
  .والصغري ال حيلف

 فبلـغ حلـف , وثم صـغري, ونكل اآلخر, لو حلف أحد الكبريين:َّاملوازيةيف  َّالشيخ
 ففــــي جربهــــا عــــىل ذي , فــــإن انكــــرست علــــيهم يمــــني بــــأجزاء خمتلفــــة,بقــــدر حظــــه وأخــــذه

امن,األكثر منها   . عىل كل ذي كرس هلا: ثالثها, أو من األ
ْبــن رشــولنقــل ا  خــالف روايــة , ومــع غــريه عــن املوطــأ مــن روايــة حييــى, غــري معــزودُ

 اتفقـوا : وقـول ابـن حـارث, ونقـل ابـن احلاجـب مـع كـايف أيب عمـر,ابن القاسم وابن بكري
امن أكثر من مخـسني يقتـيض نفـي الثالـث,عىل أهنا ال جترب عىل كل واحد منهم  , فتصري األ

 وحلــف كــل ,هــا عــىل كــل ذي كــرس ففــي وجــوب تكميل,وإن انكــرست بــأجزاء متــساوية
ا حيلـف ًعينـوا مـنكم عـدد:  يقـال هلـم,منهم منابه من قسم عددها السامل عن الكرس وباقيه

ْبن رشد وا, البن القاسم,الباقي قوالن   . عن أشهبُ
ْبـــن رشـــدا  فيجـــب عـــىل كـــل واحـــد ســـت عـــرش , مثـــل أن يكـــون الورثـــة ثـــالث إخـــوة:ُ
  .ا وثلثا يمنييمينً

 فيحلـف ,رب عـىل كـل واحـد مـنهم الكـرس الـذي حلـف يف حظـهجيـ: فقال ابن القاسـم
  .اكل منهم سبع عرشة يمينً

ـــ: وقـــال أشـــهب  ويقـــال هلـــم عينـــوا اثنـــني مـــنكم ,احيلـــف كـــل مـــنهم ســـت عـــرشة يمينً
ـت البـن كنانـة, فيمن حيلـف مـا بقـي, فإن تشاحوا,اا يمينًحيلفان يمينً ال جيـرب اإلمـام :  فرأ
ـامنًشـيئاال تعطـوا :  ويقال لـه,أحدا منهم  ويـشبه أن يقـول أشـهب , إال أن حتلفـوا بقيـة األ
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  . أو يقرع بينهم فيها,مثل هذا
 وال يــــصح إال عــــىل قــــول , وســــاقه عــــىل قــــول ابــــن القاســــم,وقالــــه بعــــض أهــــل النظــــر

  .أشهب
 حلفهــا صــاحب ; وآخــر سدســها, وآخــر ثلثهــا,ا نــصف اليمــنيً إن لــزم واحــد:وفيهــا
 وال يــــستحق الديــــة إال بحلــــف مخــــسني , فــــصورت فبنــــت وزوج وأم وعاصــــب,النــــصف

ـــ  مل يـــستحق مـــن حـــرض حظـــه إال بحلـــف , لغيبـــة أو صـــغر, فلـــو تعـــذر بعـــض الورثـــة,ايمينً
  . ومن بعده بقدر حظه,اخلمسني
ــ; إن مل يــدع امليــت إال ابنــة صــغرية بغــري عــصبة:فيهــا  وأخــذت ,ا حلفــت مخــسني يمينً

 وإن , والعـصبة مثلهـا,ا وإن جاءت مع العصبة حلفت مخسة وعرشين يمينً,نصف الدية
ــ,كانــت بنــت وابــن غائــب  فــإذا قــدم ,ا مل تأخــذ البنــت ثلــث الديــة حتــى حتلــف مخــسني يمينً

امن,االبن الغائب   . وأخذ ثلثي الدية, حلف ثلثي األ
 ثـم نزعـت , وأخذت حظها من دية اخلطأ,ا من أقسمت مخسني يمينً:وسمع عيسى
بقــدر حظهــا; ألن يمــني األوىل حكــم  فــإنام حيلــف ; ثــم أتــت أخــت هلــا,وردت مــا أخــذت

امن أو بعضهم:  ويف املقدمات والبيان,مىض   : ففيه مخسة أقوال,إن نكلوا عن األ
ــــامن عــــىل العاقلــــة حيلفــــون كلهــــم: األول  والقاتــــل , ولــــو كــــانوا عــــرشة آالف,رد األ

 وهـو أحـد قـويل ابـن , ومـن نكـل غـرم مـا جيـب عليـه, فـال غـرم عليـه,حلف كأحدهم فمن
  . وهو أصحها,القاسم

ــًحيلــف مــن العاقلــة مخــسون رجــال: الثــاين  فــإن حلفــوا برئــت العاقلــة مــن ,ا يمينًــا يمينً
 ولــزم بقيــة العاقلــة الديــة كلهــا حتــى يتمــوا مخــسني , وإن حلــف بعــضهم بــرئ,الديــة كلهــا

  . وهو قول ابن القاسم الثاين,ايمينً
 وال يمـني ,ملن نكل فال حق , فال حق هلم أو نكل بعضهم,أهنم إن نكلوا :والثالث

ُاملاجشون قاله ابن ,عىل العاقلة; ألن الدية مل جتب هلم بعد إنام جتب بالفرض ِ.  
بـــع  وإن نكـــل مل , إن حلـــف بـــرئ,أن اليمـــني ترجـــع عـــىل املـــدعى عليـــه وحـــده ,والرا

 وإنـــام هـــو , والنكـــول كـــاإلقرار,يلـــزم العاقلـــة بنكولـــه يشء; ألن العاقلـــة ال حتمـــل اإلقـــرار
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ْبن وهب رواه ا,عىل العاقلةبنكوله شاهد  َ.  
امن ترد عىل العاقلة :واخلامس  وإن نكلت غرمت نـصف , إن حلفت برئت,أن األ

  . قاله ربيعة عىل ما روي عن عمر يف قضائه عىل السعديني,الدية
 فــــإن ,اً مل يقتــــل املــــدعى عليــــه إال بقــــسامة رجلــــني فــــصاعد, إن ادعــــى العمــــد:وفيهــــا

ــــامن عــــىل ,مل يكــــن مثلــــه يف القعــــدد قتــــل و,حلــــف معــــه آخــــر مــــن والة الــــدم  وإال ردت األ
  . وإن نكل حبس حتى حيلف, برئا فإن حلف مخسني يمينً,املدعى عليه

ـــامن ,اً ال يقـــسم يف قتـــل العمـــد مـــن املـــدعيني إال اثنـــان فـــصاعد:ويف املوطـــأ  تـــردد األ
يـه يف الرجـل  وف, وذلـك األمـر عنـدنا, ثم قد استحقا الدم,اعليهام حتى حيلفا مخسني يمينً

ليــــه,ًعمــــدايقتـــل  ـــه إذا قــــام عــــصبة املقتـــول أو موا  ونــــستحق دم ,نحـــن نحلــــف:  فقــــالوا, أ
  .هلم صاحبنا بذلك

ْبـن رشــدا أتحلفــون «: غ قولــه ,ن ال يقــسم يف العمــد أقــل مــن رجلــني األصــل يف أ:ُ
امن)1(»وتستحقون دم صاحبكم?   . ومل يفرد األخ هبا دون بني عمه, فجمعهم يف األ

ُقلت ْبن رشد مثله ا, قاله أبو عمر قبلهم:ُ  ملـا كـان ال يقتـل بأقـل , ومـن جهـة املعنـى,ُ
  . مل يستحق دمه إال بقسامة رجلني,من شاهدين

  . يف الزوج يف لعانهاقد جعل اهللا لكل شهادة رجل يف الزنا يمينً: قال أشهب
  . ومن له تعصيب, إنام يقسم يف العمد الرجال األولياء:الباجي وغريه

 أتقـسم القبيلـة , عـصبة وال وارثًعمـدا إن مل يكـن للقتيـل :حييى ابن القاسم وسمع
  . وهو معروف االنتامء إليهم يعقل معهم ويعقلون معه?,التي هو منها

 وال ألحد إال بوراثة لنـسب ثابـت أو لـوالء وال يقـسم املـوايل ,ال قسامة هلم به: قال
  .األسفلون

ْبن رشدا   .اًال أحفظ يف هذا اختالف: ُ
                                     

, يف القـسامة) 1669(رقـم : ومـسلم, بـاب القـسامة,  يف الديات206 − 12/203:  أخرجه البخاري)1(
  .باب القسامة
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  . وال يقتل فيه إال ببينة,من ال عصابة له ال قسامة فيه: وفيها
امن عىل :ملحمد عن ابن القاسم: الصقيل  عدم من حيلف كنكول األولياء يف رد األ
  .أولياء القاتل
ًمن التقط لقيطا فقتل بعد أن بلغ فرمى بدمه رجال: البن حبيب عن األخوين: َّالشيخ ً 

 فــإن حلــف ,ا فيحلــف مخــسني يمينًــ,ــامن عــىل املــدعى عليــه وتــرد األ,فــال يقــسم فيــه ملتقطــه
 وكــذا مــن قتــل مــن ,ً وإن نكــل ســجن أبــدا حتــى حيلــف أو يمــوت,رضب مائــة ويــسجن ســنة

َأصبغو َعبد احلكم وقاله ابن القاسم وابن نافع وابن ,املسلمني أو العرب وال عصبة له ْ َ.  
ــامن: وفيهــا  فــإن حلــف مخــسني , عليــه ردت عــىل املــدعى,إن نكــل والة الــدم عــن األ

  . برئ وإن نكل حبس حتى حيلف,ايمينً
 وأرى أن خيري األولياء يف حبـسه ,إن نكل كانت عليه الدية: وقال أشهب: اللخمي

  . أو أخذه بالدية,ا حتى حيلفًأبد
 ;عــىل القتــل  أو بــشاهد,إن نكــل والة الــدم والقــسامة بقــول املقتــول: ويف املقــدمات
  .ففيه ثالثة أقوال

 أو حيلفها عنه رجالن فـأكثر مـن ,اردها عىل املدعى عليه حيلف مخسني يمينً :لاألو
                 عـــــــن ابـــــــن القاســـــــم  َســـــــحنون روايـــــــة , وال حيلـــــــف هـــــــو معهـــــــم,والتـــــــه إن طـــــــاعوا بـــــــذلك

  .وحممد عنه
 وحيلــف ,ا حيلــف مــنهم رجــالن فــأكثر مخــسني يمينـًـ,ردهــا عــىل املــدعى علــيهم: الثـاين

ــ فــإن ,معهــم املــتهم  , وحــدهانكلــوا أو مل يوجــد غــري املــتهم مل يــربأ حتــى حيلــف مخــسني يمينً
  .َّالعتبيةقاله ابن القاسم يف 

 قالـــــه , وال يكـــــون لــــه أن يـــــستعني بأحـــــد,أن املـــــدعى عليـــــه حيلــــف وحـــــده: والثالــــث
ِّمطرف   .يف الواضحة َُ

ُقلت   . لهًقوال َّالشيخ و, ذكره ابن حارث رواية له:ُ
ْبــن رشـدوروايـة ا ــامن عــىل ;جبــت القــسامة بـشاهدين عــىل اجلــرح وإن و:ُ  ففـي رد األ
  :القاتل قوالن
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 إن نكـــل ســـجن حتـــى ,ردهـــا عـــىل املـــدعى عليـــه حيلـــف مـــا مـــات مـــن رضيب: أحـــدمها
 قالـــــه ابـــــن القاســـــم وابـــــن , وإن أقـــــر قتـــــل, فـــــإن حلـــــف رضب مائـــــة وســـــجن ســـــنة,حيلـــــف

ُاملاجشون ِ.  
زيـــةويف   يريـــد ;يـــاء عـــن القـــسامة حلـــف إن نكـــل األول,ويقـــتص منـــه يف اجلـــرح: َّاملوا

 وإن كانـت القـسامة بـشاهد عـىل ,حلف املدعى عليه أو نكل; ألن اجلـرح ثبـت بـشاهدين
ــــ,القتــــل ــــه ال يقــــتص يف ; أو نكــــلا فــــال يقــــتص مــــن اجلــــرح حلــــف القاتــــل مخــــسني يمينً  أل

  . وهو صحيح, قاله حممد,اجلراح إال بيمني وارثه
ــه يقــتص منــه:وقــد تــأول عــىل ابــن القاســم  وهــو ,اً معروفــاًواجلــرح إذا كــان جرحــ , أ

  . مل يقله ابن القاسم إال يف القسامة بشاهدين عىل اجلرح,بعيد
ـــامن عـــىل :ًوروى ابـــن القاســـم قـــوال: قـــال حممـــد ـــه إن ردت األ  مل يـــصح عنـــد غـــريه أ

 ويقــتص منــه مــن , فالعقــل علــيهم يف مــال اجلــاين خاصــة,املــدعى علــيهم يف العمــد فنكلــوا
  .اجلرح سوى العقل

ضاوروى عنه   وإن نكل حبس حتـى حيلـف , إن حلف رضب مائة ويسجن سنة:ًأ
  . وهو الصواب,وال دية فيه

ـــامن ال تـــرد عليـــه: والقـــول الثـــاين  فعـــىل هـــذا , ألن يمينـــه غمـــوس;وال حيلـــف أن األ
َأصبغو َعبد احلكم وهو قول أشهب وابن ,القول إن أقر مل يقتل ْ َ.  
  .قتل العمد قسامة ليس للنساء يف :ويف املوطأ معها
 ولـو ,اإن كان والة الدم رجلني حلف كل مـنهام مخـسة وعـرشين يمينًـ: يف املقدمات

  . مل جيز ذلك,اطاع أحدمها أن حيمل منهام أكثر من مخس وعرشين يمينً
ُقلت   .َّاملوازيةعن ابن القاسم يف  َّالشيخ هو نقل :ُ

ْبن رشدا  وهـم يف القعـدد سـواء ,ً رجـالفإن كان األوليـاء أكثـر مـن اثنـني إىل مخـسني: ُ
ككـوهنم عـرشين فتبقـى مـن   فـإن وقـع فيهـا كـرس,سمت عـىل عـددهموتشاحوا يف محلهـا قـ

امن عـرش  ,ال سـبيل لكـم إىل الـدم حتـى تـأتوا بعـرشة مـنكم حيلفـون مـا بقـي:  يقـال هلـم,األ
  . جاز عند ابن القاسم; فإن طاع اثنان فحمل اخلمسني,فإن أبوا بطل الدم كنكوهلم
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ُاملاجـشونال املغرية وأشهب وابن وق  ومـن مل حيلـف مـنهم ,ال بـد أن حيلفـوا كلهـم: ِ
ــه إن حلــف مــنهم مخــسون أجــزأهتم , وإن زاد عــددهم عــىل مخــسني,كنكولــه  فــاتفقوا عــىل أ

ت البن  ُاملاجشونورأ ه ال بد أن حيلف كـل واحـد مـنهم يمينًـ ِ  وإال مل يـستحقوا ,اا يمينًـأ
  .الدم

 فـال يـستحقه ,اً واحـدًفإن كـان ويل الـدم الـذي لـه العفـو رجـال: ًيف كتاب جمهول قاال
 فــإن ,ٍبقــسامة إال أن جيــد مــن العــصبة والعــشرية مــن يقــسم مــع ممــن يلقــاه إىل أب معــروف

ــً حلــف كــل مــنهام مخــس,اً معروفــًوجــد رجــال  , وإن وجــد أكثــر مــن رجــل,اا وعــرشين يمينً
امن عىل عـددهم  وإن ريض , مل جيـب علـيهم مل جيـز فـإن رضـوا بحمـل أكثـر ممـا,قسمت األ
ز لـه أن  وال جيـو, فـذلك جـائز ممـا بينـه وبـني مخـس وعـرشين,هو بحمل أكثر مما جيب عليه

  .,حيلف أكثر من ذلك
 فلهـام أن يـستعينا بغريمهـا مـن األوليـاء الـذين دوهنـم يف ;فإن كان أولياء الدم رجلـني

امن بينهم عىل عددهم,املرتبة ن حيمل املستعان هبم أكثر ممـا جيـب  وال جيوز أ, وتقسم األ
 جـاز مـا مل حيلـف ; وإن ريض الوليان أن حيلف كل واحد منهم أكثر مما جيب عليـه,عليهم

 جـــاز أن ; وإذا حلـــف كـــل مـــن الـــوليني مـــا جيـــب عليـــه,أحـــدمها أكثـــر مـــن مخـــسة وعـــرشين
  .لف بعض املستعان هبم أكثر من بعضحي

ـــاًوإن حلـــف أحـــدمها مخـــس ـــ ثـــم ,ا وعـــرشين يمينً امن التـــي ,اوجـــد صـــاحبه معينً  فـــاأل
 فـإن مل تقـسم بيـنهام , بل تقسم بني الوليني;حلف املستعان به ال تكون حمسوبة للمستعني

 يـزاد عليـه حتـى ,ا فحلـف مـا بقـي مـن اخلمـس والعـرشين يمينًـ,وحسبت كلهـا للمـستعني
امن التي ايستكمل نصف ما بقي من اخلمسني يمينً قالـه عبـد  ,حلف املـستعان بـه بعد األ

  .وزاد,امللك
 , ورأى أن حيلــف بغــري معــني,إال أن يكــون األول حلــف عــىل إيــاس ممــن يعينــه: قــال

ـامن عـىل املـستعني ـامن التـي حلـف املـستعان بـه حمـسوبة ,فال يزاد يشء مـن األ  وتكـون األ
  .ال تقسم بينه وبني صاحبه

 فلهــــم أن ,ر اثنــــني فــــإن كــــان الكبــــا,اً أو كبــــاراًإن كــــان أوالد املقتــــول صــــغار: وفيهــــا
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 فـإن وجـد , وإن مل يكـن إال ولـد كبـري وصـغري,يقسموا ويقتلوا وال ينتظروا بلـوغ الـصغري
ا ا مخـسني يمينًـً وإن مل يكن ممن له العفو حلفـا مجيعـ, من والة الدم حيلف معهًالكبري رجال

  .وكان للكبري أن يقتل
ينتظـر الـصغري إال أن  وال ,ا استعان بواحد من عـصبتهًفإن كان واحد: ابن احلاجب
  . فيحلف نصفها,ال يوجد حالف

 ومعــه يف درجتــه صــغري حلــف ,اًيعنــي إن كــان ويل الــدم كبــري: قــال ابــن عبــد الــسالم
 وتقـدم , وهـذا هـو املـشهور, وال ينتظـر بلـوغ الـصبي, ويستعني بمـن هـو أبعـد منـه,الكبري

  .الكالم عىل هذا املعنى
  . ال يف استعانة الويل الواحد,غرييريد املشهور يف عدم انتظار الص: ُقلت

  .اتفقوا عىل أن له أن يستعني: ارثقال ابن ح
  . لعدم استحقاقه ما حيلف عليه,نكول املعني لغو واضح: وقول ابن شاس

ْبن رشدا  أو عفـا عـن , وهـم يف القعـدد سـواء,إن نكـل بعـض األوليـاء عـن القـسامة: ُ
هذا إن :  ثالثها,لف من بقي ألخذ حقه وحي, ففي سقوط الدم والدية أو الدم;الدم قبلها

 حلــف مــن بقــي البــن القاســم ;اًا وتورعــً وإن نكــل حترجــ,نكــل عــىل وجــه العفــو عــن حقــه
ُاملاجشونمع ابن    . وأشهب وابن نافع,ِ

ا أو بنـو بنـني ً وأكـذب نفـسه أو عفـا واألوليـاء بنونـ,إن نكل بعض األولياء: اللخمي
  .ا أو بنو أعاممًأو إخوة أو أعامم

امن عىل القاتل: ال مالك وابن القاسمفق   . وليس ملن نكل أن حيلف,ترد األ
ـــــــــــــضاوملالـــــــــــــك     ويـــــــــــــستحقا حقهـــــــــــــام , كـــــــــــــان هلـــــــــــــام أن حيلفـــــــــــــا,إن بقـــــــــــــي اثنـــــــــــــان :ًأ

  .من الدية
 ;اا حيلفـه مخـسني يمينًـً وإن كـان واحـد,وينبغي أن يكون ذلـك ملـن مل ينكـل: اللخمي

  .ألن األمر عاد إىل اخلطأ
 , أو بني أعـامم أو أبعـد مـنهم مـن العـصبة,اًن كان األولياء أعاممواختلف عنه إ: قال

  . فجعل فيهم اجلواب مرة كالبنني,فنكل بعضهم
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ـــضاوقـــال  ـــه عنـــده ; ويقتلـــوا,ا أن حيلفـــواًملـــن مل ينكـــل إذا كـــانوا اثنـــني فـــصاعد: ًأ                   أل
                  إذا اســـتووا يف القعـــدد ,ك وال فـــرق بـــني ذلـــ, واألول أبـــني,ال عفــو هلـــم إال بـــاجتامع البنـــني

  .أم ال
ُقلت   . والروايتان حكامها ابن اجلالب, يف فهم تعليله إشكال:ُ
وعــىل روايــة ســقوط القــود هــل للبــاقني أن حيلفــوا ويــستحقوا حظهــم مــن الديــة : قــال

  : يتخرج عىل روايتني
ـــام, وال ديـــة,ال قـــود هلـــم :واألخـــرى ,هلـــم ذلـــك: إحـــدامها ن عـــىل املـــدعى  وتـــرد األ

  .عليهم
 , فعفا أحد الذين جيـوز هلـم العفـو,من قتل من له أولياء كثرية:  القرينان قيلوسمع

 وكـذا ,بالقسامة وغريهـا: بالقسامة? قال:  قيل له,فال يكون إىل القتل سبيل وجتب الدية
  .إن نكل أحدهم عن القسامة

 حلـف مـن بقـي ,حـرجإن نكـل عـىل وجـه التـورع والت: وقـال ابـن نـافع: َسحنونقال 
  .وهذا الذي أرى ,وكانت له الدية

ْبن رشدا  وهـم يف , والظـاهر أن مـراده أن عفـو األوليـاء, هذا إلبـاس:يف قول مالك: ُ
 فلمــن بقــي حظهــم , فــإن كــان العفــو بعــد القــسامة, يبطــل القتــل دون الديــة,القعــدد ســواء

  .من الدية
ُشيوخواختلــــف الــــ  التفــــسري لقــــول مالــــك  فحملــــه بعــــضهم عــــىل,يف قــــول ابــــن نــــافع ُ

 اً بــــل تورعــــ;ال خــــالف يف أن نكــــول الناكــــل إن مل يكــــن عــــىل وجــــه العفــــو والــــرتك: وقــــال
  . وهو األظهر, ومنهم من محله عىل اخلالف, فلمن بقي أن يقسم ويقتل,اًوحترج

 ومل يكــن ملــن , بطــل القتــل والديــة,إن كــان قبــل القــسامة:  فقــال,وفــرق ابــن القاســم
 وملــن , وإن كــان بعــدها بطــل القتــل, ويأخــذ حظــه مــن الديــة, يقــسمبقــي مــن األوليــاء أن
  .بقي حظه من الدية

ُاملاجشونوابن   يف بطـالن الديـة ,يسوي بني أن يكون العفو قبل القـسامة أو بعـدها ِ
 والنكــــول عــــىل القــــسامة عنــــد مجــــيعهم , وال يكــــون ملــــن بقــــي يشء مــــن الديــــة,بكــــل حــــال
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  .ة أقوال فهي ثالث,كالعفو سواء كل عىل مذهبه
َّدونــةومــن قــول ابــن القاســم يف امل  وتكذيبــه , أن رجــوع أحــد األوليــاء بعــد القــسامة:َ

  . كام إذا عفا أو نكل قبل القسامة, يبطل حق من بقي من األولياء;نفسه
ا ولـــه أن يـــستعني احلـــبس حتـــى حيلـــف مخـــسني يمينًـــ: فـــإن نكـــل فثالثـــة: ابـــن احلاجـــب

  .والدية واحلبس حتى حيلف أو يطول
ُاملاجشون األول حكاه ابن حارث عن ابن :ُتُقل ِ.  

ْبـن رشـدوالثاين تقـدم عـزو ا  مل تـصح عنـد , لنقـل حممـد عـن روايـة البـن القاسـم, إيـاهُ
  .غريه

ه حيلف وال يستعني عن روايـة , تقدم البن اجلالب وتقدم البن حارث:والثالث  أ
ِّمطرف َُ.  

 ,ا ولـو كثـروام مخـسني يمينًـإن اهتم بالـدم مجاعـة حلـف كـل مـنه: روى حممد: َّالشيخ
 ومـن ,ألن كل واحد عن نفـسه حيلـف إذ لعلـه الـذي كـان يقـسم عليـه: قال مع عبد امللك

  . ومن نكل سجن حتى حيلف,حلف برئ إال من رضب مائة وسجن سنة
امنه : والواضحة َّاملوازيةقال عبد امللك يف املجموعة و ولكل منهم أن يستعني يف أ

  .عصبتهالتي حيلف بمن شاء من 
  .وقاله ربيعة ومالك: ابن املواز

 فذلك هلم وال يـنقص رجـل مـنهم ,وإن كانوا كلهم من بطن واحد: قال عبد امللك
 , فحلفـوا معـه, استعان بسبعة وأربعني منهم, ولو كانوا من فخذ واحد,امن مخسني يمينً

فـسهم  ,لـف عنـه وبـاملتهم نفـسه الـذي ح,وملن حيلف بعده من املتهمني أن يستعني هبـم أ
 وال فــالن ,مــا قتلــه فــالن:  ولــيس هلــم أن جيمعــوهم يف واحــد فيقولــون,وكــذا مــع الثالــث

ــامن,وال فــالن ــامن مــع كــل واحــد , وليحلــف الثالثــة الثالثــة األ  وال بــد مــن تكريــرهم األ
  .منهم

 وإن تعـــدد , فـــإن انفـــرد املرمـــى عليـــه, والديـــة يف اخلطـــأ, العقـــل يف العمـــد:وموجبهـــا
  .واملوجب قتل
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 وال ,ال يقــسم إال عــىل رجــل واحــد: موطئــهقــال مالــك يف : فقــال ابــن حــارث وغــريه
  . ومل تعلم قسامة قط كانت إال عىل رجل واحد,يقتل غريه

  وكـذا كـان يف الـدم األول,يقتل اجلامعة بالقسامة:  أن املغرية يقول:والبن عبدوس
ام معاوية وعيل   .ٍّحتى كانت أ
                 ال يقــــسم إال عــــىل واحــــد : لقاســــم يف املجموعــــة روى ابــــن ا:قــــال البــــاجي والــــصقيل

  .بكل حال
 ثـم ال يقتلـون إال ,إن شـاءوا أقـسموا عـىل واحـد أو عـىل اثنـني أو أكثـر: وقال أشهب

  .ا ممن أدخلوه يف قسامتهمًواحد
ُقلت   .قول ثالث فيام حكاه ابن حارث َسحنون ول:ُ
 وقـــام بـــذلك , عـــىل رجـــل قتلـــوه هبـــااختلفـــوا يف ثالثـــة احتملـــوا صـــخرة رموهـــا: قـــال

  .شاهد واحد
 ,عـــىل مجـــيعهم: َســـحنون وقـــال ,ال يقـــسم إال عـــىل رجـــل واحـــد: فقـــال ابـــن القاســـم

 إنــام ذلــك إن رضبــوه ;ولــيس هــذا مــن العمــد الــذي ال يقتــل فيــه بالقــسامة إال رجــل واحــد
  . واحد هذا ال يقسم فيه إال عىل, وآخر عىل الظهر, وآخر عىل البطن,واحد عىل الرأس

 قالـــه حممـــد وابـــن ,م وعـــىل األول يقـــسمون ملـــات مـــن رضبـــه ال مـــن رضهبـــ:البـــاجي
  . وابن حبيب عن ابن القاسم,عبدوس

ـــا قتلتـــه:  فقـــال رجـــل,مـــن قـــدم للقتـــل بقـــسامة:  عيـــسى ابـــن القاســـموســـمع  فقـــال ,أ
لـون  بل واحد فيقت; وال أخذ به مل يقتله اثنان, واآلخر بإقراره,يقتل هذا بالقسامة: ربيعة

  . ويرتكون اآلخر,أحدمها
ْبن رشدا َأصـبغو َعبد احلكـم وابن , عن مالكُ ْ  , مثـل قـول ربيعـة حكـاه حممـد عـنهم,َ

  . مثل قوله يف السامع,وعن ابن القاسم
                  , ومــــــرة بغــــــري قــــــسامة, مــــــرة بقــــــسامة: فقــــــال ابــــــن القاســــــم,وإذا قتــــــل املقــــــر: حممــــــد
كر األول   .وأ
َأصــبغ ْ ــه كانــت للمقتــول حيــاة,ختالفوقيــل لــيس بــا: َ  والثــاين عــىل , واألول عــىل أ
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:  وإنـام وجبـت القـسامة عـىل غـري املقـر بـشاهدين عـىل اجلـرح أو بقـول املقتـول;أهنا مل تكـن
  .يقسمون عىل ذلك إن كانت حياة: ا لقوله يف رسم العتق بعد هذ,دمي عند فالن

 ,ا فيمــوتًحمــل جمروحــ ف,ً يف نفــر جرحــوا رجــال:حييــىَســامع ويف رســم الــصربة مــن 
واحــد مــنهم حتــى يقــسموا   مل يقتــل, أهنــم لــو أقــروا أمجعــون بقتلــه,فتجــب القــسامة علــيهم
 , وسـائرهم بـاإلقرار,ا بالقسامةً فيقتلونه وليس هلم أن يقتلوا واحد,عىل أهيم أحبوا فقط

غـريه  وال يقـسموا عـىل , مل يقتلوه حتى يقـسموا عليـه,وكذا إن مل يقر منهم إال واحد: قال
 , فيقتلونـه كـام لـو مل يقـروا, ليس هلم أن يقسموا إال عىل واحد مـنهم,ويقتلوا املقر بإقراره

                  أو ,وجبــــــت علــــــيهم القــــــسامةكــــــان املقــــــر بالقتــــــل ممــــــن : فــــــسواء عــــــىل قــــــول ابــــــن القاســــــم
  .من غريهم

 وفـــرق , وقالـــه املغـــرية يف املجموعـــة, ومـــن ذكـــر معـــه,وكـــذلك قـــول ربيعـــة ومالـــك
 إن كـــان املقـــر بالقتـــل ممـــن وجبـــت عليـــه : ومـــن قـــال بقولـــه, فاختـــار قـــول املغـــرية,َســـحنون
  .القسامة

 كــام ,ا بالقتــل قتلــوا كلهــمً فــإذا أقــروا مجيعــ,لــيس قــول ابــن القاســم هنــا بــيشء: وقــال
رًا قتلوا مجيعً وكذا إن أقروا إال واحد,قال املغرية  وقتلـوه , وأقـسموا عـىل املنكـر,ا باإلقرا
ــه قتلــه قــتال, ولــو مل يكــن للمقتــول حيــاة,واإن شــاء  قتــل بغــري قــسامة ,اً جمهــزً فــأقر القاتــل أ
 , غـــريهم أو مــن,كــان املقـــر بالقتــل ممــن وجبـــت عليــه القـــسامة بــشاهد عــىل القتـــل− اًاتفاقــ

  .والفرق بني املوضعني بني
ــه قتــل رجــال ــه جــ, ال يقبــل رجوعــه,اً جمهــزً قــتالًأال تــرى أن مــن أقــر أ رح  ومــن أقــر أ

ـه يقـول; ثم رجع عن إقـراره يقبـل رجوعـه, ومات من جرحه,اًفالن ـه :  أل كنـت ظننـت أ
ه مل يمت منه,مات من جرحي   . وقبول رجوعه يف هذا املوضع رواه حممد, ثم حتققت أ

َأصــــبغ البــــن حبيــــب عــــن :َّالــــشيخ ْ  فــــسجن , فأخــــذ أحــــدهم,اًمــــن رمــــى بدمــــه نفــــر: َ
ــــــــاء بقــــــــاءه ح,وتغيــــــــب البــــــــاقون                   مــــــــن غــــــــاب فتختــــــــاروا مــــــــن تــــــــى جيــــــــدوا وطلــــــــب األولي

  .يقسمون عليه
ى بـه قـدر مـا , وإمـا أطلقتمـوين,إمـا أقـسمتم عـيل: وقال املسجون  فـذلك هلـم ويـستأ
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:  ومل جيـدوا قيـل للـوالة, فـإن تـم التلـوم,ويتلـوم هلـم يف ذلـك , ويرجى الظفر هبم,يطلبون
دتم مـــن البـــاقني إال رضب مائـــة  ثـــم لـــيس لكـــم عـــىل مـــن وجـــ,اقـــسموا عـــىل هـــذا واقتلـــوه

  . فإن نكل سجن حتى حيلف,ا وأن حيلف مخسني يمينً,وسجن سنة
 , ثــم هلــم القــسامة عــىل مــن شــاءوا مــن البــاقني,وهلــم صــلح املــسجون عــىل مــال: قــال

  .ويسجن املصالح سنة بعد رضبه مائة
زيـــةقـــال عـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب يف  أو  صـــخرة يف ثالثـــة محلـــوا: واملجموعـــة َّاملوا

  .خشبة رضبوا هبا رأس رجل
ام أو ألقوها: َّاملوازيةقال يف   أن يقـسموا  لـيس ألوليائـه,اًعليه فامت بعد أن عاش أ

  .ويقتلوا إال عىل واحد
  .كام لو أجافه كل واحد جائفة: قال أشهب

ُقلت  قول أشهب هذا خالف ما تقدم له من ختيري األولياء يف احللف عىل أكثر من :ُ
  .إنام حرص هنا يف الواحد املجموع من احللف مع القتل فتأمله: قالواحد إال أن ي

رضبنـي فـالن وفـالن وفـالن وفـالن : إن قـال:  قـال مالـك,َّاملوازيـةومن املجموعة و
فذ مقاتيل مل يقسموا إال عليهمنهم   . أ

زيـــةقـــال يف   , قالـــه مالـــك وعبـــد امللـــك,ولـــيس عـــىل البـــاقني رضب وال ســـجن: َّاملوا
َأصـــبغو كـــمَعبـــد احلوابـــن  ْ فـــالن طعننـــي :  فـــيمن قـــال,حييـــى ابـــن القاســـمَســـامع  ومثلـــه يف ,َ
 , مـن فعلهـم أمـوت, وخنقنـي فـالن, وأوضـحني فـالن, وفـالن رضبنـي بالـسيف,بالرمح
فـذ مقاتلـه , دون أصحابهاًإن مل يرم بدمه واحد: قال  نظر ملا جرحـه بـه كـل واحـد فـيمن أ

فذها أكثر من واح,منهم أقسموا عليه   .د أقسموا عىل من أحبوا منهم فإن أ
 فلــيس هلــم ,أقــسموا عــىل فــالن: إن قــال هلــم: قــال ابــن القاســم يف املجموعــة: َّالــشيخ

  .أن يقسموا عىل غريه لعلمهم بأشد ذلك عليه
ُقلت ْبن رشد ومل يزد فيه ا,حييىَسامع  ومثله :ُ   .ًشيئا ُ
الذي يقـع يف القلـب  ف, إن قال ذلك يف اخلطأ: عن ابن القاسم يف املجموعة:َّالشيخ

  . ثم إن محل ثلثه حظ من عافاه سقط عنه, وليقسموا عىل مجيعهم,أن ال يقبل منه



 

 

168

168

إن أقـــسموا : حييـــى هـــو وأشـــهبَســـامع  ويف ,قـــال ابـــن القاســـم يف املجموعـــة: َّالـــشيخ
 وزعمـوا أن جرحـه , وأن يقسموا عىل غريه منهم, ثم أرادوا تركه,عىل واحد من اجلامعة

ــه شــبه هلــم أوال,شــهدكــان عــىل ولــيهم أ  إن تركــوه , فلــيس ذلــك هلــم يف الثــاين واألول,ً وأ
ا ً وإن انتقلـوا للثـاين غـضب, فلـيس هلـم قتـل األول, وإبـراء لـألول,عىل أن اآلخر صـاحبهم

  . فلهم قتل األول بقاسمتهم, ومل يربئوا األول,ا يف تركهم لهً وندم,عليه
ألهنـــم يف العمـــد لـــو أقـــسموا عـــىل :  قـــال,وفـــرق ابـــن القاســـم فيهـــا بـــني العمـــد واخلطـــأ

 فهــــذا الــــذي قــــصدوه بالقــــسم عليــــه ال حجــــة لــــه أن , مل جيــــب الــــدم عــــىل مجــــيعهم,مجــــيعهم
ه يقال له: يقول ال منفعة لـك هنـا هـم إن أقـسموا عـىل : ال تقسموا عيل دون أصحايب; أل

ن ا بالقـسم عليـه كانـت لـه احلجـة أًمجاعتكم وجب هلـم دمـك ويف اخلطـأ إن قـصدوا واحـد
ه يقول;يمنعهم   . والدية عىل قبائلنا,اًالرضب منا مجيع:  أل

ُقلــت  إنــام ; وأن الــسؤال, إنــام يتقــرر هــذا عــىل القــول أن ال يقتــل بالقــسامة إال واحــد:ُ
 وإن كان السؤال عـن , وتعميمه يف اخلطأ,هو عىل ختصيص لفظ احللف بواحد يف العمد

 وهـو الغـرم مل , وتعمـيم يف اخلطـأ,د وهو القتل بواحد يف العم,ختصيص موجب القسامة
 وهـــــو الديـــــة , إال بزيـــــادة إمكـــــان التوزيـــــع عـــــىل اجلميـــــع يف موجـــــب اخلطـــــأ,يـــــتم اجلـــــواب

  .واستحالته يف القتل
 وجــوب ديــة عــىل ,يلــزم عــىل قــول املغــرية يقتــل أزيــد مــن واحــد بالقــسامة: فــإن قيــل

                 ديــة د بأزيــد مــن ال وعقــل الواحــ, رد بــأن قتــل اجلامعــة بالواحــد مــرشوع,عاقلــة كــل واحــد
  .مل يرد

 , ولكنه ال يعم مجيع الصور غري بني,وقول ابن عبد السالم يف فرق ابن القاسم بني
 وقــد , وذكــر ابــن احلاجــب هنــا مــسألة مــن أقــر بقتــل خطــأ,وحقــه أن يبــني مــا يبطــل عمومــه

  .تقدمت
  :فيها أربع روايات: قال يف اجلالب

  . عىل عاقلتهال يشء عليه وال: األوىل
  .يقسم والة الدم ويستحقون الدية عىل عاقلته: والثانية
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  .أن كل الدية يف ماله: والثالثة
بعة   . فام أصابه غرمه وما أصاهبا سقط,فضمها عليه وعىل عاقلته: والرا
ه قتله خطأ: وفيها  فال يثبت ذلك مـن إقـراره إال ;إن شهد شاهد عىل إقرار القاتل أ
 هــــذا حيلــــف معــــه ,ينئــــذ معهــــام بخــــالف شــــاهد عــــىل إقــــراره بــــدين فيقــــسموا ح,بــــشاهدين

  .ويستحق حقه
 أخـذت الديـة مـن , إنه لو مل يرجع عن إقـراره,من قال يف املقر بقتل اخلطأ: اللخمي

 وعــــىل القـــول إهنـــا عـــىل العاقلــــة , ثـــم رجـــع, فهـــو عنـــد اجلحـــود كمــــن اعـــرتف بـــدين,مالـــه
 ولــو شــهد واحــد عــىل قــول , تــسقط قبــل أدائهــا,بقــسامة يــصري كــشاهد رجــع عــن شــهادته

  . قتلهاًاملقتول أن فالن
ال جيـوز عــىل : وغــريه َعبــد احلكـم وقـال ابـن ,يقـسم معــه: فقـال حممـد عــن عبـد امللــك

ألن امليت كشاهد فال يثبت :  قال,َّالعتبية وقاله ابن القاسم يف ,قول املقتول إال شاهدان
  .قوله إال بشاهدين

  .وبه قال حممد: الصقيل
ُقلـــت ْبـــن رشـــد قـــال فيـــه ا,َســـحنونهـــو ســـامعه  َّالعتبيـــة مـــا نقلـــه عـــن :ُ   ال إشـــكال فيـــه : ُ
  .وال خالف
ُقلت   . يف عدم اطالعه عىل قول عبد امللك بعد عن مقامه يف احلفظ:ُ
ــه قتــل فالنــ:وفيهــا  وشــهد آخــر عــىل إقــرار القاتــل , خطــأاً لــو شــهد رجــل عــىل رجــل أ

  .القسامة فال جيب عىل العاقلة بذلك يشء إال ب;بذلك
  .ال تضم الشهادتان ولألولياء أن يقسموا مع شهادة من عاين القتل: اللخمي
ْيب زمنَنيقال ابن أ: عياض َ   .ن مع شهادة من شهد بمعاينة القتلإنام يقسمو: َ

بـه , ويأخذوا الدية مـن مالـه,هلم أن يقسموا مع شهادة اإلقرار: وقال غريه  ويف جوا
ـــه ســـأله عـــن ;إشـــكال عـــن الـــسؤال  ,شـــاهد واحـــد عـــىل اإلقـــرار مـــع آخـــر عـــىل املعاينـــة أل

  . ومتام شهادة اإلقرار منفردة,فأجابه عىل انفراده بشاهد املعاينة
ْيب زمنَـــنيقـــال ابـــن أ َ بـــ: َ  قـــال , وبـــني املختـــرصين فيهـــا خـــالف,اا بينًـــًمل يعطنـــا فيهـــا جوا
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  .جائزةالشهادة :  وقال بعضهم,ال جيب عىل العاقلة بذلك يشء إال بالقسامة: بعضهم
 وهــو خطــأ ألهنــا يف اإلقــرار باخلطــأ شــهادة ,ظــاهر هــذا تلفيقهــا دون قــسامة: عيــاض

 وهــذا عــىل , وألن املقــر يف اخلطــأ شــاهد عــىل العاقلــة,عــىل شــهادة واحــد يف النقــل ال جيــوز
لــــه يف كتــــاب الــــصلح مــــن ,أن الديــــة يف إقــــرار اخلطــــأ عــــىل العاقلــــة بقــــسامة  وهــــو أحــــد أقوا

َّدونةامل   . فعىل أهنا عىل غري العاقلة يصلح تلفيق الشهادتني,الم عىل ذلك وتقدم الك,َ
 , أو خطـأًعمـدا عـىل جـرح ًا عـدالً ولكن من أقـام شـاهد, ال قسامة يف اجلراح:وفيها

  . ويأخذ العقل يف اخلطأ, ويقتص يف العمد,ا واحدةفليحلف معه يمينً
كلمـت : ل? قـال وليـست بـام,مل قـال مالـك ذلـك يف جـراح العمـد: قيل البن القاسـم

حلاجـب  ومـن لفـظ ابـن ا,ًشيئاإنه ليشء استحسناه وما سمعت فيه :  فقال,ا يف ذلكًمالك
  .يف املسألة

 فجـــوز ابـــن عبـــد الـــسالم ,إنـــه لـــيشء استحـــسناه: وقـــال مالـــك حـــني استـــشكل العمـــد
ه مبني للفاعل   . واملستشكل مالك,ضبط استشكل عىل أ

ُقلــــــت ــــــه مبنــــــي ملــــــا مل يــــــسم فاعلــــــه  واأل, وهــــــو بعيــــــد ال موجــــــب الرتكابــــــه:ُ ظهــــــر أ
 وتقــــدم ذكــــر اخلــــالف يف , وهــــو أســــد بــــن الفــــرات, هــــو ســــائل ابــــن القاســــم,واملستــــشكل

 ; فـإن نكـل,بـه حلـف اجلـارح  وعىل احللف معه إن نكل مـن قـام,الشاهد الواحد يف ذلك
  .حبس حتى حيلف: قال ابن القاسم

ال احلـبس أطلـق وعـزوه إن طـ: ينقطع وتقدم نقـل اجلـالب: وقيل: عن حممد َّالشيخ
  .ابن عبد السالم البن القاسم ال أعرفه

 والتــه , قــال مالــك يف نــرصاين قــام عــىل قتلــه شــاهد واحــد عــدل مــسلم حيلــف:وفيهــا
نيً ويــستحقون الديــة عــىل قاتلــه مــسلام,ا واحــدةيمينًــ  ومثلــه يف رســم أوىص ,ا كــان أو نــرصا
  .دياتأشهب يف الَسامع  ومن ,عيسى من اجلناياتَسامع من 

 وهـــو قـــول ,دم النـــرصاين ال يـــستحق بالـــشاهد واليمـــني: رشـــد وقيـــل: َســـحنونابـــن 
 هــــو أن حيلــــف أوليــــاؤه مــــع :وفيــــه قــــول ثالــــث ,حييــــى يف الــــدياتَســــامع  وظــــاهر ,أشــــهب

  . وهو قول املغرية, ويستحقون ديته,اشاهدهم مخسني يمينً



אא 

 

171

171

ــــه يــــس: مــــن روايــــة حممــــد بــــن حييــــى الــــسبائي,َّدنيــــةوملالــــك يف امل  ,تحقه بغــــري يمــــني أ
  .وتقدم نقل كالم ابن زرقون يف هذا ويف العبد

 ففــي املــرأة ,دمــي عنــد فــالن:  وقالــت,اًا ميتــ فألقــت جنينًــ, إن رضبــت امــرأة:وفيهــا
ــــه كجــــرح مــــن جراحهــــا; وال يشء يف اجلنــــني إال ببينــــة تثبــــت,القــــسامة  وال قــــسامة يف , أل

ــ فيحلــف وال,أو شــاهد عــدل اجلــرح وال يثبــت إال ببينــة ا واحــدة ويــستحقون تــه معــه يمينً
  .ديته

ه قتله يريد حيلف كل واحد ممن يرث الغرة يمينً:الصقيل   .ا أ
 ثم مـات ففـي ,اً فاستهل صارخادمي عند فالن فخرج جنينها حي:  إن قالت:وفيها

ـــ:  ألهنـــا لـــو قالـــت; وال قـــسامة يف الولـــد,األم القـــسامة   ا معـــي مل يكـــن يف ًقتلنـــي وقتـــل فالن
  .مةفالن قسا

 وال , وال لزوجهـــا إن كـــان أبـــاه,إذ ال جيـــوز شـــهادهتا لنفـــسها: َّاملوازيـــة قـــال يف :الـــصقيل
  .إلخوته إن كانوا ولدها

 بنـاء عـىل أن ,قـوال أشـهب وابـن القاسـم: ا معـيًوقتل فالن: ويف القسامة يف فالن بقوهلا
ْبــن رشــد وال,قــول املــرأة لــوث أو ال دمــي عنــد : قــالمــن : حييــىَســامع  يف رســم أول عبــد مــن ُ

 , ثــم دمــى عــىل غــريه,ً ولــو رمــى رجــال,اًفــالن أو فــالن عــىل وجــه الــشك تدميتــه ســاقطة اتفاقــ
  . ثم دمى عليه مع غريه, أو برأ بعض من دمى عليهم أو دمى عىل رجل,ًوأبرأ األخري أوال
 ثــم دمــي عــىل رجــل ثــم ففــي ,اًال أدري ألين كنــت ســكران: مــن بــك? فقــال: أو قيــل لــه
َسامع  هــذا يف تدميتــه عــىل رجــل عليــه مــع غــريه لــ: ثالثهــا,تــه يف اجلميــع وصــحتهابطــالن تدمي

ُاملاجشون وابن ,حييى ابن القاسم مع أشهب َأصبغو ِ ْ   . وأظهرها األول,َ
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  ])1(كتاب اجلنايات[
  ]باب البغي[

 وهـــو االمتنـــاع مـــن طاعـــة مـــن ثبتـــت إمامتـــه يف غـــري معـــصية ,منهـــا البغـــي: اجلنايـــات
  .)2( تأوالبمبايعته ولو

                                     
البغــــي والــــردة والزنــــا والقــــذف َّالــــشيخ  قــــال غــــري ,كتــــاب اجلنايــــات املوجبــــة للعقوبــــات: َّالرصــــاع قـــال )1(

بة والرشب   .والرسقة واحلرا
  . ها البغي ثم ذكر بقيتها اجلنايات من:طَّالشيخ وقال 
ُقلت  واألوىل أن مجعـه , ألن مفـرده بالتـاء فيـصح مجعـه;اجلنايات مجـع جنايـة وصـح اجلمـع يف املـصدر :ُ

واعه  ألن التاء التي يف اجلناية مبنـي عليهـا املـصدر فتعريفهـا بـاق عـىل الداللـة عـىل القليـل ;الختالف أ
 ويمكـن أن يقـال ,امة املشرتكة بني مـا ذكرنـا مـن األقـسام تعريف اجلناية الع:َّالشيخ ومل يذكر ,والكثري

  . فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي:يف تعريفها
َّدونـة  قـد تـرجم يف امل:)فإن قلـت( ـه عـرف ذلـك بقولـه:َّالـشيخ ونقـل عـن ,بكتـاب اجلنايـاتَ إتـالف :  أ

 وترمجتـه هنـا وترمجـة غـريه هـي ,صص ذلك بام ذكر فخ, غري مأذون له يف الترصفًا أو ماالًذي رق دم
  . أعم مما عرف به

َّدونة ترمجة امل: )قلت(  , بل اجلناية املوجبة للعقوبات;لقب عىل جنايات العبيد وليس املراد هنا ذلكَ
  . فلذلك عرفها بام خيصها;وهي مغايرة جلناية العبيد

  .  هال عرف األعم من اجلناية واألخص منها:)فإن قلت(
 إنـــام هـــو إذا كـــان عمـــوم وخـــصوص حقيقتـــني رشعيتـــني كـــالبيع األعـــم ,الغالـــب يف فعلـــه ذلـــك :ُلـــتُق

 ألن اجلنايـــات املوجبـــة للعقوبـــة هـــي ;واألخـــص وهـــذان حقيقتـــان بيـــنهام عمـــوم وخـــصوص مـــن وجـــه
ه لقب عليها فيجتمعان يف العبـد; وإن مل يقيدها,املذكورة هنا واملرتجم عليها فيها جنايات العبيد   أل

 وال خيفى مـا ختـتص بـه , العبيدخطأ وختتص جناية العبيد ب,إذا حارب ويصدق عليه كل من اجلنايتني
  .األخرى واهللا سبحانه أعلم وبه التوفيق

 فبغــى عليــه ويف الــرشع صــري : قــال,البغــي يف اللغــة هــو العــدا أو طلبــه) االمتنــاع: (قولــه: َّالرصــاع قــال )2(
  .عة اجلنس االمتناع من الطا:َّالشيخ
  .كاالمتناع من امتثال أمر من إمام أو غريه) من طاعة: (قوله
 وعمـم يف انعقـاد اإلمامـة ,ا فخـرج بـه مـن مل تنعقـد لـه إمامـةً أي انعقـدت رشعـ)من ثبتت إمامته( :قوله

 ولو من رجل وفيه ما هـو معلـوم والـصحيح صـحة انعقـاد ذلـك برجـل مـن ,بأي يشء تنعقد به ظاهره
= 
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هــو اخلــروج عــن طاعــة اإلمــام مغالبــة تعقــب باختــصاصه بمــن : وقــول ابــن احلاجــب
 وبـــإطالق , أهـــل الـــشامٌّ ولـــذا قاتـــل عـــيل,دخـــل يف طاعتـــه دون مـــن امتنـــع منهـــا وهـــم بغـــاة

 وجيــاب بـــأن مــراده بـــاخلروج , ولــيس هـــو يف املعــصية بقيـــاس,طاعتــه يف املعــصية وغريهـــا
 ,]89: األعــــــراف[ ﴾ _ ` f e d c b a ^﴿: عــــــدم التلــــــبس كقولــــــه تعــــــاىل

ــــــه مــــــن حيــــــث أمــــــره باملعــــــصية غــــــري إمــــــام  وحكــــــم ثبــــــوت اإلمامــــــة يف علــــــم الكــــــالم ,وبأ
 العتقاده حقيقة قتاله اإلمام واجب كأيب بكـر يف ; فاملتأول من كان فعله ذلك,واحلديث

  . وعيل يف أهل الشام,مانعي الزكاة
 ولــو كــانوا ذوي ,متنــع أهــل البغــيإذا ا: البــن حبيــب عــن مالــك وأصــحابه: َّالــشيخ

 وتأويـــل مل ينبـــغ لإلمـــام واملـــسلمني أن يـــدعوا اخلـــروج علـــيهم حتـــى يـــردوهم إىل ,بـــصائر
 =                                     

  . انظره واهللا أعلم,لك يدخل فيه انعقاد اإلمامة لرجلني متباعدي األصقاع وكذ,أهل احلل والعقد
 ويف غـري ,أخرج به إذا أمره اإلمام بمعصية فإن من امتنـع مـن طاعتـه غـري بـاغ) يف غري معصية: (قولهو

  .معصية إما حال أو يتعلق باالمتناع
  .اً ال يسمى بغي فإنه, أخرج به االمتناع من طاعته من غري مغالبة)بمغالبة( :قوله
 االمتنـــاع بمغالبـــة يف كـــل حالـــة بغـــري تأويـــل أو بتأويـــل : وهـــو عطـــف عـــىل مقـــدر أي)ولـــو تـــأوال( :قولـــه

 وقول ابن احلاجب هو اخلـروج عـن طاعـة اإلمـام :قال ثم ,ليدخل فيه بغاة الشام والبرصة واحلرورية
ن طاعتــه فــال يــدخل يف  وأمــا مــن امتنــع مــ, ثــم خــرج,مغالبــة متعقــب باختــصاصه بمــن دخــل يف طاعتــه

ــــه بــــاغ هــــذا معنــــى مــــا ذكــــر                      إن عــــدنا : وأجــــاب بــــأن مــــراده بــــاخلروج عــــدم التــــأيس لقولــــه,حــــده مــــع أ
  . يف ملتكم

 وتعقــب بــإطالق الطاعــة ظــاهره يف معــصية أو : قــال,وهــذا فيــه تــسامح يف التعريــف ال خيفــى: )قلــت(
ــه إذا أمــر ,رتاض عــىل طــردها هــذا اعــًغريهــا وال يــسمى يف املعــصية بغيــ  واألول عــىل عكــسه وأجــاب بأ

  . باملعصية فهو غري إمام
ويف هــذا بحــث ال خيفــى فــإن معــصيته ال توجــب عــزل اإلمامــة وإنــام يوجــب عزهلــا ردتــه عــىل : )قلــت(

ــــه أثبــــت اإلمامــــة مــــع ; يف غــــري معــــصية: ويلــــزم عــــىل مــــا ذكــــر أن يــــستغني يف حــــده عــــن قولــــه,أصــــلنا  أل
 ومـن ثبـت بغيـه املـذكور ,أن يزيد أو نائب اإلمام كام أشار إليه ابـن عبـد الـسالمَّالشيخ  وحق ,املعصية

 وهنـــا مـــسائل حيتـــاج إليهـــا واهللا ســـبحانه املوفـــق للـــصواب ال رب غـــريه وال معبـــود ,جـــاز قتالـــه وقتلـــه
ه   .سوا
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  . عىل إمام من أراد إزالة ما بيده ولو قام,احلق وحكم اإلسالم
إن كــان مثــل عمــر بــن عبــد : روى عيــسى عــن ابــن القاســم عــن مالــك: فقــال الــصقيل

 , ومـا يـراد منـه, وأمـا غـريه فـال ودعـه, والقيـام معـه,ذب عنـه وجـب عـىل النـاس الـ,العزيز
  . ثم ينتقم من كليهام,ينتقم اهللا من ظامل بظامل
 ونحــوه ,الــصواب عــدم الــدخول يف الفتنــة:  قــال حييــى بــن حييــى,ويف طــرر ابــن عــات

 وحممـــد بـــن عجـــالن , ومل خيـــرج مالـــك يـــوم خـــرج ابـــن هرمـــز,حكـــي عـــن أصـــحاب مالـــك
دلس إليكأ:  قلت ملالك(: قال  عندنا رجـال مـن أهـل الفـضل ,ا رسول من ملكي باأل

 وقـد نفـذت ,يكرههم اإلمام عيل من أهل اإلسالم يرون بقرى قوي أهلهـا مـن الـسلطان
  . ملا يرى يف تزويدهم عيل وما هلم تبني)اًأزوادهم وجيدون فيها طعام

  .ناصح وإين لك ,كف عني:  فأعاد الكالم فقال,ما أتكلم يف هذا بيشء: قال
 ولـــو كـــانوا متـــأولني مـــن ,وظـــاهر مـــن الواضـــحة إذا امتنـــع أهـــل البغـــي: ويف النـــوادر
 وإرســـال املـــاء , وقطـــع املـــري واملـــاء عـــنهم, فلـــه فـــيهم مـــن رمـــي املجـــانيق,اإلمـــام العـــدل

 وال يــرميهم بالنــار إال , ولــو كــان فــيهم النــساء والذريــة, فيغــرقهم مــا لــه يف الكفــار,علــيهم
  .وال ذريةيكون فيهم نساء  أن

 وإن , وقــد انقطعــت احلــرب فــال يقتــل,إن أرس مــن اخلــوارج أســري: قــال عبــد امللــك
 , ولـــو كـــانوا مجاعـــة إذا خـــاف أن يكـــون مـــنهم رضر, فلإلمـــام قتلـــه,كانـــت احلـــرب قائمـــة

  .َسحنون وقاله , واتباع املنهزم,وعىل هذا جيري حكم التذفيف عىل اجلريح
 أن ال يتبـــع : طالـــب يف بعـــض مـــن حاربـــهنـــادى منـــادي عـــيل بـــن أيب: قـــال ابـــن حبيـــب

 فــأمر باتبــاع , ثــم كــان مــوطن آخــر يف غــريهم, وال يقتــل أســري,مــدبر وال جيهــز عــىل جــريح
  .إلجهاز عىل اجلريح فعوتب يف ذلك وا, وقتل األسري,املدبر

  . واألولون مل تكن هلم فئة,هؤالء هلم فئة ينحازون إليها: فقال
ُقلـــــت ـــــه مل يتبـــــع : طب ســـــري عـــــيل بـــــن أيب طالـــــب  ونحـــــوه مـــــا ذكـــــره بعـــــض أربـــــا:ُ أ

 وال إمـام يرجعـون , ألهنـم مل تكـن هلـم فئـة; وال ذفـف عـىل اجلرحـى,املنهزمني يوم اجلمـل
  .ا وفئةً ألن هلم إمام; واتبع املنهزمني يوم صفني,إليه
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بتــه ,ال بــأس أن يقتــل الرجــل يف قتــاهلم أخــاه: َســحنون عــن كتــاب ابــن :َّالــشيخ  وقرا
 مثـل , وكـذا األب الكـافر,ًعمـدا فال أحب قتلـه ت, فأما األب وحده,مبارزة وغري ,مبارزة

َأصبغ وقال ,اخلارجي ْ   .يقتل فيها أباه وأخاه: َ
مــا أصــاب اإلمــام مــن عــسكر أهــل البغــي :  قــال عبــد امللــك: عــن ابــن حبيــب:َّالــشيخ

 عـىل  فال بأس أن يستعني بـه اإلمـام ومـن معـه, فإن كانت هلم فئة قائمة,من كراع وسالح
 وغـــري الـــسالح والكـــراع توقـــف , فـــإذا زالـــت احلـــرب رد ألهلـــه, إن احتـــاجوا إليـــه,قتـــاهلم

   وكـذا فعـل , رد كـل واحـد مـن سـالح وغريهـا, وإن مل تكن هلم فئـة قائمـة,حتى ترد إليهم
  .طعيل 

ُاملاجـشون عن ابـن , عن ابن حبيب:َّالشيخ َأصـبغو ِ ْ  ,إذا وضـعت احلـرب أوزارهـا: َ
 وكـل , كاخلوارج وضعت عنهم الـدماء,ي ممن خرج عىل تأويل القرآنفإن كان أهل البغ
  .وجد من مال يعرف بعينه يأخذه ربهما أصابوه إال ما 

َأصـبغ فـيام علمـت إال ,اًكـذا قـال مالـك وأصـحابه مجيعـ: وقال ابن حـارث ْ  فـإن ابـن ,َ
ــه إنــام يطــرح عــنهم عقوبــة اإلمــام فقــط: حبيــب ذكــر عنــه ائم  وحــق الــويل يف القــصاص قــ,أ

  . ومل يقله غريه من أصحاب مالك, يقتل بمن قتل,عليه
 فـاحلكم ,وأما أهل العـصبية أو أهـل خـالف بـال تأويـل: ً عمن ذكر أوال:َّالشيخقال 

 واخلــوارج إذا خرجــوا , ويف آخــر جهادهــا,اً كــان أو فائتــً ورد املــال قــائام,فــيهم القــصاص
 ويؤخــذ مــنهم مــا ,لــدماء عــنهم وضــعت ا, ثــم تــابوا ورجعــوا,فأصــابوا الــدماء واألمــوال

ـــــدهيم مـــــن مـــــال بعينـــــه  وإن كـــــانوا أمليـــــاء; ألهنـــــم , ومـــــا اســـــتهلكوه مل يتبعـــــوا بـــــه,وجـــــد بأ
  . ال يوضع عنهم من حقوق الناس يشء,متأولون بخالف املحاربني

  .ا أو أقاموا حق, أو أخذوا زكاة,اًإن وىل البغاة قاضي: ابن شاس
  .ينفذ ذلك كله: فقال األخوان

  .ال جيوز بحال: ابن القاسموقال 
َأصبغوعن  ْ   . ونحوه البن احلاجب,القوالن َ

َّدونـــة ونـــص يف امل,ظـــاهر املـــذهب إمـــضاء ذلـــك: قـــال ابـــن عبـــد الـــسالم عـــىل أن مـــا  َ
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  .أخذوه من الزكاة جيزئ عن أرباهبا
ُقلت   . والنظر يف أحكامهم, للشيخ يف ترمجة نصها يف عزل القضاة:ُ

ِّمطـــرقـــال : قــال ابـــن حبيـــب ال ينفـــذ حتـــى يثبـــت أصـــل احلـــق : يف أحكـــام اخلــوارج فَُ
 ذكـروا أسـامءهم , ويذكروا شهادة أهل العدل مـنهم, فأما أحكام جمهولة,ببينة فيحكم به
َأصبغوقال  , فهي مردودة;أو مل يذكروا ْ   .عن ابن القاسم مثله َ

َأصبغقال  ْ   .أرى أقضيتهم كقضاة السوء فيام ذكرنا: َ
ِّمطرفاسم والقوقول ابن : قال ابن حبيب   .أحب إيل َُ
 ويـــويل , ويغلـــب عـــىل بعـــض الكـــور,يف الرجـــل خيـــالف عـــىل اإلمـــام: وقـــال األخـــوان

 ولـه , ال اختالف فيـهاً إال خطئًإن كان عدال:  ثم يظهر عليه أقضية ماضية,ا فيقيضًقاضي
 وضـع , إن قاتـل مـع املتـأولني أهـل الذمـة: وظـاهره عـن الواضـحة,يف فصل قتال العـصبة

  . وردوا إىل ذمتهم,ما وضع عنهمعنهم 
 فهـو نقـض لعهـدهم يوجـب , لإلمـام العـدل;وإن قاتلوا مع أهل العصبية املخالفني

 مل ; وخــافوا جــوره واســتعانوا بأهــل العــصبية, وإن كــان الــسلطان غــري عــدل,اســتحالهلم
  .اًيكن ذلك منهم نقض

ُقلــت ن هلــم نفــس  مل يكــ, وإن أكرهــوهم,اً هــذا إن خرجــوا مــع أهــل العــصبية طوعــ:ُ
ه بـــهًخــروجهم نقـــض ا لعهـــدهم ً فـــإن قـــاتلوا معهـــم كـــان قتـــاهلم نقـــض,ا لـــصحة تعلـــق اإلكـــرا

ه بقتـــال مـــن ال حيـــل قتالـــه ـــام حـــرص ,المتنـــاع تعلـــق اإلكـــرا  ونزلـــت هـــذه املـــسألة بتـــونس أ
 وقامـــــت بغـــــاة عليـــــه بتـــــونس وحـــــرصوا أقـــــصبتها ,األمـــــري أيب احلـــــسن املرينـــــي بـــــالقريوان

  . ثم قدر عليهم ورد إىل ذمتهم,ارىواستعانوا بأجناد النص
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  ]باب الردة[
  . ويتقرر بالنطق بالشهادتني مع التزام أحكامهام,)1(كفر بعد إسالم تقرر : الردة

ئــــــع اإلســــــالم وحــــــدوده ,إن نطــــــق الكــــــافر بالــــــشهادتني: املتيطــــــي  ووقــــــف عــــــىل رشا
مـــه  ومل يكـــره, وإن أبـــى مـــن التزامهـــا مل يقبـــل منـــه إســـالمه, تـــم إســـالمه,فالتزمهـــا  عـــىل التزا

ئـــــع اإلســـــالم,ا وال يعـــــد مرتـــــد,وتـــــرك عـــــىل دينـــــه  , إذ مل يوقـــــف هـــــذا اإلســـــالمي عـــــىل رشا
ــه يــؤدب ويــشدد عليــه  وقالــه مالــك , فــإن متــادى عــىل إبايتــه تــرك يف لعنــة اهللا,فاملــشهور أ

  .وبه العمل والقضاء َعبد احلكمابن  و,وابن القاسم وغريمها
َأصــبغوقــال  ْ ثــم رجــع قتــل  ,غا رســول اهللا ً وأن حممــد,إال اهللاإذا شــهد أن ال إهل : َ
  . وإن مل يصل وال صام,بعد استتابته

  ]باب فيما تظهر به الردة[
 أو بلفـــــــظ يقتـــــــضيه أو بفعـــــــل , إمـــــــا بالتـــــــرصيح بـــــــالكفر,ظهـــــــور الـــــــردة: ابـــــــن شـــــــاس

  .)2(يتضمنه
                                     

  .»اًال ترجعوا بعدي كفار«: غا لقوله ًسميت كفر) كفر: (قوله: َّالرصاع قال )1(
  . ويقال الكفر أصيل وطارئ,نس للردةوهو ج
  . أخرج به الكفر األصيل)بعد إسالم( :قوله
 وتقــــرر اإلســــالم بــــالنطق بالــــشهادتني ال إهل إال اهللا حممــــد ,اً معنــــاه ثبــــت وحــــصل رشعــــ)تقــــرر( :قولــــه

 اً يـــرتك يف لعنـــة اهللا خالفـــ: فقـــال ابـــن القاســـم,رســـول اهللا مـــع التـــزام أحكـــامهام فـــإن أقـــر هبـــام ومل يلتـــزم
َصبغ َأل   .وأطلق يف قوله تقرر ليدخل فيه كل قول تقرر فيه اإلسالم عند قائلهْ

 كإنكـار غـري حـديث اإلسـالم وجـوب مـا علـم مـن الـدين رضورة )بلفـظ يقتـضيه: (قولـه: َّالرصـاعقال  )2(
   أو الـــــسجود للـــــصنم , كلـــــبس الزنـــــار وإلقـــــاء املـــــصحف يف طريـــــق النجاســـــة)أو فعـــــل يقتـــــضيه( :قولـــــه

  .ونحو ذلك
  .  وكل ذلك من باب االستلزام, ويف الثاين يتضمنه, ألي يشء قال يف األول يقتضيه:)فإن قلت(
  . مل يظهر قوة تفريق يف ذلك: )قلت(
ه وكذلك إذا رآه ملقى وتركه وهو قـادر عـىل زوالـه,وقوله أو إلقاء املصحف كأن يمر لنا: )قلت(  ; أ

= 
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ُقلــت  كإنكــار غــري حــديث اإلســالم وجــوب مــا علــم وجوبــه ,بلفــظ يقتــضيه:  قولــه:ُ
  . رضورةنمن الدي

 , وإلقـــــاء املـــــصحف يف رصيـــــح النجاســـــة,أو بفعـــــل يتـــــضمنه كلـــــبس الزنـــــار: وقولـــــه
  . ونحو ذلك,والسجود للصنم

 الخـــــتالف ,ا دون تفـــــصيلًوال ينبغـــــي أن تقبـــــل الـــــشهادة عـــــىل الـــــردة مطلقـــــ: وقولـــــه
ينبغــي لإلمــام إذا : قوهلــا يف الــشهادة يف الــرسقة  وهــو مقتــىض,ذاهب يف التكفــري حــسناملــ

 ? مـــا هـــي, أن يـــسألهم عـــن الـــرسقة,ا رسق مـــا يقطـــع يف مثلـــهً أن فالنـــ, بينـــةشـــهدت عنـــده
ن أخذها?وكيف هي ن أخرجها?? ومن أ كام يسألهم عـن شـهادهتم عـىل رجـل  , وإىل أ

  . ويف نكاحها الثالث وغريه منها,بالزنا
 ويوقــــف مالــــه , فتعتــــد زوجتــــه,اًا أو كرهــــً فــــال يــــدرى طوعــــ,واألســــري يعلــــم تنــــرصه

  . كان بحال املسلم يف نسائه وماله, وإن ثبت إكراهه ببينة,كم املرتدوحكم فيه بح
ـــه ال جيـــب عليـــه حكـــم املرتـــد,اتفقـــوا عـــىل أن مـــن أكـــره عـــىل الـــردة: ابـــن حـــارث  , أ

أو ضـــيق أو  بـــأن يكـــره عـــىل اإلســـالم أو يـــضطره إليـــه جزيـــة ,اًواختلفـــوا فـــيمن أســـلم كرهـــ
  .ظلم أو جور أو شبه ذلك

ْبـــــن وهـــــبالقاســـــم وافقـــــال ابـــــن حبيـــــب عـــــن ابـــــن  تـــــل ولكـــــن يـــــؤمن وحيـــــبس ال يق: َ
  .ويرضب

 =                                     
  .ألن دوامه كإنشائه وهو صواب واهللا سبحانه أعلم

قــــايض اجلامعــــة َّالــــشيخ  و,أيب عبــــد اهللا حممــــد بــــن مــــرزوقَّالــــشيخ ني العــــاملني َّالــــشيخوقــــد ذكــــر يل عــــن 
 وكـــان ,ا يف نجاســةً أهنــام اجتمعـــا يف وليمــة وســئال عـــن رجــل رأى مـــصحف:الــزعربي رمحهــام اهللا تعـــاىل

  .? أو ال بد من تيممه,ا أخذهً فهل جيب عليه فور,عىل غري طهارة
ا ً جيـــب عليـــه فـــور: فقيـــل, جيـــري ذلـــك عـــىل مـــن انتبـــه يف املـــسجد وقـــد احـــتلم:ورفقـــال القـــايض املـــذك

ا إخالصـــه مـــن ً بـــأن هـــذه الـــصورة أشـــد فيجـــب فـــور:اآلخـــرَّالـــشيخ  فـــرد عليـــه , وقيـــل يتـــيمم,اخلـــروج
ه إن تركـه اختيـار;املفسدة  وهـو ظـاهر واهللا , فإنـه ال يعـد ردة, كـان ردة بخـالف بقائـه يف املـسجد;اً أل

  .حم اجلميع بمنه وفضلهسبحانه ير
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 وكفــى ,اً أكثــر مــن أســلم مــن األعــراب وغــريهم كرهــ,وهــذا غلــط: قــال ابــن حبيــب
قال من إسالمه هذا,باألسري الذي يقرب لرضب عنقه فيسلم   . وكذا قال األخوان, أ

  , ثم ارتد عن قرب,روى ابن القاسم يف نرصاين أسلم: عن حممد َّالشيخ
ـه مـن ضـيق نالـه أو خـوف أو شـبهه ;إنام أسـلمت عـن ضـيق عـيل: قالو  فـإن عـرف أ

  . وقاله ابن القاسم,فعسى أن يعذر
َأصــبغ كــام قــال , وإن علــم أن ذلــك مــن ضــيق,ال عــذر لــه ويقتــل: قــال أشــهب ْ قــول : َ
بـــن  وقالـــه ا,يقتـــل وهـــذا , إال أن يقـــيم عـــىل اإلســـالم بعـــد ذهـــاب اخلـــوف,مالـــك أحـــب إيل

ْوهب   .القاسموابن  َ
امـً يف إمام صحب قوم:وسمع حييى ابن القاسم ـه نـرصاين ,اًا يصيل هبم أ  ثـم تبـني أ

  . وال قتل عليه,اًأعادوا ما صلوا خلفه أبد
 فال سبيل , وماله فتسرت بذلك,إن كان بموضع خياف فيه عىل نفسه: َسحنونوقال 

إن أســلم مل يعــد  فـ, وإن كــان بموضـع أمــن عــرض عليـه اإلســالم, ويعيــدون صـالهتم,إليـه
  . وإن مل يسلم قتل وأعادوا,القوم صالهتم

ْبــن رشــدا ــه رأى صــالته ; وإن كــان بموضــع أمــن, ظــاهره,ال يقتــل: قــول مالــك: ُ  أل
  . فعليه بذلك األدب املؤمل,اًا وعبثًجمون

 وســواء ,ذلــك منــه إســالم:  وقــاال,اًولألخــوين مثــل قــول ابــن القاســم يف اإلعــادة أبــد
 مثـــل قـــول أشـــهب يف رســـم األقـــضية بعـــد هـــذا أو ,وضـــع أمـــن لـــه أم العـــىل قـــوهلام كـــان بم

 وتفرقتــــــه يف اإلعــــــادة ,بــــــني كونــــــه يف موضــــــع أمــــــن أو ال أظهــــــر األقــــــوال َســــــحنونتفرقــــــة 
ا يــــستتاب عليــــه أن ال إعــــادة علــــيهم ً والقيــــاس إذا عــــدت صــــالته هبــــم إســــالم,استحــــسان

  . أم مل جيب,أجاب إىل اإلسالم
ــــه حـــسن إســــالمه ,ســــالمإن اغتــــسل إىل اإل: املتيطـــي  ثــــم رجــــع عــــن ,ومل يــــصل إال أ

  . فإن صىل وإال قتل,إسالمه أمر بالصالة
  . فإن مل يصل قتل, فإذا صىل ثم ترك أدب,ال يصيل ولو ركعة: وقال ابن القاسم

ه يستتاب,اتفقوا يف املرتد يف أرض اإلسالم: ابن حارث   . فإن تاب وإال قتل, أ



 

 

180

180

 ثـم , فـأخربه, فـسأله عـن النـاس,ن قبـل أيب موسـىقدم عـىل عمـر رجـل مـ: يف املوطأ
فام :  قال, رجل كفر بعد إسالمه,نعم: هل كان فيكم من مغربة خرب? فقال: قال له عمر

  .قدمناه فرضبنا عنقه: لتم به? قالفع
 واســتتبتموه لعلــه ,اً وأطعمتمــوه يف كــل يــوم رغيفــ,اًأفــال حبــستموه ثالثــ: قــال عمــر

  .يتوب ويراجع أمر اهللا?
  . ومل أرض إذ بلغني, ومل آمر,مهللا إين مل أحرض: قال عمرثم 

ــــه ال خمــــالف لــــه,احــــتج أصــــحابنا عـــىل وجــــوب االســــتتابة بقــــول عمـــر: البـــاجي  , وأ
  . أو من وافقه إىل قول عمر,وهذا ال يصح إال أن يثبت رجوع أيب موسى

  ]باب الزنديق[
:  وقــال, بــإقراره إن ظهــرت زندقتــه,)1( مــن يظهــر اإلســالم ويــرس الكفــر:والزنــديق

  .اًاألوىل قبوهلا اتفاق:  ففي قبول توبته طريقان,أتوب
  . قتل ومل يستتب; وإن أخذ عىل دين أخفاه,ا قبلت توبتهًإن أتى تائب: قال املتيطي

ُقلــت ــه إن جــاء تائبــ:يف شــاهد الــزور َسحنون وهــو مقتــىض مــا تقــدم لــ:ُ  ,ا مل يعاقبــهً أ
ه ابــن شــاس لــبعض أصــحابنا,ع عليــه كــام لــو اطلــ,ال تقبــل توبتــه: الثانيــة وهــو :  قــال, عــزا

  .شاذ بعيد
ُقلت وإن أظهر كفره من زندقة أو :  وهو دليل ما حكى الباجي عن حممد من قوله:ُ

ال يـــــستتاب :  وهـــــو ظـــــاهر لفـــــظ اجلـــــالب,ثـــــم تـــــاب قبلـــــت توبتـــــه ,غكفـــــر برســـــول اهللا 
  .الزنديق

ال :  وحممــد بــن مــسلمة, وابــن أيب حــازم,ويف املبــسوطة قــال املخزومــي: ابــن زرقــون
ر يف ذلك,ا حتى يستتابيقتل من أرس دينً   . واإلظهار سواء, واإلرسا

                                     
 ; أمجــعطَّالــشيخ  إال أن عبــارة ,هــذا هــو املنــافق الــذي صــدق بلــسانه ومل يــصدق بقلبــه: َّالرصــاع قــال )1(

ه يشمل من أظهر اإلسالم قوال   .ً أو هيئةً أو فعالًأل
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ُقلت   . وبه أفتى ابن لبابة:ُ
ـام: الباجي َّن القـصار وروى ابـ,ويستتاب املرتـد ثالثـة أ  إن مل ,يـستتاب يف احلـالو: ُ

  .يتب قتل
 تعطــيش يف بته ختويــف وال ولــيس يف اســتتا,ال عقوبــة عليــه إن تــاب: وروى أشــهب

  .قول مالك
َأصــــبغوقــــال  ْ ــــام بالقتــــل: َ  والعبــــد يف ذلــــك , ويــــذكر اإلســــالم,خيــــوف يف الثالثــــة األ

  . قاله مالك,كاحلر واملرأة كالرجل

  ]باب السحر[
 وختـــرج املعجــــزة ,أمـــر خـــارق للعـــادة مـــسبب عــــن ســـبب معتـــاد كونـــه عنـــه: الـــسحر

  .)1(والكرامة
 فـإذا سـحر هـو ,إن الـساحر كـافر بـاهللا: قال حممد مـن قـول مالـك وأصـحابه: َّالشيخ

  . والسحر كفر, قتل ومل يستتب;بنفسه
 وقــــد أمــــرت ,هــــو كالزنــــديق إذا عمــــل الــــسحر بنفــــسه قتــــل ومل يــــستتب: قــــال مالــــك

  .حفصة يف جارية هلا سحرهتا أن تقتل فقتلت
َأصــبغو َعبــد احلكــمابــن  ْ ثــه لورثتــه املــسلمني,هوكالزنــديق: َ  وإن كــان للــسحر , مريا
  . ومل يصل عليه, وماله يف بيت املال, فإن مل يتب قتل,ا استتيبًة مظهروالزندق

 ,إن عملـــه مـــسلم فهـــو مرتـــد:  قـــال,وملـــا ذكـــر البـــاجي روايـــة حممـــد أن الـــسحر كفـــر
ه كافر   . وال يقتل الساحر إال اإلمام, أن فعله دليل عىل الكفر,وحيتمل أن معنى قوله أ

                                     
 فيكـــون كالفـــصل أخـــرج بـــه مـــا لـــيس ; واخلـــارق أخـــص, أمـــر أعـــم)أمـــر خـــارق: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

ه خارق للعادة, واخلارق للعادة أعم من الكرامة واملعجزة والسحر,قبخار   . والتحقيق فيه أ
ــه مــسبب عــن ســبب )مــسبب عــن ســبب معتــاد كونــه عنــه( :قولــه  معنــاه أن اخلــارق للعــادة مــن صــفته أ

مـة واملعجـزة,معتاد كون ذلك املسبب عن ذلك الـسبب  ألن ; وإنـام ذكـر الـسحر هنـا, فـأخرج بـه الكرا
  . وكالم القرايف,يف أصليهَّالشيخ  انظر كالم ,احر حكم الزنديق يف قتلهحكم الس
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َأصــبغقــال  ْ سحر الــذي  حتــى يثبــت أن مــا فعلــه مــن الــ وال يقتــل,ولــيس لــسيده قتلــه: َ
ه كفر   .وصفه اهللا به بأ

َأصبغقال  ْ   . ويثبت ذلك عند اإلمام,يكشف عن ذلك من يعلم حقيقة السحر: َ
زيـــةويف   أو يـــدخل الـــسكاكني يف جـــوف نفـــسه إن ,يف الـــذي يقطـــع أذن الرجـــل َّاملوا
  . وإن كان خالبة عوقب,ا قتلًكان سحر

ع يف املبــسوط يف امــرأة أقــرت أهنــا عقــدت زوجهــا عــن روى ابــن نــاف: قــال أبــو عمــر
  .ولو سحر نفسه مل يقتل بذلك:  قال, أو غريها أهنا تنكل وال تقتل,نفسها

ُقلــت  وأن كــل فعــل ينــشأ عنــه حــادث يف أمــر منفــصل , األظهــر أن فعــل املــرأة ســحر:ُ
ه سحر   .عن حمل الفعل أ

َأصـــبغو َعبــــد احلكـــم عـــن ابـــن البـــاجي ْ ن كـــان للـــسحر والزندقــــة  مـــ,هـــو كالزنــــديق: َ
ـه ال يـستتاب, وحكى عبد الوهـاب,ا استتيبًمظهر  ومحـل عليـه قـول , وال تقبـل توبتـه, أ
ـــه عنـــده كفـــر:  قـــال,مالـــك َأصـــبغو َعبـــد احلكـــم فتقـــرر مـــن هـــذا أن قـــول ابـــن ,أل ْ وحممـــد  َ

  . وإن تأولوا عليه خالف ما تأول عليه عبد الوهاب,خمالف لقول مالك
ا عـــــىل ًال يقتـــــل إال أن يـــــدخل بـــــسحره رضر:  فقـــــال مالـــــك,افـــــإن كـــــان الـــــساحر ذميـــــ

 وإن سـحر أهـل ذمتـه أدب ,ا لعهده ال تقبـل منـه توبـة غـري إسـالمهً فيكون نقض,املسلمني
  .قتل بها فيًإال أن يقتل أحد

  .يقتل إال أن يسلم: َّالعتبيةيف  َسحنونوقال 
ه يقتل بكل حال,َسحنونظاهر قول : الباجي : خـالف قـول مالـك إال أن يـسلم , أ

                  وجعـــــل مـــــن , ومـــــن مل يبـــــارش عمـــــل الـــــسحر,اً أو يقتـــــل ذميـــــًال يقتـــــل إال أن يـــــؤذي مـــــسلام
  .يعلمه له

  .اًا شديدًيؤدب أدب: َّاملوازيةففي 
 جـرب عـىل ; إن كان ولده قبل ردته,صغري ولد املرتد: وسمع عبد امللك ابن القاسم

 املـوت إن ولـده بعـد ردتـه جـربوا عـىل اإلسـالم وردوا  وال يبلغ به, وضيق عليه,اإلسالم
 ولـيس , ألهنم ولدوا عىل ذلـك; وأقروا عىل دينهم, وإن مل يدركوا حتى بلغوا تركوا,إليه
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  .ًارتداد أبيهم ارتدادا هلم
 وإن غفـل عنـه حتـى يـشيخ ويتـزوج مل , فإن تاب وإال قتل,يستتاب: وقال ابن كنانة

  .يستتب ومل يقتل
ْبن رشدا  فـإن تـابوا وإال قتلـوا مـا ,قول ابن كنانة فيام ولده بعد ردته أهنـم يـستتابون: ُ

  . خالف قول ابن القاسم,مل يشيخوا عىل الكفر ويتزوجوا عليه
ُقلت :  ففـي اجلنـائز منهـا, وأما إن ارتد صغري مميـز أبـوه مـسلم, هذا فيمن أبوه مرتد:ُ

  . وال يصىل عليه, مل تؤكل ذبيحته;من ارتد قبل البلوغ
 ثـم ارتـد وعقـل , يف ابـن ملـسلم ولـد عـىل الفطـرة:قـال ابـن القاسـم: عـن حممـد َّالشيخ

 فــــإن احــــتلم عــــىل ذلــــك ومل , جــــرب عــــىل اإلســــالم بالــــرضب والعــــذاب;اإلســــالم ومل حيــــتلم
ق بيــنهام ولــيس بمنزلــة  وفـر, ثــم يرتــد ثـم حيــتلم عــىل ذلــك, قتــل بخــالف مـن يــسلم;يرجـع

  .ولد املرتد
 ثـم ارتـد بعـد أن عقـل وقـارب ,مـن ولـد عـىل الفطـرة: قـال و,وجعلهم أشهب سـواء

ــــه يــــرد إىل اإلســــالم بالــــ: ثــــم احــــتلم عــــىل ذلــــك,احللــــم عبــــد  وقالــــه ابــــن ,سوط والــــسجن أ
  .َاحلكم

مـــن تـــرك ولـــده الـــصغري مـــع مطلقتـــه :  وقـــال ابـــن القاســـم,يقتـــل: وقـــال ابـــن القاســـم
نية نية;النرصا ه ابنها فغفـل عنـه حتـى احـتلم عـىل النـرصا إن مل يرجـع لإلسـالم مل يقتـل  , أل

  .وترك
 ,ويوقف اإلمـام مالـه قبـل أن يقتـل: قال ابن القاسم: َسحنونعن كتاب ابن  َّالشيخ

  .روف إن تاب املرتد رجع إليه مالهواملع
ه ال يرجع إليه:وروى ابن شعبان   . وهو يفء لبيت مال املسلمني, أ

  .وقاله ابن نافع: ابن شاس
ُقلــت ه اللخمــي يف ك:ُ  ويف رجــوع أمهــات أوالده ,تــاب الــوالء لروايــة املبــسوط وعــزا

 مـع , قويل ابن القاسـم وأشـهب,عن حممد َّالشيخ نقل , ولزوم عتقهن عليه,إليه بإسالمه
َأصبغابن حبيب عن  ْ   . وحكم الزوجة تقدم,ومال العبد لسيده أو ألرباب ديون عليه: َ
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ني يف املرتد يقتل يف ارتداده نرص:وسمع عيسى ابن القاسم  أو جيرحه إن أسـلم مل ,اا
ـــه لـــيس عـــىل ديـــن يقـــر عليـــه,يقتـــل بـــه  وحالـــه يف ارتـــداده يف , ومل يـــستقد منـــه يف جـــرح; أل

ني, اقــتص منــهً إن جــرح مــسلام,القتــل واجلــرح إن أســلم كحــال املــسلم  مل ا وإن قتــل نــرصا
  . وإن جرحه مل يستقد منه,يقتل به

  . عىل ذلك كله فالقتل يأيت;وإن قتل عىل ردته: قال عيسى
ْبـــن رشـــدا  مـــرة نظـــر إىل حالـــه يـــوم احلكـــم يف القـــود ,اختلـــف قـــول ابـــن القاســـم فيـــه: ُ
 ومرة فرق بني الدية والقود; فنظر إىل القود , ومرة نظر إىل حاله فيهام يوم اجلناية,والدية

  . فعىل اعتباره يوم احلكم فيهام, وإىل الدية يوم احلكم,يوم الفعل
ني, وإن جرحــه اقــتص منــه,قتــل بــه ًإن قتــل مــسلام: قــال  أو جرحــه مل ا وإن قتــل نــرصا

 وإن كــان القتــل , وكانــت الديــة يف ذلــك يف مالــه,يقــد منــه يف قتــل وال اقــتص منــه يف جــرح
ــه مــسلم يــوم احلكــم لــه عاقلــة تعقــل عنــه;خطــأ كانــت الديــة عــىل العاقلــة  وهــو قولــه يف , أل

  .هذه الرواية
 وعىل قوله الذي نظر فيه حلاله يـوم الفعـل ,لسامعويف رسم العتق بعد هذا من هذا ا

ني:فـــيهام ـــه كـــان كـــافر;ا يقـــاد منـــه إن قتـــل نـــرصا ني,ا يـــوم الفعـــلً أل  ًعمـــدا ا وإن جـــرح نـــرصا
 , أجر ي عىل اخلالف يف النـرصاين جيـرح العبـد املـسلم;اً عبدً وإن جرح مسلام,اقتص منه

نيًوإن قتل مـسلام يـوم اجلنايـة  ألهنـم هـم ورثتـه ; املـسلمني خطـأ كانـت الديـة عـىلا أو نـرصا
  .وال عاقلة له يومئذ

 وعــىل هــذا القيــاس جيــري ,حييــىَســامع وهــو قــول ابــن القاســم يف رســم الــصالة مــن 
 , ويف نكاحهــا الثالــث,حكــم جناياتــه عــىل القــول الثالــث الــذي فــرق فيــه بــني القــود والديــة

ل حـــد أو قــصاص وجــب عليـــه  فالقتــل يـــأيت عــىل كــ,ونحــوه يف القــذف إن قتــل عـــىل ردتــه
  . فإنه حيد ثم يقتل;للناس إال القذف

 وإذا :وكان جيري لنا يف التدريس مناقضة قوهلـا يف الكتـابني بقوهلـا يف كتـاب القـذف
 مل حيــد ;اً ثــم أســلم احلــريب بعــد ذلــك أو أرس فــصار عبــد,ًقــذف حــريب يف بلــد احلــرب مــسلام

   . أال ترى أن القتل موضوع عنه?,للقذف
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ُقلت  , دليـل عـىل دخـول حـد القـذف يف القتـل; فإسـقاط حـد القـذف بـسقوط القتـل:ُ
  .واملنصوص له خالفه فتأمله

 مل يكــن لــوالة القتيــل ; وفــر لبلــد احلــرب, يف ردتــهًعمــدالــو قتــل : َّاملوازيــةعــن  َّالــشيخ
  . أخذ ذلك من ماله;اا أو ذميً وإن كان القتيل عبد,يف ماله يشء

 وإن شــــاءوا ,فــــواخــــذ الديــــة مــــن مالــــه إن شــــاءوا أو عوأشــــهب يــــرى لــــوالة املــــسلم أ
  .صربوا حتى يقتلوه

ـه إن قتـل مـسلام:وروى أبو زيد عـن ابـن القاسـم: قال  ; فديتـه يف بيـت املـال; خطـأً أ
  .ألن مرياثه للمسلمني

ُقلت ْبن رشد وتقدم هذا يف كالم ا:ُ ُ.  
َأصـــبغ عـــن اللخمـــي ْ  قـــصاص اًعمـــد مـــن مـــسلم أو ذمـــي الـــيس عـــىل مـــن قتـــل مرتـــد: َ

 ولـو جرحـه مـسلم أو ذمـي , والعمد فيـه كاخلطـأ وديتـه للمـسلمني, وال يطل دمه,للشبهة
 وتقــدم اخلــالف يف حكــم ,لمني وعقلــه للمــس, ثــم قتــل عــىل ردتــه فــال قــود فيــه,قبــل ردتــه

  .قاتله
 إن راجــع اإلســالم وضــع عنــه مــا كــان هللا قــد تركــه مــن صــالة أو :ويف ثالــث نكاحهــا
 ويؤخـذ بـام ,ومـا كـان عليـه مـن نـذر أو يمـني بعتـق أوبائنـة أو بظهـار ,صوم أو زكاة أو حد

  .كان للناس من قذف أو رسقة أو قتل أو قصاص أو غريه مما لو فعله يف كفره أخذ به
 وعليـه , وهو حمتمل ملجرد الظهار أو يمـني بـاهللا,كذا روايتنا أو عليه ظهار: عياض

امنـــه بـــالعتق : بقولـــه َّالـــشيخاختـــرصها   وعليـــه , ونقلهـــا غـــريه,والظهـــار وغريمهـــاوتـــسقط أ
امن بعتق أو ظهار   .أ
ْيب زمنَــــنيونقلهــــا ابــــن أ َ  وال شــــك أن , وغــــريه عــــىل لفــــظ الكتــــاب الحــــتامل الــــوجهنيَ

 ونـص , ومل ينص ابن القاسم عىل يمني الطالق, كاليمني بالطالق,حكم اليمني بالظهار
 القاسم يف يمني الظهـار عنـد  واختلف قول ابن, فهو خالف قول ابن القاسم,عليه غريه

  .حممد
ُشيوخقال بعض   فوجبـت فيـه ; لو كان الظهار حنث فيه:وكذا عىل لفظ الكتاب: ناُ
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 وتــأول عــىل ذلــك مــسألة الكتــاب بخــالف لــو كــان لزمــه جمــرد ,الكفــارة ألســقطها ارتــداده
  .َّاملوازية ومثله يف , كمبتوتة الطالق, مل حينث فيه مل يسقطه ارتداده;ظهار

 وأكثـــرهم , والـــردة تـــسقط ذلـــك,ال فـــرق بـــني جمـــرد الظهـــار واليمـــني بـــه: ل غـــريهوقـــا
م إن مــا ألــز:  وبعــضهم يقــول,حيملــون قــول ابــن القاســم أن الــردة ال تــسقط طــالق البتــات

  .الغري من ذلك واحتج به ال يلزم
  .إذ ال يقوله: ابن القاسم
ْن زربوقـــال ابـــ جيـــوز للمطلـــق  و, أن الـــردة تـــسقط الطـــالق:مـــذهب ابـــن القاســـم: َ

  . وحكاه إسامعيل القايض عن ابن القاسم,ا قبل ارتداده نكاحها دون زوجًثالث
 وأهنـا ال حتـل لـه , وحكـى الـدمياطي عنـه خالفـه,هذا األشـهر عنـه: وقال أبو عمران

  .إذا ارتد املحلل إن ردته ال تبطل اإلحالل ال يلزم:  وقول غريه,قبل زوج
ـــه يبطـــل وال حتـــل ملطلقهـــاألن املنـــصوص يف الدم: ابـــن القاســـم  ولـــو ارتـــدا ,ياطيـــة أ

امنه بـالعتق , عىل قول ابن القاسم, ثم أسلام جاز أن يتناكحا عندهم,اًمجيع  واختلفوا يف أ
  املعــــــني :  وقيــــــل, وأمــــــا املعــــــني فيلــــــزم كاملــــــدبر, هــــــل هــــــي يف غــــــري املعــــــني,التــــــي أســــــقطها
  .وغريه سواء
 § ﴿:  لقولـه تعـاىل, األصـيلواألصل يف ذلك كله هل حكمه حكم الكـافر: عياض

ª © ¨﴾ ]َالزمـــر  ويـــسقط عنـــه مـــا يـــسقط عـــن , فتبطـــل طاعتـــه املتقدمـــة,]65: ُّ
  . وإليه ذهب ابن القاسم, إذا أسلمالكافر األصيل
ـــــه مل يرتـــــد,حكمـــــه إذا رجـــــع لإلســـــالم حكمـــــه األول: أو يقـــــال  وعليـــــه قـــــول , وكأ

ـام ردتـه,أشهب  فعـىل هـذا ,تـه عـىل عـصمته وأبقـى زوج, ولـذا ورث مـن مـات ممـن يرثـه أ
 وال خـــالف أن مـــا يلزمـــه يف , ويلزمـــه إعـــادة احلـــج,اخلـــالف يف ردتـــه هـــل تـــنقض الطهـــارة

ـه يلزمـه يف حـال رجوعـه إىل اإلسـالم كحقـوق اآلدميـني;حال الكفـر األصـيل أو الـردة  , أ
 وإنــام ; ال يلزمــه بعــد كــسائر العبــادات,وأن مــا ال يلزمــه مــن الطاعــات حــال كفــره األصــيل

تــه كالــصالة والــصوم;زمــه احلــجل ــه لــيس لــه وقــت حمــصور يفــوت بفوا  ووقــت احلــج , أل
  .سع إىل بقية العمرمو
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  . والنظر خالفه,قول ابن القاسم استحسان:  وقال,ورجح القابيس قول الغري
  .مرأة ويأتنفان اإلحصان إذا أسلام والردة تزيل إحصان املرتد من رجل أو ا:وفيها

امنه بالطالق,ته إحصانهال تطرح رد: وقال غريه   . وال أ
 عتقـــــــت أم ولـــــــده مـــــــن رأس مالـــــــه ;إن قتـــــــل عـــــــىل ردتـــــــه: ويف أمهـــــــات األوالد منهـــــــا

  .ومدبروه يف الثلث وتسقط وصاياه
ِّمطــرف و, فــروى ابــن حبيــب عــن مالــك,مــن تزنــدق مــن أهــل الذمــة: البــاجي وابــن  َُ
َأصبغو َعبد احلكم ْ ه خرج من كفر إىل كفر;ال يقتل: َ   . أل
ُاملاجشون ابن وقال ه دين ال يقر عليه أحد;يقتل: ِ   . وال تؤخذ عليه جزية, أل

 , وحيتمـــل أن يريـــد هنـــا بالزندقـــة التعطيـــل,ال أعلـــم مـــن قالـــه غـــريه: قـــال ابـــن حبيـــب
ر بــام خــرج إليــه, ممــا لــيس بــرشيعة,ومــذاهب الدهريــة  وإظهــار مــا خــرج , أو يريــد اإلرسا

  . واألول أظهر,عنه
دلـــيس عـــن ابـــن ,ذي تزنـــدقوإذا أســلم اليهـــودي الـــ ُاملاجـــشون فـــروى أبـــو زيـــد األ ِ :

  .يقتل كاملسلم يتزندق ثم يتوب
 وكــذا ,وإذا أســلم عبــده الكــافر أو أمتــه بيعــا عليــه: ويف التجــارة ألرض احلــرب منهــا

 يف الـصبي احلـر إذا عقـل اإلسـالم :ا قالً ألن مالك; يسلم إن عقل اإلسالم,عبده الصغري
  . اإلسالم جرب عىل اإلسالمفرجع عن ثم بلغ ,فأسلم

 مل يفــسخ ; وقــد زوجــه أبــوه جموســية,وإذا أســلم الــصبي الــذمي: ويف نكاحهــا الثالــث
ة بيــنهام إال أن تــسلم هــي عنــد  فتقــع الفرقــ, إال أن يثبــت عــىل إســالمه حتــى حيــتلم,نكاحــه
  .ذلك

  . وجيرب إن رجع,وحيكم بإسالم املميز عىل األصح: قال ابن احلاجب
ُقلـــــــت    وذكـــــــر مـــــــسألة كتـــــــاب النكـــــــاح ,ن هـــــــارون القـــــــولني البـــــــن القاســـــــم عـــــــزا ابـــــــ:ُ
  .الثالث فقط
ُقلت   . ويقوم له القول اآلخر مما حكيناه عنه يف التجارة بأرض احلرب:ُ

ْبـــن وهـــبوعــزا الـــصقيل األصـــح إىل ا  ومل يعزمهـــا ابـــن عبـــد , قالـــه يف النكـــاح الثالـــث,َ



 

 

188

188

  .السالم بحال
  . غري معزوين,وكذلك اللخمي ذكرمها يف النكاح الثالث

 وأن إســالمه , تبعيــة الولــد الــصغري ألبيــه يف الــدين:ويف نكاحهــا الثالــث وغــريه منهــا
  .اًإسالم لصغري ولده مطلق

  .نرصاين يسلم وولده صغارهم مسلمونوال: ومن لفظها
  .وأكثر الرواة أهنم مسلمون بإسالم أبيهم: َسحنونقال 

لــيس إســالم أبــيهم : مــن يقــولهــذا يــدل عــىل أن مــن الــرواة : قــال فــضل: قــال عيــاض
  .اً وإن كانوا صغار,إسالما هلم
ُقلت  ,إسالم األبوين إسـالم ألوالدمهـا الـصغار:  وقال ابن بشري يف النكاح الثالث:ُ

  .ا له قوالنً فهل يكون إسالمهام إسالم,وأما من ميز
ُقلــت  فهــو مــسلم بإســالم أبيــه ,إن كــان الــصغري يف ســن مــن ال يميــز:  وقــال اللخمــي:ُ

  .ً مل يكن بإسالم أبيه مسلام,ن عقل دينهوإ
ُقلـــت  وتبعيتـــه , ففـــي تبعيـــة الـــصغري غـــري املراهـــق ألبيـــه يف إســـالمه وكفـــره دون أمـــه:ُ

  . املذهب معروف,اًألوهلام إسالم
ْبن وهبصقيل عن اونقل ال  كاحلريـة ال أعرفـه يف ,تبعيتـه ألمـه ونقل بعضهم قرص: َ

  .املذهب
لـــه ولـــد صـــغار فـــأقرهم حتـــى بلغـــوا اثنـــي عـــرشة  و, مـــن أســـلم:ويف نكاحهـــا الثالـــث

  . فال جيربوا; فأبوا اإلسالم, وشبه ذلك,سنة
 ولــه ولــد , وهــو أكثــر مــذاهب املــدنيني,جيــربون وهــم مــسلمون: وقــال بعــض الــرواة

هــــق مــــن أبنــــاء ثــــالث عــــرشة ســــنة  ثــــم مــــات األب وقــــف مالــــه إىل بلــــوغ , وشــــبه ذلــــك,مرا
 ولــو أســلم الولــد قبــل , وكــان املــال للــسملني;ثــه وإال مل ير, فــإن أســلم ورث األب,الولــد

  . ألن ذلك ليس بإسالم; مل يعجل بأخذ ذلك,احتالمه
ه لو أسلم نية,أال ترى أ   .ومل يقتل , أكره عىل اإلسالم, ثم رجع إىل النرصا

ــه لــو رجــع إىل النــرصا; وقيــل إســالمه إســالم ولــد املــرياث:الــصقيل جــرب عــىل َّنية  أل
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  .سلم أو يموتاإلسالم بالرضب حتى ي
  . أو بنيته إسالمه,ال أب معه حكم إسالمه بمجرد ملكه املسلم: والصغري املسبي

ْبـن رشــدقـال ا اختلــف  : مـن كتــاب اجلنـائز,ابــن القاسـمَسـامع  مــن , يف رسـم الـشجرةُ
  . وليس معه أبوه,يف الصغري املسبي

  .مالك ورواه معن عن , قاله ابن دينار,حيكم بإسالمه مللك سيده أباه: فقيل
ْبن وهب قاله ا, حتى ينويه به سيده:وقيل َ.  
 ويـــرشعه , ويزيـــه ســـيده بـــزي اإلســـالم,ًشـــيئاحتـــى يرتفـــع عـــن حداثـــة امللـــك : وقيـــل
ئعه   . قاله ابن حبيب,برشا

ويعقـــل اإلجابـــة ببلوغـــه حـــد  , وجييـــب إليـــه,حتـــى ترتفـــع عـــن حداثـــة امللـــك: وقيـــل
  .اإلثغار

  .َسحنون  وهو مذهب,حتى جييب إليه بعد بلوغه: وقيل

  ]باب الزنا[
 )1(ًعمـــدامغيـــب حـــشفة آدمـــي يف فـــرج آخـــر دون شـــبهة حلـــه : الـــشامل للـــواط: الزنـــا

                                     
 , كـــام ســيأيت لـــه يف القـــذف, مل يقــل الزنـــا األعــم وحيـــده بحـــد خيــصه:َّالـــشيخ :)فــإن قلـــت(: َّالرصـــاعقــال  )1(

  .  وهنا يتصور ذلك فام سن كونه اقترص عىل احلد األعم,وتقدمت أمثاله
 تتقـــرر بـــوجهني أعميـــة باعتبـــار دخـــول اللـــواط وعدمـــه وأعميـــة فـــيام ال األعميـــة يف الزنـــا هنـــا: )قلـــت(

  . والثانية الذي ذكروا يف القذف وخصها به ومل يظهر رس االختصاص,يكون فيه حد وما يكون فيه
  . اسم مصدر بمعنى غيبة احلشفة)مغيب( :قوله
ـه ال يـصدق عليـه رش; أخرج به غري احلشفة أو بعـض احلـشفة)حشفة( :وقوله  وتأمـل إذا ,ا ذلـكًعـ أل

  . وانظر ما ذكر يف الغسل يف الطهارة, وقد غاب من ذكره مقدار احلشفة,كان رجل مقطوع احلشفة
  . أخرج به حشفة غريه إذا عبثت بذلك امرأة)آدمي( :قوله
ه يعم اللواط كام ذكر;اً أو دبرً وأدخل الفرج قبال, أخرج به مغيبها يف غري فرج)يف فرج( :قوله   . أل
  . عىل حذف املوصوف أي يف فرج آدمي آخر أخرج به مغيبها يف غري فرج اآلدمي)آخر( :قوله
 وختــــرج األمــــة , أخــــرج بــــه إذا كــــان لــــشبهة يف احلليــــة إمــــا باعتقــــاد حليــــة أو بجهــــل)دون شــــبهة( :قولــــه

  ,املحللة
= 
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ـت« ألن األول له شـبهة يف مالـه للحـديث ; فإن ذلك زنا,ووطء األب أمة ابنه ال زوجة ابنه  ومالـك أ
  .وال شبهة يف زوجته» ألبيك
  . أخرج به الغلط أو النسيان أو اجلهل)ًعمدا( :قوله

 فإنــه لــيس بزنــا عــىل ,ا بــالتحريم فــام حــرم بالــسنة ووطء الــوطء املــذكور فيــهً إذا كــان عاملــ:)فــإن قلــت(
كــاح مــا يفــصل  وقــد تقــدم يف حــد الن, وإنــام فيــه العقوبــة, ألن الزم الزنــا نفــي عنــه لنفــي احلــد عنــه;قوهلــا

  .  من غري شبهةًعمدا ألن فيه ;فيه بني النكاح الفاسد والزنا وحده يصدق عىل هذه الصورة
  . بل شبهة اخلالف هل هو زان أو ال وقد ذكر اللخمي اخلالف;نمنع كونه ال شبهة فيه: )قلت(
 إن ,تهــــاا حرمً أن مــــن صــــفته يف رســــمه أن ال يكــــون العاقــــد عاملــــ: تقــــدم يف حــــد النكــــاح:)فــــإن قلــــت(

 فهــذه الــصورة ليــست بزنــا عــىل , أو حــرم باإلمجــاع عــىل القــول اآلخــر,حرمــت بالكتــاب عــىل املــشهور
  . ? فهل ما نسب إليها موافق ملا ذكر يف النكاح أو خمالف,قاعدة املشهور وزنا عىل القول اآلخر

  .مسة عىل قوهلا وتقدم معارضة املعتدة باخلا,بل ذلك موافق للقيد املذكور يف حد النكاح: )قلت(
 فهـل يلـزم , قيد املغيب من احلـشفة بغـري خنثـى,يف الطهارة يف حد موجب الغسلَّالشيخ  :)فإن قلت(

  . هنا ذلك أو ال يلزم
 هـو أن يطـأ فـرج آدمـي ال ملـك : يف حد ابن احلاجب:َّالشيخ ثم قال ,مل يظهر عنه قوة جواب: )قلت(

  . فيتناول اللواطًعمداله فيه باتفاق مت
 وأشــــار إىل مــــا أطــــال فيــــه شــــيخه هــــذا رحــــم اهللا , أوردت عليــــه أســــئلة واهيــــة ال فائــــدة يف ذكرهــــا:قــــال

 , ألهنـا موطـوءة ال واطئــة; وهـو خـروج زنـا املـرأة املوطـوءة; وذكـر األشـبه يف االعـرتاض,اجلميـع بمنـه
 أن :هبـــام حاصـــلَّالـــشيخ  ورد عليـــه ,وأجـــاب شـــيخه بـــأن الـــوطء ال يمكـــن إال مـــن اثنـــني إىل آخـــر كالمـــه

غايــة مــا ذكــر مــن الــتالزم الــتالزم يف الوجــود وهــو ال يوجــب الــتالزم يف العلــم الــذي هــو املقــصود يف 
  .التعريف وهذا حق وكالم صدق

طـــ,ثــم إن ابـــن احلاجـــب زاد بعـــد حـــده فيـــدخل اللـــواط وإتيـــان األجنبيـــة يف دبرهـــا ا ً ويف كونـــه زنـــا أو لوا
ــه عَّالــشيخ قــوالن فاعرتضــه   وتقــدم لــه دخــول اللــواط حتــت ,انــد بــني اللــواط والزنــاابــن عبــد الــسالم بأ

 ثـم أجـاب بـأن , هـذا خلـف وبيـان إيـراد مـا ذكـر واضـح, لـهً مـن الزنـا وقـسيامً فيكون اللـواط قـسام,الزنا
  .قال إنام يرد يف مانعية اجلمع واخللو

هنـا مركبـة مـن  أل;ا ال يليق بمثله لوضـوح امتناعـه يف مانعـة اجلمـعً هذا الكالم ضعيف جد:َّالشيخقال 
أخـص مـن اآلخـر فيـؤدي إىل جـواز   فكيـف جيـوز أن يكـون أحـد جزئهـا, واألخـص مـن نقيـضه,اليشء

  .اً فتأمله منصف,اجتامع النقيضني
 ال شـــك أن , وموضـــع الـــرد عليـــه,ابـــن عبـــد الـــسالمَّالـــشيخ  وتقريـــر كـــالم ,وهـــذا حيتـــاج إىل بـــسط لفظـــه

 وعنــاد ,اجلــسم إمــا متحــرك أو ســاكن:  كقولــه, احلقيقــيالعنــاد العقــيل انحــرص يف ثالثــة أمــور يف العنــاد
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 كقولنـا إمـا أن يكـون هـذا ; وعنـاد مانعـة اخللـو, إما أن يكون الثوب أمحر أو أسـود:مانعة اجلمع كقولنا
ن  مثـل إمـا أن يكـون اجلـسم , فـاألوىل تركبـت مـن الـيشء ونقيـضه;اًا وإما أن يكـون ال إنـسانًاليشء حيوا

 فمـــن الزمهـــا أن ال يقـــع مجـــع وال رفـــع بـــني , لنقيـــضه كاملثـــال األولٍو مـــساوا أو غـــري متحـــرك أًمتحركـــ
ئها   .أجزا

والثانية مركبة من اليشء واألخص فمن نقيضه كاملثال الثاين فإن كل واحد أخص مـن نقـيض اآلخـر 
والثالثــة مركبــة مــن الــيشء واألعــم مــن نقيــضه كاملثــال الثالــث ومــن الزم الثانيــة عــدم االجــتامع وجــواز 

رتفاع ومن الزم الثالثة عدم االرتفاع وجواز االجتامع فإن احليوان مع اإلنسان كل واحد أعـم مـن اال
نقــيض اآلخــر فــال حيــوان أعــم مــن ال إنــسان ألن نفــي األعــم أعــم مــن نفــي األخــص وحيــوان أعــم مــن 

ا أو إنسان وصح أهنام ال يرتفعان وقـد جيتمعـان يف الفـرس فـإذا تقـرر ذلـك مجلـة فقـول ابـن احلاجـب زنـ
لواطــا كقولنــا إمــا أن تكــون هــذه الــصورة مــن الــواطئ زنــا أو لواطــا يقــول شــارحه لــه لــو صــح مــا ذكرتــه 
ـه يلـزم أن ينافيـه هـذا خلـف  لزم أن يكـون قـسم الـيشء قـسيام لـه وهـو حمـال عقـال الجـتامع النقيـضني أل

مــه ومــن ألن مــن الزم كونــه قــسمه أن يكــون أخــص منــه فيجتمــع معــه رضورة اجــتامع األخــص مــع أع
الزم كونـــه قـــسيمه أن ينافيـــه وال يـــدخل حتتـــه بيـــان املالزمـــة يف األوىل أن املؤلـــف صـــري الزنـــا أعـــم مـــن 
 :اللـواط لقولـه يف حـده فيـدخل اللـواط وذلـك يوجـب كونـه قـسمه والزنـا أعـم منـه وهـو أخـصه وكونـه

اللــواط قــسام مــن قــال هــل هــذه الــصورة معناهــا زنــا أو لواطــا يوجــب العنــاد والتنــايف وهــذا ينــايف كــون 
شــارحه َّالــشيخ الزنــا فــإذا تقــرر ذلــك عــىل طريــق القــوم وظهــر الــسؤال عــىل لفظــه كــام جيــب فاعتــذر عنــه 

ــه غــري مفيــد  بقولــه لكــن هــذا الــسؤال إنــام يــرد يف مانعــة اجلمــع واخللــو فلــام تأملــت هــذا الكــالم ظهــر يل أ
ذا الـسؤال إنـام يـرد يف مانعـة اجلمـع لالعتذار وال يفهم منه ذلك بوجه ولعلـه فيـه بـرت ويكـون أصـله وهـ

واحلقيقـــة ال يف مانعـــة اخللـــو وعـــىل هـــذا يمكـــن اجلـــواب بـــه فيقـــال العنـــاد املـــذكور إنـــام يقـــع كـــون أحـــد 
  األجزاء يف القضية قسام إذا كان يف احلقيقة رضورة إحالة النقيض أو

  .مساويه أن يكون جزءا من نقيضه
ــــضاوكــــذلك مانعــــة اجلمــــع لإلحالــــة يف ذلــــك  ئهــــا ;وأمــــا مانعــــة اخللــــو ,ًأ  فإنــــه يمكــــن يف كــــل مــــن أجزا

 فهـو أقـرب يف معنـى ;ا من اآلخر هذا إن صح كـذلكًاالجتامع فال إحالة يف القسم فيها أن يكون جزء
به وحيمل عىل ما ذكرنا  إنـه ال يليـق بمثلـه دليـل عـىل أن نـسخته :صـحح لفظـه وقـالَّالشيخ  وكون ,جوا

 وال جيــري عــىل معقــول يف ,كــالم ال يلتــئم بــه جــواب بوجــه هــذا : لكــن حقــه أن يقــول;كــذلك صــحت
  .فهمه

 , واألخـص مـن نقيـضه, ألهنـا مركبـة مـن الـيشء; لوضوح امتناعه يف مانعـة اجلمـع: :َّالشيخوقول 
 معنـى ذلـك ?فكيف جيوز أن يكون أحـد جزأهيـا أخـص مـن اآلخـر فيـؤدي إىل جـواز اجـتامع النقيـضني

 أن قــسم الــيشء إنــام يــستحيل : مــن ظــاهر لفظــه: مــا ذكــر شــيخه أن نقــول لــو صــح;عــىل الطريــق العلمــي
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  . ووطء األب أمة ابنه ال زوجته,فتخرج املحللة
 , فيتناول اللواط,ًعمداهو أن يطأ فرج آدمي ال ملك له فيه باتفاق مت: ابن احلاجب

   ألهنــا موطــوءة ;هها خــروج زنــى املــرأة أشــب,وأورد عليــه أســئلة واهيــة ال فائــدة يف ذكرهــا
  .ال واطئة

 فأحــــدمها يــــستلزم ,وأجيــــب بــــأن الــــوطء ال يمكــــن إال مــــن اثنــــني: ابــــن عبــــد الــــسالم
 ويـــرد بـــأن , وهـــي أقـــوى يف الداللـــة عـــىل املعلـــول مـــن العكـــس,اآلخـــر والـــواطئ كالعلـــة

  . وهو املعترب يف التعريف,التالزم يف الوجود ال يوجب التالزم يف العلم
 , مــن أحــصن مــنهام رجــم,اًمــن وطــأ أجنبيــة يف دبرهــا حــدا مجيعــ: َّاملوازيــةيف  َّلــشيخا

ومثله البن   , وال حد عليه, وإن اغتصبها فلها املهر,ا جلد وغرب الرجلًومن كان بكر
 =                                     

 والتـــايل باطـــل بـــام نقـــرره بيـــان , لـــزم أن يـــصح ذلـــك يف مانعـــة اجلمـــع; لـــه يف احلقيقيـــة فقـــطًكونـــه قـــسيام
 , وإال اجتمـع النقيـضان, فـال يـصح يف مانعـة اجلمـع, ومنع مجع, أن ما عدا احلقيقية منع خلو;املالزمة

ــه :بيــان املالزمــة قــام الــدليل العقــيل عــىل أن مانعــة اجلمــع تركبــت أجزاؤهــا مــن الــيشء واألخــص مــن  أ
  .اً عدم اجتامعهام قطعً والزم ذلك عقال,اًنقيضه قطع

ن قــسيام  كــان أخــص ; مــن اآلخــر مــع مــا قــررً فلــو فرضــناه قــسام, لآلخــرًوذلــك يــدل عــىل أن أحــد اجلــزأ
  .ا وإما أن يكون ساكنً,اًيكون هذا متحرك إما أن : فإذا قلنا, واألخص يستلزم األعم,من اآلخر

 ومـن , وهـذا حمـال; بجواز ما ألزمناه له لزم يف الوجـود أن يكـون اجتمـع فيـه متحـرك ال متحـرك:وقلنا
ن بخــالف مانعــة اخللــو  ,ذلــك أقــاموا الربهــان عــىل أن مانعــة اجلمــع يــصح تركيبهــا مــن أكثــر مــن جــزأ

نويمتنــع يف احلقيقيــة أن ترتكــب مــن أكثــر مــن جــز ا عــىل مــا ذكرنــاه مــن ً كــام قــرر ذلــك يف حملــه مفرعــ,أ
  .خاصية كل واحد من الثالث

 أو زوج الـزوج , أو زوج الفـرد,ا أو زوج الـزوجً إما أن يكون العـدد فـرد: إنه يصح أن يقال:وال يقال
ــا نقــول; وهــي حقيقيــة فقـد تركبــت مــن أكثــر مـن شــيئني,ً وهــذا الرتكيــب صـحيح عقــال;والفـرد  إن : أل
 فتــسمى القــضية ذات , فاحلقيقــة تركبــت مــن محليــة وقــضية منفــصلة,اوي للنقــيض قــضية منفــصلةاملــس
ـه وقـع البحـث مـن ; ونبهنـا عـىل ذلـك, ولـيس كـذلك, فيظنون أن احلقيقية تركبت من ثالثـة,أجزاء  أل

 :َّالـشيخ وقـد وجـدت منقـوالن عـن , وقد بني األثري وغريه ما ذكرنـاه;بعض الطلبة يف ذلك وغلط فيه
 : ثـــم قلنـــا,ا أو زوجـــاًإمـــا أن يكـــون العـــدد فـــرد,  معنـــى هـــذه القـــضية: قـــال,اا حـــسنًًـــه قـــرر ذلـــك تقريـــرأ

 فقـسمناه إىل أقـسام فقـد تركبـت الـرشطية احلقيقيـة مـن محليـة منفـصلة ,الزوج إمـا أن يكـون كـذا أو كـذا
  . واهللا سبحانه أعلم,وهو ظاهر



אא 

 

193

193

ُاملاجشونحبيب عن ابن  ِ.  
ُقلــــت َّن القــــصار وقــــال ابــــ:ُ  وربــــام , حكــــاه عنــــه البــــاجي,حكــــم ذلــــك حكــــم اللــــواط: ُ
  . ذلك يف الزوجة لزوجها وحرمة ذلكقوالن عىل إباحةأجرى ال

  . وإتيان األجنبية يف دبرها,فيتناول اللواط: قال ابن احلاجب
  .ا قوالنًا أو لواطًويف كونه زن

 , وتقـدم لـه دخـول اللـواط حتـت الزنـا,عائـد هنـا بـني الزنـا واللـواط: ابن عبد السالم
 لكـن هـذا الـسؤال ,ا مـا يقـع هـذا يف كالمـهً وكثـري, مـن الزنـا وقـسيام لـهًفيكون اللواط قسام

  .إنام يرد يف مانعة اجلمع واخللو
ُقلــــت اجلمــــع   لوضــــوح امتناعــــه يف مانعــــة,ا ال يليــــق بمثلــــهً هــــذا كــــالم ضــــعيف جــــد:ُ
 فكيــــف جيــــوز أن يكــــون أحــــد , واألخــــص مــــن نقيــــضه,ألهنــــا مركبــــة مــــن الــــيشء ;واخللــــو

  .اً فتأمله منصف,نقيضني فيؤدي إىل جواز امتناع ال,جزئيها أخص من اآلخر
ا بحـــسب اجتهـــاد اإلمـــام عـــىل مـــا يـــرى مـــن شـــنعة ًويف كـــون عقوبـــة املتـــساحقتني أدبـــ

عــن  َّالــشيخ مــع ,عيــسى ابــن القاســمَســامع  ونحوهــا , أو بخمــسني مخــسني, وخبــثهام,ذلــك
َأصبغ ْ  ويف رضاعها مـن زنـى , ونقله الباجي وغريه دون ونحوها, عن ابن القاسم وعنه,َ

  .بميتة حد
  .ال حيد: وقال ابن شعبان

 وإن زنــت امــرأة بــصبي , ومثلهــا يوطــأ حــد,مــن زنــى بــصغرية مل حتــض طائعــة: وفيهــا
ه مل حيتلم   . فال حد عليها,مثله جيامع إال أ

ُقلت   . فهو أحرى:ُ
 أو تنــــزل بجامعــــه ,ا ممــــن تتلــــذذ املــــرأة بوطئــــهًإن كــــان الــــصبي مراهقــــ: وقــــال الــــصقيل

 أو غـــريه مـــن احلـــدود ,ها ال حيـــد الـــصبي والـــصبية يف زنـــا ويف قـــذف, فينبغـــي أن حتـــد;إياهـــا
  . فإن تأخر ذلك فحتى يبلغا ثامين عرشة سنة, وحتيض اجلارية,حتى يبلغ الغالم
  .ف يف حد من شارف البلوغ ومل يبلغاختل: اللخمي

َّدونةقال مالك يف امل بت: َ   . واستحب ابن القاسم أن ال حيد,من مل حيتلم حيد إذا أ
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 وعليــه ,مــن زنــى بميتــة أو نائمــة أو جمنونــة يف حــال جنوهنــا حــد: َّاملوازيــة عــن َّالــشيخ
  . وإن زنت املجنونة يف إفاقتها حدت,يف النائمة واملجنونة صداق املثل

  .من زنت بمجنون فعليها احلد: وفيها
 وعوقـــب , حـــد العاقـــل مـــنهام; أو عاقـــل بمجنونـــة,إن زنـــى جمنـــون بعاقلـــة: اللخمـــي

  . وكان بحالة يرده الزجر واألدب,اً مطبق إن مل يكن;املجنون
َّدونةوقال مالك يف امل: قال   .نا بصغرية حيد إن كان مثلها يوطأمن ز: َ
  . عىل صغرية ال يوطأ مثلها مل حيدإذا عنف: يقول
َّمدونةويف  ه ال حيد إذا زنى بصغرية:أشهب مثله َ   . ال جيامع مثلها, أ

  .يتزوج من تطيق الوطءا حتى ال يكون حمصنً: َعبد احلكموالبن 
  .حيد وإن كانت بنت مخس سنني: وقال ابن القاسم

ُقلت   . وهو األظهر:ُ
  .ال حيد من أتى هبيمة ويعاقب: مع غريها: وفيها

  . واألول أحسن,حيد: تاب ابن شعباناللخمي يف ك
 وإن كانــــت ممــــا , أن البهيمــــة ال تقتــــل,وال خيتلــــف مــــذهب مالــــك: قــــال الطرطــــويش

  .يؤكل أكلت
كــــل مــــن وطــــئ امــــرأة بملــــك يمــــني ممــــن حتــــرم عليــــه : عيــــسى ابــــن القاســــم: وســــمع

 , وكــل مــن وطــئ امــرأة بملــك يمــني ممــن حتــرم عليــه بالنــسب,بالرضــاعة مــن أم أو غريهــا
 وإن علـم , فال حد عليه يف يشء من ذلك;عليه من عمة أو خالة أو بنت أخت وال تعتق

ــه جيــوز لــه بــيعهن;أهنــن حمرمــات عليــه  فيلحــق بــه الولــد ,ن إال أن حيملــن واســتخدامه, أل
 ويــبعن ً عوقــب نكــاال;ا بحرمــة ذلــكًا عاملــً مــنهن عامــدًشــيئا ومــن وطــئ ,ويعجــل عــتقهن

  .عليه
 كالبنــت , وتعتـق عليـه بامللـك,وكـل مـن وطـئ امـرأة بامللــك ممـن حتـرم عليـه بالنــسب

  . حد وال يلحق به الولد;اًا عاملً عامد,واألم واألخت
  . فال حيد ويلحق به الولد,ن يعذر باجلهالةإال أ: قال ابن القاسم
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ْبن رشدا َّدونـةهذه مـسألة صـحيحة عـىل مـا يف امل: ُ  ال خـالف يف يشء منهـا ,وغريهـا َ
يــستخدمهن وال يعــتقن :  ومــن النــاس مــن قــال,إال يف تعجيــل عتــق مــن محلــت منــه مــنهن

  .عيسى من كتاب االسترباءَسامع  وقع ذلك يف رسم الفصاحة من ,عليه
  ا مل ً عامــــــــد, أو عــــــــىل عمتهــــــــا أو خالتهــــــــا,مــــــــن تــــــــزوج امــــــــرأة يف عــــــــدهتا: ذفهاويف قــــــــ
  .حيد وعوقب
 وقـال يف ,ا بتحريم ذلك حيـدً واملبتوتة عامل,قال مالك يف متزوج اخلامسة: اللخمي

ه حيد, وال فرق بينهن,ال حيد: متزوج املعتدة كذلك   . وقيل يف املعتدة أ
 فـيمن نكـح يف العـدة ووطـئ :د عـن مالـكروى عـيل بـن زيـا: قال أبـو حممـد: الصقيل

ه حيد; ومل يعذر بجهل,فيها   . أ
ا مــــــا ً ومل حيــــــرم عينهــــــا وحتــــــل يومــــــ,إن كــــــان التحــــــريم مــــــن القــــــرآن بــــــسبب: التونــــــيس

 ويف قذفها كل مـن أحلـت , ففي احلد قوالن, فإهنا حتل لو طلق إحدى األربع;كاخلامسة
 إال أن يطأهــا مــن أحلــت ,إىل ســيدها ردت ,لــه جاريــة أحلهــا لــه أجنبــي أو قريــب أو امــرأة

 ولــــيس لرهبــــا التامســــك هبــــا , وإن مل حتمــــل,ا ولزمتــــه قيمتهــــاً ولــــو كــــان عاملــــ, فــــال حيــــد;لــــه
 وإن مل حتمــل , وقــد محلــت كانــت القيمــة يف ذمتــه,ً فــإن كــان عــديام,بخــالف وطء الــرشيك

  . وعليه النقصان, فكان له الفضل عن القيمة,بيعت عليه
ـه ; وال يلحـق بـه الولـد, حـد;ا بحرمـة وطئهـاًإن كان عاملـ: يقال األهبر: الصقيل  أل

َّدونة وهذا خالف ما يف امل,زان   .وغريها َ
تــه:وروى ابــن حبيــب :  فقــال, أن الــنعامن بــن بــشري رفــع إليــه رجــل وطــئ جاريــة امرأ

 وإن مل حتلهـا − ًنكـاال: يريـد − إن أحلتهـا لـه جلدتـه ,غألقضني فيها بقضاء رسول اهللا 
  .)1( فجلده مائة, فوجدها أحلتها له,هله رمجت

                                     
تـــهبـــاب مـــ, يف احلـــدود) 1451(رقـــم :  أخرجـــه الرتمـــذي)1( وأبـــو , ا جـــاء يف الرجـــل يقـــع عـــىل جاريـــة امرأ

تـه, يف احلـدود) 4459(و) 4458(رقم : داود  6/124: والنـسائي, بـاب يف الرجـل يـزين بجاريـة امرأ
  .باب إحالل الفرج, يف النكاح
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ـه مل يطـأ,يريد أن الغيبة عليهـا كـالوطء: قال أبو عمران  وإن فلـس , وال يـصدق يف أ
  . وإن مات فهو أسوة الغرماء,ق هباقبل دفع القيمة فرهبا أح

 كقـــول عيـــسى عـــن ابـــن , فـــال بـــد أن تبـــاع عليـــه,وإذا كـــان أحـــق هبـــا يف الفلـــس: قـــال
  . فإهنا تباع عليه; ومل حتمل منه,خته من الرضاعة فيمن وطئ أ:القاسم

هي ابنتـي :  وقال,من زوج أمته من رجل: َسحنون وكتاب ابن ,َّاملوازية يف الباجي
 وللـــزوج البقـــاء عـــىل , والولـــد حـــر, وعليـــه قيمـــة الولـــد يـــوم احلكـــم,فـــال حـــد عـــىل الـــزوج

 ومــا عليــه مــن , ويفـارق فهــو رقيــق لــه, ومــا ولدتــه بعــد معرفتـه, وعليــه مجيــع املهـر,النكـاح
 إن , كانـت أم ولـد, وأدخـل عليـه أمتـه عـىل أهنـا ابنتـه, ولـو زوجـه ابنتـه,املهر إال ربع دينار

 وإن مل حتمـــل وال قيمـــة عليـــه يف الولـــد كمـــن أحـــل أمتـــه ,محلـــت وعليـــه قيمتهـــا يـــوم الـــوطء
ذا  هـ, فـال حـد عليـه, ولـو علـم الـواطئ أن التـي وطـئ غـري زوجتـه,لرجل وابنته زوجـة لـه
 فهـذا غـري ,أعريكهـا تطؤهـا ورقبتهـا يل:  وإن أباحهـا بغـري عقـد كقولـه,إن كان بعقد نكـاح

  . لكنه إذن يف الوطء,إحالل
 , وال ترجـــع إىل رهبـــا, أن الـــواطئ تلزمـــه قيمتهـــا يـــوم الـــوطء:َســـحنونيف كتـــاب ابـــن 

  .وإن مل يكن للواطئ مال
 ,مبـــــيح أن يأخـــــذها بقيمتـــــه مل جيـــــز لل, إذ مل حتمـــــل,ولـــــو بيعـــــت يف القيمـــــة: زاد حممـــــد

 وتكـــون لـــه أم ,مـــن وطـــئ أمـــة أخـــدمها ســـنني كثـــرية يـــدرأ عنـــه احلـــد: عنـــه َســـحنونوالبـــن 
 وال , وال تكــــون أم ولــــد, فإنــــه حيــــد, وأمــــا مــــا يف املــــدة اليــــسرية كالــــشهر ونحــــوه فيــــه,ولــــد

  .يلحق به الولد
  .اختلف يف املحرمة بالسنة: اللخمي

َّدونةلقاسم يف املفقال ابن ا   .عاقب وال حيدي: َ
 , يف نكــاح املتعــة حيــد العــامل بحرمــة ذلــك: يف رشح ابــن مــزين,وقــال ابــن نــافع وغــريه

 ألهنــا حتــل لــه لــو طلــق ; مل حيــد, ومل يكــن دخــل بأمهــا, ودخــل هبــا,وإن تــزوج ابنــه زوجتــه
تــه, وإن كــان دخــل بــاألم حــد,األم  وإن مل , فــإن دخــل باالبنــة حــد, وكــذا إن تــزوج أم امرأ
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  .? هل حيرم األم أم ال, الختالف الناس يف عقد البنت; حيديدخل هبا مل
  .ا بتحريم ذلكً أو زوجة ولده حد إن كان عامل,وإن تزوج زوجة أبيه
  .اً والبنت مطلق, بخالف تزوجيها عىل أمها بعد الدخول:وقال ابن احلاجب

ة  لــو تــزوج امــرأ: يعنــي)اًوالبنــت مطلقــ(: قولــه: قــال ابــن عبــد الــسالم وابــن هــارون
 ألن العقــد عــىل ; أو مل يــدخل هبــا,عــىل ابنتهــا مــن غــري تفــصيل بــني أن يكــون دخــل بالبنــت

  .البنت حيرم األم
ُقلت   . وهذا خالف ما نقله اللخمي فتأمله:ُ
ـــ:آخـــر قـــذفها: وفيهـــا  ;ا أو عاريـــة أو وديعـــة أو بإجـــارة ومـــن وطـــئ جاريـــة عنـــده رهنً
  .فعليه احلد

 وإن , مل جيــز عتقــه; ولــه فيهــا نــصيب,الغنيمــةا مــن ًمــن أعتــق عبــد: ويف عتقهــا الثــاين
  .وطئ منها أمة حد
  . ألن حقه فيها واجب موروث;ال حيد للزنا: وقال غريه

                  واختلفـــــت الروايـــــة فيـــــه ,بهاختلـــــف يف حـــــده قـــــول مالـــــك وأصـــــحا: قـــــال أبـــــو عمـــــر
  .عن عيل

 عليـه بينـة مـن  فقامـت, فزنى بحربية,وإن دخل مسلم دار احلرب بأمان: ويف قذفها
  . فعليه احلد;املسلمني أو أقر بذلك

  .ال حد عليه: وقال حممد عن أشهب: الصقيل
ْبن رشدوقال ا   .من زنى بحربية يف بالد احلرب مل حيد: قال أشهب:  يف املقدماتُ
ُقلت ه اللخمي البن :ُ ُاملاجشون وعزا ِ.  

  ]باب يف اإلكراه على الزنا[
 وقـال ,حيـد:  وقـال بعـض أصـحابنا,ال حـد عليـه: يبقال ابن العـر: واملكره عىل الزنا

َّن القصاراب فـال  , وإن مل ينتـرش, حـد أكرهـه سـلطان أو غـريه;إن انترش قضيبه حني أولـج: ُ
  . واملكرهة عىل التمكني ال حتد,حد عليه
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 بــــأن ,اختلــــف يف حــــد الرجــــل املكــــره عــــىل الزنــــا واالحتجــــاج عــــىل حــــده: اللخمــــي
ه ال يــصح مــع اإلنعــاظ   ويكــف عنهــا , قــد يريــد الرجــل رشب اخلمــر,غــري صــحيحاإلكــرا

 وإن أكرهه غريها سـقط , فال مهر هلا, فإن أكرهته املرأة عىل الزنا هبا,ا من اهللا تعاىلًخوف
  . وغرم هلا مهرها,حده

ُقلت   . ويرجع هو عىل الذي أكرهه:ُ
  .ال حيد املكره: بو عمر يف الكايفأ

ه وهو الصحي, واألول قول مالك,حيد: وقيل   .ح إذا صح اإلكرا
أمــا لــو وطــئ بامللــك مــن يعتــق عليــه أو نكــح املحرمــة بنــسب أو : قــال ابــن احلاجــب
تــه ثالثــ,رضــاع أو صــهر مؤبــد  أو تزوجهــا قبــل , ووطئهــا يف العــدة,اً ووطئهــا أو طلــق امرأ

 ثــــم , ثــــم وطئهــــا بغــــري تــــزويج أو أعتــــق أمــــة, ووطئهــــا أو طلقهــــا قبــــل البنــــاء واحــــدة,زوج
  . فإنه حيد;وطئها

ُقلت  إال أن يقيده بقوله , ظاهره وال يعذر بدعوى اجلهالة خالف ما يأيت من قوهلا:ُ
  .عيسى يف العتقَسامع  وتقدم , أو جيهل احلكم يف مثل ما ذكر,بعد هذا

 رجـم ; فلـم يعتـق عليـه حتـى وطئهـا,مـن اشـرتى مـن يعتـق عليـه: اللخمي عـن حممـد
  . وهو عامل أهنا حمرمة, وأتى ذلك,إن أحصن
ء, وهــو مــن أهــل االجتهــاد:ديريــ ــه أهنــا حــرة بــنفس الــرشا ــه أن ال , ورأ  وإن كــان رأ

  . ولو وطئ املرأة من متلكه حدت, مل حيد;ا ملن ال يرى العتقًعتق أو كان مقلد
  . ثم أصاهبا يف االسترباء,واختلف فيمن أعتق أم ولده: قال
  .ظننت أهنا حتل يل: وقال

  .ال حد عليه: فقال ابن القاسم
  .حيد: َّاملوازية أشهب يف وقال

تـه قبـل البنـاء طلقـة: ويف القذف منها ـه ال :  وقـال, ثـم وطئهـا,مـن طلـق امرأ ظننـت أ
 ولــو طلقهــا , وال حــد عليــه إن عــذر باجلهالــة, فلهــا صــداق واحــد,يربئهــا منــي إال الــثالث

  . مل حيد إن عذر باجلهالة, ثم وطئها يف العدة,اًبعد البناء ثالث
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ُقلت   .قع الثالث مرة أو مفرتقات ظاهره أو:ُ
َأصــبغقــال : عــن الواضـحة َّالــشيخوقـال  ْ تــه املبتوتـة: َ ا ً مل حيــد كــان عاملــ;مـن نكــح امرأ
  . لالختالفًأو جاهال
ــه مل خيتلــف فيــه;ا حـدً فــإن كــان عاملــ,اً وأمــا إن كانــت مطلقــة ثالثـ:فيهـا  وإن كــان , أل

  . والقياس حده وال يعذر, وهذا استحسان,جاهال مل حيد
 وتقـدم نحـو هـذا للخمـي يف , اخلالف يف البتة أشهر منه يف لفـظ الـثالث دفعـة:ُلتُق

  . دون بينة عليه فتذكره, وتقدم اخلالف يف الواطئ بنكاح املتعة,نكاح أم امرأته عليها
ْبــن رشــدوال ءُ  حتــصيل هــذه ,َســحنون يف آخــر مــسألة مــن نــوازل , يف كتــاب االســتربا
 أو كــــان مبتاعهــــا ,قيــــت بيــــد بائعهــــا فوطئهــــا قبــــل االســــترباءأن األمــــة املبيعــــة إن ب: املــــسألة

 فإهنـا تكـون , أو ألن بائعهـا كـان وطئهـا; وهي ممـن يتواضـع لرفعتهـا,ائتمنه عىل استربائها
 أو , وإن وطئهــا بعــد اســتربائها بــائتامن املبتــاع لــه عــىل اســتربائها, ويبطــل البيــع,أم ولــد لــه

 ومل يلحـــق بـــه الولـــد واألمـــة , انتقـــد حـــد وقـــد,كانـــت مـــن الـــوخش الـــذي ال مواضـــعة فيـــه
  . ينتقد وهي عنده حمبوسة يف الثمن واختلف إن كان مل,وولدها للمبتاع

  .ي جاريته وعىل البائع قيمة الولدال حيد ويأخذ املشرت: فقال ابن القاسم
  . ويبطل البيع,تكون أم ولد له: َسحنونوقال 
 يأخــذ مالــك باحلــديث الــذي قالــت  ومل, إذا ادعــوا اجلهالــة,وال يعــذر العجــم: وفيهــا

  . ورأى أن يقام احلد يف هذا,زينب بمرغوس بدرمهني
 ,لــةهــو بفــتح املــيم وســكون الــراء وضــم الغــني املعجمــة وآخــره ســني مهم: عيــاض

  .يعني أسود: قال يف بعض النسخ
  .بمرغوس يعني بدرمهني: ب ابن عتابويف كتا

 فأعطاهـــا ,ريـــة ختتلـــف إليـــه كانـــت هـــذه اجلا,هـــو عبـــد أســـود مقعـــد: وقـــال بعـــضهم
  .درمهني وفجر هبا

ُشـيوخ بـدرمهني مـن كتـب بعـض :بدرمهني تفـسري بمرغـوس أي: وقوله  ,نا وتعليقـهُ
ــه جــاء يف أصــل اخلــرب حــني ; وهــذا الوجــه ضــعيف,وهــو نحــو مــا يف كتــاب ابــن عتــاب  أل
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بـــــدرمهني مـــــن :  فقالـــــت, وكانـــــت نوبيـــــة معتقـــــة حلاطـــــب بـــــن أيب بلتعـــــة,اســـــتفهمها عمـــــر
َّدونة كذا يف رواية أمحد بن خالد يف غري امل,سمرقو   .بقاف َ

َأصبغوقال : عن ابن حبيب َّالشيخ ْ ـه يـدرأ احلـد عمـن جهـل :يف حـديث مرغـوس َ  أ
  .الزنا ممن يرى أن مثله جيهله

َأصبغ وقول ,قول مالك أشهر: اللخمي ْ   .أقيس َ
 تــرك مــن  ثــم خــرج ال قــضاء عليــه فــيام,فــيمن أســلم بــدار احلــرب َســحنونوقــد قــال 

  . إن كان غري عامل بفرضها,الصلوات قبل خروجه
ُقلــت َأصــبغ األظهــر أن اخــتالف قــويل مالــك و:ُ ْ  وهــو هــل , إنــام هــو يف حتقيــق منــاط;َ

بناء عىل أن من رشط إسـالم الكـافر  َسحنون وقول ?يتصور اليوم جهل حكم الزنا أم ال
  .صالته حسبام تقدم للمتيطي

تــــه مــــن رجــــلمــــن جــــاع: وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم  فــــأقرت لــــه بــــذلك , فبــــاع امرأ
 وهـو , وجـدت يف مـسائل بعـض أصـحابنا عـن مالـك, ثم عثر عـىل ذلـك,فوطئها مشرتهيا
ي أهنام يعذران   . ويرجع عليه املشرتي بالثمن, وتكون طلقتها بائنة,رأ

ُقلــت  ولكــن درء احلــد ,فخــري أن حتــد وينكــل زوجهــا:  فلــو مل يكــن هبــام جــوع? قــال:ُ
ه ال يقطع وقد,أحب إيل   . قال مالك يف الرجل يرسق من جوع يصيبه أ
ْبن رشدا   .ال شبهة أقوى من اجلوع: ُ

  .حييى من كتاب العتقَسامع مالك يف  هو ظاهر قول ,تكون طلقة بائنة: وقوله
ْبن وهباله ا ق,تبني منه بالبتة: وقيل   .َعبد احلكمورواه ابن  َ
 وجـه الـشبهة أن املـشرتي ,د بالـشبهة درء احلـ,إن مل يكن هبام جـوع أحـب إيل: وقوله

ئه ملــــك األمــــة  إذ لــــو , وإن كانــــت طائعــــة, فيكــــون يف وطئــــه إياهــــا كــــاملكره,يملكهــــا بــــرشا
  .امتنعت لقدر عىل إكراهها

ُقلت   . كون أصل فعلها يف البيع الطوع ينفي كوهنا مكرهة:ُ
ْبن رشدقال ا ُاملاجشونوعىل قول ابن : ُ  وأرسـل  فحبـسها,ً فـيمن زوج ابنتـه رجـال:ِ

 حتــد كمــن طاعــت , فإهنــا حتــد إال أن تــدعي أهنــا ظنــت أهنــا زوجــت منــه,إليــه أمتــه فوطئهــا
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ه أكرهها عىل الوطء إال,لزوجها ببيعها فوطئها املشرتي   . أن تدعي أ
ْبــن وهــبوهــو قــول ا  أهنــا تــرجم إن طاوعتــه :عبــد امللــك مــن طــالق الــسنةَســامع يف  َ

ــــــه اســـــتكرهها مل حتــــــد,ائعـــــة وأقــــــرت أن املـــــشرتي أصــــــاهبا ط,عـــــىل البيـــــع  , وإن زعمـــــت أ
َّدونةونصوص امل   . ولو مرة واحدة,اًوغريها واضحة بحد املقر بالزنا طوع َ

زيــةاللخمــي يف  ألإلمــام إذا اعــرتف رجــل عنــده بالزنــا أن يعــرض : قيــل ملالــك: َّاملوا
م  وأقــا,مــا أعرفــه إذا اعــرتف مــرة واحــدة: عنــه أربــع مــرات قبــل أن يقــيم عليــه احلــد? قــال

  .عىل ذلك حد
 فــإن مل ,تزوجنــي فــالن واحلمــل منــه: إن ظهــر بــامرأة محــل وقالــت: ويف القــذف منهــا
  .وغريها َّاملوازية ومثله يف , وحد الزوج إن صدقها,يقم بينة بالنكاح حدت

  . ومل تكن طارئة,حتد إن مل يكن زوج وال سيد وال شبهة: اللخمي
ُقلت   .طارئة ومل تكن , وكذا نقله الباجي عن حممد:ُ

 وإن , أو غاب عنـي مل حتـد,هو من زوج طلقني: فإن كانت طارئة وقالت: اللخمي
ــه مــن غــصب  أو , أو أتــت متعلقــة برجــل, وتقــدم هلــا ذكــر ذلــك,مل تكــن طارئــة وادعــت أ

 وإن ادعتـه عـىل , ومل تأت متعلقة بـه مل حتـد إن ادعتـه عـىل مـن يـشبهه,ا واشتكتًكان سامع
 وإن مل تـذكره إال بعــد ,ت الـشكوى قبـل ظهــور احلمـل هــذا إن تقـدم,رجـل صـالح حـدت

 أو ,كتمــت ذلــك رجــاء أن ال محــل:  وقالــت, إال أن تكــون معروفــة بــاخلري,ظهــوره حــدت
  . فتعذر,أن يسقط

 ومثله عن , هذا الذي أخذ به, وهي معروفة باخلري,ومثله لو مل تسم من استكرهها
قظنــي إال وقــد ركبنــي رجــلكنــت نائمــة فــام:  وقالــت, يف امــرأة ظهــر هبــا محــلطعمــر   , أ

 فلــم ,اً فــأثنوا عليهــا خــري, فــسألهم عنهــا,فــأمر أن ترفــع إىل املوســم هــي ونــاس مــن قومهــا
  . وكساها وأوىص هبا أهلها,حيدها

إن رجع عن إقراره لوجـه وسـبب مل خيتلـف أصـحاب مالـك يف : َّاملوازيةعن  َّالشيخ
  .قبول رجوعه

ُاملاجـشونقال مع ابن حبيب عن ابن  إنـام أردت أين أصـبت امـرأيت : مثـل أن يقـول: ِ
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  .اً فظننت ذلك زن,ا أو جاريتي وهي أختي من الرضاعةًحائض
اتفـق مالـك والـشافعي وأبـو حنيفـة عـىل قبـول رجـوع املقـر بالزنـا والـرسقة : أبو عمر
  .إذا مل يدع املرسوق منه ما أ قر به السارق ,ورشب اخلمر

  . رجوعهم يف يشء من ذلكال يقبل: وقال ابن أيب ليىل وعثامن
  . وهو غريب,وحكاه اخلطايب يف رشح لسنن عن مالك: ابن زرقون

ُقلت   .اً لعله فيام مل يذكر له وجه:ُ
ْبـــن وهـــبإن رجـــع لغـــري شـــبهة فـــروى ا: البـــاجي ِّمطـــرف و,َ زيـــةيف  َُ ـــه يقـــال:َّاملوا  , أ

ْبـــن وهــــب وا,وقالـــه ابـــن القاســــم  وقالــــه ,نـــهال يقبــــل م:  وعــــن مالـــك,َعبــــد احلكـــم وابـــن ,َ
  .أشهب وعبد امللك

 ,اختلف قول مالك يف املقر بالزنا أو بـرشب اخلمـر يقـام عليـه بعـض احلـد: أبو عمر
  .فريجع حتت اجللد قبل متام احلد

 وهـو ,يقبـل وال يـرضب بعـد رجوعـه:  ومـرة قـال,إن أقيم عليه أكثره أتم: فقال مرة
  . ومجاعة العلامء,قول ابن القاسم

ُقلــت  فيقــال ,ال يقــال إال أن يــورك:  قــال أشــهب وعبــد امللــك,َّوازيــةامل للــشيخ عــن :ُ
  . فليتم عليه وال يقال وإن ورك,ما مل يرضب أكثر احلد

 ويف أول قـذفها مـن , يف الـشهادة يف الزنـا,ويف ثبوت اإلقرار بشاهدين قوالن تقـدما
ه وطئ هذه املرأة ن يقـيم بينـة  فعليـه احلـد إال أ; وال يدرون ما هي منه,شهد عليه أربعة أ

 ,هــــي أمتــــي أو امــــرأيت:  فــــال يشء عليــــه إذا قــــال, أو يكونــــا طــــارئني,أهنــــا زوجتــــه أو أمتــــه
  .عن ابن حبيب َّالشيخ بخالف ما قال ,وأقرت له بذلك إال أن تقوم بينة

ُاملاجــشونقــال ابــن   أو اشــرتيت أمــة فــالن ,وطئــت فالنــة بنكــاح البارحــة: مــن قــال: ِ
ء وال حيدفوطئتها مل يكلف بينة بنكاح  ه لو وجد مع امرأة يطؤها;وال رشا   . أل

 وقالــه , وال أقــر بزنــا رصيــح,اً هــذا يكلــف البينــة إن مل يكــن طارئــ,هــي زوجتــي: قــال
ِّمطرف وقاله , وغلط فيه بعض من يشار إليه,علامؤنا َأصبغو َُ ْ َ.  

ُاملاجـشونابـن   ج امـرأة غائبـة عنـا ال نــدريولـو شــهدت بينـة أهنـم رأوا فرجـه يف فــر: ِ



אא 

 

203

203

  .من هي
ـه غـري ذي زوجـة , أو أمتي وقد بعتها,كانت زوجتي وطلقتها: قال  وهو معـروف أ

 ولـو مل ,اً إن مل يكن طارئ, ولو أخذته معها كلفته البينة, ومل يكلف بينة,وال جارية صدق
ِّمطرف وقاله ,كذب الشهود حد:  وقال,يدع ذلك َأصبغو َُ ْ َ.  

 وادعـى الزوجيـة , أو أقـر بـذلك,هـاسـواء وجـد مـع امـرأة يطؤ: روى حممـد: الصقيل
  .فليحدا

 وال تقبـل شـهادة ,وجدا يف بيت أو طريق إال أن يقيام بينـة بالنكـاح: قال ابن القاسم
 ولكن ال يبقيان عىل ذلـك , فال حيدان,ا قد عرف وسمعً إال أن يكون أمر,أبيها أو أخيها

ءًا جديدًحتى يأتنفا نكاح   .ا بعد االستربا
ا عذراء أو رتقاء:  فقالت,ا بالزنا أربعة عدولإن شهد عليه: وفيها  ونظر النساء ,أ

كـر زوجهـا الـوطء بعـد ,إليها فـصدقتها مل ينظـر إىل قـوهلن وحـدت  أال تـرى أن البكـر إن أ
ئـر عـىل , وادعته وشهد النـساء أهنـا بكـر أن قـوهلن ال يقبـل,إرخاء السرت  وال تكـشف احلرا

  .مثل هذا
  :ال أرى أن حتد لوجهني: اللخمي
  . شبهة ال شك فيها,أن شهادة النساء بذلك :أحدمها
ــــــه يــــــصح أن توقــــــف شــــــهادة الرجــــــال بــــــشهادة النــــــساء :والثــــــاين ــــــه مــــــن بــــــاب ;أ  أل

 وال وجــه إلقامــة احلــد عليهــا مــع القــدرة عــىل معرفــة مــا ,االخــتالف ال مــن بــاب التجــريح
  .اعة من النساء يقع بقوهلن العلم فينبغي أن ينظر إليها مج,تقوله

كـــشف إىل أربعـــة رجـــال ينظـــرون إيل:  قالـــتولـــو ـــا أ  ألين ; وال أجلـــد وال أرجـــم,أ
 وإذا جـــاز نظـــر , ألن هـــذه رضورة; لكـــان ذلـــك هلـــا; ومل يـــصل إيل زوجـــي,قائمـــة البكـــارة
  . كان جوازه لدرئه أوىل, إلقامة احلدًالرجال أوال
ُقلت ه من خ, ويؤيد دليل قوهلا فيمن رمجه اإلمام:ُ ه جمبوب أ   .طأ اإلمام فظهر أ
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  ]باب يف شرط إجياب الزنا احلد[
  .)1(اًورشط إجياب الزنا حده تكليف الزاين إمجاع

  . إذا شارف البلوغ ومل حيتلم,وقول اللخمي يف النكاح الثالث
 باإلنبــــات وإســــالمه عــــىل ,حيــــد إذا زنــــى بنــــاء عــــىل ثبــــوت البلــــوغ: فقــــال مالــــك مــــرة

  .املعروف
:  وقـول مالـك,اًا كـان أو ثيبـً حيـد حـد البكـر بكـر:وقال املغرية يف املبـسوط: اللخمي

  . ويعاقب إذا أعلنه أحسن,أهل دينه ويرد إىل ,ال حيد
ُقلت  ويف كـالم أيب عمـر ميـل إىل ,ألن رشط اإلحـصان اإلسـالم:  لعل قـول املغـرية:ُ

  .أحد قويل الشافعي
ه حيد كام يقطع يف الرسقة:وقول الطحاوي   . أ

  ]للرجمباب يف شرط اإلحصان املوجب [
 ال خيـار فيـه مـن بـالغ مـسلم مـن ,فحد املحصن رمجه بـالوطء املبـاح بنكـاح صـحيح

  .)2(اًإحصان اتفاق
                                     

َّالـــشيخ  وملـــا نقـــل ,أخـــرج بـــه غـــري املكلـــف مـــن صـــبي وجمنـــون) تكليـــف الـــزاين: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(
 بنــاه عــىل أن البلــوغ : قــال, مــدة حيــد: قــال مالــك, إذا شــارف البلــوغ:تــذر عــن ذلــك يف قوهلــا اع;اإلمجــاع

  .يتقرر باإلنبات
ه حيد: وقد نقل عن املغرية,هذا ليس بمتفق عليه) واإلسالم: (قوله   . أ

  . فإن املكره ال حد عليه, وهو الطوع,غري هذا من الرشوطَّالشيخ مل يذكر : )فإن قلت(
ـه أسـقط ذلـك وغـريهال شك : )قلت( ـه ذكـر اإلسـالم; وال جيـاب بـأن رشط الطـوع فيـه خـالف,أ  , أل

 ينبغــي : قــال شــارحه, وعبــارة ابــن احلاجــب رشط موجبــه اإلســالم والتكليــف,وقــد ذكــر فيــه اخلــالف
  . والضمري يعود عىل الزنا,ضبطه بفتح اجليم

 والرســم , ويف بعــضه خــالف,اًء مطلقــأخــرج بــه احلــرام مــن الــوط) الــوطء املبــاح: (قولــه: َّالرصــاع قــال )2(
  .للمتفق عليه

= 
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 والـذي ال , الفاسد الذي ال حيصن ما يفسخ بعد البناء كالـشغار:أبو عمر يف الكايف
  .يفسخ بعد البناء الوطء فيه إحصان

ئض واملحرمــــــة الــــــوطء الفاســــــد كــــــوطء احلــــــا: اللخمــــــي عــــــن املغــــــرية وابــــــن دينــــــار
  .واملعتكفة والصائمة كالصحيح

ا نقــــال اللخمــــي عــــن ابــــن ًويف كونــــه يف نكــــاح ذي خيــــار أمــــيض بعــــد الــــوطء إحــــصان
  .القاسم وأشهب

  . وقال بعض الرواة حيصنها, واملجنونة حتصن واطئها وال حيصنها:وفيها
و يف  أ,اً ففــي وقــوع اإلحــصان مطلقــ,اًلــو كــان الزوجــان أو أحــدمها جمنونــ: ابــن بــشري

هــا , وإال فــال, ثبــت اإلحــصان فــيهامًإن كــان الــزوج عــاقال:  ثالثهــا,حــق العاقــل فقــط  فعزا
 =                                     

  .أخرج به الوطء بامللك) بنكاح: (قوله
  .أخرج به الوطء الفاسد يف النكاح) صحيح: (قوله
  . أخرج به غري الالزم)ال خيار فيه( :قوله
  .أخرج به الصبي) بالغ: (قوله
  .أخرج به الكافر) مسلم: (قوله
  . انظره,هذه الرشوط إذا اختلت يدخل اخلالف فيه وأكثر ,أخرج به العبد) حر: (وقوله

 أن ; فظــاهره إذا وقــع ذلــك مــن غــري وجــود الــرشطني, العقــل وال الطــوع:َّالــشيخمل يــذكر : )فــإن قلــت(
  . بل اخلالف يف ذلك مشهور; وليس كذلك, وأن اإلحصان ثابت باتفاق بام ذكر,الرجم ثابت

 وتأمــل كالمــه مــع مــا اشــرتط األشــياخ يف ,واب عنــه وحيتــاج إىل جــ,يــرد ذلــك عليــه فــيام يظهــر: )قلــت(
  : فيام جيمع رشوط اإلحصان يف قوهلم,باب النكاح

فخـــــــــــــــــــذها عـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــنص مـــــــــــــــــــستفهام  رشوط اإلحــــــــــــــــــــــــصان ســــــــــــــــــــــــت أتــــــــــــــــــــــــت
ورابعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلام  بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغ وعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
متـــــــــــــــــــى اختـــــــــــــــــــل رشط فلـــــــــــــــــــن يرمجـــــــــــــــــــا  وعقـــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــحيح ووطء مبـــــــــــــــــــــــــــاح

َّدونــــة  مــــسألة امل:وقــــد ذكــــر هنــــا  كــــل وطء أحــــصن الــــزوجني أو :هــــا يف قوهلــــا يف النكــــاح الثالــــثوكليتَ
  . وليس كل ما حيل حيصن, فإنه حيل املبتوتة;أحدمها

 ; وكـــان جيـــري لنـــا نقـــض هـــذه الكليـــة بـــام نقلـــه عبـــد احلـــق عـــن ابـــن القاســـم وطء املجنونـــة:َّالـــشيخقـــال 
  . فتأمل جواب ذلك,حيصن الواطئ وال حيلها
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  . عن اللخميً وابن القاسم ومالك وأشهب ناقال,ابن عبد السالم لعبد امللك
ُقلت   . وما نقلها اللخمي إال يف اإلحالل:ُ
مها حيـصن  والوطء بعد عتق أحد,والعبد ال حيصنه ذلك حتى يطأ بعد عتقه: وفيها

 ال تكونـان حمـصنتني حتـى توطـا هـذه بعـد , واألمة املسلمة واحلرة الكتابيـة,املعتوق منهام
  . وهذه بعد العتق,إسالمها

 , فإنــــه حيــــل املبتوتــــة,كــــل وطء أحــــصن الــــزوجني أو أحــــدمها: ويف نكاحهــــا الثالــــث
عـن  بنقـل عبـد احلـق , وكان جيري لنـا إبطـال صـدق هـذه الكليـة,وليس كل ما حيل حيصن
 والكــالم عــىل مــسألتي ,وطء املجنونــة حيــصن واطئهــا وال حيلهــا: حممــد عــن ابــن القاســم

  . وكتاب الرجم وتنافيهام تقدم يف النكاح,النكاح الثالث
حـــد اللـــوطي أن : قـــال ابـــن عبـــاس: أبـــو عمـــر ,والالئطـــان كاملحـــصنني وإن مل حيـــصنا

  . ثم يتبع باحلجارة,اًيرمى من أعىل بناء يف القرية منكس
 وفعلــه ابــن الــزبري يف ,كتــب أبــو بكــر أن حيــرق بالنــار ففعــل: لبــاجي عــن ابــن حبيــبا
  . ومن أخذ هبذا مل خيطئ,ي العراقي والقرس, وهشام ابن عبد امللك يف زمانه,زمانه

ــزل اهللا بقــوم لــوط: قــال مالــك  فقيــل , وإن كانــا عبــدين,الــرجم هــي العقوبــة التــي أ
  . ويؤدب الكافران, مخسنيحيد العبدان مخسني: يرمجان? وقال أشهب

ُقلت   . قول أشهب ميل العتبار اإلحصان:ُ

  ]باب يف احلد والتغريب[
  .وحد زنا البكر احلر جلد مائة

  . السنةمضت  بذلك, البكر حده اجللد بغري رجم:فيها
 الرجـل احلـر إال يف الزنـا ُ ينفـى وال, وال عىل العبيد وال تغريـب,وال نفي عىل النساء

بة فيـ  يـسجن الـزاين سـنة واملحـارب ,ا يف املوضـع الـذي ينفيـان إليـهًسجنان مجيعـأو يف حرا
  .حتى تعرف توبته

                 ا أخـــــذ بمـــــرص ً وقـــــد نفـــــى عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز حماربـــــ:وفيهـــــا يف كتـــــاب املحـــــاربني
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  .إىل شعب
  .وكان ينفى عندنا إىل فدك وخيرب: قال مالك

  .مر والفرية أربعون ويف اخل,حد العبد يف الزنا مخسون: وفيها
لـد  وأم الو, كاملـدبر واملكاتـب,وكذا األمة وكـل مـن فيـه عقـد حريـة مل تـتم: اللخمي

  .واملعتق بعضه واملعتق إىل أجل
ه غرب عبد,إن عمر غرب امرأة إىل مرص: َّاملوازيةثم قال يف    .اً ويف املوطأ أ

ــه   وال وجــه ,)1(» وتغريــب عــام,البكــر بــالبكر جلــد مائــة«:  قــالغوروى مــسلم أ
 وعـــىل اعتبـــاره تنفـــى إن كـــان هلـــا ويل أو تـــسافر مـــع مجاعـــة رجـــال ونـــساء ,لالعتـــذار بـــالويل
ـه إذا تعـذر التغريـب مل ;اً سـجنت بموضـعها عامـ, فـإن عـدم مجيـع ذلـك,كخروج احلج  أل
  .يسقط السجن
ويكتـب إىل وايل املوضـع أن يـسجنه سـنة مـن : قـال ابـن القاسـم: َّاملوازيـةعـن  َّالشيخ

  .يصري يف السجنم يو
ِّمطرفقال ابن حبيب عن    .ويؤرخ يوم سجنه: َُ

زيــةقــال يف   فــإن مل يكــن لــه ,وكــراؤه يف ســريه عليــه يف مالــه يف الــزاين واملحــارب: َّاملوا
َأصبغ وقاله ,مال ففي مال املسلمني ْ َ.  

  .فلو عاد أخرج ثانية: ابن شاس
وأمـــا الـــصخور العظـــام  ,يرمـــى باحلجـــارة التـــي يرمـــى بمثلهـــا: قـــال حممـــد: اللخمـــي

  .فاليستطاع الرمي هبا
  .ا مما يؤدي إىل عذابه وال جيهزًوال تكون صغار: اللخمي
ُقلت   .يرجم بأكرب حجر يقدر الرامي عىل محله: أبو إسحاق َّالشيخ وقال :ُ

                                     
رقـم : وأبـو داود, 5/318: وأخرجـه أمحـد, باب حـد الزنـى,  احلدوديف) 1690(رقم :  أخرجه مسلم)1(

بــاب مــا جــاء يف الــرجم , يف احلــدود) 1434(رقــم : والرتمــذي, بــاب يف الــرجم, يف احلــدود) 4415(
  .عىل الثيب
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ــه خــالف املــشهور  َّالــشيخن مــراد  أل; ولــيس كــذلك,فحملــه ابــن عبــد الــسالم عــىل أ
  .رسعة اإلجهاز عليه

 وغـريه مـن الـرسة إىل ,وخيص به املواضع التي هي مقاتل الظهر: قال اللخميولذا 
 وال جترد , وجيرد أعىل الرجل, كالساقنيً وجيتنب ما ليس مقتال, وجيتنب الوجه,ما فوق
  .املرأة

َّدونةقال مالك يف امل   .ال حيفر له: َ
  .وال للمرأة: َّاملوازيةقال يف 
 واألحـــسن أن ال حيفـــر لـــه فـــرأى ,ىل لـــه يـــداه أن ختـــَّ فأحـــب إيل,إن حفـــر لـــه: أشـــهب
  .ا واستحب عدم احلفرًذلك واسع
ْبن وهبوقال ا   .يفعل اإلمام من ذلك ما أحب: َ

َأصبغواستحب  ْ   .احلفر مع إرسال يديه َ
  . وحيفر للمشهود عليه,ال حيفر للمقر: قال بعض أصحابنا: وقال ابن شعبان

 فإنـــه ,ل حـــد يكـــون منـــه القتـــل أن كـــ:وحكـــى ابـــن مـــزين عـــن ابـــن القاســـم: البـــاجي
ضا وحكاه الصقيل , وال تنتظر إفاقته,يستعجل باملريض   .عن ابن القاسم ًأ

 واجللـد خيـشى منـه عليـه , ألن الـرجم قتـل لولـدها;ال يقام عىل حامـل حـد: اللخمي
 وإن , ألهنــا مريــضة;ا أخــرت حتــى تتعــاىف مــن نفاســهاً فــإن وضــعت وكانــت بكــر,وعليهــا

 وإن شــهد عــىل , فتــأخر لفطامهــا,إال أن ال يوجــد لولــدها مــن يرضــعه ,ا رمجــتًكانــت ثيبــ
 ومل تــرضب ومل تـرجم حتـى تـتم هلـا ثالثـة أشـهر مــن ,ا أخـرتًامـرأة بالزنـا منـذ أربعـني يومـ

 وإن مل , فينظر أحامل هي أم ال? وال يـستعجل اآلن إلمكـان أن تكـون محلـت,حني زنت
  . إال أن تكون ذات زوج فيسأل,اأو رًمجا ًا جاز تعجيل حدها جلدًيمض هلا أربعون يوم

  . حدت ورمجتكنت استربأهتا فيها: فإن قال
 فتـؤخر لتنظـر هـل ,مل أستربئ خري بني أن يقوم حلقه يف املاء الذي له فيهـا: وإن قال
  . أو يسقط حقه فتحد,حتمل منه أم ال
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َّدونـــةوأجـــاز ابـــن القاســـم يف امل  ,النـــساء إذا زنـــت منـــذ شـــهرين أن تـــرجم إذا نظرهـــا :َ
ــه ; ولــيس بــالبني,وقلــن ال محــل هبــا ــه يكــون نطفــة أربعــون يومــغ أل  وأربعــني ,اً أخــرب أ

  .)1( ثم ينفخ فيه الروح, وأربعني مضغة,ا علقةًيوم
 ً وال جيوز حينئذ أن يعمل عمـال,وإذا كان كذلك أمكن أن يكون يف الشهرين علقة

 ويف الــــرجم منهــــا إن ,رحــــه بــــه كــــام ال جيــــوز للمــــرأة أن تــــرشب مــــا تط,يــــؤدي إىل إســــقاطه
 , أقــيام عليــه إال أن خيــاف عليــه,اجتمــع عــىل الرجــل مــع حــد الزنــا حــد قــذف أو رشب مخــر

  .فذلك إىل اجتهاد اإلمام يف تفريق احلدين
 فــــإن كانــــا هللا قــــدم آكــــدمها كالزنــــا ورشب ,إن مل حيمــــل إال إقامــــة أحــــدمها: اللخمــــي

 وإن كــــان احلقــــان آلدمــــي ,ائــــة ال يف الثامنــــني فيحــــد للزنــــا إال أن خيــــاف عليــــه يف امل,اخلمــــر
  . وإن محل أدنامها عجل دون قرعه,ا أهيام يبدأً وقذف اقرتع,كقصاص
ُقلت   .م اندراجه يف القتل بخالف القصاص األظهر تقديم القذف لعد:ُ
 إال أن يكــــون فيــــه , واآلخــــر آلدمــــي قــــدم حــــق اهللا,وإن كــــان أحــــد احلقــــني هللا: قــــال

  . حق اهللا دون,حممل حلق اآلدمي
ُقلت   .ض إن خيف عليه من إقامة احلد أخر وكذا املري:ُ

  .إن خيف عىل السارق إن يقطع يف الربد أخر: قال مالك
   واحلـــــر , إذا خيـــــف عليـــــه أخـــــر,والـــــذي يـــــرضب احلـــــد يف الـــــربد مثلـــــه: ابـــــن القاســـــم

  .بمنزلة الربد
ن  وإن كـا, سـقط احلـد وسـجن,إن كان ضعيف اجلسم خياف عليـه املـوت: اللخمي

  .قصاص رجع إىل الدية
 وإن كــان حــد قــذف فمــن حــق املقــذوف , قــوالن;ويف كوهنــا يف مالــه أو عــىل العاقلــة

  . وكذا حد الزنا والرشب,تفريق ذلك عليه
                                     

: ومــسلم, بــاب ذكــر املالئكــة, ويف بــدء اخللــق, بــاب يف القــدر,  يف القــدر11/417:  أخرجــه البخــاري)1(
  .باب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه,  القدريف) 2643(رقم 
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 إن كــــان احلــــر ,واحلــــر عنــــدي بمنزلــــة الــــربد خــــالف قولــــه يف الــــرسقة: قولــــه: عيــــاض
ه بخال َّاملوازية وكالمها خالف ما يف , فهو مثله,كالربد   .ف الربدأ

  . فهو اإلمام يف حق االحرار,أما مستويف احلدود: ابن شاس
ُقلــت  وإن , وهلــا زوج فــال يقــيم عليهــا احلــد,ومــن زنــت جاريتــه:  هــو مقتــىض قوهلــا:ُ

ه  والتمــسك هبــذا اللفــظ منهـا يف قــرص إقامــة احلـد عــىل اإلمــام أبــني ,شـهد عليهــا أربعــة سـوا
 وليجلب إىل ,والة املياة م احلدود يف القتل وال ينبغي أن يقي,من أخذه بعضهم من قوهلا

  . أو يأمر واليه ملن يكتب إليه به, ومرص كلها ال يقام القتل فيها إال بالفسطاط,األمصار
مع غريها وال بأس أن يقيم السيد عـىل مملوكـه حـد الزنـا والقـذف واخلمـر ال : وفيها

ه,الـرسقة ي فـإن قطعــه ,بـد إال الـوال وال يقيمهـا عــىل الع, ولـو شـهد هبـا عنــده عـدالن سـوا
ه;السيد والبينة عادلة وأصاب وجه القطع  , عوقب وال حيد عبده يف الزنا إال بأربعة سوا

  .فإن كان أحدهم رفعه إىل اإلمام
  .احلد? إن مل يثبت ذلك عليه إال بعلم السيد فهل يقيم عليه: الباجي

  .جواز ذلك ومنعه: فيه روايتان: قال ابن اجلالب
ُقلت   .األوىل اللخمي لرواية املبسوط عزا :ُ
 مل جيلــــدها إذ لــــيس للــــسلطان أن جيلــــد ,إن رأى أمتــــه تــــزين: وقــــال عبــــد امللــــك: قــــال
  .اً فله أن حيد فيه وحيرض للحد أربعة فصاعد; وإن كان محل أو ولد,برؤيته

  . فال يسقط حد قاذفها إال أربعة شهداء,قد يعتق فيعترب عليها: قال مالك
 مل جيلده حتى يشهد عـىل سـكره وحيـرض جلـده ,اً عبده سكرانمن وجد: وقال مالك

ه عسى أن يعتق فيشهد;رجالن   . ما ترد به شهادته, فيحلف املشهود عليه, أل
ه , وهلـا زوج مل يقـم عليهـا احلـد,من زنت جاريته: وفيها  وإن شـهد عليهـا أربعـة سـوا

  .حتى يرفع ذلك إىل السلطان
 قالــه يف , وإن كــان لغــريه مل يقمــه,امتــه عليهــا فلــه إق,إن كــان زوجهــا عبــده: اللخمــي

ــــه ممــــا يغــــر الــــزوج;َعبــــد احلكــــمخمتــــرص ابــــن   إال أن يعــــرتف الــــزوج , ويفــــسد جــــسمها, أل
  . فيقيمه دون اإلمام,بصحة الشهادة
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 ,وكــذا العبــد إن كانــت لــه زوجــة حــرة أو أمــة لغــري ســيده: قــال أبــو إســحاق التونــيس
  .فال يقيم احلد عليها إال اإلمام

ه الذمي مسلمة عىل وطئه إياها يوجب قتله: َّشيخال ه نقض;إكرا   . رواه حممد, أل
مـا رجـع إليـه  َسـحنونَسـامع  ,ويف رشط ثبوته بأربعة بزناه واالكتفـاء بـشاهدين فقـط

  . وما رجع عنه,ابن القاسم
ْبن رشدا   .هو نقض:  فقال ربيعة, اختلف إن زنى هبا طائعة:ُ

ْبـن وهـبوسمع عبـد امللـك ا ا يمـوت ًب املـرأة احلـد ويـرضب النـرصاين رضبـتـرض: َ
  . وإن كان اغتصبها نفسها طلب,منه

   هلـــم بالعهـــد َ ولـــو وىف, هلـــم بالعهـــدِّا ملـــا مل يــوفًا موجعـــًيـــرضب رضبـــ: وقــال أشـــهب
  .اًكان نقض

 وأمــا جــرح النــرصاين , هلــم بالعهــدَّ وإن وىف,اًال يكــون نقــض: َعبــد احلكــموقــال ابــن 
  .اً يروه نقض فلم,للمسلم وقذفه إياه

 , وفيـــه اخـــتالف, كـــام لـــو قتلهـــا,وإن اســـتكره أمـــة مـــسلمة مل يقتـــل: عـــن حممـــد َّالـــشيخ
  .ال يقتل حر بعبد:  ملا جاءَّوهذا أحب إيل
  .البكر والثيب وعليه يف األمة ما نقصها يف: قال مالك

  ]باب القذف[
احلـد  واألخـص بإجيـاب , أو قطع نسب مـسلم, نسبة آدمي غريه لزنا:القذف األعم

 لزنــا أو قطــع , أو صــغرية تطيــق الــوطء,اً بالغــًا مــسلامً عفيفــانــسبة آدمــي مكلــف غــريه حــر
  . فيخرج قذف الرجل نفسه,)1(نسب مسلم

                                     
 ويـــدخل فيـــه ,اًا أو تقييـــدً حكـــم بزنـــا إســـناد: نـــسبة أي:معنـــى قولـــه) نـــسبة آدمـــي: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

  . واآلدمي مضاف من إضافة املصدر إىل فاعله والغري مفعول, وهو التعريض;الترصيح والتلويح
  .أخرج به قذف نفسه) غريه: (قوله

 وقــد , فكيــف يــصدق فيــه, وإن نــسب إىل جزئــه, إذا نــسب إىل ذاتــه,النــسبة للغــري تــصدق: )إن قلــتفــ(
= 
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 والنفـي عـن األب أو اجلـد لغـري ,وقول ابن احلاجب هو ما يدل عىل الزنا أو اللواط
 فـــال يتــصور نفيـــه , فيــه تكـــرار الثــاين واألخـــري; إذ املحمــول ال نــسب لـــه يعــرف,املحمــول
  .وهو كبرية
  .لست ابن فالنة ألمه مل حيد: من قال لرجل: وفيها

 =                                     
َّدونة وقع يف امل ه قذفَ   .أ

ه داخل فيه;ال خيرج ذلك عن قوله غريه: )قلت( ـه يـصدق عليـه نـسبة آدمـي آدميـ; أل  وهـو ,ا غـريهً أل
ا ممــا ال يتقـرر رشوط القــذف ً وكثـري,ويـدخل يف هــذا احلـد نــسبة غـري املكلــف غـريه ونـسبة العبــد, ظـاهر
ه باملعنى األعم مما يلزم فيه احلد; إما باتفاق أو بخالف,فيه   . أل
  . فصح التعريف به لتقدم معرفته,تقدم حد الزنا فذكره يف احلد صحيح) لزنا: (قوله
مى  فإنـــه ال يـــس, أو قطـــع نـــسب غـــري مـــسلم,اًأخـــرج بـــه إذا مل يقطـــع نـــسب) أو قطـــع نـــسب مـــسلم: (قولـــه
  .اًقذف

ه ال يمكن قطعه عنها;اً فإنه ليس قذف;ا لفالنة لست ابنً: إذا قال لرجل:األول   . أل
ضاا ً فلم يقطع نسب; ليس أبوك الكافر ابن أبيه:وإن قال   .فلذا قال مسلم ;ًأ

ه مل يذكر ذلـك يف الزنـا) واألخص: (قوله ا مـن صـور الزنـا مل ً فـإن كثـري, ومل يظهـر اجلـواب عنـه,تقدم أ
  . ويصدق عليه زنا,توفر فيه رشوط احلدت
 ; عــىل مــن قــذف غــري عفيــف: عــىل تعريــف ابــن احلاجــب لــصدقهًابــن عبــد الــسالم أورد ســؤاالَّالــشيخ و

 وانتفـاء احلـد عـن تلـك الـصورة ال يـدل عـىل انتفـاء ,وأجاب بأن حقيقة القـذف موجـودة يف كـل صـورة
 ومـا ,صل أثرهـا إال عنـد تـوفر رشوطهـا ال يقـال ألن احلد يدل عىل أن تلك احلقيقة ال حيـ;القذف عنها

ــا نقــول لعــل ; أن ال حيتــاج إىل تقــسيم إىل األعــم واألخــص:ذكــره وصــححه يوجــب للــشيخ َّالــشيخ  أل
  . وتقدم ما فيه من البحث, وغلب فيهام, إن عرف الفقهاء جيعلون له معنيني:يقول
  . قذف يوجب احلد فإنه ال يصدق عليه,أخرج به غري املكلف) آدمي مكلف: (قوله
  . وهو ظاهر;إنام قيد هبذه القيود ملا ذكرنا يف القيد األول) اًا عفيفًحر: (قوله
َّدونـةأدخل به مـسألة امل) أو صغرية: (قوله  وقـول ابـن احلاجـب هـو مـا :قـال ثـم , وباقيـه جـيل ممـا تقـدم,َ

 إذ ,رار الثـــاين واألخـــري أو النفـــي عـــن األب أو اجلـــد لغـــري املجهـــول فيـــه تكـــ,يـــدل عـــىل الزنـــا أو اللـــواط
 فإنــه بنــاء عــىل أن الزنــى أعــم ,: تأمــل الثــاين يف كالمــه, فــال يتــصور نفيــه,املجهــول ال نــسب لــه معــروف

 وكــذلك يف تــأيت األخــرية إال , لــهً وهــو داخــل فيــه ويلــزم عليــه أن يكــون قــسم الــيشء قــسيام,مــن اللــواط
 اخلــــاص عــــىل العــــام لغــــري فائــــدة واهللا  وغايتــــه يكــــون مــــن عطــــف, أو هنــــا يظهــــر أهنــــا بمعنــــى الــــواو,أن

  .سبحانه أعلم
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ِّمطرفروى : عن ابن حبيب َّالشيخ   .ليست أمك فالنةمل حيد: من قال لرجل: َُ

  ]باب الصيغة الصرحية للقذف[
  . فال تقبل دعوى إرادة غريه,)1( رصحية وهي ما دل عليه بذاته:الصيغة
  .يا زان: من قال لرجل: الباجي
ه زان يف اجلبل: وقال   .أردت أ
  .زنأت يف اجلبل إذا صعدت: يقال
َأصــبغقــال  ْ ــه الــذي أراده  وتبــني أ,حيــد وال يقبــل قولــه إال أن يكونــا يف ذلــك احلــال: َ

  .ومل يقله يف مسابة
  .وحيلف: يريد: قال ابن حبيب

  ]باب يف التعريض بالقذف[
  .)2(وتعريض وهي ما دل عليه بقرينة بينة

                                     
ــــه ال يــــدل عليــــه بالــــذات ; وأخــــرج بــــذلك التعــــريض,أي مــــا دل عــــىل القــــذف بذاتــــه: َّالرصــــاع قــــال )1(  أل

  .والرصيح ال ينفع فيه دعوى ما خيالف اللفظ
  .أخرج به الرصيح) بقرينة: (قوله: َّالرصاع قال )2(

ــا فلــست بــزان: قــال ابــن شــاس مثــل قولــه,ه القــرائن اخلفيــة أخــرج بــ, ظــاهرة:أي) بينــة: (وقولــه  ,ٍ أمــا أ
ه ال يقيد باملشامتة َّدونة وقد أطلق الصقيل امل,وظاهر هذا أ   . وقيدها ابن شاس,َ

 , وابن احلاجب ذكر ثالثـة أشـياء, ومل يذكر الكناية, ذكر هنا الرصيح والتعريض:َّالشيخ: )فإن قلت(
  . يا رومي للعريب:قال كام إذا ,وقال الكناية كذلك

 يطلقـون , رصيـح ومـا لـيس بـرصيح: ذكر أن الفقهاء جيعلون اللفظ هنـا عـىل قـسمني:شارحه: )قلت(
ه تعريض  وهذا يقرب ممـا وقـع للفقهـاء يف ,هناَّالشيخ  فهذا هو الذي مر عليه ; فإذا صح ذلك,عليه أ

قــع مــن الرجــل للمــرأة: ألهنــم قــالوا;التعــريض يف اخلطبــة عــدة أو  وهــي, الوا  يف العــدة إمــا وعــد أو موا
 وحيتمـل عـدم , والتعريض يف ذلك يرجع إىل كـالم حمتمـل لقـصد املـتكلم,ترصيح باخلطبة أو تعريض

 الكنايــة : وقــالوا هنــاك, وداللتهــا عــىل قــصده أرجــح, والقرينــة احلاليــة أو القوليــة تعــني قــصده,قــصده
  .ترجع إىل ذكر اليشء وقصده بذكر الزمه

= 
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 =                                     
 فهـذا ظـاهر , مثل ال يضع عصاه عـىل عاتقـه: والثاين,لرجل ال تفوتني بنفسك للمعتدة قول ا:فاألول

 فعــىل هــذا يكــون أطلــق التعــريض عــىل مــا , وأن التعــريض يقابــل الــرصيح,أن التعــريض قريــب ممــا ذكــر
  .ا لكالم أهل البيانًا خمالفً ويكون اصطالح,يعم الكناية

 : قــال,بيــان يف تفــريقهم بــني التعــريض والكنايــةفــابن احلاجــب ســلك مــسلكا أصــحاب ال: )فــإن قلــت(
  . أحدمها معرفته بعلم البيان:ويف ضمن ذلك أمران

 إذ , وهــذا يرجــع إىل اخــتالف االصــطالح: قــال, التنكيــت عــىل الفقهــاء يف خمــالفتهم لعلــم البيــان:الثــاين
أصــل يف هــذا  والــوارد عــن عمــر الــذي هــو , بــل ألن داللــة التعــريض أقــوى مــن الكنايــة;ال طائــل حتتــه

  . إنام هو يف التعريض;املوضع
ا بزان: وسلم كالم ابن احلاجب يف كون, هذا الكالم:َّالشيخملا ذكر : )فإن قلت( ـه تعـريض;ٍ ما أ  , أ

ه كناية; يا رومي للعريب:وسلم قوله  فحقـه أن يبـني هنـا اصـطالح أهـل البيـان , واحلكم عنده سـواء, أ
  . اسم كل واحد منها عىل حمله حتى يصدق,أو بعض ما اصطلحوا عليه

 كـــالم ابـــن ; وأحـــسن مـــا يقـــرب بـــه مـــا هنـــا, ورأى كالمهـــم فيـــه اضـــطراب,اًرأى ذلـــك ظـــاهر: )قلـــت(
 يف املثــل الــسائر الكنايــة مــا دل عــىل معنــى جيــوز محلــه عــىل جــانبي احلقيقــة واملجــاز بوصــف :األثــري قــال
 الـدال عـىل معنـى ال مـن جهـة للوضـع  هـو اللفـظ; ويكون يف املفـرد واملركـب والتعـريض,جامع بينهام

  . فيختص باللفظ املركب, بل من جهة التلويح واإلشارة;احلقيقي أو املجازي
ا حمتاج:كقول من يتوقع صدقة ـه مل يوضـع لـه حقيقـة, فهذا تعـريض بالطلـب; أ  وإنـام ;اً وال جمـازً مـع أ

كـالم صـاحب الكـشاف وكـالم  جانبـه فهـذا كـالم إذا تأملتـه مـع :فهم منـه املعنـى مـن عـرض اللفـظ أي
 فـإذا قررنـا كـالم ابـن األثـري , وفيـه أبحـاث هلـم, ولـيس هـذا حمـل بيانـه, جتـد فيـه بعـض خمالفـة;السكاكي
ــك إذا قلــت; علمنــا قــصده;وفهمنــاه  , هــذا كــالم قابــل للحقيقــة واملجــاز; فــالن كثــري الرمــاد: ومعنــاه أ

 ويمكـــن أن , وهـــذا حقيقـــة, الرمـــاد فـــيمكن أن يكـــون اإلخبـــار عـــن كثـــرة,ألجـــل وصـــف جـــامع بيـــنهام
  . وهو جماز; وهو الكرم الناشئ عن كثرة الطبخ;يكون القصد الزم ذلك

 بـل فهـم ذلـك وقــصد ; فهـو لفـظ دال عــىل معنـى ال مـن جهـة احـتامل احلقيقــة أو املجـاز:وأمـا التعـريض
ـــا حمتـــاج: كـــام إذا قـــال,مـــن جهـــة التلـــويح واإلشـــارة ملحتـــاج مـــن  وهـــو طلـــب ا, فهـــذا دل عـــىل معنـــى; أ

ــه فهــم منــه مــا لــيس بحقيقــة وال جمــاز,املحتــاج إليــه  مــن ناحيــة : وإنــام وقــع الفهــم مــن عــرض أي; مــع أ
 مثـل الكنايـة , ال يـدل عـىل ذلـك الطلـب ال باحلقيقـة وال باملجـاز,اللفظ لسياق دل عىل القصد واللفظ

  .املذكورة يف املثال
ــا بــزان مــا: صــري قولــه:: وإذا تقــرر ذلــك فيقــال ابــن احلاجــب ــت بحــر: وقــال يف,اً تعريــض;ٍ أ  ; مــا أ

ه كناية   . فكيف جيري رسم ابن األثري عىل ذلك, وكذا يا فاريس لعريب,أ
  .هذا حيتاج إىل تأمل واهللا سبحانه املوفق: )قلت(
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ا لست بزان: كقوله: قال ابن شاس   .أما أ
ُقلـــــت ـــــا بـــــزان ففـــــي ,إين لعفيـــــف الفـــــرج:  إن قـــــال رجـــــل لرجـــــل يف مـــــشامتة:ُ    ومـــــا أ

  .حيد َّاملوازية
ُقلت ا بزان بكونه يف مشامتة:  فقيد احلد يف قوله:ُ   .ما أ

ا: قولهوقيده ابن شاس ب   .أما أ
َّدونــةويف امل ــا بــزان: مــن قــال لرجــل: َ ــك زان أو أخــرب,مــا أ  ومل يقيــدها الــصقيل ,ت أ

  . ويف املوطأ تقييده باملسابة,بيشء
ُاملاجــشون عــن ابــن البــاجي  ولــو قالــه , حــد,إين لعفيــف:  المــرأة يف مــشامتةمــن قــال: ِ

ــه أراد عفيــف يف املكــسب واملطعــم  , فيحلــف وال حيــد وينكــل,لرجـل حــد إال أن يــدعي أ
  . حد;إنك لعفيف الفرج:  قال يف مشامتةومن

ْبــــن وهــــبروى ا: يخَّالــــش  ,اًيــــا ابــــن العفيفــــة حلــــف مــــا أراد قــــذف: مــــن قــــال لرجــــل: َ
َأصبغوعوقب  ْ   .إن كان عىل وجه املشامتة حد َ

قـــول :  فيقـــول, فيوقـــف عـــىل ذلـــك,وســـمع أشـــهب يف الـــذي يـــشهر بـــاملرأة يف الـــشعر
ـت أحــد  فــام , ومل يـزل الـشعراء يقولـون,ا حـد يف مثـل هـذاًقلتـه لـيس لـه عنـدي أصـل مـا رأ

ت من حد فيه إال أن يكون اليشء البني جدر   .اأ
ْبـــن رشـــدا ـــه قـــال: ُ ـــت أليب بكـــر بـــن حممـــد أ املعـــروف ألصـــحابنا أن مـــن كـــان يف : رأ

ـه ال حيـد فيـه,شعره تعريض بالقذف حد ام محل قول مالـك عـىل أ  ; ولـيس بـصحيح, فكأ
ه نص عىل حـده إذا كـان الـيشء البـني جـد  وجمـازات ,طيفـة ألن للـشعراء اسـتعارات ل;األ

  .بعيدة
 مل حيـــد لبعـــده مـــن ,مـــن عـــرض لولـــده يف القـــذف: وقـــال ابـــن حمـــرز يف كتـــاب اللعـــان

  .ذا مل يقتل به إال أن يتبني عمده ول,التهمة يف ولده
ه  ُاملاجشونيف القذف البن  َّالشيخوعزا   . ومرة ملالك,ِ
  .يا موىل أو يا عبد حد:  من قال لعريب:وفيها
يــا حبــيش أو يــا فــاريس أو يــا :  أو قــال لــه, لــست مــن العــرب: مــن قــال لعــريب:وفيهــا
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  .يا عريب مل حيد: فاريس أو لرببري وإن قال ل,رومي حد
 هــــل حيــــد أو ال? ,يــــا حبــــيش:  فــــيمن قــــال لرببــــري أو لرومــــي:واختلــــف قــــول مالــــك

  .وأرى أن ال حد عليه
  . أو يا ابن النرصاين,يا ابن اليهودي: من قال لرجل: اللخمي

  .حيد: لقاسمفقال ابن ا
  .ال حيد: وقال أشهب

ُقلت   .ني يف التكفري بنفي الصفات وعدمه وربام أجريا عىل القول:ُ
 ويـا ابـن األمحـق أو يـا ابـن األقـرن ,يـا ابـن األقطـع أو يـا ابـن األعـور: وكذا قوله: قال

                  وعــىل قــول أشــهب , ولــيس أحــد مــن آبائــه كــذلك حــد عنــد ابــن القاســم,أو يــا ابــن اآلدم
  .ال حيد

  . وليس يف آبائه من عمل ذلك,يا ابن احلجام أو يا ابن اخلياط: وإن قال
                  وإن كـــان مـــن املـــوايل ,إن كـــان املقـــول لـــه ذلـــك مـــن العـــرب حـــد: فقـــال ابـــن القاســـم

  .مل حيد
ْبن وهبوروى ا   . إال أن يكون من آبائه من عمل ذلك, حيد فيهام:َ

ه مل يرد نفيه من آبائه,ه فيهامال حد علي: وقال أشهب   . إن حلف أ
  .زنى فرجك أو يدك أو رجلك حد:  من قال لرجل:وفيها

  .زنت يداك أو رجالك وينكل: ال حيد يف قوله: قال أشهب: الصقيل عن حممد
زيــــة ففــــي ,لــــيس لــــك أصــــل وال فــــصل: مــــن قــــال لرجــــل: البــــاجي                  ال  َّالعتبيــــةو َّاملوا

  .حد عليه
  .حيد: ل أشهبوقا

ُاملاجـشون والبـن حبيـب عـن ابـن , ففيـه احلـد,إن كان من العـرب: وقيل إن قالـه يف  ِ
 وإن قالـه لعـريب حـد , ففيه األدب يف اخلفيف مع السجن; فإن مل يكن من العرب,مشامتة

 وإن مل , وعليه ما عىل مـن قالـه لغـري عـريب, فيحلف ما أراد قطع نسبه,إال أن يعذر بجهل
  .حيلف حد
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ـا خـري منـك حـد: لو قال مـوىل لعـريب: يف زاهي ابن شعبانو  وقالـه الزهـري وكـذا ,أ
  . وهبذا أقول, ويف هاتني املسألتني اختالف, قاله أحدمها لصاحبه,لو كانا ابني عم

 ,ال أبى لك ال يشء عليه إال أن يريد النفـي: من قال لرجل: وروى اللخمي وغريه
 وحيلـف مـا , فهـو شـديد, قالـه يف مـشامتة أو غـضب ومـن,وهذا مما يقولـه النـاس يف الرضـا

  .اًأراد نفي
ت ابن فالن نسبة إىل جده:  إن قال له:وفيها  وكذا لو نسبه , ولو يف مشامتة مل حيد,أ

 نــسبه إىل غــري أبيـــه  وكــذا إن, ولــو نـــسبه إىل عمــه أو خالــه أو زوج أمــه حـــد,إىل جــده ألمــه
  .عىل غري سباب
  .ال حيد: اسمر الباجي قول ابن القوملا ذك

ـــه أراد :  قـــال حممـــد,حيـــد: وقـــال أشـــهب قـــول ابـــن القاســـم أحـــب إيل إال أن يعـــرف أ
                  وإال مل حيـــــد قـــــد ينـــــسب إليـــــه لـــــشبهه يف طبـــــع , مثـــــل أن يـــــتهم اجلـــــد بأمـــــه ونحـــــوه,القـــــذف
  .أو خلق

وقــــال :  قــــال,ثــــم ذكــــر قــــول ابــــن القاســــم يف نــــسبته إيــــاه إىل عــــم أو خــــال أو زوج أم
  .ال حد عليه إال أن يقوله يف مشامتة: بأشه

َأصبغوقاله  ْ َأصـبغ قال ,وحممد َ ْ  º ﴿:  فقـال تعـاىل,اًقـد سـمى اهللا تعـاىل العـم أبـ: َ
  . ونحوه]133: البقرة[ ﴾« ¼ ½ ¾ ¿

َأصبغ وظاهره أو نصه أن قول :ونقل اللخمي وابن شاس ْ   .كأشهب َ
                 د إال ببيــــــــان القــــــــذف  حيــــــــ مل,لــــــــو نــــــــسبه إىل جــــــــده يف مــــــــشامتة: وقــــــــال ابــــــــن احلاجــــــــب

  .بخالف عمه
  .حيد فيهام: وقال أشهب

َأصبغوقال  ْ َأصبغ وزوج أمه وما نقله عن ,ال حيد فيهام بخالف خاله: َ ْ خالف نقـل  َ
َأصبغ ولعله نص قول ,ما تقدم عنه ْ   .باجلد والعم من مفهوم استدالله َ

  .بك زنيت:  فقالت,من قال المرأة يا زانية: اللخمي
 وال حيـد , فتحـد للرجـل فقـط;حتد للرجل وللزنا إال أن تنزع عن قوهلـا: فقال مالك
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  . ألهنا صدقته;هلا
 ومل أرد ,مـــا قلـــت ذلـــك إال عـــىل وجـــه املجاوبـــة:  وقالـــت,إن نزعـــت: وقـــال أشـــهب

  . فال حتد وحيد الرجل;اً وال إقرار,اًقذف
َأصبغوقال  ْ تـه  , وإن نزعـت عـن قوهلـا,حيد كـل مـنهام لـصاحبه: َ ولـو قـال ذلـك المرأ

  .فأجابته بذلك
 وعليــه احلـد هلــا إال ,ال حــد عليهـا للقـذف: عــن عيـسى عـن ابــن القاسـم َّالـشيخفقـال 
  .أن يالعن

  .ال حد عليه وال لعان: قال عيسى
ـت أزنـى منــي :  فأجابــه,يـا زان: مــن قـال لرجـل: وقـال حممـد عــن ابـن شـهاب: قـال أ

ه قذف منه   . وإقرار بالزنا,أ
                  وإليـــــه ,اًحيـــــدان مجيعـــــ:  وقـــــال,وأبـــــى ذلـــــك مالـــــك:  قـــــول ابـــــن القاســـــموهـــــذا يؤيـــــد

َأصبغنزع  ْ َ.  
نية: من قال لرجل: اللخمي نية: به بقوله فأجا,يا ابن الزا   .أخزى اهللا ابن الزا

ه ما أراد قذف: فقال ابن القاسم   . فإن مل حيلف سجن حتى حيلف,اًحيلف املجيب أ
َأصبغوقال  ْ   . وقول ابن القاسم أبني, وحيد ثامنني,ضهو معر: َ
َأصبغ وسمع ْ أخـزى :  فقـال لـه,يـا ابـن الفاعلـة:  يف مـسلم قـال لنـرصاين,ابن القاسم َ

 , فـــإن مل حيلـــف ســـجن حتـــى حيلـــف,اً حيلـــف النـــرصاين بـــاهللا مـــا أراد قـــذف,اهللا ابـــن الفاعلـــة
َأصبغوقال  ْ ه جواب يف مشامتة;حيد: َ   . فهو تعريض, أل
ْبــن رشــدا ــه يطلــق وال يكــون : أحــدمها: ن طــال أمــره ومل حيلــف ختــرج عــىل قــولنيإ: ُ أ

ه حيد: والثاين ,عليه يشء   .أ
ــــت مــــستكرهة:  مــــن قــــال لزوجتــــه:وفيهــــا  أو قــــال ذلــــك ألجنبيــــة العــــن ,زنيــــت وأ

  . ولو جاء يف هذا ببينة مل حيد,للزوجة وحد لألجنبية
  .ست بذلك زانية ألهنا لي;حيد وإن أقام البينة: َّاملوازيةالصقيل يف 

ه اللخمــي ملحمــد و ن  أل;اً ومحــاله عــىل إرادة التعــريض بــام كــان طوعــ,َســحنونوعــزا
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  .املستكرهة ال ينسب الفعل إليها
   ألن ذلـــــــــــك ممـــــــــــا ال ; واألول أبـــــــــــني,زين هبـــــــــــا:  وإنـــــــــــام يقـــــــــــال,زنيـــــــــــت: فيقـــــــــــال هلـــــــــــا

  .متيزه العامة
ُقلت   . فينتج الفرق بني العامي وغريه:ُ

ـت نـرصا: من قال لزوجته: سمقال ابن القا: اللخمي ـت صـبية أو أ أو َّنية زنيت وأ
ه قاذف أو معرض;مستكرهة العن   . أل

 , وهـو أحـسن, إذا أثبـت مـا رماهـا بـه,ال لعـان عليـه: وعىل قول أشهب وعبد امللـك
ــــه مل يــــرد ,ومل يــــذكر ابــــن القاســــم صــــفة لعانــــه ــــه إن شــــهد أربــــع شــــهادات بــــاهللا أ  ويــــشبه أ

ه كان يف الصبا أو الكفر وإنام أراد ;اًتعريض   . وال لعان عليها,ما أثبت أ
 ثـم ,يـا زانيـان:  أو قال هلـام,زنيتام يف حال رقكام:  من قال لعبد أو أمة قد عتقا:وفيها

 وإن مل تقـــم , ألن اســـم الزنـــا الزم هلـــام يف حـــال الـــرق; مل حيـــد,أقـــام بينـــة أهنـــام زنيـــا يف الـــرق
  .البينة حد

 ; وحــد, مل ينفعــه ذلــك, وأقــام بــذلك بينــة,صبا أو الكفــرزنيــتام يف حــال الــ: ولــو قــال
  .ألن هذا ال يقع عليه اسم زنا

ت جمنون,يا زان: فيق ثم ي,ملن يعرض له جنون: ولو قال: اللخمي   . أو زنيت وأ
  . حيد ولو أثبت ذلك:فعىل قول ابن القاسم
  .ال حيد إن أثبت ذلك: وعىل قول عبد امللك
                   وإن مل , وإن قالـــه يف غـــري مـــشامتة مل حيـــد, يف مـــشامتةحيـــد إن قالـــه: وعـــىل قـــول أشـــهب

  .يثبت ذلك
ُقلت ه غري منصوص له, دليل قول ابن القاسم:ُ   . أ
 وكــان جيــري لنــا مناقــضتها بقوهلــا يف ,وحيــد قــاذف املجنــون: يف أوائــل الــرجم: وفيهــا

 وجيــاب بحمــل ,الفريــة حــد ًكــل مــا ال يقــام فيــه احلــد لــيس عــىل مــن رمــى بــه رجــال: القــذف
  .اًقوهلا يف الرجم عىل املجنون الذي يفيق أحيان

 إذ ال يعرف مـن ,أحدكم زان أو ابن زانية مل حيد: من قال جلامعة: َّاملوازيةيف  َّالشيخ
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  . وإن قام به مجاعتهم,أراد
ه أراده,ال حيد: فقد قيل ه أراده, ولو ادعى أحدهم أ   . مل يقبل منه إال بالبيان أ
ْبن رشد اوقال ـه قـد قيـل ال :عيسى مـا حكـاه ابـن املـوازَسامع  من , يف رسم العريةُ  أ

ـــه قـــال; وقـــد قـــام بـــه مجـــاعتهم بعيـــد,جيـــد ـــه يعلـــم أ  فـــال حجـــة لـــه إذا قـــام بـــه ,أحـــدهم:  أل
ه ملا جهل املقـذوف مـنهم مل حيـد,مجيعهم  إنـام هـو إلسـقاط , ألن احلـد; ووجه عىل بعده أ

 إذ مل , فيحــد لــه وال جلمــيعهم,رة مل تلحــق بواحــد مــنهم بعينــه واملعــ,املعــرة عــن املقــذوف
  .ا منهمًيقذف إال واحد

نيــة: وســمع عيــسى ابــن القاســم تــان,مــن قــال لرجــل يــا زوج الزا  فعفــت , وحتتــه امرأ
ه مـا أراد بالقـذف إال التـي عفـت بـرئ, وطلبت األخرى حدها,واحدة  فـإن , إن حلف أ

  .نكل حد
ْبــن رشــدا  لكــان القــول ;بحــدهاَّيــة  وقامــت احل,دامها قــد ماتــتوكــذا لــو كانــت إحــ: ُ

ه إنام أراد امليتة,قوله مع يمينه   . أ
وهـذا خـالف :  قـال,والواضـحة َّالعتبيةوذكر الباجي مسألة عيسى البن القاسم يف 

أحــدكم زان وحيتمــل أن اجلامعــة يف مــسألة حممــد خرجــوا : مــا ذكــر حممــد يف القائــل جلامعــة
  .حد التعيني  وأن االثنني وما قرب يف,بكثرهتم عن حد التعيني

تـــه,يـــا قرنـــان حـــد: مـــن قـــال لرجـــل: عـــن حممـــد َّالـــشيخ ـــه عنـــد ; إن قامـــت بـــه امرأ  أل
  . وقاله ابن القاسم,الناس زوج الفاعلة

  .اًال حيد ويرضب عرشين سوط: وقال حييى بن عمر
ل مـــن قـــا: قـــال القـــايض أبـــو عبـــد اهللا بـــن هـــارون املـــالكي البـــرصي: قـــال ابـــن شـــاس

ــه قــذف;يــا نغــل حــد: لرجــل ــا نغــل حــد:  ولــو قــال الرجــل لنفــسه, أل ــه قــذف أمــه;أ  , أل
ــــه ;وكــــذا لــــو نــــسب نفــــسه لــــبطن أو نــــسب أو عــــشرية غــــري بطنــــه ونــــسبه وعــــشريته حــــد                   أل

  .قذف أمه
ُقلت   . واللفظة بالنون والغني املعجمة:ُ

فـالن نغـل إذا :  ومنه قوهلم,ل فهو نغ,فسد: نغل األديم بالكرس أي: قال اجلوهري
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  .كان فاسد النسب
ُقلت   .غي ضبط الغني بالكرس عىل وزن حذر فينب:ُ

 ثـم عفـا املقـول لـه ,يـا ولـد زنـى: وطرد هـذا أن مـن قـال لرجـل: قال ابن عبد السالم
  .ذلك عن القاذف أن لألم القيام بحقها يف احلد

ُقلت ه حـران مـسلامنومن قال لع:  وهو مقتىض قوهلا, وهذا الالزم حق:ُ : بده وأبـوا
  . رضب سيده احلد,لست ألبيك

 وإن ,ال حــد عــىل مــن قطــع نــسب عبــد: عــن أشــهب َســحنونوذكــر : وقــال اللخمــي
ه حــرين ــه يــصح أهنــا أتــت بــه;كــان أبــوا ا لواحــد ً فــال يكــون قــذف; وزعمــت أهنــا ولدتــه, أل

  .منهام
لولـده :  أن جيـد,الـك فقـد اسـتثقل م, أو ولد ابنته,من قذف ولده أو ولد ابنه: وفيها

  .ليس ذلك من الرب: وقال
  . وكذا ولد الولد, وجيوز عفوه عنه عند اإلمام,إن قام بحقه حد له: ابن القاسم

:  لقولــه تعــاىل, ثــم ال تقبــل شــهادة الولــد يف يشء,حيــد لــه: َّاملوازيــةعنــه يف  َّالــشيخزاد 
﴿z y x w﴾ ]ء   . وهذا يرضب بظهره,]23: اإلرسا

َصبغَأوالبن حبيب عن    .ًال حيد له أصال: ْ
رحيــــه; ألن احلــــاكم ال حيكــــم عــــز الــــدين احلكــــم لــــه بحــــده مــــع جت َّالــــشيخواستــــشكل 

  .بمعصية
  .يح القذف وتعريضهوذكر ابن عبد السالم اخلالف يف حده البنه برص

  .وتقدم البن حمرز عن املذهب
ُاملاجشونوللشيخ عن ابن  ه ال حيد يف تعريضه بابنه:ِ   . أ

 فقام عليه إخوهتم ألمهم من رجل غريه بحـده ,ليسوا بولدي: ل لبنيهمن قا: وفيها
ه مل يرد قذف,وقد ماتت   . وإن نكل حد, وإنام أراد يف قلة طاعتهم مل حيد;اً إن حلف أ

 إن كـان ,ًشـيئامن شتمه خاله أو عمه أو جده ال أرى له عليهم : وسمع ابن القاسم
ت مالك,عىل وجه األدب له   .رى األخ مثلهم إذا شتمها ال يً وكأين رأ
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  . حد له;ولو قذفه عمه أو جده أو خاله: ابن القاسم

ْبن رشدا  وإن كـان لـه عليـه فـضل يف , إن قاربه يف السن واحلـال:قوله يف األخ يريد: ُ
  .ا كان كاجلد والعمًالسن والسداد والعقل والفضل ما يشبه أن يكون شتمه إياه أدب

 لعـــدم نفـــي , كغريهـــا واضـــح يف نـــسبها إىل الزنـــاواملالعنـــة وابنهـــا: وقـــول ابـــن شـــاس
  .عفتها بام اتصفا به

 وإال فـال , إن كـان عـىل وجـه املـشامتة,ال أب لـك حـد: من قال البن املالعنـة: وفيها
  .حد عليه

ثىًعىل احلر ثامنون ذكر: وقدر حده   . وشطرها عىل ذي رق منهام,ا أو أ

  ]باب يف شرط وجوب حد القذف[
  . نصوص املذهب واضحة بذلك:)1(القاذفورشط وجوبه تكليف 

  ]باب يف شرط احلد للمقذوف بفعل الزنا[
بلوغـــه وإســـالمه وعفافـــه وحريتـــه وعقلـــه حـــني رميـــه : وكـــذا رشط املقـــذوف بفعلـــه

 حـد ًكل ما ال يقام فيه احلد ليس عىل مـن رمـى بـه رجـال: ; ملا تقدم من قوهلا)2(بالفاحشة
                                     

 ونـــصوص املـــذهب واضـــحة بـــذلك وذلـــك : عليـــه قـــال: اقتـــرص, تكليـــف القـــاذف:قـــال: َّالرصـــاع قـــال )1(
  .قليستلزم البلوغ والع

  .السكران فيه خالف والصحيح حده إذا قذف: )فإن قلت(
  .لعله عذره ورآه غري مكلف: )قلت(

  .أخرج الصبي إذا رماه بالفاحشة) بلوغه: (قوله: َّالرصاع قال )2(
  .أخرج الكافر كذلك) إسالمه: (قوله

ه ال حد عليه;إذا قذف كافرا: )قلت(   .ه ثم ارتد ما حكم,ً وإذا قذف مسلام, فظاهره أ
ه ال حيد قاذفه: )قلت(   .نصها أ
  .وهل يصدق حده عىل هذه الصورة: )فإن قلت(
ه كذلك واهللا سبحانه أعلم: )قلت(   .يظهر أ

  . وسيأيت تفسريه له,أخرج غري العفيف) وعفافه: (وقوله
= 
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تـــه ببينـــة فعليـــه : هـــي ابـــن شـــعبان وهـــو خـــالف مـــا وقفـــت عليـــه يف زا,الفريـــة مـــن رمـــى امرأ
  . وقاله الزهري وكذا من رمى به من يأمن الرجال,احلد

مــن قـــذف صــبية مل تبلـــغ :  ومطيقـــة الــوطء كالبالغــة لقوهلـــا,فيـــه النكــال: وقــال ربيعــة
  . ومثلها يوطأ فعليه احلد,املحيض

  .اختلف إذا كانت يف سن من جتامع: اللخمي
  .حيد هلا: حابهل مالك وغريه من أصفقا

   واألول أحـــسن للحـــوق املعـــرة ,ال حـــد عليـــه: َعبـــد احلكـــموقـــال ابـــن اجلهـــم وابـــن 
  .هلا بذلك

  ]باب يف شرط احلد يف املقذوف املنفي[
ه : مــن قــال لرجــل مــسلم:  لقوهلــا;)1(إســالمه :ورشطــه يف النفــي لــست ألبيــك وأبــوا

 =                                     
  .أخرج العبد إذا رماه) وحريته: (قوله
 هـــذا الرســـم ملـــن قـــذف : وملـــا ذكـــر,أخـــرج املجنـــون إذا رمـــاه بالفاحـــشة حـــني اجلنـــون) وعقلـــه: (قولـــه

ـه تقــدم يف امل; إنـام قلنــا ذلــك: قــال مـا معنــاه,ورمـى بالزنــا إذا قـام باحلــد َّدونـة  أل كــل مــا ال يقـام فيــه احلــد َ
  . به حد الفريةًليس عىل من رمى رجال

  . فعليه احلد; أن من رمى امرأة ببهيمة: وهذا خالف ما وقع يف الزاهي:: َّالشيخقال 
ـه نـص فيهـا عـىل أن املطيقـة للـوطء ; أن يقـول إطاقتـه للـوطء,بلوغـه حقـهَّالـشيخ  قـول ):فإن قلـت(  أل

ه قال فيها من قذف صبية ومثلها يوطأ;كالبالغة  وابـن , ونقـل اللخمـي عـن ابـن اجلهـم, عليه احلد; أل
  . ال حد:َعبد احلكم

ــ وحقــه , واهللا ســبحانه أعلــم, وفيــه نظــر,لعــل ضــابطه للمتفــق عليــه: )قلــت( أن يــذكر يف الــرشط ًضا أ
  .آلة اجلامع ليخرج به املحصور واملجبوب

  .قال ابن احلاجب وخيتص البلوغ والعفاف بغري املنفي: )فإن قلت(
 وعنـد ابـن احلاجـب , إنـام هـو املقـذوف املقيـد, ألن املعـرف عنـده;ال حيتاج لذكر ذلـكَّالشيخ : )قلت(

 لوضـوح النـصوص ٌ يف هـذا الكـالم صـواب:َّلـشيخا ولـذا قـال ,املطلق فناسب مـا ذكـر بعـد مـن التقييـد
  .ا ال بقيد بلوغه وعفافهًا مطلقً وحيد من قطع نسب:قال فيها

ـــه ال يـــشرتط إال اإلســـالم يف املقـــذوف املـــذكور: يعنـــي) إســـالمه: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(  وال يـــشرتط ,أ
= 
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نيان جلـــد احلـــد ـــه نفـــاه فإنـــه حيـــد; ًا مـــسلامً وإن كـــان أبـــوه عبـــد,نـــرصا :  وكـــذا إن قـــال لـــه,أل
  .لست ابن فالن جلده وجده كافر

ه حـــران مـــسلامن: لقوهلـــاوإســـالم أبويـــه أو حـــريتهام;  لـــست : ومـــن قـــال لعبـــده وأبـــوا
 ; وال وارث هلـــام أو هلـــاموارث, فـــإن كـــان أبـــو العبـــد قـــد مـــات, رضب ســـيده احلـــد,ألبيـــك

 =                                     
َّدونـــة قـــال يف امل:: َّالـــشيخ ولـــذا قـــال ,بلوغـــه وال حريتـــه وال عفافـــه مـــن قـــال لرجـــل مـــسلم لـــست : َ

نيان,ألبيك ه نرصا   . جلد احلد; وأبوا
ه حران:ثم قال فيها   . لست ألبيك رضب سيده احلد: ومن قال لعبده وأبوا

ــه ذكــر اإلســالم ومل يقيــده ببلــوغ : )قلــت(,  بنــصها يف املوضــعني: كيــف يــصح اســتدالله:)فــإن قيــل( أل
  .وال غريه

 , ألن احلـد لـه;رتط يف املنفـي رشط مـن حيـد قاذفـه ال يف أبويـه ويش: وقول ابن احلاجب:َّالشيخثم قال 
َّدونـــة وهـــو مـــردود بـــام تقـــدم مـــن نـــص امل:ابـــن عبـــد الـــسالمَّالـــشيخ قـــال قبلـــه  ه ,َ  فـــيمن قـــال لعبـــده وأبـــوا

ـه فيهـا نـص عـىل احلـد يف نفـي نـسب ; وبيان الرد عليه من نـصها واضـح, فتأمله: قال,إلخ... حران  أل
 , ووقـع للخمـي مـا خيـالف قوهلـا, ومـن قبلـه,صح الرد هبا عىل قول ابن احلاجب هنـا ف;العبد كام قدمنا
  .بعد هذاَّالشيخ وقد أشار إليه 

 ونـص ,بنـصهاَّالـشيخ  وصـوبه , وخيـتص البلـوغ والعفـاف بغـري املنفـي:قـال ابـن احلاجـب: )فإن قلـت(
 ومـا , وخيـتص باحلريـة وهـو العقـل; وكيف صح تصويبه وقد أسقط ما خيتص بـه املرمـي بالزنـا,غريها

  .استدل به من عمومها يدل عليه
 أن ; ألن احلـد لـه وبيـان بطـالن التعليـل املـذكور;يمكن ما قال وبه يتعـني بطـالن تعليلـه بقولـه: )قلت(

 وإذا , لكــان مثــل املقــذوف بفعــل الزنــا; أن العلــة مــا ذكــر مــن أن القــذف للمنفــي نــسبه:يقــال لــو صــح
  . والتايل باطل بنصها,اً يف الثاين كلي لزم وجود رشوط األول;صح ذلك

  . فصح أن احلد مل يكن للمنفي نسبه; أن املثلني يشرتكان يف األحكام الالزمة هلام:بيان املالزمة
نية ويا ابن زنية:قوله   . ولذا فرق بني يا ابن الزنى أو الزا
ـه إذا ;فـي النـسب وبـني القـذف بن, الفرق املـذكور للفـرق بـني القـذف بفعـل الزنـا:: َّالشيخقال   أل

َّدونـــة  وال يرفـــع هـــذا التفريـــق التعقـــب عليـــه بمـــسألة امل: قـــال,نيـــة فـــال نـــسب لـــهاكـــان البـــن ز  ,املـــذكورةَ
 وألجـل مـا ذكرتـه : فإنـه قـال, وتأمل ما ذكره شيخه يف تقريره, ما معناه:َّالشيخوتأمل هذا الكالم من 

ه كـافران أو عبـدانمن االشرتاط يف املنفـي دون أبويـه يـسقط احلـد عمـن قـال   يـا ابـن الـزاين :ملـسلم أبـوا
نية  وذلك ال يوجب احلـد الخـتالل , ألن القذف إنام هو نسبة الكافر أو الكافرة إىل الزنا;أو يا ابن الزا
نية,رشط اإلسالم ه قطع لنسبه فتأمله; وجيب احلد يف يا ابن الزا   . أل
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  .حريته دون أمه اختالف ويف االكتفاء بإسالم أبيه و,فللعبد أن حيد لسيده يف ذلك
وخيـــــتص البلـــــوغ والعفـــــاف بغـــــري املنفـــــي صـــــواب لوضـــــوح : وقـــــول ابـــــن احلاجـــــب

ا ال بقيــد بلوغــه وال عفافــه ً ويف غريهــا حيــد مــن قطــع نــسب مــسلم مطلقــ,النــصوص فيهــا
لــست مــن :  حتــى يقــول للمــسلم, مل حيــد;لــيس أبــوك الكــافر ابــن أبيـه: وإن قــال لــه: كقوهلـا

  .ها ونحوه يف غري,ولد فالن
 , ألن احلـد لـه;ويشرتط يف املنفي رشط من حيد قاذفه ال يف أبويـه: قال ابن احلاجب
ه حـــران :  وهـــو مــردود ملـــا تقــدم مـــن قوهلـــا,فقبلــه ابـــن عبــد الـــسالم ومــن قـــال لعبــده وأبـــوا

  .ألن احلد له:  وبه يتبني بطالن تعليله بقوله,إلخ فتأمله... مسلامن
نية يا ابن الزاينولذا فرق بني: وقوله   . يا ابن زنيةبني و, أو الزا
ُقلـــت  وبـــني القـــذف بقطـــع , الفـــرق املـــذكور راجـــع للفـــرق بـــني القـــذف بفعـــل الزنـــا:ُ

ـــه إذا كـــان ابـــن زنيـــة  وال يرفـــع هـــذا الـــذي ذكـــره مـــن التفريـــق , فـــال نـــسب لـــه,النـــسب; أل
َّدونةالتعقب عليه بمسألة امل   .املذكورة فتأمله َ

  :أقسام املسألة ثامنية: اللخمي
  . فال حد;اًإن كان مجيعهم عبيد: ولاأل

ا ً أو واحـــد, وقـــذف األم كمـــن قـــذف مجاعـــة,عكـــسه حيـــد لقطـــع نـــسب الولـــد: الثـــاين
  .وقطع نسب آخر

  . وينكل ألبويه, حيد لقطع نسبه;اكون االبن وحده حر: الثالث
  . حيد لقذفها فقط;كون األم وحدها حرة: الرابع

ه قطع نسب عبد;ه ال حد في; فقطاكون األب حر: اخلامس   . وقذف أمة, أل
ُقلت   . هذا خالف ما تقدم من قوهلا:ُ

  . وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمة,لست ألبيك: إن قال لعبده
  . حيد هلام;كون األب واألم حرين: السادسقال 

  . حيد لقطع النسب فقط;كون األب واألم حرين: السابع
  .خاصة حيد لقذف األم ;كون األبوين حرين فقط: الثامن
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نفــيهام الحــتامل أهنــا :  ثالثهــا,ويف محــل قــصد قــاطع النــسب عــىل تزنيتــه األب أو األم

  .أتت به ومل تلده
:  وأحــسن األقــوال قــول مــن قــال,عنــه َسحنون ولــ,َّاملوازيــة وأشــهب يف ,ملالــك فيهــا

ــه مقــصد النــاس ألمهــم يــرون أن الفــساد مــن قبــل األم;إن انقطاعــه مــن قبــل األم ولــو  , أل
 مل حيــد ; ذلــك أردت: وقــال, وأهنــا جــاءت بــه, أمــه كانــت تعــذرت عليهــا الــوالدةســمع أن

  . وإن كان األبوان حرين,اًإن كان الولد عبد
قطــع :  وقــال, فقــام أبــوه بحــده,لــيس فــالن ألبيــه: مــن قــال مليــت: وقــال ابــن القاســم
ــه زنــاه; فجعــل قيامــه لقطــع نــسب ولــده,نــسب ولــدي منــي حــد  وإنــام هــو قــاذف لــألم , أل

  . وعىل القول اآلخر يكون القيام لألب لقذفه,فإن عفا قامت األم أو وارثها

  ]باب العفاف املوجب حد قاذفه[
َّدونـــــةمـــــسائل امل: وعفـــــاف املقـــــذوف املوجـــــب حـــــد قاذفـــــه ـــــه ,وغريهـــــا واضـــــحة َ  بأ

:  كقولـــه,)1( ومـــن ثبـــوت حـــده الســـتلزامه إيـــاه,الـــسالمة مـــن فعـــل الزنـــا قبـــل قذفـــه وبعـــده
                                     

تكام تزنيا:كقوهلاَّالشيخ قال : َّالرصاعقال  )1(  ألن هـذا ; وأقام بذلك بينة حد,ن يف صبائكام أو كفركام رأ
  .ال يقع عليه اسم زنى

  .جنس للعفاف) السالمة: (قوله
  .ا هناكً وإن كان عفاف,أخرج به السالمة من الرسقة) من زنا: (قوله
 ألن مــن قــذف ; وقبــل حـده, وبعــد قذفــه كـذلك, قبــل قــذف القـاذف مل يقــع يف زنـا: يعنـي,)قبلــه: (قولـه

  .ثم زنى مل حيد له القاذفرجال 
  . وضمري حده يعود عىل الزنا,عطف عىل من فعله) ومن ثبوت حده: (قوله
  . ألن ثبوت حد الزنا يستلزم الزنا:يعني) الستلزامه إياه: (قوله
ـه راجـع ,يف التشبيه ألي يشء هو يرجـعَّالشيخ هذا حيتاج إىل تأمل يف قول ) كقوهلا: (قوله  وظهـر يل أ
ا فمـــن قـــذف ً العفيـــف الـــذي ســـلم مـــن فعـــل يـــسمى زنـــا رشعـــ:يعنـــي) مة مـــن فعـــل الزنـــاالـــسال: (لقولـــه
ــــه زنــــى يف صــــغره أو وهــــو كــــافرًرجــــال ــــه حيــــد وال ينفعــــه; وأقــــام بينــــة عــــىل قذفــــه, بأ  ألن املقــــذوف ; فأ
  .اً ألن ما وقع ال يسمى زنا رشع;عفيف

يكـون ثبـوت احلـد قبـل القـذف  و, قد قلت أن الضمري يعـود عـىل الزنـا,قوله وثبوت حده: )فإن قلت(
= 
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ـــتكام تزنيـــان  وأقـــام بـــذلك بينـــة حـــد; ألن هـــذا ال يقـــع عليـــه اســـم , يف صـــباكام أو كفـــركامرأ
  .زنى إىل غري ذلك من مسائل املذهب

ا يقـــيم ً وأتـــى بـــشاهدين أهنـــام حـــرضا ســـلطان,ًاتفقـــوا فـــيمن قـــذف رجـــال: ابـــن حـــارث
 وهــل عــىل الــشاهدين , أن ذلــك ال جيــزئ القــاذف إال أربعــة شــهداء بــذلك,عليــه حــد الزنــا
ُاملاجشون وقول ابن , رواية حممد,ذفبذلك حد الق ِ.  
ـه لـيس , فعليـه احلـد; بالزنـاًومن قـذف رجـال: وفيها  ولـيس لـه أن حيلـف املقـذوف أ

ـه كـان زنـى,بزان  وملـا ذكـر اللخمـي , فحـالل لـه أن حيـده; وإن علـم املقـذوف مـن نفـسه أ
  .ال حيل له أن يقوم بحده: َعبد احلكموقال حممد بن :  قال,قول مالك هذا

 وهـــو ,إذا كـــان املقـــذوف يعلـــم أن القـــاذف رآه: أيب زيـــدَســـامع قـــال ابـــن القاســـم يف و
 | ﴿:  لقوله تعاىل;أحسن َعبد احلكم وقول ابن , مل حيل له أن يقوم به,يعلم ذلك منه

  . وهذا ليس بمحصن,]4: النور[ ﴾{ ~
ا بالقيــــــان ًالعفــــــاف أن ال يكــــــون معروفــــــ: قــــــال األســــــتاذ أبــــــو بكــــــر: قــــــال ابــــــن شــــــاس

  .اضع الفساد والزناومو
ُقلت   . وظاهر نصوص املذهب خالفه:ُ
 ولــو رجــع إىل اإلســالم مل , مل حيــد قاذفــه; ثــم ارتــد املقــذوف,ًمــن قــذف رجــال: وفيهــا

  . فال حيد قاذفه; فلم حيد له حتى زنى املقذوف, بالزناً كمن قذف رجال,حيد له
 واألبعــد ,م بــذلك وإن عــال القيــا, وإن ســفل وألبيــه,ا فلولــدهً مــن قــذف ميتــ:وفيهــا

 فـــإن مل يكـــن مـــن هـــؤالء أحـــد ,كـــاألقرب ولـــيس لإلخـــوة وســـائر العـــصبة مـــع هـــؤالء قيـــام
 وإن مـــــات وال , إال أن يكـــــون لـــــه ولـــــد, ولألخـــــوات واجلـــــدات القيـــــام,فللعـــــصبة القيـــــام

  . فلوصيه القيام به, فأوىص بالقيام بقذفه;وارث له
 =                                     

 لكن ذكر األسـتاذ أبـو بكـر أن العفـاف أن ال , وهذا صحيح كام تقدم يف الزنا;وبعد القذف وقبل احلد
  . يف قيود رسمه:َّالشيخ وهذا خيالف ما ذكره , ومواضع الفساد والزنا,ا بالعيانًيكون معروف

 ولـــذلك خـــص املحـــدود بقيـــود ; وقـــال نـــصوص املـــذهب عـــىل خالفـــه,بعـــدَّالـــشيخ قـــد نقلـــه : )قلـــت(
ه عرف مطلق عفاف   . واهللا سبحانه أعلم وهو املوفق,خاصة ال أ
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رثـــه,إن مـــات املقـــذوف وقـــد عفـــا: اللخمـــي  مل , وإن أوىص بالقيـــام بـــه, فـــال قيـــام لوا
رثــــه عفــــو رثــــه العاصــــب مــــن انفــــرد بــــه مــــن , فــــإن مل يعــــف ومل يــــوص,يكــــن لوا  فــــاحلق لوا

  .عاصب فله القيام به
  .فأدخل النساء والعصبة يف القيام:  قال,ثم ذكر ما تقدم من لفظها

 فــال قيــام لــه إال ; وغــري أب أو ابــن,أمــا اإلخــوة والبنــات واجلــدات: ويف كتــاب حممــد
  . فأسقط اإلخوة والعصبة وسائر النساء, يوصيهأن

  . وأما بنت البنت والزوجة فال, ذلك لألقرب فاألقرب:وقال أشهب
  . فليس لولده وال لغريه القيام بقذفه, وأما الغائب:وفيها

  . فإن بعدت غيبته, وكتب له يف ذلك,من قربت غيبته مل يقم بحده غريه: اللخمي
  .ال يقم بحده ولد وال غريه: ةَّاملوازيفقال ابن القاسم يف 

  .وقيل ذلك لولده زاد يف الواضحة ألبيه وأمه وعىل عدم حده: حممد
ُاملاجــشونقــال ابــن  َّدونــة وظــاهر امل,يــسجن حتــى يقــدم مــن لــه عفــو أو قيــام: ِ ــه ال  َ أ
  .يعرض له بيشء

ـه حـق , وال أوىص بـه مل يقـم بـه,وإن مل حيلف من سبه يقوم بـذلك: قال  وهـذا عـىل أ
ه حق هللا يقوم به اإلمام,للمقذوف   . وعىل أ
ُقلــت  ومعــه مــن ثبتــت شــهادته ,ً يقــذف رجــالً ولــو ســمع اإلمــام رجــال, ويف رسقتهــا:ُ

  .عليه أقام عليه اإلمام احلد
 وإن مل , فحـده ألحــدهم حـد جلمــيعهم,ا شـتى يف جمــالسًمــن قـذف ناســ: فيهـا ملالـك

  .يعلم هبم حني حده
 ,اً واحــدا حــد هلــم حــد;إن اجتمعــوا وقــاموا بــه: ينــاروقــال املغــرية وابــن د: اللخمــي
  . فلكل واحد حده,وإن افرتقوا

ـه حيـد بعـدد مـن رمـى كـان القـذف مفرتقـ: اً ثالثـًوذكر ابن شـعبان قـوال ا أو يف كلمـة ًأ
  .واحدة

ْبـــن رشـــدوقـــال ا  خـــالف املغـــرية مجيـــع أصـــحاب :عيـــسىَســـامع  مـــن , يف رســـم العريـــةُ
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   فإنـه حيـد ; إال الفريـة,القتـل يـأيت عـىل كـل احلـدود: هنـم قـالوا أل; وقوله هو القيـاس,مالك
  .ثم يقتل

 , فلـم يقومـوا عليـه حتـى حـد يف رشب مخـر,اًمن قـذف قومـ: عيسىَسامع  مع :وفيها
  .فقد سقط عنه يف كل فرية كانت قبله

ْبن رشدا   .ألهنام من جنس: ُ
ُقلت   .فع معرة القذف ألن حد اخلمر ال ير;هذا أبعد من األول:  وقال اللخمي:ُ

 ,ال يــدخل حــد القــذف يف حــد الزنــا: وقــال أشــهب: روى ابــن القاســم: ابــن حــارث
  .ويقام عليه احلدان

ُاملاجشونوقال ابن    .يدخل حد الفرية يف حد الزنا: ِ
 , فحــد واحــد عــىل األصــح;ولــو قــذف قــذفات لواحــد أو مجاعــة: قــال ابــن احلاجــب

 ; ظـاهره ثبـوت األقـوال يف الواحـد واجلامعـة فتعقبـوه بـأن,إن كـان بكلمـة واحـدة: وثالثها
  .وإنام هي يف اجلامعة حسبام تقدم

 أو افــــرتى عــــىل رجــــل ,اً أو زنــــى مــــرار,اًإن كــــان يــــرشب اخلمــــر مــــرار: قــــال اللخمــــي
  . واختلف إن قذف مجاعة, أجزأ يف ذلك حد واحد;اًمرار

  . حد له ثانية; ثم قذف ثانية, فحد له,ً من قذف رجال:ويف رمجها
رًا واحـدًمن قذف إنـسان: الكايف البن عمرويف   فـإذا حـد ,اً واحـدا حـد لـه حـد;اًا مـرا

  . ويزجر عن ذلك, مل يكن عليه يشء;له ثم عاد فقذفه
ُقلت َّدونة ويف اختصاره عىل هذا النقل دون ما يف امل:ُ   .وغريها نظر َ

 ; جلـد ثامنـني,صـدقت عليـك أو مـا كـذبت: إن قـال لـه بعـد الـرضب: وقال اللخمي
ه قذف موثق   .أل

ا عــىل ً وقـد كـان أبـو بكـرة متامديـ,ال يشء عليـه إال العقوبـة يف متاديـه عـىل ذلــك: وقيـل
  . كام تقدم يف الشهادات,قوله

 ابتــدئ احلــد عليــه ,ا أو آخــرًا قذفــه ثانيــً فلــام رضب أســواط,ًمــن قــذف رجــال: وفيهــا
  . وال يعتد بام مىض من السياط,ثامنني من حني يقذفه
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ُاملاجشونن  البالباجي   .إن مىض مثل األسواط اليسرية: ِ
  . متادى وأجزأ هلام ;والعرشة األسواط يسرية: ال أشهبق

ف احلـد,ًشـيئا إن جلـد لـألول :َّاملوازيـةوالبن القاسـم يف   وإن , ثـم قـذف آخـر اسـتأ
  . ثم حد للثاين,ا تمًبقي مثل أسواط أو سوط

  .تم احلد ويأتنف فلي,وكذا إن بقي مثل العرشة واخلمسة عرش: حممد
 وليؤتنـــف مـــن حينئـــذ ,ً وأكثـــر أو أقـــل قلـــيال,وإن رضب نـــصف احلـــد: قـــال أشـــهب

  .احلد
ُاملاجـشونوقال ابـن  قـسم إن ذهـب :  فهـو عـىل قـول أشـهب ثالثـة أقـسام,يبتـدأ هلـام: ِ

  .اليسري متادى وأجزأ احلد هلام
ف هلــام:وقــسم ألول  فكــان مــا بقــي مــن احلــد ا; إن مــىض نــصف احلــد أو نحــوه اســتأ

  . ثم يتمم للمقذوف الثاين بقية حده,هلام
ف للثاين, إال اليسريَ إن مل يبق: وقسم ثالث   . فإنه يتم لألول ويستأ

  :قسامن: وعىل مذهب ابن القاسم
ف من حني القذف الثاين هلام: أحدمها   . وال حيتسب بام مىض من األول,يستأ
ف للثا, فيتم األول,أن يبقى اليسري: الثاين ف , فيـتم حـد األول,ين ويستأ  ثـم يـستأ
  .يتداخل احلدان  فال,احلد الثاين

ْبن رشـدا  واختلـف هـل يتعلـق ,ال خـالف أن القـذف حـق للمقـذوف:  يف املقـدماتُ
  :به حق هللا أم ال عىل ثالثة أقوال

َســـامع  وهـــو دليـــل , بلـــغ اإلمـــام أم ال, فـــال جيـــوز فيـــه العفـــو, هللااأن فيـــه حقـــ: أحـــدها
  .ه اإلمام إن انتهى إليه رفعه صاحبه أو أجنبي وعليه يقيم,أشهب

 وهـو أحـد قـويل مالـك يف , ولـصاحبه العفـو بلـغ اإلمـام أم ال,ال حق فيه هللا: والثاين
َّدونةالرسقة والرجم من امل َ.  

 ومل جيــز لــصاحبه , هللاا فــإذا بلغــه صــار حقــ,حــق لــصاحبه مــا مل يبلــغ اإلمــام: والثالــث
  . وهو أحد قويل مالك,اًإال أن يريد سرت; العفو عنه
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َّدونةووقع يف امل ـه يقـيم عليـه احلـد إذا , عند اإلمامً فيمن قذف رجال:َ  وهـو غائـب أ
  .كان معه شهود
  . وقام بحقه عىل أحد قويل مالك,معناه إذا جاء املقذوف: فقال حممد

 وهـذا ,اً وإن كـان املقـذوف غائبـ, يقيمـه عليـه:والبن حبيب عـن ابـن القاسـم وغـريه
  .ل مالك اآلخرعىل قو

 فجعلــه ? هــل هــو حــق لــه أو للقــذف,اختلــف قــول مالــك يف حــد القــذف: اللخمــي
 ولــو , فلـم جيـز عفـوه, ومـرة جعلـه هللا, وإن بلـغ اإلمـام, فأجـاز عفـوه عنـه;مـرة للمقـذوف
 وهـــذا حيـــسن ,اً إذا أراد ســـرت, ومل خيتلـــف أن عفـــوه جـــائز,اً إال أن يريـــد ســـرت;قبـــل اإلمـــام

  .وكان ذلك منه فلتة ,فيمن مل يعرف بذلك
  .وحد القذف من حقوق اآلدميني عىل األصح: قال ابن احلاجب

  .وعليهام حتليفه عليه: ثم قال
ـه حـق هللا فـصحيح: قال ابن عبـد الـسالم  وأمـا ,أمـا عـدم توجـه هـذه الـدعوى عـىل أ
 ادني بــا وأمــا إذا كــان حقــ,اً ماليــا ففيــه نظــر إال لــو كــان حقــ; آلدمــياتوجههــا عــىل كونــه حقــ

  .فال يلزم
ــــه عفــــا عنــــه مل : − وقــــدمناه–وقــــد قــــال أشــــهب  إن القاتــــل إذا ادعــــى عــــىل ويل الــــدم أ

  . مل حيلف هلا:تتوجه عليه هذه الدعوى أي
ُقلت   : يف كالمه هذا وهم من وجهني:ُ
ــــــه ال يستــــــشكل التخــــــريج املطلــــــق عــــــىل أصــــــل املــــــذهب: األول  إال ,أن القاعــــــدة أ

فقتـه املـشهور,ته غري املشهور ال ملخالف,ملخالفته املشهور  إنـام ; واستـشكاله هـذا, مـع موا
 وبيانــه , وال ســامل عــن خمالفتـه املــشهور, ولــيس بمــشهور املـذهب,يتقـرر عــىل قــول أشـهب
ه بناه عىل قول أشهب   . بعدم توجه دعوى العفو عن الدم,أ

وإن ادعــى القاتــل أن ويل : واملـشهور صــحة توجههــا يف كتــاب الــديات منهــا مــا نــصه
 وإن ادعى القاتل بينة , فإن نكل ردت اليمني عىل القاتل; فله أن يستحلفه,الدم عفا عنه

  .بعيدة عىل العفو تلوم له اإلمام
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ـــ: الـــصقيل ـــحيلـــف يمينً  إنـــام كـــان حيلـــف , ألن املـــدعى عليـــه;اا واحـــدة ال مخـــسني يمينً
ه ما عفا عنهيمينً   .اًة خالف ومل يذكر يف املسأل, فهي اليمني املردودة,ا واحدة أ

 ويف ,خيـــرج منـــه إلـــزام اليمـــني يف الـــدعوى املجـــردة: قـــالوا: وقـــال عيـــاض يف املـــسألة
 وهـــو أصـــل , ودعـــوى اإلقالـــة وشـــبهه,دعـــوى املعـــروف مـــن هبـــة وكـــراء املـــسكن وهبتـــه

ُشيوخ واختلف ,ا وهلذا مل ير أشهب يف مسألة العفو يمينً,متنازع فيه   .نا يف التنازع فيهُ
  .قوله يف الباب كلههو اختالف من : فقيل
 وتلزمـه مـع وجـود , فـال يلـزم اليمـني بمجـرد الـدعوى,بل هـو اخـتالف حـال: وقيل

  .التهمة
أن مــــن طــــالع كالمــــه هــــذا يعتقــــد أن املــــذهب أو املعــــروف منــــه عــــدم توجــــه : الثــــاين

  .اً وذلك مغلطة فتأمله منصف,دعوى العفو عن الدم
 مل جيــز فيــه عفــو , كــان معــه شــهود فــإن,اًوإذا ســمع الــسلطان قــذف: ويف األقــضية منهــا

  . مثل أن خياف أن يثبت ذلك عليه إن مل يعف,اً إال أن يريد سرت;الطالب
 فـــإن أخـــرب أن ,اســـئل اإلمـــام عـــن ذلـــك رس: وكيـــف نعـــرف ذلـــك? قـــال: قيـــل ملالـــك
  . أجاز عفوه,ذلك أمر قد سمع

  .اًمعنى إذا أراد سرت: َّاملوازيةعن  َّالشيخ
  . فيخاف أن يظهر ذلك عليه اآلن;ًن رضب احلد قدياممثل أن يكو: قال مالك
ُاملاجـــشونوقـــال ابـــن   , يعنـــي إذا كـــان مثلـــه يفعـــل ذلـــك,اًإذا أراد ســـرت: قـــول مالـــك: ِ

 فـال جيـوز , فأمـا العفيـف الفاضـل, ألن قـول ذلـك عـار;اًأردت سـرت: وال يكلف أن يقول
  .عفوه

 وقـد مـات ,ه أو أحـدمها وإن قـذف أبويـ,وهـذا إذا قذفـه يف نفـسه: الصقيل عـن حممـد
  . وقاله ابن القاسم وأشهب, مل جيز العفو فيه بعد بلوغ اإلمام,املقذوف
ُقلــت  قالــه ,وجيــوز عفــو الولــد عــن األب عنــد اإلمــام: قــال حممــد:  ويف النــوادر قــال:ُ

  . وأما عن جده ألمه فال,وجيوز عفوه عن جده ألبيه عند اإلمام كأبيه:  قال,مالك
ُقلت ه كنسبه إىل جده ألبيه أهنام سواء مقتىض قوهلا:ُ   . يف نسبه إىل جده ألمه أ



אא 

 

233

233

ــه قذفــه وال بينــة لــه: ابــن القاســمَســامع و َّاملوازيــةيف : َّالــشيخ  ;مــن ادعــى عــىل رجــل أ
 وقالــه ,ا حتــى حيلــفً وإن نكــل ســجن أبــد,ا فيحلــفًفــال يمــني يف ذلــك إال أن يقــيم شــاهد

  .ابن القاسم
ه حيبس أبد,مل خيتلف أصحاب مالك: قال حممد   .ا حتى حيلفً أ

َأصبغقال  ْ   . والطول فيه سنة,إن طال سجنه خيل: عن ابن القاسم َ
ُقلــت ــه قـــال,هـــي يف رســـم الــشجرة َّالعتبيــة مـــسألة :ُ يـــسجن :  ويف لفظهـــا مل خيتلفـــوا أ
  .حتى حيلف

ْبن رشدا ه عىل ثالثة أقوال: ُ   :اختلف إن مل تكن له بينة عىل دعوا
  .امعيف هذا الس: أحدها قوله

  . أن عليه اليمني,والثاين قوله يف رسم العقول واجلنائز من كتاب اجلنايات
َأصــبغَســامع والثالــث  ْ  فــإن ,ا بــذلكً ال يمــني عليــه إال أن يكــون مــشهور:يف اجلنايــات َ

 فـإن طـال , برئ وإن نكل سجن حتـى حيلـف مـا مل يطـل ذلـك−عىل القول بحلفه−حلف 
  .خيل ومل يؤدب

َأصبغوقال  ْ  واختلـف إن كـان لـه شـاهد واحـد عـىل ,ا بـاألذىًإن كان معروفيؤدب : َ
ه عىل ثالثة أقوال   :دعوا

  .قوله يف هذا السامع: أحدها
ا بــــــذلك ً وإن مل يكـــــن معروفـــــ,إن عـــــرف بالـــــشتم والـــــسفه عـــــزر ومل حيلـــــف: والثـــــاين

ه ضعف اليمنيَسامع  قاله مالك يف ,أحلف   .أشهب يف الشهادات إال أ
ه حيلف مع شا: الثالث ِّمطرف قاله ,هده وحيد لهأ   . وهو شذوذ,َُ

ــه ال حيلــف معــه يف الفريــة: ويتخــرج فيهــا قــول رابــع  وحيلــف معــه فــيام دون الفريــة ,أ
  .من الشتم
ُقلت   . وتقدم هذا:ُ
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  ]كتاب السرقة[
 أخرجـه مـن ,اًا لغريه نصابً حمرتمً أو ماال, ال يعقل لصغرها أخذ مكلف حر:الرسقة

 ومــا , فيخــرج أخــذ غــري األســري مــال حــريب,)1(ة ال شــبهة لــه فيــهحــرزه بقــصد واحــد خفيــ
                                     

رسقا يف املصدر ورسقـة :  يقال, وأصلها اسم مصدر من رسق,الرسقة يف اللغة معلومة: َّالرصاع قال )1(
  .يف اسمه

ر هـــذا معناهـــا عرفـــ:قـــال املـــازري ًقهـــرا وغـــصبا  فخـــرج أخـــذه ,اً هـــي أخـــذ املـــال عـــىل وجـــه االستـــرسا ً
بـــة يف قيـــده َّالـــشيخ  ويـــرد عليـــه بعـــض مـــا أخرجـــه , قـــالوا ويـــرد عليـــه االخـــتالس,ً وخديعـــةً وغيلـــةًوحرا
 وهــذا مناســب ;مثــل عبــارة املــازري يف اجلــنس) أخــذ: (:  فقولــه, ومــا أدخــل بــه العكــس,بــالطرد

  .إلخ...  املأخوذ من مكلف ال يعقل: وإذا أريد االسمي يقال,السم املصدر
  . أو يبلغ سن االحتالم عادة,فأخرج أخذ املجنون والصبي إىل أن حيتلم) مكلف (:قوله

ضا هذا : )فإن قلت(   . فيأيت بحد أعم وأخص ومل يقله,يرد عليه ما قدمنا يف حد الزنا والقذفًأ
ــــه مل يظهــــر مــــا يــــضبط اصــــطالحه يف تعرضــــه لرســــم األعــــم واألخــــص يف مواضــــع : )قلــــت( ال شــــك أ

  .  وتقدم يف بعض األبواب اجلواب, واهللا سبحانه أعلم,األخص إنام يرسم ;ومواضع
 فإنــه رسقــة يقطــع ; إذا مل يعقــل إذا أخــذ مــن حــرزه;أدخــل بــه الــصبي قبــل بلوغــه) ا ال يعقــلًحــر: (قولــه
َّدونة كذا وقع يف امل,به   . وفيه خالف,َ
  .? أو ال يعقل قربة,ًشيئا هل ال يفهم ?ما معنى قوله ال يعقل: )فإن قلت(
ــه صــار كالبهيمــة ال تــدفع عــن نفــسها;يظهــر أن معنــاه ال يفهــم لقــوة صــغره: )تقلــ(  وال تــتكلم بــام , أل

  . وقد وقع فيها ما يدل عىل ما قلناه,يفهم عنها
  . وسيأيت;النصاب معلوم من الذهب ومن الفضة ومن العروض) اًنصاب: (قوله

 فـإن قـصد مـا قـصد ;ا وجد فيـه النـصاب أو م,اًا ما قصد كونه نصابًهل مراده بقوله نصاب: )فإن قلت(
 فإنـــه يقطـــع عـــىل مـــا فـــصل يف ; فوجـــد فيـــه ثالثـــة دراهـــم,اًا خلقـــً فـــريد عليـــه مـــن رسق ثوبـــ;بـــه النـــصاب

َّدونة امل  فـريد ; وإن قـصد مـا وجـد فيـه النـصاب, مـع كونـه إنـام قـصد الثـوب الـذي لـيس فيـه نـصاب,فيـهَ
 والثـاين عـىل , واألول وارد عـىل العكـس, ال قطـع فإنـه, فوجـد فيهـا ثالثـة دراهـم,عليه إذا رسق خشبة

  . ويمكن اجلواب بأن املراد نصاب موجود مقصود,الطرد
  .  واحلرز يأيت حده, أو إذا مل يكن يف حرز بوجه,أخرج به إذا مل خيرجه من حرزه) من حرزه: (قوله
ــه ال حرمــة لــه; وكــذلك رسقــة اخلمــر,أخــرج بــه أخــذ غــري األســري مــال حــريب) اً حمرتمــًمــا ال: (قولــه  , أل

  . انظره,ويدخل يف ذلك ما اختلف فيه مما جيوز ملكه من حيوان وغريه
= 
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  . واملضطر يف املجاعة,اجتمع بتعدد إخراج وقصد واألب مال ولده

  ]باب النصاب[
  .اً ابن حارث وغريه اتفاق:والنصاب من الذهب ربع دينار
 أو ما يساوي ربع دينـار قـوالن البـن حـارث عـن ,ويف كونه من الفضة ثالثة دراهم

  .وله ومن غريمها املعترب قيمته َعبد احلكم غري ابن ,صحاب مالككل أ
ْبـــــن رشـــــدا  ال يقـــــوم إال بالـــــدراهم كـــــان البلـــــد جتـــــري فيـــــه الـــــدنانري أو ال جيـــــري فيـــــه :ُ

َّدونـــة وهـــو ظـــاهر امل, هـــذا مـــذهب مالـــك, وإنـــام التعامـــل فيـــه بـــالعرض;أحـــدمها  ونـــص ,َ
  .َّاملوازية

  . البلدوقال األهبري وعبد الوهاب بأغلبها يف
ُشــيوخوقــول عبــد احلــق عــن بعــض   إنــام التعامــل فيــه ; إن كانــت الــرسقة ببلــد:صــقلية ُ

 إذ قـــد , التـــي يتعامـــل فيهـــا بالـــدراهم خطـــأ رصاح,بـــالعروض قـــوم يف أقـــرب البلـــدان إليـــه
 فيــؤدي إىل قطــع , ال قيمــة هلــا بــه يف بلــد الــدراهم قيمتهــا كثــرية,تكــون ببلــد الــرسقة كاســدة

  .اباليد يف أقل من نص
 =                                     

 ثـم كــرر ذلــك , إذا رسق مــا ال نـصاب فيــه:أشــهبَسـامع ذكــره ليــدخل بـه مــسألة ) بقــصد واحـد: (قولـه
  .ا بقصد واحد حتى كمل النصاب فإنه يقطعًمرار
 وكـذلك مـن رسق ,ا يف زمـن جماعـةً ومن أخذ طعامـ,خيرج به أخذ األب مال ابنه) ال شبهة فيه: (قوله

 وحقـــه أن يقيـــد , وهـــذا كلـــه عـــىل املـــشهور, وكـــذلك العبـــد إذا رسق مـــن مـــال ســـيده,مـــن مـــال غريمـــه
ه إذا رسق من بيت املال;الشبهة بالقوية   . فتأمله واهللا أعلم, فإنه يقطع; أل

  .ًا أو ظلامً إذا كان غلبة قهر,أخرج غري اخلفية) خفية: (قوله
  .?هل يرد االختالس: )فإن قلت(
 وقــد أورده بعــضهم عــىل ,االخــتالس أخــذ مــال بحــرضة صــاحبه عــىل حــني غفلــة مــن صــاحبه: )قلــت(

ــه ال يــرد فيــه بوجــه;َّالــشيخ وأجــاب عــن حــد ,حــد املــازري ــت , وتأمــل ذلــك فإنــه غــري ظــاهر, بأ  ورأ
َّدونـة بخـط بعـض تالمذتــه عـىل امل  فإنـه ال يقطــع ;ا لــذميً رسق مخـر يــرد عـىل رسـم شــيخنا مـن;مــا معنـاهَ

ه مال حمرتم   .اً فإهنام يقطعان مع; ثم رسقه آخر من السارق,اً وتأمل من رسق نصاب: قال,مع أ
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 فــــاملعترب قيمتهــــا بأحــــدمها إال أن يقــــل بيعهــــا ,اًإن كانــــت تقــــوم هبــــام مجيعــــ: اللخمــــي
  . والقياس الرجوع إىل نصاب الذهب,بأحدمها

 أو ا إنام ينظر إىل وزنه دنيـ;ما اعترب به النصاب من ذهب أو فضة:  عن حممدالباجي
  .اًا كان أو تربًا نقدًجيد

  .ز بجواز العنيوإن مل جي: قال عيسى عن ابن القاسم
  . إىل ما يزيد لصناعته: يريد; وال ينظر إىل قيمته,اًأو حلي: قال عيسى

ْبـــن رشـــدا  إال أن يكـــون , مل يقطـــع يف النـــصاب مـــنهام,إن كانـــا مغـــشوشني بالنحـــاس: ُ
  . ال قدر لهاا جدًالنحاس الذي فيهام يسري

 أو ثـــالث , فـــإن نقـــص كـــل درهـــم خروبـــة,اًإن كانـــت الـــدراهم جتـــوز عـــدد: البـــاجي
  . فال قطع فيها حتى تكون قائمة الوزن, وهي جتوز,حبات

َأصبغقال حممد عن  ْ   . فإنه يقطع,فأما مثل حبتني من كل درهم: َ
ْبــن رشــد وملــا ذكــر ا,درء احلــد أحــسن:  قــال,وحكــاه اللخمــي  يف رســم أخــذ يــرشب ُ

َأصـــبغ قـــول ,ابـــن القاســـمَســـامع  مـــن ,اًمخـــر ْ زنـــةومعنـــاه إن جـــازت بجـــواز ال: قـــال َ  ألن ;وا
 قطـع ; فإن قل النقصان وجازت بجواز الوازنـة,احلبتني مما يمكن أن خيتلف فيه املوازين

 فالـصواب عـدم القطـع عـىل قيـاس قـوهلم يف , ومل جتـز بجـواز الوازنـة,بال إشكال وإن كثـر
  .الزكاة

  . مل يقطع يف ثالثة دراهم منها,إن كانت الدراهم مقطوعة: وقال أشهب: الباجي
 وأمــا الــذهب فــال يقطــع يف أقــل مــن ربــع دينــار ,إذا مل يكــن معهــا نقــصها: دقــال حممــ

  .منها
 ويقطــع يف , وحــصد وأحــرز,ً إن مل يكــن قــائام,ويقطــع يف البقــل: َّاملوازيــةعــن  َّالــشيخ

 وحتــى احلطــب والعلــف , إذا كــان أحــرز لوضــوء أو رشب أو غــريه,كــل يشء حتــى املــاء
 ورسق مـــن حـــرز ,مـــاد إذا ســـاوى ثالثـــة دراهـــموالتـــبن والـــورد والياســـمني والرمـــل والر

  .ونقله الباجي وغريه
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  ]باب يف املعترب يف املقوم[
زيــــةيف  َّالــــشيخ :)1(واملعتــــرب يف املقــــوم منفعتــــه املباحــــة ا عــــرف ًمــــن رسق محامــــ: َّاملوا

ـــه ; إذا دعـــي, عـــرف باإلجابـــة,اًبالـــسبق أو طـــائر  فأحـــب إيل أن ال يراعـــى إال قيمتـــه عـــىل أ
  . ألن ذلك من اللعب والباطل;ليس فيه ذلك
إن كان القصد يف احلامم ليأيت باألخبار ال اللعب قوم عىل ما علـم منـه مـن : اللخمي

  . وهو دليل تعليل حممد, ومثله للتونيس, وتبلغ املكاتبة إليه,املوضع الذي يبلغه
زيــــة ففــــي ;ًا معلــــامًا أو طــــريًإن كــــان بازيــــ: اللخمــــي  يقــــوم عــــىل مــــا هــــو عليــــه مــــن َّاملوا

ه ليس من الباطل;التعليم   . أل
ـــــه غـــــري معلـــــم: وقـــــال أشـــــهب  إال أن يكـــــون يف قـــــوم ; واألول أحـــــسن,يقـــــوم عـــــىل أ

  .يريدونه للهو
  . وأداء املحرم إياه إذا قتله,وهو نحو قول مالك: يف روايته َّالشيخزاد 
ُقلت   .أصواهتا لغو حسن أصواهتا يف تقويمهاَسامع  ل, واألظهر يف الطيور املتخذة:ُ

  . ال يوم احلد, املعترب قيمتها يوم الرسقة:ويف اجلالب مع غريه

  ]باب فيمن يقوم السرقة[
إن :  قـــال,فـــإن اختلـــف املقومـــون:  قيـــل,ويقـــوم الـــرسقة أهـــل العـــدل والنظـــر: وفيهـــا

                                     
عــاة املنفعــة التــي أذن الــشارع فيهــا;معنــى ذلــك أن املعتــرب يف التقــويم: َّالرصــاع قــال )1(  ومــا ال , إنــام هــو مرا

 فــإذا عــرف محــام بالــسبق ,اًا كاملعــدوم حــسً ألن املعــدوم رشعــ; فــال تعتــرب قيمتــه,يــؤذن فيــه فــال عــربة بــه
ـه مـا يراعـى ,َّاملوازيـةعـن َّالـشيخ  كـذا نقـل , أو طـائر عـرف باإلجابـة فكـذلك,فال عمل عـىل منفعتـه  وأ

ه ليس فيه ذلك   . ألن ذلك من اللعب والباطل;إال قيمته عىل أ
  .من التعليم إذا دعي أجاب أن : وقد ذكروا يف باب الصيد,كيف صح ذلك: )فإن قلت(
 , بــل منفعــة مأذونــة; بــام إذا مل يكــن فيــه لعــب, وقــد قيــد اللخمــي ذلــك,ال بــد مــن تقييــد ذلــك: )قلــت(

 ;أصــــواهتا هنــــاَسامع  الطيــــور املتخــــذة لــــ:َّالــــشيخ وذكــــر , وذكــــر فيــــه اخلــــالف,بعــــدَّالــــشيخ وأشــــار إليــــه 
ه من اللهو َّدونة وانظر ما أخذ من امل,وظاهره أ   . وبه التوفيق, سبحانه أعلم واهللا,َ
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 , وال يقطـــع بتقـــويم رجـــل واحـــد,اجتمـــع عـــدالن بـــصريان أن قيمتهـــا ثالثـــة دراهـــم قطـــع
ْبـــن رشـــدومثلـــه ســـمع عيـــسى ا ـــه ال جيـــوز إال ذلـــك معنـــا,ُ  ألن كـــل مـــا ;ه يف االختيـــار إال أ

ه من باب اخلرب ال الشهادة;يبتدئ فيه القايض السؤال فالواحد جيزئ   . أل
 وقومـت بـدوهنا مل ,إن قومـت بثالثـة دراهـم: وقال اللخمي يف خمترص الوقـار ملالـك

ْبن رشدا  ومل حيكه, وهو أبني,يقطع ُ.  
 ومل , وفيـه دنـانري أو دراهـم مــرصورة,الثـة دراهـما ال يـساوي ثًمـن رسق ثوبـ: وفيهـا

  .يعلم أن ذلك فيه
 , فإنــه يقطــع, أن ذلــك يرفــع يف مثلــه,أمــا الثــوب وشــبهه ممــا يعلــم النــاس: قــال مالــك

 مل يقطـــع إال يف قيمـــة ذلـــك , ال يرفـــع ذلـــك فيـــه كـــاحلجر واخلـــشبة والعـــصاًشـــيئاولـــو رسق 
  .دون ما رفع فيه من ذهب أو فضة

 , مثـل املـرص وشـبهه: يريـد;يف الثوب بـام يعلـم أن ذلـك يرفـع يف مثلـهقوله : اللخمي
  .اًا خلقًولو كان قميص

 ويــصدق يف العــصا إن ,اً أخــذه أو هنــارً ومل يقطــع لــيال,مل أعلــم بــام فيــه حلــف: وقــال
ــــه ال خيفــــى إال أن يكــــون أخرجهــــا مــــن مكــــان مظلــــم;اً ال هنــــارًأخــــذها لــــيال  ولــــو كــــان , أل

  .اً أو هنارً صدق أخذه ليال;خشبةالذهب قد نقر له يف 
ــه ال يــرص ذلــك فيهــاًمــن رسق ثوبــ:  قــال بعــض فقهائنــا:الــصقيل  لــدناءهتا مل ,ا يعلــم أ
  . إذا مل يعلم به,يقطع بام فيها

َأصبغابن حبيب عن  ْ   . وفضتها ظاهرة, عصا مفضضةًمن رسق ليال: َ
ه مل يرها,مل أر الفضة بالليل: وقال   . مل يقطع, فإن يرى أ
ْبــن رشــدخــذ اوأ َّدونــة مــن مــسألة املُ ال :  مثــل قــول ابــن كنانــة بعــدم حنــث مــن حلــف,َ

 , مل يعلـم بـه فـرده ال حنـث عليـه,ا فيـه درهـم مـرصورً فأخـذ منـه ثوبـ,اًأخذ مـن فـالن درمهـ
  . واحلنث يقع بأدنى سبب, يرد بأن احلد يدرأ بالشبهة,إن كان ال يسرتفع يف مثله

 ال يقطــع ,ً قلــيالً فينقــل منــه قلــيال,ح يف البيــت يف الــسارق جيــد القمــ: أشــهبوســمع
  . وجيتمع منه ما جيب فيه القطع يقطع,فيه



אא 

 

239

239

ْبـــن رشــــدا ـــه ملــــا رأى مجيعـــه: ُ  ولــــيس بخــــالف , قــــصد أخــــذ مجيعـــه بقــــصد واحـــد;أل
  .أيب زيدَسامع ل

 خيـرج كـل مـرة مـا ,إن دخل السارق البيـت يف ليلـة واحـدة عـرشين مـرة: ابن القاسم
ا مل يقــصد ً ال يقطــع الحــتامل أن مــا أخــذه ثانيــ,يعــه مــا جيــب القطــع فيــه ويف مج,ال قطــع فيــه

  .أخذه عندما أخذ ما قبله
 فلــم يــصدقه يف تعــدده قــصده , إن كــان يف فــور واحــد,إنــه يقطــع: فيــه َســحنونوقــال 

  .وصدقه
ه يقطع:فيه َسحنون قال ,ابن القاسم   .فاحتيل عليه,  أراد أن حيتال, أ

  .ف يف حال فاخلالف يف هذا خال:ُقلت
 إال بجامعـــــتهم , إن أخـــــرج مجـــــيعهم رسقـــــة محلوهـــــا ال يـــــستطاع إخراجهـــــا:اللخمـــــي

 مـع القـدرة عـىل أن , خـرج هبـا مجـيعهم; وإن كانـت خفيفـة,قطعوا ببلوغها ربع دينار فقط
  .خيرج هبا أحدهم

  .دراهم فقطال يقطعون إن كانت قيمتها ثالثة : فقال مالك وابن القاسم
َّن القصاروحكى اب   . أن اخلفيفة بمنزلة الثقيلة:ُ
 فخـــرج بـــه أربعـــة جـــرت عـــىل ; ال يقـــدر عـــىل إخراجـــه اثنـــانًشـــيئاولـــو كـــان : اللخمـــي

 والقيـــاس يف الثقيلـــة التـــي ال حيملهـــا إال مجـــيعهم اعتبـــار النـــصاب يف ,اخلـــالف يف اخلفيفـــة
ه الذي ينوبه مما محل;حق كل واحد منهم   . وألن القطع فرع عن ما يغرمه, أل

 ,ا عـىل شـهود الزنـا عـىل حمـصنً أن عىل كل واحـد ربـع قيمـة ذلـك قياسـ:لكوقول ما
 فـــإن ; وهـــو مل يقــدر عـــىل قتلــه إال بـــشهادة أصــحابه,يرجــع أحـــدهم ال يغــرم إال ربـــع الديــة

  . وال يقدر أن حيملها إال بتحملهم قطع اخلارج هبا,محلوها عىل أحدهم
  .لوها عىل دابة كام لو مح,يقطع الذين محلوها عليه: وقال ابن القاسم

 أهنــــم ; ووافــــق إذا محلوهــــا عــــىل دابــــة, يقطــــع اخلــــارج بــــام وحــــده:وقــــال أبــــو مــــصعب
 , فأدخــــل اخلــــارج يــــده, إذا قربــــوا املتــــاع إىل النقــــب, واختلــــف يف هــــذا األصــــل,يقطعــــون

  .وأخذ املتاع أو ربطوه فجره اآلخر
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  . ألن معونتهم كانت داخل احلرز;ا وقيل ال يقطعونًيقطعون مجيع: قيل
 إن كـــان ال يـــستقل : فثالثهـــا;ولـــو اشـــرتك اثنـــان يف محـــل نـــصاب: قـــال ابـــن احلاجـــب

  .اًآخذها قطع
  . إال الختيار اللخمي,الثاين ال أعرفه: ُقلت
واحـــد   مل يقطـــع; إن رسق رجـــل مـــع صـــبي أو جمنـــون مـــا قيمتـــه ثالثـــة دراهـــم:وفيهـــا

  .منهام
ُقلـــــت  ,وهـــــو احلقيقـــــة , فـــــرشط الـــــرسقة موجـــــود, ألن الـــــصبي واملجنـــــون كالعـــــدم:ُ

 قالــه ,اًا وخالفــً وكــذا رسقتــه مــع مــن ال قطــع عليــه وفاقــ,واألب لكونــه كابنــه بتبــع اخلفيــة
  .اللخمي

 , أو أجـريك الـذي ائتمنتـه عـىل دخـول بيتـك, إن رسق منك أجنبي مـع عبـدك:وفيها
  . ومثله سمع أبو زيد, وإن تعاونا يف الرسقة,مل يقطع واحد منهام

ْبن رشدقال ا   .البيت غري حمجوب عن العبديريد يف : ُ
  . ومثله للخمي عن حممد:ُقلت

 قبـــل ,ولـــو رسق ملكــه مـــن املــرهتن أو املـــستأجر أو ملكــه بـــإرث: قــال ابـــن احلاجــب
 وهــــو نــــص الغــــزايل يف , إال البــــن شــــاس, وال أعرفــــه بنــــصه, فــــال قطــــع;فــــصله مــــن احلــــرز

  : ومقتىض مسائل املذهب تدل عىل صحته,الوجيز
  . يف رسقته من مال ولدهمنها عدم قطع الوالد

  . مل يقطع; أو مكاتب ابنه,ال قطع يف رسقة السيد من مال مكاتبه: ومنها قوهلا
ـــه , فجحـــده إيـــاهً كـــان أودعـــه رجـــال,اًوإن رسق متاعـــ :ومنهـــا قوهلـــا  فـــإن أقـــام بينـــة أ

  . مل يقطع;استودعه هذا املتاع نفسه
ق مـن مـال غريمـه مثـل  القطـع عـىل مـن رس: روى ابـن القاسـم:ويف العايف أليب عمـر

 أخـــذ مالـــه مـــن غريمـــه , بتحـــويزهم لـــذي احلـــق, وخالفـــه أصـــحاب مالـــك وغـــريهم,دينـــه
  .كيفام أمكنه

ْبن وهبورواه زياد وا  , بقيد غريمه املامليك غري مقر: ونقله ابن شاس,عن مالك َ
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ه املذهب تابع   .ا للفظ الغزايل يف الوجيزًوكأ
يف لـو دخـل رجـل عـىل الـسارق : يـت للـرسقةيف ترمجة اجلامعـة يـدخلون الب: اللخمي

ه سارق مل يقطع واحد منهام,ا فخرج به مشرتيهًفباعه ثوب   . ومل يعلم أ
زيــــة عـــن , يـــشرتكون يف الــــرسقة:وللـــشيخ يف ترمجـــة اجلامعــــة إذا دخـــل رجــــالن : َّاملوا

  فإنام القطـع عـىل; قبل أن خيرجا, أو أودعه إياه,ا فقضاه لآلخرًاحلرز فرسق أحدها دينار
  . فباعه منه يف احلرز,اً وكذا إن كان ثوب,من خرج به
ــه رسق مــن فــالن :وفيهــا  ويبقــى , فإنــه يقطــع بــإقراره; وكذبــه فــالن,ًشــيئا مــن أقــر أ

  . فيأخذه,املتاع له إال أن يدعيه ربه
ـــه رسق هـــذا املتـــاع مـــن يـــد هـــذا:وفيهـــا  : فقـــال الـــسارق, ومـــن شـــهدت عليـــه بينـــة أ

ـــه لــيس يل  فـــإن نكــل حلـــف الـــسارق , وحيلـــف لــه الطالـــب ويأخــذه,طــع فإنـــه يق,حلفــوه أ
  .وأخذه

  .كذا ثبتت املسألة يف بعض األصول:  وقال, ومل تقطع يده:وذكرها عياض بزيادة
ْيب زمنَـني واختـصار ابـن أ,ويف كتاب ابـن املـرابط َ  , ومل تقطـع: ومل يـذكر ابـن أيب زيـد قولـه,َ

  . وكانت عنده خمرجة, تكن يف أصله ومل,ومل تقطع: وهو يف كتاب ابن عتاب عىل قوله
كرهـا , وقرأهـا ابـن لبابـة, وسقطت يف كثري من األصول,َسحنونأوقفها : وقال  وأ

  .العتبي
َّدونة أن يف بعض روايات امل:وحكى اللخمي  ومل تقطـع : ويف بعـضها,وتقطع يـده: َ

  فــإن نكــل حلــف, وحيلــف لــه الطالــب ويأخــذه,بــد مــن قطعــه  وال, واختــرصها كثــري,يــده
  .السارق وأخذه

َّدونــةواختلــف يف غــري امل  وهــو قــول ابــن القاســم ,? إن صــدقه رب املتــاع هــل يقطــع:َ
  . وهو قول عيسى;أو ال?

  .ال يمني عىل رب املتاع: وعن ابن القاسم
ْيب زمنَنيابن أ َ   .هو األشبه بأصوهلم: َ

ه بــه مــع  قــيض لــ; أن املتــاع لــهًا عــدالًلــو أقــام املــشهود عليــه شــاهد: الــصقيل عــن حممــد
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  .يمينه وقطع
  . هو أحرى لنفي هتمة الشاهد,ال يقطع:  عىل قول عيسى:ُقلت
فـــالن أرســـلني إىل منزلـــه فأخـــذت لـــه هـــذا :  فقـــال, إن أخـــذ يف جـــوف الليـــل:وفيهـــا

  . وإال قطع ومل يصدق, وأشبه ما قال مل يقطع, فإن عرف منه انقطاع إليه,املتاع
َأصـبغفـرس : الباجي ْ  بـأن يدخلـه مـن مدخلـه غـري : يف الواضـحة وأشـبه مـا قـال,قولـه َ

 أو يف , ودخـل مـن غـري مدخلـه,اً ولـو أخـذه مـسترت, ويف وقـت جيـوز أن يرسـله فيـه,مسترت
  .حني ال يعرف قطع

َأصبغوقول ابن احلاجب بعد نقله بقيد  ْ   .متى صدقه مل يقطع:  وقيل,َ
 وإن رسقـه مـن ,يـر وال يف اخلنز, وال يف اخلمـر,ال قطع يف امليتـة: روى حممد: َّالشيخ

ه يغرمه يف مالئه وعدمه,ذمي   . مع وجيع األدب, إال أ
َأصبغ عن :َّالشيخ ْ ا أو ًا أو عـودً من املالهـي مزمـارًشيئامن رسق :  عن ابن القاسم,َ
  . مل يقطع إال أن يكون يف قيمته بعد إفساده ربع دينار;والكربمثل الدف 

 وأمـــــا الـــــدف ,َّالعتبيـــــةالواضـــــحة ويعنـــــي : وقـــــال ابـــــن القاســـــم يف الكتـــــابني: ثــــم قـــــال
  . فإن كان يف قيمتهامصحيحني ربع دينار قطع;والكرب

ْبن رشدقال ا   . وهو الغربال, ال خالف يف ترخيص اللعب بالدف:ُ
  .الكربواختلف قول ابن القاسم يف 

  . مل يدبغ واملدبوغ,ال قطع يف جلد ميتة:  وغريهالباجي
  .يقطع: قال أشهب

  . قطع; فيه من الصنعة ثالثة دراهمإن كان قيمة ما: وقيل
  .ال قطع يف امليتة: وقال مالك

  .القول الثاين هو قولنا: ُقلت
  :وذكر ابن شاس القولني األولني

ه ال يقطع يف جلد ميتة أصال: قال   .ًوروى أ
  . قطع إن بلغ ما يقطع فيه;اًمن رسق جلد ميتة مدبوغ: وسمع عيسى ابن القاسم
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 مـــا يكـــون قيمتـــه ,إن كـــان فيـــه مـــن الـــصنعة: هـــذا الكتـــابوقـــال ابـــن القاســـم يف غـــري 
  . وإال مل يقطع,ثالثة دراهم قطع

ْبن رشدا   . يدل عىل جواز بيعه;إن بلغ ما يقطع فيه قطع: قوله: ُ
َّدونــة هــو قولــه يف امل:والقــول الثــاين  ألن الــصنعة مــستهلكة ال يمكــن أن ; وفيــه نظــر,َ
  .تفصل منه فتملك

ــه عــىل قولــه ور ــه ال يطهــر إال بالــدباغ:وايتــهأال تــرى أ  فــال جيــوز ; إال لالنتفــاع بــه, أ
  . وال بقيمة ما فيه من الصنعة,ًبيعه أصال

  . أن ال قطع فيه بحال:فالقياس عىل عدم بيعه
ــه ال يقطــع عــىل مــذهب مــن جييــز بيعــه:ولــو قيــل عــاة لقــول مــن ال جييــز بيعــه, أ  ; مرا

  .ال ويتحصل فيه عىل هذا ثالثة أقو,لكان لذلك وجه
 ,ما قيمته أن لو جاز بيعه لالنتفاع: يقال:  قال,ويف تعليقة أيب عمران يف قيمة الدبغ

  . فام زاد فهو قيمة الدبغ,اًوما قيمته مدبوغ
َّدونةظاهر لفظ امل: ُقلت   .ما قيمة دبغه فتأمله:  أن يقال:َ

اسـم ابـن الق  ويف كلب الصيد واملاشية قـوال,ال قطع يف الكلب املنهي عنه: الباجي
  .وإن كنت أهنى عن بيعه:  قائال,وأشهب

 , قطــع إن كــان يــساوي;ا ماتــت فيــه فــأرةًمــن رسق زيتــ: َّاملوازيــةألشــهب يف : َّالــشيخ
  .لو بيع ثالثة دراهم

  . وعىل قول ابن القاسم يف الكلب املأذون ال يقطع:ُقلت
  .يقطع فيه:  فقال أشهب,من رسق حلم أضحية أو جلدها: الباجي
َأصــــبغ ْ  وال , ألهنــــا ال تبــــاع يف فلــــس;وبعــــده ال يقطــــع,رسقهــــا قبــــل الــــذبح قطــــع إن : َ

  . ألن املعطى ملكها; وإن رسقها ممن تصدق هبا عليه قطع,تورث إال لألكل
 كاألضــحية , واهلـدي بعـد تقليـده وإشـعاره,تقـدم يف جـواز بيعـه إياهـا خـالف: ُقلـت
  . ومل يعز اللخمي الثاين إال البن حبيب,بعد الذبح
 وأمـا سـباع الـوحش التـي ,ا أو غـريه قطـعً من سباع الطـري بازيـًشيئامن رسق  :وفيها



 

 

244

244

 فــــإن كــــان يف قيمــــة جلودهــــا إذا ذكيــــت دون أن تــــدبغ ثالثــــة ,ال تؤكــــل حلومهــــا إذا رسقهــــا
  . وإن مل تدبغ, والصالة عليها, ألن لرهبا بيع جلود ما ذكي منها;دراهم قطع

 وعليـه , والـصالة عليهـا حـرام,اديـةبيـع جلـود الـسباع الع: قال ابن حبيب: اللخمي
 قــــوالن البــــن ; وعــــىل األول يف اعتبــــار قيمــــة اجللــــد بعــــد الــــذبح أو قبلــــه,ال يقطــــع ســــارقها

  .القاسم
  . بعد السلخ, واملراد ببعد الذبح; والصقيل عن حممد عن أشهب:فيها
 وإن كـان بعـد , إن رسق الرشيك من متاع الرشكة ممـا قـد أغلقـا عليـه مل يقطـع:وفيها

   ً مـــا قيمتـــه ربـــع دينـــار فـــضال, إن كـــان فـــيام رسق مـــن حـــظ رشيكـــه, قطـــعًن أودعـــاه رجـــالأ
  .عن حصته

 , كـــان كإبـــداعها إيـــاهً وأودعـــا مفتاحـــه رجــال,إن أغلقـــا عـــىل مــال رشكـــتهام: اللخمــي
 وإن رسق منــه , فـال قطــع يف رسقـة مـن املفتـاح عنـده منـه;وإن جعـال مفتاحـه عنـد أحـدمها

ـه البـد أن يبـني بـه أحـدمها,ا منه قطعًاز فإن كان ذلك احرت,اآلخر  , مل يقطـع; وإن كان أل
  .ومثله لو كان املفتاح يف دار أحدمها

 قـوال مالـك , أو يف املرسوق فقـط,ويف اعتبار النصاب من حظ رشيكه يف كل املال
َأصبغو ْ   . مع أشهب وعبد امللك,َ

 فمـن ,ذوات القـيم وإن كـان مـن ,اً أو موزونـًهذا إن كـان املـرسوق مكـيال: اللخمي
  .حظه يف املرسوق فقط
  . أو رسق منها بعد أن حترز قطع, من وطئ أمة من الغنيمة:ويف عتقها الثاين

 ألن حقــه فيهــا ; ويقطــع إن رسق فــوق حقــه بثالثــة دراهــم,ال حيــد للزنــا: وقــال غــريه
ه ال يورث عنه; بخالف حقه يف بيت املال,واجب موروث   . أل
 , ألن حظـه منـه غـري معلــوم; الـذي ال يعـرف عـدده,عظـيمهـذا يف اجلـيش ال: الـصقيل

 ويقطـع إن رسق ,اً فـال حيـد للزنـا اتفاقـ,وأما يف الرسية الصغرية التي حصته منها معلومـة
  .فوق حقه من الغنيمة كلها بثالثة دراهم

فـوق حقـه :  وقـال مـرة,فـوق حقـه مـن كـل الغنيمـة: قـال مـرة َسـحنونواختلف قول 
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  .من املرسوق
  .لفوا يف الرشيك يرسق من متاع أودعاهوكذا اخت
 خـــــالف مـــــا تقـــــدم , ظـــــاهره ســـــواء كـــــان املـــــال مـــــن ذوات األمثـــــال أو القـــــيم:ُقلـــــت
  . وال قطع عىل أحد األبوين يف رسقته من مال ولده,للخمي

  . غريه بخالف العكس:واملعروف فيها مع غريها
ر معـــروف  فـــذك, أو زنـــى بجاريتـــه,اختلـــف إن رسق االبـــن مـــن مـــال أبيـــه: اللخمـــي

  .املذهب
ْبن وهب وا,وذكر ابن خويز منداد عن أشهب :قال   .ال حيد وال يقطع: أهنام قاال َ

َّن القـــصاروقـــال ابـــ  إن كـــان ممـــن ال تـــسقط : يريـــد;يقطـــع إن ســـقطت نفقتـــه عـــن أبيـــه: ُ
ــ,نفقتــه كــالبكر ا عــىل ً ألن اإلنفــاق شــبهة فيــه قياســ; وهــذا صــحيح,ا مل يقطــع ومــن بلــغ زمنً

 , إذ ال شـبهة لـه, أو زنى بجاريتها حد, وإن رسق من مال أمه,مال ولدهرسقة األب من 
  . قطع;وإذا رسق من مال جده أو جدته

  . قطع;إن رسق العبد من مال ابن سيده: وسمع ابن القاسم
ْبن رشدا ت ألمحد بن خالـد قـال: ُ سـئل :  قـال,أخـربين إبـراهيم بـن حممـد بـن بـاز: رأ

 , مل يقطـع;إن كـان يف حـضانة أبيـه:  قال, ابن سيده?حييى بن حييى عن عبد رسق من مال
  . فأخربت سعيد بن حسان بقوله فام أعجبه,وإن كان بان عنه قطع
روى ابـــن :  فقـــال,ا فقيـــه القـــريوانَســـحنونفلـــام رحلـــت ســـألت عنهـــا : قـــال إبـــراهيم

ْبن وهب وروى ا,يقطع: القاسم   .ال يقطع: َ
  بـــد يف رسقتـــه مـــن مـــال ابنـــه احلـــر ال يقطـــع الع: وســـمع حممـــد بـــن خالـــد ابـــن القاســـم

  .أو العبد
ـــت ومالـــك «: غابـــن القاســـم بقولـــه َســـامع  ,ويف تعقـــب إســـامعيل القـــايض: ُقلـــت أ

 وأن معنــاه إثبــات الــشبهة لــألب , نظــر لالتفــاق عــىل محــل احلــديث عــىل ظــاهره)1(»ألبيــك
                                     

  . سبق خترجيه)1(
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  . وال يلزم من عدم حد العبد يف رسقته من مال سيده عدم حده,يف ملك ابنه
  . وإنام له فيه شبهة فقط; ليس ملك سيده:فيها

ْبـــن رشـــدوقـــال ا ـــه ال يقطـــع يف رسقتـــه مـــن مـــال ابـــن ســـيده:ُ  قولـــه يف , وجـــه القـــول أ
ت ومالك ألبيك«: احلديث ه إنـام مل يقطـع العبـد يف رسقتـه مـن مـال ; وهو ضعيف,»أ  أل
تفرقـــة  ووجـــه ; وقطـــع يـــد غالمـــه,ذهـــاب مالـــه:  إذ ال جيتمـــع عـــىل الـــسيد عقوبتـــان,ســـيده
ه إذا كان يف حضانته:حييى   . فهو احلائز ملاله; أ

 فـأحرى , كانـت عنـد سـيده ألجنبـي,إن رسق العبد مـن وديعـة: َّاملوازيةوقد قال يف 
  .ملا حازه البنه

 مثــل , رأى ابــن القاســم القطــع عــىل مــن رسق مــن مــال غريمــه:يف الكــايف أليب عمــر
 لتجويزهم لذي احلق أخـذ مالـه ;هم وخالفه أكثر الفقهاء من أصحاب مالك وغري,دينه

  .من غريمه كيف ما أمكنه
ْبن وهبورواه زياد   , بقيـد غريمـه املامطـل غـري معـزو: ونقله ابـن شـاس,عن مالك َ
ه املذهب تابع   .ا للفظ الغزايل يف الوجيزًكأ

  . ال قطع عليه;من رسق من جوع أصابه:  لعيسى عن ابن القاسم:َّالشيخ
  .طع يف سنةال ق: بن حبيب عن عمرا

  ]باب احلرز[
 إن مل , أو حيافظــــه غــــريه,مــــا قــــصد بــــام وضــــع فيــــه حفظــــه إن اســــتقل بحفظــــه: احلــــرز

  .يستقل
 إال , وإال مل يقطــع, فــإن كــان معــه مــن حيــرزه قطــع;ا مــن احلــاممً مــن رسق متاعــ:وفيهــا

 مثـل أن يتـسور أو ينقـب ونحـو ,أن يرسقه مـن مل يـدخل احلـامم مـن مـدخل النـاس مـن بابـه
  . ونحوه سمع ابن القاسم, وإن مل يكن مع املتاع حارس,فإنه يقطع ,ذلك
ْبن رشدا  فـال قطـع عـىل مـن رسقهـا حتـى خيـرج هبـا ;إن كان مـع الثيـاب مـن حيرسـها: ُ

ه ; إذا دخل للتحمم, عىل قياس قوله يف الرسقة من بيت يف الدار املشرتكة,من احلامم  أل



אא 

 

247

247

 ,يقطـع إذا أزال مـا رسقـه مـن موضـعه ;قد أذن له يف ذلـك بخـالف مـن رسق مـن املـسجد
  .وإن مل خيرج به من املسجد
 فيجـري عـىل اخلـالف يف ; فأخـذ هبـا قبـل أن خيـرج مـن احلـامم,وأما من دخل للـرسقة

 فيــدخل يف الــدار قبــل أن ,األجنبــي يــرسق مــن بعــض بيــوت الــدار املــشرتكة بــني الــساكنني
  .خيرج

 عــن حممــد بــن ,حييــى بــن ســعيد عــن ,ذكــر النــسائي عــن ســفيان بــن عيينــة: عبــد احلــق
                 ســمعت رســول :  قــال, عــن رافــع بــن خــديج, عــن عمــه واســع بــن حبــان,حييــى بــن حبــان

 , ورواه غـــريه, كـــذا رواه ســـفيان−اجلـــامر:  والكثـــر− )1(»ال قطـــع يف كثـــر«:  يقـــولغاهللا 
إنـه رواه عـن  ف, ومل يتـابع سـفيان عـىل روايتـه إال محـاد مـن دليـل, واسع بـن حبـانفلم يذكر

  . مثل رواية سفيان وحممد بن حييى بن حبان مل يسمع من رافع,شعبة عن حييى بن سعيد
 مــن الثمـر املعلــق ًشـيئامــن رسق «: ويف حـديث عمـرو بــن شـعيب عـن أبيــه عـن جـده

  .)2(» فيبلغ ثمن املجن فعليه القطع,بعد أن يؤويه اجلرين
َلقطة ويف ال  فـرسق ,أغلقـت عـىل متاعهـا البـاب و,ولو خرجت امرأة مـن بيتهـا: منهاَ
  . وكذلك احلوانيت, فرسق ما بقي بعده ضمنه,اً وترك الباب مفتوح,منه سارق
نيــت واملنــازل والبيــوت والــدور: رسقتهــاويف حــرز ملــا ,  ويقطــع مــن رسق مــن احلوا

  . ويقطع من رسق ما وضع يف أفنية احلوانيت, غاب أهلها أو حرضوا,فيها
 واختلـف .رسق منـه مـن مل يـؤذن لـه يف تقليبـه و,ه صـاحبهيريد إذا كان مع: اللخمي

                                     
يف ) 1449(رقــــم : والرتمــــذي, بــــاب مــــا ال قطــــع فيــــه,  يف احلــــدود2/839:  أخرجــــه مالــــك يف املوطــــأ)1(

بـاب , يف احلـدود) 4389(و) 4388(رقـم : وأبـو داود, باب  ما جاء ال قطع يف ثمر وال كثـر, احلدود
ــضا ابــن ماجــه, بــاب مــا ال قطــع فيــه, ق يف الــسار8/87: والنــسائي, مــا ال قطــع فيــه رقـــم : ًوأخرجــه أ

َال قطع يف ثمر وال كثر: بلفظ, باب ال يقطع يف ثمر وال كثر, يف احلدود) 2593( َ.  
وأبـــو , بـــاب مــا جـــاء يف الرخــصة يف أكـــل الثمـــرة للــامر هبـــا, يف البيـــوع) 1289(رقــم :  أخرجــه الرتمـــذي)2(

بـاب ,  يف الـسارق86 و85 و8/84: والنـسائي, قطـع فيـهبـاب مـا ال , يف احلـدود) 4390(رقـم : داود
  .الثمر املعلق يرسق
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َّدونة ففي امل,إن غاب عنه أو بات فيه   .يقطع: َ
زيـــــــةويف   وهلـــــــم حـــــــرص يغطوهنـــــــا بأفنيـــــــة ,مثـــــــل القطـــــــاين يبيعوهنـــــــا يف القفـــــــاف: َّاملوا
نيتهم  وفــرق , ال قطــع عــىل مــن رسق منهــا, وتركهــا عــىل حاهلــا, فقــام صــاحبه حلاجــة,حــوا

  ومــــا, كقولــــه يف التــــابوت بقاعــــة الــــدار لــــيس صــــغرية ككبــــرية, وثقــــلبــــني مــــن خــــف نقلــــه
 , خلفـة مـا فيــها ولـو كـان مبنيـ, ومل يقلـه يف تـابوت الـصرييف,بالقفـاف يثقـل نقلـه يف قيـام ربـه

  .اً مل يقطع لعدم قصد كون حمله حرز;ولو كان غري مبني فنسيه
زيــةعــن  َّالــشيخ  وهلــم حــرص , يف القفــافوكــذا األمتعــة توضــع للبيــع والطعــام: َّاملوا

نيتهم   . وربام ذهب وتركه فمن رسق منه قطع,يغطوهنا بالليل وهم بأفنية حوا
وكذا ما وضع يف املوقف للبيع من متاعه يف فنـاء حانوتـه : قال ابن القاسم وأشهب

  . وربام أغلق الباب وذهب,وله حرص من قصب
 كـان اا يقطـع مبنيـًو هنار أً فيرسق ليال;وتابوت الصرييف يقوم ويرتكه بموضعه: قال

ه أن ينرصف به كل ليلة فنسيه فرسق,أو غري مبني   . فال قطع فيه; ولو كان شأ
  .َّاملوازيةوهذا خالف ما نقله اللخمي عن : ُقلت
 ولـو , قطـع سـارقه;ما وضع يف السوق للبيع من متـاع أو شـاة: وروى حممد: َّالشيخ

 كــان ربــه عنــده أو قــام حلاجــة وتركــه ;ريكــان عــىل قارعــة الطريــق مــن غــري حتــصري وال حــص
  .اً أو هنارًليال

  . قطع;ا من مرابطهاً إذا رسق رجل منها دواب,والدار املشرتكة املأذون فيها: وفيها
 وكـــذا األعكـــام مـــن , إذا جـــاوز هبـــا مرابطهـــا,وإن أخـــذ يف الـــدار: الـــصقيل عـــن حممـــد

الدابـــة عـــىل مـــدودها  هـــو ك, والـــيشء الثقيـــل قـــد جعـــل ذلـــك موضـــعه,الثيـــاب واألعـــدال
 ال قطـــع فيـــه حتـــى ; ومـــا جعـــل يف قاعتهـــا مـــن متـــاع لريفـــع,يقطـــع إذا بـــرز بـــه مـــن موضـــعه

  . فال قطع يف هذا املتاع;ا فيه لكل أحد كالقياصريً إال أن يكون مأذون,خيرجه من الدار
  :تلخيص قوهلا يف الدور ثالثة أقسام: الصقيل
 من رسق من سـكاهنا مـن بيـت حمجـور ,املشرتكة املأذون فيها لساكنها فقط: األول
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 ولـو خـرج بـه مـن , وإن رسق مـن الـساحة مل يقطـع, قطع بإخراجـه املتـاع إىل الـساحة;عنه
 إال بإخراجــه مــن مجيــع الــدار رسقــه مــن , ومــن رسق مــن غــري ســكاهنا مل يقطــع,مجيــع الــدار

  .َسحنون قاله ,البيت أو الساحة
 وإن رسقــــه مــــن الــــساحة مل ,لــــساحةيقطــــع إذا أخرجــــه مــــن البيــــت إىل ا: وقــــال حممــــد

  .يقطع حتى خيرجه من مجيع الدار
 وســـــاحتها ,املـــــشرتكة املباحـــــة لكـــــل النـــــاس بيوهتـــــا كبيـــــوت الـــــسكة النافـــــذة: الثـــــاين

 كان من سـكاهنا أو , قطع بإخراج الرسقة من البيت; رسق من بيوهتاْنَكالسكة النافذة م
  .غريهم

ق منهــا مــن أذن لــه فيهــا مــن بيــت حجــر  إن رس,املــأذون فيهــا الغــري مــشرتكة: الثالــث
  . وقيل يقطع إذا أخرجه من البيت, فأخذ يف الدار أو بعد أن خرج منها مل يقطع,عليه

 وإن مل يكــن هنــاك حــانوت كــان , مــن رسق مــا وضــع يف املوقــف للبيــع قطــع:وفيهــا
  .معه ربه أو ال رسقه يف ليل أو هنار

 وإن مل تكــن ,وق للبيــع مــن رسقهــا قطــعوالــشاة توقــف يف الــس: َّاملوازيــةعــن  َّالــشيخ
  .مربوطة

 وإن مل , مل يقطـع;وإذا وقفت غـنم للبيـع فـرسق منهـا مـن أذن لـه يف تقليبهـا: اللخمي
 واآلخــر يــرسق , فكــان أحــدمها يــسوم ويقلــب; وإن تعامــل عليــه رجــالن,يــؤذن لــه قطــع

  .قطع الذي رسق وحده
 وإن مل , فيهـا القطـع;ا للبيـع من سوق الغنم يوقفهـا رهبـ يف الشاة ترسق:وقال مالك

  .تكن مربوطة
واألول أحــسن إن مل . مــن رسق شــاة مربوطــة مــن الــسوق قطــع: وقــال أبــو مــصعب

 ألن الغالـب أهنـا ال تثبــت ; فـإن مل يكـن معهـا مل يقطـع يف الـشاة الواحـدة,يـذهب رهبـا عنهـا
  بوهتـــا وال  ألن الغالـــب ث; كثـــرية قطـــعً ولـــو كانـــت غـــنام, وألهنـــا ممـــا خيـــف نقلهـــا;بموضـــعها
  .خيف نقلها
 وكـــذا لـــو كـــان للـــدواب مـــرابط معروفـــة يف الـــسكة مـــن رسقهـــا مـــن مرابطهـــا :وفيهـــا
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  . ألن ذلك حرزها;قطع
قــــف الــــدواب املتخــــذة لــــذلك ,وعليــــه جيــــب محــــل كــــالم ابــــن احلاجــــب: ُقلــــت  وموا
قـــف البيـــع حـــرز للمبيـــع : كـــذلك إشـــارة لقولـــه:  وقولـــه, املتخـــذة لوقفهـــا:كـــذلك أي وموا
  .أهلهوإن غاب 

  . للبيع بعد فتأمله:املتخذة لذلك أي: قوله: ويف قول ابن عبد السالم
يمـــسكها قطـــع وإال  إن كـــان معهـــا مـــن , والدابـــة ببـــاب املـــسجد أو يف الـــسوق:وفيهـــا

  . وظهور الدواب حرز فحمله ابن هارون عىل ظاهره من غري تقييد,فال البن احلاجب
َّدوكـــذا قـــال يف امل: وقـــال ابـــن عبـــد الـــسالم  وظـــاهر ســـياق الكـــالم هنـــاك أن ذلـــك ,نـــةَ

  .مرشوط بام إذا كان معه ربه ما مل خيرج إىل اخللسة
َّدونة فيام قاله نظر ألن لفظ امل:ُقلت والـدور حـرز ملـا فيهـا غـاب أهلهـا أو حـرضوا : َ

  .وهبذا اللفظ نقلها الصقيل ومل يقيدها. وكذلك ظهور الدواب
َّدونـــةويف امل ا أو أخـــذ مـــن عـــىل ً مـــسترتًشـــيئاعـــن حمـــل مـــن رسق : بعـــد ذلـــك مـــا نـــصه َ

ئــر أوشــقها فأخــذ منهــا متاعــ ا قطــع يف ًا مــن عــىل ظهــر البعــري مــسترتًا أو أخــذ ثوبــًالبعــري غرا
  .ذلك كله إن بلغ ثمنه ما فيه القطع

  .ا ما يدل عىل رشط كون ربه معه فتأملهًوليس يف قوهلا مسترت: ُقلت
 فعليــــه القطــــع إال أن ,همــــن رسق مــــن املحمــــل ولــــيس صــــاحبه فيــــ:  أشــــهبوســــمع

  .يكون خمىل هكذا فال قطع
ْبن رشدا  منـه ًشـيئا فمن رسقـه مـن عليـه أو رسق ,املحمل عىل البعري كرسج الدابة: ُ

  . فال قطع فيه كام لو رسقه بمحمله;قطع إال أن يكون خمىل يف غري حوز وال حارز
اجتــــه فــــرسقه  وذهــــب حل,ا منــــهًإذا وضــــع املــــسافر متاعــــه يف خبائــــه أو خارجــــ: وفيهــــا

 والرفقة يف السفر ينزل كل واحد ,ا باألرض قطعًا مرضوبًرجل أو رسق ملسافر فسطاط
عىل حدته إن رسق أحدهم من اآلخر قطع كأهل الدار ذات املقاصري رسق أحدهم من 

 وهـــو يريــد الرجعـــة ألخــذه فـــرسقه ; وذهـــب حلاجتــه,بعــضها ومـــن الغــري ثوبـــه بالــصحراء
  . وإال مل يقطع, له قطع سارقهً فإن كان منزال,ارجل رس
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 وإن طرحــه ,إن طرحــه بموضــع مــضيعة فــال قطــع فيــه: ملحمــد عــن أشــهب: الــصقيل
 , فـــإن كـــان ســـارقه مـــن غـــري أهـــل اخلبـــاء قطـــع,بقـــرب منـــه أو مـــن خبائـــه أو خبـــاء أصـــحابه

  .وقاله حييى بن سعيد
  .ليس يف هذا كله قطع: َعبد احلكموقال حممد بن : اللخمي
  .ا من القطار يف سريه وبان به قطعًبعري من احتل :وفيها

 ,وإن ســــيقت اإلبــــل غــــري مقطــــورة ملــــن رسق منهــــا قطــــع واملقطــــورة أبــــني: اللخمــــي
  .وكذا الزوامل

وكذا إن سيقت اإلبل والـدواب للرعـي غـري مقطـورة مـن رسق منهـا قطـع مـا مل تنتـه 
  .للرعي واملقطورة أبني

 خرجــت مــن حــد الرعــي وكــذا إن رجعــت مــن الرعــي وهــي تــساق غــري مقطــورة قــد
  . فإنه يقطع سارقها;ومل تصل إىل مراحها

اختلـــف إن رسق منهـــا وهـــي ســـائرة إىل الرعـــي أو راجعـــة منـــه ومعهـــا مـــن : اللخمـــي
  .ال: يقطع وقيل:  فقيل,يسوقها

 فهـــــي كالدابـــــة حتـــــبس وإال ,مـــــن رسق مـــــن ســـــفينة قطـــــع وإن رسق الـــــسفينة: وفيهـــــا
  . وإال فالذهبت إن كان معها من يمسكها قطع سارقها

 وكــل إنـسان أحـرز متاعــه ,إن رسق بعـض أهـل الـسفينة: وسـمع عيـسى ابـن القاســم
  . وإن رسق منه وقد قام عنه مل يقطع,زعم مالك إن رسق منه وهو عليه قطع:  قال,حتته

ْبــن رشــدا حكــم الــرسقة منهــا بــني أهلهــا كحكــم الــرسقة مــن صــحن الــدار املــشرتكة : ُ
  .بني السكان
 وإن مل , وهـــو عـــىل متاعـــه قطـــع,الركـــاب فيهـــا مـــن متـــاع بعـــضإن رسق بعـــض : فيهـــا

 ولـو خـرج بـه عـن , وإن رسقـه بعـد أن قـام عـن متاعـه مل يقطـع,خيرج بام رسق عن الـسفينة
 ولو أخذ قبـل خروجـه مـن الـسفينة ,ا وصاحبه عليه قطعً وإن رسق أجنبي متاع.السفينة

 وإن خــرج بـــام ,اًع اتفاقـــ وإن رسقـــه صــاحب املتـــاع لــيس عــىل متاعـــه مل يقطــ,عــن اخــتالف
  . وإن مل يكن صاحب املتاع عىل متاعه,رسق من السفينة قطع
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  .إن أرسيت يف غري قرية: اللخمي
 قطــــع ;إن نزلــــوا فربطــــوا وذهبــــوا حلــــاجتهم ومل يبــــق بيــــنهم أحــــد: فقــــال ابــــن القاســــم

  .سارقها
  .ال قطع عليه كالدابة: َّاملوازية وقال أشهب يف

 قطـــع ;تعـــرف بـــه ولـــو كـــان معهـــا مـــن حيرســـها يف البحـــر إذا ربطـــت ملوضـــع مل :يريـــد
 وإن كـــــان فيهـــــا أحــــد قطـــــع ســـــارقها إن كانـــــت يف ,ســــارقها إن كانـــــت يف مرســـــى معــــروف

 كمـــن رسق دابـــة عليهـــا رهبـــا , وال يقطـــع إن مل تكـــن يف مرســـى معـــروف,مرســـى معـــروف
  . ألن صاحبها حرزها;نائم

 فال قطع ;ها رهبا وأخفاهامن رسق من مطامري يف الفالة أسلم: وسمع ابن القاسم
  .ا قطع سارقها بينًً وما كان بحرضة أهله معروف,عليه
ْبن رشدا   .ألن األول مل حيرز طعامه بحال: ُ

ُقلــت واملطــامري يف اجلبــال وغريهــا حــرز إطالقــه :  فقــول ابــن شــاس وابــن احلاجــب:ُ
  .خالف املنصوص

ا يـساوى ربــع ه كفنًـا ورسق منـًمـن نـبش قــربو, ا مـن الغــري قطـع مـن رسق كفنًـ:وفيهـا
  .قطع إذا أخرجه من القرب ;دينار

 , وال يقطــــع حتــــى خيــــرج مــــن القــــرب,يقطــــع الــــسارق مــــن القــــرب: روى حممــــد: َّالــــشيخ
 وقالـــه ابـــن املـــسيب وعطـــاء وعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز ,فيقطـــع والقـــرب حـــرز ملـــا فيـــه كالبيـــت

  .وربيعة
  .املسألة مشهورة يف علم اخلالف: ُقلت

 قطــع مـن أخــذ كفنــه ســواء ; وطـرح يف البحــر, البحــر فكفــنولــو مـات يف: ابـن شــاس
  .شد يف خشبة أم ال

ه قربه: ُقلت   .أل
إن حـــل الطـــرار مـــن داخـــل الكـــم أو مـــن خارجـــه أو أخـــرج مـــن اخلـــف ثالثـــة : وفيهـــا
  .دراهم قطع
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يقطعهــــا ويــــشقها عــــن أمــــواهلم : الطــــرار هــــو الــــذي يطــــر ثيــــاب النــــاس أي: عيــــاض
  .ليأخذها

زيــةاملوقــال يف : َّالــشيخ  وهــو , ومل يكــن حتــت رأســه,مــن رسق رداؤه مــن املــسجد: َّا
  . وكالنعلني بني يديه وحيث يكونان من املنتبه,اًقريب منه قطع سارقه إن كان منتبه

ومــسألة احلــامم . كــان حتــت رأســه: قــال,  قــد قطــع يف ردائــه صــفوان وهــو نــائم:ُقلــت
  .تقدمت عند رسم احلرز

  .طعمن رسق أبواب املسجد ق:  عيسىوسمع
ْبـــن رشـــدوال  مـــن ســـائر املـــساجد ًشـــيئامـــن رسق : ابـــن القاســـمَســـامع  يف أول مـــسألة ُ

ئزه أو بابًشيئاا ً أو هنارًالتي تغلق ليال به قطعً مما هو متشبث به كجائزة من جوا   .ا من أبوا
  .ال قطع يف بالط املسجد: قال أشهب: َّاملوازيةللشيخ عن : ُقلت

َأصبغوقال  ْ   .فيه القطع: َ
ئزهكام لو رسق باب: حممد   .ه أو خشبة من سقفه أو من جوا

 للــــشيخ عــــن ,ا تغلــــق عليــــهًإن كــــان مــــسجد: ثالثهــــا .ويف القطــــع يف قناديــــل املــــسجد
َأصبغ ْ ْبن رشدمع ا َ   .ن أحد قويل ابن القاسم عُ
ْبــن رشــدعــن أشــهب مــع ا َّالــشيخو مــن : ونقــل العتبــي:  عــن أحــد قــويل ابــن القاســمُ

 إن : ثالثهــا,ويف حــرصه.قطــع عليــه سجد ال يغلــق عليــه الرسق مــن املــسجد احلــرام أو مــ
 . إن كـان عليهـا غلـق: وخامسها, إن خيط بعضها ببعض: ورابعها,ًكان تسور عليها ليال

عيــسى ابــن َســامع  وثــاين ,عيــسى ابــن القاســم وألشــهبَســامع للــشيخ عــن أصــبع مــع أول 
ّ العتبي  ونقل ,َسحنونالقاسم و ِ ْ   .عن ابن القاسم املتقدمُ
ُاملاجـــشونالبـــن حبيـــب عـــن ابـــن : َّلـــشيخا والطنفـــسة يبـــسطها الرجـــل يف املـــسجد : ِ

 وأمــا طنفــسة يــذهب , ســارقها كــسارق احلــصري,جللوســه إن جعلهــا كحــصري مــن حــرصه
 ; ولو كان عىل املسجد غلـق, فال قطع يف ذلك; وهبا يرجع وربام نسيها رهبا باملسجد,هبا

  . وهو قول مالك,ا إىل غلق ومل يكلها رهب,ألن الغلق مل يكن ألجلها
ا مــــن بــــساط املــــسجد التــــي تطــــرح يف ًمــــن رسق بــــساط:  عيــــسى ابــــن القاســــموســــمع
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  . وإال مل يقطع,رمضان إن كان عنده صاحبه حني رسقه قطع
روى حممد يف البيت يكون فيـه قناديـل املـسجد أو حـرصه أو زكـاة الفطـر أو : َّالشيخ
 ومــن دخلــه بغــري إذن قطــع فــيام رسقــه ,منــه مــن دخلــه بــإذن مل يقطــع فــيام رسقــه ,غــري ذلــك

  . إذا خرج به من البيت إىل املسجد,منه
ْبن رشـدوال :  قيـل,اختلـف يف الفطـرة توضـع يف املـسجد: ابـن القاسـمَسـامع  يف أول ُ

 ,اً يدخل يف ذلك من اخلالف ما يف حـرصه إذا رسقـت هنـار,حكمها حكم حرص املسجد
َأصــبغقالــه  ْ مــن رسقهــا : عيــسى لقولــه فيــهَســامع م وروايتــه يف  وهــو ظــاهر قــول ابــن القاســ,َ
  .ومل يشرتط أن يكون عليها حارس.  وإن مل خيرج هبا من املسجد,قطع

.  إال أن يكــــون عليهــــا حــــارس,اًال قطــــع عــــىل مــــن رسقهــــا هنــــار: وروى ابــــن حبيــــب
  . ألن املسجد ليس بموضع للفطرة خيتص هبا كاحلصري;واختاره ابن حبيب

 فـــرسقه ,ا منـــه يف املـــسجد وهـــو يـــصيلًمـــن جعـــل ثوبـــه قريبـــ:  حممـــد بـــن خالـــدوســـمع
 وإن مل يتوجــه بــه ولــو مل يقطــع حتــى توجــه بــه أذن مل يقطــع حتــى ,رجــل قطــع إذا هــو قبــضه

  .خيرج به من املسجد
ْبن رشدا   .اًال أعلم فيه خالف: ُ

   ألهنــــم يــــؤذن هلــــم ;ال قطــــع عــــىل مــــن رسق مــــن حــــيل الكعبــــة:  ابــــن القاســــموســــمع
  .يف دخوهلا

ْ رشـــدبـــنا  ومـــن مل يـــؤذن لــــه يف ,ا بالبيــــتًا بـــام هــــو فيـــه أو موضـــوعًكـــان احلــــيل متثبتـــ: ُ
  .ا إذا خرج به من البيت إىل موضع الطوافً أو هنارًدخوله قطع فيام رسقه منه ليال

ُاملاجشونعن ابن  َّالشيخ   .من رسق من ذهب باب الكعبة قطع: ِ
  .بيتها الذي تسكنه تقطع الزوجة إذا رسقت من مال زوجها من غري :وفيها

 وإن ,إن رسق أحــدمها مــن مــال اآلخــر مــن موضــع مل حيجــر عليــه مل يقطــع: اللخمــي
 فقــال ابــن ,كــان مــن موضــع حمجــور بــائن عــن حمجــور معهــام يف الــدار والــدار غــري مــشرتكة

  .يقطع: القاسم
زيـــةويف  وعـــدم القطـــع أحـــسن إن كـــان القـــصد بـــالغلق الـــتحفظ مـــن . ال يقطـــع: َّاملوا
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  وإن رسق الــزوج مــن يشء, وإن كــان لــتحفظ كــل مــنهام مــن اآلخــر قطــع,قهامأجنبــي يطــر
ـه وجـب مجيعـه هلـا; ومل يـبن هبـا,شورها بـه ـه مرتقـب ال , قطـع عـىل القـول أ  وعـىل القـول أ

  . كام لو كانت أمة فأصاهبا,حيد
مــــع   قوهلــــا,ا وقطعــــه فــــيام حجــــره عنــــهًويف لغــــو رسقــــة ذي رق مــــن مــــال ســــيده مطلقــــ

  .املشهور
وإذا أقــر عبــد :  وربــام أخــذ مــن قوهلــا, مــع خمتــرص الوقــار,مــي عــن أيب مــصعبواللخ

 فــإن ادعــى الــسيد أهنــا لــه صــدق ,أو مــدبر أو مكاتــب أو أم ولــد بــرسقة قطعــوا إذا عينوهــا
  . ومن مفهوم قوهلا يف اجلنايات,مع يمينه

  فـذلك يف,ا دلـس فيـه فـرسق مـن املتـاع فـرده بالعيـبًا سـارقًمـن بـاع عبـد: قال مالك
  .ذمته إن عتق

 فهـــي جنايـــة بخـــالف رسقتـــه مـــن ; قطـــع فيـــه فـــرده املبتـــاعًولـــو رسق مـــن أجنبـــي مـــاال
 إذ ال يقطــع فيهــا لــإلذن يف الــدخول ورد األخــذ مــن األوىل بــأن قبــول قــول ســيده ,املبتــاع

 ومــــن الثانيــــة بــــأن هــــذا إنــــام هــــو لفــــظ الرباذعــــي ,كــــإقرار املــــرسوق منــــه بالــــرسقة للــــسارق
َّدوولفظها يف امل ـه مـا نـصه; ال يدل عىل ذلك,نةَ ا دلـس فيـه بـرسقته ًمـن بـاع عبـد: ُ قلـت أل

يف ذمتـــه إن عتـــق :  قـــال,فـــرسق مـــن املـــشرتي يكـــون ذلـــك يف ذمتـــه أو رقبتـــه إن رده لـــسيده
ه مأذون له يف دخول بيت املشرتي   .أل

  .إنام األخذ من مفهوم تعليل القطع باإلذن له يف الدخول: فإن قلت
عــــي يقتــــيض التعليــــل بمطلــــق اإلذن يف الــــدخول فيتنــــاول مــــسألة لفــــظ الرباذ: ُقلــــت

َّدونــة ولفــظ امل,املــشرتي الــراد بالعيــب مــن مــسألة مالــك ال رد لــه فيــه قــارص عــىل مــشرتيه  َ
 ألن عــىل القــول بــأن ; وهــذا ال يــدل عــىل تناولــه مــن ملــك وال راد لــه فيــه,الــراد لــه بالعيــب

 ,رسق منـــه مـــن أذن لـــه يف دخـــول بيتـــهالـــرد بالعيـــب نقـــض بيـــع فيـــصري املـــشرتي كـــأجنبي 
  .ومفهوم هذا ال يدل عىل صحة أخذ املدعي أخذه بوجه فتأمله

ا عىل حائط بعضه بالدار وبعضه خارج عنها إىل الطريق ًا منشورًمن جد ثوب: وفيها
  . مل يقطع;ا من الضيعًأو رسق متاع
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  .إن رسق بعضهم من كم بعض مل يقطع: وقال حممد
  .القطع أحسن: اللخمي
 فـــال قطـــع فيـــه ; ومـــن أذنـــت لـــه يف دخـــول بيتـــك أو دعوتـــه إىل طعـــام فـــرسقك:وفيهـــا
  .وهذه خيانة

  . فال يقطع; وأدخله داره وبيته ورسقًمن أضاف رجال: فيها ملالك: اللخمي
  . ألن الدار عنده مشرتكة;يقطع إذا أخرجه إىل قاعة الدار: َسحنونوقال 
  .احلرز ال غري» كثروال  ال قطع يف ثمر« :غمعنى قوله : حممد

  .ومن رسق من ثمر دار معلق يف رؤوس النخل قطع
ه من ,فعليه إن كان النخل أو الكرم أو غريه من الثامر عليه غلق: اللخمي  ويعلم أ

وال قطـــع يف الـــزرع إن كـــان :  قـــال, وعليـــه حـــارس قطـــع ســـارقه,الـــسارق أو ال غلـــق عليـــه
  .ًقائام

  .كان يف جرين أو إغالق وإن ,ال قطع فيه:وعىل قول عبد امللك
  . وترك يف احلائط لريفع إىل اجلرين,اقال حممد يف زرع حصد وربط قت

ـــضاوقـــال . يقطـــع ســـارقه وإن مل يكـــن عليـــه حـــارس:  فيـــه مـــرةقـــال مالـــك يف زرع  ًأ
ام   .ا لييبس ال قطع فيهًحيصد ويوضع بموضعه أ

  .قهولو محل فرسق يف الطريق قبل بلوغه اجلرين قطع سار: قال حممد
زيـــةعـــن  َّالـــشيخ ا ال ً فـــإن كـــان صـــغري, ممـــا عليـــهًشـــيئامـــن رسق قـــرط صـــبي أو : َّاملوا

 وإن كــان ممــن يعقــل قطــع ســارق , ولــيس يف حــرز مل يقطــع وإال قطــع,يعقــل وال حــافظ لــه
َأصبغ وقاله ,ذلك منه مطلقا ْ   .عن ابن القاسم َ
ْبن وهبوروى ا   .قطع يف السارق مما عىل الصبي إن كان من دار أهله :َ

 ففيهــا ; مــن حليــهًشــيئاا أو ً مــن رجــل صــبي أو قرطــًمــن رسق خلخــاال: ابــن اجلــالب
ه ال قطع عليه, إحدامها قطعه كان يف دار أهله أو فنائهم:روايتان   . واألخرى أ

  .فأورد الروايتني عىل اإلطالق: قال الباجي
ه ال: ابن حارث   . قطع عليهاتفقوا يف السارق يؤخذ يف احلرز قبل أن خيرج املتاع أ
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إن دخــل ســارق بيـت رجــل فــاتزر بــإزار فأخــذ يف البيــت :  عيــسى ابــن القاســموسـمع
  . ال قطع عليه; وقد علم به أهل البيت أو مل يعلموا,ففر منهم واإلزار عليه

ْبن رشدا ه مل خيرج به إال خمتلس: ُ   .اًأل
 ,ني قطعـا فإن كانا متفق,فلو نقب وأخرج غريه: ا البن شاسًتبع: قال ابن احلاجب

  .وإال فال قطع عىل واحد منهام
ُقلــت  وإنــام ذكــره الغــزايل يف وجيــزه ; ال أعــرف هــذا الفــرع ألحــد مــن أهــل املــذهب:ُ

َّدونــة ومـسائل امل,عـىل أصـلهم أن النقـب يبطــل حقيقـة احلـرز وغريهـا تـدل عـىل أن النقــب  َ
َّدونــــة مقتــــىض امل,إن تعاونــــا قطعــــا:  وقولــــه,ال يبطــــل حقيقــــة احلــــرز ــــه ال َ  يقطــــع إال مــــن أ

 قطـع اخلـارج وحـده ,لو قربه أحدمها لباب احلرز أو النقب فتناوله اآلخر: أخرجه لقوهلا
 وهــــذه املــــسألة رد عليــــه يف زعمــــه أن النقــــب يبطــــل . وال يقطــــع الــــداخل,إذ هــــو أخرجــــه

 وقــد تقــدم هلــام مــسائل مــن ,قطعــا: لبــاب احلــرز أو النقــب ويف قولــه: حقيقــة احلــرز لقوهلــا
 وهلـــذا , ويف إضـــافتها للمـــذهب مـــسائل الغـــزايل مـــع خمالفتهـــا أصـــول املـــذهب,هـــذا النـــوع

ُشيوخكان كثري من متحققي  ُشيوخ ُ  ويـرى قـراءة اجلـالب ,نا ال ينظر كتـاب ابـن احلاجـبُ
  .دونه

: وقـــال أشـــهب: وملـــا ذكـــر اللخمـــي قوهلـــا يف الـــذي قربـــه لبـــاب احلـــرز أو النقـــب قـــال
إذا قــــرب الــــداخل املتــــاع : مالــــك يف املختــــرص وقــــال , ثــــم قــــال يف الفــــصل بعينــــه,يقطعــــان

ــه ال يقطــع حتــى جيتمــع الــدخول ,وأدخــل اخلــارج يــده فأخرجــه ال يقطــع اخلــارج  وأرى أ
  .وإخراج املتاع كام إذا رمى باملتاع وأخذ قبل أن خيرج

  .يتحصل فيها ثالثة أقوال: ُقلت
داخل وحـــده  مـــن احلــرز قطـــع الــًا فناولــه رجــالً وإن دخــل احلـــرز فأخــذ متاعـــ:وفيهــا

  .أخذ يف احلرز أو بعد أن خرج
اتفقـــــوا يف الـــــسارقني يكـــــون أحـــــدمها مـــــن داخـــــل احلـــــرز واآلخـــــر مـــــن : ابـــــن حـــــارث

ـــه ال قطـــع عـــىل ,خارجـــه  فيخـــرج الـــداخل يـــده إىل خـــارج احلـــرز باملتـــاع فيتناولـــه اخلـــارج أ
  .فلو أدخل اخلارج يده إىل داخل احلرز فأعطاه الداخل املال:  قال,اخلارج
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  .يقطع اخلارج: بن القاسمفقال ا
  .اًيقطعان مع: وقال أشهب

  .اًولو ربطه الداخل بحبل وجره اخلارج قطع: وفيها
  .إذا ربطه الداخل وحده وجره اخلارج إىل الطريق: اختلف قول مالك: اللخمي
دهيام يف املناولة يف وسط النقب قطعا مع: وفيها   .اًإن التقت أ

 وأخرجــه اخلــارج ,قــرب املتــاع إىل النقــبهــذا راجــع لقــول أشــهب فــيمن : اللخمــي
 ألن معونتـه يف احلـرز والنقـب مـن ;وكان األصل عىل قول ابـن القاسـم أال يقطـع الـداخل

  .احلرز إال أن تتامدى معونته مع اخلارج حتى أخرجاه من احلرز ونحوه للتونيس
عـد أن ا منه فقد شـك فيهـا مالـك بًلو أخذ يف احلرز بعد أن ألقى املتاع خارج: وفيها

ا أرى أن يقطع: قال يل   .ونقلها اللخمي بلفظه. يقطع وأ
ـضا وقـال ,قال مالـك يقطـع يف النـوادر بلفـظ وقـف فيهـا  َّالـشيخونقلهـا . ال يقطـع: ًأ

  .ال بلفظ شك
ا فانكــرست ًولــو رمــى بالــرسقة مــن حــرز فوقعــت يف نــار أو كانــت زجاجــ: اللخمــي

  . والقطع أحسن,فاختلف هل تقطع أو ال
مــا رمــى بــه الــسارق فأتلفــه قبــل أن خيــرج هــو مــن احلــرز إن : عــن عبــد امللــك َّالــشيخ
 وهو مما ال تبقيـه النـار مل يقطـع ,اً وكان كاألرس من أخذه كرميه يف نار عامد,قصد إتالفه

  .وما كان عىل غري هذا قطع
لو ابتلع درة وخرج قطع وال أعرفها بنصها إال : ا البن شاسًقال ابن احلاجب تابع

 ثـم خـرج ,إن دهـن رأسـه وحليتـه يف احلـرز بـدهن:  يف الـوجهني لكنـه مقتـىض قوهلـاللغزايل
  .فإن كان يف الدهن إذا سلت ما يبلغ ربع دينار قطع وإال فال

  .من أشار إىل شاة يف حرز مل يدخله بالعلف فخرجت ال قطع عليه:  أشهبوسمع
  .يقطع: قال أشهب وابن القاسم

ْبـــن رشـــدا  وقـــول أشـــهب هـــو قـــول ابـــن ,اســـم مثـــل قولـــه هنـــاســـمع أبـــو زيـــد ابـــن الق: ُ
ُاملاجــــشون كــــر ذلــــك ابــــن املــــ,ِ  وهــــو ,واختــــار قــــول مالــــك يف إجيــــاب القطــــع عليــــهَّواز  وأ
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  .األظهر
 إنام هو عـدم ; وهو مشكل ألن قول مالك,كذا وجدته يف نسختني من البيان: ُقلت

  . وإنام يستقيم عىل نقل اللخمي,القطع لإلحياء به
ه ال يقطع كمن أتى بإنسان فأرسـله فأخرجهـا : َّوازيةاملقال يف : قال وذكر املسألة أ

  . وكذا يف إشارته إىل بازي أو صبي أو أعجمي,له مل يقطع املرسل
  . يف هذا كله يقطع وهو أحسن:قال أشهب

ُقلت ه ال يقطع:َّاملوازية وذكر الباجي عن أشهب يف :ُ   . أ
  .يقطع يف ذلك كله: وقال عبد امللك: قال
قالـــــــه يف كالمـــــــه عـــــــىل قـــــــول مالـــــــك يف الـــــــصبي الـــــــصغري . وال يعجبنـــــــا: ل حممـــــــدقـــــــا

  .واألعجمي
 إذا راطنـــه بلـــسانه :وقـــال حييـــى بـــن حييـــى عـــن ابـــن نـــافع يف األعجمـــي: قـــال اللخمـــي

  .ا مل يقطعًحتى خرج إليه طوع
بعثنـــي :  ولـــو غـــره فقـــال,يريـــد إن دعـــاه ليخـــرج إليـــه ويـــذهب بـــه فأطاعـــه: اللخمـــي

  .طعسيدك آلتيه بك ق
فيمن ائرتز بثوب فأخـذ يف احلـرز  َّالعتبيةال قطع يف اختالس وتقدم فرع : واملذهب

  .ففر به
من تـرك الـسارق يـرسق متاعـه وأتـى بـشاهدين ليعاينـاه ولـو أراد : َّاملوازيةيف  َّالشيخ

  . فال قطع وقاله مالك;أن يمنعه ملنعه
َأصبغوقال  ْ  املتـأخرين بـني أن يـشعر  التفرقـة لـبعض: وثالثهـا,يقطع زاد ابن شـاس: َ

ــه خمــتلس وبــني أن ال يــشعر بــذلك;بــرؤيتهم لــه فيفــروا ــه ســارق; فــال يقطــع أل  , فيقطــع أل
ه األول ملحمــد فقــط وتقــدم اخلــالف يف ,ومل يعــزه ابــن هــارون إال ملالــك وال أعرفــه  وعــزا

  .الصغري الذي ال يعقل يرسق من حرز
  .طعا من حرزه قً أو عبداا حرًمن رسق صبي: وفيها
  .وقاله مالك وأصحابه: عن حممد َّالشيخ
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  . فال قطع فيهام;إن كان الصبي يعقل والعبد يفصح: أشهب
ُاملاجشونوقال ابن    .اال قطع عىل من رسق حر: ِ
 , وإســحاق, وأمحــد, والــشافعي, وأبــو حنيفــة,وبقــول مالــك قــال الثــوري: أبــو عمــر

 وقالـــه الفقهـــاء الـــسبعة ,اجـــب وقـــول ابـــن احل, والزهـــري, والـــشعبي, واحلـــسن,وأبـــو ثـــور
ُاملاجشونواختار اللخمي قول ابن    .إال أن يكون ذلك ببلد خيشى فيه رسقة أوالدهم ِ

  ]باب يف شرط قطع السارق[
  .)1(ونصوص املذهب واضحة بأن رشط قطع السارق تكليفه حني رسقته

  . إن دخل حريب بأمان فرسق قطع:وفيها
 وأن ال يقطـع ,ق وال عىل من رسق منهال قطع عليه إن رس: وقال أشهب: اللخمي

  . والقطع إن رسق منه أحسن,أبني إال أن يبني له ذلك حني تأمينه
 والـــــذي جيـــــن ويفيـــــق إن , وال يقطـــــع الـــــصبي إذا رسق وال املجنـــــون املطبـــــق:وفيهـــــا

 وإن , وإن أخــذ يف حــال جنونــه اســتؤنى بــه حتــى يفيــق ثــم يقطــع,رسق حــال إفاقتــه قطــع
  . يقطعرسق يف حال جنونه مل
 وإن كـان املـرسوق ملـثلهام ,فيقطع احلر والعبـد والـذمي واملعاهـد: قال ابن احلاجب

  .وإن مل يرتافعوا
  . ال حق فيه للمرسوق منه,ألن حد القطع هللا فقط: ُقلت

  ]باب فيما تثبت به السرقة[
  .)1(اًثبت بالبينة كاإلقرار هبا طوعت

                                     
 ويـدخل فيـه املـسلم والكـافر حتـى ,أخرج بـه الـصبي واملجنـون واملطبـق) تكليفه: (قوله: َّالرصاع قال )1(

 فيقطــع احلــر والعبــد :كــالم ابــن احلاجــب يف قولــهَّالــشيخ  وصــوب , فإنــه يقطــع; إذا دخــل بأمــان,احلــريب
  . وإن كان املرسوق ملثلهام وإن مل يرتافعوا, واملعاهدوالذمي

  . وال حق فيه للمرسوق منه, ألن حق القطع هللا تعاىل:َّالشيخقال 
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ســارق أن يــسألهم عــن الــرسقة مــا وينبغــي لإلمــام إذا شــهدت بينــة عنــده عــىل : وفيهــا
ن أخذها, وكيف هي,هي ن أخرجها, ومن أ   . كام يسألهم يف الزنا, وإىل أ

واتبــاع القــرايف نظــائر أيب عمــران يف اشــرتاط معيــة إتيــان بينــة الــرسقة للــشهادة : ُقلــت
  .ا تقدم يف اإلقرار بالزناًهبا وهم وحكم رجوع املقر طوع

  :سة أقوالفيمن أقر بعد التجديد مخ: اللخمي
  .ال يؤخذ به: مالك

 فإنــه يقــال إال أن يقــر بعــد أمــن مــن عقوبــة أو ;إن خــرج املتــاع والقتيــل: ابــن القاســم
ـه يريـد إن أخـرج املتـاع أو القتيـل بـانفراده ال يؤخـذ ;خيرب بأمر يعرف به وجه ما أقر بـه  كأ

ر مــا يــدل اجــرتأت أو فعلــت فيــذك: بــه إال أن ينــضاف إىل ذلــك مــا يــدل عــىل صــحته كقولــه
  .عىل صدق إقراره

زيـــةوقـــال مالـــك يف   وإنـــام ;إن عـــني الـــرسقة قطـــع إال أن يقـــول دفعتهـــا إىل فـــالن: َّاملوا
  . ألهنا ال تعرف;أقررت ملا أصابني ولو أخرج دنانري مل يقطع

   ويعــــــــرف أهنــــــــا ,ال يقطــــــــع ولــــــــو ثبــــــــت عــــــــىل إقــــــــراره إال أن يعــــــــني الــــــــرسقة: أشــــــــهب
  .للمرسوق منه

ر يف حــــبس ســــلطان بعــــد أن ألزمــــه إقــــراره وكيــــف ينبغــــي إذا إن أقــــ: َســــحنونوقــــال 
وإنـام يعــرف : قـال. حـبس أهـل الظنـة ومـن يـستوجب احلــبس إذا قـر يف حبـسه أن ال يلزمـه

 =                                     
 , وأخـرج بـالطوع إذا ثبـت إكراهـه, وهـو ظـاهر,)تثبت بالبينة واإلقـرار هبـا طوعـا: (قوله: َّالرصاع قال )1(

ه قاَسحنون  وقد نقل عن ,وتأمل إذا أقر بالسجن   . من أقر يف سجن سلطان عدل لزمه إقراره:لأ
  .? هل يعمل عىل ذلك,إذا أقر عبد أو مكاتب أو مدبر برسقة): فإن قلت(
َّدونة  ووقع يف امل, ويقطع من أقر بذلك,نعم: )قلت(  إن ادعـى الـسيد مـا أقـر بـه مـن : وقال فيهـا,ذلكَ

  .ذكر صدق مع يمينه
  .نظر ويف قبول قوله يف املكاتب :: َّالشيخقال 

  . ألن فيه دليلني تعارضا;إنام قال ذلك: )قلت(
أحـــرز  «:غ وقولـــه ,فهـــذا يوجـــب تـــصحيح قوهلـــا» املكاتـــب عبـــد مـــا بقـــي عليـــه درهـــم «:÷قولـــه 

  . وبه التوفيق, واهللا سبحانه أعلم, فلذا قال وفيه نظر;ا لقوهلاًفهذا يوجب رد» نفسه وماله
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  ,هذا من ابتيل بالقضاء
ولــو رد الــسارق اليمــني فحلــف الطالــب ثبــت الغــرم دون القطــع : وقــول ابــن شــاس

ه ال يثبت إال ببينة أو إقرار;قطع ألن النكول واليمني يثبت املال دون ال;واضح   . أل
 أو أم ولـد بـرسقة قطعـوا إذا عينـوا الـرسقة , أو مكاتـب, أو مـدبر, إن أقـر عبـد:وفيها
  . فإن ادعى السيد أهنا له صدق مع يمينه;وأظهروها
  .يف قبول قوله يف املكاتب نظر: ُقلت
تـــان عـــىل رجـــل بالـــرسقة: وفيهـــا  ,مـــة ذلـــك مل يقطـــع وضـــمن قي;إن شـــهد رجـــل وامرأ

 وأخـذ ,وال يمني عىل رب املتاع وإن شهد بذلك رجل واحد حلف الطالب مـع شـهادته
 وال يقطــع الــسارق وإن اســتهلك املتــاع ضــمن الــسارق قيمتــه ,ًاملتــاع فــصعد إن كــان قــائام

  .ًوإن كان عديام

  ]باب موجب السرقة[
 فإن قطـع ,اً قطع السارق وضامنه الرسقة إن مل يقطع الزم له اتفاق:وموجب الرسقة

: ثالثهــا .ا ونفيــهً وإن اســتهلكها ففــي ضــامنه إياهــا مطلقــ,وهــي قائمــة بعينهــا اســتحقها رهبــا
  .إن اتصل يرسه هبا من يوم الرسقة إىل يوم القطع

وقالـه غـري واحـد مـن : ً إىل يوم القيام للخمـي عـن حكايـة ابـن شـعبان قـائال:ورابعها
  .أهل املدينة

ُشـيقال بعـض : عبد الوهابوقول   استحـسان والقيـاس عدمـه وهلـا مـع  غرمـه:ناوخُ
  .املشهور وأشهب
اتفــق أصــحاب مالــك أن الــسارق املعــرس يــوم القطــع مل يــضمن الــرسقة : ابــن حــارث

  .اًيضمنها ولو كان معرس: قال َعبد احلكمإال حممد بن 
 ثـم قـام قـوم رسق ,من قطعت يده لرسقة وال مال لـه إال قـدر قيمتهـا فغرمهـا: وفيها
ا بمثــل هــذا الــذي غــرم اآلن ً فــإن كــان مــن وقــت رسق مــنهم مل يــزل مليئــ, ذلــكمــنهم قبــل

ـــرس فكـــل رسقـــة رسق مـــن يـــوم يـــرسه ,حتاصـــوا فيـــه كلهـــم  وإن أعـــدم يف خـــالل ذلـــك ثـــم أ
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 وإن مل حيــرضوا يــوم القطــع ,املتــصل إىل اآلن فأهلهــا يتحاصــون يف ذلــك دون مــن قــبلهم
  .اء املفلسكلهم فلمن غاب الدخول عليهم فيام أخذوا كغرم

 ,إن بــــاع الــــسارق الــــرسقة فقطــــع وال مــــال لــــه فوجــــدت عنــــد مبتاعهــــا قائمــــة: وفيهــــا
  .فلرهبا أخذها ويتبع املبتاع السارق بالثمن

 فــإن أجـاز رهبـا البيـع تبــع الـسارق بـرشط يـرسه كــام ,إن اسـتهلكها مـشرتهيا: اللخمـي
 فــإن كــان ,اًلثمن مطلقــ وإن رد البيــع وأغــرم مبتاعهــا قيمتهــا وتبــع مبتاعهــا الــسارق بــا,مــر

 فـــإن كـــان األقـــل ,ا باألقـــل مـــن ثمنهـــا وقيمتهـــاً فلرهبـــا أخـــذ الـــسارق مطلقـــًاملـــشرتي عـــديام
  . وإن كان قيمتها تبع املبتاع السارق بتامم الثمن,ثمنها تبع مبتاعها بتامم القيمة

رسقـــت مـــن غـــري :  وقـــال,لـــو مل تثبـــت الـــرسقة إال بـــشاهد واحـــد أوال بينـــة: اللخمـــي
ا أو بــرشط مالئــه قــوال ابـــن ً ففــي غرمــه مطلقـــ,ســقطت يمينــه بــأمر مـــن اهللا تعــاىلحــرز أو 

  .القاسم وأشهب
قــع وقــول رهبــا: ُقلــت وكــذا لــو اعــرتف بــرسقة مــن :  قــال,بنــاء عــىل اعتبــار احلكــم الوا

ا ً ولـو كانـت ال قطـع فيهـا غرمهـا مطلقـ,حرز ثم رجع لعذر فـسقط قطعـه جـاءت القـوالن
  .اًاتفاق

تقطــع يــد الــسارق ثــم حيــسم موضــع القطــع : لــك يف املختــرص الكبــريقــال ما: َّالــشيخ
  . ويف الرجل من مفصل العقبني, وكذا يف الرجل وحده يف اليد من مفصل الكوع,بالنار

 ثـم , ثـم رجلـه اليـرسى, من رسق مرة بعد مـرة قطعـت يـده اليمنـى: مع غريهاوفيها
  . ثم رجله,يده اليرسى
 ولكــن يــرضب وجيــبس ,جلــني مل يقطــع منــه يشءإن رسق وال يــدين لــه وال ر: وفيهــا

  .ًويضمن الرسقة وإن كان عديام
  . ثم رسق جلد وحبس,من قطعت يداه ورجاله يف رسقات: روى حممد: َّالشيخ

 قتـــل ولـــيس ; ثـــم رسق, إذا قطـــع أربـــع مـــرات:وذكـــر ابـــن حبيـــب حـــديثا يف الـــسارق
  .بثابت

ه يعاقب   .يقتل: ل إال أبا مصعب فإنه قا,ومالك وأصحابه عىل أ
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 , قالـه مالـك, أو لـه يمـني شـالء قطعـت رجلـه اليـرسى,إن رسق وال يمني له: وفيها
 َّ فقوله يف الرجـل اليـرسى أحـب إيل,تقطع يده اليرسى:  وقال,ثم عرضتها عليه فمحاها

  .وبه أقول
ْبن وهبوقال ا: ابن زرقون   .تقطع اليد الشالء:  وأبو مصعب,َ

ا ً وإن كـان كثـري,ا قطعـتً خفيفـً إن كان شلالوثالثها البن حارث عن أشهب: ُقلت
  .قطعت اليرسى
زيــــة ففــــي ,إن كانــــت يمنــــاه شــــالء: البــــاجي   نــــا ال يقــــتص منــــه ِّإن كــــان الــــشلل بي َّاملوا

  .مل تقطع
ْبـن وهـبوقال ا: اللخمي  ,يقطـع إن كـان ينتفـع هبـا: يف خمتـرص مـا لـيس يف املختـرص َ

بـن  وختـريج ا,ابـن القاسـمَسامع اليمنى  ففي قطع رجله اليرسى أو ,ومن رسق وال يد له
ْرشد   . عىل قول مالك يف أشل اليمنى تقطع رجله اليرسىُ

 وإن مل يبــق منهــا إال أصــبعان ,مــن رسق وقــد ذهــب مــن يمنــاه أصــبع قطعــت: وفيهــا
  .قطعت يده اليرسى

 فعليــه إن بقيــت ثالثــة ,إن بقــي أكثرهــا قطعــت: وملالــك يف كتــاب املــدنيني: اللخمــي
ه ;قطع   .أكثرها أل

 ;ًعمــدا ولــو قطــع اجلــالد أو اإلمــام اليــرسى :ا البــن شــاسًوقــول ابــن احلاجــب تابعــ
 إن أمـــر اإلمـــام بقطـــع يـــد الـــسارق : هـــو دليـــل قوهلـــا مـــع غريهـــا,فلـــه القـــصاص واحلـــد بـــاق

هًفقطع يساره غلط   . وال يشء عىل القاطع,ا أجزأ
ُاملاجــــــشونوقــــــال ابــــــن : اللخمــــــي له يف مــــــال ال جيزئــــــه وتقطــــــع يمينــــــه وعقــــــل شــــــام: ِ

  . وإليه رجع مالك,السلطان إن كان املخطئ أو يف مال القاطع إن كان هو املخطئ
اتفقـوا يف الـسارق :  وهـو يبـني قـصور قـول ابـن حـارث,عنـه َّالشيخوكذا نقله : ُقلت

ه   . أن القطع ماض وال تقطع يمينه;خيطأ به تقطع يرسا
:  فعىل قول ابن القاسـم, ثم رسق ثانية,وإن قطعت اليرسى يف رسقة: قال اللخمي
  .تقطع رجله اليمنى
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 فــال تــرتك ;ولــو كــان قطــع اليــد اليــرسى خطــأ:  قــال,رجلــه اليــرسى: وقــال ابــن نــافع
  .الرجل اليرسى عىل العمد

 ذكــره ابــن حــارث عنــه مــن , مــا حكــاه اللخمــي إجــراء عــىل قــول ابــن القاســم:ُقلــت
  .رواية حييى بن حييى عنه

زيـــةويف : اللخمـــي  وعـــىل مـــا ,لـــس الـــسارق باليـــرسى حتـــى قطعـــت أجـــزأه لـــو د:َّاملوا
  .ال جيزئه: عند ابن حبيب

 أو تعمــــد , إن ذهبــــت اليمنــــى بعــــد الــــرسقة بــــأمر مــــن اهللا:وقــــال ابــــن حبيــــب وغــــريه
 وقياد قوله إن الـشامل جتزئـه تقطـع , ألن القطع كان وجب فيها;أجنبي ال يقطع منه يشء

  .شامله
  .أو ال بعد وقوعه كونه كذلك قبله للقطع ًال يلزم من كوهنا حمال: ُقلت
 كـان ذلـك لكـل رسقـة تقـدمت أو قـصاص وجـب يف ; إن قطعـت يـد الـسارق:وفيهـا
  .تلك اليد

                  أجـــــــزأ هلـــــــذا ولكـــــــل مـــــــا كـــــــان فعلـــــــه ;وإن رضب يف رشب اخلمـــــــر أو جلـــــــد يف الزنـــــــا
  .قبل ذلك

تمــــع عــــىل  وإذا اج,اًا واحــــدًا جلــــد حــــدً ومــــن قــــذف ورشب مخــــر:ويف الــــرجم منهــــا
 وجيمع اإلمـام ذلـك عليـه إال أن ,عليه الرجل مع حد الزنا حد القذف أو رشب مخر أقيام

  .خياف عليه فيفرق احلدين
 ألن ذلــك ال ; لآلدمــي فــالاهــذا عــىل أن القــذف حــق هللا وعــىل أن فيــه حقــ: اللخمــي

  . وتقدم كالمه يف هذا يف مسألة من قذف بجامعة,يرفع معرة القذف
كــل حــد أو قــصاص اجتمــع مــع القتــل فالقتــل يــأيت عــىل ذلــك كلــه إال  و:ويف قــذفها

  . فإنه يقام عليه قبل القتل حلجة املقذوف يف العار;حد القذف
ه زنى وهو بكر:وفيها   . ثم زنى بعد أن أحصن رجم ومل جيلد, إن شهد عليه أ

  . ألن الرضب غري جنس القتل;القياس أن جيلد ثم يرجم: اللخمي
 ثـــم ,ا مل يقـــم بالـــرسقة حتـــى طـــال الزمـــان وحـــسنت حـــال الـــسارق وإذ:ويف رسقتهـــا
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  . وكذا حد اخلمر والزنا, فإنه يقطع;اعرتف أو قامت بذلك بينة
بـة. وال تسقط احلـدود بالتوبـة: قال ابن احلاجب  ,نقـضه ابـن عبـد الـسالم بحـد احلرا

بــل األخــذ  إنــام هــو ق;فإنــه يــسقط بالتوبــة وجيــاب بمنــع تقــرر حــده قبــل احلــد واعتبــار توبتــه
  .وهي بعده لغو

   



אא 

 

267

  ]كتاب احلرابة[
بة  أو إذهـاب , أو خوفـه,اخلروج إلخافة سبيل ألخذ مال حمرتم بمكابرة قتله: احلرا

 فيـــــدخل قولــــــه ,)1( أو ملجـــــرد قطـــــع الـــــسبيل ال إلمـــــرة وال عـــــداوة, أو قتـــــل خفيـــــة,عقـــــل
                                     

بــة مــأخوذة مــن حــارب حيــا: َّالرصــاع قــال )1( بــةاحلرا  وإنــه عــام يف , ومــدلوهلا معلــوم لغــة,رب حماربــة وحرا
  .:َّالشيخ ويف عرف الرشع خاص بام ذكره ,العريف وغريه

ه مصدر ; وهو مناسب للمحدود,مصدر) اخلروج: (قوله ضا أل   .ًأ
  . واحلد فيه فعل لواحد ال مفاعلة,املحدود فيه مفاعلة: )فإن قلت(
 , وهـو اخلـروج املـذكور, فاملراد منها غـريهي; وأما عرفه الرشع,إنام املفاعلة يف معناه اللغوي: )قلت(

  .واهللا املوفق
 , أخرج به اخلروج لغري اإلخافـة للـسبيل, وإلخافة سبيل فصل,اخلروج جنس) إلخافة سبيل: (قوله

  .والسبيل هو الطريق
  .اإلخافة ويتعلق ب, بل خرج إلخافة عدو كافر;أخرج به اإلخافة ال ألخذ مال) ألخذ مال: (قوله
 ; أو مـــال حمـــرم جممـــع عـــىل حتريمـــه, كـــامل حـــريب,أخـــرج بـــه اإلخافـــة لغـــري املـــال املحـــرتم) حمـــرتم: (قولـــه

  .فخرج إلهالكه كاخلمر
  .يتعلق بأخذ مال أخرج به إذا كابر بغري مكابرة قتال) بمكابرة قتال: (قوله
  . ولو مل يقع قتال, توقعهالضمري يعود عىل القتال يعني إما بحصول قتال أو خوف) أو خوفه: (قوله
َّدونــــة ليــــدخل مــــا وقــــع يف امل) أو إذهــــاب عقــــل: (قولــــه  واخلنــــاقون الــــذين يــــسقون النــــاس ,مــــن قوهلــــاَ

  .السيكران ليأخذوا أمواهلم حماربون
بة; وقد ذكره ابن القاسم,ليدخل به قتل الغيلة) أو قتل خفية: (قوله   . وسامه حرا
 ال أدع هـــؤالء يمـــشون إىل الـــشام أو غـــريه ممـــن منـــع : قـــالليـــدخل مـــن) أو ملجـــرد قطـــع الطريـــق: (قولـــه

  .جمرد قطع الطريق
بة,وقع يف الرواية) ال إلمرة إلخ: (قوله   .فلذلك زاده  وأخرج به مثل ذلك عن احلرا

  .? هل هو حمارب أم ال, ثم خاف أن يطلبه بام أخذ فقتله,اًإذا أخذ رجل مال رجل قهر: )فإن قلت(
ه غري حماربنقل اللخمي عىل : )قلت(   . وإنام هو مغتال: قال,أ
 وإهنـا قـسم مـن ,َّالـشيخ وقـد قـدمنا دخـول الغيلـة يف رسـم ,اً ومل يكـن حماربـًإذا كان مغتاال: )فإن قلت(

بــة ـــتَّالــشيخ  فكيـــف يقبـــل ,احلرا  بطـــل ; فـــإن صـــح عنــده قولـــه? ومل يعـــرتض عليــه,مـــن اللخمـــي مــا رأ
  . بطل قبول كالم اللخمي;ه وحققً وإن صح ما ذكره أوال,إدخاله يف رسمه
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 ومل , وفيـه نظـر:ابـن عبـد الـسالم كـالم اللخمـي قـالَّالـشيخ  وملا ذكر ,يظهر أن ذلك يرد عليه: )قلت(
بــة,يعــني النظــر ــه , فكــالم اللخمــي خمــالف للروايــة, ولعلــه مــا أرشنــا إليــه مــن دخــول ذلــك يف احلرا  أو أ

  . فانظره,اخلفية والغيلة يشرتط فيها ; ولو فعل ذلك غري خفية,ظاهره
  .كالم اللخميَّالشيخ قد قيد : )فإن قلت(
ــه قــال هــذا إن فعــل ذلــك خفيــة;قيــده بتقييــد إلجيــاب بمثلــه عــام ذكرنــاه: )قلــت(  , وإال فلــيس غيلــة, أل

بة,فغايته تصحيح كونه غيلة بكونه خفية ه ليس حرا   . وأ
 وقــد قــدمنا أول التــأليف مــا ,قــالوه وقــد علــم مــا , يف تعريفــه)أو( : لفظــة:َّالــشيخقــد كــرر : )فــإن قلــت(

  .? فام اجلواب عنه هنا,ذكروه
ا ً وذكـــر كالمـــ, عـــىل لفـــظ ابـــن احلاجـــب يف حـــد القـــذفً أورد ســـؤاال:ابـــن عبـــد الـــسالمَّالـــشيخ : )قلـــت(

  .ا ذكره هناًمناسب
  . أو يف احلد وهي جمتنبة يف احلدود,ذكر املصنف: ) فإن قلت:قال(
 أو األشـــياء واحلقيقـــة ,هنـــا تـــدل عـــىل أحـــد الـــشيئني عـــىل طريـــق البـــدل أل;إنـــام جتتنـــب يف احلـــدود) قـــال(

  .الواحدة ال ترتكب من خمتلفني عىل طريق البدل
 فـــال مـــانع مـــن إدخـــال ; فهـــي أكثـــر مـــا تـــستعمل يف الفقـــه والنحـــو وأكثـــر العلـــوم; وأمـــا الرســـوم):قـــال(

ــه قــد يتعــذر وجــود خاصــة عامــة ألفــراد املاهيــة; فيهــا)أو( :لفظــة جــد خاصــة يف نــوع وخاصــة  فتو, أل
 هــذا , فقــد وجــدت جنــسية كــذا, مــن أراد التعريــف بالرســم متــى وجــد كــذا: فيقــول,أخــرى لنــوع آخــر

  .ا من ذلكً وقد قدمناه قريب, ويمكن اجلواب به عنه هنا, مل يعرتضه وسلمه:تلميذهَّالشيخ  و,:كالمه
بـة ظـاهر يف; اخلـروج ألجـل اإلخافـة: يف قولـه:َّالـشيخرسـم : )فإن قلـت(  سـواء وجـدت أم , كونـه حرا
بــة تتقــرر وإن مل تكــن إخافــة,ال  وإذا , ألن اخلــروج ألجــل الــيشء ال يقتــيض حتقــق ذلــك الــيشء; فاحلرا

 أن حكمـه حكـم املحـارب ; فيلزم أن من خرج ألجـل ذلـك ومل يقـع منـه إخافـة وقـدر عليـه;صح ذلك
بــة فيــه ــه قــال; وذلــك خمــالف ملــا نــص عليــه اللخمــي,لوجــود احلرا  ومل , مــن أخــذ بحــرضة خروجــه: أل

بة;ًخيف سبيال   . عوقب ومل جتب عليه أحكام احلرا
َّدونة  ووقع يف امل,هذا كالم اللخمي: )قلت(  وانظـر ,أعلـم قصد ما فيها واهللاَّالشيخ  ولعل ;ما خيالفهَ

لفـظ ابـن  أتـى ب:َّالـشيخ ثـم إن , ففيـه مناسـبة ملـا هنـا;ابن عبد الـسالم يف لفـظ ابـن احلاجـبَّالشيخ كالم 
بة كل فعل يقصد به أخـذ املـال عـىل وجـه تتعـذر معـه االسـتغاثة : قال ابن احلاجب:احلاجب قال  احلرا

 وإن مل يقتــل ويأخــذ , أو مــستأمن وخميفهــا, أو مــسلم أو ذمــي, أو حــر أو عبــد,عــادة مــن رجــل أو امــرأة
  .ًماال
ــه ذكــر كليــة شــاملة لــصور:َّالــشيخقــال   ومحلــه ابــن ,ولــيس كــام تــوهم , فحملــه ابــن عبــد الــسالم عــىل أ

ه رسم   . وتعقبه بأمور,هارون عىل أ
= 
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  .أواخلناقون الذين يسقون الناس السيكران ليأخذوا أمواهلم حماربون
بـــة: اجي عـــن ابـــن القاســـمالبـــ  , وهـــو قتـــل الرجـــل خفيـــة ألخـــذ مالـــه;قتـــل الغيلـــة حرا

ال أدع :  فهـو حمـارب لقولـه,من خرج لقطع الـسبيل لغـري مـال: َّاملوازيةو َّالعتبيةويف : قال
 وكــذلك كــل مــن محــل الــسالح عــىل , أو إىل مكــة, أو إىل مــرص,هــؤالء خيرجــون إىل الــشام

  . نائرةالناس وأخافهم من غري عداوة وال
  مــــن دخــــل عــــىل رجــــل فقتلــــه لعــــداوة أو نــــائرة لــــيس ألخــــذ مــــال : عــــن حممــــد َّالــــشيخ
بة   .فليس بحرا

بة كـل فعـل يقـصد بـه أخـذ املـال عـىل وجـه تتعـذر االسـتغاثة : قال ابن احلاجب احلرا
 وإن , أو مـستأمن وخميفهـا, أو ذمـي, أو مـسلم, أو عبـد, أو حـر, أو امـرأة,عادة مـن رجـل
ــه ذكــر كليــة شــاملة لــصور,ذ مــاالمل يقتــل ومل يأخــ  ولــيس , فحملــه ابــن عبــد الــسالم عــىل أ

ه رسم وتعقبه بأمور,برسم   . ومحله ابن هارون عىل أ
 أو شـبه ذلـك , أو خـشبة, مـنهم مـن خيـرج بعـصا, وليس كـل املحـاربني سـواء:وفيها

  ومل يأخــذ املــال هــذا لــو أخــذ, ومل خيــف الــسبيل,فيؤخــذ عــىل تلــك احلــال بحــرضة اخلــروج
 =                                     

 فإنــه راعــى ;اً وعنــدي أن يف ذلــك نظــر, أن املتعــذر اإلغاثــة ال االســتغاثة:وممــا أورد عــىل ابــن احلاجــب
 وأورد عليــه مــن , واملعنــى عليــه ولــيس فيــه عنايــة لداللــة الــسياق,اللفــظ ألن القــصد االســتغاثة النافعــة

بة;يغبتغلب عليه ومل    . فإنه يدخل حتت ذلك وليس بحرا
ـــه مل يقـــصد حـــد,ًابـــن عبـــد الـــسالم عـــن املؤلـــف بـــام نقلـــه عنـــه أوالَّالـــشيخ وأجـــاب   وإنـــام ;ًا وال رســـامً وأ

  .قصد إىل ذكر كلية يلزم اطرادها دون انعكاسها
 ,أو احلـدود إنام هو قصد الرسـوم ; ألن سياق كالمه يف ذكر احلقائق; ليس كام توهم يعني:َّالشيخقال 

 وهــذا الكــالم هــو , وقــد بــسط هــذا الــرد قبــل هــذا, فلــيس فيــه كــامل فائــدة;وأمــا اإلخبــار بكليــة كــام ذكــر
ـــت يف كـــالم  ـــه قـــصد هبـــا شـــبه ;مـــن ضـــوابط فقهيـــةَّالـــشيخ الـــذي أوجـــب يل الكـــالم عـــىل مجيـــع مـــا رأ  أل

ا لـه ًكـون هـذا التقييـد عونـ لي; وقصدي بذلك كـامل الفائـدة للنـاظر يف كتابـه,الرسم فريد عليها ما ذكره
َّالـشيخ  وحـق , واهللا سـبحانه ينفـع اجلميـع بقـصده,عىل حتصيل فهم رسـومه وأكثـر رشوطـه وضـوابطه

ا عـدل ً وملـا رأى كـالم ابـن احلاجـب معرتضـ,أن يعرتض عىل ابن احلاجـب يف تـصديره بكـل يف الرسـم
  .عنه إىل ما ذكر واخترص
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رس احلكم مل أر به بأس  ,ا وذلك الضب والنفي ويسجن يف املوضع الـذي ينفـى إليـهًفيه بأ
  .وليس لإلمام أن يعفو عنه

 ومل جيــر عليــه يشء مــن , عوقــبًمــن أخــذ بحــضة خروجــه ومل خيــف ســبيال: اللخمــي
 وكـذا ,ا فأخـذ قبـل فعلـه ذلـكًأحكام املحاربني كمن خرج ليرسق أو يقتـل أو رشب مخـر

 ولــو ,نــه خــوف وأخــذ باحلــرضة قبــل أن ينقطــع أحــد عــن تلــك الطريــق بــسببهلــو حــصل م
 مل ; فأخــذهم قبــل أن يعلــم هبــم مــن قعــدوا لــه,قعــد مجاعــة لــصوص لقــوم فعلــم هبــم اإلمــام

بــة  فــامتنعوا مــن تلــك الطريــق جــرى , ولــو علــم هبــم املــسافرون,حيكــم علــيهم بحكــم احلرا
  .عليهم حكم املحاربني

                  وقــــــد قتــــــل , فهــــــو ســــــواء,ملــــــسلمني أو عــــــىل أهــــــل الذمــــــة وإن قطعــــــوا عــــــىل ا:وفيهــــــا
بة عىل مال كان معها قتل ذميً مسلامطعثامن    . عىل وجه احلرا

  .اًوقد يكون الواحد حمارب: َّاملوازيةعن  َّالشيخ
 إذا كــان , إنــام تكــون حماربــة:َّاملوازيــة وظـاهر ,فيهــا ســاقي الــسيكران حمــارب: عيـاض

  . بهما سقاه يموت
  .قوله يف ساقي السيكران حمارب ليس ببني: اللخمي

 ونام بعضهم فلم يفق إىل الغد , فامت بعضهم;اًا سويقًمن أطعم قوم: وروى حممد
 فــــــأردت ,يـــــسكر:  وقــــــال,مـــــا أردت قـــــتلهم إنــــــام أعطانيـــــه رجـــــل:  فقــــــال,وأخـــــذ أمـــــواهلم

ارهم وال أخـــذ مـــا أدرت إخـــد:  ولـــو قـــال, مل يقبـــل قولـــه ويقتـــل,إخـــدارهم ألخـــذ أمـــواهلم
ــه أخــذ أمــواهلم حــني مــاتوا, إنــام هــو بــسويق ال يشء فيــه;أمــواهلم  فــال يشء عليــه إال ; إال أ
  .الغرم

 فيطلــــب رب الــــدار نزعــــه منــــه , يأخــــذ املتــــاعً يف الــــسارق لــــيال:َســــحنونعــــن  َّالــــشيخ
  . ومل يسلمه حمارب, وكثر عليه الناس,فيكابره بسيف أو عصا حتى خرج به أو مل خيرج

 ثــــم قتلــــه خــــوف أن يطلبــــه بــــام أخــــذ مل يكــــن ,وإن أخــــذ مــــال رجــــل بــــالقهر: مــــياللخ
  . إنام هو مغتال;اًحمارب

ُقلت مـن لقـي : َّاملوازيـةوملالـك يف :  قال, هذا إن فعل ذلك خفية وإال فليس بغيلة:ُ
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يــشبه املحـــارب ويـــرضب   إنـــام;ا فـــأبى فكتفـــه ونــزع منـــه الطعــام وثوبـــهً فـــسأله طعامــًرجــال
ـــه وجـــد عليهـــا رجـــال لـــذي تؤخـــذ منـــه الدابـــة فيقـــر وكـــذا ا,وينفـــي زلـــه وأخـــذهاًأ  فإنـــه ; فأ
 فينتــــزع ثوبــــه يف , يف الــــذي جيــــد الرجــــل يف الــــسحر وعنــــد العتمــــة: وقــــال, وينفــــىيطــــرب
 يف ليــل حتــى نــزع ً وأمــا مــن كــابر رجــال,اً أو حماربــا ال قطــع عليــه إال أن يكــون لــص;اخللــوة

  . فال قطع عليه;ثوبه عن ظهره
 أو قطـــع ,املحـــارب مـــن محـــل الـــسالح عـــىل النـــاس عـــىل غـــري نـــائرة أو عـــداوة: وقـــال

هــو : واختلــف يف املحــارب يف املدينــة فقــال ابــن القاســم:  قــال,املــسلمني ا أو أخــافًطريقــ
 إذا كــــانوا ,ال يكونــــون حمــــاربني يف القريــــة َســــحنون ولعبــــد امللــــك يف كتــــاب ابــــن ,حمــــارب

 إال أن يكونــوا مجاعــة يريــدون القريــة كلهــا ,الواحــد واملستــضعف خمتفــني ال يفــسدون إال
  . يفتتحون القرىناللصوص الذي كال مكابرين معلنني أهنم

ذلـــك ســـواء ومـــن علـــم بـــه بعـــد أن أخـــذ املتـــاع : وقـــال َســـحنونوخالفـــه : َّالـــشيخزاد 
 وإن علــم بــه قبــل ,ســارق ألن قتالــه حينئــذ ليــدفع عــن نفــسه:  فقــال حــني جميئــه,وخــرج بــه
 وعنـد عبـد امللـك لـيس , فهو حمـارب عنـد مالـك;فقاتل حتى أخذه  به وخرج,أخذ املتاع
  .بمحارب

حتـى   خيدعـها أو صـبيًوقتل الغيلة مـن املحاربـة أن يغتـال رجـال: َّاملوازيةعن  َّالشيخ
  . فهو حمارب;ا فيأخذ ما معهًيدخل موضع
  . وجهاد املحاربني جهاد:وفيها

  .جهادهم أفضل من جهاد الكفار: ابن شعبان
ْبــــن رشــــدوال َأصــــبغ يف رســــم يــــدير مالــــه مــــن نــــوازل ُ ْ جهــــاد املحــــاربني عنــــد مالــــك : َ

  .وأصحابه جهاد
  .اًمن أفضل اجلهاد وأعظمه أجر: قال أشهب عنه

  . من جهاد الرومَّ يف أعراب قطعوا الطريق جهادهم أحب إيل:وقال مالك
بـل قتالـه  ويف دعوى اللـص إىل التقـوى ق,َسحنونمن كتاب ابن  َّالشيخ ذكره :ُقلت

ُاملاجشونوابن  َسحنونعن رواية كتاب ابن  َّالشيخإن أمكن قوالن جلهادها مع    .معه ِ
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ا ًا أو أمـــرًإن طلـــب إســـالفه طعامـــ: َســـحنونعـــن روايـــة ابـــن  َّالـــشيخويف جهادهـــا مـــع 
ت أن يعطوه وال يقاتلوا;اًخفيف   . رأ

  . ولو قلًشيئاال أرى أن يعطوا : َسحنونعن  َّالشيخ

  ]ب احلرابة وحدهاباب يف موج[
  .)1(وحدها أحد األربعة القتل أو الصلب أو القطع من خالف أو النفي

 ;ن هــذا التخيــريأقــول مالــك وأصــحابه : َســحنونوكتــاب ابــن : َّاملوازيــةعــن  َّالــشيخ
ه أتــم مــصلحة,إنــام هــو عــىل االجتهــاد مــن اإلمــام  هــو  ولــيس عــىل, ومــشورة الفقهــاء بــام يــرا

ْبن وهب وا, أو التخيري رواية األكثرالرتتيبىل اإلمام اللخمي يف كونه ع  ,فعىل الرتتيب َ
رس احلكمًإن مل خيف ومل يأخذ ماال: قال   . وال قتل أخذ فيه بأ

 وإن أخـاف أو ,هو أن جيلد وينفى ويـسجن يف املوضـع الـذي نفـي إليـه: ابن القاسم
 وإن ً يأخــذ مــاال وكــذا إن طــال أمــره ونــصب ومل, أو مجعهــام خــري يف قتلــه وقطعــهًأخــذ مــاال

  . وال ختيري فيه, قتل;أمره وأخذ املال ومل يقتل طال زمانه وعال
ْبـــن وهـــبوعـــىل روايـــة ا وعظـــم فـــساده  إن نفـــى النـــاس يف كـــل موضـــع: قـــال مالـــك: َ
ه يف أحد األربعة,وأخذ أموال الناس   .ويستشري يف ذلك:  قال, فالسلطان يرى فيه رأ

 , لإلمـــام نفيـــه أو قطعـــه أو قتلـــه;ف فـــيمن أخـــذ بحـــرضة خروجـــه ومل خيـــ:وألشـــهب
ْبن وهبوهو نحو رواية ا  وهـذا مـا مل يقتـل فـإن قتـل تعـني ,أن القليل اجلرم وكثريه سـواء َ

  . مل خيتلف فيه قول مالك,قتله
  .خيري يف قتله ولو قتل: وقال أبو مصعب

 وال ,يقتــــل املحــــارب بالــــسيف أو الــــرمح ال بــــصفة تعــــذيب وال بحجــــارة: اللخمــــي
 وظـاهر القـرآن أن ,ا وتطلق يداهً ال منكوسًقائام  وإن صلبه صلبه,مكان مرتفعبرميه من 

                                     
 والتخيـــــري لإلمـــــام , واالجتهـــــاد يف ذلـــــك, القـــــرآن إىل العهـــــد يفأشـــــار) األربعـــــة: (قولـــــه: َّالرصـــــاع قـــــال )1(

ه أتم مصلحة  وهل ذلـك عـىل الرتتيـب أو التخيـري األكثـر عـىل , وليس فيه هوى,بمشورة العلامء بام يرا
  . وهو ظاهر واهللا أعلم, انظر الكالم عىل القطع والصلب;األول
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 واملـــذهب إضـــافته للقتـــل وملالـــك يف بعـــض املواضـــع ,الـــصلب حـــد قـــائم بنفـــسه كـــالنفي
  .يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى كظاهر القرآن: قال

  .ا بطعنًيصلب ثم يقتل مصلوب: ابن القاسم
  . فله ذلك إذا بلغ ذلك جرمه,لو صلبه ثم قتله و,يقتل ثم يصلب: وقال أشهب

   ; ولـــو قتلـــه إنـــسان يف احلـــبس, فـــامت يف احلـــبس مل يـــصلبه,لـــو حبـــسه ليـــصلبه: حممـــد
  .فلإلمام صلبه

ُاملاجـــــشونابـــــن  لـــــه: ِ    ويبقـــــى حتـــــى يفنـــــى عـــــىل اخلـــــشبة أو ,ال يمكـــــن أهلـــــه مـــــن إنزا
  .تأكله الكالب

َأصبغوقال  ْ   .ويصىل عليه ويدفن ,ال بأس أن خيىل أهله ينزلونه: َ
زل من ساعته: َسحنونوقال    . ودفع ألهله للصالة عليه ودفنه,إذا قتل وصلب أ

ــــضاوقــــال  إن رأى اإلمــــام أن يبقيــــه اليــــومني والثالثــــة ملــــا رأى مــــن تــــشديد أهــــل : ًأ
 ثـم إن رأى إعادتـه إىل , ولكن ينزله فيغـسله أهلـه ويكفـن ويـصىل عليـه, فذلك له;الفساد

  .اخلشبة أعاده
ْبــن رشــدا ِّمطــرف روى ,اختلــف يف النفــي: ُ ــه الــسجن :َُ :  وروى ابــن القاســم قــال,أ

  . يسجن فيه إىل أن تظهر توبته;هو أن ينفى من بلده إىل آخر أقله ما تقرص فيه الصالة
ُاملاجشونابن   فهـروهبم هـو النفـي ال أن ,هو أن يطلبهم اإلمام إلقامة احلد عليهم: ِ

  .واملغرية وابن دينار عن مالك وابنه ذكر:  اللخمي زاد,ينفى بعد أن يقدر عليه
ه يرضب:ُقلت   .ويطال سجنه  والذي نقل اللخمي أن ابن حبيب روى أ
ِّمطــرفلروايــة  َّالــشيخ وذكــر :ُقلــت  ويــسجن وإن طالــت:  قــال,ا أربعــةً فــاألقوال إذ,َُ

ــه  أل; وال يقبــل ذلــك بمجــرد الظــاهر,غالــب أمــره ســنوه حتــى تقــرر توبتــه بــام يعــرف مــن
 ولـــو , فـــال يعجـــل بإخراجـــه, فيظهـــر النـــسك لـــيخلص نفـــسه,كـــاملكره بكونـــه يف الـــسجن

  . ألن طوله أحد احلدود األربعة;علمت توبته حقيقة قبل طول أمده مل خيرج
ا وال ً ثـــم يطلـــب أبـــد, ثـــم يطلـــب فيختفـــي,هـــو أن ينفـــى مـــن قـــراره: ويف الزاهـــي قيـــل

  .نة وبه أقول وهو عمل أهل املدي,ينفى لبلد الرشك



 

 

274

274

  .اً فيكون خامس:ُقلت
 ,وعىل أحد قويل مالك أن النفي باملوضع الذي هو بـه; تـسجن املـرأة: قال اللخمي

ــــه خيــــرج عــــن بلــــده يــــسقط عــــنهن,أو تــــرضب ثــــم تــــسجن وأرى إن :  قــــال, وعــــىل قولــــه أ
أخــرج إىل بلــد آخــر وأســجن فيــه حتــى :  وقالــت, أو مجاعــة ال بــأس بحــاهلماوجــدت وليــ

ـــه أهـــون مـــن القطـــع والقتـــلتظهـــر تـــوبتي أن هلـــا نفـــي العبـــد وخيتلـــف يف :  قـــال, ذلـــك; أل
ة أرىض أن ينفـى وال يقطـع; أن يكـون ذلـك :  وأرى إن قال سيده,حسب ما تقدم يف املرأ

بت عوقب بة,له والصبي إن حارب ومل حيتلم وال أ   . ومل يقم عليه حد احلرا
 فيقـــام عليـــه ,خلفيـــفواملجنـــون يعاقـــب لينزجـــر إال أن يكـــون الـــذي بـــه األمـــر ا: قـــال

  .احلد والقطع
ْبن رشدا  وإن كـان , ثـم إن عـاد قطـع مـا بقـي, ورجله اليـرسى,هو قطع يده اليمنى: ُ

  .أشل اليد اليمنى أو مقطوعها يف قصاص أو جناية وشبهه
  . ورجله اليمنى,تقطع يده اليرسى: فقال ابن القاسم

  .رواألول أظه . ورجله اليرسى,يده اليرسى تقطع: وقال أشهب
 وإن مل ,واحــدة قطعــت  أو رجــل,إن مل يكــن لــه إال يــد واحــدة: عــن حممــد: اللخمــي

  . قطعت اليمنى فقط;يكن له إال يدان
 والتعيــــني لإلمــــام ال ملــــن ,قطعــــت اليــــرسى فقــــط−إال رجــــالن لــــه وعليــــه إن مل يكــــن 
  .قطعت يده أو فقئت عينه

 , بـل بقطعـه أو قتلـه;ومقتىض املذهب يف هذا أن اإلمام ال حيكـم بمجـرد نفيـه: ُقلت
  . إنام هو بمصلحة درء مفسدة ما صدر منه;وتقدم كون التخيري يف أحد األربعة

  . ويرضهبام إن شاء, ولغريمها وملن وقعت منه فلتة النفي:قال ابن احلاجب
  . تقدم ذكر اخلالف يف لزوم الرضب يف النفي:ُقلت

  . كام قال أشهب,رضبه قبل النفي استحسان: اللخمي
فــق لكــالم أشــهب: قولــه: د الــسالمابــن عبــ  خــالف قــول ابــن القاســم يف ,إن شــاء موا

َّدونةامل ه:َ   .البد من رضب من ينفى  أ
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بـة: يف الـرجم منهـا:ُقلت ا ً فيـسجنان مجيعـ, وال ينفـى الرجـل احلـر إال يف الزنـا أو حرا
  . واملحارب حتى تعرف توبته, يسجن الزاين سنة,يف املوضع الذي ينفيان إليه

  .فظاهره عدم الرضب :ُقلت
 ولكــن , ولــيس لإلمــام أن يعفــو عــن أحــد مــن املحــاربني:ويف كتــاب املحــاربني منهــا

  . فظاهره أو نصه ثبوت الرضب,جيتهد يف رضبه ونفيه
بتــــه إذا أداه اجتهــــاده إىل قتلــــه إذا ًقتلــــه وإن مل يقتــــل أحــــد ولــــو: ويف اجلــــالب ا يف حرا

  .حارب أو أفسد يف األرض
 , وابـن دينـار, وقالـه مالـك,وله أن يقتل أو يـصلب مـن مل يقتـل: يف الواضحة َّالشيخ

ُاملاجشونوابن    . قتله مل خيتلف فيه قول مالكتعني إن قتل : نقل اللخمي وتقدم,ِ
  .خيري يف قتله ولو قتل: وقال أبو مصعب

أحـــــدهم قتلـــــه والبـــــاقون عـــــون لـــــه  ويل  ولـــــو,ًإن كـــــانوا مجاعـــــة فقتلـــــوا رجـــــال: وفيهـــــا
 فقتلــــوا مــــن , وإن تــــابوا قبــــل أن يؤخــــذوا دفعــــوا إىل أوليــــاء القتيــــل,لهــــم قتلــــوا ك;فأخــــذوا
 كــان  ربيئــةط وقـد قتــل عمــر , وأخــذوا الديــة ممــن شــاءوا, وعفــوا عــن مــن شـاءوا,شـاءوا

ه ,ولـو كـانوا مائـة ألـف يقتلون:  زاد الباجي عن ابن القاسم,ناظورا للباقني  َّالـشيخ وعـزا
  .َّالعتبيةله يف 

 وأشـــهب إن ويل أحــــد املحـــاربني قتــــل , وابــــن القاســـم,الـــكملحمـــد عــــن م: البـــاجي
 وال عفـو فـيهم إلمـام , قتلوا أمجعـون; ومل يعاونه أحد من أصحابه,رجل ممن قطعوا عليه

  .وال لويل
 وقتـل مـن , فللويل قتل مجيعهم; ولو تابوا كلهم قبل القدرة عليهم:قال ابن القاسم

  . والعفو عن من شاء,شاء
ـه ,منهم إال من ويل القتـلال يقتل : وقال أشهب  أو أعـان عليـه وأمـسكه ملـن يعلـم أ

  .اً ويسجن عام, وجيلد كل واحد منهم مائة, وال يقتل اآلخرون,يريد قتله
بـــة يف : فيهـــا مـــع غريهـــا:وتوبـــة املحـــارب قبـــل القـــدرة عليـــه  تـــسقط عنـــه حكـــم احلرا

  :  اختلف يف صفة توبته عىل ثالثة أقوال,املقدمات
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  : حد وجهنيأهنا بأ: أحدها* 
  . وإن مل يأت اإلمام, أن يرتك ما هو عليه:أحدمها
  . هذا قول ابن القاسم,اً أن يلقي السالح ويأيت اإلمام طائع:والثاين

 وجيلس يف موضـعه حتـى , إنام تكون بأن يرتك ما هو عليه;أن توبته: القول الثاين* 
بة,لو علم اإلمام حاله ُملاجشونا هذا قول ابن , مل يقم عليه حد احلرا ِ.  

 وإن تــرك مــا هــو عليــه مل , إنــام تكــون بــاملجيء إىل اإلمــام;أن توبتــه: القــول الثالــث* 
  .إن أخذ قبل أن يأيت اإلمام يسقط ذلك عنه حكمها من اإلمام

َأصــبغ فـــروى ,إذا أقـــر اللــص: البــاجي ْ  وإن مل , اتبـــعاًإن قتــل أحـــد: عـــن ابــن القاســـم َ
  .لأحب أن يتبع وال يقت يكن قتل أحد فام

ويقتلـــــون  يتبــــع منهــــزمهم:  وعنـــــه,يتبعــــون ولـــــو بلغــــوا بــــرك الغــــامد: َســــحنونوقــــال 
عــن جــرحيهم فــإن مل   وأمــا التـذفيف, وليـست هــزيمتهم توبــة,مـدبرين ومقبلــني ومنهــزمني

  . وإال فهو أسري احلكم فيه لإلمام,عىل جرحيهم  وخيف كرهتم ذفف,هزيمتهم تستحق
زيـــةويف  وال :  قـــال,َســـحنونومل يـــره  ,هـــز عـــىل جـــرحيهمال جي: قـــال ابـــن القاســـم َّاملوا

 ألن املــرشك يقــر إذا أمــن عــىل ;جيــوز أن يــؤمن املحــارب إن ســأل األمــان بخــالف املــرشك
  . وال أمان له, وال جيوز تأمني املحارب عىل ذلك,حاله وبيده أموال املسلمني

 لــه يــتم:  قيــل, فــاختلف فيــه,وإن امتنــع املحــارب بنفــسه حتــى أعطــي األمــان :حممــد
َأصـبغ قاله ,ال:  وقيل,ذلك ْ  ;امتنـع يف حـصن أو مركـب أو فـر مـن أمنـه الـسلطان أو غـريه َ

ه حق هللا تعاىل   .أل
  :عنه التوبة عىل أربعة أقوال اختلف فيام تسقط: ويف املقدمات

بــة:األول تعــاىل  ويؤخــذ بــام ســوى ذلــك مــن حقــوق اهللا , ال تـسقط عنــه إال حــد احلرا
  .وحقوق الناس

بةيس: الثاين  ويتبع بحقوق الناس , وحقوق اهللا من سائر احلدود,قط عنه حد احلرا
  .من مال أو قتل واحلق لويل القتيل

بـة :الثالث إال أن  مـن األمـوال  ومـا أخـذ, وكـل حقـوق النـاس,يسقط عنـه حـق احلرا
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 , فيكـــون للـــويل أن يـــستقيد; أو يكـــون قـــد قتـــل,يوجـــد يشء مـــن ذلـــك قـــائم بنفـــسه مل يتلفـــه
  .لوليد بن مسلم عن مالكوهذه رواية ا
بــــع  إال أن ,مــــال أن التوبــــة تــــسقط عنــــه مجيــــع حــــق اهللا وحــــق النــــاس يف دم أو: والرا
  .من ذلك قائم بيده بعينه يوجد يشء
 وإن أخـذوا قبـل , فـذلك علـيهم ديـن; وهم عـدماء, ثم تابواً وإن أخذوا ماال:وفيها

 أخــــذت أمــــوال النــــاس مــــن  وهلــــم أمــــوال, قطعــــوا أو قتلــــوا;أن يتوبـــوا فــــأقيم علــــيهم احلــــد
  . وإن مل يكن هلم يومئذ أموال ومل يتبعوا بيشء مما أخذوا كالرسقة,أمواهلم

 ولـيس بـالبني إذا ,إذا قطـع أو نفـي مل يتبـع:  قال حممد: يف ترمجة صفة القطعاللخمي
 وإن , رضب وغـــرم الـــصداق; فـــأرى أن يتبـــع كـــالزاين إذا اغتـــصب امـــرأة,نفـــي ومل يقطـــع

  .منهمجرحوا مل يقتص 
  .وأما الغرم فكالسارق: وقول ابن احلاجب

بـــة إن أقـــيم عليـــه: َســـحنونوقـــال  قـــول   ظـــاهره أن; وإال ففـــي ذمتـــه يـــوهم,حـــد احلرا
  . وإال كيف باختصاره هذه العبارة,اًهر كونه وفاقظي ومع التأمل ,خالف َسحنون

  وقــد أخــذ كــل واحــد مــنهم حظــه مــن,إن تــاب أحــد املحــاربني: روى حممــد: َّالــشيخ
  . ضمن هذا التائب مجيع املال;املال

  .ال نرى عىل كل واحد إال ما أخذ: َعبد احلكموقال حممد بن : الباجي
ـــدهيم ألهـــل رفقـــة اختـــصوا بـــه: اللخمـــي  وأخـــذ كـــل ,إن اعـــرتف املحـــاربون بـــام يف أ

 فـإن فـضل ,فيـه  قسم بيـنهام عـىل حكـم الـرتايضًشيئا فإن تنازع اثنان ,منهم ما مل ينازع فيه
 , فإن تنازعه رجـالن أحـدمها مـن أهـل الرفقـة اخـتص بـه بعـد حلفـه,يشء وقفه اإلمام فيه

  .وإن ادعاه رجل من غريهم
 بعـــــد أن يـــــصفه : يريـــــد;يـــــدفع لـــــه بعـــــد االســـــتيناء وحلفـــــه وضـــــمنه إيـــــاه: قـــــال مالـــــك

  .كاللقطة
وإن ادعاه أجنبيـان حلفـا وقـسم : ومالك َسحنونويف دفعه له بحميل أو دونه قوال 

  .ومن نكل منهام اختص به احلالف ,بينهام
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  .فإن نكال مل يكن هلام فيه يشء: قال حممد
 فادعاها قوم ال بينة هلم دفعت إليهم بعـد , إذا أخذ املحاربون ومعهم أموال:وفيها

 دفعـت إلـيهم بعـد , فإن مل يأت من يدعيها بيشء,االستيناء يف استرباء ذلك من غري طول
امهنم بغري محيل   . ويشهد عليهم,مام إياها إن جاء لذلك طالب ويضمنهم اإل,أ

 شــهدوا بقتــل أو ً إن كــانوا عــدوال, وجتــوز عــىل املحــاربني شــهادة مــن حــاربوه:وفيهــا
  . وتقبل شهادة بعضهم لبعض, وال تقبل شهادة أحدهم يف نفسه,مال

 قتــل منــا كـــذا :لـــو قــال أهــل الرفقــة كلهــم عنـــد احلــاكم: عنــه َســحنونالبــن  اللخمــي
 والثيـاب , فأمـا األمحـال فلفـالن, ومن اجلوار كذا وكذا,ًمحالمنا كذا وكذا  وسلب ,وكذا
 وذكـــره عـــن , ويوجـــب ذلـــك املحاربـــة والقتـــل, فـــذلك جـــائز, واجلـــواري لفـــالن,لفـــالن

  .مالك وابن القاسم وأشهب
لنـا: َّاملوازيـةألشـهب يف : َّالشيخ ـدهيم هـو مـن أموا  كـان ;إن قـال اللـصوص فـيام يف أ

  .ا ال يملكون مثله حتى يقيم مدعوه البينةًثري ولو كان ك,هلم
 وهــــم عبيــــد أو نــــصارى أو أحــــرار غــــري ,إن شــــهد علــــيهم مــــن قطعــــوا علــــيهم: حممــــد

  أدهبـــــم اإلمــــــام;اســـــتفاض ذلـــــك مــــــن الـــــذكر وكثـــــرة القــــــول  ولكــــــن إن,عـــــدول مل يقبلـــــوا
: عنـه َسـحنون قـال عـن ابـن ,أدهبم ونفاهم: وقال: َسحنون ونقله الباجي عن ,وحبسهم

تر شــهادة نإ مل نــشهد قطعــه :  وقــالوا,املحــارب باســمه فــأتى مــن يــشهد أن هــذا فــالن تــوا
 قتـل هبـذه ; وأخـذ األمـوال, وقد استفاض عندنا قطعه وما شهر بـه مـن القتـل,الناس عىل

ت ويوطأ,الشهادة ـه عاينـه   وهذا أكثر من شاهدين عىل العيان أن رأ حتاج ملـن شـهد أ أ
  .ليقطع ويقتل
 وشــــهد عنــــد مــــن جيهــــل عينــــه أن ,مثلــــه يف املــــشهود بالعدالــــة باســــمه وتقــــدم :ُقلــــت

  .الشهادة عىل عينه توجب قبول قوله
 , وشهد عليهم قوم غري عدول,إذا حبس اإلمام املحاربني بشهادة واحد: اللخمي

مــن كــان  رآه  إذانــه وال يعــرف إال بعي, ومــنهم مــن اشــتهر اســمه بالفــساد,ومل يــأت غــريهم
  ويشهره حيـث يعلـم أن الغربـاء ينظـرون إليـه واملـسافرين إذا ويوقفه فليخرجه,رآه عرفه
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تره  فــأتى , مثــل أيب الوليــد وســليامن,باســمه ممــا ال يكــاد خيفــى بلــغ مــن شــهرة املحــارب تــوا

 قتلــه اإلمــام هبــذه ;مل نــشهد قطعــه للطريــق:  وقــالوا,مــن يــشهد أن هــذا أبــو الوليــد وســليامن
  .الشهادة

  . أدهبم السلطان وحبسهم; من الذكر فيهم وكثرتهإن استفاض ذلك: وقال حممد

  ]باب الشرب املوجب للحد[
ا ال لــرضورة وال ً رشب مــسلم مكلـف مــا يـسكر كثــريه خمتـار:الـرشب املوجــب احلـد

 روى النـسائي بـسنده , وإن حرمـت وال غـالط, غصةذي فال حد عىل مكره وال ,)1(عذر
                                     

  . رشب مسلم:: َّالشيخقول : َّالرصاع قال )1(
ا ً فلـو قـال لفظـ, ففـي ذلـك دور, مـع أن املحـدود الـرشب,اًكيف صـح جعـل الـرشب جنـس: )إن قلت(

  .غريه لكان أوىل
ا مـــا يقـــع لـــه ً وهـــذا كثـــري, وإنـــام املحـــدود الـــرشب املقيـــد,لعلـــه رأى أن الـــرشب املطلـــق معلـــوم: )قلـــت(

  . واهللا أعلم,ولغريه
  .اً ألن رشبه ال يوجب حد;أخرج به الكافر) مسلم: (قوله
  .أخرج به الصبي واملجنون) مكلف (:قوله
  . وإن رشب القليل منه حد له, فقليله حرام;أشار إىل أن الذي أسكر كثريه) ما يسكر كثريه: (قوله
  .أخرج به املكره) اًخمتار: (قوله
مـ, إذا مل جيد ماء,أخرج به صاحب الغصة) ال لرضورة: (قوله  ألن فيـه ارتكـاب ;اً وإن كـان ذلـك حرا

  .أخف الرضرين
  .أخرج به الغالط) وال عذر: (قوله

  .واجلاهل هل يعذر: )فإن قلت(
ْبن وهبا الً خالف, ال عذر له بجهل:قول مالك وأصحابه: )قلت( َ.  
ه حالل: )فإن قلت(   . ويدخل حتت العذر, هال حيد ويعذر;من تأول يف السكر أ
ــه ال عـذر لـه:عـن مالـك وأصـحابهَّواز نقـل ابـن املـ: )قلـت( ـه ومـال البـاج, أ  إذا كـان مـن أجــل ;ي إىل أ

ـــه يعـــذر  إىل أن طهنــــا َّالـــشيخ  ومـــال , وقـــد نقـــل القـــرايف عــــن مالـــك األقاويـــل املعلومـــة,االجتهـــاد أ
 ألن شــهرة اخلــالف ; وعــىل أن املــصيب واحــد, عــىل أن كــل جمتهــد مــصيب,املجتهـد واملقلــد لــه معــذور

ـــه لـــبن فـــرشبه  ومـــسألة الغـــالط يف اخلمـــر,شـــبهة  وهـــو ظـــاهر أصـــله مـــن غلـــط يف , ال حـــد عليـــه;ظـــن أ
= 
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تقــي  َّالــشيخ ذكــره ,)1(»ر كثــريهأهنــاكم عــن قليــل مــا أســك«:  قــالغعــن ســعد عــن النبــي 
 من حديث مجاعـة مـنهم جـابر , فقليله حرام;وزاد ما أسكر كثريه:  وقال,الدين يف إملامه

:  وقـال أبـو حـاتم, ويف األول داود بن بكري بن أيب الفـرات, وأخرجهام أبو داود,وعائشة
م ابـــن  وزعـــ, وأخـــرج الثـــاين ابـــن حبـــان يف صـــحيحه مـــن حـــديث أيب عـــثامن,لـــيس بـــاملتني

ه ال    .حاله عرفيالقطان أ
 وهـــو األظهـــر لعـــدم اعتبـــاره يف ,لوضـــوح الـــشبهة أو عـــدم تكليفـــه ;واملكـــره ال حيـــد

  . وال املضطر لإلساغة لوضوح الشبهة,الطالق ونحوه
  .ال يرشب املضطر اخلمر: قال مالك يف املخترص: َّالشيخقال 

ــه لــه أن  وخــاف عــىل,مــن غــص بطعــام:  يف النــوادر عــن ابــن حبيــبالبــاجي  نفــسه أ
َصـــبغَ وأل, وقالـــه أبـــو الفـــرج,جيـــوزه بـــاخلمر يـــرشب املـــضطر الـــدم وال : عـــن ابـــن القاســـم ْ
  .يرشب اخلمر

مــــن اضــــطر إىل رشب اخلمــــر ال يــــرشهبا ال : يف كتــــاب الــــصالة: وســــمع ابــــن القاســــم
 =                                     

  . واهللا سبحانه أعلم,أجنبية
ا مــــن غــــري ًقــــال ابــــن احلاجــــب املوجــــب رشب املــــسلم املكلــــف مــــا يــــسكر جنــــسه اختيــــار: )فــــإن قلــــت(

  . وليس فيه اعرتاض فألي يشء عدل عنه,َّالشيخ وهذا قريب مما ذكر ,رضورة وال عذر
فــق لــهَّالــشيخ قــول : )قلــت(  مــا : وقولــه, وأخــرص مكلــف كــذلك,اً لفظــ ومــسلم خمــالف لــه,رشب موا

  .يسكر جنسه
ــه يــؤدي معنــاه,)جنــسه( : وهــو أكثــر مــن قــول ابــن احلاجــب)كثــريه( :َّالــشيخقــول : )فــإن قلــت(  ; مــع أ

ــــه أخــــرج بــــه اإلســــكار بالفعــــل  بــــل مــــا أســــكر جنــــسه هــــو ; كــــام يقولــــه املخــــالف, وإنــــه لــــيس بــــرشط,أل
  .الرشط

ــه : )قلــت( مـــا أســكر كثـــريه فقليلـــه  «:غأتـــى بـــام يناســب احلـــديث يف قولــه مل يظهـــر قــوة العـــدول إال أ
  .:ا ما يقصدهًوهذا كثري» حرام
  .يف األحرف) اًاختيار: (مثل قوله) اًخمتار: (وقوله
  . واهللا سبحانه املوفق, وال عذر مثله,هذا أخرص من لفظ ابن احلاجب) ال لرضورة: (قوله

  . ريم كل رشاب أسكر كثريهباب حت,  يف األرشبة8/301:  أخرجه النسائي)1(
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  .اتزيده إال رش
ْبــــن رشــــدا ــــه لــــو كــــان لــــه يف رشهبــــا منفعــــة جــــاز لــــ: ُ  ,ه رشهبــــاتعليلــــه هبــــذا يــــدل عــــىل أ

 ,يف كتاب املولدات عىل أن هذا مذهب مالك هبذا التعليـل َعبد احلكمواستدل حممد بن 
 أن ذلـك ; ومل جيـد مـا يستـسيغها بـه إال بـاخلمر,واحتج بأن من غـص بلقمـة فخـيش املـوت

َأصبغ وظاهر قول ,جائز له ْ   . أن ذلك ال جيوز له:َ
   أخـــف مـــن التـــداوي ,بول أشـــهب يف كتـــاب اجلـــامع التـــداوي يف القرحـــة بـــالوســـمع
  .فيها باخلمر

ْبن رشدا ـه ,ا جاء يف اخلمر أهنا رجس من عمل الشيطانمل: ُ  ومل يأت يف البـول إال أ
ال يتعــــالج :  ويف زاهــــي ابــــن شــــعبان, وتقــــدم اخلــــالف يف ذلــــك يف كتــــاب الطهــــارة,نجــــس

 فقال ,مر وأما الدواء الذي فيه اخل,وال يداوى به دبر الدواب ,وإن غسل باملاءباملسكر 
ـــه ال جيـــوز لقولـــه ,تـــردد فيـــه علامؤنـــا: ابـــن العـــريب هنـــا ليـــست بـــدواء إ« :غ والـــصحيح أ
  .)1(»ولكنها داء

 ,ومن رشبـه ممـن ال يعلـم حتريمـه:  قال حممد:وللشيخ يف ترمجة صفة رضب احلدود
 وكــذا , فــال عــذر ألحــد هبــذا يف ســقوط احلــد;كــاألعمى الــذي دخــل اإلســالم وال يعــرف

ـــه حـــالل;املـــسكر مـــن غـــري العنـــبمـــن تـــأول يف  بـــن  إال ا, وهـــذا قـــول مالـــك وأصـــحابه, أ
ْوهــب ــه إن كــان مثــل البــدوي مل يقــرأ الكتــاب وال يعلمــه: أخــربين أبــو زيــد عنــه,َ  فــرشبه , أ

  . وفعله عمر, فال حيد ويعذر;وهو جيهل ذلك
  . فال يعذر جاهل يف يشء من احلدود,قد ظهر اإلسالم وفشا: قال مالك
ْبن وهبيعني ا: قال حممد   . وقد تقدم هذا يف الزنا,يف النوبية التي أعتقها حاطب َ
ــه حــالل: البــاجي  رواه حممــد , حــد ومل يعــذر;مــن تــأول يف املــسكر مــن غــري اخلمــر أ

                                     
يف ) 3873(رقـم : وأبـو داود, بـاب حتـريم التـداوي بـاخلمر, يف األرشبـة) 1984(رقم :  أخرجه مسلم)1(

هيــــة , يف الطــــب) 2047(رقــــم : والرتمــــذي, بــــاب يف األدويــــة املكروهــــة, الطــــب بــــاب مــــا جــــاء يف كرا
  .التداوي باملسكر
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 وأمــا مــن كــان مــن أهــل , ولعــل هــذا فــيمن لــيس مــن أهــل االجتهــاد,عــن مالــك وأصــحابه
 وقــــد جــــالس مالــــك ســــفيان ,هاالجتهــــاد والعلــــم فالــــصواب عــــدم حــــده إال أن يــــسكر منــــ

وال  ,ا فـام أقـام عـىل أحـد مـنهم حـد; وغريه من األئمة ممن كـان يبـيح رشب النبيـذ,الثوري
  .دعا إليه مع تظاهرهم برشبه ومناظرهتم فيه

 فــارقني مــامــا إنــه آخــر أمــا ورد علينــا مــرشقي مثــل ســفيان الثــوري : وقــد قــال مالــك
ه ,عىل أن ال يرشب النبيذ   .مل يفارقه قبل ذلك عليه وهذا يقتيض أ

 وهـو اجلـار عـىل أن كـل , واختاره اللخمـي يف غـري موضـع, ومقلد مبيحه مثله:ُقلت
 وقـــد أســـقط مالـــك , ألن شـــهرة اخلـــالف شـــبهة; وعـــىل أن املـــصيب واحـــد,جمتهـــد مـــصيب

 وتقـــدم أن , وحكـــاه عيـــاض يف اإلكـــامل عـــن بعـــض املتـــأخرين,لـــه أمـــةخللـــت احلـــد عمـــن 
ـــه متنـــاف وأجيـــب بمنعـــه,هادته ويقبـــل شـــ,ا حيـــدهًمالكـــ  ألن موجـــب ; وتعقبـــه بعـــضهم بأ

 وقد وجد والقدوم عىل مباح عند فاعله ال يوجب فسقه وسـقوط حـد مـن ,احلد الرشب
  . يف وطء أجنبية كذلك: كقوهلا مع غريها,ا واضحًا غلطًرشب مسكر

يـه  فـال حـد عل;ومل يشعر بسكره فسكر منـه من ظن النبيذ حالوة: كايف أيب عمر ويف
ه مخراا ظانً ومثله من رشب مباح,ا ال يتهمًإن كان مأمون   قالـه, ال حيد وتسقط عدالتـه; أ

  .عز الدين ابن عبد السالم

  ]باب فيما يثبت به احلد يف الشرب[
  .)1(الرسقةويثبت بالبينة واإلقرار كسائر احلقوق ورجوع املقر تقدم يف الزنا و

 الثقفي يف شعره برشب اخلمـر فـأراد عمـر اعرتف أبو حمجن: عن الواضحة: َّالشيخ
µ ¶ ¸ ¹ ﴿ : قـــــــال اهللا تعـــــــاىل يف الـــــــشعراء,صـــــــدق اهللا وكـــــــذبت: جلـــــــده فقـــــــال

º﴾ ]وعزله عن العمل, فلم حيده]226: الشعراء .  
                                     

ئحـــة ففيهـــا خـــالف,نـــة عـــىل الـــرشب فهـــي عاملـــةأمـــا البي) بالبينـــة: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(  , وأمـــا عـــىل الرا
  . فليس بصحيح;ا انفرد هباًن مالكإ : ومن قال,والصحيح العمل هبا



אא 

 

283

283

  ]باب صفة الشاهد بالرائحة[
 وهـو , قول عمر وعثامن وابـن مـسعود,احلد بالرائحة:  أبو عمر,)1(وبثبوت رائحته

  .هور أهل احلجاز ومج,قول مالك
ا انفـرد ً أن مالكـ: وطائفـة مـن أصـحاب أيب حنيفـة,وذكر ابن قتيبة يف كتـاب األرشبـة

ه ليس له يف ذلك سلف,باحلد بالرائحة   . وهذا جهل أو جتاهل ومكابرة, وأ
َّن القــصارقــال ابــ  إمــا يف حــال ,صــفة الــشاهدين بالرائحــة أن يكونــا ممــن خــربا رشهبــا: ُ

  ز وحدا ثم تابا حتى يكونا ممن يعرف اخلمر برحيها,سالمهامكفرمها أو رشباها يف إ
  .هذا معدوم: قال الباجي

 وقـد ,ولو مل تثبت إال بشهادة من هـذا صـفته لبطلـت الـشهادة هبـا يف األغلـب: وقيل
  .يكون ممن مل يرشهبا قط يعرف رائحتها بأن خيرب عنها املرة بعد املرة حتى يعرفها

ئحـــ:ُقلـــت ة بـــاخلرب بعـــد واحلـــق إدراكهـــا ملـــن مل يكـــن قـــط رشهبـــا  يف ثبـــوت العلـــم بالرا
قــة عــىل مــن اطلــع ,برؤيتــه مــن رشهبــا  ومــن يــرسقها مــن مكــان إىل مكــان وبرؤيتــه إياهــا مرا

  . وإدراك هذا عادة رضوري,عليه هبا
 فقــال ابــن حبيــب عــن ,وعــدد مــن يــشهد بــه إن كــان احلــاكم أمــر باالســتنكاه: البــاجي

َأصـــبغ ْ  وإن مل يـــأمرهم , فـــإن مل يكـــن إال واحـــد وجـــب احلـــد,نيـــستحب أن يـــأمر شـــاهدي: َ
  .اإلمام مل جيز أقل من اثنني

ْبـــن وهـــبوروى ا  وقـــول ,إن مل يكـــن مـــع احلكـــم إال واحـــد رفعـــه إىل مـــن هـــو فوقـــه: َ
َأصــبغ ْ ــه مــستنابه,عنــدي بنــاء عــىل أن احلــاكم حيكــم بعلمــه َ  وإن اختلــف فيــه , فــإذا أمــر فكأ

 فقــال , وقــال بعــضهم هــي رائحــة غــري مــسكر,سكرهــي رائحــة مــ: الــشهود فقــال بعــضهم
 وإن شــــك الــــشهود يف , إن اجتمــــع مــــنهم اثنــــان عــــىل أهنــــا رائحــــة مــــسكر حــــد:ابــــن حبيــــب

 سـمع ابـن , وإن كـان مـن أهـل العـدل خـيل سـبيله, فإن كـان مـن أهـل الـسفه نكـل,الرائحة
                                     

 أو مـــن مل يـــرشهبا برؤيـــة مـــن رشهبـــا ومـــن , ثـــم حـــد وتـــاب, أن يكـــون رشهبـــا;:يؤخـــذ منـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(
  . واهللا أعلم,اطلع عليه هبا ورؤيته إياها مراقة عىل من ,يسوقها من مكان إىل مكان
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  .َّاملوازيةو َّالعتبيةالقاسم يف 
الـسور التـي ال شـك يف معرفتـه هبـا مـن  ءةوخيتـرب بقـرا:  وللشيخ عن عبد احلـق:ُقلت

   وإن مل يقــــــرأ واخــــــتلط فقــــــد رشب , فــــــذلك مستحــــــسن عنــــــد اإلشــــــكال,الــــــسور القــــــصار
  .مسكرا وحيد
َأصبغوسمع  ْ ه رشب مخر: ابن القاسم َ ه رشب مسكر,اًإن شهد أحدمها أ ا ً وآخر أ

ــه قــاء مخــر,حــد فطــر مــن جــواز  واحلــد متعلــق بــام يقــع بــه ال, وقالــه عمــر,ا حــدً ولــو شــهد أ
  .الرشاب الفم إىل احللق
 يف املوطـــأ استـــشار عمـــر بـــن اخلطـــاب يف اخلمـــر يـــرشهبا الرجـــل :وقـــدر حـــده ثامنـــون

 وإذا هــــذى , وإذا ســــكر هــــذى, فإنــــه إذا رشب ســــكر,نــــرى أن نجلــــده ثامنــــني: فقــــال عــــيل
  .افرتى

 أيب زيــد ابــنَســامع  زاد يف ,وال حيــد الــسكران حتــى يــصحو: ويف كتــاب الــرسقة منهــا
  .ولو خاف أن يأتيه شفاعة تبطل حده: القاسم

 وهــــو , فــــإن أخطــــأ اإلمــــام فحــــده يف حــــال ســــكره,وكــــذا يف الزنــــا والفريــــة: اللخمــــي
هًا خفيفــً وإن كــان ســكر,طــافح مل جيــزه ا فأذهــب ذلــك عنــه بعــض ً وإن كــان طافحــ,ا أجــزأ

 إال أن يكـــون رضبـــه يف الفريـــة بـــرىض ,الـــرضب حـــسب مـــا رضب مـــن وقـــت ذهـــب عنـــه
  .ى عليه فيجزئهاملفرت

ُشـيوخ وقال عبد احلق عن بعـض :ُقلت إن جهـل اإلمـام وأقـام احلـد عـىل : القـرويني ُ
ه جيد ألم ذلك بعد صحوه: يريد;السكران قبل صحوه مىض ذلك وال يعاد   . أل

  .ا ولو يف بعضهًويتشطر بالرق مطلق: مع غريها: وفيها
ة والتعزيـر رضب واحــد  وصــفة الـرضب يف الزنــا والـرشب والفريــ:ويف الـرجم منهـا

 ومل حيــــد مالــــك ضــــم الــــضارب يــــده إىل ,رضب بــــني رضبــــني لــــيس بــــاملربح وال بــــاخلفيف
 وإنـــام ; وال رشاك وال درة ولكـــن الـــسوط, وال جيـــزئ الـــرضب يف احلـــدود بقـــضيب,جنبـــه

  . فإذا وقعت احلدود قرب السوط,كانت درة عمر لألدب
 ولكـــــن وســـــط مـــــن ,فال يتـــــوىل رضب احلـــــد قـــــوي وال ضـــــعي:  عـــــن حممـــــدالبـــــاجي
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  .الرجال
ــه خيتــار لــه العــدل ويــرضب عــىل الظهــر والكتفــني دون : قــال مالــك وكنــت أســمع أ
 وأليب زيـــد عـــن ابـــن ,لـــه يـــداه  وختـــىل, واملحـــدود قاعـــد ال يـــربط وال يمـــد,ســـائر األعـــضاء

وجيـرد الرجـل : َّالعتبيـة قـال يف ,إن رضب عىل ظهره بالدرة أجزأه وما هو بـالبني: القاسم
  .ويرتك للمرأة مايسرت جسدها وال يقيها الرضبللرضب 

َّدونــــة زاد يف امل:ُقلــــت  فأعجبــــه ,ا أن بعــــض األئمــــة أقعــــد امــــرأة يف قفــــةً وبلــــغ مالكــــ:َ
  .ذلك

ال بــأس هبــام :  يف املــرأة يكــون عليهــا ثوبــان يف احلــد قــال: أبــو زيــد ابــن القاســموســمع
  .وتنزع ما سوى ذلك

 أن يكــون رضب احلــدود بــني يــدي القــايض َّأحــب إيل: َعبــد احلكــمعــن ابــن  َّالــشيخ
  . وتقدم تأخري احلد حيث خياف عىل املحدود,لئال يتعدى فيها

ه مـــن خـــالف وال طـــواف إال : عـــن ابـــن حبيـــب َّالـــشيخ لـــيس عليـــه مـــع الـــرضب ســـوا
   واســــتحب مالــــك أن , فــــال بــــأس أن يطــــاف بــــه ويــــشهر,املــــدمن املعتــــاد املــــشهور بالفــــسق

  .يلزم السجن
بـذة حـالل مـا مل يـسكر, ونقيـع الزبيـب,عنـب وعـصري ال:وفيها  وال أحـد , ومجيـع األ

بذة قدر  وكنت أسمع أن املطبوخ إذا ذهـب ثلثـاه ,ا من توقيت وقت أو غليانًيف قيام األ
  . وال أرى ذلك ولكن إن طبخ حتى ال يسكر كثريه حل,مل يكره

 تـردد أهنى عـن رشب العـصري الـذي عـرص يف املعـارص التـي:  عن ابن حبيبالباجي
 وإن كـــان ســـاعة عـــرص ملـــا يبقـــى يف أســـفلها وخـــوف أن يكـــون بقايـــا تفلهـــا ,العـــصري فيهـــا

  . فيحرم كله, ألن قليل اخلمر خيالط كثري العصري أو اخلل;اختمر فيفسد العصري واخلل
 ولو خـالط ,ا فتنجسه اخلمرً ألن اخلمر ال يعود عصري; هذا يف العصري:قال الباجي

ه يستحيل خال;سهيسري اخلمر اخلل مل ينج   .اً طاهرً أل
ال يـستعمل ذلـك اخلـل حتـى يمـيض مـدة يقـدر فيهـا أن أجـزاء تلـك اخلمـر : وقد قـال

  .ختللت
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ا بـني الفقهـاء يف جـواز رشب العـصري إذا طـبخ وذهـب ثلثـاه ًال أعلم خالف: أبو عمر
  .وهو قول عمر يف ا املوطأ

 فأمـا املوضـع ,ل عـصريليس ذهاب الثلثني مـن كـل بلـد وال يف كـ:  عن حممدالباجي
ظر إىل السكر; وال أحد يف طبخه ثلثني,املعروف فال بأس به   . وإنام أ

  .ولو نقص تسعة أعشاره: قال أشهب
 وال حنطــة مــع , أو زهــو مــع رطــب, ال جيــوز أن ينبــذ متــر مــع زبيــب وال بــرس:وفيهــا

لتمــر هنــى أن ينبــذ البــرس وا«: غ ألن النبــي ; أو يشء مــن ذلــك مــع تــني أو عــسل,شــعري
  .)1(»اًا أو الزهو والتمر مجيعًمجيع

 اختلـــــف أصـــــحابنا يف ,ظـــــاهر النهـــــي التحـــــريم عبـــــد الوهـــــاب إذا مل يـــــسكر: البـــــاجي
  . عىل الكراهة قوم: وقال, قوم هو عىل التحريم: فقال,تأويل منع مالك منه

 هــل هــو واجــب يعاقــب ,اختلــف يف تــرك اجلمــع يف االنتبــاذ فــيام هنــي عنــه: اللخمــي
  .اًا موجعًإن تعمد ذلك أدب أدب: و قول حممد وه,فاعله

ْبـن رشـد وال, فـإن مل يـسكر جـاز رشبـه,من فعله أساء: وقال عبد الوهاب وغريه  يف ُ
  .أشهبَسامع احلدود من َسامع 

  . وهو ظاهر قول مالك يف املوطأ,النهي يف ذلك للتعبد ال لعلة: وقيل
  .طب بعضهاملذنب الذي قد أر  ال يعجبني أن ينبذ البرس:وفيها
  .املذنب كالبرس مع التمر: الباجي
  . فظاهره التحريم ال الكراهة:ُقلت

ْبـــن رشـــد ونقـــل ا,أشـــهبَســـامع  :ويف جـــواز خلـــط الزبيـــب والتمـــر للخـــل وكراهتـــه ُ 
هـــة النـــضوح مـــن اخلليطـــني لـــرأس املـــرأة روايتـــا ابـــن ,َعبـــد احلكـــمروايـــة ابـــن  عبـــد  ويف كرا

  .َاحلكم
                                     

, ًبــــاب مــــن رأى أن ال خيلــــط البــــرس والتمــــر إذا كــــان مــــسكرا,  يف األرشبــــة10/60: البخــــاري  أخرجــــه)1(
  .باب كراهية انتباذ التمر والزبيب, يف األرشبة) 1988(رقم : ومسلم
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ْبــن رشــدقــال ا  وال خــالف ,ملــن تأملــهَسامع  ومهــا قــائامن مــن هــذا الــأشــهبَســامع يف : ُ
ا إن نبــذ كــل واحــد ممــا ذكرنــا عــىل حــدة مل ينبــغ أن خيلطــا ًيف كراهتــه مــن حيــث كونــه طعامــ

  .عند الرشب ملا ورد من النهي عن ذلك
ال جيوز رشب اخلليطني ينبذان وخيلطان عند الرشب كانا : قال ابن حبيب: الباجي

  . هنى عنه مالك إال الفقاع, أو من جنسني,زبيبمن جنس واحد مثل عنب و
َأصـــبغالبـــن حبيـــب عـــن  ْ ـــه اســـتخف حتليتـــه بالعـــسل:َ  وهـــذا جيـــب , ورشبـــه بـــاللبن, أ

 ألن الفقـــاع مـــن القمـــح أو الـــشعري وكالمهـــا ;اً ألن كـــل واحـــد مـــنهام ممـــا ينبـــذ منفـــرد;منعـــه
رح فيــه عجــني أو  واختلــف قــول مالــك يف العــسل يطــ,اً والعــسل ينبــذ منفــرد,اًينبــذ منفــرد

  .َّال بأس به وهو أحب إيل: وقد قال:  فروى ابن القاسم كراهته وقال,جذبذة
ه ال ينبذ; جواز خلط النبيذ باملاء:وفيها   . أل
 بـل ;اً ال بأس بخلط اللبن بالعـسل فلـم يـره انتبـاذ:َّالعتبيةوالبن القاسم يف : الباجي

  .خلط مرشوبني كرشاب الورد والنيلوفر
ُشيوخ حكـــى اللخمـــي عـــن بعـــض الـــ:ابـــن زرقـــون  , منـــع خلـــط الـــرشابني للمـــريض:ُ

 , ومنـــع مالـــك يف املبـــسوط مـــن رشاب الفقـــاع,وحكـــى ابـــن يـــونس عـــن بعـــضهم إجازتـــه
ْبن وهبوأجازه ا   .َسحنونوأشهب و َ

  . إن خلط العسل بالنبيذ مل يصلح:وفيها
  . يريد نبيذ غري العسل:الصقيل

ْبـن رشـد وال,يه ال يلقـى التمـر يف نبيـذهوعل: ومحله اللخمي عىل نبيذ العسل قال  يف ُ
 دردي النبيـــذ الـــذي ال يـــسكر جـــائز جعلـــه يف نبيـــذ غـــريه :أشـــهبَســـامع رســـم احلـــدود مـــن 

   وإذا كــــان النبيــــذ مــــن متــــر مل جيــــز أن جيعــــل فيــــه دردي ,اًليــــشتد بــــه إذا كــــان أصــــلهام واحــــد
  .نبيذ زبيب
ذلــك مــن الفخــار وغــريه مــن  ري ويف وال يكــره غــ, ال ينتبــذ يف الــدباء واملزفــت:وفيهــا
  .ا أو غريها أو زقًكان فخار  وأكره كل ظرف مزفت,الظروف

 والتحليـل أحـب إيل ,كـره مالـك االنتبـاذ يف الـدباء واملزفـت: الباجي عن ابن حبيب
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 وهـــذا يف املزفـــت غـــري , فمـــن فعلـــه جـــاز رشب نبيـــذه مـــا مل يـــسكر,وبـــه أقـــول وعـــىل املنـــع
  .هب إباحته فيهاالزقاق وأما الزقاق فروى أش

 وروى أشـــهب إجـــازة نبيـــذ اجلـــر ,األظهـــر املنـــع يف املزفـــت كلـــه للنهـــي عنـــه: البـــاجي
ـه رخـص فيـه,وحيتمل أن يريد به العاري مـن الزفـت واحلنـتم  وروى , روى ابـن حبيـب أ

  .عبد الوهاب حتريمه
  . وهو كل ما كان من فخار أبيض أو أخرض;احلنتم اجلر: ن حبيباب
 وأمــا , وهــو يعجــل الــشدة;نــتم مــا طــيل مــن الفخــار املطــيل بالزجــاجإنــام احل: لبــاجيا

ـــه أرخـــص فيـــه ,الفخـــار الـــذي مل يطـــل فـــال حكمـــه حكـــم اجلـــر والنقـــري  روى ابـــن حبيـــب أ
ه كرهه   .وروى غريه أ

  .والنقري ما كان من عود: الصقيل عن ابن حبيب
ْبـــن وهـــ روى ابـــن القاســـم وا:يف ختليـــل اخلمـــر أربعـــة أقـــوال: بـــن زرقـــونا حتريمـــه  بَ
  . وكرهه ابن القاسم, وروى أشهب إباحته مجلة,مجلة

 وإن ختمــــرت مــــن غــــري قــــصد جــــاز ,ا مل جيــــزًإن كانــــت صــــنعت مخــــر: َســــحنونوقــــال 
  .ختليلها

 منهــا قــوالن مبنيــان عــىل القــول ;فعــىل األول يف أكلهــا إن خللــت ثالثــة أقــوال ملالــك
  .عىل أصله َسحنون وفرق , املنهي عنهيف فساد

 وأمــا ,عــصية غــري املوجبــة حــدا عقوبــة فاعلهــا إن رفــع لإلمــام يف قــذفهاوموجــب امل
  . وإن بلغ اإلمام,النكال والتعزير فيجوز فيه العفو والشفاعة

 وانتهــى إىل اإلمــام إن كــان مــن , فــيمن جيــب عليــه التعزيــر والنكــال:وقــد قــال مالــك
 عــــرف بــــاألذى  وإن, وإنــــام هـــي طــــامرة منــــه جتـــاىف عنــــه الـــسلطان;أهـــل العفــــاف واملـــروءة

  .رضب النكال
 وأما املعلـن فأهـل ,إنام ينبغي أن يشفع ويسرت من تكون منه الزلة: عن حممد َّالشيخ

  .ألن يرفع ويزجر
قـدم :  قـال,من له جار سوء يظهر ما ال ينبغي يف اإلسالم هل أدل عليه: قيل ملالك
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ا يف ًلليل فرأى نـار باط مشى عمر : وله عن ابن حبيب, فإن مل ينته فدل عليه,إليه واهنه
يــا أعــداء اهللا أمكــن :  وقــال, فــاقتحم علــيهم, فــإذا بقــوم يــرشبون وشــيخ,بيــت فــأتى إليهــا

 واهللا , تعـــديت ودخلـــت بغـــري إذن,اًمـــا نحـــن بـــأعظم منـــك ذنبـــ: َّالـــشيخ فقـــال ,اهللا مـــنكم
ذروا :  فاحتـــشم عمـــر وقـــال,]27: النـــور[  اآليـــة﴾ È Ç Æ Å Ä﴿: يقـــول

  .هذه هبذه
 فــــذلك خيتلــــف أن يقــــال لــــذي الفــــضل ,يــــا كلــــب: ن قــــال لرجــــلمــــ: وســــمع أشــــهب

  .واهليئة والرشف يف اإلسالم أو قاله لدينء
ْبن رشدا  عوقب القائل عقوبة خفيفة هيان به وال يبلـغ ,ا من ذوي اهليئةًإن كانا مع: ُ

 وإن كانــا مــن غــري ذوي اهليئــة عوقــب القائــل أشــد مــن عقوبــة األول يبلــغ بــه ,بــه الــسجن
 عوقـــب , وإن كـــان القائـــل مـــن ذوي اهليئـــة واملقـــول لـــه مـــن غـــري ذوي اهليئـــة,فيهـــا الـــسجن

 وإن كان القائل من غري ذوي اهليئة واملقول لـه ,بالتوبيخ وال يبلغ به اإلهانة وال السجن
  . عوقب بالرضب,من ذوي اهليئة

  .ا ونحوهاًيا سارق رضب مخسة عرش سوط: من قال لرجل: وسمع عيسى
ْبــــن رشــــدا  , وإنــــام هــــو اجتهــــاد;ذا لــــيس لــــه أصــــل مــــن الكتــــاب والــــسنةحتديــــده هبــــ: ُ

  .وخيتلف باختالف حال املقول والقائل حسبام تقدم
 أهنـم كـانوا يعـاقبون الرجـل عـىل :قـال األسـتاذ أبـو بكـر يف أخبـار اخللفـاء: ابن شاس

 عـــىل اً ومـــنهم مـــن يقـــام واقفـــ, ومـــنهم مـــن حيـــبس, مـــنهم مـــن يـــرضب,قـــدره وقـــدر جنايتـــه
  . ومنهم من حيل إزاره, ومنهم من تنزع عاممته, املحافلقدميه يف تلك
ُقلـــــت ـــــواع التعزيـــــر:ُ   ا عـــــن ً رضب القفـــــا جمـــــرد; وممـــــا جـــــرى بـــــه عمـــــل القـــــضاة مـــــن أ

  .ساتره باألكف
ويف صــــحة الزيــــادة عــــىل احلــــد باجتهــــاد اإلمــــام لعظــــم جــــرم اجلــــاين ومنعهــــا قــــوالن 

ِّمطـــــرفايـــــة  ورو,يف ترمجـــــة رضب احلـــــدود َّالـــــشيخ وغـــــريه لنقـــــل ,للمـــــشهور مـــــن أخـــــذ : َُ
ن  أرى أن يــــزاد يف عقوبتــــه فيبلــــغ ; وقــــد آذى النــــاس برمــــي أو ســــيف,ا يف األســــواقًســــكرا

 وروى ,ال يــزاد عــىل احلــد:  ونقــل غــريه,رضبــه مــع احلــد نحــو اخلمــسني واملائــة واملــائتني
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  . ال جيلد أحد فوق عرشة أسواط إال يف حد من حدود اهللا:مسلم بسنده
ـــه جييـــز يف العقوبـــات فـــوق احلـــدود;ذهب مالـــكهـــذا خـــالف مـــ: املـــازري  ألن ; أل

 وتــأول أصــحابنا ,ا أكثــر مــن احلــدً ورضب صــبيع,عمــر رضب مــن نقــش عــىل خامتــه مائــة
ه كان يكفي اجلاين منهم هذا القدر;غاحلديث عىل قرصه عىل زمنه    . أل

 واختلــف , بظــاهر هــذا احلــديث أخــذ أشــهب يف بعــض الروايــات عنــه:قــال عيــاض
 وعـن مالـك يف التهمـة , فاملـشهور عنـه وعـنهم مـا تقـدم,ك وأصـحابه يف ذلـكمـذهب مالـ

َأصـــبغ ومـــال إليــــه ,ا ال يبلــــغ بـــه احلــــدًواخلمـــر والفاحــــشة مخـــسة وســــبعون ســـوط ْ  ونحــــوه ,َ
  .اًال يبلغ رضب السلطان يف األدب يف احلد أبد:  قال,ملحمد بن مسلمة

                  فـــــإن زاد ,ســـــواط يف مـــــؤدب الـــــصبيان ال يـــــرضب أكثـــــر مـــــن ثالثـــــة أ:وقـــــال أشـــــهب
  .اقتص منه

ـــه رسقـــه:ويف آخـــر رسقتهـــا  ً مل أحلفـــه لـــه إال أن يكـــون مـــتهام, مـــن ادعـــى عـــىل رجـــل أ
 فـإن كـان مـن أهـل الفـضل , وإال مل يعرض له, فإنه حيلف وهيدد ويسجن,يوصف بذلك

  . أدب الذي ادعى ذلك;وممن ال يشار إليه هبذا
ـــه يـــؤدب مطلقـــ:ُقلـــت  إنـــام ; ويف النـــوادر, وإن مل يكـــن عـــىل وجـــه املـــشامتة,اً ظـــاهره أ

                  إذا كــــــان عــــــىل وجــــــه املــــــشامتة أمــــــا دعــــــوى ,يــــــؤدب املــــــدعى عليــــــه غــــــري املــــــتهم بالــــــرسقة
  .الظالمة فال

  .واألب يؤدب ابنه الصغري دون الكبري ومعلمه بإذنه: ابن شاس
ُقلــت  أو مــن هـــو يف ,أليب الـــصبي ويف حجهــا لــيس ,اً ألن تــرك تأديبـــه يكــسبه فـــساد:ُ

 وللـــسيد تأديــــب ,حجـــره أن حيجـــه وينفــــق عليـــه مــــن مالـــه إال أن خيـــاف مــــن ضـــيعته بعــــده
ه صالح له;رقيقه   . أل

ــ: يف عتقهــا األول قــال مالــك  جيــوز لــه منــع ,اًومــن حلــف بحريــة أمــة ليــرضبنها رضب
ا ال ًبــ وللحــالف بــالعتق ليــرضبن عبــده أن يــرضبه إال رض,مــن البيــع والــوطء حتــى يفعــل

  . تدميتها عليه لغو: ولذا قيل, وللزوج تأديب زوجته يف منعها حقه,يباح مثله
  . مل جيز تعزيرها;لو كانت املرأة ال ترتك النشوز إال برضب خموف: ابن شاس
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 مــــا اومعلــــم الكتــــاب أوالــــصنعة إن رضب صــــبي: قــــال مالــــك: يف املجموعــــة َّالــــشيخ
ه من األدب فامت   .جاوز به األدب ضمن ما أصابه فال يضمن وإن ;يعلم أ

 خطـأ فعـىل عاقلتـه مثـل , ومـا بلـغ مـن خطـأ اإلمـام ثلـث الديـة: يف الـرسقة منهـا:ُقلت
  . وأبى مالك أن جييبنا يف خطأ اإلمام بيشء,الطبيب واملعلم واخلاتن

ْبن رشدوال َأصبغَسامع  يف رسم املجالس من ُ ْ  دية مـن هلـك عـن :يف كتاب الديات َ
 وهـو ظـاهر قـول , يف مالـه: فقيـل, وإن غـر مـن نفـسه,اًعىل عاقلته اتفاقـفعل الطبيب خطأ 

 عـىل : وقيـل,ابن القاسم من كتاب الـسلطانَسامع مالك يف رسم كتب عليه ذكر حق من 
َأصبغ وظاهر قول , وهو قول عيسى بن دينار هناك,العاقلة ْ   .هنا َ

عـــني عبـــده أو  فـــيمن فقـــأ :َسحنون وكتـــب لـــ,مـــن اجلنايـــات َســـحنونَســـامع ويف آخـــر 
تــه فيقــوالن  ,بــل أدبــتهام فأخطــأت:  وقــال الــسيد والــزوج,ًعمــدافعــل ذلــك بنــا : عــني امرأ

  . ألن العداء قد ظهر;القول قول العبد واملرأة: قال
ــــت الطبيـــب إذا قطــــع فجــــاوز,تــــه ومل وقــــد أذن لــــه يف األدب لعبـــده وامرأ:ُقلـــت   أرأ

ـــه ابتـــدو ,وادعـــى عليـــه العمـــد  والـــزوج والـــسيد مل ,أه بـــام جيـــوز لـــهالطبيـــب قـــد ظهـــر فعلـــه أ
  .يظهر لنا منهام غري العداء

ـــه ال يشء عــــىل الــــسيد: ثـــم قــــال  , وال عــــىل الـــزوج حتــــى يظهــــر العــــداء,اكتــــب إليــــه أ
  .والقول قوهلام

ْبــن رشــدا  ,اً مــا جتــاوز فيــه الطبيــب حممــول عــىل اخلطــأ حتــى يعلــم خــالف ذلــك اتفاقــ:ُ
ــه , اخلطــأواألظهــر يف الــسيد محــل أمــره يف عبــده عــىل  فــال يعتــق عليــه بــذلك إال أن يعلــم أ

 وأرى يف الـزوج أن ال حيمـل أمـره عـىل , ويبـاع عليـه إن دعـا إىل ذلـك العبـد,قصد التمثيـل
 وجيعـل يف ذلـك كـشبه العمـد , وال عـىل العمـد فيقـتص منـه هلـا, فيلـزم ذلـك العاقلـة,اخلطأ

 وإن طلبــت املــرأة أن ,الــه وتكــون فيــه الديــة عــىل اجلــاين يف م,الــذي يــسقط فيــه القــصاص
 ومـىض هـذا يف , طلقـت عليـه طلقـة بائنـة;يفرق بينه وبينها وزعمت أهنـا ختافـه عـىل نفـسها

  .حييى من كتاب العتقَسامع رسم يشرتي الدور من 
ُشــــــــيوخواختلــــــــف متــــــــأخرو : وقــــــــال عيــــــــاض يف أول كتــــــــاب اجلراحــــــــات: ُقلــــــــت نا ُ
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دلــسيني فــيام كــان عــىل وجــه األدب أو فعــل مــا يبــا ح لــه ممــن جيــوز لــه ذلــك عــىل الوجــه األ
 , والــــــزوج, واألب, واملــــــؤدب, وضــــــارب احلــــــد, وحيــــــث أبــــــيح كاحلــــــاكم,الــــــذي أبــــــيح

 أو عـــىل شــــبه ? هــــل هـــو عــــىل حكـــم اخلطــــأ? والطبيــــب هـــل يــــدخلها االخـــتالف,واخلـــاتن
  . وإىل هذا التخريج ذهب الباجي?العمد

 فهـي كمـسألة اللعـب ,اً ومل يتعمـد غلطـ, إن كان إنام فعل من ذلك ما جيوز لـه:وقيل
  . وإليه ذهب شيخنا القايض أبو الوليد,يدخلها ما فيها من اخلالف

 أو يقطع عرقـه , أو حيجمه,وإن أمره عبد أن خيتنه:  قال مالك يف املجموعة:َّالشيخ
ــه عبــد أو مل , فهــو ضــامن مــا أصــاب العبــد يف ذلــك إن فعلــه بغــري إذن ســيده;ففعــل  علــم أ
  .يعلم

 فوصـــل إىل أرض جـــاره ,ا أو مـــاءً ومـــن أرســـل يف أرضـــه نـــار: منهـــاويف حـــريم البئـــر
 فتحاملــت النــار , فــإن كانــت أرض جــاره بعيــدة يــؤمن أن يــصل ذلــك إليهــا,فأفــسد زرعــه

 فهــو ضــامن ; وإن مل يــؤمن وصــول ذلــك لقرهبــا, فــال يشء عليــه;بــريح أو غــريه فأحرقــت
  . وما قتلت النار من نفس فعىل عاقلة مرسلها,وكذا املاء
ْبــن رشــدشــبه هبــا او ا يف قــدر ً يف رجــل طــبخ ســكر:حممــد بــن خالــد ابــن القاســمَســامع  ُ

 ال علــم للطــابخ بــه ففــارت ً وكــان صــبي خلــف القــصب نــائام,ســرتها عــن النــاس بقــصب
  . ال يشء عليه;ب الصبي ما خرج منها فأصا,القدر بام فيها

  .من ال جيوز له و,وما قتلت النار ينظر فيه عىل من جيوز له: َسحنونالصقيل عن 
  . وثبوهتا عىل عاقلة الثاين,يريد سقوط الدية عن العاقلة األول: ُقلت
 فـــأحرقتهم ,ولـــو كـــانوا ملـــا خـــافوا عـــىل زروعهـــم قـــاموا لردهـــا: وقـــال أشـــهب: قـــال

  . وال عىل غريها,فديتهم هدر ال عىل عاقلة
وا النـار  فتعـد,ا يف حـائط رجـلًسئل ابن كنانة عمـن أشـعل نـار: قال ابن عبد السالم

عليه غرم ما أشـعل :  فقال,غري ذلك احلائط فتحرقه من زرع أو حائط أو مسكن أوغريه
  . فال غرم عليه فيه; فأما ما عدت النار فيه فأحرقته,فيه من ذلك
 ويــرد بــأن عــدم ضــامنه يف ,فقــد يؤخــذ مــن هــذا اجلــواب خــالف يف هــذا األصــل: قــال
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 إنـام ; والـضامن يف مـسألة الكتـاب,تعدي بالعـداءيقصده امل  إنام هو فيام مل;مسألة ابن كنانة
 وال يلــزم مــن عــدم ضــامن ,هــو فــيمن قــصده بالتعــدي حيــث أوقــد النــار حــني هبــت الــريح

 وجـواب ابـن كنانـة هـو مقتـىض ,املتعدي فـيام مل يقـصده بالتعـدي عـدم ضـامنه فـيام قـصد بـه
  . خالف مقتىض نقل أيب حفص عن املذهب,نقل اللخمي عن املذهب

َّدونـــةأن يف كتـــاب الـــدور مـــن املوذلـــك   وإن اشـــرتط رب الـــدار عـــىل مكرتهيـــا أن ال :َ
  . ضمن;ا خلبزه فاحرتقت الدارً فأوقد املكرتي فيها نار,اًيوقد فيها نار

 إذا كـان الوقيـد , ضـمن الـدار املكـرتاة فقـط,إن احرتقـت هـي وغريهـا: قال اللخمي
 ألن املتعدى عليه هو من ; ذلك مقال لو أذن رب الدار فيه مل يكن ملن يليه يف,عىل صفة

  . وإن كان عىل صفة يكون جلاره منعه ضمن مجيع ما أحرق,حقه
ُشـــــيوخقـــــال بعـــــض : وقـــــال عبـــــد احلـــــق نـــــه فهـــــو :نا القـــــروينيُ  إن احرتقـــــت دور جريا

 وإن كــان ممــا جيــوز لــه لــوال الــرشط الــذي رشط , ألن ســبب هــذا فعــل ال جيــوز لــه;ضــامن
ه يضمن ما سقط فيها من سـارق وغـريهً فيمن حيفر بئر: كقوله,عليه  ;ا يف داره للسارق أ

  .ألن فعله مما ال جيوز له
 وهــــذا األصــــل مبــــاين ألصــــل مــــسألة حــــريم البئــــر ,ومثلــــه نقــــل أبــــو حفــــص العطــــار

  .فتأمله
به عىل رأس إنسان مل يضمنه: ابن شاس   . وكذا الظلة والعسكر,ومن سقط ميزا

رجل يف طريق املسلمني مـن ميـزاب أو ظلـة  وما أرشع ال, هو قوهلا مع غريها:ُقلت
 ممـا جيـوز لـه يف داره أو ًشـيئا أو حفـر ,ا للـامء أو للـريح يف داره أو أرضـهًأو حفر بئر أو رسب

 فــال غــرم عليــه مــا ;ا حيفــره إىل جانــب حائطــهًأو مرحاضــ ,ا للمطــرًيف طريــق املــسلمني بئــر
  .عطب يف ذلك كله

  . ثم عطب به أحد فربه ضامن,هواحلائط املخوف إذا شهد عىل رب: وفيها
  .وإن مل يشهدوا عليه مل يضمن: وفيها
  . فأحرى يف غري املائل,فإذا مل يضمن يف املائل لعدم اإلشهاد: ُقلت

 ,إن بلــغ مــا ال جيــوز لربــه تركــه لــشدة ميلــه والتغريــر بــه: الــصقيل ملحمــد عــن أشــهب
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م إليـه الـسلطان يف هـدم  وكـذا لـو تقـد, وإن مل يـشهد عليـه,فهو متعـد ضـامن ملـا أصـيب بـه
 فلــيس بــالزم , وأمــا هنــي النــاس وإشــهادهم, فهــو ضــامن,حـائط عــىل حــسن النظــر للرعيــة

ــه ينظــر إىل رب احلــائط: وحكــي عــن بعــض فقهائنــا القــرويني,لــه كــر مــا قيــل مــن , أ  فــإن أ
 وإن أقــر بــأن حائطــه خميــف فهــانه ينفــع اإلشــهاد ,غــرر احلــائط فهــانه حيتــاج إىل التقــدم إليــه

  .يه دون احلكمعل
 وجـــب ,وأمـــا إن مـــال فـــإن مل يتداركـــه مـــع اإلمكـــان واإلنـــذار واإلشـــهاد: ابـــن شـــاس

 ًوإن بنــاه مــائال:  وقولــه, وهــو صــواب جــار عــىل القواعــد,اًالــضامن فجعــل اإلمكــان رشطــ
 وما صنعه يف طريق املسلمني مما ال جيوز له من حفر بئر أو ,ا وواضح لقوهلاًضمن مطلق

  . ضمن ما أصيب;رباط دابة ونحوه
 , والكلــب العقــور, واجلمــل الــصؤول, يف الثــور العقــور:وســمع عيــسى ابــن القاســم

 ومــا عقــر , وتقــدم إليــه,أو يشء مــن العجــامء إذا عــرف بالعــداء عــىل النــاس أمــر ربــه بذبحــه
 ومل يـشهد , بعـد التقـدم إليـهً ولـو قتـل رجـال, ولو بلغ الديـة,بعد التقدم إليه ضمنه يف ماله

  . حلف ورثة امليت مع شاهدهم واستحقوا الدية;إال شاهد واحدعىل قتله 
ْبن رشدا  ولو كان التقـدم إليـه بـاجلريان : يريد;إن عدا بعد التقدم إليه ضمن:  قوله:ُ

َّدونة وهو مثل ما يف امل,دون السلطان ـه ال :عبد امللك يف كتاب السلطانَسامع خالف  َ  أ
  . ومل يشهد عليه, يضمن وإن مل يتقدم إليه وقيل,يضمن إال أن يتقدم إليه بالسلطان

 وهــــذا ,ا جيــــب عليــــه هدمــــه فرتكــــهً يف احلــــائط إذا بلــــغ مبلغــــ:َســــحنونقالــــه أشــــهب و
 وإن اختــذه حيــث ال جيــوز لــه , إنــام هــو إذا اختــذه يف موضــع جيــوز لــه اختــاذه فيــه;االخــتالف

  . وإن مل يتقدم إليه, فال اختالف يف ضامنه ملا أصاب;اختاذه
ـــــه ال ضــــامن عــــىل رهبـــــا ; واجلمــــل الــــصؤول,هب يف الكلــــب العقـــــورومــــذهب أشــــ  أ

  . فهو قول رابع, وإن تقدم إليه,بحال
 أن ذلـــك عـــىل :زونـــانَســـامع  خـــالف , ال يكـــون عـــىل العاقلـــة مـــن ذلـــك يشء:وقولـــه

  .العاقلة إن بلغ الثلث
ه ال يكون عىل العاقلـة مـن , يستحق ذلك باليمني مع الشاهد صحيح:وقوله  عىل أ
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  . وال حيلف عىل قياس قوله مع قول املعقور, يشءذلك
  . ويف فهمه نظر,كذا وجدته يف نسختني من البيان: ُقلت
َأصـــبغوحكـــى ابـــن مـــزين عـــن : قـــال ْ كـــر روايـــة عيـــسى , ال يثبـــت إال بـــشاهدين:َ  وأ

ْبـــن وهـــب وعـــىل قيـــاس قـــول ا,هــذه  يـــستحق ذلــك بـــام يـــستحق بـــه دم اخلطـــأ مـــن القـــسامة :َ
  .وغري ذلك

ـــه إن قتـــل رجـــل اجلمـــل الـــصؤول بعـــد التقـــدم إىل ربـــه :ن ابـــن القاســـمولعيـــسى عـــ  أ
ــه أراده وصــال عليــه  مــع يمينــه بغــري : يريــد; ويقبــل قولــه يف ذلــك, فــال غــرم عليــه;وذكــر أ

  .بينة إذا كان بموضع ليس حيرضه الناس
 يف اجلمـــل إذا صـــال عـــىل الرجـــل فخافـــه عـــىل نفـــسه :الـــصقيل يف كتـــاب حممـــد وغـــريه

ه صال عليه فال ;فقتله   . وإن مل تقم له بينة ضمن,يشء عليه إن قامت له بينة أ
ــه دون تقـــدم, مـــسألة عيــسى بعـــد التقــدم:ُقلــت ال :  قــال ابـــن العـــريب, وظـــاهر هـــذه أ

 فإن أدى إىل القتـل فـذلك إال أن , وإنام ينبغي أن يقصد الدفع;يقصد املصول عليه القتل
ــــه ال ينــــدفع إال بالقتــــل  ولــــو قــــدر املــــصول عليــــه عــــىل ,قتلــــه ابتــــداء فجــــائز قــــصد ;يعلــــم أ
  . فإن مل يقدر فله دفعه بام يقدر, مل جيز له الدفع باجلراح;اهلروب من غري رضر يلحقه

ْبن رشدقلت كقول ا   .إذا تعارض رضران ارتكب أخفهام:  وغريهُ
  .ولو عض يده فسل يده ضمن أسنانه عىل األصح: قال ابن احلاجب

ه املشهور عرب غري واحد عىل ال:ُقلت   .ضامن أ
 وهـو كـل مـن , وهـذا أصـل خمتلـف فيـه يف املـذهب,يف ضامنه قوالن: وقال ابن بشري

 ويف , ففــي رفــع اإلذن الــضامن قــوالن,أذن لــه إذن خــاص يف فعــل ففعلــه فــأدى إىل إتــالف
 فعــض أحــدمها صــاحبه فــانتزع يــده مــن فيــه ,ًصــحيح مــسلم أن يعــىل بــن منيــة قاتــل رجــال

عض أحدكم كام يعض الفحل:  فقالغ إىل النبي  فاختصام,فنزع ثنيته   .)1( ال دية له,أ
 , إذا جبـــــذ يـــــده فـــــسقطت أســـــنان العـــــاض,اختلـــــف يف املعـــــضوض: قـــــال املـــــازري

                                     
  . سبق خترجيه)1(
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ه ضامن   .فاملشهور عندنا أ
  .ال ضامن عليه: وقال بعض أصحابنا

ُشــيوخقــال بعــض املحققــني مــن  ــه يمكــن ;إنــام ضــمنه مــن ضــمنه مــن أصــحابنا: ناُ  أل
  . ومحلوا احلديث عىل ذلك,الرفق حتى ال تنقلع أسنان العاضالنزع ب

ومن هذا املعنى لو رمـى إنـسان :  قال, وذكر ابن بشري قولني ال بقيد املشهور:ُقلت
 فــاختلف فيــه أصــحابنا فــأكثرهم عــىل إثبــات الــضامن ,مــن ينظــر إليــه يف بيتــه فأصــاب عينــه

 فحذفتـه بحـصاة ففقـأت ,غـري إذنلو أن امـرأ اطلـع عليـك ب«: غوأقلهم عىل نفيه لقولـه 
  .)1(» مل يكن عليك جناح;عينه

 فقـىض رسـول ; فأفـسدت فيـه, دخلت ناقة للـرباء بـن عـازب حـائط رجـل:يف املوطأ
 وأن ما أفسدت املوايش بالليل ضـامنه عـىل , أن عىل أهل احلوائط حفظها بالنهارغاهللا 
  .)2(أهلها

جــاز وطائفــة مــن أهــل ا لعــراق  وتلقــاه أهــل احل,هــو مــن مراســيل الثقــات: أبــو عمــر
  .بالقبول

 , فـال ضـامن عـىل أرباهبــا,مـا أصـابت املاشـية بالنهــار: قـال مالـك والــشافعي: البـاجي
  .وما أصابته بالليل ضمنوه

 مــــن أصــــحابنا بقــــول الليــــث وعطــــاء يــــضمنون مــــا : وقــــال حييــــى بــــن حييــــى:أبــــو عمــــر
  .أفسدت بالليل والنهار

  .ا عليه أو غري حمظرًوسمع أشهب سواء كان حمظر: الباجي
  .ومجيع األشياء يف ذلك سواء: َّدنيةقال عيسى عن ابن القاسم يف امل

                                     
: ومـسلم, قؤوا عينه فال دية لهباب من اطلع يف بيت قوم فف,  يف الديات12/216:  أخرجه البخاري)1(

  .باب حتريم النظر يف بيت غريه, يف اآلداب) 2158(رقم 
وأبــو داود , ًبـاب القـضاء يف الـضواري واحلريـسة مرسـال,  يف األقـضية748 و2/747:  أخرجـه مالـك)2(

  .باب املوايش تفسد زرع قوم, يف األقضية) 3570(و) 3569(رقم : ًموصوال
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 وإن ,ا عـــن أربـــاب املاشـــية إذا أطلقـــت دون راعًإنـــام يـــسقط الـــضامن هنـــار: أبـــو عمـــر
  . فهو كالقائد والراكب;كان معها راع فلم يمنعها ويقدر عىل دفعها

  :املواضع عندي عىل ثالثة أرضب: الباجي
  . فهو الذي تقدم ذكره, تتداخل فيه املزارع واملراعي:رضب
 هذا ال جيـوز إرسـال املـوايش , تنفرد املزارع واحلوائط ليس بمكان مرسح:ورضب

  . فعىل أرباهبا,اً أو هنارًفيه وما أفسدت فيه ليال
َأصـــبغوقـــد قـــال  ْ لـــيس ألهـــل املـــوايش أن خيرجوهـــا إىل قـــرى الـــزرع بغـــري : َّدنيـــةيف امل َ

 فـــام نـــد منهـــا إىل , فـــإذا بلغـــوا املراعـــي رسحوهـــا,وعلـــيهم أن يـــذودوها عـــن الـــزرع ,ذائـــد
  . فعىل أصحاب الزرع واجلنات دفعه,الزرع واجلنات
 فأحــدث فيــه رجــل ,اً وهنــارً جــرت عــادة النــاس بإرســال مواشــيهم فيــه لــيال:ورضب

 وإن ,اً أو هنـارًلـيال  فـال ضـامن عـىل أهـل املـوايش فيـه;ا من غـري إذن اإلمـام يف اإلحيـاءًزرع
 ,ا ملكــان الــدوابً فحفــر رب الــزرع حولــه حفــري,كانــت الــدواب تكثــر يف الــزرع فتفــسده

  .فوقع بعضها فيه فامت
َأصـــبغفـــروى  ْ  وانظـــر مـــا , ولـــو مل ينـــذرهم, ال يشء علـــيهم:عـــن مالـــك وابـــن القاســـم َ

  .الفرق بينه وبني من حيفر للسارق زبية فيقع فيها
َأصبغَسامع  هو :ُقلت ْ   . كتاب األقضيةيف َ

ْبــن رشــدا ــه إنــام فعــل مــا جيــوز لــه أن يفعلــه يف أرضــه حتــصينً;وهــذا كــام قــال: ُ ا عــىل  أل
َّدونــة عــىل قولــه يف امل, ولــو فعــل ذلــك إلتالفهــا ضــمنها,زرعــه ال إلتــالف دواب النــاس َ: 

 ووقعـــت املـــسألة األوىل يف رســـم األقـــضية , ليتلـــف فيـــه الـــسارقًشـــيئافـــيمن يـــصنع بـــداره 
  .أشهبَسامع نم يف البن غا

ْبــن رشــدقــال ا وإنــام يــسقط الــضامن عــىل رب املــوايش إذا أخرجهــا عــن مجلــة الــزرع : ُ
 فأفـسد ,منها يشء ورجع إىل الزرع واحلـوائط  فرشد,واحلوائط بذائد يذودها إىل مرعاها

أو  ٍ ولــــو أمهلهــــا بــــني الــــزرع واحلــــوائط دون راع أو بــــراع فــــضيع,دون تــــضييع وال تفــــريط
ه املضيع ال رب املاشية إذ ليس عليه أكثر مما ضيع;امن أعني الراعي فهو ض,فرط   . أل
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   وإن كانــت أكثــر مــن قيمــة املاشــية رواه , والواجــب يف ضــامنه قيمتــه: وغــريهالبــاجي
  .ابن القاسم
ْبـن رشـد ومثله سـمع ا:ُقلت  ولـيس لـه أن يـسلم املاشـية يف قيمـة مـا أفـسدت : يريـد;ُ

ــه مكلــف واملاشــية ليــست هــي اجلانيــة إذ ,بــد هــو اجلــاين ألن الع;بخــالف العبــد اجلــاين  أل
  . وإنام اجلاين رهبا,ليست بمخاطبة

إنام عـىل رهبـا األقـل مـن قيمتهـا أو قيمـة مـا : قال حييى بن حييى: وقال أبو عمر: ُقلت
  . وأظنه قاسه عىل العبد اجلاين,أفسدت
ْبن رشدا ل بيعـه عـىل الرجـاء  ففيه قيمته لو كان حيـ,وإن أفسدت الزرع وهو صغري: ُ

 وإن ,فيــــه إن كــــان ال يرجــــى عــــوده هليئتــــه  وال اخــــتالف,عيــــسىَســــامع  قالــــه يف ,واخلــــوف
ِّمطرف فحكى ابن حبيب عن ,رجي عوده إليها ى به أن , أن القيمة تكون فيه:َُ  وال يستأ

  .ينبت كام صنع يف الصغري
ى لقولـــه َســـحنونوعـــىل قـــول  ها ال لصـــ فـــيمن قطـــع شـــجرة رجـــل مـــن فـــوق أ:يـــستأ

 وإن , فـال يشء عـىل القـاطع;ال  فإن عادت هليئتها أو,يقىض عليه الساعة وتنتظر الشجرة
  . غرم ما نقص وال يرجع عليه بأجر سقي وال عالج;عادت ومل تتم عىل حاهلا األول

ِّمطرفقال   وإن مل ,القيمـة لـرب الـزرعمـضت فإن عاد الـزرع هليئتـه بعـد احلكـم إن : َُ
 ثــم عــاد ,بعــد االســتيناء  فــيمن ذهــب عقلــه يقــىض لــه بــه:قــول أشــهب وهــو اآليت عــىل ,تــرد

ه حكم مىض;إليه عقله   . أ
تـــرد القيمـــة وهـــو اآليت عـــىل قوهلـــا يف الـــذي يعـــود إليـــه بـــرصه بعـــد أن قـــيض لـــه : وقيـــل

ه يردها   .بالدية أ
ِّمطــرفقــال   ومل يكــن عــىل , ســقطت قيمتــه;لــو تــأخر احلكــم حتــى عــاد الــزرع هليئتــه: َُ
 فتكــون عليــه قيمتــه ; األدب إال أن يكــون مــا أفــسد مــن ذلــك يرعــى وينتفــع بــهاملفــسد إال

   كـــان ذلـــك بعـــد احلكـــم , ال عـــىل الرجـــاء واخلـــوف نبـــت أو مل ينبـــتا عـــىل مـــا ينتفـــع بـــهًنـــاجز
  .أو بعده

ْبن رشدالباجي وا  فهـو هـدر قالـه ;فقطعت رجلـه ً نائامً ولو خرجت فوطئت رجال:ُ
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  .عيسى عن ابن القاسم
  .أشهبَسامع و يف وه: ُقلت

إن اسـتهمل :  وفـرس;ا فال ضامنًوما أتلفته البهائم من الزرع هنار: قال ابن احلاجب
  .بغري حافظ
  .كذا هو يف غري نسخة إن استهمل باإلثبات: ُقلت

 ال حــافظ لــه ً بــام إذا كــان الــزرع مهمــال: أي وفــرس قــول مالــك:قــال ابــن عبــد الــسالم
  .باملتفق عليه وليس هذا التفسري ,كاحلائط وشبهه

 إنــام يــسقط الــضامن إذا أطلقــت دون راع إىل :هــو معنــى قــول أيب عمــر املتقــدم: ُقلــت
 : إن اســتهمل حممــول عــىل املعنــى يف تــذكري الــضمري أي: وقــول ابــن احلاجــب,آخــر كالمــه

  .استهمل املفسد
إن مل يـستهمل   وفـرس:ونقل ابن هارون لفظ ابن احلاجب عىل نفي االسـتهامل فقـال

  .افظبغري ح
هذا حممول عىل أن أهـل املاشـية ال هيملـون :  قال حممد بن حارث:ونقل ابن شاس

  . وإن أمهلوها فهم ضامنون,اًا وراعيً وعىل أهنم جيعلون معها حافظ,مواشيهم بالنهار
ا إال للامشــــية ال ً وكالمهــــا مل جيعــــل راجعــــ,وهــــذا عكــــس مــــا تقــــدم أليب عمــــر: ُقلــــت

  .للحوائط فاعلمه
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  ]تقكتاب الع[
رفـــع ملـــك حقيقـــي ال بـــسباء عـــن آدمـــي حـــي فـــداء ملـــسلم مـــن حـــريب حقيقـــي : العتـــق

  .)1( وبقوله عن آدمي حي رفعه عنه بموته,سباه أو ممن صار له منه
                                     

ـه كـذلك عرفـ;هنـا عـن شـيخهَّالـشيخ  وذكـر ,رفع ملك العتـق لغـة معنـاه ظـاهر: (قوله: َّالرصاع قال )1( ا ً أ
 بـــام تقـــدم :َّالـــشيخ ورده , واســـتغنى عـــن تعريفـــه املـــصنف لـــشهرته عنـــد العامـــة واخلاصـــة,ولـــذا مل حيـــده

 ; ال مـن حيـث إدراك حقيقتهـا, يـرد بـأن ذلـك مـن حيـث وجودهـا: فقـال, وهـو حـق ال شـك فيـه,اًمرار
ـصف, مل جيـب بـيشء? ما حقيقة العتق:ن املدرسني لو قيل لهبل كثري م  , علـم مـا قلنـاه; ومـن تأمـل وأ

  .واهللا سبحانه أعلم بمن اهتدى
ــه قــال;ومــا ذكــر تلميــذه هنــا مــن ســؤال وجــواب ال يــرد العلــم بوجــود يشء يــستلزم : )فــإن قلــت(: أل

 ; ال معرفتــه بحقيقتــه, معرفتــهإنــام يــستلزم مطلــق: قلــت : فيــصح مــا قالــه ابــن عبــد الــسالم قــال;معرفتــه
ــه مــن كبــار تالمذتــه, فإنــه مل يظهــر فيــه كبــري ســؤال وال جــواب,فتأمــل هــذا  وهــو ســيدي الفقيــه , مــع أ

  . والرفع هو إزالة أمر متقرر ثبوته,)إلخ... رفع: ( بقوله:ا عرفهً وملا كان نظري,:األيب
  . كرفع احلكم بالنسخ,أخرج به رفع غري امللك) ملك: (قوله

  . أو هو غريه, هو امللك املتقدم تعريفه;امللك املذكور هنا: )إن قلتف(
  . بقوله حقيقي,هو امللك املذكور حده ووصفه: )قلت(

ا حقيقـة ً مل يكـن مالكـ; وأشار إىل أن املستحق من يده بحرية, وأخرجت به استحقاق عبد بحرية:قال
  . وهو ظاهر,اا وباطنًًظاهر
 ليخــرج بــه فــداء املــسلم مــن حــريب ; بغــري ســباء ال بــسباء: مقــدر أيعطــف عــىل) ال بــسباء حمــرم: (قولــه
  . وكذلك ملن صار له من حريب,سباه
 ال يقـال بـأن حـده غـري :األيب املـذكورَّالـشيخ  قـال هنـا تلميـذه ,)رفـع( :متعلق بقوله) عن آدمي: (قوله

 ; وهـذا حـسن,مللـك بـاق ألن ا; ألن هذه إنام هي نقل ملك ال رفعـه;مانع لصدقه عىل بيع العبد وهبته
 مـن الثـاين ال ; والبيع ومـا شـاهبه, ونقله يقتيض وجوده يف حمل غري حمله,ألن رفع اليشء يستلزم ذهابه

  . واهللا أعلم,من األول
 ألن ;)اآلدمــي( :ةَّ وال يعــرتض عــىل الــشيخ بلفظــ,خيــرج بــه مــن ارتفــع امللــك عنــه بــاملوت) حــي: (قولـه

 فيصدق عىل الـذكر , ألهنم ردوا ذلك بأن املراد به اجلنس;د السالمأصلها يف الذكر كام تقدم البن عب
ثى   .واأل

  . فإن دار احلرب ال ملك هلا,رمحه ال بسباء حمرم إلخ ألي يشء زادهَّالشيخ قول : )فإن قلت(
= 
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املؤلـف عـن تعريـف حقيقتـه لـشهرهتا عنـد العامـة  واسـتغنى: وقول ابن عبـد الـسالم
 بــل كثــري مــن ;يقتهــا ال مــن حيــث إدراك حق,يــرد بــأن ذلــك مــن حيــث وجودهــا. واخلاصــة

ـصف أدرك مـا قلنـاه,ما حقيقة العتق? مل جيب بيشء: املدرسني لو قيل له  , ومن تأمل وأ
  .واهللا أعلم بمن اهتدى

:  قـــالغ روى مــسلم عـــن أيب هريــرة عـــن النبــي النـــدب;: وحكمــه مــن حيـــث ذاتــه
حتى الفرج «: زاد البخاري» ًمن أعتق رقبة مؤمنة; أعتق اهللا بكل إرب إربا منه من النار«

  .)1(»بالفرج
اإليـامن بـاهللا : يا رسـول اهللا أي األعـامل أفـضل? قـال: قلت«: ورويا عن أيب ذر قال

  .واجلهاد فيي سبيله
فسها عند أهلها:  أي الرقاب أفضل? قال:ُقلت   .)2(»ا وأكثرها ثمنً,أ

ـــ ـــًا كـــافرا أفـــضل ويف كـــون األكثـــر ثمنً ـــاأو األقـــل ثمنً ن  نقـــال اللخمـــي روايـــة ابـــا مؤمنً
َأصبغحببيب وقول  ْ   .وصوبه َ

 =                                     
  .خيرج ذلك) حقيقي: (وقوله

ــــه , ولعــــل الـــسؤال أقــــوى,ملــــا كـــان هلــــا شـــبهة فيهــــا ملـــك: )قلـــت( اس وابــــن  وقــــول ابـــن شــــ:قـــال ثـــم أ
  . وله أركان, وقبله شارحاه,احلاجب

 ال أركانه املحمولـة كـاحليوان والنـاطق ,األول املعتق يقتيض أن املعتق جزء كاللحم والعظم لإلنسان
 ألن شـيخه قـال ; ومل يـذكر هـذا التأويـل هنـا هنـاك, وهـذا تقـدم لـه نظـريه يف النكـاح والطـالق,لإلنسان
  . فهذا يمنع اجلواب عنه بام ذكر هنا, األجزاء احلسية استغنى املصنف عن احلد بذكر:هناك

 وقــد , والــضمري يعــود عــىل املحــدود)ولــه أركــان( : ملــا حــد البيــع قــال بعــد ذلــك:َّالــشيخ): فــإن قلــت(
  . وهذا يقويه,قدمنا البحث معه يف ذلك

  . حيث بحث مع ابن احلاجب هبذا,تقدم التنبيه عليه واجلواب عنه يف الطالق: )قلت(
  ) 1509(رقــم : ومــسلم, بــاب مــا جــاء يف العتــق وفــضله,  يف العتــق104 و5/103: خرجــه البخــاري أ)1(

  .يف العتق
بــاب , يف اإليــامن) 84(رقــم : ومــسلم, بــاب أي الرقــاب أفــضل,  يف العتــق5/105:  أخرجــه البخــاري)2(

  . بيان كون اإليامن باهللا تعاىل أفضل األعامل
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 )املعتـــق:  األول,ولـــه أركـــان(:  وابـــن احلاجـــب وقبولـــه شـــارحاه,وقـــول ابـــن شـــاس
 ولـــيس كـــذلك إال أن يريـــدوا أركانـــه احلـــسية املتوقـــف ,يقتـــيض أن املعتـــق جـــزء مـــن العتـــق

 ال أركانه املحمولة عليه كـاحليوان , كاللحم والعظم والدم لإلنسان, عليهااًوجوده حس
  .اطق لإلنسانوالن

  ]باب املعتق[
 فيخـرج مـن أحـاط دينـه ,)1(اًوعليه فهو كل من ال حجر عليه يف متعلـق أعتقـه طائعـ

 إال السفيه يف أم ولـده يف املـديان , وذات الزوج فيها حجره فيه عليها,بام أعتق أو ببعضه
: املعتــق(:  وقــول ابــن احلاجــب,عتقــه أم ولــده جــائز; ألهنــا ممــا لــيس لــه فيــه إال املتعــة: منهــا

  .رد عتق السفيه أم ولده:  مفهومه)كل من ال حجر عليه
 , وللــسيد رد عتقهــا,ال جيــوز عتــق املكاتــب والعبـد بغــري إذن ســيده: ويف الـوالء منهــا

  . وإن مل يعلم حتى عتقا مىض ذلك, ومل يلزمهام إن أعتقا,فإن رده بطل
غــرتقهم وال مــال لــه ومــن بتــل عتــق عبيــده يف صــحته وعليــه ديــن ي: ويف عتقهــا األول

بيــــــع مــــــن مجــــــيعهم مقــــــدار الــــــدين − وإن كــــــان دينــــــه ال يغــــــرتقهم ,مل جيــــــز عتقــــــه−ســــــواهم 
  . وعتق ما بقي,باحلصص ال بالقرعة

 فـإن فعـل أو ,ومن رد غرماؤه عتقه; فليس له وال لغرمائه بينهم دون اإلمـام: وفيها
ــرس ,فعلــوا  ولــو أعتــق يف عــرسه فلــم , ونفــذ العتــق,رد البيــع− ثــم رفــع إىل اإلمــام بعــد أن أ

رس   .مل يرد عتقه− ثم إن أعرس بعد ذلك قبل يوم القيام عليه ,نفذ عتقه−يقم عليه حتى أ
لعيـب العتـق; فريجـع  إن كان البيع منهم باحلصص ال يفـضل للعتـق يشء: اللخمي

                                     
  .اًر عليه يف متعلق عتقه طائع كل من ال حج:قال: َّالرصاع قال )1(

 وال خيــرج , وذات الــزوج فــيام حجــر فيــه عليهــا, فيخــرج مــن أحــاط الــدين باملــه بــام أعتـق أو بعــضه:قـال
 انظــره واهللا ,إلــخ...  وجيــب بالنــذر, وكــذلك قولــه, وكــالم ابــن احلاجــب معــرتض,الــسفيه يف أم الولــد

 انظــره ,ض عليــه شــارحه وجيــب بالنــذر إلــخ وقــد اعــرت, واإلتيــان بكــل يــأيت مــا فيــه بعــد,ســبحانه أعلــم
  . واهللا سبحانه املوفق,فإنه فيه فوائد
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 فقــــال , ثــــم قــــاموا, وإن أمــــسك الغرمــــاء عــــن القيــــام بعــــد العتــــق,للقرعــــة فــــيام يبــــاع للــــدين
:  وقالوا, وهو بالبلد,إن قاموا بعد الثالث السنني واألربع: َعبد احلكم عن ابن :الباجي

 ويف أكثـــر مـــن أربـــع , حتـــى تقـــوم بينـــة أهنـــم علمـــواً ولـــو كـــانوا رجـــاال,مل نعلـــم; فـــذلك هلـــم
  .سنني ال يقبل منهم
  . وجازت شهادته,أستحسن إن طال حتى وارث األحرار: وروى حممد

رثـــة,شـــتهر باحلريـــة إن ايريـــد: قـــال ابـــن القاســـم  وقبـــول , وتثبـــت لـــه أحكامهـــا باملوا
  . ومل يمنع ذلك الغرماء; فهو حممول عىل الرضا بعتقه,الشهادة

َأصبغوقال  ْ رس فيه: َ  ولو تيقن ببينـة قاطعـة ,إنام ذلك يف التطاول الذي لعل السيد أ
 ولــو ,اً ولــو ولــد لــه ســبعون ولــد, وعــدم علمهــم رد عتقــه,اتــصال عدمــه مــع غيبــة الغرمــاء

كـــره ملـــا اعتقـــدت  أن الـــدين ال ;قـــال الغـــريم يف ثـــالث ســـنني أو أربـــع علمـــت بعتقـــه ومل أ
  .ينفذ عتقه: َعبد احلكم فقال ابن ,حييط بامله
َصبغَوأل ْبن وهبعن ا ْ   .ال يرد لدين هذا الغريم ويرد لغريه ويدخل معه هذا: َ

َأصبغوقال  ْ   . ولو كان وحده, يرد هلذا الغريم:َ
ْبـــن وهـــبقـــول ا: ُقلـــت ـــرس قبـــل بيعـــه ,بعيـــد أو مـــستحيل َ  ولـــو رد اإلمـــام عتقـــه ثـــم أ

  .عن ابن القاسم َسحنون رواه ,عتق
ولـــيس رد الـــسلطان بـــرد حتـــى يبـــاع مـــا مل يقـــسم املـــال بـــني : وأشـــهب عـــن ملـــك قـــال

  .اًالغرماء أو مل يفت ذلك وكان قريب
 ,رد للعتـــقال أعـــرف هـــذه الروايـــة والـــذي عنـــدي أن رد الـــسلطان : وقـــال ابـــن نـــافع

  .ًوإن مل يبع يف الدين فال يعتق بعد ذلك وإن أفاد ماال
ـرس بقـرب رد احلـاكم أعتقـوا وإن طـال الزمـان : ويف خمتـرص الوقـار: ابن زرقون إن أ

  .اًكانوا رقيق
زيـــةويف  ـــرس بعـــد بيـــع اإلمـــام قبـــل قـــسم الـــثمن رد البيـــع: َّاملوا  وإن قـــسم الـــثمن ,إن أ

  .وطال مل يرد
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ـام اخليـار ,ء قسم الـثمن أو مل يقـسم إذا نفـذ البيـعسوا: َسحنونقال  مل يـرد − ومتـت أ
  .البيع

 ,وعىل ررواية ابن القاسم يـرد الـسلطان عتـق الرقيـق; فلـيس للـسيد الـوطء: الباجي
 وإن أفــاد أقــل مــن ذلــك; فــإن العتــق يف كلمــة , فــإن أفــاد مثــل دينــه عتقــوا,ولــه اســتخدامهم

 وأعتق من بقـي ,بيع اآلخر− بعد واحد اًم واحد وإن أعتقه,بيع منهم ملا بقي باحلصص
  . قاله القاسم,كمن أعتق وله وفاء لبعض دينه

 ومـن بـت عتـق عبـده أو حنـث بـذلك ,ٌبالعتق عدة إن شاء رجع فيهـاَّوصية ال: وفيها
 ولــو وعــده بــالعتق أو نــذر عتقــه مل يقــض عليــه بــذلك وأمــر ,عتــق عليــه بالقــضاء−يف يمــني 
  .بعتقه

 ا وإن كــان معينـًــ, مل جيــربا فــإن مل يكـــن معينًــ, عــيل عتـــق عبــد; لزمــهمــن قــال: اللخمــي
  .ال جيرب: فقال مالك

 وإن مـات ,أفعـل; تـرك:  وإن قـال,قيض عليه−ال أيف : إن قال: وألشهب عند حممد
  .مل يعتق يف ثلث وال غريه−قبل أن يفعل 

هاًمن جعل شيئ: َّاملوازيةوالبن القاسم يف   فعـىل هـذا , جيرب للمساكني ومل يعينهم; أ
  .جيرب يف العتق وإن مل يعينه

ــ:  ثالثهــا,ففــي القــضاء عــىل نــاذر عتــق بــه: ُقلــت ; لتخــريج اللخمــي عــىل اإن كــان معينً
  . وقول أشهب املتقدم, وقول مالك,قول ابن القاسم يف النذر للمساكني

 مـــــشكل; ) وال يقـــــىض إال بالبينـــــة واحلنـــــث,وجيـــــب بالنـــــذر(: وقـــــول ابـــــن احلاجـــــب
   النــــاظر يف كالمــــه جــــربه مــــع يــــرس العبــــارة عــــن حقيقــــة املــــذهب يف ذلــــك كــــام فوجــــب عــــىل

  .تقدم
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  ]باب املعتق[
 ,اً أو مقـدرً حمـصال,ي رق مملوك ملعتقه حني تعلق العتـق بمكـان ملكـهذكل  :املعتق

  .)1(مل يزاحم ملكه إياه حق لغريه قبل عتقه ال معه
                                     

  .)كل ذي رق: (قوله: َّالرصاع قال )1(
 ; وقـد علـم مـا للمناطقـة يف ذلـك, يف تعريفـه)كـل( : اإلتيـان بلفـظطكيف صح للشيخ : )فإن قلت(

ن احلـد يـصدق عـىل املحـدود  وأل, وال يـدخل فيهـا عمـوم,ألن التعريف إنام هو للامهيـة مـن حيـث هـي
  . وال يصدق املحدود بصفة العموم,اًوجوب

 أمـا حـده : يف قولـه, بـام أجيـب بـه عـن ابـن احلاجـب يف مبـادئ اللغـة:هنـاَّالـشيخ وال جياب عن : )قلت(
  .فكل لفظ وضع ملعنى

حه ثى)ًكال( ذكر :قال بعض رشا ق إىل  معتـ, مشرتكا فيـه أم ال, إشارة إىل عدم االختصاص بذكر أو أ
 وقــد , وقــد أجيــب عــن ابــن احلاجــب بأجوبــة ال تــأيت هنــا,أجــل أو مكاتــب إىل غــري ذلــك مــن ذي الــرق
 وأن القــــضية , وزعــــم أن ذلــــك لــــيس مــــن القــــضية املنحرفــــة,وقــــع لألبــــيل هنــــا تقييــــد عــــىل هــــذا املحــــل

  . فانظره,املنحرفة خاصة بالتصديق
  .يعم من فيه شائبة رق) رق: (قوله
  .)مملوك ملعتقه: (قوله
َّدونة  لقول امل:قال ـت حـر مـن مـايل مل يعتـق عليـه:من قال لعبـدَ ـا أبيعـه منـك وإنـام : وإن قـال سـيده, أ  أ

  . الطالق ال بد فيه من حمل: كام يقال, ألن حمل العتق ال بد فيه من ملك;قال ذلك
 : فقـال هـو, تتـزوج فالنـة: إذا قيـل لرجـل,هل جيري يف ذلك مـا قيـل يف املـسألة املـشهورة: )فإن قلت(

 هل يعمل عليه كـاللفظي , وسبب اخلالف التعليق السياقي, هل يلزمه حتريم إذا تزوجها أم ال,حرام
  .أم ال قوالن

 إن ; هـــو حـــر مـــن مـــايل معنــــاه: فقـــال يف اجلـــواب, أبيعـــك هـــذا العبــــد:وهنـــا إذا قـــال ســـيد العبـــد لرجـــل
 ومـن مل يقـل , يقـول بـه يف الثانيـة,وىل فمـن قـال بـالتحريم يف األ, وذلك شبيه باملسألة,اشرتيته فهو حر
  . ألن الرشع متشوف له; أن يقال لعدم العتق, بل ال يقال ال يلزم التحريم;هناك مل يقل هنا

 وإن التعليـق , بخـالف العتـق مل جيـر فيـه,يمكن اجلواب بأن التحريم جرى فيه عـرف يف ذلـك: )قلت(
  .السياقي كاللفظي

ت حـرة:ة أجنبي وكذلك إذا قال ألم:َّالشيخقال   إن ملكهـا ال عتـق عليـه إال أن ينـوي , إن وطئتك فأ
  .امللك

= 
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ـت حـر مـن مـايل : لعبـد غـريهمن قـال :  لقوهلا مع غريها)مملوك ملعتقه(: فقولنا مل −أ
ا أبيعه منـك:  وإن قال سيده,يعتق عليه ـت حـرة:  ومـن قـال ألمـة غـريه,أ  ,إن وطئتـك فأ

 لقوهلـــا مـــع )اًمقـــدر( وقولنـــا ,إن اشـــرتيتك: مل تعتـــق عليـــه إال أن يريـــد−فابتاعهـــا فوطئهـــا 
 =                                     

َّدونــة ليــدخل بــه مــا يف امل) اً أو مقــدرًكــان ملكــه حمــصال: (قولــه  إن اشــرتيتك أو : مــن قــال لعبــد,وغريهــاَ
ت حر;ملكتك  امللـك احلقيقـي : وقـوم عليـه حـظ رشيكـه أي, عتـق عليـه مجيعـه; فاشرتاه أو بعـضه, فأ
  .ريوالتقدي
َّدونـة  لقـول امل, وقولنـا مل يــزاحم ملكـه إيـاه حــق لغـريه قبـل عتقــه:قـال  ومـن أعتــق عبـده بعــد ,مــع غريهـاَ

ــه قتــل قتــيال ا حلــف عــىل ً ويكــون حــر, وظننــت أهنــا تلــزم ذمتــه, وقــال مل أرد محــل جنايتــه, خطــأًعلمــه أ
  .ذلك ورد عتقه

 وغـري , فـإن عتقـه يـرد;ق وعليـه ديـن وكـذلك إذا أعتـ,ألي يشء اقتـرص عـىل هـذه الـصورة: )فإن قلت(
  .ذلك من الصور

  . وفيه بحث ال خيفى,املزامحة يف هذه أشد: )قلت(
َّدونة وقولنا ال معه لقول امل:قال ـت حـر: ومن قال لعبـده,َ  ثـم باعـه عتـق عـىل البـائع ورد , إن بعتـك فأ

  .مل يزاحم وقبل عتقه متعلق بقوله , وإعراب قوله مل يزامحه مجلة صفة للمملوك,الثمن
  . وعىل أي يشء عطف بال, وبأي يشء يتعلق معه, عىل من يعود,الضمري يف قوله معه): فإن قلت(
 إال إذا زامحـه مــع , وتقــدير الكـالم مل يــزاحم ملـك املعتــق حـق لغــريه,الــضمري يعـود عــىل العتـق: )قلـت(

  .اًقبل العتق مع وجود العتق مباع
 هـــــو العامـــــل يف ; والعامـــــل يف املعطـــــوف عليـــــه,اطفـــــة عطـــــف عـــــىل قبـــــل العتـــــق بـــــال الع)معـــــه( :فقولـــــه

َّدونة  ومسألة امل,املعطوف  والبيـع يوجـب , ألن احلريـة مـسببة عـن البيـع;اًالتي أدخلها مشكلة تـصديقَ
 , وغـريه فيهـا تأويـل وإشـكال: وللـامزري,اً أو تقـديرً حاصال, والعتق يستلزم ثبوت امللك,نقل امللك
  .واهللا املوفق

َّدونة يل القايض إسامعيل مسألة املتأو: )فإن قلت(  عـىل أن معنـى ذلـك , وهو املشهور فيهـا,املذكورةَ
ت حر   . ألن البيع قد نقل ملكه; وفيه نظر, ليزيل إشكاهلا; قبل البيع,إن بعتك فأ

ت حر( :وقوله  , وهـو ال ينفـع بعـد تعلـق احلـق للغـري, بل إخبار; قبل ذلك ال يصح أن يكون إنشاء)أ
ه مل يقع اجتامع حتى خترج هذه الصورة;)ال معه( :َّالشيخوال يصح قول    . أل

ه قال إنام لزم;لعله مىض عىل تأويل ابن املواز: )قلت(  ,ا ووقـع لقـوهلامً ألن البيـع والعتـق لزمـا معـ, أل
 وتأمـل إذا أعتـق املـشرتي يف , وكـالم ابـن عبـد الـسالم هنـا أحـسن انظـره, واهللا أعلـم,واملسألة مشكلة

  .فاسد أو البائعالبيع ال
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ـت حـرر: غريها تـق عليـه ع− فاشـرتاه أو بعـضه ,من قـال لعبـد إن اشـرتيتك أو ملكتـك فأ
  . وقوم عليه حظ رشيكه,مجيعه

ومـــن أعتـــق :  لقوهلـــا مـــع غريهـــا)مل يـــزاحم ملكـــه إيـــاه حـــق لغـــريه قبـــل عتقـــه(: وقولنـــا
ــه قتــل قتــيال  , وظننــت أهنــا تلــزم ذمتــه,مل أرد محــل جنايتــه:  وقــال,ً خطــأًعبــده بعــد علمــه أ

  . ورد عتقه,حلف عىل ذلك− اًويكون حر
ـت حـر: ل لعبـدهومن قـا:  لقوهلا)ال معه(: وقولنا عتـق عـىل − ثـم باعـه ,إن بعتـك فأ

  . ورد الثمن,البائع

  ]باب صيغة العتق[
  .)1(اللفظ الدال عىل ماهية العتق: الصيغة

  ]باب صريح صيغة العتق[
ه بحال: رصحيها ـت  , بـه عليـه كأعتقتـكاً حمكومـ,ما ال يقبل رصفه عنه لغري إكرا وأ

ت حر اليوم; عتق لألبد:  وإن قال له,حر   .)2(أ
                                     

  .هذا يعم الرصيح والكناية: َّالرصاع قال )1(
  . فإن العتق الزم وليس بلفظ;إذا أشار بالعتق إال بكم أو غريه: )فإن قلت(
  . واهللا سبحانه أعلم وبه التوفيق,حقه أن يقول أو ما يقوم مقامه: )قلت(

ه بـامل : قال: َّالرصاع قال )2( ـت حـر,ا بـه عليـهًحمكومـما ال يقبل رصفه عنه لغـري إكـرا  , كقولنـا أعتقتـك وأ
ت حر اليوم  ومـا اشـتق : قـال شـارحه, وزاد ابن احلاجب كالتحرير واإلعتـاق وفـك الرقبـة,وكذلك أ

ه: قـال,منهـا  فـال عتـق لــه ; هـو حــر ومل يـرد بـه احلريـة: لقوهلـا ولــو مـر عـىل عـارش فقـال, وقولنـا لغـري إكـرا
ــضامل يعتــق  وإن قامــت بينــة ,فــيام بينــه وبــني اهللا  : قــال,ًإذا علــم أن الــسيد دفــع عــن نفــسه بــذلك ظلــام ,ًأ
                     فـــــال ; ومل يـــــرد بـــــه احلريـــــة, تعـــــاىل يـــــا حـــــر: كقولـــــه,اًا مـــــن كونـــــه وصـــــفًا عليـــــه بـــــه احـــــرتازًوقولنـــــا حمكومـــــ

  .يشء عليه
  . هل يلزمه العتق,إذا قال لعبده وهبت لك نفسك) فإن قيل(
 , إال أن ذلــك مــن الكنايــة عنــد ابــن احلاجــب وغــريه, وال يفتقــر لقبــول العبــد:كــذلك قــال فيهــا: )قلــت(
 وقد تقدم للشيخ الرد يف اهلبة عىل مـن قـال بـأن اهلبـة القبـول فيهـا ,ذكره هنا يف الرصيح فتأملهَّالشيخ و

= 
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 وإن علـــم أن ,ال ســـبيل يل عليـــك وال ملـــك يل عليـــك; عتـــق عليـــه: ومـــن قـــال لعبـــده
ه مل يرد عتقه   .هذا األمر جواب لكالم قبله صدق فيه أ

ه(: فقولنـــا  ومل يـــرد بـــذلك ,هـــو حـــر:  فقـــال,ولـــو مـــر عـــىل عـــارش:  لقوهلـــا)لغـــريه إكـــرا
ضااخلرب به مل يعتق    .ًام إذا علم أن السيد دفع بذلك عن نفسه ظلًأ

 ,تعال يـا حـر: لو قال له:  كقوهلا,اً من كونه وصفاً احرتاز) به عليهاًحمكوم(: وقولنا
ت يف معصيتك إياي كاحلر فال يشء عليه وال يف القضاء:  إنام أراد,ومل يرد به احلرية   .أ

ـت حـر: إن قال لعبـده: وفيها نويـت بـذلك الكـذب لزمـه العتـق وال ينـوى :  وقـال,أ
  . كمسألة العارش,ه وجهإنام ينوى فيام ل
ه لفظ بغري بينـة إذا ,ينوى يف الكذب َّاملوازيةألشهب يف : اللخمي  وهو أحسن; أل
  .صدقتهاألمة
  . فتصديقها لغو,العتق حق هللا: ُقلت
ت حر اليوم من هذا العمل: إن قال له: وفيها  ال ,أردت عتقـه مـن العمـل:  وقال,أ

  .صدق يف ذلك مع يمينه−احلرية 
مـا لـه رب إال :  فقـال,مـن ربـه: مـن قيـل لـه يف عبـده:  يف رسـم مل يـدركعيـسىوسمع 

مـا هـو : ألـك هـذا العبـد? قـال:  وقيـل لـه,مـا هـو مملـوك: أمملـوك هـو? قيـل:  أو قيل لـه,اهللا
  . ال يشء عليه يف مجيع ذلك,يل

  . وعليه اليمني يف العتق والطالق:قال عيسى
ْبـــن رشـــدا                  مـــا هـــو :  وال يمـــني عليـــه يف قولـــه,ه ظـــاهر قـــول ابـــن القاســـم ال يمـــني عليـــ:ُ

 =                                     
  . وهو ال يفتقر لقبول, ألن هذه يف املعنى عتق; واستدل هبذه,ليس بركن

 وقـال أردت بـه , اذهبـي: فقـال هلـا الرجـل, اعتـق جـاريتي: قال رجل لرجل إذا,وقع فيها: )فإن قلت(
 فتأمــل هــذا مــع رســم , صــدق; وإن قــال مل أرد بــه العتــق,نــه مــن حــروف العتــق إل: قــال, عتقــت;العتــق

  .املذكورَّالشيخ 
  كـام,اً مل يكـن عـدم إرادة العتـق بـه مانعـ;نـه إن كـان مـن حـروف العتـقإل:  قـال,هذا فيه مـشكل: )قلت(

ت حر:إذا قال   . واهللا أعلم, إال أن يريد عدم إرادة غريه فتأمله, أ
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  .اًيل اتفاق
َّدونــة ومثلــه يف امل,والبــن القاســم يف رســم الرهــون كقــول عيــسى : فــيمن قــال لعبــده َ

ت حر اليـوم مـن هـذا العمـل امن الـتهم,أ ـه كـان , واخلـالف يف هـذا كـأ  ولـو ادعـى العبـد أ
 كمــن قــام لــه شــاهد ,اًزمتــه اليمــني اتفاقــاعتقــه قبــل ذلــك واحــتج بقولــه مــا هــو مملــوك يل ل

  .واحد بعتقه
 أردت بـــه : وقــال, اذهبــي: فقــال هلــا الرجــل, مــن قــال لرجــل اعتــق جــاريتي:وقوهلــا
ه من حـروف العتـق;العتق عتقت ـه إن , أل  وإن قـال مل أرد بـه العتـق صـدق واستـشكل بأ

ال أن يريـد بعـدم إرادة ا من العتـق إًكان من حروف العتق مل يكن عدم إرادة العتق به مانع
  .العتق إرادة غريه فتأمله

 فهو ;من قال لعبد وهبت لك نفسك أو أعتقتك أو تصدقت عليك برقبتك :وفيها
  .حر وإن مل يقبل ذلك العبد

 إن قـــال تـــصدقت عليـــك بعملـــك أو خراجـــك أو خـــدمتك :َســـحنوناللخمـــي عـــن 
  .احياتك كان حر
ـــ; لـــو قـــال مـــا أردت تبتيـــل العتـــق:اللخمـــي ا ملـــا يكـــون مـــن ًام أرادت أن يبقـــى رقيقـــ أ

 ال ;جنايـة أو إرث بـالرق قبـل قولـه عـىل أحـد القـولني يف أمـر الولـد إذا بطـل عنـك وطؤهــا
  .تعتق

               ويفـــــــرق بـــــــأن يف اللفـــــــظ احـــــــتامل داللـــــــة عـــــــىل بـــــــت العتـــــــق بخـــــــالف وصـــــــفه  :ُقلـــــــت
  .بطالن الوطء
ـت :لـو قـال َسـحنونقال عن  حـر بعـد مـويت كـان كـأم  تـصدقت عليـك بخراجـك وأ

  .الولد
ــــه حــــر مــــن رأس املـــال واختلــــف يف هــــذا األصــــل يف :اللخمـــي زيــــة يريــــد أ هــــل  َّاملوا

  .يكون من الثلث أو من رأس املال
إن قـــال أحـــد الـــرشيكني يف : حييـــى مـــن كتـــاب اهلبـــاتَســـامع ويف رســـم املكاتـــب مـــن 

ا لــه يف ًالعبــد حظــي مــن خــدمتك عليــك صــدقة قــوم عليــه حــظ صــاحبه كمــن أعتــق رشكــ
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ـت فهـو حـر: ولو قال لعبده,عبد  حيـايت مل : ولـو قـال, خـدمتك عليـك صـدقة مـا عـشت أ
  . وكذا قوله خلراجك أو عملك,يكن له من خدمته إال حياة السيد

ْبـن رشـدا  بـني اخلـراج والعمــل :ابـن القاسـمَسـامع  فـرق مالـك يف كتـاب اخلدمـة مـن :ُ
فـيام تـستخدم فيـه : ال يرض بـه; يريـد يف تصدقت عليك بخراجك له أن يستخدمه و:فقال

  . هو حر مكانه, ويف تصدقت عليك بعملك,أم الولد
 بــذلك مــا عــاش , اخلــراج والعمــل واخلدمــة واحــد إن أراد بالــصدقة:َســحنونوقــال 

 فقــول , فلــيس لــه منــه إال حيــاة الــسيد, وإن أراد مــا عــاش الــسيد, فهــو حــر الــساعة,العبــد
 وال فـرق عنـد مجـيعهم بـني , خالف قـول ملـك,لسامعكقول ابن القاسم يف هذا ا َسحنون

 , تــصدقت عليــك بخــدمتك أو عملــك: ومل يــتكلم ابــن القاســم إذا قــال,اخلدمــة والعمــل
ــت ــا عــىل مــا حيمــل ومقتــىض النظــر تــصديقه يف ذلــك ,ومل يقــل مــا عــشت أ  وال مــا عــشت أ

ا ً وكـان حـر,لعبـدمحـل عـىل حيـاة اَّ نيـة  فـإن مل تكـن لـه,َسـحنون وهـو دليـل قـول ,بغري يمني
  .مكانه

 وهبـــت خدمــــة عبــــدي :نحــــو هـــذه املــــسألة قوهلـــا يف الوصــــايا األول مـــن قــــال :ُقلـــت
ـه; ثم مات فـالن,لفالن  إنـام أراد ; فـإن لورثتـه خدمـة العبـد إال أن يـستدل مـن قولـه عـىل أ

  .حياة املخدم
ه حياة فالن:قال أشهب   .ته ولو قال كان حياة العبد كانت هبة لرقب, حيمل عىل أ

لـو  َسـحنونويف صدق مالزمة قول أشهب نظر عىل ما قاله اللخمـي يف قـول  :ُقلت
رث قاهلــا إا ملــا يكــون مــن جنايــة أو ً إنــام أردت أن يبقــى رقيقــ; مــا أردت تبتيــل العتــق:قــال

  .ابن احلاجب وابن شاس
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  ]باب الكناية يف العتق[
  .)1(والكناية وهبت لك نفسك واذهب واعزب ونحوه

  .ة النيةورشط الكناي
َّدونة ويف امل,يف وهبت لك نفسكَّلنية  مقتضاه رشط ا:ُقلت   .خالفه َ

 قــــد وهبــــت لــــك : يف الرجــــل يقــــول لعبــــده:ا يقــــولً ســــمعت مالكــــ:قــــال ابــــن القاســــم
ه حر   .نفسك أ

  .هو حر كله :ا عن رجل وهب لعبده نصفه قالًوسألت مالك
ــت :  إن أراد أن يقــول لزوجتــه:وفيهــا ــت طــالق أو ألمتــه أ  ادخــيل : فقــال هلــا,حــرةأ

 والزوجــة طــالق بــام يلفــظ بــه , مل يلزمــه يشء حتــى ينــوى أن األمــة حــرة;الــدار ونحــو ذلــك
                                     

 أن مـا ال ينـرصف : ويؤخـذ منـه حـد الـرصيح والكنايـة, بعد هذا فيام حاصله:َّالشيخقال : َّالرصاع قال )1(
 ونحوهـا كنايـة ظـاهرة , وينـرصف بالنيـة, وما يدل عىل العتق بذاته,وال غريها رصيحَّلنية عن العتق با

  .كناية خفيةَّلنية  وال با,ا ال يدل عليهوم
ت حر:فاألول   . وال قرينة لفظية قارنته, أعتقت وأ
ت حر اليوم من هذا العمل: كقوله:والثاين   . وال ملك يل عليك, ال سبيل يل عليك: وبقوله, أ
  .عىل الصحيحَّلنية  وهو عتق باللفظ ال با, وأراد به العتق; واضح كناولني الثوب:والثالث
 واذهــب واغــرب , والكنايــة وهبــت لــك نفــسك: قــال ابــن احلاجــب وابــن شــاس:: َّالــشيخثــم قــال 
  .ونحوه
  . ورشط الكناية النية:قال
َّدونـــةويف امل,  وهبـــت لـــك نفـــسك:مقتـــضاه رشط يفَّلنيـــة  وقـــوهلام رشط الكنايـــة ا:قـــال  خالفـــه ثـــم أتـــى :َ

  .بنصها
ــه حــر:يقــول لعبــده يف الرجــل :ا يقــولً ســمعت مالكــ: قــال ابــن القاســم:قــال  , قــد وهبــت لــك نفــسك أ

 وهـذا االعـرتاض سـبقه بـه شـيخه ابـن ,كلـه  هـو حـر: قـال,ا عن رجل وهب لعبده نصفهًوسألت مالك
  . اجلميع:عبد السالم

ـه ال يعـد أن يكـون املـذهب هنـا عـىل نحـو مـا يف الطـالق:ثم قـال شـارحه بعـد االعـرتاض  , واحلاصـل أ
  . وما ال حيتاج إليها انظره,تاج إىل النية ما حي:من أن الكناية عىل قسمني
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كــيل أو :  قــال هلــاأو , أن بريــة أو خليــة أو بــائن أو بانــت: وكــذا إن قــال جلاريتــه,مــن القــول
  . فهي حرة,اللفظ احلرية:  يريد بذلك;ارشيب أو تقنعي
زيــــوألشــــهب يف : اللخمــــي  مل يلزمــــه عتــــق وال ,إن أراد بــــه العتــــق أو الطــــالق: ةَّاملوا

ت حر أو طالق; هذاِإذا قلت:  وإن أراد,طالق   .لزمه , فأ
 وحتــصيل الــصيغة أن مــا ال ,خرجــه بعــض املتــأخرين عــىل أن اللغــات توقيفيــة: ُقلــت

 ومـــا يـــدل عـــىل العتـــق بذاتـــه وينـــرصف عنـــه ,وال غريهـــا رصيـــحَّلنيـــة ينـــرصف عـــن العتـــق با
 ,كنايـــة خفيـــة فـــاألول كأعتقـــتَّلنيـــة  ومـــا ال يـــدل عليـــه إال با,ونحوهـــا كنايـــة ظـــاهرةة َّلنيـــبا

ت حر   . وال قرينة لفظية قارنته,وأ
ــت حــر اليــوم مــن هــذا العمــل: كقوهلــا: والثــاين  وال ,ال ســبيل يل عليــك:  وكقولــه,أ

  .والثالث واضح, ملك يل عليك
 , وزعــم اللخمــي, نــصوص املــذهبقــوالن; لظــاهرَّلنيــة  بــاللفظ أو بااًويف كونــه عتقــ

 مل يلزمــه يشء , لــو قــال يف حــال املــساومة وهــو عبــد جيــد حــر,قالــه يف الطــالق ابــن شــاس
  .رصف القرينة إىل املدح دون العتقل

ـت إال حـر : فقـال لـه,ومن عجب من عمل عبده أو مـن يشء رآه:  كقوهلاُقلت  مـا أ
  . ولو قامت بذلك بينة,ال يشء عليه

 من عقد عليها وثيقة عرب فيها عن مملوكها بموالهتـا فزعمـت :ْربَن زويف فتاوى اب
 عندي واململوكة سـواء : وقالت املرأة املوالة, واحتجت هبذه اللفظة,اململوكة أهنا حرة

 وكـان , وبـه أقـول, وأفتى فيها أبو إبراهيم واللؤلؤي بأهنـا حـرة, نزلت هذه املسألة:فقال
  .أهل املجلس اختلفوا فيها

ت حر:ن قال لعبدهم :وفيها   . فباعه عتق عىل البائع ورد الثمن, إن بعتك فأ
 وهـــــو رق , ال حريـــــة للعبـــــد:وقـــــال ربيعـــــة وعبـــــد العزيـــــز ابـــــن أيب ســـــلمة: اللخمـــــي

  .ملشرتيه
ه الصقيل :ُقلت ضا وعزا ُاملاجشونلعبد امللك ابن  ًأ   . خالف ما يأيت للخمي عنه,ِ

ـت حـر إىل: واختلـف إن قـال:قال اللخمـي يفـسخ بيـع  َّاملوازيـة ففـي , سـنة بعتـك فأ
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  .ا إىل سنةً ويكون حر,العبد
ُاملاجشونوقال ابن   , ألن إنـام يقـع احلنـث بعـد بيعـه; وهـو رق ملـشرتيه, ال حرية له:ِ

ت حر:ا إذا قالً ووافق مالك,وإنام اعتق ملك غريه   . ومل يقل إىل سنة, فأ
  .تعليله يف مسألة إىل سنة يوجب استواء املسألتني :ُقلت

ْبــــن رشــــدوقــــال ا ــــامن َســــامع  يف أول مــــسألة مــــن رســــم القطعــــان مــــن ُ عيــــسى مــــن األ
ــت حــر إن بعتــك فباعــه: قــول مالــك فــيمن قــال لعبــده:بــالطالق مــا نــصه ــه حــر عــىل , أ  أ

  .البائع استحسان عىل غري قياس
 ألن العتـق إنـام وقـع مـن البـائع ; إنـه ال يشء عـىل البـائع: قول مـن قـال:والقياس فيها

  . ومثله اختار اللخمي,صول العبد ملشرتيهبعد ح
 فغلــــب العتــــق لقوتــــه كتبديتــــه يف ,اًبــــأن العتــــق والبيــــع وقعــــا معــــويف توجيــــه املــــشهور 

ــت حــر قبــل بيعــي إيــاك, أو ألن حمملــه,الوصــايا  حلنثــه بمجــرد بيعــه املنكــشف : ثالثهــا, فأ
 حنونَســــ للخمــــي عــــن حممـــد وإســــامعيل القــــايض و,بقبـــول املــــشرتي عــــىل احلنـــث باألقــــل

  .وعىل املشهور
زيـــة لقـــول , يف افتقـــاره إىل حكـــم قـــوالن:قـــال اللخمـــي  إن كانـــت أمـــة فأولـــدها :َّاملوا

  .املشرتي غرم قيمة الولد يقاص هبا من الثمن
 , ال يشء عىل املبتاع يف الولـد مل يرهـا يف القـول األول حـرة بـنفس البيـع:وقول حممد

  .اخلالف واألول أحسن لشهرة ,ورأى حممد أهنا حرة به
 , ختــريج اللخمــي عــىل تعليــل إســامعيل مــع حممــد,ويف تبعيــة العبــد مالــه وبقائــه لبائعــه

  .َسحنونوقول 
ْبن رشدا  أن العتـق وقـع بـأول البيـع قبـل : ألن الـذي يتـأول عـىل املـذهب; وفيه نظـر:ُ

 ,عبـد وجـب املـال لل, وإذا وقع العتق قبل متام البيع,متامه إذ لو تم فيه البيع ملا لزم العتق
ــــه , إنــــه ملــــا قــــصد إىل عتقــــه بــــالبيع وحكــــم البيــــع بقــــاء املــــال للبــــائع:ووجــــه قولــــه  صــــار كأ

ــه قــال;اســتثناء  هــذا , ألن البيــع أوجــب العتــق فــصار البــائع أوىل باملــال; املــال للبــائع: أل
  .نص قوله
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ا للعبــد ً ولــو كــان املــشرتي اســتثنى مــال العبــد كــان تبعــ:الــصقيل قــال بعــض أصــحابنا
  . فبطل كونه للمشرتي فكان للعبد,البيع للعتقالنتقاض 

 إنـام بـاع نـصفه ومل يـستثن ; فإن كان البائع, وألن املشرتي إنام استثناه للعبد:الصقيل
 فـإذا عتـق , والنصف الثاين باق للعبـد, فنصف ماله انتزعه السيد ببيعه إياه,املشرتي ماله

 وقالــه ,ه الــذي بقــي عليــه ملكــه بيــع العبــد نــصف مالــ,عليــه النــصف الــذي مل يبعــه بــاحلكم
  .أبو عمران
ت حر فابتاعه:ولو قال رجل مع ذلك :وفيها ـه ; إن ابتعتك فأ  فعىل البائع يعتق أل
  .مرهتن بثمنه
  . يعتق عىل املشرتي:وعىل قول عبد امللك :ُقلت
ـــت حــر فابتاعـــه بيعــ :وفيهــا  عتـــق ;اًا فاســـدًمـــن قــال لعبـــد إن اشــرتيتك أو ملكتـــك فأ
  . ورد الثمنعليه بقيمته
ْبن رشـدقال ا  قالـه يف , إن البيـع الفاسـد ال ينقـل امللـك ال حنـث عليـه: وعـىل القـول:ُ

  .عيسىَسامع رسم بيع من 
                  فـــــال ,اًا فاســـــدً مـــــن حلـــــف بحريـــــة عبـــــده إن باعـــــه بيعـــــ:عنـــــه َســـــحنونالـــــصقيل البـــــن 

  .حنث عليه
  . حممد حينث ويعتق عليه:وقال

 مـن قـال أول عبـد ابتاعـه فهـو حـر فابتـاع ,يى ابـن القاسـم صواب وسمع حي:الصقيل
  . فإنه يقوم عليه;ا من عبدً كام لو ابتاع شقص, حنث يف مجيعها;ا صفقة واحدةًرقيق
ْبـــن رشـــدا ُاملاجـــشون مثلـــه البـــن حبيـــب عـــن ابـــن :ُ  فـــأحرى أن يقولـــه يف ,يف املـــرياث ِ
ء   .الرشا

  . يعتق أحدهم بالسهم:وقيل
 فــيمن :َســحنونَســامع  والقــوالن البــن القاســم يف أول ,عتقــها فيً خيتــار واحــد:وقيــل

  . فيأتيه ثالثة من عبيده يف مرة واحدة, من برشين بكذا فهو حر:قال
 حنث بام عتق عليـه عبيـده ;من قال كل مملوك له حر يف يمني أو يف غري يمني: وفيها
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بقيتـه إن كـان  وتقوم عليـه ,ومدبروه ومكاتبوه وأمهات األوالد وكل شقص له يف مملوك
 وأمـــا عبيـــد عبيـــده , ولـــدوا قبـــل يمينـــه أو بعـــد, ويعتـــق عليـــه أوالد عبيـــده مـــن إمائـــه,اًمليـــ

  .اً فال يعتقون ويكونون هلم تبع;وأمهات أوالدهم
 إنام يعتق ما ولد لعبيده بعد يمينه يف يمينـه ألفعلـن ال يف يمينـه ال :الصقيل عن حممد

  . يوم اليمنيًخل يف يمينه ال فعلت ما كان محال وإنام يد; وإليه رجع ابن القاسم,فعلت
ُقلــت ــت حــرة إن مل أفعــل كــذا إىل أجــل كــذا:  يف عتقهــا الثــاين:ُ  فتلــد ,مــن قــال ألمتــه أ
  .  وليس له بيعها وال بيع ولدها, فهم بمنزلتها إذا عتقت;قبل األجل
ْبن رشدقال ا كـان  أهنـم ال يـدخلون وإن : وروي عنه,هذا املشهور من قول مالك: ُ
 وهـو أحـد , فالقيـاس أن ال يـدخلوا, وإن كان يمينـه عـىل بـر, وهو قول املغرية,عىل حنث

 ً وإن رضب لفعلــه أجــال,تعتــق بغــري ولــدها:  وقــال مــرة,قــويل مالــك واستحــسنه عــىل كــره
  .ففيها اخلالف املتقدم

إنـــام يعتـــق عليـــه كـــل شـــقص يف مملـــوك إن كـــان لـــه يف كـــل عبـــد : الـــصقيل عـــن القابـــيس
  . فام صار للحالف عتق عليه,ا بينه وبني رجل قسمواًلو كانوا عبيد و,رشيك

  . والكتاب يدل عىل خالفه, وهذا إنام جيري عىل قول حممد:الصقيل
ه قال  إنام جيري عىل قـول أشـهب يف األرض :قول حممد: وحكى عن ابن الكاتب أ

قـع البيـع يف حـظ  فـإن و, فـإن األرض تقـسم,بني الرجلني يبيـع أحـدمها طائفـة بعينهـا منهـا
والبـن :  قـال, وابن القاسـم يـأبى ذلـك, وإن وقع يف حظ رشيكه نقض,البائع مىض البيع

  .تعتق:  ثم رجع فقال,له ال يعتق إناثهمَّ نية عنه يف ممالكي أحرار وال َسحنون
َّدونـــةهـــذا هـــو قـــول امل: الـــصقيل كـــل مملـــوك يل حـــر يعتـــق أمهـــات أوالده وال : لقوهلـــا َ

  .ك ومماليكيفرق بني كل مملو
مـــل ,يـــدخل يف رقيقـــي اإلنـــاث ال يف عبيـــدي: َســـحنونابـــن   ولـــو كـــانوا لـــه إنـــاث حوا

ا ً إذا مل يكــن احلمــل ظــاهر,ة أشــهر مــن يــوم قولــهتتــق مــا أتــني بــه مــن غــالم ألقــل مــن ســع
 فإنــه يعتــق ,اً عليهــا أو كــان احلمــل ظــاهرً وإن مل يكــن مرســال, عليهــاًوكــان الــزوج مرســال
  .مس سننيعليه ما أتت به خل
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يف كــــل مملــــوك أملكــــه حــــر ال يلزمــــه العتــــق إال فــــيام ملــــك يــــوم : البــــن القاســــموفيهــــا 
  . فال يشء عليه فيام يملك قبل احلنث أو بعده, فإن مل يكن له يومئذ مملوك,حلف

 فـدخلها مل يعتـق ,ا حـرًإن دخلت هذه الدار فكـل مملـوك أملكـه أبـد: لو قال: أشهب
  . أراد املستقبلعليه ما عنده من العبيد; إنام

 اخـــتص هبـــام وإن أمهلـــه ففـــي ,يمينـــه بـــام يملكـــه إن قيـــد باحلـــال واالســـتقبال: عيـــاض
ْيب زمنَـــني وقالـــه ابـــن أ,ختصيـــصه باحلـــال وعمومـــه يف االســـتقبال اخـــتالف والعمـــوم اشـــبه َ َ 

  . ومسائل الكتاب مضطربة تدل عىل القولني,وابن لبابة
  .تق مجيعها من عبده عًمن أعتق جزء: مع غريهاوفيها 

اختلـــف قـــول مالـــك هـــل عتـــق بقيتـــه بـــنفس العتـــق األول أو بعـــد احلكـــم? : اللخمـــي
واألحـــسن وقفـــه عـــىل احلكـــم :  وقـــال,إن كـــان هلـــا رشيـــك فحتـــى حيكـــم: وفـــرق مـــرة فقـــال

  . وهو الصحيح من املذهب: ثم قال,فيها
ْبـــن رشـــدا مـــن اعتـــق نـــصف عبـــده وهـــو : حييـــى ابـــن القاســـمَســـامع  يف أول رســـم مـــن ُ

 هــــذا , مل يعتــــق منــــه إال مــــا عتــــق يف صــــحته, فلــــم يرفــــع ذلــــك حتــــى مــــات املعتــــق,صــــحيح
  .ا كله برسيان العتق يف مجيعه حكاه عبد الوهابًيكون حر:  وقيل,مشهور املذهب

مــن أعتــق نــصف عبــده فلــم يــتم : قــال بــبعض أصــحابنا: عنــه َســحنونالــصقيل البــن 
 وإن ,عتـــــق باقيـــــه عـــــىل بائعـــــه رد بيعـــــه و,عليـــــه حتـــــى بـــــاع النـــــصف اآلخـــــر فأعتقـــــه مبتاعـــــه

ــ  وإن نقــد مــشرتيه ثمنــه كــان ,ا فــال بــد مــن فــسخه ويبــاع مــا رد ألهــل الــديناســتحدث دينً
 وإن مل يكـــن ديـــن غـــري الـــثمن , ومـــا فـــضل للغرمـــاء,أوىل إذا بيـــع بمثـــل مـــا أخـــذ منـــه البـــائع

 ويبـــاع يف ذلـــك النـــصف إن مل , مل يعتـــق النـــصف حتـــى يعطـــي املـــشرتي مـــا نقـــد,الـــذي نقـــد
  . ويباع مناقصة, وإنام يباع منه بالثمن خاصة,ن له غريهيك

آخــذ :  ويقــول آخــر,آخــذ نــصفه بعــرشة: كــم يــشرتى منــه بعــرشة? فيقــول قائــل: يقــال
 وال عتـق , ثم يعتق ما فضل منه مع النـصف األول, هكذا حتى يقف,ثلثي نصفه بعرشة

  .اًا أو معدمً املعتق األول ملي,للمشرتي كان
  .اًله أو معدمانظر قو: أبو حممد
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  فلـــم يـــتم عليـــه حتـــى بـــاع نـــص يف وقـــف تكميلـــه عليـــه : قولـــه يف أول املـــسألة: ُقلـــت
  .عىل احلكم

 ثـم تـرصف بنـصفه عـىل ,البـن حبيـب عـن األخـوين مـن أعتـق نـصف عبـده: الصقيل
 فــإن مــات املعتــق أو فلــس , قيمتــه للمتــصدق عليــه قــوم عــىل املعتــق ولزمــه نــصف−آخــر 

  .اسرتق املتصدق عليه نصفه− قبل أن يستتم عليه عتقه
نــصف غالمــي حــر ونــصفه : حييــى ابــن القاســم مــن قــال يف كــالم واحــد نــسقوســمع 

 وإن بـدأ بالـصدقة فنـصفه حـر , إن بدأ بالعتق فهو حـر كلـه− أو بعكسه ,صدقة عىل فالن
مـن تـصدق بعبـد : ا كلـه لقـول مالـكًأراه عتيقـ:  ثـم قـال,ويقوم عليه النـصف املتـصدق بـه

  .العتق أوىل به−بل حوزه املتصدق عليه به ثم أعتقه ق
َأصــبغ ْ  ثــم مل يعتــق إال بعــد ,لــيس القــول الثــاين بــيشء إنــام يكــون حجــة إذا تــصدق بــه: َ

 فــال يقـــوم وال جيــوز حتـــى يعتــق املتـــصدق ,حــني يمكـــن أن يعلــم املتـــصدق عليــه بـــصدقته
 فيهـــا  وأمـــا إن تـــصدق ثـــم أعتـــق يف مقامـــه ذلـــك فهـــو متلـــف لـــصدقته راجـــع,فيجـــوز عتقـــه
  .فليس ذلك له

ْبن رشدا  والقول الثاين يتخـرج عـىل القـول بـأن ,القول الذي رجع عنه هو القياس: ُ
ية دون أن يعتـق عليـه; ووجهـه إنـه ملـا أعتـق بعـضه  من أعتـق بعـض عبـده عتـق كلـه بالـرسا
بعد الصدقة بنصفه وقبل جـواز املتـصدق عليـه راعـى قـول املخـالف يف أن الـصدقة باقيـة 

  .تصدق فجعل العتق يرسي إليه فبطلت بذلك الصدقةعىل ملك امل
ه يكون حر  وال يـأيت ,ا كله وتبطـل الـصدقةًوأما إن بدأ بالعتق فلم خيتلف قوله يف أ

ية وعــىل عــدمها َّدونــة وهــو قولــه يف امل,إال عــىل القــول بالــرسا يكــون عليــه نــصف قيمتــه إذا  َ
; نــصفه حــر ونــصفه صــدقةًكــان حــر  والتفرقــة ببينهــا ,سألة قــول فهــام مــسألتان يف كــل مــ,ا

 وهــو التفرقــة بــالعكس فيلزمــه قيمــة النــصف الــذي : ويتخــرج فيهــا قــول رابــع,قــول ثالــث
 ألن العتـق والطـالق ; وهـو األظهـر, وال يلزمـه إن بـدأ بالـصدقة,تصدق به إن بدأ بـالعتق

  . بل بعد مهلة يتقرر فيها;ال يقعان يف الصحيح من األقوال بنفس متام اللفظ به
امن بالطالقوذل ته قبل البناء− :ك بني من قوهلا يف األ ت طالق : فيمن قال ألمرا  أ
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ــت طــالق ــت طــالق أ ــه يلزمــه الــثالث: − ويف نــسق واحــد,أ  فــإذا قــال الرجــل يف نــسق ,أ
 ونــصفه , أو نــصفه صــدقة عــىل فــالن, نــصف عبــدي حــر ونــصفه صــدقة عــىل فــالن:واحــد
  .ا يف املعنىً واملتأخر يف اللفظ متقدم,عنىا يف املً صار املتقدم يف اللفظ متأخر;حر

زونــــــان مــــــن كتــــــاب َســــــامع  هــــــو خــــــالف , يقــــــوم النــــــصف إذا بــــــدأ بالــــــصدقة:وقولــــــه
  . ويكون للمتصدق عليه نصف القيمة,الصدقات أن العبد يقوم كله

َّدونة ويف ألفاظ امل:ُقلت   .يف ذلك اختالف يف اجلنايات وغريها َ
 وهـو مـيل قـوم عليـه حـظ ,ذن رشيكـه أو بغـري إذنـها لـه يف عبـد بـإًمن أعتق شـق: وفيها

 مل يعتــق عليــه غــري حظــه وحــظ ً وإن كــان عــديام, وعتــق عليــه,رشيكــه بقيمتــه يــوم القــضاء
 قوم عليه بقـدر مـا معـه ويبـاع عليـه ;ا بقيمة بعض حظ رشيكهً وإن كان ملي,اآلخر رق له

 التـــي ال بـــد لـــه منهـــا  وال تـــرتك لـــه إال كـــسوته, والكـــسوة ذات البـــال,يف ذلـــك شـــوار بيتـــه
ام   . وتقدم يف التفليس ما يباع عىل املفلس وما يرتك له,وعيشة األ

ريـــه لـــصالته:ونقـــل البـــاجي هنـــا عـــن أشـــهب ـــام يـــرتك لـــه مـــا يوا  وقـــال عبـــد : قـــال, أ
 , وما ذكره الباجي عن أشـهب ال أعرفـه لغـريه, إنام يرتك له ما ال يباع عىل املفلس:امللك
 فــال قيمــة يف ذلــك وديونــه إن كانــت عــىل ,ون أو معتقــون إىل أجــل وإن كــان لــه مــدبر:قــال

 فلـيس عليـه , قوم يف ذلك وإن كانـت نـسيئة أو أهلهـا غيـب,أملياء حضور وأمدها قريب
ُاملاجشون قاله ابن ,أن خيرج عبده بالدين ِ.  

  .ا ال رضر فيهً ويتلوم له تلوم, ينظر بدينه ويمنع رشيكه من البيع:َّاملوازيةويف 
  . وجب بيعه كعرض له,مقتىض املذهب إن ما جاز بيعه من دين له :ُقلت

  . فيام وجدته يف نسخة الغالب عليها الصحة:وقال ابن عبد السالم
 والـــــــذي يف ,ً مل جيعــــــل ذلــــــك مــــــاال, إن مل يكــــــن لــــــه إال دار وخــــــادم:َســــــحنونوقــــــال 

  . إنام هو عزو أليب إسحاق:االستذكار أليب عمر
نـه ومـن , يرسه أن ال يكون له مال ظـاهر ومما يعلم به:قال الباجي  ويـسأل عنـه جريا

  .َسحنونيف كتاب   قاله عبد امللك, حلف ومل يسجنً فإن مل يعلموا له ماال,يعرفه
 , فـــال يـــستخلف عنـــدهم وذكـــره اللخمـــي, قالـــه أصـــحابنا إال اليمـــني:َســـحنون قـــال
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ـــــه ال يـــــضيق :وقـــــال األمـــــر فيـــــه  هـــــذه املـــــسألة أصـــــل يف كـــــل مـــــا مل يكـــــن أصـــــله معاوضـــــة أ
  .كاملداينة

 فــإن كــان ,ا لــه يف عبــد أو نــصف عبــد يملــك مجيعــهًوإذا أعتــق املــريض شقــص: وفيهــا
 وإن كـان غـري مـأمون مل يعتـق , وغرم قيمـة حـظ رشيكـه,ا عتق عليه اآلن مجيعهًماله مأمون
 ويغــــرم قيمــــة حــــظ , فيعتــــق مجيعــــه يف الثلــــث, وال نــــصيب رشيكــــه إال بعــــد موتــــه,نــــصيبه
  . وإن عاش لزمه يعتق بقيته, حيمله الثلث عتق منه مبلغه ورق ما بقى فإن مل,رشيكه

ْبن رشدقال ا ا مـن ًمـن أعتـق شقـص: أشـهبَسـامع  يف ثاين مسألة من رسم العتق من ُ
 فال خالف أن ذلك من الثلث ما أعتق منـه ,عبده أو من عبد بينه وبني رشيكه يف املرض

 واختلـــــف يف تعجيــــل التقـــــويم يف , إن مـــــات مــــن ذلـــــك املــــرض ومل يـــــصح منــــه,ومــــا بقــــي
  :املرض عىل قولني

ه ال يعجل :أحدمها َّدونة وهو نص امل, وال ينظر فيه إال بعد املوت,أ َ.  
ه يعجل التقويم يف املرض:والثاين َّدونة وهو قائم يف امل, أ َ.  

 فيكـــون مـــن رأس املـــال أو ,وإذا عجـــل عـــىل هـــذا القـــول مل ينفـــذ العتـــق حتـــى يـــصح
 ورق البـاقي للورثـة أو الــرشيك ,قيمـة مـن الثلـث ينفـذ فيــه مـا محـل منهـا فتكـون ال,يمـوت

  .وسواء كان له مال مأمون أو مل يكن
 وإن كـــان لـــه مـــال مـــأمون عتـــق , إن هـــذا إنـــام يكـــون إن مل يكـــن لـــه مـــال مـــأمون:وقيـــل

 , وقــوم عليــه فيــه حــظ رشيكــه إن كــان لــه فيــه رشك,عليــه يف املــرض مجيعــه إن كــان لــه مــال
َّدونةويل مالك يف املوهو أحد ق َ.  

ُاملاجــــشونوقــــال ابــــن  ا لــــه مــــن عبــــد يف مرضــــه مل يقــــوم عليــــه حــــظ ً إن أعتــــق شقــــص:ِ
  . بخالف إن كان العبد كله له, وال بعد موته من مرضه ذلك,رشيكه يف املرض
 بخــالف , يف مرضــه ذلــكًقولــه يف الــذي أعتــق شقــصه مــن عبــده مــثال: وقــال عيــاض

 وال ينتظـر , إن كان لـه مـال مـأمون,ا كلهً وكان حر,ي يف ثلثهإن كان العبد قوم عليه ما بق
ـضا وإن مل يكن له مـال مـأمون مل يقـوم حـظ صـاحبه إال بعـد موتـه ونـصيبه ,به موته إنـام  ;ًأ

  . ويوقف يف يد املريض, وال يقوم عليه يف مرضه,يكون يف ثلثه بعد موته
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أمونــة أو مل تكــن حتــى  كانــت لــه أمــوال م,ال يقــوم عليــه يف مرضــه: ومــن ذلــك قولــه
  .يموت عىل ما نبه عليه من اختالف قوله يف العتق بجميع عبده يف املرض

 إذا أعتق شقصه يف مرضه فبتله قوم عليه نصيب صاحبه منه كانت له أموال :وقال
ــــه يقــــوم عليــــه اآلن,مأمونــــة أو غــــري مأمونــــة  , وال يعتــــق إال بعــــد املــــوت, وظــــاهر كالمــــه أ
ُشيوخمن وعليه محله غري واحد    .َّاملوازية وهو نص ما يف ,ناُ
ــه ال تقــويم فيــه يف حــظ الــرشيك يف مرضــه:وفيهــا قــول رابــع ــام يعتــق عليــه يف , أ  وأ

 وابــــن , وهــــو قــــول عبــــد امللــــك,الثلــــث شقــــصه إن مــــات فقــــط إال أن يــــصح فيقــــوم عليــــه
  .حبيب

 أن خيــري الــرشيك بــني التقــويم وفــض الــثمن :َســحنونوفيــه قــول خــامس حكــاه ابــن 
 أو مــا محــل الثلــث منــه ومــا بقــي لورثتــه , فــإن مــات عتــق عليــه,اًيبقــى كلــه للمعتــق موقوفــو

  . فيقوم يف ثلثه,وإن شاء متاسك الرشيك بحظه إىل أن يموت رشيكه
 فلم يقـوم عليـه حتـى مـات ,إن أعتق أحد الرشيكني حظه من عبد يف صحته: وفيها

  .ا لو فلس وال يقوم عىل ميت وكذ,مل يعتق منه إال ما كان عتق
ْبـــن رشـــدقـــال ا  إن مل يعثـــر عـــىل ذلـــك :أشـــهبَســـامع  مـــن , يف الثانيـــة مـــن رســـم العتـــقُ

  : واختلف إن مل يطل عىل ثالثة أقوال,اً مل يعتق عليه بعد موته اتفاق,حتى مات وطال
 وال يعتـــق عليـــه بقيـــة عبـــده إن , وال يقـــوم عليـــه حـــظ رشيكـــه, ال يعتـــق عليـــه:أحـــدها
ِّمطرف ورواية ,أشهبَسامع  وهو ,كان كله له ُاملاجشون وابن ,َُ   .يف الواضحة ِ

 ويقـــوم عليـــه حـــظ رشيكـــه إن غافـــصه , يعتـــق عليـــه بعـــد املـــوت بقيـــة حظـــه:والثالـــث
ه يسقط التقويم والتتميم, وأما التفليس,املوت   . فال خالف أ

ِّمطــرفزاد البــاجي والــصقيل يف روايــة : ُقلــت ِّمطــرفقــال : َُ وهــو كــاملتمتع يمــوت : َُ
ُاملاجشون وقاله ابن ,هيد إن مل يفرط أهدي عنه من رأس مالهومل    .َعبد احلكموابن  ِ

 مل يقــوم عليــه حــظ صــاحبه كــان ,ولــو أوىص املــريض بعتــق حظــه بعــد املــوت: وفيهــا
  .ا أو غري مأمونًماله مأمون

ه يستكمل يف ثلثه:  وحكى ابن اجلالب,ومثله ملالك يف املبسوط: اللخمي وإن  ,أ
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  . وذكرمها الباجي روايتني,مل يرض بذلك
 − فــأبى رشيكــه , وتقــويم حـظ رشيكــه عليـه, إن أوىص بعتـق نــصيبه:أشــهبوسـمع 
ه يقوم عليه   .أ

ْبن رشدا   :يتحصل فيها ثالثة أقوال: ُ
 وهو القياس عىل قول , وإن مل يوص بذلك, يقوم عليه يف ثلثه حظ رشيكه:أحدها

  . فيمن يعتق حظه من عبده يف مرضه:مالك
ه ال يقوم عليـه:والثاين بـن  وهـي روايـة ا, وإن أوىص بـذلك إال أن يـشاء الـرشيك, أ

ْوهب َ.  
  . وهو قول مالك يف هذه الرواية, ال يقوم عليه إال أن يويص بذلك:والثالث
ْبــن رشـدوقــال ا: ُقلـت  وال ,وقيــل ال تنفــذ وصـيته بعتــق حــظ رشيكــه:  يف أول كالمــهُ

ْبــــن وهــــب وذكــــر البــــاجي روايــــة ا,اً رابعــــً فيكــــون قــــوال,يقــــوم عليــــه إال يرضــــاه  قــــال :قــــال َ
  . ال أعرفها:َسحنون

كرها :قال التونيس ن أ   .َسحنون ال أدري من أ
ْبــن رشــدا ــه يقــوم عليــه:أشــهبَســامع هــو كــام قــال أبــو إســحاق ملــا ذكــر الــصقيل : ُ  , أ

َأصبغ وقاله : قال,ولو أبى رشيكه ْ  مل يكن له ذلك لنقـل , ولو كان ذلك يف مكاتب: قال,َ
  . فيعتق من ثلث امليت, وإن ريض رشيكه حتى فرق بالعجز,الوالء

  . ال يعتق منه إال ثلثه, ثلث غالمي هذا حر:أشهب من أوىص فقالوسمع 
ْبن رشدا ا ً ويدخلها باملعنى إذا قيل فـيمن أعتـق شقـص,ال أعرف فيها نص خالف: ُ

يه−يف عبــد لــه  ــه يعتــق عليــه بالــرسا ــه يعتـــق  فيجــب عليــه إذا أوىص بعتــق ث, أ لــث عبــده أ
  . إذا محله الثلث أو ما محل منه,مجيعه

 ويعطــى بقيمــة ثلــث ,مــن أوىص بعتــق ثلــث عبــده: الــصقيل ليحيــى عــن ابــن القاســم
 وال يعتــق فيــه بخــالف لــو أوىص لــه ,ً ويأخــذ بقيــة وصــيته مــاال,مالــه ال يعتــق منــه إال ثلثــه
  .بثلث ماله حتى يعتق فيه

 ورق بقيـة , قـوم عليـه بقـدر مـا معـه,ة بعض النـصيبا بقيمًإن كان األول ملي: وفيها
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  . النصيب لربه
 وبـني رجـل أو ,ا لـه يف عبيـد بينـهً إن أعتـق رشكـ:قـال أشـهب: الصقيل عن ابن املـواز

 فـــإن كـــان عتقـــه يف كلمـــة واحـــدة عتـــق مـــن , وعنـــده ألـــف وقيمـــة حصـــصهم ألفـــان,رجـــال
أحـق باملـه يف التقـويم ممـن  فـاألول ,ا بعد واحـدً وإن كان عتقه واحد,نصيب واحد نصفه

 وأبيعـــه يف عتـــق ألول بـــاقي هـــؤالء , ثـــم أبطـــل عتـــق آخـــرهم,يليـــه حتـــى ينفـــد مـــا يف يديـــه
 فـإن أمتمـت عتـق مـن , فـإن حـصله وإال انتقـل إىل بيـع مـن يـيل البيـع مـن املتـأخرين,الباقني

ال  فـ, جعل ذلك يف عتق من ييل هذا املعتـق, وبقي من ذلك يشء,ذكرنا من بقية األولني
 فــإن مل ,يــزال بيــع نــصيب مــن آخــر مــن أعتــق يف عتــق أوهلــم حتــى ال يبــق إال معتــق أو مبــاع

  . بعت منه بقدر ذلك وأعتقت ما بقي,يبق من يباع إال يف بيع بعضه وفاء بعتق من يليه
 , وأرى إن مل يكـن لـه مـال غـري األشـقاص,ال أقـول هبـذا: يف كتاب ابنـه َسحنونقال 

ه ال جيب يف األول قيمة إال بالقيام عليه; للتقويم يف األولفال أرد عتقه يف الثاين   . أل
 فلــم يقــوم عليــه حــظ رشيكــه ,ا مــن عبــدً مــن أعتــق شقــص:والبــن القاســم يف العتيبــة

 ألن ; مل يـــرد عتقـــه لتقـــويم الـــشقص,حتـــى أعتـــق عبـــد آخـــر ال رشك لـــه فيـــه وال مـــال غـــريه
فقـاموا عليـه مل ,  حتـى دايـن النـاسال فلـم يقـوم عليـه ولـو كـان ذا مـ,القيمة ليست كالدين

 ولـــو , ووهـــب مـــىض ومل يقـــوم لتقـــويم, لـــو تـــصدق بعـــد عتـــق الـــشقص,حياصـــصهم العبـــد
 مـع املـدبر لتقـويم اً ولـو أحـدث تـدبري, وبيعت لتقويم الـشقص, مل يرد الكتابةاًكاتب عبد

  .اً ويبقى باقيه مدبر, فيباع منه بقدر القيمة,الشقص إال أن يكون فيه فضل
 ومـــــراد ابـــــن القاســـــم يف اهلبـــــة ,ال خـــــالف أحفظـــــه يف ذلـــــك يف املـــــذهب: ْشـــــدُبـــــن را

 فاجلـاري عـىل املـذهب , وإن كـان ذلـك قبـل احلـوز, أن ذلك فيهام بعد حوزمها:والصدقة
 واملوهـوب لـه واملتـصدق ,; ألن الرشيك والعبد يطلبان التقويماًعندي أن يتحاصا مجيع

  .طالبني بأحق من اآلخر وليس أحد ال,عليه يطلبان اهلبة والصدقة
 وهـو مراعـة القـول بـأن للواهـب , ولـه وجـه,التقـويم مقـدم عليهـا: وقال ابـن دحـون

  .واملتصدق الرجوع قبل احلوز
اختلـــــف إذا ريض الـــــرشيك أن يقـــــوم مـــــع املعـــــرس ليـــــستكمل العبـــــد : قـــــال اللخمـــــي
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 ,لـــه ذلـــك ومحـــل احلـــديث يف تـــرك االســـتكامل حلـــق الـــرشيك خاصـــة:  فقـــال حممـــد,العتـــق
َّدونةوقال الغري يف كتاب أمهات األوالد من امل   . وهو أحسن, ليس ذلك له:َ

  .وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم: الصقيل
 وقــال , لــرشيكه أن يقــوم عليــه ويتبعــه: فــروى حممــد,اًإن كــان املعتــق معــرس: البــاجي
  .ال يلزم استسعاء العبد:  واملذهب,ليس له ذلك: ابن القاسم
 إال أن يطـوع سـيده اًال يستسعى العبد إن كان املعتق معـرس: وانروى األخ: َّالشيخ
  .فذلك له

 وكـذا مـا اسـتفاد ,وكذا لو عرض للعبد أن يعطـي مالـه ويعتـق مل يكـن لـه: ابن شاس
  .من ذي قبل
ه معتق بعضه:ُقلت   . أل

 وعـــرب عنـــه ابـــن احلاجـــب , لـــيس للمعتـــق بعـــضه التـــرصف يف مالـــه:وفيهـــا مـــع غريهـــا
  . وال أن يقبل مال الغري ويعتق به, استسعاء العبدوال يلزم: بقوله

 فلــــم يقــــوم عليــــه ,وإذا أعتــــق أحــــد الــــرشيكني وهــــو معــــرس فرفــــع إىل اإلمــــام: وفيهــــا
ــرس بعـد ذلــك فاشـرتى حــظ رشيكـه مل يعتـق عليــه,لعـرسه  ولـو رفــع ذلـك إىل اإلمــام , ثـم أ

رس لقوم عليه,فلم يقوم عليه   . وال نظر يف أمره حتى أ
ـرس, له يف عبداًأعتق معرس شقصوإن : وفيها  فقـال , فلـم يقـوم عليـه رشيكـه حتـى أ
إن كان يوم أعتق يعلم النـاس والعبـد واملتمـسك بـالرق :  ثم قال,يقوم عليه: ًمالك قديام

ــه إنــام تركــه القيــام ــه إن خوصــم مل يقــوم عليــه لعدمــه;أ ــرس بعــد , فــال يعتــق عليــه, أل  وإن أ
ـــرس املعتـــق لنـــصيبه لقـــوم عليـــه بخـــالف  فلـــم,اً ولـــو كـــان العبـــد غائبـــ,ذلـــك  يقـــوم حتـــى أ

:  ومثله حكى الصقيل عـن ابـن حبيـب عـن األخـوين وابـن القاسـم وأشـهب قـال,احلارض
  .وبقول مالك األول قال ابن نافع

َّدونــةوجعــل ابــن عبــد الــسالم يف لفــظ امل  ,زيــادة عــىل مطلــق ثبــوت عــرسه يــوم العتــق َ
رس ففي إثباتـه روايتـان ولو مل حيكم ف,فتعقب قول ابن احلاجب  ومل يتعقبـه ابـن هـارون ,أ

 وإنـام , إنـام املعتـرب مـن ثبوتـه مطلـق البينـة العادلـة;وهو األظهر; ألن مناط ثبوت األحكام
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َّدونـــةرشط ذلـــك يف امل ; ألن العـــرس ممـــا خيفـــى ويـــشكل ولـــيس األمـــر فيـــه بأشـــد مـــن عـــرس َ
  .املدين

ه ال يقوم عليه,إن أعتق يف يرسه ثم قيم عليه يف عرسه: وفيها   . فال شك أ
  .ويف كتاب القذف ما يفهم منه اخلالف: قال ابن عبد السالم

 وإن : وهـــي قولـــه, وإنـــام يف القـــذف مـــسألة غـــريه, هـــذا يشء ال أعرفـــه فتأملـــه:ُقلـــت
 فـإن أعلـم , وهو ميل فلم يؤخذ بالقيمة حتـى أعـدم,أعتق أحد الرشيكني يف األمة مجيعها

 فالعتق مـاض ويلزمـه نـصف القيمـة ,اء قام عليه فأخذه بذلك ولو ش,اآلخر بعتقه فرتكه
  . فهو عىل حقه منها, أو مل يعلم بالعتق حتى أعرس املعتقاً وإن كان غائب,ادينً

 :ٍ وهذا ال يؤخذ منه خالف بوجه لرىض الرشيك بإمضاء عتق رشيكـه لقولـه:ُقلت
  .)ادينً( : إىل قوله)فإن علم(

 وال يقــوم عليــه ,عليــه فــال يعتــق منــه إال مــا ورث ممــن يعتــق اًمــن ورث شقــص: وفيهــا
ه ال يقدر عىل دفع املرياثاً وإن كان ملي,بقيته   .; أل

إن اشـــرتى بعـــض مـــا بقـــي منـــه بعـــد الـــذي ورث مل يعتـــق عليـــه : روى حممـــد: الـــصقيل
  .غري ما اشرتى منه

وكــــذا لــــو وهــــب لــــه منــــه شــــقص بعــــد أن ورث منــــه : قــــال ملــــك وأصــــحابه َســــحنون
 ممــا بقــي اًإذا قبــل منــه شــيئ:  إال ابــن نــافع قــال,ق عليــه إال مــا ورث ومــا وهــبمل يعتــ اًشقــص

  . وال أعلم من قال غريه,منه قوم عليه باقيه
 ثــم أعتــق ,إن أعتــق أحــد الــرشيكني يف العبــد حظــه وهــو معــرس: ويف اجلــالب: ُقلــت

  . مل يكمل عليه عتق نصيبه,اآلخر بعض نصيبه
 أو قبله من واهب أو متصدق عتق عليه ما من اشرتى نصف من يعتق عليه: وفيها
  .اً وقوم عليه بقيته إن كان ملي,ملك منه
ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ

 والثلـث حيملـه عتـق عليـه ,ومن أوىص له بمن يعتق عليه إذا ملكـه: ويف الوالء منها
  .عىل الوصايا  وله والؤه ويبدى,وإن مل يقبله
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  .له الثلثإذا محَّوصية وهو مضار يف ترك قبول ال: أشهب
 , فإن قبلـه قـوم عليـه بقيتـه وكـان الـوالء لـه,فإن مل حيمل الثلث إال بعضه: قال مالك

  . ومثله سمع عيسى ابن القاسم,تسقطَّوصية  فروى عيل أن ال,وإن مل يقبله
ْبـــن رشـــدا  اًيرجـــع ملكـــ:  ثالثهـــا,حتـــصيلها إن مل يقبلـــه يف كـــون الـــوالء لـــه أو ملعطيـــه: ُ

 فــوالؤه لــه ,إن كانــت العطيــة جلميعــه ومحلــه الثلــث:  ورابعهــا,وصــيةملعطيــه أو وارثــه يف ال
 رجـع ملعطيـه ملالـك مـع , وإن كانت ببعضه أو عجز ثلث املويص عن مجيعه,ولو مل يقبله
  . ولتخريج الكل عىل رواية عيل يف اجلزء ونص روايته, وقوهلا وقول عيسى,ابن القاسم

لــشقص يعتــق ولــو مل يقبلــه ووالؤه  أن ذلــك ا:يف كتــاب الــوالء روى حممــد: الــصقيل
 , وكــذا اهلبــة والــصدقة يف الــصحة بــه أو ببعــضه,بــل للمــويص لــه:  ثــم رجــع فقــال,لــسيده
َأصبغوقاله  ْ   .يف الوصية َ

  .ال يعتق إال أن يقبله كله أو بعضه: وقال يف الصدقة
ــه إن قبلــه عتــق عليــه كلــهَّوصــية الــصدقة وال: حممــد  ,واحــد والــصدقة ببعــضه آكــد أ

  .مل يقبله فهو حر كله عىل سيدهوإن 
ُاملاجــشونابــن حبيــب عــن ابــن  واهلبــة ســواء قبلهــا أو ردهــا ال تقــوم عليـــه َّوصــية ال: ِ

ه عليه عتق   .لبقيته; ألن ذلك الشقص يعتق بكل حال ووالؤه للمعطي; أل
 هـو حـر وال خيـار : فقيـل, والثلـث حيملـه فلـم يقبلـه,إذا أوىص له بجميعه: اللخمي

  . لهيف ذلك للموىص
  . فهو حر,إن قبله: وروى حممد

َّن القصاروقال اب   .هو فيه باخليار: ُ
 ذلــــك أبــــوه أو : فقبــــل,مــــن أوىص لــــصغري بــــشقص ممــــن يعتــــق عليــــه أو ورثــــه: وفيهــــا

 وال عــىل ,اً فــإنام يعتــق يف ذلــك الــشقص وال يقــوم عــىل الــصبي بقيتــه وإن كــان مليــ,وصــيه
  . وال الويص,األب الذي قبله

  . جاز ذلك وعتق عىل االبن, له فقبله أبوهاًأخومن وهب لصغري 
 فمنعـــه ابـــن ,اختلـــف هـــل جيـــوز لـــألب أن يـــشرتي لولـــده مـــن يعتـــق عليـــه: اللخمـــي
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  يمـــــيض وال يـــــنقض ويبـــــاع وال يـــــؤخر بيعـــــه خـــــوف أن :  وأجـــــازه أشـــــهب فقـــــال,القاســـــم
  .يبلغ الصبي

  . املعتق الفسادورشط التقويم ابتداء
 ثــم أعتــق اآلخــر نــصبيه ومهــا ,أعتق أحــدهم نــصيبهإن كــان العبــد لثالثــة نفــر فــ: فيهــا

 وإن كـان , فـال يقـوم عـىل الثـاينً فـإن كـان عـديام, فليس للباقي أن يضمن إال األول,مليان
  .يبتدئهام إذ مل اًمورس

:  إال ابــن نــافع فإنــه قــال, وقــال مجيــع أصــحاب مالــك, وقالــه,َســحنونعــن الــصقيل 
ـــت إن أراد املتمـــسك أال يقـــوم وريضأر:  وقـــال,اًيقـــوم عـــىل الثـــاين إن كـــان مليـــ بالـــرضر  أ
  .وأبى العبد أليس ذلك له

أحـدهم فـدبر  ولو أن العبد بني ثالثة :منها َّاملوازية  ويف,العبد لو ريض وكذا :ُقلت
 وعتق , قوم عليه حظ رشيكه,اً فإن كان املعتق ملي,أعتق اآلخر ومتاسك الثالثحظه ثم 

إال أن يكون العتق قبل التدبري دبر الذي مسك مقاواة ا فللمتً وإن كان معرس,عليه مجيعه
 مل يقــوم ,التمـسك إذ لـو أعتـق بعـد عتـق املقـدممقـاواة  فـال يلـزم الـذي دبـر ,واملعتـق عـديم

  .اً وإن كان ملي,عليه
  .إن شاء اهللا تعاىليأيت  وفيه خالف ,وهذا بناء عىل أن التقويم بالتدبري: ُقلت

 وإن كــان , قــوم علــيهام إن كانــا مليــني−اســك الثالــث ا ومتًمجيعــإن أعتقــا  :ويف عتقهــا
  . قوم باقيه عىل املورس,اًا واآلخر معرسًأحدمها ملي
  .يقوم عليهام بقدر ما لكل منهام:  فروى حممد,إن اختلف قدر حصصهام: الباجي
  . وقاله ابن القاسم وأشهب:َسحنون
  . ثم رجع وكان يقول باألول,يقوم بينهام نصفني: وقال املغرية: حممد

  . ورواه ابن نافع,وبالثاين قال عبد امللك: َسحنون
  .وهي رواية غري معروفة َسحنونعن  :الصقيل
أمجـــــع مالـــــك : َســـــحنون فقـــــال ,اًا واآلخـــــر مـــــورسًلـــــو كـــــان أحـــــدمها معـــــرس: البـــــاجي

ه يتم عتقه عىل املورس   ,وأصحابه عىل أ
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ه ال يقـوم عليـه إال قـدر مـا كـان :وروى ابن حبيب عن مالك يقـوم عليـه وصـاحبه  أ
  .مورس

  .عن مالك َسحنون ورواه ,وهو قول مجيع املرصيني: ابن حبيب
 فلــم يقــوم عليــه حتــى مــات العبــد عــن ,إن أعتــق أحــد الــرشيكني وهــو مــورس: وفيهــا

ــــه حيكــــم لــــه بحكــــم األرقــــاء حتــــى يعتــــق ,مــــال  فاملــــال للمتمــــسك بــــالرق دون املعتــــق; أل
  .مجيعه

ية يعتقاملبتدئ وقيل يف : الباجي   .نصيبه يعتق عليه بالرسا
ه ال يعتق إال باحلكم: قال عبد الوهاب   .وأظهر الروايتني أ

ية وإنه ضامن لنصيب رشيكه: وقيل,ويف اجلالب: الباجي   . يعتق بالرسا
 إن أعتق أحد الرشيكني يف األمة مجيعها وهو مـيل لـزم :قال مالك: ويف القذف منها

  .رشيكه
 ولــو وطئهــا اآلخــر بعــد علمــه بعتــق املــيل ,صتهولــيس لــرشيكه عتــق حــ: ابــن القاســم

  . فإن جهل أو أعتق الرشيك يلزمه مل حيد, حد إن مل يعذر بجهل;جلميعها
  .بل له عتقه حصته عند كل الرواة غريه: َسحنونالصقيل عن 
 ويلــزم , عــىل قــول ابــن القاســم عليــه القيمــة يــوم العتــق ال يــوم احلكــم:قــال أبــو حممــد

  .تركته
  .حيد الرشيك بحال ال :قال أشهب

إن أعتـــق حظـــه فقـــط وإن :  ثالثهـــا,يف كـــون القيمـــة يـــوم احلكـــم أو يـــوم العتـــق: ُقلـــت
ية مــــع نقــــل اجلــــالب,أعتــــق مجيعــــه فيــــوم العتــــق ألكثــــر الــــرواة  وقــــول ابــــن , وروايــــة الــــرسا

  .القاسم
 فلـيس لـرشيكه أن يتامسـك بنـصيبه أو بعتقـه ,ا لـه يف عبـدًإذا أعتق امليل شقص: وفيها
  .ً إنام له أن يعتقه بتال أو يقوم عىل رشيكه;إىل أجل

 ثــم بــاع اآلخــر نــصيبه نقــض , وهــو مــورس,إن أعتــق أحــد الــرشيكني حــصته: وفيهــا
 ,ومـن أعتـق حـصته مـن عبـد:  ثـم لفظهـا فيهـا, وهـي يف اجلنايـات, وقوم عىل املعتـق,البيع



 

 

328

328

بخالف  وكان التقويم للموهوب له ,ثم وهب املتمسك حظه منه لرجل بعد العتق جاز
ه يف البيع باع نصفه ;البيع   .أو عرض عىل أن يأخذ مبتاعه قيمة جمهولةبعني  أل

ت وأجنبـي أبـاك يف صـفقة: ويف عتقها األول  وعتـق عليـك , جـاز البيـع;إن ابتعت أ
  . وضمنت لألجنبي قيمة نصيبه

 ومنع أن يبيـع حـصته بعـد عتـق رشيكـه ,أجاز أن يشرتي أباه مع أجنبي: ابن العطار
 والفــرق بيــنهام أن الــذي أعتــق حــصته ثــم بــاع , إنــام يــشرتي قيمتــه;إذا كــان املــشرتيحظــه 

ـام جتـب ,رشيكه قد بـاع بعـد أن وجبـت لـه القيمـة  والـذي اشـرتى مـع الرجـل أبـاه القيمـة أ
ء ء;بالرشا   .  وإنام تقدر القيمة بعد الرشا

ـــرس املعتـــق : قـــال أشـــهب: الـــصقيل عـــن حممـــد مل يـــرد إن مل يـــرد بيـــع املتمـــسك حتـــى أ
  .  فاشرتى قيمة جمهولة, وجب فيه التقويم,اً ألن املبتاع اشرتى نصف;البيع إذا أعرس
 ,ســوق لـزم مــشرتيه قيمـة النــصف يـوم قبــضهفــإن فـات بيــع العبـد ولــو بـنقص : حممـد

 وإن مل يكـن عـىل ,ثم يكون ملشرتيه تقويمه عىل املعتق عىل ما هو عليه من زيادة أو نقص
البيع صــحيح وهـذا عيــب لـه الـرد بــه إال أن يفـوت بعيــب مفـسد فلــه  فـ,املبتـاع لعتـق نــصفه
 ثـم قومـه عـىل املعتـق وإن , العيـب وقوم لبائعه وأما حبسه ورجع بقيمـة,رده مع ما نقصه

ـه يقـوم  فـال حجـة لـه إال أن يقـول مل ,فات ذلك بعد عدم املعتق فإن مل يكن اشرتاك عـىل أ
  . أعلم أن نصفه حر فله الرد
 ويــــرد بــــام تقــــدم مــــن ,مقتــــىض نفــــوذ عتــــق املتمــــسك جــــواز بيعــــه: وقــــال الطرطــــويش
ا عــــىل احلكــــم بــــه لكــــون ً وملزوميــــة املــــشهور يف كــــون عتقــــه موقوفــــ,ملزوميــــة البيــــع الغــــرر

  .أحكامه قبل العتق أحكام العبيد رضورة
ــا أقــوم عليــه نــصفي: فقــال رشيكــه,إن أعتــق نــصيبه يف يــرسه :وفيهــا  ثــم قــال بعــد , أ

ا أعتق مل:ذلك   .  يكن له إال التقويم أ
 فذلك له مـا مل , إن رجع بعد إبايته قبل التقويم عىل األول: قال ابن حبيب:الصقيل

ُاملاجشون وقاله ابن ,يقوم ْبن وهبورواه ابن القاسم وا ِ َ.  
ــا أقــوم : فقــال رشيكــه, إن أعتــق الــرشيك وهــو مــورس: قــال أشــهب:َســحنونابــن   أ
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 وتبعــه هــذا بالقيمــة يف , عتــق العبــد عــىل األولً عــديام فلــام قــام عليــه وجــده,عليــه وال أعتــق
ه ضمنه يف وقت له تضمينه كمن أعتق وعليه دين وعنده وفاء به   . ذمته; أل

لـــيس لـــه إال : وهلـــا وعـــورض ق,لـــه أن يرجـــع إىل نـــصف العبـــد فيأخـــذه: ابـــن القاســـم
أجيـــب  فلــه ذلــك و,إن قــال أحكمــوا عــيل بكــذا ثــم رجــع:  يف كتــاب احلــجالتقــويم بقوهلــا

  .بتعيني ذي احلق يف العتق وعدمه يف احلج والطالب املعني أقوى
ء فاسـد:وقول ابن احلاجب  وأعتقهـا مـشرتهيا قبـل فـسخه ,اً ولو اشرتى احلـصة رشا

ء فاســــد ئهــــا مــــن حلــــف بحريتــــه رشا ء ًأو رشا ء مــــن أعتــــق حظــــه حــــظ رشيكــــه رشا ا أو رشا
  .ا وأعتقه احتاملًفاسد

لم حظــه مــن عبــد مــسلم أو كــافر بينــه وبــني ذمــي البــن القاســم إن أعتــق مــس: وفيهــا
  . وإن أعتق نرصاين حظه من مسلم بينه وبني مسلم قوم عليه,قوم عليه

 ففـي , وإن أعتـق نـرصاين حظـه مـن نـرصاين بينـه وبـني مـسلم:ا فيهامً اتفاقابن حارث
  .لغري أشهباوالن فيها لغري ابن القاسم وله وتقويمه عليه ق
نيني فأعتق أحدمها حظه قوم عليهًسلامإن كان العبد م: الباجي   . لنرصا

  . وحكي عن املذهب نفي التقويم,وبه قال ابن اجلالب: قال عبد الوهاب
  .ذكرمها ابن شاس روايتني: ُقلت

 ,إن أعتق نرصاين حظه من عبد بينه وبني مـسلم ففـي تقويمـه عليـه ولغـوه: اللخمي
  .واية املخترص وابن القاسم ور, لغري ابن القاسمًإن كان العبد مسلام: ثالثها

 إن أعتـق نـرصاين حظـه :والغري أشهب خالف نقـل البـاجي: قول ابن حارث: ُقلت
  . ال يقوم عليه: فقال ابن القاسم,من نرصاين بينه وبني مسلم

  . يقوم عليه ورواه ابن حبيب عن األخوين:وقال غريه َسحنونوقاله أشهب ول
ني,سلم يعتــق عليــهألشــهب يف نــرصاين اشــرتى ابنــه املــ: اللخمــي ا مل ً ولــو كــان نــرصا
ـــــه غـــــري خماطـــــب بالـــــرشع ;ً وإن كـــــان مـــــسلام, وعـــــىل قـــــول مالـــــك ال يعتـــــق,يعتـــــق عليـــــه  أل
  .كاالستكامل

َأصـــبغوســـمع  ْ ا مـــن عبـــد بينـــه وبـــني حـــر بـــإذن ربـــه أو ًعتـــق العبـــد جـــزء: ابـــن القاســـم َ
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  .بإجازته كعتق ربه إياه يقوم عليه يف مجيع ماله
 وإن احتـــيج إىل رقبـــة العبـــد , عنـــه يـــستوعب فيـــه مـــال الـــسيد:نَســـحنو البـــن البـــاجي

  .بيعت
 ومل يعتــق ,إن أعتــق أحــد الــرشيكني حظــه مــن العبــد إىل أجــل قــوم عليــه اآلن: وفيهــا
  . وقال غريه إن شاء تعجل القيمة وأخرها,حتى األجل

 ; فقيمتـه ومـا تـرك بيـنهام, وإن مـات العبـد عـن مـال قبـل التقـويم أو قتـل:ابن القاسـم
  .ألن العتق مل يتم

 يقـوم عليـه :قـال مالـك واملغـرية وابـن القاسـم َسـحنونوذكر الباجي عن كتـاب ابـن 
  .اآلن ليعتق إىل أجل

 وقاله آخرون إن شـاء املتمـسك قـوم عليـه وإن متاسـك ولـيس لـه بيعـه :َسحنونقال 
وقالـه عبـد  , فإذا تم األجل قوم عىل املعتق بقيمته يوم التقـويم,قبل األجل إال من املعتق

  .امللك
َأصـــبغرواه : الـــصقيل ْ َّدونـــةعـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب مثـــل قـــول ابـــن القاســـم يف امل َ َ 

 يــؤخر : ولــو قــال قائــل,ا فيــؤخر التقــويم إىل حلولــهًا جــدً إال أن يكــون األجــل بعيــد:وقــال
َأصبغ وقاله ,إىل األجل يف الوجهني مل أعبه ْ َ.  

 وكــذا البــن , وبــه أقــول,الــه املغــرية وق,وروى األخــوان مثــل قــول الغــري: ابــن حبيــب
 فـإن تـم األجـل قـوم عليـه , وال يبيعـه قبـل األجـل إال مـن رشيكـه:عن عبد امللك َسحنون

  .اًا بقيمته يومئذ أو فيام هو ميل به يومئذ ما مل يكن تافهًإن كان ملي
 مل يقطــــع ذلــــك ,ً ولــــو شــــاء التقــــويم عليــــه يــــوم العتــــق فألفــــاه عــــديام:قــــال عبــــد امللــــك

  . وال يباح للرشيك بيع حصته قبل األجل,يم عليه عند األجلالتقو
ـرس:َسـحنونوقال املغرية و  ويبـاح , عدمـه اليـوم يقطـع التقـويم عليـه بعـد ذلـك إن أ
ِّمطرف وقاله ابن حبيب عن ,للرشيك بيع حصته َُ .  

 فيمن أعتق حظـه مـن :عيسى ابن القاسم يف رسم العشور من كتاب اخلدمةوسمع 
 تقـوم خدمتـه سـنة فتؤخـذ مـن : أن بعض أهل العلم قـال;ًوأعتق اآلخر بتال ,عبد إىل سنة
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  .ا الساعةً ويكون العبد حر,ًاملعتق بتال فتدفع إىل اآلخر
 كنا : قال,ا بعد السنةً ويكون اآلخر عتيق,ً أال يكون عىل حاله يعتق نصفه بتال:قيل

 أحـسن مـا فيـه أن :فقـال ثم رجع ابن القاسم عن هذا ,ا هذا اآلخرنقول هذا ثم استحسنً
ه ظلم أن نأخذ منه قيمة السنة;يكون عىل حاله   . ويكون والؤه لغريه, أل

ْبــــن رشــــدا  وهــــو املـــــشهور يف ,اً ثــــم رجــــع إليــــه آخــــرً القــــول الــــذي كــــان يقولـــــه أوال:ُ
َّدونـــةاملـــذهب املنـــصوص عليـــه يف امل  , ويف غـــري مـــا موضـــع مـــن كتـــاب العتـــق مـــن العتيبـــة,َ

 وقد بـني هـو احلجـة , فال يقوم عىل الثاين,ول هو الذي ابتدأ الفساد ألن األ;وهو األظهر
  .يف ذلك

 وملـا ذكـر ابـن عبـد الـسالم ,وبه قال مجيع أصحابنا: َسحنونقال الصقيل عن : ُقلت
 ويــدفع الثــاين ,ًيعنــي أن األول يــدفع للثــاين قيمــة حظــه معجــال: هــذه املــسألة قــال مــا نــصه

  . جعل ذلك لكان كاملتناقض وال تناقض فيه فتأمله فلو,لألول قيمة اخلدمة فيتقاصان
نعـم قـد تكـون فيـه قيمــة اخلدمـة يف األجـل مـساوية لقيمــة حظـه مـن الرقبـة فــأكثر ويف 

  .ذلك إتالف ملال املعجل
 وما يف الرواية واضح أجنبـي عـن هـذا ,وهذا كالم ال يفهم من الرواية بوجه: ُقلت

  . الكالم فتأمله
 ثـم بتـل ,ا إىل أجل أو واحد بعد واحـدً لو أعتقاه مع:بقال أشه: الصقيل عن حممد

ه وضع خدمة; فال يقوم عليه,أحدمها ِّمطرف وكذا البن حبيب عن , أل فإن مـات : قال َُ
  .العبد قبل السنة فامله ملن بقيت له فيه اخلدمة

 ثـــم أعتـــق اآلخـــر إىل ســـتة , ولـــو أعتـــق األول حظـــه إىل ســـنة:عنـــه َســـحنونقـــال ابـــن 
 وال تقـويم للمعتـق ,قوم ويكـون كـام أعتقـاه إذا مـضت سـتة أشـهر عتـق نـصفه فال ت,أشهر

  . اًإىل سنة ويكون إليها حر
  . والثاين إىل سنةًوهو كام لو أعتق األول معجال: ابن حبيب

 : ثــم قــال, ومــن أعتــق عبــده إىل ســنة فاســتخدمه بعــضها:عــن ابــن القاســمَّواز ابــن املــ
  .  مل يعتق عليه مجيعه,نصفه حر الساعة
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 فــإن مــات ,إن أعتــق أحــد الــرشيكني إىل ســنة ثــم أعتــق الثــاين بعــد مــوت فــالن: حممــد
 وإن حلـــت الـــسنة قبـــل مـــوت , وال يقـــوم عليـــه حـــظ صـــاحبه,قبـــل الـــسنة عتـــق حـــظ الثـــاين

 وإن كـان ,ا فمـن رأس مالـهًفالن عتق حظه وقوم عليه حظ الثـاين إن كـان األول صـحيح
 فـإن مـات األول قبـل الـسنة عتـق حظـه عنـد ,الـه وأما حظـه فمـن رأس م,ا ففي ثلثهًمريض

َأصــبغقالــه  الــسنة مــن رأس مالــه ْ  ثــم أعتــق الثــاين , وإن أعتــق أحــدمها حظــه إىل مــوت أبيــه:َ
 إال أن : يريـــد; قـــوم عليـــه حـــظ الثـــاينً فـــإن مـــات أبـــو األول أوال,حظـــه إىل مـــوت أيب نفـــسه

  .عليه يشء مل يقوم ً فإن مات أبو الثاين أوالًيعتق الثاين حظه بتال
ا لـــه يف عبـــد وأعتـــق رشيكـــه حـــصته إىل أجـــل أو دبـــر أو ًإن أعتـــق املـــيل شقـــص: وفيهـــا

  . رد إىل التقويم إال أن يبتله,كاتب
 ويعجـــل عليـــه العتـــق الـــذي , إن أعتـــق الثـــاين إىل أجـــل فقـــد تـــرك التقـــويم:قـــال غـــريه

  .ألزمه نفسه واستثنى من الرق ما ليس له
 وإن دبـــر أحـــد :عـــن املغـــرية َســـحنون امللـــك وابـــن وعـــزا البـــاجي قـــول الغـــري إىل عبـــد

 ومـرة , مـرة يـدبر أو يقـوم كـالعتق: قـال مالـك: فقال اللخمي,الرشيكني يف عبد حظه منه
 واملقـاواة : ويف إمساك حظـه قـال, ومرة خيري يف الثالثة,خيري يف األمرين يف مقاواة رشيكه

  .جنوح جلواز بيع املدبر
 وال يتقاويانــــه , إذن رشيكــــه قــــوم عليــــه حــــظ رشيكــــه إن دبــــر بغــــري:يف عــــتقهام األول

  .  ولكنها يشء جرت به يف كتبه,وكانت املقاواة عند مالك ضعيفة
 مــن دبــر حظــه بــإذن رشيكــه أو :الــصقيل يف كتــاب املــدبر البــن حبيــب عــن األخــوين
 وال بـد مـن املقـاواة وأخـذ بـه ابـن ,بغري إذنه ليس لرشيكه الرىض بذلك والتامسك بحظـه

 تقاويــاه فــإن ً وإن كــان الــذي دبــر عــديام:وكــذا روى حممــد عــن أشــهب عــن مالــك ,حبيــب
  .  وال يباع من نصيبه الذي دبر يشء,وقع عليه بيع حظ صاحبه

  . ال مقاواة فيه:وقال ابن القاسم
  . فام عجز منه اتبع به:الصقيل
 إن :وقــــويل,  إن دبــــر أحــــدمها وال مــــال لــــه فــــاختلف فيــــه:يف العتيبــــة َســــحنونوقــــال 
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 ويأخـذ ,دبريه باطل إن مل يرىض رشيكه وصفة تقويم حـظ املتمـسك أن يقـوم كـل العبـدت
 قالـه ,املتمسك من مجيع قيمته عىل اجلزء املتمسك من مجيع قيمة اجلزء الذي لـه يف العبـد

 وهـو الـذي اتفـق عليـه أصـحابنا , زاد ابـن شـاس عنـه,أبو عمران آخـر كتـاب العتـق األول
  . وليس باجليد, أن نصفه اآلخر حر يقوم نصفه عىل: وقيل:قال

َّدونــةوهــو ظــاهر بعــض مــا يف امل :ُقلــت ــت وأجنبــي أبــاك :يف ذلــك قوهلــا َ  إن ابتعــت أ
  . وضمنت لألجنبي قيمة نصيبه, وعتق عليك,يف صفقة جاز البيع

 فلــه قيمتـــه , وإن أعتــق بــإذن رشيكــه:وذكــر اللخمــي األول عــن حممــد وعقبــه بقولــه
 وإن تــــأخر التكميــــل حتــــى ,اً وال يشء لــــه إن كــــان معــــرس,ريــــوم احلكــــم عــــىل أن نــــصفه حــــ

ا يـــوم ً ولـــه قيمـــة النـــصف معيبـــ,نقـــص ســـوقه كـــإن للمتمـــسك قيمـــة عبـــد العتـــق يـــوم العتـــق
ا ً أقوم وال أعتق أو كان يعتق معـرس: وإن مات العبد قبل التكميل وقال الرشيك,احلكم

  .أتبع املعتق بقيمة العبد يف ذمته
زيـــة يف البـــاجي ولـــو , مـــال أو ولـــد مـــن أمتـــه يقـــوم بـــام أفـــاد بعـــد عتـــق جزئـــه مـــن :َّاملوا

  .كانت أمة قومت بامهلا وولدها
 يف العبــد الــزارع إن قــوم بالفــسطاط كانــت قيمــة لــه أقــل قــوم هبــا :ابــن القاســموسـمع 

  .ومل ينقل للفسطاط
كـره رشيكـهًلو ادعى املعتـق عيبـ: الباجي  ففـي وجـوب حلفـه ثـاين قـويل ,ا بالعبـد وأ

َأصـبغقاسـم مـع ابن ال ْ  , بعينـه فواضـحً فـإن قـام عـدلني أو عـدال:وابـن حبيـب وأول قوليـه َ
عبـــد  قـــوال حممـــد وأشـــهب مـــع ابـــن ,وإن أقـــام بـــه غـــري عـــدل ففـــي لغـــوه وحلـــف الـــرشيك

ال جيــزئ ولــد « :غ قــال رســول اهللا : قــالط روى مــسلم بــسنده إىل أيب هريــرة ,َاحلكــم
: غ قــال رســول اهللا : وعــن ابــن عمــر قــال ,)1(»والــده إال أن جيــد مملوكــا يــشرتيه فيعتقــه

       أخرجـــــــه النـــــــسائي وابـــــــن ماجـــــــة مـــــــن حـــــــديث » مـــــــن ملـــــــك ذا رحـــــــم حمـــــــرم عتـــــــق عليـــــــه«
                                     

لـــــد, يف العتـــــق) 1510(رقـــــم :  أخرجـــــه مـــــسلم)1( يف ) 5137(رقـــــم : وأبـــــو داود, بـــــاب فـــــضل عتـــــق الوا
لـدين, األدب لـدين, يف الـرب والـصلة) 1907(رقـم : والرتمـذي, باب بر الوا , بـاب مـا جـاء يف حـق الوا

  .الوالدينباب بر , يف األدب) 3659(رقم : وأخرجه ابن ماجة
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  .)1(ضمرة
 ومل يتلفـــت لـــذلك لكـــون ,وقـــد خطـــأ فيـــه: تقـــي الـــدين ابـــن دقيـــق العيـــد َّالـــشيخقـــال 

  .ضمرة ثقة ال يرض انفراده به
بــة  ثــى وعكــسه فقــط   والدة مــن ذكــر أوعــىل مــن لــه عــىل املعتــقويف قــرص عتــق القرا أ

  . يعتق عليه كل رحم حمرم: ثالثها,ًمع األخ مطلقا
 وهــــذا املــــشهور روايــــة ابــــن القطــــار مــــع ابــــن ,للخمــــي عــــن روايــــة ابــــن خويزمنــــداد

ُاملاجشون ْبـن وهـبوا ِ  مـن اشـرتى : وخـرج اللخمـي األول مـن قولـه يف كتـاب املكاتـب,َ
 ويـــرد بـــأن ,وإن اشـــرتى معـــه أخـــاه بإذنـــه مل يـــدخل ,أبـــاه بـــإذن بـــسيده دخـــل معـــه يف كتابتـــه
  . وجيب عتقه بنفس ملكه,ملك احلر أقوى من ملك املكاتب

ْبن رشدقال ا   . عن املذهب: واجلالبُ
 ورواه حممـــد وأختـــار اللخمـــي وقفـــه يف اإلخـــوة فمـــن بعـــدهم عـــىل احلكـــم اللخمـــي

 من قول ابن نـافع ,ه وعىل وقفه عىل احلكم يتخرج جواز انتفاع ماله قبل احلكم علي:قال
 ويرد بأن بقية األجـل يف املعتـق إىل , وإن شاء رق العتق,لسيد املعتق إىل أجل انتزاع ماله

  . بل الواجب التعجيل; ويف املؤخر عتقه غري واجبة,أجل واجبة
 وعتق وورث , ومن اشرتى ابنه يف مرضه جاز إن محله الثلث:ويف وصاياها األول

ْبــــن رشــــد ومثلــــه ســــمع أشــــهب ا,ته مــــع غــــريه وحــــص,بــــاقي املــــال إن انفــــرد  وقالــــه ابــــن ,ُ
ـه لـو مل ينظـر : قـال, يف كل من يعتق عليه ولو تلف بقيمـة مالـه مل ينـتقض عتقـه:القاسم  أل

َصـبغَ وأل, ولو مل حيمله الثلث عتق حمملـه منـه,فيه إال بعد املوت ما ورثه ـه ال  ْ ال يـرث أل
  .يعتق إال بعد املوت وال شك مثله

ــه اختلــف قولــه :وملحمــد ؤه بكــل مالــه إن مل يكــن لــه وارث غــريه: وقــال,أ  , لــه رشا
  .وبالثلث إن كان له

                                     
والنـــسائي يف , كتـــاب العتـــق بـــاب مـــن ملـــك ذا رحـــم حمـــرم فهـــو حـــر) 2525(رقـــم :  أخرجـــه ابـــن ماجـــه)1(

  .كتاب العتق باب من يعتق بامللك, )21208(رقم : الكربى
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ْبــن وهــبوال ؤه بكــل مالــه وإن كــان ال ; إن كــان لــه وارث حيجبــه املــشرتي:َ  فلــه رشا
  .ًشيئاحيجبه فيه الثلث وال يرث منه 

ُاملاجــشونوالبـن  ؤه ابنـه بكــل مالــه ويرثـه ال غــريه:ِ ا إال بثلثــه ً أبــ ولــو كـان, جيــوز رشا
  . وهذا أعدل األقوال,وال يرثه كاالستحقاق

  . إن أوىص له بقريب وما بينه تقدم:وقول ابن احلاجب
 وإن اشـــرتاه , ومـــن ابتـــاع أبـــاه وعليـــه ديـــن يغرتقـــه مل يعتـــق عليـــه:قـــال مالـــك: وفيهـــا

  .وليس عنده إال بعض ثمنه رد البيع
  .ما بقي يباع منه ببقية الثمن ويعتق :وقال ابن القاسم

 فإذا كـان عليـه ديـن يـرده صـار خـالف , ال جيوز أن يملك أباه إال إىل عتق:قال غريه
  .السنة أن يملكه فيباع عن دينه ويقيض عن ذمة نامه

  . قول ابن القاسم هو القياس عىل أصل مذهب مالك:الصقيل عن حممد
 البيـع كانـت  وإنه لو مـات بعـد, وعىل قول الغري ال ينعقد فيه بيع:وقال ابن إسحاق

  . ويف هذا نظر إلمكان أن جييز الغرماء عتقه,مصيبته من البائع
 ولـــــــيس بـــــــيشء , يـــــــنقض البيـــــــع يف املـــــــسألتني عـــــــىل مـــــــذهب مالـــــــك:وقـــــــال القابـــــــيس

 ويف الثانيــة مل يقــبض مجيــع ثمنــه إذ لــو ,والــصواب عــدم نقــضه يف األوىل ألخــذ البــائع ثمنــه
  .ابيع يف بقية الثمن لدخل عليه غرماء إن كانو

  .من ورث أباه أو تصدق به عليه أو وهبه: حممد
  . هو حر وال يباع للدين:فقال أشهب

  . يباع هلم يف اإلرث فقط ألن املعطي يقول إنام أعطيته للعتق:وقال ابن القاسم
ه ممن يعتق عليه لبيع يف الدين:الصقيل   . يريد ولو مل يعلم املعطي أ

  . لهوجوب العتق بتمثيل السيد يف رق :واملذهب
 أو بمـدبره أو بـأم ولـده , أو بعبـد لعبـده,مـن مثـل بعبـده أو بـأم ولـده أو بمـدبره: فيها
  .عتقوا عليه

 أو بــه مــع قــصد املثلــة قــوالن لظاهرهــا مــع ويف رشط املثلــة بمطلــق العمــد للــرضب
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ا أو أصـابه عـىل وجـه األدب مـن كـرس أو قطـع جارحـة ًإن كوى عبده تداوي: غريها لقوهلا
  .ام يعتق بام تعمد به وإن;فال يعتق

 وإن تعمـد ذلـك , ال يكون مثلـة بـرضبة أو رميـة:ونقل اللخمي عن عيسى بن دينار
                  وهـــــذا صـــــحيح ألن الغالـــــب شـــــفقة اإلنـــــسان , يـــــضجعه ليمثـــــل بـــــه,إال أن يتعمـــــد املثلـــــة

  .عىل ماله
  . من رضب رأس عبده فنزل املاء يف عينه مل يعتق عليه:عنه َسحنونوالبن 
ا وغــرم قيمتــه ومفهومــه أن ًمثــل بعبــد ابنــه الــصغري عتــق عليــه إن كــان مليــمــن : وفيهــا

ا يف واليتـــــه فهـــــو ً إال أن يكـــــون ســـــفيه: وقالـــــه اللخمـــــي عـــــن املـــــذهب,الكبـــــري كـــــاألجنبي
ـــه يف عتقـــه ;كالـــصغري ولـــيس قـــول ابـــن القاســـم يف الـــصغري بـــالبني ولـــيس كعتقـــه عبـــده  أل

  .ة ريض بعتقه وليس تعديه باملثل,ملتزم لقيمته
 وكـذا مـدبره إن مثـل بــه يف , مـن مثـل بمعتقـه ألجـل أو بـأم ولـده عتقـا عليـه:اللخمـي

 يعتـــق مـــن رأس مالـــه وعتقـــه : فعـــىل قـــول أشـــهب, وخيتلـــف إن مثـــل بـــه يف مرضـــه,صـــحته
 ال يعتـق إن : وعـىل قـول ابـن القاسـم,باملثلة آكد من التدبري وال مقال لغرمائـه وال لورثتـه

 وإن مثــل بعبــد عبــده أو بعبــد معتقــه ألجــل قبــل , أن يكــون لــه مــال مــأمونا إالًكــان مــديان
 فـــإن كـــان , ألن لـــه انتـــزاع أمـــواهلم;قربـــه أو بعبـــد مـــدبره أو أم ولـــده يف صـــحته عتـــق عليـــه

  .قرب أجل املعتق ألجل كان كعبد أجنبي
 يعتق كعبد نفسه إلجازته انتزاع : وعىل قول ابن نافع,عىل قول مالك وابن القاسم

 ألهنــام عنــد مالــك ; وكــذا عبــد مــدبره وأم ولــده إن كانــت املثلــة يف مرضــه,لــه مــا مل يعتــقما
  .وابن القاسم كعبد أجنبي
  . كعبد نفسه وخيتلف هل يعتقان من رأس املال أو من الثلث:وعىل قول ابن نافع

 وكــان عليــه مــا نقــصه إال أن يكــون مثلــه ,مــن مثــل بعبــد مكاتبــه مل يعتــق عليــه: وفيهــا
  . وكذا عبد زوجته ومثله يف غصبها من عبد األجنبي,فيضمنه ويعتق عليهمفسدة 

 خيــري الــسيد يف متاســكه بعبــده : وقيــل:وملــا ذكــر اللخمــي قوهلــا يف عبــد األجنبــي قــال
 ال يعتــق عليــه وإن صــار : وقيــل,مــع الرجــوع بقيمــة العيــب وإن اختــار تــضمينه عتــق عليــه
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  . بعبده وهذا أصوب ألن احلديث إنام جاء فيمن مثل;العبد إليه
 وأيب عمـــر قـــال إثـــر عـــزوه ,حـــديث العتـــق هبـــا ال أعرفـــه إال مـــن نقـــل اللخمـــي: ُقلـــت

ا لـه ً وحجـة مالـك إن زنباعـا أبـا روح زنبـاع وجـد غالمـ, ال عتق هبا:للشافعي وأيب حنيفة
فــــه                   فقــــال لــــه , فــــذكر لــــه ذلــــكغ فــــأتى العبــــد النبــــي ,مــــع جاريــــة فقطــــع ذكــــره وجــــذع أ

 اذهـــب ,اعتقــه«: غ فقـــال ,فعــل كـــذا وكــذا:  قـــالمــا محلـــك عــىل مـــا فعلــت?: غالنبــي 
ت حر  , ومل يعـزه لكتـاب احلـديث, وذكره اللخمي من حديث عمرو بن العـاص,)1(»فأ

مـن مثـل بعبـده :  وقـال,غ فأعتقـه النبـي , واسـم العبـد سـندر,وجده يقبـل جاريتـه: وفيه
:  وذكــر عبــد احلــق يف كتــاب الــديات)2(»رســولهأو أحرقــه بالنــار فهــو حــر وهــو مــوىل اهللا و

 جـاء : وكان ثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قـال,ود عن سوار أيب محزةداأبو 
 قــال رش أبــرص لــسيده جاريــة لــه »?وحيــك مالــك« :فقــال ,غرجــل يستــرصخ إىل النبــي 

قـال  ف, فطلـب فلـم يقـدر عليـه»عيل بالرجل« :غ فقال رسول اهللا ,فغار فجب مذاكريه
ـت حـر« :غرسول اهللا  عـىل كـل « : فقـال يارسـول اهللا عـىل مـن نـرصيت? قـال»اذهب فأ

 روح بــن دينــار والــذي فيــه : اســمه, الــذي عتــق: أبــو داود)3(»كــل مــسلم« : أو قــال»مــؤمن
  .زمباع

ه مل حيرض النبـي : ُقلت  وللبـزار , خـالف مـا تقـدم أليب عمـر عبـد احلـق,غظاهره أ
مـن مثـل بمملوكـه فهـو « : قـالغيف عن ابن عمر عن النبـي  وهو ضع,عن أيب البيلامين

 ونحـوه يف حـديث ابـن عبـاس مـن حـديث عمـرو بـن عيـسى ,»حر وهو مـوىل هللا ورسـوله
  .األسدي وهو جمهول وذكره العقييل

 وابــن حبيــب ,ولغــوه قــوالن للخمــي عــن أشــهبويف اعتبــار متثيــل الــسفيه كالرشــيد 
زيـــة ويف ,عـــن ابـــن القاســـم  لغـــوه وفعـــل : والـــذي ثبـــت عليـــه,لقاســـم القـــوالنالبـــن ا َّاملوا

                                     
باب مـن قتـل عبـده أو , يف الديات) 4519(رقم : وأبو داود، )6710( رقم −2/182:  أخرجه أمحد)1(

قاد منه   . باب من نكل بعبده فهو حر, يف الديات) 2680(رقم :  ماجهوابن ,مثل به أ
  ).7096( رقم −2/225:  أخرجه أمحد)2(
قاد منه, يف الديات) 4519(رقم :  أخرجه أبو داود)3(   .باب من قتل عبده أو مثل به أ
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ه كاخلطأ   .الصبي واملجنون لغو أل
 هو حر بنفس املثلة مـع : ويف تبعية مال املعتق هبا له قوالن ألصل أشهب:اللخمي

  .قول مالك كاملرشف عىل العتق
  . له انتزاعه قبل عتقه:وقال ابن نافع
 ,يــة يف عتــق الــسفيه ألم ولــده ال شــك أن أشــهب يقــول بتبعيتــه لروا:الــصقيل ملحمــد

بـــن  وقـــول ا, ال يتبعـــه مالـــه: ال يعتـــق ويف معتـــق الـــسفيه باملثلـــة قـــول ابـــن القاســـم:ثـــم قـــال
ْوهــــب  ويف النــــرصاين قــــوالن للــــصقيل عــــن , ومتثيــــل الــــذمي بعبــــده املــــسلم بعتقــــه, يتبعــــه:َ

  .أشهب وابن القاسم
و كـــره الـــزوج نقـــال عتقهـــا ولـــزوم عتقهـــا بـــه ولـــويف كـــون متثيـــل ذات الـــزوج كابتـــداء 

 وعـــــزا الـــــصقيل األول البـــــن , والتخـــــريج عـــــىل أصـــــل أشـــــهب,اللخمـــــي عـــــن ابـــــن حبيـــــب
َأصبغالقاسم مع  ْ   . وبه أقول: والثاين لنص أشهب قال ابن حبيب,َ

اللخمــي عــن ابــن حبيــب   واعتبــاره نقــال,والعبــد بعبــده ,ويف لغــو متثيــل الــذمي بعبــده
 وعـزا الـصقيل األول البـن حبيـب , جنايـة ألهنـا مـنهام;عن ابن القاسم وحممد عـن أشـهب

َأصبغعن ابن القاسم و ْ   .وقال بقول أشهب َ
  ا لفعله?ًا يف جسده قاصدًا فاحشًيف اجلالب أن يؤثر أثر :واملثلة
ملة مثلة :وفيها   .قطع األ

 , إن قطــع ظفــره أو رضســه أو ســنه عتــق عليــه: البــن حبيــب عــن األخــوين:الــصقيل
  .وقاله ابن القاسم

ْأصــــــوقــــــال   إال يف جــــــل األســــــنان أو , لــــــيس يف الــــــرضس والــــــسن الواحــــــدة مثلــــــة:َبغَ
  .األرضاس

  . إذا ذهب ظفره عتق عليه ليس بحسن: قول ابن حبيب:وقال اللخمي
َأصـــــــبغ ْ ـــــــه أبــــــــق عتـــــــق عليــــــــه:َ                    وقالـــــــه ابــــــــن , مـــــــن كتــــــــب يف وجـــــــه عبــــــــده أو جبهتـــــــه أ

  .وهب وأشهب
َأصبغ ْ   .اطن جسده مل يعتق عليه لو فعل ذلك يف ذراعيه أو ب:َ
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ْبــن وهــبوا  وكــذا , مــن عــرف باإلبــاق فوســم ســيده يف وجهــه عبــد فــالن عتــق عليــه:َ
  .لو فعله بمداد وإبرة عتق عليه

  . ال يعتق عليه:وقال أشهب
ْبن رشدا ُاملاجـشون روى ابـن : يف كتاب السلطانُ حلـق رأس العبـد النبيـل واألمـة : ِ

 قالــــه يف ,النــــار لــــيس بمثلــــة إال أن يتفــــاحش منظــــرهالرفيعــــة مثلــــة ال يف غريمهــــا واحلــــرق ب
َّدونةامل َ.  

  . وشق األذن شني:ابن احلاجب
  . وأما شق األذن فلم أره لغري املؤلف:قال ابن عبد السالم

  . إن قطع طرف أذنه أو بعض جسده عتق عليه:وروى حممد
ؤلـف  ولعـل مـا ذكـره امل, وهو قريب ممـا يف الروايـة, من رشف أذنه:وقال ابن شاس

  .تصحيف من كالم ابن شاس
  .للصقيل مثل ما نقل ابن احلاجب قال ما نصه: ُقلت

ِّمطـــرفقـــال ابـــن حبيـــب عـــن  ُاملاجـــشونوابـــن  َُ ـــف عبـــده أو رشك أذنـــه :ِ    لـــو خـــزم أ
  .عتق عليه

  . إن مل تكن املثلة بينة مل يعتق إال بحكم:اللخمي
الدمياطيـة لـو قطـع أذنيـه كـذلك قـوال مالـك مـع ابـن القاسـم قـائال يف ويف كون البينة 
  . ورثه سيده بالرق; ثم مات قبل احلكم بعتقه,ولسانه ويديه ورجليه

زيـــةوأشـــهب يف   فهـــو حـــر حـــني مثـــل بـــه بغـــري , مـــن مثـــل بعبـــده مثلـــة بينـــة:لقولـــه َّاملوا
  . واألول أحسن الختالف الناس يف ذلك,سلطان

 وإن مـات ,اًار حر وقال أشهب باملثلة ص:وذكر الصقيل األول من رواية حممد قال
  . فهو حر من رأس ماله,سيده قبل العلم به

 , فهــو حــر بغــري قــضية, أمــا املثلــة املــشهورة التــي ال شــك فيهــا:َعبــد احلكــموقــال ابــن 
  .وأما مثلة شك فيها فال يعتق إال بحكم

ا ً ومــا شــك فيــه يــصدق عــىل البينــة اتفقــ,ن جعلنــا املــشهورة أخــص مــن البينــةإ :ُقلــت
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  .لصقيل وإال اختلفا فتأملهنقال اللخمي وا

ه عمد:وقول ابن احلاجب  فقـول الـسيد عـىل األصـح تقـدم الكـالم فيـه , لو اختلفا أ
 وذكرهــا اللخمــي هنــا كــابن , لــذكرها ابــن عبــد الــسالم هنــاك,يف فــصل تأديــب األب ابنــه

  .احلاجب
  ]باب القرعة يف العتق[

 من خمتلط به بإخراج يمتنـع هنا لقب لتعبري مبهم يف العتق مل خيرج اسمه له: القرعة
  .)1(فيه قصد عينه

                                     
 ,بــه القرعــة هنــا لقــب لتعيــني مــبهم يف العتــق لــه بخــروج اســمه لــه مــن خمــتلط :طقــال : َّالرصــاع قــال )1(

 وقـد , وهـي خمـصوصة بـأبواب معلومـة, بمعنـى واحـد;بإخراج يمتنع فيه قصد عينه القرعة واإلسهام
 وهي جائزة يف , ووقع يف مذهبنا ما يوافقهم للمغرية وغريه, وخالف فيها أهل العراق,قال هبا مالك

 فعــــرف ,يــــدة والقرعــــة مطلقــــة ومق, ولــــذا قــــال يف رســــمها القرعــــة هنــــا أشــــار بــــه إىل بــــاب العتــــق;العتـــق
  . وتقدم يف القسمة ما يناسبه,القرعة يف العتق ال يف غريه

ـضا أطلـق ) لقـب: (قوله  باإلضـافة , يف املحـدود قرعـة العتـق: ولـو قـال, ومل يقـل تعيـني سـهم,اللقـبًأ
 هــال قــال : ويقـال, وهـو املــراد هنــا وربـام يــورد عليــه,لناسـب ذكــر اللقـب عــىل مــا قـدمناه يف مواضــع منــه

 فناســب اللقــب ملــا كانــت , وجيــاب بــأن قولــه القرعــة هنــا يقــوم مقامــه باختــصار يف لفظــه,قرعــة العتــق
  . لقوله هنا,القرعة يف املعنى مضافة إىل العتق

  .  والسهم هو احلظ, والتعيني يف القسمة وغريها,هذا يعم التعيني هنا) لتعيني مبهم: (قوله
  .معناه يف تنفيذ العتق) يف العتق: (قوله
 وأخـــرج , أخـــرج بـــذلك تعـــني الـــسهم يف القـــسمة يف امللـــك, والـــالم للعلـــة, يتعلـــق بـــالتعيني)لـــه: (قولـــه

  . بل لإلشهاد عليه أو ملعرفته بتعيينه; ال للعتق,بقوله له إذا عني السهم يف العتق
 فإنه مل يتعـني للعتـق ;ا يف عبيد بعتقه باختياره له وعتقهًأخرج به ما إذا عني عبد) خيرج اسمه له: (قوله

 والــضمري يف اســمه يعــود , بــل وقــع تعيــني عتقــه باختيــاره للعتــق;بخــروج اســم ذلــك املــبهم مــن خمــتلط
  .عىل املبهم

  . أخرج به ما إذا خرج اسمه لغري العتق, بخروج اسمه للعتق:يعود عىل العتق أي) له: (وقوله
  .يتعلق بخروج وبه يتعلق بمختلط وضمري به يعود عىل املبهم) من خمتلط: (قوله
 أشار بذلك إىل أن خروج اسمه بالعتق يكون بإخراج يمتنـع فيـه قـصد ,صفة خلروج) بإخراج: (ولهق
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 أعتــق ســتة مملــوكني عنــد موتــه ً أن رجــال:روى مــسلم بــسنده عــن عمــران بــن حــصني

 ثــم أقــرع بيــنهم فــأعتق اثنــني وأرق , فجــزأهمغمل يكــن لــه غــريهم فــدعا هبــم رســول اهللا 
  .)1(اً شديدً وقال له قوال,أربعة

 =                                     
 , بـــل ال يكـــون إال عـــىل إخـــراج ال يمكـــن فيـــه قـــصد العـــني; وإن قـــصد العـــني بـــذلك فـــال يمكـــن,العـــني

لـه  وأضـاف , منها للعتـقً ثم أخرج اسام, وهلم أسامء متحدة,وأخرج بذلك إذا كانت عنده عبيد كثرية
 يف مرضــه ً أن مــن أعتــق مخــسة مماليــك مــثال: وطريــق العمــل يف ذلــك,مــا يميــزه فــإن ذلــك لــيس بقرعــة

 فكــل مــبهم يف , وكــل عبــد يطلــب مــا يعتــق منــه, فــإنام يعتــق ثلــثهم; ومل يملــك غــريهم,وأوىص بــالعتق
بـــع  وا, والثالـــث بعـــرشين, والثـــاين كـــذلك, فـــإذا قـــوم األول بخمـــسة, فيقـــع التعيـــني للمعتـــق;العتـــق لرا
 وهــو الــذي ; وثلــث اجلميــع عــرشون, فــاملجموع مــن القــيم ســتون; واخلــامس بأربعــة وعــرشين,بــستة

  .ا من العبيدًيلزم عتقه رشع
 أو , فيكمــل; وقــد يــصادف أقــل مــن الثلــث, فهــو املعتــق وحــده;فقــد يــصادف ذلــك الثلــث قيمــة العبــد

 وجيعــل كــل ,ذلك إىل آخــرهم وكــل واحــد كــ, ثــم يكتــب عــىل األول اســمه وقيمتــه,أكثــر فيعتــق بقــدره
 فـإن ; فـإذا رفعهـا فتحـت, ارفـع منهـا رقعـة: ثـم يقـال لـبعض مـن مل حيـرض,واحد يف رقعة وختلط الرقاع

 ; وإن وجد الذي قيمته مخسة أعيد العمل يف البـاقي,وجد اسم العبد الذي قيمته عرشون عتق وحده
ضا فإن خرج مخسة   فـإن وجـد ,ب الـستة أعيـد العمـل فـإن وجـد صـاح, ثـم أعيـد العمـل,عتق عبدانًأ

 فيخــرج يف الثلــث عــىل هــذا , وملــك البــاقي,صــاحب األربعــة والعــرشين عتــق منــه مقــدار أربعــة أجــزاء
  . والباقي مملوك, وخيرج يف األول عبد واحد,ثالثة أعبد وسدس عبد

ي  وبــاق, عتــق منــه العــرشون وملــك الــسدس;ًوأمــا إن خــرج يف العمــل مــا قيمتــه أربعــة وعــرشون أوال
  . وهو سبب التعيني املذكور يف احلد, هذا طريق العمل;العبيد مماليك

 , أي يشء أخـرج هبـم, والثالـث يف قولـه بـه, والثـاين يف قولـه لـه,الظـرف األول يف قولـه لـه: )فإن قلت(
  .وعىل من يعود كل واحد

 والثـاين , العتـق وأخرج بـه تعيـني مـبهم لغـري, ويعود ضمريه عىل العتق,األول يتعلق بالتعيني: )قلت(
             واهللا أعلـــــم , والتعلـــــق بمخـــــتلط, ويتعلـــــق بخـــــروج وضـــــمري بـــــه يعـــــود عـــــىل املـــــبهم,يعـــــود عـــــىل العتـــــق

  .وبه التوفيق
صافهم أحرار,إذا قال أثالث عبيدي أحرار): فإن قلت(   . هل تدخل القرعة ذلك, أو أ
 ووقـع , وقبلـه شـارحه, وال قرعـة عتـق; الثلث من عبيـدي أحـرار: فلو قال:قال ابن احلاجب: )قلت(

َّدونةمثله يف امل   . واهللا سبحانه أعلم وبه التوفيق,َ
ــــامن) 1668(رقــــم :  أخرجــــه مــــسلم)1(  يف 2/774: واملوطــــأ, ًبــــاب مــــن أعتــــق رشكــــا لــــه يف عبــــد, يف األ
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ــه هــو واهللا أعلــم مــا ذكـره ا: قـال عبــد احلــق لقــد « : قــال فيــهغلنــسائي يف احلــديث أ
  .)1(» ال أصيل عليهسمهمت أ

 مـــن أوىص بعتـــق عبيـــده أو بتـــل عـــتقهم يف مرضـــه ثـــم مـــات عتـــق :ويف عـــتقهام األول
 ثلـث رقيقـي : وإن قـال, وإن مل حيملهم عتق مـنهم مـبلغهم بالـسهم,مجيعهم محلهم الثلث

 أو مــا محــل الثلــث ممــا , محلــه الثلــثأحــرار أو نــصفهم أو ثلثــاهم عتــق مــا ســمى بالقرعــة إن
  .سمي

 مل خيتلـــف قـــول مالـــك وأصـــحابه فـــيمن أوىص بعتـــق عبيـــده يف مرضـــه وال :أبـــو عمـــر
ــه يقــرع بيــنهم فيعتــق ثلــثهم بالــسهم,مــال لــه غــريهم  ومل خيتلــف أكثــرهم أن هــذا حكــم , أ

  .ًمن أعتق عبيده يف مرضه بتال وال مال له غريهم
َأصبغوقال أشهب و ْ   .ال يف البتلَّوصية قرعة يف ال إنام ال:َ

 ال يـسهم يف : فقال ابن نـافع, وإذا قلنا بالقرعة يف العتق:وقاله أبو زيد قال:الباجي 
  .العتق إذا كان للاملك مال غريهم

ِّمطرف وسمعت :قال ابن مزين  وهو الذي ال نعرف غريه ورواه : وقال,ا يقول مثلهَُ
 ,وين يــسهم بيــنهم كــان لــه مــال أو مل يكــن والبــن حبيــب عــن األخــ,حممــد عــن ابــن القاســم

  .َسحنونوقاله مالك و
 وال مـال لـه غـريهم , إنام القرعة فيمن أعتـق عبيـده عنـد موتـه: وقال املغرية:الصقيل

  . وليس هذا مما يقاس عليه,للحديث
َأصــبغ وملــا حكــى اللخمــي قــول , ضــارع املغــرية قــول العــراقيني:َســحنونقــال  ْ وأيب  َ
ا للورثــة فحــق ًا للعبيــد وحقــً ألن عتــق املــريض تــضمن حقــ; أحــسن قــول مالــك:زيــد قــال

 ألن امليــت ســوى بيــنهم يف العتــق فوجــب أن ال خيــتص بــه ;العبيــد كــون العتــق باحلــصص
 ولـو أعتـق مـريض سـتة أعبـد , ألهنم رشكاء امليت بـالثلثني; وحق الورثة القرعة,بعضهم

 =                                     
ًباب من أعتق رقيقا ال يملك ماال غريهم, العتق ً .  

  .صالة عىل من حييف يف وصيتهباب ال,  يف اجلنائز4/64:  أخرجه النسائي)1(
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 ويقـرع علـيهم فـام صـار ,د عـتقهم وثلثاهم لرشيك له فيهم كـان لـرشيكه ر,له فيهام ثلثهم
 فـــإن أســــقط الورثـــة أو الـــرشيك مقالـــه يف املقاســـمة كـــان العتــــق ,للمعتـــق مـــىض عتقـــه فيـــه

  . كام تقدم إذا كان العتق يف الصحة وعىل املعتق دين,باحلصص لتساوي حق العبيد
 عبــــداي : حــــران أو مل يــــسهم كقولــــه: لــــو ســــامهم كقولــــه ميمــــون ومــــرزوق:الــــصقيل

 ســـــمي قـــــوالن البـــــن حبيـــــب عـــــن ا أو باحلـــــصص إنًعتـــــق بالقرعـــــة مطلقـــــ ففـــــي ال,حـــــران
  .مع حممد عن أشهب َسحنونو, األخوين

 فقــال ابــن , أعتقــوا عبــدي يف ثلثــي ومــا محــل ثلثــي مــنهام: لــو قــال يف وصــيته:البــاجي
 ولعيــسى عــن ابــن القاســم , ويعتــق مــنهم باحلــصص مبلــغ الثلــث, ال قرعــة يف هــذا:كنانــة

  .عة وفيه القر,ذلك سواء
 وهـــم مخـــسون ففيهـــا مخــــسة , إن أوىص يف مرضـــه بعتـــق عـــرشة مـــن عبيـــده:اللخمـــي

  .أقوال
َّدونةقال مالك يف امل   . يعتق مخسهم بالسهم خرج فيه مخسة أو مخسة عرش:َ

ـــــضاوقـــــال  َّدونـــــةيف امل ًأ  إن خـــــرج يف اخلمـــــس أقـــــل مـــــن عـــــرشة رضب :والواضـــــحة َ
  .لثلثبالسهم عىل الباقي حتى يكمل عرشة ما مل جياوز ا

  . واسع أن يعتق منهم بالسهم أو باحلصص:َّاملوازيةوألشهب يف 
 وإن أوىص ورثتـه , إن كـان العتـق مـن امليـت, يعتق مخـسهم باحلـصص:وقال املغرية

  .أن يعتقوا عنه فهم باخليار أن يعتقوا من شاءوا
 , عتـق ثلـثهم بالـسهم; وهم ثالثة, رأس من رقيقي حر: من قال:وروى ابن حبيب

 فإن خرج واحـد وهـو أدنـى مـن ثلثـه , إنام مراده فيسهم بينهم; ما هذا مراد امليت:ثم قال
 وإن كـــان أكثـــر مـــن ثلـــث قيمـــتهم عتـــق كلـــه إن محلـــه معـــه ,عتـــق ومل يعـــد الـــسهم يف البـــاقي

ِّمطـــرف وقالـــه ,الثلـــث  , عـــرشة وهـــم مخـــسون عتقـــت مـــنهم تلـــك التـــسمية:فعليـــه إن قـــال َُ
  .ر إن محلهم الثلثكانت قيمتهم أقل من اخلمس أو أكث
ه ًا بعد واحدً من أعتق عبديه واحد:قال اللخمي يف كتاب الوصايا ا بدئ األول أل

 ولـو أعتـق عـىل ترتيـب : ونحـوه قـول ابـن شـاس,ليس لـه أن حيـدث مـا يـنقض عتـق األول
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 ,فالــــسابق مقــــدم والرتتيــــب يف تبتيــــل املــــريض أن ال يكــــون األول والثــــاين يف فــــور واحــــد
   )قبـــل( أو )ثـــم( أن يـــأيت بلفـــظ يـــدل عـــىل تبدئـــة األول ككلمـــة :املـــدبرينحـــسبام ذكـــروه يف 

  .)بعد(أو 
صاف رقيقي أحرار:من قال عند موته: وفيها ا أو ً أو أثالثهـم أو ثلـث كـل واحـد, أ

 عتــــق مــــن كــــل واحــــد مــــنهم مــــا ذكــــر إن محلــــه الثلــــث أو مــــا محــــل الثلــــث ممــــا ســــمى ;نــــصفه
  .باحلصص من كل واحد بغري سهم

  .قاله أشهب و:الصقيل
ا فرقيقـــي أحـــرار فكلهـــم يف مـــرض موتـــه ًمـــن قـــال يف صـــحته إن كلمـــت فالنـــ: وفيهـــا

 أو مـا محلـه مـنهم بالـسهم ولـو كانـت بيمينـه إن مل يفعـل كـذا فـامت ,عتقوا إن محلهم الثلث
  . ومل يفعله عتق منهم حممل الثلث باحلصص

  .قون باحلصص يعت: فقال القرويون, لو كانت يمينه هذه يف مرض موته:الصقيل
ــه كــان عــىل ; وهــذا نحــو مــا أعتــق بــه أبــو حممــد بقولــه, بالــسهم:وقــال الــصقليون  أل

  . ورجح بعض فقهائنا األول, فدل عىل أن املرض بخالفه,حنث يف يمني يف الصحة
 ,إن انقــــــسم العبيــــــد عــــــىل اجلــــــزء الــــــذي يعتــــــق مــــــنهم جــــــزء قيمــــــتهم بالقيمــــــة :وفيهــــــا

 وإن مل ينقـسموا عـىل األجـزاء علمـت قيمـة كـل ,وأسهمت بينهم وعتق ما أخرجه الـسهم
 فــإن , وأســهمت بيــنهم فمــن خــرج اســمه للعتــق, وكتــب اســم كــل واحــد يف بطاقــة,واحــد

 , وإن زادت عليــه عتــق منــه مبلغــه فقــط,كانــت قيمتــه مبلــغ اجلــزء الــذي يعتــق مــنهم عتــق
ا أو ًبــد فيعتــق مــا يقــع لــذلك ع,وإن نقــص منــه أعيــد الــسهم لــتامم مــا بقــي مــن جــزء الوصــية

  .بعض عبد
 تلـــف كـــل بطاقـــة كتـــب فيهـــا اســـم يف طـــني بحـــرضة العـــدول وجيعـــل يف كـــم :البـــاجي
  . رواه ابن حبيب عن األخوين, ثم خيرج واحدة فتفض ويعتق من فيها,صغري أو كبري
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  ]الوالءكتاب [
الوالء حلمة كلحمـة النـسب ال «: غ قال رسول اهللا :عن ابن عمر قال: )1(الوالء
  . أبو يعىل املوصيل ثم ابن حبان يف صحيحه)2(» يوهبيباع وال

  ]باب معىن من له الوالء[
 وهـو ملـن ثبـت العتـق عنـه ولـو ,)3(»إنام الوالء ملن أعتق«: غويف الصحيحني قال 

  .)4(بعوض أو بغري إذنه ما مل يمنعه مانع
                                     

ــــه ملــــا ذكــــر احلــــديث , ومل يــــذكر رســــمه,:َّالــــشيخالــــوالء مل يعرفــــه : َّالرصــــاع قــــال )1(  ويظهــــر يف رس ذلــــك أ
ــــه متييــــز لــــه مــــن إمــــام » الــــوالء حلمــــة كلحمــــة النــــسب ال يبــــاع وال يوهــــب «:غاملــــشهور يف قولــــه  فكأ

 فـال حقيقـة لـه ,قـائق الـرشعية مـأخوذة عنـه ومنـه واحل, ومن أتاه اهللا علم األولني واآلخرين,العارفني
  . ويظهر بيان احلديث بالوقوف عىل كالم من رشحه,غري ما ذكره وبينه

 وملــا ذكــرت مــا قررتــه ,وللــشيخ ســيدي ســعيد فيــه كــالم حــسن ســتقف عليــه ونــذكره إن شــاء اهللا تعــاىل
ـــــــت مـــــــا يقـــــــوي ذلـــــــك مـــــــن كـــــــالم تلميـــــــذه ,:َّالـــــــشيخا عـــــــن ًاعتـــــــذار                       قيـــــــه األيب ملـــــــا ذكـــــــر الفَّالـــــــشيخ  رأ

  .احلديث املذكور
ق َ واملعنـى أن بـني املعتـ,ا أتـم منـهً وال جتد للـوالء تعريفـ, تعريف حلقيقته يف الرشعغ وهذا منه :قال

 فهـو كاملعـدوم يف , ووجه الشبه أن العبد ملا كان عليه رق,ق نسبة تشبه نسبة النسب وليست بهِواملعت
  . واألب تسبب يف وجوده,اًا كام أن الولد كان معدومًق صريه موجود واملعت,نفسه

كتـــــاب البيـــــوع بـــــاب البيـــــع املنهـــــي عنـــــه واحلـــــاكم يف ) 4950(رقـــــم :  أخرجـــــه ابـــــن حبـــــان يف صـــــحيحه)2(
  . يف كتاب الفرائض) 7990(رقم : املستدرك

ء عـىل املنـرب يف,  يف املساجد1/458:  أخرجه البخاري)3( رقـم : ومـسلم,  املـسجدباب ذكر البيـع والـرشا
  .باب الوالء ملن أعتق, يف العتق) 1504(

ا للــــوالء كــــام فهــــم ً ولــــيس ذلــــك تعريفــــ,الــــوالء ملــــن ثبــــت العتــــق عنــــه: أي) هــــو: (قولــــه: َّالرصــــاع قــــال )4(
ـــه قـــال, ومـــن يكـــون لــه الـــوالء هـــو املعــرف, وإنـــام هـــو حكــم بـــالوالء ملـــن يكــون لـــه,بعــضهم  مـــن : فكأ

 وهـو يـشمل كـل مـن أعتـق عـن نفـسه أو , ومـن ثبـت العتـق عنـه هـو اجلـنس,لـخيكون له الوالء صـفته إ
  .عن غريه

 مـن ثبـت العتـق : وهـو عطـف عـىل مقـدر أي,ليـدخل فيـه والء املقاطعـة واملكاتبـة) ولو بعوض: (قوله
ه يتوهم أن العوض مانع; ولو كان بعوض وذكره غاية,عنه بغري عوض   . أل
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 ولـو بعـوض وبغـري إذن والـضمري يف إذنـه يعـود ,بغـري عـوض وبـإذنكـام تقـدم أي ) أو بغـري إذنـه: (قوله
  .اً إن الوالء للمعتق مطلق: وقال,وخالف أشهب,  وهو كذلك عىل املشهور,عىل من
 أخــرج بــذلك إذا أعتــق , أن الــوالء ثابــت للمعتــق عنــه مــا مل يمنــع مــانع:معنــاه) مــا مل يمنــع مــانع: (قولــه

ه ال يرث الكافر املسلم; وال والء للكافر ألجل املانع ألن العتق هنا عن نفسه;ًكافر مسلام   . أل
َّدونـة  فإنه يف امل; ثم أسلم بعد عتقه,إذا أعتق النرصاين عبده النرصاين: )فإن قلت(  إذا مـات عـن :قـالَ

ثــه لعــصبة ســيده النــرصاين املــسلمني  مــع أن العتــق إنــام كــان عــن النــرصاين والــوالء هنــا لغــري ,مــال فمريا
  .املعتق عنه

ــه إنــام كــان ذلــك بــاجلر: )قلــت(  وملــا منــع املــانع مــن , وأصــل الــوالء إنــام كــان للمعتــق عنــه,اجلــواب أ
َّدونـة ولذا قـال يف امل, انتقل إىل غريه ثمن جيره إليه;مرياثه ني;َ  ,اً ألن الـوالء كـان لـسيده حـني كـان نـرصا

  .فإن أسلم السيد رجع إليه والؤه
  . ألن الوالء ال ينتقل;هذا الباب إنام هو املرياث معنى رجوع الوالء يف :َسحنونقال 

ه رسم هنـا عـىل املـشهور فقـططَّالشيخ ظاهر كالم : )فإن قلت(  ولـشيخه الرسـم إنـام هـو للامهيـة , أ
  .املطلقة

  .ا ما يفعل ذلك واهللا املوفقًكثري: )قلت(
َّدونة قال يف امل: )فإن قلت(   . واملعتق مل يثبت له ذلك,من أعتق سائبة هللا تعاىل فوالؤها للمسلمنيَ
  . فذلك داخل يف الرسم معنى,قال فيها ألن معنى السائبة العتق عن املسلمني: )قلت(
  . كام قال يف غري هذا,ا أو معنىًهال قال ثبت له لفظ: )فإن قلت(
  . واهللا أعلم وبه التوفيق,هذا أخرص: )قلت(
 فـالوالء للـسيد ;ده وال أجـاز حتـى عتـق العبـد وعلم السيد به ومل يـر,إذا أعتق العبد عبده: )فإن قلت(

  .اًوالعتق مل يكن عنه ال معنى وال لفظ
ُاملاجشونهذا قول ابن : )قلت( ه ريض منه,ِ ه هـو املعتـق ; ووجهه أن سكوته وعدم رده يعد كأ  فكأ

ــضا ويــصدق عليــه الرســم , أن الــوالء للعبــد:َّاملوازيــة ويف ,فيثبــت لــه الــوالء م بعتقــه وأمــا إذا مل يعلــ ,ًأ
  . واهللا سبحانه أعلم وبه التوفيق, فالوالء للعبد;حتى عتق العبد

  .ما أعتقه املدبر وأم الولد بإذن سيدمها يف مرض السيد الوالء ملن هو: )فإن قلت(
َأصــــبغقــــال : )قلــــت( ْ ــــه يــــوم أعتــــق مل يكــــن لــــه انتــــزاع مالــــه; ولــــو صــــح الــــسيد, الــــوالء هلــــام:َ  ولــــيس , أل

 وانظـــر ابـــن , وال يرجـــع إىل املكاتـــب إن أعتـــق,أن أعتـــق عبـــده الـــوالء لـــسيدهكاملكاتـــب إذا عجـــز بعـــد 
 أن مــن لــسيده انتــزاع مالــه فــوالء مــا أعتــق بــإذن ســيده , ومــا أصــله عــن مالــك وابــن القاســم,يــونس هنــا

  . وتأمل ذلك مع ما وقع يف الرسم واهللا سبحانه املوفق, وال يرجع إليه من أعتق,لسيده
  . وال علم سيده حتى عتق عبده فلمن الوالء,ا لهًلعبد عبدإذا أعتق ا: )فإن قلت(
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 : فمــشهور مــذهب مالــك عنــد أكثــر أصــحابه, بإذنــه أو بغــري إذنــه:أبــو عمــر عــن غــريه
  .أن الوالء للمعتق عنه
 وســــواء يف قــــوهلم أمــــره , وقالــــه الليــــث واألوزاعــــي, الــــوالء للمعتــــق:وقــــال أشــــهب
  .بذلك أو مل يأمره

ــه أعتــق , فوالؤهــا للمــسلمني;مــن أعتــق ســائبة هللا تعــاىل :وفيهــا  ومعنــى الــسائبة كأ
  .عن املسلمني

ْبن رشدا   . اختلف يف عتق السائبة كرهه:ُ
َأصـــــبغ وأجـــــازه ,لوالء للمـــــسلمني فـــــإن وقـــــع فـــــا:ابـــــن القاســـــم ْ  ومنعـــــه ابـــــن ,ابتـــــداء َ

ُاملاجشون   . إن وقع فالوالء له ال للمسلمني:وقال ِ
َأصـــبغمثـــل قـــول  َسحنونوعـــزا البـــاجي لـــ :ُقلـــت ْ  ومل حيـــك اللخمـــي يف الـــسائبة إال ,َ

 وخــرج علــيهام , وذكــر القــولني يف الــوالء, واجلــواز لغريمهــا,الكراهــة ملالــك وابــن القاســم
  .رجل عبده عن رجل بعينهعتق ال

 وال يرجـــع لـــسيده إن , فـــوالؤه للمـــسلمني;ًمـــع غريهـــا إن أعتـــق كـــافر مـــسلام :وفيهـــا
  .أسلم وال جيره ملسلم غريه

  . أن يرجع إليه إن أسلم وجيره لولده املسلم: القياس:اللخمي
 ومل يعلــم ســيده بعتقــه حتــى , يف عبــد نــرصاين ملــسلم أعتــق عبــده املــسلم:وقــال حممــد

 فهــــو للــــسيد املــــسلم ,ثــــم إن املــــسلم الــــذي أعتقــــه العبــــد النــــرصاين مــــات عــــن مــــال ,عتــــق
 ورجــع , صــح جــره لولــده املــسلم, فــإذا صــح جــره لــسيده األعــىل دون املــسلمني,األعــىل

  . وبه أقول: حكاه أبو عمر عن أمحد وإسحاق وغريمها قال,إليه إذا أسلم وما اختاره
  :معىل صحة عتق الكافر عبده املسلواإلمجاع 

 فاملــه ; ثــم أســلم بعــد عتقــه ومــات عــن مــال,إن أعتــق نــرصاين عبــده النــرصاين :وفيهــا
 =                                     

َّدونـــة وقـــع يف امل: )قلـــت( ـــه : قيـــل يف هـــذا األصـــل: وقـــال اللخمـــي يف هـــذه املـــسألة,أن الـــوالء للعبـــدَ  أ
  . انظره;عتيق من يوم عتق فالوالء عىل هذا للسيد
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ني;لعــصبة ســيده النــرصاين املــسلمني  فــإن أســلم ,ا ألن الــوالء كــان لــسيده حــني كــان نــرصا
  .السيد رجع إليه والؤه

 والـوالء قـائم ال , إنـام هـو املـرياث; معنـى رجـوع الـوالء يف هـذا البـاب:َسحنونقال 
  .قل عنهينت

 ال فكــام ال تــزول عنــه األبــوة إن أســلم ولــده , صــواب ألن الــوالء كالنــسب:الــصقيل
  .فكذا الوالء
 فــــإن عتــــق , والــــوالء للــــسيد,إن أعتــــق املكاتــــب أو العبــــد بــــإذن ســــيده جــــاز :وفيهــــا

 وال يرجـع للعبـد إن عتـق وعتـق أم , إذ ليس للسيد انتـزاع مالـه,املكاتب رجع إليه الوالء
  .كالعبدالولد عبدها 
 واملعتـــق إىل أجـــل قبـــل قـــرب أجلـــه , واملـــدبر وأم الولـــد يف صـــحة ســـيدمها:اللخمـــي

 ففــــي , فلــــم جيــــزه ومل يــــرده حتــــى عتــــق, ولــــو علــــم الــــسيد بعتــــق عبــــده عبــــده: قــــال,كالعبــــد
ُاملاجشون وقال ابن ,الوالء للعبد َّاملوازية   . لسيده:ِ

سيده انتـزاع مالـه قـوال  أصل مالك وابـن القاسـم يف هـذا أن مـن لـ:الصقيل عن حممد
 وال يرجــع إليــه إن عتــق ومــا أعتقــه املــدبر وأم الولــد بــإذن ,مالــك عتــق بــإذن ســيده لــسيده

  .سيدمها يف مرضه
َأصــبغفقــال  ْ ــه يــوم أعتــق مل يكــن لــسيده انتــزاع مالــه ; الــوالء هلــام ولوصــح الــسيد:َ  أل

 إىل املكاتــب إن  وال يرجــع,ولــيس كاملكاتــب إذا عجــز بعــد أن أعتــق عبــده الــوالء لــسيده
  .عتق

 أحـب إيل أن الـوالء للـسيد وإن مـات مـن :يف املـدبر وأم الولـد َعبد احلكموقال ابن 
ه كان له أخذ مـاهلام إن صـح;مرضه ال يرجع إليهام إن عتقا  وكـذا املعتـق بعـضه يعتـق , أل

  .بإذن السيد
ه ك: وقاله أشهب يف املعتـق بعـضه:حممد  ;املكاتـب يعتـق بـإذن الـسيد قيـل لـه وال تـرا

ه ال ينتزع ماله قال   . للمكاتب سنة وللعبد سنة:أل
 وال مـــا أعتـــق : وقـــد قـــال ابـــن القاســـم, فلـــم تكـــن لـــه حجـــة أكثـــر مـــن هـــذا:قـــال حممـــد
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َأصــبغ ومل يعجبنــا قــول أشــهب وال , وهــو الــصواب,املعتــق بعــضه للعبــد ْ  ومــا ,وال غــريه َ
َأصـبغ إنـام هـو ألشـهب و;روي عن ابن القاسم غري هذا فغلـط عليـه ْ  واملـدبر وأم :وحممـد َ

 وإن صـــح مـــضت ,الولـــد ال ينتـــزع أمـــواهلام يف مـــرض الـــسيد فـــإن انتزعهـــا ثـــم مـــات ردت
 وإن صـــح فهـــو للـــسيد وال ,فكـــذا إعتـــاقهام يف مرضـــه بإذنـــه موقـــوف إن مـــات فـــالوالء هلـــام

 وكـــذا املكاتـــب الـــذي مل خيتلـــف فيـــه يعتـــق بـــإذن الـــسيد مل يعتـــق ثـــم ,يرجـــع إلـــيهام إن عتقـــا
  .جز ثم يعتق بكتابة أخرى أو غريها ال يرجع إليه الوالءيع

أعتق عبده بإذن أحدمها ومل يعلم اآلخر حتى   يف عبد بني رجلني:وقال ابن القاسم
ا بـــإذن مـــن لـــه ً وإن أعتـــق املعتـــق بعـــضه عبـــد, أن والء ذلـــك العبـــد لـــه دون ســـيديه:أعتقـــاه

 فـإن عتـق العبـد الـذي ,الـك بقيتـه وبـني م,بقيته فوالء ما أعتق بـني الـذي كـان أعتـق نـصفه
                  وإن أعتــــق بغــــري إذن الــــذي لــــه بقيتــــه كــــان لــــه ,نــــصفه حــــر رجــــع إليــــه والء مــــا كــــان أعتــــق

  .رد عتقه
 أن والء من أعتق هـذا العبـد املعتـق بعـضه بـإذن الـذي لـه :وروي عن حييى بن حييى

ليــه مــن الــرشيك الــذي ,اًفيــه الــرق خالــص ــه ,كــان أعتــق نــصفه هــو أحــق بمــرياث موا  كــام أ
  .أحق بمرياثه نفسه

كر أن يكون ابن القاسم قاله, هذا مثل قول أشهب الذي ذكره حممد:الصقيل   . وأ
 إن أعتـــق املـــدبر أو املـــوىص بعتقـــه بعـــد مـــوت الـــسيد قبـــل أن يقـــوم يف :وروى حممـــد

 أعتـق  فإن خرج املدبر واملـوىص بعتقـه مـن الثلـث نفـذ عليـه مـا كـان,الثلث فليوقف عتقه
 وإن مل خيــرج مــن ثلــث ســيده إال بعــضه مل يعتــق مــن العبــد الــذي أعتــق ,أو حنــث يف عتقــه
 وذلــك العبــد يف يــده مل , ولــو عتــق بعــد ذلــك بقيــة املــدبر أو املــوىص بعتقــه,قليــل وال كثــري
  . وقاله أشهب وحممد,يعتق منه يشء
  .ولو مل يعلم السيد بعتق عبده عبده حتى عتق فالوالء للعبد :وفيها

 فيكــون الــوالء للــسيد األعــىل , قيــل يف هــذا األصــل إنــه عتيــق مــن يــوم عتــق:اللخمــي
ـــت حـــر: ولـــو قـــال العبـــد لعبـــده:قـــال ـــت حـــر أو أخـــد منـــي عـــرش ســـنني وأ  ; يـــوم أعتـــق فأ

  .فيعتق العبد األعىل قبل انقضاء عرش سنني
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  . الوالء للسيد: وقال, يف الوالء للعبد:فقال ابن القاسم
ـت حـر عنـي ووالؤك لفـالن: ولـو قـال:سيد قـال لل:قال ابن نافع ـت حـر عـن , أ  وأ

  .فالن ووالؤك يل فالوالء للمعتق عنه
  . واألب املعتق جير والء ولده ملعتقه ولو سفل:فيها

 هـم : فقـال الـزبري,ا فأعتقه وللعبد بنون من امـرأة حـرةً اشرتى الزبري عبد:يف املوطأ
لينا: وقال موايل أمهم,موايل   .تصموا إىل عثامن فقىض هبم للزبري فاخ, هم موا

  . ولو أعتقه قبل موته بساعة, روى حممد جير األب والء ولده ملعتقه:الباجي
ه ال يفتقر إىل حكم وال رىض أحد:حممد   . يريد أ
ليهــا مــا دام األب عبــد;اًإن تزوجــت احلــرة عبــد :وفيهــا  فــإن ,اً فــوالء ولــدها منــه ملوا

 فــــإن ,د املالعنــــة ينــــسب إىل مــــوايل أمـــه هــــم يرثونــــه كولـــ,والءهــــم ملعتقــــه عتـــق جــــر والؤه
 ولــو كــان لولــد احلــرة مــن العبــد جــد أو جــد جــد عتــق قبــل ,اعــرتف بــه حلــق بــه وجــر ملعتقــه

  .األب جر والؤهم ملعتقه
 فـوالء األب البنـه ; لو أن ولد احلـرة مـن العبـد كـرب واشـرتى أبـوه:الصقيل عن حممد

  .جيره ملوايل أمه
 والؤه جلميــع املــسلمني :مجيــع أصــحابنا إال ابــن دينــار قــال هــذا قــول :َســحنونقــال 
  .كالسائبة

ا فكــرب ثــم ً مــن تــزوج أمــة فولــدت لــه غالمــ:عيــسى مــن كتــاب العتــقَســامع ويف آخــر 
 :ا بعــد وفــاة اجلــد واألب اململــوك حتــى قــالًمــات أبــوه فتــزوج ابنــة حــرة فولــدت لــه ولــد

ــه جيــر مــا كــان ,ه الــذي ولــد بعــد موتــه وال جيــر اجلــد املتــوىف والء ولــد,والؤه ملــوايل أمــه  أ
 واألب اململــوك هنــا ال حيجــب كامليــت , جــر والءه; ولــو تــويف اجلــد وأمــه بــه حامــل,احيــ

  .والكافر
ْبن رشدا  ثم ملن حيجب لـه , إن والءهم ملوايل أمهم إن كانت معتقة: وهذا كام قال:ُ

 ,فوالؤهم ملوايل أبيهـا فإن كانت حرة مل يعتق ,ذلك يسهم األقرب فاألقرب من العصبة
 فإن عتـق أبـوهم , فوالؤهم ملوايل أمها;وإن كانت ابنة زنا أو منفية بلعان أو أمة أو كافرة
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ليــــه عــــن مــــوايل األم  كــــان والؤهــــم ; ولــــو مــــات اجلــــد بعــــد والدة األوالد,جــــر الــــوالء ملوا
ليه ما دام األب عبد ليه,اًملوا   . فإن عتق جر والء الولد ملوا

 وأوالد املعتقة من زنى أو غصب :اختصارنا فرائض احلق يف قولهوتقدم يف  :ُقلت
 فـــإن مل يكـــن عـــىل األم فيهـــا والء ,أو لعـــان أو عبـــد أو حـــريب ملوالهـــا هـــو يرثـــه ويعقـــل عنـــه

  .فمرياثه للمسلمني وعقله عليهم
ثــى ملــن أعتقــه كــذلك:مــع غريهــاوفيهــا   ورشط , جــر املعتــق والء مــا أعتــق ذكــر أو أ

  . فإن كان اختص به معتقه,املجرور والءه بعتقاجلر عدم مبارشة 
 , إن مل يكــن هلــا ولــد, ومــرياث مــوايل املــرأة لعــصبتها وعقلهــم عــىل قومهــا:اللخمــي

 النظـر أن : وقـال ابـن بكـري, مـرياثهم لولـدها وجـد يـرثهم عـىل قومنـا:فإن كان فقال مالك
  . وهو قول عيل,ال مرياث لولدها منهم
  . ألن البنوة عصبة يف نفسها; ولدها مع العاقلة حييل: قيل:وقال عبد الوهاب

ا يف الفــرائض ًوهلــذا الكــالم فائــدة تــذكر يف ذكــر اخلــالف يف كــون االبــن عاصــب :ُقلــت
  .وحكم الوالء كالعصوبة عند عدمها

  . اعتباره يف والية النكاح واملرياث والعقل:فيها مع غريها
  .لنكاح ومحل العقل فيفيد عند عدمها املرياث ووالية ا:قال ابن احلاجب

 بـل كـل موضـع فيـه ; ال يقترص بإفادته عىل هذا الوجوه الثالثـة:قال ابن عبد السالم
 وربـــام ال يـــشرتط عـــدم عـــصبة يف بعـــض , كـــصالة اجلنـــازة وغـــسل امليـــت,للعـــصبة مـــدخل
  .مسائل النكاح

 وهـــو بعيـــد واحلـــق يف ذلـــك اتبـــاع ,فيكـــون للمعتـــق القيـــام بقـــذف معتقـــه إذن :ُقلـــت
  .النصوص
ــا بــه حامــل:ا قالــتً وولــدت منــه ولــد,إن أعتقــت أمــة حتــت حــر :وفيهــا  , عتقــت وأ
  . فوالؤه ملوايل فالقول قوله; بل محلت به بعد العتق;وقال الزوج

 ولـو أقــر بقوهلـا مل يــصدق إال أن يكــون بينـة احلمــل يـوم العتــق أو تــضعه :قـال أشــهب
  .ألقل من ستة أشهر من يوم العتق
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 الزوج عنها عند عتقها حتى يعـرف هـل هـي حامـل أم  اختلف هل يوقف:اللخمي
  . ويعمل عىل ما يتبني: يريد; ال يوقف: فروى حممد,ال

 , يوقــــف عنهــــا وكــــذا يف التــــي هلــــا ولــــد مــــن غــــري زوجهــــا:وقــــال يف املختــــرص الكبــــري
 وعـــىل القـــول األول ال يوقـــف ,فيمـــوت ذلـــك الولـــد يوقـــف عنهـــا الـــزوج ملكـــان املـــرياث

ــه حمــدث وال,أحــسن والوقــف فيهــا  والوضــع هلــذا , يقطــع إذا أتــت بــه لــستة أشــهر فــأكثر أ
 وإنـــام تراعـــى ســـتة أشـــهر إذا تقـــدمت ; والوضـــع املـــستمر لتـــسعة أشـــهر فـــأكثر,القـــدر نـــادر

ــضا و,حيـضة ــه أصـاهبا أول النهــار وعتقــت يف آخـره ًأ  فــال يكـون مــرور الــستة ;فيحتمـل أ
ه مل يكن قبل العتقًاألشهر دليال   . عىل أ
 وإن شهد شاهد واحد أن هذا امليت موىل فالن أعتقه اسـتؤين :هادات منهاويف الش

  . وال جير بذلك الوالء, فإن مل يستحقه غريه قيض له به مع يمينه,باملال
 قـــال غـــريه إذا شـــهد شـــاهد عـــىل البـــت يف الـــوالء مل حيلـــف معـــه ومل :ويف الـــوالء منهـــا
ـــه ال يـــستحقه حتـــى يثبـــت الـــوالء;يـــستحق معـــه املـــال  ونقلـــه , وال يـــتم إال بـــشاهدين, أل

  . وقال الغري هو وأشهب,َّاملوازيةالصقيل عنها مع 
ـــه أعتـــق هـــذا : قـــال بعـــض فقهائنـــا عـــن ابـــن عبـــد الـــرمحن:الـــصقيل  مـــن أقـــام شـــاهد أ

 أن الروايـة , ثـم مـات هلـذا امليـت مـوىل,امليت فحلف واستحق ماله عىل قـول ابـن القاسـم
ف له احل ه مواله,كمإن أتى بشاهد هي آخر استأ  وإنـام يعنـي أن ; وأخـذ مالـه, وحلف أ

 ولو شهد بام شهد به األول لضم إليـه ومتـت الـشهادة ,الشاهد شهد أن الثاين موىل األول
  .ومل حيلف
زيـــة ويف بعـــض التعـــاليق يف :قـــال َصـــبغَأل َّاملوا ـــه وارث :ْ فـــالن  إن شـــهد لـــه شـــاهد أ
كــره ابـن الكاتــب ,مـني أخـرىواسـتحق ثــم طـرأ لـه مــال آخـر ال يــستحقه إال بي فحلـف  وأ
  . ال يمني عليه امللك الثاين مثل األول:وقال

 وإن , فإنــــه يــــستحق بــــذلك والءه, وفــــالن يــــصدقه,ا أعتقــــهً مــــن أقــــر أن فالنــــ:وفيهــــا
 ; وكـذا إن أقــر بـذلك عنــد املــوت, فيؤخـذ هبــا,أكذبـه قومــه إال أن تقـوم بينــة بخـالف ذلــك
  . صدق وورثه إن مل تقم بينة بخالف ذلك
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  . اإلقرار بالوالء ثابت بإمجاع العلامء:َسحنونالصقيل عن ابن 
وب   . ال يثبت اإلقرار بالوالء إال عند املرصيني:وقال أ

ْبن رشدوال  فـالن مـوالي أعتقنـي ثبـت : مـن قـال: يف ثالث مـسألة مـن كتـاب الـوالءُ
َأصــــبغ وظـــــاهر قــــول : ثــــم قــــال,لــــه بــــذلك الــــوالء كقيــــام البينـــــة لــــه بــــذلك ْ زلــــ َ ه مـــــن يف نوا

 أعتقني فـإن مل يـرده بالتأويـل إىل قـول : وإن قال, أن الوالء ال يثبت باإلقرار:االستحقاق
  .ا لهًكان خمالف َسحنون

ُاملاجشونوابن    . وإن مل يقل أعتقني,اًيرى اإلقرار بالوالء ثابت ِ
 قـــال , ثبـــت لـــه املـــرياث ال الـــوالء; إن قـــال مـــوالي ومل يقـــل أعتقنـــي:َســـحنونوقـــال 

َأصــبغقــول فعــىل محــل  ْ  يتحــصل فــيمن أقــر بــوالء لرجــل وينــسب آلخــر ثالثــة ;عــىل ظــاهره َ
  :أقوال

  . كان يف الصحة أو املرض, أن النسب أوىل تقدم اإلقرار به أو تأخر:األول
  . عكسه:الثاين
   وإن مل يقله فالعكس, كان أوىل من النسب, إن قال أعتقني:الثالث
ا ًامليــت مــوىل فــالن ال يعلمــون لــه وارثــإن شــهد شــاهدان أهنــام ســمعا أن هــذا  :وفيهــا

 , وال جيــر بــذلك الــوالء, قــيض لــه بــه مــع يمينــه; فــإن مل يــستحقه غــريه,غــريه اســتؤين باملــال
  .زاد يف كتاب الوالء
  . يكون له والؤه ووالء ولده بشهادة السامع:وقال أشهب

ْبــن رشــدقــال ا َّدونــةأيب زيــد مــن الــشهادة مثــل قــول ابــن القاســم يف املَســامع  يف :ُ  بعــد ,َ
َأصــبغَســامع  وهــو الـذي يــأيت عـىل قيــاس قـول ابــن القاسـم يف :ذكـره قــول أشـهب هــذا قـال ْ َ 

ـه ال يثبـت هبـا نـسب : ويتخرج فيها قول ثالث,يف رضر الزوجنيَسامع بإجازة شهادة ال  أ
ه ال يستحق إال بعـد ثبـوت النـسب أو الـوالء ودرجـات مـستحق ;وال يستحق هبا مال  أل

 واألقـرب لـيس , فـاملعتق أقـرب مـن معتـق املعتـق,ألقرب منهام حيجب األبعدالوالء ذو ا
 وعـــصبة املعتـــق أوىل مـــن , وعـــصبة األقـــرب أوىل مـــن عـــصبة األبعـــد,أوىل مـــن األبعـــد منـــه

  . لوجوب تقديم مبارشة العتق عىل جره,معتق اجلار
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 األب  فـال والء ملعتـق, وإذا اجتمع ابن املعتق ومعتق األب:ولذا قال ابن احلاجب
ودرجــات التعــصيب يف القــرب فيــه كالتعــصب يف اإلرث إال أن األخ وابــن األخ يقــدمان 

  .عىل اجلد
  . وابن العم عىل أيب اجلد:زاد احلويف

  .وهو مندرج يف األول باملعنى فتأمله :ُقلت
  . اختلف إن كانا ابني عم أحدمها أخ ألم:اللخمي

َّدونةفقال مالك وابن القاسم يف امل   .لألخ ألمفضل   ال:َ
ـــه أقعـــد بـــالرحم كـــام لـــو تـــرك املعتـــق ; عنـــد حممـــد األخ لـــألخ أحـــق:وقـــال أشـــهب  أل

  .أخوين أحدمها شقيق واآلخر ألب
 ويــرد قيــاس أشــهب بــأن زيــادة ,يف جريــان هــذا اخلــالف يف وارث املــال نظــر :ُقلــت

يف  وهـو األخـوة وهـي يف املقـيس ,الرشكة يف األمر يف املقيس عليه هي فيهـا بـه التعـصيب
 إنــــام التعــــصب فيــــه بنــــوة العمومــــة , ألهنــــا يف أخــــوة ال تعــــصيب هلــــا;غــــري مــــا بــــه التعــــصب

واملــــذهب انتقالــــه بمــــوت مــــستحقه إىل أقــــرب عــــصبة املعتــــق حينئــــذ ال إىل أقــــرب عــــصبة 
  .املستحق

ا فأعتقـه فـامت ً ثـم اشـرتى األب عبـد, فلو اشرتى ابن وابنة أبامها:قال ابن احلاجب
ه عصبة;االبن دون البنت ورثه ;العبد بعد األب   . أل

  . هذه مشهورة يف كتب الفرائض وغريها:ُقلت
 وتعــــرف بفريــــضة القــــضاة لغلــــط أربعامئــــة قــــاض فيهــــا بتــــوريثهم :قــــال ابــــن خــــروف

 ومــسائل هــذا ,البنــت فيهــا بــالوالء واملــرياث بعــصوبة النــسب مقــدم عــىل عــصوبة الــوالء
 واهللا ,ار احلويف بوجه أتم فـانظرهالفصل يف ابن احلاجب ذكرناها يف اختصارنا يف اختص

  .املوفق للصواب
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  ]كتاب املدبر[
 فيخرج املعتق ألجل وأم ,)1(هو املعتق من ثلث مالكه بعد موته بعقد الزم: رَّاملدب

                                     
  . وإليه يرجع كالم الفقهاء: قال بعضهم, عتق الرجل عن دبر:التدبري يف اللغة: َّالرصاع قال )1(

  . والعتق غري عقد, فكيف يقول عقد,إذا صح أن معنى كالم الفقهاء يرجع للعتق: )فإن قلت(
 وإن العقــد , تقـدم الكــالم عـىل العقـد, عقـد;يف العـرفَّالــشيخ  وقـول ,ال خيلـو مـن مناقــشة فيـه: )قلـت(

 يوجــب عتــق : وأخرجهــا بقولــه,ع ويــدخل ســائر العقــود التــي فيهــا تــرب,يعــم مــا كــان معــه عــوض أم ال
  .مملوك
  .أخرج به امللتزم عتقه يف صحته) يف ثلث مالكه: (قوله
  . فإنه الزم له إذا مل يمت,خيرج به امللتزم العتق يف املرض املبتىل فيه) بعد موته: (قوله
  . أخرج به الوصيةبيوجبيتعلق ) بعتق الزم: (قوله

  .ض يف رسمهكيف صح إدخال التدبري يف املر: )فإن قلت(
ــت بخــط بعــض تالمــذة ,الرســم صــادق يف ذلــك إذا تؤمــل: )قلــت(  ,:ملــا قــرر رســمه عليــهَّالــشيخ  ورأ

ــا نلتــزم أهنــا ; فأجــاب,املــشرتط فيهــا عــدم الرجـوع يف العتــقَّوصــية  هــذا غــري مــانع لـدخول ال:قيـل لــه  بأ
  . يدخل املبتىل يف املرض: ثم قيل له,تدبري
ــه لــيس بعتــق الز:قــال امللتــزم فيهــا َّوصــية  أمــا مــا أشــار إليــه يف ال, وفيــه نظــر ال خيفــى فتأملــه,م نقــول بأ

 وفيــه : قيـل,لتـزم فيهـا عــدم الرجـوعاَّ أن التـدبري أصـله وصــية , فقــد وقـع لـبعض الفقهــاء,عـدم الرجـوع
فكيــف ,  والتــدبري ال خــالف يف لزومــه,املــذكورة فيهــا خــالف يف لــزوم الــرشط فيهــاَّوصــية  ألن ال;نظــر

 وأمـــا مـــا أشـــار إليـــه يف املبـــتىل يف , وفرعـــه لـــيس فيـــه خـــالف فـــانظره ومـــا فيـــه,ا فيـــهًصـــل خمتلفـــيكـــون األ
ه ليس بعتق الزم ه ليس كذلك,املرض من أ   . فظاهر أ

  . كام أورد ذلك عىل ابن احلاجب,هل يرد عىل رسمه عتق أم الولد: )فإن قلت(
 وهـو , رسـم ابـن احلاجـب:د رسـم التـدبري بعـ:َّالـشيخ ثـم ذكـر , ألن جنسه هنـا عقـد فتأملـه;ال: )قلت(

ه من التعريف باإلضافيات: ورده شيخه, عىل غري الوصية,عتق معلق عىل املوت   . وأهنا جمتنبة, بأ
 , وليـست اإلضـافيات ملزومـة لإلمجـال, ما ذكره عنهم مـن اجتنـاب اإلضـافيات ال أعرفـه:َّالشيخقال 

 وقــــوهلم يف , محــــل معلــــوم عــــىل معلــــوم: القيــــاس كقــــول القــــايض يف,اًولــــذا وقعــــت يف تعريفــــاهتم كثــــري
  .اختالف قضيتني

 وهــو وقــف معرفــة املعــرف عــىل معرفــة حقيقــة أجنبيــة , ولــو تعقبــه باشــتامله عــىل الرتكيــب:َّالــشيخقــال 
ب,عنه  فاحلقيقـة , وتقدم له نظري هذا البحث معه ومـع ابـن احلاجـب,اً ليست أعم وال أخص كان صوا

  .وقد تقدم للشيخ ابن عبد السالم االعرتاض بمثل هذا يف حد قبل هذا ,األجنبية هنا هي الوصية
= 
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  . والتدبري عقد يوجب عتق مملوكه من ثلث إلخ,)1(الولد واملوىص بعتقه
  . الوصية هو عتق معلق عىل املوت عىل غري:وقال ابن احلاجب

ـــــه تعريـــــف باإلضـــــافيات:ورده ابـــــن عبـــــد الـــــسالم ـــــه جيتنـــــب يف التعريـــــف , بأ  وذكـــــروا أ
  .إلمجاله

مـــا ذكـــره عـــنهم مـــن اجتنـــاب اإلضـــافيات ال أعرفـــه حـــسبام تقـــرر يف موضـــعه  :ُقلـــت
 ولـــــذا وقعـــــت يف تعريفـــــاهتم كثـــــريا كقـــــول القـــــايض ,وليـــــست اإلضـــــافة ملزومـــــة لإلمجـــــال

 وقوهلم يف التناقض هو اختالف قـضيتني إىل , إىل معلومالقياس محل معلوم بإضافة محل
 وهو وقف معرفة املعرف عىل معرفة حقيقة , ولو تعقبه باشتامله عىل الرتكيب,غري ذلك

ب  فإنه يدخل , وتعقبه ابن هارون بعد طرده,اًأجنبية عنه ليست أعم وال أخص كان صوا
  . وهو من العتق إىل أجل,موت غري مالكه يف ما علق عىل

قرينــة يف إرادتــه بــاملوت مــوت َّوصــية  بــأن قولــه مــن غــري :وأجــاب ابــن عبــد الــسالم
 إنـام يـدل عـىل دخـول مـوت مالكـه ال عـىل انحـصاره ; ورد بأن قوله من غـري وصـية,مالكه

 =                                     
ـــه ذكــره بعـــد ومــر بـــه  وربـــام وقـــع , ألن اإلحالـــة إنــام تكـــون عــىل مـــا تقـــدم بيانــه ال مـــا تــأخر;وال جيــاب بأ

به,ا من هذا يف رسمهً قريبطللشيخ    . وقدمناه وقدمنا جوا
 , وهــو عتــق ألجــل,ىل مــوت غــري مالكــه وتعقــب ابــن هــارون عــدم طــرد حــده بــدخول مــا علــق عــ:قــال

ـه , قرينة أن املـراد مـوت مالكـه; من غري وصية: بأن قوله,ابن عبد السالمَّالشيخ وأجاب   ورد هـذا بأ
  . ففيه عناية يف التعريف وهو صائب,يدل عىل موت مالكه ال عىل انحصاره فيه

ضا  وينتقض :طَّالشيخ قال   ثـم قـال وال ,عـىل مـوت مالكهـا فإنه عتق معلـق ;بحكم عتق أم الولدًأ
ه إن أريد التعليق اللفظي خرج عن حد التدبري;جياب بعدم تعليقه ت حر عـن دبـر منـي: قولنا, أل  ; أ
ـه يقـول هـذه اإلرادة توجـب أن احلـد غـري مـنعكس,اًفإنه ال تعليـق لفظـ  وإطـالق التعليـق يوجـب , فكأ
 , وهو معنى,لثاين احلمل عليه خيل بطرده وا, فاألول حافظ عىل طرده فأخل بعكسه,كونه غري مطرد

  . فعتق أم الولد كذلك فتأمله;وإن أريد املعلق معنى
 ألن املـــدبر قبـــل مـــوت املـــدبر ;قيـــل للـــشيخ مـــا ذكرتـــه هـــو فائـــدة املـــدبر ال معنـــى املـــدبر: َّالرصـــاع قـــال )1(

  .يصدق الرسم فيه فتأمله
  .هم والرسم ال يصدق في,أوالد املدبرين مدبرون): فإن قلت(
  .هم ملحقون بالتدبري: )قلت(
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ــضا وينــتقض , فهــي عنايــة يف التعريــف,فيــه  فإنــه عتــق معلــق عــىل ,بحكــم عتــق أم الولــد ًأ
ه مغلق التعليق اللفظي خرج عنه ;قه وال حيلف بعدم تعلي,موت مالكها ه إن أريد بأ  أل

ـــت حـــر عـــن دبـــر منـــي:قولـــه  وإن أريـــد املعلـــق معنـــى فعتـــق أم ,اً فإنـــه ال تعليـــق فيـــه لفظـــ, أ
  .الولد كذلك

ــه ســبب يف العتــق وبعــد اللــزوم املعــروض ;قبــل إيقاعــه النــدبوحكمــه الــسابق   أل
  .لرفعه بأقوى منه

ــه كعلــم ملعنــ,ويف كــون لزومــه بعتــق ملتــزم عــدم الرجــوع عنهــا بخــالف َّوصــية ي  أل
ـــه كعلـــم املعنـــى عتـــق التزمـــه مالكـــه يف حياتـــه,املطلقـــةَّوصـــية ال  ووقـــف إنفـــاذه عـــىل , أو أل

مـــه عـــىل موتـــه طريـــق ـــه وقـــف التزا  التونـــيس مـــع ظـــاهر ,عتقـــه كعتـــق املعتـــق إىل أجـــل ال أ
  .لقاسم وظاهر نقل الصقيل عن ابن ا,حسبام يأيت يف الصيغة َّاملوازية

  ]باب يف صيغة التدبري[
  .)1(اًما دل عىل حقيقته عرف :الصيغة
ت حر عن دبر منـي أو مـدبر أو : لفظ التدبري أن يقول: قال عبد الوهاب:الباجي  أ

ــت حــر بالتــدبري  , وشــبهه ممــا يعلــم بــه إجيــاب عتقــه بموتــه ال عــىل وجــه الوصــية,إذا مــت فأ
ت حـر منـي مـا مـت أو إن مـت وال مرجـع :ضهأن يقول يف صحته أو مر َّاملوازيةزاد يف     أ
  .يل فيك

  . وشبه هذا أفرد ذلك بكتاب أو جعله يف ذكر وصاياه:قال أشهب
ت حر عن دبر مني:وقول ابن احلاجب ت حر بعد مويت كقوله أ   . يرد بقوهلا, أ

ــت حــر بعــد مــويت: مــن قــال يف صــحته لعبــده:قــال مالــك َّوصــية  إن أراد بــه وجــه ال, أ
  . أراد وجه التدبري صدق وإن,صدق

                                     
ا تـدل عـىل ً وألفاظـ,ا تـدل عـىل التـدبريً وأشـار إىل أن ثـم ألفاظـ, عىل ما دل بالعرف:أحال: َّالرصاع قال )1(

َّدونـــــة  وانظـــــر امل,ا حمتملـــــةً وألفاظـــــ,الوصـــــية    ,ومـــــا فيهـــــا مـــــن ذلـــــك مـــــن كـــــالم ابـــــن القاســـــم وأشـــــهبَ
  .واهللا أعلم



 

 

358

358

ه أراد التدبريًأبدَّوصية  هي :ابن القاسم   .ا حتى يتبني أ
ــه ال ينبغــي ألحــد أن َّوصــية  إن قــال هــذا يف غــري إحــداث :وقــال أشــهب أو ملــا جــاء أ

  . فهو تدبري إذا قال ذلك يف صحته,يبيت ليلتني إال ووصيته عنده مكتوبة
ضاوفيها  ـت حـر بعـد مـويت فكلمـه ًكلمـت ابـن فالنـ إن : إن قـال:البـن القاسـم ًأ ا فأ

  .ا بالتدبريً وصار شبيه,لزمه ما أوجبه من عتقه بعد موته من الثلث
 إن قــال إن : ونحــوه يف كتــاب النــذور فيــه, فجعــل املعلــق أشــد مــن غــري املعلــق:ُقلــت

  فإن مل جيد, وإال فعليه بدنة, فهو ما نوىًشيئا فإن نوى ,فعلت كذا فعيل هدي فإن حينث
  . فإن مل جيد وقرصت نفقته رجوت أن جتزئه شاة,فبقرة

 فجعــل , ألهنــا هــدي;لــه فالــشاة جتزئــهَّ نيــة ا والً ومــن نــذر هــدي:وقــال يف احلــج الثــاين
  .املطلق أخف من املعلق

ه يف كتاب احلج متربع باهلدي:قال عبد احلق عن القابيس  ويف مسألة النذر هـو , أل
  .لتغليظ واليمني طريقة ا,عىل وجه احللف

ْبن رشدا ت مدبر إن مت يف سفري هذا أو مريض هذا :ُ  وأما التدبري املقيد كقوله أ
ت مدبر إذا قدم فالن وشبهه َأصـبغ فـسمع ,أو يف هذا البلد أو أ ْ َّوصـية  أهنـا :ابـن القاسـم َ

ه أراد التدبري   . فله عىل هذا أن يرجع عنه يف مرضه ذلك,ال تدبري إال أن يرى أ
زيــــة يف والبــــن القاســــم ــــه تــــدبري الزم ال :وابــــن كنانــــة َســــحنون وكتــــاب ابــــن ,َّاملوا  أ

 وهـذا االخـتالف قـائم مـن اخـتالف ابـن , ومعنـاه إن مـات مـن مرضـه ذلـك,رجوع له فيه
ت حر إذا قدم فالن:القاسم ومالك فيمن قال لعبده   . أ

  . ليس له بيعه حتى ينظر هل يقدم فالن أو ال:قال مالك
ـــت مـــدبر إذا قـــدم فـــالن يلزمـــه : وكـــذا لـــو قـــال لعبـــده, بيعـــه لـــه:وقـــال ابـــن القاســـم  أ

 وال يرجـع فيـه , وال يكـون لـه بيعـه, برشط قدوم فـالن,التدبري عىل قول مالك من ساعته
فيكـون َّوصية  وهي ,اً ال يكون تدبري: وعىل قول ابن القاسم,حتى ييأس من قدوم فالن

وم فــالن أو بعــد قدومــه قــد رجعــت  قبــل قــد: فيقــول,لــه بيعــه ويرجــع فيــه بــالقول إن شــاء
ـت حـر إذا قـدم فـالن: بخـالف قولـه,عن عتـق فـالن  هـذا ال يكـون لـه عـىل مـذهب ابـن , أ
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ــه لــه بيعــه, أن يرجــع فيــه بــالقول:القاســم ــه يــشبه اليمــني; وأ  فــإن بقــي يف ملكــه حتــى , أل
  . لزمه العتق;قدم فالن

تـق بعـد موتـه إن مل حيـدث فيهـا  من قال جلاريته أهنا مـدبرة تع: رواه ابن نافع:الباجي
  .اً إن مل أحدث فيها حدث:لقولهَّوصية ا أهنا ً وكتب هلا بذلك كتاب,اًحدث

ْبن رشدوال  مـن اعتـق عبـده ألجـل سـامه قبـل موتـه :عيسىَسامع  يف رسم أوىص من ُ
  :ففيه أربعة أقوال

ـه ال يعجـل عتقـه:عيسى هذا ابن القاسـمَسامع  :األول  كـان  ويـرتك يف خدمتـه إن, أ
 , فــإذا مــات نظــر فــإن كــان األجــل الــذي ســمى حــل يف مــرض موتــه عتــق مــن ثلثــه,لــه مــال

 وأعطي منـه قيمـة خدمتـه مـن حينئـذ إىل وقـت ,وإن حل وهو صحيح عتق من رأس ماله
ـــه حيـــاص الغرمـــاء , ومل يـــرضه مـــا اســـتدان بعـــد حلـــول األجـــل إىل حـــني وفاتـــه,وفاتـــه  إال أ

 فــإن ,اســتؤجر يف ذلــك األجــل مــا كــان وقــف خراجــه وإن مل يكــن لــه مــال ,بقيمــة خدمتــه
 وقـــف , فكلـــام مـــىض شـــهر بعـــد الـــسنة, ووقـــف خراجهـــا,كـــان األجـــل ســـنة اســـتؤجر ســـنة

ا ونفقتـه وكـسوته مـن ًخراج هذا الشهر وأعطى السيد خراج شهر من أول السنة كذا أبـد
ارتــه  فـإن اسـتؤجر يف هـذه الـسنة عـىل أن نفقتــه وكـسوته عـىل سـيده أسـقط مـن إج,خراجـه

 وإن استؤجر عىل أن نفقته وكسوته عـىل املـستأجر وقفـت , ووقف الباقي,نفقته وكسوته
 فإن مات العبد يف حيـاة سـيده أخـذ الـسيد مـا , وذلك خيرج إىل يشء واحد,اإلجارة كلها

  .وقف له
ا حتـــى ً والـــذي يــأيت عـــىل قيـــاس قولـــه أن يبقـــى موقوفـــ,حكــاه حممـــد عـــن ابـــن القاســـم

 ? هل وجب للعبد العتق قبل موتـه مـن رأس مـال سـيده أم ال,وتهيموت السيد فيعلم بم
ه وجب له قبل أن يموت من رأس ماله   . كان ما وقف لورثته;فإن تبني أ

ا طــــول حياتــــه ً مــــن أراد أن يــــستخدم عبــــد:وقــــال املوثقــــون عــــىل قيــــاس هــــذا الــــسامع
وفاتـه بأجـل ا من رأس ماله بعد وفاتـه بعتقـه إىل قبـل الـسبب الـذي يكـون منـه ًويكون حر

  . وذلك ال يصح إذ ليس للرجل بعد وفاته أكثر من ثلث ماله,يسميه
 إمــا ,ا ألن العتــق قــد حــصل لــه فيعتــقًوالواجــب إن فعــل ذلــك أن يعجــل عتقــه اتفاقــ
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  . فال يصح أن يمكن من اختدامه بشك إذ ال يدري لعله حر من اآلن,بقوله وإما بموته
 يكــــون مل يبــــق بينــــه وبــــني موتــــه إال مثــــل  تعجيــــل عتقــــه مــــن اآلن الحــــتامل أن:الثــــاين

   وهـــــو أحـــــد قـــــويل ابـــــن القاســـــم فـــــيام , فـــــال يـــــسرتقه بالـــــشك,األجـــــل الـــــذي ينتهـــــي أو أقـــــل
  .حكاه حممد
ه كاملدبر يعتق بعد موته من الثلث:الثالث ه عتق ال يكـشفه إال املـوت; أ  وهـو , أل
  .قول أشهب
بـــع ـــه ال يعتـــق مـــن ثلـــث:الرا ـــضاول أشـــهب  وهـــو قـــ, وال مـــن رأس مـــال, أ حكـــى  ًأ

ـت حـر : ولـو قـال لعبـده,أظهرهـاَسامع  وقول ابن القاسم يف هذا ال,الربقي عنه القولني  أ
 وال عتـــق عليـــه عـــىل قـــول ,قبـــل موتـــك بكـــذا وكـــذا فيعجـــل عتقـــه عـــىل قـــول ابـــن القاســـم

  .أشهب
ت حـر يـوم أمـوت كقولـه : من قال:وفيهام ـت حـر بعـد مـويت:أ  وناقـضوها بقـول , أ

ه يعجل عليه:قال لزوجتهمالك فيمن  ت طالق يوم أموت أ   . أ
ت حر يوم أموت معتق: فينبغي عليه أن يكون يف قوله:قال الصقيل   .ا إىل أجلً أ

 ظاهره كونه بعده فلـام كـان العتـق يـصح بعـد , وقد يفرق بأن وقفه عىل املوت:ُقلت
ق بعـد املـوت  وإنـام مل يـصح الطـال,املوت محل عليه فال يرجحـان محـل اللفـظ عـىل ظـاهره

ه قبله صون   .ا للفظ من محله عىل اإلمهالًمحل عىل أ

  ]باب املدبر[
  .)1(هو املالك السامل عن حجر التربعر ِّاملدب

  .ا ال متلك غريه نافذ ال رد لزوجها فيهً تدبري ذات الزوج عبد:سمع ابن القاسم
بري ال خيــرج مــن  ألن التــد; إنــام فــرق تــدبريها إيــاه كلــه وبــني عتقهــا إيــاه:ابــن القاســم

 , إنــام هــي وصــية; فــال حجــة لزوجهــا, هــو موقــوف معهــا حتــى خيــرج مــن ثلثهــاًشــيئايــدها 
                                     

َّوصــية  وأجــرى ذلــك جمــرى ال, إذا مل يكــن هلــا غــريه,لــك تــدبر ذات الــزوجويــدخل يف ذ: َّالرصــاع قــال )1(
  .فانظره
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  .وقاله األخوان. ورأه خطأ ال شك فيه َسحنونوكرهه 
ْبن رشدا ُاملاجشون روى عن مالك مثل قول ابن :ُ   .َسحنونو ِ

هلـا زوج  و, يف امرأة دبرت نصف عبد ال متلك غـريه:وروى حممد بن حييى السبائي
 ويف , ألن زوجهـــا يمنعهـــا مـــن ذلـــك;ا إال مـــا دبـــرتً وال يكـــون مـــدبر,ال يـــدبر عليهـــا كلـــه
  .ا إال ثلثهً وقياس مذهبه أن ال يكون منه مدبر,هذه الرواية نظر

  . املدبر ورشطه التمييز ال البلوغ فينفذ من املميز ال من السفيه:قال ابن احلاجب
 وقولـــه ال الـــسفيه ,تيبـــه عـــىل الـــرشط املـــذكورقولـــه ينفـــذ مـــن املميـــز واضـــح تر :ُقلـــت

ه مميز إال أن تريد به معنى االستثناء;ترتيبه عليه مشكل   . أل
ـــه ينفـــذ مـــن الـــصغري:وقـــال ابـــن عبـــد الـــسالم  وهـــو ظـــاهر كـــالم ابـــن , ظـــاهر كالمـــه أ

ماتــه,شــاس َّوصــية  وإنــام لزمــت ال, وهــو مــشكل ألن غــري املكلــف ال يلزمــه يشء مــن التزا
  .اًحسانإذا مات است

 وإن , وهــو واضــح إن محــل قولــه فينفــذ مــن املميــز عــىل اللــزوم:ونحــوه البــن هــارون
 وقد يؤيده مـا تقـدم مـن قـول ابـن ,فيصحَّوصية محل به عىل صحته دون لزومه فيصري كال

  .القاسم يف ذات الزوج ال حجة لزوجها إنام هي وصية
  . جيوز تدبري من مل حيتلم ال: قال عبد امللك:الصغريَّوصية وقال الباجي يف ترمجة 

  . تدبري السكران الزم كعتقه يبطل قوله ورشطه التمييز:وقوهلا
َأصبغوسمع  ْ  وإن حـسنت حالـه وال يلزمـه , ال جيـوز تـدبري املـوىل عليـه:ابـن القاسـم َ

  . وكذا قال مالك يف العتق, وإنام هو كالعتق,اًولو كان ماله واسع
ْبن رشدا   .مثل قوله هذا ةَّدنيالبن القاسم يف امل: ُ

 وإن كـــان مالـــه ,إن مل يكـــن لـــه غـــري ذلـــك العبـــد مل جيـــز تـــدبريه: وقـــال ابـــن كنانـــة فيهـــا
 هـو وجـه رقيقـه اً وإن دبـر عبـد, ليس العبد بالذي جيحـف باملـه كـان ذلـك لـه وجـازاًواسع

  . أو جارية مرتفعة هي جل ماله مل جيزاأو أكثرهم ثمنً
  . كنانة استحسان وقول ابن,وقول ابن القاسم هو القياس
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جيـــوز يف قليـــل الـــثمن ال يف : الـــصغري وتـــدبري الـــسفيهَّوصـــية وقـــال البـــاجي يف ترمجـــة 
  .كثريه قاله عبد امللك
  .ال جيوز تدبري املوىل عليه ويبطل: وقال أشهب

  . فإن صح بطل,له أن يدبره يف املرض: وقال ابن القاسم
  . وإنام يمنع من ماله يف حياته,وتهجيوز تدبريه وما ال يقع إال بعد م: وقال ابن كنانة

 وقـبض غلتـه وال , فدبره أجرناه عليـهًإن أسلم مدبر النرصاين أو ابتاع مسلام: وفيها
 , فــإن أســلم رجــع إليــه عبــده وكــان لــه والؤه, وقــد يعتــق بمــوت ســيده,يتعجــل رقــه بــالبيع

ء مــسلم:وقــال غــريه ــه  ثــم دبــره أعتــق ع, فــإن أســلم عبــده, ال جيــوز للنــرصاين رشا ليــه; أل
  .منعنا من بيعه عليه بالتدبري

 فــاختلف هــل يبقــى عــىل تــدبريه أو ,إن أســلم بعــد التــدبري مــدبر النــرصاين: اللخمــي
 مـن : خرجه عبد الوهـاب, أو تباع رقبته ويدفع ثمنه إىل النرصاين,يؤاجر إىل موت سيده
 ثـم دبـره مل  وإن أسـلم, ألن أم الولـد أقـوى مـن التـدبري وهـو صـواب,أم ولده إذا أسـلمت

 وإن اشـــرتاه وهـــو ,واختلـــف هـــل يـــؤاجر ملـــوت ســـيده أو يعجـــل عتقـــه, اً واحـــدًيبـــع قـــوال
  :مسلم ثم دبره كان فيه ثالثة أقوال

  .يميض تدبريه إىل موت سيده: األول
  .يعجل عتقه: وقيل
ه دبر عبد غريه: وقيل ء كان غري منعقد وكأ   .الرشا

 وكـــذا لـــو أعتقـــه إىل أجـــل :ان قـــااليقـــول الغـــري قـــال األخـــو: الـــصقيل عـــن ابـــن حبيـــب
  . ولو كاتبه بيعت عليه كتابته,عجل عتقه
لو أسلم مدبره فآجرنا عليه وقبض السيد إجارته وأتلفها ثم مات قبل أن : الصقيل

 ومل يــــرتك غــــريه فــــإن ريض العبــــد أن خيــــدم مــــدة اإلجــــارة ,اًخيــــدم العبــــد مــــن اإلجــــارة شــــيئ
 , كل ثلثه ثم يباع ثلثاه عىل ورثة سـيده النـرصاين فذلك له ويعتق,لرغبته يف عتق كل ثلثه
 وإن مل يـــرض العبـــد أن خيـــدم يف حـــصته مـــا يعتـــق منـــه ومل يـــرض ,وال كـــالم ملـــن اســـتأجره

الـــذي اســـتأجره أن خيـــدم مـــا رق منـــه الســـتحقاق بعـــض مـــا اســـتأجر بيـــع مـــن مجيعـــه بقـــدر 
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يض املــشرتي أن  وإن ر, وعتــق ثلــث مــا بقــي وبيــع عــىل الورثــة مــا بقــي بعــد ذلــك,اإلجــارة
 ويعتــــق مــــا بقــــي مــــن ثلثــــه ,خيــــدم مــــا رق منــــه للورثــــة فليبــــع مــــن ثلثــــه بقــــدر ثلــــث اإلجــــارة

 فـإذا متـت اإلجـارة بيـع عـىل الورثـة مـا ,ويستخدم املستأجر ثلثيه حـصة مـا رق منـه للورثـة
  .رق هلم منه إال أن يسلموا قبل ذلك فيبقى هلم

 ,ًأ عتـق يف مالـه ومل يعتـق يف ديتـهإن قتل املدبر سـيده خطـ: عيسى ابن القاسموسمع 
ه إنام صنعه وهو مملـوكاوكانت الدية عليه دينً  وإن قتلـه , ليس عىل العاقلة منها يشء; أل

  . هلماً فإن استحياه الورثة بطل تدبريه وكان رق, قتل بهًعمدا
ْبن رشدا َّدونة صحيح عىل ما يف املاقوله تكون الدية عليه دينً: ُ   .وغريها َ

ْأصقال  وهـذا إذا محلـه الثلـث : عيسى من كتاب الدياتَسامع يف رسم سلف من  َبغَ
 وكــان عليــه مــن الديــة بقــدر مــا عتــق منــه يؤخــذ مــن مالــه إن ,فــإن مل حيملــه عتــق منــه حمملــه

ــ,كــان لــه مــال  وال يــدخل فــيام يؤخــذ منــه مــن الديــة وال , إن مل يكــن لــه مــالا أو يبتــع بــه دينً
 هـو عـىل قيـاس مـا ًعمـداوقوله إنه يبطل إن كان قتلـه .  وقوله صحيح,يعتق فيها منه يشء

  . ال إرث له ممن قتلهًعمداأمجعوا عليه من أن القاتل 
  . ًعمداوقتل أم الولد سيدها : ُقلت
ه عتق الزم من رأس املال: عن ابن القاسم َّاملوازيةيف  َّالشيخقال   وتقتـل ,تعتق أل

  .طأ بخالف املدبر وال تتبع بعقل يف اخل,به إال أن يعفو عنها
ـــه مــن رأس املــال وملــا كـــان عتقــه مــن ثلـــث : وقــال عبــد امللــك تتبـــع مثلــه عتقهــا; أل

  . وما زاد منه عىل ثلثه يبطل لذلك,سيده بطل باستغراق دين سيده تركة
 وإن كان عـىل ,إن ضاق الثلث وللسيد دين عىل حارض مؤجل بيع بالنقد: اللخمي

 وإن كان بعيـد الغيبـة أو , بالعتق حتى يقبض الدين استؤينٌّغائب قريب الغيبة وهو حال
ـرس املعـدم والعبـد بيـد ,عىل حارض معدم وبيع املـدبر للغرمـاء اآلن  فـإن قـدم الغائـب أو أ

  .واختلف إن خرج عنهم ببيع, ق يف ثلث ذلك بعد قضاء ذلك الدينالورثة عت
  .للمدبر فيهيكون ما يتقاىض للورثة وال يشء : َّالعتبيةفقال ابن القاسم يف 

َأصبغوقال عيسى و ْ َّدونـة وهـو ظـاهر امل,يعتق منه حيـث كـان: َ  واملعتـق بعـد مـوت ,َ
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 فـــإن بيـــع مل ,ســـيده كمـــن أعتـــق وعليـــه ديـــن ولـــه مـــال غائـــب بعيـــد الغيبـــة للغرمـــاء واملعتـــق
يـع إن كـان بالبلـد  وإن طرأ للسيد مال مل يعلم به نقض الب,ينقض البيع إن أتى ذلك املال

وخيتلــف إن كــان بعيــد الغيبــة يف موضــع لــو علــم بــه لبيــع ومل ينتظــر ذلــك , غيبــةأو قريــب ال
  .املال حسبام تقدم لو علم به

  .  ال جيوز بيع املدبر:مع غريها وفيها
  .وال هبته وال الصدقة به: َّاملوازيةعن  َّالشيخ
 وإن رضــيت ,روى حممــد إذا فــسدت املــدبرة بالزنــا وكثــرة اإلبــاق فــال تبــاع: الــصقيل

  .ن كان يبدل غريها ولتؤدب عىل ذنوهباوإ
كــان ابــن لبابــة جييــز بيــع املــدبر إذا ختلــق مــن مــواله وأحــدث : ويف نــوازل ابــن احلــاج

ْبــن رشــد وأول ا, ذكــره ابــو عمــر عنــه عــىل مــا روي عــن عائــشة,ا قبيحــة ال تــرىضًأحــداث ُ, 
 : مـن قوهلـا وذلـك بـني, بأهنا رأت بطالن تدبريها بأهنـا أرادت قتلهـا بالـسحر:فعل عائشة

  . فحرمتها منه كحرمة القاتل املرياث,أرادت تعجيل العتق
َأصـــبغوســـمع  ْ  مـــن بـــاع مـــدبرا ففـــات اســـرتجاعه وجهـــل مـــا صـــار إليـــه :ابـــن القاســـم َ

تـــــه بـــــالعتق  واملـــــوت يكـــــون لـــــه قيمتـــــه عـــــىل الرجـــــاء ,جعـــــل كـــــل ثمنـــــه يف مـــــدبر لـــــيس كفوا
 ,اًعتــــق إن مل يبلــــغ بــــه تــــدبري أو يعــــني بــــه يف ,واخلــــوف يف املــــوت وجيعــــل الفــــضل يف مــــدبر

ه صار إىل خري مما كان فيه;وليس عليه يف فوته بالعتق قليل وال كثري   . أل
َأصبغوقاله  ْ  : والقيـاس, وذلك من الذي عمي خربه احتياط ال واجب عندي:كله َ

س منه كاملوت ه إذا استربأ أمره وأ  إنام هـو بـني أمـرين ;ً وال يكون املوت أحسن حاال,أ
  . جعل كموته يف عدهتا, كامرأة املفقود حني عمي خربه, موتعتق أو
ْبن رشدا َأصبغ قول :ُ ْ ـه خيـشى أن :القيـاس َ ـه كـاملوت غلـط بـني; أل  إذا عمـي أمـره أ

َأصـبغ قـول : وكـذا قـال حممـد,ا مل يمت ومل يعتـقًيكون حي ْ  وتفرقـة ابـن القاسـم بـني ,غلـط َ
َّدونةالعتق واملوت هو نص امل َ.  

 وكــــان : قــــال, القيــــاس أن يكــــون كــــل ثمنــــه لبائعــــه يف موتــــه كــــالعتق:وقــــال التونــــيس
 فيكــون لــه منـه خدمتــه حياتــه كــام كــان ,ا مكــان األولًالقيـاس أن يــشرتي بكــل الــثمن مـدبر
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ه إذا أخذ من ثمن األول قيمته عـىل الرجـاء واخلـوف نـاجز ا فقـد حـصل ًله من األول; أل
 هذا معنى قول أيب حممد إسحاق ,سوى خدمته إذ مل يكن له ,له أكثر مما كان له يف األول

قــــال يف الــــذي يبيــــع املــــدبر , َّدنيــــة وهــــذا الــــذي قالــــه هــــو قــــول ابــــن كنانــــة يف امل,دون لفظــــه
  .فيفوت بعتق أو غريه دون أن يتمخى من ثمنه

 وروايـة عيـسى هـذه يف , هـو لـه حـالل يـصنع بـه مـا شـاء:قال عيسى عـن ابـن القاسـم
ــــه ال فــــرق بــــني املــــوت والعتــــق لــــبطالن التــــدبري يف هــــو الــــذي قالــــه الت َّدنيــــةامل ونــــيس مــــن أ

ئــد عــىل ,اًالـوجهني معــ ـه جيــب عليـه أن يتمخــى مـن الزا ـا وبينــت وجهــه أ  والـذي اخرتتــه أ
  : فيجعله يف مدبر فيتحصل فيها أربعة أقوال,قيمته عىل الرجاء واخلوف

  .اًال جيب عليه أن يتمخى من يشء من ثمنه يف الوجهني مع :أحدها
  .اًجيب ذلك عليه يف مجيع ثمنه يف الوجهني مع :والثاين
ــه جيــب ذلــك عليــه فــيام زاد عــىل :والثالــث لرجــاء واخلــوف عــىل قيمتــه يف الــوجهني  اأ

  .اًمع
تنحـو  َّدنيـة وروايـة عيـسى عـن ابـن القاسـم يف امل,الفرق بني املـوت والعتـق :والرابع

 مــن كتــاب الــوالء عــىل مــا محلــه  واختــار حممــد بــن خالــد يف ســامعه,إىل قــول ابــن نــافع
  . وهو صحيح,عليه بعض أهل النظر

 قيـل , فـإن مل يكـن لـه مـال, دفـع مالـه ألهـل اجلنايـة,وإذا جنـى املـدبر ولـه مـال :وفيها
وإذا :  وليس لسيده إسالمه يف جنايته لقوهلـا, أسلم خدمته أو افدها بباقي اجلناية:لسيده

ه قد يعتق بعضه إن مـات سـيده;جنى املبتل يف املرض مل يسلم يف جنايته  وال مـال لـه , أل
  .غريه

                ا إذ الً فلــــــه إســــــالمه عبــــــد,وإن جنــــــى مــــــدبر الــــــذمي واملــــــدبر ذمــــــي: ولــــــدليل قوهلــــــا
  .امنعه بيعه
 وإن مل يــرتك غــريه , عتــق وأتبعــوه بــام بقــي هلــم,إن مــات ســيده والثلــث حيملــه :وفيهــا

  .خري الورثة يف فداء ما رق منه أوإسالمه و,عتق ثلثه واتبعوه بثلث ما بقي هلم
 ويدفع هلـم , ولسيده متى شاء أن يقاص أهل اجلناية بام أخذوا من اخلدمة:التونيس
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ـه إذا اسـتوىف املجنـي عليـه أرشـه ;بقية اجلناية; ألن دفعـه اخلدمـة لـيس بإسـالم جلملتهـا  أل
  .رجع باقي اخلدمة إىل السيد

ألن ذلـــك القـــدر الـــذي  لـــة اخلدمـــة أو يفتـــدهيا; إن ســـيده خيـــري يف أن يـــسلم مج:وقيـــل
ــه إن مــات ســيده وخــرج مــن , وعــىل هــذا لــيس لــه رجــوع بعــد أن أســلمها,يملــك منــه  وأ

 ألن املجنـي عليـه ملـا ملـك مجلـة اخلدمـة كـان زيادهتـا لـه ;ثلثه مل يتبع بيشء من بقيـة اجلنايـة
إن املجنــي عليــه ال يتبــع  فــ, وإن مل يــرتك امليــت غــريه فعتــق ثلثــه ورق ثلثــاه,ونقــصها عليــه

 وإن الورثــة ال خيــريون فــيام رق منــه; ألن ســيده ملــا أســلم اخلدمــة ,الثلــث املعتــق منــه بــيشء
  .أسلم ما يكون عنها من رقبة

 فإنــه حيـــاص األول يف , ثــم جينــي عــىل آخــر,وأمــا املــدبر جينــي فتــسلم خدمتـــه :وفيهــا
  .العبد وال من أسلم إليه بخالف , وال جيرب سيده هانه,اخلدمة

 وهـــو أن خيـــري املجـــروح األول يف ,ا آخـــرًوخـــرج أبـــو القاســـم وجهـــ: قـــال ابـــن شـــاس
  . وإن أسلمه بطل حقه من خدمته,افتكاكه وإسالمه إن افتكه اختص بخدمته

 نــيس أن إســالمه إنـام هــو حلملــه , هــو اجلـاري عــىل القــول الـذي حكــاه التونـيس:ُقلـت
  . وهذا يف املدبر ال يف العبد,اخلدمة أمجع

:  يف العبــد جينــي جنايــة فلــم يفتــده ســيده حتــى جنــى قــال: قــال مالــك:وقــال اللخمــي
 وعــــىل القــــول إنــــه , أو يــــسلمه فيتحاصــــان فيــــه بقــــدر اجلنــــايتني,خيــــري يف افتدائــــه باجلنــــايتني

باجلنايــة األوىل ملــك للمجنــي عليــه حتــى يفتديــه منــه خيــري األول بــني أن يفتديــه أو يــسلمه 
  .إىل الثاين

 لوجـوب تبعيـة الولـد اً وولد املدبر من أمته حيمل بعد تدبريه مـدبر:هامع غريوفيها 
  .أباه من أمته يف حريته
 , دليــل كونــه بعــد تــدبريه والدتــه لــستة أشــهر فــأكثر مــن يــوم تــدبريه:وفيهــا مــع غريهــا

  .وتقدم للخمي يف هذا األصل اختيار
 واألبنــاء يف الثلــث  مــا ولـد للمــدبرة بمنزلتهــا واملحاصــة بـني اآلبــاء:وفيهـا مــع غريهــا

  .ويعتق حممل الثلث من مجيعهم بغري قرعة
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  . فولدها مدبر بمنزلتهاً وإذا دبر حامال:مع غريهاوفيها 
 ألن محــــل املــــدبرة جــــزء منهــــا ; هــــذا خمــــالف حلمــــل أم ولــــد املــــدبر:ابــــن عبــــد الــــسالم
  . ومحل أم ولد املدبر ليس بجزء منه,بحيث لو استثني ما نفع

َّدونـة وعبارة امل, ألهنا ليست أم ولد له; مساحمة) ولد املدبرأم( :يف قوله :ُقلت هـي  َ
  .الصواب

 وما ولـد للمعتـق إىل أجـل وللمـدبر مـن أمتـه بعـد مـا عتـق لـه :فيها يف كتاب املكاتب
 فـــانظر , بــه حـــني العقــد فرفيـــقً ومــا ولدتـــه قبــل ذلـــك أو كانـــت أمتــه حـــامال,ذلــك بمنزلتـــه

ل املــدبرة جــزء منــه مل يــزل ذوو النباهــة يتعقبــون هــذا ألن محــ:  وقولــه,أو كانــت أمتــه: قولــه
لــو كــان كــاجلزء لعتقــت بعتقــه التفــاق املــذهب عــىل أن مــن اعتــق أو : اإلطــالق ويقولــون

   وإذا اعتـــق جنينهـــا أو دبـــره مل يلزمـــه فيهـــا عتـــق ,ا مـــن أمتـــه لزمـــه ذلـــك يف مجيعهـــاًدبـــر جـــزء
  .وال تدبري

 وكــل مــا ولــد ملكاتــب أو مــدبر مــن أمتــه : قــال ابــن القاســم:ويف أمهــات األوالد منهــا
 فهــو بمنزلتــه يعتــق مــع املكاتــب يف األداء ومــع ,ممــا محلــت بــه بعــد عقــد التــدبري أو الكتابــة

 ,اًا أو ميتـــً فـــإذا عتقـــا كانـــت األم أم ولـــد بـــذلك هلـــام كـــان الولـــد اآلن حيـــ,املـــدبر يف الثلـــث
  .وقاله مالك

وقالــه أكثــر الــرواة يف املــدبر خاصــة  , إهنــا ال تكــون بــذلك أم ولــد:وملالــك قــول آخــر
ا مـن مالـه ً وأما املكاتب فهي أم ولد إذا عتـق إذ كـان الـسيد ممنوعـ,إذا كان لسيده انتزاعها
 ولـيس للمـدبر أن يبيـع أم , وإن أذن لـه سـيده إال أن خيـاف العجـز,وليس للمكاتب بيعهـا

  .ولده يف حياة سيده إال بإذنه ولسيده انتزاعها
 ال تكون أم ولد يف مكاتب وال مدبر وال معتق :هب وعبد امللك وقال أش:الصقيل

  .إىل أجل
 وقـــول مالـــك , وربـــام غلـــب االستحـــسان يف بعـــض العلـــم, وهـــو القيـــاس:قـــال حممـــد

  .َّوابن القاسم أحب إيل
 ولـــو فلـــس ولـــيس , واملـــدبر لـــسيد املـــدبر الـــصحيح انتـــزاع مالـــه:ويف التفلـــيس منهـــا
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  .نتزاع أم ولده أو عىل ا,لغرمائه جربه عىل ذلك
  .له يف تفليسه انتزاع مال مدبره عىل املستحسن من القولني: وقال اللخمي ما نصه

 من حـبس : سمع ابن القاسم,وقال ابن زرقون يف ترمجة القضاء يف أمهات األوالد
   فعليــــه جيربونـــه عــــىل انتـــزاع مــــال ,عـــىل رجـــل ورشط لــــه أن يبـــاع لغرمائــــه جـــربه عــــىل بيعـــه

  .أم ولده
  . ومل أقف عىل ذكر خالف يف ذلك ملتقدم,يس له ذلك يف مرضهل :وفيها

ْبن رشـد حكى ا:وقال ابن هارون ـه ينتـزع لنفـسه ; يف املـريض أن لـه انتـزاع مالـه:ُ  أل
ْبن رشد ومل أجده ال,وأظنه البن نافع   . فانظرهُ

ـه :وقال ابن حارث يف ترمجة باب جامع من املدبر  واتفقوا يف سيد املـدبر يمـرض أ
 فإن وطئ يف مرضه جارية مدبره فحملـت : قال, من مال مدبرهًشيئاوز له أن ينتزع ال جي
 يأخـذها املـدبر بغـري : وقـال بعـض أصـحابنا, تكـون أم ولـد لـه:َعبـد احلكـم فقـال ابـن ;منه
ه ليس للسيد انتزاع ماله;ولد   . أل

  . واشرتط ماله بعد موته يعني موت السيد جاز, من دبر عبده:ابن القاسموسمع 
ْبن رشدا َأصبغ وسمعه :ُ ْ  فإذا مات السيد قوم املدبر ببدنـه ,من ابن القاسم وقال به َ

لــيس ممــا جــاءت بــه :  وقــال, ومنعــه ابــن كنانــة,دون مالــه ويــصري مالــه مــن أمــوال املــسلمني
  .السنة ويتبعه ماله

 فــإن محــل , قومــت يف الثلــث بامهلــا,إن مل ينتــزع الــسيد مــال املــدبرة حتــى مــات :وفيهــا
  .ثلث بعضها أقر املال كله بيدهاال

 وتـرك سـيدها , إن كانت قيمتها مائة ومـا هلـا مائـة:عن ابن القاسم َسحنونالصقيل ل
   , وثلـــــث الـــــسيد مائـــــة, ألن قيمتهـــــا بامهلـــــا مائتـــــان; وبقـــــي ماهلـــــا بيـــــدها,مائـــــة عتـــــق نـــــصفها

  .وقاله مالك
ْبــــن وهــــب وروى ا, ورواه األخــــوان:ابــــن حبيــــب مــــع هــــو  إنــــه جي:عــــن مالــــك وقالــــه َ
 وبقـي مالـه بيـده وإن محـل الثلـث رقبتـه , فإن خرج من الثلث بامله عتق,وماله ملال السيد
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 , فـــإن مل يـــدع غـــري املـــدبر, عتـــق وكـــان لـــه مـــن مالـــه مـــا محـــل الثلـــث مـــع رقبتـــه,وبعـــض مالـــه
  . عتق وكان له من ماله مائتان;وماله وقيمة رقبته مائة وماله ثامنامئة

ْ وهببن انفرد هبذا ا:ابن حبيب   . وبقول مالك أقول,عن مالك وأصحابه َ
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  ]كتاب الكتابة[
 فيخـرج مـا عـىل مـال ,)1( عتق عـىل مـال مؤجـل مـن العبـد موقـوف عـىل أدائـه:الكتابة

                                     
قـــال خمتلفـــة,الكتابـــة لغـــة معلـــوم اشـــتقاقها: َّالرصـــاع قـــال )1(  فخـــرج عـــن ذلـــك اللغويـــة والكتابـــة , وفيـــه أ

ه رفع ملك, وتقدم حد العتق, فذكر اجلنس عتق,:َّالشيخالعرفية ما ذكره    . وأ
  . واملعتق إىل أجل, وهو البتل,رج به العتق عىل غري مالأخ) عىل مال: (قوله
  .أخرج به القطاعة) مؤجل: (قوله
  . فإنه ليس بكتابة,أخرج به العتق املعجل عىل أداء مال إىل أجل) موقوف عىل أدائه: (قوله
قهـا  وجيـوز عت, ال جتـوز كتابـة أم الولـد: ولذلك قال فيهـا, فيخرج ما عىل مال معجل: بعد:َّالشيخقال 

ــه يقــول,عــىل مــال معجــل  فــدل عــىل أن العتــق ; ومل توجــد الكتابــة, فوجــد العتــق عــىل املــال املعجــل: كأ
  . واهللا املوفق, فلذا زاد ذلك إلخراج ما ذكر,عىل املال املعجل غري الكتابة

 واملـال هنـا , مـن العبـد: لقولـه: وخيـرج عتـق العبـد عـىل مـال مؤجـل عـىل أجنبـي يعنـي:طَّالـشيخ قال 
  . وما ذكره ظاهر, من العبدليس

  . كام قال يف التدبري وهو أظهر, ومل يقل العقد,ألي يشء جعل جنس الكتابة العتق: )فإن قلت(
ـــت لـــبعض تالمذتـــه االعـــرتاض عليـــه,ًظهـــر يل هـــذا أوال: )قلـــت(  : الـــصواب أن يقـــول: وقـــال, ثـــم رأ

 ومـــا , ال أهنـــا نفـــس العتـــق,ق أن الكتابـــة ســـبب يف العتـــ, ويؤيـــد مـــا ذكـــره,عقـــد يوجـــب العتـــق عـــىل مـــال
ه يرد بعضه عليه   . واهللا أعلم,اعرتض به بعد يظهر أ

 ولـــذا مل يتعـــرض هلـــا , إن حقيقتهـــا العرفيـــة معلومـــة: اعـــرتض عـــىل كـــالم شـــيخه يف قولـــه:َّالـــشيخثـــم إن 
  . ثم ذكر أن حقيقتها إعتاق العبد عىل مال منجم,املؤلف

ه:: َّالشيخقال   , معـروف يـدخل فيـه عتقـه عـىل مـال مـنجم عـىل أجنبـي هذا الرسم املذكور زعم أ
 وردوه ,َّالــشيخ ورد عليــه بــام ذكــر , وهــذا الرســم وقــع لعيــاض,ولــيس كتابــه وال حكمــه حكــم الكتابــة

ضا    .:َّالشيخ وهذا يرد عىل حد ,بأن الكتابة سبب يف اإلعتاق ويف العتقًأ
  .?هل جيوز أن يكاتب بعض عبده): فإن قلت(
  . ال جيوز ذلك:قال مالك: )قلت(
  .? ويكون حده غري مطرد, ألن ذلك ليس كتابة;َّالشيخهل يرد ذلك عىل ): فإن قلت(
  .حده ملا هو أعم من الصحيحة والفاسدة: )قلت(
  فكيـــف , فإنـــه تـــصح الكتابـــة عـــىل مـــا أخـــذوه منهـــا;إذا كـــان لـــه شـــقص يف عبـــد باقيـــه حـــر: )فـــإن قلـــت(

  .يدخل ذلك
  .األول داخل وهي فاسدة و, وهي صحيحة,هو داخل: )قلت(
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 وخيـرج عتـق ,ال جتوز كتابة أم الولد وجيوز عتقها عىل مـال معجـل: معجل ولذا قال فيها
  .العبد عىل مال مؤجل عىل أجنبي

 وهــي إعتــاق عــىل مــال ,ملــا كانــت حقيقــتهم العرفيــة معلومــة: لــسالموقــال ابــن عبــد ا
  .منجم مل يتعرض املؤلف إىل رسمها

ــه معــروف يــدخل فيــه عتقــه عــىل مــال مــنجم عــىل  :ُقلــت وهــذا الرســم الــذي زعــم أ
  . وليس بكتابة وال حكمه حكمها,أجنبي
ْبــــن رشــــدا نهــــا ا عً فــــإن وقعــــت مــــسكوت,جتــــوز الكتابــــة عنــــد مالــــك حالــــة ومؤجلــــة: ُ
  . هذا قول متأخري أصحابنا, ألن العرف فيها كوهنا مؤجلة منجمة;أجلت

 الكتابــة جــائزة عــىل مـــا ريض العبــد وســيده مــن املـــال :وقــال ابــن أيب زيــد يف رســـالته
 وإنـام منعهـا ; ولـيس بـصحيح عـىل مـذهب مالـك, فظاهره أهنا ال تكون إال منجمة,ًمنجام

  .حالة أبو حنيفة
 بـل عـىل عـدم صـدق لفـظ الكتابـة ;ه ال يدل عىل منعها حالـةوغري َّالشيخقول : ُقلت

  .وحكمها الندب عىل املعروف. عليها فقط فتأمله
:  سـمعت بعــض أهـل العلــم إذا سـئل عــن ذلـك يتلــو:قــال مالـك يف املوطــأ: اللخمـي

: اجلمعــــــــة[ ﴾Z Y X ] \ [﴿ ,]2: املائــــــــدة[ ﴾® ¯ °﴿
  .  فجعلها عىل اإلباحة]10

َّن القصاروروى اب ِّمطرف وقاله ,هنا مستحبة أ:ُ   .يف املبسوط َُ
  . هي عىل الندب: قال ابن شعبان:الباجي

  . ورواه ابن اجلالب, هي عىل اإلباحة: وعبد الوهاب,وقال إسامعيل القايض
 وقدر الكتابة ليس بأكثر , إن كان العبد ال يعرف بسوء وسعايته من مباح:اللخمي

 وإن عـــرف ,ان أكثـــر منهـــا بكثـــري فمباحـــة وإن كـــ, فهـــي منـــدوب إليهـــا,مـــن خراجـــه بكثـــري
  . وإن كانت سعايته من حرام فهي حمرمة,بالسوء واإلذاية فمكروهة

ْبن رشدا  فـروى عنـه إسـامعيل القـايض لـه , اختلف يف جرب السيد عبده عىل الكتابـة:ُ
َّدونــة وهــو اآليت عــىل قولــه يف امل,جــربه ــه إذا كــان لــه أن يعتقــه بــتالَ د  عــىل مــال عليــه بعــً; أل
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  .ا فأحرى الكتابةالعتق دينً
:  ثـم قـال, والكتابة معروضة للعجز بعد أداء جلهـا,يرد بتحقق العتق يف هذا: ُقلت

 مـن كاتـب عبـده عـىل نفـسه :واختلـف قـول ابـن القاسـم فيـه فلـه. أشـهبَسـامع وهو ظاهر 
  .وعبد السيد غائب أن الكتابة تلزمه

ــــت حــــر عــــ:  مــــن قــــال لعبــــده:وقــــال يف العتــــق الثــــاين ىل أن تــــدفع يل كــــذا أو مل يــــسم أ
ـــه ال يكـــون حـــر,األجـــل  واختـــار ابـــن بكـــري وإســـامعيل القـــايض , إن مل يقبـــل ذلـــك العبـــدا أ
  .اجلرب

  . لسيده جربه إن كانت بأزيد من خراجه بيسري:اللخمي
َّدونـــــة العتـــــق عـــــىل إلـــــزام العبـــــد مـــــاال اضـــــطراب يف مـــــسائل امل:ويف اجلـــــالب وطـــــرق  َ

  .عياض يف التنبيهات وأقرهبا طريق ,األشياخ
ـت حـر عـىل ألـف مـن غـري أن يقـول تـؤدي أو تـدفع أو : قولـه:قال ابن عبد السالم  أ

  .اًغري ذلك ال يفيد شيئ
  . ظاهره أن هذا اللفظ لغو:ُقلت

ـــت حـــر:املـــسألة األوىل: وقـــال عيـــاض  وعليـــك كـــذا أو عـــىل أن عليـــك مهـــا ســـواء , أ
 وهـو ظـاهر قولـه يف عـىل ,عتقهـا الثـاين فهـو نـص )فأما وعليك(يرض  وإن مل ,يعتق العبد

  .أن عليك من كتاب املكاتب
  .فهذه املسألة والتي ذكر ابن عبد السالم سواء فتأمله: ُقلت

ت حر( : قوله:عياض   : فيها ثالثة أقوال) والعبد غري راض, وعليك كذا,أ
 إن ً وإلـــزام العبــد املـــال معجـــال,ًإلـــزام الــسيد العتـــق معجــال: قــال مالـــك وأشــهب* 

  .اًا إن كان معرس ودينً,اًكان مورس
  .لتزام السيد العتق وال مال له عىل العبدا : مشهور قول ابن القاسم:الثاين* 
لتــزام الــدين إن مل يكــن عنــده إ خيــري العبــد يف : قــويل عبــد امللــك وابــن نــافع:الثالــث* 

  .اًاملال وإال رد ذلك وبقي رقيق
ت حر عىل أن عليك:املسألة الثانية :قال   : فيها أربعة أقوال أ
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  . بإلزام العتق واملال كقوله يف األوىل: قول مالك:األول
  . ويعتق أو رده, العبد خمري يف التزام الدين:َّالعتبية قول ابن القاسم يف :الثاين
 وال يعتق إال باألداء أو , خمري يف القبول: قول ابن القاسم عىل رأي بعضهم:الثالث

َّدونةبه يف املا عىل جواً ويبقى رقيق,الرد   . يف أن عىل أن يدفع وتسويتهم بني اللفظني:َ
َأصبغ قول :الرابع ْ ـه عنـده مـن بـاب , ال خيار للعبد وال عتق حتى يـدفع املـال:َ  فكأ
  .الرشوط

ت حر عىل أن تدفع إيل فيها ثالثة أقوال:املسألة الثالثة   : أ
 ,ا بأدائـه أو يـرد ويبقـى رقـ وال يعتـق إال, ختيري العبد يف أن يقبل ويلتزم املـال:األول

َّدونةوهو قول مالك وابن القاسم يف امل   . وقول مجيعهم فيام ذكره بعضهم,َ
 وعـىل أن , وقول بعضهم هـو سـواء, يف أن عليك:َّالعتبية قول ابن القاسم يف :الثاين

ــ,ًتــدفع وخيــري العبــد يف الــرىض بــالعتق معجــال  ا أو يــرد ذلــك ويبقــى رقــ,ا ويلزمــه املــال دينً
  .عىل ما فرسناه
ُشــــيوخ ختــــريج بعــــض :الثالــــث ــــه متــــى دفــــع املــــال كــــان حــــر:ناُ  شــــاء العبــــد أو أبــــى ا أ

  . وهذا عىل القول بإجبار السيد عبده عىل الكتابة: قال,ولسيده إجباره عىل دفعه
بعة ت حر عىل أن تؤدي إيل اجلواب:املسألة الرا   . أ
 ويتخــــرج فيهــــا , ولــــه أن يــــرد وال يقبــــل, أن العبــــد ال يعتــــق إال بــــاألداء:فيهــــا باتفــــاق

 , وفــرق بعــضهم بينهــا وبــني أن تــدفع إيل وبعــضهم ســوى بيــنهام,القــول املخــرج فــوق هــذا
  .وهو الرصيح لتفويض التخيري للعبد لقوله تدفع وتؤدي

 إن أديت إيل أوأعطيتني أو جئتني أو إذا ومتى وشبه ذلك فظاهره :املسألة اخلامسة
ـــه ال فـــرق بـــني ذلـــك ومـــ,يف احلكـــم يف العتـــق  وبـــني قولـــه عـــىل أن تـــدفع إيل ,آل األمـــر إىل أ
ـــه ال يلـــزم العتـــق إال برضـــاه ودفعـــه مـــا لزمـــه,وعـــىل أن تـــؤدي إيل  وأن لـــه أن ال يقبـــل , وأ

 ويدخله من التخريج اإلجبار عىل األداء عىل ما تقدم وعرب بعضهم عن هذه ,اويبقى رق
 وال فـــرق يف مـــآل احلكـــم يف ,عتقـــد التــسوية بيـــنهام إذا ا, عـــىل أن تـــؤدي إيل:األلفــاظ بقولـــه

  .ذلك
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 لكن خيتلف هل هـو تفـويض ,وإن اختلفت عبارته عن املسألتني يف الكتاب وغريه
 لــه : وهــو قــول مالــك يف املبــسوط قــال, وإن طــال الزمــان, وللعبــد ذلــك,يف أن وإذا ومتــى

  . قاله يف إذا ومتى, ويلزم ذلك ورثته من بعده, وإن طال زمانه,ذلك ما دام يف ملكه
 ال ســبيل إىل بيعــه يف هــذه الوجــوه وال هبتــه حتــى يوقــف عنــد :وإن قــال ابــن القاســم

  . ويتلوم له أو يعجزه,اإلمام
َّدونةومثله يف امل  متى طال الزمان مل يلـزم الـسيد :َّالعتبية عىل قياس قول مالك ويف ,َ

َّدونة ويف امل, ونحوه للمخزومي,ما جاء به ـه متـى قامـا :َسـحنونومذهب  ,واملبسوطة َ  أ
  . فال حرية للعبد وإن جاءه باملال,من املجلس
األظهــر التفرقــة بــني أن وغريهــا ال داللـة ألن عــىل الــرتايض بوجــه وتأمــل هــذا : ُقلـت

  .األصل من مسائل التمليك
  . وال تشبه البيوع وال النكاح, الكتابة بالغرر جائزة: قال ابن القاسم:الصقيل
باة السيد عبده بخال:أبو حممد   .ف مرا

َّدونةقال مالك يف امل   . ال جتوز:َ
أو جنــني يف بطــن أمــه أو ديــن  اتــب عبــده عــىل آبــق أو شــارد مــن ك:حممــد عــن أشــهب
 وال يعتـق العبـد حتـى يقـبض , ومل يفـسخ إن نـزل, مل أحب ذلك,عىل غائب ال يعلم حاله
  .السيد ما رشط من مال

ـس منـه فقـد ,لك كلـه جـائزة الكتابـة بـذ:َّالعتبيةابن القاسم يف   وإن مل يـأت بـذلك وأ
  .عجز

 إن كـــان الغـــرر يف ملـــك العبـــد فكاتبـــه عـــىل عبـــد لـــه آبـــق أو بعـــري شـــارد أو :اللخمـــي
  .جنني أو ثمر مل يبد صالحه جاز

  . فإن نزل مىض واألول أحسن:َّاملوازيةوكرهه أشهب يف 
 ,عبـده اآلبـق أو بعـريه الـشارد أن يكاتبـه عـىل أن يأتيـه ب:َّالعتبيـةوأجاز ابن القاسـم يف 

 واختلــف يف هــذا األصــل هــل هــو كتابــة ال تبطــل بفلــس وال مــوت أو عــدة ,وهــو أحــسن
  .فتسقط بإحدامها
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 من كاتـب عبـده عـىل أن أعطـاه عـرش بقـرات يقـوم هبـن :َّاملوازيةفقال ابن القاسم يف 
ىل هـذا ال  وعـ,ر فقال ذلك جائز وال يفسخه إن رهقه دين, فهو ح,عىل إن بلغت مخسني

  . إن مات السيد فال حرية له: وقال,بالدين َّالعتبية وفسخه يف ,تسقط باملوت
  . ليست بكتابة:وقال ابن ميرس

  .حييىَسامع وقعت املسألة يف  :ُقلت
ْبــن رشــدا َأصــبغَســامع  وال يف ,كتابــةَسامع  مل يرهــا ابــن القاســم يف هــذا الــ:ُ ْ  ورآهــا يف ,َ
  .بةعيسى من كتابه العتق كتاَسامع 

َأصــبغوقــال  ْ  ومل يفــرق ابــن القاســم بــني , إن لفــظ فيهــا بلفــظ الكتابــة, إهنــا كتابــة:هنــا َ
ــت حــر, أكاتــب عــىل أن تقــوم عليهــا:قولــه  قــم عليهــا فــإذا : وبــني قولــه, فــإذا بلغــت كــذا فأ

ت حر   .بلغت كذا وكذا فأ
َأصبغوتفرقة  ْ  ,دفـع إليـه فمن رآها كتابة كانت كتابة بالعدد زائد عىل ما :قول ثالث َ

 فهو مكاتب بامئتني سـواء تلفـت الغـنم , فهو حر,فإذا دفع إليه مائة عىل أن بلغت ثالثامئة
َأصبغ وهو نص ,التي دفع إليه أو سلمت ْ َ.  

 فـــإذا صـــارت مخـــسني , إن قـــال أكاتبـــك عـــىل أن أعطيـــك عـــرش بقـــرات:والبـــن كنانـــة
ـــت حـــر أن يعلـــم بـــذلك  لكنـــه إن جـــاء مخـــسني قبـــل , يفـــسخ ذلـــك متـــى علـــم بـــه: قـــال,فأ

 ولـــيس قـــول ابـــن كنانـــة ,ا هـــو والبقـــراتً فـــإن مـــات ســـيده كـــان موروثـــ,وســـيده حتـــى عتـــق
  .عيسىَسامع بخالف قوله يف َسامع بخالف لقول ابن القاسم يف هذا ال

 وقـال أشـهب يفـسخ , فأجازه ابن القاسم, إن كاتبه عىل عبد فالن أو داره:اللخمي
  .إال أن يشرتيه قبل الفسخ

  . يشرته ودى قيمته إن مل:حممد
  . وقول ابن القاسم أحسن, ال يعتق إال بعبد فالن:وقال ابن ميرس
 إذا أبــى ســيده مــن بيعــه إال بزيــادة عـــىل , وإنــام يكــون لــه أن يــدفع قيمتــه:ابــن العطــار

ؤه , وإن كانـــت يـــسرية ممـــا يتغـــابن بمثلـــه كعـــرشين يف املائـــة,قيمتـــه كثـــرية  فعـــىل العبـــد رشا
  . واخللع أوسع من اجلميع, الكتابة أوسع من النكاح والغرر يف: قال,بذلك
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  .إن كاتبه عىل لؤلؤ غري موصوف مل جيز لتعذر اإلحاطة بصفته :وفيها
  . هذا هو الصحيح خالف قول غريه يف تسويته بني الوصفاء واللؤلؤ:عياض
إن كاتبــه عــىل وصــفاء محــران أو ســودان ومل يــصفهم جــاز وعليــه الوســط مــن  :وفيهــا
  .ذلك اجلنس
 وال غالــب مــنهام أعطــى , ويف البلــد ســودان ومحــران,وإن مل يــصف اجلــنس :الــصقيل

  . وقال نحوه أبو عمران,النصف من كل جنس
ُشيوخقال بعض    .ا بطلت الكتابةً وإن مل يسم عدد:ناُ
  . ال تفسخ ويكون عليه كتابة املثل ما مل تنقص عن وصفني:وقال غريه

 واختلــف , موصــوف كوصــفاء مل يــسمهم وأجــاز غــريه كتابتــه عــىل لؤلــؤ غــري:حممــد
ُشيوخ فقـــال بعـــض الـــ,اً إذا مل يـــسم عـــدد,عـــىل قـــول غـــريه  : وقـــال بعـــضهم, الكتابـــة باطلـــة:ُ

  .متيض بكتابة املثل ما مل تنقص عن لؤلؤتني
 وال يفـــسخ لفـــساد , رجـــع بالقيمـــة, وإذا مل يـــصح متلكـــه كـــاخلمر:قـــال ابـــن احلاجـــب

  .العوض
 وعقـد , وإن مل تفت مل يفسخ, الكتابة باألداء مضت يريد إن فاتت:ابن عبد السالم

ء فاسدً كمن اشرتى عبد,الكتابة فوت   . فإنه حيكم بقيمته;ا وكاتبهًا رشا
وإذا اشــرتى العبــد نفــسه :  األقــرب تفــسريه نــص عليهــا يف كتــاب العتــق الثــاين:ُقلــت

ء فاســـد ال أن يبيعـــه  إ, وال يتبعـــه ســـيده بقيمتـــه وال بغريهـــا, فقـــد تـــم عتقـــه,اًمـــن ســـيده رشا
  . فيكون عليه قيمة رقبته,نفسه بخمر أو خنزير

  . هو حر وال يشء عليه:وقال غريه
                  مــــــــضت ومل ,ًشــــــــيئا ولــــــــو رشط يف الكتابــــــــة أن يــــــــشرتي منــــــــه :قــــــــال ابــــــــن احلاجــــــــب

ء   .يلزمه الرشا
 صـح ولـزم ; دفعـة واحـدة, عـىل عـوض واحـدًشـيئا ولـو كاتبـه وباعـه :زاد ابن شـاس

 ; وال أعــرف نــص هــذه املــسألة ألحــد مــن أهــل املــذهب,والكتابــة وقبلــه شــارحاه ,البيــع
 وقـد مـر الكـالم عليـه يف , فأضافه ابن شاس إىل املذهب,وإنام هو نص الغزايل يف الوجيز
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  . والصواب إجراؤها عىل نصوص أهل املذهب,أمثاله
ْبـــــن رشـــــدقـــــال ا القاســـــم  الـــــرشوط يف الكتابـــــة عـــــىل مـــــذهب ابـــــن :القـــــريننيَســـــامع  يف ُ

  :وروايته قسامن
 , أو مــــا فيــــه غــــرر كــــرشط أن جنــــني األمــــة عبــــد, حــــرام كــــرشط وطء املكاتبــــة:قــــسم

  .ونحوه
ه خمالف لسنة الكتابة كرشط أن , أن يكون ال حرام فيه:القسم الثاين  وال غرر إال أ

  . وتصح الكتابة,ال خيرج من خدمته حتى يؤدي هذا يلزم فيه الرشط
ْبـــن وهـــبوقـــال ا  أن الكتابـــة منفـــسخة فـــأحرى أن يقولـــه يف القـــسم :الـــرشطيف هـــذا  َ

  : فيتحصل فيها مخسة أقوال,األول
 تفــــسخ الكتابــــة إال أن يــــرتك الــــسيد , أن الــــرشوط التــــي ال جتــــوز كلهــــا ســــواء:األول

  . وهو قول مالك يف هذه الرواية,الرشط
َأصبغ قاله , يبطل الرشط وتصح الكتابة:الثاين ْ َ.  
ْبن وهب وهو اآليت عىل قول ا, تبطل الكتابة:الثالث َ.  
  . تفرقة ابن القاسم بني القسمني املذكورين بام تقدم بيانه:الرابع

 وجتـــــوز الكتابـــــة , فيبطـــــل رشط احلـــــرام, الفـــــرق بـــــني رشط احلـــــرام وغـــــريه:اخلـــــامس
ه مـــن الـــرشوط  وهـــو تأويـــل بعـــض أهـــل , إال أن يرتكهـــا الـــسيد,وتفـــسخ الكتابـــة فـــيام ســـوا

  .جل الكتابة من حق العبد ال السيد وأ:النظر لرواية أشهب
 , وتعجيـل عتقـه, ويلـزم الـسيد أخـذه, وللمكاتب تعجيـل املؤجـل مـن كتابتـه:وفيها

  .وكون األجل رشط يف حقيقته الكتابة تقدم فيها الكالم
 فلـــه رده ,اً ثـــم ألفـــاه الـــسيد معيبـــ,وإن كاتبـــه عـــىل عبـــد موصـــوف فعتـــق بأدائـــه :وفيهـــا

  .ا وال يرد العتقكان عليه دينً وإال ,ويتبعه بمثله إن قدر
ــه , فــأراد غرمــاؤه أخــذ مــا دفــع للــسيد,إن أدى كتابتــه وعليــه ديــن :وفيهــا  فــإن علــم أ

  .من أمواهلم أخذوه
  .ا ويرجع رق:قال ابن القاسم
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ه دفع له ,اًيريد مكاتب :الصقيل ـه ًشـيئا وهذا يدل عل أ  تقـدمت لـه فيـه شـبهة ملـك أ
  .ف ماله بعد هذاا خالً ويرجع مكاتب,يرد عتقه

ه من أمواهلم مل يرجعوا عىل السيد بيشء:قال مالك   . وإن مل يعلم أ
ــه مــن أمــواهلم:قيــل :الــصقيل ــه منهــا بعينهــا, معنــى علــم أ  أن الــدين : وقيــل معنــاه, أ

  . وهو أصوب كاحلر املستغرق الذمة,استغرق ما كان بيده
 وعليــه ديــن حيــيط ,مــد ومــن جنــى جنايــة ع:ويؤيــده مــا يف أخــذ الــصلح منهــا :ُقلــت

  . فأراد أن يصالح منها عىل مال يعطيه من عنده ويسقط,بامله
  . فللغرماء رد ذلك,القصاص من نفسه

 هــو مــا أفــاده بعمــل يــده أو , إن مل يعلــم أن مــا دفــع مــن أمــواهلم:معنــى قولــه :الــصقيل
 وأرش جرحـه مل , أو مـن عمـل يـده, فإن أشكل األمر هل ذلك من أمواهلم,أرش جرحه
  . واتبع الغرماء السيد هبا قيض, ولو اعرتف السيد به ملىض العتق,ينقض عتقه
 وإنـام لـه دوهنـم مـا وهبـه أو , ما اكتسبه من عمل يده الغرماء أحق بـه:َسحنونوقال 

 ولـو قامـت الغرمـاء وبيـده مـال , أو أويص له به برشط أن يؤديه إىل سيده,تصدق به عليه
 وقــد أرشف عــىل العجــز ,الــسيد وقــد عجــز أو مل يعجــز فتنازعــه الغرمــاء و,جمهــول األصــل

  . ألن للعتق حرمة;فالقياس أن حيتاط للغرماء بخالف ما أداه السيد وعتق
 ﴾ q p o n m l﴿ : قولــــه تعــــاىل:مــــع املوطــــأ قــــال مالــــكوفيهــــا 

 ووضـع ابـن عمـر مخـسة آالف ,ًشـيئا هو أن يضع عن املكاتب من آخـر كتابتـه ]33: النور[
  . اًثالثني ألفدرهم من مخسة و

 ورواه , وال يقــىض بــه البــاجي, وهــو عــىل النــدب, هــذا قــول مالــك وغــريه:أبــو عمــر
  .اجلالب عن مالك

 وال وكيـــل لـــه عـــىل قـــبض ,إن أراد املكاتـــب تعجيـــل مـــا عليـــه وســـيده غائـــب :وفيهـــا
  .ا فلريفع ذلك إيل اإلمام وخيرج حر,الكتابة

  . حلولهونحوه يف احلالف عىل القضاء ألجل خيشى :ُقلت
 وال , جــاز أن يــصاحله منــه عــىل دراهــم معجلــة,وإن كاتبــه عــىل طعــام مؤجــل :وفيهــا
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 حـــل أو مل حيـــل يف عـــرض معجـــل ,بـــأس أن تفـــسخ مـــا عـــىل مكاتبـــك مـــن عـــني أو عـــرض
ـه ال حيـاص هبـا , ألن الكتابـة ليـست بـدين ثابـت;أومؤجل خمالف للعرض الذي عليـه  أل

ـت حـر:ن قال لعبده وإنام هو كم;يف فلس املكاتب وال موته  ثـم قـال , إن جئتني بكذا فأ
  . فهذا ال بأس به, إن جئتني بأقل من ذلك:له

 إال ابــن , مل يتــق أحــد مــن الــصحابة املقاطعــة عــىل الــذهب والــورق:قــال ابــن شــهاب
  .عمر

 إذا فــــسخ الــــدنانري يف دراهــــم إىل مثــــل األجــــل أو أبعــــد أو أقــــرب أو فــــسخ :اللخمــــي
  . فأجازه مالك, أبعد من األجلالدنانري يف أكثر منها إىل

 وكــذا إن ,إال أن يعجــل العتــق َســحنون ومنعــه , وإن مل يعجــل العتــق:وابــن القاســم
 وإن كـان إىل ,ا جازً فإن أخذ ما انتقل إليه نقد, وعكسه,ا ففسخهام يف عروضكانت عينً

 ال عنــــد أشــــهب إال أن , جــــاز عنــــد مالــــك وابــــن القاســــم,مثــــل األجــــل أو أقــــرب أو أبعــــد
  .جل العتقيع

 فـــال , فإمـــا أن يبيـــع مـــن املكاتـــب نجـــم ممـــا عليـــه مـــن الطعـــام: يف ثالـــث ســـلمها:ُقلـــت
ــه بيــع الطعــام قبــل قبــضه;جيــوز  كــذا قالــه , وإال جيــوز أن يبيعــه مجيــع مــا عليــه فيعتــق بــه, أل

َّدونة ومل أجده يف امل, جيوز وإن مل يتعجل عتقه:الرباذعي والصقيل عنهام وزاد وقيل َ.  
 أو أراده املكاتب وأبـى الـسيد ,وإن أراد السيد حل الكتابة وأبى املكاتب :اللخمي

  .ا بالفسخً واختلف إن رضيا مع,فالقول قول املتمسك
 وإن مل يكــن لــه مــال ظــاهر كــان , إن كــان لــه مــال ظــاهر مل يكــن لــه ذلــك:فقــال مالــك

ذلــك لــه  ًــضاأ وقــال , مل يرجــع عــام ريض بــه, كتمهــاً فــإن أظهــر بعــد ذلــك أمــواال,ذلــك هلــام
  .إال عند السلطان وإن كان ذا مال ظاهر

لــيس لــه  َســحنون وعــىل أصــل , فلــه تعجيــز نفــسه,ا وال مــال لــهً إن كــان صــانع:حممــد
 , وهو قـادر عـىل الوفـاء منعـه مـن العجـز, فإن كانت صناعة قائمة,ذلك إال عند السلطان

ت بـــالبيع أو بعتــــق  ومل ينظـــر فيـــه حتـــى فـــا,واختلـــف بعـــد القـــول بـــاملنع إن ريض بالفـــسخ
 يرد ولو فات : وقيل, ليس بفوت إال أن يفوت بعتق: وقيل, البيع فوت: فقيل,املشرتي
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  . إن باعه برضاه جاز: قاله ابن القاسم يف الدمياطية,بالعتق
َّدونةويف امل  وحممل قول الغري يف نقض العتق عىل أن له , يفسخ إال أن يفوت بعتق:َ

 إن قـــام بـــه , وإن بيـــع بغـــري رضـــاه رد البيـــع,ى رد هـــذا العتـــقا ال خيـــشى رقـــه متـــً ظـــاهرًمـــاال
 ثــــم خيتلــــف هــــل , فيــــسقط مقــــال العبــــد لــــصريورته إىل حريــــة,العبــــد إال أن يفــــوت بــــالعتق

  . إذا كان البيع برضاه,ينقض ملا تعلق من احلق لغري العبد من الوالء عىل ما تقدم
  . ولو خلف وفاء, وتنفسخ بموت العبد:قال ابن احلاجب

 فلــــم تــــصل , وإن مــــات املكاتــــب قبــــل دفــــع كتابتــــه أو أمــــر بــــدفعها:هــــو قوهلــــا :ُتقلــــ
  .لهَّوصية  فال ,للسيد حتى مات

 فهـــي واملـــال , فيـــه وفـــاء بكتابتـــهً وتـــرك مـــاال,وإن تـــرك أم ولـــد ال ولـــد معهـــا :وفيهـــا
  .للسيد

 فــذلك بــني ,اً ومل يــدع ولــدً وتــرك مــاال,وإن مــات املكاتــب بعــد مــوت ســيده :وفيهــا
ه موروث بالرق; ويدخل فيه زوجاته, السيدورثة    أل

ا منهــا أو مــن ً وتــرك أم ولــد وولــد, فيــه وفــاء بكتابتــهًوإن تــرك املكاتــب مــاال :وفيهــا
 فيــه وفــاء ً وتــرك مــاال,ا وكــذا إن تــرك معــه يف الكتابــة أجنبيــ, عتقــت مــع الولــد فيــه;غريهــا
 ولــيس ملــن معــه , يف الكتابــة ويعتــق بــذلك مــن معــه, فــإن الــسيد يتعجلهــا مــن مالــه;بكتابتــه

 وأداؤه عـــىل نجومـــه إذا كـــان فيـــه وفـــاء يعتقـــون ,يف الكتابـــة مـــن أجنبـــي أو ولـــد أخـــذ املـــال
  .اآلن به ملا فيه من الغرر

 فيه وفاء بالكتابة وفضل أخـذ ً وماال,ا أحدث يف كتابتهًإن ترك املكاتب ولد :وفيها
 ألهنــم سـاووه يف أحكامــه ;يف الكتابـةالـسيد كتابتـه ومــا بقـي أخــذه ورثتـه ولــده الـذين معــه 

 وإن كوتبـــت , وال يـــرث منـــه ولـــده األحـــرار وال زوجتـــه,بعقـــد الكتابـــة يف رقهـــا وحريتهـــا
 فلـه ;ا أو بنتـنيً وال يشء للسيد مما فضل إال أن يكون الولـد الـذي معـه يف الكتابـة بنتـ,معه

  .الباقي بعد النصف أو الثلثني
يد ولو خلف وفاء إال أن يقوم هبا ولد دخل  وتنفسخ بموت العب:قال ابن احلاجب

  .بالرشط أو غريه بمقتىض العقد فيؤدهيا حالة
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ــه : واملــذهب, يــدل عــىل أن األجنبــي لــيس كــذلك;اقتــصاره عــىل ذكــر الولــد :ُقلــت  أ
َّدونةمثله يف عتقه بام خلفه املكاتب حسبام ذكرناه من نص امل َ.  

ــضاوفيهــا   , واألبــوان, وولــد الولــد,لكتابــة الولــدإنــام يــرث املكاتــب ممــن معــه يف ا :ًأ
  . واإلخوة ال غريهم من عم أو ابن عم,واجلدود

 وعــــزا حممــــد األول لعبــــد امللــــك , ال يرثــــه إال ولــــده فقــــط: وروى اجلــــالب:البــــاجي
َأصـبغوأشـهب و َعبـد احلكـم ثـم قـال هـو وابـن : قـال,وابن القاسم مـرة ْ  يرثـه مـن يـوارث :َ

  .ءاحلر من عم وغريه من رجال ونسا
  . دخول الزوجة يف ذلك: وظاهر قول ابن عبدوس وأشهب:الباجي

  . ال يرثه ويعتق فيام ترك: آخر قول مالك:وقال حممد
 وال يرجــع أحــدمها عــىل اآلخــر فــيام أدى عنــه يف , ال يرثــه وال يرثهــا:وقــال األخــوان

  .الكتابة
ه يرثه مجيع الورثة إال الزوجة:وفيها قول رابع: ابن زرقون   . أ

َّدونــةملويف ا ــه ال تــوارث بيــنهم إال فــيمن يعتــق , مــا ظــاهره هــذا:َ  وإن كــان ضــمنها أ
  .بعضهم عىل بعض

 ً ومل يـــدع مـــاال,ا منهـــا أو مـــن غريهـــاًوإن مـــات مكاتـــب وتـــرك أم ولـــد وولـــد :وفيهـــا
  . وكانت مأمونة عليه, وقويت عىل السعي,سعت مع الولد أو سعت عليهم إن مل يقووا

 إن كانت , فلولده الذين معه يف الكتابة أخذه,ي ببقية الكتابة يفً إن ترك ماال:وفيها
 , وال يــدفع ملــن معــه يف الكتابــة غــري الولــد,اً ويؤدوهنــا نجومــ,هلــم أمانــة وقــوة عــىل الــسعاية
ع الــسيد األجنبــي  فــإن أدوا عتقــوا وتبــ, ويــسعون يف بقيتهــا,ويــستعجله الــسيد مــن الكتابــة

ا ً وإن كـــانوا صـــغار, بـــه غرمـــاءه بعـــد عتقـــه وحـــاص,مـــن مـــال امليـــت بحـــصة مـــا أدى عنـــه
  . وذلك املال للسيد, فهم رقيق;ألخوة فيهم عىل السقي

 وإن كـان , يـدفع املـال ملـن معـه يف الكتابـة:اللخمي والـصقيل عـن حممـد عـن أشـهب
  .اً أو كان مأموناأجنبي

  فلهــم;ا منهــا حــدث يف الكتابــة فخــيش الولــد العجــزً وولــد,وإن تــرك أم ولــد :وفيهــا
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  . كانت أمهم أو غريها,بيع من فيها نجاهتم
  . إن كان يف بيع من سواها ما يغنيه, وأرى أن ال يبيع أمه:ابن القاسم
 إال أن يكــون لكــل واحــدة , يقــرع بيــنهن أهيــن يبــاع غــري أمــه:َســحنون قــال :الــصقيل

  .ولد فيباع بقدرها
 وفـــاء فيـــه ًالومـــا وتـــرك أم ولـــد ,ا ال يقـــوون عـــىل الـــسعيً إن تـــرك ولـــد:ويف جناياهتـــا

 فــإن مل يكــن فيهــا ذلــك ويف , وقــوة عــىل الــسعي, دفــع هلــا إن كــان فيهــا أمانــة;ببقيــة الكتابــة
 وعتـق الولـد أو يكـون يف ثمنهـا مـع , بيعـت وأديـت الكتابـة;ثمنها مع املال كفاف الكتابة

  . رقوا أمجعون مكاهنم; فإن مل يكن ذلك,املال ما يؤدي إىل بلوغ الولد السعي
  ]ملكاتبباب ا[

  .)1(من له الترصف يف العبد وال حجر عليه :املكاتب
 وال جيـــوز أن يعتقـــه عـــىل مـــال ,للـــويص أن يكاتـــب عبـــد مـــن يليـــه عـــىل النظـــر :وفيهـــا
  . إذ لو شاء انتزعه منه,يأخذه منه
 فــإن أراد فـسخها وبيعــه مل ,إن كاتــب النـرصاين عبــده النـرصاين جــازت كتابتـه :وفيهـا

                                     
 وأطلـــق يف التـــرصف يف ,ب بالكـــرسِ هـــو املكاتـــ;هـــذا) مـــن لـــه التـــرصف يف العبـــد: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

َّدونــة  وقــد أجازهــا يف امل, فعليــه تــصح مكاتبــة الــويص, ظــاهره بــأي نــوع كــان حتــى باهلبــة,العبــد مــع أن َ
هنـــا اختلـــف فيهـــا هـــل إ : ولـــو قيـــل,بحـــثا وفيـــه ً وذكـــر ظاهرهـــا شـــاهد,أدخـــل ذلـــك يف رســـمهَّالـــشيخ 

 ويكــون احلــد قــد , فتجــوز; أو مــن ناحيــة البيــع, فــال جتــوز مــن الــويص;يراعــى كوهنــا مــن ناحيــة العتــق
َّدونة  ونص امل, ولعل هذا قصده,ا لكان حسنً,أطلق فيه ليشمل القولني   .البيع أهنا من ناحيةَ
 وكـالم , ذلك أجـروا مكاتبـة املـريض إذا مل حيـابى وعىل,هنا من ناحية العتقإ :وقد وقع قول الغري فيها

 وإذا مل تكـن : قـالوا, خيـري الورثـة: وقيـل, كـالبيع: قيـل, وكتابـة املـريض:ابـن احلاجـب معـرتض يف قولـه
  . وكالمه مطلق,حماباة فال نظر للورثة

  .أخرج به إذا كان عليه حجر) وال حجر عليه: (قوله
 ألن ذلــك مــن ; وال بــد مــن ذلــك,ب بفــتح التــاءَكــر املكاتــ وذ,ذكــر ابــن احلاجــب الــصيغة: )فــإن قلــت(

  .أركان الكتابة
  . ويؤخذ ذلك منه واهللا أعلم,حقه أن يقول ذلك: )قلت(
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  . ثم رده يف الرق,يمنع ذلك كام لو أعتقه
ه من التظامل; ليس له ذلك:وقال بعض الرواة   . أل

 وإن كانــت , فلــه الرجــوع, فهــي مــن ناحيــة العتــق, إن كانــت بقــدر اخلــراج:اللخمــي
 , ولو أسلم العبـد بعـد كتابتـه, جاز كالبيع حيكم عىل السيد بتاممها,أكثر من اخلراج بكثري

  .ففيها تباع كتابته من مسلم
 وهــذا نحــو األول إن كاتبــه بــأكثر مــن ,اًل إســامعيل القــايض يبــاع عبــد وقــا:اللخمــي

ا عىل نحو ما عقد له إال ً وإن كانت عىل اخلراج أو ما يقاربه بيع مكاتب,اًاخلراج بيع مكاتب
ا أرجع فيام عقدت له:أن يقول   . أ

يف  وهذا خالف قولـه , فتلزمه كتابته وعتقه: يريد; قوهلا إال أن يسلم العبد:الصقيل
 فـــإن كـــان بـــان عـــن يـــده , ثـــم أســـلم العبـــد قبـــل أن يرجـــع يف عتقـــه, إن أعتـــق عبـــده:َّالعتبيـــة

 وإن كــان يـــستخدمه بحالتـــه التــي كـــان عليهـــا , فـــال رجـــوع لــه فيـــه,وصــار كحـــال األحــرار
 والبينونـة متنـع الرجـوع , إال بالبينونـةً فلـم جيعـل إلسـالمه حكـام, فله الرجوع,حتى أسلم

  . وإن مل يسلم,فيه
 فـال قـول لوارثـه أو كعتـق إن محلـه ,يف كوهنـا كبيـعومكاتبة املريض عبده بغـري حمابـاة 

 نقــال اللخمــي عــن أحــد قــويل ابــن ,إمــضائه أو عتــق ثلثــه وإال خــري الــوارث يف ,ثلثــه مــىض
 وبـــام فوقـــه بكثـــري بيـــع , واختـــار أهنـــا بمثـــل خراجـــه عتـــق, وثـــانيهام مـــع قـــول الغـــري,القاســـم

  .يعترب فيه املحاباة
 ومحلـــه , فـــإن مـــات ســـيده, هـــي مـــن ناحيـــة العتـــق وتوقـــف نجومـــه:قـــال غـــريه :يهـــاوف

 وقالــه أكثــر , وإال خــري الــوارث يف إمــضائه أو عتــق ثلثــه بــام يف يــده مــن الكتابــة,ثلثــه مــىض
  .الرواة

 , وال يعجل عتقه إال أن يكون لـسيده مـال مـأمون: وقاله أشهب,الصقيل عن حممد
 , جعـل يف الثلـث كـل قيمـة الرقبـة,ابى وقـبض املحابـاة إذا حـ: وقال بعـض القـرويني:قال

 , ألن كتابــة املــريض عتاقــة; إنــام جيعــل يف الثلــث املحابــاة;بخــالف حمابــاة املــريض يف بيعــه
 وإن , وال تـضاف ملـال العبـد, ومحله الثلث مل يقوم يف ذلك النجوم املقبوضـة,وإن حابى
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  . الثلث منه بامله وعتق حممل, ردت النجوم إىل العبد,مل حيمله الثلث
ه إن مل حياب ومحله ; إنام يفرتق احلكم عند ابن القاسم يف أن حيايب أم ال:الصقيل  أل

 وقـــف ملـــوت , وإن حـــابى ومحلـــه الثلـــث, عجـــل عتقـــه كبيـــع املـــريض بغـــري حمابـــاة,الثلـــث
 وإن مل حيملــه الثلــث يف الــوجهني خــري الورثــة يف إجــازة فعلــه , ألن املحابــاة وصــية;الــسيد
  .ً ويعتقوا حممل الثلث منه بتال,ردوا إىل املكاتب ما قبض منهأو ي

 خيـــري الورثـــة يف إمـــضائها أو : وقيـــل, كـــالبيع: قيـــل, ومكاتبـــة املـــريض:ابـــن احلاجـــب
  .كانت حماباة  إن: وقيل,عتق ما محل الثلث منه

   وهـذا ال أعرفـه , سـواء كانـت حمابـاة أم ال, أن القول األول مطلق:ظاهر نقله :ُقلت
  .املذهبيف 

 وإن مل تكــن , كــالقول الثــاين, إن كانــت حمابــاة خــري الورثــة: وقيــل:وقــال ابــن شــاس
 فإن أدى وهو يف املرض اعتـرب يف اخلـروج مـن الثلـث األقـل مـن قيمـة الرقبـة ,حماباة سعى

ضا وهذا القول ,أو قدر النجوم   .ال أعرفه ًأ
 فــإن كــان لــه ,ابتــهإن كاتبــه وهــو صــحيح وأقــر يف مرضــه بقــبض كــل كت :ُقلــت: وفيهــا

 وإن مل حيملـه الثلـث مل يقبـل : والثلـث حيملـه قبـل قولـه, وإن ورث كاللـة, جاز ذلـك;ولد
 جيـــوز إقـــراره : وقـــال غـــريه, أعتقـــت عبـــدي يف صـــحتي: وهـــي كمـــن قـــال يف مرضـــه,قولـــه
  . إن كانت الوصايا مما يبدأ عليها عتق هذا العبد,اًمطلق

ضا وقاله عبد الرمحن ,لثلث وإن محله ا, ال يقبل: غريه قال:وفيها   .غري مرة ًأ
  .ونحوه قول الغري البن القاسم يف أول أمهات األوالد :ُقلت
 وإن أدى مل ,اً وال يكـون يشء منـه مكاتبـ, مل جيـز ذلـك,من كاتب بعض عبـده :وفيها

ـه داعيـة إىل عتـق بعـض العبـد دون تكميـل,يعتق منه يشء  ; وتعليـل مالـك وغـريه ذلـك بأ
  . كتابة شقص ما باقيه حريدل عىل جواز
 فلمن له باقيـه كتابتـه وخيتلـف يف كتابتـه نـصف ,ا نصفهً إذا كان العبد معتق:اللخمي

ه ليس بزيادة فساد جيوز,نصفه ا فكاتـب اآلخـر نـصفه ً وإن كان نصفه مـدبر: قال, فعىل أ
  .جاز إن كان يف يوم من مل يدبر يسعى يف كتابته
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َّدون ونص امل, أصل املذهب:ُقلت  ,ا مـن مـدبر قـوم عليـه باقيـهً أن من أعتق شقص:ةَ
  .وهو يمنع كتابة بعضه فتأمله

 ال جتـوز : قال غريه, وإن كان يسأل,ال بأس بكتابة الصغري ومن ال حرفة له :وفيها
 فيؤخــذ وال يــرتك لــه , أو يكــون بيــده مــا يــؤدى عنــه, إال أن يفــوت بــاألداء,كتابــة الــصغري

 مثـل نقـل الغـري هـذا ,ه مالك كتابة األمة التـي ال صـنعة هلـا وكر,افيتلفه لسفهه ويرجع رق
  . يف الصغري واألمة التي ال صنعة هلا:نقل الباجي عن حممد عن أشهب
  . أن ابن عرش سنني ال جتوز كتابته:وروى الدمياطي عن أشهب

 لقوتــــه عــــىل , فــــام زاد عليهــــا زيــــادة بينــــة حيتمــــل أن جييــــز أشــــهب كتابتــــه:قــــال البــــاجي
 وبـه : وروي منعـه عـن عمـر قـال يف النـوادر,ومن ال حرفة له أجـاز مالـك كتابتـه ,السعاية

  .قال بعض البغداديني من أصحابنا
 واحلــد الــذي جتــوز فيــه : تأمــل مــا نقلــه البــاجي مــع قــول ابــن عبــد الــسالم قــالوا:ُقلــت

 فهـــو خـــالف ; فـــإن أراد ذلـــك عـــىل قـــول أشـــهب,كتابـــة الـــصغري هـــو عـــرش ســـنني فـــام فوقهـــا
 فظــاهر نقــل البــاجي , وإن أراد عــىل قــول ابــن القاســم, مكاتبــة ابــن عــرش ســننينــصه متنــع

  . وإن مل يبلغ عرش سنني, جوازه:عنه
 وإن كاتبـــه أحـــدمها ولـــو بـــإذن ,ا كتابـــة واحـــدة جـــازًإن كاتبـــا عبـــدا بيـــنهام معـــ :وفيهـــا

  . مل جيز;رشيكه
يكني حـصته  جتوز كتابة أحـد الـرش;قال أبو حنيفة والشافعي يف أحد قوليه: الباجي

  . ونسبه أبو حامد اإلسفراين ملالك,يف العبد بينهام بإذن رشيكه
  .ا وإن أداها ويكون مجيعه رق, فقال تسقط الكتابة,واختلف إن نزل: اللخمي
ورد ما أخذ فيكون بينه وبني رشيك بمثل مـع رقبـة العبـد قـبض الكتابـة كلهـا : ُقلت
 ومــــن دعــــا إىل رده إىل ,ا اجتمعــــا عــــىل قــــسمه إنــــام يكــــون بيــــنهام إذ: قــــال غريهــــا,أو بعــــضها

  . فذلك له إذ ال ينتزع ماله حتى جيتمعا;العبد
ــه يعتــق عليــه إذا : وقــال يف املبــسوط:قــال اللخمــي ــه مــا كــان يعلــم أ  حيلــف الــسيد أ

ــه ال يــرد عتــق ذلــك : وظــاهره, وإن نكــل قــوم عليــه بقيتــه, فــإن حلــف مل قــوم عليــه,أدى  أ
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  .إذا مل يكن له فيه رشك وخيتلف عىل هذا ,النصف
 يف عبد بني ثالثة كاتبه اثنان بإذن :ابن القاسمَسامع وعىل األول نقل الباجي  :ُقلت

 ولــه ورثــة خيــدمهم يف , ثــم مــات املتمــسك,الثالــث ثــم قاطعــاه بــإذن الثالــث فعتــق نــصيبهام
ه  إن العبــد رقيــق كلــ, ثــم قــام العبــد يطلــب أن يقــوم عــىل الــذين قاطعــاه,حــظ ولــيهم ســنني

  . فيكون بينهام وبني ورثة امليت,ولريد اللذان كاتباه ما أخذا منه
 ; ثم كاتبـه اآلخـر بغـري إذن رشيكيـه,إن كاتب أحدمها حظه بغري إذن رشيكه :وفيها

 وقــــال غــــريه إن تــــساويا يف األجــــل واملــــال جــــاز ,ا كتابــــة واحــــدةًمل جيــــز إذا مل يكاتبــــاه مجيعــــ
  .ذلك

 فــــإن حــــط ذو , وهــــذا بامئتــــني إىل ســــنة, إىل ســــنتنيقيــــل إن كاتبــــه هــــذا بامئــــة :الــــصقيل
 ترىض أن تزيـد ذلـك : فإن أبى قيل للمكاتب,املائتني مائة وأخره بالباقية إىل سنتني جاز

  . وإال فسخت الكتابة, فإن فعل ذلك جاز, وجتعلهام إىل سنة ليتفق األداء,املائة مئة
ُاملاجشون وهو البن , مل يروه حييى:قال ابن اللباد ِ.  

وب :الصقيل   .هو عندنا من رواية يزيد ابن أ
 وال , فهـو عبـد فالـرشط باطـل,إن رشط عىل مكاتبته أن ما ولـدت يف كتابتهـا :وفيها

  . كام ال أفسخها يف عقد الغرر بام يفسخ به البيع,تفسخ الكتابة
  . تفسخ الكتابة إال أن يسقط السيد رشطه:القرينني يف هذه املسألةَسامع ويف 

ْبـــن رشـــدا َّدونـــة هـــو خـــالف امل:ُ يف إســـقاط رشطـــه مـــا مل َسامع  وإنـــام جيـــرب عـــىل هـــذا الـــ,َ
  . فإن استوىف مجيعها بطل الرشط, وإن بقي منها درهم واحد,يستوف مجيعها

  . هو نقل الصقيل:ُقلت
 إال أن يــسقط الــسيد , مل يبــق منهــا إال درهــم واحــد, تفــسخ الكتابــة ولــو:قــال أشــهب

  . بطل الرشط, أدت الكتابة فإن مل يعلم بذلك حتى,رشطه
 خـري الـسيد يف ,ًشـيئا وإن مل تـؤد ,ا بطـل الـرشطً إن أدت ولو نجام واحد:وقال حممد

  .إبطال الرشط أو فسخ الكتابة
 ولــو رشط املكاتــب أن مــا تلــد زوجتــه وهــي أمــة : قــال ابــن القاســم وأشــهب:حممــد
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ولــو باعهــا الــسيد أو  , ومــا تلــده يــدخل يف كتابتــه,لــسيده هــم معهــم يف كتابتهــا جــاز ذلــك
  .وهبها مل يدخل مات لو بعد ذلك يف كتابته

  . يريد باعها وال محل هبا:أبو حممد
 ; ولـــو كاتـــب الـــسيد زوجتـــه عـــىل حـــدة ســـقط رشط املكاتـــب يف ولـــدها:ابـــن القاســـم

 فـــإن مل يــستفق إلبطـــال الـــرشط , وال جيـــوز أن يــشرتطهم األب, مـــا تلــد بعـــد كتابتهــا:يريــد
 ; ومــا ولــد قبــل إبطــال الــرشط وبعــد كتابــة األم,فــيام مل يولــد بعــدحتــى ولــدت فــسد رشطــه 

 ويـرث مـن , وسعى منهـا معهـام معونـة هلـام,اًفهو مع كتابة األب واألم يعتق مع أوهلام عتق
 مل يبــق لــه مــع البــاقي ســعاية وال موارثــه ومــا , فــإن عتــق مــع أوهلــام,مــات مــنهام قبــل العتــق

 وإذا صــــحت كتابــــة أحــــد الــــرشيكني ,تهــــا فقــــط فهــــو يف كتاب,ولدتــــه بعــــد إســــقاط الــــرشط
  .فاحلكم أن كل نجم بينهام عىل رشكتهام

زيـــة ففـــي ,اً إن كاتبـــاه عـــىل أن يبـــدأ أحـــدمها بـــالنجم األول أبـــد:البـــاجي ال جيـــوز  َّاملوا
 إال , ألن مـــن رشط ذلـــك مل يـــرض بالكتابـــة; وتفـــسخ الكتابـــة,ذلـــك إال أن يبدئـــه ببعـــضه

  .هجيعل يزيده ال يدري ما يتم ب
  . تفسخ إال أن يسقط ذو التبدئة رشطه:وقال أشهب

  . متيض الكتابة ويسقط الرشط:وقال ابن القاسم
ا منهــا فكــام قــال ابــن ً وإن اقتــىض صــدر: فكــام قــال أشــهب,ًشــيئا إن مل يقــبض :حممــد

  .القاسم
ـت الـنجم املـستقبل:وإن حل نجم فقال أحدمها لـصاحبه :وفيها  , بـدئني بـه وخـذ أ

 ألن ; فلــريد املقتــيض نــصف مــا قــبض إىل رشيكــه,لعبــد عــن الــنجم الثــاينففعــل ثــم عجــز ا
 وهـو كـدين , وال خيار للمقتـيض بخـالف انقطاعـه, وبقي العبد بينهام,ذلك سلف منه له

 ثـــم فلـــس , فبـــدأ أحـــدمها صـــاحبه بـــنجم عـــىل أن يأخـــذ الـــنجم الثـــاينًهلـــام عـــىل رجـــل مـــنجام
ه سلف منه ; فلريجع عىل صاحبه,الغريم يف النجم الثاين   .أل

زيــةالــصقيل يف   فلــيس , إال أن يعجــز املكاتــب أو يمــوت قبــل حمــل الــنجم الثــاين:َّاملوا
  .له أخذه حتى حيل النجم الثاين
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 وانتظـر مـا يرجـى لـه , وتعـذر عـىل املكاتـب, ولو حل النجم الثاين قبل عجـزه:حممد
  .ين ثم يتبعان املكاتب بالنجم الثا,فعىل الرشيك أن يعجل لرشيكه سلفه

ـت , إن قدمـه بـنجم ثـم حـل نجـم بعـده:َّالعتبيـةقال ابن القاسم يف   فقـال لـه تقـاض أ
 ولو : قال, فليس ذلك عليه وال له قبله يشء إال أن يعجز املكاتب,وأقضني ما أسلفتك

 آثــرين بــه وخــذ حقــك مــن الــنجم : فقــال لــرشيكه,حــل نجــم فلــم جيــده ملكاتــب إال بعــضه
 ولــو , ويرجــع عليــه حلــصته إن عجــز املكاتــب,منــه لــرشيكها ً ففعــل كــان ذلــك ســلف,الثــاين

ت املكاتب,قال له آثرين به ظر أ  أو كـان إنـام سـأله املكاتـب , فريض عىل هذا الرشط, وأ
ا منـــه للمكاتـــب يف الـــوجهني وال ً كـــان إنظـــار; وينظـــره هـــو بحقـــه,أن يـــدفع ذلـــك لـــرشيكه

 وهــذا إذا مل يكــن ,بــد بيــنهام ويكــون الع,يرجــع بــه عــىل الــرشيك إن مــات املكاتــب أو عجــز
 , فلو كان فيه زيـادة فأخـذ ذلـك الـرشيك بـإذن رشيكـه,فيام جاء به زيادة عىل حق أحدمها

 ألن ذلك من مصابة الذي مل يقـبض ; مل يلزم ذلك يف الزيادة,واشرتط فيه إنظار املكاتب
مل  فـــإنام قبـــضها عنـــه وأحـــال هبـــا القـــابض رشيكـــه فـــيام ;وقـــبض هـــذا كلـــه كقـــبض صـــاحبها

  .حيمل له
 فـإن قاطعـه مـن عـرشين ,ال جيوز ألحدمها مقاطعة املكاتب إال بإذن رشيكـه :وفيها

 خــــري , ثــــم عجـــز قبـــل قـــبض رشيكـــه مثــــل مـــا أخـــذه املقـــاطع,مؤجلـــة عـــىل عـــرشة معجلـــة
  .املقاطع يف دفعه لرشيكه ما فضله به ويبقى العبد بينهام

  :كاتب ولو مات امل,الرشيكه رقويف إسالم حصته من العبد 
 ; ثـم عجـز املكاتـب, لو قـبض غـري املقـاطع أكثـر ممـا أخـذ املقـاطع:الصقيل عن حممد

  . ويبقى العبد بينهام,مل يرجع عليه املقاطع بيشء
 ثــم عجــز ًشــيئا وقــبض املتمــسك , ولــو مل يقــبض املقــاطع يشء:قــال بعــض القــرويني

 للمقـــاطع عليـــه  فـــال رجـــوع,املكاتـــب إن كـــان الـــذي مل يقـــاطع إنـــام قـــبض مـــا حـــل لـــه أجلـــه
ه ريض بتأخري املكاتب;بيشء  , وإن كان املكاتب عجـل لـه مـا قبـضه منـه قبـل حلولـه, أل

  .فله فيه متكلم
  . يكون للمقاطع أخذ املتمسك بنصف ما قبض:قال بعض أصحابنا
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 فقام عليه املقـاطع حتاصـا فيـه , مما حل لهًأرى إن كان املتمسك قبض نجام :الصقيل
 إن مل يكـــن لـــه مـــال , فـــإن فـــضل يشء فهـــو للمتمـــسك هـــذا,ع عليـــهاملقـــاطع بقـــدر مـــا قـــاط

  وتــم لآلخــر مــا عجــل لــه حممــد ولــو كــان, فــإن كــان لــه مــال أخــذ منــه املقــاطع حقــه,غــريه
 إن ً ثم يرد فـضال, نظر إىل قيمة ذلك يوم قبضه,قاطعه من عرشين عىل عرض أو حيوان

  . ويأخذ حظه من العبد إن شاء,كان عنده
 فكـــان بيـــنهام مـــع , رد مثلـــه ورد اآلخـــر مـــا قـــبض,مكيـــل أو مـــوزونوإن قاطعـــه عـــىل 

  .رقبة العبد إال أن يشاء أن يتامسك بام قاطعه به ويسلم حظه من العبد من العبد لرشيكه
 فلآلخـر أن يأخـذ منـه مجيـع مـا بقـي لـه مـن كتابتـه ;إن مـات املكاتـب عـن مـال :وفيها
  . عىل قدر حصصهام يف املكاتب وإن مل حيل وما بقي من ماله بينهام,دون حطيطة
عن حممد ولو مل يأخذ املقاطع مجيع ما قاطعه عليه حتى مات املكاتـب ومل  :الصقيل

 واملتمـــسك ,يـــرتك إال مـــا بقـــي عليـــه مـــن الكتابـــة حتاصـــا فيـــه املقـــاطع بـــام بقـــي مـــن قطاعتـــه
  .بجميع ماله يف الكتابة وقبله الصقيل

 ومتاسـك اآلخـر بحظـه , بعـرشين إن قاطع أحدمها عن حظه مخـسني:وقال اللخمي
 ,اً كــان مــا خلفــه بيــنهام أســباع, فلــم يأخــذ املقــاطع العــرشين حتــى مــات املكاتــب,مخــسني

  .فإن فضل بعد السبعني يشء كان بينهام نصفني
ــــه يقــــول مل ; إن مل يقــــبض الــــذي قــــاطع العــــرشين أن حيــــاص بخمــــسني:والقيــــاس  أل

 وهـو ,فـإذا مل يـستبد رضبـت بأصـل مـايل ,أترك الثالثني إال ألسـتبد عـن صـاحبي بعـرشين
 وإن صار له فوق ذلك مل يـزد عـىل , فإن صار له يف املحاصة عرشون فأقل أخذه,مخسون
ا أبدئك بالعرشين والفاضل يل: ألن الرشيك يقول;عرشين   . أ

 وقـــد , ثـــم عجـــز املكاتـــب أو مـــات, لـــو قاطعـــه بغـــري إذن رشيكـــه: عـــن حممـــدالـــصقيل
 أو مثــل مــا , أو تــرك مــا يأخــذ اآلخــر منــه مــا بقــي لــه,املقــاطعأخــذ املتمــسك مثــل مــا أخــذ 

 فإن , ال خيتلف فيه ابن القاسم وأشهب, فال حجة للمتمسك عىل املقاطع;أخذ املقاطع
  .عجز ومل يأخذ املتمسك إال أقل مما أخذ املقاطع

 خيــــري املتمــــسك يف الرجــــوع عــــىل املقــــاطع بنــــصف مــــا فــــضله بــــه :فقــــال ابــــن القاســــم
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 وليس للمقاطع أن يرد نصف الفضل ويرجع ,د بينهام أو يتامسك بالعبد كلهفيكون العب
  . بخالف املقاطع بإذن رشيكه,بحظه يف العبد

 ويكــون لــه , كــان للمقــاطع رد نــصف الفــضل, إن متاســك هــذا بالعبــد:وقــال أشــهب
  .نصف العبد
ه قاطعه بإذنه أو علم به فرضيه:حممد   . ورواه عن مالك, يصري كأ

  .وعليه من أرىض من أصحاب مالك :قال حممد
 وأبقــــى الربــــع اآلخـــــر , إن قــــاطع أحـــــدمها عــــىل نــــصف حظـــــه:روى حممــــد :الــــصقيل

 فإن عجز العبد قبل أن يستويف املتمـسك خـري املقـاطع , فذلك جائز,ا بإذن رشيكهًمكاتب
 , ويكــون العبــد بيــنهام نــصفني أو املتامســك بــام قــبض,يف دفعــه لــرشيكه نــصف مــا فــضله بــه

  . وللمتمسك ثالثة أرباعه,ه ربع العبدويكون ل
 مقـــسوما عـــىل مـــا بقـــي لكـــل اً وقـــال الـــداودي يكـــون الربـــع بيـــنهام أثالثـــ:زاد اللخمـــي
  . وهو أقيس وال فرق بني أن يبقى الربع للذي قاطع أو األجنبي,واحد منهام فيه
 واآلخـــر عـــىل مائـــة إىل أبعـــد مـــن األجـــل , إن قاطعـــه أحـــدمها عـــىل عـــرشين:اللخمـــي

  . وتراضيا عىل ذلك جاز,األول
ه مل يعجل عتقه;َسحنونال جيوز عىل قول  :الصقيل   . أل

ـه ;هذا إن كانت زيادة الثاين بعد قبض األول ما قاطعه عليه: اللخمي عن حممد  أل
  .ليس له أن يضعفه حتى يستويف األول ما قاطع عليه

  .أمله تراضيا عىل ذلك يوجب لغو تقييد حممد فتً قول اللخمي أوال:ُقلت
 للمقــــــاطع إن شــــــئت رد : قيــــــل,ًشــــــيئا فــــــإن عجــــــز قبــــــل أن يقــــــبض الثــــــاين :اللخمــــــي

 وإن عجـز بعـد أن قـبض الـذي زاد , ويكـون بيـنكام,لرشيكك نصف ما عندك من الزيـادة
 وإن قــــبض أكثرمهــــا قــــبض : قــــال,مثــــل مــــا قــــبض للــــذي قــــاطع كــــان العبــــد بيــــنهام نــــصفني

ه مثل حق مجيع حقه األول   .لك بينهام فال تباعة فكذ,املقاطع إال أ
 ويف بعــض النــسخ , وكــذا نقلهــا ابــن عبــد الــسالم, كــذا وقعــت هــذه فــال تباعــة:ُقلــت
 كــان عليــه نــصف , وإن قــبض الزيــادة التــي زادهــا: قــال, فــال تباعــة عــىل شــياعه:بــدل قولــه
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  .الزيادة إىل صاحبه
ــه ثمــن لــذلك التــأخري;ا وحــدهً أن تكــون الزيــادة ملــن قاطعــه آخــر:والقيــاس  فــإن , أل

 وقولـــه إن كانـــت الزيـــادة بعـــد أن ,شـــاركه فيـــه األول كـــان الثـــاين قـــد خـــرس ذلـــك التـــأخري
ــــه لـــيس لــــه أن يــــضعفه حتـــى يــــستويف األول مــــا قاطعـــه عليــــه وهــــم;قـــبض األول  ألن ; أل

  .الثاين أخذه عن األجل فكيف يقبض الثاين قبل األول
ضــع مــال إن عتــق  فهــو و,ومــن أعتــق بعــض مكاتبــه يف صــحته يف غــري وصــية :وفيهــا

 وكــذا إن أعتــق حــصته مــن , وال يعتــق عليــه إن عجــز,نــصفه وضــع عنــه نــصف كــل نجــم
  .وضع عنه حصته من كل نجمَّوصية مكاتب بينه وبني رجل يف غري 

 ,ا أخذ املتمسك مما ترك ما بقي له ومـا بقـي بيـنهامًفإن عجز رق هلام وإن مات مكاتب
 , ويقــوم عــىل املعتــق مــا بقــي مــن الكتابــة, كــان مــا تــرك للمتمــسك خاصــة;اًفلــو كــان عتقــ

 , فـأعتق البنـات حظهـن أن هلـن والء حظهـن,ا وورثـه بنـون وبنـاتًولكان من تـرك مكاتبـ
  . وإن أعتقن نصيبهن,ًشيئاوهن ال يرثن من والء املكاتب 

  . هذا املعروف من املذهب:ُقلت
 إن وضـع أحـد :عي وقال املغرية والشاف,وقال أبو عمر يف ترمجة القطاعة يف الكتابة

 وكــذا لــو أبــرأه ممــا ,اً فهــو كعتقــه ويقــوم عليــه إن كــان مــورس;الــرشيكني حظــه مــن الكتابــة
  .عليه والوالء له

ه وضع مال; ال يعتق بذلك:وقال ابن القاسم   . أل
ــــه يف ال:والــــصحةَّوصــــية  الفــــرق بــــني ال:حممــــد رشك بــــني املكاتــــب والورثــــة َّوصــــية  أ
 إنام أعطيت ;ًشيئا يقول مل أعط من الرقبة : والصحيح,تها للورثة بقدر وصيًفصار رشيك

  .ا ودراهمًدنانري
  . هذا فرق حسن:الصقيل

ـــه إذا اعتـــق نـــصف مكاتبـــه:َســـحنونوروى ابـــن   فهـــو وضـــيعة إال أن يريـــد العتـــق , أ
  . فهو حر كله,ويتعهده

ُشــيوخوقــال بعــض   يــدك حــرة أو عينــك عتــق :ا مــن مكاتبــه كقولــهً لــو أعتــق عــضو:ناُ



 

 

392

392

ه قاصد للعتق; مجيعهعليه   . أل
ت حر فوضع عنه املخدم نصف ,ا سنةً اخدم فالن: من قال لعبده:َسحنونابن   وأ
ـــه تـــرك لـــه خدمـــة ســـتة أشـــهر,اخلدمـــة  وإن أراد أهنـــا ملـــك لـــك , فهـــو كـــذلك, فـــإن أراد أ

  . كمن وهب لعبده نصف خدمته, مكانهاا كان حرًتشاركني يف اخلدمة وتصري لك ملك
 وكــــان , وهــــو إن أعتــــق نــــصف مكاتبــــه مل يعتــــق عليــــه,مل قلــــت هــــذا ونَسحنلــــ :ُقلــــت
  .اً ال أقول شيئ:− وهو مفرتق−  قال?وضع ماال
 فهــو كمــن أعتــق , اخلدمــة مقــام الرقبــة فهبــة بعــضها كهبــة بعــض الرقبــة:َســحنونابــن 

  . وضع نصف ماله, واملكاتب إنام يملك منه مال فعتق نصفه,نصف عبده
 ثـــم كلـــم ,ا فنـــصفك حـــر فكاتبـــهً إن كلمـــت فالنـــ:عبـــده مـــن قـــال ل:حممـــد عـــن أشـــهب

 رق كلـه وال يلزمـه ; وإن عجـز, فليوضع عنه نـصف مـا بقـي مـن الكتابـة يـوم حنـث;اًفالن
  .حنث

 أن يعتـق عليــه , ينبغـي عــىل القـول بــأن احلانـث باملــيش يمـيش مــن حيـث حلــف:ُقلـت
  .باحلنث

 , ولـو كانـت عـىل حنـث, هذا ملا كانت يمينه عىل بـر: يف قول أشهب:وقال اللخمي
  .اً ألفعلن كذا كان عتيق:فقال

 والقـــضاء أن كـــل واحـــد , ال بـــأس أن يكاتـــب الرجـــل عبيـــده يف كتابـــة واحـــدة:وفيهـــا
 وإن مل يشرتط ذلك وال يعتـق واحـد مـنهم إال بـأداء اجلميـع ولـه ,منهم ضامن عن بقيتهم

أحـدهم عـن بقيـة  فـإن أخـذ ,أخذ امليل مـنهم بـاجلميع وال يوضـع عنـه يشء ملـوت أحـدهم
رجــع مــن أدى عــىل بقيــتهم بحــصتهم مــن الكتابــة بعــد أن تقــسم الكتابــة علــيهم بقــدر قــوة 

  .كل واحد منهم عىل األداء يوم الكتابة ال عىل قيمة رقبته
ْبــــن رشــــد وال:ُقلــــت  قولــــه يعنــــي :مــــا نــــصه َســــحنون يف املــــسألة التاســــعة مــــن نــــوازل ُ

ال يكونـون محـالء بعـضهم عـن بعـض إذا  ظـاهره أهنـم ;املغرية وبعضهم محالء عـىل بعـض
َّدونة وهو خالف ما يف امل, إال أن يشرتطوا ذلك,كوتبوا كتابة واحدة   .وغريها َ

  . ليس للسيد أخذ أحدهم بام عىل مجلتهم مع قدرهتم عىل األداء:الباجي عن حممد
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 أو مـع اعتبـار ,عـىل قـدر قـوهتم عـىل األداء يـوم الكتابـة فقـطويف فض الكتابـة علـيهم 
 عــىل قــدر : ورابعهــا, عــىل عــددهم: ثالثهــا,رجــاء أحــواهلم التــي يكونــون عليهــا بعــد ذلــك

 وللخمــي عــن , وحممــد عــن عبــد امللــك, وللــصقيل عــن حممــد,قــوهتم مــع قيمــة رقــاهبم هلــا
ُاملاجشونابن  ِ.  

ــــه كــــان , وأرى أن تقــــسم عــــىل القــــوة:قــــال اللخمــــي  وقيمــــة الرقــــاب حــــسبام يــــرى أ
 وثمــن أحــدهم عــرشة , فقــد يتــساوون يف القــوة عــىل األداء,هيكاتــب بــه كــل واحــد بــانفراد

  . ومعلوم أن السيد لو كاتبهم عىل االنفراد مل يساو بينهم,واآلخر مائة
ه قول ابن :ُقلت ُاملاجشون حاصله أ ه عنده خالفه فتأمله: وظاهر قوله,ِ   . وأرى أ

 يتبـــع  مل, إن كـــان فـــيهم صـــغري ال يقـــوى عـــىل الـــسعي حتـــى مـــضت الكتابـــة:اللخمـــي
ـه يقـوى عليـه يف كـل سـنة; وإن قوي عليها يوم الكتابة,بيشء  , قيض عليه بقـدر مـا يـرى أ

 يكــون عليــه بقــدر مــا يطيــق :َّاملوازيــة فقــال أشــهب يف ,ولــو قــوي بعــد مــيض بعــض النجــوم
  .يوم وقعت الكتابة عىل حاله

  .اً يوم احلكم لو كان هذا يوم الكتابة بالغ:وقال حممد
َأصبغوقال  ْ  لو كان بحالته تلك يوم وقعت ,ؤدي عىل قدر طاقته يوم بلغ السعي ي:َ

ه يومئذ وقعت عليه محالة الكتابة  وحـدث بعـدها , ولو مل تنعقد عليـه الكتابـة,الكتابة; أل
 وصـــار لـــه مـــال فـــال ,للمكاتـــب مـــن أمتـــه أو للمكاتـــب وبلـــغ الـــسعي قبـــل انقـــضاء الكتابـــة

ه يف كفايةسبيل هلم عليه يف سعاية وال مال إن كان أ  فإن احتاجا سعى معهـام أو أخـذ ,بوا
  .املال

 واألول , يــوم عقــدهااً كمــن كــان موجــود, يفــض بــاقي الكتابــة عليــه وعلــيهم:وقيــل
  .أحسن

 وإن ,وقـــول مالـــك ال حيـــط عـــنهم يشء ملـــوت بعـــضهم القيـــاس حـــط مـــا ينوبـــه: قـــال
  .استحق أحدهم بملك أو حرية سقط ما ينوبه

زيــةاملونقلــه البــاجي عــن : ُقلــت َأصــبغ وابــن حبيــب عــن : قــال,َّا ْ  , مــن أعتقــه ســيده:َ
كه فأدى معهم حتى عتقوا مل يرجع عىل سيده بام أدى   .وأبى ذلك إرشا
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  . والصواب الرجوع عليه, وقال أبو حفص العطار يف رجوعه عليه قوالن:ُقلت
  . فاختلف يف صفة الرجوع, فإن عجز بعضهم وأدى اآلخر كل الكتابة:اللخمي

  . ذلك عىل قدر قيمتهم يوم عتقوا ال يوم كوتبوا:انقال األخو
  .يوم كوتبوا: وقال أشهب

َأصــبغ ْ  لــو كانــت هــي حــاهلم يــوم ,عــىل قــدر قيمــتهم يــوم كوتبــوا وحــاهلم يــوم عتقــوا: َ
  .كوتبوا

 أن يرجــع علــيهم هبــا أدى عــنهم ممــا كــانوا يؤدونــه لــو مل يعجــزوا عــىل صــفة :والقيـاس
ه ال;الفض األول قبل العجز   .قدر الذي كانت احلاملة به أل

 إن أدى أحــدهم الكتابــة حالــة رجــع عــىل أصــحابه بحصــصهم :البــن القاســموفيهــا 
  .منها عىل النجوم
 , يريـــد عـــىل مــــا تقـــع عـــىل كـــل واحــــد مـــن الكتابـــة يـــوم عقــــدت عـــىل مـــا بينــــا:الـــصقيل

  .ويدخله االختالف
 ففي : قال,بة يرجع عليهم عىل قدر قوهتم عىل الكتا:والبن حبيب عن ابن القاسم

  :ذلك مخسة أقوال
  .قول عىل قدر قوهتم عليها
  .وقول عىل قدر عددهم

  .وقول عىل قدر قيمتهم يوم كوتبوا
  .وقول عىل قدر قيمتهم يوم عتقوا

                  وحــــاهلم يــــوم عتقــــوا لــــو كانــــت هــــي حــــاهلم , وقــــول عــــىل قــــدر قيمــــتهم يــــوم كوتبــــوا
  .يوم كوتبوا
 ويرجــــع عــــىل مــــن ســــواهم إال ,عتــــق عليــــه بــــام أدى عنــــهال يرجــــع عــــىل مــــن ي :وفيهــــا

  . وإن كانت ال تعتق عليه,الزوجة ال يرجع عليها
بتـه بـام أدى عنـه; :الصقيل عن حممد  اختلف قول مالـك فـيمن ال يرجـع عليـه مـن قرا

 كـــل مـــن كانـــت لـــه : ثـــم قـــال, وال كـــل ذي رحـــم منـــه,ال يتبـــع إخوتـــه: فـــروى ابـــن القاســـم
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رثـــون هبـــا  فـــال ,أمـــا اإلخـــوة والولـــد:  ثـــم قـــال, يرجـــع بعـــضهم عـــىل بعـــض فـــال,رحـــم يتوا
  . وأما األباعد فنعم,يرجع بعضهم عىل بعض

بـة مـا يرجـع :قال ابن القاسم  الذي آخذ به كل من يعتق عىل احلر إذا ملكه مـن القرا
  . ومن ال يعتق عليه يرجع عليه,عليه

 وال بينـــه وبينـــه , وإن مل يعتـــق عليـــه,ال يرجـــع عـــىل كـــل ذي رحـــم منـــه: وقـــال أشـــهب
  . ال خالته وال عمته وال أحد بينهم وبينه رحم,مرياث

 مل جيـــز ,إن أعتـــق أحـــد مكاتبيـــه ومهـــا قويـــان عـــىل الـــسعاية بغـــري رىض صـــاحبه :وفيهـــا
 فــإن أديــا عتقــا , فــإن ريض صــاحبه مل جيــز, وإن عجــز لزمــه عتــق مــن أعتقــه,فــإن أديــا عتقــا

 جــاز عتقــه ;به وهــو يقــوى عــىل الــسعي فــإن ريض صــاح,وإن عجــزا لزمــه عتــق مــن أعتقــه
  . وسعى وحده فيام بقي عليه,ويوضع عن الباقي حصة املعتق من الكتابة

 ونقلــه البــاجي , وإن أذنــوا لــه فيــه,وقيــل لــيس لــه عتقــه: وملــا ذكــره ابــن اجلــالب قــال
ه رواية ثانية,ليس له عتقه: وقيل: عن اجلالب قال   . وإن أذنوا له فيه بلفظ أ
 إن : فأجاب ابن القاسم, لآلخراًف إن كان املعتق أقوامها أو مساوي اختل:اللخمي

ــا ال نــدري مــا يــصري :  قــال,كــان ال خيــاف عــىل اآلخــر العجــز لعتــق صــاحبه ومنعــه غــريه أل
 واألول أحــسن إال أن يكــون دليــل عــىل ضــعف هــذا وقــوة ,إليــه حــال البــاقي مــن الــضعف

 مع خوف عجزهم بسبب عتقه عـىل  إمضاء عتقه برىض الباقني: وختريج بعضهم,اآلخر
  . وله مال ظاهر أحروي حلصول مصلحة عتق املعتق,القول بتعجيز املكاتب نفسه

 وحــدث بأحــدمها زمانــة فــأعتق ,مــن كاتــب عبــدين لــه أجنبيــني كتابــة واحــدة :وفيهــا
 وتبقــــــى مجيـــــع الكتابــــــة عــــــىل , جــــــاز عتقــــــه وإن كـــــره الــــــصحيح,الـــــسيد الــــــزمن قبـــــل األداء

 فإن أدى وعتق مل يرجـع عـىل الـزمن بـيشء; , عنه ملكان الزمن يشء وال يوضع,الصحيح
ه مل يعتق باألداء   .أل

  . ففي إمضائه ورده قوالن, وريض بذلك الزمن, إن أعتق القوي:اللخمي
 مل جيـز لكـام مجعهـام يف كتابـة واحـدة كـل ,إن كان لك عبـد ولرجـل اآلخـر عبـد :وفيها

 ً إذ لو مات أحدمها أخذ سـيده مـال اآلخـر بـاطال,محيل بام عىل صاحبه لغرر الكتابةمنهام 
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  .وهذا يشبه الرقبى
 وتـسقط محالـة أحـدمها , وخيتلف إن نزل هل يميض ونقض الكتابة عليهام:اللخمي
  .عن اآلخر
ا مـــــن الكتابـــــة عـــــىل مـــــا تقـــــدم يف الـــــرشوط ً أو صـــــدرً وتفـــــسخ مـــــا مل يـــــؤد نجـــــام:وفيهـــــا
  .الفاسدة

 إن كاتب رجالن عبدين هلام مل جيزه أشهب إال :ةوقال الباجي يف ترمجة محالة الكتاب
لــــسيد واحــــد أو   وعقــــد الكتابــــة عــــىل مجاعــــة عبيــــد,أن يــــسقطا محالــــة بعــــضهام عــــن بعــــض

 ألن املقـصود فيهـا ;دون تقدير ما خيص كل واحـد , إىل تقدير مجلة الكتابة يفتقرلسادات
  .العتق ال األعواض

ما عىل جتـويز ذلـك  وأ,وبيهام يف البيع ال جيوز مجع الرجلني ث:وعىل قول ابن القاسم
 ولــــو عبــــدان لــــرجلني فــــاختلف يف : ثــــم قــــال يف آخــــر الرتمجــــة املــــذكورة,فــــال حيتــــاج لفــــرق

مجعهـام يف كتابــة مل جيـزه أشــهب; ألن كـل عبــد حتمــل لغـري ســيده فهـي كتابــة متبعــضة إال أن 
  .يسقطوا محالة بعضهم عن بعض

 وإنـام يقـبض كـل واحـد ;ف كـل عبـد لـيس كـام احـتج ألن لكـل واحـد نـص:ابن ميرس
  .ًشيئا فلم يقبض أحدمها عن غري ملكه ,عن نصفه نصف الكتابة

ا لنفـــسه الكتابــــة ً إن عقـــد الـــسيدان املالـــك كــــل واحـــد عبـــد:وقـــال ابـــن عبـــد الــــسالم
  .عليهام ال عىل محالة
 وجيعـــل عـــىل كـــل واحـــد مـــن العبـــدين مـــا ينوبـــه مـــن مجلـــة , إهنـــا جـــائزة:قـــال البـــاجي

ه ال خيتلف فيه كام اختلف يف مجع الرجلني سلعتيهام يف البيع ,الكتابة   .وأشار إىل أ
 لكـــن تعليـــل ,ويف داللـــة لفـــظ البـــاجي عـــىل هـــذا الـــذي نقلـــه عنـــه نظـــر فتأملـــه: ُقلـــت

َّدونةامل   . املنع باحلاملة يدل عىل اجلواز إن رشط إسقاطها:وغريها َ
لقــول فيــه إن وقــع يف مــسألة  وتقــدم ا, منــع بيــع ســيد املكاتــب إيــاه:مــع غريهــاوفيهــا 
األمـــر عنـــدنا أن املكاتـــب إذا :  وقـــول ابـــن القاســـم فيـــه يف الدمياطيـــة ويف املوطـــأ,التعجيـــز

  . ومل يتبعه ولده,كاتبه سيده تبعه ماله
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 ففـي كونـه ,ً فلـو كـتم سـيده عنـد عقـد الكتابـة مـاال,مع غريها منع انتزاع مالـه :وفيها
ـه :  حييى بن سـالم قـال ونقله عن,له أو للسيد رواية اللخمي وهـو أحـسن إن كـان يـرى أ

ــه لــو علــم بــه أقــره لــه, ثــم انتزعــه مل يكاتبــه,لــو علــم بــه  وزاد يف كتابتــه وذلــك , وإن رأى أ
ــه يــزاد لــذلك املــال  وإن كانــت ,قبــل أداء كتابتــه كــان لــه أن يزيــد يف كتابتــه قــدر مــا يــرى أ

 وإن ,سخت الكتابـة إال أن يـرد املـال وإال فـ,الكتابة برىض العبد خـري يف الـرىض بالزيـادة
  . فالقول قول الغري فيام يقوله,أشكل األمر هل ينتزعه أو يزيد يف الكتابة

  . جواز بيع الكتابة:ويف املوطأ فيها
ـــه إن أدى كـــان : اللخمـــي قـــول ربيعـــة وابـــن أيب ســـلمة يمنـــع بيعهـــا أقـــيس للغـــرر; أل

 وإن عجـــز عنـــد آخـــرهم ,لرقبـــة وإن عجـــز أول نجـــم كانـــت لـــه ا,للمـــشرتي الكتابـــة فقـــط
مــع االختيــار وجــوازه  منــع البيــع :يف مثــل هــذا َســحنون وأصــل ,كانــت لــه الكتابــة والرقبــة

  .عند الرضورة
بيــــع :ابــــن القاســــمَســــامع ويف رســــم نــــذر ســــنة مــــن   ســــئل عــــن مكاتــــب بــــني رجلــــني أ

  . وأكره ذلك,ما أعلم أن املكاتب يباع بعضه: أحدمها حظه منه? قال
   فــال ; فأمــا ثلــث مــا عليــه أو ربعــه, يكــره بيــع نجــم مــن نجــوم املكاتــبإنــام: َســحنون

  .بأس به
َأصبغقال  ْ ا وإال فـال بـأس بـه; إنام يكره بيع نجم من نجومه إن كان معينً: َسحنونو َ

ه يرجع إىل كونه جزء   .اًأل
ْبن رشدا  ولـه مثلـه يف , منع يف هذه الرواية بيع أحد الرشيكني يف الكتابة حظه منها:ُ

 ومل خيتلــف قولــه يف منــع بيــع ,خــالف قولــه يف املوطــأ بإجــازة ذلــك َســحنون و,حييــىَامع ســ
َأصـــــبغَســـــامع  وأجـــــازه ابـــــن القاســـــم يف ,ا مـــــن كتابـــــة مكاتبـــــهًالرجـــــل جـــــزء ْ َأصـــــبغكقـــــول  َ ْ َ 

 وإجـــازهتام بيـــع نجـــم غـــري معـــني , ووقـــع لـــه يف العـــرشة املنـــع كقـــول مالـــك,هنـــا َســـحنونو
 ففـي جـواز , إن عرف عددها وعدد كـل نجـم,أو اختلفتسواء اتفقت النجوم يف العدد 
 َسحنون ألحــد الــرشيكني ال ملالــك كــل الكتابــة لــ: ثالثهــا,اًبيــع جــزء الكتابــة ومنعهــا مطلقــ

َأصبغمع  ْ  وإنام ; مع قول ابن القاسم يف العرشة واملوطأ, وأحد قويل ابن القاسم ومالك,َ
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 وإن باعـه مـن املكاتـب مل ,مـن أجنبـيجيوز ألحد الرشيكني بيع حظه من الكتابـة إن باعـه 
ــه كقطاعــة وال جتــوز بغــري إذن الــرشيك;جيــز ُاملاجــشون قالــه ابــن , أل  ,وحممــد َّاملوازيــةيف  ِ

  .وهو قائم من قول مالك يف املوطأ
  .اً ال أعلم ملنع مالك بيع أحد الرشيكني حظه من الكتابة وجه:اللخمي
ا ً وإن كانــت عرضــ,اًا فبعــرض نقــدينـًـال بــأس ببيــع كتابــة املكاتــب إن كانــت ع :وفيهــا

ـــً أو بعـــني نقـــد,فبعـــرض خمـــالف لـــه ْبـــن رشـــد وتقـــدم يف كـــالم ا, بـــديناا ومـــا تـــأخر كـــان دينً ُ 
  .رشط علم عدد النجوم وقدرها

 ويمنــع يف البيــوع إن ,إنــام ينظــر يف بيــع الكتابــة فــيام جيــوز:  قــال عبــد الوهــاب:البــاجي
  .ك جائز عىل كل حال فذل; وإن باعها منه,باعها من غري العبد

 وال يكفــي قــرب غيبتــه كــام يف الــدين; ألن ذاتــه , وال بــد مــن حــضور املكاتــب:ُقلــت
  . فال بد من معرفتها,مبيعة عىل تقدير عجزه

 ألن الغــرر يف الكتابــة ; ال يــشرتط حــضور املكاتــب وإقــراره:وقــال ابــن عبــد الــسالم
  .مغتفر

ه طريق للعت; إنام االغتفار يف عقدها:ُقلت   .ق بخالف بيعها فتأمله أل
  . وإن عجز رق ملبتاعها, إن أدى فوالؤه لبائعها:مع غريهاوفيها 
َأصــبغ قــال :الــصقيل ْ ء كتابتــه: روى ابــن القاســم:َ  ورثــه ; إن مــات املكاتــب بعــد رشا

  .مشرتهيا كرده له بعجزه
 فهـو ; من وهب كتابة مكاتبه فعجـز:وروى الصامدحي والدمياطي عن ابن القاسم

ه للمعطي: وقاله أشهب وحممد عنه, وروى عنه أبو زيد يرجع لواهبه,يرق للمعط   . أ
 فــإن أدى الكتابــة , مــن اطلــع عــىل عبــد اشــرتى كتابتــه عــىل عيــب بــه:ابــن عبــد الــرمحن

:  وقـال غـريه, ويـرد مـا أخـذ مـن كتابتـه, وإن عجز فـرق فلـه رده,فال رجوع ملشرتيه بيشء
  .ليس عليه رد يشء منها

  . ألن املبيع الكتابة ال الرقبة;حسن واألول أ:الصقيل
  . واملكاتب أحق بكتابته إن بيعت بالثمن:قال ابن املسيب :وفيها
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 إن شاء املكاتب أن يكون أوىل بام بيـع مـن كتابتـه لتعجيـل :ويف أمهات األوالد منها
  . فذلك له;عتقه

  . هو أحق بكتابته ممن اشرتاها:ويف املوطأ
ْبـن رشــدا ــه أحـق:ُ  هبــا يعطــي فيهــا مــا مل ينفـذ البيــع فيهــا عــىل مــا قالــه يف  معنــاه عنــدي أ
 ولـه منهـا ولـد , وثلثاهـا رقيـق, فـيمن زوجتـه ثلثهـا حـر:ابن القاسم من كتاب العتقَسامع 

ــه أحــق هبــم بــالثمن الــذي أعطــى ســيدهم إذا أراد بــيعهم−  ومثلــه ملالــك يف رســم نقــدها ,أ
ــــه أحــــق :د هــــذا مــــا ظــــاهرهأشــــهب بعــــَســــامع  ويف ,عيــــسى مــــن كتــــاب النكــــاحَســــامع مــــن   أ

ِّمطــــرف وإن نفــــذ بيعهــــا مثــــل مــــا حكــــى ابــــن حبيــــب عنــــه مــــن روايــــة ,بكتابتــــه  وعــــن ابــــن ,َُ
ُاملاجشون ْبن وهبوأشهب وا ِ َأصبغو َعبد احلكموابن  َ ْ ـه :بخالف روايـة ابـن القاسـم َ  أ

 إال يف إخـــراج مـــال ال عـــن , وتـــرصف املكاتـــب كـــاحلر, وال يقـــىض بـــه,ايـــرى ذلـــك حـــسنً
  .ايلعوض م

  . وللسيد رد ما وهبه املكاتب أو تصدق به:يف املأذون منها
 إال بــإذن ســيده وحيتمــل , ويمنــع املكاتــب مــن العتــق والــصدقة واهلبــة:ويف اجلــالب
  . وإن أذن له,أن ال جيوز ذلك

 مل يلزمـه ذلـك ,إن رد الـسيد عتـق مكاتبـه وصـدقته: َّاملوازيـةالباجي البن القاسم يف 
  .وإن بقي بيده
 إن كـــان ممـــن يعتـــق عليـــه إن ,مـــا اشـــرتاه املكاتـــب بـــإذن ســـيده دخـــل يف كتابتـــه :اوفيهـــ

 وال يبــيعهم إال أن خيــشى العجــز , فــإن ابتــاعهم بغــري إذنــه مل يــدخلوا معــه يف كتابتــه,ملكــه
  .كأم ولد

  . إال الولد والوالد, ال يدخل معه بإذن السيد:وروى أشهب
  . ال يدخل إال الولد فقط:قال ابن نافع وغريه

  .َعبد احلكممل حيكه ابن اجلالب إال عن ابن  :ُقلت
يـدخل األب واجلـد واألخ وابـن األخ للعـامت :  وقال مالك وابـن القاسـم:اللخمي
ئــه دون إذن: وقيــاد قــول مالــك,وال اخلــاالت  ; إن اشــرتى مــن يــدخل بــإذن الــسيد يف رشا
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ؤه   .فسخ رشا
 وإال مل جتــــز وكــــذا قولــــه ,وكتابــــة املكاتــــب عبــــده عــــىل ابتغــــاء الفــــضل جــــائزة :وفيهــــا

ت حر: لعبده   .إن جئتني بكذا فأ
 ; فــإن كــان بيــد العبــد مل جيــز, إن أعتــق املكاتــب مــن ســيده عــىل مــال:ويف الــوالء منهــا
ه قادر عىل انتزاعه   . وإن مل يكن جاز عىل وجه النظر,أل

ام;  ال جيوز للمأذون وملن أحاط الدين بامله كتابـة عبـد هلـ: قال ابن القاسم:اللخمي
 وأجــــاز ذلــــك ,ألن الكتابــــة عتــــق إال أن جييــــزه الغرمــــاء أو يكــــون يف الكتابــــة وفــــاء بالــــدين

 ومــرة مــن ناحيــة البيــع , فجعــل الكتابــة مــرة مــن ناحيــة العتــق,لــألب والــويص واملكاتــب
 وأرى إن كانــــت بقــــدر اخلــــراج أو فوقــــه ,فعــــىل األول متنــــع يف األب والــــويص واملكاتــــب

  . كانت فوقه بكثري فهي كالبيع وإن,بيسري أهنا كالعتاقة
ا أو يـسافر إال بـإذن سـيده ً وإن رآه نظـر, لـيس للمكاتـب أن يتـزوج:مع غريهـاوفيها 

  . فله ذلك;إال ما قرب من السفر مما ال رضر فيه بحلول نجم أو غريه
 وإن رده فــسخ وهلــا ثالثــة دراهــم , فأجــازه جــاز, إن تــزوج بغــري إذن ســيده:البــاجي

لـــيس لـــه ذلـــك إال بإجـــازة مـــن معـــه يف :  فقـــال أشـــهب,ريه يف الكتابـــةوإن أذن لـــه ومعـــه غـــ
  . فسخ عىل كل حال;اً وإن كانوا صغار,الكتابة

  . وله تزويج عبيده وإمائه: روى حممد:الصقيل
  . إن كان عىل وجه نظر ورجاء فضل:ابن القاسم
 فمنعـــــه مالـــــك وأجـــــازه ابـــــن , اختلـــــف يف ســـــفر املكاتـــــب بغـــــري إذن ســـــيده:اللخمـــــي

  .اًسم إن كان قريبالقا
 فـإن بـارت صـناعته أو , فلـسيده منعـه,ا قبـل كتابتـهًرا أو تـاجً إن كان صـانع:اللخمي

 , مل يكــن ذلــك لــه إال بحميــل باألقــل مــن بــاقي كتابتــه أو قيمتــه; واحتــاج للــسلف,جتارتــه
ه الـــسفر ومنـــه ســـعيه قبـــل كتابتـــه  مل يمنـــع إال يف ســـفر حيـــل الـــنجم عليـــه قبـــل ;وإن كـــان شـــأ

  . وإن اهتم عىل ذلك منع إال بحميل, منهرجوعه
  . احلاملة خالف املذهب:ُقلت
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ه كالعبد وال أعرفه نـص:وقول ابن شاس  ا وال يكفر إال بالصيام هو مقتىض قوهلا أ
  . بل للغزايل يف وجيزه;يف املذهب

 فــإن عجــز رجــع للــسيد , لــو اشــرتى املكاتــب مــن يعتــق عــىل ســيده صــح:ابــن شــاس
  .وعتق عليه
ؤه إيــاه بغــري ,هــو مقتــىض أصــل املــذهب يف إحــراز املكاتــب مالــه :ُقلــت  إن كــان رشا
 ; واألظهر إن كان بإذنه أن يعتق وال أعرف نص املسألة ألهل املذهب بوجـه,إذن سيده

  .وإنام نص عليها الغزايل يف وجيزه بلفظ ابن شاس
 , فــــإن فعــــل مل حيــــد أكرههــــا أو طاوعتــــه,مــــن كاتــــب أمتــــه فلــــيس لــــه وطؤهــــا :وفيهــــا

 وإن أكرههـا فعليـه , وال مـا نقـصها إن طاوعتـه, وال مهـر هلـا,ويعاقب إال أن يعـذر بجهـل
   وهي عىل كتابتها إال أن حتمل فتخري عند مالك بني أن تكون أم ولـد أو متـيض ,ما نقصها
  .عىل كتابتها

 فـإن مـضت , ولـيس بـالبني, وإن قويت عىل الـسعي,أجاز هلا حممد العجز: اللخمي
  .ً نفقتها عىل سيدها ما دامت حامال:َسحنون فروى ابن ,عىل كتابتها

َأصبغوالبن حبيب عن  ْ   . وقول مالك أحسن, ال نفقة هلا:َ
 فهـــي عـــىل كتابتهـــا إال أن تـــرىض هـــي وهـــم ,إن كـــان معهـــا يف الكتابـــة غريهـــا :وفيهـــا

  . فتصري له أم ولد, وحيط عنهم حصتها من الكتابة,بإسالمها للسيد
 وال خيـــشى عجـــزهم ,ن معهـــا يف الكتابـــة مـــن جيـــوز رضـــاه هـــذا إن كـــان مـــ:َســـحنون

  .بإسالمها
 إن أدى مجيع األرش ,أحسن ما سمعت يف جناية املكاتب: ويف جناياهتا قال مالك

 وفدائــه ا وإال عجــز وخــري ســيده يف إســالمه رقــ, فهــو عــىل كتابتــه; ولــو جــاوز قيمتــهًحــاال
  .سواءباألرش وعجزه عن األرش قبل القضاء عليه به وبعده 

 ; ال أرى أن يمكـــن مـــن تعجيـــزه نفـــسه إال بعـــد كـــشف الـــسلطان ملـــا عنـــده:اللخمـــي
ــه ال يمكــن مــن التعجيــز مــع القــدرة عــىل الوفــاء  وإن مل ينظــر يف قوتــه مــن ضــعفه حتــى ,أل

ـه غـري قـادر عـىل اجلميـع مـىض فعلـه,أدى اجلنايـة  ألن الـسيد ال خيتـار إال بقـاءه ; ثـم يتبـني أ
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 ومل يبــق بيــده مــا يفــي باجلنايــة ,يقــم املجنــي عليــه حتــى أدى الكتابــة وإن مل ,مــن غــري غــرم
  .عجز وخري السيد يف فدائه وإسالمه

  .ويسلم معه ما أخذ من النجوم بعد اجلناية: قال ابن القاسم
 وإن كــان مــن خراجــه فمــن ,إن كــان الــذي أخــذ مــن غــري خراجــه أســلمه معــه: ُقلــت

إنـام :  ومن قـال,من النجوم أسلم خراجه معهإنه مملوك للمجني عليه من يوم جنى : قال
 وإن مل يقـــم املجنـــي عليـــه حتـــى مـــات املكاتـــب ومل ,يملـــك يـــوم يـــسلم أســـلم بغـــري خـــراج

 فـــإن , كـــان لـــه األقـــل ممـــا خلـــف أو اجلنايـــةً وإن خلـــف مـــاال, ســـقطت اجلنايـــةًشـــيئاخيلـــف 
ء باملــه وال  فــإن كــان بــدئ الغرمــا, وهــذا إن مل يكــن عليــه ديــن,كانــت أقــل فالبــاقي لــسيده

 فــال يشء للمجنــي عليــه يف , فــإن مل يفــصل عــن الــدين يشء,حماصــة ملجنــي علــيهم معهــم
  . ويف احلياة مقاله يف الرقبة,املوت

  . فلم يعجل له األرش أعجزه, وإن جنى عىل سيده:ويف جناياهتا
  . فله إسالمه أو فداؤه عىل وجه النظر,وإن جنى عبد املكاتب :وفيها
ــه قتــل قتــيالمــن أعتــق ع :وفيهــا  , فــإن أراد محــل اجلنايــة, خطــأ ســئلًبــده بعــد علمــه أ
  . حلف عىل ذلك ورد عتقه; وإن قال ظننت أهنا تلزم ذمته,فذلك له

  . هو ضامن كام لو أولد أمته: وقال املغرية:الصقيل
 عــــىل هــــذا القــــول يف النقــــل عــــن املــــذهب :اختــــصار ابــــن شــــاس وابــــن احلاجــــبويف 
ـــ,إن كـــان للعبـــد مـــال مثـــل اجلنايـــة فـــ: وعـــىل األول فيهـــا,تعقـــب  عـــىل أدائهـــا ا أو وجـــد معينً

 ألهـل ا وإن كان ال فـضل فيـه أسـلم رقـ, وعتق ما فضل, وإال بيع منه بقدرها,مىض عتقه
  .اجلناية

 ولـسيده مـا يعتـق فيـه باقيـه عتـق ,ا ويف قيمتـه فـضل إن مل جيـد معينًـ:الصقيل عن حممد
  .كله وغرم السيد األرش
  .وجيب عىل هذا أن ال حيلف السيد: اقال بعض أصحابن

 ثـم خيـري يف أن يفديـه ويبقـى لـه , إن حلـف سـيده رد عتقـه:َعبـد احلكـمحممد قال ابن 
  . ثم أخربت بمثله عن أشهب,ا فعجبت من قولهً أو يسلمه عبد,ارق
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  .إذا قتل املكاتب قوم عىل هيئته يف احلال التي كان عليها: قال مالكوفيها 
 وآخـــر مل يـــؤد ,اًا أدى كـــل كتابتـــه إال درمهـــا واحـــدً لـــو أن مكاتبـــ:ســـمالبـــن القاوفيهـــا 

ءًشيئا  وقيمـة رقـاهبام سـواء مل يلتفـت إىل مـا أدى مـن , قـتلهام رجـل وقـوهتام عـىل األداء سـوا
  . وقيمتها عىل قاتلهام سواء,الكتابة

 ألن عقـــد العتـــق ســـقط حكمـــه ;ا إال كتابـــة فيـــهً إن قبـــل املكاتـــب قـــوم عبـــد:اللخمـــي
َّدونـة وقالـه ابـن القاسـم يف امل,تلبالق  وزاد أال أن تكـون قيمتـه , فـذكر قولـه املتقـدم ذكـره,َ

ه كان قادر;اًا أكثر فله قيمته مكاتبًمكاتب   .ا عىل بيع كتابتهً أل
  . عىل قاتل املكاتب قيمته بام عليه من الكتابة:أشهبوسمع 

ْبن رشـدا ـه مكاتـب عليـه مـن كتابتـه بقيـة:ُ  كـذا وكـذا عـىل مـا يعـرف  يريـد يقـوم عـىل أ
ـه يبقـى لـسيده  وهـذا معنـى قـول مالـك ,من قدرته مـن تكـسب املـال دون اعتبـار مالـه; أل

َّدونةيف امل َّدونةيف امل َسحنون  والحتامل لفظ احلال املال طرح,َ  قوله يف احلـال التـي كـان :َ
 قولـه ال ينظـر  خـالف,عليها إال أن قوله مـن هـذه الروايـة يغـرم قيمتـه بـام عليـه مـن الكتابـة

ـــه  فيقـــال عـــىل هـــذه, وال إىل مـــا بقـــي منهـــا,إىل مـــا أدي مـــن كتابتـــه  الروايـــة كـــم قيمتـــه عـــىل أ
  . أو عليه من كتابه كذا وكذا وال مال له,وقوته عىل أداء الكتابة كذا وكذا, مكاتب

َّدونـــةويقـــال عـــىل مـــا يف امل ـــه مكاتـــب وقوتـــه عـــىل أداء كتابتـــه كـــذا :َ  كـــم قيمتـــه عـــىل أ
ــــضا ويـــسكت عـــام عليـــه مــــن الكتابـــة وال مـــال لـــه ,وكـــذا وإنـــام يقـــوم باملـــه يف العتــــق إذا  ,ًأ

  .أوىص بعتقه
 فيـه قوتـه عـىل األداء وقـدر اً معتـرباً أو مكاتبـاً ففي كون الواجب يف قيمته عبـد:ُقلت

  . هذا مع لغو اعتبار ما عليه من األداء: ثالثها,ما عليه من الكتابة
ْبــن رشــدأشــهب واَســامع  و,هام عــن ابــن القاســم فــي:اللخمــي  , عــن قــول مالــك فــيهامُ

  .اًا أو مكاتبًورابعها للخمي األكثر من قيمته عبد
 ألن ;ا عــىل حالــهً مــن أوضــحه فعليــه نــصف عــرش قيمتــه مكاتبــ:قــال عــن ابــن القاســم
 فإن كان اجلـرح ممـا لـيس فيـه تـسمية معلومـة قـوم مـا نقـصه لـو ,جرحه مل خيرجه عن كتابته

ه    .مكاتببيع عىل أ
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 أو أم ولـــد أو مكاتبـــة أو مـــدبرة فلـــم ,ويف جناياهتـــا ومـــن اغتـــصب أمـــة نفـــسها :ُقلـــت
 وكان ذلـك للـسيد إال , وإن نقصها غرم ما نقصها, فال يشء عليه إال احلد;ينقصها ذلك
 وإنام يقوم مـن ذكرنـا ممـن فيـه , فإن سيدها يأخذه ويقاصها به يف آخر نجومها,يف املكاتبة

  .ناية عليه قيمة عبدعلقة رق ويف اجل
  . وهذا خالف نقل اللخمي عن ابن القاسم فتأمله:ُقلت

ــــــة أو األداء فــــــالقول : قــــــال ابــــــن شــــــاس   إن اختلــــــف الــــــسيد والعبــــــد يف أصــــــل الكتاب
  .قول السيد
 وإن اختلفـا يف , وال يمني عليه يف األوىل لعروض تكريرهـا وحيلـف يف الثانيـة:ُقلت

 َعبــد احلكــمونقــل الــصقيل عــن ابــن  ,و الــسيد قوهلــا ففــي كــون القــول قــول العبــد أ,قــدرها
  . بناء عىل أن الكتابة رشط أو ال; ألهنا متنازع يف ثبوهتا:عن أشهب

 ًيتخرج عىل قـول أشـهب يف رشط وطء مكاتبتـه أهنـا تفـسخ مـا مل يـؤد نجـام: اللخمي
 تـزد عـىل مـا  فإن أداه حتالفا ورجعا لكتابة املثـل مـا مل,ًيتحالفان ويتفاسخان ما مل يؤد نجام

 هـذا , وهو أصل أشهب يف فـوت الـسلعة يف البيـع,ادعاه السيد أو تنقص عام أقر به العبد
 مـع يمينـه اختلفـا قبـل أداء نجـم أو : بام يشبه ومـن انفـرد مـنهام بالـشبه قبـل قولـهاًإن أتيا مع

 الكتابــة فــوت يتحالفـــان : وكــذا إن اختلفــا يف جــنس الكتابــة عـــىل قــول ابــن القاســم,بعــده
ــ  وإن , ونكــل اآلخــر فــالقول قــول احلــالف, فــإن حلــف أحــدمها,اويــرى أن كتابــة مثلــه عينً

 واشـرتي بـام قالـه العبـد مـا , فال حتالف,دنانري واآلخر دراهم وقدرها سواء: قال أحدمها
 فـــالقول قـــول مـــدعي العـــني إال أن ;اًا واآلخـــر عروضـــعينـًــ:  فـــإن قـــال أحـــدمها,قالـــه الـــسيد
  . ال يشبهاًيدعي قدر

  .إن اتفقا يف القدر واختلفا يف كثرة النجوم صدق العبد :فيهاو
 وإن اتفقـــا يف التأجيـــل واختلفـــا يف , مـــا مل يـــأت يف قـــدر النجـــوم بـــام ال يـــشبه:اللخمـــي

  . وإن اختلفا يف كون القطاعة حالة أو مؤجلة, صدق العبد;حلوله
َأصــبغفقــال  ْ  وإن كانــت ,صــدق الــسيد هــذا إن كانــت القطاعــة عــىل أقــل مــن الكتابــة: َ

بـام يــساوي الكتابـة أو أكثــر صـدق العبــد يف فـسخها يف قــدرها ملثـل ذلــك األجـل ودونــه أو 
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 وإن مل يعجلــــه حتالفــــا وتفاســــخا ورجعــــا ,أكثـــر منــــه إن أتــــى بــــام يــــشبه إن كــــان عجـــل عتقــــه
 وإن اختلفا يف جنس ما تقاطعـا عليـه مـن عـروض أو مكيـل أو مـوزون حتالفـا إن ,للكتابة

  .قه فإن عجله صدق العبدمل يكن تعجل عت

   



 

 

406
  ]كتاب أم الولد[

 ً فتخــرج املــستحقة حــامال,)1(اًهــي احلــر محلهــا مــن وطء مالكهــا عليــه جــرب :أم الولــد
                                     

 وثبـــوت احلريـــة , التـــي نـــسب حلملهـــا احلريـــة:هـــذا جـــنس أي) هـــي احلـــر محلهـــا: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(
 , رحـــــم األمـــــة اململوكـــــة لوطئهـــــا فاألصـــــالة وضـــــع النطفـــــة يف,حلملهـــــا أعـــــم مـــــن األصـــــالة والعـــــرض
  . فتدخل فيه األمة إذا أعتق السيد محلها;والعرض كعتق احلمل بعد تقرر ملكه
 واختلــف هــل جيــوز ,اً ويكــون حــر, فإنــه يعتــق احلمــل عــىل جــده;وكــذلك يــدخل فيــه إذا تــزوج أمــة أبيــه
ؤهـــا لالبـــن مـــن والـــده عـــىل قـــولني ء:رشا  والقـــول الثـــاين يف , وال تكـــون أم ولـــد, فاملـــشهور جيـــوز الـــرشا

َّدونةامل ؤها:َ ه ال جيوز رشا   . أ
 ألن احلريــة فــيهام ليــست مــن وطء ;أخــرج بــه هــاتني الــصورتني ومــا شــاهبهام) مــن وطء مالكهــا: (قولــه

  .املالك
 ألن ; فــــال يــــصدق عليهــــا أم ولــــد; وخيــــرج بــــه إذا اســــتحقت مــــن حتــــت زوج وهــــي حامــــل:َّالــــشيخقــــال 

  .الزوج وطؤه مل يكن عن ملك
َّدونـة  إىل مـسألة امل: أشـار, مـن مالـك هلـا عـىل أخـذ قيمتهـا بولـدهاً وتـدخل األمـة املـستحقة حـامال:قال َ

 هـــل يكـــون لرهبـــا قيمتهـــا , وهـــي إذا اشـــرتى أمـــة وأوالدهـــا فاســـتحقها رهبـــا;والرســـالة وابـــن احلاجـــب
ـه يـصدق  أل; تكـون أم ولـد لواطئهـا; فعىل القـول بقيمتهـا وحـدها? خاصةة أو قيمة أم?وقيمة ولدها

  .عليها احلر محلها من وطء مالكها
 الــضمري يعــود عــىل احلريــة املفهومــة مــن ,ا عليــهً وأصــله جمبــور,عليــه يتعلــق بــاجلرب) اًعليــه جــرب: (قولــه
 حالــة كـــون , معنــاه أم الولـــد هــي املوصــوفة بحريـــة محلهــا مــن وطء مالكهـــا; وهــي بمعنـــى العتــق,احلــر

 حــال كــون : أو حــال مــن املالــك أي,نــصوب عــىل إســقاط اجلــارا مً وجــرب,ا عليهــا مالكهــاًاحلريــة جمبــور
 فــإن احلــد يــصدق ; وأخــرج بزيــادة هــذا القيــد إذا أعتــق الــسيد محــل أمتــه مــن عبــده,ا عليــهًاملالــك جمبــور

 وهـذا عـىل أن العبـد ,ا عليـه املالـكً لكنـه لـيس العتـق جمـرب, ألهنا حـر محلهـا مـن وطء مالكهـا,عىل ذلك
 : يف قولـه:َّالـشيخ هـذا معنـى كـالم , أعني وطـؤه أمتـه بغـري إذن سـيده;ذهب وبه استدل أهل امل,يملك

ه غري جرب;وخترج أمة العبد بعتق سيده محلها منه عنه   . أل
  .? وهي حامل هل تكون أم ولد أم ال,إذا اشرتى زوجته بعد محلها: )فإن قلت(
ه قد ; ال تكون أم ولد: وقيل,املشهور أهنا تكون أم ولد: )قلت(   .مسه الرق يف بطن أمه أل
  .?يصدق عىل ذلك أم الَّالشيخ وحد : )فإن قلت(
ئــه عــىل مــن يقــول بــه: )قلــت( ــه يــصدق عليهــا أم ولــد بعــد رشا  وتأمــل ذلــك مــع , وفيــه بحــث,الظــاهر أ

 ثــم اشــرتاها بعــد , فأخــذها مالكهــا,املــسألة املعلومــة إذا وقــع اســتحقاق يف أمــة بعــد محــل مــن مــشرتهيا
 ويف ذلـك تفـصيل إمـا أن يكـون بحكـم قـاض وقـع الـرد ?ولـد بـالوطء األول أم ال هـل تكـون أم ,ذلك

= 
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ه غري مالك;من زوج  , من مالك عىل أخـذ قيمتهـا بولـد هلـاً وتدخل املستحقة حامال, أل
ه غري جرب;وخترج أمة العبد يعتق سيده محله منها عنه   . أل

بملكــه هلــا بعــد وضــعه بعتــق واطئهــا بكتابــة أو كــون املعتــق ولــدها عــىل واطئهــا ويف 
  . يف املكاتب فقط لقويل مالك وأكثر الرواة: ثالثها,تدبري قبل وطئها أم ولد له

  . تصري األمة أم ولد بإقرار سيدها بوطئه إياها الناشئ عنه محلها:مع غريهاوفيها 
ِّمطـرفو َسـحنون روى ابـن :الباجي كـون األمـة أم ولـد بكـل مـا أسـقطته إذا علـم  ت:َُ
ـــه خملـــق َّدونـــة وقـــال ابـــن القاســـم يف امل,أ  وإن مل يتـــيقن يشء مـــن خلقـــه إذا اتفـــق :وغريهـــا َ

ه ولد مضغة كان أو علقة أو دم   .اًالنساء أ
  . صدق; إذا ادعت وطأه وأكذهبا:اللخمي
  . وإن كانت رائعة كدعوى العتق, وال يمني عليه:حممد

 ال يـصدق يف :رى أن حيلف إن كانـت رائعـة لتـصديق العـادة هلـا ولـو قيـل أ:اللخمي
 ولـــو علـــم مـــن الـــسيد ميلـــه ملثـــل ذلـــك اجلـــنس مـــن ,العـــيل إذا طـــال مقامهـــا لكـــان لـــه وجـــه

  .الوخش ألحلف
  . أحلفت;إن أقامت شاهدين عىل إقراره بالوطء وامرأة عىل الوالدة: وفيها
ُقلت   . الوالدة مل حيلف أهنا لو مل تقم امرأة عىل: مفهومه:ُ

كـر الـوالدة وال ولـد معهـا:وقال اللخمي  أحلـف إذا ادعـت ; إن اعرتف بالوطء وأ
 واختلــــف إن شــــهدت : قــــال. مل حيلــــف;ا حــــني تقــــول إهنــــا ولــــدتً وإن كــــان غائبــــ,علمــــه

 ,إذا مل يكـن معهـا ولـد َسـحنون ومنعه , تكون أم ولد: فقال ابن القاسم,امرأتان بالوالدة
َّدونـــة فقـــال مالـــك يف امل,معهـــا ولـــدواختلـــف إن كـــان  ـــضا وقـــال , يقبـــل قوهلـــا:َ كـــر  :ًأ إن أ

 وثبـت , كانـت أم ولـد;الوطء وأقامـت رجلـني عـىل إقـراره بـالوطء وامـرأتني عـىل الـوالدة
 وأهنـا تقـيم امـرأتني عـىل ,نسب ولدها إن كان معها ولد فساوى بني وجـود الولـد وعدمـه

رياهنــا ومــن حــرضها ولــيس حيــرض ملثــل هــذا  تــصدق إن صــدقها ج: وقــال حممــد,الــوالدة
 =                                     

 انظرهـا وهـي مـن مـسائل الربادعـي ممـا جيـب فيـه التفـصيل يف , فإن كان بحكـم فـال تكـون أم ولـد,أم ال
  . انظرها واهللا أعلم,اجلواب
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ئر  وكـــذهبا يف الثـــاين ملـــا علـــم مـــن قلـــة حفظهـــن ,الثقـــات فـــصدقها يف القـــول األول كـــاحلرا
فسهن  وأرى أن تراعى أحوال الوالدة من اللبن ودم النخاسى وتغـري الوجـه هـذا إن ,أل
  . فربام تقول إهنا ولدت ويرجح لشبه الولد هلا أو له,اختلفا

كر السيد أن تكون ولدته:لقي: وفيها  سئل : قال, فإن أقر بوطء أمته فأتت بولد فأ
 ال : فقـال,مالك يف املطلقة تدعي أهنا أسقطت وانقضت عدهتا وال يعلم ذلك إال بقوهلا

 ; وأهنـا لوجـوه تـصدق النـساء فيهـا وهـو الـشأن,يكاد خيفـى عـىل اجلـريان الـسقط والـوالدة
  . فكذلك مسألتك,نولكن ال يكاد هذا خيفى عىل اجلريا

ُقلت بً اخترصها أبو سعيد سؤاال:ُ   .ا إلمجال اجلوابً وجوا
 , مل تلديــه ومل تــدع اســترباء: فقــال هلــا, مــن أقــر بــوطء أمتــه ثــم أتــت بولــد:ويف قــذفها

  .به صدقت والولد الحق ; ولدته منك:وقالت
سيد  حلــف الــ;ا عــىل إقــراره بــالوطء وامــرأتني عــىل الــوالدةًإن أقامــت شــاهد: وفيهــا

  .كام حيلف يف العتق
ُشــــيوخ قــــال بعــــض :الـــصقيل  إذا : إن نكـــل دخلــــه اخــــتالف قــــول مالــــك:نا القــــروينيُ

  . ونكل عن اليمني,أقامت شاهدا بالعتق
 : ويف غريهـا, لزمتـه اليمـني:َّاملوازيـة ففـي , وإن شهد بإقراره بالوطء شاهد:الباجي

 , يلزمــه اليمــني: وقيــل, فــال يمــني; وامــرأة بــالوالدة,ا عــىل إقــراره بــالوطءًإن أقامــت شــاهد
َّدونــةوذكرمهــا عيــاض روايتــني يف امل  وكــذا اخلــالف يف شــاهدين عــىل اإلقــرار وامــرأة :قــال َ

  .عىل الوالدة
ه استربأها بحيضة: وفيها  ; ونفـى مـا أتـت بـه لولـد,من أقر بوطء أمة وادعى بعده أ

ة أشـــــهر مـــــن يـــــوم  ومل يلزمـــــه مـــــا أتـــــت بـــــه مـــــن ولـــــد ألكثـــــر مـــــن ســـــت,صـــــدق يف االســـــترباء
  .االسترباء
ُقلــت    وقـــد مــر الكـــالم عليـــه , أو لـــستة أشــهر: يريــد;)ألكثــر مـــن ســتة أشـــهر( :قولـــه :ُ
  .يف العدة

  . فيام ينتفي به ثالثة أقوال:اللخمي
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  . وال يمني عليه:قول مالك فيام قال حممد
ُاملاجـــــشونابـــــن   مـــــرة ال ينتفـــــي :وقـــــال املغـــــرية , إنـــــام ينتفـــــي بـــــثالث حـــــيض ويمـــــني:ِ

  . ينتفي بثالث حيض: ثم رجع وقال,حليض إال أن تأيت به بعد مخس سننيبا
 ألن احلامل عند مالك وأصـحابه إال أن تكـون ; النفي باالسترباء ضعيف:اللخمي

  . وإن عرفت بالعفاف مل ينتف به,األمة ممن يظن هبا الفساد فيرتجح النفي باالسترباء
زل املاء في:قال: وفيها  : ولو قال, مل يلزمه;ها وليس الولد يل كنت أفخذ ولكن مل أ

زل فيها   . كنت أعزل عنها: ومل ينفعه قوله, لزمه الولد;كنت أطأها وال أ
ــه وطــئ جاريتــه:موســى ابــن القاســموســمع  ــه يعــزل عنهــا, مــن زعــم أ  لزمــه مــا ; وأ

ـــه وطـــئ جاريتـــه ـــه يعـــزل عنهـــا,أتـــت بـــه مـــن ولـــد إال أن يـــدعي اســـترباء, ومـــن زعـــم أ  ; وأ
ه ليس هنا موضع خوف; أتت به من ولدلزمه ما   . أل
ْبــــن رشــــدا َّدونــــة وقــــد قــــال يف امل, مل يلزمــــه الولــــدً إن مل ينــــزل أصــــال:ُ  كنــــت : إن قــــال:َ

زل فيها  هـو : فقـال بعـضهم, كنـت أعـزل عنهـا: وال ينفعـه قولـه, حلقه الولد;أطؤها وال أ
ــزل أن الو: مــن قــال:يف قولــهَسامع خــالف هــذا الــ  ومــنهم ,لــد ال يلحقــه كنــت أطأهــا وال أ

ــزل: ســأله عــن مــن قــال:مــن قــال  ألن ; كنــت أعــزل ولــيس يشء: فأجابــه عمــن قــال, ال أ
ـــه كـــان ينـــزل خارجـــ:قولـــه ـــزل فيهـــا دليـــل عـــىل أ  فـــال , وهـــذا هـــو العـــزل بعينـــه,ا عنهـــاً ال أ

َّدونةخالف بني امل   .والسامع َ
زل: لـــو قـــال:البـــاجي زيـــة ففـــي , كنـــت أطـــأ بـــني الفخـــذين فـــأ  يلحقـــه الولـــد يف :َّاملوا

 ولــو صــح هــذا مل حيــد مــن ظهــر هبــا محــل إذا صــح أن ,األمــة وال يلــتعن يف احلــرة وهــو بعيــد
  .يكون ولد من غري إيالج

ُقلت   . وحيث ال يلزمه الولد:ُ
ُشــــيوخ قــــال بعــــض :قــــال عيــــاض  وكــــذلك اختلفــــوا يف حلوقــــه مــــن : قــــال, حيلــــف:ناُ
  .الوطء يف الدبر
ــزل :اللخمــي  إال أن , حلــق بــه; وإن قــال كنــت أعــزل:قبــل قولــه إن قــال وطئــت ومل أ

 وإن كـان الـوطء يف الـدبر ,اً فقد يكون اإلنزال حيركه يف الفـرج خارجـ,يكون العزل البني
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 وقـال , ألن املـاء يـصل إىل الفـرج; يلحـق بـه الولـد: قيـل:وبني الفخذين كـان فـيهام قـوالن
ــزل منــه وصــل للفــرج حلــق بــه ال:حممــد  ; ال يلحــق: وقيــل,ولــد كــل مــن وطــئ يف موضــع أ

 ; وإن كـــان اإلنـــزال بـــني شـــفري الفـــرج, واألول أحـــسن,ألن املـــاء إذا بـــارشه اهلـــواء فـــسد
  .اً واحدًحلق قوال

ء إال أن يبتاعهــــا : وفيهــــا مــــن اشــــرتى زوجتــــه مل تكــــن أم ولــــد فــــام ولــــدت قبــــل الــــرشا
ولــد بــذلك  مل تكــن لــه أم ً ولــو كانــت ألبيــه فابتاعهــا حــامال, فتكــون بــذلك أم ولــدًحــامال
ه عتق عىل جده فال جيوز بيعها ويستثنى ما يف بطنها;احلمل   . أل
ْبـــن رشـــدا  تكـــون بـــذلك : مـــن تـــزوج امـــرأة واشـــرتاها وهـــي حامـــل منـــه قـــال مالـــك:ُ

 ال تكـون بـه أم ولـد : وقـال مـرة, وقالـه ابـن القاسـم وأكثـر أصـحاب مالـك,احلمل أم ولـد
  .َعبد احلكم وقاله أشهب ورواه ابن ,ملسه الرق يف بطن أمه

 فــإن كــان , مــن تــزوج أمـة والــده فـامت األب فورثهــا وهــي حامـل:عــن حممـدالـصقيل 
 وإن وضــعته لــستة أشــهر , مل تكــن بــه أم ولــد;ا أو وضــعته ألقــل مــن ســتة أشــهرً ظــاهرًمحــال
 فهي به أم ولد إال أن يقول مل أطأها بعد موت أيب فال تكون له أم ولد ويصدق يف ;فأكثر

 مـا وطئتهـا إال منـذ : وقـال,وكذا لو وضعته بعد ستة أشهر من يوم موته ,ذلك بغري يمني
ُاملاجشون ونحوه البن , مل تكن به أم ولد;مخسة أشهر   .َسحنونيف كتاب ابن  ِ
ؤه وتكـــون بـــام :حممـــد  ومـــن اشـــرتى زوجتـــه بعـــد عتـــق ســـيدها مـــا يف بطنهـــا جـــاز رشا
فلـسه ويبيعهـا ورثتـه قبـل الوضـع  وألهنا تبـاع يف , إذ ال يتم عتقه إال بوضعه,تضع أم ولد
 وإن مل يكن عليـه ديـن والثلـث حيملهـا ويف جنينهـا مـا يف جنـني األمـة إن رضهبـا ,إن شاءوا

 ولو كان ذلك بعد أن اشرتاها الزوج كـان فيـه مـا يف جنـني احلـرة ووالؤه إن ,رجل فألقته
  .استهل ألبيه
 وإن , مل يـصدق; ولـد فـإن مل يرثـه, كانت هـذه ولـدت منـي: من قال يف مرضه:وفيها
  .  صدق;ورثه ولد

ضا وقال :َسحنون   .ال يصدق وإن ورثه ولد أو كاللة :ًأ
ــــه )يقــــر بقــــبض كتابــــة مكاتبــــه وورثــــه كاللــــة( : وعــــىل قولــــه يف املــــريض:اللخمــــي  أ
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 وإن ورثته كاللـة إن محلهـا الثلـث ومل يـشعله :يصدق إن كان الثلث حيمله يقبل قوله فيها
 وإن مل , اآلن: إن كان اعرتف بوطئها يف صحته قبل قولـه:ل رابع وجيري فيها قو,بوصية

ُاملاجـــشونحيملهـــا الثلـــث قالـــه ابـــن   وقـــال ,منـــي ولـــدت : إذا باعهـــا ثـــم قـــال:يف الواضـــحة ِ
 وعـىل قـول عبـد امللـك , وعند قيام الغرماء عليه قبـل قولـه, إن أقر بذلك يف صحته:حممد

ى أن يـصدق يف قولـه وتكـون أم ولـد إن كـان  وأر,يقبل قوله إن كان سمع منه إذا أصاهبا
 أو يف صــحته وعليــه ديــن لكــتامن كثــري ,إقــراره يف مرضــه وورثتــه كاللــة وال حيملهــا الثلــث

 ولـــذا ; ثـــم يعـــرتف بـــه عنـــد املـــوت الســـيام إن كانـــت دنيـــة أو ســـوداء,مـــن النـــاس مثـــل هـــذا
  .يصدق يف الولد بعد نفيه

ــه فعلــه يف صــحته فلــم يقــم عليــه  ومــا أقــر بــه :ويف عتقهــا الثــاين مــع محالتهــا املــريض أ
ــه ; وإن كانــت لـه بينــة إال العتــق والكفالــة,املقـر هلــم حتــى مــات أو مـرض فــال يشء هلــم  أل

  . دين ثبت يف الصحة
ْبــــن رشــــدقــــال ا  :حييــــى مــــن كتــــاب النكــــاحَســــامع  يف آخــــر مــــسألة مــــن أول رســــم مــــن ُ

 ومــن مـــات مـــن ,ياختلــف يف قـــول الرجـــل يف مرضــه كنـــت أعتقـــت عبــدي هـــذا يف صـــحت
  :مرضه عىل ثالثة أقوال

  . إال أن يقول أمضوا عتقه فيعتق يف الثلث, ال يعتق يف رأس مال وال ثلث:األول
 , مل يعتـق وال مـن الثلـث; وإن ورثـه كاللـة, عتق مـن رأس مالـه; إن ورثه ولد:الثاين

َّدونـةوهذا يف كتـاب أمهـات األوالد مـن امل دت منـه وال  فـيمن أقـر يف مرضـه بـأن أمتـه ولـ:َ
  . وال فرق بني املسألتني,ولد معها

 رواه , عتق مـن الثلـث; وإن ورثه كاللة, إن ورثه ولد معتق من رأس املال:الثالث
َّدونة وهو يف كتاب املكاتب من امل,عن مالك َعبد احلكمابن  َ.  

ُقلــــت  ال فــــرق بــــأن العتــــق مظنــــة البينونــــة عنــــد امللزومــــة لظهــــوره : يــــرد ختــــريج قولــــه:ُ
ه كان : وقال ابن زرقون يف ترمجة الوصية, اإليالءبخالف  للوارث فيمن أقر يف مرضه أ

  : يف صحته مثل عتق أو إيالء ستة أقوالًشيئافعل 
 ال ينفذ من ثلث وال رأس مـال لـو ورث بكاللـة مل :األول يف كتاب أمهات األوالد
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  .ينفذ وال من الثلث
 إن ورث بولد نفذ :َّاملوازيةونص ظاهر قول ابن القاسم يف كتاب املكاتب  :الرابع

  . وإن ورث من كاللة نفذ من الثلث,من رأس املال
  . ينفذ من الثلث ورث بولد له أو كاللة:َّاملوازية يف اخلامس

  . وإن مل حيمله بطل مجيعه, إن محله الثلث جاز: حكاه التونيسوالسادس
 ,إنــام لــه فيهــا املتعــة ,لــيس يف أم الولــد لــسيدها خدمــة وال استــسعاء وال غلــة: وفيهــا

  . ويعتقون بعتقها من رأس ماله,وله خدمة أوالدها من غريه ممن ولدته بعد والدهتا
 , لــــيس لـــه أن يعنــــت أم ولــــده يف اخلدمـــة وإن كانــــت دنيــــة:البـــاجي عــــن ابـــن القاســــم

 لــــه : وقــــال عبــــد الوهــــاب,وتبتــــذل الدنيــــة يف اجلــــوائح اخلفيفــــة بــــام ال تبتــــذل فيــــه الرفيعــــة
 ; وهـو األظهـر عنـدي, لـه فيهـا اخلدمـة: وقـال أبـو حنيفـة,فيام يقرب وال يـشق استخدامها

 وال خـالف أن اسـتخدام ولـد أم , وإنـام منـع أن يملكهـا غـريه,ألهنا باقية عىل حكم امللك
 وحكمهـــم ً وكـــذا بيعهـــا حـــامال, ومنـــع بعـــضهم ثبوتـــه,اً وحكـــاه غـــري واحـــد إمجاعـــ,الولـــد

  .تها يف الرق ويف احلرية ألن كل ذات رحم فولدها بمنزل;حكمها
 وكــذا ,ا ومنـع بعــضهم ثبوتـهً وحكـاه غــري واحـد إمجاعــ, منــع بيـع أم الولــد:واملـذهب
 اإلمجــاع عــىل : حكــى الرباذعــي يف احتجاجــه عــىل بعــض احلنفيــة. مــن ســيدهاًبيعهــا حــامال
 وقــدح فيــه بعــض فقهــاء تــونس بنــاء عــىل قــول مــن جييــز بيــع احلامــل واســتثناء ,منــع بيعهــا
ه وقف عىل حاشية يف رسـالة ابـن ,جنينها  وأخربين بعض من لقيت من الثقات احلفاظ أ

  .أيب زيد بحط من يعتد به إمضاء بيعها عن عيل ابن زياد
 ;ا لــهًمــن وهــب ولــده جاريــة ولــدهتا أم ولــده بتزوجيــه إياهــا غالمــ: أشــهبَســامع ويف 

ه غــري واحــد عــىل جــاز للولــد وطؤهــا كتزوجيــه مــا ولدتــه امــرأة أبيــه مــن غــريه بعــده فحملــ
  . صحة اهلبة الوهم من مالك يف إغفال النظر يف

ْبن رشدوقال ا ـه قـالقزر عـن ابـن ُ  بـل ; لـيس بـوهم منـه: عـن أيب عمـر بـن القطـان أ
  .أعمل اهلبة يف الرقبة مراعاة للخالف يف جواز بيع أم الولد

 أم ولـد  فإن أعتقها املبتاع نقض البيع والعتق وعـادت,إن بيعت نقض بيعها: وفيها



אא 

 

413

413

ا ً وإن مل يعلــم للمبتــاع موضــع, فــإن ماتــت بيــد املبتــاع فمــصيبتها مــن البــائع ويــرد الــثمن,لــه
 ,فعــىل البــائع طلبــه حتــى يــرد عليــه الــثمن إن ماتــت أم الولــد أو بقيــت, مــات البــائع أو بقــي

  .اً كان أو معدماويتبع بالثمن يف ذمته ملي
ا أهنـا أم ً إن أولدها املشرتي عاملـ: إن مل يعلم حيث هو تصدق بالثمن قال:اللخمي

ُاملاجـشون فقـال ابـن ,اختلف إن غـره وكتمـه أهنـا أم ولـد. ولد غرم مع ردها قيمة الولد ِ: 
ِّمطرف وقال ,يلزم قيمة الولد  إذا نقض بيعها حتفظ منه : وظاهر املذهب, ال يشء عليه:َُ

ليهـــا وتعـــذر الـــتحفظ  وإن خيـــف ع,عليهـــا لـــئال يعـــود إىل بيعهـــا وال يمكـــن مـــن الـــسفر هبـــا
ـه ال يكـون بيعهـا طالقـ: كقـول مالـك فـيمن بـاع زوجتـه,أعتقت عليه  وتطلـق عليـه إن ,اً أ

  .خيف عودة لذلك
 أحــسن مــا ســمعت يف جنايــة أم الولــد أن يلــزم الــسيد األقــل مــن :قــال مالــك: وفيهــا

  .أرش جنايتها أو قيمتها أمة يوم احلكم
 عليـــه قيمتهـــا يـــوم جنـــت :غـــرية فقـــاال خـــالفني ابـــن القاســـم وامل: عـــن أشـــهبالبـــاجي

 , وإنـــام عليـــه قيمتهـــا يـــوم احلكـــم وتقـــوم بغـــري ماهلـــا, ومتـــادى املغـــرية,ورجـــع ابـــن القاســـم
 تقــــوم :ورواه ابـــن عبـــدوس عــــن ابـــن القاســـم وأشــــهب عـــن مالـــك والربقــــي عـــن أشـــهب

  . وقاله املغرية وعبد امللك,بامهلا
 يقــــوم معهــــا ولــــدها وإن ولدتــــه بعــــد  بامهلــــا وال: وقيــــل,تقــــوم بغــــري ماهلــــا أمــــة: وفيهــــا

  .اجلناية
 , ال يشء عـىل سـيدها وذلـك يف ذمتهـا:َعبد احلكـم قال ابن اجلهم عن ابن :اللخمي

 وإن شـاء سـلم مـا بقـي لـه فيهـا مـن اخلدمـة , إن شـاء سـيدها سـلم اجلنايـة:وقال ابن اجلهـم
إن وفـت رجعـت  فـ, وال يلحقه من جنايتها أكثر ممـا يملـك منهـا,فيستخدمها أو يؤاجرها

  . وهذا أبينهام, وإن مات عتقت واتبعت بام بقي يف ذمتها,لسيدها
 ; ثــم جنــت عــىل آخـــر أكثــر مــن قيمتهـــا,إن جنــت عــىل رجـــل أقــل مــن قيمتهـــا: وفيهــا

  .فعىل سيدها قيمتها يقتسامهنا بقدر جناية كل واحد منهام
ُشــيوخ وقــال بعــض :اللخمــي انــت بيــنهام  ك; إن كانــت قيمتهــا مثــل أقــل اجلنــايتني:ناُ
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ـــه لـــو انفـــرد أحـــدمها كانـــت لـــه فـــال مزيـــة لآلخـــر عليـــه بخـــالف املفلـــس;بالـــسوية  ألن ; أل
  . ويقل األجل ما سلمه له كل واحد,دينها عن معامالت يكثر ما بيده

 ,موضـحة إن جنـت عـىل رجلـني موضـحة :واللفـظ لـه َسحنونقال حممد و: الصقيل
 وكانــت قيمتهـا يومئــذ مثــل أرش ,م بـاآلخر ومل يعلــ,فقـام أحــدمها فـدفع لــه سـيدها قيمتهــا

 رجــع الــسيد ; ثــم قــام هــو والثــاين,ا موضــحةً ومل يقــم الثــاين حتــى جرحــت ثالثــ,املوضــحة
ـــه إنـــام كـــان لـــه يـــوم قـــام مخـــسة وعـــرشون;عـــىل األول بخمـــسة وعـــرشين  ثـــم ينظـــر إىل , أل

وهو فـارغ  ك للثالث جنى عليك نصفها املفت: قيل,اً فإن كانت ستني دينار,قيمتها اليوم
والنصف اآلخر وهو مرهتن بجنايـة الثـاين فنـصف موضـحتك يف النـصف الفـارغ فيفتكـه 

 ونـصف , ألن نصف جنايتك أقـل مـن نـصف قيمتهـا اآلن;السيد منك بخمسة وعرشين
 وللثــاين مجيــع ,الثــاين بينــك وبــني الثــاين عــىل مــا بقــي لــك ولــه والبــاقي لــك نــصف جنايتــك

 والبـن ,عىل الثلث والثلثني فلك ثالثـة عـرش ولـه عـرشونجنايته فيقتسامن نصف قيمتها 
 إذا قـــام الثـــاين والثالـــث : أن أبـــا زيـــد روى عـــن ابـــن القاســـم يف هـــذه املـــسألة:عنـــه َســـحنون

 أو ًاترجــــع الــــسيد نــــصف مــــا دفــــع لــــألول أو يــــدفع هلــــا ديــــن إن شــــاء ديــــة جــــرحهام كــــامال
كر , إال أن تكــون بيــنهام نــصفني,قيمتهــا  ديــة جــرحهام : وقولــه,نــصفني :قولــه َســحنون فــأ
 وذكـر ابـن عبـدوس عـن أشـهب , وأبو زيد ال يقول هبذه املـسألة, هذا خطأ: وقال,ًكامال

كره ,كرواية أيب زيد   .وذكر برشحها املتقدم وهو الصواب َسحنون فأ
  :وحكم سبيها تقدم يف اجلهاد وعتقها بموت سيدها من رأس ماله

  .ولدها من غريه واختيار الباجي يف ذلك ولو كان عليه دين وتقدم حكم :الباجي
  .أرش ما جنى عىل أم الولد لسيدها: وفيها

 ففــي كونــه لورثتــه أوهلــا , ولــو مــات ســيدها قبــل قبــضه األرش:الــصقيل وعــن حممــد
 ولكنــا استحــسنا مــا , القيــاس: وقــال األول, وثانيهــا روامهــا ابــن القاســم,أول قــويل مالــك

  . هو هلا:يدها قبل أن يأخذ أرشها فقال مالك وإن أعتقها س, واتبعناه,رجع إليه
  . هو للسيد: وقال أشهب, وهو استحسان:حممد
 ,إن جنــى ولــد أم الولــد مــن غــري ســيدها جنايــة أكثــر مــن قيمتــه خــري يف فدائــه: وفيهــا
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 وإن مـات سـيده قبـل , رجـع لـسيدهَّىفَفـإن و ,فيبقى عـىل حالـه أو يـسلم خدمتـه يف األرش
  . األرشأن يفي عتق واتبع ببقية

ُقلــــت  وتقــــدم حكــــم , أرش اجلنايــــة عليــــه لــــسيد أمــــه:والزمــــه هــــو قــــول ابــــن شــــاس :ُ
  .ا ورىض منهاًإنكاحها جرب
إن وطـئ أحـد الـرشيكني أمـة بيـنهام فلـم حتمـل خـري رشيكـه يف متاسـكه بحظـه : وفيها

ــه كــان ضــامنً;واتبــاع الــواطئ بنــصف قيمتهــا يــوم وطئهــا  وال ,ا هلــا لــو ماتــت بعــد وطئــه أل
  .  ويؤدب إن مل يعذر بجهل, الواطئ وال غرم عليهحد عىل

ُقلت   . العقد الصداق يف الصحاح والعقد مهر املرأة إذا وطئت عن شبهة:ُ
 يقــوم عليــه يــوم : ويف بــاب املتفاوضــني مــن الــرشكة, هــذا معــروف املــذهب:عيــاض

ــضاكة  ويف الــرش, إنـام جيــرب عــىل التقــويم:َّاملوازيــة ونحــوه يف ,اً ومل يــذكر خمــري,وطئهـا إن  :ًأ
 وأخـــذها مـــن أحـــب , فـــإن أبـــى أحـــدمها املقـــاواة عرضـــت للبيـــع,وطئهـــا أحـــدمها تقاوياهـــا

ْيب زمنَني وجعل ابن أ,إمساكها بام بلغت َ   . هذا حكم املتفاوضني دون غريمهاَ
الــــرشكة يعطــــي الــــرشيك مــــا نقــــصها إن نقــــصها   أهنــــا باقيــــة عــــىل:قــــول رابــــع: وفيهــــا

  .عن أشهب وهو نحو رواية الربقي ,الوطء
 لوال ذلـك مل يـشرتها كـان ,ا وعلم أن سيدها غرضه بكارهتاً إن كانت بكر:اللخمي

ه باخليار عىل هذا,له أن يغرمها نصف قيمتها   . وقد حيمل قوله أ
 , ويلحــق بــه الولــد,اإن محلــت مــا قومــت عــىل واطئهــا يــوم الــوطء إن كــان مليــ: وفيهــا

  .وهي له أم ولد وال متاسك لرشيكه
ــضا وقــال مالــك :اللخمــي  يــوم : وقيــل: وقــال,القيمــة يــوم محلــت وذكرمهــا حممــد :ًأ

  . وبه أخذ حممد, وإن شاء يوم احلمل, إن شاء يوم الوطء: وعن مالك,احلكم
 وإن كــان مــرتني وبيــنهام , إن مل يطأهــا إال مــرة واحــدة فالقيمــة يــوم الــوطء:اللخمــي

مـــل فعـــىل وجـــوب القيمـــة تكـــون  كـــام تقـــدم إذا مل حت,طهـــر كـــان اخلـــالف يف الـــوطء األول
ـه باخليـار خيـري هنـا يف القيمـة ألول يـوم,القيمة لليوم األول  أو القيمـة يـوم محلـت , وعىل أ

  .وقاله حممد
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ــه ال محــل هبــا فــال تقــويم لــه( :وعــىل قولــه  وإنــام لــه قيمــة العيــب إن كانــت ,إن تبــني أ
 ويتبـــع بالقيمـــة ,واطئ هـــي أم ولـــد للـــ: فقـــال مالـــك مـــرة,اً وإن كـــان الـــواطئ معـــرس,اًبكـــر
ــ ويف تقويمــه  , ثــم رجــع إىل ختــري الــرشيك يف متاســكه مــع اتباعــه بنــصف قيمــة الولــد,)ادينً

  . ويباع له نصفها فقط فيام لزمه,نصفها ونصف قيمة الولد
زيـــةوالبـــن القاســـم يف   , اتبعـــه بنـــصف قيمـــة الولـــد; إن متاســـك بحظـــه ومل يقـــوم:َّاملوا

  .ونصف قيمة ما نقصها الوالدة
ه خيري يف التامسك وال يشء لـه مـن نـصف قيمـة الولـد:روى األخوانو  ويف التقـويم , أ
ً فلم يوجب عىل الواطئ يف الولد شـيئا قـوم , وإن أحب بيع له نصفها, ويتبعه يف الذمة,عليه

ـه إن قـوم اتبعـه بالقيمـة يف الذمـة, ومل حيكـم لـه : آخـرًقـوال َسحنونوحكى  عليه أو أمسك,  أ
ـه ; وإن كـان أكثـر مـن النـصف, يباع عليه ما يويف الـدين: وقال أشهب,ليهأن يبيع ذلك ع  أل

  . وإن للواطئ بيع الباقي إن أحب,يقول ال يكون يل بعض أم ولد
 أو أحــدمها عبــد أوذمــي واآلخــر ,إن كانــت أمــة بــني رجلــني حــرين أو عبــدين: وفيهــا

                 فمــــن ألحقتــــه بــــه  دعــــي لــــه القافــــة ; فوطئاهــــا فيظهــــر واحــــد فأتــــت بولــــد فادعيــــاه,مــــسلم
  .نسب إليه

  . أتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم وطء الثاين: يريد:الصقيل
 فيـــوايل , تـــرك الولـــد إىل بلوغـــه, إن مل توجـــد القافـــة بعـــد االجتهـــاد يف طلبهـــا:الـــصقيل

  وقالـه بعـض علامئنـا, أو لـيس هـو لواحـد مـنهام, اشـرتكا فيـه: كام لو قالـت القافـة,من شاء
  .ا حتى توجد القافةً يبقى موقوف:وهو أوىل من قول من قال

 ثـــم آخـــرون كـــذا , دعـــي لـــه آخـــرون; لـــيس لواحـــد مـــنهام: إن قالـــت القافـــة:َســـحنون
  . ألن أن القافة إنام دعيت لتلحق ال لتنفى;اًأبد

  .فإن أرشكومها فيه وايل إذا كربأهيام شاء: وفيها
 اتبـــع يف ذلـــك مـــا : وقـــال,ذكر قوهلـــا فـــ: اختلـــف يف ذلـــك عـــىل أربعـــة أقـــوال:اللخمــي
 وال يــــوايل مــــن ,ا لــــهً يلحــــق بأصــــحهم شــــبه: وقــــال األخــــوان وابــــن نــــافع,روي عــــن عمــــر

ـــه كـــان محـــال; إن عـــرف األول حلـــق بـــه: وقـــال ابـــن مـــسلمة,أحـــب  لـــه قبـــل أن يـــصيبها ً أل
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ـه الغالـب ;ا فـيام يـرى مـن الـرأس والـصدرً وإن جهل األول حلق بأكثرمهـا شـبه,اآلخر  أل
ــ:اً رابعــًقــوال َســحنونحكــى و ــه يبقــى ابنً  فــإن مــات ; وهــو أحــسن,ا هلــام ال يــوايل أحــدمها أ

 هــو : فــإن قالــت, وإن مل تعرفــه, كانــا كــاحليني; فــإن عرفــت امليــت,أحــدمها قبــل نظــر القافــة
َأصــبغ فقــال ; ال يشء هلــذا احلــي فيــه: وإن قالــت, حلــق بــه;ابــن للحــي ْ  وإن , حلــق بامليــت:َ

ـــ ;ماتـــا قبـــل النظـــر ُاملاجـــشون وخالفـــه ابـــن ,ا هلـــامكـــان ابنً  ال : إن قالـــت:يف الـــوجهني فقـــال ِ
 وقــال ابــن , وكــذا إن ماتــا قبــل النظــر فيــه بقــي ال أب لــه,يشء هلــذا احلــي فيــه بقــي ال أب لــه

 ويـرث , كان له منه نصف أبيه; للحي فيه رشك: إن مات أحدمها فقالت القافة:َسحنون
ثـــه  واختلـــف يف عتـــق اجلاريـــة ,ًشـــيئا مـــن امليـــت قبـــل  وال يـــرث,منـــه إذا مـــات نـــصف مريا

َأصـــبغفعجـــل  ْ ُاملاجـــشون ووافقـــه ابـــن ,عتقهـــا بمـــوت األول َ  وقـــول ,ملـــوت البـــاقي مـــنهام ِ
َأصـــبغ ْ ُاملاجـــشون وقـــول ابـــن ,يف مـــوت أحـــدمها أحـــسن َ ـــه مـــرياث ;يف مـــوهتام أحـــسن ِ  أل

روف فيكــــون لــــه  إال أن يكــــون هلــــام وارث معــــ,بالــــشك إلمكــــان أن يكونــــا مل يــــشرتكا فيــــه
  . والباقي لبيت املال,نصف مرياث لكل واحد

 أو أرشكتهـــا , فـــإن ألحقـــتهام بأحـــد الـــسيدين, وإن ولـــدت تـــوأمني دعـــي هلـــام القافـــة:قـــال
ُاملاجـشون فقـال ابـن ; وهـذا ابـن هلـذا, وإن قالـت هـذا ابـن هلـذا, كـان األمـر عـىل قوهلـا;فيهام  ال :ِ

 ;اً فـــإن كـــان أوهلـــام وطـــئ مـــورس, يقبـــل قوهلـــا:حنونَســـ وقـــال , وال يلحقـــا بأحـــدمها,يقبـــل قوهلـــا
 وإن كـــان , ولـــه عـــىل الثـــاين قيمـــة مجيـــع الولـــد,كانـــت أم ولـــد لـــه عليـــه نـــصف قيمتهـــا يـــوم محلـــت

 ال يشء لــــه عليــــه : وقيــــل, ولــــه عــــىل الثــــاين مثــــل ذلــــك, كــــان عليــــه نــــصف قيمــــة الولــــد;اًمعــــرس
 وال يـــصح أن تـــسقط القيمـــة يف ,ام ألن وطأهـــا حـــرام علـــيه:ا; يريـــدًوأعتقـــت األمـــة علـــيهام معـــ

 ; يرجـع أحـسن: وقولـه,نصف الولد عىل الثاين إال أن يقول إهنا عتيقـة بـنفس احلمـل مـن الثـاين
  . فال تكون حرة إال بحكم,ألن عتق الولد إذا حرم وطؤها خمتلف فيه
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  ]كتاب الوصية[
ده, يلـزم بموتـه  يف ثلـث عاقـا عقد يوجب حق:يف عرف الفقهاء ال الفراضَّوصية ال

  .)1(أو نيابة عنه بعده
                                     

عنــد َّوصــية  وال,وهلا فيهــا اللغــة معلــوم مــدل:يف عــرف الفقهــاءَّوصــية  الطَّالــشيخ قــول : َّالرصــاع قــال )1(
 ألهنــا عنــدهم خاصــة بــام يوجــب احلــق يف ;عنــد الفــراضَّوصــية  وأعــم مــن ال,الفقهــاء أخــص مــن اللغــة

َّالـــشيخ  فلـــذلك عرفهـــا , ومـــن الينابـــة عـــن املـــويص بعـــد املـــوت, وعنـــد الفقهـــاء أعـــم مـــن ذلـــك,الثلـــث
  .باألمر األعم

 رســـمها بحـــسب عـــرف الفقهـــاء مـــا ذكـــره بعـــض  هنـــا أشـــبه مـــا يقـــال يف:ابـــن عبـــد الـــسالمَّالـــشيخ قـــال 
ـه ال خيلـو مـن مناقـشة ال ختفـى , أهنا متليك مـضاف إىل مـا بعـد املـوت بطريـق الـرشع:احلنفية  قـال عـىل أ
ـه بحـث يف مثـل −ريض اهللا عنه ونفع به−َّالشيخ  و,عليك  مل يذكر كـالم ابـن عبـد الـسالم يف هـذا مـع أ

ه قابل للبحث,هذا احلد يف مواضع   . مع أ
ـه يـورد عليـه مـن املناقـشة:أما قوله ـه ارتـضاه إال أ  واملناقـشة ال ختـل , أشبه ما يقال يف رسـمها فظـاهر أ
  . ويظهر لك ما فيه بعد بيانه,برسمه
 بـل ; وذلك شامل جلميع املتملكات, والتمليك إعطاء ملنافع أو ذوات, متليك مصدر من ملك:قوله

  .وكذلك املعاوضات فإن فيها متليك
  . أخرج به التمليك الواقع يف احلياة, مضاف إىل ما بعد املوت:قوله
 ألن ذلـــك التمليـــك مـــضاف بعـــد ; أخـــرج بـــه إن مـــات زيـــد ملكتـــك هـــذه الـــدار, بطريـــق الـــرشع:قولـــه

ت ترى هذا الرسم,املوت ال بطريق الرشع   .اً فإن فيه أبحاث, فأ
ــه مل يملكــه ; عــن امليــت يف التــرصف وال تــدخل يف ذلــك الينابــة , فإنــه قــال يف عــرف الفقهــاءًأمــا أوال أل

  . وعند الفقهاء هي أعم, وإنام فيه اإلذن يف الترصف,ا وال منفعةًذات
ـــه ,ا بعـــد املـــوتًمتليكـــَّوصـــية وأمـــا ثانيـــا فإنـــه صـــري ال  والتمليـــك يـــستدعي لـــزوم مـــا ملـــك للغـــري غايتـــه أ
 , وذلـك هـو خاصـتها, باملوتإنام تلزمَّوصية  بل ال;ذلكَّوصية  وليس معنى ال,استلزمه برشط املوت
ه متليك مـن الـسيد لعبـده بعـد موتـه لنفـسه ; ومنها أن ذلك يصدق عىل التدبري,وهو اللزوم باملوت  أل

 :َّالــشيخ ولعــل , فحــده غــري مطــرد ويــرد عليــه إذا حكــم القــايض بــإرث بعــد مــوت رجــل,بطريــق الــرشع
  .رأى هذا من املناقشات يف هذا الرسم

 ,كـــام تقـــدم يف غـــريهَّوصـــية فالعقـــد هنـــا جـــنس لل) عقـــد (−اهللا عنـــه ونفـــع بـــهريض −وأمـــا قـــول اإلمـــام 
  .ويدخل حتته عقود كثرية

= 
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  . فانظرها فيه,ومقدمته الرضورية ذكرناها يف اختصار احلوفية

  ]باب يف املوصي[
املحجـــور عليـــه والـــسفيه َّوصـــية  وجتـــوز , املالـــك اإلعطـــاء التـــام ملكـــه فيهـــا:املــويص

  . ال حال خبله,واملصاب حال إفاقته
 ,ممـــا يقارهبـــا إذا أصـــاب وجـــه الوصـــيةابـــن عـــرش ســـنني أو أقـــل َّوصـــية جتـــوز : وفيهـــا

 =                                     
  .ا يف رأس ماله مما عقده عىل نفسه يف صحتهًأخرج ما يوجب حق) ا يف ثلث عاقدهًيوجب حق: (قوله
 أو مـن ,ا زوج إذا وهبت أو التزمت ثلث ماهلام وهل,هو صفة لعقد أخرج به املرأة) يلزم بموته: (قوله

  .ال تلزم إال باملوتَّوصية  وال, فإنه يلزم من غري موت;التزم ثلث ماله لشخص
 فيــدخل , أو يوجـب نيابــة عـن عاقـده بعـد موتـه;ا معنـاهًنيابـة عطــف عـىل حقـ) أو نيابـة عنـه بعـده: (قولـه

  .اإليصاء بالينابة عن امليت
ضا : )فإن قلت( ًالشيخ أ   .أتى بأو يف هذا الرسمَّ
  .اًتقدم هذا اجلواب عنه مرار: )قلت(
  . فإن ذلك الزم له من غري موت;إذا أوىص والتزم عدم الرجوع: )فإن قلت(
  . واحلد لألعم من حمل اخلالف أو االتفاق,فيه خالف: )قلت(
 فإنـــه يلـــزم ذلـــك وهـــو ,ا للوصـــيةً كـــان جتديـــد;إذا التـــزم عـــدم الرجـــوع وزاد مهـــام رجعـــت: )فـــإن قلـــت(

  .خارج عن اخلالف
 واحلــد املــذكور , ولكــن اخلــالف موجــود ذكــره ابــن اخلطيــب وغــريه,كــذا قــال بعــض املــشايخ: )قلــت(

  .أعم من املنفعة أو الذات أو العتق
  .? فهل يدخل يف ذلك,ا بعدهًا يكون وصيًإذا أوىص الويص بأن فالن: )فإن قلت(
  . والويص يصح له أن يوىص بعد موته,يدخل ذلك يف رسمه: )قلت(
 هــل , ثــم أوىص أحــدمها عنــد موتــه بجعــل مــا بيــده ألجنبــي,إذا كــان عــىل طفــل وصــبيان: )فــإن قلــت(

  .?يصح ذلك
ُشيوخ قــال بعــض الــ,أجــازه أشــهب وحييــى بــن ســعيد: )قلــت( ــه ال يــستقل ; وهــو خــالف املــذهب:ُ  أل

  .بذلك يف النظر أحد الوصيني
ت حر بعد مويت: )فإن قلت(   .? فهل يرد عىل حده,إذا قال أ
 ً وإن كـان حمـتمال, وهـو قـول ابـن القاسـم, فيـدخل يف الوصـية,كان ذلك مـن بـاب الوصـيةإذا : )قلت(

ضاللتدبري فال يرد    . واهللا سبحانه أعلم وبه التوفيق,ألن التدبري الزم بالقول ;ًأ
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  .وذلك أن ال يكون فيه اختالط
َّدونــة ويف امل:البــاجي اليــافع وهــو ابـــن َّوصــية  جتــوز : روى ابــن القاســم:قــال عيــسى َ

  .عرش سنني أو اثني عرشة سنة
َأصبغحممد عن  ْ مـن يعقـل مـا يـويص, ابـن سـبع سـنني َّوصية  أجاز مالك وأصحابه :َ
َأصب أو شبهه, وقال ْ   .الصغري إذا عقل ما يفعلَّوصية  جتوز :غَ

َأصبغاللخمي عن  ْ   . جتوز وصيته إذا عقل الصالة:َ
والـــــــصبيان خيتلـــــــف إدراكهـــــــم  إذا أثغـــــــر وأدب عـــــــىل الـــــــصالة, :َّالعتبيـــــــةوملالـــــــك يف 

فمن علم متيزه جازت وصيته إذا أوىص فيام هـو قربـة هللا تعـاىل, أو صـلة رحـم , ومتييزهم
  .ا يف منهى عنه ردتوإن جعلها ملن يستعني هب

 , فــــــــذلك لوصــــــــيه;إنفــــــــاذ وصــــــــيته بــــــــذلك إىل غــــــــري املــــــــويصإن جعــــــــل : وألشــــــــهب
 ; مــن أوىص لبكــر بامئــة دينــار وال ويل هلــا فــدفعها الورثــة بغــري أمــر اإلمــام إليهــا:وألشــهب
وأرى إن كـــان هلـــا ويص دفـــع ذلـــك إليـــه, إال أن يعلـــم أن قـــصد املـــويص دفعـــه . فقـــد برئـــوا

  .إليها لتتسع فيه
 إال أن يــويص بــه فيجــوز , مل يلزمــه ذلــك;أرى إن كــان املــوىل عليــه ثــم مــات: لبــاجيا

  .يف ثلثه رواه حممد عن أشهب عن مالك
 وإن أوىص بـــه , مل جيـــز عـــىل وارثـــه; إن ســـمى ذلـــك يقـــىض مـــن رأس مالـــه:ابـــن كنانـــة

  .بدئ عىل الوصاياَّوصية عىل وجه ال
 نفــذ ;بيــع املــوىل عليــه حتــى مــات إن مل يــرد :ابــن زرقــون البــن القاســم يف الواضــحة

 والكــافر تنفــذ وصـــيته إال :وقــول ابــن شـــاس.  فعليــه يلزمــه الـــدين بعــد موتــه فتأملـــه,بيعــه
 ألهنــا عطيــة مــن ملــك تــام ملكــه, ويف نكاحهــا ;بــنجس أو بخمــر أو خنزيــر ملــسلم واضــح

  . بطلت وصاياه قبل الردة وبعدها;إذا قتل املرتد عىل ردته: الثالث
  .ويص عن وصيته إمجاعا فيها مع غريها يف صحة أو مرضوجيوز رجوع امل

ُقلت   . فلو التزم فيها عدم الرجوع يف لزومها اختالف بني متأخري فقهاء تونس:ُ
مــه عــدم الرجــوع: أبــو عــيل بــن علــوان َّالــشيخوقــال بعــضهم وهــو   ,يف لزومهــا بالتزا
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  .إن كانت بعتق ومل يعزها: ثالثها
ُقلت ت طالق تطليقة ينوي هبا ال رجعـة يل : إن قال:نها ويف التخيري والتمليك م:ُ  أ

 فعليـه ال يلزمـه : ال رجعة يل عليك ونيته باطل, فيها: وقوله, من له الرجعة: فيها,عليك
  .التزام عدم الرجوع يف الوصية, وتقدم يف أول املدبر للتونيس ما يفهم منه اللزوم

  .بالفعلبالقول أو َّوصية ال خالف يف الرجوع عن ال: الباجي
 اتفقـــوا فـــيمن أوىص لرجـــل بعبـــد ثـــم باعـــه أو وهبـــه أو أعتقـــه أن ذلـــك :ابـــن حـــارث

  .رجوع
 وال تـــــنقض , فلـــــه وطؤهـــــا; مـــــن أوىص بجاريـــــة:البـــــن كنانـــــة يف املجموعـــــة َّالـــــشيخ

  . إال أن حتمل من سيدها,وصيته
ُقلــــت َأصــــبغَســــامع ومقتــــىض  :ُ ْ  مــــن وطــــئ جاريــــة وأوىص هبــــا لرجــــل لــــيس وطــــؤه :َ

  . فجنايتها لسيدها:قلت .ًن وقفت حتى مات خوف كوهنا حامالا, فإًرجوع
ْبن رشدا ولو تيقن أهنا غري حامل فاجلناية للموىص له, وهو معنى ما يف وصاياها  :ُ

 هــي حممولــة عــىل عــدم :الثــاين, ومحلهــا ابــن القاســم عــىل احلمــل عــىل أصــله يف ذلــك, وقيــل
رتاها وظهـــر عـــىل عيـــب هبـــا فـــيمن وطـــئ أمـــة اشـــ:  وهـــي روايـــة أشـــهب,احلمــل حتـــى يعلـــم
  .من بائعها أن حتيض ضامهنا فردها فامت قبل

  . قيمتها للموىص له:وللصقيل عن ابن عبدوس
  . والكتابة رجوع:قال ابن شاس

ُقلت يف نـوادره, إنـام نـص عليـه  َّالـشيخ ومل يـذكره , مل أجـده ألحـد مـن أهـل املـذهب:ُ
فقــــه ابــــة إمــــا بيــــع وإمــــا عتــــق وكالمهــــا  ألن الكت;الغــــزايل يف الــــوجيز وأصــــول املــــذهب توا

  . فإن عجز فليست برجوع,ويف البيع الفاسد فوت هذا إن مل يعجز. رجوع
َأصــبغ , مــن أوىص بعبــد ثــم رهنــه أو آجــره:البــن عبــدوس عــن ابــن القاســم َّالــشيخ ْ َ :
  . وقاله مالك,فليس برجوع
َأصبغوسمع  ْ ْبن وهبا َ لـيس  ; ثـم لتهـا بـسمن أو عـسل, مـن أوىص بمـزود جديـدة:َ

َأصـبغ , فليس برجـوع; كام لو أوىص لرجل بعبد ثم علمه الكتابة,برجوع ْ  لـيس برجـوع :َ
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  .ا بقدر لتها, كالثوب يصبغه والبقعة يبنيهاًويكون رشيك
  . وتزويج األمة والعبد والوطء مع العزل ليس برجوع:قال ابن شاس

ُقلــــــت يف  يخَّالــــــش مل أجــــــد مــــــسألة التــــــزويج يف نــــــصوص مــــــسائل مــــــذهبنا, مل يــــــذكره :ُ
ـه نقـص يف ; ولكن أصول املذهب تقتضيه, وإنام نص عليه الغزايل يف الوجيز,النوادر  أل

  .املوىص به, كالدار هيدمها, ورشطه يف الوطء العزل خالف ما تقدم من اإلطالق
َأصـبغَسامع والبن كنانة و ْ ْبـن رشـد قـال ا:َ أشـهب َسـامع  يف رسـم األقـضية الثـاين مـن ُ

ثيـايب, أو رقيقـي, أو غنمـي, :  أن من عم يف وصيته فقـال: ما موضعوغريَسامع يف غري ما 
 أن وصــــيته تنفــــذ فــــيام ملــــك يــــوم ;ني, فاســــتبدل هبــــم أو اســــتفاد غــــريهملفــــالن أو للمــــساك

موتـــه, ولـــو كـــانوا غـــري الـــذي يف ملكـــه يـــوم أوىص ولـــو عيـــنهم, أو واحـــد مـــنهم اختـــصت 
 هــذا : فلــو قــال,اًاإلشــارة إليــه اتفاقــهبــم, فالعبــد والعــروض واحليــوان, إن تعــني بَّوصــية ال

 عبــــدي لفــــالن وال عبــــد لــــه غــــريه, أو :لغــــريه, ولــــو قــــالَّوصــــية العبــــد أو الــــزرع مل تنتقــــل ال
ه, خيرج قصد ال عـىل ذلـك, عـىل قـولني مـن اخـتالفهم فـيمن َّوصـية درعي وال درع له سوا

ل حينـث  هـ,حلف ال يستخدم عبد فالن فاستخدمه بعد خروجه من ملكه بعتـق أو غـريه
  أم ال?

 فهـو ; من أوىص ألخيه بسيفه أو درعه, فهلـك ثـم أخلفـه:ويف النوادر روى أشهب
  . ولو أوىص له بعبد فامت العبد فأخلفه بعبد بخالف ذلك:قال. للموىص له

ْبن رشدا   : فيتحصل يف ذلك ثالثة أقوال:ُ
  .يتعني بذلك العبد والدرع: أحدها
  .ال يتعني بذلك واحد منهام :الثاين

  .يتعني العبد ال الدرع والسيف وشبهه :لثالثا
  .واختلف هل يتعني العبد بالتسمية والصفة

 واشـرتى غـريه , عبـدي النـويب أو الـصقيل فباعـه:مـن قـال:  ابن القاسمفسمع عيسى
  .ختتص باألولَّوصية  أن ال;ا أو صقليانوبي

ا ًشـرتى عبـد ثـم باعـه وا, عبدي ميمـون حـر: ولو قال: قال,ال ختتص: وقال أشهب
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  .ا وجب عتقهًا سامه ميمونًأسود
ُقلـــت  ألن األعـــالم خمتـــصة بخـــالف ;عليـــهَّوصـــية  األظهـــر يف قولـــه ميمـــون, قـــرص ال:ُ
  .الصفات

  .قوالنَّوصية  فلو باع العبد املوىص به ثم اشرتاه ففي رجوع ال:قال ابن احلاجب
ُقلــت  والنــوادر القــول ال أعــرف مــن نقــل القــول الثــاين, وإنــام نقــل البــاجي والــصقيل :ُ
  .األول فقط
إن أوىص بـــــزرع فحـــــصده أو بثمـــــر فجـــــذه أو : البـــــن القاســـــم يف املجموعـــــة َّالـــــشيخ
  . فليس برجوع, إال أن يدرس الزرع ويكتاله, ويدخل بيته فهذا رجوع;بصوف بجزه
 بالدرس والتصفية انتقل اسمه عـن الـزرع إىل اسـم القمـح والـشعري, فكـان :الباجي

  . اكتاله:خله بيته تأكيد وكذا قوله أد:ا, وقولهًرجوع
ْبـن رشـدومن أوىص بثوب فصبغه أو غـسله فقـال ا ا للورثـة ً يكـون فيـه رشيكـ: قيـل:ُ

  .بقيمة الصبغ من قيمة الثوب
ُقلت ه غري واحد أل:ُ َصبغَ عزا ْ.  

ْبن رشدا   .اً يكون له الثوب مصبوغ: وقال ابن القاسم وأشهب:ُ
ــــــه مل يتغــــــري االســــــم ;ا فجصــــــصهاً وكــــــذا لــــــو غــــــسله أو كانــــــت دار:قــــــال أشــــــهب                   أل

  .عن حاله
ولو جصص الـدار, وصـبغ الثـوب, ولـت الـسمن, فللمـوىص لـه : قال ابن احلاجب

َأصبغبزيادته, وقال  ْ   . الورثة رشكاء بام زاد:َ
ُقلــــت َأصــــبغأن قـــــول :  ظــــاهره:ُ ْ يف الــــصور املـــــذكورة مــــن التجــــصيص وغـــــريه, وال  َ

ه جعل رشكة الورثـة بـام زاد: وظاهرهأعرف من ذكره عنه فيه,  وهـو خـالف مـا تقـدم, , أ
َأصــبغونــص . ومــا نقلــه الــصقيل والبــاجي والنــوادر ْ ْبــن رشــد, والَّالعتبيــةيف  َ  يف أول رســم ُ

 متـــى مـــا مـــت, أو إن :إن أوىص يف صـــحة دون ســـفر, فـــسواء قـــال: ابـــن القاســـمَســـامع مـــن 
                  ; عنـــد غـــريه أقـــره عنـــده أو وضـــعه ذلـــك بغـــري كتـــاب, أو بكتـــاب,: قـــال,مـــت, أو إذا مـــت

 إال أن يــــسرتجع الكتــــاب بعــــد أن وضــــعه عنــــد غــــريه فتبطــــل ,ينفــــذ متــــى مــــات بكــــل حــــال
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  .بذلك وصيته
 مــن مــريض :وقــال,  إن مــت ومل يــزد:وكــذا إن أوىص يف مرضــه أو عنــد ســفره, وقــال

 أشـــهد  فـــإن,ال ومل يـــذكر املـــوت بحـــ, خيـــرج عنـــي كـــذا وكـــذا:هـــذا أو ســـفري هـــذا, وقـــال
, وت مــن ذلــك املــرض أو يف ذلــك الــسفرإال أن يمــَّوصــية  مل تنفــذ ال;يف غــري كتــاب بــذلك

 نفــذت عــىل كــل حــال متــى مــات, وإن مــات مــن ;ا وضــعه عنــد غــريهًوإن كتــب بــذلك كتابــ
 فقــال مالــك ;غــري ذلــك املــرض أو مــن غــري ذلــك الــسفر, وإن مل يــضع الكتــاب عنــد غــريه

 ال تنفـذ إال أن يمـوت يف ذلـك املـرض أو :تـى مـات, وقـال مـرة تنفـذ عـىل كـل حـال م:مرة
 بنــاء عــىل أن إبقــاءه الكتــاب بيــده بعــد برئــه وقدومــه مــن ســفره, :فــاألول, يف ذلــك الــسفر

هذا إن رشط فيها إن مات مـن مرضـه : قال ابن أيب زيد. دليل عىل إلغائه التقييد بأحدمها
  .َّاملوازيةأو سفره, أو نحوه البن القاسم يف 

وإن مل يـشرتط فيهـا ذلـك , إن قبضها ممـن جعلهـا عـىل يـده بطلـت :وقال ابن سلمون
فذت;مبهمة ولو تركها بيد من دفعها إليه, حتى مات وهي   . أ

ولـو َّوصـية كتبـت  :مـن قـال:  وترجح فيهـا أبـو عمـران, وفيهـا:وذكرها عياض فقال
 نفـــــسه أو  وأقرهـــــا عنـــــد, متـــــى حـــــدث يب حـــــدث:يف مرضـــــه أو عنـــــد ســـــفره, وكتـــــب فيهـــــا

 فهـــي جـــائزة, مـــات قبـــل ذلـــك أو بعـــده, إذا شـــهدت عليهـــا بينـــة, وإنـــام اختلـــف ;أخرجهـــا
  .الناس يف السفر واملرض

إن شـهد يف املقيـدة ومل خيرجهـا مـن يـده حتـى مـات مـن غـري مرضـه ذلـك أو : عيـاض
 :قـــــوالن: البـــــن القاســـــم فيهـــــا َّالعتبيـــــةففـــــي املجمـــــوع ملالـــــك, ويف . يف غـــــري ســـــفره ذلـــــك

َّدونـةيبقيها عنده والقوالن يف امل و, وإبطاهلا حتى جيعلها بيد غريه,إنفاذها  عـىل : والثـاين,َ
 هذا العام, خيرج عنـي  إن مت يف, يف صحته دون سفره:اعتبار ظاهر لفظه, وكذا لو قال

  . هو كقوله إن مت من مريض هذا أو سفري هذا,كذا أو كذا
 ه فـــامت مـــن مـــرض آخـــر أويقـــول إن قيـــدها بمـــرض بعينـــه, أو ســـفر بعينـــ: وأشـــهب

  .جازت; سفر آخر
  . فهو بعيد مل جتز;وإن مات يف غري مرض وال سفر
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ُقلــت  رواه أشــهب وابــن القاســم وعــيل : ثالثــا يف املــسألة, وقــالًعيــاض قــوال  وذكــر:ُ
 واالستحـــسان غـــري القيـــاس, أن تنفـــذ وإن مـــات يف غـــري :قـــال .وابـــن نـــافع وقالـــه أشـــهب

  .مرض أو سفر
 ثـم قبـضها ,يته عند سفره, أو مرضه ووضعها عـىل يـدي رجـلمن كتب وص: وفيها

 فــشهدت عليـــه بينــة أهنـــا هـــي منــه بعـــد برئــه مـــن مرضــه, وقدومـــه وأقرهــا بيـــده حتــى مـــات
  . وإنام تنفذ إن مل يقبضها منه حتى مات, بطلت ومل تنفذ;الوصية

مـــن هلــك, ووجـــد يف بيتــه وصـــيته, وشــهد رجـــالن أهنــا كتابتـــه : وســمع ابـــن القاســم
  . ال جتوز وصيته, وعسى أن يكون غري عازم;بيده

ْبـــن رشـــدا إنـــام يتميـــز عزمـــه باإلشـــهاد, أو وضـــعها عـــىل يـــدي غـــريه, وكـــذا الطـــالق : ُ
  .والصدقة

زيــةالــصقيل يف   مل تنفــذ ;, بوصــيته فقرأهــا علــيهم إىل آخرهــاإن أتــى إىل الــشهود: َّاملوا
د يف نــــوادره ومل يــــذكر فيهــــا حممــــ أبــــو َّالــــشيخوذكرهــــا , إال أن يقــــول اشــــهدوا عــــيل بــــام فيهــــا

  . اًخالف
ا ً لـو أوىص بغـزل فحاكـه ثوبـ:البـن القاسـم َّاملوازيـة ونحـوه يف ,يف املجموعة َّالشيخ

ا, أو ً وبفـــضة فـــصاغها خامتـــ: وقالـــه أشـــهب, وزاد, فهـــو رجـــوع;اًأو بـــرداء فقطعـــه قميـــص
ـــه ال يقـــع عليـــه االســـم الـــذي أوىص بـــه;  فهـــو كلـــه رجـــوع;بـــشاة فـــذبحها  وكـــذا : قـــال.أل

  .ثم حشا به أو غزله بقطن
ثابتــــة َّوصــــية  مــــن أوىص بــــدار فهــــدمها, أو بعرصــــة فبناهــــا, فال:َســــحنونويف نــــوازل 

  .والورثة رشكاء مع املوىص له بالبناء
 وإن , اسـمها نظـري دار أخرجـت مـن الوصـية إن خرجت العرصـة مـن:َسحنونقال 

  .لبنيانا صارت عرصة فقد خرجت من اًخرجت الدار من أن تكون دار
ْبن رشدا  والورثـة رشكـاء مـع ,هبا ثابتـةَّوصية  أن ال:يف العرصة يبنيها َسحنون قول :ُ

 ففــي البقعــة يبنيهــا, والــدار هيــدمها يف بطــالن :أيب زيــدَســامع  لــه, خــالف قولــه يف املــوىص
  . بالبناء واهلدم:بذلك قوالنَّوصية ال
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افـــذة للمـــوىص لـــه, أو يكـــون وعـــىل عـــدم بطالهنـــا يف بنـــاء العرصـــة يف كوهنـــا ببنائهـــا ن
 وعـــىل عـــدم بطـــالن الـــدار هبـــدمها يف كـــون نقـــضها للمـــوىص لـــه ,رشكـــاء للورثـــة بالعرصـــة

  . ابن القاسم يف املجموعة وغريهقوال
ُقلت ه ابن زرقون ألشهب:ُ   . عزا

ْبـن رشــدا : ثالثهــا, بــهَّوصــية  ويف الثــوب يــويص بــه ثــم يقطعـه, ثــم خييطــه يف بطــالن ال:ُ
  . ويصح إن قال ثويب,لحفتي شقتي أو م:إن قال

ُقلـــت ه البـــاجي البـــن القاســـم :ُ ْبـــن رشـــد ا.عـــزا  وعـــىل الثـــاين خيتلـــف هـــل يكـــون لـــه :ُ
  .اًا أو يكون مع الورثة رشيكًالثوب خميط

ه البــاجي ألشــهب, قــال: قلــت ثالــث  رجــوع مـــن  وهــذا:أقــول العرصــة والــدار عـــزا
  .أشهب يف تعلقه باألسامء

 مــن دار, أو ثــوب, أو عبــد, ثــم أوىص بــذلك  مــن أوىص بــيشء معــني لرجــل,:وفيهــا
  . فهو بينهام;لرجل آخر
  . فذلك رجوع;لعمروَّوصية  العبد الذي أوصيت به لزيد هو :إن قال: وفيها

  . إن مل يقبله الثاين فال يشء لألول:َّاملوازيةعن  َّالشيخزاد 
 ,إن أوىص بعتــــــق عبــــــد نفــــــسه, ثــــــم أوىص بــــــه لرجــــــل ثــــــم أوىص بــــــه للعتــــــق: وفيهــــــا

  .خرية تنقض األوىل إذ ال يشرتك يف العتقفاأل
إن أوىص بــه لرجــل :  وقالــه أشــهب يف الوصــايا الثالــث, وقــال يف الثــاين:َّالــشيخزاد 

  .بعد أن أوىص بعتقه فالعتق أوىل
 : مــن أوىص بعبــده لفــالن, ثــم أوىص أن يبــاع وقــال:عــن أشــهبَّواز الــصقيل ابــن املــ

ــ ــبيعــوه مــن فــالن وســمى ثمنً .  فــإن مل يقبلــه عــاد مــرياث,ا, مل حيــط عنــه يشءا أو مل يــسم ثمنً
 فـإن , ويعطى ذلك لفـالن, عبدي لفالن وبيعوه من فالن, فليبع منه بثلثي ثمنه:ولو قال

ئـــه والثلـــث الـــذي أوىص لـــه بـــه للورثـــة دون املـــوىص لـــه بـــه  ,تـــرك مـــوىص لـــه بابتياعـــه رشا
  .وللموىص له بالعبد ثلثا ثمنه

أخرى أن يباع من فالن غريه, وال َّوصية ن, ويف  من أوىص بعبده لفال:ابن القاسم
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   وللمـــــوىص لـــــه , للمـــــوىص لـــــه بالعبـــــد ثالثـــــة أرباعـــــه,اً أرباعـــــ فثلثـــــه بيـــــنهام;مـــــال لـــــه غـــــريه
  .بالبيع ربعه

  . وقاله أشهب:قال ابن عبدوس
ُقلت لفـالن, ثـم أوىص َّوصية  أن ذلك رجوع عن ال:ً هذا خالف قول أشهب أوال:ُ
  .بيعه فتأمله
 وأوىص بعــد ذلــك أن ,مــن أوىص أن تبــاع داره مــن فــالن بامئــة: َســحنونل وقــا: قــال

 , فـــإن محلهـــا الثلـــث بيـــع نـــصفها مـــن هـــذا بخمـــسني,تبـــاع تلـــك الـــدار مـــن آخـــر بخمـــسني
ونـــصفها مـــن هـــذا بخمـــسة وعـــرشين, وإن مل حيملهـــا الثلـــث خـــري الورثـــة, إمـــا أجـــازوا أو 

  .نيبرؤوا هلم من ثلث امليت يف الدار فيكون بينهام نصف
ا مـن طعـام, ًا أو عـددً أووزنـًمن أوىص لرجل بيشء من صـنف ذكـر منـه كـيال: وفيها

أو عــرض, أو عــني أو غــريه وبعــدد بغــري عينــه مــن رقيــق, أو غــنم, ثــم أوىص لــه هــذا ذلــك 
  .الصنف بأكثر من تلك التسمية, أو أقل, فله أكثر الوصيتني كانت األوىل أو األخرى

ْبــن رشــد ا:ومثلــه ســمع حييــى ابــن القاســم  هــذا نــص قــول ابــن القاســم, وروايتــه يف :ُ
َّدونةامل   .وغريها, وسواء كانت يف كتاب واحد أو كتابني َ

ِّمطـــرفوقـــال  ا كانـــت يف ً وإال فلـــه الوصـــيتان معـــ, إن كانـــت األوىل أقـــل فلـــه الثانيـــة:َُ
ُاملاجشونكتاب أو كتابني, وقال ابن  ِّمطـر وكقول , إن كانتا يف كتابني:كابن القاسم ِ  :فَُ

 وهـــذا إن كـــان بـــني الوصـــيتني وصـــايا لغـــريه, وإن مل يكـــن :إن كانتـــا يف كتـــاب واحـــد قـــال
 ولزيــد , لزيــد عــرشة: كقولــه,فــذلك كــام إذا نــسق الوصــيتنيَّوصــية لبيــنهام كــالم مــن غــري ا

 لو قـال لزيـد عـرشون, ولزيـد : وكذا عىل مذهبه,رشون, فتكون له العرشة, والعرشونع
 من أن لـه : رواه عن مالك, عىل ماتً إال عرشة, قال ذلك تأويالعرشة, بغري واو مل يكن

الوصــيتني إن كانــت األوىل أكثــر, والثانيــة وحــدها إن كانــت األوىل أقــل, إذا مل يــسمعا منــه 
  .تفرقة بني أن تكون الوصيتان يف كتابني أو كتاب واحد, وال مساواة بني ذلك

رجــــل بعــــرشة دنــــانري, ثــــم مــــن أوىص ل: روي عــــن حييــــى عــــن ابــــن القاســــم: البــــاجي
  . فله العددان;أوىص له بعرشة دنانري
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وعـــــىل هـــــذا جتـــــري الوصـــــيتان يف الـــــذهب : قـــــال. وملـــــا ذكـــــر البـــــاجي نحـــــو مـــــا تقـــــدم
 قالــه , مــا مل يكــن يف معــني, والــدور والثيــاب وغــري ذلــك, والعــروض واحليــوان,والفــضة

املكيـــــــل  أن ذلـــــــك يف :أشـــــــهب, ورواه ابـــــــن القاســـــــم وروى ابـــــــن حبيـــــــب عـــــــن األخـــــــوين
واملـــوزون, وأمــــا العــــروض فلــــه الوصــــيتان, تفاضــــل ذلــــك, أو تــــساوى كانــــا يف كتــــاب أو 

  .كتابني
ُاملاجــشون والبــن :ابــن زرقــون نــه ِ  فــإن كانــا , إن أوىص لــه بعرضــني خمتلفــني:يف ديوا

  . فله األكثر من قيمتهام;وإن كانا يف وصيتني, كانا له; واحدةَّوصية يف 
ْبـــــن رشـــــدن, ذكـــــره اومـــــا ذكـــــره البـــــاجي وابـــــن زرقـــــو  والبـــــاجي واللفـــــظ , فقـــــال هـــــوُ

 وكذا األفراس واإلبل والعبيد, , ال خالف أن الدراهم من سكة واحدة متامثلة:للباجي
ُاملاجـــشون روى ابـــن :وأمـــا الـــدنانري والـــدراهم, فقـــال ابـــن حبيـــب  أهنـــام مـــتامثالن صـــنف :ِ

  . يف الزكاة يعترب األقل واألكثر: يريد;واحد
َأصبغ ووقال ابن القاسم ْ   . مها غري متامثلني:َ

ْبن رشدا َّدونة والقوالن قائامن من امل:ُ َ.  
 وكــــذا القمــــح والــــشعري, والــــدراهم والــــسبائك مــــن الفــــضة, ولــــو أوىص لــــه :حممــــد

 فليحيـى عـن , ثم أوىص له بعـرشة دنـانري,بعددين متساويني كمن أوىص له بعرشة دنانري
  .ك وأصحابها, وعليه مذهب مالًابن القاسم له العددان مع

 .بنحـو القـولا وهـذا ً لـه أحـدمها, جلـواز كـون الثانيـة تكـرار:ويف معونة عبد الوهاب
 هــذا قــول : انظــر قولــه: ابــن زرقــون. فــيمن أوىص لرجــل بثلثــه ثــم أوىص لــه بثلثــه:أشــهب

  .مالك وأصحابه
  . أن له أحدمها كقول عبد الوهاب: روى ابن القاسم:َّاملوازيةففي 

حيــاص بالثلــث :  فقــال أشــهب,ث, ثــم أوىص لــه بعبــد ودنــانريحيــاص بالثلــ: البــاجي
  .دنانري أو قيمة العبد بعدة

  . أن ماله عني كله: معناه:َسحنونوقال ابن القاسم و
َأصــبغوســمع  ْ َأصــبغ يــرضب لــه بــأكثر الوصــيتني مــن العــدد والثلــث, :ابــن القاســم َ ْ َ :
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 فيكون الثلث من :يريد; له أن ماله عني ك:معناه َسحنون وقول ,, وهلا تفسريءوفيها يش
, عـــني كلـــهَّوصـــية  يقـــىض لـــه بأكثرمهـــا, حيمـــل عـــىل أن ال:جـــنس عـــدد الـــدنانري, فعـــىل قولـــه

ه جيمع له الوصيتان عىل أن ال:وحيمل قوله   .عني وعرضَّوصية  أ
َأصبغ وإىل ذلك أشار :ابن زرقون ْ   : وهلا تفسري فيتحصل فيها ثالثة أقوال:بقوله َ

ا, أوىص لــه بعــني أو عــرض, وهــو ًا, أو عرضــ كــان مالــه عينًــحيــاص بــاألكثر: أحــدها
  .ظاهر مذهب ابن القاسم

  . وهو قول أشهب, حياص هبام من غري تفضيل:الثاين
وإن كــان مالــه ,  رضب لــه بــاألكثر;وأوىص لــه بعــني ا إن كــان مالــه كلــه عينًــ:الثالــث

َأصبغو َسحنون وهو قول , رضب هلام;ا, وأوىص له بعرضًعرض ْ َ.  
 حيــاص بثلــث واحــد, وعــىل مــذهب ; ثــم أوىص لــه بثلــث آخــر,وىص لــه بثلــثولــو أ

  . حياص بالثلثني:ابن القاسم وأكثر أصحابنا
ا مــن الزيــادة عــىل ً أن كونــه ممنوعــ: ثــم أوىص بثلــث, إال أن يريــد,كمــن أوىص بعــدد
  .الثانية عىل أهنا هي األوىلَّوصية الثلث يقتيض محل ال

بــع مالــه, وأوىص بــيشء بعينــه لقــوم نظــر إىل قيمــة مــن أوىص بثلــث مالــه, وبر: وفيهــا
هــــذه املعينــــات, وإىل مــــا أوىص بــــه مــــن الثلــــث والربــــع, فيــــرضبون يف ثلــــث امليــــت بمبلــــغ 
وصـــاياهم, فــــام صــــار ألصـــحاب األعيــــان أخــــذه يف ذلـــك, ومــــا صــــار لآلخـــرين كــــانوا بــــه 

ي بــني  بطلــت الوصــايا فيهــا, وكــان ثلــث مــا بقــ;فــإن هلكــت األعيــان. رشكــاء مــع الورثــة
  .أصحاب الثلث والربع يتحاصون فيه

 فـــاملوىص لـــه ;ومـــن أوىص لرجـــل بعبـــده ولآلخـــر بـــسدس مالـــه, والعبـــد هـــو الثلـــث
وقالــه عــن ابــن ,  واآلخــر رشيــك للورثــة بخمــس بقيــة الرتكــة,بالعبــد ثلثــا الثلــث يف العبــد

  .زياد ورواه عن مالك وعليه قول ابن القاسم
ا ملا تقـدم مـن خـالف عـن ابـن القاسـم يف ذلـك يف ًتنبيه َسحنونإنام نبه هلذا : عياض

زيـــةو َّالعتبيـــة  إن للمـــوىص لـــه ســـدس املـــال ســـدس مـــا صـــار مـــن العبـــد للمـــوىص لـــه :َّاملوا
ه ملا قال سدس مايل لفالن;بالعبد   .  وقد أوجب له سدس العبد, أل
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روى عــــــيل يف املجموعــــــة, مــــــن أوىص لرجــــــل بعبــــــد, وآلخــــــر بثلــــــث مالــــــه : َّالــــــشيخ
إن كـــان الثلـــث مثـــل قيمـــة العبـــد فالثلـــث بيـــنهام شـــطرين, يأخـــذ هـــذا يف العبـــد فليعـــاوال, فـــ

  . ا للورثة باخلمسً واآلخر رشيك,نصفه
 إذا كــان العبــد الــسدس وأوىص آلخــر بالــسدس, فالعبــد كلــه للمــوىص لــه, :أشــهب

 يكـــون لـــه ســـدس مخـــسة أســـداس, ويكـــون :واآلخـــر رشيـــك للورثـــة بـــاخلمس, ومـــن قـــال
  .اآلخر فقد أخطأ, إنام يؤخذ يف الوصايا بام يرى أن امليت أرادهسدس العبد بينه وبني 

  . قوال البن القاسم: يريد:قال أبو حممد
ا ً فال يدخل املـوىص لـه بالثلـث عـىل أصـل التـسمية, وال يكـون رجوعـ:َسحنونقال 
  .عن العبد

 فللمـوىص لـه بالعبـد ثلثـا ; فإن كان العبد هو الثلث, وأوىص بالسدس:قال أشهب
  . واآلخر رشيك للورثة بالسبع فيام بقي من العبد وغريه, يف العبدالثلث

 فلكـــل واحـــد ثلثـــا وصـــيته عـــىل هـــذا ; وقـــد أوىص بالثلـــث,ولـــو كـــان العبـــد الـــسدس
 للمــوىص ً فالعبــد للمــوىص هلبــه والثلــث كــامال;فــإن أجــاز الورثــة: َســحنونقــال . سريالتفــ
 بـل ;العبـد مـع مجيـع الثلـث ليمإن أجـازوا فلـيس علـيهم تـس: وسمع حييـى ابـن القاسـم. له

فيأخــذ املــوىص لــه بالثلــث ســدس العبــد, , العبــد وثلــث مــا بقــي, فيقــسم ثلــث العبــد بيــنهام
كر , ويأخذ اآلخر بقية,وثلث ما بقي سوى العبد   .وحممد َسحنون العبد وهو الذي أ

 فـــال يشء لـــه إال أن ;فأســـقطت بعـــد مـــوت املـــويصمـــن أوىص حلمـــل امـــرأة, : وفيهـــا
  .اًرخيستهل صا

 فوضــــعت تــــوأمني فهــــام , أول بطــــن تــــضعينه فهــــو حــــر: مــــن قــــال:ويف عتقهــــا الثــــاين
ـــضاوفيهـــا . حـــران ـــه ال ولـــد لـــه:مـــن قـــال :ًأ  جـــاز ; ثلـــث مـــايل لولـــدي فـــالن, وقـــد علـــم أ

ثى ولد له أم ال? ويساوي فيه بني الذكر واأل   .وينتظر أ
  . من أوىص بام ل لعبد أجنبي فلسيده انتزاعه:وفيها

انتفــاع العبــد, ولــو مل يــرد ذلــك َّوصــية ألن القــصد بال;  القيــاس أن ال ينتــزع:اللخمــي
  .ألوىص به لسيده
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ُقلت  حكم مالك السيد تسلطه عىل انتزاع ما ثبت ملك عبـده إيـاه, فلـيس ألجنبـي :ُ
  .إبطال حقه يف ذلك

 كـــالثوب ونحـــوه ممـــا يريـــد بـــه ,الرجـــل لعبـــد وارثـــه إال بالتافـــهَّوصـــية ال جتـــوز : وفيهـــا
  .حية العبد, ال نفع سيده, كعبد كان خدمه ونحوهنا

  . كالثوب والدينار:عن ابن القاسم وأشهب َّاملوازيةيف  َّالشيخ
 أو يبقـــى منـــه مـــا ال يـــتهم , وعـــىل العبـــد ديـــن يـــستغرقه,وإن أوىص لـــه بالـــيشء الكثـــري

  . فذلك جائز;فيه
ع الـــــوارث  فينتفـــــ, ألن زوال الـــــدين عـــــن عبـــــده يزيـــــد يف ثمنـــــه; وفيـــــه نظـــــر:التونـــــيس

 ,اًبـــذلك, إال أن يكـــون بقـــاء الـــدين عليـــه, وهـــو مـــأذون لـــه تـــاجر ال يـــنقص مـــن ثمنـــه كثـــري
  .وزواله ال يزيد يف ثمنه فيصح اجلواب

 إال أن , وجتـــــوز ملكاتـــــب وارثـــــه بالتافـــــه ال بـــــالكثري:ألشـــــهب يف املجموعـــــة: َّالـــــشيخ
  . فذلك جائز; يقدر أن يؤديايكون املكاتب ملي

 مل ; واألداء أفــضل لــسيده, إن مل يقــدر عــىل األداء إال بالوصــية:اللخمــي عــن أشــهب
 ألن القــــصد هبــــا خــــروج ;اً جــــازت, وأرى أن جتــــوز مطلقــــ; وإن كــــان العجــــز أفــــضل,جتــــز

  .املكاتب من الرق
َّوصـية الـضامن جـائز وهـي : واختلف فيمن زوج ابنته يف مرضه وضمن مهرهـا قيـل

  . جتوز واألول أحسنال:  وقيل,للزوج, وإن صارت املنفعة لالبنة
  . وال ينتزع ذلك االبن منه, جاز;إن أوىص لعبد ابنه وال وارث له غريه: وفيها

 , ولــيس للــوارث انتزاعــه ويبــاع بــام لــه, جــاز;وإن أوىص لعبــد نفــسه بــام محلــه الثلــث
  .وملن اشرتاه انتزاعه

 ويطــــول زمانــــه وال , يقــــر ذلــــك بيــــد العبــــد حتــــى ينتفــــع بــــه: وقــــال أشــــهب:اللخمــــي
  . وإن باعوه قبل طول زمانه,تزعوهين

 ألن القياس,إمــــا أن ينتزعــــوه مكانــــه أو ال ;واستحــــسنت يف الكثــــري مــــا ذكــــرت لــــك
 ألن ;ه وكـــذا أرى يف املـــشرتي أن ال ينتزعـــ,ا, وأن ال ينتزعـــوه بحـــال أحـــسنًينتزعـــوه أبـــد
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  أو يف يـــــده,اًبيعـــــه عـــــىل أن ال ينتزعـــــه كـــــانتزاع الـــــوارث, فقـــــد يكـــــون ثمنـــــه مخـــــسون دينـــــار
 فإن بيع بامله عىل أن ينتزعه كان ثمنه مائة أو ما يقارهبـا, فكـان البـائع هـو املنتـزع ,مخسون

ــه يف يــده كــاحلبس مل يــزد يف ثمنــه كبــري  وأخــذ لــه ثمنـًـ,إذا ســلطه عــىل ذلــك ا, ولــو بيــع عــىل أ
  .ءيش

 ومـــا , عتـــق مجيعـــه; وقيمـــة الثلـــث, مـــن أوىص لعبـــده بثلـــث مالـــه: قـــال مالـــك:وفيهـــا
 إن مل :لــــث كــــان للعبــــد, وإن مل حيملــــه الثلــــث عتــــق منــــه حمملــــه, ابــــن القاســــمفــــضل مــــن الث

  . وللعبد مال استتم منه عتق نفسه,حيمله
ْبــن وهــبوروى ا  ,إن أوىص لــه بثلــث مالــه, أو سدســه, جعــل ذلــك يف رقبــة العبــد: َ

  .ا خرج حر;فإن كانت قيمته السدس
  . يعتق منه;له وبيد العبدوإن مل يرتك غري العبد, وأوىص له بثلث ما: قال مالك

ُقلــت  ألن مــا ملــك مــن ;ال يعتــق إال ثلثــه فقــط:  وثالثهــا للــصقيل وغــريه عــن املغــرية:ُ
  . فإنه ال يقوم عليه,ثلث نفسه ال يملك رده, فهو كمن ورث بعض من يعتق عليه

ُقلــــت    اســــتتم بــــام بيــــده ;ففــــي عتقــــه فــــيام جيــــب لــــه مــــن الثلــــث, فــــإن قــــرص عــــن قيمتــــه :ُ
  .من مال

ْبــــن وهــــب اوروى  ال يعتــــق منــــه غــــري الثلــــث : وثالثهــــا للمغــــرية,ال يــــستتم بــــه: فيهــــا َ
  .اًمطلق

ُقلت ْبـن رشـد نقلـه ا:ُ بـن ابـن القاسـم عـن اَسـامع ا مـن ً يف رسـم أسـلم آخـر رشب مخـرُ
ْوهب   .خالف روايته عن املغرية َ

 ;إن أوىص بعتق ربـع عبـده مل يقـوم عـىل العبـد باقيـه: الصقيل لعيسى عن ابن القاسم
  .ألن السيد هو املعتق, بخالف إذا أوىص لعبده بربع نفسه هذا يقوم باقيه عىل نفسه

ه لو كان العبد بني اثنني فأعتق أحدمها حظه قوم عليه ما بقي: قال مالك   .أل
ُقلت   . يبطل هذه األخرية ما تقدم يف وجه قول املغرية:ُ

 دينـار فلـيس لـه أخـذ  ثلث عبدي له, ومائة:إن قال: ومن املجموعة قال عبد امللك
  .ا بعتق ثلثه, ويرث ثلثاه ويطال له باملال أهل الوصاياًاملائة يف نفسه عتق
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  . وما فضل له, أو ما محل منه الثلث, عتق مجيعه يف ثلثه; ثلثي لعبدي:وإن قال
ـــا أقولـــه:قـــال مالـــك    وحيـــاص بـــام بقـــي , وابـــن دينـــار بعتـــق ثلثـــه: وقـــال يل املغـــرية, وأ
  .أهل الوصايا

 , مـــن أوىص لعبـــده بثلـــث:ومـــا وقـــع لـــه كـــان بيـــده, وقـــال ابـــن القاســـم:  أيب زيـــدابـــن
 حتاصـا بـام صـار للعبـد عتـق فيـه, ومـا صـار لألجنبـي أخـذه, ومل أجـد ;وألجنبي بثلث ماله

ه عتق عىل نفسه;العبد   . أل
 فــصار أوىص لعبــده بثلثــه وحيــاص بــام فــضل, وال فــرق يف التحقيــق بــني أن :الــصقيل

 ألن املعنـــى يف الـــوجهني يـــؤول ملعنـــى ;بثلثـــه وبثلـــث نفـــسه ومائـــة دينـــارلـــه يكـــون أوىص 
ــه يعتــق ; وإذا أوجــب أن يعتــق يف بقيــة الثلــث,واحــد  وجــب أن يعتــق يف املائــة الواجــب أ

  .فيه جيب أن يكون مبدأ
 لـــو أوىص :وســمع عيـــسى ابـــن القاســم مثـــل مـــا تقــدم مـــن قوهلـــا البــن القاســـم, وزاد

َّوصـية  وكانـت لـه ال, مل يعتق منه إال ثلـث;ثلثه أو بدنانري مسامةبعتق ثلثه وأوىص له ببقية 
  .دنانري أو غري ذلك

ْبن رشدا ه ال يعتق عـ: ُ  , مـن بقيـة الثلـث إال فـيام أوىص بـه,ىل العبـد بقيتـهال خالف أ
ه   .وال من الدنانري التي أوىص له هبا وال يف مال إن كان له سوا

لثــي رقبتــه مــن بقيــة مالــه, فــإذا أوىص لــه بثلــث  ألن ث;حييــى وفيــه نظــرَســامع ومثلــه يف 
 أن يعتــق عــىل نفــسه :فقــد بقيــة مالــه أوىص لــه بثلــث ثلثــي رقبتــه, فوجــب عــىل قيــاس قولــه

ـه قـد ملكـه ذلـك;ثلث ثلثيه ليـه بقيتـه  وإذا عتـق عـىل نفـسه يشء منـه وجـب أن يقـوم ع, أل
 بعتــق ثلثــه وبثلــث مــا حييــى بــني أن يــويص لــهَســامع  ومل يفــرق يف ,يف مالــه عــىل قيــاس قولــه

 ثلـــث مالـــه, ومهـــا يفرتقـــان يف وجـــه  وببقيـــةبقـــي مـــن مالـــه, وبـــني أن يـــويص لـــه بعتـــق ثلثـــه
  .القياس عىل ما بينا

ــضاوســمع   ;مــن أوىص لعبــده بثلــث مالــه, وبعتــق عبــد آخــر فــاملوىص بعتقــه مبــدأ :ًأ
ه عىل امليت معتق   . واآلخر إنام يعتق عىل نفسه,أل

ْبــن رشــدا ْبــن وهــب وعــىل قيــاس قــول ا, مذهبــههــذا بــني عــىل: ُ  إنــام يعتــق ثلــث العبــد :َ



 

 

434

434

بعتــق َّوصــية إذ ال تبــدأ ال,  ولــذا ال يقــوم بقيتــه يف بقيــة الثلــث;امليــت ال عــىل العبــدَّوصــية ب
َّوصـية العبد عتق ثلثه, وأن يسهم بينهام وأما عىل بقية ثلثه فيبدأ عىل كل حال اتفاقا ألهنا 

وىص لعبــده بثلـــث مالـــه, وللعبــد ولـــد قــدم عتـــق العبـــد يف مـــن أ َســحنونويف نـــوازل . بــامل
  .ما بلغ الثلث, فإن بقي منه يشء دخل فيه االبن بالعتق بالغا

ْبن رشدا هـذا فـيمن أوىص لعبـده : عىل قياس قول ابن القاسم يف رسم أسلم, قيل :ُ
ـه ال: وعـىل روايـة أيب زيـد, وأوىص بوصايا أن العبد مبدأ عـىل الوصـايا,بثلث ماله  يبـدأ  أ

ــه مــن مــال ;ب عــىل االبــن ويعتــق مــن األب ثلثــهعــىل الوصــايا ويتاحــصان, ال يبــدأ األ  أل
 ثـــم يعتـــق مـــن كـــل واحـــد مـــنهام يف بقيـــة الثلـــث مـــا محـــل منـــه ,امليـــت الـــذي أوىص لـــه بثلثـــه
ا فيقـــوم ً ولــيس لــه مــن املــال مــا يقومــا فيــه معــ,ا لــه يف عبــدينًبالــسوية, كمــن أعتــق شقــص

  .  باحلصص ال يبدأ أحدمها عىل صاحبها ما محلهًمنهام مع
 فــذلك ;مــن أوىص لرجـل قــد مـات, وعلــم بموتـه: عـن أشــهب يف املجموعـة َّالـشيخ

ه املذهب, لورثته ولدين عليه   .وذكره اللخمي غري معزو كأ
غـريم  باطلـة ولـيس فيهـا لـوارث أوَّوصـية أن ال: َعبـد احلكـموحكى عن خمتـرص ابـن 

  .ءيش
  .لقنطرة أو مسجدَّوصية د خترجيه يف ال ومل يبع:ابن عبد السالم

ُقلــت َّوصــية فهــي ,  يــرد بوضــوح قــصد الوصــيني هلــام بــأهنام ملنفعــة عمــوم املــسلمني:ُ
  .هلم, بخالف الوارث والغريم

ــــه :عــــن ابــــن كنانــــة َّالــــشيخ :وقلــــت  إن علــــم املــــويص بمــــوت املــــوىص لــــه, فليــــشهد أ
  . فإن مل يشهد فال يشء لورثة املوىص له,رجع

مليت علم املويص بموته, فتـرصف يف َّوصية  تصح ال: احلاجب وابن شاسقال ابن
  .دينه أو كفاراته وإال فلورثته, فقبله ابن هارون

 ألن املـذهب يف الكفـارات والزكـاة التـي فـرط فيهـا ; فيـه نظـر:وقال ابن عبد الـسالم
  . إال أن يويص هبا,اًامليت ال خترج من ثلثه وجوب

ُقلـت  هـذا إن جهــل : فــذلك لورثتـه ولـدين عليـه, قـال;ول أشـهبقـ َّالـشيخ ملـا ذكـر :ُ
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 أو لــدين عليــه , فــال يشء لورثــة امليــت فيهــا; وإن علــم أهنــا لزكــاة فــرط فيهــا,أمــر الوصــية
  .فيترصف هبا يف وجه الزكاة

 فوصــيته باطلــة, وإن علــم بموتــه ; وهــم أغنيــاء,مــن أوىص بزكاتــه ملــن ظــنهم فقــراء
  . له, وقيض هبا دينهنفذت لورثة املوىصَّوصية بعد ال

وإن علـــم بموتـــه بعـــد , موتـــه فوصـــيته باطلـــة وال يعلـــم ب, وكـــذا وصـــيته مليـــت:وفيهـــا
  .  وقيض هبا دينه, نفذت لورثة املوىص له;الوصية

ْبــــن وهــــب روى ا:َّالــــشيخ  وقالــــه ابــــن ,املــــسلم للكــــافر جــــائزةَّوصــــية  :يف املجموعــــة َ
  .ا ولو كان أجنبي:القاسم, قال أشهب

َأصــبغعــن ابــن حبيــب  ْ ثــ; جتــوز للــذمي وال جتــوز حلــريب:َ   ا ً ألهنــا قــوة هلــم وترجــع مريا
  .ال صدقة

ْبن وهبوروى ا   . من نذر صدقة عىل كافر لزمه:َ
  . ولو كانوا أهل حرب,للمرشكنيَّوصية جتوز ال:  قال عبد الوهاب:الباجي

  وإال فهـو يف, فإن أجيز ذلك:من أوىص لبعض أهل احلرب, وقال: ويف املجموعة
                 للحــــــريب َّوصــــــية  وهــــــذا يقتــــــيض أن ال,الــــــسبيل مل جتــــــز هــــــذا يف ســــــبيل وال غــــــريه, ويــــــورث

  .جتوز ال
ُقلت ْبن رشد قيد ا:ُ  إطالق قول أشهب فجوازها للذمي لكونـه ذا نـسب مـن جـوار ُ

  . أو يد سلفت
َّوصـية  جـازت ال;وإن أوىص له بعد رضبه وعلم به, فإن كانت الرضبة خطـأ: وفيها

                  ألن قـــــول الديـــــة كمـــــن مل ; فتجـــــوز يف مالـــــه دون الديـــــة;وأمـــــا يف العمـــــد, يف املـــــال والديـــــة
  .يعلم به

 هــــي يف املــــال والديــــة, علــــم أو مل يعلــــم بــــه, قالــــه إن : قــــال حممــــد يف اخلطــــأ:اللخمــــي
ه قاتله,ًعمداأوىص له بعد اجلناية    . أو مل يعلم أ

  .مل يعلم هي نافذة له علم أو :قال حممد
فــذ قاتلــه مقاتلــة كقطعــه نخاعــه: الــصقيل نه وبقــي حيــ,ولــو أ  يــتكلم فقبــل ا أو مــرصا
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ه مال طرأ له, وعلم به قبـل زهـوق نفـسه, ;أوالده الدية, فعلمها فأوىص فيها وصاياه  أل
  .فوجب أن جتوز وصاياه فيه

 قتلــــه وإن, يف مالــــه دون الديــــةَّوصــــية  جــــازت ال;واملــــوىص لــــه إذا قتــــل خطــــأ: وفيهــــا
                  فإنـــــه يـــــرث مـــــن املـــــال ,لـــــه يف مـــــال, وال ديـــــة كمـــــن قتـــــل مورثـــــه خطـــــأَّوصـــــية  فـــــال ًعمـــــدا

  .دون الدية
 ألن الديـــة أديـــت عنـــه, فهـــو : قـــال حممـــد,, مل يـــرث مـــن مـــال وال ديـــةًعمـــداوإن قتلـــه 

  .يؤدي فيها فال يؤدي عن نفسه
رياث مــــن الديــــة رشع, ولــــو  ألن منــــع املــــ;قولــــه بمنزلــــة املــــرياث غــــري بــــني: مــــياللخ

 جـــاز ; ولـــو أوىص لغـــري الـــوارث أن يعطـــي ثلـــث الديـــة,أوىص بـــأن يـــورث منهـــا مـــا جـــاز
ه ال يأخذ مما يؤدي غري صحيح;واالعرتاض   . أل

  .فلو أوىص لغريمه بثلث ماله, كان للغريم من الدين الذي عليه ثلثه
 وعرف ما هو فيـه,  وسواء مات بالفور أو حيي:وملا ذكر الصقيل تعليل حممد, قال

 أن الوصــايا تــدخل يف ,لقاتــل بعــد أن حيــي وعــرف مــا هــو فيــهبخــالف مــا لــو أوىص لغــري ا
  . ألن املوىص له ليست الدية عليه;املال والدية

 بطلــت ; وكــذا يف العمــد إن مــات مكانــه,وهــو خطــأ وســاوى بعــض أصــحابنا بيــنهام,
 ألن ســــكوته عنهــــا ;ه ثابتــــة تكــــون وصــــيت: وإن حيــــي ومل يغــــري وصــــيته فقيــــل,لــــهَّوصــــية ال

 , بطلــت حتــى يبتــدئ يف إجازهتــا بلفــظ آخــر:كــاملجيز هلــا فوجــب أن جتــوز يف مالــه, وقيــل
َّدونـــةكـــام قـــال يف امل  إن تـــدبريه يبطـــل ;امتإذا قتـــل املـــدبر ســـيده فحيـــي بعـــد رضبـــه إيـــاه فـــ: َ

ه جميز ملا تقدم من التدبري   .حتى جيدده, وعىل ما تقدم يكون بسكوته كأ
زيـــــةألشـــــهب يف  خَّالـــــشي  ;مـــــن أوىص ملعتـــــق وقتلـــــه بعـــــد الوصـــــية: واملجموعـــــة َّاملوا

  .وكذا الصبي واملعتوه أعذرمها وقد يؤاخذ الصبي بفعله, نفذت وصيته وال هتمة عليه
بـــة ا عـــن أداء الكتاًولـــو أوىص ملكاتـــب رجـــل فقتلـــه ســـيد املكاتـــب, فـــإن كـــان ضـــعيف

 عــىل األداء وعجـــزه أفـــضل لـــسيده اوإن كـــان قويـــ, وعجــزه أفـــضل لـــسيده بطلــت الوصـــية
 فلـو قتلـه خطـأ جـازت لـه مـن مالـه بكـل ,جـائزةَّوصـية  فال; وقلـة مـا بقـي عليـهلكثرة ثمنـه,
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  .استحسن هانه أن يكون من ثلث عقلهحال, و
 ولو أوىص لعبد رجل أو مدبره أو معتقه إىل أجل أو معتق بعـضه :َّاملوازيةوقال يف 

 فتنفـذ يف ; إال أن يكون بالتافه ال يتهم الـسيد فيـه,ية بطلت الوص;له, فقتل سيده املويص
  . وجتوز يف اخلطأ يف ثلث ماله; بطلت يف العمد;وإن كان يشء له بال, العمد واخلطأ

 ولـو قتـل املـويص ابـن املـوىص لـه, أو أبـوه ,واستحسن أن تكون هانه يف ثلـث عقلـه
  .ماضيةَّوصية  فال;, أو خطأًعمداأو عبده, أو أم ولده 

 قتلـــه , فاهلبـــة جـــائزة مـــن الثلـــث;و وهـــب لرجـــل يف مرضـــه هبـــة فقتلـــه املوهـــوبو لـــ
عـــاش كانـــت مـــن   ألن قتلـــه أو رضبـــه, لـــو; عـــاش أو مـــاتًإن كانـــت بـــتال, ًعمـــدا أو خطـــأ

  . فالدين له ثابت;رأس ماله, وهي اآلن من ثلثه, ولو أقر له بدين يف مرضه فقتله
ه ليس بقتله ثبت ال;ولو كثر الدين: حممد   .دين أل
ُقلت   . يف حلوله بموته نظرً إن كان الدين مؤجال:ُ
 فـال يشء لـه وذلـك ; فقتلـه الـوارثًولو أقر لوارثه بدين أو وهب لـه هبـة بـتال(: قال

  .)بخالف األجنبي
ُقلــت حجــة   يقــول يف خطبــةغســمعت رســول اهللا :  روى أبــو أمامــة البــاهيل قــال:ُ

لــوارث, الولــد للفــراش وللعــاهر ة َّوصــيإن اهللا أعطــى لكــل ذي حــق حقــه, فــال «: الــوداع
  . احلديث أخرجه الرتمذي وصححه)1(»احلجر وحساهبم عىل اهللا

َّوصــــية ال جتــــوز ال«: غقــــال رســــول اهللا : وروى الــــدارقطني عــــن ابــــن عبــــاس قــــال
رواه ابــن جــريج عـــن عطــاء اخلراســاين عـــن ابــن عبـــاس, , )2(»لــوارث إال أن يــشاء الورثـــة

وصــله يــونس بــن راشــد عــن عطــاء عــن عكرمــة عــن ابــن وعطــاء هــذا مل يــرو ابــن عبــاس و
  . واملقطوع هو املشهور:عباس, قال عبد احلق

                                     
 يف 6/247: َّيف الوصــايا, بــاب مــا جــاء ال وصــية لــوارث, والنــسائي) 2122(رقــم :  أخرجــه الرتمــذي)1(

  . َّ إبطال الوصية للوارثالوصايا, باب
  .وغري ذلك, كتاب الفرائض والسري) 89: ( رقم−4/97:  أخرجه الدارقطني)2(
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ُقلـــت  ويف , يـــونس بـــن راشـــد اجلـــزري قـــايض حـــران صـــدوق, قالـــه الـــذهبي واملـــزين:ُ
ــه ال جتــوز : قــال مالــك:املوطــأ  إال أن ,لــوارثَّوصــية  الــسنة عنــدنا التــي ال خــالف فيهــا أ

  . جاز له حق من أجاز;عضهمجييزها ورثته, وإن أجاز ب
ُقلــت  لــيس لــوارث أن جييــز مــا زاده املــويص : وعــىل نقــل ابــن فتــوح عــن عبــد امللــك:ُ
ه عقد فاسد للنهي عنه يتخرج مثله يف ال;عىل الثلث   .للوارثَّوصية  أل

 : فقــــال ابــــن القاســــم,ر مــــن ثلثــــه فأجــــاز االبــــن وعليــــه ديــــن إن أوىص بــــأكث:اللخمـــي
  .للغرماء رد ذلك

َّ القــــصارنقــــال ابــــ َّوصــــية  إن أجــــاز الــــوارث مــــا أوىص بــــه امليــــت مــــن الزيــــادة, أو ال:ُ
               واألول أحــــسن ,ا لفعــــل امليــــت, ال ابتــــداء عطيــــة مــــن الــــوارثًللــــوارث كــــان ذلــــك تنفيــــذ

  .وهو أصل
 فلـم يقـبض ذلـك املـوىص , وإن أجاز الوارث وال دين عليـه:أشهب يف كتاب حممد

                  ألهنــــا هبــــة مل ; مــــات, كــــان غرمــــاء الولــــد وورثتــــه أحــــق هبــــالــــه حتــــى اســــتدان الــــوارث أو
  .جتز عنه

  . واألول أحسن,األب قبل دين االبنَّوصية  يبدأ ب:وقال أشهب
 مل جيـز ; جيزه باقي الورثة فهو يف الـسبيل إن مل: وقال, من أوىص بثلثه لوارث:وفيها

  . وهو من الرضر,ذلك
  . فيجوز; إال أن جييز ذلك الورثة للوارث:وعةعن أشهب يف املجم َّالشيخ

 أهنـــا : رواه ابـــن أيب أويـــس عـــن مالـــك, وروى ابـــن القاســـم عنـــه:أبـــو عمـــر يف الكـــايف
  .مردودة

  إن أجيـز ذلـك وإال فهـي: إن أوىص لـبعض أهـل احلـرب, وقـال:عن أشـهب َّالشيخ
  . مل جتز يف سبيل اهللا وال غريه;يف سبيل اهللا
 فـــذلك نافـــذ عـــىل مـــا ; الـــسبيل إال أن ينفـــذها الورثـــة ألبنـــي داري يف:لـــو قـــال: وفيهـــا

ْبـــن وهـــب وقالـــه ا,َّالـــشيخأوىص  َأصـــبغ, واملـــدنيون وابـــن كنانـــة, وابـــن نـــافع وَ ْ ا ًاستحـــسان َ
  . وفيه مغمزًقائال
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َأصــبغ وهــو مــن الــرضر كــاألول, , ال جتــوز:وقـال أشــهب ْ وفيهــا ويف  , وهــو القيــاس:َ
ن أذن الورثة للصحيح أن يـويص بـأكثر مـن ثلثـه, مل يلـزمهم  إ: قال مالك:َّالعتبيةاملوطأ و

  . ألهنم أذنوا يف وقت ال منع هلم;ذلك إذا مات
ه يلزمهم:أبو عمر   . هذا مشهور مذهبه,وعنه أ

 ; مـا أرث مـن فـالن صـدقة عليـك, وفـالن صـحيح: مـن قـال:َّاملوازيةابن زرقون يف 
  .لزمه ذلك إن كان يف غري يمني فهذا مثل ذلك

ُقلــت  كمــن أوجــب الــصدقة بــام يملــك , واألول أشــهر, وهــذا أقــيس: زاد اللخمــي:ُ
  .إىل أجل, أو يف بلد سامه أو بعتق ذلك أو بطالق من يتزوج فيه

زلـــه عـــىل مـــا يف املوطـــأوخـــرج ابـــن احلاجـــب  إن رد مـــا أوىص لـــه بـــه يف صـــحة : يف نوا
ه مل جتب له ال; ثم قبله بعد موته, صح قبوله,املويص   . بموت املويصإالَّوصية  أل

زو أو  وهو يريـد الغـ, من استأذن وارثه يف وصيته بأكثر من ثلثه:وسمع ابن القاسم
  . لزم وارثه ما أجازه كاملريض;السفر فأذن له فامت املويص

َأصبغ ْ ْبن وهبورجع عنه ا: َ ه ال تلزمه إجازته,  َ َأصبغإىل أ ْ   . وهو الصواب:َ
ْبن رشدا من أقر عند خروجـه حلـج أو : عبد امللكع َسام ومثله قول ابن القاسم يف :ُ

 إن ذلـك ;غزو أو سفر بدين لزوجته أو لبعض ولده, أو تصدق عىل ابنه الصغري بـصدقة
ــــه حكــــم لــــه يف كــــل ذلــــك بحكــــم الــــصحيح ;كلــــه جــــائز, وإن مــــات مــــن ســــفره ذلــــك    أل

  .فلم يتهمه
تـه مـن  مـن أوىص يف مرضـه بـأكثر مـن ثلثـه, فأجـاز ورثتـه ذلـك قبـل مو: قلت:وفيها

 : قــال مالــك:قــال .غــري أن يطلــب امليــت ذلــك, أو طلــبهم فأجــازوا, ثــم رجعــوا بعــد موتــه
ا مــن ولــد أخ أو ابــن إن اســتأذهنم يف مرضــه فــأذنوا لــه ثــم رجعــوا بعــد موتــه, فمــن كــان بائنـًـ

 , فـذلك هلـم, فليس ذلك هلم, ومن كان يف عياله من ولد قد احـتلم وبناتـه وزوجاتـه;عم
 وخياف إن منعه, وصح أن يرض بـه يف منعـه ,ارث إن كان ذا حاجة إليهوكذا ابن العم الو

  .رفده, إال أن جييزوا بعد املوت فال رجوع هلم بعد ذلك
  . ال يلزم الورثة إجازهتم يف املرض: وقال الشافعي وأبو حنيفة:أبو عمر
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ا بأقـــل مـــن ثمنـــه بـــأمر ً يف مـــريض بـــاع عبـــد: وقـــال عبـــد امللـــك يف املجموعـــة:البـــاجي
  .لعل غريهم يرثه  إذ, ال إجازة للورثة قبل املوت,بني

 إن أذن لـه ورثتـه يف مرضـه, ثـم صـح وأقـر :الصقيل ليحيى بن حييى عن ابن القاسـم
ـــه صـــح, واســـتغنى عـــن إذهنـــم حتـــى ;وصـــيته ثـــم مـــرض فـــامت مل يلـــزمهم ذلـــك اإلذن  أل

  .ك ريض بهذل  وحيلفون ما سكتوا عنه تغري:قال ابن كنانة. يأذنوا يف املرض الثاين
 فـإن كـان يف املـرض ومل : قال ابن احلاجـب, رىض به يف املرض الثاين: يريد:الباجي

تتخلــل صــحة فكــاملوت عــىل األشــهر, إال أن يتبــني عــذره مــن كونــه عليــه نفقتــه أو دينــه أو 
  .سلطانه

ه باملـال:ابن عبد السالم ه بـه, وإن كـان, قـصاراه توقـع إكـرا ا ًحمققـ  ويف اعتبـار اإلكـرا
  .قوالن

ُقلــت ه باملــال:ُ ا لــزم ًإن فعــل اختيــار  إنــام يلــزم يف الــذي, يــرد بــأن القــول بالغــا اإلكــرا
   وهـي فـيام ال يملكـه , فعله والوارث خمتلف يف لزوم إجازته:ا وهو حق لفاعله, قالًاتفاق

  .يف احلال
 يف املــويص يف مرضــه, بــأكثر مــن ثلثــه فأجــاز ذلــك ورثتــه مــن غــري أن : قولــه:عيــاض

نهم, أو طلبــــه ثــــم أجــــاب عــــن مــــسألة طلــــب ذلــــك مــــنهم, ومل يفــــرس إذا مل يطلــــب ذلــــك مــــ
  .يطلب ذلك وتربعوا به

بـــه يف الـــوجهني ســـواء:فقـــال بعـــض الـــصقليني  ألهنـــم يقولـــون بادرنـــا باإلجـــازة ; جوا
 إن أجـازوا قبـل اسـتئذاهنم : وقـال بعـض القـرويني;فنـا منـه إن مل نبـادرلتطيب نفـسه, وخو

  . وإليه نحا التونيس وغريه,ياله أو مل يكنمل يكن هلم رجوع, كان يف ع
 إال املعنــــسة : قــــال ابــــن كنانــــة:, الــــصقيل)وال جيــــوز إذن البكــــر وال الــــسفيه: (وفيهــــا

 وليــست التــي يــسلمها ,إن صــح فيلزمهــا, وإذن الزوجــة يف مرضــه ال يلزمهــا خلوفهــا منــه
  . فينظر اإلمام يف ذلك,زوجها ذلك كالتي تبدأ اإلجازة

وال ختافـــه فـــال  ,وجـــة هلـــا أن ترجـــع, رب زوجـــة ال ترهـــب منـــهلـــيس كـــل ز: أشـــهب
رجوع هلذه, وكذا ابن كبري وغري سفيه, وهـو يف عيـال أبيـه ال رجـوع لـه إن كـان ال خيـدع, 
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  . هلؤالء أن يرجعوا إن كانوا يف عياله:وقال ابن القاسم
يــن  وال مــن لــه عليــه د, ال يلــزم اإلذن مــن كــان يف عيالــه: قــال عبــد الوهــاب:البــاجي

  .ا يرهبهً أو يكون سلطان,خياف أن يلزمه به
ْبـــن وهـــبوروى ابـــن القاســـم وا ثـــه :يف املجموعـــة َ  إن اســـتوهب املـــريض وارثـــه مريا

  . رد إىل واهبه;ًشيئا ثم مل يقض فيه ,ففعل
ْبن وهبقال عنه ا   . إال أن يكون سمى له من وهب له من ورثته, فذلك ماض:َ

  . وهو معنى ما يف املوطأ:زاد الباجي
فذ ذلك:الباجي َّوصية  مل أعلم أن ال: ثم قال بعض الورثة, ومن أوىص لوارث, فأ

  . حيلف ما علم, ويكون له نصيب منه:ال جتوز له, فروى حممد
ُقلــــت  ومثلــــه ســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم يف كتــــاب اهلبــــات ويف الــــشفعة منهــــا, ومــــن :ُ

 وإن ,ً كـان قـائامظننـت أن ذلـك يلزمنـي فلريجـع يف العـوض إن: عوض من صدقة, وقال
  .فات فال يشء له

ْبن رشدوقال ا  هـذا أصـل اختلـف :عيـسى مـن كتـاب العتـقَسـامع  يف رسم العرية و:ُ
  . ثم أراد الرجوع فيه,ً وهو من دفع ما ال جيب عليه جاهال,فيه

َّدونـة وهلـا نظـائر كثـرية, يف امل: فذكر املسألة قـال:منه مسألة كتاب الشفعة , َّالعتبيـةو َ
 ويتحـصل ,عيـسى مـن الـصدقات واهلبـاتَسـامع القـول فيهـا يف رسـم أوىص مـن وأشبعنا 

  :فيها ثالثة أقوال
ه جهل إذ ال عذر له يف اجلهل:أحدها فذ بحال, وإن علم أ   . ال رجوع له فيام أ
 : وقيــل, وأشــبه مــا ادعــاه مــع يمينــه عــىل ذلــك, لــه الرجــوع إن ادعــى اجلهــل:والثــاين
  .بغري يمني

ـــه لـــيس :والثالـــث ـــه جهـــل بـــدليل يقيمـــه عـــىل  أ لـــه أن يرجـــع يف ذلـــك إال أن يعلـــم أ
  .يف نوازله من كتاب الصدقات َسحنون وهو قول ,ذلك

ُقلــــت عيــــسى لظــــاهر قــــول ابــــن القاســــم يف آخــــر الوصــــايا مــــن َســــامع  عــــزا األول يف :ُ
َّدونـــةامل بـــأكثر مـــن َّوصـــية , يف االبـــن الـــذي لـــيس يف عيـــال الرجـــل يـــأذن لـــه يف مرضـــه يف الَ
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ــه لــيس لــه أن يرجــع يف ذلــك,ثالثلــ  ً وإن كــان جــاهال:ظــاهره.  ثــم ينفــذ ذلــك بعــد موتــه أ
 :عيـسى, وقـال يف قولـه يف الـسامعَسامع يظن أن إذنه له يف مرضه جائز عليه, وعزا الثاين ل

فــذوها بعــد  مــع يمينــه, بغــري يمــني هتمــة فيحلــف فيهــا إال أن حيقــق عليــه الــدعوى بــأهنم أ
  .اً فيجب عليهم اليمني اتفاق,علمهم أن ذلك ال يلزمهم

يف نظــري هــذه املــسألة أهنــم ال يــصدقون يف دعــوى اجلهــل, فقــال لــه  َسحنون ولــ:قــال
ه قال:السائل  إن أقمـت : فقـال لـه, هذه الصدقة ال جيوز لك منهـا إال الثلـث: أقم البينة أ

 يـصدق  فلـم يـصدقه يف دعـوى اجلهالـة إال بـدليل,البينة هبذا فلك الرجوع فـيام أخـذ منـك
  .قوله, وهو إقامة البينة عىل ما زعم أهنم غروه به وقالوه له

َأصــبغَســامع وعــىل قــول أشــهب يف  ْ ىل أهنــا بكــر يف كتــاب النكــاح فــيمن زوج ابنتــه عــ َ
ـــه وجـــدها ثيبـــ  وال يشء لـــه أن اجلاهـــل يف هـــذا ال يعـــذر , ال عـــذرة هلـــا إهنـــا تلزمـــه:اًفـــزعم أ

  .باجلهل
زلــــه مــــ َســــحنونومثلــــه قــــول  ي العبــــد فيقــــول فــــيمن يــــشرت :ن كتــــاب العيــــوبيف نوا

 هو الذي :فسأل عن قائم العينني, فيقال.  هو قائم العينني:فيقول? للتاجر هل فيه عيب
  . أن البيع له الزم وال رد له;ال يبرص

 ألن تركـه هلـا بعـد ; جـازت إن مـات; من أوىص لوارث ثم حـدث مـن حيجبـه:وفيها
  .إجازة هلا علمه بمن حيجبه
 مــن أوصـــت لزوجهــا ثــم ماتـــت, وقــد طلقهــا إن علمـــت :يــى ابـــن القاســموســمع حي

ـه , ألهنـا أوصـت يـوم أوصـت; فوصيتها جائزة, وإن مل تعلـم مل جتـز;بطالقها  وهـي تظـن أ
  .للوارث ال جتوزَّوصية  وال,يرثها

 وابـن أيب عـيل املخزومـي  هي جائزة, وإن مل تعلم وأخـربت: وقال أشهب:َسحنون
  . إن وصيتهام له جائزة:ن نافعحازم وابن كنانة واب

ْبن رشدا   . صحيح واعتالله ضعيف:قول ابن القاسم: ُ
 ألهنـــا إذا أوصـــت لـــه ملـــا ; ال جتـــوز وصـــيتها لـــه إال أن تعلـــم بطالقـــه إياهـــا:ولـــو قـــال

ثــه ــه ,بيــنهام مــن حرمــة الزوجيــة ومودهتــا, فــأرادت أن تزيــده عــىل مريا  ولعلهــا لــو علمــت أ
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 ثــم ,ظهر قــول أشــهب, واألظهــر يف التــي أوصــت لزوجهــافــاأل, طلقهــا مل تــوص لــه بــيشء
  . وروى ابن القاسم مثل قول أشهب,طلقها قول ابن القاسم

  . بطلت وصيته; ثم مات, من أوىص المرأة ثم تزوجها بعد صحته:وفيها
وكــــذا إن أوىص هلــــا يف املــــرض َّوصــــية وإن تزوجهــــا يف مرضــــه مل تبطــــل ال: اللخمــــي

اح فاســــد وهــــي غــــري وارثــــة وإن تزوجهــــا يف الــــصحة ثــــم وتزوجهــــا يف املــــرض; ألن النكــــ
 ألن الطــــــالق يف املــــــرض ال يبطــــــل ;باطلــــــةَّوصــــــية طلقهــــــا يف املــــــرض ثــــــم أوىص هلــــــا, فال

 إن , مل تــصح الوصــية, كــان الطــالق برضــاها أو بغــري رضــاها;وإن كانــت وارثــة .املــرياث
ثَّوصية  وهلا ال,كان سؤال منها أن ال مرياث هلا   .ها فأقلإن كانت مثل مريا

 ولو وهب أخـاه هبـة بتلهـا لـه يف مرضـه, وقبـضها األخ ثـم مـات الولـد وصـار :حممد
  . ألهنا إنام خترج من الثلث; لبطلت اهلبة;األخ وارث

 هـــي :قـــال مالـــك:  قـــال, مـــن أوىص ألقاربـــه بثلـــث مالـــه:وســـمع عيـــسى بـــن القاســـم
بتـــه مـــن قبـــل أمـــه بتـــه مـــن قبـــل أبيـــه, وال يشء لقرا بـــة مـــن قبـــل  إال أن ال ي,لقرا كـــون لـــه قرا

بته من قبل النساء,الرجال   . فيكون لقرا
بتــه مــن قبــل الرجــال والنــساء : قــال عيــسى وقــال أشــهب اســتحب أن يــدخل فيــه قرا

  .ألبيه وأمه
ْبـــن رشـــدا بـــة مـــن قبـــل أبيـــه, فال: ُ بتـــه مـــن قبـــل َّوصـــية إن مل يكـــن لـــه يـــوم أوىص قرا   لقرا

  .اًأمه اتفاق
بــة مــن  ال يــدخل يف : قبــل أبيــه, فقــال ابــن القاســم وروىفــإن كــان لــه يــوم أوىص قرا

بة أمه   .ذلك قرا
  . وإن مل يبق منهم إال خال أو خالة فال يشء هلم:قال

بة أمه وأبيه:وقال أشهب   . يدخل يف ذلك قرا
بــة لــه مــن قبــل أبيــه: ابــن زرقــون بــة أمــه اتفاقــَّوصــية  فال,إن أوىص وال قرا وإن . اًلقرا
بة يوم ال   :قبل األب, فاختلف عىل ثالثة أقوالمن َّوصية كان له قرا

بة من قبل األم بحال:قال ابن القاسم   . ال يدخل فيه القرا
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 ال يـدخلون إال أن ال يبقـى مـن : وقـال عيـسى, دخوهلم بكـل حـال:وروى األخوان
بة األب أحد   .قرا
بته الوارثون استحـسان: قال أشهب:الباجي  ,ا, ولـيس بقيـاسً ال يدخل يف ذلك قرا

ه أراد  الفقـراء   ولرجـل فقـري بـامل فـال يـدخل مـع,غري الوارث كاملويص للفقـراء بـاملوكأ
 والقيــاس ,باستحــسان التخــصيص بعــرف االســتعامل فــأراد أشــهب ,رواه أمحــد, يف مــاهلم

  .عنده محل اللفظ عىل عمومه, فاعرف مقصده يف االستحسان والقياس
دخــــل الــــوارث  ولــــو أوىص ألقــــارب فــــالن, :ا البــــن شــــاسًقــــال ابــــن احلاجــــب تابعــــ

                 وغـــريه مـــن اجلهتـــني بخـــالف أقاربـــه للقرينـــة الـــرشعية, ويـــؤثر يف اجلميـــع ذو احلاجـــة وإن 
  .كان أبعد
ُقلت بـة, خـالف مـا يـأيت   ظاهر:ُ لفظهـا إطـالق عـدم دخولـه وارث املـويص مـن القرا

وارث لفـظ ابـن احلاجـب عـىل الـ فيحمـل,  إن مـن يرثـه كمـن ال يرثـه:من رواية ابن حبيـب
بالفعل, ولفظ الرواية عىل الوارث بالسبب دون الفعل كابن العـم واألخ لـألم مـع الولـد 

ثــى  يــوزع فيبطــل حــظ : وقيــل:وال أعــرف لفظهــام إال لــوجيز الغــزايل, وزاد, الــذكر أو األ
  .ويصح الباقي الوارث

ُقلــــت  والروايــــة عــــىل القــــولني اللــــذين ذكرمهــــا الغــــزايل , ويف محــــل نقــــل ابــــن شــــاس:ُ
  . واألظهر إن علم املويص أهنا ال جتوز لوارثه وزعت وإال فال,املاحت

 وال يفــــضل األقــــرب وأســــعدهم بــــه أحــــوجهم, وقــــال ابــــن : قــــال أشــــهب:اللخمــــي
 فأغنيــــاؤهم وفقــــراؤهم ; مل يعــــط إال الفقــــراء, وإن مل يقــــل صــــدقة; إن قــــال صــــدقة:كنانــــة
  .سواء

ُقلــــت  مــــن أوىص ألقاربــــه قــــسم :وابــــن عبــــدوسَّواز  يف النــــوادر روى حممــــد بــــن املــــ:ُ
  .األقرب فاألقرب

ْبن رشدا  يبـدأ بـالفقراء, ويعطـي بعـد األغنيـاء فـرأى قـسم :َّاملوازيـة قـول أشـهب يف :ُ
  .ذلك عىل االجتهاد

َّدونةواختلف قول ابن القاسم يف ذلك يف امل له وأوالدهم َ   .للذي يويص ألخوا
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, يـــسوي بيــــنهم : لـــو كـــان بعــــض أقاربـــه مـــسلمني ونـــصارى, فقــــال أشـــهب:البـــاجي
  . الرجال والنساء يف ذلك سواء:ولعيسى عن ابن القاسم

ولعـــل هـــذا عـــىل قـــول مـــن يـــرى دخـــول املؤنـــث يف مجـــع املـــذكر, أو ألن ذلـــك عـــرف 
  .االستعامل

  . لذي رمحي كقوله لذي قرابتي: قوله: عن أشهب يف املجموعةالباجي
بتـــه أو لرمحــــه, أو لــــذي رمحــــه أو أهلـــه أو: قولــــه:ابـــن حبيــــب  فقــــول , ألهــــل بيتــــه لقرا
بته من قبل أبيه وأمه ومن ال يرثه:مالك وأصحابه   . إنه لكل قرا

بته وذوي رمحه وأهله: قوله:َّالشيخ   . لقرا
ُاملاجشونقال ابن   فيـه يف موضـع آخـر مـن الواضـحة, يقـسم بيـنهم عـىل االجتهـاد, :ِ

 , كلهـمويؤثر األقرب فاألقرب واألحوج فاألحوج, إن اتسع املال والبـد مـن عمـومهم
بة;فإن ضاق املال سوى بينهم   . ألهنم كلهم قرا

َأصبغوسمع  ْ  ثلث مايل لألقرب فـاألقرب, وتـرك أبـاه وجـده : من قال:ابن القاسم َ
  . قسم ذلك عىل قدر حاجتهم, ويفضل األقرب يشء;وأخاه وعمه

 وإن كــان مــا أوىص بــه عــىل هــذه , وال يكثــر لــه,عــىل وجــه مــا أوىص بــه اًوإن كــان غنيــ
  . فاألخ أوىل وحده ال يدخل معه غريه,إنام هو حبسة َّوصيال

ْبــــن رشــــدا  إن مل يكونــــوا :معنــــاه; )يقــــسم ذلــــك علــــيهم عــــىل قــــدر حــــاجتهم( : قولــــه:ُ
  . فاألب ال يشء له يف هذه الوصية,ورثة

  . ويفضل األقرب فاألقرب, يقسم بقدر حاجتهم:َّاملوازيةوكذا يف 
 وهـذا ,لد األخ وإن سفل أقرب من اجلد مل يكونوا ورثة, وو: قال مالك:قال حممد

  . ويف دخوله خالف تقدم, وسكت عن األخ لألم,عىل ترتيب القرب يف الوالء
َّدونـــة ســـوى بيـــنهم عـــىل اخـــتالف قـــول مالـــك يف امل:ومـــا ذكـــره مـــن التفـــضيل, قيـــل َ ,
له وأوالدهم   .فيمن أوىص ألخوا

سـكنى األقـرب َّية وصـ إن كانـت : معنـاه; ال يـدخل مـع األخ غـريه:وقوله يف احلبس
  .فاألقرب



 

 

446

446

ولـــو كانـــت بغلـــة حـــبس يقـــسم علـــيهم األقـــرب فـــاألقرب دخـــل األبعـــد مـــع األقـــرب 
  .فاألقرب

رب ولـــو كانـــت بغلـــة حـــبس يقـــسم علـــيهم األقـــرب فـــاألقرب دخـــل األبعـــد مـــع األقـــ
 ثلـــث مـــايل لفـــالن وللمـــساكني, أو يف : مـــن قـــال: ومنهـــا:ويف مـــسائل التبدئـــة. باالجتهـــاد

صافًء واليتامى, قسم بينهم باالجتهاد ال أثالثالسبيل والفقرا   .اًا وال أ
 مـن قـال ثلثـي لفـالن وفـالن, وأحـدمها غنـي واآلخـر فقـري, :ويف آخر الوصايا الثـاين

 إن :وفيهـا. فالثلث بينهام نصفان, إن مات أحدمها بعد موت املويص ورث نصيبه ورثته
 عــــىل بنــــي متــــيم, أو : كقولــــهلقــــوم جمهــــولني, ال يعــــرف عــــددهم لكثــــرهتمَّوصــــية كانــــت ال
  . فإنام يكون ذلك ملن حرض القسم منهم,للمساكني

 مـن تـصدق بـيشء مـن مالـه عـىل بنـي فـالن, :وسمع ابن القاسم يف كتاب الـصدقات
ا ً قــسم بــني مــن كــان مــنهم معروفــ;ة, وفــيهم الغائــب ومــن ال يعــرف عــىل بنــي زهــر:كقولــه
 رد عليــه اآلخــرون قــدر ;ن يعــرف مكانــهفــإن جــاء أحــد بعــد ذلــك مل يكــ, اًا أو غائبــًحــارض
  .حصته
ْبــن رشــدا  أن بنــي الرجــل الــذي أوىص هلــم إن كــان حيــاط بعــددهم لقلــتهم, : معنــاه:ُ

الـــذين يقـــسم علـــيهم بالـــسوية, حـــارضهم وغـــائبهم عـــىل هـــذه الروايـــة, وأحـــد  فهـــم العـــدد
َّدونــةيف املقــويل ابــن القاســم  ْبــن وهــب, وروايــة اَ املــوىص هلــم ال  وإن كــان بنــو فــالن :فيهــا َ

 ألن بنـــي زهـــرة ال حيـــاط هبـــم فيقـــول عـــىل مـــا ;حيـــاط بعـــددهم, لكثـــرهتم كبنـــي زهـــرة فنظـــر
 مل يــرد مثــل بنـي زهــرة, فــال خــالف أهنـم كاملــساكني يقــسم بيــنهم باالجتهــاد :يـصح, فيقــال

 وال يشء ملـــن غـــاب إن أتـــى بعـــد ذلـــك, ففـــي قولـــه يف هـــذه ,عـــىل مـــن أدرك القـــسم مـــنهم
كان عددهم ال حيـاط  .زهرة بن كالب مرة الذي ينتسب إليه الزهريون مثل بني :الرواية
 ; وسـامهم بأسـامئهم, لبنـي فـالن: وإنام أراد لبني فالن المرأة تـسمى زهـرة, ولـو قـال,هبم

 رجـع عـىل ,قسم بينهم بالسوية حارضهم وغائبهم, ومن قدم من غائب منهم كل واحد
  .كل واحد حتى يستوي يف حقه

 وللفقــراء أعطــي باالجتهــاد بحــسب فقــره, ,إن أوىص بثلثــه لزيــد :قــال ابــن احلاجــب
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  . فال يشء لورثته, والثلث للمساكني;فإن مات قبل أن يقسم له يشء لورثته
 فينبغـــي أن يكـــون ا وإن كــان غنيـــ,اً وهـــذا حيــسن إن كـــان زيـــد فقـــري:ابــن عبـــد الـــسالم

  . أو وارثه,ا له بموت املويص قبله هوًسهمه مملوك
ُقلت َّدونة امل ظاهر:ُ , أو ألن ظاهر قول املذهبً أو فقريا سواء كان غني:َ  أن منـاط :ا
والتعيــني هنــا لغــو ,  لغنــاه; إنــام هــو لعــني املــوىص لــه,للمــوىص لــه بمــوتَّوصــية وجــوب ال

  .لقرينة تسوية املويص بني املعني وغريه
نــه:  قــال عبــد امللــك:يف املجموعــة َّالــشيخ  اســم  أعطــي اجلــار الــذي;مــن أوىص جلريا

 وال الـــــضعيف وال خدمـــــه , وال ابنتـــــه البكـــــر,املنـــــزل لـــــه,وال يعطـــــى أتباعـــــه وال الـــــصبيان
ا عـىل ً واجلـار اململـوك إن كـان يـسكن بيتـ,وتعطى زوجته وولده الكبري البائن عنه بالنفقـة

 وأبكـار , يعطـى ولـده األصـاغر:عنـه َسـحنونوالبـن . ا أو الًحدته أعطي كان سـيده جـار
  .بناته

نــه فهــو مــن املجهــولني, مــن : قــال عبــد امللــك: املجموعــةيف َّالــشيخ  مــن أوىص جلريا
 وحـدث غـريهم ,ا دخـل يف ذلـك, وكـذا لـو انتقـل بعـضهم أو كلهـمًوجد يوم القـسم جـار

 وكـــذا إن كـــان ذا جـــريان قليلـــني ,وبلـــغ صـــغري, وبلغـــت البكـــر فـــذلك ملـــن حـــرض القـــسم
  .يف كل غلة فهي ملن حرض القسم ;فكثروا, وكذلك إن كانت غلة تقسم

 , حد اجلوار الذي ال شك فيه ما كان يواجهـه: قال عبد امللك: ويف املجموعة:قال
وما وراء ذلك مما لصق باملنزل من ورائه وجنباته, وتباعد ما بني العـدوتني, حتـى يكـون 

 وقــد تكــون دار عظمــى ,فــإنام اجلــوار فــيام دنــا مــن إحــدى العــدوتني; بيــنهام الــسوق املتــسع
نـــه ,رية, كـــدار معاويـــة وكثـــري بـــن الـــصلتذات مـــساكن كثـــ  فـــإذا أوىص بعـــض أهلهـــا جلريا

 فـإن شـغل أكثرهـا وسـكن منهـا معـه ,اقترص له عىل أهلهـا, وإن سـكنها رهبـا وهـو املـويص
  .ملن كان خارجها ال ملن فيهاَّوصية غريه فيها, فال

ءَّوصــية  فال;وإن ســكن أقلهــا َّوصــية  فال;ملــن يف الــدار فقــط, ولــو شــغلها كلهــا بــالكرا
وجـوار الباديــة :  قـال عبـد امللـك:َسـحنون مثلـه كلـه : وقـال,للخـارجني منهـا مـن جـرياهنام
ا إذا مل يكـن دونـه أقـرب منـه للمـويص, ورب جـار عـىل أميـال ًأوسع من هذا, وأشـد براحـ
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إذا مل يكن دونه جريان, إذا مجعهم املاء يف املورد واملرسح للامشية, وبقـدر مـا جيتهـد فيـه, 
 أن كــــل قريــــة صــــغرية لــــيس هلــــا اتــــصال يف البنــــاء :عنــــه اجلــــوار يف القــــرى حنونَســــوالبــــن 

 فهــــي ; فهــــم جــــريان, وإن كانــــت كثــــرية البنــــاء كقلــــسانية;والكثــــرة مــــن األهــــل واحلــــارات
 ال تــدخل املــوايل يف :عيــسىَســامع يف رســم أســلم مــن  َســحنونوالبــن . كاملدينــة يف اجلــوار

بة اتفاقَّوصية ال   .اًللقرا
 لتمــــيم ولبنــــي متــــيم ال يــــدخلون, : إن قــــال:ثالثهــــا, للقبيلــــةَّوصــــية  يف الويف دخــــوهلم

ُاملاجشون والبن ,البن القاسم  إذ من القبائل , وهي ضعيفة: مع روايته وتفرقة أشهب,ِ
  . وربيعة وقيس, ومزينة, من بنى متيم فالن كجهينة:ما ال حيسن أن يقال فيه

ليه, قاله اوإن أوىص ملساكينه دخل  ْبن وهببن القاسم وافيهم موا َ.  
ليــــه أمهــــات أوالده:اللخمــــي  ومــــدبره إن خــــرج مــــن ثلثــــه, واملعتــــق , يــــدخل يف موا

 واملكاتب, إذا انقىض األجل وأدى املكاتب أخذ ذلك, وإن مات قبل األجل أو ,ألجل
  . واألول أحسن,عجز املكاتب رجع حقهام لبقية املوايل

ُقلت ه ا:ُ ْبن رشد عزا عن ابن القاسم : عيسى ملحمدَسامع ن  يف رسم سلعة سامها مُ
ـــــه عـــــىل اخـــــتالف عـــــن امل; والقـــــوالن جـــــاز:قـــــال َّدونـــــة أل لـــــه :قولـــــه َ  فـــــيمن أوىص ألخوا

 ومــــرة محلهــــم حممــــل , وهــــو قولــــه يف هــــذا الــــسامع,وأوالدهــــم مــــرة, محلهــــم عــــىل التعيــــني
زيـــــــة وهـــــــو قولـــــــه يف ,املجهـــــــولني   إن والء أشـــــــقاص العبيـــــــد:املـــــــذكورَسامع , ويف الـــــــَّاملوا

ا أعطي من لـه نـصف ًيدخلون مع املوايل بأشقاص والئهم, فإذا أعطي التام الوالء دينار
  . ومن له ثلث والء ثلث دينار,والء نصف دينار

 فــإن مل يكــن لــه مــع مثلــه بعــض والء مــن هــو تــام الــوالء اســتثنووا يف :قــال ابــن حبيــب
  .الوصية, وإن تفاضلوا يف قدر الوالء

 :لـه مـوايل مـن فـوق ومـوال مـن أسـفل, فقـال ابـن القاسـم ملوايل و:من قال: اللخمي
  .لألسفلَّوصية ال

 بيـــنهام نـــصفني ولـــو اختلـــف العـــدد, وإن كـــان أحـــد القـــسمني ثالثـــة فـــام :قـــال أشـــهب
ا ً وإن كـــان أحـــد القـــسمني واحـــد,ا أو اثنـــني مـــن فـــوق أو هـــل أســـفلً واآلخـــر واحـــد,فـــوق
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ا, ويف قــــرصها عــــىل مــــوايل ً, ثالثــــللجامعــــة, كانــــت بيــــنهمَّوصــــية واآلخــــر اثنــــني, كانــــت ال

 ويف مــــوايل أبيــــه وولــــده وإخوتــــه وأعاممــــه روايتــــا , وعمومهــــا فــــيهم, وأوالدهــــم,املــــويص
 ال يـدخل مـوايل : وقال, يدخل هؤالء وموايل املويص وأوالدهم: ويف املجموعة,َّالعتبية

  . واألول أحسن,بني اإلخوة والعمومة
ُاملاجشون قال ابن :الباجي ليـه حيـاط هبـم :عن ابـن القاسـموابن حبيب  ِ  إن كـان موا

 دخـــل فـــيهم مـــوايل ; ومل يقـــل عتاقـــة,ا جمهـــولنيً وإن كـــانوا كثـــري,ملـــن أعتـــق فقـــطَّوصـــية فال
  . وقد رجع إليه والؤهم: يريد; وأخيه ابن زرقون, وابنه, وموايل أبيه, وأبنائهم,املوايل

  .والظاهر الثاين ,أو يوم وجوهباَّوصية  انظر هل يريد بالرجوع يوم ال:ُقلت
, ع تعذر ذلك للغيبـة م, إن أوىص لقبيلة مل جيب تعميمهم إن أراد:وقول ابن شاس

 يـدخل الفقـراء : وهو مقتىض الرواية ملن تأملها, وقوله,فواضح وإال فالصواب التعميم
 وهــــو صــــواب إذا كــــان , ولــــو عــــىل عــــدم الــــرتادف: ظــــاهره,يف لفــــظ املــــساكني والعكــــس

  .فيه نظرا وإال فًاملويص غائب

  ]باب املوصى به[
بـاخلمر وباملـال فـيام َّوصـية  فتخرج ال,بهَّوصية  كل ما يملك من حيث ال:املوىص به
  .)1(ال حيل رصفه فيه

                                     
 وقـــد قـــدمنا االعـــرتاض عـــىل ابـــن احلاجـــب ,صـــدر الرســـم بكـــل)  إلـــخ...كـــل مـــا: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

حـــه  ,عريـــف بـــه ويـــأيت بـــام يـــصح الت,يعـــدل عـــن ذلـــك يف كثـــري مـــن رســـومهَّالـــشيخ  وعـــادة ,وغـــريه ورشا
 فــإن ذلــك يلــزم أن يقــال يف , وهــذا ال يكفــي االعــرتاض,بــهَّوصــية ولعلــه قــصد ذكــر ضــابط مــا تــصح ال

  .كثري من رسومه, ويصح إتيان العموم يف اجلنس فيه
 ومـــا ال , ومـــا كـــان مثلـــه يف نجاســـة العـــني, فيخـــرج اخلمـــر,اًيعنـــى مـــا صـــح متلكـــه رشعـــ) يملـــك: (قولـــه

  . فإن ذلك ال يصح ملكه مطلقا; ذلكيصح ملكه كاحلر واخلنزير وغري
 وإن صــح ملكــه كمــن أوىص ,اًخيــرج بــه مــا إذا أوىص بــام ال جيــوز رشعــ) بــهَّوصــية مــن حيــث ال: (قولــه

 أو مـن أوىص ملـن يـصوم , كقتـل نفـس, أو أوىص بلهو أو إعطـاء مـال عـىل مـا ال حيـل,لنائحة عىل ميت
 ولــذا أبطــل مجيــع ذلــك ,وز ذلــك عــىل اخلــالف فيجــ; وأمــا قــراءة القــرآن عــىل امليــت,عنــه أو يــصيل عنــه

= 
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 : عــــن مــــن أوىص بمناحــــة ميــــت أو هلــــو عــــرس,ســــمع عيــــسى جــــواب ابــــن القاســــم
  أتؤاجر النائحة وصاحب اللهو?

  .ال ينفذ: اللهو, قال وإن كان مثل الكرب و: باطل, قيل: ال, وقوله:قال
   وكـــــذا مـــــا مل يـــــرخص فيهـــــا مـــــن اللهـــــو , ألن اليناحـــــة عـــــىل امليـــــت حمرمـــــة:ابـــــن راشـــــد
   ألن ;ا, وكــــــذا مــــــا اختلــــــف فيــــــه عــــــىل قــــــول مانعــــــه مثــــــل الكــــــرب واملزهــــــرًيف العــــــرس اتفاقــــــ

  .ابن حبيب أجازمها
زتـه يف  وكذا الغربال املتفق عـىل إجا,به قوالنَّوصية وعىل قول من جييزه يف تنفيذ ال

  .به قوالنَّوصية العرس من تنفيذ ال
ث:حممد   .ا ال يدخل فيه وصاياهً يرجع ما أوىص به لكذلك مريا
 صـحة :وفيهـا مـع غريهـا.  من أوىص بامل ملن يـصوم عنـه ومل جيـز ذلـك:َّاملوازيةويف 

 ويــــدخل : وقــــول ابــــن شــــاس وابــــن احلاجــــب,باحلمــــل, والثمــــرة اآلتيــــة واملنــــافعَّوصــــية ال
 وعتقهـا مـا ولـدت املـوىص بعتقهـا ,قوهلـا يف أول وصـاياها األول جلاريـة, وهـواحلمل يف ا

  .بعد موت املويص فهو بمنزلتها
زيــــةيف روايــــة ابــــن القاســــم يف  َّالــــشيخزاد   وقــــوهلام إال أن , واملــــوىص هبــــا لفــــالن:َّاملوا

  .َّالشيخيستثنيه, هو مقتىض نقل 
 ;لرجـــل, وبرقبتهـــا آلخـــر إذا أوىص بحمـــل أمـــة : وأراه ألشـــهب,ومـــن كتـــاب حممـــد

 فرقبتهـــا للمـــوىص لـــه ;, وعليـــه نفقتهـــا, فـــإذا مـــاتافهـــي كـــذلك, هلـــذا مـــا تلـــد مـــا دام حيـــ
  .بالرقبة

 فلــيس لــه ً, فــإن كانــت يومئــذ حــامالً وهــذا إذا مل تكــن يــوم أوىص حــامال:قــال حممــد
  .إال احلمل فقط

 =                                     
  .لعدم صحته

  . وال تدخل فيه الوصايا:هناَّالشيخ ثم قال 
  .ال يبعد إجراء اخلالف يف ذلك مما هو يشبه ذلك: )قلت(
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الق ابـن شـاس,  فيجـب تقييـد إطـ, منـع اسـتثناء اجلنـني يف عتـق أمـه:وفيها مـع غريهـا
  .وابن احلاجب جواز ذلك

َأصــبغســمع  ْ ْبــن وهــبا َ ا, إن ً أوصــيت لفــالن بــام ولــدت جــاريتي هــذه أبــد: مــن قــال:َ
 وال فـــيام , يـــوم أوىص فـــال يشء لـــهً فهـــو لـــه, وإن مل تكـــن حـــامالًكانـــت يـــوم أوىص حـــامال

  .حدث له بعد ذلك
ْبن رشدا  مل يمـت حتـى ولـدت  إنه أوىص بـام ولـدت جاريتـه ثـم مـات, ولـو: معناها:ُ

 تكــن إال أن يرجــع  أو مل, يــوم أوىصً فلــه كــل مــا ولــدت يف حياتــه, كانــت حــامال;أوالدهــا
فــــإن مــــات وهـــي حامــــل فحملهـــا الثلــــث, وقفــــت حتـــى تــــضع فيأخــــذ , عـــن وصــــيته فـــيهم

 ثـــم يتقـــاومون األم واجلنـــني ال يفـــرق بيـــنهام, ومل جيـــز أن يعطـــي ,املـــوىص لـــه بـــاجلنني الولـــد
َّدونة عىل أن يرتك وصيته يف اجلنني, قاله يف املًشيئاله الورثة املوىص    .وغريها َ

وإن مل حيملهــــا الثلــــث فللورثــــة أن يوقفوهــــا حتــــى تــــضع, وإن كرهــــوا مل جيــــب ذلــــك 
 واختلـف إن أعتـق , قالـه ابـن حبيـب,فيهـا ضـعفَّوصية  ألهنا ;عليهم, وسقطت الوصية

بطنهــا بعتقهــا وتبطــل الوصــية, وهــو لــه يعتــق مــا يف :  والثلــث حيملهــا, قيــل,الورثــة األمــة
َّدونةالذي يف امل َ.  
َأصــبغ ال عتــق هلــم حتــى تــضع وهــو قــول :وقيــل ْ يف الواضــحة, وإن مل حيملهــا الثلــث  َ

إن أوىص برتتيــب اتبــع هــو قوهلــا, : وقــول ابــن احلاجــب وابــن شــاس. فعــتقهم فيهــا جــائز
قــول يبــدأ أعتــق النــسمة وليقــدم األوكــد فاألوكــد, إال أن يــنص عــىل تبدئــة غــري األوكــد, في

  .النسمة بغري عينها, عىل التي بعينها
ُاملاجــشون قــال ابــن :الــصقيل  مــا أوىص بــه يبــدأ عــىل مــا هــو أوجــب منــه فــذلك فــيام :ِ

 ومـــا لـــيس لـــه رجـــوع عنـــه مـــن عتـــق بتـــل أو عطيـــة بتـــل أو تـــدبري يف ,جيـــوز لـــه الرجـــوع عنـــه
  .عليه رجوع عنه ألن تبدئته ; بل بام هو أوىل; فال يبدأ بام يقول,مرض

َّدونـة ما نقلناه من لفظ امل:وذكر الباجي عـن ابـن القاسـم يف املجموعـة وغريهـا, ثـم  َ
  . ال ينظر إىل ما قدمه بالذكر نظر: يف قوله:قال

ُاملاجـــشونوقـــد قـــال ابـــن حبيـــب عـــن ابـــن   ومـــا ال , إنـــام ذلـــك فـــيام لـــه أن يرجـــع فيـــه:ِ
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  . فيه, فال يبدأ باألوكد بل األول من عتق بتل يف مرضه, وعطية بتل وتدبرييرجع عنه
ُقلــــت  كــــذا هــــو يف ابــــن زرقــــون, فــــال يبــــدأ باألوكــــد بــــل األول, ومــــا ذكــــره الــــصقيل :ُ

  .خالفه حسبام تقدم, فتأمله
ُاملاجـشونويلـزم ابـن : قال البـاجي عـىل هـذا أن يقـدم املـدبر يف الـصحة عـىل صـداق  ِ

;  الـصحة عـىل وصـيته يف الـصحةدبر يف إذ ليس له الرجوع عنه, وأن ال يقـدم املـ;املريض
 , إذ لــــيس لــــه الرجــــوع عنــــه, إال أن يريــــد بــــذلك مــــا يلزمــــه;يعتــــق عــــن قتــــل خطــــأ أو ظهــــار

  . فيلزم عىل ذلك مدبر الصحة عىل كل وجه ;فيتعني املطالبة به
 بــدئوا : وقــال,ولــو أوىص هبــذه الكفــارات والزكــاة: وقــال ابــن حبيــب عــىل إثــر ذلــك

َأصـــبغوقالـــه ,  لبـــدئت;لفـــالنة َّوصـــيا ًعـــىل ذلـــك عـــرشين دينـــار ْ  فـــذهب يف اللـــزوم ومنـــع ,َ
وقــد تقــدم لـه منــع ذلــك, وإن رشط التبدئــة يف تــدبري , تبدئـة إىل مــا بتــل مــن عتـق أو عطيــةال

 وال يكــاد يتحــصل لــه أصــل إال , مــدبر املــريض واملــوىص بعتقــه ســواء:املــريض, ثــم قــال
  .عىل ضعف
أمــد مــن وقيــد يف مــسجد, أو ســقاء  مــن أوىص بــيشء خيــرج كــل يــوم إىل غــري :وفيهــا

ا, وأوىص مــــع ذلــــك بوصــــايا, فإنــــه حيــــاص هلــــذه ًبــــامء, أو خبــــز كــــل يــــوم بكــــذا أو كــــذا أبــــد
  .اً ويوقف لذلك حصته, وأكثرهم مل حيك فيه خالف,املجهوالت بالثلث

عــن  َّالــشيخ ونقلــه , حيــاص لــه باملــال أمجــع: وقــال أشــهب:ويف الزاهــي البــن شــعبان
أراد مجيــع   حمملــه أن الــويص: قيــل:ا الــصقيل, ونحــوه قــول اللخمــي وكــذ,ابــن شــعبان عنــه

 حمملهــــا :وقيــــل  أجيــــزوا وصــــيته, فــــإن مل جييــــزوا رجــــع إىل الثلــــث,:املــــال, فيقــــال للورثــــة
  . وهو أبني, وال يقال للورثة يشء,الثلث

جمهـوالن كعـامرة مـسجد أو طعـام مـساكني, َّوصـية  اختلف إن اجتمع يف ال:اللخمي
األول لعبـد امللـك  َّالـشيخوعـزا . منهـا ثلـثَّوصـية ول واحد, وقيـل لكـل فقيل هو كمجه

  .ومل حيك غريه وكذا الباجي, وحكى الصقيل القولني
واحـــدة بثلـــث َّوصـــية  وخيتلـــف يف صـــفة القـــسمة, فعـــىل القـــول بأهنـــا قـــسمة :اللخمـــي

 وعـــىل أهنـــا , يفـــض الثلـــث عـــىل قيمـــة مـــا خيـــرج منـــه كـــل يـــوم, لكـــل واحـــد بـــانفراده;واحـــد
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  . يكون الثلث بينهام نصفني;ومل جيز الورثة وصايا
ُقلــت  وهــو خــالف مــا ذكــر ابــن : عــزا الــصقيل التخــريج األول لــبعض الفقهــاء, قــال:ُ
ُاملاجشون ه قال;ِ   . يقسم الثلث عىل عدد املجهوالت: أل

 عاد اخلالف املتقدم فيام حياص به املجهول ; وإن أوىص مع ذلك بمعلوم:اللخمي
 هل حياص بالثلث? أو بجميـع املـال? أو مـن جعلهـا وصـايا رضب لكـل ا,ًإن كان واحد

ا ًا واحـــدً أن جلميعهـــا ثلثـــ:? والقـــولعـــىل القـــول اآلخـــر جمهـــول بجميـــع املـــال, أو بالثلـــث
 مـــن أوىص لرجـــل بـــدين ال حيملـــه الثلـــث, ولـــه عـــني حـــارضة, فإمـــا أجـــاز :وفيهـــا. أحـــسن

  .الورثة أو قطعوا له بثلث العني والدين
 ال : ولــه عقــار وعــروض كثــرية, فقــال الورثــة,وىص بــأكثر مــن ثلــث العــنيوكــذا لــو أ

نـــسلم العـــني ونأخـــذ العـــروض, فإمـــا أعطـــوه ذلـــك مـــن النقـــد أو قطعـــوا لـــه بثلـــث مـــا تـــرك 
  .امليت من عني أو دين, أو عرض, أو عقار وغريه إال يف خصلة واحدة

بـة بعينهـا, وضـاق  إذا أوىص لـه بعبـد بعينـه أو دا: فقـال مـرة:اختلف قول مالك فيها
 بمبلـغ مجيـع الرتكـة يف : وقـال مـرة, قطعـوا لـه بالثلـث مـن كـل يشء;الثلث, ومل جيز الورثة

  .َّ وهذا أحب إيل,ذلك اليشء بعينه
ــضا  واختــاره :البــاجي  ورجــع إليــه مالــك, وبــاألول قــال عبــد امللــك وابــن ,أشــهبًأ

 إال أن ,ثلـث يف ذلـك املعـني يقطـع هلـم بال: وحييـى عـن ابـن القاسـم: ورواه عيل قـال,كنانة
ـه البـد مـن بيـع ذلـك أو ; فيقطـع هلـم بثلـث مجيـع الرتكـة,يويص مع ذلك بدنانري لرجل  أل

ه ال عني يف الرتكة,بعضه بسبب العني   . وهذا يقتيض أ
سـنة, ولـيس  من أوىص لرجـل بخدمـة عبـده سـنة, وبـسكنى داره : قال مالك:وفيها

 خـــري الورثـــة يف إجـــازة ,رج مـــا أوىص بـــه مـــن ثلثـــهفيـــه أول مـــا خيـــ لـــه مـــال غـــري مـــا أوىص بـــه
  . أو القطع بثلث امليت من كل يشء للموىص له,ذلك

  .اً وهذا قول الرواة كلهم ال أعلم بينهم خالف:َسحنون
ُقلــــت  وقــــال ابــــن ,اً ومل يــــذكر الــــصقيل, وال التونــــيس, وال اللخمــــي يف ذلــــك خالفــــ:ُ
ه يقطـع بجميـع الثلـث مـن:احلارث إن مل   كـل يشء مـن الرتكـة للمـوىص بـه, اتفقوا عليه أ
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  .جيز الورثة الوصية
 ًماال ىّ وسم, كذا وكذا: كذا وكذا, ولفالن: من قال لفالن: قال مالك:ويف املوطأ

 وأخـــذ , فـــإن الورثـــة جييـــزون يف إعطـــاء أهـــل الوصـــايا وصـــاياهم;مـــن مالـــه يزيـــد عـــىل ثلثـــه
  .بلغا ما ًمجيع مال امليت, ويف إسالم ثلث امليت هلم بالغ

 وخـالفهم فيهـا , هـذه املـسألة يـدعوها أصـحاب مالـك مـسألة خلـع الثلـث:أبو عمـر
كروهــــا عــــىل مالــــك وأمجعــــوا عــــىل, أبــــو حنيفــــة والــــشافعي وغريمهــــا تــــصح َّوصــــية أن ال وأ

 وقبــول املــوىص لــه بعــد املــوت, فكيــف جتــوز املعاوضــة بثلــث ال يبلــغ إىل معرفــة ,بــاملوت
جهــوالت, وكيــف يؤخــذ مــن املــوىص لــه مــا ملكــه بغــري  وال جتــوز املعاوضــة يف امل,حقيقــة
وحجة مالك أن الثلث موضع الوصايا, فكان كام لو جنى عبد جنايـة فـسيده خمـري .رضاه

  .يف فدائه باألرش وإسالمه
 فــإن , كلفــوا ببيــان ذلــك,أكثــر مــن الثلــثَّوصــية  إن ادعــى الورثــة أن ال:والــذي أقــول

  .ا للورثة بذلكًن رشيك وكا,املوىص له قدر الثلث  أخذ منه;ثبت
ُقلــت ,  ففــي ختيــري الورثــة يف القطــع لــه بمحمــل الثلــث يف كــل الرتكــة أو يف املعينــات:ُ

  . واختيار أيب عمر,وجوب رشكة الورثة بمحمله يف كل الرتكة للروايتني: ثالث
 مــــن أوىص بعبــــد ودار وحــــائط لثالثــــة رجــــال, وضــــاق :وســــمع حييــــى ابــــن القاســــم

 قطــع ;ولــو أوىص معهــم لرجــل بــدنانري,  يف ذلــك الــيشء بعينــهل واحــد منابــه فلكــ;الثلــث
 ألن الثلـث البـد ;هلم بالثلث من كـل الرتكـة, ومل توضـع وصـاياهم يف ذلـك الـيشء املعـني

  .أن يباع أو بعضه ملن أوىص له بالعني
ْبــن رشــدا َّدونــةمل يفــرق يف امل: ُ  ولــو تــرك مــن ,هــذه التفرقــة, فهــذه التفرقــة قــول ثالــث َ

ـه علـل ذلـك ببيـع الثلـث ; مل يوص بعـني,خيرج منه العني املوىص به كام كانالناض ما   أل
  .أو بعضه

مـن ثلـث َّوصـية  ويف الرتكة دنانري وعروض وال ختـرج ال, إن أوىص بدنانري:الباجي
 خيــري : يأخــذ مــا وجــد مــن العــني وبيــع مــا بقــي لــه, وقــال ابــن القاســم:أشــهب العــني, فقــال

َأصبغَسامع  ونحوه يف , ونحوه لعبد امللك, بالثلثالورثة بني اإلجازة والقطع ْ َ.  
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: ا وأوىص لرجــــل بخمــــسة دنــــانريًابــــن القاســــم فــــيمن مل يــــرتك إال ثــــالث دور وأرضــــ
يلــزم الورثــة أن يعطوهــا إيــاه, أو يقطعــوا لــه بثلــث امليــت, وال يبيــع لــه الــسلطان مــن تلــك 

 فيـــه ويف املـــال الغـــابر  وروى ابـــن القاســـم مثلـــه, ويـــرتك مـــا بقـــي للورثـــة,الـــدور باخلمـــسة
  .واملتفرق

ا ً غائبــً ومل يــرتك إال مــاال, مــن أوىص لرجــل بعــرشة دنــانري:وســمع حييــى ابــن القاســم
 أو القطــع , خيــري الورثــة يف تعجيــل ذلــك: إذ تقاضــيا أعطينــاك, قــال:وديونــه, فقــال الورثــة

  .له بالثلث
ْبــن رشــدا ,  وال لرجــاء أســواق ولــيس للورثــة تــأخري العــرشة لرجــاء زيــادة يف املبيــع,:ُ

ــ ولــو كــان مــال ,  لقــدرهتم عــىل بيعــه بــام تبــاع بــه الــديون;اوكــذا لــو كــان مجيــع مــال امليــت دينً
  . أو ثمرة قبل بدو صالحها, انظر هل يبع ذلك,امليت ال جيوز بيعه كزرع مل حيل بيعه

ْبـــن رشـــدوال َّوصـــية حييـــى يف ختيـــري الورثـــة يف تعجيـــل الَســـامع  يف رســـم املكاتـــب مـــن ُ
 وقـــرص حـــق املـــوىص لـــه عـــىل أخـــذ , للمـــوىص لـــه هبـــا بثلـــث كـــل الرتكـــة:القطـــع لعني, أوبـــا

الرتكــة إن كانــت العــني غــري معينــة لــه, ولــو عينهــا فــاألول  ثلــث العــني وثلــث مــا يبــاع مــن
  .معها َسحنون و,قوالن هلذا السامع

َأصـبغونقل  ْ َأصـبغعـن مالـك وأصـحابه, وابـن أيب جعفـر عـن ابـن القاسـم مـع  َ ْ  , ابـنَ
  :زرقون اختلف فيه عىل أربعة أقوال

  . تنفذ وال خيري الورثة:قول أشهب
  . خيريون:وقول مالك وابن القاسم

ُاملاجشونوقول ابن    . خري الورثة وإال فال, إن كان يف بيع العروض بعد وبطء:ِ
َأصبغقول  ْ   . وإال فال, إن عني الدنانري خري الورثة:َ
ُقلت ْبـن رشـدانري املعينة, خالف قـول ا ظاهره أن اخلالف ثابت يف الدن:ُ إن كانـت : ُ

  .اًمعينة لزم الورثة دفعها, أو القطع له بثلث كل الرتكة اتفاق
 فـإن ; من أوىص بعتق عبد وهو ال خيرج مما حرض, وله مـال غائـب خيـرج فيـه:وفيها

  .العبد يوقف الجتامع املال
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  .حلارض الساعة وليس له أن يقول أعتقوا مني ثلث ا,فإذا اجتمع قوم يف ثلثة
  ويطــــول, إال أن يــــرض ذلــــك بــــاملوىص لــــه, وبالورثــــة فــــيام بعــــد مجعــــه:َســــحنونقــــال 
فذ الثلث,إذا طال ذلك كاألشهر َّاملوازية وهذا نحو ما يف :عياض   . والسنة أ

ه يعتق منه ثلث احلارض:وفرس أشهب املسألة  ثم ما اقتىض منه غائب أعتق عـىل , أ
  .العبد قدر ثلثه
  .ا لقول ابن القاسمًيشبه أن يكون هذا تفسري :أبو عمران
 إال أن يــــرض ذلــــك بــــاملوىص لــــه والورثــــة فــــيام يعــــرس مجعــــه :َســــحنونقــــول  :الــــصقيل
  .ويطول مثله

 وإنام هو فيام يقبض إىل أشهر يسرية, أو عرض يبـاع : قال ابن القاسم:روى أشهب
  ., وتبعد غيبته فليعجل عتقه يف ثلث ما حرضاوما يبعد جد
 ويوقــف باقيــه كلــام حــرض , يعجــل عتــق العبــد يف ثلــث احلــارض: قــال أشــهب:حممــد

 ومل يأخــــذ ,مالــــك وإن قالــــه,  وال يوقــــف مجيــــع العبــــد,ثلــــث ذلــــك  عتــــق: زيــــد فيــــه,يشء
ه استوىف ثلث ; لو كان هذا ألخذ امليت أكثر من الثلث:بقول أشهب, وقال َسحنون  أل

  .ا عىل الورثةًاحلارض, وصار باقي العبد موقوف
 ; إن كــان املــال الغائــب غــري بعيــد انتظــر وإن بعــد, كاألشــهر الكثــرية أو الــسنة:مــدحم

فــــذ املـــــرياث فــــذ ثلــــث احلـــــارض, وأ ولــــو كـــــان مــــع ذلـــــك وصــــايا غـــــري الورثــــة يف إنفـــــاذ , أ
  . أو القطع بثلث احلارض والغائب يبدأ بالعتق فيام حرض,الوصايا

 إن قربــت :اللخمـي . أشــهر وإنــام هـو فــيام يقـبض إىل: قـال ابــن القاسـم:روى أشـهب
ــــدلس الغيبــــة انتظــــر مجــــع  ألن حممــــل ; عتــــق;املــــال, وإن بعــــد كخراســــان مــــن مــــرص واأل

  .َسحنون وقاله , وأشهب, البن القاسمالثلث, وإن كان غري ذلك فالقوالن
 زيـــد يف عتقـــه بقـــدر ; وكلـــام حـــرض يشء مـــن الغائـــب, عتـــق ثلثـــه;وإن مل خيلـــف غـــريه

 وخيتلـف إن قـدم , جـاز للورثـة بيـع ثلثيـه;بة مثـل خراسـانثلث ما حرض, وإذا بعدت الغي
  . ألن البيع كان مع العلم هبذا;ينقض البيع ليستكمل ما بقي أم ال هل ,الغائب

ُقلت  كذا هو يف غري نـسخة, وهـو خـالف نقـل ,مثل قول أشهب َسحنون نقله عن :ُ



אא 

 

457

457

  . الصقيل عنه
 حـر بعـد مـويت بـشهر, فـإن  هـو: أعتقوا عبدي بعد مويت بشهر, وقـال: إن قال:وفيها

 إن ً ألن حممــــل الثلـــــث منــــه بـــــتال; خـــــري الورثــــة بـــــني أن جييــــزوا أو يعتقـــــوا;مل حيملــــه الثلــــث
  .اخدمهم متام الشهر, ثم خرج مجيعه حرَّوصية أجازوا ال

َّدونـــة وقـــد يثـــري مـــا يف امل:وملـــا ذكرهـــا ابـــن احلاجـــب قـــال ابـــن عبـــد الـــسالم زيـــةو َ  َّاملوا
َّدونــــة قــــال ابــــن القاســــم وأشــــهب يف امل, وال إشــــكال فيــــه إذا تأملتــــها يف املــــسألة,ًتشويــــش َ 

زيــــةو  حتاصــــا لقــــرب ; أو عتــــق عبــــده اآلخــــر إىل شــــهر,اً إن أوىص بعتــــق عبــــده نــــاجز:َّاملوا
 الـــشهر كثـــري, ويبـــدأ املعجـــل إال أن يكـــون : وقـــال أشـــهب,الـــشهر, ولـــو بعـــد بـــدء املعجـــل

ام انتهى   .الثالثة أ
لـــشهر للمعجـــل يوجـــب مـــساواته لـــه,   أن حماصـــته للمعتـــق وبـــني,ومل يبـــني اإلشـــكال

 حيــــث ال , لــــه, ويكــــون كلــــام كــــان كــــذلك وجــــب إن أجــــازوا الورثــــة عتقــــهًفيكــــون ممــــاثال
ا رضورة مماثلتــه, عتــق املعجــل عتقــه, ًحياصــص لــه إال أن يكــون هلــم حــق يف خدمتــه شــهر

 القـدر الـذي تـستحقه  ال يف,وجياب بأن حماصته له إنام توجـب مماثلتـه لـه يف تعجيـل العتـق
  . وحق الورثة إنام هو يف القدر الذي تستحقه من الثلث,من الثلث
 فإنـه يـزاد فيـه مـا بينـه وبـني ثلـث ثمنـه, ; إن أوىص أن يشرتي عبد فالن ليعتق:وفيها

فقـال , بى ربه من بيعه إال بأكثر من ذلك فإن أ,ال ثلث امليت, وإن مل يذكر امليت أن يزاد
ث, فإن بيع,ى بثمنهيستأ: ابن القاسم   .اً وإال رد ثمنه مريا

ْبــن وهــبوروى ا  يوقــف الــثمن مــا رجــي بيــع العبــد, إال أن يفــوت بعتــق أو :وغــريه َ
  .موت وعليه أكثر الرواة

ْبــن وهــبفحمــل الــصقيل روايــة ا عــىل الوفــاق ومحلهــا اللخمــي عــىل اخلــالف, وكــذا  َ
ْبن رشدا َأصبغحييى الصقيل البن حبيب عن َسامع  يف ُ ْ ْبن وهب خالف ا:َ   .اًمالك َ

  . يزاد ما بينه وبني ثلث امليت:وقال
َأصــــبغ ْ    استحــــسنت أن يــــزاد إىل مبلــــغ ;ا مــــا بلــــغً اشــــرتوا عبــــد فــــالن بالغــــ: ولــــو قــــال:َ
  .ثلث امليت
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ثــ: وقــول ابــن القاســم:الــصقيل  :ا, قــال يف الوصــايا الثــاينً فــإن بيــع وإال رد ثمنــه مريا
ْبـن وهـبقول ابن القاسم وفـاق لروايـة ا وبعد االستيناء واإلياس من العبد , وكـذا روى َ

ْبن وهبعنه حممد مثل رواية ا  ال : وخالفه وقـال, ورواه أشهب عن مالك,وقاله حممد, َ
ى به إذا أبى   .الورثة البيع يستأ

ُقلــت ْبــن رشــد وجعلــه ا,اً وفاقــفجعــل قولــه يف الوصــايا الثــاين :ُ ا ًحييــى خالفــَســامع  يف ُ
 انظر هل يدخل يف ذلك الوصايا, أو يـدفع للورثـة كالـذي :فقهاءوقال بعض ال ,للصقيل
  . هو التونيس: قلت.وهو أشبهَّوصية يرد ال

  عنــد مالــك َّوصــية  ســقطت ال; أو لزيــادة, إن أبــى ســيده مــن بيعــه غبطــة بــه:اللخمــي
  .وابن القاسم

ـــس مـــن ســـيده:وقـــال ابـــن كنانـــة كـــر يف ; إذا أ  جعـــل ثمنـــه وثلثـــه يف رقـــاب تعتـــق, وأ
  .قول ابن كنانة َّوازيةامل

 ومل يقل أعتقوه, كـان مـا مـر , اشرتوا أخي بكذا: فيمن قال:وسمع حييى بن القاسم
ء يوجب عتقه  وذكر قـول , عىل الورثة رصف ذلك يف عتق غريه فإن مل جيب,به من الرشا
بـــة قرينـــة يف إرادة القريـــب ; وال يـــدخل يف هـــذه املـــسألة:ابـــن كنانـــة املتقـــدم, قـــال  ألن القرا

  .بخصوصيته
  .مصري العبد للعتقَّوصية  ألن القصد بال; وال يعلم بائعه بالوصية:اللخمي
ُقلت  فقول ابن عبـد الـسالم اختلـف هـل يعلـم ربـه بـام أوىص بـه امليـت أم ال? فقـال :ُ

  . يعلم وهم: ال يعلم, وقال أشهب: وابن القاسم,ابن عبد السالم
  .د فالن فقط ووجهه بني اشرتوا عب:وإنام حكى اللخمي قوهلام يف قوله

 زيــد يف ;فــامتنع ربــه مــن بيعــه بمثــل ثمنــه  اشــرتوا عبــد فــالن لفــالن,: إن قــال:وفيهــا
 وثلـث , دفـع ثمنـه;ا فإن امتنع ربه مـن بيعـه بـذلك ليـزداد ثمنًـ,ثمنه ما بينه وبني ثلث ثمنه

ث;ثمنه للموىص له, وإن امتنع من بيعه غبطة به   .ا وبطلت الوصيةً عاد ذلك مريا
 مل يلـــزم الورثـــة أكثـــر مـــن زيـــادة ثلـــث الـــثمن, ; إن امتنـــع لزيـــادة أو غبطـــة:ال غـــريهوقـــ

ـــــس منـــــه,ويوقـــــف ثمنـــــه حتـــــى يـــــؤيس مـــــن العبـــــد ثـــــ; فـــــإن أ    وال يشء ,اً رجـــــع املـــــال مريا
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  . للموىص له
 ,بالعبــــد عــــرشون قيمتــــه ثالثــــونَّوصــــية  انظــــر لــــو ضــــاق الثلــــث, وصــــار لل:التونــــيس

يادة ثلث قيمته عليها, وريض ربه ببيع نـصفه بعـرشين فالثمن الذي اشرتى به أربعون لز
,  ويــسلم ذلــك للمــوىص لــه, ال نبغــي أن يكــون لــه ذلــك;ليحــصل لــه زيــادة ثمــن النــصف

 ال تنبغـى عـىل قـول ابـن القاسـم ;فإن امتنع رب العبـد مـن ذلـك لتبعيـضه عليـه ال غبطـة بـه
ئدة يف نـصف  مل ال يأخذ رب العبد اخل:أن تدفع العرشون للموىص له, فإن قيل مسة الزا

ه امتنع من بيعه:العبد, قيل كمـن زيـد ثلـث   ولـيس, امتناعـه لتبعـيض العبـد: فإن قيل, أل
  .ثمنه فامتنع
 وحيتمــل أن يكــون لــه ذلــك عــىل قولــه فــيمن أمــر أن يبــاع , هــذا مــا بعــد: لــو قيــل:قيــل

ــه إنــام ; املــسألة أحــرى أن تكــون لــه اخلمــسة ويف هــذه, أن لــه ثلــث العبــد إن امتنــع:منــه  أل
  .امتنع لرضر الرشكة

ُقلت ال غـريه, ويف َّوصـية  يرد بأن املويص ببيع العبد منه إنام قصد املـويص رفقـه بال:ُ
 أو تبعيـــة املـــشرتي منـــه لـــه, فـــال يلـــزم مـــن ,ا وحـــدهًاملـــشرتى منـــه لفـــالن إنـــام قـــصد هبـــا فالنـــ

 ,وة قـــصد الرفـــق لقـــ;إعطـــاء املـــويص بـــأن يبـــاع العبـــد منـــه ثلثـــه إعطـــاء املـــشرتي منـــه لفـــالن
  . لألول وضعفه يف الثاين

وعـــــىل عـــــدم إعطـــــاء العـــــرشين لفـــــالن, يكـــــون كمـــــوىص هبـــــا, ردهـــــا : قـــــال التونـــــيس
  .للموىص له هبا حياص هبا الورثة أهل الوصايا

 بيعـــوا عبـــدي ممـــن أحـــب أو ممـــن يعتقـــه, فـــأبى املـــشرتي أن :قـــال يف وصـــيته  إن:فيهـــا
فــإن طلــب املــشرتي , بــني ثلثــه ال ثلــث امليــت نقــص مــن ثمنــه مــا بينــه و;يــشرتيه بمثــل ثمنــه

 خــري الورثــة يف الــذي يبــاع ممــن أحــب, بــني بيعــه بــام ســئلوا أو ;وضــيعة أكثــر مــن ثلــث ثمنــه
  .يعتقوا ثلث العبد

 فلـيس ; إن مل جيـدوا مـن يـشرتيه إال بأقـل مـن وضـيعة ثلـث الـثمن:وروى غري واحـد
  .عليهم غري ذلك

ْبن وهبقال ا  وأمـا : قـال مالـك:قـال ابـن القاسـم. ر عنـدنا وذلـك األمـ: قال مالـك:َ
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 وهـذا ممـا ,الذي يباع ممن يعتقه فيخري الورثة بني بيعه منه بام أعطى, أو يعتقوا ثلث العبـد
  .مل خيتلف فيه قول مالك

زيــة وكــذا يف :الــصقيل  ,ا مل خيتلــف قولــه يف املبيــع للعتــقً أن مالكــ:البــن القاســم َّاملوا
  .ام هو أصوب, وبه أخذ أكثر أصحابه بل اختلف قوله ب:وقال حممد

 ومل جيــــدوا مــــن يأخــــذه , إن محلــــه الثلــــث: ويف البيــــع ممــــن أحــــب,وروى أشــــهب فيــــه
 ; فــال يشء علــيهم فيــه, فــإن مل حيملــه الثلــث;بوضــيعة ثلــث ثمنــه, واســتؤين بــه فلــم جيــدوا

  .خريوا يف بيعه بوضعية ثلث ثمنه, ويف عتق حممل الثلث منه
ئه بمثل ثمنه نقص , بيعوا عبدي من فالن:إن قال يف وصيته: وفيها  فامتنع من رشا

 فإن طلب املشرتي وضيعة أكثـر مـن ثلـث , وبني ثلث ثمنه, ما بينهفليوضع عنهمن ثمنه 
  . أو يقطعوا له بثلث العبد, خري الورثة يف بيعه بام سئلوا;ثمنه

ْبن وهب فذكر ما تقدم من رواية ا:وروى غري واحد عن مالك   .وغريه َ
 فــإن اشــرتى , لــيس علــيهم أن يعلمــوا املــشرتي بالوصــية: قــال ابــن القاســم:مــياللخ
  . ومل يعلم فال مقال له,بالقيمة

 عليهم أن يعلموه, فإن مل يعلم رجع بـام زاد عـىل ثلثـي قيمتـه, واألول :وقال أشهب
  . واألصل يف البياعات القيم,من امليتَّوصية وليس ذلك ب. أبني

 اشـرتوا عبـد فـالن بامئـة دينـار, وأعتقـوه عنـي فاشـرتوه :وقولـه: ثاين حجهـا ويف آخر
  .بثامنني فالبقية مرياث

ـه ال خيـرج مـن ; ولـو مل يبيعـوه منـه بثلـث ثمنـه: عن أشـهب يف املجموعـة:الصقيل  أل
  .ولو بذلوه بوضيعة الثلث فأبى سقطت الوصية,  قطعوا له بثلث امليت;الثلث

 أخرجـت ;امة, يشرتى ومل يسم ثمنًـ ومن أوىص بعتق نس:ويف أول وصاياها األول
  .  عن ظهاري:باالجتهاد بقدر قلة املال وكثرته, وكذا إن قال

ا, ً وال كثــرة ويــشرتى رقبــة وســط, ال ينظــر إىل قلــة: وقــال أشــهب:الــصقيل عــن حممــد
 وحياص به أهل الوصايا هـذا االستحـسان, والقيـاس أن حيـاص بـأدنى , يف الغرة:كام قيل

  .املظاهر وقاتل النفسالقيم, كام جيزى عن 
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  .اً إهنا تكون وسط: كام قلت يف املتزوجة عىل خادمَّواألول أحب إيل
مــع عــدم الوصــايا, فــإن كانــت وصــايا وضــاق الثلــث رجــع   الوســط حــسن:اللخمــي

 فـإذا ,إنـام يقـصد إىل إنفـاذ وصـاياه مجلـةإىل أدنى الرقـاب وحكـم املـال القليـل; ألن امليـت 
ثـم ننظـر إىل ,  الوسط رجع إىل األدنى ما خال الرضـيع واملعيـبعلم أن املال ال يتسع إىل

ـه جيـزئ أو معيبـ; فـإن وجـد بـه رضـيع وهـو عـن واجـب اشـرتي,ما يصري يف املحاصة ا ً أل
  .اًإن كان تطوع

وإن مل يبلــغ ذلــك العتــق عــن ظهــار أطعــم عنــه, إن وىف باإلطعــام أو مــا بلــغ منــه, وإن 
 واالستحـسان أن ,كـان الفـضل هلـم هـذا القيـاس أطعـم و;كان فوق اإلطعام ودون العتق

 أرشك بــــام ينــــوب العتــــق يف رقبتــــه, وكــــذا إن كــــان ; وإن كــــان العتــــق عــــن قتــــل,يتــــصدق بــــه
  .اًتطوع

  . أو يعان به يف مكاتب:قال مالك
 فاشـرتاها الـويص وأعتقهـا عنـه, ثـم حلـق  ا للنـسمة يـسعه الثلـث إن سمى ثمنًـ:وفيها

 أعطــي صــاحب ;وإن مل يــستغرق كــل مالــه, اد العبــد رقــ ر;امليــت ديــن يــستغرق مجيــع مالــه
 وال يــضمن , وعتــق مــن العبــد ثلــث مــا بقــي مــن مــال امليــت بعــد قــضاء الــدين,الــدين دينــه

  .الويص إذا مل يعلم بالدين
.  يميض العتق ويغـرم الـويص:َّاملوازيةقال يف : ف يف هذا فذكر قوهلا اختل:اللخمي
ه وكيل ومل يعتق;واألول أحسن ء جارية وأن يعتقها,  أل  لنفسه, وكذا من وكل عىل رشا

  .فأعتقها ثم استحق الثمن, فيختلف يف رد العتق
 ورجــــع ,وكــــذا إن تلــــف الــــثمن قبــــل دفعــــه للبــــائع, أرى إن تلــــف بعــــد العتــــق مل يــــرد

 خري اآلمر بـني أن يغـرم املـال ويمـيض العتـق, أو ;وإن تلف قبل العتق, بالثمن عىل اآلمر
  . لوكيل أن يرد العتقال يغرم ويكون ل

ْبـن رشـدوقال ا , اً ضـمن اتفاقـ; إن تبـني تفريطـه:أشـهبَسـامع  يف رسـم األقـضية مـن ُ
أشـهب مـع َسامع لـ  فـال يـضمن قـوالن, فيضمن أو عىل عدمه,وإال ففي محله عىل التفريط

َّدونــةالغــري يف امل َأصــبغَســامع  وأحــد قــويل ابــن القاســم يف ,, وهــو أشــهب يف كتــاب احلــجَ ْ َ, 
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َّدونةوله يف املوق   .حييىَسامع مع  َ
 ال جيـزئ : ويف الوصـايا الثـاين يف املـويص أن حيـج عنـه بعـوض:قال ابـن عبـد الـسالم

ويـضمن الــدافع إال أن يظــن أن العبـد حــر, وقــد ,  أو مـن فيــه علقــة رق,أن حيـج عنــه صــبي
  . ال يزول عنه الضامن بجهله: وقال غريه, فال يضمن;ومل يعلم اجتهد

  . هو اجلاري عىل ما علم يف احلج الثاين والنذوروقول الغري
ُقلــت  ال يلــزم مــن ضــامنه يف مــسألة احلــج ضــامنه يف مــسألة العتــق, بحــصول غــرض :ُ

  .املويص بالعتق, فوته يف احلج
ء حــرة حتــى تعتــق; مــن أوىص بنــسمة تــشرتى فتعتــق:وفيهــا ــه لــو ;  مل تكــن بالــرشا أل

له أحكام عبد وأحكامه يف كل أحوقتله رجل أدى قيمة عبد,  حتى يعتق, فإن مات بعد ا
ء وقبل العتق   . كان عليهم أن يشرتوا رقبة أخرى ما بينهم وبني مبلغ الثلث;الرشا

ء رقبــة ذكــر أهنــا واجبــة عليــه, فابتــاعوا :وســمع عيــسى ابــن القاســم  مــن أوىص بــرشا
إن محـل  رجع للامل فأخرج مما بقي ثمن رقبة, تعتق ;بد قبل أن يقسم ماله فامت الع,رقبة

  .ثلث ما بقي ما يكون فيه وقفه, أو ما كان ثلثه, وكذا لو أخرج ثمنه فسقط
 خري الورثة يف إسالمه ليبتـاعوا مـن ثلـث مـا بقـي ;ولو جنى العبد جناية حتيط برقبته

  .ا يف ثلث ما بقي, ما مل ينفذ عتقه أو يقسم املالً وكذا يرجع أبد,ا ويفتكوه ليعتقوهًعبد
 فال يشء عىل الورثة إال أن يكون معـه ;أو أخرج ثمنه فذهبفإن قسم وقد اشرتى 

ــه ال ;يأخــذ ممــا أخــذوا مــا يبتــاع بــه رقبــةيف الثلــث أهــل الوصــايا قــد أخــذوا وصــاياهم, ف  أل
مـــا هـــو مثلـــه مـــن الواجـــب, َّوصـــية جتـــوز وصـــيته, وثـــم عتـــق مل ينفـــذ إال أن يكـــون معـــه يف ال

ء دي ا. فيكون يف الثلث سوا  أخذ ذلك مـن ;ن الثلث ما يبتاع به رقبةلورثة موإن بقي بأ
فذ ألهل الوصايا وصاياهم دهيم بعد القسم وابتيع به رقبة, وأ   .أ

ْبــن رشــدا  ألن ; أو مل يقــسم, استحــسان لــيس بقيــاستفرقتــه بــني كــون املــال قــسم,: ُ
  .احلقوق الطارئة عىل الرتكة ال يسقطها قسمة املال

َصبغَوأل ـه يرجـع إىل :عن ابن القاسـم ْ  ويكـون ,مـا بقـي مـن املـال فيخـرج مـن ثلثـه أ
 ومل يفــرق بــني كــون املــال قــسم أو ال, وهــو ظــاهر ,ذلــك كــيشء مل يكــن ال حيــسب يف ثلــث
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  .كتاب الوصايا األول
َأصـــبغ وهـــو قـــول ,مـــن التفرقـــةَسامع ومـــن النـــاس مـــن فـــرسها بـــام يف هـــذا الـــ ْ  ولـــيس ,َ

ـه إذا نفـذ عتقـه: يريـد;عتقـه إنـه يرجـع يف ثلـث مـا بقـي مـا مل ينفـذ : وكذا قولـه,بصحيح ,  أ
 ال يرجــع يف ثلــث مــا بقــي مــن الرتكــة بعــد قيمتــه وإن مل يقــسم املــال, ;فاســتحق بعــد العتــق

والقيــاس أن ,  هــو استحــسان عــىل غــري قيــاس,وإنــام يرجــع فــيام بقــي مــن الثلــث بعــد قيمتــه
أو مل يرجـــع إذا اســـتحق العبـــد بعـــد أن أعتـــق يف ثلـــث مـــا بقـــي مـــن الرتكـــة بعـــد قيمتـــه قـــسم 

  .يقسم
ون, فــامت مــنهم  مــن أوىص بعتــق عــرشة مــن عبيــده, ومل يعيــنهم وعبيــده مخــس:وفيهــا

 عتــق ممــن بقــي مــنهم عــرشة أجــزاء مــن ثالثــني جــزء بالــسهم خــرج ;عــرشون قبــل التقــويم
 , عتـق نـصفهم يف ثلـث امليـت;عدد ذلـك أقـل مـن عـرشة أو أكثـر, ولـو هلكـوا إال عـرشين

  .محلهم الثلث عتقوا إن ;أو هلكوا إال عرشة
  .وكذا من أوىص لرجل بعدد من رقيقه أو بعرشة من إبله

ُاملاجـشونالصقيل وقـال ابـن   عـرشة مـن رقيقـي أحـرار وهـم سـتون, أو : سـواء قـال:ِ
 إنــام يعتــق ســدس مــا بقــي إن بقــي مــتهم أقــل مــن عــرشة مل ; سدســدهم فــامت بعــضهم:قــال

بمقتــىض حــاهلم يــوم التنفيــذ أو َّوصــية  بنــاء عــىل اعتبــار حكــم ال:قلــت .يعتــق إال سدســهم
  .يوم وقوعها
 فهــو رشيــك بواحــدة يف ; وإذا أوىص لــه بــشاة مــن مالــه ولــه غــنم:َّاملوازيــةيف  َّالــشيخ

, ء فــال يش; فــإن هلكــت كلهــا,بارهــاعــدد ضــأهنا ومعزهــا, ذكورهــا وإناثهــا, صــغارها وك
 الثلث أو ما محل  فله يف ماله قيمة شاة من وسط الغنم, إن محلها; عن مل يكن له غنموإن

 فـال يشء لـه, وإن مـات وال غـنم لـه إال شـاة ; من غنمـي فـامت وال غـنم لـه:منها, ولو قال
  .  فهي له إن محلها الثلث أو ما محله منها;صغرية أو كبرية

 من أوىص لرجل بعـرشة شـياه مـن غنمـه ومـات وهـي ثالثـون فولـدت بعـده :َّالشيخ
 لـه مـن األوالد بقـدر مالـه مـن : وقـال مـرة,ةوقالـه أشـهب مـر,  له مخـسها;فصارت مخسني

 ونـصف مـن األوالد إن , أخـذ عـرشة مـن األمهـات,األمهات إن كانت األمهات عرشين
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  .محلها الثلث أو ما محله منها
وىص لــه بثلـث غنمــه,  ثلــث عبيـدي أو إبــيل لفـالن فهلــك بعـضهم وأ: إن قـال:وفيهـا

  . إن محل ذلك الثلث,لعبيد والغنم فإنام للموىص له ثلث ما بقي من ا;فاستحق ثلثاها
ُقلــت َّدونــة كــذا هــو يف التهــذيب وامل:ُ  إنــام لــه : إن محــل ذلــك الثلــث مــع قولــه:, وقولــهَ

ا ً هــذا احلجــر إن كــان حجــر:ثلــث مــا بقــي مــن الغــنم, والعبيــد تقريــر ملــا هــو واقــع, كقولــه
 وزكاة حـب, أو ,ملحجورَّالرهن  و,ا أم الولدأول ما خيرج من كل الرتكة معينً. فهو مجاد

  . كذلك طريقان, ويف كون وجوب زكاة ماشية يف مرضه,ثمر مات حني وجوهبا
  . كذلك إن مل يكن ساع:اللخمي

ْبـــن رشـــدا  ومـــا ثبـــت ملكـــه غـــريه, وســـكنى الزوجـــة يف , كـــذلك إن كـــان فيهـــا ســـنها:ُ
 ثــــم ديــــن ,ا موتــــه وإقبــــارهً وأولــــه كليــــ,عــــدهتا مــــسكنها حــــني موتــــه بملكــــه أو نقــــده كــــراءه

  .دمي, ثم ما أشهد يف صحته بواجب عليه هللا تعاىل من زكاة, أو كفارةآل
ْبن رشدا   . أو نذر:ُ

ُقلت ُشـيوخ للبـاجي عـن عبـد احلـق وبعـض :ُ  نـذر الـصحة يف الثلـث, فلعـل األول :هُ
 ويقدم منها يف ضيق الرتكـة املقـدم منهـا يف ,يف امللتزم, والثاين يف املوىص به, وإال تناقضا

ا, وإن أوىص هبــا ًكــون زكــاة عــني حلــت يف مرضــه مــن رأس مالــه مطلقــضــيق الثلــث, ويف 
  .وإال أمر الوارث هبا,ومل جيز قوال اللخمي مع أشهب وابن القاسم

,  حتـى أصـبح ختـرج مـن ثلثـه:وملحمد فيمن علم منعه زكاة أمر هبا يف مرضه, فقـال
 هيـــد وصـــوب اللخمـــي كوهنـــا مـــن رأس مالـــه لقـــول حممـــد يف متمتـــع مـــات إثـــر ســـفره, ومل

 هيـــدي مـــن رأس مالــه, وخـــرج عليـــه عتــق ظهـــاره مـــن مــات قبـــل تفريطـــه يف عتقـــه :لتمتعــه
  .كونه من رأس ماله

 للخمــي , إن عــرف حلوهلــا, وإنــه مل خيرجهــا فمــن رأس مالــه ابتــاع:فقــول ابــن شــاس
  .ال للمشهور

ـــه مل خيرجهـــا فمـــن رأس مالـــه, :وقـــول ابـــن احلاجـــب  إن اعـــرتف بحلوهلـــا حينئـــذ, وأ
  .ضاه ظاهر الروايات, رشط علم حلوهلا حينئذ من غريهخالف اقت
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 : وفيهـا,ولصحة تعليل الـصقيل مـا أخـرج منهـا يف الثلـث بكونـه مل يعلـم إال مـن قبلـه
 : وفيهــا,مــن حلــت زكــاة عينــه يف مرضــه, أو أتــاه مــال غائــب فــأمر بزكاتــه فمــن رأس مالــه

لـث وال رأس مـال, وتقـدم  مل يعتق يف ث;ا يف صحتهًمن اعرتف يف مرضه, بعتق عبده فالن
  .ذكر اخلالف فيه

واملخــرج مــن ثلثــه, الوصــايا وتربعــات مــرض موتــه, فــإن ضــاق ونــص عــىل مــا تقــدم 
  . قدم عليه وتقدم القول فيه;يشء عىل يشء له رده

 وإال قــــدم األوكــــد ففــــي تقــــديم مــــدبر الــــصحة عــــىل صــــداق :ومــــا ذكــــره البــــاجي فيــــه
  .منكوحة يف مرض دخل هبا فيه

ُاملاجـــشوناصـــان روايـــة حممـــد مـــع ختـــريج البـــاجي البـــن يتح: ثالثهـــا  ال :, مـــن قولـــهِ
  .يقدم راجح مؤخر عن مرجوح مقدم الزم عقده

ّ العتبــي و ِ ْ ُاملاجــشونمــع حممــد وابــن ُ  وإن كــان صــداقها أكثــر :وســامعه أشــهب وفيــه ِ
  . وابن القاسم, وقال باألولني,من صداق مثلها

 إال مــا تقــدم ألشــهب يف املجموعــة ,لــث وال خــالف يف تقــديم هــذين يف الث:البــاجي
  .أن الزكاة والكفارة يقدمان عىل التدبري

ُقلــت ــامن بــالطالق منهــا:ُ  فلهــا الــصداق ; مــن تــزوج يف مــرض موتــه ودخــل: ويف األ
 :عيــسىَســامع ويف رســم أســلم مــن .  إال الــدين:يف ثلثــه مبــدأ عــىل الوصــايا, العتــق وغــريه
  .ةيبدأ صداق مثلها عىل املدبر يف الصح

ْبـــن رشـــدا ئـــد عـــىل مهـــر ;إن كـــان أصـــدقها أكثـــر مـــن مهـــر مثلهـــا : ظـــاهره:ُ  ســـقط الزا
امن بالطالق, وقيل,مثلها  قالـه ,حياص به أهل الوصايا وال يبدأ:  وهو ظاهر قوهلا يف األ
َأصبغ ْ   .وروي عن ابن القاسم, َ

 ,يـاد إنه يبدأ, ومثله البـن نـافع وعـيل بـن ز:أشهب من الوصاياَسامع وقال مالك يف 
ُاملاجشون وابن ,َعبد احلكموابن    .َسحنون و,ِ

 وعنـــه , يبـــدأ باملـــدبر يف الـــصحة عـــىل صـــداق املـــريض:وقـــال ابـــن القاســـم يف العـــرشة
  .أهنام يتحاصان فاألقوال الثالثة له
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  .ء القول بتقديمه عىل املدبر ليس بيش:الصقيل
ُقلــت ين فلــم يــستثن مــن  وغــريه إال الــد, هــو ظــاهر قوهلــا يبــدأ عــىل الوصــايا بــالعتق:ُ

  . غريه إال الدين
 إن دبـرهم يف صـحة أو مـرض يف كلمـة أو مل حيملهـم الثلـث, مل يبـدأ :ويف املدبر منهـا

  .أحدهم عىل اآلخر, وفض الثلث عىل مجيعهم بالقيمة يعتق من كل واحد حصته منه
ْبــن رشــدا تقهم  يقــرع يف املـــدبرين, كــام يقـــرع يف املــوىص بعـــ:َّدنيـــة والبـــن نــافع يف امل:ُ

  .واملبتلني
قالــه , بزكــاة فــرط فيهــاَّوصــية  ويــيل الــصداق, ومــدبر الــصحة, ال: قــال حممــد:البــاجي

  . إهنا تقدم عىل كل كفارة وعتق وإبتال يف املرض:ابن القاسم, ومالك
   املعــــني يقــــدم عــــىل الزكــــاة, والزكــــاة تقــــدم : يريــــد; أن العتــــق:وللربقــــي عــــن أشــــهب

  .عىل الصدقة
 أن الزكـاة ال تبـدأ عـىل الوصـايا فـانظره : يـونس عـن أشـهب وحكـى ابـن:ابن زرقون

  : تقدم عىل الصدقة فيتحصل ألشهب ثالثة أقوال:مع قوله هنا
  . تبدأ الزكاة عىل املدبر:قوله يف املجموعة

  .أهنا بعد العتق املعني وقبل الوصايا :الثاين
  . أهنا مع الوصايا:الثالث

فـــرط فيهـــا, ثـــم العتـــق يف الظهـــار,   التـــيوللـــصقيل يف كتـــاب الـــصيام, إثـــر ذكـــر الزكـــاة
 وعتــق الظهــار منــه بــدل ,عنــه  يبــدأ عتــق قتــل الــنفس إذ ال بــدل:وقتــل الــنفس معــا, وقيــل

ـــامن,وهــو اإلطعـــام  ثـــم املـــدبر واملبتـــل يف , ثـــم اإلطعــام مـــن قـــضاء رمــضان, ثـــم كفــارة األ
  .املرض

ُاملاجـــشونالبـــاجي عـــن ابـــن   وبزكـــاة فطـــره , إن أوىص بزكـــاة لعامـــه أو لعـــام فـــارط:ِ
ــــامن, وجــــزاء صــــيد, وقتــــل,وكفــــارة ظهــــار  ومــــا بتــــل يف مرضــــه مــــن عطيــــة, أو , وكفــــارة أ

 فــذلك مبــدأ عــىل مــا أوىص بــه مــن زكــاة ;صــدقة أو حــبس أو صــداق عــن مــن لــيس بولــد
وكذا املدبر يف املرض مقدم عىل الزكاة وهذه الواجبات  فرط فيها, وعىل سائر الوصايا,
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  . بعضكلها ال يقدم بعضها عىل
 زكــاة :َّاملوازيــة ويف , املبتــل يف املــرض يقــدم عــىل الزكــاة, وقالــه مالــك:البــن حبيــب

 ألهنــا ســنة, ونحـــوه ; وتبــدأ عــىل زكـــاة الفطــر,املــال واحلــب واملاشــية ســواء حيـــاص بيــنهام
ُاملاجشونوتقدم البن , ألشهب   . زكاة املال والفطر سواء:ِ

 وعتـق قتـل خطـأ , عتـق الظهـار,بعـد الزكـاة ثـم :َّاملوازيـة قال ابن القاسم يف :الباجي
 فــــإن وىف بعتــــق القتــــل وإطعــــام , فــــإن ضــــاق الثلــــث عــــنهام, لعــــدم وجوهبــــا;ال قتــــل عمــــد

فذ;الظهار   . أ
  .اً اتفاق:ابن زرقون

  . أخرجها الورثة عن أهيام شاءوا; فإن مل يكن فيه إال رقبة واحدة:الباجي
َأصــبغوقــال  ْ ــرس مــن  أحــب إيل عــن القتــل لعــل أن يظهــر لــ:َ ه مــال يطعــم منــه, فــإن أ

  وهذا قول آخر يف املساواة بينهام, غري روايتي القرعـة واملحاصـة,,ذلك فعن أهيام شاءوا
  .املنفذ وهي رواية ختيري

  . وبه قال األبياين, يقرع بينهام:الباجي عن ابن عبدوس عن ابن القاسم
 : أربعـــــة أقـــــوال فيتحـــــصل فيهـــــا إن مل يكـــــن يف الثلـــــث إال رقبـــــة واحـــــدة:ابـــــن زرقـــــون

وإن اختلفــوا . قــوا إن اتف: يريــد; وختيــري الورثــة,والقرعــة, وتبدئــة كفــارة القتــل, املحاصــة
 ويـرشك , ال يبلـغ اإلطعـام بـدئ بالظهـار: إن مل يكن فيه إال رقبة, وفـضل: وقيل,فالقرعة

  . وهو اخلامس,بام بقي يف كفارة القتل
 وإن زاد عـــــىل ,, أطعـــــم مـــــا بلـــــغ إن مل يبلـــــغ اإلطعـــــام الـــــستني: البـــــن القاســـــمالبـــــاجي

  .الستني أعتق به يف رقبة
 وضــــاق الثلــــث عنهــــا, مل يرجــــع إىل , إن مل يــــوص إال بكفــــارة قتــــل:قــــال ابــــن القاســــم

  . وعسى أن يعان هبا يف رقبة,الورثة
َأصبغقال  ْ   . وليس بيشء مما ذكرنا عىل رواية املحاصة, يعان هبا:َ

 ومـا وقـع للقتـل , وقـع للظهـار أطعـم بـه أن مـا: معنـى املحاصـة:قال بعض القرويني
ه يقسم بينهام نصفني,أعني به   . وعندي أ



 

 

468

468

 وكفـارة , ثـم هـدي الفـساد, يقدم عليهام هـدي املتعـة, ثـم فديـة احلـج:وقال اللخمي
  .اًاإلفطار مع

زيــة قــال ابـــن القاســم يف :البــاجي  بعـــد عتــق القتــل والظهـــار, ثــم عتــق القتـــل يف :َّاملوا
  . وقاله مالك, سواء والتدبري فيه,املرض

ِّمطرفوقال  ْبـن رشـدقلت ال.  يبدأ املبتل يف املرض عليه:َُ َسـامع مـن   يف رسـم رشبـهُ
 يبدأ باملدبر عىل املبتل يف املرض, وهو عىل قول ابن القاسم يف رسـم : وقيل:ابن القاسم

  . أن للرجل أن يرجع عن ما حبسه يف مرض موته:ا من احلبسًأخذ آخر يرشب مخر
  . هذا إن كان يف لفظ واحد ويف حكم اللفظ الواحد:الباجي

َّدونــةقــال يف امل  هــذا : فقــال, إن كانــا يف كــالم واحــد يف مرضــه:واملجموعــة َّالعتبيــةو َ
  .اً حتاصًمدبر وهذا حر بتال

ـه يثبـت لـه مـال ; ثـم ذكـر اآلخـر بـدئ بـاألول, ولـو بـدأ بأحـدمها:قال ابن القاسم  أل
  . الكالم املتصل ال صامت فيه كاللفظ الواحد وألشهب يف املجموعة,يرجع فيه

ا, ومــا ً وفــور واحــد فــيهام معــ, مــا كــان يف كلمــة واحــدة:والبــن القاســم يف الواضــحة
  . فاألول مبدأ,كان يف فور بعد فور
ــه مل يــرد غــريهً ثــم ســكت ســكوتً فــالن حــر بــتال: إن قــال:قــال أشــهب  ثــم ,ا يعــرف أ

 لــو بتــل عتــق عبــده : ولعبــد امللــك يف املجموعــة.يبــدو لــه, فيبتــل غــريه بــدئ األول فــاألول
 ألن اآلخــر إنــام يــستتم يف ثلثــه ;يف مرضــه, ثــم بتــل مــن آخــر عتــق نــصفه, بــدئ املبتــل مجيعــه

  . مل يستتم عليه;بعد موته, ولو صح ثم مات
 واملــــدبر يف املــــرض عــــىل , اختلــــف قــــول مالــــك يف تبدئــــة العتــــق البتــــل:وقــــال حممــــد
 ألن املــشكل لــه تعلــق بــرأس املــال إن ;ــه عــىل املــوىص بعتقــه بيــد أ: فقــال,املــوىص بعتقــه

ْبن وهبوقاله ا,  واملدبر إن صح ال رجوع فيه,صح   . وقاله أشهب, يتحاصون: وقال,َ
 , إذ لـه أن يرجـع عنـه;لعتـق معـنيَّوصـية ل مقدمـة عـىل ال وصـدقة البتـ:قال ابـن دينـار

  . وعبد امللك,وقاله املغرية
  .العتق أو بعدهَّوصية قبل  كانت العطية :َسحنونقال 
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 وكــذا يف ,ا توقــف يف تبدئــة صــدقة البتــل عــىل الوصــاياً أن مالكــ:وروى ابــن القاســم
  . وأما عىل العتق بعينه فيبدأ العتق, وتبدأ التبدية أحب إيل,َّالعتبية

حيـــاص هبـــا مـــع َّوصـــية  أن ال:ابـــن القاســـم مـــن الوصـــاياَســـامع  الـــذي يف :ابـــن زرقـــون
  .صدقة املريض

  . الصدقة مبدأة:َّالعتبيةكتاب املرابحة من ويف 
 ثــم املــوىص بــه ,اً ثــم تبــدأ بالزكــاة, فــيام ذكرنــا ثــم املبتــل واملــدبر يف املــرض معــ:وفيهــا

  .اًللعتق بعينه, واملشرتي بعينه مع
 ألن امللــك مرتقــب يف الــذي ; يبــدأ الــذي يف ملكــه وهــو أبــني: وقــال حممــد:اللخمــي
  .ليس يف ملكه

                  ال يبـــــدأ بـــــام كـــــان : وقـــــال يل الليـــــث وابـــــن أيب حـــــازم:ل أشـــــهب قـــــا:وقـــــال الـــــصقيل
  .يف ملكه

  .َّ وقول مالك أحب إيل:قال أشهب
                  بعـــــــــد العتـــــــــق بعينـــــــــه واملـــــــــشرتى, ثـــــــــم : وفيهـــــــــا, وقالـــــــــه مالـــــــــك وأصـــــــــحابه:حممـــــــــد
  .املكاتب بعينه
ضـــاق الثلـــث أســـهم  إن أوىص بكتابـــة عبـــده فـــالن, وعتـــق آخـــر بعـــد ســـنة و:الـــصقيل

وعتق َّوصية  خري الورثة يف إنفاذ ال; فمن خرج عتق يف الثلث, وإن مل حيمله الثلث;بينهام
  . فإن خرج املعتق إىل سنة سقطت اخلدمة,ًحممل الثلث منه بتال

ه بتله وال عجز فيه;أحب إيل أن يبدأ املعتق إىل سنة:حممد    . قاله عبد امللك, أل
 إمــــا أن جييــــزوا, وال عتــــق حممــــل : قيــــل للورثــــة;لهــــام الثلــــث إن ومل حيم:ابــــن القاســــم
  .ًالثلث منها بتال
 يعتق إىل أجل بخالف إذا مل حيمله الثلث, : اختلف إن محلهام الثلث, قيل:اللخمي

  .ً يعتق بتال:وقيل
  .ا كالسنةً إن كان أجله بعيد: قال عبد امللك يف الواضحة:الباجي

ل حتاصـا, وسـقطت اخلدمـة والكتابـة ويبـديان  إن كان إىل أجـل طويـ:ويف املجموعة
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  .عىل رقبة غري معينة, كان ذلك يف كلمة أو فور بعد فور
 إن أوىص بعتــــــق عبــــــده وبــــــأن : روى ابــــــن القاســــــم وأشــــــهب:يف املجموعــــــة َّالــــــشيخ

                  ولـــــــو ,يكاتـــــــب اآلخـــــــر, فـــــــاملعتق مبـــــــدأ وكـــــــذا عـــــــىل أن يـــــــؤدي اآلخـــــــر كـــــــذا فلـــــــم يعجلـــــــه
  .عجله حتاصا

  . وألشهب يبدأ الذي يعتق عىل غري مال:َسحنونل قا
 ; أو أوىص أن يكاتـب, إن عجل عتق أحدمها بغري مال, واآلخر عـىل مـال:اللخمي

  . وال كتابةًبدئ بالذي مل يعجل عليه ماال
                  التبدئــــــة : يتحاصــــــان, وقــــــال غــــــريه:واختلــــــف إن عجــــــل املــــــال فقــــــال ابــــــن القاســــــم

  .عىل حاهلا
ُقلــت نــاء عــىل اعتبــار احلكــم بحــال يــوم التنفيــذ أو يــوم الوصــية, وعلــيهام لــو أوىص  ب:ُ

 بــــدئ باملعجــــل عــــىل قــــول ابــــن القاســــم ; وعتــــق اآلخــــر عــــىل مــــال يعجلــــه,بكتابــــة أحــــدمها
  . قاله الصقيل,وحتاصا عىل قول اآلخر, ولو مل يعجل املعتق عىل مال املال حتاصا

 يبـــدأ : وقـــد قـــال,اً عينهـــا, واحلـــج معـــ ثـــم القـــسمة بغـــري, بعـــد املكاتـــب بعينـــه:وفيهـــا
  .بالرقبة لضعف احلج

ْبن وهب انفرد ا:الباجي  ويف ,الرصورة باحلج عىل الرقبة املعينةَّوصية  تقدم :فقال َ
زيــــة  وابــــن القاســــم , وقالــــه أشــــهب,ا واملــــويص رصورةًيبــــدأ العتــــق, وإن كــــان تطوعــــ َّاملوا

  .ورواه عن مالك
  :فيه ثالثة أقوالوأما حج الرضورة مع رقبة معينة ف

  . يقدم عتق غري املعني:قول ابن القاسم يف كتابه
ْبن وهبوقول أشهب وا   . يقدم حج الرصورة:َ

 وإن , حيـــاص بيـــنهام, وقالـــه ابـــن كنانـــة:وقـــول ابـــن القاســـم الـــذي وافـــق فيـــه أصـــحابه
كـــان احلـــج مـــن غـــري رصورة, فعـــىل أن العتـــق يقـــدم عـــىل الـــرصورة فـــأحرى أن يقـــدم هنـــا, 

ه    .ال يقدم عىل الرصورةوعىل أ
 والرقبــة ,عــىل حــج غــري الــرصورةَّوصــية  تبــدأ كــل :قــال حممــد عــن مالــك وأصــحابه
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هـــة ,وقالـــه أشـــهب,  والوصـــايا يف الثلـــث رشع ســـواء,غـــري املعينـــة  واألول مبنـــي عـــىل كرا
  . قاله مالك,باحلجَّوصية ال

الرقبـة عـىل مال وحـج وعتـق بغـري عينـه عـىل القـول بتبدئـة َّوصية  إن اجتمع :الصقيل
ا كمعـــادة ًاحلــج حوصـــص بيـــنهام, فـــام وقـــع للحـــج كانـــت الرقبــة أو أويل بـــه كـــام لـــو كانـــا معـــ

  .الشقيق للجد باألخ لألب
ـــــه إن أوىص بـــــامل وبعتـــــق بغـــــري عينـــــه: ومل خيتلـــــف قـــــول ابـــــن القاســـــم:قـــــال  أهنـــــام ; أ

  . أهنام يتحاصان;يتحاصان, وإن أوىص بحج ومال
ُقلـــــت  ألن املـــــساوي ألمـــــر مـــــساوي ; بتقـــــديم العتـــــق: هـــــذا االتفـــــاق ينـــــاقض قولـــــه:ُ

بـن  وجيـاب بـأن املحاصـة تكـون باملفاوتـة ال باملـساواة قالـه ا,ملساوي ذلـك األمـر رضورة
ْرشد   .موسىَسامع  يف ُ

 وتبعـه ابـن احلاجـب فقبلـه ابـن هـارون , ويقدم الواجب عىل التطوع:قال ابن شاس
  . ويقدم الواجب بالكتاب عىل الواجب بالسنة:قال

 هـذا إن كانـا مـن جـنس واحـد كعتـق رقبتـني إحـدامها واجبـة, :قال ابن عبد السالمو
 وإن سـاعده , فالـذي قالـه;واألخرى تطوع, وكذا اإلطعام وشبهه, وإن كانا مـن جنـسني

الفقه فالنقل خيالفه يف كثري من املسائل بعضها يضعف االعتذار عنه, فقد قدم األكثرون 
  .بد امللك عليها مدبر املرض وقدم ع,مدبر الصحة عىل الزكاة

ُقلــت  ونحــوه قــول اللخمــي املــوىص بــه , األظهــر محــل لفظهــام عــىل مــا احتــد جنــسهام:ُ
 ,ومــا أوجبــه املــويص عــىل نفــسه فاملقــدم ,ومــا جــاءت بــه الــسنة ,مــا جــاء بــه القــرآن :أربعــة

م مـا  ثـ, ما أوىص به, ومل يوجبـه باملقـدم مـا جـاء بـه القـرآن ثـم مـا جـاءت بـه الـسنة:والرابع
  . وقد تقدم ما جاءت به السنة عىل ما جاء به القرآن يف بعض املسائل,تطوع به

  . تقديم العتق بعينه عىل املعتق غري معني:وفيها
  . إن أوىص بامل وقسمه بغري عينها حتاصا:وفيها

مــن أوىص بعتــق رقبــة تــشرتى, وأوىص بوصــايا وضــاق : وســمع موســى بــن معاويــة
  .الثلث حتاصوا فيه
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ْبن رشا َّدونة مثله يف امل:دُ   .من أن الرقبة بغري عينها ال تبدأ عىل الوصايا َ
 تبــدأ : وقيـل, كلهــا سـواء يف املحاصــة:بــاحلج, فقيـلَّوصـية  ويف ال,واختلـف يف ذلــك

ووجهـه أن الرقبـة آكـد ثـم املـال ثـم , الرقبة عىل احلج, وحياص املال مع احلج ومع الرقبة
ـضا رهبام, واملـال مـع احلـج احلج, فتتحاص الرقبـة مـع املـال لتقـا  وتبـدأ ,لقـرب مـا بيـنهامًأ

 يبدأ احلـج عـىل : تبدأ الرقية عىل املال واحلج, وقيل: وقيل,الرقبة عىل احلج لبعد مابينهام
  .الرقبة واملال
 أو ,ا مـن نـذرً كان العتق واجبـ; ووصايا,ا غري معنيً من أوىص بعتق مطلق:اجلالب
  .اًإن كان تطوع و, فهو مبدأ, أو قتل,كفارة يمني

  :ففيها فيام أظن روايتان
ه مبدأ :أحدمها ه وسائر الوصايا سواء:واآلخر .أ   . أ
ُقلت   . التبدئة لعبد امللك: وعن ابن احلارث:ُ

  . اجلزم بالروايتني دون ظن: عمريبويف الكايف أل
 نظـــــر إىل قيمـــــة هـــــذه ; وبـــــيشء بعينـــــه لقـــــوم, وبربـــــع مالـــــه, مـــــن أوىص بثلـــــث:وفيهـــــا
 فـام ,بون يف ثلث امليت بمبلـغ وصـاياهم فيرض,وإىل ما أوىص به الثلث والربع ,املعينات

  . وما صار لآلخرين كانوا به رشكاء مع الورثة,صار ألصحاب األعيان أخذوه يف ذلك
 أو لفــالن مائــة دينــار, , ثلثــي يف ســبيل اهللا ويف الرقــاب:وســمع ابــن القاســم مــن قــال

  . يعولون الذي سمى له باملائة:قال
ْ رشــدبــنا  والتــسمية حيــاص بيــنهام, كانــت ,بــاجلزءَّوصــية  إن ال: قــال يف هــذه الروايــة:ُ

  .التسمية ملعني واجلزء لغري معني يف وجه واحد أو وجوه شتى
 ورواه عــيل بــن زيــاد, وذلــك إذا أهبــم التــسمية, مل ,حييــىَســامع أشــهب, وَســامع ومثلــه 

فالن, أو يف وجه كذا ولفالن, أو يف عرشة دنانري وثلثي ل :يقل فيها أهنا من الثلث كقوله
الـه يف رسـم  ق, فإن التـسمية تبـدأ, أو يف وجه كذا منه عرشة دنانري,وجه كذا ثلثي ولفالن

 وال خــالف يف ذلــك إن أتــى بمــن قــدمها, أو أخــذها والتبدئــة ,أشــهبَســامع الوصــايا مــن 
  . تبدئة التسمية عىل اجلزء وعنه العكس: وعن مالك,مع التأخري أوكد
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ْبن رشدال اوق   . املشهور التحاصص:أشهبَسامع  يف رسم الوصايا من ُ
 للنــاس أشـعار يف ترتيـب الوصــايا عـىل مـشهور مــذهب مالـك فــاخرتت :ابـن زرقـون

  .قول بعضهم
ــــــــــدبري يف صــــــــــحة اجلــــــــــسم  صـــــــــــــــداق مـــــــــــــــريض يف الوصـــــــــــــــايا مقـــــــــــــــدم ويتلــــــــــوه ذو الت
موقيــــــــــل بــــــــــذي التبــــــــــذير يبــــــــــدأ يف احلكــــــــــ وقيــــــــــــــــل مهــــــــــــــــا ســــــــــــــــببان حكمهــــــــــــــــام معــــــــــــــــا
تبــــــــدى عــــــــىل مــــــــا بعــــــــدها ديــــــــن يف الــــــــنظم  وإن ضــــــــــــــــــــيع املــــــــــــــــــــويص زكــــــــــــــــــــاة فإهنــــــــــــــــــــا
ولقتــــــــــــــــل وهبــــــــــــــــا ال بعمــــــــــــــــد وال جــــــــــــــــرم  وكفارتــــــــــــــــــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــــــــــــــــــدها لظهــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
لكفــــــارة املــــــويص يف الــــــصوم ذي الــــــصوم  ويتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة احلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث
ومـــــــــــا بتـــــــــــل املـــــــــــويص ودبـــــــــــر يف الـــــــــــسقم  ونـــــــــــدر الفتـــــــــــى قـــــــــــال ملـــــــــــا قـــــــــــد نصـــــــــــصتته

ــــــــا أخــــــــا الفهــــــــم  صــــــــــــــــــايةمهــــــــــــــــــا يتلــــــــــــــــــوان النــــــــــــــــــدر ثــــــــــــــــــم و ــــــــذي يف ملكــــــــه ي ــــــــق ال بعت
ليعتــــــــــــــــق عنــــــــــــــــه النجــــــــــــــــاة مــــــــــــــــن اإلثــــــــــــــــم  مــــــــــــع املــــــــــــشرتي مــــــــــــن ملــــــــــــك زيــــــــــــد معنــــــــــــا
حينــه كــشهر ونحــو الــشهر مــن أجــل حــتم  ومــــــــــــــــــــــــا أعتــــــــــــــــــــــــق املــــــــــــــــــــــــويص بتوقيــــــــــــــــــــــــت
فعجلــــــه ذو العتــــــق قبــــــل انقــــــضاء القــــــسم  وإن كـــــــــــــــان عتـــــــــــــــق بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــال مؤجـــــــــــــــل
مهـــم يـــا صـــاح يف موجـــب العلـــمكـــذا حك  يـــــــــــساوي هبـــــــــــم عنـــــــــــد احلـــــــــــصاص حقيقـــــــــــة
ببعـــــــد مـــــــن التأجيـــــــل يف مقتـــــــىض الرســـــــم  وبعــــــــــــــــدمها مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان عتقــــــــــــــــا مــــــــــــــــؤجال

ومــــــــن كــــــــان بعــــــــد املــــــــال لعتــــــــق بالعــــــــدم  فــــــــــــذاك مــــــــــــع املــــــــــــوىص بــــــــــــه مــــــــــــن كتابــــــــــــة 
بــــــــــــال نــــــــــــص تعيــــــــــــني عليــــــــــــه وال حــــــــــــسم  يبـــــــــــــــــــــــدون قبـــــــــــــــــــــــل املـــــــــــــــــــــــشرتي لعتاقـــــــــــــــــــــــه
 احلكـــــــــموقيـــــــــل مهـــــــــا ســـــــــببان يف مقتـــــــــىض  ومــــــــــــــن بعــــــــــــــده احلــــــــــــــج املــــــــــــــوىص بفعلــــــــــــــه
فدونكــــــــــــه نظــــــــــــام صــــــــــــحيحا بــــــــــــال وهــــــــــــم  وهــــــــــــــذه املبــــــــــــــادئ نظمهــــــــــــــا نظــــــــــــــم لؤلــــــــــــــؤ
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  : قال أبو حفص بن عمر بن احلسن اهلوزين وزاد فؤاد
ه عليـــــــــــــــك إذا جـــــــــــــــرى  أصـــــــــح للمبـــــــــدى يف مكاســـــــــب مـــــــــن تـــــــــرى فيـــــــــــــــسهل ذكـــــــــــــــرا
وفـــــــــرض زكـــــــــاة حـــــــــل يف نابـــــــــت الثـــــــــرى  ففـــــــــــــي رأس مـــــــــــــا أبقـــــــــــــى رضورات دفنـــــــــــــه
ــــــــــــــــدين احلــــــــــــــــق فــــــــــــــــاقض مجيعــــــــــــــــ ــــــــــــــــن ب وتتلـــــــو زكـــــــاة العـــــــني والفطـــــــر مـــــــا مـــــــىض  هوث
فبــــــــدئهام حــــــــتام عــــــــىل الــــــــسخط والــــــــرىض ملــــــــــــوىص بــــــــــــام قــــــــــــد حــــــــــــل للوقــــــــــــت مــــــــــــنهام
والســــــــــيام عنــــــــــد الوصــــــــــاة ومــــــــــا التــــــــــوى  وقــــــــــــــد قيـــــــــــــــل يف بعـــــــــــــــض اهلـــــــــــــــدايا بمثلـــــــــــــــه
ه مهــــــــــــــر املثــــــــــــــل منــــــــــــــه إذا بنــــــــــــــى  ويف ثلثــــــــــــــــــــــــه مهــــــــــــــــــــــــر املــــــــــــــــــــــــريض فبــــــــــــــــــــــــده وأقــــــــــــــوا
ريض ضــــــــيع الوقــــــــت فانقــــــــىضزكــــــــاة مــــــــ  ويتلــــــــــــــــــــوه تــــــــــــــــــــدبري الــــــــــــــــــــصحيح وبعــــــــــــــــــــده
وقيـــــــــــل يـــــــــــيل عتـــــــــــق الظهـــــــــــار أو اخلطـــــــــــأ  وتـــــــــــــــــدبريه والعتـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــتال تـــــــــــــــــال معـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــامن بعــــــــــــــــــــــد وبعــــــــــــــــــــــدها يكفـــــــــر عـــــــــن فطـــــــــر الـــــــــصيام إذا عـــــــــصب  وكفــــــــــــــــــــــارة األ
ـــــــــــــــــــــذر للمـــــــــــــــــــــساكني بعـــــــــــــــــــــده وتعيـــــــــني عتـــــــــق بعـــــــــد مـــــــــن أوجـــــــــه تـــــــــرى  وإطعـــــــــــــــــــــام ن
ـــــــــا  فعتــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــال رشط وعتــــــــــــــــــــــق لغــــــــــــــــــــــارم ـــــــــن قـــــــــد دن ومـــــــــستخدم والعتـــــــــق يف ذي

فكلهــــــــم يف احلكــــــــم عــــــــدال قــــــــد اســــــــتوى  تعيـــــــــــــــــــــــــني مبتـــــــــــــــــــــــــاع يعجـــــــــــــــــــــــــل عتقـــــــــــــــــــــــــهو
ـــــــــــــــب والـــــــــــــــذي ـــــــــــــــابع بمـــــــــــــــويص أن يكات تباعـــــــــــد منـــــــــــه العتـــــــــــق للوقـــــــــــت إذ نـــــــــــأى  وت
ويتلــــــــــــو عتيــــــــــــق مل يعــــــــــــني مــــــــــــن الــــــــــــورى وبعـــــــــــــــــــــــدمها حـــــــــــــــــــــــج الـــــــــــــــــــــــرصورة يـــــــــــــــــــــــده
وإن شـــــــئت بـــــــدء العتـــــــق قبـــــــل فقـــــــد أتـــــــى ويـــــــــــــــــــــــــــــــرشكه حـــــــــــــــــــــــــــــــج لغـــــــــــــــــــــــــــــــري رصورة
بــــــــد ملــــــــوص مــــــــن وصــــــــايا مــــــــا ارتــــــــىضو  ويـــــــــــــــرشك هـــــــــــــــذا العتـــــــــــــــق ســـــــــــــــائر عهـــــــــــــــده
امـــــــــــــــــــــــه ويف ثلــــــــــث البــــــــــاقي يكـــــــــــون كــــــــــام قـــــــــــىض  وجنـــــــــــــــــــــــب وصـــــــــــــــــــــــاياه ديـــــــــــــــــــــــون أ
ويـــــــــــدخل تـــــــــــدبرياه يف ثلـــــــــــث مـــــــــــا طـــــــــــرا  ويــــــــــــــــــــدخل يف املعلــــــــــــــــــــوم كــــــــــــــــــــل وصــــــــــــــــــــية
نصــــــــصت وختلــــــــيط األقاويــــــــل كــــــــالعمى  ويف جلـــــــــــــــــــه خلـــــــــــــــــــف وأشـــــــــــــــــــهره الـــــــــــــــــــذي
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ـه قيـل;س املـشهور تبدئـة زكـاة الفطـر عـىل الظهـار, وقتـل الـنف:ابـن زرقـون  زكــاة : أل
  .الفطر فرض, والظهار وقتل النفس هو أدخله عىل نفسه

بفــك األســري َّوصــية  تبدئــة ال: يــرى كــان أبــو عمــر اإلشــبييل:واملــشهور يف املقــدمات
 وحكـاه ,وحيتج برواية أشهب يف كتاب اجلهاد, عىل كل الوصايا املدبر يف الصحة وغريه

ُشيوخ أمجع ال:عنه ابن عتاب, وقال   . ذلك وهو صحيحعىل ُ
 من اشرتى ابنه يف مرضه, جاز إن محلـه الثلـث, وعتـق وورث بـاقي املـال إن :وفيها

  . وورث إن محله الثلث, وإن عتق مع ذلك عبده بدئ االبن,انفرد وحصته مع غريه
  . ومل يرثه, إن اشرتاه بأكثر من ثلثه عتق منه حممل الثلث: قال حممد:الصقيل

 عتق منه حممله, ورق ما بقـي ; إن مل حيمله الثلث:له, وفيه مث:ابن القاسمَسامع ويف 
  . عتق ما بقي عليهم; فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم,للورثة

ُقلت ؤه, وعتق عليهم;إن اشرتى بامله كله وورثته من يعتق عليهم :ُ   . جاز رشا
َّدونـةعن ابن القاسـم مثـل مـا يف امل َسحنونوذكر  ْبـن وهـب, وقـال اَ مـن  إن اشـرتى :َ

 جـــاز ;و غـــريهيعتـــق عليـــه وهـــو حيجـــب مـــن يـــرث املـــشرتي ويـــرث كـــل املـــال, كـــان ابنـــه أ
ؤه ولــو بجميــع مالــه  ويعتــق ويــرث مــا بقــي, وإن كــان ال حيجــب ولــه مــن يــرشكه يف ,رشا

ؤه إال بالثلث;اإلرث ه إنام يعتق بعد موت املشرتي;وال يرثه  مل جيز رشا   . أل
ؤه إال با: وقــال أشــهب:قـال لثلــث, كــان ممـن حيجــب أو ال حيجــب, وال  ال جيـوز رشا

ؤه:إرث لــه, وقــال غــريه فكــل مــا لــه رشكــة يف اإلرث .  كــل مــن جيــوز اســتلحاقه جــاز رشا
  .ًأخذ أوال

ُاملاجشونعن ابن  وكذا البن حبيب :الصقيل   ., قرصه عىل االبنِ
ء ابنــه باملــه كلـــه, إن مل يكــن : اختلــف قـــول أشــهب, قــال مـــرة:حممــد معـــه وارث  رشا

 مل ; جـائز, فـإن كـان معـه مـشارك يف املـرياثاالولـد لـو كـان حـر رق الولد وحيجبـهيرث يف 
  .إال بالثلث يكن له أن يشرتيه

كــــر قــــول مالــــك, ال يــــشرتيه إال بثلثــــه ومل يفــــصل,وكــــذا يف كــــل مــــن يعتــــق عليــــه  , وأ
 ولـست أدري مــن : قــال,الـك, وملــا ذكـر اللخمــي قولـه األولوروى عنـه الربقـي كقــول م
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ن أخذ م   .الك قوله الذي قالأ
 ; ال جيــوز عنــد ابــن القاســم أن يــشرتيه بــأكثر مــن ثلثــه: قــال بعــض القــرويني:الــصقيل

َّدونة عىل قوله يف امل:يريد َ.  
ُقلــت ْبــن رشــدومثــل قولــه ســمع أشــهب ا :ُ  أن العتــق يــصح لــه :, مــذهب ابــن القاســمُ

ئه بثلث ماله  بـاقي مالـه قبـل وإن تلـف,  لعـدم احلجـر عليـه يف ثلثـه دون ترقـب;بنفس رشا
 ثــم , كمــن بتــل عتــق عبــده يف مرضــه ولــه مــال مــأمون فجعــل عتقــه,موتــه مل ينــتقص عتقــه
  . مل يرد العتق;تلف املال املأمون

 فهو حـر مكانـه, ويرثـه إن اشـرتاه بثلـث ; من اشرتى ابنه يف مرضه:َّاملوازيةوكذا يف 
َّدونة وما يف امل,ماله, وهو دليل هذا السامع   .بن القاسمال َّدنيةوامل َ

َأصبغوقال  ْ ه ال يعتق إال بعد املوت; ال يرث بحال:َ   . أل
ـــه مل يـــزل حـــر: ووجـــه قـــول ابـــن القاســـم, وهـــو القيـــاس:قـــال التونـــيس  مـــن يـــوم ا كأ

ء, أال تـــرى أن املبتـــل يف أحـــد القـــولني إذا اغتـــل غلـــة بعـــد التبتيـــ ل أو أثمـــرت النخـــل الـــرشا
فــإذا خرجـت مــن الثلــث تبعتهــا , تـي تقــوم أن األصـول وحــدها هــي ال,بعـد مــوت املــويص

 : قـول ابـن القاسـم محلهـا عليـها ملـن بتلـت لـه, ومـاًالغالت كأهنا مل تزل من يوم بتلت ملكـ
ء دون ترقــب, هــو الــذي ينبغــي أن حيمــل عليــه قولــه  بــه :إن العتــق يعجــل لــه بــنفس الــرشا

  .يسلم من االعرتاض
  .عيسىَسامع ول رسم من وإن مل ينظر فيه إال بعد املوت عىل ما قاله يف أ

َأصبغعيسى مثل قول َسامع وألشهب يف أول رسم من  ْ َ.  
 كيـــف يورثـــه وهـــو لـــو بتـــل عتـــق :توريثـــه, وقـــال َعبـــد احلكـــم واســـتثقل ابـــن :الـــصقيل

عبـــده, مل يـــوارث أحـــرار ورثتـــه حتـــى يقـــوم يف الثلـــث بعـــد موتـــه, إال أن يكـــون لـــه أمـــوال 
َأصـبغا, ونقل اللخمي قـول ًباع ولكنه استسلم لقول مالك ثم أخذ ت;مأمونة ْ  إال :بزيـادة َ

  .أن يكون للميت أموال مأمونة من عقار وغريها, فريث ويورث
 إن اشرتى ابنه وأخاه يف مـرض واحـد بعـد واحـد بـدئ األول : قال أشهب:الصقيل

 أبـدئ األول :يف ثلثه, وإن كان يف صفقة واحدة فقياس قـول مالـك يتحاصـان, ويف قـويل
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 إن لــه أن يــشرتيه بجميــع املــال إن مل : عــىل قولــه: يريــد;ان أكثــر مــن الثلــثوأعتقــه, وإن كــ
  .يكن معه وارث

 عتــق فيــه األخ ; فــإن بقــي مــن الثلــث يشء, بــل إن محلــه الثلــث بــدئ بــه, وعتــق:حممــد
 عتــق منــه حمملــه, وعتــق االبــن يف ; ومل حيملــه الثلــثً وإن اشــرتى أخــاه أوال,ومــا محــل منــه

,  مل يعتــق منــه إال بقيــة الثلــث بعــد األخ; وإن مل خيــرج كلــه,ج كلــهبقيــة مالــه, وورثــه إن خــر
ضاوقاله أشهب    . إن كان يف صفقة حتاصا:وقال يف رواية الربقي ,ًأ
 وإن مل يقـــــل , اشـــــرتي وعتـــــق يف ثلثـــــه; إن أوىص أن يـــــشرتى أبـــــوه بعـــــد موتـــــه:وفيهــــا
  .وأعتقوه

ئه: يريد:الصقيل   . وكذا كل من يعتق عليه إذا أوىص برشا
 إن قـــال يف وصـــيته إن مـــت فكـــل مملـــوك يل مـــسلم حـــر, ولـــه عبيـــد مـــسلمون :يهـــاوف

  .ًمسلامَّوصية  مل يعتق منهم إال من كان يوم ال;ونصارى, ثم أسلم بعضهم قبل موته
 لعله فهم منـه إرادة عتـق هـؤالء بأعيـاهنم, وإال : قال بعض فقهاء القرويني:الصقيل

 ال ,ويص إنام يويص فيام يكـون لـه يـوم املـوت ألن امل;فاألشبه دخول من أسلم يف وصيته
ــــه لــــو قــــال; أعيــــان مــــن كــــان عنــــده  إذا مــــت فعبيــــدي أحــــرار, وعنــــده عبيــــد ثــــم أوىص :أل

  .فيهمَّوصية فباعهم واشرتى عبيدا آخرين, فامت عنهم كانت ال
 :فقــــال حممـــد عــــن ابــــن القاســــم, ا مــــسلمنيًعبيــــدَّوصـــية واختلـــف لــــو اشــــرتى بعــــد ال

َأصبغوالبن حبيب عن  ,يدخلون يف الوصية ْ   . ال يدخلون:َ
مـــسلمون, فمـــن أســـلم مـــن عبيـــده واشـــرتاه َّوصـــية مل يكـــن يف عبيـــده يـــوم ال  إن:حممـــد

  . دخل يف الوصية;ًمسلام
ُقلت  مـا ذكـره عـن بعـض القـرويني يـرد بـأن صـدق اللفـظ عـىل مـسامه, إمـا أن يكـون :ُ

  .يف سياق التقسيم, أو اإلطالق
سمى لقرينـة التقـسيم امللـزوم العتبـار اخلاصـة التـي تقـرر  ظاهر يف تعيـني املـ:فاألول
  .هبا التقسيم
  . ظاهر يف إطالق املسمى ألصالته الساملة عن موجب التعيني:والثاين
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  . فله الثلث; من أوىص لرجل بمثل مصاب أحد بنيه, فإن كانوا ثالثة:وفيها
 كـان لــه ; مـن خلــف ثالثـة بنــني, وقـد أوىص لرجــل بمثـل نــصيب أحـد بنيــه:اللخمـي

  . هذا قول مالك, فله اخلمس; وإن كانوا مخسة, فالربع;الثلث, وإن كانوا أربعة
  . له السدس إذا كانوا مخسة:وقال ابن أيب أويس يف ثامنية أيب زيد

 إن أوىص بمثل نصيب أحد ولده ومعه من يرث مـن أم وزوجـة :الصقيل عن حممد
 ;ا يصري للواحد خاصة, وإن كانوا ثالثة كان للموىص له ثمن م;اًا وإناثً أو ذكور,اًذكور

 كان له مثـل مـا ;اً كان له نصف ذلك, وإن كان واحد;كان له ثلث ذلك, وإن كانوا اثنني
يـــصري لـــه إن محلـــه الثلـــث, ثـــم يـــضم مـــا بقـــي إىل مـــا عـــزل ملـــن كـــان يـــرث امليـــت مـــع الولـــد, 

 ثــم ينظــر إىل ,انا كــان هلــن الثلثــًفيقــسم ذلــك عــىل فــرائض اهللا, وإن كــان ولــده كلهــم إناثــ
 أعطـي ثلـث الثلثـني, وإن كـن ;اًوإن كـن ثالثـ,  أعطـي ربـع الثلثـني;اًعددهن فإن كـن أربعـ

 أعطــي نــصف املــال إن أجــازه الورثــة, ; أعطــي نــصف الثلثــني, وإن كانــت واحــدة;اثنــني
 ثـــم يـــضم مـــا بقـــي لـــسائر مـــال امليـــت يقـــسم عـــىل فـــرائض اهللا, عـــىل , ثلـــث املـــالوإال فلـــه

  .الورثة من عصبة وغريهمالبنات وسائر 
َأصبغ ْ   . هذا قول مالك وابن القاسم وأشهب:َ

  . هو أصح من قول الفراض:َعبد احلكمابن 
 أعطــي الربــع ومــع ; يقولــون إن أوىص بمثــل نــصيب أحــد ولــده وهــم ثالثــة:الــصقيل

  . عىل عددهمً ويزيدون سهام,األربعة اخلمس
بنــه مــن ثلــث مالــه, بمثــل  ملــن تــرك بنــات وغــريهن وأوىص لبنــت ا:وســمع أبــو زيــد
 عــزل الثلــث, وقــسم الثلثــان عــىل فــرائض اهللا, فــام صــار إلحــدى بناتــه ;نــصيب أحــد بناتــه

 فــإن فــضل ,أعطيــت بنــت االبــن مــع البنــات كأهنــا مــنهن مثــل مــا لــو كانــت مثلــه مــن الثلــث
يشء عن أهل الثلث قسم عىل أهل الفرائض كلهـم, وجتعـل بنـت االبـن مـع البنـات كأهنـا 

  . ما لو كانت بنت من يرث امليتمنهن مثل
ْبــن رشــدا ــه جعــل قــول امليــت دلــيال: ُ ــه إنــام أراد أن يعطــي املــوىص لــه ًظــاهره أ  عــىل أ

 بمثل نصيب إحدى بناتـه : ولو قال,من ثلث ماله مثل نصيب إحدى بناته من ثلثي ماله
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 البـاقي يقسم  ثم,مثل نصيب إحدى بناته من كل ماله ابتداء ومل يقل من ثلثها له ألعطى
َّدونـــــةعـــــىل الفـــــرائض كقولـــــه يف امل    فيكـــــون للمـــــوىص لـــــه أكثـــــر ممـــــا يكـــــون لكـــــل ;وغريهـــــا َ

  .واحد منهم
َّدونــةقــول ابــن القاســم يف هــذه الروايــة خــالف قولــه يف امل: وقــال بعــضهم وال فــرق : َ

ـــه علـــم أن الوصـــايا إنـــام هـــي مـــن ثلـــث املـــال ;بـــني أن يقـــول مـــن ثلـــث مـــايل أو يـــسكت  أل
  .نصيب إحدى ولدي مثل ا من ثلث مايلًفالنفمعناه أعطوا 

  .واحتمل أن يريد مثل نصيبه من مجيع ماله فيكون له أكثر مما يصري لكل وارث
فيكــون لــه مثــل نــصيب كــل واحــد مــنهم مثــل َّوصــية واحتمــل أن يريــد ممــا بقــي بعــد ال

َّدونــــة يف امل فحملــــه,قولــــه يف هــــذا الــــسامع   عــــىل ع َسام ومحلــــه يف هــــذا الــــ,عــــىل الوجــــه األول َ
  .الوجه الثاين

واألظهر أن قول ابن القاسم مل خيتلف يف ذلك, وأن ال فـرق بـني أن يقـول مـن ثلثـي 
  .أو يسكت

زلـــوه منزلـــة ولـــدي أو اجعلـــوه كأحـــدهم:إن قـــال: اللخمـــي  وهـــم مخـــسة كـــان لـــه , أ
  .اًالسدس اتفاق

  . له نصيب أحد ولدي, ومل يقل مثل:وكذا إن قال
 إن قـــال فـــالن وارث مـــع ولـــدي أو مـــن عـــدد :ل مالـــكيف الواضـــحة مـــن قـــو َّالـــشيخ

 يف ابـن ابـن لـه : أو قـال,ألحقوه بمرياثي أو ورثوه من مايلولدي, أو ألحقوه بولدي, أو 
ماتـــا أبـــوه ورثـــوه ابنـــه مكـــان أبيـــه, ففـــي كـــل هـــذا إن كـــان البنـــورة ثالثـــة فهـــو رابعهـــم, وإن 

  .كانوا ثالثة ذكور وابنتني فهو كرابع الذكور
ثــى, فهــو ثالــث مــع االبنتــني فيكــون وإن كــان ا  املــال, وإن بــسبعَّوصــية ملــوىص لــه أ

   املعتـــــرب يف عـــــدد ولـــــده املوجـــــود مـــــنهم يـــــوم : وســـــمع أشـــــهب,كـــــان ذكـــــر فـــــبخمس املـــــال
  .يموت املالك

ْبـــــن رشـــــدا   ا ال ً املعتـــــرب عـــــددهم يـــــوم وجـــــوب الوصـــــية, قـــــل عـــــددهم أو كثـــــر اتفاقـــــ:ُ
  .يوم الوصية
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  : ونساء فأربعة أقوالًيب أحد بنيه, وترك رجاال إن أوىص بمثل نص:ابن زرقون
ه كرجل مدلول :األول   .أ
َّدونـــةقـــول مالـــك يف امل :والثـــاين ثـــى ســـواء:َ  , يقـــسم عـــىل عـــدد رؤوســـهم الـــذكر واأل

 يـــزاد ســـهمه عـــىل : ثـــم يقـــسم مـــا بقـــي عـــىل فـــرائض اهللا, وقيـــل,ويعطـــى حـــظ واحـــد مـــنهم
  .السهام ويكون له

ثى,ذكر له نصف نصيب :وقال ابن زياد  ومل حيك اللخمـي فيهـا , ونصف نصيب أ
  .إال الثاين واألخري
ه البن  ُاملاجشونوعزا   .وهو أحسن: قال ِ

 له مثل نصيب أحد ولـدي, ولـه زوجـة وأبـوان عـزل نـصيب الزوجـة : فإن قال:قال
 فيعطــي مثــل نــصيب أحــدهم, ثــم ,ر إىل مــا ينــوب كــل واحــد مــن البــاقيواألبــوين, ثــم ينظــ

وجـــة واألبــوين إىل البـــاقي بعـــدما أخــذه املـــوىص لــه, فيقـــسمونه عـــىل جيمــع مـــع نــصيب الز
 , وله ولـد واحـد, له سهم كسهم ولدي: إن قال:فرائض اهللا, وسمع عيسى ابن القاسم
  .فإما أعطاه مجيع املال, وإال فالثلث

ْبن رشد ومل يزد فيها ا:يف املجموعة َسحنون وقاله :َّالشيخ   .ًشيئا ُ
 ; مــن عــدد ولــدي, فــإن كــان للمــوىص لــه ولــد: إن قــال:َّتبيــةالععــن عيــسى يف  َّالــشيخ
ثــى,فلــه هبــم ذكــر ثــى; وإن كــان أ  وحيلــف مــع الولــد يف العــدد, فــإن كــان معهــم , فلــه هبــم أ
 ثـم يأخـذ املـوىص لـه كـام وصـفنا ممـا بقـي, ثـم يقـسم كـل , خرجت فرائضهم;أهل فرائض

لتعد اجلامجم, فإن كـانوا ثالثـة  ف; هو وارث مع ورثتي:ما بقي بني مجيع الورثة, ولو قال
  . ثم عىل هذا احلساب,فهو رابعهم

َأصــبغابــن حبيــب عــن  ْ  لفــالن ســهم :وقــال,  مــن تــرك زوجــة, وأخــا وإخــوة لعــالت:َ
 ردتـه ; مـع ورثتـي: ولـو قـال,ا منـهً فـانظر إىل عـددهم فيعطـى نـصيب;مثل سهم أحد ورثتي

  .ا من مجلة العددًعىل عددهم, وأخذ نصيب
 لفــــالن مثــــل نــــصيب أحــــد ولــــدي وال ولــــد : مــــن قــــال:ن القاســــموســــمع عيــــسى ابــــ

 :من قـال:  واحتج بقول مالك, فال يشء للموىص له; ثم مات وال ولد له,وطلب الولد
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ظــر ملــن أويص  فــامت قبــل أن يــويص بــيشء غــري ,اكتبــوا مــا بقــي مــن ثلثــي لفــالن, حتــى أ
  . ال يشء للموىص له ببقية الثلث;ذلك
ْبــن رشــدا  ورأى لــه ,ظــه يف األول, ومــا احــتج بــه خــالف فيــه أشــهب ال خــالف أحف:ُ

  .الثلث كله
 إن لـــه ثلـــث الثلـــث : قـــول ألشـــهب يف بعـــض الروايـــات:حممـــد بـــن خالـــدَســـامع ويف 

  .مكان ثلث املال
,  وعـــىل هــذا محلـــه ابــن حـــارث, هــو قـــول ثالــث: هــو غلـــط وتــصحيف, وقيـــل:فقيــل

ـه يقـول;ه ولو قيـل لـه نـصف الثلـث كـان لـه وجـ,وهو بعيد ال وجه له  يل الثلـث كلـه, : أل
  . ال يشء لك منه, فيقسم بينهام:ويقول الورثة
 ونــساء, ً لفــالن مثــل نــصيب أحــد ورثتــي, وتــرك رجــاال: إن قــال: قــال مالــك:وفيهــا

ا منـــه, وقـــسم مـــا بقـــي بـــني ورثتـــه إن كـــانوا ولـــده, ًفقـــسم املـــال عـــىل عـــددهم وأعطـــي جـــزء
ثيني   .للذكر مثل حظ األ

ُقلت   .ا عن واحد ورثته بأحد بنيهًبن زرقون األربعة أقوال, معرب تقدم نقل ا:ُ
 أعطــي مــن ; لفــالن جــزء مــن مــايل أو ســهم منــه: مــن مــات وقــد قــال:وســمع عيــسى

وإن كانـــت مـــن أربعـــة وعـــرشين , فـــسهم منهـــا;, إن كانـــت مـــن ســـتةًأصـــل فريـــضتهم ســـهام
  . من ثالثةً أعطي سهام; وابنةًا رجالًوإن كان ورثته أوالد, فيهم منها

وإن كان رجل وامرأتان منهم من أربعة فعـىل هـذا بحـسب قلـوا أو كثـروا مـا مل يكـن 
ـه أدنـى مـا تقـوم ; فسهم من سـتة; وإن مل يكن له وارث, فله ثلث املال;إال ولد واحد  أل

  .منه سهم الفرائض
 فــإن كــان ,ن أقــل ســهم فرضــه اهللا تعــاىل الــثمن أل; لــه ســهم مــن ثامنيــة:وقــال أشــهب

  .ستة, وهي تربو إىل عرشة, فسهم من عرشةأصل املسألة 
ْبن رشدا   . األظهر قول أشهب:ُ

ُقلـت  إن أوىص بجــزء مــن مالـه أو نــصيب, أو ســهم ومل يعينــه, فقــال : وقــال البــاجي:ُ
َأصبغ ْ   . هلم سهم واحد مما قسمت عليه فريضته, كثر ذلك السهم أو قل:وحممد َ
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  . يعطى الثمن: من أصحابنا من قال:قال عبد الوهاب
 ممـا تنقـسم ً يعطى سهام: له الثمن, وقيل: قيل,اختلف يف ذلك: َعبد احلكمقال ابن 

  .أو كثرت ت السهامّعليه الفريضة, قل
  . وعليه مجاعة أصحاب مالك, وهذا أحب إيل:حممد
فـريده الورثـة إىل الثلـث , هام الفريضة مـا مل يـزد عـىل الثلـث من سً يعطى سهام:وقيل

ومل يتعقبــه ابــن زرقــون وأتــى بــام ذكرنــاه . نقص مــن الــسدسأو يــنقص مــن الــسدس, فــال تــ
ْبن رشدا والظاهر من كالم ,عيسىَسامع من    . إنام هو إذا مل يكن له وارث أن اخلالفُ

  .ا ولو ترك ورثةًوظاهر كالم الباجي ونقله عن من ذكر أن اخلالف مطلق
ُقلت   : فيتحصل يف املسألة مخسة أقوال:ُ

, ا ولــو تــرك ورثتــهً ونقلــه عــن مــن ذكــر أن اخلــالف مطلقــ,الثالثــة التــي نقــل البــاجي
ْبن رشدوالقوالن اللذان نقلهام ا  املقيدان بأن ال وارث, وثالـث نقـل ابـن احلاجـب ألكثـر ُ

 ألن ابــن شــاس مل ;اًومــا أراه, إال ومهــ, اًمــن ســهم الفريــضة, أو الــثمن لــو صــح كــان سدســ
  .يضة كام ذكره الباجييذكره وذكر بدله األكثر من السدس, أو سهم من الفر

َّن القـــصار ومـــن أوىص بـــضعف نـــصيب ولــده, فقـــال ابـــ:ابــن شـــاس  ال أعـــرف فيهـــا :ُ
ُشــــيوخ, ووجــــدت لــــبعض انــــص ــــه يعطــــى مثــــل نــــصيب ولــــده مــــرة واحــــدة, فــــإن قــــالُ  :نا أ

  .ضعفني أعطي مثل نصيبه مرتني
 : أهنـام ال يقـوالن إن ضـعف النـصف مثلـه, قـال:ثم حكـى عـن الـشافعي وأيب حنيفـة

  .وهذا يف نفيس أقوى
 فلورثتـه ; وهبت خدمة عبدي لفـالن ثـم مـات فـالن: من قال:ويف الوصاياها الثاين

  . إنام أراد حياة املخدم: إال أن يستدل من قوله,خدمة العبد ما بقي
ه حياة فالن, ولو كان حياة العبد كان هبة لرقبته:وقال أشهب   . حيمل عىل أ

ــه بــني ;ن القاســم جيــد ولــيس كهبــة الرقبــةابــ قــول : قــال بعــض أصــحابنا:الــصقيل  أل
 فقـد أبقاهـا , أو أرش جنايـة عليـه,قرص هبته عىل اخلدمة فقط دون مال يمـوت عنـه العبـد

  .لنفسه فال يلزمه ما قال أشهب
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ا فــال اخــتالف فيــه بــني ً ومل يوقــت وقتــ,اً خيــدم عبــدي فالنــ: مــن قــال يف وصــيته:حممــد
 وهــو إن شــاء اهللا قــول ابــن القاســم وأشــهب ,دمنا فــيام علمــت إن ذلــك حيــاة املخــأصــحاب

  .يف وصاياها الثاين
 خـــدم ; فـــامت الرجـــل قبـــل األجـــل, مـــسمىً أجـــالً أخـــدمت عبـــدك رجـــال:وإن قـــال

 وإنـــام هــــو مـــن عبيــــد ,العبـــد ورثتـــه بقيــــة األجـــل, إذا مل يكــــن مـــن عبيــــد احلـــضانة والكفالــــة
  .اخلدمة

ا سـنة واملـوىص لـه غائـب ًالنـ خيـدم عبـدي ف: من قال يف مرضه:ويف وصاياها األول
  .ببلد ناء, أجره السلطان إال أن يكون أريد به ناحية الكفالة واحلضانة

 مل جيــز لــك أن تبيــع هــذه ; إن أعمــرك رجــل حياتــك خدمــة عبــد أو ســكنى دار:وفيهــا
 إال إىل مــدة قريبــة كــسنة أو ســنتني وأمــر مــأمون, وال ,اخلدمــة مــن أجنبــي أو تــؤاجر العبــد

  . غري مأمونتكريه إىل أجل
  . جاز كمن آجر عبده عرش سنني; بخدمة العبد سنني, وأكريته فيهاولو أوىص لك

ـــه إذا ; وهـــذا خـــالف املخـــدم حياتـــه, ومل أر مـــن فعلـــه وإن فعـــل جـــاز:قـــال مالـــك  أل
 واملؤجـــل يلزمـــه باقيهـــا لورثـــة امليـــت وللرجـــل أو خدمـــه ,مـــات املخـــدم ســـقطت اخلدمـــة

ه أراد به ن,عبد   .احية احلضانة إال أن يعلم أ
خـدم بالنقـد يف  أجاز ابن القاسم إن كانت اخلدمة عرش سـنني أن يكريـه امل:اللخمي

ــ:العــرش ســنني لقولــه  وال جيــوز عنــد ابــن ,ل انقــضاء العــرش خــدم ورثتــه بقيتهــا إن مــات قب
 إن مــات بعــد ســنة أو ســنتني رجــع العبــد إىل ســيده, وإن كانــت اخلدمــة حيــاة :نــافع لقولــه

  .أصل ابن القاسم مؤاجرته عرش سنني كعبد نفسهالعبد جاز عىل 
 وأجــــاز ابــــن , لــــه بــــسكنى دار, وال يكرهيــــا إال الــــسنتني ونحوهــــا:وقــــال يف املــــوىص

  .ميرس أن تكرى الثالثة واألربع
  .ولو أجر الدار والعبد عرش سنني دون نقد جاز عىل القولني

واملــوىص لـه حمتــاج  ,والعبـد عنـد ابــن القاسـم إن اجتمـع فيــه كونـه مــن عبيـد احلـضانة
  .اً وأجازه أشهب مطلق,إىل احلضانة مل يكن له أن يؤجره, وإال جاز له ذلك
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ُقلــت  أو أن األصــل ملــك , انظــر هــل هــو بنــاء عــىل أن ملــك االنتفــاع كملــك املنفعــة:ُ
  .املنفعة

 فقتـل العبـد قبـل , من أوىص لرجل بخدمـة عبـده سـنني معلومـة:قلت: ويف جناياهتا
  . بالقيمةانقضائها كيف يصنع

 وكـذا لـو قطعـت ,القيمة ملن لـه الرقبـة ولـيس للمـوىص لـه باخلدمـة يشء: قال مالك
  .يده فأخذ هلا دية, فإنام ذلك ملن له الرقبة

 واختلــــف أصــــحابه فكــــل مــــا ســــمعت , أمــــا مالــــك فهــــذا قولــــه مل يــــزل:َســــحنونقــــال 
  . فرده إىل هذا هو أصل مذهبهم, مع ثبوت مالك عليه,خالف هذا
 وغــريه إنــه يكــري مــن القيمــة مــن , وهــو قــول املخزومــي, عــىل اخلــالف نبــه:عيــاض

  .خيدمه إىل األجل
 الـذي مل خيتلـف فيـه قـول مالـك وأصـحابه, إذا أخـدم عبـده : قال ابـن املـواز:الصقيل

 ثــــم مرجعــــه إىل ســــيده, أو بتلــــه إىل رجــــل بعــــد ســــنة فقتــــل يف اخلدمــــة, أو يف الــــسنة ,ســــنني
  .فقيمته لسيده ال رقبته له بعد

  .ا كان أوىل ممن بتله له بعد سنة أال ترى أن سيده لو أحدث دينً:قال أشهب
 ثـــم مرجعـــه , ســـنةً وإنـــام اختلـــف قـــول مالـــك وأصـــحابه فـــيمن أخدمـــه رجـــال:حممـــد
  ., فقبضه ثم قتله رجل يف اخلدمةًلفالن بتال

 : وقـال مـرة, هـو لـصاحب البتـل: قـال مـرة,اختلف فيه قول مالك: قال ابن القاسم
  .يد األولهو للس

 , بعـد خدمـة هـذاا وأحب إيل أن يكـون للـسيد األول, كـام لـو جعلـه حـر:ابن القاسم
 َسـحنونانت له رقبتـه, وطريقـة  وإن مات فقيمته ومرياثه لسيده الذي ك:فقيل يف اخلدمة

ــــه حفــــظ مــــا مل حيفظــــه حممــــد; أصــــوب  للمغــــرية حــــسبام ذكــــره ا ولوجــــود اخلــــالف نــــص,أل
ْبن رشدعياض وا اب املخـدم, وملـا أشـار إليـه أبـو إبـراهيم مـن أن املـسألة التـي ذكـر  يف كتـُ

 مـــسألة : والتـــي نفـــى حممـــد فيهـــا اخلـــالف, هـــي إذا مـــات املـــويص:اخلـــالف َســـحنونفيهـــا 
  . وهو أصل يف احلق من وارثه,إخدام يف حياة املويص
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ْبن رشدا  اختلـف قـول مالـك يف :عيسى يف كتاب اجلناياتَسامع ق من  يف رسم العتُ
ثـــه إذا مـــات وقيمتـــه ملـــن يكـــون إذا أخدمـــه ســـيده رجـــالجـــ  مـــدة, ثـــم جعـــل ًرح العبـــد مريا

مرجــع رقبتــه لغــريه, هــل يكــون لــسيده الــذي أخدمــه? أوالــذي لــه مرجــع الرقبــة اخــتالف 
 :عيـــسى مـــن كتـــاب اخلدمـــةَســـامع  وعليـــه االخـــتالف يف مـــسألة رســـم العتـــق مـــن ,مـــشهور

وعليــه ديــن هــل يبــاع عليــه يف الــدين مــن قبــل ا ســنة, ثــم هــو لفــالن ًفــيمن خيــدم عبــده فالنــ
 يف الــــذي :ابــــن القاســــم يف كتــــاب احلــــبسَســــامع الــــسنة أم ال? ويف مــــسألة أول رســــم مــــن 

هـل يكـون إذا مـات يف ثلثـه ,  هـو لـك حيـايت ثـم هـو يف سـبيل اهللاحيبس عىل الرجل فيقول
  أو من رأس املال?

لـــــوارث يف بيعهـــــا مـــــا  كـــــان ل; ولـــــو وقـــــت املنـــــافع بزمـــــان حمـــــدد:قـــــال ابـــــن احلاجـــــب
  .للمستأجر
ُقلــت  ,ا, ولــو كــان العبــد مــن عبيــد احلــضانةً هــذا التــشبيه يقتــيض جــواز ذلــك مطلقــ:ُ

  . وتقدم أن هذا إنام هو قول أشهب ال قول ابن القاسم,واملوىص له حمتاج إىل احلضانة
ْبـــن رشـــدقـــال ا  وســـواء قتـــل العبـــد يف خدمـــة :حييـــى مـــن كتـــاب املخـــدمَســـامع يف أول  ُ

 وإن مل يتصدق بـه ,ه ملن جعلت له الرقبة بعد اخلدمة قيمت; أو خطأًعمدا أو أجنبي سيده
 لزمــه ;ًعمــدا فــال يشء عليـه, وإن قتلــه ; فــإن قتلــه سـيده خطــأ,سـيده بعــد اخلدمــة عـىل أحــد

  .قيمته
 فــإن فنيــت القيمــة قبــل أجــل , واســتؤجر منهــا مــن خيــدم املخــدم:كــام قــال يف الــسامع

 : وقيــل, رجــع باقيهــا لــسيده;وإن انقــىض األجــل قبــل متــام القيمــة ,ء مل يلزمــه يش;اخلدمــة
 , رجـع لـسيده;وإن بقـي بعـده, ءيأيت بعبـد خيـدم املخـدم إن مـات قبـل األجـل مل يلزمـه يش

َّدونـــــــةوالقـــــــوالن يف امل  يـــــــشرتى بالقيمـــــــة عبـــــــد خيـــــــدم مكـــــــان األول, وهـــــــو قـــــــول :, وقيـــــــلَ
  .املخزومي
ُقلت  وخيتلف إذا هلك املعري الثوب الذي :ية ونحوه قول اللخمي يف كتاب العار:ُ

ونــستأجر منهــا للمــستعري مثــل األول, أو يغــرم  أعــاره بعــد أن قــبض منــه هــل يغــرم قيمتــه?
  .ثم أولدها وغرم قيمة املنافع أحسنها ,ا عىل من أخدم أمةًقيمة تلك املنافع قياس
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ُقلـــــت ْ رشـــــدبـــــن خـــــالف األقـــــوال الثالثـــــة ال)أو يغـــــرم قيمـــــة تلـــــك املنـــــافع( : قولـــــه:ُ ُ 
  :فيتحصل فيها أربعة أقوال

 فهـــدمها , مـــن أويص لـــه بغلـــة دار أو ســـكناها:اللخمـــي عـــن حممـــد يف كتـــاب العاريـــة
  أتـى, فعليه ما بـني قيمتهـا قائمـة ومهدومـة تبنـى هبـا تلـك الـدار;أجنبي بعد موت املويص

  . ثم يكون ذلك للموىص له بحاله,من بنائها مثل األول أو أقل
زيـــةويف   ويكـــون عـــىل حقـــه يف , ســـقوط حـــق املعطـــي يف البنـــاء:ل آخـــر وهـــوقـــو َّاملوا

 وفيه إشارة إىل الفرق الذي تقدم وهو الفرق بني املـويص ,القاعة, قاله يف كتاب الصدقة
  .بعد موته واملخدم يف حياته

 فجنــى العبــد , أو حيــاة الرجــل, ســنني معلومــةً مــن أخــدم عبــده رجــال:ويف جناياهتــا
خدمـه فـإذا متـت ; فإن فـداه , خري املخدم;يف خدمته, وإن أسلمه بقي ;خري سيده إن فداه

  .ا وإال أسلمه له رق, أخذه; فإن دفع إليه سيده ما فداه به,خدمته
 بـــرئ ذو ; إن جنـــى, والثلـــث حيملـــه, وبرقبتـــه آلخـــر,واملـــوىص بخدمتـــه لرجـــل ســـنة

  .اخلدمة أخذه وسقطت ; إن فداه, ثم أسلمه خري ذو الرقبة, خدمه; إن فداه,اخلدمة
 أن مــن أخــدم : وأحــسن مــا قــال هــو وغــريه, اختلــف قولــه يف هــذا األصــل:َســحنون
 ثـم برقبتـه آلخـر والثلـث حيمـل املـوىص بـه, ثـم جنـى , سنني, لو أوىص بـذلكًعبده رجال

 وال يأخـــذه ذو الرقبـــة حتـــى , فـــإن فـــداه خدمـــه بقيـــة األجـــل,أن يبـــدأ ذو اخلدمـــة بـــالتخيري
  . وملن فداهيعطيه ما افتكه به, وإال بقي

أســـــلم أو افتـــــك فـــــإن أســـــلمه :  وقيـــــل لـــــذي الرقبـــــة, وإن أســـــلمه ســـــقط حقـــــه:وقـــــال
  .استوفه املجني عليه, وإن فداه صار له وبطلت اخلدمة

ُقلــــت  رجــــع عــــن : فحاصــــلها يف تبديــــة يف الرقبــــة أو ذي اخلدمــــة, ثالثهــــا يف املخــــدم:ُ
  .تبدئة ذي اخلدمة إىل تبدئة سيده إال يف املويص

َأصبغالصقيل عن  ْ  اختلف قول مالك يف املخـدم رجـع عـن تبدئـة : قال ابن القاسم:َ
  .ذي اخلدمة, إىل تبدئة سيده
 :فـــإن قيـــل.  بـــأن يكونــا فيـــه كالـــرشيكني يقـــوم مرجــع الرقبـــة:وروى أشــهب القـــولني
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 بقــي ; إن فــدياه, كــان بيــنهام نــصفني; قــدمت خدمتــه, فــإن قبــل عــرشة دنــانري;عــرشة دنــانري
 وإن افتـك أحـدمها بنـصف األرش, وأسـلم , رق للمجني عليـه;سلامهالعبد بحاله, وإن أ

  . مل يكن للمجني عليه غري بقية اخلدمة;اآلخر إن أسلم ذو اخلدمة
 وقالــه ابــن ,بقــاء بعــض املنــافع وجيــوز بيــع ماشــية أوىص بنتاجهــا ل:قــال ابــن احلاجــب

ب, مـــع شـــاس قبلـــه وهـــو وهـــم شـــنيع, ال أدري بـــام اســـتحال نقـــل هـــذا للنـــاس عـــن املـــذه
َّدونةوضوح نصوص املذهب بمنع استثناء األجنة يف امل   .وغريها َ

 ســــوء نظــــره يف إضــــافته مــــسائل مــــوجز الغــــزايل املــــذهب مالــــك, :وعــــن ابــــن شــــاس
  .والسيام مع خمالفة املذهب هلذه املسألة

واملاشية املـوىص بنتاجهـا للغـري جيـوز بيعهـا : فتبع الغزايل يف قوله يف الوجيز ما نصه
ُشــيوخ كــان بعــض ,ض املنــافع, وال تبــاع ابــن احلاجــب إيــاه يف مثــل هــذالبقــاء بعــ ُشــيوخ ُ نا ُ

ا واعرف الرجـال ًينبذون كتاب ابن احلاجب, ويأمرون بالعدول عنه, فتأمل ذلك منصف
َّدونـــة ونـــصوص امل,بـــاحلق, وال تعـــرف حلـــق هبـــم وغريهـــا واضـــحة, بـــأن املعتـــرب يف ثلـــث  َ
  .ال يوم موتهَّوصية امليت ثلث ماله يوم تنفيذ ال

  .فقول ابن احلاجب املعترب ثلث املوجود يوم املوت خالف

  ]باب فيما تدخل فيه الوصية[
 واملــدبر يف الــصحة يــدخل فــيام مل ,ال تــدخل إال فــيام علــم بــه امليــتَّوصــية  كــل :وفيهــا

  .يعلم به, وكل ما يرجع بعد موته من عمري, فالوصايا تدخل فيه وإن بعد عرش سنني
َأصــبوســمع  ْ  إن قبــل واليت ديتــي ففــي وصــيتي أو وصــيتي : مــن قــال:ابــن القاســم غَ

ه مال جمهول له يوم وصيته;فيام مل يدخل فيها وصاياه ولـو عفـا قبـل موتتـه عـىل الديـة ,  أل
  .وأوىص أن يعفى عن قاتله عن الدية دخلت فيها الوصايا

ْبن رشدا   .ا مال مل يعلم به ألهن;اً ال تدخل وصيته يف ديته إن قبلها أولياؤه اتفاق:ُ
ــه لــيس عــىل تعيــني مــن قبــوهلم, ولــو قــال; إن قبــل واليت الديــة:وكــذا قولــه  خيــرج : أل

ــه ;ومل أعلـم مــن مــايل مل تـدخل يف ذلــك الديـة التــي أخـذها الورثــة مـن ثلثــي ممـا علمــت,  أل
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نه  ما مل أعلم من مايل, وديته مل تكن من ماله لكن يؤدى منها دي:مال مل يكن له, وإنام قال
  . ألن السنة أحكمت ذلك;ويرثها عنه ورثته

 إن :وإن كانت ليـست بـامل املقتـول املـوروث قالـه ابـن دحـون وهـو صـحيح, وقولـه
عفا عىل الدية أو أوىص بذلك دخلت فيها الوصايا بني عـىل جـرب القاتـل عـىل الديـة وعـىل 

ه ال جيرب قياس   .أ
ه ليس عىل تعيني منها; إهنا ال تدخل فيها:قوله   . أل

  . اختلف يف دخول الوصايا فيام مل يعلم به املويص:اللخمي
ْبن رشدوال  ال خـالف أن الوصـايا :عيسى من كتاب الـدياتَسامع  يف رسم باع من ُ

  .ال تدخل فيام مل يعلم به
 وأرى إن كانــت بالثلــث ومل تكــن إال فــيام علــم بــه, وإن كانــت بغــري الثلــث :اللخمــي

   وضـاق الثلـث متمـت ممـا , أو هـدي, أو كفـارة,أو قتـل , أو عتق ظهـار,لواجبات من زكاة
  .مل يعلم

م خـروج كـل وصـاياه مـن  إن قصد امليـت إمتـا: قيل,وإن كانت بتطوع فذلك أشكل
 حممـــل وصـــيته عـــىل ثلثـــه فقـــط فـــال يـــدخل فـــيام ال : وقيـــل, نفـــذت ممـــا مل يعلـــم;ثلثـــي الورثـــة

  .ا فيه دخلت الوصاي; من تصدق بيشء ومل حيز عنه: وسمع عيسى,يعلم
ْبــن رشــدا ْبــن وهــبوروى ا: ُ عيــسى مــن َســامع  ال تــدخل فيــه, ولــه يف رســم بــاع مــن :َ

 دخــول مــدبر املــرض فــيام مل يعلــم بــه, وهــو نــصه يف :الــديات, ظــاهر قولــه يف هــذا الــسامع
َأصــبغَســامع  ْ َّدونــةمــن امل َ َّدونــة, ونــصه يف املدينــة خــالف قولــه يف املَ ــه ال يــدخل فيــه إال :َ  أ

  .مدبر الصحة
  .ويف اجلالب يف كون املدبر فيام مل يعلم به من مدبره روايتان

ُقلت ا فيام ً ظاهره ولودبره يف صحته, وظاهر كالم احلويف عدم دخول املدبر مطلق:ُ
  .مل يعلم به

وروى .  اتفقــوا عــىل دخولــه فــيام مل يعلــم بــه هــذا املعــروف مــن مــذاهبهم:ابــن حــارث
أن مـدبر الـصحة ال يـدخل إال فـيام : لقاسـم,روى أن ابـن اعنه يف كتاب املجالس َسحنون
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  .علم به
ُقلت   . مدبر الصحة, وعزوها ظاهر: ففي دخوهلا فيام مل يعلم به, ثالثها:ُ

ْبن رشدا   . واختلف يف دخول املبتل يف املرض فيام مل يعلم به:ُ
َأصبغَسامع ويف  ْ ـه ال يـدخل فيـه, وعـىل القـول أن :من ابن القاسـم يف كتـاب املـدبر َ  أ

  . يدخل فيام مل يعلم به;املبتل يبدأ عىل املدبر يف املرض
ُقلت   .اً ال يدخل إال فيام علم به اتفاق: قال ابن حارث:ُ
ُقلت   . انظر هذا مع ما يأيت للشيخ يف مسألة الدور:ُ

  . وقوله أحسن, اختلف يف دخوله فيه:اللخمي
زيــةقــال يف  ــس منــه واختلــف إذا  وإن , يــدخل فيــه الوصــايا:يف اآلبــق إذا غــاب َّاملوا أ

ـــس منهـــا:قيـــل لـــه  , ثـــم جـــاءت ســـاملة فـــروي ال تـــدخل فيهـــا وصـــاياه, غرقـــت ســـفينتك وأ
  . تدخل فيها وال تشبه ما مل يعلم به:وقال حممد

 ثـــم ظهـــر , ويف العبـــد اآلبـــق والبعـــري الـــشارد إن اشـــتهر مـــوهتام:وقـــول ابـــن احلاجـــب
  . وذكرمها ابن شاس روايتني ألشهب,السالمة قوالن

 : اخلــــالف منــــصوص يف الــــسفينة, واملنــــصوص يف اآلبــــق:ل ابــــن عبــــد الــــسالموقــــو
  .دخول الوصايا فيه

ُقلــت ا يقتــيض أن اخلـــالف يف ً واحـــدً قــارب الفقـــه محــل املؤلــف الـــصور كلهــا حممــال:ُ
 وهـــو خـــالف نـــص ابـــن شـــاس ,ا منـــه عـــىل لفـــظ اللخمـــيًالعبـــد إنـــام هـــو بـــالتخريج اعـــتامد

واملجموعـة أن أشـهب روى القـولني يف  َّاملوازيـةعـن  خَّالشي وهو الصواب لنقل ,املتقدم
  .السفينة واآلبق

 مل تـــدخل فيـــه ; إن شـــهدت عنـــده بينـــة:وزاد لعيـــسى عـــن ابـــن القاســـم يف املجموعـــة
وذكـــره ابـــن ,  دخـــل فيـــه الوصـــايا; ثـــم مـــات بقـــرب ذلـــك,اًالوصـــايا, وإن كـــان بلغـــه بالغـــ

َأصبغحبيب عن  ْ   .عن القاسم َ
ُقلت   .القرينني أوله الصقيل يف كتاب اهلبات َسامع ومثله يف :ُ

 ثــــم ,قــــال عيــــسى عــــن ابــــن القاســــم يف مــــريض وهــــب ملــــريض هبــــة ال يملــــك غريهــــا
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 جيعـل املـال مـن تـسعة أسـهم, :وهبها املوهوب لواهبـه يف مرضـه, وال مـال لـه غريهـا قـال
هــــب األول فيــــصري لورثــــة ًثلثهــــا للموهــــوب لــــه أوال , وهــــو ثالثــــة يرجــــع مــــنهام ســــهم للوا

  .ل سبعة, ولورثة الثاين اثناناألو

  ]باب صيغة الوصية[
  .)1(فيدخل اللفظ والكتب واإلشارةَّوصية  ما دل عىل معنى ال:الصيغة

مـا حـق امـرئ مـسلم «:  قـالغ أن رسـول اهللا :روى مالك عـن نـافع عـن ابـن عمـر
  .)2(»له يشء يويص فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده

                  حــــــصل ;بالوضــــــع, أو بالقرينــــــةَّوصــــــية  قــــــصد ال كــــــل لفــــــظ فهــــــم منــــــه:ابــــــن شــــــاس
  .االكتفاء به

  . كل لفظ أو إشارة يفهم منها قصد الوصية:ابن احلاجب
ُقلت   . فيخرج منهام الكتب:ُ

زيـــةيف  َّالـــشيخ  : نـــشهد بأهنـــا وصـــيتك, فقـــال:  لـــو قرؤوهـــا وقـــالوا:عـــن أشـــهب َّاملوا
  .ك جائز فذل; برأسه نعم ومل يتكلم:نعم, أو قال
  . لتشهدا ً من كتب وصيته, فليقدم ذكر:وفيها
زيـــــة, وَّالعتبيـــــة روى ابـــــن القاســـــم يف :َّالـــــشيخ مـــــن أدركـــــت : واملجموعـــــة قـــــال َّاملوا

  يكتبون التشهد قبل ذكر الوصية, وما زال ذلـك مـن سـنن النـاس باملدينـة, وإنـه ليعجبنـي 
  .برواه أشهو, اوأراه حسنً

                                     
 واهللا أعلــم ,ا مــن الــصيغ ففيــه أبحــاثً وتأمــل هــذا مــع مــا قـدم يف رســمه كثــري,هــذا ظــاهر: َّالرصــاع قـال )1(

  .وبه التوفيق
ـــه قـــالونقـــل   ونقـــل عـــن ابـــن ,بالوضـــع أو القرينـــةَّوصـــية  كـــل لفـــظ فهـــم منـــه قـــصد ال:عـــن ابـــن شـــاس أ

ه قال   . كل لفظ أو إشارة يفهم منهام قصد الوصية:احلاجب أ
زيــة  ثــم ذكــر مــا يــشهد لــصحة الكتــب مــن , فيخــرج عــنهام الكتــب:بعــد ذلــكَّالــشيخ قــال  وغريهــا َّاملوا
  .انظره

  . سبق خترجيه)2(
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لــك ال بــأس بــه تــشهدوا مل يتــشهد, قــد تــشهد مــن  كــل ذ: وقــال أشــهب يف املجموعــة
  . وترك ذلك بعض الناس وذلك قليل,فقهاء صاحلون

  . مل يذكر لنا مالك كيفية التشهد:ن القاسم قال اب:وفيها
ـــــس ـــــه يـــــشهد أن ال إهل إال اهللا وأن حممـــــد:البـــــاجي عـــــن أ ا عبـــــده ً كـــــانوا يوصـــــون أ

ن يــــصلحوا ذات بيــــنهم إن كــــانوا  وأ,ورســــوله, وأوىص مــــن تــــرك مــــن أهلــــه أن يتقــــوا اهللا
 } | { ~ � ¡ ¢ ﴿ :مــؤمنني, وأوىص بـــام أوىص بـــه إبـــراهيم بنيـــه يعقـــوب

  . وأوىص إن مات من مرضه هذا,]132: البقرة[ ﴾£ ¤ ¥ ¦
 حلـــــوه , أؤمـــــن بالقـــــدر كلـــــه خـــــريه ورشه: كتـــــب يف ذلـــــكً أن رجـــــال:وروى أشـــــهب

مـــن مـــىض وصـــاياهم فلـــم مـــا أرى إال كتـــب الـــصفرية واإلباضـــية, قـــد كتـــب :  قـــال,ومـــره
  .مثل هذا يكتبوا

ُقلت   .ابن القاسمَسامع  ومثله يف :ُ
ْبــن رشــدا  فلــن , ويكــره يف األمــور كلهــا االبتــداع, ألن الرشــد يف االتبــاع; هــذا أبــني:ُ

  .يأيت آخر هذه األمة بأهدى مما كان عليه أوهلا
دلني  من كتب وصيته بيده فوجدت يف تركته, وعـرف أهنـا خطـه بـشهادة عـ:الباجي

 ,رواه ابـن القاسـم يف املجموعـة,  منها, حتـى شـهد عليـه قـد يكتـب وال يعـزمًشيئامل يثبت 
  .َّالعتبيةو

 إهنــا : مــن قرأهــا ومل يــأمرهم بالــشهادة, فلــيس بــيشء حتــى يقــول:حممــد عــن أشــهب
هـــا وابـــن ,  كـــذا نقلهـــا البـــاجي وتبعـــه ابـــن شـــاس.وصـــيتي, وأن مـــا فيهـــا حـــق, وإن مل يقرأ

  . وكذا يف النوادر, إنه أتى هبا إىل الشهود:وا لفظاحلاجب ومل يذكر
 وقرأهــا , وإذا أتـى إىل الــشهود بوصـية:مـن الوصــايا األول َّاملوازيــةيل يف وقـال الـصق
 ومل جيعـــل إتيانـــه إلـــيهم , اشـــهدوا عـــيل بـــام فيهـــا: فـــال تنفـــذ إال أن يقـــول;علـــيهم إىل آخرهـــا

  . وقراءهتا عليهم بنفسه مما ينفذها
, وأهنـــا ال تنفـــذ حتـــى َّالعتبيـــةأبـــو حممـــد يف نـــوادره مـــن املجموعـــة, و خَّالـــشيوذكرهـــا 

  .اًاشهدوا عيل بام فيها, ومل يذكر فيها خالف: يقول
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 أن امــــرأة أوصــــت لقــــوم وأشــــهدت :ويف الطــــرر البــــن عــــات عــــن ابــــن عبــــد الغفــــور
 ومل تكتب, وعاشت نحـو اخلمـسني سـنة, ثـم مرضـت فأوصـت بثلثهـا كلـه ملـسجد ًرجاال

 جــــــــائزة :ا, وقيـــــــلً وصــــــــيتها األوىل ال جتـــــــوز إذ مل تكتــــــــب هبـــــــا كتابــــــــ:قيـــــــل, تــــــــتبعينـــــــه فام
  .مل تكتب جائزة كام جتوز األخرىَّوصية  يل يف النوم كل : فقيل,ويتحاصان

هــــا علــــيهم فــــدفعها إلــــيهم :وفيهــــا قــــال مالــــك  وإن كتبهــــا بغــــري حمــــرض البينــــة, وال قرأ
  .وا بام فيه فإن عرفوا لكتاب لعينه وأشهد,وأشهدهم عىل ما فيه

ْبــــن وهــــبقــــال عنــــه ا  , ولــــو طبــــع عليهــــا ودفعهــــا إلــــيهم, وأشــــهدوا أن مــــا فيهــــا منــــه:َ
  . جاز أن يشهدوا بام فيها بعد موته;مرهم أن ال يفضوا خامته حتى يموتوأ

 : وقيــل, فــإن كــان كــذا فهــو وفــاق بــني الــروايتني, ظــاهره أهنــا بقيــت عنــدهم:عيــاض
ــــه إنــــام جييزهــــا يف  ْبــــن وهــــبروايــــة احيتمــــل اخلــــالف, وأ  ويكــــون معنــــى ,إذا طبــــع عليهــــا َ

ــــه دفعهــــا إلــــيهم  فيجــــوز يف روايــــة ابــــن القاســــم إذا , لإلشــــهاد وأمــــسكها عنــــدهاألخــــرى أ
ْبــن وهــب وال جتــوز يف روايــة ا,عرفهــا ــه خــيش الزيــادة  َ حتــى تكــون عنــدهم مطبوعــة, كأ

  .والتغيري فيها
 اكتـــب شـــهادتك :فقـــال ,طبـــع عليهـــاَّوصـــية  مـــن أتـــاه أخ لـــه بكتـــاب :وســـمع أشـــهب

ــه كتــايب وال يعلــم الــشاهد مــا فيهــا, فكتــب شــهادته يف أســفلها عــن  بأســفله عــىل إقــراري, أ
شهد هبا  وإن شك فـال يـشهد إذا , إن مل يشك يف خامته فليشهد: قال?إقراره أهنا وصيته أ

  .ليست عندهَّوصية كانت ال
ُقلت  مل يـشهد, وإن ; إن شك ال أدري: كيف ال يشك يف اخلاتم إذا غاب عنه, قال:ُ

ه مل يفض   . وكان من أمر الناس القديم إجازة اخلاتم, شهد;تيقن أ
كان القايض يكتب للرجل بالكتاب إىل القايض, فام يزيد عىل خامته فجاز له, حتى 

  . وأول من أحدثه أمري املؤمنني وأهل بيته,عند الناس االهتام عىل خاتم القايض حدث
ْبــن رشــدا َّوصــية التــيقن, مــا ال ســبيل إىل الــشاهد إىل تيقنــه إذا مل تكــن ال مــا ذكــره مــن :ُ

بـن عنـدهم عـىل روايـة اَّوصـية  إال أن تكـون ال, ال جيـوز أن يـشهدوا فيهـا:عنده, فعـىل قولـه
ْوهب َّدونةيف امل َ َ.  
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ىل مــــن وثقــــوا بــــه غــــريهم فكانــــت  أو إ,وإذا دفعهــــا إلــــيهم فــــدفعوها هــــم إىل أحــــدهم
ُاملاجشونرواه عبد الرمحن بن دينار عن ابن ,  عليها جاز هلم أن يشهدوا;عنده ِ.  

والـــــذي يتوقـــــع إذا أمـــــسكها ومل يـــــدفعها إلـــــيهم أن يكـــــون طبـــــع عليهـــــا وهـــــي بيـــــضاء 
 ثــم طبــع عليهــا , وكتــب فيهــا مــا شــاء, ولعــل غــريه مــن أهلــه فــض خامتــه;ليكتــب مــا شــاء

ليهــا إذا عرفــوا  جــاز هلــم أن يــشهدوا ع;بــذلك اخلــاتم, فلــو طبــع الــشهود عليهــا مــع طابعــه
ُاملاجشونقاله ابن , خوامتهم ِ.  

ــه  إذا طــوى الكتــاب مــن أولــه إىل موضــع اإلشــهاد عــىل :والــذي مــىض عليــه العمــل أ
بــع, وكتــب الــشهود شــهادهتم عــىل نفــسه, فطبعــه وقــد أبقــى اإلشــهاد عــىل نفــسه خــارج الط

 ًعمـــال و,اً واحـــداعنـــد نفـــسه, فوجـــدت بعـــد موتـــه خطـــَّوصـــية  وأمـــسك املـــويص ال,ذلـــك
 جـــاز أن ;ومل يظهـــر يف الكتـــاب ريبـــة,  عـــىل صـــفة التقييـــد الـــذي كـــان خـــارج الطبـــعاًواحـــد

َّوصــية يـشهدوا عليــه, بخـالف أن مل يبــق مــن الكتـاب خــارج الطبـع مــا يــستدل بـه عــىل أن ال
  .كانت مكتوبة ومل تكن مطبوعة عىل بياض

دهم عـىل نفـسه مكتوبة أو كتبها بمحـرضهم فطبـع عليهـا, وأشـهَّوصية ولو أراهم ال
 ومل يعلمهم بيشء مما فيهـا, فكتبـوا شـهادهتم فيهـا, جـاز أن ,بام فيها دون أن يقرأها عليهم

  .يشهدوا عليها بعد موته
إذا ذكـــروا الـــشهادة وعرفـــوا  اً وكانـــت عنـــده إىل أن تـــويف اتفاقـــ,وإن مل يـــدفعها إلـــيهم

َّدونــالكتــاب عــىل مــا رواه ابــن القاســم يف الوصــايا األول مــن امل  وإن مل يــذكروا الــشهادة :ةَ
ه عـرف خطـه يف شـهادته فيجـري ذلـك عـىل اخلـالف يف شـهادة , وال عرفوا الكتاب, إال أ

  .الشاهد عىل خطه إذا مل يذكر الشهادة
وذكــر البخــاري عــن احلــسن وأيب قالبــة أهنــام كرهــا أن يــشهد عــىل وصــيته حتــى يعلــم 

  .اًما فيها, إذ لعل فيها جور
فـــسهام يف ذكـــر حـــق, أال يكتـــب وكـــذا يـــستحب للعـــامل إذا  أشـــهده املتعـــامالن عـــىل أ

 ; أول مـــن أحدثـــه أمـــري املـــؤمنني:شـــهادته حتـــى يقـــرأه لـــئال تكـــون املعاملـــة فاســـدة, وقولـــه
  . بني العباس:يريد
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 وسـوار بـن عبـد , ابـن أيب لـيىلل من سأل البينة عىل كتـاب القـايض أو:ويف البخاري
  .اهللا املقري
ُقلت   . ثبوت كتاب القايض وتقدم هذا يف حكم:ُ

  . إنه ال يلزم الشاهد قراءة الوثيقة إال يف االسرتعاء:وقول الباجي
َأصبغَسامع ويف  ْ ْبن وهب قال ا:َ  هذه وصيتي وهـي مطبوعـة :يف امرأة قالت لشهود َ

 وماتــت ,اشــهدوا عــيل بــام فيهــا يل وعــيل, وأســندهتا إىل عمتــي ومــا بقــي مــن ثلثــي فلعمتــي
مــا بقــي مــن ثلثــي لليتــامى واملــساكني واألرامــل, فإنــه يقــسم بقيــة  :ففــتح الكتــاب فــإذا فيــه

  .وقاله ابن القاسم. الثلث بني العمة واألصناف اآلخرين نصفني بمنزلة رجلني
ْبــــن رشــــدا َّدونــــة هــــذا عــــزيل قــــول ابــــن القاســــم يف امل:ُ  أن مــــن أوىص بــــيشء :وغريهــــا َ

 ,ته الثانيـــة ناســـخة لـــألوىل وال تكـــون وصـــي, يقتـــسامنه بيـــنهام;لرجـــل, ثـــم أوىص بـــه لغـــريه
  .زونان ألشهبَسامع خالف 

فــذوها كتبــت و: مــن قــال:وفيهــا  صــدق ;وصــدقوه, صــيتي وجعلتهــا عنــد فــالن, فأ
  .ونفذ ما فيها

فـذوا مـا : من قال:وسمع ابن القاسم  كتبـت وصـيتي ووضـعتها عـىل يـدي فـالن, فأ
 إنــه وضــعها عــىل :ولــهوال شــهود فيهــا إال مــا شــهد عــىل قَّوصــية  فتــويف فأخرجــت ال,فيهــا

فــذوا مــا فيهــا إن كــان الرجــل الــذي ذكــر أهنــا عنــده عــدال;يــدي فــالن فــذ مــا فيهــا ابــن .ً فأ  أ
ّ العتبي  وذلك رأي ,القاسم ِ ْ   .ً هي جائزة, وإن مل يكن عدال:َسحنونعن ُ
ْبــــن رشــــدا َّدونــــة اشــــرتاطه العدالــــة خــــالف ظــــاهر امل:ُ زيــــة, وَ كتبــــت : فــــيمن قــــال َّاملوا

ــه يــصدق وينفــذ مــا فيهــا إذا مل وصــيتي وجعلت فــذوا مــا فيهــا, أ هــا عنــد فــالن فــصدقوه, وأ
  .  وقوله هو القياس,َسحنونيشرتط يف ذلك عدالة, كقول 

 وصـيتي عنـد : من قال عند موته: روى ابن القاسم, واملجموعةَّاملوازية يف :َّالشيخ
 ,ي جـــائزة هـــ: وغـــريه قـــال, وفيهـــا عتـــق فأخرجـــت بعـــد موتـــه,فـــالن فاشـــهدوا عـــىل ذلـــك

 جازتــا ; فــإذا أخرجاهــا, وجعــل بيــد كــل واحــد واحــدة,وأبــني مــن ذلــك أن كتــب وصــيتني
  .إن اتفقتا
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ْبن وهبويف رواية ا  :الواحدة يبدأ الذي ذكر, قال مالـكَّوصية  يف ال:يف املجموعة َ
   يريـد : قولـه يف الوصـايا, وقالـه أشـهب, أراها نافـذة: ثم قال,جتوز يف الوصايا دون العتق

  .العدلنييف 
ُقلت   . يف العدلني ويف فهمه نظر: يريد; كذا وجدته:ُ

 ,وجوازها يف العتق هو اجلاري, عىل القول بعدم رشطيته عدالـة مـن ذكـر أهنـا عنـده
  .وردها فيه هو اجلاري, عىل قول مالك وابن القاسم رشط عدالته

فـذها, قـال;ا بثلثـي فـصدقوهً أوصـيت فالنـ: إن قال:وفيها  :ن قـال فـإ: جـاز ذلـك وأ
 ال يصدق لقـول : وقال ابن القاسم, يصدق: قال أشهب,الويص إنام أويص بالثلث أليب

بته اجعل ثلثي حيث ترا: من قال:مالك ه إن أعطاه لنفسه أو قرا ال أن يظهـر  مل جيز إ;ه, أ
  .لذلك وجه يظهر صوابه

ُقلت ومل يـزد ابـن القاسـم, َسـامع  مثل املسألة التي احتج هبا يف رسـم الـرشيكني مـن :ُ
ْبــــن رشــــدفيهــــا ا  ورد قيــــاس ابــــن القاســــم بــــأن مــــسألة مالــــك رصف فيهــــا األمــــر إىل ,ًشــــيئا ُ

ومـــسألة اخلـــالف األمـــر فيهـــا ,  ظـــاهر يف منافاتـــه نتيجـــة االجتهـــاداجتهـــاده, فـــرصفه لقرينـــة
  .  ألن امليت أمر بتصديقه: وإليه أشار أشهب بقوله,مرصوف ملجرد إخباره

 اجعـــل : ولـــيس كمـــن شـــهد البنـــه وال مـــن قيـــل لـــه:َّيـــةاملوازالـــصقيل يف املجموعـــة و
ه فوض إليه ليجتهـد; ليس له ذلك; فيجعله البنه,ثلثي حيث ترى  ولـو أعطـاه البنـه , أل

  . جاز;وأقاربه كام يعطي الناس
 فإن فعل بحسب استحقاقه مل آخذه منه, وقالـه ابـن , لنفسهًشيئاوأكره أن يأخذ منه 

 : إذا قـــال:ه لولـــدي جعلنـــه كـــشاهد لـــه, وكقـــول مالـــك أويص بـــ:إن قـــال : وقـــال,القاســـم
ه   .فالن جيعل ثلثي حيث يرا

 وإن أعطـى منـه ولـده, ,اً يف هذا ال يأخذ هذا منه, وإن كان حمتاجـ: قال مالك:حممد
  . جاز;اًوكان لذلك موضع

 فكانـــت , مـــن أوصـــت امـــرأة جتعـــل بقيـــة ثلثهـــا حيـــث أراهـــا اهللا:وســـمع ابـــن القاســـم
  . يكن هلا أخذ يشء منه مل;تقسمه ثم احتاجت
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ْبن رشدا   . إن رأت تفرقته يف الفقراء, ثم افتقرت خيرج جواز أخذها منه:ُ
 ودفع له مـا ,اً من خرج غازي:ابن القاسم يف رسم الرب من كتاب البضائعَسامع عىل 

 لــه أن يأخــذ منــه بــاملعروف مثــل مــا يعطــي مــن ;ه عــىل كــل منقطــع, فــانقطع هــو كغــريهيفرقــ
 مل جيـز هلـا ; أو عـىل مـن لـيس مثلهـا,رأت املـوىص هلـا تفرقتـه يف غـري الـصدقةولـو , هو مثلـه

  .أخذ يشء منه
 هــــل , والقــــوالن جاريـــان عــــىل اخــــتالف األصـــوليني, يف املــــأمور بـــأمر رشعــــي:قـــال

  يدخل حتت األمر أو ال?
ال جيــوز أن  : وروى عــيل فــيمن أوىص أن جيعــل ثلثــه حيــث أراه اهللا:البــن عبــدوس
 وإن علـم حيـث : قـال مالـك. ولكن يعطـيهم كـام يعطـي النـاس; امليتيعطي ذلك أقارب

ـــه أراد أن يـــرده عـــىل بعـــض الورثـــة    مل جيـــز, ورجـــع ;أوصـــاه, جيعـــل ثلثـــه حيـــث أراه اهللا, أ
ث   .اًكله مريا

 جيعلــه : جيعلــه حيــث أراه اهللا, قــال:يف قولــه َّاملوازيــةو َّالعتبيــةوروى ابــن القاســم يف 
 أو ,ارصف حيــث شــئت وأحببــت ورصف إىل أقــارب املــويص :يف ســبيل اخلــري, وإن قــال

ثـ; ومل جيز ذلك الورثة,إخوته  إن جعلهـا يف بعـض :َّالعتبيـة وقـال ابـن القاسـم يف ,اً رد مريا
ثـ; لـه اتـق اهللا, واجعلهـا يف غـريهم, فـإن أبـى: قيل;ورثة امليت إن مل جيزهـا , اً رجعـت مريا

 جيــربه الــسلطان أن جيعلهــا يف ســبيل اهللا , والًشــيئا ولــيس للمــويص أن يأكــل منهــا ,الورثــة
  .تعاىل

;  وكان ذلـك حاجـة, وينظر فيام فعل, فإن كان فيام يتقرب الناس به:َّاملوازيةقال يف 
  . ألن امليت إنام قصد به وجه الصدقات; مل جيز; إن كان يف غري ذي حاجة,فذن

ُقلت   .سامعههو يف أول رسم من  َّالعتبية قول ابن القاسم يف :ُ
ْبــن رشــدا  بــل الجتهــاده يف ;, مل جيعلــه الختيــاره اجعلــه حيــث أراك اهللا: إن قــال لــه:ُ

بته   .سبيل اخلري, وليس له جعله يف قرا
َّدونةقاله يف رسم الرشيكني وامل اجعله حيث شئت أو أحببت كان له :  ولو قال له:َ

بـة املــويص الـذين ال يرثونـه بتــه وقرا ون امليـت أمــره ــه يـتهم أن يكــ أل;جعلـه يف ولـده, وقرا
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  .لوارث, وال جيعله يف ورثة املويص إال بإجازة الورثةَّوصية  فتكون ;بذلك
 اتــق اهللا واجعلهــا يف : قيــل لــه, إن جعلهــا يف بعــض ورثــة امليــت:وقــول ابــن القاســم

ث: معناه;غريهم   .اً ما مل يبتل ذلك هلم, فإن بتله ومل جيزه الورثة كانت مريا
ُقلت   .عىل إطالقه خالفه َّالشيخ ظاهر محلها :ُ
ا وصــــيي ومل يــــزد فهــــو وصــــيه يف مجيــــع األشــــياء, ً اشــــهدوا أن فالنــــ: مــــن قــــال:وفيهــــا

  . ومن بلغ من أبكار بناته, بإذهنن والثيب بإذهنا,وإنكاح صغار بنيه
وإن قـال وصـيي ,  فالن وصيي قد استقىص له وبالغ: من قال:َّاملوازية يف :اللخمي

ولــدي   عــىل ولــدي دخــل فيــه املــال, ويــدخل يف قولــه:العــىل مــايل, دخــل فيــه الولــد وإن قــ
  .أو بنايت  الذكور:الذكور واإلناث, وكذا عىل بني إال أن خيص فيقول

 وفـالن وصـيي عـىل مـايل, , إن قال فالن وصيي عىل اقتـضاء دينـي, أو قـضائه:وفيها
فـــالن وصـــيي عـــىل كـــذا :  وتكـــون كـــام قـــال, فـــذلك جـــائز;وفـــالن وصـــيي عـــىل بعـــض بنـــايت

  .ء عينه, فإنام هو وصيي عىل ما سمى فقطليش
 كقـول أيب , لـه عـىل العمـوما أن يكون وصي: اخلالفيةونقل ابن العريب يف بعض كتبه

 إن قــــال فــــالن وصــــيي حتــــى يقــــدم : وفيهــــا,ونقلــــه الطرطــــويش يف تعليقتــــه روايــــة ,حنيفــــة
ن قبـل أن  ينبغـي إن مـات فـال:, فـذلك جـائز ويكـون كـام قـال الـصقيلا فيكون وصـي;فالن

ه إنام خلع هذا بقدوم الغائب;ايقدم أن يكون هذا وصي   . أل
ـضا فلـو قـدم فـامتنع, فالظـاهر سـقوط األول :قـال بعـض الفقهـاء ـه علـق نظـره  ;ًأ أل

فـــإذا قـــدم ومل يقبـــل ,  يكـــون الـــويص:بغيبـــة فـــالن إال أن يكـــون املفهـــوم عنـــه إذا جـــاء فقيـــل
  .وجب أن يبقى عىل ما كان عليه

 إن مـات يف : آخر ترمجتـه التـشهد يف الوصـية, قـال أشـهب يف املجموعـة يف:اللخمي
 إن قـــدم فلـــم يقبـــل إال أن :للحـــارض, وينظـــر الـــسلطان وكـــذا عـــىل قولـــهَّوصـــية غيبتـــه فـــال 

 تكلــف ذلــك :فقيــل لــهَّوصــية يكــون الــسبب يف إقامــة الغائــب, امتنــاع احلــارض مــن قبــول ال
ن يـتامدى يف مجيـع هـذه الوجـوه, إن أحـب  جـاز أ;حتى يقدم فالن, فإن كان ذلـك الـسبب

ه إنام التزم وقت; مل يلزمه;وإن كره   .اً أل
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 فـامت , من حلـف أن ال يفعـل كـذا حتـى يقـدم فـالن:قال ابن عبد السالم يف النوادر
 أو ?هل حيمـل عـىل أجـل قدومـه, وينـوى يف ذلـك,  ما يؤخذ منه قوالن;فالن قبل قدومه
  .منه يف الفرع األول يشء أم ال فانظر هل يتخرج ?ال يفعله أصال

ُقلــت املــويص إذا ثبتــت بــام َّنيــة  و,املــويصَّ نيــة يف اليمــني اعتبــارَّلنيــة  املامثــل العتبــار ا:ُ
املــويص فــال يتخــرج فيهــا اخلــالف مــن عــدم َّ نيــة احلــالف, مل خيتلــف يف أعــاملَّ نيــة يثبــت بــه
  . فتأمله,احلالف فال يتم ما ذكره من التخريجَّ نية اعتبار

 قــال ; فــالن ويص عــىل قــبض ديــوين وبيــع تركتــي, ومل يــذكر غــري هــذا: إن قــال:وفيهــا
  . فإن مل يرفع رجوت أن جيوز, أحب إيل أن ال يزوج بناته حتى يرفع إىل السلطان:مالك

 وقالــه , لــه أن يــزوج وال يرفــع ذلــك إىل الــسلطان: قــال حممــد وقــال أشــهب:الــصقيل
أوىص بمــرياث ابنــة لــه صــغرية أن يــدفع إىل فــالن,  فــيمن  وروى ابــن القاســم,ابــن القاســم

  . قال نعم, وحسن أن لو رفع ذلك إىل اإلمام فنظر فيه?أترى أن ييل بعضها
, حــــدهم اقتــــضاء الــــدين وقــــضاء مــــا عليــــهإىل ثالثــــة ألَّوصــــية  إن جعــــل ال:اللخمــــي

ء  , جــــاز; ولآلخــــر بــــضع بناتــــه,وآلخــــر النظــــر يف الفاضــــل والتــــرصف فيــــه بــــالبيع والــــرشا
يس ألحــدهم أن يــىل غــري مــا جعــل لــه, فــإن تعــدى مــن لــه النظــر يف الفاضــل فاقتــىض أو ولــ

 وإن زوج , رد فعلــه; وإن بــاع أو اشــرتى مــن جعــل لــه النكــاح, مــىض فعلــه ومل يــرد;قــىض
ه معزول عن ذلك; رد فعله;من له النظر يف املال  :وقـد أقـيم لـه غـريه, ولـيس كقولـه,  أل

  .اً تركتي, وسكت عن بناته, ومل يقم هلن أحدفالن وصيي عىل قضاء ديني وبيع
, واسـتحب ً إن زوج من جعل لـه النظـر يف الرتكـة أرجـو أن يكـون جـائز:قال مالك ا

  .ا, أو بخس يف الصداقًأن يرفع إىل السلطان لينظر هل عليها يف ذلك رضر
وإذا :  ويف وصـاياها األول والثـاين, النكاح جائز وقول مالك أحـسن:وقال أشهب

 وهلــم إال ,لورثــة املــوىص لــه علــم هبــا أو الَّوصــية  فال;ملــوىص لــه بعــد مــوت املــويصمــات ا
  .أن يقبلوها كشفعة له, أو خيار

 فال حيتاج لقبول املوىص لـه قبـل موتـه, وال , هذا بني من مذهبه يف الكتاب:عياض
  .عنه  وإن قبلوها حتى تورث,علمه
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 يكــون لورثتــه إذا قبلهــا, ومتــى مل وذكــر األهبــري أهنــا حتتــاج لقبــول املــوىص لــه, وإنــام
 إهنا حق ثبت للميت يورث عنه :يقبل سقط حقهم فيها, ورجعت لورثة املويص, وقيل

  . وال حيتاجون لقبول,عىل كل حال وليس لورثته رده
ُقلت   : فهي ثالثة أقوال:ُ
َّدونةيف امل كشفعة أو خيـار, يـدل عـىل جـري املـسألة عـىل اخلـالف املـشهور يف اخليـار  َ

  ? أومن يوم أميض الفعل, هل يعد ممىض من يوم وقع,ا أميضإذ
َّدونــةوذكــر عبــد الوهــاب قــول األهبــري, واختــار مــذهب امل  وقــرر ابــن عبــد الــسالم ,َ

كــالم ابــن احلاجــب بكــالم يقتــيض عــدم اطالعــه عــىل القــول الثالــث الــذي حكــاه عيــاض, 
ه ال وجود له يف املذهب مطلقـ ـه رآه يف بعـض كتـًوأ  :ب احلنفيـة عـن زفـر قـالا, ثـم ذكـر أ

َّدونــــةوهــــو بعيــــد وال خيفــــى أن عــــدم االطــــالع عــــىل نقــــل التنبيهــــات قــــصور نــــصوص امل َ, 
  .لغري معني ال يتوقف ثبوهتا عىل قبولَّوصية وغريها واضحة بأن ال

 ; عـىل هـذا اخلـالف تتخـرج أحكـام امللـك:وملا ذكر ابن شـاس القـولني األولـني قـال
  . وقبل القبول,وتكصدقة الفطر إذا وجبت بعد امل

 هــل تــصري األمــة أم ولــد :وكــام إذا أوىص لــه بزوجتــه األمــة فأولــدها, ثــم علــم فقيــل
 وحكـم ,وكذا حكم ما أفادته األمة والعبد بعد املـوت مـن مـال للموىص له بذلك أو ال,

 وحكـــــم ثمـــــرة النخـــــل والبـــــساتني احلادثـــــة بـــــني ,الولـــــد املـــــستحدث بـــــني املـــــوت والقبـــــول
  .الزمانني

ُقلت   . وكذا أرش اجلناية عليه بني الزمانني:ُ

  ]باب يف وقت اعتبار الثلث يف الرتكة من الوصية[
 فـــــالثمرة ; مـــــوت املـــــويص وقبـــــل النظـــــر يف الثلـــــث مـــــا أثمـــــرت النخـــــل بعـــــد:وفيهـــــا

 إنــــام يقــــوم مــــع األصــــل بعــــد مــــوت املــــويص الــــوالدة ,مــــع األصــــل للمــــوىص لــــه ال تقــــوم
  .وشبهها

كــاملوىص بــه, وإنــام يقــوم معهــم مــا مــات الــسيد وهــو وكــذا املــدبر واملبتــل يف املــرض 
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دهيم   . وليس هلم أن يتجروا فيه, أو ما ربحوا فيه,بأ
 إن ما اجتمع يف اإليقـاف : وهو قول أكثر الرواة, وقال غري هذا,َسحنونوكذا قال 

ئــد, فــإن  يف املــدبر, واملــوىص بــه لرجــل أو للعتــق مــن عمــل بــر أو هبــة أو غريهــا مــن الفوا
 يف الثلـــث معهـــم خـــال أرش جنايـــة عـــىل املـــدبر فـــذلك لـــسيده, كـــبعض تركتـــه ذلـــك يقـــوم

 ; فإن محـل الثلـث نـصف مـا ذكرنـا,وكذا املبتل يف املرض, وثمرة اجلنة املوىص هبا لرجل
دي العبيد, ويكون للموىص له باجلنة نصف النخل, ونصف الثمرة   .وقف املال بأ

  . هذا أعدل أقوال أصحابنا:َسحنون
ــه ال يتبعــه اخ:التونــيس  : وقيــل,تلــف يف مــال العبــد املــوىص بــه لرجــل, فالــصواب أ
 وكــذا ولــد األمــة مل يــذكر فيــه , كــنامء العبــد, واألشــبه تقــويم األصــول بغالهتــا:يتبعــه, قــال

ــه يقــوم معهــا, وانظــر عــىل عــدم تقــويم الغلــة مــع األصــول, وقــد أتفــق عليهــا مــن ًخالفــ ا أ
 إذا خرج من الثلـث ?ه باألصول وكذا اجلنانهل يرجع بذلك عىل املوىص ل .مال امليت
 يرجـع ; وعىل هذا إن خرج نصفه من الثلث,ا للموىص له, فيجب عليه نفقتهًمل يزل ملك

 ألن املـوىص لـه ; بنصف النفقة, وال يكثر مال امليت بنـصف الغلـة التـي أخـذ الورثـةعليه
يف مــال امليــت النتفاعــه أخــذ مثلهــا وكــانوا كــرشكاء يف اجلنــان, وعــىل تقــويم الغلــة بالنفقــة 

 إذ ال قيمـة ;بالغلة يف تكثري ماله فأشبه أجره اإلتيان بالعبد املـوىص بعتقـه ملوضـع تقويمـه
  .له يف املوضع الذي هو به

 لكانــت قيمتــه ; ولــو قتــل العبــد املــوىص بــه, فلورثــة ســيده كــام لــو أوىص بعتقــه:قــال
 لكانت ; بعتقه:ا فقيلًب عبدواألشبه أن يكون ذلك للموىص له كام لو وه لورثة سيده,

  . بخالف املوىص بعتقه قيمته لورثته إذ مل تتم حريته,قيمته للموهوب له
 فـال قـول لـه ويعتـق إن محلـه ; من أوىص بعتق عبده فلم يقبـل:ويف أول عتقها األول

وإن أوىص ببيع جاريته ممن يعتقها فأبت, فـإن كانـت مـن جـواري , الثلث, أو ما محل منه
 ال يلتفـت إىل قوهلـا وتبـاع للعتـق إال أن : وقيـل,ك هلا, وإال بيعـت ممـن يعتقهـا فذل;الوطء

َّدونة هذا لفظ امل,يوجد من يشرتهيا بوضيعة ثلث الثمن إن كان الثلث حيملها َ.  
 بيعوهـــا ممـــن : مل يكـــن ذلـــك هلـــا, وإن قـــال; اعتقوهـــا: إن قـــال: قـــال مالـــك:اللخمـــي
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 ألن العتـق ; بيعوها ممن يعتقها وهو أبني:كقوله اعتقوها :وإن قال,  كان ذلك هلا;يعتقها
  . والرضر يف املوضعني سواء,ينفذ بعد مل

ر:الـــصقيل عـــن أشـــهب لعـــصياهنا إيـــاه, والبقـــاء  ;ا هبـــاً إن أوىص أن تبـــاع للعتـــق إرضا
وإن ,  فلهـــا أن تـــأبى; وإن عتقـــت مل يتزوجهـــا إال األوبـــاش, ألن تتخـــذ للولـــد;أفـــضل هلـــا

  .عتق, وإن كرهت بيعت لل;كانت من الوخش
 , فـإن اختـارت أحـد األمـرين, خـريت; خريوهـا يف العتـق والبيـع: فإن قال:اللخمي

 ذلك هلا ما مل ينفذ فيها مـا اختارتـه أوال, ويكـون : فقال ابن القاسم;ثم انتقلت إىل اآلخر
  .ذلك بتوقيف من سلطان أو قاض

َأصــبغوقــال  ْ , فــال رجــوع هلــا عنــه,  إذ أشــهد عــىل اختيارهــا أحــد الــوجهني:يف الثامنيــة َ
  .وهو أبني

 :وكــــذا إن قــــال,  مل يكــــن ذلــــك هلــــم; وإن أعتقهــــا الورثــــة, قبــــل أن ختــــري:قــــال مالــــك
  . رد عتقها;بيعوها ممن أحبت فأعتقوها, وأحبت البيع

 فلهــا الرجــوع, مــا مل ; إن اختــارت أحــد الــوجهني:زيــد عــن ابــن القاســمالــصقيل أليب 
 وكــذا إن ســألها الــشهود يف رأهيــا يف ,ة بــام اختــارتيوقفهــا قــاض أو ســلطان, أو تــشهد بينــ

  .نفسها ومل يوقفوها لالختيار يف أمرها, فهو كوقوفهم إياه لقطع ما بيدها
 إن اختـارت البيـع فبيعـت, ثـم ردت بعيـب فــأرادت :قـال عنـه عيـسى وابـن عبـدوس

  . فليس هلا ذلك;العتق
 واحلـاكم فيهـا مـع د, والـويصاملويص إن كان بالنظر ملحجور اختص بـاألب الرشـي

  .األب إىل غريه بصغار بنيه وأبكار بناتهَّوصية  صحت :غريها
 جــاز ذلــك وكــان ويص الــويص, مكــان الــويص يف ,وإن مــات الــويص فــأوىص غــريه

 : وأخــذ مــن قوهلــا يف إرخــاء الــستور, مثلــهوقيــل , بخــالف مقــدم القــايض,النكــاح وغــريه
  . كان كاملويص يف مجيع أمره;يض خليفةوإن مل يكن لليتيم الطفل ويص, فأقام له القا

اجلـد بولـد الولـد, واألخ بـأخ لـه صـغري, وإن مل يكـن هلـم أب, َّوصـية  ال جتـوز :وفيها
  .وال ويص وإن قل املال بخالف األم
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 مـن أوىص ألخيـه بـامل وهـو يف حجـره, : قال ابـن القاسـم يف كتـاب القـسم:اللخمي
  .مل يقاسم له ومل يبع

 إن مل يكـن لـه , جتـوز وصـيته بـام يـرث عنـه:دونتـة فعـىل قولـهوأجاز ذلك أشـهب يف م
ـه ;بـه جتـوزَّوصية ويص, وكل هذا فيام صار له من مال بمرياث وما تطوع به امليت فال  أل

  . وأن يكون القابض له من رضيه امليت,متطوع
ـه متطـوع, فـإذا قـال;وإن كان للموىص عليه أب, أو ويص ا ً يكـون ذلـك موقوفـ: أل

 يدفع إىل املوىص عليه, فيتسع به يف ملـبس أو مطعـم : أو قال,الن حتى يرشدعىل يدي ف
                  ألهنـــــا هبـــــة مـــــن املـــــويص ; وال حيجـــــر عليـــــه فيـــــه,مل يكـــــن ألبيـــــه وال لوصـــــيه قـــــبض ذلـــــك

  .عىل صفة
وأجاز ابـن القاسـم مللـتقط اللقـيط أن يقـبض مـا أويص لـه بـه, ويقاسـم لـه, ومنعـه يف 

ه مجع القيام به والنسب; حجر أخيه واألخ أوىل وإن كان يف,األخ   . أل
,  مــن قبــل أبيــها ال جيــوز إيــصاء األم بــامل ولــدها الــصغري, إال أن يكــون وصــي:وفيهــا

 جـاز ;اًا نحو الـستني دينـارًوإن كان يسري, ا وينظر فيه اإلمامًوإال مل جيز إذا كان املال كثري
  . ويص فيام تركت لهإسنادها فيه إىل العدل, فيمن ال أب له وال

  . ال جيوز هلا أن تويص بامل ولدها:وقال غريه
 وإجازة مالك ذلـك استحـسان لـيس بقيـاس, وإن :قال ابن القاسم يف كتاب القسم

 جـاز مـن كـل مالـه, فيهـا للمـرأة أن ;كان اإليصاء بغري ذلك من قضاء دين أو تفريق ثلـث
  .تويص يف ماهلا بإنفاذ وصاياها وقضاء دينها

 إن أوىص ذمـــي إىل مـــسلم فـــإن مل يكـــن يف تركتـــه مخـــر أو خنـــازير ومل خيـــف أن :وفيهـــا
  . فال بأس بذلك;يلزم اجلزية

ـــــا أكرهـــــه خـــــوف أن يلـــــزم اجلزيـــــة, ولـــــيس ببـــــني يف :الـــــصقيل ملحمـــــد عـــــن أشـــــهب  أ
هــة فــيام ســوى َّوصــية  ولــو قبــل جلــاز ولزمتــه إن كــان فيهــا مخــر أوخنــازير, فتكــون ال,الكرا

  .اخلمر واخلنازير
ُاملاجـــــشونابـــــن حبيـــــب عـــــن ابـــــن   والـــــذمي يـــــويص إىل الـــــذمي ويف الرتكـــــة مخـــــرا أو :ِ
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 لـو أوىص ذمـي : قـال أشـهب, فال أمنعهم قـسمته بيـنهم,خنازير أو غريه مما مما يستحلونه
  .ا مل جيز وإن كان مستأمنً;إىل حريب

  .احلريب إىل املسلمَّوصية  وجتوز , جاز;وإن أوىص احلريب املستأمن إىل ذمي

  ]اب يف شروط الوصيب[
 ورشط الــــويص التكليــــف, واإلســــالم والعدالــــة والكفايــــة واهلدايــــة يف :ابــــن شــــاس

  .)1(الترصف
ن يـويص  ال جيـوز أ: قال أشهب وابن القاسم:وابن عبدوسَّواز  قال ابن امل:َّالشيخ

   ; وال جتـــــوز إىل ذمـــــي وال إىل حــــــريب: روى حممـــــد: قــــــال,إىل صـــــبي أو ضـــــعيف أو معتـــــوه
  .وقاله ابن القاسم وأشهب, امنً مستأ:يريد

ا, فإن رآه فال يـيل ً إال أن يرى اإلمام لذلك وجه:وقال ابن القاسم يف بعض جمالسه
                                     

  .ن يكون الويص غري بالغ وال جمنونفال جيوز أ) التكليف(: صاعَّالر قال )1(
  . اا مستأمنًًا وال حربيًفال جيوز أن يكون ذمي) مسلم: (وقوله

  .اًوقع البن القاسم إال أن يرى اإلمام ذلك نظر): فإن قلت(
  .وفيه نظر, كر الرشط ابتداءاملراد بام ذ: )قلت(
  .وهل فيه خالف يف املذهب): فإن قلت(
ْبــن رشــد وإنــام اخلــالف عنــد ا,هنــا وهــم ابــن احلاجــب وابــن عبــد الــسالم يف نقلهــامَّالــشيخ : )قلــت(  يف ُ
  .اًللكافر باملال ال يف كونه وصيَّوصية ال

  . ال جيوز للويص أن يكون غري عدل; العدالة:وقوله
كـــر مـــا يـــدل عـــىل  ثـــم ذ, ال العدالـــة املـــشرتطة يف الـــشهادة, املـــراد هنـــا بالعدالـــة الـــسرت:: َّالـــشيخقـــال 
  . وانظر ما ذكر عن ابن حارث,ذلك

ه غري عدل): فإن قلت(   . فهل يعزله السلطان أو يقدم معه,إذا ثبت أ
  .فيه خالف مشهور انظره: )قلت(

  .أخرج به العاجز) والكفاية: (قوله
  . كذا ذكر اللخمي,فإن ثبت عجزه عزل

  . واهللا أعلم, وهو ظاهر,أخرج به السفيه) واهلداية يف الترصف: (قوله



 

 

504

504

  .ًعقد نكاح البنات وليوكل بذلك مسلام
َأصــبغوالبــن حبيــب عــن  ْ سلم إىل النــرصاين أو إىل غــري املــَّوصــية عــن ابــن القاســم يف  َ

أو زوجتـــه أو مـــن رجـــي منـــه حـــسن  و قريبـــه, أرى أن تفـــسخ إال أن يكـــون مـــواله أ:عـــدل
 فأرى أن جيعـل معـه غـريه, ويكـون املـال بيـد املجعـول ,لزوجته من أقاربه أو والته النظر

ِّمطــرفاآلخــر, وقالــه َّوصــية معــه, وال يفــسخ   رشطــه :وبــه قــول ابــن احلاجــب إثــر قولــه, َُ
 إن كــان :قــال مــرةالتكليــف, واإلســالم والعدالــة, والكفايــة, وكــان أجازهــا قبــل للكــافر و

  .كاألخ واألب واخلال والزوجة فال بأس
 باعتبار وصف اإلسـالم يف رشط الـويص, كـان ً ملا رصح أوال:قال ابن عبد السالم
ا ثالثـــة أقـــوال, وهـــي املنقولـــة يف املـــذهب واملـــشهور مـــا ً وأخـــريًجممـــوع مـــا رصح بـــه أوال

ه إن أوىص إىل كافر عزل عن النظر,ًرصح به أوال   . وأ
ُقلت   .إليهَّوصية إنام ذكر املسألة يف ترمجة ال َّالشيخ وكذا :ُ

لليهـــــودي َّوصـــــية كـــــره مالـــــك ال: ابـــــن القاســـــم قـــــالَســـــامع ويف رســـــم نـــــذر ســـــنة مـــــن 
ين   . وكان قبل ذلك جييزه: قال,والنرصا

ني:قال ابن القاسم  أو ,ا ال بأس به إن كان عىل وجه الصلة مثل أن يكون أبوه نـرصا
  . فليصلهم وأراه حسنا, وما غري هؤالء فال; أو أخته, أو أخوه,اهيودي

بـة:ويف رواية عيسى عنه  وال يعجبنـي , أما مثل أمه وأبيه وإخوته وشبههم مـن القرا
  .يف األباعد, وليعطف به عىل املسلمني

ْبــن رشــدا بتــه الــذمينيَّوصــية  رأى ال:ُ  : وقولــه,للمــسلمني األجانــب أفــضل منهــا لقرا
هـــة ألجــل صــلة الــرحم:عنــاه م;وكــان قبــل ذلــك جييـــزه ْبــن وهـــبوهـــي روايــة ا,  بغــري كرا َ 

  .ا بمكةًواحتج باحللة التي كساها عمر أخا له مرشك
ــه وأراه حــسنً:وقــول ابــن القاســم لــصلة َّوصــية  رأى األجــر يف الا قــول ثالــث, وهــو أ

ألجانــــب, وأمــــا لألجانــــب مــــن  وإن كــــانوا ذميــــني أكثــــر مــــن األجــــر يف املــــسلمني ا,الــــرحم
 , فـال خـالف يف كراهتهـا هلـم, والكراهـة إنـام تتعلـق بإيثـار الـذميني عـىل املـسلمني;الذميني

  . ألن يف ذلك أجرا عىل كل حال;للذمينيَّوصية ال بنفس ال
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ْبن وهبروى ا   . لزمه; من نذر صدقة عىل كافر:َ
  .]8: اإلنسان[ ﴾ W V U T S R Q﴿: وقال تعاىل
  . الكافر:واألسري
ُقلــت ْبــن رشــد جممــل ا:ُ للكــافر باملــال عــىل اإليــصاء إليــه بــالنظر َّوصــية ملــسألة عــىل ال اُ
يف  َّالـشيخخالف ظاهر كالم ابن احلاجـب, وسـياق كـالم , ور, وهو نص الروايةللمحج

  .نوادره واللخمي يف تبرصته ومثله املتيطي
ْبـــن رشـــد وحقـــه أن يبـــني مـــا قالـــه ا:ونـــص ابـــن عبـــد الـــسالم , ويف ترمجتـــه منهـــا, قـــال ُ

  . ويف ترمجة أخرى وال جتوز إىل مسخوط,إىل غري عدلَّوصية وز ال ال جت:مالك
ُقلــــت  ومــــرادهم بالعدالــــة يف هــــذا الفــــصل, الــــسرت ال الــــصفة املــــشرتطة يف الــــشهادة :ُ

 ,فـــذكره اللفظـــني يف موضـــعني, يـــسهل تفـــسري غـــري العـــدل باملـــسخوط ال بـــام هـــو أعـــم منـــه
  .ومن املستور فيدخل املستور يف املنع

 ال جتـــوز إىل ذمـــي أو مـــسخوط ومـــن لـــيس بعـــدل :دعـــي ذلـــك بقولـــهواختـــصار الربا
ه غريه فيدخل املستور;خالف ذلك   . ألن عطفه غري عدل عىل املسخوط ظاهر يف أ
 فـــذلك ; مـــن أوىص إىل حمـــدود يف قـــذف:ملحمـــد عـــن ابـــن القاســـم, وأشـــهب َّالـــشيخ

ن يــوم حــد غــري  حــسن حــال إذا كــا;وإن مل يتزيــد, جــائز, إذا كــان منــه فلتــة أو حالــة تــرىض
  .مسخوط

 فـــال جتـــوز ;وأمـــا مـــن حـــد يف زنـــا أو رسقـــة أو مخـــر, فـــال يقـــع يف مثـــل هـــذا مـــن لـــه ورع
  .إليهَّوصية ال

ـــه ال جتـــوز ال:ابـــن حـــارث  ,إال إىل العـــدلَّوصـــية  اتفـــق مالـــك والـــرواة مـــن أصـــحابه أ
  .واختلفوا يف تفسريه

ن امليـت مل يعــرف  إن ثبتـت جرحتــه عنـد احلـاكم عــزل إن كـا:فقـال بعـض أهــل العلـم
ــه بتلــك الــصفة بتــه ولــصداقته رشك الــسلطان معــه مــن ينظــر ,أ  وإن علمــه هبــا وقــصده لقرا
  .وال يعزله بالكلية

 فلـــــيس ; املـــــشاور إن أوىص بتنفيـــــذ ثلثـــــه إىل ســـــارق أو فاســـــق:ويف طـــــرر ابـــــن عـــــات
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   ويلزمــــــه اإلشــــــهاد عــــــىل تنفيــــــذ ذلــــــك لــــــئال , حيــــــث شــــــاء ألن يــــــويص بــــــهللــــــسلطان عزلــــــه
  .فسهيأخذه لن

ت إن كان الويص خبيث:وفيها عزل عن الوصية? قالً أرأ  نعـم لـيس : قال مالك:ا أ
  .للميت أن يويص بام غريه, وهم ورثته إىل من ليس بعدل

 ال يعزلـــه, ويـــرشك : وقـــال املخزومـــي, وقالـــه مالـــك وأصـــحابه: قـــال حممـــد:املتيطـــي
ــا ال أرى للــرش:  وحكــاه أمحــد بــن بــشري عــن مالــك قــال,معــه غــريه  ويعزلــه ,اًيك وجهــوأ
ه لذلك أهال,السلطان   .ً ويقدم من يرا

َأصــــــبغ ْ  , واملــــــوىل, مثــــــل القريــــــب; إال أن يكــــــون هــــــذا الــــــويص الــــــذي لــــــيس بعــــــدل:َ
بتـــه, أو لواليتـــه وشـــبه ذلـــك,والزوجـــة فـــأرى أن جيعـــل ,  ومـــن يـــرى منـــه حـــسن النظـــر لقرا

ِّمطرف وقاله , وال يفسخ اآلخر,معه غريه يكون املال بيده ُاملاجشون , وابنَُ , وذكـر أبـو ِ
 , نـص عليـه ابـن اهلنـدي, ال أقول به وأرى أن يعزل:َسحنون وقول ,إبراهيم قول املغرية

ــه ال يعــزل  ومــذهب املخزومــي يقتــيض إذا كــان وصــيان أحــدمها عــدل والثــاين مــسخوط أ
  . فتأمله, وكذا يظهر من كتاب الوديعة,املسخوط
ُقلــت  , يكــن يف الوصــيني عــدل خلعهــام الــسلطان وإذا مل, هــو دليــل قوهلــا يف الوديعــة:ُ

 خلعهـام ومل يقـل أرشك :وجعل املال عند غريمها, وقد يعارض هذا املفهـوم بظـاهر قولـه
  .اًمعهام ثالث
ُقلـــت  املـــويص  هـــذا إن علـــم: ثالثهـــا, ففـــي عزلـــه بـــسخطته وبقائـــه مـــع رشيـــك غـــريه:ُ
ليً هذا إن كان قريب:ورابعها, سخطته   . املذهب, واملغرية وشبهه ملعروف,اًا أو موا

َأصبغونقل ابن حارث و ْ  ال جتـوز :مع األخـوين, وتقـدم قـول ابـن القاسـم وأشـهب َ
  .إىل ضعيف

 عجــز الــويص إن كــان لبلــه أو قلــة ضــبط أو تفــريط عــزل, وإن كــان لكثــرة :اللخمــي
  .املال قوي بآخر

مـن  ومثله يف رسم الوصـايا , جاز ذلك; من أسند وصيته إىل عبده أو مكاتبه:وفيها
  .أشهبَسامع 
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ْبــن رشــدا َّدونــة وروايتــه يف امل, هــذا صــحيح عــىل قــول ابــن القاســم:ُ فــإن كــان فــيهم : َ
ام التي هلم إال أن يدعو األكابر إىل البيع   .أكابر نظر األصاغر يف األ

 إنـــام يكـــون نـــاظر األصـــاغر إذا كـــانوا كلهـــم ســـواء فـــيام :يف املجموعـــة َســـحنونوقـــال 
إذ قـد يكـون ألحـدهم ;  وقولـه صـحيح,ىل قدر مواريثهم منه فيكون ع,يتكلف هلم العبد

  .دون إخوته املال كثري قد ورثه عن أمه
 , بطلـــت;لـــوارث إن مل جيزهـــا الكبـــارَّوصـــية  إن كـــان فـــيهم كبـــري هـــي :َســـحنونقـــال 

ـــام التـــي هلـــم:وقالـــه عبـــد امللـــك, وقـــول مالـــك أصـــح إذا قلنـــا .  إنـــه ينظـــر لألصـــاغر يف األ
 وإال اشــــرتي , جــــاز ذلــــك;أجــــاز الكبــــار أن يــــيل وال شــــغل لــــه عنهــــا إن :وقــــال ابــــن كنانــــة

  .حظ األكابر لألصاغر
 أو ألجنبـي إن ,ا غري عاجز كـان للميـتًللعبد إن كان مأمونَّوصية  جتوز ال:اللخمي
  . وسيده ال خياف أن يغاب عىل ما بيد عبده,ريض سيده

 غــريه, وهــذا ا فــإن ظعــن بــه ســيده أو مــشرتيه منــه جعــل الــسلطان وصــي:قــال أشــهب
 أن للعبـــد أن يقـــيم مقامـــه عنـــد ســـفره أو غـــريه مـــن غـــري ,خـــالف املعـــروف يف هـــذا األصـــل

  .حاجة إىل سلطان, وال فرق يف ذلك بني حر وال عبد
 ; إذا أوىص إىل عبـد غـريه: قـال ابـن القاسـم وأشـهب:واملجموعـة َّاملوازيةيف  َّالشيخ

  ونقله منه أو مـن العبـد, من بيع أو سفرجاز إن أجازه سيده, ثم ليس له رجوع إال لعذر
  . وتقدم قوهلا املكاتب كالعبد,فيقيم هلم اإلمام غريه, إىل غري املوضع الذي الورثة فيه

 جــاز, وال تقــديم فيــه عــىل مــن بلــغ ; إن أوىص إىل مكاتبــه: قــال أشــهب:َّاملوازيــةويف 
  .ممن توىل إال أن يعجز
 أو معتــق إىل , أو معتــق بعــضه, أو مـدبره, وإن أوىص إىل أم ولــده:قـال يف املجموعــة

  . فذلك جائز;أجل
ــــــه يــــــشتغل عــــــن ; ال جيــــــوز يف املعتــــــق إىل أجــــــل إال أن يــــــرىض األكــــــابر:َســــــحنون  أل

  .خدمتهم
 فطلبـوا , ثـم هـو حـر ولـه ورثـة غـري الولـد, إن أوىص إىل عبده بولـده:قال عبد امللك
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خدمـة كالتـاجر واألمـة الفارهـة,  فخـادموه, وإن مل يـصلح لل; فـإن كـان مثلـه خيـدم,اخلدمة
 ألن هــذين مل يــرد مــنهام إال األمانــة ; فــال حــق يف اخلدمــة ملــن ذكرنــا;ويف الورثــة كبــري مثلهــا

  .والتدبري والوالية
; إن أوىص ملـــــسلم أو ذمـــــي أو إىل امـــــرأة أو أعمـــــى: يف املجموعـــــة ألشـــــهب َّالـــــشيخ
  .فذلك جائز
نـــصيبهم مـــن العبـــد, اشـــرتى األصـــاغر  إن كـــان يف الورثـــة أكـــابر وأرادوا بيـــع :وفيهـــا

 فـــإن مل حيملـــه وأرض هبـــم, بـــاع األكـــابر ,حـــظ األكـــابر منـــه, إن كـــان هلـــم مـــال حيمـــل ذلـــك
  .  إال أن يرض باألكابر فيأبوا فيقىض عىل األصاغر بالبيع معهم,حظهم منه فقط
زيــــــةيف املجموعــــــة و َّالــــــشيخ  إن كــــــان فــــــيهم أكــــــابر قــــــوم حظهــــــم عــــــىل :ملالــــــك َّاملوا

  . قوم حظه عىل من بقي; ثم من بلغ منهم,راألصاغ
ُقلــت أشــهب فــيمن كانــت معهــم زوجــة, فــأرادت َســامع  مثلــه يف رســم الوصــايا مــن :ُ
 وخيـرج بـه إىل , لـيس األمـر عـىل مـا قالـت: قـال, ثمنه ثالثة آالف دينار: وقالت,بيع العبد
  . فيقوم قيمة عدل فتعطى املرأة ثمنها منه كمن أوىص بعتقه,السوق

ُقلــت  وظــاهر , وإن مل يطلبــوا ذلــك, ظــاهر قــول مالــك وجــوب تقــديم حــظ األكــابر:ُ
َّدونةامل   .خالفه َ

ْبن رشدا  وإن استخلص األصـاغر : قال أشهب:أشهبَسامع  يف رسم الوصايا من ُ
 وملــك أمــره اشــرتي حظــه ملــن بقــي حتــى يكــون آخــر : يريــد;لــسعة مــاهلم, فكــل مــن بلــغ

 فال يقوم عليهم ويبقى بينهم, ;لة ما له من منفعته وق,ذلك ملن بقي مرضة هلم كثرة ثمنه
 مـــن أوىص إىل وصـــيني : وفيهـــا, بيـــع كلـــه وأقـــام هلـــم اإلمـــام غـــريه;فـــإن شـــاء األكـــابر البيـــع

ء وال نكاح وال غريه دون صاحبه   . إال أن يوكله,فليس ألحدمها بيع وال رشا
ُقلــت , أو يف زمنــني,  ســواء أوىص إلــيهام عــىل ســبيل املعيــة والــرشكة يف زمــان واحــد:ُ

 كقوهلـا فـيمن , ثـم أوىص إىل اآلخـر,ً وكذا لو أوىص إىل أحدمها أوال,واألمر يف هذا جيل
ــــه بيــــنهام, وقوهلــــا إال أن يوكلــــه مثلــــه,أوىص بــــيشء معــــني لزيــــد .  ثــــم أوىص بــــه لعمــــرو وأ

زيــةللــشيخ عــن ابــن القاســم يف    إال مــا البــد منــه مــن الــيشء التافــه مثــل الطعــام: وزاد,َّاملوا
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  .وما البد منه مما يرض هبم تأخريه فهو خفيف إذا غاب اآلخر وأبطأ
 للميـــت إال مـــع صـــاحبه, ومـــن ادعـــى عـــىل ً وال خياصـــم أحـــد الوصـــيني خـــصام:فيهـــا

   ويكــــون الغائــــب إذا قــــدم عــــىل , خاصــــمه, ويقــــىض لــــه;امليــــت دعــــوى وأحــــدمها حــــارض
  .حجة امليت
 محلهـــا الـــذي ; لـــه حجـــة وإن جـــاء الغائـــب بعـــد مـــا قـــيض عـــىل احلـــارض فكانـــت:قـــال

 دفعهــا, ورد احلــق ; فــإن أرى مــا يــدفع حجــة هــذا املــستحق,خاصــم نظــر القــايض يف ذلــك
فذه;لورثة امليت, وإن مل ير   . أ

  . فإن مات أحدمها استقل:ا البن شاسًقال ابن احلاجب تابع
 , ظــاهره اســتقالل البــاقي, وهــو بعيــد يف الفقــه ال ينبغــي أن يــستقل:ابــن عبــد الــسالم

  . أن يرى القايض ذلكإال
ُقلـــت زيـــة للـــشيخ عـــن ابـــن القاســـم يف :ُ  لـــو مـــات أحـــدمها, ومل يـــوص فـــإن كـــان :َّاملوا

 وإن مل يكـن بـني العدالـة, أو كـان ,الباقي بني العدالة والكفاية, مل جيعل معه القايض غـريه
   إن مـــات أحـــدمها جعـــل القـــايض : وروى عـــيل,ا وحيتـــاج إىل معونـــة جعـــل معـــه غـــريهًمـــربز
  .غريهمعه 

 إال أن , إذا عزل أحد الوصيني بجناية مل جيعل مع اآلخر غـريه: روى حممد:املتيطي
 مـن : ولـو قـال املـويص,َسـحنون جيعـل مـع البـاقي غـريه, ومـال إليـه : وروى عيل,يضعف

 وجـــب عـــىل القـــايض أن يـــرشك معـــه ; أو غـــاب اســـتقل البـــاقي فعـــزل لـــسخطهمـــات مـــنهام
ت, قاله ابن لبابة وعبيد اهللا بن حييـى وحممـد بـن الوليـد غريه, وإن مل يمت املعزول ومل يف

  .وغريهم
 فــأوىص أحــدهم عنــد موتــه , أو ثالثــة, إن كانــا وصــيني: قــال حييــى بــن ســعيد:وفيهــا

 وأبـــــاه , جـــــاز ذلـــــك;إىل غـــــري رشيكـــــه يف الوصـــــيةَّوصـــــية بـــــامل أويص إليـــــه بـــــه مـــــن تلـــــك ال
 للــويص أن يوكــل يف حياتــه  وإنــام جيــوز ذلــك: ويف نــوازل عيــسى مــن الوكــاالت,َســحنون

  .وعند موته
ْبن رشدا   . وهو قول مالك وكل أصحابه:ُ
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ْبن رشدا  ال خالف بينهم فيه إنام اختلفوا يف الوصيني أو األوصـياء املـشرتك بيـنهم :ُ
  :أم ال? عىل ثالثة أقوالَّوصية  هل ألحدهم أن يويص بامل إليه من ال,يف اإليصاء
أتــت الروايــة بــه عــن مالــك, َّوصــية يس معــه يف الأن لــه ذلــك ولــو أوىل مــن لــ :األول

َّدونةوهو ظاهر قوله يف امل ه أطلـق القـول بـأن لـه أن يـويص;َ  وهـو ,اً ومل خيـص موضـع, أل
  .ظاهر قول عيسى هذا

يف رسـم  َسـحنون وهـو ظـاهر قـول ,ليس له ذلك وأوىل من معـه يف الوصـية :والثاين
  .حييى بعد هذاَسامع املكاتب من 
ه :الثالث ُشيوخ ليس له ذلك إال إىل رشيكـه يف اإليـصاء, وهـو الـذي تأولـه الـأ عـىل  ُ

َّدونةيف قوله يف امل َسحنون َ.  
ُقلت   .يف النوادر األول ألشهب َّالشيخ وعزا :ُ

 ونظــــر الــــسلطان يف ,فــــال نظــــر للبــــاقي  إن مــــات أحــــدمها عــــن غــــري إيــــصاء:اللخمــــي
 جـــــاز ;ه, وريض بـــــذلكصـــــاحب  وإن مـــــات عـــــن إيـــــصاء إىل, أو مـــــع آخـــــر,إقـــــراره وحـــــده

 ; ال يلزمـــه إال برضـــاه; وإقـــرار القـــايض البـــاقي وحـــده,كإيـــصائه إىل غـــريه بـــرىض صـــاحبه
ه يقول مل ألتزم النظر وحدي وقول حييى بن سعيد ليس هو املذهب   .أل

  . إن اختلفا نظر السلطان: قال ابن القاسم:وفيها
ب إن خالف أحدمها اآلخر فيام فعله, نظر الـسلطان فـ:اللخمي ا أثبتـه وإن ًام رآه صـوا
  .كره اآلخر
 ; فـإن اسـتويا يف العدالـة, وال يقسم القايض املـال بيـنهام, ولـيكن عنـد أعـدهلام:وفيها

 فــــال يأخــــذ كــــل واحــــد حــــصة مــــن عنــــده مــــن ;جعلــــه عنــــد أكفــــئهام, ولــــو اقتــــسام الــــصبيان
  .الصبيان

وروى  مل يـــضمنا, ; ولـــو جعـــاله عنـــد أدنامهـــا عدالـــة, كـــل هـــذا استحـــسان:اللخمـــي
  . إن اختلفوا طبعوا عليه وجعل عند غريهم:حممد

  . ومل ينزع منهم,قتسموها إن تشاحوا :وقال عيل بن زياد
  . مل يضمناه; فإن اقتسامه, ال يقتسامنه:أشهب
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ُقلــــت ه ا:ُ ْبــــن رشــــد وعــــزا عبــــد  وإىل ابــــن ,عيــــسى مــــن كتــــاب القــــراض إليــــهَســــامع  يف ُ
  .َاحلكم

يف النظـــر عـــىل الـــشياع, ويـــدير كـــل واحـــد مـــا  ويبقيـــان بعـــد القـــسمة : يريـــد:اللخمـــي
  . فال ينظر اآلخر معه فيام بيده, وال ينفرد كل واحد بالنظر, وعند صاحبه,عنده

ُاملاجــــشونالــــصقيل عــــن ابــــن  ك بيــــد صــــاحبه  ضــــمن كــــل واحــــد مــــا هلــــ; إن اقتــــسام:ِ
ُاملاجــشون وقــال ابــن :ونقــل اللخمــي عنــه خالفــه, قــال, بتعديــه بإســالمه إليــه  ; إن فعــال:ِ

 ; الســـتبداده بـــالنظر فيـــه, ومـــا عنـــد صـــاحبه;ضـــمن كـــل واحـــد مـــنهام مجيـــع املـــال مـــا عنـــده
  . وكذا الوديعة يقتسامهنا, لرفع يده عنه:يريد

 وجيتمعــــان عليــــه, , فــــإن كــــان يف مــــال وضــــع عنــــد أوالمهــــا أو غريمهــــا:ابــــن احلاجــــب
ه إن وضـعاه بيـد غريمهـا , وجيتمعان:فتعقب عليه ابن عبد السالم قوله ا مـع باختيارمهـ بأ

 مل يلتفـت ; وإن كان القايض أخرجـه عـنهام, وجب ضامهنام;وجود الصفات املعتربة فيهام
  .إىل رضامها
ُقلــت  وجعــل , طبعــوا عليــه; إن اختلفــوا, لعلــه قــصد اختــصار روايــة حممــد املتقدمــة:ُ
  .عند غريهم
  .ياة املويص فال رجوع له بعد موتهيف حَّوصية  إذا قبل الويص ال:وفيها
ه مل يغريه يقدر عىل االستبدال; وله الرجوع قبل موته:مد عن أشهبحم   . أل

َّدونة هو مفهوم قوله يف امل:ابن هشام َ.  
اء منـه مـا يـدل عـىل القبـول مـن ولو قبلها بعد موت املـويص أو جـ: حممد عن أشهب

 ولـــو , لزمتـــه الوصـــية; هلـــم مـــا يـــصلحهم واالقتـــضاء هلـــم والقـــضاء عـــنهم; أو اشـــرتاءبيـــع
  . فال قبول له بعد ذلك; وبعد موته,نع منها يف حياتهامت

َأصبغ ْ   . فال رد له ولو عزله من قدمه: من قدمه السلطان فقيل:َ
  . فله الرجوع قبل موته; هذا خالف ما تقدم ألشهب إذا قبل يف حياته:الصقيل

  مل جيـــز لـــه ذلـــك, إال أن; ثـــم أراد تركهـــا, إذا قبـــل املـــوىص إليـــه الوصـــية:ويف املعونـــة
  . ألهنا قربة وفعل خري ألزمه نفسه كالصوم واحلج;يعجز أو يظهر له عذر
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ُقلت   . ظاهر لفظه وتعليله سواء كان ذلك يف حياة املويص أو بعد موته:ُ
ُقلـــت يف حيـــاة َّوصـــية  إذا قبـــل ال: وأشـــهب قـــال مـــا نـــصه, وهـــو ظـــاهر نقـــل التونـــيس:ُ
  . فجعل له الرجوع ما مل يمت املويص;املويص

ـــه وهـــب منافعـــه , إن ذلـــك لـــيس لـــه: مـــا ظـــاهره:مـــد عـــن أشـــهبويف كتـــاب حم  وكأ
 ظاهر إطالق القايض : وقال ابن شاس, فال رجوع له عن ذلك;ونظره الطفل إىل رشده

وقــال ابــن , اً منعــه مــن الرجــوع بعــد القبــول مطلقــ:أيب القاســم َّالــشيخ وشــيخه ,أيب حممــد
 ال نعلم يف هذا :ال ابن هارون وال رجوع بعد املوت والقبول عىل األصح, فق:احلاجب
  .اًخالف

 ألن لـه ; ال فـرق بـني قبولـه بعـد املـوت أو قبلـه: قـال بعـضهم:وقال ابـن عبـد الـسالم
 لــــه الرجــــوع عنــــه يف حياتــــه , وهــــو طــــرد تعليــــل أشــــهب يف أن مــــا قبلــــه يف حياتــــه,الرجــــوع
ه مل يقره:بقوله   . أل

ُقلــت تــه, قبــول ملــا يثبــت بالفعــل ومــا  وبعــد مو, قبولــه يف احليــاة قبــول ملــا يثبــت بعــد:ُ
 ال فــرق بــني رجوعــه قبــل :أيب إبــراهيم َّالــشيخ إال قــول ,ول بعــضهم ال أعرفــهحكــاه مــن قــ

ه مل يغره;وال بعد   . أل
َأصــبغوســمع  ْ ْبــن وهــبا َ لرجــل كانــت إليــه, َّوصــية  مــن أوىص إىل رجــل بوصــيته وب:َ

  ا ًا وختليطــً ألن فيهــا ديونــ;ألولاَّوصــية أقبــل وصــيته, وال أقبــل  :فقــال املــوىص إليــه الثــاين
  .فله ذلك

َأصـــبغقـــال  ْ    ; فـــإن قبـــل بعـــضها,الثـــاينَّوصـــية األول مـــن َّوصـــية  ألن ; لـــيس لـــه ذلـــك:َ
  .لزمه كلها

ْبن رشدا ْبن وهب قول ا:ُ  إمـا أن تقبـل :أظهر الصقيل الذي أرى أن يقـول لـه اإلمـام َ
   ويقــــــيم مــــــن بــــــىل , مــــــا قبــــــلاجلميــــــع أو تــــــدع اجلميــــــع, إال أن يــــــرى اإلمــــــام أن يقــــــره عــــــىل

  .األولَّوصية 
  . إنام للويص يف مال اليتيم فعل ما ينميه أو ينفقه: روى حممد:َّالشيخ

  . وحسن أن يتجر له وليس ذلك عليه:اللخمي
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  . ينفق عىل كل يتيم بقدر مصابه:وسمع أشهب
                  وإن كـــان لــــه ســــعة , ولـــه أن يــــشرتي لــــه مـــا يلهــــو بــــه: قــــال ربيعــــة:قــــال مالـــك: حممـــد
  .وسع عليه

 وينفـــق يف عرســـه مـــا يـــصلحه مـــن صـــبغ وطيـــب, بقـــدر حالـــه وحـــال مـــن :ابـــن كنانـــة
 وروى حممـد ,وسـمع ابـن القاسـم, يتزوج وقـدر مالـه, فـإن خـيش أن يـتهم رفـع إىل اإلمـام

فق عىل اللعابني مل   .يلزم اليتيم مثله من غري رسف, وما أ
انه, وعرسه, وال حرج عىل من دعي فأكـل  وينفق عىل املوىل عليه ويف خت:اللخمي

  .وال يدعو اللعابني
  .  ويضحي عنه من ماله, ويزكي ماله وخيرج عنه وعن عبده الفطر:َّاملوازيةويف 

 خيفـــى لـــه, ويف ًشـــيئا إن أمـــر أن يتعقـــب بـــأمر مـــن اخـــتالف النـــاس, أو كـــان :َّالـــشيخ
  . ويؤدهيا الويص عن اليتامى وعبيدهم من أمواهلم:زكاهتا
 ال يزكـي الـويص مالـه, :املتقدم, قال غري واحـد مـن املتـأخرين َّالشيخ ولقول :ُلتُق

ا ال يريقهـا إال بعـد مطالعـة ًإذا وجـد يف الرتكـة مخـر: حتى يرفع إىل السلطان كام قال مالـك
 وكـذا يكـون مـذهب القـايض سـقوط الزكـاة , لئال يكـون مذهبـه جـواز التحليـل;السلطان

  .عن الصغري
غريهـا   وأمـا,نام يلزم الرفـع يف الـبالد التـي خيـشى فيهـا واليـة احلنفـي إ:وقال بعضهم

  .وقاله ابن حمرز وابن بشري يف آخر ترمجة أحكام نامء املال, فال
, وهــو : قــال مالــك:والــصقيل عــن املجموعــة َّالــشيخ  ولــه أن حيجهــم قبــل أن يبلغــوا

  . وله أن حيجهم بعد حجة اإلسالم بعد بلوغهم,أحسن يف أدهبم
 وإن كــان عــىل أهنــا , فظــاهر,ليــست مــن أمــواهلم  إن كــان ذلــك عــىل أن نفقــتهم:ُتُقلــ

ـه ; ولـيس ففيه نظر, وهو خالف نص حجهـا فيـهمن أمواهلم, وهو ظاهر لفظ الرواية  أل
ن حيجــه, وينفـــق عليــه مـــن مـــال الــويص أو أمـــه, أو مــن هـــو يف حجــره مـــن ويص أو غـــريه أ

  .ال كافل له فله ذلك وإال ضمنإال أن خيالف من ضيعته بعده, إذ , الصبي
أن يتجـر بـأموال اليتـامى وال  لـه : روى ابـن القاسـم:َّاملوازيةعن املجموعة و َّالشيخ
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ْبن وهبوروى ا, يضمن   . يف الرب والبحر:َ
ُقلــــت  إن كــــان الــــويص أخــــا : ويف الطــــرر البــــن عــــات, قالــــه غــــري واحــــد, مــــع األمــــن:ُ

تام وجتر يف املال, وهو مشرتك   .وحسن أن يوايس منه اليتامى, له فالربح ;األ
ا كــام ال يبيـــع هلـــم ً وال يعمـــل الــويص بـــامل اليتــيم قراضـــ:ألشـــهب يف الكتــابني َّالــشيخ

 إن أخــذه عــىل جــزء مــن :م, وقــال بعــض أصــحابنا يف كتــاب آخــرمــن نفــسه وال يــشرتى هلــ
  . مىض ذلك;الربح يشبه قراض مثله

ــه معــروف, إال أن يكــون; ال يــسلف مالــه:اللخمــي  وســلف اليــسري , كثــري التجــر أل
  .مما يصلح وجهه مع الناس فال بأس, وله أن يتسلف له

  . وله أن يبيع هلم بالدين:َعبد احلكمعن ابن  َّالشيخ
 يبيعـــه , لـــه وطء األخـــرىز مل جيـــ; مـــن وطـــئ إحـــدى أختـــني بملكهـــام:ويف اســـتربائها
 نـه صـحة قـول الـصقيل فيقـوم م, إذ لـه انتـزاع بـالبيع; أو مـن يف حجـره,التي وطـئ مـن ابنـه
ه أقامه مقام نفسه; الويص العدل كاألب جيوز له ما جاز له:يف كتاب الوصايا   . أل

ُقلــت  ومــا يف اســتربائها خــالف قوهلــا يف وصــاياها, وال يــشرتي الــويص لنفــسه مــن :ُ
 فـــإن كـــان فيـــه ,وال يوكـــل أو يرســـل مـــن يـــشرتي لـــه, فـــإن فعـــل تعقـــب ذلـــك تركـــة امليـــت,

تام   .فضل كان لأل
أرخــص مالـــك لـــويص يف محـــارين مـــن محــر األعـــراب يف تركـــة امليـــت, ثمـــنهام ثالثـــة و

واجتهد فأراد أحدمها لنفسه بـام أعطـي فـيهام , دنانري تسوق هبام الويص يف املدينة والبادية
 وفيهــا ســأله ويص يف :فأجــاز ذلــك وخففــه لقلــة الــثمن, واختــرصها ابــن احلاجــب بقولــه

ــــ,محــــارين  , فحــــذف التــــسويق, فاســــتخفه لقلــــة الــــثمن,ام أعطــــي إن أراد أخــــذمها لنفــــسه ب
  . فتعقب عليه
زيــةيف املجموعــة و َّالــشيخ  إذا كــان الورثــة أصــاغر : قــال ابــن القاســم وأشــهب:َّاملوا

  .فليس له بيع يشء من الرتكة حتى حيرض األكابر وأكابر,
 فلــه بيــع ;نائيــة والرتكــة حيــوان ورقيــق وعــروض إن غــابوا بــأرض :قــال ابــن القاســم

  .ويرفع إىل اإلمام حتى يأمر من يبيع عىل الغائب لك,ذ



אא 

 

515

515

 كـــاتبهم ببيـــع مـــا خيـــاف ; ومل خيـــف تغـــري يشء مـــن الرتكـــة, إن قـــرب غيبـــتهم:أشـــهب
  . وإن شاء قسمه ومن تلف حقه كان منه,عليه إن كان بيعه أفضل للجميع

, وال يقــسم الــويص يف األصــاغر حتــى يرفــع إىل اإلمــام:ويف القــسم منهــا ه نظــرا   ويــرا
 أحببــت لــه أن يرفــع إىل اإلمــام, فــإن قاســم الكبــار ويص األصــاغر ;وإن كــان معهــم أكــابر

 , مل جتـز قـسمة الـويص عليـه;وإن غـاب أحـد األكـابر,  جاز ذلك إذا اجتهـدوا;دون اإلمام
  . وجيعل ما صار هلم بيد أمني, ويوكل بذلك,وال يقسم لغائب إال اإلمام

ب فـــيمن مـــات, وأوىص بولـــده لزوجتـــه, أشـــهَســـامع ويف رســـم الوصـــايا األول مـــن 
 فـإن قـسمت لنفـسها علـيهم نقـصت قـسمتها, , فلهـا أخـذ ثمنهـا منهـا:وترك ثالثة رؤوس

  .ال بل بأمر العدول:  بأمر السلطان قال: ويقسم ما بقي قيل,إال أن جييزها السلطان
ْبن رشدقال ا لعـدول  وقـسم البـاقي بـني ابنهـا بـأمر ا, أجاز هلا أخذ ثمنها مـن الرتكـة:ُ

ــه ال جيــوز إال بــأمر الــسلطان, وقيــل,دون الــسلطان, أمــا أخــذها ثمنهــا  جيــوز : فاملــشهور أ
 مــا بقــي بيــنهم  وأمــا قــسمها,إن علــم الــسداد والنظــر فيهــا هلــم, وهــو قولــه يف هــذه الروايــة

َّدونةومعنى ما يف امل, فجائز إذا عرف السداد, وهو مذهبه يف هذه الرواية من أن الوىص  َ
تــام بيــنهم إال بالــسلطانال يقــسم  فعلــه ذلــك حممــول عــىل الــسداد, حتــى : وقيــل, مــال األ

ـه أجـاز فيــه للـويص أن يــشرتي ;وهــو الـذي يـأيت عــىل مـا يف الرهـون منهــا, يثبـت خالفـه  أل
تامه من بعض ؤه من بعض لبعض, فأحرى القسمة بينهم,لبعض أ  ألهنـا ; فإذا جاز رشا

  . حق إنام هي متييز:قيل
 هـــذا بعـــدَسامع  ومـــن هـــذا الـــ, يـــأيت مـــا ملالـــك يف رســـم الطـــالق,الرهـــونوعـــىل مـــا يف 

 ال يبيــــع الــــويص العبــــد الــــذي حيــــسن القيــــام عــــىل : وفيهــــا:اخلــــالف قولــــه يف هــــذه الروايــــة
تام, وال العقار إال أن يكون لبيع العقار وجه من ملك جيـاوره يرغبـه يف الـثمن, أو مـا  األ

  . فيجوز بيعه;عليهم منهال كفاية يف غلته, وليس هلم ما ينفق 
ُقلت  تقدم الكالم عىل هذا يف احلجر مـستوىف, وانظـر هـل هـذا عـام يف ربـع ورثـوه, :ُ

 إال أن يكــــون , واألظهــــر عمومــــه فــــيهام,وربــــع اشــــرتاه الــــويص هلــــم أو خــــاص بــــام ورثــــوه
  .ا للربحًالويص إنام اشرتى هلم ذلك طلب
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 فــريد ;امم حتــى يثبــت خالفــه فعــل الــويص حممــول عــىل النظــر واجلــواز والــت:املتيطــي
  . وغري واحد من املوثقني, وابن العطار, وابن اهلندي,البيع, قاله ابن لبابة

 حممل بيع الويص عىل عدم النظـر حتـى يثبـت :وقال أبو عمران وغريه من القرويني
ــه كلــام ســئل يف الكتــاب عــن بيــع األب أطلــق عليــه ;َّاملوازيــة وهــو معنــى مــا يف ,خالفــه  أل
 ال جيـــوز بيعـــه إال أن :وإذا ســـئل عـــن الـــويص قـــال,  إال أن يكـــون عـــىل غـــري النظـــر,اجلـــواز

  .اًيكون نظر
ام فيهـا  ألن هبـة الثـواب إنـ;ع حمجوره لثواب وكذا الويص ال هيب رب:قال عبد احلق

وجيـــوز هبـــة األب مـــال ولـــده ,  إذ لـــيس يف ذلـــك نظـــر; بالقيمـــةقيمتهـــا وهـــو ال يبيـــع عليـــه
  .للثواب

مثـل قـول   وعـن ابـن القطـان, مثـل قـول املـوثقني:ع عـن ابـن عـاتوحكى ابن الطـال
 ال يبيــع الــويص عقــار : واحــتج بقوهلــا, األب يف بيــع الربــع إن الــوىص بخــالف:القــرويني

  .اليتامى إال للوجوه املذكورة
ـه  وإن :ا قـول ابـن عـاتً مأمونـً إن كـان الـويص عـدال:واستحسن ابن الطالع من رأ

  .كان امرأة أو غريه عدل
 الفرق بـني ويص األب, : ويف وثائق الباجي عن إسامعيل القايض:قول ابن القطان

  .فأجاز له بيع عقار اليتيم لوجه النظر, ومنعه ملقدم القايض إال بإذنه
  . يشرتط يف األب ما يشرتط يف الويص:وقال الصقيل

  . ويصدق يف اإلنفاق عليهم إن كانوا يف حجره, ما مل يأت برسف:وفيها
  . بعد يمينه, وهذا ال خيتلف فيه:ال مالك وابن القاسم وأشهب ق:عياض

 ولـــو أراد الـــويص أن حيـــسب مـــا ال بـــد منـــه, وال شـــك فيـــه وســـقط :قـــال أبـــو عمـــران
  . فال يمني عليه;مازاد

 الحـتامل اسـتغناء اليتـيم عـن تلـك النفقـة التـي ال شـك فيهـا ;ال بد من يمينـه: عياض
ام ليـةًأ وابـن القاسـم يف وهـو ظـاهر قـول مالـك , ة مـن أحـد ملـرض أو صـل;ا متفرقـة ومتوا

  . وحيلف ما مل يأت بأمر مستنكر:من قوله َّاملوازية
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  . ويصدق يف اإلنفاق عليهم إن كانوا يف حجره:وفيها
ُقلـــت َّدونـــةرادف يف امل :ُ  إن كـــانوا يف : ومفهومـــه; يلـــيهم: يف حجـــره لفـــظ:بعـــد قولـــه َ

  .َّاملوازية يف ا ووقع ذلك نص, وقوله مل يقبل,حجره يليهم
فقـــت عـــىل اليتـــامى أمـــواهلم :يف كتـــاب حممـــد البـــن القاســـم َّالـــشيخ  إن قـــال لـــويص أ

نــد أمهــم أو أخــيهم  وإن كــانوا ع, فــالقول قولــه يف الــسداد;وبعــضها, فــإن كــانوا يف حجــره
كروا يف رشدهم: يريد; مل يصدق إال ببينة;أو غريمها   . إن أ

 الـويص النفقـة إىل احلاضـنة, يف الربـع اآلخـر  ويف ترمجـة دفـع,ومثله ذكر عـن أشـهب
ه لـو كلـف البينـة ; الويص مصدق فيام دفع من النفقة: قال األهبري:من الطرر ما نصه  أل

عىل ذلك لشق عليه إذا كان حيتاج إىل أن يشهد عىل درهم, ودانـق وجبـة وهـذا مـن األمـر 
  .املوضوع عن الناس
َلقطة  إن ال:ولذا قال مالك   .ء بعالمتهاتدفع ملن جاَ

وقـال أمحـد   يف يـد غـريه,ًشيئاإنام ذاك إذا ادعى , )1(»البينة عىل املدعي«: غوقوله 
, أو :بــن نــرص تــام يف حــضانته كــانوا  قولــه مقبــول فــيام دفــع مــن النفقــة إذا أشــبهت نفقــة األ

ــه مل ينفــق علــيهم,  فــسهم البينــة أ عنــد حاضــنة مــن غــري بينــة وعــىل احلاضــن هلــم أو علــيهم أ
تــــام وللحاضــــن اليمــــني عليــــه يف وإال  فــــالقول قولــــه مــــن غــــري يمــــني تلزمــــه يف دعــــوى األ
ه   .دعوا

كروا أن النفقــة مـــن عنــد الـــويص:اللخمــي  ; إن كــانوا يف حـــضانة األم أو غريهــا, فـــأ
 إال , وإن خفـي عـىل البينـة تتـابع األخـذ,كان القول قوهلم, إال أن تقوم بينة بأهنا مـن عنـده

 فتــصدق , ومــا يــشبه أن يتــأخر قبــضه ملــا يعلــم مــن لــدده وظلمــه,أن تــدعي األم أجــر شــهر
 أو يعلم من فقرهـا وضـعفها مـا يـدل عـىل أن النفقـة ليـست مـن عنـدها ,فيام يشبه من ذلك

  .مع ما يرى من مهة الصبي والقيام به
                                     

واليمـــني عـــىل , يف األحكـــام, بـــاب مـــا جـــاء يف أن البينـــة عـــىل املـــدعي) 1341(رقـــم :  أخرجـــه الرتمـــذي)1(
  .املدعى عليه
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 ; إذ بــــه تكثــــر النفقــــة, وإن نــــازع الــــصبي الــــويص يف تــــاريخ مــــوت األب:ابــــن شــــاس
  .ألصل عدم ما ادعاه الويص إذ ا,فالقول قول الصبي

ــه ال يتلفــه الــشهر ونحــوه:اللخمــي  فــإن خيــف أن , ويــدفع إليــه مــن النفقــة مــا يــرى أ
  .يتلفه قبل متام الشهر فنصف الشهر, فإن كان يتلفه قبل ذلك فيوم بيوم

 ويـربئ الـويص, , أجاز ابـن العطـار أن يـدفع الـويص ملحجـوره نفقـة الـشهر:املتيطي
  . ال يدفع له إال ملدة يسرية كالشهر:الومنعه حممد بن عمر وق
 إن كـــانوا يف , لليتــيم أن يقــبض نفقـــة نفــسه ونفقــة بنيــه األصــاغر:فــروى ابــن العطــار
  . ممن ال حيضن نفسهاا جدً ما مل يكن صغري,اًحضانته, وإن مل يكن بالغ

ُقلت يقـبض  ال : وقال ابـن اهلنـدي,اً وإن مل يكن بالغ: نفقة بنيه مع قوله: انظر قوله:ُ
 وعقــد معاينــة البينــة لقــبض اليتــيم , ضــمن الــويص;إال نفقــة نفــسه, فــإن قــبض نفقــة غــريه

ادة إال باملعاينــة وهــو  ال تــتم الــشه: وقيــل,وإن ســقطت مل يــرض ذلــك, نفقتــه قــوة يف العقــد
فقها يف يوم أو يف دون املدة التي أخـذها,قول معلول  ملـا لـزم ; فإن دفع إليه نفقة شهر فأ
 مل يدفع إليه نفقته ودفعت ملـن ; فإن تكرر ذلك منه,فق عليه من وقت تلفهاالويص أن ين
  .ا بيومً وعىل من تلزمه نفقته من ولد صغري, أو أم ولد أو خادم يوم,جيرهيا عليه

 ضــــمن ; متــــى دفــــع الــــويص بنفقــــة مــــدة فأكلهــــا قبــــل املــــدة:وقــــال بعــــض أهــــل العلــــم
  .الويص, وإن كان للمحجور زوجة وأوالد

 , ويـــدفع للزوجـــة نفقتهـــا, األحـــسن أن يـــدفع لـــه نفقـــة نفـــسه فقـــط:العطـــارفقـــال ابـــن 
  . قاله ابن العطار,ونفقة بنيها

 من كفل : تضمني الصناع منها ويف, إنام يقبض نفقة نفسه خاصة:وقال ابن اهلندي
فق عليــهًيتــيام فــق عليــه يف مالــه, أشــهد أو مل يــشهد إذا , فــأ  ولليتــيم مــال فلــه أن يرجــع بــام أ
فقت عليه ال ألرجع يف ماله :قال   .إنام أ

ــه إنــام ينفــق عليــه, لريجــع عليــه مل يكــن لــه أن :املتيطــي  إن أســقط مــن عقــد اإلنفــاق أ
ـــه إنـــام فعـــل ذلـــك لريجـــع عليـــه,يرجـــع عليـــه فـــق عليـــه ولـــه ,  حتـــى حيلـــف أ                  وإن كـــان إنـــام أ
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ه ســلع كاســـدة وأصـــول يف  مل يرجـــع عليـــه, وإنــام يرجـــع عليــه إن كانـــت لـــ;بيــده مـــال نــاض
  .بيعها طول
فـق عليـه, فـإن أفـاد مـاال: ومن قال:وفيها  وإال , أخذتـه منـهً ويف حجره يتيم عديم أ
, واألوىل إن كــان حيـــث إن مل ينفــق عليـــه هـــذا ء فــذلك باطـــل وال يتبعــه بـــيش;فهــو يف حـــل

  . وأظن اللخمي قاله, ويويف برشطه,الشارط صاع أن ينفق عليه
تــام أمـــواهلم : إن قــال:ضمني الـــصناع منهــا وتــ:ويف وصــاياها  الـــويص دفعــت إىل األ

كروا مل يصدق إال ببينة وإال غرم   .بعد رشدهم, فأ
 إذا أمــر أن يــدفع إىل غــريه مــن دفــع إليــه : قــول عبــد امللــك يف هــذا األصــل:اللخمــي

 إنــه لرفــع : وحممــل قولــه تعــاىل يف اإلشــهاد, فكــذا الــويص القــول قولــه,قبــل قــول املــدفوع
 إال أن يــدعي :أشــهب, وزادَســامع  ومثلــه يف , باإلشــهاد:لتنــازع, كــأمره تعــاىل يف املداينــةا

ــه مل يـدفع مالــه بعـد زمــان طويـل  قــد خـرج فيــه يف حـال الواليــة حتـى إذا أطــال ,عـىل وليـه أ
  . كان يليني ومل يدفع إيل مايل فليس هذا بالذي أريد:قال, وهلك الشهود لزمانا

ْبن رشدا  وذلـك عـرشون سـنة عـىل ,ن حد الطـول إال مـا تبيـد فيـه الـشهود مل يذكر م:ُ
ما سمعه عيسى من ابن القاسم يف رسم الرباءة مـن كتـاب القـسمة, وهـو نـص أشـهب يف 

  . فليس عليه يف ذلك إال اليمني لقد دفعها إليهم,َّاملوازيةنفس املسألة من 
ْن زربوقــال القــايض ابــ اليــة بــأعوام كثــرية  إن قــام عــىل وصــيه بعــد انطالقــه مــن الو:َ

ه مل يدفع إليه مالهكالعرشة أو ال   . فال يشء له;ثامن يدعي أ
 والــذي يوجبــه النظــر أن يكــون القــول , مــن املــال وحيلــف لقــد دفعــه إليــه: يريــد:قيــل

 فيــصدق وليــه وذلــك ;قــول اليتــيم حتــى يمــيض مــن املــدة مــا يغلــب عــىل الظــن معــه كذبــه
  .خيتلف باختالف أحواهلا

ُقلت  أو ما مل يطل سكوته عـرشين ,اًبول قول اليتيم ما مل تقم عليه بينة مطلق ففي ق:ُ
 يـــصدق الـــويص : وخامـــسها, ثالثهـــا ثامنيـــة أعـــوام, مـــا مل يظـــن كذبـــه فحـــسب حـــاهلام,اًعامـــ

  .عليه مطلق ملا هو معروف املذهب
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ْن زرب وقول اب,أشهبَسامع و ْبن رشدواختيار ا, َ   . وقول ابن عبد امللك,ُ
ُقلـــت  وبعــــض ,ر مـــا يناســــب مـــا قــــصدته مـــن حمــــادات كـــالم ابــــن احلاجـــب هـــذا آخــــ:ُ

حــه, وأمــا   إال مــا متــس احلاجــة ,كــاف عــن حماذاتــه قولــه يف الفــرائض فمختــرص احلوفيــةرشا
  . وحماذاة بعض مسائله,إىل استحضاره هنا منه
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  ]كتاب الفرائض[

رفتـه قـدر مـا الفقه املتعلق باإلرث وعلم مـا يوصـل ملع( :اً علم الفرائض لقب:فأقول
  .)1()جيب لكل ذي حق يف الرتكة

                                     
 فأمــا املعنــى ,ا وإضــافةً هــذا مثــل أصــول الفقــه لقبــ,اً علــم الفــرائض لقبــطَّالــشيخ قــول : َّالرصــاع قــال )1(

ئ,اإلضايف فالعلم املراد منه هنا الفقه º  ﴿:  مجع فريضة وهي مأخوذة من قوله تعـاىل:ض والفرا
صباء املقدرة رشعـ,وأصل الفرض التقدير] 237: البقرة [﴾« ¼ ا بـسبب ً واملراد بالفرائض األ

 بــل مـــا ; ولــيس املـــراد هنــا املعنــى اإلضـــايف; وعلـــم ذلــك فقهــه وحفظـــه,املــرياث مــن فـــرض وتعــصيب
 ونـصبه عـىل ,اً فلـذا قـال لقبـ,يف عـرف الفـرائض عـىل معنـاه الـرشعي ًجعل املضاف واملضاف إليـه علـام

  . وقد قدمناه,حد نصب اللقب يف كالم ابن احلاجب
  . ألن معنى علم الفرائض الفقه بام يتعلق باإلرث;اًهذا معناه لقب) الفقه املتعلق باإلرث: (قوله
الفرائض أعم  ولذا قال فقه ,هذا هو العمل بفقه الفرائض) إلخ... وعلم ما يوصل إىل معرفة: (قوله

 كـــام قـــرره , كـــام أن علـــم القـــضاء أخـــص مـــن فقـــه القـــضاء, وعلـــم الفـــرائض أخـــص,مـــن علـــم الفـــرائض
 ومعرفــة مـا جيــب مـن احلــق لكـل ذي حــق يف الرتكـة يتوقــف , وهــو حـق, يف كتــاب األقـضيةطَّالـشيخ 

  .عىل علم احلساب
  .أخرج به الفقه املتعلق بغري اإلرث) الفقه املتعلق باإلرث: (وقوله

 ألن ذلك كلـه ;أدخل به كيفية القسمة والعمل يف مسائل املناسخات وغريها) إلخ... وعلم: (قولهو
  .من علم الفرائض

  .اًا أعم منه مضافً أن علم الفرائض لقب: وقررت به كالمه,ظاهر ما أرشت إليه: )فإن قلت(
 بل األمر األعـم مـن ;ي ألن املعنى اإلضايف ال يستلزم املعنى اللقب;وهذا صحيح ال قدح فيه: )قلت(

 أتـى بعـد هـذا بـأمور مـذكورة يف أوائـل طَّالـشيخ  ثـم إن , وانظر مـا ذكـروه يف غـري هـذا املوضـع,ذلك
ـه ملـا كـان علـم الفـرائض جعلـوه علـام; ونبـه عـىل ذلـك, مقررة من الـرءوس الثامنيـة,العلوم  ً مـستقالً أل

  .ذكر فيه ما يلزم ذكره يف كل علم من حده وموضوعه وفائدته
  . أشار بذلك إىل اخلالف يف موضوعه,ا للمصموديً وموضوعه الرتكة ال العدد خالف:فقال
 وهــو مــا حلقــه لذاتــه أو مــساويه أو , وموضــوع كــل علــم مــا يبحــث فيــه عــن عارضــه الــذايت:َّالــشيخقــال 
  : كام قال يف منطقيه, أعمها الذايت ال عن عارضه القريب,بجزئه

  .اًونه إنسانا لكًمثال الذايت ما حلق إنسان
  .اً ما حلقه لكونه متعجب:والثاين
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ن:والثالث   .اً ما حلقه لكونه حيوا
  :والعارض القريب ما حلقه ال خصه مثل

ن   .اًا لكونه إنسانًما حلق حيوا
  . هذا معنى ما وقع يف خمترصه املنطقي,اًا لكونه ماشيً ما حلق إنسان:والثاين
ه كان ينزل ذلك عىل رسمه واهللا أع:ويقال   . وانظر الشريازي وغريه من كتب احلكامء,لم أ
 هــــو مــــن , وحــــد كــــل علــــم وفائدتــــه, وموضــــوع كــــل علــــم, وفائدتــــه كالفقــــه مــــع مزيــــة التنــــصيص:قــــال

 فإنـــه ال حيكـــم عليـــه ويميـــزه عـــن غـــريه إال , ومـــن مل يعـــرف ذلـــك مل يعـــرف العلـــم,رضوريـــات كـــل علـــم
 ,ل علــم ال بــد لــه مــن معرفــة موضــوعه وطالــب كــ, وقــد قــرروا ذلــك يف مبــادئ العلــوم املنطقيــة,بــذلك

 , فموضوع العربيـة الكلـامت العربيـة,ا لعلوم خمتلفة بجهات خمتلفةًوقد يكون اليشء الواحد موضوع
  .من حيث إعراهبا وجريه عىل سنن طريقه

ضا والكلامت   وكـذلك الفقـه موضـوعه , لكن من حيث داللتهـا عـىل معانيهـا املفـردة,موضوع اللغةًأ
  .ن حيث تعلق احلكم الرشعي به ال من حيث خلقه هللا تعاىلفعل املكلف م

 وموضــوع البيــان الرتاكيــب مــن ,وموضـوع احلــساب العــدد مــن حيــث مجعــه وتقــسيمه ال مــن غــري ذلــك
  . وغري ذلك,حيث النظر فيه إىل فصاحته وبالغته ومطابقته للحال

 وموضـــوع ,ط األحكـــام مـــن حيـــث التوصـــل هبـــا إىل اســـتنبا,وأصـــول الفقـــه موضـــوعه األدلـــة الـــرشعية
 الرتكـــة ال ;وموضـــوعهَّالـــشيخ  فـــإذا عرفـــت هـــذا فقـــول ,أصـــول الـــدين فيـــه خـــالف مـــشهور بـــني القـــوم

 والعـــــدد يف احلقيقـــــة إنـــــام هـــــو آلـــــة , الرتكـــــة مـــــن حيـــــث العـــــارض هلـــــا اخلـــــاص بالفريـــــضة:العـــــدد يعنـــــي
  .اً فلذلك مل جيعل العدد موضوع;الستخراج الفرض من الرتكة

ه هو ;ذلك القدر ال يتوصل إليه من الرتكة إال باتفاق العمل بالعددوملا رأى غريه أن   صري العدد كأ
ـــسب , ألن الفـــرض املقـــدر إنـــام أخـــرج مـــن الرتكـــة; والـــصواب األول,املوضـــوع  وهـــو مـــال فالرتكـــة أ

            ولـــذلك حـــض يف , وباجلملـــة فهـــذا علـــم رشيـــف حمتـــاج إليـــه, والعـــدد إنـــام هـــو آلـــة,لكوهنـــا موضـــوعه
  .نة عليهالس

ا من علم الفقـه ً وهو وإن كان جزء, علم الفرائض رشيف: أن قال:ووقع هنا للشيخ ابن عبد السالم
ـه علـم مـستقل;ولكنه ملا امتـزج احلـساب بـه يف نظـر النـاظر ليـف, صـار كأ  , فلـذلك أفـرد لـه العلـامء توا

ر فيــــه مــــا يقتــــيض أن  وأحــــدمها ذكــــ, ثــــم ذكــــر احلــــديثني املعلــــومني يف فــــضله,هــــذا معنــــى مــــا أشــــار إليــــه
  . واآلخر ذكر فيه ما يقتيض أهنا نصف العلم,الفرائض ثلث العلم

  . والنظر يف اجلمع بني هذين احلديثني ليس من نظر الفقيه:قال
 , املـراد بالنـصف املبالغـة: قيـل, وقـد ذكـر يف ذلـك أجوبـة غـريه,ولوال اإلطالـة لتكلمنـا عـىل ذلـك: قال
 وكانـت الفـرائض بعـد املـوت ناسـب نـسبة النـصف ; وحالـة مـوت,اة ملا كان لإلنـسان حالـة حيـ:وقيل

= 

522



אא 

 

523
 =                                     

ئـد يف رشحـه عـىل احلـويف,اإلمام العقباينَّالشيخ  انظر ,هلا ابـن عبـد الـسالم يف َّالـشيخ  وكـان , فإن له فوا
 ثـم ملـا قـدم , قـرأ احلـويف عليـه:اإلمـام تلميـذهَّالـشيخ  مـع أن ,ً وعلـامًهذا العلـم يف غايـة التحقيـق صـناعة

 إين ال : فقــال لــه, اجتمــع بــه وطلـب منــه أن يقـرأ عليــه احلـويف, مـع الــسلطان أيب احلـسن:الــسطييخ َّالـش
ءًأجد حمال   . إال يف ساعة بني الظهر والعرص يف باب جامع القصبة العلية, لإلقرا

 فقـــال لـــه يف أول , فـــإذا قـــدم فـــتح عليـــه الكتـــاب وقـــرأ عليـــه, يبكـــر وجيلـــس هنـــاك ينتظـــره:َّالـــشيخفكـــان 
  .? ألك ختمت عليه الكتاب;ابن عبد السالمَّالشيخ  هال اكتفيت ب:تهقراء

 كــــام جيــــب يف اإلقــــرارات والوصــــايا , فلــــام وصــــلها بينهــــا لــــه, أن بــــه مواضــــع أشــــكلت عليــــه:فــــذكر لــــه
 , وحرصهم عىل حتـصيل العلـوم مـع حـسن النيـة, كيف كان طريقهم, فرحم اهللا العلامء,واملناسخات

يض أبو القاسم أمحد بـن حممـد الكالعـي املـشتهر بـاحلويف لـه اليـد الطـوىل يف هـذا وكان اإلمام العامل القا
  .ً وعلامً وعمالًا وحتصيالً وما ألف يف الفرائض مثله مجع,الفن

 , وبحــث معــه حيــث قــسم الفــروض عــىل ثالثــة أقــسام, عــىل شــيخه يف رده عليــه:اإلمــامَّالــشيخ وقــد رد 
i h g f e d c ﴿: كورة يف قوله تعـاىلوهي املذ: منها ثالثة مسامة غري حمدودة

k j ﴾] ويف قوله تعاىل ,]11: النساء :﴿[ Z Y X W V U﴾] 176: النـساء[, 
  . اآلية﴾i h g f e﴿: ويف قوله

 ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿:  وهــــو قولــــه تعــــاىل:ومنهــــا فــــرض واحــــد حمــــدود غــــري مــــسمى
  . الثلثان وهو; علم أن الباقي لألب, فلام جعل هلا الثلث;]11: النساء [﴾³

بتــه: قــال ابــن عبــد الــسالم, فــذكر الفــروض الــستة,ومنهــا ســتة فــروض  ففــي , مــا ذكــره مــع حــسنه وغرا
ــه عــدد الفــروض املــسامة غــري املحــدودة;النــوع األول يشء  , وجعلهــا ثالثــة, لتعــدد أصــحاهبا, وهــو أ

فينبغـي أن جيعـل  ; فـإن كـان لتعـدد سـبب ذلـك, ألن الذي لألوالد مثله لإلخوة;وهي يف احلقيقة اثنان
 والتعــدد فيهــا لتعــدد ,ا مــا عــدا الــثمنً وقــد علــم أن لكــل واحــد منهــا أصــحاب,مثلــه يف الفــروض الــستة

  .أصحاهبا باطل
ـه ; غـري الزم, إن قولـه يف احلقيقـة اثنـان إلـخ: بـأن قـال,رمحـة اهللا عليـه ذلـكَّالـشيخ فكذلك هنـا فـرد   أل

 إال إذا جعــــل موجـــب التعـــدد اخـــتالف مــــا ,اًا واحـــدًإنـــام يكـــون يف اثنـــني بجعـــل البنتــــني واإلخـــوة نوعـــ
 بــل موجبـــه اختــصاص نــوع منهــا بلفــظ قــرآن خيــصه بالتـــسمية ; ولــيس كــذلك,يــستحقه كــل نــوع منهــا

  .فتأمله:  قال, دون إشارة إىل نسبة القدر الذي يستحقه من الرتكة,والذكر
 وباجلملــة , العقبــاين والــسطيوكــان يمــيش لنــا النظــر يف هــذا الــرد بعــد مطالعــة رشاح احلــويف مــن: قــال
 وفهمـــه , لـــه يـــد عاليـــة ســـبق هبـــا أهـــل الـــسبق يف جـــده واجتهـــاده:اإلمـــام العالمـــة ســـيدي الفقيـــهَّالـــشيخ ف

 ومتكنـت وصـارت , وملـا جـرت هـذه العلـوم العقليـة عنـه وعنـده, وقوة فهمه وعلمه وعمله,وحتصيله
ر الــــرش;ملكــــة لــــه  وملــــك زمــــام العلــــوم العقليــــة ,يعة أقــــدره اهللا تعــــاىل عــــىل كــــشف حقــــائق دقــــائق أرسا

= 
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  .ا للصوريً الرتكات ال العدد خالف:وموضوعها
  . كالفقه مع مزية التنصيص:وفائدهتا

العلــم «:  قــالغروى أبــو داود عــن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص أن رســول اهللا 
  .)1(»ثالثة وما سوى ذلك فهو فضل آية حمكمة, أو سنة ماضية أو فريضة عادلة

عم الفريقي قاضيها ضعف:عبد احلق   . يف إسناده عبد الرمحن بن زياد بن أ
ُقلت  وقـال أبـو عمـر , وقـال هـو مقـارب للحـديث, قوى البخاري أمـره: قال املزين:ُ

فيثنـــون عليـــه بالفـــضل  َّإفريقيـــة و,بـــن عبـــد الـــرب ضـــعفه بعـــضهم, وأمـــا أهـــل املغـــرب مـــرص
  .ريه روى عنه مجاعة من األئمة, الثوري وغ,والدين

يتعقـــب إال يف ذكـــر يـــديل بنفـــسه, أو بـــذكر  وال يكـــون التعـــصيب: قـــال ابـــن احلاجـــب
  .ألن التعصيب يكون يف اإلناث كاألخوات مع البنات; بقصوره

ــه أو بــذكر عــىل بنفــسه, :  إنــام يلــزم هــذا إن عطــف قولــه:فأجــاب ابــن عبــد الــسالم بأ
ـه يقـول ال ً ألن يكون معطوفـ;وهو حمتمل  إال يف ذكـر موصـوف ,يكـونا عـىل يف ذكـر فكأ

وهذا الـذي يكـون بـسبب ذكـر قـد يكـون يف ذكـر كـاألخ, وقـد تكـون , بكذا أو بسبب ذكر
ثى كاألخت مع البنت   .أ

ُقلت ه قاصد االختصار كاألم; فيام ذكره بعد:ُ   . أل
 =                                     

  . وعال فخره وانترش يف العامل ذكره,والنقلية
 فهـــو ســـبحانه ,ونـــستغفر اهللا تعـــاىل يف خـــوض مـــثيل القـــارص يف باعـــه املتطفـــل عـــىل رشح كـــالم أحبائـــه

 ومـن , وسرت عيبي ومـا خفـي مـن غيبـي, فنطلب املغفرة يل والرمحة منه,الغفور الرحيم اجلواد الكريم
 , بخدمــة هــذا الــسيد الــويل حبيــب الــرمحن, ونرجــو منــه ســبحانه العفــو والغفــران,وقلــة عمــيلتــصنعي 

  . أن يستوهب لنا من اهللا اجلود واإلحسانطونرغب منه 
 وســعادة اهللا تعــاىل عليــه يف ختصيــصه بفــضله مــن بــني ,وقــد ظهــرت بركــات اهللا تعــاىل عــىل هــذا اإلمــام

ــام  بمحبتنــا وخــدمتنا يف حمبــي النبــي عليــه الــصالة ,واإلكــرام ولكــن ال ييــئس مــن رمحــة ذي اجلــالل ,األ
  .وأفضل السالم

ـضا ابـن ماجـه) 2885( أخرجه أبو داود رقم )1( : ًيف الفرائض, باب ما جاء يف تعلـيم الفـرائض, ورواه أ
  . يف املقدمة, باب اجتناب الرأي والقياس) 54(رقم 
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 ويرث بالتعصيب كـل ذكـر يـديل : ألن لفظه; وهو ال يقبل هذا االحتامل:ابن شاس
 يف االحـــــتامل الـــــذي ذكـــــره أن تكـــــون البـــــاء يف نفـــــسه :م عـــــىل قولـــــه ويلـــــز,بنفـــــسه أو بـــــذكر

 ًللتعديـــــة, ويف بـــــذكر للـــــسببية, ويلـــــزم عليـــــه أن تكـــــون بنـــــت األخ عاصـــــبة, للبنـــــت عمـــــال
ـاه يف سـبب , لقوهلم حجت األشـقاء عـىل اإلخـوة لـألم يف احلامريـة;بالسبية  بمـشاركتهم أ
  .إرثهم

منهـــا ثالثـــة مـــسامه غـــري : الثـــة أقـــسام الفـــروض عـــىل ث: قـــال احلـــويف:ابـــن عبـــد الـــسالم
 j i h g f e d c ﴿:  وهــــــي املــــــذكورة يف قولــــــه تعــــــاىل,حمــــــدودة

k﴾ ]11: النساء[.  
: , ويف قولـــــه تعـــــاىل]176: النـــــساء[ ﴾ Z Y X W V U ]﴿ويف قولـــــه تعـــــاىل 

﴿m l k j i h g f e﴾ ]وفـــــرض واحـــــد ,]176: النـــــساء 
: النـــــساء[ ﴾ ª ³ » ¬ ® ¯ ° ± ²﴿ :حمـــــدود غـــــري مـــــسمى, قـــــال تعـــــاىل

  ., علم أن هلا الثلث علم أن الباقي لألب وهو الثلثان]11
 وســـــتة فـــــروض غـــــري حمـــــدودة غـــــري مـــــسامة, فـــــذكر الفـــــروض الـــــستة التـــــي ذكـــــر :قــــال
  .املؤلف
بته يف النوع األول يف النفس منه يشه وما ذكره مع حسن:قال ه عـدد ء وغرا , وهو أ

 ; وهــي باحلقيقــة اثنــان, وجعلهــا ثالثــة لتعــدد أصــحاهبا;الفــروض املــسامة غــري املحــدودة
  .ألن الذي لألوالد مثله لإلخوة
وكـل ,  فينبغـي أن يفعـل مثـل أصـحاب الفـروض الـستة;فإن كان يتعدد بسبب ذلك

  . والتعدد فيها لتعدد أصحاهبا باطل,واحد منهام له أصحاب ما عدا الثمن
ُقلــت ــه إنــام يكــون اثنــني ;  وهــو باحلقيقــة اثنــان إىل آخــره غــري الزم: يــرد بــأن قولــه:ُ أل

 إال إذا جعـل موجـب ,اًا واحـدً وال جيب جعلهام نوع,اًا واحدًفجعل البنني واألخوة نوع
 بـل موجبـه اختـصاص كـل نـوع ;ولـيس كـذلك, التعدد اختالف ما يستحقه كل نوع منها

 والــذكر دون إشــارة إىل نــسبة القــدر الــذي يــستحقه مــن ,منهــا بلفــظ قــرآن خيــصه بالتــسمية
  . أما االبن فعصبة: فتأمله, قال ابن احلاجب,ةالرتك



 

 

526

526

ا يف االبـن هـل هـو عـصبة أو ال, ً ذكـر ابـن ثابـت الفـريض خالفـ:قال ابن عبد الـسالم
  .ا يف التسميةًال أدري ما معنى هذا اخلالف ولعله خالف

ُقلت  وهـو مـا قـدمناه , يـرد بـأن معنـاه واضـح, ال أدري ما معنى هذا اخلـالف: قوله:ُ
  .الء من قولنايف كتاب الو

 إن مل يكـن هلـا ولـد, , ومرياث موايل املرأة لعـصبتها وعقلـه عـىل قومهـا:قال اللخمي
  . وجريرهتم عىل قومها, مرياثهم لولدها: فقال مالك,فإن كان

  .ط النظر أن ال مرياث لولدها منهم, وهو قول عيل :وقال ابن بكري
  .البنوة عصابة يف نفسها ألن ; حيمل ولدها مع العاقلة: قيل:وقال عبد الوهاب

ُقلــــت  فـــــاخلالف اذر , ألن ولـــــد املــــرأة لـــــيس بــــني العـــــصبة;فقـــــول ابــــن بكـــــري ظــــاهر :ُ
 ,وجد وهي زوج وأم ,األكدرية:  وذكر ابن احلاجب,اً فتأمله متصف,معتوى ال لفسطني

  .وأخت شقيقة أو ألب
ُقلت  , ولألخـت أربعـة, ولـألم سـتة, والنقسامها من سبعة وعـرشين للـزوج تـسعة:ُ

  .وللجد ثامنية
مــا فريــضة أربعــة ورثــة أخــذ أحــدهم ثلثهــا وانــرصف, ثــم أخــذ : أجيــب هبــا مــن قــال

بـــع    الثــاين ثلــث مـــا بقــي وانــرصف, ثـــم أخــذ الثالــث ثلـــث مــا بقــي وانـــرصف, ثــم أخــذ الرا
  .ما بقي

ثى ورثــت و:ومــن قــال ن أتــى إ مــا فريــضة آخــر قــسمها حلمــل حتــى يــضع إن أتــى بــأ
  :بذكر مل يرث, وفيها قلت

 مزيــــــــــــــــــــد عليــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــضله بالــــــــــــــــــــرضوريت وال ييــــــــأس املفــــــــضول مــــــــن فــــــــضله عــــــــىل
ــــــــــــــتج األمــــــــــــــر عكــــــــــــــسه ثى جـــــــــــــــــــاء يف أكـــــــــــــــــــدريتي  فــــــــــــــرب مقــــــــــــــام أ كحمــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــأ
وللـــــــــــــــــــــــــــــذكر احلرمـــــــــــــــــــــــــــــان دون زيـــــــــــــــــــــــــــــادة  هلــــــــــــــــــا إرثهــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا وزادت جلــــــــــــــــــدها

 لـــألخ : فقيـــل,أخ لـــألب ومعهـــا إخـــوة ألم: فلـــو كـــان موضـــعها: قـــال ابـــن احلاجـــب
  .ط يسق:السدس, وقيل
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ُقلــــــت  , مــــــنهم مــــــن فرعهــــــا عــــــىل األكدريــــــة, هــــــذه الفريــــــضة هــــــي املــــــسامة باملالكيــــــة:ُ
  . وابن شاس, ومنهم من فرعها عىل املشرتكة كاحلويف وابن الفخار,كاملصنف

                   زوج, وأم, وجــــــــــــدة, وإخــــــــــــوة ألم, وشــــــــــــقائق, يــــــــــــرشكون الــــــــــــذين لــــــــــــألم:وهــــــــــــي
  .الحتادهم فيها

ـــه مل , مجيـــع الـــصحابة اختلـــف فيهـــا عـــن:قـــال أبـــو عمـــر  إال عـــن عـــيل مل خيتلـــف عنـــه أ
 واإلخــــوة لــــألم فرضــــهم يف كتــــاب اهللا مفــــروض, ,قاء عــــصبةيــــشرتك, وحجتــــه أن األشــــ

  . ومل يفضل هلم بيشء,والعصبة إنام يرثون ما فضل عن الفروض
 أن األخ :وج وأم وأخ ألم وعــــرشة إخــــوة أشــــقاءوممــــا يبــــني ذلــــك قــــول اجلميــــع يف ز

, والــسدس البــاقي بــني األشــقاء, ونــصيب كــل واحــد مــنهم ًس كــاماللــألم خيــتص بالــسد
أقــــــــل يف نــــــــصيب األخ لــــــــألم, ومل يــــــــستحقوه بمــــــــساواهتم األخ لــــــــألم يف األم تــــــــساوية يف 

  .املرياث, فكذا ينبغي يف املشرتكة
ُقلــت  لقــول مــن مل يــرشك, ورشط كوهنــا مــشرتكة تعــدد اإلخــوة ; هــذا منــه ميــل بــني:ُ

  .ئق كلهن إناث وفرع عليها أبو النجاء مسألة املالكيةلألم, وأن ال يكون الشقا
 وكـان مـا بقــي , إن كـان يف املـشرتكة جـد أسـقط مجيـع اإلخـوة لـألم:قـال الـصقيل عنـه

ه سقط األخوة لألم; واألمر للجد وحده,يعد فرض الزوج  واألشقاء إنـام يرثـون يف , أل
ــ,هــذه املــسألة بــاألم ذين لــألب فيقــول هلــم لــو  واجلــد يــسقط كــل مــن يــرث بــاألم, وأمــا ال
  .ًشيئا فليس حضوري بالذي يوجب لكم ,ًشيئاكنتم دوين مل ترثوا 

 وهـــذا القـــول عنـــدي إنـــام جيـــري عـــىل قـــول ابـــن مـــسعود يف ابنتـــني وابنـــة ابـــن :الـــصقيل
 وهـــو ,ًشـــيئا ألهنـــا لـــو كانـــت دونـــه مل تـــرث ;ًشـــيئاأســـفل منهـــا ابـــن ابـــن أهنـــا ال تـــرث معهـــا 

  .خالف قول اجلمهور
ــت ال :  أن يرثــوا مــع اجلــد كــانوا أشــقاء أو ألب, وحجــتهم أن يقولــوا:بوالــصوا أ

ـــك لـــو مل تكـــنًشـــيئاتـــستحق  ـــك كـــابن ; مـــن املـــرياث إال شـــاركناك فيـــه, فـــال حتاســـبنا بأ  أل
 وخيــتص ,ًشــيئا وابــن ابــن ال ثــرث معــه , وابنــة ابــن, للــزم يف ابنتــني;بعــد, ولــو لــزم مــا قالــه

  .باإلرث دوهنا وحيتج بمثل ذلك
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ْبــن وهــب وهــو ظــاهر نقــل ابــن شــعبان عــن ا: ومثلــه قــال ابــن خــروف:ُلــتُق قــال يف  َ
ْبـــن وهـــبحـــدثني عتيـــق بـــن عبـــد اهللا بـــن نـــرص عـــن ا: زاهيـــه عـــن أيب الزنـــاد عـــن أبيـــه عـــن  َ

 وذكــره ابــن ,إن للجــد الــسدس ولإلخــوة مــا بقــي وهــو الــسدس :خارجــة بــن زيــد عــن أبيــه
 وال , ومل يــذكره يف قبــسه, وال أعرفــه لغــريه,مــن أحكامــهَّوصــية العــريب عــن مالــك يف آيــة ال

  .عارضته
ه الصقيل عنه   .ومل يعز الباجي ملالك إال ما عزا

ْبن رشدوقول ا   .ا عنها باملالكيةً ملا ذكر الفريضة معربُ
  ظـاهر يف عـدم اخـتالف قولـه)وحجـة اعتبـاره فيهـا( : لقولـه فيهـا;قال أشهب بذلك

 : مالك خالف فيها زيد بن ثابت, زاد غـريه ألن; سميت مالكية: وقال ابن خروف,فيها
  .مع شدة اتباعه لزيد بن ثابت يف الفرائض

 وال نـص ملـا ,فـإن كانـت اإلخـوة األشـقاء مل خيتلـف فيهـا قـول زيـد: قال ابن خروف
  .كقول زيد يف التي قبلها  واختلف فيها أصحابه قال بعضهم,له فيها

مــن جعلهــا كاملالكيــة, فلــيس هلــم  ألن اإلخــوة األشــقاء يــدلون بقــرابتني مــنهم :قــال
  .يشء والثلث الباقي للجد دوهنم

واحـــتج بعـــضهم هلـــذا القـــول بـــأن اجلـــد ملـــا حجـــب اإلخـــوة لـــألم حجـــب مـــن رشك 
 ألهنـم إنـام رشكـوا ; وهلذا ال يلتفت إليـه,وهلذا أحرى من الذين لألب; معهم بسبب األم

, فـــإذا ســـقطوا صـــار اآلخـــرون عـــصبة, فجـــرى علـــيه , م حكـــم العـــصبةمعهـــم حـــني ورثـــوا
 : فـــإن كـــان يف الفريـــضة ســـتة إخـــوة مفرتقـــني, فقـــال زيـــد,فـــسبيلهم ســـبيل اإلخـــوة ال ألب

  . وللشقيقني السدس الباقي,للجد السدس
لثلــــث للجــــد, ولــــيس وقــــول مــــن جعــــل األشــــقاء كــــاإلخوة لــــألب يف تــــرك املــــرياث ا

 األم  ألن األشــــقاء دخلــــوا مـــــع اإلخــــوة لــــألم بــــسبب اجـــــتامعهم يف;ءجلميــــع اإلخــــوة يش
  .وهذه كالتي قبلها

ُقلــت  اجلــد اإلخــوة الــشقائق, أو ألب ة وكــذا ذكــره ابــن شــعبان يف زاهيــه, ويف معــاد:ُ
  .اًباإلخوة لألم مطلق



אא 

 

529

529

 والقـــــرايف عـــــن ,طريقـــــان للـــــصوري مـــــع الـــــسهيل وتـــــابعهامَّالكيـــــة وقـــــرصها عـــــىل امل
ملوطــأ  ظــاهر قــول مالــك يف ا:املــذهب مــع رشح الرســالة للقــايض عبــد الوهــاب, واألول

وكيف ال يأخذ اجلد الثلث مع اإلخوة وبنو األم يأخذون معه الثلث, واجلـد : حيث قال
 ألهنـــم ;هـــو الـــذي حجـــب اإلخـــوة لـــألم ومـــنعهم مكانـــه املـــرياث, فهـــو أوىل بالـــذي كـــان

  .سقطوا من أجله, ولو أن اجلد مل يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو األم
 وكـان اإلخـوة لـألم أوىل بـذلك الثلـث ,فإنام أخذ ما مل يكن يرجع إىل اإلخـوة لـألب

  .من اإلخوة لألب
 هــذا لـــيس عــىل مــذهب زيـــد يف امــرأة هلكــت عـــن زوج, وأم, : قولــه:قــال ابــن عمـــر

للــزوج النــصف, ولــألم الــسدس, وللجــد مــا :  فإنــه قــال; وإخــوة ألب, وإخــوة ألم,وجــد
ه يقول;بقي, وهو الثلث مل يأخـذ اإلخـوة  ولو مل أكن أبا كان لإلخـوة لـألم مـا بقـي, و: أل

  . فلام حجبت اإلخوة لألم كنت أحق به منهمًشيئالألب 
إن للجــــد فيهــــا الــــسدس ومــــا بقــــي لإلخــــوة  :وروى خارجــــة بــــن زيــــد عــــن أبيــــه قــــال

 وزوج وأخـوين , وجييء عىل قول مالك يف جد,لألب, والقول األول هو مذهب مالك
 ويـشرتك , الثلـث وللجـد, يكون للـزوج النـصف; وأخوين شقيقني, وأخوين ألب,ألخ

  .اإلخوة لألم والشقائق يف السدس, ويسقط اإلخوة لألب
 ألن اجلـد حجـب األخـوين ;قيقني املعروف أن السدس الباقي للـش:وعىل قول زيد

  .لألم فكأهنام مل يكونا يف الفريضة
ُقلت ه اجلـاري عـىل مـذهب مالـك مـشكل, بـل اجلـاري عليـه مـا ذكـره عـىل :ُ  ما ذكر أ
  .اً مالك مع زيد عىل إسقاط اجلد اإلخوة لألم مطلق التفاق;مذهب زيد

 ولــألخ  لكــان للجــد الثلــث; أو ثالثــة إخــوة مفرتقــنيا لــو تــرك جــد:قــال ابــن خــروف
ـــه يأخـــذ مـــا بيـــد األخ لـــألب وهـــو الثلـــث;الـــشقيق الثلثـــان    ألن ; وال يشء لـــألخ لـــألم, أل

  .اجلد حيجبه
ُقلـــت  بـــاإلخوة لـــألم إال يف املالكيـــة,  هـــذا عـــىل أن اجلـــد ال يعـــاد الـــشقائق, أو ألب:ُ

تــــصح فريــــضتهم مــــن ثامنيــــة . اً وعــــىل معادتــــه إيــــاهم بــــاإلخوة لـــألم مطلقــــ,وشـــبه املالكيــــة
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 األخ لــألم ملعــادة األخ الــشقيق, واألخ لــألب بــه ويأخــذ  منهــا ســدسجيــب للجــد :عــرش
ثلــث مــا بقــي وذلــك ثامنيــة, ولــألخ الــشقيق مــا بقــي, وذلــك عــرشة مخــسة لــه بدايــة ومخــسة 

  معادتـــه للجـــد بأخيـــه ألبيـــه, فكـــام عـــاد اجلـــد بأخيـــه ألبيـــه يعـــاده جلـــد وأخـــاه ألبيـــه بـــاألخ ب
  .لألم فتأمله

  . وأما األخ الشقيق فيحجبه االبن:قال ابن احلاجب
 , األول نقـــص, منـــع أخـــص اإلرث أو أعمـــه;اً أن احلجـــب عرفـــ:تقـــدم يف املختـــرص

  .والثاين إسقاط
 لــــذوي :يــــت املــــال عــــىل املــــشهور, وقيــــل ولــــو مل يكــــن وارث فب:قــــال ابــــن احلاجــــب

 إن مل يكـــن عـــصبة وال : يتـــصدق بـــه, قـــال أبـــو عمـــر يف كافيـــه: وعـــن ابـــن القاســـم,األرحـــام
   وال إىل ,ا يف وجهه, وال يرد إىل ذوي األرحامًوالء فبيت مال املسلمني إذا كان موضوع

  .ذوي السهام
ُقلت يف وقـت يكـون اإلمـام فيـه  إنام يكون لبيـت املـال : وقال الطرطويش يف تعليقه:ُ

  ., وإال فلريد إىل ذوي األرحامًعادال
 مـن مـات وال وارث : ملحمد عن أيب زيد عن ابـن القاسـمالباجي يف كتاب الوصايا

  لــــه يتــــصدق بــــام تــــرك, إال أن يكــــون الــــوايل خيرجــــه يف وجهــــه مثــــل عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز 
  .فليدفع إليه

ني  تــصدق بــام لــه وال جيعــل يف ; وارث لــه فــامت النــرصاين والاوكــذا مــن أعتــق نــرصا
ْبن رشدوقاله ا ,بيت املال وحكاه الصقيل ْبن رشداَسامع  يف ُ   . يف رسم أيب زيدُ

 :وقيـــل,  لـــيس لـــه ذلـــك: قيـــل, مـــن أوىص بكـــل مالـــه وال وارث لـــه:وقـــال اللخمـــي
 ولــو , ولــو وليــه,وصــيته ماضــية هــذا إن أوىص بــه لألغنيــاء, أو فــيام ال يــرصفه فيــه اإلمــام

ـه فعـل ; لو رفع إىل اإلمام لقيض فيه بمثل ذلك يغري وصـيته: أو فيها,جعله يف الفقراء  أل
ب   .ا وال اختالف يف ذلكًصوا

عـــىل   أو يقــرص?هــل هــذا كـــالفئ حيمــل لألغنيــاءَّوصــية واختلــف إن مــات عــن غـــري 
  ?الفقراء
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ه مــا  مل يعتــق منـ: وال حيملــه الثلـثع وغـريه فــيمن اشـرتى أخــاه يف مرضـهقـال ابـن نــاف
 وأبــــاه ابــــن القاســــم, ,محلــــه, إال أن يكــــون لــــه وارث فيعتــــق يف مالــــه كلــــه, ويأخــــذ الفــــضل

  . ال يرث إن مل حيمله الثلث إن مل يكن له وارث, واألول أبني للخالف يف ذلك:وقال
 إن هلــك نــرصاين, أوىص بجميــع مالــه يف الكنيــسة وال :وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم

  .ث ماله جيعله حيث أوىص, ويكون ثلثاه للمسلمني دفع إىل أساقفهم ثل;وارث له
ْبــن رشــدا  يفعــل فيــه مــا يــشاء عــىل حكــم دينــه, : معنــاه;)جيعلــه حيــث أوىص( : قولــه:ُ

 وال , وال وارث لـه مـن أهـل دينـه للمـسلمني,وإنام يكون مرياث من مات من أهل الذمـة
ل الـصلح واجلزيـة  أو مـن أهـ,جياز لـه مـن وصـيته أكثـر مـن الثلـث إذا كـان مـن أهـل العنـوة

 ال ينقــصون منهــا ملــوت ,عــىل مجــامجهم, وإن كــان مــن أهــل الــصلح واجلزيــة جمملــة علــيهم
ثـه ألهـل ; جاز له أن يويص بجميع مالـه ملـن يـشاء; وال لعدم من أعدم,من كان  ألن مريا

  .َسحنونوهو قول , دينه عىل قول ابن القاسم
ن له وارث من أهل دينه عىل إن مرياثه للمسلمني إن مل يك: خالف قول ابن حبيب

 مـــن أهـــل العنـــوة مـــا هلـــم للمـــسلمني, وال يـــرثهم ورثـــتهم وال جتـــوز هلـــم : وقيـــل,كـــل حـــال
يف التجـارة إىل أرض احلـرب,  َسـحنونَسـامع  وهـو الـذي يـأيت عـىل ,بثلث وال غريهَّوصية 

  .من أهنم يف حكم العبد املأذون له يف التجارة
  .ائض سبعة وأصول مسائل الفر:قال ابن احلاجب

ُقلت  أحـدمها ثامنيـة عـرش : وزاد بعـضهم عـددين آخـرين, هذا قـول أكثـر الفرضـيني:ُ
 ســــتة وثالثــــون حيــــث جيــــب : وثلــــث مــــا بقــــي, والثــــاين,حيــــث يكــــون الواجــــب الــــسدس

  . ومها يف مسائل اجلد,السدس والربع, وثلث ما بقي هو قول ابن النجاء
ضتان منهــا بــسبب فــرائض  وتتــداخل فريــ, أصــول املــسائل ســبعة:قــال ابــن خــروف

  .اجلد فريضة ثامنية عرش, وفريضة ستة وثالثني من ثالثة يف اثنى عرش
ُقلــت  مــن ألغامهــا جعــل منــاط عــدد أصــول الفــرائض مقــام اجلــزء املطلــوب وجــوده :ُ

ومــن عــدمها جعــل منــاط ذلــك مقــام اجلــزء املــذكور , يف الفريــضة هــو مــضاف لكــل الرتكــة
 اا لفظيـً الرتكة, وكان جيري لنا الرتدد يف كونه خالفـا, ال من حيث هو مضاف لكلًمطلق
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 . ترتتب عليه فائدة, هي لو باع بعض مستحقي غري ثلث ما بقي حظه من ربـعاأو معنوي
 وأخـت باعـت األخـت حظهـا , وأخـوين, وأم,كجـد هل يـدخل فيـه اجلـد بالـشفعة أم ال?

  .من ربع
هــــل الــــسهام ففــــي األول  إن العــــصبة ال يــــدخل علــــيهم أ:وفرعنــــا عــــىل قــــول أشــــهب

ـه ذو سـهم ;يدخل اجلد مع األخوين يف الـشفعة يف حـظ البنـت, وعـىل الثـاين ال يـدخل  أل
  .خاص

 مــن ألغامهــا رأى أن ســبب بلـــوغهام إىل هــذا العــدد إنــام هـــو :وقــول ابــن عبــد الـــسالم
, فكـــذلك الثامنيـــة عـــرش إنـــام هـــو ًاالنكـــسار, فكـــام ال يعـــدلوا بلغـــت أربعـــة وعـــرشين أصـــال

  .ه ألحد القولني فقط ال لكليهامتوجي
 وإذا حتــــاكم إلينــــا ورثــــة الكــــافر وتراضــــوا كلهــــم حكمنــــا بحكــــم :قــــال ابــــن احلاجــــب

  . فإن أبى بعضهم مل نعرض هلم إال أن يكون فيهم من أسلم,اإلسالم
 وإال بحكــم , حيكــم لــه بحكمهــم عــىل مــواريثهم إن كــانوا كتــابيني:فقــال ابــن القاســم

  .بحكم اإلسالم :َسحنوناإلسالم, وقال 
ُقلـــت ْبـــن رشـــد قـــال ا:ُ  إن أبـــى أحـــد الكـــافرين عـــن :مـــن األقـــضية َســـحنون يف نـــوازل ُ

 حكم بينهم وإن مل ; وإن تظاملوا, مل حيكم بينهم ولو ريض أسقفهم;حكم اإلسالم بينهم
, اتفاقــ  ففــي احلكــم بيــنهام قــوال ;وإن رضــيا بحكــم اإلســالم وأبــى أســقفهم, ا فــيهامًيرضــوا

َّمدونة وهو تفسري لل,عيسى ابن القاسمع َسام و,َسحنون َ.  
كــــل مــــرياث قــــسم يف اجلاهليــــة فهــــو عــــىل قــــسم «: غ قــــال النبــــي :ويف الــــوالء منهــــا

  .)1(» فهو عىل قسم اإلسالم, وكل مرياث أدركه اإلسالم ومل يقسم,اجلاهلية
  . يف غري الكتابيني من جموس وزنج وغريهم: معناه:قال مالك

 فإنـــه يقــسم بيـــنهم عـــىل ; قبــل أن يقـــسم مالــهم أســـلم وارثـــه ثــ,أمــا لـــو مــات النـــرصاين
                                     

:  يـــرث املـــسلم الكـــافر, وأخرجـــه ابـــن ماجـــهيف الفـــرائض, بـــاب هـــل) 2914(رقـــم :  أخرجـــه أبـــو داود)1(
  .يف الرهون, باب قسمة املاء) 2485(رقم 
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  .قسم النصارى
ُقلــت  وصــححه عبــد احلــق بــسكوته عنــه, وقــال , أخرجــه أبــو داود عــن ابــن عبــاس:ُ
 ألن يف ســنده حممــد بــن مــسلم الطــائفي ;ا ســكت عنــه وينبغــي أن يكــون حــسنً:ابــن القطــان

نـد يبـني أمحـد مـن روايـة حممـد وهو خمتلف فيه, وهو قد توىل ذكر ذلك إثر حديث ذكره ع
مـن كانـت عنـده شـهادة فـال يقـل ال «: غقـال رسـول اهللا : قـال. املذكور عـن ابـن عبـاس
 فأقل ما كـان عليـه هنـا )1(»عوير ولكن جيهر هبا, لعله يرجع أو ي;أخربها إال عند اإلمام

  .أن بني هذا احلديث من روايته
م ولـــد املجـــويس قبـــل قـــسم  إن أســـل:ابـــن القاســـم يف كتـــاب العتـــق َســـحنونوســـمع 

 وإنام ذلـك يف املجـوس أهـل الـذين ; مل يقسم ماله إال قسم الرشك;ماله, أو ولد النرصاين
 قــــسم عــــىل قــــسم ; فــــإذا أســــلم أوالد أوئلــــك قبــــل أن يقــــسموا مــــرياثهم,ليــــسوا بأهــــل ذمــــة

  .»سنوا هبم سنة أهل الكتاب الذمة« : أال ترى احلديث: ثم قال,اإلسالم
ْبن رشدا ام دار قـسمت يف اجلاهليـة يقو:ُ  فهـي عـىل قـسم ;ل إنام احلديث الذي جاء أ

ـــام دار أدركهـــا اإلســـالم قبـــل القـــسم فـــاملجوس ,  فهـــي عـــىل قـــسم اإلســـالم;اجلاهليـــة, وأ
الــــذين ال ذمــــة هلــــم هــــم الــــذين تقــــسم مــــواريثهم, وإن أســــلموا قبــــل قــــسمتها عــــىل ديــــنهم 

َّدونة امل وهو خالف قوله يف,كاليهود والنصارى من أهل الذمة  أن احلديث إنـام جـاء يف :َ
املجوس كانت هلـم ذمـة أو مل تكـن, تقـسم مـواريثهم إذا أدركهـا اإلسـالم قبـل القـسم عـىل 

  .قسم اإلسالم
 أن احلــديث :وروى أشــهب عــن مالــك وهــو قــول ابــن نــافع وغــريه مــن أهــل املدينــة

هم إن أدركهــا  تقــسم مــواريث; وأهــل الكتــاب كانــت هلــم ذمــة أو مل تكــن,عــام يف املجــوس
 قـسم ;اإلسالم قبل القسم عـىل قـسم اإلسـالم قبـل أن يـسلموا كلهـم, وإن أسـلم بعـضهم

  . ال أدري: وقال, إذا أسلم بعضهم: ووقف مالك يف رواية أشهب,عىل قسم دينهم
                                     

  كتــــــــــاب الــــــــــشهادات بــــــــــاب مــــــــــا جــــــــــاء يف ) 20383( رقــــــــــم −10/159: ً أخرجــــــــــه البيهقــــــــــي موقوفــــــــــا)1(
  .خري الشهداء
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 وهــو قــول , ســواء أســلموا كلهــم أو بعــضهم يقــسم بيــنهم عــىل قــسم اإلســالم:وقيــل
َّدونعمر بن عبد العزيز يف امل   : فيتحصل يف املسألة ثالثة أقوال تتفرع إىل ستة أقوال;ةَ

                   ومالــــه ملــــن يملــــك, وال يــــورث, ال يــــرث ذو رق:قــــال ابــــن احلاجــــب كــــابن شــــاس
  .الرق منه
ُقلت   . هي عبارة الباجي كاألكثر:ُ

ويورثــــون ,  وال حيجبـــون,ال يرثـــون;  مـــن فيــــه بقيـــة رق كـــان كالعبيــــد:وقـــال احلـــويف
  .بامللك

  . فال بأس به;ا أو خنزيرً من ورث من عبده النرصاين, ثمن مخر:ويف الوالء منها
  . ومن املوانع استبهام التقدم أو التأخر:قال ابن احلاجب

ُقلت   . األكثر عىل جعل االستبهام من موانع اإلرث:ُ
نـــع ورشوط, فعـــد مـــن الـــرشوط, علـــم تقـــدم :وقـــال القـــرايف  لـــإلرث موجبـــات وموا
  . الوارثموت املوروث عىل
 لو مات رجل وزوجته وثالثة بنني له منها, وجهـل مـوت الـسابق :قال ابن خروف

 فللزوجة ;ا من غري زوجها امليت وترك األب امرأة له أخرى, وتركت الزوجة ابنً,منهم
ومال الزوجة البنها احلي, ومال البنني , الربع وما بقي للعصبة, أو املوايل أو لبيت املال

  . أو لبيت املال, أو املوىل, والباقي للعصبة, السدس منه ألخيهم ألمهم:الثالثة اهللكى
ا, أو مفرتقـــني يف بلـــدات مفرتقـــة, وجهـــل أهيـــم مـــات قبـــل ً مـــوهتم مجيعـــ:أبـــو النجـــاء
ء   .صاحبه سوا

 تفـسريه ثالثـة إخـوة أشـقاء مـاتوا ومل يعلـم أهيـم :مذهب زيد يف ذلك هو قول مالـك
فلــألم الثلــث مــن كــل واحــد مــنهم, وللعــصبة مــا  ;مــات قبــل صــاحبه, وتركــوا أمــا وعــصبة

  . فكأن كل واحد منهم مات ومل يرتك غري أم وعصبة,بقي
 ; ال يقــسم ورثــة املفقــود مالــه, حتــى يــأيت عليــه مــن الزمــان مــا ال حييــا إىل مثلــه:وفيهــا

ثـه منـه إن أتـى أخـذه; وإن مـات لـه ولـد,فيقسم بـني ورثتـه حينئـذ ال يـوم فقـد  , أوقـف مريا
  . رد ذلك إىل ورثة االبن يوم مات, وال أورث األب بالشك; بالتعمريوإن مات
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لـه مـرياث مـن مـات مـن ولـده  مل يوقـف ; وله ولـد أحـرار,ولو فقد عبد فأعتقه سيده
ه عىل أصل منع اإلرث بالرق حتى يصح عتقه;األحرار   . أل

  . أن يدفع إىل ورثة االبن بحميل يعطونه:وأحسن ذلك
ُقلــت لعــدد   وفريــضة حــضوره,ذلــك أن تــرد فريــضة لغــو املفقــود ووجــه العمــل يف :ُ

إن مل تتــداخال, فــإن تــداخلتا اعتــربت كربامهــا, ثــم تقــسم مــا دارتــا إليــه, أو كربامهــا  واحــد
 ووقـف مـا فـضل ,ًشـيئاعىل الفريضتني, ويعطي الوارثـون ومـن سـقط يف إحـدامها مل يعـط 

  .عن ما ذكر أعطاه
 أمـيض قـسم الفريـضة حـضوره, ;وروث عنـهفإن حتققت حياة املفقـود بعـد مـوت املـ

 ودفـــع , أمـــيض قـــسم لغـــوه;وإن حتقـــق موتـــه قبـــل مـــوت املـــوروث عنـــه أو مـــوت بـــالتعمري
  .املوقوف ملستحقه يف الفريضة املمضاه

 ففريـــضة كـــون ; وابنتـــني إحـــدامها مفقـــودة, وأبـــوين, لـــو تـــرك امـــرأة:قـــال أبـــو النجـــاء
مــــن أربعــــة وعــــرشين, ارضب ثلـــــث املفقــــودة وارثــــة مــــن ســــبعة وعـــــرشين, وأن ال تكــــن 

 ثالثـــــة يف ثامنيـــــة أربعـــــة ; للمـــــرأة الـــــثمن,إحـــــدامها يف األخـــــرى تكـــــن مـــــائتني وســـــتة عـــــرش
 فــإن , وللمفقــودة كــذلك, ثامنيــة يف ثامنيــة أربعــة وســتون; ولألبــوين الــسدسان,وعــرشون

 ة دفــع إىل املــرأ; وإن علــم أهنــا كانــت يومئــذ ميتــة, كانــت هلــا;كانــت يــوم مــات أبوهــا وارثــة
 وإىل األم متـام الـسدس أربعـة, وإىل البنـت احلـارضة متـام ,متام الثمن بال عون ثالثـة أسـهم

نـــصف مجيـــع املـــال أربعـــة وأربعـــون, وإىل األب ثالثـــة عـــرش أربعـــة منهـــا متـــام الـــسدس بـــال 
  .عول, وتسعة تفضل بعد فرض ذوي السهام

 ;وأوالد, ً مـــن تـــرك امـــرأة حـــامال:أشـــهب يف رســـم العتـــق مـــن كتـــاب العتـــقوســـمع 
ثـه, ً جيعل احلمل ذكر: قال الورثة:وقف مرياثه, ومل يقسم حتى تضع قيل له ا ونعزل مريا

  . ليس هلم ذلك:قال
ُقلــت  اختلــف : مــن أوىص بعتــق عبــد ولــه مــال غائــب: قــال اللخمــي يف آخــر ترمجــة:ُ

 أو ولدته , فإن أسقطته?فيمن مات عن زوجة حامل وال ولد هلا, هل تعطى اآلن الثمن
 ; وهلـا ولـدً إن كانت حـامال: وقيل,, حتى تضعًشيئا أو ال تعطى اآلن , أتم هلا الربع;اًميت
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  .اً إلمكان أن يكون ذكر; تعطي الثمن والولد نصف الباقي, ال تعطى:قيل
 إلمكـــان أن يكـــون ; الربـــع: إلمكـــان أن يكـــون احلمـــل غالمـــني وقيـــل; تثبـــت:وقيـــل

ربعـــة, وأرى أن تعطـــي الزوجـــة اآلن  إلمكـــان أن يكـــون أ; اخلمـــس:احلمـــل ثالثـــة, وقيـــل
 ألن الغالـب مـن احلمـل ;ا وال أن يعطي الولد إن كـان لـه نـصف البـاقيًالثمن كان هلا ولد

  .واحد, وغريه نادر وال يراعى النادر
 مل ; عـــن زوج حامـــل ومـــن هلـــك:فقـــال ابـــن شـــعبان يف أول فـــرائض كتـــاب الزاهـــي
  .عتنفذ وصاياه, وال تأخذ زوجته أدنى سهمها حتى تض

 يوقـــف مـــن : تتعجـــل أدنـــى الـــسهمني وهـــو الـــذي ال شـــك فيـــه, وقيـــل:وقـــال أشـــهب
ثــه   وقــد ولــدت أم ولــد , أن أكثــر مــا تلــد املــرأة أربعــة: أربعــة ذكــور وحجــة قائلــهراثتــمريا

  .إسامعيل أربعة ذكور حممد وعمر وعيل وإسامعيل بلغ حممد وعمر وعيل الثامنني
ُقلـــت   كتابـــه املـــسمى بتهـــذيب الكـــامل يف أســـامء قـــال املـــزي يف الطبقـــة اخلامـــسة مـــن:ُ

ــس وســعيد بــن حييــى : رجــال الكتــب الــستة حممــد بــن إســامعيل راشــد الكــويف روى عــن أ
 : خــرج عنــه مــسلم وأبــو داود والنــسائي قــال رشيــك,وعـدة عنــه حييــى القطــان وطائفــة ثقــة

ت بني أم إسامعيل أربعة ولدوا يف بطن واحد وعاشوا   .رأ
ُقلـــت نـــى والـــدهم أن بنـــي العـــرشة الـــذي ب, حـــد ممـــن يوثـــق هبـــم  ســـمعت مـــن غـــري وا:ُ

ـه ولـد لـه عـرشة ذكـور مـن محـل واحـد , مدينة سال بأرض املغرب كان سـبب بنائـه إياهـا أ
 فجعلهـم يف مائـدة ورفعهـم إىل أمـري املـؤمنني يعقـوب املنـصور, فـأعطى كـل ;من امرأة لـه

 فبنـى هبـا مدينـة تعـرف اآلن ا بـوادي سـالً وأقطع أباهم أرض,اًواحد منهم ألف دينار ذهب
  .بني العرشة

ت يف هـذا الوقـت :وأبو يعقوب املنصور  مدينة تسامتها الوادي يفصل بينهام ثم رأ
  . يعرف ببني العرشة فسألته عن نسبه وسببه فذكر يل ما ذكرتهًرجال

ــؤخر املــرياث حتــى : قيــل:وســمع أشــهب  مــن مــات زوجهــا, ومل تعلــم أهنــا حامــل أ
 قـد : أخر قـسمه حتـى تـضع, قيـلً ما سمعت هبذا إن كانت حامال:ال ق?تستربئ بحيضة
  . ال تؤخر حتى تستربئ لكن حتى ينظر يف أمرها: قال,أبطأت حيضتها
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ْبــن رشــدا َأصــبغ قــال :ُ ْ  , فــسخ قــسمهم ووقــف مجيــع املــال; إن قــسموا قبــل وضــعها:َ
ــــدهيم ن  والولــــد أعطــــي حظــــه ومــــىض الــــضام, قبــــل فــــسخه;فــــإن هلــــك ســــهم الورثــــة يف أ

  .عليهم
دهيم ـدهيم ,وإن تلف سهم املولود أعطي سهمه مما يف أ  ولو تلـف معـه سـهامهم بأ

ــدهيم  ألهنــم فعلــوا ; لتعــدهيم بأخــذه ال بحظــه مــن اجلميــع;رجــع علــيهم بحظــه ممــا تلــف بأ
  .يف حظه ما جيب من وقفه

ُقلـــت  : وقـــسمهم لـــه تعـــد وهـــو قبـــل وقفـــه وقـــال, الواجـــب وقفـــه غـــري متميـــز بقـــسم:ُ
 فـــإن : عجلـــوا إيل الـــثمن, قـــال مالـــك يف املبـــسوط: مل يكـــن ولـــد, وقالـــت الزوجـــةوكـــذا لـــو
  . أو نقص مل يرجعوا عليها بيشء, ثم تلف املال,عجلوه هلا

 , أمــــا مــــن قاســــمها فــــال يرجــــع عليهــــا بــــيشء:قــــال ابــــن القاســــم مفــــرسا لقــــول مالــــك
ــــدهيم ويتبــــع;اويرجــــع احلمــــل عــــىل مــــن كــــان مــــن الورثــــة مليــــ  هــــو وهــــم  فيقاســــمهم مــــا بأ

 ما الفرق بني هذا وبني طرو ولـد عـىل الورثـة بعـد قـسمهم, فإنـه ال يرجـع :املعدمني, قيل
  . بل عليهم;عىل األملياء دون املعدمني

 والــــذين طــــرأ علــــيهم ولــــد مل يكونــــوا , ألن الــــذي قــــسموا قبــــل الوضــــع تعــــدوا:قــــال
  .عاملني

                 ضـــــع, قـــــوم عليـــــه ا مـــــن الرتكـــــة قبـــــل الوً ولـــــو أعتـــــق أحـــــد الورثـــــة رأســـــ:ابـــــن القاســـــم
  .وعتق كله

 فـسمع ابـن القاسـم , إن مل يكـن احلمـل فيحجبـه, واختلـف إن كانـت وصـايا:ومعناه
  .ورواه ابن أيب أويس,  تؤخر حتى تضع احلمل:يف كتاب الوصايا

 ألن مـــا هيلـــك أو يزيـــد هـــو مـــن رأس املـــال, فيكـــون املـــوىص لـــه :وقـــال ابـــن مـــسلمة
 تنفـــذ الوصـــايا : وروى ابـــن نـــافع يف املبـــسوطة, مـــا يـــرث الورثـــةاســـتوىف وصـــيته عـــىل غـــري

  .وقاله أشهب يف بعض الروايات, ويؤخر قسم الورثة حتى تضع
وال يــــؤخر لوضــــع   وأمــــا الــــدين فيــــؤدى مــــن تركتــــه,:يف رســــم البــــز املــــذكور َّالعتبيــــة

ُشيوخا, إال مـــا ذكـــر فيـــه لـــبعض الـــً ال أعـــرف فيـــه خالفـــ,احلمـــل                  عـــد مـــن الغلـــط الـــذي ال ي ُ



 

 

538

538

  .يف اخلالف
من حكم يف ميت مات وتـرك امـرأة حـامال:قال الباجي ـه ال يقـسم ً شهدت ابن أ  أ

ثــه كرت ذلــك عليــه,مريا    هــذا مــذهبنا ومل : فقــال, وال يــؤدى دينــه حتــى تــضع احلمــل, فــأ
  .يأت بحجة

يا  ألن العلــة يف تــأخري الوصــا;والــصحيح تعجيلــه وال يدخلــه اخلــالف مــن الوصــايا
هـــو أن الرتكـــة قـــد تتلـــف يف حـــال الوقـــف قبـــل وضـــع احلمـــل, فيجـــب رجـــوع الورثـــة عـــىل 
املوىص هلـم بثلثـي مـا قبـضوه ولعلهـم معـدمون, وهـذا يف الـدين منتـف وتعجيلـه خمافـة أن 

  .يتلف املال فيبطل حق صاحبه من غري نفع الورثة
 الرتكـــة و, الـــدين يـــؤدى وال يـــؤخر لوضـــع احلمـــل:فقـــف عـــىل هـــذه املـــسائل الـــثالث

  . والوصايا خمتلف فيها,يؤخر قسمها لوضعه اتفاق فيهام
ُقلـــت مـــن:ُ  بـــل هـــو األظهـــر وبـــه العمـــل ; ال حجـــة لـــه نظـــر: وقولـــه, يف تغليطـــه ابـــن أ

  : ودليله من وجهني,عندنا
 أن الــــدين ال جيــــوز قــــضاؤه إال بحكــــم قــــاض, وحكمــــه متوقــــف عــــىل ثبــــوت :األول

 فـــاحلكم متوقـــف ;ورثتـــه إال بوضـــع احلمـــلمـــوت املـــدين, وعـــدد ورثتـــه وال يتقـــرر عـــدد 
                 عــــىل متوقــــف عــــىل أمــــر متوقــــف املتوقــــف و ,عليــــه, وقــــضاء الــــدين متوقــــف عــــىل احلكــــم

  .عىل ذلك
 واحلمــل , أن حكــم احلــاكم بالــدين متوقــف عــىل اإلعــذار لكــل الورثــة:األمــر الثــاين

 وكالمهـا يـستحيل قبـل ,قدم أو م, وال يتعني اإلعذار يف حقه إال بويص عليه,من مجلتهم
  . فتأمله,وضعه

 : فــإن قالــت, وجــب أن ال يعجــل املــرياث حتــى تــسأل; فمــن مــات وتــرك امــرأة:قــال
ا حامل ه ال محـل هبـا بانقـضاء عـدة الوفـاة, ولـيس , وقفت الرتكة حتى تضع;أ  أو يظهر أ

قبــــل قوهلــــا وقــــسمت الرتكــــة, وإن قالــــت ال ;  لــــست بحامــــل:وإن قالــــت, هبــــا محــــل ظــــاهر
 أو يمـيض أمـد العـدة, , أخر املرياث حتـى يتبـني أهنـا غـري حامـل بـأن حتـيض حيـضة;أدري
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  @1/539@. وهذا معنى قوله يف الرواية,وال ريبة هبا
ُقلت ه ال يشرتط يف عدة الوفاة يف ذات احليض حيضتها يف العدة:ُ   . ظاهره أ

ْن زر ويف بعــض التعــاليق أن القــايض ابــ,وقــد تقــدم مــا فيــه مــن اخلــالف  بعــث إليــه بَ
  .القايض ابن السليم بعصبة ميت وزوجة له ادعت أهنا حامل وأكذهبا العصبة

ْن زربقال اب  اتق اهللا وال تدعي احلمل وليس بك محل ربام كانـت علـة : فقلت هلا:َ
 إين حامــل, : فقالــت,بــاجلوف, تــسميها األطبــاء الرحــا تظــن املــرأة أهنــا حامــل وال محــل هبــا

ــ ــك طبيــب, فتبــسمت ضــاحكومــا أرســلنا إليــك ابــن ال ــك فقيــه ال عــىل أ ا ًسليم إال عــىل أ
 ومتادت عـىل ادعـاء احلمـل إىل أن تـويف القـايض ابـن الـسليم ووليـت ,وتعجبت من حدهتا

بـــل حتـــاكم,القـــضاء بعـــده  ال محـــل هبـــا :فنظرهنـــا فقلـــن, وا عنـــدي فـــأمرت أن ينظرهـــا القوا
  .نعم إذا بان للرد: قال وجيوز أن ينظر إىل حرة? : قيل له,فقضيت بقسم املرياث

 هـــذا آخـــر مـــا يـــرس يل مـــن قـــصد تتمـــيم نقـــل ابـــن احلاجـــب وابـــن شـــاس :قـــال مؤلفـــه
 وكــالم بعــض رشاح ابــن احلاجــب وعــزو مــا أغفــل عــزوه مــن ذلــك جعــل ,وحتقيــق نقلهــام

وكـــان إكاملـــه يف ضـــحى يـــوم اخلمـــيس الـــسادس لـــشهر  ,ا لوجهـــه الكـــريمًاهللا ذلـــك خالـــص
  . وسبعامئةرجب الفرد عام ستة وثامنني

  .احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
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