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   ]باب التحويز[
إن قـــبض املوهـــوب لـــه اهلبـــة بغـــري إذن  يف هباهتـــا لغـــو التحـــويز يف احلـــوز :واملـــذهب

   .)1( إذ يقىض عليه بذلك إن منعه; جاز قبضه;الواهب
يـــشرتط إذن الواهـــب عـــىل القـــول الـــشاذ بعـــدم لـــزوم اهلبـــة : وقـــول ابـــن عبـــد الـــسالم

  .بالعقد هو مفهوم تعليلها
يـرد بقـوة   إلذن الـراهن;ىل املـشهور مـن افتقـاره يف الـرهنعـ وال يبعد خترجيـه: وقوله

  .بقاء ملك الراهن
 واحلاملـــة, واهلبـــات , كونـــه يف صـــحة املعطـــي وعقلـــه, يف عتقهـــا الثـــاينورشط احلـــوز

ه فعله يف صحته: منها  ;املقـر هلـم حتـى مـات أو مـرض  فلم يقم عليـه,ما أقر به املريض أ
  .فال يشء هلم

  . العتق والكفالة إن قامت به بينةوإن كانت هلم بينة إال
مــن تــصدقت بعبــد أو غــريه يف صــحتها, فــذهب عقلهــا : وســمع عيــسى ابــن القاســم

  . فحوزه باطل كموهتا;قبل حوزه
ْبن رشدا َ أصبغهو كاملرض رجوع عقلها كصحتها, ومثله سمعه : ُ ْ َ.  

ُقلت   .ً مل حيك هو والباجي خالفا يف ذلك:ُ
ــــت البــــن حــــارث مــــا نــــصه بعــــد ذ عبــــد  وابــــن َســــحنونوقــــال : كــــره هــــذا الــــسامعورأ

  .يقىض عليه بدفع الصدقة, وهو كالصحيح: َاحلكم
 وإال , مل يقـض عليـه بالـدفع;إن كانت حالته بام عرض له حالـة مـريض: ابن حارث

  .قيض عليه
                                     

 , ومل يعــرف التحــويز, وأن املــذهب لغــوه يف حــوز اهلبــة, حكــم التحــويزطَّ الــشيخ ذكــر: َّ الرصــاع قــال)1(
أو الــرهن مــن املعطــي أو الــراهن ملــن  َّيــة أن التحــويز هــو تــسليم العط:ويؤخــذ مــن كالمــه وكــالم غــريه

 والــصحيح أن ,اً وقــد ذكــروا يف ذلــك خالفــ, وأن املــذهب لغــوه,ومــا ذكــره مــن احلكــم, ثبــت لــه ذلــك
  .الرهن يشرتط فيه التحويز وال يكفي احلوز بخالف غريه
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ُقلت    .َعبد احلكم وابن ,َسحنون هذا هو قول :ُ
 َّية كـــــام حياصـــــوا بالوصـــــال حيـــــاص هبـــــا الورثـــــة أهـــــل الوصـــــايا: ويف الـــــسامع املـــــذكور

  .لوارث
ْبن رشدا ه مل يرد كوهنا من الثلث: ُ   . للوارث إرادة:َّية ويف الوص,أل

الـــسامع مـــع  ابـــن القاســـم يف الوصـــايا, وهـــذا عيـــسىَ ســـامع فيهـــا ويف دخـــول الوصـــايا
ْبن وهباملوطأ, ورواية ا علمـه ببقائهـا  عىل ترجيح داللة عدم حتويزه يف صحته عىل بناء َ

 , ليكـــون مـــن رأس مالـــه أو العكـــس;لـــة حتـــويزه يف مرضـــه عـــىل إمتـــام فعـــل صـــحتهعـــىل دال
  .ً يبطلها اتفاقا كام مرَّيةوإحاطة الدين بامله قبل العط

ٍذ نقــال البــاجي حينئــ  وصــحة حوزهــا,ويف كــون إحاطتــه بعــدها قبــل حوزهــا كــذلك
َ أصبغعن األخوين و ْ   .أو العقد بناء عىل اعتبار يوم احلوز: قال َ

  . مل يردها; من له دين عىل معطيها, وجهل كونه قبلهاَّيةعط ًزع كبريا حازولو نا
ْبن رشدا   .ًاتفاقا: ُ

 صـــــغري حوزهـــــا حـــــوز األب إياهـــــا, وجهـــــل كونـــــه قبلهـــــا, ففـــــي َّيـــــة يف عطولـــــو نـــــازع
َ أصــبغصــحتها وتقــديم الــدين عليهــا قــوال  ْ بــن مــع األخــوين وابــن القاســم فيهــا, وصــوبه ا َ

ْرشد  تاريخ أحـدمها مـع خلـو اآلخـر عنـه ولغـوه قـوال مالـك مـع أصـحابه  يف اعتبار: وقالُ
 أو مـــا مل ,ً عـــىل الـــدين مطلقـــاَّيـــةغـــري املغـــرية وابـــن القاســـم معـــه, فعـــىل هـــذا يف تقـــديم العط

 مـــا مل تـــؤرخ الـــصدقة :ورابعهـــا, ً الـــدين مقـــدم مطلقـــا: ثالثهـــا, فيقـــدم عليهـــا,يـــؤرخ الـــدين
 وتقـــديمها مـــا مل يـــؤرخ الـــدين ,ًديمها مطلقـــا ويتخـــرج يف الـــصدقة عـــىل الكبـــري تقـــ,فتقـــدم
  .فيقدم

 خلــصومته بإنكــاره إياهــا قــيض هبــا إن عــدلت ;إن تــأخر احلــوز ملــوت الواهــب: وفيهــا
  .بينة املوهوب له
ِّمطرفقاله : الباجي َ أصبغ وَُ ْ ُ املاجشون, وقال ابن َ   .تبطل: ِ

  .هبا قيض ; لينظر يف حجتهام;َّيةإن وقف القايض العط: والبن القاسم
 قــىض بــام يثبــت عنــده كــام يقــيض ; فرفــع حكمــه عنهــا,الواهــب إن منعهــا مــن: أشــهب
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  . بطلت;يف حياته, وإن مل يمنعه منها به
ُقلت   .وعزا عياض األولني ملالك,  فاألقوال ثالثة عزوها بني:ُ

 ومـــا حيـــز يف ,العاريـــة والقـــرض كاهلبـــة يف احلـــوز واحلـــبس تقـــدم: وفيهـــا مـــع غريهـــا
 مجيعـــه مـــن الثلـــث هلـــا مـــع:  بطالنـــه وصـــحة ثلثـــه للمعطـــى, ثالثهـــامـــرض مـــوت معطيـــه يف

 والبـــاجي مـــع اللخمـــي عـــن أشـــهب, وخترجيـــه مـــن , يف اجلنـــون:عيـــسى ابـــن القاســـمَســـامع 
, َّيــة ويــرد بتــشوف الــرشع للحر, لعتقــه حظــه يف صــحته;يقــوم عــىل املــريض يف ثلثــه: قوهلــا

ْبن رشدومل حيك ا   .ًخالفا  فيهُ
ـه مل : الصقيل يف قبوله قـول حممـد إثـر نقلـه قـول أشـهب يعنـيوتبع ابن عبد السالم  أ
 وال قــول ,مجيعهــا مــن الثلــث  وال أرى قــول مــن قــال بحــوز,يــدع غريهــا مــع أن يف كالمــه

  . يبطل مجيعها:من قال
به: حممد ه مل يدع غريها; فلذا قال:أظن جوا   .ثلثها:  أ

  جتـــوز كلهـــا : قـــالوال أرى قـــول مـــن : وقـــول حممـــد هـــذا وقبولـــه وهـــم لقـــول أشـــهب
  .من الثلث

  . بطل حوز عطيته يف مالئه;إذا حجر عىل املفلس: الباجي
َ أصبغقال  ْ  وإن , إن زادت قيمة العبد املوهوب عىل الـدين إن بيـع مجيعـه:َّالعتبيةيف  َ

 ,للتبعيض بيع مجيعه, وما فضل عن الدين للواهب ال للموهوب له بيع بقدره قرص عنه
  .استحقوه غرماء ألن ال;كام لو استحق
لــو ثبــت رهــن أو هبــة يف الــصحة, ووجــد ذلــك بيــد حــائزه بعــد مــوت ربــه, : َّالــشيخ

َ أصبغففي قبول قول حائزه إن حازه يف صحة ربه قوال  ْ ِّمطرفمع  َ  ابـن   وابن حبيـب مـعَُ
ُاملاجشون ِ.  
ُقلت   . وبالثاين يف الرهن, وقيل باألول يف اهلبة:ُ

ِّمطــــرويف نــــوازل ابــــن احلــــاج قــــوال  ُ املاجــــشون وابــــن فَُ َّدونــــةقــــائامن مــــن امل ِ وبقــــاء , َ
ْبـن رشـدل اّحـص  لنفـسه يمنـع حوزهـا احلكمـي كاحلـيسَّيـةيف العط ترصف املعطي  ً مـسألةُ

َ أصبغأطال  ْ  ;األب يف األرض يتـصدق هبـا عـىل ابنـه الـصغري: يف نوازله كالمه فيها بقولـه َ
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ـــه لن فـــسه عـــىل حـــال مـــا كـــان يفعلـــه قبـــل حممـــول عـــىل أن تعمـــريه إياهـــا لولـــده حتـــى يثبـــت أ
  .الصدقة
ــــه كــــان يــــسكنها;"ويف الـــدار يتــــصدق هبــــا عليــــه" يــــشغلها بمتاعــــه   أو, حممــــول عـــىل أ

ه مل يكن قبل يسكنها وال يشغلها   .وحشمه حتى يثبت إخالؤه إياها, وأ
مــن تــصدق : وابــن وليــد  أليب صــالح وابــن لبابــة:زاد ابــن عــات يف أحكــام ابــن زيــاد

كـــر بنـــصف دار إىل ناحيـــة بعينهـــا عـــىل الـــسواء أن عـــىل مـــن ادعـــى أهنـــا كانـــت عـــىل ابنتـــه الب
 هـذا قـول سـلفنا, وقالـه سـعد بـن : قـال أبـو صـالح;معروفة لسكنى األب البينة عـىل ذلـك

ْبن رشد وهو خالف قول ا,معاذ ُ.  
ُقلــت  ;األب إال بـــشاهد واحـــد  إن مل يـــأت مـــدعي ســـكنى:مـــن كـــالم ابـــن ســهل  هـــو:ُ

  .الصدقة, وقاله حييى بن عبد العزيز حلفت مع شاهدها عىل
ُقلــــت مــــع شــــاهده, وتبطــــل   أن حيلــــف مــــدعي الــــسكنى: يف هــــذا نظــــر, والــــصواب:ُ
  . فتأمله. ألهنا دعوى يف مال قام هبا شاهد واحد;الصدقة

ً يعطــي أحــدمها اآلخــر دار ســكنامها بــسكنامها معــا, ويف صــحة حــوز أحــد الــزوجني
 ,عـن روايـة أشـهب  وابـن بطـال, رواية ابـن القاسـم يف هبة الزوج البن زرقون عن:ثالثها

  .وسامع عيسى ابن القاسم
ْبن رشدومل حيك ا   . والباجي غريهُ
ْن زربأهـــل جملـــس ابـــ خـــاض: ابـــن ســـهل ً يف صـــحة حـــوز الزوجـــة دارا تـــصدق هبـــا َ

ــــ,هــــو حــــوز: عليهــــا زوجهــــا بــــسكناها إياهــــا معــــه فقــــال جلهــــم كره علــــيهم اب ْن زرب فــــأ َ 
هـــي مـــشتبهة, ومل يفـــصل فيهـــا : فـــام تقـــول? فقـــال: وج قـــالوا لـــهلوجـــوب الـــسكنى عـــىل الـــز

  .جواهبا  وتوقف عن,بيشء
ْن زربكــذا وقعــت فــيام مجــع مــن مــسائل ابــ: قــال ابــن ســهل , وفيــه قــوة الــدليل عــىل َ

فينبغــي أن ال يغفــل عــن  ,عيــسىَ ســامع هــذه عنــدهم مــع نــصها يف  لعــزوب;عــدم االجتهــاد
  .درس املسائل فآفة العلم النسيان

ه كان يقول:كي لنا عن أيب عمر اإلشبييلوح ال يبقـى مـع احلـافظ آخـر عمـره إال :  أ
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معرفة مواضع املسائل, ومـا هـي إال منزلـة كبـرية ملـن كـان هبـذه املنزلـة يف العلـم, ومل يكـن 
ــه طلــب بــاب احلــضانة يف طــالق الــسنة, ف لــم يــزل كــام ذكــر عــن بعــض مــن اتــسم بالفتيــا أ

 وهـذا , فرمـى بالكتـاب يف حمـراب مـسجده,ًفلـم جيـد شـيئا, يقلب ورقة ورقة حتى آلخـره
  .هو املوجود يف وقتنا

زيــــة روى ابــــن القاســــم يف: البــــاجي مــــن تــــصدق عــــىل زوجتــــه بخــــادم : َّالعتبيــــةو َّاملوا
  . فهو جائز;بحال ما كانت يف البيت ختدمهام معهام

  .وكذا متاع البيت وبه أقول: َعبد احلكمقال حممد عن ابن القاسم وابن 
  . وما هو ببني, أن هذا إىل الضعف:وروى أشهب يف الكتابني

ًخادما أو متاعا بالبيت أقام وكذا هبتها إياه دهيام ً   . هو ضعيف;بأ
الــصدقة والــرهن مــن زوجهــا عــىل هــذا الوجــه,  يف صــحة حــوز الزوجــة: ابــن زرقــون

  . الصدقة  فأحرى,ذلك يف الرهن: ً قائالَسحنونيف الصدقة ل: ثالثها
َ أصـبغ وسـامع ,أشـهبَ سـامع ن القاسم يف كتاب الرهن مـعسامع ابو ْ ابـن القاسـم يف  َ

دهيام معا عىل اخلادم;لرواية أشهب الرهن وكذا يف حوز الزوج إيامها منها   .ً ألن أ
 التفـاقهم أن القـول ;ً أو راهنة, أو وهبها أو رهنها,ًواألظهر الفرق بني كوهنا واهبة

  .لبيت مما يكون للرجال والنساءيف متاع ا قول الزوج يف اختالفهم
ه ال يد هلا معه,القول قوله فيام يعرف للنساء: وقد قيل   . وأ

ُقلت ْبن رشد كله كالم ا:ُ   . يف البيانُ
نحلــــة األم ابنهــــا الــــصغري عبــــد :  فــــسمع أشــــهب,ًوأمــــا مــــا يــــستعمل منفــــردا: البــــاجي

  .خراج ماتت قبل حوزه األب باطلة
  .ًقوم يف حوائجه كان حوزا وي,ولو كان عبد خدمة خيتلف معه

 وخدمتــه لــه حـوز, وإن خــدم األب مــع الغــالم ,و كـذا نحلــة األب إيــاه اختالفـه معــه
  .إىل موت األب

ُقلت ـه ال يـرض:وإن خـدم األب مـع الغـالم, فظـاهره:  كذا نقل ابن زرقون بلفـظ:ُ   أ
  .خدمته األب مع خدمته الولد
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 وخيتلـف معـه ,غالم يكون معه خيدمهوكذا الرجل ينحل ولده ال: َّالعتبيةولفظها يف 
ً فيكون ذلك له حوزا وله حائزا,للكتاب, وهو يف ذلك مع أبيه ً.  

ْبن رشدا  ;ًإن مل تكـن األم وصـيا: قـال ابـن القاسـم وأشـهب: بإثر املـسألة َّاملوازية  يفُ
 فلــم يــراع يف الــسامع كــون العبــد مــع األم يف منــزل واحــد, ,فليــست حيازهتــا حيــازة بحــال

 وغلبـــاه عـــىل ,لـــصبي هـــو احلـــائز لـــه باختدامـــه إيـــاه, وراعـــاه ابـــن القاســـم وأشـــهبورأى ا
ً فلــم جييــزا حيازهتــا لــه إال أن تكــون وصــيا, , فجعالهــا احلــائزة دونــه,اختــدام الــصبي إيــاه

ه إنام خيتدمه, ويترصف له بأمرها ونظرها   .وهو األظهر; أل
ًولو كان كبريا سفيها  ألن يـدها مـع الـسفيه الكبـري  كان قول مالك يف السامع أظهر;;ً

ً كـان حـائزا لـه باختدامـه ;أضعف منها مع الصغري, ولـو انفـرد الـصغري بالـسكنى عـن األم
  .ً واحدا, وكذا لو انفرد الكبريًقوال

  . كان هو احلائز باتفاق;ولو كان األب ساكنًا مع األم
ُقلـــت  نقـــال  وتقـــدم يف صـــحة حـــوز الـــسفيه, هـــذا عـــىل صـــحة قـــبض الـــصغري لنفـــسه:ُ

ِّمطرف وَسحنون املتيطي عن حممد مع   . والباجي يف وثائقهَُ
 :ابـن الكاتـب: يف أثناء فصول الصدقات واهلبات يف مـسائل ابـن القاسـم وللمتيطي

  . جائز;ما وهب له حوز الصغري الذي يعقل أمره
  .وقاله اللؤلؤي يف مسائل الشعبي

وزه لــه قــوال حممــد ًحــوز األب صــدقته عــىل ابنــه الــصغري أجنبيــا, ففــي صــحة حــ ولــو
  .وأشهب مع ابن القاسم

  : يبطلها  لرهبا بعد حوزها منه عن قريبَّيةورجوع العط
  .اتفق عليه أصحابنا: الباجي عن ابن حبيب

ْن زربدحــــون القــــايض ابــــ ســــأل ابــــن: ابــــن ســــهل ْن وهــــب  عمــــَ فيهــــا  ًدارا ثــــم أعمــــرَ
 فــأطرق ,ن هبتــهفــأراد رد العمــرى خــوف بطــال ,واهبهــا بعــد مــدة يــسرية ال تكــون حيــازة

ه جيهل بطالن هبته بذلك: حينًا, ثم قال   . فله ذلك, وإال فال;إن كان ممن يرى أ
شـــاهدت اللؤلـــؤي أفتـــى يف اســـترباء امـــرأة  .واملـــسائل إنـــام هـــي بتكـــرار درســـها: قـــال
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ئـر بـثالث: فاسدة باستربائها بحيضه; فقلت له بعد ذهاب السائل  فـرد ,إنـام اسـترباء احلرا
به وحمى ,السائل   . وأجاب بالصواب,جوا

 فهــو حــر, فقلــت ;الورثــة يف خدمتــه  فــإن شــاح: بخدمــة فتــى لزوجتــهَّيةوقــال يف وصــ
هـــذا : ابـــن جنـــي  وأصـــلح ذلـــك, فقـــال لـــه,فتـــذكرها  فأتيتـــه بالروايـــة فيـــه,هـــذا ال جيـــوز: لـــه

لـــو تركـــت الـــدرس عـــامني :  فقـــال لـــه القـــايض,هـــذا مثـــل اللؤلـــؤي يغلـــط يف مثـــل عجيـــب
  .بشيخ بعد عهده بالدرس  فكيف, من هذانسيت ما هو أقرب

ُقلت   . إبطاله العمرى بجهل املوهوب له بطالن هبته هبا, فيه نظر:ُ
إلمتـــام احلـــوز يف اهلبـــة  ; وإكراؤهـــا مـــن غـــريه تـــربع,واألظهـــر نزعهـــا مـــن يـــد الواهـــب

ه ينزع من يده:كقوهلا يف مدبر الذمي  وكذا أم ولـده يف أحـد قـويل , ويؤاجر عليه, يسلم أ
ك, وال يبطـــل ذلـــك احلـــوز للموهـــوب لـــه كمـــؤاجرة الـــرهن لراهنـــه مـــع صـــحة حـــوزه مالـــ

  .فتأمله
ــه ينبغــي ملــن يــيل الفتــوى أن ال يــرتك : ويؤخــذ مــن قولــه لــو تركــت الــدرس عــامني أ

ُشيوخذكر يل عن بعض  ختم التهذيب مرة يف العام, وكذا كنت أفهم ممن   .ناُ
بعــد مــدة طويلــة  ً إليــه اختيــاراويف بطالهنــا بمــوت املعطــي وهــي يف حــوزه برجوعهــا

  .أصحاب مالك  ورواية حممد عن,نقال الباجي عن األخوين
هــا : زاد الــصقيل عــن األخــوين ــه أســكنه إياهــا أو أكرا ًوكــذا لــو كتــب املعطــي كتابــا أ

ًبعد أن حازها املعطي زمانا طويالمنه مدة   فهـي باطلـة ; فلم يسكنها املعطي حتـى مـات,ً
  .كام لو سكنها
ُقلـــت  ولـــو كـــان املعطـــي ســـاكنًا هبـــا, واألظهـــر تقييـــده بعـــدم ســـكناها إياهـــا :ظـــاهره :ُ

  .واملدة الطويلة
  . هي سنة:وروى حممد عن مالك وأصحابه: قال الباجي

ُقلــت عيــسى يف رســم اســتأذن الــسنتان أو الــسنة, ويف رســم أوىص الــسنة َ ســامع  ويف:ُ
ــه : ايــاتلرو وربــام وقــع يف بعــض ا: وقــول ابــن عبــد الــسالم,أو مــا أشــبهها ســنتان ظــاهره أ
  .أو سنة حسبام تقدم: ً وال أعرفه إال مقرونا بقوله,ًوقع مستقال
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 ولـو كـان , إنـام هـو فـيمن حيـوز لنفـسه;احليـازة  ولغو الرجوع بعد طـول مـدة:الباجي
   ثـــم رجـــع األب إليهـــا قبـــل حـــوز الولـــد لنفـــسه بكـــربه ,األب أو غـــريه  حـــاز عليـــه;ًصـــغريا
  . لبطلت;سنة

  .ًفاقاات: حممد
هــــب: البــــاجي عــــن حممــــد  فــــامت هبــــا أو ,ًعنــــد مــــن وهبــــه دارا  خلوفــــه;لــــو اختفــــى الوا

  . مل يبطل حوزها; فامت هبا,أضافه
  .بيوم ولو كان بعد حوز املوهوب له: وزاد ابن حبيب عن األخوين: قال
ُقلت   .ًاتفاقا:  قال ابن حارث:ُ
  .وكذلك الزيارة: قال

 ورده للموهــوب لــه إن مل , ففــي مــضيهلــه,قبــل حــوزه املوهــوب  ومــن بــاع مــا وهبــه
  . ومل حيز حتى بيع نفد, والثمن له,إن علم املوهوب: ثالثها, يمت الواهب

  .وإن مل يعلم واملبيع للموهوب له ما مل يمت الواهب
  . وأيب زيد عن ابن القاسم ومالك فيها,عن ابن القاسم مع أشهب الباجي

 مـع أشـهب َعبـد احلكـمهوب له قوال ابـن وعىل األول يف كون الثمن للبائع أو للمو
ِّمطرفو   .ًإن كان الواهب حيا: َُ

ـه يقـيض لـه بـه, وإال ;إنـام يـرد إن كـان املعطـى معينًـا: وعىل الثـاين قـال ابـن القاسـم  أل
  .ككونه للسبيل فال لعدم القضاء به

ِّمطــرف عــن البــاجي يــع  خــري يف رد الب;ًولــو كــان املعطــى غائبــا فقــدم والواهــب حــي: َُ
ّ العتبي  ورواه ابن حبيب و,أخذ الثمنو ِ ْ   .عن ابن القاسمُ

ْبــن رشــدا َ أصــبغَ ســامع يف رســم الوصــايا مــن: ُ ْ يف كــون املبتــاع أحــق مــن املوهــوب لــه  َ
  . فله الثمن; إن مل يفرط املوهوب له يف حوزه, فإن فرط:وعكسه باملبيع

  . فال يشء له;وإن فرط: ثالثها
  . وإال فله الثمن, فهو أحق باملبيع;ه احلوزفي إن مل يمض وقت يمكن: ورابعها

وإال فــال يشء لــه ألشــهب فيهــا, وهلــا, وهــذا الــسامع واألخــريان خمرجــان : وخامــسها
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  .عىل قويل املخزومي يف العتق
  . فله نقض البيع;الواهب بالبيع  فغافضه,لو علم املوهوب له: الصقيل

  .بتاع وتم البيع حلف امل; حلف, فإن نكل;إن ادعى عليه العلم: ابن فتوح
 فـال رجـوع لـه عـىل البـائع ; وعجـز عنـهًولو ادعى املبتاع فيام ثبت من الـصدقة مـدفعا

ه إنام باعه ملكه   . واملتصدق عليه ظلمه,بيشء من الثمن إلقراره أ
ُقلــت   يف هــذا األصــل اخــتالف مــذكور يف إقــرار املــستحق مــن يــده مــا ابتاعــه لــصحة:ُ
  وحـازه الثـاين, ففـي رده لـألول,لـه ل حوزه املوهـوب ولو أعطى ما وهب قب,ملك بائعه

أحـق وإال فــاألول أحـق بــه أو بقيمتــه إن   فالثــاين;إن فــرط يف احلـوز: ومـضيه للثــاين, ثالثهـا
َ أصبغ وحممد مع الغري فيها, و,فات للباجي عن ابن القاسم ْ   .َّالعتبيةيف  َ

ْبن رشدا  ولـو ,الثـاين إن قـبض ولو فرط حتى قـبض الثـاين أو ,يف كون األول أحق: ُ
 الفرق بني مـيض :ورابعها  فيفرط أو ال يعلم,, الفرق بني أن يعلم:مل يفرط األول, ثالثها

 أو ال يميض ما يمكن فيه ذلك لظـاهر قـويل ابـن القاسـم ,علم وقت يمكنه فيه القبض إن
َ أصبغ ومل يعز األخريين لداللة متقدم كالمه عىل أهنام ل,وأشهب فيها ْ   .واملغرية َ

 ورد عتقـه , ففـي مـيض فعلـهقبل حوزها املعطى, ولو أعتق األمة أو أولدها معطيها
ْبن وهبوعزمه القيمة يف اإليالد نقال الباجي عن ابن القاسم وا َ.  

ْبن رشدا ًمطلقا, ولو مل يعلـم املتـصدق  حممد بن خالد يف كون العتق أحقَ سامع يف: ُ
مـــــىض وقـــــت يمكـــــن فيـــــه احلـــــوز لـــــو علـــــم إن : ًعليـــــه بالـــــصدقة أو الـــــصدقة مطلقـــــا, ثالثهـــــا

بـــن ًبالـــصدقة لروايـــة ابـــن القاســـم, وســـامع عبـــد امللـــك حمـــتمال كونـــه مـــن ابـــن القاســـم أو ا
ْوهـــب    مـــا اخرتتـــه مـــن أن الـــصدقة أحـــق إال أن يفـــرط املتـــصدق عليـــه :واملغـــرية, ورابعهـــا َ

  .يف احلوز
ا عـــىل أن  كـــان كعتقـــه إياهـــ;ولـــو أحبـــل األمـــة مـــن تـــصدق هبـــا قبـــل حوزهـــا عنـــه: قـــال

 وقيمـــة ولـــدها أو قيمتهـــا يـــوم ,الـــصدقة أحـــق مـــن العتـــق يكـــون للمتـــصدق عليـــه أخـــذها
أحبلها دون قيمة ولدها عىل اختالف قول مالك يف ذلك, وعىل أن العتق أحق تكـون أم 

  .ولد ملن تصدق هبا
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ْبــن وهــبعبــد امللــك اَ ســامع ويف غرمــه قيمتهــا   لعــل ذلــك : مــع قولــه يف هــذا الــسامع َ
  .أن يكون

َ أصبغوسامع  ْ ه كالعتق, والصحيح األول:ابن القاسم مع قوله َ ه أفاهتا بـام لـه ; أ  أل
  .فيه استمتاع
َ أصبغَ سامع قال يف ْ الصدقة : كاإليالد, سواء قيل والتدبري ألجل والكتابة والعتق: َ
القــوالن   ويــدخل فيــه,لــه القيمــة:  وقيــل, وال يشء للمتــصدق عليــه,العكــس: أحــق وقيــل

   وعــــدم تفريطــــه, وبــــني مــــيض مــــدة مــــا يمكــــن فيــــه ,بــــني تفــــريط املتــــصدق عليــــه قبــــالتفري
  .احلوز وعدمه

  .ًولو قتل العبد واهبه غرم قيمته اتفاقا
صـــدقة عـــىل فـــالن ونـــصفه حـــر, ففـــي تقـــديم الـــصدقة عليـــه  نـــصف عبـــدي: ولـــو قـــال

  .ًحييى راجعا للثاينَ سامع وعتق مجيعه دون تقويم قوال ابن القاسم يف
قـــوالن لـــسامع عبـــد امللـــك ابـــن   أو قيمـــة نـــصفه,نـــصف قيمتـــه ل يف غرمـــهوعـــىل األو

القاســم, مــع اآليت عــىل أصــل املــذهب, وســامعه حييــى, مــع قوهلــا يف اجلنايــات, والغــري يف 
يعتــق : حييــىَ ســامع  فالبــن القاســم يف;ولــو بــدأ بــالعتق قبــل الــصدقة: منهــاأمهــات األوالد 

  .دون تقويم
ْبــــن رشــــدا ففــــي بطــــالن :  وعــــىل املــــشهور يقــــوم عليــــه, قــــال,يةهــــذا القــــول بالــــرسا: ُ

العتـق كـل هـذا عـىل وجـوب العتـق والـصدقة  إن تقـدم: ًالصدقة مطلقـا, وتقويمهـا, ثالثهـا
ـــت عـــيل كظهـــر أمـــي أن الظهـــار ال : بـــنفس متـــام اللفـــظ عـــىل قوهلـــا يف ـــت طـــالق ثالثـــا, وأ ًأ

تقران بــه, وهــو الــصحيح ً بــل بــسكوته ســكوتا يــس; وعــىل أهنــام ال جيبــان بــنفس متامــه,يلزمــه
ــامن بــالطالق منهــا يف القائــل قبــل البنــاء عــىل ــت طــالق: مــا يف األ ــت طــالق أ ــت طــالق أ  أ
الـــصدقة وهبـــة   فـــسواء قـــدم العتـــق أو أخـــره يلزمـــه تقـــويم,ثـــالث إال أن يريـــد التأكيـــد أهنـــا

  .جائزة بخالف بيعه املغصوب
مل يأخــذه حتــى فلــس   وإن, صــح;إن قــبض املوهــوب لــه يف حيــاة الواهــب: اللخمــي

                 لـــــيس فيهـــــا حـــــوز : ًأو مــــات, ففـــــي بطالهنـــــا قـــــوال ابـــــن القاســـــم وحممــــد مـــــع أشـــــهب قـــــائال
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  .غري هذا
  . فهو كدين;ألن الغاصب ضامن: حممد

ه إنام وهبه نفس املغصوب ال قيمته;األول أحسن: اللخمي   . أل
كره حييى:  مثل قول حممد قالَسحنونوعزا الصقيل ل   .وأ

  .قبلت, حوز: قول املودع يف هبته الوديعة: فيهاو
ولــو كانــت ببلــد آخــر, ولــو تــأخر قبولــه ملــوت واهبهــا, ففــي بطالهنــا وصــحتها قــوال 

  .ألشهب َّاملوازية ابن القاسم وغريه فيها, وهو يف
  . ال أقبل:إال أن يقول: الباجي والصقيل عنه

خر القبول ال يمنع صـحتها  ألهنا بيد املعطى, فتأ;وهو أحب إيل: الباجي عن حممد
ـــه, فـــامت املعطـــي فهـــي ماضـــية إن : فلـــم يقـــل,كمـــن وهبتـــه هبـــة  قبلـــت, وقبـــضها لينظـــر رأ
  .رضيها, وله ردها

 وتكـون , فلـه قبوهلـا;حتى مات املعطـي  فلم يصل,وكمن بعث هببته لرجل وأشهد
  .من رأس ماله وله ردها

ن لواهـب قـوالن, وكـذا مـقبلـت حتـى مـات ا: مل يقـل: ويف هبة املودع: ابن احلاجب
ْوهب    . فقبض ليرتوى ثم مات الواهب, ونحوه البن شاس,لهَ

  . دخول القولني يف مسألة الرتوي, وظاهره سياقها:فظاهره
ً حمتجا هبا عىل ترجيح قول أشهب االتفاق عـىل صـحة قبولـه بعـد :عن حممد الباجي

  .املوت يف مسألة الرتوي
ْن وهــــب مــــ: وفيهــــا  وإذا قبلــــت ســــقط, وإن ,قبلــــت قــــبض: لــــك فقو;دينًــــا لــــه عليــــكَ

  .ال أقبل بقي الدين بحاله: قلت
ُقلت   .ً قبلت مناف ملفهوم قوله أخريا:قولك: ً مفهوم قوله أوال:ُ

  . بقي الدين بحاله يف حالة السكوت;ال أقبل: إن قلت
ْبن رشدوملا ذكر ا   .القريننيَ سامع  منَّية قويل ابن القاسم وأشهب يف رسم الوصُ
وإن مـــات املتـــصدق قبـــل علـــم املتـــصدق عليـــه, :  قـــول أشـــهب قـــالحنونَسوعـــزا لـــ
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 أن ذلك جـائز لـه إن كـان أمـره عـىل وجـه اإلنفـاذ, وأشـهد مـن :فقول مالك يف هذا السامع
ــه يقتــيض أن هبــة املــال ال تفتقــر لقبــول, وجتــب بــنفس ;يــرى أهنــم يبلغونــه ذلــك شــذوذ  أل

عـىل وجـه نـه ومل يكـن لوارثـه ردهـا إال اهلبة حتى لو مات املوهوب له قبل علمه ورثـت ع
وهبــت :  إذا قــال لعبــدهَّيــة وهــو بعيــد إنــام يــصح ذلــك يف احلر,اهلبــة إن قبــل ذلــك الواهــب

  . فهو حر, وإن مل يقبل قاله يف العتق منها;لك نفسك
ً بطلــت اهلبــة اتفاقــا; الفتقارهــا ;ولــو مل يعلــم املوهــوب لــه باهلبــة حتــى مــات الواهــب

  . السامع الشاذللحوز إال عىل هذا
ْن وهب وم   . صح; وجعله له عىل يدي من حيوزه له,ًشيئا لغائبَ

هـــب بخــــالف مــــا املوهـــوب بيــــد املوهــــوب لــــه  إذا كــــان ولـــو مل يعلــــم حتــــى مــــات الوا
ه إذا كان بيـده بـإذن الواهـب ـه يف يـد الواهـب حتـى يعلـم باهلبـة,الغائب; أل  فيكـون , فكأ

  .ًبعلمه هبا حائزا لنفسه
بمـوت املـويص مـع القبـول بعـد املـوت  جتـب للمـوىص لـه:  قيـلَّيةوصواختلف يف ال

 فعليـه إن مـات املـوىص لـه بعـد مـوت ;بمـوت املـويص دون القبـول:  وقيـل,وهو املشهور
  .يكن هلم تركها إال هبة لورثة املويص  ولو مل, لورثتهَّية وجبت الوص,املويص قبل علمه

تــه: وســمع عيــسى ابــن القاســم  وكــان هلــا بــه كتــاب, , بمهرهــامــن تــصدقت عليــه امرأ
ـــام  ال يشء هلـــا يف املهـــر ; ثـــم مـــات, فقبلـــت بـــشهود,ثـــم ســـخط فـــرد عليهـــا الكتـــاب بعـــد أ

  .كصدقة هلا مل تقبضها
ْن وهــــب ومــــ ومل يــــأمره بحوزهــــا لــــه, ففــــي صــــحة حوزهــــا لــــه  ,وديعــــة لغــــري مودعهــــاَ

بـــن حليـــازة البعلمـــه ورضـــاه با:  أو بـــرشط علمـــه بالـــصدقة هبـــا, ثالثهـــا,بمجـــرد كوهنـــا بيـــده
ْرشد َّدونـةعيـسى عـن املَ سـامع  يف رسم العشور مـنُ  مـع َسـحنون وابـن القاسـم يف نـوازل ,َ

بقــوة حــوز  سـامعه إيــاه يف كتــاب الوديعـة, والتخــريج عــىل رهـن فــضلة الــرهن إال أن يفـرق
  .الرهن, وإنام يصح حوزه عىل األولني إن قبل املوهوب له يف حياة الواهب

وال يشء عـىل املـودع يف ردهـا لرهبـا قبـل  , فـال يشء لـه;تى مـاتولو مل يعلم قبوله ح
  .ًاملوهوب له وعلمه هبا إن كان غائبا قول
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  . وإن مات الواهب قبل قوله,صح حوز املودع له ;ًوإن كان حارضا
   ضــــــــمنها ;لــــــــو دفعهــــــــا املــــــــودع بعــــــــد علمــــــــه بالــــــــصدقة لرهبــــــــا: َســــــــحنونَ ســــــــامع ويف

  .للمتصدق عليه
,عــــىل رجــــل بامئــــة دينــــار مــــن تــــصدق:  القاســــموســــمع عيــــسى ابــــن: البــــاجي  وكتــــب ٍ

ــه ال يشء لــه غــري مــا قــبض; فأعطــاه مخــسني ومــات املعطــي,لوكيلــه يــدفعها إليــه وقالــه ,  أ
ِّمطرف َُ.  

َ أصبغابن حبيب و ْ   . والفرق أن الوكيل نائب عن املعطي:َ
  . صحت;إن مجع بينهام وأشهد: يف الوديعة َّاملوازية ويف

  .دعها يل بيدك: وكذا لو قال املعطي
ُقلـــــت ومل يــــــأمره : َســـــحنونَ ســـــامع ومجـــــع بيــــــنهام, كاملخـــــالف ملـــــا يف:  مفهـــــوم قولـــــه:ُ
  .بحوزها له

يف فـــرق البـــاجي نظـــر, يـــرد بـــأن للوكيـــل تـــرصف فـــيام بيـــده : وقـــول ابـــن عبـــد الـــسالم
 ح فأشــبهت يــده يــد الواهــب واملــودع إنــام لــه جمــرد احلفظــ,ًللواهــب زائــدا عــىل جمــرد حفظــه

  .شبه يلحقه بالواهبفال قياس 
 وريض املودع بحوزه لـه, ففـي صـحته كالكـل, وبطالنـه ,ولو وهب نصف الوديعة

ُ املاجـــشون وعـــزوه البـــن ,لبقـــاء يـــده للواهـــب يف النـــصف الثـــاين, قـــوالن لنقـــل اللخمـــي ِ 
ه أمني هلام: لقا ًويف صحة حوز خمدم عبدا رقبته ملـن وهبـت بمجـرد , واألول أحسن; أل

بــرشط كــون اإلخــدام واهلبــة يف عقــد واحــد قوهلــا, ونقــل غــري واحــد عــن  أو ,ًقبــضه مطلقــا
ُ املاجشونابن  ِ.  

ْن وهــــب إ: اللخمــــي  ; ولــــو قتــــل,ً مل يكــــن قبــــضه حــــوزا;الرقبــــة بعــــد انقــــضاء اخلدمــــةَ
  . فكذلك; وإن بتل الرقبة من اآلن ونفقته عىل ربه,فقيمته لربه

  . فسدت اهلبة;وإن كانت عىل املوهوب له
 املخــدم صـار كاملغــصوب لرفـع يــد الواهـب عنــه, فـإن ريض املخــدم وإن كانـت عـىل

 وثمنـــــه , صـــــح بخـــــالف ارهتـــــان فـــــضلة الـــــرهن; ألن املـــــرهتن حقـــــه يف الـــــرهن;بحـــــوزه لـــــه
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  .واملخدم حقه يف منافعه
  . صح, وإال فال;كالدار والثوب إن ريض معطي املنفعة حوزه لهوما ال نفقة فيه 

ُقلــــت   ًلرقبــــة مطلقــــا أو بــــرشط كــــون اإلعطــــاءين  اَّيــــة ففــــي صــــحة حــــوز املخــــدم عط:ُ
  . ورضاه باحلوز,برشط كون النفقة عىل املخدم: ثالثها .يف عقد

  .وفيام ال نفقة فيه بمجرد رضاه وعزوها واضح
ًمــــن أعطــــى رجــــال غلــــة كرمــــه ســــنني معلومــــة أو ســــكنى داره : َســــحنونويف نــــوازل 

 حـوز للـصغري, ولـو مل  فقـبض الرجـل ذلـك, كذلك, ثم تصدق بالرقبة عىل ابن له صـغري
  . وترصحيه أحسن ,ًيرصح األب بجعله جائزا له

ْبن رشدا   .ً فهو حوز اتفاقا;إن كان ذلك يف عقد واحد: ُ
 ولغريهـا بنـاء , ففـي كونـه كـذلك قـوالن هلـا;وإن تقـدم اإلسـكان واإلخـدام يف العبـد

هـــا لـــو  أو عـــىل ملـــك املتـــصدق, وعلي,عـــىل اقتـــضاء ذي املنفعـــة عـــىل ملـــك املتـــصدق عليـــه
  .عليه جنى عىل العبد جناية يف كون أرشها للمتصدق أو للمتصدق

  :واملستعري كاملخدم
 كــام رشط ,مل يــشرتط ابــن القاســم علــم املخــدم واملــستعري بالــصدقة: وقــال التونــيس

ال حتوز للموهوب مل يلتفت لقـوهلام : الرقاب ملنافعها لو قاال  ألهنام إنام حازا;علم املودع
 فـصار علمهـام غــري , لتقـدم قبـوهلام;ا هلـام مـن املنـافع, وال يقـدران عــىل ذلـكإال أن يـبطال مـ

  .خذ ما أودعتني ال أحوزه هلذا: مفيد, واملودع لو شاء قال
ًلـــــيس قـــــبض املــــــرهتن قبـــــضا للموهـــــوب لــــــه; ألن للمـــــرهتن حقـــــا يف الرقبــــــة : وفيهـــــا ً  

  .بخالف املخدم
ًر حــوزا للموهــوب إال أن  مل يكــن حــوز املــستأج;ًولــو وهبتــه عبــدا أجرتــه مــن رجــل

 ومل , املـستأجر حـوز كـاملودع:يسلم إليه اإلجارة معه الصقيل والباجي عن أشهب قـبض
  .لوضوحه  إال أن يسلم إليه اإلجارة بني:يقيد الصقيل قوهلا
  فاقتــضاء املوهــوب لــه اإلجــارة, أن اإلجــارة مل تقــبض:معنــاه: قــالوا: وقــال عيــاض
  .من املستأجر حيازة
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  .ً ال تكون حوزا; فسواء دفعها مع الرقبة, أو ال,واهب اإلجارةولو قبض ال
ْبـــــن رشـــــدوال  فـــــامت ,لـــــو بـــــاع املتـــــصدق عليـــــه الـــــصدقة: حممـــــد بـــــن خالـــــدَ ســـــامع  يفُ

  . البيع حوز:املتصدق قبل قبضها مبتاعها, فقال األخوان وعيسى بن دينار وابن حبيب
َ أصبغوقال  ْ   .ليس بحوز: َ

  .ويف العيوب منها دليل القولني
ِّمطرفقال    .وكذا لو وهبه: َُ

ُ املاجـــــــشونوقـــــــال ابـــــــن     ألهنـــــــا حتتـــــــاج إىل حـــــــوز بخـــــــالف ;ًال تكـــــــون اهلبـــــــة حـــــــوزا: ِ
  .البيع والعتق

َ أصبغوقال  ْ   .ًال يكون حوزا إال العتق: َ
ُقلت ْبن وهبً عزا الباجي كون البيع حوزا لرواية ا:ُ َ.  

ت املعطـــي أو املعطـــى قبـــل  فـــام, أو صـــلة لغائـــبَّيـــةمـــن بعـــث هبد: منهـــاويف الـــصدقة 
 فهي للمبعوث إليـه أو وارثـه, وإن مل ;وصوهلا, فإن كان أشهد حني بعث هبا عىل إنفاذها

  . فهي للباعث أو وارثه;يشهد عليها حني بعث هبا
ُقلت ً يف جعل هذا اإلشـهاد حـوزا للغائـب مطلقـا, وإن كـان ممـن حيـوز لـه ال:ُ  ,واهـبً

ه أشهد عىل إعطاء امل: ثالثها بـن  للـصقيل عـن ظاهرهـا مـع اَّيـة ثم اشرتى بـه اهلد,العىل أ
ْرشــد ْبــن رشــد والــصقيل عــن حييــى عــن ابــن القاســم مــع ا,ابــن القاســمَ ســامع مــع  عنــهُ   عــنُ

  .رواية عيل بن زياد, والصقيل عن أصحابنا
  .وعلل الصقيل األول بغرر املعطي لغيبته

ْبن رشدوقال ا ه حائز ;ال إشكال يف مسألة الرسول: ُ   .للمبعوث إليه أل
زيـــةقـــول : الـــصقيل للعـــدول عنـــد   إنـــام كـــان بـــذكره;ًإن مل يـــشهد بـــذلك إشـــهادا: َّاملوا
ء أو غـريه  ال تبطــل َّيـة ألن العط; رجـع لوارثـه أبــني مـن قوهلــا;ً فمــن مـات مــنهام أوال,الـرشا
  .بموت املعطي

  فلوارثــه قبــضها, وكــذا;إن مــات املوهــوب لــه قبــل قــبض اهلبــة: منهــا ويف بــاب آخــر
  .السيد العبد إن مات قبل قبضه ما وهبه
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 ومذهبـه املحقـق ,وهذا عىل غري أصـله:  كقوهلا وقالوا:ألشهب َّاملوازية يف: عياض
ه   . ووارثه مثله,ال يعترب موت املوهوب له أ

رثــــه;ويف الواضــــحة مــــن مــــات مــــنهام  وهــــذا هــــو اجلــــاري عــــىل األصــــل , رجعــــت لوا
  .املتقدم

إنام أردت بصلتي املبعوث إليه بعينـه : الباعث قال أن :لعل معنى قوله هنا: عياض
  . إذ ال يلزمه من املعروف إال ما أقر به;ًإن وجد حيا فيصدق

َّدونــة يمــوت أحــدمها قبــل وصــوهلا يف املَّيــةاملرســل هبد: وقــول ابــن احلاجــب  ترجــع َ
ـه إن  وعلل بفوت احلوز أو بعدم القبول ال,للمهدي أو ورثته  خيفى قصوره وإمجاله; أل

 وكـــان , صـــدق; مل يـــصدق, وإن محـــل عـــىل الثـــاين فقـــط;محـــل عـــىل حـــالتي اإلشـــهاد وعدمـــه
  .مغلطة ًإطالقا يف حمل التقييد وهو

َّدونةذكر لفظ امل: وابن شاس   . كإمجال ابن احلاجبال عىل وجه َ
  .اًا له بدفعه للمعطي حوزًتسلفه املعطي من غريه أمر بإعطاء ماويف كون اإلشهاد 
  .اً وصفة اإلشهاد الذي جعله حوز: القاسم وغريه يف املديان منهاولغوه قوال ابن
  .ً هو أن يكون أشهدمها إشهادا:روى أشهب

 ال تنفـــــع :وكـــــذا روى ابـــــن القاســـــم فـــــيام اشـــــرتي مـــــن هـــــدايا احلـــــج ألهلـــــه: الـــــصقيل
ه أشهدهم   .الشهادة حتى يشهدوا أ

: نفعــه حتــى يقولــوا مل ي;هــذا المــرأيت, وهــذا البنــي:  ســمعناه يقــول:ولــو قــالوا: قــال
  . أشهدنا عىل ذلك
اسرتجاعها مـن الرسـول   لفالن, ثم طلبَّية لو أشهد الباعث أهنا هد:وروى حممد

  . فليس له ذلك;قبل أن خيرج
  . فهو عىل اإلنفاذ;اشهدا عيل: لو بعث هبا مع رجلني أشهدمها إن قال: حممد

 فهـــي ;, فـــإين وهبتـــهادفعـــا ذلـــك إليـــه: إن قـــال:  عـــن ابـــن القاســـمَعبـــد احلكـــموالبـــن 
  .فليس بيشء ;شهادة, وإن مل يذكر بأي وجه

ُقلت  . كاإلرث ورشطه منـه أو مـن وارثـه;َّيةاملعطي العط  ففي لغو القبول يف ملك:ُ
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ْبـــن رشـــدال منـــه فقـــط: ثالثهـــا ابـــن القاســـم, فظـــاهر قوهلـــا يف الـــصدقة, ونـــصه يف َ ســـامع  عـــنُ

  .هبتها مع معروف املذهب
 أو بمجـرد التـرصيح للبينـة , باإلشـهاد عليـهًلغائب مرشوطاًويف كون البعث حوزا ل

ه هبة, قوالن لروايتي ابن القاسم وأشهب وابن    . عن ابن القاسمَعبد احلكمبأ
 فــامت قبــل , ألهلــه يف ســفره مــن كــسوة ونحوهــاَّيــةمــا اشــرتى الرجــل مــن هد: وفيهــا

اث, فــذكر الــصقيل  وإال فهــو مــري, فهــو ملــن اشــرتاه لــه;وصــوله لبلــده إن أشــهد عــىل ذلــك
  .فيه ما يف هبة الباعث

  ] غري االبنيَّةباب يف احلوز الفعلي يف عط[
 تــرصف الــتمكن َّيــة غــري االبــن رفــع تــرصف املعطــي يف العطَّيــة يف عطوحقيقــة احلــوز

  .)1(منه للمعطي أو نائبه كام مر يف احلبس
                                     

 وتأمـل ,, والرسم الذي عرف به يف احلبس ظاهره خيالفـه)كام مر يف احلبس: (تأمل قوله: صاعَّ الر قال)1(
 ألن فيـه إزالـة ;الرفـع مـصدر يناسـب مقولـة احلـوز) رفـع تـرصف: ( ولعلنا مل نفهـم عنـه قولـه,ما قدمناه
  .الترصف

واع العط) العطية: (قوله   .من حبس وعارية وهبة وصدقة وعمرىَّية يعم أ
 ويتعلـــق , وعليـــه يعـــود ضـــمري منـــه,يتعلـــق برفـــع معنـــاه بإزالـــة الـــتمكن مـــن التـــرصف) بـــرصف: (قولـــه

  .بالتمكن
  .متعلق بالرصف) للمعطى: (قوله
 والنائــب هنــا الوكيــل أو الــويص هــذا معنــى احلــوز العقــيل األعــم ,عطــف عــىل املعطــى) أو نائبــه: (قولــه

يف مجيــع َّيــة لتــسامح وإطالقــه يعــم العط ومــا فيــه مــن ا, وتقــدم رســم احلــوز احلكمــي,مــن اهلبــة وغريهــا
واعها برصف الـتمكن منـه لـه لواليتـه عـىل َّية ا والعطً ولو قال يف احلكمي رفع ترصف املعطي تقدير,أ

 رفــع : وقــال يف حــد حــوز احلــبس, وهــو التقــديري, ألن الرفــع فعــيل وحكمــي;املعطــى لــصح فــيام يظهــر
 فهــذا الرســم قــد تقــدم يف حــوز ,لمعطــى أو نائبــهتــرصف امللــك فيــه عنــه بــرصف الــتمكن منــه لَّية خاصــ
يعــــم احلــــبس كــــام أن حقيقــــة َّيــــة  وهــــو أخــــص مــــن املحــــدود رضورة أن احلــــوز املطلــــق يف العط,سُبُاحلــــ
 فــإذا صــح ذلــك فاجلــاري عــىل رســمه هنــا أن يقــول رفــع تــرصف الواقــف يف وقفــه ,تعــم احلــبسَّيــة العط

  .معنى املخالفة التي أرشنا إليها وهذا ,برصف التمكن منه للموقوف عليه أو نائبه
= 
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 حــوز دفــع املتــصدق بــدار مفتاحهــا ملــن تــصدق هبــا عليــه: ابــن القاســم ســمع عيــسى
  .ولو مل يسكنها

ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ
حـوز الـدار احلـارضة : ابـن القاسـمَ سـامع وقال يف آخر رسم تأخري صالة العشاء من

  .بالقبض أو القفل عليها ووكيله كنفسه
   ففــي كوهنــا كــذلك تبطــل بمــوت املعطــي, ولــو مل يفــرط يف قبــضها ;وإن كانــت غائبــة

 ولــو مل يفــرط هلــا ,وكيلــه حلوزهــا قبـل مــوت املعطــيإن مل خيــرج هــو أو : ثالثهــا .إن فـرط أو
  .وألشهب وغريه

ُقلت ُ املاجشون عزا ابن حارث الثاين البن :ُ ِ .  
  .إن جهل هل فرط محل عىل التفريط: وزاد عن ابن حبيب

ْبــن رشــدا  فهــي كالــدار ;إن أعطيــت وقــت إمكــان عامرهتــا بحــرث أو كــراء أو شــبهه: ُ
فقبــول املعطــي حــوز إن مــات  ; يمكــن فيهــا ذلــك وإن كانــت يف وقــت ال,حــارضة وغائبــة

  .معطيها قبل وقت حيازهتا
ِّمطـــرفوقـــال  َ أصـــبغ وَُ ْ  فهـــو أقــــوى, وإن مل ; وأوقفهـــم عليهـــا,إن حـــددها الــــشهود: َ

 فلـم حيزهـا , وإن مل يمت املعطي حتـى أتـى وقـت حوزهـا, فهو حوز دون األول;يوقفهم
  . بطلت عطيتها;بالعمل حتى مات معطيها

ُقلت ه اللخمي البـن القاسـم وقـال :ُ يـد الواهـب  القيـاس أال تبطـل إال أن يعـود: عزا
  .بحرث أو غريه بحرز هلا

ْبـن رشـدابـن زرقـون مـع ا: والبستان كالدار يكفي فيه غلقه تفريـق ابـن القاسـم بـني : ُ
 =                                     

 ألن ;فيـه نظــر بـل بيــنهام عمـوم مــن وجــهَّيــة قـولكم إن حــوز احلـبس أخــص مـن حــوز العط ):فـإن قلــت(
 , وأعم من احلكمي والفعـيل واحلـوز الفعـيل أخـص للتقييـد بـالفعيل,سُبُحوز احلبس أخص بتقييد احل

  ..وأعم من احلبس وغريه
ُقلـت(    وتقــدم أن كـون املـراد حــد احلـوز املطلـق ينجــي ,اد حــد حـوز احلـبسهـذا صــحيح إن كـان املـر :)ُ

  .عن اإليراد
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 الــدار بمــوت املعطــي قبــل قبــضها معطاهــا, ولــو مل َّيــةاألرض والــدار الغــائبتني بإبطالــه عط
 واكتفائـــه باإلشـــهاد ,م بطالهنـــا يف األرض بعـــد قبـــضها قبـــل موتـــه إن مل يفـــرطيفـــرط وعـــد

ْبن رشدفيها اختالف قول ا ت ذلك الب,ُ ْن زرب ورأ َ.  
قبــل وقــت حوزهــا ال يــرض الرتاخــي يف اخلــروج حلوزهــا والــصدقة بــاألرض الغائبــة 

ـــه لـــو وصـــل قبـــل إمكـــان  إن خـــرج يف وقـــت يـــصل فيـــه قـــرب إمكـــان حوزهـــا بالعمـــل; أل
  . الكتفى يف حوزها بالقبول ما مل يأت وقت حوزها;زهاحو

َ أصــبغالبــاجي عــن  ْ  ويبقــى عــىل حــال , مل يبطــل حــوزه;إن منــع املعطــي مــن العمــل: َ
ــــه غــــري تــــارك للعمــــل  وأمكنــــه الكــــراء أو , فــــإن ضــــعف عــــن العمــــل,طلبــــه بحيــــث يعلــــم أ

  .بطل حوزه ;السكنى فرتك
  .يى عن ابن القاسم كفاه اإلشهاد قاله حي;وإن عجز عن مجيع ذلك

َ أصبغ ْ   .ما مل ينتفع هبا معطيها: َ
ُ املاجشونالباجي عن ابن    .حوز االبن يعطي بطلبه واإلشهاد: ِ

ه مل يكن بيده كالدين    .ولو قبضه بعد موت معطيه; أل
  :وحوز وكيل املعطي عىل حوزه له حوز

  . قبضه حوزاتفقوا أن حوز الزوج ما وهب المرأته بتوكيلها إياه عىل: ابن حارث
ُ املاجـــشون ففـــي صـــحته هلـــا قـــوال ابـــن ;وال إذن ولـــو حـــاز ذلـــك مـــن غـــري توكيـــل  و ِ

َأصــبغ ْ  ففــي كــون قــبض ;تــصدق بــدار عــىل رجلــني أحــدمها غائــبومــن  :مــع ابــن القاســم َ
  . وابن حارث عن عبد امللك,ًاحلارض حوزا له قوالن البن القاسم فيها

ه مع منعه دفعها له إال بإذنه يبطلها وإال غري معطاها بحرضت َّيةوحتويز املعطي العط
  .َّيةبعد موته وص

  .تبطل: وفيها .ومع السكت فيها تصح
  .وإليه نحا اللخمي ,اختالف: قيل: عياض
 إنــــــام كانــــــت بيــــــد :والثانيــــــة كانــــــت بيــــــد معطيهــــــا فأخرجهــــــا, َّيــــــة العط:األوىل: وقيــــــل

  .غاصب



 

 

24
 ورفـع تـرصفه ,املعطـي ه حمـلحوز املشاع مما باقيه لغري املعطي بحلول معطـا: وفيها

 وال , وصـحته بتـرصفه مـع املعطـى كـرشيكني,وما باقيه له يف رشطه برفع يد املعطـي ,فيه
ــام قــسمه قــوالن للخمــي عــن   وحممــد مــع عيــاض ,َســحنونيــرض اســتقالل معطيــه بــه يف أ

  .هو قول ابن القاسم وعيسى: ًعن ابن مزين قائال
يف جــواز رجوعهــا   قــصد بــه وجــه املعطــياهلبــة مــا: خمــيالل : هبــة وصــدقةَّيــةوالعط

برغبـة مـن املوهـوب لـه للخمـي عـن روايـة  إن كانـت: للواهب بغري إرث وكراهته, ثالثها
  . واختيار اللخمي, ونقل القايض عن املذهب,حممد

  ]باب االعتصار[
  .)1( ارجتاع املعطي عطيته دون عوض ال بطوع املعطي:واالعتصار

  ]باب صيغة االعتصار[
  .)2(ًما دل عليه لفظا :الصيغة

                                     
ـه أرصح مـن ;, وهـو أخـرص بـل صـري اجلـنس االرجتـاع)رد: ( ومل يقـل,)ارجتـاع: (قـال: َّ الرصاع قال)1(  أل

ه مستثنى من العود يف اهلبة,الرد وأقرب إىل العود يف الصدقة   . وفيه أ
ء اهلبةأخرج به رش) دون عوض: (قوله   .ا
  .أخرج به هبة املعطى للمعطي) ال بطوع املعطى: (قوله

ــه يــرد عليــه االرجتــاع يف الــصدقة;هــل يقــال بــأن احلــد غــري مــانع): فــإن قلــت(  ; وهــو لــيس باعتــصار, أل
  .أعم منها أو يقال نلتزم دخوهلا إال أن االعتصار صحيح وفاسدَّية ألن العط

ُقلــت( بــة رشط يف صــحة االعتــصار والرســم لألمــر األعــم مــن الفاســد  ألن اهل;يمكــن القــول بالثــاين :)ُ
  . وهذا يدل عىل قصد ما ذكرناه, ولذا مل يقيد املعطى ال إن كان أبا أو غريه,والصحيح

 وأطلـق يف الداللـة مطابقـة أو ,اً مـا دل عـىل االعتـصار لفظـ:أي) ما دل عليـه لفظـا: (قوله: َّ الرصاع قال)2(
مــ  ثــم ,هــل تنفــع يف االعتــصار فعليــه إذا وهــب البنــه الــصغريَّيــة لداللــة االلتزام وقــد اختلــف يف ا,اًالتزا

 وقيـل بـصحته بـذلك البيـع املـستلزم , فإن الـثمن البنـه حتـى يـرصح باالعتـصار,باع باسم نفسه ومات
 ,هبتـه هـل ذلـك أشـد مـن البيـع أو هـو كمـسألة البيـع ثـم حما, وقد وقعت مـسألة إذا وهـب البنـه هبـة,له

ه قارص عـىل اللفـظ"اًلفظ" : وظاهر ما دل عليه قوله,وترددنا يف ذلكوقد وقعت   ويـدل عـىل ذلـك , أ
= 
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مــا نقــال ابــن عــات عــن بعــض فقهــاء الــشوري, وابــن ورد  ًويف لغــو الداللــة عليــه التزا
االعتـــصار, ثـــم باعهـــا باســـم  مـــن رشط يف هبـــة ابنـــه الـــصغري: قـــال لـــبعض فقهـــاء الـــشوري

نفسه ومات, فثمنها لالبن يف ماله, وليس ذلك عـرصة إال أن يـشهد عنـد بيعـه أو قبلـه أن 
ويف , بإشـــــهاد ً وال يكـــــون اعتـــــصارا ال, وال جيـــــوز اعتـــــصارها بعـــــد بيعهـــــا,ربيعـــــه اعتـــــصا

ـــت البـــن ورد مـــا ظـــاهره خـــالف هـــذا قـــال  إن بـــاع األب مـــال ابنـــه ونـــسبه :االســـتغناء رأ
 فيختلـف , مل يرص لالبن من قبل أبيه هببة جيوز اعتـصارها; وأفصح بذلك واملبيع,لنفسه
  .يف ذلك

ه بيع عداء يتعقبه حك   .م االستحقاقواألظهر أ
ُقلت ً واملـذهب صـحته لـألب يف هبتـه ابنـه كبـريا , باألول أفتى ابـن احلـاج يف نوازلـه:ُ
  .ًأو صغريا

 أو بـــــــرشط عــــــدم حـــــــوز األب اهلبــــــة قـــــــوالن ملعـــــــروف ,ًويف كــــــون األم مثلـــــــه مطلقــــــا
ُ املاجشوناملذهب, ونقل ابن حارث وغريه عن ابن  ِ.  

ْبن رشدقال ا ُ املاجشون يف نوازل ابن ُ   . كاألب;حوز الويص واالبن الكبري :ِ
  . فال يعترص;األجنبي أوويف كون اجلد واجلدة كاألبوين 

ْبــــن وهــــب وروايــــة اَعبــــد احلكــــمنقــــل البــــاجي روايــــة أشــــهب مــــع قــــول ابــــن  , وعــــزا َ
  .اللخمي األول لرواية ابن القاسم

ُقلت  كتلفهـا أو خروجهـا ;رفع ملـك املوهـوب عـن اهلبـة  ويمنعه, هو نص روايتها:ُ
  .ن ملكه, ولو بغري عوضع

 =                                     
ــــه يف رســــم الــــصيغة يف مواضــــع يرســــمها بــــام يعــــم اللفظــــي  وهنــــا ملــــا قيــــد ذلــــك , والفعــــيل, والعــــريف:أ

  .باللفظي دل عىل اخلصوصية
ــه خــاص بــاألب بــ ):فــإن قلــت(    وبمــن ,رشوطهظــاهر هــذا اجلــد صــحة االعتــصار مــن كــل معــط مــع أ

  . ألحق به
ُقلت(   . واهللا املوفق,تقدم ما جياب عنه به قبل :)ُ
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  :وتغري حال ملكه بعارض معترب
 ثـم طلقهـا أو , فتزوجهـا رجـل عليهـا,نحلـة من نحل ابنته: سمع عيسى ابن القاسم

  . ال اعتصار له فيها; وهي بيدها.مات عنها
  .االعتصار بأن النكاح ألجل اهلبة كالنزاع  منع نكاح االبنة:ونقل اللخمي

نحــل ابنــه التــاجر املالــك ألــف دينــار مــا قــدره   ممــن:عيــسىَ ســامع ويف رســم بــاع مــن
  النحلــــة فــــيام يــــرى النــــاس اعتــــصار   ثــــم تــــزوج وهــــو ممــــن ال يــــزوج لتلــــك,ًثالثــــون دينــــارا
  .تلك النحلة
ُقلــت ومثلــه يف ,  وهبــه لولــده الكبــار مــا مل ينكحــوالــألب اعتــصار مــا:  وظــاهر قولــه:ُ

  .خالف ذلك اجلالب مثله
إن مل يتــــزوج للهبــــة لقلتهــــا أو  لغــــوه: ا ولغــــوه, ثالثهــــاًويف مانعيــــة نكــــاح االبــــن مطلقــــ

وهــو بــني اليــسار إال أن تكــون كثــرية, ولــوال هــي مل يتــزوج لظاهرهــا مــع اجلــالب  ,كثرهتــا
ْبن رشدوا وغريه والصقيل, واللخمي,   .اللخمي عن ابن دينار, واختيار ُ

ْبن رشدا ـه مل يتـز,إن نكح بغري سبب اهلبـة: ُ ألجلهـا, ففـي  وج ككوهنـا يـسرية يعلـم أ
َ أصبغقوالن ل لغو مانعيته ْ ِّمطرفمع ابن القاسم, و َ ُ املاجشون, وروايته, وقول ابن َُ ِ.  

ْبــن رشــدومــا لــيس ألجلهــا قــال فيــه ا ,والــدين ألجلهــا مــانع عــن  يف النكــاح  مــا قــالُ
 ,إنـام يمنـع إن داينـه النـاس ألجلهـا, وأرى لغـوه إن اسـتدان: قائليه فيه اللخمي عـن حممـد

 وكــذا إن مل ,إنــام يمتنــع االعتــصار إن تعلــق للغــريم حــق, ه وفــاء بدينــه; ألن لــه هبــة اهلبــةولــ
ـــه مـــورس هبـــا;يكـــن عنـــده ســـوى اهلبـــة, ثـــم اشـــرتى ســـلعة جتـــر بطعـــام   ولـــو كـــان الـــدين, أل

  .أو ثياب يلبسها منع االعتصار, يأكله
ُ املاجــــشونالبــــاجي عــــن ابــــن حبيــــب عــــن ابــــن   ابنــــه  أو,لــــو وهــــب ابنتــــه املتزوجــــة: ِ

  .تقدمت اهلبة هذه احلوادث  مل يعترص كام لو;املريض أو املديان
َ أصبغوقال  ْ   .له االعتصار: َ

ْبن رشدا ُ املاجشوناختار ابن حبيب قول ابن : ُ ِ.  
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ْبن رشدوا َ أصبغ وابن زرقون عن ُ ْ   .زوال الدين ال يعيد االعتصار: َ
ه ا ْبن رشدوعزا   . البن القاسمُ

لــد  ويف مانعيــة لــد ,أو الولــدمــرض الوا   والوقــف يف مــرض الولــد,ولغــو مــرض الوا
ْبــن رشــد وا,َســحنونعيــسى ابــن القاســم مــع قــول َســامع   ونقــل حممــد روايــة , عــن املــشهورُ

  . ثبت; سقط, وإن صح;وقف اعتصاره إن مات أرى: قول اللخمي: أشهب, وثالثها
ْبـــن رشـــداللخمـــي وا ده يف وأم ولـــ,للـــسيد اعتـــصار مـــال مـــدبره: عـــىل قـــول ابـــن نـــافعُ

  .مرضه لألب ذلك يف مرضه
أم ولده أقـوى منـه و, تسلط حق السيد عىل مال مدبره :ورده ابن عبد السالم بقوله

  . وإما مالك عىل توقف, وإن كان وهبه له; ألن العبد غري مالك,عىل مال ولده
 ويـرد ,ًوقدرة األب عـىل االعتـصار ال توجـب ضـعفا يف ملكـه والولد مالك حقيقة,

قـوة تـسلط الـسيد عنـده   إنـام هـو يف ملـك الولـد للهبـة مـن قبـل أبيـه, وموجـب;بأن القياس
  .كون ملك العبد عىل ترقب

   فيجـــــــــــب اســـــــــــتواؤمها يف ,وهـــــــــــذا املعنـــــــــــى موجـــــــــــود يف ملـــــــــــك الولـــــــــــد هـــــــــــذه اهلبـــــــــــة
  .التسلط رضورة

 وقــــدرة األب إىل :فــــيهام, بقولــــه ووجــــوب اســــتواء احلكــــم يف صــــوريت اســــتواء علتــــه
  . فسقوطها واجب فتأمله, قائمآخره دعوى دليل نقيضها

ـــه إن مـــات مل واالعتـــصار ً مـــن العبـــد أشـــد رضرا عليـــه مـــن االعتـــصار عـــىل الولـــد; أل
  .ًيرث العبد شيئا مما اعترص منه, والولد يرث منه

زوال مــرض املعتــرص  يف: وعــىل مانعيــة املــرض لــو زال, ففــي عــود االعتــصار ثالثهــا
ْبــــــن رشــــــدال ِّمطــــــرفابــــــن القاســــــم مــــــع   عــــــنُ َ أصــــــبغ و, وابــــــن دينــــــار,واملغــــــرية ,َُ ْ  مــــــع ابــــــن  َ

ُاملاجشون   .َسحنونوروايته و ِ
ْبــــن رشــــدا  لكــــان وجــــه ;االعتــــصار يف املــــرض لــــصحته أو موتــــه توقــــف: ولــــو قيــــل: ُ

  .القياس والنظر
ُقلـــــت  وبـــــني زوال النكـــــاح , والفـــــرق بـــــني زوال املـــــرض, تقـــــدم جـــــزم اللخمـــــي بـــــه:ُ
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ــــه;ال املــــرض يــــصريه أن زو:والــــدين املتفــــق عــــىل بقــــاء مــــانعيتهام مل يكــــن; لعــــدم بقــــاء   كأ
 فـــإن زال صـــارت مـــن رأس املـــال, وزوال النكـــاح , فيـــه مـــن الثلـــثَّيـــةأحكامـــه; ألن العط

  .من احلرمة والعهدة وغريمها والدين ليس كذلك لبقاء أحكامهام
  .وتقدم عن الباجي حكم اهلبة عىل هذه األحوال

ْبــــن رشــــدلغــــو, وظــــاهر قــــول اوتغــــري األســــواق   ,للخمــــي وغريمهــــا االتفــــاق عليــــه واُ
ـه إن كانـت اهلبـة قائمـة بعينهـا مل تتغـري :  وقـال ابـن حـارث,ورصح به عيـاض اتفقـوا عـىل أ
  .أن االعتصار جائز

وقــــول ابــــن عبــــد الــــسالم ال يبعــــد ختــــريج اخلــــالف فيــــه حقــــه أن يبــــني األصــــل الــــذي 
عىل أن القيـاس نص متأخروا األصوليني  وذكره دون تعيينه ساقطه ,يتخرج منه اخلالف

الزكـاة واجبــة :  وهـو القيـاس عــىل صـورة غـري معينــة باطـل, ومثلـوه بقــول املـستدل,املنكـر
وهــو  , فيــسقط بيــسري معارضــته مثلــه,يف احلــيل بالقيــاس عــىل صــورة مــن صــور الوجــوب

  .القياس عىل صورة من صور عدم الوجوب
  . يف ذلك كالم حسن ليس هذا موضعهولألصبهاين شارح العمريي

ْبــن رشــد قوتــه بتغــري الزيــادة والــنقص نقــال اويف َ أصــبغ عــن ُ ْ  ابــن َســحنونَ ســامع مــع َ
  . أو ينكحوا أو تتغري عن حاهلا واألخوين, ما مل حيدثوا دينًا: وظاهر قوهلا,القاسم

 وجعلهــا عــىل يــدي غــريه أو ,نحــل األب ابنــه الــدنانري:  ابــن القاســمَســحنونوســمع 
  . اعتصارمها بقيت;ًاالبنة, ثم يصوغها له حليا

ْبن رشدا   .ً فال اعتصار اتفاقا;إن صاغهام بامل للولد: ُ
 خترجـــا عـــىل اخلـــالف يف تغـــري اهلبـــة بـــنقص أو نـــامء ;وإن صـــاغهام بـــامل نفـــسه أو مـــنهام

  .غري ناشئ عن نفقة من مال االبن
ً فينفق عليه مـن مالـه حتـى يـسمن أو دارا فيـصلحها ,ًفإن نشأ عن ماله ككونه هزيال

  .ً اعتصار اتفاقا فال;ببناء
  .ً مل يكن فوتا; فاهندمت,ً وإن كانت دارا,األرض وبنائها فوت غرس: اللخمي

ـــــــــه أخـــــــــرج فيـــــــــه ثمنًـــــــــا إال أن يعتـــــــــرص ;ًأشـــــــــبه كونـــــــــه فوتـــــــــا ولـــــــــو هـــــــــدمها األب    أل
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  .وحدها العرصة
لـه مثـل بمثلـه يمنـع رجعـة األب أو ما , خلـط الولـد الـدنانري والـدراهم:ويف اجلالب

  .بقدره ًلولد رشيكا وال يكون ل,فيه
ه الباجي للقايض, وأخذ بعضهم خالفه مـن قوهلـا يف املـأذون  ,ًمـن ابتـاع زيتـا: وعزا

 وكـذا , وهـو كعـني قائمـة, فالبائع أحق بقدر زيته;فصبه بمحرض بينة عىل زيت, ثم فلس
  .خلط الدنانري
ْن وهـب ملـ: ملالـك يف كتـب املـدنيني: اللخمي ك جاريـة اعتـصارها, ومل يبـني هـل ذلـَ
  ?ًمن زوج أو زنا

ه عيب;وكذا التزويج عىل أحد القولني: قال   . أل
ـــــه نـــــام بـــــامل الـــــسيد;وال يعتـــــرص الولـــــد ـــــه املنفـــــق عليـــــه إال أن يعتـــــرصه بفـــــور; أل   أل

  .الوالدة
ُقلت   . فعليه يمنع االعتصار; واإلقالة من الطعام الوالدة فوت يف البيع الفاسد:ُ

  .تابته إياهاوك: القايض :وإيالد الولد األمة لغو
  .وعليه العتق والتدبري: الباجي

ولـو : بـن القاسـم مـع مالـك وأكثـر أصـحابه نقل البـاجي عـن ا:ويف فوته بوطء االبن
ُ املاجشونًكانت ثيبا, واملغرية مع ابن    . فاتت; وتوقف لالسترباء إن بان هبا محل:ِ

ْبـــن رشـــدوعـــزا ا ـــضا لُ َ أصـــبغً األول أ ْ َّدونـــةوامل َ    ومل يفرقـــا بـــني ,وين, والثـــاين لألخـــَ
  .بكر وثيب

   وهـــــو يف , لتهمـــــتهام عـــــىل اإلحـــــالل;األول أحـــــسن إن كانـــــت مـــــن العـــــيل: اللخمـــــي
  .الوخش أخف

ه يف البكر متفق: ابن عبد السالم   .عليه األقرب أ
ً كـــان كـــالنقص خيتلـــف فيـــه, وإن مل حيـــدث نقـــصا ;ً إن أحـــدث يف البكـــر نقـــصا:وفيهـــا

ن االتفاق   . فواضح فأ
بحــــةوقــــد قــــال يف                   مل يبــــني إال أن يكــــون افتــــضها, وهــــى ;إن وطــــئ األمــــة:  آخــــر املرا
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  . ممن ينقصها
  . فال يتبني عليه;أزيد لثمنها وأما الوخش الذي كان ربام

                  ومل , يمنــــــــع اعتــــــــصارها:عليهــــــــا وطئتهــــــــا قــــــــول االبــــــــن الكبــــــــري يف غيبتــــــــه: الــــــــصقيل
  .يثبته أطأها

ُقلت   .لغو الغيبة عليها ظاهره :ُ
 فعليـه اسـترباؤها, ; وقد غاب عليها ابنـه الكبـري,إن اعترصها: ومثله قول استربائها

  . فال اعتصار له;وإن وطأها
ْبـــن رشـــدوعـــىل نقـــل ا َ أصـــبغ عـــن ُ ْ فوهتـــا يف هبـــة الثـــواب بالغيبـــة عليهـــا مثـــل الـــوطء : َ

  . الصالةيتخرج فوت اعتصارها هبا بقياس التسوية كام مر يف عتق األمة يف
مظنـة للـوطء بنفـسها غـري متوقفـة   ألن الغيبـة عليهـا;وهو يف اهلبـة لغـري ثـواب أحـرى

  .عىل بت عقد ذي احلالل
  .هي متوقفة عليه, وطروء اليتم وهو موت أيب الطفل: ويف هبة الثواب
 , مل يمنعـــه; ثـــم مـــات,ولـــو كـــرب يف حيـــاة أبيـــه: يمنـــع اعتـــصار األم قـــال: قـــال البـــاجي

  .تعريفهاوالصدقة تقدم 
 َّيــة وأمــا اهلبــة والعط,ال يعتــرص األبــوان مــا تــصدقا بــه عــىل ولــد صــغري أو كبــري: فيهــا
 مل يعتــرص, وإن كــان بمعنــى ; ففيهــا االعتــصار واحلــبس إن كــان بمعنــى الــصدقة;والنحــل

  . فإنه يعترص; ثم مرجعها إليه,اهلبة يكون سكنى أو عمرى إىل مدة
   فـــــالرجوع ; وكـــــل هبـــــة أريـــــد هبـــــا وجـــــه اهللاًال أعلـــــم خالفـــــا أن الـــــصدقة: أبـــــو عمـــــر

  .فيها حرام
ِّمطـــــــرف قـــــــال :والبـــــــن زرقـــــــون بعـــــــد نقلـــــــه هـــــــذا    ;أو لوجـــــــه اهللا هبـــــــة هللا: إن قـــــــال: َُ

  .فله االعتصار
ُشيوخخرج بعض : عياض أكل مـا تـصدق بـه عـىل ابنـه  َّالعتبية نا من إجازة مالك يفُ

  .الصغري, جواز االعتصار يف الصدقة
ُقلــــت  وكــــذا هبتــــه ,لــــه هبتــــه البنــــه للــــصلة ال جيــــوز اعتــــصارها: َســــحنون يف نــــوازل :ُ
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  . وخوف اخلصاصة عليه,لضعفه
ُ املاجشونوالبن    . ال يعترص; أو لطلب األجر أو لصلة رحم, كل هبة لوجه اهللا:ِ

ْبــن رشــدا َّدونــةهــذا مثــل قــول عمــر يف امل: ُ  وهــو َعبــد احلكــم, ونحــوه يف خمتــرص ابــن َ
ِّمطرفأظهر من قول  َُ.  

ِّمطــرفاد يف قـول وز ــه إذا وهــب ولــده:َُ ً أن لــه االعتــصار أبــدا ;لــصلة لوجــه اهللا أو  أ
حتى يسميها صدقة, ثم وجه القولني بأهنام بناء عىل أن اهلبة ما قصد به املوهوب له فقط 

  . ولو كان مع طلب الثواب من اهللا تعاىلأو
  . وال من غريه,ال يشرتي الرجل صدقته من املتصدق عليه: وفيها

  ?الوجوب اختلف هل النهي عىل الندب أو عىل: اللخمي
  .يكره: وقال. ال ينبغي أن يشرتهيا: فقال مالك

  .هو حرام: وقال الداودي
ه :َّاملوازية وظاهر   .بام ليس بحرام ال جيوز واألول أحسن; ألن املثل رضبه هلا أ
ُقلــــت  والــــذم عــــىل الفاعــــل بتــــشبيهه بالكلــــب العائــــد يف قيئــــه,  التعليــــل يــــدل عــــىل ذم:ُ

 ولبعــد اللخمــي عــن ذكــر قواعــد , وقالــه عــز الــدين بــن عبــد الــسالم,الفعــل يــدل عــىل منعــه
  . واهللا أعلم,أصول الفقه حسبام قاله املازري يف صالة اجلنائز قال هذا

ُقلــت  وهــو ,أن معنــى ال جيــوز احلرمــة :َّاملوازيــة  ظــاهر قــول اللخمــي فــيام حكــاه عــن:ُ
َّدونـــــةلفـــــظ امل هـــــة, ,القاســـــم وســـــامع ابـــــن ,َ                   وعـــــرب ابـــــن عبـــــد الـــــسالم عـــــن املـــــشهور بالكرا
  .وفيه نظر

ْبن رشدومل حيك ا   . ال جيوز:عيسى غري لفظَ سامع  يفُ
 , وال زرعـه,ال يـشرتي الرجـل صـدقة حائطـه: قال مالك يف كتـاب الزكـاة: اللخمي
  .وال ماشيته

   فهـــذا ;ي صـــدقة التطـــوع أن يـــشرت:كـــره مالـــك: وقـــال ابـــن القاســـم يف كتـــاب النـــذور
  .أشد كراهة

ْبــــن رشــــدا ء الــــصدقة مــــن غــــري الــــذي تــــصدق هبــــا عليــــه: ُ بــــن روايــــة ا .ويف جــــواز رشا
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ْوهب   . ال جيوز: وقوهلا,ال بأس بذلك :َ
ء غلــة مــا تــصدق بــه مــن املتــصدق عليــه: قــال  ,جــائز كالعريــة بخرصــها:  قيــل;ورشا

  .وكرهه أشهب, وهو الصواب
ُقلت   .ال يف غلتها نام هي من العود يف عني الصدقةإ ;َّ العرية مسألة:ُ

ؤه;ًلــو تــصدق بالغلــة فقــط عمــره أو أجــال: الــصقيل عــن حممــد  قالــه مالــك , فلــه رشا
  .وأصحابه إال عبد امللك

ُقلــت  مل جيــز لــه أن يأكــل ;مــن تــصدق عــىل أجنبــي بــصدقة:  أخــذه بعــضهم مــن قوهلــا:ُ
  . وال ينتفع بيشء منها, وال يركبها,من ثمرها
 فــال بــأس أن يقومهــا ح فتبعتهــا نفــسه,مــن تــصدق عــىل ابنــه الــصغري بجاريــة: وفيهــا
  .لالبن  ويشهد ويستقيض,عىل نفسه

 ولــو كــان ,إنــام أرخــص يف هــذا يف الولــد الــصغري: ملحمــد عــن ابــن القاســم: الــصقيل
  .ا ما حل له ذلكًكبري

  .واملوهوب عبد: ابن القاسمَ سامع قوهلا يف  ونقل:وقال مالك
ْبـــن رشـــدا نفـــسه   لتعلـــق نفـــسه هبـــا لـــو تبعتهـــا; أعـــذر منـــه يف العبـــد: قوهلـــا يف اجلاريـــة:ُ

ؤه هلـــا بخـــالف العبـــد  ; والولـــد بخـــالف األجنبـــي,والـــصدقة هبـــا عـــىل أجنبـــي ملـــا بعـــد رشا
 أن يكتــــيس مــــن صــــوف مــــا : ولــــذا أجــــاز يف رســــم نــــذر ســـنة;للـــشبهة التــــي لــــه يف مــــال ابنـــه
 ومثله ملالك يف رسم , ويرشب من لبنها,ا ويأكل من حلمه,تصدق به عىل ابنه من الغنم

  .عيسىَ سامع شهد من
  . فله األكل من ثمره إن أطعمه; إن تصدق باحلائط:ويف رسم نذر سنة

  . يصح رضاه ;إن ريض ابنه وهو كبري :َّاملوازية ويف
 أكـره أن ينتفـع بـصدقته عـىل ولـده كانـت أو : البن نافع يف رشح ابـن مـزين:للخميا

  . لعموم احلديثأجنبي, وهو أحسن
: قـال  نقـال اللخمـي عـن روايـة حممـد والقـايض:ويف جواز الرجـوع يف اهلبـة وكراهتـه

ئـــــــه منـــــــه; فيجـــــــوز ـــــــه ;وهـــــــذا أحـــــــسن إال أن يكـــــــون برغبـــــــة مـــــــن املوهـــــــوب لـــــــه يف رشا                   أل
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  .معروف ثان
ُقلـــــت ـــــه : وتقـــــدم يشء مـــــن هـــــذا يف النـــــذور:ُ ً ورجـــــوعهام بـــــاإلرث جـــــائز اتفاقـــــا; أل

  .يجرب

  ]باب هبة الثواب[
  .)1( قصد هبا عوض مايلَّية عط:وهبة الثواب
  . بغري لفظ البيع قوالن ذكرا يف فضل رشط العوض فيهاويف رشطها
 وإن اقــرتن هبــا مــا يــدل عــىل , فهــي للثــواب; مــا يــدل عليــهَّيــةإن اقــرتن بعط: اللخمــي

ه;نفيـــه ْن وهـــب  مـــط وكـــذا إن أشـــكل األمـــر لقـــول عمـــر , ســـقطت دعـــوا  يـــرى أهنـــا هبـــةَ
  . إال بدليل; وألن أصل اهلبة عدم العوضً فلم جيعل له مقاال, فهو عىل هبته;للثواب

ْن وهــب مــ: البــاجي يف اجلــالب هبــة مطلقــة ادعــى أهنــا للثــواب محــل عــىل العــرف إن َ
 أو , وإن كـــان مثلـــه يطلبــــه, قبــــل قـــول املوهـــوب لـــه مــــع يمينـــه;كـــان مثلـــه ال يطلـــب ذلـــك

  .هب مع يمينه قبل قول الوا;أشكل أمره
ْبـــن رشـــدوقـــسم ا إن مل يتبـــني أن الواهـــب أراد جمـــرد التـــودد : ً اهلبـــة أقـــساما منهـــا قولـــهُ

 ففيهــا يف هــذا ;ًواملكافــأة كهبــة األغنيــاء بعــضهم بعــضا أجانــب أو أقربــاء  أو التــودد,فقــط
  .القول قول الواهب

ــه بيمينــه أو دونــه تــأويالن لألشــياخ  أردت :قــال واألمــر عنــدي إن ,ويف محلهــا عــىل أ
 : وإن قـــــال, ومل أشـــــرتطه جـــــرى عـــــىل اخلـــــالف يف تعلـــــق يمـــــني التهمـــــة دون حتقيـــــق,ذلـــــك

كـــره املوهـــوب لـــه ,رشطتـــه  فـــال حلـــف عليـــه عـــىل القـــول بتوجـــه يمـــني التهمـــة إال بعـــد ;وأ
بـ ـه مـا اشـرتط عليـه ثوا  وكـان لـه , فـاحللف عـىل الواهـب; فـإن نكـل,اًحلف املوهـوب لـه أ

 بـل بينـت أن ال ; وقال املوهوب لـه, رشطت الثواب عليك:ل وإن قا,الثواب دون يمني
ه رشطه ـه ,ثواب لك عيل قبل قول الواهب مع يمينه أ  فإن نكل قبل قول املوهـوب لـه أ

                                     
  .ما أخرج بالقيود ظاهر وحكمها حكم البيع, واهللا سبحانه املوفق: َّ الرصاع قال)1(
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 فللواهـــب الثـــواب دون يمـــني عـــىل حكـــم املـــدعي ; فـــإن نكـــل, أن ال ثـــواب عليـــه;بـــني لـــه
  .واملدعى عليه

ُقلت   . اشتامهلا عىل ما ينفيه واختلف يف ثبوته يف صور االختالف يف:ُ
ْبن رشدا الًابن زرقون تابع  قوهلـا ال يـصدق إال : يف هبة أحد الـزوجني لآلخـر ثالثـةُ

  .أن يظهر ما يدل عىل صدقه
  . ال يصدق إال برشطه:وقول ربيعة ومالك والليث فيها

 وعـــىل هـــذا اخلـــالف خـــرج , وإن مل يقـــم مـــا يـــدل عـــىل صـــدقه, يـــصدق:ونقـــل املعونـــة
ا يف كتــاب األكريــة بــسقوط طلــب الزوجــة الــزوج بكــراء منــزل ســكنه هبــا هــي البــاجي قوهلــ

  .فيه بكراء أو ملك
ئه, إن اعتدت يف مسكن بكراء: يف كتاب العدةوقوهلا   . لزمه; فطلبته بكرا
دلـــــسيني: قـــــال  ومعنـــــى ذلـــــك عنـــــدي أن , مهـــــا مـــــسألتان خمتلفتـــــان:وقـــــال بعـــــض األ

  .املعتدة سكنت يف وقت ال يظن هبا الصلة
 ذكــر البــاجي مــسألتي العــدة واألكريــة يــدل عــىل أن اخلــالف يف املــسألة ســواء :ُتُقلــ

 وألن أصـل اهلبـة : وظـاهر اسـتدالل اللخمـي بقولـه, بلفظ اهلبة أو الَّيةعرب عن لفظ العط
  .عدم العوض عىل أن حمل اخلالف هو ما عرب فيه بلفظ اهلبة

فقـت عـىل : الثـاينحيسن التمسك بقوهلا يف كتـاب النكـاح وعىل طريق الباجي  وإن أ
 فلهـــا إتباعـــه بـــه إال أن يـــرى أن ذلـــك بمعنـــى الـــصلة ; وهـــو مـــيل أو معـــدم,زوجهـــا يف ذاتـــه

  .أشهب يف كتاب النكاحَ سامع ونحوه يف
ْبن رشدقال ا َّدونـةاختلـف قـول ابـن القاسـم يف هـذا األصـل يف امل:  فيهُ  وإذا وجـب :َ

 ,أحـد الـزوجني فـيام وهبـه لآلخـر الثـواب ومن هذا املعنى دعوى ,هلا الرجوع بعد يمينها
  .فذكر قويل مالك ونقل املعونة

  . ال ثواب بني الزوجني:وفيها
 مل تـصدق ; ثم طلبت الثواب, إن وهبت زوجها صداقها:االستغناء عن: ابن عات
ففـي ذلـك ثالثـة ,  أو وهبه إياها من مالـه,ا بخالف ما وهبته من ماهلاا أو عينًًكانت عرض



אא 

 

35

35 

ن مـ« :غلوا يف هـذا األصـل بحـديث الـدارقطني عـن ابـن عمـر عـن النبـي أقوال, واسـتد
ْوهب    .)1(» فهو أحق هبا ما مل يثب منها;هبةَ

  .ً لكنه جعله ومها; رواته ثقاة:قال عبد احلق
 ويف , ورواه مـــن حـــديث أيب هريـــرة,والـــصواب عـــن ابـــن عمـــر عـــن عمـــر قولـــه: قـــال

 ويف إسناده حممـد بـن عبيـد ,ن عباس ومن حديث اب,سنده إبراهيم بن إسامعيل بن جممع
  . ومل يتعقبه ابن القطان,اً ومها ضعيفان جد,غ ورفع احلديث إىل النبي ,اهللا العوزيب
لـدين والولـد كـام يف الـزوجني: اللخمي  ودعـوى االبـن ,وخيتلف يف الثواب بـني الوا

  . واألب مورس,الثواب أبني من األب إال أن يكون األب قليل ذات اليد
بــة: وفيهــا  وإن علــم , قــيض بــه; وذوي األرحــام إن علــم قــصد الثــواب,اهلبــة يف القرا

  . سقط;نفيه كغني لفقري
  .مل يذكر حكم فقد دليل القصدين: اللخمي
 وللثــواب يف , ولــو مــن فقــري إال بــرشطه, الــدنانري والــدراهمال ثــواب يف هبــة: وفيهــا
  . ولو من غني,اهلبة لغنى

  .يام وهبه ذو سلطان ال ثواب ف:الباجي ملحمد عن أشهب
  . كذلك قول ابن شعبان, ونقل الباجي عن ظاهر املذهب,ويف كون اهلبة له

  .ال ثواب فيام أهدى لفقيه: ابن شعبان
  . وفيام أهداه الثواب, وكذا لرجل صالح:اللخمي عن القايض

ه أراد الفقري منهم:الظاهر : الباجي   . والغنى كسائر األغنياء,أ
ُقلــت  وهــو مقتــىض العــرف إن كــان , وظــاهر مــساقه اعتبــاره,اًه فقيهــ فيلــزم لغــو كونــ:ُ

  .اًالواهب له غني
ه اللخمي له بلفظ, إال أن يكون بني فقيهني:زاد املتيطي يف كالم ابن شعبان  ; وعزا

  . إال أن يكون بني فقيهني:يريد
                                     

  .كتاب البيوع) 179: ( رقم,3/43:  أخرجه الدارقطني)1(
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  .ال ثواب فيام أهداه املوىل لسيده: الباجي
ُقلت   . وإال فال,اً إن كان املوىل غني:ُ
  .وما جرت به العادة من اهلدايا عند النكاح: قال

ـه عـرف يقـيض بقيمـة الكـبش : يريـد; هو عىل الثواب وبـه القـضاء:قال ابن العطار  أ
ا ً وإن كـان املهـدى إليـه بعـث للمهـدى قـدر, فبوزنـه; وإن علـم,حني قبضه إن جهل وزنـه

 ولــو كــان هــذا , حوســب بــه يف قيمــة هديتــه; أو أكــل عنــده يف العــرس,مــن اللحــم مطبــوخ
  . وفيام قاله نظر,ببلد ال يعرف فيه هذا مل يقض فيه بثواب

 وخيتلفون يف القيـام إن مل يثـب ,الثواب,  األعراس,الشأن يف هذه الوالئم: اللخمي
 فلـه ; ومـن يعلـم مـن مثلـه الطلـب, وال لوارثـه, فال قيام له;من علم من مثله عدم الطلب

 ;ني إن كانـت العـادة أن الثـواب قـدر اهلبـة فأقـل وهـي يف الـصحة عـىل وجهـ,ذلك ولوارثه
ه أكثر,جازت   . مل جيز; وإن كانت أ

 ال أعطيك إال إن حدث لك : عن أيب بكر بن عبد الرمحن لو قال له املعطىاملتيطي
  .ً فله الرجوع بقيمة هديته معجال;عرس

ئم  فهــو فاســد يقــيض فيــه للقـــا;ا كالــرشطًإن كانــت املكافــأة عرفـــ: وقــال ابــن عمــران
   وكـــــذا اجلفـــــان توجـــــه , وباملثـــــل فـــــيام يقـــــىض فيـــــه باملثـــــل,بالقيمـــــة فـــــيام يقـــــيض فيـــــه بالقيمـــــة

  .ألولياء امليت
 بخــــالف هــــدايا , ال رجــــوع فيــــه; مــــا يوجــــه ألوليــــاء امليــــت:يف مــــسائله َّالــــشيخ وقــــال

  .َعبد احلكم وهي يف خمترص ابن ; كالرشط,اً فإن فيها عرف,النفاس والعرس
  .ئله ال رجوع يف يشء من ذلك كلهوقال القابيس يف مسا

ُقلــت ــه إن اقتـــىض العــرف قــصد الثـــواب: مقتــىض املـــذهب:ُ  وإال ســـقط إن , ثبــت; أ
 , حكـم فيـه بحكـم البيـع الفاسـد; أو قدره أو نوعـه,اقتضاه عىل ما يوجب الفساد يف وقته

 ولـذا ينبغـي عـدم ; والغالـب يف صـورته ثبوتـه عرفـا الفـساد,وإال حكم بحكـم ثـواب اهلبـة
   وبعـــد , فيتأكـــد الكـــف, وربــام يفـــرق يف ذلـــك بـــني حالـــه قبــل فوتـــه,األكــل منـــه ملـــن حـــرضه

  . فيخف;فوته
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  . لقدومه من سفر; فقري لغني الفاكهة والرطبَّية ال ثواب يف هد:وفيها
  .ً ولو كان قائام,وال أخذ ذلك: ابن القاسم
  . ًا قامت له أخذه إن كان:البن اللباد عن بعض أصحابنا :َّالشيخ الصقيل عن

  . فيه الثواب;وأما القمح والشعري يوهب للثواب: قال
:  فقـال مالـك;اختلـف يف اهلبـة للقـادم مـن الـسفر الفاكهـة والطعـام وشـبهه: اللخمي

  . وهو أبني, له الثواب: يف خمترص محديسَعبد احلكم والبن ,ال ثواب
  .والشأن رجاؤه مما يقدم به املسافر

ُقلت   . فللثواب عليه;يشء إن مل يقدم ب: مفهومه:ُ
 مل يكـن ; فـتكلم عليـه,فمـن ال يـرىض الكـالم عليـه إن وقعـت بيـنهام مقابحـة: ثم قـال

  . يقىض له إن طلبه; ومن يتكلم عليه,له يشء
  . أو صديق عدم الثواب,والشأن فيام هيديه القادم جلار

  .ال ثواب يف هبة العني: وفيها
  .اًا أو طعامً فيثاب عرض,إال برشط: ابن القاسم
ب :َّاملوازية الصقيل عن   . وقاله أشهب, ردت;اًإن رشط هلا ثوا

ُقلت ه الباجي ملحمد عن ابن القاسم, قال:ُ   . وهو املشهور عن مالك: عزا
ـــضا َّدونـــة ومثلـــه يف امل,اًا أو طعامـــً فيثـــاب عرضـــ, إن اشـــرتطه:ًوقـــال ابـــن القاســـم أ َ ,

  . وهو غري جائر, ال يعجبنا:وقال حممد
  . والنقر واحليل املكسور, ال ثواب يف هبة الصفائح:لقاسموسمع عيسى ابن ا

ْبــن رشــدا  والــصفائح إن أراد : وهــو نــص قوهلــا, يف احلــيل املــصوغ عــىل هــذا الثــواب:ُ
 فــاملعنى أهنــا كثــرية الوجــود ال يتحــف هبــا مــن ,هبــا املــصنوعة مــن احلديــد لــشعيل الــدواب

 , لوجــب فيهــا الثــواب;ا وعــدمها ولــو أهــداها إليــه يف الغــزو عنــد احلاجــة إليهــ,أهــديت لــه
  . ألهنا كنفر الفضة والدنانري والدراهم; فبني; سبائكه:وإن أراد صفائح الذهب أي

ُقلــــت  تعليلـــــه عـــــدم الثـــــواب يف املـــــصنوعات مـــــن احلديـــــد بكثـــــرة وجودهـــــا خـــــالف :ُ
  .اقتضاء املذهب ثبوت العوض يف كثري الوجود وقليله
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  .ري الثواب أن يف هبة القمح والشع:وقدم تقدم للشيخ
  .قال املتيطي يف ثبوت الثواب فيه قوال ابن القاسم وأشهب: هبة احليل
  .معها إجازته هبته للثواب :َّاملوازية الباجي يف
  . ال جيوز بحال وقيام اهلبة: وقال حممد

ْبـن رشـدقال ا ِّمطـرف وعـىل قـول , املوهـوب لـه فيـه خمـري يف إثبايتـه بقيمتهـا أو ردهـا:ُ َُ 
  .زم الواهب أخذ قيمتها دون رضاه إال بعد موهتا ال يل:وروايته

ُقلـــت ُ املاجـــشون عـــزا البـــاجي األول البـــن القاســـم وابـــن :ُ ِّمطـــرفوقـــال : قـــال ِ  هـــو :َُ
  . ونحوه سمع ابن القاسم, ولو أعطى أكثر من القيمة حتى يرىض,عىل هبته

ُقلـــت ْبـــن رشـــد ومحلـــه ا, هـــو ظـــاهر قولـــه يف رســـم حلـــف:ُ ـــه أعطـــاه أقـــل مـــن ُ  عـــىل أ
لــــة , ففــــي كــــون الفــــوت املوجــــب عــــىل املوهــــوب لــــه قيمتهــــا قبــــضه إياهــــا,القيمــــة  أو حوا
ُ املاجــشون بنقــصها فقــط لروايــة ابــن : أو تغريهــا بزيــادة أو نقــص رابعهــا,ســوقها وحممــد  ِ

  .عن ابن القاسم فيها مع أحد سامعيه عيسى وثانيهام
ُقلـــت  يف القيـــاس عـــىل  كـــان لـــه وجـــه; لـــو قيـــل بلزومهـــا لـــه بـــالقول: وقـــال بعـــد هـــذا:ُ

ــه إن أراد عــىل بيــع البــت,البيــع  وإن أراد عــىل , منــع وجــود علــة األصــل يف الفــرع; ويــرد بأ
  . فحكمه عدم اللزوم;بيع اخليار
  . يلزمه قيمتها; فوطئها املوهوب له فوت, إن كانت اهلبة جارية:عيسىَ سامع ويف
ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ

َ أصبغوقال  ْ  , ويمنـع الـرد, له عليها فوت يوجب قيمتها غيبة املوهوب:واألخوان َ
ه ذريعة إلحالل الفروج بغري ثمن;ولو مل حتمل   . أل

 إن بـــذهلا املوهـــوب لـــه بعقـــد اهلبـــة أو :ويف املقـــدمات يف لـــزوم الواهـــب قبـــول القيمـــة
  .بقبضها أو بتغريها بنقص أو زيادة

 أخــذ مــا بقــي  فلــه; ولــو تلــف جلهــا, بفــوت عينهــا أو تفويتهــا بعتــق أو غــريه:رابعهــا
 واملشهور من قول ابن القاسم مـع ,لآليت عىل لزوم الواهب دفع اهلبة قبل قبض عوضها

َّدونــــةروايتــــه يف امل بــــع, وقوهلــــا يف الــــشفعة, وغريهــــاَ ه يف, ومل يعــــز الرا عيــــسى َ ســــامع  وعــــزا
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ِّطــرفُمل  ألن النــاس إنــام هيبــون للثــواب رجــاء مــا هــو : وروايتــه, وقــرر مــا يف الــشفعة بقوهلــاَ
  .أكثر من قيمة ما أعطوا

  . ولزوم تسليمها قبله قوالن,ويف القضاء للواهب بحبس هبته حتى يثاب: قال
ُقلت   . وعزامها ألشهب وحممدللخمي, مها :ُ
هــــب: وقــــال  وقــــال ابــــن , يرجتعهــــا: فقــــال أشــــهب;إن قبــــضها املعطــــى بغــــري إذن الوا

  .ا رده; فإن مل يثبه, ويتلوم له يف الثواب, ال يرجتعها:القاسم
ْبن رشدا  وعليه قيمتها يـوم اهلبـة ال ,وعىل الثاين ضامهنا من املوهوب له بكل حال: ُ

 وعىل األول خيتلف يف , وعليه قيمتها يوم اهلبة ال يوم القبض باتفاق,يوم القبض باتفاق
  .ضامهنا كمحبوسة بالثمن

ُقلت   .  وقد تقدمت:ُ
ــه يف:ويف ختــريج ضــامهنا وهبــة الثــواب غــري ,  عقــد يــرم املبتــاع يف املحبوســة يــرد يف أ

  . الزمة للموهوب
 أو يــوم القــبض قــوالن لــسامع ابــن القاســم ,وعــىل هــذا يف كــون قيمتهــا يــوم اهلبـة: قـال

َ أصـبغمع سـامعه عيـسى و ْ  واختـار حممـد أن , وقـول مالـك يف املوطـأ مـع قوهلـا يف الـشفعة,َ
إنــه :  فقــال,وروايتـه واعتــل بعلـة غــري صــحيحة عـىل قــول ابـن القاســم ,القيمـة يــوم القـبض

ه قبله خمـري; فيلزم كون قيمتها يوم الفوت,خمري يف ردها قبل قبضها  , وهـذا مل يقولـوه, أل
  .لزام املوهوب له القيمة بالقبضإىل  ويتم تعليله ع, كان له وجه;ولو قالوا

 حلــف ; ثــم قــام الواهــب بطلــب متامهــا,إن عــرض املوهــوب لــه أقــل مــن اهلبــة: وفيهــا
  . وهو عىل حقه,اًنتظارما سكت إال ا

 إال : وعمومــه يف كــل معتــرب بالقيمــة ثالثهــاويف قــرص الثــواب عنــد التنــازع عــىل العــني
ْبـــــن رشـــــد ونحـــــوه ال,احلطـــــب والتـــــني  وعـــــىل األول قـــــال ,وهلـــــا: َســـــحنون عـــــن أشـــــهب وُ

  .خيتص بسكة العني اجلارية يف البلد: الباجي
  .يمتها قوال حممدويف وقف ردها بعد فوهتا عىل تراضيهام عىل معرفة ق

ْبــن رشــدا  وال وقــف يف دفعــه عــرض غريهــا إال , وال معنــى لغــريه, وقفــه: الــصواب:ُ
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  .عىل قول أشهب
  . فكل ما يصح أن يسلم فيه,جيوز بعد فوهتا ثواهبا: الباجي
  . منعه بام ال يصح أن تسلم فيه:وفيها
  . وإن كان من غري جنسه,اا ال عينًً يثيب عن احليل عروض:وفيها
  . وجيوز قبله بحرضة املحيل, بعد التفرق:يريد: جيالبا
ُقلت   . وكذا الطعام عن طعام:ُ

زيــــــــة ويف: البــــــــاجي                   وعــــــــن حــــــــيل ,اًجيــــــــوز أن يثيبــــــــه عــــــــن حليــــــــة الــــــــذهب ورقــــــــ :َّاملوا
  .اًالورق ذهب

  . فال رجوع له يف الثواب بعد تعيينه;إذا أثاب: ابن شاس
ُقلت  ففـي منـع املوهـوب , ولـو كانـت اهلبـة عبـدين: هذا رضوري كتـب عنـد اخليـار:ُ

َ أصبغ ول, إن كان املردود أدنامها هلا: وحبس اآلخر ثالثها,له من رد أحدمها ْ ولتخـريج  َ
ْبن رشدا  ; وإن مل يكـن وجههـام, لزمتـه بثمـنهام; إن بـاع وجههـا: عىل قول ابن القاسم فيهاُ

  . ورده الباقي,غرم قيمته يوم قبضه
ْبـن رشـدا  ;اً ورد اآلخـر مطلقـ, لـيس لـه حـبس أحـدمها:لـه هـذا خـالف قولـهألن قو: ُ

  . بيعه أحدمها موجب قيمتهام:َسحنونولذا قال 
 إن كــان , وأخــذ العــوض والعيــب بــالعوض, للموهــوب لــه رد اهلبــة بالعيــب:وفيهــا

  . نظر لقيمته;اً وإن مل يكن فادح, فله رده; كاجلذام والربص; ال يعاوض به;اًفادح
هبــــا وفوهتـــاإن ظهــــ: البـــاجي هــــب: فقــــال حممـــد;ر عيـــب اهلبــــة قبـــل ثوا  ; إن علمــــه الوا

  قالـــه , ولـــو حـــال ســـوقها أو وطئـــت, اعتـــربت ســـليمة; وإن جهلـــه,اعتـــربت قيمتهـــا معيبـــة
َأصــبغ ْ  وإن , والواهــب عــىل الــسالمة وهــب, ألن ذلــك ال يفيــت الــرد بالعيــب:َّالعتبيــةيف  َ

  .فكالبيع; تظهر بعد أن أثابه ومل تف
 ; وإمـا ردهـا, إمـا حبـسها هبـا; فلـه قيمتهـا سـليمة;فاتت بتغـري بـدن أو وطءلو : حممد

 وظهـــر , ولـــو كانــت ممــا ال يقـــدر عــىل ردهــا,ألن مــا يوجــب قيمتهــا ال يفيـــت الــرد بالعيــب
 ولـــو ظهـــر , كـــان أقـــل مـــن القيمـــة أو أكثـــر;العيـــب بعـــد أن أثابـــه رجـــع بقـــدره مـــن الثـــواب
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هبـــــا ْبـــــن رشـــــد ونحـــــوه ال,ة كـــــان عليـــــه قيمتهـــــا معيبـــــ;العيـــــب قبـــــل ثوا َ أصـــــبغ يف نـــــوازل ُ ْ َ,                  
  .واهللا أعلم

  ]اهلبة بشرط عوض عيناهباب [
ْبن رشدقال ا :واهلبة برشط عوض عينها   . هي بيع: وغريهُ

ــه بيــع عــىل القيمــة;ويف كــون رشطــه غــري معــني يفــسدها  قــوالن البيع وصــحتها كــ, أل
ْبن رشدال ُ املاجشون وغريه عن ابن ,ُ َ أصبغو ,ِ ْ   .مع ابن القاسم َ

َ أصبغقول  :َّالشيخ الباجي عن ْ   .هو قول ابن القاسم فيها َ
ُقلـــت ـــه أراده لـــه , إذا رشط الثـــواب: منـــه قوهلـــا يف كتـــاب اهلبـــة والواهـــب:ُ  أو رأى أ

  .أخذ هبته إن مل يثبه
ُقلت    ثـم سـخط , بعتـك الـسلعة بـام شـئت: لـو قـال: ويف ترمجة بيع الغرر من املنتقـى:ُ

  . أعطاهما
  . لزمه;إن أعطاه القيمة: قال ابن القاسم

 كهبــــة ; فحملــــه ابــــن القاســــم عــــىل املكارمــــة, وإال ردت, إن فاتــــتك معناهــــ:حممــــد
  . واعترب حممد لفظ البيع,الثواب

ْن وهــــب إ: عيــــاض  :ا, ولــــو قــــالً جــــاز اتفاقــــ;وســــكت مــــن يعلــــم منــــه طلــــب الثــــوابَ
  .كاألول: فقال اللخمي, أهبك لتثيبني

 فهــي ; أو عــىل أن تثيبنــي, ولــو قــال بــرشط الثــواب, فــساده: عبــد امللــكوظــاهر قــول
  . فبيع; وإن عني العوض:مسألة عبد امللك

 أو ,ويف كــون اإلعطــاء لتحــصيل املعطــي مغــري مقــصود للمعطــى هبــة تفتقــر للحــوز
َ أصـــبغمعاوضـــة ال تفتقـــر قـــوالن لـــسامع  ْ  , أصـــلح نفـــسك:ابـــن القاســـم فـــيمن قـــال لولـــده َ

َ أصــبغ ففعــل, وقــول ; ولــك كــذا,وتعلــم القــرآن ْ تــه : يف قولــه َ مــن أعطــى دار ســكناه المرأ
ن   . ال بد من حوزها; عىل أن تسلم فتسلمَّيةالنرصا

ْبـــــن رشـــــدونقـــــل ا ِّمطـــــرف عـــــن ابـــــن حبيـــــب مـــــع ُ نَُ  الـــــدار ثمـــــن :َّية يف مـــــسألة النـــــرصا
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  .واإلشهاد يكفيها دون حوز

  ]العدةباب [
, فيــــدخل الوعــــد باحلاملــــة )1( يف املــــستقبلاًإخبــــار عــــن إنــــشاء املخــــرب معروفــــ :العــــدة

                                     
 فإهنا مـصدر وعـد يعـد , وهو مناسب للعدة,اًمصدر من أخرب خيرب إخبار) إخبار: (قوله: َّ الرصاع قال)1(

‰y﴿  :قــال تعــاىل .عــدة واملــصدر األصــيل وعــدا ôã uρ Èd, pt ø:  وهــو إيقــاع , واإلخبــار بالــيشء اإلعــالم بــه, ﴾#$
ـــه راجـــع لوقـــوع النـــسبة, ; ألن اخلـــرب حيتمـــل الـــصدق والكـــذب; وهـــو غـــري اخلـــرب,نـــسبة ال وقوعهـــا  أل

  .وهذا يرجع إىل إيقاعها
  . عن وقوع إنشاء: أي;أخرج به اإلخبار عن خرب ومعنى عن إنشاء) شاءعن إن: (وقوله
ه ليس بوعد كام إذا قال;أخرج به إنشاء غري املخرب) املخرب: (وقوله   .اً هيب زيد لك الدار غد: أل
              فــإن مل يقــصد وفــاء فــال يقــال , بقيــد الوفــاء بــام أخــرب بــه يف املــستقبل:أي) مــع وفــاء يف املــستقبل( :قولــه

  .فيه وعد
  . يشء أخرج هبذا:أي): فإن قلت(
ُقلــــت(                  ومــــا شــــاهبه فلــــيس هــــذا "أطلقــــك غــــدا" : كقولــــه,لعلــــه أخــــرج بــــه مــــا ال يطلــــب يف الوفــــاء بــــه): ُ

  .بوعد رشعي
إن أعطيتنـي " : إذا قـال هلـا,ما ذكروه يف مسائل يف اخللع يدل عـىل أن ذلـك مـن الوعـد كـام): فإن قلت(

  .العتكألفا خ
                    والقـــــوالن جاريـــــان عـــــىل الوعـــــد املوقـــــوف , وإن فهـــــم الوعـــــد فقـــــوالن, إن فهـــــم االلتـــــزام لـــــزم:قـــــالوا

  . عىل سبب
ُقلـــت(  وىف بـــه وهـــو مـــن , ألن العـــريف يف غالبـــه مـــا يقـــع إنـــشاء عـــىل فاعلـــه إذا;اًلعـــل ذلـــك لغـــة ال عرفـــ :)ُ

 وأما الطالق ومـا شـاهبه فلـيس الوعـد فيـه ,اًوب اتفاقعالمات اإليامن وحسن اإليقان والوفاء هبا مطل
  .كذلك

                 قــــــال هنــــــا بعــــــد حــــــده فيــــــدخل الوعــــــد باحلاملــــــة وغريهــــــا فــــــألي يشء خــــــصص :َّالــــــشيخ): فـــــإن قلــــــت(
  .الوعد باحلاملة

ُقلــت( ــه إذا قــال;ملــا كــان اللفــظ الــذي تنعقــد بــه احلاملــة يقــع بــه اللــبس فأشــار إىل بيانــه): ُ ــا: أل  محيــل  أ
ــا أتحمــل فهــذا: وإذا قــال,الزمــةَّيــة فهــي محالــة رشع  واألول إنــشاء لغلبتــه يف , وعــد فيــدخل يف احلــد, أ

  . ووقع السبب عىل أصل املشهور,ذلك فنبه عىل أن الثاين ال يلزم إال إذا كان عىل سبب
ــــا أقــــيض عنــــك دينــــك غــــد:إذا قــــال): فــــإن قلــــت(                ك ا فهــــذا وعــــد عــــن فعــــل يفعلــــه فكيــــف يــــدخل ذلــــً أ

= 
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  .اًوغريها, الوفاء هبا مطلوب اتفاق
ْبــــن رشــــدا ابــــن القاســــم مــــن العاريــــة يف لــــزوم القــــضاء هبــــا َ ســــامع  يف رســــم طلــــق مــــنُ
 أو بـرشط دخوهلـا بـسببها , ولـو مل يـدخل بـسببها يف الـسبب, وإن كانت عـىل سـبب:اًمطلق

  .اً ال يقيض هبا مطلق:يف السبب رابعها
َ أصبغ و,لعمر بن عبد العزيز ْ  والبـن القاسـم يف هـذا ,مع عبـد امللـك يف هـذا الـسامع َ

 لزمـه ألهنـم تركـوا بوعـده إيـاه التوثـق مـن ; إن اقتعد الغرماء منـه عـىل موعـد:السامع لقوله
ـــا : فعـــىل قولـــه ابـــن القاســـم قولـــه ملـــدين, وكـــسامع القـــرينني,َســـحنونغـــريمهم مـــع قـــول   أ
 يلزمــــه ; أقــــضيك الــــدين الــــذي لــــك: وقولــــه لــــرب الــــدين,يلزمــــه ال ;أقــــيض عنــــك دينــــك

  .إلدخاله إياه يف ترك التوثق
  .  وصوب منها, ذكر األقوال األربعة غري معزوة:ويف نوازل ابن احلاج
 ثـــم , فباعـــه, بـــع مـــن فـــالن فرســـك: ممـــا هـــو محـــل ال محالـــة قولـــه:ويف نكاحهـــا األول

ْن وهـب  وكذا م, فال يشء عىل املبتاع;ًئا فإن مل يدع شي, كان ذلك يف ماله;هلك الضامن َ
ـا ضـامن لـك حتـى ,بع فرسك بالذي وهبتـه لـه:  فقال لرجل قبل دفعه له,ًلرجل ماال  وأ
 فــإن مل يقــبض البــائع الــثمن حتــى مــات , فــالثمن عــىل الواهــب; فقــبض الفــرس,أدفعــه لــك
  . فال رجوع للواهب للبائع عىل املوهوب له بيشء; وال مال له,الواهب
ــ  قبــل قــبض املبتــاع الفــرس هــل لــه قبــضه ًمل يبــني إن مــات الواهــب عــديام: د احلــقعب

  .َّالشيخ, وفيه قوالن لغري ?دون غرم ثمنه أم ال
ُقلت ضا يف كتاب اجلعل واإلجـارة:ُ  وال يكـون عـىل قـابض : ويف لفظهـا,ً وذكرمها أ

  .ًالسلعة يشء إن مات الواهب عديام
 وال نقــصان عليــك , بــع:ال لبيعــه بعــد البيــع مــن قــ:وســمع القرينــان يف كتــاب العــدة

  . ويصدق املبتاع فيام يدعي من نقص إن أشبه,ا بينًًغارما ًقوال
 =                                     

  .يف احلد
ُقلت(  وتأمـل مـا ذكـروه هنـا مـن قـوهلم , ألن اإلنـشاء قـويل أو فعـيل كاملعاطـاة يف البيـع;هو داخل فيـه :)ُ

ا أقضيك الدين الذي لك ا أقيض عنك دينك,أ   . واهللا املوفق, وما فرقوا به بينهام, وقوهلم أ
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ْبــن رشــدا ألن املعــروف عــىل مــذهب مالــك وأصــحابه الزم ملــن أوجبــه عــىل نفــسه : ُ
 :أن يقـــول لــــه  وقولــــه ذلـــك قبــــل انتقـــاده كقولـــه بعــــده إال,يقـــىض بـــه مــــا مل يمـــت أو يفلـــس

ه بيع معلق; فال جيوز;وال نقض عليك ,انقدين وبع   . أل
ــه يكــون فيــه عيــوب, وخــصومات:عيــسىَ ســامع ويف  لزمــه أن ; فــإن بــاع فــنقص, أل

ـــا, وبـــاع بـــالقرب يـــرد لـــه إن كـــان انتقـــد, إن كـــان ـــا بينً  فـــإن أخـــر حتـــي ,مل يغـــبن يف البيـــع غبنً
ــه فــرط, ويقبــل قولــه بيمينــه يف الــنقص فــيام;حالــت األســواق ــه ; يــشبه فــال يشء لــه; أل  أل

  .ائتمنه
َ أصـبغ فقــال , فــأبق أو مـات,ً إن كــان عبـدا:عيـسىَ سـامع ويف ْ  والــذي , فيــه اخـتالف:َ

ـــه موضـــوع عـــن املـــشرتي ـــه ذهـــب وإال فهـــو ,أقـــول أ  وال يقبـــل قولـــه يف الثـــوب إال ببينـــة أ
  . مل حيل للمشرتي وطؤها إن قبل الرشط; وإن كانت أمة,منه

  . ألن بوطئه ترك ما جعل له; لزمته بجميع الثمن; فإن وطئها:قال يل ابن القاسم
ْبن رشدا ه موضوع منه: قوله:ُ  لـو بـاع : ويف الـسامع املـذكور,هو قـول ابـن القاسـم  أ

  . فله إجازته; فإن باع,ً ليس بيعا: فقال مالك,منه عىل أن ال نقص عليه
ْبن رشدا   .ًالبيع عىل هذا ال جيوز اتفاقا: ُ

ًبيعــا فاســدا قــوال مالــك يف هــذا الــسامع مــع املوطــأ أو ,ويف كونــه إجــارة فاســدة ويف , ً
 فعــىل األول الــضامن مــن ,غريمهــا, والقــوالن البــن القاســم يف الواضــحة, ويف هــذا الــسامع

 أو عتـق َّيـة فلو فوهتا بعط, وللمبتاع أجر مثله, ولو بعيب مفسد, وال فوت للمبيع,البائع
ـه ,َّيـةعط ففي مـضيه بالقيمـة يـوم ال;األمة العبد أو محل  والعتـق واإلحبـال لرعـي القـول بأ

  . وابن القاسم يف هذا السامع,ً ألن ذلك رىض منه به قوال مالك;بيع فاسد أو بالثمن
  .ً عليه القيمة يوم القبض كبيع فاسد اتفاقا:وعىل الثاين

َ أصــبغوســمع  ْ بــع :  فخــاف الوضــيعة بقولــه,ًمــن أجــاب مــن ابتــاع منــه كرمــا: أشــهب َ
ــا أرضــيك إن ــه ; باعــه بــرأس مالــه فــأكثروأ  فــال يشء لــه, وإال فعليــه أن يرضــيه إن زعــم أ
ً وإن مل يــرد شـــيئا أرضــاه بـــام شــاء, وحلـــف مــا أراد أكثـــر مـــن , فهــو مـــا أراد;ًأراد شــيئا ســـامه

  .ذلك يوم قال ذلك
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َ أصبغ ْ ْبن وهبوقال يل ا: َ   .عليه أن يرضيه بام يشبه تلك السلعة والوضيعة فيها: َ
َ أصبغ ْ   .ا أحب إيلهذ: َ

ْبــن رشــدا ــه أراد شــيئا ســامه:قــول أشــهب: ُ  ; فهــو مــا أراد يريــد مــع يمينــه;ً إن زعــم أ
ً إن مل يسم شـيئا يـسريا ال يـشبه أن يكـون أرىض:ومعناه ْبـن وهـبوعـىل قـول ا ,ً مل : إن قـال َ

ه إرضاء   .مل يصدق ؛أرض بام يقول الناس أ
  . يرضيه مل يربأ إال بام يقول الناس, وبام;ولو حلف لريضيه

ُقلت امن:ُ   . واملشهور خالفه, هذا عىل تقديم ظاهر اللفظ عىل العرف يف األ
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  ]اللقطةكتاب [
نـًمال وجـد بغـري حـوز حمرتمـ :اللقطة , فيخـرج الركـاز )1(ًا وال نعـامًا ناطقـًا لـيس حيوا

                                     
 الــذي ذكــر فيهــا األكثــر, وهــذا يف األصــل موضــوع اللقطــة بــضم الــالم وفــتح القــاف هــذا: َّ الرصــاع قــال)1(

 ولــيس املــراد هنــا بــل املـراد الــيشء امللــتقط وحقــق بعــضهم ســكون القــاف جريــا ,ملـن كثــر منــه االلتقــاط
 ; وال يــدخل فيــه اللقــيط, ألن اللقطــة غلبــت فيــه;مناســب للمحــدود) مــال(:َّالــشيخعــىل القيــاس قــول 

ه ليس ماال   .ًأل
  .أبلغ منه وأمجعَّ الشيخ  وحد,ض للضياع إلخ مال معصوم عر:قال خليل

  . فإنه ليس بلقطة,أخرج به ما وجد يف حرز) وجد بغري حرز: (قوله
  .حال من املال أخرج به مال احلريب) حمرتما: (قوله
نـــا ناطقـــا( :قولـــه  بـــل يـــسمى إباقـــا ; فإنـــه ال يـــسمى لقطـــة عرفـــا,أخـــرج بـــه احليـــوان النـــاطق) لـــيس حيوا

  .وسيأيت
 ولــبعض أهــل ,الــنعم يطلــق عــىل اإلبــل والبقــر والغــنم عــىل مــا ذكــروه يف كتــاب الزكــاة) نعــاموال : (قولــه

 وقــد وقــع يف كــالم ابــن احلاجــب , فإنــه يــسمى ضــالة ال لقطــة,اللغــة فيــه بحــث فــأخرج بــذلك مــا ذكــر
 , وبحــث معــه فيــدخل يف اللقطــة الــذهب والفــضة والعــروض وغــري ذلــك ممــا وجــد يف غــري حــرز,ذلــك

 ومـــا وجـــد بـــشاطي البحـــر مـــن رمـــي , ويف ذلـــك خـــالف وبحـــث انظـــر ذلـــك, واحلمـــريويـــدخل البغـــال
  . إنه لواجده: وقيل,املسلمني للنجاة

                  فيخـــــرج الركـــــاز فبـــــأي يشء خيـــــرج : بعـــــد حـــــده− رمحـــــه اهللا وريض عنـــــه−َّ الـــــشيخ قـــــال ):فـــــإن قلـــــت(
  ?من قيوده

ُقلت( ه خيرج بقولـه بغـري حـرز :)ُ  إىل أقـسام ملـن يكـون لواجـده أو ألهـل األرض  وقـد قـسموه,يظهر أ
  ?أو لفاتح األرض وبنوا ذلك عىل األرض هل هي عنوة أو صلح أو أسلم عليها أهلها

ــه مــال وجــد بغــري حــرز حمــرتم ;  وتــدخل الدجاجــة ومحــام الــدور لــصدق احلــد عــىل ذلــك:َّالــشيخقــال  أل
  . ال السمكة تقع يف سفينة: ثم قال,إلخ

  . خترجبأي قيد): فإن قلت(
ُقلت( ـه قـالَّيـة  ألن البـاء ظرف;خترج بقوله بغري حرز حمرتمـا: )ُ  , املـال املوجـود يف غـري حـرز حمرتمـا:كأ

بعـد َّ الـشيخ  ثـم عـرب,ذلك عن ابن عـات عـن الـشعباينَّ الشيخ  ونقل,وهذا مال موجود يف حرز حمرتما
ــه الــشعباين وكــأن; وذكــر ابــن شــعبان هنــا ســهو,هــذا بــابن شــعبان اعتقــد أن ابــن شــعبان هــو َّشيخ  الــ أل

  ثــم إن,ســيدي أيب احلــسن املنتــرصَّ الــشيخ  هنــا احلكايــة املــشهورة لتالمــذةطَّ الــشيخ  وذكــر,الــشعباين
 وإهنــا إن كانــت بحيــث لــو مل يأخــذها مــن ســقطت إليــه لنجــت لقــوة ,اختــار تفــصيال يف الــسمكةَّالــشيخ 

= 
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 ال الــــسمكة تقــــع يف , ومحــــام الــــدور نحــــو ذلــــك, وتــــدخل الدجاجــــة,ومــــا بــــأرض احلــــرب
  .ن وقعت إليهسفينة هي مل

طـاهر   وهو احلـاج; وذكر بعض أهل اخلرب:قال ابن عات عن الشعبان وابن شعبان
ه كان يف ناس أتوا من دفينة ميت بجهة رادس بعـض سـواحل تـونس بقـارب :املازري  أ

 :الــصالح العــامل أبــو احلــسن املنتــرص فقلــت يف نفــيس َّالــشيخ  ويف اجلمــع,يف بحــرية تــونس
 : قـــــال, فاجعـــــل ســـــمكة مـــــن هـــــذه البحـــــرية تـــــسقط بقاربنـــــا,ائـــــكمهللا إن كـــــان مـــــن أولي

ـــــا أحـــــق هبـــــا: فقلـــــت, فابتـــــدرها غـــــريي,فـــــسقطت ســـــمكة بالقـــــارب  فإهنـــــا بـــــصيدي , لـــــه أ
 واألظهــر يف الــسمكة إن كانــت بحيــث ; وذكــرت هلــم مــا قلتــه يف نفــيس فأخــذهتا,حــصلت

ها مــن  وقــرب حمــل ســقوط,ه لنجــت بنفــسها لقــوة حركتهــا;لــو مل يأخــذها مــن ســقطت إيل
 كقوهلـا فـيمن طـرد ; وإال فهـي لـرب الـسفينة: فهو كام قال ابن شعبان يف زاهيـه,ماء البحر

 فهـو لـرب ; وإن مل يضطره وبعد عنـه, فهو له; إن اضطره إليها:ا حتى دخل دار قومًصيد
  .الدار

 =                                     
 واســـتدل , وإال فهـــي لـــرب الـــسفينة:بان فـــذلك كـــام قـــال ابـــن شـــع, وقـــرب ســـقوطها مـــن املـــاء,حركتهـــا

َّدونةبمسألة امل  وقـد , فإنه قياس صـحيح إذا تأملـت,ا انظرهًا ودخل دارً يف كتاب الصيد إذا طرد صيدَ
  ?كان يميش لنا النظر فيها إذا وقعت السمكة يف حجر رجل هل خيتص هبا أم ال

ه خيتص هبـا مـن هـذه ـه أحـروي;وظهر يل أ ـضا  و, أل اخلـاص مقـدم عـىل احلـوز العـام عـىل فـإن احلـوز ًأ
عــــده  وكــــان يمــــيض لنــــا النظــــر يف هــــذا مــــع االخــــتالف يف الــــزوج والزوجــــة إذا ,مــــا ذكــــره القــــرايف يف قوا

 يف تعـــارض البينتـــني :َّالـــشيخ وكـــان ممـــا يعلـــم هلـــام وهـــو بيـــدها انظـــره, وقـــد ذكـــر ,اختلفـــا يف متـــاع البيـــت
 هلـا الثـوب الـذي : فقـال, طلبتـه زوجتـه بكـسوة وهـي مـن,مسألة اختلف فيها ابن دحـون وابـن الفخـار

  . بل هو يل: وقالت هي,عندك يل
 وانظـــر ابـــن عبـــد , فتأملـــه; اخلـــالف جـــار عـــىل كوهنـــا يف حـــوز الـــزوج أو حوزهـــا يف نفـــسها:َّالـــشيخقـــال 

  . واهللا أعلم وبه التوفيق,السالم يف اختالف األزواج يف متاع البيت
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  ]باب الضالة[
  .)1(اًنعم وجد بغري حوز حمرتم :والضالة

  ]باب اآلبق[
  .)2(جد كذلك حيوان ناطق و:واآلبق

كـــون اجلميـــع لقطـــة خـــالف ظاهرهـــا مـــع : ومقتـــىض قـــول ابـــن احلاجـــب وابـــن شـــاس
 حيـث ال سـباع ; ووكائهـا ضـالة اإلبـل, واألحاديث ألمره بحفظه عقـاص اللقطـة,غريها

  .القرينني معهاَ سامع  وعكسه,يف رجحان تركها عىل أخذها
ْبــن رشــدوروايــة ا  فــإن مل , عرفــت;خــذت وعــىل األول إن أ, تقيــد عــدل اإلمــام: قــالُ

  . بيعت ووقف ثمنها إن أمن عليه; إن مل تعرف: وعىل الثاين, ردت ملحلها;تعرف
                                     

  .ذلك يف اللقطةملا كان ال يدخل : َّ الرصاع قال)1(
 وهــو ظــاهر فيــدخل فيــه , وبيانــه مــا قــدمنا,)نعــم وجــد بغــري حــرز حمــرتم (: يف تعريفهــاطَّ الــشيخ قــال

 وأمــا إذا خــيش ,اإلبــل والبقــر والغــنم أمــا اإلبــل حيــث ال ســباع فــاختلف يف رجحــان تركهــا أو أخــذها
  .الة كالغنم واهللا املوفق ال والبقر كاإلبل يف الف: وقيل, حكمها حكم الشاة: فقيل;عليها السباع

  . وهو ظاهر,هذا معنى قوله كذلك: َّ الرصاع قال)2(
  .? فإن مل يوجد ربه هل يباع أم ال, فإنه يعرف به, إذا وجد آبقا):فإن قلت(
ُقلــــت( َّدونــــةوقــــع يف امل): ُ ــــه حيــــبس ســــنةَ ــــه ال يبــــاع لــــئال هيلــــك الــــثمن, أ  , ثــــم يبــــاع ووقــــع يف الــــسامع أ

ْبن رشدوحتصيل ا   . واهللا املوفق, ذلك حسن انظره يفُ
ــه هنــاك ملــا ذكــر حــدها;التعبــري هنــا وخــالف مــا قــدم يف العطيــةَّ الــشيخ بــدل ):فــإن قلــت(  وأدخــل , أل

واعهــا واعهــا أفــرد بعــد ذلــك كــل نــوع مــن أ  ومــا يميــزه , فــذكر معــه اجلــنس العــام;حتتهــا مــا أدخــل مــن أ
ن آبـق وضـالة فاجلـاري عـىل مـا قـدم أن يقـول  ثم ذكر ما خيص ما خـرج عنهـا مـ,وهنا ذكر رسم اللقطة
ته, وكذلك يقول يف الضالة, ثم يقيده كام ذكر يف اهلبة,يف جنس اآلبق مال   .  وقد ذكر ما رأ

ُقلت( ـت فـيام  :)ُ أتى بأقرب جنس لكل واحد; ألن احليوان هو أخـص مـن الـذي قبلـه فلـذا لـون مـا رأ
  . واهللا سبحانه أعلم,يظهر

  . ولو قال حيوان ناطق مل ترد اللقطة,نه صادق عىل اللقطة فهو غري مانع فإ,وتأمل حده لآلبق
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ْبـــــن رشـــــدا                   وبالثـــــاين كـــــان حكـــــم عـــــثامن , بـــــاألول كـــــان حكـــــم عمـــــر ألمـــــن النـــــاس:ُ
  .لفساد الناس

  . ردت ملحلها; فإن خيف عىل ثمنها, وعليه أمر الناس اليوم:قال
ُقلــت ْبن رشــدي كــاوللخمــ :ُ  ففــي ; فــإن مل تعــرف,ً إن كــان اإلمــام عــدال: ابــن حــارثُ

  . وقول أشهب, ووقف ثمنها رواية ابن القاسم,ردها ملحلها وبيعها
ْبــن رشــدا  وأخــذها لتعــرف قــوالن , كالــشاة; يف كوهنــا بحيــث خيــشى عليهــا الــسباع:ُ

 , فتـــرتك,ن إذ ال مـــشقة يف بلوغهـــا إال أن خيـــاف أخـــذها الـــسلطا; تؤخـــذ لتعـــرف,للخمـــي
 وقــول ابــن ,القــريننيَ ســامع  ففــي ســقوط إشــهاده عليــه واســتحبابه;وإذا لــزم ردهــا ملحلهــا

ْبن رشدنافع ا   . أن املتهم يشهد: لقوله بعد هذا; معنى السامع يف غري املتهمُ
ُقلــــــــت                   مل يقيــــــــد األول بكونــــــــه غــــــــري ,نقــــــــل ابــــــــن حــــــــارث األقــــــــوال الثالثــــــــة مطلقــــــــة :ُ
  .متهم والبقر

َّدونــــةقــــال البــــاجي يف امل                   , هــــي بحيــــث يــــؤمن عليهــــا مــــن الــــسباع والــــذئاب كاإلبــــل:َ
  .وقاله أشهب

ِّمطرف روى :والبن حبيب   . وال يضمنها, كالغنم يأكلها; هي بالفالة:َُ
  . واخليل والبغال واحلمري:قال

  . وإال تصدق هبا, فإن جاء هبا,من التقطها عرفها: قال ابن القاسم
  . ال يأخذها:ابن كنانة

  . ثم تصدق هبا, عرفها سنةح إن أخذها:زاد أشهب
 وال نــاس , البقــر واخليــل وســائر الــدواب بحيــث ال خيــاف عليهــا مــن ســبع:اللخمــي

 ومل يـــرص , حفظهـــا, إن تكلـــف أخـــذها,اً وإال أخـــذت وعرفـــت عامـــ, مل تؤخـــذ;يف مرعـــى
  . وإال بيعت, لنقضها من أجرهتا يف مأمون;رهبا

 البقـــر : ويف إحلـــاق البقـــر واخليـــل والبغـــال ثالثهـــا البـــن القاســـم: ابـــن احلاجـــبوقـــول
 ومــــن منــــع , ألن عــــدم إحلــــاق البقــــر باإلبــــل أعــــم مــــن كوهنــــا كــــالغنم;دوهنــــا جممــــل قــــارص

ِّمطــرفا إال قــول  وال أعلــم مقابــل قوهلــا نــص,أخــذها  ولفظــه يف , أو ختــريج قــول ابــن كنانــةَُ
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  . عن متييز قول ابن كنانة من قول أشهبحكم اخليل والبغال واحلمري قارص
 ; هــي بحيــث ال خيــاف عليهــا مــن ذئــب وال ســبع: وقيــل, البقــرة كالــشاة:ويف الزاهــي

  . كاإلبل عىل أي حال كانت: وال قرن هبا كالشاة, وقيل, وبحيث خياف عليها,كاإلبل
ِّمطــرفالبــن حبيــب عــن  :َّالــشيخ   ركوهبــا إىل موضــعه ال يف: لواجــد ضــالة الــدوابَُ
ئجـــه  واملاشـــية عـــىل حـــد اجتهـــاده وصـــربه , ولـــيس حلبـــسها هـــي, ضـــمنها; فـــإن فعـــل,حوا
  . ومثله للشيخ عن ابن القاسم, يعرفها: وتقدم قول أشهب,عليها

فـــق عليهـــا; وكـــان أســـلمها, إن اعـــرتف اإلبـــل رهبـــا: ملالـــك:وفيهـــا  وإن , فعليـــه مـــا أ
  . فال يشء عليه;تركها

 , فأخـذها مـن عاشـت عنــده, سـفر آيـسا منهــا مـن أســلم دابتـه يف:وسـمع ابـن القاسـم
فق عليها   . فلرهبا أخذها يغرم نفقتها ال أجر قيامه عليها;وأ

ْبــن رشــدا  وتركهــا , أو مل يــشهد, وأشــهد عــىل ذلــك, إن أســلمها عــىل أن يرجــع إليهــا:ُ
ْبـــن وهـــب وإال بقـــي تـــصديقه قـــوالن لغـــري ا,اً فلـــه الرجـــوع فيهـــا اتفاقـــ;يف أمـــن وكـــأل ولـــه  ,َ

امن التهم;ألول يف يمينه قوالنوعىل ا  فـال ; وإن أسلمها عىل أهنا ملن أخذها, ومها عىل أ
 أو ملن أخـذها قـوالن , ففي محله عىل أهنا له;لهَّ نية  وإن أسلمها وال,اًرجوع له فيها اتفاق

ْبن وهب وقول ا,هلذا السامع ه إنامقام عليها لنفسه; ال أجرة له يف قيامها:وقوله فيه ,َ  , أل
ـــه إنـــام يقـــوم عليهـــا لرهبـــا إن أخـــذهاولـــ  وادعـــى , ولـــو مل يـــشهد, لكـــان لـــه ذلـــك;و أشـــهد أ

  . دون يمني: وقيل, بيمني: قيل, لصدق عىل اختالفه;ذلك
 ويعلـم كونـه , ويلـتقط الكلـب خيـص باملـأذون فيـه:وقـول ابـن شـاس وابـن احلاجـب
 :قوهلــا يف الــضحايا وإال فــال ل, أو بغلبــة صــنعة الــصيد,كــذلك يعلــم امللــتقط حــال ربــه فيــه

ه يقتل وال يرتك;ا من كالب الدور مما مل يؤذن فيه ال يشء عليهًمن قتل كلب  وإن كان , أل
 مـن رسق : ويف اختصاصهام بـه نظـر لقوهلـا, فعليه قيمته هذا وجه نقلهام;ا يف اختاذهًمأذون
ه ; مل يقطع; أو غري صائد,اًا صائدًكلب   .د بالشبهة غرم ثمنه إال أن يراعى درء احلغ أل

 ; فحملـــه رجـــل ملنزلـــه, فأســـلم متاعـــه, إن ماتـــت راحلتـــه بفـــالة:وســـمع ابـــن القاســـم
  .أخذه بغرمه أجر عمله
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ْبــن رشــدا  ولــو كــان محلــه , أو عــىل متلكــه إلســالمه ربــه, حفظــه ربــهَّيــة هــذا إن محلــه بن:ُ
  . والقول قوله بيمينه يف نيته يف أخذه, فال كراء له;عىل وجه االغتيال والتعدي
ْبـن رشـد مـا لفظـه البحـر مـن متـاع املـسلمني لقطـة ا:وسمع عيسى كـ قوهلا  مـا ألقـوه :ُ

فـــسهم ـــدهيم لنجـــاة أ  هـــو لواجـــده كالدابـــة يـــسلمها يف الـــسفر عـــىل وجـــه اإليـــاس : قيـــل,بأ
  .منها عىل اختالف تقدم فيه

ُقلت  وعليهم أجر إخراجه ملن غاص عليه , أن صاحبه أحق به:سمع ابن القاسم :ُ
  .لهوأجر مح

 فهــو ملــن أخـــذه ; أرى أن محــل املتــاع عــىل ربــه وتركـــه عــىل أن ال يعــود إليــه:اللخمــي
 فهــو لربــه ; وإن تركــه ليعــود إليــه, ألن ربــه أباحــه للنــاس ممــا تركــه عــىل أن ال يعــود;ونقلــه

 واملتــاع يؤخــذ مــن , فــال أجــر حلاملــه;وحلاملــه أجــر محلــه إال أن يرجــع ربــه بدوابــه حلملــه
 , وإن تركــه عــىل أن ال يعــود, فهــو لــه; ومــن ربــه ليعــود إلخراجــه,ســىالبحــر إن غــرق بمر

ــه يف البحــر مالــك كالــشاة الــذئب هلــا كــالبحر ;فهــو ملخرجــه وهــو أبــني ممــا تركــه يف الــرب  أل
 ; كـان لربـه; وإن قذفـه البحـر فقتلـه,للمتاع مع مـشقة الغطـس عليـه مـع اخلـوف عـىل نفـسه

ه مل خيف فساده إن بقـي  فعـىل واجـده ; وإن خيـف فـساده كاملتـاع,أخـذه مل يكـن ألحـد ;أل
 كـان علـيهم ;وا وهـو عـىل املـاءمـر قـوم بـسفينة بمتـاع قـوم قـد انكـرس ولـو , ثـم رفعـه,نرشه

 فعلـيهم ; وإن مـروا بنـاس أحيـاء,رفعه إن كان سـريهم بـريح ال يـرضهم اإلمـساك ألخـذه
  . ويف حكم أخذ اللقطة اضطراب,أن حيطوا لرفعهم
  :خذها اختلف يف أ:اللخمي

 كقــول ابــن شــعبان ; وقوهلــا يف رد الكــساء أحــسن, اســتحبابه يف العــني:روى العتبــي
  .ينبغي تركها
  . ال أحب أخذها إال وهلا قدر:وملالك
  . واإلمام جائر: يريد;ا جيهل ربهً ال يأخذ آبق:وفيها

  . إن عرف ربه: يريد; يستحق أخذه:وروى ابن القاسم
ُقلت فـق عليـه ا رفعه ًمن أخذ آبق (:فيها :ُ لإلمام يعرفه سنة وينفـق عليـه, وهـو فـيام أ
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فــق,كــاألجنبي إن جــاء ربــه, وإال باعــه  وحــبس بقيتــه لربــه يف بيــت , وأخــذ مــن ثمنــه مــا أ
ه يأبق ثانية;املال, وال يطلق ليعمل ويأكل    .) أل

 , وهلا قدر بني من ال بـأس مـن هبـم مـستحب, وحتصيلها أخذها مأمون كإمامه:قال
  . واخلوف أن يتملك مأموم برتكها, ومع إمام جائز ممنوع,نني واجبوبني غي مأمو
ْبــن رشــدوذكــر ا  وأخــذها بــني قــوم غــري , االختيــار تركهــا: وقــال يف الثالــث, األولــنيُ

  . واإلمام جائر مباح للزوم متعلق أحد اخلوفني,مأمونني
ُقلــت  ألن ; والــراجح أخــذها, وكالمهــا مرجــوح,هــذا خــالف قــول اللخمــي ممنــوع :ُ

ـه معـروض التباعـه هبـام رشعـ;رضر أخذها غري اإلمام أشـد مـن أخـذه إياهـا  ورغبتـه ,اً أل
 ورجـــاء رجـــوع رهبـــا هلـــا إن تركـــت كرجـــاء , وهـــذا منفـــي يف غـــريه جلهلـــه,يف ردهـــا شـــفيع

  .رجوعه قبل معرفة اإلمام هبا
ْبـــن رشــــدا  أخــــذها أو تركهــــا َّية ويطلبهــــا بــــني مــــأمونني يف أفــــضل, فــــام وســــع هبــــا رهبــــا:ُ

 ولــه أكلهــا أو , واليــسرية ممــا ال يطلبهــا رهبــا ال يلــزم تعريفهــا,اً وبــني غريهــا اتفاقــ,وايتــانر
  .الصدقة هبا

  . هذا فيام له بال: ترك اللقطة أو أخذها ثالثهاَّية يف أفضل:ابن زرقون
  .البن شعبان مع ظاهر يف رد الكساء وآخر قويل مالك وثانيهام

ُقلت   .فقط البن القاسم أفضليته يف العني :ورابعها :ُ
 : فقـالوا لنـا,ا يظنـه لقـوم يـراهم فـسألهمً مـن الـتقط ثوبـ:ابـن القاسـمَ سامع  مع:وفيها

  .فرده حيث وجده ال بأس به
  . فأخذها أحب إيل,ا إن كانت عينً:ابن القاسم

ْبن رشدا  إذ : واالختيـار أن ال يفعـل كقولـه يف العـني, ال ضامن عليه إن فعـل: معناه:ُ
  .وبني الثوبال فرق بينها 
ُقلت   . وملا يلزم من تفقده,يرد وبوضوح خفة احلفظ يف العني دون الثوب :ُ
 ولــــو أخــــذها عليــــه , ورده بــــالقرب, يف أخــــذه ال عــــىل وجــــه االلتقــــاط: ومعنــــاه:قــــال

 ولـو بالبعـد قـوال ابـن , ونفيـه إن ردهـا بـه, ولـو بمحلهـا بـالقرب, ففـي ضـامنه إياهـا;فردها
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  .ل قوله يف ردها به بيمينه يقب: ًٍالقاسم وأشهب قائال
ُقلت   . مل يضمن ; إن ردها إليه بالقرب:وثالثها :ُ

 وهـي بيـد , إليـه نحـا اللخمـي:ًعياض عن فهم بعـضهم قـول ابـن القاسـم فيهـا قـائالل
 وإن ضـــاعت , كالوديعـــة; وال يتجـــر باللقطـــة يف الـــسنة وال بعـــدها,ملتقطهـــا كوديعـــة فيهـــا

 صدق ; بل ألعرفها; ملتقطها: وقال,هتا لتذهب هبا أخذ: وإن قال رهبا, مل يضمنها;بيده
 ; إن دفع ما التقطه إىل مثله يف األمانة فضاع:لهقلت  :َسحنونقال  :ابن القاسم َ سامع يف

ْبن رشد فلم يرد عليه ا,مل يضمنه ه دفعها ملـن يعرفهـا مأمونـ,ً شيئاُ ا ً ونقلها اللخمي عىل أ
 نظــــر إن كــــان دفعهــــا َّيــــة ويف إلغــــائهام املثل:نــــيس وكــــذا التو,ال يقيــــد كــــون مثلــــه يف األمانــــة

  .اًاختيار
 لـو دفعهـا لغـريه ليعرفهـا : قـال ابـن القاسـم: قـال;َّيـة اعتبـار املثل:وظاهر لفظ الباجي

  . ألن رهبا مل يعينه ألمانتها بخالف الوديعة; مل يضمنها;وهو مثله يف األمانة
  . وأعلمه أهنا لقطة:يريد ; اعمل هبا ما شئت: وكذا لو قال له:قال ابن كنانة

  . ضاعت دون يمني قوال ابن القاسم والقرينني: ويف قبول قوله:قال
  . فال يمني عليه; ال أعرفها: وقال, أخذهتا لتذهب هبا: لو قال رهبا:وألشهب

ُقلت   .األظهر كحكم دعوى الغصب ينظر حلال املدعى عليه :ُ
  .فيصري كاملغصوب , وهي أمانة ما مل ينو اختزاهلا:قال ابن احلاجب

 َّيـة جـرى ذلـك عـىل تبـدل الن; بعد التقاطـهَّية إن حدثت هذه الن:قال ابن عبد السالم
  .مع بقاء اليد
ُقلــت كــام كانــت ال مــع تغــري , إنــام هــو مــع بقــاء اليــد ;َّيــة بلغــو أثــر الن:يــرد بــأن القــول :ُ

االغتيـــال َّ نيـــة  ويـــد امللـــتقط الـــسابقة عـــن,َّيـــة لتـــأثري الن;بقائهـــا عـــام كانـــت بوصـــف مناســـب
 فـصار ذلـك , وهـي بعـدها مقرونـة بنقـيض ذلـك, أو الغرم عليـه,كانت مقرونة بالتعريف

  .اًفيجب الضامن اتفاق, كالفصل
                  ;ًا أو شـــــــيئا مـــــــن متـــــــاع أهـــــــل اإلســـــــالمًا أو عرضـــــــًا أو حليـــــــ مـــــــن الـــــــتقط عينًـــــــ:وفيهـــــــا
  .فليعرفها سنة
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 وإن هلكــت , ضــمنها; فهلكــت, الثانيــة وعرفهــا يف, إن تــرك تعريفهــا ســنة:اللخمــي
 وإن كــــان مــــن , ضــــمنها إن بــــان أن رهبــــا مــــن أهــــل املوضــــع الــــذي وجــــدت فيــــه;يف األوىل

  . مل يضمن;ومل يقدم يف الوقت الذي ضاعت فيه,  وغاب قرب ضياعها,غريه
 وحيـث يظـن وجـود رهبـا أو , وعىل أبواب املـسجد, يعرف هبا حيث وجدها:وفيها

  .ىل أمر اإلمام وال يتوقف ع,خربه
عرف هلا يف املساجد   ?وسمع القرينان أ

 ال أحــب رفــع الــصوت يف املــساجد, ولــو مــشى إىل احللــق يف املــساجد خيــربهم :قــال
  .اً مل أر به بأس; وال يرفع صوته,هبا وجد

   وكـل مـا تفـرغ لـيس عليـه تـرك , يعرفهـا كـل يـومني أو ثالثـة: روى ابـن نـافع:الباجي
  .حوائجه لتعريفها

  . وتركه أحسن: اختلف عن مالك يف تسمية جنس اللقطة يف تعريفها:مياللخ
 دنـــانري أو دراهـــم أو :وال يقـــل مـــن يعـــرف, اً ال يرهيـــا أحـــد: روى ابـــن نـــافع:البـــاجي

  .اًا أو عرضًحلي
َّدونــــة ورفعهـــا لإلمـــام إلجازتـــه يف امل, وهـــو خمـــري يف أربـــع تعريفهــــا بنفـــسه:اللخمـــي َ 

  .دفعه إياها ملأمون يعرفها :َّتبيةالع  وأجاز ابن القاسم يف,ذلك
 أو كـان مثلـه , إن مل يلتـزم تعريفهـا: يريـد; أن يـستأجر عليهـا منهـا:أجاز ابن شعبانو

  .ال ييل ذلك
ُقلت  ولـيس , ولو التـزم تعريفهـا, أن له ذلك; أو كان مثله ال ييل ذلك:ظاهر قوهلا :ُ

  .اً لزمه مطلق;ًكذلك ال فيمن التزم شيئا
 إن كـــان ممـــن ال :منهـــا) ثـــم أجـــرة تعريفهـــا (: ابـــن شـــاس يف قولـــهوتبـــع ابـــن احلاجـــب

  .يعرف مثله
ه:وظاهر لفظ اللخمي  ولو كان ممن يـيل , أجاز ابن شعبان أن يستأجر عليها منها أ

  .ذلك إذا مل يلتزمه
 وعـــىل رب اللقطـــة مـــا لزمهـــا مـــن أجـــرة محـــل :ولفـــظ ابـــن شـــعبان يف الزاهـــي مـــا نـــصه
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 , فاســتأجر عليهــا مــن يقــوم هبــا;امللــتقط عــن القيــام هبــا فــإن عجــز ,ومنــزل وعلــف ومؤنــة
 ذلــك : وقيــل, فــال أجــر لــه لــو شــاء مل يأخــذها; وإن ويل القيــام هبــا بنفــسه,فــذلك عــىل رهبــا

 وجــب لــه حــق القيــام للجمــع عــىل أربــاب ;كــأجر اآلبــق إن كــان ممــن يــصف نفــسه لــذلك
  . وباألول أقول, فال يشء له; وإن كان من غريهم,األموال
  . إن وجدها يف طريق بني مدينتني عرفها فيهام:خميالل

ُقلت   . عدم أمر امللتقط بإشهاده باللقطة قبل تعريفها:ظاهر أقواهلم :ُ
                  وألزمــــــــه الــــــــشافعي يف , ال يلــــــــزم اإلشــــــــهاد هبــــــــا: ويف العارضــــــــة:قــــــــال ابــــــــن العــــــــريب

له   .أحد أقوا
  . هو مستحب غري واجب:ويف املقدمات

ُقلــــت  ومقتــــىض , أمــــره بــــذلك بعــــد الــــسنة إن مل يعــــرف هبــــا:كــــالم املــــوثقنيوظــــاهر  :ُ
 ومــال إليــه ابــن ,املــذهب يف األمــر بالوصــية ندبــه إلشــهاده هبــا قبــل التعريــف خــوف موتــه

 اللقطـــة قيمتهـــا كـــذا : وينبغـــي يف إشـــهاده هبـــا قبـــل التعريـــف أن يقـــول,العـــريب يف العارضـــة
 ولفــــظ ابــــن فتــــوح يف , مالــــك املتقــــدمان ويف ذكــــره جنــــسها قــــوال,ا أو دراهــــمًوكــــذا دينــــار

ــــه الــــتقط رصة فيهــــا كــــذا وكــــذا دينــــار:إشــــهاده هبــــا بعــــد الــــسنة ــــه أشــــهد يف صــــحته أ                  ا أو ً أ
 يوجـــــب ; وإشـــــهاده هبـــــا يف صـــــحته, وبموضـــــع كـــــذا يف شـــــهر كـــــذا,دراهـــــم بـــــداخل درب

  .اًإنفاذها مطلق
 واعرتافـه هبـا يف مـرض , ضـمنها; إن مل توجـد يف تركتـه: روي عن مالـك:ابن العريب

  . وإال فهو لغو,موته يوجب إنفاذها إن ورثه ولد
فقهـا; ومل يـأت طالبهـا. إن مـضت الـسنة:اجلالب  أو تـصدق , فهـو باخليـار إن شـاء أ

  . وضمنها أو حبسها ليأيت رهبا,هبا
ــ:اللخمــي   وقــرصه, ليــضمنها لرهبــا;اً ففــي جــواز اســتمتاعه هبــا مطلقــ;ا إن كانــت عينً

 ,اً إن كان غنيـ: ففي فدائها وغرمها لرهبا ثالثها, أو الصدقة هبا عىل ختيري رهبا, إبقائهاعىل
 ال أحــب أن يأكلهــا : وقــول مالــك فيهــا,وهــو فقــري البــن القاســم فيهــا :قلــت  إن:ورابعهــا

َّن القصارمع قول اب ْبـن وهـب وا, وابـن شـعبان مـع أشـهب,اًا أو غنيًيكره أكله إياها فقري ُ َ   
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  .َّبيةالعتيف 
ُقلـــت ْبـــن رشـــد ذكـــر ا:ُ                   وعـــزا األول للـــشافعي ال ألحـــد مـــن , هـــذه األقـــوال األربعـــةُ

  .أهل املذهب
  .ا لرهباًا يف ضامهنا مستنفقً مل أجد ألحد من املسلمني خالف:ابن العريب

ُقلت مـة ملتقطهـا إن أكلهـا:املازري  يف معلم:ُ  , ثـم جـاء رهبـا, اختلـف النـاس يف غرا
مـة عليـه : وقال داود,دنا يغرمهافعن  لكلفتـه ; ولـه بيـع احليـوان واآلبـق بعـد احلـول, ال غرا

 ففـــي جـــواز ; وإن مل خيـــش فـــساده بعـــدها, ولـــو قبـــل الـــسنة, وخيـــشى فـــساده يبـــاع,والطعـــام
  .بيعه قوال ابن القاسم وأشهب

ه يف  فــال كــراء لــ; إن وجــدها رهبــا بيــد ملتقطهــا بحاهلــا:ابــن القاســمَ ســامع قــال يف أول
ك هبا« :غاستعامله إياها لقوله    .)1(»فإن جاء صاحبها وإال فشأ

ُقلت  وينبغـي تقييـده بعـدم فلـسه ,اً فترصفه فيها بالصدقة عىل ختيري رهبـا جـائز اتفاقـ:ُ
  .اًا يرفع غرمها إن قدم رهبا اتفاقً وال بتمليكها ملك,اًهبا غالب

ه : يف البخاري:قال الباجي  ,م عـرف وكاءهـا وعفاصـها ثـ,عرفها سـنة«:  قالغ أ
 , فال إثم عليـه;, فمن استنفقها بعد التعريف)2(» فأدها إليه, فإن جاء رهبا,ثم استنفق هبا
  . أدى إليه;ومتى أتى رهبا

ُقلت  أو نفـي , وهـو ظـاهر سـياق كالمـه, ال إثم عليـه هـل معنـاه اإلباحـة: انظر قوله:ُ
  ?احلرمة األعم

 فهـو ظـاهر ; فإن محـل عـىل اإلباحـة,إثم يف فعله ألن املكروه ال ; ومن الكراهة:منها
  . وال يتجر باللقطة يف السنة, وال بعد السنة كالوديعة:خالف قوهلا

                                     
 : يف العلــم, بــاب الغــضب يف املوعظــة والتعلــيم إذا رأى مــا يكــره, ومــسلم1/168:  أخرجــه البخــاري)1(

  .يف اللقطة, باب يف فاحتته) 1722(رقم 
والـشدة ألمـر اهللا, ومـسلم , كتاب األدب باب ما جيوز مـن الغـضب )5761( رقم : أخرجه البخاري)2(

  .أول كتاب اللقطة) 1722: (رقم
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 لـــيس لـــه ذلـــك إال أن : لـــه اســـتنفاقها بعـــد الـــسنة عـــىل وجـــه الـــسلف, وقيـــل:عيـــاض
  . وهو صحيح,يكون له وفاء هبا
ْبــن وهـبالبـاجي عـن ا  وهــذا , فهــو يف سـعة; وال يشء لــه عنـده,إن مــات مـستنفقها :َ

 وعــىل صــاحبها تعريفهــا ,حكــم كــل لقطــة إال بمكــة لقطتهــا ال تــستباح بعــد التعريــف ســنة
  .)1(»ال حتل ساقطتها إال ملنشد« :غا لقوله ًأبد

ْبــن رشــد وتــبعهام ا: كــذا قــال اللخمــي:ابــن زرقــون َّن القــصار والبــُ عــن مالــك لقطــة  ُ
 )2(»ال حتـــل لقطتهـــا إال ملنـــشد« :ديث وإنـــام جـــاء احلـــ:ا للـــشافعي قـــالًمكـــة كغريهـــا خالفـــ

  . لكثرهتا بمكة;ا لإلعالم بسنة اللقطةًتأكيد
ُقلت   . حكم لقطة سائر البالد; حكم لقطة مكة: قال املازري:ُ

 ,ا باحلــديثً لقطــة مكــة بخــالف غريهــا ال حتــل إال ملــن يعرفهــا تعلقــ:وقــال الــشافعي
 وقـد ال يعـود إال بعـد ,ا يرجـع لبلـده ألن رهبـ;وحممله عىل أصلنا عـىل املبالغـة يف التعريـف

  .أعوام
ُقلت    .ا للمذهب حجة عليه ال له حسبام يأيت للخميً ما ذكره موجه:ُ

  . أن لقطة مكة كغريها: قول مالك وأصحابه:عياض
ُقلـــت ْبـــن رشــــد وكـــذا قــــول اللخمـــي وا, ظـــاهر قـــول ابــــن زرقـــون:ُ  أهنـــام قـــاال كقــــول ُ
 ألن ظـــاهر لفـــظ البـــاجي أن مـــا ذكـــره هـــو ; ولـــيس األمـــر كـــام قالـــه عـــن اللخمـــي,البـــاجي

ْبن رشد ولفظ ا,املذهب عنده  , ألن لفظه لقطة مكـة ال حيـل اسـتنفاقها بإمجـاع; أقوى منهُ
ـــه املـــذهبًوعليـــه أن يعرفهـــا أبـــد ـــه اختـــاره ;ا, وأمـــا اللخمـــي فلـــم يـــذكره عـــىل أ  بـــل عـــىل أ

  .ولفظه
َّن القصارقال اب   . حكم اللقطة يف احلرة وغريه سواء:ُ

                                     
يف احلج, بـاب ) 1355( رقم : يف العلم, باب كتابة العلم, ومسلم184 و1/183 : أخرجه البخاري)1(

  . حتريم مكة وصيدها
 رقــــم : يف احلــــج, بــــاب ال ينفــــر صــــيد احلــــرم, وبــــاب فــــضل احلــــرم, ومــــسلم4/40 : أخرجــــه البخــــاري)2(

  .ج, باب حتريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها إال ملنشد عىل الدواميف احل) 1353(
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 فـذكر , هو أبني للحديث والقياس: فذكر ما تقدم, وقال, أبو حنيفة والشافعيقال
 ; وأمـا القيـاس, مل يكـن للحـديث معنـى; فلـو كانـت لغريهـا:احلديث من الصحيحني قال

 فلــم يكــن مــرور , بــل بعــد عــرش ســنني;فــألن غالــب مــن حــج عــدم رجوعــه ملكــة يف عامــه
عبـد الـسالم ابـن زرقـون يف عـزوه مـا للبـاجي  وتبـع ابـن , عىل اإليـاس مـن رهبـاًالسنة دليال

ْبن رشداللخمي واو ُ.  
 ألن لفظــه يف ; ويــرد عــزوه ذلــك البــن العــريب بــام رد العــزو للخمــي:وزاد ابــن العــريب

 , ويـــــــتكلم علامؤنـــــــا واالحتجـــــــاج لـــــــه, لقطـــــــة مكـــــــة كـــــــسائر اللقـــــــط: قـــــــال مالـــــــك:القـــــــبس
  .ما ال يقبل وال تأويل , وال أرى خمالفة احلديث,واالنفصال عن احلديث

ُقلــــت واالنفــــصال عــــن التمــــسك باحلــــديث عــــىل قاعــــدة مالــــك يف تقديمــــه العمــــل عــــىل  :ُ
 ودل عليـــــه اســـــتقراء املـــــذهب ,احلـــــديث الـــــصحيح حـــــسبام ذكـــــره الـــــصقيل يف كتـــــاب األقـــــضية

 فــإن تــصدق بــه أو ,ا فيهــا أحــب إيل أن يتــصدق بــهً ولقطــة مــا ال يبقــى مــن الطعــام يــسري,واضــح
  . مل يضمنه;أكله

ْرشدبن ا   . وقد مر بتمرة يف الطريق لوال أن تكون من الصدقة ألكلتها:غ لقوله :ُ
ُقلت ه,وكذا ذكره اللخمي :ُ   . ولفظ احلديث خالف ما ذكرا

ـــس بـــن مالـــك  : بتمـــرة يف الطريـــق فقـــالغ مـــر النبـــي : قـــال:روى البخـــاري عـــن أ
  .)1(»لوال أين أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها«

 ويف ,اً ويطلبـــه يعـــرف اتفاقـــ, وشـــح ربـــه,ولـــه قـــدر ومنفعـــة , مـــا قـــل:ويف املقـــدمات
ام ْبن وهـب وسامع عيسى ا,ا قوالن لظاهر روايتهاًتعريفه سنة أو أ مـع رأي ابـن القاسـم  َ

  .فيها
و وشــــبه ذلــــك إن وجــــد , لقطــــة مثــــل املخــــالة واحلبــــل والــــدل:وســــمع ابــــن القاســــم

 والـصدقة بـه أحـب ,بـه وعـرف , وإن كـان بمدينـة انتفـع,بطريق وضع بأقرب موضع إليه
ْبن رشد فذكر ا, فهو عىل حقه; فإن جاء ربه,إيل   . ما تقدمُ

                                     
 يف البيوع, بـاب مـا يتنـزه مـن الـشبهات, ويف اللقطـة, بـاب إذا وجـد متـرة يف 4/251:  أخرجه البخاري)1(

  . وآلهغيف الزكاة, باب حتريم الزكاة عىل رسول اهللا ) 1071( رقم :الطريق, ومسلم
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َ أصبغ وسامع :قال ْ ْبن وهبا َ امـ :َ ـه يعـرف أ  ومـا قـل ,اًهـو يف الـدرهيامت والـدينار أ
  .وال يطلبه ربه عادة

ْبــن رشــدال يس عليــه تعريفــه,  هــو ملــن وجــده لــ:ابــن القاســمَ ســامع  يف رســم طلــق مــنُ
  .دق بهوإن شاء تص

  .اً فأرجو كونه خفيف; فإن مل يفعل, يعرفه:ويف املقدمات
ُقلت عرف ذلك:سمع القرينان :ُ   .? واجد العصا والسوط أ
  . فأرجو خفته; يعرفه فإن مل يعرف: قال, ال يأخذه قيل قد أخذه:قال
ْبـــن رشـــدا  وإن أبـــى , انتفاعـــه بـــه عـــىل وجـــه التملـــك لـــه مـــا مل جيـــد ربـــه خفيفـــه: معنـــاه:ُ
 ; يعرفـــه: فقولـــه, وتعريفـــه غـــري واجـــب, وهـــذا يف اليـــسري الـــذي ال قيمـــة لـــه,اع عليـــهاالنتفـــ

  . ال يبقى وخيشى فساده, وما له قدر من الطعام,يريد عىل وجه االستحباب
  . أكله ومل يضمنه; إن وجد يف غري عامرة وال رفقة مجاعة:اللخمي

ِّمطـرفالباجي عـن   ;ان أو حـارضة أكلـه أفـضل مـن طرحـه اللخمـي إن وجـد بعمـر:َُ
ِّمطــرف والتافــه كغــريه , وإال يــضمنه بأكلــه,فللاملــك يتــصدق بــه أعجــب إيل  , يتــصدق بــهَُ

 , ومــا بقــرب العمــران كــالعمران, ضــمنه أشــهب يبيعــه ويعــرف بــه; وإن أكلــه,وال يــضمنه
 وأمـا الغالـب طلبـه عـىل ,ا أن ال يشء عليـه أكلـه أو تـصدق بـهًوأرى فـيام ال يطلبـه ربـه غالبـ

  .ظه إبقائه عىل ملك ربهواجده حف
 والطعـام الـذي ال يبقـى لواجـده , وخيـشى تلفـه كـشاة الفيفـاء, ما كثر:ويف املقدمات

ــ, وال يشء عليــه,أكلــه  , ففــي غرمــه; وحيــث النــاس, ولــو وجــده بحــارضة,ا ولــو كــان عينً
 وظـاهر قوهلـا وابـن , إن أكله لظاهرها قـول أشـهب: ولو أكله ثالثها,ولو تصدق به ونفيه

  .حبيب
ُقلـــت  وخـــص , واختـــار التفرقـــة بيـــنهام,فعمـــم اللخمـــي األقـــوال يف اليـــسري والكثـــري :ُ

ْبن رشدا   . األقوال بالكثريُ
 ووقـف , فحملـه للعمـران باعـه,ا يف الفيـايفً إن التقط طعامـ: قال مالك:ويف النوادر

  . ضمنه; فإن أكله بعد قدومه للعمران,ثمنه لربه
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 وإن ,ان عــرف فيهــا يف أقــرب القــرى إليــه مــن وجــد ضــالة الغــنم قــرب العمــر:وفيهــا
هــي لــك « :غ وال يــضمنها لرهبــا لقولـه ,ومل يعــرف هبـا,  أكلهــا;وجـدها بــالفالة واملهامـه

  .)1(»للذئبأو ألخيك أو 
 أكلهـا يف موضـع ختـوف ال :ا أحـد عـىل قولـهً ومل يوافـق مالكـ: وقال الطحاوي:أبو عمر

 هـــي لـــك لـــيس عـــىل معنـــى التمليـــك :لـــه ألن قو; واحتجاجـــه باحلـــديث ال معنـــى لـــه,يـــضمنها
 فكذا واجدها يأكلها عـىل , وإنام يأكلها عىل ملك رهبا, والذيب ال يملك, أو للذيب:كقوله

  . ضمنها له;ملك رهبا إن جاء
 والــشاة امللتقطــة , ضــمنه; وقــال مالــك مــن اضــطر إىل طعــام غــريه فأكلــه:قــال أبــو عمــر

 وال فـرق ,هـا واجـدها أخـذها أو مـا وجـده منهـا وأمجعوا أن رهبا لو جـاء قبـل أكل,أوىل بذلك
ك هبــا: وبــني قولــه يف اللقطــة, هــي لــك:غبــني قولــه   واإلمجــاع , فهــذه أشــبه للتمليــك, فــشأ

 فالــشاة أوىل ,عــىل أن مــستهلكها بعــد الــسنة يــضمنها لرهبــا لــو جــاء بعــد الــسنة يــضمنها لرهبــا
  .بذلك

  . ضمنها; أو تصدق هبا,ةإن أكلها واجدها بالفال :َّالعتبية  يفَسحنونوقال 
ُقلــت يشء  َّالعتبيــة  لــيس يف, قبلــه ابــن عبــد الــسالم وهــو وهــمَســحنونمــا ذكــره عــن  :ُ
ضــامنه فــيام جيــب عليــه فيــه التعريــف حــسبام يــأيت بعــد  َّالعتبيــة  يفَسحنون وإنــام لــ,مــن ذلــك

 ,ا فلـه أكلهـا وهبتهـ; أو مع مـن ال يـشرتهيا, إن وجدها عىل بعد وحده:كالم اللخمي قال
  . فله أكلها; وإن نقلها احلرض بعد ذبحه إياها,وال يغرمها لرهبا

َ أصبغ ْ  ; وال غـرم عليـه إال أن يـأيت رهبـا وهـي بيـده; وجلـدها مـال لـه,اً وإن كان غنيـ:َ
  . ويغرم أجر نقلها: يريد;فهو أحق هبا
ُقلت ه إنام نقلها لنفسه;فيه نظر :ُ قيـاس  وال, كانـت لقطـةَّيـة ولـو قـدم هبـا ح: قـال, أل

ه نقلها بعد أن ساغ له ملكها;أن ال يشء لرهبا فيها   . ولو ذلك ملا نقلها, أل
                                     

 : يف العلــم, بــاب الغــضب يف املوعظــة والتعلــيم إذا رأى مــا يكــره, ومــسلم1/168:  أخرجــه البخــاري)1(
  .يف أول كتاب اللقطة) 1722(رقم 
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ُقلت   .اململوك له منها االنتفاع هبا ال ملكها :ُ
ُقلت َ أصبغكله هذا قول  :ُ ْ   .َّالعتبيةيف  َ
ْبن رشدقال ا َ أصبغ تعقب التونيس قول :ُ ْ  عـدم : وقـال األصـوب,َّيـة إذا قدم هبـا ح:َ
 وهـــــو , ألن اإلباحـــــة كانـــــت حيـــــث ال ثمـــــن هلـــــا;وأن يبيعهـــــا ويوقـــــف ثمنهـــــا ,أكلـــــه إياهـــــا
  .صحيح

ُقلت   . فيأيت به العمران, جيده يف الفالة:مثله تقدم عن النوادر يف الطعام :ُ
ُقلـت  ولــو قــدم رهبــا وبقائهــا , فيــأيت هبــا العمـران, الــشاة جيـدها يف الفــالة:ففــي ملكــه :ُ

  . إن أتى هبا مذبوحة:عىل ملكه ثالثها
َ أصــبغللخمــي والتونــيس و ْ  مل جيــد ; مــن اختلطــت بغنمــه شــاة:َسحنونلــ َّالعتبيــة  ويف,َ

ـــــه يرعاهـــــا ; ورشبـــــه لبنهـــــا خفيـــــف, ويـــــضمنها لرهبـــــا,رهبـــــا كانـــــت لقطـــــة يتـــــصدق هبـــــا  أل
  .ويتفقدها
ْبــن رشــدا  ومــا زاد عليــه كلقطــة طعــام يفــرق بــني , لــه مــن رشب لبنهــا قبــل قيامــه هبــا:ُ

  .قليله وكثريه
ُقلــت بــن ال مــا تقــدم مــن نقــل أيب عمــر عنــه ا ,َّالعتبيــة  يفَسحنونا هــو املوجــود لــهــذ :ُ

ْرشد أشـهب مـن رسـم َ سـامع  يـضمنها لرهبـا إن تـصدق هبـا كقـول مالـك يف:َسـحنون قـول ُ
 ال يـضمن ثمنهـا إذا تـصدق بـه :األقضية خالف قوله يف رسم األقضية الثاين منه قـال فيـه

  .بعدما بلغ ما عليه فيها
ْبـــن رشـــدا  وإنـــام , وعليـــه غرمهـــا, مل يـــصدق يف صـــدقته هبـــا;اً إن كـــان ملتقطهـــا فـــاجر:ُ

ِّمطرفالقوالن يف غرم غري الفاجر ثمنها إن تصدق لرواية   وسـامع أشـهب ,َسحنون عن َُ
 مـــع َعبـــد احلكـــم ليـــضمنها روايـــة ابـــن ;, ويف أكلـــه جـــواز إياهـــاَعبـــد احلكـــممـــع روايـــة ابـــن 

ِّمطرفرواية    .واية غريمها ور, بخالف لقطة العنيَُ
 وال , ضــمها إليــه ســنة أو أكثــر; إن كــان مللتقطهــا غــنم: ملالــك:اللخمــي يف املبــسوط

 مل يـــضمنها ; وال ثمـــن للحمهـــا,يشء عليـــه يف حالهبـــا إن ذبحهـــا قبـــل الـــسنة خلـــوف عليهـــا
 وهـذا أحـسن يف , جـاز لـه أكلهـا إن مل جيـد مـن ; إن مضت السنة: وعىل قوله,وإال ضمنها
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 فلــه أكلهــا إن مل ; وإن شــق حفظهــا لكثرهتــا, إذ ال مــشقة يف ضــمها لغنمــه;الــشاة والــشاتني
 عرف هبا فيها فإن أكلها وتبـني أهنـا ألهـل تلـك ; وإن وجدت قرب قرية,جيد من يشرتهيا

 : وقـول أشـهب, ففـي ضـامنه إياهـا روايـة الواضـحة; وإن بان أهنا لغريهم, ضمنها;القرية
 وقــــرصها عــــىل ,ففــــي وجــــوب تعريفهــــا فــــيهام ;وإن وجــــدها بــــني قــــريتني إحــــدامها أقــــرب

 ومفهــوم ,القربــى قــوالن للتخــريج عــىل روايــة الواضــحة مــع التخــريج عــىل اللقطــة كــذلك
 إن وجدها بفالة أكلها, والتخريج عىل قول أشهب مع مفهـوم قوهلـا عرفهـا :متقدم قوهلا

  .يف أقرب القرى إليه
  .كل منه نتاج الضالة مثلها ولبنها عسى أن يأ:وسمع القرينان

ْبـن رشـدا  ; بقـدر قيامـه عليهـا: يريـد; وخفـف أكـل لبنهـا, ال فـرق بينهـا وبـني نتاجهـا:ُ
ــه كــالويص يف مــال يتيمــه ئــد عــىل ذلــك مالــه قــد ينــتج بــه ربــه كلقطــة,أل                   ومــا ال ينــتج , والزا

  .به أكله
ُقلت جيـد رهبـا  فلـم , لـه مـن اختلطـت بغنمـه شـاة: يف نـوازلَسـحنونهو ظاهر قول  :ُ

ه يرعاها ويتفقدها;رشبه لبنها خفيف   . أل
ْبن وهب وروى ا:أبو عمر  وبيـع , ال يأكل واجـد ضـالة الغـنم حتـى يعـرف هبـا سـنة:َ
 وإن , وال يــصيب مــن نــسلها ولبنهــا بنحــو قيامــه هبــا, ويرفــع الــثمن لرهبــا,صــوفها ولبنهــا

  .َّشيخال فال بأس برتكه ينزو عىل غنمه ما مل يفسده ذلك ;اًكانت تيس
 مـــن وجـــد شـــاة بفـــالة مـــن األرض أرى أن :ويف موضـــع آخـــر البـــن نـــافع عـــن مالـــك

  . وال يأكلها بعد سنة أو أكثر وله حالهبا ال يتتبع به إن شاء رهبا,حيبسها مع غنمه
ُقلت   . أن له سمنها; حالهبا:ظاهر قوله :ُ

ِّمطــرفوالبــن حبيــب عــن   ,ثمنهــا وثمــنهام ك, حيــث لــه ثمــن بياعــات; لبنهــا وزبــدها:َُ
 وأمــــا , وإن كــــان بموضــــع ال ثمــــن لــــه هبــــا, فلــــه قــــدر ذلــــك;وإن كــــان لــــه هبــــا قيــــام وعلوفــــة

  . فليتصدق به أو بثمنه;الصوف والسمن
ُقلت   . فليأكله; فنسل الضالة وصوفها مثلها:ُ

 وجــواز أكــل ملتقطهــا مــن , حيــث لــه ثمــن كــذلك;ويف كــون لبنهــا وزبــدها وســمنها
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ا أليب عمــر ً يأكــل الثالثــة مطلقــ: ورابعهــا, يف غــري ســمنها هــذا:ذلــك بقــدر قيامــه هبــا ثالثهــا
ْبــن وهــبعــن روايــة ا ْبــن رشــدوظــاهر نقــل ا ,َ ِّمطــرف عــن َّالــشيخ و,القــريننيَ ســامع  مــعُ َُ, 

 مـؤاجرة احلمـل : وتقـدم نقـل اللخمـي عـن املـذهب, ورواية ابـن نـافع,ونقله مع اللخمي
ه, وسائر الدواب يف مأمون لنفقتها,والبقرة ِّطرفُمل َّلشيخا  وعزا  له أن : يف البقر مع قولهَ

ئجـــه  ولـــيس لقـــدر حبـــسه , ضـــمنها; فـــإن فعـــل,يركـــب ضـــالة الـــدواب ملوضـــعه ال يف حوا
   واملوايش حد إال باجتهاده وصربه,إياها

ُقلت ويف متويل بيعها اختالف ملالك من :  يريد يف السنة حسبام تقدم للخمي, قال:ُ
  .إلمام إنام يتوىل بيع الضالة ا;املخترص

ِّمطرف   .هابههو أحب إيل إن أمن إال فيام خف كثالث شياه وشـ: َُ
  . وإن مل تبت, فليس لرهبا إال ثمنها;إن باعها دون أمر اإلمام: ابن القاسم
 وإال فثمنهـــــا إن بيعـــــت خـــــوف ضـــــيعتها, وإال ,لـــــه أخـــــذها إن قـــــدر عليهـــــا: أشـــــهب

  .فاألكثر منه أو من قيمتها
   خيـــاف ضـــيعته بغـــري إذن احلـــاكم بخـــالف مـــا ال مؤنـــة ولـــه بيـــع مـــا: قـــال ابـــن احلاجـــب

  .يف بقائه
 أن يلـــتقط اللقطـــة كالوكيـــل عـــىل النظـــر يف أمرهـــا إن خـــيش :يعنـــي: ابـــن عبـــد الـــسالم

َّدونةضيعتها باعها دون إذن احلاكم, وهو ظاهر امل   . وغريهاَ
 فلرهبــــا نقــــض البيــــع, وإن مل يقــــدر ;إن بيعــــت بغــــري إذنــــه بعــــد الــــسنة: وقــــال أشــــهب

 فـــال يشء لـــه غـــري الـــثمن إن باعهـــا خـــوف الـــضيعة, وإن بـــاع الثيـــاب وال مؤونـــة يف ;ليهـــاع
 فلربــه إن شــاء ; فلربــه أخــذه إن وجــده بيــد مبتاعــه, وإن مل جيــده;بقائــه وال رضورة لــذلك

 مـىض البيـع, ولـيس لربـه إال ; أو القيمة يوم بيعه, وإن بيـع بـأمر الـسلطان,الثمن من بائعه
فقـالثمن, فجعل املؤلف ـه مـن كـالم أشـهب ً ابـن القاسـم موا ا فـيام ال مؤونـة يف بقائـه مـع أ

وحده, وحيتمل أن خيالفه فيه ابن القاسم, وأسقط من كالم أشهب ما ال يشك يف خمالفة 
  . له:ابن القاسم فيه

ُقلــت  بــل هــو ضــالة البقــر, ;كــالم ابــن احلاجــب اللقطــة غــري صــحيح جعلــه املبيــع يف :ُ
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ة لـــسياق كالمـــه, وذكـــره هـــذا أثنـــاء ذكـــره حكـــم الـــضالة, وذكـــره ومـــا ذكـــر معهـــا إال اللقطـــ
حكــم بيــع اللقطــة بعــد هــذا, وفيــه ذكــر أشــهب, وألن خــوف الــضيعة إنــام يعــرض عــادة يف 

 وسائر الدواب عرفت ,إذا أخذت البقر: الضالة ال اللقطة حسبام تقدم للخمي من قوله
أجرهتا يف مـأمون, وإال بيعـت,  لنفقتها من ; إن تكلف أخذها حفظها, ومل يرض رهبااًعام

  .ونحوه قول الصقيل
 ;ت النفقــة عليهــا ســنة يــستغرق ثمنهــا وكانــ,إن كــان ال عمــل هلــا :قــال بعــض الفقهــاء

فع لرهبا;فلتبع قبل السنة بعد اجتهاد احلاكم   . ألن ذلك أ
َّدونةوهو ظاهر امل: وقوله َّدونـة يقتيض أن بيع اللقطة خوف ضياعها مـذكور يف املَ َ ,

  . إنام فيام ذكر ذلك يف بيعها بعد السنة;س كذلكولي
ـه مـن كـالم ًجيعل املؤلف قول ابن القاسم موافق: وقوله ا ملا ال مؤونة يف بقائـه مـع أ

 ; إلـــخ...أشـــهب وحـــده, وحيتمـــل أن خيالفـــه فيـــه ابـــن القاســـم, وأســـقط مـــن كـــالم أشـــهب
ــه ذكــر ألشــهب شــ ًيئا أســقط منــه يقتــيض أن ابــن احلاجــب رصح بــالعزو البــن القاســم, وأ

  .خ ابن احلاجب يشء من ذلكبعضه, وليس يف نس
فقــ: وقولــه ــه مــن كــالم أشــهب ًفجعــل ابــن القاســم موا ا فــيام ال مؤونــة يف بقائــه مــع أ

  .وحده
قـــال ابـــن : يف النـــوادر مـــا نـــصه َّالـــشيخ وحيتمـــل أن خيالفـــه فيـــه ابـــن القاســـم يـــرد بنقـــل

 فــال يشء لــه ;البيــع, وإن مل يقــدر عليهــا فلرهبــا نقــض ;إذا بــاع الــدواب بعــد الــسنة: القاســم
 فربـه ; وال مؤونـة يف بقائـه,ا مـن الـضيعة عليهـا, وإن بـاع الثيـابًغري الـثمن إن باعهـا خوفـ

 فلــه أخــذ الــثمن مــن البــائع أو القيمــة يــوم بيعــه ;أحــق بــه إن وجــده بيــد املبتــاع, وإن مل جيــده
  . يبعه بأمر السلطان, وال لرضورةإذا مل

فق:فيها  كـان أسـلمها رهبـا أو بقـر ; أو ما الـتقط مـن رقيـق أو إبـل, عىل الدواب إما أ
فــق ; أو متـاع أحـرى عـىل محلـه بـأمر الـسلطان أو دونـه,أو غـنم  فـال يأخـذه حتـى يـدفع مـا أ

  . فال يشء عليه;عليه, فإن أسلمه ربه
  . واملنفق عىل الضالة أحق هبا من الغرماء حتى يستويف:ويف رهوهنا
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وغريهــا لــرب الــدواب واملاشــية أخــذها وإســالمها, فــإن :  أشــهب يف كتــاب:َّالــشيخ
فـــق عليـــه, فـــإن كـــان عـــىل ربـــه  اآلبـــق فلـــيس لـــه ذلـــك, وكـــذا يف; ثـــم بـــدا لـــه,أســـلمها  إن أ
 فــال كــالم لــه, واخليــار لغرمائــه عــىل النظــر إن ; ال وفــاء هلــم بــدينهم, فــإن بــان فلــسه;غرمــاء

 فـــذلك لـــه إن شـــاء, وأدوا ;افتدائـــه زيـــادة فـــال قـــول لربـــه, إال أن يكـــون يف ;أســـلموا نفقتـــه
 مــا  وال قــول هلــم, إال أن يــضمنوا, فلــه إســالمه;ذلــك مــن مالــه, وإن كــان يف افتدائــه رضر

  .وضعوا فيه, وله ما ربحوا فيه
 خليـــت حيـــث وجـــدت, وكـــذا اآلبـــق إذا ; فلـــم تعـــرف;إذا عرفـــت الدابـــة: القرينـــان

 ويؤكــــل أو يطــــرح يف ,هلــــك ثمنــــه في, خــــري مــــن بيعــــه; فلــــم جيــــد مــــن يعرفــــه خيليــــه,عــــرف
  . وال جيد من يطلبه, فيقيم;السجن
ْبــن رشـــدا  فلــم يعرفـــوا خـــالف ,تــسويته بـــني الـــضالة واآلبــق يف اإلرســـال إن عرفـــوا: ُ
ــه اخــتالف قــول;حيــبس اآلبــق ســنة ثــم يبــاع: لــه فيهــاقو ُشيوخ وعليــه محلــه الــ, والظــاهر أ ُ ,

 وتلف ثمنه ,عته يف السجن بغري نفقةواألوىل محله عىل الوفاء, فيحمل عىل إن خيف ضي
كـــان بيعـــه بعـــد الـــسنة, وإمـــساك ثمنـــه أوىل, ; إن بيـــع أرســـل, وإن مل خيـــف يشء مـــن ذلـــك

 وتلـف ثمنـه إن , إنـام هـو إذا خـيش ضـياعه يف الـسجن;واالختالف فيه عند من محله عليـه
لــــو أمــــن ا, وً فــــال يرســـل اتفاقــــ;بيـــع بنــــاء عــــىل أن اخلـــوفني أشــــد, وإن مل خيــــش واحـــد مــــنهام

 رسح, ومل ; وخيش عىل ثمنه إن بيع سجن سنة ليعرف, فـإن مل يعـرف,ضياعه يف السجن
   وجــب بيعــه ;حيــبس أكثــر مــن ســنة, ولــو أمــن عــىل ثمنــه إن بيــع وخــيش ضــياعه يف الــسجن

  .ووقف ثمنه
 أو تقدم اختصاص يف رسقتها إن عاينت ويستحق اللقطة بالبينة عىل ملكها مدعيها

 فــــال تــــشهد بملكــــه لــــرب البيــــت, ; وال يــــدرون ملــــن هــــو,ع مــــن البيــــتالبينــــة إخــــراج املتــــا
, ويقــــىض لــــرب البيــــت باملتــــاع, وكــــذا يف غــــصب الثــــوب  وبيعــــه ممــــن ,ويــــؤدون مــــا عــــاينوا

 فمعرفــــة ,عــــرض تفليــــسه يف القــــضاء بــــه هلــــام, وبوصــــفه إياهــــا بالــــصفة الدالــــة عــــىل صــــدقه
  .اًالعفاص والوكاء والعدد والوزن والسكة دليل اتفاق

اختلـــــف فـــــيام يـــــستحق بـــــه فيهـــــا بمعرفـــــة : اللخمـــــي: اعتبـــــار بعـــــضها اضـــــطرابويف 
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  .العفاص والوكاء البن القاسم وأشهب بمعرفتهام ومعرفة العدد
 العـــــدد والـــــسكة يف : يريـــــد; ومـــــا شـــــد عليـــــه الوكـــــاء,بمعرفـــــة األولـــــني: ابـــــن شـــــعبان

  .الدنانري, وهي والوزن يف الدراهم
ُقلت   :ف يف تفسري العفاص والوكاء اختال:ُ

 وهـــــي لغـــــة مـــــا يـــــسد بـــــه فـــــم ;ا أن العفـــــاص اخلرقـــــة املربـــــوط فيهـــــاأمجعـــــو: ابـــــن عمـــــر
  .القارورة, والوكاء اخليط الذي يربط به

العفـــاص الربـــاط, : وقـــال أشـــهب: وعـــزا البـــاجي هـــذا التفـــسري البـــن القاســـم, قـــال
  .والوكاء ما فيه اللقطة
عـــل بــــدل , فج)1(»اعــــرف عـــددها ووكاءهـــا ووعاءهــــا«: غ لقولـــه ;واألول أصـــح

  .العفاص الوعاء
لــزم دفعهــا ;ويف اقتــصاره يف العــزو هلــا عــىل معرفــة العفــاص والوعــاء نظــر  ألن فيهــا أ

  .ملن وصف عفاصها ووكاءها وعددها?
ـــه وجـــه الـــشأن, وتـــدفع إليـــه, فهـــذا ًمل أســـمع مـــن مالـــك فيهـــا شـــيئ: قـــال ا, وال شـــك أ

  .ظ اخترصها الرباذعيوعىل هذا اللفظاهره اعتبار العدد خالف نقل اللخمي عنها, 
 فوصـف مثـل , ثـم جـاء آخـر, إن وصف عفاصها ووكاءها وعـددها:وفيها بعد هذا

 مل يــضمنها لــه, ألهنــا دفعهــا بــأمر ;مــا وصــف األول, أو أقــام بينــة أن تلــك اللقطــة كانــت لــه
, )2(اعـرف عفاصـها ووكاءهـا, ثـم عرفهـا سـنة: كان وجه الدفع فيه, كذا جـاء يف احلـديث

ــــه إنــــام قيــــل لــــهفــــإن طالبهــــا أخــــ اعــــرف العفــــاص والوكــــاء, ففــــي اقتــــصار : ذها أال تــــرى أ
  . والرباذعي عىل األول قصور,اللخمي عىل هذا

                                     
 رقـم : يف اللقطة, باب إذا أخرب رب اللقطة بالعالمة دفع إليه, ومـسلم57 و5/56 : أخرجه البخاري)1(

  .يف أول كتاب اللقطة) 1723(
 :اب الغــضب يف املوعظــة والتعلــيم إذا رأى مــا يكــره, ومــسلم يف العلــم, بــ1/168 : أخرجــه البخــاري)2(

  .يف اللقطة, باب يف فاحتته) 1722(رقم 
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إن عـــرف العفـــاص والوكـــاء دون العـــدد, أو عرفهـــا دون : وألشـــهب: قـــال اللخمـــي
 مل تــدفع لــه, وال يقبــل رجوعــه ; أجــزأه وحيلــف, فــإن نكــل;الوكــاء, أو عــرف الوكــاء فقــط

فى بالوكــــاء, وعليــــه يكتفــــى بالعفــــاص أو العــــدد, وهــــو خــــالف احلــــديث, للحلــــف, فــــاكت
  .وعادة الناس يف معرفة ذلك, وتدفع له بمعرفة الباطن السكة والعدد

عــــــى عنــــــد ابــــــن القاســــــم وأشــــــهب العفــــــا: البــــــاجي َ أصــــــبغص والعــــــدد, وعنــــــد املرا ْ َ                  
  .األوالن فقط

  .ال يرض جهل العدد: ويف املقدمات والبيان
  .ة سكتها فقط حتى يذكر عالمة أخرىال تستحق بمعرف: َسحنون قال: الباجي

  .َسحنونمل يتبني يل قوله, وأرى إن اشرتطها : قال حييى بن عمر
ُقلــت  زيــادة خاصــة متعلقــة بجــرم َســحنون مطلــق زيــادة, واشــرتط َســحنون اشــرتط :ُ
  . صح.املسكوك

, ال َســحنوناسـتحقها عــىل قــول  فلــو ذكـر الــسكة والوكــاء فقــط :واملطلـق غــري املقيــد
  .عىل قول حييى

 مل يعطهـــا بـــذلك حتـــى ;إن ذكـــر ســـكة الـــدنانري:  بلفـــظَســـحنونونقـــل اللخمـــي قـــول 
  .يذكر عالمة أو شقا

: ًأو شــيئا بيــاء ومهــزة بعــد الــشني بــدل قــاف بعــدها, فقولــه: ويف بعــض نــسخ اللخمــي
  .ف فرض الباجي الزيادة عىل عالمةًأو شيئا بعد عالمة خال

 مل ; إن وصـــــف ســـــكة دنـــــانري اللقطـــــة:َســـــحنونفظهـــــا يف النـــــوادر مـــــن كتـــــاب ابـــــن ول
يــستحقها بــذلك حتــى يــذكر عالمــة فيهــا غــري الــسكة مــن أثــر أو شــق غــري الــسكة, ثــم ذكــر 

  .قول حييى بن عمر كام ذكره الباجي
 إذا : يريـــد;يأخـــذه بـــذلك: وقـــال حييـــى بـــن عمـــر: َســـحنونوقـــال اللخمـــي إثـــر قـــول 

  .اً واحدً مل تدفع إليه قوال;ا, فإن كانت سكة واحدةًد سكككانت دنانري البل
وهذا إذا كانت تلـك سـكة البلـد, ولـو ذكـر سـكة شـاذة غـري : وقال الباجي إثر قوهلام
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  . دفعت إليه;معروفة
ُقلــت  أو أحــد الثالثــة هــذا , ففــي كــون أدنــى مــا بــه تــستحق معرفــة الوكــاء مــع يمينــه:ُ

 الــــسكة مــــع عالمـــــة يف :المـــــة أخــــرى, ورابعهــــا الــــسكة مــــع ع:والعفــــاص والعــــدد ثالثهــــا
 : وسادسـها, مطلق السكة مع ذكر نقـص املـسكوك إن كـان يـنقص:املسكوك, وخامسها

 مطلــق الــسكة إن كانــت غــري ســكة :مطلــق الــسكة إن كــان بالبلــد ســكة أخــرى, وســابعها
 العفــــــاص : هــــــذان والعــــــدد, وعارشهــــــا: العفــــــاص والوكــــــاء, وتاســــــعها:البلــــــد, وثامنهــــــا

 العفـــاص والوكـــاء وصـــفة الـــدنانري دون : ومـــا شـــد عليـــه كـــام فـــرس, احلـــادي عـــرشوالوكـــاء
 بمعرفــة وصــفني : معرفــة عــددها وصــفتها ووزهنــا, والثالــث عــرش:عــددها, والثــاين عــرش
بــع عــرش  للخمــي عــن أشــهب, , بمعرفــة العفــاص مــع االســتيناء وعــدم مــدع:فقــط, والرا

 والبـــاجي عـــن حييـــى بـــن عمـــر, واللخمـــي عنـــه, ,َســـحنونوالبـــاجي عـــن  ولتخـــريج عليـــه,
ه املذهب, واللخمي عنه, َ أصبغوله عن  واختيار الباجي كأ ْ واللخمي عن أشهب مع  ,َ
ْبـــن رشـــدوختـــريج ا والبيـــان, ونقـــل املقـــدمات,  وعـــن ابـــن شـــعبان,,ابـــن القاســـم   مـــن قـــول ُ

َأصـــبغ ْ   واآلخـــر عـــددها وصـــفتها ووزهنـــا,,إن وصـــف أحـــد مـــدعيها عفاصـــها ووكاءهـــا: َ
َ أصـــبغعـــن املـــذهب وعـــن والبـــاجي  ْ ـــت لـــبعض : َّالـــشيخوظـــاهر نقـــل البـــاجي قـــول  ,َ رأ

ــه مل حيفظــه َ أصــبغ عــن ,أصــحابنا ال يأخــذها إال بمعرفــة العفــاص والوكــاء أ ْ , وعنــه نقلــه َ
  .ًالباجي أوال

  .ويف الغلط يف بعض صفاهتا اضطراب
ْبن رشدا   . إلمكان األخذ منه; الغلط بالزيادة يف عددها ال يرض:ُ

 ;الغلط بـالنقص ممـن عـرف عفاصـها ووكاءهـا قـوالن, وغلطـه يف صـفة الـدنانريويف 
 ففـــي منعـــه أخـــذها ;ا, ولـــو غلـــط يف العفـــاص دون الوكـــاء أو بـــالعكسًيمنـــع أخـــذها اتفاقـــ

  . وأخذه إياها بعد االستيناء إن مل يأت أحد قوالن, هذا أعدل,اًمطلق
 مل يعـط ; وأخطأ العرش,صفةلو أصاب تسعة أعشار ال: َعبد احلكمقال ابن  :َّالشيخ

  .ا, فيطلب أقلًإال يف معنى واحد أن يصف عدد
َ أصبغ يوافق َعبد احلكمن يكون ابن ال يبعد أ: الباجي ْ ه إنام منـع دفعهـا إليـه إن ;َ  أل
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َ أصـبغًأخطأ بأن وصف شيئا بغري صفته, واختلف يف هذا قول  ْ إن قـال يف خرقـة : , فقـالَ
يـستربأ أمـره, ثـم رجـع : قـة محـراء واخلـيط أسـود, فقـالمحراء وخيط أصـفر, فوجـدت اخلر

 , فـال يـصدق, إنـام يـصدق لـو أصـاب يف بعـض;هـذا أكـذب نفـسه يف ادعائـه املعرفـة: فقال
 ثــم ,لــو أخطــأ يف صــفاهتا: يــدفع إليــه, وقــال:  قــال أشــهب,هــذا وادعــى اجلهالــة يف بعــض

ويف النـوادر يف بـاب  ألن هذا حزر وختمني, : يريد; فأصاب مل يعطها,وصفها مرة أخرى
                  فــــال ;اً ومل يــــصف بعــــض,إن وصــــفه مــــدعي اللقطــــة بعــــضها: َســــحنونلقطــــة الــــصبي عــــن 

  .يشء له
ْبن رشـدا  ; أو غلـط فيـه, وجهـل اآلخـر,وأمـا العفـاص والوكـاء إن وصـف أحـدمها: ُ

 :ل ويف اإلكــــام: وعــــدم ادعائهــــا غــــريه ثالثهــــا, وأخــــذه إياهــــا باســــترباء أمــــره,ففــــي حرمانــــه
ــه سـقط لــه? فقيـل ال يعطــاه حتـى يــصف : اختلـف مـذهبنا يف الــدينار, هـل يعطــى ملدعيـه أ

  .ا فيه أو عالمةًشق
ُقلت   . كذا وقع لفظه دون ترصيح بالقول الثاين:ُ

  ويف وقـــــف أخـــــذها بالـــــصفة الكافيـــــة عـــــىل يمـــــني مـــــدعيها قـــــوال أشـــــهب, واملـــــشهور 
  .مع ظاهرها
 حلـــف مـــع ; فعـــرف العفـــاص والوكـــاء, إن اعـــرتف اللقطـــة:والبـــن حبيـــب: َّالـــشيخ

  . ومل يذكر غري اليمني,ذلك
ْبن رشدا   .أصوب ما فيه قول ابن حبيب حسبام يأيت: ُ

ا يف حانوته ً فوجد رب احلانوت دينار,من دخل حانوت رجل: وسمع ابن القاسم
 ,مــا دخــل إيل اليــوم غــريك, فعــد الرجــل نفقتــه:  وقــال,بعــد خــروج الرجــل, فعرضــه عليــه

ه ديناره أخذهًها دينارفافتقد من قن أ   .ا, ال أدري إن أ
ْبـــن رشـــدا ـــه ال يأخـــذه إال أن يـــستيقن:دليـــل قولـــه: ُ ـــه لـــه بزيـــادة عـــىل مـــا ذكـــر لـــه ; أ  أ

ـه لـه ; وأخـذه لـه سـائغ,حتصل اليقني, وهذا عىل وجه النهاية يف التـورع  ألن غالـب ظنـه أ
دي أخـذه, وإن كـان التـورع عـن يفقده من نفقته دينار, ولو مل يعلم عدد نفقته ساغ لـه عنـ

وجدته يف مكانـك, وال أدري هـل هـو لـك أو لغـريك : أخذه أوىل, ولو قال رب احلانوت
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 ولـــو مل يعلـــم الرجـــل , كـــان لـــه أخـــذه;اً ففقـــد منهـــا دينـــار,ممـــن دخـــل احلـــانوت, فعـــد نفقتـــه
  . مل يسغ له أخذه;نفقته

 فهـــــي ;, ومـــــن نكـــــلًا وتقاســـــامً حتالفـــــ; وتـــــساويا فيهـــــا,إن وصـــــفها رجـــــالن: البـــــاجي
  .لآلخر

  . مل تدفع إليهام, وأرى أن يقسامها;إن نكال: زاد اللخمي عن أشهب
ُقلــت  هــذا اجلــاري عــىل قــول ابــن القاســم بعــدم وقــف أخــذها بالــصفة عــىل اليمــني, :ُ

 , فوصــف مثــل األول قبــل أن يبــني هبــا, ثــم أتــى اآلخــر,فــإن أخــذها أحــدمها بالــصفة: قــال
  . هذا هو الصحيح من القول قسمت بينهام,;ويظهر أمرها
ُقلت   .اً أن يف ذلك خالف: ظاهره:ُ

يقسم بينهام عىل قول ابن القاسـم, وعـىل قـول أشـهب تكـون لـألول, : وقال الصقيل
 مل يقبــــل قــــول الثــــاين, فــــإن أقــــام بينــــة انتزعــــت مــــن ;وإن ظهــــر أمرهــــا: قــــال هــــو واللخمــــي

  .بقيت لألول بالصفة ; فيقيم بأحدمها, فإن تكافأتا,األول, إال أن يقيم بينة
ُقلـــت  كانـــت ;رختـــاأوإن رخ البينتـــان, أهـــذا إن مل تـــ:  هـــو يف النـــوادر ألشـــهب, وزاد:ُ
كقولــه : ا بالتــاريخ, وأشــار الــصقيل إىل جرهيــا عــىل مــسألة كتــاب الــوالء, فقــالًألوهلــام ملكــ

ـه مـواله وتكافأتـا, بوالءًفيمن ورث رجال ال  قـسم املـ; وأقام عليه بينة, فأقام آخـر بينـة أ
ه مال عرف أصله, وقال غريه;بينهام   .هو ملن بيده, وهو مثل قول أشهب هنا:  أل

 قـــــيض لــــــه بملكهـــــا لــــــو وصـــــفا العفــــــاص ;وإن زاد أحــــــد واصـــــفيها صــــــفة: اللخمـــــي
  . وزاد أحدمها العدد أو العدد والسكة,والوكاء

ُقلــــت أو الــــسكة, ولــــو :  والــــصواب; كــــذا يف غــــري نــــسخة العــــدد أو العــــدد والــــسكة:ُ
 ففــــــي ; واآلخــــــر الظــــــاهر العفــــــاص والوكــــــاء,أحــــــدمها البــــــاطن العــــــدد والــــــسكةوصــــــف 

 ألن بمعرفــة البــاطن ;اختــصاص الظــاهر هبــا للحــديث وكوهنــا بيــنهام قــوالن قــسمها أبــني
  .أقوى

ُقلــــت  إن وصــــف أحــــدمها العفــــاص والوكــــاء واآلخــــر العــــدد :َســــحنون يف نــــوازل :ُ
  . فهي لدى العقاص والوكاء;والوزن
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ْبن رشدا   .اًحبسه اتفاقبعد : ُ
 وإن حلفـا أو , فهـي ملـن حلـف; ونكل اآلخر, إن وصفها رجالن:وقال ابن حبيب

 ال تــدفع لــه إن جــاء وحــده إال : رد لقولــه; ضــمنت إن نكــال: فقولــه, قــسمت بيــنهام;نكــال
َ أصــبغ واستحــسن ,بيمــني ْ  واآلخــر , إن وصــف أحــدمها العقــاص والوكــاء:يف أحــد قوليــه َ

امهنــامعــدد الــدنانري والــدراهم   كــام لــو اجتمعــا عــىل معرفــة ,وصــفتها أن تقــسم بيــنهام بعــد أ
  .العقاص والوكاء

ُقلت  قـول :ما تعقب به قول ابن حبيب سبقه به فـضل فـيام ذكـره ابـن حـارث وقـال :ُ
 وقـــد يفـــرق بـــأن احـــتامل طـــروء مـــدع أقـــوى مـــن احـــتامل طـــروء مـــدعني ,ابـــن حبيـــب غلـــط

  .فناسبه حلفه يف األقوى دون ما دونه
 ثــم جــاء آخــر فوصــفه مثــل , إن دفعهــا ملــن عــرف عفاصــها ووكاءهــا وعــددها:اوفيهــ

  . مل يضمنها;ما وصفه األول إذا قام بينة أن ملك اللقطة كانت له
ُ املاجـــشون عـــن ابـــن َّالــشيخ  ووصـــفها أو , ثـــم ادعاهـــا آخـــر, إن دفعهـــا ملـــن وصـــفها:ِ
 مل أشــهد : فقــال,فة وطلــب مــن ملتقطهــا أن جيمــع بينــه وبــني مــن أخــذها بالــص,جــاء ببينــة

 كانــت اخلــصومة ;ت أو كثــرت, وإن ثبــت دفعهــا لــألولَّ ضــمنها لــه قلــ; وال أعرفــه,عليــه
ُ املاجــشون وقــول اللخمــي إثــر قــول ابــن ,بينــه وبــني الثــاين  إن مل يعلــم : يريــد; ضــمنها لــه:ِ

  مل يكــن للثــاين عليــه يشء خــالف عــزو; ولــو علــم دفعهــا لــه بالــصف:دفعهــا إال مــن قولــه
ُ املاجشونذلك البن  خَّالشي   .من قوله ِ

ُ املاجـــــشونويف النـــــوادر مـــــن متـــــام قـــــول ابـــــن   , ومل حيلفـــــه, لـــــو دفعهـــــا عـــــىل الـــــصفة:ِ
ضـــمنها ;  فـــإن أعـــدم أو فلـــس, طلبـــت مـــن األول حتـــى حيكـــم بيـــنهام فيهـــا;واســـتحقها ثـــان

  .دافعها
ُقلت ـتج احلكـم كوهنـا للثـاين ال قبـل احلكـم :ُ صح عـىل  وهـذا إنـام يـ,إنام يـضمنها إن أ

  . وقد تقدم أن املشهور خالفه,القول بوقف دفعها عىل يمني واصفها
ُ املاجــشون حيتمــل قــول ابــن :قــال ابــن عبــد الــسالم  ;ا وهــو األظهــرًا أو خالفــً تقييــد:ِ

 فال بد من قيام البينة عىل معاينة الـدفع ; أن كل من دفع لغري له من دفع إليه:ألن ما يقال
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 ; ومل خيرج من يـد ربـه إىل يـد ملتقطـه, وهذا املال مل يدفع إليه,إال يف الوكيل املفوض إليه
  . وال جيوز ذلك للمودع وال للوكيل,ولذا أجاز له دفع اللقطة ملن يتوىل تعريفها

ُقلـــت ُ املاجـــشونهـــذا الـــذي رجـــح بـــه كـــون قـــول ابـــن  :ُ ـــه ً خالفـــ:ِ ا األظهـــر إنتاجـــه أ
ه هو مقتىض املذهب;وفاق ُملاجـشون ا فإذا كان قول ابـن , أل  ,ا ملقتـىض املـذهبًملزومـ ِ

ـــه أتـــى بـــام  :قلـــت ا لـــه فـــإنًا للمـــذهب أو ملـــشهوره ال خالفـــًفيجـــب كونـــه تفـــسري قـــولكم أ
ُ املاجشونيقتيض أن قول ابن  ه قرر أن قاعـدة ,هو مقتىض املذهب ليس كذلك ِ  وبيانه أ

 فيـــصدق , ضـــمن; مـــن دفـــع لغـــري مــن دفـــع إليـــه بغــري بينـــة: القائلــةَّيةاملــذهب صـــدق القـــض
 َّية وعنـدنا قـض, مل يـضمن; وهـو مـن دفـع لغـري بينـة ال لغـري مـن دفـع لـه;مفهومها املخالف

 هـــي التـــي احـــتج َّية وهـــذه القـــض, وهـــي امللـــتقط الـــدافع دفـــع ال لغـــري مـــن دفـــع لـــه;صـــادقة
 ثــم , ولــذا جــاز للملــتقط دفــع اللقطــة ملــن يعرفهــا; بــأن هــذا املــال مل تــدفع لــه:عليهــا بقولــه

 وكــل مــن دفــع لغــري بينــة ال لغــري ,قط الــدافع دفــع بغــري بينــة ال لغــري مــن دفــع لــه امللــت:نقــول
 , وهـذا املفهــوم املخـالف ينــتج امللـتقط الــدافع بغـري بينــة ال يــضمن, مل يــضمن;مـن دفــع لـه

ُ املاجشونوهذا خالف قول ابن    .وهو مدعي ِ
دافع بغــري  القابلــة للملــتقط الــَّية منــع صــدق القــض: األول: أجيــب بــوجهني:َّالــشيخ

 امللتقط املـذكور دفـع بغـري بينـة : وهو قولنا; وبيانه بصدق منافيها,بينة ال لغري من دفع له
ــه غــري مــن دفــع لــه  وإال ,لغــري مــن دفــع لــه ال مــن دفــع لــه امللــتقط املــذكور يــصدق عليــه أ

 فلـزم أن يـصدق عليـه , وهـذه كاذبـة رضورة, وهـو نفـس مـن دفـع لـه,لصدق عليه نقيـضه
ه غري من  فـال تـصدق النتيجـة , املـذكورةَّية لتكـون القـض; فثبت صدق منافيها, دفع إليهأ
ـه كلـام كـان حكـم امللـتقط يف تـرصفه يف ; فيثبت نقيضها,املذكورة ه ضامن الثـاين أ  وهو أ
ًكــان دفعــه إياهــا بعــد الــسنة كمــن دفــع شــيئا ,  بعــد الــسنة حكــم مــن قبــضها مــن رهبــااللقطــة

 أكـل العبـد اللقطـة يف الـسنة جنايـة :الالزم مثله بيانـه قوهلـا وامللزوم خوف ,قبضه من ربه
 , واملالزمـــة واضـــحة,وبعـــدها يف ذمتـــه فجعـــل أكلـــه بعـــد الـــسنة كأكلـــه مـــا قبـــضه مـــن ربـــه

  . كدفع ما قبض من ربه وهو املدعي;فجعل اللقطة بعد السنة
ْبـــن رشـــدا   وقـــد نقـــصها, إن وجـــدها رهبـــا بعـــد ملتقطهـــا:ابـــن القاســـمَ ســـامع  يف أولُ



אא 

 

73

73 

 , ففـــي ختيـــريه يف أخـــذ قيمتهـــا أو أخـــذها; وإن أهنكهـــا, فلـــه أخـــذها ومـــا نقـــصها;باســـتعامل
  . ليس له إال ما نقصها: أو مع قيمة نقصها ثالثها,وال يشء له يف نقصها

ُقلت ا ًابـن القاسـم يف مـستعري الثـوب يلبـسه بعـد أمـد عاريتـه لبـسَ سـامع  هـو:الثالـث :ُ
ْبن رشد وفيه عزا ا,أخلقه   . وأوهلا ألشهب,ألقوال يف امللتقط للمعروف من قوله ثاين اُ

 ففـــي مـــيض بيعـــه ; فجـــاء ربـــه, فباعـــه ملتقطـــه بعـــد الـــسنة,اً لـــو كانـــت عرضـــ:اللخمـــي
 واألكثـر مـن قيمتـه أو الـثمن إن كـان ,ً فيأخذه إن كان قـائام, ويمكن ربه من نقصه,اًمطلق
  . قوال ابن القاسم وأشهب,اًفائت

ُقلــت  بقيــد كــون البيــع : نقلــه يف النــوادر مــن كتابــه,قــول أشــهب هــو قوهلــا و:األول :ُ
  .بغري إذن اإلمام
 ويرجـع عـىل مـن , لرهبا أخذها من مبتاعها مـن املـساكني: البن القاسم:ويف النوادر
 أو قيمتهـا يـوم , يرجـع عليـه األقـل مـن الـثمن: وكذا لو مات قال غـريه,تصدق هبا عليهم

  .جع بالقيمة عىل املساكني ر; ثم إن كانت قيمتها أكثر,تصدق هبا
ُقلت   .يريد بتاممها :ُ

 جعــل ابــن القاســم لرهبــا أخــذها مــن مبتاعهــا مــن املــساكني ال مــن مبتاعهــا :التونــيس
 ويغـــرم امللـــتقط , فيمـــيض بـــيعهم, ومل جيعـــل املـــساكني كـــالوكالء عـــىل بيعهـــا,مـــن مبتاعهـــا

  . ويف ذلك نظر,القيمة
 ومل جيعــــل لــــه نقــــص بيــــع ,ساكنيجعــــل ابــــن القاســــم لرهبــــا نقــــص بيــــع املــــ :الــــصقيل

 :غ فلـــــم يـــــنقص لقولـــــه , لوقـــــف ثمنهـــــا; ألن امللـــــتقط باعهـــــا خـــــوف ضـــــياعها;امللـــــتقط
ك هبــــــــا«  فلمــــــــستحقها نقــــــــض بيعهــــــــا ;, وباعهــــــــا املــــــــساكني عــــــــىل أهنــــــــا ملــــــــك هلــــــــم»فــــــــشأ

ـدهيمً رجع بالثمن عىل املـساكني إن كـان قـائام; فإن أخذها من مبتاعها,كاالستحقاق  ; بأ
 فــــاألوىل أن يرجــــع عــــىل ملتقطهــــا الــــذي ســــلط ; فــــإن أكلــــوه,خــــذ عينهــــا مــــنهمكــــان لرهبــــا أ
دهيم عليها  , فريجع عليـه باألقـل مـن ثمنهـا أو قيمتهـا يـوم تـصدق هبـا, كام لو أهلكوها,أ

  . ألهنم البائعون منه;ويرجع بتامم الثمن عىل املساكني
 فباعــه , فتــصدق بــه,اًا أو ثوبــً مــن الــتقط ســيف:َّيــة البــن القاســم يف الدمياط:اللخمــي



 

 

74

74 

 ويرجـــع مـــشرتيه مـــن املـــساكني عـــىل مـــن , لربـــه أخـــذه مـــن مبتاعـــه; وأكلـــوا ثمنـــه,ساكنيملـــ
 ومل يغـب , فباعـه املـساكني, فتصدق به,اً إن كان امللتقط عرض: ثم قال,تصدق به عليهم

 كـــام لـــو باعـــه ملتقطـــه لنفـــسه إال أن , مل يكـــن لـــه أخـــذه عـــىل قـــول ابـــن القاســـم;بـــه املـــشرتي
  .صدق به عن صاحبهيكون ت

ُقلت  أو إن تـصدق بـه عـن صـاحبه ,اًففي نقص ربه بيع املـساكني إيـاه بأخـذه مطلقـ :ُ
  .قوالن البن القاسم

 فعليــه قيمتهــا يــوم ذلــك أو ; فــإن تلفــت بعــد متليكهــا أو تــصدقها:قــال ابــن احلاجــب
 وال َّيــةن هــذا صـحيح عــىل القـول بتــأثري ال:ً فقبلــه ابـن هــارون وابـن عبــد الــسالم قـائال,مثلـه

 ألن ذلــك إنــام هــو يف ; مــع بقــاء اليــد فيــه نظــرَّيــة وخترجيــه عــىل القــول بتــأثري الن,أعرفــه نــصا
 وإنـــام ذكـــره يف خترجيـــه , ألن القـــول بتأثريهـــا ال أعرفـــه إال البـــن بـــشري; املـــستندة لعقـــدَّيـــةالن

 يف َّيــةوالن , مــع بقــاء اليــد يف احلكــم ولغوهــاَّيــة ومنعــه عــىل تــأثري الن,جــواز رصف الوديعــة
 بنـاء : ولذا غري املازري عىل غـري اخلـالف يف رصف الوديعـة بقولـه;الوديعة مستندة لعقد

 فلــم يعلــل ضــامهنا إال بالعقــد ال , وحــصوله بالعقــد,عــىل وقــف انتقــال ضــامهنا عــىل قبــضها
  : ويف وجودها بيد املساكني غري ناقصة طريقان, والعقد أقوى منها,َّيةبالن

  . له أخذها:قاسماللخمي عن ابن ال
 وكــذا إن : ثــم قــال, تــصدق هبــا عــن نفــسه أو عــن رهبــا, لــيس لــه إال أخــذها:أشــهب

  .تصدق هبا عن رهبا أو عن نفسه وهي عرض
ْبــــن رشــــدوال  , إن تــــصدق هبــــا عــــن نفــــسه بيــــد املــــساكني:ابــــن القاســــمَ ســــامع  يف أولُ

 تــــضمينه  فلــــه; وإن تــــصدق هبــــا عــــن نفــــسه, فلــــيس لــــه إال أخــــذها;وتــــصدق هبــــا عــــن رهبــــا
  . ويدعها للمساكني,قيمتها إن شاء
ُقلـــت  وهـــي عـــرض عـــىل أخـــذها ,وهـــي بحاهلـــا بيـــد املـــساكني, ففـــي قـــرص حـــق رهبـــا :ُ

 , فله تـضمينه قيمتـه خـري رهبـا; وإن تصدق هبا عن نفسه, وإن تصدق هبا عن رهبا,اًمطلق
ْبـــــن رشـــــدنقـــــال اللخمـــــي عـــــن املـــــذهب وا ـــــدهيم ناقـــــصةُ  فللخمـــــي عـــــن ,, وإن وجـــــدها بأ

 فــــإن , أو تــــضمينه قيمتهــــا, وال يشء لــــه عــــىل ملتقطهــــا, رهبــــا باخليــــار بــــني أخــــذها:شــــهبأ
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                  مل ; وإن تــــصدق هبــــا عــــن نفــــسه, فلملتقطهــــا أخــــذها; وقــــد تــــصدق هبــــا عــــن رهبــــا,ضــــمنه
  .يرجع هبا
ُقلـت  وإن تـصدق هبـا عــن , مل يرجـع عـىل ملتقطهـا بنقـصها; إن أخـذها رهبـا:ظـاهره :ُ

 فلرهبــا ; وإن تــصدق هبــا عــن نفــسه:ص يف النــوادر عــن أشــهب قــال مــا نــصه وهــو نــ,نفــسه
 ثــم ال , أو يأخــذه بقيمتهــا إن تغــريت, وال يشء لــه عــىل ملتقطهــا,أخــذها عــىل مــا وجــدها

  .يشء مللتقطها عىل املساكني
ْبن رشـدوال ـدي املـساكني ناقـصة:ابـن القاسـمَ سـامع  يف أولُ  خـري يف ; إن وجـدها بأ

 وال يشء لــه يف نقــصها هــذا إن تــصدق , وأخــذها ناقــصة,وم تــصدق هبــاتــضمينه قيمتهــا يــ
 , فلـه مـع أخـذها ناقـصة الرجـوع عليـه بـام نقـصها; وإن تـصدق هبـا عـن نفـسه,هبا عـن رهبـا

 وإن , لـه تـضمينهم: وقـال أشـهب, لعـني رهبـا تـضمينهم: ففيهـا; وإن أكلها املساكني:قال
  .تصدق هبا عن نفسه أو عن رهباشاء أغرم امللتقط قيمتها يوم تصدق هبا سواء 

 وإن , فاســتهلكها قبــل الــسنة كانــت يف رقبتــه وبعــدها, إن الــتقط العبــد لقطــة:وفيهــا
 فــإن جــاء ,عرفهــا ســنة عرفهــا ســنة« :غإال يف ذمتــه لقولــه  مل تكــن ;اســتهلكها بعــد الــسنة

ك هبا,صاحبها   .» وإال فشأ
ــه يــصح يف حــني تــرص; لــيس لرهبــا منعــه تعريفهــا:اللخمــي  وال يــرضه ,فه لــسيده أل
 أو ترصف العبد فيها, وإن , ولسيده نزعها لوقتها بيد عدل خوف تلفها,ذلك يف ترصفه
  . كان أبني;كان غري مأمون

  . وكذا املدبر واملكاتب وأم الولد,من غري كتاب :َّالشيخ قال
 , ألن رهبــا مل يــسلط يــده عليهــا; مل يكــن لربــه إســقاطها عنــه;إن لزمــت ذمتــه :الــصقيل

  .لوال السنة كانت يف رقبتهو
ُقلــت  وإن : فهــو كــام قــال الــصقيل; وســكت عنــه,األظهــر إن كــان ربــه علــم بالتقاطــه :ُ

  . وما علل به, كان لربه إسقاطها من ذمته;كان موجب ضامنه قبل علمه بالتقاطه
 بـل أذن التنـازع لـه يف التـرصف ; معـارض بعـدم إذن ربـه لـه يف سـبب ضـامنه:الصقيل
ه أوىل أن حيمل عليه يف التفريط,ذن رهبا له يف وضع يده عليهايتنزل منزلة إ   . وأل
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  ]باب اللقيط[
نيــة معلومــة)1( مل يعلــم أبــوه وال رقــه,صــغري آدمــي :اللقــيط  ومــن ,, فيخــرج ولــد الزا

 هــو طفــل :ا للغــزايلًا البــن شــاس تابعــً وقــول ابــن احلاجــب تابعــ, ال لقــيط;علــم رقــه لقطــة
 ويبطـل طـرده بطفـل كـذلك معلـوم :هارون وابن عبد الـسالم قبله ابن ,ضائع ال كأقل له

ــه غــري لقــيط النتفــاء الزمــه;أبــوه  واللقــيط حــر , وهــو كــون إرثــه للمــسلمني يف والئهــا, أل
 واملسلمون يعقلون عنه ما , وليس له أن يوايل من شاء,ووالؤه للمسلمني ال ملن التقطه

                                     
ثـــى هنــا) اللقــيط: (قولـــه: َّ الرصـــاع قــال)1(  ولـــيس هـــو هنـــا ,فعيـــل بمعنـــى مفعـــول وأطلــق عـــىل الـــذكر واأل

  .خاصا بالذكر
  .جنس اللقيط) صغري آدمي: (وقوله
ه: (قولــه ه قولــهأخــرج بــه مــ) مل يعلــم أبــوا ــه لقطــة ال ;أخــرج بــه مــن علــم رقــه) وال رقــه (:ن علــم أبــوا  أل

  .َّالشيخلقيط كذا قال 
ه:َّالشيخقال  نية يعني بقوله مل يعرف أبوا   . وهذا قد علم أحدمها, وخيرج ولد الزا
 وأبطـل طـرده بطفـل كـذلك قـد , وعرف ابـن احلاجـب ذلـك بقولـه طفـل ضـائع ال كافـل لـه:َّالشيخقال 

 وهـــــو حـــــر ووالؤه , وهـــــو كــــون وراثتـــــه للمـــــسلمني,ـــــه غـــــري لقيطــــه النتفـــــاء الزمـــــه عنـــــه أل;علــــم أبـــــوه
  . واهللا سبحانه يفهمنا عنه بمنه وفضله,للمسلمني

ـه لقطـة ينـايف مـا قدمـه يف رسـمها مـن زيـادة قولـه ):فـإن قلـت(  مـا ذكـره يف حـد اللقـيط فـيمن علـم رقـه أ
ن   .اًا ناطقًليس حيوا

ُقلـــت( به لقـــط الـــسؤال وارد عـــىل مـــا ):ُ نـــا يف النـــسخ بلفـــظ لقطـــة, وصـــوا  وكـــذلك وجـــد يف مبيـــضته ,رأ
 , ومل جيـد لـه أبـا يف حـال ضـياعه,اًا صـغريً وأورد بعضهم عىل رسمه من وجـد ولـد,مصلحا مبتور التاء

ه لقيط لصدق الرسم عليه   .وأجيب بالتزام أ
  .اً وال يسمى لقيط,املنبوذ يرد عىل حده): فإن قلت(
ُقلــــت( ــــه قــــال نقــــل عــــن اجلــــ):ُ َّيــــة  املنبــــوذ كــــاللقيط يف احلر: وقــــال اللخمــــي, املنبــــوذ اللقــــيط:وهري أ

ه فـيمن كـان : وذكر بعض الفقهـاء, واختلف يف تفسريه,والدين  أن املنبـوذ مـن طـرح عنـدما ولـد وشـأ
 , واللقـــيط مـــا طـــرح يف الـــشدائد واحلـــرب ال عنـــدما ولـــد فعـــىل القـــول األول يـــدخل يف رســـمه,ولـــد زنـــا

  . وخيص املنبوذ برسمه,يزاد فيه ما خيرجه عنهوعىل الثاين 
  . يا منبوذ: فيمن قال لرجل:وانظر ما قاله مالك

  . وهو رب األرباب, واهللا املوفق للصواب, انظر ما يف ذلك; ال يعلم منبوذ إال ولد الزنا:قال
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رجم عــــىل أحكامــــه يف املوطــــأ  وتــــ, وأطلــــق عليــــه ابــــن شــــعبان لفــــظ منبــــوذ,جنــــى ويرثونــــه
  . املنبوذ اللقيط: ويف الصحاح للجوهري,بالقضاء يف املنبوذ

  . والدينَّية كاللقيط يف احلر; اللقيط املنبوذ:اللخمي
نية ال حيد من قذفـه بأبيـه وأمـه: فقال ابن حبيب;واختلف يف نسبه  وحيـد , املنبوذ لزا
 , وشـأن ذلـك فـيمن ولـد لزنـا,عنـدما ولـد املنبـوذ مـن نبـذ : وقيـل,قاذف اللقيط بأبيه وأمه

 مـــن قـــال : وملالـــك يف مثلـــه قـــال, ال عنـــدما ولـــد,واللقـــيط مـــا طـــرح يف الـــشدائد واجلـــدب
 وعــىل قائلــه احلــد, وهــذا خــالف قــول , مــا يعلــم منبــوذ إال ولــد زنــا: قــال, يــا منبــوذ:لرجــل

ـــه ممـــن ال ي;اً مـــن اســـتلحق لقيطـــ:ابـــن القاســـم  ,عـــيش لـــه ولـــد مل يقبـــل قولـــه إال أن يعلـــم أ
ــه إن طــرح عــاش:وســمع قــول النــاس  وهــذا إنــام يفعــل عنــد الــوالدة حكــم التقاطــه عــرب , أ
  . وال يرتك, ينبغي أن يؤخذ املنبوذ:عنه ابن شعبان بقوله

فق عليه أو تركهً من التقط لقيط:ويف املعونة ه فقري من فقـراء املـسلمني;ا أ  لـزم ; أل
ا للغــزايل التقاطــه فــرض كفايــة ًا البــن شــاس تابعــًابعــ وعبــارة ابــن احلاجــب ت,الكافــة إعانتــه
 وعــىل مــن أبــرصه , والظــاهر إن كانــت بيــت مــال تعــني حفظــه عــىل النــاظر فيهــا,ال أعرفهــا

  . وإن مل تكن وهو الغالب كان فرض كفاية عىل القادرين عىل حفظه,رفع علمه إليه
ىض قواعـــد  لزمـــه أخـــذه هـــو مقتـــ; إن خـــاف عليـــه اهلـــالك إن تركـــه:وقـــول ابـــن شـــاس

 إن مل يقـو املـسافرون : أول حريم البئر: خترج عىل قوهلا; فامت, فإن تركه,املذهب وغريه
 وتقدم نحـوه يف , وتقدم القول فيها, فديتهم عىل عواقلهم;اًعىل دفعهم حتى ماتوا عطش

  .كتاب الصيد يف حابس آلة الزكاة عمن اضطر إليها
  .االسرتقاق فليشهد عليه خوف ;اً من أخذ لقيط:ابن شاس

ُقلت  وهـي أقـرب , وقد تقدم حكم اإلشهاد عىل اللقطة,ا إال للغزايلال أعرفه نص :ُ
 مــــن : وجــــواز رده اضــــطراب يف النكــــت, ويف لــــزوم ملتقطــــه حفظــــه,للخفــــاء مــــن اللقــــيط

 ; لزمــه أن ينفــق عليــه إن مل يكــن بيــت مــال ينفــق عليــه منــه كمــن الــتقط لقطــة;اًالــتقط لقيطــ
  . له ردها وليس,لزمه تعريفها
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 نفقتـه : وقـال حممـد, النفقـة عـىل اللقـيط مـن بيـت املـال:قال مالك يف كتاب اإلجـارة
 وامللــــتقط ,ً ألن نفــــس أخــــذه ال يوجــــب عليــــه شــــيئا; وقــــول مالــــك أصــــوب,عــــىل ملتقطــــه

 , ويطلـب نفقتـه مـن بيـت املـال إن كانـت, أو يمـسكه, وينفق عليه,باخليار بني أن يمسكه
ـــه أو يرفعــــه ل,أو مـــن النـــاس  : وقـــد يقــــول, ويكـــون هــــو املتـــويل حلفظــــه,لـــسلطان يــــرى رأ

  . وقوله يف مجيع ذلك مقبول, وإال أرسلته,أخذته ألخترب هل يعرفه أحد
 وإن , فلــيس لــه تركــه إن أخــذه ليمــر بــه;اً مــن الــتقط لقيطــ: قــال أشــهب:ويف النــوادر

 ه التونــيس يف فــال ينفــق عليــه يف رده ملوضــع أخــذ; فلــم يقبلــه منــه,أخــذه لريفعــه للــسلطان
فق عليهًمن أخذ لقيط :َّاملوازية ه التـزم ذلـك,ا أ  مل أرد ذلـك قبـل : ولـو قـال, ولعله أراد أ
  .ول أشهبق زاد ابن شاس إثر ,قوله

ا ال خيــاف عليــه فيــه ً ومعنــى ذلــك عنــدي أن يكــون موضــع:قــال القــايض أبــو الوليــد
ه يـسارع النـاس إىل أخـذ, لكثرة الناس فيه;اهلالك  ومل ينقلـه ,ه هـذا نـص البـاجي ويوقن أ

ـدهيام:ابن زرقون يف وجيز الغزايل  ; لو التقط العبد واملكاتب بغري إذن الـسيد انتـزع مـن أ
ـه , فهـو امللـتقط; فـإن أذن الـسيد, وليس هلام ذلك,فإن احلضانة تربع  ونقلـه ابـن شـاس كأ

تــىض أصــل  لكنــه مق; وال أعرفــه نــصا ألهــل املــذهب, وتبعــه ابــن احلاجــب,نــص املــذهب
 , لــيس لــه أن يتــربع بــيشء مــن عملــه دون إذن ربــه;املــذهب يف أن العبــد ومــن فيــه بقيــة رق

ـه نـص فيـه,واحلق فيها ليس نصا يف املذهب  بـل عـىل ; واقتضت أصوله أن ال ينقل عىل أ
ــه مقتــضاه ثــه ال الــوالء العــريف الــذي : ومعنــاه; أن والءه للمــسلمني: وتقــدم قوهلــا,أ  مريا
 ما َسحنون وإن كان وقع ل, ألن هذا إنام يكون من عتق;حمة النسب النسبهو حلمة كل

  .ظاهره ثبوته دون عتق يف الوالء منها
 فــإن ســبي , فوالؤهــا للمــسلمني; فأســلمت, بأمــانَّيــة إن قــدمت حرب:البــن القاســم

 , جـر والؤهـا ملعتقـه إذا مل يملـك والؤهـا بـرق تقـدم فيهـا أو يف أبيهـا;فعتق وأسـلم, أبوها
ه ثبت للمسلمني; ال جير األب والؤها:َسحنونل قا   . أل

ً مــن نــزع منــه رجــل لقيطــ: عــن ابــن القاســمَّالــشيخ  فــإن كــان , نظــر اإلمــام;ا فخاصــمهٌ
 ; وهــو مــأمون, وإن كــان الــذي نازعــه أقــوى عــىل أمــره, رده إليــه;ا عــىل مؤنتــهًملتقطــه قويــ
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 وإن خيــف ضــياعه عنــد ,ق فــاألول أحــ; إن كانــا متقــاربني: قــال أشــهب,نظــر فيــه بــام يــرى
  . ومل ينل اللقيط رضر, فالثاين أحق به إال أن يكون طال مكثه عند األول;األول

ُقلــت  ومــا تقــدم ,معنــى اســتثناء طــول مقامــه أن مقتــىض حالــه خــوف ضــياع اللقــيط :ُ
  .من طول مقامه عنده دون رضر أكذب داللة مقتىض حاله عىل ضياعه

 إن اســتويا أقــرع بيــنهام وحــضانة :ا للغــزايلًابعــا البــن شــاس تًقــال ابــن احلاجــب تابعــ
مــه معروفــ;اًاللقــيط عــىل ملتقطــه اتفاقــ  ونفقتــه , أو فــرض كفايــة,اً لداللــة العــرف عــىل التزا

                  , كاهلبــــــة عليــــــه أو عــــــىل صــــــنفه; لــــــه نــــــصا واضــــــحَّيــــــةمــــــن مالــــــه كــــــذي األب ومالــــــه بالعط
  .وكذا بقرينة

 أو يـرم عـىل , أو معـه مـال مـشدود, أو ثوب أو دابة إن وجد عىل فراش:ويف الزاهي
 , فهــي لقطــة وضــالة;ا منــه مــن مــال أو دابـةً ومــا وجــد قريبـ, فهـو لــه;مـال موضــوع مــشدود
 فــإن مل تكــن بيــت مــال ينفــق عليــه , مــن بيــت املــال: البــاجي: فطريقــان;وإن مل يكــن لــه مــال

 وإن اســـتأذن ,ه عليــه وال رجــوع لـــ, عــىل ملتقطـــه حتــى يبلــغ ويـــستغني: فــروى حممـــد,منــه
  .اإلمام

 , عــىل ملتقطــه: وقــال حممــد, هــي مــن بيــت املــال: ملالــك يف كتــاب اإلجــارة:اللخمــي
  .واألول أصوب

ُقلت   . ونفقته من بيت املال, اللقيط حر:ويف عتقها الثاين :ُ
  . ومن ال مال له من اليتامى من بيت املال, أجر رضاع اللقيط:ويف كتاب اجلعل

فــق عــىل لقــيط التقطــه: منهــاويف تــضمني الــصناع ــه ولــده, مــن أ  ; فأقــام رجــل بينــة أ
  .تبعه بنفقته يف يسريه إن تعمد طرحه

فق عليه رجل, إن ضل صبي عن أبيه:قال مالك   . مل يتبع أبوه بيشء; فأ
  . فعىل امللتقط حتى يبلغ ويستغني; فإن تعذر:ابن احلاجب

 أو يــستغني عــىل أن البــاجي ,لــوغ يــستمر إنفاقــه عليــه إىل الب: يعنــي:ابــن عبــد الــسالم
 وذلك يوهم أن يكون حكمـه يف النفقـة عليـه ,وغريه نقل عطف يستغني عىل يبلغ بالواو
ثــــى هبــــا,اًكالولــــد تــــستمر إىل بلــــوغ الــــذكر صــــحيح                   : يريــــد; ومــــا أظنــــه, ودخــــول زوج األ
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  .مثل هذا
ُقلت ـه تنقطـع نفقتـه بـالبلوغ هذا: يريد;ا ما أظنهً وثاني, يوهم:ًقوله أوال :ُ  , ظاهره أ

 ومثـــل هـــذا إنـــام , وظـــاهر الروايـــة خـــالف ذلـــك, وإن مل يبلـــغ,وإن مل يـــستغن بـــأن يـــستغني
يقوله األشياخ لنص أو دليل عىل رصفها عن ظاهرها ال يدعي غريه عن دليـل كحالـه يف 

فقـــة  بـــل مقتـــىض قوهلـــا مـــع غريهـــا بـــالرجوع عـــىل أبيـــه بالن;هـــذا غـــري مـــستظهر عليـــه بـــدليل
 وملــا ذكــر البــاجي قــول ابــن القاســم بــالرجوع إليــه إن تعمــد ,يقتــيض أن نفقتــه عليــه كأبيــه

فق تطوع; ال يشء عىل األب بكل حال: وقال أشهب:طرحه قال ه أ   .اً أل
ــه يقــول; واألول أبــني:زاد اللخمــي فــق : أل  لــو علمــت أن لــه مــن تلزمــه نفقتــه ملــن أ
ــه إذا رجــع عــىل األب ; وإن مل يطرحــه,ىل األب وأرى أن يرجــع عــ,إال عــىل االتبــاع هبــا  أل

ه لو علم به; فكذا إن مل يعلم به,مع العلم به   .اً مل ينفق عليه احتساب; أل
ُقلـــت  إن تعمـــد طرحـــه للخمـــي وأشـــهب وابـــن القاســـم :ففـــي رجوعـــه عليـــه ثالثهـــا :ُ

فــــــق حــــــسبة:والبــــــن شــــــاس مــــــا حاصــــــله  وإال , مل يتبعــــــه; أو مل يتعمــــــد األب طرحــــــه, إن أ
ـه وإن أشكل أمر حـسبته قبـل قـول املنفـق مـع يمينـه ,َسحنونفقوالن ألشهب و  لريجـع أ

 لزمـه إال أن يكـون ;اً فإن يثبـت لـه أب بالبينـة طرحـه عمـد, ومثله قول ابن احلاجب,عليه
فق حسبة  وابن , وتبعهام ابن عبد السالم, فالقول قول املنفق; وإن أشكل, فال رجوع;أ

فـق عليـه حـسبة ففهموا املذهب عـ,هارون ـه إن أ  فـال رجـوع لـه عـىل أبيـه مـع تعمـده ;ىل أ
َّدونة ومقتىض امل,طرحه فق عليه احتساب, خالفهَ ا ًا مـورسً ثم ظهر له أن له أب,اً وأن ملن أ

 اللقـيط إنـام ينفـق عليـه : قـال مالـك: ألن فيهـا مـا نـصه;تعمد طرحه أن يرجع عليه بالنفقة
فــق : ثــم قــال,عــىل وجــه احلــسبة ــه ابنــه,عــىل لقــيط مــن أ فــق ; فأقــام رجــل البينــة أ  تبعــه بــام أ

فـــق عليـــهًعليـــه إن كـــان األب مـــورس  مل ; ولـــو كـــان ضـــل عـــن أبيـــه, وتعمـــد طرحـــه,ا يـــوم أ
فــق عــىل لقــيط عــىل وجــه احلــسبة أبــاه إن تعمــد ,يتبعــه  وهــذان النــصان ينــتجن اتبــاع مــن أ
فــق َّيةلقـض لقطهـا األول يــدل عـىل صــدق ا: ويتقــرر بالفعـل أن يقــول,طرحـه  القائلــة مـن أ

َّاين يــدل عــىل صــدق القــضية  ولفظهــا الثــ, فهــو منفــق علــيهم عــىل وجــه احلــسبة;عــىل لقــيط
فـــق عـــىل لقـــيط:القائلـــة  فلـــه اتبـــاع فلـــه اتبـــاع أبيـــه املتعمـــد طرحـــه املـــورس حـــني ; كـــل مـــن أ



אא 

 

81

81 

 وإذا , ينتج بعض املنفق عىل اللقيط عىل وجه احلـسبة لـه اتبـاع أبيـه املـذكور,اإلنفاق عليه
 وهـــو , فتأملـــه, إذ ال قائـــل بـــالفرق أو لقيـــاس ال فـــارق;َّيـــة صـــدقت الكل;َّيـــةصـــدقت اجلزئ

  .ظاهر فهم
فــق عــىل صــغري تعمــد أبــوه طرحــه: املــذهب لقولــه:اللخمــي  وهــو , اختلــف فــيمن أ

فــق عــىل ; ال يشء لــه: وقــال أشــهب, يتبعــه بالنفقــة: فقــال ابــن القاســم,مــورس ــه أ  يريــد أل
ــــه ; واألول أبــــني, وذلــــك حمــــسوب لــــه ال يــــزول بــــاعرتاف أبيــــه,جــــروجــــه احلــــسبة واأل  أل

فق عليه إال عىل اتباعه هبا; لو علمت أن له من تلزمه نفقته:يقول   . مل أ
ُقلت فـق عليـه عـىل وجـه احلـسبة ;) إىل آخره...لو علمت (:فقوله :ُ ه إنام أ  نص يف أ
فـــــق عـــــىل صـــــغري عـــــىل أن يت: قـــــال,ال ليتبعـــــه   بعـــــه عنـــــدما مل يوجـــــد مـــــن  واختلـــــف فـــــيمن أ
  .ينفق عليه

 ألن نفقتـــه كانـــت ; يتبعـــه فـــاألول: ال يتبعـــه بـــيشء, وقـــال أشـــهب:قـــال ابـــن القاســـم
ـه لـو مل يرجعـه عليـه أدى إىل : والثـاين, فكـان رجوعـه علـيهم مـا عليـه,واجبة عىل النـاس  أ

                 و  ولــــ, اللقــــيط يف قــــرى اإلســــالم مــــسلم: وفيهــــا مــــع غريهــــا,ضــــياعه بعــــدم اإلنفــــاق عليــــه
  .التقطه كافر
ِّمطـــرف عـــن َّالـــشيخ َ أصـــبغ وَُ ْ    لـــئال ينـــرصه أو يـــسرتقه ; إن التقطـــه نـــرصاين نـــزع منـــه:َ
  .بطول الزمان

ن:َسـحنونويف كتاب ابن  ; ت عـىل دينهـافربتهـا حتـى بلغـ, َّية صـبَّية إن التقطـت نـرصا
  .ردت لإلسالم وهي حرة

 مل يرتك ; فرباه عىل دينه,ا ببلد اإلسالمًفر لقيط إن التقط كا:اللخمي يف العتق الثاين
ن   . فيختلف فيه هل يقر عليه, إال أن يبلغ عىل ذلكَّيةعىل النرصا
ُقلت  , وله ولـد صـغري,لعله يريد من اخلالف يف مسألة النكاح الثالث فيمن أسلم :ُ

 :واة وقــال بعــض الــر, مل جيــرب; فــأبى اإلســالم, وشــبهها,فــأقره حتــى بلــغ اثنــي عــرشة ســنة
 إن التقطـه مـسلم قـوال ابـن ًا أو مـسلامًا مطلقـً واللقيط يف قرى الرشك يف كونـه مـرشك,جيرب

  . ولو كان يف كنيسة:ً والصقيل عن حممد عن أشهب قائال,القاسم فيها
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 فكـذا يكـون ?ا حني مل أدر أحر هـو أم الًوإذا جعلته حر :َّاملوازية  ويف:اللخمي قال
ـه إنـام جعـل حـر; وقـول ابـن القاسـم أحـسن?و أم ال وإن مل أدر أمسلم ه,ًمسلام ـه ;اً أل  أل

 ولـــو وجـــد يف قريـــة , فيجـــب أن يكـــون فيـــه الـــدين عـــىل الغالـــب يف ذلـــك املوضـــع,الغالـــب
         مل ; ولــــو ربــــاه املــــسلم عــــىل دينــــه حتــــى عــــرف اإلســــالم,َّيــــة مل حيمــــل عــــىل احلر;كلهــــا عبيــــد
  .ينقل عنه

 أو يف قــــرى الــــرشك يف أرض أو ,مــــدن اإلســــالما يف ًمــــن الــــتقط لقيطــــ :قلــــت :وفيهــــا
 مل أسـمع : وملتقطه مسلم أو مرشك قـال, أو عليه زي اليهود أو النصارى,كنيسة أو بيعة
 , وإن كـــان يف مواضـــع أهـــل الـــرشك,ً وأراه إن كـــان يف حمـــل اإلســـالم مـــسلام,ًمنـــه فيـــه شـــيئا

بـــً واختـــرصها أبـــو ســـعيد ســـؤاال,فمـــرشك التعـــرض ملـــا أشـــار  إلغفالـــه يف اجلـــواب ;اً وجوا
إليه اعتبـاره يف الـسؤال عـن زي اللقـيط مـع مـا تقـدم مـن اعتبـار داللـة حالـه فـيام وجـد معـه 

  .من مال يف احلكم بكونه له
 فهـو ; إن وجد يف قرية النصارى ليس فيها إال االثنـان والثالثـة مـن املـسلمني:وفيها

                  وقـــــول أشـــــهب يف , فيجعلـــــه عـــــىل دينـــــه,للنـــــصارى ال تعـــــرض هلـــــم إال أن يلتقطـــــه مـــــسلم
  .هذه أحرى

ن:اللخمـــي ا ً إذا كـــان الغالـــب النـــصارى احتياطـــَّية مل حيملـــه ابـــن القاســـم عـــىل النـــرصا
 ويف , ويقبـــل اســـتلحاف امللـــتقط ببينـــة عـــىل ثبوتـــه, وإال فأصـــله احلكـــم للغالـــب,لإلســـالم

ه ال يعي:قبوله دوهنا ثالثها ه وجه فيها كرجل عرف أ ـه ,ش له ولد إن كان لدعوا  فزعم أ
ه يسع إذا طرح اجلنني عاش;رماه   . فيلحق به, ونحوه مما يدل عىل صدقه, أل

 ومل يعـزه , وذكـر ابـن شـعبان األول, وله فيهـا: وعرب ابن القاسم:ملحمد عن أشهب
 للخمــي : ورابعهــا, وربــام طــرح النــاس أوالدهــم مــن إمــالق أو غــريه, وهــو االختيــار:قــال

ــسب : وقــد يقــال, وإن اســتلحقه غــريه قبــل, مل يقبــل; ملتقطــه إن اســتلحقه:عــن حممــد  األ
  . ودوام نبذه يصدق ذلك, وهو مظنة األبوة, ألن التقاطه ترحم به;العكس

نـــــاقض أشـــــهب وابـــــن القاســـــم أصـــــليهام يف قبـــــول اســـــتلحاق مـــــن مل يـــــسلم  :الـــــصقيل
ثبـــت  أجـــاب لـــألول بـــأن اللقـــيط , وعـــدم قبولـــه لـــه, واملـــستلحق بملـــك أو نكـــاح,ملكهـــا
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 وجيـــاب لـــه بـــأن طـــرح , وال جـــواب للثـــاين: قـــال, فـــصار كنـــسب حـــازه,والؤه للمـــسلمني
  .اللقيط مظنة الرباءة من دعوى نسبه ببينة

 ويف مـسلم وغـريه , ويف استلحاق امللتقط املسلم بغري بينة قوالن:قال ابن احلاجب
ـــه طرحـــه:ثالثهـــا ـــه ال يعـــيش لـــه ولـــد; إن أتـــى بوجـــه حمـــق كمـــن زعـــم أ ـــه إذا  وســـم, أل ع أ

  .طرحه عاش
ُقلـــــــت                   وقبلـــــــه ابـــــــن , أن القـــــــول الثالـــــــث ال جيـــــــري يف اســـــــتلحاق ملتقطـــــــه:ظـــــــاهره :ُ
  .عبد السالم
 ولغـــو , الـــنص عـــىل تـــسوية امللـــتقط بغـــريه يف قبولـــه إن أتـــى بالوجـــه املـــذكور:وفيهـــا
 للــصقيل , زنــا الولــد مــن: إن قالــت: ويف صــحة اســتلحاق املــرأة بنوهتــا ثالثهــا,قبولــه دونــه
  . وله عن حممد, وهلا:عن أشهب
ُقلت ْبن رشدوقول ا :ُ  ال اختالف عىل أن املـرأة : من االستلحاقَسحنون يف نوازل ُ

  ألن الولــــد إنــــام ينــــسب ألبيــــه خــــالف نقــــل;ال جيــــوز هلــــا اســــتلحاق ولــــدها بخــــالف األب
  .وغريهالصقيل 

 :ه ابــن عبــد الــسالم وقــال قبلــ, فــال يلحقــه إال ببينــة; وأمــا الــذمي:قــال ابــن احلاجــب
ه لو قبل تبعه يف دينه   . وفيه إبطال إسالم اللقيط,أل

ُقلــت  وقــد , لعــدم تناولــه اســتلحاق كبــري; يــرد تعليلــه بقــصوره عــىل التقــاط الــصغري:ُ
 وقبـــــول نقلـــــه ابـــــن , وخـــــرب الكـــــافر لغـــــو, واألظهـــــر تعليلـــــه بـــــأن االســـــتلحاق خـــــرب,أســـــلم

ـه ابنـه: يـدعي اللقـيط يف بلـد اإلسـالم خالف قول التونيس يف النـرصاين,احلاجب  فـإذا , أ
ه سمع قول الناس ه إذا طرحه عاش:كان له دليل مثل ذكرنا أ   . وجب أن يلحق به; أ

ُقلــت  وقــد تقــدم , وقبــول خــرب املــسلم, وفيــه نظــر حلرمــة اإلســالم,فجعلــه كاملــسلم :ُ
  . ووالؤه للمسلمني, اللقيط حر:قوهلا

وإن قـال ,  وهو جر, مل يصدق; فأقر بامللك لرجل,يط إن بلغ اللق:ويف عتقها الثاين
  . مل يصدق إال ببينة; إنه عبدي:ملتقطه

 وإن , وال يمكــن مــن بيعــه, أرى هلــا قولــه بامللــك انتــزاع مالــه واســتخدامه:اللخمــي
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  . وأخذ بذلك يف إقراره عىل نفسه, ومل يقض له منه, لهّحيد جرحه مل أو ,قذفه حر
ُقلـــت ـــه حـــق:يف قولـــه يف القـــذف :ُ  ه إن صـــدقه نفقتـــ: ويلـــزم املقـــول, لـــه نظـــر; عـــىل أ

  .له دبكع
 ; ويأخــذه أحــسن, وأن حيلــف?ً وخيتلــف إن أقــام شــاهدا هـل يــسرتقه أم ال:اللخمـي

ــه الغالــب; إنــام كــانَّيــةألن محلــه عــىل احلر  ال : وهــو ذو نــسب جمهــول األب مــن قــال لــه, أل
  . حد له; أو يا ولد زنا,أب لك

ه عبد:بينة يف املندوبأبو عمر يف قبول ال  ولغو قبوهلا قوال ابن القاسم وأشهب , أ
  . مل يقبل يمينه برقه, انتهى;َّية ومن قىض بحر, هو حر:ا بقول عمرًحمتج
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  ]كتاب القضاء[
   ولـــــو بتعـــــديل , توجـــــب ملوصـــــوفها نفـــــوذ حكمـــــه الـــــرشعيَّيـــــةصـــــفة حكم: القـــــضاء

   وواليــــــــة الــــــــرشطة , التحكــــــــيم فيخــــــــرج,)1(أو جتــــــــريح ال يف عمــــــــوم مــــــــصالح املــــــــسلمني
                                     

ق عـىل  وقـد يطلـ,القـضاء لغـة يـصدق عـىل احلكـم تقـول قـىض فـالن بمعنـى حكـم وفـصل: َّ الرصـاع قال)1(
ء [﴾h g ﴿:  قــــال اهللا تعــــاىل;األمــــر  وملــــا كــــان مدلولــــه اللغــــوي الفــــصل أو ,اآليــــة] 23: اإلرسا
 وكــان القــايض يف عــرف الــرشع يــصدق عــىل مــن لــه وصــف حكمــي يوجــب نفــوذ حكمــه علمنــا ,األمــر

  وفرقنـا بيـنهام,اً ومعنـى حكميـا يوجـب النفـوذ كـام تعقلنـا طهـارة وتطهـري, ونفوذ حكـم,ًأن هناك حكام
 وبــني املعنــى املوجــب لنفــوذ احلكــم لكــن املعنــى احلكمــي هنــا هــو الــذي ,ا فرقنــا هنــا بــني احلكــمًرشعــ

 فإنــــه أوجــــب اســــتباحة الــــصالة أو جــــوز ,أوجــــب نفــــوذ احلكــــم بخــــالف املعنــــى احلكمــــي يف الطهــــارة
ورد َّيـــة  أن القـــضاء يف الـــرشع معنـــى حكمـــي أتـــى بقولـــه صـــفة حكمطَّ الـــشيخ  وملـــا رأى,االســـتباحة

ـــه الفـــصل بـــني اخلـــصمني لقـــصوره عـــىل الفـــصل الفعـــيل والقـــضاء أعـــم مـــن ذلـــكعـــىل  ألن ; مـــن قـــال بأ
 وإن مل يفــصل فــدل عــىل أن القــايض عرفــا مــن كــان بــه معنــى ,القــايض لــه معنــى أوجــب لــه نفــوذ الفــصل

  . به عن غريه رشعا فصل أو مل يفصلاختص
: مــن البحـث مثــل بعــض مـا هنــاك قولــه ويــأيت هنـا ,تقــدم يف الطهــارة معنـى ذلــك) صــفة حكميـة: (قولـه

 والنفــوذ بالــذال املعجمــة , ومعنــى نفــوذه إمــضاؤه,ا يف نفــوذ احلكــمًصــريها ســبب) توجــب ملوصــوفها(
 وقــد كنــا بــني يــدي شــيخنا اإلمــام ســيدي أيب عبــد اهللا حممــد ,بمعنــى اإلمــضاء وباملهملــة بمعنــى الفــراغ

© ª  ﴿ :الطلبـــــة آيـــــة قولـــــه وكـــــان يفـــــرس يف ســـــورة الـــــرمحن فـــــذكر بعـــــض ظـــــواهر :بـــــن عقـــــاب
 اآليـــــة بالـــــذال :وقـــــال لـــــهَّ الـــــشيخ  فـــــسمعه;اآليـــــة, ورصح بالـــــدال املهملـــــة] 33: الـــــرمحن [﴾»
] 109: الكهــف [﴾Ë Ê ﴿: قـال تعـاىل.  ألن املـراد اإلمـضاء واملهملــة املـراد منهـا الفــراغ;املعجمـة

 , فإنــه ال ينفــد حكمــه, نفـوذ حكــم رشعــي أخـرج بــذلك مــن لـيس لــه تلــك الـصفة:َّالــشيخ وقــول ,اآليـة
ـــ ا إمـــضاء مـــا حكـــم بـــه املوصـــوف هبـــا واحرتامـــه والـــصفة ًا رشعيـــًوال جيـــب وهـــذه الـــصفة توجـــب إجياب

تثبـــت للموصـــوف بعـــد ثبـــوت تقديمـــه للحكـــم فتقديمـــه للحكـــم والفـــصل إذا كـــان أهـــال هـــو َّيـــة احلكم
  .املوجب حلصول الصفة احلكمية

  . احلكم الرشعي ما هو هنا):فإن قلت(
ُقلت(  ولـيس املـراد ويطلـق عـىل ,إلـخ... احلكم الرشعي يطلق عىل معاين خطاب اهللا تعاىل املتعلـق ):ُ

 , حكمــــه الــــرشعي: واإلضــــافة تعينــــه لقولــــه, وهــــو املــــراد هنــــا,ا خلــــصمًا رشعيــــًإلــــزام القــــايض هنــــا أمــــر
  .وأخرج بذلك غري احلكم الرشعي
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 وتـارة جلزمـه بـه ,ه بـه فهـذا فتـوىاحلكـم الـرشعي يطلـق تـارة جلـزم القـايض بمجـرد إعالمـ): فإن قلت(
 واجلرب عليه فهذا حكم فصار حكـم القـايض هـو اجلـزم بـاحلكم الـرشعي عـىل وجـه ,عىل وجه األمر به
  . وهذا ال يفيده ما وقع ذكره يف رسم القضاء,األمر به واجلرب

ُقلت(   .اً وتعني أن املراد به املأمور به جرب, نفوذ تعني احلكم:قرينة قوله): ُ
ـه غـري مـنعكس"نفوذ حكمه" :قوله): لتفإن ق(  ألن متعلـق احلكـم إمـا أن يكـون فيـه ; ربام يرد عليه أ

 , فقيل إنه لـيس بحكـم, وإن مل يكن فيه ذلك, فإن كان فيه فهو حكم باتفاق,تغيري أمر عن حاله أم ال
 ثـم ,ض ومثـال ذلـك نكـاح حمـرم إذا أمـضاه قـا, ويـصح مـن غـري القـايض احلـاكم أن يـرده,وال حرمة له
  .رفع لغريه
ُ املاجـشونفقال ابـن   , إنـه حكـم وال يفـسخه القـايض الثـاين: وقـال ابـن القاسـم, هـذا تـرك لـيس حكـام:ِ

  .إمضاؤهوجيب عليه 
ُقلــت(  واحلكــم ملــا هــو ,ال يــرد ذلــك واحلــد ملــا هــو أعــم مــن املتفــق عليــه وغــريه والــصحيح والفاســد): ُ

 وقـد زوجـت نفـسها , إذا رفـع نكـاح امـرأة لقـاض:س وتأمـل مـا ذكـره ابـن شـا,أعم من التغيـري وعدمـه
 وتبعـه ابـن احلاجـب وابـن , ولكنه فتـوى, ومل حيكم بفسخه فهذا ليس بحكم, ال أجيزه:بغري ويل فقال

  .عبد السالم وابن هارون
  . إنه متفق عليه:وقال ابن عبد السالم

ــه مل حيكــم وا:َّالــشيخقــال  ــه فتــوى فلمــن ويل بعــده نقــضه رضورة أ ــه ال جيــوز للثــاين ;لظــاهر ذلــك أ  أل
هـــة أحـــد , ألن قـــول األول ال أجيـــزه حـــني رفـــع إليـــه;نقـــضه ـــه مكـــروه والكرا  وال أفـــسخه حكـــم منـــه بأ

 وحكـــم املكـــروه عـــدم نقـــضه بعـــد وقوعـــه وال ســـيام عـــىل قـــول ابـــن القاســـم يف ,أقـــسام احلكـــم الـــرشعي
 ومل حيكـم :الم ابـن شـاس يف قولـه وكـ, فتأمـل هـذا الكـالم ففيـه نظـر,حكم احلاكم إذا كان متعلقه تركـا

  .بفسخه ال يستلزم
يف َّ الــشيخ  إن القــايض ال حيكــم بــاملكروه, ومــا ذكــر: وتأمــل هــذا مــع قــوهلم, وال أفــسخه:َّالــشيخقــول 

 ومــا , وانظــر ابــن فرحــون يف حــد احلكــم وســبب احلكــم,كتــاب الــصالة يف راتــب إمــام مــرض انظــره فيــه
  .ه هناذكر القرايف وغريه كل ذلك حيتاج إلي

 وذلـــك ,احلكـــم مفـــرد مـــضاف إىل الـــضمري فـــيعم) توجـــب نفـــوذ حكمـــه الـــرشعي: (قولـــه): فـــإن قلـــت(
  . وقد ذكروا ما جيب نقضه ال إمضاؤه مما هو معلوم,يقتيض أن الصفة توجب إمضاء مجيع أحكامه

ُقلت( لطهـارة أو  مل يمنع مانع كام تقدم يف الصالة يف حده ا,ذلك ملانع منع واألصل عدمه أو معناه): ُ
  .يقال حكمه الرشعي يمنع من إيراد ما ذكر وهو الصواب

 يصح لـه : وقالوا, وال يصح له رجوع, إذا حكم القايض فالصفة أوجبت له نفوذ احلكم):فإن قلت(
  . وأما إىل األصوب ففيه خالف,الرجوع بل جيب رجوعه إىل الصواب
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ُقلت( ضا  ذلك ):ُ ضا الرشعي  و,ملانع منع من اإلمضاء كام تقدمًأ   .يمنع هذا كلهًأ
 ولـو كـان بتعـديل أو جتـريح ,عطف عىل مقدر أصله بكل يشء حكم به) ولو بتعديل أو جتريح: (قوله

  . وهو كذلك كام وقع لغريه انظر ابن فرحون,ليصري التعديل والتجريح من متعلق احلكم
كــــــالثبوت إذا قــــــدرت بكــــــل يشء يــــــشكل ذلــــــك بــــــصور كثــــــرية أخرجوهــــــا عــــــن احلكــــــم ): فــــــإن قلــــــت(

 وعليــه تتقــرر الغايــة , وظــاهر كالمــه عمــوم ذلــك,والتــأجيالت وغــري ذلــك ممــا أطــال فيــه ابــن فرحــون
  . املذكورة

ُقلت(   . وما ذكرتم من املسائل ليس بحكم, هذا التقرير صحيح بكل يشء حكم به:)ُ
ــه لــيس لــه قــسمة الغنــائم;أخــرج بــه اإلمامــة) إلــخ... ال يف عمــوم: (وقولــه  أمــوال بيــت  وال تفريــق, أل
  . وهذا ظاهر, وال ترتيب اجليوش وال قتل البغاة وال اإلقطاعات,املال

  . وال إقامة احلدود:وزاد القرايف يف بعض كتبه
ُشيوخقال بعض    .دود وفيه ألن له إقامة احل: أهل املذهبُ

  .وال يقيم احلد إال احلاكم: قال ابن احلاجب
ــه األصــل:قــال شــارحه ابــن عبــد الــسالم ــ; أل  وانظــر مــا ذكــره ابــن فرحــون يف ,ه للخلفــاء والقــضاة أل

 ذلــك ألن املوجــب يف الــصفة عــام يف كــل : وإنــام قــال,وخيــرج التحكــيم: طَّ الــشيخ تبــرصته, ثــم قــال
حكم حتى التعديل وضده والتحكيم ليس فيه ذلك فلـم يـشارك معنـى القـضاء إال يف بعـض صـفته ال 

 وإنـام أخـرج اإلمـام ألن نظـره ,يـع مـا ذكـره ابـن سـهل وكذلك والية الرشطة وأخواهتا مـن مج,خاصيته
  .أوسع من نظر القايض عىل ما قرره العلامء من الفرق

  .عىل أي يشء عطف ما بعد ال): فإن قلت(
ُقلــت(  فإنــه لــيس مــن , أي يف يشء ال يف عمــوم مــصالح املــسلمني;عطــف عــىل مقــدر متعلــق بحكــم ):ُ

 ولـــذا يـــصح عزلـــه , ونظـــره أعـــم مـــن نظـــر القـــايض,متعلـــق نظـــر القـــايض بـــل مـــن نظـــر اإلمـــام األعظـــم
 وينظر يف مصالح املسلمني ويـأمر بـام فيـه مـصلحة عامـة أو ,باالعتامد عىل ما يثبت عنده ويقدم كذلك

ــ,بــرشوطهاَّية  وبالفراســة الــرشع,خاصــة مــن غــري إثبــات ســبب  والقــايض ,ًا مــستقالً وقــد ذكــروا هلــا باب
  . واهللا سبحانه أعلم,ب نفوذ حكمه باملعنى املتصف به فإذا حكم يف ذلك فال جي,قارص عن ذلك

 الــصفة املوجبــة نفــوذ حكمــه هــل توجــب ذلــك عليــه فــيام ثبــت عنــده أو توجــب ذلــك عــىل ):فــإن قلــت(
  .غريه فيمن بعده

ُقلت(   .الظاهر عموم الوجوب لثبوت املعنى املوجب :)ُ
 ذلـــك ملوجـــب حـــصول  وجيـــب نفـــوذ حكمـــه يف,هـــل لـــه عـــزل قـــاض ملـــن هـــو أفـــضل منـــه): فـــإن قلـــت(

  ?أم الَّية الصفة احلكم
ُقلت(  وأمـا القـايض إذا , وإن مل جيد إال من هو دونه فـال يعزلـه, وقد نصوا عليه,أما اإلمام فله ذلك): ُ
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  .كان له نظر عىل قضاته فال يعزل إال بعد ثبوت املوجب
ـــه  ثـــم عـــزل أو مـــات فظـــ, ومل يـــشهد بحكمـــه ووجـــد بخطـــه,إذا حكـــم القـــايض): فـــإن قلـــت( اهر منـــه أ

َّ ما هو معلوم يف املدونة وغريهاعليه فيجب نفوذ حكمه والنص خالفه عىلَّ الشيخ يصدق حد َ.  
ُقلت(   . وإنام يوجب اإلشهاد, وأن خطه ال يوجب ثبوت حكمه,لعله راعى اخلالف فيه): ُ
 للقـايض يف  لـيس: وقـال, القضاء والية متناولة للحكـم ال ينـدرج فيهـا غـريه:قال القرايف): فإن قلت(

ه موافق لقول,السياسة العامة مدخل  وملـا ,ال يف عموم مصالح املسلمني كـام قررنـاهَّ الشيخ  وهذا كأ
 , ومـا ذكـره مـن أن الـسياسة لـيس لـه فيهـا مـدخل فلـيس عـىل إطالقـه:نقل ابن فرحون هذا الكـالم قـال

ـــه لـــه النظـــر يف كثـــري مـــن الـــسياسا  وهـــذا خمـــالف لكـــالم ,تثـــم ذكـــر مـــن كـــالم ابـــن ســـهل مـــا يـــدل عـــىل أ
  .َّالشيخ

ُقلــت( ــه إنــام نفــى النظــر يف أخــص;ربــام يقــال إنــه لــيس بمخــالف): ُ  وهــو عمومهــا ال يف مطلــق يشء , أل
  . فتأمله;منها

ــضا –قــال القــرايف ): فــإن قلــت(  وأمــا ,إن القــايض مــن حيــث هــو قــاض إنــام لــه إلــزام نفــوذ احلكــم :−ًأ
امللوك اجلبـابرة فـإلزام احلكـم موجـود والقـدرة عـىل التنفيـذ ال نفوذه فال لتعذر ذلك عليه كاحلكم عىل 

  . نفوذ حكمه الرشعي: هنا قد قالَّالشيخو,وجود هلا يف حق العاجز
ُقلـــت( ـــه صـــفة مـــن شـــأهنا ,ال بـــد مـــن تأويلـــه بمعنـــى إلـــزام نفـــوذ ذلـــك ملـــا ذكرنـــا ):ُ  وأن معنـــى كالمـــه أ

  . وهو متقرر,ذلك
  ?الثبوت هل هو حكم أم ال قد وقع خالف مشهور يف ):فإن قلت(

 ثبـت ذلـك عنـدي فهـل جيـب عـىل القـايض احـرتام : وقـال,فإذا أثبـت القـايض رسـام وبعـث بـه إىل قـاض
  .ه حكم بمقتضاه أو ليس ذلك بحكم أل;ما ثبته غريه

ُقلت( ـه لـيس بحكـم): ُ  فإنـه جيـب , وأمـا مـا ثبتـه مـن الرسـم وقبـول البينـة,الذي حقق اإلمام املازري أ
ْبــن رشــدىل ذلــك عــىل مــا حققــه االبنــاء عــ  هنــا يف قولــه يف مــسألة النــزاع بــني طَّ الــشيخ  ومــا أشــار إليــه,ُ

ْبـن رشـد ومل يظهـر مـا أشـار إليـه مـن كـالم ا, فيه نظـر,املازري ومنازعه إلخ  يف القـول الثـاين إن الثبـوت ُ
ْبن رشد ألن ا;يف املقيض به ه إن ثبت قبوله للبينةُ   .يه فإنه يعمل عل, إنام ذكر أ

مــا ذكــر القــرايف يف الفــصل اخلــامس يف الفــرق بــني الثبــوت واحلكــم والفــرق بــني الفتــاوى ): فــإن قلــت(
 وشــــهر أن الثبــــوت حكــــم إذا قامــــت ,واألحكــــام يف الــــسؤال الثالثــــني بعــــد أن ذكــــر الــــسؤال واجلــــواب

نــع قـــال,احلجــة عنــد القـــايض   يريـــد يف; فمــن شــهر أن الثبـــوت حكــم: وتــوفرت الــرشوط وانتفـــت املوا
ـه حـاكم ;هذه الصورة ولـيس ذلـك يف مجيـع الـصور ـه إذا كـان ريبـة عنـد احلـاكم فـيام ثبـت ال يـصح أ  أل

ت ترى تشهريه   . وهو خالف ما ذكرنا عن اجلامعة,باتفاق هذا معنى ما ذكر فأ
ُقلت(  تقـي الـدينَّ الـشيخ  وهـذا التـشهري خمـالف ملـا نقلـه:وابن فرحـون قـالَّ الشيخ كالم القرايف رده): ُ
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ه ليس بحكمَّية  ألن الصحيح عندهم وعند املالك:عن مذهب مالك قال   .أ
 فـال منافـاة  وأمـا إن قلنـا بـه, هذا الرد إنام يتم عىل أن املشهور ما قـوي دليلـه ال مـا كثـر قائلـه:)فإن قيل(

  .بني الصحيح واملشهور
ـه  ون, وعـىل هـذا يقـع الـرد, هذا هو الـصحيح أن املـشهور مـا قـوي دليلـه:)قلنا( قـل عـن رساج الـدين أ

ـه لـيس بحكـم:قال ـضا  وذكـر القـرايف , التحقيق أ يف قواعـده يف الفـرق اخلـامس والعـرشين واملـائتني ًأ
ه اختلـف يف الثبـوت هـل هـو حكـم  ألن ;ا انظـرهًا وخـصوصً ومل يـشهر وحقـق هنـاك أن بيـنهام عمومـ,أ

 وقـد يقـع الثبـوت كـام يف ,غـريه وذلـك يف قـسم احلـبس و,احلكم يوجد بدون ثبوت كاحلكم باالجتهـاد
 ; واهللا أعلـــم, وقـــد جيتمعـــان والثبـــوت عنـــده قيـــام احلجـــة عنـــد القـــايض, وال حكـــم,العبـــادات وغريهـــا

  .يف مسألة املازريَّ الشيخ  وانظر ما حققه,فتأمله مع كالم املازري
 ملــك  والثــاين مــسمى اشــرتى هــل يقتــيض ثبــوت,وقــسم املــسألة إىل قــسمني فهــذا القــسم األول عنــده

  ?املشرتي للمشرتى أم ال
 والذي به العمل ما ذكـره , وخصم املازري يقول بخالفه,فاملازري ومن وافقه يقول بعدم االقتضاء

  .املازري
َّدونــــة مقتــــىض ألفــــاظ امل:طَّ الــــشيخ قــــال  عنــــدي القــــول الثــــاين ال األول لقوهلــــا يف الزكــــاة األول مــــن َ

  . فعليه الزكاة ومل يزكه خادما فامتت,اشرتى بامل حل حوله
                مــــن اشــــرتى مــــن املغــــنم أم ولــــد رجــــل أو ابتاعهــــا مــــن حــــريب فعــــىل ســــيدها أن يعطيــــه :وقـــال يف اجلهــــاد

  .مجيع ثمنها
ا بــثمن إىل أجــل فللــشفيع أخــذه بــالثمن إىل ذلــك األجــل إىل غــري ً مــن اشــرتى شقــص:وقــال يف الــشفعة

ا مــا يقــع النظــر فيهــا بــني أهــل الزمــان ً ألن كثــري;ملــسألة وإنــام ذكــرت هــذه ا,ذلــك ممــا ال يعــد كثــرة انظــره
 فلنــذكر ذلــك عــىل مــا كــان يمــر لنــا يف ذلــك أمــا املــسألة ;يف كــل آنَّ الــشيخ ويــرتددون يف بيــان فهــم كــالم

 أن الزكـــاة متعلقـــة بعـــني املـــال ال بذمـــة ;األوىل مـــن كتـــاب الزكـــاة فبيـــان األخـــذ منهـــا عـــىل مـــا فهمنـــا عنـــه
 ومل يزكـه فمنـاب الفقـراء عـاوض بـه , فـإذا اشـرتى بـه, ومل يفـرط فـال غـرم عليـه,اعاملزكي بدليل إذا ضـ

ء أن ضــامهنا يكــون منــه يف كلهــا فلــذلك جعــل ,مالــهَّيــة مــع بق ء ومــن الزم الــرشا  وأطلــق عــىل فعلــه رشا
ؤه عـــىل ملـــك األمـــة مل تكـــن الزكـــاة عليـــه,الزكـــاة عليـــه  ألهنـــا عـــوض عـــن عـــني ; ولـــو كـــان ال يـــدل رشا

ء :ليس عىل ملكه وغريها فتسقط الزكاة عنـه فاحلاصـل يف االسـتدالل أن يقـال و,الزكاة  إن كـان الـرشا
ــه إذا مل ,لألمــة ال يــدل عــىل ملكهــا ملــا لزمــت الزكــاة للمــشرتي بعــد موهتــا  والثــاين باطــل بيــان املالزمــة أ

ءه عمـر ذم,يدل عىل ملـك فبعـضها عـوض عـن الزكـاة تـه  وقـد ذهـب مـن غـري تفريطـه فـدل عـىل أن رشا
  . وملك عوضها وضامهنا منه وهذا فيه أبحاث,بحفظ الزكاة

ا وجدنا البيع الفاسد يدل عىل شبهة امللك ال عىل خصوص ملك:)األول( ه شبهة, أ   . وهذا غايته أ
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ــا نقــول هــو نائـــب يف حفــظ املــال يف العــني:)والثــاين(  وجيــب عليـــه إخراجــه فمعاوضــته بــه أوجبـــت , أ
ءه دل عـــىل ملكـــه كـــام ذكـــر فالقـــدح يف ;وجبـــت الزكـــاة بـــذلك التعـــديا فعمـــرت ذمتـــه بـــه فـــإنام   ألن رشا

 وأما املسألة الثانية وهـي مـسألة مـن اشـرتى مـن مغـنم فبيـان االسـتدالل هبـا أن يقـال ,املالزمة ال خيفى
ـه اسـتحقاق مـن يـد مـن ال ملـك لـه;لو كان االشـرتاء ال يـدل عـىل ملـك ألخـذها سـيدها بغـري ثمـن  , أل

ــضا وهــذا فيــه بحــث يف املالزمــة ,نــصهاوالتــايل باطــل ب وذلــك أن يقــال احلكــم عــىل املــستحق بــالثمن  ,ًأ
ئـه  ألن ذلـك مـستند إىل قـسم اإلمـام ودار احلـرب هبـا شـبهة فـال بـد ;يف مثل هـذه النازلـة لقـوة شـبهة رشا

 وقــــد أشــــار ابــــن يــــونس إىل قريــــب مــــن هــــذا يف كتــــاب االســــتحقاق فــــيمن نعــــي موتــــه ,مــــن دفــــع الــــثمن
ْبــن رشــد انظــر اللخمــي وا;كتــهوقــسمت تر  وإذا تقــرر مــا ذكرنــاه فلــيس يف األخــذ بــالثمن مــا , يف ذلــكُ

ء يوجـب للمـشرتي ملـك مـا اشـرتاه  فـإن الرجـل كامـل , واهللا أعلـم بكالمـه وفهمـه,يدل عـىل أن الـرشا
 وربـام خييـل عـىل النـاظر أن يقـال لـو صـح أن ذلـك يـدل عـىل امللـك لكـان إذا ,النظر قوي الـدين والفكـر

ـت أحــد بـل امللــك ,ثبـت امللـك للمــستحق أن يقـع التعــارض بـني الثبــوتني للملـك  وهــذا مل يقلـه فــيام رأ
ء ه يوجب امللك غايتـه يـدل عـىل قـوة احليـازة,إذا ثبت ال يعارضه رشا  فـإن أثبـت ملكـه لـه , وإن قلنا بأ

َّدونـــة فـــإن ســـقطتا ثبـــت االختـــصاص للحـــائز عـــىل مـــا يف امل,تعارضـــت البينتـــان  وأمـــا املـــسألة , وغريهـــاَ
ـــضا الثالثـــة فـــذلك   وقـــد قـــدمنا يف , والبحـــث فـــيهام واحـــد,مـــن املعنـــى الـــذي قـــدمناه يف املـــسألة الثانيـــةًأ

 , وكـــــذلك يف حـــــده امللـــــك,إلـــــخ مـــــا ينظـــــر فيـــــه مـــــع مـــــا هنـــــا" رفـــــع ملـــــك" :حـــــده لالســـــتحقاق يف قولـــــه
 وهـي ال ,ا وال شـبهةًا ال توجـب ملكـً وثـم أمـور, وقـد عـددوها,ا توجـب امللـكًوالصواب أن ثم أمـور

  . وهو الصواب,ا توجب شبهة امللك فمن أطلق ذلك فمحمله عىل ما ذكرناهً وثم أمور,ختفى
 اشـــرتى ســـلعة مـــن ســـوق فـــال ً فـــيمن حـــرض رجـــالَســـحنون عـــن طَّ الـــشيخ ويـــشهد ملـــا قالـــه مـــا ذكـــره

ـه اشـرتاها كانـت , ولو أقام رجل بينة أهنا ملكه,يشهد أهنا ملكه  :ا قـالًلـصاحبها ملكـ وأقام هذا بينة أ
ــه اشــرتاها مــن دار احلــرب وشــبهه ء ينقــسم , فإهنــا ملــك,وإن شــهدوا بأ  وهــذا كــالم يــدل عــىل أن الــرشا

 إذا شـهدت بينـة بـأن هـذا ولـد عنـد فـالن فـال يـدل عـىل ملكـه : وقـد قـال أشـهب, وهو احلق,إىل قسمني
خــروج عــن القــصد لكــامل الفائــدة  وإن كــان فيــه , وإنــام نبهنــا عــىل ذلــك,إال أن تطــول احليــازة كــام جيــب

ْبـن رشـد وتأمـل كـالم ا,أدام اهللا علينا نعمته الشاملة يف الدين والدنيا واآلخـرة بمنـه وفـضله  يف كتـاب ُ
 ولكنهــا تــدل عــىل امللــك ,اً احليــازة ال تنقــل امللــك عــن املحــوز عليــه للحــائز اتفاقــ:االســتحقاق يف قولــه

 واهللا , وانظــــر مــــا قــــدمناه يف امللــــك,حلــــائز مــــع يمينــــه فيكــــون القــــول قــــول ا;كإرخــــاء الــــسرت والعفــــاص
  .املوفق

 وهي شعبة من شـعب القـضاء ,قد ذكروا والية التحكيم والية مستفادة من آحاد الناس): فإن قلت(
 وقــــد ذكــــروا , وكــــذلك واليــــة احلكمــــني بــــني الــــزوجني, وهــــي خاصــــة بمواضــــع,هنــــاَّ الــــشيخ كــــام ذكــــر

  .آحاد الناس وهي مستفادة من ,احلكمني يف الصيد
= 
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  .وأخواهتا واإلمامة
  . هو الفصل بني اخلصمني واضح قصوره:وقول بعضهم

 والــــرد واملدينــــة ,القــــضاء والــــرشطة واملظــــامل:  تلخــــيص خطــــط الواليــــة:ابــــن ســــهل
فـــسهم, وصـــاحب , فمتعلـــق حكـــم وايل الـــرد مـــا اســـرتابه القـــضاة,والـــسوق  وردوه عـــىل أ

 وتفقـد مكيـال ,ن أكثـر نظـره فيهـا باألسـواق مـن غـشالسوق يعرف بـصاحب احلـسبة; أل
  .وميزان

 وال خماطبــة حكــام الــبالد ,ال جيــوز لــه احلكــم يف عيــوب الــدور: قــال بعــض مــن لقينــا
 وعلــم القــضاء أخــص مــن العلــم بفقهــه; ألن متعلــق فقهــه كــيل مــن حيــث هــو ,باألحكــام

لفقيـه مـن حيـث  وكـذا فقـه ا, ومتعلق علمه كـيل مـن حيـث صـدق كليـه عـىل جزئيـات,كيل
ُشــيوخ ولــذا أخربنــا بعــض ;اًا هــو أعــم مــن فقــه الفقيــه مــن حيــث كونــه مفتيــًكونــه فقيهــ نا يف ُ
ـه كـان ويل قـضاة القـريوان َّالـشيخ تدريسه عن  ,الفقيـه املحـصل أيب عبـد اهللا بـن شـعيب أ

 وفـــصل , فلـــام جلـــس اخلـــصوم إليـــه,ايف الفقـــه وأصـــول الفقـــه شـــهري ببلـــدنوحمـــل حتـــصيله 
ك? فقــال هلـــا:  فقالــت لــه زوجتـــه,ًل منزلــه مقبوضـــا دخــ;بيــنهم عــرس عــيل حكـــم : مــا شــأ

 فاجعــــــل اخلــــــصمني ,قــــــد شــــــاهدت ســــــهول أمــــــر الفتــــــوى عليــــــك: القــــــضاء, فقالــــــت لــــــه
  .فاعتربت ذلك, فسهل عيل:  قال,كاملستفتيني سأالك

ُقلـــت  كحـــال عـــامل ; علمـــت أن حـــال الفقيـــه مـــن حيـــث هـــو فقيـــه; وإذا تأملـــت ذلـــك:ُ
 كحـــال عـــامل هبـــا مـــع علمـــه ; وحـــال القـــايض واملفتـــي,كل األول فقـــطبكـــربى قيـــاس الـــش

ه ــضا  وأخــص مــن العلــم بــالكربى فقــط, و, وال خفــاء أن العلــم هبــا أشــق,بــصغرا فقهــاء ًأ
 =                                     

ُقلت(   . وقد تقدم ذلك, ذلك كله داخل يف رسمه إذا تأملته):ُ
قد ذكر املؤلفون أن أركان القـضاء سـتة القـايض واملقـيض بـه واملقـيض عليـه واملقـيض فيـه ): فإن قلت(

  .القضاءَّية  وكيف,واملقيض له
ُقلـــــت( يف َّ الـــــشيخ كـــــام ذكـــــره َّية ألهنـــــا حـــــس;هـــــذه يف احلقيقـــــة رشوط للقـــــضاء املحـــــدود ال أركـــــان لـــــه): ُ

  . واهللا سبحانه املوفق للصواب,االعرتاض عىل ابن احلاجب يف غري هذا
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 وإدراك مــا اشــتملت عليــه ,َّيــةالقــضاء والفتــوى مبنيــان عــىل إعــامل النظــر يف الــصور اجلزئ
 ولــذا ذكرهــا ابــن الرقيــق ; مــستعريها ويعمــل,مــن األوصــاف الكائنــة فيهــا, فيلغــى طردهيــا

 ,بجواريــه احلــامم دون ســاتر لــه وهلــن اســتفتى أســد بــن الفــرات يف دخولــه َّإفريقيــةأن أمــري 
ـــه إن جـــاز لـــك : لـــهً ألهنـــن ملكـــه, فأجابـــه أبـــو حمـــرز بمنـــع ذلـــك قـــائال;فأجـــاب بجـــوازه  أل
غفـــل ا كـــذلك, فأً مل جيـــز هلـــن نظـــر بعـــضهن بعـــض; ونظـــرهن إليـــك كـــذلك,نظـــرهن كـــذلك

 واعتـربه أبـو , فلم يدرك حـاهلن فـيام بيـنهن,َّيةأسد إعامل كامل النظر يف هذه الصورة اجلزئ
  .حمرز فأصاب
ا ً وال أعلــم هبــذا البلــد أحــد,لــيس علــم القــضاء كغــريه مــن العلــم:  قــال مالــك:وفيهــا

 مـــن القـــضاء مـــن أبـــان بـــن ًشـــيئا وكـــان أخـــذ ,أعلـــم بالقـــضاء مـــن أيب بكـــر بـــن عبـــد الـــرمحن
  . وأخذ أبان ذلك من أبيه عثامن,عثامن

ُقلت َّدونـة كـذا وقـع هـذا الكـالم يف امل:ُ  ; وفيـه نظـر,ا أليب بكـر بـن عبـد الـرمحنً معـزوَ
ــه إنــام كــان مــشهور َّدونــةا بالعبــادة يف كتــاب االعتكــاف مــن املًأل ا مــن ًمل يبلغنــي أن أحــد: َ

ْبن وهرواية ا السلف اعتكف إال أبو بكر بن عبد الرمحن, ووقع يف عزو هذا الذي يف  بَ
َّدونةامل يف كالمـه عـىل رجـال   أليب بكر بن حممـد بـن عمـرو بـن حـزم, ملـا عـرف ابـن احلـداءَ

  .املوطأ عرف بأيب بكر بن عبد الرمحن
 , ومل يـصفه بواليـة قـضاء, وكثـرة صـالحه,إنـه راهـب قـريش لفـضله: وقال فيه يقال

 وهبـا كـان مـسكنه ,تويف باملدينـة:  فقال فيه,ثم عرف بأيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم
  .ا هبا, وقىض هبا ابنه بعده عبد اهللاًسنة عرشين ومائة, وكان قاضي

ْبن وهبوقال ا مل يكن عند أحـد مـن أهـل املدينـة مـن العلـم بالقـضاء مـا : عن مالك َ
ا, وأمــره عمــر بــن عبــد العزيــز ً وكــان فقيهــ,كــان عنــد أيب بكــر بــن حممــد بــن عمــرو بــن حــزم

  .اًبعد أن كان قاضيعىل املدينة 
ـــصاري غـــري أيب بكـــر بـــن حممـــد بـــن عمـــرو : قـــال مالـــك   ومل يكـــن عـــىل املدينـــة أمـــري أ

  .بن حزم
ْبن وهبويف رواية عن ا وكان أبو بكر تعلم القضاء مـن أبـان بـن عـثامن بـن عفـان, : َ
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وتعلـــم أبـــان مـــن أبيـــه, والروايـــات وأقـــوال األشـــياخ واضـــحة الداللـــة عـــىل جاللـــة خطـــة 
  .دور السالمة فيه ون,القضاء

ا ً وأجلهـا خطـر,اً خطط القضاء من أعظم اخلطط قدر: قال بعض الناس:ابن سهل
  .ال سيام إذا اجتمعت إليها الصالة

ُقلــــت  ً إمامــــة الــــصالة, ومقتــــضاه حــــسن اجــــتامعهام, واملعــــروف ببلــــدنا قــــديام: يريــــد:ُ
كحة إمامة اجلامع األعظًوحديث   .م هباا منع إمامة قايض اجلامعة هبا أو األ

ُشــيوخوســمعت بعــض   لعــدم طيــب نفــس ; أهنــم يعللــون ذلــك بــأن القــايض مظنــة:ناُ
وقـد ,.إىل إمامة اإلمام من هو له كاره فيؤدي ,املحكوم عليه به مع تكرر ذلك يف اآلحاد

: ثالثة ال جتاوز صـالهتم آذاهنـم«: غقال رسول اهللا : خرج الرتمذي عن أيب أمامة قال
مــــرأة باتــــت وزوجهــــا ســــاخط عليهــــا, وإمــــام قــــوم وهــــم لــــه العبــــد اآلبــــق حتــــى يرجــــع, وا

  .)1(»كارهون
ْبـــن رشـــدا احلكـــم بـــني النـــاس بالعـــدل مـــن أفـــضل أعـــامل الـــرب, وأعـــىل :  وغـــري واحـــدُ

تيل  واتباع اهلوى من أكرب الكبائر, وهو حمنة مـن دخـل فيـه ابـ,درجات األجر, واجلور فيه
ه عرض نفسه للهالك   . إذ التخليص منه عسري;بعظيم; أل

جــو مــن هــذا األمــر كفافــ: طقــال عمــر  يل وال عــيل, فــاهلروب منــه  ا ال ًوددت أين أ
  .واجب ال سيام يف هذا الوقت

ا استقــيض باملدينــة إال عرفــت ًمــا أدركنــا قاضــي: قــال يل عمــر بــن حــسني: قــال مالــك
  . وكراهية يف وجهه إال قاضيني ساممها,كآبة القضاء عليه

كـان القـايض يعـان عـىل مـا وليـه, وربـام كـان بعـضهم هـذا حـني : قال ابن عبد الـسالم
 بـل ;حيكم عىل من واله, وال يقبل شهادته إن شهد عنده, وأمـا إذا صـار القـايض ال يعـان

ه عــىل أي حــال كــان, فــإن ذلــك الواجــب  مــن واله ربــام أعــان عليــه مــن مقــصوده بلــوغ هــوا
  .ا, نسأل اهللا السالمةًينقلب حمرم

                                     
  . ًيف الصالة, باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون) 360( رقم : أخرجه الرتمذي)1(
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  .زماننا أسامء رشيفة عىل مسميات خسيسة يف َّيةوأكثر اخلطط الرشع
ُقلت ه ملا مات القايض بتونس, وحدثني من أثق به:ُ الفقيه  َّالشيخ  وبصحة خربه أ

أبو عيل بـن قـداح تكلـم أهـل جملـس الـسلطان أيب حييـى بـن أيب بكـر يف واليـة قـاض, فـذكر 
ه شــديد إنــ: لــسابــن عبــد الــسالم فقــال بعــض كبــار أهــل املج َّالــشيخ بعــض أهــل املجلــس
 مـن املوحـدين كـان ً فدسوا عليـه رجـال,نستخرب أمره:  فقال بعضهم,األمر, وال يطيقونه

ك شـديد يف احلكـم, : ا له يعرف بابن إبراهيم فقال لهًجار هؤالء امتنعوا من توليتك; أل
ئــد وأمــشيها, فحينئــذ ولــوه مــن عــام أربعــة وثالثــني إىل أن تــويف  أن: فقــال لــه أعــرف العوا

  .ربعني وسبعامئةعام تسعة وأ
  وحكم القضاء بالنسبة أسبابه واجب

 ,إقامـــة حكـــم للنـــاس واجـــب ملـــا فيـــه مـــن رفـــع اهلـــرج واملظـــامل: قـــال اللخمـــي وغـــريه
 واشــتغل ,ً فــإن مل يكــن أهــال, لــذلكًفعــىل الــوايل عــىل بلــد النظــر يف أحكــامهم إن كــان أهــال

 كــان لاملوضــع وا ب وجــب عليــه أن يقــدم هلــم مــن هــو أهــل لــذلك, وإن مل يكــن;عــن ذلــك
  .ذلك لذوي الرأي والثقة

, وال يف زمـــن اخللفـــاء قـــاض, هـــم كـــانوا غمل يكـــن يف زمنـــه : قـــال مالـــك: املتيطـــي
كر أن يكون عيل استقىض رشحي   .اًيقضون بني الناس, أول من استقىض معاوية, وأ

 , أن أول قــــــاض استقــــــيض عبــــــد اهللا بــــــن نوفــــــل واله معاويــــــة:وحكــــــى ابــــــن شــــــعبان
: ا للكوفـة, وكعـب بـن سـوار للبـرصة, وقيـلًل من استقيض عمر وجه رشحيـالعراقيون أو

  .اًأول من استقىض عيل ملا شغلته احلروب استقىض رشحي
مل يـــستقض أبـــو بكـــر وال عمـــر وال عـــثامن يعنـــي بـــدار اهلجـــرة, وســـائر : وقـــول مالـــك

  . وغريمها)2(اً ومعاذ)1(اً استقىض عليغ وهو ,البالد بعثوا هلا قضاة
                                     

يف ) 1331( رقـــــم :يف األقـــــضية, بـــــاب كيـــــف القـــــضاء, والرتمـــــذي) 3582( رقـــــم : أخرجـــــه أبـــــو داود)1(
  ., باب ما جاء يف القايض ال يقيض بني اخلصمني حتى يسمع كالمهاماألحكام

  ).22153: ( رقم,5/242:  أخرجه أمحد يف املسند)2(
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 فـــإن مل , إن كـــان بالبلـــد عـــدد يـــصلحون لـــذلك,يتـــه مـــن فـــروض الكفايـــةوقبـــول وال
  . وأجرب عىل الدخول فيه,يكن من يصلح من ذلك إال واحد تعني عليه

  . إنام جيرب عىل القضاء من مل يوجد غريه جيرب بالسجن والرضب:وروى أبو عمر
ْبـــن رشـــدا  ,إليـــه حـــرسة وندامـــة يـــوم القيامـــة, مـــن طلبـــه وكـــل طلبـــه واحلـــرص عليـــه: ُ

 فيجـب أن ال يـوىل القـضاء مـن ; وهـو كـاره لـه أعـني عليـه, ومن امتحن بـه,وخيف هالكه
  .أراده وطلبه, وإن اجتمعت فيه رشوط القضاء

ُقلت ه إن خاف من فيه أهل:ُ  َّيـة أن يوىل مـن ال أهلَّيةً ظاهره مطلقا, وزعم بعضهم أ
ُشـــيوخفيـــه, أن لـــه طلبـــه, وقـــد حتققـــت بـــاخلرب الـــصادق أن بعـــض   وكـــان ممـــن يـــشار إليـــه ,ناُ

كحـة تـسبب يف واليتهـا تـسبب ا ًا ظـاهرًبالصالح ملـا وقـع النظـر بتـونس يف واليـة قـايض األ
 −واألعامل بالينـات−علمه القريب منه والبعيد, وما أظنه فعل ذلك إال ملا نقل املازري 

ــه جيــب عــىل مــن هــو مــن أهــل االجتهــاد والعدالــة الــسعي يف طلبــه إن علــم: قــال املــازري  أ
ذا إن كـــان وليـــه مـــن ال حتـــل  أو وليـــه مـــن ال حيـــل أن يـــوىل, وكـــ,إن مل يلـــه ضـــاعت احلقـــوق

  .وال سبيل لعزله إال بطلبه, وحيرم طلبه عىل فاقد أهليته, توليته
 وأراد إظهــــاره بواليتــــه ,يــــستحب طلبــــه ملجتهــــد خفــــي علمــــه: وقــــال بعــــض العلــــامء

  .ق القضاء وقوت عياله إال برز, أو لعاجز عىل قوته,القضاء
 بـــل يـــستحب لـــألوىل بـــه مـــن غـــريه; ;وال يقتـــرص باالســـتحباب عـــىل هـــذين: املـــازري
ه أعلم منه   .أل

  .ٌا نظرًا أو مباحًويف كونه يف حق املشهور علمه الغني مكروه
  .وأصول الرشع تدل عىل اإلبعاد منه: قال
ُقلــت ن ال حيــل  هــذا كلــه مــا مل تكــن توليتــه ملزومــة ملــا ال حيــل مــن تكليفــه تقــديم مــ:ُ

  .تقديمه للشهادة, وقد شاهدنا من ذلك ما اهللا أعلم به, وال فائدة يف كتبه هنا
ْبن رشدا ,وللقضاء رشوط له خصال مشرتطة يف صحة الوالية, وخصال ليـست : ُ

 فيها إال أن عدمها يوجـب عـزل القـايض, وخـصال ليـست كـذلك إال أهنـا مـستحبة ًرشطا
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  .فيه, ويستحب لعدمها عزله

  ]شروط صحة والية القضاءباب يف [
ال تنعقــــد واليتــــه إن انخــــرم  )1(ً واحــــداًا عــــاقالًا ذكــــرً بالغــــًا مــــسلامًفــــاألوىل كونــــه حــــر

                                     
 وكـذلك , وكـذلك الـصبي, فإنه ال تنعقـد لـه واليـة القـضاء,أخرج به العبد) اًحر: (قوله: َّ الرصاع قال)1(

 أن املـرأة :ن زرقون روايـة عـن ابـن القاسـم وقد نقل اب, وكذلك الكافر, وكذلك من ال عقل له,املرأة
  .جتوز توليتها للقضاء

  .ذلك فيام جتوز فيه شهادة النساءأظن : ابن زرقون قال
 ,ال حاجة هلذا القيد الحتامل أن يكون ابن القاسم قال بذلك كـام قـال بـه احلـسن: قال ابن عبد السالم

  .اًوقد أجاز واليتها مطلق
 ألن ابن عبد السالم قد رد عـىل مـن ال يـشرتط العدالـة :بن زرقون قال األظهر قول ا:طَّ الشيخ قال

 ألن العدالة رشط يف قبول الـشهادة والقـضاء أعظـم حرمـة منهـا ;اً وهذا ضعيف جد:يف القضاء بقوله
ا مـــن القــضاء فكيـــف يــصح أن يقـــال ً يعنـــي فــإذا قـــال ذلــك يف رشط العدالـــة والــشهادة أقـــل منــصب:قــال

  .يف القضاء ما ال جيوز يف الشهادةاملرأة جيوز يف حقها 
 فغـري مـا هـو مناسـب للـشهادة منـافر للقـضاء فكـام أن النكـاح والعتـق ال تقبـل فـيهام شـهادهتا فكــذا :قـال

  .ال يصح فيهام قضاؤها
 وقـد ذكـر ذلـك يف القـسم الثـاين فـيام , العدالة وأهنا رشط يف والية القضاء:َّالشيخمل يذكر  ):فإن قلت(

ــه إذا حكــم ال يمــيض حكمــه خالفــا ل ومــ,يوجــب العــزل َ أصــبغ شهور مــذهب ابــن القاســم أ ْ إذا وافــق َ
  .احلكم

ُقلت( ه حـصله اَّ الشيخ هذا الذي ذكرناه عن :)ُ ْبـن رشـدقد قدمنا أ  بعـد هـذا يف القـسم الثـاين َّالـشيخ وُ
 قــد )اًحــر( : وقولــه,ا يف صــحة الواليــة فــانظره بعــدً اجلــاري عــىل املــشهور أن تكــون العدالــة رشطــ:قــال

ه أخرج العبد   . وال جيوز قضاؤه, فإنه ال جتوز شهادته,قدمنا أ
أشار به إىل أن القـايض مـن رشط صـحة واليتـه احتـاده وتعـدده مـانع مـن انعقـاد الواليـة ) اًواحد: (قوله

ْبن رشدله هذا الذي مر عليه ا   . والباجيُ
   وعده عياض من الرشوط الثانية:َّالشيخقال 
 ألن مـانع التعـداد إنـام هـو خـوف تناقـضهام وال يتـصور إضـافة احلكـم إلـيهام إال مـع ; وهـم األظهـر:قال

 : وال معنــى لكونــه مــن الــرشوط الثانيــة إال هــذا قــال,اتفــاقهام فيجــب حينئــذ إمــضاؤه النتفــاء علــة املنــع
ْبــن رشــدووجـه قــول ا ــه مظنـة الخــتالفهام بــالعني والتعليــل باملظُ نــة ال  أن منــع تعـددمها إنــام هــو معلــل بأ

= 
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  . سقطت واليته;بعضها, وإن انخرم بعد واليته

  باب يف الشروط يف القضاء اليت عدمها [
  ]يوجب عزل القاضي وتنعقد الوالية مع فقدها

 وجـب عزلـه ;, إن ويل مـن مل جتتمـع فيـه)1ً( عـدالًاما مـتكلًا بـصريًكونه سميع: والثانية
 =                                     

 ومـــسائل املـــذهب تـــدل عـــىل :يبطـــل بانتفـــاء مظنوهنـــا يف بعـــض الـــصور عـــىل مـــا ذكـــره األصـــوليون قـــال
 وحاصـل مـا ,اختالف يف ذلك كمسألة استثناء جلد الشاة املبيعة يف السفر إذا كان له قيمة وغري ذلك

ه يقول من اشـرتط كـون القـايض واحـدا يف صـحة الواليـة:َّالشيخأشار إليه  ْن رشـدبـ وهـو ا, أ  رأى أن ُ
ــه إذا حقــق االخــتالف بالتنــاقض يف القــول أدى ذلــك  التعليــل باملظنــة ال باحلكمــة واحلكمــة يف ذلــك أ

 وإن وجـد اتفــاق مـنهام يف بعــض , وذلـك خيــل بـام فيــه مـصلحة نـصب القــايض,إىل عـدم حـصول احلكــم
فلــذلك صــح عنـــده أن  ألن التعليــل هبــا مقـــدم عــىل التعليــل باحلكمــة ;األحكــام فــذلك ال يبطــل املظنــة

  .الرشط املذكور يعترب يف صحة انعقاد الوالية
 رأى أن التعليـــل عنـــده باحلكمـــة فلـــذلك صـــح أن يقـــول إن االتفـــاق إذا وقـــع جيـــب اإلمـــضاء :وعيـــاض

  . فإذا وجد االتفاق منهام مىض احلكم وإذا فقد; فقد احلكم,فيه
                  م أن التعليــــــل باملظنــــــة أصــــــوب  وقــــــد علــــــ,وجــــــه القــــــولني بــــــام ذكــــــرَّ الــــــشيخ إذا صــــــحح ):فــــــإن قلــــــت(

  .فألي يشء
  . إن األظهر قول عياض:قال

ُقلت(   . وهو أوىل وفيه بحث,لعله رأى أن احلكمة إذا كانت منضبطة فالتعليل هبا يصح :)ُ
قــد اتفقــوا عــىل أن النازلــة املعينــة يــصح ذلــك فيهــا باتفــاق واملعنــى الــذي أرشتــم إليــه مــن  ):فــإن قلــت(

 فإنـه يـصح االنتقـال عـنهام , عـن ذلـك بـام أجيـب بـه يف صـورة احلكمـنيجيـاباالختالف موجـود جواز 
 إن القـــضاء العـــام هـــو :َّالـــشيخ وظهـــر كـــالم ,إىل غريمهـــا بخـــالف القـــضاء العـــام فـــال يكـــون فيـــه تعـــداد

  .م عيل ومعاويةَّقضية  وذكر ,املعينةَّية  وال أظن أهنم خيتلفون يف اجلزئ:املختلف فيه قال
ضا قال : َّ الرصاع قال)1( ْبن رشدعن اًأ   .ً عدالًا متكلامًا بصريً كونه سميع:ُ

أخرج به األصم والبصري أخرج به األعمى واملتكلم أخرج به األبكم والعدل أخـرج ) اًسميع: (قوله
َ أصبغ  فأما غري العدل فام مىض من أحكامه فهو ماض تنعقد معه الوالية عىل قول ,به الفاسق ْ  ال عـىلَ
 وأمـا العلـم فـاختلف , ومل يـذكر اآلمـدي اخلـالف فيـه, واملشهور أن العدالـة رشط يف الواليـة,املشهور

 وتأمــل مــا ذكــر هنــا مــن واليــة املقلــد , وقيــل مــن الثالــث, وقيــل مــن الثــاين,فيــه فقيــل مــن القــسم األول
  . واهللا سبحانه أعلم,وغريه
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 وردهـا ,متى عثر عليه, ومايض أحكامه جائز إال يف غري العدل يف إجـازة مـايض أحكامـه
َ أصــــبغقــــول  ْ  فعليــــه العدالــــة رشط يف صــــحة الوكالــــة كاإلســــالم, وتبعــــه ابــــن ;واملــــشهور َ
ه أشهر من إمضائ,زرقون   .ها وعرب عن القول برد أحكام الفاسق بأ

  . جواز والية املرأة:وزاد عن ابن أيب مريم عن ابن القاسم
  .وأظنه فيام جيوز فيه شهادهتا: ابن زرقون

 الحـــتامل أن يكـــون ابـــن القاســـم قـــال ;ال حاجـــة هلـــذا التأويـــل: قـــال ابـــن عبـــد الـــسالم
  .اًكقول احلسن والطربي بإجازة واليتها مطلق

ُقلــت لــسالم قــال يف الــرد عــىل مــن شــذ مــن  ألن ابــن عبــد ا; األظهــر قــول ابــن زرقــون:ُ
 ألن العدالة رشط ;اًوهذا ضعيف جد: الفسق ال ينايف القضاء ما نصه: املتكلمني, وقال

  .يف قبول الشهادة, والقضاء أعظم حرمة منها
ُقلــــــت  فكــــــام أن النكــــــاح والعتــــــق ,ًا للــــــشهادة منافيــــــا للقــــــضاءً فجعــــــل مــــــا هــــــو منافيــــــ:ُ

  .هتا, فكذا ال يصح فيها قضاؤهاوالطالق واحلدود ال يقبل فيها شهاد
ـــــه ممنـــــوع حلاجتـــــه لـــــسامع الـــــدعاوى ,وال نـــــص يف األصـــــم: قـــــال البـــــاجي  وعنـــــدي أ

  .والبينات, وال يمكن مجيعهم الكتب
ُقلت  وال يقـيض القـايض بـني , ينبغي عىل وقفـه القـضاء عـىل الـسامع أخـذه مـن قوهلـا:ُ

  .حكم بينهامال, : أبقيت لكام حجة, فإن قاال: اخلصمني حتى يقول هلا
ــــــه ال يــــــسمع ألفــــــاظ : املــــــازري أشــــــار بعــــــض األشــــــياخ إىل منــــــع واليــــــة األصــــــم; أل

  .اخلصمني والشهود
اجلـــواز واملنـــع, واألول أظهـــر :  فيـــه قـــوالنَّشافعية وللـــ,وال نـــص يف األمـــي: البـــاجي

ه غا به ًاعتبار   . معصوم من املنعغ, ووجه املنع أ
ْبن رشدوتبع ا   .ًليال وتعً الباجي يف هذا نقالُ
ُقلــــت  األظهــــر جــــري توليتــــه عــــىل واليــــة األعمــــى; ألن إبــــصار األمــــي يف األحكــــام :ُ

  . كالعدمَّيةالقضو
  .ال خالف يف منع والية األعمى: قال الباجي
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  . جوازه:روى املاوردي: ابن زرقون
  .ال يصح هذا عن مالك: عياض
ن روايــة ابــن وحكــى أبــو عبيــد مــ:  وزاد,تيطــي روايــة املــاوردي ومل يتعقبهــاوذكــر امل

  . منع شهادته:أيب مريم عن مالك
ُقلــت ــه قــال: وللــامزري مــا نــصه:ُ ال ينبغــي أن يــوىل القــضاء أعمــى :  ذكــر عــن حممــد أ

ــه ال جتــوز : وال حمــدود يف قــذف وال عبــد يــسعى يف قيمتــه, وال مكاتــب, وقــال أال تــرى أ
  .شهادة أحد من هؤالء, فاحلكم أعظم من الشهادة

ُقلــت  , وإن كــان املــازري ذكــر عــن الطــربي,تعليــل عــدم قبــول شــهادته نظــائر هــذا ال:ُ
  .ا عدهً وكونه واحد, ألن العبد جتوز شهادته;فظاهر هذا التعليل

 ألن مــــــانع التعــــــداد إنــــــام هــــــو خــــــوف ; مــــــن الــــــرشوط الثانيــــــة وهــــــو األظهــــــر:عيـــــاض
ء فيجــب حينئــذ إمــضاؤه النتفــا;  احلكــم هلــام إال مــع اتفــاقهام وال تتــصور إضــافة,تناقــضها
  . وال معنى لكونه من الرشوط الثانية إال هذا,علة املنع

ْبــن رشــدووجــه قــول ا ــه مظنــة الخــتالفهام ال بعــني :ُ  أن معنــى تعــددمها إنــام معلــل بأ
ال يبطـــــل بانتفـــــاء مظنوهنـــــا يف بعـــــض الـــــصور عـــــىل مـــــا ذكـــــر   والتعليـــــل بالظنـــــة,اخـــــتالفهام

 اســـتثناء جلـــد الـــشاة  كمـــسألة;األصـــوليون, ومـــسائل املـــذهب تـــدل عـــىل اخـــتالف ذلـــك
  . وغري ذلك من املسائل,املبيعة يف السفر إذا كان له قيمة

 وبتأديتـــــه إىل تعطيـــــل األحكـــــام الخــــــتالف ,واســـــتدل البـــــاجي عـــــىل منعـــــه باإلمجـــــاع
  .ا ال أرى اختالفهاًاملذاهب, وغالب

 تيــــرس ; ألهنــــام إن اختلفــــا;وال يعــــرتض عــــىل هــــذا بحكمــــي الــــصيد والــــزوجني: قــــال
  . وهذا يف القضاة متعذر,ام لغريمهااالنتقال عنه
 ; فـإن اختلفـا,ال مانع من تعددمها يف نازلة معينـة إن دعـت لـذلك رضورة: املازري

  . ويستظهر بغريمها,نظر السلطان يف ذلك
ــدلس ثـــالث قـــضاة عـــىل هـــذه الـــصفة, ومل :وذكــر البـــاجي ـــه ويل يف بعـــض بـــالد األ  أ

  .ينكر ذلك فقهاء ذلك البلد
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هـــر وجـــه املـــصلحة يف ذلـــك يف قـــصص خاصـــة, وأمـــا يف قـــصص وقـــد يظ: املـــازري
  .عامة فينظر يف ذلك

ُقلــت  إنــام الكــالم يف القــضاء العــام, وأمــا يف نازلــة معينــة بمعنــى وقــف نفــوذ احلكــم :ُ
 حتكـيم رجلـني رجلـني, َّية وهـذه توضـح قـض, فـال أظـنهم خيتلفـون فيهـا;فيها عـىل اتفـاقهام

 وتعـــددمها يف بلـــد ,بـــا موســـى وعمـــرو بـــن العـــاصوقـــد فعلـــه عـــيل ومعاويـــة يف حتكـــيمهام أ
  . أو نوع خاص يأيت,واحد كل واحد منتقل بالقضاء يف جهة معينة

ا مــــع وجــــوده, والــــذي ًال خــــالف يف اعتبــــار كونــــه عاملــــ:  فقــــال البــــاجي,وأمــــا العلــــم
  .اًحيتاج إليه من العلم أن يكون جمتهد
  .هال يستقىض من ليس بفقي: وروى ابن القاسم يف املجموعة

َ أصبغ واألخوان و,قال أشهب فيها ْ  ال يصلح كونه صاحب حـديث :يف الواضحة َ
 وال صـــاحب فقـــه ال حـــديث معـــه, وال يفتـــي إال مـــن هـــذه صـــفته إال أن خيـــرب ,ال فقـــه معـــه
َ أصــبغ ومــريض غــري عــامل, فــروى , فــإن مل يوجــد إال عــامل غــري مــريض,بــيشء ســمعه ْ  يــوىل :َ

ه يستشري أهل العلم   .العدل; أل
ْبن رشد وكذا ا,ا من القسم املستحبًجعل ابن زرقون كونه عاملو ه عـرب عنـه ُ  إال أ

  .ا يسوغ له االجتهادًبأن يكون عامل
ا إن فقــــد ًا أو مقلــــدًا جمتهــــدًرشط كونـــه عاملــــ: وقـــال عيــــاض وابــــن العــــريب واملــــازري

  .ًا مسلاماملجتهد كرشط كونه حر
  .العلم من الثالث: وقال الباجي: ابن احلاجب

ُقلــت ْبــن رشــد إنــام هــو ال; وعــزوه للبــاجي وهــم, يعنــي املــستحب:ُ  ,يف ذلــك  وغــريه,ُ
ــه ا,عــزوه ابــن شــاس للــشيخ أيب الوليــد فظنــه البــاجي ْبــن رشــد ومــراد ابــن شــاس أ  وقــد ,ُ

  . والكالم فيه يف املغارسة,تقدم هذا
 وهـــو , فمنعـــه الـــشافعي, ونفـــوذ أحكامـــه,اختلـــف يف انعقـــاد واليـــة املقلـــد: املـــازري

وزماننا :  قال,ويستشري املجتهد:  وأجازه أبو حنيفة قال,الذي حكاه أئمتنا عن املذهب
فمنــــع واليــــة املقلــــد تعطيــــل  , عــــن قــــضائهًإقلــــيم املغــــرب فــــضال عــــار مــــن االجتهــــاد, ويف
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 , وأحوال املقلـدين خمتلفـة قـد يـوىل عـامي لغنـاه وحتليـه بتـسمية العدالـة والوقـار,األحكام
 ومــا السة العلــامء مــا يميــز بــه مــا جيــب قبولــه مــن أحــد اخلــصمني, وال لــه مــن حــظ مــن جمالــ
بـــًيوجـــب عـــىل خـــصمه حقـــ نـــع ;ال, وإن كتـــب لـــه عـــام ســـأل عنـــه ا ومـــاًا أو جوا  مل يفهـــم موا

 , فمثل هذا ال جتوز واليتـه, وما يعرض فيه من احتامل بحيث يعيد السؤال عنه,اجلواب
 وتأويــــل ,ا عــــىل روايــــات املــــذهبًومــــن يفتــــي يف هــــذا الزمــــان أقــــل حالــــه أن يكــــون مطلعــــ

 وتشبيههم مسائل بمسائل , وتوجيههم ما اختلف ظواهر بعضها مع بعض,األشياخ هلا
 فهــذا لعــدم املجتهــد يقتــرص , ممــا بــسطه األشــياخ,قــد يــسبق للفهــم تباعــدها إىل غــري ذلــك

  .عىل نقله
 ,اما يف مــذهب إمــًواختلــف أصــحاب الــشافعي يف جــواز إفتــاء املفتــي إذا كــان جمتهــد

  . وهو مبني عىل جواز تقليد امليت,وبجوازه أخذ القفال
ُقلــت  واألقــرب فهمــه عــىل أن جــواز تقليــد امليــت يمنــع إفتــاء , يف هــذا اإلجــراء نظــر:ُ

  .املجتهد اخلاص, ومنعه ختيريه خوف التعطيل
قبول املقلد الوالية مع وجـود املجتهـد جـور وتعـد, ومـع عـدم املجتهـد : ابن العريب
  . جييء هذا من كذا فتعد: أو قال, فإن قاس عليه, بنص مقلدهجائز, وحيكم
ُقلــــت ــــه يــــؤدي إىل تعطيــــل األحكــــام; ألن الفــــرض عــــدم املجتهـــــد:ُ  ; يــــرد كالمــــه بأ

 ومل جيـــز , فـــإذا كـــان حكـــم النازلـــة غـــري منـــصوص عليـــه,المتنـــاع توليـــة املقلـــد مـــع وجـــوده
ــه خــالف , األحكــام تعطلــت;للمقلــد املــوىل القيــاس عــىل قــول مقلــده يف نازلــة أخــرى  وبأ

َّدونــةعمــل متقــدمي املــذهب كــابن القاســم يف امل  يف قياســه عــىل أقــوال مالــك, ومتــأخرهيم َ
ْبن رشد وا,كاللخمي  بل من تأمـل ; وغري واحد من أهل املذهب, والباجي, والتونيس,ُ
ْبــن رشــدكــالم ا  ففــي صــحة ,ًيعــد اختياراتــه بتخرجياتــه يف حتــصيله األقــوال أقــواال  وحــدهُ

ْبن رشدول املقلد مع وجود املجتهد قوالن البن زرقون مع اق  وعياض مـع ابـن العـريب ,ُ
 ومــع وجــود املجتهــد , ومــع فقــده جــائز, هــو حمكــي أئمتنــا عــن املــذهب:ًواملــازري قــائال
  .ًأوىل اتفاقا فيهام

ه النـــــاس : ففيهـــــا;وأمـــــا رشط الفتـــــوى    ال ينبغـــــي لطالـــــب العلـــــم أن يفتـــــي حتـــــى يـــــرا
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  . للفتوىًأهال
  . الناس هنا العلامء: َسحنونال ق

  . لذلكًويرى هو نفسه أهال: قال ابن هرمز
ُقلت البن هرمز فام ذكـره  َّالعتبية  وقع هذا يف رسم الشجرة تطعم بطنني من جامع:ُ
ْبـن رشـدفقـال ا,  لـذلكً ويرى هو نفـسه أهـال, وليس فيه,مالك عنه  زاد يف هـذه احلكايـة :ُ

َّدونـــةيف كتـــاب األقـــضية مـــن امل ـــت نفـــسك أهـــال:َ ــــه ً ورأ  لـــذلك, وهـــي زيـــادة حـــسنة; أل
ـــه كملـــت لـــه,أعـــرف بنفـــسه  وذلـــك علمـــه ,آالت االجتهـــاد  وذلـــك أن يعـــرف مـــن نفـــسه أ

ا بـني ً وبالـسنة مميـز, وعامـه مـن خاصـه, ومفـصله مـن جمملـه, وناسخه ومنـسوخه,بالقرآن
ا ً عاملــــ,فــــوا فيــــه ومــــا اختل, ومــــا اتفقــــوا عليــــه,ا بــــأقوال العلــــامءً عاملــــ,صــــحيحها وســــقيمها

 وعنـــده مـــن علـــم اللـــسان مـــا يفهـــم بـــه معـــاين , ووضـــع األدلـــة مواضـــعها,بوجـــوه القيـــاس
  .الكالم

ْبـــن رشـــدويف نـــوازل ا ـــه ســـئل عمـــن قـــرأ الكتـــب املـــستعملة مثـــل امل:ُ َّدونـــة أ  َّالعتبيـــة وَ
 وقــد , هــل يــستفتى وإن أفتــى, أو الكتــب املتــأخرة التــي ال توجــد فيهــا روايــة,دون روايــة

 وتفقــه فيهــا عــىل ,الكتــب  فأجــاب مــن قــرأ هــذا?هــا دون روايــة هــل جتــوز شــهادته أم القرأ
ُشيوخالـ  وذكـر مـا نقلنــاه , وأصـول مـسائلها مــن الكتـاب والـسنة واإلمجـاع, وفهـم معناهـا,ُ

 ومـن مل : قـال, وال نـص فيـه باجتهـاده, فهـذا جيـوز لـه أن يفتـي فـيام ينـزل:يف البيان قال عنه
 وال جيوز لـه أن ,يصلح أن يستفتى يف املجتهدات التي ال نص فيهايلحق هذه الدرجة مل 

ــه إال أن يعلــم بروايــة مــن عــامل  وإن كــان فيــه اخــتالف أخــرب , فيقلــد فــيام خيــرب بــه,يفتــي برأ
  .بالذي ترجح عنده إن كان ممن له فهم ومعرفة بالرتجيح

ُقلــت  وال قــراءة هلــم , وأخربنــا عنــه أهنــم كــانوا يفتــون, وهــذا حــال كثــري ممــن أدركنــاه:ُ
كحــة واجلامعــة , عــام ســواها مــن أصــول الفقــهً فــضالَّيــةيف العرب  وقــد ويل خطتــي قــضاء األ
 ومثلــه ويل القــضاء يف أوائــل هــذا , عــىل أحــدَّيــةا يف العربً مــا فتحــت كتابــ:مــن قــال بتــونس

ت بعض هؤالء يقرءون التفـسري,القرن ببجاية  وأخـربت أن بعـضهم كـان منعـه , وقد رأ
 وأفتى ابن عبد السالم بوجـوب منـع مـن مل تكـن لـه مـشاركة , فلام مات أقرأه,قتهقايض و
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ئـــه ; ثـــم كـــان يف حـــرضته مـــن يقربـــه, مـــن إقـــراء التفـــسريَّيـــةيف علـــم العرب  ,بـــل واله حمـــل إقرا
  . واهللا أعلم بحال ذلك كله,اً كتابَّيةوهو ممن مل يقرأ يف العرب

 واخــتالف ,َّيــة بــام ال بــد منــه مــن العرباً ينبغــي للقــايض أن يكــون عاملــ:ويف املقــدمات
معــــــــــاين العبــــــــــارات الخــــــــــتالف املعــــــــــاين بــــــــــاختالف العبــــــــــارات يف الــــــــــدعاوى واإلقــــــــــرار 

  .والشهادات
 , وعلـــم مطلقهـــا ومقيـــدها, مـــا حاصـــله ملـــن حفـــظ روايـــات املـــذهب:وقـــال القـــرايف

رجيــه ا لــه منهــا ال جيــوز لــه ختً ومــا لــيس حمفوظــ,وعامهــا وخاصــها أن يفتــي بمحفوظــه منهــا
 , وأقـسامه وترجيحاتــه,علـم أصــول الفقـه وكتـاب القيـاس عـىل حمفوظـه منهـا إال إن كمـل

نعـــه ئطـــه وموا  وكثـــري مـــن النـــاس يتعرضـــون عـــىل : قـــال, وإال حـــرم عليـــه التخـــريج,ورشا
ئط  بل صار يفتي من مل حيط بالتقييدات وال التخصيـصات مـن ;الرتجيح دون هذه الرشا

 التخـــريج عـــىل قـــول إمامـــه أن يكـــون القـــول ,ط وذلـــك لعـــب وفـــسق ورش,منقـــول إمامـــه
 ألن القيـــاس عليـــه حينئـــذ ;وال نـــص وال قيـــاس جـــيل ,ا اإلمجـــاعًاملخـــرج عليـــه لـــيس خمالفـــ

ه باجتهاد إن أخطأ فيه; وقول إمامه ذلك غري معصية,معصية   . فال يأثم, أل
عـــــد الـــــرشع إنـــــام هـــــو باملبالغـــــة يف حتـــــصيل مـــــسائل الفقـــــه  َّيةوحتـــــصيل حفظهـــــم القوا

  . ولذا ألفت هذا الكتاب املسمى بالقواعد;ذلك  وأصول الفقه ال تفيد,أصوهلاب
ُقلــت  ; وأمـــا الـــنص, فمـــسلم; أمـــا اإلمجــاع;) وال نـــص,ا إلمجـــاعًلـــيس خمالفــ( :قولـــه :ُ

وغـريه عـىل خمالفتـه نـص احلـديث  ,َّالعتبية  لنص مالك يف كتاب اجلامع من;فليس كذلك
  .الصحيح إذا كان العمل بخالفه

                  : وقيــل,املــصري إىل قــول مقلــده  فيلزمــه; فــإن مل يكــن جمتهــد فقلــد:بــن احلاجــبقــال ا
   .ال يلزمه

 وقـدرة عـىل , ينبغـي أن خيتـار أعلـم املقلـدين ممـن لـه فقـه نفـيس:قال ابن عبـد الـسالم
عـــىل أصـــل إمامـــه ممـــا لـــيس   ويعلـــم منهـــا مـــا هـــو أحـــرى,الرتجـــيح بـــني أقاويـــل أهـــل مذهبـــه

ُشيوخ مل يكن هبذه املرتبة يظهر من كالم ال ومن,كذلك  وهـذه , اخـتالف يف جـواز توليتـهُ
  .املسألة مفرعة عىل جواز تقليد امليت
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ُقلـــــــت  ;إن أراد مـــــــع وجـــــــود ذي الرتبـــــــة األوىل  اخـــــــتالف يف جـــــــواز توليتـــــــه:قولـــــــه :ُ
 خـــوف تعطيـــل احلكـــم بـــني ; فظـــاهر أقـــواهلم صـــحة توليتـــه, وإن أراد مـــع فقـــده,فـــصحيح

 ال جيـوز لـه إال : وقيـل, ال يلزمـه: وقيـل, وقول ابن احلاجـب, خالف يف ذلكالناس دون
  .باجتهاد

 إن ويل املقلد لعدم املجتهـد فهـل يلزمـه االقتـصار عـىل قـول : يعني:ابن عبد السالم
عـــىل العـــوام اتبـــاع   ألن املتقـــدمني مل يكونـــوا جيـــربون; واألصـــل عـــدم اللـــزوم?إمامـــه أو ال
 لكــن األول مــن ;ن مــال أحــدهم عــن مــسألة أن ال يــسأل غــريه وال يــأمرون مــ,عــامل واحــد

 ألن ذلـــك ;ا ال يعـــدل عنـــه لغرييـــهً وإنـــه وإن قلـــد إمامـــ,حـــق القـــايض لـــزوم طريقـــة واحـــدة
  . بحكمني خمتلفنيَّية وملا جاء من التخيل عن احلكم يف قض,يؤدي لتهمته بامليل

ُقلت  وجواز انتقاله عنه , إمامهمحله كالم املؤلف عىل أن يف لزوم املقلد اتباع قول :ُ
 ألن القــولني عــىل هــذا الوجــه ليــسا بموجــودين يف املــذهب ;إىل قــول غــريه قــولني فيــه نظــر

 وحيكم بـنص قـول , والصواب تفسري القولني بام قدمناه من قول ابن العريب,فيام أدركت
 , واللخمـي, وبقـول التونـيس, جيـيء مـن هـذا كـذا فمتعـد: أو قـال, فإن قـاس عليـه,مقلده

ْبن رشدوا ُشيوخ وأكثـر الـ, والبـاجي,ُ  , وابـن القاسـم وغريمهـا, بـالتخريج مـن قـول مالـكُ
ـه ; ال جيوز إال باجتهاده: وقيل: وقوله:قال ابن عبد السالم, حسبام قدمناه عنهم  يعنـي أ

ويــرى هــذا القائــل أن مــواد االجتهــاد موجــودة لــزمن انقطــاع  ,لبتــةاال جيــوز توليــة املقلــد 
  . وإال كانت األمة جمتمعة عىل اخلطأ,غخرب به  كام أ,العلم

ُقلــــت  وقبولــــه إيــــاه يقتــــيض , هــــو ظــــاهر لفظــــه;اًمحلــــه عــــىل عــــدم توليــــة املقلــــد مطلقــــ :ُ
 وال أعرفـــه إال مـــا حكـــاه املـــازري عـــن البـــاجي يف تعليلـــه منـــع توليـــة ,وجـــوده يف املـــذهب

 غالـــــب  ألن; فـــــإن ذلـــــك يوجـــــب التعطيـــــل,قاضـــــيني ال ينفـــــذ حكـــــم أحـــــدمها دون اآلخـــــر
 ومل أجـده , كـذا نقـل املـازري عـن البـاجي, واملقلدان توليتهام ممنوعة,املجتهدين اخلالف

 ومـا أشـار إليـه مـن يـسري االجتهـاد هـو مـا سـمعته , وال يف كتاب ابـن زرقـون,له يف املنتقى
ُشيوخحيكيــه عــن بعــض الــ  واالطــالع عــىل ,َّيــة واملعــامل الفقهَّيــة أن قــراءة مثــل هــذه اجلزول:ُ

  . ونحو ذلك يكفي يف حتصيل آلة االجتهاد,يث األحكام الكربى لعبد احلقأحاد



אא 

 

105

105

ُقلــت  والــصحاح ,يريــد مــع يــرس االطــالع عــىل فهــم مــشكل اللغــة بمختــرص العــني :ُ
 , وال ســيام مــع نظــر كــالم ابــن القطــان, ونحــو ذلــك مــن كتــب غريــب احلــديث,للجــوهري

ارهبــا يف العلــوم املــذكورة غــري  أو مــا ق, وبلــوغ درجــة اإلمامــة,وحتقيقــه أحاديــث األحكــام
 وتبعـه الـرساج يف ,يف املحـصول : وقال الفخـر ابـن اخلطيـب,اًمشرتطة يف االجتهاد إمجاع

 ولــو بقــي مــن املجتهــدين والعيــاذ : والتــاج يف حاصــله يف كتــاب اإلمجــاع مــا نــصه,حتــصيله
الفخــر  و, فاســتعاذهتم تــدل عــىل بقــاء االجتهــاد يف عــرصمها, كــان قولــه حجــة;بــاهللا واحــد
 ولكــن قــالوا يف كتــاب االســتفتاء مــا ,تــويف يــوم عيــد الفطــر ســنة ســت وســتامئة بــن اخلطيــب

 واألظهر تفسري كـالم ابـن , إذ ال جمتهد فيه; انعقد اإلمجاع يف زمننا عىل تقليد امليت:نصه
 ,احلاجـــــب بجعـــــل الـــــضمري املخفـــــوض يف قولـــــه باجتهـــــاد عائـــــد عـــــىل مقلـــــده بفـــــتح الـــــالم

ــه جيــوز ل:ومعنــاه  يف املــسألة التــي ال نــص فيهــا أن جيتهــد فيهــا ًلقــايض املقلــد ملالــك مــثال أ
 كقاعدته يف تقديم عمـل ;َّية بقواعده املعروفة يف طرق األحكام الكل: أي;باجتهاد إمامه

 وكقولــه بــسد الــذرائع إىل غــري ذلــك ,أهــل املدينــة عــىل خــرب الواحــد العــدل وعــىل القيــاس
 وال جيــوز لــه أن جيتهــد يف القيــاس عــىل قولــه ,لفقــهمــن قواعــده املخــصوصة بــه يف أصــول ا

عــاة قواعــده اخلاصــة بــهًا مطلقــًاجتهــاد  فيتحــصل مــن نقــل ابــن احلاجــب يف ,ا مــن غــري مرا
 , وهـــو نـــص ابـــن العـــريب,اًاجتهـــاد املقلـــد فـــيام ال نـــص فيـــه ملقلـــده ثالثـــة أقـــوال املنـــع مطلقـــ

 , إال أن خيــرب بــيشء ســمعهمــن هــذه صــفته  وال يفتــي إال,وظــاهر مــا تقــدم مــن نقــل البــاجي
 وهــو قــول اللخمــي ,ا مــن غــري مراعــاة قواعــده اخلاصــة بــهًوالثــاين جــواز القيــاس لــه مطلقــ

 , لــه اختيــارات خــرج بكثــري منهــا عــن املــذهب: قــال عيــاض يف مداركــه: ولــذا قــال;وفعلــه
ْبـن رشـد وهذا هو مسلك ا,والثالث جواز اجتهاده بقيد مراعاة قواعد إمامه اخلاصة به ُ, 

دلسيني, والتونيس,واملازري   . وأكثر اإلفريقيني واأل
 ففـــي صـــدقها نظـــر أن , وإال كانـــت األمـــة جمتمعـــة عـــىل اخلطـــأ:وأمـــا املالزمـــة يف قولـــه

ــه ال ; وهــذه مــصادرة,تقريرهــا إن خــيل الزمــان عــن جمتهــد اجتمعــت األمــة عــىل اخلطــأ  أل
 واملــسألة , فـال;اً إذا كــان جـائز وأمـا,يلـزم كوهنـا خمطئــة إال إذا ثبـت عـدم االكتفــاء بالتقليـد

  .مشهورة يف أصول الفقه
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  .ا للحنابلةً جيوز خلو الزمان عن جمتهد خالف:قال ابن احلاجب
ــ, وهــو املختــار: وجــوزه آخــرون,زاد اآلمــدي وغــريه ا  وعــد ابــن احلاجــب كونــه فطنً

ن  بـل ال بـد أ; وهو ظاهر كالم الطرطويش ال يكتفـى بالعقـل التكليفـي,من القسم األول
ْبـن رشـد وعـده ا,ا مـن الغفلـةًيكون بني الفطنة بعيـد  وابـن شـاس مـن الـصفات املـستحبة ,ُ

 والفطنـة , واحلق أن مطلق الفطنة املانع مـن كثـرة التغافـل مـن القـسم األول,غري الواجبة
بـن  فعىل هـذا طريقـة ا,املوجبة للشهرة هبا غري النادرة ينبغي كوهنا من الصفات املستحبة

ْرشـــــد ــــــسبُ  ,ا مــــــن أبنيــــــة املبالغــــــة كحــــــذر واملبالغــــــة فيهــــــا مــــــستحبة ال الزمــــــةن فطنًــــــ أل; أ
  . استحقاقه بملكَسحنون ومنعه ,غري مانع اًواملعروف أن كونه معتق

  . وال حيكم يف حده, وال بأس بوالية ولد الزنا:َسحنونقال 
  . فال يليها ولد الزنا كاإلمامة; ألن القضاء موضع رفعة; األظهر منعه:الباجي

َ أصــبغعــن صقيل الــ ْ  , ورضــيت حالــه, ال بــأس أن يستقــىض مــن حــد يف زنــا إن تــاب:َ
 ألن املــسخوط جيــوز حكمــه ; وإن مل جتــز شــهادته فيــه, وجيــوز حكمــه يف الزنــا,اًوكــان عاملــ

ه البـــاجي لكتـــاب , وال جتـــوز شـــهادته,خطـــأمـــا مل حيكـــم بجـــور أو  َ أصـــبغ وعـــزا ْ ْبـــن رشـــدا َ ُ 
  . من أهل البلدخصاله املستحبة كثرية منها كونه

ُقلــت  فقــضاة , ويــرد غــريه, فيقبــل العــدل, لــيس علمــه بحــال مــن يــشهد عنــده:قيــل :ُ
بتهم ًبلــدنا جيعلــون ذلــك يف قــضاة الكــور موجبــ ا للرغبــة عنــه لفــساد القــضاة بامليــل إىل قــرا

  .ومعارفهم
ْبن رشدا   . وال مديان,ا ليس بمحتاج أن يكون غني: ومنها:ُ

ْبن رشداللخمي وا   .ا أغنيً إن كان فقري:نونَسح عن ُ
ْبـن رشـدا  ومنهـا أن يكـون معـروف لـيس بــابن :وقـيض عنـه دينـه قبـل أن جيلـس قـال :ُ

  .لعان غري حمدود يف زنا وال قذف وال رسقة
 : يريــد;ا بالالئمــةً وأن يكــون ذا نزاهـة عــن الطمــع مــستخف:قـال عمــر بــن عبــد العزيــز

ـــه يـــدير احلـــق عـــىل مـــن دار عليـــه ال يبـــايل مـــن المـــه   ا ً باألئمـــة مستـــشري: وقيـــل, عـــىل ذلـــكأ
  .ألهل العلم
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 فـــــإن , ال أرى خـــــصال القـــــضاء جتتمـــــع اليـــــوم يف أحـــــد: روى ابـــــن حبيـــــب:اللخمـــــي
ت أن يوىل العلم والورع; اجتمع فيه منها خصلتان   .رأ

 وبــــالورع يقــــف إذا طلــــب , وورع بالعقــــل يــــسأل, فــــإن مل يكونــــا فعقــــل:ابــــن حبيــــب
  . جيده مل; وإن طلب العقل,العلم وجده

ْبــن رشــدا  فــرشط يف صــحة , وأمــا عقــل التكليــف, العقيــل احلــصيف: يريــد بالعقــل:ُ
 ولـــــيس بحـــــسن الزيـــــادة يف عقلـــــه املفـــــضية إىل الـــــدهاء :وقـــــال الطرطـــــويش وزاد ,الواليـــــة
 كرهـت أن أمحـل : وقـال لـه,َّية زيـاد بـن سـمط وقـد عـزل عمـر , فإن هذا مـذموم,واملكر

 : وقــال ابــن احلاجــب يف الــصفات املــستحبة,دهاة وكــان مــن الــ,النــاس عــىل فــضل عقلــك
  . من بطانة السوءًكونه سليام
ُقلــــت  , وهــــو أن يــــستبطن أهــــل الــــدين واألمانــــة,الــــذي يف املعونــــة أخــــص مــــن هــــذا :ُ

هــة  وأمــا , مــن بطانــة الــسوءً وهــذا أخــص مــن كونــه ســليام, فيــستعني هبــم,والعدالــة والنزا
َأصـــبغ  فمقتـــىض قـــول ,نفـــس الـــسالمة مـــن بطانـــة الـــسوء ْ   قـــال,أهنـــا مـــن الـــرشوط الواجبـــة َ

 وبطانـة , ينبغي لإلمام أن يعزل من قـضاته مـن خيـشى عليـه الـضعف والـوهن:عنه َّالشيخ
 وملــا ذكــر ابــن عبــد الــسالم قــول ابــن احلاجــب الــدهاء فقــد , وإن أمــن عليــه اجلــور,الــسوء

ــت مــن ذكــر ز, أعلــم بــصحة هــذه احلكايــة: قــال,ا لــذلكًعــزل عمــر زيــاد ا مــن ًيــاد ومــا رأ
 ووىل , ومعاويــة, واملغــرية بــن شــعبة, بــن العــاص  فقــد وىل عمــر عمــرو,طقــضاة عمــر 

 وكـــــان عمـــــر إذا , وهـــــؤالء هـــــم دهـــــاة العـــــرب, وقـــــيس بـــــن ســـــعد بـــــن عبـــــادة,اًزيـــــاد عمـــــر
  .وخلق عمرو بن العاص,  سبحان من خلقك:استضعف عقل رجل قال له

ُقلت ـت مـن ذكـر: وقولـه,إنكاره هـذه احلكايـة :ُ ا يف قـضاة عمـر إىل آخـره ً زيـاد مـا رأ
 فـإن هـذه احلكايـة موجـودة يف غـري ,ال يليق بام أعلم من مشاركته يف علم السري واألخبـار

 ,َّيـــة زيــاد بــن أم: ويقـــال, زيـــاد بــن أيب ســفيان:ال أبـــو عمــر يف االســتيعابقــ, كتــاب واحــد
 جاريـــة َّيةم أمـــه ســـ; زيـــاد بـــن عبيـــد الثقفـــي: ويقـــال لـــه قبـــل االســـتلحاق,َّيةوزيـــاد بـــن ســـم

 يـوم : وقيـل, عـام اهلجـرة: وقيـل, عـام الفـتح: قيـل; واختلـف يف مولـده,احلارث بـن كلـدة
ا لــه قــدر وجاللــة عنــد ً خطيبــ,هيــة كــان دا,رية ال صــحبة لــه وال روايــة يكنــى أبــا املغــ,بــدر
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 كان عمر بن اخلطاب استعمله عىل بعض صدقات ,ا فأعتقهً اشرتى أباه عبد,أهل الدنيا
 , فلــام شــهد عــىل املغــرية مــع أخيــه أيب بكــرة وأخيــه نــافع, بعــض أعــامل البــرصة أو,البــرصة

 , وقطعوهـا عزلـه, إذ مل يقطـع الـشهادة زيـاد; وحدهم ثالثتهم عمر دونـه,وشبل بن معبد
ــك مل تعزلنــي خلزيــة:فقــال لــه زيــاد  : وقــال بعــض األخبــار, يــا أمــري املــؤمنني أخــرب النــاس أ
ــه قــال لـــه  فـــاهللا ,لكنــي كرهــت أن أمحـــل النــاس عــىل فـــضل عقلــك و, مــا عزلتــك خلزيـــة:أ

 فلـم , فاسـتعمله عـىل بعـض أعاملـه,ط ثم صار زيـاد مـع عـيل ,أعلم إن كان ذلك كذلك
  .يزل معه إىل أن قتل

ُقلت كـر: فإن قيـل,وهذا نص بنقل احلكاية واملقالة املذكورة :ُ حكايـة  َّالـشيخ  إنـام أ
ه قدمه قاضي   . يف القضاء واحلكاية املذكورة ليست,اًأ

ُقلت   يؤيـده قـول, مـن واله مـستلزمة توليتـه القـضاء فـيام واله عليـهطتوليـة عمـر  :ُ
 ومــا كانــت توليــة هــؤالء إال ,فقــد وىل عمــر عمــرو بــن العــاص واملغــرية ومعاويــة ,َّالــشيخ
 وتوليـــة اإلمـــام قاضـــيه , فيهـــا ويف غريهـــا, بـــل عامـــة; ال خمـــصوصة بواليـــة القـــضاء,مطلقـــة

ترهــــا :قــــال املــــازري , نــــصااتثبــــت بإشــــهاده هبــــ  واألصــــح ثبوهتــــا باالستفاضــــة الدالــــة بتوا
 ومنع بعضهم ثبوهتا بكتاب يقرأ عـىل اإلمـام إن مل ينظـر الـشهود ,والقرائن عىل علم ذلك

  . صحت; ولو قرأه اإلمام,يف الكتاب املقروء بجواز أن يقرأ القارئ ما ليس يف الكتاب
ُقلت  , وسكوته حيصل العلم رضورة بتوليته إياه,سامعهاإلمام املقروء عليه َ سامع :ُ

  .ونقل املتيطي وغريه عن املذهب ثبوت واليته بشهادة السامع
 ويـــصح يف واليـــة القـــضاء التحجـــري لـــو واله قـــضاء بلـــد إال يف رجـــل ســـامه :املـــازري
 وإال , منــع; ومــن هنــى عنــه, جــاز اســتخالفه; والقــايض إن أذن يف اســتخالفه,صــح ذلــك

 يف املجموعـــــة َســـــحنونعـــــن  َّالـــــشيخ  ويف منعـــــه ملرضـــــه أو ســـــفره نقـــــال,رمنـــــع لغـــــري عـــــذ
َ أصـــبغ و,واألخـــوين ْ  , للقـــايض أن يقـــدم عـــىل املنـــاكح مـــن ينظـــر فيهـــا: وغـــريه,واملتيطـــي َ

 : ونقل ابن شاس, ويستبد املقدم فيام قدم فيه دون مطالعة من واله,ويتوىل عقد فضوهلا
 هـو مقتـىض اتفـاق املـذهب عـىل وجــوب رشط علـم املـستخلف بأحكـام مـا اسـتخلف فيـه

ُ املاجـــشون وظـــاهره البـــن : ويف النـــوادر عـــن الواضـــحة,علـــم احلـــاكم بـــام بـــه حيكـــم   لـــيس:ِ



אא 

 

109

109

  .للقايض أن يستخلف بعد موته
 استأذن األمـري يف أن يـويل ;اً إن كان عمل القايض متسع:َعبد احلكمعن ابن  َّالشيخ

 األمـور يف املوضـع الـذي يـشق عـىل أهلـه عىل ما يرى من عمله من حيكم فيام ال يـنظم مـن
 ويعــزل مــن ,ا عليــهً فيكــون القــايض مستــرشف, جــاز حكمــه;الــشخوص منــه إليــه ممــن واله

مــــن يكاتبــــه يف   وخــــصل, مل يكــــن لــــه توليتــــه; وإن مل يــــأذن لــــه اإلمــــام يف ذلــــك,رأى عزلــــه
  .غري هذا َّالشيخ  ومل حيك,الكشف ونحوه

 فال ; وأقطار مرصه متباينة,اًظر القايض واسع إن كان ن:وقال املتيطي وابن فتحون
 وليقـــدم يف اجلهـــات البعيـــدة ,يرفـــع اخلـــصم إىل املـــرص إال فـــيام قـــرب مـــن األميـــال القليلـــة

   إال َعبــــــد احلكــــــم ومنــــــع منــــــه ابــــــن ,ا ينظــــــرون بــــــني النــــــاس هــــــذا مــــــشهور املــــــذهبًحكامــــــ
  .بإذن اإلمام
  . خالف فيه وال, وال ينعزل مقدم القايض عىل يتيم بموته:املتيطي

 ولــذا استحــسنوا ذكــر إمــضاء الثــاين تقديمــه فــيام ; اختلــف فيهــا فقهاؤنــا:ابــن العطــار
 وإن كــان القــول بعــدم , وقــد وجــد ذلــك يف قــديم الوثــائق,ينفقــد مــن تــرصف وىل التيتــيم

  .توقفه عىل إمضاء الثاين هو الصواب
َ أصـبغ عن ابن حبيـب عـن َّالشيخ ْ  فـإن , خـصمني إن منـع اإلمـام قاضـيه احلكـم بـني:َ

فذه;كان قبل أن يتبني له احلق  ورشط املـستخلف عـىل ,اً إال أن يعزله رأس, أطاعه وإال أ
  خيـرج;اًا أو تقليـدً وإن خالف معتقد املستخلف اجتهـاد,مستخلفه احلكم بمذهب معني

 :وبطـــالن توليتـــه بـــذلك ثالثهـــا ,عـــىل رشط ذلـــك اإلمـــام يف توليتـــه قاضـــيه عليـــه يف صـــحته
ه وىل رجَسحنون لظاهر نقلهم عن ;ط فقطيبطل الرش  , سمع كالم بعض العراقينيًال أ

  .ورشط عليه احلكم بمذهب أهل املدينة
 كـان الـوالة عنـدنا بقرطبـة :ا مع نقل الباجيًكون الرجل جمتهد  مع احتامل:املازري

 ,يـشرتطون عـىل مـن ولـوه القـضاء يف حملـه إال أن خيـرج عـن مـذهب ابـن القاسـم مـا وجــده
 ونقــــل املــــازري عــــن بعــــض , هــــذا جهــــل عظــــيم:طرطــــويش لقولــــه فــــيام حكــــاه البــــاجيوال

النــاس مــع خترجيــه عــىل أحــد األقــوال بإبطــال فاســد الــرشط يف عقــد البيــع مــع صــحة العقــد 
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 هنـي ; إن كان القايض عىل مذهب مشهور عليه عمـل أهـل بلـده: وقال بعض الناس:قال
 لتهمتــه ;أداه اجتهــاده إىل اخلــروج عنــه ;اً وإن كــان جمتهــد,عــن اخلــروج عــن ذلــك املــذهب

 ومقتــــــىض , وهــــــذا القــــــول عمــــــل بمقتــــــىض الــــــسياسة,ا أو هــــــوىًأن يكــــــون خروجــــــه حيفــــــ
 وجتــوز توليــة قاضــيني ببلــد , واملــرشوع اتبــاع املجتهــد مقتــىض اجتهــاده,األصــول خالفــه

 ألن هــــذه ; أو نــــوع مــــن املحكــــوم فيــــه,مــــنهام بناحيــــة مــــن البلــــد عــــىل أن خيــــص كــــل واحــــد
 أو اســـتثنى يف واليتـــه أن ال حيكـــم عـــىل رجـــل ,يـــة يـــصح فيهـــا التخـــصيص والتحجـــريالوال

  .ذلك معني مع
  .القضاة يف بعض البالد بخطة املناكح فيواله عىل حدة وقد تفرد :قال ابن فتحون

ُقلــــت ا مــــن ختــــصيص أحــــدمها بأحكــــام النكــــاح ً وحــــديثًقــــديام كــــام يف بلــــدنا تــــونس :ُ
  . واآلخر بام سوى ذلك,ومتعلقاته
 ومنعه بعض , وكذا عىل عدم التخصيص مع استقالل كل منهام بنفوذ حكمه: قال

 ومقتـــىض أصـــول , خـــوف تنـــازع اخلـــصوم فـــيمن حيكـــم بيـــنهم;النـــاس بمقتـــىض الـــسياسة
 والتنــازع يرتفــع , ولــو تعــددوا, ألن لــذي احلــق اســتنابة مــن شــاء عــىل حقــه;الــرشع جــوازه

 .لكـل مـنهام فـيام هـو فيـه طالـب بمـن يريـده قـىض ; وإن تطالبـا,شغبه باعتبـار قـول الطالـب
 وتــــرجيح مــــن دعــــا إىل , ففــــي القرعــــة; فــــإن اقرتعــــا, بــــدي األول;فــــإن تنازعــــا يف التبديــــة

 لبقـــاء حكـــم ;الواحـــد  واســـتدل عـــىل جـــواز التعـــدد بالقيـــاس عـــىل توليـــة,األقـــرب خـــالف
 وتعـذر ,رفـع التنـازع عنـد اخـتالف حكمهـام بعـزل اإلمـام قاضـيه  وفرق يـسري,اإلمام معه

 , عــىل اتفــاقهامبــرشط وقــف نفــوذ حكمهــام وجــواز تعــددمها ,عــزل أحــد القاضــيني اآلخــر
 فـادعى اإلمجـاع ; وغال فيه الباجي, ال يكون احلاكم نصف حاكم:منعه ابن شعبان وقال

 ; إن اختلفــا: وأجــاب عــن االعــرتاض بتعــدد حكمــي الــصيد والــزوجني بــأهنام,عــىل منعــه
 واخـــتالفهام ,ا بواليـــة ال يـــصح التنقـــل فيهـــا بعـــد انعقادمهـــا والقاضـــيان مهـــ,انتقـــل لغريمهـــا

 فواليـة املقلـد ; وإن كانـا مقلـدين, والغالب اختالف املجتهدين,يؤدي لتضييع األحكام
ــــه ال يقــــوم دليــــل عــــىل املنــــع إن اقتــــضت ذلــــك مــــصلحة,ممنوعــــة  ودعــــت إليــــه , وعنــــدي أ

ــه ال ترتفــع التهمــة والر  لــريى;رضورة يف نازلــة  فــإن ,يبــة إال بقــضاء رجلــني فيهــااإلمــام أ



אא 

 

111

111

  . استظهر بغريمها;اختلف نظرمها يف ذلك
ُقلت  إنام هـو يف توليـة قاضـيني واليـة مطلقـة ال يف مـسألة ;منع الباجي وابن شعبان :ُ

ــدلس ثــالث : كــام فرضــه املــازري قــالَّيــةجزئ ــه ويل يف بعــض بــالد األ  وذكــر أبــو الوليــد أ
  .به  كان بذلك البلد من الفقهاء ومل ينكره من,قضاة عىل هذه الصفة
 , أمــضاه القــايض; فحكــم بيــنهام,ً بيــنهام رجــالَامَّ لــو أن رجلــني حكــ:وفيهــا مــع غريهــا

  .اا بينًًوال يرده إال أن يكون جور
ُقلت  َسحنون ابـن حـارث لـ; وليس بجـور,ا ملا عند القايضًكان خمالف  ولو:ظاهره :ُ

ه:عن ابن القاسم ا:َسحنون , ليس له فسخه إن خالف رأ   .أرى أن له رده  وأ
 , أو عـــــامي حيكـــــم باسرتشـــــاد العلـــــامء, إنـــــام جيـــــوز التحكـــــيم لعـــــدل جمتهـــــد:اللخمـــــي

  . احلكم أشد منه يف البيع والغرر يف,وحتكيم غريمها خطر
ه ً كــام جيـوز أن يـستفتيا فقيهــ,حتكـيم اخلــصمني غريمهـا جـائز :املـازري ا يعمـالن بفتــوا

  .يف قصتهام
ُقلت  وإنـام جيـوز , إنـام هـو بعـد الوقـوع; ولفـظ الروايـات, جـوازه ابتـداءظاهر قوهلام :ُ

  .فيام يصح ألحدمها ترك حقه فيه
  . إنام يصح يف األموال, وما يف معناها:اللخمي وغريه

َ أصــبغ , إنــام هــو لقــضاة األمــصار العظــام;ال ينبغــي يف لعــان وال جــد: َســحنون ْ  وال :َ
 ارضبنــي : ولــو قــال, ألهنــا لإلمــام; والء وال عتــق وال نــسب وال,قــصاص وال طــالق يف
  .وكذا النفس , مل يصلح يف القود;ستوف قودكأ و,كّحد

  .ا عن السلطانً فال بأس إن كان نائب; فإن أقاده يف اجلرح من نفسه:وأما اجلراح
ُقلـــــت درَّالـــــشيخ و, واملـــــازري,لخمـــــيكـــــذا ذكـــــره ال :ُ ويف عطـــــف الـــــنفس ,  يف النـــــوا
ـــه غريمهـــا ال; نظـــر, عـــىل القـــود:واجلـــراح  ;ا عـــن الـــسلطانً إن كـــان نائبـــ:وقولـــه, قتـــضائه أ

 ويف بعـض نـسخ , كذا وجدته يف نسخة عتيقة مـن النـوادر,ًخيرج املسألة عن كوهنا حتكيام
, فـــــال ختـــــرج عـــــن التحكـــــيم; نـــــه مـــــن تـــــأمى إذا بعـــــدإ:  وظـــــاهره; إن كانـــــا نـــــائبني:اللخمـــــي

ْبن رشد ا,ورجوع أحدمها بعد حكمه لغو   .ه فيه طرقا وقبلًاتفاق: ُ
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 البــــن  , إن أقيمــــت أبنيــــة:ا ثالثهــــاًولــــو مل يقاعــــده وصــــحته مطلقــــ: يف منعــــه :الــــصقيل
ُاملاجشون   .وابن القاسم, َسحنون, وِ

ْبن رشدا ابن القاسم يف الـشهادات يف صـحة نزوعـه قبـل َ سامع  يف رسم الشجرة منُ
ِّمطرفاحلكم قوال  ُ املاجشون وابن َُ ِ.  
 قبــــل النظــــر يف يشء مــــن : ولــــو مل يقاعــــده ثالثهــــا:ا يف صــــحة رجــــوع أحــــدمه:َّالــــشيخ

ُ املاجشون وابن َسحنون ل,أمرمها ال بعده ِّمطـرفو ِ َ أصـبغ  قـالَُ ْ كـام لـيس لـه إن تواضـعا  :َ
  . أو يعزلهًاخلصومة عند القايض أن يوكل وكيال

ُقلت ُ املاجـشون والبـن , وعزوها واضح,فاألقوال أربعة :ُ  إن نظـر :والبـن حـارث ِ
  .اً مل يكن ألحدمها رجوع اتفاق;ينهاماملحكم ب

 مل يـصدق عـىل ; ومل يـشهد عـىل حكمـه, إن حكـم املحكـم: عنـهَسـحنون البن َّالشيخ
 قـــضيت لفـــالن بـــن فـــالن عـــىل فـــالن بـــن : كتـــب للمقـــيض عليـــه; وإذا حكـــم,ذلـــك احلكـــم

  . كام يكتب القايض,فالن
َ أصـــبغعـــن  َّالـــشيخ ْ ـــه ال حيكـــم  إن حكـــامه بحكـــم:َ فـــذ الـــسلطان ; فيـــهفـــيام ذكرنـــا أ  أ

 ورضب , واقـتص, فقتـل; وإن كـان أقـام هـو ذلـك, وهنـاه عـن العـود,حكمه لقـود أو حلـد
 وكــــان حمــــدوده بالقــــذف , وأمــــىض صــــواب حكمــــه, ثــــم رفــــع لإلمــــام زجــــره وأدبــــه,احلــــد
  .اً والتالعن عنده ماضي,اًحمدود

  . جاز حتكيمه; كل من جاز لإلمام توليته:املازري
ـه ختـاطر; من يـذكر بعـد عـىل أن ال حيكـم جاهـل بـاحلكم اتفقت أقوال:اللخمي  , أل

 واملـــــسخوط , والعبـــــد واملـــــرأة,اًوال جيـــــوز حتكـــــيم كـــــافر وال جمنـــــون وال موســـــوس اتفاقـــــ
ِّطـــــرفُ مل, واملـــــسخوط: ورابعهـــــا, يف الـــــصبي فقـــــط:والـــــصبي يف لغـــــو حكمهـــــم ثالثهـــــا   و,َ

َأصــبغ ْ ُ املاجــشون وابــن , وأشــهب,َ   وللــشيخ عــن ,كــم بالقــضاء ورشط الثالثــة علــم املح:ِ
َأصبغ ْ   .كأشهب َ

  .ال جيوز حتكيم صبي وال معتوه وال موسوس :ابن احلارث
  . مل يلزمهام حكمه بغري مذهب مالك;اً إن حكم مالكيان مالكي:اللخمي
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 ً وألحـــد اخلـــصمني حتكـــيم خـــصمه يف خـــصومتهام إن كـــان املحكـــم عـــدال:املـــازري
ا إن ً وهـو هنـا أشـد ختـاطر, واسرتشـد العلـامء,ا عاميـا أوًا جمتهـدً عارفـ: زاد اللخمـي,اًعارف

  .ا أو عىل حكم غري عدل منه إن كان املحكم أجنبي,دخل عىل احلكم باجلهل
َ أصـبغ عــن َّالـشيخ ْ  , مــىض; فــإن نـزل, ال أحــب خلـصم القــايض أن حيكمـه فــيام بيـنهام:َ

مني  لــــو حكــــم أحــــد اخلــــص: ثــــم ذكــــر عــــن ابــــن حبيــــب لألخــــوين,وليــــذكر رضــــاه بــــذلك
  .اأ بينًًا أو خطً مىض ما مل يكن جور; فحكم لنفسه أو عليها,صاحبه

ُقلـــت ــــه منــــه معـــروف خلــــصمه ;ا أمـــضاهًا عليــــه ماليــــًينبغــــي إن كــــان جـــور :ُ  : قــــال,أل
  .القايض للقايض  كتحكيم خصم;أوليس حتكيم اخلصم خصمه

ُقلت  ففـي ,اًحكمـه إن حكـم لتفرقتـه بينـه وبـني مـن لـيس قاضـي  عدم نفوذه:ظاهره :ُ
 ال ينفــذ حكمــه إن : وكراهتــه إن كــان القــايض ثالثهــا,اًجــواز حتكــيم اخلــصم خــصمه مطلقــ

َ أصــبغ عــن َّالــشيخ و,املــازري واللخمــي عــن املــذهب كــان القــايض كنقــل ْ  وظــاهر قــول ,َ
 يمــــيض مــــا مل يكــــن املحكــــم : فثالثهــــا; ولــــو حكــــم خــــصمه: قــــال ابــــن احلاجــــب:األخــــوين
  .القايض

ُقلــــت  ال : ابــــن هــــارون وابــــن عبــــد الــــسالم, وإن قبلــــه,اًه مطلقــــالقــــول بعــــدم مــــضي :ُ
  . ومل حيكه ابن شاس,أعرفه

ُشيوخ أشــــار بعــــض الــــ:وقــــول ابــــن عبــــد الــــسالم ــــه ال خــــالف أُ ن حكــــم  أو رصح أ
َ أصــبغ وقــد تقــدم نــص , ال أعرفــهٍضالقــايض بتحكــيم خــصمه غــري مــا ْ  , مــىض; إن نــزل:َ
خيــشى   أو مــن,اًا فــورًئــه مفــسدة وجوبــفيعــزل مــن يف بقا ,وجيــب تفقــد اإلمــام حــال قــضاته

  . عزله له راجح; ومن غريه أوىل منه,اًمفسدته استحباب
ِّمطــرف عــن ابـــن حبيــب عـــن أشــهب وَّالــشيخ  ينبغـــي لإلمــام أن ال يغفـــل عــن تفقـــد :َُ

 فــإن أرادوا بــدل , يقــدم كـل عــام أمــراءه ومعهــم مـن عملهــم رجــالط كــان عمــر ,قـضاته
  .عزله وأمر غريه;عاملهم 
ْ أصــ  , وإن أمــن جــوره يف نفــسه, وبطانــة الــسوء,ووهنــه, يعــزل مــن خيــشى ضــعفه :َبغَ

 , كــام فعــل عمــر بــرشحبيل بــن حــسنة, أن خيــرب النــاس برباءتــهَّيــةلغــري دن وال بــأس إن عــزل
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 وعزلـــــه بالـــــشكاية بـــــه إن مل يكـــــن , وإذاعتـــــه,حـــــق عليـــــه شـــــهرته; وإن عزلـــــه عـــــن ســـــخطة
 فــإن , ليكــشفوا عــن حالــه; إىل صــاحلي بلــدهوجوبــه هبــا أو الكتــب ا بالعدالــة حتــىًمــشهور

َ أصـبغ  وإال فالثـاين للـشيخ عـن, إن وجد بدله:وإال عزل ثالثها كان عىل ما حيب ْ  وغـريه ,َ
ِّمطـــرفو ا ً وإن كـــان مـــشهور,يعـــزل : وقـــال أشـــهب, ال يعـــزل هبـــا مـــشهور العدالـــة:ً قـــائالَُ

فــذ ,َّيةالــشكا بً وقــد عــزل عمــر ســعد,بــالرىض معهــا إذا وجــد منــه بــدال يف حالــه  وســعد أ
 وقفـــه بعـــد عزلـــه ;َّية وإن تظـــاهرت الـــشك, وأظهـــر بـــراءة ممـــن بعـــده إىل يـــوم القيامـــة,حجـــة
فلــــم يــــصح عليــــه , اً فقــــد وقــــف عمــــر ســــعد, وحيقــــق مــــن حيقــــق, فريفــــع مــــن يرفــــع,للنــــاس

  ا ً وكان عند اهللا وجيه,مكروه وبرأه اهللا
 ,َّية مل يعـــزل بالـــشك; قـــادح ومل يتقـــدم فيـــه, إن علـــم علـــم القـــايض وعدالتـــه:املـــازري

 ومـن مل يتحقـق عدالتـه , عـزل وإال أقـر; فإن ثبـت فيـه مطعـن,اًوسئل عن حاله بسببها رس
َ أصبغيف عزله بمجردها قوال  ْ َ أصبغ واحتج ,وغريه َ ْ   .اًبعزل عمر سعد َ

ُقلــت  ســعد َّيةختصيــصه اخلــالف بمــن مل يتحقــق عدالتــه مــع قبولــه االحتجــاج بقــض :ُ
  .ا ممن علم علمه وعدالتهًسعدألن  ;متناقضة

 َّية يف الـــنفس يشء مـــن احتجـــاج الفقهـــاء يف مـــسألة القـــضاة بقـــض: ابـــن عبـــد الـــسالم
 وعـىل مـا , ألن لـه االعـتامد عـىل علمـه; ألن نظـر األمـراء أوسـع;األمـراء سعد وشبهها عن

ة  فللخليفــ, فيتطــرق إىل الكــالم فيــه بــسبب ذلــك, وعــىل مــا يظنــه ويتومهــه,َّيــةســئل عنــه خف
هــا  وهــو مــستند في, والقــايض نظــره مقــصور عــىل مــسائل اخلــصام,عزلــه بمجــرد الــشكوى

فــال ينبغــي أن يقتــرص يف عزلــه عــىل ; فيظهــر عدلــه وجــوره, إىل اإلقــرار والبينــة وشــبه ذلــك
ا بمجــــرد ًعــــزل قاضــــي مل حيفــــظ أن عمــــر  ولــــذا; وال ســــيام مــــشهور العدالــــة,جمـــرد الــــشكوى

 بــل الــصواب بــني جمــرد ;اً وال ينفــق مطلقــ, التــايلحاصــله تــرجيح القــول:  قلــت,الــشكوى
 وعـرس االطـالع , وغريه ليرس االطـالع عـىل حـال مـن ببلـده,بلد اخلليفة الشكوى بقايض
  .عىل حال غريه
 وعــن عمــر , أمــر اإلمــام باملبــادرة إليــه; إذا كــان يف العــزل مــصلحة للعامــة: املــازري

ــه قــال فلــه  ;وإن وجــد اإلمــام أفــضل ممــن ويل , ال يــسألني قــوم عــزل أمــريهم إال عزلتــه:أ
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  . مل تنفذ عزلته; فإن عزله, فال يعزله; وإن مل جيد إال من هو دونه,عزله لتولية األفضل
ُقلــت ــه يــؤدي إىل لغــو توليتــه غــريه;يف عــدم نفــوذ عزلتــه نظــر :ُ  فيــؤدي ذلــك إىل , أل

  .تعطيل أحكام املسلمني
عـزل عمـر   وقـد, فليربئـه;ريه وعـن غـ, فليظهـره; إن عزلـه عـن سـخطه:ابن احلاجب
 , ولكـــن وجـــدت أقـــوى منـــك, ال: فقـــال? أعـــن ســـخطة يـــا أمـــري املـــؤمنني:رشحبيـــل فقـــال

ابــن عبــد الــسالم احتجاجــه   وتعقبــه, فــأخرب النــاس بعــذري ففعــل, إن عزلــك عيــب:قــال
 يـرد بـأن إجابتـه توجـب ;ابتداء من عمر  ألن تربئته كانت بطلبه ذلك ال; رشحبيلَّيةبقض

ه يف كــــل واد;ا لــــه فيجــــبًكونــــه حقــــ  وخــــصوص حجتــــه باإلمــــام , بــــل يــــرد بعمــــوم دعــــوا
 حيــث العــزل ; وال يلــزم مــن لــزوم تربئتــه املــربأ, كــون أفعالــه ال عــن هــوى كعمــر;املعلــوم

 وال خيفــى حــال , جلــواز كونــه عــن هــوى;مــن مثــل عمــر لزومــه مــن حيــث كونــه مــن غــريه
  .ة الغري بالرشا لكون العزل لتولي; وقد انتهى األمر,الوالة يف ذلك
َ أصبغ البن حبيب عن :َّالشيخ ْ   . ال ينعزل القايض بموت موليه اإلمام أو أمريه:َ

 كـــسامع ; عـــىل أمـــر معـــنيً إن وىل القـــايض رجـــال: ذكـــر أصـــحاب الـــشافعي:املـــازري
لــه ; وإن واله حكومــة مــستقلة, انعــزل عــن ذلــك بــانعزال القــايض;بينــة لــه بانعزا  ففــي انعزا

  ومفهـــوم مـــا تقـــدم ل,ًشـــيئامنهـــا   مل يعـــز املـــذهب: قلـــت; بـــإذن مـــن واله إن مل يكـــن:ثالثهـــا
َأصبغ ْ   .انعزال نائب القايض يف حكم بموته أو عزله َ

نــه شــهادة البينــات وعــدالتها, إذا مــات القــايض أو عــزل:وفيهـا  مل ينظــر فيــه ; ويف ديوا
 ديـواين شـهدت بـه  مـا يف: وإن قـال املعـزول, ومل جيزه إال أن تقـدم عليـه بينـة,من ويل بعده
 أمــرهم القــايض ; فــإن مل تقــم بينــة عــىل ذلــك,اً وال أراه شــاهد, مل يقبــل قولــه;البينــة عنــدي

 وللطالــــب أن حيلــــف املطلــــوب أن هــــذه الــــشهادة التــــي يف ديــــوان ,املحــــدث بإعــــادة البينــــة
 وعـرب ابـن احلاجـب عـن , ومتامهـا يـأيت يف الـشاهد واليمـني,القايض ما شهد عليه هبـا أحـد

ـــه قـــىض, قـــضيت بكـــذا: ولـــو قـــال بعـــد العـــزل:بقولـــهذلـــك   ومفهـــوم , مل يقبـــل; أو شـــهد بأ
ــه قبــل العــزل يقبــل قولــه مطلقــ; بعــد العــزل:قولــه َ أصــبغ وســمع , ولــيس كــذلك,اً أ ْ ابــن  َ

  . ال يقبل; شهادة القايض بقضاء قىض به وهو معزول أو غري معزول:القاسم
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ْبــن رشـــدا  قـــضيت :ن قـــول القـــايض قبــل عزلـــه وهــو أ; يف هـــذه املــسألة معنـــى خفـــي:ُ
 فيحــــتج , كتخاصــــم رجلــــني عنــــد قــــاض; ال يقبــــل إن كــــان بمعنــــى الــــشهادة;لفــــالن بكــــذا

 فيأتيـه , فسأله البينـة عـىل ذلـك,عنده كذا  وثبت,أحدمها بأن قايض بلد كذا قىض له بكذا
ــه ثبــت عنــدي لفــالن كــذا:مــن عنــده بكتابــه  ; فهــذا ال جيــوز; أن حكمــت لفــالن بكــذا أو أ

 خاطـب يل قـايض بلـد كـذا بـام ثبـت : فقـال لـه, ولو أتى الرجـل ابتـداء للقـايض,ه شاهدأل
ـــه خمـــرب ال ; فخاطبـــه بـــذلك قبـــل ذلـــك, أو بـــام حكمـــت يل بـــه عليـــه,يل عنـــدك عـــىل فـــالن  أل

                  وشـــهد بـــه مـــن األحكـــام مـــا دام , وينفـــذ فـــيام يـــسجل بـــه عـــن نفـــسه, كـــام يقبـــل قولـــه,شـــاهد
َ أصــــبغوقــــع لألخــــوين ول و,يف قــــضائه ْ                  َ ســــامع مــــا يعــــارض هــــذا الــــسامع حــــسبام تقــــدم يف َ
  .ابن القاسم
ُقلـــت  وذكـــر ابـــن :ابـــن القاســـم بعـــد ذكـــره نحـــو مـــا تقـــدم مـــا نـــصهَ ســـامع هـــو قولـــه يف :ُ

ــضاحبيــب  أن القــايض إذا كتــب بعدالــة شــاهد مــن عملــه إىل القــايض الــذي شــهد عنــده  :ًأ
 فكتــــب لــــه ذلــــك دون أن يكتــــب إليــــه ,ســــأله ذلــــك كــــان املــــشهود لــــه جــــاز وإن ;الــــشاهد

 فكتـب لـه ذلـك , وإن كان املشهود له سأله ذلك, جاز;القايض الذي شهد عنده الشاهد
  وحكـاه عـن األخـوين و,دون أن يكتب إليه القايض الذي شهد عنده الشاهد يسأله عنـه

َأصبغ ْ   .وهو بعيد َ
 انبغـى قبـل خروجـه بحثـه عـن عـدول البلـد ; بلـدا عـىلً إذا وىل اإلمام قاضي:املازري

 وقـــد , ليكـــون عـــىل بـــصرية بحـــاهلم; إن كـــان بمكانـــه مـــن يعـــرف حـــاهلم,الـــذي يقـــدم عليـــه
  .يفتقر لالستعانة يف حال قدومه بأحد منهم

ُقلت ـه ينبغـي ملـن هـو  :ُ وهلذا املعنى كنت أفهم من بعض من لقيـت ممـن يقتـدى بـه أ
 أن يــسمع مــا يــذكر َّيةورى فــيام يعــرض مــن الواليــات الــرشع واليــة القــضاء أو الــشَّيــةبحيث

 نبـــــه البنـــــاء عليـــــه أحكـــــام التعـــــديل ,يف أبنــــاء الزمـــــان ممـــــن يعتـــــرب قولـــــه وحـــــده أو مــــع غـــــريه
 ومنــــع ذلــــك يوجــــب تعطيــــل ,الغيبــــةَ ســــامع  ولــــيس ذلــــك مــــن,والتجــــريح األبنيــــة التفكــــه

وت جتريح يف راو وال شاهد  ما صح ثب; ولوال هذا, أو تولية من ال حتل توليته,األحكام
  .وال غريه
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 , ينبغـــي أن يبــــدأ القـــايض بــــالنظر يف املحبوســــني:أهــــل العلــــم  قــــال بعـــض: املـــازري
 ثـم ينظـر يف , ألن ذلـك أشـد مـن النظـر يف األمـوال;من جيب إخراجه ومـن ال جيـب فيعلم

 ثـــم ,عـــن نفـــسه  لكـــون مـــن يكـــون لـــه مطالبـــة علـــيهم قـــد ال يعـــرف;األوصـــياء يف املقـــامني
  . ثم بني اخلصوم,اللقط والضوال

ه حجر عىل كل:املتيطي وغريه يتـيم ال ويل   أول ما يبدأ به القايض النداء عن إذنه أ
 ;ا مــــن هــــذينً وأن مــــن علــــم مــــنكم أحــــد, وعــــىل كــــل ســــفيه مــــستوجب للواليــــة عليــــه,لــــه

  . فهو مردود; ومن باع منهام بعد النداء,فلريفعه لنا لسؤيل عليه
 وال ,اً وال مكاتب,اً وال عبد,ً وال قاسام,ا من أهل الذمةًقايض كاتب ال يتخذ ال:وفيها

  .يتخذ يف يشء من أمور املسلمني إال املسلمني العدول
 وينظـر فـيام ,ا يكتـب بـني يديـهً حـرً ال يـستكتب القـايض إال عـدال:اللخمي عن حممد

وكــل ذلـــك ومل جيـــز أن ي , ونظـــر فــيام كتــب,كتــب بـــني يديــه; اضــطر لغـــري عــدل  وإذا,كتــب
 وإن كــان الكاتــب , وال يبعــد محــل قــول حممــد نظــر القــايض فــيام كتــب عــىل الوجــوب,إليــه
 حكم بغلبة الظن ; ومحله عىل أمانة الكاتب, ليحمل أمر اخلصمني عىل أمر قطعي;ًعدال

ه مضطر إليه ; وليس كاملكشف,دون رضورة   .أل
ه مأمور بـالنظر إىل مـ;ً وإن كان عدال:املازري بعـض   وتـرجيح,ا يكتـب فاملذهب أ

 ويثبــــــــت , فيــــــــسقط; وال يبعــــــــد وجوبــــــــه عليــــــــه إال أن يــــــــشق عليــــــــه,أشــــــــياخي يف وجوبــــــــه
ا عـىل مـا يـرصفه ً وينبغي أن يكون من يرصفه القايض يف أمـور قـضائه مأمونـ,االستحباب
النـــاس عنـــه يف   وينهـــى عـــن اختـــاذ مـــن حيمـــي, كاحلاجـــب والعـــون وغريمهـــا;ًفيـــه ثقـــة عـــدال

 , وهنيـــه وزجـــره,يـــسوغ لـــه اختـــاذ مـــن يقـــوم بـــني يديـــه لـــرصف أمـــره و,وقـــت حـــاجتهم إليـــه
 إذ قــــد ;اً وال يتخــــذ لــــذلك إال ثقــــة مأمونــــ,وعــــن بعــــضهم لــــبعض النــــاس عنــــه وكــــف أذى

 وقــد يرشــى عــىل املنــع ,يطلــع مــن أمــر اخلــصوم عــىل مــا ال ينبغــي أن يطلــع عليــه اخلــصامن
  .عىل النساء إن احتجن إىل خصام  وأمني,واألذى

                  ينبغــــي للقــــايض اختــــاذ : قــــال أشــــهب:َســــحنون املجموعــــة وكتــــاب ابــــن  عــــنَّالــــشيخ
أو رجلـــــني هبـــــذه الـــــصفة يـــــسأالن عـــــن الـــــشهود يف الـــــرس يف  ,رجـــــل صـــــالح مـــــأمون منبـــــه
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  .مساكنهم وأعامهلم
 وإن كانـــا , يتخـــذ لـــذلك مـــن هـــو منـــه عـــىل يقـــني مـــن حـــسن نظـــره يف دينـــه:َســـحنون

  . فهو أحسن;رجلني
  . ألن فيه فساد;بغي أن ال يعرف مكشف القايض وين:اللخمي
 وليــسأل ,ا أو اثنـنيً واحــدً وال ينبغـي للمكــشف أن يـسأل رجـال: عـن أشــهبَّالـشيخ

 وال ينبغـــي للمكـــشف أن يـــسأل : ومثلـــه البـــن حبيـــب عـــن األخـــوين,ثالثـــة فـــأكثر إن قـــدر
  . وال يقترص عىل واحد, أو يسأل االثنني والثالثة قاالإال أهنام ًرجال

  . أو جيرحه عدو له, خوف أن يزكيه من أهل وده:هب يف املجموعةأش
 وال يفقـــــه ,َّيـــــة إن احـــــتكم للقـــــايض خـــــصوم يتكلمـــــون بغـــــري العرب:وســـــمع القرينـــــان

  وجيــــزئ, واثنــــان أحــــب إيل, ينبغــــي أن يــــرتجم عــــنهم رجــــل ثقــــة مــــأمون مــــسلم;كالمهــــم
مجـة املـرأة إن كانـت  وال بـأس برت, وال مـسخوط, وال عبـد, وال تقبل ترمجـة كـافر,الواحد

تـان ورجـل أحـب إيل,مما تقبل فيـه شـهادة النـساء من أهل العفاف واحلق  ألن هـذا ; وامرأ
  .موضع شهادات

ْبــن رشــدا  كقيــاس ; ألن كــل مــا يبتــدئ فيــه القــايض بالبعــث والــسؤال; هــو كــام قــال:ُ
 , واســتنكاه مــن اســتنكره ســكره, والقــسم, واالســتخالف,للعيــوب والنظــر ,اجلراحــات

  .به ذلك من األمور جيوز فيه الواحدوش
َّدونةقال يف امل ةَ ه جيوز فيه رسول واحد: يف الذي حيلف املرأ َ أصبغ وسمعه , أ ْ مـن  َ

 وجيـزئ , واالختيـار يف ذلـك اثنـان عـدالن, اخـتالف فيـه وال,كتاب احلدود يف االستنكاه
 معناه مع وجود ; وال مسخوط, وال عبد, ال تقبل ترمجة كافر: وقوله,فيه الواحد العدل
 وحكــم بــه كــام حيكــم , لقبــل قولــه; ولــو اضــطر لرتمجــة كــافر أو مــسخوط,عــدول املــؤمنني

 , وغــري العــدول فــيام اضــطر فيــه لقولــه مــن جهــة معرفتــه بالطــب,بقــول الطبيــب النــرصاين
ــه قــالَســحنونوقــد حكــى فــضل عــن   واحــتج بقــول مالــك يف , ال تقبــل ترمجــة الواحــد: أ

ـه ال ينبغـي لـه; كانوا بمنزلة مـن مل يـسمع; لساهنم إذا مل يفقه:القايض أن يكتفـي   ومعنـاه أ
ه إن فعل;برتمجة الواحد ابتداء   . ورد هذا ال يصح أن يكون إفادة, مل جيز; أل
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ُقلـــت   وســـاق, ولـــو وجـــد مـــن الرجـــال مـــرتجم, صـــحة ترمجـــة املـــرأة:ظـــاهر الـــسامع :ُ
 ال بــأس برتمجــة املــرأة إذا مل :رةمعنــى هــذا الكــالم البــن حبيــب عــن األخــوين بعبــا َّالــشيخ

 ال تقبـــل ترمجـــة : عنـــهَســـحنون والبـــن عبـــدوس مـــع ابـــن ,جيـــد مـــن الرجـــال مـــن يـــرتجم لـــه
  .من ال يفهم كالغائب  ألن; وال من ال جتوز شهادته, وال رجل واحد,النساء

إن مل جيـــــد القـــــايض جلراحـــــات النـــــاس  :َّالعتبيـــــة البـــــن كنانـــــة عـــــن مالـــــك يف :َّالـــــشيخ
  .أه عدل واحد أجز;عدلني

ُ املاجشونابن حبيب عن ابن   لتحقيقـه ; للقايض أن يأخذ فيام يبعـث إىل النظـر فيـه:ِ
 ,اًا أو مــــسخوطً وإن كـــان كـــافر,مـــن العيـــوب فـــيام مل يفــــت مـــن عبـــد أو أمـــة بمخــــرب واحـــد

ــه خــرب;ويكتفــى يف عيــوب النــساء بــاملرأة الواحــدة  مل يقبــل ; وإن غــاب العبــد أو مــات, أل
 وذلك فيام هـو مـن , مل يقبل فيها إال امرأتان; وإن غابت األمة,قبل يف الشهادةفيه إال ما ي

  . واملرأتان فيه كرجلني,عيوهبن حتت الثياب من برص وحيض وعذرة وغري ذلك
 كتـب إىل ; واحد فإن مل جيـد القـايض غـريهقائف ال يقيض بقول :َسحنونويف نوازل 

 وأخـربين , واحـدبقـائف وال يقـيض ,اًنتظر أبـد ا; فإن مل جيد, آخرقائفالبلدان حتى يأتيه 
 وإال مل ً, وال يكـــون القـــائف إال عـــدال, ال جيـــوز مـــن القافـــة إال اثنـــان:ابـــن نـــافع عـــن مالـــك

 وأرى ,ال يقبل إال عدالن:  البن القاسم كان مالك يقول:حممد بن خالدَ سامع  ويف,جيز
  .أن العدل الواحد مقبول

ْبن رشدا  ;ً وإن مل يكن عدال,ن نحكم بقول القائف الواحد القياس عىل أصوهلم أ:ُ
ــه علــم يؤديــه  كــام يقبــل قــول النــرصاين يف الطــب فــيام حيتــاج إىل معرفتــه , ولــيس شــهادة,أل
 , فاشــرتاط ابــن القاســم فيــه العدالــة استحــسان, كــالعيوب واجلراحــات;مــن ناحيــة الطــب

ْبـــن وهـــبوروى ا َ ســـامع  ويف,ه عدالـــة ومل يـــشرتط فيـــ,إجـــازة القـــضاء بقـــول واحـــد مـــنهم :َ
  .أشهب من كتاب االستلحاق مثل رواية ابن نافع 

ه يـرىض ; وهو من األمر القديم, القضاء يف املسجد من احلق: قال مالك:وفيها  أل
 مل يــــصل إليـــــه ; وإن احتجــــبو وتــــصل إليـــــه املــــرأة والــــضعيف,فيــــه باملــــدون مــــن املجلــــس

  .الناس
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 ال بـأس بـه :خارجـة عنـه ثالثهـا ابة أو برح, يف استحباب جلوسه باملسجد:اللخمي
  . وحيث أحب هلا,يف منزله

أو يف رحبـة  , كـان مـن مـىض جيلـس لنـا عنـد موضـع اخلامئـر:ًورواية ابـن حبيـب قـائال
 :غ والثــــاين أحــــسن لقولــــه : وألشــــهب, ومــــا كانــــت تــــسمى إال رحبــــة القــــضاء,مــــروان

ــامن ; وال يعــرتض باللعــان,)1(»جنبــوا مــساجدكم رفــع أصــواتكم وخــصوماتكم«  ألهنــا أ
  .يراد هبا الرتهيب

 , بتــساوي األمكنــة يف االســتحباباًثالثــ قــول أشــهب :املــازري عــن بعــض أشــياخي
  .ويمكن محله عىل التساوي يف اإلباحة ال االستحباب

 ويــستحب , مــن العــدل كــون منــزل القــايض بوســط مــرصه:اللخمــي عــن ابــن شــعبان
ـــــه بطـــــرف املـــــرص مـــــرض بالنـــــاس ,اســـــتقبال القبلـــــة  وذلـــــك يف ,هـــــذا يف املـــــرص الكبـــــري وأل
 ونقلـــه املـــازري غـــري معـــزو البـــن , وتبعـــه املتيطـــي عـــىل أن األقـــوال ثالثـــة,الـــصغري أخـــف

ــه املــذهب غــري مفــرق بــني مــرص كبــري وصــغري  وأخــربين بعــض مــن لقيــت عــن ,شــعبان كأ
ــــه حتــــرى منــــزال بعــــض مــــن ويل قــــضاء تــــوزر ــــه رآه; بطــــرق البلــــدًأ الوســــط بالنــــسبة إىل   أل

دلــسيني إىل قــول : وقــول ابــن عبــد الــسالم, التــي يتحــاكم أهلهــا إليــهالكــور  مــال بعــض األ
  .الشافعي بكراهة القضاء يف املسجد

ُقلــت ْبــن رشـــد وهـــو خــالف اختيـــار ا, هـــو قــول اللخمـــي:ُ أشـــهب مـــن َ ســامع  قـــال يفُ
ـه كـان جيلـس :عمر بن اخلطاب  قال:كتاب الصالة  يقعـد بعـد الظهـر يف املـسجد حيتمـل أ

ــه بلغــه عــن أيب موســى :عنــه  فقــد روي, والنظــر يف أمــور املــسلمني, بــني النــاسللحكــم  أ
ــه يقــيض يف العــراق بــدار ســكناه  ,اً بــأن يــرضمها عليــه نــارً فبعــث إليــه رســوال,األشــعري أ

 وأوقـــد النـــار , فنـــزل عـــن بعـــريه, فـــواىف أبـــا موســـى يف الـــدار يقـــيض,فـــأتى الرســـول العـــراق
 أمــــرين أمــــري : فقــــال?مــــا بالــــك :ا فقــــال لــــهًفخــــرج فزعــــ , فــــأخرب أبــــو موســــى بــــذلك,بباهبــــا

 ثم انرصف الرسول فلـم يعـد أبـو ,ا اللتزامك القضاء فيهاًاملؤمنني أن أرضمها عليك نار
                                     

  .جلامعات باب ما يكره يف املساجديف كتاب املساجد وا) 750( رقم : أخرجه ابن ماجه)1(
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 فـــــإن ضـــــمته ,إال يف املـــــسجد  فـــــال ينبغـــــي للقــــايض أن يقـــــيض;موســــى إىل القـــــضاء يف داره
  . ومل حيتجب عن أحد, فتح بابه;رضورة للقضاء يف داره

  . فال; وأما احلدود وشبهها,ا يف املسجدًبيسري األسواط أدب  ال بأس:وفيها
ُقلــــــت هــــــم أو نعــــــاس أو ضــــــجر أن يقــــــيض إال يف  أكــــــره مالــــــك للقــــــايض إن دخلــــــه :ُ
 أن ال حيمــل عــىل نفــسه ال : يريــد;اً ال ينبغــي لــه أن يكثــر جــد: ســمعته يقــول:قــال ,املــسجد
  .رض به يقيض عن الفهم إال ما خف مما ال يٌّ وبه هم,يقيض

 ,ا جيلـــس إىل النـــاس فيهـــاً ال بـــأس أن يتخـــذ أوقاتـــ:الـــصقيل عـــن األخـــوينو اللخمـــي
  .أرفق به وبالناس وينظر يف ذلك بام هو

ــه إن اختلــف أرض ; وليعلمــه أهــل اخلــصومات,ا مــن النهــارً يلتــزم وقتــ:اللخمــي  أل
  . وعلله املازري بتقرر الرشع برفع احلرج,بالناس

 وال باألسـحار مـا ,لـس للقـضاء بـني املغـرب والعـشاء وال جي:عـن األخـوينالصقيل 
 ,فـــال بــــأس أن يـــأمر فيهــــا; قــــضاة إال ألمـــر حيــــدث بتلـــك األوقــــاتعلمنـــا مـــن فعلــــه مـــن ال

 ال بـأس أن يقـيض : وألشهب, فال; أما احلكم, ويرسل األمني والرشط,وينهى ويسجن
 وال بــأس ,فــال ; أمــا إن تكلــف الكــاره اخلــصوم,بــني املغــرب والعــشاء إن ريض اخلــصامن
 ويرســل إىل اخلــصم , واملغــرب والعــشاء والــصبح,أن يقــيض بعــد األذان بــالظهر والعــرص

 ونقلـه املتيطـي بلفـظ يقـيض عليـه شـاء أو , فيقيض عليـه,يف بعض هذه الساعات ليحرضه
  . وهو مناف ألول قوله,أبى

تــه وال فــيام خيــاف فو, ال جيلــب إىل اخلــصومة بــني العــشاء وال باألســحار:اللخمــي  ,ا
ام العيد , أو ليمني خياف حنث حالفها,والرضر لتأخريه   .وال جيلس أ

 وإن مل يكونــوا يف : يريــد; وال قبلهــا كيــوم الرتويــة وعرفــة:َعبــد احلكــمقــال حممــد بــن 
 وكـذا يف الطـني , لكثـرة مـن يـشتغل يومئـذ بمـن سـافر; وال يوم خروج احلـاج بمـرص,حج

 فعـــىل القـــايض أن يبعـــث وراء ,زل بـــه أمـــررضورة بمـــن نـــ هـــذا مـــا مل يكـــن  وكـــل,والوحـــل
  .اخلصم وينظر يف مسألته

مـــــن مـــــسائل   ومـــــا حتتـــــه, وهـــــو مـــــاش يف مـــــسألة نـــــص, ال بـــــأس أن حيكـــــم:اللخمـــــي
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  . وال جيوز فيام حيتاج لروية,االجتهاد
 وهـو مـاش , ال بـأس بقـضائه: فقال أشـهب?اختلف هل يقيض يف الطريق :الصقيل

 , ال يقــيض وهــو مــاش:َســحنون وقــال , والنظــر إلــيهم,س وزمحــة النــا,إن مل يــشغله املــسري
  . وال يقف معه,ًوال يكلم أحدا من اخلصوم

ُقلـــــــت ًففـــــــي جـــــــوازه ماشـــــــيا ثالثهـــــــا يف مـــــــسألة نـــــــص أو خفيـــــــف اجتهـــــــاد ألشـــــــهب  :ُ
  .َسحنونو

 وهـــو عـــىل صـــفة خيـــاف هبـــا أن ال , وال جيلـــس للقـــضاء:اللخمـــي عـــن املـــذهب قـــالو
باَّيةيـــأيت بالقـــض  كالغـــضب والـــضجر واهلـــم واجلـــوع ; بـــه يف قـــضائه تركـــه وإن نـــزل,ً صـــوا

  . مل جيلس; وإن أخذ من الطعام فوق ما يكفيه,والعطش واحلقن
ُقلت ال حيكـم أحـد بـني  «:غ وأصـل ذلـك قولـه :قـال ً إن أدخل عليه تغيريا: يريد:ُ

  .ومسلم من حديث أيب بكرة:  قلت, أخرجه البخاري,)1(»اثنني وهو غضبان
ُقلت  وإلغاء , وهو األمر الشاغل,امء عىل إناطة احلكم بأعم من الغضب اتفق العل:ُ

  .املناط  واالعتبار بتحقيق, وسموا هذا اإللغاء,خصوص الغضب
 , جـاز حكمـه خـالف الـداودي; إن حكـم وهـو غـضبان:املتيطـي يف كتـاب القـرويني

  .وفرق ابن حبيب بني الغضب الكثري واليسري
 ال بـــــأس أن حيـــــدث :َعبـــــد احلكـــــمبـــــن  فقـــــال ا, اختلـــــف إن دخلـــــه ضـــــجر:اللخمـــــي

 , يقــوم واألول أحــسن: وقــال ابــن حبيــب, ثــم يعــود للحكــم,جلــساءه إذا مــل يــروح قلبــه
  . ورصف الناس,وهو أخف من قيامه

ُقلت  , فالثـاين أصـوب;ما مىض له ما له بـال  وألن,هذا إن ناله ذلك يف أول جملسه :ُ
  . والثاين لألخوين, األول ألشهب:الصقيل وعن

  .ً ألن فيه استخفافا وللعلم حرمة;اً ال حيكم متكئ:مياللخ
                                     

 يف األحكــــام, بــــاب هــــل يقــــيض احلــــاكم أو يفتــــي وهــــو غــــضبان, 121 و13/120 : أخرجــــه البخــــاري)1(
  .يف األقضية, باب كراهية قضاء القايض وهو غضبان) 1717( رقم :ومسلم
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ً ينبغي أن يكون جلوسه يف جملس حكمه مرتبعا أو حمتبيا:املتيطي ً.  
ه الباجي ألشهب, وهو متكئ, ال بأس أن يقيض:وروى حممد   . وعزا

ً هـل ألفـت كتابـا يف آداب : قيل إلسـامعيل القـايضَسحنون ول:يف النوادر َّالشيخ زاد
  . فليقعد يف جملسه كيف شاء ويمد رجليه; إذا قىض القايض باحلق:ال ق?القايض

 لـــيحكم بـــشهادهتم ال ; ينبغـــي أن ال حيكـــم إال بحـــرضة الـــشهود:اللخمـــي واجلـــالب
  .بعلمه

 واختلف يف : قال, فأخذه باملتفق عليه أحسن, وإن كان ممن يقيض بعلمه:اللخمي
 يقــــــىض إال بحــــــرضهتم  ال أحــــــب أن: فقــــــال أشــــــهب وحممــــــد,جلــــــوس أهــــــل العلــــــم معــــــه

 ثــــــم , إذا جلــــــس للقــــــضاء أحــــــرض أربعــــــة مــــــن الــــــصحابةط وكــــــان عــــــثامن ,ومــــــشورهتم
 واختـــــار إن مل يدركـــــه ,مـــــن جملـــــسه استـــــشارهم  وإذا قـــــام, ومنعـــــه األخـــــوان,استـــــشارهم

 فــــال ;ً وإال مل حيــــرضهم إال أن يكــــون مقلــــدا, فحــــضورهم أحــــسن,اخلــــصامن بحــــضورهم
  .يقيض بغري حرضهتم

  .مشاورة أهل الفقهوال يدع  :حممد
ذوي مــذاهب   واختــار بعــضهم كونــه,ً ولــو كــان عاملــا, ينبغــي أن يستــشري:املــازري

ه أدعـى للعثـور عـىل األوضـح;خمتلفة  مل ; إن كـان حـضورهم يوجـب حـرصه: ثـم قـال, أل
ً وإن كــــان بليــــدا بــــبالدة,خيتلــــف يف عدمــــه  وتــــصور ,ال يمكنــــه هبــــا ضــــبط قــــويل اخلــــصمني ً
 وكـــان عنـــدنا قـــاض اشـــتهرت باألمـــصار ,تلـــف يف حـــضورهم إيـــاه مل خي;حقيقـــة دعوامهـــا
دي الناس طاعن حيرض,عدالته ونزاهته إىل حمـارض   ومل يطعن يف عدالته ونزاهته عام يف أ

ه حرثــه  , فجرحهــا خــصمه, فأثبتهــا ببينــة,بــني خــصمني عنــده كلــف أحــدمها إثبــات دعــوا
حــــارض تتــــضمن أن  فوجــــدت امل, وطــــال خــــصامهم,فــــأتى ببينــــة اعتــــذروا عــــن التجــــريح

حتـــى كلفهــام مـــا   ومل يفطــن القـــايض هلــام, خمتلفــان يف العبـــارة,اخلــصمني متفقــان يف املعنـــى
  فمثــل هــذا ال بــد أن حيــرض, وارتفــع اخلــصام, فخجــل منــه, فنبهتــه عــىل ذلــك,تقــدم ذكــره

  .أهل العلم أو كاتب يؤمن معه مثل هذا
ُقلــــت  الــــسالم قــــول ابــــن  وقبــــل ابــــن عبــــد,قبــــول مــــن هــــذه صــــفته القــــضاء جرحــــة :ُ
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 ال بـــأس بـــه كاخللفـــاء :َعبـــد احلكـــم وقـــال ابـــن , ال يفتـــي احلـــاكم يف اخلـــصومات:احلاجـــب
 , وال جييـــب مـــن ســـأله فـــيام يتعلـــق باخلـــصومات, وهـــو اختـــصار قـــول ابـــن شـــاس,األربعـــة

ه ال بأس أن جييب بالفتيا يف كل ما سـئل عنـه بـام عنـده فيـه :َعبد احلكمواختار حممد بن   أ
  .تج بأن اخللفاء األربعة كانوا يفتون الناس يف نوازهلم واح,علم

ُقلت  وعـزا ابـن املناصـف القـول بعـدم , عـىل اخلـالفَعبـد احلكـم فحملوا قـول ابـن :ُ
بـــه فـــيام يتعلـــق باخلـــصومات إىل مالـــك  ثـــم ذكـــر قـــول ابـــن ,َســـحنون وابـــن حـــارث إىل ,جوا

ا القــــــايض يف نفــــــس  الكــــــالم األول النهــــــي فيــــــه عــــــن فتيــــــ: وقــــــال, إىل آخــــــرهَعبــــــد احلكــــــم
 يف فتيـــاه يف مجلـــة األشـــياء مل يعـــني َعبـــد احلكـــم وكـــالم ابـــن ,اخلـــصومات ألحـــد اخلـــصمني

  .اخلصومة بعينها
 ال ينبغــي أن يــدخل عليــه أحــد اخلــصمني دون صــاحبه ال :ويف الواضــحة لألخــوين

  . وال يف مجاعة,وحده
  .لنسفه وال ابتياع , ال يشتغل يف جملس قضائه ببيع:الصقيل عن األخوين

ه:أشــهب وتركــه : َســحنون , والكــالم فيــه, وقــل شــغله, وال لغــريه إال مــا خــف شــأ
 ومـا بـاع أو ابتـاع يف جملـس , ال بـأس بـذلك يف غـري جملـس قـضائه لـه ولغـريه: قـالوا,أفضل

 ولــو كــان بغــري جملــس ,فلــريد ;ًقــضائه ال يــرد إال أن يكــون أكــره عــىل ذلــك أحــدا أو هــضمه
  .قضائه

 ثــم عــزل أو ,ً أو بــاع مــن أحــد شــيئا, إن اشــرتى اإلمــام العــدل:املتيطــي عــن أشــهب
 ومل أجـده , كـذا وجدتـه يف نـسختني, فالبائع واملبتاع منـه خمـري يف األخـذ منـه والـرتك;مات

 والبــــائع واملبتــــاع مقــــيم بالبلــــد ال خياصــــمه وال يــــذكر , بــــل فيهــــا عنــــه إن عــــزل;يف النــــوادر
  . فال حجة عليه والبيع ماض,خماصمته ألحد
 , جتــــارة الــــوالء هلــــم مفــــسدة: كتــــب عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز: عــــن ابــــن حبيــــبَّالــــشيخ

مـــن أرشاط الـــساعة جتـــارة  :يقـــال:  قـــال عبـــد اهللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص, مهلكـــةَّيـــةوللرع
  .السلطان

 وال بوكيــــــل معــــــروف حتــــــى ال , األدب الــــــسابع أن ال يــــــشرتي بنفــــــسه:ابــــــن شــــــاس
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  .يسامح يف البيع
ئــه بنفــسه:َعبــد احلكــمقــال حممــد بــن   وال : قــال,بــذلك  وبــني وكيلــه, ال فــرق بــني رشا

  . لئال يسرتخص له بسبب احلكم وما أشبه ذلك;يوكل إال من يأمن عىل دينه
ُقلت ئه وبيعه يف غـري جملـس قـضائه ظاهر أقوال أهل :ُ  ,املذهب ورواياته جواز رشا

عبــــد ابــــن  وذكــــره املــــازري عــــن الــــشافعي ال عــــن ,ومــــا ذكــــره ابــــن شــــاس ال أعرفــــه لغــــريه
 أن مـــن بايعـــه يف : ومـــا تقـــدم للمتيطـــي عـــن أشـــهب, وال أحـــد مـــن أهـــل املـــذهب,َاحلكـــم

 ,َعبـــد احلكـــمٌ عليـــه اخليـــار بعـــد عزلـــه هـــو نحـــو مـــن نقـــل ابـــن شـــاس عـــن ابـــن ;واليتـــه لـــه
 وليتنــــــزه عــــــن طلــــــب احلــــــوائج والعــــــواري مــــــن مــــــاعون ودابــــــة :وللــــــشيخ عــــــن األخــــــوين

 واألمــــر ,او يبايعــــه إال مــــا ال جيــــد منــــه بــــد أ, أو يبــــضع مــــع أحــــد, وأن يقــــارض,والــــسلف
َ أصبغ وقاله ,إىل من خياصم عنده  أو من جتر,اخلفيف ما مل يكن ممن خياصم عنده ْ َ  

 وتركـــه األكـــل , ال ينبغـــي لـــه أن جييـــب الـــدعوة إال يف الوليمـــة:عـــن األخـــوين َّالـــشيخ
 جييـب الـدعوة  ال بـأس أن: وألشـهب,أحب إلينا من غري حتريم وال تضييق عليه إن أكـل

ه دعي خاصة, فال; فأما لغري فرح,العامة كانت لوليمة أو صنيع عام لفرح  وغـريه , وكأ
  . وسيلة له

  . والتنزه أحسن, جييب العامة ال اخلاصة:َسحنون
زيـــــة ويف  وهـــــو يف الـــــدعوة اخلاصـــــة أشـــــد مـــــن دعـــــوة ,ًأن جييـــــب أحـــــدا كـــــره لـــــه :َّاملوا
  . كل من دعاهم وكره مالك ألهل الفضل أن جييبوا,العرس

  . ولو كان قريبه وغري اخلصم , من خصمَّية ال يقبل هد: عن أشهبَّالشيخ
 ومـن ال , وعمتـه وبنـت أخيـه, وابنه وخالتـه, جيوز من ذي رحم أبويه:َسحنونال ق

 مـن َّيـة ال ينبغـي أن يقبـل هد:والواضـحة لألخـوين َّاملوازيـة  ومثلـه يف,يدخل عليه به ظنة
 وإن , وال مــن صــديق, وال مــن قريــب,ري بينــه وبينــه قبــل ذلــك ولــو ممــن كانــت جتــ,أحــد

بة,كافأ بأضعافها إال مثل الوالد والولد   . وأشباههم من خاصة القرا
 وذو , ال ينبغي أن يقبلها مـن غـري خـصم إال أن يكافئـه بمثلهـا:أشهب يف املجموعة

  .الرحم كغريه ال يقبلها إال أن يكافئه بمثلها
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نه ال:َعبد احلكمابن  وقال   . بأس بقبوهلا ممن عرف قبوله منه قبل واليته من إخوا
ُقلــت لــد والولــد فقــط :ُ  وإحلــاق اخلالــة والعمــة ,ففــي جــواز قبولــه إياهــا مــن شــبه الوا

 ممــن عــرف قبولــه منــه : ورابعهــا,يكافئــه بمثلهــا قــرب أو بعــد  كمــن:وبنــت األخ هبــم ثالثهــا
  .قبل واليته

 : يف طــرر ابــن عــات إثــر هــذا الفــصلمَعبــد احلكــ وأشــهب وابــن َســحنونلألخــوين و
 وكــل مــا أفــاده الــوايل : ويــضمه إىل مــا جبــوا قــال, لإلمــام أخــذ مــا أفــاده العــامل:ابــن حبيــب

فلإلمـــام  ;ا للمـــسلمنيً أو متـــويل أمـــر, أو قـــاض يف قـــضائه,مـــن مـــال ســـوى رزقـــه يف عملـــه
ذا شـاطر  ولـ, لينظـر مـا يزيـد;ً إذا وىل أحـدا أحـىص مالـهط وكان عمـر ,أخذه للمسلمني

 وشـاطر , قالـه مالـك, وعجز عن متييـز مـا زادوه بعـد الواليـة,العامل أمواهلم حيث كثرت
  .أبا هريرة وأبا موسى وغريمها

 ومـــا كـــان لرجـــاء , جـــائز قبولـــه; مـــا أهـــدي للفقيـــه مـــن غـــري حاجـــة:ابـــن عبـــد الغفـــور
دى لــه  وكــذا مــا أهــ, وهــي رشــوة, مل حيــل قبوهلــا;العــون يف مــسألة عــىل خــالف املعمــول بــه

 مــا أهــدي للمفتــي إن كــان ينــشط للفتيــا : وقــال بعــض املتــأخرين,ذو خــصومة ليعينــه فيهــا
 وهــذا مــا مل , فــال يأخــذها; وإن كــان إنــام ينــشط إذا أهــدي لــه, فــال بــأس بــه?أهــدي لــه أم ال
 وكــان , وهــو قــول ابــن عيــشون; واألحــسن أن ال يقبــل مــن صــاحب فتيــا,تكــن خــصومة

  .جيعل ذلك رشوة
ُقلــت  وال ســيام إن كــان اشــتغاله بأصــوهلا يقطعــه ,ًخيفــف قبوهلــا ملــن كــان حمتاجــاقــد  :ُ
  وعليه حيمل ما أخربين به غري واحـد عـن, وال رزق له عليها من بيت املال,عن التسبب

ه كان يقبل اهلد الفقيه إىل َّالشيخ   . ويطلبها ممن يفتيه,َّيةعيل بن علوان أ
 انقطــــاع الرغبــــة للعلــــامء واملتعلقــــني  ومــــن هــــذا, وظــــاهره البــــن عيــــشون:ويف الطــــرر

 ; وخيــدموهنم هــو بــاب مــن أبــواب الرشــوة,الظلــم عــنهم فــيام هيدونــه هلــم  لــدفع;بالــسلطنة
  .ألن دفع الظلم واجب عىل كل من قدر عىل دفعه عن أخيه املسلم وعن الذمي

 وكــان , أجــاز بعــضهم إعطــاء الرشــوة إذا خــاف الظلــم عــىل نفــسه:قــال ابــن عيــشون
  .احمق
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ا ً خفيفــًشــيئا أو ,اً أو ثوبــ,اًطعامــ  وإن طلــب الــسالبة:هــذا مــن قوهلــا  يقــوم مــن:ُلــتُق
ت أن يعطوه   .رأ

  . أول من رشى يف اإلسالم:ابن عبد الغفور يف كتاب األوائل
يل عــىل   فــال يــستبان; إن كــان ليفــرق الــدرهم يف يــدي أعطيتــه:املغــرية بــن شــعبة قــال

 : ويف اختــصار الواضــحة عــن األخــوين,ســالم ويــروى أول مــن قبــل الرشــوة يف اإل,عمــر
لــــه يف غــــري مــــا   وال املــــستحقون, وال الركــــاب معــــه,ال ينبغــــي لــــه أن يكثــــر الــــدخال عليــــه

 فــال بــأس ,كانــت مــنهم بــه قبــل ذلــك إال أن يكونــوا أهــل أمانــة ونــصيحة وفــضل خاصــته
م  ويقــا, وال خــصومة, وال رفــع مظلمــه, ويمنــع أهــل الركــوب معــه يف غــري حاجــة,بــذلك

ــه يريــد الــتعلمًمــن جلــس جملــسه مــدعي ــه مــن حيــل مــستأكيل;أقــضيته ا أ النــاس إال مــن   أل
 وأن يكــــون فيــــه عبوســــة بغــــري , وينبغــــي أن ال يتــــضاحك مــــع النــــاس,اًا مرضــــيًكــــان مأمونــــ
نــــه,وال ضــــعف  ويلــــزم التواضــــع يف غــــري وهــــن,غــــضب  ولــــو اســــتغنى , ويتقــــدم إىل أعوا
 وكــان عمــر يطــوف وحــده إال ,ر وال عمــر أعــوان ومل يكــن أليب بكــ, كــان أحــب إيل;عــنهم

  . فليخفف منهم ما استطاع,أن يضطر إىل األعوان
هــــي  لــــئال يــــدلس هبــــم عــــىل النــــاس أو ; ينبغــــي أن يتفقــــد مــــن يركــــب خلفــــه:ويف الزا

ر إال عــن,يدلــسوا  ; وال يــرسع املــسري, وال يطــرق لــه إذا ركــب,األخيــار  وال يقبــل اإلرسا
  .فإنه يذهب هباء الوجه

 أو , إن شــــتم أحــــد اخلــــصمني صــــاحبه عنــــد القــــايض:بــــن حبيــــب عــــن األخــــوينوال
 فعليــه زجــره ورضبــه إال ذا مــروءة يف فلتــة ; يــا ظــامل يــا فــاجر:أرسع إليــه بغــري حجــة كقولــه

ه إن مل ينصف الناس يف أعراضهم; فال يرضبه,منه   . مل ينصفهم يف أمواهلم; أل
ُقلـــــــت ـــــــه إهانـــــــة ;ا هللاًيـــــــه حقـــــــ واحلـــــــق أن ف, انحـــــــصار احلـــــــق للخـــــــصم:ظـــــــاهره :ُ                   أل

  .ملجلس الرشع
                  فللقـــايض ;وتبـــني ذلـــك وهنـــاه , إن ألـــد أحـــد اخلـــصمني بـــصاحبه:ســـمع ابـــن القاســـم

  .أن يعاقبه
ْبن رشـدا ر توجـب عـىل اإلمـام أن يكفـه:ُ  ويعاقـب عليـه بـام , ألن إلـداده إذايـة وإرضا
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ه َصـبغَ أأشـهب وَ سامع  ومثله يف,يرا  ظلمتنـي :قـال خلـصمه ويف حفظـي عـن بعـضهم إن, ْ
 يـا ظـامل ونحـوه : وإن قـال, فـال يشء عليـه;أو غصبتني ونحوه بالفعل املايض أو تظلمنـي

  . أدب إن مل يرتجم;باسم الفاعل
ضا وسمع ـت مـن يقـول للقـايض :ًأ  ومل جيـد فيـه , خيتلـف: قـال مالـك, ظلمتنـي:أرأ

 وما تـرك ذلـك , والقايض من أهل الفضل عاقبه,راد أذاه إن أ:ا إال أن وجه ما قالًتفسري
  .حتى خاصم أهل الرشف يف العقوبة يف اإللداد

ْبــــن رشــــدا  والعقوبــــة عــــىل مــــن تناولــــه , للقــــايض الفاضــــل العــــدل أن حيكــــم لنفــــسه:ُ
 وأذاه بـــأن ينـــسب إليـــه الظلـــم واجلـــور مواجهـــة بحـــرضة أهـــل جملـــسه بخـــالف مـــا ,بـــالقول

ــه آذاه وهــ  ولــه احلكــم بــاإلقرار , ألن مواجهتــه مــن قبيــل اإلقــرار;و غائــبشــهدته عليــه أ
 كـأن جـرى أن , كـاحلكم لغـريه; وإذا كـان لـه احلكـم بـاإلقرار يف مالـه,عىل مـن انتهـك مالـه

 ; ملــا يف ذلــك مــن احلــق هللا; كــام حيكــم بــه يف حكــم عــرض غــريه,حيكــم بــاإلقرار يف عرضــه
 وهو دليل ,فاملعاقبة فيه أوىل من التجايف ,ألن االجرتاء عىل احلكام بمثل هذا توهني هلم

قـــال ابـــن   ولـــذا; ومـــا تـــرك ذلـــك حتـــى خاصـــم أهـــل الـــرشف يف العقوبـــة يف اإللـــداد:قولـــه
  . العقوبة يف هذا أوىل من العفو:حبيب

 أو بــام , شــهدت عــيل بــزور: إن قــال اخلــصم ملــن شــهد عليــه: عنــهَســحنون البــن :َّالــشيخ
ـــت مـــن,اهللا عنـــه ســـألك ذلـــك ألهـــل   مل يكـــن;العدالـــة  وال مـــن أعمـــل,الـــدينأهـــل   أو مـــا أ
 وقدر الـشاتم , وقدر الرجل املنتهك حرمته, ويؤدب املعروف باإلذاية بقدر جرمه,الفضل

 إن قـال : والبـن كنانـة, وذلـك منـه فلتـة جتـاىف عنـه, وإن كـان مـن أهـل الفـضل,يف إذاية الناس
ـه شـهد عليـه بباطـل, شهدت عـيل بـزور:له   وإن قـصد أذاه أو الـشهرة,يعاقـب مل ; فـإن عنـى أ
  . نكل بقدر حال الشاهد واملشهود عليه;به

 , وال يكثر عليـه, فال ينبغي أن يضيق لذلك; اتق اهللا: إن قال للقايض:َعبد احلكمابن 
 أو من تقـوى اهللا أن , أو ما أمرت إال بخري,ا يقول رزقني اهللا تقواها لينًًجواب وجييبه وليثبت

  .اً وال يظهر لذلك غضب,بان يلآخذ منك احلق إذا 
نـه يثـق هبـم ً وأحب إيل أن جيعل القايض رجاال:َعبد احلكم عن ابن َّالشيخ  من إخوا
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  . وما ينكرونه من أموره,وبصدقهم ومعرفتهم خيربونه بام يقول الناس فيه من خلفه

  ]باب ما يقضى فيه بالصفة يف الشهادة[
قـع كمـن شـهد بـأن زيـد ,اً الـشاهد بغـري مـا يعلـم عمـد:وشاهد الـزور ا ًولـو طـابق الوا

 : وقول البـاجي, ولو كان لشبهة مل يكنه, وقد كان قتله, وهو ال يعلم قتله إياه,اًقتل عمر
ــه شــهد بــزور  ومــن كثــر ذلــك , فــال يشء عليــه; فــإن كــان بنــسيان أو غفلــة,مــن ثبــت عليــه أ

 ويــــرد بــــام يف , يقتــــيض أن غــــري العامــــل شــــاهد زور; ومل حيكــــم بفــــسقه, ردت شــــهادته;منــــه
ا ًا كـرؤيتهم إيـاه رصيعـً فـإن ذكـروا عـذر,اً ثم قدم حيـ,استحقاقها إن شهدوا بموت رجل

ه مات, أو قد طعن,يف قتىل   .)1( وإال فهم شهداء زور,اً فليست شهادهتم زور; فظنوا أ
ه اإلمـــــام:ويف شـــــهاداهتا  ويطـــــاف بـــــه يف , إن أخـــــذ شـــــاهد الـــــزور رضب قـــــدر مـــــا يـــــرا

  .املجالس
  .األعظم يف املجلس : يريد:مابن القاس

ْبـــن وهـــبا  فاجلـــدوه أربعـــني ; إن أخـــذتم شـــاهد زور:كتـــب عمـــر إىل عاملـــه بالـــشام :َ
  . وحيلق رأسه, ويطال حبسه,الناس  وطوفوا به حتى يعرف,وسخموا وجهه

  .اًا موجعً يرضب رضب:َعبد احلكمالباجي عن ابن 
ر يف األســـــواق  ويـــــشه, ويطـــــاف بـــــه: قـــــال مالـــــك, ويكـــــشف عـــــن ظهـــــره:ابـــــن كنانـــــة

ِّمطرف وروى ,واملساجد واجلامعات ويسجن   . ال أرى احللق والتسخيم:َُ
ُقلت ْبن وهب برواية اَسحنونيف إتيان  :ُ   .إياه عن عمر ميل منهام إليه َ

  . ومل يظهر عليه,اً اختلف يف عقوبته إن أتى تائب:اللخمي
  .ً لذلك أهال ومل يأت بعذر لو أدب كان, من رجع عن شهادته:قال ابن القاسم

                                     
ـسب قـال ويظهـر أن ذكـره يف الـشهادة,رمحه هنا رسم شاهد الزورَّ الشيخ ذكر: َّ الرصاع قال)1(  شـاهد : أ

قـع كمـن شـهد بـأن زيـد,اًالزور الشاهد بـام ال يعلـم عمـد  وهـو ال يعلـم قتلـه ,اًا قتـل عمـرً ولـو طـابق الوا
 ولـذلك رد ,ا وهـو صـواب; ألن مـن مل يتعمـد ال زور عنـدهً عمـد:َّالـشيخ وقد كان قتله, وقد ذكر ,إياه

  .عىل الباجي انظره
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 مل يرجـــع أحـــد عـــن شـــهادته خـــوف العقوبـــة ; ال يعاقـــب لـــو عوقـــب:َســـحنونوقـــال 
ه ال يعاقب إن رجع لإلسالم;كاملرتد   . يريد أ

ــه ; ال يعاقــب;أهلــه يف رمــضان  مــن ســأل عــن إصــابة:وملالــك يف املبــسوط  مل غ أل
  .)1(يعاقبه

  ;أو خطــــأ أو نــــسيان  أمجعــــوا أن شــــاهد الــــزور إن مل يكــــن لــــه خمــــرج بغفلــــة :أبــــو عمــــر
ه يؤدب   .أ
ُقلــت  يف نقــل اللخمــي َســحنون وهــو خــالف مــا تقــدم عــن ,اً ولــو جــاء تائبــ: ظــاهره:ُ

 , إن رجــع الــشاهد عــن شــهادته قبــل احلكــم: ونحــوه قــول املتيطــي,َّالعتبيــةقولــه ذلــك يف 
 قـال ابـن ; وإن كـان بغـري هـذه الـصفة, قبـل رجوعـه;اً مأمونـً شـبه عـيل إن كـان عـدال:وقال

  .اًا وجيعً أدب أدب:لقاسم وعبد امللكا
 وأشـهب َعبد احلكـم وقال ابن ,ً لكان أهال; لو أدب:والبن القاسم يف موضع آخر

ــــه داعيــــة إىل أن ال يرجــــع أحــــد عــــن شــــهادته; ال يــــؤدب:َســــحنونو  وروى مثلــــه ابــــن , أل
  .شهادته إن تاب  وبه مىض العمل بقبول,اجلالب

ْبــن رشــدعبــارات ا  , إن عرفــت منــه توبــة وإقبــال: زيــد ابــن القاســمأيبَ ســامع  ظــاهر:ُ
 , وإن تـــاب وحـــسنت حالـــه,اًأبـــد  ال جيـــوز: قبلـــت شـــهادته خـــالف قوهلـــا;وتزيـــد يف اخلـــري

 ومعنــى مــا فيهــا إن ,ا عــىل نفــسه قبــل أن يظهــر عليــها مقــرً إن أتــى تائبــ:وقيــل معنــى الــسامع
  .ظهر عليه

 قبلـت إال أن يكـون عـرف قبـل ;ح ثم انتقل حاله خلري وصال,اً إن أتى تائب:اللخمي
َ أصـــــبغ ول, فـــــال يقبـــــل;ذلـــــك بـــــاخلري والـــــصالح ْ  ,ا إن أقـــــر بـــــشهادة الـــــزورً ال تقبـــــل أبـــــد:َ
 فقــــال حممــــد آخــــر قــــويل ابــــن , وانتقــــل خلــــري وصــــالح, ثــــم تــــاب,واختلــــف إن ظهــــر عليــــه

  . ال يقبل:القاسم
                                     

وم, بــاب إذا جــامع يف رمــضان ومل يكــن لــه يشء فتــصدق  يف الــص149 − 4/141:  أخرجــه البخــاري)1(
يف الــــصيام, بــــاب تغلــــيظ حتــــريم اجلــــامع يف هنــــار رمــــضان عــــىل ) 1111( رقــــم :عليــــه فليكفــــر, ومــــسلم

  .الصائم
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زيـــــة  وأشـــــهب وابـــــن نـــــافع يف, روى ابـــــن القاســـــم فيهـــــا:البـــــاجي   ويف,قبـــــلال ت :َّاملوا
 ويكتــب :َعبــد احلكــم وعــن ابــن , وأظنــه ملالــك,تقبــل إن تــاب  لــه:البــن القاســم َّاملوازيــة

دي ثقاتًالقايض بذلك كتاب   .ا جيعله عىل نسخ تكون بأ
  .أيب زيد عملَ سامع  مل يصحب:املتيطي
ُقلت ا ال إن ً إن أتـى تائبـ:ا مل يكـن لـه ثالثهـاًففي قبـول شـهادته بتوبتـه بتزيـده صـالح :ُ
ــه معــروف املــذهب;ظهــر عليــه   ولــه عــن , لــسامع أيب زيــد مــع نقــل اللخمــي غــري معــزو كأ

َأصبغ ْ ْبن رشد ونقل ا, وعن رواية األخوين,مع الباجي عنها َ ُ.  
 تعــــرف توبتــــه بالــــصالح : فقــــال حممــــد, تقبــــل شــــهادته إذا تــــاب: وإذا قلنــــا:البــــاجي

ُ املاجشون وأشار إليه ابن ,والتزيد يف اخلري ِ.  
ُقلــت  ســقطت ; إن كــان مــن أهــل الفــضل ظــاهر العدالــة:يف اختــصار الواضــحة عنــه :ُ
ــه كــان كــذلك يــوم اطلــع عليــه ًا وفــضالً وإن أظهــر توبــة وازداد صــالح,اًشــهادته أبــد ; أل

 جـــازت شـــهادته إن ظهـــرت منـــه ; وال يعـــرف بالفـــضل, ومـــن مل يكـــن هبـــذه احلـــال,بـــالزور
  . والعدالة الظاهرة,التوبة والصالة البني

ـــه شـــهد بـــالزور:َعبـــد احلكـــمن شـــاس عـــن حممـــد بـــن والبـــ  ويأخـــذ عـــىل , مـــن صـــح أ
 وال , وال حيلــق شــعره,اًا وجيعــً ورضب رضبــ, طيــف بــه يف مجــوع النــاس;شــهادته اجلعــل

ه ال يكاد تعرف توبته   .ًجتوز شهادته أبدا إن كان ظاهر العدالة حني شهد; أل
ُشيوخالــقــال بعــض :  ابــن عبــد الــسالم:واختــرصه ابــن احلاجــب فقــال  كــام أشــار إليــه :ُ

  . وإن كان غري ظاهرها فقوالن, مل تقبل توبته فال خالف;املؤلف إن كان ظاهر العدالة
ْبـــن رشـــدوقـــال ا  مل يقبـــل ; وإن مل يكـــن ظاهرهـــا, إن كـــان العدالـــة فقـــوالن: بـــالعكسُ

ـــسب للفقـــه, ًا قـــوال واحـــداًأبـــد  والثانيـــة أقـــرب لظـــاهر الروايـــات; ألن ,والطريـــق األول أ
ُ املاجـــشون وأشـــار إليـــه ابـــن ,تعـــرف توبتـــه بالـــصالح والتزيـــد يف اخلـــري: ًمـــدا قـــالحم  ألن :ِ
  .ال يكون إال يف ظاهر العدالة) تزيد اخلري(

ُقلت ْبن رشد ما ذكره عن ا:ُ   . ال أعرفه له وال لغريهُ
قالـه يف ,  وإن تاب وحـسنت حالـه,اًوأما شاهد الزور أبد: قال يف املقدمات ما نصه
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َّدوامل  وعرفـت توبتـه بتزيـد حالـه يف , جتوز شهادته إن تـاب: وأليب زيد عن ابن القاسم,نةَ
  .الصالح
روايــة أيب :  وقيــل, فقيــل ذلــك اخــتالف مــن القــول,وال أعلمــه إال قــول مالــك: قــال

َ سـامع  وهو األظهر, ونحو هذا له يف أول مسألة من,ا قبل أن يظهر عليهً إن أتى تائب:زيد
ْبـن رشــد اوطريقــة: حييـى, وقولــه ال يكــون إال ) ريتزيــد اخلــ( أقــرب لظــاهر الروايـات; ألن ُ

يف املتــصف بمطلــق العدالــة أبــني وأوضــح ) تزيــد اخلــري( يــرد بــأن إدراك ;يف ظــاهر العدالــة
مـــــن إدراكـــــه يف املتـــــصف بالعدالـــــة الظـــــاهرة; ألن زيـــــادة احلركـــــة عـــــىل املتـــــصف بمطلقهـــــا 

  .أوضح من زيادة احلركة عىل املتصف بكثرهتا
  ال جيـــــــــوز أن يقـــــــــيض : َســـــــــحنون ألشـــــــــهب يف املجموعـــــــــة, وكتـــــــــاب ابـــــــــن :َّلـــــــــشيخا

  .القايض لنفسه
ْبــن رشــدوال  لــه احلكــم بــاإلقرار عــىل :ابــن القاســمَ ســامع  يف رســم تــأخري الــصالة مــنُ

  . ويتمول املال بإقراره, وال حيكم بيشء من ذلك بالبينة, فيعاقبه, ماله انتهكمن
ا اعـرتف األقطـع الـذي رسق عقـد زوجتـه أسـامء ملـودليله قطع أيب بكـر الـصديق يـد 

  . هذه الرواية الصحيحة,برسقته
 إال لزوجتــه وابنــه الــصغري :ويف صــحة حكمــه ملــن ال جتــوز شــهادته لــه ومنعــه ثالثهــا

 , وإن حكـــم ببينـــة? وال يـــدري أثبـــت أم ال, ثبـــت عنـــدي: املنـــع إن قـــال: ورابعهـــا,ويتيمـــه
  .وجاز يف الثالثة
ته يف كتاب :ن قولهع َّالشيخ للخمي مع َ أصـبغ رأ ْ ولـو لزوجتـه أو مـدبره أو : ًقـائال َ
  . وهو من أهل القيام باحلق ال من أهل التهم,ولده أو مكاتبه

ِّمطـرفو,  فهو اهتم فيه لتوليته إيـاه,وقد حيكم للخليفة وهو فوقه ُ املاجـشون وابـن َُ ِ 
َ أصبغو ْ   .مرة َ

  .مل جتز بحال ا تدرك فيه احلمية وهذا يف املال وغريه مم,املنع أحسن: اللخمي
ـه ;وما اجتمع فيه حق له وهللا يف جواز حكمه بام هو هللا  كمن شهد عنده عـدالن بأ

  .َعبد احلكموحممد بن َّواز رسق ال يقطع فيه يف حكمه بقطعه قوال ابن امل



אא 

 

133

133

ُقلت   . هذا يوهم أن قول حممد إنام هو فيام شهد به عدالن:ُ
 فلـــه , إن أخـــذ القـــايض مـــن رسقـــه:هب يف املجموعـــةقـــال أشـــ: ويف النـــوادر مـــا نـــصه

  .َّاملوازية وكذا يف , وال حيكم عليه باملال,قطعه
 فلـــــــيحكم عليـــــــه بحكـــــــم ,وكـــــــذا يف حمـــــــارب قطـــــــع عليـــــــه الطريـــــــق: ويف املجموعـــــــة

 وال , وال يستقيل السلطان منـه ال بـإقراره, سقط عنه حكم اهللا;اً ولو جاء تائب,املحارب
  .هو فوقه وال يرفعه ملن ,ببينة

ُقلت إن :  وال يرفعـه ملـن هـو فوقـه, والـصواب, وجدته يف نسخة عتيقة من النـوادر:ُ
لـو كـان الـسلطان أحـد الـشاهدين عليـه :  ثـم قـال,لك ببينة أن له رفعـه ملـن هـو فوقـهكان ذ

بة, وأخذ قبل أن يتوب   . فله أن يقيم عليه احلد, وأحب إليه رفعه ملن فوقه,باحلرا
 , إن رسق مــــن بيــــت القــــايض:قــــال ابــــن القاســــم وأشــــهب: مَعبــــد احلكــــوقــــال ابــــن 

  .  قطعه;وقامت به عنده بينة
  .ال يقطعه: َعبد احلكمقال حممد بن 

َ أصــبغابــن حبيــب عــن األخــوين و ْ  , إن ختاصــم عنــده خــصامن لــه قبــل أحــدمها ديــن:َ
  . مل جيز;ً وإن كان عديام,اًفال بأس أن يقيض بينهام إن كان غريمه ملي

ه رسقإن : اللخمي  فقطعـه , للقايض رفعه ملن هو فوقه;شهد القايض وآخر عىل أ
 ال يقطــع : وقيــل يف هــذا األصــل, وأغرمــه بــشهادة األجنبــي مــع يمــني القــايض,بــشهادهتام
  . فال تتبعض الشهادة; ألن شهادة القايض تسقط للتهمة;بشهادهتام

غـــزايل يف  وحييـــل عـــىل غـــريه تبـــع فيـــه نـــص ال, ال يقـــيض عـــىل عـــدوه:وقـــول ابـــن شـــاس
  . واألوىل أن يتبع نص النوادر,الوجيز

 فـال ; فأقام املحكوم عليه بينة أن القايض عدو لـه,إذا حكم القايض: َّوازقال ابن امل
ه بعد الوقوع; وهذا اللفظ أتم,جيوز قضاؤه عليه   . أل

 ال يــشهد العــدو عــىل :َّيةقــال املــاوردي يف األحكــام الــسلطان: ويف نــوازل ابــن احلــاج
  . وأسباب الشهادة دقيقة, ألن أسباب احلكم ظاهرة; وحيكم عليه,عدوه

 مـــن َســـحنون وخـــالف مـــا يف نـــوازل ,وهـــذا خـــالف مـــذهب مالـــك: قـــال ابـــن احلـــاج
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  .يف حكم القايض عىل عدوه َّالعتبية أقضية

ْبـــن رشـــدويف نظـــر مـــن ويل يف أحكـــام مـــن قبلـــه أســـمعة وروايـــات حـــصلها ا  يف رســـم ُ
 وال ينظـر فيهـا , العـدل العـامل ال تتـصفح أحكامـه:قال القـايضحييى بأن َ سامع الصربة من

 أو اخـتالف يف حـد ,إال عىل وجه التوجيه هلـا إن احتـيج إىل النظـر إليهـا لعـارض خـصومة
 فتنفذ كلهـا إال أن يظهـر , والتعقب هلا إن سأل ذلك املحكوم عليه,ال عىل وجه الكشف

ـه خطـأ ظـاهر مل خيتلـف فيـهيف يشء منها عند النظـر إليهـا عـىل الوجـه اجلـائز  , فـريد ذلـك, أ
 وإن كانــت مــستقيمة يف ظاهرهــا إال أن يثبــت ,والقــايض اجلــائر تــرد أحكامــه دون تــصفح

  .صحة باطنها
فـذ,والقايض العدل اجلاهل تتصفح أحكامه  , فام هو صواب أو خطـأ فيـه خـالف أ

  .وما هو خطأ ال خالف فيه رد
 وال جتـــــوز شـــــهادهتم إن مل , أحـــــواهلموخيتلـــــف يف أحكـــــام القـــــضاة الـــــذين ال تـــــرىض

 فقــــــال ابــــــن القاســــــم , ويف أحكــــــام أهــــــل البــــــدع واألهــــــواء,يعلمــــــوا بــــــاجلور يف أحكــــــامهم
  . هي كأحكام اجلائر ال يمىض منها إال ما علم صحة باطنه بالبينة العادلة:واألخوان

َ أصــــبغوقــــال  ْ   ا ً فيمــــىض منهــــا مــــا كــــان صــــحيح,كأحكــــام العــــدل اجلاهــــل تتــــصفح: َ
  .لظاهريف ا

ُ املاجشونوحكى الفضل عن ابن   أن القايض اجلاهـل تتـصفح أحكامـه كالقـايض :ِ
  . وهو شذوذ,اجلائر

  ]باب يف اخلطأ املوجب لرد حكم العامل العدل[
 فـرسه اللخمـي بـام خـالف نـص آيـة أو سـنة :واخلطأ املوجب لـرد حكـم العـدل العـامل

  .)1(أو إمجاع
                                     

ـه ولـو كـان ظنيـ) أو ســنة: (هـذا قطعـي قولـه) نـص آيـة: (قولـه: َّ الرصـاع قـال)1(  , وهـو كــذلك,اًيـدل عـىل أ
  ومثــل ذلــك ظــاهر كــام ذكــر ابــن , انظــره;)مــا خــالف القطــع( :ب يف قولــهولــذا اعــرتض عــىل ابــن احلاجــ

ُاملاجــشون   ورد عليــه انظــر , وتوريــث العمــة واخلالــة, وبالــشفعة للجــار,مــن احلكــم بالــسعاية يف العبــدِ
= 
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ُقلـــــت ـــــه عنـــــد مالـــــك مقـــــدم عـــــىل احلـــــديث ; أو مـــــا ثبـــــت مـــــن عمـــــل أهـــــل املدينـــــة:ُ  أل
  .الصحيح عنده

ـه : قـال. اًا ال حيتمل إال معنى واحدً أو قياس:وزاد املازري عن الشافعي والظـاهر أ
  .يشري إىل القياس اجليل الذي ال يشك يف صحته

ُ املاجـــشونوللـــشيخ عـــن ابـــن حبيـــب عـــن ابـــن   مـــن اخلطـــأ الـــذي يـــنقض فيـــه حكـــم :ِ
 وتوريــــث العمــــة , وبالــــشفعة للجــــار,عاء العبــــد لعتــــق بعــــضهالعــــدل العــــامل احلكــــم باستــــس

 ال َعبـد احلكـم وابـن : وملـا ذكرهـا املـازري قـال,يـشبه ذلـكمـا  و,واخلالة واملـوىل األسـفل
  . ألن نقلها غري قطعي;يرى النقض يف يشء من هذه املسائل

ُ املاجشونوقول ابن    .)1( ألن االستسعاء ورد به حديث ثابت;بعيد ِ
تـــه البتـــة: عـــن ابـــن القاســـمَعبـــد احلكـــمابـــن  عـــن الـــصقيل  فرفعهـــا ملـــن , مـــن طلـــق امرأ
هــــا واحــــدة  أن يفــــرق ; فلمــــن ويل بعــــده, فزوجهــــا البــــات قبــــل زوج, فجعلهــــا واحــــدة,يرا

  . وليس هذا من االختالف الذي يقر احلكم به,بينهام
  .اًا ما كان ما مل يكن خطأ حمضال ينقض ذلك كائنً: َعبد احلكموقال ابن 
 غيلــة ً ولــو رفــع مــن قتــل رجــال,َعبــد احلكــمال يعجبنــي مــا انفــرد بــه ابــن : يــبابــن حب

 ففي منع من ويل بعده نقـض حكمـه ; فعفوا عنه, فأسلمه ألوليائه,لقاض يرى فيه العفو
  . قوال ابن القاسم وأشهب

 =                                     
ا أو قامت بينة:قوله :َّ الشيخكالم   . عىل أن له فيه رأ
ه حيك, صورة ذلك إذا علم ببينة أن حكمه بكذا:قال   . ثم حكم بغريه,م به وأ

 وتـــصور ذلـــك بـــإقراره , وهـــذا عـــىل صـــحة الـــشهادة بـــالفهم واضـــح وعـــىل نفيهـــا فيـــه نظـــر:َّالـــشيخقـــال 
ــه إن أقــر بــذلك يف واليتــه وجــب عليــه اإلشــهاد بنقــضه بــدل إقــراره وتركــه نقــضه  يوجــب إشــكاال; أل

                 هادته عـــــىل فعـــــل  وإن أقـــــر بـــــذلك بعـــــد عزلـــــه مل يقبـــــل كـــــش,بعـــــد إقـــــراره كرجوعـــــه عـــــن إقـــــراره فيبطـــــل
  . فتأمله;نفسه

يف ) 1503(و) 1502( رقــم : يف الــرشكة, بــاب الــرشكة يف الرقيــق, ومــسلم5/97 : أخرجــه البخــاري)1(
امن, باب من أعتق رشكا له يف عبد   .ًاأل
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ْبن رشدوال  ال خـالف يف نقـضه :عيسىَ سامع  يف ثالث مسألة من رسم اجلواب منُ
يـرده إن :  وقيـل, مل يـرده; وإن كـان اختلـف فيـه,ان خطـأ مل خيتلـف فيـهحكم مـن قبلـه إن كـ

  .اًكان شاذ
ُ املاجـــشونوقـــال ابـــن  ا إن كـــان خـــالف ســـنة ًا مـــشهورً وإن كـــان اخلـــالف قويـــ,يـــرد: ِ

 وال , ال يتعقــب حكــم العــدل العــامل: وتعقــب ابــن عبــد الــسالم قــول أهــل املــذهب,قائمــة
 فكـان , فينتفـى الـنقض,قب أعـم مـن الـنقض نفـيينقض منه إال ما خالف القطع بأن التع

  .ينقض منها ما خالف القطع
 والـنقض هـذا , املنفـي هـو نظـر مـا جهـل مـن أحكامـهنقضبأن مرادهم بالــ: وأجاب

 وهذا حسن افتقار التأويل عنه يف نازلة نزلت بتونس يف نحـو عـام ,ما علم بظاهره اخلطأ
بد اهللا بن احلباب كان حكم عليه قبل  وهي مسألة شخينا ابن ع,ست وثالثني وسبعامئة

الفقيه أبو إسحاق بن عبد الرفيع يف جنة اسـتحقها منـه  َّالشيخ هذه املرة بنحو عرش سنني
 فحكـم عليـه يف :بنو البـسطي يف عنفـوان كـامل متكـنهم مـن دولـة الـسلطان األمـري أيب حييـى
 ,ئـــد ابــن يعقـــوببنــاء أحــدث هبـــا بعــد خروجهـــا مــن يـــد أيب بنــي البــسطي كـــان أحدثــه القا

 فلـام انتـسخ متكـن بنـي البـسطي ,اًا مقلوعـً فحكم عليه فيه بقيمته منقوض,اًوكان بناء رفيع
 , بـــه الـــسلطان فـــأمر,ا ينظـــر فيـــه يف احلكـــم املـــذكورًطلـــب ابـــن احلبـــاب أن جيعـــل لـــه جملـــس

واجتمعــوا بــدويرة جــامع الزيتونــة كــل مــن ينطلــق عليــه اســم فقيــه معتــرب حينئــذ حقيقــة أو 
 وكــــان اعتــــذر , املجلــــس حينئــــذ القــــايض ابــــن عبــــد الــــسالمورئــــس فلــــام اجتمعــــوا ,اًجمــــاز

 فـرصف احلكـم بيـنهام , املـذكورللسلطان عن احلكم بينهام بـأن شـهادته تقـدمت يف احلكـم
كحة حينئذ  مـا تـشهدون :أبو حممد األمجـي فقـال ألهـل املجلـس َّالشيخ  وهو;لقايض األ

 ?الرفيــع هــل كــان مــن قــضاة العــدل والعلــم أم البــه مــن حــال الفقيــه أيب إســحاق بــن عبــد 
 أشــهدوا عــيل بــأين أمــضيت حكمــه : فقــال هلــم, هــو مــن قــضاة العــدل والعلــم:فقــال جلهــم

 فلـــم يتعـــرض لـــه يف ذلـــك ال ,الفقيـــه ابـــن عبـــد الـــسالم َّالـــشيخ  وكـــل ذلـــك بمحـــرض,هـــذا
ـضا فكـان شـيخنا ابـن احلبـاب ينكـر هـذا احلكـم , وال إنكـار,بسؤال بـام تقـدم أن وحيـتج  ,ًأ

 وال أبـني مـن خطـأ احلكـم بقيمــة ,القـايض العـدل العـامل ينظـر يف حكمـه املعـني البـني اخلطـأ
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 وتقــــدم يف االســــتحقاق ,ا يف مــــذهب مالــــك ممــــن علــــم منــــه اتباعــــه وتقليــــدهًالبنــــاء منقوضــــ
  . فتذكره,اجلواب عن هذا

 خــالف  وال يــنقض منهــا إال مــا,ال يتعقــب أحكــام العــدل العــامل: قــال ابــن احلاجــب
  .اً فحكم بغريه سهو,ًا أو قامت البينة أن له فيه رأ,القطع

ُقلـــت  : وعبـــارة املـــازري مـــا نـــصه, تعليقـــه الـــنقض عـــىل مـــا خـــالف القطـــع ال أعرفـــه:ُ
 وقــدم بعــضها عــىل بعــض بــالرتجيح الــذي ال يــصل إىل ,باجلملــة إن تعارضــت األحاديــث

 ومل يــــــرجح , التــــــأويالت وكــــــذا إن تعارضــــــت, وال يقاربــــــه مل تتعــــــرض األحكــــــام,القطــــــع
 وكـذا األقيـسة هـذا كـشف القـايض عـن ,بعضها عـىل بعـض إال بـالنظر الـضعيف مل يـنقض

  .هذا األصل
ــه أوىل بــاإلرث فقــال عــيل  مــا : طوقــد حكــم رشيــح يف ابنــي عــم أحــدمها آخ ألم بأ

فال[ ﴾ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴿: قوله تعاىل: دليلك عىل هذا? قال : األ
                 ً حفــــظ خــــربا طا ً وهــــذا قــــد حيمــــل عــــىل أن عليــــ, ونقــــض حكمــــه, فــــرده عــــيل عليــــه,]75

                  وكــــذا ملــــا ضــــاع ,اا جليــــً بخــــالف حكــــم رشيــــح أو ظــــاهر خــــرب كــــالنص أو قياســــغعنــــه 
فـشهد لعـيل عبـد اهللا بـن  , فرتافعـا لـرشيح, فوجدها عند رجـل, يوم اجلمل درعطلعيل 

 وأخـــذ الـــدرع كـــاملنكر عـــىل , فمـــد يـــده,شـــهادة مـــواله لـــه فـــرد رشيـــح , لعـــيلًجعفـــر ومـــوال
 وهـو أقـرب مـن املـوىل فـرآه ,رشيح وشهادة املوىل ملواله مع جواز شهادة ابـن األخ لعمـه

  .للقياس اجليل كاملخالف
 وإخـوة أشـقاء , وأخوة ألم, وهي زوج وأم; يف الفريضة املشرتكةطوحكم عمر 

ـــضا  وقـــىض ,اًهـــب أن أبانـــا كـــان محـــار :بمـــشاركة األشـــقاء اإلخـــوة لـــألم قـــالوا لـــه بـــأن ال ًأ
 ومل يــنقض , وهــذه عــىل مــا قــضينا, تلــك عــىل مــا قــضينا: فقــال, فقيــل لــه يف ذلــك,مــشاركة

  . وعىل هذا ينبغي أن جيري مجيع اآلثار,حكمه بحكمه ملا كانت أدلة احلكمني متقاربة
ُقلــت غــري مــستند  فــنص ابــن احلاجــب عليــه , فلــم يقــرص املــازري الــنص عــىل القطــع:ُ

  .ا البن شاس متعقبًلنص رواية تابع
ــ: وقــول ابــن احلاجــب ا ذكــره ً فحكــم لغــريه ســهو,اًأو قامــت البينــة عــىل أن لــه فيــه رأ
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                  فحكـــــــم ,ابـــــــن حمـــــــرز وصـــــــوره بـــــــأن تعلـــــــم بينـــــــة حـــــــرضت حكمـــــــه قـــــــصده احلكـــــــم بـــــــيشء
  .ًبغريه وهال
ُقلــــت                   ; وعــــىل القــــول بلغوهــــا, واضــــح;هــــذا عــــىل القــــول بــــصحة الــــشهادة بــــالفهم :ُ
  .فيه نظر

ـــه إن أقـــر بـــذلك يف واليتـــه;ًوتـــصويره بـــإقراره يوجـــب فيـــه إشـــكاال  وجـــب عليـــه ; أل
 , فيبطــل, كرجوعــه عــن إقــراره; وتركــه نقــضه بعــد إقــراره,إشــهادة بنقــضه بــدل إقــراره بــه

  . فتأمله, مل تقبل شهادته عىل حكم نفيه;وإن أقر بذلك بعد عزله
 فنظـــر فيـــه العامـــل , كـــان أخـــاه عـــامالن:ع ابـــن القاســـم قولـــه يف كتابـــه يف قـــضاءوســـم

فـذه ,فـالغوه فكتـب إليـه إن كـان مـن قبلـك , فجاءه رجل يستعني بالكتـب إليـه,الثالث  فأ
  .لصاحبه
ْبـــــن رشـــــدا  ,هـــــذا يـــــدل عـــــىل أن للفقيـــــه املقبـــــول القـــــول الكتـــــب للحـــــاكم بـــــالفتوى: ُ

 فـال ينبغــي ; وهــذا يف غـري القـضاة, وأمـا القـضاة,حلـاكم وإن مل يـسأله ا,وإعالمـه بـام يـصنع
فذ تؤذي;الكتب إليهم بام يفعلونه إال أن يسألوا ه يؤدي إىل أ   . أل

ه أمره بالنظر فيام حكم به من قبلهأمضاه بحق يدلإن كان : وقوله  فإن كـان , عىل أ
فـــذه يتبـــني أهنـــا  فعـــىل هـــذا حكـــم محـــل احلكـــام محــل أحكـــام العـــامل عـــىل الـــرد حتـــى ;بحــق أ

ــً جــورا مــا قــضت بــه والة امليــاه جــائز إال أن يكــون: فتمــيض وهــو خــالف قوهلــا,بحــق ا;  بينً
ه يقتيض أهنا عىل اإلجازة  وهـذا االخـتالف إنـام يـصح يف , وال تتعقـب, فـال ينظـر فيهـا;أل

َ أصـبغ وهـو مـذهب , فرآها مرة جائزة ما مل يتبني فيهـا جـور,غري العدل يف الوالة ْ  ورآهـا ,َ
  .ا عىل الشهادةً وهو اختيار ابن حبيب قياس,رة مردودة ما مل يتبني فيها احلقم

   وال يـــــرد منـــــه إال مـــــا تبـــــني فيـــــه , فحكمـــــه حممـــــول عـــــىل اجلـــــواز;وأمـــــا العـــــدل مـــــنهم
  .اًاجلور اتفاق
ُقلت  , أهنـا عـىل اإلجـارة: أن االخـتالف إنـام هـو يف غـري العـدل مـع قولـه: الزم قولـه:ُ

  وهـو خــالف مـا محلــه يف رسـم الــصربة مــن, العـدل ينظــر يف أحكامــهفـال ينظــر فيهـا أن غــري
  . فتأمله,حييىَسامع 
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َّدونــــةوحيتمــــل أن حيمــــل مــــا يف امل: قــــال  ومــــا يف هــــذا الــــسامع عــــىل غــــري , عــــىل العــــدلَ
  .اً فال يكون اختالف;العدل

 فهــــو حممــــول عــــىل ;ً فــــإن كــــان عــــدال,أن ينظــــر إىل األمــــري الــــذي واله: والــــذي أقــــول
 وإن كـــان غـــري , محـــل عـــىل غـــري العدالـــة, فهـــو يـــويل غـــري العـــدل;اً وإن كـــان جـــائر,العدالـــة
 جــرى عــىل االخــتالف يف ; وال بتوليتــه غــري العــدل, وال يعــرف بــاجلور يف أحكامــه,عــدل

  .جواز أحكامه
 ثــم , فقــىض,اً ووىل قاضــي, وتغلــب عــىل بعــض الكــور, مــن خــالف عــىل إمــام:َّالــشيخ
 وكــل قــضاء بحـــق ال , إال خطــأ ال خـــالف فيــهًان عــدال فأقــضيته ماضـــية إن كــ;ظهــر عليــه
َ أصبغ وقاله ,حيل فسخه ْ َ.  
ُقلــــــت  املخــــــالف عــــــىل اإلمــــــام جرحــــــه خــــــوف تعطيـــــــل  مل جيعــــــل يف قبولــــــه الواليــــــة:ُ
  .األحكام

ْبـــن رشـــدقـــال ا ُشـــيوخواختلـــف :  يف الـــسامع املـــذكورُ نا يف أحكـــام واليـــة الكـــور مثـــل ُ
دالقـــ  والنظــر يف ,زهــا اللؤلــؤي حتــى جيعــل لــه مــن القيــادة ومل جي, فأمــضاها أبــو إبــراهيم,وا

  .أمور الكورة النظر يف األحكام
ْيب زمنَــنيواستحــسن ابــن أ َ  أن ال ; إن كــان للكــورة قــاض قــد أفــرد النظــر يف األحكــامَ
 ملـــا للنــــاس يف ذلــــك مــــن ; أن جيــــوز حكمهــــم; وإن مل يكــــن هلـــا قــــاض,جيـــوز حكــــم الــــوالة

ـــه حجـــر عليـــه  وهـــو أحـــسن األقـــوال إال أن ,الرفـــق توليـــة القـــايض مـــع القائـــد دليـــل عـــىل أ
 كقــول مالــك يف ; وجــب أن جيــوز حكمــه; وإن مل يــول معــه فيهــا حكــم,النظــر يف األحكــام

  .والة املياه
 , وهـــو فتــــوى ال حكــــم,وجـــزم القــــايض بحكــــم رشعـــي عــــىل وجــــه جمـــرد إعالمــــه بــــه

  .وجزمه به عىل وجه األمر به حكم
ُ املاجـــــــشون قـــــــوال ابـــــــن , عـــــــن حالـــــــه أو الويف رشطـــــــه يكـــــــون متعلقـــــــة تغيـــــــري أمـــــــر ِ   

  .وابن القاسم
 كاحلنـث بـالطالق ; وإمـساك عـن احلكـم بغـري الفاعـل,ما هو ترك ملـا فعـل: اللخمي
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فحكــــم حــــاكم  , واحلكــــم بالقــــسامة, ونكــــاح املحــــرم, والعتــــق قبــــل امللــــك,قبــــل النكــــاح
 وال يمنعـه ,ه فلـيحكم بـ; ثم رفع ملن يرى خالف ذلـك, واستمرار الرق,بإمضاء النكاح

ُ املاجــــشون قالــــه ابــــن ,مــــن ذلــــك تــــرك األول  وقــــال ابــــن , ورأى أن الــــرتك لــــيس بحكــــم,ِ
 ألن األول ; وهـــو أحـــسن, وفـــسخه الثـــاين خطـــأ, ذلـــك حكـــم:القاســـم يف كتـــاب النكـــاح

وإجـراء قـوليهام عـىل قـول بقـاء :  قلـت. وملك العبـد لـسيده,حكم بحلية الزوجة لزوجها
 وإن أشبه مـا ذكـر املـازري مـن إجـراء ,السنة بعدمه تكلف وقول مجهور أهل ,األعراض

ء  والظهـور , أو يوم حصوهلا عىل الكمون,عد األرباح حاصلة يوم ملك أصلها أو الرشا
  . وله نحو هذا يف كتاب الوكاالت,يف مسألة األعراض

 ففـسخه ; ثـم ويل آخـر بعـده, إن حكم القـايض بـشاهد ويمـني: وقال حممد:اللخمي
 غ وهـــذا عظـــيم أن يـــرد مـــا حكـــم بـــه رســـول اهللا : قـــال,سخ نقـــض الثـــاينكـــان للثالـــث فـــ

احلكــــــم بالــــــشاهد   ثــــــم ويل آخــــــر يــــــرى, ال أحكــــــم بــــــشاهد ويمــــــني: وإن قــــــال األول:قـــــال
 وتقــدم قــول ابــن القاســم أن , أن األول مــن بــاب الــرتك:يريــد;  كــان لــه احلكــم بــه;واليمــني

  .الرتك حكم
ــا ال أجيــزه: فقــال,نفــسها بغــري ويل لــو رفــع إليــه نكــاح امــرأة زوجــت :ابــن شــاس  , أ

قــال ابــن عبــد .  فتبعــه ابــن احلاجــب, ولكنــه فتــوى, فهــذا لــيس بحكــم;وال أحكــم بفــسخه
  . ونحوه البن برهان, هذا متفق عليه:السالم

ُقلـــــت ـــــه مل حيكـــــم بـــــه  :ُ مقتـــــىض جعلـــــه فتـــــوى أن ملـــــن ويل بعـــــده أن ينقـــــضه رضورة أ
ـه ال جيــوز للثـاين نقــض;لـألول  وال , ألن قـول األول حــني رفـع إليــه ال أجيــزه;ه والظــاهر أ

ــه مكــروه أفــسخه حكــم منــه بفــسخه  والكراهــة أحــد أقــسام الــرشع اخلمــسة جيــب رعــي ,بأ
 وال سـيام عـىل قـول ابـن , وحكـم املكـروه عـدم نقـضه بعـد وقوعـه,كل حكم منهـا والزمـه

  يتعلــق بجزئــي وملــا كــان حكــم احلــاكم إنــام,اًالقاســم يف حكــم احلــاكم إذا كــان متعلقــه تركــ
قـال   وكـذا,ا حلكمـهًملن مل يكن حكم حاكم ثان بنقـيض حكـم األول يف جزئـي آخـر نقـض

 فلـــام ويل ,بـــني الـــرشيف واملـــرشوف  كـــان أبـــو بكـــر يـــسوي يف العطـــاء مـــن الفـــيء:املـــازري
ا لقـــضاء ً فلـــم يكـــن اخـــتالفهم نقـــض, فلـــام ويل عـــيل ســـوى بيـــنهم,عمـــر فاضـــل بـــني النـــاس
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  .اًبعضهم بعض
ُقلت ْبن رشدتقدم يف اجلهاد سؤال ا :ُ  فقـد كـره ابـن ,ني يف أهل الـردةَّالشيخ يف فعيل ُ

نكاحـــه   وفـــسخه, فحكـــم بـــأن رضـــاع الكبـــري حيـــرم, إن رفـــع لقـــاض رضـــاع كبـــري:شـــاس
 ; فالقدر الذي ثبت من حكمه هو فسخ النكاح فقط ال حتريمها عليه يف املستقبل,لذلك

ه نكــاح, وحتريمهــا عــىل زوجهــا الثابــت مــن  وكــذا فــسخ,بــل هــو بــاق لتعلــق االجتهــاد فيــه
  .وتبعه ابن احلاجب وقبلوه ,حكمه فسخه ال حتريمها عليه

ُقلـــت  أو فيـــه , وأمـــا يف نكـــاح الكبـــري فغـــري صـــحيح,وهـــو صـــواب يف مـــسألة املعتـــدة :ُ
ا ملتعلــق ً وبيانــه أن علــة منــع حكــم الثــاين بخــالف حكــم هــي كــون حكــم الثــاين رافعــ,نظــر

ه دار معه وجود و,حكم األول بالذات   .اًا وعدمًهذا أل
 ,املبتـــاع األول فـــيام باعـــه اآلمـــر  ففـــي أمثـــال حكـــم احلـــاكم الثـــاين يكـــون:اًا وجـــودّأمـــ

  . ولو قبضه املبتاع الثاين بعد حكم احلاكم األول بأن قابضه أحق,واملأمور أحق باملبيع
 قـسم  بخـالف مـا حكـم بـه مـن قـبلهام يفم ففي جواز حكم عمر وعيل :اًا عدمّوأم
ثبت هذا ونظرنا وجـدنا حكـم الثـاين يف   وتقرر يف أصول الفقه اعتبار الدوران إذا,الفيء

 ألن متعلــق حكمــه بالــذات ;حكــم النــاكح يف العــدة غــري رافــع لــنفس متعلــق حكــم األول
 ووجـدنا حكـم الثـاين يف ,فلم توجد علة منع حكم الثاين فيها ; والتحريم تابع له,الفسخ

 وهـو حتـريم رضـاع ,ا لنفس متعلق حكم احلاكم األول بالـذاتً رافعمسألة رضاع الكبري
ـه متعلـق حكمـه بالـذات,الكبري  فيجـب منـع , فسخ نكاحـه تـابع املتعلـق هلـذا بالـذات ال أ

  . فتأمله, بالعلة املوجبة ملنعهًحكم الثاين عمال
  تبــني لــه أن غــري مــا قــىض بــه أصــوب أن يــردَّية أكــان مالــك يــرى للقــايض بقــض:وفيهــا

 إن : إنـام قـال: قـال; ولو كان ما قىض به ممـا اختلـف فيـه, ويقيض بام رأى بعد ذلك,قضيته
وإنـــام ال يرجـــع فـــيام قـــضت بـــه القـــضاة ممـــا  , رجـــع فيـــه;تبـــني لـــه أن احلـــق غـــري مـــا قـــىض بـــه

  .اختلف فيه
ُ املاجـــــشون قـــــال ابـــــن :ابـــــن حمـــــرز  وهـــــذا ,لـــــه فـــــسخه  ال جيـــــوز: وغريمهـــــاَســـــحنونو ِ

  .ق بحكم وإال مل يوث,أحسن
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ْبـن رشـدا  ; إن رأى خـالف مــا قـىض بـه باجتهــاده:عيـسىَ ســامع  يف رســم اجلـواب مـنُ
 ولـــو كـــان , ورجـــع إىل مـــا رأى مـــا دام يف واليتـــه,فاملـــشهور إن رأى مـــا هـــو أحـــسن نقـــضه

ا ال أراه ,مل خيتلف أصحابنا يف ذلك: َعبد احلكم وقال ابن , مما اختلف فيهًأوال قضاه  وأ
أ ًإىل مــا هــو أحــسن منــه حتــى يكــون خطــ ه ال يرجــع عــام اختلــف فيــه كقــضاء غــري;وقــضاؤه
ح َّدونة ومحل فضل امل,َعبد احلكم ومل يعجب ابن حبيب ما انفرد به ابن ,اًرصا  عىل قـول َ

ه  ومحلها غريه عىل ما أمجع,َعبد احلكمابن   واألمر حمتمل عىل ,عليه أصحاب مالك سوا
عبـــد  ال حيتمـــل قـــول ابـــن ;رجـــع بـــضم اليـــاءُ ي: وعـــىل روايـــة,رجـــع بفـــتح اليـــاءَ ال ي:روايـــة
  .َاحلكم

 ,اً أو نـسيانً إنام يرجع يف قضائه إذا اختلـف فيـه إن قـىض بـه وهـال:َسحنون وقال ابن
ـه يـوم قـىض بـه,وهو يرى خالفـه  , وقـىض يف املـستقبل بـام رأى, مل يرجـع فيـه; ولـو كـان رأ
 , إنـــام هـــو إذا قـــىض;ه بحالـــهقـــضائ  أن اخلـــالف يف رجوعـــه عنـــه مـــا دام عـــىل:والـــذي أقولـــه

ه باجتهـــاده يـــوم قـــىض بـــه ـــه جـــار,وهـــو يـــرا  ولـــو ,عـــىل اخلـــالف يف تـــصويب املجتهـــدين  وأ
ـه ال يـصح لـه الرجـوع عنـه إىل تقليـد آخـر;اً أو نسيانًقىض به وهال  , فال يسع اخلـالف يف أ

ـه ال  وال خـالف يف,ا فـيهام وخمتلـف فيـهً ومقابلـه اتفاقـ,يرجـع فيـه فهي ثالثة أوجه وجـه  أ
  .اً أو نسيانًا أو وهالًما دام يف واليته فيام قىض به مما مل خيتلف فيه كان اجتهاد يرجع

ْيب زمنَـــنياملتيطـــي عـــن ابـــن أ َ َّدونـــة مـــن املختـــرصين مـــن تـــأول امل:َ ـــه يـــنقض مـــا َ  عـــىل أ
ـه ال يـنقض مـا وافـق فيـه : وتـأول بعـضهم, وإن أصاب قول قائل مـن العلـامء,حكم به  أل
  . وهذا أقرب للفظها, من العلامءقول قائل

 إن : ولفظـــه,َّالـــشيخ وعـــىل األول اختـــرصها , عـــىل هـــذا اختـــرصها محـــديس:املتيطـــي
ــه أخطــأ يف قـــضائه نقــضه ْيب زمنَــني وإن أصــاب قــول قائـــل ابــن أ,بــان لــه أ َ  أكثــر أصـــحاب َ

ــه إن قــىض بقــض مــا   فلــه أن يرجــع إىل أحــسن; ثــم رأى مــا هــو أحــسن منــه,َّيةمالــك عــىل أ
  . وإن كان األول مما اختلف فيه,أىر

ُقلـــت َّدونـــةظـــاهر لفـــظ امل :ُ ـــه إنـــام يرجـــع يف حكمـــه إذا تبـــني لـــه أن:َ احلـــق يف غـــري مـــا   أ
ــه راجــح ْيب زمنَــني وظــاهر لفــظ ابــن أ,قــىض بــه ال فــيام تبــني لــه أ َ ْبــن رشــد واَ  أن لــه نقــض :ُ
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َ أصـبغَ سامع ص وهو ن,ا أحسن وأصوبًحكمه األول إذا تبني له أن ما ظهر له ثاني ْ قـال  َ
َّدونــة وظــاهر لفــظ امل, تغيــري حكمــه األول إذا رأى أحــسن منــه:لــه أن بقــاءه عــىل واليتــه  :َ

ْبــن رشــد وظــاهر لفــظ ا,ا يف نقــضه مــا حكــم بــه ممــا فيــه اخــتالفًلــيس رشطــ  أن بقــاءه عــىل :ُ
َ أصبغَ سامع  وهو نص,واليته رشط فيه ْ َ.   

ْبـــن رشـــدقـــال ا َّدونـــةملـــا حكـــى الـــصقيل قـــول امل و,اً ال أعلـــم فيـــه خالفـــ:ُ  وقـــال : قـــالَ
 وقــال , أن التقييــد بــدوام كونــه يف واليتــه خــاص هبــا: فظــاهره; مــا دام يف واليتــه:األخــوان
ـه أخطـأ يف اعتقـاده األول:املازري  إن بقـي : ففـي نقـضه ذلـك ثالثهـا, إن غلب عىل ظنـه أ

  .ًته يعيده كقاض آخر أوال بناء عىل أن جتدد والي: واألخوينَسحنون ول,عىل واليته هلا
ُقلــت  ,األصــوب األقــوال أربعــة فيهــا ال يــنقض األول إال إن شــاء هــو الــصواب إال :ُ

  .ولو جتددت واليته
  . هذا برشط دوام واليته:األخوان

ْبن رشدا   . ولو كان الثاين أصوب برشط دوامها, ينقضه:ُ
  ,كاح أو فسخه ينقضه يف األموال ال يف إثبات ن: عن ابن زيد عن أشهبَّالشيخ

 أو إثبــــات قتــــل أو , وعليــــه ال ينقــــضه إن كــــان بإثبــــات عتــــق أو ردة أو حــــد:اللخمــــي
شـــجرة عـــام ســـمعه مـــن البينـــات يف واليـــة عـــزل   ســـؤالهَســـحنون ومقتـــىض جـــواب ;إبطالـــه

عــىل مــا حتقــق منهــا أن  ســامعه إيــاه ببنائــه عنهــا ثــم تــويل هــل يبنــي عــىل ســامعه إياهــا أم يعيــد
 وعــــىل هــــذين القــــولني يتخــــرج اخــــتالف ?ا خــــالف قــــول األخــــوينجتــــدد واليتــــه كــــدوامه

دلـــــسيني يف احلكـــــم األول  ثـــــم ارتفـــــع خلطـــــة , كـــــصاحب الـــــرشطة إذا نظـــــر يف مـــــسألة;األ
القــضاء قبــل إكــامل نظــره فيهــا يف بنائــه عــىل مــا تقــدم نظــره واســتئنافه فيهــا فتــوى ابــن عتــاب 

  .وغريه
 بـن ذكـوان حـني ارتفـع مـن خطـة  هبـذا أفتيـت أبـا عـيل: قال ابن عتاب:قال ابن سهل

  . والسوق خلطة القضاءَّيةالرشط
 وال اشـتغل , قالـه مـن مل يعمـل بقولـه: وقـال يل,أفتـاه بعـضهم بابتـداء النظـر :لهقلت 
ِّطـــرفُ ووافقنـــي أبـــو امل,بخالفـــه  وكـــان ابـــن القطـــان ال يـــستفتي حينئـــذ ,وغـــريه  بـــن جـــرحَ
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 كموصـوف ; مقرونة بعـارض هلـا يـرضهةَّيملحمول أدركه منها عىل أن حتدد الصفة احلكم
 ويف مــــسألة , كوهنــــا أثــــر عزلــــةَســــحنون والعــــارض املقــــارن هلــــا يف مــــسألة ,ًهبــــا آخــــر أوال

دلــسيني أخــص وصــف اخلطــة التــي ارتفــع إليهــا  فــاألول بنــاء عــىل أن اجلهــل بالــصفة ;األ
  . فتأمله,والثاين عىل عدم مانعيته ,مانع من العلم بموصوفها دونه

 وفـيام لـه ,حكـم غـريه  وجيـب عليـه نقـض حكـم نفـسه فـيام يـنقض عليـه:ابن احلاجب
  .اً فحكم بغريه سهو,فيه رأي

 فــيام لــه َســحنون والــذي قالــه , ظــاهر كالمــه بــالنقض يف الــصورتني:ابــن عبــد الــسالم
  . فتأمله, ومل يقل جيب عليه نقضه,ا أن له نقضهًو فحكم بغريه سه,فيه رأي

ُقلت   . تبع فيه الصقيل)يهومل يقل جيب عل( :قوله :ُ
ــه: عنــهَســحنونويف النــوادر يف كتــاب ابــن   وهــل فيــه أو , إذا قــىض بــأمر لــيس مــن رأ

 مـا مـن : وقـد قـال عمـر بـن عبـد العزيـز, وإن وافـق اخـتالف النـاس, فهذا يرجع فيـه?نيس
رس عىل طينة   .فتى من طينة طبيعتها عىل باطل أ

ض  فإنه يغريه; ثم رد, وإن عزل:َسحنونقال    .اًأ
ُقلـــت  ويف ,وظـــاهر هـــذا وجـــوب نقـــضه كـــام نقـــل ابـــن احلاجـــب ال كـــام نقـــل الـــصقيل :ُ

 عن ابـن  َّالشيخ  ووقفه عىل تبيينه موجبه نقال,تقرر فسخه حكمه بمجرد إشهاده بفسخه
ُاملاجـشون ِّمطـرفوابـن نـافع مـع  ,ِ  ,أن الـشهود شـهدوا بـزور  تبـني يل: إال أن يقـول:ً قـائالَُ

 وهــو , وحكــم احلــاكم بموجــب يف الظــاهر,ه يف فــسخه حكــم غــريهواتفقــوا عــىل وقفــه عليــ
ه ,يف باطنه حرام ال حيله يف املعونـة  ولـو كـان مـا يملـك احلـاكم ابتـداء كمـن أقـام عـىل دعـوا

 وكمــن أقامــت عــىل , وهــو بــه زان, فحكــم لــه هبــا ال حيــل لــه وطؤهــا,نكــاح امــرأة بينــة زور
 ال حيـل هلـا أن تـنكح ;كـم احلـاكم بطالقهـا فح,زور ا بينـةًدعواها طالق زوجها إياهـا ثالثـ

 ومن أقام بينة زور بدعوى نكاح امرأة : قال, حكم احلاكم حيلهام: وقال أبو حنيفة,غريه
ه له, مل حتل له بحكم احلاكم;هي ذات حمرم منه يف الباطن  وفرق بأن , وكذا بام ليس له أ

  ومــا ال, الظــاهر دون البــاطنكــل موضــع ال واليــة لــه يف ابتــداء فعلــه مل ينفــذ حكمــه إال يف
  .اا وباطنًً نفذ حكمه فيه ظاهر;والية له يف ابتداء فعله
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ُ املاجــشون هــل يتخـرج ممــا وقـع يف بعــض التعـاليق عــن ابـن :فـإن قلـت ومجاعـة مــن  ,ِ
ـه وقـع يف املـذهب أن: وحكـاه املـازري,أصحاب مالـك  ردت شـهادته ;اًمـن ابتـاع عبـد  أ

عــىل إقــراره مثــل قــول احلنفــي واجلــامع بيــنهام اعتبــار حكــم  ولــو بقــي ,بعتقــه ال يعتــق عليــه
 فعدم إجياب العتق عىل الشاهد به مع إقراره إنـام ,احلاكم الصحيح بظاهره الباطل بباطنه

 فيلـــزم مثلـــه يف مـــسألة بينـــة ;هـــو العتبـــار حكـــم احلـــاكم الـــصحيح بظـــاهره الباطـــل بباطنـــه
  .الزور يف مسألة احلنفي

ُقلت  ; بـل هـو صـحيح فيـه; يف البـاطنًكـم يف مـسألة العتـق بـاطاليرد بمنع كـون احل :ُ
ـــه  ولـــيس , ولـــو شـــهد بحـــق, واحلكـــم بـــرد شـــهادة الفاســـق حـــق,ال يـــرد شـــهادته لفـــسقه أل

القــول بعــدم وجــوب العتــق عــىل الــشاهد املــردودة شــهادته بموجــب كــون احلكــم املــذكور 
 , ألن متعلـــق شـــهادته;لـــه وإنـــام مل جيـــب عتقـــه عليـــه عنـــد قائ,ا بباطـــل يف بـــاطن األمـــرًمتعلقـــ

ــه حــر  إعتاقــه َّيــةا الزم ملاهً بـل كونــه حـر;وإقـراره إنــام هـو إنــشاء ربــه عتقـه وهــو يكذبـه ال أ
 فلـم حيكـم عليـه هبـا هـذا , وهـو حريتـه, مل يثبت الزمهـا;إعتاقه ربه َّية فلام مل يثبت ماه,ربه

ه: وملا حكى املازري هذا القول قال,تقرير وجهه  , شبه قول احلنفـي قد يسبق للنفس أ
  .ولعلنا أن نبسط املسألة إن شاء اهللا

 فــال حيــل للاملكــي شــفعة , إنــام القــضاء إظهــار حلكــم الــرشع ال اخــرتاع لــه:ابــن شــاس
  . وتبعه ابن احلاجب,اجلوار إن قىض هبا احلنفي
 ألن مــا تقــدم الظــاهر فيــه خمــالف ; ولــيس بــالبني, هكــذا قــالوا:قــال ابــن عبــد الــسالم

 ; ويف هــذه الــصورة البــاطن,اًعلــم القــايض كــذب البينــة مــا حكــم هبــا إمجاعــ ولــو ,للبــاطن
  . وما قلناه هو ظاهر كالم السيوري يف بعض مسائله,كالظاهر
ُقلت  أن ; هكذا قالوا مع عزوه مـا ظهـر لـه مـن خـالف ذلـك للـسيوري:ظاهر قوله :ُ

  . بل مقتىض املذهب خالفه; وليس كذلك,املذهب ما قاله ابن احلاجب
 واعتذر عـن , اإلمجاع عىل صحته:املازري يف ائتامم الشافعي باملالكي وعكسهقال 

   يعيد;من ال يرى الوضوء من القبلة  أن من صىل خلف:قول أشهب
 ويف , إن مل يبلــغ حــظ كــل واحــد مــن اخلليطــني مــا فيــه الزكــاة:ويف كتــاب الزكــاة منهــا
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 فأخـذ مـن غـنمهام شـاة مـن ,اعي فـإن تعـدى الـس,فال زكاة علـيهام ;اجتامعهام ما فيه الزكاة
دا فيه   .عىل عدد غنمهام غنم أحدمها ترا

ُقلت فتحليله ملن أخذت الشاة مـن غنمـه الرجـوع عـىل خليطـه بمنابـه منهـا نـص يف  :ُ
 ,صــحة عمــل املحكــوم عليــه بــالزم مــا حكــم بــه احلــاكم املخــالف ملــذهب املحكــوم عليــه

  .قول بأن كل جمتهد مصيب واتباع وال سيام عىل ال,إذا كان نفس ما حكم به له فأجرى
ا فــيام نقلــه ً وال أعلــم البــن شــاس مــستند, البــن شــاس يف ذلــك قــصور:احلاجــب ابــن

إن قـــىض لـــه   وال حيـــل للـــشافعي شـــفعة اجلـــوار:إال اتباعـــه الغـــزايل يف وجيـــزه قـــال مـــا نـــصه
 ;لـه وهـذا ال جيـوز ,ا عىل اعتقاد قضاء نفـسهً وال يمنعه القايض من الطلب اعتامد,احلنفي

ـــه انتـــصب للنقـــل عـــن املـــذهب  ولـــذا يقـــول املـــازري يف ; فـــال ينـــسب إليـــه مـــا لـــيس منـــه,أل
اجلـاري عـىل مـذهبنا  نصا  وال حيفظ فيه ألهل املذهب,مسائل يذكرها للشافعي أو لغريه

 وذكـــر ,نـــص فيـــه عنـــدنا  أو كفعـــل ابـــن بـــشري يف العاقـــل العـــاجز عـــن مطلـــق اإليـــامء ال,كــذا
  .دم يف كتاب الصالةقول الشافعي حسبام تق

  . وقف وحسن أن يدعومها للصلح; إن أشكل احلكم عىل القايض:اللخمي
بــه حلبيــبَســحنون قــال :َّالــشيخ  ;اخلــصمني شــبهة وإشــكال  إذا كــان يف أمــر: يف جوا

  .فال بأس أن يأمرمها بالصلح
 واختلـف إن كـان , لـو اصـطلحا: قال مالك يف بعض املسائل: روى حممد:اللخمي

ــه فـــيام أشــكل عليــه كعــامي بعـــد أن ; وأن يقلــده أحــسن, صــحة تقليــده غـــريها يفًجمتهــد  أل
 ويتقـرر اإلشـكال مـن , مل يقلـده; وإن بان له لغوه, فإن أشكل عليه قلده,يسأله عن دليله

 أن يـشك هـل هـي مـن : والثاين, عدم وجدان أصل النازلة يف كتاب وال سنة:ثالثة أوجه
 وخيتلـــف يف هـــذا , دون تـــرجيحَّيةهبـــا أصـــالن بالـــسو أن جيـــد : والثالـــث?أصـــل كـــذا أم ال

ا عــىل تعــارض احلــديثني ًيف احلكــم بــأهيام شــاء قياســ القــسم هــل حكمــه الوقــف أو التخيــري
 , وقيــــل غــــري ذلــــك, املفتــــي خمــــري بــــأهيام شــــاء: وقيــــل, احلكــــم الوقــــف: قيــــل?دون تــــاريخ

  .والوقف أحسن
ُقلــــت  ,ور يف تعــــارض احلــــديثني إنــــام هــــو مــــذك; أن اخلــــالف املــــذكور:ظــــاهر قولــــه :ُ
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ا  اخلـالف مـذكور نـص:−املحـصول وغـريه−ويف كتـب األصـول  ,وخرج علـيهام القياسـني

يف القياسني يف حتصيل الرساج ما نصه حكم تعـادل األمـارتني عنـد القـايض أيب بكـر وأيب 
  . وأيب هاشم التخيري,عيل

ــتج الظــن:اًوعــرف بعــض الفقهــاء التــساقط واألمــارة عرفــ وحكــم احلــاكم  , كــل مــا أ
  .بعلمه يف غري التعديل والتجريح

 وال بعــدها يف غــري جملــسه وال فيــه قبــل , ال حيكــم بــام علمــه قبــل واليتــه:قــال اللخمــي
كـر ; فلـام تقـدما للحكومـة, كسامعه إقرار أحـدمها لآلخـر;أن يتحاكام وجيلسا للحكومة  أ

 َســحنون;  قــوالنيف جملــس حكــومتهام  ويف حكمــه بــام علمــه مــن إقرارهــا,شــاهد وهــو فيــه
 وملـــا عـــزا أبـــو عمـــر األول للـــشافعي ومجهـــور , وابـــن القاســـم مـــع مالـــك,مـــع عبـــد امللـــك
 وذلــك ,اً ومل يــبح يف شــهادتيهام مــدفع, واســتحب مالــك أن حيــرضه شــاهدان:الفقهــاء قــال

  .دليل عىل أن ذلك عنده استحباب
ْبـــن رشـــدوال وز احلكـــم بـــه  ال جيـــ;واليتـــه  حكمـــه بـــام أقـــر عنـــده بعـــد:عيـــسىَ ســـامع  يفُ

 وما أقر به غـريه بعـد وال يتـه يف غـري , فإن فصل فسحه هو من ويل بعده,ا من العلامءًاتفاق
 ,ا يف احلــدودً ومطلقــ,ا يف املــذهب يف غــري احلــدودً ال جيــوز حكمــه بــه اتفاقــ;جملــس قــضائه

 وهــــو , يقــــيض يف احلــــدود بعلمــــه كغريهــــا: وروي عــــنهم,وأجــــازه أهــــل العــــراق يف غريهــــا
 وقـرص ,غريه بعده  ففي فسخه;إن قىض بام علمه بعد واليته يف غري جملس حكمه ف,بعيد

                  , ومــــا أقــــر بــــه أحــــد اخلــــصمني يف جملــــس قــــضائه: واملــــشهور,فــــسخه عليــــه قــــوال أشــــهب
 ال اخـــــتالف فيـــــه بـــــني : وقـــــال حممـــــد, فـــــاإلختالف فيـــــه موجـــــود يف املـــــذهب;ثـــــم جحـــــده

  .أصحاب مالك
ُ املاجشونابن    .اً وال أعلم مالك,ذي عليه قضاتنا باملدينة وعلامؤناال :ِ

ه يقيض عليه بام أقر به عنده:قال غريه ِّمطرف وقاله , أ َ أصبغ و,َُ ْ   .َسحنونو ,َ
ْبن رشدا  غ ومل يقـل ,)1( فأقـيض لـه عـىل نحـو مـا أسـمع منـه,غ وهو دليل قولـه :ُ

                                     
يف ) 1713( رقـم : يف الشهادات, باب من أقام البينـة بعـد اليمـني, ومـسلم5/212 : أخرجه البخاري)1(

= 

147



 

 

148

148

ه ال يقيض عليه إ,عىل ما ثبت عندي من قوله  وهو قوله يف ,ذا جحد ومشهور املذهب أ
  .هذا السامع

َّن القــصار فقــال ابــ; إن حكــم بــام علمــه يف جملــس قــضائه:البــاجي ال يــنقض حكمــه  :ُ
ه ينقض:عند بعض أصحابنا قال   . وعندي أ

 ولــو حكــم بــام , نقــضه غــريه;إن حكــم بــام علمــه قبــل واليتــه :َّاملوازيــة ابــن زرقــون يف
 ,ا يف الـــوجهنيً وينقـــضه مـــا دام قاضـــي,ضه مل ينقـــ;ه ثـــم ويل غـــريه,علمـــه يف جملـــس قـــضائ

َ أصبغوقاله  ْ َ.  
ه فسق وجور; ال حيكم بالتخمني:قال ابن احلاجب   . أل

ُقلــت ــت بعــضهم حيكــم يف النازلــةً احلــدس وكثــري: التخمــني:يف الــصحاح :ُ  ,ا مــا رأ
وهـــو ال يـــستند يف حكمـــه لنقـــل يـــذكره بحـــال ملـــا اســـتقرئ مـــن حالـــه إذا روجـــع يف بعـــض 

 وال قيــــاس ,ا مــــن نــــص روايــــة وال قــــول لــــبعض أهــــل املــــذهبً يــــذكره مــــستند مل,أحكامــــه
  .عليه

ا إال أن يكــون بعــد الــرشوع يف املحاكمــة ً وال حيكــم عليــه بعلمــه مطلقــ:ابــن احلاجــب
 وأما ما أقر بـه يف جملـس اخلـصومة , ففي فسخه قوالن; فلو حكم بعلمه يف غريه,فقوالن

ــه لــو حكــم بــام : وظــاهره,م وابــن هــارون وقبلــه ابــن عبــد الــسال, فــال يــنقض;فحكــم بــه  أ
ْبـن رشـد وظاهر مـا تقـدم ال, ففي نقضه القوالن;قبل واليته علمه ـه يفـسخه هـو ومـن :ُ  أ

  .بعده دون خالف يف ذلك
ُقلــت ْبــن رشــد ألن ظــاهر نقــل ا;وال يبعــد إعــامل ظــاهر نقــل ابــن احلاجــب :ُ  إنــام هــو ;ُ
 وهــو خــالف نقــل ,ا مــن العلــامءًاتفاقــ بــه ال جيــوز حكمــه ; مــا علمــه قبــل واليتــه:عــىل قولــه

 مــن بنــي خمــزوم اســتعدى عمــر عــىل أيب ســفيان بــن ً جــاء مــن طــرق أن رجــال:أيب عمــر قــال
ــه ظلمــه حــد ــا : فقــال عمــر,ا يف موضــع كــذاًحــرب أ  إين ألعلــم النــاس بــذلك ربــام لعبــت أ

ــــت فيــــه اه  فلــــام قــــدم مكــــة أتــــ, فــــأتني بــــأيب ســــفيان, فــــإذا قــــدمت مكــــة, ونحــــن غلــــامن,وأ
 =                                     

  .األقضية, باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة
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 فقال يـا , فنظر عمر, فنهضوا, اهنض بنا ملوضع كذا:املخزومي بأيب سفيان فقال له عمر
 واهللا : فقـــــال, واهللا ال أفعـــــل: فقـــــال, خـــــذ هـــــذا احلجـــــر مـــــن هنـــــا وضـــــعه هنـــــا:أبـــــا ســـــفيان

  فإنـك مـا, خذه ال أم لك وضـعه هـانه: وقال, فعاله عمر بالدرة, ال أفعل: فقال,لتفعلن
 ثـم اسـتقبل عمـر ,ذ أبو سفيان احلجـر ووضـعه حيـث قـال عمـر فأخ,الظلم علمت حتريم

ــــه: فقــــال,القبلــــة  وأذللتــــه , مهللا لــــك احلمــــد إذ مل متتنــــي حتــــى غلبــــت أبــــا ســــفيان عــــىل رأ
 مهللا لـك احلمـد إذ مل متتنـي حتـى جعلـت يف : فاستقبل أبـو سـفيان القبلـة فقـال,باإلسالم

 وإىل هــذا ذهــب ,لمــه قبــل واليتــه فقــىض عمــر بــام ع,قلبــي مــن اإلســالم مــا ذللــت بــه لعمــر
 وأبو ثور سواء عنده علمه قبل واليته أو بعده يف مرصه , والشافعي,وحممد ,أبو يوسف

  .أو غري مرصه
 وهــو , ال يقــيض بعلمــه فيــه; أو رآه يف غــري مــرصه, علمــه قبــل واليتــه:قــال أبــو حنيفــة

اتفـــق أبـــو حنيفـــة  و, قـــىض فيـــه بعلمـــه; أو رآه بمـــرصه, ومـــا علمـــه بعـــد واليتـــه,فيـــه شـــاهد
ه ال يقيض بعلمه يف احلدود   .وأصحابه أ

استدالل أيب عمـر :  قلت,يقيض يف احلدود وغريها بعلمه: وقال الشافعي وأبو ثور
ــه إنــام قــىض بــه بعــد رؤيتــه فهــو قــضاء  عــىل القــضاء بــام علمــه قبــل واليتــه بفعــل عمــر يــرد بأ

  . فتأمله,اليته فهو حكم بام علمه يف و,بعلمه املستصحب إىل وقت احلكم
 : ورابعهـا,واليتـه غـري حـد  بـام علمـه بعـد:ا ثالثهـاً يف حكمه بام علمـه مطلقـ:املازري

 بــام علمــه غــري حــد يف جملــس قــضائه ألحــد قــويل : وخامــسها,هــذا ولــو علمــه قبــل واليتــه
 ,يوســــــــف  وأيب, وأيب حنيفــــــــة, ومجاعــــــــة, والــــــــشعبي,الــــــــشافعي ومالــــــــك مــــــــع األوزاعــــــــي

ه ال حيكم عليه بام أقر به يف جملس حكومتـه يف  , مع عبد امللكَسحنونو وعىل املشهور أ
ــه ْبــن رشــد ونقــل ا,عيــسى ابــن القاســمَ ســامع ,عنــد غــريه صــحة شــهادته علتــه أ  نقــل حممــد ُ
  .أحد قويل ابن القاسم

كــر بعــد , ومل ينكــر حتــى حكــم عليــه, إن حكــم عــىل اخلــصم بــإقراره:اللخمــي  ثــم أ
  . مل ينظر إىل إنكاره هذا مشهور املذهب; ما كنت أقررت بيشء: وقال,احلكم

ــه حكــم بــأمر  إن:وقــال ابــن اجلــالب كــر املحكــوم عليــه,ذكــر احلــاكم أ  مل يقبــل ; وأ
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  . لضعف عدالتهم; وهو أشبه يف قضاة اليوم,قول احلاكم إال ببينة
 ,املـازري مـن احلكمــة واملـصلحة منــع القـايض احلكـم بعلمــه خـوف كونــه غـري عــدل

 ثبـت عنـدي كــذا إال : ال يقبـل قولـه; وعـىل هـذا التعليـل, ال علـم لـه بـه علمـت فـيام:فيقـول
َّن القصار وقد ركب اب,أن يسمي البينة  وكـذا , ال يقبل منـه حتـى يـسمي البينـة:هذا وقال ُ
َ أصــبغ : وقــال: فــذكر مــا نقلــه اللخمــي عنــه قــال,قــال ابــن اجلــالب ْ كــر :يف الواضــحة َ  إن أ

ــه خاصــم عنــد القــا ــه , وأعــذر إليــه,يضاملحكــوم عليــه أ  فحكــم عليــه قبــل قــول القــايض أ
ــه أقــر بعــد احلكــم : ابــن اجلــالب;فعلــه كــر أ  إن : ويف اجلــالب, مل يفــده عــىل املــشهور;إن أ

ه حكم كر املحكوم عليه,ذكر احلاكم أ   . مل يقبل إال ببينة عىل حكمه; فأ
 نــصا مــه لــيس ألن كال; إنــام فــرس املؤلــف الــشاذ بقــول ابــن اجلــالب:ابــن عبــد الــسالم

 ألن مـــسألة املـــشهور مـــا خـــالف اخلـــصم يف أن القـــايض حكـــم ;يف خمالفتـــه القـــول املـــشهور
 واخلـــصم يـــدعي , حكمـــت عليـــك بعـــد إقـــراره: إنـــام خـــالف يف ســـببه القـــايض بقـــول;عليـــه

  . ومل أقر, حكم عيل: ويقول,جوره أو سهوه
 ,حكـم عـيل مـا : واخلـصم يقـول,عليـه  حكمـت: القـايض يقـول:يف مسألة اجلـالبو

فــق املــشهور إلقــرار اخلــصم ;ولــو عرضــت مــسألة املــشهور عــىل اجلــالب  الحتمــل أن يوا
  .فيها أن القايض حكم عليه

ُقلــت هــذا يــدل عــىل فهمــه مــسألة اجلــالب عــىل أن قبــول قــول القــايض إنــام يتوقــف  :ُ
ـه متوقـف عـىل إثباتـه الب: ودليل قـول املـازري املتقـدم,عىل البينة بقضائه بذلك فقط ينـة  أ

 وهو مقتىض جعل اللخمي قول اجلالب ,ال البينة بمجرد حكمه التي حكم هبا تسميتها
 إنــام هــو فيهــا قبــول قــول ; ألن املــسألة التــي جعــل حكمهــا هــو املــشهور;خــالف املــشهور

فــــذه ملوجبــــه الــــرشعي  وهــــو إقــــرار اخلــــصم املــــستمر ,القــــايض يف إســــناده حكمــــه الــــذي أ
  وال يتقرر كونه خالفه إال بـام فـرس,خالفه  اجلالب وجعل قول,احلكم عليه لوقت نفوذ

ــه موقــوف عــىل ثبــوت مــا اســتند  ,ا بتــسميته وهــو البينــةًإليــه حكمــه رشعــ بــه املــازري مــن أ
كــر املحكــ: ثــم قــال اللخمــي,فتأملــه َّالــشيخ وذلــك بخــالف مــا فــرس بــه ــه  إن أ وم عليــه أ
 ,عجــــــزت خاصــــــمت وأعــــــذرت إليــــــك و:وقــــــال القــــــايض, خاصــــــم عنــــــد هــــــذا القــــــايض
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َ أصبغفقال  ;فحكمت إليك ْ  ال يقبـل قولـه إال : وقـال ابـن اجلـالب,القـول قـول القـايض :َ
 مل يقبـــل قولـــه عـــىل املحكـــوم عليـــه إال ;ا عـــىل رجـــلً وإن كـــان مـــضمون احلكـــم وقفـــ,ببينـــة
ه يف هـذا دافـع عـن نفـسه;ببينة َ أصـبغ وقالـه , أل ْ   وفـرق بـني هـذا وبـني كـون,يف الواضـحة َ

إنـــام  : فقالــت, ولــو حكـــم بغــرم رجــل مائــة دينــار آلخـــر ببينــة معينــة,ازعنياحلكــم بــني متنــ
ففـــي مـــيض  ; والقـــايض متـــيقن مـــا حكـــم بـــه,شـــهدنا هبـــا للمحكـــوم عليـــه عـــىل املحكـــوم لـــه

 َسـحنون واحلـاكم يغرمـه ذلـك قـوال ابـن القاسـم و,حكمه ونقضه فـيام بـني املحكـوم عليـه
 وال ,عليـــه  ويغـــرم املائـــة للمحكـــومًال وحممـــد قـــائ,وال يرجـــع عـــىل الـــشهود بـــيشء: ًقـــائال

ا نــــزع املــــال مــــن املحكــــوم لــــه ;ً وعليــــه ينبغــــي إن كــــان احلــــاكم فقــــري,يرجــــع عــــىل الــــشهود
 أن القــايض إنــام : وظــاهر نقــل اللخمــي,للمحكــوم عليــه إن رقــع ذلــك حلــاكم غــري األول

مــه ومل يكتــف حممــد بإغ: وملــا نقــل املــازري عــن حممــد مــا تقــدم قــال ,يغــرم مائــة واحــدة را
بـــل أغرمـــه مائـــة أخـــرى هـــي املـــشهود هبـــا  ;املائـــة التـــي حكـــم بـــدفعها ملـــن صـــارت لـــه فقـــط

 نقــض حكمــه بــني ; أشــك يف ذلــك: ولــو قــال القــايض,للمحكــوم عليــه عــىل املحكــوم لــه
  . وغرم املحكوم له ما يبني, ورجع ملا تقوله البينة اآلن,اخلصمني
ُقلت   .ًوقيده بكونه عدال ,عن ابن القاسم نحو ما تقدم َّالشيخ ذكر :ُ

كر احلاكم واملحكوم عليـه احلكـم وقـال  لو:اللخمي  فـشهدت ,مـا حكمـت هبـذا: أ
  .وجب تنفيذه ;بينة بحكمه له

ُقلت ْبن وهبعن ابن القاسم وا َّالشيخ  وحكاه:ُ َ.  
فذ شهادهتام; فإن شهد عنده عدالن, حكم بهًاحلاكم حكام إن بنى: ويف التلقني   . أ
 ومل يـذكر ,مذهب مالك خالف مذهب أيب حنيفـة والـشافعي  هذا خالف:املازري

  .ا فيهًعن املذهب خالف
 , فـــأراد قـــتلهام, وجهينـــة عـــىل عمـــر, قـــدم بـــاهلرمزان:قـــال مالـــك :َّالعتبيـــة ويف جـــامع

 لــيس لــك ذلــك : فقــاال, ثــم أراد قــتلهام, ال بــأس علــيكام: فقــال, فاســتعجام عليــه,فكلمهــام
  . ال بأس عليكام:قد قلت
ْبن رشا  سـيد دسـرت حـرصه أبـو موسـى يف قلعـة لـه حتـى نـزل عـىل حكـم : اهلرمزان:دُ
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 تكلــم : قــال!? كــالم حــي أو ميــت: قــال, تكلــم: قــال لــه عمــر,بــه لعمــر  انتهيــا: فقــال,عمــر
 فلـام كـان , إنا وإياكم معارش العرب ما خال اهللا بيننا وبينكم كنـا ونقـتلكم: قال,فال بأس

ــس:قــال عمــر , مل يكــن لنــا بكــم يــدان;اهللا معكــم  يــا أمــري املــؤمنني : قلــت? مــا تقــول يــا أ
ـس القـوم مـن احليـاة,اًكثري تركت بعده عدده  . ويكـون أشـد لـشوكتهم, وشوكة إن قتلـه أ

لـيس إىل  : فلام خفت أن يقتلـه قلـت, وجمزأة بن ثور, أستحيي قاتل الرباء بن مالك:فقال
 فــشهد ,غــريك بمــن يـشهد لــه  لتــأتني: فقـال, فــال بــأس; تكلـم: قـد قلــت لــه,ســبيل قتلـه مــن

  . فأسلم وفرض له, فأمسك عمر عنه,الزبري معي
ُقلت   . وهذا حجة ملالك:ُ

ـه ال يلتفـت :أبو حممد رواية َّالشيخ  وحكى:كالم التلقني قال ابن شاس بعد نقله  أ
  . وال حيكم هبا,إىل البينة بذلك

ُقلت   .رها وعدم ذك, بل نقيضه حسبام تقدم; مل أجد هذا يف النوادر:ُ
ْبــن رشــداملــازري واللخمــي وا  وعــدم وجــداهنا يف النــوادر يوجــب منهــا يف الــنفس :ُ

 ,كتابـه الكـايف أبـو عمـر نظـرت يف َّالـشيخ :يف بعـض نـسخ ابـن شـاس  وملا ذكـر يل أن,ًشيئا
 وال , ال جييبـــه إىل ذلـــك: وقـــول مـــن قـــال:فـــذكر فيـــه الروايـــة معـــزوة ملالـــك وأصـــحابه قـــال

  .ما مل يعلمه من نفسه عىل عقده هنا تشهد عندهأل ;ًيسمع من بينته أوال
ُقلـــت  يـــرده وروايـــات األمهـــات واضـــحة بوجـــوب تـــسوية طمـــا تقـــدم عـــن عمـــر  :ُ

   ورفــــــع , والـــــسامع مـــــنهام, والنظـــــر إلـــــيهام,القـــــايض بـــــني اخلـــــصمني يف جملـــــسهام بـــــني يديـــــه
  .صوته عليهام

كان بحيث لو صدر إذا  ا عليه للردةً إال من نظر إليه إغالظ:عن أشهب َّالشيخ قال
  . فعل به مثله;ذلك من اآلخر
 , ففــــي تــــسويتهام يف جملــــسهام كمــــسلمني,اً وذميــــً لــــو كــــان اخلــــصامن مــــسلام:املــــازري

  .وجعل املسلم أرفع قوالن
ُقلـــت َ أصـــبغا لًغـــري األول معـــزو َّالـــشيخ مل يـــذكر :ُ ْ والروايـــات مطلقـــة يف وجـــوب  ,َ

 أرى أن يتقــــدم املــــسلم : وقــــال,لني وذكــــر اللخمــــي القــــو,التــــسوية بــــني مطلــــق اخلــــصمني
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 للقـــايض أن يـــشد عـــىل عـــضد أحـــدمها إن رأى ضـــعفه : قـــال أشـــهب: وقـــال,الـــذمي بيـــسري
 ويلقنــه حجــة عمــي عنهــا إنــام , ورجــاءه يف العــدل, ليبــسط أملــه;عــن صــاحبه وخوفــه منــه

  .يمنع تلقني أحدمها الفجور
ُقلـت بغـي أن يـشد عـىل عـضد  ال ين:َسـحنون وكتـاب ابـن ,يف املجموعـة َّالـشيخ زاد :ُ
  . وال يلقنه حجة,أحدمها

 مـا : فـال بـأس أن يقـول; إن جلس اخلصامن بني يديه:ألشهب يف املجموعة :َّالشيخ
 أســــكت اآلخــــر حتــــى ; فــــإن تكلــــم املــــدعي, أو يــــسكت ليبتــــدآه, أو مــــا خــــصومتكام,لكــــام

 وال ,مـــنهام حجـــة كـــل واحـــد  ويـــستنطق اآلخـــر مـــنهم, ثـــم يـــسكته,يـــسمع حجـــة املـــدعي
ــه املــدعي: مــا تقــول:بتــدئ أحــدمها فيقــولي  وال بــأس أن , أو مــا لــك إال أن يكــون علــم أ

كـــم املـــدعي:يقـــول ـــا: فـــإن قـــال أحـــدمها? أ  فـــال بـــأس أن يـــسأله عـــن ; وســـكت اآلخـــر, أ
ه  هـذا : وإن قـال كـل مـنهام لآلخـر,خـصمه بـذلك  وأحب إيل أن ال يسأله حتـى يقـو,دعوا

َ أصــــبغ وقالــــه , فيكــــون هــــو الطالــــب,ااملــــدعي أقــــامهام عنــــه حتــــى يأتيــــه أحــــدمه ْ عبــــد ابــــن  َ
ه املدعي:َاحلكم  , فاجلالـب املـدعي; فإن كان أحدمها جلب اآلخـر, إن ادعى كل منهام أ

  . فأحب إيل أن يبدأ باآلخر,اً وإن كان أحدمها ضعيف, بدأ بأهيام شاء;وإن مل يدر اجلالب
ـه الطالـب:اللخمـي  بــدأ ;أحـدمها االنـرصاف فـأبى , إن رصفهـام لـدعوى كـل مـنهام أ

عـىل اآلخـر طلـب   وإن كـان لكـل مـنهام, أقرع بيـنهام;ا باآلخرً وإن بقي كل منهام متعلق,به
 أن َعبــد احلكــم واســتحب ابــن , احلــاكم باخليــار: وقيــل, أقــرع بيــنهام;وتــشاحا يف االبتــداء

  .يبتدئ بالنظر ألضعفهام
 ثـم , أمـر كاتبـه بكتـبهام;ار كـان إذا سـمع الـدعوى واإلنكـ: عنـهَسـحنون البـن َّالشيخ

 ثــم ســأل البينــة عــن , غــريهًشــيئا وإن كــان ,أقــره ; فــإن وافقــا عليــه,عــرض مــا كتــب علــيهام
  . كتبها; وإن وافقتها, مل يأمر بكتبها وأخرجهم; فإن خالفت الدعوى,شهادهتا
َ أصبغول ْ  هـذا : فال بأس أن ينبهه القايض بقوله;إذا أقر أحدمها بام لآلخر فيه نفع :َ

 وجيـــب جـــواب ,تـــرك ذلـــك  وال ينبغـــي لـــه, هـــات قرطاســـك أكتـــب لـــك فيـــه,لـــك فيـــه نفـــع
 وإن مل يطلبـــه بـــاقيهم إن مل ,أو غـــريه عـــىل غـــريم طلبـــه أحـــد الـــرشكاء يف حـــق بادئـــه دعـــوى
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عليــه تــرك   فللمــدعي; ولــو حــرض مــع رشكائــه أو بعــضهم ملخاصــمته,يقومــوا لطلبــه معــه
  .ا فقطًحدخماصمتهم مفرتقني حتى يقدموا خلصومته وا

ا ً فإما وكلوا كلهم واحـد; إذا كان جلامعة حق واحد عىل رجل:وقول ابن املناصف
ا بعـــد واحـــد إطالقـــه ً وال يتعـــاورون عليـــه واحـــد, أو خاصـــموه جمتمعـــني,عـــىل خـــصومته

لـه إال   وال يقـيض:ا يف دار اخلـصومة فيـه فلقوهلا يف الوالء ملن ورث حقـ; أما األول,وهم
ْرشــدبــن  وجلــواب ا,بحظــه  هلــم : بقولــه يف ســؤال عيــاض لــه ملــن قــام مــن أصــحاب جنــاتُ

  . أصحابه معهَّية وإن مل يقم بق,احلاكم من ذلك  ومكنه,حق يف ماء اخلصومة يف حقه
به عن ورثة قام بعـضهم بقولـه;وأما الثاين  مـن حـق املطلـوب اجـتامع الورثـة : فلجوا

 ً األقــضية يف ورثــة ادعــوا منــزال أو توكيــل واحــد عــنهم لــسامع ابــن القاســم يف,يف خماصــمته
 وإذا ذكـــر املـــدعي ,اًا وهـــذا يومـــًهـــذا يومـــ  ال يتعاورونـــه,بيـــد رجـــل يوكلـــون مـــن خياصـــمه

ه بـ;دعوا به إن اسـتحقت الـدعوى جوا  وإال ,اً فمقتىض املذهب أمر القايض خصمه بجوا
ـــــــه رأى هـــــــالل الـــــــشهر: كقـــــــول املـــــــدعي;فـــــــال                   أو ســـــــمع مـــــــن , هـــــــذا أخـــــــربين البارحـــــــة أ

  وال يتوقــف أمــره بــاجلواب عــىل طلــب املــدعي لــذلك بوضــوح داللــة حالــة,يعــرف للقطــة
  .التداعي عليه
عنــد هــذا   يل: فــإن قــال للقــايض, إن مل يكــن مــن املــدعي أكثــر مــن الــدعوى:املــازري
 لــــيس للقــــايض طلــــب املــــدعى عليــــه : أحــــدمها: يف هــــذا وجهــــانَّشافعية فللــــ;ألــــف درهــــم

 وذكـــر أن أخـــوين بالبـــرصة كانـــا يتـــوكالن عـــىل ,املـــدعي بـــذلكتـــرصيح  لعـــدم ;بجـــواب
 وهـــو ممـــن عـــارص , فلـــام ويل عيـــسى بـــن أبـــان قـــضاء البـــرصة, وهلـــام فقـــه,أبـــواب القـــضاة

 يل عنـد : فقـال لـه أحـدمها, فأتيـاه, أراد األخوان أن يعلـامه مكـاهنام مـن العلـم,الشافعي
 ومــــن أذن لــــك أن :يــــه فقــــال املــــدعى عل, فقــــال عيــــسى لآلخــــر أجبــــه,هــــذا كــــذا وكــــذا
إنـام :  فوجم عيسى بن أبان فقاال لـه, ذلك مل آذن لك يف: وقال املدعي,تستدعي جوايب

فـسهام,أردنا أن نعلمك مكاننـا مـن العلـم  ألن ; وعنـده مناقـشة ال طائـل حتتهـا, وعرفـاه بأ
  . وهو ظاهر مذاهب العلامء,احلال شاهدة بذلك

ُقلـــت بـــه   توجـــه ومـــن نقـــل عنـــه:وظـــاهر قـــول املـــازري :ُ دعـــوى املـــدعي بإجيـــاب جوا
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 بــل ال بــد مــن بيانــه مــا بــه ; ولــيس كــذلك, يل عنــد هــذا ألــف درهــم:خــصمه بمجــرد قولــه
 جلـــواز كوهنـــا بـــأمر ال ; أو عـــدة هبـــاَّيـــة أوبـــت عط,تقـــررت لـــه عليـــه مـــن ســـلف أو معاوضـــة

 وحـق املـدعي املقـر أن , من مال أجنبي ونحـو ذلـكَّية كعدة أو عط,يوجب وجوهبا عليه
ه اجلائز إقراره حتليفه إياه كر خصمه دعوا   .ال بينة له إن أ

 األصــل أن القــايض ال يــستحلفه إال بــإذن املــدعي إال أن تــدل قرينــة احلــال :املــازري
ـــه أراد مـــن القـــايض ذلـــك  ادعـــى عـــىل رجـــل ً أن رجـــال: وذكـــر عـــن بعـــض القـــضاة,عـــىل أ

كر املـــدعى عليـــه,اًثالثـــني دينـــار مل آذن يف هـــذه : ال الطالـــبفقـــ , فاســـتحلفه القـــايض, فـــأ
 وأمر القايض غالمه أن يدفع عن املطلـوب , فال بد أن تعاد اليمني; ومل أرض هبا,اليمني

  .ا كراهة أن يكلفه إعادة اليمني قىض عليه هباًمن ماله ثالثني دينار
 فـإن مل يكـن علـم , ثـم وجـد الطالـب بينـة, وإن حلف املطلوب:ويف الشهادات منها

 , فـال حـق لـه;وهـي حـارضة أو غائبـة ,ا هلـاًوإن استحلفه بعد علمه هبا تارك , قىض هبا;هبا
 قمــت ; فــإن قــدمت, فأحلفــه يل, وإن قــال الطالــب للقــايض بينتــي غائبــة,وإن قــدمت بينتــه

 ولـــه , أحلفـــه لـــه; وذهـــاب الغـــريم, وخـــاف القـــايض تطـــاول األمـــر, فـــإن كانـــت بعيـــدة,هبـــا
 ,ا كــاليومني والثالثــة مل حيلفــه إال عــىل إســقاطهاوإن قربــت غيبتهــ ,القيــام ببينتــه إذا قــدمت

ه ما علم هبا  قىض; إن مل يكن علم هبا:وظاهر قوله   .له هبا دون يمينه أ
ُ املاجـشونوقـال الـصقيل عـن ابـن  كانـت بينتـه حـارضة أو غائبـة بعـد حلفـه مـا علـم  :ِ

َ أصــبغ وَعبــد احلكــم فقــال األخــوان وابــن ,اًا واحــدً ولــو وجــد شــاهد,هبــا ْ  ,ال حيلــف معــه :َ
  .إال بشاهدين وال يقىض له
ُقلت ُ املاجـشونما ذكره عن ابن  :ُ  بعـد حلفـه مـا علـم هبـا ذكـره ابـن فتـوح :مـن قولـه ِ

ُ املاجشونوغريه غري معزو البن  ه املذهب ِ   .كأ
تكـــون يمينـــه معتــربة القبـــول للبينـــة إال أن يكـــون يف اخلـــصام تطويـــل : قــال ابـــن عـــات

ه أسقط بينتـه   أن يلتزم املدعى عليه;ى عليه إذا دعي لليمنيابن فتوح من احلزم للمدع أ
  . مل تسمع بينته; فإن عقد عليه هذا,علمها أو جهلها

 ثـــم , مـــن قـــىض مـــن لـــه عليـــه دينـــار دينـــاره ببينـــة:كتـــاب الـــديات وســـمع القرينـــان مـــن
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كره,اًا وفالنــًقــضيتكه وأشــهدت عليــك بــذلك فالنــ:  فقــال لــه,تقاضــاه منــه بعــد شــهر  , فــأ
  . فله القيام عليه بالشاهدين; فحلف وقضاه,نعم:  قال, أتحلف:فقال
ْبــن رشــدا زيــة  مثلــه يفُ  وزاد , ويف الثامنيــة لألخــوين,َعبــد احلكــممــن روايــة ابــن  َّاملوا

ُ املاجشونابن  ه آثم إجلائه إىل يمني باطلة :ِ   . وبينته حارضة يعلمها,أ
َّدونـــــةويف الواضـــــحة لألخـــــوين مثـــــل امل  وال يـــــدخل هـــــذا اخلـــــالف يف ,لـــــه ال قيـــــام :َ

َّدونـــة وذكـــر الـــصقيل استحـــسان بعـــض القـــرويني مـــا يف امل,الـــصلح إن كـــان أمـــر البينـــات  :َ
  . فاألقوال به ثالثة;يطول عند القضاة
ـه, إنـام يكـون لـه أن حيلفــه:ابـن فتـوح ـه ببلــد يقــوم هبـا بعـد  وبينتـه غائبـة عـىل أ  حلفـه أ

ـــه بعيـــد ًضـــع خـــوف أن يعتقـــد فـــيام لـــيس بعيـــدويعـــني املو:  قلـــت, ويـــسمي البينـــة,بعيـــد ا أ
  .اًيصري القريب بعيد واخلوف يف املفاذة
  ولــه,بــه  ال بينــة لــه: وقــال بعــضها, مــن ادعــى عــىل رجــل بحقــوق عــددها:ابــن فتــوح

عـــىل مـــا لـــه عليـــه   وبنـــاه,بـــه  وطلـــب حلفـــه عـــىل مـــا ال بينـــة لـــه عليـــه,عـــىل بعـــضها بينـــة غائبـــة
ـه إن عجـز عـن بينـة مـا قـال مل يكن له أن حيلفه  ;البينة عىل مـا ال بينـة لـه عليـه إال إن التـزم أ

 وإال مجـع , فـإن أقامهـا, وإال أخر حتليفه لوقـت إقامتـه تلـك, مل حيلفه عليه;أن له عليه بينة
  . وحلفه عىل مجيعها,دعاويه

 وقـال ,إنـام عـيل مائـة:  وقـال املـدين, بامئـة دينـارًمـن طلـب رجـال: وسمع ابن القاسم
 ثــم ,عــىل مــا يبــني دعوامهــا  ونــسيت شــهوده فــصاحله,ضــاع ذكــر حقــي باملــائتني: الطالــب

  . ويغرمه بقيته, فله القيام بذكر حقه; فإن عرف هذا من قوله,وجد كتابه بشهوده
ْبن رشدا ـه كـان: يريد:ُ ـه إن ,قبـل الـصلح لـه ذكـر حـق ضـاع  بقولـه عـرف أ  ودليلـه أ

 ً إن صــاحله جــاهال:الــك يف كتــاب اجلــدار كقــول م; فــال قيــام لــه;مل يعــرف ذلــك مــن قولــه
 َّيـــة فلـــه القيـــام ببق; ببينتـــهً مـــن صـــالح جـــاهال: خـــالف قوهلـــا يف الـــصلح, فـــال يشء لـــه;بينتـــه

 وإن مل ,حقــه دون يمــني َّيــةمعنــى قولــه هنــا رجــع ببق  وحيتمــل أن يكــون,حقــه إن وجــد بينــة
ـــه إنـــام;يعـــرف قولـــه ذلـــك  وال يعـــرف ,قـــد ضـــاعصـــاحله وكتابـــه   مل يرجـــع إال بعـــد يمينـــه أ

َّدونـــــةا ملـــــا يف املًمـــــا يف الـــــسامع خمالفـــــ  فـــــال يكـــــون;شـــــهوده  وفـــــرق يف كتـــــاب اجلـــــدار بـــــني ,َ
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 وال بعثــوره عــىل بينــه مل ,ذكــر حقــه  عــدم رجوعــه بوجــود: فيتحــصل فيهــا ثالثــة,املــسألتني
  . ورجوعه بوجوده ذكر احلق ال بعثوره عىل البينة, ورجوعه يف الوجهني,يكن علمها

القـــــــضاء إذا أدىل اخلـــــــصامن  وجـــــــه حكـــــــم:  قـــــــال مالـــــــك:ألة مـــــــن أقـــــــضيتهاأول مـــــــس
 فــإن ,احلكــم ال وقــع:  فــإن قــاال,أبقيــت لكــام حجــة: عــنهام أن يقــول هلــام  وفهــم,بحجــتهام

  . مل يقبل منهام إال أن يأتيا بأمر له وجه;أراد بعد ذلك نقض ذلك
ال :  وقـال اخلـصم,عند من ال يرى الشاهد واليمـني مثل أن يأيت شاهد: ابن القاسم
  .هلذا اآلخر  قىض; ثم قدر عىل شاهد آخر, فحكم عليه,ا آخرًأعلم يل شاهد
ه فهـم مـن معـرض ,يفهم عنهام حتققه ما سمعه منهام دون احتامل  مراد:عياض  ال أ

  .األحكام به  ليس هذا مما تقام,خطاهبام  وحلن,كالمهام
ــه قــد فهــمال يقــيض حتــى ال يــش:  وغريمهــاَســحنونو وقــد قــال أشــهب  فإمــا أن ;ك أ

                 هــذا خــالف ظــاهر قــول : قلــت , فــال يقــيض بــه; وخيــاف أال يكــون فهــم,يظــن أن قــد فهــم
   .ابن حمرز
ــه محلــه ;فهمــه عنهــا يقــوم مقــام مــا ســمعه مــنهام  لعــل;وفهــم القــايض عــنهام: ولــهق  أل

ه جيتزئ بمجرد فهمه   .لشهادة بأوله وذلك عندي جار عىل االختالف يف صحة ا,عىل أ
ْبـــن رشـــدقـــال ا القـــرينني يف التخيـــري والتمليـــك يف إعـــامل َ ســـامع  يف رســـم الطـــالق مـــنُ

 وبــت الــشاهد شــهادته بــذلك :الــشهادة بــام يظهــر مــن قــصد املــشهود عليــه وإرادتــه ثالثهــا
َ أصـــبغَ ســـامع بـــسامع القـــرينني مـــع ْ َ أصـــبغ وســـامعه حييـــى و,ابـــن القاســـم َ ْ                  الـــشهادة  وتـــرك :َ

ام    ,هبا أ
                  فحكـــم ,َّيــةا أمريًيف مــال معتــرب نحــو ألــف دينــار ذهبــ ابــن عبــد الــسالم بتــونس قــىض

  .فيها بام
به أن يقــول للمحكــوم عليــه ;)أبقيــت لكــام حجــة قبــل( : قولــه:عيــاض  وعليــه ,صــوا
به : وقيــل, فهــو الــذي يعــذر لــه ال للمحكــوم لــه:ومــن تبعــه َّالــشيخ اختــرصها بــام فيهــا  صــوا

هبــــا,أن املطلــــوب إذا ذكــــر حجــــة ــــه أبقــــي لكــــام كــــالم أســــمعه , ســــئل الطالــــب عــــن جوا  كأ
  .منكام
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 ومــــرة عــــىل , أن احلكــــم يتوجــــه مــــرة عــــىل الطالــــب: وأوجــــه مــــا فيــــه عنــــدي:عيــــاض
  .يف لفظ واحد  فصح اختصار ذلك, ذلك عىل االنفراد: فيقول هلام,املطلوب

عليــه بتلــك الــدعوى يشء هــل يكتــب لــه   اختلــف إذا مل يثبــت عــىل املــدعي:اللخمــي
فقـال املطلـوب  , وعجز عن تزكية بينة له,ًشيئامن ادعى :  فقال عبد امللك?بذلك حكم

ِّمطـرف وقـال , لـيس ذلـك عـىل القـايض;ثانيـة  لئال يقوم هبا عىل; احكم بعجزه:للقايض َُ :
أصـل مالـك  ف, أو بينـة عدلـة بعـد ذلـك,يزكيهـا  واختلف إن أتى بعد ذلك من,عليه ذلك

ِّمطرف وقال , أهنا تقبل:وابن القاسم   .ال تقبل إال يف العتق والطالق والنسب: َُ
 , وسـجل لـه,إذا قىض القايض لرجل: وسمع حييى ابن القاسم يف كتاب الشهادات

إن رأى   قبـل يمينـه; ثم قام املحكوم عليه بينة جتـريح بعـض مـن حكـم بـه,عليه وأشهد له
ــه غــري ملــد,ء حــاهلم حتــى ذكــر يل جهلــت ســو: كقولــه,اًلــه وجهــ  ومــن ويل بعــد , وظهــر أ

  .كان مل يقم به عند األول  وإن,القايض يف ذلك مثله إن كان ادعاه عند األول
ْبن رشدا  وسـكت :كقوهلـا  متكينه من التجريح بعد التـسجيل عليـه إن كـان لـه وجـه:ُ

يمكنـه   ال:ه ثالثهـاوفيـ  ومل يقـم بـه عنـده,عن جواب إن قام بذلك عند من ويل بعـد األول
 قـول : ويف الطالـب رابعهـا,مـن ويل بعـده هـذا يف املطلـوب  ويمكنـه,منه القايض املـسجل

ُ املاجـــشونابـــن   ,الفـــرق بـــني أن يعجـــزه يف أول قيامـــه قبـــل أن جيـــب عـــىل املطلـــوب عمـــل: ِ
 وهـــــذا , ثـــــم رجـــــع عـــــىل الطالـــــب,وبـــــني أن يعجـــــز بعـــــد أن وجـــــب عـــــىل املطلـــــوب عمـــــل

 , ولـو عجـزه بعـد التلـوم واإلعـذار,إن عجزه القايض بـإقراره بـالعجزإنام هو ; االختالف
 ألن ذلـك قـد رد مـن ; مل يقبـل منـه مـا أتـى بـه مـن حجـة بعـد ذلـك;وهو يـدعي أن لـه حجـة

  .قوله قبل نفوذ احلكم عليه
َ أصــبغوســمع  ْ كرتــه بينــة بعيــدة: ابــن القاســم َ  مل ينتظــر ;مــن ادعــى عــىل نكــاح امــرأة أ

 ثــم , فــإن عجــزه,اً ويــرى اإلمــام ملــا ادعــاه وجهــ, وال يــرض ذلــك بــاملرأة,إال يف بينــة قريبــة
  .? فقد مىض احلكم نكحت املرأة أم ال,أتى ببينته
ْبـن رشـدا َ أصـبغَ سـامع ال يقبـل منـه بينـة بعـد التعجيــز خـالف: ُ ْ مـن كتـاب الــصدقات  َ

َّدونةوظاهر امل   . ما تقدم ثم ذكر, إذ مل يفرق فيها بني تعجيز الطالب أو املطلوب;َ
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ففي قبول ما يأيت به املطلوب ممـا يبطـل  ; إن سجل القايض بحكمه لطالبه:املازري
  . عند ذلك القايض ال غريه:ذلك احلكم ثالثها

ا سـؤال احلـاكم مـن ًوجتري الثالثـة يف عجـز الطالـب واإلعـذر : وحممدَسحنونهلا ول
 ال :بـــن فتـــوح واللفـــظ ال: قـــال غـــري واحـــد?توجـــه عليـــه موجـــب حكـــم هـــل لـــه مـــا يـــسقطه

 ولو فيام شـهد بـه عـىل :ظاهره:  قلت,ينبغي للقايض تنفيذ حكم عىل أحد حتى يعذر إليه
  .اخلصم من إقرار بمحرض احلاكم

ْبن رشدوال  حيكـم عليـه بتلـك البينـة :عيسى من األقضيةَ سامع  يف رسم اجلواب منُ
  . ويف ذلك اختالف, قاله ابن العطار,دون إعذار
ُقلت   . وقطعه بتحقيقها,ال يعذر فيها لعلمه هبا:  قال ابن سهل:ُ

ـــــــو إبـــــــراهيم التجيبـــــــي وســـــــقوط اإلعـــــــذار يف ذلـــــــك إمجـــــــاع مـــــــن املتقـــــــدمني : قـــــــال أب
كره,ابن العطار  وكذا ذكره,واملتأخرين  يف ذلـك اخـتالف قـد قـال :ابن الفخار وقال  وأ

ينـــة دون  فكيـــف يقـــيض بالب; فـــإذا هـــذا كهـــذا, وال بـــام يقـــر بـــه عنـــده,معنـــى ال حيكـــم بعلمـــه
  .اإلعذار فيهام أهنام غري عدلني  فقد تبني,إعذار

 وال بــام ســمعه يف , ال يقــيض بعلمــه: وهــو القيــاس الــصحيح ملــن قــال:قــال ابــن ســهل
  . جرى العمل; وبام قاله أبو إبراهيم وابن العطار,جملس حكمه

ـــه شـــهد :وذكـــر ابـــن ســـهل يف مـــسأله أيب اخلـــري الزنـــديق امللقـــب لزندقتـــه بـــأيب الـــرش  أ
واع كثرية من الزندقة الواضحة عدد كثري ثبتت عدالة نحو  وأكثـر ,عرشين منهم عليه بأ

 , وإســـحاق بـــن إبـــراهيم, فـــأفتى قـــايض اجلامعـــة منـــذر بـــن ســـعيد,مـــن ضـــعفهم اســـتظهار
ِّمطرفوصاحب صالة اجلامعة أمحد بن   وأشـار بعـض مـن , وغريهم بقتله دون إعذار لهَُ

 وإذا , فأخــذ النــاظر يف أمــره بــالقول بعــدم اإلعــذار,حــرض مــن أهــل العلــم بــأن يعــذر إليــه
ـه طلـب ;ال يعـذر لـه:  فقال ابـن احلـاج يف نوازلـه,قاض عزل بجرحة ثبتت عليه طلب  أل

 ولـــدرء ,معـــرة ســـقوط شـــهاديت إنـــام طلبتهـــا لـــدفع: فقـــال , وطلبهـــا جرحـــة,خلطـــة القـــضاء
 لــه شــهود جترحيــه  فيــسمى, احتمــل أن جيــاب باإلعــذار لــه;اجلرحــة عنــي ال لطلــب القــضاء

ه حق للمـسلمني ال ملعـني; وأن ال جييب إىل ذلك, سقط جرحه;إن جرحهم  وقبـول , أل
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  كــام لــو علــم القــايض جرحــه, فيــسقط اإلعــذار, يمنــع تــسمية شــهود جترحيــه;جتــريح الــرس
 وأفتــى الفقيــه املــشاور أبــو الوليــد هــشام بــن أمحــد عــرف بــابن العــواد بعــدم ,بغــري واســطة
  .م وتغيري لسنة اإلسال, والقول به باطل:الاإلعذار إليه ق
ُقلت ـه ;اإلعـذار فيـه  ومقتىض تعليل ابن مغيث منـع حكـم احلـاكم بعلمـه يتعـذر:ُ  أل

بـن  فـأفتى ا,عـىل حكمـه بعلمـه يف اجلـرح سـقوط اإلعـذار فيـه ال يعذر يف نفسه مع اإلقـرار
ْرشد  وإن ,ليـه أن يعلمـه بـه فلـيس ع;ا من واله بـأمر رآه باجتهـادهً يف نوازله إن عزل وصيُ

بخــط الفقيــه أيب القاســم   ووجــد,أن يعــذر إليــه يف ذلــك  فطلبــه, ثبتــت عنــده;عزلــه جلرحــة
 وجــدت بخــط ابــن زيــدان أن أهــل :بــن الــرباء أحــد قــضاة تــونس يف أواســط القــرن الــسابع

ء شـــكوا ســـوء حـــال قاضـــيهم ابـــن عبـــد اخلـــالق ألمـــري املـــسلمني عـــيل بـــن  اجلزيـــرة اخلـــرضا
  فصح عنه;اًسألت عنه رس:  فرد أمره لقايض سبتة ابن منصور فقال,نيبن تاشف يوسف

ـــه ال يـــصلح للقـــضاء  فـــأبى ,عرفنـــي بمـــن صـــح عنـــدك لعلـــه عـــدو يل:  فقـــال لـــه املعـــزول,أ
ْبـن رشـد وقـال أبـو الوليـد , فأفتى فقهاء قرطبة بلزوم تعريفه بمـن ثبتـت جرحتـه,تعريفه ُ: 

ن هذا ليس من باب األحكام التي يعـزل فيهـا  واحتج بأ,ال يلزم تعريفه بمن ثبت جترحيه
 كفعــل عمــر يف ســعد بــن أيب وقــاص ; بــل يكفــي يف العــزل للــشكوى;بالتعــديل والتجــريح

 إذ القــضاء ; وال يكــون عزلــه جرحــة, لتقبــل شــهادته;وهلــذا املعــزول أن يزكــي نفــسه :قــال
 ال :فقـــال  فـــذكر ذلـــك للقـــايض ابـــن أمحـــد, ولـــذا ال يمكـــن مـــن اإلعـــذار;حـــق للمـــسلمني

 , ألن ذلك إنام هو لألمراء العام نظرهم يف ذلـك وغـريهم; سعدَّيةيصح االحتجاج بقض
دهيم;ودليله أن من عزل منهم  ومـال إىل , والقايض ليس لـه ذلـك, قوسم بعضهم فيام بأ

مـــا يـــسقط عنـــه ; جلهـــل  وإذا ظـــن أن مـــن أعـــذر إليـــه,اإلعـــذار للقـــايض مـــن أجـــل جرحتـــه
  .نبهه احلاكم عليه خصمه
  واملطلـــــوب جيهـــــل وجـــــه التجـــــريح مـــــن جهـــــة, إذا زكيـــــت البينـــــة: الـــــرسقة منهـــــاويف
 , وبينـه لـه لعـل بينـه وبينـه عـداوة, أخربه القايض بـام لـه مـن ذلـك;النساء  وضعفة,الرجال

ولــيس  , مل يدعــه إليــه;فــإن كــان مثلــه ال جيهــل التجــريح ,أو رشكــة ممــا ال يعلمــه املعزولــون
  .ال بردها ألن احلكم ال يتم إ;كرد اليمني
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ُقلــت قــع يف أكثــر نــسخ امل:ُ َّدونــة كــذا الوا  أو رش : ويف بعــضها, أو رشكــة مــن الــرشكة:َ
 ألن ; ويف الروايـــــة األوىل إشـــــكال, وفهـــــم هـــــذه الروايـــــة إن ثبتـــــت واضـــــح,مـــــن الـــــرشورة

 إذا شـــهد أحـــد املتفاوضـــني :معنـــاه:  فقـــال بعـــضهم,شـــهادة الـــرشيك عـــىل رشيكـــه جـــائزة
لفــظ أن الــرشكة املــذكورة هــي بــني الــشاهد واملــشهود عليــه ال  ورد بــأن ظــاهر ال,لــصاحبه

من فقهاء فـاس بـأن معنـى املـسألة أن   وأجاب أبو موسى املومتاين,بني الشاهد والطالب
ـه بـاع حظـه منـه عـىل   فـرتد شـهادته بتهمتـه,أحد الرشكاء شـهد عـىل رشيكـه يف ربـع بيـنهام أ

 وشــهد عليــه ,ا حظــه منــه وهــو عــديم وكــذا إن كــان عبــد بــني اثنــني أعتــق أحــدمه,الــشفعة
ـــه مـــديان لفـــالن بـــدين يـــرد ـــه يـــتهم رد عتقـــه;عتقـــه رشيكـــه أ ـــه يغيـــب عليـــه العبـــد; أل  , أل

ه ميل ه يتهم يف أن يقوم عليه;وكذا إن شهد عليه أ   . أل
ـه ; عدلت دونك فجرح: ال يقول احلاكم ملن شهدت عليه بينة:وسمع القرينان  أل

  .توهني للبينة
  .أرى أن يقوله له :ابن نافع

ْبـــــن رشـــــدا إن كـــــان عنـــــدك مـــــا تـــــسقط بـــــه : الواجـــــب عنـــــد مالـــــك أن يقـــــول لـــــه  هـــــذا:ُ
إن كــان   أو,اً ويف متكــني املطلــوب مــن فــسخه بــام شــاهد بــه عليــه مطلقــ, فــأت بــه,شــهادهتم
 , وحيتــاج املطلــوب فيــه إىل تــدبر وتأمــل نقــال املــازري عــن القــايض أيب طالــب,فــيام يــشكل

ــه يــأيت ببينتــه,وعليــه العمــل , املــازريَّالــشيخو  عــىل مــا لــه بــه  فــإن ادعــى املحكــوم عليــه أ
  . أجل هلا;نفع

 فـسئل مـن بيـده املنـزل عـن ,بيـد رجـل ًمـن أقـام بينـة عـىل ملكـه منـزال: سمع القرينان
 وســــأل رضب , كــــان أوىل بــــاملنزل مــــن مدعيــــه; لــــو قامــــت هبــــا بينــــة,فيــــذكر حجــــة ,حجتــــه

 فيمـــــيض ,فأجـــــل األجـــــل الواســـــع الـــــشهرين والثالثـــــة ,بالبينـــــة عـــــىل ذلـــــك األجـــــل إلثباتـــــه
ــرضب لــه أجــل آخــر أم,غيبــة شــهوده  وحيــرض,ًشــيئا  ومل يــذكر,األجــل  يقــيض  وتفــرقهم أ

 فيزيـده يف , وال يتقولـه,أما الرجل املـأمون الـذي ال يـتهم عـىل املـدعي بباطـل: عليه? قال
ر بخـــصمه,األجـــل ـــه يريـــد اإلرضا ن مـــن ذلـــك إال أن  فـــال يمكـــ; وأمـــا امللـــد الـــذي يـــرى أ

هًيذكر أمر   . ثم خيترب كذبه يف مثله,ا يقارب شأ
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ْبـــن رشـــدا رضب األجـــل للمحكـــوم عليـــه فـــيام يدعيـــه مـــن بينـــة مـــرصوف الجتهـــاد : ُ
 واألصـــل فيــه قـــول عمـــر يف ,احلــاكم بحـــسب مــا يظهـــر لــه مـــن حـــال املــرضوب لـــه األجــل

ا ينتهـــي ً أمـــرًا أو بينـــةًا غائبـــً واجعـــل ملـــن ادعـــى حقـــ:كتبـــه أليب موســـى األشـــعري مـــن قولـــه
 والـذي مـىض عليـه ,َّية وإال اسـتحللت عليـه القـض, أخذت له بحقه; فإن أحرض بينة,إليه

ـام ا تـرضب لـهًعمل احلكام يف التأجيـل يف األصـول ثالثـون يومـ ـام,عـرشة أ  , ثـم عـرشة أ
 ثـم ,اً يومـ أو مخـسة عـرش,ثـم يتلـوم لـه بـستة , ثامنية, ثم ثامنية, أو ثامنية,ثم يتلوم له بعرشة

ا ًا مـن ثالثـني يومـً قاطعً أو يرضب له أجال,اً ثم يتلوم له تتمة ثالثني يوم, ثم أربعة,ثامنية
 وهــذا مــع حــضور بينــة يف ,يــدخل فيــه التلــوم واآلجــال كــل ذلــك مــىض مــن فعــل القــضاة

 وإن كانــت غائبــة عــن البلــد فــأكثر مــن ذلــك عــىل مــا تــضمنه هــذا الــسامع مــن اجتهــاد ,البلــد
 وعليـه ثبتـت,  وقال بتفريق اآلجال جرى العمـل,ذكر ابن فتوح نحو هذا:  قلت,احلاكم

 , وليس يرضب ملن ذهب الستدفاع يمني واجبة عليه مثل اآلجال املذكورة,السجالت
 ;اليمني األجل القريب ثالثـة ونحوهـا وإنام يؤجل يف ذلك إذا زعم أن عنده ما يدفع عنه

جــــال يف الــــديون واحلقــــوق دوهنــــا يف اخلــــصام يف  واآل,ألن قولــــه هــــذا حممــــول عــــىل اللــــدد
  .باختالف أحوال املرضوب هلم  وختتلف اآلجال يف األصول,العقار واألصول
 ,إال املـــسافر أو مـــا خيـــشى فوتـــه, يقـــدم القـــايض اخلـــصوم األول فـــاألول و:اللخمـــي

 , بـدئ بـه; فمن خيرج اسمه, وخلطت, كتب أسامؤهم يف بطائق;وإن تعذر معرفة األول
  .لك كالقرعة بينهموذ

إنــــــام يقــــــدم :  فقــــــال أصــــــحاب الــــــشافعي, إذا وجــــــب تبدئــــــة األســــــبق:وزاد املــــــازري
 قــدم ; وهــذا ممــا ينظــر فيــه إن ســبق بخــصمني,األســبق يف خــصام واحــد ال يف ســائر مطالبــه

  . وال يرض باجلامعة الذين بعده, وإن كان مما ال يطول,اًفيهام مع يف خصومته
ُقلت   .ألصحابنا  خمصوص أن هذا غري: ظاهره:ُ

َ أصـــبغويف النـــوادر عـــن  ْ  ثـــم أخـــذا يف ,بـــني اخلـــصمني يف أمـــر اختـــصام فيـــه إذا قـــىض: َ
 مل يسمع منهام حتى يفرغ ممـن ; فإن كان بني يديه غريمها,حجة أخرى يف خصومة أخرى

  . فال بأس أن يسمع منهام;بني يديه إال أن يكون يشء ال رضر فيه ملن حرضه
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الغرباء وأهل املرص سواء إال أن يقدم الغرباء باجتهاده فيام ال : َسحنون عن َّالشيخ
وأرى أن يبــدأ بالغربــاء كــل يــوم مــا مل : وزاد, وقالــه أشــهب ,يــدخل عــىل أهــل املــرص رضر

  . فال يبدأ هبم,يكثروا
  . وتعجيل رساحهم,من شأن القضاة تقديم الغرباء: ابن حبيب عن األخوين

  .منزلته وسلطانه لفضل ;وال يقدم رجل: َسحنونقال 
 ثــم , ثـم ألقوهــا, كتــب أسـامؤهم يف بطــائق أو غريهــا;إن كثــروا:  عنـهَســحنونوالبـن 

  .يدعو هبم عىل ذلك
  . والرجال عىل حدة,ويقدم النساء عىل حدة: َسحنون
 إمـا ; فذلك له عىل اجتهاده;إن رأى أن يبدأ بالنساء يف كل يوم أو بالرجال: أشهب

 , وال يقدم الرجال والنـساء خمتلطـني,و لكثرهتن عىل الرجال أ,لكثرة الرجال عىل النساء
  . فعل;ا أو يومنيًا معلومًوإن رأى أن جيعل للنساء يوم

 ; وإن احتــــاج لكــــشف وجــــه امــــرأة,اً أحــــب أن يفــــرد للنــــساء يومــــ:َعبــــد احلكــــمابــــن 
دي العدول;ا عليهاً أو ليشهد شهود,لتعرف ويفرق ,  ويأمر بتنحية غريهم, كشفه بني أ
ــام بقــدر ًا أو وقتــً وجيعــل للنــصارى يومــ, الرجــال والنــساء يف املجــالسبــني ا مــن بعــض األ

  . جيلس هلم يف غري املسجد,قلتهم وكثرهتم
 أبعد عن املـرأة مـن ال خـصام بينهـا وبينـه ;احلكم بني رجل وامرأة إن كان: املازري
  .من الرجال
ُقلــت  مــا يمكــن أن يــسمع  ويف إبعــاده عنهــا أقــىص, وينبغــي أن يبعــد عنهــا خــصمها:ُ

 ويــــذكر لكــــل مــــنهام قــــول ,مــــا يــــسمع احلــــاكم مــــنهام  وأقــــىص أو,كــــل مــــنهام حجــــة صــــاحبه
  . لرسعة احلكم بينهام; واألول أقرب,صاحبه نظر
كالمهـــا إىل شـــغف َ ســـامع  وخيـــاف إن تكلمـــت أدى,وإن كانـــت شـــابة هلـــا مجـــال: قـــال

ليهـــا بـــدارها مـــن تـــؤمن  وإن احتـــيج إىل أن يبعـــث إ, أمـــرت أن توكـــل مـــن ينـــوب عنهـــا;هبـــا
 َّيــة وقــد حــرضت العامر,احلكومــة يف أمرهــا فعــل ناحيتــه لــسنه ودينــه وورعــه مــن تكلــف

ــيس عــىل « : وقــال يف املــرأة األخــرى, حتــى أقــرت بالزنــا فرمجهــاغفعــل النبــي  واغــد يــا أ
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  . فلم يأمر بإحضارها)1(» فإن اعرتفت فارمجها,امرأة هذا
َ أصــبغعــن  َّالــشيخ ْ  واله تقــديم اخلــصومة إليــه عــىل ;عــوان القــايض ثقــةإن كــان يف أ: َ

  . فهو نفسه; فإن مل يكن,منازهلم
  .عند التزاحموكذلك يفعل املفتي واملدرس : قال ابن شاس

ُقلت  وختـرجيهام عـىل ,ألهل املـذهب إنـام قالـه الغـزايل يف الـوجيز نصا  ال أعرف هذا:ُ
أحـــب يف الـــصانع : لقاســـمعيـــسى ابـــن اَ ســـامع  وكـــذا عـــىل,اخلـــصوم واضـــح حكـــم تـــراجم

 ومل أســمع ,ا بعــد واحــد أن يبــدءوا بــاألول فــاألولًاخليــاط يــدفع إليــه النــاس ثيــاهبم واحــد
  .ا إن كان اليشء اخلفيف الرقعة وأشباههاً ولعله أن يكون واسع,ًشيئافيه 

ْبــن رشــدا جعــل االختيــار تقــديم األول فــاألول دون إجيــاب عليــه إن مل جيــب عليــه : ُ
 ال بــأس أن يقــدم الــصانع مــن أحــب مــا مل يقــصد : وكــذا قــال األخــوان,عينــهعملــه يف يــوم ب

  . وكذا يقوالن يف الرحى,ًمطال
ا عـــىل مـــن أتـــى قبلـــه إن كـــان ســـنة البلـــد ًال يقـــدم صـــاحب الرحـــى أحـــد: َسحنونولـــ

 َســـــحنون ولـــــيس قـــــول , قـــــىض بيـــــنهم بـــــسنة بلـــــدهم; وإن حتـــــاكموا,الطحـــــن عـــــىل الدولـــــة
  . كالرشط ألن العرف;بخالف لقول غريه

ُقلــت  , وجــرت عــادة مــدريس تــونس يف األكثــر تقــديم قــراءة التفــسري عــىل احلــديث:ُ
  .وتقديم احلديث عىل الفقه

ولـــو  ,ا للمحكـــوم لـــهًإشـــهاد احلـــاكم بحكمـــه يوجبـــه حقـــ :وســـمع ابـــن القاســـم وقـــال
                  لــه مــا حكــم ;أو لــه قبــل حــوز املحكــوم  أو مــات املحكــوم عليــه, أو عــزل,مــات القــايض

  .به له
ْبن رشدا   .اً اتفاق:ُ

 وبكـــل حجـــة لـــه مـــن تعـــديل ,ويكتـــب احلـــاكم ملـــن حكـــم لـــه بـــام حكـــم بـــه: املـــازري
                                     

) 1697( رقـــــــــم :ومـــــــــسلم  يف املحـــــــــاربني, بـــــــــاب االعـــــــــرتاف بالزنـــــــــا,12/121 : أخرجـــــــــه البخـــــــــاري)1(
  .يف احلدود, باب من اعرتف عىل نفسه بالزنا) 1698(و
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 ويكتـــب بـــام , ليكـــون لـــه حجـــة عـــىل املحكـــوم عليـــه إن نازعـــه; وموجـــب حكمـــه,وجتـــريح
  .حكم به حلارض عىل غائب أهبم املكتوب له أو عينه

ا ً فلـه أن يكتـب لـه بـذلك كتابـ;مـن ثبـت حقـه عنـد قـاض: وسمع عيسى ابـن القاسـم
  .ا بعينهً وال بلد,ا بعينهًإىل أي قضاة اآلفاق كان ال يسمي فيه قاضي

ْبن رشدا   .اً اتفاق:هو كام قال: ُ
ُقلت   .ما مل حيجر عليه اإلمام ذلك حني توليته إياه:  قال ابن املناصف:ُ

ْبن رشدا جـب عـىل كـل مـن  في, كتايب ملن ورد عليه من القضاة بأي بلد كـان:يقول :ُ
 فوجـــد ذلـــك القـــايض مـــات أو , وكـــذا إن كتـــب إىل قـــايض موضـــع,ورد عليـــه القـــضاء بـــه

 ولــــو كتــــب إىل قــــايض بلــــد بعينــــه لظنــــه ,اً وجــــب عليــــه العمــــل بــــه اتفاقــــ; وويل غــــريه,عــــزل
َ أصــبغ فقــال , فرفــع الكتــاب إىل قــايض ذلــك البلــد,ببلــد آخــر  فألقــاه,غريمــه بــذلك البلــد ْ َ 

َ أصـبغ وقـال , يعمـل بـهال: عن ابن القاسـم ْ ـه ال يعـرف بـذلك البلـد:معنـاه: َ  ولـو أثبـت , أ
ه الرجل الذي حكم عليه القايض الكاتب املدعي بينته فذه هذا;يف ذلك البلد أ   . أ

ْبن رشدا َ أصـبغ معنى قول :ُ ْ  أو ,أن مـن متـام الـصفة أن يقـول فيـه الـساكن ببلـد كـذا :َ
 والنــسبة , أو يف تلــك الــصنعة بتلــك الــصفة,بلــديوجــد بــذلك ال  ال:امللتــزم يف صــنعة كــذا

ه  مل يـــدر أحـــد لعـــل,  فيلزمـــه إذا رفـــع الكتـــاب إىل قـــاض بغـــري ذلـــك البلـــد,والتـــسمية ســـوا
  فوجـــب أن ال حيكـــم لـــه عـــىل مـــن وافقـــت صـــفته مـــن أصـــل,صـــاحبه يف بلـــد املكتـــوب إليـــه

ــــه هــــو بعينــــه  ,حيحصــــ  وهــــو بــــني,بلــــده الــــصفة املــــذكورة يف الكتــــاب حتــــى يثبــــت عنــــده أ
ه ال ينظر له:ابن القاسم وظاهر قول   . ألن الذي كتب إليه حي;بحال  أ
 ; ووصــــل الكتــــاب ملــــن ويل بعــــده,إن مــــات القــــايض املكتــــوب إليــــه أو عــــزل: وفيهــــا

فـــذه مـــن وصـــل إليـــه غـــري واحـــد تعيـــني القـــايض   وإن كـــان إنـــام كتـــب إىل غـــريه أخـــذه منـــه,أ
  .املكتوب إليه
ُشيوخاختــار بعــض الــ: املــازري  ; للخــروج مــن اخلــالف;عــدم تــسمية املكتــوب إليــه ُ

ه جعل ; تعيينه يوجب عدم تنفيذ من ويل بعده ما كتب به لألول:ألن أبا حنيفة يقول  أل
 والوكيـــل إذا مـــات أو , كالوكالـــة مـــن الكاتـــب للمكتـــوب إليـــه;إليـــه الكتـــب إىل املكتـــوب
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َّدو وزاد يف آخــر كتــاب الــرجم يف امل, مل يقــم غــريه مقامــه;عــزل  وكــذا إن مــات القــايض :نــةَ
  .أو عزل الكاتب

إذا كتــب قــاض بــام ثبــت عنــده مــن حــق يف مــال أو نــسب : وســمع عيــسى ابــن القاســم
قول يف كتبـه  أو , وقبلـت شـهادهتام, أتـاين فـالن ببينـة عـدلت عنـدي:أو إرث وشبه ذلك أ

  .نعم هو قضاء القضاة:  قال?ال يسميها
ّالعتبي ِ ْ   . ليتمكن من دفع شهادهتم;حلكم عىل الغائب ينبغي أن يسميها يف ا:قيل :ُ

ْبن رشدا  إذ ال نظـر للمكتـوب إليـه يف عـدالتهم ; عدم تسميتهم يف الكتاب صحيح:ُ
نــه ــه جيــب عليــه أن يــضع أســامءهم يف ديوا  إذ مــن حــق املحكــوم عليــه إذا قــىض عليــه ;إال أ

 عنــده هبــا ذلــك  فيعــذر إليــه يف البينــة التــي ثبــت,املكتــوب إليــه أن يــذهب للقــايض الكاتــب
 وأبطــل شــهادهتم رجــع فــيام حكــم بــه عليــه هــذا إن مل ,احلــق الــذي خاطــب بــه إن جــرحهم
 فــاحلكم أن يــدرج إليــه ; فــإن ثبــت ذلــك عنــده يف عقــد,يثبــت عنــده مــا خاطــب بــه يف عقــد

أو نــــسخته يــــذهب بــــه   فيأخــــذه املحكــــوم عليــــه, وبــــه جــــرى العمــــل,ذلــــك العقــــد يف كتابــــه
  .بينة عن نفسه فيام حكم به عليه ليطلب ال;للقايض الكاتب

ّالعتبـــــيوقـــــول  ِ ْ  , وقـــــع يف بعـــــض الروايـــــات: ينبغـــــي أن يـــــسمي إىل آخـــــر قولـــــه:قيـــــل :ُ
 ; إذ لـــيس فيهـــا أن البينـــة ال تـــسمى يف احلكـــم عـــىل الغائـــب;وســـياقته يف هـــذه املـــسألة غلـــط

ألن كتــب القــايض إىل قــاض بــام ثبــت عنــده عــىل رجــل يف بلــد املكتــوب إليــه لــيس بحكــم 
 واحلكـم عـىل الغائـب , واحلكم فيها ما ذكرته بال خالف, وهي مسألة أخرى, غائبعىل

 , ليـــتمكن مـــن الطعـــن يف البينـــة;ال بـــد مـــن تـــسمية البينـــة فيـــه عـــىل القـــول بإرجـــاء احلجـــة لـــه
 ; فــــإن مل يــــسم البينــــة فيــــه,وهــــو مــــشهور املــــذهب املعلــــوم مــــن قــــول ابــــن القاســــم وروايتــــه

َ أصــــبغ قالــــه ,َّيةفــــسخت القــــض ْ  واحلكــــم عــــىل ,وهــــو صــــحيح عــــىل أن احلجــــة ترجــــى لــــه ,َ
 , وتـسميتهم أحـسن, إذ قد أعـذر فيهـا للمحكـوم عليـه;احلارض ال يفتقر لتسمية البينة فيه

َ أصبغقاله  ْ   .وبه مىض العمل ,َ
ْيب زمنَــنيقــال ابــن أ َ  وأمــا الغائــب ,الــذي عليــه احلكــام تــسمية البينــة هــذا يف احلــارض: َ

  .يتهام فال بد من تسم;والصغري



אא 

 

167

167

 وإن كـــــان , أن تـــــسميتها يف احلكـــــم عـــــىل الغائـــــب ال يلـــــزم: يف املجموعـــــةَسحنونولـــــ
ُ املاجشون وقوله هذا إنام يأيت عىل قول ابن ,أحسن  وال ,إن الغائـب ال ترجـى لـه حجـة :ِ

أو مــوىل  خمــرج لــه فــيام حكــم بــه عليــه بجرحــة البينــة إال أن يكــون الــشهود نــصارى أو عبيــد
  .عليهم

ــه قــد حيكــم ;تــرك تــسمية الــشهود يف احلكــم عــىل الغائــب أفــضل :َســحنونوعــن   أل
 فـــإذا عـــزل ,توجـــب جـــرحتهم َّية ثـــم حيـــدث فـــيهم أحـــوال صـــح, وهـــم عـــدول,بـــشهادهتم

 , غـري عـدول: وقيـل, ادعـى املحكـوم عليـه أن القـايض جـار عليـه; أو مـات,ذلك القايض
  .وهذا عىل أن الغائب ال ترجى له حجة واستحسان

َ أصبغ ْ  جرى بـه العمـل مـن تـسمية الـشهود يف احلكـم عـىل احلـارض معنـاه عـىل الذي :َ
ـه يعجـز ـه ال يعجـز وال يــسمع   وال تـسمع,القـول بأ منــه بينـة بعـد احلكـم مراعــاة للقـول بأ

 ومل يـذكر ,منه ما يأيت به من بينة مل يعلم هبا نحو قول مالـك فـيمن عـرف خطـه يف الكتـاب
ـه يؤدهيـا  فـال بـد مـن ; كـل بينتـه تـسمع بعـد احلكـم عليـه:لقـول وعـىل ا,وال تنفـع الـشهادة أ

  .تسمية البينة
 إن مل : ثـــم قـــال,اً إذا كتـــب القـــايض بـــام ثبـــت عنـــده مـــن شـــهادة البينـــة اتفاقـــ:املـــازري

 ووقـــع يف , فاملـــشهور عـــدم نفـــوذ حكمـــه; واحلكـــم عـــىل الغائـــب,َّية وأبـــرم القـــض,يـــسمهم
  .َّلكيةا وهي مطرحة عند القضاة امل,املذهب رواية بنفوذه

ـه: وسمع عيسى ابن القاسم كتـب إىل قـاض تـسميته مـن  ال أعرف من قضاء أحـد أ
  . وال سمعت به,جيرح عنده

ْبــن رشــدا ــه لــيس للقــايض أن يكتــب يف حكمــه عــىل الغائــب إذا خاطــب بــه :معنــاه: ُ  أ
ا عىل رجل ميت ً فجرحت مثل أن يثبت رجل دينار,بينة  وقد شهدت له,قايض موضعه
 فجرحهـــا , وأقـــام عـــىل ذلـــك بينـــة,قـــضاه امليـــت حقـــه:  فقـــال احلـــارض,ئـــبأحـــد ورثتـــه غا

ــه مــا قــضاه,املــدعي  ويكتــب لــه إىل موضــع الــوارث , فقــىض لــه القــايض بحقــه بعــد يمينــه أ
 ألن الــــشهود إذا ;مــــن جيــــرح عنــــده مــــن الــــشهود إن كــــانوا جرحــــوا عنــــده الغائــــب بتــــسمية

 أعمـــل ;الــشهود  وإذا عــزل,مـــل ألن شــهادة اجلــرح أع; ال يعمــل فــيهم التعـــديل;جرحــوا
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ـه ; وجيب كتب أسامء املجرحني هلـم, فلذا جيب كتب أسامء الذين عدلوا;فيهم اجلرح  أل
  .اجلرحة عن شهوده  فيسقط, إىل جترحيهمًبتسميتهم جيد سبيال

 ;إن رد القـايض شـهادة مـن شـهدوا للمـدعي بجرحـة: والبن حمرز عن ابن عبدوس
ـــه رد شـــهادهتم فليـــشهد للمـــدع,ثبتـــت عنـــده ببينـــة ـــام جهلهـــم  ولـــو,ى عليـــه بأ  أو علـــم ,أ

                  ; فـــــإن صـــــحوا, فلمـــــن جـــــاء بعـــــده النظـــــر يف شـــــهادهتم, فلـــــم حيكـــــم بـــــشهادهتم;جـــــرحتهم
  .حكم هبا

 ;مـــن قـــاض آخـــر اً إن مـــات القـــايض املكتـــوب لـــه كتابـــ:ابـــن القاســـمَ ســـامع وفيهـــا مـــع
  .فعىل من ويل بعده إنفاذ الكتاب

ْبن رشدا ـه كتابـهًتفاق ا:ُ   وابـن , قالـه ابـن القاسـم,ا إذا ثبت الكتـاب عنـده بـشاهدين أ
ُاملاجشون ـه أشـهدمها عليـه: وقال أشهب ,ِ ه كتابه حتـى يـشهد أ  وال ,ال جتوز شهادهتام أ

ـه بخـط القـايض,يكفي فيه الشاهد الواحد  وهـذا ,ختمـه  وألن اخلـتم, وال الشهادة عىل أ
 ومـــا جـــاء مـــن أعـــراض , ومـــن مثـــل املدينـــة ملكـــة,كـــورةمـــن كـــورة ل يف الكتـــب التـــي تـــأيت

وبالـــشاهد  , وبمعرفـــة اخلـــط,املدينـــة إىل قاضـــيها مـــن كتـــاب بغـــري بينـــة قبلـــه بمعرفـــة اخلـــط
 قالـه , واستدراك ما خيشى من التعدي, لقرب املسافةَّيةالواحد إذا مل يكن صاحب القض

 خــــالف ظــــاهر قــــول ابــــن  وابــــن نــــافع يف احلقــــوق اليــــسرية, وقالــــه ابــــن كنانــــة,ابــــن حبيــــب
 وكان يعمل فيام مىض كتاب القايض بمعرفة اخلـط واخلـتم دون بينـة حتـى حـدث ,حبيب

أشــهب َ ســامع  فأحــدثت الــشهادة عــىل كتــاب األقــضية يف رســم األقــضية مــن,اهتــام النــاس
قـال يف كتـاب الوصـايا :  أول من أحدثه أمري املؤمنني وأهل بيته قلت:من كتاب الوصايا

 : أول مـن قــال: وقــال يف البخـاري, بــه بنـي العبـاس: يريـد;املـؤمنني وأهــل بيتـه أمـري :قولـه
 واألصـــل أن قـــول , وســـوار بــن عبـــد اهللا العنــربي,البينــة عـــىل كتــاب القـــايض ابــن أيب لـــيىل

ــه ثبــت عنــده  أو قــىض بــه ينفــذ مــا أشــهد بــه مــن ذلــك عــىل ,القــايض بــه مقبــول فــيام أخــرب أ
 ; وجـب عـىل املكتـوب إليـه تنفيـذه;ذلـك إىل قـاض غـريهنفسه ما مل يعزل فـيام كتـب بـه مـن 

ه يف كتبه بمعنى املخرب ال بمعنى الشاهد   .أل
َ أصبغوسمع  ْ ابن القاسم يف القايض يشهد عىل قضائه وهو معزول أو غري معزول  َ
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ويرفعـــه إىل إمـــام غـــريه شـــهادته ال تقبـــل وال جيـــوز ذلـــك القـــضاء إال بـــشهيدين عليـــه غـــريه 
َ أصــبغوقالــه  ْ ْبــن رشــدا َ وهــو   يف هــذه املــسألة معنــى حقــي هــو أن قــول القــايض قبــل عزلــهُ

عــىل قــضائه حكمـــت لفــالن بكـــذا ال يــصدق فيـــه إن كــان بمعنـــى الــشهادة مثـــل قــول أحـــد 
أو ثبـت يل عنـده كـذا فيـسأله البينـة  املتخاصمني عنـد قـاض حكـم يل قـايض بلـد كـذا وكـذا
عــىل فــالن بكــذا أو ثبــت عنــدي لــه عــىل ذلــك فيأتيــه مــن عنــده بكتــاب أين حكمــت لفــالن 

ه عىل هذا الوجه شاهد ولو أتى الرجل ابتداء للقايض فقال له  عليه كذا فهذا ال جيوز أل
خاطــب يل قــايض بلــد كــذا بــام ثبــت يل عنــدك عــىل فــالن أو بــام حكمــت يل بــه عليــه فخاطبــه 

ــه خمــرب ال شــاهد كــام جيــوز قولــه وينفــذ فــيام يــسجل بــه عــىل نفــسه  ويــشهد بــه بــذلك جلــاز أل
َ أصبغمن األحكام ما دام عىل قضائه ولألخوين و ْ  الواضـحة مـا يعـارض هـذا َّيةيف القض َ

  .ابن القاسمَ سامع السامع وذكرناه يف
ُقلت َ أصبغَ سامع  ذكر فيه ما نصه:ُ ْ بـن هو معنى ما ذكر ابن حبيب عـن األخـوين وا َ

ْوهب َ أصبغو َ ْ  يعـدل شـهوده عنـد قـايض بلـد من أن القايض ال يمكـن املـشهود لـه مـن أن َ
 فيكتب إليه بعدالتهم إال أن يكتب هو إىل ذلك القايض يسأله عـنهم ذكـر يف ,من البلدان

 أن القايض إذا كتب بعدالة شاهد من أهل عمله للقايض الذي شهد عنده :أول ذلك الباب
ليـــه  فكتـــب لـــه بـــه ابتـــداء دون أن يكتـــب إ, وإن كـــان املـــشهود لـــه ســـأله ذلـــك, جـــاز;الـــشاهد

ـــضا  وحكـــاه ,القـــايض الـــذي شـــهد عنـــده الـــشاهد يـــسأله عنـــه َ أصـــبغعـــن األخـــوين وًأ ْ وهـــو  ,َ
بـه بمعرفـة اخلـط دون البينـة عـىل ; وإذا كتـب إليـه يـسأله عمـن شـهد عنـده,بعيد  اكتفـى يف جوا

 والقيـاس أن , قاطعـةَّية فكتـب إليـه فيـه قـض, قاله ابن حبيب ما مل يكن فيام سأله عنـه,الكتاب
 ويف نــــوازل ,ي يف يشء مــــن ذلــــك بمعرفــــة اخلــــط إال فــــيام قــــرب مــــن أعــــراض املدينــــةال يكتفــــ
ـــه كتابـــه كالـــشهادة:َســـحنون                    ال يثبـــت كتـــاب قـــاض لقـــاض يف الزنـــا إال بأربعـــة شـــهداء عـــىل أ
  .عىل الزنا
ْبـــن رشـــدا ِّمطـــرف هـــذا عـــىل روايـــة :ُ  ال جتـــوز إال : يف الـــشهادة عـــىل الـــشهادة يف الزنـــاَُ

 وعــىل ,أربعــة عــىل كــل واحــد مــن األربعــة اجتمعــوا عــىل الــشهادة عــىل مجــيعهم أو افرتقــواب
ُ املاجـشون وهـو قـول ابـن , جيـوز أن يـشهد عـىل شـهادته اثنـان;قول ابن القاسـم جيـوز يف  :ِ
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  . وهو القياس والنظر,كتاب القايض يف الزنا شاهدان
ْبن رشدقال ا تـه , يف أول مسألة من رسم جاعُ عيـسى مـن كتـاب َ سـامع مـن فباع امرأ

 ال يثبـت كتـاب القـايض :الشهادات بعد أن ذكر أن حكـم احلـاكم يثبـت بالـشاهد واليمـني
  .اًبالشاهد واليمني اتفاق

ُقلت ءتـه عـىل الـشهود  وحتمل:ُ إيـاه عليـه   وقـراءهتم,الشهادة عىل كتاب القايض بقرا
  . وإال ففيه خالف,واضحة

:  وقـال,اًا مطويـً فيمن دفـع إىل شـهود كتابـاختلف قول مالك:  قال القايض:الباجي
 ومل , وأشـــهد الـــشهود بـــه,ا إىل حـــاكم وختمـــهً أو كتـــب احلـــاكم كتابـــ,اشـــهدوا عـــيل بـــام فيـــه

ــضا وقــال , فقــال الــشهادة جــائزة,يقــرأه علــيهم ال يــشهدوا بــه إال أن يقــرأه عنــد حتمـــل  :ًأ
ــه ,الــشهادة  , عبــد اهللا بــن جحــشا إىلً دفــع كتابــغ واحــتج إســامعيل القــايض للجــواز بأ
  .)1( ثم يقرأ الكتاب تتبع ما فيه,بأن يسري ليلتني وأمر

 , أشـــهدكام عـــىل أن مـــا يف كتـــايب خطـــي أو حكمـــي فروايتـــان: لـــو قـــال:ابـــن احلاجـــب
  .ومثله لو أقر بمثله

 , أن فيه الروايتني املذكورتني: ظاهره;)ومثله لو أقر بمثله( : قوله:ابن عبد السالم
 , وإنام حيفظ اخلالف يف املذهب بالكراهـة يف شـهادة الـشاهد, البينةوالصحيح قبول هذه
 وحكـــى القـــايض روايتـــني فـــيمن دفـــع , الحـــتامل أن يكـــون فيهـــا جـــور;كـــذلك يف الوصـــايا

إنـــام اخلـــالف يف شـــهادة : قولـــه:  قلـــت,اشـــهدوا عـــيل بـــام فيـــه:  وقـــال,اًا مطويـــًلـــشهود كتابـــ
ا يف الوصـــــايا ًايض الـــــروايتني مطلقـــــ كـــــذلك يف الوصـــــايا يـــــرد بمتقـــــدم نقـــــل القـــــ,الـــــشاهد
 , ومــا حكــاه عــن املــذهب مــن الكراهــة يف الــشهادة كــذلك يف الوصــايا ال أعرفــه,وغريهــا

َّدونةواملنصوص يف أول كتاب الوصايا من امل َ.  
  .الكراهة يف ذلك لغري أهل املذهب وإنام أعرف املذهب; اجلواز :َّالعتبية ويف

                                     
كتــــــاب الــــــسري بــــــاب قــــــسمة الغنيمــــــة يف دار ) 17768: ( رقــــــم,9/58:  أخرجــــــه البيهقــــــي يف الكــــــربى)1(

  . احلرب
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ْبـــــن رشـــــدقـــــال ا القـــــرينني يف كتـــــاب َ ســـــامع ســـــم األقـــــضية مـــــن يف ثـــــاين مـــــسألة مـــــن رُ
 حتـى َّية أهنام كرها أن يشهد عـىل وصـ:)1( وذكر البخاري عن احلسن وأيب قالبة:الوصايا

ـه ال يـدري لعـل فيهـا جـور;يعلم ما فيهـا  وكـذا يـستحب للعـامل إذا أشـهده املتعـامالن ,اً أل
فــسهام يف كتــاب ذكــر احلــق فــيام تعــامال فيــه أن ال يكتــب شــ هادته فيــه إذا أشــهداه عــىل عــىل أ

فــسهام بــام تــضمنه  لــئال تكــون املعاملــة بيــنهام يف ; وأقــرا عنــده بمعرفــة مــا فيــه حتــى يقــرأه,أ
  .ذلك فاسدة
ُقلـــت  إال أن ,ا ال يف الوصـــايا وال يف غريهـــاً فـــإنام عـــزا للمـــذهب االســـتحباب مطلقـــ:ُ

  . وليس بصواب,يؤول بأن نقيض املستحب مكروه
وأشـــار : واب الثـــاين عـــرش يف أواخـــر كتـــاب األقـــضية مـــا نـــصهوقـــال املـــازري يف اجلـــ

املتــــأخرون مــــن األشــــياخ إىل إكــــرام الــــشاهد إذا أريــــد منــــه اتبــــاع خطــــه يف وثيقــــة أن يقــــرأ 
 لـئال تـشتمل الوثيقـة عـىل مـا ; أو يقرأ عليه حتى حيقق ما شهد به,موضع العقد يف الوثيقة

  .ال جتوز الشهادة به
ُقلـــت ْبـــن رشـــدتقـــدم ال وإن خـــالف مـــا , فهـــذا:ُ  , مل يفـــرق فيـــه بـــني الوصـــايا وغريهـــا;ُ

  .ومتامه يف فصل حتمل الشهادة
رشط املحكــوم فيــه بــام يف كتــاب قــاض كتــب بموجــب احلكــم فيــه : وفيهــا مــع غريهــا

  . مطابقة لصفة املحكوم فيه, مميزة موصوفها عن غريه,اشتامل الكتاب عىل صفة خاصة
شـهد عنـدي أن  تاب مـن قـاض يـذكر فيـه أن إذا أتى رجل لقاض بك:يف اللقطة منها

 وعنـد ,ا صاحب كتايب هذا إليك ذهب منه عبد صفته كذا حلاله ووصفه يف الكتابًفالن
 والبينــة التــي شــهدت , فليقبــل كتــاب القــايض;هــذا القــايض آبــق حمبــوس عــىل هــذه الــصفة

  . ويدفع إليه العبد,فيه عىل الصفة
                                     

ـــس بـــن مالـــك, وعائـــشة, وابـــن عمـــر, : هـــو )1( أبـــو قالبـــة اجلرمـــي عبـــد اهللا بـــن زيـــد البـــرصي, روى عـــن أ
ـوب, وخالـد احلـذاء, وعاصـم األحـول,  : ت(ومالك بن احلويرث, وروى عنه حييى بـن أيب كثـري, وأ

  ). ـه104
 .1/73: , تذكرة احلفاظ58−5/57: اجلرح والتعديل أليب حاتم: وانظر ترمجته يف
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ب قــــاض لقــــاض يف رجــــل بــــصفته  إن كتــــ:وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم يف األقــــضية
 فيجــــد القــــايض رجلــــني يف ذلــــك البلــــد متفقــــني يف االســــم ,واســــمه وكــــسبه يف حــــق عليــــه

ـــه مـــنهم أخـــذ صـــاحب الكتـــاب مـــن ذكـــر أ  وال يشء حتـــى ,ال خيـــار لـــه:  قـــال?والـــصفة أ
ــه أحــدهم  فحينئــذ يــستوجب عليــه حقــه , أو ال يكــون يف ذلــك البلــد غــريه كــذلك,يثبــت أ
  .جةإال أن يكون له ح

ْبن رشدا ـه هـو محـيال  فإن سأل ممن ادعي,اً هو كام قال اتفاق:ُ  حتـى يـأيت ًعليه منهم أ
  .بالبينة

  .ال يقيض عليه بحميل: َّدنيةفقال ابن القاسم يف امل
َ أصــبغوقـال األخـوان و ْ   ومل يكــن مـن أهـل الوفــاء,تعـدى عليـه بــه إن مل تـؤمن غيبتـه :َ

 فـإن مل , كشف القايض عـن األمـر; تلك الصفة وإن وجد بالبلد رجل واحد عىل,واملالء
ه, أعداه عليه;يذكر بالبلد غريه عىل تلك الصفة  مل يكـن لـه عـىل واحـد ; وإن وجد به سـوا

ــه هــو  وإن تــرك القــايض مــا يــؤمر بــه مــن الكــشف ,مــنهام ســبيل إال أن يثبــت عــىل أحــدمها أ
مــن هــو عــىل تلــك لــيس بالبلــد   ال يؤخــذ بــاحلق حتــى يثبــت الطالــب أن: فقيــل,عــن ذلــك

ْبـــن وهـــبزونـــان اَ ســـامع  وهـــو دليـــل,الـــصفة ســـواه والـــشهادة يف هـــذا ال تكـــون إال عـــىل  ,َ
وهــو ظــاهر  , يؤخــذ بــه إال أن يثبــت هــو أن بالبلــد مــن هــو عــىل تلــك الــصفة: وقيــل,العلــم

 َّيـة ويـأيت هنـاك بق,َّدنيـة وروايـة عيـسى عـن ابـن القاسـم يف امل,زونـانَ سـامع قول أشـهب يف
  .الكالم

ُقلت  ألن ; عىل املتمسك باستـصحاب حـال مـا ثبـت حتـى يثبـت رافعـه: األول بناء:ُ
ه املكتوب فيه  بنـاء عـىل التمـسك : والثـاين,األصل عدم توجه الطلب عىل املدعى عليه أ

 ألن األصـــــــل يف ; واستـــــــصحاب حـــــــال العـــــــدم يف مماثلـــــــه,بـــــــأن األصـــــــل عـــــــدم االشـــــــرتاك
ْبـن وهـبا زونـان قـولَ سـامع لكـالم هـو قولـه يف اَّية وما وجد به من بق,املحدثات العدم َ: 

يكتـب لـه يف الـدين   كام لـه,أن القايض يكتب للطالب بام أثبت عنده من صفة عبده اآلبق
 كالـشهادة عـىل العـني ; والـشهادة بـذلك عـىل الـصفة,له عىل الغائب باسمه ونسبه وصـفته

 مل جيـز يف َّدنيـةنة فإنـه يف املحيكم هبا املكتوب إليه هو قول مالك وكل أصحابه إال ابن كنا
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 والفـــرق , وأجازهـــا ابـــن دينـــار يف الـــدين دون اآلبـــق,يشء مـــن ذلـــك الـــشهادة عـــىل الـــصفة
 ليـستبحث هـل يف ; ومن متام الصفة ذكـر املوضـع,عنده بينهام أن اآلبق ال يعرف موضعه

ه أم ال فونـه  أهنـم يعر: وال تـتم الـشهادة حتـى يقولـوا?ذلك املوضع عـىل تلـك الـصفة سـوا
شده آبق ا لهًيف يديه ملك ه ما باع,اًمل يزل ملكه عنه يف علمهم حتى أ  , ثم حيلفه القايض أ
 فإن مل يكـن ,صفته كذا وكذا ا باستحقاقه العبدً ثم يكتب له كتاب, وال تصدق,وال وهب

 , فيحلفـه ويأتيـه بـذلك كتابـه,به املكتوب إليه حتى يكتب لقايض بلـده  مل يقض له;حلفه
 فـإن وجــده قـد حبــسه بـام ثبــت عنــده ,صــل بالكتـاب لقــايض املوضـع الــذي بـه العبــدفـإذا و

ــه آبــق أو غــري حمبــوس ــه يقــر باإلبــاق,أ  ;اً وال يــسمي ســيد, وينكــر أن مدعيــه ســيده, إال أ
 , ويدفعــه لــه عــىل قــول مــن جييــز الــشهادة عــىل الــصفة,فــال خــالف أن القــايض حيكــم لــه بــه

ــــه لــــو ;وعــــىل قــــول مــــن ال جييزهــــا  ألعطــــاه إيــــاه بعــــد التلــــوم ;ادعــــاه ووصــــفه دون بينــــة أل
ه كلقطة;واليمني َّدونة وعىل ما يف اآلبق من امل, أل   . يف األمتعة املرسوقةَ

ــا لفــالن رجــل غــري مدعيــه حــارض أو غائــب:وإن قــال العبــد  ال : فــإن قــال احلــارض, أ
 وإن مل يــأت ,ه كــان أحــق بــ;وإن ادعــاه طلــب بالبينــة إن أتــى هبــا , دفــع لطالبــه;حــق يل فيــه

 , فإن كـان كـام قـال, كتب السلطان لذلك املوضع;اً وإن كان غائب, قيض به للطالب;ببينة
ــه عبــده,وإال أســلم إليــه العبــد ــه أعتقــه, وإن أقــر العبــد للــذي حلقــه أ  فكــام , وادعــى عليــه أ

  وإال دفــع إليــه, وأبطــل كتــاب املــستحق, أعتقــه; إن كانــت لــه بينــة بحريتــه:قــال يف الــسامع
  .َّي وإن ادعى احلر,عبده

نيــه ينظــر لــه يف حجتــه وبينتــه:فقــال يف الــسامع  , إن املكتــوب إليــه الــذي هــو بــني ظهرا
 لــيس مــن أهلــه ,بالبلــد اً فــإن كــان واقعــ, ووجــه العمــل يف ذلــك أن ينظــر,وال يلجئــه لغــريه

ســـئل  ; ولـــيس يف البلـــد مـــن يـــشبهه يف صـــفته وجنـــسه واســـمه, مـــن أصـــلهَّيـــةا باحلرًمعروفـــ
ه حر من حـر,ملخرج مما كتب عليه من رق هذاا  ,مـن أصـله  فإن أتى بمخرج بأن يثبت أ

ه ا إال ً دفع إىل هـذا عبـد; وإن مل يأت بيشء, بطل عنه الكتاب;اًأعتقه من كان له ملك أو أ
 فــال ينتفــع بالكتــاب حتــى تــشهد ;أن يكــون يف البلــد مــن يــشبهه يف صــفته وجنــسه واســمه

ــه هــو بعينــه ِّمطــرفمثــل هــذا حكــى ابــن حبيــب عــن  و,البينــة أ َ أصــبغ وَُ ْ خــالف قــول ابــن  َ
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 , ألن قولـــه مـــا حكـــاه الفـــضل أن الـــشهادة عـــىل الـــصفة ال تـــتم إال بـــذكر املوضـــع;القاســـم
هــو   إن املكتـوب إليــه يكـشف هـل يف ذلــك البلـد مـن: وقولـه,واآلبـق ال يعـرف لـه موضــع

ه,عىل تلك الصفة  اختالف يف أمـره يفعـل هـذا  والدين صحيح ال,يف اآلبق  واالسم سوا
 كان عىل املـشهود لـه ; فإن مل يفعل,كام يؤمر بالسؤال والكشف عن أحوال الشهود عنده

 فـذكر مـا تقـدم , فإن مل يكشف هو عن ذلـك,الذين شهدوا له أن يعدل عند شهوده عنده
ْبن وهبمن قويل أشهب مع ابن القاسم وا َ.  

احلـي   مل يـستحق عليـه;الـصفة قـد مـات إن كان أحد املـشرتكني يف :وقول ابن شاس
ــه الــذي اســتحق عليــه إال أن يطــول زمــان امليــت  ,مــنهام مــا يف الكتــاب حتــى تــشهد البينــة أ

ــه لــيس املــراد بالــشهادة لبعــده نقلتــه مــن ذلــك البلــد   وكــذا, فيلــزم احلــي صــواب,ويعلــم أ
ـــه حكـــم القـــايض باملـــشافهة:آلخـــر قـــال  أو ,ة واحـــدة كـــام إذا كانـــا قاضـــيني لبلـــد, ويثبـــت أ

  . فهو أقوى من الشهادة;يتناديا من طريف واليتهام
 وال أعـرف مــن جـزم بــه , وابــن هـارون, وقبلـه ابـن عبــد الـسالم,وتبعـه ابـن احلاجــب

 مل ;ولو شافه القايض اآلخر: قال يف الوجيز,  وإنام تبعا يف ذلك الغزايل;من أهل املذهب
 فــال يــصح ســامعه ;يف غــري حمــل واليتــه وأن يكــون ,ألن الــسامع أو املــسمع ال بــه ;يكــشف

 فــــذلك ;مــــن طــــريف واليــــتهام  أو تناديــــا,وال إســــامعه إال إذا جوزنــــا قاضــــيني ببلــــدة واحــــدة
ــه ال جيــوز لفقيــه عــزو منــصوص أقــوال مــذهب ,أقــوى مــن الــشهادة  وتقــدم تعقــب هــذا بأ

ئهـــا عـــىل أصـــول املـــذهب املعـــزو إليـــه ي يف  كـــام يفعلـــه املـــازر,ملـــذهب آخـــر إال ببيـــان إجرا
ال شـك أن ذكـر القـايض ثبـوت شـهادة عنـده :  وقال يف هذه املسألة مـا نـصه,غريما مسألة

 , فينظـر أوهلـام بـه; بل هو مثبوت بـاألمرين; وال نقل حمض, حمضةَّيةعىل غائب ليس بقض
وال يتفـــرع عـــىل هـــذا أن قاضـــيني لـــو قـــضيا بمدينـــة عـــىل أن كـــل واحـــد مـــنهام ينفـــذ مـــا ثبـــت 

ــه ثبــت عنــده شــهادة فــالن وفــالن لــرجلني بالبلــد فــأخرب أحــدمها ,عنــده  وقــىض ,اآلخــر أ
 فــال يكتفــي هبــذا القــايض املخاطــب بــأهنم شــهدوا عنــد ; إنــه كنقــل شــهادة:فــإن قلنــا ثبــوهتام
 فالقــايض الثــاين ينفــذ مــا قالــه ;َّية إهنــم كقــض: وإن قلنــا, ألن املنقــول عــنهم حــضور;اآلخــر
ضا وهذا قد يقال فيه ,األول  وإن كـان كالنقـل تكتفـي ,اًنا قول القـايض واحـدإذا جعل :ًأ
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  . وهذا مما ينظر فيه,اً وإن كان من نقل عنه حارض, فكذا يصح نقله,به حلرمة القضاء
 فالقايض الثاين ينفـذ مـا قالـه ;َّية إنه كقض: وإن قلنا: مقتىض قول املازري:فإن قلت

  .األول يصحح ما نقله ابن شاس عن املذهب
ُقلــــت ــــه إنــــام ذكــــره عــــىل تقــــدير توليــــة قاضــــيني ;ه عــــىل صــــحة ذلــــك ال داللــــة فيــــ:ُ  أل

 وقـد تقـدم ,ال تدل عىل صـحة امللـزوم  اليشء اليشءَّية وقد تقرر أن لزوم,بموضع واحد
 فتــذكره , عــىل أن مقتــىض املــذهب رشط وحدتــه وجدتــهليف رشط وحــدة القــايض مــا يــد

 مل يـسمع واضـح ;ل واليتـها البن شاس لو كان املسمع يف غري حمًوقول ابن احلاجب تابع
 فـــصار قولـــه ذلـــك , يـــسقط حكـــم واليتـــه; ألن حلولـــه بغـــري حمـــل واليتـــه;عـــزوه للمـــذهب
  .كقوله بعد عزلته

 فلـيس لـه أن ; فحـل بغـري حمـل واليتـه, إن حـج قـاض:َعبـد احلكـمابن سهل عن ابـن 
ه إىل  وال أن يكتــب بــام شــهد عنــد, وال ينظــر يف بينــة أحــد,يــسمع فيــه بينــة عــىل مــن يف عملــه

 ; ولــه أن يــسأل عــن حــال بينــة,إىل أحــد  وال أن يــشهد عــىل كتابــه بــذلك بــذلك,قــاض آخــر
  .شهدت عنده

َ أصـبغويف كتاب منهاج القضاة البن حبيـب عـن  ْ اإلمـام القـايض لـبعض  أن يبعـث :َ
 فلــــه أن يــــسمع فيـــه بينــــة بحــــق عــــىل غائــــب يف ;مــــن أمــــر العامــــة فحـــل بــــه األمـــصار يف يشء

بــام   وحيتــزي, ولــه أن يــسأل قــايض ذلــك املــرص عــنهم, هبــا تعــديلها ويــسأل مــن قــام,عملــه
 ولـــــو اجتمـــــع اخلـــــصامن عنـــــده بـــــذلك املـــــرص , ألهنـــــم مـــــن عملـــــه;بـــــه مـــــن عـــــدالتهم أخـــــرب

 مل ينظـر بيـنهام إال أن ; وما خيتصامن فيه يف بلد القـايض الغائـب عـن نظـره,عنده للمخاطبة
َ أصبغجواب  وبعض ,حيكم بينهام  كرتاضيهام بمن;يرتاضيا عليه ْ بخالف مـا تقـدم البـن  َ
وقــد ثبــت عنــده ببلــده حــق  ,بغــري بلــده  وســألت ابــن عتــاب عــن قــاض جعــل,َعبــد احلكــم

 فـــإن ,ذلـــك ال جيـــوز لـــه:  فطلـــب منـــه أن خياطـــب بـــه قـــايض موضـــع املطلـــوب قـــال,لرجـــل
 فإن كان احلق الثابـت عنـده ببلـده : قلت له,وال يبعد أن ينفذ:  ثم قال, بطل خطابه;فعل
كـون ; فأعلم قايض املوضع بذلك مشافهة بام ثبت عنـده,ىل من هو بموضع اختاللهع  أ

هو يف إخبـاره هنـا بـام كـان :  قال?الفرق وما يف:  قلت,ليس مثله:  قال?كمخاطبته بذلك
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 ويــشهد عنــده ,مــا يمنــع مــن إخبــاره بــه:  قلــت,ثبــت عنــده طالــب فــضول مــا ادعــاه لــذلك
 ,ليس مثله:  قال,يف جملسه من إقرار وإنكار ويقيض به وينفذه كام يشهد بام جيري ,بذلك

 وشـهدا بـذلك عنـد قـايض ,ولكن إن أشهد هـذا القـايض املخـرب بـذلك شـاهدين يف منزلـه
  .نفذ وجاز; املوضع ذلك

ـــت فقهـــاء طليطلـــة جييـــزون إخبـــار القـــايض املجتـــاز بـــذلك البلـــد :قـــال ابـــن ســـهل  رأ
  .وينفذ ويرونه كمخاطبته إياه ,قايض البلد

 ففــي لغــو خماطبــة قــاض حــل بغــري حمــل واليتــه يكتــب آلخــر بــام ثبــت عنــده يف :ُلــتُق
 مل يبعـــد أن ; إن دفـــع كتبـــه: ولغـــو ســـامعه بـــه بينـــة عـــىل مـــن يف عملـــه وصـــحتهام ثالثهـــا,حملـــه
َ أصـــبغ والبــن حبيـــب عـــن , مــع أول جـــواب ابـــن عتـــابَعبـــد احلكـــم البـــن  ,ينفــذ ْ ولثـــاين  ,َ

قاضيه وأعامله جواب ابـن عتـاب   بذلك يف غري حمل ويف لغو مشافهته,جواب ابن عتاب
 شــهدت بــه عنــد قــايض ذلــك املوضــع ;لــو أشــهد عــىل نفــسه بــذلك يف غــري حملــه بينــة: ًقــائال

  . وإنفاذه كمخاطبته بذلك, فتوى أهل طليطلة بجوازه: وسامع ابن سهل,وجب إنفاذه
ن يكـشف لـه  وهـو بغـري حمـل واليتـه أ,قاضيه  إن طلب من يف والية قايض:املازري

 مل ; وإن سـأله التـسجيل لـه بـذلك, جـاز ذلـك;عن عدالـة بينـة لـه هـي بمحـل واليـة قاضـيه
َ أصــبغ ففــي جــوازه قــوال ,بينــة لــه فقــطَ ســامع  وإن ســأله,جيــز ْ لــو : ً قــائالَعبــد احلكــموابــن  ,َ

 مل يكـن لـه أن يـسمع البينـة عـىل ; ثـم ورد قـايض مـرص مكـة,كتب قايض مكة لقايض مرص
  . وهو بمرص,كة الذي كتبه لهكتاب قايض م

  . حل يف غري حمل واليته: يريد; فهي شهادة;ولو كان السامع: قال ابن احلاجب
مـا سـمعه مـن هـذا القـايض لقـاض   لـو طلـب منـه أن يـروي: ظـاهره:ابن عبد السالم

 ويف هـذا األصـل , فيحكم بقوله مع يمني الطالـب أو مـع شـاهد آخـر, كان له ذلك;ثالث
  ? أو البد من السامع من القايض, يف الشهادة بذلكقوالن هل يكتفي

 ملـا كـان ; ال يشهد يف هذه الصورة من غري خـالف: ولو قيل, اشهد عيل بكذا:قوله
 وحــرض جملــسه , فــإنام ذلــك اخلــالف إنــام هــو إذا أشــهد القــايض شــهيدين عــىل نفــسه;اًبعيــد

 ويف هــــذه ,ك قــــوالن يف ذلــــ? فهــــل هلــــذين أن يــــشهدا بــــام أشــــهد بــــه األولــــني,اثنــــان غريمهــــا
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 , إنــام قــصد إعــالم قــاض آخــر مــشافهة;القــايض املــسمع اإلشــهاد بوجــه الــصورة مل يقــصد
  . فتأمل,ومل يتم احلكم هبا

ُقلــــت  يــــرده بــــأن القــــولني إنــــام مهــــا يف كتــــاب القــــايض ; قولــــه يف هــــذا األصــــل قــــوالن:ُ
ْبن رشدحسبام تقدم ال مـن   لزومه;اً ألن من طلق زوجته نطق; والقول أشد من الكتاب,ُ

 ,ا حـسبام تقـدمً مل يلزمه بمجرد كتبه حتى خيرجه عازمـ; ولو كتب به,غري توقفه عىل يشء
ولــو قيــل يف :  وقولــه,اشــهد عــيل:  لكــان قرينــة إســامعه ذلــك كقولــه;ولــو ســلم كونــه مثلــه

 يرد بأن الـشاهد مـن الـسامعني مل يقـصد ; ال يشهد من غري خالف إىل آخره:هذه الصورة
إن :  وقولــه,اًالــذي أســمعه إسـامعه قطعــ  والقـايض الــسامع قــصد القـايض,جــهإسـامعهام بو

ـه إنـام مل يـتم ; ومل يـتم احلكـم, إنـام قـصد إعـالم قـاض آخـر مـشافهة;القايض املـسمع  يـرد بأ
 وال يلــزم منــه عــدم احلكــم هبــا مــع انــضامم شــاهد ,مــن حيــث اســتقالل ســامعهام احلكــم هبــا
  . يأيت إن شاء اهللا تعاىل يف فصله,يمني وثبوت حكم احلاكم بشاهد و,آخر هبا

 وجــب عــىل ; وأشــهد بــذلك,البينــةَ ســامع لــو اقتــرص األول عــىل: وقــول ابــن احلاجــب
ْبــن رشــد هــو نقــل ا,املنتهــي إليــه اإلمتــام  جيــب عــىل املكتــوب إليــه أو :ابــن القاســمَ ســامع  يفُ

 مل ;م فقـــط إن كتـــب بثبـــوت شـــهادهت,بـــام ثبـــت عنـــد الكاتـــب مـــن ويل بعـــده أن يـــصل بنظـــره
 وإن كتــــب بتعــــديلهم أو بقبولــــه إيــــاهم أعــــذر , ونظــــر يف تعــــديلهم,يـــأمر بإعــــادة شــــهادهتم

ه أعذر له  وإن كتبه,للمشهود عليه   . أمىض احلكم عليه; فعجز عن الدفع,بأ
ُقلــت ــه يبنــي عليــه مطلقـــ: ظــاهر قولــه:ُ  ولــو كــان مـــذهب ,اً يبنـــي عــىل قبولــه إيـــاهم أ

 , ومــذهب املكتــوب إليــه محلــه عــىل غــري العدالــة, العدالــةالكاتــب محــل املــستور احلــال عــىل
  .ويف هذا األصل اختالف
 ورأي املكتـوب إليـه ,لو كتب قاض بحكمـه بـيشء فيـه اخـتالف: قال ابن املناصف

 ففــــي وجــــوب إنفــــاذه إيــــاه قــــول أشــــهب يف ;فيــــه بخــــالف حكــــم احلــــاكم الــــذي كتــــب بــــه
  .ال أن ينفذه و, ال ينبغي له أن جييزه:َسحنون وقول ,املجموعة
ُقلت  ويف فهمـه مـن لفـظ النـوادر إشـكال فيهـا , فهم اخلالف من هذا اللفـظ واضـح:ُ
 واملكتـوب ,إن كتـب قـاض لقـاض بـأمر فيـه اخـتالف:  قال أشـهب يف املجموعـة:ما نصه
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فذه,إليه ال يرى ذلك الرأي ه حكم بام يف كتابه وأ فذه هذا; فإن كتب له أ  وإن , جاز وأ
 , فـال يعمـل هـذا بـرأي الـذي كتـب, إنام كتب بـام ثبـت عنـده للخـصم, قطع بحكم;مل يكن

ه   .وليعمل فيه برأ
ـه: َسحنونوقال   ًشـيئا ألن ذلـك مل ينفـذ ; فـال ينفـذه;فـرأى خالفـه ,إن كتب إليه برأ

فــذه ,يقتــيض أن عــدم إثبــات الثــاين إنــام هــو فــيام مل ينفــذه األول  وقــول أشــهب إنــام هــو فــيام أ
  .َسحنونا لقول ًف فال يكون خال,األول

 منه بمقتـىض مـا ً وال يكون قول القايض ثبت عندي كذا حكام:قال ابن عبد السالم
أن بعـــض مـــن ينتمـــي إىل علـــم   وإنـــام أوجـــب هـــذا البيـــان, فـــإن ذلـــك أعـــم منـــه,ثبـــت عنـــده

 ,ا يف الـــرد عليـــهً فـــألف اإلمـــام املـــازري جـــزء,األصـــول مـــن أهـــل القـــريوان غلـــط يف ذلـــك
  . ال حتتاج إىل بيانَّية واملسألة جل,ذهبوجلب فيه نصوص امل

ُقلــــت  اختلــــف العلــــامء يف :هــــذه املــــسألة قــــول املــــازري  نقلــــت للــــشيخ حــــني قــــراءة:ُ
 ,اقتـصار القـايض عـىل تـسمية بينـة ثبتـت عــدالتها عنـده هـل ذلـك كنقـل شـهادة عـن شــهادة

 ,حيكــم القــايضاملنفــذة تنــاقض يف تفريقــه بــني أن  َّية فمــن رآه كالقــض? املنفــذةَّيةأو كالقــض
بثبوهتـا عنـده يمنـع القـايض اآلخـر   ألن حكمهـا; وحيكـم بثبوهتـا عنـده,أو يسمع بينة عليـه

 ;الـشهادة تنـاقض  وكـذا مـن أجـرى ذلـك جمـرى نقـل الـشهادة عـن,من االجتهاد يف ثبوهتـا
 فنقــل واحــد ,ً ثبــت عنــدي بــشهادة فــالن وفــالن نقــال: وإذا كــان قولــه,ألن القــايض واحــد
 وإن , لكــنهم جعلــوا حرمــة القــضاء ومنــصبه يــصري القــايض; يعــول عليــهشــهادة شــهود ال

  وإن كـــان هـــو, فينفـــذ مـــا قـــىض, ألن لـــه تنفيـــذ مـــا شـــهد عنـــده;ًا كـــاالثنني نقـــالًكـــان واحـــد
 وكــذا نقلــه عــن شــهود شــهدوا عنــده بخــالف ناقــل عــن شــهود لــيس لــه أن يقــيض ,اًواحــد

 , حمـضةَّيةه عـىل غائـب لـيس بقـض وال شك أن ذكر القايض بثبوت شهادة عنـد,بشهادهتم
 نقلـك : فقـال يل:إليـه  فيـسند, فينظـر أوالمهـا بـه, بل هو مـشوب بـاألمرين;وال نقل حمض
ـه كالقـض:عن املازري  فإنـه , بعيـد; املنفـذة عنـد بعـضهمَّية أن قـول القـايض ثبـت عنـدي أ
ء بعــد انقــضا  فوقفتــه, ثبــت عنــدي حكــم:ا خطــأ فيــه مــن زعــم أن قــول القــايضًألــف جــزء

اجلــزء الــذي ذكــره   وأخــرج إيل, فــدخل منزلــه,جملــس الــدرس عــىل قــول املــازري املتقــدم
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ــا أذكــر لبابــه خمتــرص,املــازري  , ال حتتــاج لــذكرها هنــاَّيــة فإنــه يفيهــق فيــه بخطابــات أدب,اً وأ
ا ومجيـع مـن يـستفتى باملهد  حدث سؤال أفتيت فيه:قال   وعـىل أن مـا, بجـواب واحـدَّيـةأ

ه  فطعــن,خالفــه باطــل فاســد ــه خفــي شــأ  وأمخــل ,بعــض مــن نــشأ هنــا ممــن ينــسب للفقــه أ
نه بمخالفته إيانا حمله ومكانـه,زمانه  , وال بـد مـن ذكـر الـسؤال بنـصه, فأراد أن يعلم إخوا

فـذ كتابـ,وإيضاح مكنونه وكـشفه وثبـت لـدي : ا لقـاض ذكـر فيـهً وهـو أن بعـض القـضاة أ
 ثــم ذكــر بعــد ,د كــذا وكــذا ســهام بــثمن ســامها اشــرتيا مــن فــالن يف عقــد واحــًا وفالنــًأن فالنــ
 فسألني احلامل هلذا الكتاب إهنـاء مجيـع ذلـك للقـايض ليفعـل فيـه , وما يتعلق به:ذكر هذا
ـــه ال يوجـــب نقـــل ملـــك البـــائع  فـــاتفق رأي اجلامعـــة الـــذي,موجبـــه  ,اسرتشـــدوا فيـــه عـــىل أ

 وقــع ,ق الــشفعة وعــن تعلــ,فتتعلــق بــه األحكــام التابعــة لنقــل امللــك مــن الــشفعة وغريهــا
ــه;الكـالم والـدليل عـىل أن هــذا الكتـاب ال يوجـب عـىل الــرشيك أخـذ الـشفعة أو تركهـا   أ

 وامللــك قــد , ألن بيــع اخليــار ال جتــب فيــه الــشفعة مــا مل يبــت;ال جتــب إال بعــد انتقــال امللــك
 ,ن وامللــك ال يثبــت انتقالــه إال إذا اعــرتف بــه املتعاقــدا,انتقــل فيــه عــىل أحــد القــولني عنــدنا
 وال , وهـــذا الكتـــاب مل يـــذكر فيـــه اعـــرتاف البـــائع بـــالبيع,أو حكـــم بـــه علـــيهام عنـــد اإلنكـــار

ه حكم بالبيع وقىض به ه, للحكمًا حمتمالً بل أورد لفظ;رصح من بعثه بأ  وال , وملـا سـوا
 وهــذا ممــا ال خيتلــف فيــه أحــد مــن ذوي ,واألحكــام بلفــظ فيــه إشــكال وإهيــام تلــزم القــضاء

ا ًوثبـــت عنـــدي أن فالنـــ:  الـــذي أرشنـــا إليـــه بـــاالحتامل هـــو قـــول القـــايض واللفـــظ,األفهـــام
 وبـني اسـتامع ,عندي لفـظ يـرتدد بـني ثبـوت حكـم وقـضيته  ثبت: وقوله,اشرتى من فالن

 ورأى أن , فــإن تعــسف متعــسف.َّية وإبــرام قــض,حكــم  دون اتبــاعَّيــةملــا أثبتــه مــن بينــة زك
ام يتحــاكم يف هــذا ألهــل اللــسان وأربــاب إنــ:  قيــل لــه;الثبــوت نــص يف القــضايا واألحكــام

 , وخــصب أرض كــذا, ثبــت عنــدنا مــوت اخلليفــة: ووجــدنا أهــل اللــسان يقولــون,البيــان
 وتلقـوه بـالقبول مـن ,وثبت عندنا ظلم فالن وعداوته إىل غري ذلك مما علموه بـاخلرب عنـه

ه العـدول ممــا ال يـصح أن ينتــصب لـه احلكـام   وعلــة,م وتطلــب فيـه القــضايا واألحكـا,أفـوا
 وهلــذا حــد بعــض املتكلمــني العلــم ,األمــر أن املعنــى بــالثبوت لغــة حــصول األمــر وحتققــه

ـــه إثبـــات املعلـــوم عـــىل مـــا هـــو بـــه  والروايـــات ,ا عنـــه عنـــدناًاحلـــد مرغوبـــ  وإن كـــان هـــذا,بأ



 

 

180

180

  .مسطورة بصحة ما قلناه
 واملكتوب إليه ال يـرى ذلـك ,إذا كتب قاض إىل قاض بأمر خمتلف فيه: ال أشهبق
ــه,الــرأي فــذه  فــإن كتــب إليــه أ فــذه هــذا;حكــم بــام يف كتابــه وأ  وإن مل يكــن , جــاز ذلــك وأ

 ومثلـــــه البـــــن حبيـــــب عـــــن ,أن يعمـــــل بـــــرأي الكاتـــــب ينبغـــــي لـــــه  وإنـــــام,قطـــــع فيـــــه احلكـــــم
  .األخوين
زيـــة ويف قـــضيت لفـــالن عـــىل  جيـــب إنفـــاذ مـــا يف كتـــاب القـــايض إن كـــان فيـــه أين :َّاملوا

 وال , فعــىل املكتــوب إليــه أن يــتم احلكــم;تــاب الفــراغ مــن احلكــم وإن مل يكــن يف الك,فــالن
فه كتب بام ثبت عنده للخصم   @3/89@. فال;يستأ

ُقلـــت  أن : أحـــدمها: عـــىل حتقيـــق أمـــرينَّيـــةمبن  مـــسألة النـــزاع بـــني املـــازري ومنازعـــه:ُ
فاعل ثبت يف كتب القايض لقاض آخر بلفظ ثبت كـذا عنـدي هـل هـي بمنزلـة املقـيض بـه 

ه خيتلف فيه عىل قولني? العنده أم ـه لـيس كاملقـيض بـه: األول: واحلق أ  وظـاهر قـول , أ
ْبن رشدا  مـن شـهد عنـده مـا : حيث قال فيام قدمناه عنـه يف مـسألة تـسمية القـايض يف كتابـهُ

كتـاب القـايض إىل القـايض بـام ثبـت عنـده عـىل رجـل يف بلـد املكتـوب إليـه لـيس   ألن;نصه
ْبــن رشــد وهــو ظــاهر فهــم ا,ــه كاملقــيض بــه أ: والثــاين,بحكــم عــىل غائــب   املــذهب حيــثُ

 وإن كتـب بتعـديلهم أو , مل يـأمر بإعـادة شـهادهتم;إن كتب بثبوت شهادة البينة فقـط: قال
ولفــظ املــازري الــذي نقلنــاه عنــه مــن رشح التلقــني , بقبولــه إيــاهم إىل آخــر كالمــه املتقــدم
ــه خمتلــف فيــه بــني العلــامء عــن  َّالــشيخ ونقــل, ن املــذهب بــيشء ومل يــرصح فيــه عــ,نــص يف أ

ـــه لـــيس كـــاألمر املقـــيض:أشـــهب  هـــو أن مـــسمى اشـــرتى هـــل :األمـــر الثـــاين,بـــه   يقتـــيض أ
ـه ?أم ال يقتيض ثبوت ملك املشرتي مفعول اشرتى وهو املشرتى  فاملازري ومن ذكـر أ

ه مــن فقهــاء املهد  يقتــيض : وخــصمه يقــول, إنــه ال يقتــيض ملكــه: يقــولَّيــةوافقــه عــىل فتــوا
َّدونةوهذا هو مقتىض ألفاظ امل:  قلت,ملكه مـن اشـرتى :  عندي منهـا قولـه الزكـاة األولَ

  . فعليه الزكاة; فامتت,اً ومل يزكه خادم,بامل حل حوله
 فعـىل سـيدها ;أو ابتاعها من حـريب ومن اشرتى من املغنم أم ولد رجل: ويف اجلهاد

  .مجيع ثمنها أن يعطيه
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بـالثمن   فللشفيع أخذه مـا أخـذه;ا بثمن إىل أجلًشقص من ابتاع: ويف كتاب الشفعة
ثبت كاملقيض به   للقول إنً فعىل هذا منضام,إىل ذلك األجل إىل غري ذلك مما ال يعد كثرة

  . يكون الصواب فتوى منازع
املـازري بالـذي حيـسن أن ينـشد يف   فليس قـول منـازع; وباجلملة, وإال فال:املازري

  :الرد عليه قول املتنبي
إذا احتـــــــــــــــــــــــــــــــاج النهـــــــــــــــــــــــــــــــار إىل دليـــــــــــــــــــــــــــــــل  صح يف األفهــــــــــــــــــــــــــام يشءولــــــــــــــــــــــــــيس يــــــــــــــــــــــــــ

ـشد البيـت املـذكور ,فإن املازري يف اجلزء املـذكور أغلـظ يف الكـالم عـىل منازعـه  وأ
  .وال تباعة

ـــصف وحقـــق مـــا ,ال حتتـــاج إىل بيـــان واملـــسألة جليلـــة: قـــال ابـــن عبـــد الـــسالم  ومـــن أ
ــه قــال قــول  علــم أن نقــل ابــن عبــد الــسالم عــن;قلنــاه مــن لفــظ املــازري  منــازع املــازري أ

 ألن ;ثبت عندي كذا حكم منـه بمقتـىض مـا ثبـت عنـده إنـه لـيس كـذلك: القايض الكاتب
ء فـالن  قول القايض الكاتب ثبت عندي: هذا اللفظ يقتيض أن منازع املازري بقول رشا

 ; وملكــه إيــاه حكــم منــه بالــشفعة فيهــا, املــشرتكة بــني فــالن وفــالنَّيــةالفالن نــصف الــديار
ه مقتىض ما ثبت عنده بـوت امللـك فقـط حـسبام تقـدم  وليس كذلك إنام زعم احلكم بث,أل

 وملـــــا كانـــــت نـــــصوص الروايـــــات واضـــــحة بلغـــــو ثبـــــوت كتـــــاب القـــــايض بمجـــــرد ,فتأملـــــه
  .الشهادة عىل خطه

اتفـــق أهـــل عـــرصنا يف الـــبالد التـــي ينتهـــي إليهـــا أمرنـــا عـــىل قبـــول : قـــال ابـــن املناصـــف
 ,احلقـوق بمجـرد معرفـة خـط القـايض دون إشـهاده عـىل ذلــككتـب القـضاة يف األحكـام و

ا ًفـيام أظــن عـىل رصفهــم عنـه مــع أين ال أعلـم خالفــ  وال يـستطيع أحــد,معــروف وال حـاكم
 بــل قــوهلم القــايض جيــد ;أن كتــاب القــايض ال جيــوز بمجــرد معرفــة خطــه يف مــذهب مالــك
نه حكام ـه ال جيـوز لـ, بخطهًيف ديوا ه حكم بـه أ ه إنفـاذه إال أن يـشهد عنـده  وهو ال يذكر أ

ـــه خـــط األول; فإنـــه ال , وكـــذا إن وجـــده مـــن ويل بعـــده,بـــذلك احلكـــم شـــاهدان  وثبـــت أ
يعمل به, وال يتخرج القول بعمله بام يتيقنه من خطه دون ذكر حكمـه بـه مـن اخلـالف يف 

مـــا عملـــه هـــو  خطـــه بالـــشهادة بـــاحلق, وال يـــذكر موطنهـــا لعـــذر الـــشاهد إذا الـــشاهد بتـــيقن
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ا عــىل إشــهاده عــىل حكمــه, ثــم وجــه عمــل النــاس بــأن ًر كــسبه, والقــايض كــان قــادرمقــدو
ه كتاب القايض الباعث به حصوله بالشهادة عىل خطه منضام اخلط  , للشهودًاحلاصل بأ

يف املـــذهب يوجـــب كـــون هـــذا  وهـــو القـــول بجـــواز الـــشهادة عـــىل خـــط الغـــري حـــسبام تقـــدم
ــ ه كتابــه لــرضورة دفــع مــشقة جمــيء البينــة مــع الظــن كــالظن الناشــئ عــن ثبوتــه ببينــة عــىل أ

  .الكتاب مع انتشار اخلطة يف بلد
ُقلت  تدفع املشقة بإشهاد القايض عىل كتابه بينة تشهد عىل خطها يف بلـد : فإن قيل:ُ

  . كام يفعله كثري من أهل الزمان لنكتة تذكر بعد,املكتوب إليه
ُقلــت  بالــشهادة عــىل خــط البينــة  ثبوتــه بالــشهادة عــىل خــط القــايض أقــوى مــن ثبوتــه:ُ

عــــىل جمــــرد  بــــشهادهتا عــــىل القــــايض; ألن ثبوتــــه بالــــشهادة عــــىل خــــط القــــايض مــــا لــــه توقفــــه
 وثبوتــه بالــشهادة عــىل خــط البينــة مالــه توقفــه الــشهادة عــىل اخلــط مــع ,الــشهادة عــىل اخلــط

عليـــه مـــع   ومـــا توقـــف عـــىل أمـــر واحـــد فقـــط أقـــوى ممـــا يتوقـــف,شـــهادة البينـــة عـــىل القـــايض
  . أو رقها يف نفس األمر, لتطرق احتامل وهن ذلك الغري كاحتامل فسق البينة;غريه

 فــــإن ثبــــت خــــط القــــايض ببينــــة عادلــــة عارفــــة ,وإذا ثبــــت وجــــه العمــــل بــــذلك: قــــال
 والقــايض املكتــوب إليــه يعــرف خــط , وإن مل تقــم بينــة بــذلك, وجــب العمــل بــه;بــاخلطوط

بـال   كتـب أمنـاءَسـحنون وقبـول ,طـه فجـائز عنـدي قبولـه بمعرفـة خ;القايض الكاتـب إليـه
 ;بـه  وليس ذلك من باب قضاء القـايض بعلمـه الـذي ال جيـوز القـضاء,بينة يدل عىل ذلك

ألن ورود كتـــب القـــايض عليـــه بـــذلك احلـــق; كقيـــام بينـــة عنـــده بـــذلك, فقبولـــه الكتـــاب بـــام 
دة  ال بــد مــن الــشها:عــرف مــن خطــه كقبولــه بينــة بــام عــرف مــن عــدالتها, وحيتمــل أن يقــال

  .عنده عىل خطه
ُقلت وإن مل يكـن , أتـى بخـرب عـىل شـهيدي كتـاب القـايض إن : نحوه قول ابن سهل:ُ
 أو توسم فيهام صالح, وخطه وختمه يعرفه املكتوب إليه; , أو زكى أحدمها,ا بينًًتعديال

 أن حممـد بـن شـامخ قـايض غـافق :استحسن إنفاذه لعمل صدر األمة بإجازة اخلاتم, ومنـه
رطبـــة حممـــد بـــن الليـــث بخطـــاب أدرج فيـــه كتـــاب عيـــسى بـــن عتبـــة فقيـــه خاطـــب قـــايض ق

اســـتحقاقه عنــد ابـــن عتبـــة عـــىل عـــني   وعقـــد اســـرتعاء بملـــك بغــل بعـــث فيـــه ثبـــت,مكناســة
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 ,البغل وعني مستحقه, ويف الكتاب ثبت عندي كتاب ابن عتبة يستحلف قايض احلـوف
 ,عــىل عــني البغــل ومــستحقه ومل يــسم مــن اســتحلفه, وال ابــن عتبــة وال أن ثبوتــه عنــده كــان

 ,بــإعامل خطــاب ابــن شــامخ; لفــضله وعلمــه فــأفتى ابــن عتــاب, وابــن العطــار وابــن مالــك
اتفاقهم عىل هـذا اجلـواب  ويف , ولعافية ابن عتبة,وإنام جرى بني يديه حممول عىل الكامل

  . وكانوا خيتلفون فيام هو أوضح من هذا, من الضعف ما فيهعجب وفيه
ب عـىل القـايض الـذي ثبــت عنـده كتـاب قـاض إليـه يف حـق تــأخر وجيـ: ابـن املناصـف

ـه  احلكم فيه أن يشهد عىل نفسه بثبوت ذلـك الكتـاب عنـده الـذي قبلـه بمعرفتـه خطـه; أل
 وخلـــف ,أو عـــزل  واتفـــق أن مـــات, أو عـــزل, وقـــد مـــات الـــذي كتبـــه لـــه,إن مل يفعـــل ذلـــك

ب عنـده بـشهود عـىل صاحب احلـق إلثبـات ذلـك الكتـا مكان املكتوب له قاض آخر ألها
ـــه كتابـــه; إذ ال يكتفـــى يف ذلـــك بمعرفـــة نطقـــه َ ســـامع القـــايض الـــذي كتبـــه يف حـــني واليتـــه أ

 فـــال لقوهلـــا مـــع ; وأمـــا بعـــد عزلـــه, والـــسامع منـــه ذلـــك; إنـــام يعتـــرب مـــا دام يف واليتـــه,بـــذلك
نــه شـهادة البينــات وعــدالتها,إن مــات القـايض أو عــزل: غريهـا  مــن  مل ينظـر فيهــا; ويف ديوا

 ;قـد شـهدت بـه البينـة عنـدي: ومل جيزه إال أن تقوم عليه بينة, وإن قال املعـزول, ويل بعده
,  وغلـــط يف هـــذا النـــوع اليـــوم مجاعـــة مـــن الطلـــب,ا بـــذلكً وال يكـــون شـــاهد,مل يقبـــل قولـــه

وجـــرى بيننـــا وبيـــنهم فيـــه نـــزاع كثـــري; ألهنـــم محلـــوا مـــا وقـــع ملالـــك وغـــريه يف قبـــول كتـــب 
 ووقــع التــساهل , وتومهــوا ذلــك يف مثــل مــا عهــدوه,وا عــىل إطالقــه أو عزلــ,القــضاة مــاتوا

  . واالجتزاء بمعرفة اخلط,فيه من ترك إشهاد القضاة عىل كتبهم
ُقلـــت مـــن هـــذا القـــرن الثـــامن وقـــت   ونزلـــت هـــذه املـــسألة يف عـــام مخـــسني وســـبعامئة:ُ

ــام أمــري املــؤمنني أيب احلــسن املرينــي ن مدينــة يف خطــاب ورد مــ نــزول الطــاعون األعظــم أ
 , فطـرح خطابـه, وقـد تقـرر علـم موتـه بتـونس, فوصل خطاب قـايض فـاس,فاس لتونس

 وكان ,عبد اهللا السطي  فسأل إمامه ومفتيه شيخنا,فشكي من وصل به إىل أمري املؤمنني
 , واحـتج بنحـو بـام ذكـره ابـن املناصـف عـن مـن نازعـه, فأفتى بـإعامل خطابـه,اًحافظ اًإمام

ه مل يكن له شهود,فرجع إليه ,م ابن املناصف هذافوقفه أصحابنا عىل كال   . وظهر أ
بعضهم لبعض, ولو ويل بعـض   وقضاة,وجتوز خطابات اإلمام: قال ابن املناصف
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 , وخمــــاطبتهم إيــــاه, صــــح خماطبتــــه إيــــاهم,قــــضاة اإلمــــام قــــضاه يف عملــــه لبعــــد املحــــل عنــــه
 مل تــــج خماطبــــه ;تـــه وإن قـــرصهم عــــىل خماطب,ا إن أذن هلــــم يف ذلــــكًوخماطبـــة بعــــضهم بعـــض

 وال ينبغـــي أن خيـــاطبهم قـــايض ,فـــال يتعـــدوا مـــا حـــده هلـــم , ألهنـــم وكـــالء;اًبعـــضهم بعـــض
وإن كـان  بـإذن مـن والهـم,  وال خياطبونه هـم إال أن يكـون ذلـك,إقليم غري الذي والهم

ا فــيام بيــنهم وبــني ً جــازت خطابــاهتم مطلقــ;تقــديم القــايض قــضاته بــإذن اإلمــام الــذي واله
  .غريهم
 يف رجـــل مـــن بعـــض كـــور تـــونس أراد أن يثبـــت بكورتـــه َســـحنون للـــشيخ عـــن :ُلـــتُق
ال يكتـــب قـــضاة الكـــور إىل :  ليكتـــب لـــه بـــه قـــايض كورتـــه قـــال;ا لـــه عـــىل رجـــل بمـــرصًحقـــ

 فيكــون هــو الــذي يكتــب إىل ,إىل قــايض القــريوان قــضاة البلــدان, وليكتــب قــايض تــونس
كر مـا روي  ,اه إىل قايض بلد آخر ووالة املي, وال جيوز كتب والة الكور,قايض مرص وأ

ـه;عن مالك من رضب والة املياه أجل املفقـود  ,ال يكـون إال بعـد الكتـب إىل البلـدان  أل
  .ووالة املياه ال جيوز كتبهم إىل البلدان

ُقلـــت القـــايض صـــحة   ورشط قبـــول خطـــاب, فيقـــوم منـــه جـــواز كتـــبهم إىل البلـــدان:ُ
كقـــايض مـــسلمي  مـــن خماطبـــة قـــضاة أهـــل الرجـــلا ًاحـــرتاز واليتـــه ممـــن تـــصح توليتـــه وجـــه

  . ونحو ذلك, وطرطوشة وقورصة عندناَّيةبلسن
 وقــد , وشــأن قــضاة وقتنــا رســم اخلطــاب أســفل وثيقــة ذكــر احلــق:قــال ابــن املناصــف

يكــون يف ظهــر الــصحيفة, أو أحــد عرضــيها إن عجــز أســفلها, وربــام كــان يف ورقــة ملــصقة 
 واستخف قـضاة ,يبدأ باسم اهللا الرمحن الرحيمأن   واستحب,بالوثيقة إن تعذر املوضع

قـــع يف   وأراه,زماننـــا تـــرك ذلـــك يف صـــدور خماطبـــات الوثـــائق الكتفـــائهم باالســـتفتاح الوا
ه ابتداء فصل غري األول; وإعادة ذلك أوىل,صدر العقد   . أل
ُقلـــت  وهـــذا كـــام ذكـــر هـــو عمـــل أكثـــر النـــاس يف ابتـــداء كتـــب الوثـــائق; وذكـــر بعـــض :ُ

 فطرحهــا ,وثيقــة وقعــت بيــد بعــض القــضاة غــري مــصدرة ببــسملة وال تــصليةاملــؤرخني أن 
ى: وقال إهنـا بخـط ابـن : فقيـل لـه, بعـض بـالد الكفـر  فعـني,كتبت هذه أكتبـت ببلـد كـذا أ
  . فرفعها وقبلها,جماهد
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  أن يكتــب أعلــم بــصحة الرســم املقيــد فــوق هــذا عــىل مــا حيــب:وكيفيــة الكتــب: قــال
 ,الن بــــن فــــالن أدام اهللا توفيقــــه وتــــسديده وليــــه يف اهللا تعــــاىلالفقيــــه األجــــل أبــــا فــــ َّالــــشيخ

 والـــسالم علـــيكم ورمحـــة اهللا وبركاتـــه; وذكـــره تـــأريخ املخاطبـــة ,ومـــؤثره فـــالن بـــن فـــالن
 فخطابــه , ومل يبلغــه العلــم بعزلتــه,عــزل الحــتامل كــون القــايض الكاتــب ;وأحــوط أحــسن

 ,لقــول بعــدم ســقوطه عامــل وعــىل ا,عــىل القــول بــسقوط فعــل الوكيــل بــنفس عزلــه ســاقط
انتقلت أحواهلم بعـد ذلـك إىل جرحـة مل   وثبوت احلق ما,وألن البينة التي خاطب بقبوهلا

ومل يكـــن  ,تـــأخر العمـــل بـــذلك اخلطـــاب, ثـــم أعـــذر ملـــن ثبـــت عليـــه ذلـــك احلـــق  فـــإذا,تكـــن
 وال يمكنـــــه ذلـــــك مـــــع ذكـــــر التـــــاريخ ,أمكنـــــه إبطالـــــه بإثبـــــات جرحـــــة البينـــــة اآلن بتـــــاريخ
اجلرحـــة احلادثـــة; وإنـــام قـــدموا يف التخاطـــب مفعـــول  ة وقـــت األداء, والقبـــول يفوالـــسالم

  .باملكتوب إليه  وهو اسم املكتوب إليه عىل الفاعل الكاتب يراد,أعلم
ُقلت  , عـدم تـسمية القـايض املكتـوب إليـهَّإفريقيـة الـذي اسـتقر عليـه عمـل القـضاة ب:ُ

جلامعة بتونس; فإنه ال يكتب آخـر وغالب أمرهم إن كان الذي كتب اإلعالم هو قايض ا
 وإن كــان الكاتــب غــريه كتــب , ورمحــة اهللا وبركاتــه,والــسالم عــىل مــن يقــف عليــه ,خطابــه

ــه كــان ورد خطــاب مــن ,يف إعالمــه لفــظ الــسالم إىل آخــره  وذكــر يل بعــض مــن يوثــق بــه أ
  ومل يكـــن فيـــه, والقـــايض هبـــا حينئـــذ أبـــو أســـحاق بـــن عبـــد الرفيـــع,قـــايض بجايـــة إىل تـــونس

  . فتوقف يف قبوله,لفظ السالم
 وكتــب أعلــم بــضم اهلمــزة ,ًوإن شــاء جعــل فعــل اإلعــالم حــاال: قــال ابــن املناصــف

وكتــب فــالن بــن :  ورفــع آخــر الفعــل; ثــم يقــول بعــد ذكــر اســم املكتــوب إليــه,وكــرس الــالم
 ومـا أشـبهه , أو صح الرسم أو ثبت احلـق, شاء كتب استقل العقد املقيد فوق وإن,فالن
 فــإن كــان رســم اخلطــاب يف ظهــر الوثيقــة كتــب عنــد قولــه بــصحة ,ل عــىل هــذا املعنــىممــا يــد

 ومــا أشــبهه ممــا يــدل عــىل ,العقــد املكتــوب بمقلــوب هــذا الرســم, أو يف بطــن هــذا الــصفح
 أو بطرتــه اليمنــى, أو القيــد  هــذا يف عوضــه: قــال املرتــسم; فــإن كــان يف طرتــه,هــذا املعنــى

 ;كــان التقييـــد بورقــة ملــصقة بالعقـــد املخاطــب عليـــهخطــايب هــذا يمنـــة منــه, ونحــوه, فـــإن 
 فيقـول بـصحة العقـد املرتـسم يف الورقـة ,بد أن يزيد يف اخلطـاب البينـة عـىل ذلـك احلـقفال
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ا عــىل ً أو املتــضمن توكيــل فــالن فالنــ,العليــا املتــصلة هبــذه املتــضمن لفــالن قبــل فــالن كــذا
ورقـة اخلطـاب ورقـة بحـق غـري  ونحوه مما يعني احلق املكتوب فيـه خـوف أن يلـصق ب,كذا

 صــح مجيعهــا عنــده ; وإن اشــتملت الوثيقــة عــىل عقــود كثــرية,احلــق الــذي بــه وقــع اخلطــاب
الفقيـه القـايض أبـا فـالن بـصحة  َّالـشيخ أعلمـت:  فيقـول,نص عىل ذلك يف خطاب واحد

ن  وإ,أو بمقلوبـه الرسوم الثالثة أو األربعة املقيـدة أو الرسـمني املقيـدين فـوق كتـايب هـذا
 أو املــوايل , إمـا باملقيــد أول هـذا الــصفح; نبــه عـىل مــا صـح منهــا;صـح بعــضها دون مجيعهـا

 وإن مل يكــــن يف العقــــد , فيــــذكر احلــــق بعينــــه,ا يرفــــع اإلشــــكال ويعينــــه تعيينًــــ,لكتــــايب هــــذا
ا خاطـب فيـه ً مل يقبـل مـنهم إال واحـد; أو كـان فيـه شـهود,املخاطب عليه إال شاهد واحـد

الفقيــه  َّالــشيخ  أعلــم: وال يثبــت بمــن يقــول, وإال اســتقل, الرســممــن غــري أن يــذكر صــفح
أبا فالن بقبول شهادة فالن ابن فالن املـسمى عقـب ذكـر احلـق املقيـد فـوق هـذا فـيام شـهد 

 فيحلــف ,َّيــة وهــذه إنــام هــو يف احلقــوق املال, وشــبه هــذه العبــارة,بــه مــن ذلــك عــىل مــا جيــب
  . ويستحق حقه,صاحبها مع الشاهد

 فلـــيس للمخاطبــة فيـــه عـــىل ; ومـــا ال يثبـــت بــشاهد ويمـــني:كـــاالت واحلــدودوأمــا الو
الــشاهد الواحــد وجــه إال إن رجــا أن يــضاف إليــه يف غــري ذلــك املوضــع شــاهد آخــر, فــإن 

:  وثبتــت يمينــه عنــده بــشهيدي عــدل كــام جيــب, خاطــب القــايض,أحلفــه القــايض الكاتــب
قيـــد فـــوق هـــذا بـــشهادة فـــالن بـــن الفقيـــه القـــايض أبـــا فـــالن بـــصحة الرســـم امل َّالـــشيخ أعلـــم
 ويمـــني صـــاحبه عـــىل احلـــق املـــشهود لـــه فـــالن عـــىل صـــحة مـــا شـــهد لـــه بـــه مـــن ذلـــك ,فـــالن

ـت إباحـة ذلـك لـه, كام جيب بعد سـؤاله اإلذن منـي يف يمينـه املـذكور,وثبوته عندي  , ورأ
 أبـا َّالـشيخ  كتـب أعلـم;ا وصـل إليـهً فإن كان اخلطاب بقبولـه خطابـ,وكتب فالن بن فالن

 وإذا , أو يمينـه أو يـرسته أو بمقلوبـه,فالن بقول اخلطاب الثابت عنده املرتسم فـوق هـذا
 ,ا يــــرصح فيــــه بــــاإلعالم بــــصحة ذلــــك العقــــد عنــــدهًمل يكتــــب القــــايض حتــــت العقــــد خطابــــ

 ; وكتـــب فـــالن بـــن فـــالن, أو ثبـــت أو اســـتقل,واقتـــرص عـــىل أن كتـــب صـــح الرســـم عنـــدي
  .فذلك لغو غري جائز قبوله بمجرد اخلط

 , وجيـــب قبـــول مـــا يـــرد عليـــه عـــن احلـــاكم يف املـــال والقـــصاص:وقـــول ابـــن احلاجـــب
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  .والعفو والعقوبات وغريها إن كان أعاله
 وجيـــوز كتـــب القـــضاة إىل القـــضاة يف القـــصاص :وقوهلـــا يف كتـــاب األقـــضية والقـــذف

عــن  َّالــشيخ  هــو نقــلًإن كــان أهــال:  وقولــه, جلــواز الــشهادة عــىل ذلــك;واحلــدود وغريهــا
 , إن ثبـــــت عنـــــد املكتـــــوب إليـــــه أن مــــن كتـــــب إليـــــه مـــــستحق القـــــضاء يف فهمـــــه:جموعــــةامل

  . ودينه وورعه غري خمدوع قبل كتابه,ومعرفته
 ولـــو كتـــب إليـــه , مل يقبلـــه;وإن كـــان غـــري عـــدل:  عنـــه عـــن أشـــهبَســـحنونقـــال ابـــن 

 مل ; فــــإن أجــــازه, وهــــو كالــــشاهد لــــه, مل يقبلــــه;العــــدل إن ابنــــي ثبتــــت لــــه عنــــدي بينــــة بكــــذا
  .يفسخه من ويل بعده

  . وال يقبل كتابه,يكاتب غري العدل بإنفاذه األمر: َسحنونوقال 
  .ال يقبل كتاب غري العدل إال ما كان يف أمر ال يشك يف صحته: قال أشهب

ُقلت هو إن دعاك إمام جائر إىل قطع يد رجـل يف رسقـة :  هو قوهلا يف كتاب الرجم:ُ
ت,أو قتل يف حرابة  فـال جتـب إال ; ال تعلم صحة ما قـىض بـه إال بقولـه أو رجم يف زنا وأ

فذ   . لئال تضيع احلدود; فعليك طاعته, وعدالة البينة,أن تعلم صحة ما أ
َ أصــــــبغ البــــــن حبيـــــب عــــــن َّالـــــشيخ ْ إن جـــــاءه بكتــــــاب قـــــاض ال يعرفــــــه بعدالــــــة وال : َ

 ,والــــشام,  والعــــراق, ومكــــة, كاملدينــــة; فــــإن كــــان مــــن قــــضاة األمــــصار اجلامعــــة,ســــخطة
ــدلس, وقــريوان,رصومــ  , وحيمــل مثــل هــؤالء عــىل الــصحة, وإن مل يعرفــه, فلينفــذه; واأل

  .وأما قضاة الكور الصغار ال ينفذه حتى يسأل عنه
 وذكـر لـه القـصة , وهـو معـه يف املـرص,وإن كتب القايض إىل األمـري الـذي واله: قال
فذه األمري نفذ, والشهادة   .املدنيني وينبغي له إنفاذه قاله بعض كبار ,فإن أ

  .ال جيوز: وقال غريه
ُقلت   . يف عدم إجازته نظر:ُ

 إن الــــدماء :قيــــل يف املــــذهب: قــــال ابــــن عبــــد الــــسالم يف تفــــسري كــــالم ابــــن احلاجــــب
 وال يثبت بمـن حيتـاج ,واحلدود ال تثبت إال بشهادة من يعلم القايض عدالته من الشهود

  .إىل تزكيته من الشهود خالف املشهور
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ُقلت ه عام يف الدماء واحلـدود ال أعرف ه:ُ  وإنـام ,ذا القول عىل الوجه الذي ذكره أ
  .ذكره ابن زرقون يف الدماء فقط

 أن التعـديل جيـوز :ذكـر ابـن عبـد الغفـور يف وثائقـه: قال يف ترمجة الشهادات مـا نـصه
َّدونة وهو قول مالك يف كتاب الديات من امل;يف كل يشء من الدماء وغريها َ.  

  . ومل يصحب هذا القول عمل,ال تكون عدالة يف الدماء: امللكوقال أمحد بن عبد 
ُقلــت  وغريهــا كتبــه بــام ثبــت عنــده مــن , ويــدخل يف قوهلــا, فلــم يــذكر احلــدود بوجــه:ُ

  .خماطبة غريه غريه
ْبـن وهـبسمع عبـد امللـك بـن احلـسن  الـشأن أن يقبـل القـايض مـا كتـب بـه لـه غـريه : َ

 وهـو , وإن كثـر, أو يكتـب بـه إىل غـريه هكـذا, وحيكم به إن كـان احلكـم عنـده,من القضاة
  . وقاله أشهب,شأن اإلسالم ال خيتلف فيه أهل العلم

ْبـــن رشـــدا  ,ال خـــالف يف وجـــوب إعـــامل القـــايض مـــا خاطبـــه بـــه غـــريه مـــن القـــضاة: ُ
 أو يكتــب إىل غــريه ســواء كتــب الكاتــب لــه بــام ثبــت عنــده ,وحيكــم بــه إن كــان احلكــم عنــده

 ولـيس , وإن كثرت املخاطبات يف ذلك من قاض لقـاض, غريه أو بام خاطبه به,من حق
ملـــن ثبـــت عنـــده اخلطـــاب بثبـــوت حـــق لرجـــل عـــىل رجـــل أن يكلـــف ذا احلـــق البينـــة عنــــده 

ــه يقــول لــه;بمحــرض خــصمه  إن كــان لــك مــدفع فــيمن شــهد : بــل يقــيض عليــه بحقــه إال أ
 حكــم ;مل يــدفع وإن , مل حيكــم عليــه; فــإن أتــى بــام ســقط بــه شــهادهتم,عــىل الكتــاب فــادفع

ضا ويقول له ,عليه  فـأت ,إن كـان عنـدك مـدفع يف الـذين شـهدوا بحـق الطالـب عليـك :ًأ
 وإن ادعـى املـدفع يف البلـد الـذي كتـب , مل حيكـم عليـه; فإن أتـى بـام يـسقط بـه شـهادهتم,به

 فـإن دفعـت شـهادة مـن ,لـه أد هاهنـا مـا ثبـت عليـك وامـض: فيه الكتاب بثبوت احلق قيل
  .جعت بام حكم به عليك ر;شهد خلصمك

ُقلت ُ املاجشونقال ابن :  قال ابن حبيب: يف اختصار الواضحة:ُ العمل عندنا أن : ِ
 فـــإن حـــرض علمـــه , وإن مل حيـــرض خـــصمه, ويـــدفع شــهادهتم,يــسمع القـــايض بينـــة احلـــارض

 وإن سأله أن , وإال لزمه القضاء, فإن كان له مدفع,بمن شهد عليه بأسامئهم ومساكنهم
 ولو سأله اخلـصم أن ال يـسمع بينـة خـصمه , مل جيبه لذلك;نة شهادهتم بمحرضهتعيد البي
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 ورأى اجـــــتامعهم أمجـــــع , فـــــإن خـــــيش عليـــــه القـــــايض يف ذلـــــك دلـــــسة أو اســـــرتابة,يف غيبتـــــه
 فــإن أجابــه مــن غــري يشء , مل جيبــه; وإن أمــن مــن هــذا, فليجبــه; وأبــرأ مــن الــدخل,للفــضل
  . فليضمه الختالف الناس فيه;خافه

 وقــال , ال يكــون إيقــاع الــشهادات إال بمحــرض املــشهود عليــه:عــض العــراقينيقــال ب
ِّمطرفيل  َ أصبغ وَُ ْ   . وعلم بلدنا عىل ما أعلمتك,مثله َ

 ال يـرى إيقـاع الـشهادة إال بمحـرض اخلـصم إال أن تكـون غيبـة :َسـحنون: قال فـضل
إن كـان : َّزيـةاملوا, وقـال يف َسـحنون ونقله ابن سهل دون زيادة فضل عـن ,اخلصم بعيدة

 ; فـإن مل يفعــل,ا ينفعــهً فقـد يــذكرهم أمـر, أو بمحـرض وكيلــه, ليـشهدوا عليــه;ا أحــرضًقريبـ
  . نحوهَعبد احلكم وملحمد بن ,جاز

ُقلت  : ففي وقف أداء الشهادة عىل غائب غري بعيد الغيبة ال دلسة عليـه فيهـا ثالثهـا:ُ
ُ املاجـــشون وابـــن َسحنونيـــستحب لـــ زيـــةو ِ  الثـــاين إن : ورابعهـــا,َبـــد احلكـــمع مـــع ابـــن َّاملوا

تبــــني تعمــــد املطلــــوب تغيبــــه عــــن الطالــــب فتــــوى ابــــن لبابــــة وابــــن غالــــب وابــــن وليــــد مــــع 
  .غريهم

 ويعلـم ,وشـاهدت العمـل دفـع القـايض للمـشهود عليـه نـسخ مجيـع ذلـك: ابن سـهل
 وإن تـشاحا يف القرطـاس الـذي يكتـب , أو ال يكتب له يف النسخ سواهم,له عىل من قبل

ُشيوخ ففيــه بــني الــ;لنــسخ لإلعــذارفيــه ا  فقــال يل اختلــف فيــه , نــزاع ســألت عنــه ابــن عتــابُ
 وأفتـى ابـن القطـان , وسمعت ذكره عن ابـن دحـون, وأراه عىل الطالب,احلكام والفقهاء

ه عىل من يعذر عليه   . وهو أحب إىل,أ
ُ املاجشونقال ابن : ابن احلاجب أو  ,العمـل عنـدنا أن تـسمع البينـة حـرض اخلـصم: ِ

  . إال بمحرضه إال أن تكون غيبة بعيدةَسحنون ومل يرها ,مل حيرض
ُ املاجشونما ذكر ابن : قال ابن عبد السالم َّدونةهو مذهب امل ِ َ.  

َّدونةهو مذهب امل: زاد ابن هارون   . ولو كان حارض البلد,َ
ُقلــت ُ املاجــشون مقتــىض عــزوه ابــن ســهل وابــن شــاس وابــن احلاجــب البــن :ُ عــدم  ِ
َّدونـــةلـــة لفـــظ املظهـــور دال  فقـــدم بعـــدما ,إن أقمـــت بينـــة عـــىل غائـــب: قلـــت:  عليـــه ونـــصهاَ
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ــأم يقــيض : قــال مالــك:  القــايض بإعــادة البينــة يف قــول مالــك? قــالرأوقعــت البينــة عليــه أ
ت أن ال يعيد البينة,عىل الغائب ي, فلام قاله رأ   . وهذا رأ
ُقلـت ىل الغائــب إنـام أخـذه مــن البينـة عـَ ســامع  فلـم حيــك ابـن القاسـم عــن مالـك نـص:ُ

 إنـام هـو الغائـب عـن احلكـم البلـد حـسبام يـأيت إن ; واحلكم عىل الغائب,قوله باحلكم عليه
ـه َسـحنون ولـذا صـح مجـع النقـل عـن ; إنـام أخـذه مـن قولـه بـاحلكم عليـه;شاء اهللا تعاىل  بأ

  . وجييز احلكم عليه,ال يسمع البينة عىل الغائب
ْبن رشدقال ا  جييـز احلكـم عـىل الغائـب يف العـروض واألصـول, حنونَسـ:  يف نوازلهُ

ُ املاجشونقول ابن  َّالشيخ وذكر  إال أن يكـون الـشهود ال يعرفـون :من املجموعة بزيادة ِ
 ثـــم ذكـــر , وقالـــه ابـــن القاســـم وأشـــهب, فـــال بـــد مـــن حـــضوره,املـــشهود عليـــه إال بشخـــصه

 وإن ثبــت بعــد غيبتــه ,ة أو قريــب الغيبــ,اً وقيــده بكــون املــشهود عليــه حــارضَســحنونقــول 
  . فرشط البينة حضوره,سمع يف غيبته ملكه أو استحقاقه إن كان حارض بلد اخلصومة

ــ  والدابــة عــىل ,مــن ادعــى دابــة وأحــرض بينــة واحلــاكم باملــسجد: َسحنونيف النــوادر ل
ــشهدون عليهــا وهــي خــارج املــسجد,بابــه هــا احلــاكم:  قــال? أ  ,يــشهدون عليهــا حيــث يرا

ينكـــام يـــشهدون عـــىل  ا عـــن مـــن َســـحنون وســـأل حبيـــب , وهـــو ال يـــدخل املـــسجد,النـــرصا
 ليـــست : فقـــال املـــدعي, فأحـــرض دابـــة, فـــأمره احلـــاكم بإحـــضارها,اعـــرتف دابـــة بيـــد رجـــل

:  وأتـــى بـــشاهد عـــدل أن الدابـــة التـــي اعرتفـــت يف يـــده غـــري هـــذه فقـــال,هـــذه التـــي اعرتفـــت
 أغلـــظ عليـــه ;يـــزك الـــشاهد فـــإن مل ,يغلـــظ عليـــه احلـــاكم بـــاحلبس وغـــريه حتـــى يظهـــر الدابـــة

ـــــ,ا عنهـــــاً وإن كـــــان غائبـــــ,بـــــدون ذلـــــك  , بـــــل باإلضـــــافة وهـــــو الـــــدين;ا بنفـــــسه ولـــــيس معينً
  .فاالعتبار يف اإلشهاد به مع غيبة ختصيص املدين بام يعينه

ْبـن رشـدتقدم ال يكتـب القـايض بـام ثبـت عنـده مـن صـفة اآلبـق : عبـد امللـكَ سـامع  يفُ
 فيقــوم الــشهادة فيــه عــىل الــصفة ,ســمه ونــسبه وصــفتهكــام يكتــب يف الــدين عــىل الغائــب با

 مل جيز يف يشء مـن ;هذا قول مالك ومجيع أصحابه إال ابن كنانة. مقام الشهادة عىل العني
  .ذلك الشهادة عىل الصفة, وأجازها ابن دينار يف الدين ال يف اآلبق

ُقلت   . أن ابن كنانة مل جيزه يف الدين: فظاهره:ُ
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ا ال مــن صــفته ختليتــه ً املتعلقــة بــصفة املحكــوم بــه إن كــان ربعــاملــازري يقــيض بالبينــة
 عــىل , ويف احلكــم هبــا يف غــريه مــن حيــوان وشــبهه قــوالن, وهــو ال ينتقــل,بمحلــه ومكانــه

 : وعىل الثاين, ينفذ القايض املكتوب إليه بتلك البينة احلكم عىل املشهود عليه هبا:األول
 لتــشهد عــىل عينــه عنــد ;ذهب بــه ملحــل البينــة ليــ;حيكــم لــه بأخــذ املــدعى فيــه بــصفة قيمتــه

 وحيكــم بالــدين وغــريه ممــا يتميــز , ويــسرتجع قيمتــه ابــن احلاجــب, فــيحكم لــه بــه,القــايض
  .غائبا بالصفة كالعبد
 ;يعني ما حيكم بـه إن مل يقبـل التمييـز قبـل احلكـم بـه مل يطلـب متييـزه: ابن عبد السالم

ـــه يلـــزم  وقالـــه ابـــ,إذ ال معنـــى لطلـــب مـــا يتعـــذر حـــصوله ن هـــارون, ويف قـــوهلام تعقـــب; أل
 أو ســامعها بــه مــع عــدم ,البينــة يف الــدين الغائــب مــن هــو عليــهَ ســامع  إمــا عــدم;أحــد أمــرين

قــــع أن املــــذهب عــــدم;تعينــــه ــــه إن كــــان الوا  وإن كــــان , لــــزم األمــــر األول;البينــــةَ ســــامع  أل
 ومعـروف , األمـر الثـاين لـزم;إنـه ال يقبـل التعيـني: قع أن املـذهب سـامعها بـه مـع قوهلـاالوا

ــ,البينــةَ ســامع املــذهب ثبــوت  وهــو املــدين ,ا بتعــني مــن أضــيف إليــه واحلــق ســامعها بــه معينً
ْبن رشدوال يمكن تقرر قوهلام إال عىل ما نقله ا البينـة بالـدين َ سـامع  عن ابن كنانة مـن منـعُ

ه,عىل غائب   .  فتأمله, وال ألام به, ومل يذكرا
 ذكـــرت البينـــة قيمتـــه تقـــول ;ًحكـــوم بـــه ممـــا ال يتميـــز أصـــالإن كـــان امل: وقــال املـــازري

  .ا قيمته كذاً أو طعام,ا قيمته كذاًغصبه حرير
ُقلــت ْبــن رشــد فظــاهر كــالم ا; وأمــا إن مل يتعلــق بالذمــة, هــذا فــيام يتعلــق بالذمــة:ُ  أن ُ

 فتمتنــــع , لتعــــذر معرفتــــه بعــــد حــــضوره;املكيــــل واملــــوزون ال تــــصح البينــــة بــــه بعــــد غيبتــــه
ا ً وإن كـــان غائبـــ, ومتـــام هـــذا املعنـــى يف مـــسائل االســـتحقاق,ا عـــىل الـــصفةًة بـــه غائبـــالـــشهاد
 وال , فإن كانت البينـة بـام ال يـستحق ال مـن يـد مـدع ملكـه,ا يف نفسه كالعبد والفرسمعينً
ا, ً ســمعت يف غيبتــه بكــامل صــفته املوجبــة تعيينــه عنــد شــاهدين اتفاقـــ; نفــسهَّيــةا حرًمــدعي

بـن  ومنعـه قوهلـا مـع جـل أصـحاب مالـك وا:ا, وإن كـان ففـي سـامعهاًقـا آبًفإن مل يكن عبد
ْرشـــد ا ً عـــن ابـــن دينـــار مـــع ابـــن كنانـــة, وإن كانـــت بـــام يـــستحق مـــن يـــد مـــدع ملكـــه أو مـــدعيُ
 َســـحنون ومنعـــه قـــوالن الختـــصار الواضـــحة لفـــضل عـــن , ففـــي ســـامعها بـــه; نفـــسهَّيـــةحر
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  .نة وفضل عن ابن دينار معهال أعلم خالفه ألحد من أصحابنا غري ابن كنا: ًقائال
 , والعبــد غائــب,ا بيــد رجــلًلــو ادعــى عبــد: وللــشيخ عــن ابــن القاســم يف املجموعــة

نــــ,فيقــــيم فيــــه البينــــة  إذا وصــــفوا ذلــــك  قبلــــت;ا بعينــــه أقــــام فيــــه بينــــةًا أو متاعــــً أو كــــان حيوا
ــــه رسق:  ويقــــيض لــــه بــــه قــــال,وعرفــــوه وحلــــوه  , فقــــدم,ولــــو شــــهدت بينــــة عــــىل غائــــب بأ

  . وليس عليه إعادهتا إذا استأصل متام الشهادة, حكم عليه; أو حرضوا,شهودوغاب ال
 , أو ببلـد املـدعى عليـه,ا أو غريهـا يف كوهنـا ببلـد املـدعي فيـهًواخلصومة يف معني دار

 ولــو بغــري بلــد املــدعي فيــه , هــذا أو حيــث اجــتامعهام:ولــو كــان بغــري بلــد املــدعي فيــه ثالثهــا
ُاجــشون املالختـصار الواضــحة عــن ابــن  ِّمطــرف و, وابــن كنانــةَســحنونمــع فـضل عــن  ِ   وَُ

َأصـبغ ْ  فلـه خماصــمته حيــث تعلــق بـه إن كــان بــه أمــني ;كــل مـن تعلــق بخــصم يف حــق: ًقــائال َ
  . ولو كان احلق بغري موضع اجتامعهام,حيكم أو قاض

 : وعــىل األول, أقــول بــه فــيام يتعلــق بالذمــة مــن ديــن وحــق ال يف العقــار:ابــن حبيــب
ُ املاجـــشونقـــال ابـــن   , ســـمع قـــايض مكـــة بينـــة مـــدعيها,ا بمكـــة ملـــدينًإن ادعـــى مكـــي دار: ِ

 : وعــىل الثــاين, وإال وكــل مــن خياصــم عنــه, فــإن جــاء بمخــرج,ًورضب لــرب الــدار أجــال
ِّمطـــرفقـــال  ه;إن شـــاء املـــدعي: َُ  ليكتـــب لـــه بـــذلك لقـــايض ; أثبـــت عنـــد قـــايض مكـــة دعـــوا
  . خياصم له باملدينةً أو وكل وكيال,املدينة

ُقلــت ــ:ُ ا عــىل غائــب أحلفــه قــايض  وعــىل نقــل املــازري عــن املــذهب أن مــن أثبــت دينً
 , إن احلكـم ببلـد الطالـب:اً وحكم لـه بدينـه عـىل الغائـب يكـون رابعـ,بلده يمني االسترباء

  .وإن مل يكن املحكوم فيه به
ِّمطـرف قـول ابـن القاسـم ك:قال فضل  بقولـه يف كتـاب القـسم يف الرجـل يـرث الـدار َُ

ال حيكـــم عـــىل الغائـــب إال أن يكـــون بعيـــد الغيبـــة بحيـــث ال :  فيـــأيت رجـــل يـــدعيها,غيـــبفي
  .يقدر املدعي له يميض إليه

ُقلــت  وكــشف القــايض وفقــه اهللا : يف أحكــام ابــن ســهل مــا نــصه يف أحكــام ابــن زيــاد:ُ
ظر بينهام?ً غائبً إذا تداعى اخلصامن ماال:فقال   ا يف غري بلدي هل يل أ

 وإنــام يتوقــف عــن النظــر فــيام ,شــاء اهللا إن ذلــك جيــب عــىل القــايضبإمجــاع إن : فقلــت
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 ثــم ذكــر ابــن ســهل عــن ,يكــون يف غــري بلــده الــذي مل يتقاعــد اخلــصامن عنــده لغيبــة أحــدمها
ِّمطــرفعيــسى بــن دينــار مثــل قــول   وذكــر , وكتــب بــه إىل قــضاته, وإن ابــن بــرش حكــم بــه,َُ

 نظــر القــايض بــني اخلــصمني فــيام بعــض مــا قــدمناه عــن فــضل, ومــا ذكــره مــن اإلمجــاع عــىل
  .ا عن بلد القايض من األموال خالف ما تقدم البن حبيبًتداعياه غائب
ُقلت  وإن كـان الـدار : ومثل مـا أخـذوه مـن كتـاب القـسم يقـوم مـن قوهلـا يف الـشفعة:ُ

 وال حجــــة , فهــــو كاحلــــارض مــــع الــــدار فــــيام نقطــــع إليــــه الــــشفعة;بغــــري البلــــد الــــذي مهــــا فيــــه
 مــن : ويقــول ثــاين عتقهــا, ينفــذ حتــى يقــضيها جلــواز النقــد يف الربــع الغائــب إذ ال;للــشفيع

نـًادعـى بيـد رجـل عبـد  وأتـى ببينـة تـشهد أن ذلــك , وذلــك كلـه غائـب,ًا أو عرضـاًا أو حيوا
  . وقضيت له هبا, سمعت البينة; فإن وصفته وعرفته وحلفه,له

 فإنـــه يقـــيض ;لـــدين أمـــا ا: قـــال مالـــك: ســـمع ابـــن القاســـم فيـــه:والقـــضاء عـــىل الغائـــب
  . فال يقيض عليه; وأما كل يشء فيه حجج,عليه فيه

  . والدين يكون فيه احلجج:َسحنونقال 
ْبن رشـدا  وأعـذر , كمـن عـىل ثالثـة أميـال كتـب إليـه; إن قربـت بينتـه:مـذهب مالـك: ُ

 فـإن مل يفعــل حكـم عليـه يف الـدين وسـع عليـه مالـه مــن , إمـا وكـل أو قـدم;إليـه يف كـل حـق
 وكــل األشــياء مــن طــالق , واألصــول, ويف اســتحقاق العــروض واحليــوان,هأصــل وغــري

ـــــام , ومل تـــــرج لـــــه حجـــــة يف يشء,وعتـــــق وغـــــريه  وإن بعـــــدت غيبتـــــه عـــــىل مـــــسرية عـــــرشة أ
 واحليـــــــوان , حكـــــــم عليـــــــه يف غـــــــري اســـــــتحقاق الربـــــــاع واألصـــــــول مـــــــن الـــــــديون;وشـــــــبهها

ــدلس وانقطعــت كالعــدوة مــ, وإن بعــدت غيبتــه, ورجيــت حجتــه فيــه,والعــروض  ,ن األ
دلس وخراسان,َّإفريقيةومكة من   , حكم عليه يف كل يشء مـن حيـوان; واملدينة من األ

  . ورجيت حجته يف ذلك, والرباع واألصول,وعرض ودين
 وكوهنـــا , إنـــام هـــو مـــع أمـــن الطريـــق; هـــذا التحديـــد يف القـــرب والبعـــد:زاد يف أجوبتـــه

 ومن خلف البحر يف اجلـواز ,ته وإن قربت غيب, حكم عليه; وإن مل يكن كذلك,مسلوكة
 فالقريــب , كــاليوم الواحــد املتــصل إال يف األمــد الــذي يمنــع فيــه ركوبــه;القريــب املــأمون

  .فيه يف حكم البعيد
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ـام وشـبهها:قال يف البيان  ألن هـذه ; والغائـب يف هـذا الـسامع هـو ذو مـسرية عـرشة أ
لعـــــروض دون الربـــــاع الغيبـــــة هـــــي التـــــي يقـــــيض فيهـــــا عليـــــه عنـــــده يف الـــــدين واحليـــــوان وا

َ أصـبغَ سـامع  ومثله,واألصول التي تكون فيها احلجج ْ  وترجـى احلجـة عنـد ,ابـن القاسـم َ
 رجـع فـيام حكـم بـه عليـه ; فـإن جـرح البينـة التـي حكـم عليـه هبـا بإسـفاه أو عـدوه,مالك له

  . وال يرد ما بيع عليه فيه, وفيام قىض عنه من دين,من حيوان أو عرض
ُ املاجـــــشونابـــــن  بقـــــول َســـــحنونوقـــــال  ـــــه يقـــــيض عليـــــه يف هـــــذه الغيبـــــة يف الربـــــاع  :ِ أ

 وال يرجــع يف يشء مــن ذلــك عنــدمها بتجــريح البينــة التــي حكــم عليــه هبــا بعــداوة ,وغريهــا
 فريجــع فــيام قــىض بــه , أو مــوىل علــيهم, أو غــري مــسلمني,أو إســفاه إال أن يظهــر أهنــم عبيــد

 يوكــــل ; فعــــىل قــــوهلام,ــــه بيــــع بــــشبهة أل; وال يــــرد مــــا بيــــع عليــــه لقــــضاء ذلــــك الــــدين,عليــــه
  .له حجة  وال ترجى,للغائب وكيل حيتج عنه ويعذر إليه

ومقـــدار املـــسافة التـــي :  ثـــم قـــال, يف احلكـــم عـــىل الغائـــب يف العقـــار قـــوالن:املـــازري
, َّية اإلعـــذار ملـــن بـــصقلَسحنونحيكـــم فيهـــا عـــىل الغائـــب مـــرصوفة إىل االجتهـــاد, ووقـــع لـــ

  .اً ولو قربت غيبته إال أن يقرب جد,كم عىل الغائب حي:ووقع يف رواية أخرى
 ونقلـه , قاله يف النوادر, يعني من القريوان;َّية اإلعذار ملن بصقل:َسحنونقلت عن 

 َســحنون ولــو قربــت غيبتــه يــوهم أهنــا عــن مالــك أو ,يف روايــة أخــرى حيكــم عــىل الغائــب
َ أصـــــبغادر عـــــن  وهـــــي يف النـــــو, ويـــــوهم أهنـــــا مطلقـــــة,لقولـــــه أخـــــرى بعـــــدما نقلـــــه عنـــــه ْ                  يف  َ

  .غري العقار
 واختلفــوا , اتفقــوا يف إجــازة احلكــم عــىل الغائــب يف الــديون والعــروض:ابــن حــارث

  . ال حيكم عىل غائب يف الرباع: فروى ابن القاسم;يف الرباع
ُ املاجـــشون فأعلمـــت ابـــن :قـــال ابـــن حبيـــب كرهـــا وقـــال ِ  ال :بروايـــة ابـــن القاســـم فأ

َ أصبغ وذكر عن , وال مذهب أصحابه, وما هو مذهبه,مالكيقول هذا  ْ ه حيكم عليـه  :َ أ
  .يف الربع يف الغيبة البعيدة املنقطعة

ُقلــت ْبــن رشــد مــا تقــدم ال: وظــاهره, أهنــا عنــده ثالثــة أقــوال: ظــاهره:ُ  أن اخلــالف يف ُ
 وهـو ,ليـه إنـام هـو يف اسـتحقاقه فقـط ال يف بيعـه عليـه يف ديـن ثبـت ع;احلكم عليـه يف الربـع
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ُشيوخ وتقـــدم اخلـــالف بـــني الـــ,مقتـــىض قـــول غـــري واحـــد يف بيـــع أصـــوله يف نفقـــة زوجتـــه  يف ُ
 وعــزو ,اً أن اخلــالف فيــه مطلقــ: وظــاهر نقــل املــازري وابــن حــارث,بيعهــا يف نفقــة أبويــه

ْبـن رشـد وال أشـار إليـه ا, ال أعرفـهَّية اخلالف يف بيع ربعه يف الدين للعتب:ابن عبد السالم ُ 
عيــسى مــن كتــاب املــديان مــا َ ســامع بــل قــال يف أول مــسألة مــن رســم اجلــواب مــن ;بوجــه
  .اً كام لو كان حارض, ال خالف يف وجوب بيع مال الغائب لغرمائه:نصه

ُقلت   .ا ويف قسمهاً وال خالف يف بيعه يف دينه لو كان حارض:ُ
ُقلــت ــه وارثهــا مــع الغائــبً لــو أن دار:ُ قبــل القــ,ا بيــد غائــب ادعــى رجــل أ ايض منــه  أ

 أن الـدور ال :ال أحفظه عن مالك إال أين سمعت من يذكر عنه يف هـذا: البينة أم ال? قال
ي,يقىض عىل أهلها فيها   . وهو عيب وهو رأ
 فينظـر يف ذلـك الـسلطان مثـل مـن يغيـب ,إال أن تكـون غيبـة تطـول: قال ابن القاسـم

ـــدلس أو طنجـــة يقـــيم يف ذلـــك الزمـــان الطويـــل  ,قـــيض لـــه الـــسلطان بـــه فـــأرى أن ي,إىل األ
بـــًواختـــرصها أبـــو ســـعيد ســـؤاال  وهـــذا ألن لفـــظ , لعـــدم مطابقـــة اجلـــواب الـــسؤال;اً وجوا

 ,البينــة عــىل الغائــب حــال غيبتــه فــيام ادعــي عليــهَ ســامع  إنــام دل عــىل الــسؤال عــن;الــسؤال
 وال أخـص منـه , وسامع البينة عليه ليس نفـس احلكـم عليـه,فأجابه عنه بعدم احلكم عليه

 ومـــن وجـــه باعتبـــار وجودمهـــا ال ,اً بـــل هـــي أخـــص منـــه مطلقـــ;يـــستلزم نفيـــه نفيهـــابحيـــث 
  . ألهنام هبذا االعتبار متباينان;باعتبار صدق أحدمها عىل اآلخر

 يف َسـحنون وخـالف ,البينة يف غيبة اخلصمَ سامع  إثر ما تقدم من:قال ابن احلاجب
 ما مل : وقيل, كالعبد والفرس;فةبا بالصً وحيكم بالدين وغريه مما يتميز غال:ذلك ما نصه

البينــة بــذلك حــال غيبــة َ ســامع  فحملــه ابــن عبــد الــسالم عــىل, أو يدعيــه ذو يــد,َّيــةيــدع احلر
ـــه قـــال يف قـــول ابـــن احلاجـــب;املـــشهود عليـــه ال عـــىل احلكـــم عليـــه بـــذلك  ويف العقـــار : أل

ــــه فــــرع مــــن املــــسألة التــــي : يف الغيبــــة البعيــــدة مــــا نــــصه:ثالثهــــا  ولــــيس ,فوقــــه هــــذا يــــوهم أ
 فــإن املــسألة الــسابقة معروضــة يف املحكــوم بــه هــل يــشرتط حــضور لتــشهد البينــة ,كــذلك

 وهــذه املــسألة إنــام املــراد هبــا هــل يــشرتط حــضور املحكــوم ?عــىل عينــه ويــشبه ذلــك أو ال
  عليه ليستويف حجته أم ال?
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 يف ا هـــل يعتمـــد عـــىل الـــصفةً أن املحكـــوم بـــه إن كـــان غائبـــ:معنـــاه: وقـــال ابـــن هـــارون
  .اً إذ ال يتأتى إال أن يكون موصوف; واألمر فيه واضح, يف ذلك الدين?القضاء به أم ال
 العبــــد واألمــــة والفــــرس ونحوهــــا ممــــا يتميــــز بالــــصفة فهــــذا قــــال ابــــن القاســــم :ومنهــــا

  .اً حيكم فيه بالصفة إن كان غائب:َسحنونو
 ,دعي حــائزه ملكــه وال يــ,َّيــةإنــام ذلــك إذا كــان العبــد ال يــدعي حر: وقــال ابــن كنانــة
َّدونةواألول مذهب امل َ.  

 ,ا أن له أن يذهب هبا إن كـان أمينًـ:قال يف كتاب اللقطة فيمن استحقت من يده أمة
 ويكتــب لـــه إىل , ويــضع قيمتهــا, لتــشهد البينــة عــىل عينهــا;ا إىل بلــد البــائعأو يــستأجر أمينًــ

 أقـم البينـة أن هـذه :بـائع فـإن قـال ال: قيـل, لريجـع بـالثمن عـىل البـائع;قايض ذلك املوضع
فقـة ;ال يلزمـه ذلـك:  قـال,األمة هي التي حكم عليـك هبـا  بـل يكفيـه أن تكـون صـفتها موا

 ,اًإذا كــان احلكــم بالــصفة عنــده جــائز:  فــإن قلــت,ملــا يف كتــاب القــايض إن ثبــت بالــشهادة
 جيـب  وكـان, لتـشهد البينـة عـىل عينهـا;فلم أجاز للمستحق منه الـذهاب هبـا إىل بلـد البـائع

عـــىل أصـــله أن يقـــيض لـــه عـــىل بائعـــه بـــرد الـــثمن إذا شـــهدت لـــه البينـــة أن األمـــة التـــي بـــاع لـــه 
  .موافقة ملا يف كتاب القايض من الصفة

ُقلت  ألن قاضـيه قـد يكـون ممـن ال يـرى ;جوز له الذهاب هبا لبلد البـائع  حيتمل إنام:ُ
  .احلكم بالصفة

ُقلت  أو :وحيكـم بالـدين وغـريه إىل قولـه : محل ابـن عبـد الـسالم كـالم ابـن احلاجـب:ُ
 محلـــه ابــن هـــارون عــىل القـــضاء ,البينـــة بــذلك حـــال غيبتــه خــالفَ ســامع يدعيــه ذو يــد عـــىل
 ألن اخلــالف ; فــام محلــه عليــه ابــن عبــد الــسالم هــو ثابــت يف نفــس األمــر,بــذلك حــال غيبتــه

ــه َ ســامع يف بعيــد مــن لفــظ البينــة بالــيشء حــال غيبتــه باعتبــار صــفته ثابــت حــسبام تقــدم إال أ
 ويف العقــار : وهلــذا اضــطر ابــن عبــد الــسالم إىل قولــه يف قــول ابــن احلاجــب;ابــن احلاجــب

ـــه فـــرع مـــن فـــروع املـــسألة:ثالثهـــا  ومـــا ذكـــره غـــري , ولـــيس كـــذلك, إىل آخـــره هـــذا يـــوهم أ
 إنام هو يف احلكم باليشء املشهود به باعتبار صفته لغيبته إذا ; بل قول ابن احلاجب;الزم

 الـــشهادة بخطـــاب قـــاض هبـــا لـــصحة ســـامعها عنـــده لقـــاض آخـــر املـــشهود بـــه ثبتـــت تلـــك
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 ومطابقتـــه الـــصفة التـــي , ويف حكمـــه هبـــذه البينـــة حـــال حـــضور املـــشهود بـــه,حـــارض عنـــده
 ولـــو يف الربـــع ,اً وحـــضور املـــشهود عليـــه مطلقـــ,كتـــب هبـــا القـــايض مـــن شـــهادة البينـــة هبـــا

 , وهـــو فيـــه متعـــذر,هبـــا بعـــض صـــفته حملـــه ألن مـــن متـــام البينـــة ; إال يف اآلبـــق:ومنعـــه ثالثهـــا
 ,ا كــــان أو غــــريهً أو مــــا كــــان بيــــد حــــائز يــــدعي ملكــــه ربعــــ,َّيــــة إال مــــن يــــدعي احلر:ورابعهـــا

ْبــن رشــدلفــضل عــن ابــن القاســم مــع أشــهب وا  عــن مجيــع أصــحاب مالــك إال ابــن كنانــة ُ
  . ولفضل عنه, وابن دينار, وله عن ابن كنانة,وابن دينار

 استقام محـل كـالم ابـن احلاجـب عـىل احلكـم ;كوم عليه حارض واملح,وإذا ثبت هذا
 اســــتأخر ذكــــر ; ألن كــــل مــــا حكــــم بــــه عــــىل احلــــارض; واملحكــــوم عليــــه غائــــب غائــــب,بــــه

 وملـــــا تقـــــرر يف كالمهـــــم يف احلكـــــم عـــــىل , واملحكـــــوم عليـــــه غائــــب,اخلــــالف يف احلكـــــم بـــــه
 وجب محـل كـالم ,بع وإىل حكم عليه يف الر,الغائب انقسامه إىل حكم عليه يف غري الربع

  . لصالحيته هلام دون غريمها; وامتنع محله عىل غري ذلك,ابن احلاجب عىل القسمني
ا هـــل يعتمـــد عـــىل الـــصفة يف ً أن املحكـــوم بـــه إذا كـــان غائبـــ:وقـــول ابـــن هـــارون معنـــاه

 وهــو مــذهب , حيكــم فيــه بالــصفة:َســحنون إىل قولــه قــال ابــن القاســم و?القــضاء بــه أم ال
َّدونــــةامل َّدونــــة واملَســــحنون أن قــــول ابــــن القاســــم و:ه أو نــــصه ظــــاهرَ  أن القــــايض يقــــيض :َ

بالـــشهادة املتعلقـــة بالـــيشء حـــال غيبتـــه باعتبـــار صـــفة حـــال غيبـــة املقـــيض بـــه عـــن القـــايض 
ا ً أو عبـد,ا بـالقريوانً وحال غيبة املقـيض عليـه مثـل أن يـدعي رجـل بتـونس آبقـ,احلاكم به

 وباعتبـار صـفة العبـد ,نة بـه باعتبـار وصـفه اآلبـق ويقيم عند قايض تونس بي,بيد رجل هبا
 يـسمع ; فعـىل املـشهور يف هـذه املـسألة, وباعتبار اسـمه ونـسبه وصـفته,الكائن بيد الرجل

 فـإن ذهـب , ويكتب له بـسامعها وعـدالتها لقـايض القـريوان,منه قايض تونس بينته بذلك
  ووجــد الرجــل والعبــد ,ةَّي واســتقر باإلســكندر: قــد قلــت, ووجــد اآلبــق, وأثبتــه عنــده,بــه

 أن : وأقــوال املــذهب, فالواجــب عــىل ظــاهر أكثــر الروايــات;َّية انــتقال إىل اإلســكندر,بيــده
 وال ,َّيةقايض القريوان يكتب بام ثبت عنده من كتاب قـايض تـونس إىل قـايض اإلسـكندر

  وعـىل مـا فـرس بـه ابـن هـارون كـالم ابـن,حيكم حلامل الكتاب بام كتب لـه بـه قـايض تـونس
 إن املحكوم : وينفذ احلكم له لنص قوله,احلاجب يقيض قايض القريوان حلامل الكتاب
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ـــه حيكـــم فيـــه بالـــصفة:َســـحنون فقـــول ابـــن القاســـم و,اًبـــه إذا كـــان غائبـــ  إنـــام : فـــإن قلـــت, أ
تضمن كالمه احلكم بذلك حال غيبة املحكوم بـه فقـط ال يف حـال غيبتـه وغيبـة املحكـوم 

ئـب حـضور املحكـوم عليـه جـائز حـسب مـا تقـدم يف أن املعتـرب  واحلكم باليشء الغا,عليه
  .يف حلكم حمل املحكوم عليه واملحكوم له

ُقلـــت ـــه حيكـــم بالـــيشء الغائـــب حـــال غيبـــة املحكـــوم عليـــه : بـــل نـــص قولـــه:ُ  يقتـــىض أ
واحلكــم بالــدين إلغــاء ملــزوم لغيبــة :  قلــت, فمــن ذلــك الــدين واألمــر فيــه واضــح,لقولــه

ه يأيت للمتيطي ما ظاهره صحة احلكم مـع غيبـة املحكـوم بـه فتأمله ,املحكوم عليه  ,إال أ
  . ويأيت للامزري النص باحلكم بذلك دون قيد,وعليه بقيد كونه من أهل بلد احلاكم

 أول نظـر القـايض يف احلكـم عـىل الغائـب تكليفـه طالبـه بإثبـات غيبتـه وحملـه :املتيطي
َّدونــــةر إليــــه حــــسبام ذكــــره يف امل أعــــذ; فــــإن قربــــت غيبتــــه,لــــيعلم قــــرب غيبتــــه مــــن بعــــدها َ 

  .وغريها
ُقلت َ أصبغ نحوه نقل النوادر عن :ُ ْ  غيبة خصم بعيدة يستحق أن :إن قال الطالب :َ

  .يقيض عليه فيها عند القايض البينة عىل ذلك
 ,ا غري منتقل بحـلً خرج عنه مسافر; وهو من أهل مرصه, إن بعدت غيبته:املتيطي

 مل ; وإن كــان مــن غــري أهــل بلــده الــذي استقــىض علــيهم,وأمــىض احلكــم عليــه دون إعــذار
 ثـم يـشهد , ويـسميها, إنـام لـه أن يقيـد شـهادة البينـة عليـه; فإن ذلك ليس إليه,يسجل عليه

  .عىل كتابه ذلك من يشهد بذلك عند قايض البلد الذي به املدعى عليه
 الغائـب الـذي  أن احلكم عىل:أيب عمرو وأيب بكر ابن عبد الرمحن َّالشيخ ويف أسئلة

 جائز إن كان للغائـب يف موضـع احلـاكم مـا حيكـم عليـه ;يعمل عىل غري عمل احلاكم عليه
ــه حيكــم يف يشء حتــت حكمــه;فيــه  وإنــام الــذي ال جيــوز ; ويف بلــده الــذي ويل النظــر فيــه, أل

  .حكمه عليه لو كان املحكوم عليه ال مال له ببلد احلاكم
ُقلــت ــه خــالف مــا ذكــره قبــل جــواهبام:نيَّالــشيخ ظــاهر مــا نقلــه عــن :ُ ــه , أ  فيحتمــل أ

احلكم عىل الغائب الذي هو من عمل القـايض حـال غيبتـه مـع غيبـة املحكـوم بـه عـن حمـل 
 وإن كـان املحكـوم بـه , أو منع احلكم عىل الغائب الـذي لـيس مـن عمـل القـايض,القايض
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ان احلكـــم إذا كـــ:  فـــإن قلـــت, وقـــول ابـــن هـــارون,ا ببلـــد القـــايض مـــع املحكـــوم لـــهًحـــارض
 لتـــشهد البينـــة عـــىل ; فلـــم أجـــاز للمـــستحق منـــه الـــذهاب هبـــا إىل بلـــد البـــائع;اًبالـــصفة جـــائز

 وجيـب عـىل أصـله أن يقـيض لـه عـىل أصـله بـرد الـثمن إذا شـهدت لـه البينـة أن األمـة ,عينها
بـه عـن هـذا الـسؤال يـرد  التي باع له موافقة ملـا يف كتـاب القـايض مـن الـصفة إىل آخـره جوا

بــه بــأ  وجــواب هنايــة املــستحق مــن ,ن ظــاهر أقــوال متقــدمي أهــل املــذهب ومتــأخرهيمجوا
إسعافه بخروحه باملستحق منـه إىل بلـد بائعـه بـرشوط مقـدرة يف آخـر مـسائل االسـتحقاق 
حــسبام تقــدم لــيس الحــتامل كــون املكتــوب إليــه ممــن ال يــرى احلكــم بالــصفة بــأهنم ذكــروا 

ــدل بــن س وكورهــا حــسبام ذكــره ابــن ســهل واالكتــاب واحلكــم بخروجــه بــه بــني قــضاة األ
ْرشــد  واملعلــوم مــن حــال عــامتهم احلكــم بالــصفة واجلــواب عــن تــوهم الــسؤال , وغريمهــاُ

 إنام هو لتحصيله موجب رجوعه عـىل بائعـه منـه ;املذكور أن وجوب إسعافه باخلروج به
ــــه ال جيــــب لــــه الرجــــوع عليــــه ملجــــرد بينــــة االســــتحقاق;بثمنــــه ن  ألهنــــا ال تتــــضمن كــــو; أل

 فواجـب حينئـذ عـىل املـستحق , وال تعيني من باعـه لـه,املستحق من يده اشرتى املستحق
ـه ابتاعـه مـن فـالن الـذي طلبـه بثمنـه  والبينـة بابتياعـه ,منه إقامة البينة بـأن مـا اسـتحق منـه أ

 , ألن اإلنــسان إذا رأى عــني املبيــع عرفــه;منــه مــع حــضور املــستحق متيــرسة غــري متعــرسة
ـــه نفـــسهوأمكـــن أن يـــشهد ب  ,اً وإن كـــان غائبـــ, فلـــو مل حيكـــم لـــه منـــه ممـــن طلـــب ثمنـــه منـــه,أ

ــه ابتاعــه مــن الــذي طلبــه بثمنــه لعــرس عليــه إقامــة البينــة بــذلك  جلــواز ;وافتقــر إىل البينــة بأ
ئــه ملــن طلبــه بثمنــه عــن صــفته اخلاصــة  وعــدم , لغيبتــه عنــه;ذهــول مــن حــرض معــه عــىل رشا

ـه املـشرتي واملتـصف جيـد علـم هـذا مـن  أو هو لو حرض ع,ضبطه صفته حني اليشء لم أ
 ورشط , أدى إىل رضره بــــذهاب ثمنــــه; فلــــو مل حيكــــم لــــه بخروجــــه بــــه لبلــــد بائعــــه,نفــــسه

احلكم عىل الغائب بقضاء دين عليه مع البينة به يمينه عىل بقاء دينه عليـه إىل حـني احلكـم 
  .له بذلك

ْبــــن رشــــدقــــال ا زلــــهُ  لعــــدم الــــدعوى بــــام ; هــــذه اليمــــني ال نــــص عــــىل وجودهــــا: يف نوا
ا عــىل ً وحفظــ,ا للغائــبًيوجبهــا إال أن أهــل العلــم رأوهــا عــىل ســبيل االستحــسان احتياطــ

  .ماله للشك يف بقاء الدين عليه أو سقوطه عنه
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ُقلـــت  ويريـــد ,ا عـــىل غائـــب عنـــد قـــاضًمـــن أثبـــت حقـــ:  وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم:ُ
ــــستحلفه,اخلــــروج يف ذلــــك ــــه مــــا اقتــــىضيــــستحلفه يف الــــوجه:  قــــال? ويوكــــل أ  وال ,ني أ

  وقالــه , وثبــت عنــده, إن وكــل: ثــم يكتــب لــه بوكالتــه,أحــال وال قبــضه بوجــه مــن الوجــوه
َأصبغ ْ   .عن ابن القاسم َ
ْبن رشدا  ويكتـب , ليس عىل اإلمام أن يستحلفه يف الوجهني خروج أو وكل: قيل:ُ

ــه يقـول لإلمــام;لـه دون يمـني ـه قــضاين منـه : أل  وهــو ظـاهر مــا ,ًئاشـي لعلـه ال يـدعي عــيل أ
َ أصـــبغ ونـــوازل ,عيـــسى مـــن كتـــاب البـــضائعَ ســـامع ا مـــنًيف رســـم محـــل صـــبي ْ : قلـــت, همنـــ َ

  .وصفة لفظ يمينه ما تقدم يف السامع
 مستقبل القبلة باهللا الـذي ال ً حيلف حيث جيب احللف قائام:يف الوثائق املجموعةو

لدين الـذي ثبـت يل عينـه عنـد  من اًشيئاإهل إال هو ما اقتضيت من فالن ابن فالن الغائب 
 , وال اســتحلت بــه عــىل أحــد, عنــهًشــيئا وال قبــضت ,فــالن ابــن فــالن صــاحب أحكــام كــذا

 وإنـه ,ا يقبـضه منـهً وال قدمت أحد, منهًشيئا وال , وال وهبته له,ا عليهًوال أحلت به أحد
  .لباق عليه إىل يميني هذا

ــه مــصدق يف  ولــو كــان يف وثيقــ,اًويف لــزوم لــزوم هــذه اليمــني مطلقــ ة ديــن الطالــب أ
 حيلــف : وســقوطهام عنــه لــرشطه ثالثهــا,االقتـضاء بخــالف احلــارض عــىل القــول بإعاملــه فيـه

ـــه مل يأخـــذ عوضـــ,عـــيل عـــىل غـــري االقتـــضاء مـــن اهلبـــة البـــن , ا وال غـــريه ممـــا حيلـــف عليـــهً وأ
 الغائــــب عــــىل احليــــاة إن ثبــــت موتــــه يف ذلــــك :ا قــــول حممــــدًعــــات عــــن ابــــن العطــــار موجهــــ

ا لــه ً وملحمــد بــن عمــر حمتجــ, كــان لــه;اً وإن قــدم وادعــى أمــر, كــان لوارثــه احلجــة;قــتالو
ــــه لــــو كــــان حــــارض  ولــــصاحب , ولعلــــه ميــــت يف ذلــــك الوقــــت,ا ربــــام أقــــام بينــــة بالــــدفعًبأ
  . االنقضاء من الباجي

 يف إعـــامل تـــصديق رب الـــدين يف اقتـــضاء دينـــه دون يمـــني يلزمـــه يف دعـــوى :املتيطـــي
 ولو كـان التـصديق بعـدم متـام صـفقة ,اً إن كان مأمون:غري مأمون ثالثها ولو كان ,القضاء

 ولزوم الوفاء ,ا فيهاً ففي تقرر اخلالف فيه كام لو كان رشط, فيهاًا ال رشطاًاملعاملة طوع
  . وأمحد بن عبد اهللا,ا نقال ابن عات عن أيب عمر أمحد بن عبد امللكًبه اتفاق
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ُقلت   . فاألول وإن بعد عنه فالثاين;قد األظهر أن قرب طوعه من الع:ُ
ـه سـلف ; ال جيـوز رشط إسـقاط اليمـني يف الـسلف:ابن فتوح عـن حممـد بـن أمحـد  أل

  . انفسخ; فإن كان السلف إىل أجل, فهو لغو; فإن رشط,اًجر نفع
 أن القــــايض حيلفــــه بعــــد البينــــة عــــىل عــــدم اإلبــــراء :وذكــــر ابــــن شــــاس يف صــــفة يمينــــه

 , والتوكيل عىل االقتضاء مـن مجيـع احلـق,حالة واالحتيال واإل, واالعتياض,واالستيفاء
  .  لصدق الشهود; وال جيب التعرض يف اليمني,وال يف بعضه
  . وإنه حلق ثابت عليه إىل يومه ذلك: يقول يف آخر يمينه:أبو إسحاق َّالشيخ وقال

ـص , وإنـه عليـه إىل اآلن,ا عـن قـول ابـن شـعبانًواخترصه ابن احلاجب معـرب  وهـو أ
  . ولفظ ابن شعبان يف الزاهي كنقل ابن شاس, إىل يومه: قولهمن

 ففـي لغـو زيـادة إنـه بـاق , وإنه الباقي عليه إىل يميني هـذه:وقول ابن فتوح واملتيطي
 لوقـــت يمينـــه لـــسامع عيـــسى مـــع نقـــل ابـــن : ولزومهـــا بيـــوم حلفـــه أو إىل اآلن ثالثهـــا,عليـــه

 وقبــل ابــن عبــد الــسالم ,اجــب ونقــل ابــن احل, وابــن شــعبان,شــاس عــن معــروف املــذهب
ــه مل يــسقط عنــه مــن الــدين :غمــز بعــضهم زيــادة املــوثقني وغــريهم  بــضعف توجــه ًشــيئا أ

 ويـــرد األول , وكـــذا فـــضل اإلبـــراء الـــذي ذكـــره املؤلـــف,دعـــوى اهلبـــة عـــىل أحـــد القـــولني
  . وبكذا فضل باإلبراء, فنفذ توجه دعوى اهلبة عىل أحد بالقولني,بمنع

 فظــــاهر , مــــن ادعــــى عــــىل رجــــل بعينــــه:َّيــــةة مــــا جيــــوز مــــن العطقــــال البــــاجي يف ترمجــــ
  .املذهب أن ال يمني عىل املدعى عليه

 وأما ما كان يف , وأخذ هبا, حلف املدعي; إن نكل, عليه اليمني:وقال ابن اجلالب
ـه وهبـه لـه,الذمة  وحيتمـل أن , فالظـاهر أن عليـه اليمـني; كمن عليـه ديـن يـدعي عـىل ربـه أ

 وإن كانـت , فـال يمـني عـىل الواهـب; إن كانت اهلبة لغري يـد املوهـوبتقسم قسمة أخرى
 ويـــصحح هـــذا التقـــسيم أن مـــن , أو يف الذمـــة, فعليـــه اليمـــني كانـــت معينـــة;بيـــد املوهـــوب
ه ما باع وال وهب;ا بيد رجلًاستحق عرض   . مل حيكم له حتى حيلف أ
 لكـــــامل ;مـــــني يـــــرد بـــــأن إجيـــــاهبم هـــــذه الي; وكـــــذا فـــــضل اإلبـــــراء الـــــذي ذكـــــره:وقولـــــه

ــه ســقط للــدين  االحتيــاط للغائــب يوجــب أن تكــون ألفاظهــا الدالــة عــىل نفــي مــا يتــوهم أ
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  .اًا وال التزامال تضمنً نصا تدل عىل ذلك
ْبــن رشــدويف نــوازل ا  وتــأخر اقتــضاؤه مــدة طويلــة , لــو حلــف الطالــب هــذه اليمــني:ُ
 وفـرض حجـج ,دة ممكـن إذ تقريـر الـدعاوى يف هـذه املـ; أو بيع عقاره,جلمع مال الغائب

 ,اً كـام لـو كـان املـدين حـارض, كحالـه أوىل مـن احـتامل سـقوط الـدين;املحكوم عليه مانعة
 ثــم ادعــى , لطــول بيــع ربعــه; ثــم تــأخر تنفيــذ القــضاء, فأحلفــه,وادعــى ذلــك عــىل الطالــب
 فحلــف عنــد أوهلــا ,اً ولــو كــان الــدين نجومــ, فإنــه حيلــف لــه ثانيــة;عــىل الطالــب مثــل ذلــك

حلــف   ثــم ظهــر لــه أن لــه يف شــهادته ,عنــد الــنجم أم ال? كمــن حلــف مــع شــاهد لــه بحــقأ
 فأجــاب بــأن الــصواب أن ال , فإنــه ال حيلــف ثانيــة,ا آخــر مــا ينفــع فيــه الــشاهد واليمــنيًحقــ

 لوجــــب أن تعــــاد عليــــه لــــو ; الحـــتامل مــــا ذكــــرت; إذ لــــو أعيــــدت عليــــه;تعـــاد عليــــه اليمــــني
إىل حقـــه يف رجوعـــه مـــن حمـــل حلفـــه لـــدار  الحـــتامل وصـــوله ; وجـــاء ليقـــبض حقـــه,حلـــف

  .ا ببطالنهًالقايض والحق
ُقلـــت  ال يلـــزم مـــن لغـــو احـــتامل وصـــوله إىل حقـــه مـــدة رجوعـــه مـــن حمـــل حلفـــه لـــدار :ُ

 ; وعــرب عنهــا بــالطول,القـايض لغــو احــتامل وصــوله إىل حقــه يف املــدة التـي وصــفها الــسائل
و إىل هـــذا املعنـــى يف الـــدين  وقـــد أشـــار هـــ,ألن احتاملـــه مـــع الطـــول أقـــوى منـــه مـــع القـــرص

  .املنجم حسبام تذكره
ْبــن رشــدقــال ا ــه قــد قــضاه بعــد ذلــك ,اً وال يــشبه هــذا إذا كــان حــارض:ُ  فــادعى عليــه أ
 واليمـني ,البينة عىل من ادعى« :غ ألن اليمني عليه واجبة هنا بنص قوله ;أو وهبه إياه
كر  ولـو تـأخر القـضاء , تقـدم كـام, بخالف اليمني للغائب ال نص عىل وجوهبا»عىل من أ

 ثــم غــاب لوجــب أن ال يقــيض حقــه حتــى , فأقــام معــه مــدة,بعــد يمينــه إىل أن جــاء الغائــب
 والــدين املــنجم ال جيــب عليــه أن , اللفــظ هنــا حاصــل كــام كــان أول مــدة ألن;حيلــف ثانيــة

ـه ,حيلف عند كل نجم منه إال أن يقدم الغائب يف خالله  أو تبعد النجـوم بحيـث يمكـن أ
 وال خـالف يف , أو وكل مـن اقتـضاه, فاقتىض النجم الثاين, قبضه النجم األول مىضبعد

  .عدم حلفه ثانية إذا حلف مع شاهد له بحق وذكرها
وهـذا يقتـيض أن اليمـني تكـون : قـال ابـن عـات: عيـاض:  وقال السائل لـه:ابن عات
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  .قبل بيع ربع الغائب
 ,لبينــة عــىل الغائــب بحــق عليــه إذا ســمع القــايض ا:قــال املــازري يف اجلــواب الثالــث

ــه مــا قــضاه ; فيــهَّيةوالــراد إلــزام القــض  , مــن هــذا احلــقًشــيئا فــال بــد أن يــستحلف الطالــب أ
ا للغائـــب أو ً واختلـــف العلـــامء يف كـــون هـــذا االســـتحالف احتياطـــ,وال أســـقطه حـــسبام مـــر

 ; الغائــب فــإن احلكــم إذا بلــغ, فــإن مل يــستحلفه,ا عــىل القــايض ال يــصح احلكــم إال بــهًواجبــ
ـه قـىض هـذا احلـق,مكن من القـدح فيـه  فهـي مـسألة فيهـا إشـكال وقـف فيهـا ; فـإن ادعـى أ

 ال يلــزم املحكــوم عليــه تــسليم احلــق حتــى :أحــدمها: حــذاق العلــامء, وعنــدنا فيهــا قــوالن
 ; فيعــود مــن قــدم بــاحلكم حتــى يتممــه باســتحالف القــايض الطالــب,يــستحلف لــه طالبــه

 ,أوجبـــــت عـــــىل فـــــالن الغائـــــب هـــــذا احلـــــق:  بقـــــول يف حكمـــــهَّيةألن القـــــايض يـــــربم القـــــض
ه ثابت عليه,وقضيت عليه به  ومع جتويز دعـوى القـضاء ال , وهذا لفظ يقتيض القطع بأ
 وهــذا إذا , وينــرصف لطلــب يمــني الطالــب, يلزمــه دفــع احلــق بــه: وقيــل,يتــأتى القطــع بــه

 ,مل يطلــب هبــذه اليمــني ; ولــو أثبتــه وكيــل املــستحق,أثبــت احلــق منــه عــىل الغائــب مــستحقه
  .ويرجي أمرها إىل أن يدعيها الغائب إذا ورد احلكم عليه

ُقلـت  ; وفيــه تنــاف, وتلقـاه ابــن عبــد الـسالم بــالقبول, كــذا وقــع هـذا اللفــظ للــامزري:ُ
ـــه ال ينفـــذ احلكـــم عليـــه, مل يطلـــب هبـــذه اليمـــني?ألن قولــه أو ال  ; ويرجـــي أمرهـــا يقتـــيض أ

 ثـــم قـــال ,اً فتأملـــه منـــصف,ه يقتـــيض عـــدم تقـــدم نفـــوذه عليـــه إذا ورد احلكـــم عليـــ:ألن قولـــه
 فــإهنم ال يقــىض علــيهم بالــديون ; وأمــا امليــت والــصبي واملجنــون: بكالمــه الــسابقًمتــصال

 وكـذا , لكـون امليـت يـستحيل منـه أن يـدعي قـضاء الـدين;إال بعد استحالف الطالب هلـم
  .الصبي واملجنون ما دام كل منهام بصفته

ُقلـــت  أن مـــن أقـــام بينـــة بـــدين عـــىل غائـــب عنـــد قـــايض بلـــد :الم املـــازري مقتـــىض كـــ:ُ
 ويقــوم منــه أن املعتــرب يف , وحيكــم لــه بــه,الطالــب أن القــايض يقــيض لــه بدينــه عــىل الغائــب

 وتقـدم اخلـالف يف , وال املحكـوم عليـه, وإن مل يكـن بـه املحكـوم بـه,القضاء حمل الطالب
 :يف النـــوادر عـــن ابـــن القاســـم مـــا نـــصه َّالـــشيخ  ونحـــو مقتـــىض كـــالم املـــازري نقـــل,ذلـــك

  . وال تعاد البينة, ويقيض عليه وهو عىل حجته إذا قدم,يسمع البينة عىل الغائب بالقتل



 

 

204

204

 وهـــو عـــىل حجتـــه إذا , قـــد حيكـــم عـــىل الغائـــب بالقتـــل ويقـــيض عليـــه:َســـحنونوعـــن 
  . وال تعاد البينة,قدم

ـــه قتـــل ببينـــة فالنـــ:َســـحنونوعـــن   فإنـــه يقـــيض عـــىل ;أًخطـــا ً قـــد حيكـــم عـــىل الغائـــب بأ
  . والعاقلة غائبة,العاقلة بالدية ألوليائه

ـه يـسمع بينتـه بدينـه عـىل الغائـب:عيسى ابـن القاسـمَ سامع وظاهر  ; وال يقـيض لـه, أ
ه سئل عن من ثبت له حق عىل غائب عند القايض  أو يوكـل , ويريد اخلروج يف ذلك;أل

ـه مـا اقتـىض, يستحلفه خـرج: قال,أستحلفه  وال قبـضه بوجـه مـن , وال أحالـه, أو وكـل أ
َ أصبغ وقال , ثم يكتب له,الوجوه ْ   .عن ابن القاسم َ
ْبــــن رشــــدا  ويكتــــب لــــه دون , لــــيس عــــىل اإلمــــام أن يــــستحلفه خــــرج أو وكــــل: قيــــل:ُ
ه يقول لإلمام;يمني ه قضاين , ال حتلفني: أل  وهـو ظـاهر , منـهًشيئا فلعله ال يدعي عيل أ

َ أصبغ وما يف نوازل ,عيسى من كتاب البضائعع َ ساما منًما يف رسم محل صبي ْ  فـإن :عنـه َ
ــه دفــع ملوكلــه دينــه , فطلــب الغــريم, ومل يــستحلفه,كتــب لوكيلــه عــىل هــذا القــول  فــادعى أ

 , فيحلـف; فإن قربت غيبته عـىل مـسرية يـومني ونحومهـا أخـر حتـى يـذهب إليـه,أو بعضه
 ومعنـى ,َعبـد احلكـمص حممد بـن  وهو ن, وقيض عليه بالدين, مل يؤخر;وإن بعدت غيبته

 عـىل طلـب عبـد لـه ًعيـسى مـن كتـاب البـضائع فـيمن وكـل رجـالَ سامع قول ابن القاسم يف
ــه ملــن وكلــه أن اإلمــام ال يقــيض لــه حتــى حيلــف املوكــل مــا بــاع ,يف بلــد آخــر  فيقــيم البينــة أ
ت  كتـــب إلمـــام بلـــده الـــذي ثبـــ; وإن بعـــد, فيحلـــف, فـــإن قـــرب أمـــر أن يـــأيت بـــه,وال وهــب

ـــه أحلفـــه, فـــأمره أن حيلفـــه,عنـــده توكيلـــه  وال , قـــىض بـــه لوكيلـــه; فـــإن أتـــاه جـــواب كتابـــه أ
 وفــرق بعــض , فيحلفــه يف موضــعه الــذي هــو فيــه,يقــيض لوكيلــه بالــدين حتــى يكتــب إليــه

                  فهـــــي يمـــــني ,املتـــــأخرين بـــــني املـــــسألتني بـــــأن اليمـــــني يف مـــــسألة العبـــــد مـــــن متـــــام الـــــشهادة
  .كميوجبها احل

 ومحــل ابــن , وال ممــا يوجبــه احلكــم, لــيس اليمــني مــن متــام الــشهادة:ويف مــسألة الــدين
َ أصبغ وهو بني من قول ,أيب زيد املسألتني بعضهام عىل بعض ْ َ.  

ــه يقـــيض بــه الوكيـــل يف غيبــة املوكـــل إن : حكــي عنـــه يف مــسألة العبـــد:البــن حبيـــب  أ
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  .ال يف الدين يف العبد : ففي وقف القضاء عىل حلف ثالثها,بعدت
 , حيلــــف الوكيــــل عــــىل العلــــم:َّدنيــــةالبــــن كنانــــة يف املجموعــــة مــــع ابــــن القاســــم يف امل

  .وحينئذ يقيض له
ُقلــــت  وإنــــام ذكــــره يف النــــوادر عــــن ابــــن كنانــــة دون ابــــن , يف العبــــد والــــدين: ظــــاهره:ُ

ه قبض منه :  وذكره يف الدين ال العبد فقال,القاسم ه ما علم أ   .ًشيئاحيلف الوكيل أ
ْبن رشدا   .اً فال يقيض له يف املسألتني حتى حيلف اتفاق; وأما يف الغيبة القريبة:ُ

ا عـن البلـد أو ًوذلـك إذا كـان غائبـ: قال ابن احلاجـب يف احلكـم عـىل الغائـب مـا نـصه
  .اًا أو متعذرًمتواري

ُقلت ـه حيكـم عليـه يف جمـرد الغيبـة: ظاهره:ُ  , وقـد تقـدم أن قريـب الغيبـة كاحلـارض, أ
  .يد القرب والبعدوحتد

ريـــ:وقولـــه ريـــه: ظـــاهره;اً أو متوا  وهـــو تـــابع يف ذلـــك البـــن , ولـــو مل يعـــذر إليـــه يف توا
  .شاس

ال تــسمع البينــة دون حــضور اخلــصم إال أن يتــوارى : َســحنونقالــه : قــال ابــن شــاس
  . فيقيض عليه كالغائب;أو يتعذر

ُقلــت  ومــا , وال لغــريه,نَسحنو مل أجــده يف النــوادر لــ; فيقــيض عليــه كالغائــب: قولــه:ُ
 ال يـرى إيقـاع البينـة إال بمحـرض اخلـصم :َسـحنون:  نـصه يف الواضـحةَسـحنونذكره عـن 

 , إال أن يتـــوارى:ومل يـــذكر مـــا نقلـــه ابـــن شـــاس مـــن قولـــه,ا غيبـــة بعيـــدة ًإال أن يكـــون غائبـــ
  .وكذا له يف النوادر

 ومــــا ســــمعت وال , وهــــو معــــه يف بلــــده كثــــري نزولــــه,وتــــواري اخلــــصم عــــن خــــصمه
  .ا من القضاة حكم عليه كالغائبًشاهدت أحد

 ليبطـــل عليـــه ; مـــن ذكـــر لقـــاض أن خـــصمه غيـــب وجهـــه داخـــل دار:ال ابـــن فتـــوحقـــ
 لزمــــه أن يثبــــت أن ; ليخــــرج ملحاكمتــــه; وســــأل احلــــاكم أن يــــسمر عليــــه بــــاب الــــدار,حقــــه

ـــه , ولـــيس عليـــه إثبـــات ملكـــه هلـــا,غريمـــه يـــسكن بالـــدار التـــي أراد تـــسمريها  فـــإن أثبـــت أ
  . سكنها بكراء أو عزو;ن فيها سمرهاساك
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ُقلت ه ال حيكم عىل املتواري بالبلـد: فظاهره:ُ  ويف ترمجـة مـا حيتمـل عليـه القـايض , أ
 كتغيبـه بموضـع يمنـع فيـه مـن , مل يمكنـه ذلـك;يف إنفاذ احلكم إن أراد اإلعذار للمطلوب

ـه بـذلك املوضـع ه ثبـت عنـد القـايض أ طان بـأن يبعـث  فعليـه أن يـستعني بالـسل;اخلروج أ
إن امتنــــع بموضــــع أمــــر :  وقــــال بعــــضهم,إىل اخلــــصم مــــن خيرجــــه إىل حيــــث ينتــــصف منــــه
 ; وإذا خــرج, وضــيق عليــه حتــى خيــرج,الــسلطان بتثقيــف ذلــك املوضــع إن مل يوصــل إليــه

 وأرض ذلــك بـرب احلــق أمـر بالــدخول عليـه هبــدم أو ,عوقـب عـىل امتناعــه, فـإن طــال أمـره
ـه خمتلــف باملوضــع الــذي هـو بــه أمــر الــسلطان مــن  وإن مل يمتنــع الــدخول ,غـريه عليــه إال أ

ـه فيـه,يثق به من أهل السامع بـأن يعـزل النـساء إىل ناحيـة  , ويفـتش املوضـع الـذي يطمـع أ
 , وكــــذا املــــرأة, وقــــىض لــــه عليــــه, ســــمع بينــــة الطالــــب; ومل جيــــده,فــــإن أعيــــا الــــسلطان أمــــره

  مـــن تـــوارى عـــىل مـــا نقلـــه مـــن احلكـــم عـــىلَســـحنونوكيـــف يـــصح مـــا نقلـــه ابـــن شـــاس عـــن 
ه ال حيكم قايض القريوان عىل من بصقل:وغريه عنه َّالشيخ  ويعـذر , حتى يكتـب إليـهَّية أ

 عـن  َّالـشيخ  من نقـلَسحنون وقد يؤخذ ما نقله عن ,إليه إال أن يفرق بتعذر اإلعذار إليه
َأصـــبغ ْ ث يبلغـــه ا بحيـــً ولـــو قربـــت غيبتـــه إال أن يقـــرب جـــد, يقـــيض عـــىل الغائـــب:مـــا نـــصه َ

 فـإن , ويـأمره أن يقـدم, فيكتـب إليـه يعلمـه بـام ثبـت عنـده,الكتاب بغري رضر عـىل الغرمـاء
 وأتبـع , مـىض البيـع; فـإن قـدم وجـاء بـام يزيـل عنـه احلـق, وقىض غرمـاءه, باع عليه;مل يقدم

  .بالثمن من أخذه
 وسـألت عمــن أوقــع عنـدك البينــة عــىل : كتــب مالـك إىل ابــن غــانم:أشــهبَ سـامع ويف

 , فأرى إن كان خاصـمه عنـدك, فهرب بعد وقوع البينة عليه,جل حارض يف أرض بيدهر
  . ثم هرب أن يقيض ملدعيها,ووقعت عليه البينة بام حيق له األرض

ْبن رشدا  , وعجـزه حكـم عـيل;ا من القضاء عليـهً إن هرب بعد استيفاء حجته فرار:ُ
لـــو تغيـــب قبـــل أن يـــستويف  و,وال قيـــام لـــه إن قـــدم بحجـــة كـــام لـــو قـــيض عليـــه وهـــو حـــارض

                  ; فـــــإن مل خيـــــرج ومتـــــادى عـــــىل مغيبـــــه وإخفائـــــه, فالواجـــــب يف ذلـــــك أن يتلـــــوم لـــــه;حجتـــــه
  .قىض عليه

 إن كـان لـه بالبلـد مـال أو محيـل أو وكيـل :َعبـد احلكـم وقال ابن :وقول ابن احلاجب
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ايض أن حيكـــم عـــىل ال جيـــوز للقـــ: عنـــه مـــا نـــصه قـــال َّالـــشيخ وإال نقلـــت الـــشهادة هـــو نقـــل
 وال مــال لــه هبــا إنــام حيكــم عــىل رجــل حــارض ,غائــب عــن البلــد الــذي ويل احلكــم بــني أهلــه

 ; وغــري ذلــك لــيس لــه أن حيكــم عليــه, أو عــىل مــال لــه بــذلك البلــد أو محيــل أو وكيــل,البلــد
ـــــه مل يـــــول احلكـــــم بـــــني مجيـــــع النـــــاس  ولكـــــن تنقـــــل , إنـــــام ويل عـــــىل أهـــــل البلـــــد خاصـــــة;أل

  . غريه من القضاةالشهادات إىل
ُقلت ـه حيكـم ً لو كان غائب: ظاهره:ُ ا عن بلد القـايض بموضـع للقـايض واليـة عليـه أ

  .عليه ال بقيد ما ذكر
 أن القــايض حيكــم :وقـد تقــدم مــا أرشنــا إليـه مــن اخــتالف نقــل املـازري عــن املــذهب

َ ســامع ر خــالف ظــاه, وإن مل يكــن لــه ببلــد احلــاكم مــال وال غــريه,عــىل الغائــب بــاحلق عليــه
  وعىل ظاهر,اً خالفَعبد احلكم يكون قول ابن ; فعىل طريقة املازري,عيسى ابن القاسم

  .اًعيسى ال يكون خالفَسامع 
ـه إن كـان ; ما رشطه مـن حـضور الوكيـل ال يظهـر لـه كبـري فائـدة:ابن عبد السالم  أل

معـه إال أن  فـال معنـى لنزاعـه ; وإن مل يكن, فاملال وحده كاف;للمدعي عند الوكيل مال
  .ا إليه يلزمه املوكل إقرارهًيكون الوكيل مفوض

ُقلـت ــه قــد يكــون الوكيــل ال مــال لـه حتــت يــده ملوكلــه املــذكور ببلــد القــايض:ُ  , يــرد بأ
ا ً لكونــه مفوضــ; فــال يفتقــر; وقــد يكــون للطالــب بينــة بحقــه,وحتــت يــده لــه مــال بيــد آخــر

  .له بحقه تنجيز حكم احلاكم :والفائدة,  ليلزم إقراره;إليه
 ولــه أخ , وتــرك زوجــة بيــدها مالــه ورباعــه, ســألته عــن مــن مــات:أشــهبَ ســامع ويف
 :قــال  فقــام ابنــه وأراد أن يثبــت أن كــل املــال الــذي بيــدها لعمــه لــيس هلــا منــه يشء,غائــب

ا وارث أيب ـا أثبتـه ال تـدفعوه يل: ويقـول, وال وكالة لـه مـن قبلـه,وأ  ودعـوه بيـد غـريي , أ
 ويوضـع , وال يـدفع لـه املـال, أرى ذلـك لالبـن: فقـال,بي عن الغائـبأو يقوم بذلك أجن

  . فال أدري ما هذا; وأما غري االبن,عىل يد عدل
ْبن رشدا   . وكذا األب فيام ادعاه البنه وقع ذلك يف اجلدار:ُ

 ومل جيـــز ذلـــك ملـــن ســـوامها مـــن :ويف الواضـــحة ذلـــك يف األب أوضـــح منـــه يف االبـــن
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بة عىل ماله يف الرسم   . الذي بعد هذاالقرا
ــــه زاد فيــــهَ ســــامع ويف رســــم الكــــبش مــــن ــــه يمكــــن مــــن إيقــــاع البينــــة:حييــــى غــــري أ  , أ

 ومحلــــه ,فلــــيس مـــا يف رســـم الكـــبش بمخــــالف ملـــا يف هـــذا الـــسامع, وإثبـــات احلـــق ال أكثـــر
 , وضــع لـه بيـد عــدل, فــإذا ثبـت ذلـك للغائـب,بعـض أهـل النظـر عــىل خالفـه غـري صـحيح

 فنازعتــــه ,اً كــــام لــــو كــــان حــــارض, كــــان أو غــــريه;اًيمــــني ربعــــفــــإن جــــاء وادعــــاه أخــــذه بغــــري 
ـه مـا  وهو بيـد غـريه ال , فأقام بينة عليه بخالف ما يدعيه,زوجته يـستحقه إال بعـد يمينـه أ
ـــه ال حـــق لـــه يف ذلـــك رد ,وال وهـــب حـــاش األصـــول عـــىل اخـــتالف فيهـــا, بـــاع  فـــإن أقـــر أ

 وإن أقــام , ورث عنــه,ن قبــل قدومــه وإن كــا,ا بــام يــستغرق مالــهللمــرأة إال أن يكــون مــدينً
 ففي قرص القيـام عنـه دون توكيـل منـه , وقىض هلم فيه, قبل قدومه أعدوا فيه;غرماؤه فيه

 يمكنــــــون مــــــن إقامــــــة البينــــــة ال : ويف األجانــــــب ثالثهــــــا,عــــــىل ابنــــــه وأبيــــــه وعمومتــــــه فــــــيهام
 , فقــط يمكــن مــنهام األب واالبــن: وخامــسها, ال يمكــن واحــد مــنهام: ورابعهــا,اخلــصومة

 وتغريهـا ال فــيام ســوى مــن , لفوهتــا; واألجنبــي يف العبـد والدابــة والثــوب,ويمكـن غريمهــا
 يوكـل القـايض مـن يقـوم :ً قـائالَسـحنونحييى وَ سامع وغريه هلذا السامع مع ذلك من دين
 فإنــــه فــــيام طــــال مــــن , وأول روايــــة ال يقــــوم عــــن غائــــب أحــــد بغــــري وكالــــة,للغائــــب بحقــــه

ُ املاجــــشونعلــــم مــــع أحــــد قــــويل ابــــن  ودرس فيــــه ال,الزمــــان  واألخــــوين وابــــن ,وغريمهــــا ِ
ِّمطــرفحبيــب عــن   وقــرصه , وعــىل القــول بالقيــام عنــه يف كونــه يف قريــب الغيبــة وبعيــدها,َُ

ُ املاجــشونعــىل قريبهــا قــوالن لظــاهر هــذا الــسامع مــع أيب زيــد عــن ابــن   مــع ابــن َســحنونو ِ
ِّمطـــرفحبيـــب عـــن روايـــة  ا ًئم عـــىل الغـــريم بحـــق الغائـــب إال شـــاهد ولـــو مل يقـــم القـــا:قـــال َُ

 , وأخــذ حقــه, وبــرئ إىل قــدوم الغائــب إن قــدم حلــف مــع شــاهده, حلــف الغــريم;اًواحــد
 ووقـف للغائـب إن , نـزع منـه احلـق; وإن نكـل الغـريم عـن احللـف, فال يشء له;وإن نكل

ب  ولـو كـان املطلـو: قـال,قدم أخذه دون يمني كصغري أو سفيه قام له بحق شاهد واحد
ِّمطـــرف وقـــول , ومل يعـــرض لـــه قريـــب غيبتـــه األب أو بعـــدت,ا بالـــدين تـــركًمقـــر  هـــذا يف َُ

 وتــــرك مالــــه أو عقــــاره بيــــد أحــــد ال , فمــــن غــــاب يف ســــفرهَســــحنونالــــدين هــــو نحــــو قــــول 
 ووكـــل , فأخـــذه رجـــل انتزعـــه القـــايض منـــه, ولـــو مل يرتكـــه بيـــد أحـــد:يعـــرض لـــه الـــسلطان
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  . وال يمكن أهل العداء من عداهم,عليه
  .ذلك إىل اجتهاد السلطان: وقال ابن كنانة

ْبن رشـدا  ,ا لـه قبلـه وتـرك مالـه بيـد رجـل أو دينًـ, إنـام ال يعـرض الـسلطان ملـن غـاب:ُ
 وحيـوز , فالسلطان ينظـر لـه; وانقطع خربه, وإن طالت غيبته,وإن سافر كام يسافر الناس

َّدونةعليه ماله عىل ما وقع يف كتاب طالق السنة من امل َ.  
 ويوكـل عليـه , إذا مل يكن املال بيده بخالفه أن السلطان ينتزعـه منـه:َسحنونل وقو

  .هو عىل أصله أن األجنبي يمكن من املخاصمة عن الغائب دون توكل
ُقلت ْبـن رشـدا ملـا ذكـره اً خالفَسحنون يف جعله قول :ُ  :ا إنـام قـالَسـحنون ألن ; نظـرُ

ه وضع يده عليه عداء   .ينتزعه السلطان ممن علم أ
 وال يقطـع , ال ينتزعه منه, ما ثبت للغائب من عقار بيد من يدعيه لنفسه:ابن فتوح

ه إذا قـدم قـد يقـر ; إنام يشهد عىل ثبوت ذلك فقط;ما أحدث عليه من عيب أو اطالع  أل
ـــه للغائـــب, أو يـــرىض بـــام أحـــدث عليـــه,املقـــدم عليـــه  أخرجـــه ; ولـــو أقـــر مـــن بيـــده العقـــار أ

 ويقطع الرضر عن ملك الغائب إن أقـر عليـه مـن قـيم ,يد غريه ووقفه ب,السلطان من يده
  .عليه بإحداثه عليه يف مغيبه

 وكــذا إن كــان للــزوج , يبــاع عــىل الغائــب عروضــه يف نفقــة زوجتــه:ويف ثــاين نكاحهــا
 فللمــرأة خــصومته ; ومــن جحــد ممــن لــه عليــه ديــن, قــرض هلــا فيهــا نفقتهــا;ودائــع وديــون

  . له ذلك;له عىل الغائب دين وكذا من ,وإقامة البينة عليه
 إن ســـأل املحكـــوم لـــه عـــىل الغائـــب تنفيـــذ حقـــه مـــن مـــال قـــاض بيـــد رجـــل :املتيطـــي

ـه للغائـب,ووديعة للغائب  , حكـم لـه بـه هـذا القـول املعمـول بـه; فإن أقر من ذلك بيـده أ
ــه ال يقــيض دينــه مــن املــال املــستودع:َســحنونوحكــى ابــن اللبــاد عــن   ونحــوه يف كتابــه , أ

 يف هـــذا َســـحنون وابـــن ,َّواز وابـــن املـــ,َعبـــد احلكـــم وقالـــه ابـــن , يف أجوبتـــه لـــرشحبيلالبنـــه
 إذ لـــو حـــرضها ;هـــذا هـــو القيـــاس  إن:عـــنهم يف نـــوادره وأبـــو عمـــر َّالـــشيخ األصـــل ذكـــره

كرها مل يكن للغرمـاء إليهـا سـبيل,الغائب ـه يقـول, وأ  وهـي , وال للمقـر, ليـست يل: وأل
  .م قائم الوجه فإقراره مقبول ما دا,لغرينا
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ُقلت ـه إن أفلـس: ظـاهره; ما دام قائم الوجه: انظر قوله:ُ  ومقتـىض , مل يقبـل قولـه; أ
ه أودع املال ه إن ثبت أ  قبـل ; وإن مل يثبت إال بقول مـن بيـده, فاألمر كام قال;األصول أ

ه مل يثبت له بعد;قوله ولو فلس   .  أل
 مل يرفع اخلصم إىل مرصه إال ;اينة وأقطار مرصه متب, إن اتسع نظر القايض:املتيطي

 ويقــدم يف اجلهــات البعيــدة , ألن مــا بعــد يــشق عــىل النــاس;فــيام قــرب مــن األميــال اليــسرية
  . إال بإذن اإلمامَعبد احلكم ومنعه ابن ,ا هذا مشهور املذهبًحكام

 فينبغـــــي , إن ســـــأل طالـــــب القـــــايض أن يرفـــــع مطلوبـــــه ملجلـــــس القـــــايض:ابـــــن فتـــــوح
 فـإن مل ,ا أن يـأمر غالمـه الـذي لـه األجـرة مـن بيـت املـال باملـسري عنـهًيبـللقايض إن كـان قر

  .يكن له يف بيت املال أجرة
 جعــل ; فــإن مل يرتفــع,ا يرفــع بــه خــصمهً يــدفع لــه القــايض طابعــ:قــال أمحــد بــن ســعيد

 فـــإن مل يفعـــل القـــايض , إذ رفـــع املطلـــوب ممـــن يلزمـــه;ًالقـــايض مـــن رزقـــه لألعـــوان جعـــال
ا يأتيـــــــه بـــــــاملطلوب إال أن يتبـــــــني أن ًه أن يـــــــستأجر الطالـــــــب عونـــــــ فأحـــــــسن الوجـــــــو;ذلـــــــك

 فيغــرم ,ا يقــر بــه ويمطلــه فيــهً أو منعــه حقــ, ودعــاه للقــايض فــأبى,املطلــوب ألــد بالطالــب
  .املطلوب أجرة العون ال الطالب

  .ا يوجب استباحة مال مؤمن إال الكفر وحدهًال نعلم ذنب: وقال حممد بن عمر
ُقلــت  وهــو حممــد بــن ; فتعقبــه عليــه ابــن النجــار: قــول ابــن العطــار هــو: القــول األول:ُ

 وتــرد ختطئتــه بــأن الظلــم الــذي ال يوجــب اســتباحة , قــول ابــن العطــار خطــأ: وقــال,عمــر
 فـال ; وأمـا إن أدى إليـه,مال الظامل هـو الظلـم الـذي ال يـؤدي إىل إتـالف مـال عـىل املظلـوم

مــه  مــا افتقــر إىل :ضــطر إليهــا حتــى مــات كــام قــالوا فــيمن منــع آلــة تذكيــة عمــن ا,يبعــد إغرا
  .تذكيته هبا

 طبــع عليــه ; فــإن ثبــت عنــد القــايض تغيــب املطلــوب: قــال حممــد بــن أمحــد:ابــن فتــوح
نـه عنـد ثقـاة القــايض  وهـو خـري مـن التــسمري ,بـاب مـسكنه بعـد أن يعـني املــسكن ثقـاة جريا

رج مـا يف املـسكن  وخيـ, فليثبت عنده أهنا دار املطلوب; فإن رأى التسمري ال الطمع,عليه
  . حكم عليه; إن تبني للقايض لدد املطلوب: وقيل,من حيوان
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 فــال يرفــع مــن فيــه إىل ;وإن مل يتفــق يف بعــض اجلهــات البعيــدة تقــديم حــاكم: املتيطــي
  . كشاهد عدلَّيةاملرص إال بشبهة قو

 وال يقبــل قــول ,اً أن لــه عليــه حقــ;ا ال شــاهد عــدلً ال شخــص:قــال يف مــسائل حبيــب
 يــؤدب اخلــصم إذا رفــع خــصمه َســحنون وكــان ً, وإن كــان عنــده عــدال,ب يف ذلــكاملطلــو

  .إليه بغري طابع يدفعه إليه
  . فهي شبهة توجب الدفع; إن جاء الطالب وبه جرح:وقال يف موضع آخر

ْيب زمنَنيابن أ َ ا يرتفـع بـه املطلـوب إن ً أن يرفع الطالب طالب: من سري حكام العدل:َ
نـــه فعـــل, أميـــال يـــسرية وعـــىل,كـــان بمـــرص احلـــاكم  وإن , وإن رأى أن يرســـل فيـــه مـــن أعوا

  . كتب برفعه;بعد
ُقلت   . وإن مل يأت بشبهة: ظاهره:ُ
َ أصــــبغ ول:قـــال ْ  , إن اســــتعدى اخلـــصم للقــــايض عــــىل خــــصمه النــــائي:يف الواضــــحة َ

 فـانظروا يف ; فإن أبيـا,وسأله أن يكتب له فيه كتب إىل أهل العدل أن امجعومها للتناصف
ـــتم للمـــدعي وجهـــ,أمرمهـــا  وإال فــــال , فـــارفعوه لنـــا معـــه, مل يــــرد بـــه تعنيتـــه;ا حلقـــهً فـــإن رأ
 , وال عىل الـشهود, وهلذا إن كان بحيث ال مؤنة يف القدوم عىل املدعى عليه معه,ترفعوه

 وليكتب ملن يثق بفهمه ودينه مـن , فال يكتب برفعه;وإن بعد املكان من موضع القايض
 , ثـم اكتـب لنـا بـام ثبـت عنـدك, ويـسمع بينـتهام,يف مجيع أمرمهـاأهل ذلك املوضع أن ينظر 

ته لننظر فيه  فـإن رأى أن يكتـب لـه بإنفـاذ , وخاطبـه بـام ثبـت عنـده, فإن نظر يف ذلـك,ورأ
 وال يـشخص , فعـل; وإن رأى رفعهام إليه إلنفاذ ما ثبت عند املكتوب إليـه, فعل;احلكم
  .البينات

 وسـد بابـه ليـضطر بـه , ولـد أمـر بعقـل ضـياعه,فإن عىص املدعي عليه: َسحنونقال 
  .بذلك إىل االرتفاع

ُقلت ه حيكم عليه بمجرد تواريه: انظر هذا مع نقل ابن شاس عنه املتقدم:ُ   . أ
 ;ا منـهً أو قريبـ,من استعدى احلاكم عىل من معـه باملـرص: َعبد احلكم عن ابن َّالشيخ
 , مل جيلبــه إال أن يــشهد عليــه شــاهد;رص وإن بعــد مــن املــ,ًا يف محلتــه أو رســوالًأعطــاه طابعــ
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 والقريـب مـن , وإال فلريتفـع معـه, إمـا الـصفة; كتب ملن يثق بـه مـن أمنائـه;فإن ثبت عنده
  . والطريق آمنة يرفع بالدعوى كمن باملرص, ثم يرجع يبيت يف منزله,املدينة كمن يأيت
ن كانــت شــابة  وإ, يبعــد عــن املــرأة يف خــصامها مــن ال خــصومة بينــه وبينهــا:املــازري

 فــسمع كالمهــا أن يــشغف هبــا, أمــرت أن توكــل مــن ينــوب ,هلــا مجــال بخــالف إن تكلمــت
 وإن احتــــيج إىل أن أبعــــث إليهــــا , وال حــــق للخــــصم يف إحــــضارها جملــــس القــــايض,عنهــــا

 , ودينــــه,بـــدارها ختاطــــب مـــن وراء ســــرت مـــن يبعثــــه القــــايض إليهـــا ممــــن يـــؤمن لــــشيخوخته
 غ وقـــد حـــرضت الغامديـــة إىل النبـــي , فعـــل ذلـــك;ا وتكلفـــه احلكومـــة يف أمرهـــ,وورعـــه

ـيس عـىل امـرأة هـذا: وقـال يف املـرأة األخـرى, فـأمر برمجهـا,حتى أقـرت بالزنـا  , واغـد يـا أ
 ويمكـن أن يكـون , وسامع ذلك منها شفاها, فلم يأمر بإحضارها, فارمجها;فإن اعرتفت

 حيـــسن خطاهبـــا بمـــأل مـــن  كـــام أرشنـــا إليـــه مـــن كـــون التـــي بعـــث إليهـــا ال,فـــرق بـــني املـــرأتني
  .الناس

 ولــو ,وال يلــزم مــن يــزري هبــا جملــس احلــاكم أن حتــرض لتحلــف: وقــول ابــن احلاجــب
 هــو ً ففــي املــسجد لــيال; فــإن كــان فــيام لــه بــال, ويبعــث احلــاكم مــن حيلفهــا,كانــت تتــرصف

 بــل يبعــث ; املخــدرة ال حتــرض جملــس احلكــم لتحلــف يف اليــسري:اختــصار قــول ابــن شــاس
 وإن ,مــن يــزري بمثلهــا حــضور جمــالس احلكــام:  واملخــدرة هــي;هــا مــن حيلفهــااحلــاكم إلي

  .ً وما له بال خترج فيه إىل املسجد ليال, وخترج إىل غري ذلك,كانت تترصف
 ولــو كــان أزيــد مــن ربــع ,حتلــف فــيام ال بــال لــه حيــث ذكــر املؤلــف: ابــن عبــد الــسالم

ذا يظهــر إن كــان حلفهــا  وهــ, ورشطــه ذلــك ملــن يــزري هبــا حــضور جملــس القــايض,دينــار
  . فربام مل يزر هبا; وإن كان بناحية عن جملسه,بمجلسه

ُقلــت التــي يــزري هبــا   ظــاهر قبــول نقلــه عــن املــذهب قــرص حلــف املــرأة يف بيتهــا عــىل:ُ
ـه عـام يف مطلـق املـرأة أو بقيــد, وظـاهر نقـل املتقــدمني خالفـه,حـضور جملـس احلـاكم  ; وأ
  .الرجل هي أعم من املخدرة املذكورة وكوهنا ليست ك,كوهنا ليست كالرجل

 أخرجـت ;اً فمـن كانـت ختـرج هنـار, خترج فيام لـه بـال: روى ابن القاسم:َّالشيخقال 
  . وقال يف كتاب حممد مثله,ا وإال أخرجت بالليلًهنار
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ُقلــت  ومــن هــي ,ال إال يف الــيشء الكثــري الــذي لــه بــال:  قــال? ملحمــد أيف ربــع دينــار:ُ
  .هار باملسجد اجلامع يف ربع ديناركالرجل خترج حتلف بالن

ا يف خروجهـــا للحلـــف بمحلـــه يف ربـــع ً تـــسوية الرجـــل بـــاملرأة مطلقـــ:ويف الواضـــحة
 وإن مل يكــن , ومــا قــرص عنــه حيلــف الرجــل فيــه حيــث قــيض عليــه بــاليمني,اًدينــار فــصاعد

  . وجيزئ القايض يف ذلك بعث واحد لتحليفها,وحتلف املرأة يف بيتها:  قال;باملسجد
وقـد قـال القـايض عبـد الوهـاب يف التـي هـي مـن أهـل الـصون والقـدر  : املـازريقال

 وهتــــك , ألن املــــدعي إنــــام حقــــه يف حلفهــــا ال يف ابتــــذاهلا;يبعــــث القــــايض مــــن يــــستحلفها
  . وابن شاس يف عبارته تابع للغزايل ال ملا ذكرناه من ألفاظ أهل املذهب,حرمتها

 بـل يبعـث إليهـا القـايض ;يف جملـس احلكـماملخدرة ال حتـرض : قال الغزايل يف الوجيز
 إال ًاملخــــدرة التــــي ال ختــــرج أصــــال:  قيــــل, يلزمهــــا احلــــضور: ويف وجــــه آخــــر,مــــن حيلفهــــا
 ومـا وقعـت ألحـد مـن أهـل ,اً هي التي ال خترج للعزاء والزيـارة إال نـادر: وقيل,لرضورة

اعتبـــار ربـــع واملـــشهور : املـــذهب عـــىل اعتبـــار لفـــظ املخـــدرة إال مـــا وقـــع للـــامزري مـــا نـــصه
 وأشـــار بعــــض ,ال تـــستحلف إال يف الكثـــري ممـــا بالــــه بـــال:  وقيــــل,دينـــار يف املـــرأة كالرجـــل

 فـانظر هـذا مـع جـزم ابـن احلاجـب ,العلامء إىل تردد يف سقوط حتليف املخـدرة يف املـسجد
  . وإن قيد ذلك باليسارة,وابن شاس يف نسبة سقوطه للمذهب

ُقلــت كــون املحلــف فيــه لــيس ذا بــال دون اعتبــار  ففــي كــون حلــف املــرأة يف بيتهــا ب:ُ
 وكوهنـا ممـن , بـاألول: أو بكوهنا من أهـل القـدر والـصون دون اعتبـار األول ثالثهـا,حاهلا

  .يزري هبا حضور جملس القايض
مــن هــي : ًعــن ابــن القاســم مــع حممــد قــائال َّالــشيخ للــامزري عــن تقابــل املــشهور مــع

  . وابن شاس عنه, وابن احلاجب, واملازري عن املذهب,كالرجل
هبـــا: قـــال ابــــن عبـــد الــــسالم ا يف ً ومل يــــره ســــبب,إلغــــاء املؤلـــف تــــرصفها لنفــــسها يف جوا

هبــــا حتلــــف يف ً والــــذي مــــشى عليــــه العمــــل أن مــــن ختــــرج هنــــار,حلفهــــا يف اجلــــامع ا يف جوا
 وقالـــــه بعـــــض ,ً أو يف اجلـــــامع لـــــيال, حتلـــــف يف بيتهـــــا;اً ومـــــن ال ختـــــرج هنـــــار,اًاجلـــــامع هنـــــار
دلسيني   .األ
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ُقلت  أهنـا خمـرية فـيهام : ظـاهره;ً أو يف اجلامع لـيال,ا يف بيتهاً ومن ال خترج هنار: قوله:ُ
ـــه قـــال يف امـــرأتني ادعـــي علـــيهام يف َســـحنونعـــن ابـــن  َّالـــشيخ  بـــل قـــول;وال أعرفـــه  عنـــه أ

 فـــــسألناه أن حيلفهـــــام يف , فـــــأمر أن خيرجـــــا بالليـــــل للجـــــامع, ممـــــن ال ختـــــرج, أو دور,أرض
 ومتامهــا يف فــضل حمــل : فأجــاب كــذلك,نهام ملــشقة خــروجهام للجــامعأقــرب املــساجد مــ

  .احللف
 وله رباع يف والية أخرى , حاجةًإن مست يتيام: ا البن شاسًقال ابن احلاجب تابع

  . وتنفيذه لثمنه,ا عليهً رد; وقيض ببيع أقلها,كتب بحاجته
ُقلت  أن : ظـاهره; وقيض ببيع أقلهـا, كذا وجدته يف غري نسخة بلفظ كتب بحاجته:ُ

 وعــود ضــمري قــيض , وهــذا الظــاهر واضــح الــبطالن, ويقــيض ببيــع الربــع,القــايض يكتــب
 , ويف قراءهتـــا عـــىل مـــا مل يـــسم فاعلـــه إمجـــال,عـــىل غـــري مـــا يعـــود عليـــه ضـــمري كتـــب تفكيـــك

ـــه عـــرب بقولـــه; عـــىل األصـــولٍرولفـــظ ابـــن شـــاس جـــا  لعلمـــه بحـــال ; يكتـــب إىل الغـــري: أل
 وهـذا , فأتى بلفظ يقتـيض ال بلفـظ قـيض, بيع ماله إىل آخره ويقتيض منه,الطفل وحاجته

َ أصبغ وشخصه ال أعرفه من غري ابن شاس إال البن حبيب عن ,الفرع بعينه ْ وال جيـب  :َ
 أو يوكــل ,ا مــن بحجــوره ببلــده خيــرجً بــل للقــايض أن يقــدم نائبــ;انحــصار احلكــم يف ذلــك

 ,مــا ذكــر عــىل الــصفة املــذكورةكــالويص عــىل يتيمــه مــن يبيــع مــن ربــع املحجــور  مــن خيــرج
ه ال يتقرر البيع بمـوت القـايض املكتـوب إليـه;واألول أرجح  ألن مـن يـيل بعـده مثلـه ; أل

  .بخالف موت الوكيل
 وذكــر أن وارثــه ببلــد آخــر ً,لــو مــات ببلــد قــاض مــن تــرك بــه مــاال:وزاد يف الواضــحة

 ;ال لقـايض بلـد الـوارثا بعثه املًحلق عىل قايض بلد امليت إن كان الوارث ببلد بعيد جد
 فيعلمـه , وكتـب لـه بالقـصة ليـسأل عـن ورائـه,ا حبـسهً وإن مل يبعـد جـد,ليفعل فيه واجـب

   مل يــــــضمنه ; وأرســــــل املــــــال, فــــــإن جهــــــل القــــــايض,بــــــذلك ليفعــــــل واجــــــب إرثــــــه فيأخــــــذه
  .إن ضاع

َ أصبغوللشيخ عن  ْ إن ادعـى عـىل صـبي ال ويص لـه بـيشء قبلـه أو : عن ابن القاسـم َ
  . مل يوكل له وكيل يدافع عنه;يف يديه
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َ أصبغ ْ  يتوىل من النظـر لـه مـا يتـواله وصـيه يف مالـه ونفـسه ًوأرى أن يوكل له وكيال: َ
  . مل يعزله; هلذه اخلصومة وحدهاً وإنام يكره أن يوكل عليه وكيال,والذب عنه
ُقلـــت َ أصـــبغ إثـــر ذكـــره مـــا تقـــدم عـــن : قـــال فـــضل يف اختـــصار الواضـــحة:ُ ْ  قـــول ابـــن  َ

ُجشوناملا نه كقول  ِ َ أصبغيف ديوا ْ   .ا بحرفًحرف َ
ُقلت   . ألهنا ال تتعلق به; بجناية منه ال بمعاملة: يريد; قبله: قوله:ُ
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  ]الشهاداتكتاب [
  .)1( ألهنا معلومة; ال حاجة لتعريف حقيقتها:ابن عبد السالم: الشهادات

                                     
ــه ال حاجــة لتعريفهــاَّالــشيخ :  عــن شــيخه:َّالــشيخذكــر : َّ الرصــاع قــال)1(  ألهنــا معلومــة ;ابــن عبــد الــسالم أ

 بــأن املعلــوم وجــود مثــل طَّ الــشيخ  ورد عليــه, تقــدم لــه نظــريه,عبــد الــسالمَّ الــشيخ هــذا الكــالم مــن
  . سنني عن معرفة الشهادة وهنا رد عليه بام ذكر عن القرايف من كونه سأل الفضالء,ذلك ال تصوره

 بكـالم القـرايف :َّالـشيخ ثـم أتـى , وهذا فيه منافاة لقـول ابـن عبـد الـسالم ال حاجـة لتعريفهـا:َّالشيخقال 
ه قال  وأسـأل الفـضالء عنـه , أقمت ثـامين سـنني أطلـب الفـرق بـني الـشهادة والروايـة:وحاصله معنى أ

بخــالف الروايــة فــأقول هلــم اشــرتاط ذلــك َّيــة احلروَّيــة  الــشهادة يــشرتط فيهــا العــدد والذكور:فيقولــون
 ومل أزل يف شـــدة قلـــق حتـــى طالعـــت رشح : ثـــم قـــال,فـــرع تـــصورها فلـــو عرفـــت بأحكامهـــا لـــزم الـــدور

 مهــا خــربان غــري أن املخــرب عنــه إن :الربهــان للــامزري فوجدتــه قــد حقــق ذلــك وميــز بــني األمــرين فقــال
 وغـــري ذلـــك فـــإن ذلـــك ال ,»األعـــامل بالينـــات «:÷ ا ال خيـــتص بمعـــني فهـــو الروايـــة كقولـــهًكـــان عامـــ

 فإنـه ,خيتص بشخص معني بل هو عـام يف اخللـق بخـالف قـول العـدل عنـد احلـاكم هلـذا عنـد هـذا دينـار
 مـــا : قـــالً ثـــم أورد بعـــد ذلـــك ســـؤاال, والثـــاين هـــو الـــشهادة, واألول هـــو الروايـــة,إلـــزام معـــني ال يتعـــداه

 فقــد تتعلــق , والروايــة حقيقتهــا التعلــق بكــيل منقــوض,زئــيقررتــه مــن أن الــشهادة حقيقتهــا التعلــق بج
  .الشهادة بكيل ال يطرد وال ينعكس

أمـا الـشهادة املجمـع عليهـا مـن غـري اجـتامع شـبه الروايـة فقـد تقـع يف األمـر الكـيل العـام الـذي ال خيــتص 
ء َّيـة ور اجلزئ والرواية تتعلـق بـاألم,اً وكون األرض عنوة أو صلح,بأحد كالشهادة بالوقف عىل الفقرا

 وأوقـــــات الـــــصالة وأجـــــاب عـــــن األول بـــــأن العمـــــوم يف ,كاإلخبـــــار عـــــن النجاســـــة يف الثـــــوب أو املـــــاء
 ألن املقــصد بــالوقف إنــام هــو املوقــف لينــزع مــن ;الــشهادة بــالعرض واملقــصود األول إنــام هــو اجلزئــي

 ,ألصـحابنا فيهـاصا  نـ وأمـا األرض العنـوة فلـم أر, وكون املوقوف عليه غري معني ال يقـدح,يده املال
ـه مـن بـاب اخلـرب لعـدم االختــصاص يف املحكـوم عليـه بـه أن اإلخبـار عــن ,وأمكـن أ  وأمـا الروايـة فجوا

 ولــذا ,ة ال باعتبـار ذاتـه املخـصوصةَّحيـث إنـه صـفة كليـ نجاسـة املـاء املعنـى إنـام هـو باعتبـار وصـفه مـن
ثال لـــه يف احلكـــم بنجاســـته هـــذا معنـــاه كـــان كـــل مـــاء مماثـــل لـــه يف الـــصفة التـــي حكـــم عليـــه بالنجاســـة ممـــا

  .باختصار مما ال حيتاج إليه يف الرد عليه
ُشــــــيوخ وكــــــان بعــــــض :− رمحــــــه اهللا وريض عنــــــه−َّ الــــــشيخ قــــــال                    أقمــــــت : بلــــــدنا يتعقــــــب قــــــول القــــــرايفُ
  . إلخ...مدة
ـــرس الكتـــب املتداولـــة بـــني مبتـــدئي الطلبـــة:قـــال ه البـــن بـــشري ثـــم أتـــى  وهـــو التنبيـــ, والفـــرق مـــذكور يف أ

 واســم اجلــنس , وكــذلك كــان يتعقــب عليــه حكايتــه عــن نفــسه يف الفــرق بــني علــم اجلــنس:قــال بكالمــه
= 
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ه مذكور يف اجلزولي   . زيادات هنا وذكر يف أصله:ة هذا الذي ذكرهَّبأ
ُقلـــت(  تعقـــب عـــىل املتعقـــب عـــىل القـــرايف يف :وللـــشيخ اإلمـــام ســـيدي أيب عبـــد اهللا حممـــد بـــن مـــرزوق :)ُ
 وأمــا مــا أشــار إليــه يف علــم اجلــنس واســـم , فتأملــه هنــاك بعــد;لطــرف األول ألحقتــه بــآخر الــشهاداتا

 وأمـا مـن جهـة ,مثـل أسـد وأسـامةَّيـة فـإهنام يـشرتكان يف مجيـع لـوازم العلمَّية اجلنس فأما األحكام اللفظ
ن التفــــاريق  أل; وال فــــرق ومل يــــرتض ذلــــك احلــــذاق, معنــــاه كــــالنكرة:املعنــــى فأمــــا علــــم اجلــــنس فقيــــل

 إن الوضـع : فقيـل; بالفرق بينهام والقائل اختلف يف كيفيته: وقيل,تدل عىل التفريق يف املعنىَّية اللفظ
التـي ال يمكـن تعـدادها فـاألول وضـع َّية يف النكرة إنام هو لفرد له أمثال والوضع يف أسامة ملعنى املاه

  . األسدية وملا يامثله من أفراده والثاين موضوع ملعنى,فيه لألسد
 وإن أخذت مقيدة بـرشط , فذلك معنى النكرة;إن أخذت مطلقةَّية  إن الوضع يف اجلميع للامه:وقيل

 وقـد اسـتوفينا البحـث واجلمـع يف تقييـد لنـا يف ذلـك ,استحـضارها يف الـذهن فـذلك معنـى علـم اجلـنس
  .يف غري هذا

م املـــازري مـــن أن الـــشهادة اخلـــرب  ومـــا ارتـــضاه القـــرايف مـــن كـــال:− رمحـــه اهللا وريض عنـــه−َّ الـــشيخ قـــال
ا فرســمه ً والروايـة اخلــرب املتعلـق بـأمر كــيل مـردود بــأن الروايـة تتعلـق بــاجلزئي كثـري,املتعلـق بـأمر جزئــي

 وحــــديث متــــيم ,»خيــــرب الكعبــــة ذو الــــسويقتني مــــن احلبــــشة «:غغــــري جــــامع كحــــديث قــــول النبــــي 
  .َّيةملتعلقة بأمور جزئالداري الذي فيه حديث الدجال إىل غري ذلك من األحاديث ا

  ?هل تعم أم الَّية  ولذا جتدهم يقولون اختلف يف القضايا العين:قال
 وقـد ذكـر , كيف صح للشيخ أن يورد مثـل مـا ذكـر نقـضا عـىل العكـس: وال يقال,وكذلك آية أيب هلب

بـه املتقـدم ال يـصح وجـو;ا مـن هـذاًالقرايف اجلواب عن سؤال قدمناه قريبـ ده عـن  ألن لـه أن يقـول جوا
  . ألن املقصد يف اإلخبار هنا الذات املخصوصة;هذه األمور املعينة

  . إلخ)...ولذا جتدهم( : يف قولهَّالشيخما موقع كالم  ):فإن قلت(
ُقلــت( يف اإلخبـــار فجعلـــوا َّيـــة  ألهنــم ملـــا قـــالوا القـــضايا العين; لقـــوة الـــنقض عـــىل العكـــسًذكـــره دلـــيال :)ُ

 وكــان يمــيش لنــا يف املجــالس أن يقــال كيــف يــصح قــوهلم ,وا ذلــكا وســلممتعلــق اخلــرب قــد يكــون معينًــ
 وهو مناف له فال يصح احلكم بـذلك بـل التعيـني ,هل تعم وكيف يقبل التعني العمومَّية القضايا العين

 يف مثـــل ً ومعنـــاه مـــثال,يقتـــيض اخلـــصوص ال العمـــوم ووقـــع اجلـــواب بـــأن ذلـــك ال بـــد فيـــه مـــن مـــساحمة
ــه يبعــث ملبيــا فهــل يقــال ذلــك خــاص بــه مقــصور ,ص عــن راحلتــهالرجــل الــذي كــان يف احلــج وقــ  وأ

 َّالـشيخ ثـم إن ,عليه أو إن احلكم املذكور ال خيتص به بل كل مـن وقـع لـه مثـل ذلـك يـشاركه يف حكمـه
  .حقق الفرق بني الشهادة واخلرب

ئلـه  والصواب أن الشهادة قول هو بحيث يوجب عىل احلاكم سامعه احلكـم بمقتـضاه إن عـدل قا:قال
  .مع تعدده أو حلف طالبه
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ـــه أعـــم مـــن الكـــالم والكلمـــة والكلـــم واخلـــرب ,القـــول يف اللغـــة معلـــوم مـــا فيـــه) قـــول (:َّالـــشيخقـــول   وأ
ه أخص من الكالم الذي هو أعم من اخلرب وأخص من القول;أخص منه   . أل

  .لقول وهو أقرب إىل الشهادة من ا وهو اخلرب,ألي يشء مل يذكر اجلنس األقرب ):فإن قلت(
ُقلــت( أدى إىل أن » أال وقــول الــزور أال وشــهادة الــزور «:غلعلــه ملــا وقــع يف احلــديث قــول النبــي  :)ُ

ـه أدخـل , وفيه ما ال خيفى,ا غلب يف اخلرب يف الشهادةًالقول رشع ه إنام عرب بـذلك ألجـل أ  واألظهر أ
ه من كالم النفس; وهو قول ال خرب,الشهادة قبل األداء ا ً يـصح أن يـصري اخلـرب جنـس وال يقـال ال, أل
ـا نقـول اخلـرب مـشرتك فـاجلنس هـو اخلـرب املقابـل ;ا لنفسهً ألن اليشء ال يكون جنس;للشهادة واخلرب  أل

                   , وهـــــو املـــــسمى بـــــاخلرب فـــــاخلرب لـــــه معنيـــــان أعـــــم وأخـــــص, وهـــــو يعـــــم الـــــشهادة ومـــــا يقابلهـــــا,لإلنـــــشاء
   .وهو جيل

ليــدخل فيـه الــشهادة قبــل َّيــة  وإنــام عـرب بــذلك وأتـى باحليث,صـفة للقــولة َّيمجلــة اســم) هــو بحيـث: (قولـه
ال توجــب حــصول مــدلول مــا أضــيفت إليــه َّيــة  ألن احليث:َّالــشيخ والــشهادة غــري التامــة كــام قــال ,األداء

 ,بالفعل حسبام ذكروه يف تعريف الداللة أشار إىل قوهلم لفظ بحيث إذا أطلق دل ومل يقولوا لفـظ دال
 وتأمـــل ,ني ذلـــك يف خمتـــرصه املنطقـــي وغـــريه فقـــال يف الداللـــة كـــون اللفـــظ بحيـــث إذا أطلـــق دلوقـــد بـــ

  .بحثه مع الكاتبي
يكــون معهــا مــا ذكــر َّيــة والفهــم كالغايــة فالــشهادة قبــل األداء هلــا حيثَّيــة كاملادَّيــة واحلــق أن احليث: وقولــه
  .ال أن املراد هبا األداء فعالَّ الشيخ كام ذكر
املـــذكورة ال متنعهـــا ويـــأيت حـــد األداء َّيـــة  ألن احليث;التامـــة ليـــدخل بـــه الـــشهادة التـــي مل تـــؤد وغـــري :قولـــه

  .والتحمل واألول يرجع إىل إعالم الشاهد القايض بام علمه والثاين العلم بام يشهد الشاهد به
احلــاكم  ألن ; ومل يقــل القــايض,خيــرج بــه الراويــة واخلــرب القــسيم للــشهادة) يوجــب عــىل احلــاكم: (قولــه

  .أعم من القايض لوجوده يف التحكيم واألمري وشبه ذلك
  .اجلملة حال أخرج هبا جمهول احلالرشط يف إجياب احلكم و) إن عدل قائله: (قوله
 فإنــــه يوجــــب عليــــه احلكــــم ,ا آخــــرًأخــــرج بــــه إخبــــار القــــايض بــــام ثبــــت عنــــده قاضــــي) مــــع تعــــدده: (قولـــه

  .بمقتضاه لكن ال يشرتط فيه تعدد أو حلف
ا بـني العلـامء يف معنـاه هـل هـو ًا آخر ذكر املـازري خالفـًإخبار القايض بام ثبت عنده قاضي ):ن قلتفإ(

 ويكون الثبوت حكام يمنـع القـايض اآلخـر مـن االجتهـاد ,املنفذةَّقضية كنقل شهادة عن شهادة أو كال
ا آخـــر بـــام ًاضـــي فيخـــرج إخبــار القـــايض بـــام ثبـــت عنــده ق:َّالـــشيخ وإذا صـــح ذلــك فقـــول ,يف ثبــوت البينـــة

ـه إن كـان ذلـك يرجـع إىل النقـل يف الـشهادة ;كتب إليه لعدم رشطه فالتعـداد أو احللـف كيـف يـصح  أل
واع النقـــل فيهـــا املنفـــذة فريجـــع ذلـــك إىل حكـــم َّقـــضية  وإذا كـــان كال,فـــال خيرجـــه بـــل جيـــب دخولـــه كـــأ

  .احلاكم فكيف يدخل حتت اجلنس ثم خيرج
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ُقلت(  فإن ذلك يشبه بنقل الشهادة ال يسمى إخبار القـايض : وإن قال,لاجلواب عن ذلك أن القائ :)ُ
 ألن القايض املنقول إليـه ذلـك لـه ; وإنام يقال إخبار القايض بالثبوت حكمه حكم بنقل الشهادة,ًنقال

  .االجتهاد يف صحة الثبوت املعلم به
  . النقل والزم النقل التعداد يف,إذا كان حكمه حكم النقل فكيف يصح ذلك ):فإن قلت(
ُقلت(  وإذا قلنـا , األصـل ذلـك لكـن ملـا كـان منـصب القـضاء لـه حرمـة فـاكتفى بواحـد:قال املازري :)ُ

ه كال  ألن احلكـم قيـل فيـه إنـه قـول مـن ;مـن القـايض فـال يمنـع دخـول ذلـك حتـت جـنس القـولَّقضية بأ
ــ يف كتــاب القــضاء أن قــول القــايض ثبــت كــذا خماط:َّالــشيخ وقــد ذكــر ,قــاض يــصحبه خــرب ا بــه لقــاض ًب

  ?آخر هل هو بمنزلة املقيض به أم ال
ه اختلف فيه عىل قولني:قال ه حكم يف املقـيض بـه حيـث اسـتدل بكـالم , احلق أ  ومل يظهر لنا القول بأ
ْبن رشدا   . واهللا أعلم, وانظر بحثه مع شيخه, وانظره, فتأمله;ُ
  . القايض ومل يقل عىل, قول يوجب عىل احلاكم:ما رس كونه قال ):فإن قلت(
ُقلـــــت(                 ألن املحكـــــم ال يقـــــال فيـــــه قـــــاض كـــــام تقـــــدم والـــــشهادة موجبهـــــا ;احلـــــاكم أعـــــم مـــــن القـــــايض :)ُ

  .ثابت عنده
 فـإن كـان , هل معناه إن نسب التعديل إليه أو علم حاكمه بعدالتـه)إن عدل قائله( :قوله): فإن قلت(

م عدالتــه فكيــف يقــال إن كــان الثــاين فمــن علــ و, ومل يثبــت عنــده,األول فكيــف جيــب ذلــك عــىل احلــاكم
  .فيه عدل عنده

ُقلــت(  ومعنــى الكــالم أن التعــديل نــسب إىل , نــسب إىل العدالــة)عــدل قائلــه( :يظهــر أن معنــى قولــه :)ُ
  .املذكورة شأهنا أن توجب عىل احلاكم احلكم بمقتضاهَّية  وهذه احليث,القائل عند احلاكم نفسه

 وهــو مــا ال , وال يئــول إىل مــال,الــشهادة إىل أقــسام أحــدها مــا لــيس بــاملقــد قــسم الفقهــاء  ):فــإن قلــت(
 إن املرأتني كافيتان من غري يمـني فهـل هـو داخـل : وقالوا,يظهر للرجال كالعيوب يف النساء والوالدة

  ?يف احلد
ُقلت(   .داخل حتت قوله مع تعددهَّية ذلك شهادة رشع: )ُ
 وال يـــشرتط فيهـــا تعـــداد حتـــى مـــن رجـــل , شـــهادة عامـــةالقـــايض إذا ابتـــدأ بالـــسؤال فهـــي ):فـــإن قلـــت(

  .واحد
ُقلت(   . وفيه نظر ال خيفى عليك,ذلك عندهم ألحقوه باخلرب :)ُ
  . قائله كيف يصح مع القول بشهادة الصبيان يف اجلراح)إن عدل( :قوله): فإن قلت(
ُقلـــت( ال يعـــارض ومـــا عـــرض فيهـــا ملـــانع أو رخـــصة  ,َّيةذلـــك رخـــصة والتعريـــف للحقيقـــة الـــرشع :)ُ

  . واهللا سبحانه أعلم,ذلك
ا للـــشيخ العـــامل العامـــل ســـيدي أيب ً يف الـــشهادة وجـــدت كالمـــطَّ الـــشيخ وبعــد أن ذكـــرت مـــا يف رســـم
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 يف رشحــه عــىل خمتــرص خليــل قــال بعــد كــالم ذكــره يف الــشهادة وذكــر حــدها :عبــد اهللا حممــد بــن مــرزوق
دخول اخلـرب املوجـب سـامعه حكـام عـىل الذي صوبه غري مطرد لـَّ الشيخ  وحد: قالطشيخنا اإلمام 

 وكذلك يدخل فيه ما يوجـب ذلـك مـن اخلـرب املتـواتر :احلاكم فيه عند من يشرتط العدد كاجلبائي قال
  .الشرتاط العدد فيه عند اجلميع

ُقلت(   .َّيةاملالكَّية هذا بعيد إيراده إذا تؤمل رسمه إنام هو للحقائق الرشع :)ُ
ضا  وجده :قال  فإنـه يثبـت لـه بـه ,روج شهادة الشاهد الواحـد بـأن هـذا الـيشء لفـالنغري منعكس خلًأ

  . وال يمني, وليس فيه تعدد,وضع القيمة والذهاب لتشهد البينة عىل عينه
ُقلـت( ــه مل يقــع احلكـم بمقتــىض مــا شــهد بـه;مــىض لنــا أن هــذا فيـه نظــر :)ُ  , وإنــام أوجــب ذلــك لطخــا, أل

 فإنـــه , وكـــذلك الـــشاهد بـــالطالق, الطـــالق والرضـــاعوكـــذلك البحـــث فـــيام ذكـــر بعـــده مـــن الـــشاهد يف
 وخيرج عنـدنا مـا ال يقبـل مـن : وكذلك يف الرضاع قال,يوجب يمني الزوج بال تعدد وال يمني طالب

ا إذ لـــــيس معنـــــى الـــــرشعي ً قائلـــــه فإهنـــــا تـــــسمى شـــــهادات رشعـــــ)إن عـــــدل( :الـــــشهادات لفـــــسق لقولـــــه
  .كام عىل احلاكمفال يوجب سامعها ح ومع هذا ,الصحيح عىل املختار

  . وهذا النوع هو الذي عرب عنه بغري التامة:قال
ُقلــت(   فتأمــل لفــظ; ومــن لفظــه, وهــذا النــوع هــو الــذي عــرب عنــه بغــري التامــة مل يظهــر ذلــك منــه:قولــه: )ُ

املـذكورة ال يـصح أمـا َّيـة أن ذلـك يـدخل يف احليثَّ الـشيخ  ودعـوى,مـع هـذا يظهـر لـك مـا ذكرنـاهَّالشيخ 
 وقبــل ,املوصــوفةَّيــة  فظــاهر أهنــا عنــده ليــست باحليث,اكم بعــد اطالعــه عــىل املــانع مــن قبوهلــاباعتبــار احلــ

 وأمـــا باعتبــار حكمهـــا الـــرشعي يف , ولــيس الكـــالم إال يف غــري التامـــة,اطالعــه مل يتعـــني كوهنــا غـــري تامـــة
  . ألهنا ال توجب حكام مع أن احلاجة إنام هي للظاهر ال ملا يف نفس األمر;نفسه فأظهر

ُقلت( اعتبارهـا مـع مـا ذكـر مـن التعـديل يوجـب إذا َّية  ألن احليث; كالمه أوجهطَّ الشيخ ويظهر أن :)ُ
 العـــدة املـــذكورة مـــن حيـــث ذاهتـــا ال بـــالنظر إىل احلـــاكم أو غـــريه كـــام يقـــال يف الداللـــة كـــون اللفـــظ :قـــال

ن هـذا استحـرضه  وقريـب مـ, وإن منع من الداللة مانع عارض ال يرد النقض بـه,بحيث إذا أطلق دل
  . يف غري هذا املوضع وذكر معناهَّالشيخ
 والـــشهادة بـــني أهـــل الذمـــة بـــاحلقوق التـــي ال جيـــب عـــىل احلـــاكم حكـــام بمقتـــضاها :املـــذكورَّ الـــشيخ قـــال

  . ألن احلاكم هو خمري فيه;فتخرج من ذلك
ُقلـــت( ـــضا ويف هـــذا : )ُ  ,نتفـــاء مـــانع ألن إجيـــاب العمـــل ال بـــد أن يتوقـــف عـــىل رشط وا;نظـــر ال خيفـــىًأ

ويــدل عـــىل ذلـــك أن املحكــوم لـــه إذا أســـقط طلبـــه فــال جيـــب عـــىل القــايض مـــا ذكـــر فـــال بــد مـــن تقييـــد بـــام 
  . وإال فورود هذه الصورة أقرب من غريها فتأمله,ذكرنا
  .امء كاألخرس وخترج الشهادة باخلط وخترج شهادة اإلي:قال
يــامء ال يـدخالن فلــو زاد أو مــا يقــوم مقامــه  وال شــك أن اخلــط واإل, وفيــه غــري هــذا ممــا يطـول تتبعــه:قـال
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  .لصح
اإلمــام ســيدي أبــو عبــد اهللا حممــد بــن مــرزوق مل يعــرتض قولــه قــول يف كونــه صــري َّ الــشيخ ):فــإن قلــت(

 :ا قــــالًا مــــن القــــول كــــام قــــدمنا مــــع أن عياضــــً ومل يقــــل خــــرب واخلــــرب أقــــرب جنــــس,اجلــــنس للــــشهاد قــــوال
  . ترجع إىل العلم احلكمي: وقيل,يبني احلق من الباطل ألن الشاهد ;الشهادة تطلق عىل البيان

  . أن الشهادة خرب قاطع:وقد ذكر اجلوهري
ُقلــــــت(  ,بعــــــده رأى ذلـــــــكَّ الــــــشيخ  ولعــــــل, يف رس كونــــــه عــــــرب بــــــالقولَّالــــــشيختقــــــدم اجلــــــواب عــــــن  :)ُ

  .واستحسنه
بيـان مـستند علـم  الـشهادة :اإلمام التلمـساين ابـن مـرزوق الـشهادة بقولـهَّ الشيخ قد عرف ):فإن قلت(

   .أو غالب ظن بلفظ أو قائم مقامه عن ثبوت حق عىل معني أو سقوطه أو آيل إليهام
 مـستند علـم : وقولنـا: والقـويل, بيان جنس يشمل البيان باخلرب وغري اخلرب والبيـان الفعـيل: فقولنا:قال

هادة األخـــرس  أو قـــائم مقامـــه أدخـــل بـــه خـــط الـــشاهد وشـــ: وقولنـــا,أو ظـــن أخـــرج بـــه الكـــالم النفـــيس
  . وقد أطلق عليهام شهادة,باإلشارة

وقـــويل عـــن ثبـــوت متعلـــق بيـــان أخرجـــت بـــه األخبـــار املـــستكملة باألوصـــاف املتقدمـــة إال أهنـــا ال : قـــال
  . فإهنا ال تسمى شهادة, من ذلكًشيئاتتضمن 

ضا  وخيرج :قال ـه ال بـد مـن ثبـوت نـسبة خارج: ألن قولنا;اإلنشاءًأ واإلنـشاء َّيـة  ثبوت حـق يقتـيض أ
 بثبـــوت حـــق أو غ عـــىل معـــني أخرجـــت بـــه بعـــض األخبـــار الـــواردة عـــن النبـــي : وقولنـــا,ال خـــارج لـــه
 ولــــو كــــان , مــــن األحكــــام يعــــم املكلفــــني÷ ألن مــــا ورد عنــــه ; وليــــست حكايــــة بــــشهادة,بــــسقوطه

  .ا لقوله حكمي عىل الواحد حكمي عىل اجلامعة إال لدليل يدل عىل التخصيصاملحكوم عليه معينً
 وحـصل , واآليل إليه كتزكية الشاهد به وسقوطه كالشهادة بأدائه واآليل إليه كتجريح الـشهادة:ال ق

ــت تــرى مــا ذكــره,مــن هــذا الرســم أن الــشهادة خــرب خــاص فكــل شــهادة خــرب  وهــي أن : وال عكــس فأ
  . وما وقع باليشء غري اليشء, ألن البيان يقع باخلرب; والقول اخلرب غري البيان,الشهادة بيان

ـضاوذكر ً الشيخ أ  , اخلـرب هـو اجلـنس يف حـد آخـر فقـال عـىل قـول اجلـوهري يقـال يف رسـمها خـرب إلـخ:َّ
 ,اً ورد بـذلك إطالقـ, ألن الـرشع; إنام خص اجلنس بالقول:سيدي الفقيه ابن عرفةَّ الشيخ وعندي أن

ا ًيــان كــام ذكــرا القــول اخلــربي ال البًوفــرس شــهادة الــزور بقــول الــزور فعــول عــىل أن العــرف فيهــا رشعــ
ضا   وتلخـص , وقـد قـدمنا ذلـك, فتأمـل ذلـك;املـذكورَّ الـشيخ  وهو خارج عن حد,ليدخل التحملًأ

 ,من كـالم املـازري وابـن بـشري أن الـشهادة خـرب يوجـب حكـام عـىل املـشهود عليـه خاصـة احتـد أو تعـدد
  .واهللا سبحانه املوفق للصواب ال رب غريه

 رمحـــه اهللا − بحـــث مـــع شـــيخه اإلمـــام :بـــد اهللا حممـــد بـــن مـــرزوقوقـــع هنـــا للـــشيخ ســـيدي أيب ع) تنبيـــه(
ـه مل جيـده, يف رده عىل القرايف يف الفرق بـني اخلـرب والـشهادة−وريض عنه ـه اسـتدرك ذلـك عليـه , وأ  وأ
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ُقلــت فــرق بــني الــشهادة أقمــت نحــو ثــامين ســنني أطلــب ال:  وقــال القــرايف يف قواعــده:ُ
 ; الـــشهادة: فيقولـــون, كـــل واحـــدة مـــنهامَّيـــة وحتقيـــق ماه, وأســـأل الفـــضالء عنـــه,والروايـــة

 اشرتاط ذلك فـرع : فأقول هلم, بخالف الروايةَّية واحلرَّيةيشرتطون فيها العدد والذكور
 فلـــو عرفـــت بآثارهـــا وأحكامهـــا التـــي ال تعـــرف إال بعـــد , ومتييزهـــا عـــن الروايـــة,تـــصورها

ـن لنـا أهنـا شـهادة, لزم الدور;تهامعرف  فيـشرتط , وإذا وقعـت حادثـة غـري منـصوصة مـن أ
 وإجـــراء العلـــامء اخلـــالف يف قبـــول خـــرب , فـــال يـــشرتط فيهـــا ذلـــك;فيهـــا رشوطهـــا أو روايـــة

الواحد يف رؤية هالل رمضان عىل كونه رواية أو شهادة, ويف خرب الواحد بعـدد مـا صـىل 
 وإنــام يتــصور ذلــك مــع إدراك حقيقــة كــل ; حقيقتهــاإمامــه عــىل ذلــك ال يتــصور مــع جهــل

 فوجدتــه ,ط ومل أزل كــذلك يف شــدة قلــق حتــى طالعــت رشح الربهــان للــامزري ,مــنهام
 وظهـر ,اا حسنًً واجته ختريج الفروع اجتاه, وميز بني األمرين من حيث مها,حقق املسألة

 يــذكر ســببه أن خيــرج ا ملً وأمكننــا إذا وجــدنا خالفــ, وأي القــولني أرجــح,أي ســببني أقــوى
 وكنـا عـىل , ونسقط ما نـسقطه, ونشرتط ما نشرتطه,عىل وجود السببني فيه إن وجدنامها

 =                                     
 هـذا خيتلـف بـاختالف البلـدان واألشـخاص واإلحاطـة عـىل :وابن بشري ومها متداوالن قالَّية باجلزول

ــضا و,البــرش متعــذرة  ذلــك عــىل فــإن مــا وقــع إنــام هــو إشــارة إىل فــرق مــن غــري بــسط واملطلــوب بــسط ًأ
  .الوجه الذي ذكره وتدبره

ُقلــــــت( :  وقولــــــه, وال اعــــــرتاض عــــــىل ذلــــــك, ألن املــــــذكور حيــــــصل الفــــــرق;ال خيفــــــى ضــــــعف ذلــــــك :)ُ
  وظـاهر كـالم ابـن بـشري واملـازري أن املـشبه بالـشهادة مـن الروايـة:فيـه بحـث قـال) إلخ... واإلحاطة(

 ومـا اخلـرب الـذي ال يتـضمن حكـام فهـو ,ما يتضمن حكمهـا فهـام صـنفان مـن نـوع اخلـرب املتـضمن حكـام
z y x }  ﴿ : فـــإذا تقـــرر ذلـــك فـــال يـــرد الـــنقض بنحـــو,نـــوع آخـــر ملطلـــق اخلـــرب فهـــو قـــسيم هلـــام

 وإنـام يـورد ذلـك مـن تـوهم اشـتباه الـشهادة ,, وخرب ذي الـسويقتني وخـرب الـدجال]1: املسد [﴾|
 ألن الـــشهادة خـــرب مقيـــد واملقيـــد ال يلتـــبس بـــاملطلق بـــل بمقيـــد مثلـــه هـــذا ; وهـــو باطـــل,اخلـــرببمطلـــق 

ــــــــــــه مــــــــــــن متــــــــــــام الفائــــــــــــدة; فتأملــــــــــــه;اختــــــــــــصار بحثــــــــــــه    وهــــــــــــذا الكــــــــــــالم فيــــــــــــه مــــــــــــا ال خيفــــــــــــى; ألن , أل
 اخلــرب املتعلـق بكــيل فــال شــك يف الـنقض بــام ذكــره باآليــة : نقــض عــىل الرسـم للخــرب يف قولــهط َّالـشيخ
دَّ الـشيخ  فقـول,إن ذلك يوجب عـدم االنعكـاس و,وغريها  وظـاهر كـالم ابـن بـشري إلـخ ال خيفـى ,الـرا

 واهللا ســبحانه , ومــا وجدتــه فيــه للمــشايخ, وهــذا مــا يظهــر يف هــذا الرســم,مــا فيــه مــن العنايــة يف الرســم
  . وهو اهلادي إليه بمنه وفضله ورمحته,أعلم بالصواب
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ا ال خيــتص بمعــني ً مهــا خــربان غــري أن املخــرب عنــه إذا كــان عامــ: فقــال,بــصرية يف كــل ذلــك
 والــــــشفعة فــــــيام ال ينقــــــسم ال خيــــــتص ,)1(»األعــــــامل بالينــــــات« :غفهــــــو الروايــــــة كقولــــــه 

 بل هو عام يف كل اخللق واألعـصار واألمـصار بخـالف قـول العـدل عنـد ;بشخص معني
 واألول هــــو , فهــــذا هــــو الــــشهادة, إلــــزام ملعــــني ال يتعــــداه; هلــــذا عنــــد هــــذا دينــــار:احلــــاكم
 وبقيـــة , ووجـــه مناســـبة رشط العـــدد يف الـــشهادة, ثـــم جتتمـــع الـــشوايب بعـــد ذلـــك,الروايـــة

 فاحتـاط الـشارع , مل يطلـع عليهـا احلـاكم;اطنـةالرشوط أن إلزام املعني يتوقع فيـه عـداوة ب
ا ً غلبــة وقهــرً ألن إلــزام املعــني حكــام;َّيــة وناســب رشط الذكور, فاشــرتط معــه آخــر,لــذلك

 فخفــــف ذلــــك عــــن النفــــوس بــــرشط , فهــــو مــــن النــــساء أشــــد نكايــــة,َّيــــةتأبــــاه النفــــوس األب
ة هــــــالل  واســــــتقام ختــــــريج اخلــــــالف يف رؤيــــــ, وألهنــــــن ناقــــــصات عقــــــل وديــــــن;َّيــــــةالذكور
ـــه ال خيـــص واحـــد;وهـــي العمـــوم  اخلـــربَّيـــة الشـــتامله عـــىل مثال;رمـــضان ا بعينـــه وشـــائبة ً أل
  .القطر الطرق  وأهل هذا, وهي خصوصة هذا العام;الشهادة

 والروايـــــة , مـــــا قررتـــــه مـــــن أن الـــــشهادة حقيقتهـــــا التعلـــــق بجـــــزء: إن قلـــــت:ثـــــم قـــــال
قد تـنقض كالـشهادة بـالوقف عـىل  ف; أما يف حقيقة الشهادة,حقيقتها التعلق بكل منتقض

 وأما , فإهنا كذلك إىل يوم القيامة,اً وكون األرض عنوة أو صلح,الفقراء إىل يوم القيامة
 كاإلخبـــــار عـــــن النجاســـــة باملـــــاء املعـــــني ;َّيـــــة فإهنـــــا قـــــد تكـــــون يف األمـــــور اجلزئ;يف الروايـــــة

كـــــر مـــــن  وأجـــــاب عـــــن األول بـــــأن العمـــــوم فـــــيام ذ, وأوقـــــات الـــــصلوات,والثـــــوب املعـــــني
 فاملقـــصود ; أمـــا الوقـــف, إنـــام هـــو جـــزئ; ومقـــصودها األول,الـــشهادة إنـــام هـــو بـــالعرض

 وكون املوقوف عليه غري معني ال ,بالشهادة فيه إنام هو الواقف لينزع منه املال املوقوف
  .يقدح يف ذلك

ـه مـن بـاب ,ا فلم أر فيه ألصحابنا نـص;اًوأما كون األرض عنوة أو صلح  وأمكـن أ
 وأمكـــن كونـــه مـــن بـــاب الـــشهادة , لعـــدم االختـــصاص يف املحكـــوم عليـــه;الروايـــةاخلـــرب و

                                     
َّحي, ويف اإليـــامن, بـــاب مـــا جـــاء أن األعـــامل بالنيـــة واحلـــسبة  يف بـــدء الـــو15 − 1/7 : أخرجـــه البخـــاري)1(

  .»إنام األعامل بالنية«: غيف اإلمارة, باب قوله ) 1907( رقم :ولكل امرئ ما نوى, ومسلم
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  . وهو األرض;لتعني املعلوم فيه
بـه أن األخبـار عـن نجاسـة املـاء املعـني;وأما الـنقض عـىل الروايـة  إنـام هـو باعتبـار ; فجوا
يف  ال باعتبار ذاته املخصوصة; ولذا كـان كـل مـاء مماثـل لـه َّيةوصفه من حيث كون صفته كل

  . وكذا الثوب,الصفة التي حكم عليه بالنجاسة ألجلها مماثل له يف احلكم بنجاسته
ُقلــــت  وأســــأل ,أقمــــت أطلــــب الفــــرق: ً وواضــــح كالمــــه أوال, هــــذا حاصــــل كالمــــه:ُ

  . كل منهامَّية وعن حتقيق ماه,الفضالء عنه
 واحلـــق , ال حاجـــة لتعريـــف حقيقـــة الـــشهادة:نـــص يف منافاتـــه قـــول ابـــن عبـــد الـــسالم

ُشــيوخ إهنــا حمتــاج ملعرفتهــا, وكــان بعــض :ل القــرايفقــو  أقمــت : بلــدنا يتعقــب قــول القــرايفُ
ــرس  مــدة كــذا أطلــب الفــرق بيــنهام حتــى وقــف عــىل كــالم املــازري بــأن الفــرق املــذكور يف أ

  . وهو التنبيه البن بشري;الكتب املتداولة بني مبتدئي الطلبة
أخرين رد ثبـــــوت اهلـــــالل لبـــــاب ملـــــا كـــــان القيـــــاس عنـــــد املتـــــ: قـــــال يف كتـــــاب الـــــصيام

 أن كــل مــا خــص املــشهود عليــه ; إذ رأوا أن الفــرق بــني بــاب اخلــرب وبــني الــشهادة;األخبــار
 فبابــه بــاب األخبــار , فلــزم القائــل منــه مــا يلــزم املقــدار, وكــل مــا عــم,فبابــه بــاب الــشهادة

 عـن مـا يثبـت  وال جتده إال يف النقل,جعلوا يف املذهب قولة بقبول خرب الواحد يف اهلالل
 وكـــذا كـــان يتعقـــب عليـــه حكايتـــه عـــن نفـــسه مثـــل ذلـــك يف الفـــرق بـــني علـــم ,عنـــد اإلمـــام

 وتتمــــيم الكــــالم يف هــــذا خيــــرج عــــن ,َّيــــة فإنــــه مــــذكور يف اجلزول;اجلــــنس وعلــــم الــــشخص
زئــــي  وتبــــع فيــــه املــــازري مــــن أن الــــشهادة هــــي اخلــــرب املتعلــــق بج, ومــــا ارتــــضاه,املقــــصود

خيــرب «: غا حلديثــه ً يــرد بــأن الروايــة تتعلــق بــاجلزئي كثــري;كــلوالروايــة اخلــرب املتعلــق ب
 وحديث متـيم الـداري يف الـسفينة التـي لعـب البحـر ,)1(»الكعبة ذو السويقتني من احلبشة
 إىل غري ذلك مـن )2( ووجدوا فيها الرجل املفرس بالدجال,هبم فيها حتى ألقتهم بجزيرة

                                     
يف الفـــتن, بـــاب ال ) 2909( رقـــم : يف احلـــج, بـــاب هـــدم الكعبـــة, ومـــسلم3/368 : أخرجـــه البخـــاري)1(

  .لرجل فيتمنى أن يكون مكان امليت من البالءتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقرب ا
) 4326(و) 4325( رقــم :يف الفــتن, بــاب قــصة اجلــساسة, وأبــو داود) 2942( رقــم : أخرجــه مــسلم)2(

  ). 66(يف الفتن, باب رقم ) 2254( رقم :يف املالحم, باب يف خرب اجلساسة, والرتمذي) 4327(و
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 اختلــــف يف القــــضايا :ا جتــــدهم يقولــــون, وألجــــل هــــذَّيــــةاألحاديــــث املتعلقــــة بــــأمور جزئ
ة ? تعم أم الَّيةالعين َاملسد[ ﴾ z y x }﴿, وكآ   . ونحوها كثري,]1: َ

 أن الشهادة قول هو بحيث يوجب عـىل احلـاكم سـامعه احلكـم بمقتـضاه :والصواب
 , فتخــــرج الروايــــة واخلــــرب القــــسيم للــــشهادة;إن عــــدل قائلــــه مــــع تعــــدده, أو حلــــف طالبــــه

 ;ا آخــر جيـــب عليــه احلكــم بمقتــىض مــا كتــب بــه إليـــهًام ثبــت عنــده قاضــيوإخبــار القــايض بــ
 ال َّيـة ألن احليث;لعدم رشطه بالتعـدد أو احللـف, وتـدخل الـشهادة قبـل األداء وغـري التامـة

 وهــي ,توجــب حــصول مــدلول مــا أضــيفت إليــه بالفعــل حــسبام ذكــروه يف تعريــف الداللــة
  .فايةباعتبار حتملها الروايات واضحة بأهنا فرض ك

: البقــــــرة[ ﴾ t s r q p o﴿:  ســـــئل عــــــن قولـــــه تعـــــاىل:َســـــحنونيف نـــــوازل 
 إنـام ; وإن مل يكن لـه عنـدك علـم, فأشهدك عليه, إذا كان للرجل عندك علم: فقال,]282

ـــت يف ســـعة إن وجـــد يف البلـــد غـــريك ممـــن يـــشهده, فقـــرره ا;يريـــد أن يـــشهدك ابتـــداء بـــن  فأ
ْرشـــد لـــه بعـــض النـــاس عـــن بعـــض كـــصالة اجلنـــازة,  بـــأن حتمـــل الـــشهادة فـــرض كفايـــة حيمُ

 وأمـا أن يـدعي ليـشهد بـام علمـه أو ,فمن كان بموضع ليس فيـه مـن حيملـه عنـه تعـني عليـه
 ولزمــه , فــال حيــل لــه كتمهــا; فمــن كانــت عنــده شــهادة, فــإن ذلــك واجــب عليــه,اســتحفظه

  .إذا دعي إليها أن يقوم هبا
قــــال  ;]282: البقــــرة[ ﴾ t s r q p o﴿:  اختلــــف يف قولــــه تعــــاىل:الــــصقيل

 وأمــا قبــل أن : قــال مالــك, إنــام ذلــك أن يــدعى ملــا كــان شــهد بــه قبــل ذلــك: وغــريهلــكام
  . فأرجو أن يكون يف سعة إن كان ثم من يشهد له,يشهد

:  قيـــل;]282: البقـــرة[ ﴾ t s r q p o﴿ : اختلـــف يف قولـــه تعـــاىل:املتيطـــي
 ,املــراد األمـران, وذكرهــا املــازري: إذا دعــوا ألدائهـا, وقيــل: حـني يكتــب الـشهادة, وقيــل

  . وظاهر ما ذكرناه عنهم أن األداء فرض عني ال كفاية,وعزا ملالك الثاين
 كـــان األداء ; إن كــان الـــذي حتملهـــا عـــدد أكثــر مـــن النـــصاب:وقــال ابـــن عبـــد الـــسالم

  . فرض عني; وإن كان مقدار النصاب فأقل,فرض كفاية
ُقلت  ,مـن النـصاب أن ينظـر يف كيفيـة حتملهـم إن كان املحتملـون أكثـر : والصواب:ُ



 

 

226

226

 فعلــــيهم مجــــيعهم أن جييبــــوا مــــن طلــــبهم لــــألداء مــــا مل يــــستقل ;فــــإن كــــان يف جملــــس واحــــد
 فــــال جيــــب عــــىل مــــن طلــــب بــــاألداء بعــــده, وإن كــــان حتملهــــم يف أوقــــات ,موجــــب احلكــــم

 وهــو قــائم ,خمتلفــة تعــني األول فــاألول مــا مل يظهــر ســقوط مــن يفتقــر بعــده لــتامم النــصاب
 ثـــم واجـــر أخـــرى , ومـــن واجـــر عـــىل رضـــاع صـــبي:مـــن قوهلـــا يف كتـــاب اجلعـــل واإلجـــارة

 ً فعليه أن يأيت بمن يرضع مع الثانية, فجعل من التـزم حكـام; ثم ماتت األوىل,ا منهًتطوع
ئــد عــىل مــا جيــب عــىل األول منــه;بعــد آخــر إنــه فــرض :  وظــاهر قــوهلم, ال يلزمــه منــه إال الزا
 ; بعــد كفيــلًمــن أخــذ مــن غريمــه كفــيال: قوهلــا يف كتــاب احلاملــةا هــو القــائم مــن ًعــني مطلقــ

 بعـد ً فجعل من ألتزم حكام, الكفيلني شاء: أي;فله يف عدم الغريم أن يأخذ بجميع حقه
  .آخر يتعلق به كتعلقه باألول

ْبن رشدا  ,جيـب عـىل كـل مـن دعـي هلـا أن جييـب إليهـا أداء:  وقول بعض أهل العلـم:ُ
ـــه قبـــل التحمــل ال يـــصدق عليـــه اســم شـــاهد لآليـــة غـــري ًأو حتمــال  وأمـــا إن مل ,صــحيح; أل

خــــري الــــشهداء الــــذي يــــأيت بــــشهادته قبــــل أن «: غ فقــــد قــــال رســــول اهللا ,يــــدع إىل أدائهــــا
وهــذا فيــه تفــصيل اســتوفيناه يف رســم شــهد , )1(»يــسألها, أو خيــرب بــشهادته قبــل أن يــسألها

  .عيسىَ سامع من
ُقلــت  , احلــرص عــىل الــشهادة: ابــن احلاجــب الــسادس يــذكر إن شــاء اهللا عنــد قــول:ُ

  ً. اكتسبت من الرشف منزال;وملا كانت الشهادة موجبة حلكم احلاكم بمقتضاها

  ]باب يف شروط الشهادة يف األداء[
 وشـــــهادة املبتـــــدع ,اً اإلســـــالم اتفاقـــــ:منهـــــا يف أدائهـــــا الكـــــايف ,ٌط فيهـــــا رشوطُفاشـــــرت

ه كافر أو فاسق;ساقطة   . أل
                                     

 يف األقـــضية, 2/720: يــان خــري الــشهود, واملوطــأيف األقــضية, بــاب ب) 1719( رقــم : أخرجــه مــسلم)1(
 :يف األقـــضية, بـــاب يف الـــشهادات, والرتمـــذي) 3596( رقـــم :بـــاب مـــا جـــاء يف الـــشهادات, وأبـــو داود

  .يف األحكام, باب ما جاء يف الشهداء أهيم خري) 2296(رقم 
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َّ القصارناملازري عن اب   . ولو كان عن تأويل غلط,ساقطة لفسقة :ُ
 ألهنـا يف ;اًقبول بعضهم كالبخاري رواية بعضهم يوجب قبول شهادته أحرويـ: فإن قيل

 وأثبــت شــهادة بعــضهم ,اً ولــذا أســقط أبــو حنيفــة روايــة الكــافر مطلقــ; والروايــة يف كــيل,جزئــي
  . يرد بأهنا منصب رفيع عندهم بخالف الرواية;عىل بعض
  .ا والعقلً اتفاقَّية احلر:فيهاو

 ومــن , ألن املجنــون ال يعقــل مــا يقــول وال يــضبطه; ورشط العقــل واضــح:املــازري
  .هو كذلك ال يلتفت إىل قوله

 وال يــرض , ال خيتلــف يف اعتبــار العقــل يف حــالتي التحمــل واألداء:ابــن عبــد الــسالم
  . ونص عليه عبد امللك,ذهاب العقل يف غري هاتني احلالتني

  بـــل نقـــل; ونـــص عبـــد امللـــك عليـــه ال أعرفـــه, مـــا ذكـــره هـــو مقتـــىض املـــذهب:ُلـــتُق
ْبـن وهــبقــال ا: عــن املجموعـة َّالـشيخ  : ثـم يفيــق إفاقـة يعقلهــا,عـن مالــك يف الكبـري خينــق َ

  .اًجازت شهادته, وبيعه وابتياعه, والبلوغ منها اتفاق
ه إن مل يبلغ غري مكلف:املازري  وهذا يمنـع , منهي عنه وال يأثم فيام يفعله من, أل
  .الثقة بشهادته

ا إال أن حيــتلم ً ال تقبــل شــهادة ابــن مخــسة عــرش عامــ:أيب زيــد البــن القاســمَ ســامع ويف
  . وإن مل حيتلم, فتجوز شهادته;اًحتى يبلغ ثامنية عرش عام

ْبن وهبا  ;ً وإن مل حيـتلم إن كـان عـدال,اً جتوز شهادته إن أتى عليه مخسة عـرش عامـ:َ
ه    .)1( ومل جيز ابن أربعة عرشة سنة,ز للقتال ابن مخسة عرشة سنة أجاغأل
ْبــن رشــدا ــه ال جتــوز شــهادته إن مل حيــتلم حتــى يبلــغ ســبع : روي عــن ابــن القاســم:ُ  أ

عــرشة ســنة, ففــي احلــد الــذي حيكــم فيــه ملــن مل حيــتلم بحكــم مــن احــتلم ثالثــة أقــوال ترجــع 
 أو الثامنيــة ,اًحتــى يبلــغ ســبعة عــرش عامــ ال حيكــم لــه للبلــوغ إن مل حيــتلم : أحــدمها:لقــولني

ه مخسة عرش عام: والثاين,اًعرش عام ْبن وهب فيحكم له بالبلوغ عند ا,اً أ   .عند بلوغه َ
                                     

 رقــــم :سلم يف الــــشهادات, بــــاب بلــــوغ الــــصبيان وشــــهاداهتم, ومــــ205 و5/204 : أخرجــــه البخــــاري)1(
  .يف اإلمارة, باب بيان سن البلوغ) 1868(
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ْبن رشدا, نعم:  قال? أتجوز شهادة املوىل عليه وهو عدل:سمع أشهب   . مثلهُ
وهــو قيــاس املعلــوم مــن قــول ابــن القاســم يف لغــو  :َّاملوازيــة  يفَعبــد احلكــمروى ابــن 

 واآليت عىل مـشهور املـذهب املعلـوم مـن ,الوالية عىل اليتيم البالغ يف جواز أفعاله وردها
لــه أن ال ً وإن كــان رشــيد,قــول مالــك وأصــحابه يف أن املــوىل عليــه ال تنفــذ أفعالــه ا يف أحوا

 نـــص أشـــهب يف املجموعـــة,  وهـــو; أخـــذه; ولـــو كـــان مثلـــه لـــو طلـــب مالـــه,جتـــوز شـــهادته
َ أصبغونحو سامعه  ْ   .ً ولو كان عدال,ا يف النكاحًال جيوز أن يكون ولي :َ

 ثــم , إن حكــم قــاض بــشهادته أو بــشهادة العبــد:والبــن حبيــب عــن مالــك وأصــحابه
كشف ذلـك بعـد احلكـم كـشف إنـه مـسخوط أو سـفيهَّية ردت القـض;أ  , بخـالف أن لـو أ

  .ُشونِ املاجورواه أبو زيد عن ابن 
َ أصبغوقال  ْ ه موىل عليه سارق,إن قيض بشهادته :َ  أو ,ا بـني الفـسادًا فاسـدً ثم تبني أ
ه عبد;ا بني الفسق والفسادًمسخوط   . ردت قضيته كام ترد إن تبني أ

  ]باب العدالة[
 ,والروايـة تكلـم عليهـا الفقهـاء واألصــوليون ,ا يف الـشهادةًوالعدالـة ملـا كانـت رشطـ

 ملنـع ; واألوىل صـفة مظنـة, وأطـال املـازري فيهـا الكـالم,أصليه وفقهيهوابن احلاجب يف 
, فالصغائر اخلسيـسة )1( أو معصية غري قليل الصغائر,اً وما يشينه عرف,موصوفها البدعة

                                     
 : بعـــد أن أشـــار إىل كــالم أهـــل األصـــول والفقهــاء وتنبـــيههم عليهـــا قـــالطَّ الــشيخ قـــال: َّ الرصـــاع قــال)1(

 ولــذا عرفهــا ابــن احلاجــب يف كتابيــه األوىل صــفة مظنــة ملنــع موصــوفها ,ألهنــا رشط يف الــشهادة واخلــرب
  .عصية غري قليل الصغائر وما يشينه عرفا وم,البدعة
 وأطلـق عليهـا , وأطلق عليها اآلمدي هيئة راسخة, عىل العدالة صفةطَّ الشيخ أطلق) صفة: (قوله

قريبــة مــن عبــارة الفهــري يف قولــه معنــى والــصفة املــراد هبــا غــري َّ الــشيخ  وعبــارة,ابــن احلاجــب حمافظــة
ا جامعـة ضـابطة ملعنـى احلكمـة كـام يقـال  أهنـ: أي; ذات مظنـة: أي;ثم وصـفها باملظنـة ,َّيةالصفة احلكم

 وهـــو أمجـــع مـــن احلكمـــة التـــي هـــي , ويقـــال الـــسفر علـــة يف القـــرص,التعليـــل باملظنـــة أشـــمل مـــن احلكمـــة
 والبدعــــة معلومــــة ,املــــشقة فالــــصفة املــــذكورة هنــــا تــــشتمل يف غالبهــــا عــــىل منــــع موصــــوفها مــــن البدعــــة
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 ال يقـال إن )ل حمدث بدعة وكل بدعـة ضـاللةك( : وهو األمر املحدث الذي أشار إليه يف قوله,رشعا
ـا نقـول أشـار إىل مـا يف احلـديث;البدعة مقـسمة إىل أقـسام الـرشع فـال بـد مـن تقييـد يف الرسـم  وهـي , أل

  .البدعة التي تؤدي إىل النار
 الــشني ) ومــا يــشينه: (لــهمتعلــق باملظنــة والبدعــة مفعولــة باملــصدر الــذي هــو املنــع, وقو) ملنــع: (وقولــه
  .عيبهو ال
  أشــــــــار بــــــــه إىل الــــــــسالمة مــــــــن تــــــــرك املــــــــروءة كأكــــــــل يف الــــــــسوق أو مــــــــيش باحلفــــــــا مــــــــن ) عرفــــــــا: (قولــــــــه

  .أهل املروءة
  . املروءة جمهولة لسامعها): فإن قلت(
ُقلت(   . عرفها بعد بقريب:)ُ

 والعــرف يف ذلــك خيتلــف بحــسب , وأخــرج بــه مــا ال يــشينه يف عرفــه, عرفــا عــىل إســقاط اخلــافض:قولــه
ن  ومـن مـشى مـ,حافيـا ال قـدح فيـهَّية  فإن من مشى مـن أهـل الـصوف,اكن واحلال والزمانالبقاع واألم

  .أهل احلارضة أو غريها كذلك قدح
  .املعصية تعم الكبائر والصغائر) ومعصية: (قوله
 وغــري قليــل نــصب عــىل , فإنــه غــري ضــار يف العدالــة,أخــرج بــه القليــل مــن الــصغرية) غــري قليــل: (قولــه

  .ثنى منه معصيةاالستثناء واملست
   . وغريه كالقدري, ويدخل يف ذلك احلروري,البدعة تكون يف العقيدة ويف غريها ):فإن قلت(
ُقلت(   .نعم :)ُ
 ومـــا منــــع األعـــم مـــع األخــــص , وهـــي أعـــم مــــن البدعـــة,هـــال اقتــــرص عـــىل منـــع املعــــصية ):فـــإن قلـــت(

ن عطـــف العـــام عـــىل  فـــإذا قررنـــا ذلـــك كـــان ذلـــك مـــ,واملعـــصية أعـــم مـــن الكفـــر ويـــصدق عليـــه معـــصية
 وموضـــــع ذلـــــك إنـــــام هـــــو يف اإلطنـــــاب واحلـــــدود , ومـــــا شـــــابه ذلـــــك,اخلـــــاص أو األعـــــم عـــــىل األخـــــص

 هنــا يف طَّ الــشيخ  ولــذا قــال, ويقتــرص فيهــا عــىل االختـصار,والرسـوم جيتنــب فيهــا اإلطنــاب واإلكثـار
  .)إلخ... يف فقهيه( : وأطول من هذا احلد قول ابن احلاجب:الرد عىل ابن احلاجب

ُقلت(  ,ا مـن مـذهبهمًملا كانت البدعة كثر النزاع فيها وتعصب أهلهـا حـسن التـرصيح بـذلك حتـذير: )ُ
يف خمتــرصه األصــيل قبــل كــالم اآلمــدي وغــريه يف قــوهلم هيئــة راســخة حتمــل عــىل التقــوى َّ الــشيخ وذلــك

لتـرصيح  فإنـه حـد خمتـرص حـسن لكـن ملـا كـان البـدعي يـزعم أن التقـوى معـه حـسن ا, فتأمله;واملروءة
  .بخالف مذهبه وضد عقيدته

 فـإن أراد حـصول التقـوى ,كيف صح لآلمـدي أن يقـول هيئـة راسـخة حتمـل عـىل التقـوى ):فإن قلت(
  . وإن كانت فيلزم حتصيل احلاصل, وال تقوى إن مل تكن حاصلة,فيلزم أن العدالة موجودة

ُقلـــت(  ﴾n m l k ﴿ : دوامهـــا مـــن بـــاب قولـــه تعـــاىل: أي;هـــذا ممـــا يـــدل عليـــه املعنـــى :)ُ
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  ].136: النساء[
  . مل يذكر األوامر والتقوى تعم األمر والنهيَّالشيخ ف:إذا صححت كالم اآلمدي ):فإن قلت(
ُقلت(  وفعل املنهي معصية فوقع االشـرتاك , ألن ترك الواجب معصية;أتى بام هو أخص من ذلك :)ُ

  . وترك املأمور به,يف حصول املعصية بفعل املنهي عنه
  .  يقل صفة توجب ملوصوفها إلخ كعادتهَ ملِمل: )قلتفإن (

ُقلت بـه:ُ  ألن ذلـك ;اًا رشعيـً وإرادهتـا يمنـع مـن اإلجيـاب ملـا ذكـر إجيابـ, مـا تقـدم مـن أن ذكـر املظنـة جوا
 وقــد أشــار إىل ذلــك بعــض املحققــني يف حتقيــق احلفــظ ,إنــام هــو مــن صــفة العــصمة ال مــن صــفة احلفــظ

  . ئر اخلسة تدخل فيام يشني فصغا:طَّ الشيخ  ثم قال,والعصمة
هـــذا جـــواب عـــن ســـؤال يـــرد عليـــه يف حـــده فيقـــال الـــصغرية قـــد تكـــون خسيـــسة فكيـــف يـــصح إطـــالق 

 وذلك خيل بالعدالة فأجاب بأن قليل الصغائر قـد يكـون فيـه خـسة كتقبيـل املـرأة يف ,االستثناء يف احلد
 ونــادر الكــذب يف غــري عظــيم ,ولــها قً فإنــه ممــا يــشني عرفــ, وخيــل بــاملروءة فــيام يــشني,ســوق فهــذا عظــيم

َّدونــــة واســــتدل بظــــاهر امل,مفــــسدة عفــــو منــــدرج يف قليــــل الــــصغائر  وهــــو يــــدل عــــىل , فــــإن فيهــــا كــــذاب,َ
ضا وقد ذكره بعد ,التكرار َّيـة  واعرتضـه يف قولـه العدالـة املحافظـة الدين,ثم أتى بلفظ ابن احلاجـب ,ًأ

 وحـــسن املعاملـــة لـــيس معهـــا بدعـــة ,اء األمانـــة وأد, وتـــوقي الـــصغائر, والكبـــائر,عـــىل اجتنـــاب الكـــذب
وغريهــــا َّيــــة  ألن املحافظــــة دين;وفيــــه نظــــر ,َّيــــة وهــــو الدين, وبــــأن فيــــه حــــشوا,فتعقبــــه بــــأن حــــده أخــــرص

وفيــــه إمجــــال يف تــــوقي الــــصغائر  ,َّيــــةا إال مــــع املحافظــــة الدينً وال تــــصح العدالــــة رشعــــ,كــــالتوقي مــــثال
  .الحتامل مجيعها أو أكثرها

ــه إن كــان مــن الكبــائر فهــو داخــل فيهــا; يقــل بــأن الكــذب فيــه حــشوَ ملِمل ):فــإن قلــت(  وإن كــان مــن , أل
  . الصغائر فهو داخل يف الصغائر

ُقلت( ضا :)ُ ه وارد عليه أ   .ًيظهر أ
  . ذكر أداء األمانة ما يعني به):فإن قلت(
ُقلت(   . من أمر وهنيَّية التكاليف الرشع :)ُ
ُقلـــت( ابـــن عبـــد الـــسالم بـــام أجـــاب بـــه عـــن َّ الـــشيخ  وال يـــصح جـــواب,كبـــائرفيـــه تكـــرار مـــع قولـــه ال :)ُ

  . ولوال الطول ألرشت إليه,اً فإن فيه بحث, فتأمله;سؤاله
  .لةما املراد من حسن املعام ):فإن قلت(
ُقلــت(  ولنفــسه وال خيلــو ذلــك كلــه مــن بحــث ال خيفــى عــىل مــن ,فــرسها شــارحه بالنــصفة مــن نفــسه :)ُ

  .نظر وتأمل
 , الــضمري مــن قولــه لــيس معهــا بدعــة راجــع إىل العدالــة: قــال ابــن عبــد الــسالم: قــالطيخ َّ الــشثــم إن

ـه ال َّالـشيخ واعـرتض ,وظاهره أن الـسالمة مـن البدعـة أمـر زائـد عـىل العدالـة إىل آخـر كالمـه  كالمـه بأ
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 ; عفـو منـدرج يف قليـل الـصغائر; ونـادر الكـذب يف غـري عظـيم مفـسدة,مندرجة فيام يشني
ه كذاب يف غري يشء واحد: بهلدليل قوهلا يف آخر شهاداهتا مما جيرح  وأطول منه قـول , أ

 , عـــىل اجتنـــاب الكـــذب والكبـــائر,َّيـــة الدين, املحافظـــة,العدالـــة: ابـــن احلاجـــب يف الفقهـــي
 وحـسن املعاملـة لـيس معهـا بدعـة, ويتعقـب بحـشو لفـظ , وأداء األمانـة,وتوقي الـصغائر

  .تامل مجيعها أو أكثرها الح; وتوقي الصغائر: الستقالله دونه, وإمجال قولهَّيةالدين
 : وظــاهره, راجــع إىل العدالــة; لــيس معهــا بدعــة: الــضمري يف قولــه:ابــن عبــد الــسالم

 فإهنـا ; بقولـهَّيـةشرتاط هذه املعا لكن تعليله ;أن السالمة من البدعة أمر زائد عىل العدالة
 كــــام اســــتغني بــــذكر , فيــــستغنى بــــذكر العدالــــة عنهــــا,فــــسق يوجــــب كوهنــــا مــــضادة للعدالــــة

  .العدالة عن سائر أضدادها, وقد جياب بأن هذا النوع من أضداد العدالة كثر النزاع فيه
ُقلت  ال تعلـم إال بعـد فهـم ; الـيشءَّيـة يرد إعادته الضمري عـىل العدالـة, فـإن فهـم مع:ُ

 ال يفهم ما أمر بـه إال مـن يفهـم ; ألن من أمر عبده أن يأتيه بزيد مع عقيلته;ما نسبت إليه
املحــــدث  َّالــــشيخ  ولــــذا تعقــــب عــــىل; وهــــي املــــرأة الــــرشيفة أو املخــــدرة,َّيــــةمــــسمى العقل

 =                                     
ـه لـو صـح ألدى ذلـك إىل الـدور وقـرر ذلـك بـأن قـال;يصح رد الـضمري إىل العدالـة ة َّيـ فـإن فهـم مع: أل

 ألن مـن أمـر عبـده أن يأتيـه بزيـد مـع عقيلتـه ال يفهـم إال مـن ;اليشء ال تعلم إال بعد فهم ما نـسبت إليـه
 وهــي املــرأة الــرشيفة أو املخــدرة يعنــي فيــؤدي ذلــك إىل توقــف معرفــة احلــد عــىل ,يفهــم مــسمى العقيلــة

ـــه يقـــول لـــو صـــح عـــود الـــضمري عـــىل ال عدالـــة ألدى إىل املحـــدود واملحـــدود عـــىل احلـــد وذلـــك دور فكأ
العـامل ابـن َّ الـشيخ بحـثَّقـضية  وذكر هنا ,اً وقد قدم مثل ذلك مرار,الدور وحمال بيان املالزمة بام ذكر

ضا  ثم اعرتض قول شيخه ,اآلبار فانظره   .إن السالمة من البدعة زائدة عىل العدالةًأ
  .يف به هلااملعرفة ال يصح التعرَّية  فظاهره أن الزائد عىل املاه:َّالشيخقال 
 ووجـــه الـــضمري ,اًا جليـــًا شـــافيً ثـــم رد رد, وهـــذا مـــردود باتفـــاقهم عـــىل صـــحة التعريـــف باخلاصـــة:قـــال

 َّالـشيخ وتأمـل مـا عقـب بـه , ومـن علينـا بفهمـه− رمحـه اهللا ونفـع بـه−ا عىل املحافظة ًا مرضيًبعوده عود
 وقـد ,ك العلـة املناسـبة ملـا قبلهـا ومـا بيـان تلـ,املحدث إلـخَّ الشيخ  ولذا تعقب عىل:هنا كالمه يف قوله

 تقاسـم الـروم أن : وكان يمـر لنـا يف اجلـواب عـىل إيـرادهم عـىل قولـه, ولوال الطول لذكرته,تذاكرنا فيه
بــه:قولــه  وأن أصــله , وأن اجلــواب مقــدر بعــد االعــرتاض, إلنالــة مقاســمهم اعــرتاض بــني القــسم وجوا

 , ويقيــل عثرتنــا ويــسرت عورتنــا,هــو ســبحانه يوفقنــا واهللا املوفــق و, فتأمــل ذلــك كلــه;مــا ترجــع إال إلــخ
  .وحيسن نيتنا بمنه وفضله
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هر باألبار يف قصيدته الشهرية ُ ش,األديب البارع أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا القضاعي
 أيب زكريـــاء بـــن أيب َّإفريقيـــةالتـــي بعـــث هبـــا صـــاحب بلنـــسية زيـــان بـــن مـــرد نـــيس إىل ملـــك 

دلس التي مطلعها واأل,حفص حيرضه عىل قتال الروم   : خذ بثأر أهل األ
א ـــــــــــ ـــــــــــ א أ ـــــــــــכ  ــــــــא  أدرכ  ــــــــא در א ــــــــ  ــــــــ إ إن א

  :قوله فيها
ـــــــ א ـــــــ  א وم   ـــــــ ـــــــ א א  א ـــــــــــ ـــــــــــ א ـــــــــــא א אئ إ 

ــــــــــــ ــــــــــــא و ــــــــــــ  ــــــــــــ  א  و ـــ ف א ـــ ـــא  ـــ أو  ـــ א ـــא 

ــه دعــاء للــروم بنيــل مقا  وجــواب بعــضهم بــأن ,ســمهم رشيفــات النــساء وخمــدراهتابأ
 , يــرد بنقــل ابــن هــشام;وتــوهم كونــه دعــاء جهالــة:  قــال, جــواب تقاســم ال دعــاء;ال نالــت

 ً وغــــري واحــــد أن جــــواب القــــسم إن كــــان فعــــال, وابــــن الــــضايع اآلمــــدي,وابــــن عــــصفور
: ولــــه تعــــاىلكق) إن( أو ,]3: ُّالــــضحى[ ﴾ j i h﴿: كقولــــه تعــــاىل) مــــا(  لزمتــــه;اًماضــــي

﴿p o n m l k﴾ ]واإلنـــــصاف أن التعقـــــب غـــــري جهالـــــة لـــــصحة ,]41: فــــاطر 
ـــه غـــري وارد لقـــول ســـيبويه يف الكتـــاب عـــن اخلليـــل,  دلـــسيني, وأ اســـتناده لظـــاهر نقـــل األ

 فهــو مفيــد ;اً وإن كــان اســتطراد, وهــذا,ال أفعــل:  تريــد;اًواهللا ال فعلــت ذلــك أبــد: تقــول
  .بيان حكم مسألة ذات نظر

 ; أن الـــسالمة مـــن البدعـــة أمـــر زائـــد عـــىل العدالـــة: وظـــاهره: ابـــن عبـــد الـــسالموقـــول
 املعرفــة ال يــصح اإلتيــان هبــا يف تعريفهــا, وإال َّيــة أن مــا هــو زائــد عــىل حقيقــة املاه:ظــاهره

 َّيـة وهـي زائـدة عـىل ماه, ويـرد باتفـاقهم عـىل صـحة التعريـف باخلاصـة,ملا حـسن إتيانـه بـه
 فإهنا فـسق يوجـب كوهنـا مـضادة : بقولهَّيةيله اشرتاط هذه املع تعل; لكن:املعرف, وقوله

 , ألن العدالــــة هــــي املعــــرف; يــــستغنى بــــذكر العدالــــة عنهــــا وهــــم ال يليــــق بطبقتــــه;للعدالــــة
 أو مـا ,واملعرف يستحيل إن يستغنى به يف التعريف رضورة امتنـاع تعريـف الـيشء بنفـسه

  .عائد عىل املحافظة) معها (يتوقف معرفته عليه, واحلق الواضح أن الضمري يف
والروايات واردة بذكر بعض ما هو مناف للعدالة يف شـهاداهتا ممـا جيـرح بـه الـشاهد 
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  .ا عن غري يشء واحدً أو كذاب, أو صاحب قيان, أو آكل ربا,اًثبوت كونه شارب مخر
 رالــشاع وال النائحــة وال, بــذلك عرفــا إذا َّيــة ال جتــوز شــهادة املغنــي واملغن:ويف أوهلــا

 والنبيـــذ , وهيجـــوا مـــن منعـــه, فـــرشب مـــا قـــل مـــن اخلمـــر جرحـــة,الـــذي يمـــدح مـــن أعطـــاه
 ,املسكر رشب ما يسكر منه جرحـه رشب اليـسري منـه الـذي ال يـسكر ممـن ال يـرى إباحتـه

هــــاويف,  كــــاحلنفي;وال قلــــد مــــن رأهــــا  نقــــل ً أو قلــــد مــــن رآهــــا كــــذلك أوال, كونــــه ممــــن يرا
أشـهب أن َ سـامع  وسقطت شهادته مع ظاهر,مالك حد عند ; أن برشبه احلنفي:املازري

 ردت ;الرجـــــل املـــــريض يف كـــــل حالـــــة ال تعـــــرف لـــــه زلـــــة رشب نبيـــــذ التـــــني الـــــذي يـــــسكر
  .شهادته

ْبـــــن رشـــــدوقـــــول ا  وهـــــو غـــــري ,ا يـــــسكر أوال يـــــسكرً صـــــح منـــــه قـــــدر; إن رشب: هـــــذاُ
 وهـــو معلـــوم , ولـــو رشبـــه متمـــذهب بمـــذهب مـــن يبيحـــه,متمـــذهب بمـــذهب مـــن يبيحـــه

 وكـذا , مل تـرد شـهادته إال إن يـسكر منـه;ال حيل والفضل غري متهم باستباحة مابالصالح 
اه إن كان يسكر بضم الياء وكـرس الكـاف  وحيتمـل إن يقـرأ إن كـان يـسكر بفـتح اليـاء ,قرأ

ْبــــن رشــــد وال,والكــــاف  رشب اخلمــــر جرحــــة, :عيــــسىَ ســــامع  يف رســــم إن خرجــــت مــــنُ
  .نها وهو نص كتاب الرجم م;ويعاقب عقوبة موجعة

  . مل ترد شهادته; ولو باعها عىص: ملالك:واملجموعة َّاملوازية ويف
ُقلــــت  فــــرتد , فلــــم ينتــــه, إال إن يكــــون تقــــدم إليــــه ووعــــظ:عــــن الكتــــابني َّالــــشيخ  زاد:ُ
مــ ألن; وهــذه الروايــة مــشكلة,شــهادته  وجــب رد ;اً بائعهــا إن كــان يبيعهــا ممــن يــرشهبا حرا
 ويف كـــون مكـــري بيتـــه ممـــن يبيـــع بـــه اخلمـــر ,ئع النبيـــذ وكـــذا بـــا, وإن مل يتقـــدم إليـــه,شـــهادته

 وحممد بـن إبـرهيم بـن , إال أن يعذر بجهل لسامع عيسى:كذلك, أو ال ترد شهادته ثالثها
ئــه منــه ; بيــع بيتــه ممــن يبيــع بــه اخلمــر:ً واملبــسوطة قــائالَّدنيــة وابــن القاســم يف امل,دينــار  ككرا

 ورواتـب ,الثمن يف املعـامالت الفاسـدةوالربا كل ما حصل ملدعي ملكه بوجه ال حيـل كـ
قـــع جزءيـــات حكمهـــا,املكـــس والظلـــم  لزيـــادة بيـــان والـــسعي فيهـــا للغـــري إعانـــة ; ويف الوا

  .عليها
 وتقـدم ,وقبول بعضهم شهادة بعض مـن تلـبس بـيشء ال خيفـى عـىل منـصف حكمـه
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 y ﴿ :ا بقوله تعـاىلًالفقيه أيب عبد اهللا بن شعيب حمتج َّالشيخ يف املزارعة نقل قول
| { z﴾ 6: األعراف[ اآلية[.  
ـــه كـــذاب يف غـــري يشء : فنـــصها;وأمــا الكـــذب  ممـــا خيـــرج بـــه الـــشاهد قيـــام بينـــة عليـــه أ

ه معروف بالكذب يف غري يشء واحد,واحد   . ونقلها ابن احلاجب بأ
ــــه , كالمــــه يعطــــي تكــــرار الكــــذب ممــــن ثبــــت عليــــه ذلــــك:قــــال ابــــن عبــــد الــــسالم  وأ

َّدونـــة يـــشرتط هـــذا القيـــد األخـــري يف امل ومل,مـــشهور بـــه مـــن قولـــه معـــروف  ويكفـــي تكـــرار ,َ
  .الكذب

ُقلت َّدونـة ال يعطـي تكـرار الكـذب ال وجـه لتخصيـصه بـه دون امل: قوله:ُ  ألن فيهـا ;َ
 ; معــروف: إنــه مــشهور مــن قولــه: وقولــه, يــدل عــىل التكــرار رضورة;لفــظ كــذاب وفعــال

 صـدق ; مـن صـدق األعـم ألن مـدلول مـشهور أخـص مـن معـروف, وال يلـزم;يرد بمنعـه
  .األخص
َّدونـة مل يـشرتط هـذا يف امل:قولـه  فـال يـرض ملـا بينـا أن لفــظ ;اً إن أراد بـه كونـه مـشهور:َ

َّدونـة مل يـشرتطه يف امل; وإن أراد لفظ معـروف,معروف ال يستلزمه فمـسلم  , نـصا إن أرادَ
ـــه كـــذاب بـــصيغة  قيـــام البينـــة العادلـــ: وهـــذا ألن لفـــظ قوهلـــا,ا منـــعًوإن أراد وال ملزومـــ ة أ

ــه معــروف بمطلــق الكــذب عــادة;املبالغــة ــه ال يثبــت ; يــدل عــىل أ  ألن الغالــب يف العــادة أ
ــه كــذاب يف غــري يشء  , وبمطلــق الكــذب, إال وهــو معــروف,بالبينــة العادلــة عــىل رجــل أ

  .اًفتأمله منصف
قــع كلهــا عــ; لكــان لــه وجــه;ولــو مل يــشرتط التكــرار: قــال ىل  ألن التجــريح هبــذه املوا
ــه ال يغتفــر للــشاهد مــن األوصــاف مــا يظــن بــه , إنــام هــو عــىل حتــصيل الــصدق;كثرهتــا  وأ

ــه كــذب مــرة واحــدة,التـساهل بالكــذب بــسببه  ظــن منــه الكــذب يف غــري ; فــإذا ثبــت عليــه أ
  . أو أخل بمروءته, أو أكل ربا,اًتلك املرة أقوى ممن يظن ممن رشب مخر

ُقلــت ــه ال جيــرح بثبــوت مطلــق ;أو املعــروف إن املنــصوص : لــو قيــل: ظــاهر قولــه:ُ  أ
ْبــن رشــدوحيــصل مــن نقــل البــاجي وا , نــصا وال أعلــم فيــه,الكــذب بــصدروه مــرة  يف هــذا ُ

  .األصل خالف
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ا كالـــصالة والـــصوم حتـــى خيـــرج ً تـــرد شـــهادة مـــن تـــرك واجبـــ: مـــا نـــصه:قـــال البـــاجي
  فقـال , واحـدة واختلف يف تركها مرة, وترك اجلمعة جرحة يف اجلملة,الوقت املشوع هلا

َأصبغ ْ   .جرحة كالصالة الفريضة يرتكها مرة واحدة :َ
ُقلت ـه متفـق عليـه, فاستدالله هذا نص يف أن ترك الصالة مـرة واحـدة جرحـة:ُ  , وأ

  . وهو خالف ما يأيت, كالكذبة الواحدة;وترك الصالة مرة واحدة
ْبن رشـدال قتهـا بغـري  أن تـرك الـصالة الواحـدة مـن الـصالة املفروضـة حتـى خيـرج و:ُ
  . ال يوجب رد الشهادة حتى يكثر ذلك من فعله;عذر

َّدونةفجعل يف امل ,َّيةوهي املغن; مجع قينة :والقيان  ولذا نقـل عيـاض ; كسبها جرحةَ
ـدلس ـه رد شـهادة صــاحب لـه:عـن بعـض فقهـاء األ  : فقـال لــه, فـسأله عـن سـبب ذلـك, أ

ء جاريـــة مـــن جـــاريتني وقفتـــا لل,حـــرضتك  هـــذه : وقيـــل لـــك,بيـــع وقـــد عـــرض عليـــك رشا
 ابــراهيم بــن ســعيد التــي ذكرهــا اخلطيــب عنــه يف َّية وتقــدمت قــض,فــزدت يف ثمنهــا ,َّيــةمغن

  . الغناء ال بآلة عندنا مكروه: فتذكره املازري, وما نقل فيها عن مالك,باب الوليمة
ـه رآه , ردت شـهادته; أن من أدمن عىل سامعه:َعبد احلكموذكر حممد بن   فـيمكن أ

  . سقوط املروءةعلام عىل
 فـــرشط ,والنائحـــة إن عرفـــوا بـــذلكَّيـــة  تـــرد شـــهادة املغنـــي واملغن:وقـــال مالـــك فيهـــا

 وكــذا الــرقص بالطــاقتني اللتــان , واالشــتهار بــذلك يــدل عــىل اخلــساسة,اشــتهارهم بــذلك
نة تسميان   .عندنا بالشيزا

الظــاهر  ف; فــإن كانــت ذات أوتــار كــالعود والطنبــور واملعــزف واملزمــار:والغنــاء بآلــة
 وقـد يريـد ,العـود مكـروهَ سامع  أنَعبد احلكم وأطلق حممد بن ,عند بعض العلامء حرمته

 انــسحب عليــه حكــم ;ا رشب اخلمــر ويبعــث عليهــاً وملــا كــان ذلــك يقــارن غالبــ,بــه احلرمــة
  .التحريم

 فــال ;العــود جرحــة إال أن يكــون يف صــنيع ال رشب فيــهَ ســامع :َعبــد احلكــمقــال ابــن 
 اخلـــالف يف رد شـــهادة قـــارئ القـــرآن : وذكـــر ابـــن شـــعبان, عـــىل كـــل حـــالوإن كـــره, جيـــرح

 , وأمـا الـرتنم بــه, وخمــارج حروفـه, ولعلـه يريـد األحلـان التــي تفـسد نـص القـرآن,باألحلـان



 

 

236

236

لقـد « : قـراءة أيب موسـى األشـعري وقـالغ فال, قد تـسمع رسـول ;وحتسني الصوت به
  .)1(»ا من مزامري آل داوودًأوتيت مزمار
ُقلت وأكـره القـراءة باألحلـان حتـى : قبـل نقـل قـول ابـن شـعبان مـا نـصه َّالـشيخ ذكـر :ُ
  . وال أرد شهادة من فعله,تشبه الغناء

  . فجائز; وأما الغناء بام ال يطرب كالدف:املازري
  .يريد يف العرس: قال بعض أصحابه,  ال بأس برضب الدف والكرب:وقال مالك

 ويلحــــق بــــه رضب , غــــري العــــرس فكرهــــه بعــــض أصــــحابه يف;واختلــــف يف املزهــــر
  .وتقدم يشء من هذا يف الوليمة: قلت,  وهو دف يرضب من جهة واحدة;الغربال

 ووقوعـه مــرة واحـدة مــن , وكــذا اجللـوس عليــه,ولـبس احلريــر اإلدمـان عليــه جرحـة
بس احلرير وترصفه;غري عذر ه غري جرحة يف مرة تؤذن بأ  ً بحيـث يكـون علـام; األظهر أ

 لو جلس شهود عقد : بقولهَّشافعية وأغرق بعض ال, فيكون جرحة,عىل سقوط مروءته
  . ولو بمرة واحدة, مل يصح النكاح;النكاح عىل حرير
  . فذلك مما جترح به شهادهتم; إن قامت ببينة عىل الشهود أهنم جمان:ويف رسقتها
  .املجون أن ال يبايل اإلنسان بام صنع: اجلوهري
 ولكـن ; هي رش من النرد: وقال, إليها وإن قلازري كره مالك النظر امل:الشطرنج

 وربـام أطلـق لفـظ , بـل إذا أدمـن عـىل اللعـب;ال ترد شهادة الالعب إن كان املرة بعد املرة
  .الكراهة عىل التحريم

 قـال األهبـري يف ,علق مالك رد الشهادة به عىل اإلدمان ال املـرة بعـد املـرة: األهبري
ه ال يسلم اإلنسان :تعليل هذا   .من يسري هلو أل

  .وقد قال بعض الشعراء
ـــــ ـــــ رא א ود  ـــــ ـــــכ א ـــــ  ح  أ ـــــــ ـــــــ א ء  ـــــــ ـــــــ  ـــــــ و

                                     
 رقـــم : يف فـــضائل القـــرآن, بـــاب حـــسن الـــصوت بـــالقراءة للقـــرآن, ومـــسلم9/81 : أخرجـــه البخـــاري)1(

  .يف صالة املسافرين, باب استحباب حتسني الصوت بالقرآن) 793(
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כ ـــــــ ح  ـــــــ ـــــــ א כـــــــ إذא أ ـــ  و ـــ א ـــאم  ـــ א ـــא  אر  ـــ

ْبــن رشــد وال ْبــن وهــب ا:عبــد امللــك مــن كتــاب الوصــاياَ ســامع  يفُ إن وجــد الــويص  :َ
 الــسلطان إن كــان ممــن رأمــا بغــري ً وباعهــا خطبــ,ههــا نحــت وجو;الــشطرنج يف تركــه امليــت
 ; والـــويص خيافـــه جلهالتـــه مـــا ورد يف ذلـــك, وإن مل يكـــن كـــذلك,ســـمع األحاديـــث والعلـــم

  .فال يفعل إال بأمره
ْبــــن رشــــدا  اإلدمــــان : وقيــــل, ال خــــالف بــــني مالــــك وأصــــحابه أن اإلدمــــان جرحــــة:ُ

  .اللعب هبا يف العام أكثر من مرة واحدة
ُقلت ه:ُ   . عبد احلق ألمحد بن نرص عزا

 مــن يكثـر اللعـب هبـا حتــى يـشغله عـن الــصالة يف :َعبـد احلكـمعـن حممـد بــن الـصقيل 
  .مجاعة طرحت شهادته وإال جازت

ُقلت  , ففي كون اللعب هبا دون إدمان جرحة بكونـه أكثـر مـن مـرة واحـدة يف العـام:ُ
  . هذا مع شغلها عن صالة اجلامعة:أو بأكثر من ذلك ثالثها

ْ رشدبنال  وحكايـة ,َعبـد احلكـم وابـن , وظـاهر لفظهـا املـرة بعـد املـرة: عـن املـذهبُ
 ال بأس باللعب هبـا, وعـن أيب هريـرة مـا ظـاهره اإلباحـة, وعـن :املازري عن ابن املسيب

ـــه كـــان يلعـــب هبـــا اســـتظهارا:الـــشافعي عـــن ســـعيد بـــن جبـــري  املتالعبـــني يـــوىل وهـــو أن ,ً أ
 , أدفـــع كـــذا: فيقـــول لـــه, كـــذا: فيقـــول,ع صـــاحبك مـــا الـــذي دفـــ: ويقـــول ألحـــدمها,ظهـــره

  .خالف قول الباجي
 , أهنم كانوا يلعبون بـالنرد: وعكرمة, والشعبي,ما روي عن ابن عبد اهللا بن مغفل

 ; وابــن شــهاب, وكــذا عــن ابــن املــسيب, غــري ثابــت;وأن الــشعبي كــان يلعــب بالــشطرنج
  . هي أخبار يتعلق هبا أهل البطالةوإنام

ـــه يـــدعو إىل ; يكـــره أن جيلـــس مـــع الالعـــب هبـــا وينظـــر فيهـــا:بوقـــال عبـــد الوهـــا  أل
  .املشاركة فيها

سلم عىل الالعب هبا:قيل ملالك :َّالعتبية ويف   . نعم: قال? أ
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ه كالشطرنج:ظاهر املذهب:  املازري:والنرد   . أ
 والــصحيح مــن أحاديــث البــاب حــديث مــسلم عــن ,الــشطرنج رش مــن النــرد: وفيهــا

ام صـــــبغ يـــــده يف حلـــــم خنزيـــــر ;مـــــن لعـــــب بـــــالنرد شـــــري«: قـــــال غ أن النبـــــي :ةبريـــــد  فكـــــأ
  .)1(»ودمه

   مل ; والطنـابري, والعيـدان, والزمـامري, من كـان يبيـع النـرد:داوودروى  :َسحنونابن 
  .جتز شهادته
ُقلت   . وكذا من يشتغل بمطلق الكيمياء:ُ
  . بمنع إمامته:الصالح الفقيه أبو احلسن املنترص َّالشيخ وأفتى

  . جيرح الشاهد بثبوت لعبه باحلامم: باحلامم يف رسقتهاواللعب
  . جيرح الشاهد بلعبه باحلامم إذا كان يقامر عليها:منها ويف الرجم

ه جمـرى , ردت شـهادته; أو أدمـن عليـه,من فعله عىل قامر: املازري عن حممد  فـأجرا
  .الشطرنج
ُقلــت  يتبــع ًى رجــال رأ:غ أن رســول اهللا : روى أبــو داوود بــسنده عــن أيب هريــرة:ُ

 ومل يتعقبـه , وصـححه عبـد احلـق بالـسكوت عنـه,)2(»شـيطان يتبـع شـيطانة«:  فقال,محامة
  .ابن القطان عليه

 , ويأكــــل طعامـــــه, مـــــن يقبــــل صــــلة الـــــسلطان:َسحنون كتـــــب لــــ:َســــحنونَ ســــامع ويف
ئز الـــسلطان مــــن قــــد ,وســـالطني الزمــــان مـــن قــــد علمــــت أتـــسقط شــــهادته  وقـــد قبــــل جــــوا

ئز احلجاج, واحلجاج من قد علمت, ?ى والعلمعلمت من أئمة اهلد  أخذ ابن عمر جوا
ئز عبــد امللــك بــن مــروان وغــريه مــن اخللفــاء:وابــن شــهاب ئز أيب , جــوا  وأخــذ مالــك جــوا

 ألن مــنهم مــن بــاين الــسلطان بــرتك األخــذ ; ولــيس ذلــك عــىل وجــه اخلــوف مــنهم,جعفــر
                                     

يف ) 4939( رقــم : اللعــب بالنردشــري, وأبــو داوديف الــشري, بــاب حتــريم) 2260( رقــم : أخرجــه مــسلم)1(
  .األدب, باب يف النهي عن اللعب بالنرد

ــــضا ابــــن ماجــــه) 4940( رقــــم : أخرجــــه أبــــو داود)2( ًيف األدب, بــــاب يف اللعــــب بــــاحلامم, ورواه أ  رقــــم :ً
  .يف األدب, باب اللعب باحلامم) 3765(
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 بـــثالث رصر مـــن الـــذهب  وذكـــر أن أبـــا جعفـــر أمـــر ملالـــك,ً فلـــم يـــر مـــنهم إال خـــريا,مـــنهم
 فــــسأله عــــن , فأتــــاه بــــرصتني, فــــسقطت منــــه رصة يف الزحــــام; فأتبعــــه الرســــول هبــــا,دنــــانري
كرها,الثالثة  ومجيـع , فرفعهـا إليـه, فألزمه مالك فيها حتى أتـاه هبـا بعـض مـن وجـدها; فأ

ئز مـن العـامل :َسـحنونالقضاة من السلطان يرزقون ويأكلون, فكتب إليـه   مـن قبـل اجلـوا
ــــدهيماملــــ  فغــــري مــــردود ; ومــــن أكــــل منــــه الزلــــة والفلتــــة, ســــقطت شــــهادته;رضوب عــــىل أ

 ألن األمـــر اخلفيـــف مـــن الزلـــة والفلتـــة ال يـــرض يف العدالـــة واملـــدمن عـــىل األكـــل ;الـــشهادة
 ألن ذلـك مـن ; لـيس بحجـة;منهم ساقط الشهادة, وما قلته من قبول ابن شهاب ومالك

ئر اخللفــاء جــائزة ,أمــري املــؤمنني  الجــتامع اخللــق ;ال شــك فيهــا عــىل مــا رشط مالــك وجــوا
 مـن اخللفـاء ممـن يـرىض بـه مـنهم وممـن ال يـرىض, وجـل مـا يـدخل بيـوت َّيةعىل قبول العط
 ومل ينكـر أحـد مـن أهـل العلـم أخـذ العطـاء , وما يظلـم فيـه قليـل يف كثـري,األموال مستقيم

 مـــــن بيـــــت مـــــال مـــــن زمـــــن معاويـــــة إىل اليـــــوم, والقـــــضاة أجـــــراء للمـــــسلمني هلـــــم أجـــــرهم
  . سمعت عيل بن زياد ينكر ذلك عن ابن عمر ويدفعه:املسلمني, وما ذكر عن ابن عمر

ْبـــن رشـــدا ـــدهيم جرحـــة صـــحيح: ُ  ومعنـــاه ;ولـــه قبوهلـــا مـــن العـــامل املـــرضوب عـــىل أ
 ,إنــــام جعــــل هلــــم قــــبض األمــــوال ; إذا قبلــــوا ذلــــك مــــن العــــامل عــــىل اجلبايــــة الــــذين:عنــــدي

  .هها باالجتهادوحتصيلها دون وضعها يف وجو
 ورصفهــــــا يف , أو خليفتــــــه قــــــبض األمــــــوال,وأمــــــا األمــــــراء الــــــذين فــــــوض إلــــــيهم اخلليفــــــة

 ; كاحلجـــاج وشـــبهه مـــن أمـــراء الـــبالد املفـــوض مجيـــع األمـــور فيهـــا إلـــيهم;وجوههـــا باجتهـــادهم
  . فهذا وجهه;فجوائزهم كجوائز اخللفاء, فإن صح أخذ ابن عمر جوائز احلجاج

 فلهـــم أخـــذ أرزاقهـــم مـــن العـــامل املـــرضوب عـــىل ;احلكـــاموأمـــا القـــضاة واألجنـــاد و
دهيم الذين فوض إليهم النظر يف ذلك ه,أ دهيم فيام سوا   . ورضب عىل أ

ـه قـال ئز اخللفـاء:وروي عن مالـك أ ئز العـامل, ال بـأس بجـوا  ففيهـا يشء ; فأمـا جـوا
يـد  وير, ومل يتحقـق ذلـك,يريد الـذي ظـاهر أمـرهم أهنـم مفـوض إلـيهم مـن قبـل خلفـائهم

 , مل يكن لكراهة أخذ جـوائزهم وجـه; ولو حتقق التفويض إليهم,أن األخذ منهم مكروه
ـــه مل يـــؤذن هلـــم يف إعطـــاء املـــال باجتهـــادهم ملـــن مل يعمـــل عمـــال ـــه لـــو حتقـــق أ  مل يكـــن ًكـــام أ
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 فـــاتفق أهـــل ; وعـــدل يف القـــسم,ً فـــإن كـــان املجبـــي حـــالال,لتـــسويغ أخـــذ جـــوائزهم وجـــه
 , فـاألكثر عـىل جـواز أخـذها منـه; وإن مل يعدل يف قسمه,ئزة منهالعلم عىل جواز أخذ اجلا

 ومــنهم , فــاألكثر عــىل كراهــة األخــذ منــه; وأرشــد املجبــي حــالل وحــرام,وكرهــه بعــضهم
مــ,مــن أجــازه  والــرزق عــىل عمــل , فمــنهم مــن حــرم أخــذ اجلــائزة;اً وإن كــان املجبــي حرا

 وإن كــــان ,م مـــن كرهــــه ومــــنه, ومــــنهم مـــن أجــــازه:وروي هــــذا عـــن مالــــك, األعـــامل منــــه
 فله حكـم احلـالل, ; فله حكم احلرام, وإن كان الغالب عليه احلالل;الغالب عليه احلرام

هــــة ضــــعيفة, وإن كــــان اخلليفــــة جيبــــي احلــــالل واحلــــرام ــــه ,وفيــــه كرا  فمــــن أخــــذ ممــــا يعلــــم أ
ه حرام, فله حكم املال احلالل;حالل   . فله حكم املجبى احلرام; ومن أخذ مما يعلم أ

 ومــن علمــت , الفــرار مــن الزحــف مــن الــضعف جرحــة: عيــسى ابــن القاســمعوســم
   قبلــــــــــــــت شــــــــــــــهادته وإال ردت, والــــــــــــــضعف يف العــــــــــــــدد كــــــــــــــام ;توبتــــــــــــــه منــــــــــــــه وظهــــــــــــــرت

  .قال اهللا تعاىل
ْبن رشدا   . ليس بكبرية: وقال بعض الناس,هو كبرية: ُ

ُقلـــت ر  وانظـــ, وعـــدم فـــراره, ألهنـــا ال تعـــرف إال بتكـــرار جهـــاده; حتقـــق توبتـــه عـــسري:ُ
 أو مــا مل يكــن ممــن صــار العــدو يف حقــه أكثــر مـــن ,اًهــل الفــرار مــن الــضعف جرحــة مطلقــ

 وـهذا هو املظنون اعتقاده يف بعض من فر يف هزيمـة ?الضعف بفرار من فر من الضعف
األمــري أيب احلــسن املرينــي يف وقعــة طريــف مــن الفقهــاء الــذين كــانوا معــه كــشيخنا أيب عبــد 

  .اهللا السطي
ْبــن رشــدال,  مــا مل يعــذر بجهــل: ثالثهــالــدنانري والــدراهم جرحــة كــون قطــع اويف   عــن ُ
َأصبغ ْ   .عن ابن القاسم َ

 فردهـا ,وهـذا إذا قطعهـا وهـي وازنـة :َّاملوازية  وابن القاسم يفَسحنونوظاهر قول 
 ,ا بغـري وزن عـىل أن ينفقهـاً وهـي جتـري فيـه عـدد,ناقصة يف البلد الذي ال جتوز فيه ناقصة

 وقطعهـــا ,اً جرحـــة اتفاقـــ; وقطعهـــا وردهـــا ناقـــصة يغـــش هبـــا,ال يغـــش هبـــا و,ويـــبن نقـــصها
  . وهي ال جتوز بأعياهنا,وهي مقطوعة أو غري مقطوعة

ــــه لــــيس بجرحــــة  ,ا بمكــــروه ذلــــكً وإن قطعهــــا عاملــــ,والتبــــايع بــــامليزان ال خــــالف أ
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ذر  مـا مل يعـ: عىل أن قطع الدنانري والدراهم جرحة ثالثهاَسحنونوحيتمل أن يكون كالم 
ْبن رشدال, بجهل َ أصبغ عن ُ ْ   .عن ابن القاسم َ

 وهـذا إذا قطعهـا وهـي وازنـة, فردهـا :َّاملوازية وابن القاسم يف َسحنونوظاهر قول 
ناقـــــصة يف البلــــــد الــــــذي ال جتــــــوز فيـــــه ناقــــــصة, وهــــــي جتــــــزئ فيـــــه املقطوعــــــة التــــــي ليــــــست 

َ أصـــب وتكلـــم ابـــن القاســـم يف روايـــة , وهـــي جتـــري يف امليـــزان,بمقطوعـــه ْ عنـــه عـــىل قطـــع  غَ
ه فعـل ذلـك  َّاملوازية  وردها ناقصة يغش هبا, وتكلم يف,الدنانري التي جتوز بأعياهنا عىل أ

ومــىض القــول فــيام جيــوز مــن قطــع  ا,ً فــال يكــون ذلــك اختالفــ; فلــم يغــش هبــا,وبــني نقــصها
  .ابن القاسم من الرصفَ سامع  وما ال جيوز يف,الدنانري والدراهم

ُقلــت  ومعــه دراهــم ,ا جتــوز فيــه الــدراهم الــنقصًالــك عمــن قــدم بلــد بــسببه ســئل م:ُ
قطعها   . يكره ذلك, ال: قال?كبار أ

ْبـــن رشـــدا  فهـــو أشـــد ; فـــيغش هبـــا, خـــوف أن يـــذهب هبـــا لبلـــد ال جتـــوز الـــنقص فيـــه:ُ
أشــهب قطــع الــدنانري املقطوعــة عنــد َ ســامع كراهــة مــن قطــع الــدنانري املقطوعــة, وأجــاز يف

َ أصـــــبغَ ســـــامع القاســـــم يفاحلاجـــــة لـــــذلك, وأجـــــاز ابـــــن  ْ ا إذا مل تكـــــن ًقطعهـــــا إجـــــازة مطلقـــــ َ
  . فال حيمل; وأما قطع الوازنة حيث ال جتوز الناقصة,ا مزورةًصحاح

ــــه يعــــرف القــــضاء ال جتــــوز, وهــــذه :َســــحنونويف نــــوازل     شــــهادة املــــنجم املــــدعي أ
  .جرحة بينة

ْبــن رشــدا ــه يعــرف مــن ناحيــة نظــره يف النجــوم: معنــاه:ُ ــه يــدعي أ  مــا قــىض اهللا بــه  أ
  . وهو جرحة ببينة; والقول هبذا ضالل ال كفر,وقدره قبل أن يكون

  الــــشمس: فيقــــول, مــــن ينظــــر يف النجــــوم:وســــمع ابــــن القاســــم يف كتــــاب الــــسلطان
 وإين أرى الــــذين , أدب; فــــإن مل ينتــــه, وشــــبهه يزجــــر, والرجــــل يقــــدم كــــذا,اًتكــــسف غــــد

آن قــــد كــــذبوا لــــو علمــــوا ذلــــك لعلمتــــه يعــــاجلون املجــــانني زاعمــــني أهنــــم يعــــاجلون بــــالقر
بيـــاء, قـــد صـــنع لرســـول اهللا   وأرى هـــذا ,)1( فلـــم يعرفـــه حتـــى أخربتـــه الـــشاة, ســـمغاأل

                                     
قاد منهيف الديات, باب فيمن) 4510( رقم : أخرجه أبو داود)1( ً سقى رجال سام أو أطعمه فامت أ ً.  
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  . وأهنا ملن حبائل الشيطان,ينظر يف الغيب
ْبــن رشــدا  أو القمــر ليلــة كــذا مــن جهــة النظــر يف ,اً الــشمس تكــسف غــد: لــيس قولــه:ُ
 ;ا يف مجيــع الوجــوهًا الوجــه فــالن يقــدم غــد مــن هــذ: وعلــم احلــساب بمنزلــة قولــه,النجــوم

ألن الــشمس والقمــر جيريــان بــأمر اهللا يف أفالكهــام مــن بــرج إىل بــرج عــىل تقــدير ال خيتلــف 
 , كلـام بعـد زاد ضـوءه إىل أن ينتهـي يف البعـد ليلـة أربعـة عـرش,يبعد فيه القمر عـن الـشمس

 نقــــص ;كلــــام قــــرب ; ثــــم يأخــــذه يف القــــرب, وضــــوءه ملقابلــــة الــــشمس,فتكمــــل اســــتدارته
 فــإذا قــدر اهللا تعــاىل عــىل مــا أحكمــه مــن ,ضــوءه إىل أن ينتهــي يف القــرب ليلــة أربعــة عــرش

 وقــــدره مــــن منازلــــه يف ســــريه أن يكــــون بــــإزاء الــــشمس يف النهــــار فــــيام بــــني األبــــصار ,أمــــره
ا ً إن كـان منحرفـ, ضوء الشمس كله إن كـان مقابلهـا أو بعـضها,والشمس سرت جرمه عنا

 فلــيس يف معرفتــه ذلــك بــام ذكرنــاه ,ذلــك كــسوف الــشمس آيــة مــن آيــات اهللا فكــان ;عنهــا
 لكنـــه يكــــره ; وال ضــــاللة بوجـــه, وطريـــق احلـــساب ادعــــاء علـــم غيـــب,مـــن جهـــة النجــــوم

ـــه ممـــا ال يعنـــي;االشـــتغال بـــه  ; ألن اجلاهـــل إذا ســـمعه; ويف اإلنـــذار بـــه رضر يف الـــدين, أل
  . عليه كام قال ويؤدب, فيزجر عن ذلك ناقله,ظنه من علم الغيب

ــه رصح أوال;ٍقلــت يف كالمــه تنــاف ا بــأن الكــسوف مــن األمــور التــي نــصب ً وثانيــً أل
 فــيعلم وجـود ذلــك الــدليل باحلــساب املــستند ملعرفــة ,اًا حــسيًاهللا تعـاىل عــىل وجودهــا ســبب

 آيـة مـن آيـات : فإذا قـدر اهللا تعـاىل إىل قولـه: ولفظ قوله, وهذا أمر واضح,حركة النريين
ه كنزول زلزلة أو صاعقة ;اهللا  ونحوها من األمور التي مل ينصب عليها دليل, ,يقتيض أ
ه يعلم وقـت قـدوم فـالن: قال  ومـا , أو نـزول املطـر,واختلف يف املنجم يقيض بتنجيمه أ

 وشـــبهه مـــن ,يف األرحـــام, أو مـــا يستـــرس بـــه النـــاس واألخبـــار, وحـــادث الفـــتن واألهـــوال
 وإال , يـــستتاب إن تـــاب: وقيـــل, قتلـــه دون اســـتتابة كفـــر جيـــب بـــه: فقيـــل ذلـــك;املغيبـــات

 والـذي أقولـه إن , وهـو لـه يف هـذا الـسامع, يـؤدب: يزجر, وقيـل: قاله أشهب, وقيل,قتل
 واخــــتالف طلوعهــــا وغروهبــــا هــــي الفاعلــــة , إنــــام بــــرغم املنجمــــني النجــــوم;هــــذا اخلــــالف
 وإن ,ــه كــافر زنــديق أل; قتــل بــال اســتتابة; فأســرتته بيتــه,ا بــذلكً وكــان مــسترت,لــذلك كلــه
ــ  وإن , فــإن تــاب وإال قتــل, أســتتيب; وحيــاج عليــه,ا بــذلك غــري مــسترت بــه يظهــرهكــان معلنً



אא 

 

243

243

ه ,أقر أن النجوم واختالف طلوعها وغروهبا ال تأثري هلا  وأن اهللا هو الفاعل لذلك إال أ
ا  ألهنـ; ويرجع عن اعتقاده ويتوب عنه,ً فهذا يزجر ويؤدب أبدا حتى يكف;جعلها أدلة

ــى , وال حيــل تــصديقه لــه يف يشء مــن ذلــك, وتــسقط إمامتــه وشــهادته,بدعــة جيــرح هبــا  وأ
 ﴾ Z Y X W ] \ [ ^ _ `﴿ :يـــصح يف قلـــب تـــصديقه مـــع قولـــه تعـــاىل

  .]26: اجلن[  اآلية﴾Í Ì Ë Ê É È Ç﴿ : وقوله تعاىل,]65: النمل[
ُقلت ن أن مـا  ويزعمـو, بعـضهم جييـب عـن هـذا بـأن الغيـب مـا مل ينـصب عليـه دليـل:ُ

  . وغري ذلك مما تقرر يف كتبهم, وهو النصبة اخلاصة,يقولونه هو مما نصب عليه دليل
ْبــن وهـب عـن اَسـحنونويف نـوازل  تـارك اجلمعـة بقريــة جتمـع فيهـا دون مــرض وال  :َ

  . ال جتوز شهادته;علة
ليً إن تركها ثالث:َسحنون   .)1(ا للحديثًا متوا
َ أصبغ ْ  لربوزه يف ;إال أن يكون ممن ال يتهم عىل الدين ترد شهادته :عن ابن القاسم َ

  .الصالح وعلمه
َ أصــــبغ ْ  ألهنــــا فريــــضة كفريــــضة ;تــــرد شــــهادته برتكــــه إياهــــا مــــرة واحــــدة دون عــــذر :َ

ــه :ا, وبلغنــي عــن عمــر بــن عبــد العزيــزًالــصالة لوقتهــا يرتكهــا مــرة واحــدة لوقتهــا عمــد  أ
  .ربط يف عمود وعوقب ;مل يشهدها كان يأمر إذا فرغ من اجلمعة أن من وجد

ْبن رشدا َ أصـبغ أظهـر مـن قـول َسـحنون قـول :ُ ْ  وإن مل يعلـم :َسـحنونومعنـى قـول  ,َ
 والفــــضل عــــىل مــــا قــــال ابــــن القاســــم, ولــــيس قوهلــــا ,ا بالــــصالحً ولــــيس معلومــــ,لــــه عــــذر

ْن وهبخـــالف البـــ قعـــة ; أظهـــرَســـحنونوإنـــام كـــان قـــول ب ;َ  ألن املـــسلم ال يـــسلم مـــن موا
              وملــــا ,ا دون الكبــــائر مــــن الــــذنوب التــــي هــــي صــــغائر إال أن تكثــــر فــــال جيــــرح هبــــ,الــــذنوب

 طبــــع اهللا عــــىل قلبــــه بطــــابع ;ا مــــن غــــري عــــذر وال علــــةًمــــن تــــرك اجلمعــــة ثالثــــ«: غقــــال 
                                     

) 500( رقــم :يف الــصالة, بــاب التــشديد يف تــرك اجلمعــة, والرتمــذي) 1052( رقــم : أخرجــه أبــو داود)1(
 يف اجلمعـة, بـاب التـشديد يف 3/88 :يف الصالة, باب ما جاء يف ترك اجلمعـة مـن غـري عـذر, والنـسائي

  . التخلف عن اجلمعة
َمن ترك اجلمعة ثالث مرات هتاونا هبا طبع اهللا عىل قلبه: عند الرتمذي بلفظ َ َُ ً َ َّ.  
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 فوجــــــب أن يلحــــــق , دل عــــــىل أن مــــــا دون الــــــثالث بخالفــــــه يف عظــــــم اإلثــــــم;)1(»النفــــــاق
 ال تـرد ; حتى خرج وقتها لغـري عـذر وكذا يف ترك صالة واحدة من الصلوات,بالصغائر

  .شهادته حتى يكثر ذلك منه
 يف تركــه إيــاه جرحــة إن جــاوز ; لــهعــذر ال مــن قــوي عــىل احلــج :َســحنونويف نــوازل 

دلس ال قبل ذلك,الستني   . ولو كان باأل
ْبن رشدا ه ليس بجرحة إال بعد السبعني: الذي أقوله:ُ   . أ

ُقلـت ــدلس ســقوط وجوبــه عـىل :ولــه يف أجوبتـه :ُ  مطــل الغنــي : ويف نوازلـه,أهــل األ
ه إذاية للمسلم يف ماله   .جرحة; أل

ا مـع طـرح شــهادته ًا موجعـً أدب أدبـ; مـن وطـئ جاريـة قبـل أن يـستربئها:ويف نوازلـه
  . فكذلك; فإن كانت مل تبلغ املحيض ومثلها يوطأ,ا بمكروه ذلكًإن كان عامل

ْبــن رشــدا  ; لروايــة عــيل بــن زيــاد;ط بــه شــهادته مل تــسق;ا عليهــاً إن كــان احلمــل مأمونــ:ُ
 خـروج الفقيـه : إنـه ال يـؤمن محلهـا, ويف نوازلـه;َسـحنونإنه ال استرباء فيها, ومعنى قول 

  . ليس بجرحة;الفاضل الصالح إىل الصيد متنزها
ْبن رشدا ه مكروه ال حرام:ُ   . فرتكه أحسن, أل

ُقلــت ُشــيوخ وتقــدم ذكرنــا نقــل بعــض :ُ ــه أســقط :هُيوخُشــنا عــن بعــض القــضاة مــن ُ  أ
 ألن اجلمـع الـذي خـرج ; فلعلـه; مـع قائـدها يف الـصيدَّيةشهادة بعض شهود اجلزيرة القبل

  .اًمعه ال جيوز صحبته طوع
َ أصـــبغ و,َعبـــد احلكـــم وابـــن ,ويف الواضـــحة عـــن األخـــوين ْ ـــه ال يقـــيم  :َ مـــن يعـــرف أ

  . مل جتز شهادته;صلبه يف ركوعه دون عذر
 يقــيم صــلبه يف الركــوع والــسجود دون ســهو وال عــذر  مــن ال: عــن ابــن كنانــةَّالــشيخ
  . مل جتز شهادته;ولو يف النفل
ُقلــت  وكــذا مــن ال حيكــم : جــازت شــهادته قــال; األظهــر أن علــم إقامتــه يف الفــرض:ُ

                                     
  . سبق خترجيه)1(
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 عنــه, وكــذا مــن هــو مــن أهــل الــصالة بــالتيمم لــسفر أو مــرض َســحنون والبــن ,الوضــوء

  . وهو ممن جتب عليه زكاته,املالوهو ال يعرفه, وكذا من ال يعرف قدر نصاب 
ُقلــت ــه ال ; إال أن يكــون ممــن مالــه كثــري ال يفتقــر يف زكاتــه لتحقيــق قــدر النــصاب:ُ  أل

  . والزرعَّية وهذا يف املال العني ال يف املاش,يتوقف إخراجه عىل معرفة قدره
 , ال جتــوز شــهادته;األغلــف الــذي ال عــذر لــه يف االختتــان: ابــن حبيــب عــن األخــوين

  .و جاءه اإلسالم وهو كبري, اختتن إبراهيم وهو ابن عرشين ومائةول
 مل ترد بذلك ; فمن بخل بالزائد عىل الزكاة, فليس ببخيل; من أدى زكاته:ويف الزاهي

  .شهادته
ــه , تــرد بــذلك شــهادته:وقــال بعــض أصــحابنا  وإن كــان مــريض احلــال يف غــري ذلــك; أل

  .شهادته مل تقبل ; ومن ترك املروءة,ساقط املروءة
 : قــال اهللا تعــاىل, وهــو ممــا أمــر اهللا بــه: مــا ســمح بــه مــن غــري أن جيــب عليــه:واملــروءة

﴿o n m l k﴾ ]مــا أضــيف : احلــق, واإلحــسان:  فالعــدل;]90: النحــل
إليــه, والروايــات واألقــوال واضــحة بــأن تــرك املــروءة جرحــة; ألن تركهــا يــدل عــىل عــدم 

  .ا عن اتباع الشهواتًتقرر بأهنا مسببة غالب و, وهي الزم العدالة,َّيةاملحافظة الدين
 ونقـصه , فهـو نـاقص العقـل; ودنـاءة مهتـه, ألن من ال يبايل بـسقوط منزلتـه:املازري

  .يوجب عدم الثقة به

  ]باب يف املروءة[
; اًهـــي املحافظـــة عـــىل فعـــل مـــا تركـــه مـــن مبـــاح يوجـــب الـــذم عرفـــ :واملـــروءة: وفيهـــا

 ; وعىل ترك مـا فعلـه مـن مبـاح,اً فيه مشى مثله حافيكرشط امليلء االنتعال يف بلد يستقبح
  .)1( كاألكل عندنا يف السوق, ويف حانوت الطباخ لغري الغريب;اًيوجب ذمه عرف

                                     
ً واملـروءة هـي املحافظـة عـىل فعـل مـا تركـه مـن مبـاح يوجـب الـذم عرفـا :طَّ الـشيخ قال: َّ الرصاع قال)1(

ــ ًرفــا  وعــىل تــرك مــا فعلــه مــن مبــاح يوجــب ذمــه ع,اًكــرتك االنتعــال يف بلــد يــستقبح فيــه مــيش مثلــه حافي
 ونقـل قبلـه مـن كـالم الزاهـي املـروءة مــا ,كاألكـل عنـدنا يف الـسوق أو يف حـانوت الطبـاخ لغـري الغريــب
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 كالكنـــــاس, والـــــدباغ, واحلجـــــام, ;َّيـــــة ال تـــــرد شـــــهادة ذوي احلـــــرف الدن:ابـــــن حمـــــرز
 وشــهادة , عقلــه ألهنــا تــدل عــىل خبــل يف;ا ممــن ال تليــق بــهًواحلائــك إال مــن رضــيها اختيــار

  .الصبيان الذكور يف جراحهم املذهب صحتها
  .اًابن حارث اتفاق

  . فإنه منعهاَعبد احلكم هو معروف مذهب مالك وأصحابه إال ابن :املازري
ِّمطــرف قــال :ابــن زرقــون ال جتــوز شــهادة الــصبيان :  وحممــد بــن صــدقه يف املبــسوطةَُ

  .َعبد احلكمبحال, ونحوه البن 
ُقلت ْبن رشد مل يعزه ا:ُ ِّطرفُ إال ملُ َ.  

  . ورشط القايض أن يكون ممن يعقل الشهادة:اللخمي
ُقلت   . ابن عرش سنني وأقل ممن يقارهباَّية وجتوز وص: كقوهلا:ُ

حلـــــاق النـــــساء هبـــــم فـــــيام يقـــــع بيـــــنهن مـــــن اجلـــــراح يف املـــــآتم والعـــــرس إ يف :اللخمـــــي
ـــــ; ولـــــو مل يكونـــــا عـــــدلني,واحلـــــامم, نقـــــل اجلـــــالب يف ذلـــــك قـــــولني ه موضـــــع ال حيـــــرضه  أل

 ; وإن عـــــدلتا, وأرى أن يقـــــسم معهـــــا يف القتـــــل, وحتلـــــف إن جرحـــــت وتقـــــتص,العـــــدول
 وأجـــاز حممـــد يف املـــرأة , وأقتـــصت يف اجلـــرح بغـــري يمـــني,أقـــتص هلـــا يف القتـــل دون قـــسامة

 =                                     
n m l k  ﴿:  وهـــــــو ممـــــــا أمـــــــر اهللا بـــــــه قـــــــال تعـــــــاىل:ســـــــمح بـــــــه مـــــــن غـــــــري أن جيـــــــب عليـــــــه قـــــــال

o﴾] هي املحافظة (:َّالشيخفالعدل احلق واإلحسان ما أضيف إليه قول ] 90: النحل.(  
 ومل , اجلــنس للمــروءة املحافظــة كــام ذكــر ذلــك ابــن احلاجــب يف العدالــةطَّ الــشيخ ريصــ ):فــإن قلــت(

ع صـفة أو قـال املحافظـة  وهـال قـال يف اجلمـ, صفة مظنـة حتمـل عـىل فعـل إلـخ فـام رس ذلـك:َّالشيخيقل 
  .يف كل ذلك

ُقلت( فعـل املـروءة  و, ألهنا صـفة حتمـل عـىل تـرك املعـصية;ملا كانت املروءة مأخوذة يف حد العدالة :)ُ
 وهــو املحافظــة عــىل فعــل مــا يــشني تركــه فناســب اإلتيــان باملحافظــة يف جــنس ,كانــت فعــال مــن األفعــال

 وهــو أمجــع وأمنــع مــن نقــل الزاهــي وكــالم الزاهــي فيــه ,حــده ظــاهر يف إخراجــه وإدخالــهَّيــة املــروءة وبق
خل فيـــه املـــأمورات  ألن قولـــه مـــا ســـمح بـــه مـــن غـــري أن جيـــب عليـــه فهـــذا غايـــة مـــا يـــد;إشـــكال فتأملـــه

 وقـد فـرس العـدل واإلحـسان بـام فـرسه بـه , وهـو ممـا أمـر اهللا بـه إلـخ: ثـم قولـه,املتطوع بفعلها أو برتكهـا
  .ففيه ما ال خيفى

  .واهللا أعلمَّية  ألن تركها يدل عىل عدم املحافظة الدين; وإنام كان ترك املروءة جرحة:قيل



אא 

 

247

247

ـه بنـى هبـا ـه ممـا ال يطلـع ;امـرأتني ويمينهـا  شـهادة; وأرخـى الـسرت,تدعي عىل زوجهـا أ  أل
  . ال يمني عليها: وقيل يف هذا األصل,ساء إال النَّيةعل

ُقلت  حيـث ال حيـرضن ; ال جتـزئ شـهادة النـساء بعـضهن عـىل بعـض: لفـظ اجلـالب:ُ
  .الرجال كاحلامم والعرس واملآتم

  . أن معروف املذهب سقوطها: فظاهره; جيوز يف ذلك:وقال بعض أصحابنا
 اللخمـــــــي  وظـــــــاهر كـــــــالم,وقـــــــال املـــــــازري يف قبـــــــول شـــــــهادهتن يف ذلـــــــك روايتـــــــان

  . االتفاق عىل رشط حرييهم:واملازري
ْبن رشـدا ا أن ً فـال أحفـظ يف املـذهب خالفـ; أمـا الـصبيان املامليـك:أشـهبَ سـامع يف: ُ

  .شهادهتم ال جتوز, وكذا صبيان أهل الذمة
 أن : حكــــى القــــايض يف رشح الرســــالة عــــن بعــــض متــــأخري أصــــحابنا:ابــــن زرقــــون

  . ال جتوز شهادة واحد منهم;هم فيها ويشرتط تعدد,شهادة العبد منهم جائزة
 والبـــن , ال يقـــسم معـــه; فعـــىل قـــول مالـــك, إن شـــهد واحـــد عـــىل قتـــل جمهـــز:اللخمـــي

  . يقسم معه:نافع يف كتاب ابن مزين
ْبــن رشــدوال  ال جتــوز شــهادة الواحــد مــنهم عــىل قــول ابــن القاســم :أشــهبَ ســامع  يفُ

 حيلــف والــده : إذا بلــغ, وقيــل:ل جتــوز شــهادته مــع يمــني املــشهود لــه, قيــ:وروايتــه, وقيــل
ُ املاجشون قاله ابن , ويستحق ما شهد له به,عنه   .وابن نافع يف املبسوطة ,ِ

 شــهد اثنــان أن , ومل خيرجــوا القتيــل عــنهم,اختلــف إن اختلفــت شــهادهتم: اللخمــي
ـــتام قتلـــتامه:  وقـــال املـــشهود عليـــه,هـــذين قـــتاله  عـــىل َّيـــة الد: وقيـــل, تـــسقطان: فقيـــل;بـــل أ

 ويف هــذا األصــل يف الرجــال اخــتالف لــو اختلــف قاتــل بــآخر, وقــال كــل , األربعــةعاقلــة
ـــت القاتـــل:مـــنهام لـــصاحبه  واألول , عـــىل عـــاقلتهامَّيـــة الد: وقيـــل, ال يشء علـــيهام: قيـــل, أ

  .اً ألن إحدى العاقلتني مظلومة قطع;أحسن
 قــيض ;ا قتلــه, وشــهد آخــران أن دابــة أصــابتهً إن شــهد صــبيان أن صــبي:ولعبــد امللــك

 والـــصحيح ســـقوطها بـــاختالفهم, وإن اختلفـــت شـــهادهتم بعـــد أن قيـــدت ,بــشهادة القتـــل
  . أخذ بأول قوهلم;أخذ بأول قوهلم, وإن بلغوا وعدلوا وشكوا
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ْبـــن وهـــبروى ا: الـــصقيل  فـــشهد , فغـــرق أحـــدهم,يف ســـتة صـــبيان لعبـــوا يف البحـــر َ
 , أن العقــل عــىل مخــستهم:قــوه واالثنــان عــىل الثالثــة أهنــم غر,ثالثــة عــىل اثنــني أهنــم غرقــاه

ِّمطــرف وال جتـوز, وقالـه ابــن حبيـب عـن , هـذا غلــط:حممـد  َّيــة فالد;اً ولـو كــانوا كبـار: قـالَُ
  .يف أمواهلم

ُ املاجــشونوالبــن  ا, وآخــران بــأن دابــة ًلــو شــهد صــبيان بقتــل صــبي صــبي :َّالعتبيــة يف ِ
  . قيض بشهادة الصبيني عىل القتل;أصابته

  .ختالفهم تسقط ال:بعض فقهائنا
َ أصـــبغ ْ  ورجـــالن بـــأهنام كانـــا حـــارضين ,ا الـــساعةًإن شـــهد صـــبيان بقتـــل صـــبي صـــبي :َ

  .قبلت شهادة الصبيني دون الكبريين ; فامت,حتى سقط الصبي
كـــر :َســـحنونابـــن  َ أصـــبغ قـــول َســـحنون أ ْ  قـــول أصـــحابنا شـــهادة الكبـــريين :, وقـــالَ

هادة الــصبيان أثبتــت أو  ألن حــضور الكبــار يــسقط شــ;أحــق, بعــض فقهائنــا هــذا أصــوب
  . ورشط ابن احلاجب يف قبول شهادهتم كوهنا قبل تفرقهم,نفت

 فـــــإن افـــــرتاقهم مظنـــــة , مـــــا مل خيببـــــوا: هـــــذا مـــــراد الفقهـــــاء بقـــــوهلم:ابـــــن عبـــــد الـــــسالم
  .خمالطتهم من يلقنهم ما تبطل به شهادهتم

ُقلــت اختــصارها  أو خيببــوا مــع , جتــوز شــهادة الــصبيان مــا مل يفرتقــوا: مقتــىض قوهلــا:ُ
 قبـل تفـرقهم وختبـبهم, ولفـظ : إهنـام غـري مرتادفـني, وكـذا لفـظ اللخمـي;أبو سعيد كـذلك

, فـــــإن افرتقـــــوا وأمكـــــن ختبيـــــبهم:اجلـــــالب  مل تقبـــــل ; إذا شـــــهدوا قبـــــل أن يفرتقـــــوا وخيببـــــوا
 : وقـال,شهادهتم إال أن يشهد الكبار عىل شهادهتم قبل افرتاقهم, ونحوه لفظ ابـن فتـوح

  . يعلموا:ي أ;معنى خيببوا
 وســـــمع,  أن يـــــدخل بيـــــنهم كبـــــري عـــــىل وجـــــه يمكنـــــه أن يلقـــــنهم: التخبيـــــب:البـــــاجي

  . ال جتوز شهادة اإلناث منهم:أشهب
ْبــن رشــدا  وهــو قــول املخرومــي ; هــي جــائزة يف اجلــراح دون القتــل ويف القتــل: قيــل:ُ

 ال  كـامرأتني دون رجـل فـيام; وحـدهن دون صـبي: قيـل:فيها عىل أحد التأويلني, يف قوله
ُ املاجــشون وهــو قـــول ابــن ;حيــرضه الرجــال  وهـــو ;يـــرشط أن يكــون معهــا صــبي: , وقيــلِ
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ِّمطرفقول    . يف نوازلهَسحنون وَُ
ُقلت ِّمطرف أن : روى ابن حبيب: والبن حارث:ُ  كـام ,ا جييز شهادة اإلناث الـصبيانَُ

  .جييز شهادة ذكورهم
ا يف القتــــل ًة مطلقــــ وأجازهــــا املغــــري, منــــع مالــــك وأشــــهب شــــهادة إنــــاثهم:املــــازري

  .واجلراح
  . تقبل مضافة لشهادة صبي ذكر ال دونه: وبعض أصحابه,وعن مالك

 أن : وقـــــول عبـــــد امللـــــك, ظـــــاهر قـــــول ابـــــن القاســـــم:والبـــــن زرقـــــون عـــــن التونـــــيس
 وهـــــــو الواجـــــــب إذا كانـــــــت العـــــــادة أن الـــــــصبايا ال خيـــــــتلطن ;شـــــــهادهتن وحـــــــدهن جـــــــائزة
َمطا وَســحنونبالــصبيان يف لعــبهن, ولعــل   ألن العــادة انفــرادهن عــن ; إنــام منعــا ذلــك;اِّرفــُ

 وقــول ,الــصبيان, ويف قبــول شــهادة الــصبيان يف القتــل بيــنهم قــول ابــن القاســم مــع روايتــه
  .أشهب فيها

 والــذي أخــذ , اختلــف أصــحابنا والروايــات يف قبوهلــا يف القتــل:َســحنونويف نــوازل 
  .اًبه جوازها حيث جتوز منهم كبار

 ال جتـــوز فيـــه : فقـــال غـــري واحـــد مـــن أصـــحاب مالـــك, القتـــل إذا جـــوزت يف:البـــاجي
  .ًحتى يشهدا العدول عىل رؤية البدن مقتوال

ْبــن رشــدا  وال يــدخل , وقالــه غــري واحــد مــن أصــحابه,رواه ابــن القاســم عــن مالــك: ُ
 لــضعف شــهادة ;يف هــذا االخــتالف الــذي يف شــهادة املــرأتني يف االســتهالل, وقتــل اخلطــأ

  .الصبيان عندي
 فـــال عـــربة برجـــوعهم عـــن الـــشهادة ;إذا شـــهد عـــىل شـــهادهتم قبـــل افـــرتاقهم: جيالبـــا

ْبن وهبقاله ا َ.  
 فتبطــل ,ً وبعـد أن صـاروا رجـاال, إال أن يرجعـوا قبـل احلكـم: وحممـدَسـحنونوقـال 
ُ املاجــشون وقالــه ابــن , كــام لــو شــهد رجــالن أن مــا شــهد بــه الــصبيان باطــل,شــهادهتم يف  ِ
  .املجموعة

ه ال ينظر إىل عدالتهم أو جرحتهم: عن حممدالباجي   . مل خيتلف أ
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ُقلت   .الكذب قبول شهادة من عرف به منهم األظهر اعتبار منع :ُ
بة بينهمَّية ويف لغو مانع بة البن زرقون : ثالثها:العداوة والقرا  العداوة, وتعترب القرا

  .عن حممد وابن القاسم وعبد امللك
ْبــن رشــدا  وعكــسه قــوال ,يف إجازهتــا لكبــري عــىل صــغري ال جتــوز لكبــري عــىل كبــري, و:ُ

ُ املاجشونابن    .وابن القاسم ِ
ا ً مل جتـز شــهادهتم إال كبــري; إن كـان معهــم كبــري مـشهود عليــه أولــه: عــن حممــدالبـاجي

  .اً قتل قعص: يريد; مل يبق حتى يعلمهم,ًمقتوال
َّدونةابن زرقون يف امل   . ال جتوز شهادهتم لكبري عىل صغري أو كبري:َ

ا ً إال كبـــــري: وظـــــاهره خـــــالف قـــــول حممـــــد, يف القتـــــل واجلـــــراح: فيهـــــا يف الـــــدياتزاد
ُ املاجشون, وعزا قول ابن ًمقتوال ِّمطرفله مع  ِ   . وروايتهامَُ

ا أن شهادة الصبيان لغو حيـث حيـرض الكبـار ً ال نعلم خالف:أبو عمر عن ابن حبيب
  . وعنه إجازهتا,َسحنون وقاله ,والعدول

 قالــه , كاخلطــأ; ألهنــن جيــزن يف اخلطــأ وعمــد الــصبي;كبــار نــساءولــو كــان ال: البــاجي
  .َسحنون

ُقلت    وهل تراعى عدالة الكبري?, هو نصها مع كل املذهب:ُ
  . مل جتز شهادهتام; إن شهد صبيان مع كبري:قال مالك
َ أصبغ وقاله , جازت;ً أو عبدا,اً وإن مسخوط,ً إن كان عدال:األخوان ْ َ.  

  . ثم وقف عن إجازهتا, جازت;ان ظاهر السفه واجلرحة إن ك: عنهَسحنونوالبن 
 وليـأت , ورجـل عـىل صـبي, ال يقبـل صـبي أو صـبيان: وأشـهبَسحنونوروى ابن 

  .برجل آخر
 : نقل ابن زرقون عـن ابـن مـزين;ويف صحة شهادة من مل يكن منهم معهم يف لعبهم

و يف مجاعـــة ليـــسوا ال أبـــايل كـــان الـــصبيان الـــشاهدان يف مجاعـــة مـــع اجلـــارح أو املجـــروح, أ
  . أهنا جتوز فيام بينهم: وعن مالك,معهم

ــــه إن علــــم أن مــــا شــــهد بــــه , وجيــــرح بعلمــــه, ويعلــــم,أمجعــــوا إن يعــــدل: أبــــو عمــــر  وأ
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ـه لـو مل حيكـم :  قـالوا,الشهود عىل غري ما شهدوا إنه ينفذ علمـه, ويـرد شـهادهتم بعلمـه أل
ـــه ال,بعلمـــه لتسلــــسل  يلــــزم يف التجـــريح لــــصحته  وتعقـــب بقطعــــه بمـــشهور العدالــــة, وبأ

.  هــــو بعــــض صــــور كونــــه بعلمــــه;بمــــشهور العدالــــة, وجيــــاب بــــأن كونــــه بمــــشهور العدالــــة
 ,وجـــــواب ابـــــن عبـــــد الـــــسالم بـــــأن مـــــرادهم هنـــــا بالتسلـــــسل; التسلـــــسل الظنـــــي ال العقـــــيل

والتسلـــسل الظنـــي ال يرتفـــع بـــصورة نـــادرة يـــرد بـــأن هـــذه الـــصورة النـــادرة وجودهـــا يرفـــع 
 وبــــأن , ثــــم يوجــــد هبــــام صــــور كثــــرية يرتفــــع هبــــا نــــدورها, يوجــــد غريهــــانــــدورها;ألهنا هبــــا

ــه يــؤدي إىل عــرس إثبــات العلــم بالعدالــة واجلــرح إىل عبــارة  عــدوهلم عــن عبــارة التعليــل بأ
ه املعهود   ولـذا قـال املـازري يف ;إطالقه يف أصول الفقه وهـي العقـيلالتسلسل قرينة يف أ

  .ألصول يف استحالة حوادث ال أول هلا وهذا كام يقوله أهل ا:تقرير التسلسل
لـو شـهد عنـدي عـدالن مـشهوران : َسحنونوللصقيل يف أواخر كتاب األقضية عن 
ــــا أعلــــم خــــالف مــــا شــــهدا بــــه  مل جيــــز أن أحكــــم بــــشهادهتام, وال أن أردمهــــا ;بالعدالــــة, وأ

 , وأشـهد بـام علمـت, وغـريي بـام علـم, ولكن أرفع ذلك إىل األمري الذي فوقي,لعدالتهام
ــه حــق  مل أقــض بــشهادهتام; ألين أقــول يف ;ولــو شــهد شــاهدان ليــسا بعــدلني عــىل مــا أعلــم أ

 وإهنـا صـح عنـدي جـرحتهام, وقـال نحـوه ,كتاب حكمي بعد أن صحت عنـدي عـدالتهام
ُ املاجـــشونابـــن   فقلتـــه البـــن عبـــد الـــسالم نقلـــه هنـــا, وهـــو مـــن فـــصل حكـــم ,وابـــن كنانـــة ِ

  .ريحاحلاكم بعلمه يف غري التعديل والتج
بــاري يف كتــاب األخبــار مــن رشح الربهــان لــه مــا نــصه لــو شــهد العــدول : وذكــر األ

عند احلـاكم بـأمر يعلـم خالفـه, هـل حيـرم عليـه احلكـم أو جيـب? ذهـب مالـك إىل إنـه جيـب 
ــه فــسق  وهــو حيكــم يف التجــريح ,عليــه يف املــشهور عنــه إذا مل يعلــم تعمــدهم للكــذب; أل

  . وهو حيكم يف التجريح يف غيابه, علم خالفهال حيكم بام: بعلمه, وقال غريه
ُشــــيوخقــــال بعــــض حمــــدثي  ُشــــيوخ بلــــدنا الرحــــالني فــــيمن أدرك مــــن ُ  مــــنهم : املــــرشقُ

اإلبيـــــــاري عـــــــىل بـــــــن إســـــــامعيل الـــــــصنهاجي, ثـــــــم التلكـــــــايت مـــــــن إبيـــــــار قريـــــــة بـــــــني مـــــــرص 
ا ًكيــا مالً وهــو مــن أكــابر أصــحابه, كــان فقيهــ,تفقــه عــىل أيب الطــاهر الــسلفيَّية واإلســكندر

 لــه تــصانيف ,ا باملــذهب, وانتهــت إليــه رئاســة الفقــه واحلــديث, ورحــل النــاس إليــهًحافظــ
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  .  مستجاب الدعوةًا فاضال رشح الربهان كان دينً: ومنها,رشح التهذيب: حسان منها
  . ممن شهد بهًال يقبل القايض فيمن يعلم جرحته تعديال: املتيطي

ــه يقبــل: وقــال أبــو عمــر يف كافيــه عــن حممــد  ; وإن علــم خــالف ذلــك, فيــه التعــديلأ
ه إن رد الشهادة بتعديله   . قىض بعلمه; وهو ال يقىض بعلمه;أل

  . ال يقبل فيه تزكية; من عرفه القايض بجرحة:روى ابن عبدوس: ابن حارث
  . وإن قدمت قبلها فيه,إن كانت معرفته جرحته حديثة: ابن القاسم
 إال أن يعـــــرف ,معرفتـــــه جرحتـــــه وكـــــذا قـــــديم ,قـــــديم معرفتـــــه عدالتـــــه: ابـــــن حـــــارث

  . فتزكيته لغو; وزكي بأمر ظاهر,جرحته قديمة بأمر باطن
 لــشهرة عدالتــه ; وال تطلــب فيــه تزكيــة,ومــن النــاس مــن ال يــسأل عنــه: وىف التهــذيب

  .عند القايض والناس
َّدونـــــةولفظهـــــا يف امل  وال تطلـــــب منـــــه ,مـــــن النـــــاس مـــــن ال يـــــسأل عنـــــه:  قـــــال مالـــــك:َ

  . عند القايض لعدالتهم;التزكية
 ;مــــن النــــاس مــــن ال حيتــــاج أن يــــسأل عنــــه: َعبــــد احلكــــم قــــال حممــــد بــــن :ويف النــــوادر
 إنـام يكـشف عـام أشـكل ; لـشهرته بغـري العدالـة; ومـنهم مـن ال يـسأل عنـه,الشتهار عدالته

 , فاسـم عـدل;أمـا االسـم :وقد شهد ابن أيب حازم عند قاض املدينة أو أعامهلا, قـال,عليه
  .ك ابن أيب حازم, فأعجب ذلك مشاخيناولكن من يعرف أ

ُقلــــت ُشــــيوخ وذكــــر يل بعــــض :ُ ُشــــيوخي عــــن بعــــض ُ الفقيــــه أبــــا زكريــــا  َّالــــشيخ  أن:هُ
: شــهد يف مــسريه للحــج عنــد قــايض اإلســكندرية, فلــام قــرأ اســمه قــالَّيــة الربقــي فقيــه املهد

ت الربقي فقيه املهد  وحكـم لـه ,ـه هـو فكلف املشهود لـه البينـة عـىل أ,نعم: فقيل له ,َّيةأ
  . بشهادته دون طلب تعديله

 ال :التعـــديل جيـــوز يف كـــل يشء الـــدماء وغريهـــا, وقيـــل:  للبـــاجي يف وثائقـــه:املتيطـــي
  . وال يقىض به, قاله أمحد بن عبد امللك,تكون عدالة يف الدماء

ُقلــت  وســمع حييــي ســؤال ابــن القاســم , ووهــم مــن نقلــه بزيــادة احلــدود, تقــدم نقلــه:ُ
 وال بحـــــال فاســـــدة, وهـــــو يـــــشهد الـــــصلوات يف , يعرفـــــه القـــــايض بعدالـــــةعـــــن الـــــشاهد ال
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به ه ال ينبغي له أن يقبل إال ثابت العدالة:املساجد جوا   . بأ
ْبــن رشــدا  ال يقبــل مــن مل يعرفــه بعدالــة وال ســخطة, وإن كــان ظــاهر الــصالح :قولــه: ُ

ـــه ال يعرفـــه بـــأمر قبـــيح هـــو قـــول مجهـــور أ  ,هـــل العلـــمبـــشهود الـــصلوات يف املـــساجد, وبأ
  .ومذهب مالك ومجيع أصحابه ال اختالف بينهم فيه

وأجــــاز ابــــن حبيــــب شــــهادة مــــن ظــــاهره العدالــــة بالتوســــم فــــيام يقــــع يف األســــفار بــــني 
عـــاة لقــــول , والتجـــارات,املـــسافرين مـــن املعــــامالت  واألكريــــة بيـــنهم وبـــني املكــــارين مرا

ىل بعـــض إال املـــسلمون عـــدول بعـــضهم عـــ: ط والليـــث بـــن ســـعد, لقـــول عمـــر ,احلـــسن
ــ,ا عليــه شــهادة زورً أو جمربــ,ًا يف حــداًجملــود بــة أو ظنينً وحكــى ذلــك عــن , ا يف والء أو قرا

 إذ مل جيـــز شـــهادة ; وهـــو خـــالف ظـــاهر قـــول ابـــن القاســـم وروايتـــه فيهـــا,مالـــك وأصـــحابه
ـــــه رخـــــص يف تعـــــديلهم,  فأجـــــاز فـــــيهم التعـــــديل عـــــىل الغربـــــاء دون تعـــــرف عـــــدالتهم إال أ

  .التعديل
 وهــــو , إجـــازة شــــهادة مـــن مل تعــــرف عدالتـــه يف الــــيشء اليـــسري: بـــن عمــــروعـــن حييــــي

ا, ً والكافر قرب إسالمه يف قبول شهادته مطلقـ, والليثاستحسان, مراعاة لقول احلسن
 ; مل يـــنقص منهـــا غـــري إســـالمه; إن كانـــت صـــفاته قبـــل إســـالمهالتهـــاث ,وبعـــد اختيـــار حالـــه

, وبعـــض تعـــاليق أيب َســـحنونعـــن  خَّالـــشي لظـــاهر نقـــل املـــازري عـــن املـــذهب مـــع خمتـــرص
  .عمران

هـذا : قلت, دته قبلت شها; لو حد نرصاين يف قذف, ثم أسلم بالقرب:ويف رسقتها
  .يرد القول باختبار حاله, وقول أيب عمران

شهادة الكافر قبـل إسـالمه مقبولـة جيـب اإلسـالم مـا : قيل: ويف الزاهي البن شعبان
  .العبد حني يعتق; ينظر يف حاله قبل عتقهقبله, وكذا الصبي قرب احتالمه بخالف 

  . شك تفسريهًوإنام جيب عليها الستزكاء مهام: وقول ابن احلاجب
بالــــشك األعــــم مــــن الظــــن الــــصادق عليــــه, وعــــىل قــــسيم الــــشك : ابــــن عبــــد الــــسالم

عيـسى, وتبـع ابـن َ سـامع  كـام تقـدم يف, من حيـث محلـه عـىل أصـل املـذهب,األخص حسن
 وإنــام جيــب عليــه :بــع ابــن شــاس نــص وجيــز الغــزايل, ولفظهــاماحلاجــب فيــه ابــن شــاس, وت
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 وســياق كالمهــام يــدل عــىل ,االســتزكاء مهــام شــك, وإن ســكت اخلــصم إال أن يقــر بعدالتــه
  .نام هو بعد أداء شهادته ال قبلها إ;أن إقرارمها بعدالته

 , حكــم عليـه خاصــة;ولـو أقــر اخلـصم بالعدالـة: وعـرب ابـن احلاجــب عـن ذلـك بقولــه
 وابـــن احلاجـــب عـــن , ونقلـــه ابـــن شـــاس,عـــرف هـــذا الفـــرع ألحـــد مـــن أهـــل املـــذهبوال أ

ـه نـص فيـه;املذهب ا, أو إنـام وجـداه ً فـاهللا أعلـم هـل وقعـا عليـه يف املـذهب نـص, يقتيض أ
ـه جـار عـىل أصـول املذهب,للغزايل  , نـصاوهـذا العـذر ال يبـيح إضـافته للمـذهب? فظنا أ

ـه إقـرار متنـاقضويف , وهلام مثل هذا يف مواضع كثرية  ,جريـه عـىل أصـل املـذهب نظـر; أل
 صـــار ;مـــا شـــهد بـــهَّيـــة  لبطالنـــه بتناقـــضه, وتقريـــره أن اخلـــصم إن أقـــر بحق;فيجـــب طرحـــه

 ;مــا شــهد بــهَّيــة  وإن نفــى حق, هــذا خلــف,ا, وقــد فرضــناه بينــةًموجــب احلكــم عليــه إقــرار
  .ة املعتربة يف احلكم, وكالمها منايف للعدالًا أو تعقالً عليه بالكذب عمدًكان حاكام

إن شـهد :  قـد نـص عليـه أبـو عمـر يف آداب القـضاة مـن كافيـه قـال مـا نـصه:فإن قلـت
 قـــىض هبـــم عليـــه إذا مل ; واعـــرتف املـــشهود عليـــه بعـــدالتهم,عنـــد القـــايض شـــهود مل يعـــرفهم

  . وال يقيض هبم عىل غريه إال بتعديل,يكذهبم
ُقلت   .لة إىل باب اإلقرار ال احلكم بالبينة تصري املسأ; إذا مل يكذهبم: قول أيب عمر:ُ

َ أصـــبغ قـــال : إثـــر قـــول أيب عمـــر:وقـــال املتيطـــي ْ إذا ريض اخلـــصامن بـــشهادة مـــن ال : َ
  .كم هبا مل حي;يعرفه القايض

 مل ;إن شـهد مـن عدلـه رجـل عـىل مـن عدلـه: والبن عات يف االستغناء عن ابن كنانة
ـــه ريض بـــشهادته بتعديلـــه, وزيـــادة  أيب عمـــر مل يكـــذهبم مل يـــذكرها ابـــن يكلـــف تعديلـــه, أل

  .احلاجب
ــه :ابـن القاســم يف التـزام أحــد اخلـصمني شــهادة فـالنَ ســامع ويف رسـم الــشجرة مـن  أ

 وإال ,اً مل يلزمه ما يشهد به عليه اتفاقـ;ا خلصمه, وإبراء للشاهد من الكذبًإن قاله تبكيت
أبيـــه, أو حـــدود أرض  ومـــا ال حتققـــه كـــدين عـــىل وففـــي لزومـــه لـــه فـــيام حتققـــه كـــدين عليهـــ

ِّطــرفُ يف هــذا مل:ثالثهــا ُ املاجــشون وابــن القاســم, مــع ابــن َ َ أصــبغو ,ِ ْ  ,وعيــسى بــن دينــار ,َ
نيً أو مـسخوطً, كـان الـشاهد عـدالَسـحنون واختيـار ,وابن كنانة مع ابن دينار  ,اًا أو نـرصا
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 أو فعــل عــىل  فهــو فــيام نازعــه فيــه مــن قــول;اً إال النــرصاين, وإن مل يبــني كونــه تبكيتــ:وقيــل
  .التبكيت, وفيام ال علم له به من حدود أرض, أو دين عىل أبيه عىل عدم التبكيت

 لــــيس كــــل مــــن جتــــوز شــــهادته جتــــوز تزكيتــــه; قــــد جتــــوز شــــهادة :َســــحنونويف نــــوازل 
 وال جتـــوز عدالتـــه, ال جيـــوز يف التزكيـــة إال املـــربز النافـــذ الفطـــن الـــذي ال خيـــدع يف ,الرجـــل

ـــهعقلـــه, وال يـــستنزل يف   قـــد خالطـــه يف ً, إال رجـــالً وال ينبغـــي ألحـــد أن يزكـــي رجـــال,رأ
  . وسافر معه ورافقه,األخذ والعطاء

ِّمطــرفقــال  ال جيــوز يف اجلرحــة والتعــديل إال العــدل املنقطــع, ولــيس :  بــن عبــد اهللاَُ
  . جيوز يف اجلرحة;كل من جازت شهادته

ْبـــن رشـــدا ِّمطـــرف ومعنـــى قـــول ,هـــذا ممـــا ال خـــالف فيـــه: ُ نـــام هـــو إذا مل يـــنص عـــىل  إ;َُ
ــه لــيس مــن أهــل الرضــا والعدالــة:اجلرحــة مــا هــي, وإنــام قــال ــه , أشــهد أ  ولــو شــهد عليــه أ

 جـــازت شـــهادته ; أو عـــدو للمـــشهود عليـــه, وشـــبه ذلـــك, أو صـــاحب قيـــان,شـــارب مخـــر
َ أصـــبغًبـــذلك إذا كـــان جـــائز الـــشهادة, وإن مل يكـــن مـــربزا يف العدالـــة وهـــو نـــصه ونـــص  ْ يف  َ

 إن شــهود التعــديل ال يكونــوا كــشهود ســائر :َســحنونوملــا ذكــر املتيطــي قــول الواضــحة, 
  . وبه العمل, قال عليه أكثر أصحاب مالك,احلقوق
  .وعنه أن شهود التزكية كشهود سائر احلقوق: قال

ــه ال يــدرك إال بطوهلــا: اللخمــي  ألن اإلنــسان ;ال يقبــل التعــديل بيــسري املخالطــة; أل
  . ويكتم عيبه,يزين ظاهره

 يريـد ;ال يقبل ذلك حتى تطـول املخالطـة, فـيعلم باطنـه كـام يعلـم ظـاهره: قال حممد
ه يقطع بذلك   .يعلم باطنه يف غالب األمر ال أ

ُقلـــت  ال ينبغـــي أن يزكـــي إال مـــن خالطـــه يف األخـــذ :َســـحنون هـــذا مـــع متقـــدم قـــول :ُ
 ًمن عـدل رجـال عنه َسحنونعن ابن  َّالشيخ  كالنايف لنقل;واإلعطاء, وسافر معه ورافقه

 وانظر هذا مع تعقب بعض أهل الزمان تزكية الشاهد بعـض ,مل يعرف اسمه قبل تعديله
  .العوام مع شهادته عليه بالتعريف بعد تزكيته إياه قبلها بقريب

 جاز تعديله ;إن علم بمخالطته اجتنابه الكذب والكبائر والوفاء باألمانة: اللخمي
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نــه  ألن وقفهــم عــىل تعديلــه مــع ;هــل حملتــه ال مــن غــريهم وأ,إيــاه, ويقبــل تعديلــه مــن جريا
  .  قبل من سائر بلده; فإن مل يكن فيهم عدل,كوهنم أقعد به رتبة يف تعديله

نــه: املتيطــي  وقالــه , رواه أشــهب,ال يزكــي الــشاهد إال أهــل مــسجده وســوقه وجريا
  .األخوان

الفقيــــه  َّشيخالــــ  فوجــــد,قــــدم تــــونس َّإفريقيــــةوملــــا ملــــك األمــــري أبــــو احلــــسن املرينــــي 
 فـذكر لـه ,س, مل يمض لتقديمهم إال عـدة أشـهرا بتونًالقايض ابن عبد السالم قدم شهود

بعض من وثق بكالمه ما وجب أن أمر القايض املذكور بوقفهم إال إمام اجلامع األعظم 
 وطــال وقفهـم أزيــد مــن عــام أو قربــه, حتــى ســعى ,مـنهم, فإنــه قــدم فــيهم لغــرض فــوقفهم

عض من كان يتكرر للشيخ أيب عبد اهللا السطي يف أن يكلـم الـسلطان بعضهم عىل يدي ب
عسى أن يفوض للقايض يف رد من شاء مـنهم, وكـان التنـايص وعـد الواسـطة يف أن يقـدم 

الــــسطي الــــسلطان, وفــــوض للــــشيخ ابــــن عبــــد  َّالــــشيخ معــــه إذا وقــــع التفــــويض, فلــــام كلــــم
الـسطي  َّالـشيخ  فبعـث,الواسـطة ومل يقـدم , ومـن شـاء مـنهام, قدم ولده والـساعي;السالم

ابــن  َّالــشيخ  وأن يكلــم عنــه, وكلمــه يف توفيتــه بــام وعــد بــه الواســطة,إىل الــسلطان الــساعي
 إن ارهتنــتم فيــه نقدمــه, وكانــت :يقــول لكــم: عبــد الــسالم يف تقديمــه فأتــاه عنــه, وقــال لــه

ئــق مــن الــسطي تــصدر عنــه شــديدة, فأجابــه بجــواب الال َّالــشيخ أســباب اجلــرح إذا نالــت
ـــه قـــال لـــه ـــه إنـــام , هـــذا منـــك غفلـــة أو اســـتغفال:قـــل لـــه: ذكـــره أ  أمـــا تعلـــم أن املنـــصوص أ

نـــه, وذكـــر مـــا تقـــدم مـــن نقـــل اللخمـــي واملتيطـــي قـــال لـــه : يعـــدل الرجـــل أهـــل حملتـــه وجريا
ــت عــامل بــأن معرفتــي  ولــيس مــن ,بــه حديثــة ملــدة يــسرية وهــذا الــذي طلبــت منــي تعديلــه أ

 كمخالطـة غـريه ممـن قدمتـه, فلـم يـستطع أن يـرد إليـه ;ط لـكبلدي, وهو قاطن معك خمـال
ب صف;اًجوا   . ألن القول بالعلم نور ال يرده ذو ديانة أ

 فعـــــدهلم قـــــوم غـــــري معـــــروفني, وعـــــدل , إن شـــــهد قـــــوم عـــــىل حـــــق:ويف آخـــــر لقطتهـــــا
 مل جتــز; ; جــاز ذلــك, وإن كــانوا مــن أهــل البلــد; فــإن كــان الــشهود غربــاء,املعــدلني آخــرون

  . ال يقبل عدالة عىل عدالةألن القايض
? قال:وسمع القرينان   . وال يسأل إال العدول,نعم: ً أترى املسألة عن الشهود رسا
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ْبـــن رشـــدا  وال يكتفـــي , هـــو تعـــديل الـــرس ينبغـــي للقـــايض فعلـــه;ًاملـــسألة عـــنهم رسا: ُ
  . ويكتفي بتعديل الرس دون تعديل العالنية,بتعديل العالنية دونه

َ أصـبغاألخـوين وحكى هذا ابن حبيب عـن  ْ يف االختيـار ال اللـزوم عـىل مـا : ومعنـاه َ
َّدونــةيف امل ـــه ال إعــذار يف الـــرس, وغريهـــاَ ـــه , وتعــديل الـــرس يفــرتق مـــن العالنيــة يف أ  ويف أ

  . واالختيار اثنان, بخالف العالنية يف الوجهني,جيزي فيه الشاهد الواحد
 يف االختيــار, فــال :ا ومعنــاه وهــو ظاهرهــ,ال يقبــل يف الــرس إال اثنــان: َســحنونوعــن 

ــه اخــتالف مــن القــول غــري ,خــالف يف إجــزاء الواحــد يف الــرس  ومحــل بعــضهم ذلــك عــىل أ
 ,صــــحيح, وإنــــام كــــان تعــــديل الــــرس أقــــوى مــــن العالنيــــة; ألن الــــشاهد قــــد يــــسأل التزكيــــة

  .فيستحيي من التوقف عنها
ــــا أول مــــن ســــأل يف الــــرس كــــان الــــشاهد إذا أتــــى ال: قــــال ابــــن شــــربمة قــــوم ليزكــــوه أ

ــه ,اســتحيوا منــه  وتعــديل الــسري هــو أن يبتــدئ القــايض بالــسؤال عــن الــشاهد مــن يظــن أ
 يوليه الـسؤال عـن الـشهود, ًخبري بحاله من جريانه وأهل خلطته, ومكانه أو يتخذ رجال

 يكـون بينـه فيقبل مـا أخـرب بـه وحـده, وال ينبغـي لـه هـو أن يكتفـي بـسؤال واحـد خـوف أن
  .ـه. وبني الشاهد عداوة

 فعــــــدهلم ,ال أعــــــرف شــــــهودك: وتعــــــديل العالنيــــــة أن يقــــــول القــــــايض للمــــــشهود لــــــه
  . ويلزم اإلعذار هبام للمشهود عليه,ال جيوز فيها إال اثنان: عندي

  . والواضحة وغريمها من الدواوين ال خالف يف يشء منه ـه,هذا معنى ما فيها
  ومنعـــه ابـــن ,فأجـــازه فيهـــا واختلـــف يف قبوهلـــا عالنيـــة, ,ًتقبـــل التزكيـــة رسا: اللخمـــي

ُاملاجشون    .ًوهو أحسن; ألن الناس يتقون أن يذكروا يف العالنية رسا خوف العداوة ِ
َ أصــبغعــن  َّالــشيخ ْ  وال أحــب أن جيتــزئ بالــرس عــن , وعالنيــةاولــيكن التعــديل رس: َ

  .العالنية
ــه ال,األفــضل اجلمــع بيــنهام: البــاجي  جيتــزئ  ووجــه االكتفــاء بالــرس عــن العالنيــة, أ

 ويعذر يف العالنيـة , ولذا ال يعذر فيه;بالرس إال باخلرب الفايش املتكرر الذي يقع به العلم
  .للمشهود عليه
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 وهـذا يف كـل يشء إال ,ال جيـوز يف تزكيـة العالنيـة أقـل مـن اثنـني: وروى ابن القاسـم
  . والبن حبيب,يف الزنا

ِّمطرفروى    .بعةال يعدل كل واحد من شهود الزنا إال أر: َُ
ُ املاجــشونوالبـن  جيــوز فــيهم يف غـريهم اثنــان عــىل كــل واحـد مــنهم, أو أربعــة عــىل : ِ

  . وعدد املزكني يف الرس,مجيعهم
  ال أحب أقـل : َّالعتبيةيكفي الواحد, وروي عنه يف : روى ابن القاسم يف املجموعة

  .من اثنني
  .ال يقبل أقل من اثنني: َسحنونوقال 

  .هو ظاهرها: ابن زرقون
  . وهو أظهر,ل أبو الوليد املسألة عىل اخلالفومح

  .ًليس بخالف, والواحد جيزئ يف الرس اتفاقا, وإن كان االختيار اثنني: وقال غريه
ُقلــت  ألن أصــل املــذهب أن مــا يبتــدئ القــايض بالــسؤال عنــه, يكتفــى فيــه بالواحــد :ُ

ه أصل املذهب, ونقله ابن املناصف عن ابـن  ُ املاجـشكذا عرب بعضهم بأ وقيـل : قـال ونِ
  . وهو األوىل إن شاء اهللا, ولو فيام ابتداه,البد من اثنني عىل كل حال

ه ا ْبن رشدوعزا َ أصبغ و, البن حبيبُ ْ   .اً ومل حيك فيه األول خالف,عن ابن القاسم َ
  .هو الصحيح عىل أصوهلم: وقال

ِّطـــرفُاملتيطـــي مل ر جيـــوز تعـــديل الواحـــد يف احلقـــوق, ويف موضـــع آخـــ:  يف الواضـــحةَ
  . والشهرة يف العدالة, ال يكون باثنني إال أن يكونا من أهل العلم بالعدالة:منها

  . حكاه ابن مغيث عنه يف وثائقه,ال يكون التعديل بأقل من ثالثة: وعن ابن كنانة
ُقلـــت  ففـــي ثبـــوت تعـــديل العالنيـــة بـــاثنني ولـــو يف الزنـــا, ورشطهـــا فيـــه بأربعـــة لكـــل :ُ

ِّطرفُم ورواية ,شاهد معروف املذهب َ.  
ئــــد تكميــــل واســــتحباب اثنــــني  , وجــــوهبام: ثالثهــــا:ويف ثبوهتــــا يف الــــرس بواحــــد والزا

  . وابن كنانةَسحنون وسامعه و, وجوب ثالثة لرواية ابن القاسم يف املجموعة:ورابعها
ال ينبغـــي لقـــاض شـــهد عنـــده مـــن ال يعرفـــه أن يكتـــب يف : وســـمع حييـــي ابـــن القاســـم
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 فـإن كـان يف الكـور رجـال ,ره ودينـه, وإال مل يكتـب إليـهتعديله إال لقايض يثق بعلمـه ونظـ
 فــــإن كــــان عنــــدهم ,اً حثيثــــًا أن يــــسألوا عــــن الــــشاهد ســــؤاالًتــــرىض حــــاهلم; كتــــب هلــــم رس

 وإال تركــــه حتــــى , كتبــــوا بــــذلك, فأجــــاز شــــهادته;ا بالــــصالحً معروفــــ,ا بالعدالــــةًمــــشهور
  .يعدل
ْبــن رشــدا لتعــديل أم ال? وأرى لزومــه مل يبــني هــل يلــزم القــايض أن يكتــب يف هــذا ا: ُ

  .إن كان املكتوب إليه من عمله عىل ماله
أشــهب مــن األقــضية, وال يلزمــه إن مل يكــن َ ســامع يف رســم األقــضية البــن غــانم مــن

 ال يلزمـه ;ا هللاً ومـا لـيس حقـ,من عمله إال أن يكون يف حق هللا من طالق أو عتق وشبهه
 ألن ;عــــــدول موضــــــع الــــــشاهد و,إال يف موضــــــعه, ويــــــستجب لــــــه الكتــــــب لقــــــضاة عملــــــه

 كلــــف املــــشهود لــــه ;الكــــشف عــــن البينــــة عــــىل القــــايض الــــذي شــــهدت عنــــده, فــــإن عجــــز
 ,ا, ومحــل بعـض أهـل النظـر مـا يف هـذا الــسامعًتـزكيتهم هـذا تفـسري الروايـات بعـضها بعـض

ه يلزمه أن يكتب يف تعديل من شهد عنده إىل قايض موضعه  ولو مل :وسامع زونان عىل أ
  . وهو من التأويل البعيد,ملهيكن من أهل ع
كر : املازري  لـيمض القـائم بـشهادته إىل بلـد ; أن يزكـى شـاهد عنـد قـاضَسحنونأ

 ومـــن لـــه شـــاهد ال يعـــرف عدالتـــه إال رجـــالن , فيـــشهد لـــه, ثـــم يأخـــذ بتلـــك التزكيـــة,آخـــر
 ففي قبوهلا عند قيامـه ; فقدمهام قبل تيرس طلبه, فأسمع شهيدين شهادهتام بعدالته,خاف
  .َسحنون قوال هبا

  .ويزكى الشاهد وهو غائب عن القايض: وفيها
 فـــال يزكـــى إال ; فأمـــا غـــري املعـــروف,اًإن كـــان مــشهور:  معنـــاه:َســـحنونالــصقيل عـــن 

  .بحرضته
ا ً وهـــو حـــارض البلـــد, أو قريبـــ,ا عـــن جملـــس القـــايضً إن كـــان غائبـــ:معنـــاه: عبـــد احلـــق

  . ونحوه أليب حممد, كام يقىض عليه, جازت تزكيته; ومن بعدت غيبته,اًجد
 ويف املـربز واملعـروف بالـصالح ,اًيسمع اجلرح يف املتوسط العدالـة مطلقـ: اللخمي

بة, جتريح العداوة أو العجزة;والفضل   . وشبه ذلك, أو القرا
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َ أصبغ وَسحنون قوال ويف قبوهلا فيه باإلسفاه ْ   .والواضحة َّالعتبية يف َ
  :بعة ففي حال من يقبل منه أر:رحيهوعىل قبول جت

  .ال تقبل إال من مربز يف العدالة: َسحنون
ُ املاجشونابن  من هو دونه: ِ   .جيرح الشاهد بمن هو مثله باألسفاه األ
 , وأعـدل منـه,ال يقبـل يف بـني العدالـة إال مـن هـو معـروف بالعدالـة: َعبـد احلكـمابـن 

  .لة البينةويذكر ما جرحه به, فأما ما يثبت بالكشف عنه; فال يقبل جترحيه ألهل العدا
ِّمطرف  ألن اجلـرح ممـا ; ودونـه باإلسـفاه وهـذا أحـسن,جيرح الشاهد بمن هو مثلـه: َُ

  . ولو كان دونه يف التربيز, واالستحسان أال يقبل يف املربز إال من مربز,يكتم
ُقلت   . فتأمله,, وإال مل تكن األقوال أربعة إال باختياره هذاَسحنون هذا هو قول :ُ
ْبـــن رشـــدوال املـــربز يف العدالـــة ال جيـــرح : أشـــهبَ ســـامع  األقـــضية الثـــاين مـــن يف رســـمُ
َ أصــبغ قالــه ,باإلســفاه ْ  كقــول ; وهــو تفــسري لقــول مــن أمجــل القــول يف ذلــك;يف الواضــحة َ
  . وغريه من أصحاب مالك, يف نوازلهَسحنون

 واختلــــف يف ,ال يبــــاح جتــــريح املــــربز بعــــداوة وال غريهــــا, وهــــو بعيــــد: وعــــن مالــــك
ُ املاجشون فقال ابن ;فاهالتجريح باإلس ال جيرحه به إال من هـو فوقـه يف العدالـة, وهـذا : ِ

 وال جائز الشهادة; مل جيز يف ذلك , ولو قالوا هو غري عدل,إذا نصوا اجلرحة يف التجريح
  .إال املربز العارف بوجوه التعديل والتجريح

   وأجازهـــا منـــع ابـــن العطـــار مـــن إســـقاط شـــهادته بالعـــداوة ممـــن هـــو دونـــه,: املتيطـــي
  .ابن اهلندي

  .اًال أعلم فيه خالف: ابن عات
ْبن رشدقال ا   .ال: جرح الشاهد برجل واحد? قاليف الرسم املذكور أ: ُ

ْبــن رشــدا  وإنــام جيــرح ;ًال جيــرح املــشهود عليــه مــن شــهد عليــه إال بــشاهدين اتفاقــا: ُ
 قالـه ابـن حبيـب و , ويعـدل بـه إذا ابتـدأ احلـاكم بالـسؤال عـن الـشاهد مـن يثـق بـه,بالواحد
َأصبغ ْ   .عن ابن القاسم َ

; ألن يف إعالنــــه أذى للــــشاهد, ومــــن حــــق : اللخمــــي ًيــــستحب كــــون التجــــريح رسا
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 أو بينـه وبـني ,الشاهد واملشهود له أن يعلام باملجرح, فقد يكون بينه وبني أحدمها عداوة
بـة, أو غـري ذلـك ممـا يمنـع التجـريح  واملـشهود  وخيتلـف إن كـان الـشاهد,املشهود عليه قرا

ظر:  ثم قال,يعلم باملجرح: َسحنونله ممن يتقى رشه, فقال    .دعني حتى أ
.  نكـره عـداوة النـاس:? وقد يقـول املجـرحاجرح الشاهد رسأ: وقيل البن القاسم

  .ً إن كانوا عدوال,نعم: قال
املـــربز يف  لفـــساد قـــضاة اليـــوم, ولـــو اجتهـــد ثقـــات ; أحـــسنَســـحنونقـــول : اللخمـــي

 أو بـني املـشهود عليـه أو , هـل بـني املجـرح واملـشهود لـه عـداوةوجوه الكـشفالعدالة يف 
بة ـت أن ال يعلـم? واآلخر ممن خياف إذا أعلم, واملجرح مربز يف العدل,املجرح قرا  , رأ

ــه يعلــم بــه مثــل هــذا الــذي خيــاف مل ,وهــذا مــن تغليــب أحــد الــرضرين  وإذا علــم املجــرح أ
ــــت مــــن تقبــــل شــــهادته ا ًلــــيس مــــن أهــــل الــــشهادة, وال جيرحــــون خوفــــ و,جيرحــــه, وقــــد رأ

  .منهم
ْبــن رشــدقــال ا واختلــف إن أراد الــشاهد عــىل اجلرحــة أن يــشهدا :  يف الــسامع املــذكورُ

  .ًرسا ملا جير ذلك من العداوة بينهام وبني املجرح
ار يف شـهادهتام للمـشهود لـه  إذ البـد مـن اإلعـذ;ال تقبل إال عالنية: فقال ابن حبيب

  زاألول
 وهـو قـول , لعلـة العـداوة; تقبـل شـهادهتام يف الـرس:عبدوس عـن ابـن القاسـموالبن 

  . وال آمرهم أن يسبوا الناس,ً والتجريح رسا,التزكية عالنية:  قالَسحنون
               ويؤجـــــل املـــــشهود عليـــــه يف دعـــــوى جـــــرح الـــــشاهد : والبـــــن حبيـــــب عـــــن األخـــــوين

  .عليه
ْبــــــــن رشــــــــدايض, وتقــــــــدم الكــــــــسائر الــــــــدعاوي بحــــــــسب اجتهــــــــاد القــــــــ: ابــــــــن فتــــــــوح ُ                  

 قالـــه ابـــن فتـــوح , باخلـــصومةًاآلجـــال بعـــد أن يقـــيم املطلـــوب محـــيالإعطائـــه َّيـــة وغـــريه كيف
  .وغريه
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  ]باب يف التعديل[
هـــو عنـــدنا مـــن أهـــل العـــدل :  تعـــديل الرجـــل أن يقـــول للقـــايض:َســـحنونيف نـــوازل 

هـو تعــديل, وال ينبغــي للقــايض أن  ف; هــو عــدل فقــط:, ولــو قـال)1(والرضـا جــائز الــشهادة
  .ترضون بشهادته لكم وعليكم: يقول هلم
ْبـــن رشـــدا  ومل يلزمـــه أن ,هـــو عنـــدي مـــن أهـــل العـــدل:  لقولـــه;إنـــام جـــازت شـــهادته: ُ
َ أصــبغ وهــو نحــو قــول , ألن القطــع بــذلك ال يــصح;هــو مــن أهــل العــدل: يقــول ْ ال يقبــل  َ

 كــام ,ًأراه عــدال:  وال قــال,ون عنــديهــو عــدل د:  ولــو قــال,ًأراه عــدال:  وليقــل,هــو عــدل
َ أصـــبغقـــال  ْ  وإن كـــان ظاهرهـــا القطـــع بـــام ال يـــصح ,اً ومل تكـــن غموســـ,, جـــازت شـــهادتهَ

القطـــع بـــه; ألن معنـــى ذلـــك عنـــد الـــشاهد مـــا غلـــب عـــىل ظنـــه مـــن عدالتـــه, واليـــدخل فيـــه 
ــه مــا بــاع وال وهــب, واختــار أن جيمــع بــني قولــه هــو : اخلــالف ممــن شــهد ملــستحق ملــك أ

 ]282: البقــرة[ ﴾ g f e d﴿: نــدي مــن أهــل العــدل والرضــا, لقولــه تعــاىلع
 اكتفى ; فإن اقترص عىل أحدمها,]2: الطالق[ ﴾z y x }﴿: مع قوله تعاىل

ه تعاىل ذكر كل لفظ عىل حدة; به   .أل
ُقلت   . ونقل ابن هشام عن عبد امللك بن احلسن, وهو نقل ابن فتوح عن املذهب:ُ

ْبــن رشــدا  ,س عــىل القــايض أن يــسأل املعــدلني هــل يرضــون بــشهادته هلــم لــي:وقولــه: ُ
                                     

ن أهــل  تعــديل الرجــل أن يقــول القــايض هــو عنــدنا مــ:حنونَســ عــن نــوازل :َّالــشيخقــال : َّ الرصــاع قــال)1(
  .العدل والرىض جائز الشهادة

ُقلت(   . وهذا هو الوجه الكامل, وهو أحسن مما عرفت به قبل,فهذا صح التعريف به للتعديل :)ُ
  .ً وكان تعديال, هو عدل فقط لصح: لو قال:َسحنونقال 

  ?هل حيمل ذلك عىل القطع): فإن قلت(
ُقلت(   . ال:)ُ

ْبن رشدقال ا   . وهلم عبارات, أراه عدال صح: ولو قال, القطع بذلك ال يصح:ُ
 وانظــــر مــــا هنــــا مــــن اخلــــالف مــــع مــــا يقــــع يف زمننــــا مــــن , التعــــديل أن يقــــول عــــدل ريض:قــــال املــــازري

  .التساهل يف التزكية فال حول وال قوة إال باهللا
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  . بل األظهر أن ذلك ال ينبغي له جلواز أن يكون بينهام عداوة?وعليهم صحيح
 واختلـف إن اقتـرص عـىل إحـدى , صحت العدالـة; هو عدل رضا:إن قال: اللخمي

 فهـو ;رى ومل يـسأل عـن األخـ, إحدى الكلمتـني:الكلمتني هل هو تعديل أم ال? فإن قال
 ;تعديل لورود القرآن بقبول شهادة من وصف بإحدامها, وإن سأل عن األخرى فوقف

 فقد يذكر مـا ال يقـدح يف العدالـة, أو يـذكر مـا ,فهو ريبة يف عدالته, يسأل عن سبب وقفه
  . فيوقف عنه;يريب

ه صالح فاضل ثقة,ً فام علمت إال خريا,اختربته وعاملته: قوله َّاملوازية ويف  ح أو أ
  .ً أو أراه عدال, عدل: حتى يقولًليس تعديال
 ; وعـىل أن سـؤاله لتمـيض شـهادته,ًإن كان املسؤول عاملا بوجوه التعـديل: اللخمي

ال أعلـــم إال : فهـــو تعـــديل, وقـــد أخـــرج البخـــاري يف ذلـــك يف بـــاب العدالـــة يف قـــول بريـــرة
  .ريبةًعدل رىض إىل هذا اللفظ اليوم : ًخريا غري أن رصف املسؤول عن قوله

ُقلت   . قول بريرة إنام يدل عىل نفي اجلرحة ال عىل ثبوت التعديل:ُ
 وال ,ا عـــــــدل ريضً نـــــــشهد أن فالنـــــــ: والتزكيـــــــة أن يقـــــــول الـــــــشاهدان:ويف اجلـــــــالب

  .يقترصان عىل لفظ واحد من العدل والرضا
  . هو عدل رىض: لفظ التعديل أن يقول:قال مالك: املازري
 والبــن ,َســحنون وتقــدم قـول ,ً وأراه عـدالرىض: ى ابــن عبـدوس يقــولرو: َّالـشيخ

 وال يقبـــل منـــه أن , رىض جـــائز الـــشهادةًأعرفـــه أو أعلمـــه عـــدال:  التعـــديل أن يقـــول:كنانـــة
  . رواية البن كنانةَسحنون ونحوه يف كتاب ابن , رىضًال أعلمه إال عدال: يقول

  هـو عنـدي عـدل رىض, ولـيس عليـه أن يقـول يف:والبن حبيب عن األخـوين يقـول
َ أصبغ وَعبد احلكم وقاله ابن , ورواه أشهب,علم اهللا تعاىل ْ َ.  

 s r q p ﴿: نعــم العبــد تعــديل لقولــه تعــاىل: ابــن هــشام عــن ابــن شــعبان قولــه
t﴾ ]أواب:  ذلك بقوله]30: ص.  

ُقلت   .]48: ص[ ﴾ z y }﴿: وكذا قوله هو خري لقوله تعاىل:  إنام قال:ُ
ُقلت   .خيار للعهد يف األ)ال( ويرد باحتامل كون :ُ
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ْبن وهب روى ا:والبن حبيب   . لغو;ًال أعلم إال خريا: قوله َ
ُقلــت ــه لغــى : وذكــر بعــض مــن لقيــت عــن بعــض قــضاة بلــدنا, ومثلــه ال بــأس بــه:ُ  أ

   التزكيـــة جـــائزة مـــن : ال بـــأس بـــه, والبـــن هـــشام عـــن حممـــد:تعـــديل بعـــضهم عنـــده بقولـــه
  .غري تفسري

وجوب الكشف عن السبب الذي وقـع بـه  :حكى أبو املعايل عن القايض: املازري
 واملعـــــروف مـــــن مذهبـــــه املـــــساواة بـــــني التعـــــديل ,التعـــــديل, وال جيـــــب ذلـــــك يف التجـــــريح

والتجـــريح, ولكـــن يعتـــرب حـــال الـــشهود بـــذلك إن كـــانوا مـــن أهـــل العلـــم بحقيقـــة اجلـــرح 
 وهــذا الـــذي أشـــار , وجــب استفـــسارهم;والتعــديل, مل يستفـــرسوا, وإن مل يكونــوا كـــذلك

 ولكــن , اعتبــار حــال املعــدلني واملجــرحني ال خيــالف فيــه إن علــم جهلهــام بــذلكإليــه مــن
  .يتصور اخلالف فيمن جهل قدر معرفته بذلك

 ال, : وقيـل, يقبـل:قيل:  عىل أربعة أقوالًاختلف يف قبول التجريح إمجاال: اللخمي
يقبـــــل ممـــــن يعـــــرف وجـــــه التجـــــريح كـــــان املجـــــرح ظـــــاهر العدالـــــة أو ال, : وقـــــال األخـــــوان

  .ًال يقبل يف مشهور العدالة إال مفرسا بخالف من مل يقبل إال بمن عدله: شهبأ
   وإن كانــــــــا غــــــــري , مل يــــــــسأال;إن كــــــــان املجرحــــــــان مــــــــشهورين بالعدالــــــــة: ابــــــــن كنانــــــــة

  . سئال;مربزين
  .إن ذكرت ذلك خفت أن أؤخذ به أو هو ساقط احلال: إن قال: ابن شعبان

  . فهو جتريح; مقبول الشهادة هو رجل سوء غري:إن قال: َسحنونقبل ابن 
ــــه جرحــــة اتفاقــــ: اللخمــــي  ; وإن مل يفهــــم,اًهــــذا إن فهــــم عــــنهام الــــذي جرحــــا بــــه, وأ

وجــــب استفــــسارمها للخــــالف يف كثــــري مــــن الــــصور, هــــل هــــي جرحــــة أم ال? والحــــتامل 
  . وحلق الشاهد يف انتهاك عرضه, واملشهود له يف سقوط حقه,اعتقاده ما ليس جرحه

ُقلــــت ُشــــيوخ وحكــــم بعــــض :ُ ُشــــيوخ ُ  ً بــــالتجريح مــــستدال)رجــــل ســــوء(: نا يف قولــــهُ
بيـــــــاء[ ﴾ ` e d c b a﴿: بقولـــــــه تعـــــــاىل  وقالـــــــه , حـــــــسن]77: األ

  .بعض املتقدمني
 ,اًا جــرح شــاهدً ألن شــاهد;لكــشف يف اجلــرحأكــد الــشافعي يف وجــوب ا: املــازري
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تــه يبــول قــائام: فــسئل عــن جرحتــه? فقــال : ذا يكــون? قــال مــاًوإذا بــال قــائام:  فقيــل لــه,ًرأ
ته صىل بعد ذلك? قال:  فقيل,يتطاير عليه بوله   . فظهر غلطه,ال: هل رأ

ُقلـــت  قبـــول ابـــن عبـــد الـــسالم تقريـــر بعـــضهم مـــا لـــيس جرحـــة جرحـــت بمـــن جـــرح :ُ
تـــه يغتـــاب بحـــرضته:  فـــسأل عـــن جرحتـــه? فقـــال,ًرجـــال  واألظهـــر أن , وال ينكـــر نظـــر,رأ

 يـستطيع أن ينكـر يف حمـل ال يـستطيع القيـام  وال,ًذلك جرحة إال أن يكون ذلـك نـادرا منـه
  .منه حسبام قرر يف باب الغيبة

  . كام حيرم ذكرها,حيرم استامعها: قال النووي
 ومل ,هو عندنا غري عدل وال رىض:  إن شهد املجرحون فقالوا:َسحنونويف نوازل 

بذة,ىيصفوه بزن  ,بـه التجـريح فهو جتريح إن كـانوا مـن أهـل املعرفـة بـام ; وال قيان, وال أ
  .وذكر قول أشهب املتقدم

ْبــن رشــدا ــه قــد يقولــون; أظهــرَســحنونلتفرقــة أشــهب وجــه مــن النظــر, وقــول : ُ  : أل
 فـــسرت احلـــاكم عـــىل الـــشاهد , فيحـــد; رشب اخلمـــر: فـــريجم, ويقولـــون; وهـــم أربعـــة,زنـــى
زلـــه, أوىل  ا عنـــدنا غـــريًنـــشهد أن فالنـــ:  شـــهادة رجلـــني بـــأهنام ســـمعا رجلـــني قـــاال:ويف نوا
  . وال تعديل عىل السامع, وكذلك التعديل بذلك, وال جيوز جتريح, لغو;عدل
ْبن رشدا ـه شـهادة عـىل شـهادة; عىل السامع الذي ذكره:معناه: ُ   وليـست بـشهادة, أل
وشـــهادة الـــسامع يف ذلـــك جـــائزة وهـــي أن يـــسمع مـــن غـــري أهـــل العـــدل وغـــريهم أن َســـامع 

ه غري عدل فيشهد عىل السامع بـذلك, وال يـسمى مـن  , وال رىض,فالنا عدل رىض, أو أ
ه قيل;سمع منهم   . ال جتوز بأقل من أربعة:ً فالشهادة عاملة اتفاقا, إال أ

 وشــهد يف أمــر آخــر إن كــان , مــن قبلــت شــهادته يف أمــر:وســمع عيــسى ابــن القاســم
   مل يطلـــــب تعديلـــــه, وإن طـــــال طلـــــب ;ًقريبـــــا مـــــن تعديلـــــه يف األول بعـــــد األشـــــهر وشـــــبهها

  .لوالسنة طو
َ أصبغقال  ْ   .ًإال أن يكون الرجل مشهورا باخلري ال حيتاج يف مثله البتداء سؤال: َ

ْبــن رشــدا  ففــي طلــب تعديلــه ;املجهــول احلــال إذا عــدل مــرة يف أمــر, ثــم شــهد ثانيــة: ُ
 واالكتفاء بالتعديل األول حتى يطـول سـنة ,ًكلام شهد حتى يكثر تعديله, ويشتهر مطلقا
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 أو بالبعـد ,َسـحنونم هذا, فلو طلب تعديلـه بـالقرب عـىل قـول  وابن القاسَسحنونقوال 
 وجــب قبــول شــهادته; ألن ;ًم, فعجــز عــن ذلــك لفقــد مــن عدلــه أوالعــىل قــول ابــن القاســ
 مــا مل يــتهم بــأمر ً إنــام هــو استحــسان, والقيــاس االكتفــاء بتعديلــه أوال;طلــب تعديلــه ثانيــة

َ أصـبغ وقـول ,حدث, وهو قول األخوين يف الواضحة ْ  ورواه ,تفـسري لقـول ابـن القاسـم َ
  .َسحنونابن 

ُقلـت , ولــو شــهد يف يــوم َســحنونا عــىل قــول ً وحــديثً والعمــل قــديام, فــاألقوال ثالثــة:ُ
 لـزم قبولــه فــيام ; واستــشكل بيـان تعديلــه, وهـي التزكيــة يف عرفنــا إن أثبتـت تعديلــه,تزكيتـه

أن مـــن رشط تعديلـــه يف  وإال لـــزم قبـــول غـــري العـــدل وهـــو باطـــل, وجيـــاب بـــ,ًشـــهد بـــه ثانيـــا
علم من عدله ضـبطه إياهـا, وال يلـزم مـن علمـه ضـبطه نازلـة معينـة علمـه  ;َّيةالنازلة اجلزئ

  .َسحنونضبطه يف نازلة أخرى, وعزا اللخمي البن كنانة مثل قول 
 فــإن كــان بعــد زمــن , ثــم شــهد,إن شــهد فعــدل: وللــشيخ عــن أشــهب يف املجموعــة

  .ا, وإال مل يقبلً ثانيً سئل معدال; فإن مات,ألولنحو مخس سنني; سئل عنه املعدل ا
   ونقلـــــــه ابــــــن عبـــــــد الـــــــسالم ,وكــــــذا نقلـــــــه الــــــصقيل بإثبـــــــات نحــــــو قبـــــــل مخـــــــس ســــــنني

  .بحذفها خالفه
 مل حيـــتج, ; إن مل يغمـــز فيـــه بـــيشء: ثـــم شـــهد فثالثهـــا,ولـــو شـــهد مزكـــى: ابـــن احلاجـــب

هـــذه األقـــوال : ًالم قـــائال فقبلهـــا ابـــن عبـــد الـــس, مل حيـــتج;اً إن كـــان املزكـــي مـــربز:ورابعهـــا
  .منصوص عليها يف املذهب

بــــع البــــن كنانــــة, ومقتــــىض لفــــظ ابــــن احلاجــــب إىل ألوىل  زاد ابــــن هــــارون بعــــزوه الرا
بـــع, وهـــذا ال أعرفـــه,االكتفـــاء بتعديلـــه, ولـــو غمـــز فيـــه بـــيشء ـــه يكتفـــى ; وكـــذا الرا  وهـــو أ

عنه ما  َّالشيخ ٌ وهم لنقلا ال أعرفه, وعزوه البن كنانةًبتعديله األول إن كان معدله مربز
 فليؤتنــف فيــه تعــديل ; ثــم يــشهد, فيعــدل,أمــا الــذي لــيس بمعــروف: قــال ابــن كنانــة: نــصه

 ثــم يــشهد يف يشء آخــر, فالتعــديل , فيعــدل, يــشهد;ثــان, وأمــا املعــروف بالعدالــة يف بلــده
  .األول جيزئ فيه حتى جيرح فيه بأمر بني

ُقلــت  وحتقيــق ذلــك ,اهد املزكــى ال فــيمن عدلــه إنــام هــو يف الــش; فتفــصيل ابــن كنانــة:ُ
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 مل يطلــب تعديلــه ثانيــة مــا دام بحالــه ;ًإن كــان الــشاهد بتعديلــه أول مــرة مــشهورا بالعدالــة
َ أصـــبغحـــسبام تقـــدم ل ْ ْبـــن رشـــدوا َ  وافتقـــاره ,, وإال ففـــي االكتفـــاء بـــه مـــا مل تظهـــر لـــه نقمـــةُ

 , مــــا بــــني شــــهادته ســــنةمــــا مل يطــــل: للتعــــديل مــــا مل يوجــــب تكــــرره شــــهرة عدالتــــه, ثالثهــــا
  مــعَســحنونلألخــوين و, بأزيــد مــن ســتة أشــهر:  وخامــسها,بنحــو مخــس ســنني: ورابعهــا
  .عن ابن كنانة, وسامع عيسى ابن القاسم وألشهب َّالشيخ

 مل ; ثــــم شــــهد بعــــد ســــتة أشــــهر, إن عــــدل:ودليــــل نقــــل ابــــن املناصــــف عــــن األخــــوين
 ويف اقتــصار املــازري يف النقـــل ,ره أو يــسرتيب احلـــاكم يف أمــ,يطلــب تعديلــه إال أن يغمــز

يف : عـىل نقلـه قولـه َّالـشيخ القتـصار ; عىل إعادهتـا بعـد شـهرين ونحومهـا نظـرَسحنونعن 
 أو عــام أو عــامني; طلــب تعديلــه حتــى , ثــم شــهد بعــد شــهر أو شــهرين, إن شــهد:نوازلــه

ْبن رشد ومل حيك ا,يشتهر تزكيته   . عنه خالفه بوجهُ
َ أصــبغخــوين وأشــهب ووللــشيخ عــن ابــن حبيــب عــن األ ْ مــن عدلــه رجــل, وعجــز  :َ

 وطلـــب فيـــه اآلن اثنـــان كـــان أحـــدمها , مل يقبـــل األول; ثـــم عدلـــه ثـــان بعـــد ســـنة,عـــن آخـــر
 ففــرق اللخمــي يف القــضاء بــاجلرح ,األول أو ال, وإن اجتمــع يف شــخص تعــديل وجتــريح

  .أو بأعدهلام قوالن
 فـاجلرح ;سني إن تقاربـا وعـن جملـ,وأرى إن اختلفا عن جملس واحد قىض باألعـدل

  .وإال فاألخرية
ْبـــن رشـــدا التعـــديل لـــسامع : القـــرينني يف تقـــديم األعـــدل أو التجـــريح ثالثهـــاَ ســـامع  يفُ

ِّمطــــرف و, وابــــن نــــافع,َســــحنون و,القــــرينني ْبــــن وهــــب مــــع اَُ   هــــذا إن : ًيف املبــــسوطة قــــائال َ
 واألظهر ,اًاق قدمت اتف; واملجرحون مسخوط, ولو عينوا جرحته, عدل:قال املعدلون

  .التجريح
 فـالتجريح ;ن عـدد املعـدلني أكثـر مـن املجـرحنيإن مل يكـ: قال ابن الطيب: املازري
 لرجحـــان التعـــديل بكثـــرة ; وقـــرص اخلـــالف عـــىل كـــون عـــدد املعـــدلني أكثـــر,ًمقـــدم إمجاعـــا

  . ـه. وهو ما به اجلرحة, ورجحان التجريح باق متعلقه إثبات,العدد
 قالـــه غـــري مـــسلم لنقـــل ابـــن شـــعبان القـــولني, ومقتـــىض  ومـــا,ومتعلـــق التعـــديل نفـــي
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ا ً ولــو كثــر عــدد املعــدلني ملــا تقــدم مــن كــون متعلــق التجــريح إثباتــ,التحقيــق تقــديم اجلــرح
نـــاه :  ولـــو كـــان اخـــتالفهام باعتبـــار متعلـــق واحـــد, كقـــول املجـــرحني,بخـــالف التعـــديل رأ

نـاه تلـ: ًعاكفا عىل رشب اخلمر ليلة كذا, وقـال املعـدلون  ,ًك الليلـة عاكفـا عـىل الـصالةرأ
ولـو شـهد شـاهد :  أو بكثرة العدد عىل قول بعض أصحاب مالـك,فيقدم األرجح عدالة

ه زنى ه رسق,بأ لو أشهد أحـدمها : ً قائالَسحنون ففي ثبوت جرحته هبام قوال ; وآخر بأ
ــه خــائن ــه أكــل مــال اليتــيم,بأ  , لتبــاين متعلقــي شــهاديت األولــني; جــرح بــذلك; وآخــر بأ

  .وعدمه يف شهاديت األخريين

  ]باب مانع الشهادة[
, وذكـروا منـه يف قبـول )1( رفـع مـا ثبـت مقتـىض ثبوتـه,ما قـام دليـل عـىل إجيابـه: املانع
  .ا األول التغفلًشهادة عدد
أمون عــىل مــا يقــول,  ال تقبــل إال شــهادة العــدل املــ:َعبــد احلكــمعــن حممــد بــن  َّالــشيخ

 وال , ويــــشهد عــــىل الرجــــل,ل أو يــــرضب عــــىل خطــــه وال يــــؤمن التغفــــ,ًوقــــد يكــــون عــــدال
  . ال تقبل شهادته; فمن كانت هذه حاله,يعرفه, يتسمى له بغري اسمه

ُقلــت ــه خطــه:  يريــد; أو يــرضب عــىل خطــه: قولــه:ُ  لتغفلــه ;ثــم يــؤدي شــهادته عــىل أ
  .وهو ليس خطه

                                     
                  يــــــه رشوطهــــــا ويــــــصح حــــــده للامنــــــع مــــــن املــــــراد هنــــــا مــــــانع الــــــشهادة فــــــيمن تــــــوفرت ف: َّ الرصــــــاع قــــــال)1(

  .اًاحلكم مطلق
 مــا قــام الــيشء الــذي قــام دليــل عــىل إجيابــه رفــع الــيشء الــذي ثبــت مقتــىض ثبــوت ذلــك الــيشء كــام :قولــه

ــه مــانع لــيشء اقتــىض النــصاب ثبوتــه نــع ,يقــال الــدين ثبــت أ  وهــو وجــوب الزكــاة وجيــري ذلــك يف موا
  . ويقع التجريح به,ك يرجع إىل أمر رشعي قادح يف أعامل شهادة الشاهد وذل, ويف غريها,الشهادة

  . التجريح والتعديلَّ الشيخ ألي يشء مل يعرف ):فإن قلت(
ُقلت(  , إثبات مـا يوجـب العمـل بقـول الـشاهد: ولو قيل يف التعديل, وفيه نظر,لعله حذفه لظهوره :)ُ

بعــد أن قيــدت ذلــك وجــدت مــا يؤخــذ منــه  و,والتجــريح إثبــات مــا يبطــل العمــل بــشهادته لــصح ذلــك
  . والتعديل واهللا أعلم,حد التجريح
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 ,مــا بالبــرصة أفــضل مــن عطــاء الــسلمى:  قــال إيــاس بــن معاويــة:ويف طــرر ابــن عــات
  .ما أقبل شهادته عىل درهم واحدو

ُقلــــت ُشــــيوخ ولــــذا أخــــربين بعــــض مــــن لقيــــت عــــن بعــــض :ُ الفقيــــه ابــــن  َّالــــشيخ  أن:ناُ
يف أوائـل أمـره, فكـان خيـرج لزيـارة بعـض صـلحاء َّيـة كان ويل القـضاء ببلـده باملهد: اخلباز

ا شـأن  وهـذ, لتغفله عنده; وإذا شهد عنده شهادة ال حيكم هبا,ساحل املهدية, ويتربك به
 ,والعابــــد الــــذي ال يميــــز بــــني األلفــــاظ:  ونحــــوه قــــول ابــــن شــــعبان يف زاهيــــه,أهــــل احلــــق

وشغلته عبادته من معاين أفعال الناس, ينبغي أن يتوقف عن احلكم بـشهادته حتـى ختتـرب 
  .كيفيتها

ُقلت  , وهلذا جيب لغو ارهتان من هو من هـذا الـنمط فـيمن يطلـب تقديمـه للـشهادة:ُ
 وابــن اخلبــاز ,ا بنفــسهًك, وإنــه ال حيــل لــه طلــب ذلــك; ألن فيــه تعريــضوينبغــي إعالمــه ذلــ

 عــرف بالعــشاب هــو أبــو عبــد اهللا ;الفقيــه املحــدث الرحــال أبــو العبــاس َّالــشيخ :هــذا قــال
 رحـل إىل املـرشق ,عىل أيب زكرياء الربقيَّية  تفقه باملهد,حممد بن عيل بن إبراهيم العوايت

 وقــرأ ,مــرص عــن عــز الــدين ابــن عبــد الــسالم وغــريهســنة أربــع وعــرشين وســتامئة, أخــذ ب
بعلم كثري فدرس وأفتـى, ثـم َّية  ورجع إىل املهد,احلاصل عىل مؤلفه تاج الدين األرموي

ً وقلــده قــضاء اجلامعــة بتــونس ســنة ســتني وســتامئة, كــان موصــوفا ,نقلــه اخلليفــة للحــرضة
   وهــــو ابــــن ثــــالث ,بــــدين وعقــــل, تــــويف يف مجــــادى األخــــرى ســــنة ثــــالث وثامنــــني وســــتامئة

  .وثامنني سنة
ُقلت ـه سـمعه ليلـة:ُ  , وأخربين بعض من لقيت عن من أخربه من بعـض أهـل داره أ

وقـول ابـن احلاجـب إثـر ,  علـم هاهنـا مل أجـد مـن ألقـه إليـهأي: ًوهو يقـول مـشريا إىل نفـسه
بــن  وا, إال فــيام ال يكــاد يلــبس فيــه, وقبولــه ابــن عبــد الــسالم: وقيــل,َعبــد احلكــمقــول ابــن 

  .ًهارون ال أعرفه إال تقييدا
قيــده بعــض املتــأخرين , قــدمني رد الــشهادة بالبلــه والغفلــةإطــالق املت: قــال املــازري

ـت هـذا الـشخص : بام كثر مـن الكـالم واجلمـل املتعلـق بعـضها بـبعض ال يف نحـو قولـه رأ
ح روايــة مــن قــل تغفلــه مقبولــة إال فــيام ال: هــي طــالق, وقــال األصــوليون: أو ســمعته قــال
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البـن أمــان مــع القــايض : ً وردهـا مطلقــا ثالثهــا,فيـه تغفلــه, ومــن كثـر تغفلــه يف كونــه كــذلك
ضا يرصف ذلك لالجتهاد, وله  من تقارب حال غفلته ويقظتـه, أو تـساوت قبـل فـيام مل ًأ

:  الثـاين, احلظـر ملتقـدم تقييـد بعـض األشـياخ ويف هـذا,ً ومل يذكر فيه خالفا,تلح فيه غفلته
ـــه هبـــا مـــتهام;اًهد لـــه نفعـــجـــر شـــهادة الـــشا    عـــن عمـــر ال جتـــوز شـــهادة خـــصم وطـــأ يف املً أل

  .وال ظنني
 ,هــو املــتهم الــذي يظــن بــه غــري الــصالح:  البــن مــزين عــن حييــى بــن ســعيد:البــاجي

  .ً وإن كان مربزا يف العدالة,ونحوه البن كنانة, فشهادة املتهم مردودة
مـد بـن عقيـل عـن جـابر بـن عبـد ذكـر أبـو أمحـد مـن حـديث عبـد اهللا بـن حم: عبد احلق

 وعبـد اهللا بـن حممـد ,)1(»دة مـتهم وال ظنـنياال جتـوز شـه«: غقال رسـول اهللا : اهللا قال
 وإســـحاق بـــن راهويـــه, فـــإهنم , واحلميـــدي, ضـــعفه النـــاس إال أمحـــد بـــن حنبـــل:بـــن عقيـــل

 ,تــرك مــن إســناده قــيس بــن الربيــع:  وتعقبــه ابــن القطــان بــأن قــال,كــانوا حيتجــون بحديثــه
  . وهو ال تعرف حاله: وحممد بن احلسن,و عنده ضعيفوه

 وال , ردت شـــهادهتم; لـــو شـــهد أربعـــة عـــىل أبـــيهم بالزنـــا:قـــال ابـــن القاســـم: الـــصقيل
  . ألهنم يتهمون عىل إرثه وحيدون;يرجم

 ورجـــــم ,ً جــــازت شـــــهادهتم إن كــــانوا عـــــدوال;ًإن كــــان األب عـــــديام: وقــــال أشـــــهب
ه قتل فالنا ,األب   .ًعمداً وكذا إن شهدوا أ

 لتهمـــتهم عـــىل ســـقوط نفقتـــه ;ً وإن كـــان معـــدما,ال جتـــوز شـــهادهتم: وقـــال ابـــن اللبـــاد
  .عنهم برمجه

 ;ًيـــرجم األب بـــشهادهتم إال أن كـــان مـــورسا: قـــال أشـــهب: َســـحنونَ ســـامع قلـــت يف
  . لتهمتهم يف املرياث;فرتد شهادهتم

ـه قتـل فالنـا عمـدا, واملعـرس : قال ًوكذا لـو شـهدوا عليـه أ ـضا ً  ;رد شـهادهتم عليـهتـًأ
  .ألهنم يريدون الراحة منه ألجل النفقة عليه

                                     
  .4/129:  أخرجه ابن عدي يف الكامل)1(
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ْبــــــن رشــــــدا  يف تــــــسوية أشــــــهب بــــــني شــــــهادهتم بزنــــــاه, وشــــــهادهتم بقتلــــــه نظــــــر; ألن :ُ
  فواجـــب قبـــول شـــهادهتم, ومـــستحبة إن مل يـــدعوا,شـــهادهتم بقتلـــه واجبـــة إن دعـــوا إليهـــا

 ; وشـــهادهتم بزنـــاه مكروهـــة, أو الراحـــة مـــن النفقـــة عليـــه,بـــذلك, مـــا مل يتهمـــوا عـــىل إرثـــه
فــسهم  فالــصواب رد شــهادهتم بزنــاه; ألهنــا ; وعــىل النــاس,ألهنــم مــأمورون بالــسرت عــىل أ

 أو ألهنم دعوا إىل الشهادة عليه, مثل أن يقوم بحد عىل من ,عقوق إال أن يعذروا بجهل
فينبغـي  ليسقط عنه حـد قذفـه, وعليـه ;قذفه بالزنا, فسأل القاذف بنيه أن يشهدوا له بزناه

  .محل قول أشهب
ً ولـو كـان معـدما, واليـتهم العـدول ,شهادهتم بام يوجب قتله جائزة: وقال ابن لبابة

 وهـــو قـــول لـــه وجـــه يف املـــربز يف العدالـــة الفـــائق يف الفـــضل , وال بطـــرح النفقـــة,بـــاملرياث
 يف  يــشهد عنــده:حيــث تتعــني عليــه الــشهادة, ويــأيت عــىل قيــاس قــول ابــن القاســم يف اإلمــام

ــه يرثهـــا ; زوجهــا: أحـــدهم;رأة املحــصنة أربعـــة بــالزنىاملــ  فـــال يعلــم بـــذلك حتــى رمجهـــا أ
َ أصبغوحيد, إال أن يالعن خالف قول  ْ   .ال يرثها: َ

ُقلت  يف شـهادته بزنـاه تـرد إن ً أوال: كـذا وقـع يف غـري نـسخة مـن البيـان قـول أشـهب:ُ
ً وإجازهتا إن كان معدما, وقوله ثانيا يف شهادهت,ًكان مورسا  وإن , أهنـا تـرد:ًم بقتله عمـداً
بــن  والعجــب مــن ا,ا للراحــة منــه ألجــل النفقــة عليــه, وهــو كــالم ظــاهر تناقــضهًكــان معــدم

ْرشد  عـىل العـدم الـذي ال ًأوال:  ويمكن رفعه بحمـل املعـدم يف قولـه, يف عدم تعرضه إليهُ
نفقتـه, وحيمـل  جيب عليهم فيه ;ينتهي إلجيابه نفقته عليهم, أو عىل أهنم ال فضل مال هلم

ـــه املوجـــب نفقتـــه علـــيهم, وأهنـــم أمليـــاء هبـــاًالعـــدم يف قولـــه ثانيـــ  وظـــاهر مـــا نقلـــه ,ا عـــىل أ
ــــــه ال حيفظــــــه ملتقــــــدم قبلــــــه, وهــــــو نــــــص أشــــــهب املتقــــــدم يف :الــــــصقيل عــــــن ابــــــن اللبــــــاد                   أ

  .الشهادة بقتله
  .يف نوادره كنقل الصقيل ال تناقض فيه َّالشيخ ونقل

ْبـــن رشـــدا  إذا :َســـحنون وقالـــه , وجـــب حـــدهم; وإذا ســـقطت شـــهادهتم بـــأي وجـــه:ُ
  . وال فرق بني سقوطها أو باجلرحة,سقطت بالظنة

ُقلت   . بل هي باجلرحة أحرى:ُ
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ُقلــت : ثالثهــا.  وصــحتها,ً قتــل أبــيهم مطلقــا; ففــي ســقوط شــهادة البنــني بــام يوجــب:ُ
و كانــت إلســقاط حــد مــن  أ, وزنــاه إن عــذروا بجهــل,ًصــحتها يف قتلــه عمــدا إن مل يتهمــوا

ْبــن رشــدا البــن القاســم مــع ابــن اللبــاد وابــن لبابــة, واختيــار اًإن كــان مليــ: ورابعهــا, قذفــه ُ 
  .وأشهب

 , إن شــهد وارثــان أن امليــت أعتــق هــذا العبــد, فــإن كــان معهــام نــساء:ويف ثــاين عتقهــا
 يكــن معهــم  فــإن كــان ال يرغــب يف والئــه, أو مل, مل جتــز شــهادهتام;والعبــد يرغــب يف والئــه

  . جازت شهادهتام;نساء
ـه جـرح موروثـه: قال ابن احلاجب يف املوانع  فقبلـه ابـن عبـد الـسالم ,وكمن شـهد أ

  .ً وقيداه بأن اجلرح خموفا,وابن هارون
ُقلت  ال أعرف هذا الفرع بعينه من فـروع املـذهب, وإنـام تبـع فيـه ابـن احلاجـب ابـن :ُ

لنـصوص املـذهب يف وجيـز الغـزايل مـا  َّفعيةشاشاس عىل عادته يف إضافته أعيان فـروع الـ
 , كيف كـان اجلـرح: فظاهره;ا جرح موروثهً لتهمة أسباب منها كمن يشهد أن فالن:نصه

ً حيــث يوجــب قــصاصا أو مــاال;ًوال يــصح إضــافته للمــذهب إال حيــث جتــر للــشاهد نفعــا ً 
  .حسبام ذكر يف شهادة األخ ألخيه

ً إال أن يكون الورثة كبارا عدوال, ال جتوز شهادة الويص بدين للميت:وفيها ً.  
 عـىل :ال جتـوز شـهادة الـويص ملـن تـيل عليـه, وعـن مالـك يف شـهادة الـويص: اجلالب

  .من ييل عليه روايتان
ْبـــن رشـــدويف أوائـــل الثلـــث اآلخـــر مـــن أجوبـــة ا  شـــهادة املـــرشف ملـــن يـــرشف عليـــه :ُ

  .مة يف ذلكجائزة; إذ ال هت
  .ادة من هو يف عيال الرجل للرجلال جتوز شه: ويف أول شهادهتا ملالك
 إذ ; جازت شهادته له; إن كان املشهود له يف عيال الشاهد:للصقيل عن ابن حبيب

  .ال هتمة
 جــازت شــهادته لــه مــن ;إن كــان املــشهود لــه يف عيــال الــشاهد: قــال بعــض املتــأخرين
بة الشاهد كاألخ ونحـوه ـه وإن كانـت;قرا  نفقتـه ال  انبغـى أن ال جتـوز شـهادته لـه بـامل; أل
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 جــازت ;ًتلزمــه, فإنــه يلحقــه بعــدم نفقتــه عليــه وصــلته معــرة, ولــو كــان املــشهود لــه أجنبيــا
  .شهادته له

 وال فـــرق بـــني القريـــب واألجنبـــي يف روايـــة ابـــن حبيـــب, ,هـــذا استحـــسان: الـــصقيل
  .ًونقل ابن احلاجب عدم صحتها من املنفق عىل املنفق عليه مطلقا ال أعرفه

  . اضطراب;له فيها نصيبَّية صويف شهادة الشاهد بو
ْبن رشدا  ,مكتوبة, وما للشاهد فيها يسريَّية  حتصيلها إن كانت يف الوص: يف أجوبتهُ

 وإال ,إن كــــان معــــه شــــاهد آخــــر:  ورابعهــــا,لغــــريه فقــــط: ففــــي صــــحتها لــــه ولغــــريه ثالثهــــا
ِّمطــرففالثالــث البــن القاســم فيهــا مــع روايــة  ْبــن وهــب وروايــة ا,َُ ُاجــشون امل وابــن ,فيهــا َ ِ 

 حلـف للمـوىص هلـم مـع ; وحييى بن سعيد فيهـا, فعـىل األول إن كـان وحـده,يف الواضحة
وأخــذ مالــه فيهــا, وإن كــان معــه  ,َّية فتثبــت الوصــ,حــقَّية شــهادته أن مــا شــهد بــه مــن الوصــ

 وأخـــذ كـــل مـــنهام مـــا لـــه دون ,بـــشهادهتامَّية غـــريه ممـــن أوىص لـــه فيهـــا بيـــسري, ثبتـــت الوصـــ
 مل يــوص لــه فيهــا بــيشء فــأحرى, وعــىل الثالــث إن كــان ;لــشاهد معــه فيهــايمــني, وإن كــان ا

 وتثبت وصاياهم, وال يشء له إن كان معه غريه, , حلف املوىص هلم مع شهادته;وحده
 وحلــف كــل ,بــشهادهتام ملــن ســوامها دون يمــنيَّية  ثبتــت الوصــ;فمــن أويص لــه فيهــا بيــسري

 ;معـــه شـــاهد مل يـــوص لـــه فيهـــا بـــيشء وإن كـــان ,مـــنهام مـــع شـــهادة صـــاحبه, وأخـــذ وصـــيته
هَّية ثبتـت الوصـ بـع إن شــهد , وحلــف مـع شــهادة صـاحبه, وأخــذ حقـه,ملــن سـوا  وعــىل الرا
 حلـف ; وإن مل يكن معـه غـريه, وأخذ حقه بغري يمني,بشهادهتامَّية  ثبتت الوص;معه غريه

ي  ففــــ;ً وإن كــــان مــــا للــــشاهد فيهــــا كثــــريا, وأخــــذ وصــــيته وال يشء لــــه,غــــريه مــــع شــــهادته
َ أصـبغسقوط شهادته له ولغريه وصحتها لغريه املـشهور, واملخـرج عـىل قـول  ْ يف عبـدين  َ

شهدا بعد عتقهام أن من أعتقهام غصبهام من رجل مـع مائـة دينـار شـهادهتام بغـصب املائـة 
فسهام, فأمىض بعض الـشهادة املـردود باقيهـا ;صحيحة ال بغصبهام  لتهمتهام عىل إرقاق أ

  .للتهمة
ُقلـــت  قالـــه يف البيـــان يف غـــري موضـــع منـــه, ويـــرد التخـــريج بمنـــع كـــون اإلبطـــال  كـــذا:ُ

ــه ألمــر رشعــي جــار عــىل قاعــدة عقل; بــل هــو للــسنة;ملجــرد التهمــة وهــي أن قبــول  ,َّيــة أل
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  . لنفيه رضورة بطالن شهادهتام برقهام املسبب عنها;شهادهتام يف غصبهام يؤدي ثبوته
ا كقــول ً بــل عــىل إشــهاده املــويص لفظــ;بــةمكتوَّية وإن كانــت شــهادته ال يف وصــ: قــال

لنفـسه   مل جيـز; ومـا أوىص لـه بـه بيـسري,املويص لفالن كذا ولفالن كذا, والشاهد أحـدهم
 حلف املوىص له مع شـهادته, وإن كـان معـه غـريه ; إن كان وحده, وجازت لغريه,ًاتفاقا

 مــــن  وأخــــذ, وأخــــذ حقــــه,ممــــن شــــهد لنفــــسه بيــــسري; حلــــف كــــل مــــنهام مــــع شــــهادة اآلخــــر
 حلـف معــه, وأخــذ ; وإن كــان معـه مــن مل يـشهد لنفــسه,سـوامها بــشهادهتام حقـه بغــري يمـني

 ال جتــوز شــهادته لغــريه بتأويــل : وأخــذ غــريه حقــه بــشهادهتام دون يمــني, وقــد يقــال,حقــه
ا, ومل جتــــز لغــــريه عــــىل قــــول ً مل جتــــز لــــه اتفاقــــ;ً وإن كــــان مــــا شــــهد بــــه لنفــــسه كثــــريا,ضــــعيف
فعــىل األول إن مل يكــن  ,أشــهب مــن كتــاب الــشهاداتَ ســامع ا يف وجيــوز عــىل مــ,األخــوين
 حلـف ; حلف املوىص له واستحق, وإن كان معه غريه ممن شـهد لنفـسه بكثـري;معه غريه

 وإن مل تكـــن شـــهادة كـــل مـــنهام لـــصاحبه يف , وأخـــذ وصـــيته,كـــل مـــنهام مـــع شـــهادة صـــاحبه
 جملـــس واحـــد عـــىل جملـــس واحـــد عـــىل مـــذهبهام يف أن شـــهادة الـــشهود بعـــضهم لـــبعض يف

  . ال جتوز, وأخذ من سوامها وصيته بشهادهتام دون يمني;شخص واحد
 , مــضت لغــريه; إن قــل: وقيــل, مــا خيــصه فقــط: يبطــل مجيعهــا, وقيــل:قيــل: اللخمــي

  . سقطت هلام;وإن كان له قدر
 ; وإن شـــهد معـــه غـــريه, ويـــستحق, فيحلـــف معـــه,جتـــوز لغـــريه: وملالـــك يف املبـــسوط

 وذكـر , ومل يفـرق بـني يـسري وكثـري,, وحلف هو مـع الـشاهد اآلخـرجازت ألهل الوصايا
  .ابن اجلالب يف ذلك روايتني
إال رجـــالن أويص هلـــام فيهـــا بـــيشء, َّية  إن مل يـــشهد بالوصـــ:ولألخـــوين يف الواضـــحة

ً فـــإن أشـــهدمها لفظـــا نـــسقا,وفيهـــا عتـــق وديـــون أو وضـــعاها يف ,  فـــشهدا بـــذلك,اً أو مفرقـــ,ً
 مل جتــز ; وإن أشــهدمها يف كتــاب, وصــحت لغريمهــا, ســقطت هلــام ومل يعلــم امليــت;,كتــاب

  .إن كان ما أوىص هلام به
 فـــاملعروف بطـــالن ;إن كـــان مـــا خيـــص الـــشاهد أو للـــشاهدين لـــه بـــال: قـــال املـــازري

شـــهادهتام ولـــو لغريمهـــا, ووقـــع يف املـــذهب مـــا يـــدل عـــىل اخـــتالف فيـــه, كـــذا أشـــار بعـــض 
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 صـحتها لغـريه فقـط, ثـم ذكـر مـا تقـدم :ظـاهرهاألشـياخ أن املـذهب عـىل قـولني, ومقتـىض 
وبعــض أشــياخي يــرى أن ال وجــه هلــذا التفــصيل بــني كــون : للخمــي عــن األخــوين وقــال

ًنطقا أو مثبتتا يف كتابَّية الوص ً.  
ُقلــــت والفــــرق عنــــدي أن الــــشهادة عــــىل لفــــظ :  هــــو قــــول اللخمــــي يف تبــــرصته, قــــال:ُ

اط لبعـــضها بـــبعض كـــل مجلـــة مـــستقلة  إنـــام هـــي عـــىل مجـــل أوردهـــا امليـــت, ال ارتبـــ;امليـــت
 صــدق بــام أشــهد هلــا بــه ال ارتبــاط لــه بــام أشــهدمها بــه لغريمهــا, ;بنفــسها, أو اخلــرب بانفرادهــا

 وإن , فــردت الــشهادة يف اجلميــع, مل يتــبعض;وإن أشــهدمها عــىل كتــاب كتبــه بلفــظ واحــد
لغـريه : الثهـاً ففي صـحتها ولـو فـيام خيـصه وسـقوطها مطلقـا ث,ًكان ما خيص الشاهد يسريا

  .دونه ثالث روايات أوالها هلا
 جـــازت ;ءأويص لـــه فيهـــا بـــيشَّية مـــن شـــهد لرجـــل بوصـــ:  ليحيـــى بـــن ســـعيد:وفيهـــا

  . جازت هلام; وإن شهد معه غريه,لغريه دونه إن شهد وحده
 قولـــــه عـــــىل أن َســـــحنون فتـــــأول ,ً أو كثـــــرياًلـــــشاهد قلـــــيالأطلقـــــه يف كـــــون ا: املـــــازري

إذا شـهد معــه غـريه دون يمــني, وهــذا خـالف األصــول مــن أن الـشاهد يأخــذ مـا خيــتص بــه 
ه; لكنـــه مطـــابق لقوهلـــا بإمـــضاء شـــهادته لنفـــسه ولغـــريه  وقـــول حييـــى ,املـــدعي يأخـــذ بـــدعوا

ـه إذا أخـذ حقـه مـع شـهادة غـريه دون يمـنيَسـحنونعـىل تأويـل   وجـب أخــذه ; متنـاف; أل
 وانـــسحب اســـتثقال , إال أن يقـــال شـــهادة غـــريه معـــه نفـــت هتمتـــه,وصـــيته بـــشهادته وحـــده

 مل يــصح أن يقــىض لــه بــشهادته لــه مــع يمينــه هــذا ; فــإن انفــرد,الــشهادة لغــريه عــىل وصــيته
  .أقرب ما يعتذر به

ُقلـت  ,هـذا قــول خمــالف لألصــول:  بقولــهَســحنون وعــرب اللخمــي عــن تعقبـه تأويــل :ُ
  .وليس يأخذ أحد لنفسه بشهادته

ض األشياخ, فذكر قول ابـن حمـرز  مل يسلمه بعَسحنونعىل أن تأويل : قال املازري
 والـــذي جيـــري عـــىل ألـــسنة املـــذاكرين أن , قـــول حييـــى بـــن ســـعيدَســـحنونإثـــر ذكـــره تأويـــل 

 وال , مــع يمـــني القــائم بـــشهادته: جــازت شـــهادته لغــريه, أي;إن كـــان وحــده: معنــى قولــه
 جـــازت ; وإن كـــان معـــه غـــريه, بـــدعوى نفـــسهًشـــيئا إذ ال يـــصح أن يأخـــذ ;ًيأخـــذ هـــو شـــيئا
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ـــه حـــصل عـــىل حقـــه شـــاهدانلغـــري  لـــسقوط شـــهادته ; وجـــازت لـــه بيمينـــه,ه بـــال يمـــني; أل
  . فيحلف مع الشاهد اآلخر,لنفسه

  .متيض:اختلف إن شهدا بدين هلام فيه يسري, فقال يف كتاب حممد: اللخمي
  .  مل جتز له وال لغريه; من شهد يف ذكر حق له فيه يشء:وفيها ملالك

 ولــــو ,ًأخــــذ منــــه شــــيئا حتــــى يــــدخل عليــــه صــــاحبه ألن أحــــدمها ال ي:ويف املجموعــــة
ولـو كثـر , لغـريهَّية  جازت شهادته, فعىل هذا جتوز شـهادته يف الوصـ;اقتسامه قبل الشهادة

ـه ال يـدخل ; مثل أن يويص لـه بعبـد وآلخـر بثـوببشيئنيَّية حظه منها إذا كانت الوص  أل
إنـــام أقـــصد : وإن قـــال , فـــال تـــرد شـــهادته لألجنبـــي; وهـــي كـــشهادتني,أحـــدمها عـــىل اآلخـــر

 وذكـــرت مـــا أوىص يل بـــه ألؤدي املجلـــس , ألهنـــا ال جتـــوز;بالـــشهادة لألجنبـــي ال لنفـــيس
ـه ;لعبـد أو دار رد مجيعهـاَّية  وإن كـان مجيـع الوصـ,حسبام كان أبـني أن ال تـرد لألجنبـي  أل

  .ال خيلص لألجنبي يشء إال دخل عليه الشاهد فيه
ُقلت  مـن صـحت لـه يف العبـد أو الـدار يف حظـه  يف دخول مـن سـقطت شـهادته عـىل:ُ
 مل يدخل عليه اآلخر بحال ; إذ لو باع أحدمها حظه منه; إذ ال موجب لرشكتهام;منه نظر

بخــالف الــدين لــرشكتهام فيــه رضورة دخــول أحــدمها عــىل صــاحبه فــيام أخــذه مــن الغــريم 
دون ويص عــن وصــيته ألحــدمها ا عــن حظــه مــن دينــه عليــه, كــام لــو ثبــت رجــوع املــًعوضــ
  .مل يرجع من سقطت وصيته عىل من بقيت له; اآلخر

هَّية فعــــــــىل كــــــــون الــــــــدين كالوصـــــــــ: املــــــــازري    وعــــــــىل املعــــــــروف يف الفـــــــــرق ,ال ســــــــوا
  :بينهام طريقان
ـه للميـت بـاملوت سـقط ملكـه :األوىل  أن املوىص به باملوت ضعف ملك مالكه; أل

 شــهادة مــن ضــعفت هتمتــه, : فقيــل فيــه,إيــاهَّية إيــاه, ونقلــه لوارثــه يــضعفه معارضــة الوصــ
  . فلفوهتا سقطت معارضتها بشهادة من ضعفت هتمته,وبراءة الذمة ال موجب لضعفها

 فـــاكتفي فيهـــا بـــشهادة مـــن ضـــعفت هتمتـــه كـــشهادة ,خيـــشى فوهتـــاَّية  أن الوصـــ:الثانيـــة
  . وهو موجب رعي القول بقبول الكافر فيها,الصبيان
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مـنهام لـصاحبه بعـرشة دنـانري, عـىل  إن شـهد رجـالن كـل :وسمع أبو زيد ابن القاسم
  . جازت شهادهتام إن كانا عدلني;رجل عن جملس واحد

ْبن رشدا    .يف صحة شهادة الشهود ملن شهدوا له يف جملس واحد وسقوطها: ُ
  . جازت عىل رجلني; وإن كانت عن جملسني, إن كانت عىل رجلني:ثالثها

   يف هــــذه املــــسألة يف  فعــــىل قــــولني, ومــــىض اخلــــالف;ويف جوازهــــا عــــىل رجــــل واحــــد
  .َسحنوننوازل 

 وإن ,مل جيـــز;  كانـــت عـــىل رجـــل واحـــد يف جملـــس واحـــدإن: اللخمـــي عـــن األخـــوين
 ; وإن كانـــت عـــىل رجلـــني, جـــازت, ولـــو تقاربـــا مـــا بـــني الـــشهادتني; بعـــد يشءًشـــيئاكانـــت 

 ولــــو كانــــت عــــىل رجلــــني يف , وأرى رد مجيعهــــا,جــــازت, ولــــو كانــــت عــــن جملــــس واحــــد
  .أو بكتاب لتهمتهام إال أن يطول ما بينهام ,ًجملسني لفظا
إن شــــهد رجــــالن بــــدين عــــىل رجــــل لــــرجلني شــــهدا هلــــام بــــدين عليــــه عــــن : املــــازري

 ففـــي ســـقوطهام نـــص قـــول ; جـــازت ولـــو تقاربـــا, وإن كانـــت عـــن جملـــس واحـــد;جملـــسني
َ أصبغ وظاهر قول ,األخوين ْ   .ثم ذكر اختيار اللخمي, ومل يتعقبه ,َ

  ]رابةباب فيما تثبت به احل[
 إذ ال ســبيل إىل ;ً شــهادة مــن حــاربوه إن كــانوا عــدوال وجتــوز عــىل املحــاربني:وفيهــا

 وتقبــل ,غـري ذلــك شــهدوا بقتــل أو أخــذ مــال أو غــريه, وال تقبــل شــهادة أحــد مــنهم لنفــسه
  .)1(شهادة بعضهم لبعض

إن شـــهد مـــسلوبان عـــىل أن هـــؤالء ســـلبونا هـــذه الثيـــاب :وســـمع حييـــى ابـــن القاســـم 
ــــدهيم أقــــيم علــــيهم احلــــد بــــشهادهتام; ومل يــــستحقوا املتــــاعوالـــدواب,   وال ,وهــــي قائمــــة بأ

                                     
فسهم,يؤخذ منه أهنا تثبت بشهادة رجلني: َّ الرصاع قال)1(  : ولذا قال ابن احلاجـب, ولو ممن حاربوه أل

فسهم,وتثبت بشهادة رجلني   . ولو من الرفقة أل
  .ك ومل يذكر ذل,ط فيها إذا كانوا عدوالاشرت): فإن قلت(
ُقلت( ه ال بد منه لكن قوله شهادة :)ُ   . واهللا سبحانه أعلم وبه التوفيق, واألصل فيه العدالة,يظهر أ
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  .الدواب إال بشهيدين سوامها
ْبـــن رشـــدا  إنـــه حيلـــف كـــل مـــنهام مـــع شـــهادة : إذ مل يقـــل; هـــذه خمالفـــة ملـــا فيهـــا:قيـــل: ُ
ــه يقــام عــىل املحــاربني احلــد: ويــستحق حقــه عــىل قيــاس قولــه يف الــرسقة منهــا,صــاحبه  , أ

  . ليست خمالفة هلا:ملال بشهادة بعضهم لبعض, وقيلويعطون ا
 فلــــذا ســــقطت شــــهادة أحــــدمها ; أهنــــام رشيكــــان يف املتــــاع والــــدواب:ومعنــــى الــــسامع

 وهـو اآليت عـىل روايـة , يستحقان الدواب واملتاع, وإن كانا رشيكـني فـيهام: وقيل,لآلخر
ِّمطـــرف  واملـــال , يف احلـــد يف أن شـــهادة شـــهيدين مـــن املـــسلوبني عـــىل مـــن ســـلبوهم جـــائزةَُ

فسهام وألصحاهبام فـسهام ولغريمهـا; ألهنـا إذا جـازت يف احلـد;أل  إذ ; جـازت يف املـال أل
 وال مـال لغريمهـا إذا مل جتـز , ال جتـوز يف حـد: ويـرد بعـضها, وقيـل,ال جتوز بعض الشهادة

فسهام; ألن من اهتم يف بعض شهادة َ أصبغ وهو قول , ردت كلها;أل ْ َ.  
ُقلــت َ أصــبغ يف غــري نــسخة عــزو ردهــا ل كــذا هــو:ُ ْ َ ســامع خــالف مــا نقــل عنــه يف أول َ
ه جيوز منها ما ال هتمه فيه:القرينني   . أ
فسهام, وردهـا ,ففي صحتها يف احلد واملال:  قال: وهو قوله يف نوازله:قال  ولو أل

فـــسهام لروايـــة :  ثالثهـــا, ولـــو باملـــال لغريمهـــا,فـــيهام ِّطـــرفُميف احلـــد واملـــال لغريمهـــا ال أل َ, 
َ أصـــبغوقـــول  ْ  قـــيض الثنـــني مـــنهام ;وابـــن القاســـم مـــع روايتـــه فيهـــا, وعليـــه إن كـــانوا أربعـــة َ

لكــل مــنهام بـــشهادة  قــيض ; وإن كانـــا اثنــني, وللبــاقيني بــشهادة اآلخــرين,بــشهادة البــاقيني
 ويف أمـــوال ,ال جيـــوز يف ذلـــك أقـــل مـــن أربعـــة جتـــوز يف احلـــد:  ورابعهـــا,صـــاحبه مـــع يمينـــه

فـــسهم كثـــرياالرفقـــة ال   وإن كـــان ,ًيف أمـــوال الـــشهداء, هـــذا كلـــه إن كـــان مـــا شـــهدوا بـــه أل
َّية  جــازت هلــم ولغــريهم ال يــدخل فيــه االخــتالف الــذي يف الوصــ;ًيــسريا ال يتهمــون عليــه

 ويف , جــازت علــيهم يف احلــد;ملوضــع الــرضورة, ولــو شــهدوا علــيهم بالــسلب دون املــال
ـدهيم   يف َسحنون وتقـدم مـا لـ,ًمـن املـال اتفاقـا فـيهامبعضهم لبعض بعد ذلك فيام وجـد بأ

  .نوازله يف أكرية السفن
ُقلت ه ابن حارث البن , مل يعز الرابع:ُ ُ املاجشون وعزا   . وابن دينار,واملغرية ,ِ

 صــــحت يف غـــــريه ; أن الــــشهادة إذا رد بعــــضها للــــسنة:معــــروف املــــذهب: املــــازري
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  .وتصح للرجل مع يمينهبعتق ومال لرجل تبطل يف العتق, َّية كمن شهد بوص
  . فكشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ;وما الرفع: ابن احلاجب

 ,أطلقـوا القـول بـرد هـذه الـشهادة مـع أن الفقـري ال يلزمـه أداء يشء: ابن عبد الـسالم
 فتأمــل هـذا, وقابلــه , عــىل مـا يــذكر يف موضـعهجـداواملقـدار الـذي يلــزم الغنـي أداؤه يــسري 

  .قبل هذاَّواز بقول ابن امل
ُقلــت  وال ,ا إن هــذا الفــرع مقــول لغــري واحــد مــن أهــل املــذهب: قــالو: ظــاهر قولــه:ُ

 ومـا أشـار إليـه مـن , واهللا أعلـم, وإياه تبـع ابـن شـاس, ووجيز الغزايل,أعرفه إال للامزري
يرد بأن يف الدين ; شاهد لنفسه بيسري الدين كالوصيةمناقضته قول حممد بقبول شهادة ال

 فهـــو ; وهـــي اجلرحـــة بـــاق,يـــست يف التجـــريح; ألن متعلـــق الـــشهادة يف التجـــريحرضورة ل
 وهـــي عـــامرة الذمـــة متعـــرس بفوتـــه ;متيـــرس حتـــصيله ببينـــة أخـــرى, ومتعلـــق الـــشهادة بالـــدين

  .بفوت وقته
  . جائزة; وللشاهد عىل املشهود له حق, شهادة الرجل لرجل: ابن القاسموسمع

ــه إنــام ; وإال مل تقبــل, قبلــت;ًود لــه مــورسابلغنــي عنــه إن كــان املــشه: ابــن القاســم  أل
  .شهد لنفسه

وكذا لو كان للمشهود له عىل الشاهد حق, إن كـان : قال ابن القاسم: َسحنونقال 
  . مل جتز;اً وإن كان معدم, جازت شهادته;املي

ْبن رشدا ًما بلغ ابـن القاسـم مـن تفرقـة مالـك بـني كـون املـشهود لـه مليـا أو معـدما: ُ ً, 
 ; وإن بعــــد, أو قريــــب احللــــولً, وهــــذا إن كــــان الــــدين حــــاالً ملــــا ســــمعه منــــه جممــــالمفــــرس

 قالــه بعــض أهــل ,ً كــام لــو كــان مليــا وشــهادته لــه فــيام عــدا األمــوال جــائزة,جــازت شــهادته
زونـــان َ ســامع  وهــو صــحيح, وأمـــا إن كــان الــدين للمـــشهود لــه عــىل الـــشاهد; ففــي,النظــر

ًألشــــهب جــــوازه كــــان مليــــا أو معــــدما خــــ  : يريــــد;ف قــــول ابــــن القاســــم يف هــــذا الــــسامعالً
ــه يــتهم عــىل أن يوســع لــه يف الــدين ويــؤخره بــه, كانــت ;والــدين حــال أو قريــب احللــول  أل
 ومل يـر أشـهب هـذه هتمـة يف العـدل, وإن كـان الـدين للـشاهد ,شهادته لـه بـامل أو غـري مـال
  . مل يقدح يف الشهادة;عىل املشهود له أو بالعكس
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 وإن كـــان , قبلـــت;ً للمـــشهود لـــه عـــىل الـــشاهد ديـــن, فـــإن كـــان غنيـــاإن كـــان: البـــاجي
ــه كأســري بيــده: قالــه ابــن القاســم وأشــهب واألخــوان قــاال, ردت;ًفقــريا  وهــذا إن كــان , أل

, وردت عــىل َســحنون جــازت عــىل قــول ; وإن بعــد أجلــه, أو قريــب احللــول,ًالــدين حــاال
ْبـــن وهـــبقـــول ا  أن ال يستـــرض بإزالـــة هـــذا املـــال :ومعنـــى الغنـــى عنـــدي يف هـــذه املـــسألة ,َ

 وشـهادة :قـال,  فـرتد بـه شـهادته, فالـرضر يلحقـه بتعجيلـه منـه;عنه, ولو كـان عنـده كفافـه
  .عامل القراض لربه

 ;ً وإن كـان غنيـا,جـائزة إن كـان شـغل املـال يف سـلع: وغريها َّالعتبية  يفَسحنونقال 
  .ردت

ْبن وهبسمع عبد امللك بن احلسن ا   . قبلت وإال ردت;ًإن كان غنيا :َ
 ويف ,ً ولـو كـان معـدما,ًجوازهـا مطلقـا :َّالعتبيـة ابن زرقون البن القاسم وأشهب يف

  .شهادة رب املال له الثالثة األقوال
ْبـــن رشـــدا  ولـــو كـــان :ابـــن القاســـم يف جـــواز شـــهادة كـــل مـــنهام لآلخـــرَ ســـامع يف آخـــر: ُ

َ أصبغل أشهب وسامع إن كان شغل املال يف سلع لظاهر قو: ًالعامل معدما ثالثها ْ َ.  
ْبن وهبواآليت عىل قول ا: ابن القاسم   .َسحنونواآليت عىل قول  ,َ

  : هتمة احلب ألصل أو عارض:الثالث
 ال جتــــوز شــــهادة خــــصم وال ظنــــني, : يــــدخل يف قــــول عمــــر:روى ابــــن نــــافع: َّالــــشيخ

  . وأحد الزوجني لآلخر, والولد,شهادة األبوين
ُ املاجـــشونابـــن   ويف إمجـــاع ابـــن ,ؤالء عنـــد أصـــحابنا, ومـــنهم اجلـــدال خـــالف يف هـــ: ِ
لـد لولـده:القطان  ط وعـن عمـر , وبـه قـال فقهـاء األمـصار, النكث, ال جتوز شـهادة الوا

  . وقاله داود,جواز ذلك
 مـــن قبـــل ا كـــان جـــد; ولـــو ســـفل, وإن عـــال لولـــده,وال جتـــوز شـــهادة األب: املـــازري
  .مشهور مذهب الشافعي وهو , وال شهادة بني بنيهم هلم,األب أو األم

 واملــــزين , وقالــــه رشيــــح,وروي عــــن عمــــر قبــــول شــــهادة األب لولــــده والولــــد ألبيــــه
  .وداود
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عــــن مالــــك قبــــول شــــهادة الولــــد ألبيــــه دون األب  َّشافعيةوذكــــر بعــــض متــــأخري الــــ
  .ا من ناقلهاً وهذه حكاية مستنكرة عند املالكية, وربام كانت ومه,البنه

 ومهــا مــسلامن, واألب عبــد ,ا شــج أبامهــاًدين أن فالنــ شــهادة الولــ: عنــهَســحنونابــن 
ني   . ساقطة;اأو مكاتب مسلام أو نرصا
ني,وكــذا لــو شــهدا ألبــيهام نيا بــدين عــىل فــالن, وتــرك ولــدا نــرصا  ,اًً وقــد مــات نــرصا

  .ًوكذا لو شهدا أن أبامها العبد جنى عىل رجل جناية, أو أن سيده باعه أو أعطاه أحدا
  .وكذا شهادة ابن املالعنة ملن نفاه: نونَسحابن عبدوس عن 

ْبن رشدوال  من كتاب األقضية اخلالف يف شهادة األب عند ابنـه َسحنون يف نوازل ُ
 وشــــهادة كــــل مــــنهام عــــىل شــــهادة صــــاحبه, وشــــهادة كــــل مــــنهام عــــىل حكــــم ,واالبــــن عنــــده

 وهــو قــول , كــل ذلــك جــائز:قيــل, دة كــل مــنهام مــع شــهادة صــاحبه واحــد وشــها,صــاحبه
 وإجازتــه شــهادته عنــده , ألجــل إجازتــه شــهادة األب عــىل قــضاء ابنــه بعــد عزلــه;نونَســح

ه رشط كونه مربزا ِّمطـرف وهو تفسري لقوله يف سائر املـسائل األربعـة, وهـو قـول ,ًإال أ َُ; 
 وشـهادته عـىل قـضائه بعـد عزلـه, وشـهادته ,إلجازته شهادة كـل مـنهام مـع شـهادة صـاحبه

َ أصـبغ وهـو قـول , ذلـك غـري جـائز:ده, وقيـلعىل شهادته بكـذا شـهادته عنـ ْ ملنعـه شـهادة  ;َ
  .كل منهام عىل شهادة صاحبه, وهو اآليت عىل مذهبه يف سائر املسائل املذكورة

ُ املاجــــشونوفــــرق ابــــن   وشــــهادته عــــىل ,بــــني شــــهادة كــــل واحــــد مــــنهام مــــع صــــاحبه ِ
ومل يـتهم اآلخـر  , فأجاز شهادته مع شـهادته; وبني شهادته عىل حكمه بعد عزله,شهادته

مــنهام عــىل إرادتــه إمتــام شــهادة ابنــه أو أبيــه, وال عــىل إرادة إخفــاء شــهادته, ومل جتــز شــهادته 
 مل جيـزه أحـد مـن أصـحاب ; وهـو تنـاقض, وتعـديل أحـدمها اآلخـر,عىل حكمـه بعـد عزلـه

ُ املاجشونمالك إال ابن    وقـام, وإنـام نزعـه; ولـيس لـه قـام,إن مل يكن التعديل نزعـه: قال ِ
  . فال بأس أن يصفه بالذي تتم به شهادته من عدالته, وفيه بعد;به إحياء شهادته

ُقلــت ًا حفظــه مــن تقــديم ولــده أو قريبــه إال قاضــيا واحــدا جعلنــا ً ومــا أدركــت قاضــي:ُ ً
  .اهللا من علم احلق وعمل به

ُشــيوخابــن عـــات لـــبعض  شـــهادة األخــوين يف حـــق واحـــد لرجـــل :  الـــشورى بقرطبـــةُ



 

 

282

282

  .االبن مع أبيه وليسا ك,جائزة
  . ال جتوز ألحد الزوجني عىل صاحبه:وفيها

ً كان املشهود له حرا أو عبدا أو مكاتبا:َسحنونزاد يف كتاب ابن  ً ً.  
  .ومنعها بينهام عام يف املال وغريه: املازري

  . مل جتز شهادهتام; ورجل أجنبي, إن شهد ألمة بالعتق زوجها:فيها مع غريها
 لكــان ;ً ففــي جــواز وطئــه إياهــا قــوالن, ولــو كــان عبــدا;إذا ردت شــهادته: املــازري

 فهل يمكن مـن وطئهـا قـوالن, بنـاء عـىل ; ولو رضيت بالبقاء,وهلا فراقه إلقراره بحريتها
ُشيوخ وعـــىل األول قـــال بعـــض الـــ, وخـــوف إرقـــاق ولـــده,اعتبـــار لغـــو شـــهادته ينبغـــي أن : ُ

  . ليفرق بني ولده الرقيق والعتيق;يستربئها
َ أصــــبغول ْ زلــــهيف َ  فلــــم حيكــــم هبــــا حتــــى ;مــــن ثبتــــت شــــهادته عنــــد قــــاض المــــرأة:  نوا

ُشـــيوخ وأخربنـــا بعـــض , مل تبطـــل شـــهادته;تزوجهـــا الـــشاهد نا القـــضاة يف درســـه عنـــد ذكـــر ُ
ُشـــيوخ أن بعـــض :هـــذه املـــسألة  املفتيـــني املحـــصلني املـــشهورين كـــان وقـــف عـــن الـــشهادة ُ

ــه شــهد يف اســرتعاء المــرأة بحــق  وفهمنــا عنــه بــذكره ذلــك ,ا ثــم تزوجهــ,بتــونس بــسبب أ
  .ً منصوصا يف مذهبهً ترك التحفظ, ولو وافق برتكه قوالزجر الطالب عن
 , واالبـــن, أصـــحابنا جييـــزون شـــهادة األب:َعبـــد احلكـــمقـــال حممـــد بـــن : ابـــن شـــاس

ه وكل فالنا,والزوج   .ا وكلهً وال جيوز عىل أن فالن,ً والزوجة عىل أ
ُقلــت َ أصــب ويف اختــصار الواضــحة ل:ُ ْ  جتــوز شــهادة األب البنــه :عــن ابــن القاســم غَ

  .ه وكل غريه ال عىل أن غريه وكلهعىل أ
بـــة لقريبـــه:ويف شـــفعتها  فـــال جيـــوز أن يـــشهد لـــه أن ; ومـــن ال جتـــوز شـــهادته مـــن القرا

ه وكل غريه   .ًفالنا وكله عىل يشء, وجيوز أن يشهد عليه أ
 أو يكــون القــائم ,وكيــلهــذا إن كانــت شــهادته عليــه ال لــه, مثــل أن ينكــر الت: عيــاض

  . مل جتز;به غريه ملنفعته ال حلقه هو, ومتى كان هو القائم بذلك حلق له أو لغريه
ُقلت ـه : عنـهَسـحنونعن ابن  َّالشيخ  ونحوه نقل:ُ  ال جتـوز شـهادة ابنـني عـىل أبـيهام أ

  . جازت بذلك; وادعاه فالن, ولو جحد األب,ًباع ثوبا من فالن, وفالن حمجور
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إن كــــان الــــشاهد يف إنفــــاق املــــشهود أو :  قــــال البــــاجي:خ ألخيــــه باملــــالوشــــهادة األ
 أو إن ,ً وإن كـان مـربزا,ً وإال ففـي جوازهـا مطلقـا, مل جيـز شـهادته لـه;يتكرر عليـه معروفـه

  .ًيف اليسري مطلقا: رابعها, مل تنله صلته
 ;ابنـــــهيف غـــــري الربـــــع املـــــتهم جيـــــره إليـــــه أو إىل : وخامـــــسها :ويف الكثـــــري رشط التربيـــــز

زيـــة  مـــع روايـــة ابـــن القاســـم, وأحـــد قـــويل لروايـــة األخـــوين;كحـــبس مرجعـــه إىل بنيـــه  َّاملوا
زيــــة  وأشــــهب وابــــن القاســــم يف,وغريهــــا واملجموعــــة, وذكــــر املــــازري مخــــسة منعهــــا  َّاملوا
 وعـــزا الثالـــث هلـــا ,البـــن كنانـــة  والثالثـــة األول, وخامـــسها يف اليـــسري دون الكثـــري,اًمطلقـــ
ْبن رشــدكــا ه ابــن حــارث لــسامع ابــن نــافع, والثــُ ْبــن رشــد وعــزا ا,اين عــزا بــن  األول لروايــة اُ

ْوهب ًومل يفرقوا بني كون األب الذي به أخوهتام حيا أو ميتا: , قالَ  واآليت عىل قـول ابـن ,ً
 أو البــــن زوجتــــه, أو ألبيهــــا , أو زوجــــة أبيــــه,القاســــم يف منــــع شــــهادة الرجــــل لزوجــــة ابنــــه

  .ًخوهتام حيا أو أحدمهامنعها ألخيها إن كان من به أ
ُقلــــت         وقــــوال ابــــن نــــافع وابــــن كنانــــة, وخمــــرج ابــــن,مخــــسة البــــاجي:  فــــاألقوال ثامنيــــة:ُ
ال خــــالف يف جوازهــــا يف احلقــــوق واألمــــوال, إن مل يكــــن الــــشاهد يف عيــــال : ًرشــــد قــــائال
  .املشهود له

يف إنفــاق  وال إن كــان ,والغــضبَّيــة ال جتــوز لــه بحــال فــيام تــدرك فيــه احلم: اللخمــي
 لــئال تدركــه معــرة ضــعته, ;املــشهود لــه, ويف عكــسه خــالف تقــدم إال أن تكــون نفقتــه عليــه

 واملـــشهود لـــه فقـــري, , أو تعلقـــت نفـــسه هبـــا أو مـــورسة,وال بإنكاحــه امـــرأة يتـــرشف بمثلهـــا
ْبن رشد جرت عىل خالف ا;فإن عريت من هذه التهم ُ.  

        إن نكــــــح إىل مــــــن يتــــــزين:َســــــحنونأجازهــــــا ابــــــن القاســــــم لــــــه يف النكــــــاح, ومنعهــــــا 
  .بنكاحه إليهم

 قـــوال ابـــن دحـــون وغـــريه, ولــــيس ,اً أو خالفـــ,ًويف كونـــه تفـــسريا لقـــول ابـــن القاســـم
  .بصحيح

 ويف لغوها يف جراح العمد وصحتها نقال اللخمي عن :وجراح اخلطأ وقتله كاملال
َ أصبغوقول  ,َّاملوازية معروف املذهب, وأشهب مع ْ   .يه اختالف وف,هذا أحب إىل َ
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ْبن رشدا   . جتوز يف قتله واحلدود,جتوز يف جراح العمد:  أشهب:زونانَ سامع  عىلُ
 ويف كــل مــا متتنــع شــهادته فيــه لــه, بمنــع تعديلــه ,ا قذفــهًال جتــوز يف أن فالنــ: اللخمــي

   وجتـــريح مـــن شـــهد عليـــه بـــام يـــؤدي إىل , وجترحيـــه مـــن جـــرح شـــاهده,مـــن شـــهد لـــه بـــذلك
  .عقوبة األخ

ْبــــن رشــــدا يعدلــــه وال :  ونفــــي التجــــريح عنــــه ومنعهــــا ثالثهــــا,يف صــــحة تعديلــــه إيــــاه: ُ
  لظـــاهر قـــول ابـــن القاســـم مـــع ظـــاهر قـــول األخـــوين, وابـــن نـــافع مـــع ;جيـــرح ومـــن جرحـــه

َأصـــــبغ ْ ُ املاجـــــشونوأحـــــد قـــــويل ابـــــن  َ , واختيـــــار ابـــــن حبيـــــب هـــــذا إن جرحـــــه باإلســـــفاه ,ِ
 وهــو صــحيح عــىل القــول ,وازلــه يف نَســحنون قالــه ,وبالعـداوة يــصح أن جيــرح مــن جرحــه

  .بجواز تعديله
 الـــذي حتـــت إنفـــاق مـــن شـــهد لـــه لغـــو, وإن مل يكـــن حتـــت :شـــهادة الـــصديق املالطـــف

 فطــرق البــاجي يف صــحة شــهادة الــصديق املالطــف الــذي ينالــه معــروف مــن شــهد ,إنفاقــه
لــــه  أن الغنــــي ذا املعــــروف لــــو مل يقبــــل لــــه إال شــــهادة مــــن ال ينا: وجــــه القبــــول,لــــه روايتــــان

  . واقتىض ذلك منعه معروفه, لردت له شهادات كثرية;معروفه
  .شهادة الصديق جائزة إن كان ال يناله معروفه وال صلته: قال مالك: اللخمي

 وال , وال جتــوز شــهادة املالطــف للمالطــف بــامل,جتــوز يف اليــسري: وقــال ابــن كنانــة
  . وجتوز شهادة املالطف للمالطف يف املال وغريه,غريه

مـــــشهور املـــــذهب قبـــــول شـــــهادته لـــــصديقه إن كـــــان لـــــيس يف نفقتـــــه, وال : ياملـــــازر
 ومل يتعــرض لتفرقــة اللخمــي بــني اســم ,يــشتمل عليــه بــره وصــلته, ثــم ذكــر قــول ابــن كنانــة

  .الفاعل واملفعول يف املالطف
 ومنـع منـه ,أجاز مالك شهادة الرجل لصديقه املالطف, وإن ناله معروفه: املتيطي

  . قول ابن كنانة وذكر,يف رواية أخرى
ْبــن رشــدوال  يــشرتط التربيــز يف العدالــة عــىل مــذهب ابــن :ابــن القاســمَ ســامع  يف أولُ

 واعتـذر ,ثـم شـهد هبـا,ال أعلمهـا :  لتنقل عنـه, فقـال;القاسم فيمن سئل يف مرضه شهادة
ــه خــيش يف مرضــه عــدم تثبتــه فيهــا, ومــن زاد يف شــهادته أو نقــص بعــد أدائهــا  وشــهادة ,بأ
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 أو شــــهادة املــــوىل ملــــن أعتقــــه, ,, واألجــــري ملــــن اســــتأجره إن مل يكــــن يف عيالــــهاألخ ألخيــــه
وشـــهادة الـــصديق املالطـــف لـــصديقه, وشـــهادة الـــرشيك املفـــاوض لـــرشيكه يف غـــري مـــال 

  .املفاوضة
   وال ,ال جتــــــــوز شــــــــهادة الرجــــــــل لــــــــزوج ابنتــــــــه: َّالعتبيــــــــةاللخمــــــــي البــــــــن القاســــــــم يف 

  .لزوجة ولده
  . اليسري وال لزوجة ولده إال يف,مرأتهال جتوز يف ا: والبن كنانة

تـــــه وألبوهيـــــا, إال أن تكـــــون , وألبويـــــه, جتـــــوز لـــــزوج ابنتـــــه:َسحنونولـــــ  والبـــــن امرأ
 ألــــزم الــــسلطان ولــــدها النفقــــة عليهــــا لفقــــر الــــزوج, ووقــــف الــــشهادة يف مجيعهــــا ;الزوجــــة

تــــــه,أحــــــسن إال يف املــــــربز املنقطــــــع يف الــــــصالح واخلــــــري                    وأبــــــوي, فتــــــستحق يف أبــــــوي امرأ
  .زوج ابنته

حاصــــل هــــذا النــــوع أن مــــا تعلقــــت بــــه الــــشهادة بالــــذات, وهــــو املــــضاف : املــــازري
للمـــضاف للـــشاهد ال هتمـــة فيـــه عـــىل الـــشاهد مـــن حيـــث ذاتـــه, وتلحقـــه املعـــرة مـــن حيـــث 

  .إضافته للمضاف للشاهد
تعلــق  وابــن القاســم بنــاء عــىل اعتبــار َســحنون قــوال :ففــي قبــول الــشهادة فيــه وردهــا

  .الشهادة من حيث ذات املشهود له, أو من حيث إضافته للمضاف للشاهد
ْبـن رشــدوال  وال , ال جتـوز البــن زوجتـه, وال ألبيهــا:ابــن القاسـم قولــهَ سـامع  يف أولُ

   حــــــسبام يــــــأيت مــــــن اخــــــتالفهام يف َســــــحنون وال لزوجــــــة أبيــــــه خــــــالف قــــــول ,لزوجــــــة ابنــــــه
  .سامع عيسى
ُقلت   .يسى هو ما تقدم للخمي عنهعَ سامع  يفَسحنون قول :ُ
ْبـــن رشـــدقـــال ا  فـــال خيـــالف ابـــن القاســـم ;أمـــا شـــهادته البـــن زوج ابنتـــه وأبويـــه:  فيـــهُ
  . وإنام خيالفه فيام تقدم, لبعد التهمة; يف جوازها هلمَسحنون

 أو الــــسفيه عــــىل , ال جتــــوز شــــهادة األب البنــــه الــــصغري:وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم
 وإن شهد لكبري عىل صـغري, أو , وواليتهان الذي يف حجره باجلر لنفسه ملك لتهمته;كبري

 النقطـاع ;, إال أن يكـون املـشهود لـه ممـن يـتهم عليـهً جازت إن كان عدال;لكبري عىل كبري
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 ; أو عـرف بفوتـه للمـشهود لـه دون اآلخـر, واألثرة لـه عـىل غـريه, ولـيس بمنزلتـه,منه إليه
  . عن ابن القاسم مثلهَسحنونول, فال جيوز

  . ولو لكبري عىل صغري,ال جتوز شهادة األب البنه عىل حال: َسحنون وقال
ْبــن رشــدا  أو عــىل مــن بينــه , أو ملــن لــه إليــه انقطــاع,منعهــا لــصغري أو ســفيه عــىل كبــري: ُ

  . وبينه عداوة من بنيه متفق عليه
 وملن يف حجره , وعىل من يف حجره من صغري أو سفيه,ويف صحتها لكبري عىل كبري

  :من يف حجره منهاممنهام عىل 
 ورجـــع يف كتـــاب ابنـــه , والبـــن عبـــدوس عنـــه جوازهـــا,َســـحنونقـــوال ابـــن القاســـم و

  .ملنعها
ملــا جــاء يف الــسنة مــن منــع :  ولــو كانــت لعــاق عــىل بـار قــال,َســحنونمنعهــا : اللخمـي

  . وال ترد شهادة العدل إال لتهمة, وقول ابن القاسم أحسن,شهادة األب البنه
ْبن رشدا   .ً ويف العكس جائزة اتفاقا, لولده عىل ولد ولدهوال جتوز: ُ

  .أشهب يف شهادة الولد ألحد أبويه تفصيلَ سامع وله يف أول: فيهام
  .جداً منقطعا يف الصالح ً جتوز إال يف اليسري إن كان عدال ال:قال يف هذا السامع

ون  إال أن يكـ,ادته ألحـد أبويـه عـىل اآلخـر جـائزة شـه:والبن عبدوس عن ابن نافع
ــــــه غــــــضب ألمــــــه                   ;يف واليــــــة األب, أو يكــــــون األب تــــــزوج عــــــىل أمــــــه فأغارهــــــا, فيــــــتهم أ

  .فال جتوز
ُقلت ولـو :  وهذا عىل أن الوالية ال متنع العدالة يف الشهادة قال, كذا هو يف النوادر:ُ

 لتخــــرج عــــىل اخلــــالف يف ;شــــهد ألبيــــه عــــىل ولــــده أو لولــــده, ولــــيس يف حجــــره عــــىل أبيــــه
 ; أو لولـــده عـــىل ولـــد ولـــده,ادته ألحـــد أبويـــه عـــىل اآلخـــر, ولـــو شـــهد ألبيـــه عـــىل جـــدهشـــه

  .ً واحداًالنبغى ردها قوال
 وأمـه ميتـة , أو غريهـا, شهادة االبـن عـىل أبيـه بطـالق أمـه:وسمع عيسى ابن القاسم

  .جائزة إال أن تكون عداوة
 ;نــــت منكــــرة مل جتــــز, وإن كا; وهــــي طالبــــة للفــــراق,إن شــــهد بطــــالق أمــــه: َســــحنون
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  .جازت
َ أصــــبغوقالــــه  ْ ْبــــن رشــــدا َ َ أصــــبغ وَســــحنونقــــول : ُ ْ : تفــــسري لقــــول ابــــن القاســــم قــــال َ

وحتــصيل شــهادة االبــن عــىل أبيــه بطالقــه أن شــهادته عليــه بطــالق أمــه جــائزة إال أن تكــون 
يف َّيـة  وغـري جـائزة إن كانـت ح,طالبة للطالق, وبطالق غري أمه جائزة إن كانت أمه ميتـة

 والنظر عندي أن ال جتـوز بطالقهـا, وإن ,ال أن تكون املرأة هي الطالبة للطالقعصمته إ
 ففـــي ;يف غـــري عـــصمتهَّيـــة  وإن كانـــت ح, إن كانـــت أمـــه يف عـــصمته,كانـــت طالبـــة للفـــراق

 يف هـــذا قـــول ابـــن القاســـم, اًرشط جوازهـــا بكـــون املـــرأة طالبـــة للطـــالق وجوازهـــا مطلقـــ
َ أصبغالسامع مع األخوين و ْ  : أهل النظر عىل قول ابن القاسـم يف هـذه املـسألة قال بعضَ

 واألم غـــري طالبـــة للطـــالق, واألخـــرى ,لـــو شـــهد عـــىل أبيـــه بطـــالق زوجتيـــه إحـــدامها أمـــه
 ومقابلــــه ســــاقطة فــــيهام, كانــــت , جــــازت فــــيهام كانــــت شــــهادته مفرتقــــة أو جمتمعــــة;طالبــــة

ا بـأن يـشهد عليهـا بـام  لتهمته يف أمه بأن يشهد هلا بام ترغـب, ويف رضهتـ;جمتمعة أو مفرتقة
ًتكـــــره طلبـــــا لـــــرىض أمـــــه, وإن كرهتـــــا معـــــ  ; مل جتـــــز إن كانـــــت الـــــشهادة واحـــــدة;ا الطـــــالقً

  . ويف أمه باهتامه, لتهمته بسبب أمه;لسقوطها يف غري أمه
 جــازت يف أمــه ال يف األخــرى, وإن ; وإن كانــت الــشهادة متفرقــة:يف بعــض الــشهادة
 لــسقوطها يف األم بالتهمــة, ويف ;الــشهادة واحــدة بطلــت إن كانــت ;كانتــا طــالبتني للفــراق

 فتطلـــق إن , جـــازت يف غـــري أمـــه;األخـــرى باهتامـــه يف بعـــض الـــشهادة, وإن كانـــت متفرقـــة
ه شاهد هلا بام تطلبه;كان معه غريه, وحيلف أبوه إن مل يكن معه غريه, وتسقط ألمه   . أل

ُقلت   .اعرفه ملتقدم قبله نص يقتيض أن ما اختاره مل ي; والنظر عندي إلخ ـه: قوله:ُ
 , واألم يف عـــــــصمة األب,إن قامـــــــت غـــــــري األم بـــــــشهادة الولـــــــدين: وقـــــــال اللخمـــــــي

َ أصبغفأجازها  ْ  والقيـاس منعهـا كانـت األم يف عـصمة , بعـد أن أجازهـاَسـحنون, ومنعها َ
منكــــــرة أو قائمــــــة بالــــــشهادة جلــــــري العــــــادة َّيــــــة ألجنب ا كانــــــت?أو ميتــــــةَّيــــــة األب أو ال, ح

ــه خيــشى مــا يكــون ; كــان أبــني; والبغــضاء بــني املــرأة وربيبهــا, وإن كانــت شـابةبالعـداوة  أل
  .من ولد يشاركه يف اإلرث, أو يميل ماله إليها

 ولـو كـان لـه منهـا ولـد, وال ,جتـوز شـهادته المـرأة طلقهـا:  عنـهَسـحنون البـن َّالشيخ
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  .جتوز تزكيته إياها
 ,ً جــازت إن كــان عــدال;ه ألمــه وال حاجــة بولــد,ً إن كــان مليــا:والبــن عبــدوس عنــه

  . ونقلهام املازري قولني غري معزوين, مل جتز; وولده يف نفقة األم,ًوإن كان عديام
  . ال جتوز البن املالعنة ملن نفاه:َسحنون البن عبدوس عن َّالشيخ
ُقلـــــت بـــــع , بعـــــض مـــــا تقـــــدم مـــــن الروايـــــات جوازهـــــا مفهـــــوم:ُ  عـــــداوة الـــــشاهد :الرا

  .اًاتفاقَّية املانعللمشهود عليه معتربة يف 
  .وشهادة العدو عىل عدوه أحب إىل طرحها:  يف املجموعةَّالشيخ

  . يف مجيع األمورً ولو كان عدال, وهو مصارم له:َسحنونزاد يف كتاب ابن 
  ا كـــــان لـــــه أو ًال جتـــــوز شـــــهادة عـــــدو عـــــىل عـــــدوه مـــــصارم: ويف كـــــايف ابـــــن عبـــــد الـــــرب

  .غري مصارم
اوة بـني الـشاهد واملـشهود عليـه يف أمـر الــدنيا يف إن كانـت العـد: َسـحنونويف نـوازل 

ريـــــث والتجـــــارة ونحوهـــــااأل ً وإن كانـــــت غـــــضبا هللا , ســـــقطت شـــــهادته عنـــــه;مـــــوال واملوا
  . مل تسقط; وجرأته عىل اهللا ال لغري ذلك,لفسقه
ْبــن رشــدا ولــذلك مل تــسقط شــهادة القــايض عــىل مــن ; روايــاتقولــه مفــرس جلميــع ال: ُ

  .حييىَ سامع  يف أمر يوجب رضبه حسبام مىض يف أو رضبه,ًأقام عليه حدا
ُقلــت َ أصــبغ زاد فيــه عــن :ُ ْ  فأعلمــه ,ٍلــو شــهد املــرضوب عنــد وال غــري الــذي رضبــه :َ

ه غري عدل ه رضبه حدا من حدود اهللا;ضاربه أ  وأما , سقطت شهادته بقوله وحده;ً أل
ه يريد أن ينفذ حكمه ;بعد عزله   .عليه بشهادته فال جتوز شهادته بجرحته بذلك; أل

َ أصــــبغوقــــول  ْ ُ املاجــــشونهــــذا نحــــو قــــول ابــــن  َ ٍيف كتــــاب القــــايض لقــــاض بتعــــديل  ِ
َ أصبغالشاهد من أهل عمله, معارض لرواية  ْ   .عن ابن القاسم يف األقضية َ

 مل تبطـــــل ; إن كانـــــت العـــــداوة خفيفـــــة عـــــىل أمـــــر خفيـــــف:قـــــال ابـــــن كنانـــــة: املـــــازري
  .الشهادة

 فالــشهادة ;ًت العــداوة غــضبا هللا جلرمــه وفــسقهكانــإن :  عنــهَســحنوناللخمــي البــن 
ــــا نــــشهد;جــــائزة إذا مل يعلــــم مــــن اآلخــــر عنــــد ,  عــــىل أهــــل البــــدع وامللــــل وهــــذا حــــسن أل
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 لكـــون مـــن عـــودي أفـــرط يف :مهاجرتـــه مقابحـــة بقـــول أو فعـــل, وعـــرب عنـــه املـــازري بقولـــه
حيملـه ذلـك عـىل  و, والوقيعة فيه, حتى صار املعـادى حيـب االنتـصار لنفـسه,إذاية معاديه

  .قبول الباطل, فإن هذا يصري العداوة من اجلانبني ليست من أسباب الدنيا
 شــهد املــشهود عليــه عــىل , فبعــد نحــو شــهرين,إن شــهد رجــل عــىل آخــر: َسحنونولــ
 مل تقبل شـهادته عليـه, فـرأى أن الـشهادة األوىل توجـب عـداوة يف نفـس املـشهود ;الشاهد

ين مــا يــستدل بــه  لكنــه بــدا مــن الثــا;ه مــا يــدل عــىل العــداوةعليــه, والــشاهد األول مل يبــد منــ
 ومــا قالــه عــىل اإلطــالق قــد يتعقــب, والبــد مــن , فلــذا ردت شــهادته;عليهــا يف حــق نفــسه

 وكـــون الـــشهادة األوىل مل تقـــع بـــام يوجـــب ,اعتبـــار ديـــن الـــشاهدين, وبروزمهـــا يف العدالـــة
  . الحتقار ما شهد به الشاهد األول;ًحقدا

  . لعداوة يف أمر دنيوي: إثر نقله رد الشهادةاجبقال ابن احل
  . وهو يف خصومته,ومثله لو شهد املشهود عليه عىل الشاهد: َسحنونقال 

 وهـــو يف خـــصومته بـــام تقـــدم للـــامزري عـــن :عـــارض ابـــن عبـــد الـــسالم مفهـــوم قولـــه
 ال أعرفــه لغــريه, ونقــل َســحنون ومــا نقلــه ابــن احلاجــب عــن , يف مــسألة الــشهرينَســحنون

  .ازري كا للخميامل
ْبن رشدقال ا  ولـو يف قليـل سـقوط :القـرينني يف إجيـاب جمـرد اخلـصومةَ سامع  يف أولُ

 ولو بعـد طـول مـا مل يـصطلحا, وصـحتها بيـنهام بعـد اخلـصومة ,شهادة أحدمها عىل اآلخر
  .ًيف غري األمر اجلسيم, الذي يورث حقدا وعداوة وما ختاصام فيه

و مل يـصطلحا مـا مل يقـع بيـنهام فيهـا مـشامتة هلـذا الـسامع  ولـ,ًجيوز بعـدها مطلقـا: ثالثها
  .وابن كنانة وغريه, وهو قول حييى بن سعيد يف نوازله

ُقلت ْبن وهب هو فيها من نقل ا:ُ ه قائل به,عنه َ   . وسياقه يدل عىل أ
 جـازت ; ولـه شـهادتني مفرتقتـني,مـن شـهد عـىل عـدوه: وسمع أبـو زيـد ابـن القاسـم

  . انتهى. سقطت فيهام;ت شهادة واحدةله ال عليه, وإن كان
ْبن رشدا هذا عىل املشهور يف بطالن كـل الـشهادة بـبطالن بعـضها للتهمـة, خـالف : ُ
َ أصبغقول  ْ   . جيوز منها ما ال هتمة فيه:يف نوازله َ
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 تقبــل شــهادة القــراء يف كــل يشء, ال شــهادة بعــضهم عــىل :قــال الــشعباين: ابــن عــات
ئر   ., واحلسود ظامل ال تقبل شهادته عىل من حيسدهبعض; ألهنم يتحاسدون كالرضا

ْبــــن وهــــب ال:املتيطــــي يف املبــــسوطة  يعنــــي ;ال جتــــوز شــــهادة القــــارئ عــــىل القــــارئ: َ
  . ومالك بن دينار, وقاله سفيان الثوري,اً ألهنم أشد الناس حتاسد;لامءالع

ُقلت  ,القبول مـنهم مقبولـة بيـنهم كغـريهم وشهادة ذوي , العمل عىل خالف ذلك:ُ
ْبن وهبولعل قول ا   .فيمن ثبت حتاسد بينهم َ

َ أصبغويف نوازل  ْ  فلـام فـرغ , واملـشهود عليـه قـائم يـسمع,من شهد لرجل عىل آخر :َ
 وتـــشبهني ,إنـــك تـــشتمني: مـــن شـــهادته حتـــول للمـــشهود عليـــه, فقـــال لـــه والقـــايض يـــسمع

  . وشبه ذلك مل يطرح ذلك شهادته إال بعداوة قديمة,باملجانني وهتددين
ْرشــدبــن ا  إن قالــه عــىل وجــه الــشكوى واالســتنهاء مــن األذى ال عــىل : لــه يف الثامنيــةُ

 وهـــي ممـــا يف , وإن ســـمى الـــشتمة,ً فـــال أراه شـــيئا;وجـــه طلـــب خـــصومة, وال ســـيام الـــشتمة
 ; أو كـــان ذلــــك منـــه عـــىل وجـــه الطلــــب خلـــصومته, وإن مل يـــسم املــــشامتة,مثلهـــا اخلـــصومة
  . وهو مفرس لقوله هنا,فشهادته ساقطة

ُ املاجــشونوالبــن  ــه عــدوه قــال;تبطــل شــهادته هبــذا القــول: يف الثامنيــة ِ ــه أخــرب أ :  أل
ُ املاجشونسقطت شهادته, وقول ابن  ;ولو قال ما هو أدنى من هذا   .أصوب ِ

ُقلــت َ أصــبغ مل حيــك اللخمــي غــري قــول :ُ ْ وطرحهــا أحــسن إال أن : , وقــالَّالعتبيــةيف  َ
 واختلـــف فـــيمن كانـــت لـــه , فـــذلك أخـــف;نـــد األذيًيكـــون مـــربزا يف حالـــه بعيـــد التغـــري ع
 واحتيج للقيام هبا, وقبوهلا هنا أخف إذا , ثم عاداه,عنده شهادة, كان يذكرها عىل رجل

 إن , املـــذهب يف شـــهادة العـــدو عـــىل عـــدوه ونحـــوه قـــول املـــازري اختلـــف,كانـــت قيـــدت
  .سمعت منه قبل زمن العداوة

  .معت س: قيدت أخص من قول املازري:وقول اللخمي
 فاحتــاج أهــل الــشهادة ,مــن شــهد عــىل رجــل بينــه وبينــه عــداوة: وســمع ابــن القاســم

  . وال يكتم ذلك, فليشهد عليه, وخيرب مع شاهده بعداوته إياه;إليها
ْبن رشدا ـه : وأصـح القـولني, ونوازلهَسحنونَ سامع عيسى خالفَ سامع مثله يف: ُ  أ
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ه يبطل بذلك حقا يع   .لم صحتهًال خيرب بعداوته إياه; أل
ْبــن وهــب قــال ا: عنــهَســحنونويف نــوازل  ــه قــال: َ مــن : بلغنــي عــن حييــى بــن ســعيد أ

  . جازت شهادة كل واحد منهام عىل صاحبه; ثم اصطلحا بعد ذلك,كانت بينهام عداوة
ْبــن رشــدا َ أصــبغ وَعبــد احلكــموقــال األخــوان وابــن : القــريننيَ ســامع  يفُ ْ وذلــك إذا  :َ

 لتهمتـه إذا شـهد عليـه ; وظهرت براءهتام من دخل العداوة, واستحق الصلح,طال األمر
ه إنام صاحله   . ليشهد عليه;بقرب صلحه أ

ُقلــت  واألوىل عـــزوه ,ا إال عـــن حييــى بـــن ســـعيدً مل حيـــك جوازهـــا بعــد الـــصلح مطلقـــ:ُ
زيـــةيف  َّالـــشيخ لقـــولَّيـــة َّموازلل  ثـــم , وهجـــرة ومـــصارمة,كـــل مـــن كـــان بيـــنهام عـــداوة: َّاملوا

  .ادة أحدمها عىل اآلخر جائزة فشه;اصطلحا
إن مكــث املتخاصــامن بعــد خــصومتهام ســنني إن كــان أمرمهــا صــار : وســمع القرينــان
  . فشهادة أحدمها عىل صاحبه جائزة;إىل سالمة وصلح

ْبـــــــن رشـــــــدا ـــــــني ; ولـــــــو يف قليـــــــل, أن جمـــــــرد اخلـــــــصومة:ظـــــــاهره: ُ  يوجـــــــب العـــــــداوة ب
ْ أصــ ونــوازل ,َســحنونَ ســامع  ومثلــه يفواملتخاصــمين  ولــو ســلم كــل واحــد مــنهام عــىل :َبغَ

 مل جتـز شـهادة أحـدمها عـىل ;صاحبه, ومل يعودا إىل ما كانا عليه قبل املخاصمة مـن الـتكلم
 ً ومل خيرجــه ذلــك مــن اهلجــران إذا مل يكــن مؤذيــا لــه عــىل مــا يف رســم بــاع شــاة مــن,صــاحبه

  .عيسىَسامع 
 اهلجـــرة, وجـــاز عليـــه  خـــرج بالـــسالم عـــن;اًإذا مل يكـــن بيـــنهام خاصـــ: وقـــال األخـــوان
  .شهادته إن ترك كالمه

نا فــسجنه, وشــهد عليــه : وســمع عيــسى ابــن القاســم ًإن أخــذ صــاحب الــسوق ســكرا
ــه صــار خــصام; مل جتــز شــهادته عليــه;هــو وآخــر  ولــو رفعــه لغــريه قبــل أن , حــني ســجنهً أل
  . جازت شهادته;يسجنه
ْبن رشدا  , ألن مـا فعـل مـن رفعـه; وإن رفعـه مـا مل يـسجنه,إنام جازت شهادته عليه: ُ

ــــه موكــــل باملــــصلحة;وأخــــذه الزم لــــه ــــه صــــاحب الــــسوق; أل  ولــــو مل يكــــن صــــاحب , أل
ن                   مل جتـــــز شـــــهادته عليـــــه عـــــىل مـــــا قـــــال يف املـــــسألة ; فرفعـــــه إىل غـــــريه,اًالـــــسوق يأخـــــذ ســـــكرا
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  .التي بعد
ُقلـــــت  بـــــه إىل  فتعلقـــــوا بـــــه, وأتـــــوا, هـــــي قولـــــه يف أربعـــــة شـــــهدوا عـــــىل رجـــــل بالزنـــــا:ُ
  . وهم قذفة, ال جتوز شهادهتم: وشهدوا عليه,السلطان
ْبــن رشــدا قهــم بــه ورفعهــم إيــاه ال جيــب  ألن فعلهــم وتعل;إنــام مل جتــز شــهادهتم عليــه: ُ
 ولـو كـانوا , ألن اإلنـسان مـأمور بالـسرت عـىل نفـسه وعـىل غـريه; بل هو مكروه هلـم;عليهم

  . شهادهتم جازت;أصحاب رشطة موكلني بتغيري املنكر ورفعه
َ أصـبغولألخوين و ْ  جـازت شـهادهتم, وإن كـانوا ;إن شـهد أربعـة بالزنـا عـىل رجـل :َ

 ألن ;ًكان افرتاقهم قريبا بعضه مـن بعـضهم القائمني به جمتمعني جاءوا أو مفرتقني, إن 
 فلـــم يكونـــوا خـــصامء, ولـــو كانـــت شـــهادهتم فـــيام يـــستدام فيـــه التحـــريم ,قيـــامهم حلـــق اهللا

  . ألن قيامهم متعني; ولو كانا مها القائامن بذلك,جازت شهادهتامكالطالق والعتق; 
 ألن كـل مـن ;قاسـم يف هـذه املـسألةال جتـوز عـىل قـول ابـن ال: وقال بعض املتـأخرين

  . وهو بعيد, ليتم ما قام به; فيتهم أن يزيد يف شهادته,قام يف حق يريد إمتامه
ُقلت ـه مـوىل عـىل :ُ  ويف غـري املـوىل ,ذلـك مقبولـة فشهادة من رفع مـن شـهد عليـه; أل

إن كــان فــيام يــستدام حتريمــه لألخــوين, وبعــض املتــأخرين عــىل قيــاس قــول :  ثالثهــا,عليــه
  .ابن القاسم فيام ال يستدام حتريمه

ْبن رشدوا   .ًحمتجا بأن القيام به متعني عليهام: ُ
 ومها عـدوان ,اًإن شهد شاهدان عىل صبي جيرحه إنسان: وسمع عيسى ابن القاسم

 جــازت شــهادهتام, وشــهادهتام عــىل مــن مهــا عــدو أبيــه ;وصــيه, أو شــهدا بــدين عــىل امليــتل
 وابـن احلاجـب , وسـليامن بـن القاسـم, ونقـل ابـن شـاس, ولو كان مثل أيب رشيح,ساقطة

ْبــن رشــد وال ا,قــول ابــن القاســم هــذا, ومل يتعــرض شــارحاه ني, َّالــشيخ للتعريــف هبــذين ُ
 ثـم وجـدت , ومل يـذكرمها أبـو نعـيم يف احلليـة,ا فيـه فلم أجـدمه,فنظرت يف رجال الصفوة

  .يف اختصار رجال هتذيب الكامل للمزى يذكر يف طبقه الثوري ومالك
 ,أبـــو رشيـــح املعـــافري أخـــذ عـــن أيب قبيـــل, وأيب الـــزبري: قـــال عبـــد الـــرمحن بـــن رشيـــح

ْبــن وهــب وا,روى عنــه هــانئ بــن املتوكــل   وللبــاجي يف كتــاب,وابــن القاســم مــن الثقــات ,َ
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 : وغــريه ممــن أثــق بــه,ســمعت ســليامن بــن القاســم: قــال ابــن القاســم: ســنن الــصاحلني قــال
ً فيمنعـه اهللا إياهـا نظـرا لـه, ولـو بلغهـا ,ً أن يبلـغ وجهـا مـن العبـادة: يريد;بلغني أن الرجل
  .كان فيها هالكه

ُقلت   . فهام شيخان له:ُ
ْبن رشدا ذ منـه ديـة اجلـرح, أو معنى إجازهتـا عـىل الـويص إن مل يكـن بيـده مـال يؤخـ: ُ

ـــه ببلوغـــه الثلـــث عـــىل العاقلـــة; ألن عمـــد الـــصبي خطـــأ;ًكانـــت ديتـــه الثلـــث فـــصاعدا  , أل
 ; أن املــال مل يــصل ليــد الــويص, ولــو كانــت بعــد وصــوله لــه:ومعنــى قبــول شــهادهتام بــدين

  و, لتهمــتهام عــىل إخــراج املــال مــن يــده, وقالــه ابــن حبيــب عــن األخــوين;ردت شــهادهتام
َأصبغ ْ   .وهو تفسري لقول ابن القاسم ;َ

ُقلـــت ـــه خيـــرج مـــا يف يـــد ;جازهـــا ابـــن القاســـم ومنعهـــا األخـــوان قـــول اللخمـــي أ:ُ  أل
ْبن رشدالصبي خالف قول ا   . كاللخمي; والبن حارث,, وهو تفسري لقول ابن القاسمُ

ُقلت ـه وإن مل يـصل إليـه مـتمكن مـن أخـذه, :ُ  يف تفرقته بني وصوله وعدمـه نظـر; أل
ن الويص ممن يمكن منـه عـادة جتـره بـامل اليتـيم لنفـسه ال لليتـيم, ولـو كـان ممـن وهذا إن كا

 فـضل يظـن ,ًيقتيض حاله التنـزه مـن جتـره بـه لنفـسه, أو كـان مـال اليتـيم ربعـا لـيس يف غلتـه
ه حينئذ شهادة تنفع املويص بالراحة من مؤنة ; ال نبغى قبول شهادهتام;جتر الويص به  أل

  .حفظ املال والقيام به
  .ً ساقطة اتفاقا;وشهادته عىل ابن عدوه وأبيه بقتل أو حد: قال

 عـن حممـد بـن َسـحنون وحممد بن ,يف اجلراح هلذا السامع:  ثالثها:ويف املال واجلراح
  .رشيد وأبيه

 ; حممـــد بـــن رشـــيد مـــوىل عبـــد الـــسالم بـــن الفـــرج الربعـــي: قـــال املـــالكي:ويف املـــدارك
  . وإىل ابن القاسم بمرص واحدة,جازإىل احل  كانت رحلته,يكنى أبا زكرياء

  .ًكان فقيها حسن البيان: َسحنونقال ابن 
إذا تكلــم ابــن القاســم يف العلــم أرسع ابــن رشــيد إىل فهمــه, وكــان : قــال ابــن حــارث

ه فهم رسيخ يف قلبهَسحنون   . يتباطأ عنه غري أ
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ــدلس يــسمعون منــه أكثــر ممــا يــسمعون مــن : قــال ابــن العــرب  ,َســحنونكــان أهــل األ
  . فرتكه كثري من الناس,ثم رخص يف املعاملة بالعينة

  .اً وما ال يلحق األب معرة وردها مطلق,يف جوازها بامل: اللخمي
  .إن مل يكن يف والية أبيه: ثالثها

 , ولــــو كــــان مثــــل أيب رشيــــحً وابــــن القاســــم قــــائال,إن مــــات األب ملحمــــد: ورابعهــــا
ُ املاجشون وأحد قويل ابن ,وسليامن بن القاسم   .وثانيهام ِ

 وإن كـان يف واليتـه مـا مل يكـن ,جتوز شهادة العدو عىل ابن عدوه: َّاملوازية يف َّالشيخ
 وأمــــا األخ , وكــــذا األم واجلــــد,بــــام عليــــه فيــــه حــــد أو عيــــب أو قتــــل; ألن فيــــه معــــرة لــــألب

بـــة  البـــن , ابـــن حـــارث اختلـــف يف منعهـــا عـــىل أخـــي عـــدوه; فـــبخالف ذلـــك;وســـائر القرا
ُ املاجشون وابن َسحنونيه قوال عبدوس يف منعه عل ِ.  

 وهــو جمتنــب , فــسلم عليــه, ثــم بــدا لــه,ًجر رجــالمــن هــا: وســمع عيــسى ابــن القاســم
  . فقد برئ من الشحناء;ا لهًلكالمه, إن كان مؤذي

  . مل يربأ منها; لهٍفإن كان غري مؤذ: ابن القاسم
ُقلت له كالمه, وهو غري مؤذ له:ُ   . ـه.نعم: ال ق? فهل تسقط شهادته عليه باعتزا

ْبــن رشــدا  إن املــسلم خيــرج مــن الــشحناء إن كــان : وابــن القاســم,معنــى قــول مالــك: ُ
لبادئ بالسالم تركه كالم املؤذيًاملسلم عليه مؤذي  وإن ,ا للذي ابتدأ بالسالم, وال يرضا

ـــ  فـــال خيـــرج البـــادئ بالـــسالم بـــسالمه مـــن ;ا للبـــادئ بالـــسالمًكـــان املـــسلم عليـــه غـــري مؤذي
 جــازت شــهادته ;ً إذ ال عــذر لــه يف تــرك كالمــه, فــإن كــان مؤذيــا لــه; يكلمــهالــشحناء حتــى

  .جتز شهادته عليه حتى يرجع لكالمه مل ;ًعليه إذا سلم عليه, وإن مل يكن مؤذيا
 مل خيـرج مـن اهلجـران, ومل جتـز ;ً إن كان مـا بيـنهام خاصـا:والبن حبيب عن األخوين

 بــــرئ مــــن اهلجــــران ;ًن مــــا بيــــنهام خاصــــاشــــهادته عليــــه حتــــى يرجــــع إىل كالمــــه, وإن مل يكــــ
  . وجازت شهادته عليه,بالسالم, وإن مل يكلمه

 وقعـت عـن ,هجرة املتهاجرين إن كانت خفيفة:  يف املجموعة عن ابن كنانةَّالشيخ
  . فال; جازت شهادة أحدمها عىل اآلخر, وأما املهاجرة الطويلة;أمر خفيف



אא 

 

295

295

  .عدو عدوه مردود, وتعديله إياه مقبول جتريح ال:َعبد احلكم عن حممد ابن َّالشيخ
 , رد فيــــه تعديلــــه مــــن شــــهد لــــه;كــــل موضــــع تــــرد فيــــه شــــهادة األخ ألخيــــه: اللخمــــي

 , أو جرح مـن شـهد عليـه بـام إذا ثبـت أدى إىل عقوبـة األخ,وجترحيه من جرح من شهد له
  . أو قتله,أو حده

  . ومنعه أصوب, خالف;ويف صحة تعديله أخاه
ُقلت   .هادة األخ أن يف تعديله قوال ابن القاسم وأشهب تقدم يف فصل ش:ُ

 ; مل يعاقــب, ولــو كانــت فــيام إن ردت;وهــذا إذا شــهد بــام إن ردت شــهادته: اللخمــي
ــه يــدفع بــه ,  مل جتــز;دا أو عوقــب كــشهادته بزنــا أو غــريهحــ وال جيــرح مــن جــرح أخــاه; أل

  .معرة بخالف التعديل
  .بخالف اجلرحة باإلسفاه : يريد; جاز;إن جرحه هبجرة أو عداوة: حممد
 وأجاز ذلك يف األخ وابن العم, وأرى أن ال جيـوز ,وال جيرح من جرح عمه: حممد

 وال عــــــم وال ابـــــن عــــــم, وإن كانــــــت اجلرحـــــة بعــــــداوة أو هجــــــران; ألن رد ,جترحيـــــه يف أخ
 ; وهو مما تدرك فيـه احلميـة, وألن رد شـهادة الـشاهد لعـداوة, وصم عليه,شهادة الشاهد
ه شهد بزور ألجل ما بينهامفهو لتهمته   . أ
ْبـــن رشـــدوال  للـــشاهد أن جيـــرح مـــن جـــرح أخـــاه :َســـحنونقـــول : َســـحنون يف نـــوازل ُ

ه يعدله ه ال يعدل ال جيـرح مـن جرحـه بعـداوة,بعداوة صحيح عىل القول أ  وال , وعىل أ
ـه يعدلـه, وهـو ينحـو لقـول , جيرح من جرحه بعداوة: وقيل,بإسفاه  وإسفاه عـىل القـول أ

  .كالقتل واحلدودَّية واحلم ,َّيةجييز شهادته له فيام سوى األموال مما فيه العصبمن 
 ; أو أسفاه قـول ثالـث, هذا يف تفرقته بني أن جيرح من جرحه بعداوةَسحنونفقول 

 وال عـــداوة أن جيـــرح مـــن جرحـــه بعـــداوة, ,فـــال جيـــوز عـــىل مذهبـــه ملـــن جـــرح أخـــوه بفـــسق
مـــن جرحـــه بفـــسق وبعـــداوة, ولـــه أن جيـــرح مـــن وجيـــوز ملـــن جـــرح أخـــوه بعـــداوة أن جيـــرح 

ًجـــرح عمـــه بعـــداوة اتفاقـــا, وإنـــام خيتلـــف يف جتـــريح مـــن جرحـــه بإســـفاه عـــىل قـــولني, وإنـــام 
  .الثالثة األقوال يف جتريح الرجل من جرح أخاه

 مل جيــز ; أو أخــوك بفــسق,إذا جــرح عمــك: َســحنونًوقــال ابــن دحــون مفــرسا لقــول 
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 وإن جـــرح عمـــك أو أخـــوك , أن جترحـــه بعـــداوةلـــك أن جتـــرح مـــن جرحـــه بفـــسق, وجيـــوز
  . فتدبره,بعداوة; جاز أن جترح من جرحه بفسق وعداوة, وهو غري صحيح يف املعنى

 امتنعـــت يف تزكيـــة مـــن شـــهد لـــه, وجتـــريح مـــن ;ومـــن امتنعـــت لـــه: قـــال ابـــن احلاجـــب
  . امتنعت يف العكس;يشهد عليه, ومن امتنعت عليه

ُقلــــــت  والتزكيــــــة يف كــــــل يشء كــــــشهادة بــــــه, :لنــــــا وأقــــــل مــــــن شــــــطر عــــــدد كلامتــــــه قو:ُ
  . أو نفي رضر, وعلة اجلميع جر نفع, كشهادة بنقيضه;والتجريح فيه
  . أو ختفيف معرة بمشارك فيها, التهمة عىل إزالة نقص عرض:اخلامس

   مل جتــز بعــد ; فردهــا ملــوانعهم, أو نــرصاين عنــد قــاض, أو عبــد, إن شــهد صــبي:فيهــا
  .ًزواهلا أبدا

 , أمجع أصحابنا عىل أن الشهادة إذا ردت لظنـة: عنهَسحنون البن يخَّالشاملازري و
  ; أو الوجه املانع من قبوهلا أهنا إن أعيـدت, أو ملانع من قبوهلا, ثم زالت التهمة,أو هتمة
  .مل تقبل

 أو , أو النـرصاين, يـشهد يل فـالن العبـد:مـن قـال لفـالن: الصقيل ملحمد عـن أشـهب
 قبلــت شــهادهتم; ألن قولــه ; ثــم زالــت مــوانعهم, شــهادهتمال أقبــل:  فقــال,الــصبي فــالن
  .ذلك فتيا ال رد

 إن جهــل القــايض, فأجــاز شــهادهتم يف شــهادهتم األوىل نقــض مــا :وعــن ابــن القاســم
 واحـــــتلم الـــــصبي وحـــــسنت , وإن أســـــلم الـــــذمي, وعتـــــق العبـــــد,قـــــىض بـــــه مـــــن شـــــهادهتم

  .حالتهم; جازت شهادهتم
 ليــشهدوا هبــا بعــد العتــق واإلســالم, وقــد ;هموينبغــي أن يعيــد: قــال بعــض القــرويني

ـه حـر, ثـم علـم بـذلك بعـد عتقـه  أن احلكـم :قال ابن القاسم يف عبد حكم بشهادته يظن أ
  . فيشهدوا له,األول يرد, ثم يقوم هبا اآلن

شـــــهد العبـــــد والــــــصبي إن :  عنـــــه وعــــــن مالـــــك وأصـــــحابهَســـــحنونويف كتـــــاب ابـــــن 
 ; أهنـــا ال تقبـــل;تقلـــوا إىل حالـــة جـــواز شـــهاداهتم عـــىل شـــهاداهتم, ثـــم انًوالنـــرصاين عـــدوال

  .ألهنم أشهدوا عىل شهاداهتم يف وقت ال تقبل فيه شهاداهتم
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ففـــي هـــذا دليـــل عـــىل أهنـــم إذا شـــهدوا يف احلالـــة األوىل, فلـــم تـــرد شـــهادهتم : الـــصقيل
 أهنــا ال جتــوز حتـــى يعيــدوا الــشهادة اآلن, وكـــذا ; وحـــسنت حــاهلم,حتــى زالــت مــوانعهم

ه حرالعبد حيك   . ثم يعتق البد من إعادة شهادته,م بشهادته لظن أ
 , وجهــل العبــد, وحكــم احلـاكم بــشهادهتام,يف حــر وعبـد شــهدا: َســحنونويف نـوازل 

   ألهنـا مل ; ومىض احلكـم هبـا, أعاد شهادته; وجازت شهادته,ومل يعلم به, حتى عتق العبد
  .ًترد أوال
ْبــن رشــدا  ألن ; وال تقطــع وهــو أظهــر,ق يــردأيب زيــد مــن أن احلــَ ســامع هــذا خــالف: ُ

 اهتــم يف أن يريــد إجــازة ;احلكــم بــشهادة العبــد حكــم مــردود, فــإن أعــاد شــهادته بعــد عتقــه
 ونقـض احلكـم الـذي وقـع فيهـا وكـل مـن حـد يف قـذف أو ,شـهادته, التـي قـد وجـب ردهـا

  .ً وقاله ابن حارث يف القاذف اتفاقا,غريه وتاب; جازت شهادته يف غري ما حد فيه
ْبـن رشـد نقـال ايف صحتها فيام حد فيه قـذف أو غـريهو  روايـة ابـن نـافع مـع روايـة ابـن ُ

َ أصبغ, وقول ابن كنانة وَعبد احلكم ْ  مـع روايـة َسـحنون وظاهر دياهتـا, وقـول ,يف الثامنية َ
َ أصبغ و,األخوين ْ   .يف الواضحة, واملازري عن األخوين ال عن روايتهام َ
ُقلت   .شهوروعرب عنه أبو عمر بامل :ُ

 شــــهادته جــــائزة يف كــــل يشء إال يف ; عــــن األخــــوين املحــــدود يف الزنــــا يتــــوبَّالــــشيخ
 ال جتوز شهادته يف يشء من وجـوه الزنـا ال قـذف ; واللعان, وكذا املنبوذ, والقذف,الزنا

  .ً وإن كان عدال,وال غريه
 مل جتــز شــهادته يف مثــل اجلــرح الــذي ; مــن اقــتص منــه يف جنايــة:َســحنونويف نــوازل 

  .اقتص منه
ْبن رشدا   .هذا شذوذ أغرق فيه يف القياس: ُ

 فعفـي عنـه, ثـم حــسنت ,ً مــن قتـل عمـدا:قـال األخـوان: قلـت للـشيخ عـن الواضـحة
  . جازت شهادته إال يف القتل;حاله

نتظــر يف قبــول ًمــام نكــاال مــن رضبــه اإل:قيــل البــن كنانــة: َســحنونويف كتــاب ابــن   أ
ه ســواء نكــل نــاس باملدينــة هلــم حالــة حــسنة لــيشء لــيس مــا ينكــل فيــ: شــهادته توبتــه? قــال
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أرسعـــوا فيـــه إىل نـــاس, وشـــهادهتم يف ذلـــك تقبـــل لـــيس ألحـــدهم فيـــه مغمـــز, ومـــن لـــيس 
 ولــيس بمــشهور العدالــة يــأيت بــام فيــه النكــال الــشديد, ,بحــسن احلــال إال أن شــهادته تقبــل

 غـري ذلـك يعـرف  وإنام يعرف هذا عند نزوله, وأمـا الـشتم ونحـوه وهـو يف;فلينظر يف هذا
  .رد شهادته فال ت;بالصالح

  :ويف ولد الزنا طريقان
 وقبوهلــا فــيام ســوى ذلــك ممــا ال ,مل خيتلــف املــذهب يف رد شــهادته يف الزنــا: املــازري

تعلق له بالزنا, وفرق األهبري بني عدم قبول شهادته يف الزنا; وقبول شهادة من حد فيام 
 والتائـــب مـــن الـــذنب ,التوبـــة والـــورع والعفـــافحـــد فيـــه بـــأن معـــرة إتيـــان الكبـــرية ترتفـــع ب

 ال ترفــع عنــه بــيشء, وأشــار بعــض األشــياخ ,كمــن ال ذنــب لــه, ومعــرة ولــد الزنــا الزمــة لــه
ا أوىل مـن قبـول الـشهادة ً ورأى أن ولـد الزنـا الـذي مل يـأت جرمـ,إىل ضعف هذا االعتـذار

قـــضاء, وعـــىل  واختلـــف عنـــدنا يف صـــحة واليتـــه ال, أو ســـارق صـــلح حالـــه,ٍمـــن زان تـــاب
  صحتها اختلف هل يصح أن حيكم يف الزنا?

ْبن رشدا   .شهادة ولد الزنا يف الزنا: ُ
 هـل جتـوز شـهادته :ويف نفي الرجل عن أبيه جارية عـىل اخلـالف, فـيمن حـد يف يشء

  فيه أم ال?
أيب زيــد مــن هــذا َ ســامع  أهنــا مــردودة, وهــو قولــه يف:واملــشهور مــن قــول ابــن القاســم

َّدونةيسى من كتاب احلدود, وظاهر ما يف ديات امل وسامع ع,الكتاب   . أهنا جائزة;َ
ُقلت ْبـن رشـد كـام قالـه ا, الـصواب أخـذ اجلـواز مـن قوهلـا يف الـديات:ُ  ال ممـا قالـه ابـن ُ

 وحـسنت ,إذا ظهـرت توبتـه: قال مالك يف كتاب الـشهادات واملحـدود: عبد السالم قال
  .اهر عموم احلقوق التي هللا ولآلدمي والظ,حاله; جازت شهادته يف احلقوق والطالق

ُقلت  إذ لـو كانـت عامـة يف احلقـوق ; ظاهر عطف الطالق عىل احلقـوق أهنـا اآلدميـة:ُ
ْبـــن رشـــد ولـــذا مل يأخـــذه ا;تـــي هللا ملـــا افتقـــر إىل ذكـــر الطـــالقال  إال مـــن كتـــاب الـــديات مـــع ُ

  .تأخره عن كتاب الشهادات
القيــــام هبــــا, الواجــــب دوام  أو تــــرك , ظــــن عــــدم اســــتيفاء واجــــب التحمــــل:الــــسادس
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  . أو احلرص عىل قبول الشهادة,حمرم
ْبن رشدقال ا شـهادة املختفـي ال خفـاء يف ردهـا, عـىل القـول بلغـو :  يف رسم باع شـاةُ

َّدونــةاشــهد عــيل, وهــو أحـد قــويل مالــك يف امل: الـشهادة عــىل إقــرار املقــر دون قولـه , وقــول َ
ُ املاجشونابن أيب حازم وابن    .ًرواية حممد إال أن يكون قذفا و,, وروايتهِ

ُقلــت  وإنــام اختلــف يف شــهادة املختفــي مــن جييــز الــشهادة ; أو غــريه مــن حقــوق اهللا:ُ
 ومــــنهم مــــن كــــره لــــه االختفــــاء ,ً مطلقــــاَســــحنون اشــــهد عــــيل منعهــــا ,عــــىل املقــــر دون قولــــه

 وهـو ظـاهر قـول عيـسى هنـا خـالف قـول ابـن ,ليتحملها, وقبلها إن شهد هبا وهم األكثـر
قاسـم يف تفرقتــه بــني مــن خيــشى أن خيــدع لــضعفه وجهلــه بــام يقــر بــه عــىل نفــسه, وبــني مــن ال

كــر الــضعيف اجلاهــل  يــؤمن ذلــك منــه لنباهتــه ومعرفتــه بوجــوه اإلقــرار عــىل نفــسه, ولــو أ
إنام أقررت لوجـه :  لزمته الشهادة عليه, وإنام يصدق عنده مع يمينه إذا قال;اإلقرار مجلة
  .كذا مما يشبه
ُقلـــت زيـــة  للـــشيخ عـــن:ُ مـــن أقعـــد لـــه شـــاهدان مـــن وراء حجـــاب : قـــال مالـــك :َّاملوا

ًيشهدان عليه, إن كان ضعيفا أو خمتدعا أو خائفا  , وحلف ما أقر إال ملـا يـذكرو مل يلزمه;ًً
بـه :  قـال,ً فمـن ال يقـر إال خاليـا: لزمـه, قيـل;وإن كان عىل غري ذلك أخـاف أن يـسمع جوا

لـــك : ا الـــذي يل عنـــدك إن جئتـــك بكـــذا وكـــذا, فيقـــولمـــ:  ولعلـــه يقـــول لـــه يف رس,بـــسؤال
 شــــهادة الــــرس بــــذلك : والبــــن كنانــــة, فجــــائز; فــــإن قــــدرت أن حتــــيط بــــرسهم,عنــــدي كــــذا

 ومـن تبعـه علـة رد ,ما صـنعوا حـني دخلـوا ذلـك املـدخل, وجعـل املـازري مقبولة, ويرس
  .شهادة املختفي, احلرص عىل التحمل بعيد

ه بيد غري ربـه من ترك ا: وسمع عيسى ابن القاسم لقيام بشهادته يف عقار أو مال يرا
  . مل تقبل;يبيعه وهيبه وحيوله عن حاله, ثم يقوم هبا

ْبن رشدا  ,علـم بـذلك; ط شهادته إذا مل يكن عنـد رب احلـق إنام تسق:قال األخوان: ُ
 ألهنـا إنـام تبطـل ; وهـذا تفـسري هلـذا الـسامع, مل يـرضهم;ولو علم بعلمهم, ومل يقـم بحقهـم

 ففــي إبطاهلــا بــذلك, وفــيام يــستدام , إعــالم رب ذلــك بــذلك, وكــذا الــشاهد الواحــدبــرتك
  .وطالق وشبههَّية حتريمه من حقوق اهللا من حر
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ْبــــن وهــــبيف حقــــوق اهللا فقــــط ال: ثالثهــــا  واألكثــــر وظــــاهر قــــول ,مــــع ابــــن القاســــم َ
   وهو أظهرها,َسحنونأشهب يف املبسوطة و

  :الشهادات مخسة أقسام
  . ال برتك رفعها للسلطان,رض تبطل برتك إعالمه عىل احلا:األول
ُقلت   . كاليتيم املهمل; إال أن يكون رهبا ممن هو إىل نظر السلطان:ُ
  . ما يستدام حتريمه تبطل برتك رفعه للسلطان, إال عىل ظاهر قول أشهب:الثاين

 مــال الغائــب يف بطــالن الــشهادة بعــدم الرفــع للــسلطان, اخــتالف بنــاء عــىل :الثالــث
ُ املاجـشونل بأن السلطان يوكل من يقوم بحقه, وهو أحد قويل ابـن القو َ أصـبغ, وقـول ِ ْ َ 

ِّمطرفخالف قول  َُ.  
بـــع  وهـــي الـــشهادة عـــىل مـــا مـــىض مـــن ; مـــا ال يلـــزم القيـــام بـــام فيـــه إذا مل يـــدع إليهـــا:الرا

 , ال يلــــزم القيــــام فيــــه; ورشب اخلمــــر, كالزنــــا;دود التــــي ال يتعلــــق هبــــا حــــق ملخلــــوقاحلــــ
ً وإن كان مشتهرا اتفاقا, سرته إال يف املشتهر, وال تبطل برتك القيام بهويستحب ً.  
ُقلــت    وال حيــل للبينــة الكــف عــن الــشهادة عــىل الــرسقة إذا رفــع الــسارق : يف رسقتهــا:ُ
  .إىل اإلمام
م مــن باطنهــا  ولــو دعــي إليهــا, وهــي التــي يعلــ, مــا ال جيــوز القيــام هبــا:اخلــامسقــال 

حلفـــت بـــالطالق أن ال أكلـــم : الرجـــل يـــأيت للعـــامل فيقـــول ك;خـــالف مـــا يوجـــب ظاهرهـــا
تــه; فكلمتــه بعــد ذلــك بــشهر,ًفالنــا , فــإن دعتــه امرأ  ;ً ألين كنــت نويــت أن ال أكلمــه شــهرا

ـه كلمـه بعـد شـهر,ليشهد هلا بام أقر به عنده من حلفه بـالطالق أن ال يكلمـه  مل جيـز لـه ; وأ
  .أن يشهد عليه بذلك

َ أصــــبغويف املجموعــــة عــــن  ْ ــــاه  :َ البــــن القاســــم يف رجلــــني شــــهدا عــــىل رجــــل أهنــــام رأ
نا  وال يـــرضمها ,فلـــيقم عليـــه احلـــد:  فجرحـــاه بـــذلك يف شـــهادة شـــهدها, أو يـــرسق,ًســـكرا

  .ا عليهًتأخري ذلك, وهو سرت سرت
 فلـم يرفـع ذلـك ,ً عمن أدخل من زقـاق املـسلمني بيتـا يف دارهاَسحنونوسأل حبيب 

  . فهي جرحة: ال يشهدون بهاجلريان للحاكم إال بعد عرشين سنة
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ورد الشهادة بتهمة احلرص عىل قبوهلا ما قد قيـل, إذا حلـف الـشاهد عـىل : املازري
  .صحة شهادته إن حلفه قادح فيها; ألن حلفه كالعلم عىل التعصب واحلمية

 فأســـقط ابـــن القاســـم , وخاصـــموا يف حقـــوق اهللا,واختلـــف إذا قـــاموا الـــشهود: قـــال
 وشـدة ,م عىل شدة احلرص عىل إنفاذ شهادهتم, واحلكم هبـا ألن خصامهم عل;شهادهتم

  .احلرص عىل إنفاذها قد حيمل عىل حتريفها أو زيادة فيها
ِّمطــرفوقــال  ــه يف أمــور اآلخــرة;شــهادهتم تامــة: َُ  وقــد قــدمنا أن العــداوة يف حــق , أل

ني  وال ظنـــ, ال جتـــوز شـــهادة خـــصم:اهللا ال تــؤثر يف الـــشهادة, وذكـــر البـــاجي يف قـــول عمـــر
ِّمطــرفوقــال , َّالعتبيــة  مل تقبــل شــهادته فيــه, قالــه ابــن القاســم يف;ا هللاًمــن قــام يطلــب حقــ َُ :  

  .شهادته جائزة
ُقلـــت ْبـــن رشـــد ونحـــوه ال:ُ  وتقـــدم ذكـــر كالمـــه يف ذكـــر اخلـــصومة, فجعـــل املـــازري ,ُ

املانع حرصه عىل القبول خالف كونه اخلصومة, وقـول ابـن احلاجـب يف مانعيـة احلـرص 
 كمخاصــمة املــشهود عليــه يف حــق اآلدمــي, إن أراد ;هادة يف القبــول, ويف القبــولعــىل الــش

ْبــن وهــب فهــو نقــل البــاجي عــن ا,بتوكيــل مــن املــشهود لــه  الوكيــل عــىل خــصومة ال تقبــل :َ
  .شهادته فيام خياصم فيه, وإال فهو أحرى يف عدم القبول

 ,الفـــة الـــشهادة تعـــرض التهمـــة مـــن جهـــة الـــشذوذ يف العـــادة, وخم:املـــازري: الـــسابع
  .»ال تقبل شهادة البدوي عىل القروي« :ومنه نقل ابن حبيب حديث أيب هريرة

ُقلـــــت , )1(»ال جتـــــوز شـــــهادة بـــــدوي عـــــىل صـــــاحب قريـــــة« : خرجـــــه أبـــــو داود بلفـــــظ:ُ
  .وصححه عبد احلق بالسكوت عنه, ومل يتعقبه ابن القطان

ا شــــــهدوا يف  فتأويــــــل ذلــــــك يف احلقــــــوق إذ: مالــــــك:َعبــــــد احلكــــــم عــــــن ابــــــن َّالــــــشيخ
وأجازهــا يف  احلــارضة; ألهنــا هتمــة إن شــهد أهــل الباديــة دون مــن معــه مــن أهــل احلــارضة,

ْبن وهبوروى نحوه ا,  وحيث تطلب اخللوات, والبعد من العدول,الدماء واجلراح َ.  
                                     

 ,يف األقــضية, بــاب شــهادة البــدوي عــىل أهــل األمــصار, وابــن ماجــه) 3602( أخرجــه أبــو داود, رقــم )1(
  .وز شهادتهيف األحكام, باب من ال جت) 2367(رقم 
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 جـــائزة مثــــل أن حيـــرضه هبــــا ; شـــهادة البــــدوي عـــىل القــــروي بالباديـــة:ويف املجموعـــة
  . أو يبتاع,فيها أو يبيع , فيويص,الوفاة

 ,ًم يف رؤيــــة اهلــــالل إن كــــانوا عــــدوالوجتــــوز شــــهادهت: قــــال ابــــن القاســــم يف الكتــــابني
  .ورواه حممد
ْبن رشدوال  وما ذكره ابـن ,ابن القاسم حاصل هذا السامعَ سامع  يف رسم القبلة منُ

 أن شــــهادة الباديــــة يف مــــا يقــــصد إىل إشــــهادهم عليــــه دون :حبيــــب عــــن مالــــك وأصــــحابه
 ال ; وشـــبهه, وتـــدبري,وعتـــق ,َّية ووصـــ, فـــيام يقـــع باحلـــارضة مـــن عقـــود معاوضـــةاحلـــارضة

 وال لبــدوي ,جتــوز, فــال شــهادة لبــدوي يف حــرض عــىل حــرضي, وال عــىل بــدوي حلــرضي
 وشــبهه ممــا ال يقــصد , والــشتم, والــرضب, ورشب اخلمــر, والزنــا, والقتــل,إال يف اجلــراح

لك كله عىل حـرضي أو بـدوي, فعـىل هـذا لـو اإلشهاد عليه, وجيوز فيام يقع بالبادية من ذ
هـا دون ري وغ,ًحرض أهل بادية شـيئا ممـا يقـع يف احلـارضة بـني أهلهـا, وغـريهم مـن معاملـة

 جــــازت شــــهادهتم إن ; فــــشهدوا بــــام حــــرضواو أو يقــــصد إىل إشــــهادمه,أن حيــــرضوا ذلــــك
  .ًكانوا عدوال
ْبـن وهـبو قال ا ـه ال جتـوز شـ:وروى ابـن القاسـم خـالف هـذا: َ دوي عـىل هادة البـ أ

 يريـد إذا شـهد عـىل حـرضى لبـدوي مثلـه يف يشء مـن األشـياء ;احلرضي ملا فيـه مـن الظنـة
بـــن يف حـــرض أو باديـــة, ومـــن هـــذا املعنـــى شـــهادة العـــامل عـــىل العـــامل يف املبـــسوطة مـــن قـــول ا

ْوهـــب ً ألهنـــم أشـــد النـــاس حتاســـدا ; يعنـــي العلـــامء;ال جتـــوز شـــهادة القـــارئ عـــىل القـــارئ: َ
  . ومالك بن دينار, وقاله سفيان الثوري,اًوتباغي

َ سـامع , ونحـوه يفً يف التافه اليسري إن كانوا عدوال ال جتوز شهادة السؤال إال:وفيها
ْبن وهبحييى ال   .ويف لفظه اضطراب ,َ
ْبن رشـدا ُشيوختبـع مـن أدركنـاه مـن الـ: ُ ْبـن وهـب تأويـل ابـن حـارث قـول اُ  :, فقـالواَ

ْبن وهبًة اتفاقا, واخلاصة كذلك يف أحد قويل ااملسألة العامة تبطل الشهاد غري مفـرقني  َ
 وتأويــل املــسألة عنــدي أن ,بــني رصيــح الــسؤال والتعــريض بــه, والتلطــف فيــه مــع التــسرت

 ردت شـهادته إال أن يكـون لـسبب يعـذر ;من عرف بالترصيح بالسؤال يف خاص أو عام
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  . فال ترد;به

نــه غــري مــشهور ,ةمــن نزلــت بــه مــصيبة احلاجــ: قــال يف املجموعــة  فــسأل بعــض إخوا
, وكــذا إن َســحنون وكتــاب ابــن , مل تــرد شــهادته, وقالــه ابــن كنانــة يف املجموعــة;باملــسألة
كديــة وقعــت عليــه, ومــن أخــذ الــصدقات بكــل مــا يقــدر عليــه مــن التعــريض َّيــة رزي برز

  .ذكر قوله: قلت,  جازت شهادته;واإللطاف مع التسرت عن السؤال
ْبـن وهـبا عـىل قـول إال :قال مريثر كالم ال يصلح معه عود ضقال يف املجموعة إ َ, 

ْبن وهبوهو يف النوادر البن أيب حازم, ال ال َ.  
  .جتوز شهادته يف اليسري:  قيل,اختلف يف الفقري املتكفف: اللخمي
ْبن وهبوقال ا  يسأل الصدقة ممن يعطيهـا ألهـل :يف احلسن احلال الظاهر الصالح َ

 ; وال يتكفـف النـاس,ل الرشيف الـصدقة, وهـو معـروف باملـسألةاحلاجة, أو يسأل الرج
 ,َّيةتـــــــرد شـــــــهادته إال أن يكـــــــون ممـــــــن يطلـــــــب الـــــــصدقة عنـــــــد اإلمـــــــام, أو إذا فرقـــــــت وصـــــــ

نـه  جــازت ; جـازت شـهادته, وأرى إن كـان ال يـسأل, وإن أعطـى أخـذ;واملعـرتض ألخوا
  .منهالء ملن عادته رفقه أو يرجوه وال جتوز شهادة أحد من هؤ, شهادته

 واختلــف يف الكثــري ,صدقة شــهادته يف اليــسري جــائزةوالفقــري الــذي ال يقبــل الــ: قــال
  . جيوز:قيل

 ألن ; إن كانــت بوثيقـــة:ال تقبــل يف الكثـــري كخمــسامئة دينــار; يريـــد: وقــال ابــن كنانـــة
ــت قبوهلــا, ولــو ;ســمعته أقــر بــذلك: العــادة أن يقــصد بالوثــائق غــري هــؤالء, ولــو قــال  رأ

 ويقـــــصد بالكتـــــب ,ًكـــــان منقطعـــــا يف الـــــصالح, أو ممـــــن اشـــــتهر بالـــــشهادة وكـــــذا إن ,كثـــــر
  .للوثائق

ال تقبــل يف الكثــري : ًظــاهر املــذهب قبــول شــهادته مطلقــا, وقــول ابــن كنانــة: املــازري
  .إن مل يكن ظاهر العدالة قول انفرد به بعيد عن ظاهر الرشع وقواعده

قـــد افتقـــر ,  الغنـــي الـــشاكرقـــري الـــصابر أفـــضل مـــنإن الف: قـــد قـــال مجاعـــة مـــن العلـــامء
  .)1( ثالث ليال متوالياتغ حتى ختلل بالعباء, وما شبع آل حممد طأبوبكر 

                                     
           : وأصــــــحابه يــــــأكلون, ومــــــسلمغ يف األطعمــــــة, بــــــاب مــــــا كــــــان النبــــــي 9/478 : أخرجــــــه البخــــــاري)1(
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ُقلت  بل كـل مـن كـان فقـره بإخراجـه مالـه ;أبو بكر يف هذا املقام غري مناسب ذكره :ُ
ًطوعـــا يف اهللا, الثقـــة بـــشهادته أكثـــر مـــن الثقـــة بـــشهادة الغنـــي البـــاقي مالـــه بيـــده, ومـــا حمـــل 

  . مع ابن كنانة إال الفقري األصيلالنزاع
  .ال تقبل يف الكثري إذا مل يكن ظاهر العدالة أصوب من نقله: ونقل املازري قوله

ه يف النوادر كام نقله املازري;اًال يقبل يف الكثري مطلق: اللخمي   . أل
 وهـــي مـــستوفاة يف علـــم الكـــالم الـــذي هـــو :وجرحـــة الفـــسق تـــزول بالتوبـــة الـــرشعية

  .هأصل أصل الفق
ثبـت إنـام تقبـل بداللـة حالـه, والقـرائن عـىل : ال تقبـل شـهادته بمجـرد قولـه: املازري

 , ووقتـــه بعـــض العلـــامء بـــسنة,صـــدقه مـــع اتـــصافه بـــصفات العدالـــة, وال توقيـــت يف ذلـــك
  .لتَ ق: والصحيح ما قلنا,وبعضهم بشطرها

 مـــن  فمعرفـــة توبتـــه,مـــن كـــان يعـــرف بالـــصالح:  يف املجموعـــة عـــن ابـــن كنانـــةَّالــشيخ
ــا الــسوء  ال يتبــني تزيــده فيــه إال ; ألن مــن عــرف بــاخلري;قــذف يطــول لــيس كمــن كــان معلنً

 ظـاهره ; ستة أشـهر: وقيل, البد من ميض سنة:وقيل: بالرتداد عليه, وقول ابن احلاجب
ه يف املذهب   . وليس كذلك,أ

 ال تـــرد شـــهادة القـــاذف :ويف الـــرجم منهـــا مـــع املجموعـــة عـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب
  .َسحنون وقاله ,جيلدحتى 

   يوجـــب قبوهلـــا, وتقـــدم فيـــه قـــول ; وثبـــوت توبتـــه,بقذفـــه ســـقطت: وقـــال عبـــد امللـــك
  .ابن كنانة

ً صــاحلا زكيــا; ًم يف غــريه, فــإن كــان قبــل قذفــه عــدالاملعتــرب يف توبتــه مــا تقــد: املــازري ً
  .فتوبته بزيادة درجة يف الصالح عن ما كان عليه

ُقلت  ولـو كـان يف ذلـك بـانقالب ,اً أو غـضب,ا أو سـب,ة هذا إن كان حده بقذفـه جـرأ:ُ
 لرجــــوع أحــــد الثالثــــة معــــه, أو اختاللــــه يف وصــــف الــــزاين; فــــاألظهر عــــدم ;ًشـــهادته قــــذفا

 =                                     
  .يف الزهد) 2976(رقم 
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  .اعتبار زيادة صالحه
 نقـــــــل املـــــــازري عـــــــن القـــــــايض إســـــــامعيل ويف رشط توبتـــــــه بإكذابـــــــه نفـــــــسه يف قذفـــــــه

  .كالشافعي, وقول مالك
 قبلـــت شـــهادته, فلـــم ; قـــذف, ثـــم أســـلم بـــالقرب مـــا لـــو حـــد نـــرصاين يف:ويف رسقتـــه
  .يقيدها الصقيل

يتوقـف يف شـهادته حتـى يعلـم صـالحه, وقـد : َسـحنونيف خمترصه عـن  َّالشيخ وقال
  .تقدم هذا

  .وزوال العداوة كالفسق: ابن احلاجب
ُقلــت أشـــهب يف الــرجلني خيتـــصامن, ثـــم يـــشهد َ ســـامع  وتقـــدم, ال أعـــرف هـــذا لغــريه:ُ

  .بعد سننيأحدمها عىل صاحبه 
  . فذلك جائز;إن صار أمرمها إىل سالمة وصلح: قال
ْبن رشـدا  ,صـريورة أمرمهـا إىل صـلح هـو أن يرجعـا إىل مـا كانـا عليـه قبـل اخلـصومة: ُ

َ أصبغ ونوازل ,َسحنونَ سامع ومثله يف ْ ئهاَ   ., ويف إجزا
عـــــىل رفـــــع الفـــــسق نظـــــر; ألن ثبـــــوت عدالـــــة الـــــشاهد رشط يف قبـــــول : ابـــــن احلاجـــــب

 ;ينظر القايض يف ثبوهتا رضورة, وهو مستلزم لرفع فسقه أو بقائه, وأما العـداوةشهادته 
 ثـم شـهد عليـه بعـد , فإن أثبتهـا,فال نظر للقايض يف رفعها; ألهنا مانع يبديه املشهود عليه

 , الحــتامل بقائهــا; الحــتامل ارتفاعهــا, وعدمــه;ً احتمــل النظــر يف تكليفــه إثباهتــا ثانيــا;ذلــك
ا عىل حكم مـن عـدل يف شـهادة, ثـم شـهد شـهادة أخـرى هـل تستـصحب واألظهر خترجيه

ف إثباهتا? وقد تقدمت   .عدالته أو يستأ
  م أن أحدهم عبد حد الشهود أمجعون إن علم بعد اجللد أو الرج:ويف الرجم منها

إن ثبـــت أن أحـــدهم عبـــد نقـــض احلكـــم, قالـــه مالـــك وأصـــحابه ولـــو قيـــل : اللخمـــي
ىل مـــن إمـــضائه إن ثبتـــت جرحتـــه; ألن شـــهادة الفاســـق  بـــل هـــو أو; كـــان لـــه وجـــه;بمـــضيه

ــس,ًمــردودة اتفاقــا, والعبــد أجــاز شـــهادته عــيل  وابـــن , وزرارة بــن أيب أويف, ورشيــح, وأ
  . وإبراهيم يف اليسري, وأجازها احلسن,سريين
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   أهنـــــا تقبـــــل يف كـــــل :ود ودا, وأيب ثـــــور, وإســـــحاق,وحكـــــى ابـــــن القطـــــان عـــــن أمحـــــد
  .األشياء كاحلر

الــــشاهد َّيــــة  ورده بــــأن إدراك احلــــاكم حر,عبــــد الــــسالم ختــــريج اللخمــــيوذكــــر ابــــن 
ال تــدركها إال بظــن أضــعف مــن ظــن َّيــة حتــصل لــه بعلــم أو ظــن قريــب منــه, والعدالــة خف

كخطئــــه يف أمــــر قطعــــي أو شــــبهه, فوجــــب نقــــضه وخطــــؤه يف  ;َّيــــةاحلريــــة, فخطــــؤه يف احلر
  . فال جيب نقضه; كخطئه يف أمر ظني;العدالة

ُقلــت لــيس : هــذا الــذي تعقــب بــه كــالم اللخمــي أشــار إليــه املــازري فقــال مــا نــصه :ُ
 مل ;األمــــر كــــام تــــصور; ألن األصــــول تقتــــيض أن احلكــــم الثــــاين إذا مل يقطــــع فيــــه باإلصــــابة

ً كالغــالط يف القبلــة يعيــد يف الوقــت, والغــالط يف الوقــت يعيــد أبــدا; ألن ;يــنقض بــه األول
 والغلــط يف , كــام مل يــؤمن يف أدائــه,يف اإلعــادة ألجلــه يــؤمن مــن الغلــط الغلــط يف القبلــة ال

ً تعاد الصالة ألجله أبدا; ألن اإلعادة فيه بتحقق دخول الوقت فيـه ألمـن الغلـط ;الوقت
 فال يأمن من ,ًفيه, والتعديل والتجريح أمر يعول فيه القايض عىل الظن واالجتهاد غالبا

ًالغلط فيه ثانيـا, والعبـد مقطـوع بكونـه عبـدا فلـذا اتفـق املـذهب عـىل نقـض احلكـم, وهـو  ;ً
  .كنص ظهر بخالف االجتهاد

ُقلــت  والـــصواب عــىل مأخـــذه الـــذي , فيــه نظـــر)ًوالعبـــد مقطــوع بكونـــه عبـــدا( قولـــه :ُ
, فصار كدخول الوقت بعد الغلط فيه   .ًقرره أن تقول, واحلر مقطوع بكونه حرا

  .ط فيها, فصار كجهة القبلة بعد الغلًوالعدل غري مقطوع بكونه عدال
والروايـــــات واضـــــحة بـــــأن ظهـــــور كـــــوهنام صـــــبيني أو أحـــــدمها, ككـــــوهنام أو أحـــــدمها 

  .ًكافرا
 ; أو ممــن ال جتــوز شــهادته, إن حكــم بــامل, ثــم تبــني أن أحــدمها عبــد:يف الــرجم منهــا

  . واسرتجع املال, حلف املطلوب;حلف الطالب مع الباقي, فإن نكل
 َســــحنون عليــــه, ففــــي كتــــاب ابــــن خمتلــــف إن ثبــــت أهنــــام أو أحــــدمها مــــوىل: اللخمــــي
 أصـــحابه شـــهادته  وهـــذا أبعـــد منـــه يف العبـــد, وقـــد أجـــاز مالـــك وغـــريه مـــن,يـــنقض احلكـــم

ه مـسخوط,ابتداء, وهو أحسن   ففـي نقـض حكمـه نقـال; ولو ظهر بعد احلكم بشهادته أ
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 قـــال مالـــك يف :ً يف موضـــع مـــع أشـــهب حمتجـــا بقولـــهَســـحنون و,عـــن ابـــن القاســـم َّالـــشيخ
ل   . والعبد والنرصاين ليسا بلوث,املسخوط لوث يوجب القسامة: هبعض أقوا

  . ينقض احلكم: إن ثبت تقدم جرحتهام, فقال مالك يف كتاب الشهادات: اللخمي
, وعــىل هــذا جيــري ثبــوت أن بينــه َســحنون وبــه أخــذ , يمــيض:وقــال يف كتــاب احلــدود

بة   .وبني املشهود عليه عداوة, أو بينه وبني املشهود له قرا
 وهــذا الــذي أرينــاك هــو التحقيــق عنــدنا, فتجريــه :ل املــازري إثــر كالمــه الــسابقوقــا

بة والعداوة; وكون الشاهد مـوىل عليـه  فموضـع القطـع بـالغلط جيـب بـه الـنقض, ,يف القرا
بــة  وموضــع جتــويز الغلــط ال جيــب الــنقض فيــه, وهــذا يمنــع إجــراء شــيخنا اخلــالف يف القرا

  .من اخلالف يف التجريح
 فقدم وطلب جتريح البينة بإسفاه, أو رشب ,عىل غائبَّية كانت القضإن : اللخمي
ُ املاجشونله ذلك, ومنعه ابن :  فقيل;مخر أو غريه  أو , أو عبيـد,إال أن يثبت أهنم كفـار ,ِ
  . واألول أحسن,موىل عليهم
 إن شــــهدت بينــــة عنــــد قــــاض, ثــــم جنــــت أو جنــــت :يف املجموعــــة ألشــــهب: َّالــــشيخ

 وإن أحــدثت بعــد أدائهــا قبـــل احلكــم هبــا بعــد تعــديلها, أو قبــل مـــا  مل تــرد شــهادهتا,;خطــأ
ره   . ردت شهادهتا; أو رسقة, أو زنا, كرشب مخر;يمكن إرسا
ـه فعلـه قـديام: حممد ه ممـا يظـن أ ره, ولـيس ممـا يعلنـه,ًأل  , وإن كـان ممـا ال يمكـن إرسا

 ردها بـذلك نقـال ففي ; أو قتال من شهد عليه, أو قذف,كقتل عىل نائرة: قال عبد امللك
ِّمطـرفعن  َّالشيخ  مل تبطـل ;لـو تأكلـت املـشهود عليـه قبـل احلكـم عليـه: ً مـع أشـهب قـائالَُ

ُ املاجشونابن  به شهادهتا عليه, وعن ِ.  
ُقلت ْبن رشد وعن ا:ُ َ أصبغ يف نوازل ُ ْ   . والبن القاسم,األول له: َ

شهادته حتـى  فلـم حيكـم احلـاكم بـ,من شهد وهو عدل:  ابن القاسمَسحنونوسمع 
ْبـــن رشـــد فلـــم يـــزد فيهـــا ا, مل تـــرد بـــذلك شـــهادته;وقـــع بينـــه وبـــني املحكـــوم عليـــه خـــصومة ُ 

  .ًشيئا
َ أصبغويف نوازل  ْ ى  ومل حيكـم هبـا حتـ,من شهد المرأة بشهادة عند القايض فأثبتهـا: َ
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  . وحكم هلا هبا, مل ترد شهادته;تزوجها من شهد هلا
ْبـــن رشـــدا ظنـــة تقـــع, ال تـــؤثر يف إجـــازة الـــشهادة إال أن التهمـــة بالعـــداوة حتـــدث وال: ُ

ـــه كــــان ,يعلـــم لـــذلك ســـبب قبـــل أدائهــــا, كمـــن شـــهد المـــرأة  ثـــم تزوجهــــا, فـــشهد عليـــه أ
  فتبطــل شــهادته لــذلك بــدليل قــول ابــن القاســم يف;خيطبهــا قبــل أن يــشهد هلــا وشــبه ذلــك

ــه حلــف بطــالق امــرأة البتــة إَســامع  ن حــسني حــسني ابــن عاصــم فــيمن شــهد عــىل رجــل أ
طـب هـذه املـرأة قبـل  كـان خي;تزوجها قبل أن يتزوجها, فـشهد للمـشهود عليـه أن الـشاهد

  . أن شهادته باطلة;أن يتزوجها هو
َ أصــبغول ْ  مل تبطــل شــهادته إال أن ;إن خاصــم الــشاهد املــشهود عليــه بعــد الــشهادة: َ

  . كان قبل إيقاع الشهادةيقر أن ما يطالبه به
 مل حيكــــــم بــــــشهادهتم ; أو فــــــسقوا قبــــــل احلكــــــم,إن ارتــــــد الــــــشهود :ويف أول رسقتهــــــا

 وذلك بعد حكم اإلمـام بإقامـة ,ً أو أخذوا يرشبون مخرا,وسقطت, وإن ظهر منهم فسق
 ويقـــام احلـــد والقـــصاص, , فـــإن ذلـــك ينفـــذ,احلـــد أو القـــصاص, إال أن ذلـــك مل يقـــم بعـــد

ــه حكــم نفــذ األمــر بــه, ومثلــه للــشيخ عــن ا;وكــذا يف احلقــوق  ,بــن حبيــب البــن القاســم أل
َ أصبغ وقاله ,وأشهب ْ   .يف حقوق العباد َ
  . فال تنفذ;وأما احلدود: قال

ِّمطرفوقال  ُ املاجشونقال عن ابن :  وابن حبيبَُ ًمن أشهد عىل شهادته قومـا أو : ِ
 فـشهادته جـائزة, كـام لـو قـام ; فـشهد عليـه بعـد العـداوة,سمعوها منه قبل ذلـك, ثـم عـاداه

نــه قبــل العــداوة, وكــذا كــل مــا أحــدث ممــا ال يــسترت بــه,انهبــا عنــد الــسلط  ; فوقعــت يف ديوا
ِّمطرف وقول ,كالقتل والقذف ُ املاجشون ومن حكم بقول ابن , أحب إىلَُ   .مل خيطئ :ِ

ُ املاجشونويف املجموعة البن   فـأحلف , وقبلـه احلـاكم,من شهد عىل رجل بالبتة: ِ
ـه ; مل يقبـل األول عليـه; مثـل مـا شـهد بـه ثم شهد آخر,املشهود عليه, ثم فسق الشاهد  أل

  .يوم تضم شهادته غري عدل
 أو ممــن ال , ثــم تبــني أن أحــدمها عبــد, إن حكــم بــشاهدين يف املــال:ويف الــرجم منهــا

 حلــــف ; فــــإن نكــــل, ونفــــذ يف احلكــــم,جتــــوز شــــهادته, حلــــف الطالــــب مــــع شــــهادة البــــاقي
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 فـــاقتص منــه, ثـــم تبـــني أن ,اًاملطلــوب وأخـــذ املــال, وإن شـــهد عليــه بقطـــع يــد رجـــل عمــد
 وهـــذا مـــن خطـــأ , مل يكـــن عـــىل متـــويل القطـــع يشء; أو ممـــن ال جتـــوز شـــهادته,أحـــدمها عبـــد

  .اإلمام
 إنــه : إن مل يعلــم احلــر أن الــذي معــه عبــد, واستــشكل قوهلــا:فــيام يريــد: قــال اللخمــي

 ألن ;ال كــام قــال يف املــ, حيلــف املقتــىض لــه مــع الــشاهد البــاقي:مــن خطــأ اإلمــام, ومل يقــل
 , إن جراح العمد تثبت بالشاهد واليمني كاملال, وجياب بـأن املـال يمكـن رده:قوله فيها

 فــال نفــع للمــشهود ; والقطــع ال يمكــن رده, فــصح حلفــه;ًفكــان املــشهود لــه منتفعــا بيمينــه
ـه ينتفـع , فسقط,له بحلفه  ويلزم عليه إن كان املشهود لـه مـن عاقلـة اإلمـام أن حيلـف; أل

ويف املــــسألة , لــــة, فتــــسقط الديــــة بحلفــــه عنــــه وعنهــــامــــا جيــــب عليــــه مــــع العاقبرفــــع غــــرم 
  .اضطراب

ً إن كان أحـدهم عبـدا أو ذميـا:َسحنوناللخمي عن ابن   أو مـوىل عليـه, فـإن حلـف ,ً
 أو املقيض له بالقتل مع رجل من عصبته مخسني يمينًا, ثـم ,املشهود له بالقطع مع الباقي

حريتــه, وحلــف ر طــع, ومل يعلــم أن شــاهده عبــد لظهــولق وإن نكــل يف ا, ونفــذ,احلكــم لــه
املقـــتص منـــه يف اليـــد أن مـــا شـــهد بـــه عليـــه الـــشاهد باطـــل, ونكـــل املحكـــوم لـــه بالقتـــل عـــن 

ه مل يكن;القسامة   . انتقض احلكم كأ
  .وال غرم إال عىل الشاهد إن جهل شهادة العبد أو الذمي: قال أصحابنا

 إنـه هـدر ال غـرم عـىل احلـاكم, : وقيل,مامذلك عىل عاقلة اإل: ض أصحابناوقال بع
 إنام خطأه لـو أجـاز شـهادة مـن ; وال عىل املحكوم له, وال خطأ عىل اإلمام,وال عىل البينة

  . كإجازته شهادة العبد والذمي لظنه إجازهتا;ال جتوز شهادته, وهو يرى أن ذلك جائز
ُقلت ه هدر:ُ ه, القول بأ ن إجـازة مـا أخطـأ بـه مـ: يف نـوادره ألشـهب قـال َّالـشيخ  عزا

مـــا أخطـــأ بـــه مـــن حـــدود اهللا محلتـــه : فهـــو هـــدر بعـــد أن قـــال; شـــهادة مـــن ال جتـــوز شـــهادته
  . ودي معهم;ًعاقلته الثلث فصاعدا, وما لزم عاقلته من ذلك

ُ املاجـــــشونوقـــــال ابـــــن : قـــــال العقـــــل عـــــىل اإلمـــــام دون مـــــن جتـــــوز شـــــهادته, وقـــــال  :ِ
  . حيلف مع اآلخرعقل اليد عىل املحكوم له إن مل: َسحنون
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ُقلت   . وتعيني ناقلها وعزوها واضح, فاألقوال مخسة:ُ
عــــــن ابــــــن القاســــــم يف أربعــــــة شــــــهدوا بزنــــــا مــــــن يــــــرجم يف  َّالــــــشيخ نقــــــل: وسادســــــها

ين  الديــة ; ومل يالعــن, أو زوج, أو ولــد زنــى,شــهادهتم, ثــم ظهــر أن أحــدهم عبــد أو نــرصا
لمـوا أن رابعهـم عبـد, فتكـون الديـة عىل عاقلة اإلمام إال أن يكون من بقـي مـن األربعـة ع

  . وال يشء عىل العبد: قال فيه وكتاب األقضية, قاله يف كتاب الرجم,يف أمواهلم
 وال عـــىل البينـــة إن مل ,ال يشء عـــىل احلـــاكم:  قيـــل:َســـحنون وقـــال ابـــن :زاد اللخمـــي

 أو جهلــــــوا رد شــــــهادهتم مــــــع العبــــــد, وإن , أو علمــــــوا,ً أو ذميــــــا,ًيعلمــــــوا أن معهــــــم عبــــــدا
 فالديــة عليــه, وإن علــم العبــد وحــده ; وأن شــهادهتم معــه ال جتــوز,ًتعمــدوا أن معهــم عبــدا
 وإن علمـــت البينـــة , فكـــل الديـــة جنايـــة يف رقبتـــه; وجهـــل ذلـــك البينـــة,أن شـــهادته ال جتـــوز

 وهــو قــول أيب مــصعب أن عــىل العبــد ربــع الديــة, ,ً فالديــة عــىل مجــيعهم أرباعــا;معــه ذلــك
 وشـهد بـه ,هادة بعد احلكم هبـا قبـل نفـوذه, ومـن شـهد بحـقوتقدم حكم ظهور خلل الش

 َسـحنون رجـوع ; ففي وجوب إخبار العدل احلاكم بجرحة من شهد معه;معه غري عدل
ــه لــو شــهد معــه عبــد أو كــافر, واحلــاكم :  ال فــرق:ًال خيــربه قــائال: إليــه عــن قولــه أال تــرى أ
  . قاله اللخمي, أن عىل العدل إخباره بذلك;جيهل ذلك
 فعـــىل عاقلتـــه كالطبيـــب واملعلـــم ; مـــا بلـــغ مـــن خطـــأ اإلمـــام ثلـــث الديـــة: رسقتهـــاويف
  .واخلاتن

  .لك أن جييبنا يف خطأ اإلمام بيشءوأبى ما: ابن القاسم
ــدي تعمــدا للجــور:ويف رمجهـا ــه جلــد أو رجــم أو قطــع األ  أقيــد ;ً وإن أقــر القــايض أ

َ أصــبغ ونحــوه يف النــوادر عــن الواضــحة ل,منــه ْ  , وقــول مجاعــة العلــامء,هــذا قولنــا: ًقــائال َ
ً والشـــبهة خيطـــئ هبـــا إال تعمـــدا , أو جـــرح بغـــري حـــق, أو قطـــع,ًوإنـــه إن تعمـــد حـــدا بقتـــل

 فـال يشء عليـه منـه بخـالف خطئـه يف ; أقيد منه, وما أخطأ به يف مال, وقـد اجتهـد;للظلم
وم القـايض  ففـي مالـه يأخـذ بـه املظلـ; وما دونه, وما تعمد من إتالف مال بال شـبهة,الدم

  .أو املحكوم له به
 ,ًشهادة واحـــد حكـــم أصـــال فـــال يثبـــت بـــ;والعـــدد رشط يف كـــل شـــهادة: ابـــن شـــاس
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ال يثبت حكم بشهادة واحد منفردة, ونقض قولـه بـالقول : فاخترصه ابن احلاجب بقوله
 والقــول ,بقبــول القــائف الواحــد, والــشاهد الواحــد عــىل جتــويز بينــة اســتحقاق ربــع الربــع

 ولــذا ; املــرأة الواحــدة يف الرضــاع, وأجيــب بــأن القــائف عنــد مــن قبلــه خمــرببقبــول شــهادة
الكــشف وشــاهد التجــويز عــن مــا اســتأمنه عليــه القــايض, وشــهادة املــرأة يف الرضــاع البــد 

  .فيها من زيادة عليها وهي الفشو
  . كوهنا أربعة بنص التنزيل وحكم عمر:ورشط بينة الزنا

  .وال خالف فيه: املازري
ه: اللخمي  فكـذلك عـىل حـد ;ًهذا إن كانت باإلصابة طوعا, وإن كانت عـىل اإلكـرا

ه, واألصح يف ذلك رجالن ملـا تـستحقه املـرأة مـن مهـر عـىل الـواطئ, أو  الرجل يف اإلكرا
  .عىل مكرهه

كـر إقـراره بالزنـا, وال عـذر لـه  , يرجـع بـه بأربعـة:ويف رشط الشهادة عىل إقرار من أ
  .ط حد من ثبت زناه ويف رش,وصحتها باثنني قوالن

ووجـــه الـــشهادة يف الزنـــا أن يـــأيت األربعـــة الـــشهداء يف وقـــت واحـــد يـــشهدون : وفيهـــا
 ومثلــه ســمع عيــسى ,عــىل وطء واحــد, يف موضــع واحــد بــصفة واحــدة هبــذا تــتم الــشهادة

  .وبلغني ذلك عن مالك: ابن القاسم مع قوله
ْبــن رشــدا  ًوا معــا, وهــو قــول ابــن  ومل يــأت, وإن تفــرق الــشهود, الــشهادة تامــة:وقيــل: ُ

ُاملاجشون   .حييىَ سامع وعليه يأيت قول ابن القاسم يف ,ِ
زيــــة ألشــــهب يف :اللخمــــي  وحيــــد , وإن أتــــوا مفرتقــــني,جتمــــع شــــهادة األربعــــة: َّاملوا

املــشهود عليــه, وال ينبغــي لإلمــام تــأخري حــد مــن شــهد قبــل متــام الــشهادة, فــإن هــو أخــره 
  . حد املشهود عليه;حتى متت الشهادة

بــع كــان معهــم; وجــب : وقــال أبــو الفــرج لــو ســأل الثالثــة أن ينظــرهم حتــى يــأتوا برا
  . وهو أحسن, وحد املشهود عليه, ومجعت الشهادة,عليه إنظارهم

  . وهو ظلم عليهم,وال وجه ملبادرة حدهم
ُقلت  , يـزين, فحـدواً سـألته عـن ثالثـة شـهدوا أهنـم رأوا رجـال:حييي هو قولهَ سامع :ُ
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ه كان معهمثم جاء رابع   ,تقبل شهادهتم بعـد الـرضب:  إذ رأوه يزين, فقال;عدل زعم أ
 وتــــشهر عــــدالتهم, ويعلــــم النــــاس أن ســــقط التجــــريح عــــنهم, ومتــــت ,ًويكونــــون عــــدوال
  .شهادهتم بالرابع

ْبن رشدا  أن حيـد :عيـسىَ سـامع  والـذي يـأيت عـىل,عيـسىَ سـامع هذا خالف قولـه يف: ُ
 , سـقط حـدهم;الرابع عىل هذا الـسامع قبـل حـد الثالثـة وهو قول حممد, ولو جاء ,الرابع

   .َّاملوازيةوحد املشهود عليه, ونص عليه ابن القاسم يف 
ُقلت ـه إن شـهد ثالثـة بزنـا رجـل:  وقال ابن حـارث:ُ  فحـدوا للقـذف, ,اتفقـوا عـىل أ

ـه حيــ;ثـم أتـى بعـد ذلــك أربعـة شـهدوا أهنـم كــانوا مـع الثالثـة يف ذلـك املقــام, رأوه يـزين د  أ
 وتظهـر عـدالتهم, واختلـف إن مل , وتسقط جرحـة الثالثـة املحـدودين قبـل,املشهود عليه

  .يكن اجلائي غري شاهد واحد, فصار رابع الثالثة املحدودين
 وينبغــي للحــاكم أن ,حيــد املـشهود عليــه: فقـال ابــن القاســم يف شـهادات املــستخرجة

  . ويسقط جرحتهم,يظهر عدالة الشهود
ُ املاجشوقال ابن    . وال خيرجهم من اجلرحة إال أربعة سواهم,حيد الرابع: ونِ

ُقلت ْبن رشد هذا خالف ظاهر ما محل عليه ا:ُ حييى عـىل ظـاهره, مـن أن ضـم َ سامع ُ
بــــــع إىل متقــــــدم شــــــهادة الثالثــــــة    إنــــــام هــــــو يف رفــــــع جــــــرحتهم فقــــــط دون حــــــد ;شــــــهادة الرا

  .املشهود عليه
ُقلت  ,ًلقا, فيحـد كـل مـنهم بـنفس شـهادته ففي بطالن شهادة األربعة بتفريقهم مط:ُ

 إلتيـاهنم ; فيجب بـسؤال الثالثـة إنظـارهم,ًوال ترتفع جرحتهم بتاممهم, وصحتها مطلقا
  .برابع إنظار احلاكم إياهم لذلك

 ;وجـــوب تعجيـــل احلـــاكم حـــد مـــن شـــهد مـــنهم قبـــل متـــامهم, فـــإن مل يعجلــــه: ثالثهـــا
  .صحت بتاممهم, وحد من شهدوا عليه

  صـــــحت يف رفـــــع جـــــرحتهم دون حـــــد; ثـــــم متـــــوا, قبـــــل متـــــامهمإن حـــــدوا: ورابعهـــــا
  .املشهود عليه

بـــن فـــيهام ملـــشهور املـــذهب, واللخمـــي عـــن أيب الفـــرج مـــع ظـــاهر لفـــظ ا: وخامـــسها
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ْرشــد ُ املاجـــشون عـــن ابـــن ُ ْبـــن رشـــد وال,, واللخمـــي عـــن أشــهبِ  ,حييـــىَ ســـامع  عـــن فهمـــهُ
  .َّالعتبيةوابن حارث عن ابن القاسم يف 

ا ً إن كــــان افــــرتاقهم قريبــــ:روايــــة ابــــن حبيــــب عــــن األخــــوين َّشيخالــــ نقــــل: وسادســــها
  . جازت شهادهتم;بعضهم من بعض

 وكيـف , ينبغي للقـايض أن يكـشف الـشهود بالزنـا عـن شـهادهتم, كيـف رأوه:وفيها
  .صنع? فإن رأى يف شهادهتم ما يبطلها أبطلها

يـسألون إن  وال ,كـل الـشهود ال يفرقـون:  قـال ابـن القاسـم:وللشيخ عـن املجموعـة
  . فإهنم يفرقون ويسألون; إال يف الزناًكانوا عدوال
ُقلت  ً يفرقهم اإلمام, إذا كانوا عـدوال مل; وإذا شهدت البينة يف احلدود: يف رسقتها:ُ

  . مربزينً واخترصها أبو سعيد عدوال,بينة عدالتهم
الــــشهادة يف الزنــــا ال جتــــوز حتــــى يــــشهد : وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم يف الــــشهادات

  . وساعة واحدة يف موقف واحد عىل صفة واحدة,ويوم واحد ربعة يف موضع واحد,أ
ْبــن رشــدا  إنــام رشطهـــا ; وال الــساعة, وال اليــوم,لــيس مــن رشطهــا تـــسمية املوضــع: ُ

نــاه معــ:  أن ال ختتلــف األربعــة يف ذلــك, فــإن قــالوا:عنــد ابــن القاســم ا يــزين بفالنــة عاينــا ًرأ
 وال ,ال نــــذكر اليــــوم:  متــــت شــــهادهتم, وإن قــــالوا;كحلــــة كــــاملرود يف امل;فرجــــه يف فرجهــــا

  .نحد املوضع
  .يف موضع كذا, يف ساعة كذا, من يوم كذا كان أتم: وإن قالوا

ــام فقــال بعــضهم كــان ذلــك يف موضــع كــذا, وقــال : وإن اختلفــوا يف املواضــع أو األ
ان يف بـل كــ: بـل كـان يف يـوم كـذا, وقـال بعـضهم: يف موضـع كـذا, وقـال بعـضهم: بعـضهم

ُ املاجشونيوم كذا; بطلت شهادهتم عند ابن القاسم, وجازت عند ابن  ِ.  
 ومل يلــزم احلــاكم أن يــسألهم , متــت شــهادهتم;ألهنــم اختلفــوا فــيام لــو مل يــذكروه: قــال

ـــه يريـــد ال يلـــزمهم أن يـــسألهم عنـــه إن اتفقـــوا عـــىل أن رؤيـــتهم إيـــاه,عنـــه  إنـــام ; فيحتمـــل أ
ـــه ال يلزمـــه أن يـــسألهم عـــن ذلـــك بحـــال إذا ا بزنـــى واحـــد, وحيتمـــل ًكانـــت معـــ أن يريـــد أ

إنه رآه يـزين كـاملرود يف املكحلـة, ويكـون مذهبـه أن : شهدوا عنده, فقال كل واحد منهم
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  . كاألقوال واألول أبني;األفعال تلفق يف الشهادة
كـــاملرود يف املكحلـــة يف البكـــر :  ال تـــتم شـــهادهتم حتـــى يقولـــوا:روي حممـــد: َّالـــشيخ
  . فهو النكال;إن نفوا هذاوالثيب, ف
ـــه زنـــا,عـــىل املـــشهود عليـــه: حممـــد  , وال ذكـــروا زنـــا, وذلـــك إن مل يكـــن يف شـــهادهتم أ

  .وإنام شهدوا عىل ما وصفوا
اه مع امرأة حتت حلاف: ولعيسى عن ابن القاسم ـا ,إن شهد شاهدان أهنام رأ  أو رأ

ألهنـــام مل يقـــذفا, ويعاقـــب  ; مل يكـــن علـــيهام يشء;رجليهـــا عـــىل عنقـــه, أو مـــا هـــو دون الزنـــا
ناه يزين هبا: ولو قاال,الرجل واملرأة   . حدا ثامنني; كاملرود يف املكحلة; رأ

زيـــةويف   وبعـــضهم مـــستلقية; بطلـــت الـــشهادة ,زنـــا هبـــا متكئـــة: إن قـــال أحـــدهم: َّاملوا
  .وحدوا للقذف

ُقلــت ْبــن رشــد قــول ا:ُ فــاء  وجيــب محلــه عــىل االكت,روايــة حممــد َّالــشيخ  هــو لفــظ نقــلُ
  .بمغيب احلشفة فقط كذلك

 إن شـــــهد أربعـــــة بزنـــــا رجـــــل بـــــامرأة شـــــهد اثنـــــان بأهنـــــا :وســـــمع عيـــــسى ابـــــن القاســـــم
ه زنـا بـامرأة,  ه اغتصبها حد األربعة, وسمعه أبو زيد إن شهد أربعة أ طاوعته, واثنان بأ

نـــــاه يـــــزين:  فقـــــال اثنـــــان, وهربـــــت املـــــرأة,فأخـــــذ الرجـــــل بفالنـــــة التـــــي هربـــــت, وقـــــال  رأ
نـــاه يـــزين بـــامرأة: ناآلخـــرا  إال أهنـــام ال يـــدريان , وشـــهادهتم معتدلـــة يف موضـــع واحـــد,رأ

  . ألهنم قدفوا املرأة; حد الشهود?أهي فالنة أو غريها وال يعرفان املرأة
ْبن رشدا  ; لسقوط شهادهتم بقذفهم املرأة التي شهدوا أهنا زنا هبـا;حيدون للرجل: ُ

 جـازت شـهادهتم ;ًها مجيعـا, أو مل يعينهـا واحـد مـنهم ولو عينو,إذ مل يعينها منهم إال اثنان
ا, وإســـــقاط شـــــهادهتم يف الزنـــــا ً وحـــــدت املـــــرأة إن عينوهـــــا مجيعـــــ,يف الزنـــــا, وحـــــد الرجـــــل

بقــذفهم للمــرأة خـــالف املــشهور أن شــهادة القـــاذف ال تــسقط إال بإقامــة احلـــد, واآليت يف 
يحـــد, فـــإن كـــان االثنـــان  ف;املـــسألة عـــىل املـــشهور يف ذلـــك أن جتـــوز شـــهادهتم عـــىل الرجـــل

ــه زنــا هبــا وعرفاهــا فهربــت, فــإن أتــت  وقامــت بحــدها ,مــنهم قــاذفني للمــرأة التــي شــهدا أ
 وإسقاط ابن القاسم يف هـذه , ومضت شهادهتام قبل يف الزنا عىل الرجل, حدا هلا;عليهام
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َ أصــــــبغا مثلــــــه لًاملــــــسألة شــــــهادهتام قبــــــل يف الزنــــــا بمجــــــرد قــــــذفهام معــــــ ْ   وابــــــن َســــــحنونو َ
ُملاجشونا ِ.  

 ألهنــــم قدفــــة للمــــرأة عــــىل ظــــاهره, ;)حيــــد الــــشهود(: ومحــــل بعــــض أهــــل النظــــر قولــــه
 ومـن أصـله أن ال حيـد يف القـذف لغائـب, , حيـد الـشهود:انظر قولـه: وتعقب املسألة فقال

  . إنام هو ما ذكرته; واملعنى يف املسألة, فتدبر ذلك?وهم إذا مل حيدوا كيف يستجرحون
ُقلــت يف نــوادره مــن عنــد نفــسه,  َّالــشيخ  أهــل النظــر هــو نــص قــول مــا ذكــره لــبعض:ُ

 يف نازلــة املغــرية, يقتـــيض طوشــهرة االحتجــاج يف حكــم الــشهادة يف الزنــا بحكــم عمــر 
  .ذكر معرفتها

 ولــــه ,ًمــــا حاصــــل املحتـــاج لــــذكره أن املغــــرية كــــان عـــىل البــــرصة واليــــا: قـــال الطــــربي
ابــل كــوة األخــرى, فكــان مــع أيب بكــرة مــرشبة تقابــل مــرشبة أليب بكــرة, لكــل مــنهام كــوة تق

 فـصفقت , وزياد أخو أيب بكرة ألمـه يتحـدثون, وشبل بن معبد,يف مرشبته نافع بن كلدة
 فبـرص بـاملغرية لفـتح الـريح بـاب كـوة مـرشبته بـني رجـيل ,الريح باب كوته, فقام ليصفقها

أم :  قــال?ذه مــن هــ: قومــوا انظــروا واشــهدوا, فنظــروا فقــالوا:امــرأة توســطها, فقــال للنفــر
 فلـام تقـدم املغـرية للـصالة منعـه , وأرشاف األمراء,مجيل بنت األفقم كانت تغشى املغرية

 فلــــام ,ً وبعــــث أبــــا موســــى واليــــا عــــىل البــــرصة, فأشخــــصهم,أبــــو بكــــرة, وبلــــغ األمــــر عمــــر
يا أمري املؤمنني سـل هـؤالء األعبـد كيـف رأوين, وهـل عرفـوا املـرأة : حرضوه قال املغرية

 فبـأي يشء اسـتحلوا النظـر إيل ,مستقبيل فكيـف مل أسـترت? وإن كـانوا مـستدبريفإن كانوا 
ــه , وهــي تــشبهها, فبــدأ عمــر بــأيب بكــرة,عــىل امــرأيت? واهللا مــا كانــت إال زوجتــي  فــشهد أ

ـــتهام? :  وهـــو يدخلـــه وخيرجـــه كامليـــل يف املكحلـــة, قـــال,رآه بـــني رجـــيل أم مجيـــل كيـــف رأ
تهـا, ثـم شـهد شـبل : أسـها? قـالكيـف اسـتبنت ر:  قال,مستدبرمها: قال حتاملـت حتـى رأ

تـه بـني رجـيل امـرأة, وقـدماها خمـضوبتان ختفقـان: ونافع كذلك, وشـهد زيـاد بـأن قـال  ,رأ
نا شديدا ًوأستني مكشوفتني, وسمعت حفزا ً.  

ــــت كامليــــل يف املكحلــــة? قــــال: قــــال  ,ال: هــــل تعــــرف املــــرأة? قــــال: ال قــــال: هــــل رأ
 w v u ﴿:  فجلـــــدوا وتـــــال قولـــــه تعـــــاىل;ر بالثالثـــــةتـــــنح وأمـــــ:  قـــــال لـــــه,ولكـــــن أشـــــبهها
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x﴾اشفني مـن األعبـد يـا أمـري املـؤمنني, فقـال لـه:  فقال املغرية,]13: النور[  اآلية :
  . لرميتك بأحجارك; واهللا لو متت الشهادة,اسكت أسكت اهللا نأمتك

  . صوته: أي; أسكت اهللا نأمته:يقال: قال اجلوهري
 , فقبـل شـهادهتام, ثم اسـتتاهبم, فتـاب نـافع وشـبل,ورد عمر شهادهتم: قال الطربي

 , فـأبى, وكـرر شـهادته, وأقبـل شـهادتك,تـب: قال له: واستتاب أبا بكرة فأبى, قال غريه
وإىل هـــذه اإلبايـــة أشـــار ابـــن التلمـــساين يف مـــسألة اإلمجـــاع الـــسكويت يف رشح املعـــامل بقولـــه 

 فكــان شــيخنا ,رجم صــاحبك فــا,إن جلدتــه:  ملــا رأى جلــد أيب بكــرةم كقــول عــيل لعمــر
, وحيكــــي مابــــن عبــــد الــــسالم يستــــشكل صــــحة املالزمــــة يف قــــول عــــيل مــــع قبولــــه عمــــر 

 ومل ,استــشكاهلا عــن شــيخه أيب احلــسن البــودري, وكانــت لــه مــشاركة حــسنة يف األصــلني
بـه بـام أقولـه, وهـو أن القـذف املوجـب للحـد قـسامن : جييبا عنه بيشء, وكان جيري لنـا جوا

 مل ;ئلــه عــىل وجــه التــنقص للمقــذوف, وقــذف طلــب عــىل وجــه شــهادةقــدف صــدر مــن قا
قــع يف النازلــة  أراد عمــر جلــده للقــذف بقولــه , فلــام كــرر أبــو بكــرة شــهادته,تــتم, وهــو الوا

 لزم إرادتـك ذلـك ; إن أردت جلده: أي; فارجم صاحبك,إن جلدته: هذا, فقال له عيل
ادته مــــن حيــــث كونــــه أحــــد  إمــــا أن يكــــون لــــسابق شــــه;رجــــم صــــاحبك; ألن إرادة جلــــده

ــه قــد حــد  الثالثــة, أو لــشهادته ال مــن حيــث كونــه أحــد الثالثــة, فــإن كــان األول مل حيــد; أل
ً لزم كونه من حيث كونه زائدا عليها, وكلـام ; كان ال من حيث كونه أحد الثالثة وإن,هلا

ًكـــان زائـــدا عليهـــا كـــان رابعـــا, وكلـــام كـــان رابعـــا ً املغـــرية,  لـــزم متـــام النـــصاب, فيجـــب حـــد ;ً
ُ املاجشونوهذا التقرير يدل عىل صحة قول ابن   وأن ,بصحة افرتاق بينـة الزنـا يف األداء ِ

 ولو بعد حد من مل يكمـل النـصاب بـه يوجـب حـد املـشهود ,متام النصاب ملن جيب قبوله
   . وتقدم ذكر اخلالف فيه,عليه

ئـه بعـض املنصاًويف الشهادة بالزنا التزاما ال  تـأخرين عـىل اخلـالف  اختالف يف إجرا
يف كـــون داللـــة االلتـــزام مهجـــورة يف العلـــوم تكلـــف, وإن كـــان يف بعـــض أبحـــاث املـــازري 

  .مثله, حسب ما نبهنا عليه يف غري هذا املوضع
ٍيف ثبـــوت زنـــا مـــن ثبـــت زنـــاه عنـــد قـــاض بأربعـــة شـــهداء بثبـــوت كتابـــه بـــه : اللخمـــي
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  . وحممد مع اختياره,َسحنونبأربعة شهداء, أو باثنني فقط قوالن لكتاب ابن 
ُقلـــت ْبـــن رشـــد واختـــاره ا:ُ  وجعلـــه اجلـــاري عـــىل قـــول ابـــن القاســـم بثبـــوت حـــد مـــن ,ُ

  .شهد عليه ثالثة بالزنا مع نقل اثنني عن رابعهم
 فأقــام شــهيدين حيــده قــاض يف الزنــا بأربعــة شــهداء يف حــده ,ًومــن قــذف رجــال: قــال

 مـــصعب, وروايـــة ابـــن حبيـــب  وأيب, القـــاذف فقـــط لروايـــة حممـــد معـــه:مـــع شـــهيديه ثالثهـــا
  .معه

  .وكذا لو أقام القاذف أربعة شهدوا أن سيده إذ باعه تربأ من زناه: ًقائال
ُقلــــت  وال حيــــد قــــاذف عبــــد, ولــــو شــــهد , إذ ال يبــــاع حــــر; وعتــــقاً كــــان عبــــد: يريــــد:ُ

تــــه معرتفــــا بوطئهــــا ً أو بعتقــــه أمتــــه معرتفــــا بوطئهــــا, أو ,ًشــــاهدان عــــىل رجــــل بطالقــــه امرأ
  . ففي حده قوالن عىل القولني يف حده هبام عىل إقراره بالزنا;ًمعرتفا بوطئهابغصبه أمة 
ُقلـــت  ألهنـــا عـــىل إقـــراره ; األصـــوب قـــوالن عـــىل القـــول بحـــده هبـــام يف إقـــراره بالزنـــا:ُ

  .ًأقوى منها عىل غريه ملزوما له رضورة قوة داللة املطابقة عىل داللة االلتزام
 ولــو شــهد أربعــة , إلمكــان نــسيانه العتــق;الــسيد ال حيــد :َّاملوازيــة وألشــهب يف: قــال
  . حد; وهو مقر بالوطء,بطالقه

تـه البتـة, وأهنـم رأوه يـزين هبـا : وروى عيل بن زيـاد مـن شـهد عليـه أربعـة بطالقـه امرأ
  . ومل حيد, فرق بينهام;بعد ذلك, أو أقر باملسيس

مالــك عــىل  ويــرون عليــه احلــد, وحممــل قــول ,أصــحابنا يــأبون هــذه الروايــة: َســحنون
ه نيس :َّاملوازية ما يف ه حيتمل أ  ويبعـد , والنسيان حيسن إن كان الطـالق والعتـق بيمـني,أ

كـــــر العتـــــق والطـــــالق واإلصـــــابة  وشـــــهد عليـــــه شـــــاهدان ,يف غـــــري اليمـــــني, واختلـــــف إن أ
 وشــهادة املحــدود ال , ألين أجزهتــا حــددهتام;ال تــصح شــهادهتام: بــذلك, فقــال عبــد امللــك

تـه أو أمتـهًن قـذف رجـالا, وألن مـًملرأة زوجة بحاهلا واألمة رقـجتوز, وصارت ا    مل ; بامرأ
  .ًيكن قاذفا
 ;اســم شــهادة القــاذف مقبولــة حتــى حيــد ألن مــن قــول ابــن الق;وفيــه اخــتالف: حممــد

ــــه يقــــيض بــــالطالق والعتــــق, ثــــم ينظــــر يف القــــذف:يريــــد  أو , فقــــد يوجــــب علــــيهام احلــــد, أ
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  .ة وامللك باق بحاله إلقرار اآلخرين أن الزوج;يسقطه
َ أصبغول ْ   .ال جتوز شهادهتام وحيدان: َّالعتبيةيف  َ

 حـــد ;أعتقـــت ومـــا أصـــبت: مـــا أصـــبت, والـــسيدطلقـــت و: ولـــو قـــال الـــزوج: حممـــد
  .الشاهدان
   ;تعمــــدنا النظــــر إلــــيهام:  فــــإن شــــهدوا أربعــــة عــــىل رجــــل بالزنــــا, فقــــالوا:قيــــل: وفيهــــا

  .لنثبت الشهادة
 هكذا, فناقضها ابـن هـارون بعـدم إجازتـه يف اخـتالف كيف تشهد الشهود إال: قال

ـن مـن ذلـك, وكـذا إذا اختلفـا  الزوجني يف عيـوب الفـرج, نظـر النـساء إليـه ليـشهدن بـام رأ
  .يف اإلصابة وهي بكر

  .والفرق بني ذلك مشكل:  قال, وال ينظر النساء إليها,تصدق: قال
 فـــذلك ريض منـــه هبـــا; إذ ال ;إن نظـــر املبتـــاع إىل فـــرج األمـــة: وقـــال يف كتـــاب اخليـــار

 وأورده ابـن عبـد الـسالم ,له الوطء, فأجاز نظر النساء إليـهينظر إليها النساء, أو من حيل 
إن طرق احلكم هنا منحـرصة يف الـشهادة, وال تقبـل إال بـصفتها اخلاصـة,  :وأجاب بقوله

وه  بــل هلــا غــري ذلــك مــن الوجــ;تلــك الــصور غــري منحــرصة يف الــشهادةوطريــق احلكــم يف 
 وهـــو النظـــر للفـــرج مـــن غـــري ,التـــي ذكرهـــا الفقهـــاء يف حملهـــا, فـــال ينبغـــي أن يرتكـــب حمـــرم

  .رضورة
ُقلت  إنـام هـي إذا مل يمكـن إثبـات العيـب إال بـالنظر, وكـان ; يـرد بـأن صـورة الـنقض:ُ

  :جيري لنا اجلواب بثالثة أوجه
 فـــيمن  وثبــوت العيـــب حــق آلدمــي, وحـــق اهللا آكــد لقوهلــا, أن احلــد حــق هللا:األول

  .ً وقطع يمني رجل عمدا يقطع للرسقة, ويسقط القصاص,رسق
 وهـو الزنـا حمقـق الوجـود أو راجحـه, وثبـوت العيـب حمتمـل ;ما ألجله النظر: الثاين
  .عىل السوية
 إنام هو مغيب احلشفة, وال يستلزم ذلك من اإلحاطـة ;املنظور إليه يف الزنا: الثالث

  .للعيببالنظر إىل الفرج ما يستلزمه النظر 
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 أن تعمـــد النظـــر ال يبطـــل : يريـــد? وكيـــف يـــشهد الـــشهود إال هكـــذا:قولـــه: اللخمـــي
ًالشهادة ملا كان املـراد إقامـة احلـد, وهـذا حـسن فـيمن كـان معروفـا بالفـساد, ومـن مل يكـن 

 ألهنـم لـو تبـني ; وال حتقق علـيهم الـشهادة,ال يكشفون: ًمعروفا به فيه نظر يصح أن يقال
يكــــشفون عــــن حتقيــــق :  أن ال يبلغــــوا الــــشهادة, ويــــصح أن يقــــال اســــتحب هلــــم;هلــــم ذلــــك

   فإن قذفه أحد بعد اليوم بلغوا الشهادة, فلم حيد القاذف والسرت أوىل; ألن مراعاة ,ذلك
  .قذفه نادر
ُقلت ه زنا حالل له القيام بحد من قذفه: ولقوهلا:ُ   . من قذف وهو يعلم أ

ـه ال تـصح  ظاه,تعمد نظر البينة لفعل الزاين: املازري ـه غـري ممنـوع; أل ر املـذهب أ
الـشهادة إال بـه, ونظــرة الفجـأة ال يكـاد حيــصل هبـا مـا تــتم بـه الـشهادة, ومنــع بعـض النــاس 

  .النظر للعورة يف ذلك ملا نبه الرشع عليه من استحسان السرت
إنام جيوز للشهود أن ينظـروا مـن : عز الدين ابن عبد السالم يف قواعده َّالشيخ وقال

  . والنظر الزائد عىل ذلك حرام,ا حيصل وجوب احلد, وهو مغيب احلشفة فقطذلك م
ُقلت  وهذا كله إن عجـز الـشهود عـن منـع الفـاعلني إمتـام مـا قـصداه, أو ابتـدءاه مـن :ُ

 بطلـت شـهادهتام لعـصياهنام بعـدم ; فلـم يفعـال, ولو قدروا عىل ذلـك بفعـل أو قـول,الفعل
  . بحيث ال يمنعه التغيري لرسعتهامتغيري هذا املنكر, إال أن يكون فعلهام

  . معها الشهادة يف اللواط كالزنا:وروى حممد
  .ينبغي لإلمام أن يسألهم عن شهادهتم:  قال مالك يف الشهود يف الزنا:وفيها

  .كيف رآه وكيف صنع? فإن كان يف ذلك ما يدرأ به احلد درأه: قال ابن القاسم
  . ال يف مجع من الناسً وينبغي أن يكون سؤاله إياهم رسا:وفيها
  .إن غابوا قبل أن يسألهم غيبة بعيدة, أو ماتوا أقاموا احلد بشهادهتم: حممد

 إذ قـــــد يرونـــــه عليهـــــا, ; إن كـــــانوا مـــــن أهـــــل العلـــــم بموجـــــب احلـــــد:يريـــــد: اللخمـــــي
  . وهو ال يوجب احلد,فيشهدون بالزنا

ُقلــت وفيــه نظــر إال :  وهــو قــول التونــيس يف كتــاب الــرسقة إثــر نقلــه قــول حممــد, قــال:ُ
  . وال خيفى عليهم ما جيب به احلد,أن يكونوا من أهل العلم
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  .وينبغي للحاكم أن يسألهم: ابن احلاجب
ـــن? وقـــال :ويف الـــرسقة ـــن وإىل أ                  إن كـــان : َســـحنون مـــا هـــي وكيـــف أخـــذها ومـــن أ

  .ممن جيهل
ُقلت   . إنام نقله الصقيل وغريه عنه يف الرسقةَسحنون قول :ُ

, وإن كـانوا ال جيهلـون:قال بعـض فقهائنـا: لصقيلا  إذ قـد يكـون ; ينبغـي أن يكـشفوا
ه خالف رأهيم,رأي احلاكم فيه نفي القطع أو ثبوته   . ورأ

ُقلــــت ــــه إنــــام يقولــــه حيــــث يكــــون احلــــاكمَســــحنون ســــياق كــــالم :ُ  والــــشهود أهــــل , أ
ُشيوخ رأى بعــض الــ:مــذهب واحــد, وقــول ابــن عبــد الــسالم  مــنهم ال متنــع  أن غيبــة أربعــةُ

 الحــتامل أن يــذكر احلــارضون إذا ســئلوا مــا يوجــب الوقــف عــن شــهادة ;ســؤال مــن حــرض
ُشيوخًاحلارضين والغائبني مجيعا ال أعرف هـذا الـبعض مـن الـ  يف كالمـه, وسـقوط تعليلـه ُ

 إن كــان الــشهود أكثــر مــن أربعــة, فغــاب مــنهم :واضــح; لنقــل الــصقيل عــن حممــد مــا نــصه
 ألن مـن حـرض لـو ;ًمل يـسأل مـن حـرض ومل يكـشف, وكـان احلـد ثابتـاأربعة بعد أن شـهدوا 

 , فرجع بعضهم; وكذا لو كانوا غابوا كلهم,ًشهادته; كان احلد ثابتا بمن غابرجع عن 
  . مل يسقط احلد;وبقي أربعة
ُقلــت  فــإذا كــان تــرصيح مــن زاد عــىل األربعــة بــالرجوع ال يقــدح يف شــهادة األربعــة, :ُ

ل أن يـذكر احلـارضون مـا يوجـب الوقـف عـن شـهادة احلـارضين  الحـتام;كيف يقبل قولـه
  .ًوالغائبني فتأمله منصفا, وتقدم اخلالف يف شهادة االثنني يف اإلقرار

ًبالذات حمكوما به إن مل يكـن مـاالومتعلق الشهادة  ً وال خمتـصا , وال قرينـه,, وال زنـاً
  . فرشط شهادته اثنان رجالن,باطالع النساء

 , وال يـــؤول إليـــه, كالنكـــاح, الثانيـــة مـــا عـــدا الزنـــا ممـــا لـــيس بـــاملاملرتبـــة: ابـــن شـــاس
 , واجلــرح, والعــدة, والــوالء, والبلــوغ, واإلســالم, والــردة, والعتــق, والطــالق,والرجعــة
 , واألطــــراف عــــىل خــــالف فــــيهام, والعفــــو عــــن القــــصاص, وثبوتــــه يف الــــنفس,والتعــــديل
عنـد أشـهب َّية ذا الوكالـة والوصـ وشبه ذلـك, وكـ, والتدبري, والكتابة, واملوت,والنسب

 ومل يـــذكر يف ,وعبـــد امللـــك, رشط كـــل ذلـــك العـــدد والذكوريـــة, فاختـــرصه ابـــن احلاجـــب
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  . ومتام ذلك يف فصل الشاهد واليمني,ًالقصاص خالفا
عـرف هـذه املرتبـة بقيـدين عـدميني مـا لـيس بزنـا وال مـال, وال : قال ابن عبد السالم

بعـــــةيـــــنقض تعريفـــــه بـــــدخول بعـــــض مـــــا يف امل  كـــــالوالدة وعيـــــوب النـــــساء; ألن ;رتبـــــة الرا
  . وال مدخل ملا نقض به فيها, إنام هو مراتب البينة;املقسوم عنده
ُقلــت تــب البينــة; لقولــه إثــر متــام عــدها ً يــرد بعــدم اقتــصاره عــىل كوهنــا قــسام:ُ  مــن مرا

 :ورشطها اثنان ذكران, فإن سلم اندراج ما ذكر به النقض حتت لفظ منـه كـذب فيـه قولـه
مـا لـيس زنـا والء : ً تفسريا لقوله; كالنكاح إلخ: واألظهر جعل قوله,رشطه اثنان ذكران

 والظهار, وتقدم , واإليالء, واإلحصان, وعد املازري يف هذا النوع اإلحالل, عليهًآئال
  .عد ابن شاس فيه العدة

 , والقــذف, والــرسقة,وحــد اخلمــر: يــشهد بانقــضائها أو ثبوهتــا, قــال: قــال املــازري
  .ً كاملعونة, ومل يذكرا فيها خالفا;وعد فيها الرجعة

 فـسمع أشـهب ال جتـوز, وقـال ,اختلـف يف شـهادهتن يف االرجتـاع: وقال ابـن حـارث
   ومــــا متعلقــــه مــــال أو آئــــل إليــــه تــــتم فيــــه , هــــي جــــائزة فيــــه:ابــــن نــــافع يف غــــري املــــستخرجة

  .برجل وامرأتني
   , والنكــــــــاح, والطــــــــالق, والقــــــــصاص,ال جتــــــــوز شــــــــهادة النــــــــساء يف احلــــــــدود: فيهــــــــا
  . والوالء,والنسب

 وما ال يطلع عليه إال هن, وحيلـف ,ال جتوز إال حيث ذكر اهللا يف الدين: قال مالك
  .الطالب مع شهادة امرأتني يف األموال, ويقىض له

ـــه شـــفيع:ويف شـــفعتها  , وجتـــوز شـــهادهتن عـــىل أخـــذ الـــشفعة أو تـــسليمها, أو عـــىل أ
  .ا شفيع هذه الدارًوعىل إقرار املبتاع أن فالن

 وكـذا يف الوكالـة عـىل املـال يف , ولو كثـر,جتوز شهادهتن يف املال: َّاملوازية يف َّالشيخ
ْبن وهبرواية ابن القاسم, وقوله وقول ا   .ال جتوز فيها: , وقال أشهب وعبد امللكَ

ْبـــن وهـــب عـــن اَّالـــشيخ ُ املاجـــشونقـــال ابـــن : َ  وال أحـــد مـــن علامئنـــا ,مل يقـــل مالـــك: ِ
  .واز شهادهتن عىل الوكالة يف املال, وال عىل إشهاد الوصايابج
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 أن شـــــهادة رجـــــل :وروى ابـــــن عبـــــدوس يف املـــــويص برقبـــــة معينـــــة, أو مبهمـــــة لعتـــــق
ه قال,وامرأتني يف ذلك جائزة   .ا رقبةًبيعوا عبدي فالن:  كام لو شهدوا أ

زيـــةويف  ء رقبـــة بخمـــسنيإن شـــهدن مـــع: َّاملوا ـــه أوىص بـــرشا  ; مل جيـــز; فتعتـــق رجـــل أ
ه إذا اشرتى ئه, وزيـادة ثلـث ; مل يعتق بشهادهتن, وإن كان عبد فالن;أل  جازت عىل رشا

  . وال يعتق بقوهلم,ثمنه لربه إن مل يسم ثمنًا
ُ املاجــــشونابــــن حبيــــب عــــن ابــــن  بثلــــث َّية ال جتــــوز شــــهادهتن مــــع رجــــل عــــىل وصــــ: ِ

  . كام ال جتوز فيه يمني,للمساكني
 طــأال جتــوز شــهادهتن يف جــراح العمــد, وجتــوز يف اخل:  ابــن القاســمَســحنونوســمع 
  .جراحه وقتله
 ;لنـا مـا جـاز فيـه اليمـني مـع الـشاهد وأصـل قو,هي يف جراح العمد جـائزة: َسحنون

 ســقطت فيــه, فلــام جــاز الــشاهد ; ومــا ســقط فيــه اليمــني مــع الــشاهد,جــازت فيــه شــهادهتن
  . جازت شهادة النساء فيه;واليمني يف جراح العمد

ُ املاجـــــشون ابـــــن وقالـــــه تـــــان ورجـــــل بوصـــــ :ِ  مل جتـــــز ;للمـــــساكنيَّية ولـــــو شـــــهدت امرأ
ه ليس فيها يمني مع الشاهد   .الوصية; أل

ْبن رشدا ُ املاجـشون وابـن َسـحنونهذا األصل الذي التزمه : ُ  ;, مل يقلـه ابـن القاسـمِ
ه مل جتز يف هذه الرواية شهادة امرأتني يف جراح العمد; وجي الـشاهد يز القـصاص فيهـا بأل

  . واختلف قوله يف إجازة شهادهتن يف ذلك,واليمني
 اخــتالف قولــه يف ذلــك, والــذي رجــع إليــه َســحنون وكتــاب ابــن ,وقــع يف املجموعــة

 فيحتمل أن يكون إجازته إياها, ومنعه عىل القولني يف إجـازة الـشاهد واليمـني ,سقوطها
ُ املاجـــشون ومنـــع ابـــن ,فيهـــا  ولـــيس , ويبعـــد طـــرد أصـــلهللمـــساكني إغـــراق يفَّية يف الوصـــ ِ

 ألن اليمـــني مـــع الـــشاهد إنـــام ;بثابـــت يف مجيـــع الروايـــات, والـــصواب إجازهتـــا عـــىل أصـــله
باملـال, ال تـستحق بـاليمني مـع الـشاهد, َّية  ال ألن الوصـ,سقط; ألن رب احلق غـري معـني

ُ املاجشون وابن َسحنونفمذهب   , جلـواز شـهادة النـساء;مالزمة جواز الشاهد واليمني ِ
 ;لقاســـم مـــا جـــاز فيـــه الـــشاهد واليمـــني وعـــىل مـــشهور قـــول ابـــن ا,وتالزمهـــام يف الـــسقوط
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 وال يـــنعكس مـــا جيـــوز فيـــه شـــهادهتن أعـــم وأكثـــر ممـــا جيـــوز فيـــه ,جـــازت فيـــه شـــهادة النـــساء
الــــشهادة واليمــــني; ألن شــــهادة النــــساء جتــــوز عنــــده عــــىل الوكالــــة يف املــــال, وعــــىل شــــهادة 

ــه ,الــشاهد واليمــنيالــشاهد باملــال, وال جيــوز فيهــا   وإذا قلنــا عــىل مذهبــه يف هــذه الروايــة أ
ـضا  فلـيس ;جييز القصاص بـاليمني مـع الـشاهد, وال جييـز شـهادة النـساء يف ذلـك كـل مـا ًأ

 فعـىل هـذا مـن األشـياء مـا جيـوز فيــه , جتـوز فيـه شــهادة النـساء;جتـوز فيـه اليمـني مـع الـشاهد
 ومــــنهام مــــا جيــــوز فيــــه أحــــدمها دون اآلخــــر  ومنهــــا مــــا ال جيــــوز فيــــه واحــــد مــــنهام,,األمــــران
  .وعكسه

جتوز شهادهتن يف كل عمد ال قـود فيـه, وإن انفـردن :  ألشهب:يف املجموعة َّالشيخ
  . ووجبت له ديته,حلف املجروح
تـــــان أن الـــــزوج اشـــــرتى زوجتـــــه مـــــن ســـــيدها: البـــــاجي  ثبـــــت ;إن شـــــهد رجـــــل وامرأ

ء   .ال جتوز يف الطالق وال يفسخ النكاح, وإن كانت شهادة النساء ,الرشا
  .إنام الشهادة يف مال جر إىل الفراق:  عن عبد امللكَسحنون
ــه مملــوك لفــالن, حيلــف معهــنَّيــة وكــذا شــهادهتن فــيمن غــر بحر: َســحنون  ويــرق ,أ

  . ويبطل حد من قذفه,له
ُ املاجشونابن   حلـف وتـم عتقـه, ولـو شـهدن ;ولـو شـهدن عـىل أداء كتابـة مكاتـب: ِ

  . سقط احلق; أو عتق عىل أداء حق إىل أجل بعد انقضائه,القمع رجل فيمن حلف بط
  . روايتا اللخمي:ويف سقوط حنثه عنه

ـــه مـــواله أعتقـــه, وأقـــرت , مـــن مـــات وتـــرك ابنتـــني:ويف الـــوالء منهـــا  فـــادعى رجـــل أ
ه مواله  وورث الثلث الباقي, إن مل يأت أحد بأقل , حلف معهام; ومها عدلتان,البنتان أ
  . وال نسب معروف, وال يستحق بذلك الوالء,وال عصبة ,من ذلك من والء
ا وال يـــرث الثلـــث البــــاقي; ألهنـــام شـــهدتا عــــىل ,ال حيلـــف مــــع إقـــرارهم: وقـــال غـــريه

  . وشهادهتام فيه ال جتوز,عتق
ُقلــت  ففــي إعامهلــا ;ً فحاصــله أهنــا يف املــال غــري آيــل إليــه جــائزة اتفاقــا, فــإن آلــت إليــه:ُ

ُ املاجـشونمع متقدم قـول ابـن َّية  يف الغار باحلرنونَسحفيام آلت إليه متقدم قول  يف أداء  ِ
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  . وإحدى الروايتني,الكتابة
 ال جتــــوز ; إن مل تــــؤل إليــــه: ويف غــــريه:ويف بــــر احلــــالف عــــىل األداء ألجــــل وآخرامهــــا
ْبن رشدًاتفاقا, إال يف االرجتاع عند ابن نافع خالف قول ا   . يف رسم األقضيةُ

 ففــــي قبوهلــــا ; وإن آل إليــــه,ً جيــــوز يف االرجتــــاع اتفاقــــا ال:أشــــهبَ ســــامع الثالــــث مــــن
ُ املاجـشون مـع أشـهب وابـن َسحنونوردها قوال ابن القاسم و , وقوهلـا يف مـسألة البنتـني ِ

ــــــه قبلهــــــا يف املــــــال دون ســــــببه                   , وهــــــو الــــــوالء, وقبلهــــــا يف الوكالــــــة عــــــىل املــــــال,ثالــــــث; أل
  .وليست نفسه
تـــان عـــىل امـــرأة بـــرضهبا بطـــن : عبـــد امللـــكَامع  ســـ ألشـــهب يفَّالـــشيخ إن شـــهدت امرأ

  . وال كفارة عىل الضاربة, واستحقت الغرة, حلفت معها; فألقت مضغة,امرأة
ْبن رشدومل يزد فيها ا   .ً يف معنى الشهادة شيئاُ

ـــامن بـــالطالق منهـــا  وفـــيام يغيـــب عليـــه النـــساء مـــن الـــوالدة , إال يف األمـــوال:ويف األ
 وذكـــــر فيـــــه احليـــــضة والعـــــذرة, ,َســـــحنونلعيـــــوب, ومثلـــــه يف كتـــــاب ابـــــن واالســـــتهالل وا
  .ال جيوز يف ذلك أقل من امرأتني: ًوالسقط قائال
َ أصـــــبغ و,َعبـــــد احلكـــــم وابـــــن , عـــــن األخـــــوينَّالـــــشيخ ْ لـــــو شـــــهدت امـــــرأة ورجـــــل : َ

  . مل جتز شهادهتام;باستهالل صبي
  .ال جتوز والرجل الواحد ,حضور الرجل أبطل شهادة املرأة: ابن حبيب

ُقلـت ــه قبــل : زاد املــازري مــا نــصه:ُ  وذكـر ابــن حبيــب عمــن يرضــاه مـن أهــل العلــم أ
  . واختار ابن حبيب هذا املذهب,شهادة املرأة مع الرجل

ً قبلت الشهادة اتفاقا, فانضياف الرجل إليها ;ألن املرأة لو انضاف إليها امرأة: قال
  .هادة الرجلأقوى ملا ثبت يف الرشع أن شهادة املرأة كنصف ش

جتــوز شــهادهتن عــىل الــوالدة مــع وجــود الولــد أن هــذه ولدتــه, فــإن مل يكــن : اللخمــي
, وأرى إن كانــــت املنــــاكرة بقــــرب َســــحنون ففــــي جوازهــــا قــــوال ابــــن القاســــم و;ًموجــــودا

كرهــا  أو كانــت األم مقــرة, ثــم ,الــوالدة أن ال جتــوز, وإن كانــت بعــد طــول القــدوم مــن أ
كرت أن جتوز   .أ
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إن كـــان مـــستحق التعـــصيب بيـــت :  ثالثهـــا:شـــهادهتن عـــىل أن الولـــد ذكـــرويف صـــحة 
  . لتغريه بطول إقباره;املال أو البعيد من العشرية, وتعذر إخراجه من قربه

 وأشــهب عــىل أصــله يف ,وحيلــف املــشهود لــه معهــن: ًاللخمــي عــن ابــن القاســم قــائال
َ أصبغلغوها عىل غري مال يستحق به مال و ْ َ.  

ُقلت َصبغَ أ سمعه :ُ ـه غـالم, قـال:  قيـل,جتـوز شـهادهتن باسـتهالل الولـد :ْ نعـم : وبأ
  .مع يمينه

َ أصبغ ْ ه يصري نسب: قال يل ابن القاسم: َ   .ًا قبل أال يصري ماالًوالقياس أالجتوز; أل
بـــأدنى املنـــزلتني, إال أن يكـــون ال :  فبـــأي يشء يـــرث ويـــورث, قـــال;إن مـــات: وفيهــا

لــة إن حــب,يبقــى س, إىل أن يوجــد رجــال يــشهدون عــىل رؤيتــه; فتجــوز  وخيــاف عليــه احلوا
  .شهادهتن حينئذ
حيلـف أبـو الـصبي أو ; تلد, ثم هتلـك هـي وولـدها يف سـاعةوكذا املرأة : ابن القاسم

ـــه مـــال, قـــال إنـــام : ورثتـــه مـــع شـــهادهتن أن األم ماتـــت قبلـــه, فيـــستحقون إرثـــه مـــن أمـــه; أل
, ورأى النــاس أن قــد كمــل ًبــدن قــائامجتــوز شــهادهتن عــىل الــوالدة واالســتهالل إن كــان ال

  .جسده, وكذا شهادهتن يف القتل
ْبن رشدا ـه غـالم ,إجازة ابـن القاسـم شـهادة امـرأتني عـىل اسـتهالل الـصبي: ُ  وعـىل أ

 ;اً ولـــو فـــات البـــدن; إذ لـــو كـــان حـــارض,مـــع اليمـــني; يـــدل عـــىل صـــحتها عـــىل االســـتهالل
ه غالم بنظر الرج ال إليه, وكذا قتل اخلطأ ال يشرتط يف الستغني عن شهادة النساء فيه أ
  .صحة شهادة النساء فيه حضور البدن عىل مذهبه

َّدونةقال يف امل ه مال شهادهتن يف املال جائزة: َ  يف َسـحنون خالف قـول ربيعـة و,أل
َّدونةامل  ال جتـوز يف ; فعىل قـوهلام,ستهالل واخلطأ إال مع حضور البدنإهنا ال جتوز يف اال: َ

ــه ذكــر ثــى, وهــي روايــة  أو أ ِّمطــرفأ  وهــو القيــاس عــىل مــا :وقــول ابــن هرمــز,  وأشــهبَُ
 فــإذا جــوز شــهادهتن مــع مغيــب البــدن آل ذلــك إىل جوازهــا يف غــري ,ابــن القاســم هنــا قالــه

 وقــد ,املــال مــن املــوت الــذي يقطــع العــصمة بينــه وبــني أزواجــه, فيكــون هلــن أن يتــزوجن
قد يويص بعتـق وتـزويج بناتـه, قـول إجـازة يكون له أمهات أوالد ومدبرون, فيعتقون, و
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ا إىل أن جتــوز شــهادهتن يف ًشــهادهتن يف قتــل اخلطــأ إذا مل يعــرف املــوت بحــضور البــدن ميتــ
 ففــي ذلــك مــن قــول ابــن القاســم نظــر, وهــو ,هتن يف غــري املــال ال جتــوزدذلــك كلــه, وشــها

مل يعـــــرف ال جتـــــوز إال يف صـــــفة القتـــــل إن :  وربيعـــــةَســـــحنوناستحـــــسان, والقيـــــاس قـــــول 
  . وكذا الشاهد الواحد يف قتل اخلطأ,املوت

 ;ًوأما شهادة النساء يف املرأة تلد ثم هتلك هي وولدها يف ساعة عىل أهيـام مـات أوال
  .ا; ألهنا عىل ما ال يتعدى إىل غري املالًفجائزة اتفاق
ُقلت   . خالف ما يأيت البن حاجب)اًاتفاق(:  قوله:ُ

 لـريد ;أما عيب فرج احلرة يدعيه الـزوج: للخمي قال ا:وصفة شهادهتن يف العيوب
  . فينظرها النساء;به

أصـــــحابنا يـــــصدقوهنا, وأرى أن ينظرهـــــا النـــــساء; ألهنـــــا تـــــتهم, وإن كـــــان : َســـــحنون
 لرياه الرجال واالكتفاء فيـه بـشهادة النـساء ; ففي شق الثوب عن حمله;العيب بغري الفرج

َ أصبغقوالن لغري  ْ   .وهلا َّاملوازية غري وعزامها املازري ل,, ولهَ
ُقلت امن بالطالق من امل:ُ َّدونة وهو ظاهر األ َ.  

 فــإن كانــت , وال يعلمــه إال النــساء, فــإن كــان العيــب بــالفرج,وأمــا اإلمــاء: اللخمــي
 بعيبهــــا هــــو اآليت هبــــن  ألن األمــــة ماتــــت أو غابــــت, أو كــــان القــــائم;هتن عــــن فائــــتادشــــه

ان احلـاكم هـو الباعـث يف وال يمني عليـه, وإن كـمل يقبل فيه أقل من امرأتني, ; ليشهدن له
  .كان يف قبول امرأة واحدة يف ذلك قوالن; كشف ذلك

  .وال يقبل اليوم أقل من امرأتني; لضعف العدالة
ا, وكذبـه البـائع, ومل ًوجدهتا ثيبـ:  كالبكارة, يقول;وإن كان العيب مما يعلمه الرجل

  .أتني مل يقبل فيه أقل من امر;يبعث احلاكم يف ذلك
 وأرخـى ,وأجـاز حممـد يف املـرأة تـدعي أن زوجهـا بنـى هبـا: واختلف يف اليمـني, قـال

ــ;الــسرت  والــزوج يــدعي ,ا ملــا كــان ذلــك ممــا ال يطلــع عليــه إال النــساء شــهادة امــرأتني ويمينً
  . واملرأتان كالرجلني,ال يمني عليها:  وقيل يف هذا األصل,املعرفة

ُقلت ز شـهادة امـرأتني فـيام ال يطلـع عليـه الرجـال بغـري جتـو:  روى حممـد: يف النوادر:ُ
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تـان عـىل إرخـاء سـرت, واسـتهالل, وعيب فرج, ومحل,يمني من والدة  ; وإن شـهدت امرأ
  مل يقض للزوجة إال بيمينها

ُقلـــت جتـــوز دون يمـــني فـــيام ال يطلـــع عليـــه النـــساء مـــع إجيابـــه اليمـــني يف :  قولـــه أوال:ُ
 ال خيــتص بــه النــساء, وهــو خــالف قــول اللخمــي, إرخــاء الــسرت يــدل عــىل أن إرخــاء الــسرت

ــــه : ونحــــوه قــــول املــــازري إثــــر نقلــــه اليمــــني يف مــــسألة الــــسرت أشــــار بعــــض أشــــياخي إىل أ
 وزق ,اختلــــف يف هــــذا األصــــل يف اليمــــني فيــــه مــــع شــــهادة امــــرأتني ألجــــل إرخــــاء الــــسرت

ك أحكـام ا إال النـساء, وينـدرج حتـت شـهادهتن بـذلًالزوجة عـىل الـزوج, وال حيـرضه غالبـ
  . وغريمها مما يتكلم عليه يف موضعه, واإلحالل, واإلحصان,أخرى

ُقلــت مــع َّيــة الزوج تقــدم يف مــسائل إرخــاء الــستور أن ســبب اخلــالف يف لــزوم يمــني :ُ
عـــىل ثبـــوت أمـــر كداللـــة َّيـــة  إنـــام هـــو بنـــاء عـــىل أن داللـــة احلالـــة العرف;ثبـــوت إرخـــاء الـــسرت

 أو شــــهادة , إرخــــاء الــــسرت بــــشهادة النــــساء كــــان ثبــــوت;شــــهيدين أو شــــاهد واحــــد ســــواء
  . ونحو ذلك,رجلني, وكذا داللة الشواهد يف البناء, والوصف يف اللقطة

بعــــــة: قــــــال ابــــــن احلاجــــــب  , كــــــالوالدة وعيــــــوب النــــــساء; مــــــا ال يظهــــــر للرجــــــال:الرا
 فلـــــم , والنـــــسب لـــــه وعليـــــه, واحلـــــيض; فيثبـــــت بـــــأمرين, ويثبـــــت املـــــرياث,واالســـــتهالل

 وقــرره ابــن ,)ويثبــت املــرياث والنــسب لــه وعليــه(: الم لــرشح قولــهيتعــرض ابــن عبــد الــس
كـر الـوالدة: هارون بقولـه تـان بـوالدة أمـة أقـر الـسيد بوطئهـا, وأ  فـإن ;مثـل أن تـشهد امرأ

  .نسب الولد الحق به, وكذا موارثته إياه له وعليه

  ]باب فيما تصري به األمة أم ولد[
ت ُقل وإن ادعــت األمــة أهنــا : واخــر أمهــات األوالد قوهلــا يف أ, نحــو مــا قــرر بــه كالمــه:ُ

كر  , مل أحلفـــه هلـــا إال إن يقـــيم رجلـــني عـــىل إقـــرار الـــسيد بـــالوطء;ولـــدت مـــن ســـيدها, فـــأ
وامـــرأتني عـــىل الـــوالدة; فتـــصري أم ولـــد, ويثبـــت نـــسب الولـــد إن كـــان معهـــا وتلـــد, إال أن 

ادهتن فــيام ال ًيــدعي الــسيد اســترباء بعــد الــوطء, فيكــون ذلــك لــه, هــذا نــص يف جــواز شــه
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  ا ملــــــا جتــــــوز فيــــــه شــــــهادهتن, وتقــــــدم نحــــــوه, وهــــــو يف ًجتــــــوز فيــــــه شــــــهادهتن إذا كــــــان الزمــــــ
  .)1(املوطأ وغريه

ه ابن فالن قوالن(: قال ابن احلاجب   .)ويف قبوهلا بأ
 كـام لـو , إذا كان املقـصود مـن الـشهادة اسـتحقاق املـال فقـط:معناه: قال ابن هارون

حيلــف : , ال وارث لــه يف علمهــا غــريه, فقــول ابــن القاســمشــهدتا فــيمن مــات أن هــذا ابنــه
; ًشــيئا ويــرث كــشاهد لــه بــذلك, وال يثبــت لــه نــسب, وعــىل قــول أشــهب ال يــرث ,الولــد

ه إنام يثبت بالنسب, والنسب ال يثبت بشهادهتام   .أل
ُقلت اختلـف يف شـهادهتن يف مـا لـيس :  قـال اللخمـي يف أوائـل ترمجـة شـهادة النـساء:ُ

تــان يف ميــت بنــسبه أن هــذا ابنــه, أو أخــوه بــامل, ويــستح ق بــه مــال, فــإن شــهد رجــل وامرأ
 ,قــول ابــن القاســم, وثبــت لــه املــرياث صــحت الــشهادة عــىل ;وال وارث لــه ثابــت النــسب

ـــه قــال ال يــستحق املـــرياث إال بعــد ثبـــوت األصــل بـــشهادة : ومل جيــز عــىل قـــول أشــهب; أل
ــــه ال يعلــــم جــــازت, ; ا ســــوى هــــذاً لــــه وارثــــرجلــــني, فــــإن ثبــــت ذلــــك, ثــــم شــــهد واحــــد أ

  .واستحق املال
  هـــــــــذا كـــــــــالم مـــــــــشكل, ولعلـــــــــه يرجـــــــــع إىل اخلـــــــــالف يف : وقـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــسالم

وثة   .الذكورة واأل
ُقلـــت ا لظـــاهر الـــوارد يف ً األظهـــر تفـــسريه بـــام تقـــدم للخمـــي, وإن كـــان ظـــاهره خمالفـــ:ُ

ـه ال جتـو;أشهب مـن رسـم األقـضية الثالـثَ سامع الروايات يف آخر ز شـهادة النـساء يف  أل
                                     

َّدونـــــة يف املَّالـــــشيخقـــــال : َّ الرصـــــاع قـــــال)1(                     تـــــصري أم ولـــــد بـــــإقرار الـــــسيد بوطئـــــه إياهـــــا الناشـــــئ: وغريهـــــاَ
  .عنه محلها

 وال , ونفــى الولــد صــدق, وادعــى االســترباء بعــده بحيــضة, قــد وقــع فيهــا إذا أقــر بــالوطء):فــإن قلــت(
  .يلزمه ما أتت به من ذلك ألكثر من ستة أشهر أو لستة

ُقلــت(  هنــا استــشكل أن االســترباء : واللخمــي, ولعلــه خيــرج بقولــه الناشــئ عنــه محلهــا,هــذا صــحيح :)ُ
ــزل: فــإن قــال, ألن احلامــل حتــيض;بحيــضة ينفــي الولــد ــا وطئــت ومل أ  لزمــه مــا أتــت بــه كــذا ذكــروه ; أ

  . وبه التوفيق, واهللا أعلم,هنا
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ساب, ومثله يف النوادر   .األ
ُ املاجشونعن ابن  َّالشيخ زاد جتوز يف املرياث إن ثبـت النـسب بغـريهن, كـام جتـوز : ِ

 جـاز ; الـوالء ملـن ورثـوه عنـهعـددتيف قتل اخلطأ إن ثبت املـوت بغـريهن, وإذا اختـصم يف 
  . مل جتز;هن أو شاهد ويمني, وإن مل يثبت الوالء بغري,يف ذلك شهادهتن

 ; ألهنـا عـىل مـال; جيوز يف الوارثة شاهد ويمـني وشـهادة النـساء: عنهَسحنونوالبن 
  .ألن النسب يثبت بغريهن

رثــــة إن: ومثلــــه قوهلــــا يف الــــشهادات  ثبــــت النــــسب بغــــريهن; جتــــوز شــــهادهتن يف املوا
  .ألهنا يف مال

تـــان عـــىل رجـــل بالـــرسقة: ويف الـــرسقة منهـــا , وضـــمن مل يقطـــع; إن شـــهد رجـــل وامرأ
  .قيمة ذلك, وال يمني عىل صاحب املتاع

  .ا, ويثبت املال دون القصاصًوكذا قتل عبد عمد: قال ابن احلاجب
ُقلــت ويقــىض بــشاهد ويمــني يف قتــل : عــن حممــد عــن ابــن القاســم َّالــشيخ  هــذا كنقــل:ُ

  ورقبــة العبــد القاتــل, إال أن يفديــه ســيده بقيمــة املقتــول,,العبــد, ويــستحق قيمتــه مــن احلــر
  . وال يقتص من العبد بذلك

  . جازت فيه شهادة النساء;كل ما جاز فيه شاهد ويمني: َسحنون عن َّالشيخ
تــان : اللخمــي ومــن الــشهادة مــا لــيس بــامل, ويــستحق بــه مــال أن يــشهد رجــل وامرأ

ىل نــسب أن هــذا ا أعتقــه, أو عــً أو عــىل ميــت أن فالنــ,بنكــاح بعــد مــوت الــزوج أو الزوجــة
 ال ; فالـــشهادة عـــىل قـــول ابـــن القاســـم صـــحيحة, وعـــىل قـــول أشـــهب;ابـــن امليـــت أو أخـــوه

  . لتقدم موت أحد الوارثني عىل اآلخر;جتوز, وتقدم الكالم يف شهادهتن
ْبن رشدوقول ا   .اًجتوز فيه شهادهتن اتفاق: ُ

  .يف ثبوت املرياث بذلك قوالن البن القاسم وأشهب: وقال ابن احلاجب
, وال يبعد ا, وال أعرف من نقله عن أشهب نصوقبله ابن عبد السالم وابن هارون

واختلــف يف شــهادهتن عــىل التــاريخ عــىل :  وأخــذه مــن قــول اللخمــي,إجــراؤه عــىل أصــله
 ويـستحق بـه مـال نظـر, ويقـرب أخـذه مـن قولـه فـيام يـستحق بـه ,االختالف فيام لـيس بـامل
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 ال جتـوز فيـه ;كـل مـا ال جيـوز فيـه شـاهد ويمـني: , وقـاالَسـحنون ومنعـه عبـد امللـك و,مال
  .شهادة النساء

تــان مــع رجــل عــىل مــوت ميــت:األصــل: ويف وصــاياها  فــإن مل يكــن , إن شــهدت امرأ
 وقــــال ,لــــه زوجــــة وال أوىص بعتــــق ونحــــوه, ولــــيس إال قــــسمة الرتكــــة; فــــشهادهتن جــــائزة

إبطالـــه شـــهادهتن بـــاملوت إن :  قـــال غـــري واحـــد, وتقـــدم نحـــوه يف شـــهادهتا,ال جتـــوز: غـــريه
إن شـهد شـاهد : بـيشء ممـا ذكـر, خـالف قولـه يف الـشهاداتَّية  أو وصـ,جـةكان للميت زو

ردت يف العتــق, وجــازت يف الوصــايا لقــوم, فــإن ضــاق ; فيهــا عتــق ووصــايا لقــومَّية بوصــ
 فإنام هلم منـه مـا فـضل عـن العتـق, وإنـام تبطـل كلهـا أن لـو شـهد لنفـسه فيهـا, وكـان ;الثلث

بـالعتق واملـال ارتبـاطهام يف َّية هام, وهـو أن الوصـبعض مـن لقينـاه يـشري إىل مـا يفـرق بـه بيـن
ًالـــــشهادة هبـــــام ارتبـــــاط اتفـــــاقي, كارتبـــــاط كـــــون اإلنـــــسان ناطقـــــا بكـــــون الفـــــرس صـــــاهال ً ,

وكارتبـاط كــون األخـت مــع البنـت عاصــبة بكــون األب مـع الولــد الـذكر غــري عاصــب, ال 
نـًكل ما كان هـذا إنـسان: لزومي كقولنا ا مـن ًا نـصابً احلـر مالكـا, وكلـام كـان هـذاًا كـان حيوا

كـان خماطبـا بزكاتـه; لـصحة تعلـق شـهادهتن بأحـدمها دون اآلخـر عـىل ; العني ال دين عليه
 وتنفيـذ العتـق املـوىص بـه بغـري شـهادة يف , وارتبـاط إرث املـال,تقدير وجودمها يف الواقع

ارتبــــاط لزومــــي; إذ ال يــــصح إجيــــاب املــــوت أحــــدمها دون اآلخــــر عــــىل ; الــــشهادة بــــاملوت
ًقدير وجودمها يف الواقع بحال, وال يلزم من صحة التفريق بني مرتبطني ارتباطا اتفاقيت ا ً

 ;واالتفاقيـةَّيـة ا, وإال ملـا كـان فـرق بـني اللزومًا لزوميـًلعارض صحته يف املرتبطني ارتباطـ
  .ولذا مل يطرد عندهم قياس اقرتاين من االتفاقيات, بخالف اللزوميات

ُ املاجــشونيقــوم مــن قوهلــا مثــل قــول ابــن : سن الــصغريقــال أبــو ابــراهيم وأبــو احلــ يف  ِ
ــه ال ًا, ونحــن يف ســفر, فــامت مقعــصًا قتــل فالنــًالواضــحة يف عــدل شــهد أن فالنــ ا ودفنــاه أ
ا, أريــت لــو ًوإنــام تكــون القــسامة إذا كــان املــوت معروفــ: قــسامة فيــه بالــشاهد العــدل, قــال

 ,ومدبرتــــه  وقتلــــوا أتعتــــق أم ولــــده,ة فأقــــسم الــــوال,جعلنــــا القــــسامة بــــشهادته عــــىل القتــــل
  .ويفرق بينه وبني زوجته بالشاهد الواحد? هذا ال يكون

َ أصــبغقــال  ْ  وإال حكــم ;يــستأين الــسلطان يف ذلــك, فــإن جــاء مــا هــو أثبــت مــن هــذا: َ
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يقــسم : بالقــسامة مــع الــشاهد وبموتــه, وتعتــد زوجتــه, وتعتــق أم ولــده, ويــنكحن, وقيــل
  .يموت يف زوجته ورقيقه, وهو ضعيفوالته, ويقتل قاتله, وال 

ُقلـــت ـــه ال يلـــزم مـــن إلغـــاء شـــهادهتن بـــاملوت املوجـــب :ُ  مـــا أقامـــاه مـــن قوهلـــا; يـــرد بأ
 ونحــوه إلغــاء شــهادة العــدل بــاملوت املوجــب إعــامل شــهادته فــيام ال جتــوز ,إعامهلــا يف عتــق

ثبـــت  وهـــو املـــوت هـــو ممـــا ي,فيـــه مـــن رفـــع العـــصمة والعتـــق; ألن مـــا أعملـــت فيـــه شـــهادته
ــه حينئــذ كــشهادة ًشــهادته; فــال يمنــع إعاملــه فيــه كونــه موجبــ ا ملــا ال تعمــل فيــه شــهادته; أل

النساء بام جتوز فيها شهادهتن, وهو يؤدي إىل ما ال جيوز فيـه شـهادهتن, وهـذا كـشهادهتن 
 وبثبوت الدين املوجب لنقض العتـق, وإن كـان ابـن زرقـون ,بأداء الكتابة املوجبة للعتق

ه ال يـرد العتـق بـام يثبـت عليـه برجـل وامـرأتني:عيل القايضحكى عن إسام  وال شـاهد , أ
  . وإنام يرد بذلك ما حيدث من عتق بعد احلكم باملال;ويمني

ا ملـا ًا شهادة بام ال جتوز فيه شهادهتن مع كونه موجبـً يوجب عتق:وشهادهتن بموت
ة امــرأتني مــع رجــل ا, وهــذا كــشهادً كــشهادهتن بعتــق يوجــب طالقــ;ال جتــوز فيــه شــهادهتن

ْبـن رشـدبعتق عبد من حلف بـالطالق عـىل عـدم عتقـه, أو بعتـق أمـة حتـت عبـد, وتقـدم ال ُ 
 أهنا آيلـة إىل جـواز :عىل قول ابن القاسم يف إجازته شهادهتن يف قتل اخلطأ مع غيبة البدن

شهادهتن فـيام عـدا املـال مـن املـوت الـذي يقطـع العـصمة بينـه وبـني نـسائه, ويوجـب عتـق 
ات أوالده ومدبريه إىل غـري ذلـك ممـا ال جتـوز شـهادهتن فيـه, وهـو نحـو مـا زعمـوه مـن أمه

ا يــــأيت يف ًمــــساواته مــــسألة اللــــوث ملــــسألة كتــــاب الوصــــايا; فتأملــــه, وكــــون شــــهادهتن لوثــــ
  .اللوث إن شاء اهللا تعاىل
 أجيــــب إىل احليلولــــة يف ; فطولــــب بالتزكيــــة,اًولــــو أقــــام شــــاهد(: قــــال ابــــن احلاجــــب

  .)هاملشهود ب
ُقلت دً كذا هو يف سائر النسخ شاهد:ُ   .ا باإلفرا

 , فلـــه أن يطلـــب احليلولـــة; وطولـــب التزكيـــة,مـــن أقـــام شـــاهدين: وقـــال ابـــن شـــاس
  .فيوقف احليوان والعروض التي تطلب بعينها, ويشهد عليها

 , فهــو نقــل غــري واحــد عــن املــذهب;فأمــا احليلولــة بإقامــة مــدعيها بــشاهدين عــدلني



 

 

332

332

 فكـــان ,وإن كـــان أقـــام شـــاهدين:  حـــسبام نقلـــه ابـــن شـــاس, وهـــو قوهلـــاوهـــذا قبـــل تعـــديلها
 وخــاف عــىل املــدعى فيــه الفــساد أمــر أمينًــا فباعــه وقــبض ثمنــه, ,القــايض ينظــر يف تعــديلهام

ْبن رشدووضعه عىل يدي عدل, ويأيت ال   . خالفهُ
 خــــالف ابــــن ســــهل اختلــــف يف العقلــــة :ًا عــــدالًا واحــــدًويف احليلولــــة بإقامتــــه شــــاهد

 وهــــو يف الــــدور , وجــــوب العقـــل هبــــا: ففـــي أحكــــام ابــــن زيـــاد قولنــــا,د واحــــد عــــدلبـــشاه
ـــوب بـــن ســـليامن, ,باإلقفـــال هلـــا, ويف األرض يمنـــع حرثهـــا, وقالـــه عبيـــد اهللا بـــن حييـــى  وأ

هـــو قـــول ابـــن : ال جتـــب العقلـــة إال بـــشاهدين, وقـــال ســـليامن: والبـــن بطـــال عـــن ابـــن لبابـــة
  .القاسم

ب العقلــــة بــــشاهد واحــــد, ولكنــــه يمنــــع املطلــــوب أن ال جتــــ: ويف وثــــائق ابــــن العطــــار
  . أو شبه ذلك بالقول, وال خيرج عن يده,اً أو بيعًحيدث يف العقار بناء

 عقل عىل املدعى عليه ما شهد به ًا عدالًإن أقام املدعي شاهد:  عنهَسحنونوالبن 
مــن ادعــى أصــل زيتــون : وســمع عيــسى ابــن القاســم: الــشهود الــذين ثبــت بعــضهم, قــال

 عــــىل الثمــــرة حيوزهــــا يف اجلنــــا ً وطلــــب أن جيعــــل وكــــيال,اًا واحــــدً وأثبــــت شــــاهد,ثمرتــــهو
 حلـف ;ًإن كـان الـشاهد عـدال: والقص, وطلب من هي بيده أن يقوم عليها ليبيعها, قال

نظــر إىل مــا فيــه ; معــه املــدعي, وأخــذ الثمــرة, وإن كــان احلــاكم ال يقــيض بالــشاهد واليمــني
  . فوكل به من يثق به,عرصهبيعه أو النامء والفضل يف 

ْن زربويف مـــــسائل ابـــــ إنـــــام حكـــــم بالعقلـــــة يف هـــــذه املـــــسألة خـــــوف فـــــساد الثمـــــرة, : َ
 وغـريه بـشاهد عـدل, ,وتفويت املطلوب هلا, وكذا يوقـف كـل مـا يغـاب عليـه مـن عـرض

واألصول ال تعتقل إال بعدلني وحيازهتا إال أن الشاهد العـدل يمنـع احلـاكم بـه املطلـوب 
  .مل ينفذ;  بعد تقدمه إليهًشيئاًا أو شيئا يفوته, فإن أحدث فيه ًعأن حيدث بي

العقلة :  فقال بعضهم;اختلف يف توقيف العقار بشاهد عدل: وقال يف موضع آخر
 ال : وقــــال بعــــضهم,فيــــه واجبــــة بــــذلك, واحتجــــوا بقــــول ابــــن القاســــم يف مــــسألة الزيتــــون

 واحلجــــة فيــــه أن الغلــــة ,نا وحيــــازهتام بــــه جــــرى القــــضاء ببلــــد,تكــــون إال بــــشاهدي عــــدل
 وضــــامهنا منــــه قبــــل ذلــــك, وال تكــــون لطالــــب إال إذا كــــان ,للمطلــــوب حتــــى يقــــيض عليــــه
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 ,الضامن منه, وال يكون منه إال بشاهدي عدل وحيازهتام, ونزلـت املـسألة يف دار بقرطبـة
ال جتــــوز : فأفتيــــت فيهــــا بالعقلــــة بــــشاهد عــــدل واحــــد, وخــــالفني بعــــض أصــــحابنا, وقــــال

إنه مل يقل أحد بذلك, وجهـل :  واحتج بام ذكرته من املقرب, وقال,هد واحدالعقلة بشا
ْن زرب وابَسحنونمجيع ما قدمناه من قول  َ.  

ْبن رشدوال معناها أن : اختلف يف تأويل هذه املسألة, قيل: عيسى املتقدمَ سامع  يفُ
ــــه اشــــرتاها بثمرهتــــاًاملــــدعي ادعــــى األصــــول والثمــــرة معــــ ه أ  ذلــــك  وأقــــام عــــىل,ا, كــــدعوا

 وهـو , فرأى توقيـف الثمـرة بـشاهد واحـد,بل ادعى األصول فقط:  وقيل,اًا واحدًشاهد
ا ًبعــــد هــــذا فــــيمن أدعــــى دابــــة, وأقــــام عليهــــا شــــاهدَّيــــة اآليت عــــىل مــــا لــــه يف آخــــر رســــم العر

ــه حيلــف, وتكــون املــصيبة فيهــا منــه; ,اًواحــد  فامتــت قبــل القــضاء لــه بــاليمني مــع الــشاهد أ
ه إذا رأى الض   .امن منه بالشاهد الواحد; فالتوقيف والغلة تابعان لهأل

واختلـــف يف احلـــد الـــذي يـــدخل فيـــه الـــيشء املـــستحق يف ضـــامن املـــستحق, وتكــــون 
  : الغلة له, وجيب التوقيف به عىل ثالثة أقوال

ه ال يدخل يف ضامنه, وال جتب له الغلة حتى يقىض له به, وهـو اآليت عـىل : أحدها أ
لتي هي بيده حتى يقىض هبا للطالب; فعليه ال جيب توقيـف األصـل قول مالك يف الغلة ا

َّدونـةا حيال بينـه وبينـه, وال توقيـف غلتـه, وهـو قـول ابـن القاسـم يف املًاملستحق توقيف إن : َ
ا يمنـع ً وال يوقف مثل ما حيول ويزول, وإنام يوقف وقف, وال يزول,الربع الذي ال حيول
  .فيه من اإلحداث

ــه يــدخ: والثــاين ل يف ضــامنه, وتكــون لــه الغلــة, وجيــب توقيفــه, حيــال بينــه وبينــه إذا أ
إن :  أو بشاهد وامرأتني, وهـو ظـاهر قـول مالـك يف املوطـأ; إذ قـال فيـه,ثبت له بشاهدين

إن التوقيـف جيـب : الغلة للمبتاع إىل يوم يثبت احلق, وقول غري ابـن القاسـم فيهـا; إذ قـال
ليــــه املــــدفع, وعــــىل هــــذا القــــول جــــرى عنــــدنا إذا أثبــــت املــــدعي حقــــه, وكلــــف املــــدعى ع

  .احلكم
ــه يــدخل يف ضـــامنه, وجتــب لــه الغلــة, والتوقيـــف بــشهادة شــاهد واحـــد, : والثالــث أ

  .يف الضامن حسبام ذكرناهَّية وهو اآليت عىل قول ابن القاسم يف رسم العر
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ُقلــت  فمقتــىض نقلــه أن عــىل القــول الثــاين ال جيــب التوقيــف بمجــرد شــهادة شــهيدي :ُ
  . االتفاق عىل التوقيف بشهادة شاهدين:دل, وحكى ابن عبد السالمع

وأما التوقيف بشهادة شاهد واحد مل تثبت عدالته; فنقل ابن احلاجـب عـن املـذهب 
وهـذا كلـه يف : ثبوته, وملا ذكر ابن عبد السالم اخلالف يف التوقيـف بـشهادة الواحـد, قـال

 فــال جتـب بــشهادته حيلولـة, وظــاهر ;زكيـةشـهادة العـدل أو العــدلني, وأمـا مــن حيتـاج إىل ت
  .كالم بعض املتأخرين مثل ظاهر كالم املؤلف يف جمهول احلال

ُقلت ثـم يوقـف لـه العبـد; : قـال ابـن القاسـم:  فيهـا مـا نـصه هو ظاهر بعض ألفاظهـا:ُ
ــت الوقــف لــه إذا قــال الطالــب: ا حــني قــالًألن مالكــ ــا آيت ببينتــي إذا كــان : يــدفع إليــه رأ أ
 أو جاء بشاهد, وظاهر ما تقدم مـن نقـل ابـن سـهل أن ال وقـف بالـشاهد , بسامعقد أثبت

  .الواحد إذا مل تثبت عدالته
وال يمنـع مـن (:  مـا نـصه)أجيب إىل احليلولـة يف املـشهود بـه(: ابن احلاجب إثر قوله

  .)قبض أجرة العقار
أن يعقـــد لعلـــه إذا ســـبق عقـــد الكـــراء اخلـــصام, وأمـــا إذا أراد : قـــال ابـــن عبـــد الـــسالم

َّدونــةالكــراء بعــد الــرشوع يف اخلــصام; فــال يبعــد ذلــك عــىل ظــاهر امل ويف كتــاب األحكــام , َ
ه يقفل املوضع: خالف ذلك   .أ
ُقلت ـه :  تقدم نقل ابن سهل عن عبيد اهللا بن حييـى وغـريه:ُ العقـل بـشاهد عـدل, وأ
 قبـل ذلـك ا, كانـت أكريـتًمطلقـ:  وظـاهره, باإلقفال, ويف األرض بمنـع حرثهـايف الدور

َّدونة, وما نسبه لظاهر امل?أم ال  من إجازة عقد الكراء بعد الرشوع يف اخلصام هـو ظـاهر َ
ه ا ْبن رشدما عزا َّدونة البن القاسم يف املُ َ.  

ا باملدة التي ال خيشى بقاؤها بعد فصل اخلـصومة ًوجيب عندي أن يكون ذلك مقيد
وملــن هــو بيــده قــبض : ابــن شــاسكــام تقــدم يف كــراء الــويص ربــع يتيمــه, وهــو ظــاهر قــول 

  .أجرته إىل حيث ما ينفذ القضاء
 ويريــدان أن ,وبينــة غائبــة ,َّيــةروى حممــد يف العبــد أو اجلاريــة يــدعيان احلر: اللخمــي

 ,اً فلـــيس هلـــام ذلـــك إال أن يأتيـــا بـــشبهة بـــاحلق ومحيـــل, وإن أثبتـــا شـــاهد:يمكنـــا مـــن طلـــبهام



אא 

 

335

335

 ســـيده منـــه إال أن يـــأيت بـــشاهد آخـــر, وقـــال مل يقبـــل منـــه, ومكـــن; وادعيـــا آخـــر بعيـــد الغيبـــة
ضا   . ويوكل من يطلب شهوده,حيبس وال خيىل يذهب: ًأ

 بـالكف ;ا أمـرًوقف الـسيد عنهـا, وإن كـان مأمونـ; اًوإن كانت جارية وأثبتت شاهد
  ., ويرضب له أجل الشهرين ونحومهاوقف; عنها, وإن كان غري مأمون

َ أصـــبغقـــال و ْ كالعبـــد خيـــىل ســـبيلها, تطلـــب إذا أتـــت  فهـــي ;إن كانـــت مـــن الـــوخش: َ
  .اًبحميل, وإن كانت رائعة; فال, وأمرت أن توكل, وجيعل هلا السلطان حمتسب

 ,َّيــةوســمع ابــن القاســم يف رســم ســلف مــن كتــاب االســتحقاق يف العبــد يــدعي احلر
  أو أمــر يــشبه,ال يقبــل قــول العبـد إال أن يــأيت ببينــة: ويـذكر بينــة غائبــة, واجلاريــة مثـل ذلــك

ـت لــه ذلـك, وأسـتحب يف اجلاريــة وقـف رهبـا عنهــا  وإن ,فيـه وجـه احلـق إن أتــى بـذلك رأ
 ; وجـــاءت بـــأمر قـــوي يف الـــشهادة, وإن كـــان غـــري مـــأمون,ا أمـــر بـــالكف عنهـــاًكـــان مأمونـــ

ـــــــت أن توضـــــــع يف يـــــــدي امـــــــرأة                   ويـــــــرضب يف ذلـــــــك أجـــــــل الـــــــشهرين والثالثـــــــة مثـــــــل ,رأ
  .الشاهد العدل

ْبن رشـدا  , أو أمـر يـشبه فيـه وجـه احلـق,ال يقبـل قـول العبـد إال أن يـأيت ببينـة(:  قولـه:ُ
ــت لــه ذلــك;فــإن أتــى بــذلك  كــالم وقــع عــىل غــري حتــصيل; إذ ال يــصح أن يقبــل قــول ;) رأ

ه احلر  أو أمــر يــشبه فيــه ,إال ببينــة عدلــة, ال إذا أتــى عليــه ببينــة غــري عدلــةَّيــة العبــد يف دعــوا
يف ذلك بني أن يأيت ببينة غري عدلة أو بشاهد عدل, أو بني أن وجه احلق, واحلكم يفرتق 

 وال يــشبه قولــه حــسبام , وبــني أن ال يــأيت بمــن يــشهد لــه,ال يــأيت بمــن يــشهد لــه ويــشبه قولــه
  .عبد امللك يف األقضيةَ سامع مىض حتصيله يف

ُقلــت ا ًفــإن ســميا لــذلك ســبب ,َّيــةإن ادعــت اجلاريــة أو العبــد احلر:  قــال فيــه مــا نــصه:ُ
وقـــف الـــسيد عـــن اجلاريـــة, وأمـــر بـــالكف عـــن ; كالـــشاهد العـــدل أو الـــشهود غـــري العـــدول

وضـــعت عـــىل يـــدي امـــرأة, ورضب يف ذلـــك ; اًا, وإن مل يكـــن مأمونـــًوطئهـــا إن كـــان مأمونـــ
  .أجل الشهرين والثالثة, قاله مالك

وإن ســـألت أن ترفـــع مـــع ســـيدها ملوضـــع بينتهـــا; فلهـــا ذلـــك إن قـــرب املوضـــع, وإن 
َ أصـبغل ترفع مع سيدها إليه, قالـه  فقي;ضعهابعد مو ْ ال يلـزم سـيدها رفعـه إليـه, :  وقيـل,َ
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ْبــن وهــب يــضمنك, واذهــب ملوضــع بينتــك, وهــو ظــاهر قــول اًضــع محــيال: ويقــال لــه  يف َ
طــــــرح يف ;  وإن مل يــــــأت بحميـــــل:يف رســـــم األقــــــضية مـــــن كتــــــاب الـــــشهاداتحييــــــى َســـــامع 

: يام سـأله عنـه ابـن كنانـة البـن غـانم, ومعنـاهالسجن, ووكل من يقوم بـأمره, قالـه مالـك فـ
أخــشى أن هيــرب الدعائــه احلريــة, وإن مل يــسبب لــذلك : إن ادعــى إىل ذلــك الــسيد, وقــال

ا يـشبه ويعـرف; كادعـائهام ً ومل يأتيا بسوى الـدعوى, فـإن ادعيـا لـذلك وجهـ,ا من بينةًسبب
بيعــه هلــم, أو ينتــسب أهنــام مــن أهــل بلــد عــرف واليــه بالتعــسف عــىل أهــل ذمــة ذلــك البلــد و

 أخــــذ ;اًإىل قــــوم معــــروفني, ويــــأيت عــــىل ذلــــك بأمــــارة معروفــــة, وكــــان موضــــع بينــــتهام قريبــــ
ا لـــذلك املوضـــع, فـــإن ً أال خيـــرج هبـــام وال يفرهبـــا, ويكتـــب هلـــام كتابـــًاإلمـــام مـــن رهبـــام محـــيال

 أو الـــذهاب بحميـــل يأخـــذه مـــنهم ,جـــاء جـــواب كتابـــه بـــام يـــستوجب بـــه الرفـــع مـــع ســـيده
                 مل يلـــــزم ; حكـــــم بـــــذلك, وإن مل يكـــــن ملـــــا ادعيـــــاه وجـــــه يعـــــرف, واملوضـــــع بعيـــــد; بقيمتـــــه

  .رهبام يشء
ال يلـــزم رهبـــام يشء, :  فقيـــل;ا وجـــه, واملوضـــع قريـــبواختلـــف إن مل يكـــن لـــدعوامه

ا عــىل مــسرية ًإن كــان الــذي ذكــره العبــد قريبــ: وهــو دليــل قــول ابــن القاســم يف هــذه الروايــة
يؤخـذ مـن سـيده :  يريـد;جاء بأمر يعرف, فلعل هذا يكتـب لـه فعسى به إن ;اليوم وشبهه

ُ املاجشون وقول ابن ,محيل  , ويتخـذ عـىل سـيدمها محيـل أن ال يفـوهتام,يكتب هلام: وقيل: ِ
ال يلـــزم :  فقيـــل; واملوضـــع بعيـــد, وإن كـــان ملـــا ادعيـــا وجـــه,قالـــه عيـــسى يف كتـــاب اجلـــدار

ــه مل يــر أن يكتــب لــه إال أن قــرب املوضــعالــسيد يشء, وهــو دليــل هــذه الروايــة;   وأتــى ,أل
ِّمطـــرفبـــأمر يعـــرف, وقـــال ابـــن حبيـــب عـــن  َ أصـــبغ وَُ ْ    ويؤخـــذ مـــن ســـيدمها ,يكتـــب هلـــام: َ

  .محيل هبام
إن أخــــذ مــــن العبــــد محيــــل بقيمتــــه, فــــذهب ملحــــل بينتــــه, فهــــرب, أو مــــات : والنظــــر

ه مــــن يشء مــــا , أو حــــدث بــــه عيــــب, أو قتــــل,بــــالطريق احلكــــم يف ذلــــك?  ومل تــــصح دعــــوا
 ومـا , أو قتـل, والقياس أن يـضمن احلميـل قيمتـه إن أبـق,والذي أراه عىل ما يوجبه النظر

حــدث بــه مــن عيــوب بــسبب ســفره, وال يشء عليــه ممــا حــدث بغــري ســبب ســفره, وال يف 
  .موته إن مات



אא 
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: ا عليهــا, وقيــلً وإن مل تطلــب, إال أن يكــون مأمونــ,وحتــال األمــة: قــال ابــن احلاجــب
ئعة مطلقحتال    .اًالرا

 فنـوزع فيهـا, وشـهد عليـه شـاهد كـام تقـدم, ,أن من بيـده أمـة: يعني: ابن عبد السالم
  . أن حيال بينهام;ا ملن شهد خلصمهًوينبغي إن كان مكذب

ُقلـــت ـــه محـــل املـــسألة عـــىل أن األمـــة ادعـــى مـــدع ملكهـــا, ال أهنـــا ادعـــت : فظـــاهره:ُ  أ
زيــ احلريــة, وال أعــرف املــسألة إال مــن حــسبام َّيــة , وهــي فــيهام يف دعــوى احلرَّالعتبيــةو ةَّاملوا

  .)وإن مل تطلب(: ذكرناه, وهو ظاهر قول ابن احلاجب
مل جتب احليلولة إال بطلبه, هذا حتقيق النقـل, ; ولو كانت الدعوى ملن يدعي ملكها
  .وإن كان ال فرق يف ذلك بني العتق وغريه

كـــه ورطـــ,إن كانـــت الـــدعوى فـــيام يفـــسد مـــن اللحـــم: وفيهـــا ا ً وأقـــام شـــاهد,ب الفوا
يل : أجلــه القــايض بإحــضار شــاهد إن قــال; يل بينــة حــارضة: ا, وقــالًا أو أثبــت لطخــًواحــد
 وال أحلف, أو بينة ما مل خيف الفساد عىل ذلك الذي ادعى واستؤين, فإن أحرض ,شاهد

رتي أن  وبني متاعه إن كان هو البائع, وهنـي املـش,ما ينتفع به, وإال خيل بني املدعى عليه
 يف تعـــــديلهام, وخـــــاف عليـــــه يعــــرض لـــــه, وإن كـــــان أقـــــام شـــــاهدين, فكـــــان القـــــايض ينظـــــر

 قــيض للمـشرتي بــالثمن إن ;أمـر ببيعــه, ووضـع ثمنـه بيــد عـدل, فــإن زكيـت البينـة; الفـساد
كان هو املدعي, وأخذ من املشرتي الثمن الذي شهدت بـه البينـة يـدفع للبـائع, كـان أقـل 

ـــت أعلـــم بـــام زاد ثمـــن املـــشرتي الـــذي جحدتـــه البيـــع عـــىل ثمـــن أ: أو أكثـــر, ويقـــال للبـــائع
ء  دفـع القـايض الـثمن للبـائع, فـإن ضـاع الـثمن قبـل ;سلعتك, وإن مل تزك البينة عـىل الـرشا

  .كان ممن يقىض به له; القضاء به ألحدمها
 , عنـدي شـاهد واحـد:قوله يف توقيف ما يرسع إليه الفساد إذا قـال املـدعي: عياض

ــــــه يؤجلــــــه مــــــا مل خيــــــف عليــــــه الفــــــساد;وال أحلــــــف معــــــه    وإال خــــــيل بــــــني املــــــدعى عليــــــه , أ
  .وبني متاعه

ال أحلــــف معــــه اآلن; ألين : البتــــة, ولــــو أراد:  أي;)وال أحلــــف معــــه(: معنــــى قولــــه
بيــع حينئــذ, ووقــف ثمنــه إن ; ا آخــر, فــإن وجدتــه, وإال حلفــت مــع شــاهديًأرجــو شــاهد
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 تعــديلهام, فقــد جعلــه يبيعــه هنــا, خــيش فــساده, ولــيس هــذا بأضــعف مــن شــاهدين يطلــب
 وشـــاهد واحـــد يف األول , بطـــل احلـــق;ونحـــن عـــىل شـــك مـــن تعـــديلهام, وهـــو إن مل يثبـــت

ثابـــت بكـــل حـــال, واحللـــف معـــه ممكـــن إن مل جيـــد آخـــر, ويثبـــت احلـــق; فحاصـــله إن مل يقـــم 
 وقـف املـدعي ; ا عن شـاهد عـدل, وعـن شـهيدين ممكـن تعـديلهامًا قارصًاملدعي إال لطخ

 خـــيل بينـــه وبـــني املـــدعى عليـــه, وكـــذا إن أقـــام ;ا مل خيـــش فـــساده, فـــإن خـــيش فـــسادهفيـــه مـــ
ينظـر ; أحلف معه أو أتـى بـشاهدين: ال أحلف معه بوجه, وإن قال: , وقالًا عدالًشاهد

  .يف تعديلهام بيع ووقف ثمنه حسبام ذكره يف األم
تـــى إن كـــان أ: ومثـــل مـــا ذكـــره عيـــاض عـــن املـــذهب ذكـــر أبـــو حفـــص العطـــار, وزاد

 كقيـــــام شـــــهيدين; ينظـــــر يف فهـــــو; الطالـــــب بـــــشاهد واحـــــد ومل يزكـــــه, وهـــــو قابـــــل للتزكيـــــة
  .ونقل أبو إبراهيم قول عياض ومل يتعقبه,  يباع املدعى فيه خلوف فساده,تزكيتهام

يبـاع ويوقـف ثمنـه إن كـان : وما يفـسد مـن طعـام وغـريه, قـالوا(: وقال ابن احلاجب
                  فـــــــذكره ابـــــــن هـــــــارون فقبلـــــــه, ومل يـــــــزد ,)شـــــــاهدان, ويـــــــستحلف وخيـــــــىل إن كـــــــان شـــــــاهد

  .اًفيها حرف
 ألهنم مكنوا مـن ;)قالوا(: تربأ املؤلف من هذا القسم بقوله: وقال ابن عبد السالم

يبــاع :  بــل قــالوا;قــام عليــه شــاهدانالطعــام بيــده بعــد قيــام شــاهد عليــه, ومل يمكنــوه منــه إن 
: فـــإن قلـــت: ا أضـــعف مـــن شـــاهدين, قـــالًواحـــدا ً ومـــن املعلـــوم أن شـــاهد,ويوقـــف ثمنـــه

ه أضعف منهام   . أبقوا الطعام بيد املدعى عليه, وألغوا أثر شهادة الشاهد;ألجل أ
ُقلــت  لــزم مثلــه فــيام ال خيــشى فــساده أن حيلــف مــن هــو بيــده, ;اً لــو كــان هــذا صــحيح:ُ

ـــه يمكـــن أن جيـــاب عـــن أهـــل املـــذهب بـــأن مـــا خيـــشى  ويـــرتك يفعـــل فيـــه مـــا أحـــب, غـــري أ
ه, فلــم يبــق إال ;فــساده  تعــذر القــضاء بعينــه ملدعيــه; ملــا خيــشى مــن فــساده قبــل ثبــوت دعــوا

 فـيمكن منـه بعـد أن حيلـف; ليـسقط حـق ,نه, فهو إذن كدين عـىل مـن هـو بيـدهالنزاع يف ثم
يلـــزم مثلـــه فـــيام قـــام عليـــه شـــاهدان; ألن حـــق املـــدعى فيـــه : املـــدعي يف تعجيلـــه, وال يقـــال

  .هأقوى من حق املدعى علي
ُقلت أن املذهب عنده هو ما نصه ابن احلاجب, وأشار إىل التـربي :  حاصل كالمه:ُ
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منـــه, وهـــو أن الـــشاهد الواحـــد فـــيام خيـــشى فـــساده يوجـــب عـــدم متامـــه حـــني خـــوف فـــساد 
املــدعى فيــه بتــسليمه للمــدعى عليــه دون بيعــه, وإن عــدم متــام شــهادة الــشاهدين حينئــذ ال 

  .ه بل يوجب بيعه, ووقف ثمن;يوجب ذلك
 علـــم أن مـــا ;ا أصـــول املـــذهبًومـــن تأمـــل كـــالم عيـــاض وأيب حفـــص العطـــار مراعيـــ

غــري   ومــا أشــار إليــه مــن التــربي, وفــرس بــه كــالم ابــن احلاجــب,عــن املــذهب َّالــشيخ فهمــه
 واملنظـــــور يف عدالتـــــه, ,عمـــــوم ذلـــــك يف الـــــشاهد العـــــدل َّالـــــشيخ صـــــحيح, وظـــــاهر كـــــالم

ه منظـور يف عدالتـه, وقـول ابـن عبـد وظاهر عطف ابن احلاجب الشاهد عىل الشاهدي ن أ
  .السالم يف سؤاله وجوابه

ُقلــــت ا; لــــزم فــــيام ال خيــــشى فــــساده واضــــح رده بــــأن احلكــــم ً لــــو كــــان هــــذا صــــحيح:ُ
معلــــل يف كــــل الروايــــات ;  وهــــو تــــسليمه للمــــدعى عليــــه, أو بيعــــه ووقــــف ثمنــــه;املــــذكور

 وهذه العلـة مفقـودة ا ال يوجب تعجيزه,ًبخوف فساده حني عدم متام حجة املدعي عدم
ــه يمكــن أن جيــاب إلــخ; هــو بنــاء عــىل فهمــه املــذهب : فــيام ال خيــشى فــساده, وقولــه غــري أ

بــــه بــــأن ,بالتفرقــــة بــــني الــــشاهد الواحــــد والــــشاهدين, وتقــــدم رده  وعــــىل تــــسليمه يــــرد جوا
الــالزم حينئــذ كونــه كــدين عــىل مــن هــو بيــده, وهــذا إنــام يوجــب عــدم بيعــه عليــه ال الزيــادة 

َّدونــةة يف روايــة املالثابتــ ــه ال :  ألن ظاهرهــا;وهنــي املــشرتي أن يتعــرض لــه:  قولــه, وهــيَ أ
ه يف ثمنـهًيعرض له مطلق  ;ا, ال يف عني املـدعى فيـه, وال يف تعلقـه بذمتـه, ولـو بقيـت دعـوا

بـام كتبـه  َّالـشيخ  وال سيام إن كان املدعى عليه غري ميل بثمنه, وموجـب كـالم,لوقف ثمنه
  . واهللا أعلم بمن اهتدى,كالم عياضعدم وقوفه عىل 
: تقبل شهادة األصـم يف األفعـال, وهـو نحـو قـول املـازري عـن املـذهب: ابن شاس

  .البصري فيام يصح أن يعلمه البصريجتوز شهادة 
شـــهادة األخـــرس جـــائزة إذا عرفـــت إشـــارته, يكـــرر عليـــه : ويف الزاهـــي البـــن شـــعبان
  .تب فاالختيار أن يك;حتى يستيقن, وإن كان يكتب

ُقلت   . وقبول شهادته كصحة عقد نكاحه, وثبوت طالقه وقذفه وكالمها فيها:ُ
َ ســامع قبوهلــا, وهــو نــص; وشــهادة األعمــى بــام تيقنــه بــام هــو مــسموع فيهــا مــع غريهــا
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ا عـــىل عهـــد ًا مؤذنـــًوكـــان ابـــن أم مكتـــوم أعمـــى إمامـــ: ابـــن القاســـم احتجـــاج مالـــك بقولـــه
هد عـــىل املـــرأة مـــن وراء الـــسرت, وعرفهـــا وكـــذا الرجـــل يـــش: , قـــال مالـــكغرســـول اهللا 

 بعـــد موتـــه غوعـــرف صـــوهتا, وأثبتهـــا قبـــل ذلـــك, وكـــان النـــاس يـــدخلون عـــىل أزواجـــه 
  .وبينهم وبينهن حجاب يسمعون منهن ويتحدثون عنهن

ْبــن رشــدا مثلــه يف اللعــان منهــا, وهــو ممــا ال اخــتالف فيــه يف املــذهب, ومــا احــتج بــه : ُ
  .مالك صحيح ال خروج ألحد عنه

  . وال زوجته,لو مل جتز شهادته ما جاز له وطء أمته: وقال ربيعة
  . ونحوه للامزري,سواء ولد أعمى أو ال: قال املغرية

واختلــف يف استقــضاء : وقــال املتيطــي يف فــصل صــفة مــن يــستحق القــضاء مــا نــصه
جـــواز َّية ال جيـــوز أن يستقـــىض, ويف األحكـــام الـــسلطان: موضـــع األعمـــى, فقـــال مالـــك يف

 واملشهور عن مالك جواز قضائه, وحكى أبـو عبيـد مـن روايـة ابـن أيب مـريم عـن قضائه,
مالــك منــع شــهادته, كــذا وقــع يف غــري نــسخة منــع شــهادته التــي هــي قــسيمة الروايــة ال منــع 
قـــــضائه املـــــتكلم فيـــــه, ويف الـــــنفس مـــــن هـــــذا النقـــــل يشء; ألن املتيطـــــي ملـــــا تعـــــرض لـــــذكر 

  .لك عىل ذلكشهادته مل حيك إال جوازها, واستدالل ما
وإذا عـرف الـشاهد خطـه يف كتـاب فيـه شـهادته; فـال يـشهد حتـى : ويف األقضية منهـا

  .يذكر الشهادة ويوقن هبا, ولكن يؤدهيا كام علم, ثم ال تنفع الطالب
ْبــــن رشــــدا  وأمــــا شــــهادة :ابــــن القاســــم مــــن الــــشهاداتَ ســــامع  يف رســــم الــــشجرة مــــنُ

 أول زمانـــه يـــشهد إن كـــان الكتـــاب :مالـــك فقـــال ,الـــشاهد عـــىل خطـــه إذا مل يـــذكر الـــشهادة
 وإن عرف خطـه حتـى يـذكر الـشهادة , ال يشهد: ثم رجع فقال, وال جيد فيه ما يريبه,نقيا

 فأخـــذ بـــاألول عامـــة أصـــحابه ; وينفـــي التهمـــة عنهـــا,أو بعـــضها أو مـــا يدلـــه عـــىل حقيقتهـــا
ْبن وهب واملغرية وابن أيب حازم وابن دينار وا,األخوان  َسحنون حبيب وواختاره ابن ,َ
  .يف نوازله

ِّمطــرفقــال  ُ املاجــشونقــال مــع ابــن ,  وعليــه مجاعــة النــاس:َُ ولــيقم بالــشهادة تامــة  :ِ
 وال يعلــم الــسلطان ,اًا وال مقعــدً وإن مل حيفــظ ممــا يف الكتــاب عــدد,بــأن يقــول مــا فيــه حــق
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ه مل يعرف عني خطه ه مل يسرتب يف يشء لزم احلاكم رده, فإن أعلمه بذلك,بأ   .ا وأ
ْبن وهبوروى ا ه إن قال َ ه حيكم هبا, هذا كتايب:أ كر الشهادة أ  وأخـذ ابـن , وال أ
َ أصــــبغالقاســــم و ْ  , وإن عــــرف خطــــه حتــــى يــــذكر الــــشهادة,بقــــول مالــــك الثــــاين ال يــــشهد َ

 وهـــذا يـــدل عـــىل تـــصويب , وال تنفـــع,ففيهـــا يؤدهيـــا كـــام علـــم, واختلـــف عـــىل هـــذا القـــول
  .املجتهدين

 وهــو القيــاس عــىل القــول بــأن املجتهــد قــد خيطــئ احلــق عنــد ;ا ال يؤدهيــ:وقــال حممــد
 هــذه شــهاديت بخــط : يقــول: فقيــل; واختلــف كيــف يؤدهيــا, وإن مل يقــرص يف اجتهــاده,اهللا
  . وال أذكرها,يدي

ه يقولَ سامع ويف رسم األقضية الثالث من  وأظنـه ,ا يـشبه كتـايبً أرى كتاب:أشهب أ
 وعـــىل معنـــى هـــذا االخـــتالف اخـــتالفهم يف ,تبتهـــا وال متـــى ك, ولـــست أذكـــر شـــهاديت,إيـــاه

 جوازهــا واحلكــم : األول; حاصــل املــذهب فيهــا مخــسة: ثــم قــال,الــشهادة عــىل خــط املقــر
ــــه يؤدهيــــا: والثالــــث, فــــال يؤدهيــــا, لغوهــــا: والثــــاين,هبــــا  , وال حيكــــم هبــــا, غــــري جــــائزة إال أ

بـــع  ; جـــاز لـــه إن يـــشهد;ق وإن كانـــت يف ر, مل جيـــز لـــه أن يـــشهد; إن كانـــت يف كاغـــد:والرا
 ألن البــرش يف ظهــر الــرق أخفــى منــه ; إن كانــت الــشهادة يف بطــن الــرق ال عــىل ظهــره:يريــد

 وإن مل يكـن , جـاز لـه أن يـشهد; والـشهادة بخطـه, إن كان ذكر احلق: اخلامس,يف الكاغد
 يف نوازلــه مجيــع َسحنون ولــ, حكــى هــذين القــولني ابــن حــارث, مل جيــز;بخطــه إال لــشهادة

 وهـــــذه التفرقـــــة , وكتـــــب شـــــهادته, مالـــــك جييزوهنـــــا إن كـــــان هـــــو خـــــط الكتـــــابأصـــــحاب
 أو شهادته فقط عىل املعنـى , والقياس أن ال فرق بني كون كل الكتاب بخطه;استحسان

  ?الذي ذكرناه يف اخلط هل هو رسم يدرك بحاسة البرص أم ال
ُقلت يف كـون يرد حكمه بعدم التفرقة بأن يكـون الكتـاب بخطـه مـن نفـي الـشكوك  :ُ

شـهادته بخطـه مـا لــيس بمجـرد كـون الــشهادة فقـط بخطـه; ألن حماكــاة الكاتـب خـط غــريه 
يف القليــــل حتــــصل لــــه, وال حتــــصل لــــه يف الكثــــري, والعلــــم بــــذلك كالــــرضورة, وأول لفــــظ 

  .املازري يدل عىل موافقته
ْبن رشدا وهـو :  مـا قلنـاه مـن التفرقـة, ووجـه آخـر يف عدم التفرقة, وآخره يدل عـىل:ُ
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تحيــل بإلــصاق حمــل شــهادة الــشاهد بمكتــوب غــري مــا شــهد بــه, وأخربنــا شــيخنا أبــو عبــد ال
اهللا بـــن ســـلمة يف هـــذا املعنـــى عـــن بعـــض مـــشاهري عـــدول تـــونس, وهـــو أبـــو عبـــد اهللا بـــن 

 كانــت لــه درايــة بفقــه الوثيقــة وكتبهــا, وكــان يــدرس العربيــة, ومــع ذلــك وقفــه عــن ,الفــواد
 فـــدخل عليـــه, ,قـــوب, وارحتـــل إىل املـــرشق, ثـــم قـــدمالـــشهادة القـــايض أبـــو عبـــد اهللا بـــن يع

واعتذر له عن ما نسب إليه من سـبب وقفـه, فأجابـه القـايض ابـن يعقـوب عـىل مـا أخـربين 
س منه, وارحتل ثانية إىل املرشق, ثم  شيخنا أبو عبد اهللا بن احلباب بام ال يمكن كتبه, فأ

ود الـديوان يف أوائـل هـذا قدم بعد انرصاف ابن يعقوب, فأعيد لـشهادته, وكـان أحـد شـه
ـه أتـاه طالـب بوثيقـة بـامل لـه بـال  كحـة بتـونس أ ٌالقرن الثـامن, وويل مـدة يـسرية قـضاء األ
كـــر الـــشهادة عليـــه, فطلـــب منـــه رفـــع شـــهادته يف الوثيقـــة, فنظرهـــا,  كـــره, وأ عـــىل رجـــل أ
ـــه شـــهد عـــىل ذلـــك الرجـــل, وكـــان ممـــن ال  فتحقـــق أن شـــهادته بخطـــه, وتـــذكر موطنهـــا, وأ

ل, فلم يذكر ذلك, وعرضت له حرية بتعارض حالتي تيقنه خطه, وتيقنه عدم تقـدم جيه
 ويتذكر يف بيته, فعرضت , وهو يتأمل,شهادته عىل الرجل املذكور, فكانت الوثيقة بيده

 وهــي يف يــده, فــاتفق أن نظرهــا ويــده هبــا مرفوعــة أعــال وجهــه ,لــه حاجــة أخرجتــه مــن بيتــه
ىل شـبهة يف كاغــد الوثيقـة, فتأملـه لـضوء الــشمس; وهـو يف ضـوء الـشمس, فوقــع بـرصه عـ

ا بكاتــــب كتــــب فيــــه ذكــــر احلــــق عــــىل ًا خفيــــًفوجــــد حمــــل شــــهادته يف الكاغــــد ألــــصق إلــــصاق
املطلوب, فانكـشف غمـه, وفطـن دافـع الوثيقـة لـه ففـر, وكانـت القـضاة ببلـدنا ينفـون مـن 

ق, فبعــث ظهــر عليــه الــرضب عــىل اخلطــوط بعــد تأديبــه بحــسب اجتهــادهم إىل بــالد املــرش
ـــتم يف فعلكـــم هـــذا كمـــن أراح : فقهـــاء املـــرشق إلـــيهم بالتعقـــب علـــيهم يف ذلـــك, وقـــالوا أ

نفسه من معتد يف حمله بإرساله عىل غريه من املسلمني, فأجـابوهم بـأن املنفـي ال قـدرة لـه 
  .عىل الرضب عىل خطوط من وصل إليهم; لعدم ممارسته خطوطهم

ُقلــت ْبــن رشــد وعــزو ا:ُ بــع  القــوُ وقــول :  بــل نــصه;البــن حــارث مل أجــده بنــصهل الرا
ه إن كان كاغد:خامس ْبـن وهـب مل جتز, وقال عقـب ذكـره روايـة ا;اًا أو قرطاسً أ إنـه إن : َ

 فليــــشهد, ومجيــــع هــــذا عــــىل أن الــــشاهد ممــــن يعــــرف املــــشهود عليــــه بــــالعني ;عــــرف خطــــه
الشهادة, واالسم قبل تاريخ الكتاب معرفة صحيحة, ويعرف من نفسه التثبت يف إيقاع 
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ْبــن رشـد, وتفرقـة ال مـن بعـض مــن ذاكـره مــن املـالكينيثـم ذكـر تلقيــه اخلمـسة األقــوا  بــني ُ
ألظهر عكسه; فتأمله, ومحلـه ابـن زرقـون عـىل  اباطن الرق وظاهره بأهنا يف ظاهره أخفى

 مل جيـز ;إن كـان يف كاغـد: اً رابعـًوحكى ابن حـارث قـوال: ظاهره دون تفرقة, قال ما نصه
  .  جاز;ا, وإن كان يف رقأن يشهد هب

عـرف اإلمـام بـذلك, ومـا أراه إن مل يعـرف عـدد املـال, : قال ابن نـافع: وقال الباجي
ْبن وهب وروى ا,ينفعه   . وإن مل يشهد عنده عىل عدد املال,يقيض بشهادته: َّالعتبيةيف  َ

ــه أشــهد مـــع , ردت شــهادته;إن مل يعــرف عــدد املــال: روى ابــن القاســم  وإن ذكــر أ
ـه شـهد مـع , خطه, وهذا اخلالف عنـدي إنـام هـو فـيمن يقـىض بـشهادتهمعرفة  وأن يـذكر أ

معرفة قيد شهادته باسرتعاء عىل معرفته بامل وغريه ثم نيس, وأليب زيـد عـن ابـن القاسـم 
ه ال يذكر أهنا التي يف هذا الكتاب ال يشهد حتى ,إن عرف خطه  وأثبت من أشهده إال أ

ـه عقـد اسـرتعاء, وأمـا مـا أشـهد فيـه مـن ًا حرفًيذكر ما يف الكتاب حرف ا, وهذا يـدل عـىل أ
ءتــه, وال يتــصفح منــه إال موضــع التقييــد,العقــود ــه ال يلزمــه تــصفحه وال قرا  ; فقــد تقــدم أ

, وإذا مل تل ءتــه حــني تقييــد ولــذا يــشهد عــىل احلكــام بالــسجالت املطولــة, وال تقــرأ زمــه قرا
  .ال يلزمه ذلك حني األداء أوىلالشهادة; 
ْبن وهب روى ا:َسحنونيف نوازل  قلت  ذكـر حـق, ;من عـرف خـط يـده يف شـهادة: َ

ــه خــط يــده  فليــشهد عليــه, ; وكــان ال يثبــت عــدد املــال,ومل يثبــت عــدد املــال إن اســتيقن أ
  .ويقيض به القايض, وإن مل يشهد عنده عىل عدة املال

ْبـــن رشـــدا ـــه خـــط يـــده, وإن مل يثبـــت عنـــده املـــ: قولـــه: ُ  ال خـــالفيـــشهد إذا اســـتيقن أ
ــ: أيب زيــدَســامع  ــه ال يــشهد, وإن اســتيقن خطــه, وذكــر أن فالن ا أشــهده يف أمــر دار حتــى ًأ

ا بحـــرف, وهـــذا االخـــتالف إنـــام هـــو إن وضـــع شـــهادته عـــىل ً وتيقنهـــا حرفـــ,يـــذكر شـــهادته
 وحـق غـري , أو شـهادة فيهـا مـال, أو أشـهده أحـد عـىل نفـسه بـامل,معرفته يف عقد اسرتعاء

 بخــط يــده بــام أشــهد عليــه واســتحفظ, فلــام دعــي ألداء الــشهادة عــرف مــال, فقيــد شــهادته
ه يشهد ,خط يده واستيقنه, ومل يذكر الشهادة; لنسيانه هلا بعد ذكره إياها  فوجه القول بأ

ــه مل يــضع شــهادته وقــت وضــعه إال وهــو عــامل ,تيقنــه صــحة الــشهادة; ملعرفتــه خــط يــده  وأ
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ـــه ال يـــشهد هبـــا:هبـــا, ووجـــه القـــول ـــه; أ  غـــري ذاكـــر هلـــا وقـــت أدائهـــا, وأمـــا مـــا شـــهد عليـــه  أ
هـــا  وال حيفـــظ مـــا ,الـــشاهد مـــن عقـــود البياعـــات واإلقـــرارات; فلـــيس عـــىل الـــشاهد أن يقرأ

فيهــا, وحــسبه أن يتــصفح منهــا عقــد اإلشــهاد, فيجــوز لــه أن يــؤدي شــهادته عــىل مــا أشــهد 
فسهم وال عدد املال إذا عرف املشهدين ,عليه, وإن مل يعرف ما يف الكتاب   .له عىل أ

فإن عرف الشاهد عني املشهود عليـه, ومل يعـرف عـني املـشهود لـه; : قال ابن دحون
  . ا; فال يشهدًفال يشهد إال أن يبني, وإن مل يعرفهام مع

ْبن رشدقال ا   .وكذا إذا عرف املشهود له, ومل يعرف املشهود عليه; ال يشهد البتة: ُ
ُقلــت لــزم الــشاهد قــراءة كــل الوثيقــة خــالف عمــل إنــه ال ي:  قولــه مــع البــاجي وغــريه:ُ

ُشيوخحمققي   أو مـرشوط فيـه ,نا عىل لزوم قراءهتا; خوف أن يكون يف الوثيقة عقد فاسـدُ
 وهـــو غـــري تـــام; كهبتـــه البنـــه الـــصغري دار ســـكناه ,اًمـــا يفـــسده, ومـــا ظنـــه الـــشاهد صـــحيح

ال أن يعلــم إ: ونحــو ذلــك, أو مــا فيــه تلبــيس عــىل حكــام املــسلمني, قــال بعــض مــن لقينــاه
ــه أمــر قــد  الــشاهد بقــرائن األحــوال أن مــا شــهد بــه قــد برمــه والتزمــه; فــال تلــزم قراءهتــا; أل

 لينفذ فيه حكم اهللا سبحانه, وأدب ملبسه, وتقدم من هذا يشء يف آخر ;وقع, فيشهد به
  األقــــضية, وتقــــدم إجــــراء القــــولني يف رفعهــــا مــــع عــــدم احلكــــم هبــــا عــــىل كــــون كــــل جمتهــــد 

  .مصيب أو ال
ــ: وقــال اللخمــي ه منــع مــرة رفعهــا; خــوف أن يقــىض هبــا; فيكــون معينً ا عــىل مــا ال يــرا

ب ـه ال جيـوز أن حيكـم بـذلك عـىل املـشهود : ا, وقال مرةًصوا يرفعها; لالختالف فيها, وأل
ــه مل يــستفته ومل حيكمــه, ومثلــه مــن حلــف بــالطالق   وكــان يف حنثــه اخــتالف فــسأل,لــه; أل

 جــاز لــه عــىل القــول األول أن يفتيــه بجــواز ; ال حنــث عليــهالــزوج واحلكــم عنــد املفتــي أن
اإلصــابة, وعــىل القــول اآلخــر ال جيــوز لــه ذلــك إال أن جيتمــع الزوجــان عــىل تقليــده, وإال 

جــاز لــه ;  عــىل الزوجــة وهــي مل تقلــده, وكــذا لــو اســتفت الزوجــة مــن يــرى حنثــهًكــان حكــام
لك عىل القول اآلخـر, إال أن يكـون أن يفتيها عىل القول األول باهلروب منه, وال جيوز ذ

  .ا لألصول; فيجوز له دون رىض اآلخرًا منافيًا شاذًاختالف
ُقلــت  خترجيــه عــدم الفتــوى بعــدم احلنــث; لتعلقهــا بــآخر مل يــستفته عــىل القــول بلــزوم :ُ
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يــرد بجــواز كونــه لــذلك مــع رجــاء حكــم احلــاكم ; الرفــع; ألن عدمــه متعلــق بمــن مل يــستفته
 نظر احلاكم يف ذلك, وعدم استلزام الفتوى بعدم احلنث ;ستلزام الرفعله باملشهود به ال
وروايـــة األخـــوين يف الـــشهادة عـــىل معرفـــة خطـــه أحـــسن, :  فتأملـــه, قـــال,نظـــر مفـــت آخـــر

: وحممل قول مالك عـىل مـا كـانوا عليـه مـن احلفـظ كـان كثـري مـنهم ال كتـب لـه, قـال مالـك
 يعيـــدها عـــيلثـــة أحاديـــث, فـــسألته أن ا حفظتهـــا إال ثالًحـــدثني ابـــن شـــهاب بـــأربعني حـــديث

ال, ولــــو وكــــل النــــاس إىل حفــــظ : أمــــا كــــان يعــــاد عليــــك احلــــديث? قــــال: فــــأبى, قلــــت لــــه
  .مل يؤد أحد شهادة, وتعطلت احلقوق, والرضب عىل اخلط نادر; الشهادات
ُقلــت  يــدل عــىل أن حفظهــم األحاديــث املــذكور ;)إلــخ... ولــو وكــل النــاس(:  قولــه:ُ

  .املعنى ال باللفظ, وإال ملا صح استدالله به يف ذكر الشاهد شهادته إنام كان ب;عدها
  . كالشهادة بإقرار به;الشهادة عىل خط رجل بحق عليه: وسمع ابن القاسم

ْبن رشدا  أو كتب ذكر احلـق عـىل نفـسه ,سواء كتب شهادته عىل نفسه يف ذكر احلق: ُ
 ;شهادة عـــــىل خـــــط املقـــــرلفـــــالن عـــــيل كـــــذا وكـــــذا, ومل يكتـــــب شـــــهادته, والـــــ: بيـــــده, فقـــــال

  .كالشهادة عىل إقراره
ُقلـــت ْبـــن رشـــد قـــول ا:ُ ومل يكتـــب (:  إىل قولـــه)...ســـواء كتـــب شـــهادته عـــىل نفـــسه(: ُ
  . خالف ما حكى ابن عات يف طرره)شهادته

ــــه قليــــل مــــا ; إن كتــــب الوثيقــــة بخطــــه وشــــهادته فيهــــا: قــــال يف املجــــالس نفــــدت; أل
ـــه ربـــام كتـــب, ثـــم مل يـــتم يـــرضب عـــىل مجيـــع ذلـــك, وإن مل يـــذكر شـــهادته  فيهـــا مل تقبـــل; أل

قيض عليه, وإن كتب لفالن عـىل فـالن ;  أو قبيل بخط يده,لفالن عندي: األمر, وإن قال
ـــــه أخرجهـــــا خمـــــرج الوثـــــائق; إىل آخـــــر الوثيقـــــة وشـــــهادته فيهـــــا ه; أل  ,مل جتـــــز إال ببينـــــة ســـــوا

  .وجرت جمرى احلقوق, ومل جتز الشهادة فيها عىل خطه
ْبـــن رشـــقـــال ا  مل ,كانـــت مـــع شـــهادته اليمـــني; وإن شـــهد عـــىل خطـــه شـــاهد واحـــد: دُ

ــه ال :َعبــد احلكــم وال أحــد مــن أصــحابه, إال مــا روي عــن ابــن ,خيتلــف فيهــا قــول مالــك  أ
ــام ابــن لبابــة, فــأفتى فيهــا ,ا دون موضــعً مل خيــص موضــعًجتــوز عــىل اخلــط, جممــال  ونزلــت أ

ه عـــن روايـــة ابــن نـــافع, ويف املبـــسوطة ال جتـــوز, وحكــا: كــل معارصيـــه بإعامهلـــا, وقــال هـــو
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 كـاملعلوم مـن مـذهب مالـك خـالف مـا حكـى ابـن لبابـة, ; إهنـا جـائزة: وروايتـه,البن نافع
 , ثـم مـات أبـوه,ا, وإنام اختلف إذا كتـب شـهادته يف ذكـر حـق عـىل أبيـهًفأرى حكايته غلط

ــه كتبهــا عــىل وهــو وارثــه, فطلبــه رب احلــق بــذكر احلــق عــىل أبيــه, فــأقر بالــشهادة, وزعــم أ
كرها, فشهد عىل خطه   ففي القضاء عليـه بـذلك احلـق قـوال ابـن حبيـب مـع ,غري حق, وأ

َأصبغ ْ ِّمطرف, وَ ُ املاجشون وابن َُ   .; بناء عىل اعتبار مآلها أو ابتدائهاِ
ُقلــت ْبــن رشــد يف متــسك ابــن لبابــة بروايــة ابــن نــافع غــري معــزوة لكتــاب, وتغليطــه ا:ُ ُ 

كــر مــا ادعــي عليــه, فــشهد عــىل نظــر; لــشهرة حمــل نقــل ا خلــالف يف ذلــك يف اجلــالب مــن أ
 ففــي ,خطــه دون لفظــه; ففــي احلكــم عليــه بالــشهادة عــىل خطــه روايتــان, وعــىل احلكــم هبــا

كونه مع يمينه أو دوهنا روايتان, وإن شهد شاهد واحد عـىل خطـه; ففـي احلكـم بـشهادته 
  . ولغو احلكم هبا روايتان,مع يمينه

ل اجلــــالب القــــول باالفتقــــار يف ذلــــك إىل اليمــــني; ألن مــــذهب  تعقــــب نقــــ:املــــازري
ــه ال يــستحلف طالــب احلــق مــع إقامتــه شــاهدين بــه, خــالف قــول ابــن :فقهــاء األمــصار  أ

, ثــم ذكــر جــواب بعــض أشــياخه بــام حاصــله أن القــولني بنــاء عــىل أن ط وعــيل ,أيب لــيىل
و كنقــل شــهادة مــن شــاهد  كالــشهادة عــىل إقــراره; فــال يفتقــر ليمــني, أ;الــشهادة عــىل خطــه

 فال يفتقر ليمـني, أو كنقـل شـهادة مـن شـاهد عـىل ;عىل إقراره; ألن خطه دليل عىل إقراره
                 إقـــــراره; ألن خطـــــه دليـــــل عـــــىل إقـــــراره, فـــــصار كـــــشاهد عـــــىل إقـــــراره, فيفتقـــــر مـــــع ثبـــــوت 

غـو نقـل واحـد النقل عنه إىل اليمني, وعليهام يتقرر قبول شاهد واحد عىل خطـه ولغـوه لل
  .عن واحد

 أن اخلــط يــرضب عليــه, وقــول ابــن القاســم يف معرفــة اخلــط :روى أشــهب: املتيطــي
 وســــائر األشــــياء, قــــال بعــــض , كمعرفــــة الــــشهود للثيــــاب والــــدواب;ومعرفــــة الــــشهود لــــه

ُشيوخال   .وهذا يدل عىل أن الشهادة عىل اخلط إنام تكون عىل القطع: ُ
  .ام تكون عىل العلمإهنا يف ذلك إن: ويف كتاب القراوي

ُقلت ومل يـزل ابـن :  مغايرته بني القطع والعلم يدل عىل أن مراده بالعلم الظن, قال:ُ
ــه قــال  أول: لبابــة عــىل منــع الــشهادة عــىل اخلــط إىل أن تــويف, وحكــى بعــض الثقــات عنــه أ
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 وقــول ابــن لبابــة قالــه قبلــه األخــوان, ذكــره عــنهام ,يشء أحــدث مــن جهــة اخلــط قتــل عــثامن
  . بن إسحاق يف مبسوطتهحييى

ُقلــــت ْبــــن رشــــد هــــذا خــــالف تغلــــيط ا:ُ  ابــــن لبابــــة املتقــــدم, ومــــا نــــسبه حلكايــــة بعــــض ُ
ُ املاجـــشونالثقـــات هـــو نقـــل ابـــن ســـهل عـــن ابـــن  الـــشهادة عـــىل اخلـــط : يف غـــري الواضـــحة ِ

  . وكتب عليه, وما رمي به عنه,باطلة, وما قتل عثامن بن عفان إال عىل اخلط
نـــزل ســـؤال منـــذ :  الـــشهادة عـــىل خـــط املقـــر قـــال املـــازريوعـــىل معـــروف املـــذهب يف

ُشــــيوخ و,نيــــف ومخــــسني ســــنة  أهــــل الفتــــوى متــــوافرون, وهــــو أن رجلــــني غــــريبني ادعــــى ُ
كره, فــأخرج املــدعي كتابــ ا فيــه إقــرار املــدعى عليــه, ًأحــدمها عــىل صــاحبه بــامل جليــل, فــأ

كر كونـــه خطـــه, ومل يوجـــد مـــن يـــشهد عليـــه, فطلـــب املـــدعي كتبـــه, فـــ أفتى شـــيخنا عبـــد فـــأ
ه ال جيرب عىل ذلك   .احلميد بأ

ـــه جيـــرب عـــىل ذلـــك, وعـــىل أن يطـــول يف ذلـــك :وأفتـــى شـــيخنا أبـــو احلـــسن اللخمـــي  أ
 أيب َّالـــشيخ ال يمكـــن فيـــه أن يـــستعمل خطـــا غـــري خطـــه, ثـــم اجتمعـــت بعـــد ذلـــك بًتطـــويال
:  فقلـت لـهأبـو حممـد عبـد احلميـد, َّالـشيخ  وأخذ معي يف إنكار ما أفتى به صـاحبه,احلسن

كر  احتج هذا بأن هذا كـإلزام املـدعى عليـه بينـة يقيمهـا خلـصمه عليـه, وهـذا ال يلزمـه, فـأ
شـهدت عـيل بـالزور; فـال : إن البينة لو أتى هبا املدعي لقال املدعى عليـه: عيل هذا, وقال

  يلزمــــه أن يــــسعى فــــيام يعتقــــد بطالنــــه, والــــذي يكتــــب خطــــه; لــــيعلم أن مــــا ادعــــى املــــدعي 
  .اإال حق

ُقلت   .عبد احلميد, ومقتىض قوله وظاهر سياقه َّالشيخ  األظهر ما قاله:ُ
ــه بخــط : املــازري إنــه لــو شــهدت بينــة عدلــة عــىل مكتــوب بــيشء مــا ال حيــق املــدعي أ

ـــه يثبـــت لـــذلك للمـــدعي  املـــدعى عليـــه, وهـــو مماثـــل خلـــط الكتـــاب الـــذي قـــام بـــه املـــدعي أ
ه   .دعوا

ـه ال حيـصل للـشاهد املـدر ك املامثلـة بـني اخلطـني ظـن كـون اخلـط الـذي وفيه نظـر; أل
ه خط املدعى عليه بمجرد إدراكه املامثلة مـرة واحـدة, وال حيـصل إدارك  قام به املدعي أ

ه خطه حسبام أذكـره َ سامع كون اخلط خط فالن إال بتكرار رؤية وضعه أو مفيد للعلم بأ
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  .يف الشهادة عىل خط الغائب إن شاء اهللا تعاىل
 كتــب هلــا زوجهــا بطالقهــا مــع مــن ال شــهادة لــه, فوجــدت مــن مــن: وســمع أشــهب

  .إن وجدت من يشهد هلا عىل ذلك نفعها: يشهد أن هذا خط زوجها, فقال
ْبن رشدا َ أصـبغ, والبن حبيـب عـن األخـوين وَعبد احلكممثله يف خمترص ابن : ُ ْ أن : َ

يف كتـاب قـاض  وال , وال حـد, وال نكـاح, وال عتق,الشهادة عىل اخلط ال جتوز يف طالق
 وال الــشاهد ,بــاحلكم, وال جتــوز إال فــيام هــو مــال خاصــة, ومــا ال جتــوز فيــه شــهادة النــساء

واليمــني ال جتــوز فيــه الــشهادة عــىل اخلــط, وحيــث جيــوز هــذا جيــوز هــذا, فكــان يمــيض لنــا 
ُشيوخعنــد مــن أدركنــا مــن الــ  أن مــا ذكــره ابــن حبيــب عــن مــن ذكــر, وهــو مــذهب مالــك ال ُ

ــه يكـون هلــا : َعبـد احلكــم وخمتــرص ابـن ,معنــى مـا يف الـسامعخـالف فيـه, وأن  نفعهـا ذلـك أ
ه ما طلق   .شبهة توجب هلا اليمني عىل الزوج أ

 إنــام هــو أن الــشهادة ال ;إن معنــى مــا حكــاه ابــن حبيــب عــن مــن ذكــر: والــذي أقولــه
ــه , وال عتــق,جتــوز عــىل خــط الــشاهد يف طــالق ــه ال جتــوز عــىل خــط الــشاهد أ  وال نكــاح أ

كــح, أو أعتــق,لــقط  كــام جتــوز عــىل خطــه بــاإلقرار , بــل هــي جــائزة عــىل خطــه بــذلك; أو أ
  . من األموال إىل آخرهًباملال, وذلك بني من قوله, وال جتوز إال فيام كان ماال

 عـــىل ظـــاهره مـــن احلكـــم هلـــا )نفعهـــا ذلـــك(: فالـــصواب أن حيمـــل قـــول مالـــك: قولـــه
ـــه طلـــق  وذلـــك إذا كـــ,بطالقـــه إذا شـــهد عـــىل خطـــه عـــدالن ان اخلـــط بـــإقراره عـــىل نفـــسه أ

ـه طلـق زوجتـه  أو لزوجتـه بـذلك عـىل هـذا الوجـه, ,زوجته مثل أن يكتب لرجـل يعلمـه أ
ـه كتبـه جممعـ ا َوإن كان الكتاب إنام هو بطالقه إياها ابتداء; فال حيكم عليـه بـه إال أن يقـر أ

ه كتب غريه جممع عىل الطالق بعد أن,عىل الطالق كر أن يكون كتبـه  ويف قبول قوله أ  أ
  .اختالف ابن زرقون

األصـــل مـــن قـــول مالـــك وأكثـــر : كـــى ابـــن ســـهل يف أحكامـــه أن ابـــن الطـــالع قـــالح
 واألحبـــاس وغريهـــا, إال أن , والطـــالق,أصـــحابه جـــواز الـــشهادة عـــىل اخلـــط يف احلقـــوق

ُشيوخالذي جرى بـه عمـل الـ بـن  ومـا يتعلـق هبـا, ثـم ذكـر مـا ذكـره ا, أن جتـوز يف األحبـاسُ
ْبـــن رشـــد ومـــا كـــان يمـــيض ال, عـــن ابـــن حبيـــبْشـــدُر ُشيوخ عنـــد مـــن أدرك مـــن الـــُ  ونقـــل ,ُ
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ْبن رشداختيار ا وعندي أن كالم ابن حبيب إنام هو يف الشهادة عىل خط الـشاهد, :  بلفظُ
ـــه طلـــق;ال خـــط املقـــر    أو نكـــح إىل آخـــر مـــا تقـــدم , أو أعتـــق, بـــل هـــي جـــائزة عـــىل خطـــه أ
  .من كالمه
ُقلــت ــه اخــتص بــذلك دون غــريه مــن الــو(:  ظــاهر قولــه:ُ ُشيوخعنــدي أ  ومــا أضــافه ,ُ

ِّمطرفقال : ما نصه  هو ظاهر فهم الباجي قبله, قال)لنفسه ُ املاجـشون وابن َُ إنـام جتـوز : ِ
َ أصــبغالــشهادة عــىل خــط الــشاهد يف األمــوال خاصــة حيــث اليمــني مــع الــشاهد, وقالــه  ْ َ ,

ائـب; فلـم خيتلـف يف األمهـات املـشهور وأما الشهادة عىل خـط الـشاهد امليـت أو الغ: قال
ا بأهنــــــا ً وروي عنــــــه أهنــــــا ال جتــــــوز, وقالــــــه حممــــــد حمتجــــــ,قــــــول مالــــــك يف إجازهتــــــا وإعامهلــــــا

كالــــشهادة عــــىل شــــهادته إذا ســــمعها منــــه, ومل يــــشهده عليهــــا; إذ قــــد يكتــــب شــــهادته بــــام ال 
  .يتقلد شهادته هبا, وأما إذا دعي إليها اسرتاب فيها

ُقلت   . أن املشهور إعامهلا: األمهات املشهورة ظاهر قوله يف:ُ
   ال جتــــــوز الــــــشهادة عــــــىل خــــــط الــــــشاهد رواه :مــــــشهور قــــــول مالــــــك: وقــــــال البــــــاجي

  .حممد واختاره
ْبن وهب وا,وروى ابن القاسم   .َسحنون وقاله ,إجازهتا َّاملوازيةو َّالعتبية  يف َ

َ أصبغوقال  ْ   .يف احلكمَّية هي قو: َ
  . يف احلكم هبا يف غيبته وليتثبتوال يعجل: زاد املتيطي عنه

 عـــىل الـــصحيح مـــن  خـــط الـــشاهد لغيبتـــه أو موتـــه صـــحيحةالـــشهادة عـــىل: اللخمـــي
  . ألهنا رضورة;القولني

قياس حممد الشهادة عىل خط الشاهد عـىل سـامعه يـذكر شـهادته, ال : وقال املازري
الـــشاهد  خطـــه أقـــوى مـــن شـــهادة الـــسامع التـــي أشـــار إليهـــا; لكـــون شـــك أن الـــشهادة عـــىل

ـــه يقـــىض بـــه, ومل يـــأذن يف النقـــل عنهـــ  فـــإذا أذن يف آيـــسرتسل يف ذكـــر شـــهادته إذا مل يعلـــم أ
 مل يصح اسرتساله, وكذا من كتـب خطـه للتوثـق بـه للمـشهود لـه عـىل املـشهود ;النقل عنه

 كــــالقولني يف صــــحة نقــــل الــــشهادة إذا ســــمعها ;عليــــه, والقــــوالن يف الــــشهادة عــــىل اخلــــط
  . وهو يؤدهيا إىل القايض دون إذنه يف النقل عنه,الناقل من الشاهد
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ُقلـــــــت                    ال يلـــــــزم مـــــــن لغوهـــــــا يف النقـــــــل لغوهـــــــا يف اخلـــــــط للـــــــرضورة حـــــــسبام أشـــــــار:ُ
  .إليه اللخمي

إذا أضــاف الــشهود لكتــب شــهادهتم اإلذن يف النقــل عــنهم اســتقل : وقــول املــازري
  .ر خالف عندنا يف هذا عىل خطوطهم, ومل يذكًاحلكم بالنقل عنهم تعويال

 أن نفي اخلالف راجع للنقل ال للشهادة عىل اخلط, وقـول ابـن عبـد الـسالم :ظاهره
عـــن بعــــضهم لــــو كتــــب مـــع ذلــــك اإلذن يف النقــــل عنــــه مـــا اختلــــف يف قبــــول الــــشهادة عــــىل 

  . فتأمله, فليس هذا مدلول لفظه: املازري,الشهادة إن أراد به
ْبــــن رشــــدا ــــ: ُ ْن زربقــــول اب  الــــشهادة عــــىل خــــط الــــشاهد حتــــى يعــــرف أن  ال جتــــوز:َ

 صـحيح ال ينبغـي أن خيتلـف فيـه; ;املشهود عىل خطه كان يعرف من أشهده معرفة العـني
  .ملا تساهل الناس فيه من وصع شهاداهتم عىل من ال يعرفون

ُقلـــت    وثبوتـــه , لعـــدم وجدانـــه لـــه;ٌ وعـــزو ابـــن احلاجـــب هـــذا الكـــالم للبـــاجي وهـــم:ُ
ْبن رشدال ُ.  

  .لف يف حد الغيبة التي جتوز فيها الشهادة عىل خط الشاهد عند جميزهاواخت: قال
ُ املاجشونفقال ابن    .حد ذلك ما تقىض فيه الصالة: ِ

  . ومل حيد قدرها, الغيبة البعيدة: عنهَسحنونابن 
َ أصـــبغوالبـــن مـــزين عـــن  ْ  ونحـــو ,مـــن مـــرص, ومكـــة مـــن العـــراق َّإفريقيـــةهـــو مثـــل  :َ

ُشيوخنــــدنا عــــىل مــــا اختــــاره الــــذلــــك, والــــذي جــــرى بــــه العمــــل ع  , إجازهتــــا يف األحبــــاسُ
  . وليس بحد,وشبهها مما هو حق هللا

ْبــن رشــدا هــا, ويليهــا ,شــهادة عــىل خــط املقــر: فالــشهادة عــىل اخلــط ثالثــة: ُ  وهــي أقوا
 وهــي أضــعفها, مــن مل جيزهــا ,الــشهادة عــىل خــط الــشاهد, ويليهــا الــشهادة عــىل خــط نفــسه

 ففـي , أجازهـا عـىل اجلميـع;لباقيني, ومن أجازها عـىل أضـعفها مل جيزها عىل ا;عىل أقواها
  . وعىل خط الشاهد: عىل خط املقر فقط, ورابعها:صحتها يف اجلميع, ثالثها
  . فليشهد;إن مل يكن حمو وال ريبة:  فقال:وأما الثالث: قال ابن احلاجب

ِّمطرفقال    .ال يشهد حتى يذكر بعضها: ثم رجع فقال: َُ
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ـــه إن عـــرف خطـــه: ظـــاهره:ابـــن عبـــد الـــسالم ـــه يـــشهد وال , أ  وذكـــر بعـــض مـــا فيـــه أ
َّدونة وظاهر امل,خيتلف يف ذلك ه يؤدهيا وال تنفع: وهو املشهور عندهم,َ   . أ

ُقلت   . ما ذكره ابن احلاجب هو نص نقل النوادر عن ابن كنانة:ُ
ً ومل نـــذكر بعـــضا, ويف الكتـــاب ,إن ذكـــرت بعـــض مـــا يف الكتـــاب: قـــال يف املجموعـــة

  . فاشهد بكل ما فيه, وال ما تسرتيبه, وال حمو فيه,دتكشها
ِّمطــرف روى :وعــن ابــن حبيــب  وال ,ً ومل يــذكر مــن الــشهادة شــيئا,إن عــرف خطــه: َُ

 وإن عـرف خطـه حتـى يـذكر ,ال يـشهد:  وال ريبة شهد به, ثم رجـع فقـال,حمو يف الكتاب
  .الشهادة أو بعضها

ُقلت ـه إن ذكـر بعـضها مل خيتلـف: فظـاهره:ُ َّدونـة ولفـظ امل,ه يف الـشهادة بـه قولـ أ  هـو َ
  .ما نصه

ُقلــت ــه هــو خــط الكتــاب:ُ فــال يــشهد : قــال مالــك:  ومل يــذكر الــشهادة قــال, إن ذكــر أ
  .هبا حتى يستيقنها ويذكرها, ولكن يؤدهيا

ُقلت   .ال: تنفعه إن أداها كذلك? قال أ:ُ
ُقلت   . ففي لفظها احتامل لصورة ذكر بعضها دون بعض:ُ

ه يؤدهيا وال تنفع خالف نقل ا: عبد السالموقول ابن  ْبن رشداملشهور عندهم أ ُ.  
أول زمانــــه يف شــــهادة الــــشاهد عــــىل خطــــه إذا مل : قــــال مالــــك: قــــال يف رســــم الــــشجرة

ه يشهد إن كان الكتاب نقيـا ال حمـو فيـه وال ريبـة, ثـم قـال  وإن ,ال يـشهد: ًيذكر الشهادة أ
   وينفــــي التهمــــة ,و مــــا يدلــــه عــــىل حقيقتهــــاعــــرف خطــــه حتــــى يــــذكر الــــشهادة أو بعــــضها, أ

  .عنه فيها
ُقلت   . أن ذكر بعضها كاف يف ذكرها: فظاهره:ُ

 وجـرت , الشهادة عىل اخلط:قال ابن عبد السالم بعد ذكره اخلالف يف البعد املبيح
العـــادة عنـــدنا أن اخـــتالف عمـــل القـــضاة, وإن قـــرب مـــا بيـــنهام كالبعـــد; ألن حـــال الـــشاهد 

 ; فــإن الــشاهد عــىل اخلــط, وفيــه مــع ذلــك ضــعف,وال تعلــم عنــد غــريه ,تعلــم عنــد قاضــيه
   أو تكــون عدالتــه معلومــة ,بــد أن يعــدل الناقــل مــن نقــل عنــه  وال,كالناقــل عــن مــن خطــه
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  .عند القايض
ُقلــت  مقتــىض تعليلــه مــا زعمــه مــن الــضعف بــام ذكــره أن هــذه العــادة عنــدهم كانــت :ُ

 , وهــذا يشء ال أعرفــه, ثبــوت عدالــة ذي اخلــطالــشهادة فيهــا عــىل اخلــط, ال يفتقــر فيهــا إىل
  . فاهللا أعلم بام أراد,بوجه َّإفريقيةوال سمعت به عن عادة جرت يف 

والذي أعرفه وشاهدته أن خط شاهد من عاملة إن وقع بعاملة أخـرى, فـإن كـان ذو 
عـىل  رفـع عليـه ;ً مل يرفع عىل خطه, ورفع هو نفـسه وإن كـان غائبـا بعاملتـه;اخلط كائنًا فيها

 عنـده  يف اعتبار مشقة احلضور دون حتديد بقـدر, ثـم القـايض املرفـوعَسحنونظاهر قول 
  . وإال طلب تزكيته, قبله;ًإن كان ذو اخلط عنده مقبوال

ره, وال يــصح وفتــوى شــيخنا ابــن عبــد الــسالم بــأن رشط الــشهادة عــىل اخلــط حــضو
  .وهو ظاهر تسجيالت املوثقني, عليه يف غيبته صواب

اشــــرتاط التحــــويز يف الــــشهادة باســــتحقاق الــــدور واألرضــــني, وال : غــــريهاملتيطــــي و
 وال يـشرتط فيـه أن ,تقبل الشهادة عىل اخلـط إال مـن الفطـن العـارف بـاخلطوط وممارسـتها

ًيكـــون قـــد أدرك ذا اخلـــط, وحـــرضت يومـــا بعـــض مـــن قدمـــه القـــايض ابـــن قـــداح للـــشهادة 
 لريفــع ; ابــن عبــد الــسالم وثيقــة وقــد نــاول القــايض,بتــونس, وهــو أبــو العبــاس ابــن قليلــو

إنـــك مل تـــدرك هـــذا : فيهـــا عـــىل خـــط شـــاهد فيهـــا مـــات, فقـــال لـــه القـــايض ابـــن عبـــد الـــسالم
 ومنعــه مـن الرفـع عـىل اخلــط ,الـشاهد الـذي أردت أن تـشهد عــىل خطـه, ورد عليـه الوثيقـة

ـــا جـــالس عنـــده, فلـــام انـــرصف ابـــن قليلـــو قـــال يل,فيهـــا خلـــط إنـــام مل أقبـــل شـــهادته عـــىل ا:  وأ
ـــه لـــيس مـــن أهـــل املعرفـــة بـــاخلطوط فـــع عـــىل اخلـــط كاتبـــه ,فيهــا; أل  ولـــيس عـــدم إدراك الرا

ًبامنــــع مــــن الــــشهادة عــــىل خطــــه إذا كــــان الــــشاهد عارفــــا بــــاخلطوط, فإنــــا نعــــرف كثــــريا مــــن  ً
 لتكـــرر ; وابـــن الـــسيد ونحـــوهم, كخـــط الـــشلوبني, وابـــن عـــصفور;خطـــوط مـــن مل ندركـــه

ُشيوخاحــد مــن الــخطــوطهم علينــا مــع تلقينــا مــن غــري و  أهنــا خطــوطهم, وذكــر املتيطــي يف ُ
ــه كــان يرســم العدالــة والقبــول يف َّيــة كيف الــشهادة عــىل خــط الغائــب أن الــشهود يعرفــون أ

تـــاريخ الـــشهادة وبعــــدها إىل أن تـــويف, قالـــه مالــــك خـــوف أن تكـــون شــــهادته قـــد ســــقطت 
أن الــشاهد املــذكور  أو كــان غــري مقبــول الــشهادة, وإن زيــد يف التقييــد ممــن يعــرف ,جلرحــة
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كـــــان يعـــــرف املـــــشهود عليـــــه بعينـــــه واســـــمه إن مل يكـــــن يف عقـــــد اإلشـــــهاد معرفتـــــه بـــــالعني 
  . كان أكمل, وهذه نكتة حسنة قل من يعرفها أو هيتدي إليها;واالسم

ُقلـــت  إن الـــصواب إىل حـــني الـــشهادة عـــىل خطـــه; جلـــواز : قيـــل)إىل أن تـــويف(:  قولـــه:ُ
لــه يف شــهادة, ورد بــأن ثبــوت جرحتــه بعــد موتــه يثبتهــا ثبــوت جترحيــه بعــد موتــه ممــن أعــذر 

   فاســـــتمرار عدالتـــــه إىل موتـــــه تنفـــــي مـــــا ينتفـــــي بقولـــــه إىل حـــــني الـــــشهادة ,عليـــــه قبـــــل موتـــــه
  .عىل خطه

ــه وضــعها يف حــني ,البــد مــن زيــادة َّإفريقيــة قــول بعــض قــضاة :وقــول ابــن احلــاج  وأ
وم هبـــا غـــري بـــني; لوجـــوب رد  فـــال أقـــ;ًلـــو حـــرض وضـــعها فاســـقا:  جلـــواز أن نقـــول;عدالتـــه

  . شهادة من مل تعلم عدالته
 أن تضمني الشاهد عىل اخلط أن ذا اخلط كـان يعـرف املـشهود :وظاهر قول املتيطي

ه رشط إجزاء   .عليه رشط كامل ال رشط إجزاء, وظاهر نقل ابن فتوح أ
 كــــان األمــــر ;إن نقــــص مــــن الوثيقــــة معرفــــة عــــني املــــشهود عليــــه فيهــــا: قــــال مــــا نــــصه

 احتاج إىل تضمني الشهود عـىل اخلـط أن املـشهود ; فمن أجاز الشهادة عىل اخلط,ًكالمش
  ويف,عــىل خطــه كــان يعــرف املــشهد عــىل نفــسه, أو يــشهد بــذلك غــري مــن شــهد عــىل خطــه

ـشهد الرجـل عـىل مـن ال: أشهب قيل ملالـكَسامع   ,أحـب إيل أن ال يفعـل:  يعـرف? قـالأ
  . ذلك بعض السعة ويف,والناس يشهدون بكون بعضهم يعرف

ْبــن رشــدا إن أشــهد الرجــل عــىل نفــسه مجاعــة يعرفــه بعــضهم, فلمــن ال يعرفــه مــنهم : ُ
 وهـــو مـــن ذلـــك يف ســـعة ألمنـــه ملعرفـــة بعـــضهم أن يتـــسمى باســـم ,أن يـــضع شـــهادته عليـــه

 كره هلم أن يضعوا شهادهتم عليه خوف أن يتـسمى باسـم ;غريه, وإن مل يعرفه أحد منهم
ه باع د  , ثم يشهد عىل خطوطهم بعد موهتم, فتجوز شـهادهتم,اره من فالنغريه, فيقر أ

 مل يـصح أن يـشهد هبـا ;قاله األخوان, فإن كتب شهادته عـىل مـن ال يعرفـه بـالعني واالسـم
ــه ال يقــف عــىل عــني املــشهود لــه إذا ,إال عــىل عينــه  وكــل هــذا ال اخــتالف فيــه, فــإن علــم أ
ح العلامء واخليار يف وضع شهاداهتم عـىل مـن  فشهادته ال نفع فيها, وإنام تسام;غاب عنه

 وهــي شــهادة مــن ; ولــئال ينتبهــون عــىل;ال يعرفونــه بعــني وال اســم, سياســة يف نفــع العامــة
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أوقع شهادته عىل من ال يعرف, فيجرتئون عىل جحد احلقوق املنعقـدة علـيهم إذا علمـوا 
كــــروا, ففــــي جهلهــــم باحلقيقــــة يف ذلــــ ك صــــالح عظــــيم أن الــــشهادة علــــيهم ال تــــصح إذا أ

  .وحتصني للحقوق
 ويــشهد عنــده ,مــن دعــي ليــشهد عــىل امــرأة ال يعرفهــا: والبــن القاســم يف املجموعــة

  .رجالن أهنا فالنة تشهد
  .ال يشهد إال عىل شهادهتام: حسني بن عاصم يف بعض الرواياتَ سامع قال يف

ْبـــــن رشـــــد ورواه ا,يـــــشهد: وقـــــال ابـــــن نـــــافع أتـــــاه  الـــــذي أقولـــــه إن كـــــان املـــــشهود لـــــه ُ
 فـــال يـــشهد إال عـــىل شـــهادهتام, ;بالـــشاهدين; ليـــشهد لـــه علـــيهام بـــشهادهتام عنـــده أهنـــا فالنـــة

 وكـذا لـو سـأل عـن ذلـك ,وإن كان هو سأل الشاهدين فأخرباه أهنا فالنـة; فليـشهد عليهـا
ةً واحــدًرجــال  جــاز لــه أن يــشهد, ولــو أتــاه املــشهود لــه بجامعــة مــن لفيــف ;ا يثــق بــه أو امــرأ

  . جاز له أن يشهد إذا وقع له العلم بشهادهتن;ا عنده أهنا فالنةالنساء يشهدو
ُقلــت  فلمــن مل يعرفــه مــنهم أن , يعرفــه بعــضهم;)إن أشــهد عــىل نفــسه مجاعــة(:  قولــه:ُ

ه يشهد عليـه, وال يـذكر معرفـة وال تعريفـا: ظاهره;يضع شهادته عليه  وجـرى العمـل ,ً أ
ــه يــذكر يف الــشهادة عليــه  مــا نــصه, وبمعرفتــه باملوجــب وهــي زيــادة عنــدنا يف هــذا النــوع أ

ْبــن رشــدحــسنة, وظــاهر قــول ا ــه ال يــشرتط فــيمن عرفــه مــن اجلمــع بلــوغ ; ولفــظ الــسامعُ  أ
 كفــــى يف ذلــــك, ; إن عــــرف منــــه اثنــــان أو واحــــد: بــــل ظــــاهره;عــــدده مــــا حيــــصل العلــــم بــــه

  .به بكثرة أو قرائن أو الظن القويواألظهر تقييده بام يفيد العلم 
َ أصبغ قال :ابن جديرويف أحكام  ْ شهدت حممد بن عمر بن لبابـة يكتـب : بن سعيد َ

 ,يقــــة مــــن يعــــرفهم بأعيــــاهنم وأســــامئهمشــــهادته عــــىل أقــــوام جمهــــولني ال يعــــرفهم, ويف الوث
ت ال تعرف القوم? فقـال,كيف تكتب هذا: فقلت له قوق قـد يتناصـفون بيـنهم بـاحل:  وأ

 وقـال بـه سـعيد بـن , مل نشهد إال فيام نعلم;ليها فإن اضطروا إ,إذا رأوا شهاداتنا يف كتاهبم
 ثــم ذكــر عــن ,وهــو مــذهب أيب عمــر اإلشــبييل, وحيــتج بقــول ابــن لبابــة: أمحــد ابــن عبــد ربــه

  .يف السامع  مثل ما تقدمَعبد احلكم وابن ,األخوين
 وابن نـافع يف املبـسوطة فـيمن دعـي إىل الـشهادة عـىل امـرأة ,وروى ابن القاسم: قال



אא 

 

355

355

  . فليشهد عليها; إنه إن شهد عنده عدالن أهنا فالنة:هاوهو ال يعرف
  . وال يشهد عليها إال وهو يعرفها بغري تعريفهام,هذا باطل: قال ابن القاسم

ُ املاجشونوقال ابن   وكيـف يعـرف النـساء إال ,الـذي قالـه ابـن القاسـم هـو الباطـل: ِ
  بمثل هذا?

رأة ال يعرفهـــا غـــريه كابنـــة وســـمع ابـــن القاســـم يف كتـــاب النكـــاح يف الرجـــل عنـــده املـــ
 فيــشهد ,يــدخل عليهــا مــن ال حتتــشم منــه: أخيــه يريــد أن يزوجهــا كيــف يــشهد عليهــا? قــال

  .عىل رؤيتها
  .وإن مل يعرفها الشهيدان: قال مالك: قال يل ابن القاسم: قال عيسى

ْبــن رشــدا  فــال بــد أن يــشهد عــىل رؤيتهــا مــن ال حتتــشم منــه, ;إن مل يوجــد مــن يعرفهــا: ُ
كــرت أهنـا التــي أشــهدهتم, فتـسفر  هلــم عـن وجههــا يثبتـوا عليهــا; ليـشهدوا عــىل عينهـا إن أ

 مل ينبـغ ملـن مل يعرفهـا أن يـشهد عليهـا, فـإن شـهد عليهـا ;فإن وجد من العدول مـن يعرفهـا
 بالرضــــا مل ينبــــغ هلــــم أن يــــشهدوا عــــىل شــــهادهتم عليهــــا ;مــــع وجــــود مــــن يعرفهــــا أو دونــــه

 فيلـزم , ويـشهد عـىل شـهادهتم, فيموتـوا, هي التي أشهدهتم مل تكنأهنا الحتامل ;بالنكاح
 ألن شــهادهتم عــىل شــهادهتم بــذلك, كــشهادهتم بــه عليهــا عنــد حــاكم, ;ًنكاحــا مل يــرض بــه

  .واحلقوق بخالف ذلك
َ أصـــبغال يـــشهد الرجـــل عـــىل مـــن ال يعـــرف, ومثلـــه ل: قـــال مالـــك ْ : يف اخلمـــسة قـــال َ

 فــال يــشهد عليهــا يف يشء ; ونحــو ذلــك,بــات واهل, والوكــاالت,وأمــا احلقــوق مــن البيــوع
 ;من ذلك, إال من يعرفها بعينها واسمها ونسبها, والفرق بني النكاح وغريه من احلقوق

ــه خيــشى  فيــشهد عــىل خطــوطهم, , وإن مل يــشهدوا عــىل شــهادهتم يف احلقــوق أن يموتــوا,أ
ـــه ال يقـــىض  مل تـــشهد بـــه عـــىل نفـــسها, وعـــىل مـــا جـــرى بـــه العمـــل عنـــدنا مـــن ًفتلـــزم بـــاطال أ

هــــا, فيــــستوي النكــــاح وغــــريه مــــن ,بالــــشهادة عــــىل اخلــــط إال يف األحبــــاس  ومــــا جــــرى جمرا
 وال يكون عىل الرجل حرج يف وضع شهادته عىل من ال يعرف يف احلقوق, كـام ,احلقوق

ًيضعها عليه يف النكاح إذا مل يـشهد عـىل شـهادته بـذلك, وقـد اسـتجاز ذلـك العلـامء قـديام, 
  إشـــهاد الوثيقــــة معرفـــة العـــني واالســـم ملــــا يف ذلـــك مـــن حتـــصني العقــــودوإن قيـــد يف عقـــد 
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 , فــــال حيــــل للــــشاهد أن يــــشهد بإمجــــاع إال عــــىل مــــن يثبــــت عليــــه;ًدوامــــا عنــــد أداء الــــشهادة
ه هو الذي أشهده دون شك يف ذلك وال ارتياب   .ويعرف أ

ــوب:ومــن االســتغناء: ويف طــرر ابــن عــات  وإذا كتــب الرجــل ذكــر حــق : عــن ابــن أ
 فاألحسن أن يكتب نعته وصفته, ويـشهد الـشهود عـىل الـصفة ;ىل من ال يعرفه الشهودع

  .حيي أو مات أو غاب
  . وجيتزئ بذلك,يكتب اسمه وقريته ومسكنه: وقد قال بعضهم: قال
ه قد يتسمى الرجل بغري اسمه وغري مسكنه وموضعه;واألول أحس: قال   . أل
ُقلت ه إن عـ:ُ  فإهنـا ; الـشاهد مـن عرفـه باملـشهود عليـهني والذي عليه العمل عندنا أ

 وممــن عرفــه , فيكتــب, ولــذا حيــرتز بعــضهم;دة ســاقطة, وصــارت كالنقــل عمــن عرفــهشــها
  .فالن

مـن شـهد يف : ويف أول ترمجة من النوادر من الـشهادات يف املجموعـة قـال ابـن كنانـة
ئـــه,  وكتـــاب ,فقـــام مبتاعـــه بعهدتـــه ,َّيـــةصـــبي صـــغري ببيعـــه, ثـــم اســـتحق بملـــك أو حر رشا

ـــه كـــرب,فـــشهدوا أن الكتـــاب حـــق  فـــال يقـــىض لـــه بـــالثمن حتـــى ; ومل يعرفـــوا العبـــد اآلن; أل
  .يقطعوا أن هذا هو العبد املبيع يف الكتاب

 َّالعتبية  ويف ترمجة الشهود يف الزنا أو غريه هل يكشفهم احلكم? قال ابن القاسم يف
زيــةو  وتــدخل ,مــع لــه دواب أو رقيــقًمــن اعــرتف دابــة أو رأســا هــل جت: واملجموعــة َّاملوا

 ولكن , وذلك خطأ,ليس ذلك عىل أحد يف يشء:  ويكلف الشهود إخراجها? قال,فيها
  . قبلت شهادهتم;ًإن كانوا عدوال
َ أصــبغحممــد عــن  ْ لــو شــهدوا :  عنــهَســحنونوكــذا النــساء إن شــهد علــيهن, والبــن : َ
 : نـساء ليخرجوهـا, وقـالوا أو إقـرار أو بـراءة, وسـأل اخلـصم إدخاهلـا يف,عىل امرأة بنكاح

 وقــــد تغــــريت ,شــــهدنا عليهــــا عــــن معرفتنــــا بعينهــــا ونــــسبها, وال نــــدري هــــل نعرفهــــا اليــــوم
نخاف أن تكـون : ال نتكلف ذلك فالبد من أن خيرجوا عينها, وإن قالوا: حاهلا, أو قالوا

قنــتم أهنــا بنــت فــالن, ولــيس لفــالن إال ,إن شــككتم:  قيــل هلــم,تغــريت عــن حاهلــا  وقــد أ
أشـهدتنا :  وإن قالـت البينـة, جـازت الـشهادة;نت واحـدة مـن حـني شـهد عليهـا إىل اليـومب
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كـــانوا  فهـــم أعلـــم بـــام تقلـــدوا إن , وال نعرفهـــا بغـــري نقـــاب, وكـــذلك نعرفهـــا,وهـــي متنقبـــة
  .كام ذكر قطع بشهادهتم,  وعينوهاًعدوال

كـــرت دَســـحنونوســـأل حبيـــب  , عـــوى رجـــل عليهـــا, فأقـــام عليهـــا بينـــةا عـــن امـــرأة أ
 وإن كـشفت , وهـي متنقبـة بكـذا وكـذا, وال نعرفهـا إال متنقبـة,أشهدتنا عـىل نفـسها: قالوا

  . مل نعرفها;وجهها
 ونقطـع , ونـشهد عليهـا,عرفناهـا:  فقـالوا,ًم أعلم بام تقلدوا إن كانوا عـدواله: قال
  .بشهادهتم

 , هبــامــن شــهد عــىل امــرأة بــإقرار أو بيــع, ثــم قــاموا:  قــال ابــن كنانــة:ومــن املجموعــة
إن كانـــت :  وقـــالوا وعرفـــوا االســـم والنـــسب اآلن,,وشـــهدوا إال أهنـــم مل يعرفوهـــا بعينهـــا

إن شــهد غــريهم أهنــا فالنــة بنــت فــالن مــع شــهادة :  قــال,فقــد أشــهدتنا; فالنــة بنــت فــالن
  . فليحلف رب احلق ويثبت حقه;ين شهدوا عىل احلق والنسب واالسمهؤالء الذ
ه ليس لفالن ابنة غريهاأو ي:  يف كتاب ابنهَسحنونقال    .عرف أ

جـــرت عـــادة شـــهود بلـــدنا أهنـــم يكتبـــون املعرفـــة, أو مـــا يقـــوم : قـــال ابـــن عبـــد الـــسالم
عـــىل أن املـــشهود عليـــه  دل ; مـــن ذلـــكًشـــيئامقامهـــا عنـــدهم مـــن التعريـــف, وإذا مل يكتبـــوا 

  . وهلذا يعدون كتب املعرفة يف الشهادة عىل الرؤساء من اجلفاء;عندهم معروف
ُقلت عـن ذكـر املعرفـة, والتعريـف لـشهود بلـدنا َّيـة  ليس يف عـزوه متـام الـشهادة العر:ُ

  .حجة تامة, ويظهر من أقوال من تقدم يف ذلك اختالف تقدم
إن تــضمني الــشهداء عــىل خــط غــريهم أن املــشهود عــىل خطــه, كــان يعــرف : املتيطــي

رك الــشاهد  وهــذا يقتــيض أن تــ,مــن يــشهد عليــه بعينــه واســمه رشط كــامل ال رشط إجــزاء
  .ذكر املعرفة والتعريف ال يقدح يف شهادته

ًومثلــه نقــل ابــن ســهل يف ترمجــة مــن مل يعــرف مــن الــشهود إال واحــدا يف أول كتابــه مــا 
 وحممد بن حييـى, وحييـى بـن عبـد العزيـز يف , وحممد بن لبابة,قال عبيد اهللا بن حييى: نصه

بنـة فـالن أشـهدتني, ومل يـذكر يف  أن فالنـة ا:رجلني شـهدا عـىل شـهادة عبـد الـرمحنشهادة 
ه عرفها بالعني واالسم والنسب   . أن الشهادة تامة;شهادته أ
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 أن التــضمني املــذكور يف : معرفــة ال حمالــة, وتقــدم البــن فتــوح;)أشــهدتني(: وقولــه
ـــــــه رشط إجـــــــزاء  وهـــــــذا يقتـــــــيض أن تـــــــرك الـــــــشاهد ذكـــــــر املعرفـــــــة ;الـــــــشهادة عـــــــىل اخلـــــــط أ

وإذا أشـــهد الـــشهداء عـــىل شـــهادهتم يف وثيقـــة, :  قولـــهوالتعريـــف, يبطـــل شـــهادته ويؤيـــده
ســـقط مـــن عقـــدها معرفـــة الـــشهود لعـــني مـــن أشـــهدهم, فهـــو خـــالف الـــشهادة عـــىل معرفـــة 

ـه  إال , مل يـشهد عـىل شـهادتهاخلطوط وذلك تـام; ألن مـن أشـهد عـىل شـهادته حيمـل عـىل أ
  . وروى ذلك بعض أهل العلم,وقد عرف املشهد
شهد عىل شهادته, وبني الشهادة عىل اخلط ترد ما تقـدم مـن  تفرقته بني امل:فإن قلت

  .التمسك بمسألة ابن سهل; ألهنا شهادة مشهد عىل شهادته
ُقلــــت :  التمــــسك بمــــسألة ابــــن ســــهل هــــو مــــن حيــــث تعليــــل قائلهــــا بقولــــه, وقولــــه:ُ

 فلـــم يعلـــل ذلـــك بـــام عللـــه ابـــن فتـــوح, وهـــو كونـــه أشـــهد عـــىل ,أشـــهدتني معرفـــة ال حمالـــة
 وإن مل , قبلـــت شـــهادته;شاهد إن كـــان معلـــوم الـــضبط والـــتحفظظهـــر أن الـــ واأل,شـــهادته

  . وإال ردت إال أن يكون عىل مشهور معروف,ًيذكر معرفة وال تعريفا
وإذا شــهدت بينــة عــىل امــرأة زعمــت أهنــا بنــت : ا البــن شــاسًقــال ابــن احلاجــب تابعــ

  . فال يسجل عىل بنت زيد;زيد
ُقلــــت  نــــصا وإنــــام وجدتــــه ; يشء مــــن أمهــــات مــــذهبنا يفنــــصا هــــذا الفــــرع ال أعرفــــه :ُ

 ;إذا قامـــت البينـــة عـــىل عـــني امـــرأة بـــدين, وزعمـــت أهنـــا بنـــت زيـــد: للغـــزايل يف وجيـــزه قـــال
 وال إن أقامت بينة عىل أهنـا , وإن أقرت بالنسب,فليس للقايض أن يسجل عىل بنت زيد

أن ينـصب مـن  لكـن عـىل القـايض ;بنـت زيـد بغـري تقـدم ودعـوى, ال تـسمع عـىل الـصحيح
 ; فيقـام عليهـا البينـة بالنـسب, ثـم إذا ثبـت,يدعي عىل بنـت زيـد, وتنكـر هـي أهنـا بنـت زيـد

  .سجل وجتوز هذه احليلة للحاجة
ُقلت ـه :ُ  فاقترص ابن شاس عـىل نقـل أول هـذا الكـالم; جلريـه عـىل أصـل مـذهبنا يف أ

  .البد من معرفة الشاهد بنسب املشهود عليه أو التعريف
 ,ينبغـــي إذا ســـجل احلـــاكم حكمـــه أن يـــسمي الـــشهود:  عـــن األخـــوينويف الواضـــحة

 ومـن قـيض عليـه, ,ا, والبد من تسمية من قيض لهًوال يرضه ترك تسميتهم إن كان مأمون
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 زاد التحليـــة والـــصفة, وذكـــر ; وإن كانـــا جمهـــولني, اجتـــزئ بالتـــسمية;فـــإن كانـــا معـــروفني
ساهبام ومتجرمها ومسكنهام   .أ

َ أصــبغوقــال  ْ  فأحــب إيل أن يبدلــه حتــى يــسميهم, فــإن مل يفعــل ; يــسم الــشهودإن مل: َ
  .ً إال أن يكون حكام عىل غائب, مىض ذلك ونفذ;حتى مات أو عزل

 ,َّيةلـو علمـت البينـة جرحتهـا, فهـذا تـرد عنـه القـضَّية ملا قـدم وقـيم عليـه بالقـض: قال
  .ويؤمر بابتداء اخلصومة

 وصــحتها ًعلم باملــشهود فيــه مطلقــاويف رشط شــهادة غــري الــسامع بقطــع الــشاهد بــال
األوىل يف املقـــدمات ال تـــصح شـــهادة : بـــالظن القـــوي فـــيام يعـــرس العلـــم بـــه عـــادة طريقـــان

  . والقطع بمعرفته ال بام يغلب عىل الظن معرفته,بيشء إال بعلمه
والعلم مـا حيـصل بمجـرد العقـل فقـط منـه رضوري كعلـم اإلنـسان حـال نفـسه : قال

ه وكفـره, ويـصح بــذلك شـهادته عـىل نفـسه, وبالعقـل مـع أحــد  وإيامنـ,مـن صـحته وسـقمه
تر:  والثالث, واللمس, والذوق, والشم, والبرص,السمع: احلواس اخلمس  ,اخلرب املتـوا

ــه اشــرتى الفــرس مــن األعــرايبغ كــشهادة خزيمــة بــن ثابــت لــه ;ومنــه نظــري  ومل ,)1( أ
ءه مــستندا يف ذلــك للــدليل الظــاهر والربهــان الــساطع  محلــه شــهادة :, فــإن قلــتًحيــرض رشا

 إهنا خاصـة : ألصل عام خالف قول األصولينيًة عىل هذا االعتبار, وجعلها مثاالخزيم
  .ال يقاس عليها حسبام ذكره اآلمدي وابن احلاجب يف رشوط األصل يف القياس

ُقلــــت  جعــــل األصــــوليني كوهنــــا خاصــــة هــــو مــــن حيــــث احلكــــم هلــــا, بحكــــم شــــهادة :ُ
  .ا بأهنا شهادة رشعيةشهيدين ال من حيث احلكم هل

ترة جائزة: قال  كالوالء والنسب واملـوت, ;وكذا الشهادة بام علم من األخبار املتوا
   وشـــــــبهه إذا حـــــــصل العلـــــــم هبـــــــذه األمـــــــور , ورضر الـــــــزوجني,وواليـــــــة القـــــــايض وعزلـــــــه

  .والقطع هبا
                                     

يف األقـضية, بـاب إذا علـم احلـاكم صـدق الـشاهد الواحـد جيـوز لـه أن ) 3607( رقم : أخرجه أبو داود)1(
  . يف البيوع, باب التسهيل يف ترك اإلشهاد عىل البيع7/302 :حيكم به, والنسائي
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 حـــوزه :الثانيـــة للـــامزري, قـــال يف قبـــول شـــهادة الـــشاهد بزوجيـــة رجـــل امـــرأة برؤيتـــه

 حـــوز األزواج زوجـــاهتم, وإن مل يولـــد حـــني التـــزويج هـــذا نـــوع خـــارج عـــن شـــهادة إياهـــا
 وإنــام يطلــب فيــه الظــن القــوي املــزاحم للعلــم اليقينــي بقــرائن األحــوال كالــشهادة ;الــسامع

 وال يقطع عىل صـحة مـا شـهد بـه; جلـواز أن يكـون لـه مـال ,بالتفقري, بأن الشاهد يشهد به
 وأدرك ذلـك , والصرب عىل مـضض اجلـوع, واإلعسار,ر لكن إذا بدت قرائن الفق;أخفاه

  . وعىل هذه الطريقة, صح التعويل عليه يف الشهادة بقرائن األحوال;باملخالطة
 ,ويعتمـد عـىل القـرائن املغلبـة للظـن يف التعـديل: ا البن شـاسًقال ابن احلاجب تابع

  . ورضر أحد الزوجني,ويف اإلعسار
ُقلــت ٍ إنــام هــو كــاف يف جــزم الــشاهد بــام بــه يــشهد ;ائن عــن القــرء وهــذا الظــن النــايش:ُ

 مل تقبـــل إال مـــا تقـــدم يف التعـــديل مـــن ;عـــىل وجـــه البـــت, ولـــو رصح يف أداء شـــهادته للظـــن
ْبن رشد ولعله مراد ا,)أراه عدال(: قوله   ., فتتفق الطريقانُ

 وقـول بعـضهم يقطـع بـه يف صـيد صـيد , فإنه ال يقطـع بـه,ومنه الشهادة بامللك: قال
 ومــا غــنم بمعــاينتهام معــرتض بجــواز كونــه يــدعي قــرب مــن ربــه, وكــون ,نــة شــهيديهبمعاي

  .الغنيمة مال مسلم
ُقلــــت  وصــــوره بعــــضهم بملــــك مــــشرتي لقطــــة بــــشهادة الــــشهيدين عــــىل التقاطهــــا, :ُ

  . وبيعها بإذن اإلمام,وتعريفها سنة

  ]باب شهادة السماع[
ه لـــــسامع مـــــن غـــــري لقـــــب ملـــــا يـــــرصح الـــــشاهد فيـــــه بإســـــناد شـــــهادت :وشـــــهادة الـــــسامع

  .فتخرج شهادة البنت والنقل وفيها طرق ,)1(معني
                                     

ـــضا  باللقـــب يف الرســـم هنـــا َّالــشيخعـــرب ) لقـــب: (قولـــه: عَّ الرصـــا قــال)1( ملــا قـــدمنا أن شـــهادة الـــسامع ملـــا ًأ
 وإنـام مل ,لقـب يف رسـمها إشـارة إىل تركيبهـا:  ومعنـى لقبـي فـأتى بقولـه, وهلا معنى إضايف,كانت مركبة

ــه جــار عــىل معنــى لغــوي;يعــرف املعنــى اإلضــايف ام يف  ولــيس لــه معنــى عــريف اســتعمل فيــه رشعــا كــ, أل
 وهبـــذا ينفـــصل عـــن الـــسؤال عليـــه يف مواضـــع يتعـــرض ,املعنـــى اللقبـــي مثـــل مـــا قـــدمنا يف بيـــوع اآلجـــال
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 , كـاملوت; وال ينتقـل امللـك فيـه, هي خمتصة بام ال يتغري حاله:قال القايض: الباجي
  . والوقف املحرم, فيشهد عىل املوت بالسامع فيها بعد من البالد ما قرب,والنسب
ُقلت ونحوهـا هـذا ال تقبـل  ,ًن عامـا برشط أن ال يطول زمن تقـدم املـوت كالعـرشي:ُ

ه مظنة البت كمن ببلد قريب, قاله بعض من لقيت,فيه إال البت   . وهو صواب; أل
 إنــام الــشهادة فيــه عــىل البــت; حلــصول العلــم ; وكــان ببلــد املــوت,مــا قــرب: البــاجي

تر د  يـشه: قال البن القاسم:ا موىل ابن عمر كام قيلً فإن نافع, كالشهادة;بالسامع به املتوا
ك ابن القاسم ك ابنه إال بالسامع, وال نعرف أباك,أ   . وال أ

نعـم, ثـم حكـى عـن القـايض يف قبـول شـهادة الـسامع يف النكـاح قـولني بنـاء عـىل : قال
 :َســــحنون واعتبــــار جــــواز التنقــــل فيــــه, ويف نــــوازل ,اعتبــــار عــــدم تقيــــده إذا مــــات أحــــدمها

ـــــشهد عـــــىل النكـــــاح بالـــــسامع كـــــاملوت? قـــــال  إذا انتـــــرش اخلـــــرب : يقولـــــونجـــــل أصـــــحابنا: أ
 جـــــازت ; وكثــــر بــــه القــــول, وســــمع الــــدفاف,ًبالنكــــاح يف اجلــــريان أن فالنــــا تــــزوج فالنــــة

 =                                     
بـــه,للحـــد اللقبـــي واإلضـــايف ومواضـــع يقتـــرص عـــىل اللقبـــي  , وتقـــدم الكـــالم عـــىل اللقبـــي وأصـــله وإعرا

ه قال   .امع لفظ مركب موضوع عىل معنى إلخ شهادة الس:وكأ
ح الـشاهد فيـه باسـتناد شـهادته لـسامع مـن غـريه فاللقـب صـادق عـىل  قـول يـرص:أي) ملا يـرصح: (قوله

  .م لهلفظ الشاهد يف شهادة السامع واس
ا مـن ًا فاشـيً ومثالـه قـول الـشهود سـمعنا سـامع,أخـرج بـه مـا رصح فيـه الـشاهد بعلمـه) من غريه: (قوله

  .الثقات وغريهم
رج شــهادة البــت والنقــل فعلمنــا مــن  فتخــ:ليخــرج النقــل عــن املعــني, ولــذا قــال) مــن غــري معــني: (قولــه

 ونقــل , وهــي تنقــسم إىل بــت, قــول هــو بحيــث يوجــب إلــخ:ذلــك أن الــشهادة املطلقــة قــد حــدها بقولــه
 الـــشهادة املعمـــول هبـــا : أي; والفاســـد,وســـامع ثـــم إن شـــهادة الـــسامع هلـــا رشوط واحلـــد للـــصحيح فيهـــا

ــه قــد عــرف رســم الــشهادة ;سامعبــذكر الــشاهد يف حــد شــهادة الــَّ الــشيخ  وال يعــرتض عــىل,وغريهــا  أل
  . وذكر السامع يف الرسم فيه خلل وال مساحمة,املطلقة فعرف منها الشاهد

 ونقــل وســامع فيــذكر ,إذا عــرف الــشهادة املطلقــة فهــال عــرف كــال مــن أصــنافها مــن بــت ):فــإن قلــت(
  . ويذكر خاصة من األصناف, وهو القول,اجلنس

ُقلت(  وهـي شـهادة , وكـذا الـشهادة عـىل اخلـط حقـه أن يعرفهـا,مواضـعهذا اجلاري عىل ما قدمه يف  :)ُ
  .وانظر ما ذكرنا يف النقل مع هذا واهللا أعلم
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 ;القـول يف النـاس شـهدنا جنـازة فـالن ويكثـر ,الشهادة بـه, وكـذا يف املـوت يـسمع النائحـة
 وإن مل حيــرضه, وكــذا النــسب يــسمع كثــرة قــول النــاس فــالن بــن .جــازت الــشهادة بــاملوت

 وربــام رآه يقــيض , وأن يــشهد عــىل نــسبه, وكــذا واليــة القــايض بــام يــسمع مــن النــاس,فــالن
  .هذه األربعة جتوز فيها الشهادة عىل السامع

ْبن رشدا جتوز الـشهادة يف هـذه األربعـة عـىل القطـع مـن جهـة الـسامع إذا أفـاد العلـم : ُ
ترة تفيــــد العلــــم فــــ;باستفاضــــته, وكــــذا غــــري األربعــــة يام طريقــــه العلــــم,  ألن األخبــــار املتــــوا
  . كالتعديل والرتشيد;وغلبة الظن فيام طريقه غلبة الظن

                  إنـــــام ; وال خـــــالف فيـــــه, يـــــدل أن مـــــنهم مـــــا يقـــــول ذلـــــك;)جـــــل أصـــــحابنا(: وقولـــــه
ًســـمعنا ســـامعا فاشـــيا مـــن غـــري أهـــل العـــدل : اخلـــالف يف شـــهادة الـــسامع دون قطـــع كقولـــه ً

  .وغريهم كذا
 وال يف غريهــــا, وهــــو قــــول ابــــن القاســــم لقولــــه يف , األربعــــة ال تــــصح يف هــــذه:قيــــل

َّدونةامل  ومل , وال الـوالء, ويقـع لـه باملـال دون ثبـوهتام,شهادة الـسامع ال يثبـت هبـا النـسب: َ
 وال يف ,فإهنــــا حتــــرتم بحرمــــة األحبــــاس; ة يف احلــــبس إال مــــع القطــــع بمعرفتــــهيرهــــا عاملــــ

ء املتقــادم إال مــع احليــازة,  وهــو دليــل حكايــة , جوازهــا يف األربعــة وغريهــا:والثــاين الــرشا
 يف غـري َسـحنونقـول   وهـو, جواز الشهادة عـىل الـسامع يف امللـك دون احليـازة:ابن حبيب

 الـــسامع  ال جتـــوز الـــشهادة يف هـــذه األربعـــة عـــىل:إن اجلـــل يقولـــون:  ألن معنـــى قولـــه;اجلـــل
ى تــصح الــشهادة فيهــا  إهنــا جتــوز فيهــا عــىل القطــع; ألن شــأهنا أن تــستفيض حتــ;دون قطــع

 كــام جييــزون ,عــىل القطــع, وغــري اجلــل جييــزون الــشهادة يف األربعــة عــىل الــسامع دون قطــع
 أهنا جتوز يف هذه األربعة ال يف غريهـا عكـس الثالـث, ومـىض يف :ذلك يف غريها, والرابع
  .حييى اخلالف يف شهادة السامع يف النكاحَ سامع آخر رسم األقضية من

ُقلت  إذا كانت املرأة بائنة منقطعة عن مـن تقـارب معـه :م له فيه هو قوله الذي تقد:ُ
 , وإن طـال ذلـك,ال مـرياث بيـنهام:  وليسا بطارئني فقيـل,عىل النكاح, وال بينة عىل أصله

 ; وهـو بعيـد, وأشهب يف هذا السامع,وفشا ذكره يف اجلريان, وهو ظاهر قول ابن القاسم
ع إذا مـــىض مـــن الزمـــان مـــا تبيـــد فيـــه الـــشهود عـــىل ألن النكـــاح ممـــا يـــصح فيـــه شـــهادة الـــسام
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 فـشهدوا , وفـشا ذكـره يف اجلـريان, يتوارثـان إذا طـال الزمـان:اختالف يف حد ذلك, وقيل
ْبــن وهــبفيــه بالــسامع, وهــو قــول ا  الزمــان الــذي تبيــد فيــه  يريــد مــع طــول;يف هــذا الــسامع َ

 فيــه عــىل الــسامع ال عــىل خلالف إنــام هــو إذا طــال األمــر, وشـهد الــشهود العــدولالـشهود فــا
ْبـــن وهـــبالقطـــع مـــن ناحيـــة الـــسامع, وحيتمـــل أن يكـــو ن قـــول ا يف الـــسامع املفيـــد القطـــع,  َ

وقول ابن القاسم وأشهب يف الـسامع القـارص عـن القطـع, فريجعـان إىل الوفـاق, وحيتمـل 
  .رجوع اخلالف بينهام إىل حد الطول الذي جتوز فيه شهادة السامع

َ أصبغوسمع  ْ  ثم قامـت بينـة تـشهد بالـسامع أن ,من افتدت من زوجها: قاسمابن ال َ
جوز يف هذا شهادة السامع? قـال  مـن يـشهد يف مثـل هـذا إال ,نعـم: زوجها كان يرضهبا, أ

  .ً فيكون فاشيا فيجوز; ومن اجلريان, وشبه ذلك,بالسامع يسمعه الرجل من أهله
ُقلت   . جيوز فيه شاهدان عىل السامع:ُ
 وعــسى هــذا أن جيــوز, , مثــل هــذا, واألمــر املعــروف أحــب إيلالــسامع لــيس يف: قــال

ـه كـان يـرضهبا ,فأرى أن جيوز, وال حلـف عليهـا  ولـو شـهد هلـا شـاهد واحـد عـىل القطـع أ
  . ورد عليها ما أخذ منها, حلفت معه;ويضيق عليها

ْبــــــن رشــــــدا إجازتــــــه شــــــهادة الــــــسامع يف رضر الــــــزوج دون يمــــــني خــــــالف أصــــــله يف : ُ
َّدونــةامل  واختيــاره , إنــام يــستحق هبــا املــال مــع يمينــه; وال والء,أهنــا ال يثبــت هبــا نــسب, يف َ

ُ املاجـشونأال يكتفي يف ذلك بشاهدين مراعاة لقـول ابـن  ـه ال جيـوز يف شـهادة الـسامع  :ِ أ
َ أصــبغأقــل مــن أربعــة, وقــول  ْ إن مل يكــن مــع الــشاهد عــىل البــت غــريه حلفــت معــه, ولــو  :َ

ـه ;تـرش غـري قـاطع أو من,قـاطعَ سـامع كان معه  ردت عليهـا العطيـة والوضـيعة, يـدل عـىل أ
ـــزل الـــسامع منزلـــة شـــاهد آخـــر عـــىل البـــت, فلـــو انفـــردت عـــىل مذهبـــه شـــهادة الـــسامع  مل ;أ

  .يستحق هبا املال دون يمني
َّدونة وروايته يف امل, عىل قياس قول ابن القاسم:فقوله َ.  

الء والنـــسب والـــصدقات, يقطـــع بـــشهادة الـــسامع يف الـــو: وقـــد قـــال مالـــك: البـــاجي
  . والصدقات تكون عىل غري وجه الوقف,التي طال زماهنا

 , واألرشيــــــة,جتــــــوز فــــــيام تقــــــادم عهــــــده: والبــــــن حبيــــــب عــــــن األخــــــوين عــــــن مالــــــك
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  . وشبهها, واألحباس, والصدقات,واحليازات
 واخلـــــدم اللـــــوايت ,إن شـــــهد بالـــــرضر صـــــاحلات النـــــساء: قـــــال ابـــــن اهلنـــــدي: املتيطـــــي
  .از ذلك ج;يدخلن عليهن

ُقلــت  فــأحرى يف النــساء, ورصف ذلــك للخــرب ; الــرق مــانع مــن الــشهادة يف الــذكور:ُ
  .يؤدي إىل حكم احلاكم بعلمه

غمز بعض أهل عرصنا شـهادة الـسامع : قال ابن اهلندي يف نسخته الكربى: املتيطي
 واختار الشهادة عىل معرفة الرضر, وقد غمز ابن القاسـم هـذا الـذي اختـاره ,عىل الرضر

وكرهه, وعلله من جهة القطع عىل أمر ال يعـرف إال باالستفاضـة والـسامع; ألن الـشهود 
  . فرتك الغامز العمل هبا استحسان,ال يسكنون مع الزوجني, وإنام هو عندهم بالغ

 وجيــب إذا ثبتــت املــسألة روايــة, أال ترفــع إال بروايــة ,وأجــاز مــا كرهــه: ابــن القاســم
ــ  : منهــا;ثامين عــرش مــسألة التــي جتــوز شــهادة الــسامع فيهــاأثبــت منهــا, وهــذه املــسألة مــن ال

ــــساب, والــــوالء, واملــــرياث, ,األحبــــاس املتقادمــــة  واألرشيــــة املتقادمــــة, والنكــــاح, واأل
واملــــوت, وواليــــة القــــايض, وعزلتــــه, والعدالــــة, والتجــــريح, واإلســــالم, والكفــــر بــــاهللا, 

 فاألكثر مل ينـصوا عليـه ;لعتق وأما ا,والرضاع, والرتشيد, والتسفيه, ويف بعض هذا نزاع
ــه مهــام ثبــت  ومهــام , ثبــت العتــق;بعينــه فيهــا, وهــو عنــدي الكتفــائهم بــذكر الــوالء عنــه; أل

 انتفـى اآلخـر, ومـا أثبـت أحـد املتـساويني ; ومهـام انتفـى أحـدمها, ثبـت الـوالء;ثبت العتـق
  . أثبت اآلخر;يف اللزوم

ة الــــسامع بــــام ال ينقــــل وال ضــــبط عبــــد الوهــــاب مــــا جتــــوز فيــــه شــــهاد: وقــــال املــــازري
اختلــف النــاس يف العتــق; مــنهم مــن مل :  وقبلــه هــو والبــاجي منــه, ثــم قــال املــازري,ينتقــل
ه مما ال يتغري وال يبقى,يثبته هبا   . ومنهم من أثبته هبا; أل

ُقلت ه يثبـت هبـا وهـو احلـق, ونحـوه قـول ابـن :ُ  وهذا مع ضابط عبد الوهاب ينتج أ
  .لحق العتق بام يثبت بالسامعمنهم من أ: عبد السالم
ُقلـــــــت  وبالـــــــسامع ,القـــــــسامة تـــــــصح بـــــــستة أوجـــــــه: وللخمـــــــي مـــــــا نـــــــصه بعـــــــد قولـــــــه :ُ
  .املستفيض
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 عــدا عــىل رجــل يف ســوق عالنيــة مثــل ســوق ًمثــل مــا لــو أن رجــال: لقاســمقــال ابــن ا
 وشبهه من كثرة الناس, فقطع كل من حرض عليه الشهادة, فرأي مـن أرىض مـن ,األحد

  . وتظاهر بمنزلة اللوث,ذلك إذا كثر هكذاأهل العلم أن 
ُقلت ْبن رشد وينسب للقايض ا:ُ   : يف عددها نظم هوُ

ــــــــ כ ــــــــ  ــــــــא  ــــــــאئ  ــــــــא  ــــــــ  أ ــــــــ  א دون  ــــــــ ــــــــ  و

ه ــــ ــــ  כ ــــ وא ل وא ــــ ــــــــــ  ــــ א ه ذאכ כ ــــــــــ ــــــــــ أو  ــــــــــ  و

ــ אت وא ــ ــאس وא ــ وא ــ א ــــــــــ  و כــــــــــאح و ــــــــــ وא ــــــــــאع و

ـــــــــ ـــــــــ أو و ـــــــــ أو  ـــــــــ  ــــــــ  و ــــــــ  ــــــــ وא ت و ــــــــ و

  : واستدرك فيها ولده فيها, فقال
ـــــــא ـــــــ  ـــــــאت وא ـــــــא א ــــــــ  و ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــכ  و

ـــــــــــــ א ـــــــــــــא  دאت و ـــــــــــــא و כ  و ـــــــــــ ـــــــــــ  ـــــــــــאق  ـــــــــــא إ و

ــــــ ــــــ  ــــــ  ــــــ  א  כ و ــــــــ  ــــــ ــــــــ و ــــــــ א ــــــــ  ل  ــــــــ

ــــ א ــــ  ــــأ ــــ وא ــــ  ــــــــــــ  ــــ  ــــــــــــא  א א  ــــــــــــ ــــــــــــא 

  . واألرس, والعدم, واستدرك عليها املال:قال ابن هارون
 لـــذلك ً تتمـــيام: فقلـــت,جتـــب القـــسامة يف القتـــل مـــع شـــهادة الـــسامع: وقـــال اللخمـــي

لً ونسج,املقال   :ا عىل ذلك املنوا
ر ـــــ ـــــ  אر  ـــــ ـــــ وא ـــــ א م   و ــــ ــــ  وي  ــــ ــــ  ــــ א ــــو

ــــــ ــــــאل  ــــــ  ــــــ א ــــــ א ــــــــــــــــ  أ אع  ــــــــــــــــ א ــــــــــــــــ  ة  و

  : وتقدم يل نظم ملا ذكر املتيطي يف مخسة أبيات هي: قلت
ــــــــــא אع  ــــــــــ א ــــــــــ  אدة  ــــــــ  ــــــــــ א ــــــــ א ــــــــ  ــــــــ  ــــــــא 

ـــــــ ـــــــ وא ـــــــ א ـــــــ  ـــــــــ  ـــــــ  א א כא ـــــــــ ت وאرث وא ـــــــــ و
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ه ـــــــــ ـــــــــ و כـــــــــאح وכ ح وإ ـــــــــ ــــــــ  و ــــــــور ل و ــــــــ ــــــــ و  و

ــــ ـــ א ــــאع و אر زوج وא ـــ א  وإ ــــ ث  ــــ ــــ  כــــ א ــــאس 

כـــــא ـــــא א ـــــ زאد אع و ـــــ فَ  ــــــــــ  ـــــ א אء أو ذي  ــــــــــ ــــــــــאق ذي إ وإ

א ـــــــــ ـــــــــ و אء  ـــــــــ ـــــــــ إ ــــــــ  و ْ زربــــــــ א ــــــــَ א ــــــــ   زאده 

ْبــن رشــد وا,ومــا نــسبوه للقــايض: قلــت  ولــذا قــال ابــن عبــد ;ان بعيــد مــن لفظــه يف البيــُ
لست أدخل حتـت عهـدة صـحة نـسبة القطعتـني إىل مـن ذكـر, والبيـت الثـاين البـن : السالم

 أبـــو احلـــسن اللخمـــي يقـــسم قائـــل :هـــارون وجدتـــه بخطـــه كتبـــني األول مـــا تقـــدم, والثـــاين
  .إلخ

  . والرضاع, والوالدة,وجتوز عىل السامع يف احلمل: ويف الوثائق املجموعة
ــساب إذا نفــي مــن نــسبه, ذكــره ابــن عبــد الغفــوروكــذا: ابــن عــات  وتثبــت يف , يف األ

ْبـــن رشـــد قالـــه ا, والرضـــاعة,احلمـــل حـــسني بـــن عاصـــم يف الـــشهادات يف بعـــض َ ســـامع  يفُ
  .الروايات

ـــه مل يـــزل يـــسمع أن فالنـــا كـــان يف واليـــة فـــالن, يتـــوىل : ويف الكـــايف ًجـــائز أن يـــشهد أ
 وال , وإن مل يــشهده أبــوه, أو تقــديم قــاض عليــه,هالنظــر لــه باإلنفــاق عليــه بإيــصاء أبيــه إليــ

  .القايض باالستفاضة من أهل العدل والرضا وغريهم
ْن زرب أفتـــى ابـــ:ويف مفيـــد احلكـــام البـــن هـــشام  يف ويص قامـــت لـــه بينـــة بعـــد ثالثـــني َ

  . أهنا جائزة:سنة عىل تنفيذ وصية أسندت إليه بالسامع من أهل العدل والثقات
ً ســــمعنا ســــامعا فاشــــيا مــــن أهــــل العــــدل :لــــسامع أن يقولــــواورشط شــــهادة ا: البــــاجي ً

وال يــسموا مــن :  قالــه ابــن حبيــب عــن األخــوين, وقالــه حممــد قــاال,وغــريهم وإال مل تــصح
 وقالـه ابــن , فــإن سـموا خرجــت عـن شــهادة الـسامع إىل الــشهادة عـىل الــشهادة,سـمعوا منـه
َ أصبغالقاسم و ْ َ.  

 إال يف الرضـــاع للـــامزري عـــن نقـــل :ثالثهـــا: ويف اشـــرتاط العدالـــة يف املـــسموع مـــنهم
ا مـــن العـــدول وغـــريهم, وظـــاهر ًا فاشـــيًســـمعوا ســـامع: ًحممـــد, مـــع قـــول ابـــن حبيـــب قـــائال
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  . وحسني بن عاصم عن ابن القاسم,لفظهام مع غريها
لعلــه إنــام اســتثنى الرضــاع يف النقــل عــن شــهادة امــرأتني عــدلتني, ويــشرتط : املــازري

تر ,شار واالنتـــ,يف شـــهادهتام الفـــشو  والفـــشو ال يـــشرتط فيـــه النقـــل عـــن العـــدول; ألن التـــوا
  . ولو مل يكن املخربون مسلمني,يفيد العلم

تر الــذي ال يراعــى فيــه : البــاجي حيتمــل أن يــشهد عــدالن بعلمهــام ذلــك بــاخلرب املتــوا
  .عدالة وال إسالم, أو يريد شهادة النساء عىل فشو ذلك مع شهادة امرأتني عىل الرضاع

ْ رشــــدبــــنوأفتــــى ا  وإن مل تــــبن , بــــصحة شــــهادة الــــسامع مــــن لفيــــف الرجــــال والنــــساءُ
  . ليثبت إحالهلا;ه زوج مثلبناءعدالتهم 

 وغــريهم عــىل ,شــهادة الــسامع ال تكمــل إال بــأن يــضمن فيهــا أهــل العــدل: ابــن فتــوح
  . وليس يأيت آخر هذه األمة بأفضل مما جاء به أوهلا,هذا مىض الناس

ُقلـــت  ففـــي صـــحتها ; الـــسامع مـــن أهـــل العـــدل دون تـــسميتهم فلـــو اقتـــرص عـــىل كـــون:ُ
َ أصـــبغعـــن حممـــد عـــن  َّالـــشيخ نقـــل ْ مـــع ظـــاهر نقـــل ابـــن فتـــوح عـــن املـــذهب, ونقلـــه عـــن  َ

 ولـــو , فيفتقـــر فيهـــا لتـــسمية الـــشهود, وإنـــام هـــي نقـــل; أهنـــا ليـــست شـــهادة ســـامع:بعـــضهم
رج به مـن يـد اقترص عىل كونه من عموم الناس دون ذكر العدول; ففي صحتها فيام ال خي

ُشـيوخ وأفتـى بعـض قـضاة ,ًوهي فيام خيـرج بـه مريـد لغـو اتفاقـا: ًنقال اللخمي قائال  بلـدنا ُ
ه  ـــه عـــزا بلغـــو شـــهادة الـــسامع بـــاملوت يف تقـــدم مـــوت ميـــت عـــىل آخـــر بيـــنهام إرث, وأظـــن أ
ام كوهنا حتت  لفتوى بعض القرويني يف موتى بقتل كان نزل بتونس لفتنة نزلت بأهلها أ

تــه وابنــه : بــالقريوان, وهــو ظــاهر قوهلــا يف كتــاب الــوالء َّإفريقيــة ريإمــرة أمــ مــن ماتــت امرأ
ال يـرث املـوتى بعـضهم مـن :  قـال,بـل بعـده: ماتت امرأيت قبـل ابنهـا, وقـال أخوهـا: فقال

  .بعض إال بيقني
 املــذكور يف نقــل ابــن ويف رشطهــا يف احلــبس بمعرفــة البينــة حــوزه حوزهــا واحرتامهــا

 ســقطت الــشهادة, ومل يقــض ; إن ســقط مــن العقــد معــرفتهام:ن املــذهبفتــوح مــع غــريه عــ
  .هبا مع قول ابن عات

ْبــــــــن رشــــــــدوقــــــــع ال ــــــــه إذا مل يــــــــشهدوا أهنــــــــا حتــــــــرت: يف خمتــــــــرص احلريريــــــــةُ                  م بحرمــــــــة  أ
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 , ونقل ابن عات عن أحكـام ابـن سـهل, فليست بشهادة عاملة;األحباس إال عىل السامع
  .وكتاب االستغناء

 أن يـــشهد : كيفيـــة شـــهادة الـــسامع يف األحبـــاس:قلـــت يف أحكـــام ابـــن ســـهل مـــا نـــصه
ــه يعــرف الــدار التــي بموضــع كــذا ــه مل يــزل يــسمع منــذ ثالثــني , وحــدها كــذا,الــشاهد أ  وأ

ًسنة أو عرشين سنة سامعا فاشيا مستفيضا من أهل العدل وغريهم أن هـذه الـدار  وهـذا ,ًً
 وعقبـــه أو , أو عـــىل فـــالن,ملـــرىض بحـــارضة كـــذاامللـــك حـــبس عـــىل مـــسجد كـــذا, أو عـــىل ا

 وإن مل يــشهدوا بــسبيله, وأهنــا كانــت حمرتمــة بحرمــة األحبــاس, وحيوزوهــا ,حــبس ال غــري
  . والتعيني هبا كذا جرى العمل يف أداء هذه الشهادة,بالوقوف إليها

ام كانـا يـسمعان أن هـذه الـدار إذا شهد رجالن أهن: عيسىَ سامع وقال ابن القاسم يف
ً وكانت حبسا عىل املساكني إن كان مل يسم أحدا, جازت شهادهتام;بسح ً.  

ُقلــــت ْبــــن رشــــد قــــال ا:ُ إجــــازة ابــــن القاســــم شــــهادة الــــسامع يف هــــذه املــــسألة خــــالف : ُ
َّدونــةمذهبــه يف امل ا حتــرتم ال جتــوز شــهادة الــسامع يف احلــبس إال مــع القطــع بأهنــ:  قــال فيهــاَ

ــــه يقــــ,بحرمــــة األحبــــاس                  يض بــــشهادة الــــسامع يف املــــال, وال يثبــــت هبــــا  وهــــو عــــىل أصــــله أ
  .نسب وال والء

دلسيني: قال ابن عبد السالم  مل ;لـو شـهدوا عـىل أصـل احلـبس بعينـه: قال بعض األ
 وال ,ًيكن حبسا حتى يشهدوا بامللك للمحبس يوم حبس, وجتـوز شـهادهتم عـىل الـسامع

  .لكيسمون املحبس, وال حيتاج إىل إثبات يف م
ُقلـــت ـــه املـــذهب:ُ   , أو املعمـــول بـــه , أو مـــشهوره, اقتـــصاره عـــىل هـــذا النقـــل يـــوهم أ

  .وليس كذلك
 شـهد بـذلك مـن يعـرف بملـك املحـبس فـالن :قال املتيطي ما نصه يف عقـد اإلشـهاد

  . وأن ملكه مل يزل عنه بوجه إىل أن عقد فيه التحبيس املذكور يف علمه,امللك املحبس
 وال تغفـــل أن تبـــني , أســـقطت ذكـــره مـــن العقـــد;هود امللـــكوإن مل يعـــرف الـــش: قـــال

  .كيف قسم احلبس عىل السوية أو التفضيل
ُقلت   .ن فتوح يف وثائقه املجموعة وغريه ومثله الب:ُ
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ـه :  عىل السامع من طـرر ابـن عـاتويف ترمجة الشهادة يف احلبس إذا شـهدوا يف عبـد أ
 هــو حــر :ًلوارثــه وجوبــا, وإن قــالوا أعــذر إليــه أو ; فــإن كــشفوا اســم مــن أعتقــه,حــر معتــق

 قاله ابن مالـك يف األول , ومل يكشفوا عن أكثر, متت الشهادة; ومل يزيدوا عىل هذا,معتق
  .البن سهل
 , فادعاهــا,ً مــن أقامــت بيــده دار مخــسني ســنة أو ســتني, ثــم قــدم مــن كــان غائبــا:وفيهــا

 فقـال ,يـث حتـى صـارت لـه وثبتـت املوار,وثبت األصـل لـه أو قـام بينـة أهنـا ألبيـه أو جـده
ة, وأتــى ببينــة يــشهدون  وانقرضــت البينــ,اشــرتيتها مــن قــوم قــد انقرضــوا: مــن هــي يف يــده
 أو أحـــد مـــن , فالـــذي نفعـــه أن يـــشهد قـــوم أهنـــم ســـمعوا أن الـــذي بيـــده الـــدار;عـــىل الـــسامع

عهـا  أو ممـن ابتا, أو ممن ورثها القادم عنه, أو من أحد من أقاربه,أقاربه ابتاعها من القائم
 وإن أتى الذي بيده الدار ببينـة يـشهدون ,من أحد ممن ذكرنا بذلك يقطع حق القائم فيها

  . وال يدرون ممن مل ينفعه ذلك, أو أحد من آبائه ابتاعها,أهنم سمعوا أن الذي بيده الدار
إن كــان املــدعي حــارض البلــد الــذي الــدار بــه, وحيــزت عنــه الــسنني; : قولــه: عيــاض

جـــده وثبتـــت   فأقـــام البينـــة أهنـــا دار أبيـــه أو, إنـــام قـــدم مـــن بلـــد آخـــرفـــال حـــق لـــه, وإن كـــان
ُشيوخ  ذهــب بعــض الــ;املواريــث ســئل الغالــب  إىل أن احلــارض املــذكور ال يلــزم مــن الــدار ُ

ـــن صـــارت لـــه? واحـــتج بقـــول مالـــك فيهـــا  ويف املـــسألة التـــي قبلهـــا, ,بيـــده كـــشفه, ومـــن أ
  . ادعاها لنفسه بأمر ال يريد أن يظهرهمن الدار بيده أحق إذا: وبقول عيسى بن دينار

 وهـــو , حيـــاز عنـــه;احليـــازة تبطـــل دعـــوى مـــن تـــرك شـــيئه: وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
ْيب زمنَــنيحــارض, وهبــذا أفتــى ابــن أ َ , وخالفــه غــريه, وأفتــى بتوقيفــه للحــارض, كــام يوقــف َ

ن يصري له? لعله يقر بام ينتفع ب,للغائب إذا أثبت القائم ملكه   .ه ويكشفه من أ
ُقلــت ه غيبــة, وهــو ظــاهر قــول :ُ  فعــىل األول ال تــسمع دعــوى الغائــب بمجــرد دعــوا

 وبينـة ,تقديم البينـة بامللـك عـىل البينـة بـاحلوز; ألهنـا أرخـت: ابن حمرز حيث قال يف تعقبه
ـه أخـرب أن املحــوز عليـه كـان غائبـا يف تلــك : مل تـؤرخ, فـإن قيـل;امللـك ً إنــام كانـت أوىل; أل
  .لك أن الشهادة بامللك أقوم من الشهادة باحلوز فعلم من ذ,املدة

 إنـــام علمـــت مـــن الـــذين شـــهدوا بامللـــك, ; إنـــام يكـــون كـــذلك لـــو كانـــت الغيبـــة:قيـــل
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ه حيتمل أن تكون الغيبة عرفت بغري شهادهتم   .وليس يف املسألة ما يدل عىل ذلك; أل
 فهـي ,رب القطـع ألهنـا تقـا; الدار من يد حائزها ببينة امللك تنزع:إنام قال: املازري

أقــوى يف الداللــة عــىل الــصدق مــن داللــة احليــازة, إال أن يقــيم احلــائز البينــة املــذكورة عــىل 
ـه اجتمـع لـه دلـيالن احليـازة;السامع  وبينـة الـسامع, ودلـيالن أقـوى مـن , فإهنـا تقـر بيـده; أل

  .دليل واحد
 يــستخرج ال جتــوز شــهادة الــسامع إال ملــن كــان الــيشء بيــده, وال: ابــن زرقــون وغــريه

  . هبا من يد حائز
َ أصـــبغوالبـــن حبيــــب عـــن األخــــوين وابـــن القاســــم و ْ ــــه يـــستخرج هبــــا  :َ                  مــــا يقتـــيض أ

  .من اليد
ُقلــت ا مـــن األرض ًلــو كــان املتنـــازع فيــه عفــو:  مل حيــك املـــازري غــري األول ثــم قـــال:ُ

  .شهادة سامع لكان املذهب عىل قولني يف متكينها ملن قام فيها ب;ليس بيد أحد
ُقلــــت  يقــــىض هبــــا ملــــن شــــهد لــــه بــــه الــــسامع بعــــد يمينــــه عــــىل قــــول ابــــن : زاد اللخمــــي:ُ

  . كالسامع عىل الوالء والنسب;القاسم, ودون يمني عىل قول أشهب
 لو أقام احلـائز بينـة يـشهدون عـىل الـسامع أن أبـاه ابتاعهـا ممـن ذكرنـا منـذ مخـس :وفيها

  .ده السامع يف بعيد الزمان وإنام شه, مل ينفعه ذلك;سنني ونحوها
َ أصــبغ فالبــن حبيــب عــن األخــوين و; ختــتص بــام تقــادم:إذا قلنــا: البــاجي ْ جتــوز يف  :َ

  . ونحوها لتقارص أعامر الناس,مخس عرشة سنة
  .ال تقبل يف مخس عرشة سنة شهادة عىل السامع إال فيام تقادم: وروى ابن القاسم

َّدونةظاهر امل: ابن زرقون  إن : وقيـل,نة, والبـن القاسـم يف العـرشين يف األربعني سـَ
  . قبلت يف أقل من ذلك;كان وباء
ُقلت   . ففي حد الطول مخس مقاالت:ُ

  . مخس عرشة ونحوها:األخوان
  . بل فيام تقادم;ال تقبل فيها: ابن القاسم
  . أربعون سنة:عن ظاهرها: ابن زرقون
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  .عرشون: ابن القاسم
ذلـك, ونقـل املـازري قـول األخـوين مخـسة  فأقل مـن ,إن كان وباء: نقل ابن زرقون

  .عرش ال بزيادة ونحوها
 والوقـــف ,وجتـــوز شـــهادة الـــسامع الفـــايش عـــن الثقـــات يف امللـــك: قـــال ابـــن احلاجـــب

واملوت للرضورة; برشط طول الزمان وانتفاء الريبة, فحمله ابن عبد السالم عىل ظاهر 
 , والنكــاح, والــوالء,لقديمــة واألرشيــة ا, والــصدقة, وامللــك,إطالقــه إنــام هــو يف الوقــف

 واحليازة مجيع ذلك يشرتط فيه طول الزمان, وأما يف املوت فيشرتط فيـه تنـائي ,والنسب
  . أو تقادم الزمان,البلدان

مقتــىض الروايــات واألقــوال أن شــهادة الــسامع القــارصة عــن شــهادة البــت يف : ُقلــت
 والبــت بــه , يــدرك بــالقطعالقطــع يف املــشهود بــه, يــشرتط فيهــا كــون املــشهود بــه بحيــث ال

  . وهو مقتىض قول الباجي,عادة, وإن أمكن عادة البت به مل جتز فيه شهادة السامع
 وأمـا مـا قـرب أو ببلـد املـوت, ,أما املوت فيشهد فيه عـىل الـسامع فـيام بعـد مـن الـبالد

  .فإنام هي شهادة بالبت
ض أهلهــا  وقــد طلــب بتــونس منــه بعــ,وقــد شــهدت شــيخنا القــايض ابــن عبــد الــسالم

 ًإثبات وفاة صهر له مـات بربقـة قـافال مـن احلـج, فـأذن لـه فأتـاه بوثيقـة بـشهادة شـهود عـىل
 وكـــان ذلـــك بعـــد مـــدة يتقـــرر فيهـــا بـــت ,لوفاتـــه عـــىل مـــا جيـــب كتبـــه يف شـــهادة الـــسامعَســـامع 

                  ,العلـــم بوفاتـــه والقطـــع هبـــا, وأظـــن أن ذلـــك كـــان منـــه نحـــو مـــن ثامنيـــة أعـــوام, فـــرد ذلـــك
  . ومل يقبله

  :وحلوق الريبة فيها يبطلها
 ويف ,إذا شـهد رجـالن عـىل الـسامع: عـن املجموعـة البـن القاسـم َّالشيخ الباجي مع 

 ,ًالقبيـــل مائــــة مـــن أســــناهنم ال يعرفـــون شــــيئا مــــن ذلـــك, مل تقبــــل شـــهادهتم إال بــــأمر يفــــشو
  . شهادهتامويكون عليه أكثر من اثنني, إال أن يكونا شخصني قد باد جيلهام فتجوز

فيهـا يف مــسألة الغائـب يقـدم أن شــهادة  هود لــه هبـا طـرقويف رشط متامهـا بيمـني املـش
السامع للحائز يقطع حق القائم عليه, فظاهره دون يمـني, وتقـدم نقـل اللخمـي قـويل ابـن 
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  .القاسم وأشهب يف مسألة العفو من األرض

إال بعـــد يمينـــه; ألن ال يقـــىض ألحـــد ممـــن يقـــىض لـــه بـــشهادة الـــسامع : وقـــال ابـــن حمـــرز
الـــــسامع حيتمـــــل كونـــــه عـــــن شـــــاهد واحـــــد, والـــــشاهد الواحـــــد ال يقـــــىض بـــــه إال مـــــع يمـــــني 

  .الطالب
 وقبلـــه ابـــن عبـــد الـــسالم, وال أعرفـــه البـــن حمـــرز ,وعـــزا ابـــن احلاجـــب هـــذا للتونـــيس

  .وعنه نقله ابن شاس

  ]باب حتمل الشهادة[
ج علمـه دونـه كمـن قـرع , فيخـر)1( علـم مـا يـشهد بـه بـسبب اختيـاري:اًعرفـالتحمل 

                                     
ه التزم أداء ما علمه;يف اللغة يطلق عىل االلتزام) التحمل: (قوله: َّ الرصاع قال)1(  ويف عـرف الـرشع , أل

ـــه يطلـــب منـــه أن ;اً وهـــو مـــأمور بـــه رشعـــ,معنـــاه علـــم مـــا يـــشهد بـــه يعلـــم مـــا يـــشهد بـــه ال عـــىل ســـبيل  أل
 ولـو قـال حتـصيل , وإال فهـو فـرض كفايـة,الوجوب بل من اإلعانة عىل اخلري والرب إن قام الغري بـذلك

ـه ال جيـوز مـع ;علم ما يشهد بـه لكـان أوىل  ألن التحـصيل يناسـب التحمـل والتعبـري بـالعلم يـدل عـىل أ
 وقـد ذكـروا مـن ذلـك مـسائل ,ون فيه غلبة ظن وقد يك,اً قطعيً وقد يكون علام,غريه من شك أو وهم

 وقــد حيــصل غلبــة , وقــد حيــصل العلــم القطعــي بقــرائن,فعــىل هــذا التعبــري هنــا بــالعلم املــراد بــه االعتقــاد
  .الظن كذلك

               وإال فـــدع والتـــشبيه يـــدل )الـــشهادة كالـــشمس( :غ وقـــد قـــال ,كيـــف يـــصح مـــا ذكرتـــه ):فـــإن قلـــت(
  .عىل القطع

ُقلـت( ـه لـيس فيــه شـك ال عـىل خــصوص,لتـشبيه يــدل عـىل وضـوح املــشهود بـه ومتييــزها :)ُ مـا وقــع َّية  وأ
 , ولــو فهــم عــىل ذلــك لبطلــت شــهادات كثــرية كالــشهادة بالقيمــة,يف املــشبه بــه مــن العلــم يف عــني اليقــني

امط وغريها واحليازات وامللكَّية والشهادة العرف   .كاأل
ــه ال يتحمــل تفــسري التحمــل بعلــم مــا يــش:)فــإن قيــل(  ويــصح التحمــل إال إذا حــصل ,هد بــه يقتــيض أ

ْبــن رشــد وقــد قــال ا,العلــم حــني حتمــل املتحمــل  إن التحمــل يتــسامح فيــه فقــد يــشهد فيــه عــىل مــن ال :ُ
ُقلــت(هنــا مــع هــذا َّ الــشيخ  وال يقــع األداء إال فــيام يعلــم فكيــف صــح مــا ذكــره,يعلــم َّ الــشيخ مــا ذكــره :)ُ

يف حد األداء بعد فيام ظهـر َّ الشيخ ا عىل املشهود عليهم لكن ما ذكرهًشديد وإنام أجازوه ت,هو األصل
ْبن رشدلنا جار عىل كالم ا   .)بسب اختياري: ( فهو ينافر ما هنا فانظره بعد قولهُ

 فإنـــه ال , خيـــرج عنـــه علمـــه دون اختيـــار كمـــن قـــرع ســـمعه صـــوت مطلـــق مـــن غـــري اختيـــار:َّالـــشيخقـــال 
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فـــصل أخـــرج بـــه مـــا ال يـــشهد بـــه كـــالعلم بـــأمور ) مـــا يـــشهد بـــه: (قولـــه و, والعلـــم جـــنس,ًيـــسمى حتمـــال
  .ليست متعلقة بشهادة

 ومـا شـاهبه إذا علـم ذلـك , أشـهد أن ال إهل إال اهللا:هل يناقش الرسم املـذكور بمثـل قـول): فإن قلت(
 , ألن الــذي وقعــت فيــه الــشهادة العلــم بالتوحيــد والعلــم بالتوحيــد ســبب اختيــاري;بــسبب مــن نفــسه

  .د به فيصدق عىل مثل ذلك العلم الرسم املذكوروشه
ُقلت(  وهي حتمل ما يؤديه عند قاض من حقوق ,ال يصح ورود مثل ذلك فيام يظهر لقرينة خترجه :)ُ

  . واهللا سبحانه أعلم وبه التوفيق, وفيه نظر,هللا أو لغريه
  . يدخل فيه شهادة املختفي وغريه)باختياره( :وقوله

ْبن رشد قبل هذا عن ايخَّالشقد ذكر  ):فإن قلت( ه ال حرج عـىل الـشاهد يف وضـع شـهادته عـىل مـن ُ  أ
ــه ال يــؤدي إال بــام علــم مــن غــري شــك يف املــشهود ,ال يعــرف عنــد حتملــه  وأمــا عنــد أدائــه فــأمجعوا عــىل أ

 ومـــن مجلـــة مـــا حتمـــل بـــه العلـــم ,) إلـــخ...التحمـــل علـــم( : هنـــاَّالـــشيخ وإذا صـــح ذلـــك فقـــد قـــال ,عليـــه
  . ومل يوجد يف هذه الصورة,يهباملشهود عل

ُقلت( مـن أن الـشاهد ال بـد أن يعتمـد فـيام جـرى بـه العمـل َّ الـشيخ  والتحقيق ما ذكـره,هذا ال بد منه: )ُ
ْبن رشد وما ذكره ا,عىل ما حيصل به العلم أو الظن القوي  ولـذلك ذكـروا , إنام هو عن بعـض الفقهـاءُ

 عرف به فالن فال يـصح : فإذا قال,ح االعتامد عليهاأوجها يصح اعتامد الشاهد عليها وأوجها ال يص
 وممـن عـرف بــه : ويــصح أن يقـول, وصـارت كالنقـل, والعمــل عـىل سـقوطها,اعـتامد الـشاهد عـىل ذلـك

 فإنـــه , وتقـــرر التعريـــف بـــه: وأمـــا إن قـــال, وعـــرف بـــه ومل يعـــني املعـــرف ال يـــصح: وكـــذا إذا قـــال,فـــالن
 : وكـــذا إذا قـــال الـــشاهد,فإنـــه صـــحيح عنـــدهم يف عـــرفهم , وبمعرفتـــه باملوجـــب: وكـــذا إذا قـــال,عامـــل

 وربـام كـان , فإنـه حيمـل عـىل العلـم بـه, وكذلك إذا أسقط التعريـف واملعرفـة رأسـا,يعرفه املعرفة التامة
األعــدل الفقيــه َّ الــشيخ  وقــد ســأل, وكــذا إذا كــان معــروف العــني واالســم والــشهرة,ذكــر املعرفــة هجنــة

 وجاوبـه , عـن الفـرق بـني هـذه األلقـاب يف سـؤال طويـل: سيدي أبا القاسـماإلمامَّ الشيخ القامم شيخه
ــه إذا قــال, بــام احلاصــل منــه:َّالــشيخ  , وبمعرفتــه باملوجــب أن املوجــب بكــرس اجلــيم: وحيتــاج إليــه هنــا أ

 , ووقـع التعريـف بـه يف ذلـك,وأن ذلك يقوله الشاهد فـيمن عـرف عينـه واسـمه وجهـل نـسبه ومـسكنه
ا فـال بـد مـن اإلشـهاد ً وإن مل يكـن مـشهور,ا فـال حيتـاج إىل حـضورهًفإن كـان مـشهور ,وذكر ذلك تقوية

  .عىل عينه حني احلكم
 وإن مل يعـــني فـــاختلف يف قبوهلـــا ذكـــر ذلـــك يف الطـــرر , وإن عـــني املعـــرف فهـــو نقـــل شـــهادة:َّالـــشيخقـــال 
  .اإلمام يقول قبول ذلك خمالف للرواية عن مالكَّ الشيخ  وكان:قال

ـــت اللخمـــي مثـــل مـــا يف الطـــرر:َّالـــشيخقـــال  ئـــد , وأظـــن أين رأ بـــه فقـــف عليـــه ففيـــه فوا  ثـــم أطـــال يف جوا
  . فإنه فرض عني,والتحمل املذكور املحدود فرض كفاية بخالف أداء الشهادة
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ًأذنــه صــوت مطلــق, ونحــوه مــن قــول يوجــب عــىل قائلــه حكــام, فــاملعروض للتكليــف بــه 
  . وهو فرض كفاية,األول ال الثاين

 =                                     
ْبن رشد وكذلك قال ا, ثم من يشهد, أما قبل أن يشهد الشاهد فهو يف سعة إن كان:قال مالك  : قـال:ُ

 ألن الـشاهد ال يـسمى ; واسـتدل باآليـة فلـيس بـصحيح,كـل مـن دعـي إليهـاومن أوجب الشهادة عـىل 
يف َّ الـــشيخ  ولنـــرش هنـــا إىل مـــا تـــتم الفائـــدة بـــه مـــن كـــالم,شـــاهدا إال بعـــد أن يكـــون عنـــده علـــم بالـــشهادة

ْبـن رشـد ورده عـىل شـيخه وغـريه باختـصار فبعـد ذكـر كـالم ا,بحثه  وأن اآليـة حتمـل , ذكـر كـالم شـيخهُ
 , ومحلهـــا عـــىل التحمـــل جمـــاز, ألن محلهـــا عـــىل األداء حقيقـــة;ىل مـــن محلهـــا عـــىل املجـــازعـــىل احلقيقـــة أو

 ثـــم ذكـــر كـــالم القـــرايف يف اجلـــواب عـــن , يـــرجح بـــه قـــول مـــن محـــل اآليـــة عـــىل األداءًوأورد ذلـــك ســـؤاال
 وأمــا إن ,ا بــهً وأن املــشتق إنــام يعقــل فيــه مــا ذكــر إذا كــان حمكومــ, وهــو بعــض احلــذاق املــذكورين,ذلــك
 وهنا هو متعلق احلكم فهو حقيقة فـيام , اقتلوا املرشكني: ويكون حقيقة كقوله,ن متعلق احلكم فالكا

 وهـم نـشأ عــن )إلـخ... فالـشاهد يف هـذا املوضـع(:  قولــه:َّالـشيخ وفـيام سيحـصل للـشاهد قـال ,حـصل
ــه  واحلاصــل, وهــو القــرايف ثــم ذكــر نــص القــرايف,عــدم حتقيــق فهــم كــالم مــن عــرب عنــه بــبعض احلــذاق  أ

ه فهم عن القرايف أن املشتق إذا كـان متعلـق احلكـم يكـون إطالقـه حقيقـة عـىل الـذات  فهم عن شيخه أ
ه ال يشرتط يف صدق املشتق عىل مسامه إذا كان متعلقـ,من غري تفصيل ا حـصول املعنـى بالفعـل يف ً وأ

  .الذات التي أطلق عليها يف وقت احلكم وال قبله وال بعده
ـه لـو صـح ذلـك لـزم ثبـوت ; وال يـصح ذلـك الفهـم, القـرايف فهـو وهـم منـه معـه وهـذا إن أراده:قـال  أل

  .اً وهذا باطل إمجاع, واجللد بالزنا بمجرد هتيئه باالتصاف بالرسقة والزنى,احلكم بالقطع يف الرسقة
  . ألن التهيؤ للزنا حاصل;وبيان املالزمة ظاهر مما ذكر

  . وهو باطل,اً املسألة يذكرها عموم وقول القرايف وكل من حتدث عىل:َّالشيخقال 
 كل من ذكرها فيام علمت كالفخر والرساج واآلمدي وغريهم ممن لـه مـشاركة يف املنطـق :َّالشيخقال 

ا ً وأن ذلـك بالفعـل ال بـالقوة خالفـ,ة العنـوان عـىل املوضـوعَّدقيتدل عىل القطع بإحاطتهم بتحقيق صـ
  وقـــد ذكـــر,ة العنـــوانَّدقياال مـــنهم عـــىل مـــا حققـــوه يف صـــك اتكـــللفـــارايب فلعلهـــم إنـــام مل ينبهـــوا عـــىل ذلـــ

  . وقال قول القرايف فائدة جليلة هي عندي جمهلة مضلة,ذلك يف كتابه األصيلَّالشيخ 
ه قال;هنا مل يقطع عنه بكوهنا جمهلة ):فإن قلت(   .ي به وفهم عنه ما أصلح به قاعدته ظن: أل
ُقلــــت(                   فهــــام حتــــى اعتنــــى بــــه مــــن اعتنــــى حــــسن منــــه مــــا ذكــــر يف ملــــا كــــان يف كالمــــه إهبــــام يف حمــــل اإل: )ُ

  .غري هذا
  واهللا سـبحانه املوفـق, وكـان بعـض أشـياخنا يـذكر هنـا بحثـا يطـول جلبـه, ومعنـاه,هـذا خالصـة كالمـه

  .للصواب بمنه
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: البقـــرة[ ﴾ t s r q p o﴿: قولـــه تعـــاىل:  يف املجموعـــة عـــن مالـــكَّالـــشيخ
ِّطرفُم إنام هو من يدعى للشهادة بعد أن شهد, ومثله البن حبيب عن رواية ,]282 َ.  

 ثــم ,وأمــا قبــل أن يــشهد فــأرجو أن يكــون يف ســعة إن كــان: قــال مالــك يف املجموعــة
  . وقاله ابن كنانة,من يشهد, وليس كل األمر حيب الرجل أن يشهد عليه

 وإن , وخـــاف أن يبطـــل حقـــه إن مل يـــشهده, فعليـــه أن جييـــب,إن مل جيـــد غـــريه: وقـــال
 وقــد , ودعــي مالــك, يــدعى إىل أن يكتــبًوجـد غــريه مــستعتبا فهــو باخليــار, وكــذا الكاتــب

أخـاف أن يكـون يف أمـرك مـا : دخل الـسوق إىل شـهادة, فلـم جيـب واعتـذر ملـن دعـاه فقـال
 إنـام اآليـة فـيمن َسـحنون ويف نـوازل ,ال أرى أن أشهد به, فيقتدي يب مـن حـرض فقبـل منـه

  . ممن يشهدعنده علم قد أشهد عليه, ومن مل يكن عنده فهو يف سعة إن كان بالبلد غريه
ْبن رشدا  ويـستحفظها فـرض كفايـة كاجلهـاد, وصـالة ,الدعاء ليشهد عىل الـشهادة: ُ

اجلنازة فمن كـان بموضـع لـيس فيـه مـن حيمـل ذلـك عنـه تعـني عليـه, ومـن أهـل العلـم مـن 
: البقرة[ ﴾ t s r q p o﴿: أوجب الشهادة عىل كل من دعي إليها لقوله تعاىل

ًال يــصح أن يــسمى شــاهدا إال بعــد أن يكــون عنــده  ولــيس بــصحيح; ألن الــشاهد ,]282
  .علم بالشهادة ال قبل ذلك

ْبن رشدذكر ابن عبد السالم هذا الذي احتج به ا: ُقلت :  وتعقبـه عنـه بقولـه,ً سؤاالُ
 الـــشاهد حقيقـــة مـــن حتمـــل الـــشهادة ال مـــن طلـــب منـــه حتملهـــا عـــىل مـــا تقـــرر يف :فـــإن قلـــت

 محــــل النهــــي يف اآليــــة عــــىل اإلبايــــة مــــن أداء أصــــول الفقــــه يف مــــسائل االشــــتقاق, فيــــرتجح
ه محل الكلمة عىل حقيقتها   .ً وعىل ما قلتموه يكون محال هلا عىل جمازها,الشهادة; أل

 ذلــــك للتفــــصيل يف املــــشتق إنــــام هــــو إذا كــــان :قــــال بعــــض حــــذاق املتــــأخرين: ُقلــــت
: التوبــة[ ﴾ | {﴿: ًالوصــف حمكومــا بــه, وإن كــان متعلــق احلكــم كقولــه تعــاىل

 وفــيام يستحــصل, فالــشاهد يف هــذا املوضــع حقيقــة , فهــو حقيقــة يف اجلميــع فــيام حــصل]5
  . وفيمن هو متهيئا لتحملها,فيمن حتمل الشهادة

 وفــــيمن هــــو ,فالــــشاهد يف هــــذا املوضــــع حقيقــــة فــــيمن حتمــــل الــــشهادة: قولــــه: ُقلــــت
ٌ وهــــم نــــشأ عــــن عــــدم حتقيــــق فهمــــه كــــالم مــــن عــــرب عنــــه بــــبعض حــــذاق ;ًمتهيئــــا لتحملهــــا
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  . وتقرير فهمه بام جيب, وهو القرايف, وبيانه بذكر كالمه,املتأخرين
األقــسام : هــي مــسألة املحــصول يف إطــالق اللفــظ املــشتق عــىل مــسامه مــا نــصه: قــال

ًثالثة اثنان جممع عليهام إطالق اللفـظ املـشتق, ومـسمى املـشتق منـه مقـارن حقيقـة إمجاعـا 
, وإطالقــه وهــو مــستقبل جمــ  وإطالقــه ,ًاز إمجاعــا كتــسمية العنــب مخــراًكتــسمية اخلمــر مخــرا

ســؤال هــذه األزمنــة الثالثــة إنــام هــي :  ثــم قــال,أصــحهام املجــاز: وهــو متقــدم فيــه مــذهبان
 ﴿, و]5: التوبـــة[ ﴾ | {﴿بالنـــسبة إىل زمـــن اإلطـــالق, فعـــىل هـــذا يكـــون قولـــه 

P O﴾ ]38: املائــــــدة[و ,﴿L K ﴾ ]ونحــــــوه مــــــن نــــــصوص ]2: النــــــور ,
ئــــف إال جمــــازا; ألن زمــــاهنم الكتــــاب والــــسنة ال يت ًنــــاول الكــــائن يف زماننــــا مــــن هــــذه الطوا

 بـذلك فيتعلـل علـيهام غمستقبل بالنسبة إىل زمن اإلطالق, وهو زمن نطق رسـول اهللا 
االســـتدالل; ألن األصـــل عـــدم املجـــاز يف كـــل واحـــد منهـــا, فيفتقـــر يف كـــل دليـــل إىل دليـــل 

اع, بــل أمجــع العلــامء عــىل أن هــذه  وهــو خــالف اإلمجــ,يــدل عــىل التجــوز إىل تلــك الــصورة
بــه حمكــوم : اجلــواب عنــه أن املــشتق عــىل قــسمني: األلفــاظ حقــائق يف هــذه املعــاين, ثــم قــال

 فقـد حكمنـا عليـه هبـذا املـشتق, ومتعلـق ,)زيد صـائم (:ومتعلق احلكم فاملحكوم به نحو
كـرام هلـم, ًفلـم حيكـم بـأن أحـدا عـامل; بـل حكمنـا بوجـوب اإل) أكـرم العلـامء: (احلكم نحو

دنـــا يف هـــذه املـــسألة املـــشتق إذا كـــان حمكومـــ ا بـــه, إذا كـــان ًوهـــم متعلـــق هـــذا احلكـــم, ومرا
ًمتعلق احلكم فهو حقيقة مطلقا من غري تفصيل, واهللا تعاىل مل حيكم يف تلك اآليـات بـأن 

 وال رسق بــل حكــم بوجــوب القتــل والقطــع واجللــد فقــط, وهــذه الطوائــف ,ًأحــدا أرشك
ً وكـــل مـــن حتـــدث يف هـــذه املـــسألة يـــذكرها عمومـــا, ,فانـــدفع اإلشـــكالمتعلـــق األحكـــام; 
  . وبالرضورة كام ترى,ًوهذا باطل إمجاعا

ًابـــن عبـــد الـــسالم مـــن قـــول القـــرايف فهـــو حقيقـــة مطلقـــا مـــن غـــري  َّالـــشيخ  ففهـــم:ُقلـــت
ــه ال يــشرتك يف صــدق املــشتق عــىل مــسامه إذا كــان متعلــق احلكــم حــصول املعنــى  تفــصيل أ

ذات التي أطلق عليها املسمى يف وقت احلكم وال قبلـه وال بعـده حـني تعلـق بالفعل يف ال
فالــشاهد يف هــذا املوضــع : احلكــم بالــذات التــي أطلــق عليهــا املــشتق وقبلــه منــه, ولــذا قــال

حقيقة يف من حتمل الشهادة, وفيمن هو متهيئ لتحملها من غري تفـصيل, وهـذا إن أراده 
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ــــه ال يــــشرتط حــــصول املعنــــى يف  وظنــــي أ,ٌ وهــــم منــــه معــــه;القــــرايف فهــــو ن مــــراد القــــرايف أ

ه البد مـع ذلـك مـن رشطيـة حـصوله فيـه  الذات التي أطلق عليها املشتق زمن احلكم, وأ
ــه لــو كــان األمــر كــام فهمــه لــزم ثبــوت احلكــم بــالقطع يف الــرسقة  ,عنــد تعلــق احلكــم بــه; أل

هلام, كـــام زعـــم أن حكـــم واجللـــد يف الـــزاين بمجـــرد هتيئتـــه لالتـــصاف بالـــرسقة والزنـــا وأمثـــا
ه متعلق ]282: البقرة[ ﴾ t s r q p o﴿: النهي عن اإلباية يف قوله تعاىل  هو أ

 وهـذا باطـل باإلمجـاع والـرضورة, وقـول القـرايف كـل مـن حتـدث ,ملن هـو متهيـئ لتحملهـا
  . وهو باطل,ًيف هذه املسألة يذكرها عموما

رساج وغــــريهم ممــــن لــــه كــــل مــــن ذكرهــــا فــــيام علمــــت كــــالفخر واآلمــــدي والــــ: ُقلــــت
مــشاركة يف املنطــق تــدل عــىل القطــع بإحــاطتهم بتحقيــق مــسألة صــادقية العنــوان عــىل ذات 
املحكــــوم عليــــه, وهــــو املعــــرب عنــــه يف هــــذه املــــسألة بمتعلــــق احلكــــم, ومــــن رشط العنــــوان 
ًعنــدهم صــدقه بالفعــل عــىل الــذات ال بــالقوة خالفــا للقــرايف, وهــذا نــص لــرشط حــصول 

 فلعلهـم إنـام مل ,ً التـي أطلـق عليهـا املـشتق مـن حيـث كونـه متعلقـا للحكـماملعنى يف الذات
ـه انفـرد بـذكره; اتكـاال عـىل مـا علـم مـن رشط صـدق  ينبهوا عىل هذا الـذي زعـم القـرايف أ

  .العنوان عىل الذات واهللا أعلم

  ]باب أداء الشهادة[
  .)1( شهد بهإعالم الشاهد احلاكم بشهادته ما حيصل له العلم بام: ًواألداء عرفا

                                     
 ,هـو ذلـك ألن العـرف الـرشعي مـن األداء ;اًصـري اجلـنس مـصدر) إعالم الشاهد: (قوله: َّ الرصاع قال)1(

 وهـــو مـــصدر مـــضاف , ثـــم خـــص ذلـــك يف إعـــالم احلـــاكم بـــام علمـــه الـــشاهد,وهـــو يف اللغـــة إعـــالم عـــام
مجيــع                 ألن احلــاكم أعــم مــن ذلــك واملقــصد مــا يعــم ; ومل يقــل القــايض,لفاعلــه واحلــاكم مفعــول

  .األداء
  .متعلق باإلعالم والباء للتعدية) بشهادته: ( قوله
به,هذا الكالم فيه تدبيح) إلخ.. .بام حيصل: (قوله  ومـا تتعلـق الظـروف يف احلـد , وال بد من بيان إعرا
 وهـــــو مـــــضاف للفاعـــــل , وبعـــــد ذلـــــك يظهـــــر املعنـــــى يف قـــــصده أمـــــا احلـــــاكم فهـــــو مفعـــــول باملـــــصدر,بـــــه

ـضا  وبـام حيـصل حيتمـل تعلقـه بـاإلعالم ,وشهادته متعلق باإلعالم والباء للتعدية فتكـون البـاء الثانيـة ًأ
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ا مــن حــصل ً وحيتمــل أن يكــون ثالثيــ, وحيتمــل تعلقــه بــشهادتهً ويكــون الظــرف بــدال,أو للتعديــةَّية ســبب
 ومــا , ولـه متعلـق بــه والـضمري منـه يعـود عـىل الـشاهد وبــام شـهد بـه متعلـق بـالعلم,ا مـن حـصلًأو رباعيـ

ملتحمــل  وتقــدير الــسبك إعــالم الــشاهد احلــاكم واملــراد بالــشاهد ا,موصــولة ومعنــى الكــالم عــىل هــذا
 وذلـك إشـارة إىل , التـي حتملهـا بـسبب مـا حيـصل لـه مـن العلـم يف حتملـه: أي;للشهادة بـشهادة الـشاهد

ه ال يؤدي األعىل البت والعلم من أمر حتملـه ,ا بام حتمل بهًأن األداء يستلزم أن يكون املؤدي عامل  وأ
الــشاهد قــد يــشهد عــىل مــا ال قبــل مــن أن َّ الــشيخ  وهــو إشــارة إىل مــا ذكــره,فالتحمــل أخــف مــن األداء

تـه مـن النـسخ , وال يؤدي إال عىل ما يعلم هذا أقـرب مـا ظهـر يل يف فهمـه,يعلمه عند التحمل  وفـيام رأ
  . واهللا سبحانه أعلم,يف لفظه

 وفــــيام قررنــــا بــــه كالمــــه ربـــام ينــــايف مــــا قدمــــه يف التحمــــل فراجــــع ,ويمكـــن فهمــــه عــــىل غــــري هــــذا بتكلـــف
ْبن رشد ا وكذلك كالم,التحمل مع هذا ُ.  

ـــه يـــصح اإلعـــالم بـــأي لفـــظ كـــانَّ الـــشيخ قـــول ):فـــإن قلـــت(  وقـــد قـــال القـــرايف يف ,إعـــالم إلـــخ ظـــاهره أ
  . وال يصح بلفظ املايض, أؤدي أو أشهد:لفظه

ُقلــت(  وقــد نقــل عــن النــوادر مــا يــشهد ,وإن اإلشــارة املفهمــة كافيــة ,َّ الــشيخكــالم القــرايف مل يــسلمه :)ُ
  .وهو أعم من اللفظي والفعيل) إعالم: (ق يف حده بقوله ولذا أطل,لذلك عن أشهب

هنـا يف النقـل بعـد َّ الـشيخ  ولـذا ذكـره, وما ذكره القرايف إنام هو لعرف تقرر ال لذات حقيقة األداء:قال
  .هذا لفظة عرفا فتأمله

  . اإلعالم يف احلد ما معناه):فإن قلت(
ُقلــــت(  , وأشــــار إليهــــا مكتوبــــة فهــــو أداء,ذه شــــهاديت هــــ:معنــــاه اإلخبــــار بالــــشهادة إذا قــــال الــــشاهد :)ُ

َّشافعية  وللــ, صــورة كانــت بمــضارع أو مــاض بمــصدر أو غــريه: أي;وكــذلك إذا أخــرب هبــا عــىل صــورة
  . انظر ابن فرحون يف كتابه,تفصيل خمالف ملذهبنا

خبــار  وقــد حقــق القــرايف أن األداء هــو إنــشاء اإل,قــد قــررت أن اإلعــالم املــراد بــه اإلخبــار ):فــإن قلــت(
  .عن الواقعة املشهود هبا ال اإلخبار

  .اًا وال كذبً ولذا ال حتتمل صدق:قال
ُقلــت( مــن َّ الــشيخ  ألن مــا حققــه صــواب, ومــا أشــار إليــه;معنــى قولنــا األداء اإلخبــار إنــشاء اإلخبــار :)ُ

ــه ملــا نقـل كالمــه يف قواعـده قــال;رده عـىل القــرايف يف مثـل ذلــك وقـع البــن فرحـون عــىل  وهـذا جــار : أل
ــه نقــل عــن ,فــال يقولــون بــهَّيــة وأمــا املالك ,َّ الــشافعيةأصـل  وذكــر عـن شــمس الــدين الدمــشقي احلنــبيل أ

ـــــه ال يـــــشرتط يف أداء الـــــشهادة لفظـــــة أشـــــهد بـــــل متـــــى قـــــال;مـــــذهب مالـــــك ـــــت كـــــذا أو ســـــمعت : أ                   رأ
  . صح;كذا
َ أصبغ وقد نقل ابن بطال عن :قال ْ   ? هذه شهادتك:قايض إذا قال للشاهد وأن ال, ما يشهد لذلك:َ
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  .أداء هلا) هذه شهاديت: ( قوله:يف النوادر ألشهب
ه إنشاء ال خرب: وقال القرايف   .لفظه أؤدي مع أ

 ,بعــــت واشــــرتيت وأبيــــع: مل يفــــد عكــــس لفــــظ اإلنــــشاء يف) وديــــت: (فلــــو قــــال: قـــال
  .وأشرتي لغو
ــه يعــرف تقــرر ال لــذات حقيقــة األداء وغــريه, واألظهــر أن اإلشــارة: ُقلـت  األظهــر أ

املفهمــة يف ذلــك تكفــي, وشــهدت بعــض املفتــني أداهــا إشــارة, فلــم يقبلهــا منــه مــن أداهــا 
إليـه, وهـو واجـب عينًـا عـىل مــن مل يـزد عـىل عـدد مـن يثبــت بـه املـشهود بـه, وواجـب كفايــة 

 ومــن مخــسة , ومــا يقبــل فيــه اثنــان,عــىل مــن زاد عليــه حــارضا كواحــد مــن ثالثــة يف األمــوال
  .ًفصاعدا يف الزنا

ا غـري عـامل بعطـف غـريه عليـه, ً يتأكـد األداء ويتعـني عـىل واضـع شـهادته ال ثالثـ:ُقلت
ًا فــصاعدا إن حــرض ممــن قبلهــا يثبــت ً وخيــف طلبــه عــىل واضــعها ثالثــ,لدخولــه عــىل موجبــه

  .احلق به
  .أحلف مع اآلخر أثم:  وقال, اثنني قد تعينا إن امتنع أحدمهاإن كانوا: ابن شاس

  . وهو جار عىل أصول مذهبنا,بل للغزايل يف وجيزهال أعرفه ألصحابنا : ُقلت
  . وأدائها واضح,وترك أخذ العوض عن مؤنة حتمل الشاهد شهادته: ُقلت

  .ويف جواز أخذه عن التحمل خالف
 جيوز للشاهد أخذ األجرة عىل أداء الشهادة, :قال بعض العلامء: قال ابن املناصف

  . يمنعه من اشتغاله بام يقوم به أودهوإن كانت تعينت عليه إن كان اشتغاله بأدائها
وهــو أحــد األقــوال يف جــواز أخــذ األجــرة يف الروايــة عــىل اإلســامع أو الــسامع : ُقلــت

  .اجلواز واملنع والتفصيل
ــت الــشاهدين يــأتيهام صــاحب الــشهادة أن يــشهدا :  قيــل لــهَســحنونويف نــوازل  أرأ

 =                                     
 ثـم اسـتطرد عـن املـذهب مـا يـرد بـه , وليس ذلـك إنـشاء للـشهادة, صحت الشهادة; نعم:فقال الشاهد
  .ا ما يقع له ذلك انظرهً وكثري:قالَّ الشافعية  وأن ذلك إنام هو مذهب,عىل القرايف
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                  وتعطينـــــــا دواب ,ق علينـــــــااهلبـــــــوط إىل احلـــــــارضة يـــــــشق علينـــــــا إال أن تنفـــــــ:  فيقـــــــوالن,لـــــــه
  .هنبط عليها
 فيكتــب ,إن كــان مثــل الــساحل منــا كتــب القــايض لرجــل يــشهد عنــده الــشهود: قــال
  . وال ترى هذه والية للمشهود عنده, وال يعني املشهود إليه بالقدوم,بشهادهتم
  .ال يستغني القايض عن مثل هذا: لقا

  كم بعد الساحل من هنا?: قيل له
ًستون ميال فإن كان الشهود عىل بريد أو بريـدين وجيـدون الـدواب والنفقـة, مل : الق

 ألهنــــــا رشــــــوة عــــــىل ;يعطهــــــم رب احلــــــق دواب وال نفقــــــة; فــــــإن فعلــــــوه بطلــــــت شــــــهادهتم
  . وينفق عليهم,شهادهتم, فإن مل جيدوا نفقة وال دواب, فال بأس أن يكري هلم

ْبـــــن رشـــــدا : البقـــــرة[ ﴾ o t s r q p﴿: أصـــــل هـــــذه املـــــسألة قولـــــه تعـــــاىل: ُ
ً ألن معنــاه عنــد أهــل العلــم مجيعــا فــيام قــرب دون مــا بعــد, خــصص عمــوم القــرآن ;]282

 فإن كان الشاهد بحيث يلزمه اإلتيان ألداء شـهادته; وجـب عليـه ركـوب دابتـه ,باإلمجاع
ه أرشى عليه ,وأكل طعامه, فإن أكل طعام املشهود له  وركب دابته سقطت شهادته; أل

ا, وينبغـي أن حيمـل ًا خفيفـً وكـان أمـر,اًخفف ذلك ابن حبيب إن كان ذلك قريبـ و,بذلك
  : قسامن فالقريب الذي يلزمه اإلتيان ألداء شهادتهَسحنونعىل التفسري لقول 

 ومؤنــــة الركــــوب هــــذا ال يــــرض الــــشاهد ركــــوب دابــــة ,قريــــب جــــدا تقــــل فيــــه النفقــــة
  . وال أكل طعامه ـه,املشهود له, وإن كانت له دابة

 ومؤنـة الركـوب, هـذا تبطـل فيـه شـهادته إن ركـب ,وغري قريب جدا تكثر فيه النفقة
  .َسحنوندابة املشهود له وله دابة أو أكل طعامه عند 

ِّمطـرف وهو ظاهر نقل ابن حبيـب عـن , ال تبطل شهادته بذلك:وقيل َ أصـبغ, وَُ ْ يف  َ
ـــه ال بـــأس أن يركـــب الـــشاهد يـــشهد يف األرض النائيـــة فيحتـــاج إىل تعيينهـــا باحليـــازة  هلـــا; أ

دابــة املــشهود لــه ويأكــل طعامــه, وهــو األظهــر إذ لــيس مــا يــصري إىل الــشاهد مــن هــذا مــا ال 
 وهــو ممــن يــشق عليــه , وال عــىل اكــرتاء دابــة, وإن كــان الــشاهد ال يقــدر عــىل النفقــة,يتمــول

فـــق لـــه املـــشهود لـــه أو اكـــرتى لـــه دابـــة, وق  تبطـــل :يـــلًاإلتيـــان راجـــال مل تبطـــل شـــهادته إن أ
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  . قاله ابن كنانة,ًشهادته بذلك إن كان مربزا يف العدالة
وإن كــان الــشاهد مــن البعــد بحيــث ال يلزمــه اإلتيــان ألداء الــشهادة, ولــيس للقــايض 

 وإن كــان لـــه ,مــن يــشهد عنـــده بموضــعه الــذي هـــو بــه, فــال يـــرضه أكــل طعــام املـــشهود لــه
ب الــسلطان عــن الــشاهد مل يــرضه  وإن احتجــ, وإن كانــت لــه دابــة,مــال, وال ركــوب دابتــه

  .إنفاق املشهود له مدة انتظاره إن مل جيد من يشهد عىل شهادته وينرصف
فــسهم:وقيــل  وهــو األظهــر, فــانظر , تبطــل شــهادته بــذلك لتــوفريهم بــه النفقــة عــىل أ

فــق املـشهود لــه عـىل الــشاهد حيـث ال يلــزم الـشاهد اإلتيــان إليـه وال املقــام; جــاز  أبـدا إن أ
  . ومل يقدر عىل امليش, جيز له ذلك إال فيام يركبه إن مل تكن له دابةوإال مل

ًمــا نقلــه مــن إبطــال شــهادته إن كــان مــربزا كــذا وجدتــه يف غــري نــسخة واحــدة, : ُقلــت
 ومل ,تبطـل شـهادته بـذلك: وقـال ابـن كنانـة:  قـال,ً ابـن كنانـة مطلقـاوقبل ابن زرقـون قـول
, فــإن قلــت ــه إن مل يكــن مــربزا مل رشط التربيــز يف: ًيــذكر تربيــزا ً إســقاط شــهادته يــدل عــىل أ
 وهــــو مــــشكل; ألن القاعــــدة أن التربيــــز يبطــــل قــــدح مــــا يقــــدح يف ,تــــسقط شــــهادته بــــذلك

ً كقوهلا يف شهادة األخ ألخيه جتـوز إن كـان مـربزا فجعـل ,الشهادة إذا كانت من غري مربز
 ألن يقــدح يف ;ًنــا موجبــاًالتربيــز مــبطال لقــدح األخــوة يف قبــول الــشهادة, وجعــل التربيــز ه

ـه رأى هـذا الوصـف يف املـربز خـسة;  شهادة املربز ما ال يقدح يف شـهادة غـريه, وجيـاب بأ
ألن تربيزه يأبى ذلك كـام يقـال حـسنات األبـرار سـيئات املقـربني, ولـذا واهللا أعلـم حكـى 

عبـد  ومل يتعـرض ابـن , تبطل يف غري املـربز:وقيل: ًابن احلاجب هذا القول معكوسا فقال
 َّإفريقيـــة  وقبلـــه يف,الـــسالم وال ابـــن هـــارون لـــيشء مـــن هـــذا, واســـتمر عمـــل النـــاس اليـــوم

وغريهــا عــىل أخــذ األجــرة عــىل حتملهــا بالكتــب فــيمن انتــصب هلــا, وتــرك التــسبب املعتــاد 
 وأخـذها ممـن , وهو مـن املـصالح العامـة, وإال مل جيـد اإلنـسان مـن يـشهد لـه بيـرس,ألجلها

 وعبارة عىل كتبه وشهادته ال خيتلف فيه, ويكون أخذه األجرة ,اًحيسن كتب الوثيقة فقه
اختلـــف يف أخـــذ األجـــرة عـــىل كتـــب : عـــىل نحـــو مـــا ذكـــره غـــري واحـــد كـــابن املناصـــف قـــال

 واســتغنى تــرك ,الوثــائق منعــه قــوم, وأجــازه آخــرون وهــو ظــاهر اآليــة, واألوىل ملــن قــدر
بام اتفقا عليه من قليـل وكثـري مـا األخذ وعىل اآلخذ تكون األجرة معلومة مسامة, وجتوز 
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ًمل يكـــــن املكتـــــوب لـــــه مـــــضطرا للكاتـــــب, إمـــــا بقـــــرص القـــــايض الكتـــــب عليـــــه الختـــــصاصه 
ــه مل جيــد بــذلك املوضــع غــريه فيجــب عــىل الكاتــب أن ال يطلــب ,بموجــب ذلــك  وإمــا أل

فــق الكاتــب املكتــوب ففيــه نظــر, وهــو ,فــوق مــا يــستحق, فــإن فعــل فهــي جرحــة  وإن مل يوا
 وهــو عنــدي حممــل اهلبــة عــىل الثــواب, فــإن أعطــاه قــدر أجــرة املثــل يف , اليــومعمــل النــاس

ً وإال كـــان خمـــريا يف قبـــول مـــا أعطـــاه ومتـــسكه بـــام كتـــب لـــه إال أن يتعلـــق ,ذلـــك لزمـــه قبولـــه
بــذلك حــق للمكتــوب لــه, فيكــون فوتــا وجيــربان عــىل أجــر املثــل, ومــا زال النــاس يعيبــون 

بتـونس; ألهنـم يقـسمون مـا حيـصل هلـم مـن األجـرة أخذ األجرة يف أكثر حوانيت الـشهود 
ء ن للـشهيدين: آخر عملهم عىل ثالثـة أجـزا  وهـو أكثـر مـن واحـد, , وجـزء للموثـق,جـزأ

ـه جمـرد كتـب اسـمه يف األكثـر  وربـام ,وعمل املوثقني يف األكثر أكثـر مـن عمـل الـشاهد, أل
يض أبــا حممــد  ولقــد أخــربين بعــض مــن يوثــق بخــربه أن القــا,رصح بعــضهم بحرمــة فعلهــم

الفقيـه القـايض أبـو   وهـو أحـد أشـياخي يف الفقـه أهـدى إليـه صـهره أبـو زوجتـه:األجهـري
عــيل بــن قــداح لبنًــا فــرشبه, ثــم اجتمــع بــه بعــد ســاعة مــن رشبــه فتحــدثا, فــأخربه صــهره أن 
ذلــــك اللــــبن أهــــداه لــــه فــــالن, فــــذكر لــــه بعــــض شــــهود تــــونس الــــذين يأخــــذون األجــــرة يف 

ــــه ملــــا شــــهد طلــــع  فقــــام فقــــاء ذلــــ,شــــهادهتم ك اللــــبن, واســــتغرب هــــذا املخــــرب حالــــه; أل
 وكــان يأخــذ األجــر عــىل شــهادته, ثــم أخــربين مــن أثــق بخــربه أن الــشاهد الــذي ,احلــانوت

ًكان يشهد معه واملوثقني كانوا يعطونه كل يوم دينارا ذهبا, ويأخذ كـل موثـق مـنهم أكثـر  ً
  .من ذلك, وكان املوثقون ثالثة أو أكثر

  . اهللا من القسمة الفاسدة املتقدم ذكرهافسلمه: ُقلت
واملذهب أن اليمني مع الشاهد يف احلقوق املالية كشاهدين يف املوطـأ قـىض رسـول 

  .)1( باليمني مع الشاهدغاهللا 

                                     
 رقـم :مني مع الـشاهد, والرتمـذي يف األقضية, باب القضاء بالي2/711: أخرجه مالك يف املوطأ )1(

                 يف األحكــــام, بــــاب مـــــا جــــاء يف اليمـــــني مــــع الــــشاهد, وإســـــناده منقطــــع, لكـــــن يــــشهد لـــــه ) 1345(
  . ما قبله



אא 

 

383

383

 وروى مـسلم بـسنده ,)1( وأسنده مجاعـة ثقـاة عـن جـابر يرفعـه,هذا مرسل: أبو عمر
, وذكــر العقــييل عــن عمــرو بــن )2( قــىض بيمــني وشــاهدغعــن ابــن عبــاس أن رســول اهللا 

  .)3( قىض بشاهد ويمني يف احلقوقغشعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
ِّمطرف :عبد احلق يف سنده   . ورماه ابن معني بالكذب,بن مازن ضعيف َُ

ًمل أر فيام يرويه شيئا منكرا: وقال أبو أمحد اجلرجاين فيه ً.  
 هريــرة مــن طــرق كثــرية وزيــد مل خيــرج البخــاري حــديث مــسلم, ورواه أبــو: أبــو عمــر

ترة  وهــو قـــول مجهـــور ,بــن ثابـــت وعبــد اهللا بـــن عمــرو بـــن شـــعيب, وكلهــا مـــن طــرق متـــوا
ـــدلس ,العلــامء باملدينـــة  وال يعـــرف املــالكيون يف كـــل بلـــد غـــريه إال أن حييــى بـــن حييـــى باأل

ـه مل يـر الليـث يفتـي بـه, ولقـول مالـك,تركه  وهـو:  قـال جلـة مـن العلـامء بـالعراق: وزعم أ
  .ال يقىض به: قول الشافعي وقال أبو حنيفة واألوزاعي

ـه خـالف القـرآن: وقال حممد بن احلسن  , وهـذا جهـل وعنـاد,يفـسخ القـضاء بـه; أل
 Q P O N ﴿: وإنام هو زيادة بيان كنكـاح املـرأة عـىل عمتهـا وخالتهـا مـع قولـه تعـاىل

R﴾ ]24: النساء[.  
  .ملطلوب مع شاهد املدعي بيمني اإن قالوا حيتمل أن يكون قىض: الباجي
  . قوله باليمني مع الشاهد ظاهره أهنا من جهة واحدة:قيل

ه : ابن زرقون   . قىض بيمني وشاهد بالتنكري يرفع اإلشكالغحديث مسلم أ
روى املحمدون إنام جيوز الشاهد واليمني يف األموال دون العتق والطالق : َّالشيخ
  .واحلدود

  .ل والنكاح والقت:َسحنونزاد ابن 
ِّمطـــرف روى: ابـــن حبيـــب جيـــوز اليمـــني مـــع الـــشاهد يف احلقـــوق واجلـــراح, عمـــدها  َُ

                                     
  . يف األحكام, باب ما جاء يف اليمني مع الشاهد) 1344( رقم : أخرجه الرتمذي)1(
) 3607( رقـم :اء بـاليمني والـشاهد, وأبـو داوديف األقضية, باب القـض) 1712( رقم : أخرجه مسلم)2(

  . يف األقضية, باب القضاء باليمني والشاهد
  .217 −4/216:  أخرجه العقييل يف الضعفاء)3(
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  . ويف املشامتة ما عدا احلدود,وخطئها
  .ال أرى أن حيلف مع الشاهد بالشتم: أشهبَ سامع قلت يف رسم القضاء من

ْبــن رشـــدا ِّمطـــرف مـــا روي عـــن: ُ ـــه حيلــف مـــع شـــاهده يف الفريـــة َُ ,  وحيـــد لـــه شـــذوذ,أ
ــه ال حيلــف مــع شــاهده يف الفريــة, وحيلــف معــه فــيام دون ويتخــرج يف  املــسألة قــول ثالــث أ

الفريـــــة مـــــن الـــــشتم الـــــذي جيـــــب بـــــه األدب, ويف القـــــصاص مـــــن جـــــراح العمـــــد بالـــــشاهد 
فيام صغر من اجلراح ال فـيام عظـم كقطـع اليـد ملالـك يف أقـضيتها, والبـن : ثالثها ,واليمني

ُجشون املاالقاسم يف شهاداهتا, ورواية ابن    .َسحنونمع قوله وقول  ِ
ُ املاجـشونوذكر الباجي عن ابن   وشـبهه ,أن صـغري اجلـراح كاملوضـحة واألصـبع: ِ
  .مما يؤمن معه عىل النفس

ـــضا الثالثـــة األقـــوال, ويف املوطـــأ معهـــا إن نكـــل ذو الـــشاهد عـــن  ًوحكـــى املـــازري أ
  . فإن نكل غرم احلق,احللف معه, حلف املطلوب وبرئ

 ~ ﴿: لطالــب مــع شــهادة امــرأتني يف األمــوال فوجهــوه بقولــه تعــاىل وحيلــف ا:وفيهــا
c b a ` _﴾ ]ولغوه يف العتـق يوجـب يمـني املـشهود ]282: البقرة ,

 , فـــإن نكـــل فقـــال البـــاجي يف عتقـــه عليـــه وحبـــسه أبـــدا حتـــى حيلـــف,عليـــه عـــىل رد الـــشهادة
الـــــك مـــــع  إن طـــــال حبـــــسه تـــــرك; لروايــــة ابـــــن القاســـــم مـــــع أول قــــويل أشـــــهب, ومل:ثالثهــــا

 وعـىل األول لـو رجـع للحلـف بعـد ,والسنة طـول:  وابن نافع وابن القاسم قائالَسحنون
 فإن نكل فالثالثة لقائلها, ,نكوله مل يقبل, ولغوه يف الطالق يوجب حلف الزوج كذلك

 هــذا بعــد : يــسجن ويــرضب لــه أجــل اإليــالء, فــإن انقــىض طلــق عليــه, وخامــسها:ورابعهـا
  .طول سجنه

 والبــن مــزين عــن روايــة حممــد بــن خالــد عنــه قــال :نــوادر عــن ابــن نــافعالبــاجي عــن ال
  .قايض املدينة مثله: وقال أبو زيد: حييى

امن بالطالق منها إن أقامت امـرأة بطالقهـا شـاهدا أو امـرأتني ممـن : ُقلت ًيف آخر األ
  .جتوز شهادهتام يف احلقوق منع الزوج منها حتى حيلف

ــه ,كانــهفــإن نكــل طلقــت عليــه م: قــال مالــك  وعــدهتا مــن يــوم احلكــم, وروي عنــه أ
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  .ًحيبس أبدا حتى حيلف أو يطلق
ــــــه إن طــــــال ســــــجنه ديــــــن: قــــــال ابــــــن القاســــــم                   وخــــــيل بينــــــه وبيــــــنهام, ,وبلغنــــــي عنــــــه أ

ي   .وهو رأ
  .قوله إن كانتا ممن جتوز شهادهتام عليه يف احلقوق: عياض

 ومــن هــو منهــا , مثــل أخواهتــا وجــداهتا إال أن يكــون: يريــد;زاد يف كتــاب الــشهادات
 ألن : يريـد; أو عمتهـا أو خالتهـا, ولـيس هـذا بمنزلـة احلقـوق:بظنة, وزاد يف كتـاب العتـق

هــــذا لــــو شــــهدن هلــــا بــــه يف احلقــــوق جــــازت, ولكــــن يــــتهم النــــساء يف هــــذا البــــاب لعــــصبية 
 أن عليـه اليمـني : وحلمد يس عن أشـهب:بعضهن لبعض, ولعياض يف كتاب الشهادات

بــات عليــه بــالطالق بموجــب اليمــني عنــده بالــشهادة  يف شــهادة األمهــات والبنــات والقرا
  .اللطخ كاللوث, فال تعترب التهمة

ــامن بــالطالق كــرت ذلــك فــال يمــني لــه عليهــا, :ويف األ  ومــن ادعــى نكــاح امــرأة, وأ
 وال يثبــت نكــاح إال بــشاهدين هــذا لفــظ التهــذيب, وهــي يف ,ًوإن أقــام شــاهدا وال حتــبس

َّدونةملا   . وفيه نظر لتكرر دعوى الطالق دون النكاح, مقيسة عىل دعوى املرأة الطالقَ
ــه زوجــه ابنتــه : قــال عبــد امللــك يف الثامنيــة: ابــن زرقــون ًمــن أقــام شــاهدا عــىل رجــل أ

 ولــه أن يزوجهــا يف الــسجن مــن رجــل ,البكــر حلــف األب, فــإن نكــل ســجن حتــى حيلــف
  .ًذلك, وإن كانت ثيبا فليس عليه يمنيآخر حتى حيلف, وال مقال لالبنة يف 

َ أصبغوقال  ْ   .ال يمني عىل األب بحال: َ
كرتـه أن ال يمـني : املازري ًمنصوص املذهب من أقام شاهدا واحدا بنكاح امـرأة أ ً

ال يمــني يف دعــوى النكــاح عــىل امــرأة الرجــل, وال عليــه هلــا مــا مل يقــم : َّاملوازيــةعليهــا, ويف 
نـه بعـض األشـياخ وجـوب اليمـني عـىل املنكـر مـنهام بالـشاهد بذلك شاهد واحد, فأخـذ م

  .الواحد
ًوليس هذا بنص بل دليل خطاب لكن وقع يف املذهب فيمن عقد نكاحا : املازري

كر الزوج أو الزوجة الوكالة أهنام حيلفان   .لرجل عىل امرأة, أو المرأة عىل رجل, فأ
ــه وكلــه لتــضمن لــو تعلــق اليمــني هنــا بــدعوى الوكيــل عــىل: ويف الواضــحة  الــزوج, أ
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مـــه صـــداقا ونفقـــة, وال تتعلـــق اليمـــني عـــىل املـــرأة إذ ال يبـــاح فرجهـــا بمثـــل هـــذا,  ًذلـــك إلزا
 ألن ;الـشاهد, ويف هــذا التخـريج نظــر فأخـذ مـن هــذا بعـض أشــياخي وجـوب احللـف مــع

ًاملــــدعى عليــــه الوكالــــة لــــو صــــدقها كــــان النكــــاح منعقــــدا; ألن النــــزاع يف إذنــــه يف الوكالــــة, 
  .عقد بني الوكيل والزوجة ثابت بشاهدينوال

ًمــن أقــام شــاهدا واحــدا عــىل : الــذي أشــار إليــه بــالتخريج هــو اللخمــي ونــصه: ُقلــت ً
, ال يمــني عليــه:  واختلــف يف يمــني املــشهود عليــه, فقــال ابــن القاســم,نكــاح مل حيلــف معــه

  .ما مل يقم بذلك شاهد: فذكر ما تقدم إىل قوله: َّاملوازيةوقال يف 
  .يريد فيحلف املشهود عليه من رجل أو امرأة: للخميقال ا

كر املـــدعى عليـــه  ـــه وكيـــل عـــىل ذلـــك, فـــأ ًوقـــال فـــيمن زوج رجـــال أو امـــرأة وزعـــم أ
ــه مل يوكلــهإ :الوكالــة بعــد أن قــدم  فــإذا حلــف بــدعوى الوكالــة ,نــه حيلــف الرجــل واملــرأة أ

 حيلــف املــدعى مــع كــون الوكيــل غــري عــدل, وهــو مــدفع عــن نفــسه التعــدي كــان أحــرى أن
  .عليه مع الشاهد العدل
ـه مـا وكـل: وقال ابن حبيب  وال حتلـف املـرأة أهنـا مـا وكلـت; ألهنـا ,حيلـف الرجـل أ
  .إن نكلت مل تكن زوجة

  .وهذا أحسن; ألن املطلوب منها ال يصح تسليمه مع النكول
 وحيلــــف هــــو إن ادعــــت عليــــه الوكالــــة; ألن ,وأرى أن تطلبــــه بــــاليمني رجــــاء أن تقــــر

طلـــوب منـــه مـــال, فـــإن نكـــل حلفـــت وغـــرم نـــصف املهـــر عـــىل قـــول ابـــن القاســـم; إال أن امل
  .حيب هو البقاء عىل النكاح, فيحرض الويل وجيدد العقد

حيلــف املــشهود : وإن شــهد شــاهد بعــد مــوت الــزوج أو الزوجــة, فقــال ابــن القاســم
  . وتستحق اإلرث والصداق إن كان الشاهد هلا,له

  .إال بشاهدينال يستحق ذلك : وقال أشهب
َالعتـاق  ويطالـب املـشهود عليـه بالـشاهد يف النكـاح والطـالق و:وقول ابـن احلاجـب ِ

  . إال أن حيكم بالشهادة,بأن يقر أو حيلف; فإن امتنع فاألخرية أن حيبس هلام
  .حيبس سنة: وقال ابن القاسم
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 حــسبام ,يقتـيض أن املــذهب حلفــه يف النكـاح, ولــيس كــذلك) اًأبــد(: َســحنونل ووقـ
َّدونةقدم من لفظ املت   . وغريها, وإنام احللف قول غري املشهورَ

 أن يف النكــــاح عــــىل الروايــــة الثانيــــة تعجيــــل )إال أن حيكــــم بالــــشهادة( :وظــــاهر قولــــه
  .وهذا غري موجود يف املذهب, احلكم بالشهادة

 وحيتمــل أن :ومــا ذكرنــاه أورده ابــن عبــد الــسالم عــىل ابــن احلاجــب ســؤالني, ثــم قــال
 يف − وعـىل العبـد−يف الطـالق −عىل املـرأة ) حيبس هلام: (مري املجرور من قولهيرجع الض

  . فيسقط السؤاالن خلروج مسألة النكاح−العتق
َالعتــــاق يطالــــب يف النكــــاح والطــــالق و: (قولــــه: ُقلــــت نــــص يف ) بــــأن يقــــر أو حيلــــفِ

ه أو ظـــاهر) فـــإن امتنـــع: (مطالبتـــه بـــاحللف يف النكـــاح فـــامتنع ســـقوط الـــسؤال فيـــه, وقولـــه
) حيلــف(عائــد عــىل مــا عــاد عليــه الــضمري يف ) امتنــع(نـصه أن الــضمري الفاعــل املــستكن يف 

يف ) العبـــــد( وعـــــىل ,يف الطـــــالق) املـــــرأة(ًعائـــــدا عـــــىل ) هلـــــام(فحينئـــــذ إن جعـــــل الـــــضمري يف 
  . واحللف ال جواب له فتأمله, وهو فرض االمتناع فيه,العتق, ففي الرشط يف النكاح

  .هو كشاهد بطالق حيلف الزوج ويربأد بتمليك فوإن شهد شاه: اللخمي
فــإن كــان   وإن شــهد بخلــع??طــالق هــل يطلــق عليــهوخيتلــف إن نكــل واختــارت ال

 , وهـو مقـر بــه, ويأخـذه; ألن الطــالق بيـده,القـائم بـه الـزوج فهـو كــشاهد بـامل حيلـف معـه
 مل  وإن شـــهد عـــىل نـــسب أو والء,وإن كانـــت املـــرأة هـــي القائمـــة كـــان كـــشاهد عـــىل طـــالق

 وللميــت ولــد −  حــي, وإن كانـت عــىل ميــت لــريث منــهحيلـف معــه إن كانــت الــشهادة عــىل
ـه مـوىل مـع األول−ثابت النسب أو موىل معروف ـه ولـد امليـت أو أ  حلـف ; فأثبت هـذا أ

  . املعرفةالطلبي واليمني إن ادعى ,من ثبت نسبه أو والؤه, وكان أحق باملرياث
 أو يكــون ?ســوى الطــارئ هــل حيلــف ويــرثواختلــف إن مل يكــن هنــاك نــسب ثابــت 

  ?اإلرث لبيت املال
  .ًوأرى أن من أقام شاهدا أوىل

كر وقـال: وقال ابن القاسم ـه عبـده, فـأ ـا حـر: من ادعى عىل رجـل أ ـه لـيس لـه ;أ  أ
  .ً إال أن يقيم شاهدا فيحلف ويستحق,أن حيلفه
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ًيكـــن معروفـــا  وأرى إن مل ,ًلـــيس لـــه ذلـــك إن كـــان معروفـــا باحلريـــة: َســـحنونوقـــال 
ــه ابــن فــالن احلــر مل ,ًبحريــة وال عبوديــة أن حيلــف ويــستحق, وإن كــان مــشهورا بحريــة  وأ

 أو شـــبهه ممـــا خيفـــى, , إال أن يثبـــت اســـتحقاق أمــة, وال بــشاهدين,يــستحق بـــشاهد ويمـــني
  .ًويبطل ما كان معروفا به

  .َّدُوإن شهد بزنا عىل املعاينة أو اإلقرار ح: قال
َ حي:فقال ابن القاسم;  عن غريهواختلف إن نقل ذلك   .ّدُ

َال حي: حممد  ألن ;وهذا أحسن, )هو زان( : إال أن يقول,)أشهدين فالن(: إن قال ُدُ
  . ليس بقاذف)هو زان(:  ومل يقل,)أشهدين فالن(: من قال

صاب  وال ســيام إن كــان الــشاهد يعلــم حكــم نــ,ًإن مل يكــن قــذفا فهــو تعــريض: ُقلــت
  .بينة الزنا

ت فالنا مع فالنة أو بني فخذهيار: وإن قال   .يعاقب الشاهد:  فقال ابن القاسم;أ
  .ال يعاقب: وقال غريه

  .ًإن كان عدال مل يعاقب: ويتخرج فيها ثالث
 وإن كــان ممــن ال ,إن كــان املــشهود عليــه ممــن يظــن بــه ذلــك مل يعاقــب الــشاهد: ورابــع

  .يظن به ذلك عوقب الشاهد
ه رشب مخرا ف   .  ينكل الشاهد:فيهاًومن شهد عىل رجل أ
 وإن : يريـد–  إن كـان هلـا مـن يطلبهـا مل يعاقـب:وقال فيمن شـهد عـىل رجـل بالـرسقة

 والــشاهد عــدل مل يعاقــب, وإن مل يكــن ,وإن مل يكــن هلــا مــن يطلبهــا: قــال −كــان غــري عــدل 
  .ًعدال عوقب

تــــه بــــني فخــــذهيا(: وعــــىل قولــــه يف عقوبــــة الــــذي قــــال                   يعاقــــب الــــشاهد هنــــا, وإن )رأ
  .ًكان عدال

  .من شهد بالرسقة أو رشب اخلمر مل يعاقب: وملالك يف املبسوطة
إن شــهد بــذلك عــىل مــن لــه هيئــة نكــل, وإن كــان ممــن : والبــن نــافع يف كتــب املــدنيني

ًيـــتهم بـــذلك فـــال يشء عليـــه, فأوجـــب العقوبـــة يف القـــول األول قياســـا عـــىل شـــاهد الزنـــا, 
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  .ن األصل إذا سقطت البينة عدم العقوبةوأسقطها يف القول اآلخر; أل
  .واحلد عىل من شهد بالزنا تسليم لقول عمر

  .والتفريق بني العدل وغريه لتهمة غري العدل بإذاية املشهود عليه
وأرى أن يعاقب غري العدل إن كان املشهود عليـه ال يظـن بـه ذلـك, وال غـري العـدل 

  .إن شهد عىل من يظن به ذلك
  .ف املشهود عليهِحلُوإن شهد بقذف أ

ّ حيــد وخيتلــف إن نكــل هــل َ ً أو يطلــق بعــد ســنة? قياســا ?ا حتــى حيلــفً أبــد?أو يــسجنُ
  . واجلراح هل يطلق عليه أو يقتص منه,عىل الطالق

ـه مل يمكـن مـن اليمــني ,وإذا ثبـت اليمـني عـىل مــشهود عليـه لنكـول املـشهود لــه  أو أل
 حتـــى يقـــر أو حيلـــف, وعـــىل القـــول اًجن أبـــدُعـــىل القـــول اآلخـــر, فنكـــل املـــشهود عليـــه ســـ

  .اآلخر خيرج بعد سنة
 وذكــــر ذلــــك عــــن ابــــن القاســــم يف كتــــاب األقــــضية يف بعــــض ,يقطــــع: وقــــال أشــــهب

َّدونةروايات امل َ.  
 واملـــشهود ,ًا حتـــى يقـــر أو حيلـــف إال أن يكـــون الـــشاهد مـــربزاًوأرى أن يـــسجن أبـــد
  .عليه ممن يظن به فيقتص منه

شاهد إذا أتى يشهد من قبل نفسه, ولو كان القـايض هـو هذا كله إنام هو يف ال: ُقلت
  .اً مل يعاقب اتفاق;الذي استدعاه للشهادة رجاء ضم غريه إليه

  . وغريه مما ال يثبت به,ًشكل الشاهد واليمني فيام يثبت ماالُقد ي: املازري
 أو , مــا يــؤدي إىل فــسخ نكــاحامــسائل منهــ −يف املوطــأ  − ذكــر مالــك مــن هــذا النــوع

ء ;عتــــق, أو ســــقوط حــــدثبــــوت  ــــه ابتاعهــــا يثبــــت الــــرشا  كــــشاهد ويمــــني عــــىل زوج أمــــة أ
ــــه لــــو مل يكــــن ذلــــك كــــذلك لــــزم إلغــــاء العمــــل بالــــشاهد واليمــــني يف  ويفــــسخ النكــــاح; أل
األحوال, أو اجتامع امللك والنكاح وكالمهـا خـالف حكـم الـرشع; وألن متعلـق الـشاهد 

  .ملال ال بالشاهد واليمنيواليمني إنام هو املال والفسخ بحكم احلاكم با
ـــه قـــىض الـــنجم اآلخـــر لـــسيده, وقبـــول الـــشهادة هنـــا اومنهــ  شـــهادة شـــاهد ملكاتـــب بأ
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  .آكد; ألن العقد الذي وقع به العتق ثبت عىل السيد بشاهدين
  . وهو ظاهر احلرية رفع احلد كشاهد ويمني برق من قذفاومنه

 ولــه اســتحالف ,ال يمــيضوأمــا الــشاهد بالقــضاء بــامل فاملــشهور : قــال ابــن احلاجــب
  . فإن نكل لزمه بعد يمني;املطلوب

 والذي حكاه الباجي وغريه أن القـولني يف ,هذا كالم فيه نظر: قال ابن عبد السالم
ــه حـــق لــيس بـــاميل يــؤول إىل مـــال  ودعــوى أحـــد ,قبــول كتــاب القـــايض بــشاهد ويمـــني; أل

حقيقـــة ال ينبغـــي أن اخلـــصمني عـــىل اآلخـــر أن القـــايض حكـــم عليـــه بـــامل هـــي دعـــوى بـــامل 
 وبتقــدير أن يكــون األمــر عــىل مــا حكــاه املؤلــف فكيــف بمنــع قبــول الــشاهد ,خيتلــف فيهــا

  . والثاين أضعف من األول عىل أصل املذهب,واليمنيُالنُّكول  ويقبل فيه !واليمني
َّدونةقال يف أقضية امل وللطالب أن حيلف املطلوب أن هذه الشهادة التي يف ديوان : َ

َ نكـل  شـهد عليـه هبـا أحـد, فـإنالقايض ما  ثـم ينظـر فيهـا , وثبتـت الـشهادة,حلـف الطالـبَ
  .الذي ويل بام كان ينظر املعزول

 وبـام ذكـره عـن البــاجي ,إنكـاره وجـود اخلــالف بقولـه ال ينبغـي أن خيتلـف فيــه: ُقلـت
  .يرد بأن ما فهمه عن الباجي ليس كذلك, وبشهرة ذكر اخلالف فيه من كالم األشياخ

فإن تعلقت الشهادة بالعقود التـي :  فلقول الباجي ما نصه;فهمه عن الباجيأما رد 
 واملقصود منها املال كالشهادة عىل حكم قاض, فروى ابن حبيب عـن ,ال ختتص باملال

ُ املاجشونابن    .ال يثبت كتاب قاض إىل قاض بشاهد ويمني, وإن كان يف مال ِ
ِّمطرفوقال    .اء ويثبت له القض,حيلف مع شاهده: َُ
 منــه عــىل اخلــالف يف حكــم القــايض, ٌّفقولــه كالــشهادة عــىل حكــم قــاض نــص: ُقلــت

  .ذلك من مسألة كتاب القايض,  الباقيويبقى حمل النظر يف أخذ
 وإذا فـــرض :وأمـــا شـــهرة اخلـــالف فيـــه مـــن كـــالم األشـــياخ ففـــي النكـــاح الثـــاين منهـــا

زوج دونـــه, فـــالقول  وادعـــى الـــ,ً ثـــم مـــات أو عـــزل فادعـــت املـــرأة قـــدرا,القـــايض للزوجـــة
  . وإال فقوهلا فيام يشبه,قوله إذا أشبه نفقة مثلها

ـــه ال يمـــني عـــىل مـــن : َســـحنون قـــال بعـــض أصـــحاب :عيـــاض مـــذهب ابـــن القاســـم أ
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أشـــبه قولـــه مـــنهام إذ ال حيلـــف عـــىل حكـــم حـــاكم مـــع شـــهادة شـــاهد, وذهـــب بعـــضهم إىل 
ـه حجــة جلــواز ا حللــف مــع الــشاهد عــىل معنـى قولــه يف الكتــاب مــع يمينــه, وهــو الظــاهر وأ

 ونبــــه عــــىل ذلــــك يف كتــــاب ابــــن ســــهل خــــالف مــــا قــــال بعــــض أصــــحاب ,قــــضاء القــــايض
عيـسى ابـن القاسـم قيـل لـه فـإن أقـام َ سـامع قولـه هـو َّالعتبيـةن القاسـم يف  ومـا البـ,َسحنون

ال حيلـف مـع شـاهده عـىل : ًشاهدا عىل أمر القايض وقـضا ئـه هـل حيلـف مـع شـاهده? قـال
ـه مـن وجـه الـشهادة عـىل الـشهادة; يف ذلـك إال شـاهدانشهادته, وال جيـوز  والـشهادة , أل

  .عىل قضاء القايض شهادة عىل شهادة فال جيوز يف ذلك إال شاهدان
ْبن رشدا هـو ) إن املقيض له ال حيلـف مـع شـاهده عـىل أمـر القـايض وقـضائه: (قوله: ُ

َّدونـةعىل خـالف أصـله يف امل  وقـد شـهد الـشهود ,عـزلإن القـايض إذا :  لقولـه يف أقـضيتهاَ
نه, ومل تقم عىل ذلك بينة أن املشهود عليه حيلـف بـاهللا مـا هـذه ,عنده  وأثبت ذلك يف ديوا

َ نكـل  فـإن;الشهادة التي يف ديوان القايض مما شـهدت بـه الـشهود عـيل  ;حلـف املـشهود لـهَ
مني فـأحرى أن يـستحقه بـاليُالنُّكـول  فإذا كـان يـستحق ذلـك بـاليمني مـع ,وثبتت الشهادة

ه شعبة من شعب احلكم   .مع الشاهد, وال فرق بني ذلك وبني احلكم, أل
ونحــــوه يف نكاحهــــا الثــــاين يف الــــزوجني إذا اختلفــــا يف فريــــضة القــــايض, فــــإذا كانــــت 

وجب أن تستحقه باليمني مـع الـشاهد, وتـأول ُالنُّكول املرأة تستحق القضاء باليمني مع 
ه ال يمني عىل الـزوج إن أتـى بـام يـشبه, بعض الناس أن قول ابن القاسم يف هذه امل سألة أ

وال عـــىل الزوجـــة إن أتـــى الـــزوج بـــام ال يـــشبه, وأتـــت هـــي بـــام يـــشبه عـــىل قيـــاس قـــول ابـــن 
  .القاسم يف هذه الرواية
 ,إن حكـم احلـاكم ال يـستحق بـاليمني مـع الـشاهد, وهـو تأويـل بعيـد: ويف الواضحة

َّدونــةوظــاهر امل ــه يــستحق هبــام, وهــو قــول: َ ِّمطــرف أ َ أصــبغو َُ ْ  وجيــوز فيــه عــىل قــول ابــن ,َ
ه إذا أجاز ذلـك يف الـشهادة عـىل الـشهادة, ويف الـشهادة عـىل :القاسم  شاهد وامرأتان; أل

الوكالــة فــأحرى أن جييــزه يف حكــم القــايض إذ قــد أجيــز فيــه الــشاهد واليمــني, وال خــالف 
ه ال جيوز شاهد ويمني يف الشهادة عىل الشهادة, وال يف ال   .شهادة عىل الوكالةأ

ُ املاجشون وابن َسحنونو ـه  :ِ ًال جييزان شاهدا وامرأتني يف ذلك كله عىل أصلهام أ
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تـان  إال فــيام جيـوز فيــه شـاهد ويمــني, وكتـاب القــايض إىل القــايض ال ,ال جيـوز شــاهد وامرأ
ه كالشهادة عىل الشهادة ه ال جيوز فيه شاهد ويمني; أل   .خالف أ

ـــه :وقـــال املـــازري: ُقلـــت  ولـــذا اختلـــف يف شـــهادة شـــاهد واحـــد شـــهد عـــىل قـــاض أ
   ويستحق املال أم ال??حكم بامل لزيد عىل عمرو هل حيلف زيد مع شهادته

ْبــن رشــد وقــول ا,يف ذلــك قــوالن ــه ال جيــوز شــاهد ويمــني يف الــشهادة : ُ ال خــالف أ
  .عىل الوكالة خالف نقل اللخمي واملازري

لة من غائب هل حيلف الوكيـل? واملـشهور اختلف إذا شهد عىل وكا: قال اللخمي
ه ال حيلف   .أ

 إن كانــت الوكالــة حلــق الغائــب فقــط, فــإن كانــت ممــا يتعلــق فيهــا حــق ,وهــو أحــسن
ًللوكيـــل; ألن لـــه عـــىل الغائـــب دينًـــا أو ليكـــون ذلـــك املـــال بيـــده قراضـــا أو تـــصدق بـــه عليـــه 

  . واستحق إن أقر املوكل عليه باملال للغائب,حلف
ضاء ديـــن فقـــضاه بـــشاهد فجحـــده القـــابض حلـــف الوكيـــل وبـــرئ وإن وكـــل عـــىل قـــ

َ نكــل الغــريم; فــإن ً وإن كــان معــرسا حلــف ,ًحلــف الطالــب وغــرم الوكيــل إن كــان مــورساَ
رس   .املطلوب وبرئ, وكانت تباعة الطالب عىل الوكيل متى أ

  .فظاهر لفظ اللخمي أن اخلالف يف الشاهد واليمني يف الوكالة نص: ُقلت
معــروف املــذهب أن الــشاهد واليمــني ال يقــىض بــه يف الوكالــة; لكــن : وقــال املــازري

منــع القــضاء هبــا لــيس مــن ناحيــة تــصور هــذه الــشهادة يف القــضاء هبــا يف الوكالــة; بــل ألن 
 ألن اليمـني ال حيلفهـا إال مـن لـه فيهـا نفـع, والوكيـل ;اليمني فيها مع الشاهد فيهـا متعـذرة

 ويقـبض ,ذهب أن الوكيـل حيلـف مـع شـاهده بالوكالـة وإن كان وقع يف امل,ال نفع له فيها
 ويأخــذها الوكيــل, أو ,وكالــة بــأجرة احلـق, فتــأول األشــياخ هــذه الروايــة عــىل أن املـراد هبــا

 وأشـار إىل إجـراء القـولني يف قبـول الـشاهد واليمـني يف الوكالـة ;يقبض املال ملنفعة له فيه
ادة رجـــل وامـــرأتني عـــىل وكالـــة عـــىل املـــال عـــىل قـــويل ابـــن القاســـم وأشـــهب يف قبـــول شـــه

بقــبض مــال, ولغوهــا بنــاء عــىل احلكــم فــيام لــيس بــامل يــؤول إىل مــال حيكــم باملــه أو حيكــم 
  .َسحنون  قالهحاله
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  . ال جيوز شاهد ويمني يف الوكالة عىل حق:أشهب
ْبــن رشــدا يلـــزم مــن أجـــاز شــهدة النــساء عـــىل الوكالــة يف املـــال أن : قـــال ابــن دحــون: ُ

 ولــيس ذلــك بــصحيح إذ ;ينًــا عــىل الوكالــة يف املــال; ألهنــا تــؤول إىل املــالًجييــز شــاهدا ويم
تـان جيـوز فيـه شـاهد ويمـني, وإنـام الـذي يقـول   َسـحنونليس كل ما جيـوز فيـه شـاهد وامرأ

ُ املاجــشونوابــن  تــان ِ  ومهــا ال جييــزان ,مــا جيــوز فيــه شــاهد ويمــني; جيــوز فيــه شــاهد وامرأ
  .لشهادة النساء يف الوكالة عىل املا

يف رده عـــــىل ابـــــن دحـــــون نظـــــر; ألن ابـــــن دحـــــون مل يـــــسلك يف خترجيـــــه ســـــبيل : ُقلـــــت
االســــتقراء بــــصدق كليــــة لــــصدق أخــــرى, وإنــــام ســــلك ســــبيل القيــــاس التمثــــييل, وهــــو أن 

 ومآلـه ,الشاهد واليمـني معمـول بـه يف املـال, فمـن حكـم يف غـريه بـأن مـا متعلقـه غـري مـال
أن يكون األمر كذلك يف الشاهد واليمني بجامع إنام حيكم فيه باعتبار مآله موجب : قال

حــرص االعتبــار يف املــال دون متعلــق الــشهادة الغــري املــآلي, فــإن كــان مــا شــهد بــه الــشاهد 
  .والباجي َّالشيخ ًحقا لسفيه فطريقان

َ أصــبغوروى  ْ  حيلــف مــع شــاهده بخــالف الــصبي, فــإن: َّالعتبيــةعــن ابــن القاســم يف  َ
َنكل  َ نكل إن ف,حلف املطلوب وبرئَ   .غرمَ

َ أصبغقال  ْ   .كالعبد والذمي: َ
ِّمطــرفوالبــن حبيــب عــن   ,حيلــف املطلــوب ويــؤخر; فــإذا رشــد حلــف مــع شــاهده: َُ

  . فجعله كالصغري;فإن أبى مل يكن له عىل املطلوب يمني
ِّمطرفزاد يف النوادر إثر قول : ُقلت   . وقال قبل ذلك,, وقاله كله ابن كنانةَُ

َ نكــل إن: لقاســم عــن ابــن اَســحنونوالبــن   وحلــف املطلــوب فــال يمــني إذا ,الــسفيهَ
  .رشد, وكذا البكر املوىل عليها

هلــــام الرجــــوع إىل اليمــــني بعــــد رىض حــــاهلام, وإن كــــان الغــــريم قــــد : وقــــال ابــــن كنانــــة
  .حلف

ِّمطـرفمل خيتلف ابن القاسم و: وقال ابن زرقون إثر كالم الباجي  أن الـسفيه حيلـف َُ
َ نكـــل إذامـــع شـــاهده, إنـــام اختلفـــا ِّمطــــرف  ثـــم رشـــد الـــسفيه, فقـــال,وحلــــف املطلـــوب ,َ َُ: 
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  . ويقيض له,حيلف بعد رشده
 وكـــذا هـــو , وال تعـــاد اليمـــني إىل الـــسفيه,نفـــذ احلكـــم للمطلـــوب: وقـــال ابـــن القاســـم

  .نص يف الواضحة
ْبـن رشـدما قاله ابن زرقون هـو نـص ا: ُقلت َ أصـبغَ سـامع  يفُ ْ , وعـزا البـن كنانـة مثـل َ

ِّمطرقول    . وهو أظهر من قول ابن القاسم: , قالفَُ
َ أصـــبغَ ســـامع وقـــال يف تفـــسريه ْ وهـــذا ممـــا ال اخـــتالف فيـــه أن املـــوىل عليـــه حيلـــف مـــع : َ

 وجيحـــد ,شـــاهده, وهـــذا فـــيام مل يـــل وليـــه املبايعـــة عليـــه فيـــه كبيعـــه ســـلعة لـــه; فينكـــر املبتـــاع
حلـف املبتـاع وغـرم َكـل َ ن فـإن,اًالثمن, فإن كان دفـع الـسلعة حلـف هـو مـع الـشاهد اتفاقـ

  .هو إذ مل يشهد
 األكثـر مـن : القيمة عىل القول إن اإلشهاد ال يلزمه إال عند دفع السلعة, وقيل:قيل

ــه يلزمــه اإلشــهاد عــىل الــثمن, وإن مل يــدفع الــسلعة; فقيــل  ال يمــني :القيمــة أو الــثمن عــىل أ
َ نكــل  فــإن,لــف إنــه هــو الــذي حي: وحيلــف املــوىل عليــه معــه, وقيــل,عليــه مــع الــشاهد عــن َ

 ,اليمـــني غـــرم بعـــد يمـــني املـــشرتي, وهـــذا عـــىل اخلـــالف يف وجـــوب اإلشـــهاد عليـــه بـــالثمن
  .مل يدفع السلعة وإن

  .وإذا قلنا حيلف السفيه مع شاهده, فإن حلف قبض ما جيب بيمينه وليه: الباجي
ــه ال: ابــن شــعبان  االختيــار أن يقــبض مــا حلــف عليــه; فــإذا صــار إليــه قبــضه وليــه; أل

إن :  فقـال اللخمـي, لعبـدًيستحق بيمينه شيئا إال من إليه قبضه, وإن كان ما شهد بـه حقـا
َ نكـــل كـــان بـــامل والعبـــد مـــأذون لـــه فهـــو كـــاحلر إن حلـــف املـــدعى عليـــه وبـــرئ, وال مقـــال َ

َ نكـل  فـإن, وإن كان غـري مـأذون لـه, حلـف واسـتحق,للسيد  وإن ,حلـف سـيده واسـتحقَ
َ نكـــل  فـــإن,عنـــه الغـــريم, فقـــضاه حلـــف وبـــرئ ســـيدهًدفـــع لـــه ســـيده مـــاال ليقـــضيه  حلـــف َ

, فــإن كــان معــرسا أو غــري مــأذون لــه  ًاملــشهود عليــه, وغــرم العبــد إن كــان مأذونــا لــه مــورسا ً ً
 فــــإن وكلــــه غــــري ســــيده فقــــىض بــــشاهد ونكــــل عــــن اليمــــني; حلــــف ,حلــــف الــــسيد وبــــرئ

  . وغرم العبد إن كان مأذونا له,الطالب
  .جلكاحلر يوكله الر: قال حممد
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 وهــو ,ًفــإن كــان فقــريا حلــف املوكــل وبــرئ; وكــذا إن كــان غــري مــأذون لــه: اللخمــي
  .مورس حيلف املوكل

ْبـــــن رشـــــدونقـــــل ا َ أصـــــبغ وتقـــــدم قيـــــاس , يف العبـــــد كـــــاللخميُ ْ الـــــسفيه عليـــــه, وعـــــىل  َ
  . وهو يدل عىل االتفاق عليه,الذمي

هور ال  والعبـــــد كالرشـــــيد ال كالـــــصبي عـــــىل املـــــش:فـــــشأن قـــــول ابـــــن احلاجـــــب: ُقلـــــت
  .أعرفه; وجعله ابن عبد السالم وابن هارون ومها

ًحيلف مع الشاهد الواحد املـشهود لـه كـان مؤمنًـا أو كـافرا أو عبـدا ذكـرا أو : الباجي ًً
ثى ه يستحلف له املطلـوب, ; وانفرد باحلق,ً فإن كان صغريا,أ  فمشهور مذهب مالك أ

  .وقاله ابن القاسم ورواه األخوان
  .َسحنون وقاله , ومل يذكر اليمني,له حقه حتى حيتلم فيحلفيوقف : وروى حممد

ه ل تعلق بعض املتـأخرين :  فقالَسحنونوأشار املازري لتعقب أخذ الباجي ما عزا
وأرى هذا املتأخر الصغري كمغمى : يف سقوط يمني املطلوب بذكر لفظ رواية حممد قال
   وطـــــول ,رب إفاقتـــــه ولـــــيس مثلـــــه لقـــــ,عليـــــه قـــــام لـــــه شـــــاهد, وال يـــــستحلف لـــــه املطلـــــوب

  .انتظار الصبي
 وعـــــىل املـــــشهور يـــــسجل اإلمـــــام شـــــهادة :اللخمـــــي والـــــصقيل واملـــــازري عـــــن حممـــــد

  .الشاهد خوف موته أو طروء جرحته
ْبــن رشــدقــال ا: ابــن زرقــون  ,ذكــر عــن مالــك والليــث أن الــصغري حيلــف مــع شــاهده: ُ

  .وهو غريب
  . ال غريهيريد الصغري الذي يعرف القربة الذي جتوز وصيته: ُقلت

ْبن رشدولفظ ا  ووقـع :عيـسى مـا نـصهَ سـامع  يف آخـر ثـاين مـسألة مـن رسـم جـاع مـنُ
 وهــو ,يف كتــاب مجعــت فيــه أقــضية مالــك والليــث أن الــصغري حيلــف مــع شــاهده كالــسفيه

بعيــد, ألن القلــم عنــه مرفــوع فــال يتحــرج مــن احللــف عــىل باطــل, ولــيس لــويل الــصغري أن 
 فاملــشهور املعلــوم مــن قــول ابــن ;اختلــف يف األب و,حيلــف مــع شــاهده, وحيلــف وحــده

  . وروايته أن ذلك ليس له,القاسم
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لـــه ذلـــك وهـــذا فـــيام مل يـــل األب والـــويص املعاملـــة فيـــه, وإن وليهـــا : وقـــال ابـــن كنانـــة
ه إن مل حيلف غرم   .أحدمها وجبت عليه اليمني فيها;أل

ــه ال يتحــرج مــن احللــف عــىل الباطــل : ُقلــت يــضعف كونــه تــضعيفه حلــف الــصبي بأ
  .ًباطال بقيام الشاهد العدل به

ــــا كــــان أو يف ,إذا قلنــــا حيلــــف املطلــــوب: البــــاجي  فــــإن حلــــف بقــــي احلــــق عنــــده معينً
 فيحلــف مــع شــاهده ويــستحق حقــه; فــإن فــات املعــني فقيمتــه ;الذمــة, حتــى يبلــغ الــصغري

  . قاله ابن حبيب عن األخوين,يوم احلكم به
َ أصــــبغ وَعبــــد احلكــــموابـــن  ْ زيــــةو َّالعتبيــــة  ففــــي;الـــصبي بعــــد بلوغــــهَكــــل َ ن فــــإن:َ  َّاملوا
ـــه حلـــف;أن املطلـــوب ال حيلـــف:  وهـــو املـــشهور,وغريمهـــا  وهـــذا بنـــاء عـــىل أن يمـــني , أل

ُ نكول املطلوب يمني استحقاق برشط  وحيتمل أن يقال يمني املطلوب لتوقيـف ,املدعيُ
َ نكــل وإن , فــإذا حلــف الطالــب أخــذ,احلــق بيــده فقــط, ملــا تعــذرت يمــني الطالــب حلــف َ

َ نكـل ًاملطلوب يمني االستحقاق إذ لو كانت يمينـه أوال يمـني اسـتحقاق, لوجـب إن عنـه َ
  . وهذا أصل متنازع فيه,أن ينفذ القضاء عليه بنكوله, وال حيلف املدعي يمينًا بعدها

ســـــمع عيـــــسى ابـــــن القاســـــم إن أبـــــى الـــــصبي أن حيلـــــف ملـــــا كـــــرب فلـــــيس عـــــىل : ُقلـــــت
  .املطلوب أن حيلف ثانية

ْبن رشدا َ أصبغَ سامع وقعت هذه املسألة يف: ُ ْ   .من كتاب املديان َ
َ أصــبغقــال : وفيهــا ْ ــه قــد بــرئ يــوم حلــف: َ ً وهــو بــريء أبــدا حتــى حيلــف الــصبي, ,أل

َ أصبغفيكون حلفه كالشهادة احلادثة القاطعة, وعىل قول  ْ   .هذا ال جيب توقيف الدين َ
قــــف حتــــى يكــــرب الــــصبي فيحلــــف  إذا حلــــف املطلــــوب أخــــذ الــــدين منــــه, فو:وقيــــل

 وخيف عليه العدم, وهـو يف القيـاس صـحيح إذ لـو كـان ,ًويأخذه, ومعناه إن مل يكن مليا
املـــدعى فيـــه معينًـــا لوجـــب وقفـــه أو بيعـــه ووقـــف ثمنـــه إن خـــيش عليـــه, عـــىل مـــا قالـــه ابـــن 

حممــــد بــــن خالــــد بعــــد هــــذا, وإذا وقــــف الــــدين أو العــــرض فــــضامنه مــــن َ ســــامع القاســــم يف
َ نكـــلن حلـــف, ومـــن الغـــريم إنالـــصبي إ ـــه إنـــام وقـــف ملـــن جيـــب لـــه مـــنهام, وقيـــل ;َ  إن :أل

ً وهو بعيد ووجهـه أن يمينـه أوال ملـا ,املطلوب حيلف ثانية إذا بلغ الصبي وأبى أن حيلف
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 وإال ســقط عنــه احلــق هبــا كانــت إنــام أفــادت تــأخري احلكــم لبلــوغ الــصبي, ,مل تكــن واجبــة
َ نكــل ف إن وال خــال,فــإذا بلــغ اســتؤنف احلكــم ــه يغــرم احلــق, وال جيــب عــىل َ املطلــوب أ

  .الصغري حلف إن بلغ; ألن نكوله كاإلقرار
ًوكذا الوكيل الغائب يقيم شاهدا واحدا عـىل حـق للغائـب, فيقـىض عـىل الـذي عليـه  ً

ــــه إن َ نكـــل احلـــق بــــاليمني إىل قـــدوم الغائــــب, فيحلـــف مــــع الـــشاهد أ  ومل يكـــن عــــىل ,غــــرمَ
  .الغائب إذا قدم يمني

َ نكــــل ال خــــالف إن(: انظــــر قولــــه: ُقلــــت ــــه يغــــرم احلــــقَ  وال جيــــب عــــىل ,املطلــــوب أ
َ نكل فإن:  مع ظاهر قول الباجي ما نصه)إلخ... الصغري حلف    . ًاملطلوب أوال غرمَ

ِّمطرف رواه ابن حبيب عن   .وابن كنانة وقاله حممد َُ
َ نكـل  وإن, لـه فإن حلـف قـيض,فإن بلغ الصغري فعليه اليمني: قال ابن حبيب عنهام َ

 والبلــوغ رد إىل املطلــوب, فظــاهره حلــف الــصبي , والكبــري املــوىل عليــه بعــد الرشــد,هــذا
  .بعد بلوغه, وإن كان املطلوب قد غرم لنكوله

  .وحيلف الصغري إذا كرب مع شاهده عىل البت: قال
  .وال حيلف حتى يعلم باخلرب الذي يتيقن به: حممد

إنـه حيلـف كـام حيلـف الـوارث عـىل مـا مل :  مالـك بقـولً متصالَسحنونويف كتاب ابن 
 ويصدقه كام جـاز ,حيرض, وهو ال يدري هل شهد له بحق أم ال? فيحلف معه عىل خربه

  .له أن يأخذ ما شهد له به الشاهدان من مال وغريه, وهو ال يعلم ذلك إال بقوهلام
عـــن  َســـحنونففـــي رشط حلفـــه مـــع شـــاهده بتيقنـــه أو ظنـــه قـــوال حممـــد وابـــن : ُقلـــت

 ومها جاريان عـىل اخلـالف يف احلـالف عـىل مـا يظنـه وال يتيقنـه, هـل حلفـه غمـوس ,مالك
ــامن, وعــىل القــولني يف كتــاب العتــق األول منهــا فيــه?أم ال  وإذا كــان , حــسبام تقــدم يف األ

إن مل : إن كــان دخــل املــسجد أمــس فهــو حــر, وقــال اآلخــر: عبــد بــني رجلــني قــال أحــدمها
, فإن ادعيا علم ما حلفا عليه دينا يف ذلك, وإن قاال ما نوقن يكن دخل املسجد فهو حر

 ونحـوه ,جيـربان عـىل عتقـه:  وإنام حلفنا ظنًا فليعتقـاه بغـري قـضاء, وقـال غـريه,أدخل أم ال
امن بالطالق   .يف األ
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 ورد الــرشع ,ورد املــازري بــصحته أخــذ مــا شــهد بــه الــشاهدان بــأن إباحــة كــل املــال
التكليـف فيـه بـاليقني حـرج عظـيم عـىل الـنفس واألهـل والتكليـف باالكتفاء فيه بـالظن إذ 

  .باليمني باهللا باليقني, وعزا بعض أشياخي القولني يف التعديل عىل الظن يف اليمني
  .ذكرمها اللخمي روايتني يف اليمني مع الشاهد: ُقلت

َ نكـــل ومـــن: البــاجي  فحلـــف املطلــوب, ثـــم وجـــد الطالـــب ;عـــن احللــف مـــع شـــاهدهَ
  .ال يضم له إىل األول: َّاملوازية ففي ,رًشاهدا آخ

عبــد  عــن ابــن القاســم, والبــن حبيــب عــن ابــن َســحنونورواه حييــى بــن حييــى وابــن 
ُ املاجشون وابن َاحلكم   .عن مالك يضم له إىل األول, ويقىض له به ِ

ا ً وإنــام هــو فــيمن أقامــت شــاهد, وكــان يقــول يــضم إىل األول,ٌهــذا وهــم: ابــن كنانــة
ـه مل يوجـد ,ً ثم وجدت شاهدا آخر,فحلف الزوجعىل طالقها,   فإنه يـضم إىل األول; أل

ُ نكولمنه ُ املاجشونوقاله ابن  ,ُ ِ.  
َ أصــــبغوقــــال  ْ ًبقــــول مالــــك باإلضــــافة إىل األول يف احلقــــوق, كــــام لــــو مل يقــــم شــــاهدا  َ

ــه يقــوم هبــا    وذكــر ابــن حمــرز القــولني يف ضــمه ,فحلــف املطلــوب, ثــم وجــد الطالــب بينــة أ
  .معزوينغري 

َ أصــبغقــال : ابــن زرقــون ْ  ورد املطلــوب اليمــني عــىل الطالــب ,وكــذا لــو مل يقــم بينــة: َ
 ثــم وجــد بينــة أخــذ حقــه ببينــة, ولــو حلــف الطالــب إذ ردت ,ولــهُكل, فلــم يقــض لــه لنَُكــفنَ

 ورجــع بـام أخـذ منــه, ال أعـرف غــريه ,اليمـني عليـه, ثــم وجـد بينـة برباءتــه مـن ذلــك قـام هبـا
  .من قول أصحابنا

 ولـــو حلـــف املطلـــوب, ثـــم أتـــى الطالـــب بـــشاهد آخـــر مل :فقـــول ابـــن احلاجـــب: ُقلـــت
  .ٌا وهمًيضم لألول اتفاق

يؤتنـف لــه احلكـم فيحلـف مــع : َّاملوازيـةوعـىل عـدم ضــم الثـاين لـألول ففــي : البـاجي
  .شاهده

ولـه, ونحـوه روى حييـى بـن حييـى ُكال حيلف مع الثاين لرتكه حقـه بنُ: وقال ابن كنانة
َ نكـل  عـن ابـن القاسـم, وعـىل حلفـه إنحنونَسوابن  زيـةثانيـة ففـي َ تـرد اليمـني ثانيـة : َّاملوا
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ه إنام أسقط باألوىل شهادة األول   .عىل املطلوب; أل
ه حلف عىل هذا احلق مرة: وقال ابن ميرس   .ال ترد عليه ثانية; أل
  ثـــاين  إنـــام هـــي عـــىل أن الَســـحنون وروايـــة حييـــى وابـــن ,قـــول ابـــن كنانـــة: ابـــن زرقـــون

  .ال يضم
  .ويف املسألة أربعة أقوال: قال. وعىل ما ذكره الباجي فام املحوج لذكره: ُقلت
 قالـه ,إن أتى بشاهدين قيض له هبام, وإن أتى بشاهد ثان استؤنف له احلكـم: األول

َ نكل , فإنَّاملوازيةابن القاسم يف    .ففي حلف املطلوب قوالن تقدماَ
ام وإن أتــى بــشاهد أضــيف إىل األول, وأخــذ حقــه إن أتــى بــشاهدين قــيض هبــ: الثــاين
ُ املاجشون رواه ابن ,دون يمني   .وقاله عيسى بن دينار ,ِ

ًأن نكولــــه أوال قطــــع حلقــــه فــــال يكــــون لــــه يشء, ولــــو أتــــى بــــشاهدين غــــري : الثالــــث
  . قاله ابن القاسم وابن كنانة يف املبسوط,األول

بــع ن أتــى بــشاهد واحــد مل يقــض لــه إن جــاء بــشاهدين غــري األول قــيض هبــام, وإ: الرا
ْبن رشدبيشء حكاه ا  ومل ينسبه, ولوارث الصغري ما كان له بحكم صفة الوارث إن كان ُ

  .ً وإن كان رشيدا فله تعجيل حلفه, وإن كان سفيها فكام مر فيه,ًصغريا فكمورثه
َ نكــل , وكــان قــدًفلــو كــان وارث الــصغري معــه أوال: قــال ابــن احلاجــب مل حيلــف عــىل َ

هاملن َ نكل صوص; أل   .عنهاَ
ً وكبــارا لــدين ,ًال أعــرفهام إال لنقــل الــصقيل عــىل قوهلــا إن كــان الورثــة صــغارا: ُقلــت

 ويـستحقوا حقهـم ,بشاهد واحد حلف الكبار, فإن نكلوا وبلـغ الـصغار فلهـم أن حيلفـوا
َ نكـل ً لو مات الصغري صغريا فورثه كبـري,:قال بعض فقهائنا: ما نصه عـن يمينـه يف حظـه َ

  .ولهُكُليس له أن حيلف لتقدم نف
  . أن له أن حيلف عىل حظ الصغري ـهالظاهر: الصقيل

ًولـــه أوال إنـــام كـــان عـــن حظـــه لـــو حلـــف أوال, ُكُفيـــستحقه حللولـــه حملـــه يف اليمـــني, ون ً
 ثـــم ورث الـــصغري مل يأخـــذ حظـــه إال بيمـــني ثانيـــة, فهـــام كحقـــني بكتـــابني كـــل ,وأخـــذ حظـــه

  . احللف مع أحدمها يسقط حلفه مع اآلخرحق بشاهد واحد, فليس نكوله عن
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يف اسـتدالله نظـر الحـتامل أن يقـال إنـام أعيـدت اليمـني ثانيـة; ألهنـا : ابن عبد الـسالم
ًولـه أوال ُكُ ون,عىل احلق األول فلم تتضمن الثاين وهب أهنا تضمنته; لكنهـا قبـل وجوهبـا

ه من ريبة أو لورع   .الغالب أ
م تيقنـــه حقيـــة مـــا شـــهد بـــه الـــشاهد, أو لعـــدم ظنـــه ًيـــرد بكـــون نكولـــه أوال لعـــد: ُقلـــت

  .ذلك; ثم حصل له اليقني أو الظن
ـت هـذا :  وقال,وعن املازري قويل بعض الفقهاء والصقيل للمتأخرين أظـن أين رأ

  .اخلالف بني أصحاب الشافعي
  .روى حممد إن قام شاهد لطفل بدين ألمه مل حيلف معه أبوه: َّالشيخ
  .ما أظن ذلك: قال وإن لزمته نفقته, :قيل

 ,وإن ثبـت عـىل ميـت ديـن بـشاهدين:  ويف كتـاب املـدنيني ذلـك لـه قـال:زاد اللخمي
 فــإن بلــغ الــصغري , والــوارث صــغري حلــف الطالــب, وأخــذ ذلــك,وشــهد شــاهد بالقــضاء

َ نكل  واسرتد املال, وإن;حلف الطالب مل يكن له يشء, وهذا عىل القول بعدم وقـف مـا َ
 , مـــن ديــــن, وعـــىل القـــول بوقفـــه ال يقــــىض بـــه للطالـــب هنــــاشـــهد بـــه شـــاهد واحــــد لـــصبي

ً وأثبـت املطلـوب شـاهدا لرباءتـه ,ويوقف عىل يدي عدل, وإن ثبت مليـت ديـن بـشاهدين
َ نكـــل  فـــإن,منـــه حلـــف معـــه وبـــرئ ا يظـــن بـــه ً وإن كـــان كبـــري,ًغـــرم إن كـــان الـــوارث صـــغرياَ

  ?ذمة املطلوب وخيتلف هل يوقف املال من ,العلم للمواطنة للميت كالولد حلف
  .ًراجع لفرض كون الوارث صغريا) خيتلف(: قوله: ُقلت

 وال يفهم عنه حلـف ,من شهد مليت بدين وارثه أخرس ال يفهم: َسحنونقال ابن 
َ نكل  فإن,املدعى عليه وبرئ َ نكل غرم, وكذا املعتوه إنَ  ,املدعى عليه غـرم, وإن حلـفَ

ئـــب بـــدين مل يطلـــب الغـــريم دون ثـــم عقـــل املعتـــوه حلـــف واســـتحق, وإن شـــهد شـــاهد لغا
َ نكــل  فــإن, وإن شــهد لــه شــاهد بغــصب; فللحــاكم أن حيلــف املــشهود عليــه,وكيــل وقــف َ

  .اليشء املغصوب
 أو ,شــهادة واحــد بحــبس يف الــسبيل أو وصــية فيــه, أو لليتــامى:  عــن أشــهبَّالــشيخ

بـن  وليحيـى بـن حييـى عـن ا,من ال يعرف بعينـه سـاقطة, لـيس ألحـد ممـن ذكـر احللـف معـه
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  .القاسم مثله
ملــا عللــه املــازري بــأن احلــق ملجمــوع يتعــذر حــصوله, والواحــد منــه ال يتقــرر : ُقلــت

جيــب أن حيلــف املــشهود عليــه عــىل إبطــال شــهادة : حقــه فيــه إال بإحــصاء املجمــوع, وقــال
  .الشاهد عليه كالشاهد عليه بالطالق

  .وظاهر الروايات عدم حلفه لعدم تعني طالبه: ُقلت
َ نكــل إن:  كاملــازري قــائالونقــل اللخمــي ُ املاجــشونلزمــه مــا شــهد بــه عليــه, والبــن َ ِ 

إن شهد شاهد بوصية بعرشين للفقـراء, وبعـرشة لزيـد فللـوارث احللـف معـه ليحاصـص 
  .ذا العرشة بعرشين يف الثلث

إن شــــهد شــــاهد بوصــــية لعتــــق ومــــال لرجــــل, حلــــف :  عــــن ابــــن القاســــمَسحنونولــــ
 , بــام فــضل عــن العتــق, وهــذا خــالف قــول عبــد امللــك ومل يقــض لــه إال,املــوىص لــه باملــال

ـه يقـال للحـالف مـن أهـل الوصـايا إن كانـت شـهادتك جـائزة; : ووجه قول ابـن القاسـم أ
  . ومالك مع العتق إال ما فضل عنه,فإنام لك ما ينوبك فيه

ال : إن قـام شـاهد واحـد بحـبس مـسبل ومعقـب, فقـال أصـحابنا: قـال حممـد: َّالشيخ
  .يصلح فيه يمني

ُ املاجـــشونوروى ابـــن   ومـــن يولـــد ,إن حلـــف جلهـــم نفـــذ هلـــم ولغـــريهم ولغـــائبهم: ِ
  . وللسبيل بعدهم,هلم

ــضا مــع ِّمطــرف ًوروى أ ْبــن وهــبوا َُ  وجلمــيعهم, ,إن حلــف رجــل واحــد ثبــت لــه: َ
  .وإن مل حيلف معه غريه

 وثبـــــت ,وإن بـــــاد شـــــهوده فلـــــم يثبـــــت إال بـــــسامع حلـــــف واحـــــد مـــــنهم: زاد اللخمـــــي
  .جلميعهم

ُشـــيوخوقـــال بعـــض  إن شـــهد شـــاهد بحـــبس عـــىل عقـــب فمـــن حلـــف ثبـــت حظـــه : ناُ
َ نكل وحده, ومن  وردت اليمني عىل املشهود عليه, وهو أقيس كام لـو شـهد ,سقط حظهَ

  . ويستحق حقه,ا أن حيلفًلورثة منهم غائب ومحل, فإن ملن حرض بالغ
ُ املاجشونوذكر ابن احلاجب االكتفاء بحلف اجلل لرواية ابن   فقـال ابـن ,َّالشيخك ِ
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ُ املاجشونإنام حكاه املازري قوال البن : عبد السالم   .ال لرواية ِ
 ووجــــه االكتفــــاء حيلــــف ,َّالــــشيخوالــــذي وجدتــــه للــــامزري نقلــــه عنـــه روايــــة ك: ُقلـــت

ه إذا أخذ حظه رشكه فيه بقية أهل احلبس; العرتافـه أن مـا أخـذ حـق أخوتـه فيـه  واحد بأ
ء عاد لليمني إلكامل حظه فال يزال كذا حتى يؤخذ احلبس عىل الشياع, فإذا أخذ منه يش
  .ا واحدةكله فاكتفى بيمينه وحده يمينً

 ألن اســــتحقاقه حقــــه إنــــام هــــو بــــسبب فعلــــه, هــــم ;يــــرد بمنــــع مــــشاركتهم إيــــاه: ُقلــــت
ٍقــــادرون عليــــه وتركــــوه, فوجــــب أن ال يــــرشكوه فيــــه كــــرشيكني يف ديــــن عــــىل رجــــل ملــــد, 

معه اقتضاءه فأبى, فال دخول له عىل املقتيض بيشء, ومـا فطلب أحدمها رشيكه يف طلبه 
ه اللخمـي لــبعض  ُشـيوخعـزا ه املــازري لـبعض ُ ُشـيوخه عـزا ولـو انقــرض :  قـائال القــروينيُ

الـــــبطن األول بعـــــد اســـــتحقاقهم بـــــاليمني فهـــــل يكتفـــــي الـــــبطن الثـــــاين بيمـــــني األول أم ال 
ل واحـد مـن أهـل احلـبس يكتفون? فكـان بعـض األشـياخ يـشري إىل عـدم اكتفـائهم; ألن كـ

  .َّشافعية الله حكم نفسه ال تعلق له بغريه, وقاله بعض
 وقـدر االنتقـال إليـه كانتقـال حـق ,يكتفي البطن الثاين بحلـف األول: وقال بعضهم

بـــإرث حلـــف عليـــه مورثـــه, والقـــول األول عنـــدهم بنـــاء عـــىل أن ثبـــوت احلـــق هلـــم إنـــام هـــو 
  . وهذا مقتىض النظر,بعقد حتبيس املحبس ال باإلرث عن آبائهم

والقياس عىل ما ذهب إليه بعض األشياخ, ولو مات واحد من الـبطن األول رجـع 
 :حظه عىل بقية البطن األول, وينظر يف جتديد يمـني علـيهم ألجـل الـذي يرجـع, فـإن قيـل

هــذا الرجــوع كالوراثــة عــن مــن مــات عــىل إحــدى الطــريقتني املــذكورتني; مل يلــزمهم يمــني 
ا ثانيــة, ولــو عرضــت ا رجوعــه إلــيهم إنــام هــو عــن املحــبس حلفــوا يمينًــأخــرى, وإن قــدرن

أخـــذ : ل مجـــيعهم, ثـــم جـــاء بعـــدهم الـــبطن الثـــاين فمـــن قـــالَكـــاليمـــني عـــىل الـــبطن األول فنَ
ول ُكـــالـــبطن الثـــاين كأخـــذ الـــوارث عـــن آبـــائهم; مل يمكنـــوا مـــن احللـــف لـــبطالن حقهـــم بنَ

أخـــذهم إنـــام هـــو بعقـــد التحبـــيس مـــن  وهـــي األظهـــر أن ,آبـــائهم, وعـــىل الطريقـــة األخـــرى
ُاحلبس ُ نكول  ومل يرضهم, يمكنون من اليمنيُ   .آبائهمُ

 ثـم مـات احلـالف ,ولو حلـف واحـد فاسـتحق حقـه, ونكـل اآلخـر مـن الـبطن األول
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ـــ,وحــــده وهلم كمــــوهتم فيــــصري كــــل الــــبطن قــــد مــــاتوا ُكــــُ ن:لون, فقيــــلِاك وبقــــي إخوتــــه النـَّ
 وهـــذا عنـــدي ال ,هلم, فينتقـــل احلـــق للـــبطن الثـــاينوُكـــً وســـائرهم حكـــام بنُ,أحـــدهم حقيقـــة

ُ نكــول يــصح عــىل إحــدى الطــريقتني اللتــني ذكرنامهــا, وهــو أن َ نكــل مــنُ ال يبطــل حــق مــن َ
 واألظهـر أن املحـبس إن اشـرتط ,ل إىل أهـل الـبطن الثـاينِاكـيأيت بعده, فال يرجـع حـظ النَّ

 ومـــوت مجـــيعهم مل يأخـــذ ,ألولًأن ال يأخـــذ الـــبطن الثـــاين شـــيئا, إال بعـــد انقـــراض الـــبطن ا
ل ابـن شـاس كـالم املـازري نقـ و,ااكلني حيـًأحـد مـن الـبطن الثـاين شـيئا مـادام أحـد مـن النـَّ

  .عىل نحو ما ذكرناه
بــع معــربا عنــه بقولــه فلــو مــات بقولــه ملــن حلــف : ًقــال ابــن احلاجــب بعــد القــول الرا

الثـاين, أو مـن حلـف أبـوه  ففي تعيـني مـستحقه مـن بقيـة األوىل أو الـبطن ,نصيبه فلو مات
 ثـم يف أخـذه بغـري يمـني قـوالن, فقـرر هـذه األقـوال ابـن هـارون بـام تقـدم للـامزري ,خالف

  .من اإلجراء
ًهــذه الوجــوه مل حيكهــا املــازري أقــواال هكــذا, وإنــام جعلهــا : وقــال ابــن عبــد الــسالم

  .عىل قواعد فتأملها يف كتابه فكالمه هناك ليس برصيح فيام ذكره املؤلف
ظـاهر قولـه قبولـه األقـوال التـي ذكـر ابـن احلاجـب, وأن التعقـب عليـه إنـام هـو : ُلتق

 وإنام هـي يف كـالم املـازري إجـراءات عـىل قواعـده ذكرهـا, واحلـق ,يف ترصحيه بأهنا أقوال
  :ن حاصل كالمه ملن تأمله مسألتانأهنا غري موجودة يف كالم املازري; أل

ُاحلـــبس انتقـــال :األوىل  , أو لبقيـــة طبقـــة ملـــوت غريهـــا,وىل إىل الثانيـــة عـــن الطبقـــة األُ
ففي وقف هذا االنتقال عىل حلف املنتقـل إلـيهم قـوالن بنـاء عـىل كـون اسـتحقاقهم احلـق 

ُاحلبسبعقد املحبس    . أو باإلرث من املنتقل عنهُ
يف صـــــحة انتقالـــــه لـــــذوي الطبقـــــة الثانيـــــة تلـــــو ذوي الطبقـــــة األوىل لنكولـــــه,  :الثانيـــــة

لــــذوي الثانيــــة فــــال حلــــف هلــــم قــــوالن بنــــاء علــــيهام, ومقتــــىض كــــالم ابــــن وبطــــالن انتقالــــه 
  .لو مات بعضهم :سألة واحدة فيهام ستة أقوال وهياحلاجب أهنام م

 ثــم يف , مــن حلــف أبــوه: الــبطن الثــاين, وقيــل: وقيــل, يــستحق حقــه بقيــة األوىل:قيــل
تلـــف فيـــه عـــىل أخـــذه بغـــري يمـــني قـــوالن, فظـــاهره أن القـــولني عـــامني يف االســـتحقاق املخ
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ــصف علــم أن لفــظ املــازري ال يــدل عــىل ,الثالثــة أقــوال يف كــل قــول منهــا قــوالن  ومــن أ

  .هذا بوجه
ْبــن رشـــدوال حييـــى لــو كانـــت شـــهادته ملــن حيـــرصه العـــدد َ ســامع  يف رســم الـــصربة مـــنُ
 وسـقوط , ومساكني آل فـالن وشـبهه, ففـي اسـتحقاقهم حقهـم بحلـف جلهـم,كآل فالن

   وتقدم حكم جراح العمد,قائامن من وصاياها الثايناحللف يف هذا قوالن 

  ]باب النقل[
, )1( إخبـــــار الـــــشاهد عـــــن ســـــامعه شـــــهرة غـــــريه, أو ســـــامعه إيـــــاه لقـــــاض:اًالنقـــــل عرفـــــ

                                     
 وقـد قـرصه الـرشع يف عرفـه عـىل بعـض مدلولـه وعرفـا نـصب ,لغـة معلـوم) النقـل: (قولـه: َّ الرصاع قال)1(

 إخبار صـري − رمحه اهللا وريض عنه−َّ الشيخ  وقول,غةعىل إسقاط اخلافض كأحد األوجه يف الدليل ل
  . وقال يف األداء إعالم, وهو مناسب له معنى, وهو مصدر أخرب,اجلنس للنقل واإلخبار

 مـــن غـــري : شـــهادة النقـــل حتـــت جـــنس شـــهادة الـــسامع وأخرجهـــا بقولـــهَّالـــشيخقـــد أدخـــل  ):فـــإن قلـــت(
 ومــا رصح بــه , الــسامع ومقــولتهام واحــدة وذلــك يــدل عــىل أن النقــل يــصدق عليــه جــنس شــهادة,معــني
 والنقـل هـو )لقـب( : يـدل عـىل أن اجلـنس هلـام هـو قولـه;) إلخ...هناك لقب ملا يرصح الشاهد( :بقوله

 فــإن صــح مــا ذكــر هنــا فــال حيتــاج إىل إخراجــه يف احلــد الــسابق , وهــو غــري اجلــنس,اإلخبــار كــام ذكــر هنــا
 وإن حقـــق مـــا ذكـــر هنـــاك , ألن اإلخبــار غـــري اللقـــب;) إلـــخ...هنـــاك لقـــب ملـــا يـــرصح الـــشاهد( :لقولــه
, وحاصـــل الـــسؤال إن صـــح إدخـــال شـــهادة النقـــل فـــيام قبلـــه فـــال )إلـــخ... هنـــا لقـــب ال إخبـــار( :فيقـــول

  .حيتاج إىل ما خيرجه من شهادة السامع
ُقلت(  اجلـواب عنـه أن نقـول الـذي أخـرج مـن حـد شـهادة الـسامع هـو شـهادة النقـل ال النقـل يف قولـه :)ُ
 ألن شــهادة النقــل ;خــرج شــهادة البــت والنقــل خمفــوض عطــف عــىل البــت فــشهادة النقــل غــري النقــلفت

  . والنقل إعالم واهللا أعلم بقصده,لقب
 وأطلــــق ,أخــــرج بــــه مــــن لــــيس بــــشاهد إذا أخــــرب بــــسامع ال عــــىل وجــــه الــــشهادة) إخبــــار الــــشاهد: (قولــــه

ه أخرب عـن الـذي سـمعه يـذكر شـهادة معناه أ) عن سامعه شهادة: (الشاهد عىل من حتمل السامع قوله
  . وعن سامعه متعلق باإلخبار والضمري يعود عىل الشاهد وشهادة غريه مفعول لسامعه,عنده

  .النقل إنام هو إخبار الشاهد عن سامعه اإلشهاد بشهادة غريه ال سامعه شهادة غريه ):فإن قلت(
ُقلــت( يــه إذا ســمع شــهادة غــريه يــشهد هبــا  ويــدخل ف,لــيس كــذلك بــل هــو أعــم مــن اإلســامع والــسامع :)ُ

ْبــــن رشــــد وصــــحة نقلهــــا وشــــهر ا, واختلــــف يف إعامهلــــا, ومل يــــشهد ســــامعها,غــــريه  , صــــحة النقــــل فيهــــاُ
= 
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َّدونـــةوأجـــرى ذلـــك عـــىل مـــسألة امل                   وختفـــى ولعلـــه مـــىض يف ذلـــك , واســـتوعب كالمـــهً إذا ســـمع رجـــالَ
  .عىل املشهور

 وإيــاه عائــد عــىل , الــسامع والــضمري املــضاف إليــه يعــود عــىل الــشاهدعطــف عــىل) أو ســامعه إيــاه: (قولــه
 وعــىل هــذه النــسخة ضــمري ســامعه , ويف نــسخة إياهــا, وذكــر هــذه الزيــادة ليــدخل نقــل النقــل,اإلخبــار

ضا  وأدخل هبا ,وضمري إياها عىل الشهادة) شهادة غريه: (يعود عىل غريه يف قوله   .نقل النقلًأ
ثــــىمعنــــاه) الــــشاهد: (وقولــــه  وتــــدخل فيــــه عمــــوم , مــــن نــــسبت لــــه الــــشهادة ليــــصدق عــــىل الــــذكر واأل

  .الشهادة لكي يدخل نقل النساء عىل اخلالف يف ذلك
  .بأي يشء يتعلق لقاض): تفإن قل(
ُقلت( ه يتعلق باإلخبار :)ُ   .يظهر أ
  . وإنام تقول أخربت القايض,فكيف دخلت الالم): فإن قلت(
ُقلت( ـه إذا  :َّ الـشيخيدل عـىل مـا قلنـا قـول و,الالم تقوية لعاملها :)ُ فيخـرج إخبـار غـري القـايض يعنـي أ

 وتأمــل ألي يشء عــرب هنــا , غــري قــاض فلــيس بنقــل عــريفًشــهادة غــريه رجــالَ ســامع أخــرب الــشاهد عــن
  .ومل يقل احلاكم كام قدم يف غري هذا) لقاض: (بقوله

  .ول يكفي عنه واأل,ا أو سامعه إياهًثاني :َّ الشيخما فائدة قول ):فإن قلت(
ُقلــت( ــه يؤدهيــا عنــد قــاض أو ;ال يكفــي عنــه :)ُ  ألن األول إنــام هــو إخبــار عــن ســامعه شــهادة غــريه أمــا أ

  . والثانية أدخل هبا نقل النقل,سمعه يذكرها لغريه
  .  والالم للتقوية, لسامعه إياهًوهل يصح أن يكون لقاض معموال ):فإن قلت(
ُقلـت(  ثــم , فيــدخل نقــل النقــل معنــاه إذا نقــل شــاهد شــهادة شــاهد: قــال ثــم,ال يــصح ذلــك إذا تؤمــل :)ُ

 ويقـول , انقـل شـهاديت عـىل فـالن أو اشـهد عـىل شـهاديت:نقل ثان عن الناقـل األول فـاألول مـثال يقـول
 اشــهد عــىل شــهاديت عــىل شــهادة فــالن فيــصدق يف إخبــار الثــاين إخبــار الــشاهد عــن ســامعه إخبــار ,الثــاين

  .الشاهد
وســـائط  ولـــيس يف ال, نقـــل النقـــل: تعـــدد النقـــل فالوســـائط أطلـــق عليهـــا نقـــال يف قولـــهإذا ):فـــإن قلـــت(

  .إخبار لقاض فاحلد غري صحيح
ُقلت(   . واملعترب رشعا هو الطرف األخري الذي وقع للقايض,إطالق النقل عىل الوسائط لغة :)ُ

 القـايض فـال يقـال فيـه  وخيرج اإلخبار بذلك لغـري قـاض يعنـي إذا أخـرب الـشاهد الثـاين غـري:َّالشيخقال 
ا ًا عليه بعينه بل مـأخوذً وملا كان نقل النقل ليس منصوص, وهذا يدل عىل تعلق لقاض باإلخبار,نقل

 وكـل يشء , النقـل عـن األصـل يشء:من ظواهر استدل عىل العمل به بقياس مـن الـشكل األول فقـال
والكــربى َّيــة ريفــه الــصغرى رضور وهــو املــدعى دخولــه يف تع,جيــوز النقــل فيــه فالنقــل جيــوز النقــل فيــه

  .منصوصة بنصها
= 

405



 

 

406

406

 , وخيـــــرج اإلخبـــــار بـــــذلك لغـــــري قـــــاض, وظـــــاهر عمـــــوم الروايـــــات,فيـــــدخل نقـــــل النقـــــل
  .وإطالقها صحة نقل النقل, ومل أقف عىل نص فيه

   والـــــوالء , والطـــــالق,وز الـــــشهادة عـــــىل الـــــشهادة يف احلـــــدود وجتـــــ:فيهـــــا مـــــع غريهـــــا
  .وكل يشء
اشــــهد عــــىل : والنقــــل عــــن األصــــل يشء, فــــإن قــــال املنقــــول عنــــه للناقــــل عنــــه: ُقلــــت

  .اًشهاديت أو انقلها عني صح نقله اتفاق
  .ا ينص شهادته مل جيز نقلها عنه حتى يشهده عىل ذلكً من سمع شاهد:الباجي
  . عن حممد عن ابن القاسمهي يف النوادر: ُقلت

 ال يرفـــع خـــوف أن يغلـــط : وقيـــل,ولـــيس بـــضيق رفـــع ذلـــك إىل اإلمـــام: قـــال أشـــهب
  .فيقيض هبا

ً ومل يؤدهـا عنـده مل يعمـل هبـا, وإن سـمع شـاهدا , ولـو سـمعه احلـاكم ينـصها:الباجي
ال يـــشهد عـــىل شـــهادته بخـــالف املقـــر :  فقـــال حممـــد, ومل يـــشهده,يـــشهد عـــىل شـــهادته غـــريه

 ًسه, ويتخــرج عنــدي عــىل مــن يــسمع رجــال يــشهد عنــد قــاض يف صــحة نقلهــا قــوالعــىل نفــ
ِّمطــــرف َ أصــــبغوأشــــهب مــــع  َُ ْ ال جيــــوز نقلهــــا حتــــى يــــشهده, أو يــــشهد عــــىل قبوهلــــا : قــــائال َ
  .القايض

ِّمطرفأن ابن حبيب قال ك َّالشيخ زاد: ُقلت َُ.  
 =                                     

عــــ,الكــــربى يقــــدح يف عمومهــــا بالــــشهادة عــــىل التعــــديل والتجــــريح): فــــإن قلــــت(  وقــــد ,اً فــــإن فيهــــا نزا
ِّ مطرف أجازها ُ املاجشونوابن َُ ا فال يصح القيـاس  فالكربى غري متفق عىل عمومهَسحنون ومنعها ,ِ

  .واالستدالل هبا
ُقلت(   . فإنه ملا ذكر اخلالف املذكور, بعد هذا ما يمكن اجلواب به ذكر:َّ الشيخ:)ُ

ـــه :قـــال  وظـــاهر قولـــه بجـــواز الـــشهادة عـــىل الـــشهادة يف كـــل يشء جوازهـــا يف التعـــديل والتجـــريح فكأ
 وعـــىل الـــشهادة عـــىل التعـــديل ,يقـــول االســـتدالل بظـــاهر عمومهـــا عـــىل األمـــرين عـــىل جـــواز نقـــل النقـــل

 وراد عليـــه والـــشهادة عـــىل التعـــديل فيهـــا ,ف ملـــن منـــع ذلـــكواألصـــل عـــدم التخـــصيص ومالـــك خمـــال
  . وتأمل ما يف ذلك,تفصيل إما أن يكون بعد الشهادة أو قبلها
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 ثـــم يطلـــب ,داهًمـــن مـــر بـــرجلني يـــتكلامن يف أمـــر فـــسمع مـــنهام شـــيئا, ومل يـــشه: وفيهـــا
  .أحدمها تلك الشهادة

  .ال يشهد له: قال
 وإال فــال إذ قــد يكــون ,إال أن يــستوعب كالمهــام مــن أولــه فليــشهد: قــال ابــن القاســم

  .أيب زيدَ سامع قبله ما يبطله أو بعده, ونحوها يف
ْبن رشدا   : شهادة الرجل بام سمعه دون إشهاد له من املشهود عليه ثالثة أقسام: ُ

  .اً سمعه منه من قذف فوجب حده أو عقوبته, شهادته به مقبولة اتفاق ما:األول
 مـــا ســـمعه منـــه مـــن إقـــرار عـــىل نفـــسه حلـــق لرجـــل يف صـــحتها بـــه قـــوالن البـــن :الثـــاين

ُ املاجـشونالقاسم فيها مع أحد قـويل مالـك, وابـن أيب حـازم مـع ابـن   َّدنيـةوروايتـه يف امل ,ِ
  .ورواية حممد, وأحد قويل مالك فيها

 شــهادته عليــه بــأن ســمع منــه مــن شــهادته عــىل غــريه حلــق أو قــذف أو زنــى ال :لـثالثا
ا, وإن سمعه يؤدهيا عنـد احلـاكم أو كـان هـو احلـاكم فـشهد هبـا عنـده, أو سـمعه ًجتوز اتفاق

  . ومل يشهده; فاملشهور أهنا جائزة,يشهد غريه عىل شهادته
حـق لرجـل, فـذهب وهو قول ابن القاسم يف هذا السامع إن شهد رجل عند قاض ب

ـه شـهد عنـده فـالن أن ,ليأيت بشاهد آخر فوجده مات  وعـزل القـايض, فـشهادة القـايض أ
 وهـي روايـة حـسني بـن عاصـم عنـه يف بعـض ,له عىل فالن كذا جائزة, إن شهد معـه غـريه

  .َّالعتبيةروايات 
َّدونةواآليت عىل قياس قوله يف امل إذا  يف إجـازة شـهادة الرجـل عـىل الرجـل بـام سـمعه َ

 وهــو اآليت عــىل قــويل مالــك, وروايتــي ,ال جتــوز:  وقيــل, وإن مل يــشهده,اســتوعب كالمــه
ُ املاجشونابن    .وحممد ِ

أتجــوز الــشهادة عــىل الــشهادة يف العدالــة, كــام جتــوز يف األمــوال : َســحنونويف نــوازل 
 وال أحـد مـن يعدلـه ,مثل أن يكون يل علـم عنـد رجـل أخـاف أن يطلبنـي القـايض بتعديلـه

ًاشــهدا يل أن فالنــا عنــدكام مــن :  رجلــني مرضــيني أخــاف مــوهتام أو غيبــتهام, فقلــت هلــامإال
 فأشـــهدا يل عـــىل ذلـــك رجلـــني, ثـــم ســـألني القـــايض عدالـــة شـــاهدي ;أهـــل العـــدل والرضـــا
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  .ا من أهل العدل والرضاًا أشهدانا أن فالنًا وفالنًفشهد الشاهدان أن فالن
 فــإن مل جيــد جــازت الــشهادة فيــه ,غريمهــايطلــب القــايض مــن اخلــصم أن يعدلــه : قــال

عىل الشهادة إذا كان لغيب اللذان زكياه من أهل احلرض ال من أهل البادية; ألن البـدوي 
  .ال يعدل احلرضي

 فــــالتجريح أتجـــوز فيــــه الــــشهادة عـــىل الــــشهادة كــــام وصـــفنا يف العدالــــة يف غيبــــة :قيـــل
  .الشهود أو مرضهم

  .نعم: قال
ْبن رشدا هـذا ألن العدالـة ال تكـون يف الـشهادة إال : َسحنونقول  لألخوين خالف ُ

عنــد الــسلطان بعــد أن يــشهدوا يف احلــني الــذي يقطــع بــشهادته, وأمــا أن يــستدعي الرجــل 
تعديله الرجل, ويشهد عىل ذلك منه كـام يفعـل يف الـشهادة تكـون عنـده إذا أراد أن يـشهد 

ذي حتمــل شــهادته ال يعرفــه  ويكــون الــ, أو يكــون الــشاهد حتمــل لــشهادته مــن بلــد,عليهــا
بالعدالـــة, وال بغريهـــا فيعدلـــه عنـــده مـــن يثـــق بـــه فهـــذا ال جيـــوز, وال علمنـــا مـــن قالـــه إال أن 
يشهد شاهد عىل شهادة آخر غائب, فيخـرب بعلمـه بعدالتـه مـع شـهادته عـىل شـهادته, ولـو 
شــهد شــاهد عنــد حــاكم فاســتعدله فكــان رجــل مــريض يعدلــه ال يقــدر بمرضــه البلــوغ إىل 

ـه عـدل فـذلك احل اكم, فأراد أن يبعث للقايض بتعديله إياه مع رجلني عـدلني يـشهدمها أ
   وقالـــه ,جـــائز; ألن الـــشهادة وقعـــت عنـــد احلـــاكم والعدالـــة هنـــا إنـــام هـــي القطـــع بالـــشهادة

َ أصبغ ْ   . واستحسنه,َ
 أن أباه رجع عن الشهادة عىل الشهادة يف العدالـة والتجـريح إال يف :َسحنونوالبن 

 ولـو , وهو الصواب; ألن التعديل ال يكـون إال بعـد الـشهادة,البدوي فهي جائزةتعديل 
  .جاز قبلها جلازت شهادة غري العدل لتغري أحوال الناس

ظــــاهر قوهلــــا جتــــوز الــــشهادة عــــىل الــــشهادة يف كــــل يشء جوازهــــا يف التعــــديل : ُقلــــت
  . ألهنا يشء;والتجريح

ه كــان ظــرف مــانع شــهادة األصــل قبــل وملــا كــان متــام شــهادة النقــل بأدائهــا ناقلهــا عنــ
 واألول ,أدائهــــا ناقلهــــا كطــــروه عــــىل شــــاهد قبــــل أداء شــــهادته وبعــــده, وقبــــل احلكــــم هبــــا
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  .واضح, والثاين تقدم حكمه
 تقــدمت الروايــة بــأن حــدوث ســبب العــداوة بعــد تقييــد شــهادة الــشاهد ال :املــازري

وجــب هتمتــه, ومنــع بعــض ًيمنــع القــضاء هبــا; ألن أداء شــهادته قبــل صــريورته عــدوا ال ت
ــه رأى ظهــور عداوتــه يــشعر  ًالعلــامء القــضاء بــام نقــل عمــن صــار عــدوا للمــشهود عليــه; أل

بق   .بمقدمات وسوا
ظــاهر كالمــه أن املــذهب عــدم ســقوط شــهادة املنقــول عنــه بحــدوث عداوتــه : ُقلــت

 أداء نقلــــه كحــــدوث ذلــــك بعــــد أدائهــــا للحــــاكم قبــــل نفــــوذ :نقلهــــا منــــه, وقيــــلَ ســــامع بعــــد
مه, وال خيفى أن أداءه للحاكم أدل عىل ثبوهتـا مـن سـامعها للنقـل عنـه, ولـذا قـال ابـن حك

  .إذا طرأ عىل األصل فسق أو عداوة أو ردت امتنعت شهادة الفرع: شاس
 وقبــــل أدائــــه يبطــــل ,النقــــل عنــــهَ ســــامع وحــــدوث فــــسق األصــــل بعــــد: قــــال املــــازري

 خيفــــى ويكــــتم كالزنــــا أشــــعر  وأشــــار بعــــض أصــــحابنا إىل أن الفــــسق إن كــــان ممــــا,شــــهادته
ــه كــان كــذلك فــيام  بــسابق مقــدمات متنــع العدالــة, وإن كــان ممــا جيــاهر بــه كالقتــل مل يــشعر بأ

  .سبق
  أو,ًولــو انتقــل مــن طــرأ فــسقه لعدالــة, ففــي صــحة النقــل عنــه بالــسامع منــه أوال: قــال

  .منه بعد انتقاله خالف بني الناسَسامع 
ء مـن قد يتخرج اخلالف املذكور عىل: ُقلت  قويل ابن القاسم وأشهب يف فـسخ رشا

ء فاســـــدا, ورجعـــــت إليـــــه بعـــــد أن باعهـــــا وفوتـــــه بـــــام تقـــــدم مـــــن بيعـــــه    ,ًاشـــــرتى ســـــلعة رشا
  .واهللا أعلم

  . والفرع للغومها يف شهادة غري النقل, لغو يف األصل:وطروء العمى واجلنون
   عـــــن ورشط النقـــــل تعـــــذر أداء األصـــــل أو تعـــــرسه كموتـــــه أو مرضـــــه أو بعـــــد مكانـــــه

  .حمل األداء
زيــــــــة عــــــــن َّالــــــــشيخ   إنــــــــام ينقــــــــل عــــــــن مــــــــريض أو غائــــــــب لغيبــــــــة بعيــــــــدة, ويغــــــــري : َّاملوا
  .حداثة غيبتهم
ال ينقـــل عـــن حـــارض قـــادر عـــىل أداء شـــهادته إلمكـــان أن تـــأخره لريبـــة, لـــو : اللخمـــي
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 , وكذبه وغلطه أخـف مـن ختـوف ذلـك منـه,حرض ثبتت عليه; وألن ختوف سهو األصل
  .ومن الناقل
 عنه املازري بأن ظن القايض حقية املشهود بـه بـسامعه مـن األصـل يقـوي مـن وعرب

  .ظنه بسامعه من الناقل
  .وعليه يشرتط يف قبول نقل الناقل ما يشرتط يف النقل: ُقلت

ُ املاجـــــــشون البـــــــن :اللخمـــــــي    , وإن حـــــــرضن,ينقـــــــل عـــــــن النـــــــساء: ويف الواضـــــــحة ,ِ
  .وهو الشأن
ِّمطـرف  رواه ابن حبيب عن:الباجي ومل أر قـط باملدينـة امـرأة قامـت بـشهادهتا : قـال َُ
  . ولكنها حتمل عنها,عند احلاكم

 ولــذا قــال بعــض ,وملــا أمــر النــساء بــه مــن الــسرت والبعــد مــن الرجــال: قــال املــازري
  .ال يلزم املخدرة حضور جملس القضاء للمحاكمة: العلامء

  .بد من حضورها للحكم ال: وقال القفال
 وال ختـرج إال لزيـارة أو , التي ال تبتـذل بكثـرة التـرصفواملخدرة هي: قال بعضهم
  .حضور ما البد منه

 , واألظهر الفـرق بـني مـن خيـشى مـن خروجهـا ملفـسدة,تقدم هذا يف األقضية: ُقلت
  .ومن ال

 ولـو كـن ,وسمع عيسى روايـة ابـن القاسـم ال جتـوز شـهادة النـساء عـىل شـهادة رجـل
  .ًألفا إال مع رجل

ْبن رشدا َّدونـة وروايتـه يف امل,م مـشهور مـن مـذهب ابـن القاسـمهذا معلـو: ُ  وغريهـا َ
ُ املاجشونخالف قول ابن    .إن شهادهتن ال جتوز إال فيام جيوز فيه شاهد ويمني: ِ

 ,فــإذا جــاز نقلهــن فكيــف ينقــل عــنهن عــىل حــضورهن عــىل قــول ابــن القاســم: ُقلــت
إذا بـــان عـــذر : نـــصهوظـــاهر قـــول املـــازري أن مـــا ذكـــره ابـــن حبيـــب هـــو املـــذهب لقولـــه مـــا 

  .املنقول عنهم كالنقل عن النساء جاز النقل عنهن بحرضهتن
إن كانــت الــشهادة : َّاملوازيــة واختلــف يف حــد الغيبــة, فقــال ابــن القاســم يف :اللخمــي
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ام   . وجتوز اليومان يف غري احلدود,يف احلدود مل تنقل إال يف الغيبة البعيدة ال يف ثالثة أ
 ,ملــسافة تقــرص فيهــا الــصالة, أو الــستني مــيال جــاز النقــلإن كانــت ا: َســحنونوقــال 

ٍومل يفرق بني مال وحد ٍ.  
َّدونـــةوالبـــن القاســـم يف امل مـــن أراد أن حيلـــف خـــصمه لغيبـــة بينتـــه, ثـــم يقـــوم هبـــا إن : َ
ــــام  وإال فاســــتحلفه عــــىل تركهــــا, واألول ,قــــرب بينتــــك:  قيــــل لــــه;كانــــت قريبــــة كثالثــــة أ

   وقبـــــــــل خترجيـــــــــه مـــــــــن ,وتبعـــــــــه املـــــــــازري يف نقلـــــــــه , واالحتيـــــــــاط للحـــــــــدود أوىل,أحـــــــــسن
َّدونةمسألة امل َ.  
ام قربا: ُقلت  ,ً وهـو عـىل مـسافتها كحـارض أو بعـدا,ًفعليه يف كون مسافة الثالثة األ

 وابــــن َســــحنون يف احلــــدود ال يف األمــــوال لتخــــريج اللخمــــي مــــن متقــــدم قوهلــــا, و:ثالثهــــا
 أعم من كونه بإحضارها أو )قرب بينتك(: وقد يرد خترجيه بأن قوله ,َّاملوازية القاسم يف
ــه ال يلــزم مــن عــدم احلكــم هلــا بالبعــد يف حتليــف اخلــصم مــع القيــام هبــا إن ,نقــل عنهــا  وبأ

 ,حـــرضت عـــدم احلكـــم هلـــا بالبعـــد يف النقـــل ملـــشقة احللـــف يف مـــسألتها, وعدمـــه يف النقـــل
 فــــإذا ,لفــــه يلوإن قــــال الطالــــب لإلمــــام بينتــــي غائبــــة, فأح:واختــــصارها أبــــو ســــعيد بقولــــه
 وذهـاب , فإن كانت بينته بعيدة الغيبة, وخاف تطاول األمر,قدمت قمت هبا نظر اإلمام

 وإن كانت بينته قريبـة الغيبـة عـىل مثـل , وكان له القيام ببينته, إذا قدمت,الغريم أحلفه له
 اليومني والثالثة مل حيلفه, إال عىل إسقاطها فأسقط لفظ قرب بينتك متعقب إلسقاطه ما

 بــل ممـا اقتــرص )قــرب بينتـك( :ال يتعــني كـون التخــريج مـن قولـه: منـه التجـريح, فــإن قلـت
َّدونـةأشـار يف امل: عليه أبـو سـعيد, ولـذا قـال املـازري مـا نـصه ـام يف غـري َ  إىل كـون الثالثـة أ

ـام ال : احلدود قريبـة, فقـال مـن أراد أن يـستحلف خـصمه لكـون مـن شـهد لـه عـىل ثالثـة أ
  . يسقط القيام بالبينة فجعلها يف حكم احلارضةيمكن من ذلك حتى

ال يتم األخذ من هذا اللفظ; ألن عدم متكينـه مـن حتليفـه دون إسـقاطه القيـام : ُقلت
ه لقدرته عىل تسببه يف نقلها دون مشقة ال   . ألهنا كاحلارضة;ببينته حيتمل أ

 , تنقــل فيهــا شــهادةال َّاملوازيــة وأمــا الغيبــة القريبــة كــاليومني والثالثــة, ففــي: البــاجي
ووجهــــه إن تغيــــب عــــن مكانــــه اليــــومني والثالثــــة, وأمــــا مــــن كــــان يف موضــــعه عــــىل مــــسرية 
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  . فيصح نقلها عنه;يومني أو ثالثة
إنـام ينقـل عـنهم الـشهادة إذا بعـدت غيبـتهم مـن يعـرف الغيبـة بعـد مـدة ال : قال حممـد

ه بإثر غيبتهم عىل مسافة قريبة: يريد;بإثر غيبتهم   .ن رجوعهم وال يؤم, أ
زيـــة عـــن َّالـــشيخ لـــيس النقـــل عـــن الـــشاهد بتعـــديل لـــه حتـــى يعدلـــه النـــاقلون أو : َّاملوا

  .يعرفه القايض بعدالة
  .وإال طلب منه من يزكيه: أشهب

ِّمطــــرفقـــال : ابـــن حبيــــب أشـــهدنا عــــىل كـــذا قــــوم كـــانوا عنــــدنا : وإن قـــال النــــاقلون: َُ
م حتـــى يـــسموهم فيعـــرف أهنـــم  وال نـــدري اليـــوم مـــن هـــم, مل جيـــز شـــهادهت,ًيومئـــذ عـــدوال

 وإال مل جتز إذ لعلهـم حـضور نزعـوا عـن شـهادهتم, أو ,غيب أو أموات, فتجوز شهادهتم
َ أصبغ وقاله ,نسوها أو حالت حالتهم بجرحتهم ْ َ.  

َ أصبغوسمع  ْ  ويعـرف القـايض ,إن شهد قوم عىل شهادة رجـل ال يعرفونـه: أشهب َ
  .عدالته أو يعدله عنده غريهم جازت شهادته

َ أصــبغقــال  ْ ــه الــذي شــهد عــىل شــهادته بعينــه ال حيتمــل : َ   وذلــك بعــد معرفــة أخــرى أ
ه لغريه   .أ
ْبـــن رشـــدا  ويعرفونـــه بـــالعني ,ال يعرفونـــه بالعدالـــة:  معنـــاه;وهـــم ال يعرفونـــه: قولـــه: ُ

ًواالســم مــع كونــه مــشهورا ال خيــتلط بغــريه, وإال مل جتــز الــشهادة الحــتامل أن يكــون الــذي 
  هــــذا معنــــى قــــول ; عرفــــه القــــايض بالعدالــــة واملعــــدلوندته غــــري الــــذيشــــهدوا عــــىل شــــها

َأصبغ ْ   . وهو تفسري قول ابن القاسم,َ
 ,إن مل يعـــدل الـــشاهد مـــن شـــهد عـــىل شـــهادته, فهـــي ريبـــة يف شـــهادته: قيـــل: عيـــاض

  .والصواب جوازها بتعديل غري الناقل
ـه :  وعزا األول للشافعي قـال,مل ينقل املازري عن املذهب غريه: ُقلت واملـذهب أ

 وما نقله عيـاض ,ًال جيوز النقل عن من يعلم الناقل جرحته; ألن فيه عىل القايض تلبيسا
وال جيــب لرجــل أن يــشهد عــىل شــهادة : ًأوال هــو ظــاهر نقــل ابــن عبــد الــرب يف كافيــه بقولــه

من ال يعرفه بالعدالة, ورد عيـاض أخـذ بعـضهم مـن قوهلـا بـصحة نقـل النـساء جـواز نقـل 



אא 

 

413

413

  .ن ال يعدله المتناع تعديلهن بأن منعه إنام هو بالسنةالرجل عم
 ,جتـــوز شـــهادة النـــساء عـــىل الـــشهادة يف األمـــوال والوكالـــة عليهـــا:  قـــال مالـــك:وفيهـــا

  .وهن وإن كثرن كرجل, فال ينقلن إال مع رجل نقلن عن رجل أو امرأة, وقاله أشهب
  .ال وال عىل وكالة يف م,ال جتوز شهادهتن عىل شهادة: وقال غريه
  .وهذا أعدل: َسحنون
يريـــــد أن أشـــــهب وافقـــــه يف نقلهـــــن فقـــــط ال يف الـــــشهادة عـــــىل الوكالـــــة بينـــــه : عيـــــاض

  . بعد هذاَسحنون
تـــان عـــىل شـــهادة امـــرأتني بحـــق, ومعهـــام وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم  إن شـــهدت امرأ

 رجل شاهد باحلق مع املرأتني الغائبتني مل جيز ذلك إال أن يكون مـع املـرأتني رجـل, وإنـام
 فـــإن غابـــت أبـــداهنام فالبـــد أن يكـــون مـــع املـــرأتني رجـــل, ,جتـــوز شـــهادة املـــرأتني بأبـــداهنام

 وحتلـف معـه, فـإن غـاب بدنـه مل جيـز أن يـشهد عـىل ,واحتج بأن شهادة الرجـل جتـوز ببدنـه
  .شهادته رجل واحد بل رجالن, ثم يكون ذلك كرجل حيلف معه

َ أصــبغَ ســامع ويف ْ ال يعجبنــي هــذا أرى مــا : أشــهبمــن كتــاب القــضاء املحــض قــال  َ
 وعيــــوب النــــساء جتــــوز , وال يمــــني كاالســــتهالل,جــــازت فيــــه شــــهادهتن تامــــة بــــال رجــــل

  .شهادهتن فيه عىل شهادة مثلهن بال رجل معهن
ْبن رشدا إن غاب بدنه مل جيز أن يـشهد عـىل شـهادته رجـل واحـد : قول ابن القاسم: ُ

  .بل رجالن
تــــان هــــو نــــص مــــا يف:يريــــد ُ املاجــــشون شــــهادهتا خــــالف قــــول ابــــن  أو رجــــل وامرأ ِ 

 ومل يــتكلم ابــن , يف أن شــهادة النــساء ال جتــوز إال فــيام جيــوز فيــه الــشاهد واليمــنيَســحنونو
  وقـــول ,القاســـم يف شـــهادة النـــساء عـــىل شـــهادة النـــساء فـــيام جيـــوز فيـــه شـــهادهتن دون رجـــل

َأصبغ ْ   .إلخ...  وأرى , ال يعجبني هذا:َ
ه البد يف شهادهتن عىل شـهادة النـساء يف ذلـك يدل عىل أن روايته عن ابن  القاسم أ

ـــــه ال جيـــــوز يف ذلـــــك شـــــهادة النـــــساء وحـــــدهن  ألن ; وهـــــو القيـــــاس,مـــــن رجـــــل معـــــني, وأ
 وال رضورة يف انفــرادهن يف النقـــل, ,شــهادهتن وحــدهن عـــىل األصــل إنــام هـــي للــرضورة
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َ أصبغوظاهر قول  ْ ه جيرئ يف ذلك امرأتان عىل امرأتني َ   .أ
َ أصبغوأراه ابن لبابة معنى قول : عض أهل النظروقال ب ْ تـان  َ ه جيزئ يف ذلك امرأ أ

 وهـو تأويـل بعيـد ال وجـه ,اًعىل امرأتني, ال تقوم امرأتان بشهادة امرأتني حتى يكـن أربعـ
  .له يف النظر
ز فيـه شـهادهتن بـرشط نقـل  وصـحته يف مطلـق مـا جتـو,ًففي لغـو نقلهـن مطلقـا: ُقلت

 ,ون رجـــــل ولـــــو كـــــن اثنتـــــني د,جتـــــوز فـــــيام ال يطلـــــع عليـــــه غـــــريهن : ثالثهـــــا,رجـــــل معهـــــن
ُ املاجــــشون إن كــــن فيـــه دون رجــــل فالبـــد مــــن أربــــع البـــن :ورابعهـــا  وابــــن ,َســــحنونمـــع  ِ

َ أصبغ وقول ,القاسم فيها مع سامعه عيسى ْ   . وتأويله ابن لبابة,َ
  . ومنعه أشهب,وتنقل املرأتان مع رجل يف شهادهتن: قال ابن احلاجب

ٌ وهــــو وهــــم ملــــا تقــــدم مــــن قوهلــــا, وقالــــه ,تبــــع يف عــــزوه ألشــــهب ابــــن شــــاس: ُقلــــت
  . وبينه عياض حسب ما قدمناه,أشهب

والعجب من ابن عبد السالم وابن هارون يف قبـوهلام إيـاه, والظـن هبـام عـدم جهلهـام 
َّدونةلفظ امل أجاز أشهب نقل اثنني يف األموال, ومل جيز : وقول اللخمي , وكالم عياض,َ
عنــه بزيــادة إال أن ينقــل معهــن رجــل نقلــن  َّالــشيخ  إن انفــردن لنقلــه: يريــد;ساء فيــهنقــل النــ

  .عن رجل أو امرأة
منع أشهب وعبد امللك نقلهـن شـهادة : قال املتيطي, وابن فتوح ما نصه: فإن قلت

  .رجل وامرأة مع رجل أو دونه
زيـــة ٌ وهـــم لنقـــل النـــوادر عـــن,هـــو عنـــدي: ُقلـــت هتن عـــىل جتـــوز شـــهاد: مـــا نـــصه َّاملوا

 , وال ينقلن شـهادة,ال جتوز: الوكالة يف املال عند ابن القاسم, وقال أشهب وعبد امللك
  . وينقل معهن رجل نقلن عن رجل أو امرأة,وإن كانت يف مال إال أن يزكى غريهن

 شهد بـه ً رجالًإن شهد رجالن عىل شهادة رجل يف حق وعدال: اللخمي عن حممد
  .جيز تعديل أحدمها اآلخرجاز, ولو شهد رجالن بحق مل 
  . ولو اشرتكا يف أصل آخر,ورشط نقل غري الزنا اثنان

 وشــــهادة رجلــــني جتــــوز عــــىل شــــهادة عــــدد كثــــري, وال يقبــــل أقــــل مــــن اثنــــني يف :فيهــــا
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  .احلقوق عن واحد فأكثر
ُ املاجشونقال ابن : اللخمي ـه : ِ ال جيزئ يف الشهادة عىل السامع أقل مـن أربعـة; أل

لــشهادة فــال جيــري عــىل قولــه يف املــال واحلــدود غــري الزنــا أقــل مــن أربعــة, كالــشهادة عــىل ا
ً فـــإن كانـــت الـــشهادة عـــىل القـــايض بحكـــم تـــضمن مـــاال كفـــى ,وإن نقـــل عـــن حكـــم قـــاض

  .اثنان, وإن كانت عىل بينة يف احلكم مل جيز أقل من أربعة
  .هورشط نقل الزنا أربعة عن كل واحد اثنان, فتصح الرشكة يف كل أصل أو بعض

 جتوز الشهادة عىل الشهادة يف الزنـا مثـل أن يـشهد أربعـة عـىل شـهادة :يف الرجم منها
أربعــة, أو اثنـــان عـــىل شــهادة اثنـــني, واثنـــني عــىل شـــهادة اثنـــني آخــرين, ولـــو شـــهد اثنـــان أو 
ثالثــــة عــــىل شــــهادة أربعــــة مل جيــــد الرجــــل وحــــد الثالثــــة إال أن يقيمــــوا أربعــــة ســــواهم عــــىل 

  . وحيد الزاين,, فال حيدواشهادة أربعة أشهدوهم
  . واثنان عىل واحد,جيوز ثالثة عىل ثالثة يف الزنا: وسمع أبو زيد ابن القاسم

ْبن رشدا هو نصها أن الـشهادة عـىل الـشهادة يف الزنـا ال تـتم بأقـل مـن أربعـة, وذكـر : ُ
  .ما تقدم

م مـا  وإن تفرقوا لزم اثنان عىل كل واحد فيصريون ثامنيـة, ويكفـي يف تعـديله:وقال
ُ املاجــشونيكفــي يف غــريهم اثنــان عــىل كــل واحــد وأربعــة عــىل مجــيعهم, وقالــه ابــن  وابــن  ,ِ

َ أصـــبغ و,َعبـــد احلكـــم ْ  وقـــول ابـــن القاســـم يف الـــسامع جيـــوز ثالثـــة عـــىل ثالثـــة, واثنـــان عـــىل ,َ
ــه جيــوز عــىل  ــه ال جيــوز عنــده أقــل مــن ذلــك; أل واحــد كــالم خــرج عــىل ســؤال ســائل ال أ

  .ثالثة, واثنان عىل الواحدمذهبه اثنان عىل 
ِّمطرف وروى ه ال جيوز يف النقل يف الزنا إال ستة عـرش, أربعـة عـىل كـل واحـد مـن  َُ أ

 وكذا ال جيوز عنده يف تعديل الـشهود عـىل الـشهود إال أربعـة ,األربعة اجتمعوا أو تفرقوا
ول  ويتخــرج فيهــا قــ,وســتون, أربعــة عــىل كــل واحــد مــن الــستة عــرش اجتمعــوا أو تفرقــوا

  . وأربعة عىل كل واحد إن افرتقوا,ثالث, وهو جواز أربعة عىل مجيعهم إن اجتمعوا
 يقبل يف ذلك رجالن :أحدها: ذكر يف عدد ناقيل شهادة الزنا أربعة أقوال: املازري

كـام يقبــل يف أحــد القــولني عنـدنا شــهادة رجلــني يف اإلقــرار بالزنـا, إذ الــشاهدان عــىل رجــل 



 

 

416

416

ــه أقــر عنــدمها بالزنــا  كالــشهادة عــىل أربعــة رجــال أهنــم أقــروا عنــدهم بــأهنم يــشهدون يف أ
الزنــــا, وأذنــــوا هلــــم يف النقــــل عــــنهم, فــــال يفتقــــر يف النقــــل إىل أربــــع كــــام افتقــــر إىل ذلــــك يف 
الــشهادة باملعاينــة بالزنــا; ألن طلــب األربعــة يف الــشهادة باملعاينــة يف الزنــا لــسرت العــورات 

 بـه, فيـرتجح هـذا القـول مـن أحـد القـولني يف الــشهادة بخـالف نقـل الـشهادة بـه أو اإلقـرار
  .باإلقرار بالزنا
ـه , إن أثبت هذا القول بنص فهو يف عهدته:وفيها  وإن أثبتـه بتخرجيـه املـذكور رد بأ

يف إقــــراره أســــقط حقــــه يف طلــــب ســــرت الــــرشع عليــــه يف تغلــــيظ ثبــــوت زنــــاه بأربعــــة شــــهداء 
 وهــو يف نقــل الــشهادة عليــه ,ر احلقــوق وفــضيحته نفــسه, فــصار ذلــك عليــه كــسائ,بــإقراره

ً فوجـــب بقـــاء اعتبـــار العـــدد وجوبـــا أحرويـــا بـــدليل قـــول موجـــب ;بــاق عـــىل حقـــه يف الـــسرت ً
  .ثامنية أو ستة عرش

 وهـذا ,وقد يقبل يف ذلك نقل أربعة ليطابق عـدد النـاقلني, عـدد املنقـول عـنهم: قال
ــه ال يقبــل يف اإلقــرار بالزنــا أقــل مــن  هــذا إذا ســمع مــن كــل واحــد مــن  و,أربعــةكــالقول بأ

 ال يقبـل يف ذلـك أقـل مـن ثامنيـة عـىل أن كـل :وقيـلاألصل شـاهدان مـن األربعـة النـاقلني, 
واحـــد ال ينقـــل عنـــه إال رجـــالن ال مـــدخل هلـــام يف النقـــل عـــن غـــريه كـــذا حكـــي عـــن بعـــض 

  .ًالناس هذا القول مطلقا
ه يفتقر إىل ثامنية إذا   يفتقـر :نقلوا مفرتقني, وقيـلوالذي يف الرواية عن عبد امللك أ

ًإىل ســتة عــرش, وعنــد قائــل هــذا القــول ال يعــدل املعــاينني أقــل مــن ســتة عــرش رجــال, وكــذا 
  . وهو عبد امللك أن التعديل ال يكون بأقل من ثامنية;قال من ذهب إىل رشط ثامنية

  :فيتحصل يف املسألة مخسة أقوال: ُقلت
  . املازري مع أربعة:أول أربعة

ْبـــن رشـــدا ًتقـــدم أن يف املـــذهب قـــوال شـــاذا:  قـــال ابـــن عبـــد الـــسالم:ُ  أن شـــهود الزنـــا ;ً
  .واحلدود البد أن يكونوا معلومي العدالة عند القايض

  .تقدم تعقبه عليه بأن هذا القول إنام هو يف الدماء ال يف احلدود: ُقلت
  ويف كــل يشء,,ذكــر ابــن عبــد الغفــور أن التعــديل يكــون يف الــدماء: قــال ابــن زرقــون
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َّدونةوهو قول مالك يف كتاب الديات يف امل َ.  
  . ومل يصحب هذا القول عمل,كون عدالة يف الدماءتال : وقال أمحد بن عبد امللك

  .وتتم الشهادة ببعض األصل والنقل عن باقيه برشط عدده عند قائليه
إن شهد واحد عىل رؤية نفسه, وثالثـة عـىل شـهادة :  ملحمد عن ابن القاسم:َّالشيخ

ثــة فــذلك تــام, وال جيــب احلــد حتــى يكــون عــدد الــشهود أربعــة عنــد احلــاكم, وكــذا لــو ثال
 واثنـان عـىل , واثنان عىل شهادة اثنني, وأما واحـد عـىل رؤيـة نفـسه,شهد اثنان عىل الرؤية

ـه , مل جتز;شهادة ثالثة  وحد شاهد الرؤية للقـذف, وشـاهدا النقـل إن مل يكـن يف لفظهـم أ
نــاه وفــالن معنــا مل حيــدا, وإن قــدم أشــهدون: زان, إنــام قــاال ًا عــىل شــهادهتم أن فالنــا زان رأ
  . ويشهدوا هبا فيحد املشهود عليه, إال أن يثبتوا عىل شهادهتم حني قدموا;الثالثة حدوا
 وكــذا لــو مــات واحــد ,هــذا إن تــأخر رضب الــشاهد األول حتــى قــدم هــؤالء: حممــد
ــه قــد ثبتــت شــهادة اثنــني عــىل شــها;وقــدم اثنــان دة امليــت مــنهم, وكــذا إن مل يقــدم مــنهم  أل

َ أصبغغري واحد فشهد, قاله ابن القاسم وأشهب و ْ َ.  
ِّمطرفوروى  إن حرض ثالثة عىل الرؤية وغاب الرابع أو مـات مل تقـم شـهادته إال : َُ

  .بأربعة ينقلون عنهم
 ال جتـــوز حتـــى يـــشهد :وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم يف الـــشهادة عـــىل الـــشهادة يف الزنـــا

 وســـاعة واحـــدة يف موقـــف واحـــد عـــىل , ويـــوم واحـــد, عـــىل أربعـــة يف موضـــع واحـــدأربعـــة
  .صفة واحدة

ْبــن رشــدا  وال الــساعة, وإنــام , وال اليــوم,لــيس مــن رشط بينــة الزنــا تــسمية املوضــع: ُ
ج يف ْرَرشطها عند ابن القاسم أال خيتلف الشهود يف ذلك, فإن شهد الـشهود بمعاينـة الفـ

                  وإن ســــــمومها , وال نحــــــد املوضــــــع,ال نــــــذكر اليــــــوم:  قــــــالواج متــــــت الــــــشهادة, وإنْرَالفــــــ
  .كان أتم

 ;ال جتوز شهادة أربعة عـىل أربعـة يف الزنـا:  ثم قال,وذكر بعض ما تقدم يف بينة الزنا
 ;ًا عــىل شــهادة كــل واحــد مــن األربعــة أهنــم رأوه معــا يــزين بفالنــةًإال أن يــشهد األربعــة معــ

د يف املكحلــــة, وإن تفــــرق إشــــهادهم هلــــم مثــــل أن يــــشهد اليــــوم َوِْر كــــامل,هــــاْرجَجــــه يف فْرَف
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بــع,ا الثــاين, وبعــد غــد الثالــثً وغــد,أحــدهم  وأمــا إن تفرقــوا يف اإلشــهاد , والــذي يليــه الرا
 ثــــم ,اًمثــــل أن يــــشهد أحــــدهم اليــــوم عــــىل شــــهادة مجيــــع األربعــــة, ثــــم يــــشهدهم الثــــاين غــــد

ب,يشهدهم الثالث بعد غد ع يف اليوم الذي يليـه, فـال جيـوز ذلـك إال عـىل  ثم يشهدهم الرا
 ألن اإلشـهاد ;القول بجواز أن يفرق الشهود يف تأدية الشهادة يف الزنا, ومىض ذكر ذلك

  .عىل الشهادة كتأدية الشهادة فيام يلزم فيها
 أن ) وســــاعة واحــــدة, ويــــوم واحــــد,يف موضــــع واحــــد(: ومــــراد ابــــن القاســــم بقولــــه

  .اًا واحدً األربعة زنيكون الزنا الذي شهد عليه
ا عــىل شــهادهتم بكــل واحــد ًأن يــشهدوا كلهــم معــ) يف موقــف واحــد: (ويريــد بقولــه

ا ً معــ;الـشهادة عنــد احلكـم عــىل مـن الــشهود األربعـة, وأن يــؤدي الـشهود األربعــة الـشهادة
  .غري مفرتقني
 أو أقــل مــن أربعــة عــىل , فــإن شــهد أربعــة عــىل أقــل مــن أربعــة, إن تفرقــوا جــاز:وقيــل

 إال أن يــــأتوا بــــام يوجــــب احلــــد عــــىل املــــشهود عليــــه, وذلــــك أربعــــة ســــواهم ;واُّدُ حــــ;أربعــــة
ه ال جيوز تفرق الشهود يف , أو عىل معاينة الزنا,يشهدون عىل شهادة أربعة  عىل القول بأ

 وعــىل القــول بجــواز ذلــك جيــزئهم إن كــانوا ثالثــة أن يــأتوا بــشاهد ,تأديــة الــشهادة يف الزنــا
  . وعىل شهادة نفسه,هد عىل شهادة األربعةيشهد معهم, يش

   خـــالف حكـــم مـــا تقـــدم ملحمـــد عـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب −ًأوال–مـــا حكـــاه : ُقلـــت
َ أصبغو ْ   .فتأمله َ

 ثـم قـدم , وحكـم هبـا, سمع حييى ابن القاسم يف شـاهدين نقـال شـهادة رجـل:َّالشيخ
ه أشهدمها كر أ   .يفسخ ذلك: قال مالك, أو عنده يف ذلك علم ,فأ

 , أو عـن اثنـني فحكـم هبـا,عيسى إن نقال عن شاهد, فحكم له مـع اليمـنيَ سامع ويف
كر; فاحلكم ماض   . وال يقبل تكذيبه هلام, وال غرم عليهام,ثم قدم من نقال عنه فأ

  .وروى نحوه أبو زيد
ِّطرفُوعن الثاين مل,  لرواية ابن حبيب; األول:وعن املازري   . وابن القاسمَ

ْبـــــن رشـــــدا القاســـــم إنكـــــار الـــــشهود بعـــــد احلكـــــم كرجـــــوع الـــــشاهد عـــــن جعـــــل ابـــــن : ُ
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الشهادة بعد احلكم يف أن احلكم ال يرد الستواء املسألتني يف أن احلاكم حكم بام جيـوز لـه 
  .من الشهادة دون تفريط

ا يف إنكـــاره ًووجـــه تفرقـــة مالـــك هـــو أن إنكـــار املـــشهود عـــىل شـــهادته إن كـــان صـــادق
ــه ;لتــصديقه يف تكذيبــه شــهادته بطلــت الــشهادة ;وتكذيبــه مــن نقــل عنــه  إذ مل يثبــت عليــه أ
 ثــم رجـــع عنهــا, فوجـــب رد احلكــم لـــئال يتلــف عـــىل املقــيض عليـــه ,أشــهدمها عــىل شـــهادته

  .ماله, والشاهدان إذا رجعا عن شهادهتام مقران بالعداء عىل املحكوم عليه
  . وبعده تامة,وإذا كذب األصل الفرع قبل احلكم بطلت: ابن احلاجب

  . وال غرم,يميض: اسمابن الق
  . يميض ويغرم األصل لرجوعهم: وقيل,ينقض: ابن حبيب

  .قبل احلكم بطلت: قوله: ُقلت
ْبن رشدقال ا ْبن رشدوال ا َّالشيخ  والقول الثالث مل حيكه,ًاتفاقا: ُ ُ.  

 فلــم حيــدوا عــىل ;إن شــهد اثنــان عــىل شــهادة أربعــة: وقــال اللخمــي يف كتــاب الــرجم
 حـد املـشهود ;دم األربعة املنقـول عـنهم, فـإن ثبتـوا عـىل شـهادهتمقول ابن القاسم حتى ق

كروا أهنـم أمرومهـا,عليه ّ حيـد: عـنهم, فقـال حممـد بالنقـل واختلف إن أ َ  ألهنـام ;القـادمون ُ
 وإن ,صـــارا شـــاهدين علـــيهم بقـــذفهم هـــذا الرجـــل, وجعلهـــم كـــالراجعني عـــن شـــهادهتم

ّحيــد  فلــم;ملعاينــة وواحــد عــىل ا,نقــل اثنــان عــن ثالثــة َ  فــإن ثبتــوا عــىل مــا ,حتــى قــدم الثالثــة ُ
بـــع الـــشاهد باملعاينـــة عـــىل قـــول ابـــن القاســـم, ومل حيـــدوا عـــىل , حـــدوا هـــم;نقـــل عـــنهم  والرا

كـــــروا, وحـــــد املـــــشهود عليـــــه; ألهنـــــم يـــــضم الـــــشهادة,قـــــول أشـــــهب مـــــا :  وقـــــالوا, وإن أ
ّ حيــدأشــهدنامها بــيشء مل َ  ,ىل قــول حممــداملــشهود عليــه, وخيتلــف يف حــد املنقــول عــنهم فعــ ُ

 ثـم قـدم املنقـول ,وعىل قول مالك يف شاهدين عىل شهادة رجلـني بـامل, فقـيض بـشهادهتام
ه يرد احلكم ال حيدون كرا الشهادة أ   .عنهام فأ

َ أصـــــبغ و,وقـــــال األخـــــوان ْ  وال يشء عـــــىل املنقـــــول ,احلكـــــم مـــــاض:  وابـــــن القاســـــم,َ
راجعني عــن شــهادهتم, وعــىل  ومل يــرهم كــال, وال عــىل النــاقلني, فــرد مالــك احلكــم,عــنهم

ّ حيدقوله هذا ال َ ِّمطرف القادمون, وعىل قول ُ ـضا َُ ّ حيـد ال;ًوابن القاسـم أ َ املنقـول عـنهم,  ُ
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كر املنقول عنهم, ورجم,وتسقط دية املرجوم إذا نقل أربعة عن أربعة   . ثم أ
  .وعىل قول حممد يغرم القادمون الدية واملال إذا كان احلكم بامل

كــر املنقــول عــنهم بعــد احلكــمحنونَســوذكــر ابــن                    هــل يــنقض احلكــم : القــولني إذا أ
  ?أم ال

  . فال أعلم ما يثبت نقل ابن احلاجب القول الثالث إال قول اللخمي:ُقلت
  .وعىل قول حممد يغرم القادمون الدية واملال إذا كان احلكم بامل

ه إنام قاله حممد يف تكذيبهم م   .عنهم قبل احلكمن نقل َويرد بأ
ْبن رشـدوتقدم نقل ا  االتفـاق عـىل بطـالن شـهادهتم يف تكـذيبهم مـن نقـل عـنهم قبـل ُ

 وال يلــزم مــن جعلهــم راجعــني قبــل احلكــم, جعلهــم كــذلك بعــد احلكــم ملــا تقــدم ,احلكــم
  .من توجيه

ْبن رشدا   . القول بإمضاء احلكم:ُ
ن املنقـول عـنهم بإنكـارهم وتبعه املازري يف عزوه ملحمد يف املسألة التي ذكر عنه أ

  . ومل يرصح بإغرامهم,كالراجعني
ـه −َّاملوازيةمن −يف مسألة تكذيب األصل من نقل عنهم قبل احلكم  َّالشيخ وزاد  أ

را عـــــىل نفــــــسه, أو آل إىل أن صــــــار  ًال جيـــــوز أن ينقــــــل عنـــــه إال أن يكــــــون صــــــار ذلـــــك إقــــــرا
  .بمجرده منفعة فينفذ ذلك عليه

را : ُقلـــت بـــأن تكـــون شـــهادة األصـــل بـــدين عـــىل رجـــل فلـــم تنقـــل عنـــه ًصـــريورته إقـــرا
حتـــى مـــات املــــدين عـــىل املــــال, واألصـــل وارثـــه وصــــريورة جحـــوده منفعــــة لـــه أن تكــــون 

  .سَّ وهو مدين لألصل فلم ينقل عنه حتى فل,شهادة األصل عىل املشهود عليه بدين
نقلـــت ولـــو مل يعلـــم تكـــذيب املنقـــول عـــنهم للنـــاقلني إال مـــن جهـــة أخـــرى : املـــازري

عــنهم أهنــم كــذبوا النــاقلني عــنهم; ملنــع هــذا مــن إيقــاع احلكــم ملــا وقــع مــن االخــتالف يف 
الــــشهادة عــــىل املنقــــول عــــنهم, ومل تثبــــت هــــذه البينــــة األخــــرى بتكــــذيب النــــاقلني إال بعــــد 

 فقــد أشــار بعــض العلــامء إىل أن نقــض احلكــم فيــه آكــد مــن نقــضه بظهــور فــسق مــن ,احلكــم
أن بينة النقل وبينة نقل تكذيبهم لألصل إنام مها عـن  لعلة عنده و,حكم بشهادته لعدالته
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  . وبينتا التعديل والتجريح إنام مها عن ظن,قطع

وباجلملة ال يبعد إجراء املسألة عىل القولني يف احلكم بشهادة من ظنت عدالته, ثم 
  .ثبت فسقه

 ففـي ,ملو أن الشهود الذين حكم القـايض بـشهادهتم أكـذبوه بعـد أن حكـ: املازري
زيـــة  وتقــدم عــن,ً فــإن كــان القـــايض عــدال أمــىض حكمـــه; ينظــر الـــسلطان:املجموعــة  َّاملوا

إنـام شـهدنا هبـا لزيـد عـىل : فيمن حكم لزيد عىل عمرو بامئة فنـسبه الـشهود للغلـط, وقـالوا
ـه أثبـت  ويغـرم لزيـد املائـة للبينـة,عمرو إن تيقن القـايض كـذهبم مل يـنقض حكمـه  عليـه بأ

  .ليهمال من حكم ع
ً لــو رفــع احلكــم لغــريه والقــايض فقــريا انتــزع املــال ممــن حكــم لــه بــه, :ومقتــىض قولــه

ه غلط نقض حكم نفسه: وقال حممد   .لو شك القايض يف صدقهم وحرز أ
ْبــن رشــدوال  وال , ولــو مل يــذكر األصــل شــهادته:َ ســامع عيــسى مــن)يــويص( يف رســم ُ

ــه مل يــشهد بنقلهــا ــا شــاك فيهــا ,ال أذكرهــا:  وإنــام قــال,قطــع بأ يف ,  عــىل اخلــالفجَّرَُختــ وأ
ـه , وشـك فيـه,العمل باحلديث إذا رواه الراوي; فتوقف فيـه املـروي عنـه  ومل يقطـع عـىل أ

  .ثِّدُمل حي
ه ال نص فيها: ُقلت   .ظاهر لفظه أ

زيـــــة وقـــــد تقـــــدم عـــــن ه وكـــــذا ذكـــــر,  كإنكـــــاره; األصـــــل يف النقـــــل عنـــــهَّكَ شـــــَّإن :َّاملوا
  .اللخمي

  ]عن الشهادةباب الرجوع [
هــو انتقــال الــشاهد بعــد أداء شــهادته بــأمر إىل عــدم اجلــزم بــه : الرجــوع عــن الــشهادة

  ., فيدخل انتقاله إىل شك عىل القولني بأن الشاك حاكم أو غري حاكم)1(دون نقيضه
                                     

مــصدر انتقــل واالنتقــال أصــله يف املحــسوسات اخلــروج مــن موضــع إىل ) انتقــال: (قولــه: َّ الرصــاع قــال)1(
                     وفيـــــــه ,رجـــــــوع الـــــــشاهد ومنـــــــه , وقـــــــد يطلـــــــق يف املعـــــــاين مثـــــــل الرجـــــــوع عـــــــن قـــــــول أو رأي,موضـــــــع

  .مساحمة وجتوز
= 
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  . ميل الشاهد:هال قال ):فإن قلت(
ُقلت(  , ألن امليل يدل عىل قربه من عدم اجلزم بـه;االنتقال أرصح يف الداللة عىل الرجوع من امليل :)ُ

  .أخرج غري الشاهد) الشاهد: ( قولهوإن كان أخرص من االنتقال لكنه ال يؤدي معناه
  .اً فإنه ال يسمى رجوع,أخرج به انتقاله قبل األداء) بعد أداء شهادته: (ولهق

ه يسمى رجوع, وذلك ظاهر الروايات:َّالشيخقال  ا فعليه حيـذف بعـد ً وظاهر كالم املازري ولفظه أ
  .أداء شهادته

  . عىل رأي وعىل رأي وهو أخرص كام جرت عادته:هال قال ):فإن قلت(
ُقلت( تهنضبط ذلكمل ي :)ُ   . له يف رسومه فيام رأ

  .يتعلق بالشهادة) بأمر: (قوله
 , إىل عــدم اجلــزم بــاألمر: أي; إىل عــدم اجلــزم بــه متعلــق بانتقــال وضــمري قولــه بــه يعــود عــىل األمــر:قولــه

 فيدخل انتقال الـشاهد إىل شـك عـىل القـولني : ولذا قال,وإذا مل جيزم باألمر دخله الشك فيه أو الوهم
 لــيس بحــاكم يعنــي أن احلــد يــدخل فيــه االنتقــال إىل الــشك ســواء قلنــا بــأن الــشاك إن الــشاك حــاكم أو

والقــــرايف انظــــر خمتــــرصه   وأشــــار إىل القــــولني يف الــــشاك مــــن كــــالم املحــــصول,لــــيس بحــــاكم أو حــــاكم
  . فإنه ذكر ذلك فيهاألصويل

دون اجلــزم  ويف بعــض النــسخ ,الــضمري يف نقيــضه املــضاف إليــه يعــود عــىل األمــر) دون نقيــضه: (قولــه
 ومعنى هذه الزيادة عىل أهنـا ليـست مـن الرسـم أن الرجـوع رشطـه االنتقـال إىل عـدم اجلـزم بـام ,بنقيضه

ـــا لـــو قلنـــا بالثـــاين لكـــان التعريـــف غـــري مـــنعكس ;شـــهد بـــه ال االنتقـــال إىل اجلـــزم بنقـــيض مـــا شـــهد بـــه  أل
  .بصورة الشك إذا عرض له بعد أداء شهادته

  .زيادة وأي يشء قصد هبائدة هذه الما فا): فإن قلت(
ُقلـــت( حيتمــــل أن يكــــون حقــــق أن الــــرشط يف الرجــــوع إنــــام هــــو مــــا ذكــــر ال االنتقــــال إىل النقــــيض كــــام  :)ُ

  . وخيرج به ما ذكرنا,قررنا
  .  ألهنا أخرص من دون; ال:هال قال): فإن قلت(

ُقلـــت قيـــد  وحيتمـــل أن يكـــون أخـــرج هبـــذا ال,ال يـــصح ذلـــك صـــناعة ألجـــل حـــذف اخلـــافض للنقـــيض: ُ
 ,اً ورد شــهادته مطلقــ, وهــذا رجــوع يوجــب جترحيــه,انتقــال الــشاهد إىل نقــيض مــا شــهد بــه وجزمــه بــه

 وإن , وال يبطـل ذلـك شـهادته, وادعـى ومهـا بـشبهة أقيـل,وقد وقع يف األقضية إذا استقال قبل احلكـم
  .اعرتف بكذبه ردت شهادته يف هذا ويف غريه

 ومل يقل فيهـا إنـه لـيس برجـوع بـل رجـوع ,م من ذلككيف يصح ذلك مع أن الرجوع أع ):فإن قلت(
 وقــد , ألن تعريفــه ملطلــق رجــوع فــال يــصح احلمــل عــىل مــا ذكرتــه;مبطــل للــشهادة فــال يــصح إخراجــه
  . وقسموه إىل عمد وغريه,قسموا الرجوع إىل أقسام ثالث

= 
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  . قول األصبهاين شارح املحصولواألول
  . قول القرايفوالثاين

, وظـاهر لفـظ املـازري صـدقه عـىل مـا  وهـو ظـاهر الروايـات,وقيد بعـد أداء شـهادته
  ).بعد أداء شهادته (:قبل األداء; فعليه بحذف لفظ

به عن فصل الرجوع كرهـا: قال يف ثاين جوا :  وقـال,إن سئل مـريض عـن شـهادة فأ
ما أشهد به بينكام باطل, ثم أداها واعتذر عـن سـابق قولـه بخـوف الـوهم ملرضـه ونحـوه, 

  .فاألصل بطالهنا
ــضا, لــصدق عــذره بقرينــة مرضــهتقبــل: وقــال مالــك  مــن ســئل عــن شــهادة :ً وقــال أ

 ومل يمــض مــن الزمــان مــا ينكــر فيــه ,ًإن كــان مــربزا: تــذكرهتا, قيــل:  ثــم قــال,فلــم يــذكرها
  .صحة ما اعتذر به

  . ثم يذهب,يف الواجب قبوهلا عىل اإلطالق; ألن الشك يعرض للعامل: املازري
ا تذكرهتا: إن قال: َسحنونوقال    .ً قبلت إن كان مربزا;ذكرهتا: ال ثم ق,أ
  .وقول املازري يف هذا أحرى منه يف األوىل: ُقلت

 =                                     
ُقلت(   .الوجه األول هو أظهر يف قصده فيام يظهر :)ُ
 ثـــم انتقـــل إىل مـــا ذكــر عنـــد غـــري قـــاض أو عنـــد نفـــسه يظهـــر مـــن ,دتهإذا أدى الـــشاهد شـــها ):فــإن قلـــت(

ِّمطرفـــــأن ذلـــــك رجـــــوع مـــــع أن َّ الـــــشيخ كـــــالم ُ املاجـــــشون ا وابـــــن َُ                 ال يتقـــــرر رجـــــوع إال عنـــــد مـــــن :قـــــاالِ
  . ثبت عنده

ُقلت ْن زرب واختـاره ابـ, بصحة الرجوع عند غـري مـن أدى عنـدهَسحنونقد قال : ُ ار أن  ولنـا أن نختـ,َ
  .− رمحه اهللا ونفع به− وغري العامل فال يرد عليه ما ذكر ,الرسم ملطلق رجوع بعد األداء العامل منه

َّدونةإذا ثبت الرجوع بعد حكم احلاكم بدين فقد وقع يف امل ):فإن قلت(  ضامن الـشاهدين فهـل ذلـك َ
  . ?ا أو ال بد من تفصيلهًمطلق
ُقلــت مــة تقــع مطلقــ:مــنهم مــن قــال أن أصــحابه اختلفــوا فَســحنوننقــل : ُ  ال : ومــنهام مــن قــال,اً إن الغرا

مـة إال إذا قـالوا  , هنـا إىل فائـدةَّالـشيخ وأشـار , ومهنـا فـال, فـانظر ذلـك: وأمـا إن قـالوا, زورنـا:تقع الغرا
 وأمــا املــأذون فيــه فــال تقــع التــسوية ,وهــي أن قــوهلم اخلطــأ والعمــد ســواء معنــاه يف العمــل غــري املــأذون

  . وكذا يقال يف الشاهد إنه مطلوب بالشهادة انظره,ب الشاة رضب مثلهاكالراعي يرض
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   فقـــول مالـــك يف ,علمتهـــا:  ثـــم رجـــع, ثـــم قـــال,ال أعلمهـــا: وإن قـــال: َســـحنونقـــال 
  .ذلك اختلف
ألن الــشك يعــرض للعــامل كــالنص عــىل  الواجــب قبوهلــا عــىل اإلطــالق;: قولــه: ُقلــت

ـه شـاك, ومـا ذكـره عـن أن ما سئل عنه مالك فيمن سـئل  َسـحنون عـن شـهادة مل يـذكرها أ
ال أعلمهـا ظـاهر يف صـدقه عـىل الـشك, فيتحـصل منـه يف قبـول شـهادة :  وإن قـال:يف قوله

ًإن كــان مــربزا إلحــدى : ثالثهــا,  ثــم رجــع إىل اجلــزم هبــا,مــن رصح بــشكه فيهــا, أو ملزومــه
 ,َســــحنونثــــاين روايتــــي  و,اًالواجــــب قبوهلــــا مطلقــــ:  مــــع قــــول املــــازريَســــحنونروايتــــي 

  .ورواية املازري
كرهـا ;ابـن القاسـم مـن سـئل عـن شـهادة وهـو مـريضَ سامع  هيومسألة املريض  فأ

ًكنـــت مريـــضا :  وقـــال,كـــل شـــهادة أشـــهدهتا بـــني فـــالن وفـــالن باطلـــة, ثـــم شـــهد بـــه: وقـــال
فخفت أن ال أكون أتثبت هبا, وشهد هذا القول الذي له وجه يعـرف جـازت شـهادته إن 

  .ًدال ال يتهمكان ع
ْبن رشدا َ سامع ًمعناه إن كان مربزا يف العدالة, وهذا إن سألها لتنقل عنه عىل ما يف: ُ

ــك تــشهد عــيل بكــذا:  فقــال لــه,حييــى, ولــو لقيــه مــن عليــه احلــق ال أشــهد :  فقــال,بلغنــي أ
عليــك بــذلك وال يل منــه علــم, وإن شــهدت عليــك بــه فــشهاديت باطلــة, ثــم شــهد مل يقــدح 

  . وهو تفسري لقول مالك هذا,ه ابن حبيبادته, وإن كان عىل قوله بينة, قالذلك يف شه
ه يقول يف الوجـه الثـاينَ سامع ولقول ابن القاسم يف : حييى, والفرق بني املوضعني أ

ًإنام قلت له معتذرا, ومل أزل عاملا بام شهدت به, والوجه األول ال عذر له فيام أقر به عىل  ً
ــه خــيش أن ال ;ة فوجــب أن تبطــلنفــسه مــن اجلهــل بالــشهاد  إال أن يــأيت بــام لــه وجــه مــن أ

  .ًيقوم هبا يف مرضه فيصدق إن كان مربزا
ـك تـشهد : حييى هو قوله من قيل له وهو عند القـايضَ سامع :ُقلت ًإن فالنـا ادعـى أ

ـه أشـهدين عليـه بـيشء: يف ذكر حق لـه عـىل فـالن, فقـال  ومالـه عنـدي علـم, ثـم ,مـا أذكـر أ
ـام فــشهد يف ذلـك احلـق جـازت شـهادته إن كـان ممــا انـرصف فـذك ر فعـاد إىل القـايض بعـد أ

  . وال يتهم يف يشء من عمله,ال يشك يف عدالته
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ً وادعــى ومهــا, وجــاء بــشبهة أقيــل, وال , إن اســتقال الــشاهد قبــل احلكــم:يف أقــضيتها
  . ويف غريه,تبطل شهادته إال أن يعرف كذبه فيام شهد فيه فرتد شهادته يف هذا

 وهلـــام عـــذر بـــني يعـــرف بـــه صـــدقهام, ,إن رجعـــا قبـــل احلكـــم: وقـــال يف كتـــاب الـــرسقة
وكانـا بينـي العدالـة أقـيال, وجـازت شـهادهتام بعـد ذلـك, وإن مل يتبـني صـدقهام مل يقـبال فـيام 

 ثــــم قــــاال قبــــل , ولــــو أدبــــا لكــــان لــــذلك أهــــال, ولــــو شــــهدا عــــىل رجــــل بالــــرسقة,يــــستقبالن
  ., مل يقطع واحد منهام هذا اآلخر بل هو;ومهنا: القطع

زيـــــة وللـــــشيخ عـــــن  مل يقـــــبال, وقالـــــه ابـــــن القاســـــم ;إن قـــــاال قبـــــل احلكـــــم ومهنـــــا :َّاملوا
ولـــو قـــاال يف آخـــر عـــىل هـــذا شـــهدنا, وومهنـــا يف األول مل يقـــبال عـــىل واحـــد : وأشـــهب قـــاال

  . ورواه ابن القاسم,منهام
فـــسهام عـــن كـــان ذلـــك يف حـــق أو قتـــل أو رسقـــة أو قتـــل يف إخـــراجهام : قـــال أشـــهب أ

  .العدالة بإقرارمها أهنام شهدا عىل الوهم والشك
ـا أقـول: َسـحنونحييى قـال َ سامع ويف  ,إذا اسـتقال الـشاهد قبـل القـضاء أو بعـده: وأ

ــه غلــط, ثــم ذكــر أو شــبه عليــه قبــل قولــه  وأقيــل يف شــهادته فــيام يــستقبل إذا كــان ,وادعــى أ
ًعدال مرضيا ً.  

ْبن رشدا ضاء فـال خـالف يف قبـول قولـه, فتجـوز شـهادته فـيام إن كان ذلك قبـل القـ: ُ
 ال جتوز شهادته : فقيل; رىض, وإن استقال بعد احلكمً وال يؤدب إن كان عدال,يستقبل

َّدونــة وهــو قــول مالــك يف أقــضية امل, وإن شــبه عليــه,فــيام يــستقبل , َســحنون خــالف قــول َ
ــه جتــوز شــهادته فــيام يــستقبل إذا شــبه عليــه, وكــذا خيتلــف  يف وجــوب غرمــه إذا شــبه هــذا أ

  . وال يؤدب,عليه
توقـــــف يف قبـــــول :  إن وقـــــع بعـــــد أدائهـــــا تـــــشكك فعـــــاد إىل القـــــايض, فقـــــال:املـــــازري

 , فـذهب بعـض النـاس إىل أن ذلـك عـىل قـولني;ذهـب عنـي التـشكك:  ثم قال لـه,شهاديت
  .وال يبعد أن يكون هذا التشكك كام حكيناه عن املذهب إذا جرى ذلك منه قبل أدائه

  .زال الشك:  ثم قال,تشككت: فإن قال: ل ابن احلاجبقا
 ,تـذكرهتا فالواضـح قبوهلـا: هـي مثـل التـشكك قبـل األداء, ثـم يقـول: فقال املـازري
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  .ا قبلتً إن كان مربز:وثالثها
وليس يف كـالم (:  وقال,فذكر ما نقلناه عنه آنفا: قال املازري: قال ابن عبد السالم

  .ً وذكر ما نقلناه عنه أوال, إذا شك قبل األداء)املازري بيان لألقوال الثالثة
 يــرد بــام بينــاه مــن داللــة لفــظ )ولــيس يف كــالم املــازري بيــان لألقــوال الثالثـة(: وقولـه

  .املازري عىل حتصيل األقوال الثالثة
  : وقبل إنفاذه يف املال ال يمنع إنفاذه,ورجوعهام بعد احلكم

ملـــال وجـــب للمحكـــوم لـــه قـــبض  وقبـــل قـــبض ا,إن رجعـــا بعـــد احلكـــم: ابـــن حـــارث
  .اًاملال اتفاق

 وهــــو ,ويف رسقتهــــا إن رجعــــا بعــــد احلكــــم بــــدين ضــــمناه ظــــاهره, ولــــو قبــــل تنفيــــذه
زيــــةمقتــــىض نقــــل الــــصقيل عــــن  إن رجعــــا بعــــد احلكــــم فهــــرب املقــــيض عليــــه قبــــل أن : َّاملوا

ى يــؤدي, فطلــب املقــيض لــه الــشاهدين بــام كانــا يغرمــان لغريمــه لــو غــرم; مل يلزمــه غــرم حتــ
يغـــرم املقـــيض عليـــه, ولكـــن ينفـــذ القـــايض احلكـــم للمقـــيض عليـــه عـــىل الـــراجعني بـــالغرم; 

 ثــم رجعــا; فــال غــرم , وكــام لــو شــهدا بحــق إىل ســنة, فــإذا غــرم أغــرمهام;هــرب أو مل هيــرب
  .عليهام حتى يغرم هو
للمقيض عليه أن يطلب الشاهدين باملال, حتى يـدفعاه : َعبد احلكموقال حممد بن 

  . له بهعنه للمقيض
زيــة عــن َّالــشيخالــصقيل و  ودفعــه , فحكــم اإلمــام بقتلــه;ًلــو شــهدا بقتلــه عمــدا: َّاملوا

  . فهذا اضطرب فيه;للويل فأقرا بالزور قبل أن يقتل
 ثـــم رجـــع ,مـــرة ينفـــذ احلكـــم بقتلـــه; ألهنـــام اآلن ال تقبـــل شـــهادهتام: قـــال ابـــن القاســـم

 والعقل فيـه , وشبهه,وكذا القطع ولكن أقف عن قتله حلرمة القتل, ,هذا القياس: فقال
  ., واختلف فيه قول أشهب كابن القاسمَّأحب إيل

َ أصبغ ْ  والـرجم يف زنـى املحـصن وكـل يشء, وأستحـسن , والقطـع,القتـل: القيـاس َ
 وال مــشهود عليــه, وأراه شــبهة , وال ديــة عــىل شــاهد;حلرمــة الــدم خطــر القتــل أن ال يقتــل

  . وقاله حممد,كبرية
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أحــب إيل أن يكــون فيــه العقــل, مل يــذكر عــىل مــن يكــون : ن القاســم قــول ابــ:املــازري
 وإن أراده فهـل علـيهم ديـة مـن , ألهنم أبطلوا الدم فيغرموا ديتـه;العقل, هل عىل الشهود

 ,ً قد يكون القتيل رجـال, والقاتـل امـرأة;شهدوا عليه أو دية القاتل; ألن الدية قد ختتلف
  .ل حتى اليبطل الدم عنهواألظهر أن مراده أن العقل عىل القات

 : ثالثهـا, وسـقوطه ال لبـدل,ففـي تنفيـذ رمجـه, ولو كان رجوعهام ذلك يف زنا حمصن
ّحيد َ للخمي عن أحد قويل ابـن القاسـم مـع أحـد قـويل أشـهب, وثـاين قـويل ابـن  حد البكر, ُ

  .القاسم واملازري عن حممد
ام يف زنــا حمــصن,  ولــو كــان رجــوعه:عــن الربقــي عــن أشــهب َّالــشيخ إنــام نقلــه: ُقلــت
  . وسقوطه لعقوبته فقط قوال ابن القاسم مع اللخمي عن حممد واختياره,ففي إنفاذه

  . احلدءدر ما شهدنا إال بزور:  وإن قالت البينة بعدما وجب احلد:ويف القذف منها
  . وقبل االستيفاء,الثانية بعد القضاء: قال ابن احلاجب
ـضايـستويف الـدم كاملـال, و: قال ابن القاسم ال يـستوىف حلرمـة الـدم, :  وغـريه,ًقـال أ

  .ومثله لو رجع شهود اإلحصان جللد جلد البكر
ه ال يرجم: قال ابن هارون   . وحيد حد البكر;معناه أ

مثــل رجــوع شــهود القتــل, رجــوع شــهود رشطــه بــإن شــهود : وقــال ابــن عبــد الــسالم
د اإلحصان, فـإذا رجـع الزنا أوجبوا مطلق احلد عىل الزاين, وقيد كونه رًمجا وجب بشهو

شهود اإلحصان قبل استيفاء هـذا احلـد, فعـىل أحـد قـويل ابـن القاسـم يف املـسألة األوىل ال 
 ,وهـو الــرجم,يعتـرب رجـوعهم, وعــىل القـول اآلخـر يعتــرب يف إسـقاط مـا أوجبتــه شـهادهتم 

  . وهو صادق بحد البكر,ويبقى مطلق حد الزنا
 الزنــــــا ال أعرفهــــــا لغــــــري ابــــــن مــــــسألة رجــــــوع شــــــهود اإلحــــــصان دون شــــــهود: ُقلــــــت
 والــصواب جرهيــا عــىل ,وتفــسريه ابــن هــارون خــالف تفــسريه ابــن عبــد الــسالم, احلاجــب

 وأربعــة بزنــاه, ثــم رجعــوا أمجعــون فعــىل القــول األول ,اخــتالفهم إذا شــهد اثنــان بإحــصانه
ن  وعليــه يــأيت تفــسري ابــن هــارو,ًأال غــرم عــىل بينــة اإلحــصان ال ينفــذ احلكــم برمجــه اتفاقــا

إن رجعـــا بعـــد احلكـــم عـــن : عـــىل القـــول بغـــرمهم يـــأيت تفـــسري ابـــن عبـــد الـــسالم تقـــدم قوهلـــا
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  . ولو لشك, وظاهره,شهادهتام بدين ضمنا
: إن قـالوا:  فقـال,اختلف أصحابنا يف رجوع البينة بعـد احلكـم: َسحنون عن َّالشيخ

ا مــــا أتلفــــوا زورنــــا, غرمــــو:  فــــال غــــرم علــــيهم وال أدب, وإن قــــالوا;أومهنــــا أو شــــبه علينــــا
  .وأدبوا

  . ويؤدب املتعمد;ولو يف الوهم والشك, يغرمون: وقال آخرون
ً اخلطــأ يف أمــوال النــاس كالعمــد اتفاقــا يف املــذهب, ولــذا رجــح غــري :إن قيــل: ُقلــت

  .واحد القول الثاين بام وجه القول األول
 املـأذون إنام وقع االتفاق عـىل أن اخلطـأ كالعمـد يف أمـوال النـاس يف فعـل غـري: ُقلت

 واملـــأذون لـــه يف الفعـــل لـــيس كـــذلك كـــالراعي يـــرضب الـــشاة رضب مثلهـــا ,لـــه يف الفعـــل
ء عبـــد فيـــشرتي أبـــا املوكـــل خطـــأ ال ضـــامن عليـــه,  فتهلـــك ال يـــضمنها, والوكيـــل عـــىل رشا

ـــــه يطلـــــب الـــــشهادة منـــــه ;والـــــشاهد مطلـــــوب بالـــــشهادة  فـــــالقول بعـــــدم ضـــــامنه بنـــــاء عـــــىل أ
  .  وعدم الضامن, أن األصل عدم التفريطكاملأذون له يف الفعل منضام إىل

ْبــن رشــدوعــزا ا وهــو : عيــسى القــول األول لــسامع عيــسى ابــن القاســم قــالَ ســامع  يفُ
ُ املاجشونقول ابن    .حكاه عنه ابن حبيب ِ

 وعـــزا ,هـــو قـــول مجيـــع أصـــحابنا املغـــرية وابـــن دينـــار وابـــن أيب زيـــد وغـــريهم: وقـــال
َّدونـةاملالثاين لقول ابن القاسم يف الرسقة من  ابـن َ سـامع , وهـو ظـاهر مـا يف أول رسـم مـنَ
ِّمطرف القاسم, ونص قول ابن حبيب عن َ أصبغوابن القاسم و ,َُ ْ َ.  

بــــا إذا شــــهدوا بحــــق : َّالــــشيخ ًقــــول حممــــد مل حيفــــظ عــــن مالــــك يف غــــرم الــــشهود جوا
  . ولكن قال ذلك أصحابه أمجع املدنيون واملرصيون,فحكم به, ثم رجعوا
أخــربين مــن أثــق بــه عــن عبــد العزيــز بــن أيب ســلمة يف رجــوع أحــد : قــال ابــن القاســم

  . وال يرد احلكم;يغرم نصف احلق: الشاهدين بعد احلكم قال
  . ومل يتكلم فيام وراء ذلك,يميض احلكم: ًفسألت عنه مالكا فقال: قال ابن القاسم

ْبـن وهـبوقال ابـن القاسـم وأشـهب وا َ أصـبغ وعبـد امللـك وَعبـد احلكـموابـن  َ ْ إنـه : َ
  .يغرم نصف احلق
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 ,وال يشء علــيهام حتــى يقــرا بتعمــد الــزور; ولــو قــال ذلــك أحــدمها: قــال ابــن القاســم
 ويغـــرم , أو كـــان قـــضاه الـــدين ونـــسيت, فهـــذا يغـــرم, أو شـــبه عـــيل,ومهـــت: وقـــال اآلخـــر

َ أصــــبغ وَعبــــد احلكــــماآلخــــر نــــصف احلــــق, وكــــذا قــــال عبــــد امللــــك وابــــن  ْ : وقــــال أشــــهب َ
  . واعتذرا بسهو أو غلط,إن مل يتعمدا و,يضمنان إذا رجعا

مل ال يلــزمهام مــا أدخــاله فيــه ممــا مل يكــن عليــه بجنــايتهام, وإن : َعبــد احلكــم البــن ُقلــت
  . وانظر فيه,ما أقر به:  فقال يل,كانت خطأ
به: ُقلت   .قد تقدم جوا

  .وال يمني عىل املقيض له برجوع أحدمها, ولو كان قبل قبضه حقه: قال حممد
  :ويف الديات أربعة أقوال: َ سامع عيسى يفْشدُبن رقال ا
, لــيهام البــن القاســم يف هــذا الــسامعالديــة يف مــاهلام إن تعمــدا الــزور أو شــبه ع: األول

ِّمطرفويف الواضحة و َ أصبغ وَُ ْ َّدونة وظاهر كتاب الرسقة من امل,فيها َ َ.  
 قالـه ابـن ,مـواهلامإن تعمدا كان عليهام القصاص, وإن شبه عليهام فالديـة يف أ: الثاين

  .ط وروي عن عيل ابن أيب طالب ,نافع وأشهب
  وإن شـــبه علـــيهام كانـــت عـــىل عـــواقلهام, قالـــه ,إن تعمـــدا فالديـــة يف أمـــواهلام :الثالـــث

َأصبغ ْ   .يف سامعه من الديات َ
ُ املاجشون قاله ابن ,ً وإن شبه عليهام كان هدرا,إن تعمدا فالدية يف أمواهلام :الرابع ِ 

  . وابن أيب حازم وغريهم,وابن دينارواملغرية 
  . والدية يف أمواهلام,القصاص: ففي العمد قوالن

  .هدر: ويف التشبيه يف كوهنا يف املال أو عىل العاقلة, ثالثها
عــزا املــازري القــولني يف تعمــد الــزور بالقــصاص, وكــون الديــة يف أمــواهلام لــروايتني 

  . اختيار بعض حذاق البغداديني:واألوىل: قال
والنـاظر يف القـولني بغمـض وعـد هـذه املـسألة ,  أشهر عند أصـحاب مالـك:الثانيةو

ًأصوال وفروعا من املعضالتَّية أبو املعايل عىل استئجار يف العلوم الرشع ً.  
 ,األظهــــر أهنــــا غــــري معــــضلة لوضــــوح أمرهــــا, فــــإن القتــــل إنــــام وقــــع بــــشهادهتام: ُقلــــت
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  .ام كآلة قتل هباموإكراههام القايض عىل قتله, وصريورته بشهادهت
ـــا منـــا أن : لـــو قـــال الـــشهود ملـــا رجعـــوا: املـــازري مل نتعمـــد بـــشهادتنا الكاذبـــة قتلـــه ظنً

 وربـام حلـق هـذا , فقـد اضـطرب فيـه العلـامء,القتل ال يلزمه, وأن القايض ال يقبـل شـهادتنا
  .بمسائل شبه العمد, وهو القتل الذي ليس بعمد حمض, وال خطأ حمض

لــــم بكــــذب الــــشهود فحكــــم بــــاجلور وأراق هــــذا الــــدم,كان ولــــو أن القــــايض ع: قــــال
حكمــه حكــم الــشهود إذا مل يبــارش القتــل بنفــسه بــل أمــر بــه مــن تلزمــه طاعتــه, ولــو أن ويل 

 فقتـل قاتـل وليـه اقـتص ,الدم علم بكـذب الـشهود يف شـهادهتم, وبـأن القـايض علـم ذلـك
 , يقتل كالشهود خيال فاسـدال: , وقول أيب حنيفةَّشافعيةوالَّية منه بال خالف عند املالك

وتبع ابن شاس وابن احلاجب املـازري فـيام ذكـره يف علـم القـايض بكـذب الـشهود, فقـال 
  . ومل يبارش القتل فحكمه حكمهم, وحكم,لو علم احلاكم بكذهبم: ابن احلاجب

ظــاهر كالمــه أن اخلــالف املتقــدم بــني ابــن القاســم وأشــهب : فقــال ابــن عبــد الــسالم
  .جار هنا

َّدونـــةل يف آخـــر الـــرجم مـــن املوقـــد قـــا ـــه رجـــم: َ ـــدي أو ,إن أقـــر القـــايض أ  وقطـــع األ
 وعليـه ,ًجلد تعمدا للجور أقيد منـه, وهـو ظـاهر يف أن القـود يلـزم القـايض, وإن مل يبـارش

  . وما أظنه خيتلف يف ذلك,محله بعض الشارحني
َّدونـةمـا يف امل: ُقلت  عنـه فـيام أقـر حنونَسـ مثلـه يف النـوادر لروايـة ابـن القاسـم والبـن َ

  .به من تعمد جور إن قامت عليه بينة فليقتص منه
 ومـــاوافقهام ممـــا ,وقـــد يفــرق بـــني مــسألة املـــازري, وبـــني مــسألة كتـــاب الــرجم: ُقلــت

ــه أقــر بالعــداء  واجلــور دون اســتناد منــه لــسبب ,ذكرنــاه بــأن حممــل مــسألة كتــاب الــرجم أ
  .ظاهر

 , وهـــــــو البينـــــــة املـــــــذكورة, لـــــــسبب وهـــــــو مـــــــستند يف الظـــــــاهر,ويف مـــــــسألة املـــــــازري
 وهــو , إن ملــن قــذف:ا لــه أثــر وشــبهة كقوهلــاًواالســتناد إىل الــسبب الظــاهر, وإن كــان كاذبــ

  .َعبد احلكمًيعلم من نفسه صدق قاذفه, فيام رماه به أن حيده خالفا البن 
إن رجعــــوا عــــن شــــهادهتم بــــشتم أو حــــد قــــذف أو زنــــا بكــــر, أو لطمــــة أو : َســــحنون
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 وأقروا بـالزور; فـإنام فيـه عنـد , األدب بعد القضاء يف ذلك باألدبرضب بسوط يوجب
   وال ,أصــــــحابنا إال األدب مــــــن الــــــسلطان ال قــــــود وال حــــــد, وال تقــــــع املامثلــــــة يف اللطمــــــة

  . رضب السوط
وقــــد يــــسبق إىل الــــذهن أن مــــن يــــرى القــــود يف الــــسوط مــــن : قــــال ابــــن عبــــد الــــسالم

ن الــشهود, وهــذا إنــام يــتم لــو كــان أشــهب أصــحابنا يــرى للمــشهود عليــه هنــا أن يقــتص مــ
  .الذي يوجب للمشهود عليه القصاص من الشهود يقول بالقود من السوط

يـرد تعقبـه التخـريج بـأن احلكــم عـىل املـشهود عليـه بالـرضب بالـسوط إن كــان : ُقلـت
  . فيجب احلكم به عىل الشهود برجوعهم;به فهو عند احلاكم مماثل

 وإن مل حيكــم عــىل املــشهود عليــه بالــرضب , التقــديروالتخــريج إنــام يتــصور عــىل هــذا
ــــه ال حيكــــم عــــىل ,بالــــسوط لعــــدم متاثلــــه غــــريه  وحكــــم عليــــه بمطلــــق األدب فواضــــح; أل

  .الشهود إال باألدب
يـرد بـأن القـول بعـدم القـود يف الـسوط بنـاء يف تـصور )  إلـخ...وهذا إنام يتم: (وقوله

  .ود يف السوط حسبام بيناه فتأملهالتخريج املذكور, وإنام يتصور عىل القول بالق
إن شــهد رجــالن بــأن هــذا الرجــل قتــل ابــن هــذا : عــن ابــن القاســم َّاملوازيــة  يفَّالــشيخ

ًعمــدا فقــيض بقتلــه فقتــل, ثــم قــدم االبــن حيــا غــرم الــشاهدان ديتــه يف أمــواهلام  إن تعمــدوا ;ً
َ أصـبغ وعىل األب, وقاله , وال عىل عاقلته, وال يشء عىل اإلمام,ذلك ْ إن كـان ذلـك مـن  َ

  .اًالشاهدين عمد
ًيام مل يتبــع الــشاهدان  فــإن كــان عــد;ولــو صــالح األب القاتــل بــامل لــرده: ابــن القاســم
وال يرجـع الـشاهدان فـيام :  وزاد عنـه, ال بقيـد إن تعمـدوا ذلـكَسـحنونبيشء, وقالـه ابـن 

قتـــول عـــىل  فـــإن كانـــا عـــديمني رجـــع ويل امل,غرمـــا عـــىل القاتـــل بـــيشء; ألهنـــام اللـــذان تعـــديا
ـه الـذي أتلـف الـنفس كمـن  الويل القاتـل, فـإن أخـذ ذلـك منـه مل يرجـع عـىل الـشاهدين; أل

 وال رجــوع ,تعــدى عــىل مــال رجــل فأطعمــه آلخــر مل يعلــم بعدائــه, فلربــه طلــب املتعــدي
 وال يرجـع بـه اآلكـل عـىل ,ًللمتعدي عىل اآلكل, فإن كان املتعدي عديام رجع عىل اآلكـل

  .املتعدي
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 , وربـــام وفـــر بـــه مالــــه,هـــذا تـــشبيه صـــحيح لـــوال أن اآلكـــل انتفـــع بالطعـــام: املـــازري
  .ً وال وفر به نفسا,واملقتص مل ينتفع بالقتل

وروي أن ويل الدم خري إن شاء اتبع الشاهدين, إن اختار ذلك مل يكن لـه : َسحنون
ــــه إن أخــــذ ذلــــك مــــنهام رجعــــا بــــه عــــىل الــــويل, وإن اختــــار;التحــــول عــــنهام إال لعــــدمهام   أل

 فلــيس لــه التحــول عنــه إىل الــشاهدين أعــدم أو مل يعــدم, وإن ودى القاتــل ;تــضمني القاتــل
ــه ال يرجـع عــىل الــويل بــيشء; ألن  إىل الـويل مل يكــن لــه رجــوع عـىل الــشاهدين, وقــد روي أ
ًظهــور املحكــوم بقتلــه حيــا أبطــل احلكــم, والــويل إنــام أخــذ مــا أعطــاه الــشاهدان عــىل أهنــام 

 وعىل الشاهدين غرم الديـة; ألهنـام اللـذان ,خذ قصاص ال ثمن فيهصدقا عنده, والذي أ
  .أتلفا ذلك
فحاصله إن قدم من اقـتص بقتلـه ببينـة حيـا ففـي تغيـري رجـوع ويل مـن قتـل بـه : ُقلت

 وختيــــريه يف ,عــــىل الــــشاهدين عليــــه بديتــــه يف أمــــواهلم إن كانــــا مليئــــني; وإال فعــــىل املقــــتص
  .اًال رجوع عىل املقتص بيشء مطلق: ها ويف رجوعه عىل املقتص, ثالث,ذلك

  . وإن شبه فالدية عىل عاقلتهام مع,إن تعمدا ذلك: ًملحمد عن ابن القاسم قائال
َ أصبغ  ْ  وروي عىل األول إن , ونقليه بلفظي, عن أبيه غري قائل ذلكَسحنونوابن  َ

 اتبــــاع غــــرم املقــــتص لعــــدم الــــشاهدين مل يرجــــع علــــيهام بــــام غرمــــه, وعــــىل الثــــاين إن اختــــار
الــــشاهدين فلــــيس لــــه التحــــول إىل املقــــتص إال لعــــدمهام; ألهنــــام إن غرمــــا رجعــــا عليــــه ملــــا 

ــه ,غرمــاه, وإن اختــار اتبــاع املقــتص فلــيس لــه التحــول إىل الــشاهدين  ولــو كــان عــديام; أل
  .إن غرم مل يتبع الشاهدين بام غرم

 وأخــــذ ,اءوالظــــاهر ختيــــري املــــستحق يف أخــــذ الديــــة ممــــن شــــ: قــــال ابــــن عبــــد الــــسالم
  .البعض من الشهود والبعض من القاتل

 ألهنـام إن تـساويا يف موجـب الغـرم مل جتـز تعيـني أحـدمها لـه دون ;فيام قاله نظر: ُقلت
 وإن مل يتــــساويا; النفــــراد كــــل مــــنهام بمعنــــى يناســــب الغــــرم دون , فيبطــــل التخيــــري;اآلخــــر

 بـه اآلخـر يف إجيـاب صاحبه أمكن التخيري يف ترجيح ما اختص به أحدمها عىل ما اختص
 ومل تبارش اإلتالف, واملقـتص اخـتص باملبـارشة دون ,الغرم; ألن البينة اختصت بالعداء
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   وهـــو حمـــال وتـــساوهيام , وإغـــرام كـــل مـــنهام ملـــزوم لرتجـــيح كـــل مـــنهام عـــىل اآلخـــر,العـــداء
  .باطل ملا مر

 قتل ال خالف يف تعلق الغرامة هبم إن شهدوا عىل: قال املازري: قال ابن احلاجب
ه حي, وإنـام اخلـالف يف البدايـة ويف الرجـوع,عمد فاقتص :  فقـال ابـن القاسـم, ثم ثبت أ
 :قيــل;  املــستحق خمــري, ويف الرجــوع: وقيــل, وإن كــانوا فقــراء فمــن القاتــل,يبــدأ بالــشهود

 ال رجـوع, فقـال ابـن عبـد : وقيـل, بـالعكس: وقيـل,إنام يرجع الشهود بام أدوا عىل القاتل
) وقيـل بـالعكس: (وقولـه:  عـن املـازري الثالثـة األقـوال, وقـال ابـن هـاروننقلـه: السالم

ه يبدأ بالقاتل  وكـذا ,ً فإن كان فقريا رجع عىل الشهود, وهذا القول مما انفرد بـه,يقتيض أ
 وإنـام هـو منقـول ,ً يـوهم نفـي الرجـوع مطلقـا عـن الـويل والـشهود)وقيل ال رجـوع(: قوله

  .عن الويل فقط
  .يقتيض أن القاتل إذا أدى إما لعدم الشهود) قيل بالعكسو: (قوله: ُقلت

 فإنـــه يرجـــع عـــىل الــشهود بـــام أدى, وال يرجعـــون هـــم ;وإمــا الختيـــار الـــويل تغــريمهم
 وهـذا القـول ,ًعليه إن أدوا مطلقـا سـواء أدوا بتبـدئتهم يف الغـرم أو باختيـار الـويل تبـدئتهم

 عــدم رجــوع الغــارم َســحنونام نقــل عــن  وال يف نقــل املــازري, إنــ,ال أعرفــه ال يف النــوادر
 ونقل عىل القول بالتخيري رجوع البينة إن غرمت عـىل ,ًمطلقا كان الغارم البينة أو القاتل

  .القاتل
 وال , وذلـــك مـــن لفظـــه واضـــح ال إمجـــال فيـــه,َسحنونوهـــو خـــالف مـــا تقـــدم لـــ: قـــال
  .احتامل

ـه يبـدأ بالقاتـل)وقيـل بـالعكس(: وتفسري ابن هـارون قولـه ًفـإن كـان فقـريا رجـع  , بأ
عــىل الــشهود غــري صــواب; ألن هــذا العكــس إنــام هــو يف التبدئــة ال يف الرجــوع, والعكــس 

  .يف لفظ ابن احلاجب إنام ذكره يف الرجوع ال يف التبدئة
 ثــم قــدم مــن شــهد بقتلــه بعــدم ,ولــو كانــت الــشهادة بقتــل خطــأ:َســحنون عــن َّالــشيخ

 ومن غرمها مـنهام , فإن أعدمت فعىل الويل,الةغرم العاقلة الدية رجعت عىل البينة هبا ح
  .مل يرجع عىل آخر بيشء
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وروي أن العاقلــة خمــرية إن اتبعــت البينــة فــال حتــول هلــا عنهــا إىل الــويل إال يف عــدمها; 
 ولـــو , وإن اتبعـــت الـــويل فـــال حتـــول هلـــا عنـــه إىل البينـــة,ألهنـــا لـــو غرمـــت رجعـــت عـــىل الـــويل
ه إن غرم مل يكن له رجوع  وذكـر قبـل هـذا عـن ابـن القاسـم أن األب , عىل البينةأعدم; أل

يـــرد عـــىل العاقلـــة مـــا أخـــذ منهـــا, فـــإن وجـــد عـــديام غرمـــت ذلـــك البينـــة بخـــالف رجـــوعهام 
ًالحــتامل كــذهبام يف رجــوعهام فلــم يــنقض احلكــم بــه, وهــذا ملــا قــدم حيــا علــم كــذهبام, وملــا 

 فـإن كـانوا ,رم الدية للعاقلةيبدأ بالشهود يف غ: وقيل: ذكر املازري قول ابن القاسم قال
 وال األب عـىل ,فقراء رجعت عىل األب بالدية, وال يرجع الغارم من الشهود عىل األب

  .َّالشيخالشهود, ثم ذكر القول بالتخيري عىل نحو ما ذكره 
 وعـىل ,فتلخص من هذا أن املذهب مل خيتلف يف توجه الطلـب عـىل األب: املازري

ًفني فقـــــريا طلـــــب األب بغـــــري خـــــالف, وإن كانـــــا مليئـــــني البينـــــة لكـــــن إن كـــــان أحـــــد الـــــصن
 وعليـه ,فاختلف هل ختري العاقلة يف طلب األب أو الـشهود أو يقـع الطلـب عـىل الرتتيـب

اختلف فيمن يبدأ بـه هـل األب أو الـشهود, ثـم رجـوع الغـارم عـىل الـصنف اآلخـر فيـه مـا 
األب أو األب إذا غـرم هـل يرجعـون عـىل : قدمناه من كون الشهود إذا غرمـوا فيـه قـوالن

  .ال يرجع عليهم
ّ حيـــد     ً ثـــم وجـــدوه جمبوبـــا مل, وإذا شـــهد أربعـــة عـــىل رجـــل بالزنـــا, فرمجـــه اإلمـــام:وفيهـــا َ ُ

ّ حيدالشهود, إذ ال َ  ,يا زان, وعليهم الدية يف أمواهلم مع وجيـع األدب: من قال ملجبوب ُ
  .وطول السجن

 وطــــول , وعلــــيهم األدب,امالديــــة عــــىل عاقلــــة اإلمــــ: الــــصقيل ملحمــــد عــــن أشــــهب
نـــــــاه يـــــــزين قبـــــــل جبابـــــــه: الـــــــسجن إال أن يقولـــــــوا                   وال حـــــــد علـــــــيهم , فتجـــــــوز شـــــــهادته;رأ

  .بكل حال
  .َعبد احلكم والبن ,قول أشهب له َّالشيخ عزا: ُقلت

قــل الــشهود مــن قوهلــا يف : قــال ابــن عبــد الــسالم ال يبعــد ختــريج كــون الديــة عــىل عوا
منع ذوي بئر ماشية فضل مائها مسافرين عجزوا عن قتال أهل البئر حتى حريم البئر يف 

  .ًماتوا عطشا ديتهم عىل عواقل املانعني
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 ويــــــرد التخــــــريج , واملجبــــــوب,إن صــــــح التخــــــريج نــــــاقض قوالهــــــا يف البئــــــر: ُقلــــــت
بوضــوح أن تــسبب البينــة يف قتــل املجبــوب أقــوى مــن تــسبب املــانعني الحــتامل اعتقــادهم 

  . بامء آخر أو عدم إجياب عطشهم موهتمنجاة املسافرين
 وال إمــام; ,أمـا الــسجن والعقوبـة فـصواب, وأمــا الديـة فـال أراهــا عـىل بينـة: اللخمـي

ــه قــادر عــىل أن يظهــر ذلــك مــن نفــسه  وذلــك كلــه كالبينــة العادلــة, يــرد هبــا شــهادة مــن ,أل
  .شهد عليه
أة بالزنــــا أربعــــة إن شــــهد عــــىل امــــر: فــــيام قالــــه نظــــر عــــىل أصــــل املــــذهب لقوهلــــا: ُقلــــت

ـــا عـــذراء أو رتقـــاء, ونظـــر إليهـــا النـــساء فـــصدقوها مل ينظـــر إىل قـــوهلن, :  فقالـــت,عـــدول أ
ه قد وجب;وأقيم عليها احلد   . أل

ـه قـادر عـىل أن يظهـر ذلـك مـن نفـسه, وإنـام يـتم مـا ;فهذا يرد قول اللخمي: ُقلت  أل
ه ينظر إليها   .اختاره يف مسألة املرأة أ

َّيــة ً إن شــهد شــاهدان أن رجــال حلــف بحر:َعبــد احلكــممــد بــن  عــن كتــاب حمَّالــشيخ
ا لفعـل فعلـه ًعبده أن يف قيده عرشة أرطال, وقد حلف بحريته أن ال ينزع عنه القيد شـهر

ه ليس يف القيد ثامنية أرطال,العبد يستوجب به ذلك   . ثم شهد شاهدان أ
  . فحكم احلاكم بعتق العبد:أراه يريد: قال عبد اهللا

  . ثم إن السيد نزع القيد:الكتابقال يف 
  . بعد الشهر:يريد: قال عبد اهللا

  .فوجد فيه عرشة: قال
  .فلينقض القايض حكمه لظهور كذب الشاهدين: قال حممد

ــه مــن لفــظ ابــن َعبــد احلكــمقــول ابــن  َّالــشيخ مــا فــرس بــه: ُقلــت  ذكــره املــازري عــىل أ
 قيــد عبــده بقيــد, وحلــف أن ال  يف رجــلَعبــد احلكــمذكــر ابــن :  فقــال مــا نــصه,َعبــد احلكــم

ـضا بحر , وحلـف أ ًينـزع مـن رجلـه شـهرا العبـد أن يف وزن القيـد عـرشة أرطـال; فــشهد َّيـة ً
العبـد ألجـل شـهادهتام بحنـث َّيـة  فحكـم احلـاكم بحر;شاهدان أن وزن القيد ثامنية أرطال

لــه, الــسيد الــشاهد فلــام كمــل الــشهر وحــل األجــل الــذي حلــف الــسيد أن ال ينــزع القيــد قب
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   ويــــرد العبــــد , فــــإن احلكــــم يــــنقض;وجــــد يف القيــــد عــــرشة أرطــــال كــــام حلــــف عليــــه الــــسيد
  .إىل الرق

 وتفـسريه, ,العبـدَّيـة  بأن احلـاكم حكـم بحرَعبد احلكمقول ابن  َّالشيخ تفسري: ُقلت
ــه نزعــه بعــد الــشهر ــه مــن لفــظ ابــن ,ثــم إن الــسيد نــزع القيــد بأ  وذكــر املــازري ذلــك عــىل أ

م متناقض; ألن احلكم بحريته قبل ميض الشهر يوجب تعجيل نزع القيد  كالَعبد احلكم
ه حر  وتأخري نزعه النقضاء الشهر يقتيض عدم احلكم بحريته قبـل ,قبل ميض الشهر; أل

ميض الشهر, والصواب محل املسألة عىل أن البينة بوزن القيد ثامنيـة إن كانـت قامـت بعـد 
لعبــد, فحكــم احلــاكم بحريتــه فنــزع الــسيد قيــده  وقبــل نــزع الــسيد القيــد عــن ا,مــيض الــشهر

 واستقام حكم املسألة, وإن قامـت قبـل مـيض الـشهر ,فوجده عرشة نقض احلكم بحريته
ه ,العبـــدَّيـــة  وحر,حكـــم احلـــاكم بحنـــث الـــسيد  وتعجيـــل نـــزع القيـــد, فـــإن قلنـــا بـــأن اإلكـــرا

 وكــذا ,هر حنــثالــرشعي معتــرب يف درء احلنــث بــه مل يلــزم الــسيد بنــزع القيــد قبــل مــيض الــش
ــه غـــري  ه تبــني أ ه الـــرشعي غــري معتــرب يف درء احلنـــث بــه; ألن هــذا اإلكـــرا إن قلنــا إن اإلكــرا
ه غـــري الـــرشعي معتـــرب يف  رشعـــي لرتتبـــه عـــىل حكـــم غـــري رشعـــي لوجـــوب نقـــضه, واإلكـــرا

 وال باحلكم لوجـوب نقـضه, وتقـدم احلكـم ,للعبد بحنثَّية ًدرء احلنث به اتفاقا, فال حر
  . وسواء رجع قبل احلكم أو بعد تنفيذه,زنا لرجوعهبحد شاهد ال
 إن رجــع أحــد أربعــة شــهود الزنــا قبــل إقامــة احلــد حــدوا كلهــم, وإن رجعــوا :وفيهــا

  . وإن رجع أحدهم حد وحده,بعد احلكم فكذلك
زيــــة وإليــــه رجــــع ابــــن القاســــم يف: اللخمــــي  ونقــــل ,حيــــدون كلهــــم: بعــــد أن قــــال َّاملوا

كــــر هــــذا بعــــض األشــــياخ احلــــذاق, : عــــزو, وعقبــــه بقولــــهاملــــازري القــــول الثــــاين غــــري م وأ
ــه يقتــيض نقــض احلكــم إذا رجــع الــشهود بعــد إنفــاذه, وهــذا خــالف مــذهب  وأشــار إىل أ

 واألوزاعــي, ورجحــه ابــن عبــد الــسالم ,فقهــاء األمــصار إال مــا حكينــاه عــن ابــن املــسيب
ّ حيـدإذ الواحتج عليه بأن حد بعـض الـشهود عليـه ملـزوم لعفـاف املـشهود علـيهم,  َ من الُ

ـه ,قذف غري عفيف  وكلام تثبت عفته وجب نقض احلكم بزناه, ويرد بأن حده إلقراره أ
  .ً وال يلزم منه ثبوت عفته رشعا فال يرتفع عنه حد وجب عليه,ًقذف عفيفا
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 إن علـــم بعـــد اجللـــد أو الـــرجم أن أحـــدهم عبـــد حـــد الـــشهود أمجعـــون, فـــإن مل :وفيهـــا
 الـــرجم عـــىل عاقلـــة اإلمـــام, وإن علمـــوا بـــذلك فـــذلك عـــىل يعلـــم الـــشهود كانـــت الديـــة يف

  . وال يشء عىل العبد يف الوجهني,الشهود يف أمواهلم
 وال عـىل البينـة إن مل يعلمـوا ,ال يشء عىل احلاكم: قيل: َسحنونوقال ابن : اللخمي

ًأن معهم عبدا أو علموا وجهلوا رد شـهادهتم مـع العبـد, وإن علمـوا أن شـهادهتم معـه ال 
وز فعلــيهم الديــة, وإن علــم العبــد وحــده أن شــهادته ال جتــوز وجهــل ذلــك البينــة, فكــل جتــ

 وهـو قــول ,ًالديـة جنايـة يف رقبتــه, وإن علمـت البينــة معـه ذلــك فالديـة عــىل مجـيعهم أرباعــا
   واختلف إن كانت الشهادة بقطع أو قتل?,أيب مصعب

ًمـدا فـاقتص منـه, ثـم  إن شهد شاهدان عىل رجـل بقطـع يـد ع: فيهافقال ابن القاسم
 إن مل يعلــم : يريــد;تبــني أن أحــدمها عبــد أو ممــن ال جتــوز شــهادته فــال يشء عــىل املقــتص لــه

  .احلر أن الذي معه عبد
إن تبني أن أحدمها عبد أو ذمي أو موىل عليه حكم املحكـوم لـه : َسحنونوقال ابن 

 رجــل مــن عــصبته بالقــصاص يف اليــد مــع الــشاهد البــاقي, أو حلــف املقــيض لــه بالقتــل مــع
َ نكــل  وتــم مــا حكــم بــه ونفــذ, وإن,مخــسني يمينًــا  ومل يعلــم أن شــاهده ,عــن اليمــني يف اليــدَ

فيه ظـاهرة, وحلـف املقـتص منـه يف اليـد أن مـا شـهد عليـه بـه الـشاهد َّية  وكانت احلر,عبد
  .باطل, ونكل املحكوم له بالقتل عن القسامة انتقضت األحكام حتى كأهنا مل تكن

ـــه مل خيطـــئ:  أصـــحابناوقـــال بعـــض  وال عـــىل املحكـــوم لـــه ,ال ضـــامن عـــىل احلـــاكم; أل
ــه أخــذ مــا أعطتــه البينــة  وغــرم ,ً ومل يأخــذ مــاال فــريده, واحلــاكم باجتهــاده,بالقــصاص; أل

  . برد شهادة العبد أو الذميًذلك عىل الشاهد إذا كان جاهال
  .ذلك عىل عاقلة اإلمام: وقال بعض أصحابنا

  .إنه عذر: وقيل
  .يف النوادر َّالشيخ  وذكره,كذا وقع يف بعض نسخ اللخمي: ُتقل

به)ًإذا كان جاهال برد شهادة العبد حكموا به(: وقوهلا   .)ًوإن كان جاهال( : صوا
                 وقــــــد اختلــــــف يف قبــــــول شــــــهادة املــــــوىل عليــــــه لــــــسوء نظــــــره يف املــــــال : َّالــــــشيخقــــــال 
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  .دون جرحة
نيا أو ولد زنا:يريد: د قالوملا ذكر الصقيل قوهلا يف العب   .ً أو نرصا

ّ حيدً وإن وجد أحدهم مسخوطا مل:وفيها َ واحد مـنهم; ألن شـهادهتم متـت باجتهـاد  ُ
  . ومل تتم يف العمد وشبهه, ويسخط العدول,اإلمام يف عدالتهم, وقد يعدل املسخوط

ً كمخالفتــــــه دلــــــيال ظنيــــــا, وخطــــــأه يف العبــــــد;يريــــــد أن خطــــــأه يف املــــــسخوط: ُقلــــــت ً; 
ًكمخالفته دليال قطعيا ً.  

:  فقــال ابــن القاســم;ًإن وجــد أحــدهم مــسخوطا: ويف النــوادر مــن كتــاب الــشهادات
ُينقض احلكم كام لو كان عبدا أو ذميا, وحي ً  هـو ومـن معـه مـن حـر مـسلم حـد القـذف إن َّدً

  .قبل أن يشهدكانت جرحته 
  . معه وال عىل من, وال حد عليه,ال يرد احلكم يف املسخوط: وقال أشهب
  . وقد قاله ابن عبد امللك,وال أعلم إال: قال حممد

  .وكذا لو كان احلكم بامل: قال أشهب
وقــــول أشــــهب وعبــــد امللــــك أحــــسن إن كــــان القــــايض غــــري الــــذي قــــىض : قــــال حممــــد

بشهادته, فإن كان هو الذي قىض بشهادته فلينقـضه مـا مل يفـت كـالقطع والقتـل والـرجم, 
ْ أصوأخربين بقول ابن القاسم    .وأبو زيد َبغَ

إن شــــهد أربعــــة بالزنــــا, ثــــم نــــزع واحــــد بعــــدما متــــت : وســــمع أبــــو زيــــد ابــــن القاســــم
ّ حيد  ونفذت ال,الشهادة َ  فـال يشء :قـال; ع قبـل, فـإن كـانوا مخـسة فنـزع واحـدإال الذي نزُ

 وال ,يـــرضبان احلـــد:  قـــال;عـــىل الـــذي نـــزع, وإن نـــزع آخـــر مـــن األربعـــة بعـــد مـــا أقـــيم احلـــد
  .ة الذين ثبتوايشء عىل الثالث

ْبن رشدا إن رجع اخلامس من الشهود قبل إقامة احلـد أو بعـده, فـال حـد عليـه عـىل : ُ
  .هذا السامع

: وذكـــــر حممـــــد أن قـــــول ابـــــن القاســـــم اختلـــــف يف وجـــــوب حـــــده, وأن قـــــول أشـــــهب
  .)ال حيد (: واختار قوله,اختلف يف ذلك

  . وهو نقل الصقيل عن عبد امللك:ُقلت
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َ أصـــــبغ ْ قاســـــم يف قولـــــه الـــــذي خـــــالف فيـــــه عبـــــد امللـــــك رأى الراجـــــع وكـــــأن ابـــــن ال: َ
ه وبق,ًمقرا ًبقذفه عفيفا   . وإنه لقول حسن,الشهود شهدوا عليه بزورَّية  وأ

ْبن رشدا وإن رجع بعد ذلك أحد األربعة قبل إقامة احلـد حـدوا كلهـم لـدليل هـذا : ُ
ه ال ّ حيدالسامع أ َ فذ,إذا تم نزع أحدهم بعدما متت الشهادة ُ   .ت إال الذي نزع وحده وأ
ّ حيــــدإنــــه ال: وقيــــل َ فــــذت إال الــــذي نــــزع ,إذا نــــزع أحــــدهم بعــــدما متــــت الــــشهادة ُ  وأ

  . وهو ظاهر قوله يف املسألة التي بعد هذه,وحده كان نزوعه قبل إقامة احلد أو بعده
 وهـو الـذي يوجبـه النظـر; ,يـرضب الـذي نـزع: فـإن نـزع أحـد األربعـة? قـال: قيل لـه

ــه يــتهم أن  ينــزع ليوجــب احلــد عــىل مــن شــهد معــه, وإن كــان ذلــك بعــد إقامــة احلــد حــد أل
 وال , واخلـــامس الـــذي رجـــع قبلـــه إن كـــان مل حيـــد, وال حـــد عـــىل الثالثـــة الـــذين ثبتـــوا,هـــو

  .اختالف يف هذا
أخطـــــأت أو : أرى إن قـــــال: يف رجـــــوع أحـــــد اخلمـــــسة بعـــــد الـــــرجم: وقـــــال اللخمـــــي

ألين مل أكــن معهــم أن ال يشء عليــه مــن حــد  وال علــم يل بــام شــهد بــه اآلخــرون; ,تعمــدت
ا مجيعا أو تعمدنا; كان اجلواب عـىل مـا تقـدم ,شهادتنا واحدة: وال دية, وإن قال  وأخطأ

ّ حيـد فإنـه;لـو كـانوا أربعـة فرجـع أحـدهم َ  وعقوبتــه إن , وخيتلـف يف حـده,تعمـدنا: إذا قـال ُ
ا: قال   .أخطأ

 ,كـذبت:  فـإن قـال;عـن شـهادتهالتحقيق عندي أن يكشف الراجع : وقول املازري
 وال أعتقـد كـذهبم ,انفردت بالكذب عن األربعة: وكذا كل من شهد معي حد, وإن قال
ّ حيــــــــدبــــــــل الظــــــــاهر صــــــــدقهم لعــــــــدالتهم مل َ                   وهــــــــو مقتــــــــىض كــــــــالم ,يقتــــــــيض انفــــــــراده هبــــــــذا ُ

  .اللخمي قبله
ظهـر أن أحـد األربعـة لـو شـهد سـتة بزنـا رجـل فرجـع اثنـان, و: َّاملوازيةاملازري عن 

 وغرمــــا ربــــع الديــــة; ألن احلــــد أقــــيم بأربعــــة بطــــل ,الــــذين مل يرجعــــوا عبــــد حــــد الراجعــــان
 وغــرم ;ً والــذي بطلــت شــهادته لــو كــان حــرا رجــع عــن شــهادته حــد,ًأحــدهم بكونــه عبــدا

ــه مل يرجــع عــن شــهادته;ربــع الديــة, وال غــرم عــىل العبــد  وحيــد لقذفــه مــن مل يثبــت زنــاه , أل
داء, وال يلـزم الثالثـة األحـرار حـد وال غـرم, ويعـرتض هـذا بـأن العبـد ملـا حـد بأربعة شـه
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ّ حيـــدصـــارت الـــشهادة غـــري مـــستقلة, ولـــو كانـــت مـــستقلة مل َ  ففـــرق هنـــا بـــني شـــهادة ;العبـــد ُ
 ومل يرجــــع عــــن شــــهادته فيــــوهن شــــهادة الثالثــــة, وقــــد ,ًالعبــــد التــــي ســــقطت لكونــــه عبــــدا

ــ  وبــني ســقوطها بــالرجوع الســيام أن ,ه عبــديغمــض الفــرق بــني ســقوط شــهادة العبــد; أل
املـــذهب نقـــض احلكـــم إذا تبـــني أن الـــشاهد عبـــد, وال يـــنقض احلكـــم يف أحـــد القـــولني إذا 

  .تبني أن الشاهد فاسق
 يرد بـأن الفـرق أمـر ظـاهر جـيل, فـصار احلكـم )إلخ... يغمض الفرق (: قوله: ُقلت
ا فيـــه ً حيتمـــل كونـــه كاذبـــ والرجـــوع,ً كحكـــم خـــالف نـــصا جليـــا, فيجـــب نقـــضه;بالـــشهادة

, فيكون احلكم بشهادته ً كحكم خالف دليال ظنيا فال ينقض;كفسق طرأ ً.  
وظـــاهر كـــالم املـــازري إنـــام هـــو ســـؤال الفـــرق بـــني ظهـــور كـــون أحـــد األربعـــة : ُقلـــت

 ورجوع أحد األربعة, وفهم منـه ابـن هـارون مـا رصح بـه ابـن عبـد الـسالم مـن عنـد ,ًعبدا
مـن عـدم حـد الثالثـة البـاقني مـن األربعـة الـشهداء البـاقني  َّوازيةامل نفسه من مناقضة ما يف

إذا شهد أربعة بزنا رجل فظهر أن أحدهم : (من الستة الذين ظهر أن أحدهم عبد لقوهلا
َّدونةوأجابا بأن مسألة امل) عبد حدوا أمجعون  انتقض احلكم فيها بظهور كون الرابع مـن َ

زيـــة ة البـــاقني, ومـــسألةًالـــشهود عبـــدا, ونقـــضه يوجـــب حـــد الثالثـــ مل ينـــتقض احلكـــم  َّاملوا
ـــه شـــهد مخـــسة  وأقـــيم احلـــد ورجـــع مـــنهم اثنـــان, وذلـــك غـــري ,فيهـــا; ألن قـــصارى األمـــر أ

ّ حيدموجب لنقض احلكم فلذا مل َ   .الثالثة الباقون ُ
ّ حيدفعىل هذا التقدير ينبغي أن ال: فإن قلت: زاد ابن عبد السالم َ   .العبد ُ

 ,ً فلعلــه ملــا كــان مطالبــا بــه;شهود عليــه ســابق عــىل حــد الزنــاقــذف العبــد للمــ: ُقلــت
 ,وظهــرت الــشبهة يف زنــا املــشهود عليــه برجــوع بعــض الــشهود استــصحب حكــم القــذف

  . واملسألة مع ذلك مشكلة,ووجب حد العبد لذلك
  .ال إشكال يف املسألة ملا تقدم من جواهبا: ُقلت
ّ حيـــد   ينبغـــي أن ال: (وقولـــه َ إال ) ينبغـــي أن ال حيـــد (:قولـــه لتـــوهموجـــب ال م) العبـــدُ

  . وكالمها غري صحيح, أو عدم نقض احلكم,قياس العبد عىل الثالثة الباقني
أمــــا القيــــاس عــــىل الثالثــــة فــــريد عــــىل الفــــرق بــــأن الثالثــــة شــــهداء مل يقــــع موجــــب لــــرد 
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فسهم والعبد   .ً بطلت شهادته يف نفسه فصار قاذفا;شهادهتم يف أ
ه عدم نقض احلكم  فمردود بحد الراجـع مـن األربعـة مـع عـدم نقـض احلكـم وأما أ

  .برجوعه
إن رجع أحد ستة شهدوا بزنا رجـل حـده الـرجم بعـد فـقء : ما حاصله َّاملوازية ويف

عينـــه بـــه وثـــان بعـــد موضـــحة بـــه, وثالـــث بعـــد موتـــه فعـــىل األول ســـدس ديـــة عينـــه لفقئهـــا 
ا بــشهادته مــع أربعــة,  وكــذا عــىل الثــاين مــع مخــس ديــة املوضــحة لكوهنــ,بــشهادته مــع مخــسة

  .وعىل الثالث ربع دية نفسه ملوته بشهادته مع ثالثة
  . ولزومه إياه قوالن,ويف سقوط ما عىل الثاين عنه

 وديــة موضــحته يف ديــة قتلــه خطــأ يف ,بنــاء عــىل أن دخــول ديــة فــقء عــني رجــل: ُقلــت
ئها أو كَّية اجلميع باعتبار استلزام دية النفس دية ما دوهنا كل   .المهايف أجزا

هـــذا الـــذي قالـــه حممـــد بنـــاء عـــىل أن الـــشهود إذا رجعـــوا بعـــد : قـــال ابـــن عبـــد الـــسالم
ه ال يستوىف,احلكم   . وقبل استيفائه أ

  .هذا واضح بني من تعليل قدر ما وجب عىل كل منهم: ُقلت
ــــه يــــستوىف: وأمــــا إن قلنــــا: قــــال  وال يمنــــع رجــــوعهم مــــن ,إهنــــم إذا رجعــــوا حينئــــذ أ

ه أقيم عليه احلـد بـشهادة الـستة مجيعـاستيفائه فيصري امل ا, فيكـون كمـن قتلـه بعـد ًرجوم كأ
أن أوضـــحه وفقـــأ عينـــه فكـــان ينبغـــي أن ال يكـــون عـــىل هـــؤالء الثالثـــة الـــذين رجعـــوا عـــن 

  .شهادهتم سوى ربع الدية تكون عليهم بالسواء, ويسقط ما عدا ذلك فتأمله
ٌوهم, بل يكون كمـن قتلـه فيكون كمن قتله بعد أن أوضحه وفقأ عينه :  قوله:ُقلت

   ورجــــوعهم ,بعــــد أن أوضــــحه وفقــــأ عينــــه; ألن قتلــــه عــــىل هــــذا التقــــدير بــــنفس شــــهادهتم
  .لغو فتأمله

 ثـم رجعـوا أمجعـون, ففـي عـدم غـرم ,ومن رجم بشهادة أربع بزنـاه واثنـني بإحـصانه
 :هـاثالث ,َّية وغرم كل منهام سدس الدية, وباقيها عىل بينـة الزنـا بالـسو,شهيدي اإلحصان

َ أصـــبغل ,َّيةعـــىل كـــل مـــن شــــهيدي اإلحـــصان ربعهـــا, وباقيهــــا عـــىل بينـــة الزنــــا بالـــسو ْ مــــع  َ
ُ املاجــشون وابــن القاســم وأشــهب مــع ابــن َســحنون  وأشــار املــازري إىل أن ذلــك ,وحممــد ِ



 

 

442

442

ــه وصــف ,بنــاء عــىل حــرص حكــم الــرجم إىل إضــافته لوصــف زنــاه  ولغــو إحــصانه فيــه; أل
 وزناه مـن حيـث عـدد مثبـتهام ,افته إىل وصفي إحصانه وإض,كامل له ال وصف نقص فيه

  .أو إضافته إىل الوصفني من حيث ذاتيهام
 ال غــــرم عليــــه, وعــــىل : فعــــىل األول;ولــــو رجــــع أحــــد شــــهيدي اإلحــــصان: املــــازري

 ولــو رجــع أحــد أربعــة الزنــا, فعــىل , يغــرم ربعهــا: يغــرم ســدس الديــة, وعــىل الثالــث:الثــاين
  . يغرم ثمنها: وعىل الثالث, يغرم سدسها: الثاين وعىل, يغرم ربع الدية:األول

 إنـام عليـه ربـع الديـة, وعـىل : فعـىل األول;ولو شهد أربعـة بزنـا رجـل وإحـصانه: قال
 , ربــــع لإلحــــصان: وعــــىل الثالــــث, وســــدس للزنــــا, عليــــه ســــدس الديــــة لإلحــــصان:الثــــاين

  .وثمن للزنا
 فعـىل ;هيدي اإلحـصان ثم رجـع أحـد شـ,ولو شهد أربعة بزناه اثنان منهم بإحصانه

 يغــرم سدســها : وعــىل الثــاين, ال يشء عليــه باإلحــصان, ويغــرم يف الزنــا ربــع الديــة:األول
  . وثمنا للزنا, يغرم ربعا لإلحصان: وسدسا للزنا, وعىل الثالث,لإلحصان
  . يف لغو الغرم عن شاهدي اإلحصان إذا رجعاَسحنونوعىل أصل : قال
ني يف مــــال بتزكيــــة رجلــــني إيامهــــا, ثــــم رجــــع ولــــو حكــــم احلــــاكم بــــشهادة رجلــــ: قــــال

ُ املاجــشونًاملزكيــان عــن تــزكيتهام مل يغرمــا شــيئا, وقالــه ابــن  بمــشاركة شــهيدي : مــع قولــه ِ
اإلحـــصان لـــشهود الزنـــا يف الغـــرم, فيحتمـــل أن يكـــون اخـــتالف قـــول فـــيهام فيتخـــرج قـــول 

  . وحيتمل أن يكون ذلك لفرق بينهام إليه سبيل,أحدمها يف األخرى
َّية التعـــــديل بالنـــــسبة إىل ســـــببَّية  ويفـــــرق بـــــضعف ســـــبب,ًومل يـــــذكر فرقـــــا بوجـــــه: ُقلـــــت

قـــع هبـــام قـــع بـــه عامـــة يف َّية  وبيانـــه أن ســـبب,اإلحـــصان يف احلكـــم الوا التعـــديل يف احلكـــم الوا
قــع بــه  وهــو احلكــم باملــال وغــريه فــداللتها عــىل احلكــم املــذكور , وهــو احلكــم,احلكــم الوا

قــع بــه خاصــة بـــاحلكم َّية  وســـبب,ادهكداللــة العــام عــىل بعــض أفــر اإلحــصان يف احلكــم الوا
  .الواقع به دون غريه, فداللتها عىل ثبوت احلكم املذكور كداللة اخلاص عىل مدلوله

وتقـــرر يف أصـــول الفقـــه أن داللـــة اخلـــاص عـــىل مدلولـــه أقـــوى مـــن داللـــة العـــام عـــىل 
اع لغـو داللـة اخلـاص عـىل بعض أفراده الحتامل لغو داللة العام عـىل بعـض أفـراده, وامتنـ
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  .مدلوله
إن ادعــــى مــــن حكــــم عليــــه بــــشهيدين : َســــحنونوابــــن َّواز  عــــن كتــــايب ابــــن املــــَّالــــشيخ

كرا  فإن مل يأت بلطخ فال يمني عليهام, وإن أتى به حلفـا ,رجوعهام عام شهدا به عليه, فأ
َ نكــل  فــإن; وأغــرمهام مــا أتلفــا عليــه, فــإن نكــال حلــف املــدعي;وبرئــا ه علــيهام, فــال يشء لــَ

ولــو أقــام بينــة بإقرارمهــا برجــوعهام بعــد احلكــم هبــام أهنــام شــهدا بــزور غرمــا مــا أشــهدا بــه, 
 وال ينظـــر ,ويغرمـــان الديـــة يف الـــنفس والـــرجم مـــع حـــد القـــذف, ويغرمـــان أرش اجلـــراح

  .لرجوعهام بعد اإلقرار
 إن ادعـــى علــــيهام أهنـــام رجعـــا عــــن الـــشهادة فـــال يمــــني: َعبــــد احلكـــموقـــال حممـــد بـــن 

كــرا  وإن أقـــام شــاهدين برجـــوعهام قــيض علـــيهام باملــال, وكـــذا يف قيــام البينـــة ,علــيهام إن أ
  .برجوع أحدمها

ــه ال تقبــل علــيهام شــهادة برجــوعهام  وهــو خــروج مــن ,وزعــم أبــو حنيفــة وأصــحابه أ
  .املعقول; ألن من قوهلم لو أقر بالرجوع لزمهام الغرم

فيـد قيـام اللطـخ وهـم, ونقلـه ابـن شـاس ونقل ابن احلاجب توجه اليمني علـيهام ال ي
  .ًيف آخر كالمه مقيدا عىل الصواب

نـالني مـن أجـل شـهاديت :  ثـم رجـع إليـه فقـال لـه,من شهد عنـد حـاكم: ويف احلريرية
وبــاهللا الــذي ال إهل إال هــو مــا شــهدت إال بحــق لكنــي راجــع عــن شــهاديت فــال يقــىض هبــا, 

َ أصبغ وقاله ,هادتهال تسقط هبذا ش: فقال هاشم بن أمحد بن خزيمة ْ   .بن سعيد َ
ْن زربوقال اب ه إن رجع عن حق علمه سقطت بذلك شهادته;ال يقىض هبا: َ   . أل

ـــه قـــال بـــشهادتكام : كـــان رشيـــح القـــايض يقـــول للـــشاهدين: وقـــد روي عـــن مالـــك أ
نعـم أجـاز شـهادهتام, فكيـف يقـيض بـشهادة مـن : أقيض, أتشهدان أن احلق هلـذا? فـإن قـاال

   بشهاديت?ال تقيض: يقول
  . وإال فال,األظهر إن علم نزول رضر به لشهادته قىض هبا: ُقلت

 ,ولـــو رجعـــا عـــن رجـــوعهام املوجـــب غـــرمهام مل يقـــاال: َعبـــد احلكـــم عـــن ابـــن َّالـــشيخ
  .وقيض عليهام بام يقيض عىل الراجع
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  .إثر هذا الفرع أما لو ثبت كذهبم نقض إذا أمكن: قال ابن احلاجب
ه راجع إىل جتريح الشهود, واملشهود ;بوت كذهبم عسريث: قال ابن عبد السالم  أل

  .عليهم بالكذب يف هذه الصورة يشهدون بكذب من شهد عليهم فيها
عـــود هـــذا الـــرشط, ال إىل  علـــق املؤلـــف ثبـــوت كـــذهبم عـــىل اإلمكـــان, وإليـــه ي:ُقلـــت

  .نقض احلكم
ه جمبوبومن هذا املعنى إذا شهدوا عىل   . رجل بالزنا, ثم تبني أ

 وعــام ,قولــه بثبــوت كــذهبم عــسري, يــرد بــام أقــر بــه أخــريا مــن مــسألة املجبــوب: ُقلــت
  . ثم قدم حيا,تقدم من مسألة من شهد بقتله

 وتزوجـت , فقـسمت تركتـه;وبقوهلا يف كتاب االستحقاق فيمن شهدت بينة بموتـه
ل بـه  ثـم يظهـر مـا يبطـ,زوجته, ثم قدم حيا, وهو نص ترمجة النوادر بقوله يف احلكم ينفـذ

ا أو خطــأ, فــيحكم بــذلك, ثــم يقــدم الــشهود بقتلــه حيــا, ًمثــل البينــة تقــوم بقتــل رجــل عمــد
  .وشبه ذلك مما يظهر فيه الكذب, أو يظهر املرجوم جمبوبا

 ومثل هـذا ال يقـال فيـه عـسري, واسـتدالله عـىل ذلـك بقولـه إن الـرشط يف قـول :ًقلت
 وهــــم نــــشأ عــــن , نقــــض احلكــــمابــــن احلاجــــب إن أمكــــن راجــــع إىل ثبــــوت كــــذهبم, ال إىل

ــــه راجــــع إىل نقــــض احلكــــم, ال إ ــــصف أ ىل اعتقــــاده عــــرس كــــذهبم, واحلــــق الواضــــح ملــــن أ
 ألن نقـــضه قـــد ال يمكـــن, ككونـــه حكـــام بقتـــل أو قطـــع وقـــع, وقـــد يمكـــن ;ظهـــور كـــذهبم

  .ككونه باستحقاق ربع ونحوه
ذر مـن شـبهة وكقوله يف مسألة كتاب االسـتحقاق املتقدمـة, فـإن مل تـأت البينـة بـام تعـ

دخلــت علــيهم بــذلك كتعمــدهم الــزور, فيأخــذ متاعــه حيــث وجــده, وتــرد إليــه زوجتــه, 
 وقيمـــة ولـــدها مـــن ,ولـــه أخـــذ مـــا عتـــق مـــن عبـــد, أو كوتـــب أو دبـــر أو أمـــة اختـــذت أم ولـــد

  .املبتاع كاملغصوبة جيدها بيد مشرت
ك شهدت عيل بكـذا: من قال ملن شهد عليه:  من نوازلهَسحنونول قـال  ف;بلغني أ

ـا بـه مبطـل, وكـان شـهد عليـه, فهـذا رجـوع إن كـان ;إن كنت شهدت عليك بـذلك: له  فأ
عىل قوله بينة, وتبطل شهادته, وال يثبت هبا يشء, إن كان ذلك قبل القضاء, وإن كانـت 
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  .مقالته هذه بعد القضاء ضمن ما استهلك من املال
ْبن رشدا َ أصـب البن حبيب يف هذه املسألة عـن األخـوين و:ُ ْ أن قولـه هـذا ال يـرضه  غَ

ا, ووجهــــه أن قولــــه ًيف شــــهادته, وإن قامــــت عليــــه بينــــة إال أن يرجــــع عــــن شــــهادته رجوعــــ
  .حيتمل كونه اعتذارا, ال رجوعا, فلم يبطل احلاكم بشهادته إال ببينتني

ــــه قــــال ذلــــك ابتــــدأ دون أن يعاتــــب عــــىل شــــهادته, كــــان  ولــــو شــــهدت عليــــه البينــــة أ
  .اًرجوعا عنها اتفاق

 , إن رجعـــا عـــن شـــهادهتام بطـــالق البتـــة:َســـحنونوابـــن َّواز  عـــن كتـــايب ابـــن املـــيخَّالـــش
 أن ال يشء علــيهام, وإن والنكــاح ثبــت بغــري شــهادهتام, فــإن كــان بعــد البنــاء فــال خــالف يف

  .يغرمان نصف املهر:  فقال ابن القاسم;كان قبله
َ أصبغ ْ   .هذا استحسان, والقياس ال يشء عليهام: َ
زابـــن املـــ  الـــصواب أن ال يشء علـــيهام, وقالـــه أشـــهب وعبـــد امللـــك وغريمهـــا ممـــن :َّوا

  .أريض
  ا بعــــــد قــــــضاء القــــــايض بــــــشهادهتام بــــــالطالق قبــــــل البنــــــاء, فعلــــــيهم رجعــــــ إن :فيهــــــاو

  .نصف الصداق
  .كذا عندنا يف األصل: عياض

ُشيوخقـــال بعـــض الـــ ُشيوخمل يبـــني ملـــن هـــذا النـــصف, ومحلـــه أكثـــر الـــ: ُ  عـــىل أن غرمـــه ُ
ا يف كتاب العشور من األسمعة, ومحله غري واحد عـىل أن غرمـه ًا جاء مفرسللزوج, وكذ

  .للمرأة, ليكمل هلا صداقها الذي أبطاله عليها بالفراق قبل الدخول
وهــــذا مقتــــىض النظــــر والقيــــاس أن غرمــــه : وعليــــه اختــــرص املــــسألة القرويــــون قــــالوا

  .للزوج ال وجه له, إذا النصف عليه متى حصل الفراق قبل الدخول
  .ً ال يريان عليهام من املهر شيئاَسحنونوأشهب و

إن رجعـــا عـــن شـــهادهتام بعفـــو ويل الـــدم عـــن قاتـــل وليـــه, أو : َســـحنونالـــصقيل عـــن 
ًجمــروح عــن جارحــه بعــد احلكــم بإســقاط القــود مل يــضمنا شــيئا, وال قــصاص عــىل القاتــل, 

  .برجوعها يف الطالق َّاملوازية وشبهه يف
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  . وحيبس سنة, ويؤدب الشاهدانوحيد القاتل مائة,: َسحنون
                  ألن لـــــــه يف أحـــــــد قـــــــويل مالـــــــك أن ;يغرمـــــــان الديـــــــة: َعبـــــــد احلكـــــــمحممـــــــد بـــــــن وقـــــــال 
  .يأخذ الدية

 واجلــاين يــدعي ذلــك, ,ولــو شــهد بعفــوه عــىل أخــذ مائــة درهــم, وهــو ينكــر: َســحنون
 ألن ;ثــــم رجعــــا بعــــد احلكــــم بــــذلك فــــال يشء لــــويل القــــصاص, وال يشء عــــىل الــــشاهدين

ــه عفــي عنــه بــذلك, وويل القــصاص إنــام أبطــال عليــه القــصاص  اجلــاين خيــرج املــال مقــر بأ
  .الذي ال ثمن له

 وويل القـــصاص يـــدعي مـــصلحة بـــذلك أو بالديـــة, فقـــيض ,ولـــو كـــان املنكـــر اجلـــاين
ولــو :  ثــم رجعــا فعلــيهام أن يغرمــا للجــاين مــا أخرجــا مــن يــده, وقــول ابــن احلاجــب,بــذلك

  .لدخول يف مطلقة غرما نصف الصداق هو نص اجلالبرجعا يف شهادة ا
ــــه دخــــل هبــــا  وهــــو مقــــر , فطلقهــــا بعــــد الــــدخول;ولـــو شــــهدا عــــىل رجــــل يف زوجتــــه أ

 غرمــا لــه نــصف الــصداق ;بالنكــاح والطــالق, ومنكــر للــدخول, ثــم رجعــا عــن شــهادهتام
  .الذي لزمه بشهادهتام

 وآخــران بــأن ,املــو شــهد شــاهدان بطــالق مــن ثبــت نكاحهــا بغــري شــهادهت: املــازري
 وأرخـى الـسرت عليهـا, ومل يعلـم شـاهد الطـالق كـان قبـل البنـاء أو بعـده, ,الزوج دخـل هبـا

                  فــــال غــــرم عــــىل شــــاهدي الطــــالق عــــىل قــــويل أشــــهب ;ومل يعلــــم شــــاهدا الــــدخول بطالقــــه
  .وعبد امللك
  .َّوازوابن امل: ُقلت
, وبعــــض الــــرواة خــــالف فيــــه  هــــذا مــــذهب أصــــحابنا, وأكثــــر الــــرواة:َســــحنونقــــال 

 ألهنـــام إنـــام أتلفـــا منـــافع بـــضع, وذلـــك ال يتقـــوم, ومـــا غرمـــه الـــزوج مـــن ;وإســـقاط غـــرمهام
نــــصف الــــصداق واجــــب عليــــه بعقــــد النكــــاح, فلــــو رجــــع شــــاهدا الــــدخول غرمــــا نــــصف 

 ألن شـــاهدي الطـــالق لـــو اقتـــرص عـــىل شـــهادهتا مل يلـــزم الـــزوج أكثـــر مـــن نـــصف ;الـــصداق
مـة النـصف,الـصداق ئـد عليــه إنـام هـو بـشهادة مـن شــهد عليـه بالبنـاء, فـإذا رجعــا  وغرا  الزا

  .عن شهادهتام غرما هذا النصف بينهام بالسواء, وإن رجع أحدمها غرم ربع الصداق
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 فـاألكثر ; ثـم رجعـوا, واثنـان بالـدخول,وإن شهد اثنان بـالطالق: قال ابن احلاجب
  .ال غرامة عىل شاهدي الطالق

  .كام لو انفردوا: وقيل
كــام لــو انفــردوا جمــرد اإلشــارة إىل قــول بعــض الــرواة فواضــح, :  إن أراد بقولــه:ُلــتق

 انفــــرادهم رد بــــأن تقــــدير انفــــرادهم باطــــل يف نفــــسه وإن أراد بــــه ذلــــك مــــع تعليلــــه بتقــــدير
  .; ألن الواقع عدم انفرادهمرضورة ثبوت نقيضه

ــه قــال مــا نــصه;عــىل هــذا فهمــه ابــن عبــد الــسالم ــه ال أكثــر أهــل املــذهب :  أل عــىل أ
  .غرامة عىل شاهدي الطالق

أن الـــصداق يكـــون عـــىل   ولعلـــه يريـــد; وبعـــض الـــرواة عـــىل خالفـــهَســـحنونقـــال ابـــن 
  .كام لو انفردوا:  وكان ينبغي أن يقول,مجيعهم

نـــص منـــه عـــىل تعليـــل قـــول ) كـــام لـــو انفـــردوا: (وكـــان ينبغـــي أن يقـــول: فقولـــه: ُقلـــت
  .بعض الرواة بالتقدير املذكور

                 لــــو كنــــتم دوين مل : هــــا يــــشبه قــــول اجلــــد يف املــــسألة املــــسامة بــــشبه املالكيــــةوالبحــــث في
  .ًترثوا شيئا

 ثــم ,لــو غــرم شــاهدا البنــاء لرجــوعهام: َســحنونعــن كتــاب ابــن  َّالــشيخ املــازري مــع
ماتت الزوجة رجعا عىل الزوج بام غرما له; ألن إنكـاره طالقهـا والبنـاء يوجـب أن موهتـا 

  . وذلك موجب عليه كل الصداق,ه قبل البناءيف عصمت
 فغـرم الـزوج نـصف ;لو شـهدا بطالقـه قبـل البنـاء: قال عبد امللك يف كتابه: املازري

ثــه, ثــم مــات,الــصداق  ومــا أســقطا , ورجــع الــشاهدان غرمــا للزوجــة مــا حرماهــا مــن مريا
  . ألن املوت أوجب إكامله;من صداقها بالطالق قبل البناء

 , غرمــا للــزوج مــا يرثــه منهــا فقــط ال يشء ممــا غــرم مــن الــصداق;ولــو ماتــت الزوجــة
وهذا إن كان الزوجان ينكران ماشهد به الشاهدان من الطالق, وذكر ابن احلاجب هـذا 

 وال يـــتم ذلـــك فيهـــا عـــىل قـــول بعـــض , واثنـــني بالـــدخول,يف مـــسألة شـــهادة اثنـــني بـــالطالق
  .الرواة بغرم شاهدي الطالق
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 ومـن لـه أمـة ذات زوج شـهد شـاهدان :َعبد احلكـمب ابن ويف النوادر ظاهر من كتا
 والــسيد يدعيــه يقــىض لــه, ثــم شــهد شــاهدان عــىل الــشاهدين بــام أســقط شــهادهتام ,بطالقهــا

 ,من أهنام زورا شهادهتام, أو كانا غائبني عن البلد الذي شهدا بـه, فأثبـت القـايض النكـاح
 ,رم مـا بـني قيمتهـا ذات زوج ثـم رجـع الـشاهدان أخـريا فعلـيهام غـ,وصح حكمه بالفراق

  .وقيمتها خالية منه
إن رجعا عن شـهادهتام بخلـع عـىل ثمـرة مل : قال ابن عبد امللك: َّاملوازيةالصقيل عن 

  . غرما قيمتها عىل الرجاء واخلوف;يبد صالحها بعد احلكم
  . بل قيمتها يوم جدها الزوج:حممد

ــــه خالعهــــا عــــىل آبــــق أو شــــارد أو جنــــني   ثــــم رجعــــا مل ,يف بطــــن أمــــهوكــــذا لــــو شــــهدا أ
 , وقبـــضهام,يلـــزمهام غـــرم إال بعـــد خـــروج اجلنـــني وقبـــضه, وبعـــد وجـــدان اآلبـــق والـــشارد

  .وإىل هذا رجع حممد ولعبد امللك قول تركته
  . ويف اجلنني حسبام تقدم, وقول حممد يف الثمرة,قول عبد امللك َّالشيخ ذكر: ُقلت

 اآلبق أو مجلها الشارد كـان علـيهام هلـا ولو كانت شهادهتام بخلعها بعبدها:  قال عنه
ـه كـان ميتـا قبـل اخللـع مل يكـن علـيهام يشء;قيمة ذلك عىل أقرب صـفاته  ولـو ,ً فـإن ظهـر أ

ـــه أصـــابه عـــور أو قطـــع يـــد قبـــل اخللـــع مل يلـــزمهام إال قيمتـــه كـــذلك, هـــذا قـــول عبـــد  ظهـــر أ
ض ذلـك الـزوج, ً وأحـب إيل إن رجـي أخـذ ذلـك قريبـا مل يعجـل بغـرمهام حتـى يقـب,امللك

 غرمــــا قيمــــة صــــفتهام عــــىل مــــا كانــــا يعرفــــان بــــه قبــــل اإلبــــاق ;وإن مل يــــرج تعجيــــل وجدانــــه
والرشود, فمتـى ظهـر نقـص بعـد ذلـك أو مـوت رجعـا بـام زيـد عليهـا, ثـم رجـع حممـد عـن 

  . فذكر ما ذكر الصقيل عنه;هذا كله
ه نكــاح امــرأة شــاهدين, وهــي تنكــر فقــيض علي: املــازري هــا بــأن مــن أقــام عــىل دعــوا

ه;متكنه من نفسها ليهـا أن  وشهادة الـشاهدين بـالزور, وجـب ع, فإن علمت بطالن دعوا
ــه كــزان عــىل اعتقادهــا;متنعــه مــن نفــسها إذا قــدرت  ثــم رجــع , فــإن جــربت عــىل متكينــه; أل

 وأقر به الـزوج, , فقد استحقت الصداق املسمى الذي شهد به الشاهدان,شاهد النكاح
 فيغرمـان هلـا ;دين إال أن يثبت أن صداق مثلها أكثر من املسمىوال رجوع هلا عىل الشاه



אא 

 

449

449

فضل صـداق مثلهـا عـىل املـسمى, ولـو طلقهـا قبـل البنـاء فـال صـداق هلـا عليـه عـىل مقتـىض 
 ويسقط عنه ما كان أقر هلا به من نصف , وله أن يرجع إىل تصديقها يف إنكارها,إنكارها
; فلهـا أخـذ نـصف الـصداق منـه  وإن رجعت هي عن إنكارها وصدقت الـزوج,الصداق

 كــامرأة ;وحيلــف عــىل ذلــك, إن اعتــذرت عــن إنكارهــا لكراهتهــا فيــه ونــدمها عــىل نكاحــه
هــــا, فلـــام مـــات زعمـــت أهنـــا كانـــت كاذبــــة يف  كر ومل تقبـــل دعوا ادعـــت طـــالق زوجهـــا فـــأ

  .دعواها طالقه, فإن ذلك يقبل منها إن اعتذرت بكراهتها للزوج وترثه
  . وكذا عىل تأويله حتلف املنكرة للنكاح,لفوحت: قال ابن أيب زيد

 ثـم ,ولعبد امللك مثـل هـذا يف رجلـني شـهدا بطـالق امـرأة, فقـيض بـه وزوجهـا منكـر
 وغـــرم نـــصف الـــصداق, ;تزوجهــا أحـــد الـــشهيدين; فـــإن رجـــع عـــن شـــهادته طلقـــت عليـــه

ه تزوج زوجة غريه, ولو كان رجوعه بعد البناء مل حيـ د, ولـو وإن كان مل يبن هبا إلقراره أ
 منعــــه اإلمــــام مــــن تزوجيهــــا إال أن يرجــــع عــــن رجوعــــه عــــن الــــشهادة, ;كــــان قبــــل تزوجيهــــا

 فقبـــــل عبـــــد امللـــــك رجوعـــــه عـــــن قـــــول اقتـــــىض ;وحيلـــــف عـــــىل أن احلـــــق يف شـــــهادته األوىل
َّدونــةحتريمهــا عليــه, وهــو كأحــد قــويل امل  فــيمن شــهد عــىل رجــل بعتقــه عبــده, فلــم يقــض َ

ال يعتق عليه إال أن يتامدى عىل إقـراره : غري ابن القاسم فقال ; ثم اشرتى العبد,بشهادته
ئه أن العبد حر   .بعد رشا
 وقـول ابـن القاسـم هـذا قـد , وإن مل يـتامد عـىل شـهادته,يعتـق عليـه: وقال ابن القاسـم

يتخرج منه أن ال يقبل من هذا الشاهد بالطالق املتزوج هلذه املرأة رجوعه عن شهادته, 
كــرت النكــاحاز َّووهــو ظــاهر إطــالق ابــن املــ  ثــم ,يف هــذه املــسألة, وكــذا يف مــسألة التــي أ

  .إنام قال ابن القاسم حرمة العتق: رجعت عن إنكاره إال أن يقال
ّ حيدما ذكره ولو كان رجوعه بعد البناء مل: ُقلت َ ُ املاجشونعن ابن  َّالشيخ هو نقل ُ ِ 

زيــــة يف  ويفــــرق بيــــنهام ,الــــصداق فلهــــا ; ثــــم رجــــع عــــن شــــهادته,إذا تزوجهــــا أحــــدمها َّاملوا
ــــه يــــؤدب يف العمــــد ال يف ,بطــــالق  وال حــــد عليــــه, والــــوهم والعمــــد يف ذلــــك ســــواء إال أ
  .الوهم

 ثـم جهـل ,لـو رجـع قبـل أن يتزوجهـا: وذكر قبـل قـول عبـد امللـك عـن حممـد مـا نـصه
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 وهــو يقــر أهنــا , وال يقــر معهــا,فتزوجهــا فــال صــداق عليــه إال أن يبنــي هبــا, فيلزمــه مهرهــا
  .وجذات ز

 وســـــقوط حـــــد العامـــــد يف ذلـــــك لوقـــــوع احلكـــــم بـــــالطالق مـــــع عـــــدم نقـــــضه :وفيهـــــا
  .برجوعه

 واملــدعى عليــه ينكــر العقــد ,للنكــاحَّيــة ولــو كانــت الزوجــة هــي املدع: قــال املــازري
 وصداق مثلها أقل من املسمى, ففـي رجوعـه بفـضله , ورجع الشاهدان بعد بنائه,عليها

 بنـاء عـىل تقـرر غرمـه عـوض البـضع بـنفس وطئـه عىل صداق مثلها عـىل الـشاهدين قـوالن
  .فقط, أو بأن وطأه رىض بام شهد به عليه لقدرته عىل تركها بطالقها

ًال حيــل لــه القــدوم عــىل وطئهــا مــادام معتقــدا كــذب البينــة عليــه يف العقــد كــام : وفيهــا
 ;ب حــدهً ال حيــل هلــا متكينهــا نفــسها طوعــا بــل الواجــ:قــالوا يف املــرأة املنكــرة العقــد عليهــا

  . وهو يعلم أهنا حرة إال أن يراعي شبهة حكم احلاكم,كمن وطئ أمة ابتاعها
  . وإن رجعا بعد احلكم, وقد شهدا بعتق ضمنا قيمة العتق:ويف رسقتها

 وكذا لو كانت أمة غرما قيمتها إال أهنـا ال حيـل هلـا :َسحنونويف كتاب ابن : الصقيل
  . وإن مل تعلمه فذلك هلا,ورأن تبيح فرجها إن علمت أن البينة شهدت بز

َّدونــةمــسألة امل َّالــشيخ وذكــر: ُقلــت فــإن كــان الــسيد :  بلفــظَســحنون مــن كتــاب ابــن َ
ً ألن من أعتق عبدا عن ;ًمقيام عىل اجلحد فله قيمة العبد عىل الشاهدين, ويبقى والؤه له

 لـسيده ألن الـشاهدين معرتفـان بـأن الـوالء: رجل فالوالء للرجل, وعلله املـازري بقولـه
 فــإن مل يكــن لـــه وارث ;ً والــسيد يــستحق مالـــه عــىل مقتــىض إنكـــاره لكونــه ملكــا لـــه,ال هلــام

  .أخذ السيد ماله عىل مقتىض قوله وقول الشاهدين
 ولــو كــان عــىل مقتــىض ,الــصواب كونــه عــىل مقتــىض ظــاهر مــا حكــم بــه عليــه: ُقلــت

   وعــىل ظــاهر ,رثا بعــدم الــواًقولــه وقــول الــشاهدين مــن حيــث رجــوعهام مل يكــن مــرشوط
  .قول املازري

ينبغـي أن يــرد هلـام مـن تركــة العبـد قـدر قيمتــه التـي أخـذ مــنهام; : قـال ابـن عبــد الـسالم
ــه إنــام أخــذها بمقتــىض امللــك فــيام يــزعم ال بمقتــىض الــوالء واجلمــع بــني امللــك  وأخــذ ,أل
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  .القيمة باطل
لة جلــواز متــسك مــا ذكــره غــري الزم عــىل تعليــل املــازري ال بــنفس حكــم املــسأ: ُقلــت

ه أخذه بمقتىض ظاهر ما حكم به عليـه ـه يـأيت يف الـشهادة بـالعتق إىل أجـل ;السيد بأ  إال أ
  .اًما يقتيض رجوعهام عليه بام غرما له مطلق

لـــو رجعـــا عـــن شـــهادهتام بعتـــق عبـــد إىل أجـــل بعـــد : َســـحنون عـــن كتـــاب ابـــن َّالـــشيخ
نـــــه, أو يـــــستخدمانه وأخـــــذاها يف خدمتـــــه يؤا, غرمـــــا قيمتـــــه حالـــــة;القـــــضاء بـــــه  فــــــإن ;جرا

خدمتــــه إىل األجــــل لــــسيده, وإن تــــم األجــــل قبــــل َّيــــة اســــتوفياها قبــــل متــــام أجلــــه كانــــت بق
 فــإن مــات العبــد بيــد ســيده عــن مــال أو قتــل, فأخــذت قيمتــه أو , فــال يشء هلــام;اســتيفائها

  .عن مال أخذ الشاهدان من ذلك ما بقي هلامَّية مات بعد احلر
 , والصواب تقييده بأن ال وارث لـه,ًأخذها يف موته حرا بيشء خَّالشي مل يقيد: ُقلت

  .وهذا يقتيض رجوعهام عىل سيده يف املسألة السابقة حسب ما بيناه
ُ املاجــشونوذكــر ابــن : َّالــشيخقــال  إن أعتقــه الــسيد قبــل قــبض : هــذه املــسألة وقــال ِ

  .ما بقي هلام منه ورد هلام ما أخذ منهام أو ,الشاهدين من خدمته ما غرماه بعد عتقه
لو قال الـسيد بعـد أن أغـرمهام قيمتـه ال :  وزاد,َسحنونمثل ما ذكر َّواز وذكر ابن امل

 وربــام كــان , ونــدفع هلــام مــا حيــل عــيل مــن خدمتــه, فــذلك لــه, وإنــام نــستخدمه,آمــنهام عليــه
  . وذات الصنعة فذلك له,ذلك يف اجلارية النفيسة
ًيغرمان قيمته مـسقطا منهـا قيمـة : َعبد احلكمن وقال يل عبد اهللا ب: وقاله عبد امللك

  .خدمته لألجل فلم يعجبنا, وقد جتاوز قيمة عمله إىل األجل قيمته
 ثـــم إن شـــاء الـــسيد ,لـــو كانـــا عـــديمني حكـــم علـــيهام بقيمـــة العبـــد: وقـــال عبـــد امللـــك

ــرسا رجــع علــيهام ببــاقي خدمتــه معجــال, ,حبــسه ً وحــسب عليــه قيمــة خدمتــه; فمتــى مــا أ
 ولــه ,ًلــيهام فــيام يــستقبل قيمــة خدمتــه شــهرا بــشهر أو ســنة بــسنة عــىل قــدر مــا يــرىويــدفع إ

دفع العبد لغريه بإجـارة يـستوفيها الـسيد يف قيمتـه إن متـت الـسنون قبـل متـام القيمـة تـبعهم 
  .بام بقي

هـــذا : وتعقـــب املـــازري قـــول حممـــد قـــد جتـــاوز قيمـــة عملـــه إىل األجـــل قيمتـــه بـــام نـــصه
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ـه إذا حكـم ;أمكن تصوره; لكنه ممتنع عادة يف جهة العقالءصحيح من جهة الفقه لو   أل
بقيمة الرقبة عىل بقاء العبد مملوكا طول حياته علم قطعا أن تلك املنـافع املؤجلـة دخلـت 

  .يف هذا التقويم فال يصح أن تكون أكثر منه
 صــحيح لــو كــان النــاس يلتفتــون يف تقــويم  مــا قالــه املــازري:وقــال ابــن عبــد الــسالم

  . وأكثرهم يقطعون النظر عن ذلك,د إىل مدة حياتهالعب
 بــأن قطــع النظــر عــن ذلــك إنــام )أكثــرهم يقطعــون النظــر عــن ذلــك( :يــرد قولــه: ُقلــت

 أما ما يعتـرب فيـه قيمـة خدمتـه ملـدة كـام ,هو يف تقويم ما مل يعترب فيه قيمة خدمته ملدة مؤقتة
  .يف مسألتنا هذه, فال يقطع النظر عن ذلك فتأمله

زيـــة عـــن يخَّالـــش لـــو رجعـــا عـــن شـــهادهتام بتعجيـــل معتـــق إىل أجـــل بعـــد القـــضاء : َّاملوا
بتعجيــل عتقــه غرمــا قيمــة خدمتــه إىل األجــل عــىل غررهــا, ولــو كــان إىل مــوت فــالن غرمــا 

  .الذي يعتق إىل موته  وعمر,قيمته عىل أقرص العمرين عمر العبد
ًن مـن أعتـق عبـدا بعـد قد يعارض هذا الذي ذكـره حممـد وغـريه باقتـضائه أ: املازري

ه يلزمه كام لو كان يف هذه املسألة العبد شيخا   .  واملعلق عتقه عليه صبي صغري,ًموته أ
بإمكــان مـــوت الــصغري قبلـــه فــاعترب يف لـــزوم العتــق, واعتـــرب يف لــزوم غـــرم : وأجــاب
  . ألهنا أمر مايل;قيمته العادة
َ أصبغيف باب املدبر عن  َّالشيخ ونقل: ُقلت ْ ه يقو َ ل بغرم الراجعني عن شـهادهتام أ

  .بتعجيل املعتق إىل أجل قيمة رقبته ال خدمته
َ أصبغنحا به : قال حممد ْ   .إىل طريقة ابن القاسم يف أم الولد َ
إن رجعا عن شهادهتام بتدبري عبده بعد احلكم عىل سـيده :  عنهَسحنون البن َّالشيخ

  .رجع باقي خدمته لسيده وي,به تعجل منهام قيمته, واقتضيا من خدمته ما وديا
 وخيــري الــسيد يف إســالمه هلــام ليأخــذا مــن غلتــه مــا ,يغرمــان قيمتــه يــوم احلكــم: حممــد

  . ويدفع هلام قيمة تلك اخلدمة, واختصاصه بخدمته,ًوديا مادام سيده حيا
 ويرجــع بعــد اســتيفائهام , وخيتدمانــه يف القيمــة,يتعجــل قيمتــه مــنهام: َعبــد احلكــمابــن 

 فــإن كانــا عــديمني ;وإن مــات املــدبر قبــل اســتيفائهام مل يتبعــا الــسيد بــيشء ,مــا غرمــا لــسيده
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ًا أن لو جاز بيعه مدبرا أوال أخرج العبـد مـن ً وقيمته مدبر,ًضمنا فضل ما بني قيمته عبدا ً
 وال أقول بقـول بعـض أهـل احلجـاز خيتدمـه سـيده يف قيمتـه إن اسـتوفاها مل ,يده بغري يشء

ـــرس  وإن مـــات قبـــل أن خيتدمـــه بوفـــاء القيمـــة يتـــبعهام بـــام بقـــي ,ايتبـــع الـــشاهدان بـــيشء إن أ
رسا يقـىض علـيهام بـام نقـص التـدبري مـن قيمتـه كانـا مـورسين أو :  ولـو قـال قائـل,منها إذا أ

  .معرسين مل أعبه, وهو أقوى من القول اآلخر
 فـــإن خـــرج مـــن ثلـــث ,فـــإن مـــات الـــسيد قبـــل أن يـــستوفيا مـــن اخلدمـــة مـــا وديـــا: حممـــد
 وال يشء هلام غري مـا أخـذا, وإن رق بعـضه فالـشاهدان أحـق بـام رق منـه حتـى ,سيده عتق
  .ما غرما, وما فضل عن ذلك فهو لوارثهَّية يستوفيا بق

ولـو مـات املـدبر عـن مـال أخـذا منـه مـا بقـي :  يف موت السيد قـالَسحنونوكذا ذكر 
قبـل الـدين, كـام لـو  وعليه دين يرقه بيع هلم , ولو مات سيده, وكذا من قيمته إن قتل,هلام

  .جنى جناية والدين حميط أهل اجلناية أوىل برقبته
لو كان املرجوع عن الـشهادة بتـدبريه جاريـة ال ختـارج كـام هنـى :  عنهَسحنونوالبن 

 وعتقـت إذ ,عثامن عن خمارجة األمة التي ال صنعة هلا خوف كسبها بفرجها غرمـا قيمتهـا
ًيتفقـوا عليهـا إىل أن يـدركا شـيئا مـن رقهـا بمـوت ليس فيهـا مـا يـستوىف منـه مـا غرمـا إال أن 

ُ املاجـشون وقالـه ابـن ,السيد عاجزا ثلثه عن عتقها  فـإن مل يتفقـا عليهـا خرجـت ;يف كتابـه ِ
  . ومل يلزم سيدها نفقتها,حرة

زيـــة ويف , عنـــهَســـحنونالبـــن : َّالــشيخ إن رجعــا عـــن شـــهادهتام بكتابـــة عبـــد بعـــد : َّاملوا
  .قيمته ناجزةاحلكم عىل سيده غرما له 

 فــإن وداهــا عتــق ,يــوم احلكــم ويقتــضياهنا مــن الكتابــة وباقيهــا إن كــان لــسيده: حممــد
وإال رق لــسيده, ولــو عجــز قبــل قبــضهام مــا غرمــا بيــع هلــام منــه متــام مــا بقــي هلــام; فــإن عجــز 

  .عن متامه هلام فال يشء هلام هذا قول عبد امللك
  .ى السيد الكتابة; فإن تأداها ويتأد,توقف قيمته بيد عدل: وقال ابن القاسم

 متام القيمة ردت القيمة للشاهدين, فإن كانت الكتابة أقل أو مات املكاتـب :وفيها
  . دفع للسيد من تلك القيمة متام قيمة عبده;قبل االستيفاء
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  . وعليه أصحاب مالك, وبقول عبد امللك أقول,وهذا غري معتدل: َّوازابن امل
  ظلــــــــوم منــــــــع مــــــــن التــــــــرصف يف عبــــــــده دون يشء والــــــــسيد يف قــــــــول ابــــــــن القاســــــــم م

 ولـــــــو , ولعلهـــــــا تتلـــــــف فيغرماهنـــــــا ثانيـــــــة;وال راحـــــــة للـــــــشاهدين يف وقفهـــــــام, وصـــــــل إليـــــــه
ًكلـــــام قـــــبض الـــــسيد مـــــن الكتابـــــة شـــــيئا دفـــــع مثلـــــه : استحـــــسنت قـــــول ابـــــن القاســـــم لقلـــــت

به   .للشاهدين من القيمة املوقوفة خالف ظاهر جوا
 فـإن كـان فيـه وفـاء ;ا بيعت الكتابـة بعـرضإذا رجع: وقال بعض أصحابنا: َسحنون

  . وإن كان أقل رجع عليهام بتامم القيمة, والقول األول أكثر,القيمة أو أكثر فهو للسيد
ُ املاجــشونويف كتــاب ابــن   وإن شــاء ,تبــاع الكتابــة بعــرض; فــإن شــاء الــسيد أخــذه :ِ

  .ام بتامم القيمة فإن وىف ثمنه بالقيمة أو زاد فهو له, وإن كان أقل تبعه;بيع العرض
  .ًفإن أبى السيد من بيع الكتابة مل يغرم له الشاهدان شيئا: قال عنه ابن مهران

 وقـــول بعـــض أصـــحاب , وقـــول ابـــن القاســـم,قـــول األكثـــر: فـــاألقوال أربعـــة: ُقلـــت
ُ املاجشون وقول ابن ,َسحنون   ...لو استحسنت قـول ابـن القاسـم: , ويف عد قول حممدِ

  . نظر:اً خامس,إلخ
  .اتفق املذهب عىل إلزام الشاهدين قيمة املكاتب: ل ابن عبد السالموقا
  .االتفاق مع القولني األخريين نظريف صحة هذا : ُقلت

ه أعتق مكاتبه: َسحنون قال :َّاملوازية وَسحنونومن كتاب ابن    .إن شهدا أ
ه أخذ منه ما عليه من الكتابة:قال يف الكتابني   . شهدا أ

زيــةقــال يف   ; وثبتــت كتابتــه بغريمهــا, أو بــإقرار بــه,ً وخــرج حــرا,أو أســقطه عنــه: َّاملوا
  .اًا أو عرض ثم رجعا غرما لربه ما كاتبه به عينً,فحكم القايض بذلك

  . وقاله عبد امللك,يؤديانه عىل نجومه: َّاملوازيةقال يف 
ـــــا كاتبـــــه بامئتـــــي دينـــــار: َســـــحنونقـــــال   وقيمتـــــه مائـــــة, ,إن شـــــهدا عـــــىل رجـــــل أن فالن
 وال ينظــر إىل , ثــم رجعــا غرمــا لــه مــائتني,ًود عليــه جيحــد فقــيض عليــه وخــرج حــراواملــشه
  .قيمته

ُقلت ه حر األصل:ُ   . أل
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ـــه أولـــد جاريتــه هـــذه بعـــد احلكـــم عليـــه : َّالــشيخ إن رجعـــا عـــن شـــهادهتام عــىل رجـــل أ
ال  ومل يبـق فيهـا خدمـة يرجعـان فيهـا بـام غرمـا إ,بشهادهتام أهنا أم ولد له غرما قيمتهـا لرهبـا

 ومـــا ,أن يؤخـــذ فيهـــا أرش مـــن جراحهـــا أو قيمـــة مـــن قاتلهـــا; فريجعـــان يف ذلـــك بـــام غرمـــا
  .فضل عنه لرهبا
  .وكذا يرجعان فيام أفادت من مال بعمل أو هبة بام وديا فقط: َسحنون

  .ال رجوع هلام فيه: وقال حممد
  .وال مرجع هلام يف سعيها وخدمتها: املازري

ام فــيام يغرمانــه مــن قيمتهــا ملــا بقــي لرهبــا فيهــا مــن خيفــف عــنه: َعبــد احلكــموقــال ابــن 
ــه ,ًاســتمتاع; ولــذا لــو كانــت حــامال غرمــا قيمتهــا عــىل التخفيــف  وإن كــان هلــا ولــد شــهدا أ

  . ثم رجعا غرما له قيمته,أقر أهنا ولدته منه, فألحق به
ــه اختــذها أم ولــد: َّالــشيخ  ,وروي عــن بعــض مــشاخينا أن ال يشء علــيهام إذا شــهدا أ

  . وال أرى ذلك,ي رواية ما أدري حقيقتهاوه
 ألن هـــذا القـــول خيـــرم األصـــول التـــي عقـــدناها يف أمثـــال ;واألمـــر كـــام ذكـــر: املـــازري
 ولــو كــان ذلــك مراعــاة للقــول جلــواز بيــع أم الولــد لكــان يف املــدبر أوىل; ألن ,هــذه املــسألة

ة بعتـق أم ولـد بعـد اخلالف يف بيع املـدبر أشـهر منـه يف بيـع أم الولـد, وإن رجعـا عـن شـهاد
  . قيمة خمففة:ثالثها,  ففي غرمهام قيمتها وعدمه;احلكم به

ه كقتلها  وعن قول حممد مع عبد امللـك ,ًللشيخ عن حممد عن ابن القاسم حمتجا بأ
ـــه كرجـــوعهام عـــن شـــهادة بطـــالق مـــدخول هبـــا, وصـــحة عتـــق الـــسفيه  ًوأشـــهب حمتجـــا بأ

ونقــل ابــن عبــد ,  بقــدر مــا أبقيــا لــه مــن الــوطءعــنهامخيفــف : ً قــائالَعبــد احلكــم وابــن ,إياهــا
َ أصــــــــــــــــــبغوقــــــــــــــــــال  ,الــــــــــــــــــسالم ْ   ال قيمــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــىل قاتــــــــــــــــــل أم الولــــــــــــــــــد, ال أعرفــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــه : َ

  .َسحنونبل ل
ْبن رشدقال ا واختلـف : عيـسى مـن كتـاب الـضحايا مـا نـصهَ سـامع  يف أول رسم مـنُ

  .َسحنون وهو قول ,ال قيمة عىل قاتلها: يف أم الولد إن قتلت, فقيل
  .وروي أن عليه قيمتها: بن القاسموقال ا
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واتفقــوا يف أم الولــد جينــى : وقــال ابــن حــارث يف بــاب جنايــة أم الولــد مــا نــصه: ُقلــت
  . وأن مجيع ذلك لسيدها, وكذلك جراحها,عليها فتقتل أن قيمتها قيمة أمة

لـو شـهدا باسـتيالد أمـة فرجعـا : وانظـر عـىل قـول ابـن القاسـم: وقال ابن عبد الـسالم
 ورجعـــــا عـــــن , وغرمـــــا القيمـــــة لـــــسيدها, ثـــــم شـــــهد آخـــــران بتبتيـــــل عتقهـــــا,امعـــــن شـــــهادهت

   وغرما القيمة ما احلكم يف ذلك?,شهادهتام
  .َّالشيخاحلكم يف ذلك واضح مما ذكره : ُقلت
لــو رجعــا عــن شــهادهتام بعتــق عبــد يف حمــرم عــام أول بعــد :  عنــهَســحنون البــن :قــال

ـــــه أع  ثـــــم شـــــهد,احلكـــــم بـــــه فغرمـــــا قيمتـــــه تقـــــه يف صـــــفر عـــــام أول مل ينفـــــع ذلـــــك آخـــــران أ
ه بشهادهتام عتق   .الراجعني; أل

 إن القايض يقبل الشاهدين بعتقه يف صفر عـىل سـيده, ويلزمـه رد القيمـة عـىل :وقيل
 وفــــرض أن شــــهادة ,َعبــــد احلكــــم وأكثــــر مــــن األول, وقالــــه ابــــن , وهــــذا أعــــم,الــــراجعني

 وزاد إن ,ي احلجــة مــن عــام أول وشــهادة اآلخــرين بعتقــه يف ذ,األولــني بعتقــه يف رمــضان
كـــــان الـــــسيد خيتدمـــــه فـــــيام بـــــني رمـــــضان وذي احلجـــــة, فللعبـــــد طلبـــــه بقيمـــــة ذلـــــك بـــــشهادة 

فـــإذا قـــىض لـــه :  وبقـــول أشـــهب أقـــول,الـــراجعني يف قـــول أشـــهب ال يف قـــول ابـــن القاســـم
  .احلاكم بذلك رجع به السيد عىل الراجعني; ألن شهادهتام أوجبت ذلك

إنـام : , ثـم إن رجـع الـشاهدان األخـريان عـن شـهادهتام قيـل هلـام ومل يغرمـا قيمتـه:يريد
  .برئ األوالن بشهادتكام فاغرما ما كان لزمهام من قيمة العبد

 يـزول الغـرم عـن الـشاهدين بـإيالد األمـة الـراجعني َعبد احلكـمفعىل قول ابن : ُقلت
ئـــتهام بـــشهادة األخـــريين بعتقهـــا, ويعـــود الغـــرم عـــىل الـــشا هدين بعتقهـــا عـــن شـــهادهتام لربا

 وهـو ,َسـحنون وعىل القول األول مـن نقـيل ابـن ,لرجوعهام; ألن بشهادهتام برئ األوالن
 أن الغــرم ال يــزول عــن األولــني بــشهادة األخــريين ال يكــون عــىل األخــريين َســحنونقــول 

  .غرم برجوعهام فتأمله
ه ابن رجل: َسحنون عن كتاب ابن َّالشيخ ينـة أن  واألب ينفيه; فأقـام ب,من ادعى أ

ــه ابنــه فحكــم بــذلك احلــاكم, ثــم رجعــا وأقــرا بــالزور بقــرب ذلــك  ومل يمــت ,األب أقــر أ
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 فــريث ;األب فــال يشء علــيهام يف تثبيــت النــسب قبــل أن يؤخــذ بــشهادهتام املــال بــاملرياث
 وكـــذا إن كانـــت , ويمنـــع العـــصبة; فحينئـــذ يغرمـــان للعـــصبة مـــا أتلفـــا علـــيهم,املقـــيض لـــه

  .ترك عصبة فقيض لالبن باملرياث و,الشهادة عىل من مات
ـه ابنـه بعـد القـضاء : َّاملوازيةويف  ـه أقـر أ لو رجعا عـن شـهادهتام عـىل رجـل يف عبـده أ
ً وحريتــــه غرمــــا لــــه قيمتــــه عــــاجال; فــــإن مــــات األب وتــــرك ولــــد,بإحلاقــــه بــــه ا آخــــر معلــــوم ً

تلحق النـــسب قـــسام تركتـــه إال قـــدر قيمـــة املـــستلحق خيـــتص هبـــا املعلـــوم النـــسب; ألن املـــس
ـه ال إرث لــه فيهـا  ويغـرم الـشاهدان للثابـت النـسب قــدر ,مقـر أن أبـاه ظلـم فيهـا البينـة, وأ

  .ما أخذه املستلحق من الرتكة
ـا لـو قـسمناها بيـنهام رجـع الـشاهدان : حممد وإنام اختص الثابت النسب بالقيمـة; أل

ـه ال رجـوع ألبيـه علـيهام لـصحة  نـسبه عنـده, فـإذا عىل املـستلحق فـيام أخـذ مـنهام إلقـراره أ
ـه يقـول لـو بقـي بيـد : أخذا ذلك منه قام عليهام االبـن األول النـسب فأخـذ ذلـك مـنهام; أل

  .املستلحق رجعت بمثله عليكام لوجوب غرمكام كلام أخذ من الرتكة من ألحقتامه بأيب
زيــةالــصقيل عــن  ولــو طــرأ عــىل امليــت ديــن مائــة دينــار لرجــل أخــذ مــن كــل مــن : َّاملوا

فها; فــإن عجــز عــن ذلــك أتــم قــضاء الــدين مــن القيمــة التــي انفــرد هبــا املعلــوم الولــدين نــص
النــــسب, ورجــــع الــــشاهدان عليــــه بمثــــل مــــا غرمــــه امللحــــق; ألهنــــام غرمــــا لــــه مثــــل مــــا أخــــذ 

 وال مـــرياث للمعلـــوم إال مـــا فـــضل عـــن ,امللحـــق, ومـــا أخـــذه امللحـــق قـــيض بـــه ديـــن األب
ضا فهو كـام مل يأخـذ امللحـق شـيئا ًالدين, وأ ت نـسبه;  وكـان جيـب علـيهام غـرم ذلـك للثابـ,ً

  .فلذا وجب أن يرجعا عليه
 إحــدامها قيمــة الولــد : يريــد; وتــرك مــائتي دينــار,ا غــري امللحــقًولــو مل يــرتك ولــد: قــال

 ويغرم الشاهدان مائة ,امللحق فاملائة الواحدة له فقط, واألخرى للعصبة أو لبيت املال
لـــوال شـــهادهتام أخـــذ العـــصبة مـــائتني فلـــو طـــرأ عـــىل  ألهنـــام ;أخـــرى للعـــصبة أو لبيـــت املـــال

امليت دين مائة دينار أخـذت مـن امللحـق وحـده ورجـع الـشاهدان فأخـذ املائـة التـي وديـا 
ـــه مقـــر أن الـــذي تـــرك أبـــوه ,للعـــصبة أو لبيـــت املـــال  وإنـــام غـــرم الـــدين امللحـــق وحـــده; أل

ن يــؤدي املائــة التــي  فوجــب أ;ًمائــة, واملائــة التــي هــي قيمتــه أخــذت مــن الــشهيدين ظلــام
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 وإنام رجع الشاهدان باملائة عـىل العـصبة; ألهنـام غرمـا هلـم ,ورث إذ ال مرياث قبل الدين
  . وال إرث إال بعد الدين, وما أخذه قيض به دين وليهام,ما أخذ امللحق
 ,لو رجعا عن شـهادهتام يف امـرأة ورجـل أهنـام لفـالن: َسحنون عن كتاب ابن َّالشيخ

  . وأقرا بالزور فال ضامن يف ذلك,ك بعد القضاء بذلكومها جيحدان ذل
ْبن رشدهذا يناقض ما نقله ا: ُقلت   . واللخميُ
ْبـــن رشـــدقـــال ا  وغـــاب فعليـــه ,مـــن بـــاع حـــرا: عبـــد امللـــك مـــن جـــامع البيـــوعَ ســـامع  يفُ

وكتــب هبــا للقــايض ابــن ;  يغــرم ديتــه لورثتــه: فــإن عجــز عــن رده; فقيــل,طلبــه حتــى يــرده
  . وكتب لقاضيه الذي سأله أن أغرمه ديته كاملة,مع أهل العلمبشري بقرطبة, فج

وحكــاه اللخمــي روايــة البــن حبيــب يف ترمجــة غــصب مــا ال جيــوز بيعــه, وكــان : ُقلــت
جيــري اجلــواب عــن املناقــضة بــأن تــسبب الــشاهدين يف رقــه أضــعف مــن تــسبب البــائع يف 

  ركة مـــدعي رقـــه هلـــام  وعـــدم اســـتقالل الـــشاهدين برقـــه ملـــشا,رقـــه; الســـتقالل بائعـــه برقـــه
  .يف ذلك

ه عبد فالن: َعبد احلكمابن  فقيض برقـه,  ;َّية وهو يدعي احلر,إن شهدا عىل رجل أ
 ويغرمان للعبد كلام استعمله سـيده وخـراج عملـه, ومـا انتزعـه ,ثم رجعا فال قيمة عليهام

ه عـوض مـا أخـذه منـه,منه بـد  ولـو مـات الع, وليس ملن قيض له بملكه أخذ ذلك منه; أل
 ثــم يرثــه باحلريــة, ,مل يــرث ذلــك الــسيد, ولكــن يوقــف ذلــك حتــى يــستحق ذلــك مــستحق

ًفإن أعتق العبد قبل موته منه عبدا جاز عتقه, وكان والؤه بعد ملن كـان يـرث عنـه الـوالء 
  . ومعتقه حي, وال يرثه العبد إن مات,ًلو كان حرا
ــه ال يرثــه ا: ُقلــت  ومعتقــه ,لعبــد إن مــاتكــذا وجدتــه يف نــسخة عتيقــة مــن النــوادر أ

حي, وهو مشكل إن كان املراد بالعبد املرجوع عن الشهادة برقـه, وقـد عتـق إال أن يريـد 
, أن املعتــق هــو مــن أعتــق العبــد املرجــوع عــن شــهادته فتأمــل ذلــك) ومعتقــه حــي: (بقولــه

ْن وهــب وإن أوىص منــه العبــد كــان ذلــك يف الثلــث, وإ  ويــرث ,منــه أو تــصدق جــاز ذلــكَ
, ولـــيس للعبـــد أن يتـــزوج منـــهباقيـــه ورث  ألن النكـــاح ;ًتـــه إن كـــان لـــه مـــن يرثـــه إن كـــان حـــرا

  .ينقص رقبته
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ـــه عبـــد ملـــن ادعـــاه: َســـحنونومــن كتـــاب ابـــن   واملـــدعى عليـــه ,إن شـــهدا عـــىل رجــل أ
 وأعتقـه أو كاتبـه عليـه; فـأدى , ثـم قاطعـه املحكـوم لـه بـامل أخـذه منـه,جيحد, فحكم برقـه

  ,ض  واحلكــــــم مــــــا,للمــــــشهود عليــــــه مــــــا ودى إىل الــــــسيد ثــــــم أقــــــرا بــــــالزور غرمــــــا ,وعتــــــق
  .والوالء قائم
ه أقر لفالن وفالن بامئة دينـار, ثـم : َعبد احلكم عن ابن َّالشيخ إن شهدا عىل رجل أ

 وقــــاال إنــــام شــــهدنا هبــــا ألحــــدمها وعينــــاه, رجــــع املقــــيض عليــــه بامئــــة ,رجعــــا بعــــد القــــضاء
 وال يغرمـان ,املائة جلـرحتهام برجـوعهامبخمسني عليهام, وال تقبل شهادهتام لآلخر بكل 

ه إن كان له حق فقد بقـي عـىل مـن هـو عليـه, ولـيس قـول مـن قـال;ًله شيئا يغرمـان لـه :  أل
مخــسني بــيشء; ألهنــام إنــام أخــذا مخــسني مــن املطلــوب أعطياهــا ملــن ال يشء لــه عليــه, ولــو 

ه أقر به لفالن وفالن فرجعا بعد القضاء ب إنام أقـر بـه :  وقاال,ه هلامًكان عبدا بعينه شهدا أ
لفالن منهام فهاهنا يغرمان ملن أقرا له قيمة نصفه; ألهنام أتلفـاه عليـه هـذا إن أقـر مـن كـان 

ه ملـن شـهدا لـه أخـريا كـر شـهادهتام غرمـا نـصف قيمتـه , وإن ادعـاه لنفـسه,العبد بيده أ  وأ
  . وليس للمقر له أخريا إال نصفه,للمشهود عليه

 ,مل يـــــضمن أهـــــل املـــــذهب الـــــشاهدين للمـــــشهود لـــــه أخـــــريا: قـــــال ابـــــن عبـــــد الـــــسالم
   , واختلـف يف ضـامن املـودع بالنـسيان, وضـمنوا مـن أقـر بثـوب لزيـد,وعذرومها بالنـسيان

 وقد يفرق بأن الشاهد قد يكثر حتمله للشهادات , ومل يعذروه بالنسيان,ثم أقر به لعمرو
الــزور النبغــى أن يتفــق عــىل فلــو ضــمن بالنــسيان كــان عليــه رضر عظــيم, ولــو أقــر بتعمــد 

  .تضمينه
 يـرد بـأن النـسيان يف هـذا البـاب عنـد الفقهـاء إنـام )وعـذرومها بالنـسيان(: قوله: ُقلت

ًهو عدم ذكر اإلنسان ما كان ذاكرا كمودع شيئني لرجلني, ثم ال يذكر ما ألحدمها مـنهام 
قــع غـري جــائز; ألن,أو قولـه,بعينـه ال فعــل مـا يعتقــد جــوازه  هــذا إنـام يعــرب عنــه  وهــو يف الوا

باخلطــأ الــذي هــو يف أمــوال النــاس كالعمــد, ومــن البــني أن الــصادر مــن الــشاهدين يف هــذه 
عبــــد  وإنــــام أوجــــب عــــدم تــــضمينهام مــــا قالــــه ابــــن ,املــــسألة إنــــام هــــو املعنــــى الثــــاين ال األول

 وهــو صــواب فتأملــه, ويقــوم منــه أن مــا يف الذمــة ال يتعــني بحــال مــادام يف الذمــة, ,َاحلكــم
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  .ًوأن التعرض إليه بغري الواجب ال يوجب فيه حكام
ونزلــت يف أوائــل هــذا القــرن مــسألة هــي أن رجــال لــه ديــن عــىل رجــل فعــدا الــسلطان 
عــىل رب الــدين فأخــذه مــن غريمــه, ثــم متكــن رب الــدين مــن طلــب املــدين بدينــه, فــاحتج 

بعـــض املـــدين بجـــرب الـــسلطان عـــىل أخـــذه منـــه مـــن حيـــث كونـــه حقـــا لـــرب الـــدين, فـــأفتى 
  .ً وأفتى غريه بعدم براءته حمتجا بأن ما يف الذمة ال يتعني,الفقهاء برباءة املدين

مقابــــل بــــأن عــــدم تــــضمينه رضر ) فلــــو ضــــمن بالنــــسيان كــــان رضر عظــــيم : (وقولــــه
  .باملشهود عليه, وهو غري مفرط والشاهد هو املفرط فكان أوىل باخلسارة

ق عــىل تــضمينه فيــه نظــر; ألن مقتــىض النبغــى أن يتفــ) ًلــو أقــر متعمــدا لــزور: (وقولــه
ــه إن كــان لــه حــق (: َعبــد احلكــمقــول ابــن   أن تعمــدمها )إلــخ... ًوال يغرمــان لــه شــيئا; أل

  . وعدمه سواء فتأمله,الزور
زيــــة يف َّالــــشيخ إن رجــــع أحــــدمها عــــن شــــهادهتام بحــــق بعــــد احلكــــم غــــرم نــــصفه : َّاملوا

َ أصب و,َعبد احلكم وابن , وقاله عبد امللك,فقط ْ   .غَ
ولــو رجــع أحــدمها عــن نــصف مــا شــهدا بــه غــرم الربــع, وإن رجــع عــن الثلــث : حممــد

 ولو رجع أحدمها عن نصف ما شهدا به غرم الربع, وإن رجع عن الثلث ,غرم السدس
  .غرم السدس, ولو اختلف رجوعهام غرم كل واحد منهام ما شهد به

عـد احلكـم فـال يشء لـو كانـت البينـة ثالثـة فرجـع أحـدهم ب: الصقيل عـن ابـن القاسـم
  . واألول نصف احلق,عليه لبقاء من يثبت احلق به; فإن رجع ثان غرم هو

ًيغــرم الراجــع أوال مــن الثالثــة ثلــث احلــق, وذكــر أن أشــهب : َعبــد احلكــموقــال ابــن 
  .قاله يف أربعة شهدوا بدرهم فرجع ثالثة أن عليهم ثالثة أرباعه

اجلميـع, وآخـر عـن عـرشين وآخـر لو شـهد ثالثـة بثالثـني فرجـع أحـدهم عـن : حممد
 واجتمعوا يف الرجوع عـن عـرشة فهـي ,عن عرشة فقد بقيت عرشة اجتمع عليها رجالن
 , وأثبتهـا واحـد فعـىل االثنـني نـصفها اثنـان,عليهم أثالثا والعرشة الثالثة رجع عنها اثنـان

  . والراجع عن عرشين,ونصف عىل كل واحد, ومها الراجع عن اجلميع
 عنه لو رجع رجل وثالث نسوة عن شهادة بحـق غـرم الرجـل نونَسحوالبن : قال
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 وهـــن عـــرشة واحـــدة إىل ثامنيـــة فـــال غـــرم , ولـــو رجـــع مـــن النـــسوة, والنـــسوة نـــصفه,نـــصفه
  .عليهن, فلو رجع منهن تسع فعليهن ربع املال بينهن بالسواء

  .ألن التسع كامرأة من امرأتني: ُقلت
ُ املاجـــشونعـــن ابـــن  َّالـــشيخ وقـــد قـــال تـــان بـــامل, ثـــم رجعـــت لـــو : ِ شـــهد رجـــل وامرأ

  . وإن مل ترجع إال واحدة فعليها الربع,املرأتان فعىل كل واحدة ربعه
تــان كالرضــاع وغــريه, ورجعــوا فعــىل : قــال ابــن احلاجــب فلــو كــان ممــا يقبــل فيــه امرأ

 وعـــىل كـــل امـــرأة نـــصف ســـدس, فلـــو رجعـــوا إال امـــرأتني فـــال غـــرم فلـــو ,الرجـــل ســـدس
  . مجيع من رجعرجعت أخرى فالنصف عىل

 وذكـر فيهـا مـن , وعـرش نـسوة كـذا صـورها ابـن شـاس,يريد أن الشهود رجـل: ُقلت
  .احلكم مثل ما ذكر ابن احلاجب

 والقيـــاس , وفيـــه نظـــر,جعلـــوا عـــىل الرجـــل ضـــعف مـــا عـــىل املـــرأة: قـــال ابـــن هـــارون
 ,اســتواء الرجــل واملــرأة يف الغــرم يف هــذا الفــصل; ألن شــهادة املــرأة فيــه كــشهادة الرجــل

ولعــــل وجهــــه أن الــــشهادة ملــــا آلــــت إىل املــــال حكــــم :  ثــــم قــــال,وقالــــه ابــــن عبــــد الــــسالم
  .بالرجوع فيها بحكم الرجوع عن شهادة األموال

ٌهـــذا التوجيـــه وهـــم; ألن رجـــوع الرجـــل مـــع نـــسوة يف األمـــوال يوجـــب عليـــه : ُقلـــت
ـه يتوجـه عـىل  غـري غرم نصف احلق ال ضـعف مـا جيـب عـىل املـرأة حـسبام تقـدم; وعنـدي أ

 ,املشهور يف إضافة الغرم إىل عـدد الـشهود مـن حيـث عـددهم ال عـىل أقـل النـصاب مـنهم
 وأشهب يف أربعة رجع ثالثة منهم أن علـيهم ثالثـة أربـاع احلـق َعبد احلكموهو قول ابن 

خـــالف املـــشهور أن علـــيهم نـــصفه فتأملـــه, ثـــم تعقـــب توجيهـــه املـــذكور بقـــول ابـــن شـــاس 
  .مرأتني فال غرملو رجعوا إال ا: وابن احلاجب

فهــذا ممــا يقــوي مــا نقلنــاه أن الرجــل يف هــذا البــاب كــاملرأة فلــذا اســتقل احلكــم : قــال
 وكلـام ثبـت فـال غـرم فهـذه الـصورة ,ويرد بأن بقاء املرأتني يثبت حكم الرضاع, باملرأتني

 ,التــي نقــض هبــا علــة احلكــم يف صــورة النــزاع مباينــة لــصورة النــزاع, فــال تــرد نقــضا فتأملــه
والـــصقيل يف هـــذا  َّالـــشيخ  أعـــرف هـــذه املـــسألة ألحـــد مـــن أهـــل املـــذهب, ولقـــد أطـــالوال
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ه,الباب بذكر مسائل كثرية   . ومل يذكرا
ذكــــره الغــــزايل يف وجيــــزه بلفــــظ مــــا ذكــــره ابــــن شــــاس فأضــــافه ابــــن شــــاس إىل : ُقلــــت

املـــذهب عـــىل عادتـــه يف ذلـــك ظنـــا منـــه أهنـــا جاريـــة عـــىل أصـــول املـــذهب, وعليـــه يف ذلـــك 
ـــه نـــص فيـــه,امتعقـــب عـــ ـــه جـــار عـــىل املـــذهب إىل املـــذهب; كأ  , وهـــو إضـــافته مـــا يظنـــه أ

 فتأمــــل ذلــــك ; وهــــو حيــــث يكــــون اإلجــــراء غــــري صــــحيح كهــــذه املــــسألة,وتعقــــب خــــاص
  .اًمنصف

وتنـــزل كـــل امـــرأتني منزلـــة رجـــل; ألن هـــذا يثبـــت بـــشهادة : وملـــا ذكرهـــا الغـــزايل قـــال
  .النسوة فال يتوقف شطره عىل الرجل

 ,والــــشهادة فيــــه بــــأربع نــــسوة: التوجيــــه يعــــم لقولــــه يف كتــــاب الرضــــاعوهــــذا : ُقلــــت
  . قاله يف النكاح الثاين منها,وشهادة الرجل عندنا يف الرضاع كاملرأة

 يريــد أن رجــوع بعــضهم يوجــب ;وقيــاس قــول أشــهب خالفــه: وقــول ابــن احلاجــب
  . ولو بقي من يتم احلكم به حسبام تقدم,عليه غرم منابه
 وهــــرب املقــــيض عليــــه قبــــل ,إن رجعــــا بعــــد احلكــــم بــــشهادهتام: َّزيــــةاملوا عــــن َّالــــشيخ

الغــرم فلــيس للمقــيض لــه تغــريم الــراجعني بــام يغرمانــه للمقــيض عليــه إذا غــرم مــا شــهدا بــه 
 فـــإذا أغـــرم أغـــرمهام كـــام لـــو شـــهدا بحـــق ;عليـــه; ولكـــن ينفـــذ احلكـــم علـــيهام للمقـــيض عليـــه

 ويغـرم ولـه طلـب احلكـم لـه علـيهام ,مؤجل, ثم رجعا فال يرجع عليهام حتـى حيـل األجـل
  .اآلن, وال يغرمان اآلن

        للمقـــــــيض عليـــــــه طلــــــب الـــــــشاهدين بينـــــــة دفـــــــع املـــــــال عنـــــــه: َعبـــــــد احلكـــــــمقــــــال ابـــــــن 
  .للمقيض له

ال حيكــم عــىل الــراجعني بــيشء حتــى يغــرم املقــيض عليــه, : وقــال أصــحاب أيب حنيفــة
ت لـو حبـسه ;ذلك عليه قيام واللذان أوجبا ,ويف هذا تعرض لبيع داره فإتالف ماله  أرأ

رتك حمبوسا  , حتـى خيلـصاه, بـل يؤخـذان بـذلك? وال يغرم الـشاهدان,ًالقايض يف ذلك أ
 وأجلـه اإلمـام فيهـا عـرشة ,فإن أبيا حبسا معه, ولو شهدا عليه بامئة دينار فحكم عليـه هبـا
ام, ثم رجعا قبل متام األجل غرما ذلك اآلن وبرئ املطلوب   .بن شاس وكذا نقله ا,أ
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 ,وللمقــــيض عليــــه مطــــالبتهام قبــــل غرمــــه ليغرمــــه للمقــــيض لــــه: وقــــال ابــــن احلاجــــب
ال يلـــزمهام إال بعـــد غـــرم املقـــيض :  وقيـــل,وللمقـــيض لـــه ذلـــك إذا تعـــذر مـــن املقـــيض عليـــه

  .َعبد احلكم وضعفه ابن ,عليه
ُقلت ـه خـالف املنـصوص, ولـو ; وللمقيض لـه ذلـك وهـم)عن املذهب( : قوله:ُ  أل
  .ذكر املنصوص أمكن أن يكون قوال انفرد بمعرفته وقولهذكره بعد 
 ظـاهره أن هـذا َعبد احلكـم وضعفه ابن ,ال يلزمهام إال بعد غرم املقيض عليه: وقيل

 َّالـــشيخ  قـــد نقلـــهَعبـــد احلكـــمٌ وهـــو وهـــم, ومـــا نقلـــه مـــن تـــضعيفه ابـــن ,القـــول يف املـــذهب
  .حسبام تقدم

 ,ملقـيض عليـه, فغـرمهام مـرشوط بغرمـهإذا وقف غرمهام عىل غرم ا: ابن عبد السالم
فيلزمــه تــأخري الــرشط عــن املــرشوط,وذلك منــاقض ألصــل املــسألة أن للمقــيض عليــه أن 

  .يطالبهام بالدفع للمقيض له قبل غرمه
 وهـو باطـل, فلـو ;ًأال ترى أن غرمهام سابق عىل غرمه, فيكون غـرمهام سـابقا الحقـا

  . لكان وجهه هذاَعبد احلكمصح ما نقله املؤلف من تضعيف ابن 
وقفه عىل غرمه إنام هو يف غيبته ال مع حضوره, وال يتوهم تأخر الرشط عن : ُقلت

املــرشوط إال يف جممــوع توقــف غــرمهام عــىل غرمــه مــع لــزوم غــرمهام بمجــرد طلبــه غــرمهام 
ـه يف ,قبل غرمه ـه إنـام رشط غـرمهام بغرمـه يف حـال غيبتـه ال يف حـال حـضوره; أل  ويرد بأ

أن لــو حــرض أقــر بــاحلق املــشهود عليــه بــه, وإذا حــرض وطلــب غــرمهام انتفــى غيبتــه يمكــن 
  . وهم فتأمله;)يلزم تأخري الرشط عن املرشوط( :هذا االحتامل فقوله

ـــه مل )َعبـــد احلكـــملـــو صـــح مـــا نقلـــه املؤلـــف مـــن تـــضعيف ابـــن (: وقولـــه  يـــدل عـــىل أ
 مل َبــد احلكــمع يــدل عــىل أن ابــن )لكــان وجهــه هــذا(:  وقولــه, وقــد تقــدمت صــحته,يــصح

  . وقد تقدم توجيهه له نصا,يذكر وجه تضعيفه

  ]باب تعارض البينتني[
  .اشتامل كل منهام عىل ما ينايف األخرى :تعارض البينتني
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 غأن رجلـني اختـصام إىل النبـي « :روى النـسائي بـسنده عـن أيب موسـى: عبد احلق
  .)1(»يف دابة ليس لواحد منهام بينة فقىض هبا بينهام نصفني

  إســــــناده جيــــــد, وذكــــــر عــــــن عبــــــد الــــــرزاق بــــــسنده إىل ســــــعيد بــــــن املــــــسيب أن : وقــــــال
  .)2(»قىض أن الشهود إذا استووا أقرع بني اخلصمني« غالنبي 

  . وهو مرتوك, ويف سنده إبراهيم بن حممد بن أيب حييى,هذا مرسل: عبد احلق
 فقــال ; يف ناقــةغأن رجلــني اختــصام إىل النبــي «وذكــر الــدارقطني بــسنده عــن جــابر 

 للذي هي غ وأقاما بينة فقىض هبا رسول اهللا ,نتجت هذه الناقة عندي: كل واحد منهام
  .)3(»يف يده

ومن قال :  وتتقرر صورة اجلمع مثل قوهلا,فمهام أمكن اجلمع بينهام مجع كالدليلني
بـل هـذين الثـوبني : أسـلمت إليـك هـذا الثـوب يف مائـة أردب حنطـة, وقـال اآلخـر: لرجل

ه يف مائة أردب حنطةلثوبني سو  وأقاما مجيعا البينة لزمه أخذ الثالثة األثـواب يف مـائتي ,ا
أسلمت يل هذا الثـوب الـذي ذكـرت مـع العبـد فـيام سـميت, :  ولو قال املسلم إليه,أردب

ئدة فيأخذ من الثوب والعبد   . وتلزمه املائة لذي األردب,وأقاما البينة قيض بالبينة الزا
  .عارضت البينتان قيض بأعدهلام إذا ت:وفيها مع غريها

ْبــن رشــدوال  إن شــهدت إحــدى البينتــني بخــالف مــا :حييــى مــن الــشهاداتَ ســامع  يفُ
 والثانيــة بطــالق, أو إحــدامها بطـــالق ,شــهدت بــه األخــرى مثــل أن تــشهد إحــدامها بعتــق

 وروايـــة , والثانيـــة بطـــالق امـــرأة أخـــرى, وشـــبه هـــذا فلـــم خيتلـــف قـــول ابـــن القاســـم,امـــرأة
ه هتاتر حيكم بأعدل البينتنياملرصيني   . فإن تكافأتا سقطتا, يف أ

                                     
  .يف كتاب آداب القضاة باب القضاء فيمن مل تكن له بينة) 5424( رقم : أخرجه النسائي)1(
يف كتــــاب البيــــوع بــــاب يف الــــرجلني يــــدعيان الــــسلعة يقــــيم كــــل ) 15211( رقــــم : أخرجــــه عبــــد الــــرزاق)2(

  .واحد منهام البينة
يف ) 21013( رقـم :كتـاب األقـضية واألحكـام وغـري ذلـك, والبيهقـي) 21( رقم : أخرجه الدارقطني)3(

ًكتـــاب الـــدعوى والبينـــات بـــاب املتـــداعيني يتنازعـــان شـــيئا يف يـــد أحـــدمها ويقـــيم كـــل واحـــد مـــنهام عـــىل  
  .ذلك بينة
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ه يقىض هبام معا إذا استوتا يف العدالة; أو كانت إحدامها أعدل   .وروى املدنيون أ
ـه كـان ذلـك ,ا يـوم كـذاً إن شـهدت بينـة بقتـل زيـد عمـر:َسـحنونويف نوازل   وبينـة بأ

  .اليوم ببلد بعيد عن موضع القتل قيض ببينة القتل
ْ رشدبنا َ أصبغ وقاله ,هذا مشهور املذهب: ُ ْ َ.  

 يقــىض ببينــة الــرباءة إن كانــت أعــدل, وإن كانتــا يف العدالــة :وقــال إســامعيل القــايض
  .َعبد احلكم وقاله ابن ,سواء طرحتا

َ أصــــبغويف نــــوازل  ْ  , إن شــــهدت بينــــة بزنــــا رجــــل بمــــرص يف املحــــرم يــــوم عاشــــوراء:َ
ــه كــان ذلــك اليــوم بــالعراق حــد, ــه رسق ذلــك اليــوم وأخــرى أ  ولــو شــهدت األخــرى بأ
ــــه زنــــى ذلــــك اليــــوم ,ًبــــالعراق أو قتــــل إنــــسانا بــــالعراق ســــقطتا  ولــــو شــــهدت األخــــرى بأ

ــه قتــل فالنــا بمــرص ــه قتــل فالنــا ,ًبــالعراق حــد, وكــذا لــو شــهدت بينــة أ ً وشــهدت أخــرى أ
  .بالعراق قتل هبام

ْبن رشدا القاسـم أن البينتـني إذا تفرقة أصبع هذه هي عـىل قيـاس مـشهور قـول ابـن : ُ
ـــــواع ســـــقطتا إال أن يكـــــون  اختلفتـــــا بالزيـــــادة أعملـــــت ذات الزيـــــادة, وإن اختلفـــــت يف األ

ـضا إن اختلفتـا بالزيـادة سـقطتا إال أن تكـون إحـدامها : ًإحدامها أعدل فيقىض هبا, وقال أ
ـه زنـى  واع, فيلزم عـىل قيـاس هـذا إن شـهدت األخـرى بأ أعدل فيقىض هبا كاختالف األ
ـه  ذلك اليوم بالعراق أن تسقطا إال أن تكون إحدامها أعدل, فيقىض هبا كـام لـو شـهدت أ

  وتعليـل ,رسق ذلك اليوم بالعراق, وهو الذي يوجبه القياس لتكذيب كل بينة األخـرى
َأصبغ ْ ـه إذا علـم أن  َ ه يعلـم صـدق إحـدى البينتـني غـري صـحيح; أل إلقامة احلد والقتل بأ

ل أن تكــــون كــــل واحــــدة هــــي الكاذبــــة احتمــــل كــــذهبام معــــا, وإذا  واحتمــــ,إحــــدامها كاذبــــة
احتمل كذهبام معا أو كـذب إحـدامها مل يـصح أن حيكـم بـأن إحـدامها صـادقة إال أن تكـون 

, ويــأيت َســحنون عــىل مــا ذكرنــاه عنــه يف نــوازل َعبــد احلكــم وإىل هــذا نحــا ابــن ,هــي أعــدل
شــــهدت إحــــدامها بخــــالف مــــا عــــىل قيــــاس قــــول األخــــوين عــــن مالــــك يف أن البينتــــني إذا 

ـــه ـــه يقــــىض بـــام شـــهدتا بـــه معــــا أ ّ حيـــد   شـــهدت بـــه األخـــرى واســــتويتا يف العدالـــة أ َ  ,للزنــــاُ
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  .ا وهو بعيد جد,والرسقة إذا شهدتا هبام
ــه : قــول ابــن احلاجــب ــه إن شــهدت إحــدامها بأ ومهــام أمكــن اجلمــع مجــع يــدل عــىل أ

ــه إنــام طلــق الــصغرى, أ,طلــق الكــربى بــن  وتقــدم مــن نقــل ا,ــه جيمــع بيــنهام واألخــرى بأ
ْرشـــــد ـــــه خـــــالف قـــــول ابـــــن القاســـــمُ  وال , وحـــــوز أحـــــد املتـــــداعيني, وروايـــــة املـــــرصيني, أ
  .مرجح

 مـن كانـت بيـده دور أو عبيـد أو عـروض أو دنـانري أو غـري ذلـك فـادعى ذلــك :وفيهـا
ــــه لــــه قــــيض بأعــــدل البينتــــني, وإن تكا,رجــــل وأقــــام بينــــة فأتــــا  وأقــــام ذلــــك مــــن بيــــده بينــــة أ

  . وحيلف, وبقي اليشء بيد حائزه,سقطتا
  . وسقط لغريه, وحيلف عند ابن وضاح,ثبت قول ابن القاسم: عياض

  .ال يمني عليه: َّاملوازيةويف 
ـــه مـــواله: ويف الـــوالء منهـــا  ,ً ومـــن ورث رجـــال بـــوالء يدعيـــه, ثـــم قـــام آخـــر البينـــة أ

  . وتكافأتا فاملال بينهام,وأقام قابض املرياث مثلها
إنـــام :  قـــال?إذا تكافـــأت البينتـــان فاملـــال الـــذي هـــو بيـــده:  وقـــد قـــال مالـــك, ومل:قيـــل

هـو للـذي بيـده كمـن :  وقـال غـريه, وهـذا مـال عـرف أصـله,ذلك إذا مل يعرف أصـل املـال
 وأن املـدعي اشـرتاه , وأقـام بينـة أن ذلـك الثـوب كـان لزيـد يملكـه,بيده ثوب ادعـاه رجـل

 وهـــم يف العدالـــة ســـواء , ومل تـــؤرخ البينتـــان,ت البـــائع ومـــا,منـــه, وأقـــام حـــائزه بينـــة مثلهـــا
  . وبقي الثوب حلائزه وحيلف,سقطت البينتان
 وإنــام وقــع احلــوز ,مــسألة الــوالء بخــالف هــذه; ألن الــوالء مل حيــزه أحــدمها: الــصقيل

  .يف مال عرف أصله
إن عرف مبدأ حوزه ففي الرتجيح به قوالن فذكر مـسألة : وعرب عنه املازري بقوله

إذا : وكـــذا لـــو الـــتقط رجـــل لقطـــة فأخـــذها منـــه مـــن أقـــام بينـــة أهنـــا لـــه, فقيـــل: والء, قـــالالـــ
  .عورضت بينته ببينة مثلها بقيت له

تـــه بكـــسوهتا: ُقلـــت الثـــوب الـــذي عليـــك يل, :  فقـــال هلـــا;ومنـــه مـــسألة مـــن طلبتـــه امرأ
 ابـن  وفتـوى,بل هو يل, ففي كون القول قوهلا أو قوله نقل الطـرر عـن االسـتغناء: وقالت
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  . واختار األول,حكى قوليهام الفقيه أبو القاسم البوياين:  وابن الفخار قال,دحون
  . بناء عىل اعتبار كوهنا يف حوز الزوج أو حوزها يف نفسها:ُقلت

:  فقيــل;إن ادعــاه لنفــسه:  فقــال اللخمــي:وإن تكافــأت بينتــا مــن ادعــى مــا بيــد ثالــث
عـــه منـــه ويكـــون بيـــنهام نـــصفني التفـــاق البي,ينتـــزع منـــه  يبقـــى حلـــائزه : وقيـــل,نتـــني عـــىل انتزا

  .لرتجيح كل من البينتني األخرى
  . واألوىل هي ظاهر قول الغري فيها, والثانية قوهلا,ذكرمها املازري روايتني: ُقلت

 وعـىل , ويقتـسامنه,فإن اعـرتف بـه ألحـدمها فعـىل القـول األول إقـراره لغـو: اللخمي
  .الثاين هو ملن أقر له به

 ,اختلــــف القــــول عنــــدنا يف رجلــــني ادعيــــا عفــــوا مــــن األرض ال يــــد عليــــه: املــــازري
  ? عنه ويقسم بينهام بعد االستيناءوأقاما البينة هل يرصفان

  يقتــــــسامنه بمنزلــــــة مــــــا ال : اختلــــــف إن تنازعــــــا عفــــــوا مــــــن األرض, فقيــــــل: اللخمــــــي
  . يد عليه

َّدونةوقال يف امل   .بقى كغريها من عفو بالد املسلمنيت: َ
 العبــــد والــــدار ال بــــد هلــــام مــــن مالــــك, وعفــــو األرض يــــصح أن يكــــون ال  ألن:يريــــد
  .مالك له

إن تكافــــأت بينتــــا املتنــــازعني يف عفــــو مــــن :  بلغنــــي عــــن مالــــك البــــن القاســــم:وفيهــــا
   وبقيــت األرض كغريهــا مــن عفــو بــالد املــسلمني حتــى تــستحق مــا ثبــت ,األرض ســقطتا

  .من ذلك
  .هي أعدل من األوىلأحدمها ببينة مثل أن يأيت : ابن القاسم

 ولــيس ,كــل مــا تكافــأت فيــه البينــات: عــن مالــك يف بــاب بعــد هــذا وقــال ابــن القاســم
 وال خياف عليه مثل الدور واألرضني يرتك حتى يأيت أحدمها بأعدل ممـا ,بيد واحد منهام

  . فإنه يقسم بينهام,أتى به صاحبه إال أن يطول الزمان, وال يأتيا بغري ما أتيا به
  .ألن وقف ذلك يصري إىل الرضر: سمابن القا
 وقـول أيب , وقسمه بعد الطول رواية ابن القاسم فيهـا,ًففي ترك العفو مطلقا: ُقلت



 

 

468

468

ضا مثل رواية ابن القاسم أوال,إبراهيم   .ً وروى ابن نافع أن العفو يوقف أ
ه يوقف أبدا, وروايـة : واقتصار ابن عبد السالم عىل قوله روى ابن نافع يف العفو أ

امهنـــام يــدل عـــىل أن ال روايـــة البــن القاســـم إال القـــسما ــه يقـــسم بيـــنهام بعــد أ  ,بــن القاســـم أ
ـــــه ال يـــــشرتط فيـــــه اســـــتيناء طـــــول الزمـــــان  وكالمهـــــا غـــــري صـــــحيح ملـــــا تقـــــدم مـــــن قـــــول ,وأ

  .األمهات
ــدهيام قــسم عــىل قــدر : وإذا وجــب قــسم املــدعى فيــه فقــال ابــن شــاس إن مل يكــن يف أ

  .اً اتفاقالدعاوي, زاد ابن احلاجب
  فعليـــــه إن ادعــــــى أحــــــدمها مجيــــــع الثـــــوب, واآلخــــــر نــــــصفه قــــــسم : قـــــال ابــــــن هــــــارون

  .بينهام أثالثا
ملـدعي الكـل : َسـحنونوذكر املسألة ابن حارث وقـال فيهـا عـن عبـد امللـك و: ُقلت

  .النصف بإمجاعهام عىل ذلك, والنصف الثاين الذي تداعيا فيه بينهام نصفني
, وهــو خــالف قــول ابــن َســحنون أشــهب يف كتــاب ابــن عــن َّالــشيخ وكــذا نقلــه: ُقلــت

  .اًاحلاجب اتفاق
زيـــة  يفَّالـــشيخ ـــدهيام يل ثلثـــاه, : البـــن القاســـم َّاملوا إن قـــال أحـــد الـــرشيكني يف مـــال بأ
 وإنــــام لــــك نــــصفه فلمــــدعي الثلثــــني النــــصف وملــــدعي النــــصف ,يل نــــصفه: وقــــال اآلخــــر

  . والسدس الباقي بينهام نصفني بعد حتالفهام,الثلث
 فعــرب غــري واحــد عــن قــوليهام بكــون القــسم عــىل ,يقــسم بيــنهام نــصفني: وقــال أشــهب
  .الدعاوي أو نصفني

  .ويف تعيني املبدأ منهام باليمني خالف
ذكرنــا االخــتالف يف اخــتالف املتبــايعني يف الــثمن هــل يبــدأ البــائع أو : قــال املــازري

  . وذلك جيري هنا?املبتاع
 واختصاص ,كن اختصاص أحدمها بكونه كالبائعإنام يتصور اإلجراء لو أم: ُقلت

وكـان شـيخنا خيتـار يف هـذا األصـل :  ثـم قـال,اآلخر بكونه كاملبتاع, وال خيفى تعذر ذلـك
  .القول بالقرعة, وقيل يف هذه املسألة احلاكم باخليار فيمن يبدئه باحللف
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ــــه األول مــــن املــــدعى عليــــه : ُقلــــت األظهــــر تبدئــــة آخرمهــــا دعــــوى عــــىل صــــاحبه; أل
منهام, ثم أجرى حلف كل واحد منهام عىل نفي دعوى صـاحبه فقـط, أو عليـه مـع صـحة 
ه رجـــاء أن ينكـــل صـــاحبه عـــن اليمـــني عـــىل احلكـــم يف ذلـــك يف اخـــتالف املتبـــايعني,  دعـــوا
وعـــىل كونـــه عـــىل التـــداعي يف كونـــه عـــىل قـــدر مـــدعي كـــل مـــنهام كعـــول الفـــرائض, أو عـــىل 

 عــــن َّالــــشيخ نقــــال ,َّيةملتنــــازع فيــــه بالــــسو وقــــسم ا,اختــــصاص مــــدعي األكثــــر بــــام ســــلم لــــه
ِّمطرف ْبن وهبمع ابن كنانة وا َُ ُ املاجشونوأشهب وابن القاسم مع ابن  َ ِ.  

  :ولو زادوا عىل اثنني فقوالن: جبقال ابن احلا
  . وهو الصواب, اختصاص مدعي األكثر بام زاد عىل الدعويني مجيعا:أحدمها
 فلـــو كـــان ثالـــث يـــدعي الثلـــث مـــع مـــدعي ;ااختـــصاصه بـــام زاد عـــىل أكثرمهـــ :والثـــاين

 ثــم يأخــذ مــن , فعــىل األول خيــتص مــدعي الكــل بالــسدس; ونــصفه جــاء القــوالن,مجيعــه
 وهـــو , وهـــو ربـــع وســـدس, ثـــم خيـــتص مـــدعي النـــصف بـــام زاد عـــىل الثلـــث,البـــاقي نـــصفه

 ويقتــسامن الثلــث, وعــىل الثــاين خيــتص مــدعي الكــل بالنــصف, ثــم يأخــذ ,نــصف الــسدس
 ويأخــذ مــدعي النــصف نــصف ,صف مــا زاد عــىل الثلــث, وهــو نــصف الثلــثمــن الثــاين نــ

  . ثم يقسم الباقي أثالثا,سدس
يريد باألول االختصاص بام زاد عـىل الـدعويني, والثـاين االختـصاص بـام زاد : ُقلت
  . وتقرير كالمه واضح,عىل أكثرمها
تــه لــبعض ر: , وقــال ابــن حــارثَّواز األول ملحمــد بــن املــ:يف النــوادر َّالــشيخ وعــن أ

يقـال :  وقـرره بقولـه,الثـاين ألشـهب َّالـشيخ  وعـزا,املرصيني يف كتاب أيب إسـحاق الربقـي
 فيكون له سـتة أسـهم مـن ; سلمتام النصف ملدعي الكل: وملدعي الثلث,ملدعي النصف

 , وهـو سـهامن يكـون بـني مـدعي الكـل,سلمت السدس: اثني عرش, ويقال ملدعي الثلث
 فيقــسم بيــنهم أثالثــا ; وهــو أربعــة يدعونــه كلهــم,قــى الثلــث ويب,ومــدعي النــصف نــصفني

فيــــصري ملــــدعي الثلــــث ســــهم وثلــــث مــــن اثنــــي عــــرش, وملــــدعي النــــصف ســــهامن وثلــــث, 
  .وملدعي الكل ثامنية وثلث

 ,يقــال ملــدعي النــصف:  وقــرر حممــد قولــه بقولــه,هــو نحــو جــواب ابــن القاســم: قــال
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 يـــــدعيها صـــــاحب الكـــــل  وبقـــــي مخـــــسة أســـــداس,والثلـــــث ســـــلام الـــــسدس ملـــــدعي الكـــــل
 وهـي عـرشة قـراريط مـن أربعـة ,وصاحباه يـدعياهنا فيعطيانـه نـصفها, ثـم يقتـسامن نـصفها

ــت ال تــدعي يف قرياطــني مــنهام فــسلمهام ملــدعي : ًوعــرشين قرياطــا, يقــال ملــدعي الثلــث أ
  . وتقسم الثامنية بينهام نصفني,النصف

قاويــل أن القـــسمة يف ويف هــذا األصــل قــول ثالــث هــو أعــدل األ: وقــال ابــن حــارث
قــع يف مائــة  ذلــك عــىل حــساب عــول الفــرائض, وهــو مــن معنــى قــول مالــك يف الــدينار الوا

ُشـــــــيوخً وكثـــــــريا مـــــــا كنـــــــت أســـــــمعه مـــــــن ,دينــــــار ـــــــام الـــــــدرس هلـــــــم,ناُ                   , وهـــــــو ألصـــــــحابنا أ
  .واملناظرة هلم
عــــض وقــــال ب: قــــال أشــــهب: يف نــــوادره مــــن نقــــل أشــــهب قــــال َّالــــشيخ حكــــاه: ُقلــــت
ًيقــسم بيــنهم عــىل حــسب عــول الفــرائض فيقــسم عــىل أحــد عــرش ســهام ملــدعي : أصــحابنا
  . وملدعي الثلث اثنان, وملدعي النصف ثالثة,الكل ستة

يف الرتجـيح هبـا معـروف املـذهب, ونقـل ابـن حبيـب َّيـة  األعدلوما به الرتجـيح أمـور
ْبـن رشـد وا, ونقله ابن عبد السالم رواية عن مالك ال أعرفـه,عن بعض علامئنا ه ُ  إنـام عـزا

  .وقاله املخزومي: لبعض أهل العلم, قال
 واألعـــدل عـــىل ثالثـــة أقـــوال رجـــح يف ,اختلـــف يف الرتجـــيح بـــاألكثر: قـــال اللخمـــي

َّدونةامل   . باألعدل ال باألكثرَ
  .يرجح هبام: وروى ابن حبيب
 ومـن هـو ,إذا شـهد عـدالن: وسـمعت غـري واحـد مـن علامئنـا يقـول: قال ابن حبيـب

  . وتبعه املازري عىل ذلك,ًدل منهام أو أكثر عددا فهام سواءأع
 والبياعـــات أن األعـــدل مـــنهام ,اتفقـــوا يف البينتـــني تتـــضادان يف األمـــوال: ابـــن حـــارث

َّدونـة فقـال ابـن القاسـم يف امل;ل, واختلفوا إذا تضادت يف النكاحأحق بالقبو ال ينظـر يف : َ
 والبـــن , وقالـــه أشــهب,ًهود كلهــم عــدوال ويفـــسخ النكــاح إن كــان الـــش,هــذا إىل األعــدل

ه يقىض باألعدل يف النكاحَسحنونعبدوس عن عبد امللك و   . أ
َ أصبغ وقال :قال ْ يف الشهادات مـن املـستخرجة يف بـاب مـسائل النـوازل أن اجلـراح  َ
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والــــدماء والعتــــق والقــــصاص واحلــــدود كلهــــا ال ينظــــر فيهــــا تكافــــأت فيــــه الــــشهادات إىل 
ً من شهد عدال مرضيااألعدل بعد أن يكون   . فهو أحق ممن يعرض لرتك الشهادة;ً

وليـــست هـــذه املـــسألة مـــن مـــسائل الرتجـــيح بـــل مـــن بـــاب  ,َّالعتبيـــة مل أجـــده يف: ُقلـــت
 فينظــر فيــه ? والنفــي هــل هــو مــن بــاب التهــاتر,االخــتالف يف تعــارض البينتــني يف اإلثبــات

َ أصـــبغ وعليـــه يتنـــزل قـــول ,هـــاترإىل الرتجـــيح أو البينـــة املثبتـــة مقدمـــة, ولـــيس مـــن بـــاب الت ْ َ   
  .هذا فتأمله
  . واعتباره قوهلا ورواية ابن حبيب,لغو الرتجيح بالكثرة: ُقلت

   وهلــــذا مائــــة وتكافــــأوا يف العدالــــة مل , لــــو شــــهد هلــــذا شــــاهدان:وفيهــــا البــــن القاســــم
  .يرجح بالكثرة

هم  وحمملـــه عـــىل الغايـــات, ولـــو كثـــروا حتـــى يقـــع العلـــم بـــصدق:اللخمـــي واملـــازري
ًإن كـــان كالمهـــا كثـــريا يكتفـــي هبـــم : لقـــيض هبـــم وذكـــر يف متـــام روايـــة ابـــن حبيـــب مـــا نـــصه

ه  احلــــاكم فــــيام يلتمــــسه مــــن االســــتظهار بــــالكثرة مل ينظــــر إىل األكثــــر يف الرتجــــيح بــــه, وعــــزا
 , ووجــه املــشهور القــرايف بــأن املقــصود مــن القــضاء قطــع النــزاع,لروايــة األخــوين َّالــشيخ

 ألن كال من اخلصمني يمكنـه زيـادة العـدد ;يف التعذر من مزيد العددومزيد العدالة أشد 
يف الشهود, وال يمكنه مزيد العدالـة, وتعقبـه ابـن عبـد الـسالم بقولـه زيـادة العـدد إنـام هـي 

 وال نـــسلم أن زيـــادة العـــدد هبـــذا القيـــد ســـهلة, وتقـــرر يف علـــم ,معتـــربة بقيـــد العدالـــة نـــسلم
 ,هبـام كـان أدخـل حتـت االنـضباط, وأبعـد عـن الـنقضاألصول أن الوفاء هبـام أن الوصـف 

والعكـــس كـــان أرجـــح وزيـــادة العـــدد منـــضبط حمـــسوس ال خيتلـــف, والعدالـــة مركبـــة مـــن 
  .قيود, فضبط الزيادة فيها متعذر أو متعرس فال ينبغي أن تعترب يف الرتجيح

القـرايف , يـرد بـأن )ال نسلم أن زيادة العـدد هبـذا القيـد سـهلة(: ًرده أوال بقوله: ُقلت
 وكوهنــا ليــست ســهلة ال يمنــع إمكاهنــا ,مل يتمــسك بأهنــا ســهلة; بــل بأهنــا ممكنــة غــري ممتنعــة

يرد بمنع ذلك فإنا نعلم بالـرضورة ) ضبط زيادة العدالة متعذر أو متعرس: ( وقوله,عادة
ُشــيوخيف شــهود   وأمثالنــا مــن هــو أعــدل مــن غــريه مــنهم, ووجهــه املــازري بــأن الــشارع ,ناُ
ادة الزنـا بــأربع والطـالق بـاثنني, وقبـل يف املــال الواحـد مـع اليمـني دل عــىل أن ملـا قيـد شـه
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  .ال تأثري يف العدد
دون الكثــرة إن َّيـة دون الكثـرة أن مـا بـه األعدلَّيـة األظهـر يف الرتجـيح باألعدل: ُقلـت

 وهـــو الـــشاهدان ,هـــو وصـــف حاصـــل فـــيام وجـــب احلكـــم بـــهَّيـــة مـــا بـــه الرتجـــيح يف األعدل
  . والكثرة وصف خارج عام وجب احلكم به,اإلعذار فيهام للمحكوم عليهاللذان جيب 

  يقـــــدم الـــــشاهد األعـــــدل مـــــع يمـــــني القـــــائم بـــــه عـــــىل : وســـــمع أبـــــو زيـــــد ابـــــن القاســـــم
  .شهادة عدلني

ْبـــن رشـــدا َ أصـــبغَ ســـامع هـــذا خـــالف قولـــه يف: ُ ْ  ومـــا حكـــاه ابـــن ,مـــن كتـــاب الـــدعوى َ
ــ,حبيــب عــن األخــوين مــن تقــديم العــدلني عليــه  وهــو أظهــر ,و كــان أعــدل أهــل زمانــه ول

  .واألول إغراق يف القياس
 ولغــو أعدليتــه بتقــدم ,تقــديم شــهادة األعــدل مــع امــرأتني عــىل رجلــني عــدلني: ُقلــت

شـــــهادة الـــــرجلني نقـــــل اللخمـــــي عـــــن ابـــــن القاســـــم مـــــع املـــــازري عـــــن املـــــذهب, وختـــــريج 
 وتبعــــه ,مــــداللخمــــي عــــىل أن التقــــديم ختــــريج مــــن املقــــدم ملــــن قــــدم عليــــه, وهــــو نــــص حم

  . وزاد وحكى هذا الذي خرجناه بعض األشياخ حكاية مطلقة,املازري
 واملـرأتني قـوالن ,عـىل الـشاهد واليمـني والـشاهد: وقال ابن احلاجـب يف الـشاهدين

  .ورجع عنه ابن القاسم
 وكذا قيده ابن شاس بالتساوي, ,يريد مع التساوي يف العدالة ملا يذكره بعد: ُقلت

يقتــــيض أن أول قــــويل ابــــن القاســــم تقــــديم الــــشاهدين عــــىل الــــشاهد ولفــــظ ابــــن احلاجــــب 
ً وقبله ابـن عبـد الـسالم وابـن هـارون, وتقـدم أن اللخمـي مل يثبتـه إال خترجيـا مـع ,واملرأتني

ن القاســـم قــول املــازري حكــاه بعــض األشــياخ حكايــة مطلقــة, وهــذا يــضعف نــسبته البــ
  .السيام مع قول ابن شاس

عـــىل الـــشاهد واملـــرأتني إذا اســـتووا يف العدالـــة, وقـــال يقـــدم الـــشاهدان : قـــال أشـــهب
  .ال يقدمان: ابن القاسم

  .وعىل التساوي لو كان الشاهد أعدل من كل منهام فقوالن: قال ابن احلاجب
 ومقابــل هــذا القــول تقــدم الــشاهدين عليــه, وهــو ,أيب زيــدَ ســامع تقديمــه هــو: ُقلــت
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ْبن رشدمتقدم نقل ا   . عىل األخوينُ
أوقـــــف ابـــــن القاســـــم شـــــهادة رجلـــــني بـــــشهادة رجـــــل :  قـــــول اللخمـــــيوانظـــــر: ُقلـــــت

  .وامرأتني إذا تكافؤوا
ال أرى أن يقــــىض بمــــن هــــو أعــــدل مــــن املعــــدلني : عيــــسى قــــال ابــــن دينــــارَ ســــامع ويف

   .فيقدم عىل من هو عدل
ْبـــن رشـــدا ُ املاجـــشونهـــذا قـــول ابـــن : ُ ِّمطـــرف وروى ,ِ ـــه يؤخـــذ بأعـــدل املعـــدلني َُ  ,أ

 عــىل قــول ابــن القاســم أن الرتجــيح ال يكــون إال بالعدالــة; ألن زيــادة واألول هــو اجلــاري
عدالـــة املعـــدلني ال تفيــــد زيـــادة عدالـــة يف املعــــدلني, وإنـــام تفيـــد زيــــادة غلبـــة الظـــن بــــصحة 

ِّمطرف عدالة املعدلني, ورواية   .عىل القول بالرتجيح بكثرة العدد َُ
 ولغوهــــــا معــــــروف ,دعيويف اعتبــــــار بينــــــة احلــــــائز للمــــــدعى فيــــــه بتعــــــارض بينــــــة املــــــ

ُ املاجشونونقل غري واحد عن ابن , املذهب   .وهو قول املخالف ,ِ
فلـو ترجحـت البينـة سـقط اعتبـار اليـد, ويف يمـني اخلـارج حينئـذ (: قال ابن احلاجب

 إذا ترجحـت بينـة املـدعي عـىل بينـة املـدعى عليـه احلـائز للمـدعى فيـه قـيض :يريد; )قوالن
  .ه قوالن ويف وجوب اليمني علي,للمدعي

اختلـــف إذا كانـــت إحـــدى : قـــال بعـــض القـــرويني: نقـــل القـــولني الـــصقيل قـــال: ُقلـــت
َّدونــــةالبينتــــني أعــــدل هــــل حيلــــف صــــاحب األعــــدل? ففــــي امل ــــه حيلــــف يف مــــسألة عفــــو َ  أ

  .األرض مع أعدل البينتني
 ,إن كانــت إحـدى البينتــني أعــدل قـيض لــصاحب األعـدل مــع يمينــه: وقـال ابــن حمـرز

  .يمني عليه ال :وعند حممد
تقـــدم بينـــة الـــداخل عـــىل بينـــة اخلـــارج عنـــد التكـــافؤ مـــع يمينـــه عـــىل : وقـــال ابـــن شـــاس

  .الرواية املشهورة
  .إذا تكافأتا فالقول قول احلائز مع يمينه: وقال ابن حمرز
  .ال يمني عليه: وقال حممد

مـه اليمـني هنـا: وقد يقال: وقال عياض يف مسألة عفو األرض  ألهنـا يف غـري ;إن إلزا
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  .يد مالك فاستربأ باليمني حلق بيت مال املسلمني
مفهومــه إنــام هــو يف حــوز حــائزه ال يمــني عليــه, وانظــر مــا ذكــره ابــن شــاس يف : ُقلــت

  .ذلك من الروايتني من حكامها من املتقدمني
 ,ًت بينتـــا املتـــداعيني قـــضيت ألبعـــدمها تارخيـــاَخـــِّرُأإذا : َعبـــد احلكـــم عـــن ابـــن َّالـــشيخ

  .ت بأعدهلاموإن مل تؤرخا قضي
ه املذهب قـال,وذكره اللخمي غري معزو ـدهيام :  كأ وسـواء كـان املـدعى فيـه حتـت أ

  .أو حتت يد أحدمها أو حتت يد ثالث
  ?ت أو بمنزلة من مل يؤرخَخِّرُأت إحدامها هل يكون ملن َخِّرُأواختلفا إن : قال

  .وذكرت الروايات عىل نحو ما وردت
ه يملك هـذا العبـد منـذ سـنةإن شهدت بينة : أشهباملازري عن   وشـهدت بينـة ,بأ

ه آلخر يملكه منذ ثالث سنني قـيض بـه لـذي الـثالث, ولـو قالـت الثانيـة  بـل هـو يف يـد :بأ
بــل هــو يف يـــد : اآلخــر يملكــه منـــذ ثــالث ســنني قـــيض بــه لــذي الـــثالث, ولــو قالــت الثانيـــة

ه يف يــد اآلخــر  قــدمت شــهادة مـن شــهد بامللــك منــذ ســنة حتـى يقولــوا إنــاآلخـر منــذ ســنتني
  .يملكه منذ سنتني, فرجح أشهب الشهادة بامللك عىل الشهادة باحلوز

 وأن الواجــب رد الــسلعة ملــن تقــدم حــوزه ,وكــان بعــض أشــياخي يــرى خــالف هــذا
  .هلا, حتى يثبت ما يوجب خروجها من يده

 ,لو شهد ملدعي أمة أهنا بنت أمته مل تفده; ألهنا مل تتضمن إثبات ملكه: قال أشهب
  .شرتهيايقد تكون ولدهتا قبل أن و

  .وهذا واضح لكنه لو شهدت له أهنا ولدت عنده مل تفده: قال املازري
 وهـي ;إنـام أسـقطها بـاجلواز أن تكـون ولـدت عنـده: واعرتضه بعـض أشـياخنا وقـال

  . وتعقبه بأن احتامل الوديعة والرهن بعيد,وديعة عنده أو رهن
وقــول ابــن القاســم أهنــا ملــن ولــدت : الملــا ذكــر اللخمــي قــول أشــهب هــذا قــ: ُقلــت

  .عنده أصوب, وحممل األمر عىل أهنا له حتى يثبت أهنا وديعة أو غصب
 لــــو أن أمــــة ليــــست بيــــد أحــــدمها أتــــى أحــــدمها ببينــــة أهنــــا لــــه ولــــدت عنــــده ال :وفيهــــا
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  .بيشء, قيض هبا لصاحب الوالدةيعلمون أهنا خرجت من ملكه 
 لكـــن ملـــا زادت قـــدم بتهـــاتر ولـــيس هـــذا ,ولـــو كانـــت بينـــة اآلخـــر أعـــدل: قـــال غـــريه

ـــه يملكهـــا منـــذ عـــام,امللـــك كانـــت أوىل ـــه , كـــام لـــو شـــهدت بينـــة أحـــدمها أ  وبينـــة اآلخـــر أ
  . وإن كانت األخرى أعدل, قيض ببينة أبعد التارخيني;يملكها منذ عامني

ــه ًإال أن يــؤرخ الــشهود بامللــك دون الــوالدة عنــده بتــاريخ, فــيعلم قطعــ: املــازري ا أ
 مثـــل أن يـــشهد ; وقـــد تكافأتـــا وتعارضـــتا, فتكـــون هاهنـــا الـــشهادتان;ق تـــاريخ الـــوالدةســـب

ت عنـــد زيـــد عـــىل ملكـــه, وشـــهد آخـــرون أهنـــا مملوكـــة َدِلـــُقـــوم يف فتـــاة مل تبلـــغ احللـــم أهنـــا و
ًلعمـــرو منـــذ ثالثـــني عامـــا فهـــذا يعلـــم قطعـــا أن إحـــدامها كـــذبت, فيقـــع التعـــارض  ويعـــود ,ً

  .ًاحلكم إىل ما قدمناه أوال
فرضــه أن األمــة مل تبلــغ احللــم يوجــب ســقوط البينــة بأهنــا مملوكــة منــذ ثالثــني : ُقلــت

 فيجب سقوطها فـال يقـع التعـارض الـذي زعمـه, والعجـب , ألهنا خمالفة للرضورة;ًعاما
  .منه كيف وقع يف هذا

إن شــهدت بينــة كــل مــنهام بنتاجهــا عنــده, أو : وقــال, وقــد نبــه اللخمــي عــىل مــا قلنــاه
 ألهنـــا ممـــا ;قتني خمتلفـــني أو متفقـــني فهـــو تكـــاذب; إال أن يتبـــني كـــذب إحـــدامهات بـــوَخـــِّرُأ

  .تتوالد دون ذلك الوقت أو قبله فتكون ملن أشبه
  . النسج كالوالدة:وفيها

 َســــحنونويف كتــــاب ابــــن  : قــــال: قوهلــــا اختلــــف يف ذلــــك فــــذكر: واملــــازرياللخمــــي
شـهدت لـه بالنـسج بقيمـة عملـه بعـد  ويقىض ملـن ,البينة له بامللك تقدم عىل البينة بالنسج

 ومـــن انتـــصب ,; وإنـــام اخلـــالف إذا كـــان الناســـج إنـــام ينـــسج لنفـــسهًحلفـــه مـــا عملـــه بـــاطال
  . فالبينة له بالنسج لغو;لنسج الناس بأجر أو للبيع
  .وكذا نسخ الكتاب

كــــل بينــــة هــــذا نــــسجه, :  فقالــــت,إن كــــان ممــــا ينــــسج مــــرتني كــــاخلز: وقيــــل: اللخمــــي
ً وللثــاين قيمــة عملــه, وهــذا فاســد ال أعلــم أحــدا نقــض ثــوب خــز ,هوعــرف األول كــان لــ

  .جديد, ثم أعاده
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ضا فال يعرف لو نقـض أن احلريـر أو الـصوف الـذي يف هـذا هـو عـني األول, إنـام  ًوأ

ـه املتقـدم قبـل ,ًيعلم مادام ثوبا  ويـستحيل أن يـشهد عـىل حريـر أو صـوف بعـد أن يـصنع أ
  .ًثاين جديدا فهو أبني أن ال يعرف وال,ً وإن كان األول قديام,العمل

  ]باب امللك[
ًاســــتحقاق التــــرصف يف الــــيشء بكــــل أمــــر جــــائز فعــــال أو حكــــام ال بنيابــــة :امللــــك ً)1(, 

                                     
 ك أو يتعـــذر فلـــذا عرفـــه يعـــرس إدراك امللـــ: قبـــل هـــذا وهنـــا أن بعـــضهم قـــال:َّالـــشيخذكـــر : َّ الرصـــاع قـــال)1(

  . واهللا املوفق,ا عىل من قال ذلكًهنا ردَّالشيخ 
امللـك احلقيقـي إنـام هـو ملالـك امللـوك اخلـالق للـذوات والـصفات فـال مالـك حقيقـة ) استحقاق: (قوله

ه أذن له يف الترصف يف اليشء; ومعنى أن العبد مالك لليشء,إال اهللا تعاىل   . وملا عرس معناه, أي أ
 ولـــــيس املـــــراد بـــــه طلـــــب حتقـــــق اإلذن يف , اســـــتفعال)اســـــتحقاق( : يتعـــــذر إدراكـــــه قولـــــه:همقـــــال بعـــــض
 وألن الطلــــب ال يــــستدعي , ألن االســــتحقاق أدل عــــىل ثبــــوت التــــرصف; ومل يعــــرب بــــاإلذن,التــــرصف

 ; وهــو عــريض عنــد احلكــامء, وهــو اجلــنس املقيــد,حــصول املطلــوب واملقــصد الــالزم املــساوي للملــك
  .ة العرضألن امللك من مقول

كـام قـال  ,َّيـة صـفة حكم:امللك الـرشعي أمـر تقـديري فهـو معنـى رشعـي وصـفة فهـال قـال ):فإن قلت(
  . يف القضاء وغريه توجب ملوصوفها استحقاق الترصف أو جواز الترصف

ُقلــــت                 ,لعلــــه الحــــظ يف امللــــك معنــــى اإلضــــافة املتعلقــــة بــــني أمــــرين فلــــذا مل يــــصري ذلــــك مثــــل الطهــــارة: ُ
  .واهللا أعلم

ولــذا فــرسه بــام يناســب اإلضــافة فاســتحقاق التــرصف كــون الــشخص أهــال للتــرصف تــرصف فعــال أم 
أخــرج بــه اســتحقاق غــري التــرصف كاســتحقاق ) التــرصف يف الــيشء: ( وهــو مــن االختــصاص قولــه,ال

 : وقــــــد وجــــــد لــــــبعض املــــــشايخ عــــــىل قولــــــه,العدالــــــة واألمانــــــة وغــــــري ذلــــــك ممــــــا ال يقــــــع التــــــرصف فيــــــه
  . ما نذكره)ستحقاقا(

ـــه يـــصح أن يقـــال اســـتحق ; أن يقـــول اســـتحقاق التـــرصف إنـــام هـــو ثمـــرة امللـــك ال نفـــسه:قـــال لقائـــل  أل
  .غري املسبب فامللك غري االستحقاق والسبب ,فالن الترصف ألجل امللك

ُقلت(   . ذكروه عىل من حد الداللة بالفهموهذا االعرتاض قريب مما :)ُ
 ولقائـل أن يمنـع ذلـك ,الفهم لصحة قولنا فهمت املعنى لداللة اللفظ عليه عليه أن الداللة غري :قيل
 وإنــام يقــال علــة اســتحقاق التــرصف هــو , فنمنــع ذلــك; إذا قلنــا إن امللــك هــو االســتحقاق: ويقــول,هنــا

ء مـــن مالـــك أو إقطـــاع أو غـــريه  املـــذكور واألوىل أن يقـــال عـــىل :َّالـــشيخ ثـــم قـــال ,ســـبب امللـــك كالـــرشا
= 
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  . واهللا املوفق,وقد قدمنا ذلك وما فيه ,ةَّيأصله صفة حكم
هــو االســتحقاق الــذي هــو كــون  َّالــشيخاســتحقاق التــرصف غــري التــرصف فامللــك عنــد ): فــإن قلــت(

 وغـريه مـن املـوثقني إن الـشاهد :َّالـشيخ وإذا صح ذلـك فقـد قـال ,يف كامل الترصفَّية الشخص له أهل
عل ما يفعلـه املالـك مـن غـري منـازع لـه فامللـك املـشهود إذا شهد بامللك يشهد بطول احليازة واحلائز يف

  . وإنام هو طول احليازة مع الترصف,به ليس هو االستحقاق املذكور
ُقلت(   . واهللا أعلم, ويتأول ذلك عىل ما ذكر هنا,وال بد من مساحمة يف كالمهم هذا صحيح :)ُ

 وغـري ذلـك ,عدالـة واألمانـة الترصف يف اليشء أخـرج بـه اسـتحقاق غـري التـرصف كاسـتحقاق ال:قوله
  .مما ال يقع الترصف فيه

 فإنــه لــيس بملــك كمــن اســتحق التــرصف يف ,أخــرج بــه االســتحقاق بــبعض األمــور) بكــل أمــر: (قولــه
  .فع يف اليشء فال ملك له يف اليشءاملنا
اعته  ألن إتالف املـال وإضـ; فإنه ال جيوز يف امللك,أخرج به الترصف بغري األمر اجلائز) جائز: (قوله

  .من الترصف بامللك
  .)بكل أمر يتعلق بالترصف: (قوله
  .حال من الترصف) فعال: (قوله
 ; فيــدخل ملــك الــصبي: ولــذا قــال, كــذلك وأدخــل يف األول الفعــيل والثــاين احلكمــي)أو حكــام( :قولــه

ه حكمي ال فعيل ه يستحق ذلك حكام;أل   . أل
  .مأخرج ترصف الوكيل والويص واملقد) ال بنيابة: (قوله

  ).حكام( :ما معنى قوله ):فإن قلت(
ُقلــت( معنــاه أن الــصبي لــو قــدر تــرصفه بكــل وجــوه التــرصفات اجلــائزة ملــا منعــه مــانع كمــن تــرصف  :)ُ

واع الترصفات ء واهلبة وغري ذلك من أ   .فعال بالبيع والرشا
تطـول إذا شـهد الـشهود بثبـوت ملـك الـصبي أو الـسفيه كيـف يـصح والـشهادة بامللـك أن  ):فإن قلت(

  .ك وال منازع له, وهو يفعل ما يفعله املال,احليازة
  .طل احليازة فال يشهدون له بامللك وإن مل ت:قالوا

ُقلــت(  وال ينازعــه أحــد ,يــشهدون بــأن الــدار يف حــوز الــسفيه مــع طــول املــدة مــع إمكــان تــرصفه فعــال :)ُ
  .يف ذلك

ــه يتوصــل َســحنونعليــه  بعــد وحــصول العلــم بامللــك للــشاهد نظــري حــسبام نــص :َّالــشيخقــال   يعنــي أ
 وتقــدم يف ,إليــه بطــول حيــازة مــع التــرصف املــذكور أو يــشهدوا بالغنيمــة مــن دار احلــرب أو غــري ذلــك

هنــا يف أن الــشهادة بامللــك ال بــد أن َّ الــشيخ  وتأمــل مــا ذكــر,االســتحقاق كــالم يناســبه تأملــه مــع مــا هنــا
ــه ال يعلــم اخلــروج عــىل امللــك مــا وجــه بــه ذلــك مــن أن العلــم بمتعلــق الــشهادة  و,الــشاهد يزيــد فيهــا أ
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, وخيـرج تـرصف الـويص والوكيـل ًفيدخل ملك الصبي ونحـوه السـتحقاقهام ذلـك حكـام
  . وتعذره فيذكر,وذو اإلمرة, وتقدم قول بعضهم بعرس إدراكه

ًمـن حـرض رجـال اشـرتى سـلعة مـن الـسوق, فـال يـشهد أهنـا : حنونَسـقـال : اللخمي
ـه اشـرتاها مـن الـسوق كانـت لـذي ,ملكه  ولو أقام رجـل بينـة أهنـا ملكـه, وأقـام هـذا بينـة أ
 وهـــو يفعـــل مـــا , وقـــد يبيعهـــا مـــن ال يملكهـــا, والـــشهادة بامللـــك أن تطـــول احليـــازة,امللـــك

 وإن مل تطـل احليـازة ,هلـا يف يديـه أم اليفعل املالك ال منازع له, وسواء حـرضوا بـدء دخو
ه غنمها من دار احلرب وشبهه   . انتهى.مل يثبت امللك إال أن يشهدوا أ

 وإىل هـــذا ذهـــب أشـــهب أن ال يثبـــت امللـــك بمجـــرد والدة األم إال أن تطـــول :قولـــه
ه لو كانـت املنازعـة يف األم  فـشهدت بينـة أحـدمها بملكـه إياهـا, ولآلخـر بينـة ;احليازة; أل

 فـإن علـم أن ,ا أو يومني ترجح امللك, وهذا حيـسن يف عـدم التـاريخًأهنا كانت يف يده يوم
  . ثم ملكها اآلخر, ردت ملن تقدمت يده,يد هذا تقدمت

ــه ملكــه,: وقــال ابــن القاســم ــه حيــزه فملكــه مــن شــهد لــه شــاهد يف مــسكن أ  وآخــر أ
 =                                     

 , وكـان يمـيض لنـا فيـه تأمـل انظـره, وخالف ذلك الشهادة بالعدم والعدالـة,بامللك نظري ال رضوري
 وهذا جـار عـىل , أن من اشرتى سلعة من سوق فال يشهد بأهنا ملك له:َسحنون هنا عن َّالشيخونقل 

ء ال يدل عىل امللك  لـو أقـام : ولـذا قـالوا, وهـو املعـروف مـن املـذهب, احليـازة وإنام يدل عـىل,أن الرشا
ــه اشــرتاها مــن ســوق املــسلمني كانــت لــذي امللــك,رجــل بينــة أن هــذه األرض ملــك لــه  , وأقــام آخــر أ

َّدونة وما أقامه من امل, وتقدم للشيخ يف األقضية ما ذكرناه,وهذا كله صحيح  من أن اشرتاء يـدل عـىل َ
  .راجعه وتقدم البحث فيه ف,امللك

َّدونـــةقـــال يف حـــريم البئـــر مـــن امل ):فـــإن قلـــت( ء  إن مـــن ملـــك أرضـــا بخطـــة أو : يف مـــسائل اإلحيـــاءَ رشا
ء ظاهره يقع امللك به   .فالرشا

ُقلت( ء ال يـدل عـىل ملـك مطلقـ :)ُ ا ال نقـول بـأن الـرشا ال يـصح َّيـة  ألن هـذه الكل;اًاجلواب عن ذلك أ
ء يـــدل عـــىل امللـــك,نـــه لـــه ملـــكصـــدقها عـــىل املـــذهب بـــل إن ثبـــت أن املـــشرتى م  ولـــذا قـــال , فـــإن الـــرشا

 ; ومــن اشــرتى مــن ســوق فــال يــدل عــىل ملــك, فــيمن اشــرتى مــن دار احلــرب يــشهد لــه بامللــكَســحنون
ـــه قـــد يبيعهـــا مـــن ال يملكهـــا ء مـــن : وإذا صـــح ذلـــك فمعنـــى قولـــه,أل  بخطـــة بإقطـــاع مـــن اإلمـــام أو رشا

 ومــا , مــا يــدل عــىل خــالف مــا ذكرنــاه عــن املــذهبَّونــةَد فلــيس يف امل,اإلمــام فــيام ثبــت ملكــه للمــسلمني
  . وبه التوفيق, واهللا سبحانه أعلم:َسحنونأصلناه عن 
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  . يف حيزه إذا طال: يريد;وحيزه سواء
 ,ومــــال مــــن مالــــه: يف دار بأهنــــا يف ملــــك فــــالن حتــــى يقــــولويف لغــــو شــــهادة الــــشاهد 

: إن كـان الـشهود هلـم نباهـة ويقظـة البـن سـهل عـن ابـن ملـك قـائال: ا, ثالثهاًوقبوهلا مطلق
ِّطـــرفُ وأيب امل,شـــاهدت القـــضاء بـــه مـــن :  قـــال مالـــك: ونقـــل الـــصقيل عنهـــا, وابـــن عتـــابَ

ـــا قائمـــة مـــن رقيـــق أو طعـــام أو عـــرض أو نـــاض أو غـــ ري ذلـــك, وأتـــى ببينـــة عـــىل ادعـــى عينً
 وال خــرج عــن , وال وهــب,ومــا علمنــاه بــاع: ملكــه ذلــك, فمــن متــام شــهادهتم أن يقولــوا

َّدونــة والــذي يف امل,ملكــه, ونحــوه أليب ســعيد ًســمعت مالكــا غــري مــرة يقــول يف :  مــا نــصهَ
ـه شـيئه ال يعلمـه بـاع  فـإذا شـهدوا , وال وهـب,الذي يدعي العبد أو الثـوب, ويقـيم بينـة أ

  .هبذا استوجب ما ادعاه
يـشهدون أهنـم :  إذا شـهدوا يف الـرسقة قـالمع ابن القاسم يف كتـاب االسـتحقاقوس

  . وال وهب عىل العلم,ما علموه باع
ْبن رشدا معنـاه يزيـدون ذلـك يف شـهادهتم عـىل معرفـة امللـك بالبـت, وهـذه الزيـادة : ُ

إن مل يـــزده ذلـــك يف  وينبغـــي للقـــايض أن يـــسأل الـــشاهد عـــن ذلـــك; فـــ,هـــي كـــامل الـــشهادة
; حكــم ,شــهادته بطلــت, ومل حيكــم هبــا  وإن مل يــسأله القــايض حتــى مــات الــشهود أو غــابوا

بـــشهادهتم مـــع يمـــني الطالـــب; إذ ال يـــصح للـــشاهد أن يـــشهد بمعرفـــة امللـــك إال مـــع غلبـــة 
ه ما باع   . وال وهب فهي حممولة عىل الصحة,ظنه أ
ُقلت   .زيادة ومل يزد فيها , ووقعت يف نوازل عيسى:ُ

 إن مل يقـدر عـىل :وقال أشهب مثلـه: وملا ذكر الصقيل قوهلا يف كتاب الشهادات قال
  . وإن وجدوا سئلوا,كشف البينة

فــــــإن أبــــــوا أن يقولــــــوا مــــــا علمــــــوه بــــــاع وال وهــــــب وال تــــــصدق, : قــــــال ابــــــن القاســــــم
  .فشهادهتم باطلة

 تــــصدق  ومل يقولــــوا مــــا علمــــوه بــــاع وال وهــــب وال, فــــإن شــــهدوا:ويف العاريــــة منهــــا
  .حلف عىل البت كام ذكرنا ويقىض له

ُقلت ْبـن رشـد ظاهر قول الـصقيل وا:ُ ـه بـاع ( :ُ  ,)إلـخ...أن زيـادة البينـة ال يعلمـون أ
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 وابــن , وهــو نــص قوهلــا يف العاريــة, وكــان ابــن هــارون,إنــام هــي كــامل يف الــشهادة ال رشط
ُشيوخعبد السالم من  َّدونـةنا حيملون املُ  أو رشط كـامل  رشط إجـزاء عـىل قـولني يف كوهنـاَ

 وهــــو ظــــاهر نقــــل ابــــن عــــات يف الطــــرر عــــن ابــــن ســــهل, , والعاريــــةلقوهلــــا يف الــــشهادات
  . وأن ما يف العارية تفسري,واألظهر عدم محلها عىل اخلالف
ه ما باع وال وهب عىل : (قوله: قال عياض يف كتاب العارية إذا شهدوا عىل البت أ

  . وشهدوا بباطل وزور,هي غموس) البت
ــه كــذب وباطــل إذا شــهدوا عــىل مــا مل حيققــوه مــن علــم الغيــب; ال أن : قــالوا معنــاه أ

 ألن لفظهــــا مــــشكل يف ?حكمهــــم حكــــم شــــاهد زور; ثــــم اختلــــف هــــل هــــي عاملــــة أم ال
  .الكتاب

وأرى أن حيلــف اإلمـــام : شــهادهتم زور, ثــم قــال: قولــه: وقــال يف كتــاب الــشهادات
ه ما باع وال وهب   . أخرجه من يده بيشء مما خيرج به من ملكه وال,الذي شهدوا له أ

  .انظر أطلق عليها باطل وغموس, ثم جعله حيلف معها فلم يبطلها: قال بعضهم
 ونحــى إليــه ابــن , هــذا ماضــية, حيكــم هبــا: أهنــا عنــد مالــك مــع قولــه:فتــأول بعــضهم

ْيب زمنَــني وقــال ابــن أ,لبابــة َ :  وقولــه,يف املــسألة تقــديم وتــأخري: هــو بعيــد, وقــال بعــضهم: َ
يب صحيحة, ونحـى إليـه ابـن أراجع للمـسألة األوىل يف الـشهادة الـ) أرى أن حيلفه اإلمام(

ْزمنَني َ َ.  
ــشهدون عــىل البــت أو عــىل ال يــرد القــايض شــهادهتم حتــى يــسألهم: وقــال بعــضهم  أ

  العلم?
 إنـام : وإن ماتوا قبل كشفهم حكم هبا, وقال بعضهم,فإن أثبتوها سقطت شهادهتم

 ,ا شـــهادة أهـــل العلـــم بـــام يلـــزم يف ذلـــك, وأمـــا اجلهـــال فـــال, ويعـــذرون يف ذلـــكزور, فيهـــ
ــــه ال يلــــزمهم مــــا يلــــزم شــــاهد الــــزور مــــن  ونحــــوه أليب حممــــد وأيب عمــــران, وال خيتلــــف أ

  .العقوبة
ُقلــت ــواع العلــم, والعلــم رضوري:ُ  ونظــري اســتبان ملــن , ملــا كانــت الــشهادة أحــد أ

 َســـحنونإنـــام هـــو نظـــري حـــسبام تقـــدم يف تفـــسري تأمـــل أن حـــصول العلـــم للـــشاهد بامللـــك 



אא 

 

481

481

معروضـة للتحـول عنهـا, فلـزم مـن ذلـك تكليـف الـشاهد َّيـة  والعلـوم النظر,حقيقة امللـك
 والعـدم , وسائر متعلقات الشهادة غري الشهادة بالعدالة,بتلك الزيادة يف شهادته بامللك

 ورشط , فيها لتلك الزيـادةأو القريبة منها فلم حيتجَّية من املدين هي من العلوم الرضور
  . والعدم نص إضافتهام إىل حال أدائها,الشهادة بالعدالة

ْبن رشدفقول ا  ومل تتعـرض للحـال مل تـسمع حتـى ,لو شهدت بينة بملكه بـاألمس: ُ
ــه أقــر لــه بــاألمس ثبــت اإلقــرار,  يقولــوا إنــه مل خيــرج مــن ملكــه يف علمهــم, ولــو شــهدت أ

:  وكــام لــو قــال الــشاهد,هــو ملكــه بــاألمس: ى عليــهويستــصحب موجبــه كــام لــو قــال املــدع
ــه , واشــرتاه مــن املــدعى عليــه بــاألمس مل يأخــذه بــذلك,هــو ملكــه بــاألمس  ولــو شــهدوا أ

  . وجيعل املدعي صاحب اليد,انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عليه كانت الشهادة جائزة
ُقلت إال ملـن تبعـه كـابن  أعيان هذه املسائل ال أعرفها نـصا لغـريه مـن أهـل املـذهب :ُ
  .احلاجب

ــه أقــر لــه بــاألمس ثبــت اإلقــرار, وإن مل يتعــرض : ويف الــوجيز للغــزايل لــو شــهدوا بأ
ــه ينــزع : الــشاهد للملــك يف احلــال, ولــو قــال املــدعى عليــه ًكــان مالكــا بــاألمس فالظــاهر أ

ــه خيــرب عــن حتقيــق فيستــصحب بخــالف الــشاهد  فإنــه خيــرب عــن ختمــني, ولــو ,مــن يــده; أل
هو ملكه باألمس اشرتاه من املـدعى عليـه بـاألمس, أو أقـر لـه املـدعى عليـه : الشاهدقال 

ـه كـان يف  ـه لـو شـهد عـىل أ ه استند إىل حتقيق, وال خالف أ باألمس سمعت يف احلال; أل
  . وجعل املدعي صاحب يد,يد املدعي باألمس قبل

 , ببينـة امللــك وبينـة اآلخـر بـاحلوز قـيض,لـو شـهدت بينـة أحـدمها بامللـك: ابـن شـاس
  .ًولو كان تاريخ احلوز متقدما

ُقلت   . قد تقدم هذا الفرع ألشهب:ُ
ـــه رهنـــه عنـــده, وأقـــام اآل: اللخمـــي ـــه مـــن أقـــام بينـــة يف ثـــوب بيـــد رجـــل أ خـــر بينـــة أ

ء إال أن يقـيم اآلخـر بينـة بـأن الـرهن كـان : فقـال ابـن القاسـم اشرتاه منـه, هـو ملـدعي الـرشا
ء   .بعد الرشا

 وكـــــذا لـــــو مل تقـــــم بينـــــة الـــــراهن ,يقـــــىض بأعـــــدهلام: ض أصـــــحابناوقـــــال بعـــــ: َســـــحنون
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ء,مصدق مع يمينه; ألن املرهتن أقر له بامللك   . وادعى الرشا
ـا ) يف عدم البينة (:وقوله صحيح, ومع بينة لكل منهام قـول ابـن القاسـم أحـسن; أل

ان  وكـــ,ال نحمــل البينتــني عــىل التكـــاذب مــع إمكــان صـــدقهام فقــد اتفقــا عـــىل ملــك القــائم
بيــــده البيــــع والــــرهن, فــــيمكن أن يكــــون رهــــن ثــــم بــــاع, فتــــصح الــــشهادتان إال أن تكــــون 

 فـإن تكافـأت يف العدالـة قـيض ,الشهادتان عن جملس واحد ولفظ واحد فيقىض باألعدل
  . ويبقى إقراره,بالرهن; ألن البينتني تسقطان

ِّمطرفوقال  ـه غـصبه, وشـهد للحـائز ب: َُ ء منـه إن شـهدت للقـائم عـىل احلـائز أ الـرشا
ء ء, و;قيض ببينة الرشا ـه إن تقـدم الغـصب بطـل حكمـه بـام وقـع بعـده مـن رشا إن تقـدم  أل

ء كان قد غصب ملكه   .الرشا
  .وتقدم الناقلة عىل املستصحبة: قال ابن احلاجب

َّدونةهو قوهلا يف الشهادات من امل: ُقلت   . وغريهاَ
  .هألبي أو  وثبت األصل له,ًمن قدم وادعى دارا بيد غريه

ني:  قــال ابـــن القاســم:ويف شــهاداهتا ووالئهــا ا ًمــن مــات وتـــرك ولــدين مــسلام ونـــرصا
 وتكافـأت يف العدالـة ,كالمها يدعي أن األب مـات عـىل دينـه, وأقامـا بـذلك بينـة مـسلمني

 ودفنـــه يف , وإن كـــان املـــسلم صـــىل عـــىل أبيـــه,أو مل تكـــن هلـــام بينـــة, فـــاملرياث بيـــنهام نـــصفني
ن, الـــــصالة بـــــشهادةمقـــــابر املـــــسلمني فلـــــيس َّية  ولـــــو مل يأتيـــــا ببينـــــة, وكـــــان يعـــــرف بالنـــــرصا

  .حتى يقيم املسلم بينة عىل ما ذكرفالنرصاين أحق بإرثه 
إن تكافــأت البينتــان قــيض باملــال للمــسلم بعــد حلفــه; ألن بينــة املــسلم : وقــال غــريه

ه مسلم   .زادت حني زعمت أ
بينـــــة حلفـــــا, واإلرث بيـــــنهام  وال ,إن تـــــداعيا ذلـــــك: قـــــال اللخمـــــي يف كتـــــاب الـــــوالء

ـه مل يـزل عـىل دينـه,نصفني نيا ثـم أسـلم, حلـف النـرصاين أ ه كـان نـرصا  , وإن أقر املسلم أ
 ويـــــدفن عنـــــدهم بحـــــرضته وال ينكـــــر, ,واخـــــتص بـــــاإلرث إال أن يـــــصيل عليـــــه املـــــسلمون

ـــه كـــان مـــسلام ن,فيـــسأل عـــن عـــذره يف ذلـــك, وإن أقـــر النـــرصاين أ َّية  ثـــم مـــات عـــىل النـــرصا
ــه عــىل قولــهاخــ  فهــو مــدع لغــريه فــال يقبــل قولــه; , مرتــد:تص املــسلم بإرثــه دون يمــني; أل
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ـــه غـــري عـــدل هـــذا إن قـــال ـــا صـــغري كـــان النظـــر يف : أســـلم بعـــد أن كـــربت, وإن قـــال: أل وأ
  .بقائه عىل الكفر; وإن مل يعلم أصله

َ أصــب لــيس صــالة املــسلمني عليــه بــشهادة, وقــال األخــوان و:ففيهــا البــن القاســم ْ : غَ
 وهـو أبـني, إال أن يعلـم للنـرصاين ;إن كان ذلك بحرضة النـصارى قطـع دعـوى النـرصاين

 ولــــو صــــىل عليــــه النــــصارى ودفنــــوه عنــــدهم بحــــرضة املــــسلم اخــــتص , وهــــو أبــــني,عــــذر
  .النرصاين بإرثه

ُقلت إن دفـن يف مقـابر املـسلمني فلـيس بحجـة :  للـشيخ عـن األخـوين يف الواضـحة:ُ
  . فذلك يقطع حجته,ًارضا ال ينكرعىل اآلخر إال أن يكون ح

ه: اللخمــي ــه مل يــزل عــىل ذلــك إىل ,وإن أقــام كــل واحــد بينــة عــىل دعــوا  فــإن كانــت بأ
 فــــإن تكافأتــــا كــــان اإلرث , وال يعرفونــــه انتقــــل عنــــه كــــان تكاذبــــا, وقــــيض بأعــــدهلام,موتــــه
, وإن كـان  وال علم عندمها بام كان عليـه, وكذا إن كانت البينتان عىل ما مات عليه,بينهام
 والقضاء بالبينة التي ,ا بأحد الدينني أو أقر بذلك الولدان, ففي كون ذلك تكاذباًمعروف

 وعـــىل الثانيـــة إن كانـــت احلالـــة األوىل ,نقلتـــه عـــن احلالـــة األوىل; ألهنـــا زادت حكـــام قـــوالن
 مل : وإن قالــت إحــدى البينتــني, ويف العكــس لبيــت مــال املــسلمني,ًكفــرا فــاإلرث للمــسلم

 وشــهدت األخــرى بــام مــات عليــه, ومل تــدر ,يعــرف عــىل كــذا, ومل نــدر مــا مــات عليــهيــزل 
  . ويف عكسه بيت املال,يقىض باألخرية إن كانت بإسالمه ورثه املسلم:  قيل;حاله

نـــــاه يـــــصيل باملـــــسجد, : قـــــال بعـــــض فقهائنـــــا: الـــــصقيل ـــــا رأ لـــــو شـــــهدت إحـــــدامها بأ
نـــاه يـــؤدي اجلزيـــة ـــا رأ ـــه يمكـــن أن  ومل يؤرخـــا قـــيض,واألخـــرى بأ  بـــاإلرث للمـــسلم; أل

ًيكون كافرا فأسلم, وحيتمل أن يكون له نصفه ونصفه للمسلمني; ألن اإلرث يكـون لـه 
  . وتارة للمسلمني,تارة

َ أصــــبغقــــال : اللخمــــي ْ فلــــو كــــان معهــــام أخ صــــغري فكالمهــــا مقــــر لــــه بالنــــصف فلــــه : َ
امهنا, وجيرب عىل اإلسالم,ًالنصف كامال   . والنصف هلام بعد أ
  .فإن مات الصبي قبل البلوغ حلفا وقسام ماله: َسحنون
ا ً فــإن خلــف امليــت ســتني دينــار,أصــل قــوهلم أن يكــون املــال بيــنهم أثالثــا: اللخمــي
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املـــال بينـــي وبـــني الـــصغري نـــصفني, : كـــان لكـــل مـــن األوالد عـــرشون; ألن املـــسلم يقـــول
ـــــصبائنا,والنـــــرصاين غاصـــــب لنـــــا   يـــــؤدي إىل  وذلـــــك , والغـــــصب عـــــيل وعليـــــه عـــــىل قـــــدر أ

  .تساوهيم فيه
 ويوقــف ثلــث مــا بيــد كــل مــنهام حتــى يكــرب الــصبي ,حيلفــان: َســحنونويف كتــاب ابــن 
 ,فيأخذ ما وقف له من سهمه, ويرد إىل اآلخر ما وقـف مـن سـهمه ;فيدعي مثل دعوامها

ثـــه  ولـــه ورثـــة , فـــإن مـــات أحـــدمها قبـــل بلوغـــه,فـــإن مـــات قبـــل أن يبلـــغ حلفـــا واقتـــسام مريا
  .أحق بمرياثه وال يرد, فإذا كرب فادعاه كان له فهم ;يعرفون

 ويـرد إىل اآلخـر مـا وقـف لـه مـن ,فيأخذ ما وقف له من سهمه: َسحنونقول : ُقلت
ثـــه, وإن مـــات أحـــدمها قبـــل بلوغـــه ولـــه  ســـهمه, فـــإن مـــات قبـــل أن يبلـــغ حلفـــا وقـــسام مريا

ثــه وال تــرد, فــإذا كــرب فادعــاه كــان لــه;ورثــة يعرفــون  قولــه املــتمم  خــالف; فهــم أحــق بمريا
َ أصبغقول  ْ   . فتأمله;َ

 واختلفــت الــدعوى بيــنهم فعــىل القــول ,ولــو كــان عــوض االبنــني مجاعــة: ابــن شــاس
  .بالقسم يقسم املال بينهم نصفني, وإن تفاوتت أعدادهم

زيــــةويف   وولــــدين ,إن تــــرك ولــــدين مــــسلمني: وظــــاهره عــــن كتــــاب ابــــن ميــــرس: َّاملوا
نيني كــافرين يــدعي أن األب مــات  امهنــم, نــرصا عــىل دينــه قــسم اإلرث بيــنهم أرباعــا بعــد أ

َ نكــــل فــــإن ني أو أحــــد  ولــــو رجــــع أحــــد املــــسلم,فريــــق اخــــتص الفريــــق احلــــالف بــــاإلرثَ
نيني قــــسم الراجــــع إن كــــان مــــع :  وقــــول ابــــن احلاجــــب, مــــسلم للطائفــــة األخــــرىالنــــرصا

  .الولدين طفل
ـدهيام: َسحنونفقال  ه شـاركه  فـإذا كـرب فمـن اد,حيلفان ويوقف ثلث مـا بأ عـى دعـوا

ه يأخذ نصف تركته, وهو وهم إنام يأخذ الثلـث الـذي وقـف لـه كـذا  ٌورد اآلخر ظاهره أ
  . وابن شاس, وغري واحد,َّالشيخ و, وابن حمرز,نقله املازري
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  ]باب الدعوى[
  .)1(اهو قول بحيث لو سلم أوجب لقائله حق: الدعوى

                                     
 ألن الـدعوى ;يف استعامل أصـحاب األحكـام ممـا ينطـق بـه املـدعيَّية هي العرف: الدعوى: َّ الرصاع قال)1(

  .قد تكون غري مسلمة لكنها بحيث إذا سلمت أوجبت حقا
 ألن القـــول هـــو الغالـــب يف اســـتعامل ; ومل يـــذكر اخلـــرب كـــام تقـــدم يف الـــشهادة,ى بـــالقولأتـــ) قـــول: (قولـــه

  .ي واجلواب عن قوله فناسب ذلك هنا وقول املدع,الفقهاء يف األحكام لقوهلم تقييد مقالة
 ألن القــصد أن القــول ;املــذكورة فائــدة التقييــد هبـا مثــل مــا قدمــه يف الــشهادةَّيــة احليث) هــو بحيــث: (قولـه
 وأفاد أن القول املذكور إنام تصدق عليـه الـدعوى ,يف حالة إنكار املدعى عليهَّية وصوف بتلك احليثم

ـــه إذا ;ا لقائلـــه أن ال يـــسمى دعـــوىً ويلـــزم مـــن ذلـــك إذا أوجـــب حقـــ,املـــذكورةَّيـــة مـــع اتـــصافه باحليث  أل
عليـك عـرشة دنـانري مـن  : فـإذا قـال يل,ا لقائله فقد ثبتت صـحته بـتامم البينـة أو االعـرتاف بـهًأوجب حق

 , وإذا سلم ذلك فـال يـسمى دعـوى,املذكورةَّية غري إثبات كام جيب فهو دعوى التصاف القول باحليث
فـق معنـى ملـا أشـار إليـه أربـاب املعقـول يف اخلـرب,اًا ثابتـًويسمى حقـ  وأن لـه حـاالت يتـصف , وهـذا موا

 وتأمـل مـا وقـع هلـم مـن البحـث يف , ذلـك ويقـال فيـه دعـوى قبـل,هبا فيقال فيه نتيجة بعد الربهان عليه
  .رسم الداللة يف قوهلم هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل واهللا سبحانه املوفق

 وأخـرج ,معناه لو قدر تسليم القول من املدعى عليه والرشط واجلواب صفة للقول) لو سلم: (قوله
ــــه لــــو قــــدر أن تــــسليمه ال يوجــــب حقــــ وال يلــــزم اخلــــصم  ,َّيــــةعا لقائلــــه فــــال يــــسمى دعــــوى رشًبــــذلك أ

 , وإن مل جيـــب حكـــم عليـــه,يلـــزم احلـــاكم إلـــزام اجلــواب فيهـــاَّيــة  ألن الـــدعوى العرف;اجلــواب عـــن ذلـــك
  .ولقائله يتعلق باحلق
ت زان( :وخيرج بذلك قوله  ,َّ الـشيخا هـذا مقتـىض كـالمً فإنه لو سلم ال يوجب له حقـ, وما شاهبه,)أ

  .?عوى أم الوينظر هذا يف كتب الفقهاء هل يسمى د
  . وهو إسقاط احلد عنه,ا لهًبل يوجب حق ):فإن قلت(
ُقلت(  وتأمـل هـل , واحلق هنا أعم من املال أو غـريه,املراد باحلق ما يطلبه املدعي من املدعى عليه :)ُ

 ويكــون غــري مــانع أو ال ,يــرد عليــه إذا ســلم ذلــك القــول غــري املــدعى عليــه هــل تــصدق الــدعوى عليــه
 , وهـو الظـاهر, وهو من ادعى عليه ال مـن غـريه,تسليم يستلزم أن يكون من املنازع ألن ال;يلزم ذلك
  .واهللا أعلم

 :ا عىل قائله إذا سلمه املقول له كام إذا قال لرجل لـهًأخرج بذلك إذا أوجب القول حق) لقائله: (قوله
فأخرج ذلك من  وذلك من اإلقرار ,ا عىل قائلهً فهذا قول عىل تقدير تسليمه أوجب حق,عندي دينار

= 
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داده مــــع األمــــن مــــن مــــن غــــصب منــــه يشء وقــــدر عــــىل اســــرت: ابــــن شــــاس واملــــازري
 ومل يلزمــه الرفــع ,ًحتريــك فتنــة أو ســوء عاقبــة, بــأن يعــد ســارقا أو نحــو ذلــك جــاز لــه أخــذه

 ,يقتــــيض عــــدم اســــتحبابه) جــــاز: ( وقــــوهلم,إىل احلــــاكم, وأمــــا العقوبــــة فالبــــد مــــن احلــــاكم
ُ املاجشونًويتخرج استحبابه مما يأيت أحرويا من قول ابن  ِ.  

 ثـــم خفـــي يل ,ًمـــن غـــصب منـــي شـــيئا: اإلقـــرار األولقـــال حممـــد يف : وقـــال اللخمـــي
  .أخذه بعينه فأخذه جائز

        فيجـــب تقييـــده بـــام تقـــدم, ومـــن قـــدر عـــىل أخـــذ حقـــه املـــايل ممـــن هـــو لـــه عليـــه: ُقلـــت
  .ففيه طرق

ْبــــن رشــــدا  ثــــم إنــــه اســــتودعه ,ًمــــن أودع رجــــال وديعــــة فجحــــده إياهــــا:  يف املقــــدماتُ
  .ئتمنه عىل يشءوديعة أو ا

َّدونـــــةن القاســـــم يف املفـــــروى ابـــــ  وإن , ال آمـــــره بـــــذلك: وروى أشـــــهب, ال جيحـــــده:َ
ت أعلم   .أردت فعله فأ

ْبن وهبوروى ا   .له أخذه إن مل يكن عليه دين, فإن كان بقدر حصاصه منه: َ
 =                                     

  .هذا الرسم بقوله لقائله
 فهذا قول لو سلمه السامع من رجل كام إذا دخـل اإلسـالم , ال إهل إال اهللا:إذا قال رجل ):فإن قلت(
 ولـــيس ذلـــك مـــن , فيـــصدق عـــىل ذلـــك دعـــوى, وهـــو عـــصمة دمـــه ومالـــه,ا لقائلـــهً فإنـــه يوجـــب حقـــ,بـــه

  .بوجهَّية الدعوى العرف
ُقلـــت(  , وأن املـــراد بـــاحلق مـــا يطلبـــه املـــدعي مـــن منازعـــة,ن نظـــري هـــذا الـــسؤالقـــد تقـــدم اجلـــواب عـــ :)ُ

 وال بـد مـن التخـصيص يف , ال بالتـسليم)ال إهل إال اهللا( :ونقول إن عصمة دمه إنام ثبتت بمجـرد قولـه
 وهـذه , وأن املراد الدعوى التي يلـزم املـدعى عليـه اجلـواب عنهـا,الدعوى املحدودة يف احلد بالسياق

 وال يلــزم , منهــا مــا ال يـسمعه احلــاكم: وقــد قـسموا الــدعوى إىل ثامنيــة أقـسام,ت مـن ذلــكالـصورة ليــس
 وكـذلك , واألول إذا كذبـه العـرف, ويلزم بـه األدب, ومنها ما ال يسمعه احلاكم,املدعي بسببها يشء

 وأن القـايض جـار , ويطلـب يميـنهم,ما أبطل قواعد الـرشع كـدعوى املحكـوم عليـه أن الـشهود كـذبوا
 واهللا , ومــا يلــزم فيــه األدب كالــدعوى عــىل أهــل الــصالح مــا ال يليــق هبــم إىل غــري ذلــك,يــه فيحلفــهعل

  .املوفق للصواب
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إن قبـل منـه أن حيلـف مـا لـه عنـدي :  يريـد;ً إن أمـن أن حيلـف كاذبـا:زاد ابن نافع عنه
َ أصــبغَ ســامع حــق عــىل ْ  وال ,تقبــل يمينــه مــا لــه عنــده وديعــة: نــذور, وقــال ابــن شــعبانيف ال َ

غريهـــا بخـــالف احلقـــوق الثابتـــة يف الذمـــة, فـــام ال يلـــزم ذمتـــه حيلـــف عـــىل أقـــل مـــا يربئـــه مـــن 
  .فروعه

ُ املاجـشونوقـال ابـن  لـه أن يأخـذ وإن كـان عليـه ديـن,: َعبد احلكـموقال ابن  أرى : ِ
املنــــع : ذ حقــــه, ففــــي املــــسألة أربعــــة أقــــواللــــه اســــتعامل احليلــــة بــــام يقــــدر عليــــه حتــــى يأخــــ

  . واالستحباب كان عليه دين أم ال,والكراهة واإلباحة
 وهـو قـول ,إنام هذا إذا مل يكن عليه دين, فإن كان مل يأخذ إال قدر احلـصاص: وقيل

  .خامس, واألظهر من األقوال اإلباحة
يـع ويـشرتي جـاز إن كـان عليـه غرمـاء عـاملني بفلـسه أو شـاكني, وتركـوه يب: اللخمي

 ولــو علمــوا رضبــوا عــىل يديــه جــاز لــه , وإن كــان ظــاهره عنــدهم اليــرس,لــه حــبس مجيعهــا
ـــه يـــصري لـــه يف املحاصـــة  ,ً وإن كانـــت الوديعـــة عرضـــا جـــاز أن يبيعهـــا,أخـــذ مـــا ال يـــشك أ

   واختلف إن كان حيلفه هل جيحدها?وحيسب الثمن مما له عليه,
  . واختلف يف صفة اليمني,ًفه كاذباإنام له ذلك إن أمن أن حيل: فقال مالك

ينوي واألوىل مثله أو حيـرك :  وقيل,ًحيلف ما أودعتني شيئا ينوي يلزمني رده: قيل
  .به لسانه وكل واسع
إن كـــان مـــن جنـــسه جـــاز, وهـــذه :  فثالثهـــا,وأمـــا مـــن قـــدر عـــىل غـــريه: ابـــن احلاجـــب
  . والقول الثالث ذكره رواية,طريقة ابن شاس

ظــاهر املــذهب أن ال فــرق بــني جــنس : غــري معــزو ملعــني وقــالوذكــره املــازري قــوال 
  .ماله وغريه
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  ]باب املدعي واملدعى عليه[
ه عن مرجح غري شهادة :املدعي   .من عريت دعوا

ه به :املدعى عليه   .)1(من اقرتنت دعوا
                                     

ه: (قولــه: َّ الرصــاع قــال)1(  وهــو املــرجح هلــا ,معنــاه أن ال يكــون معهــا مــا يــشهد هلــا عرفــا) مــن عريــت دعــوا
  .ا عىل املدعى عليه شاهد هلا عرف فهذه دعوى ال; يف ذمته عرشة دنانري:كام إذا قال

 وأشـار إىل أن املـرجح إذا كـان شـهادة ال خيـرج املـدعي عـن معنـاه ,صـفة للمـرجح) غـري شـهادة: (قوله
ورد عـــىل ابـــن احلاجـــب يف عـــدم , ولـــوال هـــذه الزيـــادة لـــورد عليـــه مـــا »البينـــة عـــىل املـــدعي «÷لقولـــه 
  .العكس
ه بمرج) إلخ... واملدعى عليه: (قوله  ألن الـضمري ;ح غري شهادة هذا معنـاهمعناه الذي اقرتنت دعوا

 ألن العــرف ;مــن قولــه بــه يعــود عــىل املــرجح املــذكور بــصفته كمــن ادعــى رد وديعــة كانــت بغــري إشــهاد
ه ذلك مل خيالف به أصال,صحح قوله يف ردها   . ودعوا

ــه مــدع:إذا قــال رجــل ):فــإن قلــت(  ألن قولــه قــد جتــرد عــن ; يل يف ذمــة فــالن عــرشة دنــانري فــال شــك أ
كر هذه الدعوى كيف يصدق الرسم عليه,رجح له فيصدق رسمه عليهامل   . وأما فالن فإنه إذا أ
ُقلت(  وهـو استـصحاب احلـال يف بـراءة ذمتـه , ألن معـه ذلـك;قد اقرتن به مرجح فصح صدقه عليه :)ُ

 كــام إذا أقــام بينــة تــشهد للمــدعى عليــه بــرباءة ,بقــي أن يقــال إن تــرجح قولــه بــشهادة تــشهد للمطلــوب
ـــه ال يـــصدق عليـــه مـــدعى عليـــه,متـــهذ  واهللا أعلـــم إال أن يقـــال ضـــمري بـــه يعـــود عـــىل , فتأملـــه; فظـــاهره أ

 ومسائل الدعوى واملدعي واملدعى عليـه عليهـا ينبنـي ,املرجح ال بصفته فحينئذ تدخل هذه الصورة
  قـــول ابـــن احلاجـــب مـــن جتـــرد قولـــه عـــن مـــصدق يبطـــل: ثـــم قـــال, واهللا ســـبحانه املوفـــق,حكـــم القـــضاء
  . ونحوه البن شاس: ومعه بينة قال,عكسه باملدعي

ــه مل يتجــرد قولــه عــن ;لقائــل أن يقــول إن الــشهادة إذا ثبتــت ال يقــال يف القــائم هبــا مــدع ):فــإن قلــت(  أل
ه إنام سامه مـدع قبـل قيـام البينـة, وما أرشتم إليه من احلديث ال يرد كام قلناه,مصدق  ونحـن نقـول , أل

 ولنــا أن نقــول تــسميته ,باحلــديث إال لــو ســامه مــدعيا مــع قيــام البينــة ســلمنا ذلــكبــه وال يــتم االســتدالل 
  .مدعيا بعد القيام هبا من تسمية اليشء بام كان عليه

ُقلت( ْبـن رشـد ونقـل ا, وينفـصل ابـن احلاجـب بـه عـن االعـرتاض عليـه,هذا مما يمكن البحث به :)ُ  يف ُ
ــه قــال  , مل يكــن: واملــدعى عليــه مــن قــال, قــد كــان:قــال املــدعي مــن :مقدماتــه عــن ســعيد بــن املــسيب أ

  .ومن عرفهام مل يلتبس عليه احلكم
ْبن رشدقال ا  : ليس قوله هذا عىل عمومه يف كل موضع إنام يصح إذا جتردت دعوى املدعي يف قولـه:ُ

= 

488



אא 

 

489

489

 ,املـــدعي مـــن جتـــرد قولـــه عـــن مـــصدق يبطـــل عكـــسه باملـــدعي: فقـــول ابـــن احلاجـــب
  . ونحوه البن شاس,ومعه بينة

 قـد كـان: بن املـسيب املـدعي مـن قـالويف كتاب الرواحل من املقدمات عن سعيد ا
  .مل يكن ومن عرفهام مل يلتبس عليه احلكم: واملدعى عليه من قال

ْبــــن رشــــدا لــــيس قولــــه عــــىل عمومــــه يف كــــل موضــــع إنــــام يــــصح إذا جتــــردت دعــــوى : ُ
ه; فــإن كــان لــه  ســبب يــدل عــىل املــدعي يف قولــه قــد كــان مــن ســبب يــدل عــىل صــدق دعــوا

ه أقوى من سبب املدعى عليه القائل مل يكن بدئ عليـه بـاليمني كمـن حـاز : تصديق دعوا
ء قبــل قولــه مــع يمينــه قــد :  وهــو يقــول,ًشــيئا عــن غــريه مــدة احليــازة يف وجــه مــدعي الــرشا

 وهــو ,مل يكــن, وكــذا املــودع يــدعي رد الوديعــة, القــول قولــه: كــان, واملــدعى عليــه يقــول
فلــــذلك كــــان مــــدعي رد : مل يكــــن, وقــــول ابــــن احلاجــــب: املــــودع يقــــول وقــــد كــــان: يقــــول

ًاألصـــل صـــغريا أو كبـــريا مـــا مل يثبـــت عليـــه حـــوز َّيـــة ًالوديعـــة مقبـــوال الئتامنـــه, ومـــدعي حر ً
ً ومــن حــاز صـــغريا , ويف عتقهـــا الثــاين,امللــك بخــالف مــدعي العتـــق هــو قوهلــا يف الوديعــة

فـال قـول لـه, وكـذا َّيـة  ثـم كـرب فـادعى احلر وعرفت حيازته لـه وخدمتـه إيـاه,,حيازة امللك
 وإن كـــان إنـــام هـــو متعلـــق بـــه, ومل يعلـــم لـــه فيـــه حـــوز فللـــصبي ,يف صـــغرهَّيـــة إن ادعـــى احلر

ه أعتقه,مصدق   .  ويف غري موضع منها لغو دعوى العبد عىل سيده أ
 وهـــــــي أن تكــــــــون معلومــــــــة ,والـــــــدعوى املــــــــسموعة هـــــــي الــــــــصحيحة: ابـــــــن شــــــــاس

 =                                     
ه ه أقـوى مـن سـبب ,قد كان من سبب يدل عىل صدق دعوا  فـإن كـان لـه سـبب يـدل عـىل تـصديق دعـوا

 عــىل غــريه مــدة احليــازة يف وجــه يــدعي ًشــيئا مل يكــن بــدي عليــه بــاليمني كمــن حــاز :لقائــلاملــدعى عليــه ا
ء قبل قولـه  , واهللا سـبحانه أعلـم, مل يكـن: واملـدعى عليـه يقـول, قـد كـان: وهـو يقـول, مـع يمينـه:الرشا

  .وبه التوفيق
لــه عـــىل خـــالف  واملـــدعى عليـــه املــدعي مـــن كـــان قو, يف الفـــرق بـــني املــدعي:قـــال القــرايف ):فــإن قلـــت(

 واملــــدعى عليــــه مــــن كــــان قولــــه عــــىل وفــــق أصــــل أو عــــرف فهــــل يرجــــع إىل قــــول ابــــن ,أصــــل أو عــــرف
  .َّ الشيخ يف رسمهاحلاجب أو إىل كالم

ُقلت( ه يرجع إىل كالم :)ُ  ولو قال , وأمنع لزيادة قوله غري شهادة,ورسمه أخرص منه ,َّ الشيخيظهر أ
  . وهو أعلم,وفق واهللا سبحانه امل,ال بشهادة لكان أخرص
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  صحيحة?
  .ليه يشء مل تقبل دعواهيل ع: فلو قال
ُقلت ه : عـن املجموعـة عـن عبـد امللـك قـال َّالشيخ  هو نقل:ُ إذا مل يبـني املـدعي دعـوا

ه حتـــى يبينـــه الطالـــب يف طلبـــه, فيـــسأل  مـــا هـــي وكـــم هـــي مل يـــسأل املـــدعى عليـــه عـــن دعـــوا
ه, ونقله املازري عن املذهب وقال : وعنـدي لـو قـال الطالـب: حينئذ املطلوب عن دعوا

بـــه بـــذكره مفـــصال,امرة ذمـــة املطلـــوب بـــيشء أجهـــل مبلغـــهأتـــيقن عـــ  أو إنكـــاره ً وأريـــد جوا
  .مجلة لزمه اجلواب
ـه يل عليـك فاختـرصه ابـن احلاجـب بقولـه: وكذا لـو قـال: ابن شاس ورشط : أظـن أ

ًاملــــدعي أن يكــــون معلومــــا حمققــــا  وابــــن هــــارون ومل يــــذكرا فيــــه , فقبلــــه ابــــن عبــــد الــــسالم,ً
  .ًخالفا

 مـن دخـل بزوجتـه, ثـم مـات فطلبـت صـداقها :القـريننيَ سامع  منويف رسم الطالق
  .حلف الورثة ما يعلم بقي عليه صداق

ْبـــن رشـــدا  وإن مل تـــدع ذلـــك علـــيهم خـــالف مـــا يف النكـــاح ,أوجـــب اليمـــني علـــيهم: ُ
َّدونــــةالثــــاين مــــن امل  ومــــا يف الغــــرر منهــــا يف التــــداعي يف وقــــت مــــوت اجلاريــــة املبيعــــة عــــىل ,َ

 وتـستوجبه ال عـىل أن , عن اليمني حلفـت املـرأة أهنـا مل تقـبض صـداقهاالصفة, فإن نكلوا
َ نكـل الورثة علموا أهنا مل تقبضه, فهذه اليمني ترجع عىل غـري مـا  وهلـا نظـائر ,عليـه الورثـةَ

  .كثرية
ُقلت  وخيتلف يف توجـه هـذه اليمـني إذا مل حتقـق املـرأة ذلـك عـىل الورثـة; ألهنـا يمـني :ُ

وعهــا عــىل املــرأة بمعرفتهــا بــام حيلــف عليــه كــام خيتلــف يف رجــوع  وال خيتلــف يف رج,هتمــة
  .يمني التهمة

وال حيلف مـع البينـة إال أن يـدعي عليـه طـرو مـا يربئـه مـن إبـراء : وقول ابن احلاجب
 غـري : يريـد; هـو قوهلـا يف اللقطـة وغريهـا, وال يـستحلف طالـب احلـق مـع شـاهديه;أو بيع

 قالـه يف الطـرر, ;ًشهور, وأسـقطها ابـن كنانـة مطلقـايمني االستحقاق يف غري الربع عىل املـ
  .ويف الربع قوالن
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مـن شـهدت لـه بينـة بمـوت : ابن كنانةَ سامع قال ابن دحون يف: ولظاهر عموم قوهلا
  . فإنه يستحلف مع بينته بذلك,موروثه, وأهنم ال يعلمون له وارثا غريه

ُقلت ه ال حيلف مع بينته حرف يستحلف:ُ   . سوء ال خالف أ
ْبــن رشــدا ــه ال حيلــف: ( قولــهُ ــه وارثــه;غــري بــني) ال خــالف أ ــه لــو ادعــى أحــد أ  , أل

  .ا, فصارت يمينه كيمني االستحقاقًوادعى عليه علمه ذلك لزمته اليمني اتفاق
  .ويف كون يمينه عىل البت أو عىل العلم نقله واختياره

ق فـادعى مـن طلـب غـريم موكلـه بـدين لـه عليـه بـذكر حـ: وسمع عيسى ابن القاسـم
ـــه دفـــع نـــصف احلـــق ملوكلـــه, وال بينـــة لـــه مل ينفعـــه ذلـــك, وغـــرم مجيـــع احلـــق  وال ,الغـــريم أ

 ثم قدم رب احلق فأقر بالقبض, والوكيل معـدم أو مـورس ,يؤخر للقائه الغريم, فلو غرم
  .مل يرجع إال عىل رب احلق

ْبــن رشــدا ًمل يفــرق بــني أن يكــون املوكــل قريبــا أو بعيــدا: ُ  بــني َد احلكــمعبــ وفــرق ابــن ,ً
َ أصبغ ولقول ,قربه وبعده, وهو عندي تفسري هلذه الرواية ْ  :يف نوازلـه يف كتـاب البـضائع َ

ا عـــىل مـــسألة ً وإن كـــان بعيـــد,ال يقـــىض للوكيـــل حتـــى يكتـــب إىل املوكـــل فيحلـــف: وقيـــل
  .نوازل عيسى يف يمني االستحقاق

 إن :وقيـــل :وفـــرق بعـــض أهـــل النظـــر بـــني يمـــني االســـتحقاق ويمـــني دعـــوى القـــضاء
َ ســــامع  ومــــىض حتــــصيله يف رســــم العتــــق مــــن, وحينئــــذ يقتــــىض,الوكيــــل حيلــــف عــــىل العلــــم

َ أصـبغ ومـا يف نـوازل , وظـاهر هـذه الروايـة,عيسى مـن األقـضية ْ ـه لـيس عـىل اإلمـام أن :َ  أ
ه ما قبض منهـا شـيئا, ويكتـب لـه دون يمـني  ًيستحلف املوكل عىل قبض حقوقه الغائبة أ

ـــــه :عيـــــسى مـــــن كتـــــاب األقـــــضيةَ ســـــامع  يف رســـــم العتـــــق مـــــنخـــــرج أو وكـــــل خـــــالف مـــــا  أ
 وعــىل ظــاهر , ثــم يكتــب لــه, وال أحــال وال قــبض,مــا اقتــىض اًيــستحلف يف الــوجهني معــ
  .هذه الرواية جرى العمل

مل يرجــع : ( ومعنــى قولــه, وهــو أوىل األقــوال, يــستحلفه إذا وكــل ال إذا خــرج:وقيــل
ــه ال يلزمــه أن) إال عــىل رب احلــق  ويــرتك رب احلــق بــل لــه أن يرجــع , يرجــع عليــهمعنــاه أ
  .عىل من شاء منهام
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ُقلت عيـسى مـن َ سـامع هو قوله يف رسم العتق من) وفرق بعض أهل النظر: ( قوله:ُ
وفــرق بعــض املتــأخرين بــأن يمــني االســتحقاق مــن متــام الــشهادة, وهــي : كتــاب األقــضية

إنــام جتــب بــدعوى الغــريم يمــني يوجبهــا احلكــم واليمــني يف مــسألة الــدين ليــست كــذلك, و
  وذهــب ابــن أيب زيــد إىل محــل املــسألتني بعــضهام عــىل بعــض, وهــو بــني مــن قــول ,القــضاء
َأصبغ ْ ـه يقـىض للوكيـل يف مـسألة االسـتحقاق يف غيبـة املوكـل إن  َ حلكاية ابن حبيب عنه أ

الفــــرق بــــني مــــسألة الــــدين : القــــضاء وعدمــــه, والثالــــث: بعــــدت, فيتحــــصل ثالثــــة أقــــوال
ه حيلف الوكيل:قاق, ورابعهاواالستح   . البن كنانة أ

وكـــل هـــذا يف الغيبـــة البعيـــدة والقريبـــة ال يقـــىض لـــه يف  :َّدنيـــةوقالـــه ابـــن القاســـم يف امل
  .املسألتني إال بعد يمينه

 فقـــال ابـــن ,أبـــرأين موكلـــك الغائـــب: فلـــو قـــال: ًقـــال ابـــن احلاجـــب تابعـــا البـــن شـــاس
  .ا كاليومنيًريبإن كان ق:  وقال ابن كنانة,ينظر: القاسم

 ,عيـسىَ سـامع  وهـو خـالف مـا تقـدم مـن,وقبله ابن عبد السالم وابـن هـارون: ُقلت
ْبن رشدوظاهر ذكره ا ه غري منصوص مطلقاُ ً خمرجا عىل نوازل عيسى أ ً.  

مـــا اســـتعمله املتــأخرون مـــن القـــضاة يف :  ولقـــول ابـــن القاســم:قــال ابـــن عبـــد الــسالم
 ,براء, وما يزيدون معه من الفصول وتساحموا فيهامتكني املوكل من احللف عىل عدم اإل

  . واألصل أن ال يمكن منها,وإن كانت يمينًا قبل توجهها
 وقـد تقـدم ثبـوت ذلـك يف رسـم ,هذا يقتيض عدم نص املتقدمني هـذه اليمـني: ُقلت
  .عيسى من كتاب األقضيةَ سامع العتق من

  عـــىل اقتـــضائها فهـــلً ووكـــل وكـــيال,ًمـــن لـــه ديـــون مؤجلـــة فـــأراد ســـفرا: ابـــن هـــارون
  يمكن من حلف يمني الرغبة أم ال?

دلسيني   . ومنعه بعضهم,مكنه من ذلك بعض قضاة األ
  .األظهر املنع لعدم حلوهلا فهي يمني غري مفيدة: ُقلت
ْبــن رشــدقــال ا ً وطلــب منــه كفــيال أخــذ منــه كفيــل , يل بينــة قريبــة:ومــن ادعــى وقــال: ُ

ام إىل ا  وكـذا إن قامـت لـه البينـة فلـه طلـب الكفيـل قبـل ,جلمعـةلنفسه ما بينه وبني مخسة أ
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  .التعديل
 ويقــــيض ,ومــــن اســــتمهل إلقامــــة بينــــة أو لــــدفعها أمهــــل مجعــــة: وقــــال ابــــن احلاجــــب

  .ويبقى عىل حجته
:  للخــصم قبــل احلكــمئ: لــو قــال القــايض:عــن حممــد َّالــشيخ هــو مقتــىض نقــل: ُقلــت

  أبقيت لك حجة?
ــه ملــد فليــرضب لــه أجــال غــري ,تــه نفــدتنعــم, وقــد تبــني للقــايض أن حج: فقــال ً وأ

فذ عليه احلكم,بعيد   . ولو ادعى بينة بعيدة مل يمهل, فإن تبني لدده أ
ـــا أو اســـتهالكا:وفيهـــا ً مـــن ادعـــى قبـــل رجـــل غـــصبا أو دينً  فـــإن عـــرف بمخالطتـــه يف ,ً

معاملة أو علمت هتمته فيام ادعى قبله من التعدي والغصب نظر فيه اإلمـام, فإمـا أحلفـه 
  .ًله أو أخذ له كفيال حتى يأيت بالبينة, وإن مل تعلم خلطته أو هتمته فيام ذكر مل يعرض له

 ومل جيعلـه لـه يف كتـاب الكفالـة ولغـريه ,جعـل لـه أخـذ الكفيـل: قال بعضهم: عياض
وأمـا الـدين : (ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى لقولـه: هناك كام له هنا, وقال آخرون

  .يدل أن الوجه األول بخالفه)  وإال مل يعرض له,فإن كانت بينهام خلطة
ألزمــه الكفيــل :  وقــول مــن قــال,حيتمــل أن يكــون الكفيــل بمعنــى املوكــل بــه: عيــاض

  .إن كان يعرف بينهام خلطة يف دين:  لقوله,بمجرد الدعوى فغريبني
  .وللمدعي طلب كفيل يف األمرين: قال ابن احلاجب
 وطلب املدعى عليـه إقامـة , إقامة بينة بحقهاألمران طلب املدعي: ابن عبد السالم

  .بينة يدفع هبا بينة الطالب
حيتمـــل أن يريـــد بـــاألمرين ادعـــاء املطلـــوب دفـــع بينـــة املـــدعي أو : وقـــال ابـــن هـــارون

  .جترحيها
  .ال خيفى بعده: ُقلت

ً من أقام بينـة عـىل اسـتحقاقه منـزال, فيـسأل املـدعى عليـه أن يؤجـل :وسمع القرينان
كر غيبـة شـهوده  ويـذ,لـه فيهاحجـة, فأؤجلـه الـشهرين والثالثـة, فـال يـأيت بـيشءليأيت ببينـة 

رضب له أجل آخر?   أ
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ـــه ,ًأمـــا املــأمون الـــذي ال يـــتهم عــىل املـــدعي بــاطال فيزيـــده: قــال  وامللـــد الــذي يـــرى أ
ه ثـــــــــــــــم  ر خـــــــــــــــصمه فـــــــــــــــال يمكنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك إال بـــــــــــــــام تقـــــــــــــــارب شـــــــــــــــأ   قـــــــــــــــصد إرضا

  .يقىض عليه
ْبن رشدا رصوف الجتهاد القضاة بحسب ما يظهر من حال ألن رضب اآلجال م: ُ

ا, عـــرشة ًاملؤجـــل, والـــذي مـــىض عليـــه عمـــل احلكـــام يف التأجيـــل يف األصـــول ثالثـــون يومـــ
ام  ثـم يتلـوم لـه بأربعـة عـرش أو مخـسة , ثم يتلوم له بعـرشة أو ثامنيـة, ثـم ثامنيـة, ثم عرشة,أ
ًا ثالثـني يومـا ً قاطعـًب له أجـال ثم أربعة, ثم يتلوم له تتمة ثالثني أو يرض, ثم ثامنية,عرش

 , واآلجال كل ذلك مىض من فعل القضاة هذا مـع حـضور بينتـه بالبلـد,يدخل فيه التلوم
وإن كانــــت غائبــــة عــــن البلــــد بــــأكثر مــــن ذلــــك عــــىل مــــا تــــضمنته هــــذه الروايــــة مــــن اجتهــــاد 

  .احلاكم, وإن امتنع املدعى عليه من أن يقر أو ينكر
  .عى فيه أن جيرب عىل أن يقر أو ينكراملد: روى حممد: فقال اللخمي

َ أصـــبغفـــإن أبـــى حكمـــت عليـــه للمـــدعي دون يمـــني, وقـــال : حممـــد ْ إن مل : يقـــال لـــه: َ
ُ نكــول ختاصــم أحلفــت املــدعي, وحكمــت لــه عليــك إن كانــت الــدعوى يــستحق هبــا مــع ُ

ُ نكول املطلوب عن اليمني إذا أثبتت لطخا; ألن نكوله عن الكالم عن اليمني, وإن كان ُ
 وال يـــسجنه حتـــى يـــتكلم, ولكـــن يـــسمع مـــن صـــاحبه ,ا ال يثبـــت إال بالبينـــة دعـــاهم هبـــاممـــ

  .وحيمل احلكم عليه
ــه متــى عــاد املــدعى عليــه : اللخمــي املــدعي باخليــار بــني أخــذ ذلــك بغــري يمــني عــىل أ

ا بعــد إعــالم ً وبــني أن حيلــف اآلن وبحكــم لــه بــه ملكــ, واخلــصومة كــان ذلــك لــه,لإلنكــار
 وال يــنقض لــه احلكــم بعــد ذلــك إن ,مل يقــر أو ينكــر حكــم عليــه كالناكــلاملــدعى عليــه إن 

أتـــــى بحجــــــة; ولكــــــن إن أتـــــى ببينــــــة مل يكــــــن علـــــم هبــــــا كــــــام ال يـــــنقض حكــــــم مــــــن خاصــــــم 
ـــه يقـــول هـــو : باالحتجـــاج, ويـــنقض بالبينـــات وبـــني أن يـــسجن لـــه حتـــى يقـــر أو ينكـــر; أل

 يكتمـــه :يف الـــشفيع وهـــذا كقـــوهلم ,يعلـــم أن حقـــي حـــق, وقـــد يقـــر إذا ســـجن فـــال أحلـــف
خـذ وال وزن عليـك : املشرتي الـثمن; فـاختلف هـل يـسجن لـه اآلن حتـى يقـر أو يقـال لـه
 وإن كانــت يف يشء يف ,حتــى يثبــت الــثمن, هــذا إن كانــت الــدعوى يف معــني, دار أو عبــد
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ه   .الذمة وأقام لطخا فكذلك, وإن مل يقم لطخا مل تسمع دعوا
 ومل ينكـــر يـــسجن حتـــى يقـــر أو ينكـــر, ,جوإن ادعـــت الزوجـــة الطـــالق فلـــم يقـــر الـــزو

 وإن ادعـت عليـه النكـاح , وتطلـق عليـه إن طـال األمـر حلقهـا يف الـوطء,وحيل بينه وبينها
 ومل تنكـــر حيـــل بينهـــا وبـــني ,ً ولـــو ادعـــى عليهـــا نكاحـــا فلـــم يقـــر,ســـجن حتـــى يقـــر أو ينكـــر

ن حتــى يقــر  فإنــه يــسج,األزواج حتــى تقــر أو تنكــر, وكــذا الــسيد يــدعي عليــه العبــد العتــق
  .أو ينكر

إن ســأل املــدعى عليــه طالبــه مــن أي وجــه يــدعي :  يف املجموعــة عــن أشــهبَّالــشيخ
 ومل يقـض القـايض بـيشء ,عليه هذا املال فقد تقـدمت بينـي وبينـه خمالطـة فـسئل عـن ذلـك

ال أعلــم : عــىل املــدعى عليــه حتــى يــسمي املــدعي الــسبب الــذي كــان لــه بــه احلــق أو يقــول
ـه ال يـذكره , وال أذكره,وجهه ه,فال يكون عليـه يف ذلـك يمـني أ  , وسـأله البينـة عـىل دعـوا

ألين ال :  فــإن قــال,إن أبــى الطالــب أن خيــرب بالــسبب:  وزاد,َســحنونومثلــه يف كتــاب ابــن 
ه أو  أذكر وجه ذلك قبل منه, وإن مل يقل ذلك فال يقىض له بيشء حتـى يـذكر سـبب دعـوا

ــه ,يقــول ال أذكــر ســببه  ونقلــه ,ر ســببه, ويــسأله البينــة عــىل دعــواهال يــذك وال يمــني عليــه أ
ه: البــاجي بلفــظ  , وادعــى نــسيانه قبــل منــه بغــري يمــني,إن أبــى الطالــب أن بــني ســبب دعــوا

  .وألزم املطلوب أن يقر أو ينكر
ـه ال يـذكر : قال الباجي القياس عندي أن ال يوقف املطلوب حتى حيلف الطالـب أ

ًخمرجـا; وإن امتنـع مـن ذكـر الـسبب مـن غـري نـسيان مل ما يدعيه, إذ لعلـه بـذكر الـسبب جيـد 
  .يسأل املطلوب عن يشء

وألــزم املطلــوب أن يقــر أو : (يف داللــة الروايــة عــىل مــا ذكــر البــاجي مــن قولــه: ُقلــت
  .نظر فتأمله, ونقل املازري كالباجي) ينكر

 ودعــوى ,جــواب دعــوى القــصاص عــىل العبــد يطلــب مــن العبــد: وقــول ابــن شــاس
به من السيد واضح; ألن اجلواب إنام يطلب من املـدعى عليـهاألرش, يطلب  وهـو , جوا

 ألن إقــراره بــه عامــل ;يف األوىل العبـد; ألن إقــراره بــه عامــل دون ســيده, ويف الثانيـة الــسيد
  .دون العبد
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 حيلــــف املــــدعى عليــــه أو مــــن :اللعــــان والقــــسامة فيهــــا ولفــــظ اليمــــني يف حقــــوق غــــري
من روايـة  َّالشيخ هل إال هو, ال يزيد عىل هذا, ومثله ذكرحيلف مع شاهده باهللا الذي ال إ

ْبـن رشـدال أعرف غري هـذا, وال:  بزيادةَسحنون ابـن القاسـم َ سـامع  يف رسـم األقـضية مـنُ
يزيـــد عـــامل :  وقيـــل, ويف صـــفة اليمـــني اخـــتالف كثـــري املـــشهور قوهلـــا,مـــن كتـــاب األقـــضية

  .َّدنية يف املالغيب والشهادة الرمحن الرحيم, وهو قول ابن كنانة
 فمقتـــىض ;والـــذي ال إهل إال هـــو: واهللا مل يـــزد, أو قـــال: واختلـــف إن قـــال: اللخمـــي
  .ال جيزيه اليمني يف الوجهني: َّاملوازية أهنا يمني جازية, وقال أشهب يف :قول مالك
َّدونــةهــو ظــاهر امل: ُقلــت ــه ال خــالف فــيمن قــال:  قــالواختــار األول ,َ واهللا, ومل : أل
  .والذي ال إهل إال هو, أهنا يمني تكفر: ليزد, أو قا
ُقلت  ال يلزم من أهنا يمـني تكفـر أن جيـزئ يف احلقـوق الختـصاص يمـني اخلـصومة :ُ

ـه يـرى : قال: بالتغليظ, وملا ذكر املازري قول أشهب ومحل بعض أشـياخي عـن مالـك أ
 ولـيس , باهللا:ل فقط, وإنام يتعلق يف هذا بقوله يف كتاب اللعان يقوواهللا: بقولهاالكتفاء 

مقــصود مالــك يف اللعــان بيــان اللفــظ املحلـــوف بــه, وذكــر املــازري يف لفــظ يمــني اللعـــان 
َّدونةمخسة أقوال, فقال يف امل   .أشهد بعلم اهللا: يقول َّاملوازية حيلف باهللا, ويف: َ

  وقال ابن , الرمحن الرحيم:حيلف باهللا الذي إهل إال هو, والرابع زيادة: وقال حممد
   , والــــشهادة الــــرمحن الــــرحيم,حيلــــف بــــاهللا الــــذي ال إهل إال هــــو عــــامل الغيــــب: ُشونِاملاجــــ

  .ونحوه للخمي
الـذي : بـاهللا الـذي ال إهل إال هـو, والثـاين أن يقـول: املازري يف القسامة ثالثـة أقـوال

 والــــشهادة الــــرمحن ,الــــذي ال إهل إال هــــو عــــامل الغيــــب: أمــــات وأحيــــا, والثالــــث أن يقــــول
  .الرحيم

  .باهللا الذي ال إهل إال هو: ي عن ابن حبيب عن األخوينالباج
 وهــو مــشهور قــول مالــك وابــن القاســم وروايتــه وروايــة ابــن ,والعبــد كــاحلر: حممــد
  . عامل الغيب والشهادة:كنانة بزيادة
ْبـــن رشـــدوقـــال ا  وعـــن مالـــك وابـــن القاســـم ,ابـــن القاســـمَ ســـامع  يف رســـم القبلـــة مـــنُ
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  ).أقسم بالذي أمات وأحيا: (يقول
بــاهللا الــذي ال : وســمع حييــى ابــن القاســم يف الــديات صــفة حلــف القــسامة أن يقولــوا

  . الرمحن الرحيم, وال الطالب الغالب املدرك:إهل إال هو, ليس عليهم أن يقولوا
ْبن رشدا ُ املاجـشون وعزا البن كنانة مثل قـول ابـن ,هذا مشهور مذهبه: ُ ويف : قـال ِ

  . ورب هذا املنرب:نرب فليقلمن حلف عند امل: كتاب ابن شعبان
ْبــن وهـبوروى ابـن القاســم وا والزيـادة عــىل بــاهللا , بــاهللا الـذي أمــات وأحيــا : يقــولَ

ـــه إن مل يـــزد عـــىل ذلـــك ,الـــذي ال إهل إال هـــو  عنـــد مـــن رواهـــا استحـــسان إذ مل خيتلـــف يف أ
  .أجزأته يمينه
  .وقاله اللخمي: ُقلت
أو لعـان أو غـريه إال بـاهللا, وال يـزاد  وال حيلـف النـرصاين أو اليهـودي يف حـق :وفيها

زل التوراة واإلنجيل   .عليه الذي أ
قــــدي: قــــال ابــــن شــــعبان: اللخمــــي ــــزل :روى الوا  أن اليهــــودي حيلــــف بــــاهللا الــــذي أ

ـــزل اإلنجيـــل عـــىل عيـــسىالتـــوراة عـــىل موســـى, والنـــرصاين بـــ  وقـــول ابـــن عبـــد ,اهللا الـــذي أ
ا, واملؤلـــف مل ً يغلـــظ عليـــه بـــذكرمها معـــالنـــرصاين يقـــر بـــالتوراة واإلنجيـــل فلعلـــه: الـــسالم

  .يبينه خالف ظاهر الرواية
ال حيلـف إال بـاهللا, وظـاهره أهنـم ال حيلفـون : قال يف الكتـاب يف النـرصاين: ابن حمرز

 وال ,ألهنـــــم ال يوحـــــدون:  قـــــالوا: وقالـــــه ابـــــن شـــــبلون وغـــــريه,بـــــاهللا الـــــذي ال إهل إال هـــــو
 وال ,فـــون اليمـــني عـــىل هـــذه الـــصورةيكلفـــون مـــا لـــيس مـــن ديـــنهم, ولـــيس كـــذلك بـــل حيل

يكـــون ذلـــك مـــنهم إيامنـــا, ونـــص عليـــه متقـــدمو علامئنـــا, ويـــدل عليـــه اســـتحالف املجـــوس 
  . وهم ينفون الصانع تعاىل اهللا عن قوهلم,باهللا

 وبــني ,وفــرق ابــن شــبلون بــني اليهــود فــألزمهم ذلــك لقــوهلم بالتوحيــد: زاد عيــاض
  .بغريهم

ســــتحالفه اليهــــودي يــــوم الــــسبت قــــوال القابــــيس ويف متكــــني املــــسلم مــــن ا: املــــازري
 ,اً فخـــص بعـــضهم اخلـــالف بـــاليهودي; ألن النـــرصاين ال يعظـــم يومـــ,وبعـــض املتـــأخرين



 

 

498

498

  . والسبت لليهودي,ألن يوم األحد له:  قال,وعممه ابن عات فيهام
حمله يف أقل من ربـع دينـار, ويف : اختلف يف حمل اليمني, فقال ابن القاسم: اللخمي

  .سجد اجلامع حيث يعظم منهربعه يف امل
 روايـــة, وذكـــر َســـحنون وذكـــره ابـــن ,والثالثـــة دراهـــم ربـــع دينـــار:  عـــن حممـــدَّالـــشيخ

  . االستحالف يف املسجد يف القليل والكثري:القايض عبد الوهاب عن بعض املتأخرين
واملعتـــــرب يف املعيـــــب قـــــدر قيمـــــة العيـــــب إن فـــــات املبيـــــع, وإال ففـــــي كونـــــه : املـــــازري

َأصبغ كذلك قوال  ْ   . وحذاق األشياخ,َ
ــه ال يــشرتط اليمــني عنــد املنــرب إال : وقــال املــازي يف بعــض الروايــات اإلشــارة إال أ

 أن االستحالف عنـد املنـرب, وتلقـاء :, والبن حبيب عن بعض أصحاب مالكغمنربه 
القبلــــة يــــشري إىل أن املحــــراب هــــو أعظــــم مــــا يف املــــسجد, ومعــــروف املــــذهب اختــــصاصه 

  , ويف املــــــــذهب مــــــــا يــــــــشري إىل مــــــــساواة مــــــــساجد اجلامعــــــــات والقبائــــــــل باجلــــــــامع األعظــــــــم
  .للجامع األعظم
  . فعند املنربغإن كانت اليمني يف مسجده : اللخمي

  .عىل املنرب: وقال حممد
  .وحيلف بمكة عند الركن: قال مالك

يــستحلف النــاس يف أقــل مــن ربــع دينــار يف ســائر املــساجد, وال : وقــال ابــن اجلــالب
  . يف ربع دينارغرب إال منربه حيلف عند من
 وأعظـــم مـــا يف املـــساجد املحاريـــب, ,يف ســـائر منـــابر الـــبالد عنـــد املحـــراب: البـــاجي

   ولــــو كــــان املنــــرب يف وســــط املــــسجد حلــــف عنــــد املحــــراب ,فيحلــــف عنــــدها قــــرب املنــــرب
  .دون املنرب
ال  فتحلـف يف املـسجد, فـإن كانـت ممـن , وخترج املرأة فيام له بال من احلقـوق:وفيها

ًختـــــرج هنـــــارا فلتخـــــرج لـــــيال  وحتلـــــف يف اليـــــسري يف بيتهـــــا إن مل تكـــــن ممـــــن خيـــــرج, ويبعـــــث ,ً
  . وجيزئه رجل واحد,القايض إليها من حيلفها

حتلــف املــرأة يف بيتهــا يف أقــل مــن ربــع دينــار, ويف ربــع دينــار يف : َّاملوازيــة يف اللخمــي
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 يف َســـحنون وأجـــاز ,ًالًاجلـــامع, فـــإن كانـــت ممـــن تتـــرصف أحلفـــت هنـــارا, وإال أحلفـــت لـــي
  .امرأتني ليستا ممن خترج أن حتلفا يف أقرب املساجد إليهام

إن كانـــت مـــن أهـــل الـــرشف واألقـــدار جـــاز أن يبعـــث : وقـــال القـــايض عبـــد الوهـــاب
  . وال مقال للخصم,احلاكم إليها من حيلفها

بن وهذا فيام تطلب فيه, وال: وملا ذكر عياض حلف املرأة يف بيتها حسبام تقدم قال
حيلف النساء الاليت ال خيرجن يف بيوهتن فـيام ادعـي علـيهن, وأمـا إن : قال َّدنيةكنانة يف امل

 مثـل هـؤالء َسـحنونأردن أن يستحققن حقهن فيخرجن إىل موضـع اليمـني, وقـد حلـف 
ُشيوخيف أقرب املساجد إليهن, وأما  ه البد من خروج هؤالء, ومـن ُ دلسيني فرأوا أ  األ

  . بحكم امللدامتنعت حكم عليها
  .وليس هذا بصواب: قال عياض

 ختـــرج فـــيام لـــه بـــال, فمـــن كانـــت ختـــرج بالنهـــار روى ابـــن القاســـم:  يف نـــوادرهَّالـــشيخ
  .مثله َّاملوازية  ويف,خرجت, وإال خرجت بالليل

  .خترج يف ربع دينار: ملحمد: ُقلت
ذه ال إال يف الــــيشء الكثــــري الــــذي لــــه بــــال, ومــــنهن مــــن هــــي كالرجــــل ختــــرج هــــ: قــــال

حتلـف بالنهـار يف املـسجد اجلـامع يف ربـع دينــار, والبـن حبيـب عـن األخـوين مـن ال ختــرج 
  .ًهنارا خترج يف الليل يف ربع دينار

 وأمهـات األوالد فـسنتهم , واملـدبر,وأما ما سألت عنـه مـن املكاتـب: قوله: عياض
ئر منهن من خيرج ن ال خيـرج  ومـنهن مـ,سنة األحرار, إال أين أرى أمهات األوالد كاحلرا

 ومحلـــه ,محـــل بعـــضهم أول الكـــالم عـــىل الـــذكور دون اإلنـــاث, وعليـــه اختـــرصه أبـــو حممـــد
 ;ألوالد كالرجـال يف اخلـروج لليمـنيآخرون عىل الذكور واإلنـاث, وأن مـا عـدا أمهـات ا

ئر  , وإليـــه ذهـــب ابـــن حمـــرز,ألن حرمـــة أمهـــات األوالد بحرمـــة ســـاداهتن وأبنـــائهن كـــاحلرا
اســم يف هــذه املــسألة يف كتــاب الــشهادات, وأمــا مــا ســألت عنــه مــن ووقــع يف كــالم ابــن الق

  . وهو حمتمل,املدبرة واملكاتبة وأمهات األوالد فسنتهن سنة األحرار
  .والعبد واملدبرة واملكاتبة سواء واحلرة :وللباجي عن ابن القاسم: ُقلت
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ه أهنـــا مفهومـــ) وحتلـــف يف اليـــسري يف بيتهـــا إن مل تكـــن ممـــن ختـــرج: (قوهلـــا: فـــإن قلـــت
  . وهو مناقض ملا تقدم من أهنا ال خترج يف الكثري,خترج يف الكثري

 وهـو غـري معمـل فيهـا, والثانيـة أهنـا إن كانـت ممـن ,هلذا املفهوم صـورتان هـذه: ُقلت
ختــرج خرجــت مــن بيتهــا ملحــل يقتــيض فيــه الطالــب يمينهــا, وال يلزمــه الــذهاب إىل بيتهــا 

  . اليمني ألن للطالب حقا يف اقتضائه;القتضائه
  هباوعندي لو حلف عند املنرب دون أن يقتضيه صاحب اليمني, مل يرب: قال الباجي

  . وصاحب احلق مقتض ليمينه,حتى حيلف
ــه حكــم لرجــل بيمــني عــىل امــرأة, وطلــب : ُقلــت وذكــر لنــا شــيخنا ابــن عبــد الــسالم أ

  . وزوجها خوف اطالعه عليها,حضوره معها حللفها فامتنعت هي
  .ًحضوره إياها متباعدا عنها أقىص ما يسمع منها لفظ اليمني فحكمت ب: قال

   , ويبعـــــث القـــــايض إليهـــــا مـــــن حيلفهـــــا لـــــصاحب احلـــــق, يف احلالفـــــة يف بيتهـــــا:وفيهـــــا
  .وجيزئه رجل واحد

ه ال يقىض له بحضور يمينها يف بيتها: ُقلت   .ظاهره أ
 ,الفهذا يدل عىل أحـد قوليـه يف هـذا األصـل فـيمن يوجهـه القـايض لإلحـ: عياض
ه جيزئ يف ذلـك رجـل , والرتمجان, والنظر يف العيوب, واألعذار,واحليازات  والقائف أ

 ففـي نـوازل  ولو زعـم مـن وجـب حلفـه عجـزه عـن اخلـروج ملحـل احللـف ملرضـه,,واحد
  .الشعبي أربعة
  . وإال أخرج, إن أثبت ذلك ببينة حلف ببيته:ّيابن بق

 وخــري املــدعي يف حلفــه ,ال راكبــا و,وإال حلــف ال يقــدر عــىل اخلــروج: ابــن حــارث
َ نكل  وتأخريه لصحته, فإن,ببيته   .لزمه اخلروج أو رد اليمنيَ

 وخــري , وإال حلــف عــىل عجــزه,إن ثبــت مرضــه حلــف يف بيتــه باملــصحف: ابــن لبابــة
  .املدعي يف األمرين

ْن زرباب كره حممد بن ميسور,خيترب القايض صدقه ببعثه له شاهدين: َ   . وأ
  .ا يف اليمني طريقانًيظ باملكان رشطويف كون التغل
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َ نكـــل مـــن:  عـــن ابـــن حبيـــبَّالـــشيخ  ,يف مالـــه بـــال لـــه أن حيلـــف يف املـــسجد عنـــد املنـــربَ
أحلــف يف مكــاين فهــو كنكولــه يغــرم إن ادعــي عليــه, وبطــل : وشــبهه مــن املواضــع, فقــال

  . وقىض به مروان عىل زيد بن ثابت,اًحقه إن كان مدعي
  .يف كون التغليظ مستحقا أو مستحبا قوالن: قاله األخوان, املازري

امن إىل غري موضعه إال يف القسامة: اللخمي   .وال حيلف من األ
جيلـــــــب إىل مكـــــــة واملدينـــــــة وبيـــــــت املقـــــــدس وغـــــــريهم يـــــــستحلفون يف : قـــــــال مالـــــــك

: ا مـــن املـــرص العـــرش األميـــال ونحوهـــا, وقـــال أبـــو مـــصعبًمواضـــعهم,إال أن يكـــون قريبـــ
 وال يمكــــن مــــن كــــان مــــن , وهــــو أحــــسن, كــــان عــــىل ثالثــــة أميــــالجيلــــب إىل األمــــصار مــــن

  .البوادي من الدماء فتضيع
  ? وهل يستقبل به القبلة,اختلف هل يقام احلالف: اللخمي

 لــــيس عليــــه أن يــــستقبل بـــه القبلــــة, وقــــال مالــــك يف كتــــاب ابــــن :فالبـــن القاســــم فيهــــا
 يــستقبل بــه ًحيلــف قــائام: ً ويف كتــاب حممــد قــائام, وقــال األخــوان,ًحيلــف جالــسا: َســحنون

ً فيحلــف يف مكانــه جالــسا, وقــال مالــك يف كتــاب ,القبلــة إال أن يكــون أقــل مــن ربــع دينــار
ـــه يقـــوم إذا كانـــت اليمـــني يف : يريـــد;لـــيس عـــىل احلـــالف يف غـــري املـــسجد أن يقـــوم: آخـــر  أ

اجلـــامع, وأرى أن يـــستقبل القبلـــة يف قليـــل ذلـــك وكثـــريه, وال يقـــام وإن كانـــت اليمـــني يف 
 يف اللعــان إال يف اخلامــسة أقــام غ وقــد يستحــسن ذلــك يف القتــل, ومل يقــم النبــي ,جلــامعا

  . وليس يف الصحيح, أقام الرجل يف اخلامسة:املرأة يف موضع الغضب, وقيل
حلف قائام:  قيل ملالك:َسحنونيف كتاب ابن : َّالشيخ   ا?ً أو قاعدًأ
  . أبنيًقائام: قال

حكــى ابــن :  وكــذلك اللعــان, وقــول ابــن شــاس,ًامحيلــف يف القــسامة قــائ: قــال مالــك
ــــامن إنــــام هــــو يف اللعــــان  ويف القــــسامة مل أجــــده يف ,عبــــدوس عــــن أشــــهب أن القيــــام يف األ

  .النوادر, وتقدم نقل اللخمي فيه
 وحيلف املجوس , وحيث يعظمون,حيلف اليهودي والنرصاين يف كنائسهم: وفيها

  . وحيث يعظمون,يف بيت نارهم



 

 

502

502

  تغلظ بالزمان?وهل : الباجي
امهنم يف املــال العظـيمَسـحنونوروى ابـن كنانــة يف كتـاب ابــن   , والــدماء, يتحــرى بـأ

 ومــا ســوى ذلــك مــن مــال , وجيتمعــون للــصالة,ًواللعــان وقتــا حيــرض النــاس فيــه املــساجد
ال حيلــــف حــــني الــــصلوات إال يف :  والبــــن حبيــــب عــــن األخــــوين,وحــــق, ففــــي كــــل حــــني

قـــــوق ففـــــي أي وقـــــت حـــــرض اإلمـــــام اســـــتحلفه, وقالـــــه ابـــــن الـــــدماء واللعـــــان, وأمـــــا يف احل
َ أصبغالقاسم و ْ   .ورشط اليمني أن تطابق اإلنكار: قال يف الكتاب: , ابن شاسَ
 وجحدتـــه , ونقـــدك ثمنـــه,ً ومـــن اشـــرتى منـــك ثوبـــا:هـــو قوهلـــا يف الـــشهادات: ُقلـــت
ه ال حق لك قبله مل يكن له ذلك فأراد أن حيلف , وطلبت يمينه,االقتضاء   .أ

ــــه مــــا اشــــرتى منــــك ســــلعة كــــذا بكــــذا; ألن هــــذا يريــــد : قــــال مالــــك                  ولــــك أن حتلفــــه أ
  .أن يورك

  .يورك اإللغاز: يعني بقوله: ابن القاسم
َّدونةال من امل َّاملوازية نقلها الباجي عن مالك يف: ُقلت ِّمطـرفوقالـه : , قالَ , وقـال َُ

ُ املاجـــشونابــن   واختــاره ابـــن , مــن كـــل مــا يدعيـــه, فقــد بـــرئإذا حلــف مـــا لــه عليـــه يشء: ِ
  .القوالن َّالعتبيةو َّاملوازية  ويف,حبيب

 واختـــار ابـــن حبيـــب االســـتظهار بقـــرائن األحـــوال, فـــإن كـــان ,نقـــل املـــازري: ُقلـــت
املــدعى عليــه مــن أهــل الــصالح والفــضل, واملــدعي مــن أهــل الــتهم وممــن يظــن بــه ادعــاؤه 

ُاجــــشون املالباطــــل منــــع يف اليمــــني بقــــول ابــــن  فقتهــــا ) ورشط اليمــــني مــــع الــــشاهد: (ِ موا
  .ًشهرته معنى ولفظا

 فـــإن شـــهد بـــإقرار ,وصـــفة اليمـــني مـــع الـــشاهد أن حيلـــف عـــىل مـــا شـــهد لـــه: البـــاجي
  . بل حيلف لقد أقر له فالن بكذا; يكن له أن حيلف أن له عليه كذااملطلوب مل

 ومــا عنــده ,ه لبــاق عليــه وإن حقــ,ً فــإن كــان املطلــوب غائبــا زاد:َعبــد احلكــمقالــه ابــن 
  .به رهن, وال وثيقة ويقىض له
 ومـــنهم مـــن ,هـــذا عـــىل أن اليمـــني مـــع الـــشاهد كـــشاهد آخـــر: قـــال ابـــن عبـــد الـــسالم

ُ املاجـشونجعلها تقوية له, وعليه ال يبعد كوهنا عىل وفق الدعوى كاكتفاء ابن  يف يمـني  ِ
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  .ر أو مل يطابقاملدعى عليه باحللف عىل نفي دعوى املدعي سواء طابق اإلنكا
فقتهـا شـهادة الـشاهد فـيام أثبتـه يف املعنـى : ُقلت يرد بأن رشط اليمني مع الشاهد موا

ًاتفاقا أو إمجاعـ ا واحللـف مـع الـشاهد عـىل وفـق الـدعوى هـي أعـم مـن خـصوص مـا شـهد ً
ا فــال يــستلزم احللــف عــىل الــدعوى نفــس مــا ًبــه الــشاهد, واألعــم ال يــستلزم األخــص إثباتــ

ُ املاجـــشون وقـــول ابـــن ,الـــشاهدأثبتتـــه شـــهادة   إنـــام هـــو يف احللـــف عـــىل أمـــر هـــو أعـــم مـــن :ِ
 ونفــي األعــم يــستلزم نفــي األخــص, فاســتلزم ,خــصوص الــدعوى, وهــو يف بــاب النفــي

  .حلفه نفي الدعوى فتأمله
 ;وما ذكره من اخلالف يف حـال اليمـني مـع الـشاهد ال أعرفـه عـىل النحـو الـذي ذكـره

مــستندة إىل  َّقــضيةامء يف القــضاء بالــشاهد واليمــني هــل ال اضــطرب العلــ:بــل قــول املــازري
 والـــشاهد كـــاملقوي هلـــا أو مـــستندة ,الـــشاهد واليمـــني كالتقويـــة لـــه, أو مـــستندة إىل اليمـــني

  .إليهام مجيعا
ــه ال حيلــف : َّالــشيخ مــن قــول مالــك وأصــحابه أن مــن أقــام بينــة بــدين عــىل حــارض أ

ه ـه د عىل أ  ولـو كـان احلكـم ,فعـه إليـه, أو دفعـه عنـه دافـعما قبضه حتى يدعي املطلوب أ
ــه مــا قبــضه منــه, وال مــن أحــد  بالــدين عــىل ميــت أو غائــب مل يقــض للطالــب حتــى حيلــف أ

 ولــو كــان الــدين مليــت قــام بــه ورثتــه عــىل ميــت أو غائــب, فالبــد أن حيلــف أكــابرهم ,بــسببه
 وال حيلــف ,به وال مــن أحــد مــن مــسب,أهنــم مــا يعلمــون أن ولــيهم قبــضه مــن املقــيض عليــه

  . وإن كربوا بعد موته,األصاغر
ال يمــــني عــــىل : يــــدل بــــاللزوم عــــىل نــــص قوهلــــا) وال حيلــــف األصــــاغر: (قولــــه: ُقلــــت

 وإذا أصاب املـسلم إليـه رأس , ويف سلمها األول, وال عىل من يظن به علم ذلك,صغري
ًاملـــال رصاصـــا أو نحاســـا فردهـــا عليـــه فقـــال لـــه قول قولـــه  فـــال,اًمـــا دفعـــت لـــك إال جيـــاد: ً

ا يف علمـه إال أن يكــون إنــام أخـذها عــىل أن يرهيـا, فــالقول قولــه ًوحيلـف مــا أعطـاه إال جيــاد
  .  وعليه بدهلا,مع يمينه

َ نكـل  فإن,إن حقق أهنا ليست من درامهه حلف عىل البت: التونيس حلـف قابـضها َ
ه موقن;عىل البت   . أل
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يمينـه تنقلــب عــىل خــالف ولــو كــان حلـف األول عــىل العلــم, فتكــون : ظــاهره: ُقلـت
  .ما تتوجه
ْبن رشدقال ا   .وهو يف مسائل كثرية: ُ
ُشـــيوخوذكـــر غـــري واحـــد مـــن : ُقلـــت  الفاســـيني يف صـــفة احللـــف ثالثـــة أقـــوال, قوهلـــا ُ

هـــا ابـــن ًهـــذا إن كـــان صـــريفي: ًحيلـــف عـــىل البـــت مطلقـــا, الثالـــث: الثـــاين ا دون عـــزو, وعزا
: , وقــال ابــن شــاس بعــد ذكــر األولُشونِ املاجــ وابــن , وابــن كنانــة,حــارث البــن القاســم

  ًحيلــف مــا أعطيتــه رديئــا : مــا أعــرف اجليــد مــن الــرديء, فقــال بعــض األصــحاب: ولــو قــال
  .يف علمي
  .فاألقوال مخسة: ُقلت

  . ونقل ابن شاس, والثالثة,نقل التونيس
وينظــــر يف حــــق اهللا تعــــاىل يف إباحــــة اليمــــني مــــع الــــشاهد للــــصغري الــــذي مل : املــــازري

 فـــإن مل يعلـــم ذلـــك إال مـــن قـــول الـــشاهد, , وال علمـــه رضورة,ا شـــهد بـــه الـــشاهديعـــاين مـــ
 ووقفهــا عــىل ,وغلــب عــىل ظنــه صــدقه بخــربه أو غــري ذلــك, ففــي إباحــة اليمــني لــه بــذلك

  .َّاملوازية وَسحنونيقينه قوالن لكتاب ابن 
ــه ألبيــهَســحنونواحــتج   , بجــواز تــرصف الولــد الــصغري يف مــال شــهد لــه شــاهدان بأ

 ورد , ألن الترصف يف األموال; وفيه إشكال,إسناد هذا االحتجاج ملالك: هر قولهوظا
مـن الـرشع التعويـل فيـه عـىل الظـن للـرضورة إىل ذلـك, ولـو وقـف ذلـك عـىل اليقـني ألدى 

 والقــسم بــه بيقــني الــصدق, فــال ,إىل رضر عظــيم, وأمــا تعليــق التكليــف بتعظــيم اســم اهللا
  .يف هذين القولني ملالكيلحق به رضر عام وبعض أشياخي يض

 وأخذ األول مـن ظـاهر قوهلـا يف الـشهادات, وأظهـر منـه قوهلـا يف ,وتقدم هذا: ُقلت
ـــت منكـــر ,تـــصدقت بـــه عـــيل:  فقـــال,وإن بعـــث إليـــه بـــامل: الوديعـــة  وصـــدقه الرســـول, وأ

  .للصدقة فالرسول شاهد حيلف معه املبعوث إليه, ويكون املال صدقة عليه
  رض? ومل حي,كيف حيلف: قيل
 ًكام حيلف الصبي إذا كرب مع شاهده يف دين أبيه, واخترصها أبـو سـعيد سـؤاال: قال
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ب ـه أتـى بـصورة مماثلـة للمـسؤول ;ا لعدم إفادة اجلواب نفي اإلشكالًوجوا  ألن حاصله أ
  .عنها فتستشكل كام استشكلت األوىل

 وال , وعقيدتـــه فـــال تـــصح توريـــة احلـــالف,القـــايضَّ نيـــة اليمـــني عـــىل: قـــال ابـــن شـــاس
ــامنَّ نيــة اســتثناؤه بحيــث ال يــسمعه القــايض تقــدم الكــالم يف  وأن اخلــالف ,احلــالف يف األ
ْبــن رشــدعــام يف يمــني القــايض وغــريه حــسب مــا نــص عليــه ا َ أصــبغَ ســامع  يفُ ْ إال : منــه قــال َ

 ويف لـزوم نفـي ,اًاملحلـوف لـه اتفاقـَّ نيـة املحكوم عليه إبطال حق فهي عـىلَّ نية أن تتضمن
  .عى به يف اليمني بعينه واالكتفاء بعموم يشمله خالف تقدم عزوهاملد

كر املطلــوب: البــاجي عــن أشــهب ــه ال :  وقــال,إن بــني املــدعي الــسبب فــأ أحلــف أ
ًوال أعلــم لــه شــيئا بوجــه مــن الوجــوه, : يشء لــه عنــدي يف هــذا الــسبب مل جيــزه حتــى يقــول

  . ـهَسحنونقاله أشهب يف املجموعة ونحوه يف كتاب ابن 
ــــه جيزئــــه  ألن الطالــــب مل يطلبــــه بغــــري ذلــــك, ومــــن حــــق املطلــــوب أن ال ;والظــــاهر أ

  .هذا آخر حقوقي عندك:  له الطالبحيلف حتى يقول
  .فإن ذكر السبب نفاه معه عىل املشهور: قال ابن احلاجب

 وفرسه ابن هـارون بمـسألة كتـاب ,عىل من يعود) معه(انظر الضمري يف قوله : ُقلت
  . نفى السبب مع العدد:أي) نفاه معه: (يعني قوله: مة, قالالشهادات املتقد

   وهــــو ,َســــحنونال خيفــــى بعــــده, وفــــرسه ابــــن عبــــد الــــسالم بمــــسألة أشــــهب و: ُقلــــت
ضا بعيد   .ًأ

القياس أن يكتفي بذكر الـسبب, وعـن مالـك يقبـل مالـه : قال الباجي: ابن احلاجب
  .عندي حق
 ألن البــاجي قـال بعــد ذكــر ; نظـرظــاهر أن قـول مالــك يف نفـس الــصورة, وفيــه: ُقلـت

ـه أسـلفه أو بـاع منـه مل جيـزه قولـه: مـا تقـدم مـا نـصه  حتــى )ال حـق لـه عنـدي( :وإن ادعـى أ
 وربــام قبــل :, وهــو مقتــىض قــول مالــك قــالَســحنونمل تــسلفني أو مل تبــع منــي, قالــه : يقــول

  . وإىل القول األول رجع مالك,منه اجلواب ما له عىل حق
ــضطر إىل يمــني كاذبــة أو : قلــت البــن عبــدوس: ال ابــن دينــارقــ: قــال ابــن احلاجــب أ
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  ب?غرم ما ال جي
  . ويربأ من اإلثم,ا جيب رده اآلنًينوي شيئ: فقال
عزوه السؤال البن دينار خالف نقل ابن شاس عن ابن حارث عـزوه ألمحـد : ُقلت
 وعـــزو ابـــن احلاجـــب , كلفـــظ ابـــن شـــاس, وذكـــر ابـــن حـــارث يف كتـــاب املـــديان,بـــن زيـــاد

سأل َ وكلهـم ال يـستقيم أن يـ, إما عيسى وإما عبد الرمحن وإما حممد,ٌهم; ألن ابن دينارو
  . أما عيسى فهو أكرب من ابن عبدوس;ابن عبدوس لعلو طبقتهم عنه

  .ه أخذ عن مالك ولزم ابن القاسمأ: قال عياض وغريه
  وروى عنـــه,لقـــي ابـــن القاســـم يف رحلتـــه األخـــرى: وأمـــا عبـــد الـــرمحن فقـــال عيـــاض

ـدلس ,َّدنيةسامعه وعرض عليه امل ـه وكالمهـا مـن أهـل األ  وذكرمهـا ,وفيهـا أشـياء مـن رأ
  .َسحنونيف طبقة 

ْبن وهب روى عنه ا, وابن هرمز,ًوأما حممد فقال فيه عياض إنه صحب مالكا َ.  
  . كان مفتي أهل املدينة مع مالك وعبد العزيز:قال ابن عبد الرب

هو حممد بن إبراهيم بن عبدوس كـان مـن كبـار : وأما ابن عبدوس فقال فيه عياض
 وهــــو أحــــد املحمــــدين األربعــــة الــــذين اجتمعــــوا يف عــــرص مــــن أئمــــة ,َســــحنونأصــــحاب 

َّواز  وابــــن املــــَعبــــد احلكــــمابــــن ,  اثنــــان مــــرصيان;مــــذهب مالــــك مل جيتمــــع يف زمــــان مــــثلهم
  .َسحنون ابن عبدوس وابن ;واثنان قرويان

  .ن أمحد بن زياد الفاريسواحلق ما ذكره ابن حارث وهو أمحد ب
صحب ابن عبدوس وابـن سـالم والقـايض ابـن مـسكني, وكـان يكتـب : قال عياض

  .له السجالت سمع منه ابن حارث وأمحد بن حزم وأبو العرب وغريهم
  . أجاد فيها, وضع فيها عرشة أجزاء,ا بالوثائقًكان عامل: قال أبو العرب

ءٌ إنــام هــو وقــفلــيس يل: ًلكــا فقــالُإن ادعــى عليــه م: ابــن شــاس  أو عــىل , عــىل الفقــرا
 أو هــو ملــك لطفــل مل يمنــع ذلــك إقامــة البينــة للمــدعي إن مل يثبــت مــا ذكــر فتقــف ,ولــدي

  .املخاصمة عىل حضور من ثبتت له عليه الوالية
 ومقتــــىض إقــــراره بــــذلك حلــــارض أو ,مــــا ذكــــره هــــو مقتــــىض أصــــول املــــذهب: ُقلــــت
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  .ذكرها إال الغزايل يف الوجيز وال أعلم من ذكر نفس املسألة التي ,غائب
 وهو حارض فصدقه سـلم لـه املـدعى فيـه, واخلـصومة ,هي لفالن: لو قال: املازري

ــه ,بينــه وبــني املــدعي ــه مــا أقــر بــه إلتــالف حقــه إذ لــو اعــرتف أ  وللمــدعي إحــالف املقــر أ
ــه مل يقــر إال بالــ,أقــر بالباطــل, وأن املقــر بــه إنــام هــو ملدعيــه لــزم الغــرم  ,صدق فــإن حلــف أ

َ نكــل  فــإن,وال حــق فيــه للمــدعي, ســقط مقــال املــدعي عــن اليمــني فهاهنــا اختلــف النــاس َ
  تالفه بإقراره ما أقر به أم ال?هل يستحق بيمينه غرامة املقر إل

ــــه مل يبــــارش اإلتــــالف  واملقــــر لــــه وجبــــت , وإذا توجهــــت اخلــــصومة بــــني املــــدعي,أل
َ نكــل اليمــني عــىل املقــر لــه, فــإن َ نكــل  حقــه, فــإنحلــف املــدعي وثبــتَ  ,فــال يشء لــه عليــهَ

  وهل له حتليف املقر أم ال?
 ,عنهــاُالنُّكــول  ألهنــا لــو وجبــت لكــان للمقــر ;لــيس لــه ذلــك: قــال ابــن عبــد الــسالم

َ نكل وإذا ه قد توجه عليه هذا احللف ونكل عنه;عنها مل يكن للمدعي أن حيلفَ   . أل
 الــــسلعة مــــن وكيــــل عــــىل  إذا اطلــــع بــــائع:ونحــــوه قــــول عيــــاض يف الوكــــاالت: ُقلــــت

ئهـا عـىل زائـف يف الــثمن فـأحلف اآلمـر فنكــل فوجبـت اليمـني للبــائع, قـال ولـيس لــه : رشا
  .أن حيلف املأمور

ُ نكول ألن نكوله عن يمني اآلمر: عياض   .عن يمني املأمورُ
ولــو أقــر بــه لغائــب ال يعــذر إليــه لبعــد غيبتــه مل يــستحقه املــدعي بــذلك : قــال املــازري

رجـاء أن ينكـل فأحلفـه وأغرمـه قيمتـه جـرى عـىل : أراد حتليفـه سـئل, فـإن قـالًاتفاقـا, فـإن 
مـــا قـــدمناه مـــن اخلـــالف يف توجـــه الغـــرم عليـــه بـــإقراره بـــه لغـــريه دون مبـــارشة إتـــالف فمـــن 

 ,رجـــاء أن ينكـــل فـــأحلف, وأســـتحق نفـــس الثـــوب: أغرمـــه حيلفـــه ومـــن ال فـــال, وإن قـــال
 فــإن حلــف ,هــي لفــالن الغائــب: , فقــالمــن ادعــي عليــه بــدار يف يــده: َســحنونفــذكر ابــن 

َ نكــل  وإن,بقيــت الــدار بيــده أخــذها املــدعي دون يمــني حتــى يقــدم الغائــب بــإقرار املقــر, َ
ـه أودعـه  واختار بعض أشياخي إسقاط اليمني عن املدعى عليه إن مل يدع عليه املدعي أ

ـه ال يلزمـه أن حيلـف إلثبـات ملـك غـريه : لنـاس مـن قـال ومـن ا,السلعة أو رهنه إياها; أل
َ نكـــل إن  وأخـــذ املـــدعى فيـــه حتـــى يقـــدم الغائـــب فيخاصـــمه; ,عـــن اليمـــني حلـــف املـــدعيَ
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ــــه رأى أن هــــذا صــــيانة لقاعــــدة الــــرشع ــــه لــــو منعنــــا املــــدعي مــــن املــــدعى فيــــه;وكأ  ومل , أل
حيلف املدعى عليه مل يـشأ أحـد أن يـرصف خـصمه عـن طلبـه مـن غـري أن يمكنـه ممـا ادعـى 

ً فعل ذلـك بـأن يـضيف املـدعى فيـه لغائـب, ثـم ذكـر فروعـا مل يـضف  وال حيلف له إال,فيه
  .أقواهلا للمذهب فال رضورة لذكرها

 , وانتقلــت احلكومــة إليـــه,ا لزمتــه اليمــني أو البينـــةًفــإن كــان غائبـــ: قــال ابــن احلاجـــب
َ نكل فإن   .أخذه بغري يمنيَ

 , الغائـبعـوده عـىل) إليـه(ضمري لزمته اليمـني جيـب عـوده عـىل املقـر وضـمري : ُقلت
 والــضمري ,عائــد عــىل املــدعي) أخــذ(عائــد عــىل املقــر, ويف ) نكــل(والــضمري املــستكن يف 

فقتـــه ملـــا تقـــدم عـــن املـــازري ) بأخـــذه(املفعـــول  عائـــد عـــىل املـــدعى فيـــه, هبـــذا يـــستقيم موا
 ولـــو جـــاء هبـــذه , وال خيفـــى عـــىل منـــصف إمجـــال كـــالم ابـــن احلاجـــب,ونحـــوه البـــن شـــاس

  .بهالضامئر مظهرة كان أوىل 

  ]باب النكول[
  .)1(امتناع من وجبت عليه أو له يمني منها :النكول

  .وجيري فيام جيري فيه الشاهد واليمني: قال ابن احلاجب
ضـــمري يفـــرسه الـــسياق عائـــد عـــىل حكمـــه املـــذكور بعـــد, وهـــو ) جيـــري(فاعـــل : ُقلـــت

  ه عـــىل إثباتـــه القـــضاء عـــىل الناكـــل بنكولـــه مـــع يمـــني املـــدعي, وال خيفـــى إمجـــال داللـــة قولـــ
                                     

ُ نكــــول أدخــــل) إلــــخ... امتنــــاع: (قولــــه: َّ الرصــــاع قــــال)1(  : وقولــــه, وهــــو ظــــاهر,املــــدعي واملــــدعى عليــــهُ
 والـضمري يف منهـا , أو يتامدى عـىل عـدم اليمـني)ال أحلف( : يتقرر بالترصيح مثل قوله: قالوا)امتناع(

ُ نكول ويدخل ,مصدرُالنُّكول  ألن ; واجلنس مناسب للنكول,يعود عىل اليمني   . ونكوهلام,أحدمهاُ
ُ نكول ا أو إذا وقع امتناع فهوًهل هو االمتناع من احللف مطلقُ النُّكول ):فإن قلت( وينبني عىل ذلـك ُ

  ? ثم أراد احللف هل يمكن,إذا تم نكوله
ُقلــــت( ــــه ال يملــــك :)ُ  ووقــــع البــــن نــــافع مــــا يقتــــيض صــــحة , وكــــذلك النقــــل عــــن مالــــك,ظــــاهر حــــده أ

  .املوفقرجوعه واهللا 
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  .هذا املعنى
ولكنـــه ال جيـــب احلـــق بنكـــول املـــدعى عليـــه : قـــال مالـــك:  عنـــهَســـحنون البـــن َّالـــشيخ

  .حتى حيلف املدعي, ومل خيتلف يف ذلك أهل املدينة
  .وإن جهل ذلك الطالب ذكر له القايض حتى حيلف الطالب: قال مالك
: بقولـهُكـول النُّويـتم : مل خيتلـف يف ذلـك أهـل العلـم, وقـول ابـن شـاس: قال أشـهب

ــا ناكــل, وبقولــه لــه أحلــف أو يــتامدى عــىل االمتنــاع مــن اليمــني, الروايــات : ال أحلــف وأ
ــا أحلــف مل يقبــل : إذا تــم نكولــه, ثــم قــال:  وقــول ابــن شــاس,واألقــوال واضــحة بــصحته أ

  .هو قوهلا
َ نكــل إذا: قــال مالــك ــامن عــىل املــدعى عليــه, ثــم ,مــدعو الــدم عــن اليمــنيَ  وردوا األ

ًوا بعد ذلك أن حيلفوا مل يكن هلم ذلك, وكذلك قال يل مالك فيمن أقـام شـاهدا عـىل أراد
  مــــــال وأبــــــى أن حيلــــــف معــــــه ورد اليمــــــني عــــــىل املطلــــــوب, ثــــــم بــــــدا لــــــه أن حيلــــــف فلــــــيس 

  .له ذلك
إن قـال املـدعى عليـه : وسمع عيسى ابن القاسم يف رسم اجلواب من كتاب املـديان

  .ت وخذ, فإذا هم املدعي باحللفاحلف أ: للمدعي بعد أن طلب يمينه
ال أرىض بيمينك, ما ظننتك حتلف ال رجوع للمـدعى عليـه كـان : قال املدعى عليه

  .ذلك عند السلطان أو غريه
ْبن رشدا   .مثله يف كتاب الدعوى والصلح: ُ

 وال خـــالف أعلمـــه يف ذلـــك بعـــد أن يردهـــا عـــىل املـــدعي, ولـــو :ويف كتـــاب الـــديات
ه, ففــــي كونــــه كــــذلك وصــــحة رجوعــــه قــــوالن; لظــــاهر روايــــة  ومل يردهــــا عليــــ,نكــــل عنهــــا

 وظــاهر قــول ابــن نــافع يف ,مــع ظــاهر قوهلــا يف الــديات َّدنيــةعيــسى عــن ابــن القاســم يف امل
  .َّدنيةامل

ابن القاسم يف الديات بزيادة إال أن يكون هلم َ سامع ومثله يف رسم القبلة من: ُقلت
  .عذر بني

  .عليه دين أو يكون أوىص بوصايامثل أن يزعموا أن امليت : َسحنون
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ْبــن رشــدا ــه إذا أبــى أن حيلــف مــع شــاهده عــىل حــق يدعيــه ; بــنيَســحنونتفــسري : ُ  أل
ـه لـيس عـىل امليـت ديـن,  ـه أوىص بوصـايا أو عليـه ديـن, ثـم علـم أ ه قيل له أ مليته ألجل أ

امة إن إن هلـم أن يرجعـوا إىل القـس:  وقولـه,وال أوىص بيشء والعذر يف القـسامة غـري هـذا
َّدونــةكــان هلــم عــذر ينبغــي أن حيمــل عــىل التفــسري ملــا يف امل  مــن كتــاب الــديات, ويف تعليقــة َ

أيب عمـــران يف املــــدعى عليـــه يلتــــزم اليمـــني, ثــــم يريـــد الرجــــوع إىل إحـــالف املــــدعي أن لــــه 
  .ذلك; ألن التزامه ليس أشد من التزام الرشع له

ونكــول : مــني, وقــول ابــن شــاسلــيس لــه رد الي:  وقــال,وخــالفني ابــن الكاتــب: قــال
ُ نكــــول املــــدعي بعــــد  ويف ,املــــدعى عليــــه كحلــــف املــــدعى عليــــه هــــو نــــص الروايــــات فيهــــاُ

ه قضاه, ومثله قول ابن احلاجب,غريها َ نكل  ثم, وكذلك لو ادعى أ   .بعد نكوله لزمهَ
ظـر : إن قـال مـن وجبـت عليـه يمـني: َعبـد احلكـم عـن ابـن َّالشيخ ًارضب يل أجـال أل
ه, ويف طرر ابن عات الشعباينيف حسايب إن طلب مـن وجبـت :  وأمري أمهل بقدر ما يرا

 ,عليه يمني أن يؤخر هبا اليومني والثالثة; لينظر يف حماسبته فله ذلك, وال يزاد عـىل ذلـك
ليس له ذلك إال برضا الطالب وإذنه; ألن : وقال غريه:  قالَعبد احلكمثم ذكر قول ابن 

  .ً اخلصم إذا وجد لذلك سبيالعىل القايض إنفاذ احلق عىل
 : يريـــد;فـــاألقوال ثالثـــة, وتقييـــد ابـــن شـــاس تـــأخريه بكفيـــل بوجهـــه صـــواب: ُقلـــت

زلـــه إال القـــول  ويغـــرم املـــال بعـــد حلـــف املـــدعي إن مل يـــأت بـــه, ومل حيـــك ابـــن احلـــاج يف نوا
 وهـو أن يطلـب املـدعي تـأخري حلـف املـدعى عليـه, ففـي ,بعدم تأخريه, وأما عكـس هـذا

ـــ لـــيس لـــه ذلـــك إال برضـــا املطلـــوب, وهـــو مقتـــىض قـــول ابـــن عـــات يف : ن احلـــاجنـــوازل اب
 وكل القـايض مـن يتقاضـاها إذا ,من وجبت له يمني عىل رجل فتغيب عن قبضها: طرره

  .ثبت عنده مغيبه, ويشهد عىل ذلك
َّدونـــة فمـــذهب امل,اختلـــف يف توجـــه يمـــني التهمـــة: ابـــن زرقـــون  يف تـــضمني الـــصناع َ

َّدونــة وقالــه غــري ابــن القاســم يف غــري امل,ه أهنــا تتوجــ:والــرسقة  ,ال تتوجــه: , وقــال أشــهبَ
  .عيسى من كتاب الرشكة أهنا تنقلبَ سامع  ويف,وعىل األول فاملشهور ال تنقلب

ْبن رشدهو كالم ا: ُقلت ُ.  
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إن ادعــى املــودع تلــف الوديعــة, وادعــى املــودع تعديــه عليهــا صــدق املــودع : البــاجي

  . أصحاب مالكإال أن يتهم فيحلف, قاله
َ نكل فإن: َعبد احلكمقال ابن    . وال ترد اليمني هنا,ضمنَ

ــه مــا بــاع: ابــن رزقــون  وال وهــب, ,ويف توجــه يمــني االســتحقاق عــىل املــستحق أ
 :وال خرج عن ملكـه بوجـه مـن الوجـوه عـىل البـت كـان املـستحق ربعـا أو غـريه, ثالثهـا

يوخعــــض  وب, وابــــن كنانــــة,إن كــــان املــــستحق غــــري ربــــع للمــــشهور ُش ــــ ــــني ابــــن أُ ْيب زمنَ َ َ ,
َّدونـــةوهـــذا اخلـــالف عـــىل قـــويل امل ً يف اســـتحقاق بعـــض الورثـــة دارا مـــن ســـبب مورثـــه, َ

ـــه البـــد مـــن يمـــني  فبقـــول ابـــن القاســـم يقـــىض هلـــذا القـــائم بحـــصته فقـــط, وعـــىل القـــول أ
ــــه ال ,املـــستحق ة الورثــــة عــــىل أ ـــ وقــــول مالــــك وأشــــهب تنـــزع الــــدار مــــن املطلــــوب لبقي َّ
إنــام يــصح واملطلــوب حــارض ال يــدعي :  اســتحقاق الربــع, وقــول ابــن كنانــةحيلــف عــىل

  .ً فإن كان غائبا فام أراه يقول ذلك,ًشيئا

  ]باب اخللطة[
, )1(حالــــة ترفــــع بعــــد توجــــه الــــدعوى عــــىل املــــدعى عليــــه ال لــــسوء غرضــــه :اخللطــــة

                                     
 ألن اخللطــة إذا رفعــت بعــد ;هــال قــال صــفة توجــب توجــه دعــوى املــدعي ):فــإن قلــت(: َّ الرصــاع قــال)1(

 ,توجــه الــدعوى يف حــق املــدعى عليــه قربــت توجــه الــدعوى يف حــق املــدعي فــألي يشء مل يقــل ذلــك
  .وهو أخرص

ُقلــــت( ــــه تــــضمن ســــؤالني ألي يشء عــــرب باحلالــــة يف اجلــــنس :)ُ  ومل يقــــل صــــفة ,حاصــــل هــــذا الــــسؤال أ
إلخ, وألي يشء مل يقل توجب توجه الـدعوى عـىل املـدعى عليـه ...  صفة توجب رفع:كعادته فيقول

ــــه ملــــا رأى كــــالم العلــــامء املتقــــدمني بنقــــل املــــازري عــــن ابــــن ,كــــام قلنــــاه  وقررنــــاه ولعــــل اجلــــواب عنــــه أ
 إنـام املعتـرب :ونقـل عـن البغـداديني ,اً أو بالنقـد مـرار,ا بالـدين مـرةً اخللطة أن يبايع إنسان إنسان:القاسم

 هـي أن تكـون الـدعوى تـشبه أن يـدعي : ونقل القايض عبـد الوهـاب عـن بعـضهم,كون الدعوى تشبه
 هو أن يشبه أن يعامل املدعي املدعى عليـه يف مثـل مـا ادعـى : وقال بعضهم,هبا عىل مثل املدعى عليه

  .عليه به
 واآلخـــر راعـــاه يف جـــنس ,به يف جـــنس املـــدعى فيـــهوهـــذان احلـــدان متقاربـــان أحـــدمها راعـــى الـــش: قـــال
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  .فتخرج حالة توجه دعوى الرسقة والعداء
ا بالــدين مــرة ًاخللطــة أن يبــايع إنــسان إنــسان: قــال املتقــدمون كــابن القاســم: املــازري

.  إنام املعتـرب كـون الـدعوى تـشبه: وقال البغداديون من أصحابنا,ًواحدة, أو بالنقد مرارا
هـي أن تكـون الـدعوى تـشبه أن يـدعى : من أصـحابنا مـن قـال: قال القايض عبد الوهاب
  .هبا عىل مثل املدعى عليه

املــدعي املــدعى عليــه يف مثــل مــا ادعــى عليــه هــي أن يــشبه أن يعامــل : وقــال بعــضهم
به, وهذان احلدان متقاربان, أحدمها راعى الشبه يف جنس املدعى فيه, واآلخر راعـاه يف 
جنس املـدعي واملـدعى عليـه واملـدعى فيـه, والتحقيـق اعتبـار قـرائن األحـوال يف النـوازل 

ْبـــن رشـــدوال َ أصـــبغَ ســـامع  يفُ ْ لواحـــدة ليـــست بخلطـــة حتـــى قولـــه يف هـــذا الـــسامع املبايعـــة ا َ
حييــى مــن الــشهادات مــا ظــاهره أن املعاملــة الواحــدة خلطــة, َ ســامع يبايعــه مــرة ومــرة, ويف

معنى رواية حييـى أهنـا مـضافة ملعاملـة قبلهـا, وال أقـول أهنـا خمالفـة وال مفـسدة, بـل : وقيل
, وســـامع حييـــى عــىل أن املعاملـــة بالـــديًا وتنـــاجزًمعنــى هـــذا الـــسامع أهنـــام تقابــض ن واملبايعـــة ا

 وبالنقـــــد دون منـــــاجزة يف شـــــهادات ,بالنقـــــد مـــــع التنـــــاجز ليـــــست خلطـــــة وبالـــــدين خلطـــــة
َّدونةامل وثبوهتـا بـام بـه ثبتـت احلقـوق مـن :  قـال أهنـا خلطـةَّاملوازيـة  أهنا ليست بخلطـة, ويفَ

 : ورابعهــــا, مــــع اليمــــني: ويف ثبوهتــــا بــــشاهد واحــــد, ثالثهــــا,شــــاهدين أو شــــاهد وامــــرأتني
ــضا,َســحنونأة هلــذا الــسامع مــع نــوازل شــاهد وامــر وابــن , ً وابــن كنانــة مــع ابــن القاســم أ

 =                                     
 َّالــشيخ والتحقيــق اعتبــار قــرائن األحــوال يف النــوازل فلــام رأى , واملــدعى فيــه, واملــدعى عليــه,املــدعي

بعـــد توجـــه هـــذا االضـــطراب رأى أن ضـــبط ذلـــك بحـــال قـــرائن األحـــوال مـــن القـــرائن الدالـــة عـــىل رفـــع 
ـــه مل يعامـــل أحـــدمها ,املـــدعي فـــإن ثبـــت مـــن حـــال ,الـــدعوى عـــىل املـــدعى عليـــه  وحـــال املـــدعى عليـــه أ

صــــاحبه بوجــــه فتلــــك احلالــــة ترفــــع توجــــه دعــــوى املــــدعي عــــىل املــــدعى عليــــه فــــال يرتتــــب عليــــه الزم 
  . وإذا سلمنا ذلك علمنا رس كونه,الدعوى

ال َّيـة  ألن هـذه أحـوال إنـام هـي قـرائن عاد; وعلمنا رس كونـه مل يقـل صـفة, توجب: ومل يقل, ترفع:قال
  . ونقل عن ابن نافع عدم اعتبارها,رسمهاَّ الشيخ  وذكر,صفات

  . واهللا سبحانه يرمحه بمنه, وعمل قضاتنا عليه:قال



אא 

 

513

513

  . وسامع حسني بن عاصم,نافع
, واالجـتامع : َسحنونالباجي عن املغرية و ال تثبت بني أهل األسواق حتى يتبايعوا

ـس,باملسجد للصالة  واحلـديث ال يثبتهـا, ويف املوطـأ أن عمـر بـن عبـد العزيـز كـان , واأل
لطـــة أو مالبـــسة أحلـــف ًه الرجـــل يـــدعي حقـــا عـــىل رجـــل آخـــر, فـــإن كـــان بيـــنهام خماإذا جـــاء

  .املدعى عليه
  .َسحنون ومثله يف كتاب ابن ,وعليه األمر عندنا: قال مالك

حــدثني ابــن نــافع عـن حــسني بــن عبــد اهللا عــن أبيـه عــن جــده عــن عــيل : َســحنونقـال 
كرالبينة عىل من ادعى واليمني عىل من «:  قالغأن النبي    . إذا كان بينهام خلطة)1(»أ

  . من اآلثار املسندة اعتبار اخللطةءليس يف يش: قال أبو عمر
ْبن رشدا َ أصبغَ سامع  يفُ ْ   . وكافة أصحابه احلكم باخللطة,مذهب مالك َ

ه ال تعترب اخللطة,ومثله البن حارث: ُقلت   . ونقل ابن زرقون عن ابن نافع أ
نا ابـن عبـد الـسالم عـن بعـض ه, ونقل يل شيخومىض عمل القضاة عندنا علي: ُقلت
ه كان ال حيكم هبا إال إن طلبها منه املدعى عليهالقضاة   . أ

َ أصـــــبغ فقـــــال , وانقطعــــــت,إن كانـــــت اخللطــــــة بتـــــاريخ قـــــديم: البـــــاجي ْ : َســــــحنونو َ
 وإن قــىض عليــه بامئــة اليــوم ,ال حيلــف إال بخلطــة ثانيــة جمــددة:  وقــال حممــد,حكمهــا بــاق
ــ ة ثــم ادعــى عليــه مــن الغــد بحــق آخــر, فــال يمــني عليــه بــسبب تلــك اخللطــة أقــام عليهــا بين

  . ثم ينقطع أمرها,النقطاعها حتى يثبت خلطة
َ أصــــبغعبــــد احلــــق عــــن  ْ ــــامن دون خلطــــة: َ الــــصائغ واملــــتهم : مخــــسة جيــــب علــــيهم األ

ـه دفـع ,يل عـىل فـالن ديـن:  ومن قال عنـد موتـه,بالرسقة  ومـن يمـرض يف الرفقـة فيـدعي أ
 ومــن ادعــى عليــه رجــل غريــب نــزل ,ًرجــل, ولــو كــان املــدعى عليــه عــدال غــري مــتهممالــه ل

ــــــه اســــــتودعه مــــــاال ْبــــــن رشــــــد ونقلهــــــا ا, وكــــــذا نقلهــــــا ابــــــن ســــــهل,ًبمدينــــــة أ    غــــــري معــــــزوة ُ
                                     

كتـــاب الـــدعوى والبينـــات بـــاب البينـــة عـــىل ) 20990( رقـــم ,10/252:  أخرجـــه البيهقـــي يف الكـــربى)1(
  .املدعى واليمني عىل املدعى عليه
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  .كأهنا املذهب
الــــصناع تتعــــني علــــيهم اليمــــني ملــــن ادعــــى علــــيهم يف : عــــن حييــــى بــــن عمــــر: البــــاجي

  .لناس, يلزمه مثله يف جتار السوقفسهم لصناعتهم دون خلطة; ألهنم نصبوا أ
هـــذا إن ادعـــى املـــدعي مـــا يـــشبه أن يتجـــر بـــه أو لباســـه أو : قـــال اللخمـــي يف الـــصانع

أن يكـون املـدعي يملـك مثـل :  وإال مل حيلفه, ويراعى يف الوديعـة ثالثـة أوجـه,لباس أهله
 أن يـــودع  وثبــوت مـــا يوجــب اإليـــداع لــيس الغالـــب مــن املقـــيم ببلــده,اًا وقـــدرًذلــك جنــس

مالـــه إال لـــسبب خـــوف أو طلـــب ســـلطان أو ســـفر بخـــالف الطـــارئ, وأن يكـــون املـــدعى 
  .عليه ممن يودع مثل ذلك

ُشـــــيوخقـــــال بعـــــض : عبـــــد احلـــــق ال تعتـــــرب اخللطـــــة يف األشـــــياء املعينـــــة إال مثـــــل أن : ناُ
 ,بعتهـــا منـــي هـــذا جتـــب فيـــه اليمـــني:  فيقـــول رجـــل,يعـــرض رجـــل ســـلعته يف الـــسوق للبيـــع

ه الــصقيل البــن منــاس,وإن مل تكــن خلطــةجتــب : وقيــل  وبعــض , وهــذا عنــدي أبــني, وعــزا
  .القرويني

ء:قــال حييــى بــن عمــر كــر املــشرتي الــرشا  , وعليــه تــدل مــسائلها يف الــشفعة منهــا إن أ
ء الــــرسقة حلــــف لــــه ربــــه  ويف ,وادعــــاه البــــائع حتالفــــا, ويف رسقتهــــا إن ادعــــى الــــسارق رشا

ء األمـــة التـــي شـــهد  ومل يـــشرتط يف ذلـــك , عليـــه بوطئهـــا حلـــف رهبـــاالقـــذف إذا ادعـــى رشا
ُشـــيوخخلطـــة, وقـــال بعـــض   وغريهـــا إال مثـــل أن يعـــرض ,اخللطـــة معتـــربة يف املعينـــات: ناُ

  .بعتها مني فيحلف دون خلطة:  ويقول,الرجل سلعته يف السوق للبيع, فيأيت الرجل
دم  وهيــ, ويكرهيــا, ويمنعهــا,مــن أقامــت بيــده دار ســنني ذوات عــدد حيوزهــا: وفيهــا

ه ,ويبنــي فأقــام رجــل بينــة أهنــا لــه أو ألبيــه أو جــده ً وثبتــت املواريــث, فــإن كــان حــارضا يــرا
  .ثم قدم فقد تقدم اجلواب فيها, اً وإن كان غائب, وهيدم ويكري فال حجة له,يبني

نــًوكــذا مــن حــاز عــىل حــارض عروضــ: ابــن القاســم ا إذا كانــت الثيــاب تلــبس ًا أو حيوا
ّ حيد   ألمة توطأ, ومل وا,ومتتهن والدواب تركب َ يل مالك يف احليـازة يف الربـع عـرش سـنني ُ

  .وال غري ذلك
ــه إنــام : قــال ربيعــة حــوز احلــارض عــرش ســنني تقطــع دعــوى احلــارض إال أن يقــيم بينــة أ
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  . وال حيازة عىل غائب,أكرى أو أسكن أو أعار ونحوه
ْبن رشدقال ا احليـازة : قاقابن القاسـم مـن كتـاب االسـتحَ سامع  يف رسم يسلف منُ

 ,ًال تنقـــل امللـــك عـــن املحـــوز عليـــه للحـــائز اتفاقـــا لكنهـــا تـــدل عـــىل امللـــك كإرخـــاء الـــسرت
مــن حــاز «: غ فيكــون القــول قــول احلــائز مــع يمينــه لقولــه , والوكــاء,ومعرفــة العفــاص

  .ً, واختلف إن كان احلائز وارثا)1(»ًشيئا عرش سنني فهو له
ـــه ,هــــو كمورثــــه يف مــــدة احليــــازة: قيـــل ال ينتفــــع هبــــا دون أن يــــدعي الوجــــه الــــذي  وأ

ِّمطرف تصري به إىل موروثه, قاله َ أصبغو َُ ْ مدته يف احليازة أقـرص, ولـيس عليـه أن : , وقيلَ
ه يقول;يسأل عن يشء َ سامع  وال أدري ما يصري ذلك إليه, وهو ظاهر,ورثت ذلك:  أل

ُ املاجــــشون وقــــول ابــــن ,عيــــسى ابــــن القاســــم غــــي أن يــــستويف فيهــــا وهــــو أبــــني واملــــدة ينب: ِ
 واختلــــف عــــىل القــــول بــــأن , وتــــضاف مــــدة حيــــازة أحــــدمها لآلخــــر,الــــوارث واملــــوروث

 والبنيـان إن طالـت مـدة يبيـد فيهـا الـشهود, , ولـو مـع اهلـدم,العرشة األعوام ليـست بحـوز
 ,القـول قولـه يف البيـع واهلبـة والـصدقة:  فقيـل;ا عىل اختالف يف ذلـكًوهي العرشون عام

 والــــصدقة ,سى ابــــن القاســــم يف القــــسمة, وقيــــل يف البيــــع فقــــط ال يف اهلبــــةعيــــَ ســــامع وهــــو
 وأضــعف احليــازة حيــازة األب ,عيــسى ابــن القاســم يف هــذا الكتــابَ ســامع  وهــو,والنــزول

 واالزدراع لغــو وهــي أضــعف ,عــىل ابنــه وابنــه عليــه فحيــازة أحــدمها عــىل اآلخــر بالــسكنى
ا ًبة والصدقة والعتق والتـدبري والكتابـة اتفاقـوجوه احليازة, ومعتربة بالتفويت بالبيع واهل

  :رتبة الثانية يف احليازة قوالن وهي امل, ويف لغوها باهلدم والبناء والغرس,فيهام
 إال أن : يريــــد; واملــــشهور, ال حيــــازة لــــه هبــــام, قالــــه مالــــك يف هــــذه الروايــــة:أحــــدمها

  . وينقطع فيه العلم,يطول األمر جدا ملا هتلك فيه البينات
أهنــا حيــازة قــام عليــه يف حياتــه أو عــىل ســائر ورثتــه يف مماتــه, وهــو قــول ابــن : الثــاينو

ِّمطـــرف وقـــول , والواضـــحة,دينـــار يف كتـــاب اجلـــدار و حـــوز األقـــارب الـــرشكاء بـــإرث : (َُ
ليـــة يف الـــضعف حلـــوز األب عـــىل ابنـــه,)وغـــريه  , وعكـــسه ال تكـــون بالـــسكنى, وهـــي املوا

                                     
  ).394(, رقم 1/285:  أخرجه أبو داود يف مراسيله)1(
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َّدونــةأولــه بعــضهم عــىل قولــه يف امل إال عــىل مــا ت,ًواالزدراع اتفاقــا  وهــذا مــن وجــه احليــازة ,َ
ــه ال فــرق يف احليــازة بــني األقــارب واألجنبيــني, وهــو بعيــد  وتكــون ,التــي أخربتــك مــن أ

 وإن مل تطـــل املـــدة ,بالتفويـــت بـــالبيع واهلبـــة والـــصدقة والعتـــق والكتابـــة والتـــدبري والـــوطء
ــــه إن فــــوت ا,ًاتفاقــــا عــــىل اجلملــــة  واملحــــوز عليــــه حــــارض ,لكــــل بــــالبيع وتفــــصيل ذلــــك أ

للــــصفقة فــــسكت حتــــى انقــــىض املجلــــس لزمــــه بيــــع حــــصته ولــــه ثمنهــــا, وإن ســــكت بعــــد 
ـــه  انقــضاء املجلـــس حتــى مـــىض العــام ونحـــوه, اســتحق البـــائع الــثمن باحليـــازة مــع يمينـــه أ

 وإن مل يعلــم بــالبيع إال ,انفــرد بــه بالوجــه الــذي يــذكر مــن ابتيــاع أو مقاســمة أو شــبه ذلــك
 وإن مل يقـــم إال بعـــد العـــام ونحـــوه مل يكـــن لـــه إال , وقوعـــه, فقـــام حـــني علـــم أخـــذ حقـــهبعـــد

 وإن مل يقـــم حتـــى مـــضت مـــدة أخـــذه مل يكـــن لـــه يشء, واســـتحقه احليـــازة بـــام ادعـــاه ,الـــثمن
ًحليازتـــه إيـــاه, وإن فوتـــه باهلبـــة والـــصدقة أو العتـــق أو التـــدبري, فـــإن كـــان حـــارضا وســـكت 

 وقــام حــني علــم فهــو عــىل حقــه, ,ًه, فــإن مل يكــن حــارضاحتــى انقــىض املجلــس فــال يشء لــ
 وإن فوتـــه بالكتابـــة ختـــرج عـــىل اخلـــالف يف ,وإن مل يقـــم إال بعـــد العـــام ونحـــوه فـــال يشء لـــه

 واالختــــاذ بعلــــم ,الكتابــــة هــــل حتمــــل حممــــل البيــــع أو العتــــق, وكــــذا إن حــــاز الكــــل بــــالوطء
إن حـاز بـيشء ممـا ذكرنـاه األكثـر,  فـ, وإن مل تطل املدة,املحوز عليه من الورثة فهي حيازة

  : وخيتلف يف الباقي عىل قولني,فاحلكم فيه عىل ما تقدم
ـــه تبــــع لألكثـــر يــــستحقه مـــع يمينــــه عـــىل مـــا ادعــــاه:أحـــدمها حييـــى ابــــن َ ســــامع  وهـــو, أ

ه مل يذكر اليمني   .القاسم إال أ
ـــه ال يكـــون تبعـــ ب ا فيكـــون للمحـــوز عليـــه حقـــه فيـــه بعـــد يمينـــه عـــىل تكـــذيًوالثـــاين أ

 ابــن القاســم إذ مل يفــرق فيــه بــني قليــل وكثــري َســحنونَ ســامع  وهــو ظــاهر,صــاحبه يف دعــواه
ُشيوخ فحملـــه الـــ,بحيازتـــه  , عـــىل اخلـــالف لـــسامع حييـــى, وإن حـــاز بـــيشء ممـــا ذكرنـــاه األقـــلُ
 , ابن القاسمَسحنونَ سامع  وهو ظاهر,ً وال يكون تبعا ملا مل حيز,يستحقه بحيازته: فقيل
ا فـأعتق ًا ملـا مل حيـز يأخـذ املحـوز عليـه حقـه فيـه إن كـان عبـدًه ويكون تبعـال يستحق: وقيل

ن كــان لــه قيمــة حظــه عــىل الــذي أعتقــه, وإن بيــع كــان لــه حظــه مــن الــثمن الــذي بيــع بــه, وإ
ْوهب   فيكون له قيمة حظه منه عىل الذي وهـب ,أو تصدق أخذ حظه منه إال أن ال جيدهَ
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 وإن فـوت بـيشء مـن ذلـك النـصف أو مـا قاربـه ,محييـى ابـن القاسـَ سـامع أو تصدق, وهـو
 ومــــا مل حيــــز بيــــنهام عــــىل ,ا لــــبعض, فاســــتحق احلــــائز مــــا حــــاز منــــهًمل يكــــن ذلــــك بعــــض تبعــــ

 عـــــىل أن الـــــذي حـــــازه الـــــوارث هبـــــذه املعـــــاين َســـــحنونَ ســـــامع  وحيتمـــــل أن يـــــؤول,اإلرث
 وال فـــيام مل ,ا للكثـــري ال فــيام حــازًال يكــون القليــل تبعــ: متناصــف أو متقــارب فلــذلك قـــال

ً وال يكـون خالفـا يف أن القليـل ,ً خمالفا لسامع حييـىَسحنونَ سامع حيز, فال يكون عىل هذا
ُشيوخ وهو أوىل مما محله عليـه الـ,حييىَ سامع  وما مل حيز عىل ما يف,تبع للكثري فيام حيز  مـن ُ

الل العــرشة اخلـالف, وكـذا القــول فـيام حــازه الـوارث عـىل وارثــه باهلـدم والبنــاء أو االسـتغ
 ومـا مل ,ا للكثـري فـيام حيـزًاألعوام عىل أهنا حيازة بـني الورثـة خيتلـف هـل يكـون القليـل تبعـ

حيز عىل ما ذكرنـاه, وال فـرق يف حيـازة الـوارث عـىل وارثـه بـني الربـاع واألصـول والثيـاب 
ــــــاالعتامر  واحليــــــوان والعــــــروض إنــــــام يفــــــرتق ذلــــــك يف حيــــــازة األجنبــــــي مــــــال األجنبــــــي ب

االزدراع يف األصــول واالســتخدام والركــوب واللبــاس يف الرقيــق والــدواب والــسكنى و
  .والثياب

َ أصــــبغقــــال  ْ الــــسنة والــــسنتان يف الثيــــاب حيــــازة إن كانــــت تلــــبس ومتــــتهن, والــــسنة : َ
 ويف العبيــد , ويف اإليــامء إن كــن يــستخدمن,والــسنتان حيــازة يف الــدواب إن كانــت تركــب

مـــن ذلـــك كلـــه بـــني األجانـــب إىل عـــرشة أعـــوام والعـــروض فـــوق ذلـــك, وال يبلـــغ يف يشء 
  .كاألصول
وما أحدثه احلائز األجنبي فيام عدا األصـول مـن بيـع أو عتـق أو تـدبري أو كتابـة : قال

 ومل ينكـــر حـــني بلغـــه اســـتحقه ,أو صـــدقة أو إصـــداق أو وطء بعلـــم مدعيـــه أو بغـــري علمـــه
َ أصـبغاحلائز بذلك هـذا كلـه معنـى قـول  ْ  ابـن القاسـم يف حيـازة دون نـصه, واختلـف قـول َ

العـــرش ســـنني يف ذلـــك : الـــرشكاء بـــاإلرث بعـــضهم عـــىل بعـــض باهلـــدم والبنـــاء, فقـــال مـــرة
 وهـو عليـه ,ال إال أن يطول ذلك أزيد من أربعني سنة كاألب عىل ابنه:  ومرة قال,حيازة

  .حييىَ سامع وقع اختالف قوله يف
بـــة عـــىل بعـــض فـــيام يـــرشك بيـــنهم فيـــه, جعل هـــم ابـــن القاســـم مـــرة وحيـــازة بعـــض القرا

بة األرشاك فرجـع عـن قولـه إن احليـازة بيـنهم يف العـرشة األعـوام اهلـدم والبنـاء, إال  كالقرا
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بــة األرشاك  ــه ال حيــازة بيــنهم يف ذلــك إال مــع الطــول الكثــري, ومــرة يــراهم بخــالف القرا أ
يـل قولـه احليـازة بيـنهم يف العـرشة األعـوام مـع اهلـدم والبنـاء, وهـو دل: فلم يرجع عن قوله

حييـى, ثـم رجـع ابـن القاسـم فـيام حيـوزه الـوارث عـىل اشـرتاكه باهلـدم والبنـاء; ألن َ سامع يف
بـة الـذين ال رشك ًفيه دليال ه مل يرجع عن قوله فيام سـواهم مـن املـوايل واألصـهار والقرا  أ

  : بينهم, فيتحصل فيهام ثالثة أقوال
  .امه العرشة األعوام مع اهلدم والبناء حيازة في:أحدها
  . ليست حيازة فيهام إال مع طول املدة:والثاين
  . الفرق بينهام:والثالث
 املــــوايل واألصــــهار واألختــــان فــــيام ال رشك بيــــنهم فيــــه, فمــــرة جعلهــــم ابــــن :وحيــــازة

َ ســـامع  وهـــو,القاســـم كـــاألجنبيني تكـــون احليـــازة بيـــنهم بالعـــرشة األعـــوام دون هـــدم وبنـــاء
بـــــة الـــــذين ال رشكـــــة عيـــــسى ابـــــن القاســـــم يف هـــــذا الكتـــــاب, ومـــــر بيـــــنهم, ة جعلهـــــم كالقرا

  :فيتحصل فيهم ثالثة أقوال
  . وإن مل يكن هدم وال بناء, كون احليازة بينهم يف العرشة األعوام:أحدها
  . ال تكون بينهم يف العرشة األعوام إال مع اهلدم والبناء:والثاين
  .امان جد ال تكون احليازة بينهم باهلدم والبناء إال أن يطول الز:والثالث

 ال حيــازة بيـنهم يف العــرشة األعـوام إن مل يكــن هـدم وال بنــاء, :واألجنبيـون األرشاك
  وال يـدخل يف ذلـك اخـتالف قـول ابـن القاسـم املـذكور يف,ويكـون فيهـا مـع اهلـدم والبنـاء

 وهـــو , يـــدخل فيـــه اخـــتالف قولـــه: وقيـــل,حييـــى بـــدليل قولـــه فيـــه بـــني الورثـــة فخـــصَســامع 
 وحيــــازة بعــــض األجنبيــــني عــــىل بعــــض فــــيام ال :نــــار يف كتــــاب اجلــــدارتأويــــل عيــــسى بــــن دي

                  وإن مل يكـــــن هـــــدم ,رشكـــــة بيـــــنهم فيـــــه, فاملـــــشهور أن احليـــــازة بيـــــنهم يف العـــــرشة األعـــــوام
  .وال بناء

 ورواه حـسني بـن عاصـم ,ال تكون حيـازة إال معهـا: ويف كتاب اجلدار البن القاسم
هلـذا قـول  عيـسى مـن هـذا الكتـاب, ويـشهدَ سـامع خرجـت مـنعنه, ودليل مـا يف رسـم إن 

عبــد الــرمحن بــن عــوف يف املوطــأ يف األرض التــي مكثــت يف يــد أبيــه ســنني فــام كنــت أراهــا 
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ئــد  َّالــشيخ  وصــدر,إاللنــا مــن طــول مــا مكثــت يف يــده بــاب احليــازة بتقريــره أن مــدلول عوا
  .الناس كاإلقرار

َّدونـــــةومـــــسائل امل: ُقلـــــت َّيـــــة قـــــدم الكـــــالم عـــــىل اعتبـــــار العـــــادة الفعل وت, واضـــــحة بـــــهَ
ـــامن والنـــذور, فلـــذا قـــال ابـــن شـــاس يف أثنـــاء احليـــازة مـــستدالَّيـــة والقول  عـــىل ًيف كتـــاب األ

:  قـال اهللا تعـاىل, وتكـذهبا العـادة مرفوضـة,ألن كل دعوى ينفيها العرف: اعتبارها بقوله
﴿h g ﴾ ]خــــــتالف يف , وأوجــــــب الــــــرشع الرجــــــوع إليــــــه عنــــــد اال]199: األعــــــراف

  . ووضع اجلذوع عىل احلائط,الدعاوى كالنقد احلمولة والسري واألبنية ومعاقد القمط
 ال حتديـــد بمـــدة بـــل باجتهـــاد اإلمـــام :ويف حتديـــد مـــدة احليـــازة بعـــرش أو ســـبع, ثالثهـــا

ْبن وهـبللشيخ عن ابن القاسم مع ا َ أصـبغ وَعبـد احلكـموابـن  َ ْ ومـا : وابـن القاسـم قـائال َ
  . وسمعه حييى,ثلهاقارب العرشة م

ْبــن رشــدقــال ا يريــد بــام قــرب منهــا بالــشهر والــشهرين والثالثــة, ومــا هــو ثلــث العــام : ُ
 عنه من أقام بينة أن قناته جتري عىل جـاره َسحنون والبن , بالعام والعامني: وقيل,فأكثر

  . ولو جرت عليه أربع سنني كانت حيازة,مقدار سنة, فليس بحوز
نهام زقــاق مــسلوك بإحــدامها كــوة يــرى منهــا مــا يف دار اآلخــر ومــن هلــام داران بيــ: قــال

 وفتح كوة قبالتها, فطلب صـاحب القديمـة سـدها عليـه فطلـب ,فبنى جاره يف داره غرفة
 وهي منذ مخس سنني حلف صاحب احلديثة ما تركها إال عىل معنى ,اآلخر سد القديمة

  . وتسد الكوتان,اجلوار
به يف ا: ُقلت به هذا خالف جوا وال الـصقيل بمنافاتـه  ,َّالـشيخ  ومل يتعرض,لقناةجوا

  .ً وقد يفرق بينهام بأن يف االطالع حقا هللا بخالف القناة,إياه
َ أصبغ عن َّالشيخ ْ  روى ابن كنانة وأما الـدين يقـيم عليـه الزمـان الطويـل, فـال حـوز :َ

  . وال ينقطع بذلك ملكه,فيه
ْيب زمنَنيوالبن أ: ُقلت َ َ أصـبغ عـن  يف اختالف املتبايعنيَ ْ ع إذا كـان القـول قـول البـائ َ

 وإن , مــا مل يطــل الزمــان كثالثــني ســنة, وكــذا الــديون فــالقول قولــه,يف عــدم قبــضه الــثمن
:  وعليـه حـارض ال يقـوم بدينـه إال بعـد هـذا الزمـان, فيقـول لـه, ومـن هـي لـه,عرف أصلها
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  .قضيتك وباد شهودي
َ أصــبغبــاق بيــد ربــه, وقــول لعــل روايــة ابــن كنانــة فــيام ذكــر حــق الــدين : ُقلــت ْ فــيام مل  َ

  . وإال فهو خالف,ًيكن باقيا بيده
َ أصبغ عن َّالشيخ ْ ام ونحوها بعد: َ   . وما دوهنا قرب,الغيبة عىل مثل تسعة أ
ـدلس مـن مـرص, وانظـر مـا تقـدم َ سامع ووقع يف: ُقلت حييى متثيل الغيبة البعيدة باأل

ـام أو ثامنيـة يف يف القرب والبعد يف احلكم عـىل الغائـب, ومـ ن قـرب كمـن هـو عـىل أربعـة أ
, ًكونــه بعلــم احلــوز عليــه كقريــب أو كبعيــد الغيبــة قــوال ابــن القاســم يف ســامعه عيــسى أوال

ام: وثانيا قائال   . وإن مل تعرف,للناس أعذار يف عدم القيام يف مثل بعد الثامنية األ
ْبـــن رشـــدا وأحـــب إيل أن : لحكـــى عيـــسى يف كتـــاب اجلـــدار قـــويل ابـــن القاســـم, قـــا: ُ

 ومل ,يكــون عــىل قولــه إال أن يقــدم وحقــه يف يــد مــن حــازه يف غيبتــه, فعلــم بــذلك ثــم رجــع
  . وقد طال الزمان بعد أن علم فهو كاحلارض,ًيذكر شيئا حتى قام اليوم

ْبـن رشـدا  , وإن مل يعلـم فـال حيـازة عليـه,وهـذا اخلـالف يف القريـب إنـام هـو إذا علـم: ُ
 ويف احلـارض ,ه يف القريب حممول عىل غري العلم حتى يثبت عليـهًوإن كان حارضا غري أ

ه مل يعلم, والقريب الـذي فيـه هـذا االخـتالف مـا كـان عـىل  حممول عىل العلم حتى يتبني أ
دلس من مرص أو مرص مـن املدينـة عـىل مـا يف  ام ونحوها, والبعيد مثل األ مسرية ثامنية أ

  .حييى ابن القاسمَ سامع رسم األقضية من
 ومل يرفـــع ,ًمـــن أدخـــل مـــن زقـــاق املـــسلمني شـــيئا يف داره:  عنـــهَســـحنون البـــن َّالـــشيخ

  . وال حتاز, وال متلك األزقة,ذلك إىل احلاكم إال بعد عرشين سنة هدم ورد إىل الزقاق
 ومل يرفـع ذلـك إىل احلـاكم ,وما أحدث يف طريق املسلمني من كنـف ومحامـات: قال

ال أن يـــأيت مـــن ذلـــك أمـــر قـــديم كـــستني ســـنة ونحوهـــا إال بعـــد عـــرش ســـنني فـــال حـــوز فيـــه إ
ه ال يعلم بأي وجه وضع;فيرتك  َّالـشيخ  فـانظر, وتقدم الكالم يف توجه يمـني التهمـة, أل

 ومل يــأت ببينــة حلــف ,ا أو خطــأًا عمــدًمــن ادعــى عــىل رجــل جرحــ: َســحنونكتــاب ابــن  يف
َ نكــل  وإن, فــإن حلــف بــرئ, إن كــان لطــخ: يريــد;املــدعى عليــه ص منــه, وقــال بعــض اقــتَ

  .يقتص منه ال: العلامء



אא 

 

521

521

ه جرحه: اللخمي  وهـو متعلـق بـه كـان , فـإن أتـى بـأثر اجلـرح,من ادعى عىل رجل أ
  .ًلطخا وسجن, وإن ادعى ذلك عن يوم فرط مل يسجن إال أن يأيت بلطخ

ـه شـتمه مل حيلـف يف مثـل هـذا مـع : وسمع أشهب من أتى بشاهد واحـد عـىل رجـل أ
أتــرى عــىل املــدعى عليــه :  قيــل لــه.ًلــشاتم معروفــا بالــشتم والــسفه عــزرالــشاهد, فــإن كــان ا

 ولعساين أن أكون أراه, ولكـن لـيس كـل مـا رأى املـرء أراد أن جيعلـه سـنة ,نعم: يمينًا قال
  .يذهب هبا إىل األمصار

ْبــن رشــدا ــه إن مل يكــن املــدعى عليــه معروفــا بالــشتم اســتحلف : ُ ًتفــسري قــول مالــك أ
ه ضعف اليم , واألظهر عىل أصوهلم إجياب ) إلخ...ولعساين وأن أكون: (ني بقولهإال أ

 يــستحلف املــدعى عليــه إن كــان للمــدعي شــاهد عــىل : وقيــل,اليمــني فتــضعيفها ضــعيف
ه عرف بالشتم والسفه أو مل يعرف بذلك, وهو ظاهر ما يف رسم الشجرة مـن َ سـامع دعوا

َ أصــبغَســـامع  ابــن القاســـم مــن كتـــاب احلــدود, ومـــا يف رســم احلـــدود مــن ْ  فــإن حلـــف ,منـــه َ
َ نكــــل  وإن,بــــرئ  َ ســــامع  ويف,ًابــــن القاســــم املذكوريــــسجن أبــــدا, حتــــى حيلــــفَ ســــامع ففــــيَ
َأصــبغ ْ َ أصــبغاملــذكور إن طــال ســجنه جــدا أو مل حيلــف خــيل ســبيله ومل يــؤدب, وقــال  َ ْ إن : َ

فقـة  وإال فأدبه حبسه الذي حبس, فهذه الروايـة,ا باألذى والفحش أدبًكان معروف  موا
ملا يف الـسامعني املـذكورين مـن كتـاب احلـدود مـن أن املـدعي ال حيلـف مـع شـاهده خمالفـة 

 حيلـف : وقيـل,ملا فيهام من إجياب اليمني عىل املدعى عليه عىل ضعفه يف حال دون حـال
ِّمطرف وحيد له, قاله ,مع شاهده ه ال حيلف معـه ,َُ  وهو شذوذ, وخترج فيهام قول ثالث أ
  .وحيلف معه فيام دوهنا من الشتم الذي جيب فيه األدب ,يف الفرية

وكذا اختلف يف القصاص من جراح العمد بالشاهد مع اليمني يف ثبوتـه بـه وعدمـه 
قرصه عىل ما صغر منها دون ما عظم كقطع اليد ملالك يف أقضيتها, وابن : ا, ثالثهاًمطلق

ُ املاجــشون وابــن ,القاســم يف شــهادهتا  وكــذا اختلــف إن مل ,َســحنون  واختيــار,مــع روايتــه ِ
ه يف الشتم أو جراح العمد عىل ثالثة أقوال,يأت املدعي بشاهد   : وال سبب عىل دعوا

ابـن القاسـم يف كتـاب احلـدود, قالـه َ سـامع  وهـو,ال حلف عـىل املـدعى عليـه: أحدها
  .يف الفرية
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  .عليه اليمني, قاله مالك يف رسم العقول من كتاب اجلنايات: والثاين
َ أصـبغَ سـامع  وهـو,ال يمني عليه إال أن يكون مشهورا بذلك: ثوالثال ْ ابـن القاسـم  َ

َ أصبغمن اجلنايات, فإن حلف عىل رواية أشهب أو رواية  ْ  ,ا بذلك بـرئًإن كان مشهور َ
َ نكـل وإن َ أصــبغ ومل يـؤدب, وقـال , فـإن طـال خــيل سـبيله,سـجن حتـى حيلـف مــا مل يطـلَ ْ َ :

ً أي مـشتهرا بـه ;ا يف ذلكًوإن كان مربز: ذى عىل أصله قالا باألًإنه يؤدب إن كان معروف
  .ا فيه جلد يف السجنًمربز

 , فـإن مل يكـن علـم هبـا قـىض لـه هبـا, ثم وجد الطالب بينة, إن حلف املطلوب:وفيها
   وإن ,ًوإن اســـــتحلفه بعـــــد علمـــــه ببينتـــــه تاركـــــا هلـــــا, وهـــــي حـــــارضة أو غائبـــــة فـــــال حـــــق لـــــه

  .قدمت بينته
 ويـدل ,ا هلا هذا الرتك عنـد أكثـرهم هـو تـرك القيـام هبـا مـع علمـهًتارك: قوله: عياض
                 ًال يكــــون تركــــا إال بتــــرصحيه بــــرتك :  هــــذا يف احلــــارضة, وقــــال آخــــرون:قيــــل: عليــــه قولــــه
  .القيام هبا

 وعلـــم بعلمـــه هبــــا, فقـــدمت فــــإن كانـــت حــــني , ومل يــــذكرها,ولــــو حلفـــه: قـــال فـــضل
 ومل ينتظرهــا قــيض لــه اآلن ,رفعــه للحــاكم قــىض لــه بــاليمنيحلفــه بعيــدة الغيبــة بحيــث لــو 

  . وهذا يدل عىل صحة التأويل الثاين, ونحوه البن حبيب,هبا
  .اختالف:  فقيل,ا يف بعض املواضعًسقط تارك: قال أبو إبراهيم

ْبـــن وهـــبروى ا: َســـحنون يف كتـــاب ابـــن َّالـــشيخ  ادعـــى عنـــده هيـــودي طًأن عمـــرا  َ
 ثـم جـاء املـدعي ,ما حرضين اليوم بينة فـأحلف املطلـوب:  فقال,عىل مسلم فدعاه بالبينة

  .البينة العادلة أحب إيل من اليمني الفاجرة:  وقال,بعد ذلك بالبينة فقىض له هبا
واستحـــــسنه بعـــــض مـــــشاخينا القـــــرويني إذا كـــــان أمـــــر البينـــــات يطـــــول عنـــــد : الـــــصقيل

  .القضاة كمن بينته بعيدة الغيبة
 وهـو عـامل هبـا فلـه القيـام هبـا, , إن أحلف وبينته حـارضةروى ابن نافع: َسحنونابن 

  .ر املسألة وقاله آخ,وقاله أشهب يف غري كتاب
ـــه مل يعلـــم ببينتـــه صـــح يف كتـــاب ابـــن : َســـحنونقـــال  والقـــول قـــول صـــاحب الـــدين أ
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ـــس عـــن ابـــن وضـــاح ال عنـــد غـــريهم, وال يف كتـــاب ابـــن ,ســـهل ألمحـــد بـــن خالـــد  وابـــن أ
  .ل وهو صحيح عىل األص,عتاب

  .قول أشهب هو سامعه يف كتاب املديان: ُقلت
ْبن رشدا   وزاد ابـن , ويف الثامنيـة لألخـوين,َعبـد احلكـملروايـة ابـن  َّاملوازيـة مثلـه يف: ُ

ُاملاجـــــشون ـــــه أثـــــم حـــــني أحلفـــــه عـــــىل الباطـــــل, وبينتـــــه حـــــارضة يعلمهـــــا ِ  ولألخـــــوين يف ,أ
َّدونةالواضحة خالف قوهلام يف الثامنية مثل ما يف امل َ.  

َ أصبغ و,َعبد احلكم وابن , البن حبيب عن األخوينَّالشيخ ْ يف املدعى عليـه حيلفـه  َ
ـه ; ثم أتى املدعي بشاهد, وأراد أن حيلف معه فليس له ذلك,املدعي حني مل جيد بينة  أل

 ومل , ولكـن بـشاهدين, وذكرهـا الـصقيل, ويمـني,ال تسقط يمـني قـد درئ هبـا حـق بـشاهد
حيلــف مــع الــشاهد : قــال ابــن القاســم وغــريه: هــا اللخمــي, وقــالا, وذكرًيــذكر فيهــا خالفــ

  . وعلله بام تقدم,ليس ذلك له: ويستحق, وقال ابن كنانة يف الواضحة
إنـام لـك عـيل مائـة : من اقتىض غريمه حقه فجحـده بعـضه وقـال: وسمع ابن القاسم

 فصاحله  وأشهدت عليك, وال أحفظه,بل مائتا دينار وضاع كتايب: دينار, وقال الطالب
 فقــام بــه, فــإن ,عــىل أن زاده عــىل املائــة وحطــه مــن املــائتني, ثــم وجــد كتابــه بأســامء شــهوده

  .حقهَّية  ويغرم له بق,عرف هذا من قوله فله نقض الصلح
ْبــن رشـــدا  عـــرف قولــه قبـــل الـــصلح أن لــه ذكـــر حـــق : أي;إن عـــرف هـــذا منــه: قولــه: ُ
 وهـو خـالف ,ه مل ينتقض الـصلح ودليله إن مل يعرف ذلك من, وما يعرف شهوده,وضاع

حقـه إذا وجـد بينـة َّيـة  وال يعرف له بينة أن لـه القيـام ببق,قوهلا يف كتاب الصلح إذا صاحله
 إذا عــرف هــذا مــن قولــه جلــدار, وحيتمــل أن يكــون معنــى قولــهمثــل قــول مالــك يف كتــاب ا

ــه إنــام صــ,حقــه دون يمــنيَّيــة رجــع ببق  وكتابــه ,احله وإن مل يعــرف ذلــك منــه فعليــه اليمــني أ
َّدونـــةقـــد ضـــاع, وال يعـــرف شـــهوده فـــال يكـــون هـــذا الـــسامع خـــالف مـــا يف امل ; بـــل يكـــون َ

 وقـــرن يف كتـــاب اجلـــدار بـــني املـــسألتني, فيتحـــصل يف نقـــض ,ا هلـــا يف إجيـــاب اليمـــنيًمفـــرس
الـــصلح بـــالرجوع عليـــه يف مـــسألتي وجـــود ذكـــر احلـــق والعثـــور عـــىل البينـــة وعـــدم نقـــضه, 

ه لـيس بخـالف  يف مسألة وج:ثالثها ود ذكر احلق, وحيتمل محل هذا السامع عىل ظاهره أ
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َّدونــةملــا يف امل  وهــو تأويــل ظــاهر قــول ,, وإنــام فــرق بــني املــسألتني فيــأيت عــىل هــذا التأويــلَ
ـــه إن صـــاحله: رابـــع  ثـــم أقـــر لـــه ,وهـــي التفرقـــة بعكـــس مـــا يف كتـــاب اجلـــدار, وال خـــالف أ

ـــه إن صـــاحل,بحقـــه أن لـــه الرجـــوع ـــه ال ,ه وال يف أ  ولـــه بينـــة غائبـــة قريبـــة الغيبـــة يعلـــم هبـــا أ
رجوع له عليه إذا قدمت بينته, واختلف إن كانت بعيدة الغيبة فاستحلفه أو صـاحله, ثـم 

  وهـذا قوهلـا, ومل,يف اسـتحالفه ال يف صـلحه: قدمت بينته يف صحة قيامـه هبـا فـيهام, ثالثهـا
ّحيد    َ ْبن رشداُ ه اكتفى بام, القرب والبعدُ   . تقدم يف احلكم عىل الغائب وكأ

  ً أوال إن كانــــت بينتــــه قريبــــة الغيبــــة عــــىل مثــــل اليــــومني والثالثــــة, مل حيلفــــه إال :وفيهــــا
  .عىل إسقاطها

ــام والــسبعة واجلمعــة  وقــال يف بــاب الــذي يــدعي العبــد يف يــد رجــل أن اخلمــسة األ
 ومــا بــه ,ذلــك ويف فــصل نقــل الــشهادة; فتــذكر ,قريبــة, وتقــدم نحــو هــذا يف فــصل احليــازة

  .الرتجيح يف قياس الشبه
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  حفظ الدماء وموجب جناياتها
ـه قـالغعـن النبـي  روى مسلم عن أيب بكـر إن الزمـان قـد اسـتدار كهيئتـه يـوم «:  أ

ليـاتًعرش شهر خلق اهللا الساموات واألرض, السنة اثنا , منها أربعة حـرم, ثـالث متوا : ا
: , ثـم قـال» الـذي بـني مجـادى وشـعبانذو القعدة وذو احلجة واملحرم ورجـب شـهر مـرض

ـــه سيـــسميه بغـــري : اهللا ورســـوله أعلـــم, قـــال:  قلنـــا»أي شـــهر هـــذا?« فـــسكت حتـــى ظننـــا أ
اهللا ورسوله أعلم, :  قلنا»فأي بلد هذا?«: بىل, قال:  قلنا»أليس ذا احلجة?«: اسمه, قال

ـه سيـسميه بغـري اسـمه, قـال: قال :  قلنـا»رام?ألـيس هـذا البلـدة احلـ«: فسكت حتـى ظننـا أ
ـه سيـسميه : اهللا ورسوله أعلم, قال:  قلنا»فأي يوم هذا?«: بىل, قال فسكت حتى ظننا أ

فــــإن دمــــاءكم «: بــــىل يــــا رســــول اهللا, قــــال:  قلنــــا»ألــــيس يــــوم النحــــر?«: بغــــري اســــمه, قــــال
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يـومكم هـذا يف بلـدكم «:  وأحسبه قال: قال»وأموالكم

ا ً وســتلقون ربكــم فيــسألكم عــن أعاملكــم, فــال ترجعــوا بعــدي كفــارهــذا يف شــهركم هــذا,
يرضب بعضكم رقاب بعض, أال ليبلغ الشاهد الغائب, فلعل بعـض مـن يبلغـه يكـون لـه 

وأعراضــكم « :, ويف أخــرى)1(»أال هــل بلغــت?«: , ثــم قــال»أوعــى مــن بعــض مــن ســمعه
  .»من غري شك

ْبــن رشــدا  الــرشك أعظــم منــه, ويف قبــول عمــد قتــل املــسلم عــدوانا كبــرية لــيس بعــد: ُ
  .ال جتوز إمامته:  وإليه ذهب مالك لقوله,التوبة منه وإنفاذ وعيده مذهب الصحابة

ُقلت  وقبـول التوبـة أمـر , ال يلزم منه عدم قبول تبوبته لعدم علـم رفـع سـابق جرئتـه:ُ
  . وموجب منصب اإلمامة أمر منه ظاهر,باطن

 ,مـل الـصالح والـصدقة واحلـج واجلهـادقول مالـك ليكثـر الع: عيسىَ سامع وقال يف
ال : ويلزم الثغور من تعـذر القـود منـه دليـل عـىل الرجـاء عنـده يف قبـول توبتـه خـالف قولـه

  .جتوز إمامته
                                     

ام منى, ومـسلم3/459:  أخرجه البخاري)1( يف القـسامة, بـاب ) 1679( رقـم : يف احلج, باب اخلطبة أ
  .حتريم الدماء
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والقـول بتخليـده خـالف الـسنة, ومـن توبتـه عـرض نفـسه عـىل ويل القتيـل قـودا : قال
  .أو دية

ـــــه ال نفـــــع فيـــــه للقتيـــــل ويف كـــــون القـــــود منـــــه كفـــــارة لـــــه أو ال مـــــذهبان وجـــــه الثـــــاين    أ
  .بل لوليه

ونقـــــل األصـــــوليون إمجــــــاع امللـــــل عـــــىل حفــــــظ األديـــــان والنفـــــوس والعقــــــول : ُقلـــــت
ــساب بمحــض عمــد قتــل املــسلم عــدوانا ,واألعــراض واألمــوال ــضا األ ً وذكــر بعــضهم أ

  .ًا عاقالًيوجب ملك القود منه ملكافئه أو راجح عليه إن كان بالغ
  ]باب يف القتل[

  .)1(ا أو بعد غمرتهًدف نفسه بفعله ناجزوقتله له هب
ا ًفــإن كــان بــام يقــصد بــه غالبــ:  رشط طريانــه عــىل مــن تيقنــت حياتــه, قــال:ويف التلقــني

  .اًدون وسط يف نظره فموجب اتفاق
ْبن وهبروى ا: قال الباجي يف املجموعة   .العمد أن يعمد للقتل فيام يرى الناس َ

  .هالك املرضوب فيام يرى الناسأو للرضب الذي به : َّاملوازيةقال يف 
املجتمـــع عليــــه عنـــدنا أن العمــــد إىل رضب رجـــل بعــــصا أو برمــــي : قـــال يف الكتــــابني

 وكـــذا طـــرح مـــن ال , وروى ابـــن القاســـم,بحجـــر أو غـــريه فيمـــوت فـــذلك يوجـــب القـــود
  .حيسن العوم يف هنر عىل وجه العداوة

                                     
الـضمري ) زهـوق نفـسه: (القتل املحدود هو الذي يوجب القصاص برشط ما ذكـر قولـه: َّ الرصاع قال)1(

  .عائد للمقتول
  .كذلك فهل املراد األول أو الثاين والنفس بفتحها ,النفس بسكون الفاء معلوم ):فإن قلت(
ُقلـت(  وهـو املـراد بزهوقهـا لكـن خروجهـا عـىل قـسمني إمـا لغــري , وهـو خـروج روح املقتـول,األول :)ُ

 : وقولــه, وهــو يتعلــق بزهوقهــا, ولــذا قــال بفعلــه, وهــو القتــل, وإمــا بفعــل مــن قاتــل,ســبب مــن آدمــي
 زهــوق :أي) أو عقــب غمرتــه: (ل فــيهام القــصاص, وقولــه أشــار إىل حــالتي خــروج روحــه وكــ)اًنــاجز(

 ,قبــلَّ الــشيخ  وهــو مــا أشــار إليــه, فهــذا هــو املوجــب للقــود بــرشوطه,نفــسه عقــب غمرتــه بــسبب الفعــل
سب يف املقولة:ولو قال   . واهللا سبحانه املوفق, إزهاق لكان أحسن وأ
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  ]باب العمد يف القتل[
 ولو بمثقـل أو بإصـابة املقتـل ,اً بآلة تقتل غالبإتالف النفس العمد ما قصد به القتل

  . وشدة الضغط واخلنق,كعرص االنثيني
َّن القصاراب   .)1(اًا أو يمنعه الغذاء حتى يموت جوعًأو يطبق عليه بيت: ُ

ــه ال حيــل لــه ًا عاملــًللــصقيل عــن بعــض القــرويني منــع مــن فــضل مائــه مــسافر: ُقلــت ا أ
ه يموت إن مل يسقه قتل به,منعه   . وإن مل يل قتله بيده, وأ

 من تعمد رضب رجل بلطمة أو لكزة أو حجـر أو بندقـة أو قـضيب أو عـصا :وفيها
  .أو غري ذلك ففي كله القود إن مات بذلك

 وتكلــم وعـــاش يـــومني أو , إن شـــقت بطــن رجـــل فأكـــل ورشب:فــيام قلـــت: ثــم قـــال
  ? ثم مات من ذلك أفيه قسامة,ثالثة

                                     
  .مبيضتهبسكون القاف كذا يف ) قتلبإصابة امل: (قوله: َّ الرصاع قال)1(

 ,اًأخـــرج بـــه مـــا مل يقـــصد بـــه اإلتـــالف يف الـــنفس بآلـــة ال تقتـــل غالبـــ) مـــا قـــصد بـــه إتـــالف الـــنفس: (قولـــه
 أن يقــصد : وفــرس ابــن عبــد الــسالم العمــد مــن كــالم املؤلــف,وظــاهره اشــرتاط قــصد القتــل يف العمــد

  . وهو خالف املذهب, بقصد القتل: وفرسه بعضهم: قال.الضارب بام يقتل مثله
ــه العمــد إىل , وذكــر قبلـه مــا نقلــه عـن املجموعــة, ذكــر الكــالم عـن التلقــني:هنـاَّ الــشيخ ):قلــتفـإن (  وأ

  . ومل يقل طريقتني يف تعريف العمد, وهنا ذكر عن التلقني ما خيالفه,الرضب
ُقلت( ته وهو بعيد ما : ولذا قال شيخنا,لعله رأى الكالم قابال للجميع :)ُ   .رأ

  .ا بهً وباقيه ظاهر ويعني بام يقتل غالب,نًشيئاعىل أن املحدد واملثقل تنبيه ) ولو بمثقل: (قوله
َّدونةقد وقع يف امل ):فإن قلت(  من تعمد رضب رجل بلطمة أو بندقة إن ذلـك يوجـب القـود إذا وقـع َ

  ?ا فهل قوهلا خمالف هلذا أم الًمنه موت مع أن ذلك ال يقتل غالب
ُقلــــت( ــــه خمــــالف لكــــالم التلقــــني :)ُ  , ومل ينبــــه عــــىل املخالفــــة, ذكــــر نــــصها بعــــدهط َّالــــشيخ و,يظهــــر أ

 والـضارب ,اًا سـيام إن كـان املـرضوب ضـعيفًيف مكان يقتل غالبـَّية ويمكن أن تكون الرضبة بلطمة قو
تعـــرف أهنـــا قاتلـــة أن َّيـــة  وذكـــر بعـــد يف ســـبب القتـــل أن مـــن طـــرح ح, ويقـــع اجلمـــع بـــني الكالمـــني,اًقويـــ

  ).مل أرد قتله( : وال يقبل قوله,الطارح يقتل
ُقلت( :َّالشيخقال  مقتىض قوهلا إن تعمـده بـرضب لطمـة ممـا يقتـل بـه عـدم رشط معرفـة أهنـا قاتلـة مـا : )ُ

  . واهللا أعلم, فتأمل هنا;مل يكن عىل وجه اللعب
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مـــن مــات حتــت الـــرضب أو بقــى بعـــده : نـــه قــال ولك,مل أوقــف مالـــك عــىل هــذا: قــال
مـــن : ومل يفـــق حتـــى مـــات فـــال قـــسامة فيـــه, وقـــال, ومل يأكـــل ومل يـــرشب ,ا مل يـــتكلمًمغمـــور

ـــه مـــات مـــن أمـــر ;أكـــل ورشب وعـــاش ثـــم مـــات بعـــد ذلـــك ففيـــه القـــسامة ـــه ال يـــؤمن أ  أل
فـذ مقاتلـه وعلـم ,ً وأمـا شـق اجلـوف فلـم أسـمع منـه فيـه شـيئا,عرض لـه ـه ال  وأرى إن أ أ

 وقـد قـال مالـك , وما أشبهه قسامة,يعيش من مثل هذا إنام حياته خروج نفسه فليس فيه
                  ألهنـــــا ال حتيـــــا عـــــىل ;يف الـــــشاة خيـــــرق الـــــسبع بطنهـــــا فيـــــشق أمعاءهـــــا فتنتـــــرش أهنـــــا ال تؤكـــــل

  .كل حال
مـــن شـــقت جوفـــه أو أمعـــاؤه أو ذبـــح :  ابـــن القاســـم يف كتـــاب العتـــقَســـحنونوســـمع 

رث منهفام   ?ت ولده حينئذ أ
 فـــيمن شـــقت جوفـــه ط وعـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب , إال املـــذبوح ال يـــرث,نعـــم: قـــال

  .ال يقتل ه يف تلك احلال ومن قتل,حجة
ْبــن رشــدا فــذت مقاتلــه , وال يقتــل مــن أجهــز عليــه,اًال يــرث املــذبوح اتفاقــ: ُ  ومــن أ

أيب زيــد ابــن َ ســامع يف و, والقــصاص ممــن قتلــه,فــرق يف هــذا الــسامع بــني توريثــه ممــن مــات
ــه يقتــل بــه مــن قتلــه  والقيــاس ال فــرق بــني القــصاص واملــرياث فــريث ممــن مــات ,القاســم أ

 وهـو قـول , وال يرث منه عـىل قولـه يف هـذا الـسامع ال يقتـل بـه مـن قتلـه,عىل رواية أيب زيد
  .أشهب ال يقتل به إال األول فهي قوالن وتفرقة

تصارعني أو يرتاميـان عـىل وجـه اللعـب أو يأخـذ  من العمد ما ال قود فيه كامل:وفيها
 ولـو تعمـد هـذا ,برجله عىل وجه اللعب فيموت منه ففـي كـل هـذا ديـة اخلطـأ عـىل العاقلـة
  .عىل وجه القتال فرصعه فامت أو أخذ برجله فسقط فامت كان فيه القود

ْبــن رشــدا عمــد الــرضب دون عمــد القتــل يف غــري نــائرة إن كــان عــىل وجــه اللعــب يف : ُ
ـه , ولألخـوين مـع روايـتهام, شبه عمد هلا: وإجيابه القود, ثالثها,كونه خطأ  وتـؤول عـىل أ

ه العبه فيتفقان,مل يالعبه صاحبه   . واألول عىل أ
ْبن وهبوال   . التفرقة بني أن يالعبه أو ال رابع:وقيل: َ
  .وعمد الرضب أدبا ممن جيوز له عندي عىل اخلالف يف رضب اللعب: قال
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 وال قــــود ,إنــــام هــــو راجــــع إىل تغلــــيظ الديــــة: اخلــــالف يف هــــذا الوجــــه: وقــــال البــــاجي

ه عىل وجه األدب   . وإن مل يعلم إال بقوله ففي تصديقه قوالن,بحال, هذا إن علم أ
ْبــــن وهــــبروى ابــــن القاســــم وا: للبــــاجي عــــن املجموعــــة: ُقلــــت إن رضب الــــزوج  َ

 وكـــذلك املعلـــم ,لقـــودزوجتـــه بحبـــل أو ســـوط فـــذهبت عينهـــا أو غريهـــا ففيـــه العقـــل ال ا
بة يؤدبون ما مل يتعمد بسالح وشبهه   .والصانع أو القرا

بة كـاألبوين واألجـداد إال , والعم,ليس األخ: ورواه ابن القاسم وقال  وسائر القرا
أن جيري ذلك عىل وجه األدب كاملعلم والصانع فهذا يقتـيض أن يف األدب بـام يـؤدب بـه 

 ويف ,ب قصد به اللعب بغري آلة القتـل ال قـود فيـهرض: الدية مغلظة فهو عىل أربعة أوجه
ا ممـن ال أدب لـه يف القـود ًا وغـضبًالتغليظ فيه روايتان, ورضب قصد بغـري آلـة القتـل خنقـ

بة ممن لـيس لـه , وتغليظ الدية روايتان,فيه  ورضب بغري آلة القتل ممن له األدب من القرا
  .عليه والدة, ال قود فيه

  .والرابع حذف ابنه سيأيت: نويف تغليظ الدية روايتا
ـــه ال حيـــسن العـــوم فـــامت, يف هنـــرًمـــن طـــرح رجـــال: وفيهـــا  فـــإن كـــان عـــىل , ومل يـــدر أ

فــيام نقــل  َّاملوازيــة العــدواة والقتــل قتــل بــه, وإن كــان عــىل غــري ذلــك ففيــه الديــة, ولفظهــا يف
لقتـل الباجي روى ابن القاسم من طرح من ال حيـسن العـوم يف هنـر عـىل وجـه العـداوة, وا

  .قتل به
انظــــر هــــل مــــن رشطــــه أن يعلــــم الطــــارح أن املطــــروح ال حيــــسن العــــوم أم ال, : ُقلــــت

ه ال يقتل به ه إن كان حيسن العوم وطرحه عىل وجه القتل أ   .وظاهره أ

  ]باب يف السبب املوجب للقود[
  .)1(إن قصد به قتل معني فامت يوجب القود ;والتسبب بفعل

                                     
ه التسبب بفعل مـا قـصد بـه قتـل معـني مـات عنـه قولـه: َّ الرصاع قال)1(  ; فيـدخل فيـه)بفعـل( :يؤخذ منه أ

 والـسم املـذكور سـواء أطعـم , وكـذلك وقـع فيهـا,كان إما بحفر بئر أو بتقـديم طعـام مـسموم فعل :أي
ــه ;خــالف نــصهاَّيــة  يف إكاملــه يف حــديث اليهود: ومــا وقــع للقــايض عيــاض,بنفــسه أو دس يف طعــام  أل

= 
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  ]يف املالباب يف التسبب املوجب للدية [
  .وإن قصد به غري معني فالدية يف ماله أن قتل املقصود

  ]باب يف التسبب املوجب للدية على العاقلة[
  .)1(وغريه عىل العاقلة

 =                                     
ت بخط ر الفقيـه عـىل ظهـَّ الشيخ نقل عن مالك أن السم إذا كان يف طعام ال يقتل به من فعله, وقد رأ

  . واهللا أعلم,مدونته الرد عليه بنصها
ــه ال حيــل لــه منعــهًا عاملــًوكــذلك مــن منــع فــضل مائــه مــسافر ــه يمــوت إن مل يــسقه,ا أ  فإنــه يقتــل بــه , وأ

 وخرجـــت عـــىل ذلـــك مـــسائل , ووقـــع فيهـــا مـــا يـــشهد لـــه,كـــذلك قـــال ابـــن يـــونس عـــن بعـــض القـــرويني
  .انظرها

  .له ملن أراد قتًإذا أمسك رجل رجال ):فإن قلت(
ه أراد قتله قتال مع:قال يف املوطأ   .?ا هل يدخل هذا يف التسببً إن علم أ

ُقلت( ه يقتله ظلام :)ُ   . واهللا أعلم,عليهَّ الشيخ  واعرتاض, وانظر كالم ابن احلاجب,ًنعم إذا علم أ
  . وأصلها مسألة املوطأ املذكورة,اً إذا اجتمع املتسببون واملبارشون قتلوا مع:وقالوا هنا

 وانظــر ذلــك مــا ,ا لــشخص معــني ودفعــه آخــرًالوا بعــد املبــارش مقــدم عــىل املتــسبب فــيمن حفــر بئــروقــ
 واهللا , ومـــا قيـــل فيهـــا يف الرجـــوع, وانظـــر بينـــة الـــزور, وقـــد اختلـــف يف ذلـــك,يف الـــشهادةَّ الـــشيخ ذكـــره

  .سبحانه أعلم
مـن متـسبب ومبـارش قتـل  وال معارضة بني كالمهم بل إن حـصل الـتاميل ,ذلكَّ الشيخ وتأمل ما قيد به

  . فإنه يؤخذ املبارش,اجلميع بخالف إذا مل يقع التاميل
 واألدب عـــىل , عـــىل قتـــل رجـــل فقتلـــه املبـــارش للقتـــل فـــالقود عليـــهًإذا واجـــر رجـــل رجـــال ):فـــإن قلـــت(

ه يصدق فيه السبب األول للقود ;األول   .أل
ُقلت(   . واهللا أعلم,ال نسلم صادقيته عليه :)ُ

ــه فعــل قــصد بــه قتــل غــري معــني قتــل بــه غــريه ومعنــاه: عَّ الرصــا قــال)1(  واهللا أعلــم إن ,يؤخــذ مــن كالمــه أ
 وإن , وهــو الــسارق كانــت الديــة يف مالــه, فــإن مــات بــه املقــصود,قــصد غــري املعــني كحفــر بئــر لــسارق

َّدونـة وتأمـل امل,مات فيه غري السارق كان ذلك عىل عاقلتـه   وكـالم أيب إبـراهيم عليهـا كيـف يـدل عـىل,َ
  . واهللا أعلم,هذا
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  ]باب املوجب حلكم اخلطأ[
وإن قــصد بــه حفــظ املــال ملحــل حمجــوز عنــه فخطــأ مــا بلــغ مــن دم احلــر بثلــث الديــة 

ه يف ماله)1(عىل عاقلته ا بطريـق املـسلمني ًري يأيت يف دياهتا من وضـع سـيف وتفس,, وما سوا
أو بموضـع لقتــل رجـل فعطــب بـه الرجــل قتــل بـه, وإن عطــب بـه غــريه فديتـه عــىل عاقلتــه, 

 ويف ثـاين حجهـا, وهـو يف التهـذيب ,والبـاجي مـن املجموعـة دوهنـا مرجـوح َّالشيخ ونقله
  .يف ثالثه

ا يتلفــه فــامت ضــمن ديتــه, أو عمــل بــه مــ ًمــن حفــر بئــرا يف منزلــه فــسارى: قــال مالــك
  . ومثله يف دياهتا,وكذا وقع فيه غريه
 إن قصد بمثل هذا قتل إنسان بعينه قتل به, ويف غـريه ديتـه عـىل العاقلـة :أبو إبراهيم

  . وهي دليل الباب كله,كقوهلا يف مسألة السيف
ْبــن وهــبروى ا: البــاجي والنــوادر  ,مــن رش بنــاء قنــاة ليزلــق مــن يمــر بــه مــن آدمــي َ

ا بـداره لعقـر مـن يـدخلها أو يف ً لدابـة أو كلبـً وكذا من جعل بالطريق مربطا,ه ضمنهوغري
ا بـداره ً وروى ابن القاسم من فعل ما جيوز له كمن حفـر بئـر,غنمه ليعدو عىل من أرادها

 فإن تربأ ذا أو تنظفا أو ربـط كلـب صـيد بـداره ,لغري رضر أحد أو بغري داره بإذنه أو رش
 أو نـــصب حبـــاالت للـــسباع أو وقـــف عـــىل دابتـــه بطريـــق أو نـــزل عنهـــا أو يف غنمـــه للـــسباع

 وكـذا ,حلاجة أو وقفها بباب مسجد أو محام أو بسوق مل يضمن ما هلـك بـيشء مـن ذلـك
                                     

ه فعل قصد به حفظ املال بمحل حمجـور عنـه هـذا إنـام ذكـره: َّ الرصاع قال)1( ـه إذا ;يؤخذ من كالمه أ  أل
 وملــا , وإال ففــي مــال اجلــاين,كــان حكمــه حكــم اخلطــأ فيفــصل فيــه فــام بلــغ منــه ثلــث الديــة فعــىل العاقلــة

َّدونة كل واحد منها فذكر عن املفيها حكمَّية هذه األسباب ذكر مسائل فقهَّ الشيخ ذكر  مسألة وضـع َ
  .السيف بالطريق لقتل رجل ومات

  . يقتل به:قال
 وغـري ذلـك مـن املـسائل , وكـذلك رش الفنـاء, وانظر حفر البئر, وإن عطب به غريه فعىل العاقلة:قال

                   فيـــه  و, وتطبيـــق ذلـــك عـــىل مـــا يليـــق بـــه مـــن ذكـــر تـــسببه,املفرعـــة عـــىل مـــا ذكـــر مـــن األســـباب املـــذكورة
  .ما يتأمل
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  .إن أخرج روشنا من داره أو عسكرا
فعطــــب هبــــا آدمــــي مل  مــــن حفــــر بئــــر ماشــــية قــــرب أخــــرى فحفــــره بغــــري إذنــــه: أشــــهب

ـــه جـــائز لـــه إال أن ي;يـــضمنه ـــه يـــرض بجـــاره فيـــؤمر بردمهـــا أل    ومـــا هلـــك فيهـــا بعـــد ,علـــم أ
  .أمره ضمنه
  . وغريه يف ماله,وما هلك بذلك من آدمي فعىل عاقلته: حممد
َّن القــصارابــ ه بــشهادة الــزور روايتــان: ُ  وتقــدمت , واختــار األوىل,ويف القــود بــاإلكرا

  . ويف تقديم الطعام املسموم القود,يف مسائل الرجوع عن الشهادة
  . من قتل بسقي سم قتل به:يهاوف

َ أصــبغ عــن ابــن حبيــب عــن َّالــشيخ ْ مــسمومة مثــل هــؤالء َّيــة  مــن طــرح عــىل رجــل ح:َ
ـه عـىل اللعـب  إنـام اللعـب ,اخلولة العارفني احليات املـسمومة فـامت قتـل بـه, وال يـصدق أ

 ,الـــصغرية التـــي ال تعـــرف بمثـــل هـــذا فتقتـــل فهـــذا خطـــأَّيـــة مثـــل بعـــض الـــشباب يطـــرح احل
  .مل أرد قتله: يعرف أهنا قاتلة, وال يقبل قولهَّية ا طرحه عليه حوكذ

مقتـــىض قوهلـــا إن تعمـــده بـــرضب لطمـــة فـــامت قتـــل بـــه عـــدم رشط معرفـــة أهنـــا : ُقلـــت
قاتلة ما مل يكن عىل وجه اللعب, وقـول ابـن شـاس مـا ال يقتـل مـن احليـات يقبـل فيـه قـول 

ري فيـه أقـوال اللعـب, وروى البـاجي  وجت,امللقي مل أرد قتله لتقرر العادة بذلك, صواب
  .ا فيقتل بهًإن سحر ذمي أهل ذمته أدب إال أن يقتل أحد

  .من أشار عىل رجل بسيف فامت: الباجي
  . وهو يقر فطلبه حتى مات فعليه القود,إن متادى باإلشارة: فقال حممد
ه مات خوفا منه: ابن القاسم   .إن طلبه به حتى سقط فامت فعليه القود بقسامة أ

  . ومل يكن يف مسألة حممد يشء حيمل عليه موته,الحتامل موته من السقطة: الباجي
ُ املاجــشون ومل يــذكر قــسامة, وبــه قــال ابــن ,عليــه القــود: ابــن حبيــب يف هــذه املــسألة  ِ

َ أصبغواملغرية وابن القاسم و ْ َ.  
 بالـسيف فعثـر املطلـوب قبـل أن يـرضب ًوسمع عيسى ابن القاسم مـن طلـب رجـال

  . وقاله املغرية,تل بهفامت ق
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ْبـــن رشـــدا ُ املاجـــشونمثلـــه البـــن حبيـــب عـــن ابـــن : ُ  ,وال أعـــرف فيـــه نـــص خـــالف: ِ
ــــه مــــن شــــبه العمــــد املختلــــف يف وجــــوب القــــود فيــــه حــــسبام مــــر ابــــن ;ويدخلــــه بــــاملعنى  أل

القــــود :  وبيـــنهام عــــداوة أربعــــة,احلاجـــب فــــيمن أشــــار بالــــسيف فهـــرب فطلبــــه حتــــى مــــات
  .ه بشبه العمدوالدية والقسامة وإحلاق

 واستحــسنه ,ال قــصاص يف هــذا: وقــال ابــن ميــرس ,الثــاين هــو نقــل ابــن شــاس: ُقلــت
  .طائفة من القرويني الحتامل موته من اخلوف أو اجلري أو منهام

 ونحـوه , فإنام فيه الدية عند حممد عىل العاقلـة,ولو كانت إشارة فقط فامت: الباجي
إذا أمسك الرجل الرجل «: غر عن النبي البن القاسم, وروى الدارقطني عن ابن عم

  .)1(»وقتله اآلخر يقتل الذي قتل وحيبس الذي أمسك
 ,عــن نــافع عــن ابــن عمــر كــذاَّيــة رواه ســفيان الثــوري عــن إســامعيل بــن أم: عبــد احلــق
 وهــو يف املوطــأ , ومل يتعقبــه ابــن القطــان, وابــن جــريح عــن إســامعيل مرســال,ورواه معمــر

 يريـد قتلـه قـتال ; وهـو يـرى مثلـه,به فـرضبه فـامت إن أمـسكه آلخر ليـرضًمن أمسك رجال
ــــه ال يقتلـــــه قتــــل القاتــــل فقـــــط,اًمعــــ  , وعوقــــب املمـــــسك أشــــد العقوبـــــة, وإن كــــان يـــــرى أ

  .ويسجن سنة
دليـــل حبـــسه للقتـــل أن يـــرى القاتـــل يطلبـــه وبيـــده ســـيف أو : البـــاجي عـــن ابـــن نـــافع

  .ما يرى السلطان وجيلد بقدر , وإن مل ير معه ذلك مل يقتل احلابس,رمح
  .جيلد مائة فقط: وقال عيسى بن دينار

  .القول ما قال ابن نافع: ابن مزين
َّن القصارقال اب: ُقلت ه يقتله ظلام :ُ   .ًإنام يقتل املمسك إذا علم أ

وذكـــــر القـــــايض أبـــــو عبـــــد اهللا ابـــــن هـــــارون البـــــرصي مـــــن أصـــــحابنا يف : ابـــــن شـــــاس
ه لوال امل   .مسك مل يقدر عىل ذلكوجوب القود من املمسك أن يعلم أ

 ,ًإن محــل رجــل عــىل ظهــر آخــر شــيئا يف احلــرز فخــرج بــه احلامــل: يؤيــده قوهلــا: ُقلــت
                                     

  .يف كتاب احلدود والديات وغريه) 176( رقم ,3/140:  أخرجه الدارقطني)1(
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ا عـىل محلـه ً وإن كان قادر,اًفإن كان ال يقدر عىل إخراجه إال بحمل احلامل عليه قطعا مع
  .دونه قطع اخلارج فقط

ملـــذهب قتـــل  وا,فـــإطالق ابـــن احلاجـــب إجيـــاب اإلمـــساك عـــىل القـــود متعقـــب: ُقلـــت
  .اجلامعة بالواحد كالواحد

, إن اجتمــع نفــر عــىل قتــل امــرأة أو صــبي قتلــوا بــه: البــاجي عــن ابــن القاســم وأشــهب
 واملبــارشون قتلــوا مجيعــا واضــح دليلــه مــسألة ,لــو اشــرتك املتــسببون: وقــول ابــن احلاجــب

عـون  وبـاقيهم ,إن ويل رجـل مـن مجاعـة قتـل رجـل:  وقوهلـا يف كتـاب املحـاربني,اإلمساك
 ,وعفــوا عـــن مــن شـــاؤوا,لــه وتــابوا قبـــل أخــذهم دفعــوا ألوليـــاء القتيــل قتلــوا مـــن شــاؤوا 

 ونقـــل املـــازري عـــن املـــذهب عـــىل روايـــة قـــود بينـــة الـــزور أن ,وأخـــذوا الديـــة ممـــن شـــاؤوا
  . وويل الويل القتل كذلك قتلوا مجيعا,ا بتزويرهمًالقايض لو حكم عامل
ا ًة التــي ليــست عــدوانا كمــن حفــر بئــريغلــب الــسبب عــىل املبــارش: وقــال ابــن شــاس

 ً وال طريــق أخــرى لــه فوقــع فيهــا فــامت أو طــرح رجــال,عــىل طريــق أعمــى لــيس فيهــا غــريه
  .مع سبع يف مكان ضيق أو أمسكه عىل ثعبان مهلك

  . وتم وسوط سوط قتلوا مجيعا,لو متاأل مجع عىل رضب رجل: ابن احلاجب
  .يريد متالؤوا عىل قتله: ُقلت

ُ املاجـــشونبـــن البـــاجي عـــن ا  , ثـــم انكـــشفوا عنـــه,إن اجتمـــع نفـــر عـــىل رضب رجـــل: ِ
 وهـذا بعـصا ومتاديـا ,وعـىل أن رضبـه هـذا بـسالح: وقد مات قتلوا به, وروى ابن القاسم

  .حتى مات قتال به إال أن يعلم أن رضب أحدهم قتله
رش  قتـل املبـاً عىل قتـل رجـل ظلـامًمن أكره رجال: املازري يف مسألة زور بينة الرجم

ه ال يبيح له قتل مسلم ظلام ـضا,ًإذ ال خالف أن اإلكرا  ألن القاتـل كآلـة ;ً ويقتـل املكـره أ
 وكـــان نـــصف الديـــة عـــىل عاقلتـــه كقتـــل رجـــل , ولـــو كـــان أحـــدمها غـــري مكلـــف مل يقتـــل,لـــه

  .ا وتأيتً عمدًوصبي رجال
فــرداه  فوقــف الرجــل عــىل شــفريها ,ا ليقــع فيهــا رجــل معــنيًمــن حفــر بئــر: ابــن شــاس

ا لالعتـدال, وقـال القـايض أبـو عبـد ًيقـتالن معـ:  فقال القايض أبو احلـسن,ها غري احلافرفي
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  .يقتل املردي دون احلافر تغليبا للمبارش: اهللا بن هارون
 ا كبينـة الـزور مـعُ وقـصده قـتال معـ,األظهر أن علـم املـردي بتقـدم فعـل احلـافر: ُقلت

  . ابن القاسم يف بينة الزور وإال قتل وحده عىل رواية,القايض العامل بزورمها
 وعــىل , فقتلــه فـال أجــر لـهً عـىل قتــل رجـل ظلـامأجــرمـن : ويف كتـاب اجلعـل واإلجــارة

ْبـــن رشــد وال, وعــىل الــذي أجــره األدب,األجــري القــصاص عيــسى ابــن القاســـم َ ســامع  يفُ
 وقتـل الـسيد فقـط ,اًا مطلقً بأمر سيده ففي قتلهام معًلو قتل عبد رجال: من كتاب القذف

 والعبــد فقــط إن كــان فــصبي قــوالن لــسامع عيــسى ابــن القاســم مــع ,ن كــان العبــد أعجميــاإ
َ أصــــبغســــامعه  ْ ْبــــن وهــــب وابــــن حبيــــب عــــن ا,َ  ,ويــــرضب مــــن ال يقتــــل مــــنهام مائــــة: قــــائال َ

ا, ولـو ًا اتفاقـً بـأمر اإلمـام قـتال معـً ظلـامً وإن قتل بعض أعوان اإلمام رجـال,اًويسجن عام
بأمر أبيه أو بالغ متعلمي الصانع كذلك بأمره أو املـؤدب كـذلك قتل االبن البالغ كذلك 

ا قـوال ابـن القاسـم يف روايتـي ًبأمره, ففي قتل القاتل واملبالغـة يف عقوبـة اآلمـر وقـتلهام معـ
ا مل يبلغ احللم مثله ينتهي عىص ينهـى عنـه قتـل اآلمـر ًولو كان مراهق: َسحنونحييى عنه و

 ولــو كــانوا صــبيانا املــأمورون كانــت , ابــن القاســموعــىل عاقلــة الــصبي نــصف الديــة عنــد
 وكـان , وإن مل يطر عىل عاقلة كل واحد منهم إال أقل من ثلـث الديـة,الدية عىل عواقلهم
  .كل الدية عىل عاقلة الصبي: ابن القاسم يقول
  .وال يعجبني: قال أبو حممد

  . وال يؤدب:يريد: قال
َ أصبغقال  ْ  وهـو مـن اخلطـأ كـام لـو أمـر غـري ,احـد مـنهامال قتل عىل و: يف هذه الرواية َ

زيـــةولـــده بـــذلك, ويف  ا ً ويـــرضب الغـــالم رضبـــ, ويـــسجن ســـنة,يـــرضب اآلمـــر مائـــه: َّاملوا
ا عليــه فيجــب ًا ذلــك مــشددًبقــدر احتاملــه إال أن يكــون األب أو املعلــم أو املــؤدب مبــارش

عاقلـة الـصغري  وعـىل , وإن كـان دون ذلـك يف الـسن فـال خـالف يف قتـل اآلمـر,حينئذ قتلـه
كـــر قـــول َســـحنونَ ســـامع نـــصف الديـــة, ويف ـــه أ َ أصـــبغ أ ْ مـــن قتـــل عبـــد رجـــل بـــأمره غـــرم  َ

ــــه مالــــه أمــــر بإتالفــــه;ال قيمــــة لــــه:  وقــــال,قيمتــــه  ويــــسجن ويــــؤدب , ويــــرضب القاتــــل, أل
  .السيد
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ْبــــن رشــــدا َ أصــــبغل: ُ ْ ــــضا َ أغرمتــــه :  وقــــال, ويــــسجن,ًيف الواضــــحة يــــرضب الــــسيد أ
 , ألهنــا عقوبــة باملــال فالــسيد أحــق أن ال يعطــى املــال عقوبــة لــه;جيــد وهــذا لــيس ب,جلرمــه

  .ولو علله بأن السيد أسقط حقه يف القيمة قبل وجوهبا كان أصوب
 وعــىل عاقلــة الــصبي نــصف ,ا قتــل الرجــلً عمــدًإن قتــل رجــل وصــبي رجــال: وفيهــا

فأحــب إيل  ,اً ومــات مــنهام معــ,اً ورميــة الرجــل عمــد, ولــو كانــت رميــة الــصبي خطــأ,الديــة
  . ألين ال أدري من أهيام مات;اًأن تكون الدية عليهام مع

  . نصف الدية عىل الرجل يف ماله: يريد:الصقيل
 وعـىل عاقلـة الـصغري نـصف الديـة, وقـال ,إن قتل صـغري وكبـري قتـل الكبـري: الباجي
إن كانــت رضبــة :  وقــال مــرة,اختلــف فيهــا قــول ابــن القاســم, فقــال مــرة هــذا: ابــن حبيــب

 يقتــل:  وعلــيهام الديــة, وقــال أشــهب, وإن كانــت خطــأ مل يقتــل,ا قتــل الكبــريًري عمــدالــصغ
  .الكبري

  .َّوهو أحب إيل: حممد
ـــه ال يقـــتص , وكـــذا نقلـــه الـــصقيل,ظـــاهره دون قـــسامة: ُقلـــت  ونقلـــه اللخمـــي عنـــه أ

ـه مـات منهـا, ولـو مـات باحلـرضة إال بعـد املعرفـة بـرضبته,منه  , وهـو أحـسن, والقـسامة أ
  . ومل يقسموا مل يقد منه بالشك, يعرف العمد أو عرففإن مل

ـه ال ,من فرق بني عمـد الـصبي وخطئـه فقـد أخطـأ: قال أشهب: الباجي  وحجتـه بأ
   وهـــــو يــــــرى , وكـــــذا يف عمـــــد الــــــصبي ال يـــــدرى مـــــن أهيــــــام مـــــات,يـــــدري مـــــن أهيـــــام مــــــات

  .عمده كاخلطأ
 إلــخ فيـــه ...ســماختلـــف فيهــا قــول ابــن القا: قــول ابــن حبيــب: قبــول البــاجي: ُقلــت

 ألهنـــام صــــورتان خمتلفتـــان بــــاختالف قولـــه فـــيهام ال يقــــال فيـــه اخــــتالف إال مـــع قيــــام ;نظـــر
 وقــد فــرق الــصقيل بيــنهام بقولــه بــأهنام يف مــسألة عمــد الــصبي تعاقــدا ,الــدليل عــىل قــاتلهام

 والسحر , وعزا الباجي التعقب عىل قول ابن القاسم يف ترمجة ما جاء يف الغيلة,عىل قتله
ه قبـــل ذلـــك يف ترمجـــة ديـــة العمـــد إذا قبلـــت ملحمـــد,شـــهبأل   :  وقـــال مـــا قالـــه حممـــد, وعـــزا

  .ال يلزم
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ـه ال يـدري هـل مـات مـن رضب عمـد أو خطـأ : ابن القاسم ألن حجة ابن القاسم أ
ــه مــات مــن ,فهــو كــام لــو كانــا كبــريين  وأمــا إن كــان الكبــري والــصغري عامــدين فقــد علــم أ

غري ملعنــى فيــه ال ملعنــى يف الــرضب كــام لــو كانــا  وســقط القــصاص عــن الــص,رضب عمــد
ا ًا فعفا عـن أحـدمها ملـا سـقط القـود عـن اآلخـر أو قتـل حـر وعبـد عبـدًكبريين رضباه عمد

ـــه ســـقط ملعنـــى يف ;ا واآلخـــر خطـــأ ســـقط القـــود عـــنهامً ولـــو قتلـــه أحـــدمها عمـــد,اًعمـــد  أل
  . وهو اجلهل من أي الفعلني مات;الفعل

 ألن ظـــاهر قـــول ابـــن القاســـم الـــذي تعقبـــه ;البـــاجي نظـــريف قـــول : ابـــن عبـــد الـــسالم
 وأحـد , وهـو جمهـول,حممد قوي يف أن القتل مل يكـن مـن جممـوع الـرضبني بـل مـن أحـدمها

ا ما كان فال قود عىل الكبري الحتامل أن ,الضاربني ال يقتص منه إما خلطئه أو لصغره  وأ
  .اًا أو متعمدً الصغري خمطئ وعىل هذا التقرير فال فرق بني كون,ال يكون هو الضارب

 ألن القاتـــل ;ا مل يقـــتالًفعـــىل هـــذا لـــو اجتمـــع كبـــريان عـــىل قتلـــه عمـــد: فـــإن قلـــت: قـــال
  .منهام غري متعني بام ذكرتم

 وهــو مبـــارشة , ال يلــزم مــن نفــي هــذا الــسبب اخلـــاص نفــي ســبب آخــر للقتــل:ُقلــت
  . وإعانة الثاين,أحدمها

بــه عــام أورده عــىل نفــسه: ُقلــت ــه بنــى تعقبــه ,عقبــه جــواب البــاجي يــرد ت,جوا  وبيانــه أ
بـه عـام أورده عـىل نفـسه بلـزوم كـون كـل ,عىل احتامل كون القتل من غري الكبري  وبنى جوا

 وهذا يوجـب كـون , وأن املتسبب كاملبارش, وإما متسببا باإلعانة,اًواحد منهام إما مبارش
ــا مــا كــان فهــو ,ارشالكبــري مــع الــصغري إمــا مبــارش أو متــسبب مــع كــون املتــسبب كاملبــ  وأ
 وإذا ثبــت لــزوم إضــافة ,منــاقض لتعقبــه قــول البــاجي بــاحتامل كــون القتــل مــن غــري الكبــري

ا اتــــضحت تفرقــــة البــــاجي بــــام أشــــار إليــــه, وتقريــــره أن  أو معينًــــًالقتــــل للكبــــري إمــــا مــــستقال
ًا مقــتض للقــود رضورة كونــه عمــدًرضب الــصغري عمــد  وامتنــع فيــه القــود لقيــام ,ا عــدواناٍ

 وامتنـــاع القـــود مـــن بعـــض الـــضاربني ملـــانع ال يقـــدح يف , وهـــو عـــدم تكليـــف فاعلـــه,انعمـــ
 ورضبـــه خطـــأ غـــري ,ثبوتـــه عـــىل مـــشاركه الـــسامل عـــن املـــانع كـــالكبريين يعفـــى عـــن أحـــدمها

 وامتناع القود من بعـض الـضاربني لكـون ,ٍمقتض للقصاص رضورة لغو اخلطأ يف القود



 

 

538

538

 ألن عــدم ;ا لعــدم ثبوتــه عــىل مــشاركهًكــان موجبــرضبــه خطــأ امتنــاع لعــدم قيــام املقتــيض ف
  .احلكم لعدم قيام املقتيض أقوى يف نفي احلكم من عدمه ملانع مع وجود املقتيض

 وعـــىل احلـــر نـــصف ,ا قتـــل العبـــدًا عمـــدًلـــو قتـــل حـــر وعبـــد عبـــد: الـــصقيل عـــن مالـــك
  .دية والعبد مرهتن بنصف ال,ا خطأ فعىل عاقلة احلر نصف الدية ولو قتال حر,قيمته

  .ينجم ذلك عليه: َّالعتبيةقال مالك يف 
 , وإن كــــان بــــالرمي,ا قتلــــوا بــــهً لــــو قتــــل أب ورجــــالن ابنــــه عمــــدوروى ابــــن القاســــم
  .والرضب مل يقتل األب
  . ويقتل الرجالن,وعليه ثلث الدية مغلظة: قال عبد امللك

 واآلخــر خطــأ أقــسموا عــىل مــن ,اًإن قتــل رجــل رجــالن جرحــه أحــدمها عمــد: حممــد
  .وعىل املخطئ دية اجلناية, وإن أقسموا عىل املتعمد قتلوه ,ؤواشا

  .إن عرفت جنايتها من جناية العمد: حممد
 واقتـــصوا مـــن العامـــد ,وإن أقـــسموا عـــىل املخطـــئ تكـــون الديـــة عـــىل عاقلتـــه: أشـــهب

  . وإن كان ال يقتص منه أخذ منه أرشه,جرحه إن كان يقتص منه
  . وعىل املخطئ نصف الدية, املتعمدإن مات مكانه قتل: وقال ابن القاسم

  .ا بعينهًهذا إن مل يكن جرح اخلطأ معروف: حممد
 وال ,إن عاش بعد رضهبم ففيه القسامة إن أقـسموا عـىل املتعمـد قتلـوه: ابن القاسم
  . وإن أقسموا عىل املخطئ فالدية بني العاقلة وبني املتعمد,يشء عىل اآلخر
 وعـــىل عاقلـــة الـــصغري نـــصف ,يقتـــل الكبـــرييف رشكـــة الـــصغري والكبـــري : ابـــن حـــارث

  .اًالدية مطلق
 وألمحـد بـن نـرص ,إال أن يكـون الـصبي خمطئـا فعـىل الكبـري نـصف الديـة: ابن القاسم

عـن ابـن القاســم يف الكبـريين أحـدمها خمطــئ يقـسمون عــىل أهيـم شـاؤوا, وقــال عبـد امللــك 
 وقالـه , يقاد لو انفرد منـها يقاد ممنًيف مشاركة الصبي واملخطئ واحلر والعبد يقتالن عبد

  .بن القاسم يف قتلهام ابن أحدمهاا
ُ املاجـشونابن حبيب عن ابن  ا صـبي أو والـد أو خمطـئ أو غـرق أو ًإن رشك عامـد: ِ
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 ولـو رضبـه أحـدمها , وإن عاش أقسموا عىل أهيـام شـاؤوا,هدم قتل العامد إن مات قعصا
 ,ال يقـــاد منـــه فعـــىل األول القـــود وهـــو , وإن قتلـــه الثـــاين قعـــصا, وعـــاش بعـــده,بعـــد اآلخـــر

َ أصـــبغوقالـــه  ْ  ويقتـــل العامـــد فقـــط, وقيـــل فـــيام , وقيـــل يف املخطـــئ والعامـــد يقـــسم علـــيهام,َ
  . وقيل عليه نصف الدية, ويقتل,شاركه اهلدم أو الغرق يقسم عىل العامد

  .ئ أو من ال يقتص منه حلريته ستةففي العامد برشكة صبي أو أب أو خمط: ُقلت
  .ل يف األولنييقت: أشهب

يف الثالـــث يقـــسم عـــىل أهيـــام  ولـــه , ويف األول نـــصف الديـــة,يف الثالـــث: ابـــن القاســـم
  .شاؤوا

  .يقتل يف اجلميع: عبد امللك
  .يف ابن أحدمها فقط: ابن القاسم

ُ املاجــشونابــن   ولــو قتلــه , وإال أقــسموا عــىل أحــدمها,ا إن مــات قعــصاًيقتــل مطلقــ: ِ
 ويقتـــل ,يقـــسم علـــيهام : وقيـــل يف الثالـــث,أقيـــد مـــن األول وهـــو ال يقـــاد منـــه ,الثـــاين قعـــصا
  .العامد فقط
  . وهو ال يقاد منه يقتل األول مشكل,قوله يف قتله الثاين قعصا: ُقلت

 ,اً جرحــه رجـــالن أحـــدمها عمـــدً إن قامــت بينـــة بـــأن رجـــالوســمع حييـــى ابـــن القاســـم
 وعـىل اآلخـر عقـل ,واآلخر خطأ فامت أقسموا عىل أحدمها إن أقسموا عىل العامـد قتلـوه

 وكـذا لـو مل , واقتصوا مـن جـرح العامـد, وإن أقسموا عليه فكل الدية عىل عاقلته,جرحه
  . وادعى امليت ذلك,تقم بينة
ْبن رشدا  وروايتـه فـيمن تـري يف ,قوله يف قيام البينة صحيح عىل أصل ابن القاسـم: ُ

 وعــــىل قــــول ,ه هبــــا وقتلــــ,قطــــع يــــده فــــامت أن األوليــــاء خمــــريون يف قطــــع يــــده دون قــــسامة
َ ســامع  ألن اجلنايـة عـادت نفـسا مـا قالـه يف;ال يقتـصون مـن قطـع يـده إال باختيـاره: أشـهب

 وإن أخــذوا الديــة مــن العاقلــة بــرئ اآلخــر ,أيب زيــد إن قتلــوا العامــد فــال يشء عــىل اآلخــر
 ,اً ألن اجلرح ال يـستحق بقـسامة عمـد;دعوى امليت كقيام البينة خالف األصول: وقوله
 وال , والصحيح استحقاق مـا أقـسموا عليـه مـن عمـد أو خطـأ, وهو نص قوهلا, خطأوال
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ضا حييى,حييىَ سامع  وعاب,يشء عىل اآلخر, قاله حممد   .ً وعابه أ
ولو شـهد عـىل اجلـرحني شـاهد واحـد خـري األوليـاء إن أقـسموا عـىل اخلطـأ اسـتحقوا 

 بــــاليمني مــــع الــــشاهد إال  وال يشء هلــــم يف جــــرح العمــــد إذ ال يقــــتص,الديــــة عــــىل العاقلــــة
 وحلفـــوا مـــع شـــاهدهم عـــىل جـــرح , وإن أقـــسموا عـــىل العامـــد قتلـــوه,املجـــروح ال ورثتـــه

ه مال; واستحقوا أرشه,اخلطأ   . أل
 والقــــصاص ,ابــــن احلاجــــب يف رشيــــك املخطــــئ والــــصبي واملجنــــون نــــصف الديــــة

 قــصد القتــل  وعــىل اآلخــر نــصف الديــة, أمــا إذا علــم,اً وبغــري قــسامة إن كــان قريبــ,بقــسامة
  .باملشاركة قصاص

  .مجيع ما تقدم من األقوال مطلقة غري مقيدة بعدم قصد القتل: ُقلت
: ا يقتــل الرجــل مــا نــصهً عمــدًيف قتــل الرجــل وصــبي رجــال:  يف قوهلــاوقــال الــصقيل

 وتعاونــا عليــه كــام لــو مل يبــارش قتلــه إال الــصبي , وتعاقــدا عليــه,ا مجيعــا قتلــهًإذا تعمــد: يريــد
 وإال مل يقتـل , فحينئـذ جيـب قتـل الرجـل,اًني له حتـى لـو كانـا رجلـني لقـتال معـوالرجل مع

 ومل يفـرق , ويـأيت للخمـي نحـوه,الرجل عنـد ابـن القاسـم كـام لـو كانـت رميـة الـصبي خطـأ
َّدونة وهو ظاهر لفظ امل,ابن حارث بني معرفة عني رضبة املتعمد وجهلها َ.  

 ومل يقـــصدوا ,كـــل واحـــد مـــنهم وعلمـــت رضبـــة ,إن افـــرتق رضهبـــم: وقـــال اللخمـــي
 ويثبــت القــود أو الديــة عــىل ,التعــاون فلهــم أن يقــسموا عــىل بعــض الــرضبات ملــات منهــا

أن  العاقلـــة إال أن يتعمـــدوا القـــسامة عـــىل مـــا هـــو مـــن دون مـــا هـــو أخـــوف فلـــذي الـــرضبة
 وقــصدوا التعــاون عــىل قتلــه فلهــم أن يقــسموا ,اًيمــنعهم مــن ذلــك وإن كــان الــرضب عمــد

 ألن هلــم قتــل ; ولــيس علــيهم تعيــني رضبــة موتــه, ويقتلــوا مجــيعهم,كــل الــرضبملــات مــن 
 وإحــدى الــرضبات , وإن مل يقــصدوا التعــاون,مــن مل يمــت مــن رضبتــه لتاملــئهم عــىل قتلــه

نـشك يف أهيـام قتلـه أو ال نـدري رضبـة هـذا مـن رضبـة هـذا : نافذة ال يعلم ضـارهبا, وقـالوا
 وكــذا , وســقط القــود,يــة علــيهم يف أمــواهلم وفرقــت الد,أقــسموا ملــات مــن ذلــك الــرضب

فــذت إحــداها مقاتلــه:  ومل يعــش, وقــالوا,لــو مــات قعــصا  ,نــشك يف أي رضبــة قتلتــه أو أ
 ومات قعصا مل يقتل ضارب العمـد ,وال يدرون من رضهبا أو كانت رضبة أحدمها خطأ
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أو  وخيتلف يف ضـارب اخلطـأ هـل تغـرم عاقلتـه نـصف الديـة , وعليه نصف الدية,بالشك
ــه محــل بالــشك ال مكــان موتــه بالعمــد;ال  ألن ; وال تــسقط نــصف الديــة عــن املتعمــد, أل

ـتهام قتلتـه ,الظامل أحق أن حيمل عليه  وخيتلف إن كانت الرضبتان خطأ وجهـل األوليـاء أ
ه محل بالشك;هل تفض الدية عىل عاقلتي الضاربني أو تسقط ـه :  وملحمد, أل من أقـر أ

 ال ً وفـــالن بـــسهمه فقتـــل أحـــد الـــسهمني رجـــال,ي فـــالن بـــسهمه أميـــت املـــسلمني رمـــ:قـــال
 ثـم ,ً فهـو كمـن قتـل رجـالً فقتـل سـهم منهـا رجـال,اًيدرى راميه منهام أو رمى مجاعة صـيد

ــــت : هــــرب فــــألقى نفــــسه يف بئــــر فوجــــد فيهــــا رجــــالن كــــل واحــــد مــــنهام يقــــول لــــصاحبه أ
نــــي أن الديــــة  يف ظالــــدم هــــدر, وقــــول ابــــن القاســــم: أشــــهب فقــــال ,طرحــــت نفــــسك عــــيل

 ; وأمـا اخلطـأ فهـدر, وتكـون الديـة يف أمـواهلام, وال أظـن إال أن ذلـك يف العمـد,اًعليهام مع
  . وإال بينة سواء, وثبوت ذلك باإلقرار,ألن العاقلة ال حتمل إال ما حق عليهام

وأمــــا رشيــــك الــــسبع وجــــارح نفــــسه واحلــــريب واملــــريض بعــــد اجلــــرح : ابــــن احلاجــــب
  .فاألوالن
 وإن عــاش ,البــن حــارث يف رشيــك اهلــدم قاتــل العامــد إن مــات قعــصا تقــدم :ُقلــت

 ويقتـــل والثالـــث عليـــه نـــصف ,اً والقـــول بالقـــسامة عليـــه مطلقـــ,أقـــسموا عـــىل أهيـــام شـــاءوا
 ومـــا ذكـــر معـــه الـــصقيل لعيـــسى عـــن ابـــن القاســـم مـــن , وال فـــرق بـــني اهلـــدم والـــسبع,الديـــة
 :قيـل لديـة عـىل عاقلـة اجلـارح ثم رضبته دابة فـامت وجهـل مـن أهيـام مـات فنـصف ا,جرح
  .بقسامة

لـو جـرح ثـم ســقط مـن جـدار فــانجرح : وكيـف يقـسم عــىل نـصف الديـة, وقــال: قـال
فــــامت وجهــــل مــــن أي ذلــــك مــــات فلهــــم أن يقــــسموا ملــــات مــــن جــــرح اجلــــارح كمــــرض 

  .املجروح بعد اجلرح فيموت
  .هلم أن يقسموا ملات من رضبه يف اخلطأ والعمد: قال فيه مالك

 ,طرحه إنسان من فوق البيت بعد جـرح األول أقـسموا عـىل أهيـام شـاءواولو : حممد
فلعــــل املؤلــــف خــــرج :  فنقلــــه ابــــن عبــــد الــــسالم, وقــــال,وقتلــــوه ورضب اآلخــــر وســــجن

  . وما عطف عليه مما حكيناه,القولني يف رشيك السبع



 

 

542

542

  .ليس فيام تقدم ترصيح بالقود يف رشكة غري اآلدمي: ُقلت
ْبــــن رشــــدقــــال ا  ,سى يف مــــسألة الدابــــة معنــــى املــــسألة إن جــــرح الرجــــلعيــــَ ســــامع  يفُ

أمــره عــىل موتــه مــن األمــرين الحــتامل   ومــات مــن حينــه فحمــل,اًورضب الدابــة كانــا معــ
 والبـــــن القاســـــم يف ,ا ال يمكـــــن تغليـــــب أحـــــدمها عـــــىل اآلخـــــرً واحـــــدًموتـــــه مـــــنهام احـــــتامال

 ,مـــن اجلـــرح يريـــد هلـــم أن يقـــسموا ملـــات ;املجموعـــة أن فيـــه القـــسامة كمـــرض مـــن جـــرح
 فـــإن مل ,اً والقـــود إن كــان عمــد,ويــستحقون الديــة أمجـــع عــىل العاقلــة إن كـــان اجلــرح خطــأ

  @7/542@.يقسموا عىل هذا القول فال يشء هلم
ومـن شـج موضـحة فـرتاىض بـرؤه حتـى سـقط عليـه جـدار مـات منـه أو قتـل أن : قال

ه ال يدرى لعله مات من املوض; وذلك عندي,له نصف عقل املوضحة   .حة أل
 وموتــه , ألن احــتامل موتــه منهــا ال يوجــب ســقوط أرشــها;يف تعليلــه هــذا نظــر: ُقلــت

الحـتامل برئـه منهـا لـو مل يقتـل فـسقط أرشـها عـىل :  والـصواب أن يقـول,من غريها كذلك
 ولــو جرحــه ثــم رضبتــه دابــة , ويثبــت عــىل تقــدير نقيــضه شــطر لــذلك عقلهــا,هــذا التقــدير

 ألن ;اً والقـــود يف العمـــد اتفاقـــ, والديـــة يف اخلطـــأ,امةفلـــم يـــدر مـــن أهيـــام مـــات ثبتـــت القـــس
ه مات من األمر اآلخر كام إذا جرح   . ثم مرض فامت,الظاهر أ

ـه إذا كـان موتـه مـن اآلخـر ; وفيـه تنـاقض ظـاهر,كذا وجدته يف غري نسخة: ُقلت  أل
  .فكيف يقسم عىل موته من األول
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