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اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻘﺼﺎص) (2ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ... `_ ~ }  |m:إﱃ
ﻗﻮﻟﻪ (3)l§¦ ¥ ¤...وﻗﻮﻟﻪ (4)l¯ ®m :وﻗﻮﻟﻪ
" :اﻟﻌﻤــﺪ ﻗــﻮد ﻛﻠــﻪ إﻻ أن ﻳﻌﻔــﻮ وﻟــﻰ اﻟﻤﻘﺘــﻮل") (5وﻗﻮﻟــﻪ" :ﻣــﻦ ﻗﺘــﻞ ﻟــﻪ
ﻗﺘﻴ ــﻞ ﻓﺄﻫﻠ ــﻪ ﺑﺨﻴ ــﺮ اﻟﻨﻈـ ـﺮﻳﻦ إن ﺷ ــﺎءوا ﻗﺘﻠ ــﻮا وإن ﺷ ــﺎءوا ﻋﻔ ــﻮا وأﺧ ــﺬو
اﻟﺪﻳﺔ") ،(6ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻼ ﳚﺐ اﻟﻘﺼﺎص إﻻ ﺑﺄﺣﺪ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟـﻪ :إﻣـﺎ
ﺑﺒﻴﻨﺔ ،أو ﺑﺈﻗﺮار ،أو ﺑﻘﺴﺎﻣﺔ ،وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﻳﺄﰐ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إن ﺷﺎء اﷲ).(7

) (1الجراح :مأخوذة من الجوارح ألنھا ال تفعل إال بھا فكل من جنى جناية أو جرح أو أذنب ذنبا ً أو اكتسب إثم ا ً
بيده أو بلسانه أو بجارحه من جوارحه فھو جارح في اللغ ة ،أم ا ف ي االص طالح :فق د عرفھ ا الرص اع بقول ه:
ھو تأثير الجناية في الجسم) .أنظر :المقدمات ،(321/3) :وشرح الرصاع على ابن عرفة.(479) :
) (2القصاص :سمى قصاصا ألنه يقص الخصومات أي يقطعھا )غرر المقالة.(238) :
) (3سورة البقرة ،اآليتين.(179-178) :
) (4سورة المائدة ،اآلية.45 :
) (5أخرجه الدارقطني ،(94/3) :وابن أبي شيبة ،(365/9) :والطبراني في معجمه واسحق بن راھويه )أنظ ر:
نصب الراية.(327/4) :
) (6أخرج ه البخ اري ف ي ال ديات ،ب اب :م ن قت ل ل ه قتي ل فھ و بخي ر النظ رين ،(38/8) :مس لم ف ي الح ج ،ب اب
تحريم مكة وصيدھا.(988/2) :
) (7في )م( :يأتي بعد.
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)(1
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ وﺟـﻮب اﻟﻘﺼـﺎص ﺗﻜـﺎﻓﺆ اﻟـﺪﻣﺎء ،ﻓـﺈذا ﻗﺘـﻞ ﺷـﺨﺺ ﺷﺨﺼـﺎً
ودﻣﺎؤﳘــﺎ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌــﺔ ﺟــﺎز أن ﳚــﺮي ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ اﻟﻘﺼــﺎص ،وإن ﻛــﺎن أﺣــﺪﳘﺎ ﻧﺎﻗﺼ ـﺎً
ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺎص ﻟﻸﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷدﱏ وﱂ ﻳﻜـﻦ) (2ﻟـﻸدﱏ ﻋﻠـﻰ
اﻷﻋﻠﻰ ،واﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻣﻌﺘﱪ ﺑﺎﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟـﺪﻳﻦ واﳊﺮﻣـﺔ اﻟﺮاﺟﻌـﺔ) (3إﱃ اﳊﺮﻳـﺔ :ﻓـﻼ
ﻳﻘﺘ ــﻞ ﻣﺴ ــﻠﻢ ﻗﺼﺎﺻـ ـﺎً ﺑﻜ ــﺎﻓﺮ وﻻ ذﻣـ ـﻲ وﻻ ﻣﻌﺎﻫ ــﺪ وﻻ ﻛﺘ ــﺎﰊ وﻻ وﺛ ــﲏ ﻛ ــﺎن
اﳌﺴــﻠﻢ) (4اﻟﻘﺎﺗــﻞ ﺣ ـﺮاً أو ﻋﺒــﺪاً ،وﻻ ﻳﻘﺘــﻞ ﺣــﺮ ﺑﻌﺒــﺪ ﻻ ﺑﻌﺒــﺪ ﻧﻔﺴــﻪ وﻻ ﺑﻌﺒــﺪ
ﻏﲑﻩ وﻻ ﲟﺪﺑﺮ وﻻ ﲟﻜﺎﺗـﺐ وﻻ أم وﻟـﺪ وﻻ ﻣـﻦ ﻓﻴـﻪ ﺑﻘﻴـﺔ رق ،ﻓـﺈن ﻗﺘـﻞ اﻟﻜـﺎﻓﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎ أو اﻟﻌﺒﺪ ﺣﺮاً ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ،وﻳﻘﺘـﻞ اﻟﻴﻬـﻮدي ﺑﺎﻟﻨﺼـﺮاﱐ واﻟﻨﺼـﺮاﱐ ﺑـﺎﻟﻴﻬﻮدي،
واﻟﻜﻔﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻠﺔ واﺣﺪة ،ودﻣﺎء ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺪم ﺑﻌﺾ.

وإذا ﻗﺘﻞ ذﻣﻰ ذﻣﻴﺎً ﰒ اﺳﻠﻢ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﱂ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨـﻪ اﻟﻘـﻮد ،وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﻌﺒـﺪ إذا
أﻋﺘــﻖ وﻓــﺪ ﻗﺘــﻞ ﻋﺒــﺪاً ،وإذا ﺟــﺮح اﻟﻜــﺎﻓﺮ ﻣﺴــﻠﻤﺎ أو ﻗﻄــﻊ ﻃﺮﻓــﻪ ﱂ ﻳﻘــﺘﺺ ﻣﻨــﻪ
وﻛﺎﻧــﺖ ﻟــﻪ اﻟﺪﻳــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻗــﺪ ﻗــﺎل) :(5ﳚﺘﻬــﺪ اﻟﺴــﻠﻄﺎن ﰲ ذﻟــﻚ ،وﳛﺘﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ
ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻘـﻮد ،وإذا ﺟـﺮح اﻟﻌﺒـﺪ ﺣـﺮا أو ﻗﻄـﻊ ﻳـﺪﻩ ﱂ ﻳﺴـﺘﻘﺪ ﻣﻨـﻪ ،وﳛﺘﻤـﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ أن ﻳﻘﺎد ﻣﻨﻪ وﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ.
ودم اﳌ ـﺮأة ﻣﻜــﺎﻓﺊ ﻟــﺪم اﻟﺮﺟــﻞ وإن ﺗﻔﺎﺿــﻼ ﰲ اﻟــﺪﻳﺎت ،وﺟﺮﺣﻬــﺎ ﻣﻜــﺎﻓﺊ
ﳉﺮﺣــﻪ ﻓﻴﻘــﺘﺺ ﻟﻠﺮﺟــﻞ ﻣــﻦ اﳌ ـﺮأة وﻟﻠﻤـﺮأة ﻣــﻦ اﻟﺮﺟــﻞ ﰲ اﻟــﻨﻔﺲ وﻣ ـﺎ دوــﺎ ﻣــﻦ
) (1في )م( :بتكافئ.
) (2في )ق( :ولم يبق.
) (3في )ق( :الواجبة.
) (4المسلم :سقطت من )م(.
) (5يعني اإلمام مالك.
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اﻷﻃ ـﺮاف واﳉ ـﺮاح ،وﻳﻘﺘــﻞ اﻟﺮﺟــﻞ ﺑــﺎﳌﺮأة وﲜﻤﺎﻋــﺔ اﻟﻨﺴــﺎء وﺗﻘﺘــﻞ اﳌ ـﺮأة ﺑﺎﻟﺮﺟــﻞ
وﲜﻤﺎﻋﺔ اﻟﺮﺟﺎل ،وﻻ ﳚﺐ أﺧﺬ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺔ وﻻردﻫﺎ.
ودﻣــﺎء اﻟﻌﺒﻴــﺪ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌــﺔ وﺗﻘﺘــﻞ ﻣــﻨﻬﻢ اﳉﻤﺎﻋــﺔ ﺑﺎﻟﻮاﺣــﺪ واﻟﻮاﺣــﺪ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋــﺔ،
واﻟﻘﺼــﺎص ﺟــﺎ ٍر ﺑــﲔ اﻷﻗــﺎرب ﻛﺠﺮﻳــﻪ ﺑــﲔ اﻷﺟﺎﻧــﺐ ﻳﻘــﺘﺺ ﻟــﻸخ ﻣــﻦ أﺧﻴــﻪ،
وﻻﺑﻦ اﻷخ ﻣﻦ ﻋﻤـﻪ وﻟﻠﻌـﻢ ﻣـﻦ اﺑـﻦ أﺧﻴـﻪ ،وﻛـﺬﻟﻚ اﻷﻗﺮﺑـﺎء ﺳـﻮى اﻷب ﻓﺈﻧـﻪ
إن ﻗﺘﻞ اﺑﻨﻪ ﺣﺬﻓﺎ) (1ﻓﺎدﻋﻰ أﻧﻪ أراد أدﺑﻪ وأﺷﺒﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻤﺎ ا دﻋﺎﻩ ﻓـﻼ ﻗـﻮد
ﻋﻠﻴــﻪ وﺗﻠﺰﻣــﻪ اﻟﺪﻳــﺔ ﻣﻐﻠﻄــﺔ ﰲ ﻣﺎﻟــﻪ ،وأﻣــﺎ إن أﺿــﺠﻌﻪ ﻓﺬﲝــﻪ أو ﺷــﻖ ﺟﻮﻓــﻪ أو
ﻓﻌ ــﻞ ﺑ ــﻪ ﻓﻌـ ـﻼً ﻳﻌﻠ ــﻢ أﻧ ــﻪ ﻋﻤ ــﺪ ﺑ ــﻪ ﻗﺘﻠ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻓ ــﺈن ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻟﻘ ــﻮد ﻟ ــﻪ إذا ﺗﻜﺎﻓ ــﺄت
دﻣﺎؤﳘ ــﺎ ،وﻟ ــﻮ ﻗ ــﺎل ﰲ اﳊ ــﺮب أو ﻣ ــﺎ ﻳﻘﺒ ــﻞ ﻣﻌ ــﻪ ادﻋ ــﺎؤﻩ إرادة ﻏ ــﲑ اﻟﻌﻤ ــﺪ أﱐ
ﺗﻌﻤ ـﺪت ﺑ ــﻪ ﻗﺘﻠ ــﻪ ﻗﺘ ــﻞ ﺑ ــﻪ ،وﺣﻜ ــﻢ اﻷم واﳉ ــﺪ ﰲ ذﻟ ــﻚ ﲝﻜ ــﻢ اﻷب ،وﻗ ــﺎل
أﺷــﻬﺐ :ﻻ ﻳﻘﺘــﻞ أب ﺑــﺎﺑﻦ وﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺪﻳــﺔ ،وﻣــﻦ ﺗﻌﻤــﺪ ﻗﺘــﻞ اﻣﺮأﺗــﻪ أو ﺟﺮﺣﻬــﺎ
اﻗﺘﺺ ﳍﺎ ﻣﻨﻪ).(2
(6$K1z/#ن)('א &234&%א#صx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﺗﻜــﺎﻓﺆ اﻟــﺪﻣﺎء ﻣﻌﺘــﱪة ﰲ اﻟﻘﺼــﺎص؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :اﻟﻤﺆﻣﻨــﻮن
ﺗﺘﻜﺎﻓــﺄ دﻣــﺎؤﻫﻢ") ،(3وﻹﲨــﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨــﻊ ﻗﺘــﻞ اﳌﺴــﻠﻢ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫــﺪ واﳌﺴــﺘﺄﻣﻦ،
وﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ).(4

) (1حذفا :أي قطعا )المصباح المنير.(126 :
) (2في جملة ھذه األحكام انظر :الموط أ ،(872/2) :المدون ة ،(444/4) :التفري ع ،(216/2) :الرس الة-238) :
 ،(239الكافي ،(587) :المقدمات.(337/3) :
) (3أخرج ه أب و داود ف ي الجھ اد ،ب اب :ف ي الس رية ت رد عل ى أھ ل العس كر (183/3) :واب ن ماج ة ف ي ال ديات،
ب اب :المس لمون تتكاف أ دم اؤھم ،(895/2) :والنس ائي ف ي القس امة ،ب اب :الق ود ب ين األح رار
والممالي ك ،(19/8) :والبيھق ي ،وأحم د ،(211/2) :والح اكم ،(141/2) :وق ال :ص حيح عل ى ش رط
الشيخين.
) (4انظر :بداية المجتھد ،(418/8) :المغني.(652/7) :
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وإﳕ ـ ــﺎ ﻣﻨﻌﻨ ـ ــﺎ ﻗﺘ ـ ــﻞ اﳌﺴ ـ ــﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜ ـ ــﺎﻓﺮ ،ﺧﻼﻓـ ـ ـﺎً ﺑ ـ ــﺄﰊ ﺣﻨﻴﻔ ـ ــﺔ) ،(1ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ :
"اﳌﺴــﻠﻤﻮن ﺗﺘﻜﺎﻓــﺄ دﻣــﺎؤﻫﻢ") (2ﻓـ 
ـﺪل ﻋﻠــﻰ أن دﻣــﺎء ﻏــﲑﻫﻢ ﻻ ﺗﺘﻜﺎﻓــﺄ ،وﻗﻮﻟــﻪ:
"وﻫــﻢ ﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺳ ـﻮاﻫﻢ") ،(3وﻗﻮﻟــﻪ" :ﻻ ﻳﻘﺘــﻞ ﻣﺴــﻠﻢ) (4ﺑﻜــﺎﻓﺮ") (5وﻫــﺬا
ﻧﺺ ،وﻷﻧﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻛﺎﳊﺮﰊ واﳌﺴﺘﺄﻣﻦ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻻ ﻳﻘﺘــﻞ ﺣــﺮ ﺑﻌﺒــﺪ ،ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻳﻘﺘــﻞ ﺑﻌﺒــﺪ
ﻏﲑﻩ) ،(6وﻟـﺪاود ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إﻧـﻪ ﻳﻘﺘـﻞ ﺑﻌﺒـﺪ ﻧﻔﺴـﻪ وﻋﺒـﺪ ﻏـﲑﻩ) ،(7ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :ﻻ
ﻳﻘﺘﻞ ﺣـﺮ ﺑﻌﺒـﺪ") ،(8وﻷﻧـﻪ ﻧـﺎﻗﺺ ﺑـﺎﻟﺮق ،ودﻟﻴﻠـﻪ إذا ﻛـﺎن ﳑﻠﻮﻛـﺎً ﻟﻘﺎﺗﻠـﻪ ،وﻷﻧـﻪ
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎص ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺮ ﻛﺎﻷﻃﺮاف.
وإﳕﺎ ﺳﻮﻳﻨﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺪ واﳌﺪﺑﺮ واﳌﻜﺎﺗـﺐ وأم اﻟﻮﻟـﺪ ﻟﺒﻘـﺎء أﺣﻜـﺎم اﻟـﺮق ﻓـﻴﻬﻢ،
وذﻟــﻚ ﳝﻨــﻊ ﺗﺴــﺎوي اﳊــﺮم؛ وﻷن أﺣﻜــﺎم اﻟــﺮق أﻏﻠــﺐ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﺑــﺪﻟﻴﻞ ﻧﻘﺼــﺎن
ﻃﻼﻗﻬﻢ وﺣﺪودﻫﻢ وﻣﻨﻌﺖ ﺷﻬﺎدﻢ ﻓﺬﻟﻚ ﰲ ﻧﻔﻲ اﻟﻘﺼﺎص.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﺎﳌﺴـﻠﻢ واﻟﻌﺒـﺪ ﺑـﺎﳊﺮ ﻷن دم اﻷﻋﻠـﻰ ﻳﻜـﺎﻓﺊ دم
اﻟﻨﺎﻗﺺ وﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈذا ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ) (9ﺑﺎﻷﻋﻠﻰ ﻓﻠﻢ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨـﻪ زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ
ﻛﺎن ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﻪ.

) (1انظر :مختصر الصحاوي ،(230) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(144/3) :
) (2سبق تخريج الحديث قريبا.
) (3ھو جزء من الحديث السابق.
) (4في )م( :مؤمن.
) (5أخرجه البخاري في الديات ،باب :ال يقتل المسلم بالكافر.(47/8) :
) (6انظر :مختصر الطحاوي ،(230) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(144/3) :
) (7انظر :المغني.(658/7) :
) (8أخرج ه ال دارقطني ،(133/3) :والبيھق ي ،(35/8) :والح ديث في ه ج وبير وغي ره م ن المت روكين )انظ ر
تلخيص الحبير.(16/4) :
) (9في )م( :فإذا قيل القصاص.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن ﺳـﺎﺋﺮ أﻧـﻮاع اﻟﻜﻔـﺎر ﻳﻘـﺎد ﻟﺒﻌﻀـﻬﻢ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺾ ﻓﻠﺘﺴـﺎوﻳﻬﻢ ﻏـﻲ
اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻛﺄﻧﻮاع اﻟﻌﺒﻴﺪ ﰲ ﺗﺴﺎوﻳﻬﻢ ﰲ اﻟﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﺮق).(1
(6$K3z/#نFGمא?>@:ABC&Dאدx

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن إﺳ ــﻼم اﻟ ــﺬﻣﻲ ﻻ ﻳﺴ ــﻘﻂ ﻋﻨ ــﻪ اﻟﻘ ــﻮد ﺧﻼﻓـ ـﺎً ﻟﻸوزاﻋ ــﻲ)،(2
وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻌﺒــﺪ إذا ﻗﺘــﻞ ﻋﺒــﺪاً ﰒ أﻋﺘــﻖ اﻟﻘﺎﺗــﻞ؛ ﻷﻧــﻪ ﺣــﻖ ﻷدﻣــﻲ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﳊــﺪ
ﻛﺴﺎﺋﺮ اﳊﻘﻮق؛ وﻷن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﳊﺪود ﺣﺎل وﺟﻮﺎ ﻻ ﺣﺎل اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ.
ووﺟــﻪ اﻟﻘــﻮل ﺑــﺄن اﳌﺴــﻠﻢ ﻻ ﻳﻘــﺘﺺ ﻣــﻦ اﻟﻜــﺎﻓﺮ واﳊــﺮ ﻻ ﻳﻘــﺘﺺ ﻣــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ
ﰲ اﳉـﺮاح أن اﻟﻌﻀــﻮ اﻟـﺬي ﻳﻘﻄﻌــﻪ ﻟـﻴﺲ ﲟﻜــﺎﻓﺊ ﻷﻋﻀـﺎء اﳌﺴــﻠﻢ واﳊـﺮ ﻓﻜــﺎن
ﻛﻴ ــﺪ اﻷﺷ ــﻞ إ ــﺎ ﻻ ﺗﻘﻄ ــﻊ ﺑﻴ ــﺪ اﻟﺼ ــﺤﻴﺢ ،ووﺟ ــﻪ ﺛﺒ ــﻮت اﻟﻘﺼ ــﺎص اﻋﺘﺒ ــﺎرﻩ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﳚﺮي اﻟﻘﺼﺎص ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ £m :
 ،(3)l¤وﻗﻮﻟ ـ ــﻪ " :ﻻ ﻳﺤ ـ ــﻞ دم اﻣ ـ ــﺮئ ﻣﺴ ـ ــﻠﻢ إﻻ ﺑﺄﺣ ـ ــﺪ ﺛﻼﺛ ـ ــﺔ

أﺷﻴﺎء) :(4ﻓﺬﻛﺮ أو ﻗﺘـﻞ ﻧﻔـﺲ ﺑﻐﻴـﺮ ﻧﻔـﺲ") ،(5وﻷﻤـﺎ ﺷﺨﺼـﺎن ﻣﺘﺴـﺎوﻳﺎن
ﰲ اﳊﺮﻣﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻟﺮﺟﻠﲔ واﳌﺮأﺗﲔ.

(K4z/#و ?Hم&:وאMدAא;/H79MN7وK Lא#ص$IJ>.
א7RSאQو</3א.IPא Oو</3אא x .

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻻ ﻳﺰاد ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺪﻳﺔ) ،(6ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﻳﻘﻮل :إن اﻟﺮﺟﻞ
إذا ﻗﺘــﻞ اﳌ ـﺮأة رد أوﻟﻴ ــﺎء اﳌ ـﺮأة ﻧﺼ ــﻒ دﻳ ــﺔ اﻟﺮﺟ ــﻞ) ،(7ﻷﻧــﻪ ﺷ ــﺨﺺ ﳚ ــﺐ ﻟ ــﻪ
) (1بالرق :سقطت من )ق(.
) (2انظر :المغني.(653/7) :
) (3سورة المائدة ،:اآلية.45 :
) (4أشياء :سقطت من )م(.
) (5أخرجه بمعناه :البخاري في الديات ،باب :قوله تع الى):النفس ب النفس( ،(83/8) :ومس لم ف ي القس امة :ب اب:
ما يباح به دم المسلم.(13.2/3) :
) (6في )م( :الذمة.
) (7يروى ھذا عن اإلمام علي )( ،كما روي عن اإلمام أحمد والحسن وعطاء )انظر المغني.(679/7) :
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اﻟﻘﺼﺎص ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﰲ اﻟﺪﻳﺎت ﻻ ﻣﻌﺘﱪ ﺑـﻪ ﻛﺎﳉﻤﺎﻋـﺔ ﺑﺎﻟﻮاﺣـﺪ،
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﻘﺼﺎص ﺟﺎر ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻷﻃﺮاف وﻣﺎ دون اﻟﻨﻔﺲ ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ
ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إن ﻳــﺪ اﻟﺮﺟــﻞ ﻻ ﺗﻘﻄــﻊ ﺑﻴــﺪ اﳌـﺮأة وﻻ ﻳــﺪ اﳌـﺮأة ﺑﻴــﺪ اﻟﺮﺟــﻞ)،(1
ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ، (2)l¯ ®m:وﻷﻧــﻪ ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻟﻘﺼــﺎص ﻛﺎﻟﻘﺘــﻞ،
وﻷن ﻛ ــﻞ ﺷﺨﺼ ـﲔ ﺟ ــﺮى اﻟﻘﺼ ــﺎص ﺑﻴﻨﻬﻤ ــﺎ ﰲ اﻟ ــﻨﻔﺲ ﻓﻜ ــﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤ ــﺎ دوﻧ ــﻪ
ﻛﺎﻟﺮﺟﻠﲔ واﳌﺮأﺗﲔ..
وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن اﳉﻤﺎﻋــﺔ ﺗﻘﺘـﻞ ﺑﺎﻟﻮاﺣـﺪ ،ﺧﻼﻓـﺎً ﻟـﺪاود ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﻻ ﻗﺼــﺎص ﰲ
ذﻟﻚ) ،(3ﻟﻘﻮﻟﻪ  " :اﻟﻌﻤﺪ ﻗﻮد ﻛﻠﻪ") ،(4وﻗﻮﻟﻪ" :ﻣـﻦ ﻗﺘـﻞ ﻟـﻪ ﻗﺘﻴـﻞ ﻓﺄﻫﻠـﻪ
ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮﺗﻴﻦ إن ﺷﺎءوا ﻗﺘﻠﻮا") (5ﻓﻌﻢ؛ وﻷﻧﻪ إﲨـﺎع اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ وروي ﻋـﻦ ﻋﻤـﺮ
  -أﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻮاﺣﺪ وﻗﺎل ﻟﻮ ﲤﺎﻷ ﻋﻠﻴـﻪ أﻫـﻞ ﺻـﻨﻌﺎء ﻟﻘﺘﻠـﺘﻬﻢ ﺑـﻪ)،(6وﻋــﻦ ﻋﻠــﻲ أﻧــﻪ ﻗﺘــﻞ ﺛﻼﺛــﺔ ﺑﻮاﺣــﺪ) ،(7وﻋــﻦ اﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس أﻧــﻪ ﻗــﺎل :ﺗﻘﺘــﻞ ﻣﺎﺋــﺔ
ﺑﻮاﺣﺪ) ،(8وﻻ ﳐﺎﻟﻒ ﳍﻢ ،وﻷن ﻛﻞ ﺣﺪ وﺟﺐ ﻟﻺﻧﺴـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑﻩ إذا اﻧﻔـﺮد
ﲟﻮﺟﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ إن ﺷﺎرك) (9ﻓﻴﻪ ،أﺻﻠﻪ ﺣﺪ) (10اﻟﻘﺬف.
وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻳﻘﻄــﻊ أﻃـﺮاف اﳉﻤﺎﻋــﺔ ﺑﻄــﺮف إذا اﺷــﱰﻛﻮا ﰲ ﻗﻄﻌـﻪ ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ
ﺣﻨﻴﻔــﺔ) ،(11ﻷــﺎ ﺟﻨﺎﻳــﺔ) (12ﻟــﻮ اﻧﻔــﺮد ــﺎ اﻟﻮاﺣــﺪ ﻟﺰﻣــﻪ اﻟﻘﺼــﺎص ﻓــﺈذا اﺷــﱰك
ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻧﻠﺰﻣﻬﻢ اﻟﻘﺼﺎص ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ..
) (1انظر :مختصر الطحاوي ،(231) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(147/3) :
) (2سورة المائدة ،اآلية.45 :
) (3انظ رك المحل ى ،(/21) :والمغن ي ،(271/7) :وھ و أح د ق ولي اإلم ام أحم د ق ول الزھ ري واب ن س يرين
وربيعة وابن المنذر ،وغيرھم.
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6أخرجه البخاري في الديات ،باب :إذ أصاب قوم من رجل ،(/8) :ومالك.(871/2) :
) (7أخرجه البھيقي.(41/8) :
) (8أخرجه عبد الرزاق ،(479/9) :وكنز العمال.(86/15) :
) (9في )ق( :وإن انفرد.
) (10حد :سقطت من )م(.
) (11انظر :مختصر الطحاوي ،(231) :مختصر القدورى -مع شرح الميدانى.(151/3) :
) (12جناية :سقطت من )م(.
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﻘﺼــﺎص ﺟــﺎر) (1ﺑــﲔ اﻷﻗــﺎرب ﻓــﻸن اﻟﻘــﺮﰉ ﻻ ﲤﻨــﻊ ﺗﻜــﺎﻓﺆ
اﻟﺪﻣﺎء ،وﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﻘﺼﺎص..
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻷب إذا ﺗﻌﻤــﺪ ﻗﺘــﻞ اﺑﻨــﻪ ﻗﺘــﻞ ﺑــﻪ ﻟﻌﻤــﻮم اﻟﻈـﻮاﻫﺮ) ،(2وﻷﻤــﺎ
ﺷﺨﺼ ـ ـ ــﺎن ﻣﺘﻜﺎﻓﺌ ـ ـ ــﺎن ﰲ اﳊﺮﻣ ـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ــﺪﻳﻦ ﻓﻜ ـ ـ ــﺎن اﻟﻘﺼ ـ ـ ــﺎص ﺟ ـ ـ ــﺎ ٍر ﺑﻴﻨﻬﻤ ـ ـ ــﺎ
ﻛﺎﻷﺟﺎﻧﺐ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إذا ادﻋــﻰ أﻧــﻪ أراد أدﺑــﻪ وﱂ ﻳــﺮد ﻗﺘﻠــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻘﺒــﻞ) (3ﻣﻨــﻪ إذا أﺷــﺒﻪ
ﻷن اﻟﻌﺎدة ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺘﺒﺴﻂ اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﺎء) ،(4وﻃﻠﺐ ﺗـﺄدﻳﺒﻬﻢ ورﲟـﺎ ﺗﺒﺴـﻄﻮا
ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴــﻴﻒ ﻋﻠ ـﻰ ﻋــﺎدة اﻟﻌــﺮب ﰲ ﺷــﺪة اﳊﻤﻴــﺔ ﻣــﻊ ﻛــﻮﻢ ﻏــﲑ ﻣﺘﻬﻤــﲔ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﺈذا ﺟﺎء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺘﻞ ﻋﻠﻢ أﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ ﺳـﺒﺒﻬﻢ ،وﰲ ﺣـﺪﻳﺚ ﻋﻤـﺮ
ﰲ اﻟﺬي دﻓﻊ إﻟﻴﻪ وﻗﺪ ﻗﺘﻞ اﺑﻨﻪ ﻓﻬ ﻢ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﻓﻘﻴـﻞ ﻟـﻪ :إﻧـﻪ ﱂ ﻳـﺮد ﻗﺘﻠـﻪ وإﻧـﻪ ﻛـﺎن
ﻣﻦ أﻋﺰ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ وإﳕﺎ أراد أدﺑﻪ ﻓﻘﺎل :ﻟـﻮ أﻋﻠـﻢ أراد ﻗﺘﻠـﻪ ﻟﻘﺘﻠﺘـﻪ ﺑـﻪ ﰒ أﻟﺰﻣـﻪ
اﻟﺪﻳﺔ) ،(5وأﺟﺮﻳﻨﺎ اﳉﺪ ﳎﺮى اﻷب ﳊﺮﻣﺔ اﻷﺑﻮة واﻧﺘﻔﺎء اﻟﺘﻬﻤﺔ.
(V9 $K5z/#א /<C9Aא?>.وN$نאUوجU./3Aوx?3H

إذا ﺛﺒـﺖ أﻧـﻪ ﻻ ﻗـﻮد ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺪﻳـﺔ ﻣﻐﻠﻈـﺔ ﰲ ﻣﺎﻟــﻪ ،وﺻـﻔﺔ اﻟﺘﻐﻠـﻴﻆ ﻣــﺬﻛﻮرة ﰲ
ﺑﺎب :اﻟـﺪﻳﺎت ،وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن اﻟـﺰوج ﻳﻘﺘـﻞ ﺑﺰوﺟﺘـﻪ ﻟﻌﻤـﻮم اﻟﻈـﻮاﻫﺮ ،واﻷﺧﺒـﺎر،
ووﺟﻮب اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ واﻧﺘﻔﺎء اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻛﺎﻷﺟﺎﻧﺐ.

) (1في )م( :جائز.
) (2في )م( :الظاھر.
) (3في )ق( :يقتل.
) (4في )م( :بينھم.
) (5أخرجه مالك في الموطأ ،(867/2) :وعنه رواه الشافعي ومن طريقه أخرجه البيھقي.(38/8) :
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XN$W .אعא/3
و[9Rא Y3:&Z&Aא/3
اﻟﻘﺘﻞ ﻧﻮﻋﺎن :ﻋﻤﺪ وﺧﻄﺄ ،وﻗـﺪ اﺧﺘﻠـﻒ ﻋﻨـﻪ ﰲ ﻧـﻮع ﺛﺎﻟـﺚ وﻫـﻮ ﺷـﺒﻬﺔ
اﻟﻌﻤﺪ ﻓﻌﻨﻪ ﻓﻴﻪ رواﻳﺘﺎن :إﺣﺪاﳘﺎ إﺛﺒﺎﺗﻪ واﻷﺧﺮى ﻧﻔﻴﻪ):(2

)(1

ووﺟﻪ إﺛﺒﺎﺗﻪ وﻫﻮ ﻗﻮل أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) (3ﻟﻘﻮﻟﻪ " :أﻻ اﻟﻘﺘﻴـﻞ اﻟﻌﻤـﺪ
اﳋﻄﺄ ﻗﺘﻴﻞ اﻟﺴﻮط واﻟﻌﺼﻰ ﻓﻔﻴﻪ ﻣﺎﺋﺔ اﻹﺑﻞ أرﺑﻌﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﻔﺔ) (4ﻓﺄﺛﺒﺖ ﺷـﺒﻪ
اﻟﻌﻤـﺪ؛ وﻷن ﺷــﺒﻪ اﻟﻌﻤـﺪ ﻣــﺎ ﻗــﺪ أﺧـﺬ ﺷــﺒﻬﺎً ﻣـﻦ اﻟﻌﻤــﺪ وﺷــﺒﻬﺎً ﻣـﻦ اﳋﻄــﺄ ﻓﻠــﻢ
ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ،ﻓﺸﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﺪ ﻗﺼﺪﻩ إﱃ اﻟﻀـﺮب ﲟـﺎ ﻻ
ﻳﻘﺘــﻞ ﻣﺜﻠــﻪ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ،وﺷــﺒﻬﻪ ﺑﺎﳋﻄــﺄ أﻧــﻪ ﱂ ﻳﻘﺼــﺪ اﻟﻘﺘــﻞ ،ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻟــﻪ
ﺣﻜﻢ ﺑﲔ اﳊﻜﻤﲔ.
)(5

ووﺟ ــﻪ ﻧﻔﻴ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ، lML K Jm :وﻗﻮﻟ ــﻪ cm :
 (6)lf e dﻓ ــﺬﻛﺮ اﳋﻄ ــﺄ واﻟﻌﻤـ ــﺪ اﶈﻀ ــﲔ) (7وﱂ ﻳـ ــﺬﻛﺮ

ﺛﺎﻟﺜــﺎ ،وﻷن اﻟﻌﻤــﺪ ﻣﻌــﲎ ﻣﻌﻘــﻮل وﻫــﻮ ﻗﺼــﺪ اﻟﻔﺎﻋــﻞ إﱃ اﻟﻔﻌــﻞ واﳋﻄــﺄ ﻣﻌــﲎ

) (1في )م( :شبه.
) (2انظر :المدونة ،(33/4) :التفريع ،(217/2) :الرسالة ،(238) :الكافي.(594-587) :
) (3انظر :مختصر الطحاوي ،(232) :اإلقناع.(164) :
) (4أخرجه أبو داود في الديات ،باب :في دية الخطأ شبه العمد ،(711/4) :والنسائي في القسامة ،باب :دية ش به
العم د ،(713/4) :واب ن ماج ة ف ي ال ديات ،ب اب :دي ة ش به العم د ،(877/2) :وص ححه اب ن حب ان وق ال اب ن
القطان :وال يضره االختالف )أنظر تلخيص الحبير.(15/4 :
) (5سورة النساء ،اآلية.92 :
) (6سورة النساء ،اآلية.93 :
) (7في )م( :الخطأ المحض والعمد المحض.
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ﻣﻌﻘﻮل وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋـﻦ ﻏـﲑ ﻗﺼـﺪ ،ووﺟـﻪ اﻟﻮاﺣـﺪ ﺑﺎﻟﻮﺻـﻔﲔ ﳝﺘﻨـﻊ ﻓﻠـﻢ ﳚـﺰ
إﺛﺒﺎﺗﻪ.
اﺧﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ ﻣﺎﻟ ــﻚ ﰲ ﻣﺴــﺘﺤﻖ اﻟﻘﺘ ــﻞ ﻓﻌﻨــﻪ ﻓﻴــﻪ رواﻳﺘ ــﺎن) :(1إﺣــﺪاﳘﺎ أﻧ ــﻪ
اﻟﻘﻮد ﻓﻘﻂ وﻻ ﲡﺐ اﻟﺪﻳـﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﱰاﺿـﻲ ،واﻷﺧـﺮى أن اﳌﺴـﺘﺤﻖ ﺑـﺎﻟﺘﺨﻴﲑ ﺑـﲔ
اﻟﻘ ــﻮد واﻟﺪﻳ ــﺔ ،واﻷول ﻣ ــﺬﻫﺐ أﰊ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ) ،(2واﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ ﻣ ــﺬﻫﺐ اﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ):(3
ﻓﻮﺟــﻪ اﻷول ﻗﻮﻟــﻪ " :اﻟﻌﻤــﺪ ﻗــﻮد ﻛﻠــﻪ") ،(4وﻗﻮﻟــﻪ "ﻛﺘــﺐ اﷲ ﻗﺼــﺎص")،(5
وﻷﻧـﻪ ﻣﻌــﲎ ﻣﻮﺟـﺐ ﻟﻠﻘﺘــﻞ ﻓﻠـﻢ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺑـﻪ اﻟﺘﺨﻴــﲑ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑــﲔ اﳌـﺎل أﺻــﻠﻪ اﻟﺰﻧــﺎ
ﻣﻊ اﻹﺣﺼﺎن.
ووﺟــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻗﻮﻟــﻪ " :ﻣــﻦ ﻗﺘــﻞ ﻟــﻪ ﻗﺘﻴــﻞ ﻓﺄﻫﻠــﻪ ﺑــﻴﻦ ﺧﻴـﺮﺗﻴﻦ إن ﺷــﺎءوا
ﻗﺘﻠــﻮا وإن ﺷــﺎءوا ﻋﻔــﻮا وأﺧــﺬوا اﻟﺪﻳــﺔ") ،(6وﻷﻧــﻪ ﻗــﻮد ﺳــﻘﻂ ﺑــﺎﻟﻌﻔﻮ ﻓﻮﺟــﺐ
أن ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺪﻳﺔ ﻓﻴﻪ أﺻـﻠﻪ إذا ﻋﻔـﻰ ﺑﻌـﺾ اﻷوﻟﻴـﺎء ،وﻷن ﻟﻠـﻨﻔﺲ ﺑـﺪﻟﲔ :اﻟﻘـﻮد
واﻟﺪﻳــﺔ ﻓــﻼ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﻋﻠــﻰ وﱄ اﻟــﺪم اﻻﻗﺘﺼــﺎر ﻋﻠــﻰ أﺣــﺪﳘﺎ ،ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﻗﺘــﻞ ﻟــﻪ
ﻋﺒﺪ ﻟﻜﺎن ﳐﲑاً إن ﺷﺎء ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ﻗﺎﺗﻠﻪ إذا ﻛﺎن ﳑﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﻪ ،وإن ﺷﺎء اﺳﱰﻗﻪ.
(K1z/#אא$[Hא/3א_^א]\و? ,$אx I4

)(8

ﻓﺄﻣــﺎ اﳋﻄــﺄ اﶈــﺾ ﻓﺎﻟﻮاﺟــﺐ ﺑــﻪ اﻟﺪﻳــﺔ ﻻ ﺧــﻼف) (7واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ وﻗﻮﻟــﻪ
ﺗﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ S R Q P O N M L K Jm :

) (1انظر الموطأ ،(872/2) :المدونة ،(433-(432/4) :التفريع ،(216/2) :الكافي.(690) :
) (2انظر :مختصر الصحاوي ،(232) :مختصر القدوري -مع شرح المدياني.(141/3) :
) (3انظر :األم ،(9/7) :مختصر المزني ،(239) :اإلقناع.(162) :
) (4سبق تخريج الحديث في الصفحة.(1299) :
) (5أخرج ه البخ اري ف ي التفس ير ،باب):كت ب عل يكم القص اص( ،(153/5) :ومس لم ف ي القس امة ،ب اب :إثب ات
القصاص في اإلنسان.(1302/3) :
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7ال خالف :سقط من )م(.
) (8انظر المغني ،(651/7) :فتح الباري.(179/12) :
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 ،(1)lTوأﻣ ــﺎ ﺷ ــﺒﻪ اﻟﻌﻤ ــﺪ إذا أﺛﺒﺘﻨ ــﺎﻩ وﻫ ــﻮ ﻗﺘ ــﻞ اﻷب ﻻﺑﻨ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ وﺟ ــﻪ
اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺑﻪ دﻳﺔ ﻣﻐﻠﻈﺔ وﻳﺄﰐ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
($K2z/#אbאx `J./3Aa

ﻛــﻞ آﻟــﺔ ﻳﻘﺘــﻞ ــﺎ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻓــﺎﻟﻘﻮد واﺟــﺐ ــﺎ ﻛﺎﶈــﺪد) (2واﳌﺜﻘــﻞ ﻣﺜــﻞ :اﻟــﺮﻣﺢ
واﻟﺴـ ــﻴﻒ وﺳـ ــﺎﺋﺮ أﻧ ـ ـﻮاع اﻟﺴـ ــﻼح) ،(3واﳌﺜﻘـ ــﻞ ﻛﺎﳊﺠـ ــﺎرة واﻟﺼـ ــﺨﺮ واﳋﺸـ ــﺐ
واﻟﺴ ــﻨﺪان اﳊﺪﻳ ــﺪ وﻣ ــﺎ أﺷ ــﺒﻪ ذﻟ ــﻚ ،وﻣ ــﺎ ﻳﻘﺘ ــﻞ ﻓﺰﻋ ــﻪ ﻛﺎﻟﻨ ــﺎر واﳌ ــﺎء ،وﻛ ــﺬﻟﻚ
ﺻــﻔﺎت اﻟﻘﺘــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﺬﺑﺢ واﻟﺸــﺬخ) (4واﳋﻨــﻖ وإﺻــﺎﺑﺔ اﳌﻘﺘــﻞ) (5وﺷــﺪة اﻟﻀــﻐﻂ
وإﻣﺴﺎك اﻟﻨﻔﺲ وﻋﺼﺮ اﻷﻧﺜﻴﲔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻋﺎﻣﺪﻩ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻘﺘﻞ،
ﻛ ــﻞ ذﻟ ــﻚ واﺟ ــﺐ ﺑ ــﻪ اﻟﻘ ــﻮد ،واﻷﺻ ــﻞ ﰲ ﻫ ــﺬﻩ اﳉﻤﻠ ــﺔ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ |m :
)(6
} ~ _` ، lوﻗﻮﻟ ـ ــﻪ cb  a ` _ ~m:
 ،(7)lfe dوﻗﻮﻟ ــﻪ " :اﻟﻌﻤ ــﺪ ﻗ ــﻮد ﻛﻠ ــﻪ") ،(8وﻗﻮﻟ ــﻪ" :إن ﺷ ــﺎءوا
ﻗﺘﻠﻮا") ،(9وﻷﻧﻪ ﻻ ﺧﻼف ﰲ وﺟﻮب اﻟﻘـﻮد ﺑﻘﺘـﻞ اﻟﺴـﻴﻒ) ،(10وﻛـﺬﻟﻚ ﺳـﺎﺋﺮ
اﻵﻻت.
(K3z/#אد&Zא;x/c

وﻳﻘﺎد ﻣﻦ اﳌﺜﻘﻞ) (11ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ) ،(12ﳌﺎ روي أن ﻳﻬﻮدﻳﺎً رﺿـﺦ رأس
اﻣ ـﺮأة ﻣــﻦ اﻷﻧﺼــﺎر ﻓﺄدرﻛــﺖ وــﺎ رﻣــﻖ ﻓــﺬﻛﺮ ﳍــﺎ اﻟﻴﻬــﻮدي ﻓﺄﺷــﺎرت أن ﻧﻌــﻢ
) (1سورة النساء ،اآلية.92 :
) (2في )م( :كالمحدود.
) (3في م :وسائر المحدودات.
) (4الشذخ :يقال شدخت رأسه إذا كسرته وكل عظم أجوف إذا كسرته فقد شذخته )المصباح المنير.(307 :
) (5في )م( :المقاتل.
) (6سورة البقرة ،اآلية.178 :
) (7سورة البقرة ،اآلية194 :
) (8سبق تخريج الحديث.
) (9سبق تخريج الحديث.
) (10انظر :بداية المجتھد -مع الھداية شرح أحاديث الھداية ،(439-415/8) :المغني.(637/7) :
) (11انظر :المدونة ،(433/4) :الكافي.(488-478) :
) (12انظر :مختصر الطحاوي ،(232) :مختصر القدوري – مع شرح الميداني.(141) :
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ﻓــﺎﻋﱰف ﻓــﺄﻣﺮ اﻟﻨــﱯ  ﻓﺮﺿــﺦ رأﺳــﻪ ﺑــﲔ ﺣﺠ ـﺮﻳﻦ) ،(1وﻷــﺎ آﺑــﺔ ﻳﻘﺼــﺪ ــﺎ
اﻟﻘﺘﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﺎﶈﺪد.
(8)OK4z/#א #نوאGeXfذא<93אx

ﻻ ﻗ ــﻮد ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺼ ــﺒﻴﺎن وﻻ ﻋﻠ ــﻰ ا ــﺎﻧﲔ) ،(2ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :رﻓ ــﻊ اﻟﻘﻠ ــﻢ ﻋ ــﻦ
ﺛــﻼث :ﻓــﺬﻛﺮ اﻟﺼــﱯ ﺣــﱴ ﳛــﺘﻠﻢ) ،(3واﻨــﻮن ﺣــﱴ ﻳﻔﻴــﻖ") ،(4وﻻ ﺧــﻼف ﰲ
ذﻟــﻚ) ،(5وإن ﻗﺘﻠـﻮا ﺧﻄــﺄ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ ﻳﻌﻠــﻢ ذﻟــﻚ ﻣــﻨﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋـﻮاﻗﻠﻬﻢ،
ﻓﺄﻣــﺎ إن ﺗﻌﻤــﺪوا ﻓﻌﻤــﺪﻫﻢ ﻋﻨــﺪﻧﺎ ﺧﻄــﺄ) ،(6ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ أﺣــﺪ ﻗﻮﻟﻴــﻪ إن
ﻋﻤ ــﺪﻫﻢ ﻋﻤ ــﺪ) ،(7وﻓﺎﺋ ــﺪة ذﻟ ــﻚ اﻟﻘ ــﻮل ﺑ ــﺄن ﻋﻤ ــﺪﻫﻢ ﻋﻤ ــﺪ ﲡ ــﺐ اﻟﺪﻳ ــﺔ ﰲ
أﻣ ـ ـﻮاﳍﻢ ،ﻓـ ــﺈذا ﻗﻴـ ــﻞ إن ﻋﻤـ ــﺪﻫﻢ) (8ﺧﻄـ ــﺄ ﲡـ ــﺐ ﻋﻠـ ــﻰ ﻋ ـ ـﻮاﻗﻠﻬﻢ ،ودﻟﻴﻠﻨـ ــﺎ أن
ﻋﻤــﺪﻫﻢ ﺧﻄــﺄ ﻗﻮﻟــﻪ " :رﻓــﻊ اﻟﻘﻠــﻢ ﻋــﻦ ﺛــﻼث ،(9)"...ﻷن ﻗﺼــﺪ اﻟﺼــﱯ ﻻ
ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﻓﻜﺎن ﻛﺨﻄﺄ اﻟﺒﺎﻟﻎ.
(GK5z/#ذאא$h+,א?9[gZ&/3אدو&<BZدx?9

إذا اﺷ ــﱰك ﰲ اﻟﻘﺘ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﳚ ــﺐ ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻟﻘ ــﻮد وﻣ ــﻦ ﻻ ﻗ ــﻮد ﻋﻠﻴ ــﻪ :ﻛﺎﻟﻌﺎﻣ ــﺪ
واﳌﺨﻄﺊ ،واﻟﺒﺎﻟﻎ واﻟﺼﻐﲑ ،واﻟﻌﺎﻗﻞ واﻨـﻮن :ﻗﺘـﻞ ﻣـﻦ ﻳﻠﺰﻣـﻪ اﻟﻘـﻮد وﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ
اﻵﺧﺮ ﺑﻘﺴﻄﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺔ) ،(10وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻻ ﻗـﻮد ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎﻣـﺪ
ﰲ ذﻟــﻚ) ،(11ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ "ﻣــﻦ ﻗﺘــﻞ ﻟــﻪ ﻗﺘﻴــﻞ ﻓﺄﻫﻠــﻪ ﺑــﲔ ﺧﲑﺗــﲔ إن ﺷــﺎءوا
) (1أخرجه البخاري في ال ديات :ب اب :م ن أق اد ب الحجر ،(38/8) :ومس لم ف ي القس امة ف ي القص اص ف ي القت ل
بالحجر.(1299/3) :
) (2انظر :المدونة ،(481/4) :التفريع ،(217/2) :الرسالة ،(238) :الكافي.(592) :
) (3في )م( :حتى يبلغ.
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5انظر :المغني.(664/7) :
) (6انظر :المدونة ،(481/4) :التفريع ،(217/2) :الرسالة ،(238) :الكافي.(592) :
) (7انظر :األم ،(25/6) :مختصر المزني ،(227) :المھذب.(174/2) :
) (8عمدھم :سقطت من )م(.
) (9سبق تخريج الحديث في الصفحة ).(262
) (10انظر :الكافي.(589-588) :
) (11انظر :مختصر الطحاوي ،(231) :اإلقناع.(162) :
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ﻗﺘﻠـ ـﻮا") ،(1وﻗﻮﻟ ــﻪ "اﻟﻌﻤ ــﺪ ﻗ ــﻮد ﻛﻠ ــﻪ") ،(2وﻷﻧ ــﻪ ﻗﺎﺗ ــﻞ ﻋﻤ ــﺪ ﻛ ــﺎﳌﻨﻔﺮد) ،(3وﻷن
اﻻﺷـ ـﱰاك ﰲ اﻟﻘﺘ ــﻞ ﻻ ﻳﻐ ــﲑ اﳉ ــﻨﺲ اﻟﻮاﺟ ــﺐ ﰲ اﻻﻧﻔـ ـﺮاد أﺻ ــﻠﻪ اﻻﺷـ ـﱰاك ﰲ
اﻟﻌﻤﺪ أو اﳋﻄﺄ.
(<BZ&C9[g&$K6z/#دx8J9

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﲔ ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻢ ﻟﻮ اﻧﻔﺮدوا.

(K7z/#אد&Zא;i:Iوא7):אنx

وﻣ ــﻦ أﻣﺴ ــﻚ رﺟ ـﻼً ﻟﻐ ــﲑﻩ ﻓﻘﺘﻠ ــﻪ وﻫ ــﻮ ﻳﻌﻠ ــﻢ أﻧ ــﻪ ﻳﺮﻳ ــﺪ ﻗﺘﻠ ــﻪ ﻇﻠﻤ ـﺎً ﻓﻌﻠﻴﻬﻤ ــﺎ
اﻟﻘــﻮد) ،(4ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗــﻮﳍﻢ :ﻻ ﻗﺘــﻞ ﻋﻠــﻰ اﳌﻤﺴــﻚ)،(5
ﻷﻧﻪ أﻣﺴـﻜﻪ ﳌـﻦ ﻳﻌﻠـﻢ أﻧـﻪ ﻗﺎﺗﻠـﻪ ﻇﻠﻤـﺎً ﺑﻐـﲑ ﺣـﻖ ﻓﺄﺷـﺒﻪ إذا أﻣﺴـﻜﻪ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻊ
ﺣﱴ أﻛﻠﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻧﺎر ﺣﱴ اﺣﱰق.
ﻳﻘــﺎد ﻣــﻦ اﻟﺴــﻜﺮان؛ ﻷﻧــﻪ ﻏــﲑ ﻣﻌــﺬور ﺑــﺰوال ﻋﻘﻠــﻪ ،وﻷن ﻷﺣﻜﺎﻣــﻪ أﺣﻜــﺎم
اﻟﺼــﺎﺣﻲ ﰲ وﻗــﻮع ﻃﻼﻗــﻪ ،وﻟــﺰوم ﻗﻀــﺎء اﻟﺼــﻼة ﻟــﻪ ،وﺣ ـ ﺪﻩ ﰲ اﻟﺰﻧــﺎ واﻟﻘــﺬف
ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻗﻮد.
(xI9j/H/3<C9kl`k76NZI(K8z/#

وﻣــﻦ أﻛــﺮﻩ ﻏــﲑﻩ ﻋﻠــﻰ ﻗﺘــﻞ رﺟــﻞ ﻇﻠﻤـﺎً :ﻓــﺈن ﻛــﺎن اﳌــﺄﻣﻮر ﳑــﻦ ﳝﻜﻨــﻪ ﳐﺎﻟﻔــﺔ
اﻷﻣــﺮ وﻻ ﺗﻠﺰﻣــﻪ ﻃﺎﻋﺘــﻪ ﻗﺘــﻞ اﳌــﺄﻣﻮر ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻟﻠﻘﺘــﻞ ،وإن ﻛــﺎن ﻣﻜﺮﻫ ـﺎً ﻻ ﳝﻜﻨــﻪ
ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟـﺬي ﳜـﺎف ﻣـﻦ ﳜـﺎﻟﻒ أن ﻳﻘﺘﻠـﻪ أو) (6ﳚـﺮي ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﻜـﺮوﻩ
ﳌﺨﺎﻟﻔﺘ ــﻪ ﻗ ــﺘﻼ ﲨﻴﻌ ــﺎ وﻛ ــﺬﻟﻚ اﻟﻌﺒ ــﺪ ﻣ ــﻊ ﺳ ــﻴﺪﻩ) (7ودﻟﻴﻠﻨ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ وﺟ ــﻮب ﻗﺘ ــﻞ
) (1سبق تخريج الحديث.
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3في )م( :كالمنفرد.
) (4انظر :الكافي.(589) :
) (5انظر :المبسوط ،(128/26) :األم.(30/6) :
) (6في )ق( :لم.
) (7انظر :الكافي.(589) :
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)اﳌﺒﺎﺷــﺮ أﻧــﻪ ﻗﺎﺗــﻞ ﻟﻐــﲑﻩ ﻇﻠﻤ ـﺎً ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻘــﺎد ﺑــﻪ ] (1)[.......أﺻــﻠﻪ ﻏــﲑ
ﻣﻜﺮوﻩ ،ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ() (2اﳌﻜﺮﻩ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻃﺎﻋﺘﻪ إذا اﺿـﻄﺮﻩ
)(3
إﱃ ﻗﺘ ــﻞ ﻏـ ـﲑﻩ ﻇﻠﻤ ــﺎ وأﻧ ــﻪ أﳉ ــﺄ إﱃ ﻗﺘﻠ ــﻪ ﻓﻮﺟ ــﺐ أن ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ اﳊﻜ ــﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘ ــﻞ
ﻛﺎﻟﺸــﺎﻫﺪﻳﻦ زورا ﺑﺎﻟﻘﺘــﻞ ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻮب ﻗﺘــﻞ اﳌﺒﺎﺷــﺮ إذا ﻛــﺎن ﻻ ﳝﻜﻨــﻪ
اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ أﻧــﻪ ﻗﺘﻠــﻪ ﻻﺳــﺘﺒﻘﺎء ﻧﻔﺴــﻪ) (4ﻣﻨــﻪ ﻇﻠﻤــﺎ ﻓﺄﺷــﺒﻪ إذا ﺟــﺎع ﻓﻘﺘﻠــﻪ وأﻛﻠــﻪ
ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻵﻣـﺮ إذا ﻛـﺎن ﳑـﻦ ﻻ ﻳﻠـﺰم اﳌـﺄﻣﻮر ﻃﺎﻋﺘـﻪ وﻻ ﻗـﻮد ﻋﻠﻴـﻪ أﻧـﻪ ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻪ إﳉﺎؤﻩ إﱃ ﻗﺘﻠﻪ ﻛﺎﻟﺪال.
اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻞ ﳍﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺪم أوﻻ ﻓﻌﻨﻪ ﻓﻴﻪ رواﻳﺘﺎن):(5
أﺣــﺪﳘﺎ أن ﳍــﻦ ﻣــﺪﺧﻼ ﻓﻴــﻪ ﻛﺎﻟﺮﺟــﺎل ،واﻷﺧــﺮى أﻧــﻪ ﻻ ﻣــﺪﺧﻞ ﳍــﻦ إذا ﱂ
ﻳﻜﻦ ﰲ درﺟﺘﻬﻦ ﻋﺼﺒﺔ..
ﻓﻮﺟﻪ اﻷوﱃ ﻗﻮﻟﻪ " :وﻣـﻦ ﻗﺘـﻞ ﻟـﻪ ﻗﺘﻴـﻞ ﻓﺄﻫﻠـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺧﻴـﺮﺗﻴﻦ إن ﺷـﺎءوا
ﻗﺘﻠــﻮا وإن ﺷــﺎءوا ﻋﻔــﻮا وأﺧــﺬو اﻟﺪﻳــﺔ")(6ﻓﻌــﻢ ،وﻗﻮﻟــﻪ" :ﻳﺤﻠــﻒ ﺧﻤﺴــﻮن
ﻣﻨﻜﻢ")(7؛ وﻷن اﻟﻘﺼﺎص ﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﺤﻘﺎق اﳌـﲑاث ﻓﻮﺟـﺐ أن ﻳﺜﺒـﺖ
ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮرﺛﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﳊﻘﻮق ،واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل..
ووﺟــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ أن وﻻﻳــﺔ اﻟــﺪم ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼــﺮة وﻟﺴــﻦ ﻣــﻦ أﻫﻠﻬ ـﺎ ﻓﻠــﻢ ﻳﻜــﻦ
ﳍـﻦ ﻣــﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻮﻻﻳــﺔ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ وإذا ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﳍــﻦ ﻣــﺪﺧﻼ ﰲ ذﻟــﻚ ﻓﻔــﻲ أي

) (1طمس في ق.
) (2ما بين قوسين :سقط من )م(.
) (3في )م( :به.
) (4في )ق( :الستيفاء نفسه.
) (5انظر :الرسالة ،(236) :الكافي.(591) :
) (6سبق تخريج الحديث ).(1299
) (7أخرجه البخاري في الديات ،باب :القسامة ،(42/8) :ومسلم في القسامة ،باب :القسامة.(1291/3) :
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ﺷــﻲء ﳍــﻦ ﻣــﺪﺧﻞ رواﻳﺘــﺎن :إﺣــﺪاﳘﺎ ﰲ اﻟﻘــﻮد دون اﻟﻌﻔــﻮ ﻷن اﻟﻌﻔــﻮ إﺳــﻘﺎط
اﳊﻖ وﻟﻴﺲ ﳍﻦ ذﻟﻚ ،واﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﻔﻮ دون اﻟﻘﻮد).(1
($K9z/#وABא مGذא6ن\4.א7`nN #4وx7.6N8Jm4.

إذا ﻛــﺎن ﺑﻌــﺾ اﻟﻌﺼــﺒﺔ أﺻــﺎﻏﺮ وﺑﻌﻀــﻬﻢ أﻛــﺎﺑﺮ ﻓــﺈن وﻻﻳــﺔ اﻟــﺪم ﻟﻸﻛــﺎﺑﺮ
اﻟﻌﻘ ــﻼء إن ﺷ ــﺎءوا اﻗﺘﺼ ـﻮا وإن ﺷ ــﺎءوا ﻋﻔ ـﻮا) ،(2ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(3؛ ﻷﻤ ــﺎ
وﻻﻳ ــﺔ ﻣﺴ ــﺘﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼ ــﻴﺐ ﻓ ــﻼ ﻣ ــﺪﺧﻞ ﻟﻠﺼ ــﻐﲑ واﻨ ــﻮن ﻓﻴﻬ ــﺎ ،أﺻ ــﻠﻪ وﻻﻳ ــﺔ
اﻟﻨﻜﺎح ،وﻻ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺎﺋﺐ :ﻷن اﻟﻐﻴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻄﻊ وﻻﻳﺘﻪ.
( $K10z/#مאدوא 4.BG/4א& XلאxO7P

ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺎد ﳑﻦ ﺟﺮح وﻻ ﻳﻌﻘﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻣﺎﻟﻪ ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ):(4
ﻳﺴﺘﻘﺎد) (5ﰲ اﳊﺎل ﻣﻨﻪ)(6؛ ﳌﺎ روي أﻧﻪ  :ﻰ ﻋﻦ اﳉﺮح ﻟﻴﺴﺘﻘﺎد ﻣﻨﻪ ﺣﱴ
ﻳﻨــﺪﻣﻞ)(7؛ وﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ ﻳــﺆول إﱃ اﻟــﻨﻔﺲ ﻓﻴﻌــﺎد اﻟﻘــﻮد ﺛﺎﻧﻴــﺔ وذﻟــﻚ ﺧــﺮوج ﻋــﻦ
اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ؛ وﻷن اﳌﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ ﳝﻮت ﻗﺒﻞ اﳉﺎﱐ ،ورﲟﺎ ﺗﻠـﻒ وﺑـﺮأ اﳉـﺎﱐ ﻓﻴﻜـﻮن ﰲ
ذﻟﻚ ﺗﻠﻔﺎ) (8ﻟﻠﻘﺼﺎص وذﻟﻚ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ.
(8)OK11z/#אpGq9A/א!7مx

وﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﰲ اﳊﺮم أو اﳊﻞ ﰒ ﻳﻠﺠﺄ إﱃ اﳊﺮم ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻪ وﱂ ﻳﺆﺧﺮ إﱃ اﳊﻞ)،(9
ﺧﻼﻓﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﰲ اﳊﺮم إذا ﳉﺄ إﻟﻴﻪ وﻟﻜﻦ ﻳﻀﺠﺮ وﻳﻠﺠـﺄ
) (1انظر :الرسالة ،(326) :الكافي.(591) :
) (2انظر :المدونة ،(490/4) :الكافي.(591) :
) (3انظر :األم ،(10/6) :مختصر المزني.(239) :
) (4انظر :الرسالة ،(237) :الكافي.(593-592) :
) (5في )م( :أنه يقاد.
) (6انظر :اإلقناع ،(163) :المھذب.(186/2) :
) (7أخرج ه البيھق ي ،(67/8) :واب ن أب ي ش يبة ،(369/9) :والطح اوي وھ و مرس ل )انظ ر :نص ب الراي ة:
).(377/4
) (8في )م( :سلفا.
) (9انظر :التفريع ،(217/2) :الكافي.(592) :
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إﱃ اﳋ ــﺮوج ﻣﻨ ــﻪ)(1؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :إن ﺷـ ــﺎءوا ﻗﺘﻠـ ــﻮا") (2وﱂ ﻳﻔ ــﺮق ،وﻷن ﻛ ــﻞ
ﻣﻮﺿــﻊ ﺟــﺎز اﺳــﺘﻴﻔﺎء اﻟﻘﺼــﺎص ﻓﻴــﻪ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳉﻨﺎﻳــﺔ ﻓﻴــﻪ ﺟــﺎز اﺳــﺘﻴﻔﺎؤﻩ ﻓﻴــﻪ
وإن وﺟﺒــﺖ) (3ﰲ ﻏــﲑﻩ ﻛﺎﳊــﻞ ،وﻷﻧــﻪ ﻗﺼــﺎص ﻟــﻮ وﺟــﺪ ﺳــﺒﺒﻪ ﰲ اﳊــﺮم ﺟــﺎز
اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻩ ﻓﻴﻪ ﻓﺈذا وﺟﺪ ﰲ اﳊﻞ ﺟﺎز اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻩ ﰲ اﳊﺮم ﻛﺎﻷﻃﺮاف.
(GK12z/#ذאx?93<8LFHr7H

إذا ﺟﺮح رﺟﻼ ﰒ ﻗﺘﻠﻪ أو ﻗﺘﻞ ﻏﲑﻩ ﻗﺘﻞ وﱂ ﳚﺮح إﻻ أن ﻳﻜـﻮن ﻣﺜـﻞ ﺑـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ
ﻳﻔﻌ ــﻞ ﺑ ــﻪ ﻣﺜ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻓﻌﻠ ــﻪ ﰒ ﻳﻘﺘ ــﻞ) ،(4وﻗ ــﺎل أﺑ ــﻮ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ واﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ ﳚ ــﺮح ﰒ
ﻳﻘﺘــﻞ) :(5ودﻟﻴﻠﻨــﺎ أن ﻣــﺎ دون اﻟــﻨﻔﺲ ﻳــﺪﺧﻞ ﰲ اﻟــﻨﻔﺲ؛ ﻷن اﻟﻘﺘــﻞ ﻳــﺄﰐ ﻋﻠﻴــﻪ
ﻷن اﻟﻐــﺮض ﺑﺎﻟﻘﺼــﺎص :إﻣــﺎ أن ﻳﻜــﻮن اﻟﺘﺸــﻔﻲ أو إﺑﻄــﺎل اﻟﻌﻀــﻮ اﻟــﺬي أﺗﻠﻔــﻪ
ﻋﻠـﻰ اــﺮوح وأي ذﻟــﻚ ﻛـﺎن ﻓﺤﺼـﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺘــﻞ أﺑﻠـﻎ ﻓﺄﻣــﺎ إذا ﻣﺜــﻞ ﺑـﻪ ﻓﺈﻧــﻪ ﳝﺜــﻞ
ﺑـﻪ ﰒ ﻳﻘﺘــﻞ ،ﻷن اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣﻘﺼــﻮد ﺑﺎﻟﻘﺼــﺎص ﻣﻨـﻪ ﻟﻴﻘــﻊ اﻻرﺗــﺪاع ﻋـﻦ ﻣﺜﻠــﻪ ﻓــﻼ
ﻳــﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻘﺘــﻞ ﻛﻤــﺎ ﱂ ﻳــﺪﺧﻞ ﻓﻴــﻪ اﳉـﺮاح اﻟــﺬي ﱂ ﻳﻘﺼــﺪ ﺑــﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ ،ﻛﻤــﺎ
ﻳﻘــﻮل إن ﻣــﻦ وﺟــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﺟﻠــﺪ وﻗﺘــﻞ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻘﺘــﻞ وﻻ ﳚﻠــﺪ إﻻ أن ﻳﻜــﻮن اﳉﻠــﺪ
وﺟﺐ ﻟﻠﻔﺮﻳﺔ ﺑﺎﳉﻠﺪ ﺣﻴﻨﺌﺬ زوال اﳌﻌﺮة ﻋﻦ اﳌﻘﺬوف وذﻟـﻚ ﻻ ﻳﻜـﻮن إﻻ ﲜﻠـﺪ
اﻟﻘﺎذف.
( $K13z/#مIنא7:אZAא#صx

اﻟﺴ ـﺮاﻳﺔ ﻋــﻦ اﻟﻘﺼــﺎص ﻏــﲑ ﻣﻀــﻤﻮﻧﺔ) (6ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ)(7؛ ﻷﻧــﻪ ﻗﻄــﻊ
اﺳﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﻛﺎﻟﻘﻄﻊ ﰲ اﻟﺴﺮﻗﺔ.
) (1انظر :حاشية ابن عابدين.(352/5) ،253-163/3) :
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3في )م( :وإن وجب.
) (4انظر :التفريع.(218/2) :
) (5انظر :مختصر الطحاوي ،(235) :مختصر المزني.(241) :
) (6انظر الكافي.(592) :
) (7انظر :تحفة الفقھاء ،(102/3) :المبسوط.(147/26) :
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إذا ﺟﺮح ﻓﱰاﻣﻰ اﳉـﺮح إﱃ زﻳـﺎدة ﻋﻠﻴـﻪ ﰒ اﻧـﺪﻣﻞ ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻋﻤـﺪا اﻗـﺘﺺ ﻣﻨـﻪ
ﳉﺮﺣﻪ اﻷول ﰒ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺈن ﺑﻠﻎ إﱃ ﺣﻴﺚ ﺑﻠـﻎ ﺟـﺮح اـﲏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻘـﺪ اﺳـﺘﻮﰱ
ﺣﻘــﻪ ،وإن زاد ﻋﻠﻴــﻪ ﻳﻀــﻤﻦ اﻟﺰﻳــﺎدة ،ﻓــﺈن ﻧﻘــﺺ ﱂ ﻳﻘــﺘﺺ ﻣﻨــﻪ ﺛﺎﻧﻴــﺔ) (1وﻟﻜــﻦ
ﻳﻌﻘﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ) (2وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻻ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮاﻣﻰ إﻟﻴﻪ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻏـﲑ
ﻣﺘﻌﻤ ــﺪ واﻟﻘﺼ ــﺎص ﻻ ﻳﻜ ــﻮن إﻻ ﰲ اﻟﻌﻤ ــﺪ ،وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن اﻟﺰﻳ ــﺎدة ﻫ ــﺪر ﳌ ــﺎ
ﻗــﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣــﻦ أــﺎ زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻗــﻮد ﻣﺴــﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴــﻪ وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻗﺼــﺮ ﻋــﻦ ﺟــﺮح
اﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﱂ ﻳﻘﺪ ﻣﻨﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ) (3ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮد ﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﳉـﺮح
اﳌﺒﺎﺷــﺮ ،وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻳﻌﻘــﻞ ﻟــﻪ ﻣــﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻷﻧــﻪ ﻧﻘــﺺ ﻋــﻦ) (4ﺟﻨﺎﻳــﺔ ﻻ ﻗــﻮد ﻓﻴــﻪ
ﻓﻜﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﺪﻳﺔ) (5ﻛﺎﳋﻄﺄ.
(:<N$K15z/#مא7Pאxr

وأول اﳉﺮاح اﻟﺪاﻣﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺪﻣﻲ اﳉﻠﺪ ،ﰒ اﻟﺨﺎرﺻـﺔ وﻫـﻲ اﻟـﱵ ﺗﺸـﻘﻪ،
ﰒ اﻟﺴــﻤﺤﺎق وﻫــﻲ اﻟــﱵ ﺗﻜﺸــﻄﻪ ،ﰒ اﻟﺒﺎﺿــﻌﺔ وﻫــﻲ اﻟــﱵ ﺗﺒﻀــﻊ اﻟﻠﺤــﻢ ،ﰒ
اﻟﻤﺘﻼﺣﻤــﺔ وﻫــﻲ اﻟــﱵ ﺗﻘﻄــﻊ اﻟﻠﺤــﻢ ﰲ ﻋــﺪة ﻣﻮاﺿــﻊ ،ﰒ اﻟﻤﻠﻄــﺎءة وﻫــﻲ اﻟــﱵ
ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻧﻜﺸﺎف) (6اﻟﻌﻈﻢ ﺟﻠﺪ رﻗﻴﻖ ،ﰒ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ وﻛﻞ ﻣـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ
ﻗﺒﻠﻬــﺎ) ،(7ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻋﻤــﺪا ﻓﻔﻴــﻪ اﻟﻘــﻮد ﻟﻌﻤــﻮم اﻟﻈ ـﻮاﻫﺮ ،وﻷن اﻟﻘﺼــﺎص ﳑﻜــﻦ
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺧﻮف ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻔﺲ ،وإن ﻛـﺎن ﺧﻄـﺄ ﻓﻔﻴـﻪ اﻻﺟﺘﻬـﺎد وﻟـﻴﺲ
ﻓﻴﻪ دﻳﺔ ﻣﺴﻤﺎة:
) (1ثانية :سقطت من )م(.
) (2انظر :الكافي.(592) :
) (3في )م( :لم.
) (4في )ق( :بحق.
) (5فكان فيه الدية :سقط من )م(.
) (6انكشاف :سقطت من )م(.
) (7في )ق( :قبل الموضحة.
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ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﻋﻦ اﻟﻌﻈﻢ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﺮأس أو اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻔﻴﻬﺎ
ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ اﻟﺪﻳﺔ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ) (1اﳉﺴﺪ ﻓﻔﻴﻬـﺎ ﺣﻜﻮﻣـﺔ وﰲ ﻋﻤـﺪﻫﺎ
اﻟﻘ ــﻮد أﻳ ــﻦ ﻛﺎﻧ ــﺖ ،ﰒ اﻟﻬﺎﺷـ ــﻤﺔ وﻫ ــﻲ اﻟ ــﱵ ﺸ ــﻢ اﻟﻌﻈ ــﻢ وﻻ دﻳ ــﺔ ﻓﻴﻬ ــﺎ ،ﰒ
اﻟﻤﻨﻘﻠــﺔ وﻫــﻲ اﻟــﱵ ﺗﻄــﲑ ﻓ ـﺮاش اﻟﻌﻈــﻢ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟــﺪواء وﻓﻴﻬــﺎ ﻋﺸــﺮ وﻧﺼــﻒ
ﻋﺸ ـ ــﺮ اﻟﺪﻳ ـ ــﺔ إذا ﻛﺎﻧ ـ ــﺖ ﰲ اﻟﻮﺟ ـ ــﻪ أو اﻟ ـ ـ ـﺮأس ﻓ ـ ــﺈن ﻛ ـ ــﺎن ﰲ ﺳ ـ ــﺎﺋﺮ اﳉﺴ ـ ــﺪ
ﻓﺎﻻﺟﺘﻬ ــﺎد ،ﰒ اﻟﻤﺄﻣﻮﻣ ــﺔ وﻫ ــﻲ اﻟ ــﱵ ﲣ ــﺮج إﱃ أم اﻟ ــﺪﻣﺎغ وﻓﻴﻬ ــﺎ ﺛﻠ ــﺚ اﻟﺪﻳ ــﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺠﺎﺋﻔﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺼﻞ إﱃ اﳉﻮف).(2
(:<NK16z/#مא7PאtOZ&rא;x9LI

اﳉﺮاح ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ:
ﺿﺮب ﻳﺘﺄﺗﻰ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻴﻪ ،وﺿﺮب ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻤﺎ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻓﻴﻪ ﻧﻮﻋﺎن:

ﻣﻨ ــﻪ ﻣ ــﺎ ﻻ ﻳﻌﻈ ــﻢ اﳋﻄ ــﺮ واﳋ ــﻮف ﻣﻨ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﻨﻔﺲ ﻏﺎﻟﺒ ـﺎً ﻓﺎﻟﻘﺼ ــﺎص ﻓﻴ ــﻪ
واﺟــﺐ وذﻟــﻚ ﻛﺎﻟﺪاﻣﻴــﺔ وﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ إﱃ اﳌﻮﺿــﺤﺔ وﻗﻄــﻊ اﻷﻃـﺮاف وﻧــﺰع اﻟﻌــﲔ
)(3
وﻏ ـ ـ ــﲑ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻷﻋﻀ ـ ـ ــﺎء  ،واﻷﺻ ـ ـ ــﻞ ﻓﻴ ـ ـ ــﻪ ﻗﻮﻟ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ ®m :
)(4
¯ lوﻗﻮﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ ¨ § ¦ ¥m :

© .(5)l¬« ª

وﻣﻨﻪ ﻣـﺎ ﻳﻌﻈـﻢ اﳋﻄـﺮ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻔﺲ وﳜـﺎف اﻟﺘﻠـﻒ ﺑﺎﻟﻘﺼـﺎص ﻣﻨـﻪ ﻓﻬـﺬا
ﻻ ﻗﺼــﺎص ﻓﻴــﻪ ﻷن اﻟﻘﺼــﺎص ﻟــﻮ ﺛﺒــﺖ ﻓﻴــﻪ ﻟﻜــﺎن ﻛﺎﻷﺧــﺬ ﻟﻠــﻨﻔﺲ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ
اﳉﺮﻳﺢ وذﻟﻚ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ ،وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﳓﻦ ﻧﺒﻴﻨﻪ.

) (1سائر :سقطت من )م(.
) (2انظر المدونة ،(441/4) :التفريع ،(215/2) :الرسالة ،(237) :الكافي.(599) :
) (3انظر المدونة ،(441/4) :التفريع ،(216-251/2) :الرسالة.(238-237) :
) (4سورة المائدة ،اآلية.45 :
) (5سورة المائدة ،اآلية.45:
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أﻣﺎ اﳌﺄﻣﻮﻣﺔ واﳌﻮﺿـﺤﺔ واﳉﺎﺋﻔـﺔ ﻓـﻼ أﻋﻠـﻢ ﺧﻼﻓـﺎ ﻣـﻦ ﻗـﻮل ﻣﺎﻟـﻚ أﻻ) (1ﻗـﻮد
ﻓﻴﻬﺎ ،وﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻦ اﻟﻨﱯ   :أﻧﻪ ﻗﺎل "ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺄﻣﻮﻣﺔ
وﻻ اﻟﺠﺎﺋﻔــﺔ وﻻ اﻟﻤﻨﻘﻠــﺔ ﻗــﻮد) "(2وﻫــﺬا ﻧــﺺ ،وﻷن اﳋﻄــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﻳﻌﻈــﻢ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﱴ اﻗﺘﺼﺼﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ أﺧﺬﻧﺎ اﻟﻨﻔﺲ ﲟﺎ دوﺎ.
($[gI(K18z/#א;>x9

وأﻣﺎ اﳌﻨﻘﻠﺔ ﻓﻔﻴﻬﺎ رواﻳﺘﺎن) :(3إﺣﺪاﳘﺎ وﺟـﻮب اﻟﻘـﻮد ،واﻷﺧـﺮى ﺳـﻘﻮﻃﻪ):(4
ﻓﻮﺟــﻪ اﻟﺴــﻘﻮط أن أﻣﺮﻫــﺎ أﺧــﻒ ﻣــﻦ اﳌﺄﻣﻮﻣــﺔ ﻷن أﻛﺜــﺮ ﻣــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ رض اﻟﻌﻈــﻢ
اﻟﺬي ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﻪ اﳌﻮﺿﺤﺔ وذﻟـﻚ ﻻ ﻳﻮﺟـﺐ اﻟﺘﻠـﻒ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ،وذﻛـﺮ ﻣﺎﻟـﻚ ﻋـﻦ
رﺑﻴﻌــﺔ) (5أن اﺑــﻦ اﻟ ـﺰﺑﲑ أﻗــﺎد ﻣﻨﻬــﺎ) ،(6ووﺟ ــﻪ ﻧﻔــﻰ اﻟﻘــﻮد اﳋ ــﱪ اﻟــﺬي روﻳﻨ ــﺎﻩ،
واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﳌﺄﻣﻮﻣﺔ ﻟﻌﻠﺔ ﻋﻈﻢ اﳋﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
(7:6$K19z/#אxDwu

ﻛﺴــﺮ اﻟﻔﺨــﺬ ﻻ ﻗــﻮد ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ اﳌﺘــﺎﻟﻒ ،ﻓﺄﻣــﺎ ﻏــﲑ اﻟﻔﺨــﺬ ﻓﻔﻴــﻪ رواﻳﺘــﺎن)،(7
وﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﻣﺒــﲏ ﻋﻠــﻰ إﻣﻜــﺎن اﳌﻤﺎﺛﻠــﺔ ،ﻓــﺈن ﻓﺎﺗــﺖ ﻓﻴــﻪ وﱂ ﻳﻌﻈــﻢ اﳋــﻮف ﻋﻠــﻰ
اﻟﻨﻔﺲ) (8ﳚﺐ اﻟﻘﺼﺎص ،وإن اﺷﺘﺪ اﳋﻮف ﻓﻠﻢ ﳚﺐ.
) (1في )ق( :أن.
) (2أخرجه ابن ماجة في الديات ،باب :ما قود فيه ،(881/2) :والبيھقي ،(65/8) :وابن أب ي عاص م وأب و يعل ى
وقال البيھقي أنه ال يثبت ،وأثبته الحافظ الغمارى الذي أخرج أحادي ث بداي ة المجتھ د بقول ه أن اب ن لھيع ة ت ابع
رشدين بن سعد كما عند ابن أبي عاصم وابن لھيعة عندي حديثه حسن إذا توبع ،ولو من ضعيف كرشدين ب ن
سعد ما لم يكن واھيا كذابا يسرق الحديث )انظر الھداية في تخريج أحاديث بداية المجتھد.(453-451/8) :
) (3انظر :الموطأ ،(859/2) :التفريع ،(216-215) :الرسالة ،(238) :الكافي.(599) :
) (4في )م( :اسقاطه.
) (5ربيعة بن أبي عبد الرحمن :التيمي موالھم ،أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي واسم أبي ه ف روخ ثق ة
فقي ه مش ھور ،م ات س نة س ت وثالث ين ومائ ة عل ى الص حيح )تقري ب التھ ذيب ،9207) :ش ذرات ال ذھب:
).(194/1
) (6الموطأ.(859/2) :
) (7انظر :المدونة ،(441/4) :الكافي ،(592) :المقدمات.(322/3) :
) (8في )ق( :النفوس.

22

(K20z/#طא#ص(?(C3ABIא;x9LI

ﻓﺄﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﺘــﺄﺗﻰ ﻓﻴــﻪ اﳌﻤﺎﺛﻠــﺔ ﻓــﻼ ﻗﺼــﺎص ﻓﻴــﻪ؛ ﻷن ﻣﻌــﲎ اﻟﻘﺼــﺎص ﻫــﻮ
اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﺈذا ﻋﺪﻣﺖ ﺧﺮج ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﺎﳉﺎﱐ ﻋـﻦ أن ﻳﻜـﻮن ﻗﺼﺎﺻـﺎ ﻓﻠـﻢ ﳚـﺐ،
وﺗﻌﺬر اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺜﻼﺛﺔ أوﺟﻪ:
أﺣﺪﻫﺎ ﲟﻌﲎ ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﻌﻘﻞ ﻛﻤـﺎ ﻳﻘـﻮل أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ اﻟﺸـﻠﻞ وذﻫـﺎب ﺑﻌـﺾ
ﺿﻮء اﻟﻌـﲔ واﻟﺴـﻤﻊ وﻗﻄـﻊ ﻣـﺎ ﳝﻨـﻊ ﺑﻌـﺾ اﻟﻜـﻼم ﻣـﻦ اﻟﻠﺴـﺎن ﻓﻬـﺬا ﳑـﺎ ﺗﺘﻌـﺬر
اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ..
واﻟﺜــﺎﱐ أن ﺗﺘﻌــﺬر اﳌﻤﺎﺛﻠــﺔ ﻟﻔﻘــﺪ اﶈ ـﻞ ﻣﺜــﻞ أن ﻳﻘﻠــﻊ أﻋﻤــﻰ ﻋــﲔ ﺑﺼــﲑ أو
ﻳﻀﺮب أﺻﻢ أذن ﲰﻴﻊ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﲰﻌﻪ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ..
واﻟﺜﺎﻟﺚ :ﲤﻨﻊ ﻟﻌﺎرض اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮﻟﻪ وﻫﻮ أن ﻳﻌﻔﻮ ﺑﻌﺾ
أوﻟﻴـﺎء اﳉﻨﺎﻳـﺔ ﻓﻴﺘﻌـﺬر اﻟﻘـﻮد؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﳝﻜـﻦ اﺳـﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻻﻧﻔـﺮاد ،وﻫـﺬا
ﻳﺘﺼﻮر ﰲ اﻟﻘﺘﻞ).(1

) (1انظر :الرسالة ،(238) :الكافي ،(593-592) :المقدمات.(322/3) :
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XN$W .אعא A
واﻟﺪﻳــﺔ) (1ﺛﻼﺛ ــﺔ أﻧ ـﻮاع :إﺑ ــﻞ وذﻫ ــﺐ وﻓﻀــﺔ ﻻ ﻳﺆﺧ ــﺬ ﳑ ــﺎ ﺳ ــﻮى ذﻟ ــﻚ ﻣ ــﻦ
ﻋــﺮوض وﻻ ﺣﻴ ـﻮان وﻻ ﻏــﲑ ذﻟــﻚ ،وﻣﻮﺟﺒﻬــﺎ ﺛﻼﺛــﺔ أﺷــﻴﺎء :ﻗﺘــﻞ اﳋﻄــﺄ وﻗﺘــﻞ
ﻋﻤﺪ وﻗﺘﻞ ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﺪ ،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻹﺑـﻞ ﻣﺎﺋـﺔ ،وﻣـﻦ اﻟـﺬﻫﺐ أﻟـﻒ دﻳﻨـﺎر ،وﻣـﻦ
اﻟﻮرق اﺛﲎ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ درﻫﻢ ،ﻓﺄﻣﺎ دﻳﺔ اﳋﻄﺄ ﻓﻬﻲ ﲬﺴﺔ أﲬﺎس :ﲬﺲ ﺑﻨـﺎت
ﳐﺎض ،وﲬﺲ ﺑﻨﺎت ﻟﺒﻮن ،وﲬﺲ ﺑﻨـﻮ ﻟﺒـﻮن ،وﲬـﺲ ﺣﻘـﺎق ،وﲬـﺲ ﺟـﺬاع،
وأﻣﺎ دﻳﺔ ]ﻓﺄرﺑﺎع[)*( ﺑﻨﺎت ﳐﺎض ،وﺑﻨﺎت ﻟﺒﻮن ،وﺣﻘﺎق ،وﺟﺬاع.
وأﻣﺎ ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﺪ ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺎ اﺧﺘﻼف ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ ،وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ إﻻ ﰲ ﻗﺘﻞ اﻷب
ﻻﺑﻨﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻬﺔ دون اﻟﻌﻤﺪ ،ودﻳﺔ ذﻟـﻚ ﻋﻨـﺪﻩ وﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ ﺷـﺒﻬﺔ اﻟﻌﻤـﺪ
إذا أﺛﺒﺘـ ــﻪ أﺛـ ــﻼث :ﺛﻼﺛـ ــﻮن ﺣﻘ ـ ـﺔ ،وﺛﻼﺛـ ــﻮن ﺟﺬﻋـ ــﺔ ،وأرﺑﻌـ ــﻮن ﺧﻠﻔـ ــﺔ :وﻫـ ــﻲ
اﳊﻮاﻣﻞ..
وإذا وﺟﺒــﺖ ﻣﻐﻠﻈــﺔ ﻓــﺈن وﺟﺒــﺖ ﻋﻠــﻰ أﻫــﻞ اﻟــﺬﻫﺐ واﻟــﻮرق ﻓﻔﻴﻬــﺎ رواﻳﺘــﺎن:
إﺣــﺪاﳘﺎ أــﺎ ﻻ ﺗﻐﻠــﻆ وﻻ ﺗﺆﺧــﺬ ﻣــﻨﻬﻢ زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﺆﺧــﺬ ﰲ دﻳــﺔ اﳋﻄــﺄ
واﻟﻌﻤﺪ ،واﻷﺧﺮى أﺎ ﺗﻐﻠﻆ وﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻐﻠﻴﻈﻬﺎ رواﻳﺘﺎن:
إﺣﺪاﳘﺎ أﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ اﻟـﺬﻫﺐ أو اﻟـﻮرق ﻗﻴﻤـﺔ اﻹﺑـﻞ ﻣﻐﻠﻈـﺔ ﻣـﺎ ﺑﻠﻐـﺖ ﻣـﺎ ﱂ
ﻳــﻨﻘﺺ ﻋــﻦ أﻟــﻒ دﻳﻨــﺎر أو اﺛــﲎ ﻋﺸــﺮ أﻟــﻒ درﻫــﻢ واﻷﺧــﺮى أﻧــﻪ ﻳﻨﻈــﺮ ﻗــﺪر ﻣــﺎ
ﺑﲔ دﻳﺔ اﳋﻄﺄ واﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺟﺰاء زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ دﻳﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻮرق).(2
)*( ھكذا باألصل ،ولعل الصواب" :أربع".
) (1الدية :مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدراً شرعا ً ال باجتھاد )انظر :حدود ابن عرفة.(480 :
) (2في جملة ھذه األحكام انظر :الموطأ ،(849/2) :المدونة ،(432/4) :التفريع ،(212/2) :الرس الة،(236) :
الكافي.(596)595) :
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)وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن اﻟﺪﻳـﺔ ﻣﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻹﺑـﻞ؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ  ﰲ ﺣـﺪﻳﺚ ﻋﻤـﺮو ﺑـﻦ ﺣـﺰم
وﻏﲑﻩ" :أن ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ) ،"(1وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(3)((2
(I<$K1z/#دAא>Z&xuאx[D

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ أﻟﻒ دﻳﻨـﺎر ،واﻟﻜـﻼم ﻓﻴـﻪ ﻣﻮﺿـﻌﲔ :أﺣـﺪﳘﺎ ﻣـﻊ
أﰊ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮرق ﻋﺸ ــﺮة آﻻف درﻫ ــﻢ) ،(4واﻷﺧ ــﺮى ﻣ ــﻊ
اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إن ﻋﻠــﻰ أﻫ ـﻞ اﻹﺑــﻞ ﻣﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ وﻋﻠ ـﻰ أﻫــﻞ اﻟــﺬﻫﺐ
واﻟــﻮرق ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﻣــﺎ ﺑﻠﻐــﺖ ﻣــﻦ ﻏــﲑ اﻋﺘﺒــﺎر ﺑــﺄﻟﻒ دﻳﻨــﺎر وﻻ
ﺑﺎﺛﲎ) (5ﻋﺸﺮ أﻟﻒ درﻫﻢ).(6
ﻓــﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠــﻰ أﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ اﳋﻄــﺎب - -أﻧــﻪ ﻗ ـ ﻮم اﻟﺪﻳــﺔ
ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺬﻫﺐ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﻮرق اﺛﲏ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ درﻫﻢ) ،(7وﻗـﺪ
روي ذﻟـﻚ ﻣﺮﻓﻮﻋـﺎً ﻣــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻋﻤـﺮو ﺑــﻦ ﺣــﺰم ﻋﻠــﻰ ﻣـﺎ ذﻛــﺮﻩ ﺑﻌﻀــﻬﻢ) ،(8وﻷﻧــﻪ
ﺗﻘﻮﱘ ﻟﻠﺬﻫﺐ واﻟﻮرق ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﳊﺪ واﻹﺗـﻼف ﻓﻮﺟـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻛـﻞ دﻳﻨـﺎر
ﺑــﺎﺛﲎ ﻋﺸــﺮ درﳘــﺎ أﺻــﻠﻪ اﻟﻘﻄــﻊ ﰲ اﻟﺴ ـﺮﻗﺔ .ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ أن ﻋﻤــﺮ-
 -ﻗــﻮم اﻟﺪﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻫــﻞ اﻟــﺬﻫﺐ أﻟــﻒ دﻳﻨــﺎر ﻋﻠــﻰ أﻫــﻞ اﻟــﻮرق اﺛ ـﲎ ﻋﺸــﺮ
أﻟــﻒ درﻫــﻢ وذﻟــﻚ ﲝﻀــﺮة اﳌﻬــﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼــﺎر وﻗــﺪ روي ﻣﺮﻓﻮﻋ ـﺎً ،وﻷﻧــﻪ ﻧــﻮع
ﻣﻦ ﻣﺎل ﳚﻮز إﺧﺮاﺟﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﺔ ﻓﻜـﺎن أﺻـﻼ ﺑﻨﻔﺴـﻪ ﻛﺎﻹﺑـﻞ ،وﻷن اﻟﺪﻳـﺔ ﻣﻌـﲎ
ﺟﻌﻠﺘﻪ اﻹﺑﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﺻﻼ وﻛﺎن اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻮرق ﻓﻴﻬﺎ أﺻﻼ ﻛﺎﻟﺰﻛﺎة.
) (1أخرجه النسائي في القود ،(51/8) :ومالك ،(845/2) :والحاكم ،(397/1) :وقال صحيح اإلسناد.
) (2انظر :بداية المجتھد -مع الھداية في تخريج أحاديث البداية ،(457/8) :المغني ،(759/7) :نيل األوطار.(77/7) :

) (3ما بين القوسين :سقط من )م(.
) (4انظر :مختصر الطحاوي ،(232) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(153/3) :
) (5دينار وال باثنى عشر :سقطت من )ق(.
) (6انظر :األم ،(105/6) :مختصر المزني ،(244) :اإلقناع.(164) :
) (7أخرجه أبو داود في الديات ،باب :الدية كم ھي ،(679/4) :ومالك ،(850/2) :والرواي ة ع ن عم ر منقطع ة
)انظر :نصب الراية.(361/4 :
) (8البيھقي.(79/8) :
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻻ ﻳﺆﺧــﺬ ﳑــﺎ ﺳــﻮى ﻫــﺬﻩ اﻷﺻــﻨﺎف ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﻳﻮﺳــﻒ وﳏﻤــﺪ
ﰲ ﻗﻮﳍﻤﺎ :ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ أﻫـﻞ اﻟﺒﻘـﺮ ﻣﺎﺋﺘـﺎ ﺑﻘـﺮة ،وﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻟﻐـﻨﻢ أﻟـﻒ ﺷـﺎة ،وﻣـﻦ
أﻫـﻞ اﳊﻠــﻞ) (1ﻣﺎﺋﺘـﺎ ﺣﻠــﺔ ﳝﺎﻧﻴــﺔ) ،(2ﳌـﺎ روي أﻧــﻪ  ﻗﻀــﻰ ﰲ اﻟـﻨﻔﺲ ﲟﺎﺋـﺔ ﻣــﻦ
اﻹﺑﻞ) ،(3وﻫﺬا ﻳﻮﺟﺐ ﺑﻌﲔ ﻣﺎ ﳜـﺮج ﻓﻴـﻪ ،وﻷن اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ﻗ ﻮﻣـﺖ اﻹﺑـﻞ ﺑـﺄﻟﻒ
دﻳﻨـ ــﺎر واﺛـ ــﲎ ﻋﺸـ ــﺮ أﻟـ ــﻒ درﻫـ ــﻢ ﻓﺴـ ــﻠﻤﻨﺎﻩ ﻟﻺﲨـ ــﺎع ،وﱂ ﺗﻘﻮﻣـ ــﻪ ﺑﻐـ ــﲑ ﻫـ ــﺬﻳﻦ
اﻟﻨﻮﻋﲔ ،وﻷﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﻌﺒﻴﺪ واﻟﻌﻘﺎر.
)(5

)(4
ـﻼف ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـ ــﺔ ﰲ ﺗﻔﺴـ ــﲑ
وإﳕـ ــﺎ ﻗﻠﻨـ ــﺎ :إن دﻳـ ــﺔ اﳋﻄـ ــﺄ أﲬﺎﺳ ـ ـﺎً ﺧـ ـ ً
)(7
اﻷﲬﺎس وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻜﺎن ﺑﲏ ﻟﺒﻮن ﺑﲏ ﳐﺎض) ،(6وﳌﺎ روى ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻳﺴـﺎر
أن اﻟﻨــﱯ  أوﺟــﺐ ﰲ دﻳــﺔ اﳋﻄــﺄ أﲬﺎﺳـﺎً :ﻓــﺬﻛﺮ ﻋﺸـﺮﻳﻦ ﺑــﲎ ﻟﺒــﻮن) ،(8وﻷﻧــﻪ
أﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺑﻨﺎت ﳐﺎض ﻛﺎﻟﻔﺼﻼن.

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن دﻳــﺔ اﻟﻌﻤــﺪ اﶈ ـﺾ أرﺑﺎﻋــﺎ ،ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :أﺛﻼﺛ ـﺎً
ﻛﺎﳌﻐﻠﻀـﺔ) (9ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :وﻓــﻲ اﻟــﻨﻔﺲ ﻣﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ") (10وﻇــﺎﻫﺮﻩ ﻻ ﻳﻔﻴــﺪ
أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻻﺳﻢ ،وﻷﻧﻪ أﺣﺪ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻌﺘﱪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﺑﻐﲑﻩ ﻓﻠـﻢ ﳚـﺐ
ﰲ دﻳﺘﻪ اﳊﻮاﻣﻞ ﻛﺎﳋﻄﺄ وﻻ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﺪ ﻷﻧﻪ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻐﲑﻩ.

) (1الحلل :جمع حله -بالضم -ال تكون إال ثوبين من جنس واحد )المصباح المنير.(148 :
) (2انظر :مختصر الطحاوي ،(232) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(153/3) :
) (3شبق تخريج الحديث قريباً.
) (4في )ق( :الدية.
) (5في )م( :تفصيل
) (6انظر :مختصر الطحاوي ،(232) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(153/3) :
) (7في )ق( :ابن مسلم وسليمان بن يسار :الھاللي المدني مولى ميمون ة وقي ل :أن س لمة ثق ة فاض ل أح د الفقھ اء
السبعة من كبار الثالثة مات بعد المائة وقيل قبلھا )تقريب التھذيب.(255 :
) (8أخرجه األربعة عن ابن مسعود وليس عن سليمان كما ذكره المصنف :ابو داود ف ي ال ديات ،ب اب :الدي ة ك م
ھي ،(677/4) :والنسائي في القسامة ،باب :ذكر أسنان دية الخطأ ،(879/2) :واب ن ماج ة ف ي ال ديات ،ب اب:
الدية الخطأ ،(879/2) :والترمذي في الديات في الدية كم ھي من اإلبل.(6/4) :
) (9انظر :األم ،(101-105/6) :مختصر المزني ،(244) :اإلقناع.(164) :
) (10شبق تخريج الحديث قريبا.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﰲ دﻳﺔ اﻟﺘﻐﻠـﻴﻆ إـﺎ ﺛﻼﺛـﻮن ﺣﻘـﺔ وﺛﻼﺛـﻮن ﺟﺬﻋـﺔ وأرﺑﻌـﻮن ﺧﻠﻔـﺔ
ﻟﻠﺨــﱪ اﻟــﺬي روي ﰲ اﻟﺘﻐﻠــﻴﻆ) ،(1وﻛــﺬﻟﻚ ﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ اﳋﻄــﺎب :أﻧــﻪ
أﺧــﺬ اﻟﺪﻳــﺔ ﰲ ﻗﺼــﺔ اﳌــﺪﳉﻲ اﻟــﺬي ﺣــﺬف اﺑﻨــﻪ ﻣﻐﻠﻈــﺔ ﺛﻼﺛــﲔ ﺣﻘــﺔ وﺛﻼﺛــﲔ
ﺟﺬﻋﺔ وأرﺑﻌﻮن ﺧﻠﻔﺔ ودﻓﻌﻬﺎ إﱃ أﺧﻲ اﳌﻘﺘﻮل).(2
( $K2z/#م V9א /NC9Aא[Dوאxmu

ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻻ ﺗﻐﻠﻆ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻮرق أن اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ اﺑﺘﺪاء إﺛﺒـﺎت دﻳـﺔ
ﻓــﻼ ﻳﺜﺒــﺖ إﻻ ﺑﺴــﻤﻊ وﱂ ﻳــﺮد ﲰــﻊ إﻻ ﰲ اﻹﺑــﻞ؛ وﻷن اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﱂ ﺗﻘ ـ ﻮم دﻳــﺔ
اﻟﺘﻐﻠــﻴﻆ ﻋﻠــﻰ أﻫــﻞ اﻟــﺬﻫﺐ واﻟـﻮرق وﻗ ﻮﻣــﺖ دﻳــﺔ اﻟﻌﻤــﺪ واﳋﻄــﺄ ،وﻷن اﻟﺘﻐﻠــﻴﻆ
ﰲ اﻹﺑﻞ) (3ﺑﺎﻟﺴﻦ وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺼﻮر إﻻ ﰲ اﻹﺑﻞ.
ووﺟــﻪ إﺛﺒﺎــﺎ أﻧــﻪ ﻧــﻮع ﻳﺆﺧــﺬ ﰲ اﻟﺪﻳــﺔ ﻓﺠــﺎز أن ﻳﻠﺤﻘــﻪ اﻟﺘﻐﻠــﻴﻆ ﻛﺎﻹﺑــﻞ؛
وﻷﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻠﺰم دﻳـﺔ أﻫـﻞ اﻟـﺬﻫﺐ واﻟـﻮرق ﺑﺼـﻔﺘﻬﺎ ﻛﺎﻹﺑـﻞ
)(4
أﺻﻠﻪ دم ﺧﻄﺄ ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ أﻧﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻹﺑﻞ اﳌﻐﻠﻈﺔ أﻧﻪ ﻧﻘﻞ
دﻳــﺔ إﱃ دﻳــﺔ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﺑﻘﻴﻤــﺔ اﳌﻨﻘﻮﻟــﺔ أﺻــﻠﻪ دﻳــﺔ اﳋﻄــﺄ ،ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ
اﻵﺧﺮ أن اﻷﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﳌﺎ ﻋﺪﻟﺖ ﻟﻠﻤﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻹﺑـﻞ ﰲ اﳋﻄـﺄ وﺟـﺐ أن ﻳﻜـﻮن
اﻟﻘﺪر اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ دﻳﺔ اﳋﻄﺄ ﻫﻮ اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ.
(V9 K3z/#א $Aא7Pאxr

وﺗﻐﻠﻆ) (5ﰲ اﳉﺮاح ﻛﻤﺎ ﺗﻐﻠﻆ ﰲ اﻟﻘﺘـﻞ) ،(6وﺻـﻔﺔ ذﻟـﻚ أن ﻳﻨﻈـﺮ اﻟﻮاﺟـﺐ
ﰲ اﳉــﺮح ﻣــﻦ اﻟﺪﻳــﺔ :ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻧﺼــﻔﻬﺎ أو ﺛﻠﺜﻬــﺎ أو ﻋﺸــﺮﻫﺎ ﻓﺘــﺪﻓﻊ إﱃ اــﺮوح
) (1سبق تخريج الحديث.
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3اإلبل :سقطت من )م(.
) (4في )م( :يقبل.
) (5في )م( :والتغليظ.
) (6انظر :المدونة ،(432/4) :التفريع ،(215-214/2) :الرسالة ،(238-237) :الكافي.(597) :
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ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﰲ اﻷﺻﻞ ،ﻣﺜﻞ أن ﻳﻘﻄﻊ أﺻﺒﻌﻪ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻋﺸـﺮ اﻟﺪﻳـﺔ ﻓﻴـﺪﻓﻊ
إﻟﻴﻪ ﺛﻼث ﺣﻘﺎق وﺛﻼث ﺟﺬاع وأرﺑﻊ ﺧﻮاﻟﻒ.
ﻣﺎ ﻻ ﻗﻮد ﰲ ﻋﻤﺪﻩ اﶈﺾ ﻣﻦ اﳉﺮاح ﻻ ﺗﻐﻠـﻴﻆ ﻓﻴـﻪ ﻧـﺺ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﺒـﺪ اﳌﻠـﻚ،
وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﰲ اﻟﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﻋﻮض ﻋﻨﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﻘﻮد ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘﻮد ﻏـﲑ
واﺟﺐ ﻓﻼ وﺟﻪ ﻟﻠﺘﻐﻠﻴﻆ..
واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﺑﻘﺘﻞ اﻷب اﻟﺬي ﻻ ﳚﺐ ﺑﻪ ﻗـﻮد ﻣـﻦ دﻳـﺔ اﻟﺘﻐﻠـﻴﻆ ﻋﻠـﻰ
ﻣــﻦ ﳚــﺐ :ﻓﻘــﺎل اﺑــﻦ ﻗﺎﺳــﻢ ﺗﻜــﻮن ﰲ ﻣــﺎل اﻷب ﺣﺎﻟـﺔ ،وﻗــﺎل أﺷ ـﻬﺐ وﻋﺒــﺪ
اﳌﻠــﻚ) (1ﲢﻤﻠﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻗﻠــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ) ،(2ﻓﻼﺑــﻦ ﻗﺎﺳــﻢ أــﺎ وﺟﺒــﺖ ﰲ ﻏــﲑ ﺧﻄــﺄ ﱂ
ﲢﻤﻠﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻗﻠــﺔ ﻛﺎﻟﻌﻤــﺪ اﶈــﺾ) ،وﻟﻐــﲑﻩ أــﺎ دﻳــﺔ ﻋــﻦ ﻋﻤــﺪ ﻓــﻼ ﻗــﻮد ﻓﻴــﻪ ،وإذا
ﻗﻠﻨــﺎ :إــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﺗــﻞ ﺣﺎﻟـﺔ ﻓــﻸن ﻛــﻞ دﻳــﺔ ﻟﺰﻣــﺖ اﳉــﺎﱐ ﰲ ﻣﺎﻟــﻪ ﻓﺈــﺎ ﺣﺎﻟــﺔ
ﻛﺎﻟﻌﻤﺪ()..(3
وإذا ﻗﻠﻨـﺎ :إـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠـﺔ ﺣﺎﻟــﺔ ﻓﺈـﺎ ﳌــﺎ ﺗﻐﻠﻈـﺖ ﺑﺎﻟﺴــﻦ واﻟﺼـﻔﺔ ﺗﻐﻠﻈﺘﻬــﺎ
أﻳﻀﺎ ﺑﺎﳊﻠﻮل ،وﻷن ﺻﻔﺘﻬﺎ) (4أﻏﻠﻆ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ.
(?9II(K4z/#אZ&9<4א xKA

ﻻ ﲢﻤــﻞ اﻟﻌﺎﻗﻠــﺔ إﻻ دﻳــﺔ اﳋﻄــﺄ اﶈــﺾ ،وﻻ ﲢﻤــﻞ دﻳــﺔ ﻋﻤــﺪ وﻻ اﻋﱰاﻓـﺎً وﻻ
ﺻــﻠﺤﺎً) ،(5واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ أن ﻛــﻞ ﺟﻨﺎﻳــﺔ ﻓــﺈن ﺑــﺪﳍﺎ ﻳﺴــﺘﻮﰱ ﻣــﻦ اﳉــﺎﱐ ،وأﻣــﺎ
اﳋﻄﺄ ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﲪﻠﺖ دﻳﺘﻪ ﲣﻔﻴﻔﺎً ﻋﻦ اﳉـﺎﱐ وﻣﻮاﺳـﺎة ﻟـﻪ ﻷﻧـﻪ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻣﻨـﻪ
ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮد ،واﻟﻌﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ،وأﻣـﺎ اﻻﻋـﱰاف ﻓﺈﻧـﻪ إﻗـﺮار ﻋﻠـﻰ اﻟﻐـﲑ
) (1عبد الملك :سقط )م(.
) (2انظر :التفريع ،(212/2) :والرسالة ،(236) :الكافي.(596) :
) (3ما بين قوسين :سقط من )ق(.
) (4في )م( :شبھھا.
) (5انظر :المدونة ،(443/4) :التفريع ،(213/2) :الرسالة ،(238) :الكافي.(595-594) :
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ﻓـﻼ ﻳﻠــﺰم اﻟﻌﺎﻗﻠــﺔ ﺷــﻲء ﻣﻨــﻪ ،وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﺼـﻠﺢ ﻫــﻮ اﺑﺘــﺪاء اﻟﺘـﺰام ﺷــﻲء ﻓــﻼ ﳚــﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ.
(GK5z/#ذאx^y/3.7<N

إذا أﻗﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻄـﺄ ﻓﻔﻴﻬـﺎ ﺛـﻼث رواﻳـﺎت) :(1إﺣـﺪاﳘﺎ أﻧـﻪ ﻻ ﺷـﻲء ﻋﻠﻴـﻪ وﻻ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ؛ ﻷن دﻳﺔ اﳋﻄﺄ ﻻ ﺗﻠﺰم اﳌﺨﻄﺊ وإﳕﺎ ﺗﻠﺰم اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻣﻘﺮ ﻋﻠﻰ
ﻏ ــﲑﻩ ﻓﻠ ــﻢ ﻳﻠ ــﺰم ﺷ ــﻲء اﻟﻌﺎﻗﻠ ــﺔ ﺑ ــﺈﻗﺮارﻩ ،واﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ أن إﻗ ـﺮارﻩ ﻟ ــﻮث) (2ﻳﻘﺴ ــﻢ ﻣﻌ ــﻪ
اﻷوﻟﻴﺎء ﻷﻧﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗﻘـﻮى دﻋـﻮاﻫﻢ إذ ﻻ ﻳـﺘﻬﻢ ﻓﻴـﻪ ،واﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ أن اﻟﺪﻳـﺔ ﺗﻠﺰﻣـﻪ ﰲ
ﻣﺎﻟﻪ؛ ﻷﻧـﻪ اﻋـﱰاف ﺑﺎﳉﻨﺎﻳـﺔ وادﻋـﻰ أـﺎ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ ﺗﻠـﺰم ﻏـﲑﻩ ﻓﻘﺒـﻞ ﻣﻨـﻪ اﻋﱰاﻓـﻪ
ﺎ وﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻏﲑﻩ ﺑﺈﻗﺮارﻩ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
($K6z/#א א?9IDאZ&9<4א xA

)(3
وﲢﻤـ ـ ــﻞ اﻟﻌﺎﻗﻠـ ـ ــﺔ ﺛﻠ ـ ـ ــﺚ اﻟﺪﻳـ ـ ــﺔ ﻓﺼ ـ ـ ــﺎﻋﺪاً وﻻ ﲢﻤـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــﺎ دوﻧـ ـ ــﻪ ﺧﻼﻓ ـ ـ ـﺎً
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ) ،(4ﳌﺎ رواﻩ رﺑﻴﻌﺔ أن اﻟﻨﱯ  ﻋﺎﻗﻞ ﺑﲔ ﻗﺮﻳﺶ واﻷﻧﺼﺎر ﻓﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺛﻠﺚ اﻟﺪﻳﺔ ﻓﺼـﺎﻋﺪاً) ،(5وﻷن ﲪـﻞ اﻟﻌﺎﻗﻠـﺔ ﻟـﺬﻟﻚ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ
ﻋــﻦ اﳉــﺎﱐ واﳌﻮاﺳــﺎة ﺧﻴﻔــﺔ أن ﳚﺤــﻒ اﻷداء ﺑــﻪ ،وﻫــﺬا إﳕــﺎ ﻳﻜــﻮن ﰲ اﻟﻜﺜــﲑ
دون اﻟﻘﻠﻴﻞ.

(K7z/#אt9L$ 3Bא ،Aو م /א9<4دx?:uX/3<Z&A

اﺧﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ) :(6ﻓﺮوى أﺷﻬﺐ :أن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺜﻠﺚ دﻳﺔ
اــﺮوح ﺧﺎﺻــﺔ ،وروى اﺑــﻦ اﻟﻘﺎﺳــﻢ :أﻧــﻪ إذا ﺑﻠــﻎ ﺛﻠــﺚ دﻳــﺔ اــﺮوح أو اﳉــﺎﱐ
) (1انظر :المدونة ،(485/4) :التفريع ،(213/2) :الرسالة ،(238) :الكافي.(595) :
) (2لوث :بالفتح – البينة الضعيفة غير الكاملة )المصباح المنير.(560 :
) (3انظر :المدونة ،(443/4) :التفريع ،(213/2) :الرسالة ،(238) :الكافي.(594) :
) (4انظر :األم ،(116/6) :مختصر المزني ،(248) :اإلقناع.(166) :
) (5أخرجه البيھقي ،(108/8) :وقال المحفوظ :أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار.
) (6في )م( :به.
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ﲪﻠﺘﻪ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ) ،(1ﻓﻮﺟﻪ اﻷول أن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻴﻤﺎ) (2ﻳﻠﺰم اﳉﺎﱐ ﺑﺪاﻳﺔ اـﲏ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻻ ﺑﺎﳉـﺎﱐ ،ﻛﻤـﺎ ﻟـﻮ ﻗﺘﻠـﺖ اﻣـﺮأة رﺟـﻼ ﻟﻠـﺰم ﺑﻘﺘﻠﻬـﺎ دﻳـﺔ رﺟـﻞ ،ووﺟـﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ أن
ﺛﻠﺚ اﻟﺪﻳﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﲪﻞ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ أﺻﻠﻪ ﺛﻠﺚ دﻳﺔ اﺮوح.
ﻻ ﲢﻤﻞ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴـﻪ ﻋﻤـﺪا وﻻ ﺧﻄـﺄ ،ﺧﻼﻓـﺎً ﳌـﻦ ﺣﻜـﻲ ﻋﻨـﻪ أﻧـﻪ
ﲢﻤــﻞ ﻋﻨــﻪ اﳋﻄــﺄ ﻷــﺎ ﺟﻨﺎﻳــﺔ ﻣﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﻛﺎﳉﻨﺎﻳــﺔ ﻋــﻞ ﻣﺎﻟــﻪ أو اﻟﻌﻤــﺪ؛
وﻷن اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﲢﻤﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻟﻐﲑﻩ ﻋﻠﻴـﻪ ﲣﻔﻴﻔـﺎً ﻋﻨـﻪ ،وﻻ ﻳﺘﺼـﻮر ﻟﻺﻧﺴـﺎن
ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﲜﻨﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
(8q>$K8z/#א C9Aאx9<4

)(3

وﺗُـﻨَ ﺠﻢ اﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﰲ ﺛﻼث ﺳﻨﲔ ؛ ﳌﺎ روي أن ﻋﻤـﺮ وﻋﻠﻴـﺎً ﻗﻀـﻴﺎ
ﺑﺎﻟﺪﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠــﺔ ﰲ ﺛــﻼث ﺳــﻨﲔ) ،(4وﱂ ﳜــﺎﻟﻒ ﻋﻠﻴﻬــﺎ أﺣــﺪ؛ وﻷن اﻟﻌﺎﻗﻠــﺔ
ﲢﻤﻠﻬــﺎ ﻣﻮاﺳــﺎة ﻟﻠﺠــﺎﱐ ﻓﻴﺠــﺐ أن ﳜﻔــﻒ ﻋﻨﻬــﺎ وﻛﺎﻧــﺖ ﰲ اﻷﺻــﻞ ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ
وﻗ ــﺪ ﺗﻜ ــﻦ وﻗ ــﺖ اﻟﻮﺟ ــﻮب ﺣﻮاﻣ ــﻞ ﻓ ــﻼ ﳚ ــﻮز أن ﻳﻜﻠﻔ ـﻮا إذا ﺣﻮاﻣ ــﻞ) ،(5وﰲ
اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻟـﻮاﺑﻦ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﺆﺟﻠـﻮا ﺛــﻼث ﺳــﻨﲔ ﻟﻴﺠﻤـﻊ ﳍــﻢ ﻣــﺎ ﻳﺸـﱰى ﺑــﻪ اﻟﺴــﻦ
اﳌﺆﻗﺘﺔ.
(K9z/#אQF3yאم8q>$א xA

واﺧﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻌﻨـﻪ ﰲ ذﻟـﻚ رواﻳﺘـﺎن) :(6إﺣـﺪاﳘﺎ أﻧـﻪ ﺗﺆﺧـﺬ ﺣﺎﻟـﺔ وﻻ
ﺗ ــﻨﺠﻢ إﻻ اﻟﺪﻳ ــﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ ــﺔ ،ووﺟﻬﻬ ــﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻫ ــﺎ ﲟ ــﺎ دون اﻟﺜﺎﻟ ــﺚ ،واﻷﺧ ــﺮى أﻧ ــﻪ
ﺗــﻨﺠﻢ ﻷﻧــﻪ أرش ﺟﻨﺎﻳــﺔ ﺧﻄــﺄ ﺑﻠــﻎ اﻟﺜﻠــﺚ ﻓﺄﺷــﺒﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ ،وﰲ ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟﺘﻨﺠــﻴﻢ
رواﻳﺘ ــﺎن :إﺣ ــﺪاﳘﺎ اﻟﻨﺼ ــﻒ ﰲ ﺳ ــﻨﺘﲔ ﻷﻧ ــﻪ أﻗ ــﺮب إﱃ اﻟﺘﺨﻔﻴ ــﻒ ،وﻟﻴﺘﻜﺎﻣ ــﻞ
) (1انظر :التفريع ،(213/2) :الرسالة ،(228) :الكافي.(594) :
) (2في )م( :به.
) (3انظر :التفريع ،(13/2) :الرسالة ،(238) :الكافي.(594) :
) (4أخرجه البيھقي.(110 ،109/8) :
) (5في دفع الحوامل.
) (6انظر :التفريع ،(213/2) :الكافي.(594) :
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وﺿــﻊ اﳊﻮاﻣــﻞ واﻟﺜﻠــﺚ ﰲ ﺳــﻨﺔ اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑﺘﻘﺴــﻴﻂ اﻟــﺒﻌﺾ ﻋﻠــﻰ اﳉﻤﻠــﺔ واﻟﺜﻠﺜــﺎن
ﰲ ﺳﻨﺘﲔ ،واﻷﺧﺮى أﻧﻪ ﳚﺘﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮى.
(6$K10z/#نא>%:وא #ن9I{Bنאx9<4

وﻻ ﲢﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء وﻻ اﻟﺼﺒﻴﺎن؛ ﻷﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺒﺔ اﻟـﺬﻳﻦ إﻟـﻴﻬﻢ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻟـﺪم
واﳌـﲑاث واﻟﻨﺼــﺮة وﻟــﻴﺲ ﻷﻣـﻮاﳍﻢ ﺣــﻖ ،وﻻ ﳌــﺎ ﻳﺆﺧــﺬ ﻣــﻦ آﺣــﺎدﻫﻢ ﺣــﺪ ،وإﳕــﺎ
ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻤﻦ ﻻ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻟـﻪ ﻋﻘـﻞ ﻋﻨـﻪ اﳌﺴـﻠﻤﻮن ﻣـﻦ ﺑﻴـﺖ اﳌـﺎل ،وﻣـﻦ
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﻨﻪ أﻗﺮب اﻟﻨﺎس إﱃ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ،وﲢﻤﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﳌـﺮأة
ﻋﺼــﺒﺘﻬﺎ وﻟــﻴﺲ ﻋﻠــﻰ اﺑﻨﻬــﺎ ﺷــﻲء إﻻ أن ﻳﻜــﻮن أﺑــﻮﻩ ﻣــﻦ ﻋﺼــﺒﺘﻬﺎ ،وﻗــﺪ ﻗﻴــﻞ:
ﳛﻤﻞ وإن ﻛﺎن أﺑﻮﻩ أﺟﻨﺒﻴﺎً)(1؛ ﻷن اﻟﺒﻨﻮة ﻋﺼﺒﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻛﺎﳌﲑاث واﻟﻨﻜﺎح.

) (1انظر في جملة ھذه األحكام :المدونة ،(443/4) :التفريع ،(213/) :الرسالة ،(238):الكافي.(595-594) :
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Z&W .א KA
وﰲ اﻟﻌﻴﻨـ ــﲔ اﻟﺪﻳـ ــﺔ ،وﰲ اﻟﻴـ ــﺪﻳﻦ اﻟﺪﻳـ ــﺔ ،وﰲ اﻟـ ــﺮﺟﻠﲔ اﻟﺪﻳـ ــﺔ ﻟـ ــﻮرود اﻟـ ــﻨﺺ
ﺑــﺬﻟﻚ ،وﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﻤــﺮو ﺑــﻦ ﺣــﺰم" :وﰲ اﻟﻴــﺪ ﲬﺴــﻮن وﰲ اﻟﺮﺟــﻞ ﲬﺴــﻮن
وﰲ اﻟﻌﲔ ﲬﺴﻮن") ، (1وﻷن ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻨﻔﻌـﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ وﲨـﺎل ﻇـﺎﻫﺮ
ﻓﺈن اﻟﺪﻳﺔ ﲡﺐ ﺑﺈﺗﻼﻓﻪ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻀﺎء ﻇـﺎﻫﺮة ﻣﻘﺼـﻮدة ﻛﺎﻣﻠـﺔ) :(2وﻫـﻲ
ﻗ ـ ـ ـﻮام اﻟﺒـ ـ ــﺪن وﻋﻤـ ـ ــﺎد ﻣﻨﻔﻌﺘـ ـ ــﻪ ﻓﺒﺎﻟﻴـ ـ ــﺪﻳﻦ اﻟـ ـ ــﺒﻄﺶ واﻟﺘﺼـ ـ ــﺮف واﻟـ ـ ــﺘﻤﻜﻦ ﻣـ ـ ــﻦ
اﻟﺼــﻨﺎﻋﺎت ،واﻟــﺮﺟﻼن ﻣﺸــﺎرﻛﺘﺎن ﻟﻠﻴــﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻨﻔــﻊ وإن اﻧﻔﺮدﺗــﺎ ﺑﻨــﻮع ﳜﺼــﻬﻤﺎ
ﻣــﻦ اﳌﺸــﻲ واﻟﻌــﺪو واﻟﺴــﻔﺮ وﻧﻔﻌﻬﻤــﺎ ﻻ ﺧﻔــﺎء ﺑــﻪ ،واﻟﻌﻴﻨــﺎن ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﻤــﺎ أﻳﻀ ــﺎ
ﻛﺎﻣﻠﺔ وﲨﺎﳍﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ وﳍﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﻊ ﻣﺰﻳﺔ) (3ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻀﺎء؛ ﻷن ﲟﻨﻔﻌـﺔ
اﻟﺒﺼـ ــﺮ ﻳـ ــﺘﻤﻜﻦ ﻣـ ــﻦ ﲨﻴـ ــﻊ ﻣـ ــﺎ ذﻛﺮﻧـ ــﺎﻩ ﻣـ ــﻦ اﻟﺘﻘﻠـ ــﺐ ﰲ اﳌﻌـ ــﺎﻳﺶ واﻟﺘﺼـ ــﺮف
واﻻﺣﺘﻴﺎل ،وﰲ اﻟﺸﻔﺘﲔ اﻟﺪﻳﺔ ﻷن ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ ﻛﺎﻣﻞ وﲨﺎﳍﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ).(4
(K1z/#و Hא A L$Aא;xMN7

وﰲ ﺛــﺪﻳﻲ اﳌ ـﺮأة اﻟﺪﻳــﺔ)(5؛ ﻷن ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﻤــﺎ ﻣﻘﺼــﻮدة وﻫــﻲ اﻹرﺿــﺎع وﲨﺎﳍﻤــﺎ
ﻇــﺎﻫﺮ؛ ﻷﻤــﺎ ﻣــﻦ اﶈﺎﺳــﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ،واﻟﺪﻳــﺔ ﰲ ذﻫﺎﻤــﺎ أو ﺑﻌﻀــﻬﻤﺎ ﻣﻌﺘــﱪة
ﺑﺈﺑﻄﺎل ﳐﺮج اﻟﻠﱭ ،وﰲ ﺛﺪﻳﻲ اﻟﺮﺟﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد؛ ﻷﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﻧﻔـﻊ ﻇـﺎﻫﺮ،
وﻻ ﲨﺎل ﺑﲔ.


) (1سبق تخريج الحديث.
) (2كاملة :سقطت من )ق(.
) (3مزية :سقطت من )م(.
) (4انظر المدونة ،(442-440/4) :التفريع ،(214/2) :الرسالة ،(237) :الكافي.(597) :
) (5انظر المدونة ،(437-/4) :التفريع ،(214/2) :الرسالة ،(237) :الكافي.(597) :
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(K2z/#و Hא!)&$א!e Hو7vא|x4

وﰲ اﳊــﺎﺟﺒﲔ ﺣﻜﻮﻣــﺔ)(1؛ ﻷﻤــﺎ زﻳﻨــﺔ ﻓﻘــﻂ ﺑــﻼ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﰲ ﺳــﺎﺋﺮ
اﻟﺸﻌﺮ ﻛﺄﻫﺪاب اﻟﻌﲔ واﻟﻠﺤﻴﺔ)(2؛ ﻷن اﻟﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠـﻖ) (3ﺑﺎﳉﻤـﺎل اﳌﻨﻔـﺮد ﻋـﻦ
اﳌﻨﻔﻌ ــﺔ ،وﰲ أﺷ ـﺮاف اﻷذﻧ ــﲔ رواﻳﺘ ــﺎن :إﺣ ــﺪاﳘﺎ اﻟﺪﻳ ــﺔ ،واﻷﺧ ــﺮى اﻻﺟﺘﻬ ــﺎد،
ﻓﻮﺟــﻪ إﳚــﺎب اﻟﺪﻳــﺔ ﻣــﺎ روي "وﰲ اﻷذن ﲬﺴــﻮن") ،(4وﻷﻤــﺎ ﻋﻀـﻮان ﻣﻨﻬﻤــﺎ
اﺛﻨــﺎن ﰲ اﻟﺒــﺪن ﻛﺎﻟﻴــﺪﻳﻦ ،ووﺟــﻪ اﳊﻜﻮﻣــﺔ أن ﻧﻔﻌﻬﻤــﺎ ﻏــﲑ ﻛﺎﻣــﻞ؛ ﻷن اﻟﺴــﻤﻊ
ﻳﻘــﻊ ﺑﻐﲑﳘــﺎ وأﻛﺜــﺮ ﻣــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﺮﺳــﻞ) (5اﻟﺼــﻮت إﱃ اﻟﺴــﻤﻊ؛ وﻷن ﲨﺎﳍﻤــﺎ ﻏــﲑ
ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻐﻄﻴﻬﻤﺎ اﻟﻘﻠﻨﺴﻮة واﻟﻌﻤﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ .(6)- -
(K3z/#و Hא $Aאx/4

وﰲ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺪﻳﺔ) ،(7ﻷﻧﻪ أﺷﺮف اﳌﻨﺎﻓﻊ وأﻋﻼﻫﺎ وﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑــﻪ ،ﻷﻧــﻪ ﺑــﻪ ﻳــﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟﺘﺼــﺮف ﰲ اﳌﻌــﺎش واﳌﺼــﺎﱀ ،ﻓﻜــﺎن أوﱃ ﺑﻮﺟــﻮب
اﻟﺪﻳﺔ.
(K4z/#و Hא $AאxXS

ﰲ اﻷﻧﻒ اﻟﺪﻳﺔ) (8إذا ﻗﻄﻊ ﻣﺎزﻧﻪ)(9؛ ﳌﺎ روي ﰲ اﳊﺪﻳﺚ" :وﰲ اﻷﻧـﻒ إذا
أوﻋـﺐ ﺟــﺪﻋﺎ اﻟﺪﻳـﺔ") ،(10وﻷﻧــﻪ ﻋﻀـﻮ ﻓﻴــﻪ ﻧﻔـﻊ ﻛﺎﻣــﻞ وﲨـﺎل ﻇــﺎﻫﺮ ﻛﺎﻟﺒﺼــﺮ،
وإن ﻗﻄــﻊ ﺑﻌﻀــﻪ ﻓﻔﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺪﻳــﺔ ﲝﺴــﺎﺑﻪ ،وإن أذﻫــﺐ اﻟﺸــﻢ وﺣــﺪﻩ ﻓﻔﻴــﻪ اﻟﺪﻳــﺔ
ﻷــﺎ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﻣﻘﺼــﻮدة ﻛﺎﻟﺴــﻤﻊ واﻟﺒﺼــﺮ ،وﻛــﺬﻟﻚ إن ﻗﻄــﻊ اﻷﻧــﻒ وﺑﻘــﻰ اﻟﺸــﻢ
) (1الحكومة :المراد بالحكومة الحكمان أكثر يحكمان بما يجب في ھذه الجناية )الفواكه الدواني.(208/2 :
) (2انظر :المدونة ،(436،437/4) :التفريع ،(215/2) :الكافي.(598) :
) (3في )م( :ال تنفرد.
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5في )م( :أخرس.
) (6أخرجه ابن أبي شيبة.(153/9) :
) (7انظر :المدونة ،(436/4) :التفريع ،(214/2) :الرسالة ،(237) :الكافي.(597) :
) (8انظر :المدونة ،(436/4) :التفريع ،(214/2) :الرسالة ،(237) :الكافي.(597) :
) (9المارن :ما دون قصبة األنف وھو ما الن منه )المصباح المنير.(569 :
) (10سبق تخريج الحديث.
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ﻓﻔﻴــﻪ اﻟﺪﻳ ــﺔ؛ وإن ذﻫﺒ ــﺎ ﻣﻌــﺎ ﰲ ﺿ ـﺮﺑﺔ ﻓﻔﻴﻬﻤ ــﺎ دﻳــﺔ واﺣ ــﺪة؛ ﻷن أﺣ ــﺪﳘﺎ ﻣ ــﻦ
اﻷﺧﺮ ،وﻗﺎل ﺑﻌـﺾ ﺷـﻴﻮﺧﻨﺎ :اﻟﻘﻴـﺎس أن ﺗﻜـﻮن ﻓﻴﻬﻤـﺎ دﻳﺘـﺎن :ﻷن ﻛـﻞ واﺣـﺪ
إذا اﻧﻔﺮد ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﺒﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ.
(K5z/#و Hא $Aאx=I:

وﰲ اﻟﺴ ـ ــﻤﻊ إذا ذﻫ ـ ــﺐ اﻟﺪﻳ ـ ــﺔ ،ﻓﻜ ـ ــﺬﻟﻚ اﻟﺒﺼ ـ ــﺮ ﻟﻌﻈ ـ ــﻢ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﻤ ـ ــﺎ ،ﻓ ـ ــﺈن
ذﻫﺐ) (1ﻣﻦ إﺣﺪى اﳉﻬﺘﲔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳـﺔ أﻋـﲏ أن اﻟﺒﺼـﺮ إذا ذﻫـﺐ ﰲ
إﺣ ـ ــﺪى اﻟﻌﻴﻨ ـ ــﲔ ﻓﻔﻴ ـ ــﻪ ﻧﺼ ـ ــﻒ اﻟﺪﻳ ـ ــﺔ) ،(2واﻟﺴ ـ ــﻤﻊ إذا ذﻫ ـ ــﺐ ﻣ ـ ــﻦ إﺣ ـ ــﺪى
اﳉﻬﺘ ــﲔ) (3ﻓﻔﻴ ــﻪ ﻧﺼ ــﻒ اﻟﺪﻳ ــﺔ ،وإن ﺿـ ـﺮﺑﻪ ﻓﺄذﻫـ ـﺐ ﲰﻌ ــﻪ وﺑﻘ ــﻲ أذﻧ ــﺎﻩ ﻓﻔ ــﻲ
ذﻫﺎب اﻟﺴﻤﻊ اﻟﺪﻳﺔ ،وإن ﻗﻄﻊ أذﻧﻴﻪ وﺑﻘﻲ اﻟﺴـﻤﻊ ﻓﻔﻴﻬـﺎ اﻟﺪﻳـﺔ ،وإن ذﻫﺒـﺎ ﰲ
ﺿ ـﺮﺑﺔ واﺣــﺪة) (4ﻓﻔﻴﻬﻤــﺎ اﻟﺪﻳــﺔ ،وﻗــﺎل ﺷــﻴﺨﻨﺎ اﻟــﺬي ﺣﻜﻴﻨــﺎ ﻋﻨــﻪ :اﻟﻘﻴــﺎس أن
ﺗﻜــﻮن ﻓﻴﻬــﺎ دﻳﺘــﺎن أو دﻳــﺔ وﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺐ اﺧــﺘﻼف ﻗﻮﻟــﻪ ﰲ اﻷذﻧــﲔ،
ووﺟﻪ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﰲ ذﻫﺎب) (5اﻟﺸﻢ واﻷﻧﻒ).(6
(K6z/#و Hא $Aאx[9#

وﰲ اﻟﺼــﻠﺐ) (7إذا ﻛﺴــﺮ اﻟﺪﻳــﺔ)(8؛ ﻷﻧــﻪ ﻳــﺬﻫﺐ ﺑــﻪ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﺟﻠﻴﻠــﺔ ﻣﻘﺼــﻮدة
ﻳ ــﺘﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟﺘﻘﻠ ــﺐ ﰲ اﻟﺼ ــﻨﺎﺋﻊ واﻟﺘﺼ ــﺮف ﰲ اﳌﻌ ــﺎش ﻓﺬﻫﺎﺑ ــﻪ زﻣﺎﻧـ ـﺔ
ﻛﻘﻄــﻊ اﻟــﺮﺟﻠﲔ ،وذﻟــﻚ إذا آل إﱃ اﻟﻘﻌــﺪ ،ﻓﺄﻣــﺎ إن ﻗــﺪر ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻴــﺎم واﳌﺸــﻲ
ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺮ) (9ﻓﻔﻴﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﲝﺴﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺔ إن ﻋﺮف ﻗﺪر اﻟﻨﻘﺺ.
) (1في )م( :ذھبا.
) (2ففيه نصف الدية :سقط من )م(.
) (3في )م( :األذنين.
) (4في ضربة واحدة :سقطت من )م(.
) (5ذھاب :سقطت من )ق(.
) (6انظر الموطأ ،(857/2) :المدونة ،(436/4) :التفريع ،(214/2) :الرسالة ،(237) :الكافي.(597) :
) (7الصلب :المقصود به الظھر )الفواكه الدواني.(206/3 :
) (8انظر :المدونة ،(435/4) :التفريع ،(215/2) :الرسالة ،(237) :الكافي.(597) :
) (9في م :في تقصر.
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(K7z/#و Hא $Aא:9نx

وإذا ﻗﻄﻊ اﻟﻠﺴﺎن ﻣـﺎ ﻣﻨـﻊ اﻟﻜـﻼم ﻓﻔﻴـﻪ اﻟﺪﻳـﺔ ،وإن ذﻫـﺐ ﺑﻌﻀـﻪ ﻓﻔﻴـﻪ اﻟﺪﻳـﺔ
ﲝﺴ ــﺎﺑﻪ) ،(1ﳌ ــﺎ روي ﰲ ذﻟ ــﻚ ﻣﺮﻓﻮﻋ ــﺎ) ،(2وﻷن ﻓﻴ ــﻪ ﻣﻨﻔﻌ ــﺔ ﻛﺎﻣﻠ ــﺔ ﻣﻘﺼ ــﻮدة
وﲨـﺎﻻً ﻇـﺎﻫﺮاً؛ ﻷن ﺿـﺪﻩ اﳋــﺮس اﻟـﺬي ﻳﺘﻌـﺬر ﻣﻌــﻪ اﻟﺘﺼـﺮف ﰲ اﳌﻌـﺎش وﻏــﲑﻩ
إﻻ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻔﺔ وﻣﺸﻘﺔ ،وﰲ ذﻫﺎب اﻟﺒﻌﺾ ﲝﺴـﺎﺑﻪ اﻋﺘﺒـﺎراً ﺑـﺬﻫﺎب اﳌﻨـﺎﻓﻊ اﻟـﱵ
ﲡﺐ ﺑﺬﻫﺎﺎ اﻟﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ وﻏﲑﳘﺎ.
(K8z/#و Hא $Aאx76D

وﰲ اﻟ ــﺬﻛﺮ اﻟﺪﻳ ــﺔ ﳌ ــﺎ روي ﰲ اﳊ ــﺪﻳﺚ ،وﻛ ــﺬﻟﻚ اﻷﻧﺜﻴ ــﲔ ﻓ ــﺈن ﻗﻄﻌ ــﺎ ﻣﻌ ــﺎ
ﻓﻔﻴﻬﻤــﺎ دﻳﺘــﺎن ،وإن ﻗﻄــﻊ أﺣــﺪﳘﺎ ﺑﻌــﺪ اﻵﺧــﺮ ﰲ ﺿـﺮﺑﺔ واﺣــﺪة ﻓﻔﻴﻤــﺎ دﻳﺘــﲔ،
واﻷﺧﺮى أن ﰲ اﻷوﱃ دﻳﺔ وﰲ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻜﻮﻣﺔ).(3
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻓﻴﻬﻤﺎ دﻳﺘﲔ ﻟﻠﺠﻤـﺎل ﻤـﺎ واﳌﻨﻔﻌـﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠـﺔ اﳌﻘﺼـﻮدة ،ووﺟـﻪ
اﻟﻘـﻮل ﺑــﺄن ﻓﻴﻬﻤــﺎ دﻳﺘـﲔ ،وإن ﻗﻄــﻊ أﺣـﺪﳘﺎ ﺑﻌــﺪ اﻷﺧــﺮ) (4ﰲ ﻓــﻮر واﺣــﺪ ﻗﻮﻟــﻪ
 " :وﰲ اﻟــﺬﻛﺮ دﻳــﺔ") (5وﱂ ﻳﻔــﺮق ،وﻷن اﻟﻔــﻮر اﻟﻮاﺣــﺪ ﳚــﺮي ﳎــﺮى اﻟﻘﻄــﻊ
اﻟﻮاﺣــﺪ ،وأﻧــﻪ ﱂ ﻳﺴــﺒﻖ أﺣــﺪﳘﺎ اﻵﺧــﺮ ،ووﺟــﻪ اﻟﻘــﻮل إن ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ) (6ﺣﻜﻮﻣــﺔ
أن اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ذﻫﺎب اﻷول ﻓﺄﺷﺒﻪ أن ﻳﻘﻄﻊ ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻣﺎل
اﻷول.



) (1انظر المدونة ،(434/4) :الرسالة ،(327) :الكافي.(597) :
) (2قوله "وفي اللسان الدية" في حديث عمرو بن حزم الذي سبق تخريجه.
) (3انظر :المدونة ،(435/4) :التفريع ،(215/2) :الرسالة ،(237) :الكافي.(598) :
) (4في )م( :دون اآلخر وفي )ق( :بعد األول.
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6في )م( :الثاني.
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(?.943A&/<N$K9z/#א =^<Z&Aאx76D

وأﻗ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑ ــﻪ اﻟﺪﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗﻄ ــﻊ اﻟ ــﺬﻛﺮ ذﻫ ــﺎب اﳊﺸ ــﻔﺔ؛ ﻷن اﳌﻨﻔﻌ ــﺔ
اﳌﻘﺼﻮدة ﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻠﺬة وﻏﲑﻫﺎ ،وﰲ ﻗﻄﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﲝﺴـﺎﺎ وﻣـﺎ ﻗﻄـﻊ ﺑﻌـﺪ
ذﻟﻚ ﻓﺒﺤﺴﺎﺑﻪ.
(K10z/#و Hא e$AאxS

وﰲ ﻋــﲔ اﻷﻋــﻮر اﻟﺪﻳــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ) ،(1ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﳍﻤــﺎ:
إن ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ ﻧﺼ ـ ــﻒ اﻟﺪﻳ ـ ــﺔ) ،(2ﻷن ﰲ ذﻟ ـ ــﻚ إﲨ ـ ــﺎع اﻟﺼ ـ ــﺤﺎﺑﺔ روي ﻋ ـ ــﻦ ﻋﻤ ـ ــﺮ
وﻋﺜﻤﺎن وﻋﻠﻲ واﺑﻦ ﻋﻤﺮ) ،(4) (3وﻻ ﳐﺎﻟﻒ ﳍﻢ ،وﻷن اﻟﺪﻳﺔ ﲡﺐ ﺑﺬﻫﺎب
اﳌﻨﻔﻌ ــﺔ أو ﺑ ــﺬﻫﺎب اﻟﻌﻀ ــﻮ ﻷن ﻣ ــﻦ ﺿ ــﺮب ﻳ ــﺪ رﺟ ــﻞ ﻓﺄﺷ ــﻠﻬﺎ ﻟﺰﻣﺘ ــﻪ اﻟﺪﻳ ــﺔ،
وﻛــﺬﻟﻚ ﻟــﻮ ﻗﻄﻌﻬــﺎ ﻓﻮﺟــﺪﻧﺎ ﻣﻨﻔﻌــﺔ اﻟﺒﺼــﺮ) (5ﺗﻜﻤــﻞ ﻟــﺬى اﻟﻌــﲔ اﻟﻮاﺣــﺪة إذ
ﻳــﺪرك ــﺎ ﻣﺜــﻞ ﻣــﺎ ﻳﺪرﻛــﻪ ذو اﻟﻌﻴﻨــﲔ أو ﻗﺮﻳﺒــﺎ ﻣﻨــﻪ ،ﻓــﺈذا أﺗﻠــﻒ ﲨﻴــﻊ ﻣﻨﻔﻌــﺔ
اﻟﺒﺼﺮ ﻓﻜﺎن ﻛﻤﺘﻠﻒ اﻟﻌﻴﻨﲔ.
($[gI(K11z/#אxZ:

وﰲ اﻟﺴ ـ ــﻦ ﲬ ـ ــﺲ ﻣ ـ ــﻦ اﻹﺑ ـ ــﻞ) ،(6ﻟ ـ ــﻮرود اﳋ ـ ــﱪ ﺑ ـ ــﺬﻟﻚ) ،(7وﻣﻘ ـ ــﺪم اﻟﻔ ـ ــﻢ
واﻷﺿـﺮاس ﻟﻮﻗــﻮع اﻻﺳــﻢ ﻋﻠــﻰ اﳉﻤﻴــﻊ) ،(8وإذا ﺿـﺮﺑﺖ اﻟﺴــﻦ ﻓﺎﺳــﻮدت ﻓﻔﻴﻬــﺎ
اﻟﻌﻘ ــﻞ ﻟـ ــﺬﻫﺎب ﻣﻨﻔﻌﺘﻬـ ــﺎ ،ﰒ إذا ﻃﺮﺣـ ــﺖ ﺑﻌـ ــﺪ ذﻟـ ــﻚ ﻓﻔﻴﻬـ ــﺎ اﻟﻌﻘـ ــﻞ ﻟـ ــﺬﻫﺎب
اﳉﻤــﺎل ــﺎ ﻛــﺎﻷﻧﻒ ﻳﻀــﺮب ﻓﻴــﺬﻫﺐ اﻟﺸــﻢ ﻓﻔﻴــﻪ اﻟﺪﻳــﺔ ،ﰒ إذا ﻗﻄــﻊ ﺑﻌــﺪ ﻓﻔﻴــﻪ
دﻳﺔ أﺧﺮى ﻟﺬﻫﺎب اﳉﻤﺎل ﺑﻪ.
) (1انظر المدونة ،(440/4) :التفريع ،(215/2) :الرسالة ،(327) :الكافي.(597) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي ،(241) :األم.(122/6) :
) (3البيھقي ،(94/8) :منصف ابن أبي شيبة ،(196/9) :مصنف عبد الرزاق.(331/9) :
) : (4سقطت من )م(.
) (5في )ق( :المنفعة بالبصر.
) (6انظر :المدونة ،(431/4) :التفريع ،(215/2) :الرسالة ،(237) :الكافي.(597) :
) (7قوله " :وفي السن خمس من اإلبل" في حديث عمرو بن حزم الذي سبق تخريجه في الصفحة ).(1320
) (8في )م( :على الجمع.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﰲ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮ؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :وﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿـﺤﺔ ﺧﻤـﺲ
ﻣ ــﻦ اﻹﺑ ــﻞ") ،(1وﻻ ﺧ ــﻼف ﰲ ذﻟ ــﻚ) ،(2ﻓ ــﺈن ﺑﺮﺋ ــﺖ ﻋﻠ ــﻰ ﺷ ــﲔ) ،(3ﻓﻘ ــﺎل
ﻣﺎﻟــﻚ :ﻳ ـﺰاد ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻘــﺪرﻩ؛ ﻷﻧــﻪ ﻧﻘ ــﺺ ﺣــﺪث ﻋــﻦ ﺟﻨﺎﻳــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﻛﺎﻧ ــﺖ ﰲ
اﳉﺴـ ــﺪ ،وﻗـ ــﺎل أﺷـ ــﻬﺐ :ﻻ ﻳ ـ ـﺰاد ـ ــﺎ ﺷـ ــﻲء) ،(4ووﺟـ ــﻪ ذﻟـ ــﻚ ﻗﻮﻟـ ــﻪ " :ﰲ
اﳌﻮﺿﺤﺔ ﲬﺲ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ") ،(5وﱂ ﻳﻮﺟﺐ زﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻪ؛ وﻷن اﳌﻘـﺪار إذا وﺟـﺐ
ﻓﻴﻬــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﺣﻜــﻢ ،وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﰲ اﳌﻨﻘﻠــﺔ ﻋﺸــﺮ وﻧﺼــﻒ ﻋﺸــﺮ
اﻟﺪﻳﺔ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ " :وﰲ اﳌﻨﻘﻠﺔ ﲬﺲ ﻋﺸﺮ ﻓﺮﻳﻀﺔ") (6وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(7
)وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﰲ اﳌﺄﻣﻮﻣﺔ ﺛﻠﺚ اﻟﺪﻳﺔ وﻛـﺬﻟﻚ ﰲ اﳉﺎﺋﻔـﺔ؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﻣـﺮوي
ﰲ اﳊـ ـ ــﺪﻳﺚ ،وﻻ ﺧـ ـ ــﻼف ﻓﻴـ ـ ــﻪ() ، (8وإﳕـ ـ ــﺎ ﻗﻠﻨـ ـ ــﺎ :إن ﻓﻴﻤـ ـ ــﺎ دون اﳌﻮﺿـ ـ ــﺤﺔ
اﻻﺟﺘﻬﺎد وﻛﺬﻟﻚ ﺟﺮاح اﳉﺴﺪ واﳍﺎﴰﺔ ﻷن ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﺗﺆﺧـﺬ ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎس،
وﻟﻴﺲ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺮع ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻻﺟﺘﻬﺎد..
وﻣﻌﲎ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻻﺟﺘﻬﺎد واﺣﺪ وﻫﻮ أن ﻳﻘ ﻮم اﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻮ ﻛـﺎن ﻋﺒـﺪا ﻛـﻢ
ﻳﺴــﺎوي ﺳــﻠﻴﻤﺎ ﻻ ﺟـﺮاح ﻓﻴــﻪ ﻓﻴﻘــﺎل ﻣﺎﺋــﺔ دﻳﻨــﺎر) (9ﰒ ﻳ ﻘــﻮم وﺑــﻪ اﳉـﺮاح ﻓﻴﻘــﺎل:
ﲦﺎﻧﲔ دﻳﻨﺎرا ﻓﻴﻌﻠﻢ أن اﳉﻨﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﻧﻘﺼﺖ ﲬـﺲ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻓﻴﺠﻌـﻞ ذﻟـﻚ ﺟـﺰءاً ﻣـﻦ
دﻳﺘﻪ ﻓﻴﻠﺰم اﳉﺎﱐ ﲬﺲ دﻳﺔ اﺮوح.

) (1سبق تخريج الحديث.
) (2انظر :بداية المجتھد -مع الھداية تخريج أحاديث البداية ،(490/8) :المغني.(43/8) :
) (3أي على غير جمال.
) (4انظر الموطأ ،(857/2) :المدونة ،(434/4) :التفريع ،(215/2) :الرسالة ،(237) :الكافي.(599) :
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7انظر :بداية المجتھد -مع الھداية في تخريج أحاديث البداية ،(492/8) :المغني.(46/8) :
) (8ما بين قوسين :سقط من )م(.
) (9فيقال مائة دينار :سقطت من )ق(.
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ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻗﻮد ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳉﺮاح ﻛﺎﳌﺄﻣﻮﻣﺔ واﳉﺎﺋﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﺛﻼث رواﻳﺎت:
إﺣﺪاﻫﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ،واﻷﺧﺮى أﻧﻪ ﰲ ﻣﺎل اﳉﺎﱐ ،واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻧﻪ ﻳﺒﺪأ ﲟـﺎل
اﳉ ــﺎﱐ ﻓ ــﺈن ﻛ ــﺎن ﻓﻴ ــﻪ وﻓ ــﺎء وإﻻ ﻛ ــﺎن اﻟﺒ ــﺎﻗﻲ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠ ــﺔ ،ﻓﻮﺟ ــﻪ اﻷوﱃ أ ــﺎ
ﺟﻨﺎﻳﺔ اﺳﺘﺤﻖ اﳌﺎل ﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﳌﻨﻊ اﻟﻘﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺤﻤﻠﺘﻬـﺎ اﻟﻌﺎﻗﻠـﺔ أﺻـﻠﻪ اﳋﻄـﺄ،
ووﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أن ﻫﺬا اﳉﺮح ﻗﺪ أﺧﺬ ﺷﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺪ وﺷﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ووﺟﺪﻧﺎ
ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﺪ أﻛﺜﺮ ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﺒـﺪأ ﲟـﺎل اﳉـﺎﱐ ﻛﻤـﺎ ﻳﻔﻌـﻞ ﰲ دﻳـﺔ اﻟﻌﻤـﺪ ﻓـﺈن

وﰱ وإﻻ ﲤﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻟﺸﺒﻬﻪ ﺑﺎﳋﻄﺄ ﰲ ﻣﻨﻊ أﺧﺬ اﻟﻘﻮد).(1
(=.nN$[gI(K14z/#א ZAوאxe9H7

)(2

وﰲ ﻛــﻞ أﺻــﺒﻊ ﻣــﻦ أﺻــﺎﺑﻊ اﻟﻴــﺪﻳﻦ واﻟــﺮﺟﻠﲔ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ اﻹﺑ ـﻞ ﻟﻘﻮﻟــﻪ :
"وﰲ ﻛ ــﻞ أﺻ ــﺒﻊ ﳑ ــﺎ ﻫﻨﺎﻟ ــﻚ) (3ﻋﺸ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻹﺑ ــﻞ)"(4؛ وﻷن ﰲ اﻟﻴ ــﺪ اﻟﻮاﺣ ــﺪة
واﻟﺮﺟــﻞ اﻟﻮاﺣــﺪة) (5ﲬﺴــﻮن ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ ،واﻟﺪﻳــﺔ ﲡــﺐ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑــﺬﻫﺎب اﻷﺻــﺎﺑﻊ
ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻛﻞ أﺻﺒﻊ ﻋﺸﺮة ،وﰲ ﻛﻞ أﳕﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﺎﻋﺮ) (6وﺛﻠﺚ ﻷن
اﻷﳕﻠــﺔ ﺛﻠﺜﻬــﺎ ﻓﻔﻴﻬــﺎ ﺛﻠــﺚ دﻳﺘﻬــﺎ إﻻ ﰲ اﻹــﺎم ﻓﻔــﻲ ﻛــﻞ أﳕﻠــﺔ ﲬــﺲ؛ ﻷﻤــﺎ
أﳕﻠﺘﺎن ﻓﺎﻷﳕﻠﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻔﻬﺎ.

) (1انظر :المدونة ،(434،435/4) :التفريع ،(213/2) :الرسالة ،(237) :الكافي.(599) :
) (2انظر :المدونة ،(438/4) :التفريع ،(215/2) :الرسالة ،(237) :الكافي.(598) :
) (3مما ھنالك :سقطت من )م(.
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5والرجل الواحدة :سقطت من )ق(.
) (6أباعر :جمع بعير.
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ودﻳــﺔ اﳌ ـﺮأة ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺼــﻒ ﻣــﻦ دﻳــﺔ اﻟﺮﺟــﻞ)(1؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :دﻳــﺔ اﳌ ـﺮأة ﻋﻠــﻰ
ﻧﺼــﻒ ﻣــﻦ دﻳــﺔ اﻟﺮﺟــﻞ") ،(2وأﻣــﺎ دﻳــﺔ ﺟﺮاﺣﻬــﺎ ﻓﺈــﺎ ﺗﺴــﺎوي اﻟﺮﺟــﻞ ﻓﻴﻤــﺎ دون
ﺛﻠﺚ اﻟﺪﻳﺔ ،وﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺣﺴﺎب دﻳﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وإذا ﻗﻄﻊ ﳍﺎ أﺻـﺒﻊ
أو أﺻ ــﺒﻌﺎن أو ﺛﻼﺛ ــﺔ أﺧ ــﺬت ﺛﻼﺛ ــﲔ ﻣ ــﻦ اﻹﺑ ــﻞ ﻓ ــﺈن ﻗﻄ ــﻊ  ــﺎ أرﺑ ــﻊ أﺻ ــﺎﺑﻊ
أﺧﺬت ﻋﺸﺮﻳﻦ ﲝﺴﺎب دﻳﺘﻬﺎ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ذﻟــﻚ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) (3ﻷﻧــﻪ إﲨــﺎع أﻫــﻞ اﳌﺪﻳﻨــﺔ
ﻧﻘـﻼ) ،(4وﻗـﺪ أﻏﻠـﻆ ﺳـﻌﻴﺪ ﺑـﻦ اﳌﺴــﻴﺐ ﻟﺮﺑﻴﻌـﺔ ﺑـﻦ أﰊ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ) (5ﳌـﺎ ﺳــﺄﻟﻪ
ﻋــﻦ ذﻟــﻚ وﺣﺎ ﺟ ـﻪ ﻣــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﳌﻘﺎﻳﺴــﺔ وﻗــﺎل أﻋﺮاﻗــﻲ أﻧــﺖ ﳌــﺎ ﻗــﺎل ﻟــﻪ :أﺣــﲔ
ﻋﻈﻤــﺖ ﻣﺼــﻴﺒﺘﻬﺎ واﺷــﺘﺪ ﺟﺮاﺣﻬــﺎ ﻗـ ـﻞ ﻋﻘﻠﻬــﺎ ﻓﻘــﺎل ﻫــﻲ اﻟﺴــﻨﺔ) ،(6وﻷن ﻛــﻞ
إﺗــﻼف ﻛــﺎن ﻣﻮﺟﺒـﻪ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﺛﻠــﺚ اﻟﺪﻳــﺔ ﻓــﺈن اﻷﻧﺜــﻰ ﺗﺴــﺎوي اﻟــﺬﻛﺮ ﻓﻴــﻪ أﺻــﻠﻪ
دﻳﺔ اﳉﻨﲔ.

) (1انظر :الموطأ ،(854) :المدونة ،(439/4) :التفريع ،(216/2) :الرسالة ،(237) :الكافي.(596) :
ي مرفوعا ً إلى النبي .
) (2أخرجه البيھقي (95/8) :وضعفه وروى موقوفا ً على عل ﱠ
) (3انظر :الطحاوي ،(240) :األم.(106/6) :
) (4انظر :الموطأ.(854/2) :
) (5بن أبي عبد الرحمن :سقطت من )ق( ومن )م(.
) (6الموطأ.(860/2) :
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($K1z/#دAא)xC.3

دﻳــﺔ اﻟﻜﺘــﺎﰉ ﻧﺼــﻒ دﻳــﺔ اﳌﺴــﻠﻢ) ،(1ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :ﻣﺜــﻞ دﻳــﺔ
اﳌﺴــﻠﻢ) ،(2وﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :ﺛﻠــﺚ دﻳــﺔ اﳌﺴــﻠﻢ) ،(3ﻓــﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠــﻰ أﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ
أن اﻟ ــﺪﻳﺎت ﻣﻮﺿ ــﻮﻋﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘﻔﺎﺿ ــﻞ ﰲ اﳊ ــﺮم أﻻ ﺗ ــﺮى اﻟﻨﺴ ــﺎء ﳌ ــﺎ اﳔﻔﻀ ــﺖ
ﺣ ــﺮﻣﺘﻬﻦ ﻋ ــﻦ ﺣﺮﻣ ــﺔ اﻟﺮﺟ ــﺎل ﻧﻘﺼ ــﺖ دﻳ ــﺎﻦ ﻋ ــﻦ دﻳ ــﺎت اﻟﺮﺟ ــﺎل ،ﻓﺎﻟﻜ ــﺎﻓﺮ
أﺧﻔــﺾ ﺣﺮﻣــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺴــﻠﻢ ﻟﻠــﻨﻘﺺ اﳌــﺎﻧﻊ ﻣــﻦ ﻗــﻮل ﺷــﻬﺎدﺗﻪ وﻣﻮارﻳﺜــﻪ وإﻧﻜﺎﺣــﻪ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﺎت واﻹﺳﻬﺎم ﻟﻪ ﰲ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻨـﻪ
ﰲ اﻟﺪﻳﺔ ،وﻷﺎ ﺑﺪل ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻜﺎن اﻟﻜﻔﺮ ﻣﺆﺛﺮا ﰲ ﻧﻘﺼﺎﺎ ﻛﺎﻟﻘﺼﺎص..
ودﻟﻴﻠﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ أن ﻛـﻞ ﻧـﻮع ﻧﻘﺼــﺖ دﻳﺘـﻪ ﻋـﻦ دﻳــﺔ اﳌﺴـﻠﻢ اﻟــﺬﻛﺮ إﱃ
ﺟــﺰء ﻣﻨــﻪ ﻓــﺈن ذﻟــﻚ اﳉــﺰء ﻫــﻮ اﻟﻨﺼــﻒ أﺻــﻠﻪ دﻳــﺔ اﳌ ـﺮأة اﳌﺴــﻠﻤﺔ ،وﻷﻧــﻪ ﺟــﺰء
ﺗﻨﻘﺺ اﻟﺪﻳﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ أن ﻳﻜﻮن دون اﻟﻨﺼﻒ اﻋﺘﺒﺎراً ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ.
($K2z/#دAאxf

دﻳﺔ اﻮﺳﻲ ﲦﺎن ﻣﺎﺋﺔ درﻫـﻢ) ،(4ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إـﺎ ﻣﺜـﻞ دﻳـﺔ
اﳌﺴﻠﻢ) :(5ﻷن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﺣﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﲝﻀﺮة اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﱂ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ
أﺣﺪ وﻛﺎن ﻳﻜﺘﺐ إﱃ ﻋﻤﺎﻟـﻪ ﺑـﺬﻟﻚ ﲝﻀـﺮة اﳌﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼـﺎر) ،(6وﻷن ﻛـﻞ
ﺟــﻨﺲ ﻻ ﻳﺆﻛــﻞ ذﺑﻴﺤﺘــﻪ وﻻ ﺗــﻨﻜﺢ ﻧﺴــﺎؤﻩ ﻓــﻼ ﳚــﺐ ﺑﺈﺗﻼﻓــﻪ ﻣــﺎ ﳚــﺐ ﺑﺈﺗﻼﻓــﻪ
اﳌﺴﻠﻢ أﺻـﻠﻪ اﻟـﻮﺛﲎ واﳌﺮﺗـﺪ ..وﻷن ﻗـﺪ ﺑﻴﻨـﺎ أن ﻧﻘﺼـﺎن اﳊـﺮم ﺑﺎﻷدﻳـﺎن ﻳـﺆﺛﺮ ﰲ
ﻧﻘﺼﺎن اﻟﺪﻳﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻜﺘﺎﰊ أﺧﻔﺾ دﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﻧﻘﺼﺖ دﻳﺘﻪ ﻋﻦ دﻳﺘـﻪ
ﻛﺬﻟﻚ اﻮﺳﻲ ﳌﺎ ﻧﻘﺼﺖ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻋـﻦ ﺣﺮﻣـﺔ اﻟﻜﺘـﺎﰊ وﺟـﺐ أن ﺗـﻨﻘﺺ دﻳﺘـﻪ،
) (1انظر :المدونة ،(479 ،472/4) :التفريع  ،(216/2) :الرسالة ،(237) :الكافي.(597) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي ،(240) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني(154/3) :
) (3انظر :األم ،(105/6) :اإلقناع.(164) :
) (4انظر :المدونة ،(480/4) :التفريع ،(216/2) :الرسالة ،(237) :الكافي.(597) :
) (5انظر :مختصر الطحاوي.(240) :
) (6أخرجه البيھقي.(101/8) :
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ودﻳ ــﺎت ﻧﺴ ــﺎء أﻫ ــﻞ اﻟﻜﺘ ــﺎب وا ــﻮس ﰲ ﻧﻔﻮﺳ ــﻬﻢ وﺟ ـﺮاﺣﻬﻢ ﻋﻠ ــﻰ ﺣﺴ ــﺎب
دﻳﺎت ﻧﺴﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ رﺟﺎﳍﻢ.
($K3z/#دAאx 4

وﰲ ﻗﺘﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ) ،(1ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إﻧـﻪ ﻻ
ﻳﺒﻠــﻎ ﺑــﻪ دﻳــﺔ اﳊــﺮ)(2؛ ﻷﻧــﻪ ﳑﻠــﻮك ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻀــﻤﻦ ﰲ إﺗﻼﻓــﻪ ﺑﻜﻤــﺎل ﻗﻴﻤﺘــﻪ
ﻛﺎﻟﺒﻬــﺎﺋﻢ واﻟﺴــﻠﻊ ،وﻷﻧــﻪ ﻧﺴــﺐ ﻳﻀــﻤﻦ ﺑــﻪ اﻟﻌﺒــﺪ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻀــﻤﻦ ﺑﻜﻤــﺎل
ﻗﻴﻤﺘﻪ أﺻﻠﻪ اﻟﻴﺪ واﻟﻌﲔ.
($[gI(K4z/#אC9A>Pאx 4

ﰲ ﻛ ــﻞ ﺟﻨﺎﻳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌﺒ ــﺪ ﻓﻴﻤ ــﺎ دون اﻟ ــﻨﻔﺲ ﻣ ــﺎ ﻧﻘ ــﺺ ﻋ ــﻦ ﻗﻴﻤﺘ ــﻪ إﻻ ﰲ
اﻟﺸﺠﺎج اﻷرﺑﻊ اﳌﻮﺿﺤﺔ واﳌﻨﻘﻮﻟﺔ واﳌﺄﻣﻮﻣﺔ واﳉﺎﺋﻔﺔ ﻓﻔﻲ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ
ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﰲ اﳊﺮ ﻣﻦ دﻳﺘﻪ ،ﻓﻔﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ ﻗﻴﻤﺘـﻪ وﰲ
ﻣﻨﻘﻠﺘ ـ ــﻪ ﻋﺸ ـ ــﺮ وﻧﺼ ـ ــﻒ ﻋﺸ ـ ــﺮ ﻗﻴﻤﺘ ـ ــﻪ ،وﰲ ﻣﺄﻣﻮﻣﺘ ـ ــﻪ ﺛﻠ ـ ــﺚ ﻗﻴﻤﺘ ـ ــﻪ ،وﻛ ـ ــﺬﻟﻚ
ﻟﻠﺠﺎﺋﻔــﺔ) ،(3وﻗــﺎل اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ :ﰲ ﻛــﻞ ﺟﻨﺎﻳﺎﺗــﻪ ﻣﺜ ـﻞ ﻣــﺎ ﰲ ﺟﻨﺎﻳــﺎت اﳊــﺮ ﻣــﻦ
دﻳﺘﻪ).(4
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ذﻟﻚ؛ ﻷﺎ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳑﻠﻮك أﺗﻠـﻒ ﺟـﺰءاً ﻣﻨـﻪ وأﺛـﺮت ﻧﻘﺼـﺎ ﻓﻴـﻪ
ﻓﻮﺟ ــﺐ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻓﻴﻬ ــﺎ ﺑﻘ ــﺪر) (5ﻣ ــﺎ ﻧﻘ ــﺺ ﻣ ــﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬ ــﺎ أﺻ ــﻠﻪ اﻟﺒﻬ ــﺎﺋﻢ ،ﻓﺄﻣ ــﺎ
اﻟﺸــﺠﺎج اﻷرﺑــﻊ ﻓﺈﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻘــﺪر ﻣــﺎ ﰲ اﳊــﺮ ﻣــﻦ دﻳﺘــﻪ ﻷــﺎ ﻗــﺪ ﺗ ـﱪأ
ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻧﻘﺺ ﻓﻠﻮ ﱂ ﳚﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣـﺎ ﰲ دﻳـﺔ اﳊـﺮ ﻣـﻦ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﻌﺒـﺪ ﻷدى

) (1أنظر :المدونة ،(465/4) :التفريع.(211/2) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي ،(243) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(169-168/3) :
) (3انظر :المدونة ،(465/4) :التفريع.(212/2) :
) (4انظر :األم ،(104/6) :اإلقناع.(166) :
) (5بقدر :سقطت من )ق(.
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ذﻟﻚ إﱃ ﺑﻄﻼﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻳﺮﺟـﻊ إﻟﻴـﻪ وﺳـﺎﺋﺮ اﳉـﺮاح
ﲞﻼﻓﻬﺎ ﻷﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻧﻘﺼﺎ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ.
( $K5z/#م/IאI<9<4אx 4

وﻻ ﲢﻤﻞ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺪ) (1إذا ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺄ) (2ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ)(3؛ ﻷﻤـﺎ
إﺗﻼف ﻣﺎل ﻓﻠﻢ ﲢﻤﻠﻪ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻛﺎﻟﺒﻬﺎﺋﻢ.
($[gI(K6z/#ذ76א_#و$א א|x%F

ﰲ ذﻛــﺮ اﳋﺼــﻲ اﻻﺟﺘﻬــﺎد) (4ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) ،(5ﻷن ﻣﻨﻔﻌﺘــﻪ ﻧﺎﻗﺼــﺔ ﻷﻧــﻪ
ﻻ ﻳﻨﺰل ووﻃﺆﻩ ﻧﺎﻗﺺ وﻟﺰوﺟﺘﻪ اﳋﻴﺎر إذا ﺗﺰوﺟﺘﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﻛﻤـﺎل اﻟﺪﻳـﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻴﺪ اﻟﺸﻼء ،ﻷن ﻣﻨﻔﻌﺘﻬـﺎ ﻣﻌﺪوﻣـﺔ وﻫـﻲ ﻣﻴﺘـﺔ ﻓـﻼ ﳚـﺐ اﻟﻘﺼـﺎص
ﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﲔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
(GK7z/#ذא<  /3אًNو7Oאًx

إذا ﻗﺘــﻞ ﻋﺒــﺪ ﻋﺒــﺪاً أو ﺣـﺮاً ﻓﺄوﻟﻴــﺎء اﳌﻘﺘــﻮل ﺑﺎﳋﻴــﺎر إن ﺷــﺎءوا ﻗﺘﻠـﻮا)(6؛ ﻷن
دﻣـﻪ ﻣﻜـﺎﻓﺊ ﻟـﺪم اﻟﻌﺒـﺪ وﻧـﺎﻗﺺ ﻋـﻦ دم اﳊـﺮ ،وإن ﺷـﺎءوا اﺳـﱰﻗﻮﻩ ﻷن ﺟﻨﺎﻳﺘــﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺮﻗﺒﺘــﻪ ﻓﺴــﻴﺪ اﻟﻘﺎﺗــﻞ ﺑﺎﳋﻴــﺎر إن ﺷــﺎء أﻓﺘﻜــﻪ ﺑــﺄرش ﺑﺎﳉﻨﺎﻳــﺔ وﻫــﻲ ﻗﻴﻤــﺔ
اﻟﻌﺒﺪ اﳌﻘﺘﻮل أو دﻳﺔ اﳊﺮ ،وإن ﺷﺎء أﺳﻠﻤﻪ ﻓﺼﺎر ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻠﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧـﻪ ﳐـﲑ؛ ﻷن ﺳـﻴﺪ اﻟﻌﺒـﺪ اﳌﻘﺘـﻮل ﻗـﺪ أﺳـﻘﻂ ﺣﻘـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻘﺼـﺎص
إﱃ أﺧﺬ ﺑﺪل ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺘـﻪ وﻫـﻮ ﻏـﲑ ﻣﺴـﺘﺤﻖ ﻟﻠﺮﻗﺒـﺔ ﺑـﻨﻔﺲ اﳉﻨﺎﻳـﺔ دون إﺳـﻼم
اﻟﺴﻴﺪ إﻳﺎﻫﺎ ،واﻟﺬي وﺟﺐ ﻟﻪ اﻷرش ﻓﺈذا ﺑﺬل ﻟـﻪ ﻓﻘـﺪ ﺳـﻘﻂ ﺣﻘـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺮﻗﺒـﺔ
) (1انظر :المدونة ،(447/4) :الرسالة(240) :الكافي.(595) :
) (2خطأ :سقطت من )ق(.
) (3انظر األم ،(27/6) :مختصر المزني ،(274) :اإلقناع.(166) :
) (4انظر المدونة ،(437،440/4) :الكافي.(593،598،600) :
) (5انظر األم ،(12/6) :مختصر المزني.(246) :
) (6انظر الموطأ ،(863/2) :المدونة ،(445/4) :التفريع ،(216/2) :الكافي.(590) :
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ﻓﺈن اﻓﺘﻜﻪ ﺳﻴﺪﻩ ﺑـﺎﻷرش ﻋـﺎد إﱃ ﻣﻠﻜـﻪ ﻛﻤـﺎ ﻛـﺎن ﻗﺒـﻞ اﳉﻨﺎﻳـﺔ ،وإن اﻣﺘﻨـﻊ أن
ﻳﻔﺪﻳﻪ ﻟﺰﻣﻪ إﺳﻼم رﻗﺒﺘﻪ وﺻﺎر ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻠﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ..
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ذﻟــﻚ ﳌــﺎ ﻗــﺪﻣﻨﺎﻩ أن اﳉﻨﺎﻳــﺔ ﺗﻌﻠــﻖ ﺷــﻲء) (1ﺑﺮﻗﺒﺘــﻪ وﺟﻌــﻞ ﻟﺴــﻴﺪﻩ
إﻓﺘﻜﺎﻛﻪ وردﻩ إﱃ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﺈذا ﱂ ﳜﱰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ رﺿﻲ ﺑﱰﻛﻪ.
وﻗﺎل أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﳜﲑ ﺳﻴﺪ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺑﲔ أن ﻳﻔﺪﻳﻪ ﺑـﺎﻷرش ،أو
ﻳﺴــﻠﻤﻪ ﻟﻠﺒﻴــﻊ ﻓﻴﻜــﻮن ﻟﺴــﻴﺪ اﳌﻘﺘــﻮل ﲨﻴــﻊ ﲦﻨــﻪ إن ﻛ ـﺎن ﺑــﺈزاء اﻷرش ،أو دوﻧــﻪ
وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺷﻲء آﺧﺮ إن ﻛﺎن اﻷرش أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲦﻨﻪ ،ﻓﺈن زاد اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻷرش
ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪر اﻷرش وﻛﺎن اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻟﺴﻴﺪﻩ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﳝﻠﻚ رﻗﺒﺘﻪ).(2
ودﻟﻴﻠﻨﺎ أن اﳉﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﲣﻠﻮا أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻗﺒﺔ اﻟﻌﺒﺪ أو ﲟﺎل اﻟﺴـﻴﺪ :ﻓـﺈن
ﻛﺎﻧــﺖ) (3ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﲟــﺎل اﻟﺴــﻴﺪ وﺟــﺐ أن ﻳﺆﺧــﺬ ﻣــﻦ ﺳــﺎﺋﺮ ﻣــﺎ ﳝﻠﻜــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ
وﻏ ــﲑﻩ وﻻ ﻳﺒﻄ ــﻞ ﺑﺘﻠ ــﻒ اﻟﻌﺒ ــﺪ ﻛﺴ ــﺎﺋﺮ اﳉﻨﺎﻳ ــﺎت وذﻟ ــﻚ ﺑﺎﻃ ــﻞ ،وإن ﻛﺎﻧ ــﺖ
ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ) (4ﺑﺮﻗﺒــﺔ اﻟﻌﺒــﺪ وﺟــﺐ أن ﻳﺴــﺘﺤﻖ اﻟﺮﻗﺒــﺔ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ أرش اﳉﻨﺎﻳــﺔ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬــﺎ
ﺑﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻗﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﺣﻖ اﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻴﻬـﺎ
ﻓﻜﺎن ﻟﻪ أن ﳝﻠﻜﻬﺎ) (5وإﳕﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﺴﻴﺪ إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﺑﺒﺪل اﻷرش ﻓﺈذا
ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺎر ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ.
(eIm$K8z/#אv:وא vوא7אx[6

)(6

اﻟﺴﺎﺋﻖ واﻟﻘﺎﺋﺪ واﻟﺮاﻛﺐ ﺿﺎﻣﻨﻮن ﲜﻨﺎﻳـﺔ اﻟﺪاﺑـﺔ ؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﺑﺘﻔـﺮﻳﻂ ﻣـﻨﻬﻢ
ﰲ إﻣﺴﺎﻛﻬﺎ ،أو ﺣﺎدث ﻋﻦ إﺛﺎرﻢ ﳍﺎ إﻻ أن ﻳﻜـﻮن ﻣـﺎ ﻓﻌﻠﺘـﻪ ﻛـﺎن اﺑﺘـﺪاء ﻻ
) (1شيء :سقطت من )م(.
) (2انظر :األم ،(25/6) :مختصر المزني ،(237) :اإلقناع.(162) :
) (3في )م( :كان.
) (4في )م( :تعلقه.
) (5في )ق( :تملكه.
) (6انظر :الموطأ ،(869/2) :المدونة ،(501/4) :الرسالة.(239) :
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ﺻــﻨﻊ ﳍــﻢ ﻓﻴــﻪ ﻓــﻼ ﺷــﻲء ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻣﻨــﻪ وﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﻫــﺪراً ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﺟــﺮح
اﻟﻌﺠﻤــﺎء ﺟﺒــﺎر") (1أي ﻻ ﺷــﻲء ﻓﻴــﻪ ،وﻛــﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧــﺖ واﻗﻔـﺔ وﺣــﺪﻫﺎ ﲝﻴــﺚ
ﳚﻮز ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ أن ﻳﻘﻔﻬﺎ ﻓﺄﺻﺎﺑﺖ إﻧﺴﺎﻧﺎً ﻓﻬﻮ ﻫﺪر ﻻ ﺷﻲء ﻓﻴﻪ.
( 4&$9&K9z/#نNوx/4(l`Z&7.

وﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﰲ ﻣﻌﺪن أو ﺑﺌﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﻌﻞ أﺣﺪ ﻓﻬﻮ ﻫﺪر) (2ﻟﻘﻮﻟﻪ " :اﻟﺒﺌﺮ
ﺟﺒﺎر واﳌﻌﺪن ﺟﺒﺎر") ،(3وﻷن ﺗﻠﻔﻪ ﻻ ﺻﻨﻊ ﻷﺣﺪ ﻓﻴﻪ ﻓﻜﺎن ﻫﺪراً.
(GK10z/#ذא7HM r7HאM J([KOدxKA

)(4

إذا ﺟﺮح ﻋﺪة ﺟﺮاﺣﺎت ﲡﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪة دﻳﺎت ﻓﻠﻪ ﲨﻴـﻊ ذﻟـﻚ ؛ ﻷن ﻛـﻞ
ﺟﺮاﺣـﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺑﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻻ ﻳﺴــﻘﻂ ﻣــﺎ ﳚــﺐ ــﺎ ﲟﺸــﺎرﻛﺔ ﻏﲑﻫــﺎ ﳍــﺎ إﻻ أن ﺗﺼــﲑ
ﻧﻔﺴﺎ ﻓﺘﺠﺐ اﻟﺪﻳﺔ ﻓﻴﻪ وﻳﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ وذﻟﻚ إذا ﻣﺎت ﰲ اﳊﺎل.

) (1أخرجه البخاري في الزكاة ،باب :في الركاز الخم س ،(137/2) :ومس لم ف ي الح دود ،ب اب :ج رح العجم اء
والمعدن.(1334/3) :
) (2انظر :الموطأ ،(869/2) :المدونة ،(510/4) :الرسالة.(239) :
) (3ھو جزء من الحديث السابق.
) (4انظر :الشرح الكبير -مع حاشية الدسوقي.(250/4) :
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8)O$W .א&:وJn
واﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺴﺎﻣﺔ) (1واﺟﺐ) ،(2وﺻـﻮرﺎ :أن ﻳﻮﺟـﺪ ﻗﺘﻴـﻞ ﻻ ﻳﻌﻠـﻢ ﻣـﻦ ﻗﺘﻠـﻪ
ﻓﻴــﺪﻋﻲ أوﻟﻴــﺎؤﻩ اﻟــﺪم ﻋﻠــﻰ رﺟــﻞ ﺑﻌﻴﻨــﻪ أو ﲨﺎﻋــﺔ ﺑﺄﻋﻴــﺎﻢ وﻳﻜــﻮن ﻣﻌﻬــﻢ ﻟــﻮث
ﻳﻘــﻮي دﻋ ـﻮاﻫﻢ ،واﻟﻠ ــﻮث :أﻣــﺎرة ﻳﻐﻠ ــﺐ ﻣﻌﻬ ــﺎ ﻋﻨــﺪ اﻟﻈ ــﻦ ﺻ ــﺪﻗﻬﻢ ،ﻓﻴﺤﻠ ــﻒ
اﻷوﻟﻴــﺎء ،ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧــﻪ وﳚــﺐ ﳍــﻢ ﰲ اﻟﻌﻤــﺪ اﻟﻘــﻮد ،واﻟﺪﻳــﺔ ﰲ اﳋﻄــﺄ وﳓــﻦ
ﻧﺒﲔ ﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ.
(GK1z/#ذאאد<CمNندمא;3لx?>4./H >?93<Q74AB8

إذا ا دﻋـﻰ ﻗــﻮم أن دم ﻣﻘﺘـﻮل ﻻ ﻳﻌــﺮف ﻗﺘﻠـﻪ ﻋﻨــﺪ رﺟـﻞ ﺑﻌﻴﻨــﻪ ﻗﺘﻠـﻪ ﻋﻤــﺪاً وﻻ
ﺑﻴﻨــﺔ ﳍــﻢ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ واﳌـﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﻳﻨﻜــﺮ :ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻣﻌﻬــﻢ ﻟــﻮث ﺣﻠــﻒ أوﻟﻴــﺎء
اﻟﺪم إن ﻛﺎﻧﻮا اﺛﻨﲔ ﻓﺼـﺎﻋﺪاً ﻣـﻦ اﻟﻌﺼـﺒﺔ ﲬﺴـﲔ ﳝﻴﻨـﺎً ﺗـﺮدد اﻷﳝـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪد
رؤوﺳﻬﻢ واﺳﺘﺤﻘﻮا) (3اﻟﺪم ﻓﻘﺘﻠﻮا أو ﻋﻔﻮا.
واﻟﻠﻮث ﻫﻮ أن ﻳﻘﻮل اﳌﻘﺘـﻮل :دﻣـﻰ ﻋﻨـﺪ ﻓـﻼن ﻋﻤـﺪاً إذا ﻛـﺎن ﺑﺎﻟﻐـﺎ ﻣﺴـﻠﻤﺎ
)(4
ﺣﺮا ﻋﺪﻻ أو ﻓﺎﺳﻘﺎ ذﻛﺮا ﻛـﺎن أم أﻧﺜـﻰ ،وﻣـﻦ اﻟﻠـﻮث اﻟﺸـﺎﻫﺪ اﻟﻌـﺪل ﻳﺸـﻬﺪ
ﻋﻠــﻰ رؤﻳــﺔ اﻟﻘﺘــﻞ أو رؤﻳــﺔ اﳌ ـﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻘــﺮب اﳌﻘﺘــﻮل ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻴــﺪﻩ ﺳــﻜﲔ أو
ﺳﻴﻒ وﺛﻴﺎﺑﻪ ﻣﻠ ﻮث ﺑﺎﻟﺪم.
) (1القس امة :ف ي اللغ ة اإليم ان ،وف ي االص طالح :ھ ي حل ف خمس ين يمين ا ً أو جزءھ ا عل ى إثب ات ال دم )أنظ ر
المصباح المنير ،5.3 :حدود ابن عرفة – مع شرح الرصاع.(484 :
) (2انظ ر الموط أ ،(877/2) :المدون ة ،(494/4) :التفري ع ،(207/2) :الرس الة ،(237) :الك افي،(601) :
المقدمات.(301/3) :
) (3في )ق( :يستحفوا.
) (4في )م( :شھيد.
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ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﳉﻤﺎﻋﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﺪول واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻔﻴﻬﻢ رواﻳﺘﺎن :إﺣﺪاﳘﺎ
أن ﺷــﻬﺎدﻢ ﻟــﻮث ،واﻷﺧــﺮى أــﺎ ﻟﻴﺴــﺖ ﺑﻠــﻮث ،وﻣــﻦ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣــﻦ ﳚﻌــﻞ
ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﺒﻴﺪ واﻟﺼﺒﻴﺎن ﻟﻮﺛﺎ ﻓﺈذا وﺟﺪ اﻟﻠﻮث ﺑﺪئ ﺑﺄوﻟﻴﺎء اﻟﺪم ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺑﻴّﻨـﺎﻩ
ﻓﺤﻠﻔﻮا وﳍﻢ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮا ﻋﻦ ﻋﺼﺒﺔ اﳌﻴﺖ ﲟـﻦ ﳛﻠـﻒ ﻣﻌﻬـﻢ ،وإن ﱂ ﺗﻜـﻦ ﻟـﻪ
وﻻﻳــﺔ ﰲ اﻟــﺪم ﻣﺜــﻞ أن ﻳــﱰك ﺑﻨــﲔ وإﺧــﻮة وﻋﻤﻮﻣــﺔ ﻓﺎﻟﻮﻻﻳــﺔ ﻟﻠﺒﻨــﲔ :ﻓــﺈن ﺷــﺎءوا
ﺣﻠﻔ ـ ـﻮا وإن ﺷ ــﺎءوا أدﺧﻠ ـ ـﻮا ﻣﻌﻬ ــﻢ إﺧ ــﻮة اﳌﻴ ــﺖ وﻋﻤﻮﻣﺘ ــﻪ ﻓﺨﻔﻔ ـ ـﻮا) (1ﻋ ــﻨﻬﻢ
وﺣﻠﻔـﻮا ﻣﻌﻬــﻢ ،وإن ﻛــﺎن وﱄ اﻟــﺪم واﺣــﺪا ﱂ ﳛﻠــﻒ وﺣــﺪﻩ ﻟﻜــﻦ ﻳﺴــﺘﻌﲔ ﻣــﻦ
)(2
ﻋﺼﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﳛﻠـﻒ ﻣﻌـﻪ ،وإن ﻛـﺎن وﻻة اﻟـﺪم ﲬﺴـﲔ ﺣﻠـﻒ ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﳝﻴﻨـﺎً
واﺣ ــﺪاً ،وإن زادوا ﻋﻠ ــﻰ اﳋﻤﺴ ــﲔ ﻓﻔﻴﻬ ــﺎ رواﻳﺘ ــﺎن :إﺣ ــﺪاﳘﺎ ﳛﻠ ــﻒ ﲬﺴ ــﻮن
ﻓﻘﻂ ،واﻷﺧﺮى أﻢ ﳛﻠﻔـﻮا ﻛﻠﻬـﻢ وﳚـﱪ ﻛﺴـﺮ اﻟﻴﻤـﲔ ﺑﺈﻛﻤﺎﳍـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﻋﻠﻴـﻪ
أﻛﺜﺮﻫﺎ ،وإذا ﻧﻜﻞ اﳌﺴﺘﻌﺎن ﻢ ﻣـﻦ اﻷﳝـﺎن ﻟـﻦ ﻳـﺆﺛﺮ ﻧﻜـﻮﳍﻢ ..وﺣﻠـﻒ أوﻟﻴـﺎء
اﻟﺪم إن ﻛﺎﻧﻮا اﺛﻨﲔ ﻓﺼـﺎﻋﺪا ﻓـﺈن ﻧﻜـﻞ ﺑﻌـﺾ وﻻة اﻟـﺪم ﻋـﻦ اﻷﳝـﺎن وﻗـﺪ ﺑﻘـﻲ
اﺛﻨ ـ ــﺎن) (3أو أﻛﺜ ـ ــﺮ ﻓﻔﻴﻬ ـ ــﺎ رواﻳﺘﺎن:إﺣ ـ ــﺪاﳘﺎ أن ﻟﻠﺒ ـ ــﺎﻗﲔ أن ﳛﻠﻔـ ـ ـﻮا وﻳﺄﺧ ـ ــﺬوا
أﻧﺼـ ـﺒﺎﺋﻬﻢ ﻣ ــﻦ اﻟﺪﻳ ــﺔ ،واﻷﺧ ــﺮى أن اﻷﳝ ــﺎن ﺗ ــﺮد ﻋﻠ ــﻰ اﳌ ــﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺣﻠ ــﻒ
ﺳــﻘﻄﺖ اﻟــﺪﻋﻮى ﻣﻨــﻪ ،وإن ﻧﻜــﻞ ﻓﻔﻴﻬــﺎ رواﻳﺘــﺎن :إﺣــﺪاﳘﺎ )أﻧــﻪ ﳛــﺒﺲ إﱃ أن
ﳛﻠﻒ ﻓﺈن ﻃﺎل ﺣﺒﺴﻪ ﺧﻠﻲ ،واﻷﺧﺮى أن اﻟﺪﻳﺔ ﺗﻠﺰﻣـﻪ ﰲ ﻣﺎﻟـﻪ إذا أﻗﺴـﻤﻮا ﰒ
ﻋﻔﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﻘﻂ اﻟﺪم وﻛﺎن ﳌـﻦ ﱂ ﻳﻌـﻒ ﻧﺼـﻴﺒﻪ ﻣـﻦ اﻟﺪﻳـﺔ ،وﻫـﺬا ﰲ اﻟﻮﻟـﺪ
واﻹﺧﻮة رواﻳﺔ واﺣﺪة ،وﰲ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺒﺔ رواﻳﺘﺎن() :(4إﺣﺪاﳘﺎ ﻣﺜﻞ ﻫـﺬا،
واﻷﺧﺮى أن ﻣﻦ ﻧﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﳝﺎن ﺣﻠﻒ اﻟﺒﺎﻗﻮن واﺳﺘﺤﻘﻮا اﻟﺪم..

) (1في )م( :فحلفوا.
) (2في )م( :كانوا.
) (3في )م( :إنسان.
) (4ما بين قوسين :سقط من )ق(.
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)(1

وﱂ ﻳﻘﺘـﻞ ﺑﺎﻟﻘﺴــﺎﻣﺔ إﻻ واﺣــﺪ وﳚﻠــﺪ اﻟﺒــﺎﻗﻮن ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣــﻨﻬﻢ ﻣﺎﺋــﺔ ﺟﻠــﺪة
وﳛﺒﺲ ﻋﺎﻣﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﺗـﻞ اﻟﻌﻤـﺪ إذا ﻋﻔـﻰ ﻋﻨـﻪ ،وإذا ادﻋـﻰ وﻻة اﻟﻘﺘـﻞ ﻋﻠـﻰ
ﲨﺎﻋﺔ اﺧﺘﺎروا واﺣﺪاً ﻳﻘﺴﻤﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻘﺘﻠﻮﻧﻪ.
وإذا اﺧﺘﻠ ـ ــﻒ وﻻة اﻟ ـ ــﺪم ﰲ ﺻ ـ ــﻔﺔ اﻟﻘﺘ ـ ــﻞ :ﻓﻘ ـ ــﺎل ﺑﻌﻀ ـ ــﻬﻢ) :ﺧﻄ ـ ــﺄ وﻗ ـ ــﺎل
)(2
ﺑﻌﻀــﻬﻢ :ﻋﻤــﺪا أﻗﺴــﻤﻮا ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺘــﻞ وﻛﺎﻧــﺖ ﳍــﻢ اﻟﺪﻳــﺔ ،ﻓــﺈن ﻗــﺎل ﺑﻌﻀــﻬﻢ(
ﻋﻤـ ــﺪاً وﻗـ ــﺎل اﻵﺧـ ــﺮون ﻻ ﻋﻠـ ــﻢ ﻟﻨـ ــﺎ ﺑﻘﺘﻠـ ــﻪ ﱂ ﻳﻘﺴـ ــﻢ أﺣـ ــﺪ ﻣـ ــﻨﻬﻢ ،وإن ﻗـ ــﺎل
ﺑﻌﻀ ــﻬﻢ :ﺧﻄ ــﺄ ،وﻗ ــﺎل اﻵﺧ ــﺮون :ﻻ ﻋﻠ ــﻢ ﻟﻨ ــﺎ أﻗﺴ ــﻢ ﻣـ ـ ﺪﻋﻮ اﻟﻘﺘ ــﻞ وأﺧ ــﺬوا
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺔ ،وﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ) (3أﺑﻮ ﺑﻜﺮ :اﻟﻘﻴﺎس أﻻ ﻳﻘﺴﻤﻮا ،وﻻ ﻗﺴـﺎﻣﺔ
ﰲ ﻋﺒــﺪ وﻻ ﰲ أﻣــﺔ وﻻ ذﻣ ـﻲ وﻻ ﰲ اﳉ ـﺮاح) (4وﻻ ﰲ ﻣــﻦ وﺟــﺪ ﻗﺘــﻴﻼً ﰲ ﳏﻠــﺔ
ﻗﻮم.
وإذا اﻗﺘﺘﻠ ــﺖ ﻗﺒﻴﻠﺘ ــﺎن) (5ﻓﻮﺟ ــﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤـ ــﺎ ﻗﺘﻴ ــﻞ ﻓﻔﻴﻬ ــﺎ رواﻳﺘ ــﺎن :إﺣـ ــﺪاﳘﺎ إن
وﺟﻮدﻩ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻮث ﻳﻘﺴﻢ ﻣﻌـﻪ اﻷوﻟﻴـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﻳـﺪﻋﻮن ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺘﻠـﻪ وﻳﻘﺘﻠﻮﻧـﻪ،
واﻷﺧــﺮى أﻧــﻪ ﻻ ﻗﺴ ـﺎﻣﺔ) (6ﻓﻴــﻪ ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻣــﻦ إﺣــﺪى اﻟﻔ ـﺮﻳﻘﲔ ﻓﻌﻘﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ
اﻷﺧــﺮى ،وإن ﻛــﺎن ﻣــﻦ ﻏﲑﻫــﺎ ﻓﻌﻘﻠــﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ ،وﳚﻠــﺐ ﰲ اﻟﻘﺴــﺎﻣﺔ إﱃ ﻣﻜــﺔ
واﳌﺪﻳﻨﺔ وﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻋﻤﺎﳍﺎ دون ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ..
واﻟﻘﺴــﺎﻣﺔ ﰲ اﳋﻄــﺄ واﺟﺒــﺔ ﻟﻮرﺛــﺔ اﳌﻘﺘــﻮل ﻣــﻦ اﻟﺮﺟــﺎل واﻟﻨﺴــﺎء ﳛﻠــﻒ ﻓﻴﻬــﺎ
اﻟﻮاﺣ ــﺪ وﺣ ــﺪﻩ اﻟﻌﺼ ــﺒﺔ وﻏ ــﲑ اﻟﻌﺼ ــﺒﺔ واﻟ ــﺰوج واﻟﺰوﺟ ــﺔ ،واﻷﳝ ــﺎن ﻋﻠ ــﻰ ﻗ ــﺪر

) (1جلدة :سقطت من )م(.
) (2ما بين القوسين :سقط من )م(.
) (3في )م( :روينا عن.
) (4في )م( :إخراج.
) (5في )م( :فئتان.
) (6في :مقاسمة.
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ﻣ ـﻮارﻳﺜﻬﻢ وﳚــﱪ ﻛﺴــﺮﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻋﻠﻴــﻪ أﻛﺜﺮﻫــﺎ ،وإذا ﻗــﺎل اﳌﻘﺘــﻮل ﻗﺘﻠــﲏ ﻓــﻼن
ﺧﻄﺄ) (1ﻓﻔﻴﻬﺎ رواﻳﺘﺎن :إﺣﺪاﳘﺎ أﻧﻪ ﻟﻮث واﻷﺧﺮى أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻠﻮث).(2
($K2z/#د/و Hאx&:./I4

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﳊﻜــﻢ ﺑﺎﻟﻘﺴــﺎﻣﺔ واﺟــﺐ ،ﻷن اﻟﻨــﱯ  ﺣﻜــﻢ ــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ
ﺳــﻨﺒﻴﻨﻪ ،وﻷن ﰲ ﺗــﺮك اﳊﻜــﻢ ــﺎ إﺿــﺎﻋﺔ اﻟــﺪﻣﺎء ﻷن ﻣــﻦ ﻳﺮﻳــﺪ ﻗﺘــﻞ ﻏــﲑﻩ إﳕــﺎ
ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿـﻊ اﳋﻠـﻮات) (3اﻟـﱵ ﻳـﺄﻣﻦ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻳـﺮاﻩ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟـﺐ ،ﻓﻠـﻮ ﱂ ﳛﻜـﻢ
ﻓﻴﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﻠﻮث ﱂ ﻳﺸــﺄ) (4ﻣــﻦ ﻳﺮﻳــﺪ ﻗﺘــﻞ ﻏــﲑﻩ وﻳــﺄﻣﻦ ﻣــﻦ أن ﻳﺄﺧــﺬ ﺑــﻊ إﻻ وﻓﻌــﻞ
ﻣ ــﻦ ﻏ ــﲑ ﺗﻌ ــﺬر ﻋﻠﻴ ــﻪ ﰲ اﻟﻐﺎﻟ ــﺐ ،وﻗ ــﺪ روي أن اﻟﻘﺴ ــﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧ ــﺖ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴ ــﺔ
ﻓﺄﻗﺮﻫﺎ اﻟﻨﱯ )..(5
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن أوﻟﻴــﺎء اﻟــﺪم ﻳﺒــﺪؤون ﺑــﺎﻟﻴﻤﲔ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ إن
اﻷوﻟﻴ ــﺎء ﻻ ﳛﻠﻔ ــﻮن وإﳕ ــﺎ اﻷﳝ ــﺎن ﻋﻠ ــﻰ اﳌ ــﺪﻋﻰ ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ) (6ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ  ﻟﻸﻧﺼ ــﺎر
"أﲢﻠﻔﻮن ﲬﺴﲔ ﳝﻴﻨﺎً وﺗﺴﺤﻘﻮن دم ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ" ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻦ ﳓﻀﺮ ﻗﺎل :ﻓﺘﺤﻠﻒ
ﻟﻜﻢ اﻟﻴﻬﻮد ،ﻓﺒـﺪأ اﻷوﻟﻴـﺎء ﻓﻠﻤـﺎ ﻧﻜﻠـﻮا ﻋـﺪل ـﺎ إﱃ اﳌـﺪﻋﻲ ﻋﻠـﻴﻬﻢ") ،(7وﻷن
اﻷﳝــﺎن) (8ﰲ اﻷﺻــﻮل ﲡــﺐ ﻋﻠــﻰ أﻗ ــﻮى اﳌﺘــﺪاﻋﻴﲔ ﺳــﺒﺒﺎً واﻷوﻟﻴــﺎء ﻗــﺪ ﻗ ــﻮي
ﺳــﺒﺒﻬﻢ ﺑــﺎﻟﻠﻮث اﻟــﺬي ﻳﻐﻠــﺐ ﻣﻌــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻈــﻦ ﺻــﺪﻗﻬﻢ ﻓﻴــﻪ ﻓﻜﺎﻧــﺖ اﻟﻴﻤــﲔ ﰲ
ﺟﻨﺒﻬﻢ).(9
) (1أي قبل أن يموت يذكر من قتله.
) (2ف ي جمل ة أحك ام القس امة :انظ ر الموط أ ،(877/2) :المدون ة ،(494/4) :التفري ع ،(217/2) :الرس الة:
) ،(234الكافي ،(601) :المقدمات.(301/3) :
) (3في )م( :الخلو.
) (4العب ارة بھ ذا اللف ظ ف ي المخط وطتين وك ذلك ف ي كت اب "األش راف "1992 :ولع ل أص ل العب ارة -كم ا ق ال
محقق األشراف -لكان ما من أحد يريد قتل غيره...إلخ.
) (5أخرجه مسلم في القسامة ،باب :القسامة.(1295/3) :
) (6انظر مختصر الطحاوي ) ،(248مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(172/3) :
) (7أخرجه البخاري في األحكام ،باب :كتاب الحاكم إل ى عمال ه (120/8) :ومس لم ف ي القس امة ،ب اب :القس امة:
).(1294/3
) (8في )م( :اليمين.
) (9في )ق( :نسائھم وھو غلط.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن أﻗﻞ ﻣـﻦ ﳛﻠـﻒ اﺛﻨـﺎن؛ أﳝـﺎن اﻷوﻟﻴـﺎء أﻗﻴﻤـﺖ ﻣـﻊ اﻟﻠـﻮث ﻣﻘـﺎم
اﻟﺒﻴﻨــﺔ ﻓﻠﻤــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻒ ﰲ اﻟﺒﻴﻨــﺔ ﺷــﻬﺎدة واﺣــﺪة ﻓﻜــﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻔــﻲ ﰲ اﻷﳝــﺎن
واﺣﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ روي ﰲ اﳊﺪﻳﺚ أﻧﻪ  ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﻘﺎل :أﲢﻠﻔـﻮن
وﺗﺴﺘﺤﻘﻮن).(1
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن اﻷﳝـﺎن إﱃ اﻟﻌﺼـﺒﺔ ﰲ دﻋـﻮى :دم اﻟﻌﻤـﺪ؛ ﻷﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﻃﺮﻳﻘﻬـﺎ
اﳌﲑاث ﻷﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮة واﻟﻮﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻨﻜﺎح ﻓﻬﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺗٌﻌﻘـﻞ ﻋـﻦ اﻟﻘﺎﺗـﻞ
ﻋﺼـ ــﺒﺘﻪ دون ﺳـ ــﺎﺋﺮ ورﺛﺘـ ــﻪ ،وإﳕـ ــﺎ ﻗﻠﻨـ ــﺎ :إن اﻷﳝـ ــﺎن ﲬﺴـ ــﻮن ﳝﻴﻨـ ــﺎ ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ 
ﻟﻸﻧﺼــﺎر" :ﳛﻠﻔــﻮن ﲬﺴــﲔ ﳝﻴﻨـﺎً") ،(2وﻻ ﺧــﻼف ﰲ ذﻟــﻚ) ،(3وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن
اﻷﳝــﺎن ﺗــﺮد ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻷﻧــﺎ ﻟــﻮ أﺣﻠﻔﻨــﺎ ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﲬﺴــﲔ ﻟﻜﺎﻧــﺖ أﳝــﺎن اﻟﻘﺴ ـﺎﻣﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ وﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﺪرة وذﻟﻚ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد اﻟــﺮؤوس ﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻃﺮﻳﻘﻬــﺎ اﳌـﲑاث ﻓﻴﺘﺴــﺎوون ﰲ
ﻛــﻞ اﻷﺣﻜــﺎم ،وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إــﻢ ﻳﺴــﺘﺤﻘﻮن اﻟــﺪم) (4إذ ﺣﻠﻔـﻮا ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ
ﰲ ﻗﻮﻟـ ــﻪ :ﻻ ﻳﺴـ ــﺘﻘﺎد) (5ـ ــﺎ اﻟـ ــﺪم) ،(6وﻗﻮﻟـ ــﻪ " :أﲢﻠﻔـ ــﻮن وﺗﺴـ ــﺘﺤﻘﻮن دم
ﺻـﺎﺣﺒﻜﻢ") ،(7وروي :ﻗــﺎﺗﻠﻜﻢ) ،(8وﻗﻮﻟــﻪ" :ﺗﻘﺴــﻤﻮن ﲬﺴــﲔ ﳝﻴﻨـﺎً ﻋﻠــﻰ رﺟــﻞ
)(11
ﻣ ــﻨﻬﻢ أدﻓﻌ ــﻪ إﻟ ــﻴﻜﻢ ﺑﺮﻣﺘ ــﻪ) ، (10)"(9وﻷ ــﺎ ﺣﺠ ــﺔ ﺛﺒ ــﺖ  ــﺎ ﻗﺘ ــﻞ اﻟﻌﻤ ــﺪ
ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺎ ﻗﺘﻞ) (12ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻟﺸﻬﻮد.
) (1كما جاء في الحديث الذي روى قريباً.
) (2سبق تخريج الحديث قريباً.
) (3انظر المغني.(68/8) :
) (4الدم :سقطت من )م(.
) (5في )م( :ال تشاط.
) (6انظر :األم ،(92،96/6) :مختصر المزني ،(251) :اإلقناع.(167) :
) (7سبق تخريج الحديث.
) (8ھو في الصحيحين كذلك ،انظر تخريج الحديث السابق.
) (9برمته :أي بجميعه وھو يطلق على كل ما ال ينقص وال يؤخذ منه شيئا ً )المصبح المنير.(240 :
) (10ھذا الحديث متفق عليه وقد سبق تخريجه.
) (11في )ق( :بملكه.
) (12في )ق( مثل.
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)وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ ﻟــﻮث ﳛﻠﻔــﻮن ﻣﻌــﻪ ﻷن اﻷﳝــﺎن ﰲ اﻷﺻــﻞ ﻋﻠــﻰ
اﳌــﺪﻋﻲ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻷــﻢ أﻗــﻮى ﺳــﺒﺒﺎ ،وﻷــﻢ ﺑﺮﻳﺌــﻮن ﰲ اﻷﺻــﻞ ﻓﻮﺟــﺐ اﻋﺘﺒــﺎر
ﺳ ـ ــﺒﺐ ﺗﻘ ـ ــﻮي ﺑ ـ ــﻪ ﺟﻨﺒ ـ ــﺔ اﻷوﻟﻴ ـ ــﺎء ﻟﻴ ـ ــﺘﻤﻜﻦ ﻧﻘ ـ ــﻞ اﻷﳝ ـ ــﺎن إﻟ ـ ــﻴﻬﻢ دون ﳎ ـ ــﺮد
اﻟﺪﻋﻮى().(1
(6K3z/#ن<لא;3ل$א I4د&F( >CنًL؟x

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﻗ ــﻮل اﳌﻘﺘ ــﻮل ﰲ اﻟﻌﻤ ــﺪ دﻣ ـﻲ ﻋﻨ ــﺪ ﻓ ــﻼن ﻟ ــﻮث ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ
ﺣﻨﻴﻔـ ـ ــﺔ واﻟﺸـ ـ ــﺎﻓﻌﻲ) ،(2ﻟﻘﻮﻟـ ـ ــﻪ ﺗﻌـ ـ ــﺎﱃ (3)l|{ zm:واﻟﻘﺼـ ـ ــﺔ
ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﰲ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻗﺘﻠـﻪ اﺑـﻦ أﺧﻴـﻪ ورﻣـﻲ أﻫـﻞ اﻟﻘﺮﻳـﺔ ﺑﻘﺘﻠـﻪ ﻓـﺄﻣﺮ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ
ﺑـﺬﺑﺢ) (4وﺑﻀـﺮب اﳌﻘﺘـﻮل ﺑﺒﻌﻀـﻬﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﳛﻴـﻲ وﳜـﱪ ﺑﻘﺎﺗﻠـﻪ ﻓﻔﻌﻠـﻮا ذﻟـﻚ ﻓﺤﻴـﻲ
اﳌﻘﺘﻮل وﻗﺎل :ﻗﺘﻠﲏ اﺑﻦ أﺧﻲ ،ﻓﺼﺎر ذﻟﻚ أﺻﻼ ﰲ ﻗﺒﻮل ﻗﻮل اﳌﻘﺘﻮل وﺗـﺄﺛﲑﻩ
ﰲ اﳊﻜﻢ ﺑﺪﻣﻪ ،وﻷن اﻟﻠﻮث ﺳﺒﺐ ﻳﻨﻀﻢ إﱃ دﻋـﻮى أوﻟﻴـﺎء اﳌﻘﺘـﻮل ﻳﻘـﻮي ﺑـﻪ
دﻋـﻮاﻫﻢ ،وﺣــﺎل اﳌـﻮت ﺣــﺎل ﺗﻘــﺮب إﱃ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ وإﻗــﻼع ﻋـﻦ اﳌﻌﺎﺻــﻲ وﺗﻮﺑــﺔ
ﻣــﻦ اﻟــﺬﻧﻮب ﻫــﺬا اﻟﻈــﺎﻫﺮ ﻣــﻦ اﳌﺴــﻠﻤﲔ واﻟﻌــﺎدة ﻓــﻴﻬﻢ ﻓــﻼ ﻳﺘﻬﻤــﻮن ﰲ اﳊــﺎل
ﺑﺘﺰوﻳـ ــﺮﻫﻢ ﻋﻨـ ــﺪ ورودﻫـ ــﻢ ﻋﻠـ ــﻰ اﷲ ،وﻗﺘـ ــﻞ اﻟـ ــﻨﻔﺲ) (5اﶈﺮﻣـ ــﺔ وﺳـ ــﻔﻚ اﻟـ ــﺪﻣﺎء
اﶈﻈـﻮرة ،وﻷﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ أﺣـﺪ) (6أﻋـﺪى ﻟﻺﻧﺴـﺎن ﻣـﻦ ﻗﺎﺗﻠـﻪ ﻓـﻼ ﳚـﻮز أن ﻳﻈـﻦ ﺑــﻪ
دﻋﻮى اﻟﺪم وﻏﲑﻩ.
وإذا ﺛﺒﺘــﺖ ﻫــﺬﻩ اﳉﻤﻠــﺔ ﻛــﺎن ﻗﻮﻟــﻪ دﻣ ـﻲ ﻋﻨــﺪ ﻓــﻼن أﻣــﺎرة ﻗﻮﻳــﺔ ﰲ ﺻــﺪﻗﻪ،
ﻓﻜــﺎن ﻟﻸوﻟﻴــﺎء أن ﳛﻠﻔ ـﻮا ﻣﻌــﻪ ،وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ :أن ﻳﻜــﻮن ﺑﺎﻟﻐ ـﺎً؛ ﻷن اﻟﺼــﱯ ﻻ
ﺣﻜ ــﻢ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ وﻻ ﻳﻘﺘ ــﻞ ﺑ ــﺪﻋﻮاﻩ ،وﺷ ــﺮﻃﻨﺎ :أن ﻳﻜ ــﻮن ﻣﺴ ــﻠﻤﺎ ﻷن اﻟ ــﺬﻣﻰ ﻻ
) (1ما بين قوسين :سقط من )م(.
) (2انظر المبسوط ،(108 -107/26) :حاشية قليوبي وعميرة ،(165/4) :المغني.(79/8) :
) (3سورة البقرة ،اآلية .73
) (4في )م( و)ر( :أن تذبح.
) (5في )ق( :النفوس.
) (6أحد :سقطت من )م( ومن )ر(.
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ﻗﺴﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻧﺒﻴﻨـﻪ ،وﺷـﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜـﻮن ﺣـﺮاً ﻷن اﻟﻌﺒـﺪ ﻣـﺎل واﻟﻘﺴـﺎﻣﺔ ﻻ
ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺎل وﱂ ﻧﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻋﺪﻻً وﻻ ذﻛﺮاً؛ ﻷن اﻷﳝﺎن ﻻ ﻳﺮاﻋـﻰ ﻓﻴﻬـﺎ
)(1
ذﻟ ـ ــﻚ ،وﻷن اﻟﻐﺎﻟ ـ ــﺐ ﻣ ـ ــﻦ اﳌﺴ ـ ــﻠﻤﲔ ﻋﻨ ـ ــﺪ اﳌ ـ ــﻮت اﻧﺘﻔ ـ ــﺎء اﻟﺘﻬﻤ ـ ــﺔ وﲢ ـ ــﺮي
اﻟﺼﺪق.
(6$K4z/#نא| א 4لx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻌﺪل ﻟـﻮث ﺷـﻬﺎدﻢ ﻷﻧـﻪ ﻳﻘـﻮي اﻟﻈـﻦ ﺑـﻪ ،وﻷن ﻟـﻪ
ﺗــﺄﺛﲑا ﰲ اﻷﺻــﻮل ﰲ ﻧﻘــﻞ اﻟﻴﻤــﲔ إﱃ ﺟﻨﺒــﺔ اﳌــﺪﻋﻲ ،وﺳ ـﻮاء رآﻩ أو رأى أﺛــﺎر
اﻟﻘﺘــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻳــﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟــﺪم ﻷن ﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﺗﻘــﻮى ﻣﻌــﻪ اﻟــﺪﻋﻮى ،ووﺟــﻪ
ﻗﻮﻟــﻪ ﰲ ﻏــﲑ اﻟﻌــﺪل وﰲ ﲨﺎﻋــﺔ اﻟﻨﺴــﺎء إن ﺷــﻬﺎدﻢ)∗( ﻟــﻮث ﻓــﻸن اﻟــﺪﻋﻮى
)(2
ﺗﻘﻮى ﺎ ،وﻷن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺣﺎل اﳉﻤﺎﻋـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻇـﺎﻫﺮﻫﻢ اﻹﺳـﻼم واﳊﺮﻳـﺔ
أﻢ ﻻ ﻳﺸﻬﺪون اﻟﺰور ﰲ اﻟﺪم.
ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ إــﺎ ﻟﻴﺴــﺖ ﺑﻠــﻮث أن ﺷــﻬﺎدة اﻟﻨﺴــﺎء ﻻ ﻣــﺪﺧﻞ ﳍــﺎ ﰲ إﺛﺒــﺎت
اﳊﻘﻮق ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻮﺛﺎ ،وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :ﻟـﻮﻻة اﻟـﺪم أن ﻳﺴـﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﻐـﲑﻫﻢ ﻣـﻦ اﻟﻌﺼـﺒﺔ
ﻓﻴﺨﻔﻔ ــﻮا ﻋ ــﻨﻬﻢ ﻓ ــﻸن ﻛﻠﻬ ــﻢ) (3ﻋﺼ ــﺒﺔ وأﻫ ــﻞ ﻧﺼ ــﺮة واﻷﳝ ــﺎن ﳍ ــﻢ ،وﻛ ــﺬﻟﻚ
ﻟﻠﻤــﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴــﻪ أن ﻳﺴــﺘﻌﲔ ﺑﻐــﲑﻩ ﻣــﻦ ﻋﺼــﺒﺘﻪ ﻓﻴﺤﻠــﻒ ﻣﻌــﻪ إﻻ أن ﻳــﺪﻋﻲ اﻟــﺪم
ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﻼ ﻳﱪأ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ ﺑﺄن ﳛﻠﻒ ﲬﺴﲔ ﳝﻴﻨﺎ..
)(4
ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ إن اﻷوﻟﻴﺎء إذا ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﲬﺴـﲔ ﺣﻠـﻒ ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﳝﻴﻨـﺎً
واﺣــﺪاً ﻷن اﻷﳝ ــﺎن ﺣــﻖ ﻋﻠ ــﻰ ﻛ ــﻞ ﻣــﻦ ﻛ ــﺎن ﻟ ــﻪ ﻧﺼــﻴﺐ ﰲ اﻟ ــﺪم ﻓﻮﺟ ــﺐ أن
ﳛﻠ ــﻒ ﻛ ــﻞ واﺣ ــﺪ أﺻ ــﻠﻪ إذا ﻛ ــﺎﻧﻮا ﲬﺴ ــﲔ رﺟـ ـﻼً ،ووﺟ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﳛﻠ ــﻒ ﻣ ــﻨﻬﻢ
) (1في )ق( :يجرى.
)∗( ھكذا باألصل ،ولعل الصواب" :شھادتھم".
) (2في )م( :الخير.
) (3في )م( :كل واحد.
) (4كل :سقطت من )م(.
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ﲬﺴــﻮن ﻓﻘــﻂ أن اﳋﻤﺴــﲔ ﳝﻴﻨــﺎ ﺣﺎﺻــﻠﺔ ﻓﻠــﻢ ﳛــﺘﺞ إﱃ زﻳــﺎدة ﻋﻠﻴــﻪ أﺻــﻠﻪ إذا
ﻛﺎﻧﻮا ﲬﺴﲔ أو أﻗﻞ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻧﻜﻮل اﳌﺴـﺘﻌﺎن ـﻢ ﻻ ﻳـﺆﺛﺮ؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﺣـﻖ ﳍـﻢ ﰲ وﻻﻳـﺔ اﻟـﺪم
أﻻ ﺗﺮى أن اﻟﺪم ﻳﺴـﺘﺤﻖ ﻣـﻊ ﻋـﺪﻣﻬﻢ ،وﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻻ ﺣـﻖ ﻟـﻪ ﰲ وﻻﻳـﺔ اﻟـﺪم ﻟـﻦ
)(1
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺳﻘﻮط اﻟﺪم ﺑﻪ ،ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ إﻧﻪ إذا ﻧﻜـﻞ ﺑﻌـﺾ وﻻة اﻟـﺪم ﻓﻠﻤـﻦ ﺑﻘـﻲ
أن ﳛﻠﻔ ـﻮا أن ﻳﺴــﺘﺤﻘﻮا ﻣــﻦ اﻟﺪﻳــﺔ ﺑﻘــﺪر أﻧﺼــﺒﺎﺋﻬﻢ ﻓــﻸن ﺑﻨﻜــﻮﳍﻢ ﱂ ﻳﺴــﻘﻂ
ﺣﻖ ﻏﲑﻫﻢ ﰲ ﻗﺘﻞ اﳋﻄﺄ.
وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن اﻟﻮاﺟـﺐ ﻳﻜـﻮن دﻳــﺔ ﻻ دﻣـﺎ؛ ﻷن اﻟـﺪم ﻻ ﻳﺘـﺒﻌﺾ ﻓـﺈن ﺳــﻘﻂ
ﺑﻌﻀــﻪ ﺗﻌــﺬر أﺧــﺬ اﻟــﺒﻌﺾ وﺻــﺎر إﱃ دﻳــﺔ ،ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ إﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﳌــﻦ ﺑﻘ ـﻲ أن
ﳛﻠﻒ وﺗﺮد اﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﻮ أن اﳊـﻖ ﳉﻤـﺎﻋﺘﻬﻢ ﻓﻠـﻴﺲ ﺑﻌﻀـﻬﻢ
ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﺄوﱃ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ وإذا ردت ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ :ﻓﺈن ﻛﺎن واﺣـﺪا ﻟﺰﻣـﻪ أن
ﳛﻠ ــﻒ ﲬﺴ ــﲔ ﳝﻴﻨ ـﺎً ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :أو ﺗ ــﱪﻳﻜﻢ ﻳﻬ ــﻮد ﲞﻤﺴ ــﲔ ﳝﻴﻨ ـﺎً") ،(2وﻷ ــﺎ
أﳝــﺎن ﺗﻌﻠﻘــﺖ ﺑﺈﺣــﺪى ﺟﻨﺒــﱵ اﻟﻘﺴــﺎﻣﺔ ﻓﻜﺎﻧــﺖ ﲬﺴــﲔ ﳝﻴﻨ ـﺎً أﺻــﻠﻪ ﰲ ﺟﻨﺒــﺔ
اﳌﺪﻋﲔ ،وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﺔ ﺣﻠﻒ ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﲬﺴـﲔ ﳝﻴﻨـﺎ؛ ﻷﻧـﻪ
ﻳﺮﻳــﺪ إﺑ ـﺮاء ﻧﻔﺴــﻪ ﻣــﻦ اﻟــﺪم ﻓــﺎﻟﱪاءة ﻣــﻦ اﻟــﺪم) (3ﻻ ﺗﻜــﻮن ﺑﺄﻗــﻞ ﻣــﻦ ﲬﺴــﲔ.
ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ إن اﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ إن ﻧﻜﻞ ﺣـﺒﺲ ﺣـﱴ ﳛﻠـﻒ ﻓـﻸن ﳝﻴﻨـﻪ اﺳـﺘﻈﻬﺎر،
وﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻘﺪﻣﻪ ﻣﺎ ﻳﺴـﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻜﻮﻟـﻪ ﺣﻜـﻢ وإن ﻃـﺎل ﺣﺒﺴـﻪ ﺧﻠـﲕ)(4؛
ﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳﺘﺠــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ﺣﻜــﻢ ﻷن وﻻة اﻟــﺪم أﺿــﻌﻔﻮا ﺳــﺒﺒﻬﻢ وأﲤﻤ ـﻮا) (5دﻋ ـﻮاﻫﻢ
ﺑﻨﻜﻮﳍﻢ..
) (1في )ق( :فإن الباقين.
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3من الدم :سقطت من )م(.
) (4في )م( :يخلى.
) (5في )ق( و)ر( :اتھموا.
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ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ إن اﻟﺪﻳﺔ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ أن ﻧﻜﻮﻟـﻪ ﲟﻨﺰﻟـﺔ اﻋﱰاﻓـﻪ واﻟﻌﺎﻗﻠـﺔ ﻻ ﲢﻤـﻞ
اﻋﱰاﻓ ـﺎً ﻓﻜﺎﻧــﺖ اﻟﺪﻳــﺔ ﰲ ﻣﺎﻟــﻪ ،وﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ اﺗﻔــﻖ ﺳــﺒﺒﺎن ﻣﻮﺟﺒــﺎن ﻟﻠﺤﻜــﻢ وﳘــﺎ
اﻟﻠﻮث وﻧﻜﻮل اﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﺟﺐ أن ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ.
وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ إذا ﻋﻔـﻰ ﺑﻌﻀـﻬﻢ ﺑﻌــﺪ اﻷﳝـﺎن ﻛـﺎن ﳌـﻦ ﻳﻌـﻒ أﻧﺼـﺒﺎؤﻫﻢ ﻣــﻦ
اﻟﺪﻳــﺔ ،ﻷن اﻟﻘــﻮد ﻳﺘﻌــﺬر ﻣــﻊ ﻋﻔــﻮ ﻣــﻦ ﻋﻔــﻰ ،وﻻ ﳚــﻮز أن ﻳﺒﻄــﻞ اﻟــﺪم ﺑﻌ ــﺪ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﰲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﻒ واﻟﻘﻮد إﳕﺎ ﺗﻌﺬر ﻣـﻊ اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﺑـﺪل اﻟـﺪم ﻓﻠـﻢ
ﻳﺒــﻖ إﻻ اﻟﺪﻳــﺔ .ووﺟــﻪ اﻓـﱰاق اﻟﻮﻟــﺪ واﻹﺧــﻮة وﻣــﻦ ﺑﻌــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﺼــﺒﺎت إن ﻗــﺮب
اﻟﻮﻟــﺪ واﻹﺧــﻮة أﻣ ـﺲ ورﲪﻬــﻢ آﻛــﺪ ﺑﺪﻻﻟــﺔ أــﻢ ﳛﺠﺒــﻮن اﻷم ﻋــﻦ اﻟﺜﻠــﺚ إﱃ
اﻟﺴ ــﺪس وﳍ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﳌﺰﻳ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﻟ ــﻴﺲ ﻟﻐ ــﲑﻫﻢ ﻓﻠ ــﻢ ﻳﻜ ــﻦ ﻧﻜ ــﻮل ﻏ ــﲑﻫﻢ ﻣ ــﺆﺛﺮاً ﰲ
ﺳﻘﻮط اﻟﻘﻮد ،ووﺟﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﰲ وﻻﻳﺔ اﻟﺪم ﻛﺎﻟﻮﻟﺪ واﻹﺧﻮة.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻻ ﻳﻘﺘــﻞ ﺑﺎﻟﻘﺴــﺎﻣﺔ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ واﺣــﺪ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(1؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ
" :ﻳﻘﺴــﻢ ﲬﺴــﻮن ﻣــﻨﻜﻢ ﻋﻠــﻰ رﺟــﻞ ﻣــﻨﻬﻢ ﻓﻴــﺪﻓﻊ إﻟــﻴﻜﻢ ﺑﺮﻣﺘــﻪ") ،(2وﻷن
اﻟﻘﺴﺎﻣﺔ أﺿﻌﻒ ﻣﻦ اﻹﻗﺮار واﻟﺒﻴﻨﺔ ،وﻷن اﻟﺮدع ﳛﺼﻞ ﺑﻘﺘﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ.
)(3
إذا ﺛﺒ ــﺖ أﻧ ــﻪ ﻳﻘﺘ ــﻞ واﺣ ــﺪ ﻓﻘ ــﻂ ﻓ ــﻼ دﻳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺒ ــﺎﻗﲔ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﳌ ــﻦ ﻗ ــﺎل
ﺑﻘﺴـ ــﻂ ﺗﻘﺴـ ــﻴﻂ اﳌﻘﺘـ ــﻮل وﻳﻠـ ــﺰم اﻟﺒـ ــﺎﻗﻮن ﺑﻘﺴـ ــﻄﻬﻢ)(4؛ ﻷن اﻟﺒـ ــﺎﻗﲔ ﱂ ﻳﺜﺒـ ــﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺪم ﻻ ﺑﻘﺴﺎﻣﺔ وﻻ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻓﻼ وﺟﻪ ﻹﻟﺰاﻣﻬﻢ اﻟﺪﻳﺔ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻳﻀﺮب ﻣﻦ ﻋﻔﻰ ﻣﻨﻬﻢ) (5ﻣﺎﺋﺔ وﳛﺒﺲ ﺳﻨﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ روي" ﻗﺎﺗﻞ
اﻟﻌﻤــﺪ إذا ﻋﻔـﻲ ﻋﻨــﻪ ﺿــﺮب ﻣﺎﺋــﺔ وﺣــﺒﺲ ﺳــﻨﺔ") ، (6ﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ ﻛــﺎن) (7ﳚــﻮز أن
ﻳﻘﺘﻞ ﺑﺄن ﻳﻘﺴـﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻠﻤـﺎ ﱂ ﻳﻘﺘـﻞ وﺟـﺐ ﺗﺄدﻳﺒـﻪ وﻛـﺎن ﻣﻌﺘـﱪاً ﺑـﺎﻟﺰاﱐ أن اﻟﺰﻧـﺎ
) (1انظر األم (95/6) :مختصر المزني.(251) :
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3ھذا ما قاله الخرقي من الحنابلة انظر) :المغني.(90-89/8 :
) (4في )ر( :يسقط بقسطة عن المقتول ويلزم الباقون بقسطھم.
) (5في )م( و)ر( :من بقى.
) (6الموافقات للشاطبي(315/1 ) :
) (7كان سقطت :من )م(.
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ﳌــﺎ ﻛ ــﺎن ﻣ ــﻊ اﻹﺣﺼ ــﺎن ﻳﻮﺟ ــﺐ اﻟﻘﺘــﻞ ﻛ ــﺎن إذا ﻋ ــﺮي ﻣ ــﻦ اﻷﺣﺼ ــﺎن ﻳﻮﺟ ــﺐ
ﺿﺮب ﻣﺎﺋﺔ وﺣﺒﺲ ﺳﻨﺔ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﺪم إذا ادﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﺔ أﻗﺴﻢ) (1ﻛﻞ واﺣﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ" :ﻳﻘﺴـﻢ
ﲬﺴﻮن ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ") ،(2وﻷﻧﻪ إﳕﺎ ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻘﺘـﻞ ﻓـﺈذا ﱂ ﻳﻘﺘـﻞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻘﺴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﺗﻔﺎق وﻻة اﻟﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ واﺧـﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺻـﻔﺘﻪ ﻳﻮﺟـﺐ ﳍـﻢ
اﻟﻘﺴــﺎﻣﺔ) ،(3وأﺧــﺬ اﻟﺪﻳــﺔ ،ﻷن اﻟﻘﺘــﻞ ﻳﺜﺒــﺖ ﺑــﺪﻋﻮاﻫﻢ ﻟــﻪ وأﳝــﺎﻢ ،ﻣــﻊ اﻟﻠــﻮث
وأﻛﺜـﺮ ﻣـﺎ ﰲ اﺧـﺘﻼﻓﻬﻢ أﻧـﻪ ﻳﺘﻌـﺬر ﻣـﻊ اﻟﻘـﻮد ﻓﻴﺼـﲑ إﱃ اﻟﺪﻳـﺔ؛ ﻓﺄﻣـﺎ إذا ادﻋـﻰ
ﺑﻌﻀــﻬﻢ اﻟﻌﻤــﺪ وﱂ ﻳــﺪع اﻟﺒــﺎﻗﻮن ﻗــﺘﻼ ﻓــﻼ ﻗﺴــﺎﻣﺔ ﻷــﺎ إﳕــﺎ ﺗﺜﺒــﺖ) (4ﺑﺎﺗﻔــﺎق
اﻷوﻟﻴﺎء ،دون اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ..
ووﺟﻪ ﻗـﻮل ﻣﺎﻟـﻚ أن ﻣـﻦ ادﻋـﻰ ﻣـﻨﻬﻢ اﳋﻄـﺄ أﻗﺴـﻢ ﻣـﻊ ﺟﺤـﺪ اﻟﺒـﺎﻗﲔ ﻷن
)(5
اﻟﻮﺟﺐ ﺑﻘﺘﻞ اﳋﻄﺄ ﻣﺎل وذﻟﻚ ﻻ ﻳﻔﺘﻘـﺮ إﱃ اﺗﻔـﺎق اﻷوﻟﻴـﺎء ،ووﺟـﻪ ﻣـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ
ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻋﺘﺒﺎراً ﺑﺎﻟﻌﻤﺪ..

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻻ ﻗﺴﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﺒﺪ وﻻ أﻣـﺔ ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ)(6؛ ﻷﻧـﻪ
ﻣﺎل ﻣﻦ أﻣﻮال ﻻ ﻳﺜﺒﺖ إﺗﻼﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴﺎﻣﺔ ﻛﺎﳊﻴﻮان واﻟﻌﺮوض.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻻ ﻗﺴﺎﻣﺔ ﰲ ذﻣﻰ ﻟﻨﻘﺼﺎن ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻋـﻦ اﳌﺴـﻠﻢ واﻟﻘﺴـﺎﻣﺔ وﺿـﻌﺖ
ﺣﺮاﺳــﺔ ﻟﻠــﺪﻣﺎء وﺣﻔﻈﻬ ـﺎً ﳍــﺎ ،وﻷن ﺑﺎﻟﻌﺒــﺪ ﳌــﺎ ﱂ ﺗﻜــﻦ ﻓﻴــﻪ ﻗﺴــﺎﻣﺔ ﻣــﻊ زﻳــﺎدة
ﺣﺮﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﺎﻟﻜﺎﻓﺮ) (7ﻣﻊ ﻧﻘﺼﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ أوﱃ..
) (1في )ق( :قسم.
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3في )ق( :القسامة.
) (4في )م( :تثبت.
) (5في )م( :قول.
) (6انظر :مختصر الطحاوي ،(248) :مختصر المزني.(252-251) :
) (7في )م( :فالكافر.
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻻ ﻗﺴــﺎﻣﺔ ﰲ ﺟ ـﺮاح ،ﻷن اﻟﺴــﻨﺔ ﺟــﺎءت ــﺎ ﰲ اﻟﻘﺘــﻞ) ،(1وﻷن
ﺣﺮﻣﺔ اﳉﺮاح أﺧﻔﺾ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻨﻔﺲ أﻻ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻻ ﻛﻔﺎرة ﻓﻴﻬﺎ).(2
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻻ ﻗﺴﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﻦ وﺟﺪ ﻗﺘﻴﻼً ﰲ ﳏﻠﺔ ﻗﻮم ﺧﻼﻓﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ
ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻪ ﻟﻮث إذا ﻛﺎن ﺑﻪ أﺛﺮاً اﻋﺘﺒﺎراً ﺑﻪ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻪ أﺛﺮ).(3
ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﻘﺘﻴﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺘﲔ أﻧﻪ ﻳﻘﺴـﻢ ﻣﻌـﻪ ﻳﻐﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﻈـﻦ ﲝﺼـﻮﻟﻪ
ﻣﻘﺘ ــﻮﻻً ﺑﻴﻨﻬﻤ ــﺎ أن ﻗﺘﻠ ــﻪ ﻟ ــﻦ ﳜ ــﺮج ﻋﻨﻬﻤ ــﺎ ﻓﻜ ــﺎن ذﻟ ــﻚ ﻟﻮﺛ ــﺎ ﻳﻮﺟ ــﺐ اﻟﻘﺴ ــﺎﻣﺔ
ﻷوﻟﻴﺎﺋــﻪ ،وﻫــﺬا ﻛﻠــﻪ إذا ﻛــﺎن اﻟﻘﺘــﺎل ﻋﻠــﻰ ﻏــﲑ ﺗﺄوﻳــﻞ دﻳــﻦ ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﲞــﻼف
ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻗﺴﺎﻣﺔ وﻻ دﻳﺔ وﻻ ﻗﻮد.
ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ إﻧــﻪ ﻻ ﻗﺴــﺎﻣﺔ ﻓﻴــﻪ أن اﻟﻘﺴــﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻜــﻮن إﻻ ﻣــﻊ ﻟــﻮث ﰲ ﻣﺸــﺎر
إﻟﻴـﻪ ﻣﻌـﲔ ﻓـﺈذا ﺛﺒـﺖ أﻧــﻪ ﻻ ﻗﺴـﺎﻣﺔ ﻓﺪﻳﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺌــﺔ اﻟـﱵ ﻧﺎزﻋـﺖ إن ﻛـﺎن ﻣــﻦ
اﻷﺧﺮى ،وﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻏﲑﳘﺎ ﻟﻌﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ إﳕﺎ ﻧﺼﺒﺘﺎ ﻟﻠﺤـﺮب
واﻗﺘﺘﻠﺘﺎ وﺷـﻬﺮﺗﺎ اﻟﺴـﻼح ﻗـﺎم ﻛـﻞ ﻓﺮﻳـﻖ ﻻ ﻳﻘﺘـﻞ أﺻـﺤﺎﺑﻪ ،وإﳕـﺎ ﻳﻄﻠـﺐ أﻋـﺪاءﻩ
وﺧﺼــﻮﻣﻪ وﻗ ــﺪ ﻋﻠﻤﻨــﺎ أن ﻗﺘﻠ ــﻪ ﱂ ﳜ ــﺮج ﻋﻨﻬــﺎ ﻓﻜﺎﻧ ــﺖ دﻳﺘــﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤ ـﺎ إذ ﻟ ــﻴﺲ
إﺣﺪاﳘﺎ ﺑﺄوﱃ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى.
وإﳕـ ــﺎ ﻗﻠﻨـ ــﺎ) (4ﳚﻠـ ــﺐ إﱃ ﻣﻜـ ــﺔ واﳌﺪﻳﻨـ ــﺔ وﺑﻴـ ــﺖ اﳌﻘـ ــﺪس ﻣـ ــﻦ أﻋﻤﺎﳍﻤـ ــﺎ ﰲ
اﻟﻘﺴــﺎﻣﺔ ﺗﻌﻈﻴﻤ ـﺎً ﳊﺮﻣــﺔ اﻟــﺪﻣﺎء ،وﻟﲑﺗــﺪع ﻣ ـ ﺪﻋﻮ اﻟــﺪﻣﺎء إن ﻛــﺎﻧﻮا ﻣﺒﻄﻠــﲔ ﰲ
دﻋـﻮاﻫﻢ ﺗﻌﻈﻴﻤــﺎ ﻟﻠﻜﻌﺒــﺔ ،وﻟﻘــﱪ اﻟﻨــﱯ ،وﻣﻨــﱪﻩ وإﻛﺒــﺎرا ﳊﺮﻣـﺔ ﻫــﺬﻩ اﳌﻮاﺿــﻴﻊ أن
ﳛﻠﻔ ـﻮا اﻷﳝــﺎن ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻔﻚ اﻟــﺪﻣﺎء اﳊ ـﺮام ،وﻻ ﳚﻠــﺐ إﱃ ﻏﲑﻫــﺎ إﻻ ﻣــﻦ
اﻟﻴﺴﲑ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﺮﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﳍﺎ.
) (1في )ق( :في القتيل.
) (2في )ق( :فيه.
) (3انظر مختصر الطحاوي ،(247) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(172/3) :
) (4قلنا :سقطت من )م(.
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وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﲨﻴ ــﻊ اﻟﻮرﺛ ــﺔ ﻳﻘﺴ ــﻤﻮن ﰲ اﳋﻄ ــﺄ أن ﻋ ــﺪد) (1اﻷﳝ ــﺎن ﺑﻘ ــﺪر
اﳌﻮارﻳــﺚ؛ ﻷن اﻟﻮاﺟــﺐ ــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺮﺛﻮﻧــﻪ ﻛﺴــﺎﺋﺮ اﻟﱰﻛــﺔ ﻓﺎﺣﺘــﺎج ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻟــﻪ ﺣــﻖ
ﻣﲑاث إﱃ ﺗﺒﻴﻴﻨﻪ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻛﺴــﺮﻫﺎ ﳚــﱪ؛ ﻷن اﻟﻴﻤــﲔ ﻻ ﺗﺘــﺒﻌﺾ ﻓﻮﺟــﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻬــﺎ وﻛــﺎن
ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮﻫﺎ أوﱃ ﺑﺬﻟﻚ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻗﻮﻟــﻪ ﻗﺘﻠــﲏ ﻓــﻼن ﺧﻄــﺄ ﻟــﻮث اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑﻘﻮﻟــﻪ ﻗﺘﻠــﲏ ﻋﻤــﺪاً)،(2
ووﺟﻪ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺪم أﻏﻠﻆ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ اﳌﺎل ،وﰲ اﳋﻄﺄ ﻳﺘﻬﻢ أن
ﻳﺮﻳــﺪ ﻧﻔــﻊ وﻟــﺪﻩ ﺑﺈﻳﺼــﺎل اﳌــﺎل إﻟــﻴﻬﻢ وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﳝﻜــﻦ ﺗﻼﻓﻴــﻪ واﻟــﺪم ﻻ ﳝﻜــﻦ
ﺗﻼﻓﻴﻪ ،واﻷول) (3أﻗﻴﺲ وﻫﻮ ﻗﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ وأﺷﻬﺐ.

) (1في )ق( :أو أن.
) (2في )ق( :ھذا.
) (3في )م( :واألولى.
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6$W .نא &AوL
واﻟﺪﻳﺔ ﻣﻮروﺛﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﱰﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﺧﻄـﺄ أو ﻋﻤـﺪ ﺗﻐﻠـﻴﻆ)(1؛ ﻷـﺎ ﻣـﺎل
ﻟﻠﻤﻘﺘ ــﻮل إذ ﻫ ــﻲ ﺑ ــﺪل ﻋ ــﻦ ﻧﻔﺴ ــﻪ أﻻ ﺗ ــﺮى أﻧ ــﻪ ﻳﻘﻀ ــﻰ ﻣﻨﻬ ــﺎ دﻳﻮﻧ ــﻪ وﺗﻨﻔ ــﺬ
ﻮرث اﻣﺮأة
وﺻﺎﻳﺎﻩ ،وروى اﻟﻀﺤﺎك) (2ﺑﻦ
ﺳﻔﻴﺎن أن اﻟﻨﱯ  ﻛﺘﺐ إﻟﻴﻪ أن ﻳٌ ّ
أﺷﻴﻢ اﻟﻀﺒﺎﰊ) (3ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺔ زوﺟﻬﺎ).(4
(7A/K1z/#א/؟x

وﻻ ﻳـﺮث ﻗﺎﺗــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ وﻻ ﳛﺠــﺐ ،وﻗﺎﺗــﻞ اﳋﻄــﺄ ﻳــﺮث ﻣــﻦ اﳌــﺎل وﻻ ﳛﺠــﺐ
ﰲ اﻟﺪﻳﺔ) ،(5وﻫﺬا ﻳﺮد ﰲ اﳌﻮارﻳﺚ.
(K2z/#و Hא)/3<$Muא_^x
)(6
واﻟﻜﻔ ـ ــﺎرة ﰲ ﻗﺘ ـ ــﻞ اﳋﻄ ـ ــﺄ واﺟﺒ ـ ــﺔ  O N M L K Jm
)(8
)(7
)، lPوﻻ ﺧ ــﻼف ﻓﻴ ــﻪ  ،وﻻ ﲡ ــﺐ اﻟﻜﻔ ــﺎرة ﰲ ﻗﺘ ــﻞ ﻋﻤ ــﺪ ﺧﻼﻓـ ـﺎً
)(11) (10
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ) ،(9ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( lON M L K Jm :
) (1انظر :الموطأ ،(866/2) :التفريع ،(209/2) :الرسالة ،(239) :الكافي.(597) :
) (2الضحاك بن سفيان :بن عوف بن كعب بن أبي بك ر ب ن ك الب الكالب ي ،أب و س عيد ،ص حابي مع روف ك ان
من عمال النبي  على الصدقات )تقريب التھذيب.(279 :
) (3أشيم الضبابي :بوزن أحمد الض بابي – بكس ر المعجم ة بع دھا موح دة وبع د األل ف أخ رى قت ل ف ي عھ د 
)اإلصابة في تمييز الصحابة.(67/1 :
) (4أخرج ه مال ك ف ي الموط أ ،(866/2) :وأب و داود ف ي الف رائض ،ب اب :ف ي الم رأة ت رث م ن دي ة زوجھ ا:
) ،(117/2وابن ماجة في الديات ،باب :الميراث من الدية ،(883/2) :والترمذي في الفرائض ،باب :م ا ج اء
في ميراث المرأة من دية زوجھا (371/4) :وقال :ھذا حديث حسن صحيح.
) (5انظر الموطأ ،(867/2) :التفريع ،(218/2) :الرسالة ،(329) :الكافي.(597) :
) (6انظر :التفريع ،(218/2) :الرسالة ،(240) :الكافي.(595) :
) (7سورة النساء ،اآلية.92 :
) (8انظر :بداية المجتھد -مع الھداية في تخريج أحاديث البداية ،(487/8) :نسل األوطار.(57/7 :
) (9انظر :مختصر المزني ،(254) :اإلقناع.(168) :
) (10سورة النساء ،اآلية.93 :
) (11ما بين القوسين :سقط من )م(.
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ﻓﺪل أن اﻟﻌﻤﺪ ﲞﻼﻓﻪ ،وﻷﻧﻪ ﻣﻌﲎ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗﻠـﻪ ﻛﻔـﺎرة
ﻛﺎﻟﺰﻧﺎ ﻣﻊ اﻹﺣﺼﺎن ،وﻷن اﻟﻜﻔﺎرة ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟـﺬﻧﺐ واﳌـﺄﰒ ،وﻗﺘـﻞ اﳌـﺆﻣﻦ ﻋﻤـﺪا
أﻋﻈﻢ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻔﺮﻩ.
(K3z/#طא)/3<$Muאx 4

وﻻ ﻛﻔ ــﺎرة ﰲ ﻗﺘ ــﻞ ﻋﺒ ــﺪ) (1ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ) (2ﻷﻧ ــﻪ ﻣ ــﺎل ﻣﻘ ــﻮم ﻓﻠ ــﻢ ﲡ ــﺐ
ﺑﺈﺗﻼﻓﻪ ﻛﻔﺎرة ﻛﺎﻟﺒﻬﺎﺋﻢ.
(K4z/#طא)/3<$Muא)(x7

)(3

ﻻ ﻛﻔ ــﺎرة ﰲ ﻗﺘ ــﻞ ﻛ ــﺎﻓﺮ ﺧﻼﻓ ـ ـﺎً ﳌ ــﻦ أوﺟﺒﻬ ــﺎ ؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ K Jm :
 (4)lO N M Lﻓــﺪل ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻜــﺎﻓﺮ ﲞﻼﻓــﻪ ،وﻷن اﻟﻜﻔــﺎرة

ﰲ ﻗﺘﻞ اﳌﺆﻣﻦ ﳊﺮﻣﺘﻪ وﲢﺮﱘ دﻣﻪ وذﻟﻚ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻜﺎﻓﺮ ،وﻷﺎ ﱂ ﲡـﺐ
ﰲ ﻗﺘـﻞ اﻟﻌﻤـﺪ وﻫـﻮ ﻣـﺆﻣﻦ ﻓﻜﺎﻧـﺖ ﺑـﺄن ﻻ ﲡـﺐ ﰲ ﻗﺘـﻞ اﻟﻜـﺎﻓﺮ أوﱃ ،واﻋﺘﺒــﺎراً
ﺑﺎﳊﺮﰊ واﻟﻮﺛﲏ واﳌﺮﺗﺪ.
($K5z/#و Hא)7(/6C9Muد&x>&'&FH/3<Z

وإذا ﻗﺘﻞ ﲨﺎﻋﺔ رﺟﻼً ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻛﻔﺎرة) (5ﺧﻼﻓﺎً ﳌـﻦ ﻗـﺎل ﻛﻔـﺎرة
واﺣﺪة) ،(6ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (7)lML K Jm :ﻓﻌﻢ اﻻﺷﱰاك واﻻﻧﻔﺮاد
وﻷﻧﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺧﻄﺄ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﳌﻨﻔﺮد.

) (1انظر :التفريع ،(218/2) :الكافي.(595) :
) (2انظر :مختصر المزني ،(254) :اإلقناع ،(168) :المھذب.(218/2) :
) (3أوجبھا أكثر أھل العلم )انظر المغني.(93/8 :
) (4سورة النساء ،اآلية.92 :
) (5انظر التفريع ،(218/2) :الكافي.(595) :
) (6حك اه أب و الخط اب ع ن أحم د وھ و ق ول أب ي ث ور وحك ي ع ن األوزاع ي ،وحك اه أب و عل ى الطب ري ع ن
الشافعي ،وأنكره سائر أصحابه )المغني.(95/8 :
) (7سورة النساء ،اآلية.92 :
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(&$K6z/#א)xMu

واﻟﻜﻔــﺎرة :إﻋﺘــﺎق رﻗﺒــﺔ ،وﺻــﻴﺎم ،وﻻ إﻃﻌــﺎم ﻓﻴﻬــﺎ وﺷــﺮط اﻹﻋﺘــﺎق أن ﺗﻜــﻮن
رﻗﺒﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮك وﻻ ﻋﻘﺪ) (1ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﺘﻖ) ،(2وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ذﻟﻚ ﰲ اﻷﳝـﺎن
واﻟﻈﻬﺎر ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺼﻮم.

) (1في )م( :عفو.
) (2انظر التفريع ،(218/2) :الرسالة ،(240) :الكافي.(595) :

59

$W .دAאe>P
وﰲ ﺟﻨــﲔ اﳌـﺮأة اﳊــﺮة ﻏــﺮة) (1ﻋﺒــﺪ أو أﻣــﺔ) (2ﻷن اﻟﻨــﱯ  ﺣﻜــﻢ ﺑــﺬﻟﻚ ﰲ
اﳉﻨﲔ) (3إذا ﻗﺘﻞ ﰲ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ،ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﲬﺴـﻮن دﻳﻨـﺎراً أو ﺳـﺘﻤﺎﺋﺔ درﻫـﻢ
ﻟﻴﻜﻮن ﺑﻘﺪر ﻋﺸﺮ دﻳﺔ أﻣﻪ ﻛﻤـﺎ ﻳﻌﺘـﱪ ﺟﻨـﲔ اﻷﻣـﺔ ﺑﻌﺸـﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ،وﻻ ﺧـﻼف
ﰲ ذﻟــﻚ إﻻ أن أﺑــﺎ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﻳﻘــﻮل :ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ) (4ﲬــﺲ ﻣﺎﺋــﺔ درﻫــﻢ) ،(5ﻷن ﻋﻨــﺪﻩ
أن دﻳـ ـ ــﺔ اﻷم ﲬﺴـ ـ ــﺔ آﻻف ،وﺣﻜ ـ ـ ـﻲ ﻋـ ـ ــﻦ ﻗـ ـ ــﻮم أـ ـ ــﻢ ﻗـ ـ ــﺎﻟﻮا :ﻻ ﺷـ ـ ــﻲء ﰲ
اﳉﻨـﲔ) ،(6وﻫــﺬا ﻏﻠــﻂ ﳌــﺎ روﻳﻨــﺎﻩ ﻣــﻦ أﻧــﻪ  ﻗﻀــﻰ ﻓﻴــﻪ ﺑﻐــﺮة ،وﰲ ﺣــﺪﻳﺚ أﰊ
ﻫﺮﻳــﺮة ﰲ اﳌ ـﺮأﺗﲔ ﳌــﺎ ﺿ ـﺮﺑﺖ إﺣــﺪاﳘﺎ اﻷﺧــﺮى ﲟﺴــﻄﺢ ﻓﻘﺘﻠﺘﻬــﺎ أﻧــﻪ  ﻗﻀــﻰ
ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺒﺔ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ وﻗﻀﻰ ﰲ اﳉﻨـﲔ ﺑﻐـﺮة ﻓﻘـﺎل اﳌﻘﺘﻀـﻰ أرأﻳـﺖ ﻣـﻦ ﻻ
ﺷﺮب وﻻ أﻛـﻞ وﻻ ﺻـﺎح وﻻ أﺳـﺘﻬﻞ أﻟـﻴﺲ ﻣﺜـﻞ ذﻟـﻚ ﻳﺒﻄـﻞ ﻓﻘـﺎل رﺳـﻮل اﷲ
" :اﺳﺠﻊ ﻛﺴﺠﻊ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ) (7وﻗﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﻐﺮة).(8
(K1z/#وאLدAאxe>P

ودﻳــﺔ اﳉﻨــﲔ ﻣﻮروﺛــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺐ اﳌﻮارﻳــﺚ ،ﺧﻼﻓ ـﺎً ﳌــﺎ ﳛﻜ ـﻲ اﻟﻠﻴــﺚ ﺑــﻦ
ﺳﻌﺪ) (9إن ﻛﺎن ﻗﺎﻟﻪ :أﺎ ﻟﻸم وﺣﺪﻫﺎ؛ ﻷﺎ دﻳﺔ ﻧﻔﺲ آدﻣﻲ ﻣﻘﺘﻮﻟﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﳉﻤﻴﻊ ورﺛﺘﻬﺎ ،أﺻﻠﻪ إذا اﻧﻔﺼﻞ ﺣﻴﺎ).(10
) (1غرة عبد :يعني العبد نفسه فعبر عنه بالغرة والغرة البياض )غرر المقالة .(239
) (2انظر :المدونة ،(481/4) :التفريع ،(218/2) :الرسالة ،(239) :الكافي.(605) :
) (3أخرجه البخاري في الديات ،باب :جنين المرأة ،(46/8) :ومسلم في القسامة ،باب :دية الجنين.(1309/3) :
) (4في )م( :يكون قيمته.
) (5انظر :مختصر الطحاوي ،(244-243) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(170/3) :
) (6بل قول عامة أھل العلن أن فيه الدية كاملة قاله ابن المنذر )انظر :المغني.(811/7 :
) (7سبق تخريج الحديث قريباً.
) (8انظر المدونة ،(482/4) :الرسالة ،(239) :الكافي.(605) :
) (9انظر:المغني ،(805/7) :والليث بن سعد بن عبد الرحمن عالم ال ديار المص رية أب و الح ارث الفھم ي م ولى
خالد بن ثابت بن ظع ن س مع عط اء ون افع اب ن ش ھاب الزھ ري وروى عن ه خل ق كثي ر م نھم اب ن لھيع ة واب ن
وھب ويحيى بن يحيى الليثي )ت175ھـ( )شذرات الذھب ،285/1 :سير أعالم النبالء.(136/8 :
) (10سقط ھذا الفصل كامالً :من )م(.
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وﰲ ﺟﻨﲔ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻫﺎ اﳊﺮ) (1ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﰲ ﺟﻨﲔ اﳊﺮة)(2؛ ﻷﻧﻪ ﺣﺮ ﻣـﻦ
ﺣﲔ) (3ﺧﻠﻖ ﻛﺠﻨﲔ اﳊﺮة ،وﰲ ﺟﻨﲔ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻋﺸﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ
ﰲ ﺟﻨﲔ اﳊﺮة ﻋﺸﺮ دﻳﺘﻬﺎ.
($K3z/#دe>HAא)x.3

)(4

وﰲ ﺟﻨ ــﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﳌﺴ ــﻠﻢ ﻣﺜ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﰲ ﺟﻨ ــﲔ اﳊ ــﺮة اﳌﺴ ــﻠﻤﺔ  ،ﻷن
ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ أﺑﻴﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻜﺎن ﻓﻴﻪ ﻧﺼﻒ) (5ﻋﺸﺮ دﻳﺔ أﺑﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ.
($K4z/#دe>HAא)Z&.3زوJHא)(x7

وﰲ ﺟﻨﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ زوﺟﻬـﺎ اﻟﻜـﺎﻓﺮ ﻋﺸـﺮ دﻳﺘﻬـﺎ ،ﻛـﺬﻟﻚ اﻮﺳـﻴﺔ اﻋﺘﺒـﺎرا
ﺑﺴﺎﺋﺮ دﻳﺎﻢ).(6
(GK5z/#ذאא/J3אxًyne>P

إذا اﺳــﺘﻬﻞ ﺻــﺎرﺧﺎً ﻓﻔﻴــﻪ اﻟﺪﻳــﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬــﺎ ،وﲢﻤﻠﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻗﻠــﺔ؛ ﻷن ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﻗــﺪ
ﺛﺒﺘﺖ ﻓﻘﺎﺗﻠﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺧﻄﺄ ،ﻓﺈن ﺿﺮب ﻋﻤﺪاً ﻓﻔﻴـﻪ اﻟﻘـﻮد ﺑﺎﻟﻘﺴـﺎﻣﺔ) ،(7وﻣـﻦ ﻗﺘـﻞ
ﺟﻨﻴﻨــﲔ ﻓﻔﻴﻬﻤــﺎ ﻏﺮﺗــﺎن ،وﻟــﻮ ﻣﺎﺗــﺖ اﻷم ﰒ ﺧــﺮج اﳉﻨــﲔ ﺑﻌــﺪ ﻣﻮــﺎ ﻣﻴﺘــﺎ ﻓــﻼ
ﺷﻲء ﻓﻴﻪ) (8ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ إﳚﺎﺑﻪ اﻟﻐﺮة ﻓﻴـﻪ) ،(9وﻷن ﺗﻠﻔـﻪ ﻗﺒـﻞ اﻻﻧﻔﺼـﺎل
ﻛﺘﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﺑﻌﺎﺿﻬﺎ ﻓﻴﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻻ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ.

) (1الحر :سقطت من )ق(.
) (2انظر :المدونة ،(482/4) :التفريع ،(219/2) :الرسالة ،(240) :الكافي.(605) :
) (3في )م( :خير وفي )ق( حر.
) (4انظر المراجع التي سبق ذكرھا.
) (5نصف :سقطت
) (6انظر :المدونة ،(483/4) :التفريع ،(219/2) :الكافي.(605) :
) (7في )ق(  :بالقسيمة وھو غلط.
) (8انظر :المدونة ،(481/4) :التفريع ،(219/2) :الكافي.(605) :
) (9انظر :األم ،(108/6) :مختصر المزني ،(250-249) :اإلقناع.(166) :
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وإذا ﻃﺮﺣــﺖ اﻷﻣــﺔ ﺟﻨﻴﻨﻬــﺎ ﻓﺎﺳــﺘﻬﻞ ﺻــﺎرﺧﺎً ﰒ ﻣــﺎت ﻓﻔﻴــﻪ ﻗﻴﻤﺘــﻪ)(1؛ ﻷﻧــﻪ
)(2
ﻋﺒﺪ ﻛﺎﻟﻜﺒﲑ ،وإن ﱂ ﻳﺴﺘﻬﻞ ﺻﺎرﺧﺎً ﰒ ﻣﺎت  ،ﻓﻔﻴﻪ ﻋﺸـﺮ ﻗﻴﻤـﺔ أﻣـﺔ اﻋﺘﺒـﺎراً
ﲜﻨﲔ اﳊﺮة أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺘﱪاً ﺑﺄﻣﻪ.

) (1انظر :المدونة ،(482) :التفريع ،(219/2) :الكافي.(605) :
) (2ثم مات :سقطت من )م(.
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ﳛــﺒﻂ ﻋﻤــﻞ اﳌﺮﺗــﺪ) (1ﺑ ــﻨﻔﺲ اﻟــﺮدة) (2ﻣــﻦ ﻏــﲑ اﻋﺘﺒ ــﺎر ﲟﻮﺗــﻪ ﻗﺒــﻞ اﻟﺘﻮﺑ ــﺔ أو
ﺑﻌــﺪﻫﺎ ،وﻓﺎﺋــﺪة ذﻟــﻚ أﻧــﻪ إذا ﻋــﺎد إﱃ اﻹﺳــﻼم ﱂ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﻗﻀــﺎء اﻟﺼــﻠﻮات اﻟــﱵ
ﺗﺮﻛﻬ ــﺎ ﰲ ردﺗ ــﻪ وﻛ ــﺎن ﻋﻠﻴ ــﻪ اﺳ ــﺘﺌﻨﺎف اﳊ ــﺞ وﻳﻜ ــﻮن ﺣﻜﻤ ــﻪ ﺣﻜ ــﻢ اﻟﻜ ــﺎﻓﺮ
اﻷﺻﻠﻲ إذا أﺳﻠﻢ).(3
($K1z/#د/ط&Z&h7א$MF#د?x

ﻓﺄﻣ ــﺎ ﺳ ــﻘﻮط ﻗﻀ ــﺎء) (4ﻣ ــﺎ ﺗ ــﺮك ﻣ ــﻦ اﻟﺼ ــﻼة ﰲ ردﺗ ــﻪ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(5؛
)(6
ﻓﻠﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃl|{ z y xw v u t sm :
ﻓﻌﻢ ،وﻷﺎ ﺻﻼة ﻣﱰوﻛﺔ ﰲ ﺣﺎل ﻛﻔﺮﻩ ﻛﺎﻟﻜﺎﻓﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،أﻣﺎ اﺳـﺘﺌﻨﺎف اﳊـﺞ
ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ) (7ﻓﻠﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ (8)lª © ¨  §m :ﻓـﺄﺧﱪ أن
اﻻرﺗــﺪاد ﳛــﺒﻂ اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﺈذا اﳓــﺒﻂ ﻟﺰﻣــﻪ إﻋــﺎدة اﳊــﺞ ،وﻷﻧــﻪ أﺳــﻠﻢ ﻋــﻦ ﻛﻔــﺮ
ﻓﻠﺰﻣﻪ اﳊﺞ ،وﻷﻧﻪ أﺳﻠﻢ ﻛﺎﻟﻜﺎﻓﺮ اﻷﺻﻠﻲ إذا أﺳﻠﻢ).(9

) (1الردة :ف ي اللغ ة رج ح الش يء ،وف ي االص طالح :ال ردة كف ر بع د إس الم تق رر )انظ ر معج م مق اييس اللغ ة:
 ،(386/2الرصاع على ابن عرفة.(.490 :
) (2في )م( :ارتداده.
) (3انظر :التفريع ،(231/2) :الرسالة ،(240) :الكافي ،(584) :المقدمات.(237/3) :
) (4قضاء :سقطت من )م(.
) (5انظر :المھذب.(223/2) :
) (6سورة األنفال ،اآلية.38 :
) (7انظر :المھذب.(223/2) :
) (8سورة الزمر ،اآلية.65 :
) (9إذا أسلم :سقطت من )ق(.
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إذا اﺟﺘﻤــﻊ اﳌﺮﺗــﺪون وﻧﺼــﺒﻮا راﻳــﺔ اﳊــﺮب وﻗــﺎﺗﻠﻮا اﳌﺴــﻠﻤﲔ وأﺗﻠﻔ ـﻮا أﻣ ـﻮاﻻً ﰒ
ﺗــﺎﺑﻮا ﱂ ﻳﺆﺧــﺬوا ﺑﺸــﻲء ﻣــﻦ ذﻟــﻚ) (1ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﺣــﺪ ﻗــﻮﱄ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ)(2؛ ﻷن أﺑــﺎ
ﺑﻜــﺮ اﻟﺼــﺪﻳﻖ واﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﱂ ﻳﻀــﻤﻨﻮا ﻣــﻦ رﺟــﻊ ﻣــﻦ أﻫــﻞ) (3اﻟــﺮدة ،وﻷــﺎ ﻓﺌــﺔ
ﳑﺘﻨﻌﺔ أﺗﻠﻔﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺪﻳﻦ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺿﻤﺎن ﻛﺄﻫﻞ اﳊﺮب.
ﻳﺴــﺘﺘﺎب اﳌﺮﺗــﺪ ﺛــﻼث ﻓــﺈن ﺗــﺎب ﻗﺒﻠــﺖ ﺗﻮﺑﺘــﻪ وإن أﰉ ﻗﺘــﻞ وﻛــﺎن ﻣﺎﻟــﻪ ﻓﻴﺌــﺎ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ) (4وﻻ ﻳﺮﺛﻪ ورﺛﺘـﻪ اﳌﺴـﻠﻤﻮن وﻻ أﻫـﻞ اﻟـﺪﻳﻦ اﻟـﺬي ارﺗـﺪ إﻟﻴـﻪ ،وﺳـﻮاء
ﻣﺎ ﻣﻠﻚ ﻗﺒﻞ ردﺗﻪ أو ﻣﺎ ﻛﺴﺒﻪ ﺣﺎل ردﺗﻪ..
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻳﺴﺘﺘﺎب ﺛﻼث ﳌﺎ روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب  - -أﻧﻪ ﺑﻠﻐﻪ
أن رﺟ ـﻼً ارﺗــﺪ ﻓﻘﺘــﻞ ﻗﺒــﻞ أن ﻳﺴــﺘﺘﺎب ﻓــﺄﻧﻜﺮ) (5ذﻟــﻚ وﻗــﺎل :ﻫــﻼ ﺣﺒﺴــﺘﻤﻮﻩ
ﺛﻼﺛﺎ وأﻃﻌﻤﺘﻤﻮﻩ ﻛﻞ ﻳﻮم رﻏﻴﻔﺎً ﻓﺈن ﺗﺎب وإﻻ ﻗﺘﻠﺘﻤﻮﻩ ،اﻟﻠﻬﻢ ﱂ أﻣـﺮ وﱂ أرض
إذ ﺑﻠﻐﲏ) ،(6وﻻ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻪ ،وﻷﻧﻪ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺈذا روﺟﻊ
وذ ﻛﺮﻧ ــﺎﻩ) (7اﻹﺳ ــﻼم زال ﻋﻨ ــﻪ ،وﻷن ﻣ ــﻦ ﻗﺒﻠ ــﺖ ﺗﻮﺑﺘ ــﻪ ﻋﺮﺿ ــﺖ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻛﺴ ــﺎﺋﺮ
اﻟﻜﻔﺎر.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﺗﻮﺑﺘــﻪ ﺗﻘﺒــﻞ ،ﺧﻼﻓ ـﺎً ﳌــﻦ ﺣﻜ ـﻲ ﻋﻨــﻪ أــﺎ ﻻ ﺗﻘﺒــﻞ)(8؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ
)(9
ﺗﻌــﺎﱃ ، l a ` _ ~  } |m :وﻗﻮﻟــﻪ u t sm:
 ،(10)l | { z y x w  vوﻗﻮﻟﻪ " :أﻣﺮت أن أﻗﺎﺗﻞ اﻟﻨﺎس
) (1انظر :التفريع ،(232/2) :الرسالة ،(241-240) :الكافي ،(582) :المقدمات.(221/3) :
) (2انظر :مختصر المزني ،(267-259) :اإلقناع.(174) :
) (3أھل :سقطت )م(.
) (4في )م( و)ر( :جماعة المسلمين.
) (5في )ق( :فما أنكر.
) (6أخرجه البيھقي.(207/8) :
) (7وذكرناه :سقطت من )م(.
) (8ھو أحد قولي اإلمام أحمد )المغني.(126/8) :
) (9سورة الشورى ،اآلية.25 :
) (10سورة األنفال ،اآلية.38 :
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ﺣــﱴ ﻳﻘﻮﻟ ـﻮا :ﻻ إﻟــﻪ إﻻ اﷲ ،ﻓــﺈذا ﻗﺎﻟﻮﻫــﺎ ﻋﺼــﻤﻮا ﻣــﲏ دﻣــﺎءﻫﻢ وأﻣ ـﻮاﳍﻢ")،(1
وﻷـﺎ ﺗﻮﺑــﺔ ﻋــﻦ ﻛﻔـﺮ ﻳﻈﻬــﺮ ﻛﺎﻟﻜــﺎﻓﺮ اﻷﺻـﻠﻲ ،وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧـﻪ إذا ﱂ ﻳﺘــﺐ ﻗﺘــﻞ
ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻣﻦ ﺑﺪل دﻳﻨﻪ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ") ،(2وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(3
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﳌﺮﺗﺪة ﺗﻘﺘﻞ ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ) ،(4ﻟﻌﻤـﻮم اﳋـﱪ ﻷن ﻛـﻞ ﻣـﻦ
ﺟــﺎز أن ﻳﻘﺘــﻞ ﺑﺎﻟﻘﺘــﻞ ﺟــﺎز أن) (5ﻳﻘﺘــﻞ ﺑــﺎﻟﺮدة ﻛﺎﻟﺮﺟــﻞ ،وﻷﻧــﻪ ﺳــﺒﺐ ﻳﻘﺘــﻞ ﺑــﻪ
اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺠﺎز أن ﺗﻘﺘـﻞ ﺑـﻪ اﳌـﺮأة ﻛﺎﻟﻘﺘـﻞ ،وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ ﻻ ﻳـﻮرث وأن ﻣﺎﻟـﻪ ﰲء
ﺧﻼﻓﺎً ﳌﻦ ﻗﺎل :إﻧﻪ ﻳﻮرث) ، (6ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :ﻻ ﻳـﺮث اﳌﺴـﻠﻢ اﻟﻜـﺎﻓﺮ وﻻ اﻟﻜـﺎﻓﺮ
اﳌﺴﻠﻢ") ،(7وﻷﻧﻪ ﳑﻦ ﻻ ﻳﺮث ﲝﺎل ﻓﻠـﻢ ﻳـﻮرث ﻛﺎﻟﻌﺒـﺪ ،وﻷﻧـﻪ ﻣـﺎت ﻛـﺎﻓﺮا ﻓﻠـﻢ
ﻳﺮﺛﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺎﻟﻜﺎﻓﺮ اﻷﺻﻠﻲ ،وإﳕﺎ ﱂ ﻧﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﺑـﲔ ﻣـﺎ ﻣﻠﻜـﻪ ﻗﺒـﻞ ردﺗـﻪ أو ﰲ
ﺣﻠﻬﺎ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :أن ﻳﻮرث ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻛـﺎن ﻟـﻪ ﻗﺒـﻞ اﻟـﺮدة دون ﻣـﺎ ﻛﺴـﺒﻪ
ﻓﻴﻬﺎ) ،(8ﻷن اﳋﱪ ﻋﺎم ،وﻷﻧﻪ ﻣﺎل ﻣﺎت ﻋﻨﻪ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﻪ ﺣﺎل ردﺗﻪ.
( $K3z/#م< ل.אxA XU

)(9
ﻻ ﺗﻘﺒــﻞ ﺗﻮﺑــﺔ اﻟﺰﻧــﺪﻳﻖ  :وﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻳﺴــﺮ اﻟﻜﻔــﺮ وﻳﻈﻬــﺮ اﻹﺳــﻼم ﺧﻼﻓ ـﺎً
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ) ،(10ﻷﻧﺎ ﻻ ﻧﺼﻞ إﱃ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺘﻮﺑﺘﻪ)(11؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﻳﺮﺟـﻊ

) (1سبق تخريج الحديث.
) (2أخرجه البخاري في الجھاد ،باب :ال يعذب عذاب ﷲ.(21/4) :
) (3انظر :اإلجماع ،(153) :المغني ،(126/8) :شرح مسلم للنووي ،(13/8) :فتح الباري.(170/12) :
) (4انظر :مختصر الطحاوي ،(259) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(194/4) :
) (5في )م( :قتل.
) (6قاله األوزاعي وھو أحد قولي اإلمام أحمد وروى عن أبي بكر وابن مسعود – رض ي ﷲ عنھم ا – المغن ي:
).(300/6
) (7أخرج ه البخ اري ف ي الف رائض ،ب اب :ال ي رث المس لم الك افر وال الك افر المس لم ،(11/8) :ومس لم ف ي
الفرائض.(1233/3) :
) (8انظر :مختصر الطحاوي ،(260) :مختصر القدوري – مع شرح الميداني.(150/4) :
) (9انظر :التفريع ،(231/2) :الرسالة ،(240) :الكافي.(585) :
) (10انظر :األم ،(165/6) :مختصر المزني.(259) :
) (11في )م( :بثبوته.
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ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺴﺘﺪل ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ ﻟـﻪ ،وﻷن اﻟﺘﻮﺑـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻌﺼـﻴﺔ اﳌﺴـﺘﱰ ـﺎ ﻻ ﺗﺴـﻘﻂ
اﳊﺪ) (1اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﺰﻧﺎ واﻟﺴﺮﻗﺔ.
)(2
وإذا اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﺔ إﱃ ﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ ﱂ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﺧﻼﻓـﺎً
ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻳﻘﺘــﻞ إذا ﱂ ﻳﺴــﻠﻢ)(3؛ ﻷن اﻟــﺪﻳﻦ اﻟــﺬي اﻧﺘﻘــﻞ إﻟﻴــﻪ ﳑــﺎ
ﳚــﻮز اﻹﻗـﺮار ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﺠـﺎز أن ﻳﻘــﺮ ﻋﻠﻴــﻪ اﻻﻧﺘﻘــﺎل ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﻛــﺎن اﺑﺘــﺪاء ،وﻷﻧــﻪ ﻟــﻮ
ﻛــﺎن ﻳﻌﻘﻮﺑﻴــﺎ) (4ﻓﺼــﺎر ﻧﺴــﻄﻮرﻳﺎ) (5ﱂ ﻳﺘﻌــﺮض ﺑــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ اﻧﺘﻘــﺎل ﻣــﻦ ﻛﻔــﺮ إﱃ
ﻛﻔﺮ ﻓﻜﺬﻟﻚ إذا اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ إﱃ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ.

) (1الحد :سقطت من )ق(.
) (2انظر :التفريع ،(231/2) :الكافي.(586) :
) (3انظر :األم ،(157-156/6) :اإلقناع.(174) :
) (4يعقوبياً :أي ينتم ي إل ى اليعاقب ة ،وھ و فرق ة م ن النص ارى أبن اء يعق وب ب ن ع الي الراذع ي يقول ون باتح اد
الالھوت والناسوت ،ويعرفون بأصحاب الطبيعة الموحدة )الملل والنحل.(541/1 :
) (5نس..طورياً :أص حاب نس طور الحك يم ،ظھ ر ف ي زم ن الم أمون ،يق ول :إن ﷲ تع الى واح د ذو أق انيم ث الث:
الوجود والعلم والحياة )الملل والنحل.(535/1 :
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واﻟﺴﺤﺮ ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺧﻼﻓﺎً ﳌﻦ ﻧﻔﺎﻩ ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ M Lm :
 (2)lQ P O Nﻓﺠﻌﻠﻬﻢ ﻛﻔﺮة ،ﻓﺜﺒﺖ أن ﻟـﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺔ ﻓـﺈذا
)(3
ﻓﻌــﻞ اﻟﺴــﺤﺮ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﻟــﻦ ﻳﺴــﺘﺘﺐ ﻓــﺈن ﻗــﺎل ﻗــﺪ ﺗﺒــﺖ ﱂ ﺗﻘﺒــﻞ ﺗﻮﺑﺘــﻪ ﺧﻼﻓ ـﺎً
ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) (4ﻷﻧــﻪ ﻣﺴـﺘﱰ ﺑــﻪ ﻓــﻼ ﺗﻘﺒــﻞ اﻟﺘﻮﺑــﺔ ﻣﻨــﻪ ﻛﺎﻟﺰﻧــﺪﻳﻖ) ،(5وﻷن ﻋﻠﻤــﻪ ﺑــﻪ
وﻓﻌﻠــﻪ ﻟــﻪ ﻛﻔــﺮ ﻋﻨــﺪﻧﺎ ﺑــﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ (6)ldc b a `m:أي
)(7
ﻻ ﺗــﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴــﺤﺮ ،وﻷن اﻵﻻم اﻟﻮاﺻــﻠﺔ إﱃ اﳊﻴـﻮان اﻟــﱵ ﺗﻀــﺮ ــﻢ وﺗﻘــﺘﻠﻬﻢ
ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ وﻫـﻮ اﳌﻨﻔـﺮد ﺑﺎﻟﻘـﺪرة ﻋﻠﻴﻬـﺎ واﻋﺘﻘـﺎد اﻹﻧﺴـﺎن أن ذﻟـﻚ ﻓﻌﻠـﻪ
وأﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺮ.

وأﻣﺎ إذا ) (8دﻓﻊ ﺷﻴﺌﺎً إﱃ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ اﻟﺴﺤﺮ ﻓﻼ ﻳﻘﺘﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺎﺣﺮ
ــﺬا اﻟﻔﻌــﻞ وﻫــﻮ ﻛﻤــﻦ دﻓــﻊ ﻣــﺎﻻ إﱃ رﺟــﻞ ﻟﻴﻘﺘــﻞ ﻟــﻪ إﻧﺴــﺎﻧﺎً ﻓــﻼ ﻳﻘﺘــﻞ اﻟــﺪاﻓﻊ
ﻟﻠﻤﺎل وﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺗﻼً ﺑﺬﻟﻚ.

) (1ذھ ب بع ض أص حاب الش افعي إل ى أن ه ال حقيق ة ل ه ،وق ال أص حاب أب ي حنيف ة :إن ك ان يص ل إل ى ب دن
المسحور كدخان ونحوه جاز أن يحص ل من ه ذل ك ،فأم ا أن يحص ل الم رض والم وت م ن غي ر أن يص ل إل ى
بدنه شيء فال يجوز )انظر فتح القدير (408/4) :والمھذب ،224/2 :المغني.(150/8 :
) (2سورة البقرة ،اآلية.102 :
) (3انظر :التفريع ،(232/2) :الرسالة ،(240) :الكافي.(585) :
) (4انظر :مختصر المزني.(260) :
) (5في )م( :كالزندقة.
) (6سورة البقرة ،اآلية.102 :
) (7في )م( :تقيلھم.
) (8في )م( :من.
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واﳌﻘﺘﻮل ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒﺎﻏﻴﺔ ﻳﻐﺴﻞ وﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ) (1ﺧﻼﻓﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ)(2؛ ﻷن
ﺑﻐﻴﻪ ﻻ ﳜﺮﺟﻪ ﻋـﻦ أﺣﻜـﺎم اﳌﻠـﺔ ﻛﺎﻟﻌـﺪل ،وﻻ ﻳﺘﺒﻌـﻮن ﻓﻴﻤـﺎ اﺳـﺘﻬﻠﻜﻮا ﻣـﻦ ﻣـﺎل
وﻻ دم إذا ﻛ ــﺎن اﻟﻘﺘ ــﺎل ﻋﻠ ــﻰ ﺗﺄوﻳ ــﻞ دﻳ ــﻦ ،ﻹﲨ ــﺎع اﻟﺼ ــﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ﰲ
ﻗﺘــﺎل) (3ﻳــﻮم اﳉﻤــﻞ وﺻــﻔﲔ) (4وﳘــﺎ ﻣــﻦ وﻗــﺎﺋﻊ اﻹﺳــﻼم ،وﻷﻤــﺎ ﻓﺌــﺔ اﻣﺘﻨﻌــﺖ
وأﺗﻠﻔ ـ ــﺖ ﺑﺘﺄوﻳ ـ ــﻞ ﻓﻠ ـ ــﻢ ﻳﻠﺰﻣﻬ ـ ــﺎ ﺿ ـ ــﻤﺎن ﻛﺄﻫ ـ ــﻞ اﳊ ـ ــﺮب إذا أﺗﻠﻔ ـ ـﻮا ﻣ ـ ــﺎﻻ ﻋﻠ ـ ــﻰ
اﳌﺴﻠﻤﲔ.

) (1انظر :التفريع.(267/2) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي.(258) :
) (3في )م( :قتل.
) (4انظر السنن الكبرى – للبيھقي ،(179/8) :ومصنف ابن أبي شيبة.(287،332/15) :
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اﶈ ــﺎرب ﻫ ــﻮ :اﻟﻘ ــﺎﻃﻊ ﻟﻠﻄﺮﻳ ــﻖ اﳌﺨﻴ ــﻒ ﻟﻠﺴ ـﺒﻴﻞ اﻟﺸ ــﺎﻫﺮ ﻟﻠﺴ ــﻼح اﻟﻄﺎﻟ ــﺐ
ﻟﻠﻤــﺎل ،ﻓــﺈن أﻋﻄـﻲ وإﻻ ﻗﺎﺗــﻞ ﻋﻠﻴــﻪ ﻛــﺎن ﰲ اﳌﺼــﺮ أو ﺧــﺎرج اﳌﺼــﺮ ،ﻓﻬــﺬا إذا
ﻇﻬــﺮ ﻋﻠﻴــﻪ ﻗﺒــﻞ ﺗﻮﺑﺘــﻪ أﻗــﻴﻢ ﻋﻠﻴــﻪ ﺣــﺪ اﳊﺮاﺑــﺔ :وﻫــﻮ اﻟﻘﺘــﻞ أو اﻟﺼــﻠﺐ أو ﻗﻄــﻊ
اﻟﻴ ــﺪ واﻟﺮﺟ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼف أو اﻟﻨﻔ ــﻲ أو اﳊ ــﺒﺲ ،وذﻟ ــﻚ ﻣﻮﻛ ــﻮل إﱃ اﺟﺘﻬ ــﺎد
اﳊــﺎﻛﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳ ـﺮاﻩ ﻛﺎﻓﻴ ـﺎً ﰲ ردﻋــﻪ وزﺟــﺮﻩ ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن ذا ﻗــﻮة وﺑﻄــﺶ ورأي
وﺗﺪﺑﲑ وﳚﺘﻤـﻊ) (1إﻟﻴـﻪ وﻳﺘﺤﻴـﺰ إﱃ ﺟﻬﺘـﻪ :ﻓﻬـﺬا ﺣـﺪﻩ اﻟﻘﺘـﻞ )وإن ﻛـﺎن ذا ﻗـﻮة
وﺑﻄﺶ ﻓﻘﻂ :ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺧﻼف ،وإن ﻛﺎن اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ وإﳕﺎ ﻓﻌﻠـﻪ ﻣـﺮة
)(2
وﻟﻌﻠﻪ أن ﻳﺘﻮب ﻓﻬﺬا ﻳﻀﺮب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ اﻹﻣﺎم وﻳﻨﻔﻰ ﻓﻴﺤﺒﺲ ﺑﻐﲑ ﺑﻠـﺪﻩ(
إﱃ أن ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻮﺑﺘﻪ ،وﳚﻮز ﻗﺘﻞ اﶈﺎرب وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺘـﻞ ،وإذا ﺟـﺎء ﺗﺎﺋﺒـﺎً ﻗﺒـﻞ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺣﺪ اﳊﺮاﺑﺔ وأﺧﺬ ﲝﻘﻮق اﻟﻨـﺎس ﻗﺒﻠـﻪ) (3ﻣـﻦ ﻗﺘـﻞ وﻗﻄـﻊ
وأﺧﺬ ﻣﺎل.
وﻳﻘﺘﻞ ﰲ اﳊﺮاﺑﺔ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮ واﳊﺮ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ ،وﻻ ﳚﻮز ﻓﻴﻪ ﻟﻮﱄ اﻟﺪم ﻋﻔـﻮ،
وﺣﻜــﻢ اﻟﻠــﺺ ﺣﻜــﻢ اﶈــﺎرب ،وﻟﻠﺮﺟــﻞ أن ﳝــﺎﻧﻊ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ وﻣﺎﻟــﻪ ﻓ ـﺈن ﻗﺘــﻞ
ﻓﺸﻬﻴﺪ ،وإن آل إﱃ ﻗﺘﻞ اﻟﻠﺺ ﻓﻬﺪر ﻻ ﺷﻲء ﻓﻴﻪ).(4

) (1في )ق( :يجمع.
) (2ما بين القوسين سقط من )م(.
) (3قبله :سقطت من )ق(.
) (4في جملة أحكام الحرابة ھذه انظر :المدونة ،(428/4) :التفريع ،(232/2) :الرسالة ،(241-240) :الكافي:
) ،(584-582المقدمات(227/3 ) :
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ﻗــﺪ ﺑﻴﻨــﺎ أن ﺣﻜــﻢ اﶈــﺎرب ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺨﻴ ـﲑ ،وأﻧــﻪ ﻣﻮﻛــﻮل إﱃ اﺟﺘﻬــﺎد اﻹﻣــﺎم،
وﻗــﺎل أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ :ﻫ ـﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﱰﺗﻴــﺐ) (1ﻓــﻼ ﻳﻘﺘــﻞ ﻣــﻦ ﱂ ﻳﻘﺘــﻞ وﻻ
ﻳﺼــﻠﺐ وﻻ ﻳﻘﻄــﻊ ﻓــﺈن ﻗﺘــﻞ وﱂ ﻳﺄﺧــﺬ ﻣــﺎﻻً ﻗﺘــﻞ ﻓﻘــﻂ وﱂ ﻳﻘﻄــﻊ وﱂ ﻳﺼــﻠﺐ،
وإن أﺧﺬ ﻣﺎﻻً) (2وﱂ ﻳﻘﺘﻞ ﻗﻄﻊ ،وإن ﻗﺘـﻞ وأﺧـﺬ ﻣـﺎل ﻗـﺎل أﺑـﻮ ﺣﻨﻴﻔـﺔ :اﻹﻣـﺎم
ﳐــﲑ إن ﺷــﺎء ﲨــﻊ اﻟﻘﻄــﻊ واﻟﻘﺘــﻞ وإن ﺷــﺎء ﲨــﻊ اﻟﻘﻄــﻊ واﻟﺼــﻠﺐ ﰒ ﻗﺘــﻞ ﺑﻌــﺪ
)(3
اﻟﺼﻠﺐ ،وإن ﺷﺎء ﲨﻊ ﺑﲔ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺼﻠﺐ  ،وﻗـﺎل اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ :ﻳﻘـﺘﻠﻬﻢ ﺧﻨﻘـﺎً
وﻳﺼ ــﻠﺒﻬﻢ) ،(4ﻓ ــﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠ ــﻰ أن ﻟـ ـﻪ أن ﻳﻘﺘﻠ ــﻪ ،وإن ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻗﺘ ــﻞ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ:

 u t s r q p o n m l km
 (5)lxw vاﻵﻳﺔ ،وﱂ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮﻧـﻮا ﻗﺘﻠـﻮا ،وﻷﻧـﻪ ﺧ ّـﲑ ﺑـﲔ

ﻫﺬﻩ اﳊﺪود ﻓﺪل ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﱰﺗﻴﺐ ،وروي أﻧﻪ  ﻗﺎل" :ﻣـﻦ أﺷـﻬﺮ ﺳـﻴﻔﻪ
ﰒ وﺿﻌﻪ وﺟﺐ) (6دﻣﻪ ) "(7وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إذا ﺟـﺎء ﺗﺎﺋﺒـﺎً ﻗﺒـﻞ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠﻴـﻪ ﻳﺴـﻘﻂ
ﻋﻨ ـ ـﻪ ﺣ ــﺪ اﳊﺮاﺑ ــﺔ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌـ ــﺎﱃ xwv u t s r q pm :
 (8)l}| { z yﻓــﺄﺧﱪ ﺑ ــﺄن اﻟﺘﻮﺑ ــﺔ ﻗﺒ ــﻞ اﻟﻘ ــﺪرة ﺗﺴ ــﻘﻂ
ﺣﺪ اﳊﺮاﺑﺔ؛ ﻷﻧﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻩ ﳑﻦ أﺧﱪ ﺑﺄن ﺟﺰاءﻩ اﻟﻘﺘﻞ وﻏﲑﻩ.
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﺣﻘ ــﻮق اﻟﻨ ــﺎس ﻗﺒﻠ ــﻪ ﻻ ﺗﺴ ــﻘﻂ؛ ﻷن اﻟﺘﻮﺑ ــﺔ ﻻ ﺗ ــﺄﺛﲑ ﳍ ــﺎ ﰲ
ﺣﻘﻮق اﻵدﻣﻴﲔ ،أﻻ ﺗﺮى أن ﻣﻦ ﻏﺼﺐ رﺟﻼ ﺷﻴﺌﺎً وأﺗﻠﻔـﻪ ﰒ ﺗـﺎب ﻓـﺈن ﺑﺪﻟـﻪ
) (1انظر :مختصر الطحاوي ،(275) :مختصر المزني.(265) :
) (2في )م( :المال.
) (3انظر مختصر الطحاوي ،(276) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(212/3) :
) (4انظر :األم ،(152-151/6) :مختصر المزني ،(265) :اإلقناع ،(173) :وفي )ر( :يقتاھم جميعا.
) (5سورة المائدة ،اآلية.33 :
) (6في )م( :فقد وجب.
) (7بلف ظ قري ب من ه أخرج ه النس ائي ف ي تح ريم ال دم ،ب اب :م ن ش ھر س يفه ث م وض عه ،(108/7) :والح اكم:
) ،(152/2وقال :صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذھبي.
) (8سورة المائدة ،اآلية.33 :
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واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺘﻞ واﳉﺮاح) (1وﻏـﲑﻩ ،وﻷن اﻟﺘﻮﺑـﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻷﺷـﻴﺎء إذا
اﻧﻔ ــﺮدت ﻋـ ــﻦ اﳊﺮاﺑـ ــﺔ ﻻ ﺗﺴ ــﻘﻂ ﺣﻘـ ــﻮق اﻟﻨـ ــﺎس) (2اﳌﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ـ ــﺎ ﻓﻜـ ــﺬﻟﻚ إذا
اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻳﻘﺘــﻞ ﻓﻴﻬــﺎ اﳌﺴــﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜــﺎﻓﺮ واﳊــﺮ ﺑﺎﻟﻌﺒــﺪ؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﻟــﻴﺲ ﺑﻘﺘــﻞ
ﻗﺼﺎص ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ وﻳﺮاﻋـﻰ ﻓﻴـﻪ ﺗﻜـﺎﻓﺆ اﻟـﺪﻣﺎء وإﳕـﺎ ﻫـﻮ ﳊـﻖ اﷲ وﻟـﺬﻟﻚ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ
ﻻ ﻋﻔــﻮ ﻟــﻮﱄ اﻟــﺪم ﻷن ﻗﺘﻠــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻷﺟــﻞ اﻟﺒــﺪل ﻋــﻦ ﻗﺘــﻞ وﻟﻴــﻪ ﻳــﺪل ﻋﻠﻴــﻪ إذا
ﺳ ــﻘﻂ ﻋﻨ ــﻪ اﻟﻘﺘ ــﻞ ﳊ ــﻖ اﷲ ،وﺻ ــﺎر ﺣﻴﻨﺌ ــﺬ ﻗﺘ ــﻞ ﻗﺼ ــﺎص ﻓﺜﺒ ــﺖ ﻟﻠ ــﻮﱄ ﺣ ــﻖ
اﻟﻌﻔﻮ..
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﺣﻜﻢ اﻟﻠﺺ ﺣﻜﻢ اﶈـﺎرب ﻷﻧـﻪ ﻃﺎﻟـﺐ ﻟﻠﻤـﺎل آﺧـﺬ ﻟﻠﻨﻔـﻮس
ﻏﻠﺒﺔ ﻓﻜﺎن ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﶈﺎرﺑﺔ ،وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻟﻺﻧﺴﺎن دﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﻣﻨﻌﻪ وأﻧﻪ
ﻻ ﺷ ــﻲء ﰲ ﻗﺘﻠ ــﻪ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﻣ ــﻦ ﻗﺘ ــﻞ دون ﻣﺎﻟ ــﻪ ﻓﻬ ــﻮ ﺷ ــﻬﻴﺪ") ،(3ﻓﻠ ــﻮﻻ أن
ﻗﺘﻠ ــﻪ) (4ﲝ ــﻖ وإﻻ ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﺷ ــﻬﻴﺪاً ﺑﺎﻟﻘﺘ ــﻞ ،وروي أن اﻣـ ـﺮأة ﺧﺮﺟ ــﺖ ﲢﺘﻄ ــﺐ
ﻓﺘﺒﻌﻬــﺎ رﺟــﻞ ﻓﺮاودﻫــﺎ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻓﺮﻣﺘــﻪ ﲝﺠــﺮ ﻓﻘﺘﻠﺘــﻪ ﻓﻮﻗــﻊ ذﻟــﻚ إﱃ ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ
اﳋﻄــﺎب  - -ﻓﻘــﺎل :ﻗﺘﻴــﻞ اﷲ واﷲ ﻻ ﻳــﻮدى أﺑــﺪاً ﻓﺄﻫــﺪر ﻋﻤــﺮ - -
) (5دﻣﻪ)(6؛ وﻷﻧﻪ إذا ﻗﺼﺪ ﻏﲑﻩ ﻇﻠﻤﺎً) (7ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻘﺘﻠﻪ أو ﻣﺎﻟﻪ ﻓﺎﳌﻘﺼـﻮد ﻣﻀـﻄﺮ
إﱃ دﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻜﺎن اﻟﻠﺺ ﻣﻌﺎوﻧﺎً ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻬﺪر دﻣﻪ.

) (1في )ق( :والجروح.
) (2في )م( :اآلدميين.
) (3أخرجه البخاري في المظالم ،باب :من قاتل دون ماله ،(108/3) :ومسلم في األيم ان ،ب اب :ال دليل عل ى أن
من قصد أخذ مال غيره.(125/1) :
) (4في )م( :قتاله.
) (5رضي ﷲ عنه :سقطت من )م(.
) (6أخرجه عبد الرزاق ،(435/9) :البيھقي.(337/8) :
) (7ظلماً :سقطت من )ق(.
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وإذا ﺻـﺎل اﻟﻔﺤـﻞ) (1أو ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ اﻟﺒﻬـﺎﺋﻢ ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺴـﺎن وﺧﺎﻓـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺴـﻪ
)(3
)(2
ﻓﻠــﻪ دﻓﻌــﻪ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ :ﻓــﺈن أدى ذﻟــﻚ إﱃ ﻗﺘﻠــﻪ ﻓــﻼ ﺿــﻤﺎن ﻋﻠﻴــﻪ ﺧﻼﻓ ـﺎً
ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إﻧ ــﻪ ﻳﻀ ــﻤﻨﻪ)(4؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻗﺘﻠ ــﻪ ﺑ ــﺪﻓﻊ ﻣﺒ ــﺎح ﻓﻠ ــﻢ ﻳﻀ ــﻤﻨﻪ
ﻛــﺎﻵدﻣﻲ ،وﻷن ﺣﺮﻣــﺔ اﻵدﻣــﻲ أﻋﻈــﻢ ﻣــﻦ ﺣﺮﻣــﺔ اﻟﺒﻬﻴﻤــﺔ) ،(5ﻓــﺈذا ﱂ ﻳﻀــﻤﻦ
ﰲ اﻵدﻣﻲ ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ أوﱃ ،وﻫـﺬا إذا ﻗﺎﻣـﺖ ﻟـﻪ ﺑﻴﻨـﺔ ﲟـﺎ ﻳﺪﻋﻴـﻪ ،ﻓﺄﻣـﺎ إن ﻟـﻦ
ﻳﻌﻠ ــﻢ إﻻ ﺑﻘﻮﻟ ــﻪ ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻳﻀ ــﻤﻦ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻣﻘ ــﺮ ﺑ ــﺈﺗﻼف ﻣ ــﺎل ﻏ ــﲑﻩ وﻣ ــﺪع اﻹﺑﺎﺣ ــﺔ،
وﺳﻘﻮط اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺪﻋﻮاﻩ.
(GK1z/#ذאUXعא;m4ض8(Z&k Aא4ض(x?X>N D

وﻣﻦ ﻋﺾ أﺻﺒﻊ رﺟﻞ ﻓﻨﺰع اﳌﻌﻀﻮض ﻳـﺪﻩ ﻣـﻦ ﻓـﻢ اﻟﻌـﺎض ﻓـﺬﻫﺒﺖ أﺳـﻨﺎﻧﻪ
)(7
ﻓﻌﻠﻰ اﳉﺎﺑﺬ ﺿﻤﺎﻧﻪ ،وﻗﺎل ﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﻤـﺮ) (6ﻣـﻦ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ :ﻻ ﺿـﻤﺎن ﻋﻠﻴـﻪ
وﻗﺎﻟــﻪ أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) (8ﻓﻮﺟــﻪ ﻗــﻮل ﻣﺎﻟــﻚ إن اﻟﻌــﺎض ﱂ ﻳﻘﺼــﺪ اﻟــﻨﻔﺲ
وإﳕﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﻌﺾ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﺬي ﻳﺴـﺘﺤﻖ ﺑـﺈﺗﻼف ذﻟـﻚ اﻟﻌـﺾ ﻏـﲑ ﻣـﺎ ﻓﻌـﻞ ﺑـﻪ
ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ واﺣﺪ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻣﺎ ﺟﲎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻛﻤـﻦ ﻗﻠـﻊ ﻋـﲔ اﻟﺮﺟـﻞ
ﻓﻘﻄــﻊ اﻵﺧــﺮ ﻳــﺪﻩ ﻓﺈﻤــﺎ ﺿــﺎﻣﻨﺎن ،ووﺟــﻪ ﻗــﻮل ﳛــﲕ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ أﻧــﻪ دﻓﻌــﻪ ﺑــﺪﻓﻊ
ﻣﺒﺎح ﻓﻠﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أﺻﻠﻪ إذا أراد اﻟﻨﻔﺲ).(9
) (1الفحل :ھو الذكر من الحيوان )المصباح المنير.463 :
) (2ذلك :سقطت من )م(.
) (3انظر التفريع ،(233/2) :الكافي.(584) :
) (4انظر :شرح فتح القدير ،(270/2) :حاشية ابن عابدين.(351/5) :
) (5في )م( :البھائم.
) (6يحيى بن عمر :ابن يوسف أبو زكريا األندلسي الفقيه ش يخ المالكي ة س مع ب ن س حنون وأب ي زكري ا الحف ري
وأخذ عنه أحمد بن خالد الحافظ وجماعة وأھل القيروان ،مات(289) :ھـ )سير أعالم النبالء.(462/3 :
) (7انظر :الكافي.(607) :
) (8انظر :األم.(29/6) :
) (9في )م( :نفسه.
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وﻣ ــﺎ أﺗ ــﻰ ﻋﻠ ــﻰ ﻳ ــﺪ اﻟﻄﺒﻴ ــﺐ ﳑ ــﺎ ﱂ ﻳﻘﺼ ــﺪﻩ ﻓﻴ ــﻪ رواﻳﺘ ــﺎن) :(1إﺣ ــﺪاﳘﺎ أﻧ ــﻪ
ﻳﻀــﻤﻨﻪ ،واﻷﺧ ــﺮى أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻀ ــﻤﻨﻪ ،ﻓ ــﺈذا ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧ ــﻪ ﻳﻀ ــﻤﻦ ﻓﻸﻧــﻪ ﻗﺎﺗ ــﻞ ﺧﻄ ــﺄ
ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻀــﻤﻦ ﻛﻐــﲑ اﻟﻄﺒﻴــﺐ ،وإذا ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻳﻀــﻤﻦ ﻓﻸﻧــﻪ ﻳﻮﻟــﺪ ﻋــﻦ ﻓﻌــﻞ
ﻣﺒﺎح ﻣﺄذون ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻹﻣﺎم إذا ﺣﺪ إﻧﺴﺎﻧﺎً ﻓﻤﺎت.
(7.7uOZ&K3z/#אًN?x=&$ن{:XG?([^4(?(7uنx

ﻣــﻦ ﺣﻔ ــﺮ ﺑﺌ ـﺮاً ﰲ ﻣﻮﺿ ــﻊ ﻟ ــﻴﺲ ﻟ ــﻪ أن ﳛﻔــﺮﻩ ﻓﻴ ــﻪ ﻓﻌﻄ ــﺐ ﻓﻴ ــﻪ إﻧﺴ ــﺎن ﻓﻬ ــﻮ
ﺿﺎﻣﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺧﻄـﺄ ﻣﺘﻌـﺪ ﲝﻔـﺮﻩ ﰲ ذﻟـﻚ اﳌﻮﺿـﻊ ،وﻟـﻮ ﻛـﺎن ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ ﻟـﻪ
ﺣﻔﺮة ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺿﻤﺎن ،وﻛﺬﻟﻚ ﳑﺴﻚ اﻟﻜﻠﺐ اﻟﻌﻘﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎن ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ أو ﻣﺎل ،وﻛـﺬﻟﻚ ﺻـﺎﺣﺐ اﳊـﺎﺋﻂ اﳌﺴـﺘﻬﺪم إذا أﺷـﻬﺪ ﻋﻠﻴـﻪ أو ﺑﻠـﻎ
ﻣــﻦ اﳋــﻮف ﻋﻠــﻰ اﻟﻨــﺎس ﻣـﻦ وﻗﻮﻋــﻪ إﱃ ﺣﻴــﺚ ﻳﻌﻠــﻢ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺣﺎﻟــﻪ ،وﻧﻜــﺖ
ﲨﻴ ــﻊ ﻫ ــﺬﻩ اﳌﺴ ــﺎﺋﻞ ﺗﻌ ــﺪﻳﻬﻢ ﺑﺘﺒﻘﻴ ــﺔ ﲨﻴ ــﻊ ﻫ ــﺬﻩ اﻷﺷ ــﻴﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻮﺟ ــﻪ اﻟ ــﺬي
ﻳﺘﻌﺪى أذاﻩ إﱃ اﻟﻐﲑ وﻓﻌﻠﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﻟـﻴﺲ ﳍـﻢ ﻓﻌﻠـﻪ ،ﻓﻠـﺰﻣﻬﻢ ﺿـﻤﺎن ﻣـﺎ
ﳛﺪث ﻋﻨﻪ).(2
(? :(N&K4z/#א;אJX,אًx

وﻷﻫـﻞ اﳌﻮاﺷــﻲ إرﺳــﺎﳍﺎ ــﺎراً اﳌﺮﻋــﻰ ،وﻳﻠـﺰم أرﺑــﺎب :اﻟــﺰرع واﳊـﻮاﺋﻂ ﺣﻔﻈﻬــﺎ
ﺎراً ﻓﻤﺎ أﻓﺴﺪﺗﻪ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ أرﺑﺎﺎ ،ﻷﻧـﻪ ﻣـﺄذون ﳍـﻢ ﰲ إرﺳـﺎﳍﺎ ﻟﻀـﺮورﺎ
إﱃ اﻟﺮﻋﻲ ،ﻓﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أرﺑﺎب اﳊﻮاﺋﻂ ﺑﺈﳘﺎﳍﺎ وﺗﺮك ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻬـﻢ
ﺑﻜﻮن اﳌﻮاﺷﻲ ﻣﺮﺳﻠﺔ ،وﻻﺑﺪ أن ﺗﻌﻴﺚ) (3وﺗﻔﺴﺪ وأﻣـﺎ ﻣـﺎ أﻓﺴـﺪﺗﻪ ﻟـﻴﻼً ﻓﻌﻠـﻰ
أرﺑﺎﺎ ﺿﻤﺎﻧﻪ ،ﻷن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﻴﻼ وﻣﻨﻊ إرﺳـﺎﳍﺎ) (4وﻗـﺎل أﺑـﻮ ﺣﻨﻴﻔـﺔ :إن
) (1انظر :الكافي.(594) :
) (2انظر :المدونة.(505،510/4) :
) (3في )م( :تعبث.
) (4انظر :التفريع ،(282/2) :الكافي) :ص.(606
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)(1

ﻛــﺎن ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻌﻬــﺎ ﻓﻌﻠﻴــﻪ اﻟﻀــﻤﺎن ،وإن ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻣﻌﻬــﺎ ﻓــﻼ ﺿــﻤﺎن ﻋﻠﻴــﻪ
ﻓـ ــﺎﻋﺘﱪ ﰲ اﻟﻀـ ــﻤﺎن ﻛـ ــﻮن ﺻـ ــﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻌﻬـ ــﺎ ،وﱂ ﻳﻌﺘـ ــﱪ اﻟﻠﻴـ ــﻞ وﻻ اﻟﻨﻬـ ــﺎر ،
ودﻟﻴﻠﻨــﺎ :ﺣــﺪﻳﺚ اﻟـﱪاء أن ﻧﺎﻗﺘــﻪ دﺧﻠــﺖ ﺣﺎﺋﻄــﺎ ﻓﺄﻓﺴــﺪﺗﻪ ﻓﺮﻓــﻊ ذﻟــﻚ إﱃ اﻟﻨــﱯ
 ﻓﻘﻀ ــﻰ أن ﻋﻠـ ــﻰ أﻫـ ــﻞ اﻷﻣ ـ ـﻮال ﺣﻔﻈﻬ ــﺎ ـ ــﺎراً ،وﻋﻠـ ــﻰ أرﺑـ ــﺎب :اﳌﻮاﺷـ ــﻲ
ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﻴﻼً) ،(3ﻓﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر ﻓﺴﻘﻂ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ،وﻗﺪ ﻓﺮﻗﻨﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﲟﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ،وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
)(2

@@

<

<
) (1عليه :سقطت من )م(.
) (2انظر :فتح القدير.
) (3أخرج ه أب و داود ف ي البي وع ،باب ا :المواش ي تفس د زروع الق وم ،(829/3) :واب ن ماج ه ف ي األحك ام ،ب اب:
الحك م فيم ا أفس دته المواش ي ،(781/2) :وص ححه اب ن حب ان والح اكم (48/2) :وق ال :ھ ذا ح ديث ص حيح
اإلسناد.
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ﺣــﺪا اﻟﺰﻧــﺎ ﺣــﺪان :رﺟــﻢ وﺟﻠــﺪ ،واﻟﺰﻧــﺎة ﻧﻮﻋــﺎن :ﺛﻴــﺐ وﻫــﻮ اﶈﺼــﻦ ،وﺑﻜــﺮ
وﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻟــﻴﺲ ﲟﺤﺼــﻦ ،ﻓــﺎﻟﺮﺟﻢ ﻟﻠﻤﺤﺼــﻦ واﳉﻠــﺪ ﻟﻠﺒﻜــﺮ ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن اﻟـﺰاﱐ
ﳏﺼــﻨﺎً رﺟــﻢ ﺑﺎﳊﺠــﺎرة ﺣــﱴ اﳌــﻮت وﻻ ﳚﻠــﺪ ﻣــﻊ اﻟــﺮﺟﻢ رﺟ ـﻼً ﻛــﺎن أو اﻣ ـﺮأة،
وﺷــﺮوط اﳊﺼــﺎﻧﺔ ﲦﺎﻧﻴــﺔ :وﻫــﻲ اﻟﺒﻠــﻮغ ،واﻟﻌﻘــﻞ ،واﻹﺳــﻼم ،واﳊﺮﻳــﺔ ،واﻟﺘــﺰوﻳﺞ
وﺻــﺤﺔ اﻟﻌﻘــﺪ ،واﻟــﻮطء ﻓﻴــﻪ ،وأن ﻳﻜــﻮن ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ ﺳــﺎﺋﻎ ﻏــﲑ ﳏﻈــﻮر ﻓﻤــﱴ
اﳔــﺮم ﺑﻌــﺾ ﻫــﺬﻩ اﻟﺸــﺮوط ﱂ ﻳﻜــﻦ اﻟ ـﻮاﻃﺊ أو اﳌﻮﻃــﻮءة) (3ﳏﺼــﻨﺎ وﱂ ﻳــﺮﺟﻢ،
وﻟ ــﻴﺲ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮط إﺣﺼ ــﺎن اﻟ ـﺰاﱐ أن ﻳﻜ ــﻮن اﳌ ــﺰﱐ  ــﺎ ﳏﺼ ــﻨﺔ وﻻ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮط
إﺣﺼ ــﺎن اﻟﺰاﻧﻴ ــﺔ أن ﻳ ــﺰﱏ  ــﺎ ﳏﺼ ــﻦ ﻓﺎﻟﺼ ـ ـﺒﻴﺔ اﳌﻄﻴﻌ ــﺔ ﲢﺼ ــﻦ اﻟﺒ ــﺎﻟﻎ وإن ﱂ
ﳛﺼــﻨﻬﺎ ،واﻨﻮﻧــﺔ ﲢﺼــﻦ واﻃﺌﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻗــﻞ ،وإن ﱂ ﳛﺼــﻨﻬﺎ ،وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴــﺔ
ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ اﳌﺴﻠﻢ ،واﻷﻣﺔ ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ اﳊﺮ ﳛﺼﻨﺎﺎ ،وإن ﱂ ﲢﺼﻨﺎﻤﺎ.
واﻟﺼﱯ اﻟﺬي ﻳﻄﻴﻖ اﻟﻮطء ﻻ ﳛﺼﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﲞﻼف اﻟﺼﺒﻴﺔ اﳌﻄﻴﻘﺔ ﻟﻠـﻮطء،
واﻨــﻮن إذا زوج ﻣــﻦ ﻋﺎﻗﻠــﺔ ووﻃﺌﻬــﺎ أﺣﺼــﻨﻬﺎ ،وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻌﺒــﺪ ﻳﺘــﺰوج) (4اﳊــﺮة،
واﻟﻨﻜــﺎح اﻟﻔﺎﺳــﺪ ﻻ ﳛﺼــﻦ وإن وطء ﻓﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺟــﻪ اﳌﺒــﺎح) ،(5واﻟــﻮطء ﻋﻠــﻰ
اﻟﻮﺟﻪ اﶈﻈﻮر ﻛﺎﻟﻮطء ﰲ اﳊـﻴﺾ أو ﰲ اﻹﺣـﺮام أو اﻟﺼـﻮم واﻹﻋﺘﻜـﺎف أو ﻣـﺎ
أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻻ ﳛﺼﻦ وإن ﻛـﺎن اﻟﻌﻘـﺪ ﺻـﺤﻴﺤﺎً ،وﻧﻜـﺎح اﻟﺸـﺮك ﻻ ﳛﺼـﻦ وإن
وطء ﻓﻴــﻪ إﻻ أن ﻳﻄﺄﻫــﺎ ﺑﻌــﺪ اﻹﺳــﻼم ،وﻛــﺬﻟﻚ ﺑــﺎﻗﻲ ﻓــﺮوع ﻫــﺬا اﻟﺒــﺎب :اﻟــﱵ
) (1الحدود :في اللغة المنع وطرف الشيء والحاجز بين الشيئين )معجم مقاييس اللغة (3/2) :وفي االص طالح:
ما وضع لمنع الجاني من عودة لمثل فعله وزجر غريه )الفواكه الدواني.(193/2 :
) (2الزنا :ھو مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبھة حلة عمداً )حدود ابن عرفة.(492 :
) (3أو الموطوءة :سقطت من )ق(.
) (4في )ق( :يزوج.
) (5في )ق( :المبين.
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ﺗﻀــﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘــﺪﻩ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ وﺻــﻔﻨﺎﻩ ،وأﻣــﺎ أم اﻟﻮﻟــﺪ إذا زﻧــﺖ ﺑﻌــﺪ ﻋﺘﻘﻬــﺎ ﺑﻮﻓــﺎة
ﺳﻴﺪﻫﺎ ﱂ ﺗﺮﺟﻢ.
ﻓــﺈذا اﺧﺘﻠــﻒ اﻟﺰوﺟــﺎن ﰲ اﻟــﻮطء ﻓــﺄﻗﺮ أﺣــﺪﳘﺎ وأﻧﻜــﺮﻩ اﻵﺧــﺮ ﻓــﺎﳌﻨﻜﺮ ﻏــﲑ
ﳏﺼــﻦ ،وروى اﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﳊﻜــﻢ أن اﳌﻨﻜــﺮ ﻻ ﻳﻜــﻮن ﳏﺼــﻨﺎ ﺣــﱴ ﻳﻘ ـﺮا ﲨﻴﻌ ـﺎً،
وﻗ ـ ــﺎل اﺑ ـ ــﻦ اﻟﻘﺎﺳ ـ ــﻢ :اﳌﻘ ـ ــﺮ ﳏﺼ ـ ــﻦ واﳌﻨﻜ ـ ــﺮ ﻏ ـ ــﲑ ﳏﺼ ـ ــﻦ ،وﻳﻘ ـ ــﻊ اﻹﺣﺼ ـ ــﺎن
ﺑﺎﻹﻳﻼج؛ وإن ﱂ ﻳﻨﺰل).(1
(K1z/#د O/א]xZ#

وإﳕ ـ ــﺎ ﻗﻠﻨ ـ ــﺎ :إن ﺣ ـ ــﺪ اﶈﺼ ـ ــﻦ اﻟ ـ ــﺮﺟﻢ؛ ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ V U T Sm :
 (2)lWﻓﻘــﺎل )" :ﺧ ــﺬوا ﻋﻨ ــﻲ ﻓﻘ ــﺪ ﺟﻌ ــﻞ اﷲ ﻟﻬ ــﻦ ﺳ ــﺒﻴﻼً :اﻟﺒﻜ ــﺮ

ﺑﺎﻟﺒﻜﺮ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ،وﺗﻐﺮﻳﺐ ﻋـﺎم() ،(3واﻟﺜﻴـﺐ ﺑﺎﻟﺜﻴـﺐ ﺟﻠـﺪ ﻣﺎﺋـﺔ واﻟـﺮﺟﻢ")،(4
وﻗﻮﻟﻪ " :واﻏﺪوا ﻳﺎ أﻧﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻣﺮأة ﻫﺬا ﻓﺈن اﻋﱰﻓﺖ) (5ﻓﺎرﲨﻬﺎ" ) ،(6وﻣـﺎ
روي ﻣــﻦ رﲨــﻪ  ﻣــﺎﻋﺰا) (7واﻟﻐﺎﻣﺪﻳــﺔ) ،(8وﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﻤــﺮ - -ﻟــﻮﻻ أن
ﻳﻘ ــﺎل :ﻋﻤ ــﺮ زاد ﰲ ﻛﺘ ــﺎب اﷲ ﻟﻜﺘﺒ ــﺖ )اﻟﺸ ــﻴﺦ واﻟﺸ ــﻴﺨﺔ إذا زﻧﻴ ــﺎ ﻓﺄرﲨﻮﳘ ــﺎ
أﻟﺒﺘﺔ() ،(9وروي اﻟﺮﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﻤـﺮ وﻋﺜﻤـﺎن وﻋﻠـﻲ –  -ﻗـﻮﻻً وﻓﻌـﻼً) ،(10وﻻ
ﺧﻼف ﻓﻴﻪ) ،(11وﻻ ﻳﺘﻠﻔﺖ إﱃ ﻣﺎ ﳛﻜﻰ ﻋﻦ اﳋﻮارج ﻣﻦ ﻧﻔﻴﻪ.
) (1في جملة أحكام فروع ھذا الباب :انظر :الموط أ ،(819/2) :التفري ع ،(221/2) :الرس الة ،(241) :الك افي:
) ،(571المقدمات.(239/3) :
) (2سورة النساء :اآلية.15 :
) (3ما بين قوسين سقط من )ق( ومن )ر(.
) (4أخرجه مسلم في الحدود باب :حد الزنا.(1316) :
) (5في )م( :فإن أقرت.
) (6أخرجه البخاري في الحدود ،باب :االعتراف بالزن ا ،(24/8) :ومس لم ف ي الح دود ،ب اب :م ن اعت رف عل ى
نفسه بالزنا.(1324/3) :
) (7أخرج ه البخ اري ف ي الح دود ،ب اب :ھ ل يق ول اإلم ام للمق ر لعل ك لمس ت أو غم زت ،(23/8) :ومس لم ف ي
الحدود ،باب :رجيم الثيب في الزنا.(1320/3) :
) (8أخرجه مسلم في الحدود ،باب :من اعترف على نفسه بالزنا.(1323/3) :
) (9الموطأ.(834/2) :
) (10الموطأ.(825-824/2) :
) (11انظر :اإلجماع ،(141) :شرح مسلم – للنووي ،(209/7) :-المغني ،(107/8) :فتح الباري.(98/12) :
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻻ ﳚﻠﺪ ﻣﻊ اﻟـﺮﺟﻢ ﺧﻼﻓـﺎً ﻟـﺪاود)(1؛ ﳌـﺎ روي أن رﺟﻠـﲔ اﺧﺘﺼـﻤﺎ
إﱃ اﻟﻨﱯ  ﻓﻘﺎل أﺣﺪﳘﺎ إن اﺑﲏ ﻛﺎن ﻋﺴﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا ﻓﺰﻧـﺎ ﺑﺎﻣﺮأﺗـﻪ أﺧـﱪوﱐ
أن ﻋﻠﻰ اﺑﲏ اﻟﺮﺟﻢ ﻓﺎﻓﺘﺪﻳﺘﻪ ﲟﺎﺋﺔ ﺷﺎة وﲜﺎرﻳﺔ ﰒ ﺳﺄﻟﺖ أﺧﱪوﱐ أن ﻋﻠﻰ اﺑﲏ
ﺟﻠ ــﺪ ﻣﺎﺋ ــﺔ وﺗﻐﺮﻳ ــﺐ ﻋ ــﺎم وإﳕ ــﺎ اﻟ ــﺮﺟﻢ ﻋﻠ ــﻰ اﻣﺮأﺗ ــﻪ ،ﻓﻘ ــﺎل  "أﻣ ــﺎ ﻏﻨﻤ ــﻚ
وﺟﺎرﻳﺘـﻚ ﻓـﺮد ﻋﻠﻴــﻚ ،وﺟﻠـﺪ اﺑﻨـﻪ ﻣﺎﺋــﺔ وﻏﺮﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﺎ ،وأﻣــﺮ أﻧﻴﺴـﺎ أن ﻳـﺄﰐ اﻣـﺮأة
اﻵﺧــﺮ ﻓــﺈن اﻋﱰﻓــﺖ) (2ﻓﺎرﲨﻬــﺎ ﻓﺎﻋﱰﻓــﺖ ﻓﺮﲨﻬــﺎ) ،(3وﰲ ﻃﺮﻳــﻖ آﺧــﺮ "ﻓﺄﻏــﺪوا
ﻳــﺎ أﻧــﻴﺲ ﻋﻠــﻰ اﻣـﺮأة ﻫـﺬا ﻓــﺈن اﻋﱰﻓــﺖ ﻓﺎرﲨﻬــﺎ") (4ﻓﻔﻴــﻪ دﻟــﻴﻼن :أﺣــﺪﳘﺎ أﻧــﻪ
أﻣــﺮﻩ أن ﻳﺮﲨﻬــﺎ وﱂ ﻳــﺄﻣﺮﻩ ﺑﺎﳉﻠــﺪ ،وﻗــﺪ ﻋﻠــﻢ أﻧــﻪ إﳕــﺎ أﻧﻔــﺬﻩ ﻟﻴﻘــﻴﻢ اﳊــﺪ ﻻ ﻟﻐــﲑ
ذﻟﻚ.
واﻟﺜﺎﱐ أﻧﻪ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬـﺎ ﻓﻘـﺎل) :وﻋﻠـﻰ اﺑﻨـﻚ ﺟﻠـﺪ ﻣﺎﺋـﺔ واﻏـﺪوا ﻳـﺎ أﻧـﻴﺲ
ﻋﻠﻰ اﻣﺮأة ﻫﺬا ﻓﺈن اﻋﱰﻓﺖ ﻓﺎرﲨﻬﺎ( ﻓ 
ـﺪل أن اﳉﻠـﺪ ﰲ ﺧـﱪﻩ دوـﺎ) ،(5وروي
أﻧــﻪ  رﺟــﻢ ﻣــﺎﻋﺰاً وﱂ ﳚﻠــﺪﻩ وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻐﺎﻣﺪﻳــﺔ)(6؛ وﻷﻧــﻪ ﻣﻌــﲎ ﻳﻮﺟــﺐ اﻟﻘﺘــﻞ
ﳊﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ؛ وﱂ ﻳﻮﺟﺐ اﳉﻠﺪ ﻣﻊ اﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎﻟﺮدة.
(K3z/#א+,אطא$/4א#Oنx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن اﻟﻌﻘ ــﻞ ﻣــﻦ ﺷ ــﺮوط اﻹﺣﺼ ــﺎن؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :رﻓ ــﻊ اﻟﻘﻠ ــﻢ ﻋ ــﻦ
ﺛﻼث :ﻓﺬﻛﺮ اﻨﻮن ﺣﱴ ﻳﻔﻴﻖ") (7وﻷن اﳊﺪ ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺼـﻴﺔ وﻛـﻞ ذﻟـﻚ
ﺗﻜﻠﻴﻒ واﻟﻌﻘﻞ ﺷﺮط ﰲ ﺛﺒﻮﺗﻪ ،وﻻ ﺧﻼف ﻓﻴﻪ).(8
) (1انظر :المحلى.(197/13) :
) (2في )م( :فإن أقرت.
) (3أخرجه البخ اري ف ي الح دود ،ب اب :اإلم ام ي أمر رج ال فيض رب الح د غائب ا ،(34/8) :ومس لم ف ي الح دود،
باب :من اعترف على نفسه بالزنا.(1324/3) :
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5في )م( :دونه.
) (6سبق تخريج ھذه األحاديث.
) (7سبق تخريج ھذا الحديث.
) (8انظر المحلي ،(185/13) :المغني ،(162/8) :فتح الباري ،(98/12) :نيل األوطار.(93/7) :

77

(K4z/#א+,אطא 9غ$א#Oنx

وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ اﻟﺒﻠﻮغ ﻟﻠﺨﱪ)(1؛ وﻷن ﻣﻦ دون اﻟﺒﻠﻮغ)(2؛ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧـﻪ
ﻻ ﺣﺪ ﰲ ﻗﺬﻓﻪ وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻗﺼﺎص ﺑﻘﺘﻠﻪ.
(K5z/#א+,אطאFم$א#Oنx

)(3

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ :اﻹﺳــﻼم ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ؛ ﻷن اﻹﺣﺼــﺎن ﺣﻜــﻢ ﺷــﺮﻋﻲ
ﺟﻌﻞ ﻟﻠﻔﻀﻴﻠﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﺘﻒ ﻣﻊ اﻟﻜﻔـﺮ؛ وﻷن ﻫـﺬﻩ) (4اﳊـﺪود ﻳﻌﺘـﱪ ﻓﻴﻬـﺎ
اﻟﻔﻀــﻴﻠﺔ ﻓﺤــﺪ اﶈﺼــﻦ اﻟــﺮﺟﻢ ﺑﻔﻀــﻴﻠﺘﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻜــﺮ ،وﺣــﺪ اﳊــﺮ ﻣﺎﺋــﺔ ﻟﻔﻀــﻴﻠﺘﻪ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺒــﺪ ،وﻧﻘــﺺ اﻟﻜﻔــﺮ ﳝﻨــﻊ أن ﻳﺜﺒــﺖ ﻟــﻪ ﺣﻜــﻢ ﻓﻀــﻴﻠﺘﻪ ،وﻷن ﻣــﻦ ﺷــﺮط
اﻹﺣﺼﺎن ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﺬي ﻳﻄﺄ ﻓﻴﻪ أﻧﻜﺤﺔ اﻟﻜﻔﺎر اﻟﻔﺎﺳﺪة.
(K6z/#א+,אطא!$A7א#OSنx

)(5

وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ :اﳊﺮﻳـﺔ ،ﻷن اﻟﻌﺒـﺪ ﺣـﺪﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺼـﻒ ﻣـﻦ ﺣـﺪ اﳊـﺮ اﻟـﺮﺟﻢ
ﻻ ﻳﺘﻨﺼﻒ ﲨﻴﻌﻪ ﻋﻨﻪ ،وﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﻧﻘﺺ ﻋـﻦ اﳊـﺮ ﰲ اﳉﻠـﺪ اﻟـﺬي ﻫـﻮ) (6أﺧـﻒ
ﻟﻨﻘﺼﻪ ﺑﺎﻟﺮق ﻛﺎن ﺑﺄن ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺟﻢ أوﱃ.
(K7z/#א+,אطאUوאج$א#Oنx

)(7

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ :أن ﻳﻜــﻮن ﻣﺘﺰوﺟــﺎ ﻟﻺﲨــﺎع ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ؛ وﻷن اﻟﻨﻜــﺎح ﻳﻘــﻊ
ﻋﻠﻴـ ـ ـ ـ ــﻪ اﺳـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻹﺣﺼـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻟﻘﻮﻟـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋـ ـ ـ ـ ــﺰ وﺟـ ـ ـ ـ ــﻞ Á À ¿ ¾m:
 ،(8)lÂﻗﻮﻟﻪ.(9)lDC Bm :
) (1وھو "رفع القلم عن ثالثة".
) (2في )ق( :البالغ.
) (3انظر :اإلقناع ،(168) :المھذب.(267/2) :
) (4في )م( :زيادة.
) (5في )ق( :في الجلد الزاني الذي.
) (6في )ق( :ھذا.
) (7انظر المحلي ،(185/13) :المغني ،(162/8) :فتح الباري ،(98/12) :نيل األوطار.(93/7) :
) (8سورة المائدة ،اآلية.8 :
) (9سورة النساء ،اآلية.24 :
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(K8z/#א+,אط6نא$YYn 4א#Oنx

وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ :أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘـﺪ ﺻـﺤﻴﺤﺎً ﻷن اﻟﻨﻜـﺎح اﻟﻔﺎﺳـﺪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎوﻟـﻪ اﺳـﻢ
اﻹﺣﺼــﺎن؛ ﻷﻧــﻪ وطء ﻏــﲑ ﻣﺒــﺎح ﺑﻌﻘــﺪ ﻓﻠــﻢ ﻳﺘﻨﺎوﻟــﻪ اﺳــﻢ اﻹﺣﺼــﺎن ﻛــﺎﻟﻮطء
ﺑﺸﺒﻬﺔ وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ :اﻟﻮطء ﻷن اﻟﻌﻔﺎف ﻻ ﳛﺼﻞ ﲟﺠﺮد اﻟﻌﻘﺪ دوﻧﻪ واﻹﲨـﺎع
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ).(1
(K9z/#א+,אط6نאطUvH%אx

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ :ﺟ ـﻮاز اﻟــﻮطء ﻷﻧــﻪ أﺣــﺪ ﺷــﺮوط اﻹﺣﺼــﺎن ﻓﻜــﺎن ﻣــﻦ ﺷــﺮﻃﻪ
اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻛﺎﻟﻌﻘﺪ ،وﻷﻧﻪ وطء ﳏﺮم ﺑﺎﻟﺸﺮع ﻛﺎﻟﺰﻧﺎ.
(K10z/#א+,Bאط#OG$ن#OGI ONنאx7yS

وإﳕﺎ ﺷﺮط ﰲ إﺣﺼﺎن أﺣـﺪﳘﺎ إﺣﺼـﺎن اﻵﺧـﺮ ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ)(2؛ ﻷﻧـﻪ
ﺣﺮ ﻣﻜﻠﻒ وﻃﻰء ﺑﻨﻜﺎح ﺻﺤﻴﺢ وﻃﺌﺎً ﻣﺒﺎﺣﺎً ﻓﻜﺎن ﳏﺼﻨﺎ ﺑﻪ أﺻﻠﻪ إذا ﻛﺎﻧـﺎ
ﻛﺎﻣﻠﲔ).(3
($K11z/#אe.A7u3א#א;^9ط%وe.א #א;^ 9ط%
#OG$نא) xl

وإﳕﺎ ﻓﺮﻗﻨﺎ ﺑﲔ اﻟﺼﱯ اﳌﻄﻴـﻖ ﻟﻠـﻮطء وﺑـﲔ اﻟﺼـﺒﻴﺔ اﳌﻄﻴﻘـﺔ ﻟﻠـﻮطء ﻓﻘﻠﻨـﺎ :إـﺎ
ﲢﺼ ــﻦ اﻟﻜﺒ ــﲑ وأﻧ ــﻪ ﻻ ﳛﺼ ــﻦ اﻟﻜﺒ ــﲑة؛ ﻷن وطء اﻟﺼ ــﱯ) (4ﻧ ــﺎﻗﺺ ﻏ ــﲑ ﺗ ــﺎم
ﺑــﺪﻟﻴﻞ أﻧــﻪ ﻻ ﳚــﺐ ﺑــﻪ ﺣــﺪ وﻻ ﳛﻠﻬــﺎ ﻟﻠــﺰوج اﻷول وﻻ ﻳﻜﻤــﻞ ﳍــﺎ ﺑــﻪ) (5ﻟــﺬة
ﻛــﻮطء اﻟﺒــﺎﻟﻎ ،وﻟــﻴﺲ ﻛــﺬﻟﻚ اﻟﺼــﺒﻴﺔ اﳌﻄﻴﻘــﺔ ﻟﻠــﻮطء ﻷن ﻛــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻷﺣﻜــﺎم
اﳊﺎﺻ ــﻠﺔ ﺑ ــﻮطء اﻟﺒﺎﻟﻐ ــﺔ) (6ﲢﺼ ــﻞ ﻟﻠﻜﺒ ــﲑ ﺑ ــﻮطء اﳌﺮاﻫﻘ ــﺔ ،وإذا ﻛ ــﺎن ﻛ ــﺬﻟﻚ
) (1انظر :المحلي ،(185/12) :المغني ،(162/8) :فتح الباري ،(98/12) :نيل األوطار.(93/7) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي ،(262) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(187/3) :
) (3في )ق( :كاملتين.
) (4الصبي :سقطت من )م(.
) (5في )ق( :فيه.
) (6في )ق( :البالغ.
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أﺣﺼﻨﺖ وﱂ ﳛﺼﻦ اﻟﺼﱯ ﻣﻦ وﻃﺌﻬﺎ ،وﻗﺪ أﺗـﻰ ﻣـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ ﻋﻠـﻰ ﺷـﺮح اﻟﻔـﺮوع
اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻨﺎﻫﺎ.
( $K12z/#مN8Hمא Gذאز 4. Xو(x M

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن أم اﻟﻮﻟ ــﺪ إذا زﻧ ــﺖ ﺑﻌ ــﺪ وﻓ ــﺎة ﺳ ــﻴﺪﻫﺎ ﱂ ﺗ ــﺮﺟﻢ؛ ﻷ ــﺎ ﻏ ــﲑ
ﳏﺼـ ــﻨﺔ ،وﻷـ ــﺎ ﱂ ﳛﺼـ ــﻞ ﳍـ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﺷـ ــﺮوط اﻹﺣﺼـ ــﺎن ﺑﻌـ ــﺪ اﻟﺒﻠـ ــﻮغ واﻟﻌﻘـ ــﻞ
واﻹﺳﻼم إﻻ اﳊﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﺐ ﳍﺎ اﻹﺣﺼﺎن.
(GK13z/#ذא6=>I ON7)XNنאx>#7yb

ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ إن إﻧﻜﺎر أﺣﺪﳘﺎ ﳝﻨﻊ ﻛـﻮن اﻵﺧـﺮ ﳏﺼـﻨﺎ أن ذﻟـﻚ ﺷـﺒﻬﺔ؛ ﻷﻧـﻪ
ﻻ ﳚــﻮز أن ﻳﻜــﻮن أﻗــﺮ ﺑــﺎﻟﻮطء ﻟﻐــﺮض ﻟــﻪ ﻻ أﻧــﻪ ﻛــﺎن وﻃ ـﻰء ﺣﻘﻴﻘــﺔ ،ووﺟــﻪ
ﻗﻮﻟــﻪ إﻧــﻪ ﻳﻜــﻮن ﳏﺼــﻨﺎً اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑﺈﻗﺮارﳘــﺎ ،وﻷن ﺗﻜــﺬﻳﺒﻬﻤﺎ ﻟــﻪ ﻻ ﳜﺮﺟــﻪ) (1ﻋﻤــﺎ
ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﳑــﺎ ﻳﻘــﺮ ﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ أﺻــﻠﻪ إذا أﻗــﺮ أﻧــﻪ زﱏ ــﺎ
وﻫﻲ ﺗﻨﻜﺮ أن ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ اﳊﺪ ﻋﻨﻪ.
(6$K14z/#نאFAج&l`ZאUXאل$u)Aא#Oنx

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻹﻳــﻼج ﻳﻜﻔـﻲ؛ ﻓــﻸن اﺳــﻢ اﻟـﻮطء ﻳﻘـﻊ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻷﻧـﻪ  ﳌــﺎ
ﻗــﺮر) (2ﻣــﺎﻋﺰ ﱂ ﻳــﺰدﻩ ﻋﻠــﻰ أن أﻗــﺮ ﻋﻨــﺪﻩ ﺑــﺎﻹﻳﻼج وﱂ ﻳﻄﻠــﺐ ﻣﻨــﻪ زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ
ذﻟﻚ؛ وﻷن ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟﻮطء ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻹﻳﻼج ﻓﻘـﻂ ﻣـﻦ وﺟـﻮب
اﻟﻐﺴــﻞ واﳌﻬــﺮ واﳊــﺪ واﻹﺣــﻼل ﻟﻠــﺰوج اﻷول وﻏــﲑ ذﻟــﻚ ﻓﻜــﺬﻟﻚ اﻹﺣﺼــﺎن
اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻨﻪ.

) (1في )م( :ال يخرجھا وفي )ر( :ال يخرجھما.
) (2في )ق( :أقر.
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ﻓﺄﻣﺎ ﺣﺪ اﻟﺰاﱐ اﻟﺒﻜﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻗﺴﺎم اﻷﺑﻜﺎر ،وﻻ ﳜﻠﻮ اﻟﺰاﱐ
اﻟﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛـﺔ أﻗﺴـﺎم :أﺣـﺪﳘﺎ أن ﻳﻜـﻮن رﺟـﻼ ﺣـﺮا ،واﻟﺜـﺎﱐ أن ﺗﻜـﻮن اﻣـﺮأة
ﺣــﺮة ،واﻟﺜﺎﻟــﺚ أن ﻳﻜــﻮن ﳑﻠﻮﻛــﺎ وﻻ ﳜﺘﻠــﻒ ﺣــﺎل اﳌﻤﻠــﻮك ﺑﺎﻟــﺬﻛﻮرة واﻷﻧﻮﺛــﺔ،
ﻓﺄﻣــﺎ اﻟﺮﺟــﻞ اﳊــﺮ ﻓﺤــﺪﻩ ﻣﺎﺋــﺔ ﺟﻠــﺪة) (1وﺗﻐﺮﻳــﺐ ﻋــﺎم وﻫــﻮ ﻧﻔﻴــﻪ إﱃ ﻏــﲑ ﺑﻠــﺪﻩ
وﺣﺒﺴــﻪ ﻓﻴــﻪ ﺳــﻨﺔ ،وأﻣــﺎ اﳌ ـﺮأة اﳊــﺮة ﻓﺤــﺪﻫﺎ ﺟﻠــﺪ ﻣﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺗﻐﺮﻳــﺐ ،وأﻣــﺎ
اﻟﻌﺒﺪ وﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻴﺔ رق ﻓﺤﺪﻩ ﲬﺴﻮن ﺟﻠﺪة ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻐﺮﻳﺐ).(2
( 9H$K1z/#א!xM 9Hv&ZA7

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﳚﻠﺪان ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪة؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ L Km :
 ،(3)lR Q P  O  N Mوﻟﻸﺧﺒﺎر اﻟﱵ روﻳﻨﺎﻫﺎ.
([A7 $K2z/#א=&/H7אx 9P

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧـﻪ ﻳﻐـﺮب اﻟﺮﺟـﻞ ﻣـﻊ اﳉﻠـﺪ ﻋﺎﻣـﺎَ ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :ﻻ
ﳚــﺐ اﻟﺘﻐﺮﻳــﺐ إﻻ ﻋﻠــﻰ ﻃﺮﻳ ــﻖ اﻟﺘﻌﺰﻳــﺮ إن رآﻩ اﻹﻣــﺎم)(4؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :واﻟﺒﻜ ــﺮ
ﺑــﺎﻟﺒﻜﺮ ﺟﻠــﺪ ﻣﺎﺋــﺔ وﺗﻐﺮﻳــﺐ ﻋــﺎم") ،(5وﻗﻮﻟــﻪ  "ﻷﻗﻀــﲔ ﺑﻴﻨﻜﻤــﺎ ﺑﻜﺘــﺎب اﷲ
)(7
ﻋــﺰ وﺟــﻞ ،وﺟﻠــﺪ اﺑــﻦ اﻟﺮﺟــﻞ اﻟــﺬي ﺳــﺄﻟﻪ ﻣﺎﺋــﺔ ،وﻏﺮﺑــﻪ ﻋﺎﻣــﺎ) "(6وﻟــﻴﺲ ﻓﻴــﻪ
ﻗﻴﺎس ﻳﺘﺤﺮر) (8ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
) (1جلدة :سقطت من )م(.
) (2نظر :التفريع ،(222/2) :الرسالة ،(241) :الكافي.(574) :
) (3سورة النور ،اآلية.2 :
) (4انظر :مختصر الطحاوي ،(262) :مختصر القدوري – مع شرح الميداني.(187/3) :
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7في )ر( :في ذلك.
) (8في )ر( :مجرد.
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)(1

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﳌﺮأة ﻻ ﺗﻐﺮب ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ  ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ { zm :
| } ~   ¡  (2)l¤£ ¢وﻷن اﻟﺘﻐﺮﻳــﺐ

ﰲ اﻟﺮﺟـﻞ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﻟــﻪ ﻳﻨﻘﻄــﻊ ﻋــﻦ وﻟـﺪﻩ) (3وأﻫﻠــﻪ وﻋــﻦ ﺑﻠــﺪﻩ) (4وﻣﻌﺎﺷــﻪ وﺗﻠﺤﻘــﻪ
اﻟﺬﻟــﺔ ﺑﻨﻔﻴــﻪ) (5إﱃ ﻏــﲑ ﺑﻠــﺪﻩ وﻟــﻴﺲ ﻓﻴــﻪ ﻣــﺎ ﰲ اﳌـﺮأة ﻣــﻦ اﳊﺎﺟــﺔ إﱃ اﳌﺮاﻋــﺎة ﰲ
اﳊﻔـﻆ وﻣﻨــﻊ اﻟﺴــﻔﺮ واﳌـﺮأة ﳏﺘﺎﺟــﺔ إﱃ اﻟﺼــﻴﺎﻧﺔ واﳊﻔـﻆ واﳌﺮاﻋــﺎة إﱃ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻔﻲ ﺗﻐﺮﻳﺒﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﳍﺎ ﻟﻠﻬﺘﻚ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺿﺪ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻣﻮاﻗﻌـﺔ
ﻣﺜــﻞ ﻣــﺎ ﻏﺮﺑــﺖ ﻷﺟــﻞ ﻣﻮاﻗﻌﺘﻬــﺎ ﻟــﻪ وذﻟــﻚ إﻏ ـﺮاء ،ﻻ ردع وزﺟــﺮ ﻓــﺎﻣﺘﻨﻊ ﳍــﺬا
اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ إﳚﺎب اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة.
(6$K4z/#ن OאC9&Sא> OZ&#א!xM7

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﺣـﺪ اﻷﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺼـﻒ ﻣـﻦ ﺣـﺪ اﳊـﺮة؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ zm :
{ | } ~   ¡  ،(6)l¤£ ¢وإﳕ ــﺎ

ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﻌﺒﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﺎﻷﻣﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﰲ ﻧﻘﺺ اﻟﺮق.
( $K5z/#م [A7א 4وאSمx

)(7

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻻ ﺗﻐﺮﻳــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻋﺒــﺪ وﻻ أﻣــﺔ ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ  ،ﻟﻠﻈــﺎﻫﺮ وﻟﻘﻮﻟــﻪ
" :إذا زﻧﺖ أﻣﺔ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﺤﺪﻫﺎ ،ﰒ إن زﻧﺖ ﻓﻠﻴﺤﺪﻫﺎ ﰒ ﻗﺎل ﰲ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ
ﻓﻠﻴﺒﻌﻬﺎ وﻟﻮ ﺑﻀﻔﲑ):(9)"(8
) (1انظر :األم ،(24/6) :اإلقناع.(168) :
) (2سورة النور ،اآلية.2 :
) (3ولده :سقطت من )ق(.
) (4وعن بلده :سقطت من )م(.
) (5في )م( :بغيته.
) (6سورة النساء ،اآلية.25 :
) (7انظر :األم ،(136،135/6) :اإلقناع.(168) :
) (8ضفير :حبل من شعر ،عبر به مبالغة في التنفير عنھا ،والحض على مباعدة الزانية )المصباح المنير.(363 :
) (9أخرجه البخاري في البي وع ،ب اب :بي ع العب د الزان ي ،(26/3) :ومس لم ف ي الح دود ،ب اب :رج م اليھ ود أھ ل
الذمة في الزنا.(1329/3) :
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ﻓﻴــﻪ دﻟــﻴﻼن :أﺣــﺪﳘﺎ أﻧــﻪ ﺳــﺌﻞ ﻋــﻦ ﺣــﺪﳘﺎ ﻓــﺬﻛﺮ اﳉﻠــﺪ وﱂ ﻳــﺬﻛﺮ اﻟﺘﻐﺮﻳــﺐ،
واﻟﺜــﺎﱐ أﻧــﻪ ﻛــﺮر ذﻛــﺮ اﳉﻠــﺪ ﻓﻠــﻮ ﻛــﺎن اﻟﺘﻐﺮﻳــﺐ واﺟﺒـﺎً ﰲ اﳊــﺪ ﻟﻜــﺎن اﻷوﱃ أن
ﻳﺬﻛﺮ؛ وﻷن اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﺮ ﻟﻴﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ وﻃﻨـﻪ وﻣﻌﺎﺷـﻪ وﻳﻠﺤﻘـﻪ ذﻟـﺔ ﺑـﺬﻟﻚ
ﻓﲑﺗﺪع ،واﻟﻌﺒﺪ ﻻ وﻃﻦ ﻟـﻪ وﻻ ﻣﻌﻴﺸـﺔ ﻓﻴﻨﻘﻄـﻊ) (1ﻋﻨﻬـﺎ ﺑﺘﻐﺮﻳﺒـﻪ؛ وﻷﻧـﻪ ﻟـﻮ ﻛـﺎن
اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ واﺟﺒﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺗﻐﺮﻳﺐ اﳊﺮ ﻛﺎﳉﻠﺪ.

) (1في )ق( :فيقطعه.
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اﻟﺰﻧــﺎ ﻳﺜﺒــﺖ ﺑﺜﻼﺛــﺔ أﺷــﻴﺎء) :(1أﺣــﺪﻫﺎ اﻹﻗـﺮار ،واﻟﺜــﺎﱐ اﻟﺒﻴﻨــﺔ ،واﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻇﻬــﻮر
اﳊﻤﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻠﻚ وﻻ ﺷﺒﻬﺔ وﻻ ﻇﻬﻮر أﻣﺎرة داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺮاﻩ).(2
($K1z/#د/א<7אx



ﺗﻌــﺎﱃ،(3)lÈ Ç Æ Å Ä Ãm :

ﻓﺄﻣــﺎ اﻹﻗ ـﺮار ﻓﺎﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ
وﻗﻮﻟﻪ " :ﻣﻦ أﺻﺎب ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎذورات ﺷـﻴﺌﺎً ﻓﻠﻴﺴـﺘﱰ ﺑﺴـﱰ اﷲ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـﻦ
ﺑﻴﺪ ﻟﻨﺎ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻧﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪ اﷲ") ،(4وﻗﻮﻟﻪ " :واﻏﺪو ﻳﺎ أﻧﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻣﺮأة
ﻫــﺬا ﻓــﺈن اﻋﱰﻓــﺖ ﻓﺎرﲨﻬــﺎ") ،(5وﻷﻧــﻪ  رﺟــﻢ ﻣــﺎﻋﺰاً واﻟﻐﺎﻣﺪﻳــﺔ ﺑﺎﻗﺮارﳘــﺎ)،(6
وﻷﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ أﻗﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﲝﻖ ﻓﻮﺟﺐ إﻗﺮارﻩ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﳊﻘﻮق.
( $K3z/#دא<7אא)$$و Hא! x

وإﻗ ـﺮارﻩ ﻣــﺮة ﻛـ ٍ
ـﺎف ﰲ وﺟــﻮب اﳊــﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ
ﳛﺘــﺎج إﱃ ﺗﻜـﺮار) ،(7واﻹﻗـﺮار أرﺑــﻊ ﻣـﺮات) ،(8ﻟﻠﻈـﻮاﻫﺮ اﻟــﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫــﺎ وﻋﻤﻮﻣﻬــﺎ
ﻳﻘﺘﻀ ــﻲ اﳌ ــﺮة اﻟﻮاﺣ ــﺪة ،وﻷن اﻹﻗـ ـﺮار ﰲ ﺳ ــﺎﺋﺮ اﳊﻘ ــﻮق ﻻ ﻳﻔﺘﻘ ــﺮ إﱃ اﻟﺘﻜـ ـﺮار
ﻓﻜــﺬﻟﻚ اﻟﺰﻧــﺎ ،وﻷﻧــﻪ إﻗـﺮار ﻣــﻦ ﻣﻜﻠــﻒ ﺑﺎﻟﺰﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﺑــﻪ
اﳊﺪ أﺻﻠﻪ إذا ﻛﺮرﻩ ،واﻋﺘﺒﺎراً ﺑﺎﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ.
) (1انظر الموطأ ،(825/2) :التفريع ،(222/2) :والرسالة ،(241) :الكافي.(572) :
) (2في )ق( :على استنكاره.
) (3سورة األنعام ،اآلية.164 :
) (4أخرج ه مال ك ف ي الموط أ ،(825/2) :والح اكم ف ي المس تدرك ،(383/3) :والقط ان وص ححه اب ن الس كن،
وذكره الدارقطني في العلل والبيھقي) ،(330/8) :تلخيص الحبير.(57/4) :
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7في )ق( :تكرير.
) (8انظر :مختصر الطحاوي ،(263) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(182/3) :
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(7,$K3z/#وطא<7אx

وﻣــﻦ ﺷــﺮط) (1اﻹﻗ ـﺮار أن ﻳﻘــﻴﻢ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺈن رﺟــﻊ ﻓــﺬﻟﻚ ﻋﻠــﻰ وﺟﻬــﲔ :ﻓــﺈن
ادﻋــﻰ ﺷــﺒﻬﺔ أو أﻣ ـﺮاً ﻳﻌــﺬر ﺑــﻪ ﻣﺜــﻞ :أن ﻳﻘــﻮل :وﻃﺌــﺖ ﰲ ﻧﻜــﺎح ﻓﺎﺳــﺪ ،أو
دﺧﻠ ــﺖ ﻋﻠ ـ ـﻰ اﻣ ـ ـﺮأﰐ ﻓﻮﻃﺌﺘﻬ ــﺎ )وأﻧ ــﺎ ﻻ أﻋﻠ ــﻢ ،أو رأﻳ ــﺖ اﻣ ـ ـﺮأة ﻋﻠ ــﻰ ﻓﺮاﺷ ــﻲ
ﻓﻈﻨﻨﺘﻬــﺎ اﻣ ـﺮأﰐ ﻓﻮﻃﺌﺘﻬــﺎ() ،(2أو وﻃﺌــﺖ ﺟﺎرﻳــﺔ ﺑﻴــﲏ وﺑــﲔ ﻏــﲑي ،وﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ
ذﻟــﻚ ﳑــﺎ ﳚــﻮز أن ﻳــﺬﻫﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻣــﻦ ﻻ ﻋﻠــﻢ ﻋﻨــﺪﻩ ﻓــﺈن ﻫــﺬا ﻳﻌــﺬر ﺑــﻪ
وﻳﻘﺒـ ــﻞ رﺟﻮﻋـ ــﻪ ﻋﻨـ ــﻪ ﻹﻣﻜـ ــﺎن أن ﻳﻜـ ــﻮن اﻷﻣـ ــﺮ ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﻗﺎﻟـ ــﻪ ،واﳊـ ــﺪ ﻳـ ــﺪرأ
ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ،وأﻣﺎ إن أﻛﺬب ﻧﻔﺴـﻪ ﻻ إﱃ ﺷـﺒﻬﺔ ﻳﻌـﺬر ـﺎ ﻓﻔﻴﻬـﺎ رواﻳﺘـﺎن :أﺣـﺪﳘﺎ
أﻧــﻪ ﻳﻘﺒــﻞ ،واﻷﺧــﺮى ﻻ ﻳﻘﺒــﻞ ﻣﻨــﻪ ،ﻓﻮﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ إﻧــﻪ ﻳﻘﺒــﻞ) (3ﻣﻨــﻪ وﻫــﻮ ﻗــﻮل أﰊ
ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ واﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ) ،(4وﻗﻮﻟـ ــﻪ  ﳌ ــﺎﻋﺰ) :ﻟﻌﻠ ــﻚ ﳌﺴـ ــﺖ :ﻟﻌﻠ ــﻚ ﻗﺒﻠـ ــﺖ()،(5
وﻓﺎﺋﺪة ذﻟـﻚ ﻗﺒـﻮل رﺟﻮﻋـﻪ إن رﺟـﻊ وﻗﻮﻟـﻪ ﳌـﺎ ﻫـﺮب) :ﻫـﻼ ﺗﺮﻛﺘﻤـﻮﻩ() ،(6وﻷﻧـﻪ
ﻣﻌــﲎ ﻳﻮﺟــﺐ اﻟﻘﺘــﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ ﺣــﻖ آدﻣــﻲ ﻓــﺈذا رﺟــﻊ ﻋﻨــﻪ ﺳــﻘﻂ ﻋﻨــﻪ أﺻــﻠﻪ
اﻟﺮدة ،وﻷﻧﻪ ﻗﻮل إذا ﰎ ﻟﺰم ﺑﻪ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨـﻪ ﻣﺴـﻘﻄﺎً
ﻟﻠﺤــﺪ أﺻــﻠﻪ رﺟــﻮع اﻟﺸــﺎﻫﺪ ،ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ ﻻ ﻳﻘﺒــﻞ ﻣﻨــﻪ ﻗﻮﻟـﻪ" :ﻣــﻦ أﺻــﺎب ﻣــﻦ
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎذورات ﻓﻴﺴﺘﱰ) (7ﺑﺴﱰ اﷲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺪ ﻟﻨـﺎ ﺻـﻔﺤﺘﻪ ﻧﻘـﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﻛﺘـﺎب
اﷲ") ،(8وﻗﻮﻟﻪ" :ﻓﺈن اﻋﱰﻓﺖ ﻓﺎرﲨﻬﺎ" ،وﻷﻧﻪ أﻗﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﲝﻖ ﻟﺰﻣﻪ ﺑـﺈﻗﺮارﻩ
ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺈﻛﺬاﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ أﺻﻠﻪ ﺣﻘﻮق اﻵدﻣﻴﲔ.
) (1في :شروط.
) (2ما بين قوسين :سقط من )ق(.
) (3فوجه قوله أن يقبل :سقطت من )م(.
) (4انظر :مختصر الطحاوي ،(263) :اإلقناع -للمارودي.(168) -
) (5سبق تخريج الحديث رجم ماعز.
) (6أخرج ه أب و داود ف ي الح دود ،ب اب :رج م م اعز ب ن مال ك ،(573/4) :وأحم د ،(216/5) :والبھيق ي:
) ،(228/8وابن أبي شيبة ،(71/10) :والحاكم (363/4) :وقال صحيح اإلسناد.
) (7في ق :يستر.
) (8سبق تخريج الحديث قريباً.
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($K4z/#دK L/אJ|.XUدxM
ﻓﺄﻣ ـ ـ ــﺎ اﻟﺸ ـ ـ ــﻬﺎدة ﻓﺎﻷﺻ ـ ـ ــﻞ ﻓﻴﻬ ـ ـ ــﺎ ﻗﻮﻟ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ H G  Fm :
)(1
 lLK JIوﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ـ ــﺎﱃ a ` _  ~ } |m:
 (2)lfe  d c  bوﻗــﻮل ﺳــﻌﺪ) (3ﻳــﺎ رﺳــﻮل اﷲ أرأﻳــﺖ إن

وﺟﺪت ﻣﻊ اﻣﺮأﰐ رﺟﻼ أﻣﻬﻠﻪ ﺣﱴ آﰐ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮد ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ).(4
( $K5z/#دא|Jدא8J. cAZADאxXU

وﻋ ــﺪد اﻟﺸ ــﻬﻮد أرﺑﻌ ــﺔ ﳌ ــﺎ ذﻛﺮﻧ ــﺎﻩ ،وﻷﻧ ــﻪ إﲨ ــﺎع اﻟﺼ ــﺤﺎﺑﺔ؛ ﻷن ﻋﻤ ــﺮ ﺑ ــﻦ
اﳋﻄ ــﺎب – – ﺟﻠ ــﺪ اﻟﺜﻼﺛ ـﺔ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﺷ ــﻬﺪوا ﻋﻠ ــﻰ اﳌﻐ ــﲑة ﺑﺎﻟﺰﻧ ــﺎ ﳌ ــﺎ ﺗﻮﻗ ــﻒ
اﻟﺮاﺑ ــﻊ) ،(5وﻻ ﻳﻘﺒ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ اﻟﻨﺴ ــﺎء ،ﻷﻧ ــﻪ ﺣﻜ ــﻢ ﻳﺜﺒ ــﺖ) (6ﰲ اﻟﺒ ــﺪن ﻻ ﳜ ــﺘﺺ
اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ اﻟﺮﺟﺎل ﻛﺎﻟﻄﻼق واﻟﻌﺘﺎق واﻟﻘﺘﻞ.
(K6z/#א+,אط6نא|Jدx9$XU.Mوאx O

وﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﳎﻠﺲ واﺣﺪ ﻓـﺈن اﻓﱰﻗـﺖ ﰲ ﳎـﺎﻟﺲ
ﻓﺎﻟﺸ ــﻬﻮد ﻗﺬﻓ ــﺔ ﻋﻨ ــﺪ ﻣﺎﻟ ــﻚ ،وﻗ ــﺎل ﻋﺒـ ــﺪ اﳌﻠ ــﻚ وﻫ ــﻮ ﻗ ــﻮل اﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ ﺗﻘﺒـ ــﻞ
ﺷــﻬﺎدﻢ ﳎﺘﻤﻌــﲔ وﻣﻔ ـﺮﻗﲔ) :(7ﻓﻮﺟــﻪ ﻗــﻮل ﻣﺎﻟــﻚ أﻧــﻪ ﻣﻌــﲎ ﻟــﻮ ﱂ ﻳﻨﻀــﻢ إﱃ
ﺷــﻬﺎدة اﻟﺸــﺎﻫﺪ ﻛﺎﻧــﺖ ﺷــﻬﺎدﺗﻪ ﻗــﺬﻓﺎً ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﺆﺧــﺬ ﻣﻌﻬــﺎ ﻋﻨــﺪ إﻗﺎﻣﺘﻬــﺎ ﻻ
ﻣﱰاﺧﻴ ـﺎً ﻋﻨﻬ ــﺎ أﺻ ــﻠﻪ ﻟﻔــﻆ اﻟﺸ ــﻬﺎدة ،وﺻ ــﻔﺔ اﻟﺮؤﻳــﺔ ،ﻓﻴﻘ ــﻴﺲ ﻛﻤ ــﺎل اﻟﻌ ــﺪد ﰲ
اﻠــﺲ ﻋﻠــﻰ ﻟﻔــﻆ اﻟﺸــﻬﺎدة ووﺟــﻪ ﻗ ـﻮل ﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ أﻧــﻪ ﺣــﻖ ﻳﺜﺒــﺖ ﺑﺸــﻬﺎدة
) (1سورة النساء ،اآلية.15 :
) (2سورة النور ،اآلية.4 :
) (3في )ق( :أسعد،وسعد بن عبادة بن دل يم ب ن حارث ة األنص اري الخزرج ي أح د النقب اء وس يد الخ زرج وأح د
األجواء ،مات بأرض الشام سنة خمس عشرة وقيل :غير ذلك )تقريب التھذيب.(231 :
) (4أخرجه مسلم في اللعان.(1135/2) :
) (5أخرجه البيھقي.(234/8) :
) (6يثبت :سقطت من )م(.
) (7انظر :األم ،(138-137/6) :المھذب.(333/2) :
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اﻟﺸ ـ ــﻬﻮد إذا ﺟ ـ ــﺎءوا ﳎﺘﻤﻌ ـ ــﲔ ﻓﻮﺟ ـ ــﺐ أن ﻳﺜﺒ ـ ــﺖ  ـ ــﻢ وإن ﺟ ـ ــﺎءوا ﻣﻔﱰﻗ ـ ــﲔ
ﻛﺎﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺴﺮﻗﺔ.
(K7z/#א+,אط6نא|Jد$MאC9XUא;x>A4

وﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮﻃﻬﺎ أن ﻳﺸ ــﻬﺪ اﻟﺸ ــﻬﻮد ﻋﻠ ــﻰ اﳌﻌﺎﻳﻨ ــﺔ أ ــﻢ رأوا ﻓﺮﺟ ــﻪ ﰲ ﻓﺮﺟﻬ ــﺎ
ﻛﺎﳌِ َﺮود ﰲ اﳌﻜﺤﻠﺔ ،وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ذﻟﻚ ﳉﻮاز أن ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﻢ ﻣـﺎ ﻳﺴـﻘﻂ
ﺑــﻪ اﳊــﺪ ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻔﺼــﻠﻮا وﺷــﻬﺪوا ﳎﻤــﻼ) (1أــﻢ رأوﻩ ﻳــﺰﱐ ــﺎ اﻟﺰﻧــﺎ اﳌﻮﺟــﺐ
ﻟﻠﺤ ــﺪ ﻗ ــﺎل )اﺑ ــﻦ اﻟﻘﺎﺳ ــﻢ :ﻻ ﳛ ــﺪ اﳌﺸ ــﻬﻮد ﻋﻠﻴ ــﻪ ،وﳛ ــﺪ اﻟﺸ ــﻬﻮد وﻳﻜﻮﻧ ــﻮن
)(2
ﻗﺬﻓﺔ(  ،وﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮل :إذا ﻛـﺎن اﻟﺸـﻬﻮد ﻓﻘﻬـﺎء ،واﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻓﻘﻴﻬـﺎً
وﻛــﺎﻧﻮا ﻋﻠــﻰ ﻣــﺬﻫﺐ واﺣــﺪ وﺷــﻬﺪ اﻟﺸــﻬﻮد أــﻢ رأوﻩ ﻳــﺰﱐ اﻟﺰﻧــﺎ اﳌﻮﺟــﺐ ﻟﻠﺤــﺪ
ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻨﻬﻢ وﻻ ﻳﻜﻠﻔﻬﻢ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
(GK8z/#ذא J,אLFcوi,א7אx J|A89(=.

إذا ﺷﻬﺪ اﻟﺜﻼﺛـﺔ وﺷـﻚ اﻟﺮاﺑـﻊ ﻓﻠـﻢ ﻳﺸـﻬﺪ ﺣـﺪ )اﻟﺜﻼﺛـﺔ وﻻ ﺣـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺮاﺑـﻊ
وﻻ ﻋﻠ ــﻰ اﳌﺸ ــﻬﻮد ﻋﻠﻴ ــﻪ ،وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :ﳛ ــﺪ() (3اﻟﺜﻼﺛ ــﺔ) (4ﺧﻼﻓـ ـﺎً ﻷﺣ ــﺪ ﻗ ــﻮﱄ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) ،(5ﻹﲨـﺎع اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ﻷن ﻋﻤـﺮ –  -ﺟﻠـﺪ اﻟﺜﻼﺛـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﺷـﻬﺪوا
ﻋﻠــﻰ اﳌﻐــﲑة ﳌــﺎ ﺗﻮﻗــﻒ اﻟﺮاﺑــﻊ وﻫــﻮ زﻳــﺎد) (6وﱂ ﻳﻘﻄــﻊ ،وﻗــﺎل ﻷﰊ ﺑﻜــﺮة) (7ﺗــﺐ
وأﻗﺒ ــﻞ ﺷ ــﻬﺎدﺗﻚ ،وروي ﻋ ـﻦ ﻋﻠ ــﻲ – ) – (8ﻣﺜﻠ ــﻪ ،وﻷ ــﻢ أدﺧﻠـ ـﻮا اﳌﻌ ــﺮة
ﻋﻠﻴــﻪ) (9ﺑﺈﺿــﺎﻓﺔ اﻟﺰﻧــﺎ إﻟﻴــﻪ ﺑﺴــﺒﺐ ﱂ ﺗﺴــﻘﻂ ﺣﺼــﺎﻧﺘﻪ وﻛــﺎﻧﻮا ﻗﺬﻓــﺔ أﺻــﻠﻪ إذا
) (1مجمال :سقطت من )م(.
) (2ما بين قوسين :سقط من )م(.
) (3ما بين قوسين :سقط من )م(.
) (4انظر :المدونة ،(401/4) :التفريع ،(222/2) :الرسالة ،(241) :الكافي.(573) :
) (5انظر :األم ،/(138-138/6) :مختصر المزني ،(261) :اإلقناع.(169) :
) (6زياد بن عبيد ثقيف وھو زياد ب ن س مية ،وھ و أخ و أب ي بك رة ألم ه ول د ع ام الھج رة وأس لم زم ن الص ديق،
مات بالطاعون عام ثالث وخمسين )سير أعالم النبالء.(494/3 :
) (7أبي بكرة :نفيع بن حارث بن كلمة بن عمرو الثقفي صحابي مشھور بمنيته أسلم بالط ائف ث م ن زل بالبص رة
ومات بھا سنة إحدى أو اثنتن وخمسين )تقريب التھذيب.(565) :
) (8عبد الرزاق ،.(385،401/7) :المحلى.(259/11) :
) (9عليه سقطت :من )ق(.

87

ﻗ ــﺬﻓﻮﻩ اﺑﺘ ــﺪاء ،وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :ﻻ ﳛ ــﺪ اﻟﺮاﺑ ــﻊ ﻷﻧ ــﻪ ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻣﻨ ــﻪ رﻣـ ـﻲ ،ﻷﻧ ــﻪ ﻟ ــﻦ
ﻳﻔﺼــﺢ) (1ﺷــﻴﺌﺎً ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﺑــﻪ اﳊﻜــﻢ ،وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻ ﳛــﺪ اﳌﺸــﻬﻮد ﻋﻠﻴــﻪ ،ﻷن
اﻟﺒﻴﻨﺔ ﱂ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻷن اﻟﻌﺪد ﺷﺮط ﰲ ﻛﻮن اﻟﺸـﻬﺎدة ﻛﺎﻣﻠـﺔ) ،(2وﻷن ﻋﻤـﺮ ﺑـﻦ
اﳋﻄﺎب - -ﱂ ﳛﺪ اﳌﻐﲑة ﳌﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ ﻋﺪد اﻟﺸﻬﻮد.
(GK9z/#ذא ONi,א|Jد 4.مא|JدMو< &<G/א! x

وأﻣــﺎ إن ﺷــﻬﺪ اﻷرﺑﻌــﺔ وﲤــﺖ اﻟﺸــﻬﺎدة ﰒ ﺷــﻚ أﺣــﺪﻫﻢ أو رﺟــﻊ :ﻓــﺈن ﻛــﺎن
ﻗﺒــﻞ إﻗﺎﻣــﺔ اﳊــﺪ ﺟﻠــﺪ اﳉﻤﻴــﻊ وﱂ ﳛــﺪ اﳌﺸــﻬﻮد ﻋﻠﻴــﻪ) ،(3وإن ﻛــﺎن ﺑﻌــﺪ إﻗﺎﻣــﺔ
اﳊ ــﺪ ﺟﻠ ــﺪ اﻟﺸ ــﺎك أو اﻟﺮاﺟ ــﻊ وﺣ ــﺪﻩ ،وإﳕ ــﺎ ﻓﺮﻗﻨ ــﺎ ﺑ ــﲔ اﳌﻮﺿ ــﻌﲔ ﻷن اﻟﺸ ــﻚ
واﻟﺮﺟﻮع إذا ﻛﺎن ﺑﻌﺪ ﲤـﺎم اﻟﺸـﻬﺎدة ﳚﻌـﻞ اﻟﺮاﺟـﻊ ﻗﺎذﻓـﺎً ﻷن اﻟـﺬي ﺣﺼـﻞ ﻣﻨـﻪ
ﻋﻠﻤﺎ )ﻛﺎن ﻣﻘﻴﻤﺎً ﻣـﻊ ﺑﻘﻴـﺔ اﻟﺸـﻬﻮد ﻛـﺎن ﺷـﻬﺎدة() (4ﻓﻠﻤـﺎ رﺟـﻊ ﻋﻨـﻪ أو ﺷـﻚ
ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﻛﺎن ذﻟـﻚ ﻗـﺬﻓﺎً ﻷﻧـﻪ ﻏـﲑ ﳏﻜـﻮم ﺑﻜﻮﻧـﻪ ﺷـﻬﺎدة ﻓﻠـﻢ ﻳﺒـﻖ
إﻻ اﻟﻘﺬف ،ﻓﺈن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ اﳊﺪ ﺟﻠـﺪ اﻟﻜـﻞ ،ﻷن اﳉﻤﻴـﻊ) (5ﻗﺬﻓـﺔ
ﻷن اﻟﺸــﻬﺎدة ﱂ ﲢﺼــﻞ ﻣــﻨﻬﻢ ﺑﺮﺟــﻮع اﻟﻮاﺣــﺪ ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن رﺟﻮﻋــﻪ ﺑﻌــﺪ ﻣﻀــﻲ
اﳊﺪ ﺟﻠﺪ اﻟﺮاﺟﻊ وﺣـﺪﻩ ﻷﻧـﻪ ﻣﻘـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺴـﻪ ﺑﺎﻟﻘـﺬف وﻟـﻦ ﳛـﺪ اﻟﺒـﺎﻗﻮن ﻷن
اﻟﺸ ــﻬﺎدة ﻗ ــﺪ ﲤ ــﺖ وﺣﻜ ــﻢ  ــﺎ ﻓ ــﻼ ﺳ ــﺒﻴﻞ إﱃ ﻧﻘﻀ ــﻬﺎ ،ورﺟ ــﻮع ﻫ ــﺬا ﻗ ــﺬف
ﻣﺴـﺘﺄﻧﻒ وﺗﻜـﺬﻳﺐ ﻣﻨـﻪ ﻟﻨﻔﺴـﻪ وﳍـﻢ ﻓ ُﻘﺒِـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ وﱂ ﻳﻘﺒـﻞ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠـﺰم ﻏــﲑﻩ
ﺑـﻪ ﺣﻜـﻢ ﻟﻨﻔــﻮذ اﳊﻜـﻢ ،ﰒ اﻟﻘــﻮل ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠـﺰم اﻟﺮاﺑــﻊ ﻣـﻦ اﻟﻘﺼــﺎص أو ﻏـﺮم ﻓﻴﻤــﺎ
ﺗﻠﻒ ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.

) (1في )ق( :يقبل.
) (2في )م( :الشھود بينة.
) (3انظر :المدونة ،(399/4) :التفريع (223/2) :الكافي.(573) :
) (4ما بين قوسين :سقط من )م(.
) (5في )م( :جميعھم.
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اﳌﻘﺮ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻻ ﺗﻠﺰم ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﲝﻜﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﻞ وﺻﻔﺘﻪ إﻳـﺎﻩ ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﺸـﻬﻮد إﻻ أن
ﻳ ــﺘﻬﻢ ﺑﻐﻔﻠ ــﺔ أو ﺟﻬ ــﻞ ﻓﻴﺘﻜﺸ ــﻒ) ،(1ﻛﻤ ــﺎ ﻓﻌ ــﻞ  ﳌ ــﺎﻋﺰ) ،(2واﻟﻔ ــﺮق ﺑ ــﲔ
اﻹﻗـﺮار واﻟﺸــﻬﺎدة أن ﻳﻠــﺰم اﻹﻧﺴــﺎن ﺑــﺈﻗﺮارﻩ أﺑﻠــﻎ وأﻗــﻮى ﳑــﺎ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﺑﺎﻟﺸــﻬﺎدة أﻻ
ﺗﺮى أﻧﻪ ﻳﻘﺒـﻞ إﻗـﺮارﻩ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺴـﻪ ﻋـﺪﻻً ﻛـﺎن أو ﻓﺎﺳـﻘﺎً ﺣـﺮاً ﻛـﺎن أو ﻋﺒـﺪاً رﺟـﻼً
ﻛﺎن أو اﻣﺮأة ،وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﰲ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻔﺎﺳﻖ وﻻ اﻟﻌﺒﺪ وﻻ اﳌﺮأة ،وﻷن اﻟﺸﻬﻮد
ﻗــﺪ ﻏﻠـﻆ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﰲ ذﻟــﻚ ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻐﻠــﻆ ﰲ ذﻟــﻚ) (3ﻋﻠــﻰ اﳌﻘــﺮ؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﺿــﺮورة
ــﻢ إﱃ اﻟﺸــﻬﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻏــﲑﻫﻢ ،واﳌﻘــﺮ ﻟــﻴﺲ ﺑﺸــﺎﻫﺪ ﻋﻠــﻰ ﻏــﲑﻩ ،وإﳕــﺎ ﻫــﻮ ﳐــﲑ
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ.
( $K11z/#مط OאXUوא<7:وא|x.3. 7

اﻟﺘﻮﺑــﺔ ﻻ ﺗﺴــﻘﻂ اﳊــﺪ ﰲ اﻟﺰﻧــﺎ واﻟﺴـﺮﻗﺔ واﻟﺸــﺮب ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) ،(4ﻟﻘﻮﻟــﻪ
)(5
ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ lR Q P  O   N M L Km:وﻗ ـ ـ ــﺎل Om:
 (6)lR Q Pوﱂ ﻳﻔ ــﺮق ،وﻗﻮﻟ ــﻪ  "ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻳﺒ ــﺪ ﻟﻨ ــﺎ
ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻧﻘـﻢ ﻋﻠﻴـﻪ اﳊـﺪ) (8)"(7وﱂ ﻳﻔـﺮق ،وﻗﻮﻟـﻪ ﰲ ﻣـﺎﻋﺰ" :ﻟﻘـﺪ ﺗـﺎب ﺗﻮﺑـﺔ ﻟـﻮ
ﻗﺴــﻤﺖ ﻋﻠ ــﻰ أﻫــﻞ اﻷرض ﻟﻮﺳ ــﻌﺘﻬﻢ") ،(9وﰲ ﺣ ــﺪﻳﺚ آﺧــﺮ)" :(10ﻟ ــﻮ ﺗﺎ ــﺎ
ﺻ ــﺎﺣﺐ ﻣﻜ ــﺲ ﻟﻐﻔ ــﺮ ﻟ ــﻪ")(11؛ وﻷﻧ ــﻪ أﻣ ـ ٌـﺮ ﻣﺴ ــﺘﱰ ﺑ ــﻪ ﻓﻠ ــﻢ ﺗﻘﺒ ــﻞ اﻟﺘﻮﺑ ــﺔ ﻓﻴ ــﻪ
) (1في )م( :مستكشف.
) (2فقد رده  أربع مرات وقاله له :لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ ..إلخ الحديث.
) (3في ذلك :سقطت من )م(.
) (4انظر :المھذب.(686/2) :
) (5سورة النور ،اآلية.2 :
) (6سورة المائدة ،اآلية.38 :
) (7في )م( :كتاب ﷲ.
) (8سبق تخريج الحديث.
) (9ھو جزء من حديث الذي سبق تخريجه.
) (10في )م( :وفي الغامدية.
) (11أخرجه مسلم في الحدود ،باب :من اعترف على نفسه بالزنا.(1324/3) :
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ﻛﺎﻟﺰﻧ ــﺪﻳﻖ ،وﻷن اﳊ ــﺪ ﲢﺼ ــﲔ ﻟﻺﻧﺴ ــﺎن ﻓﻔ ــﻲ إﺳ ــﻘﺎﻃﻪ زوال ذﻟ ــﻚ) (1اﳌﻌ ــﲎ،
وﻷن اﻟﺘﻮﺑ ــﺔ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﱂ ﻳﻔ ــﱰق ﻟ ــﻪ اﳊﻜ ــﻢ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﺑ ــﲔ اﻟﻘ ــﺪرة ﻋﻠﻴ ــﻪ أو ﻋ ــﺪﻣﻬﺎ ﱂ
ﻳﺴﻘﻂ اﳊﺪ ﻛﺎﻟﻘﺬف واﻟﻘﺘﻞ ،وﺬا ﻓﺎرق اﳊﺮاﺑﺔ.
(GK12z/#ذאNM7/ 7Jjو&Nو894ABزوجوx B

إذا ﻇﻬﺮ ﲪﻞ ﲝـﺮة أﻣـﺔ وﻻ ﻳﻌﻠـﻢ ﳍـﺎ زوج ،وﻻ ﺳـﻴﺪ اﻷﻣـﺔ ﻣﻘـﺮ ﺑﻮﻃﺌﻬـﺎ :ﺑـﻞ
ﻣﻨﻜﺮ واﳊﺮة ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻐﺮﻳﺒﺔ ﺑﺄﺎ ﲢـﺪ وﻻ ﻳﻘﺒـﻞ ﻗﻮﳍـﺎ إن ﻗﺎﻟـﺖ :ﻏﺼـﺒﺖ
أو اﺳــﺘﻜﺮﻫﺖ إﻻ أن ﻳﻈﻬــﺮ أﻣــﺎرة ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﺑــﺄن ﻳُـﺮى ــﺎ أﺛــﺮ دم أو ﺷــﺎﻫﺪ
ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﻐﺎﺛﺔ أو ﺻﻴﺎح أو ﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﳑـﺎ ﻳﻌﻠـﻢ ﻣﻌـﻪ ﰲ اﻟﻈـﺎﻫﺮ ﺻـﺪﻗﻬﺎ)،(2
وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻻ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺟﻪ إﻻ أن ﺗﻘﺮ ﺑﺄﺎ زﻧﺖ
أو ﺗﻘﻮم ﺑﻴﻨﺔ).(3
ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ اﳋﻄــﺎب  - -أﻧــﻪ ﻗــﺎل :اﻟــﺮﺟﻢ ﰲ ﻛﺘــﺎب اﷲ
ﺣــﻖ ﻋﻠــﻲ ﻣــﻦ زﱏ إذا أﺣﺼــﻦ ﻣــﻦ اﻟﺮﺟــﺎل أو اﻟﻨﺴــﺎء إذا ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﻴﻨــﺔ أو ﻛــﺎن
اﳊﻤــﻞ أو اﻻﻋ ـﱰاف) ،(4وﻻ ﳐــﺎﻟﻒ ﻟــﻪ ،وﻷن إﺳــﻘﺎط اﳊــﺪ ذرﻳﻌــﺔ إﱃ أن ﻻ
ﻳﻘﺎم) (5ﺣﺪ ﰲ زﻧﺎة ،وﻷن ﻛـﻞ ﻣـﻦ وﺟـﺪ ـﺎ ﲪـﻞ أو ﺷـﻮﻫﺪ ﻣﻌﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻳﻄﺆﻫـﺎ
ادﻋﻴــﺎ اﻟﺰوﺟﻴــﺔ ﻓﻴﺼــﲑ ذﻟــﻚ ﻃﺮﻳﻘــﺎ إﱃ إﺑﻄﺎﻟــﻪ ﻓــﻼ ﳝﻜــﻦ إﻗﺎﻣﺘــﻪ ،وﻷن اﻻﺗﻔــﺎق
ﺣﺎﺻــﻞ ﻋﻠــﻰ أن اﳊــﺪ ﻳﻠــﺰم ﺑﺸــﻬﺎدة اﻟﺸــﻬﻮد ،وأن ادﻋــﺎء اﻟﺰوﺟﻴــﺔ ﻏــﲑ ﻣﻘﺒــﻮل
ﻣ ــﻊ اﻟﺸ ــﻬﻮد ،وﻗ ــﺪ ﻋﻠﻤﻨ ــﺎ أن اﻟﺸ ــﻬﻮد إﳕ ــﺎ ﻳﺸ ــﻬﺪون ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻈ ــﺎﻫﺮ ﻻ ﻋﻠ ــﻰ
اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻘﻄـﻊ ،واﻟﻈـﺎﻫﺮ ﰲ ﻣﺴـﺄﻟﺘﻨﺎ اﻟﺰﻧـﺎ؛ ﻷن اﻟـﻮطء ﺛﺎﺑـﺖ ﺑﻈﻬـﻮر اﳊﻤـﻞ،
وﻻ أﻣــﺎرة ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳ ﺪﻋﻮﻧــﻪ ،وﻻ ﻋﻼﻣــﺔ ﻓــﻼ ﳚــﺐ ﺗــﺮك اﻟﻈــﺎﻫﺮ ﺑﻘﻮﳍﻤــﺎ؛ وﳍــﺬا
) (1في )م( :ھذا.
) (2انظر) :م( الرسالة ،(241) :الكافي.(575) :
) (3انظر :شرح فنح القدير ،9119/4) :نھاية المحتاج.(430/7 :
) (4أخرجه البخاري في الح دود ،ب اب :رج م الحبل ى ،(26/8) :مس لم ف ي الح دود ،ب اب :رج م الثي ب ف ي الزن ا:
).(1317/3
) (5في )ق( :إلى أن يقيم.
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ﻗﻠﻨﺎ :إﻤﺎ ﻻ ﳛﺪان إذا ﻛﺎﻧـﺎ ﻏـﺮﻳﺒﲔ ﻹﻣﻜـﺎن أن ﻳﻜـﻮن اﻷﻣـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻗـﺎﻻﻩ،
وﻟﻴﺲ ﰲ) (1ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﻤﺎ ﻧﻔﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﻻ ذرﻳﻌﺔ إﱃ إﺳﻘﺎط اﳊﺪ.
($K13z/#א|JدC9Mא|Jد O$MאxXU

اﻟﺸ ـ ــﻬﺎدة ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺸ ـ ــﻬﺎدة ﰲ ﺣ ـ ــﺪ اﻟﺰﻧ ـ ــﺎ ﺟ ـ ــﺎﺋﺰة ) (2ﳌ ـ ــﺎ ﻳ ـ ــﺬﻛﺮ ﰲ ﺑ ـ ــﺎب:
اﻟﺸــﻬﺎدة) ،(3وﻗــﺪ ﺑﻴﻨــﺎ أن ﺷــﻬﻮد اﻷﺻــﻞ ﻻﺑــﺪ أن ﻳﻜﻮﻧ ـﻮا أرﺑﻌــﺔ ،وأﻣــﺎ ﺷــﻬﻮد
اﻟﻔــﺮع ﻓﻤﺨﺘﻠــﻒ ﻓﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ رواﻳﺘــﲔ :إﺣــﺪاﳘﺎ أﻧــﻪ ﻻﺑــﺪ أن ﻳﺸــﻬﺪ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬﺎدة
ﻛــﻞ واﺣــﺪ أرﺑﻌــﺔ ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ واﺣــﺪ أرﺑﻌــﺔ ﻏــﲑ اﻷرﺑﻌــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﺷــﻬﺪوا
ﻋﻠــﻰ واﺣــﺪ ﺟــﺎز ،واﻷﺧــﺮى أﻧــﻪ إن ﺷــﻬﺪ اﺛﻨــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣــﻦ ﺷــﻬﻮد
اﻷﺻــﻞ ﺟــﺎز واﻷوﱃ ﻫــﻲ اﻟﺼــﺤﻴﺢ)(4؛ ﻷن اﻟﺰﻧــﺎ ﻻ ﳛــﺪ ﻓﻴــﻪ إﻻ ﺑﺄرﺑﻌــﺔ وﻣــﱴ
ﻗﺒﻠﻨــﺎ) (5ﺷــﻬﺎدة ﺷــﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻠــﻰ اﻷرﺑﻌــﺔ أدى ذﻟــﻚ إﱃ أن ﻳﻘــﺎم اﳊــﺪ ﺑﺸ ـﻬﺎدة
اﺛﻨﲔ وذﻟﻚ ﻏـﲑ ﺟـﺎﺋﺰ)(6؛ وﻷن ﺷـﻬﻮد اﻟﻔـﺮع أﺿـﻌﻒ ﻣـﻦ ﺷـﻬﻮد اﻷﺻـﻞ ﻷن
اﻟﻨﻘﻞ ﻓﺮع ﻋﻦ اﻷﺻﻞ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﻻﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﻨﻘﻞ.
($K14z/#א|Jد$אu93XUن$אx/4u

ﻻ ﻳﻘﺒــﻞ ﰲ اﻟﺸــﻬﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﺰﻧــﺎ إﻻ أرﺑﻌــﺔ ﻳﺸــﻬﺪون ﻋﻠــﻰ ﻓﻌــﻞ واﺣــﺪ :ﻓــﺈن
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﻟـﺬي ﻳﺸـﻬﺪون ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﺜـﻞ أن ﻳﺸـﻬﺪ اﺛﻨـﺎن أﻤـﺎ رأﻳـﺎﻩ ﻳـﺰﱐ ـﺎ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺔ وﻳﺸﻬﺪ اﺛﻨﺎن ﰲ اﻟﺰاوﻳـﺔ اﻷﺧـﺮى ﻓـﻼ ﺗﻘﺒـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﺸـﻬﺎدة وﳛـﺪ
اﻟﺸﻬﻮد) ،(7وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔـﺔ :ﻋﻠﻴـﻪ اﳊـﺪ) ،(8ﻓـﺪﻟﻴﻠﻨﺎ أن اﻻﺧـﺘﻼف ﰲ اﳌﻜـﺎن
ﺟﺎر ﳎﺮى اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﺎب :أن اﻟﻔﻌـﻞ ﰲ ﻣﻜـﺎن ﻏـﲑ اﻟﻔﻌـﻞ ﰲ
) (1في )م( :على ما قلنا وإذ.
) (2في )م( :مقبوله.
) (3في )م( :الشھادات.
) (4انظر :المدونة ،(402/4) :التفريع ،(240/2) :الكافي.(573) :
) (5في )م( :قلنا.
) (6وذلك غير جائز :سقطت من )ق(.
) (7انظر"المدونة" ،(401/4) :التفريع ،(223/2) :الرسالة ،(241) :الكافي.(572) :
) (8انظر :مختصر القدوري -مع شرح الميداني ،(182/3) :وشرح فتح القدير.(161/4) :
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ﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ اﻷﻣــﺎﻛﻦ ﻛﻤــﺎ أن اﻟﻔﻌــﻞ ﰲ زﻣــﺎن ﻏـﲑ اﻟﻔﻌــﻞ) (1ﰲ زﻣــﺎن ﻏــﲑﻩ ،وﻗــﺪ
ﺛﺒــﺖ أــﻢ ﻟــﻮ ﺷــﻬﺪوا ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻘــﺎل أﺣــﺪﳘﺎ :أﺷــﻬﺪ أﻧــﻪ زﱏ ﻳــﻮم اﻟﺴــﺒﺖ ،وﻗــﺎل
اﻵﺧﺮ :ﻳﻮم اﻷﺣﺪ ﱂ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﳌﻜﺎن.
&G&8)OK15z:ذאو7(C9 Hא?,א&JXNZ(MN7زوxJR(?3H
)(2
إذا وﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺷﻪ اﻣﺮأة ﻓﻈﻦ أﺎ زوﺟﺘﻪ ﻓﻮﻃﺌﻬﺎ ﻓﻼ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺧﻼﻓـﺎً
ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ إﻧﻪ ﳛﺪ وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨـﻪ ذﻟـﻚ إﻻ أن ﻳﻜـﻮن ﻟﻴﻠـﺔ اﻟﺰﻓـﺎف)(3؛
ﻷﻧــﻪ وﻃـﻰء ﻣــﻦ ﻳﻌﺘﻘــﺪ أــﺎ زوﺟﺘــﻪ ﻓﻠــﻢ ﻳﻠﺰﻣــﻪ اﳊــﺪ ،أﺻــﻠﻪ إذا زﻓــﺖ إﻟﻴــﻪ اﻣـﺮأة
وﻗﻴﻞ :إﺎ زوﺟﺘﻚ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑﻫﺎ.

(K16z/#א4אضא&<G7y'aא! ودx

اﻟﻌﻮارض اﻟﱵ ﺗـﺆﺧﺮ ﳍـﺎ إﻗﺎﻣـﺔ اﳊـﺪود ﺛﻼﺛـﺔ) :(4أﺣـﺪﳘﺎ ﻣﻌـﲎ ﰲ اﶈـﺪود ﻻ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﲑﻩ ،واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻌﲎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﲑﻩ ،واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻌﲎ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻨﻪ:
ﻓﺄﻣــﺎ اﳌﻮﺟــﻮد ﺑــﻪ اﻟــﺬي) (5ﻻ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻐــﲑﻩ ﻛــﺎﳌﺮض اﻟــﱵ ﳜــﺎف ﻣﻌﻬــﺎ) (6ﺗﻠﻔــﻪ
ﻓﻬــﺬا ﻳﻮﺟــﺐ ﺗــﺄﺧﲑ اﳊــﺪ ﻋﻨــﻪ إﱃ ﺑﺮﺋــﻪ ،واﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴــﻪ أن اﳌﻘﺼــﻮد ﻣــﻦ اﳊــﺪ
اﻟـﺮدع واﻟﺰﺟــﺮ دون اﻹﺗــﻼف ﻳﺒــﲔ ذﻟــﻚ أن اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﻓـﺮق ﺑــﲔ اﳊــﺪود ﻓﺠﻌــﻞ
ﰲ ﺑﻌﻀــﻬﺎ اﻟــﺮﺟﻢ وﰲ ﺑﻌﻀــﻬﺎ اﳉﻠــﺪ ،وﻷن اﻹﻣــﺎم ﳚﻠــﺪ ﺑﺴــﻮط ﺑــﲔ اﻟﺴــﻮﻃﲔ
ﺧﻴﻔﺔ اﻟﻘﺘﻞ ،ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﰒ ﺧﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻳﺾ اﻟﻘﺘﻞ وﺟﺐ ﺗﺄﺧﲑﻩ.
وأﻣـﺎ اﳌﻮﺟــﻮد ﺑــﻪ اﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻐــﲑﻩ ﻓﻬــﻮ اﳊﻤـﻞ وذﻟــﻚ ﻳﻘﺘﻀــﻲ اﻟﺘـﺄﺧﲑ؛ ﻷــﺎ ﻟــﻮ
ﺟﻠــﺪت ﻷدى إﱃ إﺗﻼﻓــﻪ وأﻣــﺎ اﳌﻨﻔﺼــﻞ ﻣﻨــﻪ ﻓﺎﻟﺰﻣــﺎن ﳜــﺎف ﻣﻨــﻪ ﺗﻠــﻒ اﶈــﺪود
وذﻟﻚ أن اﳉﺮاح ﰲ ﺷﺪة اﻟـﱪد ﻳﻌﻈـﻢ اﳋﻄـﺮ ﻓﻴـﻪ ﻓﻴـﺆدي إﱃ اﻟﺘﻠـﻒ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﻫـﺬا
) (1الفعل سقطت من )م(.
) (2انظر :الكافي.(574) :
) (3انظر :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(191/3) :
) (4انظر :المدونة ،(404/4) :الكافي.(574) :
) (5الذي :سقطت من )م(.
) (6في )م( :منھا.
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ﻛﻠﻪ ﰲ اﳉﻠﺪ واﻟﻘﻄﻊ  ،وأﻣـﺎ ﰲ اﻟـﺮﺟﻢ ﻓـﻼ ﻳـﺆﺧﺮ ﳌـﺮض وﻻ ﻟﺸـﺪة ﺑـﺮد وﻳـﺆﺧﺮ
ﰲ اﳉﻠﺪ واﻟﺮﺟﻢ ﰲ اﳊﻤـﻞ ﺣـﱴ ﺗﻀـﻊ ﻟـﺌﻼ ﻳﺘﻠـﻒ اﳊﻤـﻞ ،وﻟـﺬﻟﻚ ﻗـﺎل رﺳـﻮل
اﷲ  ﻟﻠﻐﺎﻣﺪﻳ ــﺔ) ،اذﻫ ــﱯ ﺣ ــﱴ ﺗﻀ ــﻌﻲ() ،(1وﺗ ــﺆﺧﺮ ﺑﻌ ــﺪ اﻟﻮﺿ ــﻊ ﰲ اﳉﻠ ــﺪ
ﻟﺘﻐﺘﺴـﻞ ﻣـﻦ ﻧﻔﺎﺳـﻬﺎ؛ ﻷن اﻟﻨﻔـﺎس ﻣـﺮض ﻻ ﻳـﺆﻣﻦ ﻣﻌـﻪ إذا) (2ﺟﻠـﺪت اﻟﺘﻠـﻒ،
وﰲ اﻟﺮﺟﻢ ﺗﺆﺧﺮ ﺣﱴ ﻳﻮﺟـﺪ ﻣـﻦ ﻳﺮﺿـﻊ اﻟﺼـﱯ :ﻓـﺈن وﺟـﺪ ﻣـﻦ ﻳﺮﺿـﻌﻪ رﺟﻌـﺖ
ﺣﱴ ﺗﻔﻄﻤﻪ وﺑﻨﺤﻮ ذﻟﻚ روى ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ).(3
(ZI(K17z/#وطxh7,J(?AH%

وﻣ ــﻦ وطء ﺟﺎرﻳ ــﺔ ﻟ ــﻪ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﺷ ــﺮك ﻓ ــﻼ ﺣ ــﺪ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻟﻮﺟ ــﻮد اﻟﺸ ــﺒﻬﺔ ﰲ وﻃﺌ ــﻪ
ﺑـﺎﺧﺘﻼط ﻣﻠﻜــﻪ ﲟﻠـﻚ ﺷـﺮﻳﻜﻪ) ،(4وﻳﻠﺤــﻖ ﺑـﻪ اﻟﻮﻟــﺪ ﻟﺸـﺒﻬﺔ اﳌﻠــﻚ ،وإن ﲪﻠــﺖ
ﻗ ـ ﻮم ﻋﻠــﻰ اﻟ ـﻮاﻃﺊ ﻧﺼــﻴﺐ ﺷ ـﺮﻳﻜﻪ ﻻ ﳜﺘﻠــﻒ ﻗﻮﻟــﻪ ﻓﻴــﻪ ﻷﻧــﻪ ﳌــﺎ ﳊــﻖ اﻟﻮﻟــﺪ ﺑــﻪ
وﺛﺒﺘـﺖ ﺣﺮﻳﺘــﻪ) ،(5اﻛﺘﺴــﺒﺖ اﻷﻣــﺔ اﳊﺮﻳــﺔ ،ﻓــﺈن ﱂ ﲢﻤــﻞ ﻓﻘــﺪ اﺧﺘﻠــﻒ ﻗﻮﻟــﻪ ﰲ
ﺗﻘﻮﱘ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻠﻴﻪ) :(6ﻓﻮﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ إﻧﻪ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻠﺘﺘﻜﺎﻣـﻞ اﻟﺸـﺒﻬﺔ ﻟـﻪ
ﰲ ﺳ ـﻘﻮط اﳊ ــﺪ ﻋﻨ ــﻪ ﺑﺘﻤﻠﻴﻜــﻪ ﻧﺼ ــﻴﺐ ﺷ ـﺮﻳﻜﻪ ،ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﻻ ﲡ ــﺐ اﻟﺘﻘ ــﻮﱘ
ﻋﻠﻴﻪ) (7أﻧﻪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ وﻃﻰء أﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺷـﻪ ﻷن وﻃـﺄﻩ إﻳﺎﻫـﺎ ﺷـﺒﻬﺔ ﻻ ﺗﻮﺟـﺐ
اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻠﻴﻪ.
(ZI(K18z/#زN?.NACXوאx?>.

)(8

وﻣ ــﻦ زﱏ ﲜﺎرﻳ ــﺔ أﺑﻴ ــﻪ ﻓﻌﻠﻴ ــﻪ اﳊ ــﺪ وإن زﱏ ﲜﺎرﻳ ــﺔ وﻟ ــﺪﻩ ﻓ ــﻼ ﺣ ــﺪ ﻋﻠﻴ ــﻪ ،
واﻟﻔــﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ أن ﻟــﻸب ﺷــﺒﻬﺔ ﰲ ﻗﺘــﻞ وﻟــﺪﻩ ﻓــﺈن وﻃ ـﻰء أﻣﺘــﻪ ﻛــﺎن ﻛــﺎﻟﻮاﻃﺊ
) (1سبق تخريج الحديث.
) (2في )م( :متى.
) (3انظر :الموطأ.(825-821/2) :
) (4في )ق( :غيره.
) (5في )ق( :حرمته.
) (6انظر المدونة ،(381/4) :التفريع ،(223/2) :الرسالة.(241) :
) (7في )م( :ال يقوم عليه.
) (8انظر :التفريع ،(224/2) :الرسالة.(241) :
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أﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮك وﻻ ﳚﺪ ﻟﺸﺒﻬﺔ اﳌﻠﻚ ،واﻟﻮﻟﺪ ﻻ ﺷـﺒﻬﺔ ﻟـﻪ ﰲ ﻣـﺎل أﺑﻴـﻪ أﻻ ﺗـﺮى
أﻧــﻪ ﻳﺘــﺰوج أﻣــﺔ أﺑﻴــﻪ واﻷب ﻻ ﻳﺘــﺰوج أﻣــﺔ اﺑﻨــﻪ ﻓﻴﻜــﻮن زاﻧﻴــﺎ ﲟــﻦ ﻻ ﺷــﺒﻬﺔ ﻟــﻪ ﰲ
ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﳊﺪ.
(K19z/#و Hא! Z&C9א`6J.CXU(M7O[#3ن7OאًNم אًx

وﻣﻦ اﻏﺘﺼـﺐ ﺣـﺮة ﻓـﺰﱏ ـﺎ ﻓﻌﻠﻴـﻪ اﳊـﺪ ﺣـﺮاً ﻛـﺎن أو ﻋﺒـﺪاً)(1؛ ﻟﻌﻤـﻮم ﻗﻮﻟـﻪ:
 ،(2)lR Q P  O  N M L Kmوﱂ ﻳﻔ ـ ـ ــﺮق ﺑ ـ ـ ــﲔ اﻟﻐﺼ ـ ـ ــﺐ
واﻟﻄـﻮع ،وﻻ ﺣـﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،ﻷـﺎ ﻟﻴﺴــﺖ ﺑﺰاﻧﻴـﺔ ﻷن اﻹﻛـﺮاﻩ ﻳﻨﻔـﻲ اﻟﺰﻧـﺎ؛ وﻷﻧــﻪ ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻪ اﻟﺰﻧﺎ.
(K20z/#و Hא #אقZ&C9زxM7CX

وﻋﻠﻴــﻪ ﺻــﺪاق ﻣﺜﻠﻬــﺎ ﺑﻜـﺮاً ﻛﺎﻧــﺖ أو ﺛﻴﺒـﺎً) (3ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :ﻻ
ﺻــﺪاق ﻋﻠﻴــﻪ ) (4ﻷــﺎ ﺣــﺮة ﻣﻮﻃــﺆة ﻻ ﺣــﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ وﻃﺌﻬــﺎ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻠــﺰم
واﻃﺌﻬــﺎ ﺻــﺪاﻗﻬﺎ أﺻــﻠﻪ إذا وﻃﺌــﺖ ﺑﺸــﺒﻬﺔ ،وإن ﻛــﺎن ﻋﺒــﺪاً ﻓــﺈن اﻓﺘــﺪاﻩ ﺳــﻴﺪﻩ
ﺑﺼﺪاق اﳌﺜﻞ وإﻻ أﺳﻠﻤﻪ؛ ﻷن ذﻟﻚ أرش اﳉﻨﺎﻳﺔ.
(ZI(K21z/#אxJR(&Nk7)3

واﳊﺮ إذا اﺳﺘﻜﺮﻩ أﻣﺔ ﻓﻮﻃﺌﻬـﺎ ﻓﻌﻠﻴـﻪ اﳊـﺪ وﻣـﺎ ﻧﻘـﺺ ﻣـﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ وﻻ ﺻـﺪاق
ﻋﻠﻴﻪ)(5؛ ﻷﺎ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻓﺮوﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﺼﻪ دون اﻟﺼﺪاق وﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺣﻜــﻢ اﳉﻨﺎﻳــﺔ) (6ﻋﻠــﻰ اﻷﻣ ـﻮال اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑــﻪ ﻟــﻮ ﺟﺮﺣﻬــﺎ أو ﻗﻄــﻊ) (7ﻋﻀ ـﻮا ﻣــﻦ

) (1انظر :التفريع ،(224/2) :الرسالة ،(241) :الكافي.(574) :
) (2سورة النور ،اآلية.2 :
) (3انظر :التفريع ،(224/2) :الكافي.(574) :
) (4انظر :حاشية ابن عابدين.(271،350/2) :
) (5انظر المدونة ،(380/40) :التفريع ،(224/2) :الكافي.(575-574) :
) (6في )م( :الجنايات.
) (7في )ق( :قطعھا.
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أﻋﻀ ــﺎﺋﻬﺎ ،وإن ﻛ ــﺎن ﻋﺒ ــﺪاً ﻓ ــﺬﻟﻚ ﰲ رﻗﺒﺘ ــﻪ إﻻ أن ﻳﻔﺘﺪﻳ ــﻪ) (1ﺳ ــﻴﺪﻩ ،وإن ﱂ
ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻮطء ﻧﻘﺼﺎً ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻃﺊ ﺣﺮاً ﻛﺎن أو ﻋﺒﺪاً ﺳﻮى اﳊﺪ ﻓﻘﻂ.
(GK22z/#ذאאk7)3אNI9:&M7OC&Dوx&N

إذا اﺳــﺘﻜﺮﻩ اﻟــﺬﻣﻲ) (2ﺣــﺮة ﻣﺴــﻠﻤﺔ ﻗﺘــﻞ)(3؛ ﻷﻧــﻪ ﺑــﺬﻟﻚ ﻧــﺎﻗﺾ اﻟﻌﻬــﺪ ﻓﻘــﺪ
أﺿــﺎع دم ﻧﻔﺴــﻪ وﻗــﺪ ﺻــﺎر ﻟــﻪ ﺣﻜــﻢ أﻫــﻞ اﳊــﺮب ،وإن اﺳــﺘﻜﺮﻩ أﻣــﺔ ﻓﻌﻠﻴــﻪ ﻣــﺎ
ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﲦﻨﻬـﺎ ﺑﻜـﺮا ﻛﺎﻧـﺖ أو ﺛﻴﺒـﺎً؛ ﻷـﺎ ﺟﻨﺎﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎل ﻓـﻼ ﻳﻘﺘـﻞ ﺑﺎﳉﻨﺎﻳـﺔ
ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻣ ـﻮال واﻟﻔﻀ ــﻞ ﺑ ــﲔ اﺳ ــﺘﻜﺮاﻫﻪ ﻟﻠﺤ ــﺮة واﻷﻣ ــﺔ أن اﻷﻣ ــﺔ ﻗ ــﺪ ﻳﺼ ــﺢ ﻟ ــﻪ
ﻣﻠﻜﻬﺎ وﻫﻮ إذا أﺳﻠﻤﺖ أﻣﺘﻪ أو اﺑﺘﺎع ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻋـﻦ إﺣـﺪى اﻟـﺮواﻳﺘﲔ ،واﳊـﺮة ﻻ
ﻳﺼﺢ ﻟﻪ وﻃﺆﻫﺎ ﲝﺎل؛ ﻷﺎ ﻻ ﺗﻮﻃﺄ إﻻ ﺑﻌﻘﺪ ﻧﻜﺎح وذﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻪ.
(K23z/#و Hא! C9א;G89:ذאز7#>.CXאxX
)(4
إذا زﱏ اﳌﺴــﻠﻢ ﺑﻨﺼ ـﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴــﻪ اﳊ ـﺪ ﻟﻌﻤــﻮم اﻟﻈ ـﻮاﻫﺮ ،واﻷﺧﺒــﺎر واﻋﺘﺒــﺎراً
ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﺔ ،ﻓﺈن اﻏﺘﺼﺒﻬﺎ ﻓﺎﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﳊﻜﻢ ﰲ اﳌﺴﻠﻤﺔ ،ﻓﺈن ﻃﺎوﻋﺘﻪ) (5ﻓﻼ
ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ)(6؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﳚـﺐ ﻓﻴـﻪ اﳊـﺪ ﳊـﻖ اﷲ
ﺗﻌــﺎﱃ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳــﺪ وﻻ ﻳﺆﺧــﺬ ﺑــﻪ أﻫــﻞ اﻟﺬﻣــﺔ ﻛﺎﻟﺸــﺮب ،وﻻ ﻳﻠــﺰم ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻘﺘــﻞ
واﻟﺴ ـﺮﻗﺔ واﻟﻘــﺬف؛ ﻷــﺎ ﺣــﻖ اﷲ أو ﻟﻶدﻣﻴــﲔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳــﺪ أﻻ ﺗــﺮى أﻧــﻪ ﻟــﻮ
ﺳﺮق أو ﻗﺬف أو ﻗﺘﻞ ﰒ أﺳﻠﻢ ﻷﻗﻴﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ إﺳﻼﻣﻪ.



) (1في )م( :يفديه.
) (2في )م( و)ر( :النصراني.
) (3انظر :التفريع ،(224/2) :الرسالة) :ص ،(242الكافي.(574) :
) (4انظر :التفريع ،(224/2) :الرسالة) :ص ،(242الكافي.(574) :
) (5فإن طاوعته :سقطت من )م(.
) (6انظر مختصر الطحاوي ،(262) :المھذب.(266/2) :
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(&<GK34z/#א :א! k C9وx?3&N
)(2
)(1
ﻟﻠﺴﻴﺪ أن ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻠـﻰ ﻋﺒـﺪﻩ وأﻣﺘـﻪ ﺣـﺪ اﻟﺰﻧـﺎ واﻟﺸـﺮب ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ ﺧﻼﻓـﺎً
ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ) ،(3ﻟﻘﻮﻟﻪ ":أﻗﻴﻤﻮا اﳊﺪود ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ أﳝـﺎﻧﻜﻢ") ،(4وﻗﻮﻟـﻪ:
"إذا زﻧﺖ أﻣﺔ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻴﻠﺤﺪﻫﺎ") ،(5وﻷن ﻟﻪ أن ﳚﻠﺪﻫﺎ ﲝﻖ اﳌﻠﻚ ﻛﺎﻹﻣﺎم.

(GK25z/#ن6ن&زوج7OאNو אx

وﻫﺬا إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻻ زوج ﳍﺎ وﻛﺎن زوﺟﻬﺎ ﻋﺒﺪا ﻟﻠﺴﻴﺪ ،ﻓﺄﻣﺎ إن ﻛﺎن ﳍـﺎ زوج
ﺣـﺮ أو ﻋﺒـﺪ ﻟﻐـﲑ اﻟﺴـﻴﺪ ﻓـﻼ ﻳﻘـﻴﻢ ﺳـﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴـﻪ اﳊـﺪ ،ﻷن ﰲ ذﻟـﻚ ﺗﺼـﺮﻓﺎ ﰲ
ﺣﻖ اﻟﻐﲑ ،وإﺑﻄﺎل ﻓﺮاﺷﻪ وﻻ ﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﻏﲑﻩ.
(&<GK26z/#א! A7.א :و?9I؟x

)(6

وﻫــﺬا إذا ﻇﻬــﺮ ﲪــﻞ أو ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﻴﻨــﺔ أو إﻗ ـﺮار ،ﻓﺄﻣــﺎ ﺑﺮؤﻳــﺔ اﻟﺴــﻴﺪ وﻋﻠﻤــﻪ
ﻓﻔﻴــﻪ رواﻳﺘــﺎن)) :(7إﺣــﺪاﳘﺎ ﺳــﻘﻮﻃﻪ ،واﻷﺧــﺮى ﺛﺒﻮﺗــﻪ() (8ﻓﻮﺟــﻪ ﺳــﻘﻮط ذﻟ ـﻚ
اﻋﺘﺒــﺎراً) (9ﺑﺎﻹﻣ ــﺎم ،ووﺟــﻪ إﺛﺒﺎﺗ ــﻪ أن اﻟﺴــﻴﺪ ﻻ ﻳ ــﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﺒــﺪﻩ وأﻣﺘ ــﻪ ،واﻹﻣ ــﺎم
ﻋﻠﻰ رﻋﻴﺘﻪ ﻻ ﻳﺘﻬﻢ.
( K27z/#م O&<GאC9<7:א 4وאx Z&&S

وﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺪ اﻟﺴﺮﻗﺔ إﻻ اﻹﻣﺎم ،واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ ﺳـﺎﺋﺮ اﳊـﺪود أﻧـﻪ
ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮﻩ ،وذﻟﻚ ُﻣﺜﻠﺔ ﻳﻌﺘﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺎ ،ﻓﻠﻮ ﻣ ﻜﻨـﺎﻩ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻟﻜـﺎن ﻛـﻞ ﻣـﻦ
) (1الزنا والشرب :سقطت من )م(.
) (2انظر :المدونة ،(408/4) :التفريع ،(224/2) :الرسالة ،(242) :الكافي.(574) :
) (3انظر :مختصر القدوري مع شرح الميداني.(186/3) :
) (4أخرجه أبو داود في الحدود ،باب :إقام ة الح د عل ى الم ريض ،(617/4) :وأحم د ،(95/1) :وأخرج ه مس لم
في الحدود ،باب :تأخير الحد من النفساء ،(133/3) :بلفظ" :أقيموا على ارقاكم الحد".
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6في )ق( :عمله.
) (7انظر :المدونة ،(408/4) :التفريع ،(224/2) :الرسالة ،(242) :الكافي.(575) :
) (8ما بين قوسين :سقط من )م( ومن )ر(.
) (9في )م( :اعتباره.
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ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺒﺪﻩ ﻳﺪﻋﻰ أﻧـﻪ ﻗﻄﻌـﻪ ﰲ ﺳـﺮﻗﺔ ﻓﻴﺼـﲑ ذرﻳﻌـﺔ إﱃ اﻧﺘﻔـﺎء اﻟﻌﺘـﻖ ﺑﺎﳌﺜﻠـﺔ)(1؛
وﺳﺎﺋﺮ اﳊﺪود ﲞﻼف ذﻟﻚ.
(mOGKz28/#א&مZ&uvRא;'&> J|eوא&<Gא! x

وﻳﻨﺒﻐ ــﻲ ﻟﻺﻣ ــﺎم أن ﳛﻀ ــﺮ اﳊ ــﺪ ﻃﺎﺋﻔ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﳌ ــﺆﻣﻨﲔ اﻷﺣـ ـﺮار اﻟﻌ ــﺪول)(2؛
ﻟﻘﻮﻟ ـ ـﻪ) ،(3)lfe d c bm :وﻛ ـ ــﺬﻟﻚ اﻟﺴ ـ ــﻴﺪ ﰲ إﻗﺎﻣ ـ ــﺔ
اﳊ ــﺪ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﺒ ــﺪﻩ وأﻣﺘ ــﻪ() (4واﻟﻄﺎﺋﻔ ــﺔ أرﺑﻌ ــﺔ ﻓﺼ ــﺎﻋﺪاً ،واﻟﻔﺎﺋ ــﺪة ﰲ ذﻟ ــﻚ إن
ﻗﺬﻓﻪ ﻗﺎذف ﻓﻄﺎﻟﺐ ﲝﺪ ﻗﺎذﻓـﻪ أﻣﻜـﻦ ﻗﺎذﻓـﻪ اﻟـﺘﺨﻠﺺ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﺑﺈﺣﻀـﺎر ﻣـﻦ
ﺷﻬﺪ ﺣﺪﻩ.
($K29z/#א;H7مx

ﻻ ﻳـﺮﺑﻂ اﳌﺮﺟــﻮم)(5؛ ﻷن اﻟﻨــﱯ  ﱂ ﻳـﺮﺑﻂ ﻣــﺎﻋﺰا وﻻ ﻏــﲑﻩ ﳑــﻦ أﻣــﺮ ﺑﺮﲨــﻪ؛
وﻷن رﺟﻮﻋﻪ ﻳﻘﺒﻞ وﻻ ﻣﻌﲎ ﻟﺮﺑﻄﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﳉﻠﺪ وﻻ ﳛﻔـﺮ ﻟـﻪ؛ ﻷﻧـﻪ  ﱂ
ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﳊﻔﺮ ،واﳊﺪود ﻛﻠﻬﺎ ﺳـﻮاء ﰲ اﻹﳚـﺎع) (6واﻟﺼـﻔﺔ ﳚـﺮد ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﺮﺟـﻞ ،وﻻ
ﲡــﺮد ﻓﻴﻬــﺎ اﳌـﺮأة وﻟﻜــﻦ ﻳــﱰك ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺜﻴــﺎب ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻘﻴﻬــﺎ أﱂ اﻟﻀــﺮب؛ ﻷــﺎ
ﻋــﻮرة ﲞــﻼف اﻟﺮﺟــﻞ ،وﻳﻀ ـﺮﺑﺎن ﻗﺎﻋــﺪﻳﻦ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﳌــﻦ ﻗــﺎل إﻧــﻪ ﻳﻘــﺎم اﻟﺮﺟــﻞ)(7؛
ﻷن اﻟﻘﻴﺎم زﻳﺎدة ﰲ اﻷﱂ ﱂ ﻳﺮد ﺑـﻪ اﻟﺸـﺮع ،واﻋﺘﺒـﺎراً ﺑـﺎﳌﺮأة وﳚﺘﻨـﺐ ﰲ ﺿـﺮﻤﺎ
اﳌﻘﺎﺗﻞ.


) (1في )ق( :به المثلة.
) (2انظر :المدونة ،(408/4) :التفريع ،(224/2) :الكافي.(572) :
) (3سورة النور ،اآلية.2 :
) (4ما بين قوسين :سقط من )م(.
) (5انظر :المدونة ،(404/4) :الكافي.(572) :
) (6في )ق( :اإلجماع.
) (7قاله جمھور أھل العلم )انظر المغني.(158/8) :
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اﳊــﺪود ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ ﺟــﻨﺲ واﺣــﺪ ،وﻛــﺎن ﺳــﺒﺒﻬﺎ واﺣــﺪ ﺗــﺪاﺧﻠﺖ ،وأﺟ ـﺰأ
واﺣﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮﻫﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ أن ﻳﺰﱐ ﻣـﺮاراً أو ﻳﺸـﺮب ﻣـﺮاراً أو ﻳﺴـﺮق ﻣـﺮاراً
أو ﻳﻘــﺬف ﻣ ـﺮاراً واﺣــﺪاً أو ﲨﺎﻋــﺔ ﻓﻴﺠــﺰي ﺣــﺪ واﺣــﺪ ﻛﻠــﻪ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻛﻠــﻪ)،(1
واﻷﺻ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ (2)lML Km :وﱂ ﻳﻔ ــﺮق؛ وﻷن ذﻟ ــﻚ
ﻛﺘﻜـ ـﺮار اﻹﻳ ــﻼج واﻻﺟـ ـﱰاع ﺟﺮﻋ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪ ﺟﺮﻋ ــﺔ؛ وﻷن ذﻟ ــﻚ ﻛﺎﻷﺣ ــﺪاث إذا
ﺗﻮاﺗﺮت ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻬﺎرة أن ﻣﺎ ﳚﺐ ـﺎ ﻋـﻦ اﻟﻄﻬـﺎرة ﻣـﺎ ﻳﺘـﺪاﺧﻞ ،ﻓﺄﻣـﺎ إن ﻛﺎﻧـﺖ
ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ) (3وأﺳﺒﺎﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺰﻧﺎ واﻟﺸﺮب )واﻟﻘـﺬف ﻓﺈـﺎ ﻻ ﺗﺘـﺪاﺧﻞ
وﻳﺴــﺘﻮي ﲨﻴﻌﻬــﺎ إﻻ أن ﻳﻜــﻮن أﺣــﺪﻫﺎ ﻓﺮﻋ ـﺎً ﻟﻶﺧــﺮ ﻓﻴﺘــﺪاﺧﻼن وذﻟــﻚ ﻛﺤــﺪ
اﻟﻘــﺬف() (4واﻟﺸــﺮب؛ ﻷن اﻟﺸــﺮب ﻣــﺄﺧﻮذ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺬف ﻓﺸــﺒﻪ ﺑــﻪ ﳌــﺎ روي ﻋــﻦ
اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ –  (5) -أــﻢ ﳌــﺎ اﺧﺘﻠﻔـﻮا ﰲ ﺗﻘــﺪﻳﺮ ﺣــﺪ اﻟﺸــﺮب ﻗــﺎﻟﻮا :ﻧــﺮى أﻧــﻪ
إذا ﺷﺮب ﺳﻜﺮ وإذا ﺳﻜﺮ ﻫﺬى ،وإذا ﻫﺬى اﻓﱰى ﻓﻴﺠﻠﺪ ﺣﺪ اﻟﻔﺮﻳﺔ).(7)،(6
وإذا ﻗــﺬف ﲨﺎﻋــﺔ ﺑﻜﻠﻤــﺔ واﺣــﺪة ﻛﻔــﻰ ﺣــﺪ واﺣــﺪ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﳌــﻦ ﻗــﺎل ﻟﻜــﻞ
)(8
واﺣ ـ ـ ــﺪ ﺣ ـ ـ ــﺪ ؛ ﻟﻘﻮﻟ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ c  b a ` _  ~ } |m:
 ،(9)lf e  dوﻷﻧ ــﻪ ﻗ ــﺬف واﺣ ــﺪ ﻓﻠ ــﻢ ﳚ ــﺐ ﻟ ــﻪ إﻻ ﺣ ــﺪ واﺣ ــﺪ
أﺻ ــﻠﻪ إذا ﻛ ــﺎن اﳌﻘ ــﺬوف واﺣ ــﺪاً ،وإذا ﻛﺎﻧ ــﺖ اﳊ ــﺪود ﻣ ــﻦ أﺟﻨ ــﺎس ﻛﺎﳉﻠ ــﺪ
واﻟﻘﻄﻊ اﺳﺘﻮﻓﻴﺖ وﻟﻦ ﺗﺘﺪاﺧﻞ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺘﻞ ﻓﺈن ﻣﺎ دوﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ
) (1انظر المدونة ،(397/4) :التفريع ،(226/2) :الرسالة ،(242) :الكافي.(575) :
) (2سورة النور ،اآلية.2 :
) (3واحد :سقطت من م.
) (4ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (5رضي ﷲ عنھم :سقطت من )م(.
) (6في )م( :المفترى.
) (7أخرجه مالك في الموطأ ،(842/2) :والشافعي عنه عن ثور بن يزيد الديلي وھو منقطع ألن ثوراً ل ن يلح ق
عمر بال خالف لكن وصله النسائي والحاكم من وجه آخر )انظر :تلخيص الحبير.(75/3) :
) (8قاله :الحسن وأبو ثور وابن المنذر وعن أحمد مثل ذلك وللشافعي قوالن :المغني.(233/8) :
) (9سورة النور ،اآلية.4 :
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إذا ﻛﺎن ﺟﻬﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ واﺣﺪة ،ﻓﺄﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﳐﺘﻠﻔـﺎً ﻓـﺈن اﻟﻘﺘـﻞ ﳚـﺰي
ﻣﻨﻪ ﻛﺤﺪ اﻟﻘﺬف ﳚﻠﺪ) (1اﻟﻘﺎذف ﰒ ﻳﻘﺘﻞ ﻷن اﻟﻐﺮض ﺑﺎﳊـﺪود دﻓـﻊ) (2اﳌﻌـﺮة
ﻋﻦ اﳌﻘﺬوف وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﲝﺪ ﻗﺎذﻓﻪ.
&$K31z:א9.8H7אطx

وﳚــﺐ ﺑــﺎﻟﻠﻮاط إذا ﺣﺼــﻞ اﻹﻳــﻼج اﻟــﺮﺟﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ أﺣﺼــﻨﺎ أو ﱂ ﳛﺼــﻨﺎ وﻻ
)(3
ﻳﺜﺒﺖ إﻻ ﲟﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﺰﻧﺎ ﻣﻦ اﻹﻗـﺮار واﻟﺒﻴﻨـﺔ ،وأﻣـﺎ وﺟـﻮب اﳊـﺪ ﻣﻨـﻪ ﺧﻼﻓـﺎً
ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :ﻻ ﺣ ــﺪ ﻓﻴــﻪ) (4وإﳕ ــﺎ ﻓﻴﻬ ــﺎ اﻟﺘﻌﺰﻳــﺮ ،ﻓﺈﻧ ــﻪ إﻳ ــﻼج ﰲ ﻓ ــﺮج
آدﻣﻲ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ اﻟﻠﺬة ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﳊﺪ ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ.
(6$K32z/#ن Oא9אطאx8H7

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن اﳊ ــﺪ ﻫ ــﻮ اﻟ ــﺮﺟﻢ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :وإن ﻛ ــﺎن ﻏ ــﲑ
ﳏﺼﻦ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﳉﻠﺪ) (5ﳌﺎ روي ﻋﻦ اﻟﻨﱯ  أﻧﻪ ﻗﺎل" :ﻣﻦ وﺟﺪﲤﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ
ﻗــﻮم ﻟــﻮط ﻓــﺎرﲨﻮا اﻟﻔﺎﻋــﻞ واﳌﻔﻌــﻮل") (6وﱂ ﻳﺸــﱰط ﰲ ذﻟــﻚ اﻹﺣﺼــﺎن؛ ﻷﻧــﻪ
أﻏﻠﻆ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ ،وﻷن اﳌﺰﱐ ﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺒﺎح وﻃﺌﻬﺎ.
وإﳕــﺎ أﺗﻴــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف اﻟﻮﺟــﻪ اﳌــﺄذون ﻓﻴــﻪ ،واﻟــﺬﻛﺮ ﻟــﻴﺲ ﲟﺒــﺎح وﻃــﺆﻩ،
ﻓﻜﺎن ﻓﻴﻪ أﻏﻠﻆ ﻣـﻦ ﺣـﺪ اﻟﺰﻧـﺎ .وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ ﻻ ﻳﺜﺒـﺖ إﻻ ﲟـﺎ ﻳﺜﺒـﺖ ﺑـﻪ اﻟﺰﻧـﺎ؛
ﻷن ﺣﺪﻩ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻟﺮﺟﻢ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﺰﻧﺎ.


) (1في )م( :يحد.
) (2في )م( :زوال.
) (3انظر التفريع ،(225/2) :الرسالة ،(242) :الكافي.(574) :
) (4انظر :مختصر الطحاوي ،(263) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(191/3) :
) (5انظر :التفريع ،(225/2) :الرسالة ،(232) :الكافي.(574) :
) (6أخرجه الترمذي في الحدود ،باب :ما جاء في حد اللوطى ،(47/4) :وابن ماجة في الحدود ،باب :م ن عم ل
عمل قوم ل وط ،(856/2) :وأب و داود ف ي الح دود ،ب اب :ف يمن عم ل عم ل ق وم ل وط (608/4) :والح اكم ق ال
صحيح اإلسناد.(355/4) :
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ﻣﻦ أﺗﻰ ﻴﻤﺔ ﻓﻼ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ) (1ﺧﻼﻓﺎً ﳌـﻦ ﻗـﺎل :إﻧـﻪ ﻳﻘﺘـﻞ أو ﳛـﺪ)(2؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ
" :ﻻ ﳛ ــﻞ اﻣ ــﺮئ ﻣﺴ ــﻠﻢ إﻻ ﺑﺄﺣ ــﺪ ﺛ ــﻼث :ﻛﻔ ــﺮ ﺑﻌ ــﺪ إﳝ ــﺎن ،أو زﻧ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ
إﺣﺼ ــﺎن ،أو ﻗﺘ ــﻞ ﺑﻐ ــﲑ ﻧﻔ ــﺲ") ،(3وﻛ ــﻞ ﻫ ــﺬا ﻣﻌ ــﺪوم ﰲ ﻣﺴ ــﺄﻟﺘﻨﺎ؛ وﻷﻧ ــﻪ ﱂ
ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﺮج ﻟﻪ ﺣﺮﻣﺔ) (4واﳊﺪ ﳚﺐ ﳍﺬا اﳌﻌﲎ.
( $K34z/#م</3א IJא;xM'R

وﻻ ﺗﻘﺘﻞ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ) (5ﺧﻼﻓﺎً ﳌﻦ ﻗـﺎل ﺗﻘﺘـﻞ)(6؛ ﻷن ﻧﻜـﺎح اﻟﺒﻬﻴﻤـﺔ ﻻ ﻳﻮﺟـﺐ
ﻗﺘﻠﻬــﺎ اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑــﻪ إذا ﻧﻜﺤﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻣــﻦ ﺟﻨﺴــﻬﺎ ،وﻷن ﻗﺘﻠﻬــﺎ ﳌــﺎ ﱂ ﳚــﺰ أن
ﻳﻜــﻮن ﺣــﺪاً ﻻﺳــﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬــﺎ ﱂ ﳚــﺰ أن ﺗﻘﺘــﻞ ،ﻷن اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻮاﺟــﺐ ﺑــﺎﻟﻮطء
ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳊﺪ.
(xIJ.CNZ& $K35z/#

إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﻟﺮﻛﻮﺑﻪ أﻣﺮاً ﳑﻨﻮﻋﺎً ﻣﻨﻪ ﳏﺮﻣﺎً ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻮﺟـﺐ
زﺟﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ) (7ﻟﺌﻼ ﻳﻌﻮد ﳌﺜﻠﻪ.

) (1انظر :التفريع ،(225/2) :الكافي.(575) :
) (2في إح دى ال روايتين ع ن أحم د حكم ه حك م الالئ ط وق ال الحس ن :ح ده ح د الزان ي وع ن أب ي س لمة ب ن عب د
الرحمن يقتل ھو والبھيمة )المغني.(189/8) :
) (3سبق تخريجه.
) (4فرج له حرمة سقطت من )ق(.
) (5انظر :التفريع ،(225/2) :الكافي.(575) :
) (6ھو مذھب اإلمام أحمد وأحد قولي الشافعي وقول أبي سلمة كما سبق ذكره )المغني.(189/8) :
) (7في )م( :عنه.

100



O$W .

אQD

)(1

اﻟﻘـﺬف ﻣﻮﺟـﺐ ﻟﻠﺤـﺪ ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌــﺎﱃ  ~ } |m :
_ `  (2)lfe  d c  b aاﻵﻳـ ـ ــﺔ ،وﻗﻮﻟ ـ ـ ــﻪ  ﳍ ـ ـ ــﻼل ﺑ ـ ـ ــﻦ

أﻣﻴــﺔ)" :(3اﻟﺒﻴﻨــﺔ وإﻻ ﺣــﺪ ﰲ ﻇﻬــﺮك") ،(4وﻻ ﺧــﻼف ﰲ وﺟــﻮب اﳊــﺪ ﺑــﻪ ﰲ
اﳉﻤﻠﺔ).(5
&7,$K1z:وط gGא! C9אذxQ

وﳚﺐ اﳊﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎذف ﺑﺘﺴﻊ ﺧﺼﺎل :ﺧﺼﻠﺘﺎن ﻓﻴﻪ وﲬـﺲ ﰲ اﳌﻘـﺬوف
وﺧﺼﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﺸﻲء اﳌﻘﺬوف ﺑﻪ:
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺨﺼﻠﺘﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮط وﺟﻮدﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎذف :ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ واﻟﺒﻠﻮغ..
وأﻣـ ــﺎ اﻟﺨﻤـ ــﺲ اﻟﻤﺸـ ــﺘﺮط وﺟﻮدﻫﻤـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟﻤﻘـ ــﺬوف :ﻓﺎﻟﻌﻘ ــﻞ واﻟﺒﻠ ــﻮغ
واﻹﺳــﻼم واﳊﺮﻳــﺔ واﻟﻌﻔــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻔﺎﺣﺸــﺔ اﻟــﱵ رﻣــﻰ ــﺎ ﻛــﺎن ﻋﻔﻴﻔــﺎ ﻋــﻦ ﻏﲑﻫــﺎ
أوﻻ ،واﻟﺒﻠـ ــﻮغ اﻟـ ــﺬي ﻧﺮﻳـ ــﺪﻩ ﳜﺘﻠـ ــﻒ ﰲ اﻟﻐـ ــﻼم واﻷﻧﺜـ ــﻰ ،ﻓﺄﻣـ ــﺎ اﻟﻐـ ــﻼم ﻓﺒﻠـ ــﻮغ
اﻟﺘﻜﻠﻴــﻒ وﻫــﻮ اﻻﺣــﺘﻼم أو ﻏــﲑﻩ ﳑــﺎ ﻗــﺪﻣﻨﺎﻩ دون إﻃﺎﻗــﺔ اﻟــﻮطء ،وﰲ اﻷﻧﺜــﻰ
إﻃﺎﻗﺔ اﻟﻮطء وإن ﱂ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﻠﻮغ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ،وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﺷﱰاط اﻟﻌﻘﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﳑـﻦ
ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﻮطء ﲞﻼف اﻟﻌﻨﲔ واﺒﻮب ﻏﲑ اﳌﻌﱰض وﻟـﺬﻟﻚ ﱂ ﳒﻌﻠـﻪ ﺷـﺮﻃﺎ
زاﺋﺪاً وﻣﻦ أوﺟﺒﻪ زادﻩ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم.
) (1القذف :في اللغة :أصل يدل على الرمى والطرح )معجم مقاييس اللغة ،(68/5) :وفي االصطالح :ق ال اب ن
عرفة :القذف األعم :نسبة آدم ي غي ره لزن ا أو قط ع نس ب مس لم ،واألخ ص إليج اب الح د :نس بة آدم ي مكل ف
غيره حراً عفيفا ً مس لما ً بالغ ا ً أو ص غيره تطبي ق ال وطء لزن ا ،أو قط ع نس ب مس لم )الرص اع عل ى اب ن عرف ة:
).(497
) (2سورة النور ،اآلية.4 :
) (3ھالل بن أمية :بن عافر بن قيس بن عبد األعلم بن عامر بن كع ب ب ن واق ف األنص اري ال واقفى ش ھد ب دراً
وما بعدھا )اإلصابة في تمييز الصحبة.(574/3) :
) (4سبق تخريج الحديث في اللعان.(898) :
) (5انظر :اإلجماع البن المنذر ،(144) :المغني ،(215/8) :نيل األوطار.(285/6) :
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وأﻣﺎ اﻟﺨﺼﻠﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﺬوف :ﺑﺄن ﻳﻘﺬﻓﻪ ﺑـﻮطء ﻳﻠﺰﻣـﻪ اﳊـﺪ وﻫـﻮ
اﻟﺰﻧــﺎ واﻟﻠ ـﻮاط ﻻ ﻏــﲑ) (1أو أن ﻳﻨﻔــﻲ ﻧﺴــﺒﻪ ﻣــﻦ أﺑﻴــﻪ ،ﻓﺄﻣــﺎ إن ﻗﺬﻓــﻪ ﺑﺴ ـﺮﻗﺔ أو
ﺷﺮب ﲬﺮ أو ﻗﺘﻞ أو ﻛﻔﺮ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻻ ﳛﺪ).(2
(K2z/#א+,אطא/4و 9غ$و O HאذxQ

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨـ ـﺎ :إن اﻟﻌﻘ ــﻞ واﻟﺒﻠ ــﻮغ ﺷ ــﺮﻃﺎن ﰲ وﺟ ــﻮب ﺣ ــﺪ اﻟﻘ ــﺎذف؛ ﻷﻤ ــﺎ
ﺷــﺮﻃﺎن ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻴــﻒ واﳊــﺪ ﻻ ﳚــﺮي إﻻ ﻋﻠــﻰ ﻣﻜﻠــﻒ ،ﻟﻘﻮﻟــﻪ ":رﻓــﻊ اﻟﻘﻠــﻢ
ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ :ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺼﱯ ﺣﱴ ﳛﺘﻠﻢ واﻨﻮن ﺣﱴ ﻳﻔﻴﻖ").(3
(K3z/#א+,אطא/4وא 9غ$א;DوxQ

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎﳘﺎ ﰲ اﳌﻘــﺬوف؛ ﻷن اﳊــﺪ إﳕــﺎ ﻳـﺮاد ﻟــﺰوال اﳌﻌــﺮة ﻋـﻦ اﳌﻘــﺬوف
)(4
ﺑﺄن ﳛﺪ ﻗﺎذﻓﻪ واﻨﻮن واﻟﺼﱯ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺰﻧﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﳘﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺎل اﻟﺼـﻐﺮ
واﳉﻨـﻮن ﻓـﻼ ﻋـﺎر ﻳـﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺑﺎﻟﻘـﺬف ،وﻫـﺬا إذا ﻗـﺬﻓﻬﻤﺎ ﺑﺰﻧـﺎ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻓﺄﻣــﺎ
إن ﻗﺬف اﻨﻮن ﺑﺰﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺟﻨﻮﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻠﺪ ﻷن اﳌﻌﺮة ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺬﻟﻚ.
($K4z/#و9^&QD<Z& O Hطx%

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻣــﻦ ﻗــﺬف ﻣﻄﻴﻘــﺔ ﻟﻠــﻮطء ﺣــﺪ ،وإن ﱂ ﺗﺒﻠــﻎ ﺑﻠــﻮغ اﻟﺘﻜﻠﻴ ـﻒ
ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ)(5؛ ﻷن اﳌﻌــﺮة ﺗــﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻘــﺬف ﻛﺎﻟﺒــﺎﻟﻎ؛
وﻷن ﺣﻜــﻢ وﻃﺌﻬــﺎ ﺣﻜــﻢ اﻟﺒــﺎﻟﻎ ﰲ وﺟــﻮب اﻟﻐﺴــﻞ واﳌﻬــﺮ واﻟﻨﻔﻘــﺔ واﻹﺣﺼــﺎن
واﻹﺣﻼل ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ وﺟﻮب اﳊﺪ ﺑﺎﻟﻘﺬف ﺑﻪ.


) (1ال غير :سقطت من )م(.
) (2في جملة ھذه األحكام انظر :الموطأ ،(828/2) :المدونة ،(379/4) :التفريع ،(225/2) :الرس الة،(242) :
الكافي ،(575) :المقدمات.(259/3) :
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4في )م( :الصبا.
) (5انظر :تحفة الفقھاء ،(145/3) :مختصر المزني.(262) :
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(K5z/#א+,אطאFم$א;DوxQ

وإﳕ ــﺎ اﺷ ــﱰﻃﻨﺎ اﻹﺳ ــﻼم؛ ﻷن ﻋ ــﺮض اﻟﻜ ــﺎﻓﺮ ﻻ ﺣﺮﻣ ــﺔ ﻟ ــﻪ ﺘ ــﻚ ﺑﺎﻟﻘ ــﺬف،
وﻷن اﻟﻔﺎﺳﻖ اﳌﻠﻲ ﻻ ﺣـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎذﻓـﻪ ،وﻫـﻮ أﻋﻈـﻢ ﺣﺮﻣـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻜـﺎﻓﺮ واﻟﻜـﺎﻓﺮ
أوﱃ.
(K6z/#א+,אطא!$A7א;DوxQ

)(1

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ اﳊﺮﻳــﺔ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﳌــﻦ ﻳﻘــﻮل :إن اﻟﻌﺒــﺪ ﳛــﺪ ﻗﺎذﻓــﻪ ؛ ﻷن ﺣﺮﻣﺘــﻪ
ﻧﺎﻗﺼــﺔ ﻧﻘﺼـﺎً أوﺟﺒــﻪ اﻟــﺮق) (2ﻛﺎﻟﻜــﺎﻓﺮ؛ وﻷن ﻛــﻞ ﻧﻘــﺺ ﻣﻨــﻊ أن ﻳﻘﺘــﻞ ﺑــﻪ اﳊــﺮ
اﳌﺴﻠﻢ ﻣﻨﻊ أن ﳛﺪ ﰲ اﻟﻘﺬف أﺻﻠﻪ اﻟﻜﻔﺮ.
($K7z/#א+,אط6نא;DوZ&ً>)I3&Qאطx%

وإﳕــﺎ ﺷ ــﺮﻃﻨﺎ ﻛﻮﻧــﻪ ﻣﺘﻤﻜﻨ ـﺎً ﻣ ــﻦ اﻟــﻮطء؛ ﻷن اﺒ ــﻮب وﻣــﻦ ﺟ ــﺮى ﳎ ـﺮاﻩ ﻻ
ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﻣﻌﺮة ﺑﺎﻟﻘﺬف ﻛﺎﻟﺼﱯ).(3
($K8z/#א+,אط6نאXU.&7وא9אط<&א! x

وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ أن اﳊـﺪ ﰲ اﻟﺮﻣـﻲ ﺑﺎﻟﺰﻧـﺎ واﻟﻠـﻮاط دون ﻏﲑﳘـﺎ ﺑﺎﻹﲨـﺎع ﻋﻠﻴـﻪ)(4؛
وﻷن اﷲ ﻋــﺰ وﺟــﻞ) (5ﺷــﺮط ﰲ ﲣﻠﻴﺼــﻪ) (6ﻣــﻦ اﻟﻘــﺬف ﻋﻠــﻰ أن ﻳــﺄﰐ ﺑﺄرﺑﻌــﺔ
ﺷﻬﻮد وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ إﻻ ﰲ اﻟﺰﻧﺎ واﻟﻠﻮاط.
(GI(K9z/#ذא&.kطI(%دونא7uجx

وأﻣــﺎ إن رﻣــﺎﻩ ﺑــﺎﻟﻮطء ﻓﻴﻤــﺎ دون اﻟﻔــﺮج :ﻓﻘــﺎل اﺑــﻦ اﻟﻘﺎﺳــﻢ ﳛـﺪ؛ ﻷن ذﻟــﻚ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ،وﻗﺎل أﺷﻬﺐ ﻻ ﳛﺪ ﻷﻧﻪ ﺻـﺮح أﻧـﻪ ﻓﻌـﻞ ﻣـﺎ ﻟـﻴﺲ ﺑﺰﻧـﺎ وﻻ ﻟـﻮاط
ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎل ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ).(7
) (1روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد )المغني.(216/8 :
) (2في )ق( و)ر( :الكفر.
) (3كالصبي :سقطت من )ق(.
) (4انظر :اإلجماع ،(144) :والمغني.(215/8) :
) (5في )م( :تعالى.
) (6في )م( :تخلصه.
) (7انظر :المدونة.(396/4) :
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(x?.NZFHCuXZI(K10z/#

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إذا ﻧﻔـﻰ رﺟـﻼً ﻋـﻦ أﺑﻴـﻪ ﻓﻌﻠﻴـﻪ اﳊـﺪ؛ ﻷﻧـﻪ ﻗـﺪ ﻋـﺮﻩ ﺑـﺬﻟﻚ وﻗــﺬف
أﺑــﺎﻩ وأﻣــﻪ ﻓﻌﻠﻴــﻪ اﳊــﺪ؛ وﻣــﻦ ﻧﻔــﺎﻩ ﻋــﻦ أﻣــﻪ ﻓــﻼ ﺣــﺪ ﻋﻠﻴــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻛــﺎذب ﻗﻄﻌ ـﺎً
واﻟﻜﺬب ﻻ ﻳﻌﺮ اﳌﻘﻮل ﻟﻪ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﺴﺖ ﻷﺑﻴﻚ وﻗﻮﻟﻪ ﻟﺴـﺖ ﻷﻣـﻚ
أن ﻧﺴــﺐ اﻟﻮﻟــﺪ ﻻﺣــﻖ ﺑﺄﺑﻴــﻪ ﺣﻜﻤـﺎً وﻳﻠﺤــﻖ ﺑﺄﻣــﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪة وﺣﻜﻤـﺎً) (1وﻳﻘﻴﻨﻴــﺎ
ﲟﺸ ــﺎﻫﺪة اﻟ ــﻮﻻدة وإﻣﻜ ــﺎن اﻟﺒﻴﻨ ــﺔ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ،وﻧﻔ ــﻰ اﻟﻨﺴ ــﺐ ﻋ ــﻦ اﻷب ﻻ ﻳﻌﻠ ــﻢ
ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻦ ﻛﺬﺑﻪ ﻓﺘﻠﺤﻘﻪ اﳌﻌﺮة ﰲ ﻧﻔﻴﻪ.
(Z&FHCuXZI(K11z/#وx?vB

وﻣــﻦ ﻧﻔــﻰ رﺟــﻼ ﻣــﻦ وﻻﺋــﻪ ﻓﻬــﻮ ﻛﻨﻔﻴــﻪ إﻳــﺎﻩ ﻣــﻦ ﻧﺴــﺒﻪ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :اﻟــﻮﻻء
ﳊﻤﻪ ﻛﻠﺤﻤﺔ اﻟﻨﺴﺐ") ،(2وﻗﻮﻟﻪ " :ﻣـﻮﱃ اﻟﻘـﻮم ﻣـﻨﻬﻢ") (3وإذا وﺟـﺐ اﳊـﺪ
ﰲ ﻧﻔﻲ اﻟﻨﺴﺐ وﺟﺐ ﰲ ﻧﻔﻲ اﻟﻮﻻء ،وﻗـﺎل ﺑﻌـﺾ ﺷـﻴﻮﺧﻨﺎ :ﻓﻴﻬـﺎ ﻧﻈـﺮ وﳚـﺐ
أن ﻻ ﻳﻠﺰم اﳊﺪ ﰲ ﻧﻔﻲ اﻟﻨﺴﺐ وﺟﻮﺑﻪ ﰲ ﻧﻔﻲ اﻟﻮﻻء ،وﻷن ﻧﺎﻓﻴـﻪ ﻛـﺎذب ﻷن
اﻟــﻮﻻء ﻳﺜﺒــﺖ ﺑﺎﻟﻌﺘﺎﻗــﺔ وﻫــﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺔ ﻣﺸــﺎﻫﺪة ﻓﻨﺎﻓﻴﻬــﺎ ﻛــﺎذب ،وﻫــﻮ ﻛﻨــﺎﰲ وﻟــﺪ
اﻷم.
ﻗــﺎل اﻟﻘﺎﺿــﻲ أﺑــﻮ ﳏﻤــﺪ) :(4وﰲ ﻫــﺬا اﻟــﺬي ﻗﺎﻟــﻪ ﺷــﻴﺨﻨﺎ ﻧﻈــﺮ؛ ﻷن اﻟﻌﺘﺎﻗــﺔ
)(5
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺣﻜﻤﺎً ﻻ ﻣﺸـﺎﻫﺪة ﻷن اﻟﻌﺘﺎﻗـﺔ اﻟـﱵ ﻳﺜﺒـﺖ ـﺎ اﻟـﻮﻻء ﺑﺈﻋﺘﺎﻗـﻪ اﳌﻠـﻚ
وﻛﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﻜﺎ) (6ﳌﻌﺘﻘﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ إﻻ ﺣﻜﻤﺎً ﻻ ﻣﺸـﺎﻫﺪة ،وإذا ﺷـﺎﻫﺪﻧﺎﻩ
ﻗــﺪ أﻋﺘﻘــﻪ ﻓﺈﳕــﺎ ﺷــﺎﻫﺪﻧﺎ إﻋﺘــﺎق ﻣــﻦ ﳛﻜــﻢ ﻟﻜﻮﻧــﻪ ﳑﻠﻮﻛــﺎ ﻛﺎﳌﻌﺘﻘــﺔ وﺣﻜﻤــﺎ ﻻ
) (1حكما :سقطت من )م(.
) (2أخرج ه الح اكم ،(341/4) :وق ال :ص حيح اإلس ناد ،واب ن حب ان والطبران ي والش افعي )نص ب الراي ة:
.(153/4
) (3أخرجه البخاري في الفرائض ،باب :مولى القوم من أنفسھم.(11/8) :
) (4قال القاضي أبو محمد :سقطت من )م(.
) (5في )م( :قلت
) (6في )م( :المالك.
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ﻗﻄﻌﺎ ،وﻫﺬا ﻛﻠﻪ إذا ﻧﻔﻰ اﳌﻮﱃ ﻋﻦ ﻣﻮﻻﻩ اﻟـﺬي ﺑﺎﺷـﺮ ﻋﺘﻘـﻪ ﻓﺄﻣـﺎ إذا ﻧﻔـﻰ اﺑـﻦ
اﳌﻮﱃ ﻓﻴﺠﺐ أن ﳛﻜـﻢ ﻟﻨﻔﻴـﻪ إﻳـﺎﻩ ﻣـﻦ ﻧﺴـﺒﻪ) (1ﻻ ﻟﻨﻔـﻲ اﻟـﻮﻻء ،وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ
إذا رﻣﺎﻩ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻘﺘﻞ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻌـﺰر؛ ﻷﻧـﻪ ﻟﻘـﺪ آذاﻩ ﺑـﺬﻟﻚ وأﳊـﻖ ﺑـﻪ
اﳌﻌﺮة ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﺠﺐ ردﻋﻪ وزﺟﺮﻩ.
($K12z/#אx7AU43

وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺘﻌﺰﻳـﺮ) (2ﺣـﺪ ﻣﻀـﺮوب إﻻ اﺟﺘﻬـﺎد اﻹﻣـﺎم ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻐﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻇﻨـﻪ
أﻧ ــﻪ ردع ﻟﻠﻤﻌـ ــﺰر ﺧﻼﻓ ـ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـ ــﺔ واﻟﺸـ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﳍﻤ ــﺎ) :(3ﻻ ﻳ ـ ـﺰاد ﻋﻠـ ــﻰ
أرﺑﻌــﲔ) (4وﻗــﻮل ﻏﲑﳘــﺎ :ﻣــﺎ )ﻳــﻨﻘﺺ ﻣــﻦ اﳊــﺪ ﲬﺴــﺔ أﺳ ـﻮاط) ،(5ﻷﻧــﻪ إﲨــﺎع
اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﻷن ﻋﻤــﺮ - -ﺟﻠــﺪ ﻣﻌــﻦ ﺑــﻦ زاﺋــﺪة ) (7)((6ﳌــﺎ ﻧﻘــﺶ ﻋﻠــﻰ ﺧــﺎﰎ
ﺑﻴــﺖ اﳌــﺎل وأﺧــﺬ ﺑـﻪ ﻣــﻦ ﺻــﺎﺣﺒﻪ ﻣــﺎﻻ ﻓﻀـﺮﺑﻪ ﻣﺎﺋــﺔ وﺣﺒﺴــﻪ ﰒ ﻛﻠــﻢ ﺑــﻪ ﻓﻀـﺮﺑﻪ
ﻣﺎﺋﺔ ﰒ ﻛﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺎل ذﻛﺮﺗﲏ اﻟﻄﻌﻦ وﻛﻨﺖ ﻧﺎﺳـﻴﺎً ﻓﻀـﺮﺑﻪ ﻣﺎﺋـﺔ) ،(8وروي
ﻋــﻦ ﻋﻠــﻲ) - - ،(9أﻧــﻪ ﺿــﺮب ﰲ اﻟﺘﻌﺰﻳــﺮ ﲬﺴـﺎً وﺗﺴــﻌﲔ ﺳــﻮﻃﺎً)(10؛ وﻷن
اﻟﻐﺮض ﺑﺎﳊـﺪ ﳌـﺎ ﻛـﺎن اﻟـﺮدع واﻟﺰﺟـﺮ ﻋـﻦ ارﺗﻜـﺎب ﻣـﺎ ﻓﻌـﻞ وﺟـﺐ أن ﻳﺒـﺎح ﻣﻨـﻪ
ﻗـﺪر ﻣـﺎ ﳛﺼــﻞ ﺑـﻪ اﻟﻐــﺮض ،وﻷﻧـﻪ ﺿــﺮب رآﻩ اﻹﻣـﺎم ﳏﺘﺎﺟـﺎً إﻟﻴـﻪ ﰲ ردع اﳌﻌــﺰر
ﻓﺠﺎز أن ﻳﺒﻠﻐﻪ أﺻﻠﻪ ﻣﺎ دون اﳊﺪ.
) (1في )ق( :فيجب أن يحد لنفيه أباه عن نفسه.
) (2التعزير :ف ي اللغ ة :التعظ يم والت وقير وأيض اً :التأدي ب وع زرت الحم ار أوقرت ه )الص حاح (744/2) :وف ي
االص طالح :عرف ه اب ن فرح ون بقول ه :تأدي ب اص طالح وزج ر عل ى ذن وب ل م يش رع فيھ ا ح دود )تبص رة
الحكام.(200/2) :
) (3انظر :الكافي ،(557) :تبصرة الحكام ،(200/2) :الرشرح الكبير.(352/4) :
) (4انظر :مختصر الطحاوي ،(268) :شرح فتح القدير ،(115/5) :المھذب.(288/2) :
) (5ھو أحد قولي اإلمام أحمد )مختصر الخرقي ،(127) :المغني.(324/8) :
) (6معن ب.ن زائ.دة :أمي ر الع رب أب و الولي د الش يباني ،اح د أبط ال اإلس الم وع ين األج واد ت ) (152ھ ـ )س ير
أعالم النبالء ،(97/7) :وفيات األعيان.(244/5) :
) (7ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (8معن لم يدرك عمر فكيف إذاً حصلت ھذه القصة؟ وقد ذكرھا ابن قدامة في كتابه المغني.(325/8) :
) (9في )م( :عمر.
) (10مشكل االثار.(168-166/3) :
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($K13z/#אxQD.\A743

إذا ﻋــﺮض ﺑﺎﻟﻘــﺬف ﺗﻌﺮﻳﻀـﺎً ﻳﻔﻬــﻢ ﻣﻨــﻪ أﻧــﻪ أرادﻩ ﻓﻌﻠﻴــﻪ اﳊــﺪ وﺣﻜﻤــﻪ ﺣﻜــﻢ
اﻟﺼﺮﻳﺢ ،وذﻟﻚ ﻣﻌﻠـﻮم ﺑﺸـﺎﻫﺪ اﳊـﺎل وﳐـﺎرج اﻟﻜـﻼم واﻷﺳـﺒﺎب) ،(1وﻗـﺎل أﺑـﻮ
ﺣﻨﻴﻔ ـ ــﺔ واﻟﺸ ـ ــﺎﻓﻌﻲ :ﻻ ﺣ ـ ــﺪ ﻓﻴ ـ ــﻪ) ،(2ودﻟﻴﻠﻨ ـ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﻟﻔ ـ ــﻆ ﻳﻔﻬ ـ ــﻢ ﻣﻨ ـ ــﻪ اﻟﻘ ـ ــﺬف
ﻛﺎﻟﺼـﺮﻳﺢ ،وإن ﻛــﺎﺑﺮوا وﻗــﺎﻟﻮا :ﻻ ﻳﻔﻬــﻢ ﻣﻨــﻪ اﻟﻘــﺬف ﻓﻘــﺪ أﺣــﺎﻟﻮا اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﻷن
اﳋ ــﻼف ﻓﻴ ــﻪ إذا ﻓﻬ ــﻢ ﻣﻨ ــﻪ ﻣ ــﺎ ﻳﻔﻬ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟﺼ ـﺮﻳﺢ ،ﻓ ــﺈذا أﺣ ــﺎﻟﻮا ذﻟ ــﻚ ارﺗﻔ ــﻊ
اﳋﻼف.
( $K14z/#د OאxQD

ﺣ ــﺪ اﻟﻘ ــﺬف ﻋﻠ ــﻰ اﳊ ــﺮ ﲦ ــﺎﻧﻮن ،وﻋﻠ ـﻰ اﻟﻌﺒ ــﺪ أرﺑﻌ ــﻮن ،واﻷﺻ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ
ﺗﻌﺎﱃ،(3)l f e  d c b a ` _ ~ } |m:
وﻷن ذﻟــﻚ ﻓﻌــﻞ اﻟﻨــﱯ  واﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﺑﻌــﺪﻩ ،وﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺒــﺪ أرﺑﻌــﻮن؛ ﻷن ﺣــﺪﻩ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺣﺪ اﳊﺮ.
([Z&/3<$K15z/#א>x

وﻣــﻦ ﺳــﺐ اﻟﻨــﱯ  ﻗﺘــﻞ وﱂ ﺗﻘﺒــﻞ ﺗﻮﺑﺘــﻪ ،وﰲ اﻟﻜــﺎﻓﺮ رواﻳﺘــﺎن :إﺣــﺪاﳘﺎ أن
ﺗﻮﺑﺘﻪ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ،واﻷﺧﺮى أﺎ ﺗﻘﺒـﻞ وﻫـﺬا إذا ﺳـﺒﻪ ﺑﻐـﲑ وﺟـﻪ اﻟـﺬي ﻛﻔـﺮ ﺑـﻪ)،(4
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﳌﺴــﻠﻢ أو اﻟﻜــﺎﻓﺮ إذا ﺳــﺐ اﻟﻨــﱯ  ﻗﺘــﻞ أن ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻢ ﻋﻠــﻰ
)(5
ارﺗﺪادﻩ ،وﻗﺪ ﻗﺎل  "ﻣﻦ ﺑﺪل دﻳﻨﻪ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ" وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ¯ ® ¬m :
 » º  ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ² ±  °
¼ ½ ¾ (6)lﻓــﺄﺧﱪ أن اﻹﳝــﺎن ﻻ ﳛﺼــﻞ ﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﱴ ﻟــﻦ ﳛﻜﻤــﻮﻩ
) (1انظر :المدونة ،(391/4) :التفريع ،(266/2) :الرسالة ،(242) :الكافي.(576) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي ،(265) :اإلقناع.(170-169) :
) (3سورة النور ،اآلية.4 :
) (4انظر التفريع ،(232/2) :الرسالة ،(240) :الكافي.(585) :
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6سورة النساء ،اآلية.65 :
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ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻳﻌﺘﻘﺪوا أﻧﻪ ﳛﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب؛ وﻷن أﺑﺎ ﺑﻜـﺮ -رﺿـﻮان اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ – ﺳـﺒﻪ
رﺟــﻞ ﻓﻘــﺎم رﺟــﻞ ﻓﺸــﻬﺮ ﺳــﻴﻔﻪ ﻟﻴﻀــﺮب ﻋﻨﻘــﻪ ﻓﻘــﺎل أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ :ﻣــﺎ اﻟــﺬي أﻧــﺖ
ﺻﺎﻧﻊ؟ ﻓﻘﺎل اﻗﺘﻠﻪ ﻟﺴﺒﻪ إﻳﺎك ﻓﻘﺎل :ﻟﻴﺲ ذﻟﻚ إﻻ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ).(1
وﱂ ﳜــﺎﻟﻒ ﻋﻠﻴــﻪ أﺣــﺪ ،وﻳﻌــﺮض اﻟﻜــﻼم ﰲ ﻗﺬﻓــﻪ  ،ﻓﻨﻘــﻮل :إن اﻟﻘــﺬف
ﻳﺮاﻋــﻲ ﻓﻴــﻪ اﻹﺣﺼــﺎن وﻟﻺﺣﺼــﺎن ﺗــﺄﺛﲑ ﻓﻴــﻪ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ اﳊــﺪ ﻓﻴﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن
ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻟﻘﺘﻞ أﺻﻠﻪ اﻟﺰﻧﺎ.
وﻗﻮﻟﻨﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻹﺣﺼﺎن اﺣﱰازا ﻣﻦ اﻟﺸﺮب ،وإذا ﺛﺒﺖ أن ﻣﻨﻪ ﻣـﺎ ﻳﻮﺟـﺐ
اﻟﻘﺘــﻞ ﻓﻠــﻴﺲ ذﻟــﻚ إﻻ ﻟﻠﻨــﱯ  وﻷن ﺣــﺪ اﻟﻘــﺬف ﻣﺒــﲏ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺐ ﺣﺮﻣــﺔ
اﳌﻘـﺬوف أﻻ ﺗـﺮى أﻧـﻪ ﻻ ﺣـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻗــﺎذف اﻟﻜـﺎﻓﺮ؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﺣﺮﻣـﺔ ﻟـﻪ ،وﻛــﺬﻟﻚ
ﻗﺎذف اﻟﻌﺒﺪ ﻟﻨﻘﺼﺎن ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻋﻦ اﳊﺮ ،وﺣﺮﻣﺔ اﻟﻨﱯ  أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻣـﺔ ﲨﻴـﻊ
أﻣﺘﻪ ﲟﺰﻳﺔ ﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻮﺟـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﳊـﺪ ﻗﺬﻓـﻪ زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ
ﻏﲑﻩ ،وﻟﻴﺲ إﻻ اﻟﻘﺘﻞ.
( $K16z/#م< ل[Z&.لאx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ إن ﺗﻮﺑﺘـﻪ ﻻ ﺗﻘﺒـﻞ إﻋﻈﺎﻣـﺎً ﳊﺮﻣﺘـﻪ  ،وﻷن اﻟﺘﻮﺑـﺔ ﻣـﻦ ﻗـﺬف ﻏـﲑﻩ
ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﰲ ﺳﻘﻮط اﳊﺪ ﻓﻔﻲ ﻗﺬﻓﻪ أوﱃ.
(=(7A/K17z/#אZ/3א)([ 4.?&F.7لאx

ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ ﰲ اﻟﻜــﺎﻓﺮ إذا ﻗــﺎل :أﻧــﺎ ﻣﺴــﻠﻢ أﻧــﻪ ﻳﻘﺘــﻞ وﻻ ﻳﻘﺒــﻞ ﻣﻨــﻪ اﻋﺘﺒــﺎراً
ﺑﺎﳌﺴﻠﻢ ،ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ w  v u t sm :
 ،(2)l | { z y xوﻗﻮﻟ ــﻪ  "اﻹﺳ ــﻼم ﳚ ــﺐ ﻣ ــﺎ ﻗﺒﻠ ــﻪ") ،(3وﻷن
ذﻟــﻚ ﻟــﻴﺲ ﺑــﺄﻋﻈﻢ ﻣــﻦ ﻛﻔــﺮﻩ ،واﻟﻔــﺮق ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــﲔ اﳌﺴــﻠﻢ أن اﻟﻜــﺎﻓﺮ ﻳﻌﻠــﻢ ﻣﻨــﻪ
) (1البيھقي.(60/7) :
) (2سورة األنفال ،اآلية.38 :
) (3سبق تخريج الحديث.
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اﻋﺘﻘــﺎد ذﻟــﻚ وإﳕــﺎ ﻳﻘﺘــﻞ ﻋﻠــﻰ إﻇﻬــﺎرﻩ واﳌﺴــﻠﻢ ﻳﻌﻠــﻢ ﻣﻨــﻪ اﻋﺘﻘــﺎد ﺗﻌﻈﻴﻤــﻪ 
ﻓﺴﺒﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ردﺗﻪ.
(XU.7<NZI(K18z/#و<لxXFu.

ﻋﲔ وﻗﺎل ﺑﻔﻼﻧﺔ وﻛﺎن ﳑﻦ ﳛﺪ ﻗﺎذﻓﻬﺎ:
إذا أﻗﺮ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻓﺈن 
ﻓــﺈن ﺻــﺪﻗﺘﻪ ﳛــﺪ ﻟﻠﺰﻧــﺎ دون اﻟﻘــﺬف ،وإن أﻛﺬﺑﺘــﻪ ﺣــﺪ ﻟﻠﺰﻧــﺎ واﻟﻘــﺬف؛ ﻷﻧــﻪ
ﺣﺼ ـﻞ ﻗﺎذﻓ ــﺎ زاﻧﻴ ـﺎً ،وﺳ ـﻮاء ﻛ ــﺎن ﺑﻜ ـﺮاً أو ﺛﻴﺒ ــﺎ ﻓﺈﻧ ــﻪ ﳚﺘﻤ ــﻊ ﻋﻠﻴ ــﻪ اﳊ ــﺪان وﻻ
ﻳﺘ ــﺪاﺧﻼن)(1؛ ﻷن أﺣ ــﺪﳘﺎ ﳚ ــﺐ ﳊـ ــﻖ اﷲ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳ ــﺪ وﻫ ــﻮ ﺣ ــﺪ اﻟﺰﻧ ــﺎ،
واﻵﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻖ اﻵدﻣﻴﲔ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﺪاﺧﻼ.
وﻗﺎل أﺷﻬﺐ :ﳛﺪ ﻟﻠﺰﻧﺎ دون اﻟﻘﺬف ،ﻗـﺎل :ﻷﻧـﻪ ﻻ ﳜﻠـﻮ أن ﻳﻜـﻮن ﺻـﺎدﻗﺎً
أو ﻛﺎذﺑﺎً ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﺻﺎدﻗﺎً ﻟﻦ ﳛﺪ ﻟﻠﻘﺬف ،وإن ﻛﺎن ﻛﺎذﺑﺎ ﺣﺪ ﻟﻠﻘـﺬف دون
اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻌﻠﻰ أي اﻟﻮﺟﻬﲔ ﻛﺎن ﻓﻼ ﳚﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺪان..
وﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺪ ﻳﺰل) (2إﱃ ﻗﺴﻢ ﺛﺎﻟﺚ وﻫﻮ أن ﻳﻜـﻮن ﻣﻜﺮﻫـﺎ ﳍـﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻜﻦ ﺻﺎدﻗﺎ ﰲ إﻗﺮارﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻛﺎذﺑﺎ ﰲ ﻗﺬﻓﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺪان.
(GK19z/#ذאe4Aא;xXU.7

وإذا ﱂ ﻳﻌــﲔ ﺣــﺪ اﻟﺰﻧــﺎ وﱂ ﳛــﺪ ﺑﺎﻟﻘــﺬف ﻟﻠﺠﻬﺎﻟــﺔ ﺑﺼــﻔﺔ اﳌﻘﺬوﻓــﺔ ﳉـﻮاز أن
ﻳﻜﻮن ﳑﻦ ﻻ ﳛﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎذﻓﻬﺎ.
(GK20z/#ذא&Kא;DوN/ <Qن{ <ذ(?x

وإذا ﻣــﺎت اﳌﻘــﺬوف ﻗﺒــﻞ أن ﳛــﺪ ﻗﺎذﻓــﻪ ﻓﻠﻮرﺛﺘــﻪ أن ﳛــﺪوﻩ؛ ﻷﻧ ـﻪ ﺣــﻖ ﻣــﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻪ ﳚﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻜﺎن ﻟﻠﻮرﺛﺔ اﻟﻘﻴـﺎم ﻟـﻪ اﻋﺘﺒـﺎراً ﺑﺴـﺎﺋﺮ ﺣﻘﻮﻗـﻪ؛ وﻷن
اﻟﻘﺬف ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﻌﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ أوﻟﻴﺎء اﳌﻘﺬوف ﻓﻜﺎن ﳍﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ.
) (1انظر :المدونة ،(384/4' :التفريع ،(222/2) :الكافي.(577) :
) (2في )م( :يخلوا.
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(GK21z/#ذא<لZ.A.36&NZ.BאUאNXوZ.AزאxX

إذا ﻗﺎل ﻻﺑﻦ أﻣﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ :ﻳﺎ اﺑـﻦ اﻟﺰاﻧﻴـﺔ ﻓـﻼ ﺣـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﻓـﺈن ﻗـﺎل :ﻳـﺎ اﺑـﻦ
زﻳﻨـﺔ) (1ﻓﻌﻠﻴـﻪ اﳊـﺪ) ،(2واﻟﻔﺼــﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ أن ﻗﻮﻟـﻪ ﻳــﺎ اﺑـﻦ زﻧﻴـﺔ ﻧﻔـﻲ ﻟـﻪ ﻣـﻦ ﻧﺴــﺒﻪ
وإﺿﺎﻓﺘﻪ إﱃ ﻓﻌﻞ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻴﻪ ،وﻗﻮﻟـﻪ ﻳـﺎ اﺑـﻦ اﻟﺰاﻧﻴـﺔ ﻗـﺬف ﻷﻣـﻪ ﻻ ﻧﻔـﻲ
ﻟﻨﺴﺒﻪ.
(GK22z/#ذא<ل >&Aذx

إذا ﻗﺎل ﻟﻪ :ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻮذ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﳊـﺪ؛ ﻷﻧـﻪ ﻋـﺮض ﻟـﻪ ﺑﻨﻔـﻲ ﻧﺴـﺒﻪ)(3؛ ﻷن اﳌﻨﺒـﻮذ
ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﺴﺐ ﻏﲑ ﻻﺣﻖ ﺑﺄﺣﺪ.
($K23z/#א6$QF3yBن OאOQDאNوOد&xe

اﺧﺘﻠـ ــﻒ ﻋﻨـ ــﻪ ﰲ ﺣـ ــﺪ اﻟﻘـ ــﺬف ﻫـ ــﻞ ﻫـ ــﻮ ﻣـ ــﻦ ﺣﻘـ ــﻮق اﷲ أو ﻣـ ــﻦ ﺣﻘـ ــﻮق
اﻵدﻣﻴﲔ) :(4وﻓﺎﺋﺪة ذﻟﻚ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﷲ ﻓﻼ ﳚﻮز اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﺑﻌـﺪ
ﺑﻠﻮﻏﻪ إﱃ اﻹﻣـﺎم ،وإذا ﻛـﺎن ﻣـﻦ ﺣﻘـﻮق اﻵدﻣﻴـﲔ ﺟـﺎز اﻟﻌﻔـﻮ ﻋﻨـﻪ ،واﻟﺼـﺤﻴﺢ
أﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻵدﻣﻴﲔ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻳﻮرث ﻋﻦ اﳌﻘﺬوف وﺣﻘـﻮق اﷲ ﻻ ﺗـﻮرث؛
وﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ إﻻ ﲟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻵدﻣﻲ ،واﷲ أﻋﻠﻢ).(5

@@
<

<
) (1في )ق( :وانية.
) (2انظر :التفريع.(226/2) :
) (3انظر :الكافي.(576) :
) (4انظر :المدونة ،(387/4) :الكافي.(577) :
) (5وﷲ أعلم :سقطت من )ق(.
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ﻗ ــﺎل اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ أﺑ ــﻮ ﳏﻤ ــﺪ) :(2وﳚ ــﺐ اﻟﻘﻄ ــﻊ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﻳﺴ ــﺮق ﻣ ــﻦ اﻟﻌﻘ ــﻼء
اﻟﺒــﺎﻟﻐﲔ رﺑــﻊ دﻳﻨــﺎر ﻣــﻦ اﻟــﺬﻫﺐ ﻋﻠــﻰ اﺧــﺘﻼف ﺻــﻔﺎﺗﻪ وأﻧﻮاﻋــﻪ ﻣــﻦ ﺟــﻮدة أو
رداءة أو ﻣﻌﻤـ ــﻞ أو ﻣﻬﻤ ـ ـﻞ) ،(3أو ﺛﻼﺛـ ــﺔ دراﻫـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ــﻮرق ﻋﻠـ ــﻰ اﺧـ ــﺘﻼف
أﻧﻮاﻋﻬ ــﺎ ﻻ ﻳﻘ ــﻮم أﺣ ــﺪ اﻟﺼ ــﻨﻔﲔ ﺑ ــﺎﻵﺧﺮ ،أو ﻋ ــﺮض ﻳﺴ ــﺎوي أﺣ ــﺪﳘﺎ ﲝﻴ ــﺚ
ﻳﻜــﻮن اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻣــﻦ ﻧﻘــﺪﻩ إذا أﺧﺮﺟــﻪ ﻣــﻦ ﺣــﺮزﻩ اﻟــﺬي ﻫــﻮ ﺣــﺰر ﻣﺜﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ
ﻧﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ،ﺣﺮاً ﻛﺎن اﻟﺴﺎرق أو ﻋﺒﺪاً ،ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻛﺎن أو ﻛـﺎﻓﺮاً ،ذﻛـﺮاً ﻛـﺎن أو
أﻧﺜﻰ ،ﻣﻨﻔﺮداً أو ﻣﺸﺎرﻛﺎً ﺑﺮﺑﻊ دﻳﻨـﺎر ﻓﻤـﺎ زاد ﻋﻠﻴـﻪ ،إذا ﻛـﺎن اﳌﺴـﺮوق ﳑـﺎ ﳛﺘـﺎج
إﱃ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﺳﺮﻗﺘﻪ ﻣﺜﻞ اﳉﺬع أو اﻟﻌﺪل) (4اﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﻧﻔـﺮاد ﺑﺴـﺮﻗﺘﻪ،
ﻓ ــﺈن ﻛ ــﺎن ﳑ ــﺎ ﳝﻜ ــﻦ اﻟﻮاﺣ ــﺪ ﻛ ــﺎﻟﻜﻴﺲ) (5وﺷ ــﺒﻪ ﻓﺄﺧﺮﺟ ــﻪ اﳉﻤﺎﻋ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺣ ــﺮز
ﻓﺎﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ واﺣﺪ ﻣـﻨﻬﻢ ﻋﻨـﺪ ﻣﺎﻟـﻚ ،وﻣـﻦ ﻣﺘـﺄﺧﺮي أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣـﻦ ﺳـ ﻮى ﺑـﲔ
اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻓﺄوﺟﺐ ﰲ اﳌﻮﺿﻌﲔ اﻟﻘﻄﻊ واﻋﺘﱪﻩ ﲟﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻌﺎون).(6


) (1يقصد كتاب القطع في السرقة :والسرقة :في اللغة أخذ الشيء في خفاء وستر )معجم مقاييس اللغة(154/3:
وفي االصطالح ،أخذ مكلف حرا ال يعقل لصغره وماالً محترما لغيره أخرجه من حرزه بقصد واح د خفي ة ال
شبھة له فيه )حدود ابن عرفة.(504 :
) (2قال القاضي أبو محمد :سقطت من )ق(.
) (3في )م( :أو إھمال.
) (4الجذع :أي الخشبة الكبيرة ،والعدل – بكسر العين -الوزن الكبير )المصباح المنير .(396
) (5في )م( :كالكبش.
) (6في جملة ھذه األحكام انظر :الموطأ ،(831/2) :المدونة ،(412/4) :التفريع ،(227/2) :الرس الة،(243) :
الكافي ،(578) :المقدمات.(207/3) :
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(N$K2z/#دو Hא^=x<7:.

وإﳕــﺎ أوﺟﺒﻨــﺎ اﻟﻘﻄــﻊ ﺑﺎﻟﺴـﺮﻗﺔ ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ P Om:
 (1)lR Qاﻵﻳــﺔ ،وﻷﻧــﻪ  ﻗﻄــﻊ ﰲ ﳎــﻦ ﲦﻨــﻪ ﺛﻼﺛــﺔ دراﻫــﻢ)،(2

وﻗﻄﻊ ﺳﺎرق رداء ﺻﻔﻮان وﻗﺎل ﳌﺎ ﻗـﺎل ﻟـﻪ :ﱂ أرد ﻫـﺬا ﻫـﻮ ﻋﻠﻴـﻪ ﺻـﺪﻗﺔ )ﻫـﻼ
ﻗﺒﻞ أن ﺗﺄﺗﻴﲏ ﺑﻪ()(3؛ وﻷن ذﻟﻚ إﲨﺎع).(4
(K3z/#א+,אطא 9غ$א$/4و Hא^=x

وإﳕ ــﺎ ﺷ ــﺮﻃﻨﺎ اﻟﺒﻠ ــﻮغ واﻟﻌﻘ ــﻞ ﰲ وﺟ ــﻮب اﻟﻘﻄ ــﻊ؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ T Sm:
 (5)lX W V    Uوذﻟــﻚ ﻻ ﻳﻜــﻮن إﻻ ﲟﻜﻠــﻒ ،وﻣــﻦ ﺷــﺮط اﻟﺘﻜﻠﻴــﻒ

اﻟﺒﻠــﻮغ واﻟﻌﻘــﻞ ،ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :رﻓــﻊ اﻟﻘﻠــﻢ ﻋــﻦ ﺛــﻼث ﻓــﺬﻛﺮ اﻟﺼــﱯ ﺣــﱴ ﳛــﺘﻠﻢ
واﻨﻮن ﺣﱴ ﻳﻔﻴﻖ") ،(6وﻷن ذﻟﻚ ﺣﺪ ﻣﻦ اﳊﺪود ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻻ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒـﺎﻟﻎ
ﻋﺎﻗﻞ ﻛﺤﺪ اﻟﺸﺮب واﻟﻘﺬف.
($K4z/#א+,אطא>$ #و Hא^=x

)(7

وإﳕ ـ ــﺎ ﺷ ـ ــﺮﻃﻨﺎ اﻟﻨﺼ ـ ــﺎب ﺧﻼﻓـ ـ ـﺎً ﳌ ـ ــﻦ أوﺟ ـ ــﺐ اﻟﻘﻄ ـ ــﻊ ﰲ ﺳـ ـ ـﺮﻗﺔ اﻟﻘﻠﻴ ـ ــﻞ
واﻟﻜﺜﲑ)(8؛ ﳌـﺎ روي أﻧـﻪ  ﻛـﺎن ﻻ ﻳﻘﻄـﻊ ﰲ اﻟﺘﺎﻓـﻪ) (9وروي" :اﻟﻘﻄـﻊ ﰲ رﺑـﻊ
دﻳﻨﺎر ﻓﺼﺎﻋﺪ").(10
) (1سورة المائدة ،اآلية.38 :
) (2أخرجه البخاري في حدود ،باب :قوله تعالى":والسارق والسارقة" ،(17/8) :ومسلم ف ي الح دود ،ب اب :ح د
السرقة ونصابھا.(1313/3) :
) (3أخرجه أبو داود في الحدود ،ب اب :م ن س رق م ن ح رر  ،(553/4) :والنس ائي ف ي قط ع الس ارق ،ب اب :م ا
يكون حرزاً وما ال يكون ،(69/8) :وابن ماج ة ف ي الح دود ،ب اب :م ن س رق م ن الح رز ،(865/2) :وأحم د
) ،(40/2والحاكم ،(380/4) :والبيھقي ،(265/8) :وصححه الحفاظ.
) (4انظر :اإلجماع ،(139) :المحلي ،(340/13) :المغني ،(240/8) :شرح مسلم -للنووي.(200/7) :
) (5سورة المائدة ،اآلية.38 :
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7والكثير :سقطت من )ق(.
) (8فإن الحسن وأبو داود وابن بنت الشافعي والخوارج قالوا :يقطع في القليل والكثير )المغني.(242/8 :
) (9سبق تخريج الحديث.
) (10أخرجه البخاري في الحدود ،باب :قوله تعالى" :والسارق والسارقة" ،(17/8) :ومسلم ف ي الح دود ،ب اب:
حد السرقة ونصابھا.(1313/3) :
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( #X$K5z/#אx<7:

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﻨﺼــﺎب ﻣــﻦ اﻟــﺬﻫﺐ رﺑــﻊ دﻳﻨــﺎر ،وﻣــﻦ اﻟــﻮرق ﺛﻼﺛــﺔ دراﻫــﻢ
ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻻ ﻳﻘﻄــﻊ ﰲ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻋﺸــﺮة دراﻫــﻢ) ،(1ﻟﻘﻮﻟــﻪ
ﺗﻌﺎﱃ (2)lR Q P Om :ﻓﻌﻢ ،وﻷﻧﻪ  ﻗﻄﻊ ﰲ
ﳎــﻦ ﲦﻨــﻪ ﺛﻼﺛــﺔ دراﻫــﻢ) ،(3وﻗﺎﻟــﺖ ﻋﺎﺋﺸــﺔ :ﻛــﺎن اﻟﻨــﱯ  ﻳﻘﻄــﻊ ﰲ رﺑــﻊ دﻳﻨــﺎر
ﻓﺼﺎﻋﺪا)) ،(4وروي :اﻟﻘﻄﻊ ﰲ رﺑﻊ دﻳﻨﺎر) (6)((5وﻫﺬا ﻧﺺ.
( #X$K6z/#אZ&<7:אقx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن اﻟﻨﺼـﺎب ﻣـﻦ اﻟـﻮرق ﺛﻼﺛـﺔ دراﻫـﻢ ﻛﺎﻧـﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ رﺑـﻊ دﻳﻨـﺎر أو
أﻗــﻞ ،ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﻘـ ﻮم اﻟــﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀــﺔ وﻻ اﻟﻔﻀــﺔ ﺑﺎﻟــﺬﻫﺐ ،ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ
ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻻ ﻧﺼــﺎب ﻟﻠﻔﻀــﺔ وأن اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﺑﺮﺑــﻊ دﻳﻨــﺎر أو ﻗﻴﻤﺘــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻔﻀــﺔ أو
اﻟﻌـ ـ ــﺮوض)(7؛ ﻟﻘﻮﻟـ ـ ــﻪ ﺗﻌـ ـ ــﺎﱃ،(8)lR Q P Om :
ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﻳﻌﻢ ﻣﻦ ﺳﺮق ﺛﻼﺛﺔ دراﻫﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ دون اﻟﺮﺑـﻊ ،وﻳـﺮى أﻧـﻪ  ﻗﻄـﻊ ﰲ
ﳎﻦ ﲦﻨﻪ ﺛﻼﺛﺔ دراﻫﻢ) ،(9وﻫﺬا ﻳﻔﻴﺪ اﻻﻋﺘﺒـﺎر ﺑﺎﻟـﺪراﻫﻢ إذا ﺑﻠﻐـﺖ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺪر،
وﻷﻧ ــﻪ أﺻ ــﻞ ﻣ ــﺎل ﻳﻌﺘ ــﱪ ﰲ اﻷﲦـ ـﺎن وﻗ ــﻴﻢ اﳌﺘﻠﻔ ــﺎت ﻓﻮﺟ ــﺐ أن ﺗﻜ ــﻮن ﺳـ ـﺮﻗﺘﻪ
ﻣﻌﺘــﱪة ﲟﻘــﺪارﻩ ﰲ ﻧﻔﺴــﻪ دون اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﺑﻐــﲑﻩ أﺻــﻠﻪ اﻟــﺬﻫﺐ ،وﻷن ﻛــﻞ ﺣﻜــﻢ
ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺬﻫﺐ واﻟـﻮرق اﻋﺘـﱪ ﻓﻴـﻪ ﻧﺼـﺎب ﻣـﻦ اﻟـﺬﻫﺐ وﺟـﺐ أن ﻳﻌﺘـﱪ ﻓﻴـﻪ
ﻧﺼﺎب ﻣﻦ اﻟﻮرق ،أﺻﻠﻪ اﻟﺰﻛﺎة).(10
) (1انظر :مختصر الطحاوي ،(269) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(200/3) :
) (2سورة المائدة ،اآلية.38 :
) (3سبق تخريج الحديث قريباً.
) (4سبق تخريج الحديث قريباً.
) (5سبق تخريج الحديث قريباً.
) (6ما بين قوسين :سقط من )ق(.
) (7انظر األم ،(130/6) :مختصر المزني ،(263) :اإلقناع.(171) :
) (8سورة المائدة ،اآلية.38 :
) (9سبق تخريج الحديث قريباً.
) (10في )م( :كالزكاة.
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( #X$K7z/#אZ&<7:א74وضx

ﻓﺄﻣ ــﺎ اﻟﻌ ــﺮوض ﻓﺈ ــﺎ ﻣﻘﻮﻣ ــﺔ ﺑﺎﻟ ــﺪراﻫﻢ دون اﻟ ــﺬﻫﺐ ﻓ ــﺈن ﺳ ــﺎوى ﻣ ــﺎ ﺳ ــﺮق
ﻣﻨﻬﺎ) (1ﺛﻼﺛﺔ دراﻫـﻢ ﻗﻄـﻊ ﺳـﺎرﻗﻪ ،وﻛـﺎن ﺷـﻴﺨﻨﺎ أﺑـﻮ ﺑﻜـﺮ ﻳﻘـﻮل :ﻫـﺬا إذا ﻛـﺎن
اﻟﻐﺎﻟ ــﺐ ﻣ ــﻦ ﻧﻘ ــﺪ ذﻟ ــﻚ اﳌﻮﺿ ــﻊ اﻟﻔﻀ ــﺔ) (2ﻓ ــﺈذا ﻛ ــﺎن ﻏﺎﻟ ــﺐ ﻧﻘ ــﺪﻫﻢ اﻟ ــﺬﻫﺐ
ﻗ ﻮﻣﺖ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ.
($K8z/#אXNe.A:3אعא #X$x>Pאx<7:

وإﳕﺎ ﺳﻮﻳﻨﺎ ﺑﲔ أﻧﻮاع اﳉﻨﺲ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻈﻮاﻫﺮ،وﻷن ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﺬﻫﺐ
واﻟﻔﻀﺔ اﻋﺘﱪ ﻓﻴﻪ ﻧﺼﺎب ﻳﺘﺴﺎوى ﻓﻴﻪ ﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاﻋﻪ ﻛﺎﻟﺰﻛﺎة.
($K9z/#א 3א!7ز O$א^=x

وإﳕﺎ اﻋﺘﱪﻧﺎ أن ﻳﺴﺮق ﻣﻦ اﳊﺮز ﺧﻼﻓﺎً ،ﳌﻦ ﺣﻜﻲ ﻋﻨﻪ أن اﳊـﺮز ﻏـﲑ ﻣﻌﺘـﱪ)،(3
ﻟﻘﻮﻟـ ـ ـ ـ ــﻪ " :ﻻ ﻗﻄـ ـ ـ ـ ــﻊ ﰲ ﲤـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣﻌﻠـ ـ ـ ـ ــﻖ وﻻ ﰲ ﺣﺮﻳﺴـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺟﺒـ ـ ـ ـ ــﻞ) ،(4ﻓـ ـ ـ ـ ــﺈذا أواﻩ
اﳌ ـ ـﺮاح واﳉ ـ ـﺮﻳﻦ) (5ﻓ ــﺎﻟﻘﻄﻊ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﺑﻠ ــﻎ ﲦ ــﻦ ا ــﻦ") (6ﻓﻔ ــﺮق ﺑ ــﲔ أن ﺗﻜ ــﻮن ﳏ ــﺮزة
ﺑﺈﻳﻮاﺋﻬﺎ) (7إﱃ اﳌﺮاح وﺑـﲔ أن ﺗﺒﻘـﻰ ﻋﻠـﻰ أﺻـﻠﻬﺎ ﰲ ﺑـﺎب اﻟﻘﻄـﻊ ﻓـﺪل ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر
اﳊـﺮز ،وﻗﻮﻟــﻪ" :ﻟـﻴﺲ ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﺘﻬـﺐ ﻗﻄــﻊ وﻻ ﳐـﺘﻠﺲ وﻻ ﻋﻠــﻰ ﺧـﺎﺋﻦ وﻻ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ
)(9
أﺧــﺬ ودﻳﻌــﺔ ﻋﻨــﺪﻩ أو ﻣــﺎل ﻗ ـﺮاض ﻓــﻼ ﻗﻄــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ) (8ﻷﻧــﻪ ﱂ ﳝﻨــﻊ ﻣﻨــﻪ ﲝــﺮز
ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺧﺬ ﰲ دار ﻏﲑ ﻣﻘﻔﻠﺔ) (10وﻻ ﳑﻨﻮﻋﺔ ﻋﻨﻪ وﻻ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ.
) (1في )م( :منه.
) (2في )م( :إذا كان غالب نقدھم الدراھم.
) (3حكى ھذا القول عن عائشة والحسن والنخعي وداود )المغني.(348/8) :
) (4ثمر معلق :بالنخل والشجر وحريسه :أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع )النھاية.(1367/1 :
) (5المراح :ھو موضع مبيت الغنم ،والجرين :ھو موضع يجفف فيه الثمار والجمع جرن )النھاية.(263/1 :
) (6أخرجه أبو داود ،باب :ما ال يقطع فيه ،(549/4) :والنسائي في قطع السارق ،باب :الثمر يس رق،(78/8) :
وابن ماجة في الحدود ،باب :من سرق في موطئه مرسال.(831/2) :
) (7في )م( :بأنواعھا.
) (8أخرجه أبو داود ف ي الح دود ،ب اب :القط ع ف ي الخلس ة ،(552/2) :والنس ائي ف ي قط ع الس ارق ،ب اب :م ا ال
قطع فيه ،(81/8) :وابن ماجة في الحدود ،باب :الخائن والمنتھ ب ،(864/2) :والترم ذي ف ي ح دود ب اب :م ا
جاء في الخائن...وقال :حسن صحيح.(42/4 :
) (9في )ق( :يجوز.
) (10في )م( و)ر( :متعلقة.
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(7&$K10z/#א7yGMאجא;ل&Zא!7ز$א 3א! x

وإﳕﺎ راﻋﻴﻨﺎ إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﳊﺮز؛ ﻷﻧـﻪ ﻣـﺎ دام ﰲ اﳊـﺮز ﻓﻠـﻢ )ﺗـﺘﻢ اﻟﺴـﺮﻗﺔ؛ ﻷن
ﻫﺘﻚ اﳊﺮز ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ() (1ﺑﺈﺧﺮاج اﳌﺴﺮوق ﻣﻨﻪ.
($K11z/#אe.A:3א/H7وא;MN7وא!7وא، 4وא;89:وא)($7
 Oא^=x

وإﳕ ــﺎ ﺳ ــﻮﻳﻨﺎ ﺑ ــﲔ اﻟﺮﺟ ــﻞ واﳌ ـ ـﺮأة ،واﳊ ــﺮ واﻟﻌﺒ ــﺪ ،واﳌﺴ ــﻠﻢ واﻟﻜ ــﺎﻓﺮ ﻟﻌﻤـ ــﻮم
اﻟﻈ ـﻮاﻫﺮ)(2؛ وﻷن اﻟﻘﻄــﻊ ُﺷ ـ ِﺮع ﳊﻔــﻆ اﻷﻣ ـﻮال وﺻــﻴﺎﻧﺘﻬﺎ وﱂ ﻳﻌﺘــﱪ ﻓﻴــﻪ ﺗﻜــﺎﻓﺆ
اﻟﺪﻣﺎء ﺑﲔ اﻟﺴﺎرق واﳌﺴـﺮوق ﻣﻨـﻪ ﻓﻮﺟـﺐ اﻋﺘﺒـﺎر ﻋﻤﻮﻣـﻪ ﻷﻧـﻪ ﺿـﺮب ﻣـﻦ ﺣـﺪ
اﳊﺮاﺑﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﳌﺴﻠﻢ إذا ﺳـﺮق ﻣـﻦ اﻟﻜـﺎﻓﺮ وإن ﻛـﺎن ﻻ ﻳﻘـﺎد ﺑـﻪ إذا ﻗﺘﻠـﻪ ﰲ
اﳊﺮاﺑﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﻘﺎد ﺑﻪ ﻻ ﻋﻔﻮ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻋﻔﻮ ﻟﻠﻮﱄ ﰲ ﻗﺘﻞ اﳊﺮاﺑﺔ ﻗﺒـﻞ
اﻟﺘﻮﺑﺔ.
(6$K12z/#نא+,Bא@:AB #X<7$hא^=x

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن اﻻﺷ ـﱰاك ﰲ ﺳ ـﺮﻗﺔ اﻟﻨﺼ ــﺎب ﻻ ﻳﺴ ــﻘﻂ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ
واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ)(3؛ ﻟﻌﻤــﻮم اﻟﻈـﻮاﻫﺮ واﳋــﱪ ،وﻷن اﻟﻘﻄــﻊ ﺷــﺮع ﻟﺼــﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣـﻮال ﻟــﺌﻼ
ﺘــﻚ وﳚ ـﱰأ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻛﺎﻟﻘﺼــﺎص اﳌﺸــﺮوع ﳊﻔــﻆ اﻟﻨﻔــﻮس ﰒ ﻛ ـﺎن اﻻﺷ ـﱰاك ﰲ
اﻟﻘﺘ ــﻞ ﻻ ﳝﻨ ــﻊ اﻟﻘ ــﻮد ﻷن ﰲ ﻣﻨﻌ ــﻪ إﺑﻄـ ــﺎل اﻟﻐ ــﺮض اﻟ ــﺬي وﺿ ــﻊ ﻟ ــﻪ ﻛـ ــﺬﻟﻚ
اﻻﺷـ ـﱰاك؛ وﻷن اﳉﻨﺎﻳ ــﺔ) (4اﻟ ــﱵ ﺗﺴ ــﺘﺤﻖ  ــﺎ ﺗﻨ ــﺎول اﻷﻋﻀ ــﺎء ﳚ ــﺐ) (5ﻋﻠ ــﻰ
اﳉﻤﺎﻋــﺔ إذا اﺷــﱰﻛﻮا ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﺎ ﳚــﺐ ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﻔــﺮد أﺻــﻠﻪ اﳉﻤﺎﻋــﺔ إذا ﻗﻄﻌــﺖ ﻳــﺪ
اﻟﺮﺟــﻞ أو ﻋﻀـﻮا ﻣــﻦ ﻏــﲑ اﻟﻴــﺪ؛ وﻷن اﺷـﱰاﻛﻬﻢ ﰲ إﺧـﺮاج اﳌﺴــﺮوق ﻣــﻦ اﳊــﺮز
) (1ما بين قوسين :سقط من )ق(.
) (2من اآليات واألحاديث الواردة في حد القطع.
) (3انظر :مختصر الطحاوي ،(270 :واإلقناع -للمارودي.(172) :
) (4في )م( و)ر( :الجنايات.
) (5يجب :سقطت من )م(.
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ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻗﻄﻊ اﳉﻤﻴﻊ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻢ ﻟـﻮ ﺳـﺮﻗﻮا ﻣﺘﺎﻋـﺎً ﻓﺠﻌﻠـﻮﻩ ﻋﻠـﻰ داﺑـﺔ إﱃ ﺧـﺎرج
اﳊﺮز ﻟﻘﻄﻌﻮا.

e
($K13z/#א7yGZ)B&e.A7u3א4BG?HوXو .
א cو`xkl

وإﳕــﺎ ﻓﺮﻗﻨــﺎ ﺑــﲔ ﻣــﺎ ﻻ ﳝﻜــﻦ إﺧﺮاﺟــﻪ إﻻ ﲟﻌﺎوﻧــﺔ وﺑــﲔ اﻟﺜــﻮب وﻏــﲑﻩ ﳑــﺎ ﻻ
ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻷن ﻧﺴﺒﺘﻪ اﻟﺴﺮﻗﺔ إﱃ اﳉﻤﻴﻊ ﻓﻴﻘﻀـﻰ أن ﻳﻜـﻮن ﻟﻜـﻞ واﺣـﺪ
ﻣــﻨﻬﻢ ﻗﺴــﻂ ﻓﻴﻬــﺎ وذﻟــﻚ ﻻ ﳛﺼــﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون اﻟــﺬي ﻟــﻮﻻﻩ ﱂ ﳜــﺮج اﳌﺴــﺮوق
ﻣــﻦ اﳊــﺮز ،ووﺟــﻪ اﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ ﰲ إﺧﺮاﺟــﻪ ﻣــﻦ اﳊــﺮز ﺣﺎﺻــﻞ ﻣــﻨﻬﻢ ﻛﺎﻟــﺬي ﳛﺘــﺎج
إﱃ ﻣﻌﺎوﻧﺔ.
($K14z/#אI. 3Bא74ضא;7:وقو< 7yGאx?H

)(1

واﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺮض اﳌﺴﺮوق وﻗﺖ إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﳊﺮز ﻻ وﻗﺖ اﻟﻘﻄـﻊ
ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إن اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﺑﻜﻤــﺎل اﻟﻨﺼــﺎب وﻗــﺖ اﻟﻘﻄــﻊ)(2؛
ﻟﻌﻤــﻮم اﻟﻈــﺎﻫﺮ)(3؛ وﻷن اﻟــﻨﻘﺺ اﳊــﺎدث ﺑﻌــﺪ اﻧﻔﺼــﺎل اﳌﺴــﺮوق ﻣــﻦ اﳊــﺮز ﻻ
)(4
ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺳﻘﻮط اﳊﺮز أﺻﻠﻪ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻌﲔ ﻣﺜﻞ أن ﻳﺴﺮق ﺛﻮﺑﺎً ﻓﻴﺘﻠـﻒ ﺑﻌﻀـﻪ
ﰲ اﻟﻘﻄﻊ ﻓﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﺎ دون اﻟﻨﺼﺎب ،وﻷﻧـﻪ ﺳـﺎرق ﻟﻨﺼـﺎب ﻣـﻦ ﺣـﺮز ﻣﺜﻠـﻪ ﻻ
ﺷــﺒﻬﺔ ﻓﻴــﻪ أﺻ ــﻠﻪ إذا ﱂ ﻳــﻨﻘﺺ اﻟﻘﻴﻤ ــﺔ ،واﻻﻋﺘﺒــﺎر ﰲ اﳊ ــﺪود ﺣــﺎل اﻟﻮﺟ ــﻮب
دون ﺣﺎل اﻻﺳـﺘﻴﻔﺎء ،ﻛﺎﻟﻌﺒـﺪ إذا زﱏ ﻓﻠـﻢ ﳛـﺪ ﺣـﱴ أﻋﺘـﻖ واﻟﺒﻜـﺮ إذا زﱏ ﻓﻠـﻢ
ﳛﺪ ﺣﱴ أﺣﺼﻦ.


) (1انظر :المدونة ،(412/4) :التفريع ،(227/2) :الكافي.(581) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي ،(273) :تحفة الفقھاء.(15/3) :
) (3في )م( :الظواھر.
) (4في نصفه.
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( $K15z/#م<^=&7Zق אl 6אً(xًY#

إذا ﺳﺮق ﻋﺒﺪاً ﻛﺒﲑاً ﻓﺼﻴﺤﺎً ﱂ ﻳﻘﻄﻊ)(1؛ ﻷن ﺳﺮﻗﺔ ﻫﺬا ﻻ ﺗﺼـﺢ ﻓـﺈن ﻛـﺎن
ﻛﺒﲑاً ﻋﺠﻤﻴﺎً أو ﻛﺎن ﺻﻐﲑاً ﻗﻄﻊ ﻷن ﻫﺬا ﰲ ﺣﻜـﻢ اﻟﺒﻬﻴﻤـﺔ وأدون ﺣـﺎﻻ ﻣـﻦ
اﻟﺼﻐﲑ اﻟﺬي ﻻ اﺧﺘﻴﺎر ﻟﻪ وﻻ ﲤﻴﻴﺰ.
(7Z&=^<$K16z/#ق7Oאًl nאًx

)(2

إذا ﺳــﺮق ﺣـﺮاً ﺻــﻐﲑاً ﻗﻄــﻊ ﻋﻨــﺪ ﻣﺎﻟــﻚ وﻗــﺎل ﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ :ﻻ ﻗﻄــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ
)(3
وﻫــﻮ ﻗــﻮل أﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻣــﺎ روي أﻧــﻪ  ذﻛــﺮ ﻟــﻪ أن رﺟ ـﻼً
ﻳﺴﺮق اﻟﺼﺒﻴﺎن ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻘﻄﻌﻪ) (4وﻷﻧﻪ ﺣﻴﻮان ﻏﲑ ﳑﻴﺰ ﺳﺮق ﻣﻦ ﺣﺮز ﻣﺜﻠﻪ ﳚﺐ
ﺑﺬﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻹﺗﻼف ﻛﺎﻟﺒﻬﻴﻤﺔ.

(7Z&=^<$K17z/#قً R&4Rو Nً:.Aو&ًYu#و`kl
&Zא;xKBI3

وﻳﻘﻄـ ــﻊ ﰲ ﺳ ـ ـﺮﻗﺔ اﻟﻄﻌـ ــﺎم اﻟﺮﻃـ ــﺐ واﻟﻴـ ــﺎﺑﺲ ﻣـ ــﻦ اﻟﻔﻮاﻛـ ــﻪ واﻟﺒﻄـ ــﻴﺦ وﻏـ ــﲑﻩ
ﻛﺎﻟﻘﺜــﺎء ،واﻟﺘﻔــﺎح واﻟﻠﺤــﻢ) (5ﻣﻄﺒﻮﺧـﺎً وﻧﻴﺌـﺎً) (6ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ إﺳــﻘﺎﻃﻪ
اﻟﻘﻄــﻊ ﺑﺴ ـﺮﻗﺔ رﻃــﺐ اﻟﻄﻌــﺎم) ،(7ﻟﻠﻈــﺎﻫﺮ واﳋــﱪ ،وﻗﻮﻟــﻪ " :ﻻ ﻗﻄــﻊ ﰲ ﲤــﺮ
ﻣﻌﻠــﻖ ﻓــﺈذا أواﻩ اﳉـﺮﻳﻦ ﻓــﺎﻟﻘﻄﻊ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻠــﻎ ﲦــﻦ اــﻦ") ،(8وﻷﻧــﻪ ﻣــﺎل) (9ﻣﺘﻤﻠــﻚ
ﻛﺎﻟﻴﺎﺑﺲ؛ وﻷن اﻟﻘﻄﻊ ﻳﺮاد ﻟﻠﺮدع واﻟﺰﺟﺮ واﻟﺮﻃﺐ أﺣﺮج إﱃ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺑﺲ.

) (1انظر :التفريع ،(228/2) :الكافي.(580) :
) (2انظر :الموطأ ،(238/2) :الكافي.(580) :
) (3انظر :مختصر الطحاوي ،(273) :مختصر المزني.(264) :
) (4يجب :سقطت من )م(.
) (5أخرجه ابن حزم في المحلي ،(369/13) :والبيھقي في سننه.(268/8) :
) (6في )م( :دون اللحم.
) (7انظر :المدونة ،(418/4) :التفريع ،(228/2) :الكافي.(579) :
) (8انظر :مختصر الطحاوي ،(272) :مختصر القدوري مع شرح الميداني.(203/3) :
) (9مال :سقطت من )ق(.
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وﻳﻘﻄــﻊ ﰲ ﺳـﺮﻗﺔ اﳌﺼــﺤﻒ) (1ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) ،(2ﻟﻠﻈــﺎﻫﺮ واﳋــﱪ ،وﻷن
ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﺟ ــﺎز ﺑﻴﻌ ــﻪ )وأﺧ ــﺬ اﻟﻌ ــﻮض ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺟ ــﺎز أن ﻳﻘﻄ ــﻊ ﰲ ﺳـ ـﺮﻗﺘﻪ ﻛﺴ ــﺎﺋﺮ
اﻷﻣـﻮال ،وﻳﻘﻄـﻊ ﰲ ﺳـﺮﻗﺔ ﲨﻴــﻊ اﳌﺘﻤـﻮﻻت اﻟـﱵ ﳚــﻮز ﺑﻴﻌﻬـﺎ() (3وأﺧـﺬ اﻟﻌــﻮض
ﻋﻠﻴﻬــﺎ :ﻛــﺎن أﺻــﻠﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣـﺎً ﻛﺎﳌــﺎء واﻟﺼــﻴﺪ واﻟـﱰاب واﳊﺸــﻴﺶ ،أو ﳏﻈــﻮراً ﻏــﲑ
ﻣﺒــﺎح ﻛﺎﻟﺜﻴــﺎب واﻟﻌﻘــﺎر وﳓــﻮﻩ ،ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ إن ﻛــﻞ ﻣــﺎ أﺻــﻠﻪ
ﻣﺒﺎﺣـﺎً ﻓــﻼ ﻗﻄــﻊ ﰲ ﺳـﺮﻗﺘﻪ) ،(4ﻟﻠﻈــﺎﻫﺮ واﳋــﱪ ،وﻷﻧــﻪ ﻧــﻮع ﻣــﻦ ﻣــﺎل ﻳﺘﻤــﻮل ﰲ
اﻟﻌﺎدة ﻛﺎﻟﺜﻴﺎب ،وﻷن أﺻﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺎً) (5ﻻ ﳝﻨﻊ اﻟﻘﻄﻊ ﰲ ﺳﺮﻗﺘﻪ ﻛﺎﻟﻌﺒﻴﺪ أﺻـﻠﻬﻢ
اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻷﻢ ﻣﺒﺎح ﳌﻦ ﺷﺎء أن ﻳﺴﺮﻗﻬﻢ ﻣﻦ دار اﳊﺮب وﻳﺴﱰﻗﻬﻢ).(6
(=^<$K18z/#א> شx

ﻳﻘﻄ ــﻊ اﻟﻨﺒ ــﺎش) (7إذا ﺳ ــﺮق ﻣ ــﻦ اﻟﻘ ــﱪ ﻛﻔﻨ ــﺎ ﻳﺴ ــﺎوي ﻧﺼ ــﺎﺑﺎً) (8ﺧﻼﻓـ ـﺎً ﻷﰊ
ﺣﻨﻴﻔـﺔ) (9ﻟﻠﻈـﺎﻫﺮ واﳋـﱪ؛ وﻷﻧـﻪ ﺳـﺎرق اﻟﻨﺼـﺎب ﻣـﻦ ﻣـﺎل ﻻ ﺷـﺒﻬﺔ ﻟـﻪ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ
ﺣــﺮز ﻣﺜﻠــﻪ ﻓﻴﻠﺰﻣــﻪ) (10اﻟﻘﻄــﻊ ﻛﺴــﺎﺋﺮ اﻟﺴـﺮاق ،وﻷن ﺳــﻘﻮط اﻟﻘﻄــﻊ ﻻ ﳜﻠـﻮا أن
ﻳﻜ ــﻮن ﻟﻌ ــﺪم اﳌﻠ ــﻚ أو اﳊ ــﺰر أو ﻟﻌ ــﺪم اﳋﺼ ــﻮﻣﺔ ،وﻻ ﳚ ــﻮز أن ﻳﻜ ــﻮن ﻟﻌ ــﺪم
اﳌﻠــﻚ ،ﻷن اﳌﻠــﻚ ﺛﺎﺑــﺖ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﻔــﻦ إﻣــﺎ ﻟﻠﻤﻴــﺖ أو ﻟﻮرﺛﺘــﻪ ،وﻻ ﻟﻌــﺪم اﳊــﺮز
ﻷن اﻟﻘﱪ ﺣﺮز ﻟﻠﻤﻴﺖ وﻟﻜﻔﻨﻪ ،وﻷن ﺣﺮز ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺎ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﺑـﻪ وﻣـﻦ
دﻓــﻦ ﻣﻴﺘ ـﺎً ﺑﻜﻔﻨــﻪ وﺳــﺪ اﻟﻘــﱪ ﻟــﻦ ﻳﻨﺴــﺒﻪ أﺣــﺪ إﱃ إﺿــﺎﻋﺔ اﻟﻜﻔــﻦ وﻻ) (11إﱃ
) (1انظر :المدونة.(418/4) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي ،(272) :مختصر القدوري مع شرح الميداني.(203/3) :
) (3بين قوسين سقطت من ق
) (4انظر مختصر الطحاوي ) (273ومختصر القدوري ).(205/3
) (5ما بين قوسين :سقطت من )ق(.
) (6انظر :المدونة.(418/4) :
) (7انظر :مختصر الطحاوي ،(272) :مختصر القدوري مع شرح الميداني.(203/3) :
) (8في )ق( :كون األبوحة.
) (9في )م( :ويسرقھم.
) (10في )م( :فلزمه.
) (11ال :سقطت من )ق(.
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ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻪ ،وﻻ ﻟﻌﺪم اﳋﺼـﻮﻣﺔ )ﻷـﺎ واﺟﺒـﺔ ﻟﻠﻮرﺛـﺔ أو اﻹﻣـﺎم إذا ﱂ ﺗﺒـﻖ ﺟﻬـﺔ
ﻟﺴﻘﻮط اﻟﻘﻄﻊ ﻓﺜﺒﺖ وﺟﻮﺑﻪ().(1
(7Z&=^<$K19z/#ق&Zא >8و& .Zא;لx

وﻳﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺳﺮق ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ وﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳌـﺎل ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻌﺒـﺪ اﳌﻠـﻚ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إﻧـﻪ
ﻣــﻦ ﺳــﺮق زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻗــﺪر ﻧﺼــﻴﺒﻪ ﺑﺮﺑــﻊ دﻳﻨــﺎر ﻗﻄــﻊ وإﻻ ﻗﻄــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ) ،(2ووﺟــﻪ
إﳚﺎب اﻟﻘﻄـﻊ اﻟﻈـﺎﻫﺮ واﳋـﱪ؛ وﻷﻧـﻪ ﺳـﺮق ﻣـﺎﻻ ﻣـﻦ ﺣـﺮز ﻻ ﺷـﺒﻬﺔ ﻟـﻪ ﰲ ﻋﻴﻨـﻪ
ﻛﻐــﲑ اﳌﻐــﻨﻢ ،وﻷن ﻛــﻞ ﻣــﺎل ﺗﻘﺒــﻞ ﺷــﻬﺎدﺗﻪ ﻓﻴــﻪ ﺟــﺎز أن ﻳﻘﻄــﻊ ﰲ اﻟﺴـﺮﻗﺔ ﻣﻨــﻪ
ﻛﻤﺎل اﻷﺟﻨﱯ ،ووﺟﻪ إﺳﻘﺎﻃﻪ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻷب ﻳﺴﺮق ﻣـﻦ ﻣـﺎل
اﺑﻨﻪ.
( $K20z/#مא^=94&7$و/Bو7q,Bوx/ H:A7OB

ﻻ ﻗﻄﻊ ﰲ ﲦﺮ ﻣﻌﻠﻖ وﻻ ﳔﻞ وﻻ ﺷﺠﺮ وﻻ ﺣﺮﻳﺴﺔ ﺟﺒﻞ إﻻ إذا أواﻩ اﳉﺮﻳﻦ
أو اﳌ ـ ـﺮاح ﻗﻄ ــﻊ ﰲ ﺳ ـ ـﺮﻗﺘﻪ) ،(3واﻷﺻـ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ " :ﻻ ﻳﻘﻄ ــﻊ ﰲ ﲦـ ــﺮ وﻻ
ﻛﺜﺮ") (4واﻟﻜﺜـﺮ اﳉﻤـﺎر) (5ﻣﻌﻨـﺎﻩ ﰲ رؤوس اﻟﻨﺨـﻞ واﻟﺸـﺠﺮ ﻷﻧـﻪ ﱂ ﻳﻀـﻌﻪ ﻓﻴـﻪ
ﻛﻤــﻦ ﻳﻘﺼـﺪ إﱃ إﺣـﺮازﻩ ﻓﻴــﻪ ،وإﳕــﺎ ﻫــﻮ ﺑﻮﺿــﻊ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ،ﻓــﺈذا أواﻩ إﱃ اﳉـﺮﻳﻦ
ﻓﻔﻴﻪ اﻟﻘﻄﻊ ،ﻷﻧﻪ أﺣﺮزﻩ ﰲ ﺣﺮز ﻣﺜﻠـﻪ ،واﻟﻐـﻨﻢ ﰲ اﻟﺮﻋـﻲ ﻛـﺬﻟﻚ أﻳﻀـﺎً ﻻ ﻗﻄـﻊ
ﻓﻴﻬﺎ ﻷﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮة) (6ﰲ ﻏﲑ ﺣﺮز ﻓﺈذا أواﻫﺎ اﳌﺮاح ﺣﺼﻠﺖ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﳏﺮزة.


) (1ما بين قوسين :سقط من )م(.
) (2انظر :التفريع ،(228/2) :الرسالة ،(244) :الكافي.(579) :
) (3انظر :التفريع ،(228/2) :الرسالة ،(244) :الكافي.(579) :
) (4أخرجه أبو داود في الحدود ،باب :ما ال قطع في ه ،(549/4) :والنس ائي ف ي قط ع الس ارق ،ب اب :م ا ال قط ع
فيه ،(78/8) :وابن ماجة في الحدود باب :ال يقطع في ثمر وال كثر ،(865/2) :والترمذي ف ي الح دود ،ب اب:
ال قطع في ثمر وقال حديث حسن.(52/4) :
) (5والكثر الجمار :سقط من )م( ومن )ر(.
) (6في )م( :متيسرة.
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(7Z&K21z/#قدא(>&Jزل&x<7u3

وﻣــﻦ دﺧــﻞ داراً ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﻨــﺎزل ﻣﺘﻔﺮﻗــﺔ ﻟﻘــﻮم ﻣﻨــﺰل ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣﻐﻠــﻖ ﻋــﻦ ﻣﻨــﺰل
اﻵﺧﺮ ﻓﺴﺮق ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎً وأﺧﺮﺟﻪ إﱃ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺪار ﻓﻌﻠﻴـﻪ اﻟﻘﻄـﻊ)(1؛ ﻷﻧـﻪ
)(2
ﻗﺪ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﺮزﻩ وﻷن ﻣـﻦ ﺣـﺮزﻩ اﻟﺒﻴـﺖ اﻟـﺬي ﻫـﻮ ﻓﻴـﻪ وﻳﻐﻠـﻖ ﺑﺎﺑـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ
دون ﺳــﺎﺣﺔ اﻟــﺪار ﻓــﺈن ﻛﺎﻧــﺖ ﻟــﺪار ﻟﻮاﺣــﺪ ﻓــﻼ ﻗﻄــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ ﺣــﱴ ﳜــﺮج ﺑــﻪ ﻣــﻦ
)(3
ﲨﻴﻌﻬــﺎ؛ ﻷن ﲨﻠﺘﻬــﺎ ﺣــﺮزاً ﳌــﺎ ﻳﻜــﻮن ﻓﻴﻬــﺎ ،ﻓــﺈذا أﺧﺮﺟــﻪ إﱃ ﺳــﺎﺣﺘﻬﺎ ﻛــﺎن
ﻛﻤﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﳊﺮز) (4إﱃ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻪ آﺧﺮ ﻓﻼ ﻗﻄﻊ ﻋﻠﻴﻪ.
(K22z/#א;7א$Mא^=7yGאجא|%א;7:وق&Zא!7زx

اﳌﺮاﻋــﺎة) (5ﰲ اﻟﻘﻄــﻊ إﺧ ـﺮاج اﻟﺸــﻲء اﳌﺴــﺮوق ﻣــﻦ اﳊــﺮز ﻓﻤــﻦ ﺑﺎﺷــﺮ ذﻟــﻚ
ﻗﻄــﻊ ﻛــﺎن ﻫــﻮ ﺧــﺎرج اﳊــﺮز أو داﺧﻠــﻪ ،ﻓﻠــﻮ اﺟﺘﻤــﻊ ﺳــﺎرﻗﺎن أﺣــﺪﳘﺎ ﺧــﺎرج
اﳊﺮز واﻷﺧﺮ داﺧﻠﻪ ﻓﻘﺮب اﻟﺪاﺧﻞ اﳌﺘﺎع إﱃ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺐ داﺧﻞ اﳊـﺮز؛ ﻓـﺈن
أدﺧـ ـﻞ اﳋ ــﺎرج ﻳ ــﺪﻩ ﻓﺄﺧﺮﺟ ــﻪ ﻓﻌﻠ ــﻰ اﳋ ــﺎرج اﻟﻘﻄ ــﻊ ﻷﻧ ــﻪ ﻫ ــﻮ اﳌﺨ ــﺮج ﻟ ــﻪ دون
اﻟﺪاﺧﻞ ،وﻗـﺪ ﻗﻴـﻞ) (6ﻻ ﻗﻄـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ؛ ﻷﻧـﻪ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻣﻨـﻪ إﺧـﺮاج ﰲ اﳊﻘﻴﻘـﺔ ﻷﻧـﻪ
ﻛــﺎن ﰲ ﺣﻜــﻢ اﳌﺨــﺮج ﺑﺘﻘﺮﻳﺒــﻪ إﱃ ﺑــﺎب اﻟﻨﻘــﺐ) (7ﻓﺼــﺎر ﻛــﺎﳌﺨﺮج ﻣــﻦ ﻏــﲑ
ﺣ ــﺮز ،ﻓ ــﺈذا ﱂ ﳚ ــﺐ ﻋﻠﻴ ــﻪ) (8ﻟ ــﻦ ﳚ ــﺐ ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﺪاﺧﻞ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﰲ اﳊﻘﻴﻘ ــﺔ ﱂ
ﳜﺮﺟﻪ) (9ﻣـﻦ اﳊـﺮز وإﳕـﺎ ﻋﺮﺿـﻪ ﻟﻺﺗـﻼف واﻹﺧـﺮاج ،واﻟﻘﻴـﺎس أن اﻟﻘﻄـﻊ ﻋﻠـﻰ
اﳋﺎرج ﻷﻧﻪ ﺑﺎﺷﺮ إﺧﺮاج اﳌﺴﺮوق ﻣﻦ اﳊﺮز.
) (1انظر :المدونة ،(415/4) :التفريع ،(229/2) :الرسالة ،(243) :الكافي.(581) :
) (2في )م( :وتعلق بأنه عليه.
) (3كأن :سقطت بأنه عليه.
) (4من الحرز :سقطت من )ق(.
) (5في )م( :المراعي.
) (6في )م( و)ر( :قال.
) (7في )م( :الثقب.
) (8لم يجب عليه :سقطت من )ق(.
) (9في )ق( :لم خرج به.
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وإن أﺧﺮج اﻟـﺪاﺧﻞ اﳌﺘـﺎع ﺑﻴـﺪﻩ أو ﺑﺮﻣﻴـﻪ إﱃ ﺧـﺎرج اﳊـﺮز ﻓﻌﻠﻴـﻪ اﻟﻘﻄـﻊ؛ ﻷن
اﳋــﺎرج ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ ﺻــﻨﻊ ﰲ إﺧﺮاﺟــﻪ ﻣــﻦ اﳊــﺮز ،وﻗــﺎل ﺷــﻴﺨﻨﺎ أﺑــﻮ اﻟﻘﺎﺳــﻢ –
رﲪ ــﻪ اﷲ :-واﻟ ــﺪاﺧﻞ إذا ﻗ ــﺮب اﳌﺘ ــﺎع إﱃ اﻟﻨﻘ ــﺐ) (1وﱂ ﳜﺮﺟ ــﻪ ﳛﺘﻤ ــﻞ أن ﻻ
ﻳﻘﻄﻊ ﻷﻧـﻪ ﻧﻘﻞ اﳌﺘﺎع ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﳊﺮز إﱃ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ وﱂ ﻳﺒﺎﺷﺮ إﺧﺮاﺟﻪ ﻣـﻦ
ﲨﻠــﺔ اﳊــﺮز) ،(2وﳛﺘﻤــﻞ أن ﻳﻘﻄــﻊ؛ ﻷن اﳋــﺎرج ﱂ ﻳــﺘﻤﻜﻦ ﺑــﺈﺧﺮاج اﻟﺴ ـﺮﻗﺔ إﻻ
ﺑﺘﻘﺮﻳــﺐ اﻟــﺪاﺧﻞ ﳍــﺎ إﻟﻴــﻪ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻘﻄﻌﻬــﺎ ﲨﻴﻌ ـﺎً ﻷﻤــﺎ اﺷــﱰﻛﺎ ﰲ إﺧ ـﺮاج
اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﺮزﻫﺎ).(3
(K23z/#א אN$=^aولאx<7:

وﻳﻘﻄﻊ ﰲ أول اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻴـﺪ اﻟﻴﻤـﲎ ﻣـﻦ اﻟﻜـﻮع وﳛﺴـﻢ ﺑﺎﻟﻨـﺎر ﻓﺘﻜـﻮى ،ﰒ ﰲ
اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺮﺟــﻞ اﻟﻴﺴــﺮى ﻣــﻦ اﻟﻜﻌــﺐ ،ﰒ ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ اﻟﻴــﺪ اﻟﻴﺴــﺮى ﻣــﻦ اﻟﻜــﻮع ،ﰒ
ﰲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻴﻤﲎ ﰒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮب واﳊﺒﺲ..
واﺧﺘﻠ ــﻒ ﻓﻴ ــﻪ إذا ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻟ ــﻪ ﳝ ــﲔ أو ﻛﺎﻧ ــﺖ ﺷ ــﻼء :ﻗﻴ ــﻞ :ﻳﻘﻄ ــﻊ رﺟﻠ ــﻪ
اﻟﻴﺴـﺮى وﻗﻴــﻞ ﺑــﻞ ﻳــﺪﻩ اﻟﻴﺴـﺮى ،وإذا ذﻫﺒــﺖ أﺻــﺎﺑﻊ ﻣــﻦ اﻟﻴـﺪ ﻓــﺈن ﻛــﺎن اﻟﺒــﺎﻗﻲ
أﻛﺜﺮ ﻗﻄﻌﺖ ،وإﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﻖ إﻻ أﺻﺒﻊ أو أﺻﺒﻌﺎن ﻋﺪل إﱃ اﻟﺮﺟﻞ).(4
(6$K24z/#نא^=&Zא)عx

وإﳕﺎ أو ﺟﺒﻨﺎ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻮع ﺧﻼﻓﺎً ﳌﻦ ﻳﻘﻮل ﻣـﻦ اﻷﺻـﺎﺑﻊ أو اﻷﺑـﻂ)(5؛
ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ،( 6)lR Q P Om:واﻷﺧــﺬ ﺑﺄواﺋــﻞ
اﻷﲰــﺎء واﺟــﺐ ،وﻣــﻦ ﻗﻄــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻜــﻮع ﲰــﻰ اﳌﻘﻄــﻮع اﻟﻴــﺪ ،وﻻ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑــﺬﻟﻚ
ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺖ أﺻﺎﺑﻌﻪ ،وﻷن اﻟﻨﱯ  ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻫﻮ واﻟﺴﻠﻒ ﺑﻌﺪﻩ.
) (1في )م( :الثقب.
) (2جمبة الحرز :سقطت من )م(.
) (3انظر :المدونة ،(414/4) :التفريع ،(229/2) :الرسالة ،(243) :الكافي.(581) :
) (4انظر :التفريع ،(227/2) :الرسالة ،(243) :الكافي.(583-581) :
) (5قالت الخوارج :قطع اليد من المرفق ،أو المنكب )انظر المحلى.(404/13 :
) (6سورة المائدة ،اآلية.38 :
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(6$K25z/#نא^=$אx7:AXc

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻳﻘﻄﻊ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺴـﺮي رﺟﻠﻴـﻪ ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :إن ﺳـﺮق ﻓـﺎﻗﻄﻌﻮا ﻳـﺪﻩ
ﰒ إن ﺳ ــﺮق ﻓ ــﺎﻗﻄﻌﻮا رﺟﻠ ــﻪ")(1؛ وﻫ ــﺬا ﻧ ــﺺ ،وروى أﻧ ــﻪ " :أوﺗ ــﻰ ﺑﺴ ــﺎرق
ﻓﻘﻄــﻊ ﻳــﺪﻩ ﰒ أوﺗــﻰ ﺑــﻪ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ﻗﻄــﻊ رﺟﻠــﻪ)(2؛ وﻷن ذﻟــﻚ ﻣــﺮوى ﻋــﻦ أﰊ ﺑﻜــﺮ
وﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ).(3
(K26z/#و$=^Aאccوא7אx4.

وإﳕـﺎ ﻳﻘﻄـﻊ ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ واﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﻻ ﻳﻘﻄـﻊ) (4ﻟﻘــﻮل
اﷲ ﻋــﺰ وﺟــﻞ (5)lR Q P Om :وﱂ ﳜــﺺ ﳝــﲎ
ﻣﻦ ﴰﺎل ،وﻗﺪ ﻗﺎل " :إن ﺳﺮق ﻓﺎﻗﻄﻌﻮا ﻳـﺪﻩ ﰒ إن ﺳـﺮق ﻓـﺎﻗﻄﻌﻮا رﺟﻠـﻪ ﰒ
إن ﺳ ــﺮق ﻓ ــﺎﻗﻄﻌﻮا ﻳ ــﺪﻩ ﰒ إن ﺳ ــﺮق ﻓ ــﺎﻗﻄﻌﻮا رﺟﻠ ــﻪ")(6؛ وﻷن ﻛ ــﻞ ﻳ ــﺪ ﺗﺆﺧ ــﺬ
)(7
ﻗﺼﺎﺻﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﰲ ﻗﻄﻊ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻛﺎﻟﻴﻤﲎ؛ وﻷﻧـﻪ ﺳـﺮﻗﺔ ﻣـﻊ وﺟـﻮد ﺑﻌـﺾ
اﻷﻃ ـ ـﺮاف ﺟ ــﺎز أن ﳚ ــﺐ اﻟﻘﻄ ــﻊ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻛ ــﺎﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ ،وﻓﻌﻠ ــﻪ أﺑ ــﻮ ﺑﻜ ــﺮ-
) -(8وﻻ ﳐﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ.
( 7$K27z/#و7Z&x Oق$א_&x:

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﰲ اﳋﺎﻣﺴـﺔ إﻧــﻪ ﻳﻀـﺮب وﳛــﺒﺲ؛ ﻷن اﻟﺸـﺮع ﱂ ﻳــﺮد ﺑﻘﻄـﻊ ﺷــﻲء
ﰲ اﻟﺴـﺮﻗﺔ ﺳــﻮى اﻷﻃـﺮاف اﻷرﺑﻌــﺔ ﻓﻠــﻢ ﻳﺒــﻖ إﻻ ﺗﺄدﻳﺒــﻪ ﺑﺎﻟﻀــﺮب واﳊــﺒﺲ ،وﻻ

) (1أخرجه الدارقطني ،(181/3) :وفي إسناده الواقدي )انظر :تخليص الحبير.(168/4 :
) (2أخرجه عبد الرزاق ،(239/10) :وابن أبي شيبة ،(511/9) :والبيھقي ،(273/8) :وقال :ھو مرسل بإسناد
صحيح.
) (3انظر :البيھقي ،(374/8) :عبد الرزاق ،(186/10) :المحلى.(355/11) :
) (4مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(208/3) :
) (5سورة المائدة ،اآلية.38 :
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7في )م( :نقص.
) (8انظر :البيھقي ،(384/8) :عبد الرزاق.(186/10) :
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ﳚﻮز ﻗﺘﻠﻪ ﺧﻼﻓـﺎً ﳌـﻦ ﺣﻜـﻲ ﻋﻨـﻪ ذﻟـﻚ)(1؛ ﻷن اﻟﺴـﺎرق ﻻ ﳚـﺐ ﻗﺘﻠـﻪ ﻛﺴـﺎرق
اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
(8:O$K28z/#א א;^x

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :ﲢﺴـﻢ ﺑﺎﻟﻨـﺎر وﺗﻜـﻮى؛ ﻷـﺎ إن ﺗﺮﻛـﺖ ﺗﻌـﺪى ﺿـﺮرﻫﺎ إﱃ اﳌﺮﻓـﻖ،
ورﲟــﺎ أﺗــﺖ ﻋﻠــﻰ اﻟــﻨﻔﺲ ،وﻟــﻴﺲ اﻟﻐــﺮض إﻻ إﺑﺎﻧﺘﻬــﺎ ﻓﻘــﻂ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻘﺘﺼــﺮ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
($K29z/#و=^A?XN?HאG7:ن مאxC>I

ووﺟﻪ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧـﻪ إذا ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟـﻪ ﳝـﲎ أﻧـﻪ ﻳﻘﻄـﻊ اﻟﺮﺟـﻞ اﻟﻴﺴـﺮى ،وإن ﻋـﺪم
اﻟﻴﻤــﲎ ﻣــﻦ اﻟﻴــﺪﻳﻦ ﻳﻮﺟــﺐ ﻗﻄــﻊ اﻟﻴﺴــﺮى ﻣــﻦ اﻟــﺮﺟﻠﲔ ،أﺻــﻠﻪ إذا ﻗﻄﻌــﺖ ﰲ
اﻟﺴـﺮﻗﺔ ،ووﺟــﻪ اﻷﺧــﺮى أن اﻟﻴــﺪ ﺑﺎﻟﻴــﺪ أﺷــﺒﻪ ــﺎ ﻣـﻦ) (2اﻟﺮﺟــﻞ ،وأوﱃ أن ﺗﻘــﻮم
ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ وﻳﺆﺧﺬ ﺎ واﻷول أﻗﻴﺲ.
( $K30z/#م<^=א א|x%F

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﺸـﻼء ﻻ ﺗﻘﻄــﻊ ﻷن اﻟﻐـﺮض ﺑــﺎﻟﻘﻄﻊ إﺑﺎﻧـﺔ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬــﺎ واﻟﺸـﻼء
ﻣﻌﺪوﻣــﺔ اﳌﻨﻔﻌــﺔ وﻷﻧــﻪ ﻗﻄــﻊ واﺟــﺐ ﰲ ﻃــﺮف ﻳ ـﺮاد ﺑــﻪ ﺗﻔﻮﻳــﺖ) (3ﻣﻨﻔﻌﺘــﻪ ﻓــﻼ
ﻳﺆﺧﺬ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﺎﻟﻘﺼﺎص.
($K31z/#ذ אZ&= nSא x

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ﰲ ذﻫــﺎب اﻷﺻــﺒﻊ ﻣــﺎ ﻗﻠﻨــﺎﻩ؛ ﻷن ﺑﻘــﺎء اﻷﻛﺜــﺮ ﻳﺒﻘــﻰ ﻣﻌــﻪ أﻛﺜــﺮ
اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻓﻜﺎن ﻛﺬﻫﺎب اﳉﻤﻴﻊ.


) (1حكى ھذا القول عن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز )المغني.(264/8 :
) (2لھا من :سقطت من )ق(.
) (3في )ق( :ترفية.
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( $K32z/#م<^=אG Sذא7قא.Sאن&&Zلא x

)(1

إذا ﺳﺮق اﻷﺑﻮان ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻮﻟﺪ ﱂ ﻳﻘﻄﻌﺎ؛ ﻷن ﳍﻤﺎ ﺷﺒﻬﺔ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻗﻮﻟــﻪ " :أﻧــﺖ وﻣﺎﻟــﻚ ﻷﺑﻴــﻚ")(2؛ وﻷﻧــﻪ ﻻ ﳛــﺪ إذا زﱏ ﺑﺄﻣﺘــﻪ وﻻ ﳚــﻮز ﻟــﻪ
ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ،وﻟﻮﺟﻮب اﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ إﻋﺴـﺎرﻩ ،وﺣﻜـﻢ اﻷﺟـﺪاد واﳉـﺪات ﺣﻜـﻢ
اﻷﺑﻮﻳﻦ دﻳﻨﺎ) (3ﻟﻘﻮة أﻣﺮ اﻟﻮﻻدة.
(=^<$K33z/#א Gذא7ق&&ZلאxZA.S

وإذا ﺳﺮق اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﳍﻢ ﻗﻄﻊ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ) (4ﻟﻠﻈﺎﻫﺮ واﳋـﱪ؛ وﻷﻧـﻪ ﻻ
ﺷﺒﻬﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل أﺑﻴﻪ وأﻣﻪ ﻛﺎﻷﺟﻨﱯ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ.
(7Z&=^<$K34z/#ق&ZאMyوא&I4وאySאلو`x8l

وﻣــﻦ ﻋــﺪى ﻋﻤــﻮد اﻟﻨﺴــﺐ اﻷﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻻدة ﻳﻘﻄــﻊ ﰲ ﺳ ـﺮﻗﺘﻪ ﻣــﻦ ﻣــﺎل
ﻧﺴﺒﻪ) (5ﻛﺎﻹﺧﻮة واﻟﻌﻤﻮﻣـﺔ واﻷﺧـﻮال وﻏـﲑﻫﻢ) ،(6ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ
ﻻ ﻳﻘﻄ ــﻊ ﰲ اﻟﺴـ ـﺮﻗﺔ ﻣ ــﻦ ذي رﺣ ــﻢ ﳏ ــﺮم) ،(7ﻟﻠﻈ ــﺎﻫﺮ واﳋ ــﱪ؛ وﻷ ــﺎ ﻗﺮاﺑ ــﺔ ﻻ
ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺴﺎرق ﰲ ﻣﺎل اﳌﺴﺮوق ﻣﻨﻪ ﻛﺒﲏ اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ.
(6$K35z/#نאUو=>BHא^=$אx<7:

اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻻ ﲤﻨﻊ اﻟﻘﻄﻊ ﰲ ﺳﺮﻗﺔ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺣﺪ
ﻗــﻮﱄ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) (8ﻟﻠﻈــﺎﻫﺮ واﳋــﱪ؛ وﻷن اﻟﺰوﺟﻴــﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﻀــﻲ ﺷــﺒﻬﺔ ﰲ ﻣــﺎل وﻻ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻛﺎﻷﺟﲑ.

) (1انظر :الموطأ ،(838-(837/2) :الكافي.(578) :
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3دنيا :سقطت من )م(.
) (4انظر :األم ،(151/6) :مختصر المزني ،(265) :اإلقناع.(172) :
) (5في )م( :نسيبه.
) (6انظر الموطأ ،(838/2) :الكافي.(578) :
) (7انظر :مختصر الطحاوي ،(270) :مختصر القدوري – مع شرح الميداني.(205/3) :
) (8انظر :مختصر القدوري -مع شرح الميداني ،(205/3) :األم.(151/6) :
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(GK36z/#ذא7ق&6ً3ن< <^=N?3<7$وxB

إذا ﺳﺮق ﻣﺘﺎﻋـﺎً ﻓﻘﻄـﻊ ﻓﻴـﻪ ﰒ ﺳـﺮﻗﻪ ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻗﻄـﻊ أﻳﻀـﺎً ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ)(1؛
ﻷﻧــﻪ ﺣــﺪ ﳚــﺐ ﺑﺈﻳﻘــﺎع ﻓﻌــﻞ ﰲ ﻋــﲔ ﻓﺠــﺎز أن ﻳﺘﻜــﺮر ﺑﺘﻜـﺮار اﻟﻔﻌــﻞ ــﺎ أﺻــﻠﻪ
إذا زﱏ ﺣﺪ ﰒ زﱏ ﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
(GK37z/#ذאxJ ,pG=H8L<7:.7<N

)(2

إذا أﻗ ــﺮ اﻟﺴـ ـﺮﻗﺔ ﰒ رﺟ ــﻊ إﱃ ﺷ ــﺒﻬﺔ ﺳ ــﻘﻂ ﻋﻨ ــﻪ اﻟﻘﻄ ــﻊ وﻟﺰﻣ ــﻪ اﻟﻐ ــﺮم ﻷن
اﻟﻘﻄﻊ ﺣﻖ اﷲ ﻳﻠﺰم) (3ﺑـﺎﻟﺜﺒﻮت ﻋﻠـﻰ اﻹﻗـﺮار ﺑـﻪ وﻳﺴـﻘﻂ ﺑـﺎﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨـﻪ ،واﻟﻐـﺮم
ﺣــﻖ ﻵدﻣــﻲ ﻻ ﻳﺴــﻘﻂ ﺑــﺎﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨــﻪ ،وإن أﻛــﺬب ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻌﻠــﻰ رواﻳﺘــﺎن وﻗــﺪ
ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﰲ اﻟﺰﻧﺎ ،وﻫﺬا ﰲ اﻟﻘﻄﻊ وأﻣﺎ اﻟﻐﺮم ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ رﺟﻊ.
(GK38z/#ذא<^=א:ق8Lو Hא|%א;7:وق> xk

)(4

إذا ﻗﻄــﻊ اﻟﺴــﺎرق ﰒ وﺟــﺪ اﻟﺸــﻲء اﳌﺴــﺮوق ﻋﻨــﺪﻩ ﻟﺰﻣــﻪ ردﻩ إﱃ ﻣﺎﻟﻜــﻪ ؛
ﻷﻧـﻪ ﺑـ ٍ
ـﺎق ﻋﻠـﻰ ﻣﻠﻜــﻪ ﱂ ﳜـﺮج ﻋﻨــﻪ ﺑﻘﻄـﻊ ﺳــﺎرﻗﻪ؛ وﻷن اﻟﻘﻄـﻊ ﻟــﻴﺲ ﺑﺒـﺪل ﻣــﻦ
اﻟﻌﲔ اﳌﺴﺮوﻗﺔ وﻻ ﺑﻌﻮض ﻣﻨﻬﺎ وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻻﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺔ اﳊﺮز.
(GK39z/#ذא9א;7:وقو?&ل`x?&7

وإن ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ وﻟﻪ ﻣﺎل ﻏﺮﻣﻪ ،وإن ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟـﻪ ﻣـﺎل ﱂ ﻳﺘﺒـﻊ ـﺎ) ،(5وﻗـﺎل
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﺎ دﻳﻨﺎ ﰲ ذﻣﺘﻪ ﻛﺎﻟﻐﺼﺐ) ،(6وﻗﺎل أﺑـﻮ ﺣﻨﻴﻔـﺔ :اﳌﺎﻟـﻚ ﺑﺎﳋﻴـﺎر
إن ﺷﺎء ﻗﻄﻊ وﱂ ﻳﺘﺒﻌـﻪ ﺑـﺎﻟﻐﺮم وإن ﺷـﺎء ﻏﺮﻣـﻪ) (7وﱂ ﻳﻘﻄﻌـﻪ ،وﻻ ﻳﺴـﺘﺤﻖ ﻋﻠـﻰ
اﻟﺴــﺎرق اﳉﻤــﻊ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄــﻊ واﻟﻐــﺮم) (8ﻓــﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺘﺒــﻊ ﰲ
) (1انظر :مختصر الطحاوي ،(271) :مختصر القدوري – مع شرح الميداني.(209/3) :
) (2انظر :المدونة ،(426/4) :التفريع ،(230/2) :الكافي.(580) :
) (3في )م( :يلزمه.
) (4انظر :التفريع ،(230/2) :الرسالة ،(244) :الكافي.(582) :
) (5انظر :التفريع ،(230/2) :الرسالة ،(244) :الكافي.(582) :
) (6انظر :األم ،(151/6) :المزني ،(264) :اإلقناع.(172) :
) (7في )م( :ابتعه.
) (8انظر :مختصر الطحاوي ،(270-269) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(209/3) :
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اﻋﺘﺒ ـ ـ ــﺎرﻩ) (1ﻗﻮﻟ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ (2)l R Q P Om :وﱂ
ﻳﻮﺟــﺐ ﺳــﻮى ذﻟــﻚ ،وروى ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ ﺑــﻦ ﻋــﻮف ﻗــﺎل :ﻗــﺎل رﺳــﻮل اﷲ :
"وإذا أﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎرق اﳊﺪ ﻻ ﻏﺮم ﻋﻠﻴﻪ")(3؛ وﻷن إﺗـﻼف اﳌـﺎل ﻻ ﳚـﺐ ﺑـﻪ
ﻋﻘﻮﺑﺘﺎن ،واﻟﻘﻄﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻓﻼ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى.
($K40z/#א $u>O.NC9/و Hא^=&=אx:

ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ أﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ وﺟــﻮب اﻟﻘﻄــﻊ ﻣــﻊ اﻟﻴﺴــﺎر أن اﻟﺴــﺒﺐ اﳌﻮﺟــﺐ
ﻟﻠﻘﻄﻊ ﻏـﲑ اﻟﺴـﺒﺐ اﳌﻮﺟـﺐ ﻟﻠﻐـﺮم؛ ﻷن اﻟﻘﻴﻤـﺔ ﲡـﺐ ﻷﺟـﻞ اﻹﺗـﻼف واﻟﻘﻄـﻊ
ﳊــﻖ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ وﻫــﻮ إﺧ ـﺮاج اﳌــﺎل اﳌﺴــﺮوق ،وإذا ﻛــﺎن ﻛــﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﻨﺎﻓﻴــﺎ وﻛــﺎن
ﻛﺎﶈﺮم ﻳﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪاً ﳑﻠﻮﻛﺎً ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ اﳉﺰاء واﻟﻘﻴﻤﺔ..
وﻗــﺎل ﺑﻌــﺾ ﺷــﻴﻮﺧﻨﺎ :إن أﺧــﺬ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻘﻄــﻊ اﺳﺘﺤﺴــﺎن واﻟﻘﻴــﺎس أﻻ
ﻳﻠـﺰم ﺷــﻴﺌﺎ؛ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻮ ﻟﺰﻣــﻪ ﻏﺮﻣﻬــﺎ ﻣـﻊ اﻟﻴﺴــﺎر ﻟﺰﻣــﻪ ذﻟــﻚ ﰲ ذﻣﺘــﻪ ﻣــﻊ اﻹﻋﺴــﺎر،
وإﳕﺎ اﺳﺘﺤﺴﻨﻮا ذﻟﻚ ﳉﻮاز أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺧﺬ ﳍﺎ ﺑﺪﻻ وﲦﻨﺎ ﻓﺎﺧﺘﻠﻂ ﲟﺎﻟﻪ.
واﻟﻔﺮق ﺑـﲔ ﻫـﺬا وﺑـﲔ ﻗـﻮل) (4أﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ أن ﻋﻨـﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﻳﺴـﻘﻂ اﻟﻘﻄـﻊ
إذا اﺧﺘﺎر اﳌﺎﻟﻚ إﻏﺮاﻣـﻪ وﻋﻨـﺪﻧﺎ ﻻ ﻳﺴـﻘﻂ ﺑﻮﺟـﻪ ،وﻫـﺬا ﻛﻠـﻪ إذا ﻛـﺎن اﳌﺴـﺮوق
ﻧﺼــﺎﺑﺎً ﻳﻘﻄــﻊ ﻓﻴــﻪ ،ﻓﺄﻣــﺎ إن ﻛــﺎن دوﻧــﻪ ﺑــﺎﻟﻐﺮم واﺟــﺐ ﻣــﻊ اﻟﻌﺴــﺮ واﻟﻴﺴــﺮ؛ ﻷﻧــﻪ
ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻗﻄﻊ وﻻ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﻮﺑﺘﲔ.



) (1في )م( :االعسار.
) (2سورة المائدة ،اآلية.38 :
) (3أخرجه النسائي في قطع السارق ،باب :تعليق يد السارق في عنقه ،(85/8) :وھو ح ديث مض عف عن د أھ ل
الحديث ألنه مقطوع وقد وصله بعضھم وقال النسائي ھذا مرسل وليس بثابت.(85/8) :
) (4قول :سقطت من )ق(.
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(7ZI(K41z/#ق&C9OZא) 4و&><Zد/Aא;x q:

وﻣــﻦ ﺳــﺮق ﻣــﻦ ﺣﻠــﻰ اﻟﻜﻌﺒــﺔ ﻓــﻼ ﻗﻄــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ وﻛــﺬﻟﻚ ﻣــﻦ ﻗﻨﺎدﻳــﻞ اﳌﺴــﺠﺪ
وآﻟﺘ ــﻪ؛ ﻷن ذﻟ ــﻚ ﻏ ــﲑ ﳏ ــﺮز ﻓﻴ ــﻪ)(1؛ ﻷن دﺧﻮﻟ ــﻪ ﻣﺒ ــﺎح ﻣ ــﺄذون ﻓﻴ ــﻪ) ،(2وﻣ ــﻦ
أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن ﻛﺎن ذﻟﻚ) (3ﺎراً ﻓﻼ ﻗﻄﻊ وإن ﻛـﺎن ﻟـﻴﻼً وﻗـﺪ أﻏﻠﻘـﺖ
أﺑ ـﻮاب) (4اﳌﺴ ــﺠﺪ ﻗﻄ ــﻊ؛ ﻷن ﺑ ــﺈﻏﻼق اﳌﺴ ــﺠﺪ ﻳﺼ ــﲑ ﻣ ــﺎ ﻓﻴ ــﻪ ﳏ ــﺮزاً ﻓﺴ ــﺎرﻗﻪ
ﺳﺎرق ﻣﻦ ﺣﺮز ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﻄﻊ.
(GK42z/#ذא7قxnZ&9O

إذا ﺳﺮق ﺣﻠﻴﺎً ﻣﻦ ﺻﱯ :ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﳛﻔﻈﻪ ﻗﻄـﻊ ﻷن ﺣﻔـﻆ اﳊـﺎﻓﻆ
ﻟﻪ ﺣﺮز ﻟﻠﺤﻠﻲ وﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،وإن ﻛـﺎن ﳐﻠـﻰ ﻓـﻼ ﻗﻄـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ)(5؛ ﻷن اﻟﺼـﱯ ﻟـﻴﺲ
ﲝﺮز ﳌﺎ ﻣﻌﻪ ،وإن ﻛﺎﺑﺮﻩ ﻓﻼ ﻗﻄﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﺣﺎﻓﻆ أوﻻ ﻷن ذﻟﻚ ﻏﺼـﺐ
وﻟﻴﺲ ﺑﺴﺮﻗﺔ.
(=^<$K43z/#אx?3<7:..b

وﻳﻘﻄ ــﻊ اﻵﺑ ــﻖ إذا ﺳ ــﺮق ﻣ ــﻦ ﻏ ــﲑ ﺳ ــﻴﺪﻩ) (6ﺧﻼﻓ ـ ـﺎً ﻟﺒﻌﻀ ــﻬﻢ) ،(7ﻟﻠﻈ ــﺎﻫﺮ
واﳋﱪ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺳﺮق ﻧﺼﺎﺑﺎً ﻣﻦ ﺣﺮز ﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻛﻐﲑ اﻵﺑﻖ.
( $K44z/#م<^=אG 4ذא7ق&&Zل zk

وﻻ ﻳﻘﻄ ــﻊ اﻟﻌﺒ ــﺪ إذا ﺳ ــﺮق ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺎل ﺳ ــﻴﺪﻩ ،وﻛ ــﺬﻟﻚ اﳌ ــﺪﺑﺮ واﳌﻜﺎﺗ ــﺐ وأم
اﻟﻮﻟــﺪ)(8؛ ﻷن ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ اﳋﻄــﺎب - -رﻓــﻊ إﻟﻴــﻪ ﻋﺒــﺪ ﺳــﺮق ﻣــﻦ ﻣــﺎل ﺳــﻴﺪﻩ
) (1انظر :التفريع ،(230/2) :الرسالة ،(243) :الكافي.(580) :
) (2في )م( :عنه.
) (3ذلك :سقطت من )م(.
) (4أبواب :سقطت من )م(.
) (5انظر :التفريع ،(230/2) :الكافي.(580) :
) (6انظر :الموطأ ).(834-833/2
) (7قال مروان وسعيد بن العاصى وأبو حنيفة :ال يقطع )المغني.(268/8) :
) (8انظر :التفريع ،(230/2) :الكافي.(578) :
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ﻓﻘــﺎل :ﻋﺒــﺪﻛﻢ ﺳــﺮق ﻣﺘــﺎﻋﻜﻢ ﻻ ﻗﻄــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ)(1؛ وﻷن اﻟﻘﻄــﻊ ﻣﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻀــﻤﺎن
ﻓﻠﻤــﺎ ﱂ ﻳﻀــﻤﻦ اﻟﻌﺒــﺪ ﻣــﺎ اﺳــﺘﻬﻠﻚ ﻣــﻦ ﻣــﺎل ﺳــﻴﺪﻩ ﱂ ﻳﻘﻄــﻊ ﰲ ﺳ ـﺮﻗﺘﻪ؛ وﻷن
اﻟﻘﻄــﻊ ﺷــﺮع ﺻــﻴﺎﻧﺔ ﻟﻸﻣـﻮال ،وﺣﻔﻈـﺎً ﳍــﺎ ﻓﻠــﻮ ﻗﻄﻌﻨــﺎ اﻟﻌﺒــﺪ ﰲ ﺳـﺮﻗﺘﻪ ﻣــﻦ ﻣــﺎل
ﺳﻴﺪﻩ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ أﺗﻠﻔﻨﺎ ﻣﺎﻟﻪ وذﻟﻚ ﺿﺪ ﺣﻔﻈﻪ.

(GK45z/#ذא7ق  &Z&/HلزوNk Hو   א&MN7
&&ZلزوxJH

وإن ﺳﺮق ﻋﺒﺪ رﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﺎل زوﺟﺔ ﺳﻴﺪﻩ أو ﻋﺒﺪ اﻣﺮأة ﻣﻦ ﻣﺎل زوﺟﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﻮﺿ ــﻊ ﻗ ــﺪ أﺣ ــﺮز ﻋﻨ ــﻪ وﱂ ﻳ ــﺆذن ﻟ ــﻪ ﰲ دﺧﻮﻟ ــﻪ ﻓﻌﻠﻴ ــﻪ اﻟﻘﻄ ــﻊ)(2؛ ﻷن ﺣﻜ ــﻢ
)(3
ﻋﺒﻴﺪﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﺳﺎداﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟـﺰوﺟﲔ ﻳﻘﻄـﻊ ﻓﻴﻤـﺎ ﺳـﺮﻗﻪ ﻣـﻦ ﻣـﺎل
اﻵﺧــﺮ ﻣــﻦ ﻣﻮﺿــﻊ ﻗــﺪ أﺣــﺮز ﻋﻨــﻪ وأﻏﻠــﻖ دوﻧــﻪ ﻓﻜــﺬﻟﻚ ﳚــﺐ ﻗﻄــﻊ ﻋﺒــﺪﻩ إذا
ﺳــﺮق ﻣﻨــﻪ؛ وﻷن ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳﻘﻄــﻊ ﻓﻴــﻪ اﻹﻧﺴــﺎن ﻳﻘﻄــﻊ ﻳــﺪ ﻋﺒــﺪﻩ ﻓﻴــﻪ ،وﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻻ
ﻗﻄﻊ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻘﻄﻊ ﻋﺒﺪﻩ ﻓﻴﻪ.
(GK46z/#ذא9Nא:قא;ل$א!7زx

وإذا أﺗﻠﻒ اﻟﺴﺎرق اﳌﺎل ﰲ اﳊﺮز ﻗﺒﻞ أن ﳜﺮج ﺑﻪ ،أو ﺧﺮج ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ إﺗﻼﻓـﻪ،
وﻫﻮ ﻻ ﻳﺴﺎوي ﻧﺼـﺎﺑﺎً ﻓﻌﻠﻴـﻪ اﻟﻐـﺮم وﻻ ﻗﻄـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ)(4؛ ﻷن اﻹﺗـﻼف إذا ﱂ ﻳـﺘﻢ
اﻟﺴ ـﺮﻗﺔ ﻓ ــﻼ ﻗﻄ ــﻊ ﻓﻴ ــﻪ وﻳﺼ ــﲑ ﻛﺎﻟﻐﺼ ــﺐ واﻻﻋﺘ ــﺪاء ﻣ ــﻦ ﻏ ــﲑ ﺳ ـﺮﻗﺔ ،واﳌﺮاﻋ ــﻰ
إﺧﺮاﺟﻪ ﲝﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﳊﺮز ،أو ﺑﻠﻮغ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺼﺎﺑﺎً ﺑﻌﺪ اﻹﺗﻼف ﺣﺎل إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ
اﳊﺮز.

@@
) (1البيھقي ،(282/8) :الموطأ ،(848/2) :الخراج ألبى يوسف.(205) :
) (2انظر :التفريع ،(231/2) :الكافي.(578) :
) (3مال :سقطت من )ق(.
) (4انظر :المدونة ،(415/4) :الكافي.(582) :
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إذا أﻋﺘـﻖ ﺷــﺮﻛﺎً ﻟــﻪ ﰲ ﻋﺒــﺪ ﻋﺘـﻖ) (1ﻋﻠﻴــﻪ ﻧﺼــﻴﺒﻪ ،وﻗـ ﻮم ﻋﻠﻴــﻪ ﻧﺼــﻴﺐ ﺷـﺮﻳﻜﻪ
إن ﻛ ــﺎن ﻣﻮﺳـ ـﺮاً ﻏﺎﺋﺒـ ـﺎً ﻛ ــﺎن اﻟﺸـ ـﺮﻳﻚ أو ﺣﺎﺿـ ـﺮاَ ،إذن ﰲ ذﻟ ــﻚ أو ﱂ ﻳ ــﺄذن؛
ﻓﺪﻓﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻋﺘﻖ ﻋﻠﻴـﻪ وﻛـﺎن ﻟـﻪ اﻟـﻮﻻء ،وﻟـﻴﺲ ﻟﺸـﺮﻳﻜﻪ أن ﻳـﺄﰉ وﻳﺘﻤﺴـﻚ
ﲝﺼﺘﻪ إﻻ أن ﻳﻘﻮل :إﻣﺎ أﻋﺘﻖ ﲝﺼﱵ وﻻ) (2أﻗﻮﻣﻬـﺎ ﻓﻴﻜـﻮن ذﻟـﻚ ﻟـﻪ ،وﻳﻜـﻮن
اﻟــﻮﻻء ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ إذا أﻋﺘﻘــﻪ ﻣﻨﺠ ـﺰاً ﻻ ﻣــﺆﺟﻼً ،ﻓــﺈن أﻋﺘــﻖ إﱃ أﺟــﻞ ﻛــﺎن ﻛﻤــﻦ ﻻ
ﻳﻌﺘﻖ ودﻓﻌﺖ إﻟﻴﻪ وﻳﻨﺠﺰ اﻟﻌﺘﻖ.
وﻗــﺎل ﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ :ﻳﻘــﻊ اﻟﻌﺘــﻖ ﻣﻨﺠـﺰاً وﻻ ﻳﻌﺘــﻖ ﺑﺎﻟﺴـﺮاﻳﺔ ﰲ أﻇﻬــﺮ اﻟــﺮواﻳﺘﲔ،
ﺑــﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘــﺪم ودﻓــﻊ اﻟﻘﻴﻤــﺔ إﱃ اﻟﺸ ـﺮﻳﻚ ،وﻻ ﻳﻠﺘﻔــﺖ إﱃ ﻗــﻮل اﻟﻌﺒــﺪ :ﻻ أﺧﺘــﺎر
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﺘﻘﻲ ﺑﻪ ،وإن ﻛﺎن اﳌﻌﺘﻖ ﻣﻌﺴﺮاً ﱂ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻛﺎﻧـﺖ ﺣﺼـﺔ اﻟﺸـﺮﻳﻚ
وﻓــﺎء ﲝﺎﳍــﺎ ،إﻻ إن اﺧﺘــﺎر اﻟﺸـﺮﻳﻚ إﻋﺘــﺎق ﻧﺼــﻴﺒﻪ) (3اﺑﺘــﺪاءً ﻓﻴﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﻟــﻪ،
وﻻ ﻳﻠــﺰم اﻟﻌﺒــﺪ اﻟﺴــﻌﻲ ﰲ ﻗﻴﻤــﺔ ﻧﺼــﻴﺐ اﻟﺸـﺮﻳﻚ ﻣﻨــﻪ وﻳﺒﻘــﻰ رﻗـﺎً ﲝﺎﻟــﻪ ،وإن ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ اﳌﺎل ﺳـﻮاء ﻛـﺎن اﻟﻌﺒـﺪ ﻧﺼـﺮاﻧﻴﺎً أو ﻣﺴـﻠﻤﺎً ﻛـﺎن ﳌﺴـﻠﻤﲔ أو ﳌﺴـﻠﻢ
واﺣـﺪ) (4وﻧﺼـﺮاﱐ أﻋﺘﻘـﻪ اﳌﺴــﻠﻢ أو اﻟﻨﺼـﺮاﱐ ﻓــﺎﳊﻜﻢ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣـﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ ،إﻻ
أن ﻳﻜــﻮن ﺑــﲔ ﻧﺼ ـﺮاﻧﻴﲔ ﻓــﻼ ﻳﻌــﺮض ﳍﻤــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟﻌﺒــﺪ ﻧﺼ ـﺮاﻧﻴﺎً ،وإن ﻛــﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻟﺰم ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ.

) (1العتق في اللغة :الجمال والكرم والحرية )المصباح ،(1520/4 :وفي االصطالح :رفع ملك حقيقي ال بس باء
محرم عن آدمي حى) ،الرصاع على ابن عرفة.(513 :
) (2في )م( :إال.
) (3في )م( :حصته.
) (4واحد :سقطت من )م(.

128

وﻗـﺎل ﰲ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺮ اﻟﻜﺒﻴـﺮ) :(1ﻻ ﻗﻴﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌﻌﺘـﻖ ،ﻓـﺈن ﻣـﺎت اﻟﻌﺒـﺪ ﻗﺒـﻞ
ﺗﻘﻮﳝ ــﻪ ﻓ ــﻼ ﺷ ــﻲء ﻋﻠ ــﻰ اﳌﻌﺘ ــﻖ ،وإن ﻛ ــﺎن ﻣﻌﺴ ـ ـﺮاً ﻓﺮﻓ ــﻊ إﱃ اﳊ ــﺎﻛﻢ ﻓﺤﻜ ــﻢ
ﺑﺴــﻘﻮط اﻟﺘﻘــﻮﱘ ﻋﻠﻴــﻪ )ﰒ أﻳﺴــﺮ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻓــﻼ ﻗﻴﻤــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ،وإن ﱂ ﻳﺮﻓــﻊ ﺣــﱴ
أﻳﺴﺮ ﻓﻔﻴﻬﺎ رواﻳﺘﺎن :إﺣﺪاﳘﺎ وﺟﻮب اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻠﻴﻪ() ،(2واﻷﺧﺮى ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻋﻨﻪ،
وﻣﻦ أﻋﺘﻖ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸـﺮﻛﺎء ﺣﺼـﺘﻪ ﺑﻌـﺪ إﻋﺘـﺎق اﳌﻌﺴـﺮ ﺣﺼـﺘﻪ ﻓـﻼ ﻗﻴﻤـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻪ ،واﻟﻌﺒﺪ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﳐﺘﻠﻔﺔ أﻧﺼﺎﻢ ﻣﻨﻪ:
إذا أﻋﺘ ــﻖ اﺛﻨ ــﺎن ﺣﺼ ــﺘﻬﻤﺎ؛ ﻗ ــﻮم ﻧﺼ ــﻴﺐ ﺷـ ـﺮﻳﻜﻬﻤﺎ اﻟﺒ ــﺎﻗﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤ ــﺎ ﺑﻘ ــﺪر
أﻧﺼــﺒﺎﺋﻬﻤﺎ ،وﻗﻴــﻞ :ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد رؤوﺳــﻬﻤﺎ ﲞــﻼف اﻟﺸــﻔﻌﺔ ،وإن ﻛــﺎن أﺣــﺪﳘﺎ
ﻣﻮﺳﺮاً واﻵﺧﺮ ﻣﻌﺴﺮاً ﻗـ ﻮم ﻋﻠـﻰ اﳌﻮﺳـﺮ وﺳـﻘﻂ ﻋـﻦ اﳌﻌﺴـﺮ ،وﻛـﻞ) (3ﻣـﻦ ﺑﻌـﺾ
اﻟﻌﺘــﻖ ﺑﺎﺧﺘﻴــﺎرﻩ ﻟــﺰم ﺗﻜﻤﻴﻠــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ،ﻣﺜــﻞ أن ﻳﺸــﱰي ﺑﻌــﺾ ﻋﺒــﺪ ﳑــﻦ ﻳﻌﺘــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ
ﻛﺎﺗﺒــﻪ اﺑﻨــﻪ) ،(4أو أن ﻳﻬــﺐ ﻟــﻪ) ،(5أو ﻳﺘﺼــﺪق ﺑــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ،أو أن ﻳﻮﺻــﻲ ﻟــﻪ ﺑــﻪ
ﻓﻴﻘﺒﻠ ــﻪ أو ﻳﺄﺧ ــﺬﻩ ﺻ ــﻠﺤﺎً ﻋﻠ ــﻰ أرش اﳉﻨﺎﻳ ــﺔ ،أو ﻋ ــﻦ دﻋ ــﻮى ﻋﻠ ــﻰ إﻗـ ـﺮار أو
إﻧﻜﺎر ،أو ﻳﺸﱰﻳﻪ وﻛﻴﻞ ﻟﻪ وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﻠـﻢ ،أو ﺗﺼـﺪﻗﻪ اﻣـﺮأة ﰲ ﻧﻜـﺎح ﻋﺎﳌـﺔ ﺑـﻪ،
أو ﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟﻚ،ﻓﺄﻣــﺎ إن ورﺛــﻪ ﻓــﻼ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠــﻪ وﻟــﻮ ﻛــﺎن ﺑــﺒﻌﺾ ﻣــﺎ ﺗﻘــﺪم
ذﻛ ــﺮﻩ ﺑﻌ ــﺪ ﻋﺘ ــﻖ ﻣ ــﺎ ﻣﻠﻜ ــﻪ ﺑ ــﺎﳌﲑاث ﱂ ﻳﻘ ــﻮم ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺑﺎﻗﻴـ ـﻪ ،وﻟ ــﻮ ﺗ ــﺄﺧﺮ ﺗﻘ ــﻮﱘ
أﻣـﻪ)(6ﻋﺘــﻖ ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﺣــﱴ وﻟــﺪت ﻛــﺎن وﻟــﺪﻫﺎ ﲟﻨﺰﻟﺘﻬــﺎ ﻳﻘـ ﻮم) (7ﻣﻌﻬــﺎ ،واﻻﻋﺘﺒــﺎر
ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﻮم اﳊﻜﻢ دون ﻳﻮم اﻟﻌﺘﻖ ،ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻪ إذا ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻏـﲑﻩ،
ﻓﺄﻣﺎ إن ﻛﺎن اﻟﻌﺒﺪ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﻓﺄﻋﺘﻖ ﺑﻌﻀﻪ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﻜﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ..
) (1من الكتب المھمة في المذھب ،ألفه ابن عبد الحكم.
) (2ما بين قوسين سقط من م.
) (3في )م( :كان.
) (4ابنه :سقطت من م.
) (5في )ق( :يذھب له.
) (6في )ق( :متى.
) (7في )م( :مقومين.
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وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻪ ﻫﻞ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺴـﺮاﻳﺔ أو ﺑـﺎﳊﻜﻢ؟ ﻓﻌﻨـﻪ ﰲ ذﻟـﻚ
رواﻳﺘــﺎن :إﺣــﺪاﳘﺎ ﺑﺎﻟﺴ ـﺮاﻳﺔ ،واﻷﺧــﺮى ﺑــﺎﳊﻜﻢ ،وﻣــﻦ أﻋﺘــﻖ ﺑﻌــﺾ ﻋﺒــﺪﻩ وﻫــﻮ
ﻣـﺮﻳﺾ ﻛﻤــﻞ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺒــﺎﻗﻲ ﰲ ﺛﻠﺜــﻪ ،وﻟــﻮ وﺻــﻰ ﺑﺈﻋﺘــﺎق ﺑﻌــﺾ ﻋﺒــﺪﻩ أو ﲝﺼــﺘﻪ
ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻓﻔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻪ رواﻳﺘﺎن :إﺣﺪاﳘﺎ وﺟﻮﺑﻪ ،واﻷﺧﺮى ﺳﻘﻮﻃﻪ).(1
(Z&?3#O3$K1z/#אx 4

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻳﻌﺘــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ﺣﺼــﺘﻪ ﻣــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻻ ﻋﺘــﻖ ﻓﻴﻤــﺎ ﻻ ﳝﻠﻜــﻪ
اﺑــﻦ آدم") (2وﻫــﺬا ﳝﻠﻜــﻪ ﻛﻠــﻪ) ،(3وﻗﻮﻟــﻪ " :ﻣــﻦ أﻋﺘــﻖ ﺷــﺮﻛﺎً ﻟــﻪ ﰲ ﻋﺒــﺪ ﻗــﻮم
ﻋﻠﻴــﻪ ﺣﺼــﺔ ﺷــﺮﻛﺎﺋﻪ") ،(4وﻷﻧــﻪ أﻋﺘــﻖ ﻣﻠﻜ ـﺎً ﻟ ـﻪ ﻟــﻴﺲ ﻷﺣــﺪ ﺣــﻖ ﻓﻴــﻪ؛ ﻓﻮﺟــﺐ
ﻧﻔﻮذﻩ ﻛﺎﳌﻨﻔﺮد ﺑﻪ.
([#X/I)$K2z/#א|xiA7

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻳﻜﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼـﻴﺐ اﻟﺸـﺮﻳﻚ إذا ﻛـﺎن ﻣﻮﺳـﺮاً ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :ﻣـﻦ
أﻋﺘﻖ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻟﻪ ﰲ ﻋﺒﺪ ﻓﻜﺎن ﻟﻪ ﻣـﺎل ﻳﺒﻠـﻎ ﲦـﻦ اﳌﻌﺘـﻖ؛ ﻗـ ﻮم ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﻌـﺪل
وأﻋﻄ ــﻰ ﺷ ــﺮﻛﺎؤﻩ ﺣﺼﺼ ــﻬﻢ") ،(5وﻷن ﺗﺒﻐ ــﻴﺾ اﻟﻌﺘ ــﻖ ﺟﻨﺎﻳـ ـﺔ ﻓﻴﻠﺰﻣ ــﻪ ﻏ ــﺮم ﻣ ــﺎ
أذﻫﺒﻪ ﲜﻨﺎﻳﺘﻪ ،وﻷن اﻟﻌﺘﻖ ﻣﻐﻠﺐ وﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮاﻳﺔ ﻓﻮﺟﻮد ﻧﻘﺼﻪ ﻳـﺆدى إﱃ
ﺗﻜﻤﻴﻠﻪ.



) (1ف ي جمل ة أحك ام العت ق ھ ذه انظ ر :الموط أ ،(772/2) :المدون ة ،(360/2) :التفري ع ،(21/2) :الك افي:
) ،(503المقدمات.(153/3) :
) (2أخرج ه أب و داود ف ي الط الق ،ب اب :ف ي الط الق قب ل النك اح ،(640/2) :واب ن ماج ة ف ي الط الق ،ب اب :ال
طالق قبل النكاح ،(660/1) :والترمذي في الطالق واللع ان ،ب اب :م ا ج اء ال ط الق قب ل النك اح،(486/3) :
وقال :حديث حسن صحيح.
) (3في )م( :ملكه.
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5سبق تخريج الحديث.
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($K3z/#א+,אط6نא;7&34אًx

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜــﻮن ﻣﻮﺳـﺮاً ﻟﻘﻮﻟــﻪ ..." :وﻛــﺎن ﻟــﻪ ﻣــﺎل ﻳﺒﻠــﻎ ﲦــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ
ﻗــﻮم ﻋﻠﻴــﻪ وإﻻ ﻓﻘــﺪ ﻋﺘــﻖ ﻣﻨــﻪ ﻣــﺎ أﻋﺘــﻖ") ،(1وﻫــﺬا ﻧــﺺ ،وﻷن ﰲ ﺗﻘــﻮﱘ ﺣﺼــﺔ
اﻟﺸ ـﺮﻳﻚ ﻋﻠﻴــﻪ وﻫــﻮ ﻣﻌﺴــﺮ إﺿ ـﺮاراً ﺑــﻪ وﺑﺎﻟﺸ ـﺮﻳﻚ ،وإﳕــﺎ ﱂ ﻧﻔــﺮق ﺑــﲔ اﻟﻐﺎﺋــﺐ
واﳊﺎﺿ ــﺮ ﻟﻌﻤ ــﻮم اﳋ ــﱪ ،وﻷن اﻟﻐﺎﺋ ــﺐ ﳛﻜ ــﻢ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻋﻨ ــﺪﻧﺎ ﰲ اﳊﻘ ــﻮق ﻛﻠﻬ ــﺎ
وﻳﺴﺘﺤﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ إن ﻛﺎن ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﳉﻮاز أن ﳜﺘﺎر إﻋﺘﺎق ﻧﺼﻴﺒﻪ.
( $K4z/#مאGe.A7u3ذ?Xو مGذx?X

وإﳕﺎ ﱂ ﻧﻔﺮق ﺑﲔ إذﻧﻪ وﻋﺪم إذﻧﻪ ﻟﻌﻤـﻮم اﳋـﱪ ،وﻷن ﺗﻜﻤﻴـﻞ اﻟﻌﺘـﻖ ﻳﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق :ﺣﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ ،وﺣﻖ اﻟﺸﺮﻳﻚ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ إﺳﻘﺎط ﺣـﻖ
ﻏﲑﻩ وﻻ ﻳﺼﺢ أﻳﻀﺎً إﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ وﺟﻮﺑﻪ.
(K5z/#א#O 3א|DyN 4.iA7אxI

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ ﰲ اﻋﺘﺒــﺎر ﺣﺼــﺔ اﻟﺸ ـﺮﻳﻚ أن ﻳﻜــﻮن ﺑﻌــﺪ أﺧــﺬ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﺧﻼﻓ ـﺎً
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ إﻧﻪ ﻳﻌﺘﻖ ﺑﺎﻟﺴـﺮاﻳﺔ) (2ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :ﻣـﻦ أﻋﺘـﻖ ﺷـﺮﻛﺎً ﻟـﻪ ﰲ ﻋﺒـﺪ
ﻓﻜ ــﺎن ﻟ ــﻪ ﻣ ــﺎل ﻳﺒﻠ ــﻎ ﺻ ــﻤﻦ اﻟﻌﺒ ــﺪ؛ ﻗـ ـ ﻮم ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻟﻌ ــﺪل وأﻋﻄ ــﻰ ﺷ ــﺮﻛﺎؤﻩ
ﺣﺼﺼﻬﻢ وأﻋﺘﻖ ﻋﻠﻴـﻪ") (3ﻓﺸـﺮط ﰲ ﻋﺘﻘـﻪ أن ﻳﻘـ ﻮم ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻌﺒـﺪ وأن ﻳـﺪﻓﻊ إﱃ
اﻟﺸ ـﺮﻳﻚ ،وﻷن ﺗﺼــﺮف اﻹﻧﺴــﺎن ﰲ ﻣﻜﻠ ـﻪ ﻻ ﻳﺴــﺮي إﱃ ﻣﻠــﻚ ﻏــﲑﻩ ﻛــﺎﻟﺒﻴﻊ،
وﻷﻧﻪ ﺗﻘﻮﱘ ﻹزاﻟـﺔ اﻟﻀـﺮر ﻋـﻦ اﻟﺸـﺮﻳﻚ ﻛﺎﻟﺸـﻔﻌﺔ ،وﻗـﺪ ﺛﺒـﺖ أن ﻣﻠـﻚ اﳌﺸـﱰي
ﻻ ﻳﺰول ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ؛ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ ]اﻟﻌﺘﻖ[).(4


) (1سبق تخريج الحديث.
) (2انظر :مختصر المزني ،(319) :اإلقناع.(205) :
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4مطموسة في )ق( و)م(.
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(6$K6z/#نא?9/I6NZ;%Bאx34

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟــﻮﻻء ﻛﻠــﻪ ﳌــﻦ أﻛﻤــﻞ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻌﺘــﻖ ﻷن ﻋﺘــﻖ ﲨﻴــﻊ اﻟﻌﺒــﺪ ﻣــﻦ
ﺟﻬﺘﻪ ﻓﻜﺎن اﻟﻮﻻء ﻟﻪ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ":اﻟﻮﻻء ﳌﻦ أﻋﺘﻖ").(1
(NiA7|9xK7z/#ن/I)Aאx34

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻟﺸـﺮﻳﻜﻪ أن ﻳــﺄﰉ ذﻟــﻚ إذا ﱂ ﻳﻌﺘــﻖ ﻣــﻦ ﺣﺼــﺘﻪ ﻟﻌﻤــﻮم
اﳋــﱪ ،وﻷن ﰲ ذﻟــﻚ إﺳــﻘﺎط ﺣــﻖ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ وﺣــﻖ اﻟﻌﺒــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻜﻤﻴــﻞ اﻟﻌﺘــﻖ؛
ﻓﻼ ﻳﱰك وﻣﺮادﻩ.
(GK8z/#ذאא3G3yقx? #X

وإذا ﻗﻠﻨــﺎ إن إذا اﺧﺘــﺎر إﻋﺘــﺎق ﻧﺼــﻴﺒﻪ ﻓــﺬﻟﻚ ﻟــﻪ ﻷن اﻟﻐــﺮض ﺗﻜﻤﻴــﻞ اﻟﻌﺘــﻖ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻤﻦ أي اﻟﺸﺮﻳﻜﲔ ﺣﺼﻞ ﺟﺎز.
(K9z/#א)A%BنxIJ>.

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﻮﻻء ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺣﻴﻨﺌـﺬ؛ ﻷن اﻟﻌﺘـﻖ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻓﻠﻬﻤـﺎ
اﻟﻮﻻء ﺑﻘﺪر أﻧﺼﺒﺎﺋﻬﻤﺎ.
( $K10z/#مxًFH'&?<3GYn

ووﺟــﻪ ﻗــﻮل ﻣﺎﻟــﻚ إﻧــﻪ ﻻ ﻳﺼــﺢ إﻋﺘﺎﻗــﻪ ﻣــﺆﺟﻼً ﻷﻧــﻪ ﺑــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮق إﱃ أن
ﳛ ــﻞ اﻷﺟ ــﻞ ،وإن ﻣ ــﺎت ﻗﺒ ــﻞ اﻷﺟ ــﻞ ﻓﻌﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮق وﻳﺒﻄ ــﻞ اﻟﻐ ــﺮض ﺑﺘﻌﺠﻴ ــﻞ
اﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ،ووﺟﻪ ﻗﻮل ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ إﻧﻪ ﺧﺪﻣﺔ اﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻣـﻦ ﻻ ﳚـﻮز ﻟـﻪ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﻓﻮﺟﺐ ﺑﺘﺨﻴﲑ ﻋﺘﻘﻪ وﺳﻘﻮط اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻪ.

) (1أخرج ه البخ اري ف ي الف رائض ،ب اب :م ا ي رث النس اء م ن ال والء ،(11/8) :ومس لم ف ي العت ق ،ب اب :إنم ا
الوالء لمن أعتق.(1141/2) :
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( $K11z/#مא<pGKu3Bلא/I)3yNBW 4אx34

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﱃ ﻗﻮل اﻟﻌﺒﺪ :ﻻ أﺧﺘﺎر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﺘﻘـﻲ؛ ﻟﻌﻤـﻮم اﳋـﱪ،
وﻷن ﰲ ذﻟﻚ إﺳﻘﺎط ﺣﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺣﻖ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ.
(GK12z/#ذא6نא;7:4&34אًU9Aمא 4אx? #XI<$4:

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﳌﻌﺘــﻖ إن ﻛــﺎن ﻣﻌﺴ ـﺮاً ﱂ ﻳﻠــﺰم اﻟﻌﺒــﺪ اﻟﺴــﻌﻲ ﰲ ﻗﻴﻤــﺔ ﻧﺼــﻴﺒﻪ
ﻣﻨــﻪ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ)(1؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻣــﻦ أﻋﺘــﻖ ﺷــﺮﻛﺎً ﻟــﻪ ﰲ ﻋﺒــﺪ وﻛــﺎن ﻟــﻪ
ﻣــﺎل ﻳﺒﻠــﻎ ﲦــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ ﻗــﻮم ﻋﻠﻴــﻪ وأﻋﻄــﻰ ﺷــﺮﻛﺎؤﻩ ﺣﺼﺼــﻬﻢ ،وأﻋﺘــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻌﺒــﺪ
وإﻻ ﻓﻘــﺪ ﻋﺘــﻖ ﻣﻨــﻪ ﻣــﺎ ﻋﺘــﻖ")(2؛ وﻷﻧــﻪ ﻋﺘــﻖ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺟﻬــﺔ ﻣــﻦ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻨ ـﻪ
اﳉﻨﺎﻳ ــﺔ ﻓﻠـ ـﻢ ﻳﻜ ــﻦ واﺟﺒـ ـﺎً ﻛﺎﳌﻜﺎﺗ ــﺐ) ،(3وﻷن اﻟﻌﺒ ــﺪ ﱂ ﺗﻜ ــﻦ ﻣﻨ ــﻪ ﺟﻨﺎﻳ ــﺔ وﻻ
إﺗــﻼف ،وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﺸ ـﺮﻳﻚ اﻟــﺬي ﱂ ﻳﻌﺘــﻖ ،وﺳــﺒﺐ اﻹﺗــﻼف ﻫــﻮ ﻣــﻦ اﳌﻌﺘــﻖ،
ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺗﻘﻮﳝﻪ ﻓﺎﻟﻌﺒﺪ أوﱃ.
(GK13z/#ذא=& X6א|\4.I<iA7א>x[#

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﻗﻴﻤـﺔ ﺑﻌـﺾ اﻟﻨﺼـﻴﺐ أﺧـﺬت ﻣﻨـﻪ وﻋﺘـﻖ ﺑﻘـﺪرﻫﺎ
ﻣــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ ﻷن وﺟــﻮد اﳌــﺎل ﳌــﺎ ﻛــﺎن ﺷــﺮﻃﺎً ﰲ وﺟــﻮب اﻟﺘﻘــﻮﱘ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸ ـﺮﻳﻚ
أوﺟــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻛــﻞ ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ ﻣﻘــﺎﺑﻼً ﳉــﺰء ﻣــﻦ اﳌــﺎل ،ﻓــﺈذا وﺟــﺪ ﻣــﻦ
اﳌﺎل ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪرﻩ.
($K14z/#אe.A:3א 4א;NًI9:&8Jm4.34و7#XאxًX

وإﳕــﺎ ﺳــﻮﻳﻨﺎ ﺑــﲔ اﻟﻌﺒــﺪ اﳌﻌﺘــﻖ ﺑﻌﻀــﻪ ﻣﺴــﻠﻤﺎً أو ﻧﺼ ـﺮاﻧﻴﺎً ﻟﻌﻤــﻮم اﳋــﱪ ،وﻷن
ذﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﺑﲔ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻓﻮﺟﺐ أن ﳛﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﲝﻜﻢ اﻹﺳﻼم.

) (1انظر :مختصر الطحاوي ،(367) :مختصر القدوري مع شرح الميداني.(114/3) :
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3في )م( :كالكتابة.
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($K15z/#א6e.A:3نא :א;NًI9:&34و7#XאxًX

وإﳕــﺎ ﺳــﻮﻳﻨﺎ ﺑــﲔ ﻛــﻮن اﻟﺴــﻴﺪ اﳌﻌﺘــﻖ ﻣﺴــﻠﻤﺎً أو ﻧﺼ ـﺮاﻧﻴﺎً ﳌ ـﺎ ﻗــﺪﻣﻨﺎﻩ ،وﻷﻧــﻪ
ﺣﻜــﻢ ﺑــﲔ ﻣﺴــﻠﻢ وﻧﺼـﺮاﱐ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻌﺘــﱪ ﰲ ﺣﻜــﻢ اﻹﺳــﻼم اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑﺴــﺎﺋﺮ
اﻷﺣﻜﺎم.
($K16z/#א 4א;7#Xe.89:אxI ON34AeX

ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ ﰲ اﻟﻌﺒــﺪ اﳌﺴــﻠﻢ ﺑــﲔ ﻧﺼـﺮاﻧﻴﲔ ﻳﻌﺘــﻖ أﺣــﺪﳘﺎ ﻧﺼــﻴﺒﻪ ﻣﻨــﻪ إﻧــﻪ ﻻ
ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺼﺔ ﺷﺮﻳﻜﻪ)(1؛ ﻷن ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻌﺘﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﷲ ﺗﻌﺎﱃ) (2وﻟـﻴﺲ
ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق اﻵدﻣﻴــﲔ ،واﻟﻜﻔــﺎر ﻻ ﻳﺆﺧــﺬون ﲝﻘــﻮق اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ،ووﺟــﻪ إﳚــﺎب
اﻟﺘﻘ ـ ــﻮﱘ أن ﰲ ﺗﻜﻤﻴ ـ ــﻞ اﻟﻌﺘ ـ ــﻖ ﺛﻼﺛ ـ ــﺔ ﺣﻘ ـ ــﻮق ،أﺣ ـ ــﺪﻫﺎ اﷲ ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ ،واﻵﺧ ـ ــﺮ
ﻟﻠﺸ ـﺮﻳﻚ ،واﻵﺧــﺮ ﻟﻠﻌﺒــﺪ ﻓﻴﺠــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا أن ﻳﻜﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺼ ـﺮاﱐ اﳌﻌﺘــﻖ
ﻧﺼــﻴﺒﻪ ﻣــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ اﳌﺴــﻠﻢ ،ﻷﻧــﻪ ﺣﻜــﻢ ﺑــﲔ ﻧﺼ ـﺮاﱐ وﻣﺴــﻠﻢ ،ﻗﺎﻟــﻪ ﺷــﻴﺨﻨﺎ أﺑــﻮ
اﻟﻘﺎﺳﻢ رﲪﻪ اﷲ.
(GK17z/#ذא&Kא/ < 4אx8A3

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﻌﺒــﺪ إذا ﻣــﺎت ﻗﺒــﻞ اﻟﺘﻘــﻮﱘ ﻓــﻼ ﻗﻴﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ أﻋﺘــﻖ ﺣﺼــﺘﻪ
ﻣﻨ ــﻪ ﻷن اﻟﻘﻴﻤ ــﺔ ﲡ ــﺐ ﺑ ــﺎﳊﻜﻢ ،ﻓ ــﺈذا ﻣ ــﺎت ﺗﻌ ــﺬر اﻟﺘﻘ ــﻮﱘ ﻓﻠ ــﻢ ﻳﻠ ــﺰم اﻟﺸ ـﺮﻳﻚ
ﺷﻲء؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺷﻴﺌﺎً.
(GK18z/#ذא7:ANא| 4.iA7א!):.8طאx?>I

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا أﻳﺴــﺮ ﺑﻌــﺪ اﳊﻜـﻢ ﺑﺴــﻘﻮط اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻋﻨــﻪ ﱂ ﻳﻘـ ﻮم ﻋﻠﻴــﻪ ﻷن
اﳊﻜــﻢ ﺑــﺬﻟﻚ ﻗــﺪ ﻧﻔــﺬ ﻓــﻼ ﻳﻨــﺘﻘﺾ ﺑﺘﻐــﲑ اﳊــﺎل ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪ ،ﻓﺄﻣــﺎ إذا ﱂ ﳛﻜــﻢ
ﺑﺬﻟﻚ ﺣﱴ أﻳﺴﺮ ،ﻓﻮﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻮﺟﻮب) (3اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻤﻮم اﳋﱪ ،واﻋﺘﺒﺎراً ﺑﻴﺴـﺎرﻩ
) (1في )ق( :حصته الشريك.
) (2في )م( :عز وجل.
) (3في )ق( :يوجب.
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وﻗــﺖ اﻹﻋﺘــﺎق ،ووﺟــﻪ ﺳــﻘﻮﻃﻪ أن اﻟﻌﺘــﻖ ﺿــﺮب ﻣــﻦ اﳉﻨﺎﻳــﺔ واﻹﺗــﻼف ﻓﻜــﺎن
)(1
ﻣــﻦ ﺷــﺮط اﻟﻐــﺮم ﻓﻴــﻪ اﻋﺘﺒــﺎر اﻟﻴﺴــﺮ وﻗــﺖ اﻟﻔﻌــﻞ دون وﻗــﺖ اﳊﻜــﻢ ،اﻋﺘﺒــﺎراً
ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﳉﻨﺎﻳﺎت.

( K19z/#م`7مא|iA7אXcאGIذא? #X3N
|?)A7אxtc

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﺸـﺮﻳﻚ اﻵﺧــﺮ إذا أﻋﺘــﻖ ﻓـﻼ ﻗﻴﻤــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ﻟﺸـﺮﻳﻜﻪ اﻟﺒــﺎﻗﻲ ﻷن
اﳉﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﺒﻌﻴﺾ اﻟﻌﺘﻖ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻹﻋﺘﺎﻗﻪ ،واﻟﻘﻴﻤﺔ إﳕﺎ ﺗﻠﺰم ﺑﺎﳉﻨﺎﻳﺔ.

(/K20z/#زعאe.Iא|N8Jv #XN <C9%67نC9
 دوx8J

ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ إن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎء)اﳌﻌﺘﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر أﻧﺼﺒﺎﺋﻬﻢ أﻧـﻪ ﺣـﻖ اﷲ
ﺗﻌــﺎﱃ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳌــﺎل ﻹزاﻟــﺔ اﻟﻀــﺮر ﻋ ـﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎء() (2ﻓﻜــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻗــﺪر اﻷﻧﺼــﺒﺎء
اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑﺎﻟﺸــﻔﻌﺔ ،ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ إــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد) (3اﻟــﺮؤوس ﺗﺴــﺎوﻳﻬﻢ ﰲ اﳉﻨﺎﻳــﺔ
ﺑ ــﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺾ واﻟﻀ ــﺮر ﻻ ﳜﺘﻠ ــﻒ ﻟﻜﺜ ــﺮة اﻟﺘﺒﻌ ــﻴﺾ وﻗﻠﺘ ــﻪ ،وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :ﻳﻘ ــﻮم ﻋﻠ ــﻰ
اﳌﻮﺳــﺮ وﻳﺴــﻘﻂ ﻋــﻦ اﳌﻌﺴــﺮ ﻷن اﳌﻮﺳــﺮ إذا اﻧﻔــﺮد ﺑﺈﻋﺘــﺎق ﻧﺼــﻴﺒﻪ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﻗﻴﻤــﺔ
ﻧﺼﻴﺐ ﺷﺮﻳﻜﻪ ،واﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﻠﺰم اﳌﻌﺴﺮ ،ﻓﻜﺎن اﻧﻀـﻤﺎﻣﻪ إﱃ اﳌﻮﺳـﺮ ﻏـﲑ ﻣـﺆﺛﺮ
ﰲ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻋﻨــﻪ إذا ﻛــﺎن وﺟــﻮدﻩ ﻛﻌﺪﻣــﻪ وﻗــﺎل ﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ :ﻳﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﳌﻮﺳــﺮ
ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻧﺼﻴﺒﻪ إن ﻛﺎن ﺷﺮﻳﻜﻪ اﳌﻌﺴـﺮ ﻣﻮﺳـﺮاً ،ووﺟـﻪ ذﻟـﻚ أﻧـﻪ ﻟـﻦ ﻳﻨﻔـﺮد
ﺑﺘﺒﻌﻴﺾ اﻟﻌﺘﻖ وإدﺧﺎل اﻟﻀﺮر ﺑﻞ ﺷﺎرﻛﻪ ﻏﲑﻩ ﰲ ذﻟﻚ ،ﻓﺈذا ﺳﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﺬي
ﱂ ﻳﻌﺘﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺴﺮ ﱂ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﳌﻮﺳﺮ.

) (1في )م( :العدم.
) (2ما بين قوسين سقط من ق.
) (3في )م( :على قدر.
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(%UHi9&ZI(K21z/#אًx[:>.?934AZ

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن ﻣـﻦ ﻣﻠـﻚ ﺟـﺰءاً ﳑـﻦ ﻳﻌﺘـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺐ ﺑﺸـﺮاء أو ﻏـﲑ ذﻟـﻚ
ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻤﻠﻴـﻚ ﻓـﺈن اﻟﺒـﺎﻗﻲ ﻳﻘـ ﻮم ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻸن ﲤﻠﻜـﻪ) (1ﺑﺎﺧﺘﻴـﺎرﻩ ﻗﺼـﺪ ﻣﻨـﻪ
إﱃ إﻋﺘﺎق ﻣﺎ ﳝﻠﻚ ﻣﻨﻪ ﻓﻜﺎن ﻛﻤﺒﺘﺪئ اﻟﻌﺘﻖ ﰲ ﺣﺼﺘﻪ ﻣـﻦ ﻋﺒـﺪ ﻣﺸـﱰك ﺑﻴﻨـﻪ
وﺑــﲔ ﻏــﲑﻩ ﻓﻠﺰﻣــﻪ ﲤﻠﻴﻜــﻪ ،وﻓﺮﻗﻨــﺎ ﺑــﲔ ذﻟــﻚ وﺑــﲔ أن ﻳﺮﺛــﻪ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﺻــﻨﻊ ﻟــﻪ ﰲ
اﳌﲑاث ﻓﻼ ﻳﻨﺴﺐ ﺗﺒﻌﻴﺾ اﻟﻌﺘﻖ إﻟﻴﻪ.
(ZI(K22z/#وx?938L?m4.

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧـﻪ إن ورث ﺑﻌﻀـﻪ ﻓﻌﺘـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﰒ اﺷـﱰى ﻣﻨـﻪ ﺟـﺰءاً آﺧـﺮ أو ﻗﺒـﻞ
ﻫﺒﺘ ــﻪ ﻣﻨ ــﻪ ﻋﺘ ــﻖ ﻋﻠﻴ ــﻪ وﱂ ﻳﻘ ـ ﻮم ﺑﺎﻗﻴـ ـﻪ ﻷن اﺑﺘ ــﺪاء ﺗﺒﻌ ــﻴﺾ اﻟﻌﺘ ــﻖ ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻣ ــﻦ
ﺟﻬﺘﻪ ،ﻓﻤﺎ ﻳﺘﺠﺮد ﻣﻨﻪ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﻟـﻴﺲ ﲜﻨﺎﻳـﺔ ﺗﻮﺟـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺘﻘـﻮﱘ؛ ﻛﺎﻟﺸـﺮﻳﻚ
اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﺘﻖ ﺑﻌﺪ إﻋﺘﺎق اﻷول ﻓﻼ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
(8A$K23z/#א.&S

x

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻷﻣــﺔ ﺗﻘ ـ ﻮم ﺑﻮﻟــﺪﻫﺎ إذا ﺗــﺄﺧﺮ ﺗﻘﻮﳝﻬــﺎ؛ ﻷن اﻟﻌﺘــﻖ ﻗــﺪ ﺗﻌــﺬر
ﻓﻴﻬــﺎ وﻗــﺪ ﺛﺒــﺖ ﳍــﺎ وﻛــﺎن ﺣﻜــﻢ وﻟــﺪﻫﺎ ﺣﻜﻤﻬــﺎ ،وﺳ ـﻮاء ﻛﺎﻧــﺖ ﺣــﺎﻣﻼً ﻳــﻮم
اﻟﻌﺘــﻖ ﻟﻠﺠــﺰء ﻣﻨﻬــﺎ أو ﲪﻠــﺖ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻷﻧــﻪ داﺧــﻞ ﰲ ﺣﻜﻤﻬــﺎ وﻣﻘ ـ ﻮم ﻋﻠــﻰ
ﻣﻌﺘﻖ ﺳﻬﻤﻪ ﻣﻨﻬﺎ.
(K24z/#א$I. 3BאA 4مא!)8دونAمאx34

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﻮم) (2اﳊﻜﻢ دون ﻳـﻮم اﻟﻌﺘـﻖ؛ ﻷن اﻟﻘﻴﻤـﺔ
ﻳﺘﻘــﺪر وﺟﻮــﺎ) (3ﺑــﺎﳊﻜﻢ ﻻ ﺑــﻨﻔﺲ اﻹﻋﺘــﺎق ،أﻻ ﺗــﺮى أن اﻟﺸ ـﺮﻳﻚ ﻟــﻮ اﺧﺘــﺎر
إﻋﺘــﺎق ﺣﺼــﺘﻪ ﻟﻜــﺎن ﻟــﻪ ذﻟــﻚ ،ﻓﻤــﺎ ﱂ ﳛﻜــﻢ ــﺎ ﻻ ﳚــﺐ ،وإذا ﻛــﺎن ﻛــﺬﻟﻚ
ﻛﺎن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺎ ﻳﻮم اﳊﻜﻢ دون ﻳﻮم اﻟﻌﺘﻖ.
) (1في )م( :تمليكه.
) (2يوم :سقطت من )م( و)ر(.
) (3في )م( :يتعذر.
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(GK25z/#ذא%UH3Nאً&x?4i9 Z

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا أﻋﺘــﻖ ﺟــﺰءاً ﻣــﻦ ﻋﺒــﺪ ﳝﻠــﻚ ﲨﻴﻌــﻪ ﻋﺘــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺒــﺎﻗﻲ ﻷﻧــﻪ
ﻣﺒﺘــﺪئ ﺗﺒﻌــﻴﺾ اﻟﻌﺘــﻖ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻜﻤــﻞ ﻋﻠﻴــﻪ) (1ﺑﺎﻗﻴ ـﻪ أﺻــﻠﻪ اﻟﻌﺒــﺪ اﳌﺸــﱰك،
وﻷن اﳊﻜ ــﻢ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﰲ ﺣﺼ ــﺘﻪ أﻗ ــﻮى ﻣ ــﻦ اﳊﻜ ــﻢ ﰲ ﺣﺼ ــﺔ ﻏ ــﲑﻩ؛ ﻓﻠﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎن
اﻟﺘﻜﻤﻴﻞ) (2واﺟﺒﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﺼﺔ ﻏﲑﻩ ﻛﺎن ﰲ ﺣﺼﺔ ﻧﻔﺴﻪ أوﱃ.
($K26z/#و?Hא7وא34A?XNAא <x8)!.

ووﺟـ ــﻪ اﻟﺮواﻳـ ــﺔ اﻟﻈـ ــﺎﻫﺮة أﻧـ ــﻪ ﻳﻌﺘـ ــﻖ اﻟﺒـ ــﺎﻗﻲ ﺑـ ــﺎﳊﻜﻢ اﻋﺘﺒـ ــﺎرﻩ) (3ﺑﺎﻟﻌﺒـ ــﺪ ﺑـ ــﲔ
اﻟﺸﺮﻳﻜﲔ ،ووﺟﻪ اﻟﺴـﺮاﻳﺔ أﻧـﻪ ﻣﺒـﲏ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻐﻠﻴـﺐ ﻓـﺈذا ﺑﻌـﺾ ﰲ ﺣـﻖ ﻧﻔﺴـﻪ ﱂ
ﻳﺒﻌﺾ وﺳﺮى إﱃ اﳉﻤﻴـﻊ ،ﻛـﺄن ﻟـﻮ ﻗـﺎل :ﻳـﺪك ﺣـﺮة أو رﺟﻠـﻚ ،وﻳﻔـﺎرق ذﻟـﻚ
اﻟﻌﺒﺪ اﳌﺸﱰك ﻷن ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻌﺘﻖ ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺔ ﻏﲑ ﺟﻬﺘﻪ) (4ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،ﲞﻼف
اﳌﻨﻔﺮد ﺑﻪ.
($K27z/#א 3.א%אZ&34א;7ضx

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨـ ــﺎ :إﻧ ــﻪ إذا اﺑﺘـ ــﺪأ ذﻟـ ــﻚ ﰲ ﻣﺮﺿ ــﻪ ﻗ ـ ـ ﻮم ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻟﺒـ ــﺎﻗﻲ ﰲ ﺛﻠﺜـ ــﻪ ﻷن
اﻟﺘﺼ ــﺮف ﻋﻠ ــﻰ ﻏ ــﲑ وﺟ ــﻪ اﳌﻌﺎرﺿ ــﺔ ﻻ ﳚ ــﻮز ﰲ اﳌ ــﺮض إﻻ ﰲ اﻟﺜﻠ ــﺚ ،ﻛﺎﳍﺒ ــﺔ
واﻟﺼﺪﻗﺔ.
($K28z/#و3.?3nقNk \4.وx?h7|.

)(5

ووﺟـﻪ ﻗﻮﻟــﻪ ﰲ اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﺑﺈﻋﺘـﺎق ﺑﻌــﺾ ﻋﺒــﺪﻩ أو ﺑﺸــﺮك ﻟـﻪ ﻓﻴــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻜﻤــﻞ
)(6
ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻘﻴﺘــﻪ ﻋﻤﻮﻣــﻪ اﳋــﱪ ،واﳌﻌﺘــﻖ ﰲ وﺻــﻴﺘﻪ ﻣﻌﺘــﻖ ،وﻷﻧــﻪ ﳐﺘــﺎر ﻟﻠﺘﺒﻌــﻴﺾ
ﻓﺄﺷــﺒﻪ ﻣﺒﺎﺷ ــﺮة اﻹﻋﺘ ــﺎق ﰲ اﳊﻴ ــﺎة )وإذا وﺟ ــﺐ اﻟﺘﻜﻤﻴ ــﻞ ﻓﻬ ــﻮ ﰲ اﻟﺜﻠ ــﺚ ﻷن
) (1في )م( :استتمامه.
) (2في )ق( و)ر( :التمليك.
) (3في )م( :اعتباراً.
) (4غير جھته :سقطت من )ق(.
) (5في )م( :منه.
) (6في )م( :لتبعيض العتق.
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ﺣﻜــﻢ اﻟﺜﻠــﺚ ﺑﻌــﺪ اﻟﻮﻓــﺎة ﺣﻜــﻢ ﲨﻴــﻊ اﳌــﺎل ﰲ اﳊﻴــﺎة() ،(1وﻷﻧــﻪ ﻻ ﳝﻠــﻚ ﺑﻌــﺪ
ﻣﻮﺗــﻪ إﻻ اﻟﺜﻠــﺚ ،ووﺟــﻪ ﻧﻔــﻰ اﻟﺘﻜﻤﻴــﻞ أن ﻣﻠﻜــﻪ ﻗــﺪ اﻧﺘﻘــﻞ إﱃ ورﺛﺘــﻪ وﻟــﻴﺲ ﻟــﻪ
إﻻ ﻣــﺎ ﺗﺼــﺮف ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺛﻠﺜــﻪ ،وﻣــﺎ ﱂ ﻳﺘﺼــﺮف ﻓﻴــﻪ ﰲ وﺻــﻴﺘﻪ ﻓﻬــﻮ ﻟﻠﻮرﺛــﺔ ،وﱂ
ﻳﻜـﻦ ﻣـﻦ اﻟﻮرﺛـﺔ ﺟﻨﺎﻳــﺔ ﺗﻮﺟـﺐ ﺗﻜﻤﻴـﻞ اﻟﻌﺘـﻖ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻓـﻼ ﳚـﺐ اﻟﺘﻜﻤﻴــﻞ) (2ﰲ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.

) (1ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (2في )م( :التقويم.

138

8)OW .א;8 K& >e34
وﻣﻦ أﻋﺘﻖ ﰲ ﻣﺮﺿـﻪ ﺳـﺘﺔ أﻋﺒـﺪ ﻻ ﻣـﺎل ﻟـﻪ ﻏـﲑﻫﻢ وﻣـﺎت ﻣـﻦ ذﻟـﻚ اﳌـﺮض؛
أﻗـﺮع ﺑﻴـﻨﻬﻢ ﻓـﺄﻋﺘﻖ اﻟﺜﻠـﺚ ﳑـﻦ ﺧــﺮج ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻬﻢ ﻣـﻨﻬﻢ ورق اﻟﺒـﺎﻗﻲ ،وﻻ ﻳﻌﺘــﻖ
ﻣﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﺛﻠﺜﻪ)..(1
وﻗــﺎل أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ :ﻻ ﻣــﺪﺧﻞ ﻟﻠﻘﺮﻋــﺔ ﰲ اﻟﻌﺘــﻖ أﺻ ـﻼً وﻟﻜــﻦ ﻳﻌﺘــﻖ ﻣــﻦ ﻛــﻞ
واﺣﺪ ﻟﺜﻠﺜﻪ) (2وﻳﺴﺘﺴﻌﻰ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻘﻴﺘﻪ ﻓﺈذا أداﻫﺎ إﱃ اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﺘﻖ).(3
ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﻤ ـﺮان ﺑــﻦ اﳊﺼــﲔ :أن رﺟ ـﻼً أﻋﺘــﻖ أﻋﺒــﺪ ﻟــﻪ ﰲ ﻣﺮﺿــﻪ ﻻ
ﻣــﺎل ﻟــﻪ ﻏــﲑﻫﻢ ﻓﺒﻠــﻎ اﻟﻨــﱯ  ﻓــﺄﻗﺮع ﺑﻴــﻨﻬﻢ ﻓــﺄﻋﺘﻖ اﺛﻨــﲔ وأرق أرﺑﻌــﺔ) :(4ﻓﻔﻴــﻪ
أدﻟﺔ:
)أﺣﺪﳘﺎ أﻧﻪ  أﻗﺮع ،وﻋﻨﺪ اﳌﺨﺎﻟﻒ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺮع().(5
واﻟﺜﺎﱐ :أﻧﻪ أﻋﺘﻖ اﺛﻨﲔ ﻛﺎﻣﻠﲔ وﻋﻨﺪﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﺘﻖ رأس ﻛﺎﻣﻞ.
واﻟﺜﺎﻟﺚ :أﻧﻪ ﻧﻘﻞ اﳊﻜﻢ واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻘـﻞ اﻻﺳﺘﺴـﻌﺎء ﻓـﺪل ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻏـﲑ
واﺟﱭ ،وﻷن اﳌﺮﻳﺾ ﳑﻨﻮع ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻌﺘﻖ ﻛﻞ ﻋﺒﻴﺪﻩ إذا
ﻛ ــﺎن ﻻ ﳝﻠ ــﻚ ﻏ ــﲑﻫﻢ ،ﻓ ــﺈذا ﻓﻌ ــﻞ ذﻟ ــﻚ ﻋﺘ ــﻖ ﻣﻨ ــﻪ اﻟﺜﻠ ــﺚ اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﳝﻠ ــﻚ
ور ق اﻟﺒ ـ ــﺎﻗﻲ ،وﱂ ﻳﻜ ـ ــﻦ ﺑﻌﻀ ـ ــﻬﻢ أوﱃ ﻣ ـ ــﻦ ﺑﻌ ـ ــﺾ إذ ﻻ ﻣﺰﻳ ـ ــﺔ
اﻟﺘﺼ ـ ــﺮف ﻓﻴـ ـ ـﻪ ُ
ﻟﺒﻌﻀــﻬﻢ ،واﺣﺘــﻴﺞ إﱃ ﲤﻴﻴــﺰ ﻣــﻦ ﻳﻌﺘ ـﻖ ﻣــﻦ ﻧﺼــﻴﺐ اﻟﻮرﺛــﺔ ﻓﻠــﻢ ﻳﻜــﻦ إﱃ ذﻟــﻚ
ﻃﺮﻳﻖ إﻻ اﻹﻗﺮاع.
) (1انظر :المدونة ،(274،400-373/2) :التفريع ،(23/2) :الرسالة /،(225) :الكافي.(506) :
) (2ثلثه :سقطت من )م(.
) (3انظر :مختصر الطحاوي ،(374) :مختصر القدوري مع شرح الميداني.(117-116/3) :
) (4أخرجه مسلم في األيمان ،باب :من أعتق شركا ً له عبد.(1288/3) :
) (5ما بين قوسين سقط من )م(.
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(<ZI(K1z/#ل7ON<t9LWאx

وﻟــﻮ ﻗــﺎل :ﺛﻠــﺚ رﻗﻴﻘــﻲ أﺣـﺮار أﺳــﻬﻢ ﺑﻴــﻨﻬﻢ؛ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻦ ﻳﻌــﲔ ﻓﻮﺟــﺐ اﻹﻗ ـﺮاع
ﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﻧﺼـﻴﺐ اﻟﻌﺘـﻖ) (1ﻣـﻦ ﻧﺼـﻴﺐ اﻟـﺮق اﻋﺘﺒـﺎراً ﺑﻌﺘـﻖ ﲨـﻴﻌﻬﻢ وﻟـﻮ ﻗـﺎل ﺛﻠــﺚ
ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺮ ﱂ ﻳﻘﺮع ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﻗـﺪ ﲤﻴـﺰ ﻧﺼـﻴﺐ اﻟﻌﺘـﻖ) (2ﻣـﻦ ﻧﺼـﻴﺐ
اﻟــﺮق وﻗﺼــﺪ إﱃ إﻋﺘــﺎق ﺛﻠــﺚ ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣــﻨﻬﻢ ﻓﻨﻔــﺬ اﻟﻌﺘــﻖ ﻓﻴــﻪ وﱂ ﻳﻨﻘــﻞ إﱃ
ﻏــﲑﻩ ،وإذا أﻋﺘــﻖ اﻟﺜﻠــﺚ ﺷــﺎﺋﻌﺎً ﻓﻠــﻢ ﻳﻘﺼــﺪ ﻋﺘــﻖ ﻋﺒــﺪ ﺑﻌﻴﻨــﻪ وﻻ ﻣﻴــﺰﻩ ﻣــﻦ ﻏــﲑﻩ
وﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ اﻹﻗﺮاع).(3
($K2z/#א;x?m4.34

واﳌﻌﺘــﻖ ﺑﻌﻀــﻪ ﻳﻜــﻮن ﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ﺑﻘــﺪر ﻣــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻌﺘــﻖ ﻳﻘﺎﺳــﻢ ﺳــﻴﺪﻩ
اﳋﺪﻣــﺔ ﻛﺎﻟﻌﺒــﺪ ﺑــﲔ ﺷ ـﺮﻳﻜﲔ) ،(4وﻣﺎﻟــﻪ ﻣﻮﻗــﻮف ﺑﻴــﺪﻩ ﻟــﻴﺲ ﻟﻠﺴــﻴﺪ) (5اﻧﺘﺰاﻋــﻪ
ﻛﺎﳌﺸــﱰك ﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻷﺣــﺪ اﻟﺸـﺮﻳﻜﲔ أﺧــﺬ ﻣﺎﻟــﻪ ﺑﻐــﲑ إذن اﻵﺧــﺮ ،وﺣﺎﻟــﻪ ﰲ
ﺟﺮاﺣـﻪ وﺣـﺪودﻩ ﺣــﺎل ﻋﺒـﺪ ﰲ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻘـﺘﺺ ﻟــﻪ ﻣـﻦ ﺣـﺮ وﻻ ﳛـﺪ اﻷﺣـﺮار)،(6
وﻻ ﻳﻜــﻮن ﳏﺼــﻨﺎً وﻻ ﺗﻘﺒــﻞ ﺷــﻬﺎدﺗﻪ)(7؛ ﻷن أﺣﻜــﺎم اﻟــﺮق أﻏﻠــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ) (8ﻣــﻦ
أﺣﻜ ــﺎم اﳊﺮﻳ ــﺔ ،وﻷن اﳌﻮارﻳ ــﺚ) (9ﻃﺮﻳﻘﻬ ــﺎ اﻟﻔﻀ ــﻴﻠﺔ ،وﱂ ﻳﺒﻠ ــﻎ ﻣﻨﺰﻟ ــﺔ اﻟﻔﻀ ــﻴﻠﺔ
ﻓــﲑث أو ﻳــﻮرث ،وﻻ ﺷــﻲء ﳌــﻦ أﻋﺘــﻖ ﻧﺼــﻴﺒﻪ ﻣﻨــﻪ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﺣﻜــﻢ ﻟــﺒﻌﺾ اﻟــﻮﻻء
ﻣﻊ اﻟﺮق.

) (1في )ق( :المعتق.
) (2في )ق( :المعتق.
) (3انظر :المدونة ،(374/2) :التفريع ،(23/2) :الرسالة ،(225) :الكافي(507) :
) (4في )م( :بين رجلين شريكين.
) (5في )م( :لسيده.
) (6في )م( :الحر.
) (7انظر :التفريع ،(22/2) :الرسالة ،(225) :الكافي.(505-504 :
) (8عليه :سقطت من )ق(.
) (9في )م( :الموارثة.
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وﻣــﻦ ﻣﺜـﻞ ﺑﻌﺒ ـﺪﻩ ﻓﻘﻄــﻊ ﺑﻌــﺾ أﻃﺮاﻓــﻪ أو أﻋﻀــﺎﺋﻪ أو ﺳــﺠﻞ أﺳــﻨﺎﻧﻪ أو ﻓﻘــﺄ
ﻋﻴﻨــﻪ ﻗﺎﺻــﺪاً ﺑــﺬﻟﻚ ﻟﺰﻣــﻪ إﻋﺘﺎﻗــﻪ)(1؛ ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ :
"ﻣــﻦ ﻣﺜـﻞ ﺑﻌﺒــﺪﻩ ﻋﺘــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ" وروي" :ﻓﻬــﻮ ﺣــﺮ ﻋﻠﻴــﻪ") ،(2وﻷن ذﻟــﻚ ﻋﻘﻮﺑﺘــﻪ
ﻟﺌﻼ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﺜﻠـﻪ ﻓﻌﻮﻗـﺐ ﺑﻌﺘﻘـﻪ ﻛﻌﻘﻮﺑـﺔ اﻟﻘﺎﺗـﻞ ﻋﻤـﺪاً ﲟﻨـﻊ اﳌـﲑاث ،وإذا أراد
أدﺑﻪ ﻓﺄﺻـﺎﺑﻪ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﱂ ﻳـﺮدﻩ ﻓـﻼ ﻳﻌﺘـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻷن اﳋﻄـﺄ ﻻ ﻳﺴـﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺑﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد وﻻ إﰒ ﻓﻴﻪ.
وإذا أﻋﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﻻؤﻩ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻫـﻮ اﳌﻌﺘـﻖ ﻟـﻪ وإن ﻛـﺎن ﻣﻌﺘﻘـﻪ ﻣﺴـﺘﺤﻘﺎً ﻋﻠﻴـﻪ
ﻛﺎﻟﻌﺘﻖ ﰲ اﻟﻜﻔﺎرة وﻣﻦ ﻳﻌﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻋﻨﻪ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺘﻘﻪ رواﻳﺘﺎن:
إﺣــﺪاﳘﺎ :أﻧــﻪ ﻳﻌﺘ ــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ) (3ﺑــﻨﻔﺲ اﳌﺜﻠ ــﺔ) (4دون اﳊﻜــﻢ ،واﻷﺧ ــﺮى :دون
ﻧﻔﺲ اﳌﺜﻠﺔ ،ﻓﻮﺟﻪ اﻷوﱃ ﻗﻮﻟﻪ" : :ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺒﺪﻩ ﻋﺘﻖ ﻋﻠﻴـﻪ" وروي" :ﻓﻬـﻮ
ﺣﺮ ﻋﻠﻴﻪ") (5وﻇـﺎﻫﺮﻩ ﻳﻔﻴـﺪ ﺑـﻨﻔﺲ اﻟﻔﻌـﻞ ،ووﺟـﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ أﻧـﻪ ﻓﻌـﻞ ﻣـﻦ ﺟﻬﺘـﻪ ﰲ
اﻟﻌﺒ ــﺪ اﺳ ــﺘﺤﻖ ﺑ ــﻪ إﻋﺘﺎﻗ ــﻪ ﺑﺎﻟﺸ ــﺮع ﻓﻮﺟ ــﺐ أن ﻳﻔﺘﻘ ــﺮ إﱃ اﳊﻜ ــﻢ) (6ﻛﺘﺒﻌ ــﻴﺾ
اﻟﻌﺘﻖ.
(&$K4z/#لא 4א;x34

وﻣــﻦ أﻋﺘــﻖ ﻋﺒــﺪاً) (7ﺗﺒﻌــﻪ ﻣﺎﻟــﻪ ،إﻻ أن ﻳﺸــﱰﻃﻪ اﻟﺴــﻴﺪ ،وﻛــﺬﻟﻚ إذا أوﺻــﻰ
ﺑﻌﺘﻘـ ــﻪ) (8ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ " :ﻣـ ــﻦ أﻋﺘـ ــﻖ ﻋﺒـ ــﺪاً وﻟـ ــﻪ ﻣـ ــﺎل ﻓﻤﺎﻟـ ــﻪ ﻟـ ــﻪ إﻻ أن ﻳﺴـ ــﺘﺜﻨﻴﻪ
) (1انظر :المدونة ،(397/2) :التفريع ،(24/2) :الرسالة.(225) :
) (2أخرجه الحاكم ) ،(368/4وأصله في الصحيحين بلفظ" :من لطم مملوكا ً أو ضربه فكفارته عتقه"...
) (3يعتق عليه :سقطت من )م(.
) (4في )م( :بالمثله.
) (5سبق تخريج الحديث قريباً.
) (6في )م( :حاكم.
) (7في )م( :عبده.
) (8انظر :التفريع ،(23/2) :الرسالة ،(224) :الكافي.(511) :
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ﺳﻴﺪﻩ") ،(1وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻜﻢ إﻋﺘﺎﻗﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﻮﺻﻴﺔ واﺣﺪ ،وﳍﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﺮوع
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﲔ ﳜﺘﻠﻒ ﻗـﻮل ﻣﺎﻟـﻚ ﻓﻴﻬﻤـﺎ؛ وﳘـﺎ ﺑﻴـﻊ اﻟﻌﺒـﺪ وﻋﺘﻘـﻪ ﱂ ﳜﺘﻠـﻒ
ﻗﻮﻟ ـﻪ إن ﰲ اﻟﺒﻴــﻊ ﻳﻜــﻮن اﳌــﺎل ﻟﻠﺒــﺎﺋﻊ إﻻ أن ﺷــﺮﻃﻪ اﳌﺸــﱰي وﰲ اﻟﻌﺘــﻖ ﻳﻜــﻮن
ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻠﻌﺒﺪ إﻻ أن ﻳﺴﺘﺜﻨﻴﻪ اﻟﺴﻴﺪ.
واﺧﺘﻠــﻒ ﻋﻨــﻪ ﰲ اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﺑــﻪ وﻫﺒﺘــﻪ ﺑﻐــﲑ ﻋــﻮض واﻟﺘﺼــﺪق ﺑــﻪ وإﺳــﻼﻣﻪ ﰲ
اﳉﻨﺎﻳﺔ ﻓﻌﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ رواﻳﺘﺎن:
إﺣــﺪاﳘﺎ أن ﻣﺎﻟــﻪ ﻳﺘﺒﻌــﻪ ،واﻷﺧــﺮى :أن ﻣﺎﻟــﻪ ﻟﺴــﻴﺪﻩ اﻷول ،وإﳕــﺎ ﳜﺘﻠــﻒ ﰲ
ذﻟـ ــﻚ ﻻﺧـ ــﺘﻼف ﺗﻌﻠﻴـ ــﻞ اﻷﺻـ ــﻠﲔ ﺑـ ــﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﻌﺘـ ــﻖ ﻣﻌﻠـ ــﻼن ﺑﺈﺣـ ــﺪى ﻋﻠﺘـ ــﲔ:
إﺣ ــﺪاﳘﺎ أن اﻟﺒﻴ ــﻊ ﺧ ــﺮوج ﻣﻠ ــﻚ ﺑﻌ ــﻮض ﻓﻠ ــﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﺒ ــﻊ اﻟﻌﺒ ــﺪ ﻣﺎﻟ ــﻪ ،واﻟﻌﺘ ــﻖ
ﺧﺮوج ﻣﻠﻚ ﺑﻐﲑ ﻋﻮض )ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻼل ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻪ ﰲ
اﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﺼﺪﻗﺔ واﳍﺒﺔ ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻪ ﻷن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺧﺮوج ﺑﻼ ﻋﻮض() ،(2وﰲ أرش
اﳉﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻷﻧﻪ ﺧﺮوج ﻣﻠﻚ ﺑﻌﻮض.
)(3
واﻷﺧــﺮى أن ﻋﻠــﺔ اﻟﺒﻴــﻊ أﻧــﻪ ﺧــﺮوج ﻣﻠــﻚ إﱃ ﻣﻠــﻚ ﻓﻠــﺬاك ﱂ ﻳﻜــﻦ ﺗﺎﺑﻌ ـﺎً
ﻟﻪ ،واﻟﻌﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺘﻖ أﻧﻪ ﺧﺮوج ﻣﻠـﻚ إﱃ ﻏـﲑ) (4ﻣﻠـﻚ ﻟـﺬﻟﻚ ﻳﺘﺒﻌـﻪ ﻣﺎﻟـﻪ وﻋﻠـﻰ
ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻮﺻـﻴﺔ واﳍﺒـﺔ واﻟﺼـﺪﻗﺔ ﻣﺎﻟـﻪ ﻟﺴـﻴﺪﻩ اﻷول ﻻ ﻳﺘﺒﻌـﻪ ﻷﻧـﻪ ﺧـﺮوج
ﻣﻠﻚ إﱃ ﻣﻠﻚ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ.

($K5z/#و א 4א;x34

وﻻ ﻳﺘﺒﻌﻪ وﻟﺪﻩ؛ ﻷن وﻟﺪﻩ ﻣﻠﻚ ﻟﺴﻴﺪﻩ ﻓﻼ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻛﺴﺎﺋﺮ أﻣﻼك) (5ﺳﻴﺪﻩ.

) (1سبق تخريج الحديث.
) (2ما بين قوسين سقط من ق.
) (3إلى :سقطت من م.
) (4في )ق( :بغير.
) (5في )م( :أموال.
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(3$K6z/#א=&e>Pא!&G/ذאx 3N

وﻣﻦ أﻋﺘﻖ ﺣﺎﻣﻼً ﻋﺘﻖ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻷن ﻛـﻞ وﻟـﺪ ﺣـﺪث ﻣـﻦ ﺗـﺰوﻳﺞ أو زﻧـﺎ
ﻓﻬ ــﻮ ﺗ ــﺎﺑﻊ ﻷﻣ ــﻪ ﰲ اﳊﺮﻳ ــﺔ واﻟ ــﺮق) ،(1وﻛ ــﻞ ﻋﻘ ــﺪ ﰲ اﻟﺮﻗﺒ ــﺔ ﻻ ﺳ ــﺒﻴﻞ إﱃ ﺣﻠ ــﻪ
اﻋﺘﺒﺎراً ﺑﺎﻷﻣﺔ ﺗﺰوج ،وﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻷﺻﻮل ﺣﺮة ﺣﺎﻣﻞ) (2ﺑﻌﺒﺪ.
(<3$K7z/#א; Aنx

)(3

ﻋﺘﺎﻗـﺔ اﳌــﺪﻳﺎن اﻟــﺬي أﺣــﺎط اﻟــﺪﻳﻦ ﲟﺎﻟــﻪ ﻻ ﲡــﻮز إﻻ ﺑﺈﺟــﺎزة اﻟﻐﺮﻣــﺎء ؛ ﻷن
ﺣﻘــﻮق اﻟﻐﺮﻣــﺎء ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﲟﺎﻟــﻪ وذﻣﺘــﻪ وﳍــﻢ اﻟﺘﺴــﻠﻂ ﻋﻠــﻰ اﻧﺘـﺰاع ﻣﺎﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻳــﺪﻩ ﰲ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻓﻔﻲ إﻋﺘﺎﻗﻪ إﺗﻼف أﻣﻮاﳍﻢ ﻓﻼ ﻳﻨﻔﺬ إﻻ ﺑﺈﺟﺎزﻢ.
(<3$K8z/#א;x?9p

ﻋﺘﺎﻗﺔ اﳌﻮﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰة)(4؛ ﻷن اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻣﺎﻟﻪ
ﻓﻴﻤﺎ )ﻟﻴﺲ ﲝﻆ ﻟﻪ وﺟﻮاز ذﻟﻚ إﺗﻼف() (5ﻣﺎﻟﻪ وزوال ﻓﺎﺋﺪة اﳊﺠﺮ.
(<3$K9z/#א FموאxIJ`9./ <AP

ﻋﺘﺎﻗﺔ اﻟﻐﻼم واﳉﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﻤﺎ ﻏﲑ ﺟـﺎﺋﺰ)(6؛ ﻷﻧـﻪ ﻗﺒـﻞ اﻟﺒﻠـﻮغ ﻻ ﺣﻜـﻢ
ﻟﻘﻮﻟــﻪ وﻻ ﻟﻌﻘــﻮدﻩ ،وﻷﻧــﻪ ﳑﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟﺘﺼــﺮف ﰲ ﻣﺎﻟــﻪ ﺑــﺎﳊﺠﺮ اﻟﺜﺎﺑــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ،
وﻷن اﻟﺒﺎﻟﻎ اﳌﻮﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ)(7ﻋﺘﻘﻪ ﻓﺎﻟﺼﻐﲑ أوﱃ.
(GK10z/#ذאوRא; Aنxl`i9B&N

إذا وﻃــﺊ اﳌــﺪﻳﺎن أﻣــﺔ ﻻ ﳝﻠــﻚ ﻏﲑﻫــﺎ وﲪﻠــﺖ ﻓﺈــﺎ ﺗﻜــﻮن أم وﻟــﺪ وﻳﺘﻌﻠــﻖ
ﺣﻘﻮق اﻟﻐﺮﻣﺎء ﺑﺬﻣﺘﻪ وﻻ ﺗﺒﺎع ﰲ اﻟﺪﻳﻦ) ،(8واﻟﻔﺮق ﺑـﲔ ذﻟـﻚ وﺑـﲔ أن ﻳﻌﺘﻘﻬـﺎ
) (1انظر :التفريع ،(23/2) :الرسالة ،(225) :الكافي.(511) :
) (2في )ق( :حاملة.
) (3انظر :المدونة ،(376/2) :التفريع ،(24/2) :الرسالة ،(225) :الكافي.
) (4انظر :التفريع ،(24/2) :الرسالة.(226 :
) (5ما بين قوسين سقط من ق.
) (6انظر :المدونة ،(391/2) :التفريع ،(24/2) :الرسالة.(226) :
) (7في )ق( :ال ينعقد.
) (8انظر التفريع.(24/2) :
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ﺑ ــﺎﻟﻘﻮل ﻓ ــﻼ ﻳﻨﻔ ــﺬ إﻻ ﺑ ــﺈذن اﻟﻐﺮﻣ ــﺎء؛ أن اﻟﻔﻌ ــﻞ إذا وﻗ ــﻊ ﻻ ﳝﻜ ــﻦ إزاﻟﺘ ــﻪ وﻗ ــﺪ
اﺳــﺘﻘﺮ ﻋﻘــﺪ اﻟﻌﺘــﻖ ﻓﺘﻌــﺬر إﺑﻄﺎﻟــﻪ ،أﻻ ﺗــﺮى أن اﳌ ـﺮﻳﺾ ﻻ ﻳﻨﻔــﺬ ﻋﺘﻘــﻪ ﺑــﺎﻟﻘﻮل،
ﻓﻠﻮ وﻃﺊ أﻣﺔ ﻓﺤﻤﻠﺖ ﻟﻜﺎﻧﺖ أم اﻟﻮﻟﺪ.
(K11z/#א34AZADن7.8J6F&C9אx.

اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘ ــﻮن ﻋﻠ ــﻰ ٌﻣﻼﻛﻬ ــﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺑ ــﺔ ﻋﻤ ــﻮدي اﻟﻨﺴ ــﺐ اﻷﻋﻠ ــﻰ واﻷﺳ ــﻔﻞ
ﻛﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﺟﺪاد واﳉـﺪات ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻷب واﻷم ،ﻗﺮﺑـﻮا أو ﺑﻌـﺪوا ،واﻟـﻮارﺛﲔ
وﻏــﲑ اﻟ ـﻮارﺛﲔ وأوﻻدﻫــﻢ اﻟــﺬﻛﻮر واﻹﻧــﺎث ﻣــﻨﻬﻢ واﻹﺧــﻮة واﻷﺧ ـﻮات ،ﻣــﻦ أي
ﻗﺒﻴــﻞ ﻛــﺎﻧﻮا ﻫــﻢ أﻧﻔﺴــﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻌــﺪى ذﻟــﻚ إﱃ أوﻻدﻫــﻢ ،وﻻ ﻳﻌﺘــﻖ ﺳ ـﻮاﻫﻢ ﻣــﻦ
ﻋﻢ أو ﻋﻤﺔ أو ﺧﺎل أو ﺧﺎﻟﺔ ،وﻻ ﻣﻦ ﳛﺮم ﻣﻨﻬﻢ وﻻ ﻣﻦ ﻻ ﳛﺮم).(1
واﻟﻜـ ــﻼم ﰲ ﻫـ ــﺬﻩ اﳌﺴـ ــﺄﻟﺔ ﰲ ﺛﻼﺛـ ــﺔ ﻣﻮاﺿـ ــﻊ؛ أﺣـ ــﺪﻫﺎ :وﺟـ ــﻮب اﻟﻌﺘـ ــﻖ ﰲ
ﻋﻤــﻮدي اﻟﻨﺴــﺐ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟــﺪاود ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :ﻻ ﻳﻌﺘــﻖ أب وﻻ اﺑــﻦ إﻻ أن ﻳﺒﺘــﺪئ
اﳌﺸﱰي ﺑﺈﻋﺘﺎﻗﻪ).(2
واﻟﺜﺎﱐ :ﰲ اﻹﺧﻮة ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ إﻢ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﻮن).(3

واﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻊ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ إن ﻛﻞ ذي رﺣﻢ ﻳﻌﺘﻖ ﺑﺎﳌﻠﻚ).(4

ﻓــﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠــﻰ داود ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~m:
¦ § ¨ ©  ± ° ¯ ® ¬ « ª
 ÂÁÀ¿ ¾½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ²
 (5)lËÊ É È  Ç Æ Å Ä Ãﻓﻨﻔــﻰ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ اﲣــﺎذ

اﻟﻮﻟﺪ وﻋﻠﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﻜﻞ ﻋﺒﻴـﺪ ﻟـﻪ وذﻟـﻚ ﺑـﺄن اﻟﻜـﻞ ﻋﺒﻴـﺪ ﻟـﻪ ،وذﻟـﻚ ﻳﻨﻔـﻲ
) (1انظر :المدونة ،(385/2) :التفريع ،(25/2) :الرسالة ،(226) :الكافي.(509) :
) (2انظر المحلى.(220/10) :
) (3انظر :اإلقناع ،(05) :المھذب.(5/2) :
) (4انظر :مختصر الطحاوي ،(392) :مختصر القدوري مع شرح الميداني.(114/3) :
) (5سورة مريم اآليات.(93-88) :

144

ﻛــﻮن اﻟﻮﻟــﺪ ﻋﺒــﺪاً ،وﻗﻮﻟــﻪ " :ﻣــﻦ ﻣﻠــﻚ ذا رﺣــﻢ ﳏــﺮم ﻓﻬــﻮ ﺣــﺮ") ،(1وﻷن
اﳌﺨــﺎﻟﻒ ﻻ ﳜﻠــﻮ أن ﻳﻘــﻮل :إن اﻹﻧﺴــﺎن إذا ﻣﻠــﻚ أﺑــﺎﻩ واﺑﻨــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻌﺘــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ
ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻠﻚ ،ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻨﺎ؛ أو ﻳﻘﻮل :ﻻ ﻳﻌﺘﻖ) (2ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻞ ﻳـﺆﻣﺮ ﺑﺈﻋﺘﺎﻗـﻪ وﻳﻠـﺰم
ذﻟﻚ ،وﻛﻞ ﻫﺬا ﺧﻼف اﻷﺻـﻮل؛ ﻷن اﻹﻧﺴـﺎن ﻻ ﻳﺴـﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴـﻪ إﻳﻘـﺎع ﺣﺮﻳـﺔ
ﰲ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻐﲑ ﺳﺒﺐ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻛﺎﻟﻨﺬر واﻟﻜﻔﺎرة.

($K12z/#א C9/א|(34AB8JXGW?<$4نx

ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻋﻤــﻮم اﳋــﱪ ،وﻷن اﻷﺧــﻮة ﻧﺴــﺐ ﳛﺠــﺐ اﻷم ﻋــﻦ
)(3
اﻟﺜﻠــﺚ إﱃ اﻟﺴــﺪس ﻛــﺎﻟﻮﻻدة ،وﻷن اﻟﺘﻌﺼ ـﻴﺐ ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ ذﻛــﻮرﻫﻢ ﻹﻧــﺎﺛﻬﻢ
ﻛﺎﻟﻮﻟﺪ.

($K13z/#א N?<$u>O.NC9/ن/6ذxi9;.34A8O

ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﰲ اﻟﻌـﻢ واﳋـﺎل ﻷن ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺣﻠـﺖ ﻹﻧﺴـﺎن) (4ﺑﻨﺘـﻪ
ﺑﻌﻘﺪ ﻧﻜﺎح أو ﲟﻠﻚ ﳝﲔ ﱂ ﻳﻌﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳌﻠﻚ ،ﻛﺬﻟﻚ) (5اﻟﻌـﻢ ﻷن اﺑﻨﺘـﻪ ﲢـﻞ
ﻻﺑــﻦ ﻋﻤﻬــﺎ ،وﻷن ﻛــﻞ ﺟــﻨﺲ ﻳــﺮث ذﻛــﻮرﻫﻢ دون أﺑﻨــﺎﺋﻬﻢ ﻓــﻼ ﻳﻌﺘﻘــﻮن ﺑﺎﳌﻠــﻚ
ﻛﺒﲏ اﻟﻌﻢ.

( $K14z/#مא!8)OpGHא!$86א34AZADن7.8J6F&C9אx.

وﻻ ﳛﺘﺎج ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﺣﻜـﻢ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﻞ ﻳﻌﺘﻘـﻮن ﺑـﻪ ﺑـﻨﻔﺲ اﳌﻠـﻚ)(6؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ
" :ﻣــﻦ ﻣﻠــﻚ ذا رﺣــﻢ ﳏــﺮم ﻓﻬــﻮ ﺣــﺮ") ،(7وﻷن اﳊــﺎﻛﻢ إﳕــﺎ ﻳـﺮاد ﻓﻴﻤــﺎ ﳚــﻮز
ﺗﺒﻘﻴﺘﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻓﺄﻣﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ إﻟﻴﻪ ).(8

) (1أخرجه أبو داود في العتق ،باب :من ملك إذا رحم محرم ،(259/4) :وابن ماجة ف ي العت ق ،ب اب :م ن مل ك
ذا رح م ،(843/2) :والترم ذي ف ي األحك ام ،ب اب :م ن مل ك ذا رح م مح رم ،(646/3) :والح ديث تف رد ب ه
ضمرة ،والحديث صحيح إذا أسنده ثقة )نصب الراية.(279/3 :
) (2في )م( :أال.
) (3في )م( :من ذكرھم ألبنائھم.
) (4في )ق( :من حلة اإلنسان.
) (5في )م( :أصله.
) (6في )ق( :المالك.
) (7سبق تخريج الحديث قريباً.
) (8في )م( :بالحكم فيه.
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وﻣﻦ أﻋﺘﻖ ﻋﺒﺪﻩ أو أﻣﺘﻪ إﱃ أﺟﻞ ﱂ ﻳﻌﺘﻖ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻮﻟـﻪ ،ﲞـﻼف اﻟﻄـﻼق
إﱃ أﺟـﻞ؛ ﻷن اﻟـﻮطء ﻻ ﻳﺘﻮﻗـﻒ ،ﻓﻠﻤـﺎ اﻋـﱰض ﻫـﺬا اﳌﻌـﲎ ﰲ اﻟﻄـﻼق أﳒﺰﻧــﺎﻩ
وﱂ ﻳﻌــﱰض ﻣﺜﻠــﻪ ﰲ اﻟﻌﺘــﻖ ﻓﱰﻛﻨــﺎﻩ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﺟــﺐ ﻋﻘــﺪﻩ وﱂ ﳚــﺰ ﻟــﻪ وطء اﻷﻣــﺔ
اﳌﻌﺘﻘـﺔ إﱃ أﺟـﻞ ﻷن اﳌﻌـﲎ ﻓﻴﻬـﺎ وﰲ اﻟﺰوﺟـﺔ )واﺣـﺪ؛ وﻫـﻮ ﻣﻨـﻊ ﺗﻮﻗﻴـﺖ اﻟـﻮطء
إﻻ أن ﰲ اﻷﻣﺔ ﱂ ﻳﺘﻨﺠﺰ اﳊﺮﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﳚﻮز أن ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻣـﻦ ﻻ ﳚـﻮز ﻟـﻪ
وﻃﺆﻫﺎ ،وﰲ اﻟﺰوﺟﺔ ﻻ ﳚـﻮز أن ﻳﺒﻘـﻰ ﻋﻘـﺪﻩ ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ() (1ﻻ ﳚـﻮز ﻟـﻪ وﻃﺆﻫـﺎ؛
ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ اﻟﻮطء ﻓﺈذا ﺣﺮم ذﻟﻚ) (2زال اﻟﻌﻘﺪ.
(GK15z/#ذאk 3Nو??3&N?34 /&O&Nو8J4 3Aو xk

إذا أﻋﺘــﻖ ﻋﺒــﺪﻩ وﻟــﻪ أﻣــﺔ ﺣﺎﻣــﻞ ﺗﺒﻌﺘــﻪ أﻣﺘــﻪ وﱂ ﻳﺘﺒﻌــﻪ وﻟــﺪﻩ؛ ﻷن أﻣﺘــﻪ ﻣﺎﻟــﻪ
وﻣﺎل اﻟﻌﺒﺪ ﰲ اﻟﻌﺘﻖ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ ،ووﻟﺪﻩ ﻣﻠﻚ ﻟﺴﻴﺪﻩ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻠﻚ وﻟﺪ ﻧﻔﺴﻪ.
وﻟ ــﻮ أﻋﺘ ــﻖ اﻟﻌﺒ ــﺪ اﻷﻣ ــﺔ وﻫ ـ ـﻲ ﺣﺎﻣ ــﻞ ﱂ ﻳﻨﻔ ــﺬ ﻋﺘﻘﻬ ــﺎ وﻫ ــﻲ ﺣﺎﻣ ــﻞ ﺣ ــﱴ
ﺗﻀﻊ)(3؛ ﻷن ﰲ ﻧﻔﻮذ ﻋﺘﻘﻬﺎ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ ﳑﻨﻮﻋﲔ:
إﻣـﺎ أن ﻳﻌﺘــﻖ اﻷﻣـﺔ دون اﳊﻤــﻞ ﻓـﺬﻟﻚ ﻏــﲑ ﺟـﺎﺋﺰ ﻷن اﺳــﺘﺜﻨﺎء ﲪــﻞ اﻷم ﰲ
اﻟﻌﺘﻖ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ ،أو أن ﺗﻌﺘﻖ ﻫﻲ وﲪﻠﻬﺎ ﻓﻴﺆدى ذﻟـﻚ إﱃ أن ﻳﻌﺘـﻖ ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑ
ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻐـﲑ اﺧﺘﻴـﺎرﻩ وﻻ ﺟﻨﺎﻳـﺔ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻨـﻪ ،ﻓﻠﻤـﺎ ﻛـﺎن ﻣﺆدﻳـﺎً إﱃ ﻣـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ ﻣـﻦ
اﳌﻨـ ــﻊ وﺟ ـ ـﺐ وﻗﻔـ ــﻪ إﱃ أن ﺗﻀـ ــﻊ وﺗﻌﺘـ ــﻖ اﻷﻣـ ــﺔ )وﻳﻜـ ــﻮن اﻟﻮﻟـ ــﺪ ﻟﻠﺴـ ــﻴﺪ ،واﷲ
أﻋﻠﻢ().(4

) (1ما بين قوسين :سقط من )م(.
) (2ذلك :سقط من )م(.
) (3انظر :التفريع ،(23/2) :الرسالة.(225) :
) (4ما بين قوسين :سقط من )ق(.
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)(2

W(1) .א%B

ﻻ ﳛــﻞ ﺑﻴــﻊ اﻟــﻮﻻء وﻻ ﻫﺒﺘــﻪ) ،(3واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻴــﻪ  ﻋــﻦ ﺑﻴــﻊ اﻟــﻮﻻء وﻋــﻦ
ﻫﺒﺘ ــﻪ ،وﻗﻮﻟ ــﻪ " :اﻟ ــﻮﻻء ﳊﻤ ــﺔ ﻛﻠﺤﻤ ــﺔ اﻟﻨﺴ ــﺐ؛ )ﻻ ﻳﺒ ــﺎع وﻻ ﻳﻮﻫ ــﺐ)."(4
واﻟـﻮﻻء ﳌــﻦ أﻋﺘـﻖ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ":اﻟـﻮﻻء ﳌــﻦ أﻋﺘـﻖ) "(5وﻟــﻴﺲ ﻟﻠﻌﺒـﺪ ﺻـﺮﻓﻪ إﱃ ﻏــﲑﻩ
ﻣﻌﺘﻘﻪ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ " :اﻟﻮﻻء ﳊﻤﺔ ﻛﻠﺤﻤﺔ اﻟﻨﺴـﺐ( (6)،وﻣـﻦ ادﻋـﻰ إﱃ ﻏـﲑ أﺑﻴـﻪ
أو ﺗﻮاﱃ ﻏﲑ ﻣﻮاﻟﻴﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ اﷲ").(7
( $K1z/#مGא>Z&%:אxً,%B

ﻻ ﻳﺮث اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﻻء ﺷﻴﺌﺎً وإذا ﺗﺮك اﳌﻌﺘﻖ وﻟﺪاً ذﻛﻮراً وإﻧﺎﺛﺎً ﻓﺎﻟﻮﻻء ﻣﻦ
وﻟـ ــﺪﻩ دون اﻹﻧـ ــﺎث) ،(8وﻫـ ــﺬا إﲨـ ــﺎع اﻟﺼـ ــﺤﺎﺑﺔ – رﺿ ـ ـﻮان اﷲ ﻋﻠـ ــﻴﻬﻢ،(9)-
واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ أن اﻟــﻮﻻء ﻳــﻮرث ﺑﺎﻟﺘﻌﺼــﻴﺐ اﶈــﺾ ،واﻟﻨﺴــﺎء ﻻ ﺗﻌﺼــﻴﺐ ﻓــﻴﻬﻦ
ﻓﻠــﻢ ﻳـﺮﺛﻦ ﺑــﺎﻟﻮﻻء ،وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻳــﻮرث ﺑﺎﻟﺘﻌﺼــﻴﺐ ﻷن اﳌـﲑاث ﻳﻜــﻮن ﺑﺜﻼﺛــﺔ
أوﺟ ــﻪ :إﻣ ــﺎ ﺑ ــﺮﺣﻢ ﻛ ــﺎﻟﻮﻻدة وﻣ ــﺎ ﺗﻌﻠ ــﻖ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟﻨﺴ ــﺐ ،أو ﺑﺎﻟﻨﻌﻤ ــﺔ) ،(10أو
ﺑﺎﻟﺘﻌﺼــﻴﺐ وﻫــﻮ اﻟــﻮﻻء ،وﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﰲ اﻟﻌﺘــﻖ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻨﻌﻤــﺔ اﻟــﱵ ﺣﺼــﻠﺖ
) (1في )م( :كتاب.
) (2الوالء :بفتح الواو والم د -م ن الوالي ة وإل ى وھ و الق رب ،واص طالحاً :ص فة حكيم ة توج ب لموص فھا حك م
العصوبة عند عدھما كائن )الفواكه الدواني.(161/2 :
) (3انظر الموطأ ،(780) :المدونة ،(64/3) :التفريع ،(26/2) :الرسالة ،(226/2) :الكافي.(512) :
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5أخرجه البخاري ،باب :ما يرث النساء من الوالء ،(11/8) :ومسلم في العتق ،باب :إنم ا ال والء لم ن أعت ق:
).(1141/2
) (6ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (7أخرجه الطبراني في األوسط ،وفيه عبد ﷲ بن عطية؛ قال ال ذھبي :ال أعل م م ن روى عن ه )مجم ع الزوائ د:
.(235/4
) (8انظر :التفريع ،(26/2) :الرسالة ،(226) :الكافي.(512) :
) (9انظر البيھقي ،(306/10) :وعبد الرزاق.(33/90) :
) (10في )م( :من الرحم أو بالصھر.
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ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﻌﺘﻖ ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ﻋﺼﺒﺔ ،وإذا ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺮث ﻣﻨـﻪ اﻟﻨﺴـﺎء ﻷـﻦ ﻻ
ﻳﺮﺛﻦ إﻻ ﺑـﺎﻟﺮﺣﻢ ،وﻷن اﻟﻨﺴـﺐ أﻗـﻮى ﰲ اﻟﺘﻮرﻳـﺚ ﻟـﻪ ﻣـﻦ اﻟـﻮﻻء؛ ﺑـﺪﻟﻴﻞ أﻧـﻪ ﻻ
ﻳــﻮرث ﺑــﺎﻟﻮﻻء وﻫﻨــﺎك ﻧﺴــﺐ ﻣــﺎ ﻳــﻮرث ﺑــﻪ ،ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟﻠﻨﺴــﺎء
ﻣﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺘﻮرﻳﺚ ﳑﺎ ﺗﺮاﺿﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ ،ﻛﺎن ﺑـﺄن ﻻ ﻳﻜـﻮن ﳍـﻦ ﻣـﺪﺧﻞ ﰲ
اﻟﻮﻻء أوﱃ).(1
(NK2z/#وpא. #4אx%B

وأوﱃ اﻟﻌﺼــﺒﺔ ﺑــﺈرث اﻟــﻮﻻء) :(2اﻻﺑــﻦ ﰒ اﺑــﻦ اﻻﺑــﻦ ﰒ اﻷب ﰒ اﻷخ ﰒ اﺑــﻦ
اﻷخ ﰒ اﳉــﺪ ﰒ اﻟﻌﻤﻮﻣــﺔ) ،(3ﰒ اﺑــﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣــﺔ) (4وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻻﺑــﻦ أوﱃ ﳌــﺎ
ﻗــﺪﻣﻨﺎﻩ) (5ﻣــﻦ أن اﻟــﻮﻻء ﻣﺴــﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼــﻴﺐ اﶈــﺾ دون اﻟــﺮﺣﻢ ،وﳜــﺘﺺ ﺑــﻪ
ﻣــﻦ ﻗــﻮي ﺗﻌﺼــﻴﺒﻪ ﻋﻠــﻰ ﻏــﲑﻩ ،وﺗﻌﺼــﻴﺐ اﻟﺒﻨــﻮة أﻗــﻮى ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﺼــﻴﺐ ﺑــﺎﻷﺑﻮة
واﳉ ــﺪودة؛ ﻷن ﺗﻌﺼ ــﻴﺐ اﳉ ــﺪودة واﻷﺑ ــﻮة ﻳﺸ ــﻮﺎ اﻟ ــﺮﺣﻢ واﻟ ــﻮﻻدة وﺗﻌﺼ ــﻴﺐ
اﻟﺒﻨﻮة ﳏﺾ ﻻ ﻳﺸﻮﺑﻪ ﺷﻲء؛ ﻓﻜﺎن اﻟﺒﻨﻮن) (6أوﱃ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺣﺪ.
وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن اﺑــﻦ اﻻﺑـﻦ وإن ﺳـﻔﻞ أوﱃ ﻣــﻦ اﻷب وﻏـﲑﻩ ﻟﻼﺗﻔـﺎق ﻋﻠــﻰ أن
اﺑﻦ اﻻﺑﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﻻﺑﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻣﻪ ﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻜﺎم وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻮﻻء.
وإﳕــﺎ ﻗــﺪﻣﻨﺎ اﻷب ﻋﻠــﻰ اﳉــﺪ واﻹﺧــﻮة؛ ﻷــﻢ ﻳــﺪﻟﻮن ﺑــﻪ ﻓﻜــﺎن ﻣﻘــﺪم ﻋﻠــﻰ
ﻣﻦ ﻳﺪﱄ ﺑﻪ ،أﻻ ﺗـﺮى أن اﳉـﺪ ﻳﻘـﻮل :أﻧـﺎ أﺑـﻮ أﰉ اﳌﻴـﺖ واﻹﺧـﻮة ﻳﻘﻮﻟـﻮن ﳓـﻦ
)(7
ﺑــﲏ أﺑﻴــﻪ ﻓﻜﻠﻬــﻢ ﻳــﺪﻟﻮن ﺑﻘــﺮﻢ ﻣــﻦ اﻷب؛ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻜــﻮن اﻷب ﻣﻘــﺪﻣﺎً
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪﱄ ﺑﻪ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ.
) (1أولى :سقطت من م.
) (2في )م( :الولي.
) (3في )ق( :العم.
) (4انظر :الموطأ ،(784/2) :المدونة ،(82-81/3) :التفريع ،(26/2) :الرسالة ،.(226) :الكافي.(512) :
) (5في )م( :بيناه.
) (6البنون :سقطت من )م(.
) (7في )م( :يدلي.
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وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :ﻋ ــﻦ اﻹﺧ ــﻮة وﺑﻴ ــﻨﻬﻢ ﰲ ﻣـ ـﲑاث اﻟ ــﻮﻻء ﻣﻘ ــﺪﻣﻮن) (1ﻋﻠ ــﻰ اﳉ ــﺪ
ﺧﻼﻓـ ـ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔ ـ ــﺔ واﻟﺸ ـ ــﺎﻓﻌﻲ) (2ﰲ ﻗﻮﳍﻤ ـ ــﺎ :إن اﳉ ـ ــﺪ أوﱃ؛ ﻷن ﺗﻌﺼ ـ ــﻴﺐ
)اﻷﺧﻮة أﻗﻮى ﻣﻦ ﺗﻌﺼﻴﺐ() (3اﳉﺪود وأﻗﺮب إﱃ اﳌﻴﺖ ﻷن اﳉـﺪ ﻳـﺪﱄ ﺑـﺄﺑﻮة
اﻷب واﻹﺧــﻮة ﻳــﺪﻟﻮن ﺑﺒﻨــﻮة اﻷب واﻹدﻻء ﺑــﺎﻟﺒﻨﻮة أﻗــﻮى ﻣــﻦ اﻹدﻻء ﺑــﺎﻷﺑﻮة:
أﻻ ﺗـﺮى أن اﻷب ﻳﺼــﲑ ﻣــﻊ اﻻﺑــﻦ ﲟﻨﺰﻟــﺔ اﻷم ﻳﺄﺧــﺬ ﺑــﺎﻟﻔﺮض وﻳﺴــﻘﻂ ﺗﻌﺼــﻴﺒﻪ
ﻓﻜﺎن اﻷخ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﳉﺪ ﰲ ذﻟﻚ.
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﺑ ــﲏ اﻹﺧ ــﻮة ﻛ ــﺎﻹﺧﻮة؛ ﻷن اﻹدﻻء ﺑ ــﺎﻟﺒﻨﻮة ﻣﻮﺟ ــﻮد ﻓ ــﻴﻬﻢ،
واﻟﻨـﺰول ﻻ ﻳـﺆﺛﺮ ﰲ ذﻟـﻚ ،أﻻ ﺗـﺮى أن اﺑـﻦ اﻻﺑـﻦ وإن ﺳـﻔﻞ ﻣﻘـﺪم ﻋﻠــﻰ اﻷب
وﻋﻠﻰ اﳉﺪ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﳉــﺪ ﻣﻘــﺪم ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﻢ؛ ﻷن اﻟﻌــﻢ ﻳــﺪﱄ ﺑﺎﳉــﺪ ﻓﻜــﺎن اﳉــﺪ
ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪﱄ ﺑﻪ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﻬﻢ ﳍﺬا اﳌﻌﲎ.
($K3z/#אY3قאx2).%B

اﻟــﻮﻻء ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺑــﺎﻟﻜﱪ ،ﻓــﻼ ﻳﺴــﺘﺤﻖ اﻟــﺒﻄﻦ اﻟﺜــﺎﱐ ﻣﻨــﻪ ﺷــﻴﺌﺎً ﻣــﺎ ﺑﻘــﻲ ﻣــﻦ
اﻟــﺒﻄﻦ اﻷﻋﻠــﻰ ﻣﻮﺟــﻮد ،وﺑﻴــﺎن ذﻟــﻚ :أن ﳝــﻮت رﺟــﻞ وﻳــﱰك وﻻء وﺛﻼﺛــﺔ ﺑﻨــﲔ
ﻓﲑث اﻟﺒﻨﻮن ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ﰒ ﳝـﻮت اﺛﻨـﺎن وﻳﱰﻛـﺎ اﺑﻨـﲔ وﳝـﻮت اﳌـﻮﱃ ،ﻓﻴﻜـﻮن ﻣﲑاﺛـﻪ
ﻟﻼﺑﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ دون ﺑﲏ إﺧﻮﺗﻪ).(4
وإﳕ ـﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :ذﻟ ــﻚ ﻷن اﻟ ــﻮﻻء ﻣ ــﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻ ــﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼ ــﻴﺐ ﳜ ــﺘﺺ ﲟ ــﻦ ﻗ ــﻮي
ﺗﻌﺼــﻴﺒﻪ وﻗــﺮب دون ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪ ﻋﻨــﻪ ،وﻟــﻴﺲ ﻫــﻮ ﻣــﻦ ﺑــﺎب ﻣـﲑاث اﳌــﺎل ﺑﺴــﺒﻴﻞ،
ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﳌﻴﺖ ﻟﻮ ﺗﺮك اﺑﻨـﺎً واﺣـﺪاً ﱂ ﻳﺴـﺘﺤﻖ اﳉـﺪ ﺷـﻴﺌﺎً ،وإﳕـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻦ ﺑـﺎب
) (1في )ق( :مقدم.
) (2انظر :مختصر الطحاوي ،(400-399) :مختصر المزني.(232-321) :
) (3ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (4انظر :الموطأ ،(785/2) :المدونة ،(81/3) :الرسالة ،(226 :الكافي.(512) :
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اﻟﻮﻻﻳــﺔ) (1ﻓﻬــﻮ ﻟﻸﻗــﺮب ،ﻳﺒــﲔ ذﻟــﻚ أن ﻣــﻦ ﻳﺴــﺘﺤﻖ اﻟﻌﺼــﺒﺔ ﺷــﻴﺌﺎن :ﻣ ـﲑاث
ووﻻﻳــﺔ ،إﻣــﺎ ﰲ ﻧﻜــﺎح أو ﻗﺼــﺎص ،وﺑﺄﻳﻬﻤــﺎ اﻋﺘــﱪت اﻟــﻮﻻء وﺟﺪﺗــﻪ ﻻ ﻳــﺪﺧﻞ
أﺑﻨـﺎء ﻣـﻊ وﺟـﻮد آﺑـﺎﺋﻬﻢ أو ﻋﻤـﻮﻣﺘﻬﻢ ﻓﻠـﺬﻟﻚ ﻗﻠﻨـﺎ إن اﻟـﺒﻄﻦ اﻷول ﻣﻘـﺪم ﻋﻠـﻰ
اﻟﺒﻄﻦ اﻟﺜﺎﱐ.
(6$K4z/#نאx?>34I9%B

)(2
وﻣﻦ أﻋﺘﻖ ﻋﺒﺪاً ﻋﻦ رﺟﻞ ﺑﺈذﻧﻪ أو ﺑﻐﲑ إذﻧﻪ ﻓﺎﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﻌﺘﻖ ﻋﻨﻪ  ،ﺧﻼﻓﺎً
ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﺣــﲔ ﻗــﺎﻻ :إن اﻟــﻮﻻء ﻟﻠﻤﻌﺘــﻖ إن ﻛــﺎن أﻋﺘــﻖ ﻋﻨــﻪ ﺑﻐــﲑ
إذﻧﻪ)(3؛ ﻷﻧﻪ إذا أﻋﺘﻖ ﻋﺒﺪﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻜﻪ إﻳﺎﻩ ﺑﺸـﺮط اﻟﻌﺘـﻖ ﻋﻨـﻪ ﻓﻜـﺎن
ﻛﺎﻟﻮﻛﻴﻞ أﻧـﻪ إذا أﻋﺘـﻖ ﻋﺒـﺪ ﻏـﲑﻩ ﻋـﻦ ﻣﺎﻟﻜـﻪ ﻓـﺎﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﻌﺘـﻖ ﻋﻨـﻪ ،وﻷن اﻟـﻮﻻء
ﺟﺎ ٍر ﳎﺮى اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻼ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﳌﻦ ﳛﺼﻞ ﻟـﻪ إﱃ إذن ﻣﻨـﻪ ،أﻻ ﺗـﺮى أن
اﻷﺧــﻮة واﻟﻌﻤﻮﻣــﺔ ﲢﺼــﻞ ﻟﻺﻧﺴــﺎن ﺷــﺎء أم أﰉ ﺑــﻮطء ﻗﺮﻳﺒــﻪ اﻟــﺬي ﻳﻮﻟــﺪ ﻟــﻪ ﻣﻨــﻪ
ﻓﻴﺜﻤــﺮ ﻫــﺬﻩ اﻷﻧﺴــﺎب ،ﻓﻜــﺬﻟﻚ اﻟــﻮﻻء؛ ﻳﻌﺘــﻖ زﻳــﺪ ﻋﺒــﺪﻩ ﻓﻴﺜﺒــﺖ وﻻؤﻩ ﻟﻌﺼــﺒﺘﻪ
ﺷﺎءوا أو أﺑﻮا ،وإذا ﺻﺢ ذﻟﻚ ﺟﺎز أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﻌﺘـﻖ وإن ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻣﻨـﻪ
إذن أﻋﺘﻘﻪ ﻓﻜﺎن اﻟﻮﻻء ﳌﻦ أﻋﺘﻖ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﺈذﻧﻪ.

($K5z/#אx v:

اﻟﺴــﺎﺋﺒﺔ ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻳﻌﺘــﻖ ﻋــﻦ) (4اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻓــﻮﻻؤﻩ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ ﻻ ﳌــﻦ أﻋﻘﺘــﻪ؛
ﻟﻠﻤﻌــﲎ اﻟــﺬي ﻗــﺪﻣﻨﺎﻩ) ،(5وإﳕــﺎ ﲰ ـﻲ ﺳــﺎﺋﺒﺔ ﻷن اﳌﻌﺘــﻖ رﻓــﻊ ﻳــﺪﻩ ﻋﻨــﻪ ﻣــﻦ ﻛــﻞ
وﺟــﻪ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ اﳌﻠــﻚ واﻟــﻮﻻء ﻓﺼــﺎر اﻟــﻮﻻء ﻟﻐــﲑ ﻣﺎﻟــﻚ) (6ﺑﻌــﺪﻩ) (7ﺑﻌﻴﻨــﻪ ﺑــﻞ
) (1في )م( :الواليات ،وفي )ر( :الوالء.
) (2انظر :المدونة ،(64/3) :التفريع ،(27/2 :الكافي.(513) :
) (3انظر :مختصر الطحاوي ،(398) :المھذب.(21/2) :
) (4عن :سقطت من )م(.
) (5انظر :الموطأ ،(785/2) :التفريع ،(27/2) :الرسالة ،(226) :الكافي.(513) :
) (6في )م( :ماله.
) (7بعده :سقطت من )م( و)ر(.
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ﳉﻤﺎﻋ ــﺔ اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ ،ﻛﺎﳉﻤ ــﻞ اﳌﺴ ــﻴﺐ اﻟ ــﺬي ﻻ ﻳﻌ ــﺮض ﻟ ــﻪ) (1ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧﻮا
)(2
ﻳﻔﻌﻠﻮﻧــﻪ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴــﺔ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻣــﺎ أﻋﺘﻘــﻪ اﻹﻧﺴــﺎن ﻋــﻦ زﻛﺎﺗــﻪ أو ﻋﺘﻘــﻪ اﻹﻣــﺎم
أو اﳌﺰﻛــﻲ ،وذﻟــﻚ ﲞــﻼف اﳌﻌﺘــﻖ ﰲ اﻟﻜﻔــﺎرات ﻷن اﻟﻜﻔــﺮ أﻋﺘﻘــﻪ ﻣــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ
ﻓﻜﺎن اﻟﻮﻻء ﻟـﻪ ،وﰲ اﻟﺰﻛـﺎة إﳕـﺎ أﻋﺘﻘـﻪ ﻋـﻦ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﻷﻧـﻪ ﻣـﻦ أﻣـﻮال اﳌﺴـﻠﻤﲔ
ﻓﻜﺎن ﻛﺎﳌﻌﺘﻖ ﻋﺒﺪاً ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻣﺎل ذﻟﻚ اﻟﻐﲑ؛ أن اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﻌﺘﻖ ﻋﻨﻪ.
(K6z/#و%Bא;> ذx

ووﻻء اﳌﻨﺒــﻮذ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ دون ﻣﻠﺘﻘﻄــﻪ ﻫﻜــﺬا أﻃﻠﻘــﻪ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ،وﻣـﺮادﻫﻢ أﻧــﻪ
ﻻ وﻻء ﻋﻠﻴــﻪ ﻷﺣــﺪ وأن ﻣﲑاﺛــﻪ ﻻ ﳜــﺘﺺ ﺑــﻪ ﻣﻠﺘﻘﻄــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﺣــﺮ ﺑﺎﻷﺻــﻞ وإﳕــﺎ
ﻳﻄ ـﺮأ اﻟــﺮق ﺑﺎﻟﺴــﱮ ﻟــﺒﻌﺾ اﻷﺣ ـﺮار ،ﻓﻜــﺎن ﻛ ـﻞ ﻣﻮﺟــﻮد ﻣــﻦ اﻟﻨــﺎس ﺣ ـﺮاً إﻻ أن
ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ إﱃ اﻟﺮق).(3
(p&$K7z/#א;אxKB

ﻣــﻮﱃ اﳌ ـﻮاﻻت ﻻ ﻳ ـﺮث ،وﺻــﻔﺘﻪ أن ﻳﻜــﻮن رﺟــﻼن وﻻ ﻧﺴــﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻳ ـﻮاﱃ
أﺣ ــﺪﳘﺎ اﻵﺧ ــﺮ ﻋﻠ ــﻰ أن ﻳﺘﻮارﺛ ــﺎ وﻳﺘﻌ ــﺎﻗﻼ ﻓﻬ ــﺬا ﻋﻨ ــﺪﻧﺎ ﻻ ﻳﺼـ ـﺢ وﻻ ﻳﻠ ــﺰم)،(4
وﻋﻨــﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ :ﻳﺼــﺢ ،وﻳﺘﻮارﺛــﺎن وﻳﺘﻌــﺎﻗﻼن ،وﳍﻤــﺎ أن ﻳﻔﺴــﺨﺎ اﳌـﻮاﻻت ﻣــﺎ
)(6
ﱂ ﻳﻌﻘــﻞ أﺣـﺪﳘﺎ ﻋــﻦ اﻵﺧــﺮ) . (5ﻓــﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻗﻮﻟــﻪ " :إﳕــﺎ اﻟــﻮﻻء ﳌــﻦ أﻋﺘــﻖ"
ﻓــﺎﻧﺘﻔﻰ أن ﻳﻜــﻮن وﻻء ﻟﻐــﲑ ﻣﻌﺘــﻖ ،وﻷن اﳌ ـﻮاﻻت) (7ﺳــﺒﺐ ﻻ ﻳــﻮرث ﺑــﻪ ﻣــﻊ
وﺟ ــﻮد اﻟﻨﺴ ــﺐ ﻓﻜ ــﺬﻟﻚ ﻣ ــﻊ ﻓﻘ ــﺪﻩ أﺻ ــﻠﻪ :إذا أﺳ ــﻠﻢ اﻟﺮﺟ ــﻞ ﻋﻠ ــﻰ ﻳ ــﺪ رﺟ ــﻞ

) (1في )ق( :كالجمل المسيب الذي ال يفرضوا له.
) (2ما بين قوسين سقط من )ق( و)ر(.
) (3انظر :المدونة ،(76/3) :التفريع ،(27/2) :الكافي.(513) :
) (4انظر :التفريع ).(26/2
) (5انظر الطحاوي ، (400-399) :مختصر القدوري مع شرح الميداني.(139/2) :
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7في )م( :الوالء.
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ﻋﻜﺴــﻪ اﻟﺰوﺟﻴــﺔ ،وﻷن اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻳﻌﻘﻠــﻮن ﻋﻨــﻪ ﻓﻠــﻢ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ ﻧﻘــﻞ ﻣﲑاﺛــﻪ ﻋــﻨﻬﻢ
ﺑﺎﳌﻮاﻻت ﻛﺎﳌﺘﻨﺎﺳﺒﲔ.
وﻣــﻦ أﺳــﻠﻢ ﻋﻠــﻰ ﻳــﺪ رﺟــﻞ ﻓــﻼ وﻻء ﻟــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ) ،ﺧﻼﻓ ـﺎً ﳌــﻦ ﻳﻘــﻮل إن اﻟــﻮﻻء
ﻟﻪ) (2)((1ﻟﻠﺨﱪ ،وﻷن اﻟﻮﻻء ﺑﺎﻹﻧﻌﺎم ﺑﺎﻟﻌﺘﻖ ،وﻫﺬا ﻣﻌﺪوم ﻓـﻴﻤﻦ أﺳـﻠﻢ( ﻋﻠـﻰ
ﻳﺪﻩ.
إذا أﻋﺘــﻖ اﳌﺴــﻠﻢ ﻧﺼـﺮاﻧﻴﺎً ﻓــﺎﻟﻮﻻء ﻣﺮاﻋـﻰ ،ﻓــﺈن أﺳــﻠﻢ) (3ﻛــﺎن ﻣﲑاﺛــﻪ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻢ
إن ﻣــﺎت ،وإن ﻣــﺎت اﻟﻨﺼ ـﺮاﱐ ﻗﺒــﻞ أن ﻳﺴــﻠﻢ ﻓــﻼ وﻻء ﻟﻠﻤﺴــﻠﻢ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻗــﺎل
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﻮﻻء ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮﺛﻪ).(4
ﻓﺪﻟﻴﻠﻨﺎ أن اﻹرث ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠـﻰ اﻹرث ﺑـﺎﻟﻮﻻء ،وآﻛـﺪ ﻣﻨـﻪ ﻷن اﻟـﻮﻻء ﺷـﺒﻪ
ﺑﻪ ،وﻗﺪ ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮارث ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻢ واﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﻻء..
وﻳﻔﺎرق ذﻟﻚ ﻣﲑاﺛﻪ ﻣـﻦ ﻋﺒـﺪﻩ اﻟﻨﺼـﺮاﱐ إذا ﻣـﺎت ﻷن رﻗﺒﺘـﻪ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻠﻜـﺎً ﻟـﻪ
ﻓﻜﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﻜﻢ رﻗﺒﺘﻪ ،إﻻ أﻧﻪ ﻣﲑاث ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،وﻷن اﳌﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﳌﻠـﺔ
ﲤﻨﻊ اﻹرث ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ واﻟﻮﻻء دون اﻟﺮق.
(GK8z/#ذא89Nא>7#אxK&8LX

وإذا ﺛﺒــﺖ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺮﺛــﻪ إذا ﻣــﺎت ،ﻓــﺈن أﺳــﻠﻢ اﻟﻨﺼ ـﺮاﱐ ﰒ ﻣــﺎت ورﺛــﻪ ﻣــﻮﻻﻩ
اﳌﺴﻠﻢ؛ ﻷن اﻹﻧﻌﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻪ ،وإﳕﺎ ﻛـﺎن ﳝﻨﻌـﻪ ﻣﲑاﺛـﻪ ﻣﺒﺎﻳﻨﺘـﻪ ﻟـﻪ ﰲ ﻣﻠﺘـﻪ،
ﻓﺈذا أﺳﻠﻢ زال اﳌﻨﻊ ﻛﺎﻟﻨﺴﺐ.


) (1قاله أحمد وإسحق )المغني.(380/6 :
) (2ما بين قوسين سقط من )م(.
) (3ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (4انظر المھذب.(21/2) :
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(GK9z/#ذא&Kא>7#אXא;x34

وإذا ﻣــﺎت اﻟﻨﺼـﺮاﱐ اﳌﻌﺘــﻖ وﺗــﺮك ﻣــﻮﻻﻩ اﳌﺴــﻠﻢ اﻟــﺬي أﻋﺘﻘــﻪ وورﺛــﻪ ﻣــﻦ أﻫــﻞ
دﻳﻨﻪ ،ﻓﻌﻨﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﺛﻼث رواﻳﺎت):(1
إﺣﺪاﻫﺎ :أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺛﻪ ﺳﻴﺪﻩ اﻟﺬي أﻋﺘﻘﻪ وﻻ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاﺑﺘﻪ وﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻴﺌـﺎً
ﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ.
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :أﻧﻪ ﻳﺮﺛﻪ وﻟﺪﻩ دون ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻪ.
واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻳﺮﺛﻪ ﲨﻴﻊ ورﺛﺘﻪ.
ﻓﻮﺟﻪ اﻷوﱃ :أن ﺳﻴﺪﻩ إﳕﺎ ﱂ) (2ﻳﺮﺛﻪ ﳌﺒﺎﻳﻨﺘﻪ ﻟﻪ ﰲ اﳌﻠﺔ) (3واﳌﲑاث ﻣﻮﺿـﻮع
ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺴــﺎوي اﳊــﺮم؛ ﻓﻠــﻢ ﳚــﺰ أن ﻳﺮﺛــﻪ ورﺛﺘــﻪ ﻣــﻦ أﻫــﻞ دﻳﻨــﻪ ﻷن ﺣﺮﻣﺘــﻪ أﻋﻠــﻰ
ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺘﻬﻢ ﻟﺜﺒﻮت وﻻء اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻴﻪ).(4
ووﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :أن وﻟﺪﻫﻢ) (5ﻫﻮ ﻣﻮاﱃ ﺳـﻴﺪﻩ اﻟـﺬي أﻋـﺘﻘﻬﻢ ﻓﻜـﺎن ﺣﻜﻤﻬـﻢ
ﺣﻜﻤــﻪ ﰲ ﻛــﻮﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣﻠﺘــﻪ وﻋﻠــﻰ ﻣﺜــﻞ ﺣﺮﻣﺘــﻪ وﺛﺒــﻮت اﻟــﻮﻻء ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻟﺴــﻴﺪﻩ؛
ﻓﻠﺬﻟﻚ اﺧﺘﺼﻮا ﲟﲑاﺛﻪ دون ﺳﺎﺋﺮ أﻗﺎرﺑﻪ.
ووﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :أن ﲨﻴﻊ ورﺛﺘـﻪ ﲟﻨﺰﻟﺘـﻪ ﰲ اﳊﺮﻣـﺔ واﻟـﺪﻳﻦ؛ ﻓﻮرﺛـﻮﻩ اﻋﺘﺒـﺎراً ﺑﺴـﺎﺋﺮ
أﻫﻞ ﻣﻠﺘﻪ ،وﻋﻨﻪ رواﻳﺔ أﺧﺮى :أﻧﻪ ﻳﺮﺛﻪ وﻟﺪﻩ وواﻟﺪﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ
ﻣﺎ ﻳﻮازي اﻷﺑﻮة واﻟﺒﻨﻮة ،واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﺻﺢ.
(GK10z/#ذאNذنאN$k 4 :ن 34Aאً?(x :9%B

إذا أذن اﻟﺴــﻴﺪ ﻟﻌﺒــﺪﻩ ﰲ أن ﻳﻌﺘــﻖ ﻋﺒــﺪاً ﻓــﺎﻟﻮﻻء ﻟﻠﺴــﻴﺪ ﻓــﺈن أﻋﺘــﻖ اﻟﻌﺒــﺪ ﱂ
ﻳﺮﺟ ــﻊ اﻟ ــﻮﻻء ﻟ ــﻪ ،وﻛ ــﺬﻟﻚ اﳌ ــﺪﺑﺮ وأم اﻟﻮﻟ ــﺪ إذا اﻋﺘﻘ ــﺎ ﺑ ــﺈذن ﺳ ــﻴﺪﻩ ،وإذا أذن
) (1انظر :الموطأ ،(785/2) :المدونة ،(75/3) :الكافي.(513) :
) (2في )م( :أيضاً.
) (3في )م( :مثله.
) (4في )ق( :المسلم عليھم.
) (5في )م( :والده.
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ﳌﻜﺎﺗﺒﻪ أن ﻳﻌﺘﻖ ﻓﺄﻋﺘﻖ ﻓﺎﻟﻮﻻء ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺎ دام اﳌﻜﺎﺗـﺐ ﱂ ﻳﻌﺘـﻖ ﻓـﺈن أﻋﺘـﻖ ﻋـﺎد
اﻟﻮﻻء إﻟﻴﻪ)..(1
واﻟﻔـﺮق ﺑـﲔ اﳌﺴـﺄﻟﺘﲔ أن ﻟﺴـﻴﺪ اﻟﻌﺒـﺪ اﻧﺘـﺰاع ﻣﺎﻟـﻪ ﻓـﺈذا أذن ﻟـﻪ أﻋﺘـﻖ ،وﻟــﻴﺲ
ﻫـﻮ ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﻟــﻮﻻء ﰲ ﺗﻠـﻚ اﳊــﺎل ،ﻛــﺎن اﻟﺴــﻴﺪ ﻛﺄﻧـﻪ ﻫــﻮ اﻟــﺬي أﻋﺘــﻖ ﻓﻴﻜــﻮن
اﻟﻮﻻء ﻟﻪ ،وإذا ﺛﺒﺖ اﻟﻮﻻء ﰲ ﺟﻬـﺔ اﳊـﺮ) (2ﱂ ﳚـﺰ اﻧﺘﻘﺎﻟـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺛﺒﻮﺗـﻪ إﱃ ﺟﻬـﺔ
أﺧﺮى.
وأﻣﺎ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻓﺴﻴﺪﻩ ﳑﻨﻮع ﻣﻦ اﻧﺘﺰاع ﻣﺎﻟﻪ ﳌﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﻣـﻦ ﻋﻘـﺪ اﳊﺮﻳـﺔ ،ﻓـﺈذا
أذن ﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﺘﻖ ﻛﺎن ﻋﺘﻘﻪ ﻣﺮاﻋﻰ ﻓﺈن ﻣﺎت أو ﻋﺠﺰ ﺗﻘﺮر اﻟﻮﻻء ﻟﺴﻴﺪﻩ ،ﻓﺈذا
أدى وﻋﺘﻖ ﺛﺒﺖ أن اﻟﻮﻻء ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻪ..
وﻛ ــﺬﻟﻚ ﻟ ــﻮ أﻋﺘ ــﻖ ﺑﻐ ــﲑ إذن اﻟﺴ ــﻴﺪ ﻓﻠ ـﻢ ﻳﻌﻠ ــﻢ اﻟﺴ ــﻴﺪ ﺣ ــﱴ أدى اﳌﻜﺎﺗ ــﺐ
وﻋﺘﻖ؛ ﻓﺈن اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ ﻷﻧﻪ إﳕﺎ ﻛﺎن ﳑﻨﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻹﻋﺘﺎق ﳊﻖ اﻟﺴـﻴﺪ ﻓـﺈذا
زال ﺣﻖ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺘﻘﻪ وﺗﻘﺮر اﻟـﻮﻻء ﻟـﻪ ،ﻓـﺈن ﻋﻠـﻢ اﻟﺴـﻴﺪ ﻗﺒـﻞ أن ﻳﻌﺘـﻖ
اﳌﻜﺎﺗ ــﺐ ﺑ ــﺎﻷداء ﻓﻠ ــﻪ أن ﻳ ــﺮد ﻋﺘﻘ ــﻪ ،ﻓ ــﺈن ردﻩ ﺑﻄ ــﻞ وﻋ ــﺎد اﻟﻌﺒ ــﺪ رﻗ ـﺎً وﱂ ﻳﻠ ــﺰم
اﳌﻜﺎﺗﺐ إذا أﻋﺘﻖ أن ﻳﻌﺘﻘﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
(7H$K11z/#אx%B

ﺟــﺮ اﻟــﻮﻻء ﺛﺎﺑــﺖ ﻋﻨــﺪ ﻛﺎﻓــﺔ أﻫــﻞ اﻟﻌﻠــﻢ) (3ﻻ ﺧــﻼف ﻓﻴــﻪ) ،(4إﻻ ﻣــﺎ ﳛﻜــﻰ
ﻋﻦ راﻓﻊ اﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ،وﺻـﻔﺘﻪ :أن ﻳﺘـﺰوج ﻋﺒـﺪ ﻣﻌﺘﻘـﺔ ﻓﻴﻮﻟـﺪﻫﺎ ﻓـﺈن وﻻء وﻟـﺪﻫﺎ
ﻣﻨــﻪ ﳌﻮاﻟﻴﻬــﺎ اﻟــﺬﻳﻦ أﻋﺘﻘﻮﻫــﺎ ،ﻓــﺈن أﻋﺘــﻖ اﻟﻌﺒــﺪ ﺟــﺮ وﻻء وﻟــﺪﻩ إﱃ ﻣﻮاﻟﻴــﻪ اﻟــﺬﻳﻦ
أﻋﺘﻘﻮﻩ ،وﻟﻮ ﺗـﺰوج ﺣـﺮة ﻻ وﻻء ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻛـﺎن ﺑﻘﻴـﺔ ﻣـﲑاث اﻟﻮﻟـﺪ ﺑﻌـﺪ ﺣﺼـﺔ أﻣـﻪ
) (1انظر :الموطأ ،(783/2) :المدونة ،(71/3) :التفريع ،(27/2) :الكافي.(513) :
) (2في )ق( :الحرم.
) (3في )م( :العلماء.
) (4انظر :المغني ،(361/6) :فتح الباري.(37/12) :
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ﻟﻠﻤﺴ ــﻠﻤﲔ ،وإذا أﻋﺘ ــﻖ اﻟﻌﺒ ــﺪ رﺟ ــﻊ) (1إﱃ ﻣﻮاﻟﻴ ــﻪ وﻛ ــﺬﻟﻚ اﳉ ــﺪ ﻓﻴﺠ ــﺮ اﻟ ــﻮﻻء
أﻳﻀﺎً ﲜﺮ اﻟﻮﻻء ﻣﺎ دام اﻷب ﻋﺒﺪاً ،ﻓﺈذا أﻋﺘﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﺎد اﻟﻮﻻء إﻟﻴﻪ.
واﻷﺻﻞ ﰲ ﺟﺮ اﻟﻮﻻء اﻹﲨﺎع؛ ﳌﺎ روي أن اﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ اﻟﻌﻮام ﻣﺮ ﺑﻔﺘﻴـﺔ ﻓﺴـﺄل
ﻋﻨﻬﻢ :ﻓﻘﻴـﻞ :ﻫـﻢ ﻣـﻮاﱄ راﻓـﻊ ﺑـﻦ ﺧـﺪﻳﺞ وأﺑـﻮﻫﻢ ﻋﺒـﺪ ﻟﻠﺤـﺮة  ،ﻓﺎﺷـﱰى اﻟـﺰﺑﲑ
اﱄ أﻧـﺎ
إﱄ ﻓﺄﻧﺎ ﻣـﻮﻻﻛﻢ ﻓﻘـﺎل راﻓـﻊ :ﺑـﻞ ﻫـﻢ ﻣـﻮ 
أﺑﺎﻫﻢ ﻓﺄﻋﺘﻘﻪ وﻗﺎل ﳍﻢ اﻧﺘﺴﺒﻮا 
أﻋﺘﻘــﺖ أﻣﻬــﻢ ،ﻓﺎﺧﺘﺼــﻤﺎ إﱃ ﻋﺜﻤــﺎن ﺑــﻦ ﻋﻔــﺎن ﻓﻘﻀــﻰ ﺑــﺎﻟﻮﻻء ﻟﻠ ـﺰﺑﲑ) ،(2وﱂ
ﳜــﺎﻟﻒ ﻋﻠﻴــﻪ أﺣــﺪ ،وﻷن اﻧﺘﺴــﺎب اﻟﻮﻟــﺪ إﱃ ﻗﺒﻴﻠــﺔ أﻣــﻪ ،ووﺟﻬﻬــﺎ) (3أــﺎ ﻟﻌــﺪم
إﻣﻜﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷب ،ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻟﻮ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ﰲ اﻻﺑﺘﺪاء ﱂ ﻳﻨﺴـﺐ
إﱃ اﻷم ،وﻷﻧ ــﻪ إذا ﻋ ــﺎد إﻣﻜﺎﻧ ــﻪ ﰲ وﻟ ــﺪ اﳌﻼﻋﻨ ــﺔ ﻋ ــﺎد اﻻﻧﺘﺴ ــﺎب إﱃ اﻷب،
وإذا ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ ﰒ ﻛــﺎن ﻏــﲑ ﳑﻜــﻦ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻮﺿــﻊ ﻟــﺮق اﻷب ﻓﻴﺠــﺐ إذا زال
اﳌﻌﲎ اﳌﺎﻧﻊ أن ﻳﺰول ﻣﺎ اﻣﺘﻨﻊ ﻷﺟﻠﻪ ،وﻳﻌﻮد اﻟﻨﺴﺐ إﱃ اﻷب.
(K12z/#א7H$ S6 Pאx :XS

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن اﳉــﺪ ﻛ ــﺎﻷب ﰲ ذﻟ ــﻚ ﻷن اﻟﻨﺴــﺐ ﻳﺮﺟ ــﻊ إﻟﻴ ـﻪ ﻓﺼ ــﺢ ﺟ ــﺮﻩ
ﻟﻠﻨﺴﺐ ﻛﺎﻷب وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎرق اﻷﺧﻮة واﻟﻌﻤﻮﻣﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺼﺒﺎت.
($K13z/#و%Bو א;>Fא;x34

ووﻟــﺪ اﳌﻼﻋﻨــﺔ اﳌﻌﺘﻘــﺔ وﻻؤﻩ ﳌ ـﻮاﱄ أﻣــﻪ ،ﻓــﺈن اﻋــﱰف ﺑــﻪ اﻷب ﻋــﺎد إﻟﻴــﻪ ،أو
إﱃ ﻣﻮاﻟﻴﻪ إن ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ).(4
( K14z/#م7HK Lא?:&ZI(%Bقx

وﻻ ﻳﺜﺒــﺖ ﺟــﺮ اﻟــﻮﻻء ﻓــﻴﻤﻦ ﻣﺴــﻪ رق ،ﻣﺜــﻞ أن ﻳﺘــﺰوج ﻋﺒــﺪ أﻣــﺔ ﻓﺘﺤﻤــﻞ ﰒ
ﺗﻌﺘــﻖ؛ ﻓــﺈن اﻟﻮﻟــﺪ ﻳﻜــﻮن ﺣ ـﺮاً ﲝﺮﻳ ــﺔ أﻣــﻪ وﻫــﻮ ﺣــﺮ) (5ووﻻؤﻩ ﳌ ـﻮاﱄ أﻣــﻪ وﻫ ــﻢ
) (1في )م( :عاد.
) (2الموطأ.(783/2) :
) (3في )م( :ووجھتھا.
) (4انظر :الموطأ ،(782/2) :التفريع ،(27/2) :الكافي.(512) :
) (5في )ق( :حمل.
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ﻣﻮاﻟﻴــﻪ)(1؛ ﻷن ﻋﺘﻘــﻪ ﺛﺒــﺖ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺘﻬﻢ ،ﻓــﺈن أﻋﺘــﻖ اﻟﻌﺒــﺪ ﻟــﻦ ﳚــﺮ وﻻء اﻟﻮﻟــﺪ
ﻷن وﻻءﻩ ﻗــﺪ ﺗﻘــﺮر) (2وﺛﺒــﺖ ﳌــﻦ أﻋﺘــﻖ أﻣــﻪ ﻓــﻼ ﳚــﻮز ﻧﻘﻠــﻪ ﻛﺎﻟﻨﺴـﺐ ،واﻟــﻮﻻء
ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻴﺲ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﳉﺮ؛ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﻧﻘﻠﻪ.
($K15z/#א%Bא?L7Dא>x%:

ﻗــﺪ ﺑﻴﻨــﺎ أن اﻟﻨﺴــﺎء ﻻ ﻳ ـﺮﺛﻦ وﻻء ﻣــﺎ أﻋﺘﻘــﻪ ﻏــﲑﻫﻦ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﺗﻌﺼــﻴﺐ ﻓــﻴﻬﻦ،
ﻓﺈذا ﺛﺒـﺖ ذﻟـﻚ ﻓـﺎﻟﻮﻻء اﻟـﺬي ﻳﺮﺛﻨـﻪ ﻫـﻮ اﳌﺒﺎﺷـﺮ أو ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﰲ ﺣﻜـﻢ اﳌﺒﺎﺷـﺮ،
وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﰲ ﺛﻼث ﻣﻮاﺿﻊ:
أﺣﺪﻫﺎ :أن ﺗﻌﺘﻖ ﻋﺒﺪاً ﻓﻴﻤﻮت وﻻ وارث ﻟﻪ ﻓﻴﻜﻮن وﻻؤﻩ ﳍﺎ ﻣﲑاﺛﺎً.
واﻟﺜــﺎﱐ :أن ﻳــﱰك ﻫــﺬا اﻟﻌﺒــﺪ أوﻻداً ﻣــﻦ أﻣــﺔ أو ﻣﻌﺘﻘــﺔ ﻓﻴﻜــﻮن اﻟــﻮﻻء ﳌﻌﺘﻘــﻪ؛
إﻣﺎ اﺑﺘﺪاء) (3وإﻣﺎ ﺟﺮاً.
واﻟﺜﺎﻟﺚ :أن ﻳﻌﺘﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺪ ﻋﺒﺪاً؛ إﻣﺎ ﰲ ﺣﺎل رﻗﻪ ﺑﺈذﺎ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻮﻻء ﳍﺎ
اﺑﺘــﺪاءً ،أو ﺑﻌــﺪ ﻋﺘﻘ ـﻪ ﻓﻴﻤــﻮت اﻟﻌﺒــﺪ اﻷول اﳌﻌﺘــﻖ وﻳﺒﻘــﻰ اﻟﺜــﺎﱐ ،ﻓــﲑث ﻣﻌﺘﻘــﻪ
اﻷول وﻻء ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺜﺎﱐ).(4
(N$K16z/#نא;7MN7وx?3K7,.&%B

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﺎ ﺗﺮث وﻻء ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺮت ﻋﺘﻘﻪ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ " :اﻟـﻮﻻء ﳌـﻦ أﻋﺘـﻖ"
وﻫﺬا ﻋﺎم ،وﻷﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺮ ﻣﻌﺘﻖ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﻓﻜﺎن اﻟﻮﻻء ﻟﻪ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ.



) (1انظر :الموطأ ،(783/2) :التفريع ،(26/2) :الكافي.(512) :
) (2في )م( :قد تقدم.
) (3في )ق( :أو.
) (4انظر :الموطأ ،(784/2) :المدونة ،(82/3) :التفريع ،(26/2) :الكافي.(512) :
) (5سبق تخريج الحديث.
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)(5

(N$K17z/#نא;7MN7و%Bو Nو Gن J3Nאx?3ND

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إــﺎ ﲡــﺮ وﻻء وﻟــﺪ ﻋﺒــﺪ إن أﻋﺘﻘــﻪ ﻋﺒــﺪﻫﺎ اﻟــﺬي أﻋﺘﻘــﻪ ﻷن ذﻟــﻚ
ﻳﺮﺟﻊ إﱃ إﻋﺘﺎﻗﻬﺎ ،وإﳕﺎ ﳝﺘﻨﻊ أن ﺗﺮث ﻣﺎ أﻋﺘﻘـﻪ ﻏﲑﻫـﺎ) ،(1وﻷن ﻛـﻞ ﻣـﻦ ورث
وﻻء ﻣﺎ أﻋﺘﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ورث ﻣﺎ ﺣﺪث ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.

@@
<

) (1في )م( :ولكن.
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<

<

<D1 Egi^Ó¹]<h^jÒ
)(2

ﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ـ ــﺎﱃ i h  g fm:

اﻷﺻ ـ ـ ـ ــﻞ ﰲ ﺟ ـ ـ ـ ـﻮاز اﻟﻜﺘﺎﺑ ـ ـ ـ ــﺔ
 (3)ljوﻗﻮﻟﻪ " :اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻋﺒﺪ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ درﻫﻢ") ،(4وﻷن ذﻟﻚ ﻛـﺎن
ﻣﺘﻌﺎرﻓ ـﺎً ﻗﺒ ــﻞ اﻹﺳ ــﻼم ،وأﻗ ــﺮﻩ اﻟﻨ ــﱯ  ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﳉ ـﻮاز ﰲ اﳉﻤﻠ ــﺔ
وﻋﻤﻠﺖ ﺑﻪ اﻷﺋﻤﺔ) (5واﻟﺴﻠﻒ.
( $K1z/#م HGאxk .36C9 :

ﻻ ﳚﱪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪﻩ) (6ﺧﻼﻓﺎً ﻟﺪاود ﰲ ﻗﻮﻟﻪ إﻧﻪ ﳚﱪ) (7إذا ﺳﺄﻟﻪ
أن ﻳﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ أو ﺑﺄﻛﺜﺮ)(8؛ ﻷن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﻨﻊ واﳊﻈﺮ ﻷـﺎ ﻏـﺮر
وذﻟــﻚ أن اﻟﻌﺒــﺪ ﻳــﺆدي اﳌــﺎل ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ إن أدى ﻋﺘــﻖ وإن ﻋﺠــﺰ ﻋــﺎد رﻗــﺎ وزال
ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن أداﻩ؛ ﻷن اﻟﺴﻴﺪ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﲟﺎﻟﻪ ،ﻷن اﻟﻌﺒﺪ وﻣﺎﻟﻪ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺴﻴﺪ
وذﻟــﻚ إﺿــﺎﻋﺔ وإﺗــﻼف ،إﻻ أﻧــﻪ) (9ﺟ ـ ﻮز ﰲ اﻟﺸــﺮع رﻓﻘ ـﺎً ﺑﺎﻟﻌﺒــﺪ وﺣﺮﻣــﺔ ﻟﻠﻌﺘــﻖ
واﳋ ــﺮوج ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮق ،واﻷﻣ ــﺮ إذا ﺻ ــﺪر ﺑﻌ ــﺪ اﳊﻈ ــﺮ ﻛ ــﺎن ﻋﻠ ــﻰ اﻹﺑﺎﺣ ــﺔ دون
اﻟﻮﺟﻮب) (10وﱂ ﻳﻜﻦ أﻣـﺮاً ﻋﻠـﻰ اﳊﻘﻴﻘـﺔ ،وﻷن ﺻـﻴﻐﺘﻪ ﺻـﻴﻐﺔ أﻣـﺮ ،واﻋﺘﺒـﺎرا ﺑـﻪ
) (1الكتاب.ة :مش تقة م ن الكت اب؛ أي :األج ل المض روب ،وف ي االص طالح :الكتاب ة :عت ق عل ى م ال مؤج ل م ن
العبد موقوف على أدائه )حدود ابن عرفة.(524:
) (2انظ ر :الموط أ ،(787/2) :المدون ة ،(2/3) :التفري ع ،(13/2) :الرس الة ،(224) :الك افي،(520) :
المقدمات.(171/3) :
) (3سورة النور :اآلية.33 :
) (4أخرجه أبو داود في العتق ،باب :ف ي المكات ب ي ؤدى بع ض كتاب ة فيعج ز أو يم وت ،(243/4) :واب ن ماج ه
في العتق ،باب :المكاتب ،(842/2) :والحاكم ،(217/2) :وقال :صحيح اإلسناد.
) (5في )ق( :األمة.
) (6انظر التفريع ،(13/2) :الكافي.(520) :
) (7في )م( :بخير.
) (8انظر المحلى ،(257/10) :المغني.(411/9) :
) (9في )ق( :ألنه.
) (10في )م( :الموجب
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إذا ﺳﺄﻟﻪ أن ﻳﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﺪون ﻗﻴﻤﺘﻪ وإذا ﺳﺄﻟﻪ ﺑﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ،وﻷن اﻟﺴـﻴﺪ ﻻ ﳚـﱪ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻋﺒﺪﻩ إذا ﺳﺄل) (1اﻟﻌﺒﺪ ذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎراً ﺑﺴﺆاﻟﻪ ﺑﻴﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﻣﻼﻛﻪ.
( HG$K2z/#אC9k  :א)x.3

ﻓﺄﻣﺎ إﺟﺒﺎر اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ؛ ﻓﻘﻴـﻞ :ﻟﻠﺴـﻴﺪ ذﻟـﻚ ،وﻗﻴـﻞ :ﻟـﻴﺲ ﻟـﻪ
ذﻟــﻚ)(2؛ ﻓﻮﺟــﻪ إﺛﺒﺎﺗــﻪ :أﻧــﻪ ﳌــﺎ ﻛــﺎن ﻟﻠﺴــﻴﺪ أﺧــﺬ ﻣﺎﻟــﻪ وإﺟﺒــﺎرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻜﺴــﺐ
ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﻘﺪ ﻋﺘﻖ ﳛﺼﻞ ﻟﻪ ﻛﺎن ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟـﻪ ذﻟـﻚ ﻣـﻊ اﻟﻨﻔـﻊ ﻟﻠﻌﺒـﺪ ﲝﺼـﻮل
اﻟﻌﺘ ــﻖ أوﱃ ،ووﺟ ــﻪ ﻧﻔﻴ ــﻪ :أﻧ ــﻪ إﺟﺒ ــﺎر ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻌﺎوﺿ ــﺔ ﰲ ﺣ ــﻖ ﻧﻔﺴ ــﻪ ﻻ ﳊ ــﻖ
اﻟﺴﻴﺪ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ذﻟﻚ أﺻﻠﻪ إﺟﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻃﻴﺐ ﻳﺘﻄﻴﺐ) (3ﺑﻪ.
(6$K3z/#نא) 4A&C9MUvH.3אx?9?X

اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﺟــﺎﺋﺰة ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﻌﻘــﺪ أــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﻌﺒــﺪ أو أﻗــﻞ أو أﻛﺜــﺮ ﳑــﺎ
ﻳﻘﻊ اﻟﱰاﺿﻲ ﺎ) (4ﻷﺎ ﻋﻮض ﻋﻦ رﻗﺒﺘـﻪ ﻓﺠـﺎزت ﺑﺎﻟﻘﻠﻴـﻞ واﻟﻜﺜـﲑ ﳑـﺎ ﻳﺘﻔﻘـﺎن
ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺒﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ،وﻷن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑـﺎﻟﻌﻮض
أو ﻋﺘﻘــﺎ) (5ﺑﺼــﻔﺔ أداﺋــﻪ ،وأي ذﻟــﻚ ﻛــﺎن ﻓــﻼ ﻳﻘﻀــﻲ ﻗــﺪراً ﳐﺼــﻮﻣﺎً وﻻ إﺟﺒــﺎر
أﺣﺪﳘﺎ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﲔ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺿﻲ.
(6Z&K4z/#نא)xIq>&.3

اﻟﻈــﺎﻫﺮ ﻣــﻦ ﻗــﻮل ﻣﺎﻟــﻚ إن اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﺗﻜــﻮن ﻣﻨﺠﻤــﺔ) ،(6وﻟــﻴﺲ ﻋﻨــﻪ ﻧــﺺ ﰲ
اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ اﳊﺎﻟـﺔ ،وﳏﻘﻘ ـﻮا أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﻘﻮﻟــﻮن إ ـﺎ ﺟــﺎﺋﺰة) ،(7ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)،(8
ﻷــﺎ ﻋﺘــﻖ ﺑﻌــﻮض ﻓﺠــﺎزت ﻣــﻊ ﺗﻌﺠﻴﻠــﻪ وﺗﺄﺟﻴﻠــﻪ أﺻــﻠﻪ ﺑﻴــﻊ اﻟﻌﺒــﺪ ﻣــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ،
) (1في )ق( و)ر( :شاء.
) (2انظر :الموطأ ،(789/2) :التفريع ،(13/2) :الكافي.(520) :
) (3في )ق( :يتطھر.
) (4انظر المدونة ،(3/3) :التفريع ،(13/2) :الرسالة ،(224) :الكافي.(520) :
) (5عتقا :سقطت من ق.
) (6منجم..ة) :أي مؤجل ة ألن التنج يم :التأجي ل ،ب أن يق ول الس يد لعب د :ت دفع إل ى ك ل نج م بع د ش ھرين أو ثالث ة
)الفواكه الدواني.(150/2) :
) (7انظر :التفريع ،(13/2) :الرسالة ،(224) :الكافي.(520) :
) (8انظر :مختصر المزني ،(324) :اإلقناع.(207) :
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وﻷن اﻷﺟ ــﻞ ﻏ ــﲑ ﻣﺴ ــﺘﺤﻖ ﰲ ﻋﻘ ــﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑ ــﺔ ﻛﺎﻟﺜﺎﻟ ــﺚ واﻟﺮاﺑ ــﻊ ،وﻷﻧ ــﻪ ﻋﻘ ــﺪ
ﺑﻌﻮض ﻓﺠﺎز ﻛﺎﳌﻨﺠﻢ.
( $K5z/#م3א;)[Gذא&Z&%,?9.א)x.3

ﻗﻞ أو أﻛﺜـﺮ)(1؛ ﺧﻼﻓـﺎً ﳌـﺎ
ﻻ ﻳﻌﺘﻖ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﳛﻜﻰ ﻋﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ) ،(2وذﻟﻚ ﳌﺎ روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑـﻦ ﺷـﻌﻴﺐ ﻋـﻦ أﺑﻴـﻪ
ﻋــﻦ ﺟــﺪﻩ أن اﻟﻨــﱯ  ﻗــﺎل" :اﳌﻜﺎﺗــﺐ ﻋﺒــﺪ ﻣــﺎ ﺑﻘ ـﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ﺷــﻲء ﻣــﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘــﻪ
درﻫﻢ") ،(3وﻷن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺘﻖ ﺑﺼﻔﺔ اﻷداء ﻓﻤـﱴ ﱂ) (4ﳛﺼـﻞ اﻷداء ﱂ ﳛﺼـﻞ
اﻟﻌﺘ ــﻖ ،وﻷن ﻋﺘ ــﻖ اﻹﻧﺴ ــﺎن ﺟ ــﺰء ﻣ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪﻩ ﺑﺎﺧﺘﻴ ــﺎرﻩ ﻣﺒﺘ ــﺪءاً ﻳﻮﺟ ــﺐ ﻋﻠﻴ ــﻪ
ﺗﻜﻤﻴﻠﻪ وﺗﺘﻤﻴﻤﻪ اﳊﺮﻳـﺔ ﰲ ﺑﺎﻗﻴـﻪ ،ﻓﻠـﻮ ﻗﻠﻨـﺎ إﻧـﻪ ﻣﻌﺘـﻖ ﻣﻨـﻪ ﺑﻘـﺪر ﻣـﺎ أ داﻩ ﻟﻮﺟـﺐ
أن ﻳﻌﺘــﻖ اﻟﺒــﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﺴ ـﺮاﻳﺔ أو ﺑــﺎﳊﻜﻢ ﺳ ـﻮاء أدى ﺑــﺎﻗﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ أو ﱂ ﻳــﺆد ،وﰲ
ﻓﺴﺎد ذﻟﻚ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻖ إﻻ ﺑﺄداء اﳉﻤﻴﻊ.
(K6z/#אW  Y3و=אZ :א;)[x?3.367y Z&ً,

ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﺴﻴﺪ أن ﻳﻀﻊ ﻋـﻦ اﳌﻜﺎﺗـﺐ ﺷـﻴﺌﺎً ﻣـﻦ آﺧـﺮ ﻛﺘﺎﺑﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺪر ﻣـﺎ
)(5
ﺗﻄﻴ ــﺐ ﺑ ــﻪ ﻧﻔﺴ ــﻪ  ،واﻷﺻ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ p o n m lm :
 (6)lqﻓﺠــﺎء ﰲ أﻛﺜــﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳــﲑ أﻧــﻪ وﺿــﻊ ﺷــﻲء ﻣــﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ) ،(7وﻷن
ﰲ ذﻟﻚ رﻓﻘﺎً ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ وﺣﺴـﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘـﻪ ﻓﻜـﺎن ﻣﻨـﺪوﺑﺎً إﻟﻴـﻪ ،وﻟـﻴﺲ ذﻟـﻚ ﺑﻮاﺟـﺐ
ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ) (8ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :ﻻ ﳛـﻞ ﻣـﺎل اﻣـﺮئ ﻣﺴـﻠﻢ إﻻ ﻋـﻦ ﻃﻴـﺐ ﻧﻔـﺲ
) (1انظر الموطأ ،(782-787) :التفريع ) ،(13/2الرسالة ،(224) :الكافي.(520) :
) (2يحكى عن عمر وعلي رضي ﷲ عنھما – أنه إذا أدى الشطر ف ال رق علي ه ،وروى ذل ك ع ن النخع ي واب ن
مسعود ،وقضى به شريح )المغني.(420/9 :
) (3سبق تخريج الحديث ،مع اختالف يسير في اللفظ.
) (4في )ق( :فمالم.
) (5انظر المدونة ،(6/3) :التفريع ،(17/2) :الكافي.(527-526) :
) (6سورة النور ،اآلية.33 :
) (7انظر تفسير الطبري.(130-129/8) :
) (8انظر مختصر المزني ،(324) :اإلقناع.(208) :
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ﻣﻨـ ــﻪ") ،(1وﻷﻧـ ــﻪ ﻋﻘـ ــﺪ ﻣﻌﺎوﺿـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ رﻗﺒـ ــﺔ اﻟﻌﺒـ ــﺪ ﻛﺒﻴﻌـ ــﻪ ﻣـ ــﻦ أﺟﻨـ ــﱯ ،وﻷن
اﻟﻮاﺟﺒــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺿ ـﺮﺑﲔ :ﻣﻘــﺪر ﺑــﺎﻟﻨﺺ وﻣﻮﻛــﻮل إﱃ اﻻﺟﺘﻬــﺎد واﻟﻜﻔﺎﻳــﺔ ،وﻣــﺎ
ﺗﻨﺎزﻋﻨـﺎﻩ ﺧــﺎرج ﻋــﻦ ﻫــﺬﻳﻦ اﳌﻮﺿـﻮﻋﲔ)(2؛ ﻷﻧــﻪ ﻣﻮﻛــﻮل إﱃ اﻹرادة واﻻﺧﺘﻴــﺎر،
وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﰲ اﻷﺻﻮل.
(H$K7z/#אز&) א 4אx?(7OBD

وﲡـ ــﻮز ﻣﻜﺎﺗﺒـ ــﺔ اﻟﻌﺒـ ــﺪ اﻟـ ــﺬي ﻻ ﺣﺮﻓـ ــﺔ) (3ﻟـ ــﻪ ﻷﻧـ ــﻪ ﳝﻜﻨـ ــﻪ اﻟﺘﻌـ ــﺮض ﻟﻮﺟـ ــﻮﻩ
اﳌﻜﺎﺳــﺐ ﻣــﻦ اﳋﺪﻣــﺔ وﻏﲑﻫــﺎ ،وﻳﻜــﺮﻩ ذﻟــﻚ ﰲ اﻷﻣــﺔ ﳌــﺎ روي ﻋــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن -
 -أﻧﻪ ﻗﺎل :ﻻ ﺗﻜﻠﻔﻮا اﻷﻣﺔ اﻟﻜﺴﺐ ﻓﺘﻜﺴﺐ ﺑﻔﺮﺟﻬﺎ).(4
(= 3AI(K8z/#א 4א;)[x

وإذا أﻋﺘــﻖ اﳌﻜﺎﺗــﺐ ﺑــﺎﻷداء ﺗﺒﻌــﻪ ﻣﺎﻟــﻪ)(5؛ ﻷن اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻣﻌﺎرﺿــﺔ ﻋــﻦ اﻟــﻨﻔﺲ
واﳌــﺎل ،أﻻ ﺗــﺮى أن اﻟﺴــﻴﺪ ﳑﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟﺘﻌــﺮض) (6ﳌﺎﻟــﻪ ﺑــﺎﻧﺘﺰاع أو ﻏــﲑﻩ ،ﻓــﺈذا
ﺻــﺢ ذﻟــﻚ ﻛــﺎن ﺗﺎﺑﻌــﺎ ﻟــﻪ ،ﻓﺄﻣــﺎ وﻟــﺪﻩ ﻓــﻼ ﻳﺘﺒﻌــﻪ إذا ﻛــﺎن ﻗﺒــﻞ اﻟﻌﻘــﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ
ﻷــﻢ ﻟﻴﺴ ـﻮا ﲟﻠــﻚ ﻟــﻪ ﻓــﺈذا ﺻــﺢ ذﻟــﻚ) ،(7وإﳕــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻠــﻚ ﻟﻠﺴــﻴﺪ ﻓــﻼ ﻳﺘﺒﻌ ـﻮا
آﺑﺎﺋﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺳـﺎﺋﺮ ﻋﺒﻴـﺪ اﻟﺴـﻴﺪ ،إﻻ أن ﻳﺸـﱰﻃﻬﻢ ﻓﻴﺘﺒﻌﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻟﺸـﺮط ﻻ
ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ وﻳﺼـﲑ اﻟﺴـﻴﺪ ﻛﺄﻧـﻪ ﻛﺎﺗـﺐ ﻋـﺪة ﻋﺒﻴـﺪ ﻟـﻪ ﻛﺘﺎﺑـﺔ واﺣـﺪة ،وﻫـﺬا إذا ﻛـﺎﻧﻮا
ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﺄﻣـﺎ إن ﺣـﺪﺛﻮا ﺑﻌـﺪ ﻋﻘـﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ() (8ﻓـﺈﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧـﻪ ﻣـﻦ ﻏـﲑ
ﺷــﺮط ﻷن ﻛــﻞ ﺣﻜــﻢ ﺛﺒــﺖ ﻟــﻸب ﺛﺒــﺖ ﻟﻠﻮﻟــﺪ ﲟﻠــﻚ اﻟﻴﻤــﲔ ﻣــﻦ اﳊﺮﻳــﺔ واﻟــﺮق،
ﻓﺄﻣﺎ وﻟﺪﻩ ﻣﻦ زوﺟﺘﻪ ﻓﻼ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب :ﻷﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻷﻣﻪ.
) (1أخرجه الدارقطني ،(26/3) :والبيھقي ،(100/6) :وأبو يعلى ،وإسناده جيد )نصب الراية.(169/4 :
) (2الموضعين :سقطت من )م(.
) (3انظر المدونة ،(14/3) :التفريع ،(14/2) :الكافي.(520) :
) (4أخرجه مالك في الموطأ )  ، (981/2والبيھقي في شعب اإليمان األثر رقم ) . (379/6 ) (8591
) (5انظر الموطأ ،(789/2) :التفريع ،(14/2) :الرسالة ،(224) :الكافي.(521) :
) (6في )ق( :العريض.
) (7فإذا صح ذلك :سقطت من )م(.
) (8ما بين قوسين سقطت من م.
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(gI(K9z/#زNن)Aنً$א)x.3

ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎز أن ﻳﻜﻮن ﲦﻨﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻋﺎت وأﺟﺮة ﰲ اﻹﺟﺎزات ﺟﺎز أن ﻳﻜﻮن
ﻋﻮﺿ ـﺎً ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ) ،(1ﻷﻧــﻪ ﻋﻘــﺪ ﻣﻌﺎوﺿــﺔ ﻛــﺎﻟﺒﻴﻊ وﻏــﲑﻩ..وﲡــﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻮﺻــﻔﺎء) (2ﻣــﻦ اﻟﻌﺒﻴــﺪ واﻹﻣــﺎء وإن ﱂ ﻳﻮﺻ ـﻔﻮا ،وﻳﻜــﻮن ﻟــﻪ اﻟﻮﺳــﻂ ﻣــﻨﻬﻢ ﰲ
ذﻟ ــﻚ اﳌﻮﺿ ــﻊ؛ ﻷن اﳌﻘﺼ ــﻮد ﻣﻨﻬ ــﺎ اﻟﺮﻓ ــﻖ وإﻛﻤ ــﺎل ﺣﺮﻣ ــﺔ اﳊﺮﻳ ــﺔ دون ﳏ ــﺾ
اﻟﻌﻮض ﻛﺎﳌﻬﺮ ﰲ اﻟﻨﻜﺎح.
(GI(K10z/#ذא? 6و? x/&O&N
وإن ﻛﺎﺗﺒــﻪ وﻟــﻪ أﻣــﺔ ﺣﺎﻣــﻞ ﺗﺒﻌﺘــﻪ اﻷﻣــﺔ وﱂ ﻳﺘﺒﻌــﻪ اﻟﻮﻟــﺪ ،ﻓــﺈذا وﺿــﻌﺖ ﻓﺎﻟﻮﻟــﺪ
ﻟﻠﺴــﻴﺪ واﻷﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗــﺐ ،ﻋﻠــﻢ ﲝﻤﻠﻬــﺎ أن ﻻ ،ﳌــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ) (3ﻷن اﻷﻣــﺔ ﻣﺎﻟــﻪ
ﻓﻴﺘﺒﻌــﻪ ،وﻷن اﻟﻮﻟــﺪ ﻟــﻴﺲ ﲟــﺎل ﻟــﻪ ﺑــﻞ ﻫــﻮ ﻣﻠــﻚ ﻟﺴــﻴﺪﻩ ..وﳝﻨــﻊ اﳌﻜﺎﺗــﺐ ﻣــﻦ
ﺑﻴﻌﻬﺎ إذا ﻗﻠﻨـﺎ إـﺎ ﻻ ﺗﻜـﻮن أم وﻟـﺪ ﺑﻌـﺪ اﻟﻌﺘـﻖ ﺣـﱴ ﺗﻀـﻊ ،ﻓـﺈذا وﺿـﻌﺖ ﻛـﺎن
ﻟــﻪ ﺑﻴﻌﻬــﺎ إذا ﺷــﺎء؛ ﻷﻧــﻪ إن ﺑﺎﻋﻬــﺎ ﺣــﺎﻣﻼً ﻓﺎﻟﻮﻟــﺪ داﺧــﻞ ﻣﻌﻬــﺎ ﰲ اﻟﺒﻴــﻊ وﻫــﻮ
ﻣﻠــﻚ ﻏــﲑﻩ ،وإن اﺳــﺘﺜﲎ ﱂ ﳚــﺰ؛ ﻷن اﺳــﺘﺜﻨﺎء اﳊﻤــﻞ ﰲ اﻟﺒﻴــﻊ) (4ﻣﺒﻄــﻞ ﻟــﻪ،
ﻓﻮﺟﺐ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ إﱃ أن ﺗﻀﻊ.
(H$K11z/#אز x );..36=.
ﳚﻮز ﺑﻴﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻜﺎﺗﺒﺔ) (5ﺧﻼﻓﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ)(6؛ ﻷن ﺑﻴﻊ اﻟﺪﻳﻮن
ﰲ) (7اﻟـ ــﺬﻣﻢ ﺟـ ــﺎﺋﺰ؛ ﺑـ ــﺪﻟﻴﻞ ﺟ ـ ـﻮاز اﳌﺼـ ــﺎرﻓﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟـ ــﺬﻫﺐ اﻟـ ــﺬي ﰲ اﻟﺬﻣـ ــﺔ
)ﺑﺎﻟﻮرق ،وﻋﻠﻰ اﻟﻮرق اﻟﺬي ﰲ اﻟﺬﻣﺔ() (8ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻗﺒـﻞ ﻗﺒﻀـﻪ؛ وﻷﻧـﻪ ﳌـﺎ ﺟـﺎز
) (1انظر :المدونة ،(3/3) :التفريع ،(13/2) :الرسالة ،(224) :الكافي.(520) :
) (2الوصفاء :جمع الوصيف ،وھو العبد.
) (3انظر :الموطأ ،(789/2) :المدونة ،(29/3) :التفريع ،(14/20) :الرسالة ،°224) :الكافي.(521) :
) (4في البيع :سقطت من )م(.
) (5انظر الموطأ ،(797/2) :المدونة ،(18/3) :التفريع.(14/2) :
) (6انظر :حاشية ابن عابدين ،(103/1) :و) ،(5/4مختصر المزني.(328) :
) (7الديون في :سقطت من )م(.
) (8ما بين قوسين :سقط من )ق(.
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ﺑﻴ ــﻊ اﻟﻌ ــﺮوض اﳊﺎﺿ ــﺮة ﺑﺎﻷﲦ ــﺎن اﻟﻐﺎﺋﺒ ــﺔ ﺟ ــﺎز ﺑﻴ ــﻊ اﻟ ــﺪﻳﻮن اﻟﻐﺎﺋﺒ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻌﺮوض
اﳊﺎﺿ ــﺮة ،وﻷﻧ ــﻪ ﻋﻘ ــﺪ ﻣﻌﺎوﺿ ــﺔ أﺣ ــﺪ ﻃﺮﻓﻴ ــﻪ دﻳ ــﻦ وآﺧ ــﺮ ﻋ ــﲔ؛ ﻓﻜ ــﺎن ﻣﺒﺎﺣ ـﺎً
اﻋﺘﺒﺎراً ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻌﲔ اﳊﺎﺿﺮة ﺑﺎﻟﻌﲔ) (1اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ.
(GK12z/#ذא X6א) ذ Nوو<g6زJ4.؟x

إذا ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ذﻫﺒﺎً أو ورﻗﺎً ﺟﺎز ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻌـﺮض ﻣﻌﺠـﻞ،
وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺮوﺿﺎً ﻓﺒـﺬﻫﺐ أو روق ﻣﻌﺠﻠـﺔ أو ﺑﻌـﺮض ﳐـﺎﻟﻒ ﳍـﺎ ﻣﻌﺠـﻞ ﻏـﲑ
ﻣﺆﺟــﻞ ،وإﳕــﺎ أوﺟــﺐ ذﻟــﻚ ﻷــﺎ ﻟــﻮ ﺑﻴﻌــﺖ) (2وﻫــﻲ ذﻫــﺐ أو ورق ﺑـﺬﻫﺐ أو
ورق) (3دﺧﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺧﲑ وﺑﻴﻊ ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻨﺎﺟﺰ؛ وذﻟﻚ ﳑﻨﻮع ،وإن ﺑﻴـﻊ ﺑﻌـﺮض
ﻣﺆﺧﺮ ﻛﺎن دﻳﻨﺎ ﺑﺪﻳﻦ ،وإن ﺑﻴﻌﺖ وﻫﻲ ﻋﺮوض ﺑﻌﺮوض ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﳑـﺎ
ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﺮض ﺑﻌﺮﺿﲔ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ إﱃ أﺟﻞ؛ وذﻟﻚ ﳑﻨﻮع؛ ﻓﻠﻢ ﻳﺒـﻖ إﻻ ﻣـﺎ
ﻗﻠﻨﺎﻩ.
(GK13z/#ذא.36 4.א;)[&Zאx 4

وﻫــﺬا ﻛﻠــﻪ إذا ﺑﻴﻌــﺖ ﻣــﻦ ﻏــﲑ اﻟﻌﺒــﺪ ،ﻓﺄﻣــﺎ إذا ﺑﻴﻌــﺖ ﻣــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓــﻼ
ﻣﻌﺘــﱪ ﺑــﺬﻟﻚ ﻛﻠــﻪ وﻟــﻪ أن ﻳﺒﻴﻌﻬــﺎ ﻣﻨــﻪ ﻛﻴــﻒ ﺷــﺎء؛ ﻓﻴﻨﻘﻠــﻪ ﻣــﻦ ذﻫــﺐ إﱃ ورق،
وﻣــﻦ ورق ﻋﻠــﻰ ذﻫــﺐ ،وﻣــﻦ ﻋــﺮوض إﱃ ﻋــﺮوض ،ﻣــﻦ ﺟﻨﺴــﻬﺎ) (4وﻣــﻦ ﻏــﲑ
ﺟﻨﺴﻬﺎ؛ ﻷن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ إﳕـﺎ ﻫـﻮ ﺗـﺮك ﻣـﺎ ﻛﺎﺗـﺐ) (5ﻋﻠﻴـﻪ ،واﻟﻌـﺪول
إﱃ ﻣﺎل ﻣﻌﺠﻞ واﺳـﺘﺌﻨﺎف ﻛﺘﺎﺑـﺔ أﺧـﺮى ﻏـﲑ اﻷوﱃ ،وﻻ ﺧـﻼف ﻣـﻦ ﻗﻮﻟﻨـﺎ إن
اﳌﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﻨﻘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ إﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ أﺧﺮى).(6

) (1في )م( :الدين.
) (2في )م( :تبعت.
) (3أو ورق :سقطت من )ق(.
) (4في )م( :ومن جنس غيرھا.
) (5في )ق( :ما كانت عليه.
) (6أخرى :سقطت من )م(.
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(=.$K14z/#אZ&%UPא)x.3

وﰲ ﺑﻴﻊ اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ رواﻳﺘﺎن)(1؛ إﺣﺪاﳘﺎ :اﳌﻨﻊ ،واﻷﺧﺮى :اﳉﻮاز.

ﻓﻮﺟﻪ اﳌﻨـﻊ أن ذﻟـﻚ ﻳـﺆدي إﱃ اﳌﻜﺎﺗـﺐ ﻛﺘﺎﺑﺘـﻪ أداءﻳـﻦ ﳐﺘﻠﻔـﲔ أﺣـﺪﳘﺎ إﱃ
اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻌﻘـﺪ ﻛﺘﺎﺑﺘـﻪ واﻷﺧـﺮى إﱃ ﻣﺒﺘـﺎع اﳉـﺰء) (2ﻣـﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘـﻪ؛ وذﻟـﻚ ﻏـﲑ ﺟـﺎﺋﺰ
ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ.
ووﺟــﻪ اﳉ ـﻮاز اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑﺴــﺎﺋﺮ اﳌﺒﻴﻌــﺎت؛ ﻷن ﻛــﻞ ﺑﻴــﻊ ﻣﻘﺼــﻮد ﰲ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓــﺈذا
ﺟﺎز ﺑﻴﻊ ﻛﻠﻪ ﺟﺎز ﺑﻴﻊ ﺟﺰﺋﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
( $K15z/#مHאز x?&¡Z&8¡=.

وﻻ ﳚــﻮز ﺑﻴــﻊ ﳒــﻢ ﻣــﻦ ﳒﻮﻣــﻪ)(3؛ ﻷن ﻣــﺎ ﻳﻘﺎﺑــﻞ اﻟــﻨﺠﻢ ﻣــﻦ رﻗﺒــﺔ اﳌﻜﺎﺗــﺐ
ﳎﻬﻮل ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﳌﻨﺠﻢ)(4؛ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ.
ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ ﻣــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ ﻧُﻈــﺮ ﻓــﺈن أدى اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ إﱃ ﻣﺒﺘﺎﻋﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺳــﻴﺪﻩ ﻷﻋﺘــﻖ
ﻛﻤـﺎ ﻟـﻮ أداﻫـﺎ إﱃ ﺳـﻴﺪﻩ ﻋﺘـﻖ؛ ﻷن اﻟﺼــﻔﺔ اﻟـﱵ ﻋﻠـﻖ اﻟﻌﻘـﺪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻫــﻲ اﻷداء
ﻓﺪﺧﻠﺖ) ،(5وﻷن اﳌﺸﱰي ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﻟﺴﻴﺪ ،وﻳﻜﻮن وﻻؤﻩ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﺬي ﻋﻘـﺪ
ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ؛ ﻷن ﻋﺘﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﲟﺎ ﻋﻘﺪ ﻟﻪ ،وإﳕﺎ اﺑﺘﺎع اﳌﺸﱰي ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﺗـﺐ
دون رﻗﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﻟﻮﻻء ﻟﻠﺴﻴﺪ..
واﻟـﻮﻻء ﻻ ﻳﺼـﺢ ﻧﻘﻠـﻪ ﺑﻌـﻮض وﻻ ﺑﻐـﲑ ﻋـﻮض ،ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻗـﺪﻣﻨﺎﻩ..وإن ﻋﺠـﺰ
رق وﻛﺎن ﻣﻠﻜـﺎً ﳌﺸﱰي ﻛﺘﺎﺑﺘـﻪ ﻷﻧـﻪ ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم ﺳـﻴﺪﻩ ،وﻗـﺪ ﺛﺒـﺖ أﻧـﻪ ﻟـﻮ ﻋﺠـﺰ
ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻴﺪ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ رق ﻟﻪ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﱰﻳﻬﺎ..
) (1انظر المدونة ،(18/3) :التفريع ،(14/2) :الكافي.(526) :
) (2الجزء من :سقطت من )ق(.
) (3انظر الموطأ ،(797/2) :التفريع ،(14/2) :الكافي.(526 ) :
) (4في )م( :للنجم.
) (5في )م( :قد حصلت.

164

وإن ﻣــﺎت ﻗﺒــﻞ ﲤــﺎم اﻷداء ﻋــﻦ ﻣــﺎل وﱂ ﻳــﱰك وﻟــﺪا ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻛــﺎن اﳌــﺎل
اﳌﺸﱰي ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪﻩ ،وإذا ﺟﺎز ﺑﻴـﻊ ﻛﺘﺎﺑـﺔ اﳌﻜﺎﺗـﺐ ﺟـﺎز ﻫﺒﺘﻬـﺎ واﻟﻮﺻـﻴﺔ
ﺎ ،ﰒ اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ.
(6$K16z/#نא;)[7|.ONאx?3 )&%

واﳌﻜﺎﺗــﺐ أﺣــﻖ ﺑﺸـﺮاﺋﻬﺎ اﺳﺘﺤﺴــﺎﻧﺎً ﳊﺮﻣــﺔ اﻟﻌﺘــﻖ وإزاﻟــﺔ اﻟﻀــﺮر ﻋﻨــﻪ ﺑــﺪﺧﻮل
ﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﻬﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ) ،(1واﻟﻘﻴـﺎس ﻏـﲑﻩ ،وﻫـﺬا إذا ﺑﻴﻌـﺖ ﻛﻠﻬـﺎ ،ﻓـﺈن ﺑﻴـﻊ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ أﺣﻖ ـﺎ) (2ﻷﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﻟـﻪ أن ﻳﻌﺠـﻞ ﻟـﺒﻌﺾ ﺳـﺎداﺗﻪ ﺣﻘـﻪ دون
اﻟﺒ ــﺎﻗﲔ ﻷن ذﻟ ــﻚ ﻳ ــﺆدي إﱃ ﻋﺠ ــﺰﻩ ،وﻷ ــﻢ ﺷ ــﺮﻛﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘ ــﻪ وﻣﺘﺴ ــﺎوون ﰲ
ﻗﺒﻀــﻬﺎ ﻣﻨــﻪ ﻓﻠــﻴﺲ ﻟــﺒﻌﺾ أن ﳜــﺘﺺ ﺑﺘﻌــﺪﻳﻞ ﺣﻘــﻪ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻏــﲑ إذن ﺷــﺮﻛﺎﺋﻪ
ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺸﱰﻛﺔ.
(/q4$K17z/#א)x.3

إذا ﻋﺠﻞ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺴـﻴﺪ اﻻﻣﺘﻨـﺎع ﻣـﻦ أﺧـﺬﻫﺎ؛ ﻷن اﻷﺟـﻞ
ﺣــﻖ ﻟــﻪ ورﻓــﻖ ﺑــﻪ ،ﻓــﺈذا رﺿــﻲ ﺑﺈﺳــﻘﺎﻃﻪ ﻛــﺎن ﻟــﻪ ذﻟــﻚ ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن اﻟﺴــﻴﺪ ﺷــﺮط
ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﺳــﻔﺮاً أو ﺧﺪﻣــﺔ ﻓﻌﺠــﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻓﻬــﻞ ﻳﺴــﻘﻂ ﻋﻨــﻪ ﻣــﺎ ﺷــﺮط
ﻋﻠﻴﻪ أو ﻻ؟ ﻓﻔﻴﻬﺎ رواﻳﺘﺎن؛ إﺣﺪاﳘﺎ :ﺳﻘﻮﻃﻪ واﻷﺧﺮى :ﺛﺒﻮﺗﻪ).(3
ﻓﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮﻃﻪ :أﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻓﺈذا ﺗﻌﺠﻠﺖ ﺳﻘﻂ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ.
ووﺟــﻪ ﺛﺒﻮﺗــﻪ :أﻧــﻪ ﺑﻌــﺾ اﻟﻌــﻮض ﰲ ﻋﺘــﻖ اﻟﺮﻗﺒــﺔ ﻓﻠ ـﻦ ﻳﺴـﻘﻂ ﻋﻨــﻪ ﻛﺎﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ.
ﻓــﺈذا ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻ ﻳﺴــﻘﻂ ﻓﻴﺨــﺮج ﻣــﺎ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﻋﻠــﻰ رواﻳﺘــﲔ؛ إﺣــﺪاﳘﺎ :أﻧــﻪ ﻳﺆدﻳــﻪ
ﺑﻌﻴﻨﻪ ،واﻷﺧﺮى :ﻳﺆدي ﻗﻴﻤﺘﻪ ،وﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻘـﻮل :إن ﻛﺎﻧـﺖ ﺧﺪﻣـﺔ أو
ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺳﻘﻄﺖ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮﻋﺎً آﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻟﺰم وﱂ ﻳﺴﻘﻂ.
) (1عليه :سقطت من )م(.
) (2انظر الموطأ ،(797/2) :التفريع ،(14/2) :الكافي.(526) :
) (3انظر الموطأ ،(800/2) :التفريع ،(17/2) :الكافي.(.52) :
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وإذا ﻣﺎت اﳌﻜﺎﺗﺐ وﺗﺮك) (1وﻟﺪاً ﻣﻌﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ،إﻣـﺎ ﺑـﺎﻟﻮﻻدة أو ﺑﺎﻟﺸـﺮط،
وﺗــﺮك ﻣــﺎﻻً ﱂ ﺗﻨﻔﺴــﺦ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ) ،(2ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(3؛ ﻷن ﻋﻘــﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻗــﺪ
ﺗﻀ ــﻤﻦ إﻟ ـ ـﺰام اﻟﺴ ــﻴﺪ ﻧﻔﺴ ــﻪ ﻋﺘ ــﻖ اﳌﻜﺎﺗ ــﺐ ووﻟ ــﺪﻩ اﻟ ــﺪاﺧﻠﲔ ﻣﻌ ــﻪ ﰲ اﻟﻌﻘ ــﺪ
ﺑﺎﻟﺸ ــﺮط واﻟ ــﻮﻻدة ﺑﺼ ــﻔﺔ أداء اﳌ ــﺎل إﻟﻴ ــﻪ ،ﻓﻠ ــﻢ ﻳﻜ ــﻦ ﻟﻠﺴ ــﻴﺪ ﻓﺴ ــﺦ اﻟﻌﻘ ــﺪ ﰲ
)(4
ﺣﻘﻬـﻢ ﻛﻤــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ ذﻟــﻚ ﰲ ﺣــﻖ اﻟﻌﺒــﺪ ﻧﻔﺴــﻪ ،وﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ أﻳﻀــﺎ ﻓﻌــﻞ
ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﺘﺰاع اﳌﺎل ﻓﻴﻪ.
(GK19z/#ن?:uXC9[6وxk O

إذا ﺛﺒــﺖ أن اﻟﻌﻘــﺪ ﻻ ﻳﺒﻄـﻞ ﲟﻮﺗــﻪ ،وإﳕــﺎ ذﻟــﻚ إذا ﻛــﺎن ﻣﻌــﻪ وﻟــﺪ داﺧــﻞ ﰲ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻷﻧﻪ إن ﻛﺎﺗﺐ) (5ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﺣﺪﻩ وﻣﺎت وﻻ وﻟـﺪ ﻣﻌـﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘـﻪ ،أو
ﻛﺎن وﻟﺪﻩ أﺣﺮاراً أو ﳑﺎﻟﻴﻚ ﻟﻐﲑ ﺳﻴﺪﻩ ،أو ﻣﻜﺎﺗﺒﻮن ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﻔﺮدة ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ؛
ﻓــﺈن اﻟﻌﻘــﺪ ﻳﺒﻄــﻞ واﳌــﺎل اﻟــﺬي ﻳﱰﻛــﻪ ﻟﻠﺴــﻴﺪ ،ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ إن
وﻟ ـ ـﺪﻩ اﻷﺣ ـ ـﺮار ﻳﻘﻮﻣـ ــﻮن) (6ﻣﻘﺎﻣـ ــﻪ وﻳﺮﺛﻮﻧـ ــﻪ)(7؛ ﻷن اﳌﻮارﻳـ ــﺚ ﻣﻮﺿـ ــﻮﻋﺔ ﻋﻠـ ــﻰ
ﺗﺴﺎوي اﳊﺮم ،وﻫـﺬا ﻣـﺎت ﻣﻜﺎﺗﺒـﺎً ﻻ ﻋﺒـﺪاً ﻋﻠـﻰ اﻹﻃـﻼق وﻻ ﺣـﺮاً ﺑـﻞ ﻣﻜﺎﺗﺒـﺎً
ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﳐﺎﻟﻒ ﳊﻜﻢ اﳊﺮ وﳊﻜﻢ اﻟﻌﺒﺪ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺛﻪ وﻟﺪﻩ اﻷﺣﺮار وﻻ اﻟﻌﺒﻴﺪ،
وورﺛﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﻪ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.

) (1في )م( :ولم يترك.
) (2انظر الموطأ ،(801/2) :المدونة ،(36-35/3) :التفريع ،(15/2) :الرسالة ،(224) :الكافي.(524) :
) (3انظر اإلقناع ،(209-208) :المھذب.(18/2) :
) (4فعل سقطت من )ق(.
) (5في )م( :كانت.
) (6في )ق( :يقيمون.
) (7انظر مختصر الطحاوي ،(386) :مختصر القدوري )مع شرح الميداني.(131-130) :
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وإذا ﺗــﺮك وﻟــﺪاً ﻣﻌــﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻓﻴﻨﻈــﺮ؛ ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﰲ اﳌــﺎل اﻟــﺬي ﺧﻠﻔــﻪ وﻓــﺎء
أدﻳﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ ،وﻋﺘﻘﻮا وورﺛﻮا اﻟﺒﺎﻗﻲ).(1
وإﳕــﺎ وﺟــﺐ أداء اﳌــﺎل ﻷن ﻓﺎﺋــﺪة إﻳﻘﺎﻓــﻪ اﻟﻌﻘــﺪ ﻣــﻊ ﺑﻄﻼﻧــﻪ ﲟــﻮت اﻟﻌﺒــﺪ أن
ﳛﺼﻞ اﻷداء ﻓﻴﻌﺘﻖ وﻟﺪﻩ ،وﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺘﻖ ﻻزﻣﺎً ﰲ ﺣﻘﻬﻢ ﻛﻠﺰوﻣﻪ ﰲ ﺣـﻖ
أﺑﻴﻬﻢ ﻟﺰﻣﻬﻢ اﻷداء ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻻزﻣﺎً ﻷﺑﻴﻬﻢ.
وإﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﺗﺆدي ﺣﺎﻻ ﻓﻸن اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺆﺟﻠﺔ ﲢﻞ ﲟﻮت ﻣﻦ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ،
وإﳕﺎ ﻋﺘﻘﻮا ﻋﻨﺪ اﻷداء ﲝﺼﻮل اﻟﺼﻔﺔ اﻟﱵ ﻋـﺘﻘﻬﻢ ﻣﻌﻠـﻖ ـﺎ ،وﻷن اﻷب ﻛـﺎن
ﺣﻴﺎً وأدى اﳌﺎل ﻟﻌﺘﻖ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﻟﺪ.
وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إـﻢ ﻳﺮﺛـﻮن ﻣـﺎ ﺑﻘـﻲ ﳌﺴـﺎواﻢ اﻷب ﰲ اﳋﺪﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻗـﺪﻣﻨﺎﻩ،
وﻫ ــﺬا إذا ﺗ ــﺮك ﻣ ــﺎ ﻓﻴ ــﻪ وﻓ ــﺎء ،أﻣ ــﺎ إن ﺗ ــﺮك دون اﻟﻮﻓ ــﺎء ﻓ ــﺈن ﻛ ــﺎن اﻟﻮﻟ ــﺪ ﻛﺒ ــﺎراً
ﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ وﻗﺎﻟﻮا :ﳓﻦ ﻧﺴﻌﻰ وﻧﺆدي ﺑﻘﻴﺔ اﳌـﺎل ﰲ ﳒﻮﻣـﻪ ﻟـﺰم ذﻟـﻚ
اﻟﺴﻴﺪ ﻷﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻣﻘﺎم أﺑﻴﻬﻢ واﻟﻌﻘﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﳍﻢ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻷﺑﻴﻬﻢ..
)(3
ﻓﺈن ﻛﺎﻧﻮا ﺻﻐﺎراً ﻻ ﻓﻀـﻞ ﻓـﻴﻬﻢ ﻟﻠﺴـﻌﻲ ﻓﻴﻨﻈـﺮ) (2ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﰲ اﳌـﺎل أداء
أدى ﻋﻠﻰ ﳒﻮﻣـﻪ إﱃ وﻗـﺖ ﺑﻠـﻮﻏﻬﻢ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳـﺆدى ،وذﻟـﻚ ﻷﻧـﻪ ﻏـﲑ ﻋـﺎﺟﺰﻳﻦ ﻣـﻊ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻷداء ﰒ إذا ﺑﻠﻐﻮا ﻧﻈﺮ ،ﻓﺈن أﻣﻜﻨﻬﻢ اﻟﺴﻌﻲ ﰲ اﻟﺒﻘﻴﺔ وإﻻ رﻗﻮا.
وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻢ ﰲ اﳌﺎل ﻓﻀﻞ ﻟﻠﻨﺠﻮم إﱃ أن ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﺴـﻌﻲ رﻗـﻮا ﻟﻌﺠـﺰﻫﻢ،
وﻟﻦ ﻳﻠﺰم اﻟﺴﻴﺪ اﻧﺘﻈﺎرﻫﻢ إﱃ وﻗﺖ اﻟﺒﻠﻮغ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻌﺒﺪ إذا ﻋﺠـﺰ
إﱃ أن ﻳﻜﺴ ــﺐ ﻣ ــﺎﻻ ﻳ ــﺆدي ﻣﻨ ــﻪ وﻋﻠ ــﻰ أي وﺟ ــﻪ ﻛ ــﺎن :ﻓ ــﻼ ﻳﻠ ــﺰم اﻟﺴ ــﻴﺪ أن
) (1الموطأ ،(801/2) :المدونة ،(35/3) :التفريع ،(15/2) :الرسالة ،(225-224) :الكافي.(252-524) :
) (2في )م( :نظر.
) (3في )ق( :فضل.
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ﳛﻔــﻆ ﻋــﻨﻬﻢ ﺷــﻴﺌﺎً ﻣــﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﲟــﻮت أﺑــﻴﻬﻢ؛ ﻷن ﻋــﺘﻘﻬﻢ ﻣﻌﻠــﻖ ﺑﺼــﻔﺔ وﻫ ـﻲ
أداء ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻤﺎ ﱂ ﳛﺼﻞ ﻓﺎﻟﻌﺘﻖ ﻏﲑ واﻗﻊ.
(MyGtA$K21z/#א;)[x?3.36$

وإذا ﻛﺎﻧ ــﺖ ﻣ ــﻊ اﳌﻜﺎﺗ ــﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻗﺮاﺑﺎﺗ ــﻪ إﺧ ــﻮة أو ﻏ ــﲑﻫﻢ ﻓﻌﻨ ــﻪ ﰲ
ﺗﻮرﻳﺜﻬﻢ ﻣﻨﻪ رواﻳﺘﺎن):(1
إﺣــﺪاﳘﺎ :أــﻢ ﻳﺮﺛﻮﻧــﻪ ﻛﺎﻟﻮﻟــﺪ ،واﻷﺧــﺮى :أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺮﺛــﻪ وﻻ وﻟــﺪﻩ دون ﺳــﺎﺋﺮ
أﻗﺎرﺑﻪ..
ﻓﻮﺟﻪ اﻷوﱃ؛ إن ﻛﺎن ﻣﻦ ورﺛﻪ ﺑﻌﺾ ورﺛﺘـﻪ ﺑﻨﺴـﺐ أو ﺑﺴـﺒﺐ ورﺛـﻪ ﲨـﻴﻌﻬﻢ
ﻛــﺎﳊﺮ ،وﻷــﻢ ﻣﺴــﺎوون ﻟــﻪ ﰲ اﳊــﺎل واﳊﺮﻳــﺔ ،ﻓﻜﺎﻧــﺖ اﻟﺘ ـﻮارث ﺛﺎﺑﺘــﺎ ﺑﻴــﻨﻬﻢ
وﺑﻴﻨﻪ ﻛﺎﻟﻮﻟﺪ..
ووﺟ ــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ :أن اﻟﻮﻟ ــﺪ ﻳ ــﺪﺧﻠﻮن ﻣﻌ ــﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘ ــﻪ إذا ﺣ ــﺪﺛﻮا ﺑﻌ ــﺪ ﻋﻘ ــﺪﻫﺎ
ﻓﺎﺧﺘﺼﻮا ﻟﺬﺑﻚ ﲟﲑاﺛﻪ دون ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮاﺑﺔ).(2
(.368)OK22z/#א.36IPوאxM O

ﳚﻮز أن ﳚﻤﻊ اﻟﺴﻴﺪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪﻩ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ واﺣﺪة) ،(3ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ
ﰲ أﺣ ــﺪ ﻗﻮﻟﻴ ــﻪ)(4؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﻋ ــﺰ وﺟ ــﻞ (5)lji h  g fm :وﱂ
ﻳﻔــﺮق ،وﻷﻧــﻪ أﻟــﺰم ﻧﻔﺴــﻪ ﻋــﺘﻘﻬﻢ ﺑﺸــﺮط أداﺋﻬــﻢ اﳌــﺎل ،ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ أﻓــﺮدﻫﻢ؛ ﻷن
اﻟﺒــﺪل ﻣﻌﻠــﻮم ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ إن ﱂ ﻳﻮﻗــﻒ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺴــﻴﻄﻪ ﰲ اﳊ ـﺎل ،ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﺑــﺎع
ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺒﺪ ﺑﺄﻟﻒ درﻫﻢ ﳉﺎز؛ وإن ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺴﻂ ﻛﻞ واﺣﺪ.
) (1انظر :الموطأ ،(801/2) :التفريع ،(15/2) :الكافي.(524) :
) (2في )م( :قرابته.
) (3انظر الموطأ ،(792/2) :التفريع ،(16/2) :الرسالة.(224) :
) (4انظر مختصر المزني ،(324) :المھذب.(18/2) :
) (5سورة النور ،اآلية.33 :
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( K23z/#م3א.36$IPوא.BGM Oدא=%א;لx

وﻻ ﻳﻌﺘﻘﻮن إﻻ ﺑﺄداء ﲨﻴـﻊ اﳌـﺎل) ،(1ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إن ﻣـﻦ أدى
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﺪر ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻳﻌﺘﻖ) ،(2ﻷن ﻋﻘـﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ وﻗـﻊ ﻋﻘـﺪاً واﺣـﺪاً ﻓﻠـﻢ ﻳﻨﻔـﺮد ﺑـﻪ
ﺑﻌﻀــﻬﻢ دون ﺑﻌــﺾ ،أﺻــﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺒــﺪ اﻟﻮاﺣــﺪ أﻧــﻪ إذا أدى ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﱂ ﻳﻌﺘــﻖ
ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أدى.
(UK24z/#وم/6وא.36$Z& Oوאx?< .M O

وﻳﻠﺰم ﻛﻞ واﺣﺪ ﺑﻘﺪر ﻗﻮﺗﻪ ﰲ اﻟﺴﻌﻲ وﻣﺎ ﻳﻄﻴﻘﻪ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﲪﻼء ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
إذا أدى اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ واﺣــﺪ ﻣــﻨﻬﻢ ﻋﺘــﻖ اﻟﻜــﻞ ورﺟــﻊ اﳌــﺆدي ﻋﻠــﻰ اﻟﺒــﺎﻗﲔ ﺑﻘــﺪر ﻣــﺎ
ﳛﺘﻤــﻞ) (3ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣــﻨﻬﻢ ﳑــﻦ ﻓﻴــﻪ ﻓﻀــﻞ ﻟﻠﺴــﻌﻲ )وﻟــﻴﺲ ﻟﻠﺴــﻴﺪ أن ﻳﺒﺘــﺪئ
إﻋﺘﺎق واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ() (4ﻷن ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻌﺠﻴﺰ اﻟﺒﺎﻗﲔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺴﻌﻴﻪ ﻣﻌﻬﻢ.
(GK25z/#ذא[Rא;)[x?:uXUq4

وإذا ﻃﻠــﺐ اﳌﻜﺎﺗــﺐ ﺗﻌﺠﻴــﺰ ﻧﻔﺴــﻪ وأﰉ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺴــﻴﺪ وﻟــﻪ ﻗــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻷداء؛
ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ ذﻟــﻚ) ،(5ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(6؛ ﻷن اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻋﻘــﺪ ﻳﺘﻀــﻤﻦ ﺗﺴــﻴﻤﺔ
اﻟﻌــﻮض ،ﻓــﺈذا رﺿــﻲ ﺑــﻪ اﻟﻌﺒــﺪ واﻟﺘﺰﻣــﻪ) (7ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ أن ﻳﺮﺟــﻊ ﻋﻨــﻪ ﻣــﻦ ﻏــﲑ
ﻋـﺬر ﻛﺴـﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘـﻮد ،وﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟﻠﺴـﻴﺪ اﻟﺮﺟــﻮع ﻷن ﰲ ذﻟـﻚ إﺳـﻘﺎط ﺣــﻖ
اﻟﻌﺒﺪ ﰲ ﺣﻖ ﻋﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺗﺮاﺿﻴﻬﻤﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﻌﺒﺪ.


) (1انظر الموطأ ،(792/2) :التفريع ،(16/2) :الرسالة.(224) :
) (2انظر مختصر المزني ،(324) :المھذب.(18/2) :
) (3في )م( :ما يحمل.
) (4ما بين قوسين :سقط من )ق(.
) (5انظر :المدونة ،(11/3) :التفريع ،(14-13/2) :الرسالة ،(224) :الكافي.(525) :
) (6انظر مختصر المزني ،(331) :اإلقناع ،(207) :المھذب.(14/2) :
) (7في )ق( :ألزمه.
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(GK26z/#ذא6ن^[?:uXUq4و x

ﻓـﺈذا أﺟﺎﺑــﻪ اﻟﺴــﻴﺪ إﱃ ذﻟــﻚ ﻓﻜــﺎن) (1اﻟﻌﺒــﺪ ﻟـﻪ وﻟــﺪ ﻓﻠــﻴﺲ ﳍﻤــﺎ ذﻟــﻚ؛ ﻷﻧــﻪ
ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻖ ﻟﻐﲑﳘﺎ ،وﻫﻮ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إذا أدﻳﺖ..
ﻓﺈذا أﻋﺠﺰ اﻟﻌﺒﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎن ﰲ ذﻟﻚ إﺳﻘﺎط ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﻣـﻦ اﻟﻌﻘـﺪ وردﻩ إﱃ
اﻟــﺮق ،وﻟــﻴﺲ ذﻟــﻚ ﻟــﻪ ﻷن اﻹﻧﺴــﺎن ﳝﻠــﻚ ﻣــﻦ إﺳــﻘﺎط ﺣــﻖ ﻧﻔــﻪ ﻣــﺎﻻ ﻳﺘﻌــﺪى
إﱃ إﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﻏﲑﻩ.
(GK27z/#ذא?:uXUq4[9RZ;Z)Aو x

وإن ﱂ ﳝﻜﻦ ﻟﻪ وﻟﺪ ﻓﻔﻴﻪ رواﻳﺘﺎن؛ إﺣﺪاﳘﺎ :ﺟﻮاز ذﻟﻚ واﻷﺧﺮى :ﻣﻨﻌﻪ.

ﻓﻮﺟ ــﻪ اﳉ ـ ـﻮاز :أن اﳊ ــﻖ ﰲ ﻋﻘ ــﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑ ــﺔ ﻻ ﻳﺘﻌ ــﺪاﳘﺎ ،ﻓ ــﺈذا ﺗﺮاﺿ ــﻴﺎ ﻋﻠ ــﻰ
ﻓﺴ ــﺨﻪ ﺟ ــﺎز ﻛﺘﻘﺎﺑ ــﻞ اﳌﺘﺒ ــﺎﻳﻌﲔ ،وإﳕ ــﺎ اﳌﻤﻨ ــﻮع ﻣ ــﺎ ﻳﺘﻌ ــﺪى إﱃ إﺳ ــﻘﺎط ﺣ ــﻖ
ﻏﲑﳘﺎ.
ووﺟــﻪ ﻣﻨﻌــﻪ :أﻧــﻪ ﻳــﺆدى إﱃ إﺑﻄــﺎل ﺣــﻖ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﻣــﻦ اﻟﻌﺘﺎﻗــﺔ اﻟــﱵ ﻗــﺪ اﻟﺘــﺰم
ﻋﻘﺪﻫﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ أن ﻳﺮد ﻧﻔﺴﻪ إﱃ اﻟﺮق ﺑﻌﺪ ﻋﺘﻘﻪ أو ﺛﺒﻮت ﻋﻘﺪﻩ.
(GK28z/#ذא& 49Z)Aل(x?:uXUq4?9

وأﻣﺎ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻣﺎل ﻓﻠﻪ ﺗﻌﺠﻴﺰ ﻧﻔﺴﻪ وﻟﻠﺴـﻴﺪ ﺗﻌﺠﻴـﺰﻩ)(2؛ ﻷﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ
ﰲ ذﻟـﻚ إﺑﻄـﺎل ﺣـﻖ أﺣــﺪﳘﺎ ﻣـﻦ ﻏـﲑ رﺿـﺎﻩ ،وﻻ إﺑﻄــﺎل ﺣـﻖ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ؛ ﻷﻧــﻪ
ﱂ ﻳﻌﺪ ﺑﻀﺮر ﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘﺎ.



) (1في )م( :فإن كان.
) (2انظر المدونة ،(11/3) :التفريع ،(13/2) :الرسالة ،(224) :الكافي.(525) :
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(K29z/#א!.3).Iאx 4

اﳊﻤﺎﻟــﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺒــﺪ ﺟــﺎﺋﺰة)(1؛ ﻷــﺎ ﻟــﻮ ﻟﺰﻣــﺖ ﻟﻠــﺰم أداؤﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﳒﻮﻣﻬــﺎ،
وﻟــﻮ ﻓﻌــﻞ ذﺑــﻚ ﻓﻌﺠــﺰ اﳌﻜﺎﺗــﺐ ﻟــﻦ ﻳﻘــﺪر اﳊﻤﻴــﻞ أن ﻳﺮﺟــﻊ ﲟــﺎ أداﻩ ﻋــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ
ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ؛ ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻛﻞ اﳌﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.
(K(7#$K30z/#א;)[x

ﻟ ــﻴﺲ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗ ــﺐ أن ﻳﻬ ــﺐ ﺷ ــﻴﺌﺎً ﻣ ــﻦ ﻣﺎﻟ ــﻪ وﻻ ﻳﺘﺼ ــﺪق ﺑ ــﻪ وﻻ ﻳ ــﻨﻜﺢ وﻻ
ﻳﺴــﺎﻓﺮ إﱃ ﺑــﺈذن ﺳــﻴﺪﻩ)(2؛ ﻷن ﰲ ﻫﺒﺘــﻪ ﻣﺎﻟــﻪ وﳏﺎﺑﺎﺗــﻪ ﻣــﺎ ﻳــﺆدي إﱃ ﻋﺠــﺰﻩ،
وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻧﻜﺎﺣﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻬﺮ وﻧﻔﻘﺔ.
وأﻣـﺎ اﻟﺴـﻔﺮ؛ ﻓـﺈن ﻛــﺎن ﻗﺮﻳﺒـﺎ ﺟـﺎز ﻷن ﺣﻜـﻢ اﻟﻘﺮﻳــﺐ ﺣﻜـﻢ اﳊﺎﺿـﺮ؛ وﻷﻧــﻪ
ﳏﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺮف واﻟﺘﻜﺴﺐ ﻷداء ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ،وأﻣـﺎ اﻟﺒﻌﻴـﺪ ﻓﻠﻠﺴـﻴﺪ
ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻨﻪ ﻷن ﻓﻴﻪ ﺗﻐﺮﻳﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ وإﺿﺮار ﺑﺴﻴﺪﻩ.
(=>&$K31z/#אZ& :אU3Xאع&لא;)[x

)(4

وﻟـﻴﺲ ﻟﻠﺴـﻴﺪ أن ﻳﻨﺘــﺰع ﻣﺎﻟـﻪ) (3ﻣـﺎ دام ﻋﻠــﻰ ﻛﺘﺎﺑﺘـﻪ ؛ ﻷن ﰲ ذﻟـﻚ إﺑﻄــﺎل
ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺗﻌﺠﻴﺰﻩ ﻟﻦ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺆدي
إﻟﻴﻪ.
(HK32z/#אز&4Rא;)[ x%,&C9k

ﳚﻮز ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﺳﻴﺪﻩ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺷـﺎء وإن دﺧﻠـﻪ وﺿـﻊ وﺗﻌﺠﻴـﻞ وﻏـﲑ
ذﻟــﻚ ﳑــﺎ ﳝﻨــﻊ ﻣﻨــﻪ ﰲ اﻟﺒﻴــﻊ) ،(5وﻷﻧــﺎ ﻗــﺪ ﺑﻴﻨــﺎ أن ذﻟ ـﻚ اﻧﺘﻘــﺎل ﻣــﻦ ﻛﺘﺎﺑــﺔ إﱃ

) (1انظر الموطأ ،(791/2) :المدونة ،(26/3) :التفريع.(16/2) :
) (2انظر المدونة ،(17/3) :التفريع ،(17/2) :الرسالة.(224) :
) (3في )ق( :وليس له أن ينتزع ماله.
) (4انظر التفريع ،(17/2) :الرسالة ،(224) :الكافي.(521) :
) (5انظر الموطأ ،(793-792/2) :التفريع ،(14/2) :الرسالة.(224) :
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ﻛﺘﺎﺑــﺔ) (1وﻋــﺪول ﻋﻤــﺎ وﻗــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ اﻷول ،وﻳﻔــﺎرق ذﻟــﻚ اﻟﺒﻴــﻊ؛ ﻷن اﻟــﺜﻤﻦ ﻓﻴــﻪ
دﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﻘﺪر ﻻ ﻳﺴﻘﻂ إﻻ ﺑﺎﻷداء أو اﻹﺑﺮاء ،ﲞﻼف ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻜﺎﺗﺐ.
(GK33z/#ذאא7#X[)&89אxX

وإذا أﺳﻠﻢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻧﺼﺮاﱐ ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻷن ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﳚـﻮز
اﺳـﺘﺪاﻣﺘﻪ ،وﻻ ﳚـﻮز ﺑﻴــﻊ رﻗﺒﺘـﻪ ﳌـﺎ ﺛﺒــﺖ ﻟـﻪ ﻣــﻦ ﻋﻘـﺪ اﳊﺮﻳـﺔ) (2ﻓﻠــﻢ ﻳﺒـﻖ إﻻ ﺑﻴــﻊ
ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ.
وﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ – رﲪﻪ اﷲ :(3)-ﳜﺮج ﻓﻴﻪ رواﻳﺔ أﺧﺮى وﻫﻮ ﺟﻮاز
ﺑﻴﻊ رﻗﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ أم وﻟـﺪﻩ إذا أﺳـﻠﻤﺖ وﱂ ﻳﺴـﻠﻢ ﻫـﻮ أـﺎ ﺗﺒـﺎع وﻫـﻲ
أﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ..
وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ اﳌﺎﺟﺸﻮن :ﻳﻘﺎل ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ إذا أﺳﻠﻢ إن أدﻳﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻧﺎﺟﺰة) (4ﻋﺘﻘﺖ ﺑﺄداﺋﻬﺎ وإﻻ ﺑﻴﻌﺖ رﻗﺒﺘﻚ..
وﻗﺎل إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق :ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﻜﺎﺗـﺐ ﺑـﺄداء اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ َﺣﺎﻟـﺔ ﻇﻠـﻢ
ﻟﻪ وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ).(5
($K34z/#وNZ&%Bدא)J3 &pG.3א>7#אXوx3

إذا أدى اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ ﻣﺘﺒﺎﻋﻬﺎ وﻋﺘﻖ ﻓﻮﻻؤﻩ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻣـﺎدام اﻟﺴـﻴﺪ ﻧﺼـﺮاﻧﻴﺎً،
ﻓــﺈن أﺳــﻠﻢ ﻋــﺎد إﻟﻴــﻪ اﻟــﻮﻻء ﻷن اﳌ ـﲑاث ﺑــﺎﻟﻮﻻء ﻛــﺎﳌﲑاث ﺑﺎﻟﻨﺴــﺐ؛ ﻷن ﻣــﻦ
اﺳ ــﺘﺤﻖ اﳌـ ـﲑاث ﺑﺎﻟﻨﺴ ــﺐ اﺳ ــﺘﺤﻘﻪ ﺑ ــﺎﻟﻮﻻء ،واﻟﻨﺼـ ـﺮاﱐ ﻻ ﻳ ــﺮث ﺑﺴ ــﺒﺒﻪ وﻟﻴ ــﻪ
اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﺮث ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ،ﻓﺈذا أﺳﻠﻢ ورﺛﻪ ﻻﺳﺘﻮاﺋﻪ ﻣﻌﻪ ﰲ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ.
) (1في )م( :عتاقه.
) (2في )ق( :عقد الحرب.
) (3رحمه ﷲ :سقطت من ق .وأبو القاسم المقصود ھو ابن الجالب ،صاحب التفريع.
) (4في )م( :باجرة.
) (5انظر المدونة.(22/3) :
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(GK35z/#ذאNوx?3.3).? );Cn

إذا أوﺻــﻰ ﳌﻜﺎﺗﺒــﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘــﻪ ﻛﻠﻬــﺎ وﺿــﻊ ﰲ اﻟﺜﻠــﺚ اﻷﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤــﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘــﻪ أو
ﻗﻴﻤــﺔ رﻗﺒﺘــﻪ ،ﻓــﺈن ﺧــﺮج ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺛﻠﺜــﻪ ﻋﺘــﻖ ﻛﻠــﻪ ،وإﻻ ﺑﻘــﺪر ﻣــﺎ ﳛﻤﻠــﻪ اﻟﺜﻠــﺚ
)وإن وﺿــﻊ ﻋﻨــﻪ ﺑﻌــﺾ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ وﱂ ﳛﻤﻠــﻪ اﻟﺜﺎﻟــﺚ() (1ﳚﻌــﻞ اﻟﺜﻠــﺚ اﻷﻗــﻞ ﳑــﺎ
وﺻــﻰ ﻟــﻪ ﺑــﻪ أو ﻗــﺪر ﻣــﺎ ﻗﺎﺑﻠــﻪ ﻣــﻦ رﻗﺒﺘــﻪ ﰒ ﻋﺘــﻖ ﻣــﻦ رﻗﺒﺘــﻪ ﺑﻘــﺪر ﻣــﺎ ﺧــﺮج ﻣــﻦ
ﺛﻠﺜﻪ ووﺿﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻋﺘﻖ ﻣﻦ رﻗﺒﺘـﻪ ،وﻛـﺎن ﻣـﺎ ﺑﻘـﻰ ﻣﻜﺎﺗﺒـﺎً ،ﲟـﺎ
ﺑﻘﻰ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ إن أداﻩ ﻋﺘﻖ ﻛﻠﻪ وإن ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻪ رق ﺑﺎﻗﻴـﻪ) ،(2وﱂ ﻳـﺮق ﻣـﺎ ﻛـﺎن
ﻋﺘﻖ ﻣﻨﻪ).(3
وإﳕــﺎ راﻋﻴﻨــﺎ) (4أﻗــﻞ اﻷﻣ ـﺮﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃــﺎ ﻟﻠﻌﺘــﻖ وﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﺣﺮﻣﺘــﻪ ،وﻷن ﺗﺒﻌﻴﻀــﻪ
ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ وﺗﻜﻤﻴﻠﻪ إن ﺑﻌﺾ واﺟﺐ ،وﻻ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻮرﺛﺔ ﻣﻘﺎل ﰲ ذﻟﻚ ﻷﻧﺎ ﻗـﺪ
ﻗﺪﻣﻨﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻜﻮﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﻗﺒﺔ ،ﻓـﻼ ﻣﻘـﺎل ﳍـﻢ؛ ﻷن اﻟﺴـﻴﺪ ﱂ ﻳﻜـﻦ
ﳝﻠﻚ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﺳﻮى اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ)(5؛ إن ﻗ ﻮﻣﻨــﺎ اﻟﺮﻗﺒــﺔ ﻟﻜﻮــﺎ أﻗــﻞ ﻗﻴﻤــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻓــﻼ ﻣﻘــﺎل ﳍــﻢ
أﻳﻀـﺎً ﻷن اﳌﻜﺎﺗــﺐ ﻟــﻮ ﻋﺠــﺰ ﻋــﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘــﻪ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟﻠﺴــﻴﺪ ﻣﻨــﻪ وﻻ ﻟﻮرﺛﺘــﻪ ﺳــﻮى
رﻗﺒﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﳍﻢ اﻋﱰاض ﰲ اﻟﻮﺟﻬﲔ.
(O$K36z/#لא;)[&دאمx?3.36$

ﺣﺎل اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻣﺎ دام ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ) (6ﺣـﺎل ﻋﺒـﺪ ﰲ ﺟﺮاﺣـﻪ وﺣـﺪودﻩ وﺷـﻬﺎدﺗﻪ
وﻃﻼﻗﻪ وﻗﺬﻓﻪ وﻧﻔﻲ اﻟﻘﺼﺎص ﻋﻦ ﻗﺎﺗﻠﻪ ،إذا ﻛﺎن ﺣﺮاً وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣـﻦ أﺣﻜـﺎم
) (1ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (2في )م( :بما فيه.
) (3انظر الموطأ ،(809/2) :المدونة ،(31/3) :الكافي.(527) :
) (4في )ق( :رأينا.
) (5وإنما قلنا :سقطت من )ق(.
) (6في )م( :الكتابة.
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اﻟﻌﺒ ــﺪ) ،(1ﻷن اﳊﺮﻳ ــﺔ ﱂ ﺗﺘﻘ ــﺮر ﻹﻣﻜ ــﺎن أن ﻳﻌﺠ ــﺰ ﻓﻴﻌ ــﻮد إﱃ اﻟ ــﺮق ،وﻷن أم
اﻟﻮﻟـ ــﺪ آﻛ ـ ــﺪ) (2ﺣﺮﻣـ ــﺔ ﻋﻨ ـ ــﻪ ﻷن اﻟﻔﺴـ ــﺦ ﻣ ـ ــﺄﻣﻮن ﻋﻠﻴﻬـ ــﺎ وﻏ ـ ــﲑ ﻣـ ــﺄﻣﻮن ﻋﻠ ـ ــﻰ
اﳌﻜﺎﺗـﺐ ،وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻓﺄﺣﻜﺎﻣﻬـﺎ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻷﺷـﻴﺎء أﺣﻜـﺎم اﻟﻌﺒـﺪ) ،(3واﳌﻜﺎﺗـﺐ
أوﱃ).(4
(=>&$K37z/#אZ& :وطx?3 )&%

ﻟــﻴﺲ ﻟﻠﺴــﻴﺪ أن ﻳﻄــﺄ ﻣﻜﺎﺗﺒﺘــﻪ)(5؛ ﻷن ﻋﺘﻘﻬــﺎ ﻣﻌﻠــﻖ ﺑﺄﺟــﻞ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬــﺎ ﻓﻜﺎﻧــﺖ
ﻛﺎﳌﻌﺘﻘــﺔ إﱃ أﺟــﻞ ،وﻷــﺎ ﻗــﺪ ﲢﻤــﻞ وﺗﺼــﲑ أم وﻟــﺪ وﻻ ﲡــﻮز ﻣﻜﺎﺗﺒــﺔ أم وﻟــﺪ،
ﻓﺈن وﻃﺌﻬﺎ وﱂ ﲢﻤﻞ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬـﺎ؛ ﻷن ﳎـﺮد اﻟـﻮﻻء ﻻ ﻳﻐـﲑ ﺣﻜﻤﻬـﺎ وﻻ
ﻳﻮﺟــﺐ ﺗﻨﺠﻴــﺰ ﻋﺘﻘﻬــﺎ ،ﻓــﺈن ﲪﻠــﺖ ﺧـ ـﲑت ﺑــﲔ ﻓﺴــﺦ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ وﺑــﲔ ﻛﻮــﺎ أم
اﻟﻮﻟﺪ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
وإﳕﺎ وﺟﺐ ذﻟﻚ ﻷن ﻣﻜﺎﺗﺒﺔ أم اﻟﻮﻟﺪ ﻻ ﲡﻮز ﺑﻐﲑ رﺿﺎﻫﺎ؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ) (6ﻛﺎن
ﳍـﺎ ﻓﺴـﺦ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ،وإن اﺧﺘـﺎرت اﻟﺒﻘـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻛـﺎن ﳍـﺎ ذﻟـﻚ؛ ﻷن ﻓﻴﻬــﺎ
ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻋﺘﻘﻬﺎ ،إذا أدت ﻋﺘﻘﺖ وإن ﻋﺠﺰت ﻛﺎﻧﺖ أم وﻟﺪ.
(6$K38z/#ن7Hאrא;)[x?3 <$

ﺟـﺮاح اﳌﻜﺎﺗــﺐ ﰲ رﻗﺒﺘــﻪ وﻣﺎﻟــﻪ) ،(7واــﲏ ﻋﻠﻴــﻪ ُﻣﺒَـ ﺪى ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻴﺪ)(8؛ ﻷن
ﺳــﺒﺒﻪ آﻛــﺪ وﺣﻘــﻪ أﻗــﻮى ،ﻓــﺈن ﻗــﺪر اﳌﻜﺎﺗــﺐ ﻋﻠــﻰ أداء أرش اﳉﻨﺎﻳــﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ
أداﳘﺎ ،وﺑﺪأ ﺑﺄرش اﳉﻨﺎﻳـﺔ) (9وأﻗـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ،وإن ﻋﺠـﺰ ﻋـﻦ ذﻟـﻚ ﺑﻄﻠـﺖ
) (1في )م( :العبيد.
) (2في )ق( :أكثر.
) (3في )م( :العبيد.
) (4انظر الموطأ ،(795/2) :التفريع ،(18/2) :الكافي.(524-523) :
) (5انظر المدونة ،(16/3) :التفريع.(19/2) :
) (6في )م( :فكذلك.
) (7وماله :سقطت من )ق(.
) (8انظر :الموطأ ،(796-795/2) :التفريع ،(18/2) :الكافي.(524) :
) (9في )م( :الجراح.
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اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ورﺟــﻊ رﻗﻴﻘ ـﺎً ،وﺧــﲑ ﺳــﻴﺪﻩ ﻛﻤــﺎ ﳜــﲑ ﰲ اﻟﻌﺒــﺪ اﻟــﺮق ﺑــﲔ اﻓﺘﻜﺎﻛــﻪ أو
إﺳﻼﻣﻪ.
(r7H/$K39z/#א;)[x

وإن ﺟــﺮح اﳌﻜﺎﺗــﺐ ﻓﻌﻘﻠــﻪ ﻋﻘــﻞ ﻋﺒــﺪ) (1ﻷﻧــﻪ ﺑــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮق ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻜﻤــﻞ
ﻣﻨﻪ اﻷداء وﻳﺪﻓﻊ اﻟﻌﻘـﻞ إﱃ ﺳـﻴﺪﻩ ،وﻻ ﳝﻜـﻦ اﳌﻜﺎﺗـﺐ ﻣـﻦ اﻟﺘﺼـﺮف ﻓﻴـﻪ ﻷﻧـﻪ
ﻗــﺪ ﻳﺘﻠﻔــﻪ ﰒ ﻳﻌﺠــﺰ ﻓﻴﻌ ــﻮد رﻗﻴﻘ ـﺎً ﻣﻌﻴﺒ ـﺎً ﰲ ﺟﺴــﺪﻩ ،وﳛﺘﺴ ــﺐ ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘــﻞ ﻣ ــﻦ
ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ؛ ﻓﺈن ﻛﺎن ﲤﺎم ﻣـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﺘـﻖ ،ﻓـﺈن ﻋﺠـﺰ ﲤﻤـﻪ ﳑـﺎ ﻳﺆدﻳـﻪ ،وإن ﻛـﺎن ﻓﻴـﻪ
ﻓﻀﻞ ﻛـﺎن ﻟـﻪ دون اﻟﺴـﻴﺪ؛ ﻷﻧـﻪ ﻗـﺪ ﺻـﺎر ﺣـﺮاً ﺑـﺄداء اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻓﻮﺟـﺐ أن ﳝﻠـﻚ
ﻋﻘﻞ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ.

@@

) (1انظر :الموطأ ،(796-795/2) :التفريع ،(18/2) :الكافي.(523) :
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<†e‚¹]<h^jÒ
اﻟﺘـﺪﺑﲑ :أن ﻳﻘـﻮل اﻟﺮﺟـﻞ ﻟﻌﺒـﺪﻩ أﻧـﺖ ﺣـﺮ ﻋـﻦ دﺑـﺮ ﻣـﲏ ،أو أﻧـﺖ ﻣــﺪﺑﺮ ،أو
إذا ﻣــﺖ ﻓﺄﻧــﺖ ﺣــﺮ ﺑﺎﻟﺘــﺪﺑﲑ أو ﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟــﻚ ﳑــﺎ ﻳﻌﻠــﻢ أﻧــﻪ ﻗﺼــﺪ ﺑــﻪ إﳚــﺎب
ﻋﺘﻘﻪ ﲟﻮﺗﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ .وأﻣﺎ إن ﻗﺎل :إن ﻣﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺮض أو
ﻫﺬا اﻟﺴﻔﺮ؛ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﳚﻮز اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ وإﺑﻄﺎﻟﻪ).(1
(ZI(K1z/#دk 7.وBدx?9ZA

وﻣﻦ دﺑﺮ ﻋﺒﺪﻩ وﻻ دﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﱂ ﳚﺰ ﻟﻪ ﺑﻴﻌﻪ وﻻ ﻫﺒﺘﻪ وﻻ ﻧﻘﺾ ﺗﺪﺑﲑﻩ ﺑﻮﺟﻪ
)(4
)(3
)(2
ﻣ ــﺎ دام ﺣﻴـ ـﺎً ﺧﻼﻓـ ـﺎً ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ  ،ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﻋ ــﺰ وﺟ ــﻞl~}m :
وﻟﻘﻮﻟ ــﻪ" :اﳌ ــﺪﺑﺮ ﻻ ﻳﺒ ــﺎع وﻻ ﻳﻮﻫ ــﺐ") ،(5وﻷن ﻋﺘﻘ ــﻪ ﻣﻌﻠ ــﻖ 6ﲟ ــﻮت ﺳ ـﻴﺪﻩ
ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻛﺄم اﻟﻮﻟﺪ.
(8)O$K2z/#א; G7.ذא&Kאx :

إذا ﻣـﺎت اﻟﺴــﻴﺪ ﻧُﻈــﺮ؛ ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻋﻠﻴــﻪ دﻳـﻦ وﻛــﺎن ﻟــﻪ ﻣــﺎل ﳜــﺮج ﻣــﻦ ﺛﻠﺜــﻪ
ﻋﺘﻖ ﰲ اﻟﺜﻠﺚ ،وإﳕـﺎ وﺟـﺐ ﻋﺘﻘـﻪ ﻟﻮﺟـﻮد اﻟﺼـﻔﺔ اﻟـﱵ ﻛـﺎن اﻟﻌﺘـﻖ ﻣﻌﻠﻘـﺎً ﻋﻠﻴﻬـﺎ
وﻫــﻲ ﻣــﻮت اﻟﺴــﻴﺪ؛ ﻛــﺄم اﻟﻮﻟــﺪ) ،(7وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻳﻌﺘــﻖ ﰲ اﻟﺜﻠــﺚ دون رأس
اﳌ ــﺎل ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟ ــﺪاود) ،(8ﳌ ــﺎ رواﻩ أﺑ ــﻮ ﻗﻼﺑ ــﺔ) (9أن اﻟﻨ ــﱯ  ﻗ ــﺎل" :اﳌ ــﺪﺑﺮ ﻣ ــﻦ
) (1انظر الموطأ ،(810/2) :المدونة ،(37/3) :التفريع ،(9/2) :الرسالة ،(223) :الكافي ،(517) :المقدمات.(187/3) :

) (2انظر :المدونة ،(37/3) :التفريع ،(9/2) :الكافي.(517) :
) (3انظر مختصر المزني /(322) :اإلقناع.(206) :
) (4سورة المائدة ،اآلية.1 :
) (5أخرج ه ال دارقطني /(138/4) :م ن طري ق عبي دة ب ن حس ان ع ن أي وب ع ن ن افع ع ن اب ن عم ر ث م ق ال
الدارقطني :ل م يس نده غي ر عبي ده وھ و ض عيف ،وإنم ا ھ و ع ن اب ن عم ر موقوف ا ً م ن قول ه ،ال يثب ت مرفوع ا ً
)انظر تلخيص الحبير.(215/4 :
) (6في م :يتعاين.
) (7انظر الموطأ ،(811/2) :المدونة ،(39/3) :التفريع ،(10/2) :الرسالة ،(223) :الكافي.(517) :
) (8انظر المحلى.(457/10) :
) (9الحديث عن ابن عمر ،ول م أج ده ع ن أب ى قالب ة ،وأب و قالب ة :عب د ﷲ ب ن زي د ب ن عم ر -أو ع امر الجرم ى ،أب و قالب ة
البصري ثقة فاضل كثير اإلرسال ،مات بالشام ھارباً من القضاء سنة أربع ومائة :وقيل بعدھا )تقريب التھذيب.(304 :
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اﻟﺜﻠﺚ") ،(1وﻷن ﻛـﻞ ﻋﺘـﻖ ﻋﻨـﺪ اﳌـﻮت ﺑـﺎﻟﻘﻮل ﻣـﻦ اﻟﺜﻠـﺚ اﳌﻮﺻـﻲ ﺑﻌﺘﻘـﻪ ،ﻷن
اﻟﻌﺘــﻖ) (2ﺑــﺘﻼﰱ اﳌــﺮض آﻛــﺪ ﺣﺮﻣــﺔ) (3ﻣــﻦ اﳌــﺪﺑﺮ ﰒ ﻳﻌﺘــﻖ ﻣــﻦ اﻟﺜﻠــﺚ؛ ﻓﺎﳌــﺪﺑﺮ
أوﱃ.
(GK3z/#ذא{/Iאt9cא; x7.

وإن ﱂ ﳛﻤــﻞ اﻟﺜﻠــﺚ ﻋﺘــﻖ ﻣﻨــﻪ ﺑﻘــﺪر ﻣــﺎ ﳛﻤﻠــﻪ ورق ﺑﺎﻗﻴــﻪ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻟــﻮ ﱂ
ﻳﱰك ﻏﲑﻩ ﻋﺘﻖ ﺛﻠﺜﻪ ورق ﺛﻠﺜﺎﻩ ﻟﻠﻮرﺛﺔ ،وﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﻌﻰ ﰲ ﻓﻜﺎك رﻗﺒﺘﻪ
ﺧﻼﻓﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﻌﺘﻖ.
(GK4z/#ذא6نC9א :دxZA

وإن ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻴﺪ دﻳــﻦ ﺑﻴــﻊ ﲨﻴﻌــﻪ إن أﺣــﺎط اﻟــﺪﻳﻦ ﲟﺎﻟــﻪ ،وإﻻ ﻓﺒﻘــﺪر
)(4
إﺣﺎﻃﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﲟﺎﻟﻪ ،وﻋﺘﻖ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ورق ﻣﺎ ﺑﻘـﻲ ﺑﻌـﺪ ﻋﺘـﻖ اﻟﺜﻠـﺚ ﻣﻨـﻪ ﻟﻠﻮرﺛـﺔ
وﻋﻨﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﺒـﺎع ﰲ اﻟـﺪﻳﻦ وﻟﻜـﻦ ﻳﺴـﻌﻰ اﻟﻐﺮﻣـﺎء ،ﻓـﺈذا أدى ﻣـﺎﳍﻢ
ﺧ ــﺮج ﺣـ ـﺮا) ،(5ودﻟﻴﻠﻨ ــﺎ أن اﻟﺘ ــﺪﺑﲑ ﳚ ــﺮي ﳎ ــﺮى اﻟﻮﺻ ــﻴﺔ واﻟ ــﺪﻳﻦ ﻣﻘ ــﺪم ﻋﻠ ــﻰ
اﻟﻮﺻﻴﺔ ،ﻓﻠﻮ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻋﺘﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻜﺎن ﰲ ذﻟﻚ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ ﳑﻨﻮﻋﲔ:
إﻣﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻮﺻـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪﻳﻦ ﻟﻴﺘﻌﺠـﻞ اﻟﻌﺒـﺪ اﻟﻌﺘـﻖ) (6وﳛﺼـﻞ اﻟﻐﺮﻣـﺎء ﻋﻠـﻰ
ﺳ ــﻌﺎﻳﺔ ﻣﺘ ــﺄﺧﺮة ،أو اﻧﺘـ ـﺰاع اﻟﻌﺒ ــﺪ ﻣ ــﻦ أﻳ ــﺪﻳﻬﻢ وإﺣ ــﺎﻟﺘﻬﻢ ﰲ ﺳ ــﻌﺎﻳﺔ ﻻ ﻳ ــﺪري
أﺗﺼﺢ أم ﻻ ﺑﻐﲑ رﺿﺎﻫﻢ وإﻟﺰام اﻟﻌﺒﺪ اﻻﺳﺘﺴﻌﺎء ﺑﻐﲑ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨـﻪ ،وﻛـﻞ
ذﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ.
) (1أخرج ه اب ن ماج ة ف ي العت ق ،ب اب :الم دبر ،(840/2) :وال دارقطني ،(138/4) :والبيھق ي،(314/10) :
والحفاظ يقفونه عل ى اب ن عم ر ،وس ئل أب و زرع ة ع ن ھ ذا الح ديث فق ال :إن ه باط ل )انظ ر تلخ يص الحبي ر:
.(215/4
) (2في )م( :العتق.
) (3حرمة :سقطت من )م(.
) (4انظر المدونة ،(37/3) :التفريع ،(9/2) :الكافي.(517) :
) (5انظر مختصر الطحاوي ،(381) :مختصر القدوري مع شرح الميداني.(121/3) :
) (6في )ق( :المعتق.
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(\4.l. $K5z/#אx 4

وإذا دﺑﺮ ﺑﻌﺾ ﻋﺒﺪﻩ ﻛﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻴﻌﻪ اﻋﺘﺒﺎراً ﺑﺎﻟﻌﺘﻖ؛ ﻷﻧﻪ ﺿﺮب ﻣﻨﻪ ،وإن
دﺑــﺮ) (1ﺑﻌــﺾ ﻋﺒــﺪ ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــﲔ ﺷ ـﺮﻳﻜﻪ ﺑﺈذﻧــﻪ أو ﺑﻐــﲑ إذﻧــﻪ ﺗﻘﺎوﻣــﺎﻩ ،ﻓــﺈن ﺻــﺎر
اﻟﺬي دﺑﺮ ﻛﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪﺑﲑﻩ وإن ﺻﺎر ﻟﻶﺧﺮ رق ،وإن ﺷﺎء اﻟﺬي ﱂ ﻳﺪﺑﺮ أن
ﻳﻘﻮم ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬي دﺑﺮ ﻛﺎن ﻟﻪ ذﻟﻚ).(2
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻤــﺎ ﻳﺘﻘﺎوﻣﺎﻧــﻪ ﻟﻴﻤﻨــﻊ) (3اﻟﺘﺒﻌــﻴﺾ ﻓﻴــﻪ ،وأﺟﺰﻧــﺎ إﺑﻄﺎﻟــﻪ إن ﺻــﺎر
ﻟﻠــﺬي ﱂ ﻳــﺪﺑﺮ ﻷن اﻟﺘــﺪﺑﲑ ﻟــﻴﺲ ﻣﺴــﺘﻘﺮاً ﻻ ﳏﺎﻟــﺔ ،ﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ ﻳﺒﻄــﻞ ﺑﺎﺳــﺘﻐﺮاق
اﻟــﺪﻳﻦ اﻟﱰﻛــﺔ ،وﻗــﺪ ﻗﻴــﻞ إﻧــﻪ ﻻ ﳚــﻮز إﻻ ﺗﻘــﻮﱘ اﳊﺼــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸ ـﺮﻳﻚ) (4اﻟــﺬي
ﳚﱪ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ إن ﻛﺎن اﳌﺪﺑﺮ ﻣﻮﺳﺮاً اﻋﺘﺒﺎراً ﺑﺎﻟﻌﺘﻖ ،إﻻ أن ﻳﺸﺎء اﻵﺧـﺮ أن
ﻳﺪﺑﺮ ،ﻓﻴﻜﻤﻞ اﻟﺘﺪﺑﲑ ،ﻛﻤﺎ ﳜﺘﺎر اﻟﺸﺮﻳﻚ ﰲ اﻟﻌﺘﻖ أن ﻳﻌﺘﻖ ﻓﻴﻜﻤﻞ اﻟﻌﺘﻖ.
($K6z/#و א; x7.

وﻟــﺪ اﳌــﺪﺑﺮ ﻣــﻦ أﻣﺘــﻪ ﲟﻨﺰﻟﺘــﻪ)(5؛ ﻷن ﻛــﻞ وﻟــﺪ ﺣــﺪث ﻋــﻦ ﻣﻠــﻚ اﻟﻴﻤــﲔ ﺗﺒــﻊ
أﺑــﺎﻩ ﰲ اﳊﺮﻳــﺔ واﻟــﺮق ،أﺻــﻞ ذﻟ ـﻚ إذا اﺑﺘــﺎع اﳊــﺮ أﻣــﺔ ﻓﺄوﻟــﺪﻫﺎ ،وﻣــﻦ دﺑــﺮ أﻣــﺔ
وﻫﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﻋﻠﻢ ﲝﻤﻠﻬﺎ أو ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪﺑﲑ ﻓﻮﻟﺪﻫﺎ ﲟﻨﺰﻟﺘﻬﺎ ،أﻣﺎ ﲪﻠﻬﺎ إذا
ﺻﺎدﻓﻬﺎ اﻟﺘﺪﺑﲑ ﻓﻸﻧﻪ داﺧﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ رﻗﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﳍﺒﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺳﺎﺋﺮ
اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺒﺔ؛ ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﺘﺪﺑﲑ.
ﻓﺄﻣــﺎ إذا أﺣــﺪﺛﻮا ﺑﻌــﺪ اﻟﺘــﺪﺑﲑ ﻓــﻸن ﻛــﻞ وﻟــﺪ ﺣــﺪث ﻣــﻦ ﻧﻜــﺎح أو زﻧــﺎ ﻓﻬــﻮ
ﺗــﺎﺑﻊ ﻷﻣــﻪ ﰲ اﳊﺮﻳــﺔ واﻟــﺮق اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑﻮﻟــﺪ اﻟﻌﺒــﺪ إذا ﺗــﺰوج اﳊــﺮة أو ﺑﻮﻟــﺪ اﳊــﺮ إذا
ﺗــﺰوج اﻷﻣــﺔ ،وﻳﻘ ﻮﻣــﻮن ﻣــﻊ أﻣﻬــﻢ ﻗﻴﻤــﺔ واﺣــﺪة ،ﻻ ﻳﻘ ـ ﻮم ﺑﻌﻀــﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺾ
ﻟﺘﺴﺎوي ﺣﺮﻣﺘﻬﻢ وﻟﻮﺟﻮب اﻟﺘﺪﺑﲑ ﳍﻢ..
) (1في )ق( :دبرت.
) (2انظر :الموطأ ،(813/2) :التفريع ،(11-10/2) :الكافي.(517) :
) (3في )م( :لمنع.
) (4في )م( :المدبر.
) (5انظر :الموطأ ،(810/2) :المدونة ،(39/3) :التفريع ،(9/2) :الكافي.(517) :
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وﻟﻠﺮﺟــﻞ أن ﻳﻄــﺄ ﻣﺪﺑﺮﺗــﻪ ﻷن ذﻟ ـﻚ ﻏــﲑ ﻧــﺎﻗﺺ ﻟﺘــﺪﺑﲑﻫﺎ؛ ﺑــﻞ ﻫــﻮ ﻣﺆﻛــﺪ ﻟــﻪ
ﻷﺎ ﻗﺪ ﲢﻤﻞ ﻓﺘﻜﻮن أم وﻟﺪ ،وذﻟﻚ أﻗـﻮى ﻣـﻦ اﻟﺘـﺪﺑﲑ ،وﻳﻔـﺎرق اﳌﻜﺎﺗﺒـﺔ ﻷن
ﺗﻠﻚ ﺗﺴﺘﻌﺠﻞ اﻟﻌﺘﻖ ﺑﺎﻷداء ،ﻓﻔﻲ ﻛﻮﺎ أم وﻟﺪ ﺗﺄﺧﲑ ﻋﺘﻘﻬﺎ.
(H$K7z/#אزא w3אمא; 7.وx? OnZ&?HG

ﻟﻠﺮﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺑﺮﻩ وإﺟﺎرﺗﻪ) (1ﻷﻧﻪ ﻋﻠـﻰ اﻷﺻـﻞ ﰲ ﻣﻠـﻚ ﺗﺼـﺮﻓﻪ ،وإﳕـﺎ
ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻧﻘﺾ اﻟﺘﺪﺑﲑ ﻓﻘﻂ وﻟﻴﺲ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﻘﺾ ﻟﻪ ..
واﻟﻔـﺮق ﺑﻴﻨــﻪ وﺑـﲔ أم اﻟﻮﻟــﺪ أﻧـﻪ ﻟــﻴﺲ ﻟـﻪ ﻣــﻦ أم اﻟﻮﻟـﺪ إﻻ اﻟــﻮطء ﻓﻘـﻂ ،وﻫــﻲ
آﻛﺪ ﺣﻜﻤﺎً ﻣﻦ اﳌﺪﺑﺮ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺰول ﺣﻜﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼد ﺑـﺪﻳﻦ وﻻ ﻏـﲑﻩ؛ ﲞـﻼف
اﻟﺘﺪﺑﲑ.
(H$K8z/#אزאU3Xאع&لא; ،7.وGذא7#X7. &89NאxX

وﻟ ــﻪ اﻧﺘ ـ ـﺰاع ﻣﺎﻟـ ــﻪ ﻷن أﺣﻜﺎﻣ ــﻪ) (2أﺣﻜـ ــﺎم اﻟﻌﺒـ ــﺪ إﻻ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻳﺘﻘﻀـ ــﻰ ﻧﻘـ ــﺾ
اﻟﺘ ــﺪﺑﲑ ،وﻟ ــﻴﺲ ﰲ اﻧﺘـ ـﺰاع ﻣﺎﻟ ــﻪ ﻧﻘ ــﺾ اﻟﺘ ــﺪﺑﲑ ،وﻳﺴﺘﺤﺴ ــﻦ ﰲ ﻣ ــﺮض اﻟﺴ ــﻴﺪ
اﳌﺨﻮف ﻟﻠﺴﻴﺪ أن ﻻ ﻳﻨﺘﺰع ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻘﺮب ﻋﺘﻘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﺰﻋﻪ ﻟﻐﲑﻩ ﻻ ﻟﻨﻔﺴﻪ).(3
إذا أﺳــﻠﻢ ﻣــﺪﺑﺮ ﻧﺼـﺮاﱐ ﺧــﻮرج ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺪﻓﻊ إﻟﻴــﻪ ﺧﺮاﺟــﻪ وﱂ ﻳﺒــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ ،وإﳕــﺎ
ﻳﻨﺘﻈـﺮ ﻣﻮﺗـﻪ ﻓﻴﻌﺘـﻖ ﻣـﻦ ﺛﻠﺜـﻪ إن ﲪﻠــﻪ أو ﲪـﻞ ﻣﻨـﻪ) ،(4وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :ذﻟـﻚ ﻷﻧــﻪ ﻻ
ﳚﻮز ﺛﺒﻮت ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺼﺮاﱐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ وﻻ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺮق ،وﻻ ﳚﻮز ﺑﻴﻌﻪ ﳌﺎ
ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ) (5ﰲ ﺣﻴﺎة ﺳﻴﺪﻩ؛ ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﺆﺟﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ وﻳـﺪﻓﻊ
ﺧﺮاﺟــﻪ إﱃ ﺳــﻴﺪﻩ ،ﻓــﺈذا ﻣــﺎت ﻋﺘــﻖ ﻣــﻦ ﺛﻠﺜــﻪ) (6وﻛــﺎن وﻻؤﻩ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ ﻣــﺎ دام
) (1انظر الموطأ ،(815-814/2) :التفريع ،(10/2) :الكافي.(517) :
) (2في )ق( :أحكامھا.
) (3انظر :الموطأ ،(814/2) :المدونة ،(40/3) :التفريع ،(9/2) :الرسالة ،(223) :الكافي.(517) :
) (4انظر :الموطأ ،(815/2) :المدونة ،(46/3) :التفريع ،(12/2) :الكافي.(517) :
) (5في )م( :الحرمة.
) (6في )ق( :ثالثة.
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ﻧﺼﺮاﻧﻴﺎً ،ﻓﺈن أﺳﻠﻢ ﻋﺎد إﻟﻴﻪ اﻟﻮﻻء ..وﻳﺘﺨﺮج ﻓﻴﻬﺎ رواﻳﺔ أﺧﺮى وﻫﻲ :أﻧﻪ ﻳﺒﺎع
ﻋﻠﻴــﻪ وﻳــﺪﻓﻊ اﻟــﺜﻤﻦ إﱃ اﻟﻨﺼـﺮاﱐ) (1اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑﺒﻴــﻊ أم وﻟــﺪﻩ إذا أﺳــﻠﻤﺖ ،وﺣﺮﻣــﺔ
اﻻﺳﺘﻴﻼد أﻗﻮى ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﺪﺑﲑ.
(GI(K9z/#ذא</3א; x7.

إذا ﻗﺘﻞ اﳌﺪﺑﺮ ﻓﻘﻴﻤﺘﻪ ﻟﺴﻴﺪﻩ) (2ﻷن أﺣﻜﺎﻣﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺒﺪ ﰲ ﺣﻴـﺎة ﺳـﻴﺪﻩ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻪ أرش ﺟﻨﺎﻳﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ،ﻓﺈذا أﺧﺬ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﰲ ﻣﻠﻚ ﻟﻊ ﻳﻌﻤﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺎ
ﻳﺸﺎء وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ أن ﳚﻌﻠﻪ ﰲ ﻣﺪﺑﺮ آﺧﺮ ،ﻷن اﻟﺴﻴﺪ ﻻ ﺻﻨﻊ ﻟـﻪ ﰲ ﻗﺘﻠـﻪ ﻓﻜـﺎن
ﻗﺘﻠﻪ ﻛﻤﻮﺗـﻪ ،وﻛﺎﻧـﺖ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﲟﻨﺰﻟـﺔ ﻣﺎﻟـﻪ اﻟـﺬي ﻳﱰﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻣﻮﺗـﻪ أﻧـﻪ ﻟﻠﺴـﻴﺪ ﺑـﺎﻟﺮق
ﻻ ﺑﺎﳌﲑاث.
(A>H$K10z/#א; x7.

ﺟﻨﺎﻳــﺔ اﳌــﺪﺑﺮ ﰲ ﺧﺪﻣﺘــﻪ دون رﻗﺒﺘــﻪ) (3ﻷن ﺑﻴﻌــﻪ ﻏــﲑ ﺟــﺎﺋﺰ وﻻ ﳚــﻮز إﺳــﻼم
رﻗﺒﺘــﻪ إﱃ اــﲏ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻠــﻢ ﻳﺒــﻖ إﻻ إﺳــﻼم ﺧﺪﻣﺘــﻪ ،ﻷن ذﻟــﻚ ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﳝﻠﻜــﻪ
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻨﻪ ،واﻟﺴﻴﺪ ﳐﲑ إن ﺷﺎء أﻓﺘﻜﻪ ﺑﺄرش ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ وإن ﺷﺎء أﺳـﻠﻢ ﺧﺪﻣﺘـﻪ؛
ﻓﺈن أﺳﻠﻤﻬﺎ أﺧﺘﺪﻣﻬﺎ اﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﺎ ﻣﻠﻚ ﻟـﻪ ﺑـﺪﻻً ﻣـﻦ ﺟﻨﺎﻳﺘـﻪ وأﺟـﺮﻩ وأﺧـﺬ
أﺟﺮﺗﻪ.
وإن ﻛــﺎن ﻟﻠﻤــﺪﺑﺮ ﻣــﺎل ﺗﻌﻠﻘــﺖ اﳉﻨﺎﻳــﺔ ﲞﺪﻣﺘــﻪ وﻣﺎﻟــﻪ اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑــﺎﳊﺮ ﰲ ﺗﻌﻠــﻖ
ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺑﺬﻣﺘﻪ وﻣﺎﻟﻪ؛ ﻓﺈن ﻛﺎن ﰲ اﳌﺎل وﻓـﺎء ﺑـﺄرش اﳉﻨﺎﻳـﺔ اﺳـﺘﻮﰱ ﻣﻨـﻪ ،وإن ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ وﻓﺎء ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻔﻀﻞ ﲞﺪﻣﺘﻪ وأﺧﺬ اﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻪ ﻣﻨﻬﺎ..
ﻓــﺈذا اﺳــﺘﻮﰱ أرش اﳉﻨﺎﻳــﺔ زال ﺗﻌﻠﻘــﻪ ﻣﻨــﻪ ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن اﻟﺴــﻴﺪ ﺣﻴ ـﺎً ﻋــﺎد ﻣــﺪﺑﺮاً
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ؛ ﻷن اﻟﺴﻴﺪ ﳝﻠﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﺪﻣﺘـﻪ ﻣـﺪة ﺣﻴﺎﺗـﻪ ،ﻓـﺈن ﻣـﺎت اﻟﺴـﻴﺪ ﻗﺒـﻞ
) (1في )م( :إليه.
) (2انظر :الموطأ ،(816/2) :التفريع ،(10/2) :الرسالة ،(223) :الكافي.(518) :
) (3انظر :الموطأ ،(817-816/2) :التفريع ،(10/2) :الكافي.(518) :
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أن ﻳﺴــﺘﻮﰲ اــﲏ ﻋﻠﻴــﻪ أرش ﺟﻨﺎﻳﺘــﻪ ﺑــﺄن ﻛــﺎن ﻟــﻪ ﻣــﺎل ﳛﻤــﻞ ﺛﻠــﺚ اﳌــﺪﺑﺮ ﻋﺘــﻖ
ﰲ اﻟﺜﻠــﺚ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﺷــﻲء ﳝﻨــﻊ ﻋﺘﻘــﻪ ،وﻣــﺎ ﺑﻘــﻰ ﻣــﻦ أرش اﳉﻨﺎﻳــﺔ دﻳــﻦ ﻋﻠﻴــﻪ ﻷن
اﳉﻨﺎﻳـ ــﺔ ﻻ ﺗﺒﻄـ ــﻞ أرﺷـ ــﻬﺎ؛ ﻷـ ــﺎ إﻣـ ــﺎ أن ﺗﺘﻌﻠـ ــﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺒـ ــﺔ أو ﺑﺎﻟﺬﻣـ ــﺔ ،وﺗﻌﻠﻘﻬـ ــﺎ
ﺑﺎﻟﺮﻗﺒــﺔ) (1ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻮﺿــﻊ ﻣﺘﻌــﺬر ﻟﻠﺤﺮﻣــﺔ اﻟــﱵ ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﺘــﺪﺑﲑ ﻓﻠــﻢ ﻳﺒــﻖ إﻻ ﺗﻌﻠﻘﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﺬﻣــﺔ ،وﻷﻧــﻪ ﳌــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺟﻨﺎﻳــﺔ اﳊــﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺬﻣﺘــﻪ ﻛــﺬﻟﻚ ﺟﻨﺎﻳــﺔ اﳌــﺪﺑﺮ )ﺑﻌــﺪ
ﺣﺮﻳﺘ ـ ــﻪ .وﻋ ـ ــﻦ ﻣﺎﻟ ـ ــﻚ رواﻳ ـ ــﺔ أﺧ ـ ــﺮى :أن ﻣ ـ ــﺎ ﺑﻘ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــﻦ اﻷرش ﻳﺒﻄ ـ ــﻞ ﲝﺮﻳ ـ ــﺔ
اﳌﺪﺑﺮ().(2
ووﺟــﻪ ذﻟــﻚ أن اﻷرش ﻛــﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘ ـﺎً ﲞﺪﻣﺘــﻪ دون رﻗﺒﺘــﻪ ﻓﻠﻤــﺎ ﺑﻄﻠــﺖ ﲝﺮﻳﺘــﻪ
ﺑﻄﻞ اﳊﻖ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﺑﺒﻄﻼﺎ ﻛﻤﻮﺗﻪ ،ﻫﺬا ﻛﻠﻪ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺎل )ﻳﻌﺘﻖ ﻓﻴﻪ
ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺎل() (3ﻏﲑﻩ ﻋﺘﻖ ﺛﻠﺜﻪ ﻓﻜـﺎن ﺛﻠﺜـﺎﻩ رﻗـﺎً ﻟﻠﻮرﺛـﺔ وﻳﻠـﺰم اﳌـﺪﺑﺮ
ﺛﻠﺚ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ أرش اﳉﻨﺎﻳﺔ دﻳﻨﺎ ﰲ ذﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻇﻬﺮ اﻟﺮواﻳﺘﲔ.
وﻋﻠــﻰ اﻟﺮواﻳــﺔ اﻷﺧــﺮى ﻳﺒﻄــﻞ ﻋﻨــﻪ ،وﳜــﲑ) (4اﻟﻮرﺛــﺔ ﰲ اﻓﺘﻜــﺎك اﻟﺜﻠﺜــﲔ ﺑﺜﻠﺜــﻲ
أرش اﳉﻨﺎﻳــﺔ أو إﺳــﻼﻣﻪ ﻣــﻦ رﻗﺒﺘــﻪ إﱃ اــﲏ ﻋﻠﻴــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ ﺻــﺎر رﻗ ـﺎً ،وﺑﻄــﻞ
اﻟﺘﺪﺑﲑ ﰲ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺜﻪ ،ﻓﺈن أﺳﻠﻤﻮﻩ ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻤﺠـﲏ ﻋﻠﻴـﻪ؛ ﻷن اﳌـﺎﻧﻊ
ﻛــﺎن ﻣــﻦ إﺳــﻼﻣﻪ ﺑﺜﺒــﻮت اﻟﺘــﺪﺑﲑ ،وإذا ﺑﻄــﻞ اﻟﺘــﺪﺑﲑ ﺑﻀــﻴﻖ اﳌــﺎل ﻋﻨــﻪ وﺟــﺐ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﻦ أرش اﳉﻨﺎﻳﺔ ﺑﺮﻗﺒﺘﻪ.
(H$K11z/#אز&4Rא&C9k7. & :ل?>&kDyAوx?3/q4A

ﳚﻮز ﻟﻠﺴﻴﺪ أن ﻳﻘﺎﻃﻊ ﻣـﺪﺑﺮﻩ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎل ﻳﺄﺧـﺬﻩ ﻣﻨـﻪ وﻳﻌﺠـﻞ ﻟـﻪ اﻟﻌﺘـﻖ ،ﻓـﺈذا
ﻓﻌ ــﻞ ذﻟ ــﻚ وﺗﻌﺠ ــﻞ ﰒ ﻣ ــﺎت اﻟﺴ ــﻴﺪ ﻗﺒ ــﻞ أﺧ ــﺬ اﳌ ــﺎل ﱂ ﻳﺴ ــﻘﻂ ﻋﻨ ــﻪ ﲟ ــﻮت
) (1في )ق( :بالذمة.
) (2ما بين قوسين :سقط من )م(.
) (3ما بين قوسين :سقط من )ق(.
) (4في )ق( :ويحبر.
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ﺳــﻴﺪﻩ)(1؛ ﻷﻧــﻪ دﻳــﻦ ﺗﻌﻠــﻖ ﺑﺬﻣﺘــﻪ وﻻ ﻳﻌﺘــﱪ ﰲ ذﻟــﻚ ﺧﺮوﺟــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺜﻠــﺚ؛ ﻷن
اﳊﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮت اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻴﻨﺠﺰ) (2ﻋﺘﻘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮض دون اﻟﺘﺪﺑﲑ.
وﳚﻮز أن ﻳﻜﺎﺗﺒﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺠﻤﺔ ﻓﺈن أداﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻮت اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺘـﻖ ،وإن ﻣـﺎت
اﻟﺴـ ـﻴﺪ ﻗﺒ ــﻞ أداﺋﻬ ــﺎ ﻋﺘ ــﻖ ﺑﺎﻟﺘ ــﺪﺑﲑ وﺳ ــﻘﻂ ﻋﻨ ــﻪ ﺑﺎﻗﻴﻬ ــﺎ أو ﲨﻴﻌﻬ ــﺎ إن ﻛ ــﺎن ﱂ
ﻳﺆد) (3ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓـﺈن ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟـﻪ ﻣـﺎل ﻏـﲑﻩ ﻋﺘـﻖ ﺛﻠﺜـﻪ ﻛﻤـﺎ ﻟـﻮ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻛﺎﺗﺒـﻪ
وﺳ ــﻘﻂ ﻋﻨ ــﻪ)ﺛﻠﺚ اﻟﻜﺘﺎﺑ ــﺔ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻟ ــﻮ ﻋﺘ ــﻖ ﻟﺴ ــﻘﻄﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑ ــﺔ ﻋﻨ ــﻪ ﻓ ــﺈذا ﻋﺘ ــﻖ
ﺑﻌﻀــﻪ() (4ﺳــﻘﻂ ﻋﻨــﻪ ﺑﻘــﺪر ﻣــﺎ ﻋﺘــﻖ ﻣﻨــﻪ ،وﻳﺒﻘــﻰ ﺛﻠﺜــﺎﻩ ﻣﻜﺎﺗﺒــﺎ ﺑﺜﻠﺜــﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ،
ﻓﺈن أداﻩ ﻋﺘﻖ ،وإن ﻋﺠﺰ رق ﻟﻠﻮرﺛﺔ .واﷲ أﻋﻠﻢ).(5

@@

<

) (1انظر :الموطأ ،(811/2) :التفريع.(11/2) :
) (2في )ق( :فيجوز.
) (3في )ق( :لم يرد.
) (4ما بين قوسين :سقط من )ق(.
) (5وﷲ أعلم :سقطت من )ق(.
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<

<D1 E÷æù]<l^ãÚ_<h^jÒ
إذا ﲪﻠﺖ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﳍـﺎ ﺣﺮﻣـﺔ) (2ﺣﺮﻳـﺔ ﲤﻨـﻊ ﺑﻴﻌﻬـﺎ وﻫﺒﺘﻬـﺎ
واﳌﻌﺎوﺿــﺔ ﻋﻠــﻰ رﻗﺒﺘﻬــﺎ ،أو ﻣــﻦ ﺧــﺪﻣﺘﻬﺎ أو إﺳــﻼﻣﻬﺎ ﰲ ﺟﻨﺎﻳــﺔ أو ﻋﺘﻘﻬــﺎ ﻋــﻦ
ﺳـ ــﺒﺐ ﻳﻮﺟـ ــﺐ اﻟﻌﺘـ ــﻖ ﻣـ ــﻦ ﻛﻔـ ــﺎرة أو ﻧـ ــﺬر أو ﻏـ ــﲑ ذﻟ ـ ـﻚ ،وﱂ ﻳﺒـ ــﻖ ﻓﻴﻬـ ــﺎ إﻻ
اﻻﺳــﺘﻤﺘﺎع ــﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻪ واﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻘ ـﺮب وﻻ ﻳﺸــﻖ ،ﺳ ـﻮاء وﺿــﻌﺖ
وﻟــﺪاً ﻣﻴﺘـﺎً أو ﺣﻴـﺎً ﻛﺎﻣــﻞ اﳋﻠﻘــﺔ أو ﻧﺎﻗﺼـﺎً ،أو أﺳــﻘﻄﺖ ﳐﻠﻘـﺎً أو ﻏــﲑ ﳐﻠــﻖ،
ﻋﻠﻘﺔ أو ﻣﻀﻐﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﲪﻞ..
ﻓﺈذا ﻣﺎت ﺳـﻴﺪﻫﺎ ﻋﺘﻘـﺖ ﻣـﻦ رأس ﻣﺎﻟـﻪ ﻛـﺎن ﻟـﻪ ﻣـﺎل ﺳـﻮاﻫﺎ أو ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟـﻪ
ﻏﲑﻫﺎ ،ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻳـﻦ أو ﱂ ﻳﻜـﻦ ،ﻻ ﺳـﺒﻴﻞ ﻟﻠﻐﺮﻣـﺎء ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗـﻪ وﻻ ﺑﻌـﺪ
ﻣﻮﺗﻪ ،وﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺎﳍﺎ إذا ﻋﺘﻘﺖ ﻗﺒﻞ) (3ﻣﻮﺗﻪ وﻟﻪ اﻧﺘﺰاﻋﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
وإن ﲪﻠــﺖ ﻣﻨــﻪ ﻗﺒــﻞ ﻣﻠﻜــﻪ ﳍــﺎ ووﺿــﻌﺖ ﰒ ﻣﻠﻜﻬــﺎ ﱂ ﺗﻜــﻦ ﺑــﺬﻟﻚ أم وﻟــﺪ،
ﻓــﺈن ﻣﻠﻜﻬــﺎ ﺑﻌــﺪ اﳊﻤــﻞ وﻗﺒــﻞ اﻟﻮﺿــﻊ ﻓﻔﻴﻬــﺎ رواﻳﺘــﺎن؛ إﺣــﺪاﳘﺎ :أــﺎ ﺗﻜــﻮن أم
وﻟﺪ ،واﻷﺧﺮى :أﺎ ﻻ ﻳﺘﻜﻮن أم وﻟﺪ ،وﰲ إﺟﺒﺎرﻩ إﻳﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺞ رواﻳﺘﺎن.
ووﻟــﺪﻫﺎ ﻣــﻦ ﻏــﲑﻩ ﲟﻨﺰﻟﺘﻬــﺎ ﰲ ﻣﻨــﻊ ﺑــﻴﻌﻬﻢ إﻻ أن ﻟــﻪ إﺟــﺎرﻢ ﲞــﻼف أﻣﻬــﻢ،
وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إن ﻗﺘﻠـﺖ) (4وأرش ﺟﺮاﺣﻬـﺎ ﻟﺴـﻴﺪﻫﺎ ﻓـﺈن ﱂ ﻳﻘﺒﻀـﻪ ﺣـﱴ ﻣـﺎت ﻓﻔﻴﻬـﺎ
رواﻳﺘﺎن؛ إﺣﺪاﳘﺎ :أﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻟﻪ ،واﻷﺧﺮى :أﻧﻪ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎﳍﺎ..

) (1أم الولد :ھي الحر حملھا من وطء مالكھا عليه جبراً )الفواكه الدواني 144/1 :حدود ابن عرفة.(526 :
) (2حرمة :سقطت من ق.
) (3في )م( :بعد.
) (4في )م( :قبلت.
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وﻟـﻴﺲ ﻟــﻪ إﺳــﻼﻣﻬﺎ ﰲ ﺟﻨﺎﻳــﺔ ﲡﻨﻴﻬــﺎ ،واﳋﻴـﺎر ﻟــﻪ ﰲ اﻓﺘﻜﺎﻛﻬــﺎ ﺑﺄﻗــﻞ اﻷﻣـﺮﻳﻦ
ﻣــﻦ أرش اﳉﻨﺎﻳــﺔ أو ﻗﻴﻤــﺔ رﻗﺒﺘﻬــﺎ ،وﺣﻜﻤﻬــﺎ ﰲ ﺟﺮاﺣﻬــﺎ وﺣــﺪودﻫﺎ وﻃﻼﻗﻬــﺎ
وﻋﺪﺎ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ وﻣﻨﻊ ﺷﻬﺎدﺎ وﻣﲑاﺛﻬﺎ ﺳﻘﻮط اﳊﺪ ﻋـﻦ ﻗﺎذﻓﻬـﺎ واﻟﻘﺼـﺎص
ﳍ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﳊ ــﺮ إذا ﻗﺘﻠﻬ ــﺎ أو ﺟﺮﺣﻬ ــﺎ ﺣﻜ ــﻢ اﻹﻣ ــﺎء) (1ﻣ ــﺎ دام ﺳ ــﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻗﻴ ـ ـﺎً،
واﺳﺘﱪاؤﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺗﻪ ﲝﻴﻀﺔ وﻫﻮ اﺳﺘﱪاء وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪة)..(2
وﺗﻌﻠ ــﻖ اﻟﻔﻀ ــﻞ ﲞﺪﻣﺘ ــﻪ وأﺧ ــﺬ ا ــﲏ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺣﻘ ــﻪ ﻣﻨﻬ ــﺎ ،ﻓ ــﺈذا اﺳ ــﺘﻮﰱ أرش
اﳉﻨﺎﻳﺔ زال ﺗﻌﻠﻘﻪ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺴـﻴﺪ ﺣﻴـﺎً ﻋـﺎد ﻣـﺪﺑﺮاً ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻟـﻪ ﻷن اﻟﺴـﻴﺪ
ﳝﻠـﻚ ﺑـﺎﻗﻲ ﺧﺪﻣﺘــﻪ ﻣـﺪة ﺣﻴﺎﺗـﻪ ،ﻓــﺈن ﻣـﺎت اﻟﺴـﻴﺪ ﻗﺒــﻞ أن ﻳﺴـﺘﻮﰲ اـﲏ ﻋﻠﻴــﻪ
أرش ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺄن ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺎل ﳛﻤﻞ ﺛﻠﺚ اﳌـﺪﺑﺮ ﻋﺘـﻖ ﰲ اﻟﺜﻠـﺚ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﺷـﻲء
ﳝﻨـﻊ ﻋﺘﻘـﻪ ،وﻣـﺎ ﺑﻘـﻲ ﻣـﻦ أرش اﳉﻨﺎﻳـﺔ دﻳـﻦ ﻋﻠﻴـﻪ؛ ﻷن اﳉﻨﺎﻳـﺔ ﻻ ﺗﺒﻄـﻞ أرﺷــﻬﺎ
ﻷﺎ إﻣﺎ أن ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺒﺔ أو ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ،وﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻗﺒﺔ) (3ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻣﺘﻌﺬر
ﻟﻠﺤﺮﻣــﺔ اﻟــﱵ ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﺘــﺪﺑﲑ ،ﻓﻠــﻢ ﻳﺒــﻖ إﻻ ﺗﻌﻠﻘﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺬﻣــﺔ ،وﻷﻧــﻪ ﳌــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺟﻨﺎﻳــﺔ
اﳊﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻣﺘﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﳌـﺪﺑﺮ )ﺑﻌـﺪ ﺣﺮﻳﺘـﻪ ،وﻋـﻦ ﻣﺎﻟـﻚ رواﻳـﺔ أﺧـﺮى
أن ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻷرش ﻳﺒﻄﻞ ﲝﺮﻳﺔ اﳌﺪﺑﺮ().(4
ووﺟــﻪ ذﻟــﻚ أن اﻷرش ﻛــﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘ ـﺎً ﲞﺪﻣﺘــﻪ دون رﻗﺒﺘــﻪ ﻓﻠﻤــﺎ ﺑﻄﻠــﺖ ﲝﺮﻳﺘــﻪ
ﺑﻄــﻞ اﳊــﻖ اﳌﺘﻌﻠــﻖ ــﺎ ﺑﺒﻄﻼــﺎ ﻛﻤﻮﺗــﻪ ،ﻫــﺬا ﻛﻠــﻪ إذا ﻛــﺎن ﻟﻠﺴــﻴﺪ ﻣــﺎل )ﻳﻌﺘــﻖ
ﻓﻴﻪ ،ﻓـﺈن ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟﻠﺴـﻴﺪ ﻣـﺎل() (5ﻏـﲑﻩ ﻋﺘـﻖ ﺛﻠﺜـﻪ ٍرﻗـﺎ ﻟﻠﻮرﺛـﺔ وﻳﻠـﺰم اﳌـﺪﺑﺮ ﺛﻠـﺚ
ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ أرش اﳉﻨﺎﻳﺔ دﻳﻨﺎً ﰲ ذﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻇﻬﺮ اﻟﺮواﺗﲔ.
) (1في )م( :األمة.
) (2ف ي جمل ة ھ ذه األحك ام انظ ر :الموط أ ،(742/2) :المدون ة ،(42/3) :التفري ع ، (5/2) :الرس الة،(225) :
الكافي ،(514) :المقدمات.(195/3) :
) (3في )ق( :بالذمة.
) (4ما بين قوسين سقط من )م(.
) (5ما بين قوسين :سقط من )ق(.
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وﻋﻠــﻰ اﻟﺮواﻳــﺔ اﻷﺧــﺮى :ﻳﺒﻄــﻞ ﻋﻨــﻪ وﳜــﲑ) (1اﻟﻮرﺛــﺔ ﰲ اﻓﺘﻜــﺎك اﻟﺜﻠﺜــﲔ ﺑﺜﻠﺜــﻲ
أرش اﳉﻨﺎﻳــﺔ أو إﺳــﻼﻣﻪ ﻣــﻦ رﻗﺒﺘــﻪ إﱃ اــﲏ ﻋﻠﻴــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ ﺻــﺎر ٍرﻗــﺎ وﺑﻄــﻞ
اﻟﺘﺪﺑﲑ ﰲ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺜـﻪ ،ﻓـﺈن أﺳـﻠﻤﻮﻩ ﻛـﺎن ﻣﺎﻟﻜـﺎً ﻟﻠﻤﺠـﲏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻷن اﳌـﺎﻧﻊ
ﻛــﺎن ﻣــﻦ إﺳــﻼﻣﻪ ﺑﺜﺒــﻮت اﻟﺘــﺪﺑﲑ وإذا ﺑﻄــﻞ اﻟﺘــﺪﺑﲑ ﺑﻀ ـﻴﻖ اﳌــﺎل ﻋﻨــﻪ وﺟــﺐ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﻦ أرش اﳉﻨﺎﻳﺔ ﺑﺮﻗﺒﺘﻪ.
(H$K1z/#אز&4Rא&C9k7. & :ل?>&kDyAوx?3/q4A

ﳚﻮز ﻟﻠﺴﻴﺪ أن ﻳﻘﺎﻃﻊ ﻣـﺪﺑﺮﻩ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎل ﻳﺄﺧـﺬﻩ ﻣﻨـﻪ وﻳﻌﺠـﻞ ﻟـﻪ اﻟﻌﺘـﻖ ،ﻓـﺈذا
ﻓﻌﻞ وﺗﻌﺠﻞ ﰒ ﻣﺎت اﻟﺴﻴﺪ ﻗﺒﻞ أﺧﺬ اﳌﺎل ﱂ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﲟﻮت ﺳﻴﺪﻩ) (2ﻷﻧﻪ
دﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺬﻣﺘﻪ ،وﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ذﻟﻚ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ ﻷن اﳊﺮﻳـﺔ ﻗـﺪ ﺳـﺒﻘﺖ
ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮت اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻴﻨﺠﺰ) (3ﻋﺘﻘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮض دون اﻟﺘﺪﺑﲑ.
( $K2z/#مHאز Nو&4وNمא x

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻻ ﳚـﻮز ﻫﺒﺘﻬـﺎ وﻻ اﳌﻌﺎوﺿـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺑﻐـﲑ اﻟﺒﻴـﻊ أﻳﻀـﺎً ﻓﻠﻺﲨـﺎع
ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﺒﻴﻊ وﺑﲔ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ،وﻷن اﳊﺮﻣﺔ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻬـﺎ ﻣﺎﻧﻌـﺔ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ.
([HA[ ZJ3=>&$K3z/#אx34

وإﳕــﺎ ﻣﻨﻌﻨــﺎ أن ﺗﻌﺘــﻖ ﻋــﻦ ﺳــﺒﺐ ﻳﻮﺟــﺐ اﻟﻌﺘــﻖ ﻷن ﻋﻘــﺪ اﳊﺮﻳــﺔ ﻗــﺪ ﺛﺒــﺖ ﳍــﺎ
ﻓــﻼ ﻳﻜــﻮن ﻋﺘﻘﻬــﺎ ﲢﺮﻳ ـﺮاً ،وﻷن اﳌﻠــﻚ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻧــﺎﻗﺺ ﺑﻨﻘﺼــﺎن اﻟﺘﺼــﺮف ﻓﻴﻬــﺎ،
وﻟﻠﺴــﻴﺪ أن ﻳﻌﺠــﻞ) (4ﻋﺘﻘﻬــﺎ اﺑﺘــﺪاءً ﻷن ذﻟــﻚ إﺳــﻘﺎط ﳊﻘــﻪ اﻟﺒــﺎﻗﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ
اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع.
) (1في )ق( :ويجبر.
) (2انظر :الموطأ ،(811/2) :التفريع.(11/2) :
) (3في )ق( :يجوز.
) (4في )م( :أن يجعل.
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(NMHG=>&$K4z/#مא x

وإﳕﺎ ﻣﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ إﺟﺎرﺎ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ) (1ﻷن اﳊﺮﻣﺔ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣـﺎﻧﻊ
ﻣﻦ إﺟﺎرﺎ وﻟﻮﻻ اﻟﻮطء ﻟﻜﺎن ﻋﺘﻘﻬﺎ ﻣﻨﺠﺰاً.
(H$K5z/#אزא3I3Bع.مא &x Z

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻟﻠﺴــﻴﺪ اﻻﺳــﺘﻤﺘﺎع ــﺎ ﻷن اﳊﺮﻣـﺔ إﳕــﺎ ﺗﺜﺒــﺖ ﳍــﺎ ﺑــﺎﻟﻮطء ،ﻓــﻼ
ﳚﻮز أن ﳚﺘﻠﺐ) (2ﺣﺮﻣﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﲢﺮﳝﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑـﻦ اﳋﻄـﺎب-
 -أﻧﻪ ﻗﺎل :ﻟﻪ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺎ ﻣﺎ ﻋﺎش).(3
( $K6z/#مאMOe.A7u3א و&?x

وإﳕــﺎ ﱂ ﻳﻔــﺮق ﺑــﲔ ﺣﻴــﺎة اﻟﻮﻟــﺪ وﻣﻮﺗــﻪ ﻟﻌﻤــﻮم اﻷﺧﺒــﺎر ،وﻷن اﳊﺮﻣــﺔ ﺑــﺎﻟﻮﻻدة
دون ﺻﻔﺔ اﻟﻮﻟﺪ.
( $K7z/#م&7אMא$9w3א x

اع اﻟﺘﺨﻠﻴــﻖ ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) (4ﻷن ﺣﺮﻣــﺔ اﻟﻮﻟــﺪ ﺛﺎﺑﺘــﺔ ﺑﺎﳊﻤــﻞ
وإﳕــﺎ ﱂ ﻳـﺮ ً
اﻋﺘﺒﺎراً ﲝﺼﻮل اﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ،وﻷﻧﺎ ﳌﺎ ﱂ ﻧﺮاع آﺧﺮﻩ ﱂ ﻧﺮاع وﺳﻄﻪ.
(6$K8z/#نNمא NZ&34سא;لx

)(5

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :ﺗﻌﺘ ــﻖ ﻣ ــﻦ رأس اﳌ ــﺎل ﻷن اﳊﺮﻣ ــﺔ ﺣﺎﺻ ــﻠﺔ  ــﺎ اﻵن ،وإﳕ ــﺎ ﺑﻘ ــﻲ
ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﻮطء ﻓﻘﻂ ،واﻟﻮطء ﻻ ﻳﻮرث ﻋﻨﻪ وﻻ ﳝﻠﻚ ﺑﻌﺪﻩ)،(6
وﻟــﻴﺲ ﻟــﻪ ﻗﻴﻤــﺔ ﻳﺮاﻋــﻰ دﺧﻮﳍــﺎ ﰲ اﻟﺜﻠــﺚ ،ﻓﻠــﻢ ﻳﺒــﻖ إﻻ اﻟﻌﺘــﻖ ﻣــﻦ رأس اﳌــﺎل
ﻛﺎﳌﻌﺘﻘﺔ إﱃ أﺟﻞ.
) (1انظر مختصر المزني ،(332) :اإلقناع.(210) :
) (2في )م( :تجنيب.
) (3الموطأ ،°776/2) :عبد الرزاق.(292/7) :
) (4انظر مختصر المزني ،(332) :اإلقناع.(209) :
) (5في )م( :الوالءة.
) (6في )ق( :وال يصدقه.
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( $K9z/#مאGA7u3ن6ن?&لאNمB؟x

وإﳕﺎ ﱂ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣـﺎل ﺳـﻮاﻫﺎ أو ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻷن اﻷﺧﺒـﺎر ﻣﻄﻠﻘـﺔ
ﻏ ــﲑ ﻣﻘﻴ ــﺪة ،وﻷن ﻣﺮاﻋ ــﺎة ﻣ ــﺎل ﺳ ـﻮاﻫﺎ إﳕ ــﺎ ﳛﺘ ــﺎج إﻟﻴ ــﻪ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻳﻜ ــﻮن ﻋﺘﻘ ــﻪ ﰲ
اﻟﺜﻠ ــﺚ ﻟﻴﻨﻈ ــﺮ ﻫ ــﻞ ﳜ ــﺮج ﻛﻠ ــﻪ أو ﺑﻌﻀ ــﻪ ،وذﻟ ــﻚ ﻏ ــﲑ ﻣﻌﺘ ــﱪ ﻫﺎﻫﻨ ــﺎ ﻓ ــﻼ ﻣﻌ ــﲎ
ﳌﺮاﻋﺎﺗﻪ.
( $K10z/#م&7אGMن6ن?9دNZAوxB

وإﳕﺎ ﱂ ﻧﺮاع أن ﻳﻜـﻮن ﻋﻠﻴـﻪ دﻳـﻦ أو ﻻ ﻳﻜـﻮن ﻟﻌﻤـﻮم اﻷﺧﺒـﺎر ،وﻷن ﻋﺘﻘﻬـﺎ
ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎً ﰲ اﳊﻴﺎة؛ وإﳕﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪ اﻟـﻮطء ﻓـﺈذا زال ذﻟـﻚ ﺑـﺎﳌﻮت ﻓﻠـﻢ ﻳﺒـﻖ
ﻣـﺎﻧﻊ ﻣﻨـﻪ ،وﻟــﻮ وﻃـﻰء اﳌــﺪﻳﺎن أﻣـﺔ ﻟـﻪ ﻓﺤﻤﻠــﺖ ﻣﻨـﻪ ﻟﻜﺎﻧــﺖ أم وﻟـﺪ ،وﱂ ﻳﻜــﻦ
ﻟﻠﻐﺮﻣ ــﺎء اﻋـ ـﱰاض ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻟﻘ ــﻮة اﳊﺮﻣ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻮطء وﺗﺄﻛﻴ ــﺪﻫﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻘ ــﻮل ﺑ ــﺎﻟﻌﺘﻖ
ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ.
(&$K11z/#لNمא x

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻣﺎﳍﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬـﺎ إذا أﻋﺘﻘـﺖ ﻷن ﻛـﻞ ﳑﻠـﻮك ﻋﺘـﻖ ﺑﻮﺟـﻪ ﻣـﻦ وﺟـﻮﻩ
اﻟﻌﺘﺎﻗﺔ) (1ﻓﻤﺎﻟﻪ ﺗﺒﻊ ﻟﻪ ،ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺰﻋﻪ ﺳﻴﺪﻩ أو ﻳﺴﺘﺜﻨﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺘﻘﻪ.
(HK12z/#אزאU3Xאعאx& :

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﻟﺴ ـﻴﺪﻫﺎ اﻧﺘﺰاﻋ ــﻪ ﻣﻨﻬ ــﺎ ﺣ ــﺎل اﳊﻴ ــﺎة ﻷن ﻣﻠﻜ ــﻪ ﺑ ـ ٍ
ـﺎق ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ،
ﻓﻜــﺎن ﻟــﻪ اﻧﺘ ـﺰاع ﻣﺎﳍــﺎ ﻛﺎﻷﻣــﺔ ،وﻻ ﻳــﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴــﻪ اﳌﻜﺎﺗــﺐ ﻷن ﰲ اﻧﺘ ـﺰاع ﻣﺎﳍــﺎ
ﻧﻘﺼــﺎن ﻟﻌﻘــﺪ ﻋﺘﻘــﻪ ﻓﻬــﻮ ﻛﺒﻴــﻊ أم اﻟﻮﻟــﺪ واﳌــﺪﺑﺮة) ،(2ﻗــﺎل ﻣﺎﻟــﻚ :إﻻ أن ﻳﺸــﺘﺪ
ﻣﺮﺿﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻟﻘﺮب اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻘﻬﺎ) (3ﻓﻴﻪ ،ﻓﻤﻨﻊ اﻧﺘﺰاﻋﻪ ﻛﻤﺎ
ﳝﻨــﻊ إﺧـﺮاج ﻣﺎﻟــﻪ ﰲ اﳌــﺮض اﳌﺨــﻮف إﺑﻘــﺎء ﻋﻠــﻰ ورﺛﺘــﻪ ﻟﻘــﺮب اﺳــﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﻟــﻪ،
ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻨﺘﺰﻋﻪ ﻟﻐﲑﻩ ﻻ ﻟﻨﻔﺴﻪ وإﳕﺎ ﻟﻪ أن ﻳﻨﺘﺰﻋﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ.
) (1في )م( :العتق وفي )ر( :العتاقات.
) (2في )م( :المدبر.
) (3في )ق( :يتبعھا
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(GK13z/#ذאو xJ)9&8Lr)X 4.?>&K

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﺎ إذا وﻟـﺪت ﻣﻨـﻪ ﺑﻌﻘـﺪ ﻧﻜـﺎح ﰒ ﻣﻠﻜﻬـﺎ ﻓﺈـﺎ ﻻ ﺗﻜـﻮن أم وﻟـﺪ
ﺑــﺬﻟﻚ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) (1ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :أﳝــﺎ أﻣــﺔ وﻟــﺪت ﻣــﻦ ﻧﻜــﺎح ﺳ ـﻴﺪﻫﺎ
ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺘﻘﺔ ﻋﻨﺪﺑﺮ") ،(2ﻓﻌﻠـﻖ ﺛﺒـﻮت اﻹﻳـﻼد) (3ﺑـﺄن ﻳﻜـﻮن ﻣـﻦ ﺳـﻴﺪﻫﺎ ،وﻫـﺬﻩ
وﻟﺪت ﻣﻦ زوج ،وﻷن اﳊﺮﻣـﺔ ﺗﺜﺒـﺖ ﻷم اﻟﻮﻟـﺪ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ اﻟﻮﻟـﺪ ﻓـﺈذا ﻛـﺎن اﻟﻮﻟـﺪ
ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻟـﻪ ﰲ ﻧﻔﺴـﻪ ﻟـﻦ ﻳﺴـﺮ إﱃ أﻣـﻪ ،وﻷـﺎ وﺿـﻌﺖ وﻟـﺪاً ﳑﻠﻮﻛـﺎ ﻓﻠـﻢ ﻳﺜﺒـﺖ
ﺑــﻪ ﺣﺮﻣــﺔ أم اﻟﻮﻟــﺪ أﺻــﻠﻪ اﻟﺰﻧــﺎ ،وﻷــﺎ ﱂ ﺗﻜــﻦ أم وﻟــﺪ ﻗﺒــﻞ اﻻﺑﺘﻴــﺎع ﻓﻜــﺬﻟﻚ
ﺑﻌﺪﻩ.
(GK14z/#ذאאxF&OJ3.

ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ إذا اﺑﺘﺎﻋﻬــﺎ ﺣــﺎﻣﻼً أـﺎ ﺗﻜــﻮن أم وﻟــﺪ؛ ﻗﻮﻟــﻪ " :أﳝــﺎ أﻣــﺔ
وﻟــﺪت ﻣــﻦ ﺳــﻴﺪﻫﺎ ﻓــﺈذا ﻣــﺎت ﻓﻬــﻲ ﺣــﺮة") ،(4وﱂ ﻳﻔــﺮق ﺑــﲔ أن ﺗﻜــﻮن ﲪﻠــﺖ
ﻣﻨـﻪ ﻗﺒـﻞ اﳌﻠـﻚ أو ﺑﻌـﺪﻩ ،وﻷﻧـﻪ ﻗـﺪ ﺛﺒﺘــﺖ ﻟـﻪ ﺣﺮﻣـﺔ اﳊﺮﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ أﺑﻴـﻪ ﺣــﺎل
اﳊﻤﻞ ﻓﺴﺮى ذﻟﻚ إﱃ أﻣﻪ ،أﺻﻠﻪ إذا اﺑﺘﺪأ اﳊﻤﻞ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ.
ووﺟـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ :إـﺎ ﻻ ﺗﻜـﻮن أم وﻟـﺪ أﻧـﻪ ﲪـﻞ ﺧﻠـﻖ رﻗﻴﻘـﺎً ﻓﻠـﻢ ﻳﺜﺒـﺖ ﺑـﻪ ﺣﺮﻣــﺔ
اﻻﺳﺘﻴﻼد ﻷﻣﻪ أﺻﻠﻪ إذا اﺑﺘﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺿﻊ.
(N$K15z/#مא א; x7.

اﺧﺘﻠــﻒ ﻋﻨــﻪ ﰲ أم اﳌــﺪﺑﺮ ﻫــﻞ ﳍــﺎ ﺣﺮﻣــﺔ ﻳﺜﺒــﺖ ﳍــﺎ اﻟﻌﺘــﻖ ﲟﻮﺗــﻪ إذا أﻋﺘــﻖ أم
ﻻ؟ ﻓﻌﻨﻪ ﰲ ذﻟﻚ رواﻳﺘﺎن؛ إﺣﺪاﳘﺎ :ﺛﺒﻮﺎ ،واﻷﺧﺮى :ﻧﻔﻴﻬﺎ.
ﻓﻮﺟﻪ ﺛﺒﻮﺎ :اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺄم وﻟﺪ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﻠﺔ أو وﻟﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻫﺎ داﺧﻞ ﰲ
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺘﻖ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻪ وﻣﻜﺘﺴﺐ ﳊﺮﻣﺘﻪ ،ﻓﻮﺟﺐ أن ﺗﻜﺘﺴﺐ أﻣﺔ اﳊﺮﻳﺔ ﺑﻪ.
) (1انظر مختصر الطحاوي ،(377) :مختصر القدوري مع شرح الميداني.(123/3) :
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3في )م( :االستيالد.
) (4سبق تخريج الحديث.
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ووﺟﻪ ﻧﻔﻴﻪ :أن ﺣﺮﻣﺔ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻹﻣﻜـﺎن ﺑﻄـﻼن ﻋﺘﻘـﻪ وﻋـﻮد رﻗـﻪ ،ﻓﻠـﻢ
ﺗﺴــﺮ اﳊﺮﻣــﺔ إﱃ أﻣﺘــﻪ ﺑﻮﻻدــﺎ ﻣﻨــﻪ ،ﻓــﺈذا ﻗﻠﻨــﺎ :ﳍــﺎ ﺣﺮﻣــﺔ اﻻﺳــﺘﻴﻼد ،ﱂ ﳚــﺰ
ﻟﻠﺴــﻴﺪ اﻧﺘﺰاﻋﻬــﺎ ﻣﻨــﻪ ﺣــﺎﻣﻼً ﻛﺎﻧــﺖ أم ﻏــﲑ ﺣﺎﻣــﻞ ،وإن ﻗﻠﻨــﺎ :ﻟــﻴﺲ ﳍــﺎ ﺣﺮﻣــﺔ
اﻻﺳﺘﻴﻼد ﻓﻠـﻪ اﻧﺘﺰاﻋﻬـﺎ) (1ﻣـﺎ ﱂ ﺗﻜـﻦ ﺣـﺎﻣﻼً ﻷـﺎ ﻣـﺎل ﻟﻠﻤـﺪﺑﺮ وﻟﻠﺴـﻴﺪ اﻧﺘـﺰاع
ﻣــﺎل ﻣــﺪﺑﺮﻩ ،وإن ﻛﺎﻧــﺖ ﺣــﺎﻣﻼ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ اﻧﺘﺰاﻋﻬــﺎ رواﻳــﺔ واﺣــﺪة ﻷن اﻟﻮﻟــﺪ
داﺧﻞ ﰲ ﺗﺪﺑﲑ أﺑﻴﻪ.
(N$K16z/#مو א;)[x

ﰲ أم وﻟﺪ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﺧﻼف) (2ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻏـﲑ دﻳـﻦ،
وﻫــﺬا ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﺣﺮﻣــﺔ ﳍــﺎ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻴﻼد ،وﻗــﺎل :ﻟــﻴﺲ ﻟــﻪ ﺑﻴﻌﻬــﺎ إﻻ أن
ﻳﺮﻫﻘﻪ دﻳﻦ..
ﻓﻮﺟــﻪ اﻷول :أن ﺣﺮﻣﺘﻬــﺎ ﺿــﻌﻴﻔﺔ ﻟﻀــﻌﻒ ﺣﺮﻣــﺔ ﺳـﻴﺪﻫﺎ ﻷﻧــﻪ ﻳﻌﺘــﻖ ﺑــﺎﻷداء
وﻳﺮق ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﳍﺎ ﺣﺮﻣﺔ اﻻﺳﺘﻴﻼد وﺟﺎز ﻟﻪ ﺑﻴﻌﻬﺎ.
ووﺟــﻪ اﻟﺜــﺎﱐ :اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑــﺄم وﻟــﺪ اﳊــﺮ ﻟﺜﺒــﻮت ﺣﺮﻣــﺔ اﻟﻌﺘــﻖ ﻟﺴــﻴﺪﻫﺎ ،ﻓﺄﻣــﺎ إذا
رﻫــﻦ اﳌﻜﺎﺗــﺐ دﻳــﻦ أو ﺧﻴــﻒ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻌﺠــﺰ ﻓــﻼ أﻋﻠــﻢ ﺧﻼﻓـﺎً ﻋــﻦ ﻣﺎﻟــﻚ أن ﻟــﻪ
ﺑﻴﻌﻬـﺎ ﰲ دﻳﻨــﻪ ،وأن ﻟﺴــﻴﺪﻫﺎ ﺑﻴﻌﻬــﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘــﻪ ﻷن دﻳﻨــﻪ ﻳــﺆدي إﱃ ﻋﺠــﺰﻩ ﻓــﲑق
وﺗﺒﻄﻞ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ وﺣﺮﻣﺘﻪ.
(GK17z/#ذאN I9Nمو א>7#אxX

وإذا أﺳــﻠﻤﺖ أم وﻟــﺪ ﻧﺼ ـﺮاﱐ ﻋــﺮض ﻋﻠﻴــﻪ اﻹﺳــﻼم ﻋﻘﻴــﺐ إﺳــﻼﻣﻬﺎ؛ ﻓــﺈن
أﺳﻠﻢ ﻓﻬﻲ أم وﻟﺪﻩ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ،ﻓﺈن أﰉ ﻓﻔﻴﻬﺎ رواﻳﺘﺎن):(3
) (1في )م( :لم يجز للسيد انتزاعھا منه.
) (2انظر :المدونة ،(55-54/3) :التفريع ،(19/2) :الكافي.(516) :
) (3انظر :المدونة ،(53/3) :الكافي.(516-515) :
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إﺣـﺪاﳘﺎ :أــﺎ ﺗﻌﺘــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ،واﻷﺧــﺮى أــﺎ ﺗﺒـﺎع ،ﻓﻮﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ إــﺎ ﺗﻌﺘــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ:
ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ اﻟﻮطء ﻓﺈذا ﺣﺮم ﺑﺎﻹﺳﻼم وﺟﺐ ﻋﺘﻘﻬـﺎ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﳚـﻮز
ﺑﻘﺎء ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻻﻧﺘﻔﺎع ،وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ
أم وﻟﺪ اﻻﺑﻦ إذا وﻃﺌﻬﺎ اﻷب أﺎ ﺗﻌﺘﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻦ ﻷن وﻃﺄﻫﺎ ﳏﺮم ﻋﻠﻴﻪ.
ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ :إــﺎ ﺗﺒــﺎع ﻋﻠﻴــﻪ أن اﻟﻨﺼ ـﺮاﱐ ﻏــﲑ ﻣﺘﻌﺒــﺪ ﺑﻔــﺮوع اﻟــﺪﻳﻦ ﻓﻠــﻢ ﳚــﺰ
ﺣﻜﻤــﻪ ،وﻷﻧــﻪ ﳌــﺎ ﱂ ﳝﻨــﻊ ﺑﻴﻌﻬــﺎ ﻗﺒــﻞ إﺳــﻼﻣﻬﺎ ﻛــﺬﻟﻚ ﺑﻌــﺪﻩ ﻛﺎﻟﻌﺒــﺪ اﻟﻐــﲏ إذا
أﺳﻠﻢ.
(N HG$K18z/#مא C9אU3وx£A

ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ :إن ﻟ ــﻪ أن ﻳﺰوﺟﻬــﺎ ﺑﻐ ــﲑ رﺿــﺎﻫﺎ ﻷﻧــﻪ ﻗ ــﺪ ﺑﻘــﻲ ﻟ ــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﻠ ــﻚ
)اﻟﻮطء ﲝﻜﻢ اﻟـﺮق ﻓﺠـﺎز ﻟـﻪ اﳌﻌﺎوﺿـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻛﻤـﺎ أﻧـﻪ ﳌـﺎ ﻣﻠـﻚ() (1ﻣـﻦ اﳌـﺪﺑﺮ
ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺟﺎز ﻟﻪ اﳌﻌﺎوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ :ﻻ ﻳﺰوﺟﻬﺎ إﻻ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ أﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ذﻟﻚ
إﻻ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ ﻛﺎﻹﺟﺎرة وذﻟﻚ ﻣﻜﺮوﻩ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﻧﺎءة وﻧﻘﺼﺎن اﳌﺮوءة.
($K19z/#و Nنא &x l`Z

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن وﻟﺪﻫﺎ) (2ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻫﻮ ﲟﻨﺰﻟﺘﻬﺎ ﻷن اﻷﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أن
ﻛـﻞ وﻟـﺪ ﺣــﺪث ﻣـﻦ ﻣﻠـﻚ اﻟﻴﻤــﲔ ﻓﺈﻧـﻪ ﺗـﺎﺑﻊ ﻷﺑﻴــﻪ ﰲ اﳊﺮﻳـﺔ واﻟـﺮق وﻋﻘﻮدﳘــﺎ،
)(3
واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ وﻟــﺪ اﻟﺮﺟــﻞ ﻣــﻦ أﻣﺘــﻪ ،وﻛــﻞ وﻟــﺪ ﺣــﺪث ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﻣﻠــﻚ اﻟﻴﻤــﲔ
وﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻣﻠﻚ ﻓﻬﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﻷﻣﻪ ﰲ ذﻟـﻚ ،واﻷﺻـﻞ ﻓﻴـﻪ اﳌﺘـﺰوج ﺑﺄﻣـﺔ ﻏـﲑﻩ ،ﻓـﺈذا
ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﻛﺎن وﻟﺪ أم اﻟﻮﻟﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ أم اﻟﻮﻟﺪ ﻳﻌﺘﻖ ﲟـﻮت ﺳـﻴﺪﻫﺎ ﻣـﻦ رأس اﳌـﺎل
ﻛﻌﺘﻖ أﻣﻪ ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﺴﻴﺪ وﻃﺆﻫﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ أﻧﺜﻰ ﻷﺎ رﺑﻴﺒﺔ.
) (1ما بين قوسين سقط من )م(.
) (2في )م( :ولده.
) (3اليمين :سقطت من )م(.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻟـﻪ إﺟﺎرﺗـﻪ ﲞـﻼف أﻣـﻪ ﻷن أﻣـﻪ ﻛـﺎن ﻟـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ اﻻﺳـﺘﻤﺘﺎع وﻫـﻮ
ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﳌﻠﻚ وذﻟـﻚ ﺣـﺮام ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ وﻟـﺪﻫﺎ ﻓﻠـﻢ ﻳﺒـﻖ ﻓـﻴﻬﻢ إﻻ اﻹﺟـﺎرة؛
ﻷﻧﺎ ﻟﻮ ﻣﻨﻌﻨﺎ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺒﻖ ﳍﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟـﺮق ،وذﻟـﻚ ﻳﻨـﺎﰲ ﺑﻘـﺎء
اﳌﻠﻚ.
(NI<$K20z/#مو Gذא<x 93

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ إن ﻗﺘﻠـﺖ ﻟﺴـﻴﺪﻫﺎ ﻷـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﻠﻜـﻪ ،وإن ﻛـﺎن ﻧـﺎﻗﺺ
اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ أرش ﺟﺮاﺣﻬﺎ ﻟﻪ ﻷﺎ إذا ﻛـﺎن ﳝﻠـﻚ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻟـﻮ ﻗﺘﻠـﺖ
ﻣﻠﻚ أرش ﺟﺮاﺣﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎراً ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﻦ).. (1
ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻪ إذا ﱂ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﺣﱴ ﻣﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮرث ﻋﻨـﻪ ﻓـﻼ ﻳﺘﺒﻌﻬـﺎ ﻫـﻮ أﻧـﻪ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﳝﻠﻜﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗـﻪ دوـﺎ ﻓﻜـﺎن ﻟﻮرﺛﺘـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻣﻮﺗـﻪ؛ ﻷن ﻣـﺎ ﻣﻠﻜـﻪ اﻹﻧﺴـﺎن
ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻓﻬﻮ ﻟﻮرﺛﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ.
ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﳍــﺎ إــﺎ ﲤﻠــﻚ أرش اﳉﻨﺎﻳــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻟﻠﺴــﻴﺪ اﻧﺘﺰاﻋــﻪ ﻛﻤــﺎ ﻟ ـﻪ
اﻧﺘﺰاع ﻣﺎﳍﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﱂ ﻳﻨﺘﺰﻋﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﳍﺎ.
( $K21z/#مHאزJ>gA>PJ&FGאx :

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻟــﻴﺲ ﻟــﻪ إﺳــﻼﻣﻬﺎ ﳉﻨﺎﻳــﺔ ﲡﻨﻴﻬــﺎ؛ ﻷن إﺳــﻼﻣﻬﺎ ﲟﻨﺰﻟــﺔ ﺑﻴﻌﻬــﺎ ﻷن
اﻟﻐــﺮض ﺑــﻪ اﺳــﱰﻗﺎﻗﻬﺎ واﺧــﺬ رﻗﺒﺘﻬــﺎ ﻋﻮﺿ ـﺎً ﻣــﻦ ﺟﻨﺎﻳﺘﻬــﺎ وإذا ﱂ ﳚــﺰ إﺳــﻼﻣﻬﺎ
وﻛﺎن اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺒﺐ اﳌﻨﻊ ﻟﺰﻣﻪ اﻓﺘﻜﺎﻛﻬﺎ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻳﻜـﻮن ﳐـﲑاً ﺑـﲔ اﻟﻘﻴﻤـﺔ وأرش اﳉﻨﺎﻳـﺔ اﻋﺘﺒـﺎراً ﺑﺎﻟﻌﺒـﺪ إذا اﻣﺘﻨـﻊ
ﻣﻦ إﺳﻼﻣﻪ إﱃ اﲏ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻌﺬر ﺑﻨﻘﺺ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﻌﺬر ،ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﺈﺎ ﺗﻘـﻮم
ﻣﻘﺎم اﳌﻘﻮم وﺗﺴـﺪ ﻣﺴـﺪﻩ واﳌﺮاﻋـﺎة ﻓﻴﻬـﺎ ﻳـﻮم اﳊﻜـﻢ ،وﻷن ذﻟـﻚ وﻗـﺖ وﺟـﻮب
ﺗﺴ ــﻠﻴﻢ اﻟﻌﺒ ــﺪ اﻟﻘ ــﻦ وﻛ ــﺬﻟﻚ ﰲ أم اﻟﻮﻟ ــﺪ ،وأﻣ ــﺎ أرش اﳉﻨﺎﻳ ــﺔ ﻓﻸ ــﺎ ﺑ ــﺪل ﻣ ــﻦ
) (1القن :ھو الذي ال شائبة حرية فيه.
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ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ،واﳋﻴﺎر ﻟﻪ ﰲ أﻗﻞ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻷن اﲏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻻ ﻣﻘـﺎل ﻟـﻪ إذا أﺧـﺬ ﺑـﺪل
ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ أو ﺑﺪل رﻗﺒﺔ اﳉﺎﱐ.
()ON$K22z/#مNمא $א! ودوא7Pאrوא|JدאKو`lذxi

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺣﺪودﻫﺎ وﺟﺮاﺣﻬﺎ وﺷﻬﺎدﺎ وﻏﲑ ذﻟﻚ أﺣﻜﺎم
اﻟﻌﺒﻴﺪ؛ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮق ،وﻧﻘﺼﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﳝﻨﻊ ﺟﺮى :أﺣﻜﺎم اﻟﺮق
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﳌﻌﺘﻖ إﱃ أﺟﻞ.
(K23z/#א23אN%مא &x K&Z

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :اﺳـﺘﱪاؤﻫﺎ ﻣـﻦ ﻣـﻮت ﺳـﻴﺪﻫﺎ ﲝﻴﻀـﺔ ﻷﻧـﻪ اﺳـﺘﱪاء ﻣـﻦ وطء ﲟﻠـﻚ
اﻟﻴﻤﲔ ﻛﺎﻷﻣﺔ ،وإﳕﺎ ﱂ ﻧﻘﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺪة ﺑﺎﻟﺸـﻬﻮر ﺧﻼﻓـﺎً ﳌـﻦ ذﻫـﺐ إﱃ ذﻟـﻚ،
وﻷن اﻟﻌﺪة ﲡﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺎت وﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺰوﺟﺔ ،ﻓﺈن ﻳﺌﺴﺖ ﻣﻦ اﶈـﻴﺾ
ﻓﺒﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﳊﻴﺾ إذا ﻋﺪم ،وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ).(1

@@

) (1وبا التوفيق :سقطت من )ق( ومن )ر(.
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اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻘﻀـﺎء ﻗﻮﻟـﻪ Ð Ï  Î Í Ì Ë  Ê Ém :
 ،(3)lÒ  Ñﻗﻮﻟ ــﻪ  -ﻋـ ـﺰ وﺟ ـ ـﻞ،(4)l°¯ ® ¬ « ªm:-
ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ،(5)lÂÁÀ ¿ ¾ ½m:وﻗﻮﻟ ــﻪ " :إذا اﺟﺘﻬ ــﺪ

اﳊﺎﻛﻢ ﻓﺄﺻﺎب ﻓﻠﻪ أﺟﺮان ،وإن اﺟﺘﻬﺪ ﻓﺄﺧﻄـﺄ ﻓﻠـﻪ أﺟـﺮ") ،(6وﻗﻮﻟـﻪ ﳌﻌـﺎذ ﺑـﻦ
ﺟﺒﻞ ﳌﺎ وﺟﻬﻪ إﱃ اﻟﻴﻤﻦ ﻗﺎﺿﻴﺎ" :ﰈ ﲢﻜﻢ؟ ﻗﺎل :ﺑﻜﺘﺎب اﷲ ،ﻗـﺎل" :ﻓـﺈن ﱂ
ﲡﺪ؟" ﻗﺎل ﺑﺴﻨﺔ رﺳﻮل اﷲ  ،ﻗﺎل" :ﻓﺈن ﱂ ﲡﺪ؟" ﻗﺎل اﺟﺘﻬﺪ رأﻳﻲ ،ﻓﻘﺎل
رﺳــﻮل اﷲ " :اﳊﻤــﺪ اﷲ اﻟــﺬي وﻓــﻖ رﺳــﻮل اﷲ ﳌــﺎ ﻳﺮﺿــﻰ رﺳــﻮل اﷲ")،(7
وﻓﻴﻪ أﺧﺒﺎر ﻛﺜﲑة ﻋﻨﻪ  وﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﺑﻌﺪﻩ.
(K1z/#א_#لא$7([gaאx

وﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﺼﺎل؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳـﺘﻢ اﳊﻜـﻢ إﻻ ـﺎ ﻣـﺎ ﻫـﻮ
ﻣﻦ آداب اﻟﻘﻀﺎء وﺳﻨﺔ اﳊﻜﻢ ﰲ اﻟﺸﺮع:
) (1في )م( :كتاب األقضية فقط.
) (2القضاء في اللغة :القاف والضاد والحرف المعتل أصله صحيح يدب على إحكام أمر وإتقان ه وإنف اذه لجھت ه،
والقضاء :الحكم )معجم مقاييس اللغ ة ،(99/5 :وف ي االص طالح :ص فة حكيم ة توج ب لموص فھا نف وذ حكم ه
الشرعي ولو بتعديل أو تجريح ال في عموم مصالح المسلمين )حدود ابن عرفة.(433 :
) (3سورة ص ،اآلية.26 :
) (4سورة المائدة ،اآلية .49 :
) (5سورة النساء ،اآلية.105 :
) (6أخرجه البخاري في االعتصام ،باب :اجر الحاكم إذا اجتھد ) ،(158/8ومسلم في األقضية ،باب :بي ان أج ر
الحاكم إذا اجتھد.(1342/3) :
) (7أخرجه أبو داود في األقضية ،ب اب :اجتھ اد ال رأي ف ي القض اء ،(18/4) :والترم ذي ف ي األحك ام ،ب اب :م ا
ج اء ف ي القاض ي كي ف يقض ى ،(616/3) :وأحم د ،(230،236/5) :والبيھق ي ،(87/10) :واب ن ع دى
والطبراني ،وليس إسناده يتصل )انظر تلخيص الحبير.(182/4) :
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ﻓــﺄول ﻣــﺎ ﳚــﺐ) (1ﻓﻴــﻪ :أن ﻳﻜــﻮن ﻓﻘﻬﻴ ـﺎً ﻏــﲑ ﻋــﺎﻣﻲ وﻣــﻦ أﻫــﻞ اﻻﺟﺘﻬــﺎد،
ﻋﺎرﻓ ـﺎً ﺑﺎﻟﻜﺘ ــﺎب واﻟﺴ ــﻨﺔ وﻃ ــﺮق اﻻﺟﺘﻬ ــﺎد وﺗﺮﺗﻴ ــﺐ اﻷدﻟ ــﺔ وﻛﻴﻔﻴ ــﺔ اﻟﻨﻈ ــﺮ ﻓﻴﻬ ــﺎ
وﲣﺮﻳﺞ اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل..
وﻻ ﳚــﻮز ﻟــﻪ ﺗﻘﻠﻴــﺪ ﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﻣــﺎ دام ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﺴــﺤﺔ ﰲ اﻟﻨﻈــﺮ وﻣﻬﻠ ـﺔ
)(2
ﳝﻜﻨﻪ ﻓﻴﻬـﺎ اﻻﺟﺘﻬـﺎد ،ﻓـﺈن ﺧـﺎف ﻓـﻮات اﳊﺎدﺛـﺔ ﻣـﱴ أﺧﺮﺟﻬـﺎ إﱃ أن ﻳﻠـﻮح
ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ وﺗﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮض اﳊﻜـﻢ ﻓﻴﻬـﺎ؛ ﻓﻬـﻞ ﳚـﻮز ﻟـﻪ أن ﻳﻘﻠـﺪ ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ
اﻟﻌﻠﻤــﺎء أو ﻻ ﳚــﻮز ﻟــﻪ؟ ﻓﻴﻬــﺎ ﻧﻈــﺮ ﻓﻜــﺎن اﻷﻗــﻮى أن ﳚــﻮز ﻷن ﺗــﺄﺧﲑ اﳊﻜــﻢ:
ﻳــﺆدي إﱃ ﻓـﻮات اﻟﻐــﺮض وإﺿــﺎﻋﺘﻪ ،وﻷن اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ -رﺿـﻮان اﷲ ﻋﻠــﻴﻬﻢ -ﻗــﺪ
ﻛﺎن ﻳﻘﻠﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً ﰲ اﻷﺣﻜﺎم إذا ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻠﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻨﻈـﺮ
ﰲ ﺣﻜﻢ اﳊﺎدﺛﺔ).(3
( $K2z/#مHאز6نא!xً&86

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﳊﺎﻛﻢ ﻋﺎﻣﻴﺎ ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ) ،(4ﻟﻘﻮﻟـﻪ
ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ (5)lÂÁ À ¿ ¾ ½m :وذﻟ ـ ــﻚ ﻳﺘﻀـ ـ ـﻤﻦ اﻻﺟﺘﻬ ـ ــﺎد،
وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (6)lÒ  Ñ Ð Ïm :واﳌﻘﻠﺪ ﻻ ﻳﻔﺮق) (7ﺑﲔ اﳊﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ
ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴ ــﺪ ،وﻗﻮﻟ ــﻪ  :ﳌﻌ ــﺎذ" :ﰈ ﲢﻜ ــﻢ؟" ﻗ ــﺎل :ﺑﻜﺘ ــﺎب اﷲ ،ﻗ ــﺎل" :ﻓ ــﺈن ﱂ
ﲡ ـﺪ؟" ﻗــﺎل :ﻓﺒﺴــﻨﺔ رﺳــﻮل اﷲ  ،ﻗــﺎل :ﻓــﺈن ﱂ ﳒــﺪ" ،ﻗــﺎل أﺟﺘﻬــﺪ رأﻳــﻲ،
ـﻮل رﺳـ ِ
ـﻮل اﷲ  ﳌــﺎ ﻳﺮﺿــﻲ
ﻓﻘــﺎل رﺳــﻮل اﷲ " :اﳊﻤــﺪ اﷲ اﻟــﺬي وﻓــﻖ رﺳـ َ

) (1يجب :سقطت من )م(.
) (2في )ق( :يبرح.
) (3في جملة ھذه األحكام انظر :الموطأ(719/2) :ن المدونة ،(76/4) :الكافي.(497) :
) (4انظر مختصر الطحاوي ،(333) :مختصر القدوري مع الشرح الميداني.(78/4) :
) (5سورة النساء ،اآلية.(105) :
) (6سورة ص ،اآلية.(26) :
) (7في )م( :ال يغرق الفرق.
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رﺳ ــﻮل اﷲ") ،(1ﻗﻮﻟ ــﻪ" :إذا اﺟﺘﻬ ــﺪ اﳊ ــﺎﻛﻢ ﻓﺄﺻ ــﺎب ﻓﻠ ــﻪ أﺟـ ـﺮان وإن اﺟﺘﻬ ــﺪ
ﻓﺄﺧﻄﺄ ﻓﻠﻪ أﺟﺮ").(2
وﻫــﺬا ﻛﻠــﻪ ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ أن اﳊــﺎﻛﻢ ﳚــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﻻﺟﺘﻬــﺎد ،وﻷن
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻻ ﻳﺜﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ إﻻ ﻟﻠﻌﺎﻣﻲ ﻟﻠﻀﺮورة إﱃ أن ﻳﻠـﻲ اﳊﻜـﻢ
وﻳﻘﻠ ــﺪ ﻏ ــﲑﻩ ،وﻷن اﻟﻘﻀ ــﺎء آﻛ ــﺪ وأﻗ ــﻮى ﻣ ــﻦ اﻟﻔﺘﻴ ــﺎ ﻷن اﳊ ــﺎﻛﻢ ﻳﻠ ــﺰم ﻏ ــﲑﻩ
ﲝﻜﻤﻪ ،واﳌﺴﺘﻔﱴ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﳌﺼﲑ إﱃ ﻓﺘﻴﺎ اﳌﻔﱵ ،ﻓﺈن ﱂ ﳚـﺰ ﻟﻠﻤﻔـﱵ أن ﻳﻜـﻦ
ﻣﻘﻠﺪاً ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ أوﱃ.
وﻳﻨﺒﻐـ ــﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــﻲ أن ﻳﻜـ ــﻮن ﻓﻄﻨ ـ ـﺎً ﻣﺘﻴﻘﻈ ـ ـﺎً ﻛﺜـ ــﲑ اﻟﺘﺤـ ــﺮز ﻣـ ــﻦ اﳊﻴـ ــﻞ وﻣـ ــﺎ
ﻳﻨﻢ)(3ﻣﺜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﻔﻞ أو اﻟﻨﺎﻗﺺ أو اﳌﺘﻬﺎون..
وأن ﻳﻜــﻮن ﻋﺎﳌـﺎً ﺑﺎﻟﺸــﺮوط ﻋﺎرﻓـﺎً ﲟــﺎ ﻻﺑــﺪ ﻣﻨــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﺧــﺘﻼف ﻣﻌــﺎﱐ
اﻟﻌﺒ ــﺎرات ،ﻓ ــﺈن اﻷﺣﻜ ــﺎم ﲣﺘﻠ ــﻒ ﺑ ــﺎﺧﺘﻼف اﻟﻌﺒ ــﺎرات ﰲ اﻟ ــﺪﻋﺎوى واﻹﻗـ ـﺮار
واﻟﺸــﻬﺎدات وﻏ ــﲑ ذﻟــﻚ ﳑ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ ،وﻷن ﻛﺘــﺎب اﻟﺸ ــﺮط ﻫــﻮ اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻀ ــﻤﻦ
ﺣﻘــﻮق اﶈﻜــﻮم ﻟــﻪ وﻋﻠﻴــﻪ ،واﻟﺸــﻬﺎدات ﺗﺴــﻤﻊ ﲟــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻓﻘــﺪ ﻳﻜــﻮن اﻟﻌﻘــﺪ واﻗﻌـﺎً
ﻋﻠ ــﻰ وﺟ ــﻪ ﻳﺼ ــﺢ أو ﻻ ﻳﺼ ــﺢ ﻓﻴﺠـ ــﺐ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻓﻴ ــﻪ ﻋﻠ ــﻢ ﺑﺘﻔﺼ ــﻴﻞ ذﻟ ــﻚ
وﲢﻤﻠﻪ)..(4
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﺒﻄﻦ أﻫﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻳﺴﺘﻌﲔ ﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺳــﺒﻴﻠﻪ وﻳﻌــﻮل ــﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮﺻــﻞ إﱃ ﻣــﺎ ﻳﻨﻮﺑــﻪ ،وﳜﻔـﻮا ﻋﻨــﻪ ﻓﻴﻤــﺎ ﳛﺘــﺎج
إﱃ اﻻﺳــﺘﺒﺎﻧﺔ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ اﻟﻮﺻــﺎﻳﺎ واﻷﺣﺒــﺎس واﻟﻮﻗــﻮف واﻟﻘﺴــﻤﺔ وأﻣـﻮال
اﻷﻳﺘﺎم وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ.
) (1سبق تخريج الحديث.
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3ينم :أي يخفى.
) (4وتحمله :سقطت من )م(.
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)(2

واﻷوﱃ ﻋﻨـ ــﺪﻧﺎ) (1أن ﻳﻘﻀـ ــﻲ ﰲ اﳌﺴـ ــﺠﺪ ،ﺧﻼﻓ ـ ـﺎً ﻟﻠﺸـ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻛﺮاﻫﻴـ ــﺔ
ذﻟﻚ؛ﻷن اﻟﻨﱯ ﻛﺎن ﳛﻜﻢ ﻓﻴﻪ ،واﻷﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪﻩ ،وﻟﻴﻘﺮب اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ
ﻣﻦ أرادﻩ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ اﻟﺘﺴـﻮﻳﺔ ﺑـﲔ اﳋﺼـﻤﲔ ﰲ اﻠـﺲ وأن ﻳﻜـﻮن إﻗﺒﺎﻟـﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺣــﺪ ﺳ ـﻮاء ﻛﻤــﺎ روي ﻋ ــﻦ اﻟﺴــﻠﻒ واﻷﺋﻤــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻘﻀــﺎء ﺑــﺬﻟﻚ ،وأن ﻳﺒﺘ ــﺪئ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ﻓﻴﺴـﻤﻊ دﻋـﻮاﻩ وﻳﺴـﺘﻮﰱ اﳊﻜـﻢ ﻟـﻪ ﰒ ﻳﺜـﲏ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪﻩ،
وإن ﺗﺸــﺎﺣﻰ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﳝــﺔ واﻟﺘﺒﺪﻳــﺔ وﱂ ﻳﻌﻠــﻢ ﺻــﺪق أﺣــﺪﳘﺎ أﻗــﺮع ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻓﻴﺒــﺪأ
ﲟــﻦ ﳜــﺮج ﺳــﻬﻤﻪ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻃﺮﻳــﻖ إﱃ اﻟﻔﺼــﻞ) (3ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ إﻻ ﺑــﺬﻟﻚ ،وﳚــﻮز أن
ﻳﻘﺎل أن ذﻟﻚ ﻣﻮﻛﻮل إﱃ اﺟﺘﻬﺎد اﳊﺎﻛﻢ واﻹﻗﺮاع أﻗﺮب إﱃ اﻟﻌﺪل.
وﻳﻨﺒﻐ ــﻲ إذا اﺳ ــﺘﻮﰱ ﲰ ــﺎع اﻟﺒﻴﻨ ــﺔ وأراد اﳊﻜ ــﻢ أن ﻳﻘ ــﻮل ﻟﻠﻤﺤﻜ ــﻮم ﻋﻠﻴ ــﻪ أو
ﻟﻮﻛﻴﻠــﻪ إن ﱂ ﳛﻀــﺮ :أﺑﻘﻴــﺖ ﻟ ــﻚ ﺣﺠــﺔ؟ أم ﻫــﻞ ﻋﻨــﺪك ﻣ ــﺎ ﺗــﺪﻓﻊ ﺑــﻪ ﺣﺠ ــﺔ
ﺧﺼﻴﻤﻚ؟ ﻓﺈذا ﻗﺎل :ﻻ ،ﺣﻜﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ،وإن ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ اﻧﺘﻈﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ ﺑﻪ ﻓـﺈن
ﺗﺒﲔ ﻣﻨﻪ اﻟﻠﺪد) (4ﺣﻜﻢ وﱂ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﻫﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺜﻘﺔ؛ ﻓﻴﺴﺄﻟﻪ
ﻋﻦ ﺷـﻬﻮدﻩ وﻳﻌـﻮل ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻣـﻦ ﺷـﻬﺪ ﻋﻨـﻪ ،وﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻟﻠﻤﺰﻛـﻲ أن ﻳﻜـﻮن
ﻋﺎﳌﺎً ﺑﻮﺟﻮﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﳉﺮح ﻋﺎرﻓﺎً ﺑﻄﺮﻗﻬﻤﺎ.
وﻟﻠﺤــﺎﻛﻢ أن ﳛﻜــﻢ ﺑﺸــﻬﺎدة ﻣــﻦ ﻳﻌﻠﻤــﻪ ﻋــﺪﻻً وأن ﻳــﺮد ﺷــﻬﺎدة ﻣــﻦ ﻳﻌﻠﻤــﻪ
ﻓﺎﺳــﻘﺎً أو ﻳﻌﻠﻤــﻪ ﻏــﲑ ﻣﺴــﺘﻜﻤﻞ ﺑﺸــﺮوط اﻟﻌﺪاﻟــﺔ وﻟــﻴﺲ ذﻟــﻚ ﺣﻜﻤ ـﺎً ﺑﻌﻠﻤــﻪ،
وﺷﺮوط اﻟﻘﻀﺎء وآداﺑﻪ ﻛﺜﲑة ﻻ ﳛﺘﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﺨﺘﺼﺮ وﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻛﻔﺎﻳﺔ ،إن
ﺷﺎء اﷲ.
) (1عندنا :سقطت من )م(.
) (2انظر ،مختصر المزني ،(299) :اإلقناع.(194) :
) (3في )م( :القضاء.
) (4في )م( :الرفع ،واللدد :ھو من اشتدت خصومته )المصباح المنير.(551 :

196

(=>&$K3z/#א!x?I94.8){NZ&86

وﻻ ﳛﻜ ــﻢ اﳊ ــﺎﻛﻢ ﺑﻌﻠﻤ ــﻪ ﰲ ﺷ ــﻲء أﺻ ــﻠﻪ ﻻ ﻗﺒ ــﻞ وﻻﻳﺘ ــﻪ وﻻ ﺑﻌ ــﺪﻫﺎ ﻻ ﰲ
ﺣﻜﻤﻪ وﻻ ﰲ ﻏﲑﻩ وﻻ ﰲ ﺣﻘﻮق اﷲ وﻻ ﺣﻘﻮق اﻵدﻣﻴﲔ.
وﻗــﺎل ﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ :ﳛﻜــﻢ ﺑﻌﻠﻤــﻪ ﰲ ﳎﻠــﺲ ﺣﻜﻤــﻪ إذا ﺣﻀــﺮ ﻋﻨــﺪﻩ اﳋﺼــﻢ
واﻋﱰف ﲝﻖ ﺧﺼﻤﻪ).(1
وﻗــﺎل أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ :ﳛﻜــﻢ ﰲ ﺣﻘــﻮق اﻵدﻣﻴــﲔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻋﻠﻤــﻪ ﺑﻌــﺪ اﻟﻘﻀــﺎء ﻻ
ﳛﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻗﺒﻠﻪ) ،(2وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :إﻧﻪ ﳛﻜﻢ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﰲ ﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء).(3
ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻟﻴﻠﻨﺎ :ﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ c  b a ` _  ~ } |m :
 (4)ldﻓﺄﻣﺮ ﲜﻠﺪ اﻟﻘﺎذف ﻣﱴ ﱂ ﻳﻘﻢ ﺑﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ رﻣـﻰ ﺑـﻪ اﳌﻘـﺬوف،

وﻗﻮﻟــﻪ  ﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﻫــﻼل ﺑــﻦ أﻣﻴــﺔ ﳌــﺎ ﻻﻋــﻦ زوﺟﺘــﻪ" :إن ﺟــﺎءت ﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ
ﻧﻌﺖ ﻛﺬا ﻓﻬﻮ ﳍﻼل ،وإن ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﺖ ﻛﺬا ﻓﻬـﻮ )ﻟﺸـﺮﻳﻚ؛ ﻓﺠـﺎءت
ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﺖ اﳌﻜـﺮوﻩ ﻓﻘـﺎل " :ﻟـﻮ ﻛﻨـﺖ راﲨـﺎً أﺣـﺪاً ﺑﻐـﲑ ﺑﻴﻨـﺔ ﻟﺮﲨﺘﻬـﺎ")،(5
ﻣﻮﺿـﻊ اﻟـﺪﻟﻴﻞ أﻧـﻪ  ﻋﻠــﻢ أـﺎ زﻧـﺖ ﻹﺧﺒــﺎرﻩ أـﺎ ﺟـﺎءت ﺑــﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﻌـﺖ ﻛــﺬا
ﻓﻬﻮ() (6ﻟﻐﲑ زوﺟﻬﺎ ،ﰒ ﱂ ﳛﻜﻢ ﺑﺎﳊﺪ ﻟﻌﺪم اﻟﺒﻴﻨﺔ.
وﻋﻨــﺪ اﳌﺨــﺎﻟﻒ :ﳚــﺐ أن ﻳﺮﲨﻬــﺎ إذا ﻋﻠــﻢ ﺑــﺬﻟﻚ ،وروي أﻧــﻪ  ﺑﻌــﺚ أﺑــﺎ
ﺟﻬﻢ ﻣﺼﺪﻗﺎً ﻓﻼﺣﻘﺎﻩ رﺟﻼن ﻓﺸـﺠﻬﻤﺎ ﻓﺄﺗﻴـﺎ إﱃ اﻟﻨـﱯ  ﻳﻄﻠﺒـﺎن اﻟﻘﺼـﺎص
ﻓﺒـ ــﺬل ﳍﻤـ ــﺎ ﻣـ ــﺎﻻً ﻓﺮﺿـ ــﻴﺎ ﺑـ ــﻪ ﻓﻘـ ــﺎل :إﱐ أﺧﻄـ ــﺐ اﻟﻨـ ــﺎس وأذﻛـ ــﺮ ﳍـ ــﻢ ذﻟـ ــﻚ
أﻓﺮﺿــﻴﺘﻤﺎ ،ﻗــﺎﻻ :ﻧﻌــﻢ ،ﻓﺨﻄــﺐ اﻟﻨــﺎس ﰒ ﻗــﺎل :أرﺿــﻴﺘﻤﺎ ﺑﻌــﺪ أن ذﻛــﺮ اﻟﻘﺼــﺔ
ﻓﻘ ــﺎﻻ :ﻻ ،ﻓﻬ ـ ﻢ  ــﻢ اﳌﻬ ــﺎﺟﺮون واﻷﻧﺼ ــﺎر ﻓﻤ ــﻨﻌﻬﻢ اﻟﻨ ــﱯ  ﰒ ﻧ ــﺰل ﻓﺰادﳘ ــﺎ
) (1انظر :المدونة ،(78/4) :التفريع ،(245/2) :الكافي.(500) :
) (2انظر مختصر الطحاوي ،(332) :تحفة الفقھاء.(370/3) :
) (3انظر مختصر المزني ،(299) :اإلقناع.(196) :
) (4سورة النور ،اآلية.(4) :
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6ما بين قوسين سقط من )م(.
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ﻓﺮﺿﻴﺎ ﻓﺼﻌﺪ اﳌﻨﱪ ﻓﻘﺎل أرﺿﻴﺘﻤﺎ ﻓﻘﺎﻻ :ﻧﻌﻢ) ،(1ﻣﻮﺿﻊ اﻟـﺪﻟﻴﻞ :أﻧـﻪ ﱂ ﳛﻜـﻢ
ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ ﺑﻌﻠﻤــﻪ ﳌــﺎ ﺟﺤــﺪا أن ﻳﻜﻮﻧــﺎ رﺿــﻴﺎ ،وﻷﻧــﻪ  اﻣﺘﻨــﻊ ﻣــﻦ ﻗﺘــﻞ اﳌﻨــﺎﻓﻘﲔ
ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻜﻔـﺮﻫﻢ وﻗـﺎل" :ﻟـﺌﻼ ﻳﺘﺤـﺪث اﻟﻨـﺎس أن ﳏﻤـﺪاً ﻳﻘﺘـﻞ أﺻـﺤﺎﺑﻪ")،(2
وإﳕــﺎ ﱂ ﻳﻘــﺘﻠﻬﻢ ﻷن اﻟﻨــﺎس ﱂ ﻳﻌﻠﻤ ـﻮا ﺑﻜﻔــﺮﻫﻢ ﻛﻌﻠﻤــﻪ ،وﻷن اﳊــﺎﻛﻢ ﳌــﺎ ﻛــﺎن
ﻏﲑ ﻣﻌﺼﻮم ﻓﻘﺪ ﺗﻠﺤﻘﻪ اﻟﻈﻨﺔ واﻟﺘﻬﻤـﺔ ﰲ أن اﳊﻜـﻢ ﻟﻮﻟﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪوﻩ وأﻣﻜـﻦ
وﻗــﻮع ذﻟــﻚ ﻣــﻨﻬﻢ وﺟــﺐ ﺣﺴــﻢ اﻟﺒــﺎب ﺑــﺄﻻ ﳛﻜــﻢ ﺑﻌﻠﻤــﻪ؛ ﻟــﺌﻼ ﻳــﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴــﻪ
ﺑــﺬﻟﻚ ،وﻹﻣﻜــﺎن أن ﻳﻘ ــﻊ ذﻟــﻚ ﻣﻨ ــﻪ ﻓﻴﻠﺤــﻖ اﻟﻨ ــﺎس أذﻳــﺔ ﻣﻨ ــﻪ :ﻓــﺈذا ﻣﻨ ــﻊ أن
ﳛﻜــﻢ ﺑﻌﻠﻤــﻪ زاﻟــﺖ اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﰲ ذﻟــﻚ وﻳﻌــﺮض اﻟﻜــﻼم ﰲ اﳊــﺪود ،وﻷﺻــﺤﺎب
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻬﺎن.
ودﻟﻴﻠﻨ ـ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﻻ ﳛﻜ ـ ــﻢ ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ ﺑ ـ ــﺎﻟﻌﻠﻢ :اﻟﻈ ـ ــﺎﻫﺮ واﻷﺧﺒ ـ ــﺎر ،وﻗ ـ ــﻮل أﰊ ﺑﻜ ـ ــﺮ
  :-ﻟــﻮ رأﻳــﺖ رﺟ ـﻼً) (3ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪ ﻣــﻦ ﺣــﺪود اﷲ ﻣــﺎ أﻗﻤﺘــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ﺣــﱴﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أرﺑﻌﺔ) ،(4وﻻ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻪ ﻧﻌﻠﻤﻪ ،وإن ﺳـﻠﻤﻮا ذﻟـﻚ ﻗﺴـﻨﺎ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺳﺎﺋﺮ اﳊﻘﻮق ،وﻗﻠﻨﺎ إﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻠﻢ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ أﺻـﻠﻪ اﳊـﺪود واﻋﺘﺒـﺎراً ﺑﻌﻠﻤـﻪ ﻗﺒـﻞ
اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻊ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،وﰲ ﻏﲑ ﳎﻠﺲ اﳊﻜﻢ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ.
(H$K4z/#אز>Duא!86א!)x?I94.8

إذا ﺛﺒــﺖ أﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻟــﻪ أن ﳛﻜــﻢ ﻓﻠــﻪ أن ﻳﻨﻔــﺬ اﳊﻜــﻢ ﺑﻌﻠﻤــﻪ ﺑﻌﺪاﻟــﺔ اﻟﺸــﻬﻮد
وﻳﻘــﻒ ﻋﻨــﻪ ﺑﻌﻠﻤــﻪ ﺑﻔﺴــﻘﻬﻢ ،وﻟــﻴﺲ ذﻟــﻚ ﺣﻜﻤـﺎً ﻣﻨــﻪ ﺑﻌﻠﻤــﻪ؛ ﺑــﺪﻟﻴﻞ أن ﻟﻐــﲑﻩ
ﻣﻦ اﳊﻜﻢ أن ﳛﻜﻢ ﺑﺸﻬﺎدﻢ ،وﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺣﻜﻤﺎً ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﱂ ﳚﺰ ﳌﻦ ﺟـﺎء
) (1أخرجه أب و داود ف ي ال ديات ،ب اب :العام ل يص اب عل ى يدي ه خط أ ،(672/4) :النس ائي ف ي القس امة ،ب اب:
الس لطان يص اب عل ى ي ده ،(21/8) :واب ن ماج ة ف ي ال ديات ،ب اب :الج ارح يفت دي ب القود ،(881/2) :وعب د
الرزاق ،(462/9) :والبيھقي ،(49/8) :بسند صحيح )الھداية في تخريج أحاديث بداية المجتھد.(666/8 :
) (2أخرجه البخاري في المناقب ،باب :ما ينھى من دعوى الجاھلية.(160/4) :
) (3في )م( :أحداً.
) (4سنن البيھقي ،(144/10 :كنز العمال ،(568/5) :المحلى.(426/9) :
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ﺑﻌﺪﻩ أن ﳛﻜﻢ ﺑﺸـﻬﺎدة ﻣـﻦ ﻗـﺪ رد ﺷـﻬﺎدﺗﻪ اﻟـﺬي ﻗﺒﻠـﻪ ﻛﻤـﺎ ﻻ ﳚـﻮز ﻟـﻪ ﻧﻘـﺾ
ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﳑﺎ ﻳﺴﻮغ ﳍﻤﺎ) (1اﳊﻜﻢ ﻟﻪ.
(6$K5z/#نא! ,86אً(?I9Iو&>=א!)x?(8

إذا ﻋﻠــﻢ ﺷــﻴﺌﺎً وﻣﻨــﻊ اﳊﻜــﻢ ﻓﻴــﻪ ﺑﻌﻠﻤــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﺷــﺎﻫﺪاً ﻓﻴــﻪ ﳌــﻦ ﻟــﻪ
اﳊﻜﻢ ﻓﲑﻓﻊ إﱃ اﻹﻣﺎم أو إﱃ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳊﻜﺎم وﻳﺪﻋﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﳊـﻖ ﺷـﻬﺎدة
اﳊﻜ ــﻢ ﻓﻴﻜ ــﻮن اﳊ ــﺎﻛﻢ ﻛﺄﺣ ــﺪ اﻟﺸ ــﻬﻮد؛ ﻓﻴﻌﻤ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ ﻛﻤ ــﺎ ﻳﻌﻤ ــﻞ ﰲ ﺷ ــﻬﺎدة
اﻟﺸﺎﻫﺪ وﺳﺎﺋﺮ اﳊﻘﻮق).(2
(GK6z/#ذא8)Oא!N7)XN8L8)86ن)Aنx?.8)O

وإذا ﺣﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ ﲝﻜﻢ ﰒ أﻧﻜﺮ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ؛ ﻓـﺈذا ﺷـﻬﺪ ﺷـﺎﻫﺪان
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﺛﺒﺖ وﱂ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺈﻧﻜﺎرﻩ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻧﺴﻲ) (3أن ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻢ ﺑﻪ
ﻓﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﺪان ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺎدﻤﺎ) ،(4وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :إن ﱂ
ﻳﺬﻛﺮ ﺣﻜﻤﻪ ﱂ ﺗﻨﻔﻊ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد ﺷﻴﺌﺎً).(5
ودﻟﻴﻠﻨ ــﺎ أـ ـﺎ ﺷ ــﻬﺎدة ﻋﻨ ــﺪﻩ ﻋﻠ ــﻰ ﺣﻜ ــﻢ ﻟ ــﻪ ﻛ ــﺎن ذاﻛـ ـﺮاً ﻟ ــﻪ ﻟﺴ ــﺎغ ﻗﺒﻮﳍﻤ ــﺎ
ﻓﻜــﺬﻟﻚ إذا ﻛــﺎن ﻧﺎﺳــﻴﺎً ،أﺻــﻠﻪ إذا ﺷــﻬﺪ ﻋﻨــﺪﻩ ﲝﻜــﻢ ﻏــﲑﻩ ،وﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ ﺗﻌﻠــﻖ
ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻖ ﻟﻐﲑﻩ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻟﻪ؛ ﻓﻠﻮ ﻗﻠﻨﺎ إن اﻟﺸـﻬﺎدة ﻏـﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ
إﻻ أن ﻳــﺬﻛﺮﻫﺎ وﻣﻌﻠــﻮم أﻧــﻪ ﻗــﺪ ﻧﺴ ـﻲ وﻳﺸــﻚ ﻷدى إﱃ ﺗﻀــﻴﻴﻊ ﺣﻘــﻮق اﻟﻨــﺎس
وﻟﻜـﺎن ﻻ ﻣﻌـﲎ ﻟﻺﺷـﻬﺎد ﻋﻠـﻰ إﻧﻔـﺎذﻩ ،وﻷﻧـﻪ ﻗـﺪ ﻳـﺘﻬﻢ أﻳﻀـﺎً أن ﻳﻜـﻮن ﺟﺤـﺪ
ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻌﺪاوة ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﺸﻬﻮد ﻟﻪ.

) (1في )م( :إليه.
) (2انظر :المدونة ،(78/4) :التفريع ،(245/2) :الكافي.500 :
) (3في )ق( :خشى.
) (4انظر التفريع /(246/2) :الكافي.(500) :
) (5انظر مختصر الطحاوي ،(300-229) :اإلقناع.(196) :
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وإذا وﺟﺪ ﰲ دﻳﻮاﻧﻪ ﺣﻜﻤﺎً ﲞﻄﻪ وﱂ ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﱂ ﳚﺰ ﻟﻪ أن ﳛﻜﻢ
ﺑ ــﻪ إﻻ أن ﻳﺸ ــﻬﺪ ﻋﻨ ــﺪﻩ ﺷ ــﺎﻫﺪان) (1ﺧﻼﻓـ ـﺎً ﻻﺑ ــﻦ أﰊ ﻟﻴﻠ ــﻰ ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :ﳛﻜ ــﻢ
ﺑــﺎﳋﻂ) ،(2ﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳﺜﺒــﺖ ﻋﻨــﺪﻩ أﻧــﻪ ﺣﻜــﻢ ﺑــﻪ ﻓــﻼ ﳚــﻮز؛ ﻗﻴﺎﺳ ـﺎً ﻋﻠــﻰ ﺣﻜــﻢ
ﻏﲑﻩ.
( $K8z/#مHאزא 4وא;MN7א!)x8

ﻻ ﺧﻼف أﻋﻠﻤﻪ أن اﻟﻌﺒﺪ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻛﻤﺎً)) ،(3واﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴـﻪ ﻧﻘﺼـﻪ
ﺑﺎﻟﺮق ،وأﻣﺎ اﳌﺮأة ﻓـﻼ ﳚـﻮز أن ﺗﻜـﻮن ﺣﺎﻛﻤـﺎ() (4ﻋﻨـﺪﻧﺎ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ ،وﻗـﺎل أﺑـﻮ
ﺣﻨﻴﻔﺔ ﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻛﻤﺎً ﰲ ﻛﻞ أﻣﺮ ﲡﻮز ﺷﻬﺎدة اﻟﻨﺴﺎء):(5

ﻓﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻗﻮﻟـﻪ " :إﻧﻜـﻦ ﻧﺎﻗﺼـﺎت ﻋﻘـﻞ ودﻳـﻦ") ،(6وﻫـﺬا ﺧـﺎرج ﳐـﺮج اﻟـﺬم
وﻓﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ رد ﺷﻲء ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻴﻬﻦ ،وﻗﻮﻟﻪ " :ﻻ ﻳﻔﻠـﺢ ﻗـﻮم
أﺳــﻨﺪوا أﻣــﺮﻫﻢ إﱃ اﻣ ـﺮأة) "(7وﻗﻮﻟــﻪ" :أﺧــﺮوﻫﻦ ﺣﻴــﺚ أﺧــﺮﻫﻦ اﷲ") ،(8وﻷــﺎ
وﻻﻳ ـ ـ ــﺔ ﻟﻔﺼ ـ ـ ــﻞ اﻟﻘﻀ ـ ـ ــﺎء وﺗﻨﻔﻴ ـ ـ ــﺬ اﻷﺣﻜ ـ ـ ــﺎم ﻛﺎﻹﻣﺎﻣ ـ ـ ــﺔ اﻟﻜ ـ ـ ــﱪى ،وﻷﻧ ـ ـ ــﻪ ﻻ
ﻳﺼ ــﺢ أن ﺗﻜ ــﻮن ﺣﺎﻛﻤ ـﺎً ﰲ اﳊ ــﺪود واﻟﻘﺘ ــﻞ ﻓﻜ ــﺬﻟﻚ ﰲ ﻏ ــﲑﻩ ﻣ ــﻦ اﻷﺣﻜ ــﺎم
أﺻﻠﻪ اﻟﻌﺒﺪ.

) (1انظر المدونة ،(76/4) :التفريع ،(247/4) :الكافي.(502) :
) (2انظر :بدائع الصنائع ،(4091/9) :المغني.(76/9) :
) (3انظر :مراتب اإلجماع ،(49) :بداية المجتھد ،(451/2) :نيل األوطار.(265/8) :
) (4ما بين قوسين سقط من ق.
) (5انظر :مختصر القدوري مع شرح الميداني.(84/4) :
) (6أخرجه عبد الرزاق موقوفا ً عل ى اب ن مس عود ،(149/3) :وم ن طريق ه رواه الطبران ي ف ي معجم ه )نص ب
الراية.(36/2) :
) (7أخرجه البخاري في المغازي ،باب :كتاب النبي  إلى كسرى وقيصر.(136/8) :
) (8أخرجه عبد الرزاق ،(149/3) :موقوفا ً على ابن مسعود )انظر نصب الراية.(36/2 :
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وذﻫ ــﺐ اﺑ ــﻦ ﺟﺮﻳ ــﺮ اﻟﻄ ــﱪي) (1إﱃ أن اﳌـ ـﺮأة ﳚ ــﻮز أن ﺗﻜ ــﻮن ﺣﺎﻛﻤـ ـﺎً ﻋﻠ ــﻰ
اﻹﻃ ــﻼق ﰲ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﳚ ــﻮز أن ﳛﻜ ــﻢ ﻓﻴـ ـﻪ اﻟﺮﺟ ــﻞ) ،(2وﲰﻌ ــﺖ أﺑ ــﺎ اﻟﻔ ــﺮج ﺑ ــﻦ
ﻇ ـﺮارة) (3وﺳــﺌﻞ ﻋــﻦ ﻫــﺬﻩ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﰲ ﳎﻠــﺲ اﻟﺴــﻠﻄﺎن اﻷﻋﻈــﻢ ﻋﻨــﺪﻧﺎ ﲟﺪﻳﻨــﺔ
اﻟﺴ ــﻼم وأﻧ ــﺎ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺳ ــﻨﺔ ﺳ ــﺒﻊ وﲦ ــﺎﻧﲔ وﺛﻼﲦﺎﺋ ــﺔ ،ﻓ ــﺎﺣﺘﺞ ﺑ ــﺄن ﻗ ــﺎل :ﻷن
اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ اﳊﻜــﺎم) (4ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻷﺣﻜــﺎم ،وﲰ ـﺎع اﻟﺒﻴﻨــﺔ ،واﻟﻔﺼــﻞ ﺑــﲔ اﳋﺼــﻮم
وذﻟــﻚ ﻣﺘــﺄت ﻣــﻦ اﳌـﺮأة ﻛﺘﺄﺗﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺮﺟــﻞ؛ ﻓــﻼ ﻓــﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ إﻻ ﻛﻔــﺮق ﻣــﺎ ﺑــﲔ
اﻷﻧﺜﻰ واﻟﺬﻛﺮ وﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻏﲑ ﻣـﺆﺛﺮ) (5ﻓﻨﻘﻀـﻪ اﻟﻘﺎﺿـﻲ اﻹﻣـﺎم أﺑـﻮ ﺑﻜـﺮ ﳏﻤـﺪ
ﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ اﻷﺷﻌﺮي) (6ﺷـﻴﺨﻨﺎ -رﲪـﻪ اﷲ -ﺑﺎﻹﻣﺎﻣـﺔ اﻟﻜـﱪى ﻷن اﻟﻐـﺮض ـﺎ
ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﻀﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﳉﻮزة واﻟﺬب ﻋﻦ اﻷﻣﺔ وﺟﺒﺎﻳﺔ اﳋﺮاج ،وأﻣﻮال اﳌﺴـﻠﻤﲔ
وﺻﺮﻓﻬﺎ ﰲ وﺟﻮﻫﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺗﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺮأة ﻛﺘﺄﺗﻴﻪ ﻣـﻦ اﻟﺮﺟـﻞ وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻓـﻼ
ﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن إﻣﺎﻣﺎً.

ﻗﻠــﺖ أﻧــﺎ :وﻳﻨــﺘﻘﺾ أﻳﻀـﺎً ﺑﺎﻟﻌﺒــﺪ ﻓﺎﻧﻔﺼــﻞ) ،(7وأﺟــﺎب اﻟﺸــﻴﺦ) (8ﺑــﺄن ﻗــﺎل:
ﻻ ﳝﺘﻨ ــﻊ أﻳﻀـ ـﺎً أن ﻳﻜ ــﻮن اﻷﺻ ــﻞ ﰲ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﺳ ــﺘﻨﻴﺐ ﰲ ﺷ ــﻲء ﻳﺘ ــﺄﺗﻰ ﻣﻨ ــﻪ
ﻓﻌــﻞ) (9ذﻟــﻚ اﻟﺸــﻲء ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺼــﺢ) (10ﺗﺄﺗﻴــﻪ ﻓﻴــﻪ ،إﻻ أن ﻳﻘــﻮم دﻟﻴــﻞ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ
) (1ابن جرير الطبري :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ،أبو جعفر الطبري ،اإلمام المفسر صاحب التص انيف
البديع ة ،س مع م ن الس دى ومحم د ال رازي وأحم د ب ن مني ع وغي رھم ،و ح دث عن ه أب و قاس م الطبران ي وأب و
شعيب الحراني ،وغيرھم ،ت ).(310
)شذرات الذھب ،260/2 :سير أعالم النبالء.(267/14) :
) (2انظر األحكام السلطانية للمارودي ،(65) :المحلى ،(631/10) :المغنى.(39/9) :
) (3أب و الف رج ب ن ظ رارة - :لعل ه اإلم ام أب و الف رج أحم د ب ن محم د ب ن عم ر ب ن حس ن اب ن المس لمة البغ دادي
المع دل ،س مع أحم د ب ن كام ل وأب ا بك ر الس نجاد ،وروى عن ه الخطي ب وجماع ة ت)(415ھ ـ )س ير أع الم
النبالء.(341/17
) (4في )م( :الحاكم.
) (5في )م( :مؤثر.
) (6أبو بكر بن طيب :ھو أبو بكر الباقالني وقد سبقت ترجمته في مقدمة التحقيق.
) (7فانفصل :سقطت من )ق(.
) (8في )م( و)ر( :المحتج.
) (9في )ق( :قبل.
) (10في )م( و)ر( :يصلح.
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اﻟﺸــﺮع ﳝﻨﻌــﻪ ،وأﺟــﺎب اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋــﻦ ﻫــﺬا ﺑﺄﻧــﺎ ﻻ ﻧﺴــﻠﻢ أن ﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ أﺻ ـﻼً
ﰲ اﻟﺸــﺮع وإﳕــﺎ ﻫــﻮ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺐ ﻣــﺎ ﻳﻘــﻮم ﻋﻠﻴــﻪ اﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻣــﻦ إﻃــﻼق أو ﺗﻘﻴﻴــﺪ،
ﻗﺎل :وﻫﺬا ﺣﻴﻠﺔ ﻟﺪﻓﻊ) (1اﻟﻨﻘﺾ.
(GK10z/#ذא6نא Q74ABא_NeI#وxI ON

إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﻌـﺮف ﻟﻐـﺔ اﳋﺼـﻤﲔ أو أﺣـﺪﳘﺎ اﺣﺘـﺎج إﱃ ﻣـﻦ ﻳـﱰﺟﻢ
ﻋﻨﻪ) ،(2وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ :ﻳﻜﻔـﻲ ﰲ ذﻟـﻚ رﺟـﻞ واﺣـﺪ ﻛـﺎن أو اﻣـﺮأة) ،(3وﻗـﺎل
اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ :ﻻ ﻳﻜﻔــﻲ ﰲ ذﻟ ــﻚ أﻗــﻞ ﻣ ــﻦ اﺛﻨــﲔ) ،(4وﻻ أﺣﻔ ــﻆ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻮﻗ ــﺖ
ﺼـﻞ ﻣﺘــﺄﺧﺮو ﺷــﻴﻮﺧﻨﺎ ﻓﻘــﺎﻟﻮا :إن ﻛــﺎن اﻹﻗـﺮار
ﺷــﻴﺌﺎً ﻣــﻦ ﻣﺘﻘــﺪﻣﻲ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ،وﻓ 
ﻳﺘﻀــﻤﻦ ﻣــﺎﻻً أو ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳌــﺎل ﻗﺒــﻞ رﺟــﻞ واﻣﺮأﺗــﺎن ،وإن ﻛــﺎن ﳑــﺎ ﻻ ﻳﺘﻀــﻤﻦ
ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻪ إﻻ رﺟﻼن ،واﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ،إﻻ أﻧـﻪ إن ﻛـﺎن إﻗـﺮار ﲟـﺎل
أو دﻋﻮاﻩ ﲟﺎل أو ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎل ﻋﻨﺪي أﻧـﻪ ﳜـﺮج ﻋﻠـﻰ وﺟﻬـﲔ؛ أﺣـﺪﳘﺎ :أﻧـﻪ
ﻳﻘﺒ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ رﺟ ــﻞ واﻣﺮأﺗ ــﺎن ،واﻵﺧ ــﺮ ﻻ ﻳﻘﺒ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ إﻻ ﺷ ــﻬﺎدة رﺟﻠ ــﲔ  ،واﻟ ــﺬي
ﻷﺟﻠ ــﻪ وﺟ ــﺐ ذﻟ ــﻚ اﺧ ــﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑﺎﳌ ــﺎل ﳑ ــﺎ ﻟ ــﻴﺲ ﻫ ــﻮ ﰲ اﳊﻘﻴﻘ ــﺔ
ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻫﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴـﻪ رﺟـﻞ واﻣﺮأﺗـﺎن أم ﻻ ،وذﻟـﻚ ﻷـﻢ اﺧﺘﻠﻔـﻮا ﰲ
اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﳌﺎل).(5
واﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺔ واﳋﺼــﻮﻣﺔ ﻓﻴــﻪ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣـﺎﻻً وإﳕــﺎ ﻫــﻲ ﻓﻌــﻞ ﺑــﺪن وﺣﻜــﻢ
ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﳚﺮ إﱃ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎل؛ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ وﻫﻲ
أن ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻧﻪ إﻗﺮار ﲟﺎل واﻟﺸـﻬﺎدة ﻋﻠـﻰ أن ﻫـﺬا اﻟﻠﻔـﻆ ﰲ
ﻟﻐــﺔ اﳋﺼــﻢ ﻣﻮﺿــﻮع ﳍــﺬا اﳌﻌــﲎ ﰲ ﻟﻐــﺔ اﻟﻌــﺮب ﻟﻴﺴــﺖ ﺑﺸ ـﻬﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎل؛
ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أﻻ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ ﺷﺎﻫﺪان.
) (1في )ق( :لرفع.
) (2انظر الكافي.(498) :
) (3انظر مختصر الطحاوي.(329) :
) (4انظر مختصر المزني ،(299) :اإلقناع.(197) :
) (5انظر التفريع ،(317-316/2) :الكافي.(395-394) :
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ﻻ ﳛﻠﻒ اﳊﺎﻛﻢ اﳌـﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ إﻻ أن ﻳﻌﻠـﻢ أن ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﳐﺎﻟﻄـﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ أو
ﻤﺔ دون اﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠـﻰ ﳎـﺮد اﻟـﺪﻋﻮى ،واﺧﺘﻠـﻒ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﺗﺄوﻳـﻞ ذﻟـﻚ)(1؛
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل :ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟـﺪﻋﻮى ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﳑـﺎ ﳚـﻮز وﻳﺸـﺒﻪ أن ﻳـﺪﻋﻲ ﻣﺜﻠﻬـﺎ
ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻠﻒ ﻟﻪ) ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل :إن ﻛﺎن اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺸﺒﻪ أن
ﻳﻜــﻮن ﻣﺜﻠــﻪ ]ﻳﻌﺎﻣــﻞ[) (2اﳌــﺪﻋﻲ ﻓﻴﻤــﺎ ادﻋــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ أﺣﻠــﻒ ﻟــﻪ() ،(3وﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ
ﻗﺎل :إن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫـﺎ ﻻ ﳛﻠﻔـﻪ اﳊـﺎﻛﻢ إﻻ أن ﻳﻌﻠـﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﳐﺎﻟﻄـﺔ أو
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﻫﺬا ﻛﻠﻪ إذا ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ أو ﻣﻘﻴﻤـﲔ ﺑـﻪ ،وأﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺎ ﻏـﺮﻳﺒﲔ
ﻓﻴﺤﻠﻔــﻪ وﻻ ﻳﻌﺘــﱪ ﳐﺎﻟﻄﺘــﻪ وﻻ ﻏﲑﻫــﺎ ،وﻋﻨــﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ أﻧــﻪ ﳛﻠــﻒ
ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ ﻛﺎن).(4
ﻓﺪﻟﻴﻠﻨﺎ أن ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﺮوي ﻋﻦ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ أﰊ ﻃﺎﻟـﺐ (5)- -وﻫـﻮ ﺻـﺤﺎﰊ
إﻣﺎم وﻻ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻪ ،وﻷن ﻣﻦ أﺻﻠﻨﺎ اﳊﻜـﻢ ﺑﺎﻟـﺬراﺋﻊ ،وﻣﻌﻨﺎﻫـﺎ اﳌﻨـﻊ ﻣـﻦ اﳌﺒـﺎح
إذا ﻗﻮﻳ ــﺖ اﻟﺘﻬﻤ ــﺔ ﰲ اﻟﺘﻄ ــﺮق ﺑ ــﻪ إﱃ اﳌﻤﻨ ــﻮع ،وﻫ ــﺬا ﻣﻮﺟ ــﻮد ﰲ ﻣﺴ ــﺄﻟﺘﻨﺎ ﻷن
اﻟﻴﻤــﲔ ﺗﺸــﻖ وﺗﺼــﻌﺐ ﻋﻠــﻰ أﻫــﻞ اﻷﻗــﺪار واﻟــﺪﻳﺎﻧﺎت ،ورﲟ ـﺎ اﻓﺘــﺪوا ﻣﻨﻬــﺎ ورﲟــﺎ
ﺑﺬﻟﻮا اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺮاﻫﻴﺔ أن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﻢ ،أﻢ أﻗـﺪﻣﻮا ﻋﻠـﻰ
اﻟﻴﻤــﲔ وﺣﺮاﺳــﺔ ﳊﺴــﻦ اﻟﻈــﻦ ــﻢ واﻧﺘﻔــﺎء اﻟﺘﻬﻤــﺔ) (6ﻋــﻨﻬﻢ ،ﻓﻠــﻮ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻴﻤــﲔ
ﲟﺠــﺮد اﻟــﺪﻋﻮى ﳌــﺎ ﺷــﺎء أﺣــﺪ أن ﻳــﺆذي أﻫــﻞ اﻟــﺪﻳﻦ واﻟﻘــﺪراء وﻳﺘﻌــﺮض ﳌــﺎ ﳍــﻢ
إﻻ وأﻇﻬﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻴﺤﺼﻞ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻳﺄﺧﺬﻩ أو ﻋﻠﻰ اﻷدﻳﺔ واﻟﺬﻟﺔ ﳍﻢ،
وﰲ ذﻟﻚ إﺿﺮار ﺑﺎﻟﻨﺎس وﺗﻄﺮﻳﻖ إﱃ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أذاﻫﻢ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﳍـﻢ؛ ﻓﻮﺟـﺐ
) (1انظر :الموط أ ،(772/2) :المدون ة ،(76/4) :التفري ع ،(244-243/2) :الرس الة ،(245) :الك افي-485) :
.(487
) (2طمس في )ق(.
) (3ما بين قوسين :سقط من )م( و)ر(.
) (4انظر :مختصر الطحاوي ،(364) :مختصر المزني.(307-306) :
) (5انظر :سنن البيھقي ،(259،261/10) :عبد الرزاق ،(277/8) :المحلى.(385/9) :
) (6في )م( :الظن.
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ﺣﺴ ــﻢ اﻟﺒ ــﺎب :ﺑ ــﺎﳌﻨﻊ ﻣﻨ ــﻪ ﺣ ــﱴ إذا ﻛ ــﺎن ﻣ ــﻊ اﻟ ــﺪﻋﻮى ﺳ ــﺒﺐ ﻳﻘﻮﻳﻬ ــﺎ وﺟ ــﺐ
اﻟﻴﻤﲔ ﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻲ اﳌﺪﻋﻲ ،وﻻ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أﻻ ﻳﻌﺪﻳـﻪ)(1؛
ﻷن ﺣﻀــﻮر ﳎﻠــﺲ اﳊــﺎﻛﻢ إذا ﱂ ﺗﻘﺎرﻧــﻪ :ﳝ ـﲔ ﻻ ﻫﺠﻨــﺔ) (2ﻓﻴــﻪ ﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳــﺘﻢ
ﻟﻠﻤﺤﻀﺮ) (3اﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ أراد ﺑﻪ.
(l`8)$K12z/#א!x86

إذا ﺣ ﻜﻢ اﻟﺮﺟﻼن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ رﺟﻼً ورﺿـﻴﺎ ﲝﻜﻤـﻪ ،ﻓﺤﻜـﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﲟـﺎ ﳚـﻮز ﰲ
اﻟﺸــﺮع ﻟﺰﻣﻬﻤــﺎ وﱂ ﻳﻌﺘــﱪ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ ﺣــﺎﻛﻢ اﻟﺒﻠــﺪ أو ﳐﺎﻟﻔﺘــﻪ) ،(4وﻗــﺎل أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ:
إن واﻓﻖ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ رأي ﻗﺎﺿـﻲ اﻟﺒﻠـﺪ ﻟـﺰم وإﻻ ﱂ ﻳﻠـﺰم) ،(5وﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻗـﻮﻻن:
أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ ،واﻵﺧﺮ ﻳﻜﻮن ﻓﺘـﻮى ﻣﻨـﻪ ﻻ ﺣﻜﻤـﺎً) ،(6ﻓـﺪﻟﻠﻴﻨﺎ ﻋﻠـﻰ ﻟﺰوﻣـﻪ
ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮﻟــﻪ " :اﳌــﺆﻣﻨﲔ ﻋﻨــﺪ ﺷــﺮوﻃﻬﻢ") ،(7وﻗﻮﻟــﻪ" :ﻟﻜــﻞ ﻣﺴــﻠﻢ
ﺷــﺮﻃﻪ")(8؛ وﻷﻤــﺎ إذا ﺗﺮاﺿــﻴﺎ ﺑــﻪ ﻟﺰﻣﻬﻤــﺎ ﺣﻜﻤــﻪ ﻹﻟﺰاﻣﻬﻤــﺎ أﻧﻔﺴــﻬﻤﺎ وذﻟــﻚ
ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ رﺿــﻲ ﺑﻘــﺎض اﻟﺒﻠــﺪ ،وﻻ ﻳﺸــﺒﻪ ﻫــﺬا اﻟﺸــﻬﺎدة إذا ﻗــﺎل :ﻓــﻼن ﺻــﺎدق
ﻓﻴﻤ ــﺎ ﺷ ــﻬﺪ ﺑ ــﻪ ﻋﻠ ـ ـﻲ ،ﰒ أﻧﻜ ــﺮ ﺷ ــﻬﺎدﺗﻪ؛ ﻷن اﻟﺮﺿ ــﺎ ﺑﺎﻟﺸ ــﻬﺎدة ﻟ ــﻴﺲ ﺑﺮﺿ ــﺎ
ﺑﺎﺟﺘﻬــﺎد؛ ﻷن اﻟﺸــﻬﺎدة ﻋﻠــﻢ ﻳﺆدﻳﻬــﺎ اﻟﺸــﺎﻫﺪ إﱃ اﳊــﺎﻛﻢ ﻻ ﳎــﺎل ﻟﻼﺟﺘﻬــﺎد
ﻓﻴﻬـ ــﺎ ﻟـ ــﻪ أن ﻳﻨﻜـ ـ ّـﺮ إذا ﺷـ ــﻬﺪ ﻋﻠﻴـ ــﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃـ ــﻞ ،واﻟﻘﻀـ ــﺎء ﲞﻼﻓﻬـ ــﺎ ﻷن ﻃﺮﻳﻘـ ــﻪ
اﻻﺟﺘﻬــﺎد ﻓﻤــﺎ رﺿــﻴﺎ ﲝﻜﻤــﻪ وﻋﻠﻤــﺎ أﻧــﻪ ﳚﺘﻬــﺪ وأن اﺟﺘﻬــﺎدﻩ رﲟــﺎ واﻓــﻖ ﻣ ـﺮاد
أﺣﺪﳘﺎ ورﲟﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﻘﺪ دﺧﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎ ﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻪ.

) (1في )م( :يغديه.
) (2في )ق( :ال سحبة.
) (3في )ق( :للحاضر.
) (4انظر :المدونة ،(77/4) :التفريع ،(248/2) :الكافي.(501) :
) (5انظر :مختصر الطحاوي ،(333) :مختصر القدوري ،مع شرح الميداني.(88/4) :
) (6انظر :اإلقناع ،(197) :المذھب.(291-290/2) :
) (7سبق تخريج الحديث.
) (8سبق تخريج الحديث.
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ﻓﺄﻣﺎ إذا ﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳚﻮر أو ﲞﻼف ﻧﺺ أو إﲨﺎع ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﻛﺎﻟﺸـﻬﻮد إذا
ﺷﻬﺪوا ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ؛ ﻷﻤﺎ إﳕﺎ رﺿﻴﺎ ﺑﺄن ﳛﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮع ﻻ ﲞﻼﻓﻪ..
ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻠﺰم وإن ﺧـﺎﻟﻒ رأي ﻗﺎﺿـﻲ اﻟﺒﻠـﺪ أﻧـﻪ إذا ﺛﺒـﺖ أن ﻳﱰاﺿـﻴﺎ
ﺑﻪ) (1ﻓﻘﺪ ﺻﺎر ﺣﺎﻛﻤﺎً ﻳﻨﻔﺬ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺻﺎر ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺣﺎﻛﻢ آﺧﺮ ﰲ اﻟﺒﻠـﺪ؛
ﻷن ﺗﺮاﺿﻴﻬﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم ﻧﺼﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﻪ.
(x7y  9.86OpG 9.86O 36$K13z/#

إذا ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻠﺪ ﺣﻖ ﻹﻧﺴـﺎن ﻋﻠـﻰ رﺟـﻞ ﰲ ﺑﻠـﺪ آﺧـﺮ وﺗﻌـﺬر ﻋﻠﻴـﻪ
إﻗﺎﻣـﺔ ﺑﻴﻨـﺔ ﻋﻨـﺪ ﺣـﺎﻛﻢ ذﻟـﻚ اﻟﺒﻠــﺪ ،ﺟـﺎز ﻟﻠﺤـﺎﻛﻢ اﻟـﺬي ﻳﺜﺒـﺖ اﳊـﻖ ﻋﻨــﺪﻩ أن
ﻳﻜﺘﺐ ﲟﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻪ إﱃ ﺣﺎﻛﻢ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ وﻋﻠﻰ اﳌﻜﺘـﻮب إﻟﻴـﻪ أن ﻳﻨﻔـﺬﻩ
إذا ﺷ ــﻬﺪ ﺷ ــﺎﻫﺪان) (2ﺑﺄﻧ ــﻪ ﻛﺘ ــﺎب ذﻟ ــﻚ اﳊ ــﺎﻛﻢ ،وﻻ ﺗﻨﻔ ــﻊ اﻟﺸ ــﻬﺎدة ﻋﻠ ــﻰ
ﺣﻜﻤﻪ دون ﻟﻔﻈﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ).(3
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻛﺘﺎب اﳊﺎﻛﻢ إﱃ اﳊﺎﻛﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﳊﻖ ﻟﻠﻀﺮورة إﻟﻴﻪ)(4؛ ﻷن
اﻟﺒﻴﻨﺔ رﲟﺎ ﻳﺘﻌﺬر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ اﳊﺎﻛﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﺒـﻖ ﻃﺮﻳـﻖ إﻻ أن ﻳﻜﺘـﺐ ذﻟـﻚ
اﳊــﺎﻛﻢ ﺑــﻪ إﱃ ﻣــﻦ ﻳﻠــﺘﻤﺲ ﺗﻨﻔﻴــﺬﻩ ﻟﻠﺤﻜــﻢ؛ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻮ ﱂ ﻳﻘﺒــﻞ ذﻟــﻚ ﻷدى إﱃ
ﺿﻴﺎع اﳊﻘﻮق؛ وﻷن ﻛﺘﺎب اﳊﺎﻛﻢ أو ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد ﺑﺜﺒﻮت اﳊﻖ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪ
اﳊــﺎﻛﻢ) (5اﻟﺜــﺎﱐ ﺑﺸــﻬﺎدة اﻟﺸــﻬﻮد ﻋﻨــﺪﻩ ﲝﻜــﻢ اﻷول ﺑــﻪ ،ﻓﻜــﺬﻟﻚ ﺷــﻬﺎدﻢ
ﻋﻠﻴﻪ أن ﻫﺬا ﻛﺘﺎﺑﻪ.

) (1في )م( :تراضيھا.
) (2في )ق( :شاھد.
) (3انظر :المدونة ،(77/4) :التفريع ،(246/2) :الكافي.(499) :
) (4في )ق( :فيه.
) (5الحاكم :سقطت من )ق(.
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﺸــﻬﺎدة ﻋﻠــﻰ اﳋــﻂ ﻻ ﺗﻨﻔــﻊ؛ ﻷن اﳋــﻂ ﻻ ﳛﻜــﻢ ﺑــﺎﻋﱰاف
ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻛﺘﺒــﻪ)(1؛ ﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ ﻳﻜﺘــﺐ أﺷــﻴﺎء ﻻ ﻳﺆﺧــﺬ ــﺎ وﻟــﻮ ﻟﻔــﻆ ﻛﺘﺒــﻪ
ﻷﺧﺬ ﺑﻪ.
(GK14z/#ذא&Kאא;)x?G 3

وإذا ﻣــﺎت اﳌﻜﺘــﻮب إﻟﻴــﻪ أو ﻋــﺰل ﻓﺠــﺎء اﻟﻜﺘــﺎب إﻟﻴــﻪ واﳌﻜﺎﺗﺒــﺔ ﻟﻠــﺬي ﻗﺒﻠــﻪ،
ﻟـﺰم اﻟﺜــﺎﱐ أن ﳛﻜـﻢ ﲟــﺎ ﻓﻴــﻪ )ﺧﻼﻓـﺎً ﳌــﺎ ﺣﻜـﻲ ﻋــﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﻣـﻦ أﻧــﻪ ﻻ ﳚــﻮز
ﻟﻠﻘﺎﺿــﻲ اﻟﺜــﺎﱐ أن ﳛﻜــﻢ ﲟــﺎ ﻓﻴــﻪ) (3)((2ﻷن اﳊــﺎﻛﻢ ﻻ ﳜﻠــﻮ أن ﻳﻜــﻮن ﻛﺘــﺐ
ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ أو ﺑﺜﺒـﻮت ﺣـﻖ ﻋﻨـﺪﻩ ﱂ ﳛﻜـﻢ ﺑـﻪ ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻗـﺪ ﻛﺘـﺐ ﺑﺄﻧـﻪ ﻗـﺪ
ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻠﺰم ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺛﺒـﺖ ﻋﻨـﺪﻩ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ اﳊﻜـﺎم ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ ،وإن ﻛـﺎن ﻗـﺪ ﻛﺘـﺐ
ﲟـﺎ ﻳﺜﺒــﺖ ﻋﻨــﺪﻩ ،ﻓــﺬﻟﻚ ﺟــﺎ ٍر ﳎــﺮى اﻟﺸــﻬﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﻬﺎدة ﻓﺸــﻬﻮد اﻟﻔــﺮع إذا
ﻣﺎﺗﻮا ﺟﺎز ﻟﻐﲑﻫﻢ ﲢﻤﻞ اﻟﺸﻬﺎدة ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺎﻫﻨﺎ.
(8)O$K15z/#א!C986א x[v

ﳛﻜــﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻐﺎﺋــﺐ إذا أﻗــﺎم اﳊﺎﺿــﺮ اﻟﺒﻴﻨــﺔ وﺳــﺄل اﳊﻜــﻢ ﻟــﻪ) ،(4وﻗــﺎل أﺑــﻮ
ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﻳﺴــﻤﻊ اﳊــﺎﻛﻢ دﻋــﻮى اﳊﺎﺿــﺮ وﺑﻴﻨﺘــﻪ وﻟﻜــﻦ ﻻ ﳛﻜــﻢ ﻟــﻪ ﻋﻠــﻲ اﻟﻐﺎﺋــﺐ
وﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﺮب ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻢ وﺑﻌﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ):(5
ودﻟﻠﻴﻨﺎ ﻗﻮﻟﻪ  ﳍﻨﺪ وﻗﺎﻟـﺖ ﻟـﻪ :إن أﺑـﺎ ﺳـﻔﻴﺎن رﺟـﻞ ﺷـﺤﻴﺢ ﻻ ﻳﻌﻄﻴـﲏ ﻣـﺎ
ﻳﻜﻔﻴ ـ ــﲏ ووﻟ ـ ــﺪي أﻓﺂﺧ ـ ــﺬ ﻣ ـ ــﻦ ﻣﺎﻟ ـ ــﻪ؟ ﻓﻘ ـ ــﺎل" :ﺧ ـ ــﺬي ﻣ ـ ــﺎ ﻳﻜﻔﻴ ـ ــﻚ ووﻟ ـ ــﺪك
ﺑــﺎﳌﻌﺮوف") ،(6وﻗــﻮل ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ اﳋﻄــﺎب –  -ﳌــﺎ ﺧﻄــﺐ اﻟﻨــﺎس" :أﻻ إن
أﺳــﻔﻴﻊ :ﺟﻬﻴﻨـﺔ رﺿ ـﻲ ﻟﺪﻳﻨــﻪ وأﻣﺎﻧﺘــﻪ أن ﻳﻘــﻮل ﺳــﺒﻖ اﳊــﺎج ﻓــﺎ دان ﻣﻌﺮﺿـﺎً وإﻧــﺎ
) (1في )ق( :كتابه فإن على ما كتبه.
) (2انظر :مختصر الطحاوي.(330) :
) (3ما بين قوسين سقط من ق.
) (4انظر :التفريع.(249/2) :
) (5انظر :مختصر الطحاوي مع شرح الميداني.(88/4) :
) (6سبق تخريج الحديث.

206

ﺑــﺎﺋﻌﻮا ﻣﺎﻟــﻪ ﻓﻤــﻦ ﻛــﺎن ﻟــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ دﻳــﻦ ﻓﻠﻴﺤﻀــﺮ") (1وﱂ ﻳﻜــﻦ أﺳــﻔﻴﻊ ﺣﺎﺿـﺮاً وﻻ
أﻧﻜـﺮ ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻋﻤــﺮ أﺣــﺪ؛ وﻷــﺎ ﺑﻴﻨـﺔ ﻣﺴــﻤﻮﻋﺔ ﻃﻠــﺐ ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ اﳊﻜــﻢ ــﺎ
ﻓﺄﺷﺒﻪ إذا ﻛﺎن اﳋﺼﻢ ﺣﺎﺿﺮاً ،وﻷـﺎ دﻋـﻮى ﻣﺴـﺘﺤﻖ ﻋﻠـﻰ ﻏﺎﺋـﺐ ﻗﺎﻣـﺖ ـﺎ
ﺑﻴﻨﺔ ﻓﻮﺟﺐ أن ﳛﻜﻢ ـﺎ ،أﺻـﻠﻪ :إذا ادﻋـﻰ ﻋﻠـﻰ رﺟـﻞ أﻧـﻪ ﻗﺘـﻞ وﻟﻴـﻪ ﺧﻄـﺄ ﻻ
ﺧــﻼف أﻧــﻪ ﳛﻜــﻢ ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠــﺔ وإن ﻛــﺎﻧﻮا ﻏﻴﺒ ـﺎً؛ ﻷن ﻏﻴﺒــﺔ اﳌــﺪﻋﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﳝﻨﻊ اﳊﻜـﻢ ﻋﻠﻴـﻪ أﺻـﻠﻪ إذا ادﻋـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻣﻴـﺖ وأﻗـﺎم اﻟﺒﻴﻨـﺔ أو أو ادﻋـﻰ
ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﺔ ﻏﻴﺐ أﺣﺪﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ؛ وﻷن ﻋﺪم اﳊﻀﻮر ﺑـﺎﳌﻮت أﺑﻠـﻎ ﰲ اﻟﺘﻌـﺬر
ﻣﻨــﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﺒــﺔ ﻓــﺈذا ﻗﻀــﻰ ﻣــﻊ اﳌ ـﻮت ﻓﻤــﻊ اﻟﻐﻴﺒــﺔ) (2أوﱃ ،ﻷن ذﻟــﻚ ذرﻳﻌــﺔ إﱃ
إﺑﻄﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺄ أﺣـﺪ أن ﻳﺄﺧـﺬ أﻣـﻮال اﻟﻨـﺎس وﻻ ﻳﺆدﻳﻬـﺎ إﻻ
ﻏـﺎب ﻓـﻼ ﳝﻜـﻦ اﻟﻘﻀـﺎء ﻋﻠﻴــﻪ؛ وﻷن اﻻﺗﻔـﺎق ﺣﺎﺻـﻞ ﻋﻠـﻰ أن اﳊـﺎﻛﻢ ﻳﺴــﻤﻊ
اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ذﻟﻚ اﳊﻜﻢ ﺎ ،وإﻻ ﱂ ﻳﻨﺘﻔـﻊ ﺑﺎﺳـﺘﻤﺎﻋﻬﺎ؛ وﻷـﻢ ﻗـﺪ
واﻓﻘﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻣﺮأة ﻟﻮ ادﻋﺖ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ وﻫﻮ ﻏﺎﺋﺐ وذﻛـﺮت أن ﻟـﻪ
ودﻳﻌــﺔ ﻋﻨــﺪ رﺟــﻞ ﻓــﺄﻗﺮ ــﺎ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻘﻀــﻰ ﳍــﺎ ﺑﻨﻔﻘﺘﻬــﺎ وﻳﺆﺧــﺬ ﳍــﺎ ﻣﻨــﻪ ،ﻓﻜــﺬﻟﻚ
ﺳﺎﺋﺮ اﳊﻘﻮق.
($K16z/#א$A7u3א!)=&8א  e.א.7عو`xl

وإﳕﺎ ﻓﺮﻗﻨﺎ ﺑﲔ اﻟﺮﺑﺎع وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال؛ ﻷن اﻟﺮﺑﺎع ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﻻ ﳜﺎف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﺎﺳﺘﺤﺴﻦ ﻣﺎﻟﻚ – رﲪﻪ اﷲ -اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟﻐﻴﺒـﺔ) ،(3وأن ﻻ
ﻳﻌﺠﻞ ﺑﺬﻟﻚ إﱃ أن ﻳﻘﺪم اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﺣﺠﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ،وﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﲟـﺎ
ﻻ ﳛﺘــﺎج إﱃ ﻧﻘــﺾ ﺑﻌــﺪﻩ ،وﻋﻨــﻪ رواﻳــﺔ أﺧــﺮى أﻧــﻪ ﻻ ﻓــﺮق ﺑــﲔ اﻟﺮﺑــﺎع وﺳــﺎﺋﺮ
اﻷﻣﻮال ﰲ وﺟﻮب اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺋﺐ.
) (1سبق تخريج ھذا األثر.
) (2في )ق( :غيبة.
) (3في )ق( :الغيب.
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ﺣﻜ ــﻢ اﳊ ــﺎﻛﻢ ﻻ ﻳﻐ ــﲑ اﻟﺸ ــﻲء ﻋ ــﻦ ﺑﺎﻃﻨ ــﻪ ﻋﻤـ ـﺎ ﻫ ــﻮ ﻋﻠﻴ ــﻪ وﻻ ﳛﻴﻠ ــﻪ ﻋ ــﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺘـﻪ ،وﻻ ﻓــﺮق ﰲ ذﻟــﻚ ﺑــﲔ ﻣــﺎ ﳝﻠـﻚ اﳊــﺎﻛﻢ اﺑﺘــﺪاؤﻩ وﺑــﲔ ﻣــﺎ ﻻ ﳝﻠﻜــﻪ ﰲ
أن ﺣﻜﻤﻪ إذا ﻛﺎن ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﱂ ﻳﻨﻔﺬ ﰲ اﻟﺒﺎﻃﻦ:
وﻣﺜ ــﺎل ذﻟ ــﻚ أن ﻳ ــﺪﻋﻲ رﺟ ــﻞ ﻋﻠ ــﻰ أﺟﻨﺒﻴ ــﺔ أ ــﺎ زوﺟﺘ ــﻪ وﻳﻘ ــﻴﻢ ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــﻚ
ﺷــﺎﻫﺪي زور ﻓﻴﺸــﻬﺪان ﻓــﻴﺤﻜﻢ اﳊــﺎﻛﻢ ﺑﺸــﻬﺎدﻤﺎ ،ﻫــﺬا ﺣﻜــﻢ ﻻ ﻳﺼــﺢ ﰲ
اﻟﺒﺎﻃﻦ وﻻ ﳛﻞ اﳌﺮأة ﻟﻪ ،ﻓﺈن وﻃﺌﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻬﻮ زان..
وﻛــﺬﻟﻚ ﻟــﻮ ادﻋــﺖ اﻣـﺮأة ﻋﻠــﻰ رﺟــﻞ أﻧــﻪ ﻃﻠﻘﻬــﺎ ﺛﻼﺛـﺎً وﺷــﻬﺪ ﺑــﺬﻟﻚ ﺷــﺎﻫﺪا
ﻓﺤ َﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﺈﺎ ﻻ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪﻧﺎ وﺗﻜـﻮن اﳌـﺮأة ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﳍـﺎ ،وﻻ
زور َ
ﳚﻮز ﳍـﺎ أن ﺗـﺰوج ﺑـﺬﻟﻚ اﳊﻜـﻢ ،وﻻ ﻷﺣـﺪ اﻟﺸـﺎﻫﺪﻳﻦ أن ﻳﺘﺰوﺟﻬـﺎ ،ﻫـﺬا وﻣـﺎ
أﺷــﺒﻪ ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎﺋﺮﻩ) ،(1وﻗــﺎل أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺴــﺄﻟﺔ إن ﺣﻜــﻢ اﳊــﺎﻛﻢ ﻳﺰﻳــﻞ
اﻟﺸﻲء ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﰲ اﻟﺒﺎﻃﻦ).(2
ﻓﻔﻲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ إذا ﺣﻜﻢ ﻟﻪ اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺟـﺎز ﻟـﻪ أن ﻳﻄﺄﻫـﺎ وﺗﺼـﲑ
زوﺟﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وﻗﺎل ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :أﺎ ﺗﺼﲑ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﲝﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ
ﺑﺸــﻬﺎدة اﻟــﻮزر ﺑﻄﻼﻗﻬــﺎ وﳚــﻮز ﳍــﺎ أن ﺗﺘــﺰوج وﳚــﻮز ﻷﺣــﺪ ﺷــﺎﻫﺪي اﻟــﺰور أن
ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﺰوج ﱂ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ،وإن ﺣﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ ﺑﻄﻼﻗﻬﺎ وإﳕﺎ ﻛﺎن
ﻋـﻦ ﺷــﻬﺎدة اﻟﻜــﺬب ،وﻗـﺎل ﰲ ﻧــﻮع آﺧــﺮ وﻫــﻮ أن ﻳـﺪﻋﻲ ﻋﻠــﻰ ذات ﳏــﺮم أــﺎ
زوﺟﺘـﻪ وﺷــﻬﺪ ﻟــﻪ ﻟـﺬﻟﻚ ﺷــﺎﻫﺪا زور أن اﳊﻜــﻢ ﻻ ﻳﻨﻔـﺬ ﰲ اﻟﺒــﺎﻃﻦ وﻻ ﻳﺘﻜــﻮن
زوﺟﺘــﻪ ،وﻛــﺬﻟﻚ إذا أﻗــﺎم ﺷــﺎﻫﺪي زور ﰲ دﻋــﻮى ﻣــﺎل) (3ﻓﺤﻜــﻢ ﻟــﻪ اﳊــﺎﻛﻢ
ﺼﻠﻮا ﺑﲔ اﳌﻮﺿﻌﲔ ﺑﺄن ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺿـﻊ ﺟـﺎز أن ﻳﻜـﻮن ﻟﻠﺤـﺎﻛﻢ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ،وﻓ 
) (1انظر :التفريع ،(242-241/2) :الرسالة ،(247) :الكافي.(475) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي.(350) :
) (3في )ق( :الحاكم.
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ﰲ اﺑﺘﺪاء ﻓﻌﻠﻪ وﻻﻳﺔ ﻧﻔﺬ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮاً وﺑﺎﻃﻨﺎً ،وﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻻ وﻻﻳﺔ ﻟﻪ ﰲ
اﺑﺘـﺪاء ﻓﻌﻠــﻪ ﱂ ﻳﻨﻔـﺬ ﺣﻜﻤــﻪ إﻻ ﰲ اﻟﻈـﺎﻫﺮ دون اﻟﺒــﺎﻃﻦ ،ﻗـﺎﻟﻮا ﻓــﺎﻷول ﻣﺜـﻞ ﻣــﺎ
ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﰲ ادﻋﺎء اﻟﺰوﺟﻴﺔ واﻟﻄﻼق :وإﳕﺎ ﻧﻔﺬ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒـﺎﻃﻦ؛ ﻷن
ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ وﻻﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح وﰲ أن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ..
وﻣﺜﺎل اﻟﺜـﺎﱐ ادﻋـﺎء زوﺟﻴـﺔ ذوات اﶈـﺎرم وادﻋـﺎء ﻣـﺎل؛ ﻷن اﳊـﺎﻛﻢ ﻻ وﻻﻳـﺔ
ﻟﻪ ﰲ ﺗﺰوﻳﺞ ذوات) (1اﶈﺎرم وﻻ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ادﻋﻰ رﺟﻞ ﻋﻠﻰ
أﻧـﻪ ﻗﺘـﻞ وﻟﻴـﺎً ﻟـﻪ وأﻗـﺎم ﺷــﺎﻫﺪي زور ﻓﺤﻜـﻢ اﳊـﺎﻛﻢ ﺑــﺎﻟﻘﻮد ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜــﻮم
ﻟﻪ أن ﻳﻘﺘﻞ؛ ﻷن اﳊﺎﻛﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺒﺘﺪئ اﻟﻘﺘﻞ.
ـﻞ G F E D CBm :
ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ َﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺰ
وﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
َ
)(3
 (2)lHﻓﺤـ ــﺮم اﶈﺼـ ــﻨﺔ وﻫـ ــﻲ اﻟـ ــﱵ ﳍـ ــﺎ زوج إﻻ أن ﳝﻠـ ــﻚ اﻟﻜ ـ ـﻮاﻓﺮ
ﺑﺎﻟﺴﱮ ،وﻋﻨﺪ اﳌﺨـﺎﻟﻒ أن اﻟـﱵ ﳍـﺎ زوج ﲢـﻞ ﻣـﱴ ﺣﻜـﻢ اﳊـﺎﻛﻢ ﺑﺸـﻬﺎدة زور
ـﻞ Ím :
أﺎ ﻗﺪ ﻃﻠﻘﺖ أو أن ﻳﻘﻴﻢ ﺷﻬﺎدة زور ﺑﺘﺰوﳚﻪ إﻳﺎﻫﺎ ،وﻗﻮﻟﻪ ﻋـﺰ وﺟ 
 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø×Ö Õ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î
 (4)låä ã â á  à ßﻓﻌـ ــﻢ ،وﻋﻨـ ــﺪﻫﻢ أـ ــﺎ ﻻ ﲢـ ــﻞ) (5ﻟـ ــﻪ أن

ﻳﺮاﺟــﻊ ﻧﻜﺎﺣﻬــﺎ وإن ﱂ ﻳﻄﻠﻘﻬــﺎ إذا ﺣﻜــﻢ) (6اﳊــﺎﻛﻢ ﺑﺸــﻬﺎدة زور أﻧــﻪ ﻃﻠﻘﻬــﺎ،
وﻗﻮﻟﻪ " :إﳕﺎ أﻧﺎ ﺑﺸﺮ وإﻧﻜﻢ ﲣﺘﺼﻤﻮن إﱄ ،وﻟﻌﻞ ﺑﻌﻀـﻜﻢ أن ﻳﻜـﻮن أﳊـﻦ
ﲝﺠﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﺄﻗﻀﻲ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ اﺳـﺘﻤﻊ ،ﻓﻤـﻦ ﻗﻀـﻴﺖ ﻟـﻪ ﺑﺸـﻲء ﻣـﻦ
ﻣﺎل أﺧﻴﻪ ﻓـﻼ ﻳﺄﺧـﺬﻩ ﻓﺈﳕـﺎ أﻗﻄـﻊ ﻟـﻪ ﻗﻄﻌـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎر") ،(7وﻫـﺬا ﺻـﺮﻳﺢ) (8ﺑـﺄن
) (1في )ق( :ذوات المحرم.
) (2سورة النساء ،اآلية.(24) :
) (3في )ق( :كالكوافر.
) (4سورة البقرة ،اآلية.(230) :
) (5في )م( :أنھا تحل.
) (6في )م( :إذا شھد.
) (7أخرج ه البخ اري ف ي المظ الم ب اب :إث م م ن خاص م ف ي باط ل ،(101/3) :ومس لم األقض ية ب اب :الحك م
بالظاھر.(1337/3) :
) (8في )م( :تصريح.
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ﺣﻜﻤــﻪ ــﺎ ﻟــﻴﺲ ﲜــﺎﺋﺰ ﻟﻠﻤﺤﻜــﻮم ﻟــﻪ ،وﻻ ﳛــﺐ ﻟــﻪ ﺑﺴــﺒﺐ ﻏــﲑ ﺻــﺤﻴﺢ ﰲ
اﻟﺒــﺎﻃﻦ ﻓﻠــﻢ ﻳﻨﻔــﺬ اﳊﻜــﻢ ﻟــﻪ ﰲ اﻟﺒــﺎﻃﻦ ،ﻛﺎدﻋــﺎء زوﺟﻴــﺔ ذوات اﶈــﺎرم واﳊﻜــﻢ
ﺑﺎﳌ ــﺎل؛ وﻷﻧ ــﻪ ﺣﻜـ ــﻢ ﺑﺸ ــﻬﺎدة زور ﻓﻠ ــﻢ ﻳﻨﻔ ــﺬ ﰲ اﻟﺒ ــﺎﻃﻦ ﻛﺎﳌ ــﺎل؛ وﻷن ﻛـ ــﻞ
ﺷــﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟــﻮ ﻋﻠــﻢ اﳊﻜــﻢ ﲝﺎﳍﻤــﺎ ﱂ )ﳚــﺰ ﻟــﻪ اﳊــﺎﻛﻢ ﺑﺸــﻬﺎدﻤﺎ ،ﻓــﺈذا ﺣﻜــﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﳉﻬﻞ ﲝﺎﳍﻤﺎ ﱂ ﻳﻨﻔﺬ() (1ﺣﻜﻤﻪ ﰲ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻛﺎﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﻌﺒﺪﻳﻦ.

) (1ما بين قوسين :سقط من )م(.
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$W .א+,אطא 4א$א|JدM
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ اﻟﺸﻬﺎدة ،وﺷﺮط ﰲ ﻗﺒﻮﳍـﺎ واﳊﻜـﻢ ـﺎ ،واﻷﺻـﻞ ﰲ ذﻟـﻚ
ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ،(1)l{z y xm :وﻗﻮﻟ ــﻪ " :ﻓ ــﺈن ﺷ ــﻬﺪ ذوا
ﻋــﺪل ﻓﺼــﻮﻣﻮا وأﻓﻄــﺮوا") ،(2وﻟﻼﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ أن ﺷــﻬﺎدة اﻟﻔﺎﺳــﻖ ﻏــﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟــﺔ،
وﻗﻮﻟــﻪ  ﳍــﻼل ﺑــﻦ أﻣﻴــﺔ" :أﻻ أن ﳚﻠــﺪ ﻫــﻼل ﺑــﻦ أﻣﻴــﺔ ،وﻳﺒﻄــﻞ ﺷــﻬﺎدﺗﻪ ﰲ
اﳌﺴﻠﻤﲔ") (3ﻳﺮﻳﺪ ﲞﺮوﺟﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺜﺒﻮت ﻗﺬﻓﻪ ،وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(4
( $K1z/#مא%u36א!Z&86א 4א7.אFمx

ﻻ ﳚــﻮز ﻟﻠﺤــﺎﻛﻢ أن ﻳﻜﺘﻔــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ﺑﻈــﺎﻫﺮ اﻹﺳــﻼم دون اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ
ﺣﺎﳍــﺎ واﻟﺴ ـﺆال ﻋــﻦ ﻃﺮاﺋﻘﻬــﺎ واﻟﻌﻠــﻢ ﺑﻌــﺪاﻟﺘﻬﻤﺎ) ،(5وﻗــﺎل أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﻳﻜﻔﻴﻬــﺎ
ﻇــﺎﻫﺮ إﺳــﻼﻣﻬﺎ وﳛﻜــﻢ ﺑﺸــﻬﺎدﻤﺎ ،وﻻ ﻳﻠﺰﻣــﻪ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﻋــﺪاﻟﺘﻬﻤﺎ إﻻ أن
ﳚﺮﺣﻬﻤــﺎ اﳋﺼــﻢ) :(6ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ،(7)l{z y xm :
ﻳﻌــﲏ ﻣــﻦ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻓﻌﻠــﻢ أن اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ﻣﻌــﲎ زاﺋــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻠــﻢ ﺑﺎﻹﺳــﻼم ،وﻗﻮﻟــﻪ:
 (8)lgf e dmواﻟﺮﺿ ـ ـ ــﺎ ﻻ ﻳﻜ ـ ـ ــﻮن إﻻ ﺑﻌ ـ ـ ــﺪ اﻟﺒﺤ ـ ـ ــﺚ ﻋ ـ ـ ــﻦ
ﺣﺎﻟــﻪ) ،(9وﻻ ﻳﻜﻔــﻲ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻌﻠــﻢ ﺑﺼــﺤﺔ اﻋﺘﻘــﺎدﻩ؛ ﻷن )أﻓﻌﺎﻟــﻪ ﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن
) (1سورة الطالق ،اآلية.2 :
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4انظ ر بداي ة المجتھ د -م ع الھداي ة ف ي تخ ريج أحادي ث البداي ة ،(640/8) :ش رح مس لم -للن ووي،(150/1) :
المغني ،(164/9) :فتح الباري.(211/5) :
) (5انظر المدونة ،(79/4) :التفريع ،(238/2) :الرسالة ،(246) :الكافي.(461) :
) (6انظر :مختصر الطحاوي ،(366) :مختصر القدروي – مع شرح الميداني.(61/4) :
) (7سورة الطالق ،اآلية.2 :
) (8سورة البقرة ،اآلية.282 :
) (9في )ق( :عن ذلك.
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ﳐﺎﻟﻔ ــﺔ ﳌ ــﺎ ﻳﻮﺟ ــﺐ اﻋﺘﻘ ــﺎدﻩ() ،(1وروي ﻋ ــﻦ ﻋﻤ ــﺮ - -أن رﺟﻠ ــﲔ ﺷ ــﻬﺪا
ﻋﻨ ــﺪﻩ ﻓﻘ ــﺎل :ﻻ أﻋﺮﻓﻜﻤ ــﺎ وﻻ ﻳﻀ ــﺮﻛﻤﺎ أﻻ أﻋﺮﻓﻜﻤ ــﺎ ﺟﻴﺌ ــﺎﱐ ﺑﺮﺟ ــﻞ ﻳﻌﺮﻓﻜﻤ ــﺎ
ﻓﺠﺎءاﻩ ﺑﺮﺟﻞ ﻓﻘﺎل أﺗﻌﺮﻓﻬﻤﺎ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﻗﺎل :أﻛﻨﺖ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺬي
ﻳﻜﺸ ــﻒ أﺧ ــﻼق اﻟﻨ ــﺎس ﻗ ــﺎل :ﻻ ،ﻗ ــﺎل :أﻓﺄﻧ ــﺖ ﺟﺎرﳘ ــﺎ ﺗﻌ ــﺮف ﺻ ــﺒﺎﺣﻬﻤﺎ
وﻣﺴ ــﺎءﳘﺎ ،ﻗ ــﺎل :ﻻ ،ﻗ ــﺎل :أﻋﺎﻣﻠﺘﻬﻤ ــﺎ ﺑﺎﻟ ــﺪﻧﺎﻧﲑ واﻟ ــﺪراﻫﻢ اﻟ ــﱵ ﺗﺘﻘﻄ ــﻊ ﻤ ــﺎ
اﻷرﺣــﺎم ،ﻗــﺎل :ﻻ ،ﻗــﺎل :ﻳــﺎ اﺑــﻦ أﺧــﻲ ،ﻣــﺎ ﺗﻌﺮﻓﻬﻤــﺎ ﺟﻴﺌــﺎﱐ ﲟــﻦ ﻳﻌﺮﻓﻜﻤــﺎ)،(2
وﻫــﺬا ﻗﻮﻟــﻪ ﲝﻀــﺮة اﳌﻬــﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼــﺎر واﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ وﱂ ﻳﻨﻘــﻞ ﻋــﻦ أﺣــﺪ ﺧﻼﻓــﻪ؛
وﻷن اﻟﻌﺪاﻟــﺔ أﻣــﺮ ﻣﺸــﺮوط ﰲ اﻟﺸــﻬﺎدة ﳝﻜــﻦ اﻋﺘﺒــﺎر ﺑﺎﻃﻨــﻪ ﻓﻠــﻢ ﳚــﺰ أن ﳛﻜــﻢ
ﺑﻈـﺎﻫﺮﻩ ،أﺻــﻠﻪ دار اﻹﺳــﻼم؛ ﻷن ﻇــﺎﻫﺮ اﻟــﺪار اﻹﺳــﻼم ،وﻷــﺎ ﺷــﻬﺎدة ﻳﺘﻌﻠــﻖ
ﺎ ﺣﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻈـﺎﻫﺮ اﻹﺳـﻼم ،أﺻـﻠﻪ إذا ﻛـﺎن ﰲ ﻗﺘـﻞ ،أو
ﺣﺪ.
(un$K2z/#א 4لx

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺪل اﳉﺎﺋﺰ اﻟﺸﻬﺎدة) :(3أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋﺎﻗﻼً ﺣﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺛﻘـﺔ أﻣﻴﻨـﺎ
ﻏ ـ ــﲑ ﻓﺎﺳ ـ ــﻖ ﺑﻔﺠ ـ ــﻮر وﻻ ﻛ ـ ــﺬب ،ﻣﺘﻴﻘﻈ ـ ــﺎ ﻏ ـ ــﲑ ﻏﺎﻓ ـ ــﻞ ،ﻓﻄﻨ ـ ـﺎً ﺿ ـ ــﺎﺑﻄﺎً ﻋﺎرﻓ ـ ـﺎً
ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدات ،وﺻـﻔﺔ ﲢﻤﻠﻬـﺎ اﻟـﱵ ﳚـﻮز ﻣﻌﻬـﺎ إﻗﺎﻣﺘﻬـﺎ ﻣﺘﺤـﺮزاً ﻣـﻦ اﳊﻴـﻞ اﻟـﱵ ﰎ
ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻗــﻞ ﺗﻴﻘﻈــﻪ) (4ﻣــﻦ اﻟﺸــﻬﻮد ﺑﻌﻴــﺪا ﻋــﻦ اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻩ ودﻧــﺎءة اﻟــﻨﻔﺲ،
ﺣﺎﻓﻈ ـﺎً ﳌﺮوءﺗــﻪ ،ﻟــﻴﺲ ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــﲔ اﳌﺸــﻬﻮد ﻟــﻪ أو ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﻣﻌــﻪ ﻣــﻦ ﲟﺤﺒــﺔ
إﻳﺼﺎل ﻧﻔﻊ إﻟﻴﻪ ،أو دﻓﻊ ﺿﺮر ﻋﻨـﻪ أو ﺿـﺪ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ إﳊـﺎق ﺿـﺮر ﺑـﻪ ،وﻻ ﰲ
اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻮع اﳌﺸﻬﻮد ﻓﻴﻪ ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ.
) (1ما بين قوسين :سقط من )م(.
) (2أخرجه البيھقي.(197/10) :
) (3انظ ر الموط أ ،(720/2) :المدون ة ،(79/4) :التفري ع ،(239-238/2) :الرس الة ،(246) :الك افي-461) :
.(462
) (4في ق :تحفظه.
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واﻟﺘﻬﻤ ــﺔ اﳌﺮاﻋ ــﺎة ﰲ اﻟﺸ ــﻬﺎدات ﺗﻜ ــﻮن ﰲ ﺛﻼﺛ ــﺔ ﻣﻮاﺿ ــﻊ :ﰲ اﳌﺸ ــﻬﻮد ﻟ ــﻪ،
واﳌﺸﻬﻮد ﻋﻠﻴﻪ ،واﻟﺸﻲء اﳌﺸﻬﻮد ﺑﻪ:
وﺗﻔﺼ ــﻴﻞ ﻫ ــﺬﻩ اﳉﻤﻠ ــﺔ :أن اﻟﻮﻟ ــﺪ ﻻ ﺗﻘﺒ ــﻞ ﺷ ــﻬﺎدﺗﻪ ﻟﻮاﻟﺪﻳ ــﻪ وﻻ ﻷﺟ ــﺪادﻩ
وﺟﺪاﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﺮب ﻣﻨﻬﻢ أو ﺑﻌﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮاﻟﺪان واﻷﺟﺪاد ﻟﻠﻮﻟـﺪ ،ووﻟـﺪ اﻟﻮﻟـﺪ
وإن ﺳــﻔﻠﻮا ذﻛــﻮرﻫﻢ وإﻧــﺎﺛﻬﻢ ،واﻟ ـﻮارث ﻣــﻨﻬﻢ وﻏــﲑ اﻟ ـﻮارث ،وﻛــﺬﻟﻚ ﺷــﻬﺎدة
أﺣﺪ اﻟـﺰوﺟﲔ ﻟﺼـﺎﺣﺒﻪ واﻟﺴـﻴﺪ ﻟﻌﺒـﺪﻩ ،وﺷـﻬﺎدة ﻣـﻦ ﻟـﻪ دﻳـﻦ ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻠـﺲ ﲝـﻖ
ﻟﻪ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ،وﺷﻬﺎدة اﻟﻮﺻﻲ ﳌﻦ ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،وﰲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ رواﻳﺘﺎن:
إﺣــﺪاﳘﺎ اﳉ ـﻮاز واﻷﺧــﺮى اﳌﻨــﻊ ،وﻣــﻦ ﻋــﺪى اﻟﻮاﻟــﺪﻳﻦ واﳌﻮﻟــﻮدﻳﻦ ﻣــﻦ ﺳــﺎﺋﺮ
اﻟﻘﺮﺑﺎت ﺟﺎﺋﺰ ﺷﻬﺎدﻢ ﻷﻗﺎرﻢ ﻛﺎﻷخ واﻟﻌـﻢ ووﻟـﺪﻫﻢ) (1إﻻ أن ﺗﻌـﺮض ﻤـﺔ
ﻣــﻦ دﻓــﻊ ﻋــﺎر ،أو إﺛﺒــﺎت وﻻء ﻟﻠﺸــﺎﻫﺪ ،أو ﻧﺴــﺐ أو أن ﻳﻜــﻮن ﰲ ﻋﻴﺎﻟــﻪ ،أو
ﺗﻨﺎﻟﻪ ﺻﻠﺘﻪ أو ﻣﻌﺮﻓﺔ ،وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ﻓﻴﻤﻨﻊ ﻓﻴﻪ دون ﺳﺎﺋﺮ اﳊﻘﻮق.
وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺼﺪﻳﻖ اﳌﻼﻃﻒ وﻻ اﻟﺴ ﺆال) (2اﳌﺘﻜﻔﻔﲔ ﻟﻠﻨﺎس.
وأﻣــﺎ اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﰲ اﳌﺸــﻬﻮد ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﺸــﻬﺎدة اﻟﻌــﺪو ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪوﻩ ،واﻟﺸــﻬﺎدة ﲜــﺮح
ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻪ) (3وأﺧﻴﻪ أو ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻻ ﲡﻮز ﻟﻪ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻛﺠﺪ ﻓﺈن ﻫﺬا
ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻌﺎر ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ..
وﺷﻬﺎدة اﳋﺼﻢ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺜﻞ :أن ﻳﺸﻬﺪ ﲜﺮح ﻣـﻦ ﻳﺸـﻬﺪ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺰﻧـﺎ أو ﻗﺘـﻞ
أو ﺣ ــﻖ ﺳـ ـﺎﺋﺮ اﳊﻘ ــﻮق ،وﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣﻨ ــﻊ اﻟﺸ ــﻬﺎدة ﻟ ــﻪ ﻓﺸ ــﺎﻫﺪﺗﻪ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺟ ــﺎﺋﺰة
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ) ،(4وﻛﻞ ﻣﻦ ﱂ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺸﻬﺎدﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.

) (1وولدھم :سقطت من ق.
) (2قال صاحب التفريع :وال تجوز شھادة السؤال الذين يطلبون صلة الناس ومعروفھم )التفريع.(236/2 :
) (3في م :ابنه.
) (4في م :غير مقبولة ،وھو غلط.
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وأﻣــﺎ اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﰲ اﻟﺸــﻬﺎدة واﻟﺸــﻲء اﳌﺸــﻬﻮد ﺑــﻪ ﻓﻤﺜــﻞ ﺷــﻬﺎدة اﻟﺒــﺪوي ﻋﻠــﻰ
اﳊﻀﺮي) (1ﰲ اﳊﻘﻮق اﳌﻤﻜﻦ اﻹﺷﻬﺎد ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ اﳊﻀـﺮ دون اﻟﻘﺘـﻞ واﳉـﺮاح،
وﳑﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻤﺪ اﻹﺷﻬﺎد ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺜﻞ ﺷﻬﺎدة وﻟﺪ اﻟﺰﻧﺎ وﺷﺒﻬﻪ ،وﰲ ﺷـﻬﺎدة
اﻟﺘﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﻛﺒﲑة ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺗﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﺧـﻼف ﺑـﲔ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﻫـﻞ ﻳﻘﺒـﻞ ﰲ
ذﻟ ــﻚ اﻟﻨ ــﻮع أم ﻻ؟ وﻣﺜ ــﻞ ﺷ ــﻬﺎدة اﻟﻜ ــﺎﻓﺮ ﺑﻌ ــﺪ إﺳ ــﻼﻣﻪ واﻟﺼ ــﱯ ﺑﻌ ــﺪ ﺑﻠﻮﻏ ــﻪ
واﻟﻔﺎﺳﻖ ﺑﻌﺪ ﻋﺪاﻟﺘﻪ واﻟﻌﺒﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﺘﻘـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻛـﺎﻧﻮا ﻳﺸـﻬﺪوا ﺑـﻪ ﻓـﺮدت ﺷـﻬﺎدﻢ
ﻓﻴﻪ؛ )ﻷﻢ ﻳﺘﻬﻤﻮن ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻌﺎر ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻘﺒﻮل ﻣﺎ ردت ﺷﻬﺎدﻢ ﻓﻴﻪ().(2
وإذا ﲨﻌــﺖ اﻟﺸــﻬﺎدة ﻣــﺎ ﻓﻴــﻪ اﻟﺘﻬﻤــﺔ وﻣــﺎ ﻻ ﻤــﺔ ﻓﻴــﻪ ردت ﰲ اﳉﻤﻴــﻊ وﱂ
ﺗﻘﺒــﻞ ﻓﻴﻤــﺎ ﻻ ﻤــﺔ ﻓﻴــﻪ ،وإن ﲨﻌــﺖ ﺑــﲔ ﻣــﺎ ﺗــﺮد ﻟﻐــﲑﻩ اﻟﺘﻬﻤــﺔ وﺑــﲔ ﻣــﺎ ﻻ ﺗــﺮد
ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺮد وردت ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ:
وﻣﺜ ــﺎل اﻷول :أن ﻳﺸ ــﻬﺪ ﺑﺸ ــﻬﺎدة ﻟﻨﻔﺴ ــﻪ وﻷﺟﻨ ــﱯ ،أو ﻳﺸ ــﻬﺪ اﺛﻨ ــﺎن ﻛ ــﻞ
واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﻟﺼــﺎﺣﺒﻪ ﺑﻜﺘــﺎب واﺣــﺪ أو ﻳﺸــﻬﺪ ﲝــﻖ واﺣــﺪ ﻷﺑﻴــﻪ) (3وﻷﺟﻨــﱯ
ﻓــﻼ ﺗﻘﺒــﻞ ﰲ اﳉﻤﻴــﻊ ،وإذا ﺷــﻬﺪ ﺑﺎﻟﻮﺻــﻴﺔ ﻟــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺷــﻲء ﻓــﺈن ﻛــﺎن ذا ﺑــﺎل ﱂ
ﺗﻘﺒــﻞ أﺻ ـﻼً ،وإن ﻛــﺎن ﻳﺴ ـﲑاً ﻻ ﺧﻄــﺐ ﻟــﻪ وﻻ ﺗﺴــﺒﻖ اﻟﺘﻬﻤــﺔ إﻟﻴــﻪ أن ﻳﻜــﻮن
ﺷﻬﺪ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼث رواﻳﺎت:
إﺣــﺪاﻫﺎ :ﻗﺒــﻮل اﻟﺸــﻬﺎدة ﰲ اﳉﻤﻴــﻊ ،واﻷﺧــﺮى :ردﻫــﺎ ﰲ اﳉﻤﻴــﻊ ،واﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ:
ردﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﺑﺎل وﻗﺒﻮﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﺎل..
وﻣﺜ ــﺎل اﻟﺜ ــﺎﱐ :أن ﻳﺸ ــﻬﺪ اﻟﻨﺴ ــﺎء ﺑﻮﺻ ــﻴﺔ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻣ ــﺎل وﻋﺘ ــﻖ ،أو ﻳﺸ ــﻬﺪان
ﺑﻄﻼق ودﻳﻦ ﺑﺸﻬﺎدة واﺣﺪة ﻓﻴﻘﺒﻠﻦ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ دون اﻟﻄﻼق.

) (1في ق :القروى.
) (2ما بين قوسين سقط من م.
) (3في م :البنه.
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وﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻘﺎذف ﻣـﺎ ﱂ ﳚﻠـﺪ ،ﻓـﺈذا )ﺟﻠـﺪ ﱂ ﺗﻘﺒـﻞ إﻻ أن ﻳﺘـﻮب ،وإذا
ﺗ ــﺎب ﺷ ــﺎﻫﺪ اﻟ ــﺰور وﻋﺮﻓ ــﺖ ﺗﻮﺑﺘ ــﻪ ﻗﺒﻠ ــﺖ ﺷ ــﻬﺎدﺗﻪ() ،(1وﻗ ــﺎل ﻋﺒ ــﺪ اﳌﻠ ــﻚ إن
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻛﺤﺎل ﻣﺎﻟـﻚ ﺑـﻦ أﻧـﺲ واﻟﻌﻤـﺮي) (2ﻓـﻼ ﺗﻘﺒـﻞ ﺷـﻬﺎدﺗﻪ
ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﺴ ـﺘﻄﻴﻊ زﻳــﺎدة ﻋﻠ ـﻰ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﻈﻬــﺮ ﻣﻨــﻪ ،وإن ﻛــﺎن دوﻤــﺎ
ﺟﺎزت ﺷـﻬﺎدﺗﻪ ﺑﻌـﺪ ﺗﻮﺑﺘـﻪ إذا ﻇﻬـﺮ ﻣﻨـﻪ ﻣـﻦ ﺣﺴـﻦ اﳊـﺎل زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻛـﺎن
ﻳﻌﺮف ﻣﻨﻪ.
($K3z/#א+,אطא 9غ$א 4אx

أﻣﺎ اﺷﱰاط اﻟﺒﻠﻮغ ﻓﻸن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻬـﻲ ﺗﺘﻀـﻤﻦ اﻟﺒﻠـﻮغ،
وﻗــﺪ ﻗــﺎل اﻟﻨــﱯ " :رﻓــﻊ اﻟﻘﻠــﻢ ﻋــﻦ ﺛــﻼث :ﻓــﺬﻛﺮ اﻟﺼــﱯ ﺣــﱴ ﳛــﺘﻠﻢ")،(3
واﻟﺒﻠــﻮغ ﻣﺸــﱰط ﰲ ﻛــﻞ اﻟﺸــﻬﺎدات إﻻ ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ ﺿــﺮورة ﺧــﺮج ﻋــﻦ اﻟﻘﻴــﺎس
ﻓﺄﺟﺮﻳﺖ ﻛﺸﻬﺎدة ﻣﻦ ﻳﻌﻘﻞ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﺼـﺒﻴﺎن ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﻀـﺮورة ﻋﻠـﻰ أوﺻـﺎف
ﻧــﺬﻛﺮﻫﺎ ،وﻣﻨﻌــﺖ ﰲ ﻛــﻞ ﻣﻮﺿــﻊ ﺳـﻮاﻩ ﻓــﻼ ﳚــﺐ أن ﻳﻌـﱰض ﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــﻞ،
وﳓﻦ ﻧﺒﻴﻨﻪ.
(7,$K4z/#وط< لJ,دMא #نx

ﺷﻬﺎدة اﻟﺼﺒﻴﺎن ﺗﻘﺒﻞ ﰲ اﳉﺮاح واﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﺗﺴﻌﺔ):(4

أﺣﺪﻫﺎ :أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﳑﻦ ﻳﻌﻘﻠﻮن اﻟﺸﻬﺎدة.
واﻟﺜﺎﱐ :أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ذﻛﻮراً.
واﻟﺜﺎﻟﺚ :أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﺣﺮاراً.
واﻟﺮاﺑﻊ :أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﻠﻤﲔ.
) (1ما بين قوسين سقط من م.
) (2العمري :اإلمام القدوة أبو عبد الرحمن عبد ﷲ بن عبد العزي ز ب ن عب د ﷲ ب ن ص احب الرس ول ﷲ  عب د
ﷲ بن عمر بن الخطاب القرشي الع دوي العم ري الم دني ،روى ع ن أبي ه وع ن أب ي طوال ة وعن ه :اب ن عين ة
وابن المبارك وغيرھم )ت 184ھـ( )شذرات الذھب 306/1 :سير أعالم النبالء.(373/8 :
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4انظر الموطأ ،(762/2) :المدونة ،(80/4) :التفريع ،(237/2) :الرسالة.(246) :
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واﳋﺎﻣﺲ :أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ ﻗﺘﻞ أو ﺟﺮح ،وﺑﻌﺾ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﻘـﻮل :ﺗﻜـﻮن
ﰲ اﳉﺮاح دون اﻟﻘﺘﻞ.
واﻟﺴﺎدس :أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻟﺼـﱯ ﻋﻠـﻰ ﺑـﺎﻟﻎ وﻻ ﻟﺒـﺎﻟﻎ
ﻋﻠﻰ ﺻﱯ.
واﻟﺴﺎﺑﻊ :أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﱰﻗﻮا وﻳﻐﻴﺒﻮا.
واﻟﺜﺎﻣﻦ :أن ﺗﺘﻔﻖ ﺷﻬﺎدﻢ وﻻ ﲣﺘﻠﻒ.
واﻟﺘﺎﺳﻊ :أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﻣﻨﻬﻢ اﺛﻨﺎن ﻓﺼﺎﻋﺪا.
وﻋﻨﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﺗﻘﺒـﻞ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ) ،(1وﳓـﻦ ﻧـﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠـﻰ ﺟـﻮاز
ﻗﺒﻮﳍﻤﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ،ﰒ ﻧﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻓﻴﻬﺎ.
($K5z/#א  <C9/لJ,دMא #نC9אu#א;|xR+

ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗﺒﻮﳍــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻔﺔ اﳌﺸــﱰﻃﺔ ﻓﻴﻬــﺎ أن ذﻟــﻚ إﲨــﺎع اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ؛
ﻷﻧــﻪ ﻣــﺮوي ﻋــﻦ ﻋﻠــﻲ واﺑــﻦ اﻟ ـﺰﺑﲑ وﻣﻌﺎوﻳــﺔ - -وﻻ ﳐــﺎﻟﻒ ﳍــﻢ ،وروي أن
ﻋﻠﻴـﺎً -رﺿـﻮان اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ -ﻛــﺎن ﻳﺄﺧــﺬ ﺑــﺄوﱃ ﺷــﻬﺎدة اﻟﺼــﺒﻴﺎن) ،(2وروى ﻣﺎﻟــﻚ
ﻋﻦ ﻫﺸﺎم) (3ﺑﻦ ﻋﺮوة ﻋـﻦ أﺑﻴـﻪ أن اﺑـﻦ اﻟـﺰﺑﲑ ﻛـﺎن ﳚﻴـﺰ ﺷـﻬﺎدة اﻟﺼـﺒﻴﺎن ﻓﻴﻤـﺎ
ﺑﻴــﻨﻬﻢ ﰲ اﳉ ـﺮاح) ،(4وروى ﻗﺘــﺎدة أن ﻣﻌﺎوﻳــﺔ ﻛــﺎن ﳚﻴــﺰ ﺷــﻬﺎدة ﺑﻌﻀــﻬﻢ ﻋﻠــﻰ
ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﱂ ﻳـﺪﺧﻠﻮا اﻟﺒﻴـﻮت ﻓﻴﻌﻠﻤـﻮا) ،(5وﻻ ﳐـﺎﻟﻒ ﳍـﻢ ،وﻷن اﻟﻀـﺮورة ﺗـﺪﻋﻮا
إﱃ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻷﻧﺎ ﻟـﻮ ﱂ ﻧﻘﺒﻠﻬـﺎ ﻷدى ذﻟـﻚ إﱃ أﻣـﻮر ﳑﻨﻮﻋـﺔ ،وذﻟـﻚ أﻧـﺎ ﻗـﺪ ﻧـﺪﺑﻨﺎ
إﱃ ﺗ ــﺪرﻳﺒﻬﻢ) (6ﻋﻠ ــﻰ اﳊ ــﺮب وﺗﻌﻠ ــﻴﻤﻬﻢ اﻟﺮﻣ ــﻲ واﻟﺼـ ـﺮاع واﺳ ــﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴ ــﻼح
ﻟﻠﺤﺎﺟــﺔ إﱃ اﳉﻬــﺎد وأن ذﻟــﻚ ﳑــﺎ ﳚــﺐ أن ﻳﻠﺰﻣـﻮا) (7ﻋﻠﻴــﻪ وﺑــﺎﻟﻘﻮة ﻣــﻦ اﻟﺼــﻐﺮ
) (1انظر :مختصر الطحاوي ،(335) :مختصر المزني.(305) :
) (2عبد الرزاق ،(351-350/8) :كنز العمال ،(25/7) :المحلى.(615-(614/10) :
) (3عن ھشام :سقطت من ق.
) (4الموطأ ،(726/2) :البيھقي.(162/10) :
) (5انظر :المحلى.(614/10) :
) (6في )ق( و)ر( :تضربھم.
) (7في )ق( :يضربوا وفي )ر( :أن يترابوا.
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ﻟﻴﻨﺸــﺆوا ﻋﻠﻴــﻪ وﻳــﺄﻟﻔﻮﻩ وﻣﻌﻠــﻮم أﻧــﻪ ﻻﺑــﺪ أن ﳜﻠـﻮا ﺑﻨﻔﻮﺳــﻬﻢ ﳌــﺎ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮﻧــﻪ) (1ﻣــﻦ
ذﻟــﻚ وﻻ ﺳــﻴﻤﺎ اﻟﻌــﺮب ﻓــﺈن ذﻟــﻚ ﳍــﺎ ﻣــﻊ أوﻻدﻫــﺎ ﻋــﺎدة ﻗــﺪ ﻃﺒﻌـﻮا ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻟــﻮ
اﻧﺘﻈــﺮ إﱃ أن ﻳﺸــﻬﺪوا) (2أﻣــﻮرﻫﻢ ﻛﺒـﲑا ﻳﻜــﻮن ﻣﻌﻬــﻢ ﻟﻀــﺎق ﻋﻠــﻴﻬﻢ؛ ﻷﻧــﻪ ﳍــﻢ
ﻋــﺎدة ﰲ ﻛــﻞ وﻗــﺖ رﻛــﻮب اﳋﻴــﻞ وﻣــﺎ ﺟــﺮى ﳎ ـﺮاﻩ وﻫــﻢ ﻣــﻦ اﳉــﻨﺲ اﶈﻘــﻮن
دﻣــﺎﻫﻢ وﻛﺎﻧــﺖ اﳉ ـﺮاح واﻟــﺪﻣﺎء ﻗــﺪ ﻏﻠــﻆ أﻣﺮﻫــﺎ وﺷــﺪد اﻷﻣــﺮ ﰲ ﺣﻔﻈﻬــﺎ ﲟــﺎ
زادت) (3ﻋﻠـﻰ ﺳــﺎﺋﺮ اﳊﻘــﻮق ﻓﻘﺒﻠــﺖ ﻓﻴﻬــﺎ اﻷﳝــﺎن ﻣــﻊ اﻟﻠــﻮث ،وﻟــﻴﺲ ﰲ ذﻟــﻚ
ﰲ ﻋﲑﻫﺎ ﺣﻴﺎﻃﺔ ﳍﺎ وﻣﻌﻠﻮم أﻢ إذا اﺟﺘﻤﻌﻮا ﺟﺎز أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻢ اﳉﺮاح اﻟﱵ
رﲟــﺎ أدت إﱃ اﻟﻘﺘــﻞ أو إﱃ ﻣــﺎ دوﻧــﻪ ﻓﻠــﻮ ﱂ ﺗﻘﺒــﻞ ﺷــﻬﺎدﻢ ﻷدى إﱃ أﺷــﻴﺎء
ﳑﻨﻮﻋﺔ:
إﻣﺎ إﱃ أن ﻻ ﳚﻮز ﳍﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ أن ﻳﺒﻠﻐﻮا وذﻟﻚ ﺧﻼف اﻹﲨﺎع ،أو إﱃ
أﻻ ﳝﻜﻨ ـﻮا ﻣــﻦ اﻟﺮﻣ ـﻲ ،وﻻ ﻋــﻼج ﺑﺴــﻴﻒ أو رﻣــﺢ إﻻ إذا ﻛــﺎن ﻣﻌﻬــﻢ ﺷــﻬﻮد
ﻋــﺪول ،وﻫــﺬا أﻳﻀـﺎً ﻣﻌﺘــﺬر وﻣــﺆدي) (4إﱃ أن ﻳﺘﻌﻠﻤـﻮا إﱃ ﻻ ﻳﻔﻌﻠـﻮا ﻣــﻦ ذﻟــﻚ
ﻣﺎ ﻳﺆدي) (5ﺟﺮاح ﻓﻬﺬا أﻳﻀﺎً ﻏﲑ ﻣﻨﻀﺒﻂ وﻻ ﻣﺘﺄت ﳍﻢ ،أو إﱃ أن ذﻟﻚ إن
ﺟﺮى أﻫـﺪرت ﺟـﺮاﺣﻬﻢ ودﻣـﺎؤﻫﻢ وﻫـﺬاّ أﻳﻀـﺎً ﺧـﻼف اﻟﻮاﺟـﺐ؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﳚـﻮز
ﻟﻨﺎ أن ﻧﺒﻴﺢ ﳍﻢ) (6ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻫﺪر دﻣﺎﺋﻬﻢ و إﺿﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ
وﻗﺪ أﻟﺰﻣﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا ﻗﺒـﻮل ﺷـﻬﺎدة اﻟﻌﺒﻴـﺪ ،وﻗـﺪ اﺣﱰزﻧـﺎ ﻣـﻨﻬﻢ ﺑـﺄﻢ ﳚـﺐ أن
ﻳﻜﻮﻧـﻮا ﻣـﻦ أﻫــﻞ اﻟﺸـﻬﺎدة ﺑﻌــﺪ اﻟﺒﻠـﻮغ ،وأﻟﺰﻣﻮﻧـﺎ اﺟﺘﻤــﺎع اﻟﻨﺴـﺎء ﰲ اﻟﺼــﻨﻴﻊ إذا
ﺟــﺮى ﺑﻴــﻨﻬﻢ ،ﻣــﻦ اﳉـﺮاح ﻓﺄﺟﺒﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻗــﻞ ﻣــﺎ ﻳﻘــﻊ وﻣــﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧــﻪ) (7ﻣــﻦ
) (1في )ق( :يتعاوضونه.
) (2في )ق( :أن تواسطوا.
) (3في )م( :زيدت.
) (4في )م( :وجزء.
) (5في )م( :ما ال يؤدى.
) (6في )ق( :نبيي حھم.
) (7في )م( :وما تعلق.
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ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﻰ ﻋﻨـﻪ ،واﻟﺘﺰﻣـﻪ) (1ﻗـﻮم ﻣـﻦ ﻣﺘـﺄﺧﺮي أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ،وأﻟﺰﻣﻮﻧـﺎ اﳌـﺎل ﻓﺄﺟﺒﻨـﺎ
ﻋﻨﻪ ﺑﺄن اﻟﺪﻣﺎء ﳍﺎ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﺎﺣﺘﻴﻂ ﳍﺎ ﻣﺎ ﱂ ﳛﺘﻂ ﻟﻐﲑﻫﺎ.
(K6z/#د/א+,אطאJ,$/4دMא #نx

ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ وﺟــﻮب ﻗﺒﻮﳍــﺎ ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ ﻓﺈﳕــﺎ راﻋﻴﻨــﺎ اﻋﺘﺒــﺎر اﻟﻌﻘــﻞ؛ ﻷن اﻟﻐــﺮض
ﻣــﻦ ﻗﺒــﻮل ﺷــﻬﺎدﻢ) (2أن ﻳــﺆدوا إﻟﻴﻨــﺎ) (3ﻣــﺎ ﻋﻠﻤ ـﻮا ﻣــﻦ اﳊــﺎل اﳊﺎدﺛــﺔ) (4اﻟــﱵ
ﻳﺸﻬﺪون ﺎ ،وذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻓﻜﺎن ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻌﺘﱪا ﻓﻴﻬﺎ.
(K7z/#د/א+,אطאJ,$A6DدMא #نx

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ اﻟﺬﻛﻮرﻳــﺔ؛ ﻷن اﻹﻧــﺎث ﻻ ﻣــﺪﺧﻞ ﳍــﻦ ﰲ إﺛﺒــﺎت اﻟــﺪﻣﺎء ،وﻗــﺪ
روي ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺟﻮاز ﻗﺒﻮل ﺷﻬﺎدة اﻹﻧـﺎث اﻷﺣـﺮار) ،(5ووﺟـﻪ ذﻟـﻚ اﻋﺘﺒـﺎرﻫﻦ
ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻮﺛﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﺮواﻳﺘﲔ.
(K8z/#د/א+,אطא!J,$A7دMא #نx

وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ اﻷﺣﺮار؛ ﻷن اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﲜﻨﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺸﻬﺎدة أﺻﻼً ،وﻻ
ﻳﻠﻄﺦ ﺎ ﰲ دم.
(K9z/#د/א+,אطאFمJ,$دMא #نx

وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ اﻹﺳﻼم؛ ﻷن اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدﻢ ﻓﺎﻷﺻـﺎﻏﺮ
أوﱃ.
(K10z/#دJ,/دMא #نNr7H$و<x/3

وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ ﺟﺮح أو ﻗﺘﻞ ﳊﺮﻣﺔ اﻟـﺪﻣﺎء ووﺟـﻮب ﺣﻔﻈﻬـﺎ
وﻋــﺪم اﻟﻀــﺮورة ﰲ ذﻟــﻚ إﱃ ﻏﲑﻫــﺎ ،ووﺟــﻪ ﻗــﻮل ﻣــﻦ ﻳﻔــﺮق ﺑــﲔ اﳉ ـﺮاح واﻟﻘﺘــﻞ
) (1في )ق( :والزمه.
) (2في )م( :الشھادة.
) (3في )ق( :النساء.
) (4في )ق( :الجارية.
) (5انظر المدونة ،(83/4) :التفريع ،(238/2) :الكافي.(740) :
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ﻣ ــﻦ أﺻ ــﺤﺎﺑﻨﺎ أن اﻟﻘﺘ ــﻞ أﻏﻠ ــﻆ أﻣ ـﺮاً ﻣ ــﻦ اﳉ ـﺮاح ﺑ ــﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﻘﺴ ــﺎﻣﺔ ﻓﻴ ــﻪ دون
اﳉ ـ ـﺮاح وﺷـ ــﻬﺎدة اﻟﺼـ ــﺒﻴﺎن ﺿـ ــﻌﻴﻔﺔ ﻓﻮﺟـ ــﺐ ﻗﺼـ ــﺮﻫﺎ ﻋﻠـ ــﻰ أﺿـ ــﻌﻒ اﻷﻣ ـ ـﺮﻳﻦ،
واﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷﺎ ﻟﻴﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﺎ ﻗﺘﻞ ،وإﳕﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ﺎ ﻣﺎل
ﻓﻼ ﻣﻌﲎ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
($K11z/#א+,אط< لJ,دMא #ن< /אxA7u3

وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺮق؛ ﻷن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣـﻦ ﺣـﺎﳍﻢ أن ﳜـﱪون
ﺑﺎﻟﺼــﺪق إذا ﺑــﺪﻫﻮا وﻳــﺆدون اﻷﻣــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺟــﺮى ﻋﻠــﻴﻬﻢ  ،وأــﻢ إذا ﺗﻔﺮﻗ ـﻮا
ﻏﻴﺒﻮا وﻟﻘﻨﻮا وﺗﻌﻠﻤﻮا ﺑﺎﻟﻜﺬب ،وﻗﺪ روي ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻋﻤـﻦ أﺟـﺎز ﺷـﻬﺎدﻢ ﻣـﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
(K12z/#א+,אطאuقJ,دMא #نx

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜــﻮن ﻣــﺎ ﻳﺆدوﻧــﻪ ﻣﺘﻔﻘــﺎ؛ ﻷن اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﻗﺒــﻮل ﻗــﻮﳍﻢ أن
ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ ﺻﺪﻗﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﳜـﱪون ﲟﻮﺿـﻊ اﺧـﺘﻼف أﻗـﻮاﳍﻢ وﺗﻨﺎﻗﻀـﻬﺎ ﳑـﺎ
ﻳﻐﻠـﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻈــﻦ ﻛـﺬﻢ وﺗﻌﻠﻤﻬــﻢ وإﺧﺒــﺎرﻫﻢ ﻋـﻦ اﻷﻣــﺮ ﲞــﻼف ﻣـﺎ ﻫــﻮ ﻋﻠﻴــﻪ
ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻞ.
(K13z/#א+,אط6ن د8א>Lنx

وإﳕــﺎ ﺷ ــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻋــﺪدﻫﻢ اﺛﻨ ــﲔ؛ ﻷن ﺷ ــﻬﺎدة واﺣــﺪ ﻏ ــﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟ ــﺔ ﰲ
اﻟﺒــﺎﻟﻐﲔ ﻓﻔ ــﻲ اﻷﺻ ــﺎﻏﺮ أوﱃ ،ﻓ ــﺈذا ﺛﺒ ــﺖ ﻣــﺎ ذﻛﺮﻧ ــﺎﻩ ﻋ ــﺪﻧﺎ إﱃ ﺗﻔﺼ ــﻴﻞ أﺻ ـﻞ
اﳌﺴﺄﻟﺔ.
($K14z/#א+,אطא$/4א|Jد
وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ اﻟﻌﻘــﻞ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ،(1)ldcb am :وﻗﻮﻟــﻪ:
 (2)lgf e dmواﻨﻮن ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻲ وﻻ ِﻋ ْﻠﻢ ﻟﻪ ﲟﺎ ﺷـﻬﺪ ﺑـﻪ،



) (1سورة يوسف ،اآلية.81 :
) (2سورة البقرة ،اآلية.282 :
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وﻗﻮﻟﻪ " :رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼث :ﻓﺬﻛﺮ اﻨﻮن") ،(1وذﻟﻚ ﻳﻔﻴﺪ أﻧﻪ ﻻ ﺣﻜﻢ
ﻟﻘﻮﻟﻪ ،وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(2
($K15z/#א+,אط6نJ,دMא #ن(x8J>.I

وإﳕ ــﺎ ﺷ ــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜ ــﻮن ذﻟ ــﻚ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﺑﻴ ــﻨﻬﻢ؛ ﻷن اﻟﻜﺒ ــﲑ ﻻ ﺿ ــﺮورة ﺑ ــﻪ إﱃ
ﳐﺎﻟﻄــﺔ اﻟﺼــﺒﻴﺎن ﻓﻜــﺎن ﻗــﻮﳍﻢ ﻳﺴــﻘﻂ ﻣــﻊ ﻣﺸــﺎﻫﺪة اﻟﻜﺒــﺎر ،وﻷن اﻟﻘﻴــﺎس ﳝﻨــﻊ
ﻗﺒﻮل ﺷـﻬﺎدﻢ ،وإﳕـﺎ أﺟﻴـﺰت ﻟﻠﻀـﺮورة ﻓﻴﺠـﺐ ﻗﺼـﺮﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺪر ﻣـﺎ دل ﻋﻠﻴـﻪ
ﻟﺪﻟﻴﻞ.
($K16z/#א+,אطא!$A7א|JدxM

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ اﳊﺮﻳــﺔ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻟــﺪاود ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إن ﺷــﻬﺎدة اﻟﻌﺒــﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟــﺔ ﻟﺴــﻴﺪﻩ
وﻟﻐﲑﻩ)(3؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (4)l{z y xm :وﻫﺬﻩ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻔﻴـﺪ
اﳊﺮﻳـﺔ دون اﻹﺳـﻼم؛ ﻷن ﻏـﲑ اﳌﺴـﻠﻢ ﻟـﻴﺲ ﺑﻌـﺪل ،وﻷﻧـﻪ ﻧـﻮع ﻣـﻦ ﻧﻘـﺺ ﳝﻨــﻊ
اﳌ ـ ـﲑاث ﺑﻴﻨ ــﻪ وﺑ ــﲔ اﻷﺣ ــﺮار ﻓﻮﺟ ــﺐ أن ﳝﻨ ــﻊ ﻗﺒ ــﻮل اﻟﺸ ــﻬﺎدة ﻛ ــﺎﻟﻜﻔﺮ ،وﻷن
اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺿـﻞ واﻟﻜﻤـﺎل وﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻫـﺬﻩ ﺳـﺒﻴﻠﻪ ﻓـﻼ ﻣـﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌﺒـﺪ
ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﺮﺟﻢ.
($K17z/#א+,אطאFم$א|JدxM

وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ اﻹﺳﻼم ﺧﻼﻓﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إن ﺷـﻬﺎدة اﻟﻜﻔـﺎر ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ
)(5
ﻋﻠ ــﻰ أﻫ ــﻞ ﻣﻠ ــﺘﻬﻢ وﻋ ــﻦ ﺳ ــﺎﺋﺮ أﻧـ ـﻮاع اﻟﻜﻔ ــﺮ ؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ym:
 (6)l|{ zوﻻ ﲣﻠــﻮ ﻫــﺬﻩ اﻹﺿــﺎﻓﺔ أن ﺗﻜــﻮن إﱃ اﻟــﺪﻳﻦ أو
) (1سبق تخريج الحديث.
) (2بداية المجتھد -مع الھداية ف ي تخ ريج أحادي ث البداي ة ،(640/8) :ش رح مس لم للن ووي ،(150/1) :المغن ي:
) ،(164/9فتح الباري.(211/5) :
) (3انظر المحلى.(598/10) :
) (4سورة الطالق ،اآلية.2 :
) (5انظر مختصر الطحاوي ،/(335) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(63/4) :
) (6سورة البقرة ،اآلية.282 :
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اﳊﺮﻳــﺔ أو اﻟﻨﺴــﺐ وأي ذﻟــﻚ ﻓﺎﻟﻜــﺎﻓﺮ ﻻ ﻣــﺪﺧﻞ ﻟــﻪ ﻓﻴــﻪ واﻟﻨﺴــﺐ ﻏــﲑ ﻣﻌﺘــﱪ
ﺑﺎﺗﻔــﺎق؛ وﻷن ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻻ ﺗﻘﺒــﻞ ﺷــﻬﺎدﺗﻪ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﱂ ﺗﻘﺒــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻏــﲑﻫﻢ
ﻛﺎﻟﻔﺎﺳــﻖ اﳌﻠـﻲ)(1؛ وﻷﻧــﻪ ﻓﺎﺳــﻖ ﺑﻔﻌﻠــﻪ ﻛــﺎﳌﻠﻲ؛ وﻷن ﻓﺴــﻖ اﳌﺴــﻠﻢ أدون ﻣﻨــﻪ،
وﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﺸﻬﺎدة اﻟﻜﺎﻓﺮ أوﱃ.
(K18z/#א+,אطא$cא| x

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜــﻮن ﺛﻘــﺔ؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺻــﻔﺎت اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ،ﻷن اﻟﻜــﺬاب
واﳋﺎﺋﻦ ﻓﺎﺳﻘﺎن ﻏﲑ ﻋﺪﻟﻴﲔ وﻻ ﻣﺮﺿﻴﲔ ،ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﻗﺒﻮل ﺷﻬﺎدﻤﺎ.
(K19z/#א+,אطא$X&Sא| x

وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻷن ﺿﺪﻫﺎ اﳋﻴﺎﻧﺔ وذﻟﻚ ﻓﺴﻮق) ،(2واﳋـﺎﺋﻦ ﻏـﲑ ﻋـﺪل
وﻻ ﻣﺮﺿﻲ ،وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ ﻧﻔﻲ اﻟﻔﺠﻮر واﻟﻜﺬب؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻔﺴﻖ
اﻟﺬي ﻫﻲ أﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﻖ ﺑﻪ اﻟﻔﺎﺳﻖ ،وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(3
(K20z/#א+,אطא@ mوא>^uوא7Y3ز$א| x

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ اﻟﻀــﺒﻂ واﻟﻔﻄﻨــﺔ واﻟﺘﺤــﺮز؛ ﻷﻧــﻪ ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻛــﺬﻟﻚ ﲤــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ
ﺣﻴﻠ ـ ــﺔ اﳋﺼ ـ ــﻢ ﻓ ـ ــﻼ ﻳ ـ ــﺆﻣﻦ أن ﻳﺸ ـ ــﻬﺪ ﺑ ـ ــﺎﻟﺰور واﻟﻜ ـ ــﺬب؛ ﻓ ـ ــﺈذا ﻛ ـ ــﺎن ﻣﺘﺤ ـ ــﺮزاً
ﻣﺘﻴﻘﻈ ـﺎً) (4أﻣــﻦ ﻋﻠﻴــﻪ ذﻟــﻚ وأدى اﻟﺸــﻬﺎدة ﺳــﻠﻴﻤﺔ ﳑــﺎ ﳜــﺎف ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺰﻟــﺔ
ﻓﻴﻬــﺎ ،وﻟــﺬﻟﻚ أﺻــﻞ ﰲ اﻟﺸــﻬﺎدات وﻫــﻮ ﺟﻌــﻞ اﻣـﺮأﺗﲔ ﺑــﺈزاء ﺷــﻬﺎدة) (5واﺣــﺪ
ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل؛ ﻷن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻬﻮ وﻗﻠﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل
" :إﻧﻜ ــﻦ ﻧﺎﻗﺼ ــﺎت ﻋﻘ ــﻞ ودﻳ ــﻦ") ،(6وذﻛ ــﺮ ﰲ ﻧﻘﺼ ــﺎن اﻟﻌﻘ ــﻞ أن ﺷ ــﻬﺎدة
اﻣﺮأﺗﲔ ﻣﻘﺎم ﺷﻬﺎدة رﺟﻞ ﻓﻴﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺣﻴﻠـﺔ ﻻ ﻳـﺆﻣﻦ ﻣﻌﻬـﺎ أن ﺗـﺆدي اﻟﺸـﻬﺎدة
) (1في م :الولى.
) (2في م :فسق.
) (3انظر المغني ،(164/9) :فتح الباري.(211/5) :
) (4في ق :م نتقظا.
) (5في م :شاھد.
) (6سبق تخريج الحديث.
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ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻀﻤﻤﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ أﺧﺮى ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺒﻌـﺪ ﻋـﻦ اﳉﻤﺎﻋـﺔ
وﻳﺆﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ،وﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻣﺎ وﻋﻴﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﺸﻬﻮد.
(K21z/#א+,אط6نא| (J|.دאxK

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜــﻮن ﻋﺎرﻓـﺎً ﺑﺎﻟﺸــﻬﺎدات ووﺟــﻪ ﲢﻤﻠﻬــﺎ؛ ﻷﻧــﻪ ﻣــﱴ ﱂ ﻳﻜــﻦ
ﻛﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺿﻴﺎً ،وﻗﺪ ﺷﺮط اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺮﺿﺎ ﰲ ﻗﺒﻮل اﻟﺸـﻬﺎدة واﳉﺎﻫـﻞ
ﻟ ــﻴﺲ ﲟﺮﺿ ـ ـﻲ ،وﻟـ ــﻴﺲ ﻳﻜﻔـ ــﻲ ﰲ ذﻟ ــﻚ أن ﻳﻜـ ــﻮن ﻣـ ــﻦ أﻫـ ــﻞ اﻟـ ــﺪﻳﻦ دون أن
ﻳﻀــﺎف إﻟﻴــﻪ اﻟﻌﻤــﻞ ﳌــﺎ ﻳﺸــﻬﺪ ﺑــﻪ وﻣﻌﺮﻓــﺔ آداء اﻟﺸــﻬﺎدات ،وﻷﻧــﻪ إذا ﻛــﺎن ﻏــﲑ
ﻋﺎرف ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﱂ ﻳـﺆﻣﻦ أن ﻳﺆدﻳﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺟـﻪ اﳌﻤﻨـﻮع ﻗﺒﻮﳍـﺎ ﻣﻌـﻪ ﻓﻠـﻢ
ﳚﺰ.
(K22z/#א+,אط 4.א| Zא|k7ودM%Xא>xxu

وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﺸـﺮﻩ ودﻧـﺎءة اﻟـﻨﻔﺲ)(1؛ ﻷﻧـﻪ إذا ﻛـﺎن ﻣﻌﺮوﻓـﺎً ﺑـﺬﻟﻚ
ﺳــﻘﻄﺖ ﻣﺮوءﺗــﻪ وﺳــﺒﻘﺖ اﻟﻈﻨــﺔ إﻟﻴــﻪ وﺗﺴــﺮع إﻟﻴــﻪ اﻟــﺘﻬﻢ أﻧــﻪ إﳕــﺎ ﻳﺸــﻬﺪ ﻟﺸــﻲء
ﻳﻌﻄــﻰ ﳍــﻦ وذﻟــﻚ ﻗــﺎدح ﰲ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ واﻟــﺪﻳﻦ ﻣﺰﻳــﻎ) (2اﻟﺼــﺪق واﻷﻣﺎﻧــﺔ ﻓﻮﺟــﺐ
ﺣﺴﻢ اﻟﺒﺎب :ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺋﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪ.
(K23z/#א+,אطVuOא;7و$M%א| x

وإﳕ ــﺎ ﺷ ــﺮﻃﻨﺎ اﳊﻔ ــﻆ ﻟﻠﻤ ــﺮوءة؛ ﻷن ﻣ ــﻦ ﻻ ﳛﻔ ــﻆ ﻣﺮوءﺗ ــﻪ وﻳﺮاﻋﻴﻬ ــﺎ ﻟ ــﻴﺲ
ﲟﺮﺿـﻲ؛ ﻷﻧــﻪ إذا أﳘﻠﻬــﺎ 
دل ذﻟــﻚ ﻣﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ إﳘﺎﻟــﻪ دﻳﻨــﻪ وﻗﻠــﺔ ﻣﺮاﻋــﺎة ﻣــﺎ ﻳﻠﺰﻣــﻪ
ﻣﻦ ﺣﻖ اﷲ ،وﺳﺒﻘﺖ اﻟﻈﻨﺔ وﻗﺪح ذﻟـﻚ ﰲ ﻋﺪاﻟﺘـﻪ ،وإﳕـﺎ ﺷـﺮﻃﻨﺎ ﻧﻔـﻲ اﻟﺘﻬﻤـﺔ
ﰲ اﳉﻤﻠـ ـ ــﺔ ﻟﻘـ ـ ــﻮل " :ﻻ ﺗﻘﺒـ ـ ــﻞ ﺷـ ـ ــﻬﺎدة ﺧﺼـ ـ ــﻢ وﻻ ﻇﻨـ ـ ــﲔ) ،(3وﻻ ﺟ ـ ـ ــﺎر

) (1في م :والدناءة.
) (2في ق :مؤمن وفي م :موقع.
) (3ظنين :أي متھم )المصباح المنير.(387 :
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)(3

ﻟﻨﻔﺴ ــﻪ") ،(1وروي" :ﻻ ﺗﻘﺒ ــﻞ ﺷ ــﻬﺎدة ذي ﻇﻨ ــﺔ")(2؛ وﻷن ذﻟ ــﻚ ﻟ ــﻮ ﺟ ــﺎز
ﻟﻘﺒﻠــﺖ ﺷــﻬﺎدة اﻹﻧﺴــﺎن ﻟﻨﻔﺴــﻪ وﱂ ﳛــﺘﺞ إﱃ ﻏــﲑﻩ ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن ﻏــﲑﻩ ﻳــﺘﻬﻢ ﻟــﻪ
ﺟﺮى ﳎﺮى ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ.
( <=>&$K234z/#لJ,دMא א ،?AوJ,دx?IJ

وﻧــﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻔﺼــﻴﻞ ﳍــﺬﻩ اﳉﻤﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻗــﺪﻣﻨﺎﻩ ،وإﳕــﺎ ﻣﻨﻌﻨــﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻮل
ﺷــﻬﺎدة اﻟﻮﻟــﺪ ﻟﻮاﻟﺪﻳــﻪ وﺷــﻬﺎدﻤﺎ ﻟــﻪ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟــﺪاود ﰲ إﺟﺎزﺗــﻪ ذﻟــﻚ) (4ﻟﻘﻮﻟــﻪ
" :ﻻ ﺗﻘﺒ ــﻞ ﺷ ــﻬﺎدة ﺧﺼ ــﻢ وﻻ ﻇﻨ ــﲔ") (5واﻟﻈﻨ ــﺔ ﻣﻮﺟ ــﻮدة ﻫ ــﺎ ﻫﻨ ــﺎ؛ ﻷﻧ ــﻪ
ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻄﺒﺎﺋﻊ) (6أن اﻻﺑﻦ ﳛﺐ ﻧﻔﻊ أﺑﻴﻪ واﻷب ﳛﺐ إﻳﺼﺎل اﳌﻨﻔﻌﺔ إﱃ اﺑﻨﻪ
ورﻓــﻊ اﻟﻀــﺮر ﻋﻨــﻪ ،وﻳــﺆﺛﺮ ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻀـﻼً ﻣــﻦ ﻏــﲑﻩ ﻓﺮﲟـﺎ دﻋــﺎﻩ
ذﻟﻚ إﱃ أن ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺰور ،وﻳﺮﻛﺐ ﻛﻞ ﳏﻈـﻮر ﰲ ﲣﻠﻴﺼـﻪ ﻣـﻦ ﺿـﺮر ﻳﻘـﻊ
ﻓﻴــﻪ أو إﻳﺼــﺎل ﻧﻔــﻊ إﻟﻴــﻪ) ،وﻗــﺪ ﻗــﺎل ﺗﻌــﺎﱃ،((7)lj i h gm :
وﻗﺪ ﻗﺎل " :ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻀﻌﺔ ﻣﲏ ﻳﺮﻳﺒﲏ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺒﻬﺎ").(8
( <=>&$K25z/#لJ,د7vMאא ZAوא;دxZA

وإﳕ ــﺎ أﺟﺮﻳﻨ ــﺎ ﺳ ــﺎﺋﺮ اﻟﻮاﻟ ــﺪﻳﻦ واﳌﻮﻟ ــﻮدﻳﻦ ﻣ ــﻦ ﺑﻌ ــﺪ ﻣ ــﻨﻬﻢ ﳎ ــﺮى ﻣ ــﻦ ﻗ ــﺮب
ﻟﻼﺗﻔــﺎق ﻋﻠ ــﻰ أﻻ ﻓ ــﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤ ــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ؛ ﻷن ﻋﻤ ــﻮد اﻟ ــﻮﻻدة ﳚﻤﻌﻬ ــﻢ؛ وﻷن
) (1أخرجه أب و داود ف ي المراس يل والبيھق ي ،(201/10) :وأخرج ه مال ك موقوف ا ً عل ى عم ر ب ن الخط اب :
) ،(720/2وله طرق يقوي بعضھا بعضا )انظر تلخيص الحبير.(203/4 :
) (2أخرجه البيھقي ،(201/10) :والحاكم ،(99/4) :وقال صحيح على شرط مسلم واقره الذھبي.
) (3في ق :لو كان.
) (4أجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه قبول شھادة االب ن ألبي ه وال تقب ل ش ھادة األب ل ه ،وروى ع ن عم ر ب ن
الخطاب - -أن شھادة كل واحد منھما لآلخر مقبولة ،وروى ذلك عن داود وشريح ،وب ه ق ال عم ر ب ن عب د
العزيز وأبو ثور وغيرھم )انظر المغني.(191/9 :
) (5سبق تخريج الحديث قريباً.
) (6في م :بالطباع.
) (7سورة األحقاف ،اآلية.15 :
) (8أخرجه البخاري في فضائل الص حابة ،ب اب :مناق ب فاطم ة ،(219/4) :ومس لم ف ي فض ائل الص حبة ،ب اب:
فضائل فاطمة.(1902/4) :
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اﻟﺘﻬﻤ ــﺔ ﻗﺎﺋﻤ ــﺔ ﰲ اﳉ ــﻨﺲ ﻻ ﲣﺼ ــﺺ ﺑ ــﺒﻌﺾ ﻣﻨ ــﻪ وإن ﻛﺎﻧ ــﺖ ﰲ اﻷﻗ ــﺮب
أﻛﺜﺮ.
(J,=>&$K26z/#د ONMאUوx7yeH

)(1

)(3

وإﳕــﺎ ﻣﻨﻌﻨــﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻮل) (2ﺷــﻬﺎدة أﺣــﺪ اﻟــﺰوﺟﲔ ﻟﻶﺧــﺮ ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ
ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﻻ ﺗﻘﺒ ــﻞ ﺷ ــﻬﺎدة ﺧﺼ ــﻢ وﻻ ﻇﻨ ــﲔ") (4واﻟﻈﻨ ــﲔ اﳌ ــﺘﻬﻢ واﻟﺘﻬﻤ ــﺔ
ﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻄﺒﺎع ،ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮع واﻟﻌﺎدة:



أﻣ ـ ــﺎ اﻟﺸ ـ ــﺮع ﻓﻘﻮﻟ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ ` _ ~ } | { z ym :
 (5)lfe d c b aﻓـ ــﺄﺧﱪ ﺗﺒـ ــﺎرك وﺗﻌـ ــﺎﱃ أن

اﻟﺰوﺟﻴــﺔ ﺳــﺒﺐ ﻟﺴــﻜﻮن ﻧﻔــﺲ ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﻤــﺎ إﱃ اﻵﺧــﺮ وإﻧــﻪ ﻃــﺒﻌﻬﻢ ﻋﻠــﻰ
)(8
)(7
)(6
اﻟﺘﺤﺎﺑﺐ واﻟﺘـﻮدد واﳊﻨـﻮ واﻟﺮأﻓـﺔ وﻧﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ذﻟـﻚ ﺑﻘﻮﻟـﻪ  |m
)(9
} ~ _ `  lbaوﻗﻮﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ~ }m :
_ `  (10)laﻓﺠﻌﻞ ﻫﺬﻳﻦ اﳉﻨﺴﲔ ﻏﺎﻳـﺔ وﻣـﺜﻼ ﻳﺴـﺘﻄﺮق
وﻗــﻮع اﻟﻌــﺪاوة ﻣــﻦ ﻣﺜﻠﻬــﺎ؛ ﻷﻤــﺎ اﻟﻐﺎﻳــﺔ ﰲ اﶈﺒــﺔ واﻟﻌﻄــﻒ اﻟــﱵ ﻻ زﻳــﺎدة ﻓﻮﻗﻬــﺎ
ﻓﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﺘﻬﻤﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ.
وأﻣﺎ اﻟﻌﺎدة ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﻹﻧﺴـﺎن ﳛـﺐ ﻧﻔـﻊ زوﺟﺘـﻪ وﻳﻬـﻮى ﻫﻮاﻫـﺎ) (11وﻳﻜـﺮﻩ
ﺿﺮرﻫﺎ؛ ﺣﱴ أﻧﻪ ﻳﻐﻀﺐ ﳍﺎ أﻫﻠﻪ وأﻗﺎرﺑﻪ ،وﻳﻨﺘﻔﻊ ﲟﺎ ﳍﺎ وﻳﺘﺒﺴﻂ ﻓﻴﻪ وﻳﺘﺠﻤﻞ
) (1في م :األقارب.
) (2من قبول :سقطت من م.
) (3انظر المھذب.(331/2) :
) (4سبق تخريج الحديث قريباً.
) (5سورة الروم ،اآلية.21 :
) (6في م :الحنة.
) (7في م :التجبب.
) (8في م :الرقة.
) (9سورة الروم ،اآلية.21 :
) (10سورة التغابن ،اآلية.14 :
) (11في ق :يھواھا.
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ﺑــﻪ ،وأﻧــﻪ ﻳﻨﺘﻬــﻲ ﰲ ﳏﺒﺘﻬــﺎ واﳌﻴــﻞ إﻟﻴﻬــﺎ إﱃ ﺣــﺪ ﺗﻘــﻮى ﻣﻌــﻪ اﻟﺘﻬﻤــﺔ ،وإذا ﺻــﺢ
ذﻟــﻚ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﻣﺎﻧﻌــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻮل ﺷــﻬﺎدة أﺣــﺪﳘﺎ ﻟﻶﺧــﺮ ﻛــﺎﻷب واﻻﺑــﻦ
وﳓـ ــﻮﻩ ﻗﻴﺎﺳ ـ ـﺎً ،ﻓﻨﻘـ ــﻮل :ﻷـ ــﺎ ﺷـ ــﻬﺎدة ﺗﻘ ـ ـ ﻮي اﻟﺘﻬﻤـ ــﺔ وأﺳـ ــﺒﺎﺎ ﻣـ ــﻦ اﻟﺸـ ــﺎﻫﺪ
واﳌﺸﻬﻮد ﻟﻪ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺮدودة أﺻﻠﻪ ﺷـﻬﺎدة اﻷب ﻻﺑﻨـﻪ ،وﻷـﺎ ﺷـﻬﺎدة ﳚـﺮ ـﺎ
اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻧﻔﻌﺎً إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻛﺸﻬﺎدﺗﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻟﻐﺮﳝﻪ.
(J,=>&$K27z/#دMאxk 4 :

)(1

وأﻣﺎ ﺷﻬﺎدة اﻟﺴﻴﺪ ﻟﻌﺒﺪﻩ ﻓﺈﺎ أدﺧـﻞ ﰲ اﳌﻨـﻊ ﻣـﻦ ﲨﻴـﻊ ﻣـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ ؛ ﻷن
اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ إن ﺷــﻬﺪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻐــﲑ ﻣــﺎل ﻋﻠــﻰ ﻣﺜــﻞ ﺗــﺰوﻳﺞ أو رﺟﻌــﺔ أو ﻣــﺎ
أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ،وإن ﺷﻬﺪ ﲟﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻷﻧﻪ ﳝﻠﻚ ﻋﺒﺪﻩ وﻣﺎﻟﻪ.
(J,=>&$K28z/#دMא x?7 8A7

ﻓﺄﻣــﺎ ﺷــﻬﺎدة اﻟﻐــﺮﱘ ﻟﻐﺮﳝــﻪ اﳌﻔﻠــﺲ) (2ﻓﻸﻧــﻪ ﻣــﺘﻬﻢ ﻓﻴــﻪ أﻳﻀ ـﺎً أن ﻳﻜــﻮن إﳕــﺎ
ﺷﻬﺪ ﻟﻪ أن ﻳﺼﻞ اﳌﺎل إﻟﻴﻪ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻛﺄﻧﻪ ﺷﻬﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻞ؛ وﻷﻧﻪ ﺧﺼﻢ
وﻗﺪ ﻗﺎل " :ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدة ﺧﺼﻢ وﻻ ﻇﻨﲔ".
(J,=>&$K29z/#دMאx?99AZ;n

)(3
وإﳕــﺎ ﻣﻨﻌﻨــﺎ ﺷــﻬﺎدة اﻟﻮﺻــﻲ ﳌــﻦ ﻳﻠــﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ؛ ﻷﻧــﻪ ﳚــﺮ ــﺎ إﱃ ﻧﻔﺴــﻪ ﻧﻔﻌ ـﺎً
وﻫﻮ ﺟﻮاز ﺗﺼﺮﻓﻪ ﰲ اﳌﺎل وﻛﻮﻧﻪ ﰲ ﻗﺒﻀﻪ ﳊﻖ وﻻﻳﺘﻪ.

ووﺟ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ إن ﺷ ــﻬﺎدﺗﻪ ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ ﺗﻘﺒ ــﻞ ﻻﻧﺘﻔ ــﺎء اﻟﺘﻬﻤ ــﺔ ﻋ ــﻨﻬﻢ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﲞ ــﻼف
اﻟﺸﻬﺎدة ﳍﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻳﺪﻩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺣﻖ وﻻﻳﺘﻪ ﻓﻴﻪ؛ وﻷن ﻛﻞ ﻣﻦ ﱂ
ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدة إﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻷب واﻻﺑﻦ.
) (1انظر التفريع.(236/2) :
) (2انظر التفريع.(362/2) :
) (3انظر التفريع ،(236/2) :الكافي.(461) :
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)(1

ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ إــﺎ ﺗﻘﺒــﻞ اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑﺎﻟﺸــﻬﺎدة ﳍــﻢ؛ ﻷــﺎ ﺷــﻬﺎدة ﰲ ﺣــﻖ ﻟﻮﻟﻴــﻪ
ﺑﻮﻻﻳﺔ؛ ﻷن اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﰲ اﳌﻮﺿـﻌﲔ ﻷـﻢ) (2ﳜـﺮج ﻋـﻨﻬﻢ ﻣـﺎﻻً ﺑﻘﻮﻟـﻪ وﻟﺰﻣـﻪ
ﲝﻖ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﻔﻈﻪ.
(HG$K30z/#زJ,Mد7vMא7אZ& .ذxkX76

وإﳕﺎ أﺟﺰﻧﺎ ﺷﻬﺎدة ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻋﺪى ﻣـﻦ ذﻛﺮﻧـﺎ؛ ﻷن اﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺗﻀـﻌﻒ ﻓﻴﻬـﺎ
وﻻ ﺗﻘﻮى ﻗﻮﺎ ﰲ اﻟﻮﻻدة اﻟﺰوﺟﻴﺔ.
وإﳕ ــﺎ ﻣﻨﻌﻨﺎﻫ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎن ﰲ ﻋﻴ ــﺎل ﻣ ــﻦ ﻳﺸـ ـﻬﺪ ﻟ ــﻪ؛ ﻷن اﻟﺘﻬﻤ ــﺔ ﺗﻘ ــﻮى ﻓﻴﻬ ــﺎ
ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻗﺒﻮﳍﺎ.
وﻛﺬﻟﻚ ﰲ دﻓﻊ اﻟﻌـﺎر ﻣﺜـﻞ أن ﻳﻘـﺬف أﺧـﻮﻩ رﺟـﻼ وﻳﺸـﻬﺪ ﻫـﻮ وﺛﻼﺛـﺔ ﻋﻠـﻰ
اﳌﻘـﺬوف ﺑﺄﻧــﻪ زﱏ ﻓــﻼ ﻳﻘﺒــﻞ؛ ﻷﻧــﻪ ﺑﺸـﻬﺎدﺗﻪ ﻳــﺪﻓﻊ اﻟﻌــﺎر ﻋــﻦ أﺧﻴــﻪ؛ ﻷن ﻋــﺎرﻩ
ﻳﻨﺠﺮ إﻟﻴﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻗﺬف أﺧﺎﻩ رﺟﻞ وأﺗﻰ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺷﻬﺪاء أﻧﻪ زﱏ ﰒ ﺷـﻬﺪ
ﻫﺬا اﻷخ ﲜﺮﺣﻬﻢ)) (3ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﳉﺮح() (4أن ﻳﺮﻳﺪ دﻓـﻊ اﻟﻌـﺎر ﻋـﻦ
أﺧﻴﻪ.
(=>&$K31z/#אA #א;xRF

وإﳕــﺎ ﻣﻨﻌﻨــﺎ ﻗﺒــﻮل ﺷــﻬﺎدة اﻟﺼــﺪﻳﻖ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻨﺎﻟــﻪ اﻟﺼــﻠﺔ واﳌﻌــﺮوف ﺧﻼﻓ ـﺎً
ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ)(5؛ ﻟﻘــﻮة اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﻷﻧــﻪ ﻣﻌﻠــﻮم أﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــﲔ ﻏــﲑﻩ
ﺻــﺪاﻗﺔ وﻣــﻮدة ﻓﺈﻧــﻪ ﻳــﱪﻩ وﻳﺼــﻠﻪ وأﻧــﻪ ﳛــﺐ ﺟــﺮ اﻟﻨﻔــﻊ إﻟﻴــﻪ ودﻓــﻊ اﻟﻀــﺮر ﻋﻨــﻪ
ﻓﺮدت ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻟﻪ.

) (1في ق :تولية.
) (2في م :ألنه.
) (3في م :بالجرح.
) (4ما بين قوسين سقط من م.
) (5انظر شرح فتح القدير ،(31/6) :المھذب.(331-330/2) :
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اﻟﺴ ﺆال ﺑﻞ اﻟﺮد) (1ﻓﻴﻬﻢ أوﱃ؛ ﻷن اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻗﺪ
وﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﻬﺎدة ُ
ﺗﻜــﻮن ﻣﻌﻬــﺎ اﻟــﱪ وﻗــﺪ ﻻ ﻳﻜــﻮن ،واﻟﺴ ـﺆال أﻣــﺮﻫﻢ ﻣﺒــﲏ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻤــﺎس اﻟــﱪ ﻣــﻦ
أدﱏ وﺟﻮﻫﻪ.
(J,=>&$K32z/#دMא 4و C9وxk

وﳌﺜــﻞ ذﻟــﻚ ﻣﻨﻌﻨــﺎ ﺷــﻬﺎدة اﻟﻌــﺪو ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪوﻩ) (2ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ)(3؛ ﻷن
اﻟﻄﺒﺎع ﺗﻘﻀﻲ أن اﻟﻌﺪو ﳛﺐ ﺿﺮر ﻋﺪوﻩ وإذاﻳﺘﻪ ،وﻳﺘﻬﻢ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻨﻌﻨﺎﻫﺎ ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻣﻨﻌﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻟﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﻀﺪ ﻣﺎ
ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﰲ اﻟﻌﺪو واﻟﺘﻬﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﳌﻮﺿﻌﲔ.
وﲢﺮﻳــﺮﻩ أن ﻳﻘــﺎل :ﺑــﺄن ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻤــﺔ ﻏﺎﻟﺒــﺔ ﰲ اﻟﻄﺒــﺎع ﻓﻜﺎﻧــﺖ ﻣــﺆﺛﺮة ﰲ رد
اﻟﺸﻬﺎدة ﻛﺎﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺑـﲔ اﻷب واﻻﺑـﻦ ﻋﻠـﻰ أن ﻧـﺺ اﳋـﱪ ﺷـﺎﻫﺪ ﻟﻨـﺎ ،وﻫـﻮ ﻗﻮﻟـﻪ
" :ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدة ﺧﺼﻢ وﻻ ﻇﻨﲔ ،وﻻ ذي ﻏﻤﺮ ﻋﻠﻰ أﺧﻴﻪ").(4
(J,=>&$K33z/#د?N?9 J,Z&r7Pوx O

وإﳕﺎ ﻣﻨﻌﻨﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﳉﺮح ﻣﻦ ﺷـﻬﺪ ﻋﻠﻴـﻪ ﲝـﻖ أو ﺣـﺪ؛ ﻷﻧـﻪ ﺧﺼـﻢ ﰲ
ذﻟﻚ ،وﻗﺪ ﻗﺎل " :ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدة ﺧﺼﻢ").(5
(J, 4>&Z&$K34z/#د??< x?9 9

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺷﻬﺎدﺗﻪ )ﻟﻪ ﻗﺒﻠـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ،وﻣـﻦ ﻣﻨـﻊ ﺷـﻬﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒﻠـﺖ
ﻟـﻪ()(6؛ﻷن اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﺗﻮﺟـﺪ ﰲ أﺣــﺪ اﳌﻮﺿــﻌﲔ وﺗﻨﺘﻔـﻲ ﻣــﻦ اﻵﺧـﺮ ﻓﺤﻴــﺚ ﺗﻮﺟــﺪ
ﻣﻨﻌﻨﺎﻫﺎ ،وﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﳒﻴﺰﻫﺎ؛ ﻷﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﺔ اﳌﺆﺛﺮة.
) (1في ق :الرب.
) (2انظر :التفريع ،(235/2) :الكافي.(462) :
) (3انظر :شرح فتح القدير ،(166/4) :حاشية عابدين.(300/4) :
) (4سبق تخرج الحديث.
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6ما بين قوسين سقط من ق.

227

(J,=>&$K35z/#دMא وC9א7وx

وإﳕــﺎ ﻣﻨﻌﻨــﺎ ﺷــﻬﺎدة اﻟﺒــﺪوي ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺮوي ﰲ اﳊﻘــﻮق اﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ اﻟﺘﻮﺛــﻖ ﻓﻴﻬــﺎ
ﺑﺈﺷ ــﻬﺎد اﳊﺎﺿ ـ ـﺮ) (1ﺧﻼﻓ ـ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ واﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(2؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﻻ ﺗﻘﺒ ــﻞ
ﺷــﻬﺎدة ﺑــﺪوي ﻋﻠــﻰ ﻗــﺮوي") ،(3وروي "ﻋﻠــﻰ ﺻــﺎﺣﺐ ﻗﺮﻳــﺔ")(4؛ وﻷن اﻟﺘﻬﻤــﺔ
ﺗﻘــﻮى ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺸــﻬﺎدة؛ ﻷن اﻟﻨــﺎس ﻻ ﻳﱰﻛــﻮن اﻟﺘﻮﺛــﻖ ﺑﺈﺷــﻬﺎد ﺟـﲑاﻢ وأﻫــﻞ
ﺑﻠـ ــﺪﻫﻢ وﻳﺴﺘﺸـ ــﻬﺪون ﺑﺎﻷﺑﺎﻋـ ــﺪ وأﻫـ ــﻞ اﻟﺒـ ــﺪو) (5إﻻ ﻟﺮﻳﺒـ ــﺔ ﻳﻌﻠﻤـ ــﻮن ﻣﻌﻬـ ــﺎ أن
اﻟﺸــﻬﻮد ﻣـﻦ اﳊﻀــﺮ ﻻ ﻳﺸـﻬﺪون ﰲ ذﻟــﻚ ﻓﻴﻌــﺪﻟﻮن إﱃ ﻣــﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓــﻪ ،وﻟــﺬﻟﻚ
ﻗﻠﻨﺎ :إﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﰲ اﳉﺮاح وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻔـﻖ ﻣـﻦ اﳊﻘـﻮق ﰲ اﻟﺒﺎدﻳـﺔ اﻟـﱵ ﳜـﺎف ﻓﻮاـﺎ
واﻟﺘﺠﺎﺣﺪ إن وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﰲ اﳊﻀﺮ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
( $K36z/#م< لJ,دMو אxXU

وإﳕ ـ ــﺎ ﻗﻠﻨ ـ ــﺎ :إن ﺷ ـ ــﻬﺎدة وﻟ ـ ــﺪ اﻟﺰﻧ ـ ــﺎ ﻻ ﺗﻘﺒ ـ ــﻞ ﰲ اﻟﺰﻧ ـ ــﺎ ﺧﻼﻓـ ـ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔ ـ ــﺔ
واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ)(6؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻻ ﺗﻘﺒــﻞ ﺷــﻬﺎدة ﺧﺼــﻢ وﻻ ﻇﻨــﲔ") ،(7واﻟﻈﻨــﺔ ﻫــﺎ
ﻫﻨــﺎ ﻣﻮﺟــﻮدة؛ ﻷﻧــﻪ ﳛــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻏــﲑﻩ ﻣﺸــﺎرﻛﺎً ﻟــﻪ ﰲ اﳌﻌــﺮة ،واﻟﻌــﺎدة ﺗﻘﻀــﻲ
ﺑـﺬﻟﻚ؛ ﻷن ﻛـﻞ ﻣﻌــﺮور) (8ﺑـﺄﻣﺮ ﻻزم ﻻ ﻳﻔﺎرﻗـﻪ ﳛــﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻏـﲑﻩ ﻣﺜﻠــﻪ )،(9
وﻟﻮ أﻣﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ أﺣـﺪ إﻻ ﻳﻜـﻮن ﻣﺜـﻞ ﺣﺎﻟـﻪ ﻷﺣـﺐ ذﻟـﻚ ﻟـﺌﻼ ﻳﻨﻔـﺮد ﺑﺎﻟﻌـﺎر
ﻓﻴﻜﻮن ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻏﲑﻩ ﻟـﻪ ﺳـﻠﻮة  ،وﻗـﺪ ﻧﺒـﻪ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﳌﻌـﲎ ﺑﻘﻮﻟـﻪ:
) (1ق :الحاضره.
) (2انظر :شرح فتح القدير ،(40/6) :اإلقناع.(203) :
) (3أخرجه أبو داود في األقضية ،باب ك ش ھادة الب دوي عل ى أھ ل األمص ار ،(26/4) :واب ن ماج ة ف ي األحك ام،
ب اب :م ن ال تج وز ش ھادته ،(793/2) :والبيھق ي ،(250/10) :والح اكم ،(99/4) :وق ال ال ذھبي :ھ و ح ديث
منكر على نظافة إسناده )انظر تلخيص المستدرك.(99/4 :
) (4في رواية البيھقي.(250/10) :
) (5في م :البلد.
) (6انظر :شرح فتح القدير ،(46/6) :اإلقناع.(203) :
) (7سبق تخريج الحديث.
) (8معرور :من به عرة أو معرة وھي الفضيحة )انظر المنير.(401 :
) (9في م :مشاركا ً له.
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 (1)l~} | { z y  x w vmﻣﻌﻨـ ــﺎﻩ ﳌـ ــﺎ
ﻛﻨـﺘﻢ ﺗﻌﺘﻘـﺪون ﰲ اﻟـﺪﻧﻴﺎ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺸـﺪة ﳛـﺪث ﻣﻌﻬـﺎ اﻟﺴـﻠﻮة ﳌـﻦ ﻫــﻮ
ﻓﻴﻬــﺎ ﻏــﲑ ﺧﺎﻟﺼــﺔ) (2ﻟﻜـﻢ ،وﳓــﻮ ذﻟــﻚ روي ﻋــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن  أﻧــﻪ ﻗــﺎل :ودت
اﻟﺰاﻧﻴــﺔ أن اﻟﻨﺴــﺎء ﻛﻠﻬــﻦ زﻧــﲔ) ،(3ﻓــﺄﺧﱪ أن ذﻟــﻚ ﻃﺒــﻊ ﰲ اﻟﻨــﺎس أن اﳌﻌــﺮور
ﳛــﺐ أن ﻳﺸــﺎرﻛﻪ ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﰲ ﻣﻌﺮﺗــﻪ ،ﻟﻴﻘــﻞ ﻣــﻦ ﻳﻌـ ـﲑﻩ ﺑــﺬﻟﻚ وإذا ﺻــﺢ ﻗــﻮة
اﻟﺘﻬﻤﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة ﲟﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ وﺟﺐ ردﻫﺎ.
(J,$K37z/#د6Z&MنxMl 6C9

وأﻣ ـﺎ ﻣــﻦ ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻛﺒــﲑة ﻣﺜــﻞ اﻟﺰﻧــﺎ وﺷــﺮب اﳋﻤــﺮ) (4وﻏــﲑﻩ ﻓﺘــﺎب ﻣﻨﻬــﺎ،
ﻓﻮﺟﻪ اﻟﻘﻮل أن ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﰲ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﲟﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﺑﻌﻠﺔ أﻧﻪ
ﻣﻌﲎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﻌﺎر ﻓﺎﻢ ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﻏﲑﻩ ﻟﻪ ﰲ اﳌﻌﺮﺗﻪ.
ووﺟــﻪ اﻟﻘــﻮل ﺑﺄــﺎ ﺗﻘﺒــﻞ أن ﻣﻌــﺮة ﻫــﺬﻩ اﻷﺷــﻴﺎء ﺗــﺰول ﺑﺎﻟﺘﻮﺑــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ ﻛﺎﻟﻜــﺎﻓﺮ
ﻳﺴﻠﻢ وﻳﻔﺎرق وﻟﺪ اﻟﺰﻧﺎ؛ ﻷن ﻣﻌﺮﺗﻪ ﻻ ﺗﺰول ﻓﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﻻ ﺗﻔﺎرﻗﻪ.
( $K38z/#م< لJ,دMאuوא)(7وא#وא 4.  4زوאل
א/94א;>x

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :ﰲ اﻟﻔﺎﺳ ــﻖ واﻟﻜ ــﺎﻓﺮ واﻟﺼ ــﱯ واﻟﻌﺒ ــﺪ إ ــﻢ إذا ﺷ ــﻬﺪوا ﺑﺸ ــﻬﺎدة
ﻓــﺮدت ﰒ ﺷــﻬﺪوا ــﺎ ﺑﻌــﺪ زوال اﻟﻌﻠــﻞ اﳌﺎﻧﻌــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻮل ﺷــﻬﺎدﻢ أــﺎ ﻻ ﺗﻘﺒــﻞ
ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) (5ﻓــﻴﻤﻦ ﻋــﺪا اﻟﻔﺎﺳــﻖ ﻟﻠﺘﻬﻤــﺔ ﻣــﻨﻬﻢ أن ﻳﻜﻮﻧ ـﻮا
إﳕﺎ ﺷﻬﺪوا ﺎ ﻟﻴﺰول ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻌﺎر) (6ﺑﺮدﻫﺎ ،واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻟﻔﺎﺳﻖ؛ ﻷﻢ ﻣﻮﺻﻮﻓﻮن
) (1سورة الزخرف ،اآلية.39 :
) (2في ق :خاصلة.
) (3ذكره ابن قدامة في المغني ،(196/9) :وشكك في نسبه ذلك لعثمان رضي ﷲ عنه.
) (4في م :والشرب.
) (5انظر :مختصر الطحاوي ،(333) :اإلقناع.(201) :
) (6في م :العادة.
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ﺑــﻨﻘﺺ ﻳﻨــﺎﰲ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ﻓﻮﺟــﺐ إذا ﺷــﻬﺪوا ﺣــﺎل وﺟــﻮد ﻫــﺬا اﻟــﻨﻘﺺ ﰒ زال أــﻢ
إذا أﻋﺎدوﻫﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻛﺎﻟﻔﺎﺳﻖ.
(GK39z/#ذא 4א|Jد?(&MאIJ3وx?(IJB&e.

وإﳕﺎ ﻓﺮﻗﻨﺎ ﺑﲔ أن ﲡﻤﻊ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻬﻤﺔ وﺑﲔ ﻣﺎ ﻻ ﻤﺔ ﻓﻴﻪ أﻧـﻪ ﻳـﺮد
اﳉﻤﻴ ــﻊ وﺑ ــﲔ أن ﲡﻤ ــﻊ أﻧﻮاﻋﻬ ــﺎ ﺗﻘﺒ ــﻞ ﺷ ــﻬﺎدة ذﻟ ــﻚ) (1ﰲ ﺑﻌﻀ ــﻬﺎ وﻻ ﺗﻘﺒ ــﻞ
ﰲ اﻟ ــﺒﻌﺾ ﻓﻘﺒﻠﻨﺎﻫ ــﺎ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﺗﻘﺒ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ ﻷن ﰲ اﳌﺴ ــﺄﻟﺔ اﻷوﱃ ﺗﻘ ــﻮى اﻟﺘﻬﻤ ــﺔ أن
ﻳﻜﻮن إﳕﺎ ﺷﻬﺪ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻘﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ وذﻟﻚ ﻛﻤـﻦ ﻳﺸـﻬﺪ ﻻﺑﻨـﻪ
وﻷﺟﻨﱯ ﲝﻖ ﻓﺈﳕﺎ ﺷﻬﺪ ﻟﻸﺟﻨﱯ؛ ﻷـﺎ إذا ﻗﺒﻠـﺖ ﰲ ﺣﻘـﻪ ﻗﺒﻠـﺖ ﰲ ﺣـﻖ اﺑﻨـﻪ
ﻓﺮدت ﰲ اﳉﻤﻴﻊ ،وﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷﺧﺮى ﻻ ﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻮﺟﺐ ﻗﺒﻮﳍﺎ.
($ J,ZI(K40z/#وx%,J(?n

واﻟﺼــﺤﻴﺢ ﻣــﻦ اﻟﺮواﻳــﺎت ﻓــﻴﻤﻦ ﺷــﻬﺪ ﰲ وﺻــﻴﺔ) (2ﻟــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺷــﻲء أﻻ ﺗﻘﺒــﻞ
ﺷ ــﻬﺎدﺗﻪ ﰲ ﺣﻘ ــﻪ وﻻ ﰲ ﺣ ــﻖ ﻏ ــﲑﻩ)(3؛ ﻷن ﻣ ــﻊ اﻟﺘﻬﻤ ــﺔ ﻻ ﺗﺘ ــﺒﻌﺾ اﻟﺸ ــﻬﺎدة
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ.
( <$K41z/#لJ,دMאذx 9g&Q

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﺷﻬﺎدة اﻟﻘﺎذف ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﱂ ﳚﻠﺪ؛ ﻷﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺪاﻟـﺔ ﻻ ﻳﺜﺒـﺖ
ﻓﺴــﻘﻪ إﻻ ﺑــﺄن ﻳﺜﺒــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨــﺔ ﻓﻴﺠﻠــﺪ ،ﻓــﺈذا ﺟﻠــﺪ ﺛﺒــﺖ ﻓﺴــﻘﻪ ﻓﻠــﻢ ﺗﻘﺒــﻞ
ﺷ ـ ـ ـ ــﻬﺎدﺗﻪ ﻟﻘﻮﻟ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋ ـ ـ ـ ــﺰ وﺟ ـ ـ ـ ــﻞ c  b a ` _  ~ } |m :
 (4)lkj i h g f e  dوإﳕ ـ ــﺎ أﺟﺰﻧ ـ ــﺎ ﺷ ـ ــﻬﺎدﺗﻪ ﺑﻌ ـ ــﺪ

) (1في م :ذلك الشاھد.
) (2في ق :وصيته.
) (3انظر :المدونة ،(82/4) :التفريع ،(237/2) :الرسالة.(246) :
) (4سورة النور ،اآلية.4 :
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اﻟﺘﻮﺑــﺔ ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ)(1؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ،(2)lsr qm:وﻷن ﻛــﻞ ﻣــﻦ
ردت ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻟﻔﺴﻖ ﻗﺒﻠﺖ ﻋﻨﺪ زوال ﻓﺴﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻟﺰاﱐ واﻟﺴﺎرق.
( <$K42z/#لJ,د ,MאUوx?3. 4.

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﰲ ﺷــﺎﻫﺪ اﻟــﺰور :إن ﺷــﻬﺎدﺗﻪ ﺗﻘﺒــﻞ إذا ﺗــﺎب؛ ﻷﻧــﻪ ﻓﺴــﻘﻪ ﻳــﺰول
ﺑﺎﻟﺘﻮﺑــﺔ ﻓﺄﺷــﺒﻪ ﺷــﺎرب اﳋﻤــﺮ وﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ اﻟﻔﺴــﺎق إذا ﺗــﺎﺑﻮا ،وﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ أﺟـﺮاﻩ
ﳎــﺮى اﻟﺰﻧــﺪﻳﻖ؛ ﻷﻧــﻪ إذا ﻛــﺎن ﰲ اﻟﻈــﺎﻫﺮ ﻛﻤﺎﻟــﻚ ﺑــﻦ أﻧــﺲ واﻟﻌﻤــﺮى ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ
ﻳﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﻮﺑﺘﻪ وإﱃ اﻟﻌﻠﻢ ﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺪر أن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺪ
ﻛﺎن ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ وﻫﻮ ﻓﺎﺳﻖ ﻓﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﻪ.

) (1انظر :مختصر الطحاوي ،(332) :مختصر القدوري.(60/4) :
) (2سورة النور ،اآلية.5 :
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اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﻠﺰم ﰲ اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ :أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﳌﻦ ﻳﺰﻛﻴﺎﻧﻪ أﻧـﻪ ﻋـﺪل رﺿـﻲ،
وﻻ ﻳﻜﻔﻲ أﺣﺪ اﻟﻮﺻﻔﲔ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ،وﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ أن ﻳﻘـﻮل :ﻻ أﻋﻠـﻢ
ﻟﻪ زﻟﺔ وﻻ ﺟﺮﳝﺔ) ،(1وﻻ أﻋﻠﻢ إﻻ ﺧﲑاً ،وأﱐ ﻷرﺿﻰ ﺑﻪ ﱄ وﻋﻠﻲ):(2
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :ﻻﺑ ــﺪ ﻣ ــﻦ وﺻ ــﻔﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟ ــﺔ واﻟﺮﺿ ــﺎ؛ ﻷن اﷲ ﺗﻌ ــﺎﱃ ﺷ ــﺮﻃﻬﻤﺎ ﰲ
)(3
ﻗﺒﻮل اﻟﺸﻬﺎدة وﻗﺎل l{z y xm :وﻗﺎل e dm :
 (4)lgfوﻣﻌــﲎ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ) :(5ﻫــﻮ اﻻﺳــﺘﻮاء واﻻﺳــﺘﻘﺎﻣﺔ؛ وﻟــﺬﻟﻚ ﺗﻨﺘﻔــﻲ
اﻟﺸ ــﻬﺎدة ﻣ ــﻊ اﻟﺘﻬﻤ ــﺔ ،واﻟﻐﻔﻠ ــﺔ وﻏﲑﳘ ــﺎ؛ ﻷن أﺣـ ـﻮال اﻟﺸ ــﺎﻫﺪ ﻏ ــﲑ ﻣﺴ ــﺘﻘﻴﻤﺔ
ﻣﻌﻬﻤﺎ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﳚﺰي ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻮل ﻻ أﻋﻠﻢ إﻻ ﺧﲑاً أو ﻻ أﻋﻠﻢ ﻟﻪ زﻟﺔ؛
ﻷن ذﻟﻚ ﺷﻬﺎدة ﺑﻨﻔﻲ) (6ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﺎ ﺷﻲء ،ﻷن اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ إﺛﺒﺎت
ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻹﺧﺒﺎر ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ اﳊﺎﻛﻢ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺈذا ﻗﺎل :ﻻ أﻋﻠﻢ ﻟﻪ زﻟﺔ،
وﻻ أﻋﻠﻢ إﻻ ﺧـﲑاً ﻛـﺎن ﲟﻨﺰﻟـﺔ اﳊـﺎﻛﻢ؛ ﻷن اﳊـﺎﻛﻢ أﻳﻀـﺎً ﻻ ﻳﻌﻠـﻢ ﻟـﻪ زﻟـﺔ ،وﻗـﺪ
ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ اﳋﲑ واﻟﺘﺪﻳﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻫﻞ ﻫﻮ ﳑﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺸﻬﺎدة أم ﻻ..
وأﻣـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ :إﱐ رﺿـﻲ ﺑـﻪ ﱄ وﻋﻠـﻲ ﻓﻠـﻴﺲ ﺑﺘﺰﻛﻴـﺔ أﻳﻀـﺎً؛ ﻷﻧـﻪ ﻗـﺪ ﻳﺮﺿـﻰ ﺑﻐـﲑ
اﻟﻌ ــﺪل وﺑﺎﳌﻐﻔ ــﻞ) (7واﳌ ــﺘﻬﻢ ﻟﻐ ــﺮض ﻟ ــﻪ وﻗ ــﺪ ﻻ ﻳﺮﺿ ــﻰ اﻟﻌ ــﺪل اﳌﺮﺿـ ـﻲ ﻋﻠ ــﻰ
) (1في م :خزية.
) (2انظر :المدونة ،(104،105/4) :التفريع ،(239/2) :الرسالة ،(246) :الكافي.(465) :
) (3سورة الطالق ،اآلية.2 :
) (4سورة البقرة ،اآلية.(282) :
) (5في م :العدل.
) (6في ق :تتقي.
) (7م :بالمتغفل.
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ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻷﻣﻮرﻩ ﻏﻤﺎر) ،(1ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬا
ﻣﺆﺛﺮا ﰲ اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ.
( <$K1z/#لJ,د?(7Z&Mא 4.אوאx7

وﻣــﻦ ﻋﺮﻓــﻪ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟ ـﺔ واﻟﺮﺿــﺎ ﻗَﺒِـﻞ ﺷــﻬﺎدﺗﻪ ،وﱂ ﳛــﺘﺞ إﱃ أن ﻳﺸــﻬﺪ
ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺘﺰﻛﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺸﺘﻬﺮ ﺑﺎﻟﺼﻼح واﻟﺪﻳﻦ؛ ﻷن اﻟﻐـﺮض ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﻴـﺔ أن ﻳﻌﻠـﻢ
اﳊــﺎﻛﻢ أﻧــﻪ ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﻟﺸــﻬﺎدة ﻓــﺈذا ﻋــﺮف ﻣﻨــﻪ أﻏﻨــﺎﻩ ﻋــﻦ اﻟﺘﺰﻛﻴــﺔ ،وﻟــﻴﺲ ذﻟــﻚ
ﺣﻜﻤــﺎ ﺑــﺎﻟﻌﻠﻢ؛ ﻷﻧــﻪ أﻣــﺮ ﻳﻈﻬــﺮ وﻻ ﳜﻔــﻰ أﻋــﲏ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ واﻟﻔﺴــﻖ ،وﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ
ﻳﺘﻮﻗــﻒ ﻋــﻦ ﻗﺒــﻮل ﺷــﻬﺎدﺗﻪ وﻳﻘﺒﻠــﻪ ﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ اﳊﻜــﺎم وﻟــﻮ ﻛــﺎن ﺣﻜﻤــﺎ ﱂ ﳚــﺰ
ﻧﻘﻀﻪ.
وإذا ﻛﺎن اﳊﺎﻛﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪاﻟﺘﻪ إﻻ ﺑﺸـﻬﺎدة ﻋـﺪﻟﲔ وﺑـﺄن ﻳﻌﻠﻤـﻪ
ﺻــﺎﺣﺐ ﻣﺴــﺎﺋﻠﻪ ﲟــﺎ ﻋــﺮف ﻣــﻦ ﺣﺪﻳﺜــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﺧﻠﻴﻔﺘــﻪ وﻗــﺎﺋﻢ ﰲ اﻟﺘﺰﻛﻴــﺔ واﳉـﺮح
ﻣﻘﺎﻣﻪ ،واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺷﻬﺎدة ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺎﺛﻨﲔ).(2
(4$K2z/#ضא!7جوא$/A 43אx6U3

)(3

إذا ﻋ ﺪل رﺟﻼن رﺟﻼً ،وﺟﺮﺣﻪ آﺧﺮان ﻓﻔﻴﻬـﺎ رواﻳﺘـﺎن  :إﺣـﺪاﳘﺎ أن ﻳﻨﻈـﺮ
إﱃ أﻋﺪل اﻟﺒﻴﻨﺘﲔ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﺎ ،واﻷﺧﺮى أن ﺷﻬﺎدة اﳉﺮح أوﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
ﻓﻮﺟ ـ ــﻪ اﻷوﱃ ﺗﻌ ـ ــﺎرض اﻟﺒﻴﻨﺘ ـ ــﲔ ﰲ أﻣ ـ ــﺮ ﻃﺮﻳﻘ ـ ــﻪ اﻻﺟﺘﻬ ـ ــﺎد ﻓﻮﺟ ـ ــﺐ اﳊﻜ ـ ــﻢ
ﺑﺄﻋﺪﳍﻤﺎ ،أﺻﻠﻪ ﰲ اﻷﻣﻮال.
ووﺟ ــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ أن اﳉ ــﺮح ﳜﻔ ــﻰ وﻻ ﻳﻈﻬ ــﺮ ،ﻓﺎﻟﺸ ــﺎﻫﺪان ﺑ ــﻪ ﻋﺮﻓ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺣ ــﺎل
اــﺮوح ﻣــﺎ ﺧﻔــﻲ ﻋــﻦ اﳌﻌ ـ ﺪﻟﲔ ﻓﻜﺎﻧــﺖ ﺷــﻬﺎدﻤﺎ أوﱃ؛ وﻷن ذﻟــﻚ ﻛــﺎﳋﱪﻳﻦ
اﳊﺎﻇﺮ واﳌﺒﻴﺢ إذا ﺗﻌﺎرﺿﺎ أن اﳊﺎﻇﺮ أوﱃ.
) (1غمار :أي مستورة )انظر المصباح المنير.(452) :
) (2انظر :التفريغ ،(239/2) :الكافي.(466-465) :
) (3انظر :التفريع ،(239/2) :الكافي.(465) :
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/I8)O$W .א|JدM
ﲢﻤ ـ ـ ــﻞ اﻟﺸ ـ ـ ــﻬﺎدة ﻓ ـ ـ ــﺮض ﰲ اﳉﻤﻠ ـ ـ ــﺔ؛ ﻟﻘﻮﻟ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ Á À ¿m :
 (1)lÂوذﻟ ــﻚ ﻣ ــﻦ أﻓﻀ ــﻞ اﻟ ــﱪ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑ ــﻪ ﺣﻔ ــﻆ أﻣـ ـﻮال اﻟﻨ ــﺎس
وﺣﻘــﻮﻗﻬﻢ وﺣﻘــﻮق اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ وإﻗﺎﻣــﺔ ﺣــﺪودﻩ ،وﻗﻮﻟــﻪ G F Em :
 ،(2)l I Hوﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ــﻪ ،(3)lts r q p om:وذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ
ﻋﻤﻮﻣ ــﻪ ﰲ اﻟﺘﺤﻤ ــﻞ واﻷداء ،وﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ¥ ¤ £ ¢ ¡m:
¦ §¨ .(4)lوﻗـ ــﺎل ﺳـ ــﻔﻴﺎن ﺑـ ــﻦ ﻋﻴﻴﻨـ ــﻪ) :(5ﻫـ ــﻮ ﻣـ ــﺎ
)(6
ﻳــﺪﻓﻊ اﷲ ﺑﺎﻟﺸــﻬﻮد ﻣــﻦ اﻟﺘﺠﺎﺣــﺪ واﻟﺘﻈــﺎﱂ  ،وﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ y xm:
.(7)l~} | { z
(N$K1z/#ن/Iא|Jد7(Z&Mوضא)xKAu

إذا ﺛﺒـﺖ أن ذﻟـﻚ ﻓـﺮض ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻔــﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳـﺎت إذا ﻗـﺎم ﺑــﻪ
اﻟﺒﻌﺾ ﺳﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﲔ ،ﻓﻬﻮ ﺟﺎ ٍر ﳎـﺮى ﻏﺴـﻞ اﳌﻴـﺖ ودﻓﻨـﻪ واﻟﺼـﻼة ﻋﻠﻴـﻪ،
وﳎﺮى اﳉﻬﺎد وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻓﺮاﺋﺾ) (8اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ) (9أﺎ ﺑﺮاءة
) (1سورة المائدة ،اآلية.2 :
) (2سورة النساء ،اآلية.135 :
) (3سورة البقرة ،اآلية.282 :
) (4سورة البقرة ،اآلية.251 :
) (5سفيان بن عيينه :ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم ،أبو محمد الھاللي الكوفي ث م المك ي س مع
من عمرو بن دينار وابن شھاب وغيرھما وحدث عنه األعمش وابن جريح وغيرھما قال الشافعي :لوال مال ك
وسفيان لذھب علم الحجاز ت  107ھـ )شدرات الذھب ،(354/1 :سير أعالم النبالء.(454/8) :
) (6انظر الجامع في أحكام القرآن.(260/3) :
) (7سورة الطالق ،اآلية.2 :
) (8في م :فروض.
) (9في م :على أنھا إنما تراد.
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ﻟﻠﺘﻮﺛﻖ وﺣﻔﻆ اﳊﻘﻮق ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ ﻫـﺬا اﳌﻌـﲏ ﺑـﺎﻟﺒﻌﺾ ﺳـﻘﻂ ﻋـﻦ اﻟﺒـﺎﻗﲔ ﻛﻤـﺎ
ذﻛﺮﻧﺎﻩ.
(7(e4$K2z/#ض/Iא|JدxM

وإذا ﺛﺒــﺖ ،ﻓﻘــﺪ ﻳﺘﻌــﲔ ﻓﺮﺿــﻬﺎ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﳌﻮاﺿــﻊ وﻗــﺪ ﻻ ﻳﺘﻌــﲔ) :ﻓﺎﳌﻮاﺿــﻊ
اﻟﱵ ﻳﺘﻌـﲔ() (1أن ﻳـﺪﻋﻰ اﻟﺸـﺎﻫﺪ إﱃ ﲢﻤـﻞ اﻟﺸـﻬﺎدة وﻫﻨـﺎك ﲨﺎﻋـﺔ ﻛﺒـﲑة ﳑـﻦ
ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠـﻰ اﺛﻨـﲔ ﻣـﻨﻬﻢ ﺑﻐـﲑ أﻋﻴـﺎﻢ ،ﻓﻤـﻦ ﻗـﺎم ﻣـﻨﻬﻢ ـﺎ ﺳـﻘﻂ
ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﲔ.
وأﻣﺎ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻳﺴـﻘﻂ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﻬـﻮ أن ﻳـﺪﻋﻰ إﱃ ﲢﻤـﻞ ﺷـﻬﺎدة ﻗـﺪ ﲢﻤﻠﻬـﺎ
ﻏﲑﻩ ﻓﻼ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻹﺟﺎﺑﺔ؛ ﻷن اﻟﻐﺮض ﻗﺪ ﺳﻘﻂ ﲟﻦ ﻗﺎم ﺎ وﲢﻤﻠﻬﺎ.
وأﻣــﺎ اﳌﻮاﺿــﻊ اﻟــﱵ ﻳﺘﻌــﲔ ﻓﻴﻬــﺎ ﻓﺮﺿــﻬﺎ ﻓﻤﺜــﻞ أن ﻳــﺪﻋﻰ إﱃ ﲢﻤﻠﻬــﺎ وﻟــﻴﺲ
ﻫﻨﺎك ﻏﲑﻩ ﻓﺘﻠﺰﻣﻪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻛـﺎن ﻫﻨـﺎك ﻣـﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ إﻻ أﻧـﻪ ﻳﺘﻌـﺬر
وﺟــﻮدﻫﻢ أو ﳜــﺎف ﺑﺎﻧﺘﻈــﺎرﻫﻢ ﻓ ـﻮات اﳊــﺎدث ﻣﺜــﻞ ﻣــﻮت اﳌﻮﺻ ـﻲ أو ﺟﺤــﻮد
اﳌﻘﺮ أو ﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻓﺘﻠﺰﻣﻪ اﻹﺟﺎﺑﺔ..
وﻫﺬا إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺬر ﺑـﻪ ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻟـﻪ ﻋـﺬر ﻣـﻦ ﻣـﺮض أو زﻣﺎﻧـﺔ أو
ﺣﻖ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﳜﺎف ﻓﻮﺗﻪ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻋﺬار ﱂ) (2ﻳﻠﺰﻣﻪ.
(N8)O$K3z/#دא%א|JدxM

ﻓ ــﺈذا ﺛﺒ ــﺖ ﲢﻤﻠﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻮﺟ ــﻪ اﻟ ــﺬي ذﻛﺮﻧ ــﺎﻩ ،ﻓﺄداؤﻫ ــﺎ ﻓ ــﺮض أﻳﻀ ـﺎً ﻋﻠ ــﻰ
اﻟﻜﻔﺎﻳــﺔ ،وﺣﻜﻤﻬــﺎ ﺣﻜــﻢ اﻟﺘﺤﻤــﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻴــﲔ وﻏــﲑﻩ ،ﻓــﺈن دﻋ ـﻲ إﱃ إﻗﺎﻣﺘﻬــﺎ
وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﻏﲑﻩ ﱂ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻹﺟﺎﺑﺔ؛ ﻷن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻷداء إﺛﺒﺎت اﳊـﻖ
ﻋﻨﺪ اﳊﺎﻛﻢ ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ اﳌﻘﺼﻮد ﺳﻘﻂ اﻟﻐﺮض ،وﻛﺬﻟﻚ إن ﻛﺎن ﻛﻤﻦ ﻳﺴﻘﻂ
اﻟﻐﺮض ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎزة..
) (1ما بين قوسين سقط من م.
) (2في م :فال.
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وأﻣ ــﺎ إن دﻋ ـ ـﻲ وﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻗ ــﺪ أﺷ ــﻬﺪ ﺳ ـ ـﻮاﻩ أو ﺷ ــﻬﺪوا ﺳ ـ ـﻮاﻩ وﻟﻜ ــﻦ ﺗﻌ ــﺬر
إﺣﻀ ــﺎرﻫﻢ ﻟﺒﻌ ــﺪ أو ﻏﻴﺒ ــﺔ أو ﻣ ــﻮت أو ﻣ ــﺮض ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻳﺘﻌ ــﲔ ﻋﻠﻴﻬﻤ ــﺎ اﳊﻀـ ــﻮر
واﻷداء؛ ﻷن ﰲ اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﻤ ــﺎ إﺗـ ــﻼف اﳊـ ــﻖ وإﺿـ ــﺎﻋﺘﻪ ،واﻟـ ــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠـ ــﻰ وﺟـ ــﻮب
اﻷداء ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،(1)lts r q p om :وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
)(2
 ، l~} |mوﻗﻮﻟ ــﻪ ﻋ ــﺰ وﺟ ــﻞ \ Z Y Xm
] ^ _` ،(3)lوﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ) ،(4واﷲ أﻋﻠﻢ.

) (1سورة البقرة ،اآلية.282 :
) (2سورة الطالق ،اآلية.2 :
) (3سورة البقرة ،اآلية.283 :
) (4انظر :مراتب اإلجماع ،(53) :المغني.(146/9) :
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اﻟﺒﻴﻨــﺔ ﻣﺮﺗﺒــﺔ ﲝﺴــﺐ اﳊﻘــﻮق ﻓﻴﻬــﺎ واﶈﺘــﺎج إﱃ إﻗﺎﻣﺘﻬــﺎ ،وﻣــﺎ ﻫــﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ
اﻟﺘﻮﺳــﻌﺔ واﻟﺘﻀــﻴﻴﻖ واﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ واﻟﺘﺜﻘﻴــﻞ وإﻣﻜــﺎن اﻟﺘﻮﺛــﻖ وﺗﻌــﺬرﻩ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻧﺒﻴﻨــﻪ
ﻣ ــﻦ ﺑﻌ ــﺪ ،واﻟﺒﻴﻨ ــﺎت ﻋﻠ ــﻰ اﺧ ــﺘﻼف ﻣﺮاﺗﺒﻬ ــﺎ ﰲ اﻟﻘ ــﻮة واﻟﻀ ــﻌﻒ ﻻ ﲣ ــﺮج ﻣ ــﻦ
أﻗﺴﺎم):(1
أﺣﺪﻫﺎ :أرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮد رﺟﺎل ﺑﺎﻟﻐﻮن.
واﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺷﺎﻫﺪان رﺟﻼن.
واﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺷﺎﻫﺪ واﻣﺮأﺗﺎن.
واﻟﺮاﺑﻊ :ﺷﺎﻫﺪ وﳝﲔ اﳌﺪﻋﻲ.
واﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻣﺮأﺗﺎن وﳝﲔ اﳌﺪﻋﻲ.
)واﻟﺴﺎدس :اﳌﺪﻋﻰ وﻧﻜﻮل اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
واﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻣﺮأﺗﺎن وﻧﻜﻮل اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ(). (2
واﻟﺜﺎﻣﻦ :ﳝﲔ اﳌﺪﻋﻰ وﻧﻜﻮل اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
واﻟﺘﺎﺳﻊ :ﳝﲔ اﳌﺪﻋﻲ ﻣﻊ ﻗﻮة اﻟﺴﺒﺐ.
واﻟﻌﺎﺷﺮ :اﻣﺮأﺗﺎن ﺑﺎﻧﻔﺮادﳘﺎ.
واﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ :ﺷﻬﺎدة اﻟﺼﺒﻴﺎن ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎﻩ.
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ :أﳝﺎن اﻷوﻟﻴﺎء ﰲ اﻟﺪم ﻣﻊ اﻟﻠﻮث.
) (1انظر :الموطأ ،(722/2) :المدونة ،(96/4) :التفريع ،(242/2) :الرسالة ،(247) :الكافي.(478) :
) (2ما بين قوسين سقط من م.
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واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ :ﺷﻬﺎدة اﻟﺴﻤﺎع.
واﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ :ﻛﺘﺎب ﻗﺎض إﱃ ﻗﺎض.
واﻟﺨــﺎﻣﺲ ﻋﺸــﺮ :ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻌﻔــﺎص واﻟﻮﻛــﺎء ﰲ اﻟﻠﻘﻄــﺔ؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﻛﺎﻟﺒﻴﻨــﺔ،
ورﲟﺎ أﻏﻔﻠﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﳚﺮي ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻨﺒﻴﻨﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أوردﻧﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ.
($K1z/#א!قא;|JدxJ.

اﳊﻘﻮق اﳌﺸﻬﻮد ﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺿﺮاب:
أﺣــﺪﻫﻤﺎ أﺣﻜــﺎم ﺗﺜﺒــﺖ ﰲ اﻟﺒــﺪن )ﻟﻴﺴــﺖ ﲟــﺎل وﻳﻄﻠــﻊ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﺮﺟــﺎل ﻋﻠــﻰ
ﻏﺎﻟﺐ اﳊﺎل.
واﻟﺜﺎﻧﻲ أﺣﻜﺎم ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺒﺪن ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎل.
واﻟﺜﺎﻟﺚ أﺣﻜﺎم ﺗﺜﺒﺖ ﰲ اﻟﺒـﺪن ﻻ ﻳﻄﻠـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺮﺟـﺎل ﺑـﻞ اﻟﻨﺴـﺎء ﻛﻌﻴـﻮﻦ
واﻟﻮﻻدة().(1
واﻟﺮاﺑﻊ :ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎل.
اﻟﺨــﺎﻣﺲ :ﺷــﻬﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻛــﺎن اﳌﻘﺼــﻮد ﻣﻨــﻪ اﳌــﺎل ،وﻫــﺬا ﻛﺎﻟﻘﺴــﻢ اﻟــﺬي
ﻗﺒﻠﻪ وإن اﻧﻔﺮد ﻋﻨﻪ.
اﻟﺴﺎدس ﻣﺎ ﳚﻤﻊ اﻟﻘﺴﻤﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم أو أﻛﺜﺮ.
ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﻫﺬا ﻓﺎﻧﻘﺴﺎم اﻟﺒﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ:
أﺣﺪﻫﺎ :ﻣﺎ ﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻨﺴﺎء أﺻﻼ ،وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ إﻻ اﻟﺮﺟﺎل.
واﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ،وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻧﻔﺮادﻫﻦ.
واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻧﻔﺮادﻫﻦ.
واﻟﺮاﺑ ــﻊ ﻣ ــﺎ ﻳﻘﺒ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ اﻟﺮﺟ ــﻞ اﻟﻮاﺣ ــﺪ واﳌﺮأﺗ ــﺎن ﻣ ــﻊ ﳝ ــﲔ اﳌ ـ ّﺪﻋﻰ ،ﰒ ﺑﻘﻴ ــﺔ
اﻷﻗﺴﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ.
) (1ما بين قوسين مطموس في ق وم وتم إكمال النقص من ر.
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أﻣــﺎ اﻷﺣﻜــﺎم اﻟــﱵ ﺗﺜﺒ ــﺖ ﰲ اﻟﺒــﺪن ﻟﻴﺴــﺖ ﲟ ــﺎل وﻳﻄﻠــﻊ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﺮﺟ ــﺎل ﰲ
ﻏﺎﻟ ــﺐ اﳊ ــﺎل ﻛﺎﻟﺰﻧ ــﺎ واﻟﻘ ــﺬف واﻟﻘﺘ ــﻞ واﻟﻨﻜ ــﺎح واﻟﺮﺟﻌ ــﺔ واﻟﻄ ــﻼق واﻹﻋﺘ ــﺎق
واﻹﺣﺼــﺎن) (1واﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ واﻟﺘﺠ ـﺮﻳﺢ ورؤﻳــﺔ اﻷﻫﻠــﺔ واﻟﺸ ـﻬﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﻬﺎدة)،(2
وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ إﻻ اﻟﺮﺟﺎل.
ﻓﺎﻷرﺑﻌ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺸ ــﻬﺎدة ﻋﻠ ــﻰ إﺛﺒ ــﺎت اﻟﺰﻧ ــﺎ وذﻟ ــﻚ ﻋﻠ ــﻰ ﺛﻼﺛ ــﺔ أوﺟ ــﻪ :إﻣ ــﺎ
ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ اﻟﺰﻧـﺎ ﻓﻬـﻮ اﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ،وإﻣـﺎ ﺷـﻬﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﻬﺎدة ﺑـﻪ ،وإﻣـﺎ
اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﳊﻜﻢ ﺑﻪ وﻫﺬان ﳐﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﺸﻬﺎدة ﻤﺎ):(3
ﻓﻘﻴﻞ :ﻳﻜﻔﻲ ﺷﻬﺎدة اﺛﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣـﻦ اﻷرﺑﻌـﺔ وﻋﻠـﻰ ﻛﺘـﺎب
اﳊــﺎﻛﻢ ﺑــﻪ ،وﻗﻴــﻞ :ﻻ ﻳﻜﻔــﻲ إﻻ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣــﻦ اﻷرﺑﻌــﺔ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻋﻠــﻰ
ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺎﺿﻲ.
وأﻣﺎ اﻟﺸﺎﻫﺪان ﻓﻠﺴﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﰲ اﻟﺒﺪن وﰲ اﳌﺎل ﳑﺎ ﻋﺪدﻧﺎ.
وأﻣــﺎ اﻟﺸــﺎﻫﺪ واﻟﻤﺮأﺗــﺎن واﻟﺸــﺎﻫﺪ وﻳﻤــﻴﻦ اﻟﻤــﺪﻋﻰ واﻟﻤﺮأﺗــﺎن واﻟﻴﻤــﻴﻦ
ﻓﻠﺤﻘﻮق اﻷﻣﻮال وﻣﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ اﳌﺎل ،وأﻣﺎ اﳌﺎل ﻓﻤﺜﻞ أن ﻳﺸﻬﺪوا أن ﻓﻼﻧﺎً
أﻗ ــﺮض) (4ﻓﻼﻧ ـ ـﺎً ﻣ ــﺎﻻً أو أودﻋ ــﻪ أو أﻋ ــﺎرﻩ أو ﻏﺼ ــﺒﻪ وﻣ ــﺎ أﺷ ــﺒﻪ ذﻟ ــﻚ ،وﻣ ــﺎ
اﳌﻘﺼــﻮد ﻣﻨــﻪ اﳌــﺎل ﻛــﺎﻟﺒﻴﻊ واﻹﺟــﺎرات واﻟﺸــﻔﻌﺔ واﻟــﺮﻫﻦ واﻟﻘ ـﺮاض واﳌﺴــﺎﻗﺎت
واﻟﺼﻠﺢ واﻟﻜﻔﺎﻻت وﺟﻨﺎﻳﺎت اﳋﻄﺄ واﻟﻌﻤﺪ اﻟﱵ ﻻ ﻗﻮد ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎ ﺿﺎرع ذﻟـﻚ
ﳑﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ اﳌﺎل ﻓﻬﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ واﳌﺮأﺗﲔ وﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ وﳝـﲔ
اﳌﺪﻋﻰ.
) (1في م :اإلصالح.
) (2في ق :الشھادات على الشھادات.
) (3انظر :المدونة ،(82،83/4) :التفريع ،(240/2) :الكافي.(466) :
) (4في ق :اقترض.
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وأﻣﺎ اﻟﺸﺎﻫﺪ وﻧﻜﻮل اﻟﻤـﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻳﻘﺒـﻞ ﰲ ﻛـﻞ ﻣﻮﺿـﻊ ﻗﺒـﻞ ﻓﻴـﻪ اﻟﺸـﺎﻫﺪ
واﻟﻴﻤــﲔ واﳌﺮأﺗــﺎن واﻟﻴﻤــﲔ ،وﻗــﺪ اﺧﺘﻠــﻒ ﰲ ﻗﺒﻮﻟــﻪ ﰲ اﻟﻄــﻼق واﻟﻌﺘــﺎق ﻓﻌﻨــﻪ ﰲ
ذﻟ ــﻚ رواﻳﺘ ــﺎن وﻛ ــﺬﻟﻚ ﰲ ﻧﻜ ــﻮل اﳌ ــﺪﻋﻰ ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ ﻣ ــﻊ اﻟﻠ ــﻮث وﻗ ــﺪ ﺑﻴﻨ ــﺎﻩ ﰲ
ﻣﻮﺿﻌﻪ.
وأﻣﺎ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺒﺪن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺎل ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺑﻄﻠـﺐ اﳌـﺎل
وﻋﻠﻰ إﺳﻨﺎد) (1اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ اﳌﺎل ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ:
ﻓﻘﺎل ﻣﺎﻟﻚ واﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ واﺑﻦ وﻫﺐ :ﳚﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ واﻣﺮأﺗﺎن.
وﻗﺎل أﺷﻬﺐ وﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ :ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ رﺟﻼن.
وأﻣــﺎ اﻟﻤﺮأﺗــﺎن وﻧﻜــﻮل اﻟﻤــﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻘﺒــﻞ ﰲ ﻛــﻞ ﻣﻮﺿــﻊ ﻳﻘﺒــﻞ ﻓﻴــﻪ
اﻟﺸ ــﺎﻫﺪ )واﻟﻴﻤـ ــﲔ وﻟـ ــﻴﺲ ﰲ ﻛـ ــﻞ ﻣﻮﺿـ ــﻊ ﻳﻘﺒـ ــﻞ ﻓﻴـ ــﻪ اﻟﺸـ ــﺎﻫﺪ() (2واﻟﻨﻜـ ــﻮل،
وﻛﺬﻟﻚ ﳝﲔ اﳌﺪﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﻜﻮل.
وأﻣﺎ ﻳﻤﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻊ ﻗﻮة اﻟﺴـﺒﺐ ﻓﻤﺜـﻞ ﳝـﲔ اﳌﺸـﱰى) (3ﰲ اﻻﺧـﺘﻼف
ﰲ ﲦﻦ اﳌﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﺾ اﻟﺴﻠﻌﺔ؛ ﻷن ﳝﻴﻨﻪ) (4ﻗﺪ ﻗﻮي ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ.
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﺮأﺗﺎن ﺑﺎﻧﻔﺮادﻫﻤﺎ ﻓﻔﻲ ﺣﻘـﻮق اﻷﺑـﺪان اﻟـﱵ ﻻ ﻳﻄﻠـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﺮﺟـﺎل
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﺎﻟﻮﻻدة واﻻﺳﺘﻬﻼل واﻟﺮﺿﺎع وﻋﻴﻮب اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ.
وأﻣﺎ ﺷﻬﺎدة اﻟﺼﺒﻴﺎن واﻟﻠﻮث واﻟﻠﻘﻄﺔ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮﻧﺎﻩ.
وأﻣ ــﺎ ﺷ ــﻬﺎدة اﻟﺴ ــﻤﺎع ﻓﻔ ــﻲ ﻣ ــﺎ ﻳﺘﻐ ــﲑ) (5وﻻ ﻳ ــﺰول ،وذﻟ ــﻚ ﻣﺜ ــﻞ اﻟﻨﺴ ــﺐ
واﳌﻮت واﻟﻮﻻء واﳊﺒﺲ اﳌﺘﺄﺑﺪ ،وﻗﻴﻞ ﰲ اﻟﻨﻜﺎح.
) (1في م :أشھاد.
) (2ما بين قوسين سقط من ق.
) (3في م :المشترك.
) (4في م :سببه.
) (5في ق :ما ال يتغير.
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ﻓﺄﻣﺎ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳊﻘﻮق واﳊـﺪود وﻻ ﻳﺜﺒـﺖ
إﻻ ﺑﺸﺎﻫﺪﻳﻦ إﻻ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ اﳋﻼف ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺰﻧﺎ ﻋﻨﺪﻩ..
ﻫﺬا ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﰲ أﻗﺴـﺎم اﻟﺒﻴﻨـﺔ واﻷﺣﻜـﺎم اﳌﺸـﻬﻮد ﻓﻴﻬـﺎ ،وﳓـﻦ ﻧـﺘﻜﻠﻢ
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ.
( OK LG$K3z/#אxXU

ﻓﺄﻣﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ :إن اﳊﺪ ﰲ اﻟﺰﻧﺎ ﻻ ﻳﺜﺒـﺖ إﻻ ﺑﺸـﻬﺎدة أرﺑﻌـﺔ رﺟـﺎل ﻓﻘـﺪ ﺑﻴﻨـﺎﻩ ﰲ
ﻛﺘﺎب اﳊﺪود ،وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳋﻼف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ.
وإﳕ ــﺎ ﻣﻨﻌﻨ ــﺎ أن ﻻ ﻳﻘﺒ ــﻞ ﰲ أﺣﻜ ــﺎم اﻷﺑ ــﺪان اﻟ ــﱵ ﻳﻄﻠ ــﻊ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ اﻟﺮﺟ ــﺎل إﻻ
ﺷــﻬﺎدة رﺟﻠــﲔ ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) (1أﻧــﻪ ﻳﻘﺒــﻞ ﰲ ﲨﻴﻌﻬــﺎ ﺷــﻬﺎدة اﻟﻨﺴــﺎء ﻣــﻊ
اﻟﺮﺟــﺎل ﻛــﺎﻟﻄﻼق واﻟﺮﺟﻌــﺔ واﻟﻨﻜــﺎح وﻏ ـﲑ ذﻟــﻚ إﻻ ﻣــﺎ أوﺟــﺐ ﻗــﺘﻼً أو ﺣــﺪاً؛
ﻓﻠﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻄﻼق واﻟﺮﺟﻌﺔ (2)lzy xm:وﻫـﺬا ﻛﻨﺎﻳـﺔ ﻋـﻦ
ذﻛـﺮﻳﻦ ،واﻋﺘﺒــﺎرا ﺑﺎﻟﻘﺘــﻞ ،وﻣــﺎ ﻳﻮﺟــﺐ اﳊــﺪ ﺑﻌﻠــﺔ أﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق اﻷﺑــﺪان اﻟــﱵ
ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل ،وﻫﺬا ﻋﻠـﺔ ﺗﺴـﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ واﻟﺘﺠـﺮﻳﺢ وﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻦ
ﺑﺎﺑﻪ.
( <$K4z/#لא| ZAوא| وא;$eN7א;لx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﺸــﺎﻫﺪﻳﻦ و اﳌـﺮأﺗﲔ ﻳﻘــﺒﻼن ﰲ اﳌــﺎل ،أو ﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن اﳌﻘﺼــﻮد
ﻣﻨ ــﻪ اﳌ ــﺎل؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺟ ــﻞ ذﻛ ــﺮﻩ _ ~ }|{ z ym :
`  ،(3)l c b aوﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(4

) (1انظر :مختصر الطحاوي ،(238) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(56/4) :
) (2سورة الطالق ،اآلية.2 :
) (3سورة البقرة ،اآلية.282 :
) (4بداية المجتھد مع الھداية في تخريج أحاديث البداية ،(647/8) :المغني ،(151/9) :فتح الباري.(203/5):

241

($K5z/#א!) |.8وא$eIא;لوx?<O

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ ﳛﻜﻢ ﺑﻪ ﰲ اﳌﺎل وﺣﻘﻮﻗﻪ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﰲ ﻣﻨﻌ ــﻪ اﳊﻜ ــﻢ ﺑ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﻛ ــﻞ وﺟ ــﻪ)(1؛ ﳌ ــﺎ روي أن رﺳ ــﻮل اﷲ  :ﻗﻀ ــﻰ
ﺑــﺎﻟﻴﻤﲔ ﻣــﻊ اﻟﺸــﺎﻫﺪ) ،(2وﻷن ﻛــﻞ ﺣﺠــﺔ ﻳُﺴـ ِﻘﻂ ــﺎ اﳌــﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺟﺎز أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﺟﻨﺒﺔ اﳌﺪﻋﻲ ،أﺻﻠﻪ اﻟﺒﻴﻨﺔ؛ وﻷن اﻷﺻـﻮل ﻣﻮﺿـﻮﻋﺔ
ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻴﻤــﲔ ﺗﻜــﻮن ﰲ ﺟﻨﺒــﺔ أﻗــﻮى اﳌﺘــﺪاﻋﲔ ﺳــﺒﺒﺎ ﻟﻘــﻮة ﺳــﺒﺒﻪ ،وأن اﻟﺒﻴﻨــﺔ
ﻳﻄﺎﻟــﺐ ــﺎ أﺿــﻌﻔﻬﻤﺎ ﺳــﺒﺒﺎً ﻟﻀــﻌﻒ ﺳــﺒﺒﻪ أﻻ ﺗــﺮى أــﺎ ﲡــﺐ ﺑﺎﻻﺑﺘــﺪاء ﻋﻠــﻰ
اﳌﻨﻜــﺮ ﻟﻘــﻮة ﺳــﺒﺒﻪ ﻋﻠــﻰ اﳌــﺪﻋﻲ؛ ﻷن اﻷﺻــﻞ ﺑـﺮاءة ذﻣﺘــﻪ ﳑــﺎ ادﻋـﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ،وإذا
ﺻــﺢ ذﻟــﻚ ﻓﺴــﺒﺐ اﳌ ــﺪﻋﻲ ﻗــﺪ ﻗــﻮي ﺑﺎﻟﺸ ــﺎﻫﺪ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻜــﻮن اﻟﻴﻤ ــﲔ ﰲ
ﺟﻨﺒﺘﻪ.
(7#<$K6z/#א!)eI.8وא| $א&Sאلدونא .Sאنx

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨـ ــﺎ :إن ذﻟـ ــﻚ ﰲ اﻷﻣ ـ ـﻮال أو ﻣ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠـ ــﻖ ـ ــﺎ دون ﺣﻘـ ــﻮق اﻷﺑـ ــﺪان
ﻟﻺﲨـﺎع ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻗﺎﺋــﻞ ﺑـﺎﻟﻴﻤﲔ واﻟﺸــﺎﻫﺪ وﻗﺼــﺮﻫﻢ إﻳﺎﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا
اﻟﻨﻮع)(3؛ وﻷن ﺣﻘـﻮق اﻷﻣـﻮال أﺧﻔـﺾ رﺗﺒـﺔ ﻣـﻦ ﺣﻘـﻮق اﻷﺑـﺪان ﺑﺪﻻﻟـﺔ ﻗﺒـﻮل
اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻬﺎ..
)(4
)وﻗ ــﺪ اﺧﺘﻠ ــﻒ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﰲ ﺟـ ـﺮاح اﻟﻌﻤ ــﺪ ﻫ ــﻞ ﳚ ــﺐ اﻟﻘ ــﻮد ﻓﻴﻬ ــﺎ ﺑﺎﻟﺸ ــﺎﻫﺪ(
واﻟﻴﻤﲔ ﻓﻌﻨﻪ ﻓﻴﻪ رواﻳﺘﺎن:
)(5
إﺣــﺪاﳘﺎ أﻧــﻪ ﳚــﺐ ﺑــﻪ اﻟﺘﺨــﲑ ﺑــﲔ اﻟﻘــﻮد واﻟﺪﻳــﺔ وﻣــﻦ ﺟـﻨﺲ ﻋﻤــﺪﻩ ﻣــﺎ ﻻ
ﳚــﺐ ﻓﻴــﻪ إﻻ ﻣــﺎل ﲞــﻼف اﻟــﻨﻔﺲ ،واﻷﺧــﺮى أﻧــﻪ ﻻ ﳚــﺐ ﻷﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق
اﻷﺑﺪان ،وﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
) (1انظر :مختصر الطحاوي.(333) :
) (2أخرجه مسلم في األقضية ،باب :القضاء باليمين والشاھد.(1337/3) :
) (3انظر :المغني.(101/9) :
) (4ما بين قوسين سقط من ق.
) (5في ق :ومن حبس عنده.
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( <$K7z/#لJ,دMא&eN7وeא; $א&SאلوxJ<O

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ ﻳﻘﺒ ــﻞ ﰲ اﻷﻣـ ـﻮال وﺣﻘﻮﻗﻬ ــﺎ ﺷ ــﻬﺎدة اﻣـ ـﺮأﺗﲔ وﳝ ــﲔ اﳌ ــﺪﻋﻲ
ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ) ،(1وﻷﻤﺎ ﻗﺪ أﻗﻴﻤـﺎ ﰲ اﻟﺸـﺮع ﻣﻘـﺎم رﺟـﻞ واﺣـﺪ ﰲ اﻟﺸـﻬﺎدة
)(2
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﻋـﺰ وﺟـﻞl c b a ` _ ~m :
ﻓﺈذا ﺟﺎز أن ﳛﻜﻢ ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻊ اﻟﻴﻤـﲔ ﺟـﺎز أن ﳛﻜـﻢ ﺑﺸـﻬﺎدة اﻣـﺮأﺗﲔ
ﻣ ــﻊ اﻟﻴﻤ ــﲔ ،وﻷﻤ ــﺎ إﺣ ــﺪى ﺷ ــﺮﻃﻲ ﺷ ــﻬﺎدة اﳌ ــﺎل ﻛﺎﻟﺸ ــﺎﻫﺪ اﻟﻮاﺣ ــﺪ؛ وﻷﻧ ــﻪ
ﺳﺒﺐ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻗﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﺔ اﳌﺪﻋﻲ ﻓﺠﺎﺋﺰ) (3أن ﳛﻠﻒ ﻣﻌـﻪ ،أﺻـﻠﻪ
اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻮاﺣﺪ.
($K8z/#א!) |.8אא Oو)Xلא; x?9

وإﳕ ـ ــﺎ ﻗﻠﻨ ـ ــﺎ :إﻧ ـ ــﻪ ﳛﻜ ـ ــﻢ ﺑﺎﻟﺸ ـ ــﺎﻫﺪ اﻟﻮاﺣ ـ ــﺪ وﻧﻜ ـ ــﻮل اﳌ ـ ــﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ـ ــﻪ ﺧﻼﻓ ـ ـﺎً
ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(4؛ ﻷن اﻟﻨﻜـ ــﻮل ﺳـ ــﺒﺐ ﻣـ ــﺆﺛﺮ ﰲ اﳊﻜـ ــﻢ ﻓﻮﺟـ ــﺐ إذا اﻧﻀـ ــﺎف إﱃ
اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻮاﺣﺪ أن ﳛﻜﻢ ﺑﻪ ،أﺻﻠﻪ ﳝﲔ اﳌﺪﻋﻲ..
وﻧﺒﲔ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ اﳊﻜﻢ :أﻧﻪ إذا ﻧﻜﻞ اﳌﺪﻋﻰ )ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻴﻤـﲔ إﱃ ﺟﻨﺒـﺔ
اﳌ ــﺪﻋﻲ() (5ﻓﺤﻠ ــﻒ وﻛ ــﺎن ﻧﻜﻮﻟ ــﻪ ﻛﺸ ــﺎﻫﺪ؛ وﻷن اﻟﺸ ــﺎﻫﺪ ،أﻗ ــﻮى ﻣ ــﻦ ﳝ ــﲔ
اﳌـ ـﺪﻋﻲ ﺑ ــﺪﻟﻴﻞ أﻧ ــﻪ إﳕ ــﺎ ﳛﺘ ــﺎج إﱃ) (6اﻟﻴﻤ ــﲔ ﻣ ــﻊ ﻋ ــﺪم اﻟﺸ ــﺎﻫﺪ ،وأن اﻟﻴﻤ ــﲔ
ﳐﺘﻠ ــﻒ ﰲ دﺧﻮﳍ ــﺎ ﰲ ﺑﻴﻨ ــﺔ اﳌ ــﺪﻋﻲ واﻟﺸ ــﺎﻫﺪ ﻏ ــﲑ ﳐﺘﻠ ـﻒ ﻓﻴ ــﻪ ،وأن اﻟﺸ ــﺎﻫﺪ
ﻳـﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﻨـﺔ ﰲ ﲨﻴــﻊ اﳊﻘـﻮق وأن اﻟﻴﻤــﲔ) (7ﻣﻀــﺎف إﻟﻴـﻪ وﻫــﻮ ﻻ ﻳﻀــﺎف

) (1انظر :مختصر المزني ،(307) :اإلقناع ،(201) :المھذب.(312/2) :
) (2سورة البقرة ،اآلية.282 :
) (3في م :فجاز.
) (4انظر :المھذب.(321،335/2) :
) (5ما بين قوسين سقط من م.
) (6في ق :لشھادة.
) (7وأن اليمين :سقطت من م.
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إﻟﻴﻬـﺎ ،وإذا ﺛﺒــﺖ ﺗﺄﻛﻴــﺪﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻴﻤــﲔ ﰒ ﻛــﺎن اﻟﻨﻜـﻮل إذا اﺟﺘﻤــﻊ ﻣــﻊ أﺿــﻌﻒ
اﻟﺴﺒﺒﲔ) (1ﳛﻜﻢ ﺑﻪ ﻛﺎن إذا اﻧﻀﺎف إﱃ اﻷﻗﻮى واﻵﻛﺪ أوﱃ.
(K L$K9z/#א;.6لJ|.د/HMوא&xeN7

ووﺟﻪ اﻟﻘﻮل ﰲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﳌﺎل إـﺎ ﺗﺜﺒـﺖ ﺑﺸـﻬﺎدة رﺟـﻞ واﻣـﺮأﺗﲔ أـﺎ ﺷـﻬﺎدة
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ اﳌﺎل ﻛﺎﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ واﻹﺟﺎرة..
ووﺟــﻪ ﻣﻨــﻊ ﻗﺒﻮﳍــﺎ أن اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﻓﻌــﻞ ﺑــﺪن ﻟﻴﺴــﺖ ﲟــﺎل ﻗــﺎل ﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ :ﻷن
اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأﺗﺎن؛ ﻷن أﺣﺪﳘﺎ ﻻ ﻳﻘﺒـﻞ
إﻻ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺒﻞ اﻵﺧﺮ.
($K10z/#א!)J|.8دMא&=&eN7א>)لx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﳛﻜــﻢ ﺑﺸــﻬﺎدة اﻣ ـﺮأﺗﲔ ﻣــﻊ اﻟﻨﻜــﻮل؛ ﻷــﺎ أﺣــﺪ ﺷــﺮﻃﻲ ﺷــﻬﺎدة
اﳌﺎل ﻛﺎﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻮاﺣﺪ.
($K11z/#א!)eI.8א; و)Xلא; x?9

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﳛﻜــﻢ ﺑﻴﻤــﲔ اﳌــﺪﻋﻲ وﻧﻜــﻮل اﳌــﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ اﻷﻣ ـﻮال وﻣــﺎ
ﻳﺘﻌﻠــﻖ ــﺎ؛ ﻷــﺎ ﺳــﺒﺒﺎن ﻣــﺆﺛﺮان ﰲ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﳊﻜــﻢ ﻓــﺈذا اﺟﺘﻤﻌــﺎ وﺟــﺐ اﳊﻜــﻢ
ﻤ ــﺎ ﻛﺎﻟﺸ ــﺎﻫﺪ ﺑ ــﺎﻟﻴﻤﲔ ،وذﻟ ــﻚ أن اﻟﻨﻜ ــﻮل ﻣ ــﺆﺛﺮ ﰲ وﺟ ــﻮب اﳊﻜ ــﻢ ﺑ ــﻪ إذا
اﻧﻀﻢ إﻟﻴﻪ ﺷﺎﻫﺪ واﻣﺮأﺗﺎن ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻮن اﻟﻴﻤﲔ ﰲ ﺟﻨﺒﺔ اﳌﺪﻋﻲ.
( $K12z/#مא!)7q8دא>)لx

وﻻ ﳛﻜﻢ ﲟﺠﺮد اﻟﻨﻜﻮل دون أن ﺗﺮد اﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﺗـﺮد ﻓﻴـﻪ ﻓـﺈذا
ﺣﻠﻒ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ) ،(2وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ :إذا ﻧﻜﻞ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
) (1في م :البينتين.
) (2انظر :الموطأ ،(722/2) :التفريع ،(243/2) :الكافي.(472) :
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ﻋﻦ اﻟﻴﻤﲔ ﻛﺮرت ﻋﻠﻴﻪ ﺛـﻼث ،ﻓـﺈن ﺣﻠـﻒ وإﻻ ﺣﻜـﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑـﻨﻔﺲ ﻧﻜﻮﻟـﻪ وﻻ
ﺗﺮد اﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ ﻫﺬا إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﰲ اﳌﺎل.
واﺗﻔﻘ ـﻮا ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﳛﻜــﻢ ﺑ ـﺎﻟﻨﻜﻮل ﰲ ﻗﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ واﳉ ـﺮاح ،ﰒ اﺧﺘﻠﻔ ـﻮا ﰲ
ﺣﻜﻤـ ــﻪ ،ﻓﻌﻨـ ــﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔـ ــﺔ أﻧـ ــﻪ ﳛـ ــﺒﺲ إﱃ أن ﳛﻠـ ــﻒ أو ﻳﻌـ ــﱰف ،وﻋﻨـ ــﺪ أﰊ
ﻳﻮﺳﻒ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ) (1ﻓﺎﻟﻜﻼم ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ:
أﺣﺪﳘﺎ :ﻫﻞ ﳛﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻜﻮل ﲟﺠﺮدﻩ أم ﻻ؟
واﻵﺧﺮ ﻫﻞ ﻳﻠﺰم رد اﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ أم ﻻ؟
ﻓــﺪﻟﻠﻴﻨﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﳛﻜــﻢ ﲟﺠــﺮد اﻟﻨﻜــﻮل اﺗﻔﺎﻗﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﳛﻜــﻢ ﺑــﻪ ﰲ
دﻋ ــﻮى دم اﻟﻌﻤ ــﺪ ﻓﻜ ــﺬﻟﻚ ﰲ ﺳ ــﺎﺋﺮ اﳊﻘ ــﻮق ﺑﻌﻠ ــﺔ أﻧ ــﻪ ﻧﻜ ــﻮل ﻋ ــﻦ اﻟﻴﻤ ــﲔ
ﺗﻮﺟﻬــﺖ ﻋﻠــﻰ اﳌــﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴــﻪ؛ وﻷﻧــﻪ ﻧﻜــﻮل ﻻ ﳛﻜــﻢ ﺑــﻪ دم اﻟﻌﻤــﺪ ﻓﻠــﺬﻟﻚ ﰲ
ﻏــﲑﻩ أﺻــﻠﻪ اﻷول واﻟﺜــﺎﱐ ،وﻷن اﻟﺒﻴﻨــﺔ ﺣﺠــﺔ ﻟﻠﻤــﺪﻋﻲ ﰲ إﺛﺒــﺎت ﻣــﺎ ﻳ ﺪﻋﻴــﻪ،
واﻟﻴﻤــﲔ ﺣﺠــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻜــﺮ ﻓﻴﻤ ـﺎ ﻳﻨﻔﻴــﻪ ،وﻗــﺪ ﺛﺒــﺖ أن اﳌ ـﺪﻋﻲ ﻟــﻮ ﻗﻌــﺪ ﻋــﻦ إﻗﺎﻣــﺔ
اﻟﺒﻴﻨﺔ ﱂ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻪ وﱂ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻀﺪ ﻣـﺎ ادﻋـﺎﻩ ﻓﻜـﺬﻟﻚ اﳌـﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ إذا
ﻗﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻴﻤﲔ؛ ﻷن اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻮ أﻣﺴﻚ ﻋﻦ ﺟﻮاب اﳌﺪﻋﻲ ،أو ﻗﺎل :ﻻ
اﻋــﱰف وﻻ أﻧﻜــﺮ وﻻ أﺣﻠــﻒ ﱂ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﻓﻬــﺬا ﺣﻜــﻢ وﻫــﻮ ﻧﻜــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻷﻣ ـﺮﻳﻦ
ﻋﻦ اﻻﻋﱰاف وﻋﻦ اﻟﻴﻤﲔ ﻓﻜﺎن ﺑﻨﻜﻮﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻴﻤﲔ وﺣﺪﻫﺎ أوﱃ.
ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻋﻠ ــﻰ وﺟ ــﻮب اﻟﻴﻤ ــﲔ ﻣ ــﻊ اﻟﻨﻜ ــﻮل ﻗﻮﻟ ــﻪ  ﰲ اﻟﻘﺴ ــﺎﻣﺔ" :أﲢﻠﻔ ــﻮن
وﺗﺴﺘﺤﻘﻮن دم ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﻟـﻦ ﳓﻀـﺮ .ﻗـﺎل :ﻓﺘـﱪأ ﻟﻜـﻢ اﻟﻴﻬـﻮد ﲞﻤﺴـﲔ
ﳝﻴﻨــﺎ") (2وﻫــﺬا رد اﻟﻴﻤــﲔ؛ وﻷن ذﻟــﻚ إﲨــﺎع؛ ﻷﻧــﻪ ﻣــﺮوي ﻋــﻦ ﻋﻤــﺮ وﻋﺜﻤــﺎن
وﻋﻠﻲ وأﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ) – (3رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ -وﻻ ﳐﺎﻟﻒ ﳍﻢ ،وﻷن اﻷﺻﻮل
ﻣﻮﺿــﻮﻋﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﳛﻜــﻢ ﻟﻠﻤــﺪﻋﻲ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﺐ واﺣــﺪ وإﳕــﺎ ﳛﻜــﻢ ﺑﺴــﺒﺒﲔ:
) (1انظر :مختصر الطحاوي ،(367) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(31-30/4) :
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3انظر :البيھقي ،(123،177/10) :عبد الرزاق ،(35،41/10) :المغني.(233/9) :
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ﻛﺎﻟﺸ ــﺎﻫﺪﻳﻦ ،أو ﻛﺸ ــﺎﻫﺪ وﳝ ــﲔ ،أو ﻛﺸ ــﺎﻫﺪ واﻣـ ـﺮأﺗﲔ ،أو ﺷ ــﺎﻫﺪ وﻧﻜ ــﻮل،
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﻜﻮل وﺣـﺪﻩ ﻓﺈﻧـﻪ ﺳـﺒﺐ واﺣـﺪ ﻓـﻼ ﺑـﺪ أن ﻳﻨﻀـﺎف إﻟﻴـﻪ ﻏـﲑﻩ ﻓـﺈذا ﺛﺒـﺖ
ذﻟ ــﻚ ﻓﻠ ــﻴﺲ إﻻ ﳝ ــﲔ اﳌ ــﺪﻋﻲ؛ وﻷن اﻟﻴﻤ ــﲔ ﰲ اﻟ ــﺪﻋﻮى ﻳﺘﻮﺟ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ أﻗ ــﻮى
اﳌﺘــﺪاﻋﻴﲔ ﺳــﺒﺒﺎ؛ وﻟــﺬﻟﻚ وﺟﺒــﺖ ﰲ اﻷﺻــﻞ ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﻜــﺮ واﻧﺘﻘﻠــﺖ إﱃ اﳌــﺪﻋﻲ
إذا ﻛﺎن ﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ،وإذا) (1ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﺎﳌﺪﻋﻰ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ أﻗﻮى ﺳـﺒﺒﺎ ﻣـﻦ
اﳌﻨﻜ ــﺮ؛ ﻷن ذﻟ ــﻚ ﻗ ــﺪ أﺿ ــﻌﻒ ﺟﻨﺒﺘ ــﻪ) (2ﺑﻨﻜﻮﻟ ــﻪ ﻓﺎﻧﺘﻘﻠ ــﺖ اﻟﻴﻤ ــﲔ إﱃ ﺟﻨﺒ ــﺔ
اﳌﺪﻋﻲ.
($K13z/#א!)M<=&eI.8אx[ :

وأﻣﺎ اﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ ﻗﻮة اﻟﺴـﺒﺐ ﻓﻘـﺪ ﺑﻴﻨـﺎﻩ ﻓﻴﻤـﺎ ﺗﻘـﺪم ﻣـﻦ اﺧـﺘﻼف ﰲ اﻟـﺰوﺟﲔ
ﰲ ﻗـﺒﺾ اﻟﺼـﺪاق وﻣﻘـﺪارﻩ ،واﳌﺘﺒـﺎﻳﻌﲔ ﰲ ﻣﻘـﺪار اﻟـﺜﻤﻦ ،واﻟﻌـﺮف ﰲ اﻟﺘــﺪاﻋﻲ
ووﺟﻪ ذﻟﻚ أن اﻟﻌﺮف أﺻﻞ ﻳﻘﻮى ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﳌـﺪﻋﻲ ﻓـﺈذا ﻛـﺎن ﻛـﺬﻟﻚ اﻧﺘﻘﻠـﺖ
اﻟﻴﻤ ــﲔ إﱃ ﺟﻬﺘ ــﻪ ﻛﻤ ــﺎ ﻟـ ـﻮ ﻛ ــﺎن ﻣﻌ ــﻪ ﺷ ــﺎﻫﺪ أﻻ ﺗ ــﺮى أن اﻟﻌ ــﺮف ﻳﺮﺟـ ـﻊ إﻟﻴ ــﻪ
وﳛﻜ ــﻢ ﺑ ــﻪ إذا ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻫﻨ ــﺎك ﻏ ــﲑﻩ ﻣﺜ ــﻞ اﳋ ــﻼف إذا وﻗ ــﻊ ﰲ اﻟﻨﻘ ــﺪ واﻟﺴ ــﲑ
واﳊﻤﻮﻟﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
(J,?(/ I(K14z/#دMא>x%:

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﺷــﻬﺎدة اﻟﻨﺴــﺎء ﻣﻘﺒﻮﻟــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻻ ﻳﻄﻠــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺮﺟــﺎل ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﻦ
أﺣﻜــﺎم اﻷﺑــﺪان ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ ﺑــﺎﻧﻔﺮادﻫﻦ) ،(3ﻣﺜــﻞ ﻋﻴــﻮب اﻟﻨﺴــﺎء واﻟــﻮﻻدة وﻣـﺎ ﰲ
ﻣﻌـﲎ ذﻟـﻚ؛ ﻷن اﻟﺸـﻬﺎدة رﺗﺒـﺖ ﰲ اﻟﺸـﺮع ﻋﻠـﻰ ﺣﺴـﺐ اﻷﺷـﻴﺎء اﳌﺸـﻬﻮد ـﺎ
وﺗﺄﻛــﺪﻫﺎ وﺿــﻌﻔﻬﺎ وإﻣﻜــﺎن اﻟﺘﻮﺻــﻞ إﱃ إﺛﺒﺎــﺎ :ﻓﺠﻌــﻞ ﰲ اﻟﺰﻧــﺎ أرﺑﻌــﺔ رﺟــﺎل؛
ﻷﻧﻪ ﻏﻠﻆ ﻓﻴﻪ ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻣﻦ وﺟﻬﲔ:
) (1في ق :وإنما.
) (2في م :سبب نفسه.
) (3انظر :المدونة ،(81/4) :التفريع ،(237/2) :الرسالة ،(246) :الكافي.(469) :
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أﺣﺪﳘﺎ اﳉﻨﺲ ،واﻵﺧﺮ اﻟﻌـﺪد ،وﺟﻌـﻞ ﰲ اﻟﻘﺘـﻞ وﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ ﺣﻘـﻮق اﻷﺑـﺪان
ﺷــﺎﻫﺪان رﺟــﻼن ﻓﻐﻠــﻆ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ اﳉــﻨﺲ ﻓﻘــﻂ؛ ﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳﻄﻠــﺐ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ
اﻟﺴﱰ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﰲ اﻟﺰﻧﺎ ،وﺟﻌﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺴﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﻮث ﻟﺘﺄﻛﺪ أﻣﺮﻩ ﻟـﺌﻼ ﳚـﱰئ
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻣﺎء.
وﺟﻌ ــﻞ ﰲ اﻷﻣـ ـﻮال ﺷ ــﻬﺎدة اﻟﻨﺴ ــﺎء ﻣ ــﻊ اﻟﺮﺟ ــﺎل؛ ﻷ ــﺎ أﺣﻔ ــﻆ ﺣﺮﻣ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻷﺑـﺪان ودﻋــﺖ اﻟﻀــﺮورة ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻮﺿــﻊ أﻋــﲏ اﻟــﻮﻻدة وﻣــﺎ ﺗﻌﻠــﻖ ــﺎ إﱃ ﻗﺒــﻮل
ﺷ ــﻬﺎدﺗﲔ ﻣﻨﻔ ــﺮدات ﻛﻤ ــﺎ دﻋ ــﺖ إﱃ ﻗﺒ ــﻮل ﺷ ــﻬﺎدة اﻟﺼ ــﺒﻴﺎن ﻓﻴﻤ ــﺎ ﺑﻴ ــﻨﻬﻢ ﰲ
اﳉ ـﺮاح؛ ﻷــﺎ ﻟــﻮ ﱂ ﻧﻘﺒﻠﻬــﺎ ﻷدى ذﻟــﻚ إﱃ إﺿــﺎﻋﺔ دﻣــﺎﺋﻬﻢ ،ﻛــﺬﻟﻚ ﰲ ﻫــﺬا
اﳌﻮﺿﻊ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟـﻮﻻدة وﻣـﺎ ﳚـﺮي ﳎﺮﻫـﺎ ﻷدى ذﻟـﻚ إﱃ
أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ ﳑﻨﻮﻋﲔ:
إﻣــﺎ إﱃ إﺿــﺎﻋﺔ ﺣﻘــﻮق اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ــﺎ ،أو إﱃ أن ﳛﻀــﺮ اﻟﺮﺟــﺎل ﻫــﺬﻩ اﳌﻮاﺿــﻊ
وﻳﻄﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻮرات اﻟﻨﺴﺎء؛ وذﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ ﻗﺒﻮﳍﺎ.
ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﻬﺎدة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻨﻔﺮدات ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﻨﺴﺎء اﻟـﱵ
ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮاﻫﻦ ﻣـﻦ اﻟـﻮﻻدة واﻻﺳـﺘﻬﻼل واﻟﺮﺿـﺎع وﻣـﺎ أﺷـﺒﻪ ذﻟـﻚ ،وﻻ
ﺧﻼف ﰲ ﻫﺬا إﻻ ﰲ اﻟﺮﺿﺎع ﻓﻌﻨـﺪﻧﺎ أـﻦ ﻳﻘـﺒﻠﻦ ﻓﻴـﻪ ﺑـﺎﻧﻔﺮادﻫﻦ ﻋـﻦ اﻟﺮﺟـﺎل،
وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ) :(1ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻧﻔﺮادﻫﻦ):(2
ودﻟﻴﻠﻨ ــﺎ أﻧ ــﻪ ﻻ ﳛﻀ ــﺮﻩ اﻟﺮﺟ ــﺎل ﰲ اﻟﻐﺎﻟ ــﺐ ﻓﺠ ــﺎز أن ﻳﻘ ــﺒﻠﻦ ﻓﻴ ــﻪ ﻣﻨﻔ ــﺮدات
ﻛــﺎﻟﻮﻻدة واﻻﺳــﺘﻬﻼل؛ وﻷــﺎ ﺷــﻬﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻋــﻮرة ﻟﺸــﻬﺎدة اﻟﻨﺴــﺎء ﻣــﺪﺧﻞ ﻓﻴــﻪ
ﻛﺎﻟﻮﻻدة.

) (1انظر :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(56-55/4) :
) (2في م :على االنفراد.
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(J,pG8m>AI(K15z/#دMא>x%:

إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﺎج ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﺷﻬﺎدة اﻟﺮﺟـﺎل ﻓﻌﻨـﻪ ﰲ ﺷـﻲء ﻳﻨﻀـﻢ إﱃ
ﺷﻬﺎدﻦ رواﻳﺘﺎن):(1
إﺣــﺪاﳘﺎ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻜﻔــﻲ ﰲ ذﻟــﻚ إﻻ أن ﻳﻔﺸــﻰ ذﻟــﻚ ﻋﻨــﺪ اﳉ ـﲑان أو ﻳﻈﻬــﺮ
وﻳﻨﺸﺮ ،واﻷﺧﺮى أن ﺷﻬﺎدﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وإن ﱂ ﻳﻔﺶ:
ﻓﻮﺟــﻪ اﻷوﱃ أن اﻟﺮﺿــﺎع وإن ﻛــﺎن ﳑــﺎ ﻳﻨﻔــﺮد ﺑــﻪ اﻟﻨﺴــﺎء ﻓﻴﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ أﺣﻜــﺎم
ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻻ ﻳﻜﺎد ﳜﻔﻰ أﻣﺮﻩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻞ ﻳﻈﻬﺮ وﻳﻨﺘﺸـﺮ وﻳﻔﺸـﻮا أﻣـﺮﻩ وﻻ ﻳﻜـﺘﻢ)،(2
ﻓﺈذا ﺷﻬﺪن ﺑﻪ وﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﻲء ﳑﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﺿﻌﻔﺖ اﻟﺸﻬﺎدة ودﺧﻠﻬﺎ اﻟﺘﻬﻤﺔ.
ووﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﻮرات اﻟﻼﰐ ﻳﻘﺒﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ؛ وﻫﺬﻩ أﺻﺢ).(3
($K16z/#א 4دאZ&u)ADא>$%:א|JدxM

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﻌــﺪد اﻟــﺬي ﻳﻜﻔــﻲ ﻣــﻨﻬﻦ اﺛﻨﺘــﺎن ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ:
أرﺑــﻊ) (4وﻟﻐــﲑﻩ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺛــﻼث) :(5ﻷن ﻛــﻞ ﺟــﻨﺲ ﻗﺒﻠــﺖ ﻣﻨــﻪ ﺷــﻬﺎدة ﰲ ﺷــﻲء
ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد )ﻛﻔﻰ ﻣﻨﻪ ﺷﺨﺼﺎن أﺻﻠﻪ اﻟﺮﺟﺎل().(6
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻻ ﺗﻜﻔــﻲ اﻣ ـﺮأة واﺣــﺪة ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إذا ﻛ ـ ﻦ ﻣــﺎ
ﺑــﲔ اﻟﺴــﺮة واﻟﺮﻛﺒــﺔ ﻗﺒــﻞ ﻓﻴــﻪ اﻣ ـﺮأة واﺣــﺪة)(7؛ ﻷــﺎ ﺷــﻬﺎدة ﰲ ﺣــﻖ ﻓﻠــﻢ ﻳﺜﺒــﺖ
ﺑﺸــﻬﺎدة ﺷــﺨﺺ واﺣــﺪ أﺻــﻠﻪ ﺳــﺎﺋﺮ اﳊﻘــﻮق؛ ﻷن ﺷــﻬﺎدة اﻟﺮﺟــﻞ آﻛــﺪ وأﻗــﻮى
ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺈذا ﱂ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ رﺟﻞ واﺣﺪ ،ﻓﺸـﻬﺎدة اﻣـﺮأة واﺣـﺪة
أوﱃ.
) (1انظر :التفريع ،(238/2) :الرسالة ،(246) :الكافي.(470):
) (2في م :وال يتكلم.
) (3في م و ر :وھذا أوضح.
) (4انظر :مختصر المزني ،(303) :اإلقناع.(201) :
) (5قال عثمان بن البتى :يكفي ثالث؛ ألن كل موضع قبل فيه المساء كان العدد ثالثة ،كم ا ل و ك ان معھ ن رج ل
)المغني.(156/9) :
) (6ما بين قوسين سقط من ق.
) (7انظر :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(56/4) :
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وإﳕـ ــﺎ ﺗﻘﺒـ ــﻞ ﰲ اﻻﺳـ ــﺘﻬﻼل) (1ﺧﻼﻓ ـ ـﺎً ﳌـ ــﻦ ﻣﻨـ ــﻊ ذﻟـ ــﻚ) (2اﻋﺘﺒـ ــﺎراً ﺑـ ــﺎﻟﻮﻻدة
واﻟﺮﺿﺎع؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﳊﺎل.
( <$K18z/#لא|JدC9MאI:عx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴـﻤﺎع) (3ﺗﻘﺒـﻞ ﻓﻴﻤـﺎ ﻻ ﻳﺘﻐـﲑ ﺣﺎﻟـﻪ وﻻ ﻳﻨﺘﻘـﻞ
اﳌﻠﻚ ﻓﻴﻪ)(4؛ ﻷن اﻟﻀـﺮورة ﺗـﺪﻋﻮ إﱃ ﻗﺒﻮﳍـﺎ وإﻻ ﺗﻠـﻒ اﳊـﻖ اﳌﺸـﻬﻮد ﺑـﻪ؛ ﻷن
اﻟﺒﻴﻨـﺔ ﻻ ﺗﺒﻘـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺮ اﻟﺴـﻨﲔ وﺗﻄــﺎول اﻷوﻗـﺎت ،وﻛـﺎن ﺛﺒـﻮت اﳊـﻖ اﳌﺸــﻬﻮد
ﺑــﻪ ﳑــﺎ ﻳــﺆﻣﻦ ﺗﻐــﲑﻩ وزواﻟــﻪ ﻛــﺎﻟﻮﻻء اﻟــﺬي ﻻ ﻳﺼــﺢ ﻧﻘﻠــﻪ ﻋــﻦ اﳌﻠــﻚ ﺑــﻞ ﻳﺒﻘــﻰ
ﻣﲑاﺛـﺎً ،وﻛـﺎﳌﻮت واﻟﻨﺴــﺐ واﻟﻮﻗـﻒ اﶈـﺮم ،وﻣــﺎ أﺷـﺒﻪ ذﻟـﻚ ﻓﺠــﺎزت ﻓﻴـﻪ ﺷــﻬﺎدة
اﻟﺴﻤﺎع.
وﺻـﻔﺘﻬﺎ أن ﻳﺸـﻬﺪ ﺷــﺎﻫﺪان إﻧـﺎ ﱂ ﻧـﺰل ﻧﺴــﻤﻊ أن ﻓـﻼن ﺑـﻦ ﻓــﻼن ﻋﻠـﻰ ﻣــﺮ
اﻟﺴﻨﲔ وﺗﻄﺎول اﻷوﻗﺎت..
وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﺪد) (5اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﺸﻬﻮد ﺣﺪ ﳏﺼﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺞ اﻟـﻨﻔﺲ
وﺛﻘﺘﻬﺎ إﱃ ﺧﱪﻫﻢ ﻓﻬﻲ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳋﱪ اﳌﺘﻮاﺗﺮ.
ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﻨﻜﺎح :إﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ :أﻧﻪ أﻣﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﻳﺘﻐﲑ إذا ﻣـﺎت أﺣـﺪ
اﻟﺰوﺟﲔ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﻮﻻء واﻟﻮﻗﻒ.
ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻪ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ أن أﺻﻠﻪ ﻏﲑ)(6ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺟـﻮاز اﻟﺘﻨﻘـﻞ ﻓﻴـﻪ
ﻓﻜﺎن ﻛﺎﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك أﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎع.
) (1االستھالل :ھو خروج المولود صارخا ً )المصباح المنير.(639 :
) (2منع ذلك اإلمام أبي حنيفة ،وخالفه صاحباه )انظر اللبان في شرح مختصر القدوري ،(56/4) :والمغني.(156/9) :

) (3الشھادة على السماع :ھو لقب يصرح الشاھد فيه باستناد شھادته لسماع من غي ر مع ين )ح دود اب ن عرف ة:
).(455
) (4انظر المدونة ،(87/4) :الكافي.(468-467) :
) (5في م :للقدر.
) (6غير :سقطت من م.
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻛﺘــﺎب اﻟﻘﺎﺿــﻲ إﱃ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻳﻘﺒــﻞ ،وإﻧــﻪ ﻳﻠــﺰم اﳌﻜﺘــﻮب إﻟﻴــﻪ
ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻣ ــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻟﻠﻀ ــﺮورة إﱃ ذﻟــﻚ)(1؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻟــﻮ ﱂ ﻳﻘﺒ ــﻞ ﻷدى إﱃ ﺗﻠــﻒ اﳊ ــﻖ
اﳌﺸــﻬﻮد ﺑــﻪ؛ ﻷن اﻟﺒﻴﻨــﺔ اﻟــﱵ ﻟﻠﻤــﺪﻋﻲ ﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن ﺑﻐــﲑ اﻟﺒﻠــﺪ اﻟــﺬي ﳛﺘــﺎج إﱃ
إﻗﺎﻣﺘﻬــﺎ ﺑــﻪ ،ﻓــﻼ ﳚــﻮز ﺗﻜﻠــﻴﻔﻬﻢ اﻟﺴــﻔﺮ إﻟﻴــﻪ ﻟﻴﺸــﻬﺪوا ﺑــﻪ ،وﻗــﺪ ﻻ ﻳﻜــﻮن ﻫﻨــﺎك
ﻣــﻦ ﻳﻌ ـﺮﻓﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟــﺔ ﻓﻠــﻢ ﻳﺒــﻖ إﻻ ﺷــﻬﺎدﻢ ﰲ اﳌﻮﺿــﻊ اﻟــﺬي ﻫــﻢ ﺑــﻪ وﻛﺘــﺎب
اﳊـ ــﺎﻛﻢ اﻟـ ــﺬي ﻳﺴﺘﺸـ ــﻬﺪون ﻋﻨـ ــﺪﻩ إﱃ اﳊـ ــﺎﻛﻢ اﻟـ ــﺬي ﳛﺘـ ــﺎج إﻟﻴـ ــﻪ ﰲ إﻗﺎﻣـ ــﺔ
اﻟﺸــﻬﺎدة ﻋﻨــﺪﻩ ﲟــﺎ ﺛﺒــﺖ ﻋﻨــﺪﻩ ﻣــﻦ اﳊــﻖ ﺑﺸــﻬﺎدﻢ ،وﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻣﻀــﻰ أﻣــﺮ
اﻟﺴﻠﻒ.
وإﻧــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻ ﻳﺜﺒــﺖ إﻻ ﺑﺸــﺎﻫﺪﻳﻦ دون ﻃــﺎﺑﻊ) (2اﻟﻘﺎﺿــﻲ؛ ﻷﻧــﻪ ﺳــﺒﺐ
ﳚﺐ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻢ ﻓﻮﺟـﺐ أن ﻻ ﻳﻜـﻮن إﻻ ﺑﺸـﺎﻫﺪﻳﻦ :أﺻـﻠﻪ إﻗـﺮار اﳌـﺪﻋﻲ
ﻋﻠﻴﻪ.
)(3

ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ ﰲ اﻟﺰﻧــﺎ :إﻧــﻪ ﻳﺜﺒــﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﺑﺸــﺎﻫﺪﻳﻦ أن اﻟﺸــﻬﺎدة ﺑﺎﻟﻜﺘــﺎب
ﻏﲑ اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ؛ ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﺎﳊﺪ ﻳﻘـﺎم ﺑﺸـﻬﺎدة اﻷرﺑﻌـﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻬﺪوا ﻋﻨﺪ اﳊﺎﻛﻢ اﻷول.
ووﺟﻪ اﻟﻘﻮل ﺑﺈﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣـﻦ أرﺑﻌـﺔ أن اﳊـﺪ ﻳﻘـﺎم ﺑﻜﺘـﺎب اﳊـﺎﻛﻢ وﻣـﺎ ﻳﻘـﺎم ﺑـﻪ
اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدة ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ،أﺻﻠﻪ اﻟﺸﻬﺎدة اﳌﺒﺎﺷﺮة.
אZI(K20z/#uد(=J,pGدًA^&ً.36و<لא J,وאx?(&C9

اﺧﺘﻠﻒ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ ﻓـﻴﻤﻦ دﻓـﻊ إﱃ ﺷـﻬﻮد ﻛﺘﺎﺑـﺎً ﻣﻄﻮﻳـﺎً وﻗـﺎل :اﺷـﻬﺪوا ﻋﻠـﻰ
ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻫﻞ ﻳﺼﻠﺢ ﲢﻤﻠﻬﻢ اﻟﺸﻬﺎدة أم ﻻ؟ وﻛـﺬﻟﻚ اﳊـﺎﻛﻢ إذا ﻛﺘـﺐ ﻛﺘﺎﺑـﺎً إﱃ
) (1انظر :التفريع ،(246/2) :الكافي.(500) :
) (2طابع :ھو الختم.
) (3في ق :بالكتابة.
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ﺣ ــﺎﻛﻢ وﺧﺘﻤ ــﻪ وأﺷ ــﻬﺪ اﻟﺸ ــﻬﻮد ﺑﺄﻧ ــﻪ ﻛﺘﺎﺑ ــﻪ وﱂ ﻳﻘ ـ ـﺮأ ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ ﻓﻌﻨ ــﻪ ﰲ ذﻟ ــﻚ
رواﻳﺘﺎن):(1
إﺣ ـ ــﺪاﳘﺎ أن اﻟﺸ ـ ــﻬﺎدة ﺟ ـ ــﺎﺋﺰة وإن ﱂ ﻳﻘ ـ ـ ـﺮأ اﻟﻜﺘ ـ ــﺎب ،واﻷﺧ ـ ــﺮى أ ـ ــﻢ ﻻ
ﻳﺸﻬﺪون ﺑﻪ إﻻ أن ﻳﻘﺮءون وﻗﺖ ﲢﻤﻞ اﻟﺸﻬﺎدة:
ﻓﻮﺟﻪ اﳉﻮاز ،أﻧﻪ أﺷﻬﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ إﻗﺮارﻩ ﲟﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻋﺮﻓﻮﻩ ﻓﺼﺢ ﲢﻤﻠﻬـﻢ
اﻟﺸﻬﺎدة ،أﺻﻠﻪ إذا ﻗﺮأﻩ ﻋﻠـﻴﻬﻢ؛ وﻷن ﻋُ ﻤـﺎل اﻟﻨـﱯ  ﻛﺎﻧـﺖ ﺗـﺮد ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻛﺘﺒـﻪ
ﻓﻴﻌﻤﻠﻮن ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻘﺮءوﻫﺎ.
واﺳــﺘﺪل اﻟﻘﺎﺿــﻲ إﲰﺎﻋﻴــﻞ ﺑــﻦ إﺳــﺤﻖ ﺑــﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﻨــﱯ  دﻓــﻊ ﻛﺘﺎﺑ ــﺎ إﱃ
ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ﺟﺤﺶ) (2وأﻣﺮﻩ أن ﻳﺴﲑ ﻟﻴﻠﺘﲔ ﰒ ﻳﻘﺮأ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﺘﺒـﻊ ﻣـﺎ ﻓﻴـﻪ)(3؛
وﻷن اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻳﻜﺮﻩ أن ﻳﻌﻠﻢ ﻏﲑﻩ ﻣﺎ أﻗﺮ ﺑﻪ) (4وﳛﺐ ﻃﻲ ذﻟـﻚ وإﺧﻔـﺎءﻩ،
ﻓﻠﻮ ﱂ ﲡﺰ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻴﻪ إﻻ إذا أﻇﻬﺮﻩ وﻧﺸﺮﻩ ﻟَﻠَ ِﺤﻖ ﰲ ذﻟﻚ ﺿﺮر وﻣﺸﻘﺔ.

ووﺟ ــﻪ اﳌﻨ ــﻊ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ (5)ldc ba `m:وإذا ﱂ ﻳﻘ ــﺮءوا
اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﱂ ﻳﻌﻠﻤـﻮا ﻣــﺎ ﻳﺸــﻬﺪون ﺑــﻪ ﻓﻠــﻢ ﲡــﺰ ﺷــﻬﺎدﻢ؛ وﻟﻘﻮﻟــﻪ " :إن رأﻳــﺖ
ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻤﺲ ﻓﺎﺷﻬﺪ")(6؛ وﻷن اﳋﻂ ﻗﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺰور ﻓﻼ ﻳﺆﻣﻦ ذﻟﻚ ﰲ
اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻄﻮي ﻓﺈذا ﻗﺮأﻩ وﻋﺮف ﻣﺎ ﻓﻴﻪ أﻣﻨﻮا اﳊﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ.

) (1انظر :التفريع ،(247/2) :الكافي.(475) :
) (2عبد ﷲ بن جحش األسدي :الذي كانت عنده أم حبيبة -أم المؤمنين -وكان رحل إلى النجاش ى فتنص ر ھن اك
حتى مات )البداية والنھاية ،(145/4) :شذرات الذھب.(54/1) :
) (3انظر :سيرة ابن ھشام ،(288/3) :طبقات ابن سعد ،(10/2) :سنن البيھقي.(12/11) :
) (4في م :ما أمر به.
) (5سورة يوسف ،اآلية.81 :
) (6أخرج ه البيھق ي ،(156/10) :وف ي إس ناده محم د ب ن س ليمان ب ن مس مول ،وھ و ض عيف ،واب ن ع دى ف ي
الكامل ،(2213/6) :صححه الحاكم) ،(98/4) :انظر :تلخيص الحبير.(198/4) :
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J,W .دMאCIS
ﺷــﻬﺎدة اﻷﻋﻤــﻰ ﺟــﺎﺋﺰة ﰲ ﻛــﻞ ﻣــﺎ وﻗــﻊ ﻟــﻪ اﻟﻌﻠــﻢ ﺑــﻪ ،وإﳕــﺎ ﳝﻨــﻊ ﻓﻴﻤــﺎ ﻃﺮﻳﻘــﻪ
اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻓﻴﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻤﺴـﻪ أﻧـﻪ ﺣـﺎر أو ﺑـﺎرد أو ﻟـﲔ أو ﺧﺸـﻦ ،وﻓﻴﻤـﺎ
ﻳﺬوﻗﻪ أﻧﻪ ﺣﻠﻮ أو ﺣﺎﻣﺾ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻤﻪ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ):(1
واﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ أن اﻟﻌﻤــﻰ ﻻ ﻳــﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻌﻠــﻢ ﲟــﺎ ﻳﺸـﻬﺪ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻓﻜــﺎن
ﻓﻘــﺪ اﻟﺒﺼ ــﺮ ﻛﻔﻘ ــﺪ ﻏ ــﲑﻩ ﻣــﻦ اﻷﻋﻀ ــﺎء ﰲ أﻧ ــﻪ ﻻ ﳝﻨ ــﻊ ﻗﺒــﻮل ﻣ ــﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠ ــﻪ ﻣ ــﻦ
اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﻪ.
ﻓﺄﻣﺎ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻹﻗﺮار وﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘـﻪ اﻟﺼـﻮت ﻓﻴﻘﺒـﻞ ﻋﻨـﺪﻧﺎ ﺳـﻮاء ﲢﻤﻠﻬـﺎ أﻋﻤـﻰ
أو ﺑﺼــﲑ ﰒ ﻋﻤــﻰ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﳍﻤــﺎ :إــﺎ ﻻ ﺗﻘﺒــﻞ إذا
ﲢﻤﻠﻬـﺎ أﻋﻤـﻰ)(2؛ ﻷن اﻟﺼـﻮت ﻃﺮﻳـﻖ ﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻷﺷـﺨﺎص واﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺑـﲔ اﻷﻋﻴــﺎن
ﺷﺮﻋﺎ وﻋﺎدة:
أﻣــﺎ اﻟﺸــﺮع ﻓــﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎﻟــﻚ رﲪــﻪ اﷲ أن اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘــﺎﺑﻌﲔ رووا ﻋــﻦ أزواج
اﻟﻨــﱯ  ،وﻣﻌﻠــﻮم أــﻢ ﲰﻌـﻮا ﻣــﻨﻬﻦ ﻣــﻦ وراء ﺣﺠــﺎب وإﳕــﺎ ﻛــﺎﻧﻮا ﳝﻴــﺰون ﺑــﲔ
أﺷﺨﺎﺻﻬﻦ ﺑﺎﻟﺼﻮت ،وﻗﻮﻟﻪ " :ﻻ ﳝـﻨﻌﻜﻢ ﻣـﻦ ﺳـﺤﻮرﻛﻢ أذان ﺑـﻼل ﻓﻜﻠـﻮا
وأﺷـﺮﺑﻮا ﺣــﱴ ﻳــﺆذن اﺑــﻦ أم ﻣﻜﺘــﻮم) ،(3وﱂ ﻳﻜﻮﻧـﻮا ﻳﻔﺮﻗـﻮا ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺼــﻮت؛
وﻷن اﻹﻗــﺪام ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــﺮوج أﻏﻠــﻆ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻬﺎدة ﻋﻠﻴــﻪ ﺑــﺎﳊﻘﻮق ،وﻗــﺪ ﺛﺒــﺖ أن
) (1انظر :التفريع ،(236/2) :الكافي.(464) :
) (2انظر :مختصر القدوري -مع شرح الميداني ،(60/4) :اإلقناع.(202) :
) (3سبق تخريج الحديث.
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اﻷﻋﻤﻰ ﻳﻄﺄ زوﺟﺘﻪ وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺼﻮت؛ 
ﻓﺪل) (1ذﻟﻚ إﲨـﺎع ﻋﻠـﻰ أن
اﻟﺼﻮت ﻃﺮﻳﻖ ﳝﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص.
وأﻣـﺎ اﻟﻌـﺎدة) (2ﻓﻬـﻲ أن اﻷﻋﻤـﻰ إذا ﺗﻜـﺮر ﻋﻠﻴـﻪ ﲰـﺎع ﺻـﻮت زوﺟﺘـﻪ ووﻟـﺪﻩ
وﺻــﺪﻳﻘﻪ وﻃــﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋــﻪ ﻣﻌــﻪ وﻛﺜــﺮ أﻟﻔــﻪ ﻟــﻪ وﻃﺮوﻗــﻪ ﻟﺴــﻤﻌﻪ؛ وﻗــﻊ ﻟــﻪ اﻟﻌﻠــﻢ
ﺑــﺬﻟﻚ وﺑﻌــﺪ ﺷ ـﺒﻬﻪ) (3ﺑﻐــﲑﻩ وﻣﻴ ـﺰ ﺑــﲔ أﺷﺨﺎﺻــﻬﻢ ﻟﺴــﻤﺎﻋﻪ وﺻــﺎر ذﻟــﻚ ﻟــﻪ
ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﻻ ﳜﺎﳉﻪ) (4ﻓﻴﻪ ﺷﻚ وﻻ رﻳﺐ..
ﻏﲑ ﺻﻮﺗﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺗﺒﻴﻨـﻪ زال
وإن ﺟﺎز أن ﳜﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ إذا 
ﻋﻨﻪ اﻟﺸﻚ ،ﻓﺤﻜﻤﻪ ﰲ ﻫﺬا ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺼـﲑ إذا رأى اﻟﺸـﺨﺺ ﰲ اﻟﻈﻠﻤـﺔ وأﻧـﻪ
إذا ﺗﺒﻴﻨﻪ وﺗﺄﻣﻠﻪ ﻋﺮﻓـﻪ ،وﻛـﺬﻟﻚ ﻟـﻮ رأى ﻣـﻦ ﺑَـﻌُـ َﺪ ﻋﻬـﺪﻩ ﺑـﻪ أو ﻣـﻦ ﻛـﺎن ﺑﻌﻬـﺪﻩ
أﻣﺮداً واﻟﺘﺤﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ إذا ﺣﻘﻖ اﻟﺘﺄﻣﻞ زال ﻋﻨﻪ.
وإذا ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ ﺻــﺢ أن اﻟﺼــﻮت ﻃﺮﻳــﻖ ﳝﻴــﺰ ﺑــﻪ ﺑــﲔ اﻷﺷــﺨﺎص ﻓﻘﺒﻠــﺖ
ﺷﻬﺎدة اﻷﻋﻤﻰ ﻣﻌﻪ.
(J,K1z/#دMא7ySس،وא|JدC9Mא|JدxM

)(5

ﺷ ـ ـ ــﻬﺎدة اﻷﺧ ـ ـ ــﺮس ﺟ ـ ـ ــﺎﺋﺰة إذا ﻓﻬﻤ ـ ـ ــﺖ إﺷ ـ ـ ــﺎرﺗﻪ  ،ﺧﻼﻓ ـ ـ ــﺎ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔ ـ ـ ــﺔ
واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ)(6؛ ﻷن اﻟﺸــﻬﺎدة ﻋﻠــﻢ ﻳﺆدﻳــﻪ اﻟﺸــﺎﻫﺪ إﱃ اﳊــﺎﻛﻢ ،ﻓــﺈذا ﻓﻬــﻢ ﻣﻨــﻪ
ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻔﻬﻢ ﻣـﻦ ﻣﺜﻠـﻪ ﻗﺒﻠـﺖ ﻛﺎﻟﻨـﺎﻃﻖ إذا أداﻫـﺎ ﺑﺎﻟﺼـﻮت ،وﻷـﺎ ﻣﻌـﲎ ﳛﺘـﺎج
إﱃ اﻟﻨﻄﻖ ﻟﻴﻘﻊ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﺈذا ﺗﻌﺬر اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﺟﺎز أن ﺗﻘﻮم اﻹﺷـﺎرة ﻣﻘﺎﻣـﻪ إذا
وﻗﻊ اﻟﻔﻬﻢ ﺎ أﺻﻠﻪ اﻹﻗﺮار واﻟﻄﻼق.

) (1في )ق( :فدليل.
) (2العادة :سقطت من )م(.
) (3في )ق( :تنبيھه وفي ر :تشبيه.
) (4في )ق( :ال يخالطه.
) (5انظر :التفريع ،(236/2) :الكافي.(4643) :
) (6انظر :شرح فتح القدير ،(28/6) :حاشية قليوبي وعميرة.(177/3) :
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اﻟﺸــﻬﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﻬﺎدة ﺟــﺎﺋﺰة وﻫــﻮ ﻗــﻮل ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻔﻘﻬــﺎء) (1إﻻ ﻣــﻦ ﺣﻜ ـﻲ
ﻋﻨــﻪ) (2ﻣﻨﻌﻬــﺎ)(3؛ ﻷن ﻋﻠﻴـﺎً  أﺟﺎزﻫــﺎ) (4وﱂ ﻳﻨﻜــﺮ ﻋﻠﻴــﻪ أﺣــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ
وﻻ ﺧﺎﻟﻔـ ــﻪ ،وﻷن اﻟﺸـ ــﻬﺎدة ﻃﺮﻳﻘﻬـ ــﺎ اﻷﻣﺎﻧـ ــﺔ ﻛﺎﻷﺧﺒـ ــﺎر ﻓـ ــﺈذا ﺟـ ــﺎز اﻟﻨﻘـ ــﻞ ﰲ
أﺣ ــﺪﳘﺎ ﻓﻜ ــﺬﻟﻚ ﰲ اﻵﺧ ــﺮ ،وﻷن ﺷ ــﻬﺎدة اﻟﻌ ــﺪل ﻋﻠ ــﻰ ﺷ ــﻬﺎدة ﻧﻔﺴ ــﻪ ﻣﻌ ــﲎ
ﻳﺴﻮغ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ اﳊﻜﻢ ﺑﻪ؛ ﻓﺠﺎز أن ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺪﻩ وﳛﻜﻢ ﺑﻪ إذا ﺷـﻬﺪ ﻋﻨـﺪﻩ
اﻹﻗﺮار.
(H$K2z/#אزא|JدC9Mא|Jد$Mא!قوא! ودxJ96

وﲡﻮز ﰲ اﳊﻘﻮق واﳊﺪود ﻛﻠﻬﺎ) (5ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إـﺎ ﻻ ﲡـﻮز
ﰲ اﻟﻘﺘ ــﻞ وﻻ ﰲ اﳊ ــﺪود) ،(6وﻷﻧ ــﻪ ﺣ ــﻖ ﻣﺸ ــﻬﻮد ﺑ ــﻪ؛ ﻓﺠ ــﺎز أن ﺗﺴ ــﻤﻊ ﻓﻴ ــﻪ
اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة ﻛﺴﺎﺋﺮ اﳊﻘﻮق.
(G&8)O$K3z/#ذא J,א>LنJ,C9دMאxe>L

إذا ﺷﻬﺪ اﺛﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﺛﻨﲔ ﻓﺈن ﺷﻬﺪ ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻬﺎدة
ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺸــﺎﻫﺪى اﻷﺻــﻞ ﻗﺒﻠــﺖ) (7اﻟﺸــﻬﺎدة،وإن ﺷــﻬﺪ واﺣــﺪ ﻋﻠــﻰ
ﺷﻬﺎدة واﺣﺪ آﺧﺮ ﱂ ﺗﻘﺒﻞ)(8؛ ﻷن ﺷﻬﺎدة ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻌﲎ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﻛﻢ
ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ ،وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ اﳋـﻼف ﰲ ﻧﻘـﻞ اﻟﺸـﻬﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﻬﺎدة
ﰲ اﻟﺰﻧﺎ وﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ).(9

) (1انظر :المغني.(206/9) :
) (2حكى ذلك عن داود )اإلشراف.(294/2 :
) (3في )ق( :عنھم.
) (4انظر :عبد الرزاق ،(339/8) :المحلى.(648/10) :
) (5انظر :المدونة ،(83/4) :التفريع ،(240/2) :الكافي.(466) :
) (6انظر :مختصر الطحاوي ،(333) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(86/4) :
) (7في )م( :ثبت.
) (8انظر :المدونة ،(83/4) :التفريع ،(240/2) :الكافي.(467-466) :
) (9بالزنا :سقطت من )م(.
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(J,Au6$K4z/#دMאC9e>Lאxe>L

وﻳﻜﻔ ــﻲ أن ﻳﺸ ــﻬﺪ اﺛﻨ ــﺎن ﻋﻠ ــﻰ اﺛﻨ ــﲔ ،وﻗ ــﺎل ﻋﺒ ــﺪ اﳌﻠ ــﻚ :وﻻ ﳚ ــﻮز إﻻ أن
ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ اﺛﻨـﺎن ﺳـﻮى اﻻﺛﻨـﲔ اﻟـﺬﻳﻦ ﺷـﻬﺪا) (1ﻋﻠـﻰ اﻷول وﻫـﻮ أﺣـﺪ
ﻗ ــﻮﱄ اﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ) ،(2وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :ذﻟ ــﻚ ﻷن ﺷ ــﻬﻮد اﻟﻔ ــﺮع ﻧﻘﻠـ ـﻮا) (3ﻋ ــﻦ ﺷ ــﻬﻮد
اﻷﺻﻞ ،واﳊﻖ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﻮد اﻷﺻﻞ ﻓﺼـﺎر اﻟﺸـﺎﻫﺪان ﻛﺄﻤـﺎ ﻳﺸـﻬﺪان ﲝﻘـﲔ
ﻓﻠﻢ ﳛﺘﺞ إﱃ ﻏﲑﳘﺎ.
(HK5z/#عא|JدJ,Zدx8J

إذا رﺟــﻊ اﻟﺸـﻬﻮد ﻋــﻦ ﺷــﻬﺎدﻢ ﺑﻌــﺪ أن ﺷــﻬﺪوا وﻗﺒــﻞ ﺣﻜــﻢ اﳊــﺎﻛﻢ ،ﻗﺒــﻞ
رﺟﻮﻋﻬﻢ وﱂ ﳛﻜﻢ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺸﻬﺎدة ﰲ ﻛـﻞ ﺷـﻲء ﺷـﻬﺪوا ﺑـﻪ ،وﻛـﺬﻟﻚ إن رﺟـﻊ
ﺑﻌﻀ ــﻬﻢ) ،(4ﺧﻼﻓـ ـﺎً ﳌ ــﻦ ﻗ ــﺎل :إﻧ ــﻪ ﳛﻜ ــﻢ وﻻ ﻳﻠﺘﻔ ــﺖ إﱃ رﺟ ــﻮﻋﻬﻢ) ، (5ﻷن
اﳊﻜــﻢ إﳕــﺎ ﻳﻜــﻮن ﺑﺸــﻬﺎدة ﻳﺜﺒــﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ورﺟــﻮﻋﻬﻢ ﻋﻨﻬــﺎ ﳚﻌﻠﻬــﻢ ﲟﻨﺰﻟــﺔ ﻣــﻦ ﱂ
ﻳﺸﻬﺪ ﻓﻴﺼﲑ اﳊﻜﻢ ﻟﻠﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻴﻬﻤﺎ دون اﳌﺮﺟﻮع ﻋﻨﻪ ﻛﺎﳊـﺎﻛﻢ إذا اﺟﺘﻬـﺪ
ﰒ ﺑﺎن ﻟﻪ اﳋﻄﺄ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻢ.
(HK6z/#عא|Jد 4.א%u3א!)x8

ﻓﺈن رﺟﻌﻮا ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﳊﻜﻢ ﱂ ﻳﻨـﺘﻘﺾ ﺑﺮﺟـﻮﻋﻬﻢ ﰒ ﻻ ﳜﻠـﻮ اﳌﺸـﻬﻮد ﺑـﻪ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻻً أو ﻃﻼﻗﺎً أو ﻗﺘﻼً أو ﺣﺪاً ،وﻻ ﳜﻠﻮا رﺟﻮﻋﻬﻢ أن ﻳﻜـﻮن إﺧﺒـﺎراً
ﻋﻦ ﻏﻠﻂ أو ﺗﻌﻤﺪ ﻛﺬب):(6

) (1في )ق( :شھدوا.
) (2انظر :مختصر المزني ،(312-311) :اإلقناع.(203) :
) (3في )م( :نقله.
) (4انظر :التفريع ،(240/2) :الكافي.(476) :
) (5حكى عن أبى ثور أنه شذ عن أھل العلم وقال :يحكم بھا )المغني.(245/9 :
) (6كذب :سقطت من )م(.
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ﻓﻤﻦ ﺷـﻬﺪ ﲟـﺎل ﻓﻠﻤـﺎ ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻻ :ﻏﻠﻄﻨـﺎ ﰲ اﻟﺸـﻬﺎدة ﱂ ﻳﻨـﺘﻘﺾ اﳊﻜـﻢ
وﱂ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺧﺬ اﳌﺎل وﻳﻐﺮﻣﺎﻧﻪ ﻟﻠﻤﺸﻬﻮد ﻋﻠﻴـﻪ ،وإن رﺟـﻊ أﺣـﺪﳘﺎ ﻏـﺮم
ﻧﺼﻒ اﳊﻖ ،وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﰲ اﻟﻐﻠﻂ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺸﻲء.
وإن ﻗ ــﺎﻻ ﺗﻌﻤ ــﺪﻧﺎ اﻟﻜ ــﺬب رﺟ ــﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤ ــﺎ ﺑﻐ ــﲑ ﺧ ــﻼف ،وﻛ ــﺬﻟﻚ ﻟ ــﻮ رﺟ ــﻊ
أﺣــﺪﳘﺎ ﺑﺈﻛــﺬاب ﻧﻔﺴــﻪ ﻏــﺮم ﻧﺼــﻒ اﳌــﺎل ،ﻓــﺈن ﺷــﻬﺪا ﺑﻘﺘــﻞ أو ﻗﻄــﻊ ﰒ رﺟــﻊ
أﺣــﺪﳘﺎ أو ﻛﻼﳘــﺎ ﺑﻌــﺪ اﻵﺧــﺮ ﻏﺮﻣــﺎ اﻟﺪﻳــﺔ إن ﻛــﺎن ﻋــﻦ ﻏﻠــﻂ ،وإن ﻛــﺎن ﻋــﻦ
ﻋﻤــﺪ ﻳﻘــﺘﺺ) (1ﻣﻨﻬﻤ ــﺎ )وﻳﻐﺮﻣــﺎن اﻟﺪﻳــﺔ أﻳﻀ ـﺎً ﻫــﺬا ﻗــﻮل اﺑ ــﻦ اﻟﻘﺎﺳــﻢ ،وﻗ ــﺎل
أﺷــﻬﺐ :ﻳﻘــﺘﺺ ﻣﻨﻬﻤــﺎ() (2ﰲ اﻟﻌﻤــﺪ وإن رﺟــﻊ أﺣــﺪﳘﺎ ﻓﻌﻠــﻰ اﳋــﻼف اﻟــﺬي
ذﻛﺮﻧﺎﻩ.
وإن ﺷــﻬﺪا ﺑﻄــﻼق ﰒ رﺟﻌــﺎ ﱂ ﻳﻐﺮﻣــﺎ ﻟﻠــﺰوج اﻟﺼــﺪاق ،ﻓــﺈن ﺷــﻬﺪا أﻧــﻪ ﺗــﺰوج
اﻣ ـﺮأة وﻃﻠﻘﻬــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻟــﺪﺧﻮل ﻓﺎﻏﱰﻣــﻪ اﳊــﺎﻛﻢ ﻧﺼــﻒ اﻟﺼــﺪاق ﰒ رﺟﻌــﺎ ﻏﺮﻣــﺎ
اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺬي ﻏﺮﻣﻪ..
وﻟﻮ ﺷـﻬﺪا ﻋﻠـﻰ دﺧﻮﻟـﻪ ﺑﺰوﺟﺘـﻪ ﻋﻨـﺪﻩ وﻫـﻮ ﻣﻘـﺮ ﺑﺎﻟﻨﻜـﺎح) (3ﻣﻨﻜـﺮ ﻟﻠـﺪﺧﻮل
ﰒ رﺟﻌﺎ ﻋﻦ ﺷﻬﺎدﻤﺎ ﻏﺮﻣﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﺼﺪاق.
وﻟــﻮ ﺷــﻬﺪا أﻧــﻪ أﻋﺘــﻖ ﻋﺒــﺪا ﻟــﻪ ﰒ رﺟﻌــﺎ ﻋــﻦ ﺷــﻬﺎدﻤﺎ) (4ﻏﺮﻣــﺎ ﻗﻴﻤﺘــﻪ ،وﻟــﻮ
ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺸــﻬﺎدة ﺑﺘﻨﺠﻴــﺰ) (5ﻋﺘــﻖ ﻣﻜﺎﺗــﺐ ﻏﺮﻣــﺎ ﻗﻴﻤــﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘــﻪ أو ﻣــﺎ ﺑﻘ ـﻲ ﻣﻨﻬــﺎ
ﻓﺈن ﺷﻬﺪا ﺑﺈﻋﺘﺎق أم وﻟﺪ ﻓﻼ ﻏﺮم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.

) (1في )ر( :ال يقتص.
) (2ما ين قوسين سقط من )م(.
) (3في )م( :بالطالق.
) (4شھادتھما :سقطت من )م(.
) (5بتنجيز :سقطت من )م(.
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($K7z/#אل.ن 4.8JHא%u3א!?.\3>ABא!)x8

)(1
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن رﺟﻮﻋﻬﻢ ﺑﻌـﺪ اﺳـﺘﻴﻔﺎﺋﻬﻢ اﳊـﻖ ﻻ ﻳـﻨﻘﺾ ﺑـﻪ اﳊﻜـﻢ ﺧﻼﻓـﺎً
ﳌــﻦ ﺣﻜـﻲ ﻋﻨــﻪ ذﻟــﻚ) ،(2ﻷن رﺟــﻮﻋﻬﻢ إن ﻛــﺎن إﻛــﺬاﺑﺎً ﳍــﻢ ﻷﻧﻔﺴــﻬﻢ ﻓــﺬﻟﻚ
ﺗﻔﺴـﻴﻖ ﻣـﻨﻬﻢ ﻷﻧﻔﺴـﻬﻢ ،واﳊﻜــﻢ ﻻ ﻳـﻨﻘﺾ ﺑﻘـﻮل ﻓﺎﺳــﻖ ،وإن ﻛـﺎن ﻋـﻦ ﻏﻠــﻂ
ﻓﻴﺠــﻮز أن ﻳﻜﻮﻧ ـﻮا ﻏﻠﻄ ـﻮا ﰲ اﻟﺜــﺎﱐ ﻓــﻼ ﻳﻘﺒ ــﻞ ﻗــﻮﳍﻢ وﻗــﺪ ﺗﻌﻠ ــﻖ ﺑــﺎﻷول ﺣ ــﻖ
ﻟﻠﻤﺸﻬﻮد ﻟﻪ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ إﺑﻄﺎﻟﻪ ﺑﺪﻋﻮاﻫﻢ.

(7`$K8z/#א&?&?9=Hא|Jدx

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إــﻢ ﻳﻐﺮﻣـﻮن ﻣـﺎ أﻏــﺮم اﻟﺸـﻬﻮد ﻋﻠﻴــﻪ ﻣـﻦ اﳌـﺎل ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻌﺒـﺪ اﳌﻠــﻚ
ﰲ ﻣﻨﻌﻪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻐﻠﻂ)(3؛ ﻷـﻢ ﰲ اﻟﻌﻤـﺪ ِ
ﻣﻘـﺮون ﺑـﺈﺗﻼف ﻣـﺎل ﻏـﲑﻫﻢ؛ ﻷـﻢ
اﺿ ــﻄﺮوا اﳊ ــﺎﻛﻢ إﱃ أن أﻏﺮﻣ ــﻪ ﻣ ــﺎ ﺷ ــﻬﺪوا ﺑ ــﻪ ﻓﻠ ــﺰﻣﻬﻢ ﻏﺮﻣ ــﻪ ،وﻗﻠﻨ ــﺎ ذﻟ ــﻚ ﰲ
اﻟﻐﻠﻂ؛ ﻷﻢ ﺑﺈﺗﻼﻓﻬﻢ ﻛﺎﻟﻌﻤﺪ.
وﻗﻠﻨﺎ ﰲ رﺟـﻮع أﺣـﺪﳘﺎ أﻧـﻪ ﻳﻐـﺮم اﻟﻨﺼـﻒ؛ ﻷن اﻹﺗـﻼف ﱂ ﻳﻜـﻦ ﺑـﻪ وﺣـﺪﻩ
وﻟﺰم ﻗﺪر ﻣﺎ أﺗﻠﻒ ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ ﻛﺎﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺄ ﻳﻠﺰم ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺪﻳﺔ ﺑﻘﺴﻄﻪ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺨﻄﺊ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﺪ ﻳﻠﺰم اﳌﺨﻄﺊ ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﺔ.
($K9z/#אH7عZא|JدN/3.Mو<^=x

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﰲ اﻟﺮﺟــﻮع ﻋــﻦ اﻟﺸــﻬﺎدة ﺑﻘﺘــﻞ أو ﻗﻄــﻊ أﻧــﻪ إن ﻛــﺎن ذﻟــﻚ ﺑﻠﻐــﻂ
ﻏﺮﻣ ــﺎ اﻟﺪﻳ ــﺔ ﳌ ــﺎ ﻗ ــﺪﻣﻨﺎﻩ ،وﻻ ﻳﻘ ــﺘﺺ ﻣﻨﻬﻤ ــﺎ؛ ﻷن اﻟﻘﺼ ــﺎص ﻻ ﻳﻜ ــﻮن إﻻ ﰲ
اﻟﻌﻤﺪ اﶈﺾ.

) (1في )م( :بعد استيفاء.
) (2حكى ذلك عن سعيد بن المسيب واألوزاعي) :المغني.(249/9 :
) (3انظر :المدونة ،(83/4) :التفريع ،(240/2) :الكافي.(467) :
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ووﺟﻪ اﻟﻘﻮل :إﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﺪ أن ﺷﻬﺎدﻤﺎ ﺳـﺒﺐ ﻻ ﻣﺒﺎﺷـﺮة
)(1
ﻓﻼ ﳚﺐ ﺎ اﻟﻘﻮد ،وﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻠﺠﺊ؛ ﻷن اﳊﺎﻛﻢ ﻗﺪ ﻛﺎن ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﻨﻌـﺰل
ﻓﻼ ﳛﻜﻢ.
ووﺟ ــﻪ إﳚ ــﺎب اﻟﻘ ــﻮد ﻣ ــﺎ روي ﻋ ــﻦ ﻋﻠ ــﻲ رﺿ ـﻮان ﻋﻠﻴ ــﻪ أﻧ ــﻪ ﺟ ــﺎءﻩ ﺷ ــﺎﻫﺪان
ﻓﻘﺎﻻ :ﻧﺸـﻬﺪ أن ﻫـﺬا ﺳـﺮق ﻓﻘﻄﻌـﻪ ﰒ ﺟـﺎآﻩ ﺑـﺂﺧﺮ ﻓﻘـﺎﻻ :أوﳘﻨـﺎ ﻫـﻮ ﻫـﺬا ﻓـﺮد
ﻗﻮﳍﻤــﺎ اﻟﺜــﺎﱐ ،وﻗــﺎل :ﻟــﻮ أﻋﻠﻤﻜﻤــﺎ ﺗﻌﻤــﺪﲤﺎ ﻟﻘﻄﻌﺘﻜﻤــﺎ) ،(2وﱂ ﳛﻔــﻆ ﺧــﻼف
ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻷن اﻟﺸــﻬﻮد إذا ﻛــﺎن ﻇــﺎﻫﺮﻫﻢ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ وأدوا اﻟﺸــﻬﺎدة إﱃ اﳊــﺎﻛﻢ ﻟﺰﻣــﻪ
اﳊﻜـﻢ ﺑﺸـﻬﺎدﻢ ﰲ ﺣﻘـﻮق اﷲ وﳌـﻦ) (3ﻳﻄﻠﺒـﻪ إذا ﺛﺒـﺖ ﻟـﻪ ﻣـﻦ اﻵدﻣﻴـﲔ ﻓﻘــﺪ
ﺻﺎر ﻣﻠﺠﺄ ﺑﺸﻬﺎدﻤﺎ ﻓﻜﺎن اﻟﺸﺎﻫﺪ) (4ﻛﺎﳌﻜﺮﻩ ﻟﻐﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ وﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﻮد
وﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا أن ﻳﻜـﻮن ﻋﻠـﻰ اﳊـﺎﻛﻢ اﻟﻘـﻮد ﻛـﺎﳌﻜﺮﻩ؛ ﻷن اﻟﻘﺎﺗـﻞ ﻣﻜﺮﻫـﺎ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﲟﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ ،واﳊﺎﻛﻢ ﱂ ﻳﺒﺎﺷـﺮ ﻗـﺘﻼً ﳏﺮﻣـﺎ وإﳕـﺎ ﺑﺎﺷـﺮ أﻣـﺮاً
أوﺟﺒﺘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﺎﻓﱰﻗﺎ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻤـﺎ إذا ﺷـﻬﺪا ﺑﻄـﻼق ﻗﺒـﻞ اﻟـﺪﺧﻮل أو ﺑﻌـﺪﻩ ﰒ رﺟﻌـﺎ ﻓـﻼ ﻏـﺮم
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﲟﻬﺮ اﳌﺜﻞ أو ﺑﻜﻤﺎل اﳌﻬﺮ)(5؛
ﻷن ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻗﺪ اﺳﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻬﺮ ﻛﺎﻣﻼ وﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻧﺼﻔﻪ وإن ﻛﺎن ﱂ ﻳـﺪﺧﻞ
ﱂ ﻳﺘﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﺷﻴﺌﺎً ﺑﺸﻬﺎدﻤﺎ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻬﻤﺎ ﻏﺮم.
(H$K10z/#عא|JدU.وHوF^.قx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻤﺎ إذا ﺷﻬﺪا ﺑﺎﻟﺰوﺟﻴﺔ وﺑﺎﻟﻄﻼق ﻗﺒـﻞ اﻟـﺪﺧﻮل ﰒ رﺟﻌـﺎ ﻓﺈﻤـﺎ
ﻳﻐﺮﻣﺎن ﻧﺼـﻒ اﳌﻬـﺮ؛ ﻷﻤـﺎ ﻗـﺪ أﺗﻠﻔـﺎﻩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺸـﻬﺎدﻤﺎ ﻓﻠﺰﻣﻬﻤـﺎ ﻏﺮﻣـﻪ اﻋﺘﺒـﺎراً
) (1في )ق( :أن يقول.
) (2أخرجه البيھقي.(251/10) :
) (3في )ق( :ولما.
) (4في )م( :المشھود.
) (5انظر :مختصر المزني :المھذب.(342-342/2) :
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ﺑﺸــﻬﺎدة اﳌﺒﺘــﺪأة ﺑﺎﳌــﺎل ،وﻳﻔــﺎرق اﻷول؛ ﻷن اﳌﻬــﺮ ﻛــﺎن ﻣﺴــﺘﺤﻘﺎً ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘــﺪ
اﻟﺜﺎﺑﺖ.
(H$K11z/#عא|JدU.وxJO)>.7AH

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻤــﺎ إذا ﺷــﻬﺪا ﺑﺪﺧﻮﻟــﻪ ﺑﺰوﺟﺘــﻪ ﻳﻘــﺮ ﺑﻨﻜﺎﺣﻬــﺎ ﰒ رﺟﻌــﺎ ﻓﺈﻤــﺎ
ﻳﻐﺮﻣﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺼﺪاق ،ﻓـﻸن ذﻟـﻚ اﻟﻘـﺪر ﻫـﻮ اﻟـﺬي أﺗﻠﻔـﺎﻩ ﺑﺸـﻬﺎدﻤﺎ؛ ﻷن
اﻟﻨﺼﻒ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻓﻠـﻢ ﻳﺘﻠﻔـﺎﻩ ﻋﻠﻴـﻪ ﳌـﺎ ﻗـﺪﻣﻨﺎﻩ ،واﻟﺜـﺎﱐ ﻻ ﻳﺴـﺘﺤﻖ
إﻻ ﺑﺎﻟــﺪﺧﻮل واﻟــﺪﺧﻮل ﱂ ﻳﺜﺒــﺖ إﻻ ﺑﻘﻮﳍﻤــﺎ ،ﻓــﺈذا رﺟﻌــﺎ ﻋــﻦ اﻟﺸــﻬﺎدة ﻓﻘــﺪ
اﻋﱰﻓﺎ أﻤﺎ أﺗﻠﻔﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻠﺰﻣﻬﻤﺎ ﻏﺮﻣﻪ.
(H$K12z/#عא|Jدxk 34.

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻤــﺎ إذا ﺷــﻬﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻌﺘــﻖ ﻋﺒــﺪﻩ ﰒ رﺟﻌــﺎ أﻤــﺎ ﻳﻐﺮﻣــﺎن ﻗﻴﻤﺘــﻪ؛
ﻷﻤـﺎ أﺗﻠﻔــﺎﻩ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻴﻠﺰﻣﻬﻤـﺎ ﻏــﺮم ﻗﻴﻤﺘــﻪ ﻛﻤـﺎ ﻟــﻮ ﺷــﻬﺪ ﻋﻠﻴـﻪ ﲟــﺎل ﻟﺮﺟــﻞ ،وﻗﻠﻨــﺎ
ﰲ اﳌﻜﺎﺗ ـ ــﺐ ﻳﻐﺮﻣ ـ ــﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑ ـ ــﺔ؛ ﻷ ـ ــﺎ اﳌﺘﻠﻔ ـ ــﺔ دون اﻟﺮﻗﺒ ـ ــﺔ ،وﻗﻠﻨ ـ ــﺎ ﰲ اﻷم :ﻻ
ﻳﻐﺮﻣﺎن؛ ﻷﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﻠﻔﺎ ﺑﺸﻬﺎدﻤﺎ إﻻ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع وﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
(GK13z/#ذאJ|.8)OدJ,Mد 4.>. &<8Lذx8J:u.i

إذا ﺣﻜــﻢ اﳊــﺎﻛﻢ ﺑﺸــﻬﺎدة ﺷــﻬﻮد ﻗــﻢ ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﻌــﺪ اﳊﻜــﻢ ﺑﻴﻨـﺔ ﺑﻔﺴــﻘﻬﻢ ﻓــﻼ
ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ أﺗﻠـﻒ ﺑﺸـﻬﺎدﻢ ،وﻟـﻮ ﻗﺎﻣـﺖ ﺑﻴﻨـﺔ ﺑـﺮﻗﻬﻢ أو ﻛﻔـﺮﻫﻢ ﺿـﻤﻦ،
واﻟﻔــﺮق أن اﻟﻌﺪاﻟــﺔ واﻟﻔﺴــﻖ ﻃﺮﻳﻘﻬﻤــﺎ اﻻﺟﺘﻬــﺎد وإذا اﻧﻔــﺮد اﳊــﺎﻛﻢ) (1ﺑﺎﺟﺘﻬــﺎد
ﱂ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد ﻣﺜﻠﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ اﳊﻜﻢ ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﻌﺒﻴﺪ واﻟﻜﻔﺎر)(2؛ ﻷن
ذﻟ ــﻚ ﻻ اﺟﺘﻬ ــﺎد ﻓﻴ ــﻪ إذ ﻻ ﳜﻔ ــﻰ اﻟﻜﻔ ــﺮ واﻟ ــﺮق؛ ﻷﻤ ــﺎ ﺧﻼﻓ ــﻪ أﻣ ــﺮ ﻇ ــﺎﻫﺮ
ﻓﺎﳊﻜﻢ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻘﺼﺮ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر) (3ﺣﺎل اﻟﺸﻬﻮد ﻓﻀﻤﻦ اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺘﻔﺮﻳﻄﻪ.
) (1في )م( :وإذا نفذ الحكم.
) (2انظر التفريع ،(240/2 :الكافي.(465) :
) (3في )م( :تقصير اختيار وفي )ق( :اجتھاد.
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$W .א وא >K
إذا ﺗﺪاﻋﻰ) (1رﺟﻼن ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء:
أﺣﺪﻫﺎ إﱃ اﻟﻴﺪ.
واﻟﺜﺎﱐ إﱃ اﻟﺒﻴﻨﺔ.
واﻟﺜﺎﻟﺚ إﱃ ﺻﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى.
ﻓﺄﻣــﺎ ﺣﻜــﻢ اﻟﻴــﺪ ﻓﻴﻨﻈــﺮ ﻓــﺈن ﻛﺎﻧــﺖ اﻟــﺪﻋﻮى ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺔ ﻣﺜــﻞ أن ﻳــﺪﻋﻲ ﻛــﻞ
واﺣــﺪ ﲨﻴﻌــﻪ ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻜــﻦ ﰲ أﻳــﺪﻳﻬﻤﺎ وﻛــﺎن ﰲ ﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻻ ﻳﺪﻋﻴــﻪ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﱂ
ﳛﻜﻢ ﻷﺣـﺪﳘﺎ إﻻ ﺑﺒﻴﻨـﺔ ﻓـﺈن أﻗـﺎم أﺣـﺪﳘﺎ ﺑﻴﻨـﺔ ﺣﻜـﻢ ﻟـﻪ ﺑـﻪ ،وإن أﻗـﺎم اﻵﺧـﺮ
ﺑﻴﻨــﺔ ﻧﻈــﺮ إﱃ أﻋــﺪل اﻟﺒﻴﻨﺘــﲔ ﻓﺤﻜــﻢ ﺑــﻪ ،ﻓــﺈن ﺗﺴــﺎوﻳﺎ ﰲ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ) (2ﻋﺮﺿــﺖ
اﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﺈن ﻧﻜﻞ أﺣﺪﳘﺎ ﺣﻜﻢ ﻟﻠﺤﺎﻟﻒ وإن ﺣﻠﻔﺎ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ،وإن
ﻧﻜﻼ ﺗﺮﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ،وإن ﻛـﺎن ذﻟـﻚ اﻟﺸـﻲء ﰲ أﻳـﺪﻳﻬﻤﺎ ﻓـﺎﳊﻜﻢ ﻓﻴـﻪ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ ﳝﻜﻦ ﰲ أﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ﺳﻮاء.
وإن ﻛﺎن ﰲ ﻳﺪ أﺣﺪﳘﺎ ﻓﻬﻮ أوﱃ ﺑـﻪ ﻣـﻦ اﳌـﺪﻋﻲ اﻟـﺬي ﻻ ﻳـﺪ ﻣﻌـﻪ ﻓـﻴﺤﻜﻢ
ﻟــﻪ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻊ اﻟﻴﻤ ــﲔ ،ﻓــﺈن ﻧﻜ ــﻞ ﺣﻠ ــﻒ اﳌ ــﺪﻋﻲ وﺣﻜــﻢ ﻟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ،وإن ﻧﻜ ــﻞ أﻗ ــﺮ
ﻋﻠﻰ) (3ﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﰲ ﻳﺪﻩ ﻓﺈن أﻗﺎم اﳌﺪﻋﻲ ﺑﻴﻨﺔ ﻓﺎﻟﺒﻴﻨﺔ أوﱃ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ.
وإن أﻗــﺎم ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﻴ ــﺪ ﺑﻴﻨــﺔ ﺣﻜ ــﻢ ﺑﺄﻋــﺪل اﻟﺒﻴﻨﺘــﲔ ،ﻓ ــﺈن ﺗﺴــﺎوﻳﺎ ﺳ ــﻘﻄﺘﺎ
وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻴـﺪ أوﱃ ،وﺳـﻮاء ﻛﺎﻧـﺖ اﻟـﺪﻋﻮى ﰲ ﻣﻠـﻚ ﻣﻄﻠـﻖ ﻏـﲑ ﻣﻀـﺎف
) (1في )ق( :إذا تداعيا.
) (2في العدالة :سقطت من )ق(.
) (3في )ق( :عليه.
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إﱃ ﺳﺒﺐ )أو ﰲ ﻣﻀﺎف إﱃ ﺳﺒﺐ() (1ﻳﺘﻜـﺮر أو ﻻ ﻳﺘﻜـﺮر ﻓـﺎﳌﻄﻠﻖ أن ﻳﻘـﻴﻢ
ﺑﻴﻨﺔ ﺑﺄن)ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻠﻜﻪ( وأن) (2ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﻟﻪ ﻫﻜﺬا ﻣﻄﻠﻘﺎ..
وﻏــﲑ اﳌﻄﻠــﻖ ﻫــﻮ اﳌﻀــﺎف إﱃ ﺳــﺒﺐ وﻫــﻮ أن ﻳﺒــﲔ ﺳــﺒﺐ اﳌﻠــﻚ ﻣﺜــﻞ أن
ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻴﻨﺔ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻠﻜﻪ وﻟﺪ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ وأن ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺑـﺔ ﻧﺘﺠـﺖ ﰲ ﻣﻠﻜـﻪ
وأن ﻫﺬا اﻟﺜﻮب ﻣﻠﻜﻪ) (3ﻧﺴﺞ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ..
ﰒ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ :ﻣﺘﻜﺮر ﳝﻜـﻦ أن ﻳﺘﻜـﺮر ﰲ اﳌﻠـﻚ ﻣﺜـﻞ اﻟﻐـﺮاس
إذا ﻗــﺎل ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﻏﺮﺳــﺘﻪ ﰲ ﻣﻠﻜــﻲ ﻓﻬــﺬا ﳝﻜــﻦ أن ﻳﺘﻜــﺮر ﺑــﺄن ﻳﻐــﺮس
دﻓﻌﺘﲔ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺞ اﻟﺜﻮب اﳋـﺰ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻘﻮﻟـﻪ أﻫـﻞ ﺻـﻨﻌﺘﻪ ﳝﻜـﻦ أن ﻳﻨﺴـﺞ
دﻓﻌﺘﲔ ،وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻜﺮارﻩ ﻛﺎﻟﻮﻻدة واﻟﻨﺘﺎج وﻧﺴﺞ ﻟﺜﻮب اﻟﻘﻄﻦ.
وأﻣﺎ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻴﻨـﺔ ﻓﻬـﻮ أن ﻳﻘـﺎل :إذا ﺗـﺪاﻋﻰ رﺟـﻼن ﺷـﻴﺌﺎً ﻓـﻼ ﳜﻠـﻮ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻊ ﻛﻞ واﺣﺪ ﺑﻴﻨﺔ أو ﻻ ﺑﻴﻨـﺔ أو ﻣـﻊ أﺣـﺪﳘﺎ أو أن ﺗﻜـﻮن اﻟﺒﻴﻨـﺔ ﻣـﻊ
أﺣﺪﳘﺎ وﻻ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻊ اﻵﺧـﺮ :ﻓـﺈن أﻗـﺎم ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﺑﻴﻨـﺔ ﻧﻈـﺮ إﱃ أﻋـﺪﳍﻤﺎ
ﻓﺤﻜﻢ ﺑﻪ ،وإن ﺗﺴﺎوﻳﺎ ﻋﺮﺿﺖ اﻷﳝﺎن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﺈن ﺣﻠﻔﺎ ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ ﻟﺼـﺎﺣﺐ
ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إن ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻳـﺪا وﻛـﺎن ﰲ أﻳـﺪﻳﻬﻤﺎ ،وإن ﱂ ﺗﻜـﻦ
اﻟﻴﺪ )ﻣﻨﻬﻤﺎ ،أو 
ﻣــﻊ أﺣــﺪ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﺑﻴﻨــﺔ ﻋﺮﺿــﺖ اﻷﳝــﺎن ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ ﻓــﺈن ﺣﻠﻔــﺎ ﻗﺴــﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ) ،وإن
ﻛـﺎن ﻣـﻊ أﺣـﺪ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻳـﺪ ﻛـﺎن ﻟﺼـﺎﺣﺐ اﻟﻴـﺪ() ،(4وإن ﻛـﺎن ﻣـﻊ أﺣـﺪﳘﺎ ﺑﻴﻨــﺔ
وﻻ ﺑﻴﻨ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻵﺧ ــﺮ ﺣﻜ ــﻢ ﺑ ــﻪ ﻟﺼ ــﺎﺣﺐ اﻟﺒﻴﻨ ــﺔ ﺳ ـﻮاء ﻛ ــﺎن ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟﻴ ــﺪ أو
اﳋﺎرج إﻻ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻴﺪ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻴﻨﺔ اﺑﺘﺪاء ﻷن اﻟﻴﺪ ﻣﻐﻨﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ().(5

) (1ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (2ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (3ملكه :سقط من )م(.
) (4ما بين قوسين سقط من ق ومن )م(.
) (5ما بين قوسين سقط من )ق(.
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وأﻣﺎ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ) (1ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﻻ ﳜﻠـﻮ :أن ﺗﻜـﻮن اﻟـﺪﻋﻮى ﻣﺘﺴـﺎوﻳﺔ أو
ﳐﺘﻠﻔﺔ):(2
ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓـﺎﳊﻜﻢ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ ،وإن ﻛﺎﻧـﺖ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻣﺜـﻞ ﺛـﻮب
أو ﻛﻴﺲ) (3ﻳﺪﻋﻲ أﺣﺪﳘﺎ ﲨﻴﻌـﻪ وﻳـﺪﻋﻰ اﻵﺧـﺮ ﻧﺼـﻔﻪ ،أو ﻳﻜـﻮن ﺑـﲔ ﺛﻼﺛـﺔ:
ﻳﺪﻋﻰ أﺣﺪﻫﻢ ﻛﻠﻪ واﻵﺧﺮ ﻧﺼﻔﻪ وﻳﺪﻋﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺛﻠﺜﻪ :ﻓﺈن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻴﺪ واﻟﺒﻴﻨﺔ
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻗــﺪﻣﻨﺎﻩ ﻻ ﳜﻠــﻮ أن ﻳﻜــﻮن ﰲ أﻳــﺪﻳﻬﻢ أو ﰲ ﻳــﺪ ﻏــﲑﻫﻢ ﳑــﻦ ﻻ ﻳ ﺪﻋﻴــﻪ
ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﰲ ﻳﺪ أﺣﺪﻫﻢ ،ﰒ ﻻ ﳜﻠـﻮ أن ﻳﻜـﻮن ﻣـﻊ أﺣـﺪﻫﻢ ﺑﻴﻨـﺔ أو أن ﻳﻜـﻮن
ﻣﻊ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻴﻨﺔ:
ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻊ أﺣﺪﻫﻢ ﺑﻴﻨﺔ ﺣﻜـﻢ ﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮاء ﻛـﺎن ﰲ ﻳـﺪﻩ أو ﰲ أﻳـﺪﻳﻬﻢ أو
ﰲ ﻏــﲑﻫﻢ ،وإن ﻛــﺎن ﻣــﻊ ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣــﻨﻬﻢ ﺑﻴﻨــﺔ ﺣﻜــﻢ ﺑﺄﻋــﺪﳍﺎ أو ﻻ ﺑﻴﻨــﺔ ﳍــﻢ
ﲨﻴﻌﺎً ﻋﺮﺿﺖ اﻷﳝﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰒ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ..
ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻜــﻦ ﰲ أﻳــﺪﻫﻢ ﻗﺴــﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﺟــﺐ دﻋ ـﻮاﻫﻢ ،وإن ﻛــﺎن ﰲ أﻳــﺪﻫﻢ
ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﲔ:
أﺣــﺪﳘﺎ أﻧــﻪ ﻳﻘﺴــﻢ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪدﻫﻢ ،واﻵﺧــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﺟــﺐ دﻋ ـﻮاﻫﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ
ﻧﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﳓﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﳉﻤﻠﺔ) (4وﻣﻮﺿﻊ اﳋﻼف ﻣﻨﻬﺎ.
(NK1z/#دא!)GI(8ذאZ)Aא|%א; NIJA AN$?9Cو6ن
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ ﱂ ﻳﻜـﻦ اﻟﺸـﻲء اﳌـﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ أﻳـﺪﻳﻬﻤﺎ أو ﻛـﺎن ﰲ ﻳـﺪ ﻣـﻦ
ﻻ ﻳﺪﻋﻴـﻪ ﻟﻨﻔﺴـﻪ أو ﱂ ﻳﻜــﻦ ﰲ ﻳـﺪ أﺣــﺪ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﳛﻜـﻢ ﺑــﻪ ﻷﺣـﺪﳘﺎ إﻻ ﺑﺒﻴﻨــﺔ
) (1في )م( :اليمين.
) (2في )ق( :مختلطه.
) (3في )ق( :كبش.
) (4في جملة ھذه األحكام انظر :الموطأ ،(726-725/2) :المدونة ،(98-92/4) :التفري ع ،(242/2) :الرس الة:
) ،(247-246الكافي.(474-478) :
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ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻟــﻮ أﻋﻄــﻰ اﻟﻨــﺎس ﺑــﺪﻋﺎوﻳﻬﻢ ﻻ دﻋــﻰ ﻗــﻮم دم ﻗــﻮم وأﻣ ـﻮاﳍﻢ")،(1
وﻗ ــﺎل ﻟﻠﻤ ــﺪﻋﻲ" :ﺷ ــﺎﻫﺪاك أو ﳝﻴﻨ ــﻪ") ،(2وﻷﻤ ــﺎ ﻣﺘﺴ ــﺎوﻳﺎن ﰲ اﻟ ــﺪﻋﻮى ﻻ
ﻳﺮﺟﻊ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ أوﱃ ﻣﻨﻪ.
($K2z/#א!)<NZ;8مא >&>xIJ

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻣــﻦ أﻗــﺎم اﻟﺒﻴﻨــﺔ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﺣﻜــﻢ ﻟــﻪ ﺑــﻪ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :اﻟﺒﻴﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﳌﺪﻋﻰ") ،(3وﻗﻮﻟﻪ" :ﺷﺎﻫﺪاك أو ﳝﻴﻨﻪ") (4وﻷﻧﻪ ﻗﺪ أﺗﻰ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟـﺪال ﻋﻠـﻰ
ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ادﻋﺎﻩ ﻓﻮﺟﺐ اﳊﻜﻢ ﺑﻪ ﻟﻪ.
وإﳕ ـ ــﺎ ﻗﻠﻨ ـ ــﺎ :إن اﻵﺧ ـ ــﺮ إذا أﺗ ـ ــﻰ ﺑﺒﻴﻨ ـ ــﺔ ﻧﻈ ـ ــﺮ إﱃ أﻋ ـ ــﺪﳍﻤﺎ ﻓﺮﺟﺤ ـ ــﺖ ﻋﻠ ـ ــﻰ
اﻷﺧــﺮى ،ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ واﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﳍﻤ ــﺎ :إن اﻟﺰﻳ ــﺎدة ﰲ اﻟﻌﺪاﻟ ــﺔ ﻻ
)(6
ﻳﻘــﻊ ــﺎ ﺗــﺮﺟﻴﺢ)(5؛ ﻷن اﻟﺸــﻬﺎدة ﺗﻘــﻒ ﺻــﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ وﻫ ـﻲ ﻣﺒﻨﻴــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻜﺎﻧـﺖ اﻟﺰﻳـﺎدة ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑـﺔ؛ ﻷـﺎ أﺑﻠـﻎ ﰲ اﻟﺘﻮﺛﻴـﻖ وأﻗـﺮب إﱃ
ﺻــﺤﺔ ﻣــﺎ ﻳﺸــﻬﺪ ﺑــﻪ ،وﻷن اﻟﺸــﻬﺎدة أﻗــﻮى ﻣــﻦ اﳋــﱪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻧــﺺ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻌـﺪد ﻓﻠـﻢ ﻳﻘﺒـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗـﻮل اﻟﻌﺒـﺪ وﻻ اﳌـﺮأة ﺑﺎﻧﻔﺮادﳘـﺎ ،وﰲ اﳋـﱪ ﱂ ﻳـﻨﺺ ﻋﻠــﻰ
ﻋــﺪد وﱂ ﳝﻨــﻊ ﰲ اﻟﻌﺒــﺪ وﻻ اﳌـﺮأة ،ﰒ ﻛﺎﻧــﺖ ﺻــﻔﺔ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ﻳﻘــﻊ ــﺎ اﻟﱰﺟــﻴﺢ ﰲ
اﳋــﱪ ﻓﻤــﻦ ﻛــﺎن )أﻋــﺪل وأوﺛــﻖ() (7ﻛــﺎن أوﱃ ﺑــﺄن ﻳﺼــﺎر إﱃ ﺧــﱪﻩ ،ﻛــﺎن ﰲ
اﻟﺸــﻬﺎدة أوﱃ وﻻ ﻳﻠــﺰم ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻗﻠﻨــﺎﻩ زﻳــﺎدة ﻷﻧــﻪ ﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺄﻏﲎ ﻋــﻦ
اﻻﺟﺘﻬﺎد.
) (1أخرجه مسلم في األقضية باب :اليمين على المدعى عليه.(1336/3) :
) (2أخرجه البخاري في الرھن ب اب :إذا اختل ف ال راھن والم رتھن ،(123/1) :ومس لم ف ي األيم ان ب اب :وعي د
من اقتطع حق المسلم.(122/1) :
) (3أخرج ه البخ اري ف ي التفس ير ب اب) :إن ال ذين يش ترون بعھ د ﷲ وأيم انھم( ) (166/5ومس لم ف ي األقض ية
باب :في اليمين على المدعي عليه.(1336/3) :
) (4سبق تخريج الحديث قريباً.
) (5انظر :مختصر الطحاوي ،(328) :مختصر المزني ،(313-312) :المھذب.(334/2) :
) (6في )ق( :ويمين عليه.
) (7ما بين قوسين سقط من )ق(.
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إذا ﺗﺴــﺎوﻳﺎ ﰲ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ﺳــﻘﻄﺘﺎ؛ ﻷن إﺣــﺪاﳘﺎ ﻟﻴﺴــﺖ ﺑــﺄوﱃ ﻣــﻦ
اﻷﺧﺮى ﻓﻜﺎﻧﺎ ﻛﻤﻦ ﻻ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻌﻬﻤﺎ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﺗﻌﺮض اﻷﳝـﺎن ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻓـﻸن اﻟﻴﻤـﲔ أﺣـﺪ اﳊﺠـﺞ ﻟﻠﻤـﺪﻋﻲ ،ﻓـﺈن
ﺣﻠــﻒ أﺣــﺪﳘﺎ وﻧﻜــﻞ اﻵﺧــﺮ ﺣﻜــﻢ ﺑــﻪ ﻟﻠﻤﺤــﺎﻟﻒ؛ ﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ ﺳــﺎوى ﺻــﺎﺣﺒﻪ
ﺑﺎﻟﺒﻴﻨ ــﺔ وزاد ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺑ ــﺎﻟﻴﻤﲔ ﻓﻜ ــﺎن أرﺟ ــﺢ ﻣﻨ ــﻪ ،وإن ﺣﻠﻔ ــﺎ ﻗﺴ ــﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤ ــﺎ ﻷن
اﻟﺘﻘــﺎدم إذا وﺟــﺪ ﱂ ﻳﻜــﻦ أﺣــﺪﳘﺎ أوﱃ ﻣــﻦ اﻵﺧــﺮ؛ ﻟﺘﺴــﺎوﻳﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻘﺘﻀــﻲ
اﳊﻜﻢ ﺑﻪ ﳌﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ.
وﻗﺪ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ :إﻻ ن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺸـﻲء ﺷـﻴﺌﺎً) (1ﳑـﺎ ﻳـﺮى اﻹﻣـﺎم أن ﻳﻔـﻖ
اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﻟﻨﻈﺮ ﻫﻮ اﻷول.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻤﺎ إذا ﻧﻜﻼ ﺗﺮﻛﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻛﺎﻧـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﻓـﻸن ﺗﺴـﺎوى) (2اﻟﺒﻴﻨﺘـﲔ
ﳝﻨﻊ اﳊﻜﻢ ﻣـﻊ إﺣـﺪاﳘﺎ ،وإﳕـﺎ ﻋﺮﺿـﻨﺎ اﻷﳝـﺎن ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻟﲑﺟـﻊ أﺣـﺪﳘﺎ ﻓـﻴﺤﻜﻢ
ﻟﻪ ﻓﺄﻣﺎ إذا ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﺿﻌﻔﺎ دﻋﻮاﳘﺎ ﻓﱰﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ.
(GK4z/#ذא6نא|%א; xIJA AN$

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن اﻟﺸ ــﻲء اﳌ ــﺪﻋﻲ إذا ﻛ ــﺎن ﰲ أﻳ ــﺪﻳﻬﻤﺎ ﻓ ـﺎﳊﻜﻢ ﻓﻴ ــﻪ ﻣﺜ ــﻞ ﻣ ــﺎ
ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ رﺟﺤﺎن ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ؛ ﻷن اﻟﻴﺪ وإن ﻛﺎن اﻟﱰﺟـﻴﺢ ﻳﻘـﻊ
ﺎ ﳌﻦ) (3ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺎوﻳﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻜﺎن ﻛﺘﺴﺎوﻳﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﻨﺔ.



) (1شيئا :سقطت من )م(.
) (2في )م( :تھاتر.
) (3في )ق( :أن.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻛﺎن ﰲ ﻳﺪ أﺣﺪﳘﺎ ﻛﺎن أوﱃ ﻣﻦ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺬي ﻻ ﺑﻴﻨﺔ ﻟـﻪ ﻣـﻊ
ﳝﻴﻨﻪ؟ ﻷن اﻟﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻚ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ أﻗﻮى ﺳﺒﺐ ﻣـﻦ اﳌـﺪﻋﻲ؛
ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج.
وإﳕــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻴﻤــﲔ ﻋﻠــﻰ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﻴــﺪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻣــﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴــﻪ وﻗــﺪ ﻗــﺎل :
"اﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ") ،(1وﻷﻧﻪ أﻗﻮى ﺳﺒﺒﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ واﳊﻴﺎزة ،واﻟﻴﻤﲔ ﺗﻜﻮن
ﰲ ﺟﻨﺒﺔ أﻗﻮى اﳌﺘﺪاﻋﻴﲔ ﺳﺒﺒﺎ.
وإﳕﺎ ﱂ ﳛﻜﻢ ﻟﻪ ﲟﺠـﺮد اﻟﻴـﺪ دون اﻟﻴﻤـﲔ؛ ﻷن اﻟﺴـﺒﺐ اﻟﻮاﺣـﺪ ﻻ ﳛﻜـﻢ ﺑـﻪ
دون أن ﻳﻨﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻏﲑﻩ ﻛﺎﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻮاﺣﺪ.
(GK6z/#ذא/)Xא; x?9C

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا ﻧﻜــﻞ اﻧﺘﻘﻠــﺖ اﻟﻴﻤــﲔ )إﱃ ﺟﻨﺒــﺔ اﳌــﺪﻋﻲ؛ ﻷن ﺳــﺒﺒﻪ ﻗــﺪ
)(2
ﺿــﻌﻒ ﺑﻨﻜﻮﻟــﻪ ﻓﺼــﺎر اﳌــﺪﻋﻲ أﻗــﻮى ﺳــﺒﺒﺎ ﻣﻨــﻪ ﻓﺎﻧﺘﻘﻠــﺖ اﻟﻴﻤــﲔ إﱃ ﺟﻬﺘــﻪ(
ﻛﻤ ــﺎ أن اﳌ ـﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻳﻜ ــﻮن ﺑ ــﺎﻟﻴﻤﲔ ﰲ ﺟﻨﺒﺘ ــﻪ ﻟﻘ ــﻮة ﺳ ــﺒﺒﻪ ﺑ ـﱪاءة اﻟﺬﻣ ــﺔ ﰲ
اﻷﺻﻞ وإذا ﻛﺎن ﻣﻊ اﳌﺪﻋﻲ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻴﻤﲔ إﻟﻴﻪ ﻟﻘﻮة ﺳﺒﺒﻪ.
وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧــﻪ إذا ﺣﻠـﻒ اﳌــﺪﻋﻲ ﺣﻜـﻢ ﻟــﻪ ﺑـﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻗـﺪ اﺟﺘﻤــﻊ ﻟـﻪ ﺳــﺒﺒﺎن:
ﳝﻴﻨﻪ وﻧﻜﻮل ﺧﺼﻤﻪ وذﻟﻚ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ اﳊﻜﻢ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا ﻧﻜــﻞ أﻗــﺮ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﻴــﺪ؛ ﻷن ﻧﻜﻮﻟــﻪ) (3أﺿــﻌﻒ دﻋ ـﻮاﻩ
وﺻﺎر ﻛﺄﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﺄﺗﻴﺎ ﺑﺸﻲء ورﺟﺢ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪ.

) (1سبق تخريج الحديث.
) (2ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (3في )م( :وحصول.

265

(GK7z/#ذא6نx>. I9

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إذا ﻛــﺎن ﻟﻠﻤــﺪﻋﻲ ﺑﻴﻨــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ أوﱃ ﻣــﻦ اﻟﻴــﺪ؛ ﻷــﺎ أرﺟــﺢ ﻣﻨﻬــﺎ؛
ﻷن اﻟﺒﻴﻨــﺔ ﺗﺸــﻬﺪ ﲟــﺎ ﻻ ﺗﺸــﻬﺪ ﺑــﻪ اﻟﻴــﺪ؛ ﻷن اﻟﻴــﺪ ﻣﺒﻬﻤ ـﺔ) ،(1واﻟﺒﻴﻨــﺔ ﻣﻔﺴــﺮة،
وإﳕ ــﺎ ﳛﻜ ــﻢ ﻟﻠﻴ ــﺪ ﺑﺎﻟﻈ ــﺎﻫﺮ وﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :اﻟﺒﻴﻨ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﳌ ــﺪﻋﻲ") (2وﱂ ﻳﻔ ــﺮق،
وﻓﺎﺋﺪة ذﻟﻚ أﻧﻪ إذا أﻗﺎﻣﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﺎ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻴﺪ إذا أﻗﺎم ﺑﻴﻨـﺔ رﺟـﺢ ﺑﺄﻋـﺪل اﻟﺒﻴﻨﺘـﲔ ﳌـﺎ ﺑﻴﻨـﺎﻩ أن:
اﻟﻐــﺮض ﺑﺎﻟﺒﻴﻨــﺔ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ،واﳊﻜــﻢ ــﺎ ﻣﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ ﺣﺼــﻮﳍﺎ ﻓﻮﺟــﺐ اﻟﱰﺟــﻴﺢ
ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻴﻬﺎ.
(GK8z/#ذא:وא; نx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻤﺎ إذا ﺗﺴـﺎوﻳﺎ ﺣﺼـﻞ اﻟﺘﻬـﺎﺗﺮ وﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ ﻟﺼـﺎﺣﺐ اﻟﻴـﺪ ﺧﻼﻓـﺎً
ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إن ﺑﻴﻨﺔ اﳋﺎرج أوﱃ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣـﺎل ﻣﻄﻠـﻖ أو ﻣﻀـﺎف
إﱃ ﺳــﺒﺐ ﻳﺘﻜــﺮر) (3ﳌــﺎ روي أن رﺟﻠــﲔ ﺗــﺪاﻋﻴﺎ ﻋﻨــﺪ اﻟﻨــﱯ  ﺑﻌـﲑا ﻓﺠــﺎء ﻫــﺬا
ﺑﺒﻴﻨـﺔ ﻓﻘﻀـﻰ ﺑــﻪ ﳌـﻦ ﻫـﻮ ﰲ ﻳــﺪﻩ) ،(4وﻷﻤـﺎ ﻣﺘـﺪاﻋﻴﺎن ﻳﺘﺴــﺎوﻳﺎ ﰲ إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺒﻴﻨــﺔ
واﻧﻔ ـﺮاد أﺣ ــﺪﳘﺎ ﺑﺎﻟﻴ ــﺪ ﻓﻮﺟ ــﺐ أن ﺗﻘ ــﺪم ﺑﻴﻨﺘ ــﻪ ﻷﺟ ــﻞ اﻟﻴ ــﺪ أﺻ ــﻠﻪ اﻟ ــﺪﻋﻮى ﰲ
اﳌﻠ ــﻚ اﳌﻀ ــﺎف إﱃ اﻟﺴ ــﺒﺐ ﻻ ﻳﺘﻜ ــﺮر ﻛ ــﺎﻟﻮﻻدة واﻟﻨﺘ ــﺎج) ،(5وﻷن ﻛ ــﻞ واﺣ ــﺪ
ﻣﻨﻬﻤ ــﺎ ﻣﺴ ــﺎ ٍو ﻟﺼ ــﺎﺣﺒﻪ ﰲ اﻟ ــﺪﻋﻮى ﻗﺒ ــﻞ اﻟﺒﻴﻨ ــﺔ إﻻ أن ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟﻴ ـ ـﺪ أﻗ ــﻮى
ي أﻣــﺮﻩ ﻓ ُﻘ ـ ﺪم
وأرﺟــﺢ ﺑﺜﺒــﻮت ﻳــﺪﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﻲء اﳌــﺪﻋﻰ ﻓﻠﻤــﺎ اﻧﻔــﺮد ﺑــﺬﻟﻚ ﻗ ـ ِﻮ َ
ﻋﻠــﻰ اﳌــﺪﻋﻲ ﻟﺮﺟﺤﺎﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻴــﺪ ،وﻫــﺬﻩ ﺣﺎﳍﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ اﻟﺒﻴﻨــﺔ؛ ﻷﻤــﺎ ﺗﺴــﺎوﻳﺎ ﻓﻴﻬــﺎ
) (1في )م( :متھمة.
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3انظر :مختصر الطحاوي ،(354-353) :نختصر القدوري -مع شرح الميداني.(34-32/4) :
) (4أخرج ه ال دارقطني ،(209/4) :والبيھق ي ،(256/10) :وإس ناده ض عيف )تلخ يص الحبي ر ،(210/4 :وق ال
صاحب مجمع الزوائد ،(206/3) :ورواه الطبراني في الكبير ،ورجال أحدھما رجال الصحيح.
) (5في ق النكاح.
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وﺳ ــﻘﻄﺘﺎ ﻓﺼ ــﺎر ﻛﺄﻤ ــﺎ ﱂ ﻳﻜﻮﻧ ــﺎ ﻓ ــﺎﻧﻔﺮد ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟﻴ ــﺪ ﺑﻴ ــﺪﻩ ﻛﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻗﺒ ــﻞ
اﻟﺒﻴﻨﺔ.
وإﳕﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻷﳝﺎن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺎﺗﺮ اﻟﺒﻴﻨﺘﲔ اﻋﺘﺒﺎراً ﲝﺎل اﻻﺑﺘﺪاء.
(K9z/#א$QF3yBא x

)(1

ﻓﺄﻣ ــﺎ اﺧ ــﺘﻼف اﻟ ــﺪﻋﻮى ﻣﺜ ــﻞ أن ﻳﺘ ــﺪاﻋﻰ رﺟ ــﻼن ﺛﻮﺑ ــﺎ أو ﻛﺒﺸ ـ ـﺎً وﻫ ــﻮ
ﺑﺄﻳ ــﺪﻳﻬﻤﺎ ﻳ ــﺪﻋﻲ أﺣ ــﺪﳘﺎ اﻟﻜ ــﻞ واﻵﺧ ــﺮ اﻟﻨﺼ ــﻒ ،أو ﺛﻼﺛ ــﺔ وﻳ ــﺪﻋﻲ اﻟﺜﺎﻟ ــﺚ
اﻟﺜﻠــﺚ ﻓﻘــﺪ ذﻛﺮﻧــﺎ أن أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﳜﺘﻠﻔــﻮن ﰲ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﻗﺴــﻤﺘﻪ ﺑﻴــﻨﻬﻢ ﻓﻤــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ
ﻳﻘﻮل :ﺗﻘﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﳌـﺪﻋﲔ) (2ﺑﺎﻟﺘﺴـﻮﻳﺔ ،وﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮل :ﻳﻘﺴـﻢ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﺪﻋﻮى.
وﺻﻮرة اﻟﻘﻮل اﻷول أن ﻳﺘﺪاﻋﻰ رﺟﻼن ﻛﺒﺸﺎً أو ﺛﻮﺑـﺎً وﻫـﻮ ﺑﺄﻳـﺪﻳﻬﻤﺎ ﻳـﺪﻋﻰ
أﺣﺪﳘﺎ اﻟﻜﻞ واﻷﺧﺮ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻴﻜـﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻧﺼـﻔﲔ وﻛـﺬﻟﻚ إن ادﻋـﺎﻩ ﺛﻼﺛـﺔ
ﻳـ ــﺪﻋﻲ اﻟﺜﺎﻟـ ــﺚ اﻟﺜﻠـ ــﺚ ﻳﻜـ ــﻮن ﺑﻴـ ــﻨﻬﻢ أﺛﻼﺛـ ــﺎ ،وﺻـ ــﻮرة اﳊﻜـ ــﻢ ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﻮﺟـ ــﺐ
اﻻﺧــﺘﻼف ﰲ اﻟــﺪﻋﻮى ﰲ اﳌﺴــﺄﻟﺔ اﻷوﱃ أن ﳛﻜــﻢ ﳌــﺪﻋﻲ اﻟﻜــﻞ ﺑﺜﻼﺛــﺔ أرﺑــﺎع
اﳌﺪﻋﻲ وﳌﺪﻋﻲ اﻟﻨﺼﻒ ﺑﺮﺑﻌﻪ ﻓﻴﻘﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺳﻬﻢ.
وﰲ اﳌﺴـﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ إذا ادﻋــﻰ أﺣــﺪﻫﻢ اﻟﻜـﻞ واﻟﺜــﺎﱐ اﻟﻨﺼــﻒ واﻟﺜﺎﻟــﺚ اﻟﺜﻠــﺚ
ﻳﻘﺴــﻢ ﺑﻴــﻨﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺘﺔ وﺛﻼﺛــﲔ ﺟــﺰءاً) :(3ﻣﻨﻬــﺎ ﳌــﺪﻋﻲ اﻟﻜــﻞ ﲬﺴــﺔ وﻋﺸــﺮون
وﳌﺪﻋﻲ اﻟﻨﺼﻒ ﺳﺒﻌﺔ وﳌﺪﻋﻲ اﻟﺜﻠﺚ أرﺑﻌﺔ أﺳﻬﻢ:
واﺣــﺘﺞ ﻣــﻦ ذﻫــﺐ إﱃ اﻟﻘــﻮل اﻷول ﺑــﺄﻢ ﻣﺘﺴــﺎوون) (4ﰲ أﺳــﺒﺎب اﳊﻜــﻢ
واﻟﱰﺟﻴﺢ  ،ﻷﻢ ﻗﺪ ﺗﺴﺎووا ﰲ اﻟﻴﻤـﲔ وﰲ اﳊﻴـﺎزة؛ ﻷن ﻣـﺪﻋﻰ اﻷﻛﺜـﺮ ﻣﺴـﺎ ٍو
)) (1م( :كيسا.
) (2في )م( :المتداعين.
) (3في )م( :سھما.
) (4في )ق( :متساويان.
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ﳌــﺪﻋﻰ اﻷﻗــﻞ ﰲ اﻟﻴــﺪ؛ وإﳕــﺎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﺎﻟــﺪﻋﻮى وذﻟــﻚ ﻻ ﻳﻮﺟــﺐ زﻳــﺎدة ﰲ
اﳊﻴﺎزة ،وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﺑﻪ أﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠـﻰ اﻵﺧـﺮ وﺟـﺐ ﺗﺴـﺎوﻳﻬﻢ
ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﻓﺄﻣﺎ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ أﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻮﺟﺐ اﻻﺧﺘﻼف.
واﺣ ــﺘﺞ ﻣ ــﻦ ذﻫ ــﺐ إﱃ اﻟﻘ ــﻮل اﻟﺜ ــﺎﱐ ﺑ ــﺄن ﻗ ــﺎل :إذا ادﻋ ــﻰ أﺣ ــﺪﳘﺎ اﻟﻜ ــﻞ
وادﻋﻰ اﻵﺧﺮ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻤﺪﻋﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻘﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧـﺮ
ﻓﺼﺎر اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺬي ﻳ ﺪﻋﻴﻪ ﻛﺎن ﻛﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻜﻞ ﻗﺪ ﺣﺎزﻩ وﻟﻴﺲ أﺣـﺪ ﳜﺎﺻـﻤﻪ
ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻪ وﻳﺼﲑ اﻟﺘﺪاﻋﻲ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻴﻘﺴـﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻟﺘﺴـﺎوﻳﻬﻤﺎ ﰲ
ﺣﻴﺎزﺗﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻘﺎل ﳌـﺪﻋﻲ اﻟﻨﺼـﻒ وﻣـﺪﻋﻲ اﻟﺜﻠـﺚ :أﻧﺘﻤـﺎ
ُﻣ ِﻘّﺮان ﺑﺄن اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻻﺣـﻖ ﻟﻜﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻓﺴـﻠﻤﺎﻩ إﱃ ﻣﺪﻋﻴـﻪ إذ ﻻ ﺧﺼـﻮﻣﺔ
ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ وﺑﻴﻨﻪ ﻓﻴـﻪ ﻓﻴﺼـﲑ اﻟﻨﺼـﻒ ﳌـﺪﻋﻲ اﻟﻜـﻞ) ،وﳛﺼـﻞ اﻟﺘـﺪاﻋﻲ ﺑـﲔ ﻣـﺪﻋﻲ
اﻟﻨﺼــﻒ وﻣــﺪﻋﻲ اﻟﺜﻠــﺚ() (1ﻓﻴﻘــﺎل ﳌــﺪﻋﻲ اﻟﺜﻠــﺚ :أﻧــﺖ ﻣﻌــﱰف ﺑــﺄن اﻟﺴــﺪس
اﻟﺰاﺋــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺜﻠــﺚ ﻻﺣــﻖ ﻟــﻚ ﻓﻴــﻪ ﻓﺴــﻠﻤﻪ إﱃ ﻣــﻦ ﻳﺪﻋﻴــﻪ ،ﻓﻴﺼــﲑ ﺑــﲔ ﻣــﺪﻋﻲ
اﻟﻜﻞ ﺳﺒﻌﺔ وﺑﲔ ﻣﺪﻋﻲ اﻟﻨﺼﻒ وأﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻘﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻔﲔ
ﻓﻴﺼﲑ ﺑﲔ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻜﻞ ﺳﺒﻌﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﺛﲎ ﻋﺸﺮ ﺳـﻬﻤﺎ وﳌـﺪﻋﻲ ﺳـﻬﻢ ﻣـﻦ
اﺛﲎ ﻋﺸﺮ ﻤﺎ ،ﰒ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺜﻠﺚ وﻫﻢ ﻳﺘﺪاﻋﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ وأﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﺘﺴـﺎوﻳﺔ
ﻓﻴﻘﺴﻢ ﺑﻴـﻨﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﺟـﺐ دﻋـﻮاﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴـﻮﻳﺔ ﻓﻴﻜـﻮن ﻟﻜـﻞ واﺣـﺪ ﺳـﻬﻢ وﺛﻠـﺚ
)ﻓﻴﺼـ ـﲑ ﳌ ــﺪﻋﻲ اﻟﻜ ــﻞ ﲦﺎﻧﻴ ــﺔ وﺛﻠ ــﺚ ﻣ ــﻦ اﺛ ــﲎ ﻋﺸ ــﺮ ﺳ ــﻬﻤﺎً ،وﻳﺼ ــﲑ ﳌ ــﺪﻋﻲ
)(2
اﻟﻨﺼﻒ ﺳﻬﻤﺎن وﺛﻠﺚ ﻣﻦ اﺛﲎ ﻋﺸﺮ ﺳﻬﻤﺎً ،وﳌﺪﻋﻲ اﻟﺜﻠـﺚ ﺳـﻬﻢ وﺛﻠـﺚ(
ﻓﻴﻀﺮب ﰲ ﳐﺮج اﻟﻜﺴﺮ ﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺴﻬﺎم ﻓﻴﻜﻮن ﺳﺘﺔ وﺛﻼﺛـﲔ وﻛـﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﺒـﺎر
ﰲ اﺧﺘﻼف اﻟﺘﺪاﻋﻲ ﰲ اﻷﻧﺼﺒﺎء.

) (1ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (2ما بين قوسين من )ق(.
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وﻣ ــﻦ أﺻ ــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣ ــﻦ ﻳﻘ ــﻮل ﰲ اﻟﺘ ــﺪاﻋﻲ :إذا اﺧﺘﻠ ــﻒ ﻣ ــﺎ ﻳ ﺪﻋﻴ ــﻪ ﻛ ــﻞ واﺣ ــﺪ
ﻣﻨﻬﻤ ــﺎ أﻤ ــﺎ إذا أﲨﻌ ــﺖ اﻟ ــﺪﻋﺎوي ﻓﻜﺎﻧ ــﺖ زﻳ ــﺎدة ﻋﻠ ــﻰ اﳌ ــﺎل ﻛ ــﺎﻟﻌﻮل ﻗﺴ ــﻢ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻌﻮل ﻓﻀﻢ اﻟﺪﻋﻮﺗﲔ ﰒ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﺑﻴﺪﻩ ،ﻓﺠﻌﻞ
اﻟﻨﺼــﺎب اﻟــﺬي ﻳﻘﺴــﻢ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻫــﺬا ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﻮل ﺑــﺄن اﻟﻘﺴــﻢ ﻣﻮﺟــﺐ اﻟــﺪﻋﻮى
وﺑﻴﺎﻧﻪ:
إذا ﺗــﺪاﻋﻰ رﺟــﻼن ﺛﻮﺑ ـﺎً وادﻋــﻰ أﺣــﺪﳘﺎ ﲨﻴﻌــﻪ واﻵﺧــﺮ ﻧﺼــﻔﻪ ﻳﻜــﻮن ﻛــﺄن
اﳌﺴ ــﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟ ــﺖ ﺑﺎﻟﻨﺼ ــﻒ ﻓﻴﻜ ــﻮن ﻣـ ـﻦ ﺛﻼﺛ ــﺔ :ﳌ ــﺪﻋﻲ اﻟﻜ ــﻞ اﻟﺜﻠﺜ ــﺎن وﳌ ــﺪﻋﻲ
اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﻠﺚ.
)وإذا ادﻋﻰ أﺣﺪﳘﺎ اﻟﻜﻞ واﻵﺧﺮ اﻟﻨﺼﻒ واﻵﺧﺮ اﻟﺜﻠﺚ() :(1ﻗﺴﻢ اﳌﺪﻋﻰ
ﺑﻴــﻨﻬﻢ ﻋﻠــﻰ أﺣــﺪ ﻋﺸــﺮ ﺳــﻬﻤﺎ ﳌــﺪﻋﻲ اﻟﻜــﻞ ﺳــﺘﺔ ،وﳌــﺪﻋﻲ اﻟﻨﺼــﻒ ﺛﻼﺛــﺔ،
وﳌـ ــﺪﻋﻲ اﻟﺜﻠـ ــﺚ اﺛﻨـ ــﺎن ﻗـ ــﺎل :ﻷـ ــﻢ إذا ﺗﺴـ ــﺎووا ﰲ اﻟﻴـ ــﺪ وﺿـ ــﺎق اﳌـ ــﺎل ﻋﻠـ ــﻰ
اﻟﺪﻋﺎوى ﱂ ﻳﻜﻦ أﺣﺪﻫﻢ ﺑﺄوﱃ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺘﺴﺎووا ﰲ اﻟﻨﻘﺺ).(2
(GK10z/#ذא אxIJA A.ً.L

وﻟــﻮ ﺗــﺪاﻋﻴﺎ ﺛﻮﺑـﺎً ﺑﺄﻳــﺪﻳﻬﻤﺎ ﻓﻘــﺎل أﺣــﺪﳘﺎ :ﱄ ﻧﺼــﻔﻪ ،واﻟﻨﺼــﻒ اﻟﺜــﺎﱐ ﻟﺰﻳــﺪ،
وﻗـﺎل اﻵﺧـﺮ :ﱄ ﻧﺼـﻔﻪ ،وﻧﺼــﻔﻪ ﻟﺰﻳـﺪ وﻻ ﺷـﻲء ﻟــﻚ ﻓﻴـﻪ :ﻗﺴـﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ؛ ﻷن
ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﺮ ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ ﺑﻨﺼﻴﺐ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺣﺎزﻩ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻘﺮ
ﻟﻪ ﺷﻲء ).(3
(ZI(K11z/#אدUCوجא&UMN7وxYYng

إذا ادﻋﻰ أﻧﻪ ﺗﺰوج اﻣﺮأة ﺗﺰوﳚﺎً ﺻـﺤﻴﺤﺎً ﲰﻌـﺖ دﻋـﻮاﻩ وﱂ ﻳﻜﻠـﻒ أن ﻳـﺬﻛﺮ
ﺷﺮاﺋﻂ اﻟﻨﻜﺎح) (4ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣﺪ ﻗـﻮﱄ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إن اﻟـﺪﻋﻮى ﻻ ﺗﺴـﻤﻊ
) (1ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (2في جملة ھذه األحكام انظر :المدونة ،(98-97/4) :التفريع ،.(243-242/2) :الكافي.(482-481) :
) (3انظر :المراجع السابقة.
) (4انظر :الكافي.(480) :
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إﻻ ﺑــﺄن ﻳــﺬﻛﺮ ﺷــﺮوط اﻟﺼــﺤﺔ ﻓﻴﻘــﻮل ﺗﺰوﺟﺘﻬــﺎ ﺑــﻮﱄ وﺷــﻬﻮد ﻋــﺪول ﺑﺈذــﺎ إن
ﻛﺎﻧﺖ ﳑﻦ ﺗﺴﺘﺄذن):(1
ودﻟﻴﻠﻨﺎ أﻧﻪ دﻋﻮى ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻮﺟﺐ اﺳـﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﺻـﻠﻪ إذا ذﻛـﺮ) (2ﺷـﺮوط
ﺻــﺤﺘﻬﺎ ،وﻷﻧــﻪ ﻋﻘــﺪ ﻣﻌﺎوﺿــﺔ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﺴــﻤﻊ اﻟــﺪﻋﻮى ﻓﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﺤﺔ
ﳎﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺬﻛﺮ ﺷﺮوط اﻟﺼﺤﺔ أﺻﻠﻪ اﻟﺒﻴﻊ.
(7<GK12z/#א ONאZe>.BאدCد8J.NC9>Aא; x

إذا ﻣــﺎت رﺟــﻞ وﺗــﺮك اﺑﻨــﲔ ﻓــﺎدﻋﻰ رﺟــﻞ ﻋﻠــﻰ اﳌﻴــﺖ دﻳﻨــﺎ ﻓــﺄﻗﺮ ﻟــﻪ أﺣــﺪﳘﺎ
ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﳑــﻦ ﺗﻘﺒــﻞ) (3ﺷــﻬﺎدﺗﻪ )وﺷــﻬﺪ ﻟــﻪ ﺑــﻪ ﺣﻠــﻒ اﳌــﺪﻋﻲ واﺳــﺘﺤﻖ ﲨﻴــﻊ
اﻟﺪﻋﻮى ،وإن ﻛﺎن ﳑﻦ ﻻ() (4ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدﺗﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﺰﻣﻪ ﻧﺼﻒ
ﻣﺎ اﻋﱰف ﻟﻪ ﺑﻪ وﻫﻮ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻛﺎن ﻧﺼـﻴﺒﻪ ﻟـﻮ اﻋـﱰف اﻻﺑـﻦ اﻵﺧـﺮ أو ﻗﺎﻣـﺖ
ﻟﻪ ﺑﻴﻨﺔ) (5وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﻠﺰم اﳌﻘﺮ اﻹرث ﰲ ﺣﺼﺘﻪ).(6
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ إن ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﻟﺰم ﻣـﻊ اﻟﻴﻤـﲔ ﲨﻴـﻊ اﻟـﺪﻋﻮى؛ ﻷـﺎ دﻋـﻮى ﻣـﺎل
ﻓﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﲔ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺪﻋﻮى.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﺷﻬﺎدة اﻻﺑﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻷن ﺷﻬﺎدة اﻷخ ﻋﻠﻰ أﺧﻴﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻌﺮة ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪ أو اﻷخ ،وﻷن اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻨﻪ زاﺋﻠﺔ ﰲ ذﻟﻚ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑـﺈﻗﺮارﻩ؛ ﻷﻧـﻪ ﻣﻘـﺮ ﺑـﺄن ﻏـﲑﻩ ﻳﺴـﺘﺤﻖ ﻣـﺎﻻ ﰲ ﻳـﺪﻩ ﻓﻠﺰﻣـﻪ
دﻓﻌﻪ إﻟﻴﻪ.

) (1انظر :اإلقناع.(198) :
) (2في )ق( :إذا أنكر.
) (3في )ق( :ممن ال تقبل.
) (4ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (5انظر المدونة ،(104/4) :الكافي.(459،481) :
) (6انظر مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(87/2) :
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰم اﻵﺧﺮ ﺷﻲء ﺑـﺈﻗﺮار أﺧﻴـﻪ ،ﻷن إﻗـﺮار اﻹﻧﺴـﺎن) (1ﻋﻠـﻰ
ﻏﲑﻩ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻻ ﻳﻠــﺰم اﳌﻘــﺮ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻗــﺪر ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﻟــﻮ أﻗــﺮ اﻵﺧــﺮ؛ ﻷن
إﻗﺮارﻩ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ أﺧﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺰم ﻇﻠﻢ ﻏﲑﻩ ،وﻷﻧﻪ ﻣﻌﲎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﰲ اﳌﺎل ﻣﻘـﺪم
ﻋﻠ ــﻰ اﳌـ ـﲑاث ﻓﻮﺟ ــﺐ إذا اﻋ ــﱰف ﺑ ــﻪ ﺑﻌ ــﺾ اﻟﻮرﺛ ــﺔ أن ﺗﻠﺰﻣ ــﻪ ﰲ ﺣﺼ ــﺘﻪ دون
ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﺮف أﺻﻠﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ.
(K13z/#אQF3yאUو3&$eHعא  x

إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺰوﺟﺎن ﰲ ﻣﺘﺎع اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺎدﻋﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻟـﻪ وﻻ ﺑﻴﻨـﺔ
ﳍﻤﺎ وﻻ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻧﻈﺮ:
ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺘﺎع اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻬﻮ ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﻊ ﳝﻴﻨﻬﺎ ،وإن ﻛﺎن ﻣـﻦ ﻣﺘـﺎع اﻟﺮﺟـﺎل
ﻓﻬﻮ ﻟﺮﺟﻞ ﻣﻊ ﳝﻴﻨﻪ.
وﻗﺎل ﺳﺤﻨﻮن :ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻓﻬﻮ ﻟـﻪ ﺑﻐـﲑ ﳝـﲔ وﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻳﺼـﻠﺢ ﳍﻤـﺎ
ﲨﻴﻌﺎ ﻓﻬﻮ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻣﻊ ﳝﻴﻨﻪ.
وﻗــﺎل اﳌﻐــﲑة :ﻫــﻮ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ أﳝﺎﻤــﺎ وﺳـﻮاء ﻛــﺎن اﺧﺘﻼﻓﻬﻤــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻟﻄــﻼق
أو ﺑﻌﺪﻩ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪار ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أو ﻷﺣﺪﳘﺎ أو ﺑﻜﺮاء ،ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻨﻬﻤـﺎ أو
ﻣــﻦ ورﺛﺘﻬﻤــﺎ أو ﻣــﻦ ورﺛــﺔ أﺣــﺪﳘﺎ ﻣــﻊ ﺣﻴــﺎة اﻵﺧــﺮ ،ﻛﺎﻧــﺎ ﺣـﺮﻳﻦ أو ﻋﺒــﺪﻳﻦ أو
أﺣﺪاﳘﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ أو ذﻣﻴﺔ.
واﳌﺘـﺎع اﻟــﺬي ﻳﺼـﻠﺢ ﻟﻠﻨﺴــﺎء ﻛـﺎﳊﻠﻰ وﺛﻴــﺎب اﻟﻨﺴـﺎء واﻟﻐــﺰل واﳉﻬـﺎز ،واﳌﺘــﺎع
واﻟــﺬي ﻳﺼــﻠﺢ ﻟﻠﺮﺟــﻞ ﻛﺎﻟﺴــﻴﻒ واﻟــﺪرع واﻟــﺮﻣﺢ وﺳــﺎﺋﺮ اﻟﺴــﻼح وﺛﻴــﺎب اﻟﺮﺟــﻞ
وﻛﺘﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﻷدب ،واﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ ﳍﻤﺎ ﲨﻴﻌﺎً ﻛﺎﻟﺪراﻫﻢ واﻟﺪﻧﺎﻧﲑ وﻏﲑ ذﻟﻚ

) (1اإلنسان :سقطت من )ق(.
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ﳑــﺎ ﻻ ﳜــﺘﺺ ﰲ اﻟﻌــﺮف ﺑﺄﺣــﺪﳘﺎ ﺳـﻮاء ﻛﺎﻧــﺖ أﻳــﺪﻳﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﺷــﺎﻫﺪة ﻣﺜــﻞ أن
ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻗﺎﺑﻀﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻤﺎً ﻣﺜﻞ ﺧﺸﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺪار).(1
وواﻓﻘﻨﺎ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ إﻻ ﰲ اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ ﳍﻤـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﻓـﺮق ﰲ ذﻟـﻚ
ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ إذا ﻛﺎن ﺣﻴﺎً أو ﻣﻴﺘﺎً ﻓﻘﺎل :إن ﻛﺎن ﺣﻴﺎً ﻓﻬﻮ ﻟﻪ وإن ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎً ﻓﻬﻮ
ﻟﻠﻤﺮأة) ،(2وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻣﻦ أﻗﺎم اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻲء ﻓﻬـﻮ ﻟـﻪ وإﻻ ﻛـﺎن ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ
ﺑﻌﺪ أﳝﺎﻤﺎ).(3
(N$K14z/#ن&)AI OS¦9#Aن?x

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻣــﺎ ﻳﺼــﻠﺢ ﻷﺣــﺪﳘﺎ ﻳﻜــﻮن ﻟــﻪ؛ ﻷن اﻟﻴــﺪ ﳌــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣــﺆﺛﺮة ﰲ
اﳌﻠــﻚ ودﻟـﺖ ﻋﻠﻴــﻪ ،ﺑــﺪﻟﻴﻞ أن ﻣــﻦ ادﻋــﻰ ﻋﻤﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ رأس رﺟــﻞ ﻓــﺈن اﻟﻘــﻮل
ﻗﻮل ﻣﻦ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺰوﺟﲔ ﻳـﺪا ﰲ اﻟـﺪار ﺑـﺪﻟﻴﻞ
أن أﺟﻨﺒﻴﺎً ﻟﻮ ادﻋﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻓﻴـﻪ ﻓﺘﻨﺎزﻋـﺎﻩ أو أﺣـﺪﳘﺎ ﻓﻴﻜـﻮن اﻟﻘـﻮل ﻗﻮﻟـﻪ دون
اﻷﺟﻨﱯ ﻓﻮﺟﺐ إذا ﺗﻨﺎزﻋﺎ أن ﻳﻌﺘﱪ أﻇﻬﺮﳘﺎ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى وﻣﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ اﻟﻌـﺮف
ﺑﻘ ــﻮة دﻋـ ـﻮاﻩ ،وﻗ ــﺪ ﺛﺒ ــﺖ أن اﻟﻴ ــﺪ ﺗﺘﻔﺎﺿ ــﻞ ﻓﻴﻜ ــﻮن ﺑﻌﻀ ــﻬﺎ أﻗ ــﻮى ﻣ ــﻦ ﺑﻌ ــﺾ
ﻛﺎﻟﺮاﻛــﺐ واﳌﻤﺴــﻚ ﺑﺎﻟﻠﺠــﺎم ،وإذا ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ وﺟــﺐ أن ﻳﻜــﻮن أﻗــﻮى اﻟﻴــﺪﻳﻦ
ُ
أوﻻﳘﺎ ﺑﺎﳌﺪﻋﻲ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻌﺮف ﻟﻪ.
وﻻ ﻳﻠ ــﺰم ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻟ ــﺪﺑﺎغ واﻟﻌﻄ ــﺎر إذا ﺗﻨﺎزﻋ ــﺎ ﻓ ــﺎدﻋﻰ اﻟ ــﺪﺑﺎغ اﳌِﺴ ــﻚ وادﻋ ــﻰ

اﻟﻌﻄــﺎر اﳉﻠــﻮد؛ ﻷن أﻳــﺪﻳﻬﻤﺎ ﻏــﲑ ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺔ ،وﻗــﺪ ورد اﻟﻈــﺎﻫﺮ واﻟﺴــﻨﺔ ﲟــﺎ ﻗﻠﻨــﺎﻩ
وﻫـ ــﻮ ﻗﻮﻟـ ــﻪ ﺗﻌـ ــﺎﱃ ،(4)lh gm:وﻗﻮﻟـ ــﻪ ﻋـ ــﺰ وﺟـ ــﻞ ﰲ ﻗﺼـ ــﺔ ﻳﻮﺳـ ــﻒ
) (6)l| {z y x w vm (5ﻓﺠﻌﻞ ﻗﻮة دﻋﻮى ﻛﻞ
) (1في جملة ھذه األحكام انظر :المدونة ،(97/4) :الكافي.(482) :
) (2انظر مختصر الطحاوي ،(228) :مختصر القدوري  -مع شرح الميداني.(50/4) :
) (3انظر األم ،(95/5) :مختصر المزني ،(318) :اإلقناع.(198) :
) (4سورة األعراف ،اآلية.199 :
) (5عليه السالم سقطت من )م(.
) (6سورة يوسف ،اآلية.26 :
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واﺣ ــﺪ ﻣﻨﻬﻤ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳﺸ ــﻬﺪ ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻟﻐﺎﻟ ــﺐ ،ﻓﻜ ــﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺴ ــﺄﻟﺘﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟ ــﺐ
واﻟﻌﺮف أن اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺘﺨﺬن ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﳍﻦ واﻟﺮﺟﺎل ﻳﺘﺨﺬون ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﳍﻢ وإذا
ﺻﺢ ذﻟﻚ ﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ.
وروي أن رﺟ ــﻼن ﺗﻨﺎزﻋ ــﺎ ﰲ ﺧ ــﺺ) (1ﻓﺤﻜ ــﻢ ﺑ ــﻪ ﻟﺼ ــﺎﺣﺐ اﻟﻘﻤ ــﻂ)،(3)(2
وﻫﻮ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻷﺷﺒﻪ ﰲ اﻟﺪﻋﺎوى.
(K16z/#א!)6I(8نxI¦9#A

ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ إﻧــﻪ ﳛﻜــﻢ ﺑــﻪ ﳌــﻦ ﻳﺼــﻠﺢ ﻟــﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨــﻪ أن اﳊﻜــﻢ ﰲ اﻷﺻــﻮل ﻻ
ﻳﻜــﻮن إﻻ ﺑﺸــﻴﺌﲔ ﻓﻠــﻢ ﳚــﺰ اﳊﻜــﻢ ﻟــﻪ ﲟﺠــﺮد اﻟﻌــﺮف ﻷن ذﻟــﻚ ﺣﻜــﻢ ﺑﺴــﺒﺐ
واﺣﺪ.
ووﺟﻪ ﻗﻮل ﺳﺤﻨﻮن إﻧﻪ ﻟﻪ ﺑﻐﲑ ﳝﲔ أن ﻳﺪﻩ واﻟﻌﺮف اﻟﺸـﺎﻫﺪ ﻟـﻪ ﺳـﺒﺒﺎن ﻓﻠـﻢ
ﳛﺘﺞ إﱃ ﳝﻴﻨﻪ.
ووﺟــﻪ ﻗــﻮل ﻣﺎﻟــﻚ إن ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﳍﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻟﻠﺮﺟــﻞ أن ﺟﻨﺒﺘــﻪ) (4أرﺟــﺢ؛ ﻷن
اﻟﺒﻴــﺖ ﻟــﻪ وﻫــﻲ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟــﻪ ﻓﻴــﻪ  ،واﻟﻈــﺎﻫﺮ ﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن ﰲ ﺑﻴــﺖ اﻟﺮﺟــﻞ ﻟــﻪ إﻻ ﻣــﺎ
ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺮف أن اﻷﻏﻠﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻠﻤﺮأة ،وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ اﻟﻴﻤﲔ ﻟﻴﺤﺼـﻞ ﻟـﻪ ﺳـﺒﺒﺎن
ﳛﻜﻢ ﻟﻪ ﻤﺎ..
ووﺟــﻪ ﻗــﻮل اﳌﻐــﲑة إﻧــﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ وأن أﻳــﺪﻳﻬﻤﺎ ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺔ وﻻ ﺷــﺒﻬﺔ ﻓــﻴﺤﻜﻢ ﺑــﻪ،
واﻟﺒﻴــﺖ ﻣﻨﺴــﻮب إﻟﻴﻬﻤــﺎ ﻻ إﱃ اﻟﺮﺟــﻞ وﺣــﺪﻩ ﻓﻠــﻢ ﻳﺒــﻖ إﻻ أن ﻳﻜــﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ
ﺑﻌﺪ) (5أﳝﺎﻤﺎ ﻛﺎﳌﺘﺪاﻋﻴﲔ ﺷﻴﺌﺎً ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻤﺎ.
) (1الخص :ھو البيت من القصب )المصباح المنير.(171 :
) (2في )ق( :لصاحب المقص.
) (3سبق تخريج ھذا الخبر.
) (4في م و ر :جھته.
) (5في )ق( :مع.
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وإﳕــﺎ ﱂ ﻧﻔــﺮق ﺑــﲔ أن ﻳﻜﻮﻧــﺎ ﺣ ـﺮﻳﻦ أو ﻋﺒــﺪﻳﻦ وﺳــﺎﺋﺮ ﻣــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ؛ ﻷن ﻛــﻞ
ذﻟــﻚ ﻻ ﻳــﺆﺛﺮ ﰲ اﻟــﺪﻋﻮى ﺑﻘــﻮة وﻻ ﺿــﻌﻒ وﻻ ﺷــﺒﻬﺔ ﻓﻠــﺬﻟﻚ اﺳــﺘﻮى اﳊﻜــﻢ
ﰲ ﲨﻴﻌﻪ.
وإﳕــﺎ ﱂ ﻧﻔــﺮق ﺑــﲔ اﳊﻴــﺎة أو اﳌــﻮت؛ ﻷن اﻟﻮرﺛــﺔ ﻳﻘﻮﻣــﻮن ﻣﻘــﺎم ﻣــﻮرﺛﻬﻢ ﻋﻠــﻰ
ﺳــﺒﻴﻞ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻟــﻪ أن ﻳﻔﻌــﻞ أﻻ ﺗــﺮى أﻧــﻪ ﻟــﻮ اﺷــﱰى ﺑﺎﳋﻴــﺎر ﱂ ﻳﻜــﻦ ﳍــﻢ أن
ﻳﻔﺮﻗﻮا اﳌﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ وﻛﺎن ﳍﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﳉﻤﻴﻊ أو ردﻩ وﻛﺬﻟﻚ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ.
(GK18z/#ذא&/HKو?9دZAو?د ,?(ZAوאx O

إذا ﻣﺎت رﺟـﻞ وﻋﻠﻴـﻪ دﻳـﻦ وﻟـﻪ دﻳـﻦ ﻓﻴـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ واﺣـﺪ ﻓﻠﻠﻮرﺛـﺔ أن ﳛﻠﻔـﻮا ﻣـﻊ
اﻟﺸﺎﻫﺪ وﻳﺴﺘﺤﻘﻮا اﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﺈذا ﺣﻠﻔﻮا وأﺧﺬوا اﳌﺎل ﻗﻀﻲ ﻣﻨﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﰒ أﺧـﺬوا
)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﲑاﺛﺎً  ،ﻓﺈن ﱂ ﻳﻔﻀﻞ ﺷﻲء ﻓﻬﻢ ﳐﲑون إن ﺷﺎءوا ﺣﻠﻔﻮا ﻣﻊ اﻟﺸـﺎﻫﺪ
)(1
وﻳﺴــﺘﺤﻘﻮن اﻟــﺪﻳﻦ ،ﻓــﺈذا ﺣﻠﻔ ـﻮا أﺧــﺬوا اﳌــﺎل ﻓﻘﻀ ـﻮا ﻣﻨــﻪ اﻟــﺪﻳﻦ ﰒ أﺧــﺬوا(
ﻓﻀﻼ إن ﻛﺎن وإن ﺷﺎءوا ﱂ ﳛﻠﻔﻮا ،وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻐﺮﻣـﺎء إﺟﺒـﺎرﻫﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻴﻤـﲔ ﻓـﺈن
ﻟﻦ ﳛﻠﻔﻮا ﺣﻠﻒ اﻟﻐﺮﻣﺎء واﺳﺘﺤﻘﻮا اﻟـﺪﻳﻦ ﰲ دﻳـﻮﻢ ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻓﻴـﻪ ﻓﻀـﻞ ﻋـﻦ
دﻳﻮﻢ ﱂ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ اﻟﻮرﺛﺔ ،ﻓﺈن أرادوا ﻣﻦ ﺑﻌﺪ أن ﳛﻠﻔﻮا ﱂ ﻳﻜـﻦ ﳍـﻢ ذﻟـﻚ إﻻ
أن ﻳﻜ ــﻮن ﻻﻣﺘﻨ ــﺎﻋﻬﻢ أوﻻ وﺟ ــﻪ ﻣﺜ ــﻞ -أن ﻳﻘﻮﻟـ ـﻮا :ﱂ ﻧﻌﻠ ــﻢ أﻧ ــﻪ ﻳﻔﻀ ــﻞ ﻣﻨ ــﻪ
ﺷﻲء ،وﻛﻨﺎ ﻧﺮى أن اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴـﺘﻐﺮﻗﻪ ﻓﻴﻜـﻮن ﳍـﻢ أن ﳛﻠﻔـﻮا )وﻳﺴـﺘﺤﻘﻮا اﻟﺒـﺎﻗﻲ،
وإن ﻛــﺎن اﻣﺘﻨــﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﻨﻜــﻮل واﻟــﱰك ﱂ ﻳﻜــﻦ ﳍــﻢ أن ﳛﻠﻔـﻮا ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪ
وﻛﺬﻟﻚ() (2ﻟﻮ ادﻋﻰ إﻧﺴـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﻮرﺛـﺔ أن ﻣﻴـﺘﻬﻢ أوﺻـﻰ ﻟـﻪ ﲟـﺎل وأﻗـﺎم ﻋﻠـﻰ
ذﻟــﻚ ﺷــﺎﻫﺪا واﺣــﺪا ﻓﻠــﻪ أن ﳛﻠــﻒ ﻣﻌــﻪ ﻓــﺈن ﻧﻜــﻞ اﻟ ـﻮارث أو ﻣــﺪﻋﻲ اﻟﻮﺻــﻴﺔ
ﻟﻠﻮرﺛﺔ وﺑﺮأ وﺣﻠﻒ اﻟﻮرﺛﺔ ﳌـﺪﻋﻲ اﻟﻮﺻـﻴﺔ وﺑـﺮؤوا ﻣـﻦ ﻧﻜـﻞ ﻣـﻨﻬﻢ ﻟﺰﻣـﻪ ﻣـﺎ ﻳـﺪﻋﻲ
) (1ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (2ما بين قوسين سقط من )م(.
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ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻊ اﻟﺸــﺎﻫﺪ ،وﻳﻘــﻴﻢ اﻟﻮرﺛــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﺑﻘــﺪر ﻣـﻮارﻳﺜﻬﻢ واﳌﻮﺻــﻰ ﳍــﻢ ﻳﻘﺴــﻤﻮن
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ ،وإن ﺣﻠـﻒ ﺑﻌﻀـﻬﻢ وﻧﻜـﻞ ﺑﻌﻀـﻬﻢ ﻓﻠﻤـﻦ
ﺣﻠ ــﻒ ﻧﺼ ــﻴﺒﻪ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪﻳﻦ أو اﻟﻮﺻ ــﻴﺔ وﻻ ﺷ ــﻲء ﳌ ــﻦ ﱂ ﳛﻠ ــﻒ ،وﻻ ﻳﺸ ــﺎرك
اﳊﺎﻟﻒ ﰲ ﻗﺴﻄﻪ وﻟﻜﻦ ﻳﻌﺮض اﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻜـﻮن اﳊﻜـﻢ ﻋﻠـﻰ
ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ).(1
(9O$K19z/#אx8J3& ,=&L

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﻟﻠﻮرﺛ ــﺔ أن ﳛﻠﻔـ ـﻮا ﻣ ــﻊ ﺷ ــﺎﻫﺪ ﻣﻴ ــﺘﻬﻢ؛ ﻷ ــﻢ ﻳﻘﻮﻣ ــﻮن ﻣﻘ ــﺎم
)اﳌ ــﻮرث ﰲ ﺣﻘ ــﻮق اﻹرث ﻓﻠﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻟﻠﻤﻴ ــﺖ ﻟ ــﻮ ﻛ ــﺎن ﺑﺎﻗﻴ ــﺎ أن ﳛﻠ ــﻒ ﻣ ــﻊ
ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻛﺎن ذﻟﻚ() (2ﻟﻠﻮرﺛﺔ ﺑﻌﺪﻩ.
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إ ــﻢ إذا أﺧ ــﺬوا اﳌ ــﺎل ﺑﺎﻟﺸ ــﺎﻫﺪ وأﳝ ــﺎﻢ ﻗﻀـ ـﻮا ﻣﻨ ــﻪ اﻟ ــﺪﻳﻦ ﰒ
)(3
ورﺛﻮا اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻷن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘـﺪم ﻋﻠـﻰ اﳌـﲑاث ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ¿ ¾ ½m:
 (4)lÃÂ Á  Àﻓﺈذا ﻗﻀﻮا اﺳﺘﺤﻘﻮا.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺎً ﻟﻠﱰﻛﺔ ﻓـﻼ ﺷـﻲء ﻟﻠﻮرﺛـﺔ؛ ﻷن اﻹرث ﺑﻌـﺪ
اﻟــﺪﻳﻦ) (5ﻓ ــﺈذا ﺗﺰاﲪ ــﺎ ﻓﺎﻟــﺪﻳﻦ ﻣﻘ ــﺪم ﻋﻠﻴ ــﻪ؛ وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﳍ ــﻢ أن ﳛﻠﻔ ـﻮا ﻣ ــﻊ
اﺳ ــﺘﻐﺮاق اﻟ ــﺪﻳﻦ ﻟ ــﻺرث وﻻ ﻳﻀ ــﺮﻫﻢ أن ﻳﺴ ــﺘﺤﻖ اﳌ ــﺎل ﻏ ـﲑﻫﻢ؛ ﻷن اﳊ ــﻖ ﰲ
اﻟﺘﻘﺪﱘ ﳍـﻢ؛ ﻷـﻢ ﻳﻘﻮﻣـﻮن ﻣﻘـﺎم اﳌﻴـﺖ ،وﻷـﻢ ﻟـﻮ أدوا اﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﻦ ﻏـﲑ اﻟﱰﻛـﺔ
ﻟﻜﺎن ذﻟﻚ ﳍﻢ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎء اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻴﻬﻢ.
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إ ــﻢ ﳐ ــﲑون؛ ﻷن اﳊ ــﻖ ﰲ ذﻟ ــﻚ ﳍ ــﻢ ﻓ ــﺈن ﺷ ــﺎءوا أﺧ ــﺬوا وإن
ﺷﺎءوا ﺗﺮﻛﻮﻩ.
) (1انظر :المدونة ،(109/4) :الكافي.(483) :
) (2ما بين قوسين سقط من )م(.
) (3في )م( :على الوارث.
) (4سورة النساء ،اآلية.11 :
) (5في )م( :نفعا للورثة.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎء إﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻠـﻰ اﳊﻠـﻒ؛ ﻷـﻢ ﻳﻘﻮﻟـﻮن :ﻻ ﻓﺎﺋـﺪة
ﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ إذا اﺳـﺘﺤﻖ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟﻨـﺎ ﻓﻴـﻪ ﺣـﻆ ،وﻛـﺬﻟﻚ إن ﻛـﺎن ﻓﻴـﻪ
ﻓﻀﻞ ﻓﻠﻬﻢ أن ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻟﺴﻨﺎ ﳔﺘﺎر أن ﻧﺄﺧﺬ ﺑﻴﻤﲔ ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﳍﻢ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻟﻠﻐﺮﻣﺎء :أن ﳛﻠﻔﻮا إذا ﻧﻜﻞ اﻟﻮرﺛﺔ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :ﻟﻴﺲ
ﳍـﻢ ذﻟـﻚ) ،(1ﻷن اﻟـﺪﻳﻦ ﺣـﻖ ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﱰﻛـﺔ) (2ﻓﺠـﺎز ﳌﺴـﺘﺤﻘﻪ أن ﳛﻠـﻒ ﻣــﻊ
اﻟﺸﺎﻫﺪ اﳌﻴﺖ أﺻﻠﻪ ﺣﻖ اﻹرث.
وإﻧﻨ ــﺎ ﻗﻠﻨـ ــﺎ إﻧـ ــﻪ إن ﻛـ ــﺎن ﻓﻴـ ــﻪ ﻓﻀـ ــﻞ ﻋـ ــﻦ دﻳـ ــﻮﻢ ﱂ ﻳﺴـ ــﺘﺤﻘﻪ اﻟﻮرﺛـ ــﺔ؛ ﻷن
اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻴﻤﲔ ﻏﲑﻩ ﺷﻴﺌﺎً إذا ﻛﺎن ﳑﻦ ﻟﻪ أن ﳛﻠﻒ.
وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﳍــﻢ أن ﳛﻠﻔـﻮا وﻳﺴــﺘﺤﻘﻮا اﻟﻔﻀــﻞ؛ ﻷـﻢ ﻳﺴــﺘﺤﻘﻮن ﻣــﺎ ﻳﱰﻛــﻪ
اﳌﻴ ــﺖ ﻓﻜ ــﺎن ﳍ ــﻢ أن ﳛﻠﻔ ـﻮا وﻳﺴ ــﺘﺤﻘﻮا اﻟﻔﻀ ــﻞ؛ ﻷ ــﻢ ﻳﺴ ــﺘﺤﻘﻮن ﻣ ــﺎ ﻳﱰﻛ ــﻪ
اﳌﻴــﺖ ﻓﻜــﺎن ﳍــﻢ أن ﳛﻠﻔ ـﻮا ﻋﻠﻴــﻪ وﻟــﻴﺲ اﻣﺘﻨــﺎﻋﻬﻢ أوﻻ ﻣــﻦ اﻟﻴﻤــﲔ ﲟــﺎﻧﻊ ﳍــﻢ
اﻵن ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﱂ ﻧﺮ أن ﳓﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺧـﺬﻩ ﻏﲑﻧـﺎ ،ﻓﺄﻣـﺎ إذا ﻓﻀـﻞ
ﻣﺎ ﻧﺄﺧﺬﻩ ﻓﺈﻧﺎ ﳓﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﺬا ﻋﺬر ﻣﺴﻮغ).(3
وإﳕﺎ ﳝﻨﻊ أن ﳛﻠﻔﻮا ﺑﻌﺪ ﺗﺮك اﻟﻴﻤﲔ؛ ﻷن ﻧﻜﻮﳍﻢ ﻗﺪ أﺳﻘﻂ ﺣﻘﻬﻢ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻟﻠﻤــﺪﻋﻲ ﻟــﻪ أن ﳛﻠــﻒ ﻣــﻊ ﺷــﺎﻫﺪﻩ؛ ﻷﻧــﻪ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﻣــﻦ ﺗﺮﻛــﺔ
اﳌﻴــﺖ وﻣــﺎ ُوﺻ ـ ﻲ ﻟــﻪ ﺑــﻪ ،ﻓــﺈن ﱂ ﳛﻠــﻒ ﻓﻘــﺪ ﺗﻘــﺪم ﺑﻴــﺎن اﻟﻨﻜــﻮل ورد اﻟﻴﻤــﲔ
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺴﺄﻟﺔ.


) (1انظر األم ،(94/6) :مختصر المزني.(310-309) :
) (2في )م( :بالشركة.
) (3مسوغ :سقطت من )ق(.
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($K20z/#א אJ([gBaאC9eIא; ?9C
7qدא x

ﻛــﻞ دﻋــﻮى ﻻ ﻳﻘﺒــﻞ ﻓﻴﻬــﺎ ﺷــﺎﻫﺪ واﻣﺮأﺗــﺎن وﻻ ﺷــﺎﻫﺪ وﻧﻜــﻮل وﻻ ﻳﻘﺒــﻞ ﻓﻴــﻪ
إﻻ ﺷﺎﻫﺪان ﻓﻼ ﳚـﺐ اﻟﻴﻤـﲔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﳌـﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﲟﺠـﺮد اﻟـﺪﻋﻮى ،وذﻟـﻚ
ﻣﺜﻞ دﻋﻮى اﻟﻨﻜﺎح واﻟﺮﺟﻌﺔ واﻟﻄﻼق وﻗﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ:
ﻓـﺈذا ادﻋــﻰ رﺟــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻣـﺮأة أــﺎ زوﺟﺘــﻪ ،أو اﻣـﺮأة ﻋﻠـﻰ رﺟــﻞ أﻧــﻪ زوﺟﻬــﺎ أو
أﻧــﻪ ﻃﻠﻘﻬــﺎ ﻓــﻼ ﳝــﲔ ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﻜــﺮ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﲟﺠــﺮد اﻟــﺪﻋﻮى )وذﻟــﻚ ﻣﺜــﻞ دﻋــﻮى
اﻟﻨﺎﻛﺢ() (1ﻓﺈن أﻗﺎم اﳌﺪﻋﻲ ﺷﺎﻫﺪا واﺣﺪا ﺣﻠﻔﺎ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ وإن ﻧﻜﻞ ﻓﻔﻴﻬـﺎ
رواﻳﺘﺎن:
إﺣﺪاﳘﺎ أﻧﻪ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،واﻷﺧـﺮى أﻧـﻪ ﳛـﺒﺲ ﺣـﱴ ﳛﻠـﻒ ﻓـﺈن ﻃـﺎل ﺣﺒﺴـﻪ
ﺧﻠﻲ ،واﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ اﺳﺘﻈﻬﺎرا واﺣﺘﻴﺎﻃﺎ).(2

وإذا ﻗﻠﻨﺎ إﻧﻪ ﻻ ﳛﻠﻒ ﲟﺠﺮد اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻼ ﻳﺘﺼـﻮر ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا رد اﻟﻴﻤـﲔ ﻋﻠـﻰ
اﳌﺪﻋﻲ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﻨﻜـﻮل اﳌـﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ،واﻟﻨﻜـﻮل ﻻ ﻳﻜـﻮن ﺑﻌـﺪ
ﺗﻮﺟــﻪ اﻟﻴﻤــﲔ إﻟﻴــﻪ ،وﻋﻨــﺪ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺴــﺎﺋﻞ :أن اﻟﻴﻤــﲔ ﺗﻠــﺰم اﳌــﺪﻋﻲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻧﻜﻞ ردت ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ ﻓﺈن ﺣﻠﻒ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ):(3
ﻓﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻴﻤﲔ ﻻ ﺗﻠﺰم ﻣﺎ روى ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ
أن اﻟﻨــﱯ  ﻗــﺎل" :إذا ادﻋــﺖ اﳌ ـﺮأة أن زوﺟﻬــﺎ ﻃﻠﻘﻬــﺎ ﱂ ﳛﻠــﻒ ﺑــﺪﻋﻮاﻫﺎ إﻻ
أن ﻳﺘــﺄﺗﻰ ﺑﺸــﺎﻫﺪ ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻣﻌﻬــﺎ ﺷــﺎﻫﺪ ﺣﻠــﻒ") (4وﻫــﺬا ﻧــﺺ ،وﻷن ذﻟــﻚ
) (1ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (2انظر :المدونة ،(72/4) :التفريع ،(243/2) :الرسالة ،(245) :الكافي.(479) :
) (3انظر :األم ،(38/7) :مختصر المزني ،(309) :اإلقناع.(198) :
) (4أخرجه ابن ماجه بلفظ قريب منه "إذا ادعت امرأة ط الق زوجھ ا ،فج اءت عل ى ذل ك بش اھد ع دل اس تحلف
زوجھا ،فإن حلف بطلت شھادة الشھادة ،وإن نكل فنكوله بمنزلة شاھد آخر وج از طالق ه" ف ي الط الق ،ب اب:
الرجل يجحد الطالق ،(657/1) :وفي الزوائد :ھذا إسناد صحيح ورجال ثقات.

277

ذرﻳﻌـﺔ إﱃ اﻣﺘﻬــﺎن اﻟﻨﺴـﺎء ﺑــﺎﻷزواج ﻓــﻼ ﺗﺸـﺄ اﻣـﺮأة أن ﺗـﺆذي زوﺟﻬــﺎ إﻻ ادﻋــﺖ
ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻄــﻼق ﻟﺘﺤﻠﻔــﻪ ،وذﻟــﻚ إﺿـﺮار ﺑﺎﻟﻨــﺎس ﻓﻴﺠــﺐ ﻣﻨﻌــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺑﻴﻨــﺎﻩ ﻣــﻦ
اﻟ ــﺬراﺋﻊ ،وﻻ ﻳﻠ ــﺰم ﻋﻠﻴ ــﻪ دﻋ ــﻮى اﻷﻣـ ـﻮال؛ ﻷ ــﺎ أﺧﻔ ــﺾ رﺗﺒ ــﺔ واﻹﲨ ــﺎع ﻋﻠ ــﻰ
ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ.
(K21z/#א NC9/نא7BeIد(xZA ,BG?(/ BI

ودﻟﻴﻠﻨﺎ أن اﻟﻴﻤﲔ ﻻ ﺗـﺮد ﻓﻴﻤـﺎ ﻻ ﺗﻘﺒـﻞ ﻓﻴـﻪ إﻻ ﺷـﺎﻫﺪﻳﻦ أﻧـﺎ وﺟـﺪﻧﺎ اﻟﺸـﺎﻫﺪ
واﳌﺮأﺗﲔ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻨﻜﻮل؛ ﻷن اﻟﻨﻜﻮل ﻣـﻦ ﻏـﲑ ﺟﻨﺒـﺔ اﳌـﺪﻋﻲ ،وﻷﻧـﻪ
ﻻ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﻢ) (1ﻣﻊ اﳌﺮأﺗﲔ ،وإذا ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﻄﻼق واﻟﻨﻜـﺎح ﻻ ﳛﻜـﻢ
ﻓﻴ ــﻪ ﺑﺸ ــﺎﻫﺪ واﳌـ ـﺮأﺗﲔ ﻛ ــﺎن ﺑ ــﺄن ﻻ ﳛﻜ ــﻢ ﻓﻴ ــﻪ ﺑﺎﻟﺸ ــﺎﻫﺪ واﻟﻨﻜ ــﻮل وﺑ ــﺎﻟﻨﻜﻮل
واﻟﻴﻤﲔ أوﱃ.
(GK22z/#ذא>.? X6و ل>epGJא; x?9

إذا ﻛــﺎن ﻟــﻪ ﺑﻴﻨــﺔ ﺣﺎﺿــﺮة وﻛــﺎن ﻋﺎﳌـﺎً ــﺎ ﻗــﺎدراً ﻋﻠــﻰ إﻗﺎﻣﺘﻬــﺎ ﻓﻌــﺪل ﻋﻨﻬــﺎ إﱃ
ﳝﲔ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰒ أراد إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ ﻓﻔﻴﻬـﺎ رواﻳﺘـﺎن) :(2إﺣـﺪاﳘﺎ أن ذﻟـﻚ
ﻟﻪ واﻷﺧﺮى أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ذﻟﻚ.
ﻓﻮﺟﻪ اﻷوﱃ أﺎ ﺣﺎل ﻟﻮ أﻗﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺜﺒﺖ اﳊﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﺟﺐ إذا
أﻗﺎم ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺒﻴﻨﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ذﻟﻚ أﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ أن ﳛﻠـﻒ ،وﻷـﺎ ﺑﻴﻨـﺔ ﻟـﻮ
أراد إﻗﺎﻣﺘﻬــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻟﻴﻤــﲔ ﻟﻜــﺎن ﻟــﻪ ذﻟــﻚ ﻓﻮﺟــﺐ أﻻ ﻳﻘﻄﻌﻬــﺎ اﻟﻴﻤــﲔ أﺻــﻠﻪ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﺋﺒﺔ أو ﻛﺎن ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺎ.
ووﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ " :ﺷﺎﻫﺪاك أو ﳝﻴﻨﻪ") (3ﻓﺠﻌﻞ ﻟﻪ أﺣـﺪﳘﺎ إذا اﺳـﺘﻮﻓﺎﻩ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ اﻵﺧﺮ ،وﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻗـﺎل ﻟﻠﺤـﺎﻛﻢ :أرﻳـﺪ أن ﲡﻤـﻊ ﱄ ﺑـﲔ اﻷﻣـﺮﻳﻦ ﺑـﲔ
) (1في )م( :إليه.
) (2انظر المدونة ،(73-72/4) :التفريع ،(245/2) :الرسالة.(245) :
) (3سبق تخريج الحديث.
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ﳝﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﱵ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟـﻪ ذﻟـﻚ ﻓـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻗﻠﻨـﺎﻩ ،وﻷن ﻋﺪوﻟـﻪ إﱃ اﻟﻴﻤـﲔ ﻣـﻊ
ﻗﺪرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴﻨــﺔ رﺿــﺎ ــﺎ ﻓﻠــﻢ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ ﻧﻘــﺾ ﻣﻮﺟﺒﻬــﺎ ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﺻــﺎﱀ ﰒ أراد
اﻟﺮﺟﻮع ﰲ اﻟﺼﻠﺢ.
(e$K23z/#א:Xن?:uX/4(C9وxkl`/4(C9

ﳝـﲔ اﻹﻧﺴـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻓﻌـﻞ ﻧﻔﺴـﻪ ﻳﻜـﻮن ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻄـﻊ ،وﻋﻠـﻰ ﻓﻌـﻞ ﻏـﲑﻩ ﻳﻜــﻮن
ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻠـﻢ ﻣﺜــﻞ أن ﻳـﺪﻋﻲ ﻋﻠــﻰ رﺟـﻞ ﻣــﺎﻻ ،ﻓﻴﻘـﺮ ﻟـﻪ ﺑـﻪ وﻳـﺰﻋﻢ أﻧــﻪ ﻗﻀـﺎﻩ إﻳـﺎﻩ
ﻓﻴﺤﻠﻒ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻗﻀﺎﻩ ﻗﻄﻌﺎ.
وﻟــﻮ ادﻋــﻰ أن ﻷﺑﻴــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﺎﻻ وأﻧــﻪ ورﺛــﻪ ﻋﻨــﻪ ،ﻓ ـﺰﻋﻢ اﳌــﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴــﻪ أﻧــﻪ ﻗــﺪ
ﻗﻀﺎﻩ إﻳﺎﻩ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ أﺑﺎﻩ اﻗﺘﻀﻰ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎً.
واﻟﻔــﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ أﻧــﻪ ﻳﻘــﺪر ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻠــﻢ ﺑﺎﻗﺘﻀــﺎﺋﻪ ﻧﻔﺴــﻪ وﻻ ﻳﺼــﻞ إﱃ اﻟﻌﻠــﻢ
ﺑﺎﻗﺘﻀﺎء أﺑﻴﻪ .
واﻟﺼﻐﲑ ﳛﻠﻒ ﻣﻊ ﺷﺎﻫﺪ أﺑﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ إﺛﺒـﺎت اﳊـﻖ إذا ﺑﻠـﻎ ،وﻟـﻮ ﻛـﺎن ﻟﻠﻤﻴـﺖ
ﺷــﺎﻫﺪ ﲝــﻖ ﻟــﻪ وﻟــﺪ ﺻــﻐﲑ ﲰــﻊ اﳊــﺎﻛﻢ ﺷــﻬﺎدة ﺷــﺎﻫﺪﻩ ﰒ ﻋــﺮض اﻟﻴﻤــﲔ ﻋﻠــﻰ
اﳌــﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺈن ﺣﻠــﻒ ﱂ ﻳﺴــﻘﻂ اﻟــﺪﻋﻮى ﻋﻨــﻪ وﻳــﺆﺧﺮ إﱃ أن ﻳﺒﻠــﻎ اﻟﺼــﱯ
ﻓﻴﺤﻠﻒ وﻳﺄﺧﺬ).(1
وإﳕ ــﺎ ﻋﺮﺿ ــﻨﺎ اﻟﻴﻤ ــﲔ ﻋﻠ ــﻰ اﳌ ــﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﳉ ـﻮاز أن ﻳﻨﻜ ــﻞ ﻓﻴﺜﺒ ــﺖ اﳊ ــﻖ وﻻ
ﳛﺘﺎج إﱃ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻠﻮغ اﻟﺼﱯ) (2ﻓﻠﻤﺎ ﱂ ﻳﻨﻜﻞ ﻛﺎن اﳊﻖ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻟﻠﺼﱯ.



) (1انظر التفريع ،(244-243/2) :الكافي.(472) :
) (2في )م( :إلى انتظار بلوغه.
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إذا ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻳـﺪ رﺟـﻞ دار ﺣـﺎﺋﺰ ﳍـﺎ ﻳﺘﺼـﺮف ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﺪة ﻋﺸـﺮ ﺳـﻨﲔ ﻓـﺄﻛﺜﺮ
ﺑﺎﻟﺒﻨـ ــﺎء واﳍـ ــﺪم واﻹﺟـ ــﺎرة واﻟﻌﻤـ ــﺎرة ﻳﻨﺴـ ــﺒﻬﺎ إﱃ ﻧﻔﺴـ ــﻪ وﻳﻀـ ــﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﻣﻠﻜ ـ ــﻪ،
وإﻧﺴﺎن ﻳﺮاﻩ وﻳﺸﺎﻫﺪﻩ ﻃﻮل ﻫـﺬﻩ اﳌـﺪة وﻻ ﻳﻌﺎرﺿـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ وﻻ ﻳـﺬﻛﺮ أن ﻟـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺣﻘﺎ وﻻ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻮف ﺳـﻠﻄﺎن أو ﻣـﺎ أﺷـﺒﻪ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ اﻟﻀـﺮر
اﳌــﺎﻧﻊ ﻣــﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑــﺎﳊﻘﻮق ،وﻻ ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــﲔ اﳌﺘﺼــﺮف ﰲ اﻟــﺪار ﻗﺮاﺑــﺔ أو ﺷــﺮﻛﺔ
ﰲ ﻣ ـﲑاث أو ﻣ ــﺎ أﺷ ــﺒﻬﻪ ﳑ ــﺎ ﻳﺘﺴ ــﺎﻣﺢ ﺑــﻪ اﻟﻘﺮاﺑ ــﺎت واﻟﺼ ــﻬﺮ ﺑﻴ ــﻨﻬﻢ ﰲ إﺿ ــﺎﻓﺔ
أﺣــﺪﻫﻢ أﻣـﻮال اﻟﺸــﺮﻛﺔ إﱃ ﻧﻔﺴــﻪ ﺑــﻞ ﻛــﺎن ﻋﺮﻳــﺎ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ أﲨــﻊ ،ﰒ ﺟــﺎء ﺑﻌــﺪ
ﻃﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﺪة ﻳﺪﻋﻴﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻳﺰﻋﻢ أﺎ ﻟﻪ وﻳﻘﻴﻢ ﺑﻴﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻌﻨﺪﻧﺎ أن ﺑﻴﻨﺘﻪ
ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ وﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻴﺪ أوﱃ ﺎ).(1

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ذﻟــﻚ ﻷن ﻛــﻞ دﻋــﻮى ﻳﻨﻔﻴﻬــﺎ اﻟﻌــﺮف وﺗﻜــﺬﺎ اﻟﻌــﺎدة ﻓﺈــﺎ ﻏــﲑ
ﻣﻘﺒﻮﻟ ـ ـ ــﺔ ﻟﻘﻮﻟ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ ،(2)lh gm:وأوﺟ ـ ـ ــﺐ اﻟﺮﺟ ـ ـ ــﻮع إﻟﻴ ـ ـ ــﻪ ﻋﻨ ـ ـ ــﺪ
اﻻﺧ ــﺘﻼف) (3ﰲ اﻟ ــﺪﻋﺎوي ﻛﺎﻟﻨﻘ ــﺪ واﳊﻤﻮﻟ ــﺔ واﻟﺴ ــﲑ وﻏ ــﲑ ذﻟ ــﻚ وﰲ اﻷﺑﻨﻴ ــﺔ
وﻣﻌﺎﻗﻴﺪ اﻟﻘﻤﻂ ووﺿﻊ اﳉﺬوع ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺋﻂ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع.
وﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻌﺎدة إذا ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻠﻚ ﻳﺮاﻩ ﰲ ﻳﺪ ﻏـﲑﻩ ﻳﺘﺼـﺮف
ﻓﻴــﻪ ﺗﺼــﺮف ذي اﳌﻠــﻚ اﻟﺘــﺎم ﺑﺎﳍــﺪم) (4واﻟﺒﻨــﺎء واﻟﻌﻤــﺎرة واﻹﺟــﺎرة واﻟــﺮﻫﻦ وﻏــﲑ
ذﻟﻚ وﻳﻨﺴﺒﻪ إﱃ ﻣﻠﻜﻪ ،وﻫﺬا ﺣﺎﺿﺮ ﻳﺮاﻩ وﻳﺸﺎﻫﺪﻩ وﻻ ﻳﻨﺎزﻋﻪ وﻻ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﻌـﻪ
ﺷ ــﻴﺌﺎً وﻻ ﻣ ــﺎﻧﻊ ﳝﻨﻌ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘ ــﻪ وﻻ ﻳ ــﺬﻛﺮ أﻧ ــﻪ ﻣﻠﻜ ــﻪ وﻻ ﻳﻌ ــﺎرض ﻓﻴ ــﻪ ﺑ ــﻞ
ﺳــﺎﻛﺖ ﰒ ﻳ ـﺄﺗﻰ ﺑﻌــﺪ ﺳــﻨﲔ ﻃﻮﻳﻠــﺔ وﻣــﺪة ﺑﻌﻴــﺪة ﻓــﺰﻋﻢ أﻧــﻪ ﻣﻜﻠــﻪ وﻳﻘــﻴﻢ اﻟﺒﻴﻨــﺔ
) (1انظر المدونة ،(89/4) :التفريع ،(242/2) :الكافي.(468) :
) (2سورة األعراف ،اآلية.199 :
) (3عند االختالف :سقطت من )م(.
) (4التام :سقطت من )م(.
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ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ،ﻓــﺈن ذﻟــﻚ ﺧــﻼف اﻟﻌــﺎدة؛ ﻷن اﻹﻧﺴــﺎن ﻻ ﻳﺴــﻜﺖ) (1ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ
ﳚﺮى ﻫﺬا ﳎـﺮى وﻟـﺬﻟﻚ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ إن ﻛـﺎن ﻏﺎﺋﺒـﺎ ﲰﻌـﺖ ﺑﻴﻨﺘـﻪ؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﻋـﺮف
ﻳﻜﺬب ﻗﻮﻟﻪ وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳜﺎﻓﻪ إن أﻗﺎم اﻟﺒﻴﻨﺔ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﳊﻴــﺎزة ﻣــﻦ اﻷﻗــﺎرب ﻻ ﲤﻨــﻊ اﻟــﺪﻋﻮى ﻛﺠــﺮي اﻟﻌــﺎدة ﺑﺈﺑﺴــﺎط
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ إﺿﺎﻓﺔ اﳌﻠﻚ اﳌﺸﱰك إﻟﻴﻪ وﺗـﺮك ﺗﺸـﺎﺣﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬـﺎ وإﳕـﺎ ﺗﺒﻘـﻰ) (2ﻣـﺪة
ﻃﻮﻳﻠﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﺴﻮﻣﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻮارﻳﺚ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻔﺎرﻗﻮا اﻷﺟﺎﻧﺐ.
(K25z/#א$V9 3אSنx

اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﰲ اﻷﳝﺎن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺎﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن) (3ﺧﻼﻓﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :ﻻ
ﻳﻐﻠــﻆ ﰲ اﳌﻜــﺎن) (4ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻣــﻦ ﺣﻠــﻒ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨــﱪي ﻫــﺬا ﻋﻠــﻰ ﳝــﲔ ﻛﺎذﺑــﺔ
وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻮاك ﻣـﻦ أراك ﻓﻘـﺪ ﺗﺒـﻮأ ﻣﻘﻌـﺪﻩ ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎر") ،(5وﻷن أﺑـﺎ ﺑﻜـﺮ وﻋﻤـﺮ
رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﺳـﺘﺤﻠﻔﺎ ﻋﻨـﺪ اﳌﻨـﱪ) ،(6وروي أن ﻋﻤـﺮ  ﻃﻮﻟـﺐ ﺑـﺬﻟﻚ
ﰲ ﳝــﲔ ﺗﻮﺟﻬ ــﺖ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻓﺎﻓﺘــﺪى وﱂ ﳛﻠ ــﻒ) ،(7وروي ﻋ ــﻦ ﻋﻠــﻲ  أﻧ ــﻪ ﻗ ــﺎل
ﻟﺮﺟﻞ -أﺣﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﻼق ﻓﻘﺎل ﻻﻣﺮأﺗﻪ :ﺣﺒﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺎرﺑﻚ -ﲢﻠﻒ ﺑﺎﷲ ﻋﻨﺪ
اﳌﻨــﱪ ﳌــﺎ أردت اﻟﻄــﻼق) ،(8وﳓــﻮﻩ ﻋــﻦ اﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس) (9ﻓــﺪل ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ إﲨــﺎع،
وﻷن اﻟﻴﻤﲔ ﺗﺮاد ﻟﺰﺟﺮ وردع وﻟﻴﺘﺤﺮج اﳊﺎﻟﻒ وﳝﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗـﺪام ﻋﻠـﻰ ﳝـﲔ إن
ﻛﺎن ﻣﺒﻄﻼً ﺎ وﳜﺮج ﻣﻦ ﺣﻖ إن ﻛﺎن ،وﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن اﳊﻠـﻒ ﰲ اﳌﻮاﺿـﻊ اﻟـﱵ
) (1في )ق( :ال يسكتون.
) (2تبقى :سقطت من )ق(.
) (3انظر :الموطأ ،(728/2) :المدونة ،(71/4) :التفريع ،(243) :الرسالة.(245) :
) (4في مختصر القدوري" -وال يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان وال بمكان".(41/4) :
) (5أخرجه أبو داود ف ي األيم ان والن ذور ب اب :تعظ يم اليم ين عن د منب ر النب ي  ،(567/3) ":واب ن ماج ه ف ي
األحكام باب :اليم ين عن د مق اطع الحق وق ،(779/2) :ومال ك ،(727/2) :وأحم د ،(329/2) :وس نده ص حيح
)الھداية في تخريج أحاديث بداية المجتھد.(655/8 :
) (6أخرجه البيھقي.(177/10) :
) (7أخرجه البيھقي.(177/10) :
) (8انظر البيھقي.(343/7) :
) (9انظر :الشافعي في األم ،(36/7) :والبيھقي.(177/10) :
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ﺗﻌﻈﻢ وﺗﺸﺮف أﺑﻠﻎ ﰲ اﻟﺮدع وأوﻗﻊ ﰲ اﻟﺰﺟـﺮ ﻣـﻦ اﳊﻠـﻒ ﰲ ﻏﲑﻫـﺎ ﻓﻮﺟـﺐ أن
ﻳﻜﻮن أوﱃ.
إذا ﺛﺒــﺖ ﻫــﺬا ﻓﺎﳌﻮاﺿــﻊ ﰲ اﻟﺒﻠــﺪ اﻟــﺬي ﻳﻜــﻮن ﻓﻴــﻪ اﳋﺼــﻮﻣﺔ :ﻓﻔــﻲ اﳌﺪﻳﻨــﺔ
ﻋﻨــﺪ ﻣﻨــﱪ رﺳــﻮل اﷲ  ﻷﻧــﻪ أﺷــﺮف اﳌﻮاﺿــﻊ ــﺎ ،وﻟﻠﺨــﱪ اﻟــﺬي روﻳﻨــﺎﻩ ،وﰲ
ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻼد ﰲ أﺷﺮف اﻟﺒﻘﺎع ﺎ وأﻋﻈﻤﻬﺎ ﺣﺮﻣﺔ وذﻟﻚ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﳉﺎﻣﻊ أو
ﻏﲑﻩ ﳑﺎ ﻳﺸﺮف ﺑﻪ وﻳﻌﻈﻢ.
وﺗﻐﻠــﻆ ﻋﻠــﻰ اﻟﻴﻬــﻮد واﻟﻨﺼــﺎرى ﻓﻴﺤﻠــﻒ اﻟﻴﻬــﻮدي ﰲ ﻛﻨﻴﺴــﺘﻪ واﻟﻨﺼ ـﺮاﱐ ﰲ
ﺑﻴﻌﺘــﻪ؛ ﻷن ﻫــﺬﻩ اﳌﻮاﺿــﻊ ﻫــﻲ أﻋﻈــﻢ ﻣﻮاﺿــﻌﻬﻢ ﻋﻨــﺪﻫﻢ ،وﻷن اﻟﺘﻐﻠــﻴﻆ ﺑــﺬﻟﻚ
إﳕﺎ اﻟﻐﺮض ﺑﻪ اﻟﺮدع واﻟﺰﺟﺮ ﻓﻬﻲ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺗﻌﻈﻴﻤﻬـﺎ أﺑﻠـﻎ ﻓﻴﻤـﺎ
ﻳﺮاد.
(K26z/#א!قאJ(V9 aאSنx

ﻓﺄﻣــﺎ اﳊﻘــﻮق اﻟــﱵ ﺗﻐﻠــﻆ ﻓﻴﻬــﺎ ﻓﻴﻨﻈــﺮ ﻓــﺈن ﻛﺎﻧــﺖ اﻟــﺪﻋﻮى ﰲ ﻏــﲑ اﳌــﺎل ﻣﺜــﻞ
اﻟــﺪﻣﺎء واﻟﻄــﻼق واﻟﻌﺘــﺎق وﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن اﻟﻴﻤــﲔ) (1ﺗﻐﻠــﻆ ﰲ ذﻟــﻚ ﻛﻠــﻪ،
وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﰲ ﻣـﺎل ﻓـﻼ ﺗﻐﻠـﻆ ﻓﻴـﻪ ﻋـﻦ اﳌﻨـﱪ ﰲ اﻟﺘﺎﻓـﻪ اﻟﻴﺴـﲑ وﻫـﻮ ﻣـﺎ
دون رﺑـﻊ دﻳﻨــﺎر ﻣــﻦ اﻟـﺬﻫﺐ أو ﺛﻼﺛــﺔ دراﻫــﻢ ﻣــﻦ اﻟـﻮرق ،وﺗﻐﻠــﻆ ﰲ رﺑــﻊ دﻳﻨــﺎر
وﰲ ﺛﻼﺛﺔ دراﻫﻢ ﻓﺼﺎﻋﺪا) ،(2وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺗﻐﻠﻆ ﰲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎراً دون ﻣﺎ
ﻗﺼﺮ ﻋﻨﻬﺎ) ،(3وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ :ﺗﻐﻠﻆ ﰲ اﻟﻘﻠﻴﻞ واﻟﻜﺜﲑ).(4
ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻐﻠـﻆ ﰲ اﻟﻴﺴـﲑ ﻣـﺎ روي أن ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ ﺑـﻦ ﻋـﻮف 
رأى رﺟــﻼ ﳛﻠــﻒ ﻋﻨــﺪ اﳌﻨــﱪ ﻓﻘــﺎل :أﻋﻠــﻰ دم ،ﻓﻘــﺎل :ﻻ ،ﻓﻘــﺎل :ﻋﻠــﻰ ﻋﻈــﻴﻢ
) (1في )م( :األيمان.
) (2انظر :الموطأ ،(728/2) :التفريع ،(244/2) :الكافي.(480) :
) (3انظر :األم ،(36/7) :مختصر المزني.(308) :
) (4قاله ابن جرير )المغني.(229/9 :
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ﻣﻦ اﳌﺎل ﻓﻘﺎل :ﻻ ،ﻓﻘﺎل :ﻟﻘﺪ ﺧﺸﻴﺖ أن ﻳﺘﻬﺎون اﻟﻨـﺎس ـﺬا اﳌﻜـﺎن) ،(1وﱂ
ﻳﻨﻜﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ أﺣـﺪ ﻓﺜﺒـﺖ ﺗﻘـﺪﻳﺮ اﶈﻠـﻮف ﻋﻠﻴـﻪ ،وﻷن اﳌﻘﺼـﻮد ﻣـﻦ اﻟﺘﻐﻠـﻴﻆ
اﻟــﺮدع واﻟﺰﺟــﺮ ﲝﺮﻣــﺔ اﳌﻮﺿــﻊ اﶈﻠــﻮف ﻋﻨــﺪﻩ ﻓﻴﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﻓﻴﻤــﺎ ﻟــﻪ
ﺧﻄﺮ وﻗﺪر إﻋﻈﺎﻣﺎً ﻟﻠﻤﻮﺿﻊ وﺗﺄﻛﻴﺪ ﳊﺮﻣﺘﻪ.
ودﻟﻴﻠﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﺗﻐﻠـﻆ ﰲ رﺑـﻊ دﻳﻨـﺎر أﻧــﻪ ﻗـﺪر ﻣـﻦ اﳌــﺎل ﺗﺜﺒـﺖ ﺑـﻪ ﺣﺮﻣﺘــﻪ ﰲ
اﻟﺸــﺮع ﺑــﺪﻟﻴﻞ أﻧــﻪ ﻳﻘﻄــﻊ ﻓﻴــﻪ اﻟﻴــﺪ وأﻧــﻪ أﻗــﻞ ﻣــﺎ ﻳﺴــﺘﺒﺎح ﺑــﻊ اﻟﺒﻀــﻊ ﻓﺠــﺎز ﻓﻴــﻪ
ﻛﻨﺼــﺎب اﻟﺰﻛــﺎة ،وﻷﻧــﻪ ﺧــﺎرج ﻋــﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫــﺔ واﻟﻨــﺬارة ﺑــﺪﻟﻴﻞ ﻣــﺎروي ﻋــﻦ ﻋﺎﺋﺸــﺔ
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أﺎ ﻗﺎﻟﺖ :ﱂ ﻳﻜﻦ رﺳﻮل اﷲ  ﻳﻘﻄﻊ ﰲ اﻟﺘﺎﻓﻪ وﻛـﺎن ﻳﻘﻄـﻊ
ﰲ رﺑﻊ دﻳﻨﺎر).(2
(?([Y3:AI(K27z/#א$V9 3א&Uنx

وأﻣﺎ اﻟﺘﻐﻠـﻴﻆ ﰲ اﻟﺰﻣـﺎن ﻓﻴﺴـﺘﺤﺐ ﰲ اﻟـﺪﻣﺎء واﻟﻠﻌـﺎن أن ﻳﻜـﻮن اﳊﻠـﻒ ﺑﻌـﺪ
ﺻ ـ ــﻼة اﻟﻌﺼ ـ ــﺮ ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ ﻋ ـ ــﺰ وﺟ ـ ــﻞ  q p o n mm:
 (3)lrﻗﻴــﻞ ﰲ اﻟﺘﻔﺴــﲑ :ﺑﻌــﺪ ﺻــﻼة اﻟﻌﺼــﺮ) ،(4وﰲ اﳊــﺪﻳﺚ أن اﻟﻨــﱯ 
ﻗﺎل" :ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﻨﻈـﺮ إﻟـﻴﻬﻢ :ﻓـﺬﻛﺮ ﻣـﻦ ﺣﻠـﻒ ﳝﻴﻨـﺎ ﻛﺎذﺑـﺔ ﺑﻌـﺪ اﻟﻌﺼـﺮ ﻟﻴﻘﺘﻄـﻊ
ـﺎ ﻣـﺎل اﻣـﺮئ ﻣﺴـﻠﻢ") ،(5وﻷن أدﺑـﺎر اﻟﺼـﻠﻮات أوﻗـﺎت ﻣﺸـﺮﻓﺔ ﻣﻌﻈﻤـﺔ ﺗﺮﲡـﻰ
ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺪﻋﺎء وﻳﺘﻘﺮب اﻹﻧﺴﺎن إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻴﺢ واﻟـﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﻬـﻲ
أﺑﻌــﺪ ﻣــﻦ اﻛﺘﺴــﺎب اﻵﺛــﺎم ﺑﺎﻷﳝــﺎن اﻟﻜﺎذﺑــﺔ ،واﺧﺘــﲑ ﺑﻌــﺪ ﺻــﻼة اﻟﻌﺼــﺮ؛ ﻷﻧــﻪ
وﻗﺖ ﳚﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎس ورﲟﺎ ردع ذﻟﻚ اﳊﺎﻟﻒ ﺑﻪ.
) (1أخرجه الشافعي في األم ،(36/7) :والبيھقي في سننه.(176/10) :
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3سورة المائدة ،اآلية.106 :
) (4انظر تفسير الطبري.(109/7) :
) (5أخرجه البخاري في المساقاة ،باب :إثم من منع ابن السبيل من الماء ،(76-75/3) :ومسلم في األيمان ب اب:
بيان غلط األسبال.(103/1) :
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ﻻ ﻣــﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﻐﻠــﻴﻆ ﰲ اﻷﳝــﺎن ﺑﺎﻷﻟﻔــﺎظ وﻻ ﺗـﺰاد ﰲ اﳊﻠــﻒ ﻋﻠــﻰ أن ﳛﻠــﻒ
ﺑﺎﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ) ،(1وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻳﺰاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋـﺎﱂ ﺧﺎﻓﻴـﺔ
اﻷﻋﲔ وﻣﺎ ﲣﻔﻰ اﻟﺼﺪور واﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻣـﻦ اﻟﻌﻼﻧﻴـﺔ) ،(2وﻣـﺎ
أﺷ ــﺒﻪ ذﻟ ــﻚ) (3ودﻟﻴﻠﻨ ــﺎ أن ﻫ ــﺬﻩ اﻟﺼ ــﻔﺎت ﻻ ﻏﺎﻳ ــﺔ ﳍ ــﺎ وﻻ ﺣﺼ ــﺮ ﻓﻠ ــﻢ ﻳﻜ ــﻦ
ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﺑ ـﺄن ﺗﻐﻠ ـﻆ اﻟﻴﻤــﲔ ﺑــﻪ أوﱃ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺾ ﻓﻮﺟــﺐ اﻻﻗﺘﺼــﺎر ﻋﻠــﻰ ﺣﻠــﻒ
ﺑﺎﲰ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ووﺻـ ــﻔﻪ اﻷﺧ ــﺺ اﻟ ــﺬي ﻻ زﻳ ــﺎدة ﻋﻠﻴ ــﻪ وﻟ ــﻪ ﻣﺰﻳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﺎﺋﺮ
اﻟﺼﻔﺎت.
(QFOGu6$K29z/#אJدوא>7#אxX

وﻻ ﻳﺰاد ﰲ إﺣﻼف اﻟﻴﻬـﻮدي أن ﻳﻘـﺎل اﻟـﺬي أﻧـﺰل اﻟﺘـﻮراة ﻋﻠـﻲ ﻣﻮﺳـﻰ ،وﻻ
ﰲ إﺧــﻼف اﻟﻨﺼ ـﺮاﱐ أﻧــﺰل اﻹﳒﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻋﻴﺴــﻰ) (4ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(5؛ ﻷن
ذﻟ ــﻚ ﻣﻌ ــﲎ زاﺋ ــﺪ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘﻐﻠ ــﻴﻆ ﰲ ﺻ ــﻔﺎت اﻟﻴﻤ ــﲔ ﻻ ﳚ ــﺐ ﰲ ﺣ ــﻖ اﳌﺴ ــﻠﻢ
ﻓﻨﻘﻮل ﻷﺎ ﳝﲔ وﺟﺒﺖ ﰲ ﺣـﻖ ﻓﻠـﻢ ﻳـﺰد ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻟﻔـﻆ اﻹﺧـﻼص أﺻـﻠﻪ ﰲ
ﺣــﻖ اﳌﺴــﻠﻢ ،وﻷﻧــﻪ ﻛــﺎﻓﺮ ﻓﻠــﻢ ﻳــﺰد ﰲ إﺣﻼﻓــﻪ ﻋﻠــﻰ اﺳــﻢ اﷲ وﺻــﻔﺔ اﻹﺧــﻼص
ﻛ ــﺎﻟﻮﺛﲏ ،وﻷن زﻳ ــﺎدة ﻫ ــﺬﻩ اﻟﺼ ــﻔﺎت إن ﻛﺎﻧ ــﺖ ﻻﺧﺘﺼ ــﺎص اﻟﻜﺘ ــﺎﺑﻴﲔ  ــﺎ
ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺰاد اﻟﺬي ﻛﻠﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻮر وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻴﺠـﺐ أن ﻳـﺰاد ﻋﻠـﻰ
اﻟﻮﺛﲏ اﻟﻼة واﻟﻌﺰى؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻈﻢ وذﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ.

) (1انظر :التفريع ،(243/2) :الرسالة ،(245) :الكافي.(479) :
) (2في )م( :الجھر.
) (3انظر :األم ،(99/6) :مختصر المزني.(309) :
) (4انظر :المدونة ،(72/4) :التفريع ،(244/2) :الكافي.(480) :
) (5انظر :مختصر المزني.(309) :
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ﳛﻠ ــﻒ ﻗﺎﺋﻤـ ـﺎً ﰲ ﻛ ــﻞ اﳊﻘ ــﻮق)(1؛ ﻷن ذﻟ ــﻚ أﺑﻠ ــﻎ ﰲ اﻟ ــﺮدع واﻟﺰﺟ ــﺮ ،وأﻣ ــﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻘﻴﻞ :إﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﱂ ﻳﻐﻠﻆ ﺑﺄن ﳛﻠـﻒ ﻋﻨـﺪﻫﺎ ﱂ
ﻳﻐﻠــﻆ ﺑﺎﺳــﺘﻘﺒﺎﳍﺎ ﻛﺴــﺎﺋﺮ اﳌﻮاﺿــﻊ ،وﻗﻴــﻞ ﻳﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﳊــﺎﻟﻒ اﻟﻘﺒﻠــﺔ ﻟﻘﻮﻟــﻪ :
"ﺧ ــﲑ ا ــﺎﻟﺲ ﻣ ــﺎ اﺳ ــﺘﻘﺒﻞ ﺑ ــﻪ اﻟﻘﺒﻠ ــﺔ") ،(2ﻷن ذﻟ ــﻚ أردع ﻟ ــﻪ وأزﺟ ــﺮ ،وﻷن
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠـﺔ ﻳﻌﻈﻤﻬـﺎ اﳌﺴـﻠﻤﻮن ﻣـﺎ ﻻ ﻳﻌﻈﻤـﻮن) (3اﻻﳓـﺮاف ﻋﻨﻬـﺎ ،أﻻ ﺗـﺮى
أﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺎﶈﺘﻀﺮ وﰲ اﻟﺪﻓﻦ وﻋﻨﺪ اﻟﺬﺑﺢ واﻵذان ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻴﻤﲔ.
($K31z/#א( 3א%אxeI

ﳚـ ــﻮز اﻓﺘـ ــﺪاء اﻟﻴﻤـ ــﲔ وﻫـ ــﻮ أن ﻳﺒـ ــﺬل ﺷـ ــﻴﺌﺎً ﻟﺘﺴـ ــﻘﻂ ﻋﻨـ ــﻪ)(4؛ ﻷﻧـ ــﻪ إﲨـ ــﺎع
اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ وروي أن ﻋﺜﻤــﺎن  ﺧﺎﺻــﻤﻪ ﻳﻬــﻮدي إﱃ ﻋﻤــﺮ وادﻋــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ أرﺑﻌــﺔ
آﻻف درﻫــﻢ ﻓﻮﺟﺒــﺖ) (5ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻴﻤــﲔ ﻓــﺄﰉ أن ﳛﻠــﻒ وﻏــﺮم اﳌــﺎل ﻓﻠﻤــﺎ ﻓﻌــﻞ
ذﻟــﻚ وﻗــﺎل :واﷲ ﻣﺎﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻲء ﻓﻘــﺎل ﻋﻤــﺮ ﻣــﺎ ﲪﻠــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻓﻌﻠــﺖ ﻗــﺎل
ﺧﻔﺖ أن ﻳﺼﺎدف ﳝﲔ ﻗﺪرا) (6ﻓﻴﻘـﻮل اﻟﻨـﺎس ﻇﻠـﻢ ﻋﺜﻤـﺎن اﻟﻴﻬـﻮدي وﱂ ﻳﻨﻜـﺮ
ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻤــﺮ) ،(7وﻷن اﺑ ــﻦ ﻣﺴــﻌﻮد أٌﺧ ــﺬ ﺑــﺄرض اﳊﺒﺸــﺔ ﻓﺼ ــﺎﱀ) (8ﻋــﻦ ﻧﻔﺴ ــﻪ
ﺑﺪﻳﻨﺎرﻳﻦ) ،(9وﻷن ﰲ اﻻﺳﺘﺤﻼف ﻣﺬﻟﺔ) (10واﻣﺘﻬﺎﻧﺎ ﻓﺠـﺎز ﻟﻺﻧﺴـﺎن اﻻﻓﺘـﺪاء
ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺮض ،وﻗﺪ ﻗﺎل " :ﻣﺎ وﻗﻰ ﺑﻪ اﳌﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻬﻮ ﺻﺪﻗﺔ").(11

) (1انظر :المدونة ،(71/4) :الرسالة ،(245) :الكافي.(480-479) :
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3في )ق( :يعلمون.
) (4انظر :المدونة ،(71/4) :الكافي.(480) :
) (5في )م( :فتزحمت.
) (6في ق :القدر.
) (7انظر :سنن البيھقي.(177/10) :
) (8في )م( :فصانع.
) (9سنن البيھقي.(139/10) :
) (10في )م( :بذلة.
) (11أخرجه الحاكم.(50/2) :
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وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳌـﺮأة ﻣــﻦ ذوات اﻷﻗــﺪار واﻟﺸــﺮف ﺟــﺎز أن ﻳﺒﻌــﺚ اﳊــﺎﻛﻢ إﻟﻴﻬــﺎ
ﻣـ ــﻦ ﳛﻠﻔﻬـ ــﺎ؛) (1ﻷن ﰲ ذﻟـ ــﻚ ﺻـ ــﻴﺎﻧﺔ ﳍـ ــﺎ وإﻗـ ــﻼﻻً ﻣـ ــﻦ ﺗﺒـ ــﺬﻳﻠﻬﺎ ،وﻻ ﻣﻘـ ــﺎل
ﻟﻠﺨﺼﻢ ﰲ ذﻟﻚ؛ ﻷن اﻟﺬي وﺟﺐ ﻟﻪ إﺣﻼﻓﻬﺎ دون ﺗﺒﺬﻳﻠﻬﺎ.
وإن ﻛﺎﻧــﺖ ﳑــﻦ ﻻ ﲣــﺮج ــﺎراً ﺟــﺎز أن ﺗــﺆﺧﺮ ﻟﺘﺨــﺮج ﻟــﻴﻼً زﻳــﺎدة ﰲ اﻟﺼــﻴﺎﻧﺔ
وﻗﻠﺔ اﻟﺘﺒﺬل.
(NZI(K33z/#אدxkl`C9 36.36

ﻣﻦ أراد أن ﻳﻜﺘـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑﻩ ﻛﺘﺎﺑـﺎً ﺑـﺬﻛﺮ ﺣـﻖ أﻣـﻼﻩ اﻟـﺬي ﻋﻠﻴـﻪ اﳊـﻖ وإن
أﻣﻼﻩ اﻟﺬي ﻟﻪ اﳊﻖ ﲝﻀﺮﺗﻪ ورﺿﺎﻩ ﻓﻼ ﺑـﺄس ﺑـﻪ ،وإن ارﺗﻀـﻴﺎ ﲟـﻦ ﳝﻠﻴـﻪ ﻏﲑﳘـﺎ
ﺟـﺎز وأﺟـﺮة اﻟﻜﺘــﺎب ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ،وإن ﻛــﺎن اﻟـﺪﻳﻦ ﳉﻤﺎﻋـﺔ ﻓــﺄﺟﺮة اﻟﻜﺘـﺎب ﻋﻠــﻴﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ اﺗﻔﻘﺖ ﺳﻬﺎﻣﻬﻢ أو اﺧﺘﻠﻔﺖ).(2
وإﳕـ ـﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ ﳝـ ـﻞ اﻟ ــﺬي ﻋﻠﻴ ــﻪ ﳊ ــﻖ ﻟﻘ ــﻮﻩ ﺗﻌ ــﺎﱃ ] \  [m:
^ ،(3)lوﻷن اﻟــﺬي ﻟــﻪ ﳊــﻖ ﻗــﺪ ﻳﺰﻳــﺪ) (4ﻓﻴﻤــﺎ ﻟــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ وﻳﺘﻐﺎﻓــﻞ ﻋﻨــﻪ اﻟــﺬي
ﻋﻠﻴﻪ اﳊـﻖ ﻓﻘـﺎل ،(5)led c b a ` _m:وﻷﻧـﻪ ﻗـﺪ ﻳﺰﻳـﺪ

اﻟﺬي ﻟﻪ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻟﻪ وذﻟﻚ ﻏﲑ ﺟـﺎﺋﺰ ،وﻷن اﻟـﺬي ﻋﻠﻴـﻪ
اﳊــﻖ إذا أﻣــﻼﻩ ﺻــﺎر ذﻟــﻚ إﻗـﺮار ﻣﻨــﻪ ﻓﻴﻌﺘــﺪ ﺑــﻪ ،وإذا أﻣــﻼﻩ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻣــﺪﻋﻴﺎ
واﻟــﺪﻋﻮى ﻻ ﻳﻌﺘــﺪ ــﺎ ﻓﻴﻘــﺎل ﻟﻠــﺬي ﻋﻠﻴــﻪ إذا أﻣــﻼﻩ أﻧــﺖ ﻟﺘﻘــﺮ ــﺎ ﻋﻠﻴــﻚ ﻓــﺈن
ﻛــﺎن ﺳــﻬﺎ أو ﻏــﲑ ﻋــﺎﱂ ﺑﺎﻟﺸــﺮوط أﻣـ ـﻞ ذﻟ ـﻚ وﻟﻴــﻪ اﻟــﺬي إﻟﻴــﻪ أﻣــﺮﻩ أو وﻛﻴﻠــﻪ؛
ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻋﻦ أﻣﺮﻩ ﻓﺈﻗﺮارﻩ ﺣﺎﺻﻞ.
) (1انظر :المدونة ،(103/4) :التفريع.(244/2 :
) (2انظر المدونة ،(76/4) :التفريع ،(246/2) :الكافي.(498) :
) (3سورة البقرة ،اآلية .282 :
) (4في )م( :قد ينسى.
) (5سورة البقرة ،اآلية.282 :
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن أﻣﻠــﻪ ﺻــﺎﺣﺐ اﳊــﻖ ﲝﻀـﺮﺗﻪ ورﺿــﺎﻩ ﺟــﺎز؛ ﻷن اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﺗــﺰول
ﻋﻨﻪ وﺗﺼﲑ ﻛﺄن اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﻠﻪ ﻓﻴﻜﻮن إﻗﺮارا.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻷﺟﺮة ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ؛ ﻷن اﻟﻜﺎﺗﺐ أﺟﲑ ﳍﻤﺎ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إــﺎ ﺗﻜــﻮن ﻋﻠــﻰ أﻫــﻞ اﻟ ـ ﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴــﻮﻳﺔ وإن اﺧﺘﻠﻔــﺖ أﻧﺼــﺒﺎؤﻫﻢ؛
ﻷن اﻟﺘﻌﺐ ﰲ ذﻟﻚ واﺣﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﻧﺼﻴﺐ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼـﻴﺐ اﻵﺧـﺮ
واﷲ أﻋﻠﻢ.
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ﻗــﺎل اﻟﻘﺎﺿــﻲ :اﳊــﺒﺲ واﻟﻮﻗــﻒ) (1ﺻــﺤﻴﺢ ﻻزم ﻻ ﻳﻔﺘﻘــﺮ ﻟﺰوﻣــﻪ إﱃ ﺣــﺎﻛﻢ
ﺑــﻪ) (2وﻫــﻮ ﻗــﻮل اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ،وﻗــﺎل أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ :ﻻ ﻳﻠــﺰم اﻟﻮﻗــﻒ وﻻ ﻳــﺰول) (3ﻋــﻦ
ﻣﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻒ ﻗﺒﺾ أم ﱂ ﻳﻘﺒﺾ وﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﳍﺒﺔ ،وﻳـﻮرث ﻋﻨـﻪ إن
ﻣــﺎت إﻻ ﳛﻜــﻢ ﺑــﻪ ﺣــﺎﻛﻢ أو ﻳﻜــﻮن اﻟﻮﻗــﻒ ﻣﺴــﺠﺪا أو ﺳــﻘﺎﻳﺔ أو ﻳﻮﺻــﻰ ﺑــﻪ
ﻓﻴﻜﻮن ﰲ ﺛﻠﺜﻪ).(4
ﻓــﺪﻟﻠﻴﻨﺎ ﻓﻌــﻞ رﺳــﻮل اﷲ  ) ،(5وإﲨــﺎع اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﺑﻌــﺪﻩ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺧــﻼف
)(8
ﻣﻨﻬﻢ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ وﻃﻠﺤﺔ) (6واﻟﺰﺑﲑ) (7وزﻳـﺪ ﺑـﻦ ﺛﺎﺑـﺖ وﻋﺎﺋﺸـﺔ وأﺑـﻮ راﻓـﻊ
وﺧﺎﻟﺪ اﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ) (9واﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻏﲑﻫﻢ). (10

) (1الح..بس :ق ال الرص اع :الفقھ اء بعض ھم يعب ر ب الحبس وبعض ھم يعب ر ب الوقف ،والوق ف عن دھم أق وى ف ي
التحب يس وھم ا ف ي اللغ ة لفظ ان مترادف ان يطل ق عل ى األعط اء ،وف ي االص طالح :إعط اء منفع ة ش يء م دة
وجوده الزما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً )شرح الرصاع على ابن عرفة.(410،411 :
) (2انظر :المدونة ،(343/4) :التفريع ،(307/2) :الرسالة ،(230) :الكافي.(536) :
) (3انظر :األم ،(58/4) :مختصر المزني ،(133) :اإلقناع.(119) :
) (4انظر :مختصر الطحاوي ،(138-137) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(180/2) :
) (5في قصة عمر ابن الخطاب التي سيأتي ذكرھا قريباً.
) (6طلحة :بن عبد ﷲ بن عثم ان ب ن عم رو ب ن كع ب ب ن س عد ب ن ت يم ب ن م رة اليمن ي أب و محم د الم دني ،أح د
العشرة مشھور استشھد يوم الجمل سنة ست وثالثين وھو ابن ثالث وستين )تقريب التھذيب.(282 :
) (7الزبير :سقط من )ق(.
) (8أبو رافع :القبطي مولى رسول ﷲ  اسمه إبراھيم وقيل أسلم أو ثابت أو ھرمز مات ف ي أول خالف ة عل ّي
على الصحيح )تقريب التھذيب.(639 :
) (9خالد بن الوليد :اب ن المغي رة ب ن عب د ﷲ ب ن عم ر ب ن مخ زوم المخزوم ي س يف ﷲ ،أب و س يلمان م ن كب ار
الصحابة كان أميرا على قت ال أھ ل ال ردة وغيرھ ا م ن الفت وح إل ى أن س نة إح دى أو أثن ين وعش رين )تقري ب
التھذيب.(191 :
) (10انظر البيھقي ،(163-1601/10) :عبد الرزاق ،(377/10) :كنز العمال ،(65/6) :المحلى.(180/9) :
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)(1

وﻛــﺬﻟﻚ ﻗــﺎل ﻣﺎﻟــﻚ :ﻫــﺬﻩ ﺻــﺪﻗﺎت رﺳــﻮل اﷲ  :وأﺻــﺤﺎﺑﻪ واﳋﻠﻔــﺎء
ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ) ،(2وروى ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻧـﺎﻓﻊ ﻋـﻦ اﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ أن ﻋﻤـﺮ ﻗـﺎل ﻟﻠﻨـﱯ 
إﱐ أﺻـﺒﺖ أرﺿـﺎ ﲞﻴـﱪ وﻫـﻲ ﻣـﻦ أﻧﻔـﺲ ﻣـﺎل أﺻـﺒﺘﻪ وإﱐ أرﻳـﺪ أن أﺗﺼـﺪق ــﺎ
ﻓﻘـﺎل ﻟــﻪ " :ﺣــﺒﺲ اﻷرض وﺳـﺒﻞ اﻟﺜﻤــﺮة") ،(3وﰲ ﻃﺮﻳــﻖ آﺧـﺮ :ﻓﺘﺼــﺪق ﺑــﻪ
ﻋﻤــﺮ وﻛﺘــﺐ ﻫــﺬا ﻣــﺎ ﺗﺼــﺪق ﺑــﻪ ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ اﳋﻄــﺎب ﺻــﺪﻗﺔ ﻻ ﺗﺒــﺎع وﻻ ﺗﻮﻫــﺐ
وﻻ ﺗــﻮرث ،ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻘ ـﺮاء وذوي اﻟﻘــﺮﰉ وﰲ ﺳــﺒﻴﻞ اﷲ واﺑــﻦ اﻟﺴــﺒﻴﻞ ﻻ ﺟﻨــﺎح
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ وﻟﻴﻬﺎ أن ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﺮوف) ،(4ﻓﻔﻴﻪ أدﻟﺔ:
أﺣــﺪﻫﺎ :ﻗﻮﻟــﻪ " :ﺣـﺒﺲ اﻷرض" وذﻟــﻚ ﻳﻘﺘﻀــﻲ اﻟﺘﺄﺑﻴــﺪ واﻧﺘﻔــﺎء اﻟﺮﺟــﻮع
ﻓﻴﻪ.
واﻟﺜــﺎﱐ :أن ﻋﻤــﺮ اﺳﺘﺸــﺎر رﺳــﻮل اﷲ  ﰲ ذﻟ ــﻚ ﻓﺄﺷــﺎر ﻋﻠﻴــﻪ ﺑــﻪ ،ﻓ ـ 
ـﺪل
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻠﺰم وإﻻ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ دﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮادﻩ.
واﻟﺜﺎﻟــﺚ :أﻧــﻪ ﻛﺘــﺐ ﻻ ﻳﺒــﺎع وﻻ ﻳﻮﻫــﺐ وﻻ ﻳــﻮرث ﺑﻌــﺪ إذﻧــﻪ  ﻓﻴــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ
ﲢﺒﻴﺲ أﺻﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻘﺮﺑﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ أﺻﻠﻪ اﳌﺴﺠﺪ.
وﻗﻮﻟﻨــﺎ أﺻــﻞ) (5اﺣ ـﱰاز ﻣــﻦ اﳊﻴ ـﻮان واﻟﻌــﺮوض ﻋﻠــﻰ إﺣــﺪى اﻟــﺮواﻳﺘﲔ؛ ﻷﻧــﻪ
ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻴﺔ ﻳﻠـﺰم ﺑﻌـﺪ اﻟﻮﻓـﺎة ﺑﺎﻟﻮﺻـﻴﺔ ﻓﻮﺟـﺐ أن ﻳﻠـﺰم ﺑﻔﻌﻠـﻪ ﺣـﺎل اﳊﻴـﺎة
أﺻــﻠﻪ اﳍﺒــﺔ واﻟﺼــﺪﻗﺔ ،وﻷﻧــﻪ إزاﻟــﺔ ﻣﻠــﻚ ﻋﻠــﺔ وﺟــﻪ اﻟﻘﺮﺑــﺔ ﻓﻠــﻢ ﻳﻔﺘﻘــﺮ إﱃ ﺣﻜــﻢ
ﺣﺎﻛﻢ أﺻﻠﻪ اﻟﻌﺘﻖ وﻳﺰﻳﺪ) (6ﰲ اﻟﻔﺮع إزاﻟﺔ ﻣﻠﻚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺮﻗﺒﺔ اﶈﺒﺴﺔ.

) (1والخلفاء :سقطت من )ق(.
) (2ذكره ھذا النص الباجي في المنتقى ،(122/6) :وابن رشد في المقدمات.(4182) :
) (3أخرجه البخاري في الشروط في الوقف ، (185/3) :ومسلم في الوصية.(1255/3) :
) (4ھذا تتمة للحديث السابق.
) (5في )م( :أصالً.
) (6في م :نريد.
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وﳚــﻮز ذﻟــﻚ ﰲ اﶈــﻮز واﳌﺸــﺎع ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﻳﻮﺳــﻒ) (1وﳏﻤــﺪ) ،(2ﳊــﺪﻳﺚ
ﻋﻤــﺮ أﻧــﻪ أﺻــﺎب ﻣﺎﺋــﺔ ﺳــﻬﻢ وذﻟــﻚ ﻳﻘﺘﻀــﻲ أﻧــﻪ ﻣﺸــﺎع ،وﻷ ـﺎ ﻋﺮﺻــﺔ ﳚــﻮز
ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﺠﺎز وﻗﻔﻬﺎ ﻛﺎﶈﻮز.
وﻋﻨﻪ ﰲ ﺣﺒﺲ ﻏﲑ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ اﳊﻴﻮان رواﻳﺘﺎن:
إﺣﺪاﳘﺎ :اﳌﻨﻊ ،واﻷﺧﺮى :اﳉﻮاز ،وﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن ﺣﺒﺲ اﳋﻴـﻞ
ﺟﺎﺋﺰ ،وإﳕﺎ اﳋﻼف ﰲ ﻏﲑﻫﺎ.
ﻓﻮﺟﻪ اﳌﻨﻊ أن اﻷﺧﺒﺎر إﳕﺎ وردت ﰲ اﻟﻌﻘﺎر دون ﻏﲑﻩ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﺗﻌﺪﻳﻪ ،وﻷن
اﳊﺒﺲ واﻟﻮﻗﻒ إﳕﺎ ﻳﺮاد ﻟﻠﺘﺄﺑﻴﺪ واﻟﺪوام وذﻟـﻚ ﻻ ﳝﻜـﻦ إﻻ ﰲ اﻟﻌﻘـﺎر ﻓﻠـﻢ ﳚـﺰ
ﰲ ﻏــﲑﻩ ﳑــﺎ ﻳﺘﻐــﲑ وﻻ ﻳــﺪوم أﻻ ﺗــﺮى أن اﻟﺸــﻔﻌﺔ ﳌــﺎ اﺳــﺘﺤﻘﺖ ﻹزاﻟــﺔ اﻟﻀــﺮر
ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟــﺪوام اﺧﺘﺼــﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘــﺎر دون ﻏــﲑﻩ؛ ﻷن اﻟــﺪوام ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﰲ ﻏــﲑﻩ
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﻐﲑﻩ.
ووﺟــﻪ اﳉـﻮاز ﻗﻮﻟــﻪ " :إﻧﻜــﻢ ﺗﻈﻠﻤــﻮن ﺧﺎﻟــﺪا أﻧــﻪ ﺣــﺒﺲ أذرﻋــﻪ وأﻋﺒــﺪﻩ ﰲ
ﺳ ــﺒﻴﻞ اﷲ") (3واﻷذرع اﳋﻴـ ـﻞ ،وروي أن أﺑ ــﺎ ﻣﻌﻘ ــﻞ) (4وﻗ ــﻒ ﺑﻌـ ـﲑاً ﻟ ــﻪ ،ﻓﻘﻴ ــﻞ
ﻟﺮﺳﻮل اﷲ  ﻓﻠـﻢ ﻳﻨﻜـﺮ ،وإن أم ﻣﻌﻘـﻞ ﻗﺎﻟـﺖ :ﻳـﺎ رﺳـﻮل اﷲ أرﻳـﺪ اﳊـﺞ وإﻧـﻪ
وﻗﻒ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻓﺄرﻛﺒﻪ ﻓﻘﺎل" :ارﻛﺒﻴـﻪ ،ﻓـﺈن اﳊـﺞ ﻣـﻦ ﺳـﺒﻴﻞ اﷲ") ،(5وﻷﻧـﻪ أﺻـﻞ
ﻳﺒﻘﻰ وﻳﺼﺢ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﻛﺎﻟﻌﻘﺎر.
) (1انظر مختصر الطحاوي ،(137-136) :ومختصر القدوري -مع شرح الميدانيك ).(1007/1
) (2محم..د ب..ن الحس..ن :اب ن فرق د أب و عب د ﷲ الش يباني ص احب أب ي حنيف ة وناش ر فقي ه ،أح د علم اء وقض اة
اإلس الم ،ول د بواس ط ونش أ بالكوف ة واله الرش يد القض اء بالرق ة ت ) (189ھ ـ )ش ذرات ال ذھب(321/1) :
وفيات األعيان.(184/4) :
) (3أخرجه البخاري في الزكاة ،باب :ق ول ﷲ تع الى) :وف.ي الرق.اب(  ،(148/2) :ومس لم ف ي الزك اة ب اب :ف ي
تقديم الزكاة ومنعھما.(676/2) :
) (4أبو معقل :األبيدي األنصاري يقال اسمه الھيثم ،صاحبي وھو والد معقل وزوج أم معقل )تقريب التھذيب.(674) :
) (5أخرجه أبو داود في المناسك باب :العمرة ،(504/2) :وأخرجه النسائي مختصراً ،(300/1) :وأخرجه اب ن
ماجه مختصراً أيضاَ◌ً في الحج باب :العمرة في رمضان ،(996/2) :والحاكم ،(183/1) :وصححه األلباني
في إروائه.(33/6) :
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اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻮﻗﻒ أو اﶈﺒﺲ ﺣﺒﺴﺎ ﳏﺮﻣﺎً ﻻ ﳚﻮز ﺑﻴﻌﻪ إذا ﺧﺮب وﻻ اﺳـﺘﺒﺪال ﺑـﻪ
ﺑﻮﺟﻪ)(1؛ ﻷن ﰲ ﺑﻴﻌﻪ إﺑﻄﺎل ﺷﺮط اﻟﻮاﻗﻒ وﺣﻼ ﳌﺎ ﻋﻘﺪﻩ ،وذﻟﻚ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ،
واﻋﺘﺒــﺎراً ﺑــﻪ إذا ﱂ ﳜــﺮب ،وﻷن اﻟﻌﻤــﺎرة ﺗﻨﺘﻘــﻞ ﻣــﻦ ﻣﻜــﺎن إﱃ ﻣﻜــﺎن ﻓﻠــﻢ ﻳﻜــﻦ
ﰲ ﺗﺒﻘﻴﺘـﻪ إﺗــﻼف ﻟــﻪ؛ ﳉـﻮاز ﻋــﻮدة اﻟﻌﻤــﺎرة إﻟﻴــﻪ ،وﻷن ﰲ ﺑﻴﻌــﻪ إﺑﻄــﺎﻻً ﳊــﻖ ﻣــﻦ
ﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻄﻦ) (2وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ذﻟﻚ.
وﺟﻮاز ﺑﻴﻌـﻪ ﳏﻜـﻲ ﻋـﻦ رﺑﻴﻌـﺔ) (3وأﻇـﻦ ﺑﻌـﺾ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳـﺬﻫﺐ إﻟﻴـﻪ وﻟﺴـﺖ
أﺣﻘﻘﻪ) (4ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ).(5
($K3z/#א7uسא] xو`Gklذא7مNوx[96

وأﻣﺎ اﻟﻔﺮس أو ﻏﲑﻩ إذا ﻛﻠﺐ أو ﺣﻄﻢ أو ﻫﺮم وﺧﻴﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻄـﺐ ﻓﻴﺠـﻮز
ﺑﻴﻌﻪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،وﻻ ﳚﻮز ﺑﻴﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ:
ﻓﻮﺟــﻪ ﻗــﻮل اﺑــﻦ اﻟﻘﺎﺳــﻢ :إﻧــﻪ إذا ﱂ ﻳﺒــﻖ ﻓﻴــﻪ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﰲ اﳊــﺎل وﻻ ﰲ اﳌﱰﻗــﺐ
ﰲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﺣﺒﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺗﺒﻘﻴﺘﻪ ﻓﺎﺋﺪة إﻻ ﺗﻌﺮﻳﻀـﻪ ﻟﻠﺘﻠـﻒ وذﻟـﻚ
ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ؛ ﻷن إﺿﺎﻋﺔ اﳌﺎل ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ وﻣﱴ ﺑﻴﻊ ﻫﺬا اﻟﻔﺮس اﻟﺬي ﻗـﺪ ﻛﻠـﺐ
أو دﺧﻞ اﻟﻌﻴﺐ ﻗﻮاﺋﻤﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﻋﻠﻴﻪ أﻣﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﱰﻳﻪ ﰲ ﻏﲑ
ذﻟــﻚ اﻟﻮﺟــﻪ ﺑــﺄن ﻳﻄﺤــﻦ) (6ﻋﻠﻴــﻪ أو أن ﻳﻌﻤــﻞ ﻋﻠﻴــﻪ واﺑﺘﻴــﻊ ﺑﺜﻤﻨــﻪ ﻏــﲑﻩ ﻓﻜــﺎن
ذﻟــﻚ أوﱃ ﻣــﻦ إﺿــﺎﻋﺘﻪ ،وﻷن ﰲ ﺗﺒﻘﻴﺘــﻪ وﻣﻨــﻊ ﺑﻴــﻊ إﳕ ـﺎ ﻳ ـﺮاد ﻟــﺌﻼ ﻳﺒﻄــﻞ ﺷــﺮط
اﻟﻮاﻗﻒ ﻣﱴ ﺑﻴﻊ وﺗﺒﻘﻴﺘﻪ ﺗـﺆول إﱃ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻏـﲑ ﻧﻔـﻊ ﻓﻜـﺎن إﺑﻄـﺎل اﻟﺸـﺮط ﲟـﺎ
ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ وﻳﺴﺪ ﺑﻌﺾ) (7ﻣﺴﺪﻩ أوﱃ.
) (1انظر المدونة ،(342/4) :التفريع ،(308-307/2) :الكافي.(41) :
) (2في )م( :النظر.
) (3انظر الكافي.(541) :
) (4في )ق( :ونسيت تحققه وفي ر :ولنست أتحققه.
) (5قاله عبد الملك وطائفة من المالكيين )الكافي.((541) :
) (6انظر المدونة ،(342/4) :التفريع ،(310/2) :الرسالة ،(230) :الكافي.(541) :
) (7بعض :سقطت من )م(.
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ووﺟــﻪ ﻗــﻮل ﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ اﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﺑﺎﻟﺮﺑــﺎع ﺑﻌﻠــﺔ أــﺎ ﻋــﲔ أﺑــﺪ ﺣﺒﺴــﻬﺎ ﻓﻠــﻢ ﳚــﺰ
ﺑﻴﻌﻬــﺎ ،ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ ﻫــﺬا وﺑﻴﻌــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻗــﻮل ﻣﺎﻟــﻚ واﺑــﻦ اﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺟﻌــﻞ ﲦﻨﻬــﺎ ﰲ
ﻣﺜﻠﻬﺎ إن ﺑﻠﻎ وإﻻ أُ ِﻋﲔ ﺑﻪ ﰲ ﻣﺜﻠﻪ واﻧﺘﻔﻊ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﺣﺒﺲ اﻷﺻﻞ
ﻓﻴ ــﻪ؛ ﻷن ﺑ ــﺪل اﻟﺸ ــﻲء ﻳﻘ ــﻮم ﻣﻘﺎﻣ ــﻪ ..وﻫ ــﺬا ﻛﻠ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﻗ ــﻮل) :(1إن ﺣ ــﺒﺲ
اﳊﻴـﻮان ﺟــﺎﺋﺰ ،ﻓﺄﻣــﺎ إذا ﻗــﺎل :إن ﺣﺒﺴــﻪ ﻻ ﻳﺼــﺢ ﻓــﻼ ﻣﻌــﲎ ﳍــﺬا اﻟﻔــﺮع وﳚــﻮز
ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
(K4z/#אjuSאJ. 4>Aaא<x

اﻷﻟﻔــﺎظ اﻟــﱵ ﻳﻨﻌﻘــﺪ ــﺎ اﻟﻮﻗــﻒ ﻫــﻲ أن ﻳﻘــﻮل :وﻗﻔــﺖ وﺣﺒﺴــﺖ وﺗﺼــﺪﻗﺖ
وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎﻩ):(2
ﻓﺄﻣــﺎ ﻟﻔــﻆ اﻟﻮﻗــﻒ ﻓﺈﻧــﻪ ﺻـﺮﻳﺢ ﰲ اﻟﺘﺄﺑﻴــﺪ ﻓــﺈذا ﻗــﺎل وﻗﻔــﺖ ﻫــﺬا اﻟــﺪار وﻗــﺎل
ﻫــﺬﻩ اﻟــﺪار وﻗــﻒ ﻛــﺎن ﻫــﺬا اﻟﻘــﺪر ﻛﺎﻓﻴــﺎ ﰲ ﺗﺄﺑﻴــﺪ) (3ﲢﺮﳝﻬــﺎ ،ﻓــﻼ ﻳﺮﺟــﻊ ﻣﻠﻜــﺎ
أﺑـ ــﺪاً وإن ﺿـ ــﻢ إﱃ ذﻟـ ــﻚ أن ﻳﻘـ ــﻮل :وﻗـ ــﻒ ﻻ ﺗﺒـ ــﺎع وﻻ ﺗﻮﻫـ ــﺐ وﻻ ﺗـ ــﻮرث،
ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺗﺄﻛﻴﺪ واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﻟﻮﻗﻒ ﻛﺎف.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ذﻟﻚ؛ ﻷن ﻣﻔﻬـﻮم ﻫـﺬﻩ اﻟﻠﻔﻈـﺔ ﰲ اﻟﻌـﺮف أﻧـﻪ ﻳﻘﺼـﺪ ـﺎ اﻟﺴـﺒﻴﻞ
وﺗﺄﺑﻴﺪ ﺣﺒﺴـﻬﺎ وﲤﻠﻴـﻚ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪوام ﻓﻮﺟـﺐ اﳊﻜـﻢ ﺑـﺬﻟﻚ ﻓﻴﻬـﺎ ،ﻓﺄﻣـﺎ
ﻟﻔ ــﻆ اﳊ ــﺒﺲ ﻓﻬ ــﻮ أن ﻳﻘ ــﻮل :داري ﻫ ــﺬﻩ ﺣ ــﺒﺲ ﰲ وﺟ ــﻪ ﻛ ــﺬا أو ﻻ ﻳﻘ ــﻮل،
ﻟﻜــﻦ) (4إن ﻗــﺎل ﺣــﺒﺲ ﻓﻘــﻂ أو ﻗــﺎل :ﻗــﺪ ﺣﺒﺴــﺘﻬﺎ ﻓﺈــﺎ ﺗﻜــﻮن ﺣﺒﺴ ـﺎً) (5ﰲ
اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻴﻪ وإن ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ وﺟﻬﺎً ﺑـﻞ ﻗـﺎل :ﺣـﺒﺲ ﻓﻘـﻂ ﺻـﺮف ﰲ
وﺟﻮﻩ اﻟﱪ واﳋﲑ..
) (1في م :قوله.
) (2انظر المدونة ،(343/4) :التفريع ،(308/2) :الكافي ،(536) :المقدمات.(419/2) :
) (3في )م( :تأثير.
) (4في )م( :إال أن كان.
) (5في )ق( :حبسھا.
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ﻓﺄﻣــﺎ اﳊﻜــﻢ ﰲ ﺗﺄﺑﻴــﺪﻩ ﻓﻴﻨﻈــﺮ ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻨﻀــﻢ إﱃ ذﻟــﻚ أن ﻳﻘــﻮل :وﻗــﻒ ﻻ
ﺗﺒــﺎع وﻻ ﺗﻮﻫــﺐ أو ﻏــﲑ ذﻟــﻚ ﳑــﺎ ﻳﻔﻴــﺪ اﻟﺘﺄﺑﻴــﺪ وﻛﺎﻧ ـﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﲔ أو ﲨﺎﻋــﺔ
ﺑﺄﻋﻴــﺎﻢ ﻏــﲑ ﳎﻬـﻮﻟﲔ وﻻ ﻣﻮﺻــﻮﻓﲔ ﻣﺜــﻞ أن ﻳﻘــﻮل :ﺣــﺒﺲ ﻋﻠــﻰ ﻓــﻼن ﻟﺮﺟــﻞ
ﺑﻌﻴﻨــﻪ أو ﻋﻠــﻰ ﻗــﻮم ﺑﺄﻋﻴــﺎﻢ وﱂ ﻳــﺬﻛﺮ ﻋﻘﺒــﺎ وﻻ ﻧﺴ ـﻼً ﻓﻘــﺪ اﺧﺘﻠــﻒ ﻗﻮﻟــﻪ ﰲ
ذﻟﻚ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻞ ﻳﺘﺄﺑﺪ أم ﻻ ﻓﻔﻲ رواﻳﺘﺎن):(1
إﺣﺪاﳘﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺄﺑﺪ وﻳﺼﺮف أوﻻ ﰲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻴﻪ )ﻓـﺈذا زال ﻋـﺎد
ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻪ إن ﻛﺎن ﺑﺎﻗﻴﺎ أو ﻟﻮرﺛﺘﻪ إن ﻛﺎن ﻣﻴﺘﺎً.

واﻷﺧﺮى أﻧﻪ ﻳﺘﺄﺑﺪ ﻓﻴﺼﺮف أوﻻ ﰲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﺟﻌﻠـﻪ() (2ﻓﻴـﻪ ﻓـﺈذا اﻧﻘـﺮض
ﻋــﺎد ﺣﺒﺴ ـﺎً إﱃ أﻗ ــﺮب اﻟﻨ ــﺎس ﺑ ــﺎﶈﺒﺲ ﻋﻠﻴ ــﻪ ،ﻓ ــﺈن ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻟ ــﻪ ﻗﺮاﺑ ــﺔ ﻋ ــﺎد إﱃ
اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﺴﺎﻛﲔ.
ﻓﺄﻣــﺎ إن اﻧﻀــﻢ إﱃ ﻟﻔــﻆ اﳊــﺒﺲ ﰲ اﳌﻌﻨﻴــﲔ) (3ﺑﻌــﺾ أﻟﻔــﺎظ) (4اﻟﺘﺄﺑﻴــﺪ ﻣﺜــﻞ
أن ﻳﻘﻮل ﺣﺒﺲ وﻗﻒ أو ﳏﺮم أو ﻣﺆﺑﺪ أو ﻻ ﺗﺒﺎع وﻻ ﺗﻮﻫﺐ أو ﺟﻌﻞ إﻃـﻼق
ﻟﻔﻈ ــﻪ ﰲ ﳎﻬـ ـﻮﻟﲔ أو ﻣﻮﺻ ــﻮﻓﲔ ﻛ ــﺎﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻌﻠﻤ ــﺎء أو ﺑ ــﲏ ﲤ ــﻴﻢ) (5أو ﻓ ــﻼن
وﻋﻘﺒﻴﻪ أو ﻋﻠﻰ وﻟﺪى وﻋﻘﺒﻬﻢ ،وﱂ ﻳﻌﲔ وﻻ ذﻛﺮ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻓـﻼ ﳜﺘﻠـﻒ اﳌـﺬﻫﺐ
ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻮﺟﻬﲔ أﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪان اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ واﻟﺘﺤﺮﱘ.
ﻓﺄﻣـﺎ ﻟﻔــﻆ اﻟﺼـﺪﻗﺔ وﻫــﻮ أن ﻳﻘـﻮل :ﻫــﺬﻩ اﻟـﺪار ﺻــﺪﻗﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓــﻼن ﻓﺈﻧـﻪ ﻋﻠــﻰ
وﺟﻬﲔ:
أﺣــﺪﳘﺎ أن ﻳﺮﻳــﺪ ﲤﻠﻴﻜــﻪ اﻟﺮﻗﺒــﺔ ،واﻵﺧــﺮ أن ﻳﺮﻳــﺪ اﳊــﺒﺲ ﻓــﺈن أراد اﳌﺘﺼــﺪق
ﲤﻠﻴ ــﻚ اﻟﺮﻗﺒ ــﺔ ﺟ ــﺎز وﻛ ــﺎن ﻣﻠﻜـ ـﺎً ﻟﻠﻤﺘﺼ ــﺪق ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻛﺎﳍﺒ ــﺔ ،وإن أراد ﺑ ــﻪ ﻣﻌ ــﲎ
) (1انظر المدونة ،(343/4) :التفريع ،(308/2) :الكافي.(538-537) :
) (2ما بين قوسين سقط من ق وأكمل النقص من )ر(.
) (3في )ق( :في الھيئتين.
) (4في )ق( :لفظ.
) (5بني تميم :سقطت من )م(.
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اﻟﺘﺤﺒــﻴﺲ ﻓــﺬﻟﻚ ﻋﻠــﻰ وﺟﻬــﲔ :إن ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ رﺟــﻞ ﻣﻌــﲔ أو ﻗــﻮم ﻣﻌﻴﻨـﲔ ﻏــﲑ
ﳎﻬﻮﻟﲔ وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻘﱯ ﻓﻔﻴﻬﺎ رواﻳﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﰲ ﻟﻔﻆ اﳊﺒﺲ:
إﺣــﺪاﳘﺎ :أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺘﺄﺑــﺪ ﻓﻴﺼــﺮف أوﻻ ﻓــﻴﻤﻦ ﻧــﺺ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺈذا اﻧﻘــﺮض ذﻟــﻚ
اﻟﻮﺟﻪ ﻋﺎدت ﻣﻠﻜﺎ واﻷﺧﺮى أﺎ ﺗﺘﺄﺑـﺪ ﻓﺘﺼـﺮف ﰲ اﻟﻮﺟـﻪ اﻟـﺬي ﺟﻌﻠـﺖ ﻓﻴـﻪ،
ﻓﺈذا اﻧﻘﺮض ﻋﺎدت إﱃ اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﺴﺎﻛﲔ.
)(1

وأﻣﺎ إن ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻗﻮم ﳎﻬﻮﻟﲔ أو ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻻ ﳛﺎط ﺑﻌﺪدﻫﻢ ﻛﺒﲎ ﲤـﻴﻢ
وﺑ ــﲏ ﺗﻐﻠ ــﺐ) ،(2أو ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻮﺻ ــﻮﻓﲔ ﻛﺎﻟﻌﻠﻤ ــﺎء واﻟﻔﻘـ ـﺮاء أو ﺷ ــﺮط ﰲ اﳌﻌﻨﻴ ــﲔ
أﻋﻘﺎﻢ ﻓﺈﺎ ﺗﺘﺄﺑﺪ وﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ..
وﻛ ــﺬﻟﻚ ذﻛ ــﺮ اﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﳊﻜ ــﻢ) (3ﻋ ــﻦ ﺑﻌ ــﺾ أﺻ ــﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﻫ ــﺬا إذا ﻗ ــﺎل:
ﺻــﺪﻗﺔ ﻋﻠــﻰ ﻓــﻼن وﻋﻘﺒــﻪ ﻣــﺎ ﻋﺎﺷ ـﻮا وﱂ ﻳﻘــﻞ ﺣﺒﺴــﺎ :أــﺎ ﺗﻜــﻮن ﻣﻠﻜــﺎ ﻵﺧــﺮ
ﻋﻘﻴﺐ ﻣﻦ رﺟﻞ أو اﻣﺮأة وﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﲟﺎ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﺑﻴﻊ أو ﻏﲑﻩ ،ﻗﺎل :وأﻛﺜـﺮ
أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﺮوﻧــﻪ ﺣﺒﺴــﺎ :وﻫــﺬا اﻟــﺬي ﻗﺎﻟــﻪ ﻟــﻴﺲ ﺑﺸــﻲء واﻟﺼــﺤﻴﺢ أــﺎ ﺗﻜــﻮن
ﺣﺒﺴﺎ.
وأﻣــﺎ إذا أﻃﻠــﻖ ﻟﻔــﻆ اﻟﺼــﺪﻗﺔ وﱂ ﻳﻀــﻢ إﻟﻴــﻪ ﻣــﺎ ﻳﻘﺘﻀــﻰ ﻣﻌــﲎ اﳊــﺒﺲ ﻻ ﻣــﻦ
ﻟﻔــﻆ اﻟﺘﺄﺑﻴــﺪ وﻻ ﻣــﻦ ﺻــﻔﺎت اﳌﺘﺼــﺪق ﻋﻠــﻴﻬﻢ ،ﻓــﻼ ﻳﻜــﻮن ﻣﻌــﲎ اﳊــﺒﺲ؛ ﻷن
ﻇــﺎﻫﺮ اﻟﺼــﺪﻗﺔ ﺗﻘﺘﻀــﻲ ﲤﻠﻴــﻚ اﻟﺮﻗﺒــﺔ ،وإﳕــﺎ ﻳﻨﺼــﺮف إﱃ اﳊــﺒﺲ ﺑﻘﺮﻳﻨــﺔ ﺗﻨﻀــﻢ
إﻟﻴﻪ.

) (1بنو تميم :نسبة إلى تميم والمنتسب إليھا جماعة م ن الص حابة والت ابعين إل ى زمانن ا وھ و تم يم ب ن م ره ب ت
ادبن بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان )األنساب للسمعاني.(77/3) :
) (2بنو تغلب :نسبة إلى تغلب وھي قبيلة معروفة وھي تغلب ب ن وائ ل ب ن قاس ط اب ن اب ن أقص ى ب ن دعم ى ب ن
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان )األنساب للسمعاني.(57/3 :
) (3في م ابن عبدوس والصحيح ما في ق تبعا لما جاء في المقدمات.(420/2) :
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ﻓﺄﻣﺎ إن ﲨﻊ ﺑﲔ ﻟﻔﻆ اﳊﺒﺲ واﻟﺼـﺪﻗﺔ ﻓﻘـﺎل :ﻫـﺬﻩ اﻟـﺪار ﺣـﺒﺲ ﺻـﺪﻗﺔ أو
ﻗﺎل :ﺣﺒﺲ ﻓﺈن ﺿﻢ إﱃ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺒﺎع وﻻ ﺗﻮﻫﺐ أو ﻗﺎل :ﳏﺮﻣﺔ أو ﻣﺆﺑﺪة أو
وﻗﻒ ﻓﻼ ﳜﺘﻠﻒ اﳌﺬﻫﺐ إﳕﺎ ﺗﺘﺄﺑﺪ ﺑﺬﻟﻚ.
وإن ﱂ ﻳﻘــﻞ إﻻ ﺣﺒﺴــﺎ ﺻــﺪﻗﺔ أو ﺻــﺪﻗﺔ ﺣﺒﺴــﺎ وﻻ ذﻛــﺮ ﳎﻬـﻮﻟﲔ وﻻ ﻋﻘــﱮ
ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ:
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل :إﺎ ﻋﻠﻰ رواﻳﺘﲔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺣﺒﺴﺎ ﻓﻘﻂ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻗـﺎل ﻋﻠـﻰ
رواﻳﺔ واﺣﺪة إﺎ ﺗﺮﺟﻊ ﺣﺒﺴﺎ وﻻ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﺎً ،ﻫﺬﻩ ﲨﻠﺔ ﳑﺎ ذﻛﺮﻩ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ
أﻟﻔﺎظ اﳊﺒﺲ واﻟﻮﻗﻒ وﳓﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ.
(N$K5z/#نVuא<7q uAدkא8A7Y3وאx .3

ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ أن ﻟﻔﻆ اﻟﻮﻗﻒ ﻳﻔﻴﺪ ﲟﺠﺮدﻩ اﻟﺘﺤﺮﱘ واﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ،ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﳊـﺒﺲ
اﳌﻄﻠــﻖ ﻋﻠــﻰ اﳌﻌﻨﻴــﲔ أﻧــﻪ ﻳﺮﺟــﻊ ﻣﻠﻜــﺎ ﻫــﻮ أن ﳎــﺮد ﻟﻔــﻆ اﻟﺘﺤﺒــﻴﺲ ﻻ ﻳﻘﺘﻀــﻲ
اﻟﺘﺄﺑﻴــﺪ واﻟﺘﺤــﺮﱘ ﻻ ﻣــﻦ ﻟﻔﻈــﻪ وﻻ ﻣــﻦ ﻣﻌﻨــﺎﻩ؛ ﻷن ﻟﻔﻈــﻪ ﳎــﺮد ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺤــﺮﱘ،
وﻣﻌﻨ ــﺎﻩ أن) (1اﳌﻨﻔﻌ ــﺔ ﳌ ــﻦ ﺟﻌﻠ ــﺖ ﻓﻘ ــﻂ ﺣ ــﺒﺲ ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ ﻻ ﲣ ــﺮج ﻋ ــﻨﻬﻢ ،ﻓﺄﻣ ــﺎ
ﲢﺮﳝﻬــﺎ ﺑﻌــﺪ اﻧﻘﺮاﺿــﻬﻢ ﻷﻧــﻪ ﳑــﺎ ﻻ ﻳﺴــﺘﻔﺎد ﺑــﻪ ﻓــﺈذا ﻛــﺎن ﻛــﺬﻟﻚ وﺟــﺐ ﻋﻮدﻫــﺎ
ﻣﻠﻜــﺎ ﻟﻠﻤﺤــﺒﺲ )ﻷــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺻــﻞ ﻣﻠﻜــﻪ ﻟــﺰوال اﳊــﻖ اﻟــﺬي ﻳﺘﻌﻠــﻖ ــﺎ ﻓــﺈذا
وﺻ ــﻔﺖ ﺑﺎﻟﺘﺄﺑﻴ ــﺪ واﻟﺘﺤ ــﺮﱘ() (2ﻓﻘ ــﺪ اﻧﻀ ــﻢ إﱃ ﻟﻔﻈ ــﺔ ﻣ ــﺎ دل ﻋﻠ ــﻰ اﳌـ ـﺮاد ﺑ ــﻪ
ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻣﺆﺑﺪ..
وﻛـ ــﺬﻟﻚ إذا ﺟﻌـ ــﻞ ﻋﻠـ ــﻰ ﳎﻬ ـ ـﻮﻟﲔ أو ﻣﻮﺻـ ــﻮﻓﲔ ﻓﺈﻧـ ــﻪ ﻳﻘـ ــﻮم ﻣﻘـ ــﺎم اﻟﺘﺄﺑﻴـ ــﺪ
واﻟﺘﺤ ــﺮﱘ ،وﻳ ــﺪل ﻋﻠ ــﻰ أن اﶈ ــﺒﺲ أراد أﻻ ﻳﺮﺟ ــﻊ ﻣﻠﻜ ــﺎ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻣﻠ ــﻚ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬ ــﺎ
ﻬﻮﻟﲔ ﻻ ﳛﺎط ﺑﻌﺪدﻫﻢ وﻻ ﻳﻌﻠـﻢ اﻧﻘﺮاﺿـﻬﻢ وﻛـﺬﻟﻚ اﳌﻮﺻـﻮﻓﲔ ﺑﺼـﻔﺔ؛ ﻷن
ذﻟﻚ ﻳﻨﺘﻈﻢ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ واﳌﻌﺪوﻣﲔ 
ﻓﺪل ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﺮﱘ.
) (1في )ق( :الن
) (2ما بين قوسين سقط من )ق(.
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ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ :إــﺎ ﺗﻜــﻮن ﺣﺒﺴــﺎ ﳏﺮﻣــﺔ ﻗﻮﻟــﻪ  ﻟﻌﻤــﺮ " :ﺣــﺒﺲ اﻷﺻــﻞ
وﺳ ــﺒﻞ اﻟﺜﻤ ــﺮة") ،(1وﻣﻮﺿ ــﻊ اﻟﺘﻌﻠـ ــﻖ ﻣﻨ ــﻪ أن ﻋﻤ ــﺮ أراد أن ﻳﺘﺼ ــﺪق ﺑﺎﻷﺻ ــﻞ
ﺻــﺪﻗﺔ ﺗﺒﺘــﺪأ وﻫــﻲ ﲤﻠﻴــﻚ رﻗﺒﺘــﻪ ﻓﺄﺷــﺎر ﻋﻠﻴــﻪ ﺑــﺄن ﳛــﺒﺲ أﺻــﻠﻪ وﻳﺴــﺒﻞ اﻟﺜﻤــﺮة،
ﻓ ــﺪل ﻋﻠـ ــﻰ أن اﻷﺻـ ــﻞ ﻳﺘﺄﺑ ــﺪ ﲢﺮﳝـ ــﻪ وﻟـ ــﻮ ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻛـ ــﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻜـ ــﻦ اﻟﻐـ ــﺮض
ﺣﺎﺻﻼً؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﻏﺮﺿﻪ ﰲ اﻟﺘﺼﺪق ﺑﻪ..
وﻷن إﻃــﻼق اﻟﻘــﻮل أن ﻫــﺬا ﺣــﺒﺲ ﻣﻨﺎﻓﻌــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺄﺑﻴــﺪ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ؛ ﻷﻧــﻪ ﱂ
ﻳﻘﻴــﺪ ذﻟــﻚ ﺑﻮﻗــﺖ دون وﻗــﺖ ﻓﻜــﺎن اﻹﻃــﻼق ﻣﻘﺘﻀــﻴﺎً ﻟﻠﺘﺄﺑﻴــﺪ ،وﻟــﻴﺲ ﳜﺮﺟــﻪ
ﻋﻦ ذﻟـﻚ ﺑﻴﺎﻧـﻪ ﳌـﻦ ﺣﺒﺴـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﻘـﻮل :ﺣـﺒﺲ ﻋﻠـﻰ ﻓـﻼن؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﻻ
ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﺒﺲ) (2وإﳕﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺒﺪﺋﺔ ﻓﻘﻂ ،وﻷﻧﻪ ﻟﻔﻆ ﺣﺒﺲ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻮﺟـﺐ
أن ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺤﺮﱘ أﺻﻞ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﳎﻬﻮﻟﲔ.
($K6z/#א;7אد&VuZאx< #

وأﻣــﺎ ﻟﻔــﻆ اﻟﺼــﺪﻗﺔ ﻓــﺈن أراد ﺑــﻪ وﺟــﻪ اﳊــﺒﺲ )ﻓﻘــﺪ ﺑﻴﻨــﺎ أن اﻻﺧــﺘﻼف ﻓﻴــﻪ
ﻛﻬ ــﻮ ﰲ ﻟﻔ ــﻆ اﳊ ــﺒﺲ() :(3ﻓﻮﺟ ــﻪ اﻟﻘ ــﻮل ﺑﺄﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﺘﺄﺑ ــﺪ أن إﳚﺎﺑ ــﻪ اﻟﺘﺼ ــﺪق
ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ) (4ﻋﻠﻰ زﻳﺪ أو وﻟﺪﻩ اﳌﻌﻴﻨﲔ أو ﰲ وﺟﻪ ﻛﺬا ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺘﺤﺮﱘ ﻻ ﻣـﻦ
ﻟﻔﻈﻪ وﻻ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ.
وإﳕــﺎ ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﺗﺒﻘﻴﺘــﻪ ﻣــﺎ دام اﻟﻮﺟــﻪ ﺻــﺮف ﻓﻴــﻪ ﺑﺎﻗﻴـﺎً ﻓــﺈذا زال ﻋــﺎد إﱃ ﻣﻠﻜــﻪ
ﺑﺎﻷﺻــﻞ ،ووﺟــﻪ اﻟﻘــﻮل ﺑﺄﻧــﻪ ﻳﻮﺟــﺐ اﻟﺘﺄﺑﻴــﺪ أن إﻃــﻼق ﻟﻔــﻆ اﻟﺘﺼــﺪق ﺑــﻪ ﻳﻔﻴــﺪ
اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻣﻨﻪ ﻓﻜﺎن ﻛﺎﻟﻮﻗﻒ.


) (1سبق تخريج الحديث.
) (2في )ق( :الحق.
) (3ما بين قوسين سقط من )م(.
) (4في )ق( :بالنصف.
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(GK7z/#ذא=e.א$eu9א<x

ﻓﺄﻣﺎ إذا ﲨﻊ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ) :(1ﻓﻮﺟﻪ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺄﺑﺪ أن ذﻟﻚ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ
أن ﻛﻞ واﺣﺪ ﺑﺎﻧﻔﺮادﻩ ﻏﲑ ﻣﺘﺄﺑﺪ ،ﻓﺈذا ﲨﻌﻬﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﲨﻌﻪ ﻤﺎ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ؛ ﻷن
اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ ﻻ ﳚﻌﻞ ﳍﻤـﺎ ﺣﻜﻤـﺎ ﳜـﺎﻟﻒ ﺣﻜـﻢ اﻻﻧﻔـﺮاد ،ووﺟـﻪ اﻟﻘـﻮل
ﺑﺎﻟﺘﺄﺑﻴﺪ أن ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﲢﺮﱘ اﶈﺒﺲ وﺗﺄﺑﻴﺪﻩ ﻛﻘﻮﻟﻪ :ﻻ ﻳﺒﺎع وﻻ ﻳﻮﻫﺐ.
(GK8z/#ذא/4Hא<<$مNeJو&xe(n

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ إذا ﺟﻌﻠﻪ ﰲ ﻗﻮم ﳎﻬـﻮﻟﲔ أو ﻣﻮﺻـﻮﻓﲔ أن ذﻟـﻚ ﻳﻜـﻮن ﻋﻠـﻰ
اﻟﺘﺄﺑﻴــﺪ؛ ﻓ ـﻸن ﻏــﲑ اﶈــﺮم إﳕــﺎ ﻳﻌــﻮد إﱃ اﶈــﺒﺲ ﺑﺸــﺮط اﻧﻘ ـﺮاض اﶈــﺒﺲ ﻋﻠــﻴﻬﻢ
ﻓﺈذا ﺻﺮﻓﻪ إﱃ اﻬﻮﻟﲔ ﻋﻠﻤﻨﺎ أﻧﻪ أراد اﻟﺘﺄﺑﻴـﺪ ﺑﺄﻧـﻪ ﻻ ﻳﻌﻠـﻢ اﻧﻘﺮاﺿـﻬﻢ وﻛـﺬﻟﻚ
اﳌﻮﺻﻮﻓﻮن؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻨﺘﻈﻢ اﳌﻌﺪوم واﳌﻮﺟﻮد وذﻟـﻚ ﻳﻘﺘﻀـﻲ ﺗﻌﻠـﻖ ﺣﻘﻬـﻢ ﺑـﻪ
ﻣــﺎ أﻣﻜــﻦ وﺟــﻮدﻫﻢ ،وﻛــﺬﻟﻚ) (2اﻟﻌﻘــﺐ ﻳﻘﺘﻀــﻲ اﻟﺘﺄﻳﻴــﺪ إﻻ أن ﻳﻜ ـﻮن أﺻــﻠﻪ
ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﺑﺘﻌﻴﲔ أﺻﻠﻪ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻗــﺎل :ﻫــﺬﻩ اﻟــﺪار ﺣــﺒﺲ وﱂ ﻳﻌــﲔ ﻟﻮﺟــﻪ اﻟــﺬي ﺗﺼــﺮف ﻓﻴــﻪ،
ﻓﺈﺎ ﺗﺼﺮف ﰲ وﺟﻮﻩ اﳋﲑ واﻟﱪ؛ ﻷن اﳊﺒﺲ واﻟﻮﻗـﻒ ﻳـﺮاد ﺑـﻪ وﺟـﻪ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ
واﻟﻘﺮﺑﺔ إﻟﻴﻪ وذﻟﻚ ﻳﺘﻌﲔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻘـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ وﱂ ﳚـﺰ إﺑﻄﺎﻟـﻪ؛
ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻜﺎن ﻫﺬا ﺣﻜﻤﻪ.
وﻣﻦ ﺷﺮط اﳊﺒﺲ واﻟﻮﻗـﻒ أن ﳜـﺮج ﻣـﻦ ﻳـﺪﻩ ﰲ ﺻـﺤﺘﻪ ،ﻓـﺈن أﻗـﺎم ﰲ ﻳـﺪﻩ
ﺣﻴﺎﺗــﻪ أو إﱃ ﻣﺮﺿــﻪ اﻟــﺬي ﻣــﺎت ﰲ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺒﻄــﻞ وﻳﻜــﻮن ﻣﲑاﺛ ـﺎً إﻻ أن ﻳﻜــﻮن
أﺧﺮﺟـﻪ ﻋـﻦ ﻳـﺪﻩ ﻣـﺪة ﻳﺴـﲑة) (3ﻓﻴﻬــﺎ ﰒ أﻋـﺎدﻩ إﱃ ﻧﻈـﺮﻩ ،ﻓﻜـﺎن ﻳﺼـﺮف ﻏﻼﺗــﻪ
ﰲ وﺟﻮﻫﻬﺎ وﻳﻘﻮم ﺎ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﳊﺒﺲ.
) (1في )م( :الوصفين.
) (2في )م( :ذلك.
) (3في )ق( :البيھم.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ذﻟﻚ ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﺑﻜـﺮ  أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﳓـﻞ ﻋﺎﺋﺸـﺔ رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨﻬـﺎ
ﺟﺬاذ ﻋﺸﺮﻳﻦ وﺳﻘﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﺣﱴ ﻣﺮض ﻣﺮﺿـﻪ اﻟـﺬي ﻣـﺎت ﻣﻨـﻪ ﻓﻘـﺎل ﳍـﺎ:
ﻟـﻮ ﻛﻨـﺖ ﺣﺰﺗﻴـﻪ ﻟﻜـﺎن ﻟـﻚ ،وإﳕــﺎ ﻫـﻮ اﻟﻴـﻮم ﻣــﺎل اﻟـﻮارث) ،(1وﻷن ذﻟـﻚ ﻃﺮﻳــﻖ
إﱃ أن ﻳﻨﺘﻔــﻊ اﻹﻧﺴــﺎن ﲟﺎﻟــﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻪ وﳜﺮﺟــﻪ ﻋــﻦ ورﺛﺘــﻪ ﺑﻌــﺪ ﻣﻮﺗــﻪ ﻓــﻼ ﻳﻨﻔــﻊ
اﳊﺠــﺮ ﻋﻠﻴــﻪ ﺷــﻴﺌﺎً ﻓﺄﻣ ـﺎ إن ﻋــﺎد إﻟﻴــﻪ ﻓﻜــﺎن ﻳﻠﻴــﻪ وﻳﺼــﺮف ﻏﻼﺗــﻪ ﰲ وﺟﻮﻫﻬــﺎ
وﺳﺒﻠﻬﺎ) (2ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ؛ ﻷن اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺗﺰول ﻋﻨﻪ إذا ﻛﺎن أﺧﺮﺟـﻪ ﻋﻨـﻪ ﻣـﺪة ﺑﻴﻨـﺔ
وأﺷﻬﺮ) (3أﻣﺮﻩ..
وﻻ ﺣﺪ ﳍﺬﻩ اﳌﺪة إﻻ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﺜﻠﻪ أﻧﻪ ﺑﻘﺼﺪ اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﺎﳌﺎل) (4ﺣﻴﺎﺗﻪ
وأدوا ورﺛﺘــﻪ ﻋﻨــﻪ ،واﺑــﻦ اﻟﻘﺎﺳــﻢ ﳛــﺪ ﻓﻴــﻪ ﺳــﻨﺔ؛ ﻷــﺎ ﻣــﺪة وﺿــﻌﺖ ﻟﻼﺧﺘﻴــﺎر
ﻛﺈﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺒﻜـﺮ ﻋﻨـﺪ اﻟـﺰوج واﻟﻌﻨـﲔ وﻋﻬــﺪة اﻟﺴـﻨﺔ ،وﻛـﺎن ﺷـﻴﺨﻨﺎ أﺑـﻮ ﺑﻜـﺮ رﲪــﻪ
اﷲ) (5ﻳﻘﻮل :اﻟﻘﻴﺎس أﻻ ﻳﺼﺢ رﺟﻮﻋﻪ إﱃ ﻳﺪﻩ ﻃﺎﻟﺖ اﳌﺪة أو ﻗﺼﺮت.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا ﻛــﺎن اﶈــﺒﺲ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻫــﻮ ﰲ وﻻﻳﺘــﻪ ﻓــﺈن ﻗﺒﻀــﻪ ﻟــﻪ ﻗــﺒﺾ
وﻛﺬﻟﻚ اﳍﺒﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻟﻘـﺒﺾ ﻟﻨﻔﺴـﻪ واﻟﻨﻈـﺮ ﳍـﺎ ﻓﻜـﺎن ﻗـﺒﺾ وﻟﻴـﻪ
ﻗﺒﻀﺎ ﻟﻪ ﻓﻼ ﳚـﻮز أن ﳝﻜـﻦ ﻣـﺎ وﻗﻔـﻪ ﻋﻠـﻰ وﻟـﺪﻩ اﻟﺼـﻐﲑ؛ ﻷن ذﻟـﻚ ذرﻳﻌـﺔ إﱃ
أن ﻳﻨﺘﻔــﻊ ﲟﺎﻟــﻪ ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﰒ ﳜﺮﺟــﻪ ﻋــﻦ ورﺛﺘــﻪ ﺑﻌــﺪ ﻣﻮﺗــﻪ ﻓﻮﺟــﺐ ﺣﺴــﻢ اﻟﺒــﺎب:
ﲟﻨﻌﻪ.
(8)OK9z/#א! xא;7>A .3ضא?Hאx?(/4HD

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﶈــﺒﺲ) (6اﳌﺘﺄﺑــﺪ إذا اﻧﻘــﺮض اﻟﻮﺟــﻪ اﻟــﺬي ﺟﻌــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻋــﺎد إﱃ
أﻗــﺮب اﻟﻨــﺎس ﺑــﺎﶈﺒﺲ؛ ﻷن اﻟﺼــﺪﻗﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﺎرب أوﱃ ﻣﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﺑﺎﻋــﺪ،
) (1أخرجه البيھقي.(178/6) :
) (2في )م( :ويسبلھا
) (3في )ق( :وأشھد.
) (4في )م( :بالملك.
) (5رحمه ﷲ سقطت من )م(.
) (6في )ق( :الحبس.
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وﻗــﺪ ﻗــﺎل " :ﻻ ﻳﻘﺒــﻞ اﷲ ﺻــﺪﻗﺔ وذو رﺣــﻢ ﳏﺘــﺎج") ،(1وﻗــﺎل ﻷﰊ ﻃﻠﺤــﺔ:
"اﺟﻌﻠﻬــﺎ ﰲ اﻷﻗ ـﺮﺑﲔ") ،(2وﻗــﺎل " :ﺧــﲑ اﻟﺼــﺪﻗﺔ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻋــﻦ ﻇﻬــﺮ ﻏــﲏ
واﺑﺪأ ﲟﻦ ﺗﻌﻮل").(3
(K10z/#א<$אY#و$א;7ضx

اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ رأس اﳌـﺎل وﰲ اﳌـﺮض أو اﻟﻮﺻـﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﺜﻠـﺚ)(4؛ ﻷن
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺠﺮ) (5ﻷﺣﺪ ﰲ ﻣﺎﻟـﻪ وﻻ اﻟـﻮارث وﻻ ﻏـﲑﻩ ﻓﻜﺎﻧـﺖ
ﻋﻄﺎﻳﺎﻩ وﻫﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ،واﳌﺮﻳﺾ ﳏﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ورﺛﺘـﻪ ﻓﻤـﺎ ﻳﻔﻌﻠـﻪ
ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﳜﺮج ﻋﻨﻬﻢ زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻟﺜﻠـﺚ
ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﻪ.
وإﳕﺎ ﱂ ﳛﻜـﻢ ﺑﺘﻨﺠﻴـﺰﻩ ﻣـﻦ اﻟﺜﻠـﺚ ﰲ اﳊـﺎل ﳉـﻮاز أن ﻳﺘﻠـﻒ اﻟﺜﻠﺜـﺎن اﻟﺒﺎﻗﻴـﺎن
وﳝــﻮت ﻫــﻮ ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﳌﻘــﺪار ﻓﻘــﻂ؛ ﻷن اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﻣــﺎ ﻳﱰﻛــﻪ ﺑﻌــﺪ اﳌــﻮت ﻻ ﻗﺒﻠــﻪ
ﻓﻴﺆدي إﱃ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻗﺪ ﻧﻔﺬت ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮل اﻟﺜﻠﺜﲔ ﻟﻠﻮرﺛﺔ وذﻟﻚ ﻏﲑ
ﺟﺎﺋﺰ.
( $K11z/#مHאزو<א:Xنx?:uXC9

ووﻗ ـ ــﻒ اﻹﻧﺴ ـ ــﺎن ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻧﻔﺴ ـ ــﻪ ﻻ ﻳﺼ ـ ــﺢ) (6ﺧﻼﻓ ـ ـ ـﺎً ﳌ ـ ــﺎ ﳛﻜ ـ ــﻰ ﻋ ـ ــﻦ أﰊ
ﻳﻮﺳــﻒ)(7؛ ﻷﻧــﻪ إذا ﻣﻠــﻚ ﺷــﻴﺌﺎً ﺑﻀــﺮب ﻣــﻦ ﺿــﺮوب اﳌﻠــﻚ ﱂ ﳝﻠــﻚ ﻧﻘﻠــﻪ إﱃ
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻐﲑ ذﻟﻚ اﻟﻮﺟﻪ أﺻﻠﻪ إذا وﻫﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ.
) (1ل م أعث ر عل ى تخ ريج ھ ذا الح ديث ،ولك ن ذك ره بع ض العلم اء ف ي )تفس ير القرطب ي ) (170/3والك افي
).(100/1
) (2أخرج ه البخ اري ف ي الزك اة ب اب :الزك اة عل ى األق ارب ،(126/2) :مس لم ف ي الزك اة ،ب اب :فض ل النفق ة
والصدقة على األقربين.(694/2) :
) (3أخرجه البخاري في الوص ايا ب اب :تأوي ل قول ه) :م.ن بع.د وص.ية( ) (189/3ومس لم ف ي الزك اة ،ب اب :الي د
العليا خير من السفلى ).(717/2
) (4انظر المدونة ،(344،346/4) :التفريع ،(308/2) :الرسالة ،(230) :الكافي.(537) :
) (5في )م( :حجه.
) (6انظر مواھب الجليل ،(25-24/6) :حاشية الدسوقي.(80/4) :
) (7انظر مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(186-185/2) :
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(Z&8)OK12z/#و<و<N?7&$uوx?3n

وإن وﻗﻒ ﰲ ﻣﺮﺿﻪ أو وﺻﻴﺘﻪ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﻠﻰ ورﺛﺘﻪ ﺧﺎﺻﺔ دون ﻏﲑﻫﻢ ﱂ ﻳﺼﺢ
ذﻟـﻚ وﻛــﺎن ﻣﻠﻜـﺎً ﻟﻠﻮرﺛــﺔ)(1؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﳚــﺮي ﳎـﺮى اﻟﻮﻗــﻒ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ،وﻷﻧــﻪ
ﻳﻮﻗﻒ) (2ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻠﻜﻬﻢ وﳝﻨـﻊ اﻟﺘﺼـﺮف ﻓﻴـﻪ وذﻟـﻚ ﻏـﲑ ﺟـﺎﺋﺰ ﻓﻴـﻪ ،وإن وﻗـﻒ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﱂ ﳚﺰ أﻳﻀﺎً ،ﻓﺈن دﺧﻞ ﻣﻌﻬﻢ أﺟﺎﻧﺐ ﻧﻔﺬ) (3اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ
وﻗﺴﻢ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﺷﺮﻃﻪ وأﺧﺬ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،وإﳕﺎ
ﻳﺼــﺢ اﻟﻮﻗــﻒ إذا دﺧــﻞ ﻓﻴــﻪ اﻷﺟﺎﻧــﺐ؛ ﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ وﻗﻔــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻳﺼــﺢ اﻟﻮﻗــﻒ
ﻋﻠﻴﻪ وﱂ ﻳﺮد ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ.
وإذا وﻗــﻒ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺾ ورﺛﺘــﻪ وﻋﻠــﻰ أﺟﺎﻧــﺐ ﻛــﺎن ﻣــﺎ ﻳﺼــﻴﺐ اﻟ ـﻮارث ﺑﻴﻨــﻪ
وﺑــﲔ ﺑــﺎﻗﻲ اﻟﻮرﺛــﺔ ،وﻣــﻦ ﻣــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻮرﺛــﺔ ،اﻟــﺬﻳﻦ ﱂ ﻳــﺪﺧﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﻮﻗــﻒ ﻗــﺎم
وارﺛﻬﻢ ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮث ﻋﻨﻪ ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﳌﺎل اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻟـﻪ ﻓـﺈذا ﻣـﺎت
اﻟ ـﻮارث اﳌﻮﻗــﻮف ﻟــﻪ اﻧﻘﻄــﻊ ﺣــﻖ ﺑــﺎﻗﻲ اﻟﻮرﺛــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻳﺼــﻴﺒﻪ ﺧﺎﺻــﺔ ،ﻓــﺈذا
ﻣــﺎت ﲨﻴــﻊ اﻟﻮرﺛــﺔ اﳌﻮﻗــﻮف)(4ﻋﻠــﻴﻬﻢ اﻧﻘﻄــﻊ ﺣــﻖ ﺑــﺎﻗﻲ اﻟﻮرﺛــﺔ ﲨﻠــﺔ وﺣﺼــﻠﺖ
ﺑﻐﲑ اﻟﻮرﺛﺔ.
(GK13z/#ذא$?94H8Lً,C9x Oو 4.7y ?Hא7Xאx8J

إذا ﺣــﺒﺲ ﻋﻠــﻰ ﲨﺎﻋــﺔ ﺷــﻴﺌﺎً ﰒ ﺟﻌﻠــﻪ ﰲ وﺟــﻪ آﺧــﺮ ﺑﻌــﺪ اﻧﻘﺮاﺿــﻬﻢ ﻓﻤــﺎت
ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻓﺈن ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺸـﻲء ﳑـﺎ ﻳﺘﺠـﺰأ أو ﻳﻨﻘﺴـﻢ ﻛﺎﻟﻐﻠـﺔ واﻟﺜﻤـﺮة وﻣـﺎ أﺷـﺒﻪ
ذﻟــﻚ ﻓــﺈن ﺣﺼــﺔ اﳌﻴــﺖ ﺗﻜــﻮن ﰲ اﻟﻮﺟــﻪ اﻟــﺬي ﺟﻌــﻞ ﻓﻴــﻪ ﺑﻌــﺪ اﻧﻘﺮاﺿــﻬﻢ وﻻ
ﻳﺮﺟــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺑﻘــﻲ ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﳊــﺒﺲ ،وإن ﻛــﺎن ﳑــﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﺴــﻢ ﻛﺎﻟﻌﺒــﺪ ٌﳜﺘــﺪم
واﻟﺪاﺑﺔ ﺗﺮﻛﺐ ﻓﻔﻴﻬﺎ رواﻳﺘﺎن:
) (1انظر المدونة ،(344/4) :التفريع ،(308/2) :الكافي.(537) :
) (2في )ق( :وال يوقف.
) (3في )ق( :يعد.
) (4في )م( :الموقف.
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إﺣﺪاﳘﺎ أﻧﻪ ﻛﺎﻟﺬي ﻳﻨﻘﺴﻢ )ﺗﺮﺟﻊ ﺣﺼﺔ اﳌﻴـﺖ إﱃ اﻟﻮﺟـﻪ اﻟـﺬي ﻧﻔـﺬﻩ()،(1
واﻷﺧﺮى أﻧﻪ ﺗﺮﺟﻊ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺎت ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﺑﻘـﻰ ﻣـﻨﻬﻢ ﻓـﺈذا
اﻧﻘﺮض ﲨﻴﻌﻬﻢ ﺻﺎرت إﱃ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﺑﻌﺪﻫﻢ).(2
إﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧــﻪ إذا ﻛـﺎن ﳑـﺎ ﻳﺘﺠـﺰأ وﻳﻨﻘﺴـﻢ ﻓـﺈن ﺣﺼــﺔ اﳌﻴـﺖ ﻻ ﺗﻌـﻮد إﱃ ﻣــﻦ
ﺑﻘــﻲ ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﳊــﺒﺲ؛ ﻷن ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣﻨﻔــﺮد ﻋــﻦ اﻵﺧــﺮ ﻻ ﺗﻌﻠـ ٌـﻖ ﺑــﻪ ،وﻛــﺎن
ﻣﻮﺗــﻪ ﰲ وﺟــﻮب ﻋــﻮد ﻧﺼــﻴﺒﻪ إﱃ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪﻩ ﻛﻤــﻮت اﳉﻤﻴــﻊ ،وﻷن اﳊــﺒﺲ ﻻ
ﻳــﻮرث ﺑﺎﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻠــﻮ ﻗﻠﻨــﺎ إن ﺣﺼــﺔ اﳌﻴــﺖ ﺗﻌــﻮد إﱃ ﻣــﻦ ﺑﻘــﻰ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺷــﺮط
اﶈﺒﺲ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻜﺎن ﻛﺎﳌﲑاث..
ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ ﻓﻴﻤــﺎ ﱂ ﻳﻨﻘﺴــﻢ أن ﺣﺼــﺔ اﳌﻴــﺖ ﻻ ﺗﻌــﻮد إﻻ ﻣــﻦ ﻣﻌــﻪ) (3ﻣــﻨﻬﻢ
اﻋﺘﺒﺎراً ﲟﺎ ﻳﻘﺴﻢ.
ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ) (4إــﺎ ﺗﻌــﻮد إﱃ ﻣــﻦ ﻛــﺎن ﻣﻌــﻪ ﰲ اﳊــﺒﺲ أن اﻟﻀــﺮر ﳛﺼــﻞ ﰲ
ذﻟﻚ؛ ﻟﺴﻮء اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﲞﻼف اﳌﺘﻤﻴﺰ واﻷول أﻗﻴﺲ.
وإن ﻛﺎن اﳊﺒﺲ ﻣﺴﻜﻨﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﲔ :إن ﺣﺒﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﻐﻠﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺎ
ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ اﳌﺘﻤﻴﺰ اﳌﻨﻘﺴﻢ وإن ﻛﺎن ﻟﻠﺴﻜﲎ ﻓﻌﻠﻰ اﳋﻼف.
إذا أﺳﻜﻦ إﻧﺴﺎﻧﺎً دارﻩ إﱃ ﻣﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻚ اﳌﺴﻜﻦ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻤﻠﻴـﻚ
اﳌ ــﺪة وﻟ ــﻴﺲ ﻟﻠﻤﺎﻟ ــﻚ اﻟﺮﺟ ــﻮع ﻓﻴ ــﻪ ،ﻓ ــﺈن ﻣ ــﺎت )اﻟﺮﺟ ــﻞ اﶈ ــﺒﺲ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻓﺒﻘﻴ ــﺖ
اﻟﺴــﻜﲎ إﱃ اﳌــﺪة ﻟﻮرﺛﺘــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻣــﺎت() (5ﻋــﻦ ﺣــﻖ ﻟــﻪ ﻳﺼــﺢ اﻹرث ﰲ ﻧﻮﻋــﻪ
ﻓﻮرﺛﻪ ورﺛﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ،وﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﻨﻮع اﺣﱰازا ﻣﻦ اﻟﻮطء.
) (1ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (2انظر المدونة ،(348-347/4) :التفريع ،(309/3) :الرسالة ،(230) :الكافي.(538-537) :
) (3في )ق( :بقى.
) (4ووجه قوله :سقط من )م(.
) (5ما بين قوسين من )م(.
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وإن دﻓــﻊ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟــﺪار إﻟﻴــﻪ ﺷــﻴﺌﺎً ﻋﻠــﻰ أن ﻳــﺪع اﻟﺴــﻜﲎ ﺟــﺎز؛ ﻷن ذﻟــﻚ
ﻟ ــﻴﺲ ﲟﻌﺎوﺿ ــﺔ وإﳕ ــﺎ اﻧﺘﻘ ــﺎل ﻣ ــﻦ ﻫﺒ ــﺔ إﱃ وﻫﺒ ــﺔ ،وﻷن أﺻ ــﻞ اﻹﺳ ــﻜﺎن ﻗﺮﺑ ــﺔ
واﻟﻘﺮﺑﺔ ﻗﺪ ﺳـﻮﻣﺢ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻤـﺎ ﻏﻠـﻆ ﰲ اﳌﻌﺎوﺿـﺔ ﻛﺠـﻮاز اﻟﺸـﺮﻛﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴـﺔ ﰲ ﺑﻴـﻊ
اﻟﻄﻌــﺎم ﻗﺒــﻞ اﻟﻘــﺒﺾ وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻘــﺮض واﳍﺒــﺔ وﺑﻴــﻊ اﳌﻜﺎﺗــﺐ ﻛﺘﺎﺑﺘــﻪ ﲟــﺎ ﻻ ﳚــﻮز
ﺑﻴﻌﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺟﻨــﱯ وﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟــﻚ ﳊﺮﻣــﺔ اﻟﻌﺘﺎﻗــﺔ ،وأﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ اﻟﻘﺼــﺪ ﳏــﺾ
اﳌﻌﺎوﺿﺔ وإﳕﺎ اﻟﻘﺼﺪ ﻛﻤﺎل اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ.
(FRG$K14z/#قא! xx

وإذا أﻃﻠ ــﻖ اﳊ ــﺒﺲ وﱂ ﻳﺸ ــﱰط ﺗﻘ ــﺪﳝﺎً وﻻ ﺗﺒﺪﻳـ ـﺔً ،ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻳ ــﺆﺛﺮ ﰲ اﻹﺳ ــﻜﺎن
واﻟﻘﻴﻤﺔ) (1أﻫﻞ اﳊﺎﺟـﺔ؛ ﻷن أﺻـﻞ اﳊـﺒﺲ إﳕـﺎ ﻳﻘﺼـﺪ ﺑـﻪ اﻟﻘﺮﺑـﺔ واﻟﺜـﻮاب ﻟﺴـﺪ
اﳋﻠـﺔ ودﻓـﻊ اﳊﺎﺟـﺔ ﻷﺻـﻞ اﳊـﺒﺲ ﻓﻴﺠـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻣـﻦ اﺷـﺘﺪ ﺣﺎﺟﺘـﻪ أدﺧــﻞ
ﰲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﳑﻦ ﻗﻞ ﻋﻨﻪ.
وﻻ ﳜــﺮج ﻣــﻦ ﺳــﻜﻦ ﳊــﺪوث ﻣــﻦ ﻫــﻮ أﺣــﻮج ﻣﻨــﻪ؛ ﻷن اﻷول ﺳــﻜﻦ ﲝــﻖ
ﻓﻜ ــﺎن أﺣ ــﻖ ﺑﺎﳊﻴ ــﺎزة واﻟﺴ ــﺒﻖ ﻓ ــﺈن ﺷ ــﺮط ﻟﻠﺤ ــﺒﺲ ﺗﻘ ــﺪﳝﺎً أو ﺗﺒﺪﻳ ــﺔ ﻛ ــﺎن ﻣ ــﺎ
ﺷﺮﻃﻪ.
(x OZI(K15z/#دאא(N3.Z):وl:Aً,אً&>xJ

إذا ﺣﺒﺲ دارا ﻓﺴﻜﻦ ﺑﻴﺘﺎ ﺻﻐﲑا أو ﺷﻴﺌﺎً ﻳﺴﲑا ﻣﻨﻬﺎ ،أو دوراً ﻋـﺪة ﻓﺴـﻜﻦ
داراً ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﲑة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ،ﺟﺎز اﳊﺒﺲ ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﺴـﻜﻦ وﻣـﺎ ﱂ ﻳﺴـﻜﻨﻪ ) ،وإن
ﺳ ــﻜﻦ ﺷ ــﻴﺌﺎً ﻛﺜ ـ ـﲑاً ﺑﻄ ــﻞ اﳊ ــﺒﺲ ﻣ ــﺎ ﺳ ــﻜﻨﻪ وﻣ ــﺎ ﱂ ﻳﺴ ــﻜﻨﻪ() ،(2وﻗ ــﺎل اﺑ ــﻦ
اﻟﻘﺎﺳ ــﻢ :ﳚ ــﻮز ﻣ ــﺎ ﱂ ﻳﺴ ــﻜﻨﻪ وﻳﺒﻄ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﺳ ــﻜﻨﻪ وﱂ ﻳﻔ ــﺮق ﰲ اﳌﻮﺿ ــﻌﲔ ﺑ ــﲔ
اﻟﻘﻠﻴﻞ واﻟﻜﺜﲑ ،وﻗﻴﻞ ﻳﺒﻄﻞ اﳉﻤﻴﻊ).(3
) (1في م و ر :القسمة.
) (2ما بين قوسين سقط من )م(.
) (3انظر التفريع ،(311/3) :الرسالة ،(230) :الكافي.(539) :
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ﻓﻮﺟﻪ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ إذا ﻛﺎن ﺳﻜﻨﺎً ﻳﺴﲑاً ﻫﻮ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻤﺔ ﻓﻴﻪ أن
ﻳﻜﻮن أراد اﻻﻧﺘﻔﺎع ﲟﺎﻟﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺻـﺮﻓﻪ ﻋـﻦ ورﺛﺘـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻣﻮﺗـﻪ؛ ﻷن اﻟﻘـﺪر اﻟـﺬي
ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻳﺴﲑ اﳋﻄـﺐ ﻛـﺎﻟﻠﱭ ﻳﺸـﺮﺑﻪ ﻣـﻦ ﻏـﻨﻢ ﳛﺒﺴـﻬﺎ أو اﻟﺘﻤـﺮ اﻟﻴﺴـﲑ ﻳﺄﻛﻠـﻪ
ﻣ ـ ــﻦ ﺣ ـ ــﺎﺋﻂ ﳛﺒﺴ ـ ــﻪ ،وﻷن ﺳ ـ ــﻜﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﻐﺎﻟ ـ ــﺐ ﳌﺮاﻋﺎﺗ ـ ــﻪ وﺣﻔﻈ ـ ــﻪ واﻟﻨﻈ ـ ــﺮ ﰲ
ﻣﺼﺎﳊﻪ.
ووﺟــﻪ اﻟﻘــﻮل ﺑﺄﻧــﻪ ﻳﻨﻔــﺬ ﻣــﺎ ﱂ ﻳﺴــﻜﻦ وﻳﺒﻄــﻞ ﻣــﺎ ﺳــﻜﻦ؛ ﻷن ﻣــﺎ ﺳــﻜﻦ ﻟــﻦ
ﳛﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﺣﺒﺴـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ،وﻣـﺎ ﱂ ﻳﺴـﻜﻨﻪ ﻓﻘـﺪ ﺣﻴـﺰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺰاﻟـﺖ اﻟﺘﻬﻤـﺔ
ﻓﻴﻪ ﻓﻮﺟﺐ ﻧﻔﻮذ اﳊﺒﺲ ﻓﻴﻪ.
ووﺟــﻪ ﻣﻨ ـﻊ اﳉﻤﻴــﻊ أن اﳊــﺒﺲ إذا ﻛــﺎن واﺣــﺪاً ﺑﻄــﻞ ﲨﻴﻌــﻪ ﺑــﺒﻄﻼن ﺑﻌﻀــﻪ؛
ﻷن ﺣﻜﻤﻪ واﺣﺪ ﻏﲑ ﻣﺘﺒﻌﺾ.
($K16z/#אx7I4

اﻟﻌﻤــﺮى) :(1ﻫﺒــﺔ ﻣﻨــﺎﻓﻊ اﻟــﺪار ﻋﻤــﺮ اﻟﺮﺟــﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋــﺔ إﻟﻴــﻪ وﻟﻴﺴــﺖ ﺑﺘﻤﻠﻴــﻚ
اﻟﺮﻗﺒــﺔ ،وﺻــﻔﺘﻬﺎ :أن ﻳﻘــﻮل رﺟـ ٌـﻞ ﻟﺮﺟـ ٍـﻞ :أﻋﻤﺮﺗــﻚ ﻫــﺬﻩ اﻟــﺪار أو أﺳــﻜﻨﺘﻜﻬﺎ
ﺣﻴﺎﺗﻚ أو ﻋﻤﺮك أو ﻣﺪة ﺑﻘﺎﺋﻚ أو ﻣﻨﺤﺘﻜﻬـﺎ أو ﻣـﺎ أﺷـﺒﻪ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ اﻷﻟﻔـﺎظ
اﻟﱵ ﻳﻔﻬـﻢ ﻣﻨﻬـﺎ ﲤﻠﻴﻜـﻪ اﳌﻨـﺎﻓﻊ ﻋﻤـﺮﻩ ،وﻫـﺬا ﱂ ﳝﻠﻜـﻪ رﻗﺒـﺔ اﻟﺸـﻲء؛ وإﳕـﺎ ﻣﻠﻜـﻪ
اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻓﻤﺎ دام اﳌﻌﻄﻰ ﺣﻴﺎ ﻓﺎﳌﻨﺎﻓﻊ ﻟﻪ ﺑﻘﻲ اﳌﺎﻟﻚ أو ﻣﺎت ،وإن ﻣﺎت اﳌﻌﻄﻰ
ﻋﺎدت إﱃ اﳌﺎﻟﻚ إن ﻛـﺎن ﺣﻴـﺎً أو إﱃ ورﺛﺘـﻪ إن ﻛـﺎن ﻣﻴﺘـﺎً ﻣﲑاﺛـﺎً ﻛﺴـﺎﺋﺮ ﺗﺮﻛﺘـﻪ،
وﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :أن اﳌﻌﻤﺮ ﳝﻠﻚ رﻗﺒﺔ اﻟﺪار إذا) (2أﻋﻤﺮﻫﺎ.

) (1العمرى :يقال :أعمرته دارا أو أرضا إذا أعطيته إياھا وقلت له ھي ل ك عم رى أو عم رك ف إذا م ت رجع ت
إلى )غرر المقالة.(230 :
وعرفھا ابن عرفة بقوله :تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء )حدود ابن عرفة.(419 :
) (2في )ق( :إلى.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :ذﻟـﻚ؛ ﻷن اﳌﻌ ﻤـﺮ ﳌـﺎ اﺷـﱰط ﻟﻠﻤﻌﻄـﻰ أن ﺗﻜـﻮن ﻟـﻪ ﻋﻤـﺮﻩ ﻋﻠﻤﻨـﺎ
أﻧ ــﻪ أراد ﲤﻠﻴ ــﻚ اﻻﻧﺘﻔ ــﺎع ،ﻷن ﲤﻠﻴ ــﻚ اﻟﺮﻗﺒ ــﺔ ﻻ ﻳﺼ ــﺢ إﻻ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘﺄﺑﻴ ــﺪ دون
اﺷﱰاط اﻟﻌﻤﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻗـﺎل ﻣﻠﻜﺘُـﻪُ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺪار ﻋﻤـﺮك أو ﺣﻴﺎﺗـﻚ أو ﻣـﺎ دﻣـﺖ
ﺣﻴــﺎ ﻟــﻦ ﻳﺼــﺢ ذﻟــﻚ وﱂ ﳝﻠﻜﻬــﺎ  ،ﻓﻌﻠ ـﻢ ﺑﺘﻮﻗﻴﺘــﻪ إﻳﺎﻫــﺎ ﺑﺎﳌــﺪة أﻧــﻪ أراد اﻟﺴــﻜﲎ
دون اﻟﺮﻗﺒﺔ..
وﻫـﺬا إذا ﻗــﺎل أﻋﻤﺮﺗـﻚ وﱂ ﻳــﺬﻛﺮ اﻟﻌﻘــﺐ ،ﻓﺄﻣـﺎ إن ﻗــﺎل ﻟـﻚ وﻟﻌﻘﺒــﻚ ﻓﺈــﺎ
ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﻌﻤﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﺈذا ﻣﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮرﺛﺘـﻪ أﺑـﺪاً ﻣـﺎ ﺑﻘـﻲ ﻣـﻦ ﻋﻘﺒـﻪ إﻧﺴـﺎن،
ﻓــﺈذا اﻧﻘـﺮض ﻋﻘﺒــﻪ وﱂ ﻳﺒــﻖ ﻣــﻨﻬﻢ أﺣــﺪ ﻋــﺎدت إﱃ اﳌﺎﻟــﻚ إن ﻛــﺎن ﺣﻴــﺎ أو إﱃ
ورﺛﺘﻪ إن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ).(1

) (1انظر الموطأ ،(756/2) :الرسالة ،(230) :الكافي.(542-541) :
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Yn$W .وUوم א< #
وא &\ <l`Z
ﻋﻘــﺪ اﻟﺼــﺪﻗﺔ واﳍﺒــﺔ ﻳﺼــﺢ وﻳﻠــﺰم ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﻗــﺒﺾ ،وﻟﻜــﻦ اﻟﻘــﺒﺾ ﺷــﺮط ﰲ
ﻧﻔﻮذﻩ وﲤﺎﻣﻪ ،ﻓﺈن ﻗﺎل :ﺗﺼﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﺬا اﻟﺜﻮب أو اﻟﻌﺒﺪ أو اﻟﺪار أو ﻏـﲑ
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻼك ،أو وﻫﺒﺘﻪ ﻟﻚ وﱂ ﻳﺮد ﺑﺎﳍﺒﺔ ﻋﻮض اﻟﺜﻮاب ﻓﻘﺎل :ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ
)(1
ﻣﻨــﻚ ﻓﻘــﺪ اﻧﻌﻘــﺪ وﻟــﻴﺲ ﻟﻠﻮاﻫــﺐ وﻻ ﻟﻠﻤﺘﺼــﺪق اﻟﺮﺟــﻮع ﻓﻴــﻪ وﻳﻠﺰﻣــﻪ إﻗﺒﺎﺿــﻪ
ﻟﻠﻤﻮﻫﻮب ﻟﻪ ،أو اﻟﺘﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻃﺎﻟﺒﻪ ،وﳚﱪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إن اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻨﻪ..
وﻻ ﻳﺒﻄــﻞ اﻟﻌﻘــﺪ ﺑﺘــﺄﺧﲑ اﻹﻗﺒــﺎض ،ﻓــﺈن ﻣــﺎت) (2اﳌﻘﺒــﻮض ﻟــﻪ أو اﳌﺘﺼــﺪق
ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻗﺒﺎض ﻏﲑ ﻣﱰاخ ﰲ ذﻟﻚ وﻻ راض ﺑﺘﺒﻘﻴﺘﻬـﺎ ﰲ ﻳـﺪ
اﻟﻮاﻫﺐ أو اﳌﺘﺼﺪق ﱂ ﻳﺒﻄﻞ ﲟﻮﺗﻪ ،وﻟﻮرﺛﺘﻪ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ..
وإن ﺗﺮاﺧ ــﻲ اﳌﻮﻫ ــﻮب أو اﳌﺘﺼ ــﺪق ﻋﻠﻴ ــﻪ ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒ ــﺔ ﺑﺎﻹﻗﺒ ــﺎض أو أﻣﻜﻨ ــﺔ
ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻀﻬﺎ ﺣﱴ ﻣﺎت اﻟﻮاﻫﺐ أو ﻣﺮض ﺑﻄﻞ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺷﻲء).(3
وﻗــﺎل أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) :(4ﻻ ﻳﻨﻌﻘــﺪ إﻻ ﺑــﺎﻟﻘﺒﺾ وﻣــﺎ ﱂ ﺗﻘــﺒﺾ ﺗﻜــﻮن
ﺟﺎﺋﺰة ﻏﲑ ﻻزﻣﺔ).(5

) (1في )م( :اقتضاه.
) (2فإن مات :سقطت من ق وفي ر :وإن مات الموھوب له.
) (3انظر :المدونة -348/4) :والتفريع ،(311/2) :الكافي.(532) :
) (4انظر :مختصر الطحاوي ،(138) :اإلقناع -للمارودي.(120) :
) (5في م :تكون جائز غير الزم.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ذﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،(1)l~}m :وﻗﻮﻟﻪ " :اﻟﺮاﺟـﻊ ﰲ
ﻫﺒﺘﻪ ﻛﺎﻟﺮاﺟﻊ ﰲ ﻗﻴﺌـﻪ") (2وﱂ ﻳﻔـﺮق ﺑـﲔ اﻟﺮﺟـﻮع ﻗﺒـﻞ اﻹﻗﺒـﺎض أو ﺑﻌـﺪﻩ ،وﻷﻧـﻪ
ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮ اﻧﻌﻘﺎدﻩ إﱃ ﻗﺒﺾ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ أﺻـﻠﻪ ﺳـﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘـﻮد،
وﻷﺎ ﻋﻄﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ إﱃ ﻗﺒﺾ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ.
(O$K1z/#زMא& Sو ? xk

إذا ﺗﺼــﺪق ﻋﻠــﻰ وﻟــﺪﻩ اﻟﺼــﻐﲑ أو وﻫــﺐ ﻟــﻪ ﻓﺤﻴﺎزﺗــﻪ ﻟــﻪ ﺟــﺎﺋﺰة إذا ﻛــﺎن ﻗــﺪ
ﻣﻴﺰ اﻟﺼﺪﻗﺔ أو اﳍﺒﺔ وأﺷﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ؛ ﻷﻧـﻪ ﻫـﻮ اﻟﻘـﺎﺑﺾ ﻟـﻪ إذ اﻟﺼـﻐﲑ ﻟـﻴﺲ ﳑـﻦ
ﻳﺼﺢ ﻗﺒﻀﻪ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﺾ ﻟﻪ).(3
وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ أن ﳝﻴﺰ ذﻟﻚ وﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺜﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺼـﺪﻗﺔ أو اﳍﺒـﺔ ﺑﻐـﲑ ﻗـﻮل
اﻷب وإﻻ ﺗﻄ ــﺮق ﻣﻨ ــﻪ اﻟﻮﺻ ــﻴﺔ ﻟﻠ ـ ـﻮارث ،وﻫ ــﺬا إذا ﻛ ــﺎن ﳑ ــﺎ ﳝﻜ ــﻦ أن ﺗﻌﻴﻨ ــﻪ
واﻹﺷﻬﺎد ﻋﻠﻴﻪ..
ﻓﺄﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻻ ﳝﻜــﻦ ذﻟــﻚ ﻓﻴــﻪ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﺘﻌــﲔ ﻛﺎﻟــﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀــﺔ واﻟﻄﻌــﺎم وﺳــﺎﺋﺮ
اﳌﻜﻴﻞ واﳌﻮزون ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻗﺒﺾ اﻷب ﻟـﻪ ،ﻷﻧـﻪ ﻻ ﳝﻜـﻦ اﻹﺷـﻬﺎد ﻋﻠـﻰ ﻋﻴﻨـﻪ؛
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ وﻗﺖ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﻬﺎدة ﻹﻣﻜﺎن أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﻏﲑ
اﻟﺬي أﺷﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﺟﻨﱯ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻀﺎً ﳍﻢ ﺟﺎز.
ﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ :وﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺪ اﻷب إذا ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﺷﻲء وﺧﺘﻢ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﺷﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ وﳝﻜﻦ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻜـﻮن ﻛﺎﻟﻌﺒـﺪ واﻟﺜـﻮب
وﻣﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻴﻨﻪ).(4
) (1سورة المائدة ،اآلية.1 :
) (2بھذا اللفظ أخرجه النسائي في الھبة باب :رجوع الوالد فيما يعط ى ول ده ،(222/6) :واب ن ماج ه ف ي الھب ات
باب :الرجوع في الھبة ،(787/2) :وھو في الصحيحين بلف ظ" :العائ د ف ي ھبت ه ،كالكل ب يع ود ف ي قيئ ه ،وق د
سبق تخريج ھذا الحديث.
) (3انظر :المدونة ،(349/4) :التفريع ،(312/2) :الرسالة ،(230) :الكافي.(532) :
) (4في )ق(  :به.
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( Yn$K2z/#א;|عx

ﺗﺼـﺢ ﻫﺒــﺔ اﳌﺸــﺎع ﻛﻤــﺎ ﺗﺼــﺢ ﻫﺒــﺔ اﳌﻘﺴــﻮم وﲡــﻮز ﻣــﻦ ﺷـﺮﻳﻚ وﻏــﲑﻩ ،وﻓﻴﻤــﺎ
ﺗﺘ ــﺄﺗﻰ ﻗﻴﻤﺘ ــﻪ وﻓﻴﻤ ــﺎ ﻻ ﺗﺘ ــﺄﺗﻰ)) (1ﺧﻼﻓـ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ) (2ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إن اﳌﺸ ــﺎع
)(4
اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻗﺴﻤﺔ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻫﺒﺘـﻪ() (3ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ ،وﻷن ﻛـﻞ ﻣﺸـﺎع ﺟـﺎز
ﺑﻴﻌــﻪ ﺟـﺎزت ﻫﺒﺘــﻪ ﻛﺎﳌﻘﺴــﻮم ،وﻷن ﻛــﻞ ﻋﻘــﺪ ﺻــﺢ ﰲ اﳌﺸــﺎع اﻟــﺬي ﻻ ﻳﻨﻘﺴــﻢ
)ﺻﺢ ﰲ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﺴﻢ() (5ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ.
(GK3z/#ذא #قC9و kא|&%Ul #عx

إذا ﺗﺼــﺪق ﻋﻠــﻰ وﻟــﺪﻩ اﻟﺼــﻐﲑ ﲜــﺰء ﻣﺸــﺎع ﻣــﻦ أرض أو دار وأﺷــﻬﺪ ﻋﻠﻴــﻪ
ﻓﻔﻴﻪ رواﻳﺘﺎن):(6
إﺣﺪاﳘﺎ ﺟﻮاز اﻟﺼـﺪﻗﺔ واﻷﺧـﺮى ﺑﻄﻼـﺎ ،واﳍﺒـﺔ ﻣﺜـﻞ اﻟﺼـﺪﻗﺔ ﻓﻮﺟـﻪ اﳉـﻮاز
أن اﻟﻌــﲔ اﳌﻮﻫــﻮب ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﳑــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ وﳝﻜــﻦ اﻹﺷــﻬﺎد ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﺎﳌﺸــﺎع ﻣﻨﻬــﺎ ﰲ
ﺣﻜــﻢ اﳌﻘﺴــﻮم ،ووﺟــﻪ اﳌﻨــﻊ أن ﻧﻔــﺲ اﳌﻮﻫــﻮب ﻏــﲑ ﻣﺘﻤﻴــﺰ وﻻ ﻣﻌـ ـﲔ ﻓﺄﺷــﺒﻪ
اﳌﻨﻔﺮد اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌﲔ واﻷول أﺻﺢ.
(:<N$K4z/#مא x

اﳍﺒــﺔ) (7ﻋﻠــﻰ ﺿـﺮﺑﲔ :ﺿــﺮب ﻣﻨﻬــﺎ ﻳﻘﺼــﺪ ــﺎ اﻟﺜــﻮاب واﻵﺧــﺮ ﻻ ﻳﻘﺼــﺪ ــﺎ
اﻟﺜﻮاب ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳌﻮدة واﶈﺒﺔ وﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ:
ﻓﺄﻣ ــﺎ اﻟﻀ ــﺮب اﻷول اﻟ ــﺬي ﻳﻘﺼ ــﺪ ﺑ ــﻪ اﳌﻜﺎﻓ ــﺄة واﻟﻌ ــﻮض ﻓﺤﻜﻤ ــﻪ ﺣﻜ ــﻢ
اﳌﻌﺎوﺿﺎت ،وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﻣـﺎ ﻳﺮاﻋـﻰ ﰲ اﻟﺒﻴـﻊ وﻻ ﻳﻔﺎرﻗـﻪ إﻻ ﰲ وﺟـﻪ واﺣـﺪ وﻫـﻮ
) (1انظر :التفريع.(312/2) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي ،(137) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(172/2) :
) (3ما بين قوسين سقط من )م(.
) (4في )م( :كل ما جاز.
) (5بين قوسين سقط من )ق(.
) (6انظر التفريع ،(312/2) :الرسالة ،(229) :الكافي.(534) :
) (7الھب ة :ق ال اب ن عرف ة :الھب ة ال لث واب تملي ك ذي منفع ة لوج ه المعط ى بغي ر ع وض )ح دود اب ن عرف ة:
).(421
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اﻟﺴــﻜﻮت ﻋــﻦ اﻟﺒــﺪل ﻓﻴــﻪ وﻋــﻦ ﻣﻘــﺪارﻩ ،ﻓﺄﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻋــﺪا ذﻟــﻚ ﻣــﻦ أﺣﻜﺎﻣــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ
ﳚﺮي ﳎﺮى ﺳﺎﺋﺮ اﳌﻌﺎوﺿﺎت).(1
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﺎ ﺟﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ؛ ﻷﺎ ﺗﻔﻌـﻞ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﳌـﻮدة ،وإﻳﺜـﺎر
اﳌﻜﺎرﻣــﺔ واﳌﻮاﺻــﻠﺔ ،وإن ﻛــﺎن اﳌﻘﺼــﻮد اﳌﻜﺎﻓــﺂت ،ﻓﻔﻌﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﻮﺟــﻪ ﻟــﻪ
ﺗــﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺘــﻮدد واﻟﺘﺤﺒــﺐ ﻓﻜﺎﻧــﺖ ﰲ ﻣﻌــﲎ ﻧﻜــﺎح اﻟﺘﻔــﻮﻳﺾ ﰲ اﳌﺴــﺎﲪﺔ ﺑــﱰك
ذﻛـ ــﺮ اﻟﻌـ ــﻮض وﻣﻘـ ــﺪارﻩ ،وروي أن اﻟﻨـ ــﱯ  أﺛـ ــﺎب ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻠﻘﺤـ ــﺔ) (2وﻃﻠـ ــﺐ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﺜﻮاب ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜـﺮ) (3ﻋﻠﻴـﻪ ﺑـﻞ أﻧﻜـﺮ ﺳـﺨﻄﻪ اﻟﺜـﻮاب وﻛـﺎن زاﺋـﺪا ﻋﻠـﻰ
اﻟﻘﻴﻤــﺔ) ،(4ﻓﺄﻣــﺎ اﻟﻀــﺮب اﻵﺧــﺮ اﻟــﺬي ﻻ ﻳﻘﺼــﺪ ﺑــﻪ اﻟﺜـﻮاب ﻓــﻼ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴــﻪ
ﺛﻮاب وﻻ ﻣﻜﺎﻓﺂة؛ ﻷن اﻟﻮاﻫﺐ ﱂ ﻳﺮد ذﻟﻚ وإﳕﺎ أراد اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﻐﲑ ﻋﻮض.
(K5z/#א7`$QF3yBضא x

ﻓــﺈن اﺧﺘﻠﻔــﺎ ﻓــﺎدﻋﻰ اﻟﻮاﻫــﺐ أﻧــﻪ وﻫــﺐ ﻟﻠﺜ ـﻮاب وﻗــﺎل اﳌﻮﻫــﻮب ﻟــﻪ ﺑــﻞ ﻟﻐــﲑ
اﻟﺜﻮاب ﻓﺎﳌﺮﺟﻊ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ:
إﻣﺎ إﱃ ﺷﺮط إن ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓـﺈن اﻋـﱰف ﺑـﻪ اﳌﻮﻫـﻮب ﻟـﻪ ﻟﺰﻣـﻪ ،وإن أﻧﻜـﺮﻩ،
ﻓ ــﺎﻟﻘﻮل ﻗ ــﻮل اﻟﻮاﻫ ــﺐ إذا أﺷ ــﻜﻞ وﲢﺎﻛﻤ ــﺎ ﻓﻴ ــﻪ إن ﻛ ــﺎن ﻳﺸ ــﺒﻪ ،وإن ﻛ ــﺎن ﻻ
ﻳﺸﺒﻪ ،ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻗﻮل ﻣﺪﻋﻰ اﻷﺷﺒﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ).(5
واﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ إﻟﻴـﻪ وﻫـﻮ اﻟﻌـﺮف ﻓﻴﻨﺘﻈـﺮ :ﻓـﺈن ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻌـﺎدة
واﻟﻌ ـ ــﺮف أن اﻟﻮاﻫ ـ ــﺐ ﻳ ـ ــﺮى أﻧ ـ ــﻪ ﻳﺮﻳ ـ ــﺪ اﻟﺜ ـ ـ ـﻮاب ،وأن ﻣﺜﻠ ـ ــﻪ إﳕ ـ ــﺎ ﻳﻬ ـ ــﺐ ﻣﺜ ـ ــﻞ
ذﻟــﻚ اﳌﻮﻫــﻮب ﻟﻌــﻮض) (6ﻳﻨﺎﻟــﻪ ﻣﻨــﻪ أو ﻣﻜﺎﻓﺌــﺔ) (7ﻓــﺎﻟﻘﻮل ﻗﻮﻟــﻪ ،وذﻟــﻚ ﻣﺜــﻞ
) (1انظر المدونة ،(318،327/4) :التفريع ،(312/2) :الرسالة ،(228) :الكافي.(528) :
) (2اللقحة :بالكسر -الناقة ذات اللبن ،وجمعھا لقح )المصباح المنير.(556 :
) (3في )ق( :فلم يطلب.
) (4أخرجه الترمذي في المناقب باب :مناقب بني ثقيف وبن ي حنيف ة (686/5) :وأحم د ،(265/1) :واب ن حب ان
والحاكم ،(62/2) :وقال على شرط مسلم.
) (5منھما :سقط من )م(.
) (6في م :بغرض.
) (7في )ق( :مكافآت.
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ﻫﺒــﺔ اﻟﻔﻘــﲑ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺎن واﻟﻐــﲏ) (1وﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟــﻚ ﻓﺎﻟﻌــﺎدة ﰲ ﻫــﺬا أﻧــﻪ ﻳﺮﻳــﺪ ﻣﻨــﻪ
اﳌﻜﺎﻓﺂت.
وأﻣﺎ ﻫﺒﺔ اﻟﻐـﲏ ﻟﻠﻔﻘـﲑ واﻟﺴـﻠﻄﺎن ﻷﺗﺒﺎﻋـﻪ واﻟﺮﺟـﻞ ﻳﻬـﺪي إﱃ اﻟﻌـﺎﱂ واﻟﺼـﺎﱀ
ﻓﺎﻟﻌﺮف ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا أﻧﻪ ﻟﻠﻤﻮدة ﻻ ﻟﻠﺜﻮاب.
وأﻣــﺎ اﻟﻨﻈــﺮ أو اﻷﻣﺜــﺎل ﻓﻌﻠــﻰ ﺣﺴــﺐ ﻣــﺎ ﻳﻌﻠــﻢ ﻣــﻦ دﻻﺋــﻞ اﳊــﺎل وﻋﻠــﻰ ﻗــﺪر
اﳍﺒ ـﺔ) (2ﻫــﻞ ﻳﻘﺼــﺪ ﺑــﻪ اﻟﺜ ـﻮاب أم ﻫــﻲ ﳑــﺎ ﻳﻘــﺒﺢ ﰲ اﻟﻌــﺮف ﻃﻠــﺐ اﻟﺜ ـﻮاب ﰲ
ﻣﺜﻠﻬﺎ..
وﻋﻨــﻪ ﰲ ﻫﺒــﺔ أﺣــﺪ اﻟــﺰوﺟﲔ ﻟﻶﺧــﺮ رواﻳﺘــﺎن :إﺣــﺪاﳘﺎ أــﺎ ﺗﻘﺘﻀــﻲ اﻟﺜ ـﻮاب
ﻟﺘﻤﻴ ـ ــﺰ اﳌﻠﻜ ـ ــﲔ ،وأن اﳌﻌﺎوﺿ ـ ــﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑ ـ ــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ ـ ــﺎ ،واﻷﺧ ـ ــﺮى أ ـ ــﺎ ﻻ ﺗﻘﺘﻀ ـ ــﻲ
اﻟﺜ ـﻮاب؛ ﻷن اﻟﻌــﺮف ﺟــﺎ ٍر ﺑــﺄن ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻳﺘﻘــﺮب إﱃ اﻵﺧــﺮ ﺑﺎﳍﺪﻳــﺔ واﳍﺒــﺔ،
وﳛﺐ اﻟﺘﻮدد إﻟﻴﻪ وإﺣﺮاز اﳊﻈﻮة ﻋﻨﺪﻩ).(3
(y$K6z/#א; ? c9א x

إذا ﺛﺒـﺖ ﻣـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ ﻓﻤــﻦ وﻫـﺐ ﻟـﻪ ﺷـﻲء ﻟﻠﺜـﻮاب ﻓﻬـﻮ ﺑﺎﳋﻴـﺎر إذا ﻗﺒـﻞ اﳍﺒــﺔ
إن ﺷﺎء أﺛﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻤﺎ زاد وإن ﺷﺎء ردﻫﺎ ،ﻓـﺈن أﺛـﺎب ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ أو زﻳـﺎدة ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻟﺰم واﻫﺒﻬﺎ ﻗﺒﻮل ذﻟﻚ وﻻ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ وإن ﻗﺎل :ﻻ أرﺿﻰ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ.
وإن أﺛﺎب دون اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﺎﻟﻮاﻫـﺐ ﺑﺎﳋﻴـﺎر إن ﺷـﺎء ﻗﺒـﻞ اﻟﺜـﻮاب وإن ﺷـﺎء ردﻩ
وارﲡﻊ ﻫﺒﺘـﻪ ،ﻓـﺈن ﻓﺎﺗـﺖ ﻋﻨـﺪ اﳌﻮﻫـﻮب ﻣﻨـﻪ ﻟﺰﻣـﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ،واﻟﻔـﻮت ﻣﺜـﻞ اﳊﻤـﻞ
واﳌﻮت أو اﻟﻌﺘﻖ أو ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﺒﺪن..

) (1في )م( :األغنياء.
) (2في )ق( :الھديه.
) (3انظر :المدونة ،(324/4) :التفريع ،(314/2) :الرسالة ،(229) :الكافي.(532) :
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وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﰲ زﻳﺎدة اﳉﺴﻢ أو اﻟﺴﻮق ،ﻓﻌﻨـﻪ ﻓﻴـﻪ رواﻳﺘـﺎن) :(1إﺣـﺪاﳘﺎ
أﻧﻪ ﻓﻮت واﻷﺧﺮى أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻔﻮت ،وﻻ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻫﺒﺔ اﻟﺜﻮاب إﱃ ﺣﻴﺎزة.
($K7z/#دN/نא; §e.lאN.Lوא7دx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﳌﻮﻫﻮب ﳐﲑ ﺑﲔ اﻹﺛﺎﺑﺔ أو اﻟﺮد؛ ﻷﺎ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣـﻪ إﻻ
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ إذا ﱂ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﺣﻖ اﻟﻐﲑ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﳌﻌﺎوﺿﺎت.
وإﳕ ـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﻟﺰﻣــﻪ اﻟﺜ ـﻮاب ،ﻓــﻸن اﻟﻮاﻫــﺐ ﻣﻠﻜــﻪ إﻳﺎﻫــﺎ ﺑﺸ ــﺮط
اﻟﻌﻮض إﻣﺎ ﻟﻔﻈﺎ أو ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻠﺰﻣﻪ ﻣﺎ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﺜـﻮاب ﻣــﺎ ﻳﱰاﺿــﻴﺎن ﺑــﻪ اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑﻨﻜــﺎح اﻟﺘﻔــﻮﻳﺾ؛ ﻷﻧــﻪ ﻋﻘــﺪ
ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻮض وﻃﻠﺐ اﳌﻮدة واﳌﻮاﺻﻠﺔ ﻓﺴﻮﻣﺢ) (2ﻓﻴﻪ ﺑﱰك ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻮض
ﻓﻜﺬﻟﻚ اﳍﺒﺔ إذا ﺳﻜﺘﺎ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﻟﻌﻮض ﻓﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺿﻴﻬﻤﺎ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻤــﺎ إذا ﱂ ﻳﱰاﺿــﻴﺎ ﻓــﺎﳌﻮﻫﻮب ﳐـ ـﲑ إن ﺷــﺎء أﺛــﺎب ﻋﻨﻬــﺎ اﻟﻘﻴﻤــﺔ
وإن ﺷ ــﺎء ردﻫ ــﺎ ،وأﻧ ــﻪ إذا أﺛ ــﺎب اﻟﻘﻴﻤ ــﺔ ﻟ ــﺰم اﻟﻮاﻫ ــﺐ ﻗﺒﻮﳍ ــﺎ ،اﻋﺘﺒ ــﺎرا ﺑﻨﻜ ــﺎح
اﻟﺘﻔـﻮﻳﺾ )ﰲ ﲣﻴــﲑ اﻟــﺰوج إذا ﱂ ﻳﱰاﺿــﻴﺎ ﻋﻠــﻰ ﻓـﺮض ﺑﺒــﺬل ﺻــﺪاق ﻣﺜــﻞ اﻟــﺬي
ﻫﻮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻀﻊ أو اﻟﻄﻼق ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﳍﺒﺔ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣـﻪ إرﺿـﺎؤﻩ ﲟـﺎ ﻳﺰﻳـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻋﺘﺒـﺎراً ﺑـﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻋﻠـﻰ
ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ().(3
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻻ ﻳﺮاﻋﻰ ﻋﺮف ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺜـﻞ ﺗﻠـﻚ اﳍﺒـﺔ ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ
ﰲ ﺑﻌ ــﺾ أﻗﻮﻟ ــﻪ)(4؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻻ ﻣ ــﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌ ــﺮف ﰲ اﳌﻜﺎﻓ ــﺂت إذ ﻟ ــﻴﺲ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﺣ ــﺪ
ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ؛ ﻷن اﳌﻠﻚ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻗـﺪ ﻳﺜﻴـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻫﺪﻳـﺔ ﺗﺴـﺎوى ﻣﺎﺋـﺔ ،أﻟـﻒ ،وﻗـﺪ
) (1انظر :المدونة ،(340/4) :التفريع ،(314/2) :الرسالة ،(229) :الكافي.(532) :
) (2في م :فسوغ.
) (3ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (4انظر :اإلقناع ،(120) :المھذب.(455/1) :
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ﻳﺜﻴــﺐ ﻋﺸــﺮة آﻻف ،وﻣــﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ وﻗــﺪ ﻛــﺎن ﳜﻠــﻮ اﳌﻮﻫــﻮب ﰲ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻴﺰﻳــﺪ ﰲ
اﳌﻜﺎﻓــﺂت ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻏــﲑﻩ ﳑــﻦ ﻳﻜــﺎﻓﺊ ﲣﺘﻠــﻒ ﻣﻜﺎﻓﺂﺗــﻪ ﲝﺴــﺐ ﺣــﻼوة
اﳌﻮﻫﻮب ﰲ ﻧﻔﺴﻪ وﳏﺒﺘﻪ ﺑﻨﻔﻊ ﻣﻬﺪﻳﻪ) (1إﻟﻴﻪ ،ﻓﺒﻄﻞ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺮف ﰲ ذﻟﻚ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻻ ﻳﻜﻔــﻲ أﻗــﻞ ﳑــﺎ ﻳﻘــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ اﻻﺳــﻢ ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ أﻳﻀـﺎً؛ ﻷن
اﻟﻌــﺮف أن اﳌﻬــﺪي) (2إذا دﺧــﻞ ﻋﻠــﻰ زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻴﻤــﺔ أو ﻋﻠــﻰ ﻣﻘــﺪارﻫﺎ أو
ﻳﺮﲡــﻰ اﳌﻮاﺻــﻠﺔ واﳌﻜﺎرﻣــﺔ ﻓــﺈن ﺛــﺎب ﻋﻠــﻰ ﻫﺪﻳــﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ أﻟــﻒ ﺑﻌﺸــﺮة) (3دراﻫــﻢ
ﻓﺈﻧﻪ ﺧﻼف اﻟﻌﺮف اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ دﺧﻞ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻪ..
وإﳕﺎ :إﻧﻪ إذا ﻓﺎﺗﺖ ﻟﺰﻣﺘﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن ذﻟـﻚ ﻫـﻮ اﻟﻮاﺟـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻊ
ﺑﻘﺎﺋﻬــﺎ ﻓﻜــﺬﻟﻚ ﻓﻮاــﺎ وﺗــﺄﺛﲑ اﻟﻔــﻮت ﻣﻨــﻊ ردﻫــﺎ ﻓﻘــﻂ ،وإﳕــﺎ ﻛــﺎن اﻟﻌﺘــﻖ ﻓﻮﺗ ـﺎً؛
ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ردﻫﺎ وﻻ ﻓﺴﺨﻪ واﳊﻤﻞ ﻳﻨﻘﺺ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ واﳌﻮت ﻋﺪﻣﻬﺎ.
ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﺒﺪن واﻟﺴﻮق أﻧﻪ ﻓﻮت واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﻘﺼﺎن.
ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ إﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻔﻮت أن ردﻫﺎ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺿﺮر ﻳﻠﺤﻖ أﺣﺪﳘﺎ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إــﺎ ﻻ ﺗﻔﺘﻘــﺮ إﱃ ﺣﻴــﺎزة؛ ﻷــﺎ ﻣﻌﺎوﺿــﺔ ﻛــﺎﻟﺒﻴﻊ ،وﻷن اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﻻ
ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺪﺧﻮﳍﺎ ﰲ ﻫﺒﺔ ﻏﲑ اﻟﺜﻮاب.
($K8z/#א אLJ. #ABaא x

ﻓﺄﻣﺎ اﳍﺒﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﺛﻮاب وﻻ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻓﻌﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ:
ﺿﺮب ﻳﺮاد ﺑﻪ اﳌﻮدة واﶈﺒﺔ ،وﺿﺮب ﻳﺮاد ﺑﻪ وﺟﻪ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﻣـﻦ ﺻـﻠﺔ وذﻟـﻚ
ﻛﻬﺒـﺔ اﻟﻐــﲏ ﻟﻠﻔﻘــﲑ واﻟﻴﺘــﻴﻢ ﻓﻬــﺬا اﻟﻀــﺮب ﺻــﺪﻗﺔ ﻓﺤﻜﻤــﻪ ﺣﻜــﻢ اﻟﺼــﺪﻗﺔ ،ﻓــﻼ
ﳚﻮز اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻻ ﻣﻦ أب وﻻ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ):(4
) (1في )م( :عھدته.
) (2في )ق( :الموھوب.
) (3بعشرة :سقطت من )ق(.
) (4انظر :المدونة ،(340/4) :التفريع ،(313/2) :الرسالة ،(228) :الكافي.(532) :
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ذﻟــﻚ ﻷﻧــﻪ أﺧﺮﺟﻬــﺎ ﻋــﻦ ﻣﻠﻜــﻪ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﻘﺮﺑــﺔ إﱃ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ
واﺑﺘﻐﺎء وﺟﻬﻪ ﻻ ﻟﻐﺮض دﻧﻴﺎ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ ،وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
دل ﻗﻮﻟـﻪ 
ﻟﻌﻤــﺮ  ﳌــﺎ ﺳــﺄﻟﻪ ﻋــﻦ اﻟﻔــﺮس اﻟــﺬي ﲪــﻞ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ ﺳــﺒﻴﻞ ﰒ رآﻩ ﻳﺒــﺎع" :ﻻ
ﺗﺒﺘﻌــﻪ وﻟــﻮ ﺑﺎﻋﻜــﻪ ﺑــﺪرﻫﻢ وﻻ ﺗﻌــﺪ ﰲ ﺻــﺪﻗﺘﻚ") ،(1وﻗﻮﻟــﻪ " :إﳕــﺎ اﻟﺼــﺪﻗﺔ
ﻟﻴﻮﻣﻬﺎ") (2ﻳﺮﻳﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ ﻫﺬا ﻫﺒﺔ اﻟﻐﲏ ﻟﻠﻔﻘﲑ واﳍﺒﺔ ﻟﺼﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ وﻣﺎ
ﻛﺎن ﲟﺜﺎﺑﺔ ذﻟﻚ.
وإذا ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻊ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ؛ ﻷﻧـﻪ ﺿـﺮب ﻣـﻦ اﻟﺮﺟـﻮع إﻻ أن
ﻳﺸﺮب ﻣﻦ أﻟﺒﺎن اﻟﻐﻨﻢ ﻳﺴﲑاً أو ﻳﺮﻛـﺐ اﻟﻔـﺮس اﻟـﺬي ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ اﷲ أو ﻣـﺎ أﺷـﺒﻪ
ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻘﻞ ﺧﻄﺮﻩ.
ﻓﺄﻣــﺎ اﻟﻀــﺮب اﻵﺧــﺮ وﻫــﻮ اﳍﺒــﺔ ﻟﻠﻤــﻮدة واﶈﺒــﺔ ﻓﻠــﻴﺲ ﻷﺣــﺪ ﻓﻴﻬــﺎ رﺟﻌــﺔ إﻻ
ﻟﻠﻮاﻟــﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤــﺎ وﻫﺒــﺎﻩ ﻟﻮﻟــﺪﳘﺎ ﻓﻠﻬﻤــﺎ اﻋﺘﺼــﺎرﻩ ﻣــﺎ ﱂ ﻳــﺪاﻳﻦ أو ﻳﺘــﺰوج أو ﻳﻄﺄﻫــﺎ
إن ﻛﺎﻧــﺖ ﺟﺎرﻳــﺔ أو ﻳﻜﺎﺗﺒــﻪ إن ﻛــﺎن ﻋﺒــﺪاً أو ﻳﻨﻔﻘــﻪ إذا ﻛــﺎن ﻣــﺎﻻ أو ﳜــﺘﻠﻂ
ﲟﺜﻠﻪ إذا ﻛﺎن دراﻫﻢ أو ﺣﻨﻄـﺔ أو ﻣـﺎ ﻳﻜـﺎل أو ﻳـﻮزن أو ﻳﺒﻌـﻪ ﻓـﻼ ﻳﻜـﻮن ﻟﻠﻮاﻟـﺪ
ﺳﺒﻴﻞ إﱃ اﻻرﲡﺎع ،وإذا ﻛـﺎن اﻟﻮﻟـﺪ أﻳﺘﺎﻣـﺎً ﻓـﻼ ﻋﺼـﺮة ﻟـﻸم ﻓﻴﻤـﺎ وﻫﺒﺘـﻪ ،وﻟـﻴﺲ
ﻷﺣﺪ رﺟﻮع ﰲ ﻫﺒﺘﻪ إﻻ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ وﻻ ﻣﻦ أﺟﻨﱯ ﻻ ﺟﺪ وﻻ ﻏﲑﻩ
ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب).(3
(=>&$K9z/#אא[&ZאH7عx?3 $

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻟﻠﻮاﻫــﺐ ﺳــﻮى اﻟﻮاﻟــﺪﻳﻦ اﻟﺮﺟــﻮع ﰲ ﻫﺒﺘــﻪ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ
ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إن ﳍﻢ ذﻟﻚ) ،(4ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻻ ﳛـﻞ ﻟﻠﺮﺟـﻞ أن ﻳﻌﻄـﻲ اﻟﻌﻄﻴـﺔ
) (1أخرج ه البخ اري ف ي الھب ة ب اب :ال يح ب ألح د أن يرج ع ف ي ھبت ه ،(142/2) :ومس لم ف ي الھب ات ،ب اب:
كراھية شراء اإلنسان ما تصدق به.(1239/3) :
) (2لم أعثر عليه...
) (3انظر :المدونة ،(337/4) :التفريع ،(313/3) :الرسالة.(228) :
) (4انظر :مختصر الطحاوي ،(138) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(175/2) :
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ﰒ ﻳﺮﺟــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ إﻻ اﻟﻮاﻟــﺪ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻌﻄــﻲ وﻟــﺪﻩ ،وﻣﺜــﻞ اﻟــﺬي ﻳﻌﻄــﻲ ﰒ ﻳﺮﺟــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ
ﻛﻤﺜﻞ اﻟﻜﻠﺐ أﻛـﻞ ﺣـﱴ) (1ﺷـﺒﻊ ﻗـﺎء ﰒ ﻋـﺎد ﰲ ﻗﻴﺌـﻪ") ،(2وﻷﻧـﻪ ﻻ ﻳﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ
ﻣﺎﻟــﻪ إﻻ ﺑﺘﻮﻟﻴــﻪ ،وﳛــﺪ ﰲ وﻃﺌــﻪ أﻣﺘــﻪ ﻓــﻼ رﺟــﻮع ﻟــﻪ ﰲ ﻫﺒﺘــﻪ أﺻــﻠﻪ اﻻﺑــﻦ إذا
وﻫﺐ ﻟﻸب.
(HK10z/#אزHعאI( Sو[x?>.B

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻟﻸب أن ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻤﺎ وﻫـﺐ ﻻﺑﻨـﻪ ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﰲ ﻣﻨﻌـﻪ
اﻟﺮﺟــﻮع) ،(3ﻟﻠﺤــﺪﻳﺚ اﻟــﺬي روﻳﻨــﺎﻩ ،وﳊــﺪﻳﺚ اﻟﻨﻌﻤــﺎن ﺑــﻦ ﺑﺸــﲑ أن أﺑــﺎﻩ ﳓﻠــﻪ
ﳓ ــﻼ وﺟ ــﺎء إﱃ اﻟﻨ ــﱯ  ﻳﺸ ــﻬﺪﻩ ﻓﻘ ــﺎل :إﱐ ﳓﻠ ــﺖ اﺑ ــﲏ ﻫ ــﺬا ﻓﻘ ــﺎل" :أﻛ ــﻞ
وﻟ ــﺪك ﳓﻠﺘ ــﻪ" ﻗ ــﺎل :ﻻ ،ﻗ ــﺎل" :ﻓﺄرﺟﻌ ــﻪ") ،(4ﻓ ــﺪل ذﻟ ــﻚ ﻋﻠ ــﻰ أن ﻟ ــﻸب أن
ﻳﺮﺟــﻊ ﻓﻴﻤ ــﺎ وﻫ ــﺐ ﻻﺑﻨــﻪ ،وﻷ ــﺎ ﻫﺒ ــﺔ ﳌ ــﻦ أﺿــﻴﻒ ﻫ ــﻮ وﻣﺎﻟ ــﻪ إﱃ اﻟﻮاﻫ ــﺐ ﰲ
اﻟﺸــﺮع إﺿــﺎﻓﺔ اﳌﻠــﻚ ﻓﻜــﺎن ﻟــﻪ اﻟﺮﺟــﻮع ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻮﺟــﻪ ،أﺻــﻠﻪ ﻫﺒــﺔ اﻟﺴــﻴﺪ ﻟﻌﺒــﺪﻩ،
وﻷن اﻷب ﳜــﺘﺺ ﻣــﻊ اﻟﻮﻟــﺪ ﲟــﺎ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﰲ ﻏــﲑﻩ ،وﻟــﻪ ﺷــﺒﻬﺔ ﰲ ﻣﺎﻟــﻪ ﻓﻔــﺎرق
اﻷﺟﻨﱯ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻟﻸم أن ﺗﻌﺘﺼﺮ) (5ﳌﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﻗﺮب اﻟﻮﻻدة وﻣﺒﺎﺷﺮﺎ.
وإﳕﺎ ﻣﻨﻌﻨﺎ ذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﻮﻟﺪ أﻳﺘﺎﻣﺎً؛ ﻷن اﳍﺒﺔ ﻟﻸﻳﺘﺎم ﻳﺮاد ﺎ وﺟﻪ اﷲ ﻋﺰ
وﺟﻞ ﻛﺎﻟﺼﺪﻗﺔ.

) (1في )ق( :إذا.
) (2أخرجه أبو داود في البيوع باب :الرجوع في الھبة ،(809/2) :وابن ماجه في األحكام باب :من أعطى ولده
ثم رجع فيه ،(795/2) :والنس ائي ف ي الھب ة ب اب :رج وع الوال د فيم ا يعط ي ول ده ،(222/6) :والترم ذي ف ي
البيوع باب :م ا ج اء ف ي كراھي ة الرج وع ف ي الھب ة (384/4) :وق ال ح ديث حس ن ص حيح ،وأحم د(27/3) :
والحاكم.(46/2) :
) (3انظر :مختصر الطحاوي ،(139) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(175/2) :
) (4أخرج ه البخ اري ف ي الھب ة ب اب :الھب ة للول د ،(133/2) :ومس لم ف ي الھب ات ،ب اب :كراھي ة تفض يل بع ض
األوالد.(1241/3) :
) (5االعتصار :ھو الرجوع في الھبة وأخذھا قھراً )الفواكه الدواني.(170/2 :
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وإﳕــﺎ ﻣﻨﻌﻨــﺎ اﻻﻋﺘﺼــﺎر ﺑﻌــﺪ اﻟﺘﺼــﺮف ﻟﺘﻌﻠــﻖ ﺣﻘــﻮق اﻟﻐــﲑ ــﺎ ،أﻣــﺎ إذا داﻳــﻦ
اﻟﻮﻟﺪ ﻓﺈن اﻟﻐﺮﻣﺎء داﻳﻨﻮﻩ ﻋﻠـﻰ اﳌـﺎل اﻟـﺬي ﻣﻌـﻪ ،ﻓﻠـﻮ أﺟﺰﻧـﺎ ﻟـﻸب أﺧـﺬﻩ ﻟﻜـﺎن
ﻏﺮوراً ﳍﻢ..
وﻛﺬﻟﻚ إذا ﺗﺰوﺟﺖ اﻻﺑﻨـﺔ ﻷن ﻟﻠـﺰوج ﺣـﻖ ﰲ ﺗﺒﻘﻴـﺔ ﻣﺎﳍـﺎ ﺑﻴـﺪﻫﺎ ﻟﻘﻮﻟـﻪ :
"ﺗﻨﻜﺢ اﳌﺮأة ﻟﺪﻳﻨﻬﺎ وﻣﺎﳍﺎ") ،(1وﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ رﺟﻮع ﻟﻪ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻌﺘﻖ
)(2
وﻛــﺬﻟﻚ ﺳ ــﺎﺋﺮ اﻟﺘﺼــﺮف ،ﻓﺄﻣ ــﺎ اﺧﺘﻼﻃ ــﻪ ﲟــﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﻴ ــﺰ ﻓﺠــﺎ ٍر ﳎ ــﺮى إﺗﻼﻓ ــﻪ
ﻓﺒﻄﻞ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ.
(76$K11z/#אאعא4.< #ضNو x

ﻳﻜــﺮﻩ أن ﻳﺒﺘــﺎع اﻟﺮﺟــﻞ ﺻــﺪﻗﺘﻪ وﻳﺮﲡﻌﻬــﺎ ﺑﻌــﻮض أو ﻫﺒــﺔ؛ ﻷﻧــﻪ ﺿــﺮب ﻣــﻦ
اﻟﻌﻮد ﻓﻴﻬﺎ) ،(3وﻷن اﳌﻮﻫـﻮب ﻟـﻪ واﳌﺘﺼـﺪق ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺪ ﻳﺴـﺘﺤﻲ ﻣﻨـﻪ ﻓﻴﺴـﺎﳏﻪ ﰲ
ﲦﻨﻬ ــﺎ أو ﳛ ــﻂ ﻋﻨ ــﻪ ﻣ ــﺎ ﻻ ﳛ ــﻂ ﻟﻐ ــﲑﻩ ﻓﻴﻜ ــﻮن رﺟﻮﻋ ــﺎ ﰲ ذﻟ ــﻚ اﻟﻘ ــﺪر ،وﰲ
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ أﻧﻪ وﺟﺪ ﻓﺮﺳﺎً ﲪﻞ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ اﷲ) (4ﻳﺒـﺎع ،ﻓـﺄراد أن ﻳﺸـﱰﻳﻪ
ﻓﻨﻬﺎﻩ رﺳﻮل اﷲ " :ﻻ ﺗﺒﺘﻌﻪ وﻟﻮ ﺑﺎﻋﻜﻪ ﺑﺪرﻫﻢ وﻻ ﺗﻌﺪ ﰲ ﺻﺪﻗﺘﻚ").(5
ﻓﺄﻣﺎ إن ﻣﺎت اﳌﺘﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮرﺛﻬﺎ اﳌﺘﺼﺪق ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﺑﺄس؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ
ﺑﺮﺟ ــﻮع ﻓﻴﻬ ــﺎ وﻻ ﻳ ــﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧ ــﻪ اﺣﺘ ــﺎل ﻓﻴ ــﻪ؛ ﻷن اﳌ ـﲑاث ﻳ ــﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻠﻜ ــﻪ ﺑﻐ ــﲑ
ﺻــﻨﻌﻪ ،وﰲ اﳊــﺪﻳﺚ أن اﻣـﺮأة وﻫﺒــﺖ ﻷﻣﻬــﺎ وﻟﻴــﺪة ﻓﻤﺎﺗــﺖ اﻷم ﻓﻮرﺛﺘﻬــﺎ اﻻﺑﻨــﺔ
ﻓﺴــﺄﻟﺖ اﻟﻨــﱯ  ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﻓﻘــﺎل" :أﺟــﺮت ﰲ ﺻــﺪﻗﻨﻚ ورد ﻋﻠﻴــﻚ اﳌ ـﲑاث
وﻟﻴﺪﺗﻚ").(6
) (1سبق تخريج الحديث.
) (2إتالفه سقطت من )م(.
) (3انظر التفريع ،(314/2) :الرسالة ،(229) :الكافي.(533) :
) (4في )م( :في السبيل.
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6أخرجه مالك في الموطأ.(760/2) :
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وإذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺮﺟﻮع ﰲ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺎ ﳑﻨـﻮع أﻳﻀـﺎً ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ
ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ).(1
($K12z/#אe.A:3אSوBد$א x

وﻳﺴــﺘﺤﺐ ﻟﻺﻧﺴــﺎن أن ﻳﺴــﺎوي ﺑــﲔ وﻟــﺪﻩ ﰲ اﳍﺒــﺔ ،وأن ﻻ ﳜــﺺ ﺑﻌﻀــﻬﻢ
ﺑﺸﻲء ﻳﻔﺮدﻩ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ إﻻ وﻳﻜـﻮن ﻣﺜﻠـﻪ ﻟﻐـﲑﻩ ،ﻓـﺈن أﻋﻄـﻰ ﺑﻌﻀـﻬﻢ ﺷـﻴﺌﺎً ﻣـﻦ
ﻣﺎﻟﻪ ﺟﺎز ،وإن أﻋﻄﺎﻩ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﻛﺮﻩ ذﻟﻚ وﱂ ﻳﺒﻄﻞ).(2
وإﳕــﺎ اﺳــﺘﺤﺒﺒﻨﺎ ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ أن ﻳﺴـ ﻮي ﺑﻴــﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻄﻴــﺔ ﻟﻘﻮﻟــﻪ  ﰲ ﺣــﺪﻳﺚ
اﻟﻨﻌﻤــﺎن ﺑــﻦ ﺑﺸــﲑ ﳌــﺎ ﳓﻠــﻪ أﺑــﻮﻩ ﺷــﻴﺌﺎً وأراد اﻟﺸــﻬﺎدة ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻘــﺎل " :أﻛــﻞ
وﻟﺪك ﳓﻠﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﳓﻠﺖ ﻫﺬا" ﻗﺎل ﻻ" :،ﻓﺄرﺟﻌـﻪ" ،وﰲ اﳊـﺪﻳﺚ "أﲢـﺐ أن
ﻳﻜﻮﻧـﻮا ﻟــﻚ ﰲ اﻟــﱪ ﺳـﻮاء") (3وﻷن ذﻟــﻚ ﻳــﺆدي إﱃ اﻟﻌﻘــﻮق وﺗــﺮك اﻟــﱪ وﻳــﻮرث
اﳊﺴﺪ واﻟﻀﻐﻦ ﻓﻮﺟﺐ ﻛﺮاﻫﻴﺘﻪ ﻟﺬﻟﻚ..
وﻫﺬا إذا وﻫﺐ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ ،ﻓﺈذا وﻫﺐ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨـﻪ أو اﻟﺸـﻲء اﻟﻴﺴـﲑ) (4ﺑﻌﻴﻨـﻪ
ﻓــﺬﻟﻚ ﺟــﺎﺋﺰ؛ ﻷن أﺑــﺎ ﺑﻜــﺮ اﻟﺼــﺪﻳﻖ رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ وﻫــﺐ ﻟﻌﺎﺋﺸــﺔ رﺿــﻲ اﷲ
ﻋﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺎﻟــﻪ) ،(5واﻟﻔــﺮق ﺑــﲔ اﻟــﺒﻌﺾ واﻟﻜــﻞ أن ﰲ اﻟــﺒﻌﺾ ﻻ ﺗﺘﻮﻟــﺪ اﻟﻌــﺪاوة
واﻟﺒﻐﻀــﺎء؛ وﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ ﺑﻘــﻲ ﻣــﺎ ﻳﺼــﲑ ﻟﻠﻮﻟــﺪ اﻟﺒــﺎﻗﲔ إذا ﻛــﺎن اﳌﻮﻫــﻮب ﻳﺴـﲑاً ،ﻻ
ﻳﻜﻮن ﺟﻞ ﻣﺎﻟﻪ وﻻ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺠﺮي ﺣﻴﻨﺌﺬ ﳎﺮى ﻫﺒﺔ اﻟﻜﻞ.
وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن وﻫــﺐ ﲨﻴﻌــﻪ ﻧﻔــﺬ وإن ﻛـﺎن ﻣﻜﺮوﻫــﺎ ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﲪــﺪ ﺑــﻦ ﺣﻨﺒــﻞ
وﻏﲑﻩ ﰲ ﻣﻨﻌﻪ ﻧﻔﻮذﻩ) ،(6وﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﺑﻜﺮ  واﻋﺘﺒﺎراً ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐ.
) (1في )م( :على بيناه.
) (2انظر الموطأ ،(751/2) :التفريع ،(415/2) :الرسالة ،(230) :الكافي.(530) :
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4اليسير :سقطت من )ق(.
) (5سبق تخريج األثر.
) (6انظر :مختصر الخرقي ،(79) :المغني.(664/5) :
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(HK13z/#אزא #3قx?3Yn$?&/).

ﳚﻮز أن ﻳﺘﺼﺪق ﲟﺎﻟﻪ ﻛﻠﻪ ﰲ ﺻﺤﺘﻪ وأن ﻳﻬﺒﻪ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ واﻷﺧﺒـﺎر واﻟﱰﻏﻴـﺐ
ﰲ اﻟﺼﺪﻗﺔ ،وﻷن ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺪ اﳔﻠﻌﻮا) (1ﻣﻦ أﻣﻮاﳍﻢ)..(2
وﻫﺬا إذا ﻛﺎن اﳌﺘﺼﺪق ﻟﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ أو ﺣﺮﻓـﺔ ﻓﻴﺨﻠـﻒ ﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ
ﻻ ﻳــﺮدﻩ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﻓﺄﻣــﺎ إن ﻛــﺎن ﻻ ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ ﻣــﺎ ﻳﻘﻮﺗــﻪ أو ﻳﻘــﻮت ﻋﻴﺎﻟــﻪ إن
ﻛــﺎن ذا ﻋﻴــﺎل ،ﻓــﻼ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻟــﻪ أن ﳝﻨــﻊ ﻧﻔﺴــﻪ وﻋﻴﺎﻟــﻪ ،وﻗــﺪ ﻣﻨــﻊ  ﺳــﻌﺪا أن
ﻳﻮﺻﻲ ﲟﺎﻟﻪ ﻛﻠﻪ) (3إﺑﻘـﺎء ﻋﻠـﻰ ورﺛﺘـﻪ ،ﻓﺈﺑﻘـﺎء اﻹﻧﺴـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺴـﻪ أوﱃ ،وﻗـﺎل
ﺗﻌﺎﱃ.(4)lÅÄ Ã  Â Ám:
(H$K14z/#אز yGאم x?O/H7k

ﻣــﻦ أﺧــﺪم رﺟــﻼ ﻋﺒــﺪﻩ ﺟــﺎز ذﻟــﻚ ،وﻗــﺪ اﺧﺘﻠــﻒ ﻋﻨــﻪ ﰲ ﻧﻔﻘﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ أن
ﺗﻜﻮن ﻓﻌﻨﻪ ﻓﻴﻪ رواﻳﺘﺎن):(5
إﺣﺪاﳘﺎ أﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ رﻗﺒﺘﻪ ،واﻷﺧﺮى أﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻪ ﺧﺪﻣﺘﻪ.
ﻓﻮﺟــﻪ اﻷوﱃ ﻣــﻦ أن اﻟﻨﻔﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﺎﻟــﻚ ﺑــﺎﻟﺮق وﺗﻌﻠــﻖ ﺣــﻖ اﻟﻐــﲑ ﲟﻨﺎﻓﻌــﻪ ﻻ
ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﺟﺮﻩ.
ووﺟــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ أﻧــﻪ ﳝﻠــﻚ ﻣﻨﺎﻓﻌــﻪ دون ﺳــﻴﺪﻩ ﻓﻜﺎﻧــﺖ اﻟﻨﻔﻘــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ﻛﺎﻟﺰوﺟــﺔ ﳌــﺎ
ﻣﻠــﻚ اﻻﺳــﺘﻤﺘﺎع ــﺎ ﻣﻠــﻚ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬــﺎ وﻻ ﻳﻠــﺰم اﻹﺟــﺎرة؛ ﻷن اﻟﻌــﻮض ﻋﻨﻬــﺎ ﻗــﺪ
أﺧﺬ ﻣﻨﻪ واﷲ أﻋﻠﻢ.

@@

) (1في )م( :انخلوا.
) (2كما تصدق أبو بكر الصديق بجميع ماله.
) (3أخرج ه البخ اري ف ي الجن ائز ب اب :رث ى  س عد ،(82/2) :ومس لم ف ي الوص ية ،ب اب :الوص ية بالثل ث:
).(1250/3
) (4سورة القصص ،اآلية.(77) :
) (5انظر المدونة.(304/4) :
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<D1 Eíé‘çÖ]<h^jÒ
اﻷﺻــﻞ ﰲ ﺛﺒــﻮت اﻟﻮﺻــﺎﻳﺎ وﺗﻌﻠــﻖ اﻷﺣﻜــﺎم ــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ﰲ آﻳــﺔ اﳌﻮارﻳــﺚ
)(2
 ، lÃÂ Á  À ¿ ¾ ½mوﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ــﻪ ± ° ¯ ®m:
،(3)l»º  ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
وﻗﻮﻟﻪ " :ﻣﺎ ﺣﻖ اﻣﺮئ ﻟﻪ ﻣﺎل ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻮﺻﻲ ﻓﻴﻪ ﻳﺒﻴﺖ ﻟﻴﻠﺘـﲔ إﻻ ووﺻـﻴﺘﻪ
ﻋﻨــﺪﻩ") ،(4إذا ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ ﻓﻬــﻲ ﻣﻨــﺪوب إﻟﻴﻬــﺎ) (5ﻟﻠﺨــﱪ اﻟــﺬي روﻳﻨــﺎﻩ ،وﻷن
ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺮزا واﺣﺘﻴﺎﻃـﺎ؛ ﻷن اﻹﻧﺴـﺎن ﻻ ﻳـﺪري ﻣـﱴ ﻳﺄﺗﻴـﻪ أﻣـﺮ رﺑـﻪ اﷲ ﻋـﺰ وﺟـﻞ،
وﻗ ــﺪ ﻳﻜ ــﻮن ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺣﻘ ــﻮق ﳛﺘ ــﺎج إﱃ اﻟ ــﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬ ــﺎ ﻓﻴﺠ ــﺐ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻋﻠ ــﻰ
اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻣﻦ ذﻟﻚ.
(K1z/#אxt9c.n

ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ ،وﻻ ﳚﻮز اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺑﺈذن اﻟﻮرﺛﺔ) ،(6وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ:
إن ﻟــﻪ أن ﻳﻮﺻــﻲ ﺑﺎﻟﺜﻠــﺚ ﳊــﺪﻳﺚ ﺳ ــﻌﺪ ﻗــﺎل :ﺟــﺎءﱐ  ﻳﻌــﻮدﱐ ﻣــﻦ وﺟ ــﻊ
اﺷﺘﺪ ﰊ ﻓﻘﻠﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺑﻠﻎ ﻣﲏ اﻟﻮﺟﻊ ﻣـﺎ ﺗـﺮى ،وأﻧـﺎ رﺟـﻞ ذو ﻣـﺎل وﻻ
ﻳـﺮﺛﲏ إﻻ اﺑﻨــﺔ ﱄ أﻓﺄﺗﺼــﺪق ﺑﺜﻠﺜــﻲ ﻣــﺎﱄ ﻓﻘــﺎل" :ﻻ" ،ﻗﻠــﺖ ﻓﺸــﻄﺮﻩ ،ﻗــﺎل "ﻻ"
ﻓﻘﻠﺖ ﻓﺎﻟﺜﻠﺚ) ،(7ﻗﺎل" :اﻟﺜﻠﺚ واﻟﺜﻠﺚ ﻛﺜﲑ إﻧﻚ إن ﺗـﺪع ورﺛﺘـﻚ أﻏﻨﻴـﺎء ﺧـﲑ
) (1الوصية :في اللغة :وصيت الشيء وص لته )معج م مق اييس اللغ ة ،(116/6) :وف ي االص طالح :عق د يوج ب
حقا ً في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابته عنه بعده )حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع.(528) :
) (2سورة النساء ،اآلية.11:
) (3سورة البقرة ،اآلية.(180) :
) (4أخرج ه البخ اري ف ي الوص ايا وقول ه " :وص ية الرج ل مكتوب ة ،(185/3) "...ومس لم ف ي الوص ية:
).(1249/3
) (5انظ ر :الموط أ ،(761/2) :المدون ة ،(301/4) :التفري ع ،(321/3) :الرس الة ،223) :الك افي،(543) :
المقدمات.(111/3) :
) (6انظر :المراجع التي سبق ذكرھا.
) (7رجل :سقطت من )م(.
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ﻣﻦ أن ﺗﺪﻋﻬﻢ ﻋﺎﻟﺔ ﻳﺘﻜﻔﻔـﻮن اﻟﻨـﺎس) ،(1وﻗﻮﻟـﻪ " :إن اﷲ ﺟﻌـﻞ ﻟﻜـﻢ ﺛﻠـﺚ
أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻜﻢ").(2
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :اﻟﺰﻳﺎدة ﺟـﺎﺋﺰة ﻋﻠﻴـﻪ إذا أذن اﻟﻮرﺛـﺔ؛ ﻷن اﳌﻨـﻊ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻷﺟﻠﻬـﻢ؛
ﻷن ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ ﳍﻢ ﻓﺈذا أﺟﺎزوﻩ ﻓﻘﺪ أﺳﻘﻄﻮا ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﺠﺎز..
وإن أﺟﺎزﻩ ﺑﻌﻀﻬﻢ وأﺑﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﺟﺎز ﰲ ﺣﻖ ﻣﻦ أﺟـﺎزﻩ وﱂ ﳚـﺰ ﰲ ﺣـﻖ ﻣـﻦ
ﻣﻨﻊ؛ ﻷن ﻣﻦ أﺟﺎزﻩ ﻓﻘﺪ ﺗﺮك ﺣﻘﻪ وﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﲝﻘﻪ ﻓﻠﻪ ذﻟﻚ.
(BZ&K2z/#وא?x?&=InA

وﻣــﻦ ﻻ وارث ﻟــﻪ ﻓﻠــﻴﺲ ﻟ ـﻪ اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﲜﻤﻴــﻊ ﻣﺎﻟــﻪ ،ﻓــﺈن أوﺻــﻰ ﺑﺰﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ
اﻟﺜﻠــﺚ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ إﻻ اﻟﺜﻠــﺚ ﻓﻘــﻂ) ،(3ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إن ﻟــﻪ أن
ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺎﻟـﻪ) ،(4ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :إن اﷲ أﻋﻄـﺎﻛﻢ ﺛﻠـﺚ أﻣـﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻨـﺪ ﻣـﻮﺗﻜﻢ
زﻳــﺎدة ﰲ أﻋﻤــﺎﻟﻜﻢ") (5وﻇــﺎﻫﺮﻩ ﳝﻨــﻊ زﻳــﺎدة ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻷن اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻳﻌﻘﻠــﻮن ﻋﻨــﻪ
ﻓﻠ ـﻢ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ أن ﻳﻮﺻــﻲ ﰲ ﺣﻘﻬــﻢ ﺑــﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﺛﻠﺜــﻪ ﻛــﺎﳌﻮاﱄ ،واﻋﺘﺒــﺎرا ﺑﺎﻟﻮرﺛــﺔ
اﳌﻴﺎﺳﲑ.
( $K3z/#مHאزאnא.BGذنאxL

وﻻ ﲡﻮز اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻮارث ﻣﻦ ﺛﻠﺚ وﻻ ﻏﲑﻩ إﻻ ﺑﺈذن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮرﺛﺔ) ،(6واﻷﺻﻞ
ﰲ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ " :إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘـﻪ ﻓـﻼ وﺻـﻴﺔ
ﻟ ـﻮارث")) ،(7وﻷن ذﻟــﻚ ﺗﻌــﺪى ﻣــﺎ ﺣــﺪ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ورﲰــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ﺟﻌــﻞ
) (1أخرجه البخاري في الوصايا ،(181/3) :ومسلم في الوصية.(1253/3) :
) (2أخرجه ابن ماجه في الوصايا باب :الوصية بالثلث ،(904/2) :وفي س نده طلح ة ب ن عم رو المك ي ض عيف
)انظر نصب الراية.(400/4) :
) (3انظر التفريع.(213،324/2) :
) (4انظر شرح فتح القدير ،(446-430/8) :حاشية ابن عابدين.(427-418/5) :
) (5سبق تخريج الحديث قريباً.
) (6انظر المدونة ،(306/4) :التفريع ،(324/2) :الرسالة ،(223) :الكافي.(544) :
) (7أخرجه أبو داود في البيوع ب اب :ف ي تض مين العاري ة ،(824/3) :واب ن ماج ه ف ي الوص ايا ب اب :ال وص ية
لوارث ،(905/2) :والترمذي في الوصايا ما جاء ال وصية لوارث ،(377/4) :وقال حديث حسن.
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ﻟﻜﻞ وارث() (1ﻗﺪراً ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺔ ،وإذا ﺧـﺺ اﳌﻴـﺖ ﺑﻌﻀـﻬﻢ ﺑﺰﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ
ذﻟﻚ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻏﲑﻩ ،ﻓﺈذا ﱂ ﳚﻴﺰوا رﺟﻌﺖ ﻣﲑاﺛـﺎً؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﳚـﻮز أن
ﻳﻨﻔــﺮد ــﺎ ﺑﻌﻀــﻬﻢ ،وﻟــﻴﺲ ﳍــﺎ ﺟﻬــﺔ ﺗﺼــﺮف ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ وﺻــﻴﺔ ﻓﻠــﻢ ﻳﺒــﻖ إﻻ أن
ﻳﺮﺟﻊ ﻣﲑاﺛﺎً ﻛﺎﻟﺬي ﱂ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻪ.
($K4z/#אلJX.زH.زMאxL

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إ ــﺎ ﲡ ــﻮز ﺑﺈﺟ ــﺎزة اﻟﻮرﺛ ــﺔ ،ﺧﻼﻓ ـﺎً ﳌ ــﻦ ﻣﻨ ــﻊ ذﻟ ــﻚ) ،(2ﻷن اﳌﻨ ــﻊ
ﳊﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﺈذا أﺟـﺎزوﻩ ﻓﻘـﺪ ﺗﺮﻛـﻮا ﺣﻘـﻮﻗﻬﻢ ﻓﻴﺠـﺐ ﺟـﻮازﻩ ،وﻷـﺎ ﺟﻬـﺔ ﻟﻠﻮﺻـﻴﺔ
ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﳊﻖ اﻟﻮرﺛﺔ ﻓﺠﺎز ﺑﺈﺟﺎزﻢ أﺻﻠﻪ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ.
(8)O$K5z/#אxn

)(4

اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻏﲑ واﺟﺒﺔ ﻟﻘﺮﻳـﺐ وﻻ ﻷﺟﻨـﱯ) ،(3ﺣﻼﻓـﺎً ﳌـﻦ ﺣﻜـﻲ ﻋﻨـﻪ وﺟﻮـﺎ
ﳌــﻦ ﻻ ﻳــﺮث) (5ﻣــﻦ اﻷﻗـﺮﺑﲔ ،واﻟــﺬﻳﻦ) (6إذا ﱂ ﻳﻜﻮﻧـﻮا وارﺛــﲔ؛ ﻷن ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﱂ
ﺗﻠــﺰم ﻋﻄﻴﺘــﻪ ﰲ اﳊﻴــﺎة ﱂ ﲡــﺐ اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﻟــﻪ ﺑﻌــﺪ اﻟﻮﻓــﺎة ﻛﺎﻷﺟﺎﻧــﺐ ،وﻷــﺎ ﻫﺒــﺔ
وﻋﻄﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻠﺰم اﻋﺘﺒﺎرا ﲝﺎل اﳊﻴﺎة.
($K6z/#אD3אنא$LאnאNوZ&7c6.אxt9c

إذا اﺳﺘﺄذن اﻟﻮرﺛﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻮارث أو ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ ﻓﺄذﻧﻮا ﻟـﻪ ﻓـﻼ ﳜﻠـﻮ
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال:
إﻣﺎ أن ﳚﻴﺰوا ﰲ اﻟﺼﺤﺔ ،أو ﰲ اﳌﺮض اﻟـﺬي ﳛﺠـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻴـﻪ ،أو أن ﳚﻴـﺰوا
ﺑﻌﺪ اﳌﻮت ﻓﺈن أﺟﺎزوا ﰲ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ذﻟـﻚ ،وﳍـﻢ اﻟﺮﺟـﻮع ﻓﻴـﻪ ﻷﻧـﻪ ﻻ
) (1ما بين قوسين سقط من )م(.
) (2من ع ذل ك أھ ل الظ اھر ،وف ي ظ اھر ق ول أحم د وھ و ق ول الش افعي والمزن ي )انظ ر المحل ى،(325/10) :
مختصر الخرقي ،(80) :مختصر المزني ،(143) :المغني.(6/6) :
) (3انظر التفريع ،(322/2) :الرسالة ،(223) :الكافي.(551) :
) (4روي عن الزھري وأبي مجلز وقال أبو بك ر ب ن عب د العزي ز ھ ي واجب ة لألق ربين غي ر الورث ة ،وھ و ق ول
داود ومسروق وطاوس وإياس وقتادة وابن جرير )انظر المغني(2/6) :
) (5في )ق( :تورث.
) (6في )م( :الوالدين.
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ﺣــﻖ ﳍــﻢ ﰲ اﳊﺠــﺮ ﻋﻠﻴــﻪ ﺣــﺎل اﻟﺼــﺤﺔ ﻓﺄﺷــﺒﻪ إذن اﻷﺟﻨــﱯ؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣــﻪ
إذا ﺻﺎر وارﺛﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﳌﻮت)..(2

)(1

وإن أﺟﺎزوا ﺑﻌﺪ اﳌﻮت ﻓﺬﻟﻚ ﻻزم ﻣﻦ ﻏـﲑ ﺧـﻼف؛ ﻷن اﻹرث ﻗـﺪ وﺟـﺐ
ﳍﻢ ،ﻓﺈذا ﺗﺮﻛﻮﻩ ﺑﻌﺪ وﺟﻮﺑﻪ ﺟﺎز ﻛﻤﺎ ﻟﻮ وﻫﺒﻮﻩ اﺑﺘﺪاء.
وإن أﺟــﺎزوﻩ ﺣــﺎل اﳌــﺮض اﳌﺨــﻮف ﻟــﺰم ذﻟــﻚ وﱂ ﻳﻜــﻦ ﳍــﻢ اﻟﺮﺟــﻮع ﻓﻴــﻪ)،(3
ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ)(4؛ ﻷــﺎ ﺣــﺎل ﳝﻠﻜــﻮن ﻋﻠﻴــﻪ اﳊﺠــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﻓــﺈذا
أذﻧﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﳍﻢ ﻣﻨﻪ ﻟﺰﻣﻬﻢ ،ﻛﺎﻟﺴﻴﺪ إذا أذن ﻟﻌﺒـﺪﻩ واﻟـﺰوج ﻻﻣﺮأﺗـﻪ ،وﻷـﺎ ﺣـﺎل
ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻄﺎﻳﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻮت ،وإذا اﺳﺘﺄذﻢ ﻋﻨـﺪ ﺳـﻔﺮ ﻓـﺄذﻧﻮا
ﻟﻪ ﻓﻔﻴﻬﺎ رواﻳﺘﺎن:
إﺣــﺪاﳘﺎ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻠــﺰم اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑﺎﻟﺼــﺤﺔ ،وﻷن ﺗﺼـﺮﻓﻪ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳊــﺎل ﻣــﻦ رأس
اﳌـﺎل .واﻷﺧـﺮى أﻧـﻪ ﻳﻠـﺰم اﻋﺘﺒـﺎراً ﺑـﺎﳌﺮض اﳌﺨـﻮف؛ ﻷـﺎ ﺣـﺎل ﺧـﻮف وﺧﻄـﺮ،
وﻫﺬا ﰲ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺒﻌﻴﺪ اﻟﺬي ﳜﺎف ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ.
($K7z/#אذنא])مx?.

اﻹذن اﶈﻜــﻮم ﺑــﻪ إذا ﻛــﺎن ﻃﻮﻋ ـﺎً ﻻ ﺧﻮﻓ ـﺎً ﻣــﻦ إﺿ ـﺮار ــﻢ ﻣﺜــﻞ أن ﻳﻜــﻮن
اﻟـﻮارث ﰲ ﻋﻴــﺎل اﳌﻮﺻـﻲ وﻧﻔﻘﺘــﻪ ،إن ﱂ ﻳــﺄذن ﺑــﻪ ﻗﻄــﻊ ﺑــﻪ ،أو ﻳﻜــﻮن ﻟــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ
دﻳــﻦ ﻳﻠﺰﻣــﻪ أن ﻳﻜــﻮن ﺳــﻠﻄﺎﻧﺎً ﻳﺮﻫﺒــﻪ أو ﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟــﻚ ،ﻓﻤــﱴ ﻛــﺎن اﻹذن ﻋﻠــﻰ
ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﱂ ﻳﻠﺰم وﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮع.



) (1في )م( :ألنه يلزمه.
) (2الموت :سقطت من )ق(.
) (3انظر :المدونة ،(301/4) :التفريع ،(322-321/2) :الرسالة ،(223) :الكافي.(544) :
) (4انظر :مختصر الطحاوي ،(159-158) :اإلقناع ،(130) :المھذب.(457/1) :
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(K K8z/#א;\A7و^xkA

ﻫﺒـﺎت) (1اﳌـﺮﻳﺾ وﻋﻄﺎﻳــﺎﻩ ﻣﺮاﻋــﺎة ﻓـﺈن ﺻـﺢ ﻟﺰﻣﺘــﻪ ﻣــﻦ رأس ﻣﺎﻟــﻪ وإن ﻣــﺎت
ﻛﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ اﻟﺜﻠــﺚ إﻻ أــﺎ ﺣــﺎل اﳌــﺮض ﻣﻮﻗﻮﻓــﺔ ﻻ ﺗﻨﻔــﺬ) ،(2وﻗــﺎل داود :ﻫــﻲ
ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ):(3
ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ " :إن اﷲ ﺟﻌــﻞ ﻟﻜــﻢ ﺛﻠــﺚ أﻣ ـﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻨــﺪ اﳌــﻮت زﻳــﺎدة ﰲ
أﻋﻤــﺎﻟﻜﻢ") ،(4ﻓــﺄﺧﱪ  أﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﳍــﻢ إﻻ اﻟﺜﻠــﺚ وﻻ زﻳــﺎدة ﻋﻠﻴــﻪ ،وروي أن
رﺟﻼ أﻋﺘﻖ ﺳﺘﺔ أﻋﺒﺪ ﻟﻪ ﰲ ﻣﺮﺿﻪ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻏﲑﻫﻢ ﻓﺒﻠـﻎ ذﻟـﻚ اﻟﻨـﱯ  ﻓﺘﻐـﻴﻆ
ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﻈﺎً ﺷﺪﻳﺪا ﰒ دﻋـﻰ ـﻢ ﻓﺄﺳـﻬﻢ ﺑﻴـﻨﻬﻢ ﻓـﺄﻋﺘﻖ ﺛﻠـﺜﻬﻢ وأرق ﺛﻠﺜـﻴﻬﻢ")،(5
وﻷن ﺣﺼ ــﻮل ﺳـ ــﺒﺐ اﳌ ــﻮت ﲟﻨﺰﻟـ ــﺔ ﺣﻀ ــﻮر اﳌـ ــﻮت ﻧﻔﺴ ــﻪ ﺑـ ــﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨ ـ ـﻊ اﳍﺒـ ــﺔ
ﻟﻠﻮارث..
ﻓــﺈن ﻧــﺎزﻋﻮا ﰲ ذﻟــﻚ دﻟﻠﻨــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﺈﲨــﺎع اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﰲ ﻗﺼــﺔ أﰊ ﺑﻜــﺮ  ﳌــﺎ
ﻗﺎل ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ :إﱐ ﻛﻨـﺖ ﳓﻠﺘـﻚ ﺟـﺬاد ﻋﺸـﺮﻳﻦ وﺳـﻖ وﻟـﻮ ﻛﻨـﺖ
ﺣﺰﻳﺘﻪ ﻟﻜﺎن ﻟﻚ وإﳕﺎ ﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﺎل اﻟـﻮارث) ،(6ﻓﺒـﲔ ﺗﻌﻠـﻖ ﺣﻘـﻮق اﻟﻮرﺛـﺔ ﺑـﻪ،
وإن ذﻟــﻚ ﻫــﻮ اﳌــﺎﻧﻊ ﻣــﻦ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻪ إﻟﻴﻬــﺎ وﱂ ﳜــﺎﻟﻒ ﻋﻠﻴــﻪ أﺣــﺪ ،وﻷﻧــﻪ إﳚــﺎب
ﻋﻄﻴﺔ ﰲ اﳌﺮض ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ.
(GK9z/#ذאNوAU.CnدC9Mאt9cوUgאxL

إذا أوﺻــﻰ ﺑﺰﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﺜﻠــﺚ وﱂ ُِﳚـﺰ اﻟﻮرﺛــﺔ ﻗﺴــﻢ اﳌﻮﺻــﻰ ﳍــﻢ اﻟﺜﻠــﺚ ﻋﻠــﻰ
ﺣﺴــﺐ ﻣﺒﻠــﻎ) (7اﻟﻮﺻــﺎﻳﺎ ﻣــﻦ ﲨﻠــﺔ اﳌــﺎل ،ﻣﺜﺎﻟــﻪ :أن ﻳﻮﺻــﻰ ﺑﺎﻟﻨﺼــﻒ واﻟﺜﻠــﺚ
) (1في ق :ھبة.
) (2انظر المدونة ،(282،326/4) :التفريع ،(331/2) :الكافي.(545) :
) (3انظر المحلى ،(/10) :المغني.(71/6) :
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5أخرجه مسلم في األيمان باب :من أعتق شركا له في العبد.(1288/3) :
) (6سبق تخريج ھذا األثر.
) (7في )م( :ومبالغ.
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وﻻ ﳚﻴــﺰ اﻟﻮرﺛــﺔ ﻓﻴﻨﻈــﺮ أﻗــﻞ ﻣﺎﻟــﻪ ﻧﺼــﻒ وﺛﻠـﺚ ،وﻫــﻲ ﺳــﻨﺔ ﻣﺒﻠــﻎ اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﻣﻨﻬــﺎ
ﲬﺴ ــﺔ أﺳ ــﻬﻢ ﻓﻴﻘﺴ ــﻢ اﻟﺜﻠ ــﺚ ﺑﻴـ ــﻨﻬﻢ ﻋﻠ ــﻰ ﲬﺴ ــﺔ ﻟﺼ ــﺎﺣﺐ اﻟﻨﺼ ــﻒ ﺛﻼﺛ ــﺔ
وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺜﻠﺚ ﺳﻬﻤﺎن ،وﻛـﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺜﻠـﺚ واﻟﺮﺑـﻊ ﻳﻜـﻮن ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻌﺔ ﻣـﻦ اﺛـﲏ
ﻋﺸــﺮ ﻟﺼــﺎﺣﺐ اﻟﺜﻠــﺚ أرﺑﻌــﺔ وﻟﺼــﺎﺣﺐ اﻟﺮﺑــﻊ ﺛﻼﺛــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﳊﺴــﺎب)،(1
وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ :ﻳﺘﺴﺎوى اﳌﻮﺻﻰ ﳍﻢ ﰲ اﻟﺜﻠﺚ).(2
ودﻟﻴﻠﻨــﺎ أﻤــﺎ وﺻــﻴﺘﺎن ،ﻟــﻮ ﻛﺎﻧﺘــﺎ ﻣﻄﻠﻘﺘــﲔ ﻣﺮﺳــﻠﺘﲔ ﻗﺴــﻤﺘﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻔﺼــﻴﻞ،
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﻘﻴﺪﺗﲔ ﻗﺴﻤﺘﺎ) (3ﻛﺬﻟﻚ ،أﺻﻠﻪ ﻟﻮ أوﺻﻰ ﺑﺎﻟﺴﺪس واﻟﺜﻤﻦ ،وﺑﻴﺎن
ذﻟﻚ:
أﻧ ــﻪ ﻟ ــﻮ أوﺻ ــﻰ ﻟﺰﻳ ــﺪ ﺑ ــﺄﻟﻒ درﻫ ــﻢ وﻗ ــﺪرﻫﺎ اﻟﻨﺼ ــﻒ ،وﻟﻌﻤ ــﺮ ﲞﻤ ــﺲ ﻣﺎﺋ ــﺔ
وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﺮﺑﻊ ﻻﻗﺘﺴﻤﻨﺎ اﻟﺜﻠﺚ إذا ﱂ ﳚﺰ اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﲝﺴﺐ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ،
وﻫــﺬا وﻓــﺎق ﻣﻌﻬــﻢ ﻓﻜــﺬﻟﻚ إذا ﻗﻴّـﺪ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ،وﻷﻤــﺎ وﺻــﺎﻳﺎ ﺗﺘﻔﺎﺿــﻞ )ﻗﺼــﺮت
ﻋــﻦ اﻟﺜﻠــﺚ ﻓﻮﺟــﺐ() (4ﲝﺴــﺒﻬﺎ أن ﺗﺘﻔﺎﺿــﻞ ﰲ ﻗﺴــﻤﺔ اﻟﺜﻠــﺚ ﻋﻠﻴﻬــﺎ إذا زادت
ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﳌﺮﺳﻠﺔ.
(7,$K10z/#א%אx?c9L .?>.

ﻟــﻪ أن ﻳﺸــﱰي اﺑﻨــﻪ ﲟــﺎ ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪر ﺛﻠﺜــﻪ؛ ﻷن ﻟــﻪ اﻟﺘﺼــﺮف ﰲ اﻟﺜﻠــﺚ وﻳﺮﺛــﻪ؛
ﻷﻧــﻪ ﻳﻌﺘــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ وﻫــﻮ ﺣــﺮ ،وﻗــﺎل ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻣﺴــﻠﻤﺔ :ﳚــﻮز ﻟــﻪ أن ﻳﺸــﱰﻳﻪ ﺑﻜــﻞ
ﻣﺎﻟــﻪ اﻋﺘﺒــﺎراً ﺑﺎﺳــﺘﻠﺤﺎﻗﻪ ،وﻗــﺎل ﺷــﻴﺨﻨﺎ أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ ﰲ ﺗﻮرﻳــﺚ اﺑﻨــﻪ :ﻧﻈــﺮ؛ ﻷﻧــﻪ
إﺧﺮاج ﻟﻮرﺛﺘﻪ ﻋﻦ اﳌﲑاث ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﻟﺒﻴّﻨﺔ ﳍﻢ).(5
) (1انظر :المدونة ،(317/4) :التفريع.(324،327/2) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي (158) :ومختصر القدوري -مع شرح الميداني.(174/4) :
) (3قسمتا :سقطت من )ق(.
) (4ما بين قوسين :سقطت من )ق(.
) (5انظر :المدونة ،(282/4) :التفريع ،(329/2) :الكافي.(544) :
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وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻛﺎن اﺑﻨﺎن ﻓﻮﺻﻰ ﻟﻠﺮﺟﻞ) (1ﲟﺜﻞ ﻧﺼﻴﺐ أﺣﺪﳘﺎ ﻛـﺎن ﻟـﻪ ﻧﺼـﻒ
اﳌﺎل ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ﻳﻨﻈﺮﻛﻢ ذﻟﻚ اﻟﻨﺼـﻴﺐ إذا اﻧﻔـﺮد ﻋـﻦ اﻟﻮﺻـﻴﺔ ﻓﻴﻜـﻮن
ﻫﻮ اﳌﻮﺻﻰ ﺑﻪ) ،(2وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﳚﻌﻞ اﳌﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﻛﺄﻧﻪ اﺑﻦ آﺧﺮ
ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻣﻊ اﻻﺑﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻨﺼﻒ وﻣﻊ اﻻﺛﻨﲔ اﻟﺜﻠﺚ).(3
ودﻟﻴﻠﻨﺎ أﻧﻪ إذا ﻗﺎل :أوﺻﻴﺖ ﻟﻚ ﲟﺜﻞ ﻧﺼﻴﺐ اﺑـﲏ ﻓﻘـﺪ أﺣـﺎل ﲟﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻘـﺪر
اﳌﻮﺻﻰ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻧﺼـﻴﺐ ﻣـﻦ أﺣـﺎل ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻴﺠـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ذﻟـﻚ اﶈـﺎل
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻘﺪراً ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻴﺼـﺒﺢ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑﻘـﺪرﻫﺎ ﻣﻨـﻪ ،وﻣـﱴ ﻋﻠﻘﻨـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
اﶈــﺎل ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘــﺪار اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﻓــﺬﻟﻚ ﺗﻨــﺎﻗﺾ واﺳــﺘﺤﺎل ﻷن اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﻣﻌﻠﻘــﺔ
ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺼـﲑ ﻫـﻮ ﻣﻌﻠﻘـﺎً ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺻـﻴﺔ ﻓﻴﻜـﻮن ذﻟـﻚ ﺟﻌـﻞ اﻟﺸـﻲء ﺷـﺮﻃﺎ ﳌـﺎ ﻫـﻮ
ﺷﺮط ﻟﻪ) (4ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ،وإذا ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﺻﺢ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ.
(GK12z/#ذאNوFuCnن ON[#X/cوx?3L

إذا أوﺻﻰ ﻟﻔﻼن ﲟﺜﻞ ﻧﺼـﻴﺐ أﺣـﺪ ورﺛﺘـﻪ ﻧﻈـﺮ إﱃ ﻋـﺪد رؤوﺳـﻬﻢ ﰒ أﻋﻄـﻲ
ﺟ ــﺰءا ﻣﻨﻬ ــﺎ) ،(5وﻻ ﻳﻨﻈ ــﺮ إﱃ اﺧ ــﺘﻼف ﻓﺮوﺿ ــﻬﻢ وﻻ إﱃ اﻟ ــﺬﻛﻮر واﻹﻧ ــﺎث،
ﻣﺜﺎﻟـﻪ :أن ﻳـﱰك ﺳـﺘﺔ ذﻛـﻮر وإﻧـﺎث ،أو إﻧﺎﺛـﺎً وذﻛـﻮراً) (6ﻣـﻦ ﻧـﻮع واﺣـﺪ ﻛـﺎﻟﺒﻨﲔ
واﻟﺒﻨ ــﺎت ،أو اﻟﺰوﺟ ــﺎت واﳉ ــﺪات أو اﻹﺧ ــﻮة واﻷﺧـ ـﻮات وﻏ ــﲑ ذﻟ ــﻚ ﻓﻴﻌﻄ ــﻰ
اﻟﺴﺪس ،وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ ذﻟﻚ؛ ﻷن اﻷﻧﺼﺒﺎء إذا اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻫﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻷﻛﺜﺮ
ﺑﺄوﱃ ﻣﻦ اﻷﻗﻞ؛ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﺮؤوس).(7
) (1في )م( :لرجل.
) (2انظر المدونة ،(314/4) :التفريع ،(327/2) :الكافي.(547-546) :
) (3انظر مختصر الطحاوي -(157) :مختصر المزني.(143) :
) (4ھو شرط :سقطت من )م(.
) (5في )م( :جزءا واحدا.
) (6أو إناث وذكور :سقطت من )ق(.
) (7انظر :التفريع ،(328/2) :الكافي.(553) :
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)(1

إذا أوﺻﻰ ﺑﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﱂ ﻳﻌﻴﻨﻪ أو ﲜﺰء ﻣﻨـﻪ أو ﺑﻨﺼـﻴﺐ ،ﻓـﺬﻟﻚ ﻛﻠـﻪ
ﺳ ـﻮاء ،ﻓــﺎﺧﺘﻠﻒ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﻣﻘــﺪار ﻣــﺎ ﻳﻠــﺰم ﺑﺎﻟﻮﺻــﻴﺔ ﺑﻌــﺪ اﺗﻔــﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ
)(3
ﻳﺰاد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ ﻓﻤﻨﻬﻢ )ﻣﻦ ﻗﺎل ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺜﻤﻦ() ،(2وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل :ﻳﻌﻄـﻰ
اﻟﺴــﺪس ،وﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻗــﺎل :ﻳﻨﻈــﺮ إﱃ ﻣــﺎ ﺗﺒﻠﻐــﻪ ﻗﺴــﻤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻀــﺔ ﺑﺎﻟﻀــﺮب إن
اﺣﺘــﻴﺞ إﻟﻴــﻪ ﻓﻴﻌﻄــﻰ ﺳــﻬﻤﺎ ﻣﻨــﻪ ﻗﻠـﺖ اﻟﺴــﻬﺎم أم ﻛﺜــﺮت ،وﻗــﺎل أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ):(4
ﻳ ـ ــﺪﻓﻊ إﻟﻴ ـ ــﻪ ﻣﺜ ـ ــﻞ أﻗ ـ ــﻞ ﺳ ـ ــﻬﺎم اﻟﻮرﺛ ـ ــﺔ إﻻ أن ﻳﺰﻳ ـ ــﺪ إﱃ اﻟﺴ ـ ــﺪس ﻓﻴﻜ ـ ــﻮن ﻟ ـ ــﻪ
اﻟﺴ ــﺪس) ،(5وﻗ ــﺎل اﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ ﻳ ــﺪﻓﻊ :إﻟﻴ ــﻪ اﻟﻮرﺛ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﺷ ــﺎءوا ﻣ ــﻦ ﻏ ــﲑ ﻣﻘ ــﺪار
ﻣﺆﻗﺖ).(6
ﻓـ ــﺪﻟﻴﻠﻨﺎ أوﻻ ﻋﻠ ـ ـﻰ وﺟـ ــﻮب اﻟﺘﻘـ ــﺪﻳﺮ ﺧﻼﻓ ـ ـﺎً ﻟﻠﺸـ ــﺎﻓﻌﻲ ،أن اﻟﺴـ ــﻬﻢ واﳉـ ــﺰء
واﻟﻨﺼﻴﺐ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺎل ﻫﺬا اﳌﺎل ﺑﻴـﻨﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﻛـﺬا وﻛـﺬا ﺟـﺰءا
أو ﺳــﻬﻤﺎ أو ﻧﺼــﻴﺒﺎ ،ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ ﻓﻜﺄﻧــﻪ أوﺻــﻰ ﻟــﻪ ﺑﻘــﺪر وأﲨــﻞ اﻟﺘﻘــﺪﻳﺮ
ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻄﻠـﺐ ﻣـﺎ ﻫـﻮ أوﱃ ﺑـﺄن ﻳﻜـﻮن أرادﻩ وﻣـﱴ وﻛﻠﻨـﺎﻩ إﱃ ﻣﺸـﻴﺌﺔ اﻟﻮرﺛـﺔ
زال اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﺻﺎر ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل أوﺻﻴﺖ ﺑﺸﻲء ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ:
ﻓﻮﺟﻪ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺜﻤﻦ أﻧﻪ ﳌﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻬﺎم ﺑﺄوﱃ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
وﺟﺐ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻷﻗـﻞ؛ ﻷﻧـﻪ ﻣﺘﺤﻘـﻖ) ،(7وﻣـﺎ زاد ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﺸـﻜﻮك ﻓﻴـﻪ؛ ﻹﻣﻜـﺎن
أن ﻳﻜــﻮن )أرادﻩ وإﻣﻜــﺎن أن ﻳﻜــﻮن() (8أراد ﻣــﺎ دوﻧــﻪ ،ﻓﻠــﻢ ﳚــﺰ أن ﻳــﺪﻓﻊ إﻟﻴــﻪ
اﻟﺸﻚ.
) (1فذاك كله :سقطت من )ق(.
) (2ما بين قوسين سقط من )م(.
) (3في )م( :بعض.
) (4انظر :مختصر الطحاوي ،(157) :مختصر القدوري -مع شرح الميداني.(176/4) :
) (5فيكون له السدس :سقطت من )ق(.
) (6انظر مختصر المزني ،(143) :اإلقناع.(130) :
) (7في )ق( :يتحقق.
) (8ما بين قوسين سقط من )ق(.
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ووﺟــﻪ اﻟﻘــﻮل ﺑﺄﻧــﻪ ﻳﻌﻄــﻰ اﻟﺴــﺪس واﳉــﺰء اﻟــﺬي ﻳﻨﻘﺴــﻢ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻔﺮﻳﻀــﺔ ﻣــﺎ ﱂ
ﻳــﺰد ﻋﻠــﻰ اﻟﺜﻠــﺚ أن أﺻــﻞ ﺣﺴــﺎب اﻟﻔـﺮاﺋﺾ اﻟﺴــﺪس ،وإﳕــﺎ ﻳﻨﺸــﺄ ﻣــﺎ زاد ﻋﻠﻴــﻪ
ﻣﻨﻪ؛ ﻷﻧـﻪ أﻗـﻞ اﻟﺴـﻬﺎم ﰲ اﻷﺻـﻮل ﲞـﻼف) (1اﻟـﺜﻤﻦ؛ ﻷﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﺑﺄﺻـﻞ و إﳕـﺎ
ﻫﻮ ﺳﻬﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﲝﺠﺐ ﻋﻦ أﺻﻞ اﻟﻔﺮض.
ووﺟﻪ اﻟﻘﻮل إﻧـﻪ ﻳﻌﻄـﻰ ﺳـﻬﻤﺎً ﳑـﺎ اﻧﻘﺴـﻤﺖ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻔﺮﻳﻀـﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺎً ﻣـﺎ ﺑﻠـﻎ أﻧـﻪ
ﳌﺎ ﻗﺎل :ﻟﻪ ﺳـﻬﻢ ﻣـﻦ ﻣـﺎﱃ أو ﺟـﺰء ﻛـﺎن ذﻟـﻚ راﺟﻌـﺎً إﱃ أﺟـﺰاء ﻣﺎﻟـﻪ وﺳـﻬﺎﻣﻪ
ﻓﻮﺟﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ دون اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوض.
($K14z/#אe.A:3א$nאY#وא;7ضx

اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﰲ اﻟﺼــﺤﺔ واﳌــﺮض ﺳـﻮاء؛ ﻷــﺎ ﺗﻨﻔــﺬ ﺑﻌــﺪ اﳌــﻮت وﻟﻴﺴــﺖ ﺑﻼزﻣــﺔ،
واﻟﺮﺟــﻮع ﻟــﻪ ﻓﻴﻤــﺎ ﺷــﺎء ﻣﻨﻬــﺎ إﻻ اﻟﺘــﺪﺑﲑ؛ ﻷﻧــﻪ إﳚــﺎب ﰲ اﳊﻴــﺎة ،وإن ﻛــﺎن ﻟــﻪ
ﺣﻜ ــﻢ اﻟﻮﺻ ــﻴﺔ ﻣ ــﻦ ﺑﻌ ــﺾ اﻟﻮﺟ ــﻮﻩ وﻫ ــﻮ ﺧﺮوﺟ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟﺜﻠ ــﺚ ،وﻛ ــﺬﻟﻚ اﻟﻌﺘ ــﻖ
اﳌﺒﺘﻞ) (2ﰲ اﳌﺮض).(3
(H$K15z/#אزوnא?u:وא>fنOلx?3<(G

وﲡ ــﻮز وﺻـ ــﻴﺔ اﻟﺴـ ــﻔﻴﻪ اﶈﺠـ ــﻮر ﻋﻠﻴـ ــﻪ ﻟﺘﺒ ــﺬﻳﺮ ﻣﺎﻟـ ــﻪ ،ووﺻ ـ ـﻴﺔ اﻨـ ــﻮن ﺣـ ــﺎل
إﻓﺎﻗﺘﻪ)(4؛ ﻷﻧﻪ إﳕﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻔﻴﻪ ﻣﻦ إﺧـﺮاج ﻣﺎﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑ ﻋـﻮض ﺧـﻮف اﻟﻔﻘـﺮ
ﻋﻠﻴــﻪ ،واﻟﻮﺻــﻴﺔ ﺗﻨﻔــﺬ ﺑﻌــﺪ ﻣﻮﺗــﻪ واﻟﻔﻘــﺮ ﻣــﺄﻣﻮن ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ ﺗﻠــﻚ اﳊــﺎل ﻓــﻼ ﻳﺒﻘــﻰ
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻬﺎ.
وأﻣــﺎ اﻨــﻮن ﺣــﺎل إﻓﺎﻗﺘــﻪ ﻓﻜﺎﻟﻌﺎﻗــﻞ اﻟــﺬي ﻻ ﺟﻨــﻮن ﻟــﻪ ﻓﺼــﺤﺖ وﺻــﻴﺘﻪ؛
وﺗﺼــﺢ وﺻ ــﻴﺔ اﻟﺼ ــﱯ اﻟ ــﺬي ﻳﻌﻘــﻞ) (5وﺟ ــﻮﻩ اﻟ ُﻘ ـَﺮب وإن ﱂ ﻳﺒﻠ ــﻎ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ
) (1في )ق( :يختلف.
) (2المبتل :أبي المقطوع والبائن )المصباح المنير.(35 :
) (3انظر :التفريع ،(331/2) :الرسالة) :ص ،(223الكافي) :ص.(547
) (4انظر الموطأ ،(762/4) :التفريع ،(325/2) :الكافي.(545) :
) (5في )م( :يعرف.
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ﺣﻨﻴﻔــﺔ وأﺣــﺪ ﻗــﻮﱄ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) ،(1وﻷن ذﻟــﻚ ﻣــﺮوي ﻋــﻦ ﻋﻤــﺮ وﻋﺜﻤــﺎن وﻋﻠ ـﻲ
وﻏ ــﲑﻫﻢ رﺿ ـﻮان اﷲ ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ) ،(2وﻻ ﳐ ــﺎﻟﻒ ﳍ ــﻢ ،وﻷﻧ ــﻪ ﻋﺎﻗ ــﻞ ﻋ ــﺎرف ﺑﻮﺟ ــﻮﻩ
اﻟ ُﻘَﺮب ﻛﺎﻟﺒﺎﻟﻎ ،وﻷن اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺄﻣﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﳌﻮت.
(Yn$K16z/#אpGnא;MN7وpGאx 4

ﺗﺼﺢ اﻟﻮﺻﻴﺔ إﱃ اﳌﺮأة وإﱃ اﻟﻌﺒﺪ ﻛﺎن اﻟﻌﺒﺪ ﻟﻪ أو ﻟﻐﲑﻩ) (3ﺧﻼﻓـﺎً ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ
ﰲ اﻟﻌﺒﺪ) ،(4وﻷﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮن ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻨﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﳊﺮ اﻟﺬﻛﺮ.
(=>&$K17z/#אx(pGn

)(5

ﻻ ﲡﻮز اﻟﻮﺻﻴﺔ إﱃ ﻓﺎﺳﻖ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻻ ﺗُـ ﻘﺮ ﰲ ﻳﺪﻩ ﻷﻧﻪ ﻗـﺪ ﺗﻌﻠـﻖ
ﺑﺎﻟﻮﺻــﻴﺔ إﻟﻴــﻪ ﺣﻘــﻮق اﳌﻮﺻــﻰ ﳍــﻢ ،ﻓــﺈذا ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻣﺄﻣﻮﻧ ـﺎً ﱂ ﻳــﺆﻣﻦ ﻣﻨــﻪ إﺗﻼﻓﻬــﺎ
ﻓﻠـﻢ ﳚـﺰ وﻻﻳﺘــﻪ ،وﻻ ﻳﺮاﻋـﻰ ﰲ ذﻟـﻚ اﺧﺘﻴــﺎر اﳌﻴـﺖ ﻟـﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻟـﻴﺲ ﻟـﻪ أن ﳜﺘــﺎر
ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ إﺗﻼﻓﻪ وإﺿﺎﻋﺘﻪ.
( K18z/#مHאزh7אx < 4.n

إذا ﻗﺒــﻞ اﳌﻮﺻــﻰ إﻟﻴــﻪ ﰒ أراد ﺗﺮﻛﻬــﺎ ﱂ ﳚــﺰ ﻟــﻪ ذﻟــﻚ إﻻ أن ﻳﻌﺠــﺰ ﻋﻨﻬــﺎ أو
ﻳﻈﻬــﺮ ﻟــﻪ ﻋــﺬر ﰲ اﻻﻣﺘﻨــﺎع ﻣــﻦ اﳌﻘــﺎم ﻋﻠﻴﻬــﺎ) ،(6ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ إﺟﺎزﺗــﻪ
ﺗﺮﻛﻬﺎ)(7؛ ﻷـﺎ ﻗﺮﺑـﺔ وﻓﻌـﻞ ﺧـﲑ أﻟﺰﻣـﻪ ﻧﻔﺴـﻪ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟـﻪ اﳋـﺮوج ﻣﻨـﻪ ﺑﻐـﲑ ﻋـﺬر
اﻋﺘﺒﺎراً ﺑﺎﻟﺼﻮم واﳊﺞ.
(GI(K19z/#ذאNوxe9HpGCn

إذا أوﺻﻰ إﱃ رﺟﻠﲔ ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال:

) (1انظر :مختصر الطحاوي ،(161) :اإلقناع.(129) :
) (2انظر :الموطأ ) ،(762/2سنن البيھقي ،(137/10) :عبد الرزاق.(78/9) :
) (3أنظر :المدونة ،(287/4) :التفريع ،(326/2) :الكافي.(548) :
) (4أنظر :األم ،(120/4) :مختصر المزني) :ص.(146
) (5انظر المدونة ،(285/4) :التفريع ،(326/2) :الكافي.(548) :
) (6انظر األم ،(98-97/4) :اإلقناع.(130) :
) (7في م ال ينفصل.
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إﻣ ـ ــﺎ أن ﻳﻜ ـ ــﻮن ﻧ ـ ــﺺ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻻﺟﺘﻤ ـ ــﺎع ﻓﻴﻘ ـ ــﻮل :ﻻ ﻳﻨﻔ ـ ــﺮد) (1أﺣ ـ ــﺪﳘﺎ ﻋ ـ ــﻦ
ﺻﺎﺣﺒﻪ) (2ﰲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ)..(3
أو أن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاز ﻓﻴﻘﻮل :أوﺻﻴﺖ إﻟﻴﻜﻤﺎ وإﱃ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻜﻤﺎ ﻓﻼ
ﺧ ــﻼف ﰲ ﻫ ــﺬا أﻳﻀ ـﺎً أﻧ ــﻪ ﳚ ــﻮز أن ﻳﻨﻈ ــﺮ إﱃ ﻛ ــﻞ واﺣ ــﺪ ﻣﻨﻬﻤ ــﺎ ﻣﻨﻔ ــﺮداً ﻋ ــﻦ
اﻵﺧﺮ..
أو أن ﻳﻄﻠﻖ ﻓﻴﻘﻮل أوﺻـﻴﺖ إﻟﻴﻜﻤـﺎ وﻻ ﻳـﺬﻛﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎ وﻻ اﻧﻔـﺮاداً :ﻓﺤﻜـﻢ
ذﻟــﻚ ﻋﻨــﺪﻧﺎ ﺣﻜــﻢ اﻟــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ اﻻﺟﺘﻤــﺎع ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﺻــﺤﺎب أﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ؛ ﻷﻧــﻪ
ﺷﺮك ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻷﺣﺪﳘﺎ اﻻﻧﻔـﺮاد ﺑـﻪ اﻋﺘﺒـﺎراً ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ؛ ﻷﻧـﻪ إذا
أوﻛﻠﻬﻤﺎ ﰲ ﺑﻴﻊ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻷﺣﺪﳘﺎ اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻨﺎ).(4
($K20z/#א/HpG?c9c.nوx7y pGk .

)(5

ﻟﻠﺮﺟ ـ ــﻞ أن ﻳﻮﺻ ـ ــﻰ ﺑﺜﻠﺜ ـ ــﻪ إﱃ رﺟ ـ ــﻞ وﺑﻮﻟ ـ ــﺪﻩ إﱃ آﺧ ـ ــﺮ ؛ ﻷن اﻟﻮﺻ ـ ــﻴﺔ ﰲ
ﻣﻌﲎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،وﻟﻪ أن ﻳﻮﻛﻞ ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻛﻠﻬﺎ وﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻛﻴﻼ واﺣـﺪا أو وﻛـﻼء
ﻋﺪة.
($K21z/#אO$7>.nق§xn#

إذا أوﺻــﻰ ﻟﺮﺟــﻞ ﺑﻨــﻮع ﻣــﻦ ﺣﻘﻮﻗــﻪ ﳐﺼــﻮص دون ﻏــﲑﻩ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ اﻟﻨﻈــﺮ
ﰲ ﻏــﲑﻩ إذا ﺧﺼــﻪ ﺑــﺬﻟﻚ)(6؛ ﻷﻧــﻪ إﳕــﺎ ﳝﻠــﻚ اﻟﻨﻈــﺮ ﺑﺘﻮﻟﻴـﺔ ﺻــﺎﺣﺐ اﳊــﻖ ﻓﻠــﻢ
ﻳﻄﻠﻖ ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ أو ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ:

) (1في )م( :اآلخر.
) (2في )م( :قاله.
) (3في ق :النقد.
) (4انظر :المدونة ،(287،290/4) :التفريع ،(332/2) :الكافي.(548) :
) (5انظر :المدونة ،(299/4) :التفريع.(332/2) :
) (6انظر :المدونة ،(300،313/4) :الكافي.(546-548) :
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ﻓﺄﻣﺎ إن أﻃﻠـﻖ ﻓﻘـﺎل :وﺻـﻴﱵ إﱃ ﻓـﻼن أو ﻗـﺎل ﻓـﻼن وﺻـﻴﻲ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻜـﻮن ﰲ
ﻛـﻞ ﺷــﻲء ﳚـﻮز أن ﻳﻮﺻــﻰ ﺑـﻪ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﺛﻠﺜــﻪ ،واﻟﻮﻻﻳـﺔ ﻋﻠــﻰ ﺻـﻐﺎر وﻟــﺪﻩ،
وﻗﻀﺎء دﻳﻮﻧﻪ ،ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ إﻧﻪ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻮﺻـﻴﺔ)(1؛ ﻷن اﻹﻃـﻼق
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺄﺷﺒﻪ أن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ..
ﻓﺄﻣ ــﺎ إن أوﺻ ــﻰ إﻟﻴ ــﻪ ﺑﻨ ــﻮع وﱂ ﻳ ــﺬﻛﺮ ﻗﺼ ــﺮﻩ ﻋﻠﻴ ــﻪ وﻻ أﻧ ــﻪ ﻟ ــﻴﺲ إﻟﻴ ــﻪ اﻟﻨﻈ ــﺮ
ﰲ ﻏــﲑﻩ ﻓﻘﻴــﻞ :ﻫــﻮ ﻛﺎﻟﻮﺻــﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘــﺔ؛ ﻷﻧــﻪ أﻗﺎﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻣــﻪ وﱂ ﻳﻘﺼــﺮﻩ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ
ﲰ ـﺎﻩ ،وﻗﻴ ــﻞ :ﻻ ﻳﻜ ــﻮن وﺻ ــﻴﺎً إﻻ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻋ ــﲔ ﻟ ــﻪ وﻧ ــﺺ ﻋﻠﻴ ــﻪ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻻ ﳝﻠ ــﻚ
اﻟﻮﺻ ــﻴﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮﻟﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﺈن أوﺻ ــﻰ ﺑﺸ ــﻲء ﳐﺼ ــﻮص ﱂ ﳝﻠ ــﻚ اﻟﻨﻈ ــﺮ ﰲ ﻏ ــﲑﻩ
وﻟ ــﻴﺲ ﳛﺘ ــﺎج إﱃ أن ﻳﻠﻔ ــﻆ ﺑﻘﺼ ــﺮﻩ ﻋﻠﻴ ــﻪ؛ ﻷن اﳌﻨ ــﻊ ﻫ ــﻮ اﻷﺻ ــﻞ وإﳕ ــﺎ اﻟ ــﺬي
ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ.
(GI(K22z/#ذאNو?GCnو9RNאxn

إذا أوﺻــﻰ إﻟﻴــﻪ وأﻃﻠــﻖ اﻟﻮﺻــﻴﺔ وﱂ ﻳﻘــﻞ :ﻟــﻴﺲ ﻟــﻚ أن ﺗﻮﺻ ـﻲ) ،(2ﻓﻠــﻪ أن
ﻳﻮﺻﻲ ﲟﺎ أوﺻﻰ ﺑﻪ إﻟﻴﻪ ،وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ذﻟﻚ إذا أﻃﻠﻖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ،وأﻣﺎ
إن أذن ﻟﻪ ﻓﻠﻪ ﻗﻮﻻن :أﺣﺪﳘﺎ أﻧﻪ ﳝﻠﻚ أن ﻳﻮﺻﻲ ،واﻵﺧﺮ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻠﻚ):(3
)(4
ـﺖ
ﻣ
إن
ـﻮل:
ﻘ
وﻳ
ـﻪ
ﻴ
إﻟ
ـﻰ
ﺻ
ﻳﻮ
ﻓﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﳝﻠـﻚ إذا أذن ﻟـﻪ أﻧـﻪ ﳝﻠـﻚ
ّ
ﻓﻮﺻﻴﱵ إﱃ ﻓﻼن؛ ﻓﺈذا ﺻﺢ ذﻟﻚ ﻗﻠﻨﺎ :ﻷن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﺢ أن ﻳﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠـﻰ
وﺟﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﻮت ﺟﺎز) (5أن ﻳﻮﻟﻴﻪ ﻏﲑﻩ أﺻﻠﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة..
ودﻟﻴﻠﻨـ ـ ــﺎ أﻧـ ـ ــﻪ إذا أﻃﻠـ ـ ــﻖ ﻓـ ـ ــﺈن ﻟﻠﻤﻮﺻ ـ ـ ـﻲ) (6أن ﻳﻮﺻ ـ ـ ـﻲ ،وأن ذﻟـ ـ ــﻚ ﻣﻌـ ـ ــﲎ
ﻣﻠَ ﻜﻪ اﳌﻮﺻﻰ إﻟﻴﻪ إذا ﻧﺺ ﻟﻪ ،ﻓﻮﺟﺐ أن ﳝﻠﻜﻪ ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻮﻻﻳﺔ أﺻـﻠﻪ ﻛﺴـﺎﺋﺮ
) (1انظر :األم ،(120/4) :المذھب.(463/1) :
) (2أن توصى سقطت من )م(.
) (3انظر المراجع السابقة.
) (4أنه يملك :سقطت من )م(.
) (5في )م( :بعد موته صح.
) (6في م :للوصي.
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اﳊﻘ ــﻮق اﻟ ــﱵ ﻳﻮﺻـ ـﻲ ﻓﻴﻬ ــﺎ ،وﻻ ﻳ ــﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟ ــﺔ ﻷﻧ ــﺎ ﺷ ــﺮﻃﻨﺎ اﻟﺘﻮﻟﻴ ــﺔ ﰲ
وﺻﻴﺘﻪ.
(HK23z/#אزuא I?9<Z/H7אو مHאز$kא_^x

ﳚ ــﻮز ﻋﻔ ــﻮ اﻟﺮﺟ ــﻞ ﻋ ــﻦ ﻗﺎﺗﻠ ــﻪ ﻋﻤ ــﺪا ،وﻻ ﳚ ــﻮز ذﻟ ــﻚ ﰲ اﳋﻄ ــﺄ) ،(1إﻻ أن
ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻳﺔ ﺛﻠﺚ اﻟﱰﻛﺔ أو أﻗﻞ:
واﻟﻔــﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ أن اﻟﻮاﺟــﺐ ﺑﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ﻗــﻮد ﻓﻠــﻴﺲ ﻓﻴــﻪ إﺧ ـﺮاج ﻣــﺎل ﻋــﻦ
اﻟﻮرﺛﺔ ،واﻟﻮاﺟﺐ ﺑﻘﺘﻞ) (2اﳋﻄﺄ ﻣﺎل وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﰲ اﳌﺎل إﻻ اﻟﺜﻠﺚ.
(Yn$K24z/#א I/9nאNوx^y

ﺗﺼــﺢ اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺗــﻞ ﻋﻤــﺪاً أو ﺧﻄــﺄ) (3ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) ،(4ﻟﻘﻮﻟــﻪ
 ،(5)lÅÄ Ã Â Ámﻓﻌﻢ ،وﻷﺎ ﻫﺒﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﺗﻞ ﻻ ﳝﻨﻌﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎراً ﲝﺎل
اﳊﻴﺎة ،وﻷﻧﻪ ﲤﻠﻴﻚ ﻓﺼﺢ ﰲ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻛﺈﺳﻘﺎط اﳊﻘﻮق.

ﺗﻌــﺎﱃ                :

(GK25z/#ذא</3א;?Cnא; ICnאx

إذا ﻗﺘﻠﻪ اﳌﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﻋﻤﺪا ﺑﻄﻠﺖ اﻟﻮﺻـﻴﺔ) (6إﻻ أن ﻳﻌﻠـﻢ ﺑﻘﺘﻠـﻪ ﻓﻴﻘـﺮﻩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ،
ﻓــﺈن ﻗﺘﻠــﻪ ﺧﻄــﺄ ﱂ ﺗﺒﻄــﻞ؛ ﻷﻧــﻪ ﻣﻌــﲎ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺑــﺎﳌﻮت ﻻ ﻳﺼــﺢ ﺗﻘﺪﻣــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ
ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﺒﻄــﻞ ﺑﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ﻛــﺎﳌﲑاث ،وأن ﻻ ﻳﺒﻄــﻞ ﺑﻘﺘــﻞ اﳋﻄــﺄ ﻛــﺎﳌﲑاث،
وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ..
وأﻣــﺎ إن ﻋﻠــﻢ ﺑﺄﻧــﻪ ﻗﺘﻠــﻪ ﻋﻤــﺪا ﻓــﺄﻗﺮﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﺑﺄﻧــﻪ ﻳﻜــﻮن ﻛﺎﳌﺒﺘــﺪئ ﳍــﺎ
ﻓﻴﺼﺢ.
) (1انظر :المدونة ،(296/4) :التفريع ،(322/2) :الكافي.(545) :
) (2في )ق( :في قتال.
) (3انظر :المدونة ،(296/4) :التفريع ،(323/2) :الكافي.(546-545) :
) (4في أحد قوليه انظر اإلقناع ،(128) :المھذب.(458/1) :
) (5سورة البقرة ،اآلية.(181) :
) (6في )م( :وصيته.
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(GK26z/#ذאNو?&Z&%U/H7CnوxKI:&lXX .7y

إذا أوﺻــﻰ ﻟﺮﺟــﻞ ﲜــﺰء ﻣــﻦ ﻣﺎﻟــﻪ وﻟﻶﺧــﺮ ﺑــﺪﻧﺎﻧﲑ ﻣﺴــﻤﺎة) (1وﺿــﺎق اﻟﺜﻠــﺚ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻴﺘﲔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺛﻼث رواﻳﺎت):(2
إﺣ ــﺪاﻫﺎ اﻟﺒﺪاﻳ ــﺔ ﺑ ــﺎﳉﺰء ﻣ ــﻦ ﻣﺎﻟ ــﻪ اﻟﺘﺴ ــﻤﻴﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ اﻟﺒﺪاﻳ ــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴ ــﻤﻴﺔ ﻋ ــﻦ
اﳉﺰء ،واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﻢ ﻳﺘﺤﺎﺻﻮن ﺑﻘﺪر) (3وﺻﺎﻳﺎﻫﻢ.
ﻓﻮﺟـﻪ اﻷوﱃ أن اﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ آﻛـﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺴـﻤﻴﺔ ﰲ اﻷﺻــﻮل؛ ﻷـﺎ ﻗــﺪ ﺛﺒﺘــﺖ ﰲ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﺒﻄﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ،أﻻ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻟﻮ وﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﺄﻟﻒ درﻫـﻢ ﻓﺘﻠـﻒ اﳌـﺎل
إﻻ أﻟﻔ ـﺎً ﱂ ﻳﺴــﺘﺤﻖ اﳌﻮﺻــﻰ ﻟــﻪ إﻻ ﻗــﺪر ﺛﻠﺜــﻪ ،وﻟــﻮ أوﺻــﻰ ﻟــﻪ ﲜــﺰء ﻣــﻦ ﻣﺎﻟــﻪ
ﻟﻜﺎن ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺟـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺒﻘـﻰ ﺑﻌـﺪ اﻟﺘﻠـﻒ) (4أﻋـﲏ أﻧـﻪ ﻳﻜـﻮن
ﻟﻪ رﺑﻊ اﻟﺒﺎﻗﻲ إن أوﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ أو ﺳﺪﺳـﻪ إن أوﺻـﻰ ﺑﺎﻟﺴـﺪس ،وﻛـﺬﻟﻚ ﰲ
اﻻﺳـﺘﺜﻨﺎء ﰲ ﺑﻴـﻊ اﻟﺜﻤـﺎر وإن ﻛـﺎن ﻛــﻴﻼ ﻣﺴـﻤﻰ ﻳﻌﺘـﱪ) (5ﻓﻴـﻪ ﻗـﺪر اﻟﺜﻠــﺚ ،وإن
ﻛــﺎن ﺟــﺰءاً ﻓﻤــﺎ ﺷــﺎء) ،(6وإذا ﺛﺒــﺖ ﻗــﻮة اﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺴــﻤﻴﺔ )ﻛﺎﻧــﺖ آﻛــﺪ
)(8
ﻓﻘــﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ووﺟــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ أن() (7اﻟﺘﺴــﻤﻴﺔ آﻛــﺪ ﺑــﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘــﺪارﻫﺎ
ﲞﻼف اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
ووﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﺎ ﺟﻬﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜـﻦ أﺣـﺪﳘﺎ أوﱃ ﻣـﻦ اﻵﺧـﺮ
ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻟﺘﺤﺎﺻﺺ.

) (1في )ق( :مسميات.
) (2انظر :المدونة ،(306/4) :التفريع ،(328/2) :الكافي.(554) :
) (3في )ق( :بعدد.
) (4في م :بعد الموت وفي ر :بعد الثلث.
) (5في )م( :اعتبر.
) (6في ق :وإن كان جزءاً فما بمان.
) (7في )ق( :ما بين قوسين :سقطت من )م(.
) (8في )م( :مقاديرھا.
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)(1

إذا أوﺻﻰ ﻟـﻪ ﺑﺸـﻲء ﺑﻌﻴﻨـﻪ ﻓﺘﻠـﻒ اﳌﻮﺻـﻰ ﺑـﻪ ﺑﻄﻠـﺖ اﻟﻮﺻـﻴﺔ؛ ﻷن اﳌﻌـﲔ
ﻳﺒﻄﻞ اﳊﻖ ﺑﺘﻠﻔﻪ ﻛﺎﳌﺒﻴﻊ ﺑﻌﻴﻨﻪ إذا ﺗﻠـﻒ ﻗﺒـﻞ اﻟﻘـﺒﺾ ﻣـﻊ ﺑﻘـﺎء اﻟﺘﻮﻓﻴـﺔ ،وﻛـﺬﻟﻚ
اﻟﺪاﺑﺔ اﳌﻜﱰاة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ إذا ﻣﺎﺗﺖ إن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻨﻔﺴﺦ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ،ﻓـﺈن ﺗﻠـﻒ ﺛﻠﺜـﺎ
ﺗﻠــﻚ اﻟﻌــﲔ ﻓــﺎﻟﺘﻠﻒ اﻟﺒــﺎﻗﻲ ﻟﻠﻤﻮﺻــﻰ ﻟــﻪ إن اﺣﺘﻤﻠــﻪ ﻛــﻞ اﳌــﺎل) ،(2ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰊ
ﺛ ــﻮر) (3ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إن ﻟﻠﻤﻮﺻ ــﻰ ﻟ ــﻪ ﺛﻠ ــﺚ اﻟﺒ ــﺎﻗﻲ وﻟﻠﻮرﺛ ــﺔ ﺛﻠﺜ ــﺎﻩ)(4؛ ﻷن اﻟﺜﻠ ــﺚ
ﳛﺘﻤﻠــﻪ ﻣــﻊ اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﺑــﺎﻟﻌﲔ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﺴــﺘﺤﻘﻪ ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ أوﺻــﻰ ﻟــﻪ ﺑﻌﺒــﺪ أو
ﺑﺜﻮاب واﺣﺘﻤﻠﻪ اﻟﺜﻠﺚ..
ﻓﺄﻣﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺻـﻴﺔ ﲟـﺎ اﻟﻐـﺮض ﻣﻨـﻪ اﳌﻨـﺎﻓﻊ) (5وﻣـﺎ ﳝـﻮت ﻋﻨـﻪ ﻓـﻼ ﻳﺘﻌـﲔ
ﰲ ﺷــﻲء ﺑﻌﻴﻨــﻪ ﳓــﻮ ﻗﻮﻟــﻪ :وﺻــﻴﺖ ﺑﺜﻴــﺎﰊ ﻟﻔــﻼن؛ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻪ ﻣــﺎ ﳝــﻮت ﻋﻨــﻪ ﻣــﻦ
ﺛﻴ ــﺎب ﺳـ ـﻮاء ﻛﺎﻧ ــﺖ اﻟﺜﻴ ــﺎب اﻟ ــﱵ ﳝﻠﻜﻬ ــﺎ ﻳ ــﻮم اﻟﻮﺻ ــﻴﺔ أو ﺗﻠﻔ ــﺖ واﺳ ــﺘﺤﺪث
ﻏﲑﻫﺎ.
(GK28z/#ذאNوx?894A ;Cn

إذا أوﺻــﻰ ﳌﻴــﺖ ﻳﻌﻠــﻢ ﲟﻮﺗــﻪ ﺻــﺤﺖ اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﻓﺘﻘﻀــﻰ ﻣﻨﻬــﺎ دﻳﻮﻧــﻪ وزﻛ ـﻮات
وﻛﻔ ــﺎرت) (6إن ﻛﺎﻧـ ــﺖ ﻋﻠﻴـ ــﻪ ،ﻓـ ــﺈن ﱂ ﻳﻜـ ــﻦ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺷـ ــﻲء ﻣـ ــﻦ ذﻟـ ــﻚ ﻛﺎﻧـ ــﺖ
ﻟﻮرﺛﺘﻪ) ،(7وﻗـﺎل أﺑـﻮ ﺣﻨﻴﻔـﺔ واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ :ﻻ ﻳﺼـﺢ ﺑﻮﺟـﻪ) :(8ﻓـﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:
) (1في )م( :التعيين.
) (2انظر :المدونة ،(278/4) :التفريع ،(328/2) :الكافي.(552) :
) (3أبو ثور :إبراھيم بن خالد ،أو ثور الكلبي البغدادي مفتي العراق سمع من سفيان ووكي ع ب ن الج راح وح دث
عنه أبو داود وابن ماجه قال النسائي عنه :ثقة مأمون أحد الفقھاء ت) ،(240) :شذرات الذھب ،(93/2 :س ير
أعالم النبالء.(72/12) :
) (4انظر المحلى ،(433/1) :المغني.(159-134/6) :
) (5في )م( :المبلغ.
) (6في )ق( :كفارة.
) (7انظر المدونة ،(296/4) :التفريع ،(323/2) :الكافي.(554-553) :
) (8انظر مختصر الطحاوي ،(157) :اإلقناع.(131) :
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 (1)lÅÄ Ã  Â Ámﻓﻌ ـ ــﻢ ،وﻷﻧ ـ ــﻪ آدﻣ ـ ــﻲ ﻛ ـ ــﺎﳊﻲ ،وﻷ ـ ــﺎ إﺣ ـ ــﺪى
ﺣﺎﻻت اﻵدﻣﻲ ﻛﺎﳊﻴـﺎة ،وﻻ ﻳـﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴـﻪ إذا ﱂ ﻳﻌﻠـﻢ ﺑـﻪ؛ ﻷن اﻟﻐـﺮض إﳊـﺎق
أﺣﺪ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﺑﺎﻵﺧﺮ؛ وﻷن اﻟﻐﺮض ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻧﻔـﻊ اﳌﻮﺻـﻰ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ ﻳﺼـﺢ
ﻣ ــﻦ اﻟﻌﻘ ــﻼء وذﻟ ــﻚ ﳜﺘﻠ ــﻒ ﺑ ــﺎﺧﺘﻼف أﺣ ـﻮال ﻣ ــﻦ ﻳﻮﺻ ــﻰ ﻟ ــﻪ :ﻓﺘ ــﺎرة ﻳﻜ ــﻮن
ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻛﺎﳊﻲ ،وﺗﺎرة ﻳﻜﻮن ﺑﻐﲑﻩ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ واﻟﻘﻨﻄﺮة واﳉﺴـﻮر وﻣـﺎ
أﺷـﺒﻪ ذﻟـﻚ ،ﻓـﺈذا أوﺻـﻰ ﳌﺴـﺠﺪ ﻓﻘـﺪ ﻋﻠـﻢ أﻧـﻪ ﱂ ﻳـﺮد ﲤﻠﻴﻜـﻪ وإﳕـﺎ أراد ﺻـﺮف
اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﰲ ﻣﺼــﺎﳊﺔ وﻛــﺬﻟﻚ اﳉﺴــﺮ واﻟﻘﻨﻄــﺮة ،وﻛــﺬﻟﻚ إذا أوﺻــﻰ ﳌﻴــﺖ وﻫــﻮ
ﻳﻌﻠـﻢ أﻧــﻪ ﻣﻴــﺖ إﳕــﺎ أراد) (2ﺻــﺮف اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﰲ وﺟــﻮﻩ ﻧﻔﻌــﻪ وﻣﺼــﺎﳊﻪ ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن
ﻋﻠﻴــﻪ دﻳــﻦ) (3ﻗﻀــﻰ ﻣﻨﻬــﺎ وإﻻ ﻛﺎﻧــﺖ ﻟﻮرﺛﺘــﻪ أو ﺗﺼــﺪق ــﺎ ﻋﻨــﻪ) ،(4وﻷﻧــﻪ أراد
أن ﻳﻜــﻮن ﻛﻤﺎﻟــﻪ ،وأﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻋﻨــﺪﻩ أﻧــﻪ ﺣــﻲ ﻓــﻼ ﺗﺼــﺢ اﻟﻮﺻــﻴﺔ؛ ﻷﻧــﻪ أراد
ﲤﻠﻴﻜﻪ وﱂ ﻳﺮد ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ.
(GK29z/#ذאNوN?.7Cnوx?9S

إذا أوﺻ ــﻰ ﻟﻘﺮﺑﺎﺗ ــﻪ أو ﻷﻫﻠ ــﻪ :ﻓﻔ ــﻲ اﻟﻘﺮﺑ ــﺎت ﻳﻜ ــﻮن ﻟﻸﻗ ــﺮب ﻓ ــﺎﻷﻗﺮب ﻻ
ﻳــﺪﺧﻞ ﻣﻌﻬــﻢ وﻟــﺪ اﻟﺒﻨــﺎت ،وﰲ اﻷﻫــﻞ ﻳﻜــﻮن ﻟﻠﻌﺼــﺒﺔ إﻻ إن أراد ذوي رﲪـﻪ،
وروي أﻧــﻪ ﻳــﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻌﺼــﺒﺔ وذوي اﻷرﺣــﺎم ﻣــﻦ ﻻ ﻳﺮﺛــﻪ ووﻟــﺪ اﻟﺒﻨــﺎت
واﻟﻌﻤﺎت واﳋﺎﻻت):(5
ﻓﻮﺟــﻪ اﻷول أن اﺳــﻢ اﻟﻘﺮاﺑــﺔ ﻣﺴــﺘﺤﻖ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮب ،ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﺴــﺘﺤﻘﻪ ﻣــﻦ
ﻳﻄﻠــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ اﻻﺳــﻢ وﻻ ﻳــﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴــﻪ وﻟــﺪ اﻟﺒﻨــﺎت؛ ﻷن ﻗﺮﺑــﺎﻫﻢ ﳜــﺘﺺ ﻟﻐــﲑﻩ،
واﻷﻫﻞ ﻫﻢ اﻟﻌﺼﺒﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﻃـﻼق؛ ﻷـﻢ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻌﻘﻠـﻮن ﻋﻨـﻪ وﳝﻠﻜـﻮن اﻟﻮﻻﻳـﺔ
) (1سورة البقرة ،اآلية.(181) :
) (2في م :قصد.
) (3في )م( :ديون.
) (4في )ق( :عليه.
) (5انظر :المدونة ،(316-315/4) :الكافي.(554) :
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ﰲ اﻟﻨﻜـﺎح واﻟﺼـﻼة ﻋﻠــﻰ اﳉﻨـﺎزة ووﺟــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ أن اﺳـﻢ اﻟﻘﺮاﺑــﺔ واﻷﻫـﻞ ﻳﺸــﺘﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣ ﺴﻪ ﺑﻪ) (1رﺣﻢ وﻫﺬا أﺻﺢ.
(GK30z/#ذאNو?&Z&%UCnو?&ل?.894Aو&لx?.894AB

إذا أوﺻـﻰ ﲜـﺰء ﻣـﻦ ﻣﺎﻟـﻪ وﻟــﻪ ﻣـﺎل ﻳﻌﻠـﻢ ﺑـﻪ وﻣــﺎل ﻻ ﻳﻌﻠـﻢ ﺑـﻪ ﻓﺎﻟﻮﺻـﻴﺔ ﻓﻴﻤــﺎ
ﻋﻠــﻢ ﺑــﻪ دون ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻌﻠــﻢ ﺑــﻪ) ،(2ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﳍﻤــﺎ :إن
اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﰲ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ)(3؛ ﻷن ﻣـﺎ ﱂ ﻳﻌﻠـﻢ ﺑـﻪ ﻓﻘـﺪ ﲢﻘﻘﻨـﺎ أﻧـﻪ
ﱂ ﻳﻘﺼــﺪﻩ ﺑﺎﻟﻮﺻــﻴﺔ ﻓﻠــﻢ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ ﻣــﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬــﺎ أﺻــﻠﻪ إذا أوﺻــﻰ ﺑﺜﻠــﺚ ﻫــﺬﻩ
اﻟﺪار ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺮدﻩ.
وإذا دﺑﺮ ﻋﺒﺪاً وﻟﻪ ﻣﺎل ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ وﻣﺎل ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ :ﻓﺎﳌـﺪﺑﺮ ﻻ ﳜـﺮج ﻣـﻦ ﻣـﺎل
اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻔﻴﻬﺎ رواﻳﺘﺎن :إﺣﺪاﳘﺎ أن اﳌﺪﺑﺮ ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﺎﻟﲔ ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ؛ ﻷﻧﻪ
ﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨﻪ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﺜﻠـﺚ
ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ.
(GK31z/#ذאNوCnאوUg89(>HNאLوnאאx

وإذا أوﺻــﻰ ﻟ ـﻮارث وأﺟﻨــﱯ ﻓﻠــﻢ ﳚــﺰ اﻟﻮرﺛــﺔ وﺻــﻴﺔ اﻟ ـﻮارث ﻓــﺈﻢ ﳛﺎﺻ ــﻮن
اﻷﺟﻨﱯ ﺑﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮارث ﻓﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ رﺟﻊ ﻣﲑاﺛـﺎً ،وﻣـﺎ ﺑﻘـﻲ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﻓﻸﻫـﻞ
اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ) ،(4وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺒﻄﻞ ﺣﻖ اﻟﻮارث):(5
ﻓ ــﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﶈﺎﺻ ـﺔ أن اﳌﻴ ــﺖ ﺷ ـﺮك ﻣ ــﻊ اﻷﺟﻨ ــﱯ ﻏ ــﲑﻩ ﰲ اﻟﺜﻠ ــﺚ ﻓﻜﺄﻧ ــﻪ
أﻋﻄﺎﻩ) (6اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻦ ﻋﻄﻴـﺔ اﻟـﻮارث ﺑـﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﻮرﺛـﺔ ﻟـﻮ أﺟـﺎزوا اﻟﻮﺻـﻴﺔ ﻟﻠـﻮارث
) (1به :سقطت من )م(.
) (2انظر :المدونة ،(305/4) :التفريع ،(329/2) :الكافي.(554-553) :
) (3انظر :مختصر الطحاوي -162) :األم.(90/4) :
) (4انظر :المدونة ،(307/4) :التفريع ،(324/3 :الكافي.(544) :
) (5انظر :األم ،(110/4) :اإلقناع.(130) :
) (6في )ق( :أعطى.
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ﱂ ﻳﺴ ــﺘﺤﻖ اﻷﺟﻨ ــﱯ إﻻ اﻟﺴ ــﺪس ،وإذا ﺛﺒ ــﺖ ذﻟ ــﻚ ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻟ ــﻪ زﻳ ــﺎدة ﻋﻠﻴ ــﻪ
ﺑﺎﻣﺘﻨﺎع اﻟﻮرﺛﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺎزة.
(GK32z/#ذאi9א;K&/ <?Cnא;xCn

إذا ﻫﻠــﻚ اﳌﻮﺻــﻰ ﻟــﻪ ﻗﺒــﻞ ﻣــﻮت اﳌﻮﺻـﻲ ﻓــﻼ ﺷــﻲء ﻟــﻪ ،وإن ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻮﺻــﻴﺔ
ﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﻤﺎت أﺣﺪﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻮت اﳌﻮﺻﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼث رواﻳﺎت):(1
)(2
ـﺎص أﻫــﻞ اﻟﻮﺻـﺎﻳﺎ ﺑﻘـﺪر وﺻــﻴﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻢ ﲟﻮﺗــﻪ أو ﻻ)،(3
إﺣـﺪاﻫﺎ أﻧـﻪ ﳛ ّ
ﻓﻤﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻛﺎن ﻟﻮرﺛﺔ اﳌﻮﺻﻲ وﻻ ﺷﻲء ﻟﻮرﺛﺔ اﳌﻮﺻﻰ ﻟﻪ.
ـﺎص أﻫــﻞ اﻟﻮﺻــﺎﻳﺎ  ـﺎ ﻋﻠــﻢ ﲟﻮﺗــﻪ أو ﱂ
و )اﻷ(4ﺧــﺮى أــﺎ ﺗﺒﻄــﻞ وﺻــﻴﺘﻪ وﻻ ﳛـ ّ
ﻳﻌﻠﻢ .
واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ) (5أﻢ ﳛﺎﺻﻮن إن ﱂ ﻳﻌﻠﻢ وﻻ ﳛﺎﺻﻮن إن ﻋﻠﻢ.
ﻓﻮﺟﻪ اﻷوﱃ أن اﳌﻮﺻﻲ ﻗﺼﺪ إﻋﻄﺎءﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ وﺻـﻴﺔ اﳌﻴـﺖ ﻓﻠـﻢ ﻳﺴـﺘﺤﻘﻮا
زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻟـﻮ ﱂ ﳝـﺖ ،وإن ﱂ ﻳﻌﻠـﻢ ﻓﻬـﻮ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘـﺪ) (6اﻷول وإن
ﻋﻠﻢ ﻓﱰﻛﻪ إن ﺗﺒﲔ إﻗﺮاراً ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻷﻣﺮ)(7ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ.
ووﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن اﳌﻮﺻـﻲ ﻗـﺪ ﺻـﺮف إﻟـﻴﻬﻢ اﳌـﺎل وأﺧﺮﺟـﻪ ﻋـﻦ ﺗﺮﻛﺘـﻪ ﻓﻠـﻢ ﳚـﺰ
أن ﻳﺮﺟﻊ ﻣﲑاﺛـﺎ ،ﻓـﺈن ﱂ ﻳﻌﻠـﻢ ﻓﺎﻟﻘﺼـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻋﻠﻴـﻪ ،وإن ﻋﻠـﻢ وﱂ ﻳﻌـﲔ
ﻓﺬﻟﻚ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻘﻴﺘﻪ إﻳﺎﻩ.

) (1انظر المدونة ،(296/4) :التفريع ،(323/2) :الكافي.(554) :
) (2في )م( :إحداھن.
) (3أم ال :سقطت من )ق(.
) (4في )م( :أوال.
) (5في )م( :والثانية وھو غلط.
) (6في )م( :على القصد.
) (7فاألمر :سقطت من )ق(.
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ووﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﻧﻪ إذا ﱂ ﻳﻌﻠﻢ وﻗﻌﺖ اﶈﺎﺻﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺮد أن ﻳﻜﻮن ﳍﻢ ﲨﻴﻊ
اﳌﺎل اﳌﻮﺻﻰ ﺑﻪ ،ﻓﺈذا ﻋﻠﻢ ﻓﱰﻛﻪ أن ﻳﺼـﺮف اﳌـﺎل إﱃ اﳉﻬـﺔ أﺧـﺮى ،رﺿـﺎ ﻣﻨـﻪ
ﺑﺄن ﻳﻜﻮن) (1ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻮﺻﻴﺔ.
(GK33z/#ذאNوxk  Z& 4.Cn

إذا أوﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﻋﺒﻴـﺪﻩ وﻫـﻢ ﻋﺸـﺮة ﻣـﺜﻼ ،أو ﺑﻌـﲑ ﻣـﻦ إﺑﻠـﻪ ،أو ﺑﺸـﺎة
ﻣﻦ ﻏﻨﻤﻪ ﻓﻠﻪ ﻋﺸﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛـﺎن ذﻟـﻚ رأﺳـﺎ أو أﻗـﻞ أو أﻛﺜـﺮ)(2؛ ﻷن ذﻟـﻚ
ﻫﻮ اﻟﻌﺪل ﺑﲔ اﻟﻮرﺛﺔ واﳌﻮﺻﻰ ﻟﻪ :وذﻟﻚ أن اﻟﺮأس ﻣـﻦ اﻟﻌﺸـﺮة ﻋﺸـﺮﻫﻢ ﻓﻼﺑـﺪ
أن ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻌﺪد اﻟﺮؤوس أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ:
ﻓﻔــﻲ اﻋﺘﺒــﺎر اﻟــﺮؤوس ﺗﻌــﺎرض اﻟــﺪﻋﺎوى؛ ﻷن اﻟﻮرﺛــﺔ ﻳﻘﻮﻟــﻮن :ﻧﻌﻄﻴــﻪ أدوــﺎ
ﻗﻴﻤــﺔ واﳌﻮﺻــﻰ ﻟــﻪ ﻳﻘــﻮل :أﻋﻼﻫــﺎ وﻟــﻴﺲ أﺣــﺪﻫﻢ) (3أوﱃ ﻣــﻦ اﻵﺧــﺮ ،ﻓﻠــﻢ ﻳﺒــﻖ
إﻻ اﻋﺘﺒـ ـﺎر اﻟﻘﻴﻤ ــﺔ ،ﻓ ــﺈن ﻣ ــﺎت ﻣ ــﻦ اﻟﻌﺸ ــﺮة ﲦﺎﻧﻴ ــﺔ وﺑﻘـ ـﻲ اﺛﻨ ــﺎن ﻓﻠ ــﻪ ﻧﺼ ــﻔﻬﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ،وﻟﻮ ﻣﺎت ﲬﺴﺔ ﻛﺎن ﲬﺲ اﻟﺒﺎﻗﻲ..
وإن ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﲜــﺰء ﻣــﻨﻬﻢ ﻓﻮﺻــﻰ ﺑﻌﺸــﺮﻫﻢ وﻫــﻢ ﻋﺸــﺮة ﻓﻬﻠــﻚ ﲦﺎﻧﻴــﺔ
وﺑﻘـﻰ اﺛﻨــﺎن ﻟﻜـﺎن ﻋﺸــﺮﳘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ؛ ﻷن ﻣـﻦ ﻣــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻌﺸـﺮة ﻛﺄﻧــﻪ ﱂ ﻳﻜــﻦ،
ﻓﻼ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ.
(GK34z/#ذאNوCnאxk7I?3u>./H7

وإذا أوﺻــﻰ اﻟﺮﺟــﻞ ﺑﻨﻔﻘﺘــﻪ ﻋﻤــﺮﻩ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻌﻤــﺮ ﻋﻨــﺪ ﻣﺎﻟــﻚ ﺳــﺒﻌﲔ ﺳــﻨﺔ ،وﻋﻨــﺪ
ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺗﺴﻌﲔ ،وﻳﻨﻈﺮ ﻛﻢ ﻣﻀﻰ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻟﻪ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺎ
ﺑﻘﻲ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺜﻠﻪ وﻛﺴﻮﺗﻪ وﺳﻜﻨﺎﻩ :ﻓﻴﻔـﺮض ﻟـﻪ ﻣﻘـﺪار ذﻟـﻚ ،ﻓـﺈذا
ﻋــﺮف ﻗــﺪرﻩ ﺟﻌــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻳــﺪي وﺻـﻲ أو أﻣــﲔ وأﻧﻔــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ إﻣــﺎ ﺷــﻬﺮاً ﺑﺸــﻬﺮ أو
) (1في م :بكونه.
) (2انظر المدونة ،(278/4) :التفريع ،(329/2) :الكافي.(553) :
) (3في ق :أحدھما.
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أﺳﺒﻮﻋﺎً ﺑﺄﺳﺒﻮع أو ﺳﻨﺔً ﺑﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻴﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﳑـﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻀـﺮ ﺑـﻪ،
ﻓﺈن ﻣﺎت ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺎ أﻋﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ رﺟﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻟﻮرﺛﺔ اﳌﻮﺻﻲ أو
إﱃ أﻫــﻞ اﻟﻮﺻــﺎﻳﺔ إن ﻛــﺎن اﳌــﺎل ﺿــﺎق ﻋــﻦ اﺳــﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ،وإن ﻛــﺎن ﻋــﺎش زﻳــﺎدة
ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﻤــﲑ ﻓــﻼ ﺷــﻲء ﻟــﻪ ،وﻗــﺎل أﺷــﻬﺐ ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ أﻫــﻞ اﻟﻮﺻــﺎﻳﺎ ﻓﻴﺤﺎﺻــﻬﻢ
ﺛﺎﻧﻴﺔ).(1
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻤﺮ ﻷﻧﺎ ﻟﻮ ﱂ ﻧﻘﻞ ذﺑﻚ ﱂ ﻧـﺪرﻛﻢ ﻧﻌﻄﻴـﻪ ﻷﻧـﺎ إن أﻧﻔﻘﺘـﺎ
ﻋﻠﻴـ ــﻪ أﺑـ ــﺪا إﱃ أن ﳝـ ــﻮت ،وﻣـ ــﺪة ﺑﻘﺎﺋـ ــﻪ ﳎﻬﻮﻟـ ــﺔ أﺿـ ــﺮ ﺑﺎﻟﻮرﺛـ ــﺔ ﺣﻴـ ــﺚ ﺣ ـ ـﺒﺲ
ﺣﻘــﻮﻗﻬﻢ ﻋــﻨﻬﻢ ،وإن ﱂ ﻳﻌﻄــﻪ ﺷــﻴﺌﺎً ﺣــﱴ ﻳﻌﻠــﻢ ﻛــﻢ ﺑﻘــﻰ ﻣــﻦ ﻋﻤــﺮﻩ ﻓــﺈن ذﻟــﻚ
ﻏﺎﻳﺔ اﶈﺎل ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻘﻰ إﻻ اﻟﺘﻌﻤﲑ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻳﻌﻤﺮ ﺳﺒﻌﲔ؛ ﻷﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﻤﲑ وﻗﺪ ﻗﺎل " :أﻋﻤـﺎر أﻣـﱵ ﻣـﺎ
ﺑﲔ) (2اﻟﺴﺘﲔ إﱃ اﻟﺴﺒﻌﲔ وأﻗﻠﻬﻢ ﻣﺎ ﳚﺎوز ذﻟـﻚ") ،(3ووﺟـﻪ ﻗـﻮل ﻋﺒـﺪ اﳌﻠـﻚ
ﺗﺴﻌﲔ ﺳﻨﺔ؛ ﻷﺎ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻫﻰ اﻷﻋﻤﺎر وﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ أﺻﺢ ،وﻟـﻮ أوﺻـﻰ
ﳌﻦ ﻟﻪ ﺳﺒﻌﲔ أو ﲦﺎﻧﲔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ) (4إﻻ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﺜﻠﻪ..
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻳﻨﻔــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ وﻻ ﻳﺴــﻠﻢ إﻟﻴــﻪ دﻓﻌــﺔ ﻟﻴــﺘﻢ ﻏــﺮض
اﳌﻮﺻﻲ؛ ﻷن ﻏﺮﺿﻪ اﻣﺘﺪاد اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻤﺮﻩ ،وإذا ﺳـﻠﻤﺖ اﻟﻨﻔﻘـﺔ إﻟﻴـﻪ ﺟـﺎز
أن ﻳﺘﻠﻔﻬﺎ ﻟﻮﻗﺘﻪ أو ﻳﺴﺮف ﰲ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻏﺮض اﳌﻮﺻﻲ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا ﻣــﺎت ﻗﺒــﻞ اﺳــﺘﻴﻔﺎء اﳌــﺪة واﻟﻨﻔﻘــﺔ ﻛــﺎن ﺑــﺎﻗﻲ اﻟﻨﻔﻘــﺔ ﻟﻮرﺛـﺔ
اﳌﻮﺻﻲ؛ ﻷن اﳌﻮت ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻓﻌـﺎدت ﻣﲑاﺛـﺎً ،وذﻟـﻚ ﻛﻘﻮﻟـﻪ :إذا ﻣـﺖ
ودﺧﻞ زﻳﺪ اﻟﺪار ﻓﺄﻋﻄﻮﻩ دﻳﻨﺎراً ﻓﻤﺎت زﻳﺪ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻪ ﻓﻴﻌﻮد ﻣﲑاﺛﺎ ،وﻻ ﺷﻲء
) (1انظر التفريع ،(330/2) :الكافي.(554) :
) (2في )م( :من.
) (3أخرجه البيھقي ،(370/3) :والحاكم ،(427/2) :وقال :ھذا حديث صحيح على شرط مسلم ،ولم يخرجاه.
) (4في )م( :فيه.
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ﻟﻮرﺛــﺔ اﳌﻮﺻــﻰ ﻟــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻣﺎﻟﻜــﺎ ﳍــﺎ) (1ﻓﺘﻨﻘــﻞ إﱃ )ورﺛﺘــﻪ؛ ﻷن اﳌﻮﺻ ـﻲ
أراد إﻳﺼﺎﳍﺎ إﻟﻴﻪ ﻻ إﱃ() (2ورﺛﺘﻪ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إــﺎ ﺗﻌــﻮد إﱃ اﻟﻮﺻــﺎﻳﺎ إن ﻛــﺎن اﳌــﺎل ﺿــﺎق ﻋﻨﻬــﺎ؛ ﻷن اﻟﻮﺻــﺎﻳﺎ
أوﱃ ﺑﺎﻟﺜﻠ ــﺚ ﻣ ــﻦ اﻟﻮرﺛ ــﺔ وإﳕ ــﺎ دﺧﻠﻬ ــﺎ اﻟ ــﻨﻘﺺ ﻋﻨ ــﺪ اﳌﺰاﲪ ــﺔ ،ﻓ ــﺈذا ﻣ ــﺎت ﻋـ ـﻦ
ﺷﻲء) (3ﳑﺎ أوﺻﻰ ﻟﻪ زاﻟﺖ اﳌﺰاﲪﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪر ﻓﻌﺎد إﱃ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ..
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إن ﻋــﺎش زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﻤــﲑ ﻓــﻼ ﺷــﻲء؛ ﻷن ذﻟــﻚ اﳊﻜــﻢ
اﻟــﺬي ﻗــﺪ ﻧﻔــﺬ ﻓــﻼ ﻳﻨــﺘﻘﺾ) (4ﺑﺎﺟﺘﻬــﺎد آﺧــﺮ ،ووﺟ ـﻪ ﻗــﻮل أﺷــﻬﺐ أﻧــﺎ ﻧﺘﺒــﲔ
ﻟﺒﻘﺎﺋــﻪ ﺑﻌــﺪ اﻟﺘﻌﻤــﲑ ﻏﻠــﻂ) (5ذﻟــﻚ اﻻﺟﺘﻬــﺎد ،ﻓــﺈذا أﻣﻜــﻦ ﺗﻼﻓﻴــﻪ وﺟــﺐ اﻟﻌــﻮد
ﻓﻴ ــﻪ ،وﻷﻧ ــﻪ ﳌ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻣﻮﺗ ــﻪ ﻗﺒ ــﻞ اﺳ ــﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻳﻮﺟ ــﺐ ردﻩ اﳌ ــﺎل إﱃ اﻟﻮﺻ ــﺎﻳﺎ إذا
اﺣﺘﺎﺟــﺖ إﻟﻴــﻪ ﻛــﺎن ﺑﻘــﺎؤﻩ ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﻳﻮﺟــﺐ ﻋــﻮدﻩ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻫــﺬﻩ
اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ؛ ﻷﺎ وﺻﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﺜﻠﺚ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ.
($K35z/#وnא;x\A7

اﻷﻣﺮاض ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ:
ﻣﻨﻬﺎ ﻣـﺎ ﻻ ﳜـﺎف ﰲ اﻟﻌـﺎدة وذﻟـﻚ ﻛﺎﳉـﺬام واﻟـﱪص واﻟـﺒﻠﻐﻢ واﳉﻨـﻮن اﻟـﺬي
ﻳﻔﻴــﻖ ﻣﻌــﻪ أﺣﻴﺎﻧ ـﺎً ﻓﻬــﺬا ﺣﻜﻤــﻪ ﺣﻜــﻢ اﻟﺼــﺤﺔ ﻻ ﳝﻨــﻊ ﺻــﺎﺣﺒﻪ اﻟﺘﺼــﺮف ﰲ
ﺷــﻲء ﻣــﻦ ﻣﺎﻟــﻪ ﺑﻐــﻮض وﺑﻐــﲑ ﻋ ـﻮض ،وﻣــﺎ ﻳﻬﺒــﻪ وﻳﺘﺼــﺪق ﻟــﻪ ﻧﺎﻓــﺬ ﻣــﻦ رأس
ﻣﺎﻟﻪ..
واﻟﻀ ــﺮب اﻵﺧ ــﺮ ﻣ ــﺎ ﳜ ــﺎف ﻣﻨ ــﻪ ﻫ ــﻮ اﻟ ــﺬي ﻻ ﻳ ــﺆﻣﻦ ﺗﺮﻗﺒ ــﻪ) (6إﱃ اﳌ ــﻮت:
ﻛﺎﳊﻤﻰ اﳊـﺎدة واﻟﺴـﻞ وذات اﳉﻨـﺐ وﻣـﺎ أﺷـﺒﻪ ذﻟـﻚ ،ﻓﻬـﺬا ﻫـﻮ اﻟـﺬي ﻳﺘﻌﻠـﻖ
) (1في )م( :مالكھا.
) (2ما بين قوسين سقط من )م(.
) (3في م :بقيه.
) (4في )م( :ينقض.
) (5لعلھا غلط.
) (6في )ق( :توفيه.

337

ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ وﺟﺪ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺣﺎﺟﺘـﻪ ﻣـﻦ اﻹﻧﻔـﺎق ﰲ
اﻷﻛ ــﻞ واﻟﻜﺴ ــﻮة واﻟﺘ ــﺪاوي واﻟﻌ ــﻼج وﺷ ـ ـﺮاء) (1ﻣ ــﺎ ﳛﺘ ــﺎج إﻟﻴ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻷﺷ ـ ـﺮﺑﺔ
واﻷدوﻳــﺔ وأﺟــﺮة اﻟﻄﺒﻴــﺐ ،وﳝﻨــﻊ ﳑــﺎ ﺳــﻮى ذﻟــﻚ ،ﳑــﺎ ﳜــﺮج) (2ﻋﻠــﻰ ﻏــﲑ ﺑــﺪل
ﳛﺼﻞ ﻟﻠﻮرﺛﺔ ﻣﻦ ﻫﺒﺔ أو ﺻـﺪﻗﺔ ،وﻳﻜـﻮن ﻣـﺎ ﻓﻌـﻞ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻣﻮﻗﻮﻓـﺎً ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﺗـﻪ
ﻓﻴﻨﻔـﺬ ﻣـﻦ اﻟﺜﻠــﺚ أو ﻋﻠـﻰ ﺻــﺤﺘﻪ ﻓﻴﻨﻔـﺬ ﻋﻠـﻰ ﻣــﺎ ﺑﻴﻨـﺎﻩ ،وﻻ ﳝﻨــﻊ ﻣـﻦ اﻟﺘﺼــﺮف
ﺑﺎﳌﻌﺎوﺿــﺔ اﳌﻌﺘــﺎدة ﰲ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟــﱵ ﻻ ﳛــﺎﰉ) (3ﻣﻌﻬــﺎ ﻛــﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸـﺮاء ﲟﺜــﻞ ﲦــﻦ
اﳌﺜﻞ واﻹﺟﺎرة واﻟﺮﻫﻦ واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول إﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﳊﺠﺮ؛ ﻷن اﳋﻮف إذا ﻋﺪم ﻣﻌـﻪ
ﻟــﻦ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﻟﻠﻮرﺛــﺔ ﺣــﻖ؛ ﻷن ﻋﻠﺘــﻪ ﺛﺒــﻮت اﳊﺠــﺮ ﳍــﻢ اﳋــﻮف ﻣــﻦ اﳌــﻮت؛ ﻷن
ﺣﻀﻮر ﺳﺒﺐ اﻟﺸﻲء ﺟﺎ ٍر ﰲ اﳌﻨﻊ ﳎﺮى ﺣﻀﻮر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺈذا ﻋُـ ِﺪم ﻫـﺬا اﳌﻌـﲎ
زال ﻣﺎ ﳚﺐ) (4ﺑﻮﺟﻮدﻩ.
)(5

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﳊﺠﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﳛﺘـﺎج إﻟﻴـﻪ؛ ﻷن ﺣﻘـﻪ ﻣﻘـﺪم ﻋﻠـﻰ ﺣـﻖ
اﻟﻮرﺛﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺜﺒـﺖ ﳍـﻢ ﺣـﻖ اﳊﺠـﺮ إﻻ ﻓﻴﻤـﺎ ﻓﻀـﻞ ﻋـﻦ ﺣﺎﺟﺘـﻪ؛ ﻷن اﳊﺠـﺮ ﻻ
ﻳـ ــﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻮاﺟﺒـ ــﺎت وإﳕـ ــﺎ ﻳـ ــﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺘﻄـ ــﻮع ،وﻷن اﻟﻮﺻـ ــﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ
اﳌﲑاث ﲝﻖ اﻟﻮﺻﻴﺔ) (6ﻓﺤﻘﻪ ﺣﺎل اﳊﻴﺎة أوﱃ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺳﺮف أو ﻣﺎ ﳜـﺮج ﻋـﻦ ﻋـﺎدة ﰲ ﻗـﺪر ﻣـﺎ ﳛﺘـﺎج إﻟﻴـﻪ؛
ﻷن ذﻟ ــﻚ إﺧ ـﺮاج ﻣ ــﺎل ﻋﻠ ــﻰ ﻏ ــﲑ ﻋ ــﻮض ﻳﺴ ــﺘﻔﻴﺪﻩ أو ورﺛﺘ ــﻪ ﻓﻜ ــﺎن ﰲ ﻣﻌ ــﲎ
إﺿﺎﻋﺘﻪ وذﻟﻚ ﳑﻨﻮع ﻓﻴﻪ.
) (1في )م( :وشراء.
) (2في )ق( :يجرى.
) (3في )ق( :ال محباه.
) (4في )ق( :يوجب.
) (5في )م( :حقوق.
) (6في )م( :لحق الموصى.
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وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﺗﺼ ـﺮﻓﻪ ﰲ اﳌﻌﺎوﺿ ــﺎت ﺟ ــﺎﺋﺰ إذا ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﳏﺎﺑ ــﺎة؛ ﻷن
اﳊﺠﺮ ﻻ ﻳﻮﺟـﺐ اﳌﻨـﻊ ﻣـﻦ اﻟﺘﻘﻠـﺐ ﰲ اﳌـﺎل؛ ﻷن اﻟﻮرﺛـﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﳍـﻢ ﺣـﻖ ﰲ
أﻋﻴﺎن اﳌﺎل وإﳕﺎ اﳊﻖ ﳍﻢ ﰲ ﻣﻘﺪارﻩ وﻣﺒﻠﻐﻪ.
(K36z/#א!C97qوAnא;\A7א;?9Qwو&xKK?I)O$

اﳊﺎﻣـﻞ إذا ﺑﻐﻠـﺖ ﺳــﺘﺔ أﺷـﻬﺮ واﶈﺒـﻮس ﻟﻠﻘﺘــﻞ ﰲ ﻗﺼـﺎص أو ﺣـﺪ واﻟﺰاﺣــﻒ
ﰲ اﻟﺼ ــﻒ؛ ﻛ ــﻞ ﻫ ــﺆﻻء ﺣﻜﻤﻬ ــﻢ ﺣﻜ ــﻢ اﳌـ ـﺮﻳﺾ اﳌﺨ ــﻮف ﻋﻠﻴ ــﻪ ﰲ وﺟ ــﻮب
اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ) ،(1ﺧﻼﻓﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ إﺟﺎزﻤﺎ ﳍـﻢ اﻟﺘﺼـﺮف ،ﻣـﺎ
ﱂ ﻳﻀ ـ ــﺮب اﳊﺎﻣ ـ ــﻞ اﻟﻄﻠ ـ ــﻖ وﻳﻘ ـ ــﺮب اﶈﺒ ـ ــﻮس إﱃ اﻟﻘﺘ ـ ــﻞ وﺗﻘ ـ ــﺪم اﻟﺰاﺣ ـ ــﻒ إﱃ
اﻟ ـﱪاز) ،(2ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ (3)lyx w v um:ﻗﻴــﻞ ﰲ اﻟﺘﻔﺴــﲑ ﳌــﺎ
ﺑﻠﻐــﺖ ﺳــﺘﺔ أﺷــﻬﺮ) ،(4وﻷــﺎ ﺑﻐﻠــﺖ ﺣــﺪ اﻟﻮﺿــﻊ ﻛﺒﻠﻮﻏﻬــﺎ ﺣــﺎل اﻟﻄﻠــﻖ ،وﻷن
اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ) ،(5ﻗــﺪ ﺟﻌــﻞ ﺣﻀــﻮر ﺳــﺒﺐ اﳌــﻮت ﻛﺤﻀــﻮر اﳌــﻮت ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻘــﺎل:

lba` _ ^ ] \ [  Z Y XW Vm

)(6

ﻳﺮﻳــﺪ أﺳــﺒﺎﺑﻪ وﻋﻼﻣﺎﺗــﻪ ،وﻫــﺬا ﻣﻮﺟــﻮد ﰲ اﶈﺒــﻮس ﻟﻠﻘﺘــﻞ واﻟﺰاﺣــﻒ ﰲ اﻟﺼــﻒ،
وﻷن ﲡﻮﻳﺰ اﳌﻮت ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻊ ﺣﻀﻮر ﺳﺒﺒﻪ ﻛﺘﺠﻮﻳﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻳﺾ ﻣﻊ اﺧـﺘﻼف
اﻷﻣـﺮاض اﳌﺨﻮﻓــﺔ ﰲ زﻳــﺎدة ﺑﻘــﺎء اﳌــﺮض) (7وﺳــﺮﻋﺔ ﺗﻠﻔــﻪ ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن ﻻﻋﺘﺒــﺎر ﺑــﻪ
ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ.
أﻣ ــﺎ اﻟﺮاﻛ ــﺐ ﰲ اﻟﺒﺤ ــﺮ اﳋ ــﺎﺋﻒ ﻣ ــﻦ اﻟﻐ ــﺮق :ﻓﻘ ــﺎل اﺑ ــﻦ اﻟﻘﺎﺳ ــﻢ :ﺣﻜﻤ ــﻪ
اﻟﺼ ـ ــﺤﻴﺢ ،وﻗ ـ ــﺎل أﺷ ـ ــﻬﺐ :ﺣﻜﻤ ـ ــﻪ ﺣﻜ ـ ــﻢ اﳊﺎﻣ ـ ــﻞ إذا ﺑﻠﻐ ـ ــﺖ ﺳ ـ ــﺘﺔ أﺷ ـ ــﻬﺮ
) (1انظر :الموطأ ،(765/2) :التفريع ،(331/2) :الرسالة ،(223) :الكافي.(545) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي ،(159) :األم.(119/4) :
) (3سورة األعراف ،اآلية.(189) :
) (4انظر :تفسير الطبري.(144/9) :
) (5في )م( :عز وجل.
) (6سورة آل عمران ،اآلية.(143) :
) (7في ق :في زيادتھا المرض.
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واﻟﺰاﺣــﻒ ﰲ اﻟﺼــﻒ ،وﻫــﺬا أﻗــﻴﺲ؛ ﻷــﺎ ﺣــﺎل ﺧــﻮف ﻋﻠــﻰ اﻟــﻨﻔﺲ ﻛﺈﺛﻘــﺎل
اﳊﺎﻣﻞ.
(GK37z/#ذאNوNe3n.Cnوx7c6N

إذا أوﺻﻰ ﺑﻮﺻﻴﺘﲔ أو أﻛﺜﺮ:
ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﻨــﺎﻗﺾ وﻣــﺎ ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ رﺟــﻮع ﻧﻔــﺬ ﲨﻴﻌﻬــﺎ ،وإﳕــﺎ وﺟــﺐ
ذﻟ ــﻚ ﻷن ﻗﺼ ــﺪﻩ إﱃ ﺗﻨﻔﻴ ــﺬﻫﺎ ﲨﻴﻌﻬ ــﺎ ﳑﻜ ــﻦ وﻻ ﺷ ــﻲء ﻳ ــﺪل ﻋﻠ ــﻰ رﺟﻮﻋ ــﻪ
ﻓﻮﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﻞ..
وإن ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ رﺟﻮع ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﻔـﺬ ﻣـﺎ ﱂ ﻳﺮﺟـﻊ ﻓﻴـﻪ وﺑﻄـﻞ ﻣـﺎ رﺟـﻊ ﻋﻨـﻪ؛
ﻷن ﻣﺎ رﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﻔﺴﻮخ ﲟﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓــﺈن أوﺻــﻰ ﻟﺮﺟــﻞ ﰲ ﻣﻮﺿــﻌﲔ ﺑــﺪﻧﺎﻧﲑ أو ﻏﲑﻫــﺎ ﳑــﺎ ﻳﻜــﺎل أو ﻳــﻮزن ﳑــﺎ ﻻ
ﻳﺘﻌــﲔ ﻣــﻦ ﻧــﻮع واﺣــﺪ وﱂ ﻳــﺬﻛﺮ إﺑﻄــﺎﻻً ﻷﺣــﺪﳘﺎ وﻻ أﻤــﺎ ﲨﻴﻌـﺎً ﻟﻠﻤﻮﺻــﻰ ﻟــﻪ
ﻓﻠﻪ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﻜﻮن اﻵﺧﺮة ﺗﻜﺮاراً ﻻﺑﺘﺪاء..
ﻓــﺈن ﻛﺎﻧــﺖ إﺣــﺪاﳘﺎ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻵﺧــﺮة ﻓﻠــﻪ اﻷﻛﺜــﺮ ﻣﻨﻬﻤــﺎ؛ ﻷــﺎ إن ﻛﺎﻧــﺖ
ﻫﻲ اﻵﺧﺮة ﻓﻘﺪ زاد ﻋﻠﻰ اﻷوﱃ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ) (1اﻷوﱃ ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜـﻮن
اﻷﻗﻞ رﺟﻮﻋﺎ ﻋﻨﻬﺎ إﱃ اﻷﻗﻞ ،وﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن زﻳـﺎدة ﻣﻀـﻤﻮﻣﺔ إﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﺎﻷوﱃ
ﻣﺘﻴﻘﻨــﺔ ﻓﻜﺎﻧــﺖ أوﱃ ﻣــﻦ اﻷﻗــﻞ ﻫــﺬﻩ رواﻳــﺔ اﺑــﻦ اﻟﻘﺎﺳــﻢ واﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﳊﻜــﻢ ﻋــﻦ
ﻣﺎﻟﻚ..
وذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ وﻣﻄﺮف) (2واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺸﻮن ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﻛﺜﺮ :ﻓـﺈن
ﻛــﺎن ﻫــﻮ ﰲ اﻷوﱃ أﻋﻄـﻲ اﳉﻤﻴــﻊ ،وإن ﻛــﺎن ﰲ اﻵﺧــﺮة أﻋﻄـﻲ اﻷﻛﺜــﺮ ﻓﻘــﻂ،
) (1ھي :سقطت من )ق(.
) (2مطرف :أبو مصعب مطرف بن عبد ﷲ بن يسار الھاللي ،ابن أخت اإلمام مالك وأحد أص حابه المش ھورين
تفق ه ب ه وبعب د العزي ز ب ن الماجش ون وروى عن ه أب و زرع ة وأب و ح اتم وغيرھم ا ت ) (220ھ ـ )ال ديباج
المذھب ،(340/2) :وشجرة النور الزكية.(57) :
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ﻗﺎل :ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﻫﻮ أول اﻟﻮﺻﻴﺘﲔ )ﲪﻞ اﻷﻗﻞ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﺒﻴﻞ
ﻓﻴــﻪ ﻗ ـﺮارﻩ ،وإن ﻛــﺎن اﻷﻗــﻞ أو ﻟــﻪ اﻟﻮﺻــﻴﺘﲔ() (1ﻛــﺎن رﺟﻮﻋــﺎ ﻋــﻦ اﻷوﱃ ،ﻫــﺬا
اﳊﻜــﻢ ﻓﻴــﻪ إن ﻛــﺎن ﻣــﻦ ﻧــﻮع واﺣــﺪ ،وإن ﻛــﺎن ﻣــﻦ أﻧ ـﻮاع ﺷــﱴ) (2ﻣﺜــﻞ دﻧــﺎﻧﲑ
وﺛﻴــﺎب أو ﻋــﺮوض ﻓﻠــﻪ اﻟﻮﺻــﻴﺘﺎن ﲨﻴﻌــﺎ وﻻ ﻣﻘــﺎل ﻟﻠﻮرﺛــﺔ؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﻨﺴــﺐ إﱃ
ﺗﻜﺮار وﻻ إﱃ رﺟﻮع ﻋﻦ أﺣﺪﳘﺎ).(3
(GK38z/#ذאNوN8L/H7?>4.%|.Cnوx7yb?.Cn

إذا أوﺻﻰ ﺑﺸﻲء ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ أو داﺑﺔ أو ﺛﻮب ﻟﺮﺟﻞ ﰒ أوﺻﻰ ﺑـﻪ ﻵﺧـﺮ
وﱂ ﻳــﺬﻛﺮ رﺟﻮﻋــﺎ ﻋــﻦ اﻷول ﻛــﺎن ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻧﺼــﻔﲔ) ،(4ﺧﻼﻓ ـﺎً ﳌــﻦ ﻳﻘــﻮل ﻳﻜــﻮن
ﻟــﻸول ،وﳌــﻦ ﻗ ــﺎل إﻧــﻪ ﻟﻠﺜ ــﺎﱐ)(5؛ ﻷن وﺻــﻴﺘﻪ ﺑــﻪ ﻵﺧ ــﺮ ﻻ ﲢﺘﻤــﻞ) (6اﻟﺮﺟ ــﻮع
وﲢﺘﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻠﻢ ﳛﻤﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﺮﺟـﻮع ﻣـﻊ إﻣﻜـﺎن ﻏـﲑﻩ وﻟـﻮ ﻗـﺎل اﻟﻌﺒـﺪ اﻟـﺬي
أوﺻﻴﺖ ﺑﻪ ﻟﻔﻼن ﻫﻮ ﻟﻔﻼن ﻛﺎن رﺟﻮﻋﺎً؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻘﻠﻪ ﻋـﻦ اﶈـﻞ) (7اﻷول ﻟﻠـﺬي
ﺟﻌﻠﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﺎﻧﺘﻔﻰ اﻻﺣﺘﻤﺎل.
(GK39z/#ذאNو3.Cnق N8L?>4.وN/H7?.Cnوאxx)4

ﺻﻰ ﺑﻪ ﻟﺮﺟﻞ أو أوﺻﻰ ﺑـﻪ ﻟﺮﺟـﻞ أوﻻ ﰒ
ﻓﺈن أوﺻﻰ ﺑﺈﻋﺘﺎق ﻋﺒﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﰒ و 
ﻧﻘﺾ ﻟﻸوﱃ أﻳﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬا ﻗﻮل اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ.
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺘﻖ ﻓﺎﻵﺧﺮة ٌ

وﻗﺎل أﺷﻬﺐ :اﳊﺮﻳﺔ أوﱃ ﻗﺪﻣﺖ أو أﺧﺮت ،وﻻﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒـﺖ أن
اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﻟﻠﺜــﺎﱐ ﳛﺘﻤــﻞ اﻟﺮﺟــﻮع وﳛﺘﻤــﻞ اﻟﺸــﺮﻛﺔ وإذا اﺣﺘﻤﻠــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ )ﱂ ﳚــﺰ
ﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ).(8
) (1ما بين قوسين سقط من )م(.
) (2شتى :سقطت من )م(.
) (3انظر :المدونة ،(304،313/4) :التفريع ،(332/2) :الكافي.(544) :
) (4انظر :المدونة ،(313/4) :الكافي.(545) :
) (5قاله جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس وداود :أنھا لآلخر منھما )انظر المغني.(64/6 :
) (6في م و ر :يحتمل.
) (7في ق :الحمل.
) (8انظر المدونة ،(313/4) :الكافي.(544) :
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(GI(K40z/#ذא{/I3א|$67אxe3n

)(2

ﻓــﺈذا ﱂ ﳛﺘﻤــﻞ اﻟﺸــﺮﻛﺔ() (1ﱂ ﻳﺒــﻖ إﻻ اﻟﺮﺟــﻮع ،وذﻟــﻚ أن اﻟﻌﺘــﻖ ﻻ ﳚــﻮز
اﻻﺷ ـ ـﱰاك ﻓﻴ ـ ــﻪ؛ ﻷﻧ ـ ــﻪ ﲟﻨﺰﻟ ـ ــﺔ اﺑﺘ ـ ــﺪاء ﺑﺘﺒﻌﻴﻀ ـ ــﻪ ،وإذا اﻣﺘﻨ ـ ــﻊ ذﻟ ـ ــﻚ ﱂ ﻳﺒ ـ ــﻖ إﻻ
اﻟﺮﺟﻮع) ،(3وﻷﺷﻬﺐ :أن اﻟﻌﺘﻖ ﻣﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻓﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﳝﻪ.
([C3&K41z/#אxn

اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻻ ﲡﺐ إﻻ ﲟﻮت اﳌﻮﺻﻲ وﻗﺒﻮل اﳌﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ؛ ﻷن اﳌﻮﺻﻲ
ﻣﺎ دام ﺣﻴﺎً ﻓﻠﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﰲ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﻟﻠﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻓﻴﻌﺘﱪ ﻗﺒﻮﻟﻪ.
وإذا ﻣ ــﺎت وﺟ ــﺐ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻟﻠﻤﻮﺻ ــﻰ ﻟ ــﻪ ﺣ ــﻖ اﻟﻘﺒ ــﻮل ،ﻓ ــﺈن ﻗﺒ ــﻞ ﲤ ــﺖ
اﻟﻮﺻﻴﺔ ،وإن ردﻫﺎ ﻋﺎدت ﻣﲑاﺛﺎً أو ﻓﻴﻤـﺎ ﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻓﻴـﻪ إن ﻛـﺎن ﺷـﺮط ذﻟـﻚ ،وﻻ
ﻳـ ـ ــﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻠﻜـ ـ ــﻪ ﲟـ ـ ــﻮت اﳌﻮﺻ ـ ـ ـﻲ دون اﻟﻘﺒـ ـ ــﻮل) ،(4ﺧﻼﻓ ـ ـ ـﺎً ﻷﺣـ ـ ــﺪ أﻗﺎوﻳـ ـ ــﻞ
اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ)(5؛ ﻷﻧــﻪ ﲤﻠﻴــﻚ ﻋــﲔ ﻓــﺎﻓﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﻘﺒــﻮل ﻛﺎﳍﺒــﺔ واﻋﺘﺒــﺎر ﺑﺎﳍﺒــﺔ ﺣــﺎل
اﳊﻴﺎة.
وأﻣــﺎ إن ﻣــﺎت اﳌﻮﺻــﻰ ﻟــﻪ ﻗﺒــﻞ أن ﻳﻘﺒــﻞ أو ﻳــﺮد ،ﻓﻘــﺪ ﻗــﺎل ﺷــﻴﺨﻨﺎ أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ
اﻷﺮي :اﻷﺷﺒﻪ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻮرﺛﺔ اﳌﻮﺻﻲ ﺎ )ﻷﺎ ﻋﻠﻰ أﺻـﻞ ﻣﻠـﻚ أﺑـﻴﻬﻢ إﱃ
أن ﳜﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻘﺒﻮل اﳌﻮﺻﻰ ﻟﻪ().(6
وﻗﺎل ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺧﻨﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻮرﺛﺔ اﳌﻮﺻﻰ ﻟﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻖ وﺟـﺐ ﻟـﻪ؛
ﻓﺈذا ﻣﺎت اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ورﺛﺘﻪ ﻓﻘﺎﻣﻮا ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﳊﻘﻮق وﻫﺬا ﻛﺄﻧﻪ أﻗﻴﺲ.

) (1ما بين قوسين سقط من )م(.
) (2في م ال يكون.
) (3في م :أنه رجوع.
) (4انظر الموطأ ،(766/2) :التفريع ،(321/2) :الكافي.(543) :
) (5انظر مختصر المزني ،(143) :اإلقناع.(130) :
) (6ما بين قوسين سقط من )م(.
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إذا أوﺻــﻰ ﻟﺮﺟــﻞ ﺑﺸــﻲء ﻣــﻦ ﻣﺎﻟــﻪ ﺑﻌﻴﻨــﻪ وﻟــﻪ أﻣـﻮال ﻛﺜــﲑة ﻣــﻦ ﻋــﲔ وﻋــﺮوض
وﻋﻘﺎر ودﻳﻮن ،وﻛﺎن ﻣﺎ أوﺻﻰ ﺑﻪ دون اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﲨﻴـﻊ ﺗﺮﻛﺘـﻪ ﻓﻘـﺎل اﻟﻮرﺛـﺔ :ﻻ
ﻧﻌﻄﻴــﻪ ﻫــﺬا ﻷﻧــﺎ ﻻ ﻧــﺄﻣﻦ أن ﻳﺘﻠــﻒ اﻟــﺪﻳﻮن أو اﻟﻌــﺮوض ﻗﺒــﻞ اﻟﻘــﺒﺾ أو اﻟﺒﻴــﻊ
ﻓﻴﻜﻮن ﻗﺪ ﻓﺎت) (1ﺑﺎﻟﻌﲔ اﻟﱵ أﺧﺬﻫﺎ:
ﻓﻌﻨﺪﻧﺎ أﻢ ﳐ ـﲑون ﺑـﲔ أن ﻳـﺪﻓﻌﻮا إﻟﻴـﻪ ﻣـﺎ أوﺻـﻰ ﻟـﻪ ﺑـﻪ ،أو ﻳﻔﺮﺟـﻮا ﻟـﻪ ﻋـﻦ
ﲨﻴــﻊ ﺛﻠــﺚ اﳌﻴــﺖ ،ﰒ ﻫــﻞ ﻳﻘﻄــﻊ ﻟــﻪ ﺑﺜﻠﺜــﻪ) (2ﰲ ﲨﻴــﻊ اﻟﱰﻛــﺔ ،أو ﰲ اﻟﺸــﻲء
اﳌﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ رواﻳﺘﲔ).(3
وﻗــﺎل أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ :ﻟــﻪ ﺛﻠــﺚ ﺗﻠــﻚ اﻟﻌــﲔ وﻳﻜــﻮن ﺑﺒﺎﻗﻴــﻪ ﺷـﺮﻳﻜﺎ ﰲ
ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ اﳌﻴﺖ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻮﰱ ﲤﺎم ﻗﻴﻤﺘﻪ).(4
ﻓ ــﺪﻟﻴﻠﻨﺎ أن اﻟﻮرﺛ ــﺔ ﻣﺘﻌ ــﺪى ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ؛ ﻷن اﳌﻴ ــﺖ ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻟ ــﻪ أن ﻳﻮﺻ ـﻲ ﻣ ــﻦ
ﺻـﻰ ﲜﻤﻴﻌﻬـﺎ ﻛـﺎن
اﻟﻌﲔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻗـﺪر ﻧﺼـﻴﺒﻪ ﻣﻨـﻪ وﻫـﻮ اﻟﺜﻠـﺚ ﻣﻨﻬـﺎ ،ﻓﻠﻤـﺎ و 
ﺻـﻰ ﺑـﻪ أو ﻳﻔﺮﺟـﻮا ﻋـﻦ اﻟﺜﻠـﺚ؛
ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﻓﻜﺎن اﳋﻴﺎر ﻟﻠﻮرﺛﺔ ﺑـﲔ أن ﻳﻨﻔـﺬوا ﻣـﺎ و 
ﻷﻧــﻪ إذا ﺗﻌــﺪى إﱃ ﻣــﺎل ﻟــﻴﺲ ﻟــﻪ وﺟــﺐ رد ﺗﻌ ﺪﻳــﻪ إﱃ ﻣﺎﻟــﻪ وإذا ﻛــﺎن ﻛــﺬﻟﻚ
ﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ.
ﺻـﻰ ـﺎ ﻓﻸﻧـﻪ ﱂ ﻳـُ ِﺮد اﻟﻮﺻـﻴﺔ ﺑﻐﲑﻫـﺎ
ووﺟﻪ ﻗﺼـﺮ اﻟﺜﻠـﺚ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﲔ اﻟـﺬي و 
وإﳕﺎ أراد ﻫﺬﻩ اﻟﻌﲔ ﻓﻤﻬﻤﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﺳﺒﻴﻼ إﱃ إﺧﺮاج اﻟﻌﲔ ﻛﺎن أوﱃ.
ووﺟﻪ اﻟﻘﻮل اﻵﺧﺮ أن اﻟﺘﻌﺪي إذا ﺳﻘﻂ ورد إﱃ اﻟﺜﻠﺚ ﺻﺎر ﰲ ﺣﻜﻢ ﻣـﻦ
ﺻﻰ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ اﺑﺘﺪاء.
و
) (1في م :قد فاز.
) (2في )ق( :بمثله.
) (3انظر :المدونة ،(305/4) :التفريع ،(324/2) :الرسالة ،(223) :الكافي.(550) :
) (4انظر :مختصر الطحاوي ،(158) :اإلقناع.(130) :
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إذا ﺿﺎق اﻟﺜﻠﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻗﺪم اﻷوﻛﺪ ﻓﺎﻷوﻛﺪ :ﻓﺎﳌﺪﺑﺮ ﰲ اﻟﺼـﺤﺔ ﻳﻘـﺪم
ﻋﻠــﻰ اﳌﺒﺘــﻞ) (1ﰲ اﳌــﺮض ،وﻋﻠــﻰ اﳌــﺪﺑﺮ ﰲ اﳌــﺮض ﻟﻘــﻮة اﻟﺘﺼــﺮف ﰲ اﻟﺼــﺤﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺼــﺮف ﰲ اﳌــﺮض ،واﻟﻌﺘــﻖ اﳌﺒﺘــﻞ ﰲ اﳌــﺮض ﻳﻘــﺪم ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺻــﻴﺔ ﺑــﺎﻟﻌﺘﻖ
ﻷن اﳌﺒﺘﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ رﺟﻮع إذا ﺻﺢ واﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ.
وإذا أوﺻــﻰ ﺑﻌﺘــﻖ ﻋﺒــﺪ ﺑﻌﻴﻨــﻪ ﻛــﺎن ﰲ ﻣﻠﻜــﻪ أو ﻟﻴﺸــﱰى وﻳﻌﺘــﻖ ﻛــﺎن ﻣﻘــﺪﻣﺎً
ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ؛ ﻟﺘﺄﻛﺪ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻌﺘﻖ.
وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺘﻖ ﻏﲑ ﻣﻌﲔ ﻓﻬـﻲ وﺳـﺎﺋﺮ اﻟﻮﺻـﺎﻳﺎ ﺳـﻮاء؛ ﻷـﺎ وﺻـﻴﺔ
ﲟــﺎل ،واﻟﻮﺻــﻴﺔ ﺑﻌﺘــﻖ ﻣﻌــﲔ ﺗُﺒ ـ ﺪى ﻋﻠــﻰ اﻟﺰﻛــﺎة؛ ﻷ ـﺎ ﺣﺮﻣــﺔ ﺗﺜﺒــﺖ ﰲ اﻟﺒــﺪن،
وﻷن اﻟﻌﺘﻖ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﻴﺐ.
وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﺒﺘﺪأة ﻷﺎ ﺣـﻖ ﻣـﻦ ﺣﻘـﻮق اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ،وإذا أوﺻـﻰ
ﺑﺰﻛﺎة وﻛﻔﺎرة ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎرة ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﺟﻮﺎ).(2
(7(ZI(K44z/#ط$زxKK?9M6

إذا ﻓــﺮط ﰲ زﻛــﺎة ﻋﻠﻴــﻪ :ﻓــﺈن أوﺻــﻰ ﻟــﺰم اﻟﻮرﺛــﺔ إﺧﺮاﺟﻬــﺎ ﻋﻨــﻪ ،وإن ﱂ ﻳــﻮص
)(5
ﱂ ﻳﻠ ــﺰم اﻟﻮرﺛ ــﺔ) (3ﺧﻼﻓ ـ ـﺎً ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(4؛ ﻷن إﺧﺮاﺟﻬ ــﺎ ﻣﻮﻛ ــﻮل إﱃ اﺟﺘﻬ ــﺎد
أﻣﺎﻧﺘﻪ ﻓﻴﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺧﺮﺟﻬﺎ ،إﻻ أن ﻳﻌﻠـﻢ أﻧـﻪ ﱂ ﻳﻔـﺮط ﻣﺜـﻞ :أن ﳛـﻮل
اﳊـﻮل وﻫـﻮ ﻣـﺮﻳﺾ ﻻ ﻳﻌﻘـﻞ أو ﻳـﺆدي إﻟﻴـﻪ اﻟﻐـﺮﱘ ﻧﺼـﺎﺑﺎ ﻣـﻦ دﻳﻨـﻪ ،ﻓﻬـﺬا ﳚـﺐ
أداء اﻟﺰﻛ ــﺎة ﻣ ــﻦ رأس اﳌ ــﺎل ،وﺻ ــﻰ  ــﺎ أو ﱂ ﻳ ـ ٍ
ـﻮص ﻟ ــﺰوال اﻟﺘﻬﻤ ــﺔ ﻓﻴﻬ ــﺎ .وإذا
أوﺻﻰ ﲟﺎ ﻓﺮط ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ ،ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن أراد
) (1على المبتل :سقطت من )ق(.
) (2انظر :المدونة ،(306/4) :التفريع ،(324/2) :الكافي.(550) :
) (3انظر :المدونة ،(309/4) :والتفريع ،(325/2) :الكافي.(110) :
) (4انظر :األم ،(67/7) :اإلقناع.(68) :
) (5اجتھاد :سقطت من )م(.
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اﻻﻧﺘﻔ ــﺎع ﺑﺎﳌ ــﺎل ﺣﻴﺎﺗ ــﻪ وﺻـ ـﺮﻓﻪ ﻋ ــﻦ ورﺛﺘ ــﻪ ﺑﻌ ــﺪﻩ ﻓﻜﺎﻧ ــﺖ ﻛﺎﻟﻮﺻ ــﺎﻳﺎ وﱂ ﺗﻜـ ـﻦ
ﻛﺎﻟﺪﻳﻮن.
(U$K45z/#א8OאxAn

وإذا ﺗﺰاﲪـﺖ اﻟﻮﺻـﺎﻳﺎ )ﻗـﺪﻣﺖ ﻋﻠـﻰ ﻣــﺎ أﺿـﻌﻒ ﻣﻨﻬـﺎ) (1ﺧﻼﻓـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ
ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إ ــﺎ وﺳ ــﺎﺋﺮ اﻟﻮﺻ ــﺎﻳﺎ() (2ﺳ ـ ـﻮاء) ،(3ﻟﺘﺄﻛﻴ ــﺪﻫﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻏﲑﻫ ــﺎ إذ ﻟ ــﻮﻻ
اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل.
(7<GK46z/#אא;ZA .\A7אx

)(4

وإذا أﻗﺮ اﳌﺮﻳﺾ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﻮارث ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﰲ ﺑﺎب :اﻹﻗﺮار؛ ﻷن اﳌﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ
اﻟﺘﻬﻤــﺔ .وإذا أﻗــﺮ ﺑﺄﻣﺎﻧــﺎت ﻛﻮداﺋــﻊ وﻓ ـﺮاﺋﺾ) (5ﳌــﻦ ﻻ ﻳــﺘﻬﻢ ﻟــﻪ ﻓــﺈن وﺟــﺪت
ﺑﺄﻋﻴﺎﺎ ردت ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺎ ،وإن ﱂ ﺗﻌﺮف ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻟﺪﻳﻮن ،وﳛﺎص ـﺎ ﻋﻨـﺪ
ﺿ ــﻴﻖ اﳌ ــﺎل؛ ﻷﻧ ــﻪ إذا أﻗ ــﺮ  ــﺎ وﱂ ﻳ ــﺬﻛﺮ أ ــﺎ ﺗﻠﻔ ــﺖ ﻓﺎﻟﻈ ــﺎﻫﺮ اﺳ ــﺘﻬﻼﻛﻪ ﳍ ــﺎ
وﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺬﻣﺘﻪ.
(GK46z/#ذאNوe3v/H7Cnوv7ybو OG/ctc
אxe3n

وإذا أوﺻــﻰ ﻟﺮﺟــﻞ ﲟــﺎﺋﺘﲔ وﻵﺧــﺮ ﲟﺎﺋــﺔ وﻟﺜﺎﻟــﺚ ﲟﺜــﻞ إﺣــﺪى اﻟﻮﺻــﻴﺘﲔ وﱂ
ﻳﺒﲔ أﻳﻬﻤﺎ أراد ﻓﻔﻴﻬﺎ رواﻳﺘﺎن):(6
إﺣــﺪاﳘﺎ أن ﻟــﻪ ﻧﺼــﻒ اﻷوﱃ وﻧﺼــﻒ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ أن ﻟــﻪ ﻣﺜــﻞ اﻵﺧــﺮة،
وﻗﺎل أﺷﻬﺐ :ﻟﻪ ﻣﺜﻞ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.

) (1انظر :المدونة ،(306/4) :التفريع ،(324/2) :الك افي ،(550) :ومعن ى م ا أض عف منھ ا أي أن ه يق دم يق دم
في الوصايا عند تزاحمھما آكدھا على ما دونه مثاله أن يوصى بعت ق عب د وبم ال لش خص فض اق الثل ث عنھ ا
فإنه يقدم العتق على غيره؛ ألنه آكد وأكثر حاجة.
) (2ما بين قوسين سقط من )م(.
) (3انظر :مختصر الطحاوي ،(160) :مختصر القدوري مع شرح الميداني.(177/4) :
) (4في )ق( :المدعى.
) (5في م :كوادع وقرائض.
) (6انظر :التفريع ،(332/2) :الكافي.(545) :
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ﻓﻮﺟﻪ اﻷوﱃ أن ﻣﻘﺪار اﻟﺼﻐﺮى ﻣﺘﺤﻘﻖ أﻧﻪ ﻣﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﺑـﻪ وﻧﺼـﻒ اﻟﻜـﱪى،
ﻓﻴﺼــﲑ اﻟﻨ ـﺰاع ﰲ اﻟﻨﺼ ــﻒ اﻵﺧــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻜ ــﱪى ﻓﻴﺘﺪاﻋﻴﺎﻧــﻪ) ،(1وﻻ ﺑﻴﻨــﺔ ﻟﻮاﺣ ــﺪ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ووﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﺗﺮﺟﻊ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ إﱃ اﻷﻗﺮب وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ؛
ﻷﻧﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم.
ووﺟ ــﻪ ﻗ ــﻮل أﺷ ــﻬﺐ إن اﻷﻗ ــﻞ ﻣﺘ ــﻴﻘﻦ وﻣ ــﺎ زاد ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻓﻤﺸ ــﻜﻮك ﻓﻴ ــﻪ ﻓﻜ ــﺎن
اﻟﻴﻘﲔ دون اﻟﺸﻚ وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.

@@
<

<
<
<
<
<
) (1في )ق( :فيدعيانه.
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<
<D1 Eoè…]ç¹]<h^jÒ
اﻷﺳﺒﺎب :اﻟﱵ ﻳﺘﻮارث ﺎ ﺛﻼﺛﺔ :اﻟﺮﺣﻢ واﻟﻮﻻء واﻟﻨﻜﺎح ،واﻟﻌﻠﻞ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻣـﻦ
اﳌ ـﲑاث ﺛﻼﺛ ــﺔ :ﻛﻔ ــﺮ ورق وﻗﺘ ــﻞ ،ﻓﺎﳌﺴ ــﻠﻢ واﻟﻜ ــﺎﻓﺮ ﻻ ﺗ ـﻮارث ﺑﻴﻨﻬﻤ ــﺎ ،واﻟﻌﺒ ــﺪ
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪ اﻟﺮق وﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻴـﺔ ﻣﻨـﻪ ﻻ ﻳـﺮث وﻻ ﻳـﻮرث إﻻ ﺑﺎﳌﻠـﻚ ،وﻛـﺬﻟﻚ
ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﺘﻖ ،وﻗﺎﺗﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻻ ﻳﺮث ﻣﻘﺘﻮﻟﻪ ،وﻗﺎﺗﻞ اﳋﻄﺄ ﻳﺮث
ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺪﻳﺔ ،واﳌﺮﺗﺪ ﻻ ﻳﺮث ﲝﺎل).(2
($K1z/#א;lאx8O7.

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن اﻟ ــﺮﺣﻢ ﻳ ــﻮرث  ــﺎ؛ ﻹﳚ ــﺎب اﷲ ﺗﻌ ــﺎﱃ اﻟﺘـ ـﻮارث ﺑ ــﲔ اﻟﻮاﻟ ــﺪﻳﻦ
واﳌﻮﻟــﻮدﻳﻦ واﻹﺧ ــﻮة وﻏ ــﲑﻫﻢ ﻣ ــﻦ اﻷﻧﺴ ــﺎب ،وﻛ ــﺬﻟﻚ اﻟﻨﻜ ــﺎح؛ ﻹﳚﺎﺑ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ
اﳌﻮارﺛﺔ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ،وأﻣﺎ اﻟﻮﻻء ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم.
(7#O$K2z/#وkHא3א$א8O7وא%Bوא>)x@(r

وإﳕﺎ ﺣﺼﺮﻧﺎ وﺟﻮﻩ) (3اﻟﺘﻮارث ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ؛ ﻷن اﻟﺘﻮارث ﺑﻐﲑﻫﺎ إﻣﺎ أن
ﻳﻜــﻮن ﳎﻤــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻌــﻪ وأﻧــﻪ ﱂ ﻳﺜﺒــﺖ ،أو ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻣﻨﺴــﻮخ إن ﻛــﺎن ﺛﺒــﺖ ﰲ
وﻗــﺖ ﻣﺜــﻞ اﻟﺘـﻮارث ﺑﺎﻟﻨﺼــﺮة واﳍﺠــﺮة واﳊﻠــﻒ واﻷﺧــﻮة واﳌـﻮاﻻة ،أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻜــﻮن
إﻻ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺜﻼﺛﺔ.
) (1المواريث :ھو أن يك ون الش يء لق وم يص ير إل ى آخ رين بنس ب أو س بب )مع اجيم مق اييس اللغ ة،(105/6 :
وفي االصطالح العلم باألحكام العملية المختص تعلقھا بالمال بعد موت مالكه تحقيقا ً أو تق ديراً ،ويق ال ل ه عل م
الفرائض )انظر الفواكه الدواني.(271 -270/2 :
) (2انظ ر) :الموط أ ،(503/2) :المدون ة ،(81/3) :التفري ع ،(338/2) :الرس الة ،(252) :الك افي،555) :
المقدمات.(141/3) :
) (3في )م( :و)ر( :وجوب.
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وإﳕ ـ ـ ـﺎ ﻗﻠﻨ ـ ـ ــﺎ :إن اﻟﻜـ ـ ــﺎﻓﺮ ﻻ ﻳ ـ ـ ــﺮث اﳌﺴ ـ ـ ــﻠﻢ ﻟﻘﻮﻟـ ـ ــﻪ " :ﻻ ﻳ ـ ـ ــﺮث اﻟﻜ ـ ـ ــﺎﻓﺮ
اﳌﺴ ـ ـ ــﻠﻢ") ،(1وﻗﻮﻟ ـ ـ ــﻪ " :ﻻ ﻳﺘ ـ ـ ـ ـﻮارث أﻫ ـ ـ ــﻞ ﻣﻠﺘ ـ ـ ــﲔ") ،(2وﻟﻺﲨ ـ ـ ــﺎع ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ
ذﻟﻚ) ،(3وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﳌﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﺮث اﻟﻜـﺎﻓﺮ ﺧﻼﻓـﺎً ﳌﻌـﺎذ وﻣﻌﺎوﻳـﺔ) (4وﳏﻤـﺪ
ﺑــﻦ اﳊﻨﻴﻔــﺔ) ،(5واﻋﺘﺒــﺎراً ﺑــﺎﻟﻜﻔﺮ ﺑﻌﻠــﺔ اﺧــﺘﻼف اﻟــﺪﻳﻨﲔ وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﻌﺒــﺪ ﻻ
ﻳﺮث؛ ﻷن اﳌﲑاث ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎوي اﳊـﺮم ﻓﻠـﻮ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ ﻳـﺮث ﻟﻜـﺎن ﻣﻮرﺛـﻪ ﻻ
ﳜﻠ ــﻮ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻣ ــﺎت ﺣـ ـﺮاً أو رﻗـ ـﺎً :ﻓ ــﺈن ﻣ ــﺎت رﻗـ ـﺎً ﻓﺴ ــﻴﺪﻩ أوﱃ ﲟﺎﻟ ــﻪ ،وﻷن
)(6
ﺑﺴــﺒﺐ اﳊــﺮ ﻻ ﻳﺮﺛــﻪ ﻟﻴﻘــﺪم ﺳــﻴﺪﻩ ﻋﻠﻴــﻪ واﻟﻌﺒــﺪ أوﱃ ،وإن ﻛــﺎن ﻣــﺎت ﺣ ـﺮاً
ﻓﺤﺮﻣﺘﻪ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳊﺮﻣﺘﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺛﻪ ،ﻓﺄﻣﺎ ﺳﻴﺪﻩ ﻓﲑﺛﻪ ﺑﺎﻟﺮق ﻻ ﻣـﻦ) (7ﻃﺮﻳـﻖ ﺣﻘﻴﻘـﺔ
اﻹرث وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻴﺔ رق ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺮث ﺧﻼﻓـﺎً ﳌـﻦ ورﺛـﻪ)(8؛ ﻟﻮﺟـﻮد
اﻟﺮق ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺳﺘﻐﺮﻗﻪ ،وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻘﺎﺑﻞ؛ ﻷن ﻳﻘﺎل ﳚﺐ أن ﻳﺮﺛـﻪ ﻟﻠﺤﺮﻳـﺔ
اﻟ ــﱵ ﻓﻴ ــﻪ ﻛ ــﺎﳊﺮ اﻟﻜﺎﻣ ــﻞ؛ ﻷن اﳌ ــﺎﻧﻊ واﳌﺒ ــﻴﺢ إذا اﺟﺘﻤﻌ ــﺎ ﻏﻠ ــﺐ اﳌﻨ ــﻊ ،وﻷن
أﺣﻜ ــﺎم اﻟ ــﺮق أﻏﻠ ــﺐ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺑ ــﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨ ــﻊ ﺷ ــﻬﺎدﺗﻪ وﻧﻘﺼ ــﺎن ﺣ ــﺪودﻩ وﻃﻼﻗ ــﻪ
وﺳــﻘﻮط اﳉﻤﻌــﺔ ﻋﻨــﻪ واﳊــﺞ وﻏــﲑ ذﻟــﻚ؛ ﻷن اﳌـﲑاث ﻣﺸــﺮوط ﺑﺘﺴــﺎوي اﳊــﺮم
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ.

) (1أخرجه البخاري في الفرائض باب :ال يرث المسلم الكافر ،(11/8) :ومسلم في الفرائض.(1233/3) :
) (2أخرجه أبو داود في الفرائض ب اب :ھ ل ي رث المس لم الك افر ،(328/3) :واب ن ماج ه ف ي ح ديث عم رو ب ن
شعيب عن أبيه عن جده في أنه حسن.
) (3انظ ر :بداي ة المجتھ د م ع الھداي ة ف ي تخ ريج أحادي ث البداي ة ،(275/8) :وش رح مس لم -للن ووي،(51/6) :
المغني ،(294) :فتح الباري.(42/12) :
) (4انظر :األم ،(73/4) :المغني.(294/6) :
) (5محمد بن الحنيفة بن علي بت أبي طالب أبو القاسم ،وأبو عبد ﷲ أيضاً ،وكانت أم ه س وداء س نديه م ن بن ي
حنيفة اسمھا خولة من سادات قريش ومن الشجعان المشجعان المشھورين ،مات بالمدين ة س نة إح دى وثم انين
)البداية والنھاية ،(40/9) :وحيلة األولياء.(174/3 :
) (6في )م( :لتقدير.
) (7في )ق( :والن.
) (8ورثه بعض الشافعية) :انظر لمھذب.(25/2 :
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وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﻣﺎﻟ ــﻪ إذا ﻣ ــﺎت ﳌ ــﻦ ﻓﻴ ــﻪ ﺑﻘﻴ ــﺔ رق ﳌﺎﻟﻜ ــﻪ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﺻ ــﺤﺎب
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ إن ورﺛﺘـﻪ ﻳﺮﺛـﻮن ﻧﺼـﻴﺒﻪ اﳊـﺮ) ،(1وﻗـﻮل) (2ﺑﻌﻀـﻬﻢ إﻧـﻪ ﻟﺒﻴـﺖ
اﳌــﺎل) :(3ﻷن ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﱂ ﻳــﺮث ﳌﻌــﲎ ﻟــﻮﻻﻩ ﻟــﻮرث ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳــﻮرث أﺻــﻠﻪ اﻟﻌﺒــﺪ
واﻟﻜﺎﻓﺮ ،وﻷن ﻗﺪر ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ )إذا ﱂ ﻳﻮﺟـﺐ ﻟـﻪ أن ﻳـﺮث ﱂ ﻳﻮﺟـﺐ ﻟـﻪ
أن ﻳﻮرث ،وﻷن أﺣﻜﺎم اﻟﺮق أﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺪر ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ() (4ﱂ ﳚﻌﻞ
ﺣﻜﻤ ــﻪ ﺣﻜ ــﻢ اﻷﺣ ـ ـﺮار ﺑﻘ ــﺪرﻩ ﰲ أن ﻳﺴ ــﺘﺤﻖ ﺑﻌ ــﺾ ﺣ ــﺪ اﻟﻔﺮﻳ ــﺔ واﻟﺘﻐﺮﻳ ــﺐ
واﳊﺼﺎﻧﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﺸﻬﺎدة وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻜﺬﻟﻚ اﳌﲑاث.
(=>&K4z/#אZ& ?(ZIدאx34

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻣــﻦ ﻓﻴــﻪ ﻋﻘــﺪ ﻣــﻦ ﻋﻘــﻮد اﻟﻌﺘــﻖ :ﻛــﺄم اﻟﻮﻟــﺪ واﳌﻜﺎﺗــﺐ واﳌــﺪﺑﺮ
واﳌﻌﺘﻖ إﱃ أﺟـﻞ ﰲ ﻣﻨـﻊ اﻹرث ﻛﺎﻟﻌﺒـﺪ؛ ﻷن اﻟـﺮق ﺑـﺎق ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﺑـﺪﻟﻴﻞ أـﻢ ﻻ
ﻳﺮﺛ ــﻮن ﺑ ــﻪ؛ ﻷن ﻋﻘ ــﺪ اﳊﺮﻳ ــﺔ ﻟ ــﻴﺲ ﺑﺂﻛ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻣﺒﺎﺷ ــﺮﺎ ،وﻗ ــﺪ ﺑﻴﻨ ــﺎ أ ــﺎ إذا ﱂ
ﻳﺴﺘﻐﺮق وﺑﻘﻴﺖ ﺑﻘﻴﺔ) (5ﻣﻦ اﻟﺮق ﱂ ﳛﺼﻞ ﺎ ﺗﻮارث ﻓﻤﺎ دوﻧﻪ أوﱃ.
(=>&K5z/#א;lא/<Zאx I4

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻻ ﻳﺮث ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻟﻴﺲ ﻟﻘﺎﺗـﻞ اﻟﻌﻤـﺪ) (6ﺷـﻲء)،(7
وروي" :ﻟ ــﻴﺲ ﻟﻘﺘ ــﻞ اﻟﻌﻤ ــﺪ) (8ﻣـ ـﲑاث" ) ،(9وﻟﻺﲨ ــﺎع ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــﻚ) ،(10وﻷن
) (1انظر :المھذب.(25/2) :
) (2في )م( :وقال.
) (3ھذا في قول الشافعي القديم )المھذب ،25/2 :المغني.(27/6 :
) (4ما بين قوسين سقط من )ق( ومن )ر(.
) (5في )ق( :بقية رقبته.
) (6العمد  :سقطت من )م(.
) (7أخرج ه مال ك ،(867/2) :النس ائي ف ي الف رائض ،(341/6) :وال دارقطني ،(96/4) :والبيھق ي،(220/6) :
وصححه ابن عبد البر ،وقال األلباني عنه :ضعيف )إرواء الغليل.(114/6 :
) (8العمد :سقطت من )م(.
) (9أخرجه ابن ماجه في الديات ب اب :القات ل ال ي رث ،(884/2) :وأحم د ،(49/1) :وف ي الزوائ د إس ناده حس ن
وصححه األلباني )إرواء الغليل.(117/6 :
) (10انظر  :مراتب اإلجماع ،(109 ،98) :المغني.(291/6) :
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اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﳌﻮارﻳـﺚ) (1ﰲ اﻹدﺧـﺎل واﻹﺧـﺮاج ﺑـﺪﻟﻴﻞ أن اﳌﺘـﺰوج ﰲ اﳌـﺮض
اﳌﺨﻮف ﻻ ﻳﺮث ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﺈدﺧﺎل وارث ﻋﻠﻰ ورﺛﺘﻪ ،وﻷن اﳌﻄﻠﻘـﺔ ﺗـﺮث) (2ﻓﻴـﻪ
ﻟﻠﺘﻬﻤــﺔ ﲟﻨﻌﻬــﺎ) (3ﻣــﻦ اﳌ ـﲑاث ،واﻟﻘﺎﺗــﻞ ﻋﻤــﺪاً ﻣــﺘﻬﻢ ﺑﺎﺳــﺘﻌﺠﺎل اﳌ ـﲑاث ﻓﻤﻨــﻊ
ﻣﻨﻪ.

(/<GK6z/#א_^x

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ إن اﻟﻘﺎﺗ ــﻞ اﳋﻄ ــﺄ ﻳ ــﺮث ﺧﻼﻓ ـ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ واﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ) ،(4ﻟﻌﻤ ــﻮم
اﻟﻈـﻮاﻫﺮ) (5ﻣﺜــﻞ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ (6)l fe d cmوﻏــﲑ ذﻟــﻚ،
وروى ﻫﺸــﺎم ﺑــﻦ ﻋــﺮوة) (7ﻋــﻦ أﺑﻴــﻪ ﻋــﻦ اﻟﻨــﱯ  :ﰲ ﻗﺎﺗــﻞ) (8اﳋﻄــﺄ ﻳــﺮث ﻣــﻦ
اﳌﺎل وﻻ ﻳﺮث ﻣﻦ اﻟﺪﻳـﺔ) ،(9وﻷن ﻛـﻞ ﻣﻌـﲎ ﻻ ﳝﻨـﻊ اﻟﺘﺴـﺎوي ﰲ اﳊـﺮم واﻟـﺪﻳﻦ
وﻻ ﻳﻮﺟـﺐ اﻟﻘـﻮد ﻻ ﻳﺰﻳـﻞ ﺟﻬـﺔ اﻟﺘـﻮارث وﻻ ﳝﻨـﻊ اﳌـﲑاث أﺻـﻠﻪ ﻏـﲑ اﻟﻘﺘـﻞ ﻣـﻦ
ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻓﻌﺎل ،وﻓﻴﻪ اﺣﱰاز ﻣﻦ اﻟﻄﻼق ﰲ اﻟﺼﺤﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺰﻳﻞ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻮارث.
(6$K7z/#نאZ&7AB/א xA

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻻ ﻳﺮث ﻣـﻦ اﻟﺪﻳـﺔ ﺧﻼﻓـﺎً ﳌـﻦ ﻗـﺎل إﻧـﻪ ﻳـﺮث ﻣﻨﻬـﺎ)(10؛ ﻷن اﻟﺪﻳـﺔ
واﺟﺒــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ﲜﻨﺎﻳــﺔ واﻟﻌﺎﻗﻠــﺔ ﲢﻤﻠﻬــﺎ) (11ﻋﻨــﻪ ﲣﻔﻴﻔ ـﺎً ،وﻻ ﳚــﻮز أن ﳚــﲏ ﺟﻨﺎﻳــﺔ
ﻳﺴــﺘﺤﻖ ــﺎ ﻣــﺎﻻً؛ ﻷن اﳉﻨﺎﻳــﺔ إن ﱂ ﺗﻠﺰﻣــﻪ ﺷــﻴﺌﺎً ﻓــﻼ أﻗــﻞ ﻣــﻦ أــﺎ ﻻ ﺗﻘﻴــﺪﻩ
اﺳﺘﺠﻼب ﻣﺎل.
) (1في )م( :الميراث.
) (2لوث :سقطت :من )ق(.
) (3في )م( :منھا.
) (4انظر :مختصر الطحاوي ،(142) :األيام.(72/4) :
) (5في )ق( :الظاھر.
) (6سورة النساء ،اآلية.(11) :
) (7ھشام بن عروة :ابن الزبير بن العوام األسدي ثقة فقيه ربما دلس ،مات سنة خمس أو ست وأربع ين ومائ ة
وله سبع وثمانون )سير أعالم النبالء ،(34/6) :وتقريب التھذيب.(573) :
) (8في )م( :قتل.
) (9أخرجه البيھقي ،(22/6) :وقال الشافعي ال يثبته أھل العلم )الزم.(73/4 :
) (10قال في األشراف :إن أھل البصرة ورثوه من الدية.(329/2) :
) (11في )ق( :حاملة.
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(G$K8z/#א;x 7

أﻣــﺎ اﳌﺮﺗــﺪ ﻓــﺄﻣﺮﻩ ﻣﺮاﻋــﻰ ﻣﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﺑﺘــﻪ ،ﻓــﺈن ﺗــﺎب ﻋــﺎد إﱃ ﻣــﺎ ﻛــﺎن
ﻋﻠﻴـﻪ ﻣــﻦ أﺣﻜــﺎم اﻹﺳــﻼم ،وإن ﻗﺘــﻞ أو ﻣــﺎت ﻋﻠــﻰ ردﺗــﻪ اﻧﺘﻘــﻞ ﻣﺎﻟــﻪ إﱃ ﺑﻴــﺖ
اﳌــﺎل ،وﱂ ﻳﺮﺛــﻪ ورﺛﺘــﻪ ﻣــﻦ اﳌﺴــﻠﻤﲔ وﻻ ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﻟــﺪﻳﻦ اﻟــﺬي اﻧﺘﻘــﻞ إﻟﻴــﻪ وﻗــﺪ
ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم.
( K9z/#مو Hא;lאxi|.

ﻻ ﳚـﺐ ﻣـﲑاث ﺑﺸـﻚ) ،(1ﻓـﺈن ﻗﺘـﻞ ﻗﺮاﺑـﺔ) (2ﻳﺘﻮارﺛـﻮن ﺑـﲔ اﻟﺼـﻔﲔ أو ﻏﺮﻗـﻮا
أو ﻣ ــﺎﺗﻮا ﲢ ــﺖ اﳍ ــﺪم وﱂ ﻳﻌﻠ ــﻢ اﻷول ﻣ ــﻨﻬﻢ :ﱂ ﻳ ــﻮرث ﺑﻌﻀ ــﻬﻢ ﻣ ــﻦ ﺑﻌ ــﺾ
وورﺛﻬـﻢ ورﺛــﺘﻬﻢ ﻣــﻦ اﻷﺣﻴــﺎء ،ﻣﺜــﻞ أﺧــﻮﻳﻦ ﻷب ﻣﻠﻜــﺎ ﺑــﺒﻌﺾ ﻣــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ وﺗــﺮك
ﻛــﻞ واﺣــﺪ زوﺟــﺔ وأﻣـﺎً وأﺧـﺎً ﻣــﻦ أم ﻓــﺈن اﻟﺒــﺎﻗﻲ ﻋﻨــﺪﻧﺎ ﻳﻜــﻮن ﻟﺒﻴــﺖ اﳌــﺎل دون
اﻷخ اﻵﺧ ـ ــﺮ ،واﺧﺘﻠ ـ ــﻒ اﻟﺼ ـ ــﺤﺎﺑﺔ  ﰲ ذﻟ ـ ــﻚ ﻓ ـ ــﺬﻫﺐ ﺑﻌﻀ ـ ــﻬﻢ إﱃ ﻫ ـ ــﺬا
وﺑﻌﻀــﻬﻢ إﱃ ﺗﻮرﻳــﺚ ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ اﻵﺧــﺮ) ،(3وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ذﻟــﻚ؛ ﻷن
اﳌﻮارﻳــﺚ) (4ﻻ ﲡــﺐ ﺑﺎﻟﺸــﻜﻮك ،وﳌــﺎ ﺷــﻜﻜﻨﺎ ﰲ أﻳﻬﻤــﺎ ﻣــﺎت أوﻻً ﱂ ﳚــﺰ أن
ﻳﺮث وارث ﻣﺸﻜﻮك ﰲ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ اﳌﲑاث.
(l&K10z/#אאxe>P

إذا ﻃُـ ـ ِﺮح) (5اﳉﻨـ ــﲔ ﻓﺎﺳـ ــﺘﻬﻞ ﺻـ ــﺎرﺧﺎً ﻓﻘـ ــﺪ ﺛﺘﺒـ ــﺖ ﺣﻴﺎﺗـ ــﻪ وﻳـ ــﺮث وﻳـ ــﻮرث،
وﻛﺬﻟﻚ إن أﻗﺎم أﻳﺎﻣـﺎً وإن ﱂ ﻳﺼـﺮخ ﺑـﺬﻟﻚ ﻳﻘـﻮم ﰲ ﺑـﺎب :اﻟﻌﻤـﻞ ﲝﻴﺎﺗـﻪ ﻣﻘـﺎم
اﻟﺼ ـﺮاخ ،وإن ﲢــﺮك ﰒ ﻣــﺎت وﱂ ﻳﺼــﺮخ ﱂ ﻳﺜﺒــﺖ ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﻓــﻼ ﻳــﺮث وﻻ ﻳــﻮرث،
واﺧﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﻌﻄﺎس وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم).(6
) (1في )م( :الشك.
) (2في )ق( :قرابته.
) (3انظر :المدونة ،(85/3) :التفريع.(336/2) :
) (4في )م( :التواريث.
) (5في )م( :سقطت.
) (6انظر التفريع.(336/2 :

351

( x?& 4.?..!NZI(K11z/#
ُﳊِــﻖ ﺑﺄﺑﻴــﻪ ﺑﻌــﺪ ﻣﻮﺗــﻪ ورﺛــﻪ)(1؛ ﻷن اﳌﻘــﺮ ﺑﻨﺴــﺐ وﻟــﺪ ﻣﻨــﻪ أو اﻟﺸــﻬﻮد
ﻣــﻦ أ ْ
اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘ ــﻮن اﻷﻧﺴ ــﺎب إﳕ ــﺎ ﻳﺜﺒﺘ ــﻮن ﻧﺴ ــﺒﺎً ﻣﺘﻘ ــﺪم اﻟﺜﺒ ــﻮت) (2ﻋﻠ ــﻰ اﳌ ــﻮت ﻻ
ﺣﺎدﺛﺎً ﺑﻌﺪﻩ ،وإذا ﻛﺎن ﻛـﺬﻟﻚ ﺛﺒـﺖ أن اﳌـﻮت ﻃـﺮأ ﻋﻠـﻰ ﻧﺴـﺐ ﺣﺎﺻـﻞ ﺛﺎﺑـﺖ
ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﲑاث ﺑﻪ.
(K12z/#زوאلאW  Sא;Z&4Xא;lאK& 4.א;x

إذا ﻣﺎت وﻟﻪ وارث ﻓﻴـﻪ ﺑﻌـﺾ اﻷﺳـﺒﺎب اﳌﺎﻧﻌـﺔ ﻣـﻦ اﳌـﲑاث ﻣـﻦ ﻛﻔـﺮ أو رق
ﻓﺰاﻟ ــﺖ ﺑﻌ ــﺪ اﳌ ــﻮت وﻗﺒ ــﻞ اﻟﻘﺴ ــﻤﺔ ﱂ ﻳ ــﺮث) ،(3ﺧﻼﻓ ـﺎً ﳌ ــﻦ ﻗ ــﺎل إﻧ ــﻪ ﻳ ــﺮث إذا
زاﻟــﺖ)(4؛ ﻷن ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﱂ ﻳﻜــﻦ وارﺛـﺎً ﰲ ﺣــﺎل اﳌــﻮت ﻟﻮﺟــﻮد ﻣﻌــﲎ ﻓﺰواﻟــﻪ ﺑﻌــﺪ
اﳌﻮت ﻻ ﻳﺼﻴـ ُﺮﻩ وارﺛﺎً أﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺴﻤﺔ.
(l&$K13z/#אو א;x>F

وﻟـﺪ اﳌﻼﻋﻨــﺔ إذا ﻣـﺎت وﺗــﺮك أﻣـﻪ وإﺧﻮﺗــﻪ ﻷﻣـﻪ ورﺛـﻮا ﻣﻨـﻪ) (5ﺳــﻬﺎﻣﻬﻢ وﻛـﺎن ﻣــﺎ
ﺑﻘ ــﻲ ﳌ ـﻮاﱄ أﻣ ــﻪ إن ﻛﺎﻧ ــﺖ ﻣﻌﺘﻘ ــﺔ ،وإن ﻛﺎﻧ ــﺖ ﻋﺮﺑﻴ ــﺔ ﻓﻠﻠﻤﺴ ــﻠﻤﲔ وﻻ ﻳﻜ ــﻮن
ﻟﻌﺼﺒﺘﻬﺎ) ،(6وﻗـﺎل اﺑـﻦ ﻣﺴـﻌﻮد ﻫـﻲ ﻋﺼـﺒﺘﻪ ﻓﻴﻜـﻮن ﻣـﺎ ﺑﻘـﻲ ﳍـﺎ ،ﻓـﺈن ﱂ ﺗﻜـﻦ
ﻓﻌﺼــﺒﺘﻬﺎ ﻋﺼــﺒﺘﻪ) ،(7وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﻔﺎﺿــﻞ ﳌ ـﻮاﱄ أﻣﻬــﻢ ،ﻷــﻢ ﻋﺼــﺒﺔ ﻟــﻪ،
وﻷﻧــﻪ ﻳﻨﺴــﺐ إﱃ وﻻﻳــﺘﻬﻢ .وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻳﻜــﻮن اﻟﻔﺎﺿــﻞ ﻣــﻦ ﻣ ـﲑاث
وﻟــﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ دوــﺎ؛ ﻷن اﻷم ﳍــﺎ رﺣــﻢ ﳏــﺾ ﻓــﻼ ﻳﻜــﻮن ﻋﺼــﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺐ
) (1انظر المدونة ،(86،89/3) :التفريع ،(336/2) :الكافي.(555) :
) (2في )م( :شيئا متقدم الثبوت.
) (3انظر :المدونة ،(88-87/3) :التفريع ،(337/2) :الكافي.(555) :
) (4قال ذلك :األشرم ومحمد بن الحكم وروى عن عمرو وعثمان والحسن بن علي وابن مس عود وب ه ق ال ج ابر
والحسن ومكحول وغيرھم )المغني.(229/6 :
) (5في )ق( :منھم.
) (6انظر :المدونة ،(86/3) :التفريع ،(337/2) :الكافي.(555) :
) (7انظر المغني.(260/6) :
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ﻋﻠــﻰ وﺟ ــﻪ ﻛ ــﺎﻹﺧﻮة ﻣ ــﻦ اﻷم .وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ إن ﻋﺼ ــﺒﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴ ـﻮا ﻋﺼ ــﺒﺔ ﻟﻮﻟ ــﺪﻫﺎ؛
ﻷﻢ أﺧﻮال وذوو أرﺣﺎم ﻓﻼ ﺗﻌﺼﻴﺐ ﻓﻴﻬﻢ.
(GK14z/#ذאو Kא;xe&N>F

وإذا وﻟﺪت اﳌﻼﻋﻨﺔ ﺗﻮأﻣﲔ ﺗﻮارﺛﺎ ﺑﺄﻤﺎ أﺧـﻮان ﻷم وأب؛ ﻷن ﻟﻌـﺎن أﺑﻴﻬﻤـﺎ
ﻳﺴﻘﻂ ﻧﺴﺒﻬﻤﺎ ﻣﻨﻪ دون ﺗﻮرﻳﺜﻬﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
(K15z/#א!)l&$8אو אxXU

وﻟ ــﺪ اﻟﺰﻧ ــﺎ ﻻﺣ ــﻖ ﺑﺄﻣ ــﻪ ،واﳊﻜ ــﻢ ﻓﻴ ــﻪ ﻛ ــﺎﳊﻜﻢ ﰲ وﻟ ــﺪ اﳌﻼﻋﻨ ــﺔ إﻻ أ ــﺎ إذا
وﻟــﺪت ﺗ ـﻮأﻣﲔ ﺗﻮارﺛــﺎ ﺑﺄﻤــﺎ أﺧ ـﻮان ﻷم ﲞــﻼف وﻟــﺪ اﳌﻼﻋﻨــﺔ؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﺷــﺒﻬﺔ
ﳍﻤﺎ ﰲ ﻧﺴﺒﻬﻤﺎ ﻣﻦ واطء ﻷم.
( :XN$K16z/#א x8HS
اﻷﻋﺎﺟﻢ إذا اﻧﺘﺴﺒﻮا) (1ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻗـﻮﳍﻢ ﰲ أﻧﺴـﺎﻢ ﰲ ﺑـﺎب :اﻟﺘـﻮارث إﻻ أن
ﺗﺸــﻬﺪ ﺑــﺬﻟﻚ ﺑﻴﻨــﺔ) (2ــﺎ ،ﻓﺄﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻘــﻮل) (3اﻟﻘﺎﺋــﻞ ﻣــﻨﻬﻢ :ﻫــﺬا أﺧــﻲ ،ﻫــﺬا
اﺑــﲏ) (4ﻓــﻼ ﻳﻘﺒــﻞ ﻣﻨــﻪ ذﻟــﻚ)(5؛ ﻷﻧــﻪ ﻳﺮﻳــﺪ ﺑــﺬﻟﻚ ﻗﻄــﻊ اﺳــﺘﺤﻘﺎﻗﻨﺎ ﻹرﺛــﻪ ﻓــﻼ
ﻳﻘﺒــﻞ ،ﻓــﺈن ﻛﺎﻧــﺖ وﻻدــﻢ ﰲ دار اﻹﺳــﻼم ﻓــﺈن أﻧﺴــﺎﻢ ﺗﺜﺒــﺖ ،ﻓﺄﻣــﺎ ﺑﻠــﺪان
أﻋــﺎﺟﻢ اﳌﺴــﻠﻤﲔ اﻟــﺬﻳﻦ ﳛﻔﻈــﻮن أﻧﺴــﺎﻢ ،ﻓــﺈﻢ ﻛــﺎﻟﻌﺮب ﰲ ﺛﺒﻮــﺎ واﳊﻜــﻢ
ﺎ).(6

) (1في )م( :سبوا.
) (2في )م( :أن يشھد بينة بسببھا.
) (3في )ق( :بقول.
) (4في )م( :وھذه بنتي.
) (5انظر :المدونة ،(88/3) :التفريع ،(338/2) :الكافي.(556) :
) (6في )ق( :في ثبوتھم الحكم بھا.
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(l&K17z/#אذوאOSمx

وﻻ ﻳــﺮث ذوو اﻷرﺣــﺎم ﺷــﻴﺌﺎً) (1ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) ،(2وﻫــﻢ ﻣــﻦ
ﻋــﺪى اﻟﺴــﺒﻌﺔ ﻋﺸــﺮ اﻟـﻮارﺛﲔ ﺑﺎﻷﺳــﺒﺎب :اﻟﺜﻼﺛــﺔ ،وﻋــﺪة أﺻــﻮل ذوي اﻷرﺣــﺎم
أرﺑﻌــﺔ ﻋﺸــﺮ :وﻟــﺪ اﻟﺒﻨــﺎت ،واﳉــﺪ أﺑــﻮ اﻷم ،واﳉــﺪة أم أﰉ اﻷم) ،(3ووﻟــﺪ اﻷخ
ﻟﻸم ،ووﻟﺪ اﻷﺧﻮات ،وﺑﻨﺎت اﻹﺧﻮة وﺑﻨـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣـﺔ ،واﻟﻌﻤـﺔ ووﻟـﺪﻫﺎ واﳋـﺎل
)(5
واﳋﺎﻟ ــﺔ ووﻟ ــﺪاﳘﺎ واﻟﻌ ــﻢ أﺧ ــﻮ) (4اﻷب ﻷﻣ ــﻪ وﻣ ــﻦ ﺟ ــﺮى ﳎ ـ ـﺮاﻫﻢ ﰲ ﻫ ــﺬا
اﻟﻨﺴﺐ ..ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﺎ روي أن رﺳﻮل اﷲ  دﻋﻲ ﳉﻨﺎزة ﻓﻘﻴﻞ ﺗﺮك ﻋﻤﺔ وﺧﺎﻟﺔ
ﻗﺎل" :اﻟﻠﻬﻢ وﻋﻤـﺔ وﺧﺎﻟـﺔ" ﰒ ﻗـﺎل" :وﻣـﺎ أﺟـﺪ ﻟﻜﻤـﺎ ﰲ ﻛﺘـﺎب اﷲ ﺷـﻴﺌﺎً")،(6
)(8
وﰲ ﺑﻌــﺾ ﻃﺮﻗــﻪ "أن ﺟﱪﻳــﻞ ﳜــﱪﱐ أﻧــﻪ ﻻ ﺷــﻲء ﳍﻤــﺎ") (7وﻷن ﻛــﻞ ﺑﻨــﺖ
أﻧﺜــﻰ ﱂ ﺗــﺮث ﻣــﻊ أﺧﺘﻬــﺎ إذا اﻧﻔــﺮدت أﺻــﻠﻪ ﺑﻨــﺖ اﳌــﻮﱃ ،وﻷن اﳌــﻮﱃ اﳌــﻨﻌﻢ ﳌــﺎ
ﻗﺪم ﻋﻠﻰ ذوي اﻷرﺣـﺎم 
دل ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﺣـﻖ ﳍـﻢ ﰲ اﻹرث؛ ﻷن اﻟـﻮﻻء) (9ﻻ
ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ.
($K18z/#א7د x
إذا اﺳــﺘﻮﰱ أﻫــﻞ اﻟﻔــﺮوض) (10ﺣﻘــﻮﻗﻬﻢ ﻛــﺎن اﻟﻔﺎﺿــﻞ) (11ﻟﺒﻴــﺖ اﳌــﺎل وﻻ ﻳــﺮد
ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﺴﻬﺎم) ،(12وذﻫـﺐ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ أﰊ ﻃﺎﻟـﺐ  إﱃ اﻟـﺮد وﺗﺎﺑﻌـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺑﻴـﻨﻬﻢ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺘـﻪ واﺗﻔﻘـﻮا ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﻳـﺮد ﻋﻠـﻰ زوج
) (1انظر :الموطأ ،(518/2) :التفريع ،(342/2) :الرسالة ،(257) :الكافي.(561) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي ،(151) :األم.(80/4) :
) (3والجدة أم أبي األم :سقطت من )ق(.
) (4في )ق( :أخ.
) (5في )م( :بعد.
) (6أخرجه البيھقي ،(212/6) :الدارقطني ،(19/4) :بلفظ قريب منه.
) (7أخرجه البيھقي ،(233/6) :الدارقطني ،(99/4) :وقال :ولم يسنده غيره مسعده عن محمد ب ن عم رو وھ و
ضعيف والصواب مرسل.
) (8بنت :سقطت من )م(.
) (9في )م( :المولى.
) (10في )م( :الفرائض وفي )ر( :إذا استغرق أھل الفرائض.
) (11في )م( :كان ما بقى.
) (12انظر :التفريع ،(344/2) :الكافي.(569) :
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)(1

وﻻ زوﺟ ـ ـ ــﺔ  :ودﻟﻴﻠﻨـ ـ ـ ــﺎ ﻗﻮﻟ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ ﰲ اﻟﺒﻨ ـ ـ ــﺖ  z y x wm:
{ ،(2) lوﰲ اﻷﺧ ـ ــﺖ (3)lSR Q Pm:ﻓﻠ ـ ــﻢ ﲡ ـ ــﺰ اﻟﺰﻳ ـ ــﺎدة

ﻋﻠﻴـ ــﻪ ،وﻷن ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﻦ ورث ﻣﻘـ ــﺪاراً ﻣـ ــﻦ ﻓﺮﻳﻀـ ــﺔ ﱂ ﻳﺴـ ــﺘﺤﻖ زﻳـ ــﺎدة ﻋﻠﻴـ ــﻪ إﻻ
ﺑﺘﻌﺼ ــﻴﺐ ﻛ ــﺎﻟﺰوج واﻟﺰوﺟ ــﺔ ،وﻷن اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ ﻳﻌﻘﻠ ــﻮن ﻋﻨ ــﻪ ﻓﺠ ــﺎز أن ﻳﺮﺛـ ـﻮا ﻣ ــﺎ
ﻓﻀﻞ ﻋﻦ ذوي اﻟﺴﻬﺎم ﻛﺎﳌﻮاﱄ).(4
(l&$K19z/#אא_>xCc

اﳋﻨﺜﻰ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﺒـﺎل ،ﻓـﺈن ﺑـﺎل ﻣـﻦ اﻟـﺬﻛﺮ ﺣﻜـﻢ ﻟـﻪ ﲝﻜـﻢ اﻟـﺬﻛﺮ ،وإن
ُ
ﺑﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﺮج ﺣﻜﻢ ﲝﻜﻢ اﻷﻧﺜﻰ ،وإن ﺑﺎل ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﲨﻴﻌـﺎً ﻓﻬـﻮ اﳋﻨﺜـﻰ ﻓﻴﻜـﻮن
ﻟﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﲑاث اﻟﺬﻛﺮ وﻧﺼﻒ ﻣﲑاث اﻷﻧﺜﻰ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ) ،(5ﻷن أﺳﻮأ أﺣﻮاﻟﻪ
أن ﻳﻜ ــﻮن أﻧﺜ ــﻰ ،وﻣ ــﺎ زاد ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻓﺘﻨ ــﺎزع ﺑﻴﻨ ــﻪ وﺑ ــﲔ ﺑﻘﻴ ــﺔ اﻟﻮرﺛ ــﺔ وﻟ ــﻴﺲ ﻷﺣ ــﺪ
اﻟﻔـ ـﺮﻳﻘﲔ ﻣﺰﻳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺻ ــﺎﺣﺒﻪ ﻷن اﻹﺷ ــﻜﺎل ﻗ ــﺎﺋﻢ ﻓﻮﺟ ــﺐ أن ﻳﻘﺴ ــﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤ ــﺎ
ﻛﺎﻟﺘﺪاﻋﻲ ،واﳋﻼف ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻛﺒﲑ)(6ﺟﺪاً ﻻ ﳛﺘﻤﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.
(GK20z/#ذאא¨w,$=I3Hوא  Oنو<.א xI
إذا اﺟﺘﻤﻊ ﰲ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺳﺒﺒﺎن ﻳﻮرث ﺑﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓـﺮض ﻣﻘـﺪر:
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮث ﺑﺄﻗﻮاﳘﺎ ،وﻳﺴﻘﻂ اﻷﺿﻌﻒ ﺳﻮاء اﺗﻔﻖ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺴﻠﻤﲔ أو اﻮس
وذﻟﻚ ﻛﺎﻷم ﺗﻜﻮن أﺧﺘﺎً أو اﻻﺑﻨﺔ ﺗﻜﻮن أﺧﺘﺎً ،وﻻ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ اﺑﻦ ﻋـﻢ
ﻳﻜـ ــﻮن أﺧ ـ ـﺎً ﻷم؛ ﻷﻧ ـ ــﻪ ﺑﻜﻮﻧ ـ ــﻪ اﺑ ـ ــﻦ ﻋـ ــﻢ ﻻ ﻳ ـ ــﺮث ﻓﺮﺿ ـ ـﺎً ﻣﻘ ـ ــﺪراً وإﳕ ـ ــﺎ ﻳ ـ ــﺮث
ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺐ) ،(7وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ :ﻳﺮث ﺑﺎﻟﺴﺒﺒﲔ ﲨﻴﻌﺎً).(8
) (1انظر :عبد الرزاق ،(287/10) :وابن أبي شيبة ،(275-284/10) :المغني.(201/6) :
) (2سورة النساء ،اآلية.(11) :
) (3سورة النساء ،اآلية.(176) :
) (4في )ق( :كالمولى.
) (5انظر :مراتب اإلجماع ،(1009) :المغنين.(253/6) :
) (6في )ق( :كثير.
) (7انظر :الرسالة ،(253) :الكافي(570) :
) (8انظر :مختصر القدوري مع شرح الميداني.(198/4) :
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ذﻟﻚ؛ ﻷﻤﺎ ﺳﺒﺒﺎن ﻳﻮرث ﻤﺎ ﻋﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ ﻓﺈذا اﺟﺘﻤﻌﺎ ﱂ
ﻳــﺮث ﻤــﺎ ﻛــﺎﻷخ ﻳﻜــﻮن ﻣــﻮﱃ أو اﺑــﻦ ﻋــﻢ ﻳﻜــﻮن ﻣــﻮﱃ) ،(1وﻷﻤــﺎ ﻗﺮاﺑﺘــﺎن
ﻳــﻮرث ﺑﻜــﻞ واﺣــﺪة ﻓﺮﺿ ـﺎً ﻣﻘــﺪراً ﻓــﺈذا اﺟﺘﻤﻌــﺎ ﱂ ﻳــﺮث ﻤــﺎ ،ﰒ ﻛــﺬا أﺧــﺖ
ﻟﻸب) (2واﻷم ﻷن ﻛﻮﺎ أﺧﺘﺎً ﻷب ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻨﺼﻒ وﻷم ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺴـﺪس ،ﰒ
إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻘﺮاﺑﺘﺎن ﱂ ﻳﺮث ﺑﺎﳉﻤﻴﻊ وورﺛﻪ ﺑﺎﻷﻗﻮى).(3

) (1وابن عم يكون مولى :سقطت من )ق(.
) (2كاألخت لألب.
) (3وورثه باالقوى :سقطت من )م(.
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W .אאLن&ZאH7لوא>%:
אZ&8JcAC9=I3fאH7ل|WM 7اﻻﺑــﻦ واﺑــﻦ اﻻﺑــﻦ وإن ﺳــﻔﻞ واﻷب
واﳉ ــﺪ أو اﳉ ــﺪ وإن ﻋ ــﻼ) (1واﻷخ ﻣ ــﻦ أي ﺟﻬ ــﺔ ﻛ ــﺎن واﺑ ــﻦ اﻷخ وإن ﺳ ــﻔﻞ
واﻟﻌﻢ واﺑﻦ اﻟﻌﻢ وإن ﺳﻔﻞ واﻟﺰوج وﻣﻮﱃ اﻟﻨﻌﻤﺔ).(2
و&Zא>W4  %:اﻻﺑﻨــﺔ واﺑﻨــﺔ اﻻﺑــﻦ وإن ﺳــﻔﻠﺖ واﻷم واﳉــﺪة وإن ﻋﻠــﺖ؛
واﻷﺧــﺖ واﻟﺰوﺟــﺔ واﳌــﻮﻻت وﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺮﺟــﺎل إذا اﻧﻔــﺮد ﺑﺎﳌــﺎل أﺣــﺮزﻩ إﻻ
اﻟﺰوج واﻷخ ﻷم ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﳛﻮز اﳌﺎل إﻻ اﳌﻮﻻت ﻓﻘﻂ).(3
(:<NK1z/#مא;אxtA

واﳌﻮارﻳﺚ ﺿﺮﺑﺎن :ﺿﺮب ﺑﺘﻌﺼﻴﺐ ،وﺑﻔﺮض ﻣﻘﺪر:
ﻓﺎﻟﻌﺼﺒﺔ إذا اﻧﻔﺮد ﺑﺎﳌﺎل أﺣﺮزﻩ وإن ﻛﺎن ﻣﻌـﻪ ذو ﺳـﻬﻢ أﺧـﺬ ﻣـﺎ ﻓﻀـﻞ ﻋﻨـﻪ
ﻗﻞ أو ﻛﺜﺮ ،وإن ﱂ ﻳﻔﻀﻞ ﺷﻲء ﺳﻘﻂ..
واﻟﻔــﺮض ﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﻣــﻦ ﻳــﺮث ﺑــﻪ ﺷــﻴﺌﺎً ﺳـﻮاﻩ ﻻ ﺑﺰﻳــﺎدة وﻻ ﺑﻨﻘﺼــﺎن إﻻ أن
ﳛﺠﺐ ﻋﻨﻪ أو ﻳﻨﻘﺼﻪ اﻟﻌﻮل ﻋﻨﺪ ﻣﺰاﲪﺔ ﻏﲑﻩ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ).(4
(:<N$K2z/#مא7uوضx

واﻟﻔ ــﺮض ﺿ ـﺮﺑﺎن) :(5ﻓ ــﺮض ﻫ ــﻮ أﺻ ــﻞ ﻣﻘ ــﺪر ﺑ ــﺎﻟﻨﺺ وﻓ ــﺮض ﻟ ــﻴﺲ ﺑﺄﺻ ــﻞ
وﻟﻜﻨــﻪ ﻳﺜﺒــﺖ ﻟﻌــﺎرض أوﺟــﺐ ﺧﺮوﺟــﻪ ﻋــﻦ اﻷﺻــﻞ ،ﻓﺄﻣــﺎ اﻟﻔــﺮوض اﻟــﱵ ﻫــﻲ
) (1وإن عال :سقطت من )ق(.
) (2مولى النعمة :وھو المعتق -بضم الميم وكسر التاء) -المصباح المنير.(672 :
) (3انظر :الموطأ ،(503/2) :التفريع ،(338/2) :الرسالة ،(252) :الكافي.(561) :
) (4انظر) :التفريع ،(338/2 :الرسالة ،(252) :الكافي.(562،568) :
) (5في )م( :ضرب.
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أﺻﻮل ﻓﺴﺘﺔ وﻫﻲ (1):اﻟﻨﺼﻒ وﻧﺼﻔﻪ وﻫﻮ اﻟﺮﺑﻊ وﻧﺼﻔﻪ وﻫـﻮ اﻟـﺜﻤﻦ ،واﻟﺜﻠﺜـﺎن
وﻧﺼﻔﻬﻤﺎ وﻫﻮ اﻟﺜﻠﺚ وﻧﺼﻔﻪ وﻫﻮ اﻟﺴﺪس:
ﻓﺎﻟﻨﺼﻒ ﻓﺮض ﲬﺴﺔ :اﺑﻨﺔ اﻟﺼﻠﺐ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬـﺎ اﺑـﻦ ،واﺑﻨـﺔ اﻻﺑـﻦ إذا
اﻧﻔ ــﺮدت ،واﻷﺧ ــﺖ ﻟ ــﻸب وﻟ ــﻸم إذا اﻧﻔ ــﺮدت ،واﻷﺧ ــﺖ ﻷب إذا اﻧﻔ ــﺮدت،
واﻟﺰوج إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻴﺘﺔ وﻟﺪ وﻻ وﻟﺪ اﺑﻦ.
واﻟﺮﺑﻊ :ﻓﺮض ﺻﻨﻔﲔ اﻟﺰوج ﻣﻊ اﻟﻮﻟﺪ أو وﻟﺪ اﻻﺑﻦ ،واﻟﺰوﺟﺔ واﻟﺰوﺟﺎت إذا
اﺟﺘﻤﻌﻦ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻴﺖ وﻟﺪ وﻻ وﻟﺪ اﺑﻦ.
)واﻟﺜﻤﻦ :ﻓﺮض ﺻﻨﻒ واﺣﺪ وﻫﻮ اﻟﺰوﺟﺔ واﻟﺰوﺟﺎت إذا اﺟﺘﻤﻌﻦ ﻣـﻊ اﻟﻮﻟـﺪ
أو وﻟﺪ اﻻﺑﻦ().(2
واﻟﺜﻠﺜ ــﺎن :ﻓ ــﺮض أرﺑﻌ ــﺔ اﻻﺛﻨ ــﲔ ﻓﺼ ــﺎﻋﺪاً ﻣ ــﻦ ﺑﻨ ــﺎت اﻟﺼ ــﻠﺐ )إذا اﻧﻔ ــﺮدن،
وﻟﻼﺛﻨﺘ ـ ــﲔ ﻓﺼ ـ ــﺎﻋﺪا ﻣ ـ ــﻦ ﺑﻨ ـ ــﺎت اﻻﺑ ـ ــﻦ إذا اﻧﻔ ـ ــﺮدن )واﻻﺛﻨﺘ ـ ــﲔ ﻓﺼ ـ ــﺎﻋﺪاً ﻣ ـ ــﻦ
اﻷﺧﻮات ﻟﻸب واﻷم ،وﻟﻸب إذا اﻧﻔﺮدن().(3
واﻟﺜﻠـ ــﺚ :ﻓ ــﺮض ﺻ ــﻨﻔﲔ اﻷم ﻣ ــﻊ ﻋ ــﺪم اﻟﻮﻟ ــﺪ أو وﻟ ــﺪ اﻻﺑ ــﻦ ،أو اﻻﺛﻨ ــﲔ
ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻣﻦ اﻹﺧﻮة أو اﻷﺧﻮات ،وﻓﺮض اﻻﺛﻨﲔ ﻓﺼﺎﻋﺪا )ﻣﻦ وﻟﺪ اﻷم(.
واﻟﺴــﺪس :ﻓــﺮض ﺳــﺒﻌﺔ ﻓــﺮض ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣــﻦ اﻷﺑــﻮﻳﻦ ،واﳉــﺪ ﻣــﻊ اﻟﻮﻟــﺪ أو
وﻟ ــﺪ اﻻﺑ ــﻦ ،وﻓ ــﺮض اﳉ ــﺪة واﳉ ــﺪات إذا اﺟ ــﺘﻤﻌﻦ ،وﻓ ــﺮض ﺑﻨ ــﺎت اﻻﺑ ــﻦ ﻣ ــﻊ
اﻟﻮاﺣــﺪة ﻣــﻦ ﺑﻨــﺎت اﻟﺼــﻠﺐ إذا اﻧﻔــﺮدن ،وﻓــﺮض اﻷﺧ ـﻮات ﻷب ﻣــﻊ اﻟﻮاﺣــﺪة
)(4
ﻣﻦ اﻷﺧﻮات ﻟﻸب واﻷم إذا اﻧﻔﺮدن ،وﻓـﺮض اﻟﻮاﺣـﺪ( ﻣـﻦ وﻟـﺪ اﻻﺑـﻦ ذﻛـﺮاً
ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ.
) (1انظر :الموطأ ،(506/2) :التفريع ،(340/2) :الرسالة ،(252) :الكافي.(562) :
) (2ما بين قوسين سقط من )م(.
) (3ما بين قوسين سقط من )م.
) (4ما بين قوسين سقط من )ق(.
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وأﻣــﺎ اﻟﻔــﺮض اﻟﺨــﺎرج ﻋــﻦ ﻫــﺬﻩ ﻓﻬــﻮ اﻟﺜﻠــﺚ ﻣــﺎ ﺑﻘـﻲ ﰲ ﺛــﻼث)) (1ﻣﺴــﺎﺋﻞ
وﻫ ــﻲ :زوج أو زوﺟ ــﺔ وأﺑ ـﻮان ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻳﻔ ــﺮض ﻟ ــﻸم ﻓﻴﻬ ــﺎ ﺛﻠ ــﺚ ﻣ ــﺎ ﺑﻘ ــﻰ() ،(2وﰲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳉﺪ ﻣﻊ اﻹﺧﻮة إذا ﻛﺎن ﻣﻌﻬﻢ ذو ﺳﻬﻢ وﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﻘﻲ أﺣﻈﻰ ﻟﻪ.
($K3z/#א!x[q

اﳊﺠﺐ) (3ﺿﺮﺑﺎن) :(4إﺳﻘﺎط وﺣﺠﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﲑاث.
ﻓﺄﻣــﺎ اﻹﺳــﻘﺎط ﻓــﻼ ﻳﻜــﻮن ﰲ ﲬﺴــﺔ وﻳﻜــﻮن ﻓــﻴﻤﻦ ﻋــﺪاﻫﻢ ،ﻓﻮﻟــﺪ اﻟﺼــﻠﺐ
واﻷﺑﻮان واﻟﺰوﺟﺎن ﻻ ﻳﺴﻘﻄﻮن ﺑﻮﺟﻪ ،وﻳﺴﻘﻂ وﻟـﺪ اﻻﺑـﻦ ﺑـﺬﻛﻮر وﻟـﺪ اﻟﺼـﻠﺐ
)وﻳﺴﻘﻂ اﳉﺪ ﺑﺎﻷب ﻓﻘﻂ().(5
وﻳﺴﻘﻂ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻣﻊ ﺛﻼث :ذﻛـﻮر وﻟـﺪ اﻟﺼـﻠﺐ ووﻟـﺪ اﻻﺑـﻦ وﻣـﻊ
اﻷب ﻫﺬا ﰲ اﳉﻤﻠﺔ.
ﻓﺄﻣ ـ ـ ــﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺼ ـ ـ ــﻴﻞ ﻓﻴﺴ ـ ـ ــﻘﻂ وﻟ ـ ـ ــﺪ اﻷب ﺑ ـ ـ ــﺬﻛﻮر وﻟ ـ ـ ــﺪ اﻷب واﻷم وﻣ ـ ـ ــﻦ
ﻳﺴﻘﻄﻬﻢ.
وﻳﺴﻘﻂ وﻟﺪ اﻷم ﺑﺄرﺑﻌﺔ :وﻟﺪ) (6اﻟﺼﻠﺐ ووﻟﺪ اﻻﺑﻦ وﺑﺎﻷب وﺑﺎﳉﺪ.
وﻳﺴﻘﻂ ﺑﻨﻮ اﻹﺧﻮة ﺑﺒﲏ اﻹﺧﻮة ﻟﻸب وﻟﻸم.
)وﻳﺴــﻘﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣــﺔ ﺑﻨــﻮ اﻹﺧــﻮة() (7وﻳﺴــﻘﻂ ﺑﻨــﻮ اﻟﻌﻤﻮﻣــﺔ وﻛــﻞ ﻣــﻦ أﺳــﻘﻂ
ﻏﲑﻩ وﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﺴﻘﻂ).(8

) (1في )م( :وفي.
) (2ما بين قوسين سقط من )م(
) (3الحجب :في اللغة المنع )المصباح المنير.(120 :
) (4انظر :الموطأ ،(511-503/2) :التفريع ،(340-339/2) :الرسالة ،(257) :الكافي.(570-568) :
) (5ما بين قوسين سقط من )م(.
) (6في )ق( :بولد.
) (7ما بين قوسين سقط من )م(.
) (8في )م( :أسقط من أسقط المسقط.
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وﺗﺴﻘﻂ اﳉﺪات ﺑﺎﻷم ،وﺗﺴﻘﻂ أم اﻷب ﺑـﺎﻷب ،وﻣـﻦ ﻗﺮﺑـﺖ درﺟﺘـﻪ ﻣـﻨﻬﻢ
أﺳﻘﻄﺖ اﻟﺒﻌﺪى إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﲔ ﻓـﺈن اﻟﻘـﺮﰉ ﻣـﻦ
ﺟﻬﺔ اﻷم ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺒﻌـﺪى ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ اﻷب واﻟﻘـﺮﰉ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ اﻷب )ﻻ ﺗﺴـﻘﻂ
اﻟﺒﻌﺪى ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷم) (2)((1ﺑﻞ ﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ ﰲ اﳌﲑاث.
وﻻ ﺗــﺮث ﻣــﻦ اﳉــﺪات إﻻ ﺟــﺪﺗﺎن أم اﻷم وأﻣﻬﺎــﺎ وأم اﻷب وأﻣﻬﺎــﺎ ،وﻻ
ﺗﺮث أم ﺟﺪ.
ﻓــﺈذا اﺳــﺘﻜﻤﻞ ﺑﻨــﺎت اﻟﺼــﻠﺐ اﻟﺜﻠﺜــﲔ ﺳــﻘﻄﺖ) (3ﺑﻨــﺎت اﻻﺑــﻦ إﻻ أن ﻳﻜــﻮن
ﻣﻌﻬﻦ ذﻛﺮ ﰲ درﺟﺘﻬﻦ أو أﻧﺰل ﻣﻨﻬﻦ ﻓﻴﻌﺼﺒﻬﻦ وﻳﻘﺴﻢ ﻣﺎ ﺑﻘـﻲ ﺑﻴـﻨﻬﻢ ﻟﻠـﺬﻛﺮ
ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﲔ.
وإذا اﺳــﺘﻜﻤﻞ اﻷﺧ ـﻮات ﻟــﻸب وﻟــﻸم اﻟﺜﻠﺜــﲔ ﺳــﻘﻄﺖ) (4اﻷﺧ ـﻮات ﻟــﻸب
إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻬﻦ ذﻛﺮ ﰲ درﺟﺘﻬﻦ ﻻ أﻧﺰل ﻣـﻨﻬﻦ ،وﻻ ﻳﻌﺼـﺒﻬﺎ وﻟـﺪ اﻷﺧـﻮة
واﻷﺧﻮات ﲞﻼف وﻟﺪ اﻻﺑﻦ ﰲ ﺗﻌﺼﻴﺒﻬﻢ ﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ اﻷﻋﻠﲔ.
وأرﺑﻌ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺬﻛﻮر ﻳﻌﺼ ــﺒﻮن اﻹﻧ ــﺎث ﰲ درﺟ ــﺘﻬﻢ :وﻟ ــﺪ اﻟﺼ ــﻠﺐ اﻟ ــﺬﻛﻮر
وذﻛﻮر وﻟﺪ اﻻﺑﻦ ،واﻹﺧﻮة ﻟﻸب واﻷم ،واﻹﺧﻮة ﻟﻸب ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء
ﻳﻘﺘﺴﻤﻮن اﳌﺎل ﻣﻊ إﻧﺎﺛﻬﻢ ﰲ درﺟﺘﻬﻢ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﲔ.
وﻟــﻴﺲ ﰲ اﻟﻨﺴــﺎء ﻋﺼــﺒﺔ إﻻ اﻷﺧ ـﻮات ﻟــﻸب واﻷم أو ﻟــﻸب) (5إذا اﻧﻔــﺮدن
ﻋـﻦ إﺧـﻮة ﰲ درﺟـﺘﻬﻦ ﻣـﻊ ﺑﻨـﺎت اﻟﺼــﻠﺐ أو ﺑﻨـﺎت اﻻﺑـﻦ ﻓـﺈﻦ ﻳﻜـﻦ ﻋﺼــﺒﺔ،
وﺗﺮث اﻟﺒﻨﺖ اﻟﻨﺼﻒ واﻟﺒﻨﺎت اﻟﺜﻠﺜﲔ وﺗﺄﺧﺬ اﻷﺧﻮات ﻣﺎ ﺑﻘـﻲ  ،ﻫـﺬا ﺣﺠـﺐ
إﺳﻘﺎط.
) (1في )ق( :من جھتھا.
) (2ما بين قوسين سقط من )م(.
) (3في )م( :وجھاتھا.
) (4في )م( :سقط.
) (5أو لألب :سقطت من )م(.
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وأﻣﺎ اﻟﺤﺠﺐ ﻋﻦ ﺑﻌـﺾ اﻟﻔـﺮوض :ﻓﺤﺠـﺐ اﻟـﺰوج ﻋـﻦ اﻟﻨﺼـﻒ إﱃ اﻟﺮﺑـﻊ
واﻟﺰوﺟﺎت ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ إﱃ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ووﻟﺪ اﻻﺑﻦ ذﻛﻮرﻫﻢ وإﻧﺎﺛﻬﻢ ﻓﻘﻂ.
وﳛﺠﺐ اﻷم ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ ﺣﺠﺒﺎن:
ـﺐ إﱃ اﻟﺴ ــﺪس وﻫ ــﻮ ﺑﺎﻟﻮﻟ ــﺪ ووﻟ ــﺪ اﻻﺑ ــﻦ أو اﻻﺛﻨ ــﲔ ﻓﺼ ــﺎﻋﺪا) (1ﻣ ــﻦ
ﺣﺠ ـ ٌ
اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات.
ـﺐ إﱃ اﻟﺜﻠــﺚ ﻣــﺎ ﺑﻘ ـﻲ ﳛﺠﺒﻬــﺎ اﻷب ﰲ ﻣﺴــﺄﻟﺘﲔ وﳘــﺎ زوج وأﺑ ـﻮان،
وﺣﺠـ
ٌ
واﻣﺮأة وأﺑﻮان).(2
ﻟﺪ ووﻟﺪ اﻻﺑﻦ ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن اﻟﻮﻟـﺪ ذﻛـﻮراً أﺧـﺬوا
اﻷب إﱃ اﻟﺴﺪس اﻟﻮ ُ
وﳛﺠﺐ َ
اﻟﺒﺎﻗﻲ ،وإن ﻛﺎﻧﻮا إﻧﺎﺛـﺎً أﺧـﺬن ﻓﺮوﺿـﻬﻦ وأﺧـﺬ اﻷب اﻟﺴـﺪس ﻣﻌﻬـﻦ وﻛـﺎن ﻣـﺎ
ﺑﻘﻲ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﺐ.

) (1فصاعدا :سقطت من )م(.
) (2في المسألتين المعروفة بالعمريتين .
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وأﻣــﺎ اﳉـﺪ ﻓﻠــﻪ ﺑــﺎب :ﻳﻨﻔــﺮد ﺑــﻪ ،وﻻ ﳛﺠــﺐ إﻻ ﻣــﻦ ﻳــﺮث ،وﻻ ﳛﺠــﺐ ﻋﺒــﺪ
وﻻ ﻛ ــﺎﻓﺮ ،وﻻ ﳛﺠ ــﺐ ﻏ ــﲑ اﻟـ ـﻮارث إﻻ ﰲ ﻣﻮﺿ ــﻮع واﺣ ــﺪ وﻫ ــﻮ اﻹﺧ ــﻮة ﻣ ــﻊ
اﻷﺑﻮﻳﻦ ﳛﺠﺒﻮن اﻷم ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ إﱃ اﻟﺴﺪس وﻻ ﻳﺮﺛﻮن ﻣﻊ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﺷﻴﺌﺎً).(1
(N$K1z/#دא7uوضوxJ.YnN

اﻟﻨﺼــﻮص اﻟ ـﻮاردة ﺑﺘﻮرﻳــﺚ ﻣــﻦ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ ﻣــﻦ ﻋــﺪد اﻟــﺬﻛﻮر واﻹﻧــﺎث اﻹﲨــﺎع
ﻋﻠﻴﻪ) (2ﻣﻐﻦ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻓﻴﻪ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻣــﺎ ﻓﻀــﻞ ﻋــﻦ ذوي اﻟﺴــﻬﺎم ﻟﻠﻌﺼــﺒﺔ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻣــﺎ أﺑﻘــﺖ
اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻓﻸوﱃ ﻋﺼﺒﺔ ذﻛﺮ").(3
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا ﱂ ﻳﻔﻀــﻞ ﺷــﻲء ﻓــﻼ ﺷــﻲء ﳍــﻦ ،ﻓــﺈن ذوي اﻟﺴــﻬﺎم إذ
أﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺎن ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻴﻤـﺎ ﻓﻀـﻞ ﻋـﻨﻬﻢ ﻓـﺈذا اﺳـﺘﻐﺮق ذو) (4اﻟﺴـﻬﺎم اﳌـﺎل
ﺳﻘﻄﻮا.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ذوي اﻟﺴﻬﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﺳـﻬﺎﻣﻬﻢ؛ ﻷن اﻟﺰﻳـﺎدة
ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ﻻ ﺗﺴ ــﺘﺤﻖ إﻻ ﺑ ــﺮد أو ﺗﻌﺼ ــﻴﺐ واﻟ ــﺮد ﻗ ــﺪ أﺑﻄﻠﻨ ــﺎﻩ ،واﻟﺘﻌﺼ ــﻴﺐ
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻪ.
) (1في )م( :مع األب.
) (2انظ ر :بداي ة المجتھ د مھ ا لھداي ة ف ي تخ ريج أحادي ث البداي ة ،(251/8) :المحل ى ،(312/10) :المغن ي:
).(168/6
) (3أخرجه البخاري في الفرائض باب :ميراث الولد م ن أبي ه وأم ه ،(5/7) :ومس لم ف ي الف رائض ب اب :ألحق وا
الفرائض بأھلھا.(1233/3):...
) (4ذووا :سقطت من )م(.
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وإﳕ ــﺎ ﻗﺼ ـﺮﻧﺎ اﻟﻔ ــﺮوض ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺴ ــﺘﺔ اﳌﻘ ــﺪرة؛ ﻷن اﻟ ــﻨﺺ ﱂ ﻳ ــﺮد ﲟ ــﺎ ﺳ ـﻮاﻫﺎ،
وﻟﻺﲨــﺎع ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﻣــﺪﺧﻞ ﻟﻨــﺎ ﰲ اﻟﻔــﺮوض) (1ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﲬــﺲ أو ﺳــﺒﻊ أو
ﺗﺴﻊ أو ﻋﺸﺮ ﻓﻮﺟﺐ ﻗﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ.
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﻓ ــﺮض اﻟﺒﻨ ــﺖ اﻟﻮاﺣ ــﺪة اﻟﻨﺼ ــﻒ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ  x wm:
 (2)l{ z yوﻻ ﺧــﻼف ﻓﻴــﻪ) ،(3وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﺒﻨﺘــﲔ ﻓــﺄﻛﺜﺮ
ﳍﻤﺎ اﻟﺜﻠﺜﺎن ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (4)lut s rq p on mm:وﻻ

ﺧﻼف ﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎً).(5

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن ﻟﻼﺛﻨـﲔ اﻟﺜﻠﺜـﺎن) (6ﺧﻼﻓـﺎً ﳌـﻦ ذﻫـﺐ إﱃ أن ﳍﻤـﺎ اﻟﻨﺼـﻒ)(7؛
ﻷﻧـ ـ ــﻪ ﻗـ ـ ــﺎل ﺗﻌـ ـ ــﺎﱃ (8)lut s r q p  o  n mm :ﻓﺒـ ـ ـ ـﲔ
ﺣﻜ ــﻢ اﻟﻮاﺣ ــﺪة وﺣﻜ ــﻢ ﻣ ــﺎ زاد ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺛﻨﺘ ــﲔ ،ﻓﻜ ــﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣ ــﻪ إن ﻛ ــﻦ ﻧﺴ ــﺎء
اﺛﻨﺘــﲔ) (9ﻓﻤــﺎ ﻓﻮﻗﻬﻤــﺎ ﻓﻠﻬــﻦ اﻟﺜﻠﺜــﺎن ،وﻷن ﻻﺑﻨــﺔ) (10اﻻﺑــﻦ ﻣــﻊ ﺑﻨــﺎت اﻟﺼــﻠﺐ
اﻟﺴــﺪس ﺗﻜﻤﻠــﺔ اﻟﺜﻠﺜــﲔ ،وﻓﺎﺋــﺪة ذﻟــﻚ أــﺎ ﺗﻘــﻮم ﻣﻌﻬــﺎ ﻣﻘــﺎم ﺑﻨــﺖ أﺧــﺮى ﰲ
اﺳــﺘﻐﺮاق اﻟﺜﻠﺜــﲔ ،وﻷن ﻛــﻞ إﻧــﺎث ﻛــﺎن ﻓــﺮض اﻟــﺜﻼث ﻣــﻨﻬﻢ اﻟﺜﻠﺜــﲔ ﻓﻜــﺬﻟﻚ
ﻓﺮض اﻻﺑﻨﺘﲔ أﺻﻠﻪ اﻷﺧﻮات.

) (1في )م( :ال مدخل في الفروض وفي )ق( :ال مدخل للباقي المفروض.
) (2سورة النساء ،اآلية.(11) :
) (3انظر :بداية المجتھد -مع الھداية في تخريج أحاديث البداية ،(521/8) :المحلى ،(315-314/10) :المغن ي:
).(172/6
) (4سورة النساء ،اآلية.(11) :
) (5انظر :اإلجماع ،(79) :بداية المجتھد مع الھداية في تخريج أحاديث البداي ة ،(521/8) :المحل ى-314/10 :
 ،(315المغنى.(170/6) :
) (6الثلثان :سقطت من )م(.
) (7في رواية شاذة عن ابن عباس أنه قال :إن فرضھما النصف )انظر المغنى.(170/7 :
) (8سورة النساء ،اآلية.(11) :
) (9في )م( :فوق اثنتين.
) (10في )م( :لبنت.
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وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﻓ ــﺮض اﻟﻮاﺣ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﺑﻨ ــﺎت اﻻﺑ ــﻦ اﻟﻨﺼ ــﻒ وﻓ ــﺮض اﻻﺛﻨﺘ ــﲔ
ﻓﺼﺎﻋﺪا اﻟﺜﻠﺜﺎن ﻟﻺﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم وﻟـﺪ اﻻﺑـﻦ ﻣﻘـﺎم وﻟـﺪ اﻟﺼـﻠﺐ ﻋﻨـﺪ ﻋـﺪﻣﻬﻢ
وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(1
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻓﺮض اﻟﻮاﺣﺪة ﻣـﻦ اﻷﺧـﻮات ﻟـﻸب واﻷم أو ﻟـﻸب اﻟﻨﺼـﻒ،
وﻓﺮض اﻻﺛﻨﺘـﲔ ﻓﺼـﺎﻋﺪا اﻟﺜﻠﺜـﺎن ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ N M L K J I Hm:

 _  ^ ] \[Z Y X W  V U TSR Q P O
`  (2)lcb aوﻫﺬا ﻋﺎم ﰲ اﻟﺸﻘﺎﺋﻖ ووﻟﺪ اﻷب).(3

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ إن ﻛــﻞ ﻣــﺎ زاد ﻋﻠــﻰ اﻻﺛﻨﺘــﲔ ﻓﺮﺿ ـﻬﺎ اﻟﺜﻠﺜــﺎن )ﻷن ﻛــﻞ ﻋــﺪد زاد
ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪة ﳑﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻔﺮﺿﻪ اﻟﺜﻠﺜﺎن) ((4ﻛﺎﻟﺒﻨﺎت وﻛﺎﻻﺑﻨﺘﲔ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻓﺮض اﻟﺰوج ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻮﻟﺪ ووﻟﺪ اﻻﺑﻦ اﻟﻨﺼﻒ ،وﻣﻌﻬـﻢ اﻟﺮﺑـﻊ
ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ LKJ  I H G F E D C Bm :
 (5)lT  S R Q P O N Mﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼ ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼف ﰲ
ذﻟﻚ).(6
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ اﻟﻔـﺮض ﻟﻠﺰوﺟـﺔ واﻟﺰوﺟـﺎت ﻣـﻊ ﻋـﺪم اﻟﻮﻟـﺪ ووﻟـﺪ اﻻﺑـﻦ اﻟﺮﺑـﻊ ،وﻣـﻊ
وﺟـ ــﻮدﻫﻢ اﻟـ ــﺜﻤﻦ ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ ﺗﻌـ ــﺎﱃ d c b a ` _ ^m :
 (7)lon m l k j i h gfeوﻻ
ﺧﻼف ﻓﻴﻪ).(8
) (1انظ ر :بداي ة المجتھ د مھ ا لھداي ة ف ي تخ ريج أحادي ث البداي ة ،(256/8) :المحل ى ،(345/10) :المغن ي:
).(172/6
) (2سورة النساء ،اآلية.(176) :
) (3في )ق( :وولد االبن.
) (4ما بين قوسين سقط من )م(.
) (5سورة النساء ،اآلية.(12) :
) (6انظر :اإلجماع ،(81) :بداية المجتھد -مع الھداية ،(257/8) :المحلى ،(346/10) :المغني.(172/6) :
) (7سورة النساء ،اآلية.(12) :
) (8انظر :اإلجماع ،(81) :بداية المجتھد مع الھداية ،(257/80) :المحلى ،(326/10) :المغني.(178/6) :
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وإﳕ ـ ـ ــﺎ ﻗﻠﻨ ـ ـ ــﺎ :إن ﻓ ـ ـ ــﺮض اﻷم اﻟﺜﻠ ـ ـ ــﺚ ﻟﻘﻮﻟ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ ² ± °m :
 .(1)l³وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻓﺮض اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ وﻟﺪ اﻷم اﻟﺴـﺪس ،وإن ﻓـﺮض ﻣـﺎ
زاد ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺜﻠ ــﺚ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ hgf e  d c b a `m:
 ،(2)lqp o n m l k j iواﺗﻔـﻖ ﻋﻠـﻰ أن

اﳌﺮاد ﺑﻪ اﻹﺧﻮة ﻣﻦ اﻷم).(3

وإﳕ ـ ــﺎ ﻗﻠﻨ ـ ــﺎ :إن ﻓ ـ ــﺮض اﻷﺑ ـ ــﻮﻳﻦ ﻣ ـ ــﻊ اﻟﻮﻟ ـ ــﺪ أو وﻟ ـ ــﺪ اﻻﺑ ـ ــﻦ اﻟﺴ ـ ــﺪس ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ
ﺗﻌﺎﱃ. (4)l¨§ ¦¥¤ £ ¢ ¡  ~ }m:
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﳉﺪ ﻛﺎﻷب) (5ﻟﻺﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﺔ ﻣﻘـﺎم اﻷب ﰲ ذﻟـﻚ ﻋﻨـﺪ
ﻋﺪﻣﻪ).(6
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﳉــﺪة ﺗــﺮث وأن ﻓﺮﺿــﻬﺎ اﻟﺴــﺪس ،وﻛــﺬﻟﻚ اﳉــﺪات ﻹﲨــﺎع
اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗــﻮرﻳﺜﻬﻦ ،وروي أن أﺑــﺎ ﺑﻜــﺮ اﻟﺼــﺪﻳﻖ رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ ﻗــﺎل :ﻣــﺎ
أﺟﺪ ﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺷﻴﺌﺎً ﺣﱴ روى ﻟﻪ اﳌﻐـﲑة ﺑـﻦ ﺷـﻌﺒﺔ وﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﺴـﻠﻤﺔ
أن رﺳ ــﻮل اﷲ  "أﻃﻌ ــﻢ اﳉ ــﺪة) (7اﻟﺴ ــﺪس") ،(8وﻷن أم اﻷم أﻗﻴﻤ ــﺖ ﻣﻘ ــﺎم
اﻷم ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻷم ﻛﻤﺎ أﻗﻴﻢ أﺑﻮ اﻷب ﻋﻨـﺪ ﻋـﺪم اﻷب ﻣﻘـﺎم اﻷب) (9ﻓﺠﻌـﻞ
ﳍﺎ أﻧﻘﺺ ﻓﺮﺿﻲ اﻷم وﻫﻮ اﻟﺴﺪس.

) (1سورة النساء ،اآلية.(11) :
) (2سورة النساء ،اآلية.(12) :
) (3انظر :تفسير الطبري ،(287/4) :الجامع ألحكام القرآن.(78/5) :
) (4سورة النساء ،اآلية.(11) :
) (5في )م( :كذلك.
) (6في )م( :عدم األب.
) (7في )م( :أم األم.
) (8أخرج ه أب و داود ف ي الف رائض ب اب :ف ي الج دة ،(318/3) :واب ن ماج ه ف ي الف رائض ب اب :مي راث الج دة:
) ،(909/2والترم ذي ف ي الف رائض ب اب :م ا ج اء ف ي مي راث الج دة ،(365/4) :وص ححه ،والح اكم:
) ،(338/4وقال على شرط الشيخين.
) (9مقام األب :سقطت من )م(.
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وإﳕ ـ ــﺎ ﻗﻠﻨ ـ ــﺎ :إ ـ ــﻦ ﺑﻴ ـ ــﻨﻬﻦ إذا اﺟ ـ ــﺘﻤﻌﻦ ﳊ ـ ــﺪﻳﺚ أﰊ ﺑﻜ ـ ــﺮ  أﻧ ـ ــﻪ ﺷـ ـ ـﺮك
ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ) ،(1وروي ﻋــﻦ ﻋﻤــﺮ  أﻧــﻪ ﻗــﺎل :ﻣــﺎ أﻧــﺎ ﺑﺰاﺋــﺪ ﰲ اﻟﻔ ـﺮاﺋﺾ ﺷــﻴﺌﺎً ﻫــﻮ
اﻟﺴﺪس ﻓـﺈن اﺟﺘﻤﻌﺘﻤـﺎ ﻓﻬـﻮ ﺑﻴﻨﻜﻤـﺎ وأﻳﺘﻜﻤـﺎ ﺧﻠـﺖ ﺑـﻪ ﻓﻬـﻮ ﳍـﺎ) ،(2وﻷن ﻛـﻞ
أﻧﺜــﻰ ﳍــﺎ ﻓــﺮض ﻣﻘــﺪر) (3ﻻ ﻳﺘﻐــﲑ وﻻ ﻳﺴــﺎوﻳﻬﺎ اﻟــﺬﻛﺮ ﻓﻴــﻪ ﻓــﺈذا اﺟﺘﻤﻌــﺖ ﻣــﻊ
ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﺷﻮرﻛﺖ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺰوﺟﺎت.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻓﺮض ﺑﻨﺎت اﻹﺑـﻦ )ﻣـﻊ ﺑﻨـﺖ اﻟﺼـﻠﺐ اﻟﺴـﺪس ﺗﻜﻤﻠـﺔ اﻟﺜﻠﺜـﲔ
ﻹﲨ ــﺎع اﻟﺼ ــﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴ ــﻪ ،وﻷن ﺑﻨ ــﺎت اﻻﺑ ــﻦ أﻗﻤ ــﻦ ﻣﻘ ــﺎم ﺑﻨ ــﺎت() (4اﻟﺼ ــﻠﺐ
ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺄﺧﺬن ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻘﺪر ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺼﻠﺐ ،ﻓﻠﻤﺎ
ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻫﺬﻩ اﻻﺑﻨﺔ ﻟﻠﻨﺼﻒ أﺧﺬت اﻟﻔﺎﺿﻞ وﻫﻮ اﻟﺴﺪس.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :ﻻ ﻳـﺰدن ﻋﻠﻴـﻪ)(5؛ ﻷـﻦ ﻻ ﻳـﺒﻠﻐﻦ ﰲ اﻟﻘـﻮة ﻣﺒﻠـﻎ اﻟﺒﻨـﺎت اﻟﺼـﻠﺐ
وﻗــﺪ ﺛﺒــﺖ أن ﺑﻨــﺎت اﻟﺼــﻠﺐ وإن ﻛﺜــﺮن ﻓــﻼ ﻳــﺰدن ﻋﻠــﻰ اﻟﺜﻠﺜــﲔ ﻓﻜــﺬﻟﻚ ﻓــﻴﻤﻦ
ﻗﺎم ﻣﻘﺎﻣﻬﻦ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن وﻟــﺪ اﻷب اﻹﻧــﺎث ﻳﺄﺧــﺬن ﻣــﻊ اﻟﻮاﺣــﺪة ﻣــﻦ وﻟــﺪ اﻷب واﻷم
اﻟﺴ ـ ــﺪس ﻟﻺﲨ ـ ــﺎع ﻋﻠ ـ ــﻰ أن وﻟـ ـ ـﺪ اﻻﺑ ـ ــﻦ ﻳﻘ ـ ــﻮم ﻣﻘ ـ ــﺎم وﻟ ـ ــﺪ اﻷب واﻷم ﻋﻨ ـ ــﺪ
ﻋﺪﻣﻬﻢ) (6ﻛﻘﻴﺎم وﻟﺪ اﻻﺑﻦ ﻣﻘﺎم وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ.
(7($K2z/#ضאאZ& Oو אSمx

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن اﻟﻮاﺣـﺪ ﻣـﻦ وﻟـﺪ اﻷم ﻓﺮﺿـﻪ اﻟﺴـﺪس ذﻛـﺮاً ﻛـﺎن أو أﻧﺜـﻰ ،وإن
ﻓ ــﺮض اﳉﻤﺎﻋ ــﺔ اﻟﺜﻠ ــﺚ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ  _ ~ } | {zym:
) (1أخرجه مالك في الموطأ.(514-513/2) :
) (2أخرجه مالك في الموطأ.(514/2) :
) (3في )ق( :مقتدر.
) (4ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (5في )م( :عليھن.
) (6في )ق( :عدمھن.
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 ،(1)lqp onوﻻ ﺧﻼف ﻓﻴﻪ).(2

)(3
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﰲ زوج وأﺑــﻮﻳﻦ ،واﻣـﺮأة وأﺑــﻮﻳﻦ إن ﻟــﻸم ﺛﻠــﺚ ﻣــﺎ ﺑﻘـﻲ ﺧﻼﻓـﺎً
ﻹﺣــﺪى اﻟــﺮواﻳﺘﲔ ﻋــﻦ ﻋﻠــﻲ  ،وﻫــﻮ ﻗــﻮل اﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس) (4ﻷﻧــﺎ ﻟــﻮ أﻋﻄﻴﻨﺎﻫــﺎ
اﻟﺜﻠــﺚ ﺑﻜﻤﺎﻟــﻪ ﻛﻨــﺎ ﻗــﺪ ﻓﻀــﻠﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷب ،وذﻟــﻚ ﻏــﲑ ﺟــﺎﺋﺰ أﺻــﻠﻪ ﺣــﺎل
اﻻﻧﻔﺮاد.

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن وﻟﺪ اﻻﺑﻦ ﻳﺴﻘﻄﻮن ﺑﺬﻛﻮر وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﲨﺎع ﻋﻠـﻰ
ذﻟ ــﻚ) ،(5وﻷن ﻣـ ـﲑاﺛﻬﻢ ﻟﻘﻴ ــﺎﻣﻬﻢ ﻣﻘ ــﺎم وﻟ ــﺪ اﻟﺼ ــﻠﺐ ﻓﻮﺟ ــﺐ ﺳ ــﻘﻮﻃﻬﻢ ﻣ ــﻊ
وﺟﻮدﻫﻢ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إــﻢ ﻻ ﻳﺴــﻘﻄﻮن ﻣــﻊ ﻏــﲑﻫﻢ؛ ﻷــﻢ أﻗــﻮى ﺗﻌﺼــﻴﺒﺎً ﻣــﻦ ﺳــﺎﺋﺮ
اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﺪى وﻟـﺪ اﻟﺼـﻠﺐ ،وﻷـﻢ ﳌـﺎ ﻗـﺎﻣﻮا ﻣﻘـﺎم وﻟـﺪ اﻟﺼـﻠﺐ) (6وﺟـﺐ أن ﻻ
ﻳﺴﻘﻄﻮا ﺑﻐﲑﻫﻢ اﻋﺘﺒﺎراً ﻢ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﳉـﺪ ﻳﺴـﻘﻂ ﺑـﺎﻷب؛ ﻹﲨـﺎع اﻷﻣـﺔ)(7؛ وﻷﻧـﻪ ﻳـﺪﱄ) (8ﺑـﻪ ﻓﻠـﻢ
ﻳﺮث ﻣﻌﻪ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ إن اﻹﺧــﻮة واﻷﺧـﻮات ﻳﺴــﻘﻄﻮن ﻣــﻊ ذﻛــﻮر اﻟﻮﻟــﺪ ووﻟــﺪ اﻻﺑــﻦ ﻷن
ﺗﻌﺼــﻴﺐ اﻟﺒﻨــﻮة أﻗــﻮى وأﻗــﺮب ﻣــﻦ ﺗﻌﺼــﻴﺐ اﻹﺧــﻮة ﺳــﻘﻮﻃﻬﻢ) (9ﺑــﻪ ،وﻷن وﻟــﺪ
) (1سورة النساء ،اآلية.(12) :
) (2انظ ر :اإلجم اع ،(82) :بداي ة المجتھ د -م ع الھداي ة ،(259/8) :ش رح مس لم للن ووي ،(61/7) :المحل ى:
) ،(337/10المغني.(175-174/6) :
) (3وتعرف ھاتين المسألتين بالعمريتين ألن عمر بن الخطاب  ھو الذي حك م فيھ ا وأعط ى األم الثل ث الب اقي
بعد إعطاء الزوج الباقي فريضته.
) (4انظر :البيھقي ،(228/6) :وعبد الرزاق.(253/10) :
) (5بداية المجتھد مع الھداية ،(254/8) :المحلى ،(378/10) :فتح الباري.(16/12) :
) (6في )م( :مقامھم.
) (7انظر :اإلجم اع ،(84) :بداي ة المجتھ د م ع الھداي ة ،(264/8) :ش رح مس لم للن ووي ،(55/7) :ف تح الب اري:
).(10/12
) (8في )ق( :بدئ به.
) (9في )ق( :سقوطھن.
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اﻻﺑﻦ أﻗﺮب ﻣﻦ اﻹﺧﻮة وﻫﻢ ﻳﺴﻘﻄﻮن )ﻣـﻊ ذﻛـﻮر وﻟـﺪ اﻟﺼـﻠﺐ ﻓﻜـﺎن اﻹﺧـﻮة
أوﱃ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻳﺴــﻘﻄﻮن)(1ﻣــﻊ اﻷب؛ ﻷن اﻷب آﻛــﺪ ﻣــﻨﻬﻢ ﺗﻌﺼــﻴﺒﺎً) (2وأﺷــﺪ
ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺮﺑﺎً؛ ﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﺮﺣﻢ إﱃ ﺗﻌﺼﻴﺒﻬﻢ.
($K3z/#אx[#43

وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ أن ﻣﻦ ﻗﻮي ﺗﻌﺼﻴﺒﻪ أﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﻨﻪ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن وﻟـﺪ اﻷم ﻳﺴـﻘﻄﻮن ﺑﺈﻧـﺎث وﻟـﺪ اﻟﺼـﻠﺐ ووﻟـﺪ اﻻﺑـﻦ؛ ﻷن ﻣـﻦ
ﺣﻖ اﻹﺧﻮة أن ﻳﺮﺛﻮا ﻣـﻊ اﻟﻮﻟـﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼـﻴﺐ ﺑـﺪﻟﻴﻞ أن اﻹﻧـﺎث ﻣـﻨﻬﻦ ﻳﺼـﺮن ﻣـﻊ
اﻟﺒﻨﺎت ﻋﺼﺒﺔ ﺑﺎﻧﻔﺮادﻫﻦ ﰲ وﻟﺪ اﻷم) ،(3ووﻟﺪ اﻷم ﻻ ﺗﻌﺼﻴﺐ ﻓﻴﻬﻢ.
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إ ــﻢ ﻳﺴ ــﻘﻄﻮن ﻣ ــﻊ اﻷب واﳉ ــﺪ؛ ﻷن ﺗﻌﺼ ــﻴﺐ اﻷﺑ ــﻮة ﻳﺴ ــﻘﻂ
ﺗﻌﺼﻴﺐ اﻹﺧـﻮة ،وﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ `  _ ~ } | {  z ym:
 (4)lcb aﻓﻘﻴﻞ ﻓﻴﻪ :إن اﻟﻜﻼﻟﺔ أﺣﺪ ﻋﻤﻮدى اﻟﻨﺴﺐ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﺑﲏ اﻹﺧﻮة ﻳﺴﻘﻄﻮن ﺑﺎﻹﺧﻮة ﻷﻢ ﻳﺪﻟﻮن ﻢ ،وﻷن اﻹﺧﻮة
أﻗﺮب ﻣﻦ ﺑﲏ اﻹﺧﻮة ﻛﻤﺎ أن وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ أﻗﺮب ﻣﻦ وﻟﺪ اﻻﺑﻦ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻹﺧــﻮة ﻳﺴــﻘﻄﻮن ﺑﺎﳉــﺪ؛ ﻷن اﳉــﺪ أﻗــﻮى ﺗﻌﺼــﻴﺒﺎً ﻣــﻨﻬﻢ ﻷﻧــﻪ
ﻳــﺪﱃ ﺑــﺎﻷﺑﻮة وﺑﻨــﻮ اﻹﺧــﻮة) (5ﻳــﺪﻟﻮن ﺑــﺎﻷﺧﻮة ﻷن اﳉــﺪ ﻳــﺪﱃ ﺑــﺎﻷﺑﻮة )واﺑــﻦ
اﻷخ ﻳﺪﱃ ﺑﺎﻷخ ﻓﻜﺎن اﳉﺪ أوﱃ.

) (1ما بين قوسين سقط من )م(.
) (2في )م( :ألن األب أقرب تعصيبا ً منھم.
) (3في ولد األم :سقطت من )ق(.
) (4سورة النساء ،اآلية.(12) :
) (5في )م( :وبنو األخ.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ ﻳﺴﻘﻄﻮن ﺑﺒـﲏ اﻹﺧـﻮة ﻷن ﺑـﲏ اﻹﺧـﻮة أﻗـﺮب؛ ﻷـﻢ
ﻳﺪﻟﻮن ﺑﺎﻟﺒﻨﻮة ،واﻟﻌﻢ ﻳـﺪﱃ ﺑـﺎﻷﺑﻮة؛ وﻷن اﺑـﻦ اﻷخ ﻳﻘـﻮل إﱐ اﺑـﻦ اﺑﻨـﻚ واﻟﻌـﻢ
ﻳﻘﻮل() (1أﻧﺎ أﺧﻮ أﺑﻴﻚ ﻓﻜﺎن اﺑﻦ اﻷخ أﻗﺮب.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ ﻳﺴﻘﻄﻮن أوﻻدﻫﻢ)(2؛ ﻷﻢ ﻢ ﻳﺪﻟﻮن.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻋﻦ اﳉﺪات ﻳﺴﻘﻄﻦ ﺑﺎﻷم ﻷن ﺗﻮرﻳﺜﻬﻦ إﳕﺎ ﻛﺎن أﻗﻤﻦ ﻣﻘﺎم اﻷم
وﺟﻌﻞ ﳍﻦ ﻧﺼﻴﺒﺎً ﻓﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮﻃﻬﻦ ﻣﻌﻬﺎ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن أم اﻷم ﻻ ﺗﺴــﻘﻂ ﺑــﺎﻷب؛ ﻷــﺎ أﻗﻴﻤــﺖ ﻣﻘــﺎم اﻷم ﻓﻠﻤــﺎ ﱂ
ﺗﺴــﻘﻂ اﻷم ﺑــﺎﻷب ذﻟــﻚ ﻣــﻦ أﻗــﻴﻢ ﻣﻘﺎﻣﻬــﺎ ،وﻻ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ أم اﻷب ﱂ ﺗﻘــﻢ
ﻣﻘﺎم اﻷب وإﳕﺎ أﻗﻴﻢ ﲨﻠﺔ اﳉﺪات ﻣﻘﺎم اﻷم.
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن أم اﻷب ﺗﺴ ــﻘﻂ ﻣ ــﻊ اﻷب ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻻﺑ ــﻦ ﻣﺴ ــﻌﻮد وﻏ ــﲑﻩ)،(3
اﻋﺘﺒﺎراً ﺑﺄﰊ اﻷب ﺑﻌﻠﺔ أﻧﻪ ﻳﺪﱄ ﺑﺘﻌﺼﻴﺒﻪ ﻓﺈذا وﺟﺪ أﺳﻘﻄﻪ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﻘﺮﰉ ﻣﻨﻬﻦ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺒﻌﺪى ﻣـﻦ ﺟﻨﺴـﻬﺎ اﻋﺘﺒـﺎراً ﺑـﺎﻷم واﳉـﺪ،
وﻷن اﻟﺒﻌﺪى ﺗﺪﱄ ﺑﺎﻟﻘﺮﰉ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﻘــﺮﰉ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ اﻷم ﺗﺴــﻘﻂ اﻟﺒﻌــﺪى ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ اﻷب؛ ﻷن
اﻷم ﺗﺴﻘﻂ أم اﻷب) (4ﻛﺬﻟﻚ أم اﻷم ﺗﺴﻘﻂ أم اﻷب.
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن اﻟﺒﻌ ــﺪى ﻣ ــﻦ ﺟﻬ ــﺔ اﻷم ﻻ ﺗﺴ ــﻘﻂ اﻟﻘ ــﺮﰉ ﻣ ــﻦ ﺟﻬ ــﺔ اﻷب
ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻣــﺎ روي ﻋــﻦ اﺑــﻦ ﻣﺴــﻌﻮد وﻫــﻮ أﺣــﺪ ﻗــﻮﱄ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ)(5؛ ﻷن أم اﻷب
) (1ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (2في )ق( :اآلباء.
) (3روى عن ابن مسعود وأبي موسى وعمران بن الحصين وأب و طفي ل :ورثوھ ا م ع ابنھ ا وھ و ظ اھر م ذھب
أحم د وب ه ق ال ش ريح والحس ن وب ان س يرين وج ابر ب ن زي د والعنب ري وإس حق واب ن المن ذر )انظ ر المغن ي:
) ،(211/6المحلى ،(277/9) :عبد الرزاق.(277/10) :
) (4في )م( :أن األم.
) (5انظر سنن البيھقي ،(226/6) :المھذب.(27/2) :
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ﺗــﺪﱄ ﺑ ــﺎﻷب واﻷب إذا اﺟﺘﻤــﻊ ﻣ ــﻊ أم أم اﻷب ﱂ ﳛﺠﺒﻬــﺎ ﻓﺒ ــﺄن ﻻ ﳛﺠﺒﻬ ــﺎ
ﻣﻦ ﻳﺪﱄ ﺑﺎﻷم) (1أوﱃ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن أم أﰊ اﻷب ﻻ ﺗﺮث ﺷـﻴﺌﺎً ﺧﻼﻓـﺎً ﳌـﺎ روي ﻋـﻦ زﻳـﺪ ﺑـﻦ ﺛﺎﺑـﺖ
وﻏــﲑﻩ)(2؛ ﻷــﺎ أم ﺟــﺪ ﻓﺄﺷــﺒﻬﺖ أم أﰉ اﻷم) ،(3وﻷن ﺟﻬــﺔ) (4اﻷم ﰲ ﺑــﺎب:
اﳉــﺪات أﻗــﻮى ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ اﻷب ﻓــﺈذا ﱂ ﻳــﺮث ﻣــﻦ ﺟﻨﺒﺘﻬــﺎ إﻻ ﺟــﺪﺗﺎن ﻓﺠﻬــﺔ
اﻷب ﺑﺬﻟﻚ أوﱃ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﺑﻨﺎت اﻟﺼـﻠﺐ إذا اﺳـﺘﻜﻤﻠﻦ اﻟﺜﻠﺜـﲔ ﺳـﻘﻂ ﺑﻨـﺎت اﻻﺑـﻦ؛ ﻷن
ﺣﻘﻬـﻦ ﻛــﺎن ﰲ ﺗﻜﻤﻴـﻞ اﻟﺜﻠﺜــﲔ ﻟﻘﻴـﺎﻣﻬﻦ ﻣﻘــﺎم ﺑﻨـﺖ أﺧــﺮى ﻣـﻦ ﺑﻨــﺎت اﻟﺼــﻠﺐ
إذا ﻛﺎن ﺑﻨﺎت اﻟﺼﻠﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪة ﺳﻘﻂ ﻣﻌﻬﻦ.
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ إذا ﻛ ــﺎن ﻣﻌﻬ ــﻦ ذﻛ ــﺮ ﰲ درﺟ ــﺘﻬﻦ ﻋﺼ ــﺒﻬﻦ ﺧﻼﻓ ـ ـﺎً ﻻﺑ ــﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :ﻻ ﺷﻲء ﳍﻦ وأن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺬﻛﺮ وﺣﺪﻩ)(5؛ ﻷﻧـﻪ ﻣـﺎل ورﺛـﻪ ﺑﻨـﻮ
)(6
اﻻﺑــﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼــﻴﺐ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﺸــﺎرﻛﻬﻢ ﺑﻨــﺎت اﻻﺑــﻦ ﻓﻴــﻪ أﺻــﻠﻪ ﺟﻬــﺔ اﳌــﺎل
وﻫﻮ ﻣﺎل اﻻﻧﻔﺮاد.
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ إذا ﻛ ــﺎن أﻧ ــﺰل ﻣ ــﻨﻬﻦ ذﻛ ــﺮ ﻋﺼ ــﺐ ﻣ ــﻦ ﻓﻮﻗ ــﻪ؛ ﻷن أﺻ ــﻮل
اﻟﻔ ـﺮاﺋﺾ ﻣﺒﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﳚــﻮز أن ﻳــﺮث اﻷﺑﻌــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻮﻟــﺪ ﻳﺴــﻘﻂ اﻷﻗــﺮب،
وﻷﻧﺎ وﺟﺪﻧﺎ اﻟﺒﻄﻦ اﻷوﺳﻂ أﻗـﺮب ﻣـﻦ اﻟـﺒﻄﻦ اﻷﺳـﻔﻞ أﻻ ﺗـﺮى أﻧـﻪ إذا اﺟﺘﻤـﻊ
ﺛﻼث ﺑﻨﺎت ﺑﻌﻀﻬﻦ) (7أﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻛﺎن ﻟﻠﺒﻨﺖ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻨﺼﻒ وﻟﻠﻮﺳـﻄﻰ
) (1في )م( :األب.
) (2انظر :المغني.(210-209/6) :
) (3في )م( :أم جد.
) (4في )م( :جنبة.
) (5انظر :البيھقي ،(230/6) :عبد الرزاق.(251/10) :
) (6في )ق( :جملة المال.
) (7في )م( :ثالث بنات ابن بعضھن.
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اﻟﺴــﺪس وﺗﺴــﻘﻂ اﻟﺴــﻔﻠﻰ ،وإذا ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ ﰒ اﺗﻔﻘﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻟــﻮ ﻛــﺎن ﻣــﻊ
اﻟﺴﻔﻠﻰ ذﻛﺮ ﰲ درﺟﺘﻬﺎ ﻋﺼﺒﻬﺎ ﻛﺎن ﺑﺄن ﻳﻌﺼﺐ اﻟﻮﺳﻂ أوﱃ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ إذا اﺳـﺘﻜﻤﻞ وﻟـﺪ اﻷب واﻷم اﻟﺜﻠﺜـﲔ ﺳـﻘﻂ اﻷﺧـﻮات ﻟـﻸب
ﻟﻠﻌﻠﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﰲ ﺳﻘﻮط ﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ إذا اﺳﺘﻜﻤﻞ ﺑﻨﺎت اﻟﺼـﻠﺐ اﻟﺜﻠﺜـﲔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺼﻴﺐ أﺧﻮاﻦ ﳍﻦ.
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ إن اﻟ ــﺬﻛﺮ اﻷﻧ ــﺰل ﻣ ــﻨﻬﻦ ﻻ ﻳﻌﺼ ــﺐ ﻋﻤﺎﺗ ــﻪ ﲞ ــﻼف وﻟ ــﺪ اﻻﺑ ــﻦ
ﳌﻌﻨﻴﲔ:
)(1
ﺼ ـﺐ ﻣــﻦ
أﺣــﺪﳘﺎ أن اﺑــﻦ اﻻﺑــﻦ ﳌــﺎ ﻋ 
ﺼ ـﺐ ﻣــﻦ ﰲ درﺟﺘــﻪ ﺟــﺎز أن ﻳﻌ 
ﻓﻮﻗﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ اﺑـﻦ اﻷخ)(2؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﻳﻌﺼـﺐ ﻣـﻦ ﰲ درﺟﺘـﻪ ﻓﻠـﻢ ﻳﻌﺼـﺐ
ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ.

واﻵﺧ ــﺮ أن اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺼـ ــﺐ ﻏ ــﲑﻩ ﻣـ ــﻦ ﺣﻘ ــﻪ أن ﻳﺸ ــﺎرﻛﻪ ﰲ اﳉﻬ ــﺔ) (3اﻟـ ــﱵ
ﻳﻌﺼــﺒﻬﺎ ــﺎ ﻛــﺎﺑﻦ اﻻﺑــﻦ) (4ﻳﺸــﺮك ﻣــﻦ ﻓﻮﻗــﻪ ﰲ اﻟﺒﻨــﻮة ﻓﻌﺼــﺒﻬﻦ ،واﺑــﻦ اﻷخ ﻻ
ﻳﺸﺎرك اﻷﺧﺖ ﰲ اﻷﺧﻮة ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺼﺒﻬﺎ.
وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن وﻟـﺪ اﻟﺼـﻠﺐ ﻳﻘﺘﺴـﻤﻮن اﳌـﺎل ﻟﻠـﺬﻛﺮ ﻣﺜـﻞ ﺣـﻆ اﻷﻧﺜﻴـﲔ ﻟﻘﻮﻟـﻪ
ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ ،(5)lkj i h gfe d cm :وﻗ ـ ـ ــﺪ
ﺑﻴﻨــﺎ أن وﻟــﺪ اﻻﺑــﻦ ﻳﻘﻮﻣــﻮن ﻣﻘــﺎم وﻟــﺪ اﻟﺼــﻠﺐ ﻓﻜــﺎن ﺣﻜﻤﻬــﻢ ﻋﻨــﺪ ﻋــﺪﻣﻬﻢ
ﻛﺤﻜﻢ وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ.

) (1في )م( :أن ابن ابن االبن.
) (2في )م( :ابن األم.
) (3في )ق( :الجملة.
) (4في )م( :كابن ابن االبن.
) (5سورة النساء ،اآلية.(11) :
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻹﺧﻮة ﻟﻸب واﻷم أو ﻟﻸب ﻳﻘﺴﻤﻮن اﳌﺎل إذا ﺗﻔﺮدوا ﻟﻠـﺬﻛﺮ
ﻣﺜ ــﻞ ﺣ ــﻆ اﻷﻧﺜﻴ ــﲔ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ k j i h  g f em:
.(2)((1)lml
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﺼﺒﺔ؛ ﻷﻦ ﻳـﺮﺛﻦ ﺑﻔـﺮض ﻣﻘـﺪر واﻟﻌﺼـﺒﺔ ﻻ
ﺗﺮث ﺑﻔﺮض؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻣﲑاث اﻟﺮﺣﻢ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻷﺧ ـﻮات ﻳﻜــﻦ ﻋﺼــﺒﺔ ﻣــﻊ اﻟﺒﻨــﺎت ﺧﻼﻓ ـﺎً ﳌــﻦ ﻗــﺎل ﻻ ﻳ ـﺮﺛﻦ
)(3
أﺻ ـ ـ ـ ـ ـﻼً ﻣـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﺒﻨـ ـ ـ ـ ــﺎت  ،ﻟﻘﻮﻟـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ K J I H Gm:
 (4)lLﻓﻌ ــﻢ ،وﺣ ــﺪﻳﺚ أﰊ ﻣﻮﺳ ــﻰ) (5وﺳ ــﻠﻴﻤﺎن ﺑ ــﻦ رﺑﻴﻌ ــﺔ) (6ﳌ ــﺎ
ﺳــﺄﳍﻤﺎ اﻟﺴــﺎﺋﻞ ﻋــﻦ ﺑﻨــﺖ  ،وﺑﻨــﺖ اﺑــﻦ ،وأﺧــﺖ ﻓﻘــﻂ ﻓﻘــﺎﻻ :ﻟﻠﺒﻨــﺖ اﻟﻨﺼــﻒ
وﻣ ــﺎ ﺑﻘـ ــﻰ ﻟﻸﺧ ــﺖ ،وإذا رأﻳـ ــﺖ اﺑ ــﻦ ﻣﺴـ ــﻌﻮد ﻓﺴ ــﺄﻟﻪ :ﻓﺄﺗـ ــﺎﻩ ﻓ ــﺄﺧﱪﻩ ﻓﻘـ ــﺎل:
ﺳﺄﻗﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻀﺎء رﺳﻮل اﷲ  ﻟﻠﺒﻨﺖ اﻟﻨﺼﻒ وﻟﺒﻨﺖ اﻻﺑـﻦ اﻟﺴـﺪس وﻣـﺎ
ﺑﻘ ـﻲ ﻟﻸﺧــﺖ) ،(7وﻷن اﻷﺧــﺖ ﻣــﻊ اﺑــﻦ اﻟﻌــﻢ إذا اﺟﺘﻤﻌــﺎ ﱂ ﳚــﺰ أن ﳛﺼــﻞ
اﻹرث) (8ﻻﺑﻦ اﻟﻌﻢ وﺗﺴﻘﻂ اﻷﺧﺖ أﺻﻠﻪ إذا اﻧﻔﺮد).(9
وأﻣــﺎ ﺣﺠــﺐ اﻟــﺰوج ﻋــﻦ اﻟﻨﺼــﻒ إﱃ اﻟﺮﺑــﻊ واﻟﺰوﺟــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺮﺑــﻊ إﱃ اﻟــﺜﻤﻦ
ﺑﺎﻟﻮﻟــﺪ ووﻟــﺪ اﻻﺑــﻦ ﻓﻠﻠــﻨﺺ اﻟ ـﻮارد ﺑــﻪ ،وﻟﻺﲨــﺎع إﻻ ﻣــﻦ ﺷــﺬ وﻻ ﻳﻌﺘــﺪ ﺑــﻪ ﰲ
ﻗﻮﻟﻪ :أن وﻟﺪ اﻻﺑﻦ ﻻ ﳛﺠﺒﻮن).(10
) (1سورة النساء ،اآلية.(176) :
) (2ما بين قوسين سقط من )م( و)ر(.
) (3يروى عن ابن عباس ومن تابعه أنه ال يجعل األخوات مع البنات عصبة )انظر المغنى.(168/6 :
) (4سورة النساء ،اآلية.(7) :
) (5أبو موسى :عبد ﷲ بن قيس ب ن س ليم ب ن حض ار ،وأب و موس ى األش عرى :ص حابي مش ھور ،أم ر عم ر ث م
عثمان وھو أحد الحكمين بصفين مات سنة خمسين وقيل بعدھا )تقريب التھذيب.(318) :
) (6سلمان بن ربيعة :بن يزيد بن عمرو بن سھم الباھلي ،وأبو عبد ﷲ سلمان الخيل يقال ل ه ص حبه والء عم ر
فضاء الكوفة ،وغزا أرمنية في زمن عثمان فاستشھد )تقريب التھذيب.(246 :
) (7أخرجه البخاري في الفرائض باب :ميراث ابنة ابن مع ابنة.(6/7) :
) (8في )م( :يخلص.
) (9في )م( :انفردوا.
) (10انظر :اإلجماع ،(81) :المغني.(178/6) :
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وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن اﻷم ﳛﺠﺒﻬ ــﺎ ﻋ ــﻦ اﻟﺜﻠ ــﺚ إﱃ اﻟﺴ ــﺪس اﻟﻮﻟ ــﺪ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ:
 ،(1)l¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~}mوﻻ ﺧﻼف
ﻓﻴﻪ).(2
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن اﻹﺧ ــﻮة ﳛﺠﺒﻮ ــﺎ إﱃ اﻟﺴ ــﺪس ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ¸ ¶ µm :
.(3)l»º ¹

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﳊﺠــﺐ ﳛﺼــﻞ ﺑــﺎﻷﺧﻮﻳﻦ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻻﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إن
اﳊﺠﺐ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺜﻼﺛﺔ)(4؛ ﻷﻧﻪ ﻓﺮض ﻳﺘﻐﲑ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻹﺧﻮة ،واﻷﺧﻮات
ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﺘﻐــﲑ ﺑــﺎﻻﺛﻨﲔ أﺻــﻠﻪ ﺷــﺮﻛﺔ وﻟــﺪ اﻷم ﰲ اﻟﺜﻠــﺚ ،واﻟﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻈــﺎﻫﺮ
ﻋﻠـﻰ ﻗـﻮل ﻣﺎﻟــﻚ رﲪـﻪ اﷲ ﺑﻌﻴــﺪ؛ ﻷن أﺻـﻮﻟﻪ ﺗــﺪل ﻋﻠـﻰ أن أﻗــﻞ اﳉﻤـﻊ اﺛﻨــﺎن،
وﻫﻮ ﻗﻮل ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ اﳌﺎﺟﺸﻮن وﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﻮﻟــﺪ ﳛﺠــﺐ) (5اﻷب إﱃ اﻟﺴــﺪس ﻟﻠــﻨﺺ ،وﻗﻠﻨــﺎ إن ذﻛــﻮر
اﻟﻮﻟﺪ ﻳﺄﺧﺬون ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺎل ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻣﺎ أﺑﻘﺖ اﻟﻮرﺛﺔ ﻓﻸوﱃ ﻋﺼﺒﺔ ذﻛﺮ").(6
وﻗﻠﻨــﺎ إﻧــﻪ إذا ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻏــﲑﻩ أﺧــﺬ اﻟﺒــﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼــﻴﺐ؛ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﰒ ﻣــﻦ ﻫــﻮ
أوﱃ ﻣﻨﻪ ﻓﻜﺎن ﻟﻪ ﺑﺎﳋﱪ اﻟﺬي روﻳﻨﺎﻩ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻻ ﳛﺠﺐ ﻋﺒﺪ وﻻ ﻛﺎﻓﺮ ﺧﻼﻓـﺎً ﻻﺑـﻦ ﻣﺴـﻌﻮد ﰲ ﺣﺠﺒـﻪ ﳍـﻢ وﻣـﺎ
ﺣﻜـﻲ) (7ﻋﻨــﻪ أــﻢ ﳛﺠﺒــﻮن ﻋــﻦ ﺑﻌــﺾ اﳌــﺎل دون ﲨﻴﻌــﻪ)(8؛ ﻷن ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻻ
ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻪ )ﰲ اﻹرث ﲝﺎل ﻓﻼ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻪ() (9ﰲ اﳊﺠﺐ أﺻـﻠﻪ ذوو اﻷرﺣـﺎم،
) (1سورة النساء ،اآلية.(11) :
) (2انظر :اإلجماع ،(81) :المحلى ،(323/10) :المغنى.(176/6) :
) (3سورة النساء ،اآلية.(11) :
) (4انظر :البيقھي ،(228/6) :المحلى ،(2580/9) :المغنى.(176/6) :
) (5في )م( :يحجبون.
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7في )ق( :عنھم.
) (8انظر :البيھقي ،(223/6) :ابن أبي شيبة.(272/10) :
) (9ما بين قوسين سقط من )م(.
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وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺧﻮة ﻟﻸم ﻣﻊ اﻷﺑﻮﻳﻦ؛ ﻷن ﳍﻢ ﻣﺪﺧﻞ) (1ﰲ اﻹرث ،وﻷﻧﻪ
أﺣﺪ ﻧﻮﻋﻲ اﳊﺠﺐ ﻛﺎﻹﺳﻘﺎط.






) (1في )م( :مدخالً.
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[7$W .א;אC9tAא>[:
ﻗــﺪ ﺑﻴﻨــﺎ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ اﳌﻮارﻳــﺚ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴ ــﻬﺎم ،ورأﻳﻨــﺎ إﻋﺎدﺗــﻪ ﻣﺮﺗﺒ ـﺎً ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺴ ــﺐ
ﻟﻴﺠﺘﻤــﻊ ﳌــﻦ ﻳﺮﻳــﺪ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻛــﻞ ﻓﺼــﻞ ﻣﻨــﻪ) (1واﷲ اﳌﻮﻓــﻖ ﻟﻠﺼـﻮاب ،وﻗــﺪ ﺑﻴﻨــﺎ أن
)(2
اﳌ ـﲑاث ﻻ ﳜﻠــﻮ أن ﻳﻜــﻮن ﺑﻨــﻮة أو أﺑــﻮة أو أﺧــﻮة أو ﻋﻤﻮﻣــﺔ أو ﺑﻨــﻮ ﻋﻤﻮﻣــﺔ
وﳓﻦ ﻧﺒﲔ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻨﻪ.
(l&$K1z/#אو אx[9#

وأﻣ ــﺎ وﻟ ــﺪ اﻟﺼ ــﻠﺐ ﻓ ــﺈن اﻟ ــﺬﻛﺮ ﻣ ــﻨﻬﻢ ﳛ ــﻮز اﳌ ــﺎل إذا اﻧﻔ ــﺮد ﺑ ــﻪ ،واﻟ ــﺬﻛﻮر
ﻳﻘﺘﺴــﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺴــﻮﻳﺔ ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻣﻌﻬــﻢ ذو ﻓــﺮض أﺧــﺬ ﻓﺮﺿــﻪ واﻗﺘﺴــﻤﻮا اﻟﺒــﺎﻗﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺣﻮز اﳌﻨﻔﺮد ﻟﻪ وﺗﺴﺎوي اﳉﻤﺎﻋـﺔ ﻓﻴـﻪ ،واﻟﺒﻨـﺖ اﻟﻮاﺣـﺪة إذا
ﱂ ﻳﻜــﻦ أﺣــﺪ ﻣــﻦ ذﻛــﻮر وﻟــﺪ اﻟﺼــﻠﺐ ﺗﺄﺧــﺬ اﻟﻨﺼــﻒ واﻻﺛﻨﺘــﺎن ﻓﻤــﺎ ﻓﻮﻗﻬﻤــﺎ
اﻟﺜﻠﺜ ــﺎن) ،ﻓ ــﺈن ﻛ ــﺎن ﻣ ــﻊ اﻟﻮاﺣ ــﺪ أو اﳉﻤﺎﻋ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﺒﻨ ــﲔ() (3زاﻟ ــﺖ ﻓﺮاﺋﻀ ــﻬﻦ
واﻗﺘﺴﻤﻮا )اﳌﺎل ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴـﲔ ،وإن ﻛـﺎن ﻣﻌﻬـﻢ ذو ﻓـﺮض ﺑـﺪئ ﺑـﻪ
واﻗﺘﺴــﻤﻮا ﻫــﻢ() (4اﻟﺒــﺎﻗﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ ،وﻗــﺪ دﻟﻠﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﳉﻤﻠــﺔ ،وﻻ
ﻳﺴﻘﻂ وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ ﺑﻮﺟﻪ).(5
(l&$K2z/#אو אxZ.B

وأﻣ ــﺎ وﻟ ــﺪ اﻻﺑ ــﻦ ﻓﺴ ــﺒﻴﻠﻬﻢ إذا ﱂ ﻳﻜ ــﻦ أﺣ ــﺪ ﻣ ــﻦ وﻟ ــﺪ اﻟﺼ ــﻠﺐ ﰲ اﳌـ ـﲑاث
ﺳــﺒﻴﻞ وﻟ ــﺪ اﻟﺼ ــﻠﺐ ﻳﺮﺛــﻮن وﳛﺠﺒ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﳛﺠﺒــﻮن إﻻ أ ــﻢ) (6ﻳﺴ ــﻘﻄﻮن ﻣ ــﻊ
) (1في )م( :كل فضل منه ونفى )ق( :كل فعل منه.
) (2أو بنو عمومة :سقطت من )ق(.
) (3ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (4ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (5انظر :الموطأ ،(503/2) :التفريع ،(341/2) :الرسالة ،(253) :الكافي.(563) :
) (6في )ق( :ألنھم.
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ذﻛــﻮر وﻟــﺪ اﻟﺼــﻠﺐ ،وﺗﺄﺧــﺬ اﺑﻨــﺔ اﻟﺼــﻠﺐ ﻣﻌﻬــﻢ اﻟﻨﺼــﻒ واﻻﺑﻨﺘــﺎن ﻓﺼــﺎﻋﺪاً
اﻟﺜﻠﺜﺎن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻮﻟﺪ اﻻﺑﻦ إن ﻛﺎﻧﻮا ذﻛﻮراً وإﻧﺎﺛﺎً ﰲ درﺟﺘﻪ ،وإن ﻛﻦ إﻧﺎﺛﺎً
ﻓﻘـﻂ أﺧـﺬت اﻻﺑﻨـﺔ اﻟﻨﺼـﻒ ،وإﻧـﺎث وﻟـﺪ اﻻﺑـﻦ اﻟﻮاﺣـﺪة أو اﳉﻤﺎﻋـﺔ اﻟﺴـﺪس
ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﺜﻠﺜﲔ ،وﻛﺎن ﻣـﺎ ﺑﻘـﻲ ﻟـﺬﻛﺮ إن ﻛـﺎن أﻧـﺰل ﻣـﻨﻬﻦ أو ﻟﻐـﲑﻩ ﻣـﻦ اﻟﻌﺼـﺒﺔ،
وإن ﻛﻦ إﻧﺎث وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪة أﺧﺬن اﻟﺜﻠﺜﲔ ،ﰒ ﻳﻨﻈﺮ ﻓـﺈن ﻛـﺎن
وﻟﺪ )اﻻﺑﻦ ذﻛﻮراً وإﻧﺎﺛﺎً ﰲ درﺟﺔ أﺧﺬوا اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﲔ ،ﻓـﺈن
ﻛــﻦ ﺑﻨــﺎت اﺑــﻦ ﺑﻌﻀــﻬﻦ ﻋﺼــﺐ ﻣــﻦ ﻓــﻮﻗﻬﻦ ﻣــﻨﻬﻦ وأﺧــﺬوا اﻟﺒــﺎﻗﻲ ﻟﻠــﺬﻛﺮ ﻣﺜــﻞ
ﺣــﻆ اﻷﻧﺜﻴــﲔ ،ﻓــﺈن ﻛ ـ ﻦ ﺑﻨــﺎت اﺑــﻦ ﺑﻌﻀــﻬﻦ أﺳــﻔﻞ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺾ أﺧــﺬت اﻟﻌﻠﻴــﺎ
اﻟﻨﺼ ــﻒ واﻟﻮﺳ ــﻄﻰ اﻟﺴ ــﺪس ﺗﻜﻤﻠ ــﺔ اﻟﺜﻠﺜ ــﲔ وﺳ ــﻘﻄﺖ اﻟﺴ ــﻔﻠﻰ إﻻ أن ﻳﻜ ــﻮن
ﻣﻌﻬــﺎ أو أﻧــﺰل ﻣﻨﻬــﺎ ذﻛــﺮ ﻓﻴﻌﺼــﺒﻬﺎ أو ﻳﻌﺼــﺐ ﻣــﻦ ﻣﻌــﻪ ﰲ درﺟﺘــﻪ ﻣﻌﻬــﺎ ،وإن
ﻛﺎن ﻣﻊ اﻟﻮﺳﻄﻰ ذﻛﺮ أﺣـﺬ اﳌـﺎل اﻟﺒـﺎﻗﻲ ﻣﻘﺎﲰـﺔ وﺳـﻘﻂ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪﻩ ،وإن ﻛـﺎن
اﻟﻌﻠﻴﺎ اﺛﻨﺘﺎن أﺧﺬﺗﺎ اﻟﺜﻠﺜﲔ وﺳـﻘﻄﺖ اﻟﻮﺳـﻄﻰ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪﻫﺎ إﻻ أن ﻳﻜـﻮن ﻣﻌﻬـﻦ
ذﻛــﺮ ﰲ درﺟــﺘﻬﻦ أو أﻧــﺰل) ،(1وﻛــﻞ ﻫــﺬا ﻗــﺪ دﻟﻠﻨــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ اﻟﺒــﺎب اﻷول ﻓــﻼ
ﺣﺎﺟــﺔ ﺑﻨــﺎ إﱃ إﻋﺎدــﺎ إﻻ ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ واﺣــﺪ وﻫــﻮ أﺧــﺬ وﻟــﺪ اﻻﺑــﻦ ﻣــﻊ ﺑﻨــﺖ
اﻟﺼــﻠﺐ ﻣــﺎل ﺑﻘ ـﻲ ،ﻓﺈﻧــﺎ ﻧﻘــﻮل ﻳﺄﺧﺬوﻧــﻪ ﻣﻘﺎﲰــﺔ وﻳﺴــﻘﻂ اﻟﺴــﺪس وﻫــﻮ ﻗــﻮل
ﻋﻠ ـﻲ وزﻳــﺪ رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬــﺎ ،وﻗــﺎل اﺑــﻦ ﻣﺴــﻌﻮد :ﻳﻌﺘــﱪ ﻣــﺎ ﻫــﻮ أﺿـ ّـﺮ ــﻦ ﻣــﻦ
اﻟﺴﺪس أو اﳌﻘﺎﲰﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﳍﻦ).(2
)(3
ﺼـﺒﻮﻫﻦ ﰲ
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ذﻟﻚ؛ ﻷن ﺣﻖ ذﻛﻮر ﻋﺼﺒﻮا إﻧﺎﺛﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺿـﻮع ﻋ 
ﻛـﻞ ﻣﻮﺿـﻊ أﺻــﻠﻪ اﻟﺒﻨـﻮن واﻟﺒﻨـﺎت واﻷﺧــﻮة واﻷﺧـﻮات ،وﻷﻧـﻪ ﳌــﺎ ﱂ ﻳﻌﺘـﱪ ﻫــﺬا
اﻹﺿـ ـﺮار ﰲ اﻻﻧﻔـ ـﺮاد ﻓﻜ ــﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻳﺄﺧﺬوﻧ ــﻪ ﺑﺎﻗﻴـ ـﺎً ﻋ ــﻦ اﺑﻨ ــﺔ اﻟﺼ ــﻠﺐ ،وﻷن

) (1انظر المراجع :التي سبق ذكرھا.
) (2انظر البيھقي ،(230/6) :وابن أبي شيبة ،(250-249/10) :المحلى ،(271/9) :المغني.(173/6) :
) (3حق :سقطت من )ر(.
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اﻹﺿﺮار ﻦ وﻻ وﺟﻪ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺑﻞ ﻻ ﻓﻀﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺑـﲔ ﻣﻌﺘـﱪ اﻹﺿـﺮار
ﺑﺎﻟﺬﻛﻮر.
(l&$K3z/#אא SوאSمx

وأﻣ ـ ــﺎ اﻷب ﻓ ـ ــﻼ ﻳﺴ ـ ــﻘﻂ ﺑﻮﺟ ـ ــﻪ ،وﻟ ـ ــﻪ ﺛﻼﺛ ـ ــﺔ أﺣـ ـ ـﻮال :ﺣ ـ ــﺎل ﻳﺄﺧ ـ ــﺬ ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺼــﻴﺐ اﻟﻤﺤــﺾ ،وﺣــﺎل ﻳﺄﺧــﺬ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﻔﺮض اﻟﻤﺤــﺾ ،وﺣــﺎل ﻳﺄﺧــﺬ
ﻓﻴﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟﻔﺮض واﻟﺘﻌﺼ ــﻴﺐ ،وﳓ ــﻦ ﻧﺒ ــﲔ ذﻟ ــﻚ) ،(1أﻣ ــﺎ إذا اﻧﻔ ــﺮد ﺑﺎﳌ ــﺎل ﻓﺈﻧ ــﻪ
ﳛــﻮزﻩ ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻣﻌــﻪ ذو ﻓــﺮض ﺳــﻮى إﻧــﺎث اﻟﻮﻟــﺪ أو وﻟــﺪ اﻻﺑــﻦ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺄﺧ ـﺬ
ﻓﺮﺿﻪ وﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻸب ،وإن ﻛﺎن ﻣﻌﻪ وﻟﺪ أو وﻟﺪ اﺑـﻦ ذﻛـﺮ أو أﻧﺜـﻰ أﺧـﺬ
اﻟﺴــﺪس ﺑــﺎﻟﻔﺮض ﰒ ﻛــﺎن اﻟﺒــﺎﻗﻲ ﻟﻠــﺬﻛﻮر واﻹﻧــﺎث ،وإن ﱂ ﺗﻜــﻦ إﻧــﺎث ﻓﻘــﻂ
أﺧـ ـ ــﺬن ﻓﺮوﺿـ ـ ــﻬﻦ وأﺧـ ـ ــﺬ ﻫـ ـ ــﻮ اﻟﺴـ ـ ــﺪس ﺑـ ـ ــﺎﻟﻔﺮض وإن ﺑﻘـ ـ ــﻰ ﺷـ ـ ــﻲء أﺧـ ـ ــﺬﻩ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺐ.
وأﻣ ــﺎ اﻷم ﻓﻔﺮﺿ ــﻬﺎ اﻟﺜﻠ ــﺚ ﺳ ـ ـﻮاء اﻧﻔ ــﺮدت ﺑﺎﳌ ــﺎل أو ﻛ ــﺎن ﻣﻌﻬ ــﺎ ﻏﲑﻫ ــﺎ ﻻ
ﲢﺠــﺐ ﻋﻨــﻪ إﻻ ﰲ ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﻮاﺿــﻊ ،أﺣــﺪﻫﺎ :أن ﻳﻜــﻮن ﻣﻌﻬــﺎ وﻟــﺪ أو وﻟــﺪ اﺑــﻦ
ذﻛ ــﺮ ﻛ ــﺎن أو أﻧﺜ ــﻰ ،واﻟﺜ ــﺎﱐ :أن ﻳﻜ ــﻮن ﻣﻌﻬ ــﺎ اﺛﻨ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﻹﺧ ــﻮة ﻳﺮﺛ ــﻮن أو
ﻳﺴــﻘﻄﻮن ،واﻟﺜﺎﻟــﺚ :أن ﻳﻜــﻮن ﻣﻌﻬــﺎ أﺑ ـﺎً) (2وزوج أو زوﺟــﺔ ﻓﺈــﺎ ﺗﺄﺧــﺬ ﻣﻨﻬــﺎ
ﺛﻠﺚ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻊ اﻷب ،وﻗﺪ دﻟﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أﻳﻀﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم.
(l&$K4z/#אאx P

وأﻣﺎ اﳉﺪ ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ إﻻ ﻣﻊ اﻷب ،وإذا اﻧﻔﺮد ﺑﺎﳌـﺎل أﺣـﺮزﻩ ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻣﻌـﻪ
ذو ﻓﺮض ﺑُ ِﺪئ ﺑﻪ وأﺧـﺬ اﻟﺒـﺎﻗﻲ ﻋﻨـﻪ ،وإن ﻛـﺎن ﻣﻌـﻪ ذﻛـﺮ ﻣـﻦ وﻟـﺪ اﻟﺼـﻠﺐ أو
وﻟــﺪ اﻻﺑــﻦ أﺧــﺬ اﻟﺴــﺪس وأﺧــﺬ اﻻﺑــﻦ ﻣــﺎ ﺑﻘ ـﻲ ،وإن ﻛــﺎن وﻟــﺪ اﻟﺼــﻠﺐ إﻧﺎﺛ ـﺎً
أﺧﺬ اﻟﺴﺪس وإن ﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﺎل ﺷﻲء ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺐ.
) (1الموطأ ،(506/4) :التفريع ،(342/2) :الرسالة ،.(253) :الكافي.(562) :
) (2في )ق( :ابن.
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وإن ﻛﺎن ﻣﻌﻪ إﺧﻮة ﻧﻈﺮ :ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﱂ ﳜﻞ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ذﻛﻮراً ﻓﻘﻂ
أو ذﻛــﻮراً وإﻧﺎﺛ ـﺎً ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻣﻌــﻪ ذﻛــﻮر ﻓﻘــﻂ ﻣــﻦ ﺟــﻨﺲ واﺣــﺪ ﻣﺜــﻞ أن ﻳﻜــﻮن
إﺧﻮة ﻟﻸب واﻷم أو ﻟﻸب ﻓﺈن اﳉـﺪ ﻳﻜـﻮن ﻛﻮاﺣـﺪ ﻣـﻨﻬﻢ ﻳﻘـﺎﲰﻬﻢ ﻣـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ
اﳌﻘﺎﲰ ــﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﺼ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟﺜﻠ ــﺚ ﻣﺜ ــﻞ :أن ﻳﻜ ــﻮن ﻣﻌ ــﻪ أخ أو أﺧـ ـﻮان ﻧﻘﺼ ــﺖ
اﳌﻘﺎﲰﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ ﻓﺮض ﻟﻪ اﻟﺜﻠﺚ وﻛﺎن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻺﺧﻮة.
وإن ﻛــﺎن ﻣﻌــﻪ أﺧـﻮات ﻓﻘــﻂ ﻓــﺈن ﻳﻜــﻮن ﻣﻌﻬــﻦ ﻛــﺄخ ﻳﻘــﺎﲰﻬﻦ اﳌــﺎل ﻟﻠــﺬﻛﺮ
ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﲔ ﻣـﺎ ﱂ ﺗﻨﻘﺼـﻪ ﻋـﻦ اﻟﺜﻠـﺚ ،ﻓـﺈن ﻧﻘﺼـﺖ ﻓـﺮض ﻟـﻪ اﻟﺜﻠـﺚ وﻻ
ﻳــﻨﻘﺺ ﻣﻨــﻪ .ﻓــﺈن ﻛــﺎن) (1ﻣﻌــﻪ ذﻛــﻮر وإﻧــﺎث ﻛــﺎن ﻛــﺄخ ﻣﻌﻬــﻢ ﻓﻴﻘــﺎﲰﻬﻢ ﻣــﺎ ﱂ
ﺗﻨﻘﺼﻪ اﳌﻘﺎﲰﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ ﻓﻴﻔﺮض ﻟﻪ اﻟﺜﻠﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ.
ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻣﻌــﻪ ذو ﺳــﻬﻢ ﻛــﺎﻷم واﻟﺰوﺟــﺔ واﻟﺒﻨــﺖ وﺑﻨــﺖ اﻻﺑــﻦ ﻓﻴﻨﻈــﺮ ﻟﻠﺠــﺪ
ﺣـﺎل ﻣــﻦ ﺛﻼﺛــﺔ :ﻓﻴﻌﻄـﻰ أﻧﻔﻌﻬــﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻦ اﳌﻘﺎﲰـﺔ أو اﻟﺴــﺪس ﻣــﻦ رأس اﳌــﺎل أو
ﺛﻠﺚ) (2اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ ذوي اﻟﻔﺮض ﻓﺮﺿﻪ:
ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻌﻬﻢ إﺧﻮة ﻷب ﻓﺈﻢ ﻳﻌﺎدون اﳉﺪ ﻢ ﰲ اﳌﻘﺎﲰﺔ ﰒ ﻳﺮﺟﺢ وﻟﺪ
اﻷب ﻓﻴﺄﺧﺬون ﻣﺎ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻓﺈن ﻓﻀﻞ ﺷﻲء ﻛﺎن ﳍﻢ وإن ﱂ ﻳﻔﻀـﻞ ﺷـﻲء ﻓـﻼ
ﺷﻲء ﳍﻢ ،ﻣﺜﺎﻟـﻪ :أن ﻳﻜـﻮن ﺟـﺪ وأخ ﻷب وأم وأخ ﻷب ﻟﻴﻘﺴـﻢ اﳌـﺎل ﺑﻴـﻨﻬﻢ
ﺛﻼﺛـﺎً ﻳﺮﺟــﻊ اﻷخ ﻟــﻸب واﻷم ﻋﻠــﻰ اﻷخ ﻟــﻸب ﻓﻴﺄﺧــﺬ ﻣــﺎ ﺑﻴــﺪﻩ ﻓــﻼ ﻳﺒﻘــﻰ ﻟــﻪ
ﺷﻲء.
ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﺟــﺪ وأﺧــﺖ ﻟــﻸب واﻷم وأﺧــﺖ ﻟــﻸب ﻓــﺈن اﳌــﺎل ﺑﻴــﻨﻬﻢ ﻋﻠــﻰ
أرﺑﻌــﺔ أﺳــﻬﻢ :ﻟﻠﺠــﺪ ﺳــﻬﻤﺎن وﻟﻜــﻞ أﺧــﺖ ﺳــﻬﻢ ﰒ ﺗﺮﺟــﻊ اﻷﺧــﺖ ﻟــﻸب وأم
ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺖ ﻷب ﻓﺘﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ وﺗﺒﻘﻰ ﺑﻐﲑ ﺷﻲء.
) (1ما بين قوسين سقط من )م(.
) (2في )ق( :مما أو ثلث.
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وإن ﻛﺎن ﺟﺪ وأﺧﺖ ﻷب وأم وأخ ﻟﻸب ﻓﺎﳌﺎل ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﺳـﻬﻢ:
ﻟﻠﺠﺪ ﺳﻬﻤﺎن وﻟﻸﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﰒ ﺗﺮﺟﻊ اﻷﺧﺖ ﻟﻸب واﻷم ﻋﻠـﻰ اﻷخ ﻟـﻸب
ﻓﺘﺄﺧــﺬ ﳑــﺎ ﺑﻴــﺪﻩ ﲤــﺎم ﻻ ﻧﺼــﻒ ﻓﺘﻜﺴــﺮ) (1اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ ﻓﺘﻀــﺮب ﰲ ﳐــﺮج اﻟﻨﺼــﻒ
وﻫﻮ اﺛﻨﺎن ﻓﻴﻜﻮن ﻋﺸﺮة :ﻟﻠﺠﺪ أرﺑﻌﺔ ،وﻟﻸﺧﺖ ﲬﺴﺔ وﻷخ ﺳﻬﻢ.
وﻫ ــﻮ ﻗ ــﺪر ﻣﺴ ــﺄﻟﺔ اﻷﻛﺪرﻳ ــﺔ) (2وﺣ ــﺪﻫﺎ) (3وﺗﺴ ــﻤﻰ اﻟﻐـ ـﺮاء وﻫ ــﻲ :زوج وأم
وأﺧ ـ ــﺖ ﻷب وأم أو ﻷب وﺟ ـ ــﺪ) ،(4ﻓﺈﻧ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﺮض ﻟﻸﺧ ـ ــﺖ اﻟﻨﺼ ـ ــﻒ وﻟﻠﺠ ـ ــﺪ
اﻟﺴــﺪس وﺗُـ َﻌ ـﺎل اﳌﺴــﺄﻟﺔ إﱃ ﺗﺴــﻌﺔ ﰒ ﳚﻤــﻊ ﻧﺼــﻴﺐ اﻷﺧــﺖ إﱃ ﻧﺼــﻴﺐ اﳉــﺪ
ﻓﻴﻘﺴــﻢ ﻟﻠــﺬﻛﺮ ﻣﺜــﻞ ﺣــﻆ اﻷﻧﺜﻴــﲔ ﻓﻴﻨﻜﺴــﺮ ﻓﺘﻀــﺮب اﻟﺘﺴــﻌﺔ ﰲ ﺛﻼﺛــﺔ ﻓﺘﻜــﻮن
ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮون.
وﻻ ﻳﺴ ــﻘﻂ اﻷخ ﻣ ــﻊ اﳉ ــﺪ إﻻ ﰲ ﻣﻮﺿ ــﻮع واﺣ ــﺪ وﻫ ــﻮ زوج وأم) (5وأخ
وﺟﺪ ﻓﺈن اﳉﺪ ﻟﻪ اﻟﺴﺪس وﻳﺴﻘﻂ اﻷخ.

)(6
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وأﻣ ــﺎ ﻣـ ـﲑاث اﳉ ــﺪ وإﺳ ــﻘﺎط اﻷب ﻟ ــﻪ) (7وﻛﻮﻧ ــﻪ ﻋﺼ ــﺒﺔ ﻓﻤﻌﻠ ــﻮم ﻛ ــﻞ ذﻟ ــﻚ
ﺑﺎﻹﲨﺎع) (8وأﻏﲎ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻪ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا ﻛــﺎن ﻣﻌــﻪ ذو ﻓــﺮض أﺧــﺬ اﻟﺒــﺎﻗﻲ ﺑﻌـﺪ اﻟﻔــﺮض؛ ﻷن ذﻟــﻚ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت إﻢ ﻳﺄﺧﺬون اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﻦ ذوي اﻟﺴﻬﺎم.
) (1في :فتنكسر.
) (2األكدرية :وسميت ھذه المسألة بھذا االسم :قيل أنھا كدرت على زيد بن ثابت رض ي ﷲ عن ه مذھب ه وزل وه،
وقيل :ألن عبد الملك ألقاھا على فقيه اسمه أو لقبه "أكدر" وقيل :إن الميت كانت من "أكدر" وﷲ أعلم )انظر
الفواكه الدواني ،(283/2) :الخرشي على خليل.((104/8) :
) (3في )ق( :وحده.
) (4وجد :سقط من )م(.
) (5وأم :سقطت من )م(.
) (6انظر :الموط أ ،(512-510/2) :المدون ة ،(84/3) :التفري ع ،(342/2) :الرس الة ،(256) :الك افي-565) :
.(567
) (7في )م( :وإسقاط األب وحده.
) (8انظر :اإلجماع ،(84) :المحلى ،(3134/10) :المغني ،(177/6) :فتح الباري.(14/12) :
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :ﰲ ﻣﲑاﺛـﻪ ﻣـﻊ اﻟﻮﻟـﺪ ﻣـﺎ ﻗﻠﻨـﺎﻩ اﻋﺘﺒـﺎراً ﺑـﺎﻷب؛ ﻷﻧـﻪ ذﻛـﺮ ﻟـﻪ وﻻدة،
أو ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ.
(l&$K6z/#אא=&Myאx P

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن اﻹﺧ ــﻮة ﻳﺮﺛ ــﻮن ﻣ ــﻊ اﳉ ــﺪ؛ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ)(1؛ ﻷن اﻷخ
اﻟ ــﺬﻛﺮ ﻳﻌﺼ ــﺐ أﺧﺘ ــﻪ ﻓﻠ ــﻢ ﻳﺴ ــﻘﻄﻪ اﳉ ــﺪ ﻛ ــﺎﻻﺑﻦ ،ﻷن اﻷﺧ ــﺖ أﻧﺜ ــﻰ ﻓﺮﺿ ــﻬﺎ
اﻟﻨﺼــﻒ إذا اﻧﻔــﺮدت ﻓﻠــﻢ ﻳﺴــﻘﻄﻬﺎ اﳉــﺪ ﻛﺎﻟﺒﻨــﺖ ،وﻷن ﺗﻌﺼــﻴﺐ اﻷخ أﻗــﻮى
ﻣــﻦ ﺗﻌﺼــﻴﺐ اﳉــﺪ؛ ﻷﻧــﻪ ﺗﻌﺼــﻴﺐ ﺑﻨــﻮة و)ﺗﻌﺼــﻴﺐ اﳉــﺪ ﺗﻌﺼـﻴﺐ أﺑــﻮة ،وﻷﻧــﻪ
ﻳﻌﺼﺐ أﺧﺘﻪ ﲞﻼف اﳉﺪ ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﻣﻊ اﻟﻘﻮة() (2ﺗﻌﺼﻴﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻪ.
(©&$K7z/#א Pא?#>&6Dא;©Zאxt9c

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻳﻘﺎﺳﻢ اﻟﺬﻛﻮر ﻣﻨﻬﻢ ﻣـﺎ ﱂ ﺗﻨﻘﺼـﻪ اﳌﻘﺎﲰـﺔ ﻋـﻦ اﻟﺜﻠـﺚ ﺧﻼﻓـﺎً
ﳌﻦ ﻗـﺎل ﻣـﺎ ﱂ ﻳﻨﻘﺼـﻪ ﻋـﻦ اﻟﺴـﺪس) (3وﻗـﻮل ﻣـﻦ ﻗـﺎل ﻋـﻦ ﻧﺼـﻒ اﻟﺴـﺪس)(4؛
ﻷن ﻛــﻞ ﺣﺠــﺐ اﳓﺼــﺮ ﺑﻌــﺪد اﺳــﺘﻮى) (5ﻓﻴــﻪ اﻻﺛﻨــﺎن واﻟﺜﻼﺛــﺔ أﺻــﻠﻪ ﺣﺠــﺐ
اﻷم ﻋــﻦ اﻟﺜﻠــﺚ أو اﻟﺴــﺪس ،وﻷن اﳉــﺪة ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻣﻘــﺎم اﻷم ﻛﻘﻴــﺎم اﳉــﺪ ﻣﻘــﺎم
اﻷب ﰒ ﻗ ــﺪ ﺛﺒ ــﺖ أن اﳉ ـﺪة ﻻ ﺗ ــﻨﻘﺺ ﻋ ــﻦ ﻧﺼ ــﻒ ﻧﺼ ــﻴﺐ اﻷم إذا اﻧﻔ ــﺮدت
وﻫــﻮ اﻟﺜﻠــﺚ ،ﻓﻜــﺬﻟﻚ ﳚــﺐ أن ﻳﻜــﻮن اﳉــﺪ ﻻ ﻳــﻨﻘﺺ ﻋــﻦ ﻧﺼــﻒ اﻷب إذا
اﻧﻔﺮد وﻫﻮ اﻟﺜﻠﺜﺎن.

) (1ھذا عند أبي حنيفة ،وقال أبو يوسف ومحمد يقاسمھم )انظر مختصر الطحاوي ،(147) :مختصر الق دوري
مع شرح الميداني.(199/4) :
) (2ما بين قوسين سقط من )م(.
) (3وھذا قول عامة أھل العلم )المغني.(219/6) :
) (4حكى عن عمران بن الحصين والشعبى )المغني.(219/6 :
) (5في )م( :استوفى.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻳﻘﺎﺳﻢ اﻷﺧﻮات إذا اﻧﻔﺮدن ﻣﻌﻪ ﻋﻦ إﺧﻮة ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﻘـﻮل ﺑﺄﻧـﻪ
ﻻ ﻳﻘﺎﲰﻬﻦ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﻬﻦ إﺧﻮة)(1؛ ﻷن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺳﻢ ذﻛﺮاً ﻣﻦ أﻫﻞ
اﳌﻮارﻳ ــﺚ) (2ﰲ اﻷﺧ ــﺬ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼ ــﻴﺐ وﺟ ــﺐ أن ﻳﻘﺎﺳ ــﻢ اﻷﻧﺜ ــﻰ اﻟ ــﱵ ﰲ درﺟﺘ ــﻪ
أﺻــﻠﻪ اﻷخ ﻟــﻸب واﻷم؛ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻮ ﻛ ــﺎن أﺧ ـﻮان ﻷب وأم وﺗﻘﺎﲰــﺎ ،ﻓــﺈذا ﻛ ــﺎن
ﻣﻌﻬﻢ أﺧﺖ ﺗﻘﺎﲰﻮا وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻨﻮن واﻟﺒﻨﺎت.
(©&$K9z/#א PאySאGKذא6ن&?4ذوx8J

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ إﻧﻪ ﻳﻘﺎﺳﻢ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ذو ﺳﻬﻢ ﺑﻌﺪ أﺧـﺬ ذي اﻟﺴـﻬﻢ) (3ﺳـﻬﻤﻪ
ﻷن ﺗﻌﺼﻴﺒﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﳌﻘﺎﲰﺔ ﻛﺘﻌﺼﻴﺐ اﻷخ أﺻﻠﻪ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ذو ﺳﻬﻢ.
(DyN$K10z/#אGC.&t9L Pذא6نx?VON

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻳﺄﺧــﺬ ﺛﻠــﺚ ﻣــﺎ ﺑﻘـﻲ إذا ﻛــﺎن أﺣــﻆ ﻟــﻪ؛ ﻷن اﻷﺻــﻞ ﰲ اﳌﻮارﻳــﺚ
أن اﻟﻌﺼــﺒﺔ) (4أوﱃ ﲟــﺎ ﺑﻘـﻲ ،وﺣــﻖ ذي اﻟﺴــﻬﻢ) (5ﻛﺤــﻖ اﻟﻐــﺮﱘ )ﻓــﺈذا أﺧــﺬ ذو
اﻟﺴــﻬﻢ ﺣﻘــﻪ ﺻــﺎر اﻟﻔﺎﺿــﻞ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﻛﺎﻟﻔﺎﺿــﻞ ﻋــﻦ اﻟﻐــﺮﱘ() (6ﻓﻜــﺎن ﻛﺄﺻــﻞ
ﻣﺎل اﳌﻮروث ،أﻻ ﺗﺮى أن اﻟﻌﺼﺒﺔ إذا ﻛﺎﻧﻮا ذﻛﻮراً وإﻧﺎﺛﺎً ﻳﻘﺘﺴﻤﻮﻧﻪ ﻟﻠـﺬﻛﺮ ﻣﺜـﻞ
ﺣ ــﻆ اﻷﻧﺜﻴ ــﲔ ،ﻓﻠﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎن اﳉ ــﺪ ﻳﻘﺎﺳ ــﻢ اﻹﺧ ــﻮة ﰲ أﺻ ــﻞ اﳌ ــﺎل إﱃ اﻟﺜﻠ ــﺚ
ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ.


) (1فلق د ك ان عل ي ب ن أب ي طال ب - -يف رض لألخ وات فروض ھن والب اقي للج د )البيھق ي،(252-251/6 :
المغني.(217/6) :
) (2في )م( ك الميراث.
) (3في )ق( :ذوي السھم.
) (4في )ق( :التعصيب.
) (5في )م( :ذوي السھم.
) (6ما بين قوسين سقط من )م(.

381

( $K11z/#مא3Xص[#XאZ& Pא :سא)&G/ذא6نx?VON

)وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﻨ ــﺘﻘﺺ ﻣ ــﻦ اﻟﺴ ــﺪس اﻟﻜﺎﻣ ــﻞ إذا ﻛ ــﺎن أﺣ ــﻆ ﻟ ــﻪ؛ ﻷن
اﻻﺑﻦ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻷخ ﰒ ﻟﻪ اﻟﺴﺪس ﻣﻌﻪ ﻓﻤﻊ اﻷخ أوﱃ().(1
(GK12z/#ذא6نذوא=&8J:אySאXGKא Nو`x8l

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻ ﻓــﺮق ﺑــﲔ أن ﻳﻜــﻮن ذو اﻟﺴــﻬﻢ ﻣــﻊ اﻷﺧـﻮات إﻧــﺎث اﻟﻮﻟــﺪ
أو ﻏﲑﻫﻢ وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ زﻳﺪ ،ﺧﻼﻓﺎً ﳌﻦ ﻣﻨﻊ اﳌﻘﺎﲰـﺔ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ أﺻـﻠﻪ) (2ﰲ أن
اﳉﺪ ﻻ ﻳﻘﺎﺳﻢ ﻣﻊ اﻷﺧﻮات وﺣﺪﻫﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒـﺖ ﻗـﻮة اﻷخ ﻋﻠـﻰ اﻷﺧـﺖ،
ﰒ أن ﻟﻠﺠﺪ أن ﻳﻘﺎﺳﻢ اﻷخ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣـﻊ اﻟﺒﻨـﺖ ،ﻓﻜـﺎن ﲟﻘﺎﲰـﺔ اﻷﺧـﺖ أوﱃ؛
ﻷن ﻛ ــﻮن اﻷﺧ ــﺖ ﻋﺼ ــﺒﺔ ﻻ ﻳﻮﺟ ــﺐ إﻋﻄ ــﺎء اﳉ ــﺪ اﻟﺴ ــﺪس؛ ﻷن اﳉ ــﺪ أﻳﻀ ـﺎً
ﻋﺼــﺒﺔ ،وﻛــﻞ ﻋﺼــﺒﺔ ﻗﺎﺳــﻢ ذﻛ ـﺮاً ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﳌ ـﲑاث ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻘﺎﺳــﻢ ﻛــﻞ أﻧﺜــﻰ ﰲ
درﺟﺘﻪ ﻛﺎﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات.
(4&$K13z/#دMא=& Pو א SوאSموو אx S

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ إذا ﻛ ــﺎن ﻣ ــﻊ وﻟ ــﺪ اﻷب واﻷم ﻋ ــﺎدوا اﳉ ــﺪ  ــﻢ ،ﺧﻼﻓ ـﺎً ﳌ ــﺎ
ذﻫـﺐ إﻟﻴـﻪ ﻋﻠــﻲ واﺑـﻦ ﻣﺴــﻌﻮد) (3ﻣـﻦ ﻣﻨــﻊ اﳌﻌـﺎدة) (4ﺑﻨــﺎء ﻋﻠـﻰ أﺻــﻠﻬﻤﺎ ﰲ أن
اﻷخ ﻷب واﻷم ﳛﺠﺐ اﻷخ ﻟﻸب وأن اﻷﺧﺖ ﻟـﻸب واﻷم ﻟـﻸب إذا ﻛـﺎن
ﻻ ﻳﻘﺎﲰﻬﻤـ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﻧﻔ ـ ـﺮاد )ﻻ ﻳﻘﺎﲰﻬﻤـ ــﺎ ﻣـ ــﻊ اﳉـ ــﺪ ﻓﻴﺼـ ــﲑ ﻛﺄﻧـ ــﻪ ﻟـ ــﻴﺲ إﻻ
اﻷﺧﺖ واﳉﺪ:
ودﻟﻴﻠﻨ ــﺎ أن اﳉ ــﺪ ﻟ ــﻪ وﻻدة ﻓ ــﺈذا ﺟ ــﺎز ﺣﺠﺒ ــﻪ ﺑ ــﺄﺧﻮﻳﻦ وارﺛ ـﲔ ﺟ ــﺎز ﺣﺠﺒ ــﻪ
ﺑــﺈﺧﻮة أﺣــﺪﳘﺎ وارث واﻵﺧــﺮ ﻏــﲑ وارث أﺻــﻠﻬﺎ اﻷم ﳛﺠﺒﻬــﺎ اﻹﺧــﻮة ﻣــﻦ اﻷم
وإن ﱂ ﻳﺮﺛﻮا ﻣﻊ اﻷب.
) (1سقط ھذا الفصل كامالً من )م(.
) (2منع المقاسمة علي وابن مسعود رضي ﷲ عنھم ا /وق ال بقولھم ا ھ ذا الش عبى والنخع ي والمغي ره واب ن أب ي
ليلى والحسن بن زيد )انظر :عبد الرزاق ،(268/10) :المغني.(217/6:
) (3انظر :البيھقي ،(250/6) :ابن أبي شيبة ،(292/10) :المحلى.(285/9) :
) (4في )م( :المعاودة.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن وﻟﺪ اﻷب واﻷم ﻳﺮﺟﻌﻮن ﻋﻠﻰ وﻟﺪ اﻷب؛ ﻷن ﺣﺠـﺒﻬﻢ ﻟـﻴﺲ
ﻷﺟــﻞ ﻣ ـﲑاﺛﻬﻢ وﻟﻜــﻦ ﻷﺟــﻞ ﻏــﲑﻫﻢ ﻓﻠــﻢ ﻳﻜــﻦ ﳍــﻢ ﺣــﻆ ﻓﻴﻤــﺎ ﳛﺠﺒــﻮن ﻓﻴــﻪ،
ﻛﻮﻟﺪ اﻷم إذا ﺣﺠﺒﻮا اﻷم ﻣﻊ وﺟﻮد اﻷب.
([#XK15z/#א:&$ PאxA 6S

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻟــﻪ ]اﻟﺴــﺪس[) (1ﰲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﻷﻛﺪرﻳــﺔ؛ ﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ ﺛﺒــﺖ ﲟــﺎ ﻗــﺪﻣﻨﺎﻩ
أن اﳉــﺪ ﻻ ﻳــﻨﻘﺺ ﻋــﻦ اﻟﺴــﺪس وإن اﻷﺧــﺖ ﻻ ﺗﺴــﻘﻂ ﻓﻠــﻮ ﱂ ﺗﻌــﻞ اﻟﻔﺮﻳﻀــﺔ
ﻷدى إﱃ ﺑﻄﻼن أﺣﺪ اﻷﺻﻠﲔ.
(K16z/#طא =&ªSمאNecXSوא Sو [ذxi

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﰲ زوج وأم وﺟﺪ :إن اﻷخ ﻳﺴـﻘﻂ ﻷﻧـﺎ ﻟـﻮ ﱂ ﻧﻔﻌـﻞ ذﻟـﻚ ﻷدى
ﻋﻠﻰ أﻣﻮر ﳑﻨﻮﻋﺔ :إﻣﺎ إﱃ أن ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺰوج ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ وذﻟـﻚ ﻋـﲑ ﺟـﺎﺋﺰ ،أو
اﻷم ]ﻋــﻦ اﻟﺜﻠــﺚ[) (2وذﻟــﻚ ﻳــﺆدي إﱃ ﺣﺠــﺐ اﳉــﺪ أو اﻷخ ﳍــﺎ وذﻟــﻚ ﻏــﲑ
ﺟﺎﺋﺰ أﻳﻀﺎً أو أن ﻳﻨﻘﺺ اﳉﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﺪس وذﻟﻚ ﳑﺘﻨﻊ أﻳﻀﺎً؛ ﻷﻧـﻪ ﻣـﻊ اﻻﺑـﻦ
اﻟﺬي ﻫﻮ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻷخ ﻻ ﻳـﻨﻘﺺ ﻋـﻦ اﻟﺴـﺪس ﻓﻜـﺎن اﻷخ أﺿـﻌﻒ ﻋـﻦ أن
ﳛﺠﺒﻪ وﱂ ﻳﻜﻦ اﻷخ ﳑﻦ ﻟﻪ رﺣﻢ ،ﻓﺘُﻌﺎل اﳌﺴﺄﻟﺔ ،واﻟﻔﺮض ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﺼـﺒﺔ؛
ﻷن ﺣﻈﻬــﻢ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻘ ـﻲ ﻓﻠــﻢ ﻳﺒــﻖ إﻻ ﺳــﻘﻮﻃﻪ وﺻــﺎر ﻛﺄﻧــﻪ ﻋﺼــﺒﺔ ﱂ ﻳﻔﻌــﻞ ﻟــﻪ
ﺷﻲء.
(l&$K17z/#אא PאxK

وأﻣــﺎ اﳉــﺪات ﻓﻘــﺪ ذﻛﺮﻧــﺎ أن ﻓﺮﺿــﻬﻦ اﻟﺴــﺪس ،ﻓــﺈذا اﻧﻔــﺮدت واﺣــﺪة ﻣــﻨﻬﻦ
أﺧﺬﺗـﻪ ،وإن اﺟﺘﻤﻌﺘـﺎ ﻛـﺎن ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ،وإن اﳉــﺪة ﻻ ﺗـﺮث ﻣـﻊ اﻷم ﻣـﻦ أي ﺟﻬــﺔ
ﻛﺎﻧﺖ وإﳕﺎ ﻣﻦ ﺟﻬـﺔ اﻷم ﺗـﺮث ﻣـﻊ اﻷب() (3وﻻ ﺗـﺮث ﻣﻌـﻪ إن ﻛﺎﻧـﺖ) (4ﻣـﻦ
) (1ما بين معقوفتين ساقط من ق فأضفته مما سبق ،وھي ساقطة من ر.
) (2ما بين معقوفتين ساقط من ق فأضفته من أجل إتمام المعنى.
) (3ما بين قوسين سقط من )م(.
) (4في )ق( :إن كان.
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ﺟﻬﺘ ـ ـ ــﻪ وأﻧ ـ ـ ــﻪ ﻻ ﻳ ـ ـ ــﺮث إﻻ ﺟ ـ ـ ــﺪﺗﺎن أم اﻷم وأم اﻷب وأﻣﻬ ـ ـ ــﺎﻢ ،وأﻤ ـ ـ ــﺎ إذا
اﺟﺘﻤﻌﺘـﺎ أﺳــﻘﻄﺖ اﻟﻘــﺮﰉ ﻣـﻦ ﺟﻬــﺔ اﻷب اﻟﺒﻌــﺪى ﻣـﻦ ﺟﻬــﺔ اﻷم) ،(1وﻗــﺪ ﺑﻴﻨــﺎ
اﳊﺠﺔ ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ ﲟﺎ ﻳﻐﲏ) (2ﻋﻦ إﻋﺎدﺗﻪ.
(l&K18z/#אאMyوאySאxK

ﻓﺄﻣﺎ ﻣﲑاث اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ :ﺑﺘﻌﺼﻴﺐ وﺑﻔﺮض:
ﺑﺎﻟﺘﻌﺼـ ـ ــﻴﺐ) :(3ﺑ ـ ــﺬﻛﻮر وﻟ ـ ــﺪ اﻷب واﻷم ووﻟ ـ ــﺪ اﻷب ﻋﻠ ـ ـ ـﻰ ﻛ ـ ــﻞ وﺟ ـ ــﻪ،
وﻷﻦ) (4ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺎت وﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ ﻓﻘﻂ.
واﻟﻔــﺮض :ﻟﻺﻧــﺎث وﻟــﺪ اﻷب واﻷم ووﻟــﺪ اﻷب وﲜﻤﻠــﺔ وﻟــﺪ اﻷم ذﻛــﻮرﻫﻢ
وإﻧﺎﺛﻬﻢ:
ﻓﻔــﺮض اﻟﻮاﺣــﺪ ﻟــﻸب واﻷم ،وﻟ ـﻸب إذا اﻧﻔــﺮدت اﻟﻨﺼــﻒ ،وﻓــﺮض اﻻﺛﻨــﲔ
ﻓﻤﺎ زاد اﻟﺜﻠﺜﺎن.
ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻣﻌﻬــﻢ أخ ﰲ درﺟــﺘﻬﻦ ﻗــﺎﲰﻬﻦ ﻟﻠــﺬﻛﺮ ﻣﺜــﻞ ﺣــﻆ اﻷﻧﺜﻴــﲔ ،وإن
ﻛﺎن ﻣﻊ اﻷﺧﺖ ﻟﻸب واﻷم إﺧﻮة ﻷب أﺧﺬت اﻟﻨﺼﻒ وأﺧﺬ وﻟﺪ اﻷب ﻣﺎ
ﺑﻘﻲ.
وإن ﻛﺎﻧﺖ) (5إﻧﺎث وﻟـﺪ اﻷب واﻷم أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ واﺣـﺪة أﺧـﺬن اﻟﺜﻠﺜـﲔ وأﺧـﺬ
وﻟﺪ اﻷب ﻣﺎ ﺑﻘﻲ.
وإن ﻛــﺎن ﻣﻌﻬــﺎ أﺧــﺖ ﻷب أﺧــﺬت اﻷﺧــﺖ أو اﻷﺧ ـﻮات اﻟﺴــﺪس ﺗﻜﻤﻠــﺔ
اﻟﺜﻠﺜﲔ وﻣﺎ ﺑﻘﻲ أﺧﺬﻩ) (6اﻟﻌﺼﺒﺔ.

) (1انظر :الموطأ ،(513/2) :التفريع ،(342/2) :الكافي.(567) :
) (2ال في )ق( :يمنع.
) (3في )م( :وفرض بالتعصيب.
) (4في )ق( :وألبائھن.
) (5في )ق( :كان
) (6في )م( :أخذته.
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ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻣــﻊ اﻷﺧــﻮات) (1ﻟــﻸب إﺧــﻮة ﻗــﺎﲰﻮﻫﻦ اﻟﺒــﺎﻗﻲ ﻟﻠــﺬﻛﺮ ﻣﺜــﻞ ﺣــﻆ
اﻷﻧﺜﻴﲔ وﺳﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﺪس.
وإن ﻛ ــﻦ اﻷﺧ ـ ـﻮات ﻟ ــﻸب )واﻷم اﺛﻨﺘ ــﲔ ﻓﺼ ــﺎﻋﺪا أﺧ ــﺬن اﻟﺜﻠﺜ ــﲔ وﺳ ــﻘﻂ
اﻷﺧ ـﻮات ﻟ ــﻸب إﻻ أن ﻳﻜ ــﻮن() (2ﻣﻌﻬ ــﻦ ذﻛ ــﺮ) (3ﰲ درﺟ ــﺘﻬﻦ ﻳﻌﺼ ــﺒﻬﻦ إذا
ﻛﺎﻧﻮا ﰲ درﺟﺘﻬﻦ ﻻ أﻧﺰل ﻣﻨﻬﻦ ﲞﻼف وﻟﺪ اﻻﺑﻦ.
أﻣﺎ اﻹﺧﻮة ﻟﻸم ﻓﻔﺮض اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺴـﺪس ذﻛـﺮاً ﻛـﺎن أو أﻧﺜـﻰ ،وﻓـﺮض اﻻﺛﻨـﲔ
ﻓﺼﺎﻋﺪاً اﻟﺜﻠﺜﺎن ﻻ ﻳﺮادون ﻋﻠﻴﻪ.
وﳛﺠﺐ ﺟﻨﺲ اﻹﺧـﻮة ﲨﻠـﺔ ذﻛـﻮر اﻟﻮﻟـﺪ ووﻟـﺪ اﻻﺑـﻦ وزﻳـﺪ ﻋﻠـﻴﻬﻢ وﻟـﺪ اﻷم
ﺑــﺄﻢ ﻳﺴــﻘﻄﻮن ﻣــﻊ إﻧــﺎث اﻟﻮﻟــﺪ ووﻟــﺪ اﻻﺑــﻦ ﻣــﻊ اﳉــﺪ ،وﻳﺴــﻘﻂ ﲨﻠــﺔ اﻷب
ﺑﺬﻛﻮر وﻟﺪ اﻷب) (4واﻷم وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﻘﺮوﻧﺎً ﲝﺠﺎﺟﻪ.
ﻓــﺈن اﺳــﺘﻐﺮق اﳌــﺎل اﻷﻧﺼــﺒﺎء ﺳــﻘﻂ اﻟﻌﺼــﺒﺔ ﻣــﻨﻬﻦ وأﻋﻴــﻞ ﻟﻐــﲑ) (5اﻟﻌﺼــﺒﺔ
ﻣﺜ ــﻞ :زوج وأم وأﺧ ــﻮﻳﻦ ﻷم وأخ ﻷب ﻓ ــﺈن اﻷخ ﻳﺴ ــﻘﻂ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﱂ ﻳﺒ ــﻖ)(6ﻟ ــﻪ
ﺷــﻲء ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن أﺧـﺎً أو إﺧــﻮة) (7ﻷب وأم ﻓــﺎﺧﺘﻠﻒ اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﻓــﻴﻬﻢ :ﻓﻤــﻨﻬﻢ
ﻣﻦ ﺑﻨـﺎﻩ ﻋﻠـﻰ اﻷﺻـﻞ )ﰲ أﻧـﻪ ﻋﺼـﺒﺔ ﻟـﻦ ﻳﺒـﻖ ﻟـﻪ ﺷـﻲء ﻓﻴﺴـﻘﻂ() ،(8وﻣﻨـﻪ ﻣـﻦ
ﺷﺮك ﺑﲔ وﻟﺪ اﻷب واﻷم وﺑﲔ وﻟﺪ اﻷم وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ).(9

) (1في )ق( :األخت.
) (2ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (3في )م( :ذكور.
) (4انظر :الموطأ ،(510-507/2) :التفريع ،(343/2) :الرسالة ،(254) :الكافي.(564-563) :
) (5في )م( :الغير.
) (6في )م( :لم يكن.
) (7في )م( ك أخا وأخوه.
) (8ما بين قوسين سقط من )م(.
) (9وھي المسألة المشھورة باسم  :المشركة.
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ذﻟــﻚ؛ ﻷن اﻟــﺬي اﺳــﺘﺤﻖ وﻟــﺪ اﻷم ﺑــﻪ اﻹرث) (1ﻫــﻮ وﻻدة اﻷم
وﻫﺬا ﻳﺸﺮﻛﻬﻢ ﻓﻴﻪ وﻟﺪ اﻷم ،وﻷن زﻳﺎدﻢ ﺑﺎﻷب ﻻ ﻳﺴﻘﻂ رﲪﻬﻢ ﺑﺎﻷم ،ﻓﺈن
أﻣﻜﻦ زﻳﺎدﻢ ﰲ اﳌﲑاث ﺑﻪ وإﻻ ﻓـﻼ أﻗـﻞ ﻣـﻦ أن ﻳﻜـﻮن وﺟـﻮدﻩ ﻛﻌﺪﻣـﻪ ،وﻫـﻮ
ﺗﺄوﻳــﻞ ﻗــﻮل ﻋﻤــﺮ  :ﱂ ﻳــﺰدﻫﻢ اﻷب إﻻ ﻗــﺮﰉ) ،(2وﻗــﻮﳍﻢ :ﻫــﺐ أﺑﺎﻧــﺎ ﻛــﺎن
ﲪﺎراً أﻟﻴﺲ أﻣﻨﺎ واﺣﺪة.
(l&K19z/#א«.אxMy

وأﻣﺎ ﺑﻨﻮ اﻹﺧﻮة ﻳﺮﺛﻮن ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﺐ اﶈﺾ ،وﳛﺠﺒﻬﻢ ذﻛـﻮر اﻟﻮﻟـﺪ ووﻟـﺪ اﻻﺑـﻦ
واﻷب واﳉﺪ واﻹﺧﻮة) (3وﻻ ﳛﺠﺒﻮن ذا ﻓﺮض ﺑﻮﺟﻪ).(4
(l&$K20z/#אאx&I4

وأﻣﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ ﻓﻴﺤﺠﺒﻬﻢ ﺑﻨﻮ اﻹﺧﻮة وﻛﻞ ﻣـﻦ ﺣﺠـﺐ ﺑـﲏ اﻹﺧـﻮة ،وﻳﱰﺗﺒـﻮن
ﰲ إﺧﻮة اﻷب ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺐ اﻹﺧﻮة وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﻮﻫﻢ).(5
وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ﻓﺮض اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟـﺔ ،وﻗـﺪ ﺑﻴﻨـﺎ اﻟﻘـﻮل ﰲ اﻟـﻮﻻء واﻹرث ﰲ ﺑـﺎب
اﻟﻌﺘﻖ.



) (1في )م( :الثلث.
) (2أخرجه عبد الرزاق.(251/10) :
) (3في )م( :والجد في إخوة األب.
) (4انظر الموطأ ،(517/2) :التفريع ،(340/2) :الكافي.(568) :
) (5انظر الموطأ ،(517/2) :التفريع ،(340/2) :الرسالة ،(252) :الكافي.(568) :
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$W .אI3Hعא7uوضوא4ل
ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ اﻟﻔﺮوض وﻋﺪدﻫﺎ ،ﻓﺈذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﻦ ﲣﻞ) (1ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال:
إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺪرة ﺑﺴﻬﺎم اﻟﱰﻛﺔ ﻣﺜﻞ :زوج وأﺧﺖ ﻓﻬﺬا ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،أو
أن ﻳﻘﺼﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﱰﻛﺔ ﻓﻴﻜـﻮن اﻟﺒـﺎﻗﻲ ﻟﻠﻌﺼـﺒﺔ ،أو أن ﺗﺰﻳـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﱰﻛـﺔ
ﻣﺜــﻞ ﻧﺼــﻒ وﺛﻠﺜــﲔ وﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟــﻚ ﻓﻬــﺬا ﺗﻌــﺎل) (2اﳌﺴــﺄﻟﺔ إﱃ ﻣــﺎ اﻧﺘﻬــﺖ إﻟﻴــﻪ
)(3
اﻟﻔﺮوض ،وﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻮرﺛﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻨﻘﺺ ﲝﺴـﺎب ﻣـﺎ ﻳﻮﺟﺒـﻪ
اﻟﻌــﻮل ،وﻫــﺬا ﻣ ــﺬﻫﺐ أﻛﺜــﺮ اﻟﺼ ــﺤﺎﺑﺔ ) ،(4وذﻛــﺮ ﻋــﻦ اﺑ ــﻦ ﻋﺒــﺎس ﻣﻨﻌ ــﻪ،
وإدﺧــﺎل اﻟــﻨﻘﺺ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ذي ﻓــﺮض ﻳﻨﻘــﻞ ﻣﻨــﻪ إﱃ ﺗﻌﺼــﻴﺐ ﻣﺜــﻞ اﻷﺧ ـﻮات
واﻟﺒﻨﺎت):(5
ودﻟﻠﻴﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ أن اﷲ ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﰲ اﻷزواج E D C Bm:
)(6
 ، lFوﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﰲ اﻟﺒﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت  z y  x wm:
)(7
{ ، lوﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ P O N M L K J I Hm:
 ،(8)lSR Qﻓﻠﻤــﺎ ﻛــﺎن اﻟــﺰوج ﻻ ﳝــﺖ ﰲ اﻟﻈــﺎﻫﺮ إﻻ ﲟﺜــﻞ ﻣــﺎ ﲤــﺖ ﺑــﻪ

اﻻﺑﻨ ــﺔ واﻷﺧ ــﺖ وﺟ ــﺐ أن ﻳﺘﺴ ــﺎوﻳﺎ ﰲ اﻟ ــﻨﻘﺺ ،وأن ﻻ ﻳﺮﺟ ــﻊ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﺑﺸ ــﻲء
ﻳﻘﺘﻀـﻲ إﻛﻤـﺎل ﻓﺮﺿـﻪ واﻧﻔﺮادﻫـﺎ ﺑــﺎﻟﻨﻘﺺ ،وﻷـﻢ ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻟﻔـﺮاﺋﺾ ﻓــﺪﺧﻠﻬﻢ
) (1في )م( :لن يخلو.
) (2الع.ول :إذا ارتف ع حس اب الفريض ة وزادت س ھامھا ونقص ت األنص باء وھ و نق يض ال رد )الفواك ه ال دواني:
.(274/2
) (3في )م( :ما يرجيه..
) (4انظر :التفريع ،(244/2) :الرسالة ،(257) :الكافي.(569) :
) (5انظر :سنن البيھقي ،(253/6) :عبد الرزاق ،(254/10) :ابن أبي شيبة.(1312/10) :
) (6سورة النساء ،اآلية.(12) :
) (7سورة النساء ،اآلية.(11) :
) (8سورة النساء ،اآلية.(176) :
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اﻟـ ــﻨﻘﺺ ﺑـ ــﺎﻟﻌﻮل ﻛﺎﻟﺒﻨـ ــﺎت واﻷﺧ ـ ـﻮات ،وﻷن ﺿـ ــﻴﻖ اﳌـ ــﺎل ﻋﻤـ ــﺎ ﻳﺴـ ــﺘﺤﻖ ﻓﻴـ ــﻪ
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻧﻘﺺ أﻫﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﻘﺪر ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ أﺻﻠﻪ اﻟﻐﺮﻣﺎء.
(nN$K1z/#لא;x/v:

أﺻـﻮل اﳌﺴـﺎﺋﻞ اﻟـﱵ ﺗﻨﻘﺴـﻢ ﺳـﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔـﺮاﺋﺾ ﺳـﺒﻌﺔ وﻫـﻲ ﻣﻘـﺪرة ــﺎ:
اﻻﺛﻨﺎن واﻟﺜﻼﺛﺔ واﻷرﺑﻌﺔ واﻟﺴﺘﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ واﻹﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ واﻷرﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون:
ﻓﺎﻻﺛﻨ ــﺎن ﻟﻠﻨﺼ ــﻒ وﺣ ــﺪﻩ ،واﻟﺜﻼﺛ ــﺔ ﻟﻠﺜﻠ ــﺚ واﻟﺜﻠﺜ ــﺎن إذا اﻧﻔ ــﺮدا أو اﺟﺘﻤﻌ ــﺎ،
واﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ وﻟﻪ وﻟﻠﻨﺼﻒ إذا اﺟﺘﻤﻌﺎ ،واﻟﺴﺘﺔ ﻟﻠﺴﺪس اﳌﻨﻔﺮد وﻟﻠﻨﺼﻒ ﻣﻌـﻪ
وﻣــﻊ اﻟﺜﻠــﺚ واﻟﺴــﺪس واﻟﺜﻠﺜــﲔ ،واﻟﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻟﻠــﺜﻤﻦ وﻟﻠﻨﺼــﻒ ﻣﻌــﻪ ،واﻹﺛﻨــﺎ ﻋﺸــﺮ
ﻻﺟﺘﻤــﺎع ﺛﻠــﺚ ورﺑــﻊ أو ﺳــﺪس ورﺑــﻊ ﻣــﺎ ﻳﻨﻀــﺎف إﻟﻴﻬﻤــﺎ ،واﻷرﺑﻌــﺔ واﻟﻌﺸــﺮون
ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷﺛﻼث واﻷﲦﺎن.
ﻓــﺈذ ﺛﺒــﺖ ﻫــﺬا ﻓﺄرﺑﻌــﺔ ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ) (1اﻷﺻــﻮل ﻻ ﺗﻌــﻮل وﻫــﻲ :اﻻﺛﻨــﺎن واﻟﺜﻼﺛــﺔ
واﻷرﺑﻌﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﺛﻼﺛﺔ ﺗﻌﻮل وﻫﻲ :اﻟﺴﺘﺔ واﻻﺛﲎ ﻋﺸﺮ واﻷرﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون:
ﻓﻌـ ـﻮل اﻟﺴ ــﺘﺔ إﱃ ﺳ ــﺒﻌﺔ وإﱃ ﲦﺎﻧﻴ ــﺔ وإﱃ ﺗﺴ ــﻌﺔ وإﱃ ﻋﺸ ــﺮة ،وﻋ ــﻮل اﻻﺛـ ـﲎ
ﻋﺸ ــﺮ إﱃ ﺛﻼﺛ ــﺔ ﻋﺸ ــﺮ وإﱃ ﲬﺴ ــﺔ ﻋﺸ ــﺮ وإﱃ ﺳ ــﺒﻌﺔ ﻋﺸ ــﺮ ،وﻋ ــﻮل اﻷرﺑﻌ ــﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﱃ ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ) ،(2وﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﳌﺨﺘﺼﺮ ﺑﺴﻂ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.
(h7ZI(K2z/#אSªNI ON8«.مx

)(3

إذا ﺗــﺮك اﺑــﲏ ﻋــﻢ أﺣــﺪﳘﺎ أخ ﻷم ﻛــﺎن ﻟــﻸخ ﻷم اﻟﺴــﺪس وﻣــﺎ ﺑﻘـﻲ ﺑﻴﻨــﻪ
وﺑﲔ اﺑﻦ اﻟﻌﻢ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﺑﺄخ:

) (1في )ق( :ھذه.
) (2انظر :التفريع ،(344/2) :الرسالة ،(257) :الكافي.(570-569) :
) (3لألم :سقطت من )م(.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻟﻪ اﻟﺴﺪس؛ ﻷﻧﻪ أخ ﻷم ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﺬي ﻟـﻴﺲ اﺑـﻦ ﻋـﻢ) ،(1وإﳕـﺎ
ﻗﻠﻨـ ــﺎ :إن ﻣـ ــﺎ ﺑﻘ ـ ـﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤـ ــﺎ ﺧﻼﻓ ـ ـﺎً ﳌـ ــﻦ ﻗـ ــﺎل إن ﲨﻴـ ــﻊ اﳌـ ــﺎل ﻟ ـ ــﻸخ)(2؛ ﻷن
اﺧﺘﺼــﺎص اﻟﻌﺼــﺒﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺑــﻪ ﻓــﺮض ﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ) (3ﺑــﻪ ﺣﺠــﺐ ﻣــﻦ
)(4
ﻳﺴ ــﺎوﻳﻪ ﰲ اﻟﺪرﺟـ ــﺔ اﻋﺘﺒـ ــﺎراً ﺑـ ــﻪ ﻟ ــﻮ ﻛـ ــﺎن أﺣـ ــﺪﳘﺎ زوﺟ ـ ـﺎً ،وذﻟـ ــﻚ أن اﻷخ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻛﺎﻟﺰوﺟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴـﺘﺤﻖ ـﺎ ﻓـﺮض ﰒ ﺛﺒـﺖ أن اﺑـﻦ اﻟﻌـﻢ )ﻟـﻮ ﻛـﺎن زوﺟـﺎً
ﻻﺳﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﻨﺼﻒ واﻟﺒـﺎﻗﻲ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ اﺑـﻦ اﻟﻌـﻢ اﻟـﺬي ﻟـﻴﺲ ﺑـﺰوج()،(5
وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎن أﺧﺎً ﻷم.
)(6
وإن ﻛ ــﺎن أﺣ ــﺪﳘﺎ زوﺟ ـ ـﺎً واﻵﺧ ــﺮ أﺧ ـ ـﺎً ﻷم أﺧ ــﺬ اﻟ ــﺰوج اﻟﻨﺼ ــﻒ واﻷخ
اﻟﺴ ــﺪس وﻛ ــﺎن اﻟﺒ ــﺎﻗﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤ ــﺎ ،وأﻫ ــﻞ اﻟﻔ ــﺮاﺋﺾ ﻳﻠﻐ ــﻮن اﻷوﱃ وﻫ ــﻲ إذا ﻛ ــﺎن
أﺣﺪﳘﺎ )زوﺟـﺎً ﻓﻴﻘﻮﻟـﻮن أﺧـﻮان ﻷب وﻷم ورﺛـﺎ ﻣـﺎﻻ أﺻـﺎب أﺣـﺪﳘﺎ() (7ﺛﻼﺛـﺔ
أرﺑﺎﻋـﻪ ،واﻵﺧــﺮ رﺑﻌــﻪ ،وﻳﻠﻐــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ إذا ﻛــﺎن أﺣــﺪﳘﺎ زوﺟـﺎً واﻵﺧــﺮ أﺧـﺎً ﻷم
ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن أﺧﻮان ﻷب ورﺛﺎ ﻣﺎﻻ ﻓﻮرث أﺣﺪﳘﺎ ﺛﻠﺜﻪ واﻵﺧﺮ ﺛﻠﺜﻴﻪ.
 36¬Fא7uא I\vאو<JE8 FE?X

@@

) (1انظر :التفريع ،(340/2) :الرسالة ،(255) :الكافي.(568) :
) (2انظر :ابن أبي شيبة ،(252/10) :المغنى ،(189/6) :قضى فيھا عبد ﷲ وشريح.
) (3في )ق( :ألن اختصاص العصبة بسبب يستحق به حجب.
) (4في )م( :و)ر( :أن اإلخوة.
) (5ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (6في )م( :اآلخر.
) (7ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (8ما بين قوسين سقط من )ق( و)م(.
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<<
< <D1 EÄÚ^¢]<h^jÒ
ﳌــﺎ ﻛــﺎن ﻣــﺪار ﻫــﺬا اﻟﺒــﺎب :ﻋﻠــﻰ ﺑﻴــﺎن آداب اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ وﻣﻨــﺪوﺑﺎﺎ وﺳــﻨﻮﻧﺎﺎ
وﺗﻔﻀــﻴﻞ اﳌﺴــﺘﺤﺐ واﻟﻔﺎﺿــﻞ واﳌﺮﻏــﺐ ﻓﻴــﻪ واﳌــﺮﺧﺺ ﻓﻴــﻪ واﳌﻜــﺮوﻩ وﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ
ﺑ ــﺬﻟﻚ ﻣ ــﻦ أﺣﻜ ــﺎم اﳌﻜﻠﻔ ــﲔ وﺟ ــﺐ ﺑﻴ ــﺎن ﻣﻌ ــﺎﱐ ﻫ ــﺬﻩ اﻷوﺻ ــﺎف ﻗﺒ ــﻞ ذﻛ ــﺮ
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﻫﻲ ﳏﺎﳍﺎ ﻟﻴﻔﻬﻢ اﻟﺪارس ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﻳﻘﻒ ﻋﻠـﻰ اﻟﻐـﺮض ﻣﻨﻬـﺎ ،وإﻻ
ﻓﻤﱴ وﺻﻒ اﻟﻔﻌﻞ أﻧﻪ واﺟﺐ أو ﻧﺪب وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻣﻌﲎ اﻟﻮﺟﻮب واﻟﻨﺪب
ﻛﺎن ﻛﺎﳊﺎﻃـﺐ) ،(2ﺑـﲔ ﻇـﻼم وﻋﺸـﺎء)(3؛ ﻓﻠـﺬﻟﻚ وﺟـﺐ) (4اﻟﺒـﺪأ ـﺬا اﻟﺒـﺎب
وأﺣﻜﺎﻣﻪ.
وﻗــﺪ ﻛــﺎن ﻣــﻦ ﺣــﻖ اﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ أن ﻳﻜــﻮن اﻻﺑﺘــﺪاء أوﱃ ﺑــﻪ ﻣــﻦ اﳋﺎﲤــﺔ وﻟﻜــﻦ
ﲡ ــﺪد ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﺮأي ﺑﻌ ــﺪ ﺧ ــﺮوج ﻧﺴ ــﺦ ﻣﻨ ــﻪ ،ﻛﺮﻫﻨ ــﺎ إﻓﺴ ــﺎدﻫﺎ ﺑ ــﺎﻻﺧﺘﻼف واﷲ
اﳌﻮﻗﻒ ﻟﻠﺼﻮاب).(5
(4(N8)O$K1z/#لא;)xeu9

أﻋﻠﻢ أن أﻓﻌﺎل اﳌﻜﻠﻔﲔ ﻻ ﲣـﺮج ﻋﻠـﻰ اﺧـﺘﻼف أوﺻـﺎﻓﻬﺎ وﺗﺒـﺎﻳﻦ أﺣﻜﺎﻣﻬـﺎ
ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﺣﻜـﺎم وﻫـﻮ :اﻟﻮﺟـﻮب واﻟﻨـﺪب واﳋﻄـﺮ واﻟﻜﺮاﻫـﺔ واﻹﺑﺎﺣـﺔ وﻟﻜـﻞ
واﺣـﺪ ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻷﻟﻔــﺎظ ﻣﻌــﲎ ﻋﻠــﻰ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻠﻐــﺔ وﻣﻌــﲎ ﻋﻠــﻰ ﻃﺮﻳــﻖ اﻷﺻـﻮﻟﻴﲔ
وﳓﻦ ﻧﺒﲔ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ.
) (1ھذا األسلوب في تبويت المائل الذي يدرج جانبا منھا تحت عنوان "الج امع" يخ تص بالت ألف ف ي م ذھب مال ك وھ و ال
يوجد في تصانيف غيره من المذاھب ،وھو من محاسن التصنيف ألنه يجمع مسائل ال تناسب وضعھا في رب ع م ن أرب اع
الفقه وھم في ذلك يتأسوف بإم ام الم ذھب ف ي مؤلف ه الموط أ الموط أ )انظ ر مقدم ة تحقي ق كت اب الج امع -الب ن أب ي زي د:
.(81-79

) (2في )م( :كالحائط وفي )ر( :كالخابط.
) (3عشاء بالكسر والمد أول ظالل الليل ،وأو لعله يقصد عشى العين )المصباح المنير.(412 :
) (4في )م( :وجه.
) (5في )ن( :وﷲ ولي التوفيق.
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ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮﺟﻮب :ﻓﻬﻮ ﲢﺮﱘ اﻟﱰك) ،(1ﻓﻜﻞ واﺟـﺐ ﻓﱰﻛـﻪ ﺣـﺮام ،وﻗﻴـﻞ:
ﻣ ــﺎ ﰲ ﻓﻌﻠ ــﻪ ﺛ ـﻮاب وﰲ ﺗﺮﻛ ــﻪ ﻋﻘ ــﺎب) ،(2واﻷول أﺧ ــﺺ ،وﻟ ــﻪ ﻋﺒ ــﺎرات ﻳﻘ ــﺎل:
واﺟﺐ وﻣﻔﺮوض وﻣﻜﺘﻮب وﻻزم وﻣﺴﺘﺤﻖ.
ﻫــﺬا ﻋﻠــﻰ ﻃﺮﻳــﻖ اﻷﺻ ـﻮﻟﻴﲔ وﲜﻤﻴﻌــﻪ ﻗــﺪ ورد ــﺎ ﺷــﺮع ﻗــﺎل ﺗﻌــﺎﱃ   Vm :
)(4
)(3
 lX Wﻳﻌ ــﲏ وﺟ ــﺐ ،وﻗ ــﺎل ﺗﻌ ــﺎﱃl¡  ~m:
وﻗﺎل (5)lØ× Ö Õ Ômﻳﺮﻳﺪ أن ﻧﻮﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ،وﻗﺎل:
)(6
 l¡  ~ } |mﻳﺮﻳ ــﺪ ﻣﺴ ــﺘﺤﻘﺎ ،وﻗ ــﺎل ﺗﻌ ــﺎﱃ } |m:
~ ¡ (7)lوﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟﻮﺟﻮب.
وﰲ اﳊ ـ ــﺪﻳﺚ" :ﻓ ـ ــﺮض رﺳ ـ ــﻮل اﷲ  ﺻ ـ ــﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄ ـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ رﻣﻀ ـ ــﺎن")،(8
وﺣ ــﺪﻳﺚ اﳋﺜﻌﻤﻴ ــﺔ) (9ﳌ ــﺎ ﻗﺎﻟ ــﺖ إن ﻓﺮﻳﻀ ــﺔ اﷲ ﺗﻌ ــﺎﱃ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﺒ ــﺎدﻩ ﰲ اﳊ ــﺞ
أدرﻛﺖ أﰊ ﺷﻴﺨﻨﺎً ﻛﺒـﲑا) ،(10وﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﱃ ،(11)lihm:وﻳﺒـﲔ ذﻟـﻚ
أن أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﻔﺮﻗﻮن ﺑﲔ ﻗﻮل اﻟﺴﻴﺪ ﻟﻌﺒﺪﻩ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴـﻚ وأوﺟﺒـﺖ ﻋﻠﻴـﻚ
وﺣﺘﻤــﺖ وﻛﺘﺒــﺖ وأﻟﺰﻣــﺖ وأﻧــﺎ اﺳــﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴــﻪ وﻳﺮوﻧــﻪ ﻛﻠــﻪ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ اﻟﻮﺟــﻮب
وﲢﺮﱘ اﻟﱰك).(12
ﻓﺄﻣﺎ أﺻﻞ اﻟﻮﺟﻮب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬـﻮ اﻟﺴـﻘﻮط ﻳﻘـﺎل :أوﺟـﺐ اﳊـﺎﺋﻂ إذا ﺳـﻘﻂ
)(14
)(13
ووﺟﺒــﺖ اﻟﺸــﻤﺲ  ،ﻗــﺎل اﷲ ﺗﻌــﺎﱃlª© ¨ § ¦m:
) (1انظر :مختصر ابن الحاجب ،(230/1) :شرح تنقيح الفصول.(71) :
) (2نظر :المستصفى ،(65/1) :األحكام البن حزم ،(323/1) :إرشاد الفحول.(6) :
) (3سورة البقرة ،اآلية.183 :
) (4سورة المائدة ،اآلية.28 :
) (5سورة ھود ،اآلية.28 :
) (6سورة الروم ،اآلية.47 :
) (7سورة آل عمران ،اآلية.97 :
) (8سبق تخريج الحديث في صدقة الفطر.
) (9الخثعمية :وھي امرأة من خثعم.
) (10الحديث أخرجه البخاري في الحج باب :وجوب الحج وفضله.(140/2) :
) (11سورة مريم ،اآلية.71 :
) (12انظر :معجم مقاييس اللغة ،(90-89/6) :الصحاح.(232-231/1) :
) (13انظر المراجع السابق.
) (14سورة الحج ،اآلية.36 :
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ﻓﺸ ــﺒﻬﻮا اﳌﻔ ــﺮوض ﺑﺎﻟﺸ ــﻲء اﻟ ــﺬي ﻗ ــﺪ ﺳ ــﻘﻂ ﻓ ــﻼ ﳝﻜ ــﻦ رﻓﻌ ــﻪ ﻛﻤ ــﺎ ﻻ ﳝﻜ ــﻦ
اﳋﺮوج ﻋﻦ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻔﻌﻠﻪ.
وأﺻـﻠﻪ اﻟﻔــﺮض ﻋﻨــﺪﻫﻢ اﻟﺘﻘــﺪﻳﺮ ،وﻣﻨــﻪ ﻓــﺮض اﻟﻘﺎﺿــﻲ أي ﺗﻘــﺪﻳﺮﻩ) ، (1وﻣﻨــﻪ
)(2
ﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ ، l¼» ºm :وﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻪ V U T S Rm :
 (3)lWأي ﻗﺪر ،واﻟﻠﺰوم) (4أﺧﺬ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺸﻲء وإﻣﺴﺎﻛﻪ) (5أﻳﺎﻩ.
($K2z/#א> x

واﻟﻨﺪب ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺑﻔﻌﻠـﻪ وﻻ ﻳﺘﻌﻠـﻖ اﻟﻌﻘـﺎب ﺑﱰﻛـﻪ) ،(6وﻫـﻮ ﻣﺸـﺎرك
ﻟﻠﻮاﺟﺐ ﰲ اﻟﻮﺻﻒ اﻷول ،وﻳﺒﺎﻳﻦ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺜﺎﱐ ،وﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻳﻘﺎل:
ﻧﺪب وﻣﺴﺘﺤﺐ وﻣﺴـﻨﻮن وﺗﻄـﻮع وإرﺷـﺎد وﻧﻔـﻞ وﻓﻀـﻴﻠﺔ وﻣﺮﻏـﺐ ﻓﻴـﻪ ،وأﺻـﻞ
اﻟﻨﺪب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ :اﻟﺪﻋﺎء إﱃ اﻟﺸﻲء) ،(7ﻳﻘﺎل :ﻧﺪﺑﺘﻪ إﱃ ﻛﺬا.
واﻻﺳﺘﺤﺒﺎت اﶈﺒـﺔ ،واﳌﺴـﻨﻮن ﰲ اﻟﺸـﺮع ﰲ أﻋﻠـﻰ ﻣﺮاﺗـﺐ اﳌﻨـﺪوب) ،(8وﻫـﻮ
ﰲ اﻟﻠﻐـ ــﺔ :اﻟﻄﺮﻳﻘـ ــﺔ) ،(9وﻣﻨـ ــﻪ  (10)l° ¯ ®mأي ﻃ ـ ـﺮﻳﻘﻬﻢ ،وﻗﻮﻟـ ــﻪ
ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ ،(11)lTS R Q Pm :وﻗﻮﻟ ـ ــﻪ ":ﻋﻠ ـ ــﻴﻜﻢ ﺑﺴ ـ ــﻨﱵ
وﺳــﻨﺔ اﳋﻠﻔــﺎء ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪي") ،(12واﻟﺘﻄــﻮع ﻣﺄﺧــﺬ ﻣــﻦ اﻟﻄــﻮع) (13وﻫــﻮ اﻻﻧﻘﻴــﺎد،
ﻳﻘﺎل :أﻃﺎع ﺑﻜﺮا أي اﻧﻘﺎد إﻟﻴﻪ ،واﺳﺘﺠﺎب ﻟﻪ.
) (1انظر :معجم مقاييس اللغة ،(489/4 :الصحاح.(1097/40) :
) (2سورة البقرة ،اآلية.237 :
) (3سورة التحريم ،اآلية.2:
) (4في )م( :ألزم.
) (5انظر :معجم مقاييس اللغة ،(245/5) :الصحاح.2029/5) :
) (6انظر :مختصر ابن الحاجب ،(225/1) :شرح تنقيح الفصول ،(71) :األحكام -لآلمدي.(119/1) :
) (7انظر :معجم مقاييس اللغة.(413/5) :
) (8في )م( :المندوبات.
) (9انظر :الصحاح.(2128/5) :
) (10سورة الحجر ،اآلية.13 :
) (11سورة اإلسراء ،اآلية.77 :
) (12أخرجه أبو داود في السنة باب :في لزوم الس نة ،(4/5) :واب ن ماج ة ف ي المقدم ة ب اب :اتب اع س نة الخلف اء
الراش دين ،(15/1) :والترم ذي ف ي العل م ب اب :ف ي األخ ذ بالس نة واجتن اب الب دع ،(43/5) :وق ال ھ ذا ح ديث
حسن صحيح.
) (13انظر :الصحاح.(1255/3) :
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واﻹرﺷﺎد اﳍﺪاﻳﺔ إﱃ اﳌﻄﻠﻮب وإﱃ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻼح واﻟﻨﻘﻞ واﳍﺒﺔ).(1
واﻟﻔﻀ ــﻴﻠﺔ ﻣ ــﺄﺧﻮذة ﻣ ــﻦ اﻟﻔﻀ ــﻞ وﻫ ــﻮ اﻟﻔﻌ ــﻞ اﺳ ــﺘﺤﻘﺎق اﻟﺜـ ـﻮاب ﻋﻠﻴ ــﻪ)،(2
واﻟﺮﻏﺒﺔ واﻹرﻏﺎب إﱃ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻴﻨﺎﻟﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ.
($K3z/#א!7وא)7אوאO.وאY#وאx#y7

واﻟﻤﺤﻈﻮر ﻫـﻮ اﶈـﺮم اﳌﻤﻨـﻮع :وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺣـﺮم ﻓﻌﻠـﻪ ،وﻫـﻮ ﻧﻘـﻴﺾ اﻟﻮاﺟـﺐ
واﳊﻈﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ :اﳌﻨﻊ) (4وﻣﻨﻪ اﳊﻈﲑة).(5

)(3

واﻟﻤﻜﺮوﻩ ﻧﻘﻴﺾ اﳌﻨﺪوب إﻟﻴﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺜﻮاب ﻋﻠﻴﻪ ﺑﱰﻛﻪ وﻻ ﻋﻘﺎب
ﰲ ﻓﻌﻠﻪ).(6
واﻹﺑﺎﺣﺔ :اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ واﻹﻃﻼق وﻣﻨـﻪ ﺑﺎﺣـﺔ اﻟـﺪار أي وﺳـﻄﻬﺎ) ،(7واﳌﺒـﺎح ﻛـﻞ
ﻓﻌــﻞ وﻗــﻊ ﻣــﻦ اﳌﻜﻠــﻒ ﻳﺴــﺘﻮي ﻓﻌﻠــﻪ وﺗﺮﻛــﻪ ﻻ ﺛ ـﻮاب ﰲ ﻓﻌﻠﻬــﻦ وﻻ ﻋﻘــﺎب ﰲ
ﺗﺮﻛﻪ) ،(8ﻓﻬﺬﻩ أﺻﻮل أﺣﻜﺎم أﻓﻌﺎل اﳌﻜﻠﻔﲔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ داﺧﻞ ﻓﻴﻪ.
ﻓﺎﻟﻄﺎﻋﺔ :اﻣﺘﺜﺎل اﻷﻣﺮ ،ﻳﻘﺎل أﻃﺎع ﻓﻼﻧﺎ إذا اﻣﺘﺜﻞ أﻣﺮﻩ).(9
واﻟﺼﺤﺔ :وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﻳﻌﺘﺪ ﺎ ﻟﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ).(10
واﻟﺮﺧﺼــﺔ :اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ ﺑﻌــﺪ اﳌﻨــﻊ واﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣــﻦ ﲨﻠــﺔ ﳑﻨﻮﻋــﺔ ،وﻣﻨــﻪ رﺧــﺺ
اﻟﺴﻌﺮ إذا ﻛﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﻐﻼء) ،(11وﻫﺬﻩ ﲨﻠﺔ واﻓﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
) (1انظر :معجم مقاييس اللغة ،(398/5) :الصحاح.(474/2) :
) (2انظر :الصحاح.(1791/50 :
) (3انظر شرح تنقيح الفصول ،(17) :المستصفي ،(76/1) :األحكام لآلمدي.(113/1) :
) (4انظر :معجم مقاييس اللغة ،(80/2) :الصحاح.(634/2) :
) (5في )ق( :الخطرة.
) (6انظر :شرح تنقيح الفصول ،(17) :واألحكام لآلمدي.(10122) :
) (7انظر :معجم مقاييس اللغة ،(315/10) :الصحاح.(356/1) :
) (8انظر :شرح تنقيح الفصول ،(71) :المستصفى ،(66/1) :األحكام -لألمدي.(123/1) :
) (9انظر :معجم مقاييس اللغة ،(431/3) :الصحاح.(1255/2) :
) (10انظر :شرح تنفيح الفصول ،76 :المستصفى ،(94/1) :األحكام -لألمدي 30/1) :ي.(1
) (11انظر :مختصر ابن الحاجب ،(7/2) :شرح تنقيح الفصول ،(85) :المستصفى ،(98/1) :األحكام لألمدي:
).(132/1
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$W .אF:م
)(1

اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺴﻼم ﺳﻨﺔ ،وردﻩ آﻛﺪ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاﺋـﻪ ،وﻳﻨﺘﻬـﻲ اﻟﺴـﻼم إﱃ اﻟﱪﻛـﺔ
وﻳﺴﻠﻢ اﳌﺎﺷﻲ ﻋﻠﻰ اﳉـﺎﻟﺲ ،واﻟﺮاﻛـﺐ ﻋﻠـﻰ اﳌﺎﺷـﻲ واﳉـﺎﻟﺲ ،وﻳﺴـﻠﻢ اﻟﻮاﺣـﺪ
ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﳚﺰي ﻋﻨﻬﻢ ورد اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﺬﻟﻚ..
وﻻ ﻳُﺒﺘﺪأ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼم ﻓﺈن ﺑﺪأو ﺑﻪ رد ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻟﻔﻆ اﻟﺮد :وﻋﻠـﻴﻜﻢ،
وﳚﺰي ﺳﻼم اﳌﺴﻠﻢ أن ﻳﺰﻳﺪ اﻻﺑﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﻟﺮد ،واﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻟﻔـﻆ اﻻﺑﺘـﺪاء
إﻻ أن اﻻﻧﺘﻬــﺎء ﰲ ذﻟــﻚ إﱃ اﻟﱪﻛــﺎت ،وﻻ ﺑــﺄس ﺑﺎﻟﺴــﻼم ﻋﻠــﻰ اﳌـﺮأة اﳌﺘﺠﺎﻟــﺔ،
وﻳﻜﺮﻩ ﺳﻼم اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺑﺔ).(2
(>$K1z/#א 3.BאF:.%مx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ إن اﻻﺑﺘـﺪاء ﺑﺎﻟﺴـﻼم ﺳـﻨﺔ ﻟﻘﻮﻟـﻪ

ﺗﻌـﺎﱃ ² ± ° ¯ ®m :
)(3

 ، lº¹ ¸ ¶ µ ´ ³ﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ " :وأﻓﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮا
اﻟﺴ ــﻼم")" ،(4ﻣ ــﻦ ﺣ ــﻖ اﳌﺴ ــﻠﻢ ﻋﻠ ــﻰ اﳌﺴ ــﻠﻢ ﺛ ــﻼث :ﻓ ــﺬﻛﺮ وﻳﺴ ــﻠﻢ ﻋﻠﻴ ــﻪ إذا
ﻟﻘﻴﻪ").(5
(8)O$K2z/#دאF:مx

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ردﻩ آﻛ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﺑﺘﺪاﺋ ــﻪ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ:
 (6)lØ × Ö Õﻗﻴــﻞ إن ذﻟــﻚ ﰲ رد اﻟﺴ ــﻼم) ،(7وﻷﻧــﻪ ﻗ ــﺪ ﺗﻌﻠــﻖ ﺑ ــﻪ
اﳌﺴﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﰲ رد اﳌﺸﻤﺖ ﺣﻖ اﻟﺘﺸﻤﻴﺖ).(8

 Ô Ó Ò Ñm

) (1أي إلي :وبركاته.
) (2في جملة أحكام السالم انظر /الموطأ ،(959/2) :التفريع ،(348/2) :الرسالة ،(267) :الكافي.(610) :
) (3سورة النور ،اآلية.61) :
) (4أخرجه مسلم في األيمان باب :بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون.(74/1) :
) (5الحديث أخرجه البخاري في الجنائز باب :األمر باتباع الجن ائز ،(70/2) :ومس لم ف ي الس الم ب اب :م ن ح ق
المسلم على المسلم ،(1705/4):...وفيه حق المسلم على المسلم ست أما لفظ ثالث فلم أعثر عليه.
) (6سورة النساء ،اآلية.86 :
) (7انظر تفسير الطبري.(189/5) :
) (8حق التشميت :سقطت من )ق(.
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(J3>AZANpGK2z/#אF:مx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻳﻨﺘﻬــﻲ إﱃ ﻗﻮﻟــﻪ :وﺑﺮﻛﺎﺗــﻪ ،ﻓــﻸن ذﻟــﻚ ﻣــﺎ ورد ﺑــﻪ اﳋــﱪ ﻋــﻦ
اﻟﻨ ــﱯ  واﻟﺴ ــﻠﻒ ،وﻣﻨ ــﻊ ﻣ ــﺎ زاد ﻋﻠﻴ ــﻪ ،وروي أن ﻋﻤ ــﺮ  أﺗ ــﻰ اﻟﻨ ــﱯ 
ﻓﻘ ــﺎل :اﻟﺴ ــﻼم ﻋﻠﻴ ــﻚ رﺳ ــﻮل اﷲ اﻟﺴ ــﻼم ﻋﻠﻴ ــﻚ أﻳ ــﺪﺧﻞ ﻋﻤ ــﺮ) ،(1وروي أن
رﺟﻼً ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓﻘﺎل :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﰒ
زاد ذﻟــﻚ ﺷــﻴﺌﺎ ،ﻓﻘــﺎل اﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس :إن اﻟﺴــﻼم ﻳﻨﺘﻬــﻲ إﱃ اﻟﱪﻛــﺔ) ،(2وروي أن
رﺟ ـﻼً ﺳ ـﻠﻢ ﻋﻠــﻰ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ ﻓﻘــﺎل :اﻟﺴــﻼم ﻋﻠــﻴﻜﻢ ورﲪــﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗــﻪ
واﻟﻌﺎدﻳﺎت واﻟﺮاﺋﺤﺎت ،ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ :ﻋﻠﻴﻚ أﻟﻒ وﻛﺄﻧﻪ ﻛﺮﻩ ذﻟﻚ).(3
(89:$K4z/#א;C9,אxPوא7אC9[6א;x,

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ﻳُﺴـﻠﻢ اﳌﺎﺷــﻲ ﻋﻠــﻰ اﳉــﺎﻟﺲ واﻟﺮاﻛــﺐ ﻋﻠــﻰ اﳌﺎﺷــﻲ ،ﳌــﺎ روي ﻋﻨــﻪ
 أﻧﻪ ﻗﺎل" :ﻳﺴـﻠﻢ اﻟﺼـﻐﲑ ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﺒـﲑ واﳌﺎﺷـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺎﻋـﺪ واﻟﺮاﻛـﺐ ﻋﻠـﻰ
اﳌﺎﺷﻲ").(4
(89:Au6$K5z/#אאZ& OאxIP

وإﻧــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ إن ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻮاﺣــﺪ ﻣــﻦ اﳉﻤﺎﻋــﺔ ﳎــﺰئ) (5ﻋــﻨﻬﻢ ،ﳌــﺎ روي ﻋﻨــﻪ 
أﻧﻪ ﻗﺎل" :إذا ﺳﻠﻢ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم أﺟﺰأ ﻋﻨﻬﻢ").(6
(Au6$K6z/#دאאZ& OאxIP

رد اﻟﻮاﺣ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﳉﻤﺎﻋ ــﺔ ﳎــﺰئ ﻋ ــﻨﻬﻢ ﺧﻼﻓ ـﺎً ﳌ ــﻦ ﻓ ـﺮق ﺑ ــﲔ
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ّ
ـﺮد أن ﻳ ـ ــﺮد ﻛ ـ ــﻞ واﺣ ـ ــﺪ
اﻻﺑﺘ ـ ــﺪاء واﻟ ـ ــﺮد ،ﻓﺄﺟ ـ ــﺎزﻩ ﰲ اﻻﺑﺘ ـ ــﺪاء ،وأوﺟ ـ ــﺐ ﰲ اﻟ ـ ـ ّ
) (1أخرجه أحمد :ورجاله رجال الصحيح )مجمع الزوائد.(47/8 :
) (2أخرجه مالك في الموطأ.(959/20) :
) (3أخرجه مالك في الموطأ.(962/2) :
) (4أخرجه البخاري في االستئذان باب :تس ليم الراك ب عل ى الماش ي ،(127/7) :ومس لم ف ي الس الم ب اب :يس لم
الراكب على الماشي والقليل على الكثير.(1703/4) :
) (5في )م( :يجزئ.
) (6أخرجه مالك في موطئه مرسال.(959/2) :
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)(2

ﻓﻤﻔﻬﻮﻣــﻪ أن ﻳــﺮد ﲟﺜــﻞ ﻣــﺎ اﺑﺘــﺪأ ﻣــﻦ ﻏــﲑ زﻳــﺎدة ،وذﻟــﻚ ﻳﻘﺘﻀــﻲ أﻧــﻪ إذا ﺳــﻠﻢ
واﺣﺪ رد واﺣﺪ ،وﻗﻮﻟﻪ" :إذا ﺳﻠﻢ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم أﺟﺰأ ﻋﻨﻬﻢ") (3وﱂ ﻳﻔـﺮق
ﺑﲔ اﻻﺑﺘﺪاء واﻟﺮد ،وﻷﻧﻪ رد اﻟﺘﺤﻴﺔ وﻛﺘﺸﻤﻴﺖ اﻟﻌﺎﻃﺲ.
(x7z/#

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻻ ﻳﺒﺘــﺪئ أﻫــﻞ اﻟﺬﻣــﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻼم ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ¶ µ ´m :
¸  (4)lº¹واﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺘﺤﻴﺔ واﻹﻛﺮام ﺑﻞ ﻟـﻺذﻻل

واﳍﻮان ،وﻗﻮﻟﻪ " :ﻻ ﺗﺒﺪؤﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼم").(5
(x8z/#

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻳﻘــﻮل ﰲ اﻟــﺮد إذا ﺳــﻠﻢ اﻟــﺬﻣﻲ :وﻋﻠﻴــﻚ ،ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :إن اﻟﻴﻬــﻮد
إذا ﺳــﻠﻢ ﻋﻠــﻴﻜﻢ) (6أﺣــﺪﻛﻢ ﻓﺈﳕــﺎ ﻳﻘــﻮل اﻟﺴ ـﻼم ﻋﻠــﻴﻜﻢ ﻓﻘــﻞ وﻋﻠﻴــﻚ) ،(7وﰲ
رواﻳــﺔ أﺧــﺮى"وﻋﻠﻴﻜﻢ") ،(8وﻗــﺪ اﺧﺘــﺎر ﺑﻌﻀ ــﻬﻢ أن ﻳــﺮد ﻋﻠﻴــﻪ ِ
اﻟﺴ ـﻼم ﺑﻜﺴ ــﺮ
اﻟﺴﲔ وﻫﻲ اﳊﺠﺎرة) (9واﻷوﱃ أوﱃ.
(K9z/#وH?HאزUאu Aא 3.Bא%وא7دx

وإﳕــﺎ أﺟﺰﻧــﺎ ﺗﺰاﻳــﺪ اﻟﻠﻔﻈــﲔ؛ ﻷن ﻛــﻞ واﺣــﺪ) (10ﻣــﺮوي ﻋــﻦ اﻟﺴــﻠﻒ ،وﻷن
اﳌﻌﲎ واﺣﺪ ﻓﻴﻬﻤﺎ.
) (1انظر :الفواكه الدواني.(352/25) :
) (2سورة النساء ،اآلية.86 :
) (3سبق تخريج الحديث قريبا.
) (4سورة النور.61 :
) (5أخرجه مسلم في السالم ،باب :النھي عن ابتداء أھل الكتاب بالسالم.(1707/4) :
) (6عليكم سقطت من )ق(.
) (7أخرجه البخاري في االستئذان باب :كيف يرد عل ى أھ ل الذم ة الس الم ،(133/7) :ومس لم ف ي الس الم ب اب:
النھي عن ابتداء أھل الكتاب بالسالم.1706/40 :
) (8أخرجه البخاري في االستئذان باب :كيف يرد على أھل الذمة السالم.(133/7) :
) (9قال ابن ف ارس س ميت الحج ارة س الما ال،ھ ا أبع د ش يء ف ي األرض م ن الفن اء وال ذھاب لش دتھا وص البتھا
)معجم مقاييس اللغة.(91/3 :
) (10في )م( :ذلك.
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(K10z/#دH/אزFمאC9/H7א;MN7وא;C9MN7אx/H7

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :ﺳـﻼم اﻟﺮﺟـﻞ ﻋﻠـﻰ اﳌـﺮأة ﺟـﺎﺋﺰ واﳌـﺮأة ﻋﻠـﻰ اﻟﺮﺟـﻞ؛ ﻷن اﻟﻨـﱯ 
ﺳــﻠﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺴــﺎء) ،(1وﻷﻧــﻪ ﲢﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺆﻣﻦ ﻓﻠــﻢ ﳜــﺘﺺ ﺑــﻪ اﻟﺮﺟــﺎل دون اﻟﻨﺴــﺎء
ﻛﺘﺸﻤﻴﺖ اﻟﻌﺎﻃﺲ.
($K11z/#אe.A7u3אF:مC9א;q3وא| x.
وإﳕــﺎ ﻓﺮﻗﻨــﺎ ﺑــﲔ اﳌﺘﺠﺎﻟــﺔ واﻟﺸــﺎﺑﺔ؛ ﻷن اﳌﺘﺠﺎﻟــﺔ ﻻ ﺗﺴــﺒﻖ اﻟﻈﻨــﺔ إﱃ اﳌﺴــﻠﻢ
ﻋﻠﻴﻬﺎ أراد أن ﻳﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﳏﺎدﺛﺘﻬﺎ واﻻﻟﺘﺬاذ ﺑﻜﻼﻣﻬﺎ واﻟﺘﺬرع إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺎب
ﻣﻨﻬﺎ وذﻟﻜﻢ ﻏﲑ ﻣﺄﻣﻮن ﰲ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻓﻜﺮﻩ ﳌﺎ ﻳﻄﺮق ﻋﻠﻴﻪ.
(7q=>&$K12z/#א;(?yS89:قxLFL

ﻫﺠﺮة اﳌﺴﻠﻢ ﻷﺧﻴـﻪ ﻓـﻮق ﺛـﻼث) (2ﻟﻴـﺎل ﻣﻨﻬـﻲ ﻋﻨـﻪ إﻻ أن ﻳﻜـﻮن ﻣـﻦ أﻫـﻞ
)(4
اﻷﻫ ـﻮاء واﻟﺒــﺪع أو ﻣــﻦ ﻓﺴــﺎق اﻷﻓﻌــﺎل اﳌــﺪﳝﲔ) (3ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻓﻤﺴــﺘﺤﺐ
ﻫﺠﺮﺗﻪ ردﻋﺎً ﻟﻪ وزﺟﺮا ،واﻟﺬي ﳜﺮج ﺑﻪ ﻫﺎﺟﺮ أﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺠﺮﺗـﻪ أن ﻳﺴـﻠﻢ ﻋﻠﻴـﻪ
إذا ﻟﻘﻴﻪ).(5
وإﳕﺎ ﻣﻨﻌﻨﺎ دوام اﳍﺠﺮة زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻟﺜﻼﺛـﺔ أﻳـﺎم؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﻣ ٍ
ـﺆد إﱃ اﻟﺘﻘـﺎﻃﻊ
واﻟﺘ ــﺪاﺑﺮ اﳌﻨﻬـ ـﻲ ﻋﻨ ــﻪ وﻣ ــﻮروث ﻟﻠﻌ ــﺪاوة واﻟﺒﻐﻀ ــﺎء وﲤﻜ ــﻦ اﻷﺣﻘ ــﺎد ﰲ ﻗﻠ ــﻮب
اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ،وﺿﺪ ذﻟﻚ ﻣـﺎ ﺣـﺾ اﻟﻨـﱯ  ﻣـﻦ اﳌﻮاﺻـﻠﺔ واﻷﻟﻔـﺔ،
وﻰ ﻋﻨﻪ ﻣـﻦ اﻟﺘﻘـﺎﻃﻊ واﻟﺘـﺪاﺑﺮ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ":ﻻ ﺗﻘـﺎﻃﻌﻮا وﻻ ﺗـﺪاﺑﺮوا وﻛﻮﻧـﻮا ﻋﺒـﺎد
اﷲ إﺧﻮاﻧﺎ ،وﻻ ﻳﻬﺠﺮ أﺣﻜﻢ أﺧﺎﻩ ﻓﻮق ﺛﻼث").(6
) (1في السنن :أن أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول ﷲ  مر على عصبة م ن النس اء قع ود فس لم عل يھن أخرج ه الترم ذي
في االستئذان باب :ما جاء في التسليم على النس اء ،(56/5) :وق ال ح ديث حس ن؛ وأخرج ه أب و داود ف ي األدب ب اب :ف ي
السالم على النساء ،(382/5) :وابن ماجه في األدب باب :السالم على الصبيان والنساء.(122/2) :

) (2ثالث سقطت من )م(.
) (3في )ق( :مؤمنين وفي )ر( :المدمنين.
) (4فمستحب :سقطت من )ق(.
) (5انظر التفريع ،(348/2) :الرسالة ،(267) :الكافي.(613) :
) (6أخرجه البخاري األدب باب :الھجرة وقول رسول ﷲ  ال يح ل لرج ل ،(90/7) :ومس لم ف ي الب ر والص لة
واألدب :باب :تحريم الظن.(1985/4) :

397

($K13z/#א%>c3אxFLZ&/<N7q

وإﳕــﺎ اﺳــﺘﺜﻨﻴﻨﺎ اﻟــﺜﻼث ﻟــﻮرود اﳋــﱪ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣــﻦ اﳌﻨــﻊ وﲡــﺮى اﻟﻌــﺎدة) (1ﰲ
اﻟﻄﺒﺎﺋﻊ ﰲ اﳍﺠﺮة ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﻣﺎ ﻳﺜﲑﻫﺎ وﳚﺮ إﻟﻴﻬـﺎ وﻛﺎﻧـﺖ اﺳـﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ ﳑﻨﻮﻋـﺔ
ﳌﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ..
واﺣﺘﻴﺞ إﱃ ﺿﺮب ﻣﺪة ﻟﻴﻔﺼﻞ ﺎ ﺑﲔ ﻣﺎ رﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﻄﺒـﺎع وﺑـﲔ ﻣـﺎ
ﻣﻨـﻊ ﻣﻨـﻪ ،وﻛـﺎن أول ﻣـﺎ ﺿـﺮب ﻟــﺬﻟﻚ اﻟـﺜﻼث؛ ﻷـﺎ ﺟﻌﻠـﺖ ﰲ اﻟﺸـﺮع ﻓﺼـﻼً
ﰲ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻊ.
(7I(K14z/#ج&Zא x7q
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﳜﺮﺟﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :وﺧﲑﳘـﺎ اﻟـﺬي ﻳﺒـﺪأ
ﺑﺎﻟﺴ ــﻼم") ،(2وﻷﻧ ــﻪ ﻳ ــﺰول ﺑ ــﺬﻟﻚ ﻋ ــﻦ اﳍﺠ ــﺮة اﳌﻨﻬـ ـﻲ ﻋﻨﻬ ــﺎ إﱃ ﺿ ــﺮب ﻣ ــﻦ
اﳌﻮاﺻﻠﺔ وﻫﻲ ﲢﻴﺔ أﺧﻴﻪ اﳌﺴﻠﻢ اﳌﺄﻣﻮر ﺑﺎﺑﺘﺪاﺋﻪ ﺎ.
(7q$K15z/#א;  3عx

وإﳕﺎ اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﻫﺠﺮان اﳌﺒﺘﺪع ﰲ اﻋﺘﻘـﺎدﻩ واﳌﻬـﺎﺟﺮ) (3ﺑﻔﺴـﻘﻪ وﻣﻌﺎﺻـﻴﻪ ردﻋـﺎ
ﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻴﺰدﺟﺮ) (4ﻋﻨـﻪ وﻳﻘﻠـﻊ ﻋـﻦ اﺳـﺘﺪاﻣﺘﻪ وﻏﻀـﺒﺎ اﷲ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺳـﺒﻴﻠﻪ وإﻳﺜـﺎر أﻟﻔﺘـﻪ وﳐﺎﻟﻄﺘـﻪ ،وﻟـﺌﻼ ﻳﻨﺴـﺐ ﻣﻮاﺻـﻠﻪ إﱃ ﻣﺜـﻞ
ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ وﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻴﺢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻪ أو اﻟﺮﺿﺎ ﺑـﺬﻟﻚ ﻣـﻦ ﻓﻌﻠـﻪ،
وﰲ اﳊﺪﻳﺚ" :اﳌﺮء ﻋﻠﻰ دﻳﻦ ﺧﻠﻴﻠﻪ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻞ")..(5
وﻷن اﳌﺨﺎﻟﻄ ــﺔ ﻷﻫ ــﻞ اﻟﺒ ــﺪع ﻗ ــﺪ ﻳﻜ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﺿ ــﻌﻒ اﻟﻘﻠ ــﺐ وﺷ ــﺮﻩ اﻟﻌﺎﻣﻴ ــﺔ
ﲝﻴﺚ ﻳﺄﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ أن ﻳﺸﻜﻚ ﰲ دﻳﻨﻪ ،وﳝ ﻜﻦ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﺑﺪﻋـﺔ ﻳﺒﻌـﺪ
) (1العادة في :سقطت من )ق(.
) (2سبق تخريج الحديث قريباً.
) (3في )ق( و)ر( :المھاجر.
) (4في )م( و)ر( :لينزجر.
) (5أخرجه الحاكم ،(171/4) :عن أبي الحباب :وقال الحكم حديث أبي الحباب :صحيح ولم يخرجاه.
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زواﳍــﺎ ﻣﻨــﻪ ﻳﺘﻌــﺬر ﺗﻼﻓﻴﻬــﺎ ،وﻗــﺪ ﻗﻴــﻞ :ﻻ ﲤ ﻜـﻦ زاﺋــﻎ) (1اﻟﻘﻠــﺐ ﻣــﻦ أذﻧﻴــﻚ)،(2
وروي ذﻟﻚ ﻋﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ .
(H$K16z/#אزא;Y(#و76אא;X4و /א x

واﳌﺼﺎﻓﺤﺔ ﺟﺎﺋﺰة وﺗﻜﺮﻩ اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ وأﺷﺪ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﺗﻘﺒﻴـﻞ اﻟﻴـﺪ) ،(3وإﳕـﺎ أﺟﺰﻧـﺎ
اﳌﺼــﺎﻓﺤﺔ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ":ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺴــﻠﻤﲔ ﻳﻠﺘﻘﻴــﺎن ﻓﻴﺘﺼــﺎﻓﺤﺎن إﻻ ﻏﻔــﺮ ﳍﻤــﺎ ﻗﺒــﻞ
أن ﻳﻔﱰﻗﺎ").(4
($K17z/#و76?Hאא;xX4

وإﳕﺎ ﻛﺮﻫﻨﺎ) (5اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ؛ ﻷـﺎ ﱂ ﺗـﺮد ﻋـﻦ اﻟﻨـﱯ  ،وﻻ ﻋـﻦ اﻟﺴـﻠﻒ ﻣـﻊ أـﺎ
أﺧ ــﻼق اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ إﻻ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﻃ ــﻮل اﻻﺷ ــﺘﻴﺎق وﻗ ــﺪوم ﻣ ــﻦ ﻏﻴﺒ ــﺔ أو ﻣ ــﻊ
اﻷﻫﻞ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ،وﻳﻔﺎرق اﳌﺼﺎﻓﺤﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺎ.
وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ إﺟﺎزـﺎ) ،(6ووﺟﻬـﻪ) (7ﻣـﺎ روي ﻋـﻦ ﺣـﺪﻳﺚ
)(8
أﰊ ذر أن رﺳـ ـ ـ ــﻮل اﷲ  ﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻳﺼـ ـ ـ ــﺎﻓﺤﻪ ﻓﺠـ ـ ـ ــﺎءﻩ ﻓﺎﻟﺘﺰﻣـ ـ ـ ــﻪ"  ،واﻋﺘﺒـ ـ ـ ــﺎراً
ﺑﺎﳌﺼﺎﻓﺤﺔ.
(76K18z/#א /א x

وإﳕﺎ ﻛﺮﻩ ﺗﻘﺒﻴﻞ اﻟﻴﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﱪ واﻟﺘﺠـﱪ اﻟـﺬي ﺗﺴـﺘﻌﻤﻠﻪ اﻷﻋـﺎﺟﻢ ،وﱂ
ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ).(9
) (1في )م( :رابع.
) (2ينسب ھذا القول لإلمام مالك ) المدخل البن الحاج ) (226/2و االعتصام للشاطبي ) ((131/1
) (3انظر الرسالة ،(277) :المقدمات.(440،441/3) :
) (4أخرج ه أب و داود ف ي األدب ب اب :ف ي المص افحة ،(388/5) :واب ن ماج ه ف ي األدب ب اب :المص افحة:
) ،(1220/2والترمذي في االستئذان باب :في المصافحة ،(70/5) :والحديث عن األجل ح وفي ه مق ال )نص ب
الراية.(260/4) :
) (5في )م( :كرھت.
) (6م نھم اب ن عيين ة ولق د ح اج مال ك ف ي ذل ك بح ديث ق دوم جعف ر م ن أرض الحبش ة فاعتنق ه النب ي  )انظ ر
الرسالة ،277 :المقدمات.(441-440/3 :
) (7ووجه :سقطت من )م(.
) (8أخرجه أبو داود في األدب باب :في المعانق ة ،(36/5) :وق د ذك ر البخ اري ھ ذا الح ديث ف ي الت اريخ الكبي ر
وقال مرسل.
) (9ولقد أنكر مالك ما روي في ذلك من أحاديث صحيحة ،وقال أتباع مالك في ذلك إن كان إنكار ذلك م ن جھ ة
الرواية فمال ك حج ة فيھ ا ألن ه إم ام الح ديث ،وإن ك ان م ن جھ ة الفق ه فم ا ذك ره القاض ي عب د الوھ اب ،وق ال
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وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻟﻠﻌــﺎﻃﺲ أن ﳛﻤــﺪ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ،وأن ﻳﺴــﻤﻊ ﻣــﻦ ﻳﻘــﺮب ﻣﻨــﻪ ،وﻳﻨﺒﻐــﻲ
ﳌﻦ ﲰﻌﻪ أن ﻳﺸ ﻤﺘﻪ إﻻ أن ﻳﺘﻮاﱃ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ ﻣﺮاراً) (1ﻓﻴﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺗﺸﻤﻴﺘﻪ..
وﺗﺸـﻤﻴﺘﻪ أن ﻳﻘــﻮل ﻳﺮﲪـﻚ اﷲ ،وﻟــﺮدﻩ ﻟﻔﻈــﺎن :أﺣـﺪﻫﺎ أن ﻳﻘــﻮل :ﻳﻬــﺪﻳﻜﻢ
اﷲ وﻳﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟﻜﻢ ،واﻷﺧﺮ أن ﻳﻘﻮل :ﻳﻐﻔﺮ اﷲ ﻟﻜﻢ ،واﻷول أﻓﻀﻞ).(2
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ إذا ﻋﻄﺲ ﲪﺪ اﷲ ﻋـﺰ وﺟـﻞ ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :إذا ﻋﻄـﺲ أﺣـﺪﻛﻢ
ﻓﻠﻴﻘ ــﻞ اﳊﻤ ــﺪ اﷲ") ،(3وروت ﻋﺎﺋﺸ ــﺔ رﺿ ــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬ ــﺎ أن رﺟ ـﻼً ﻋﻄ ــﺲ ﻋﻨ ــﺪ
اﻟﻨﱯ  ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎذا أﻗﻮل ﻓﻘﺎل" :ﻗﻞ اﳊﻤﺪ اﷲ")..(4
وإﳕ ـ ـ ــﺎ ﻗﻠﻨ ـ ـ ــﺎ :إن ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﲰﻌ ـ ـ ــﻪ أن ﻳﺸ ـ ـ ـ ـ ﻤﺘﻪ ﻟﻘﻮﻟ ـ ـ ــﻪ  ":إذا ﻋﻄ ـ ـ ـ ـﺲ
ﻓﻠﻴﺸ ﻤﺘﻪ") ،(5وﻗﻮﻟﻪ ":ﻓﻠﻴﻘﻞ ﻟﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﺮﲪﻚ اﷲ").(6
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ اﻟﺘﺸــﻤﻴﺖ إﻻ إذا ﲰــﻊ ﻣﻨــﻪ اﳊﻤــﺪ اﷲ ﻟﻘﻮﻟــﻪ :
"إذا ﻋﻄﺲ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﻘﻞ اﳊﻤﺪ اﷲ ،وﻟﻴﻘﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﺮﺣﻜﻢ اﷲ") ، (7ﻓﺸﺮط
ﻓﻴ ــﻪ أن ﻳﻜ ــﻮن ﺑﻌ ــﺪ اﻟﺘﺤﻤﻴ ــﺪ ،وروي أﻧ ــﻪ  ﻋﻄ ــﺲ ﻋﻨ ــﺪﻩ رﺟ ــﻼن ﻓﺸ ــﻤﺖ
أﺣ ــﺪﳘﺎ وﱂ ﻳﺸ ــﻤﺖ اﻵﺧ ــﺮ ،ﻓﻘﻴ ــﻞ ﻟ ــﻪ ﰲ ذﻟ ــﻚ ﻓﻘ ــﺎل":ﻷن ذﻟ ــﻚ ﲪ ــﺪ اﷲ
ﻓﺸ ﻤﺘﻪ ،وﻫﺬا ﱂ ﳛﻤﺪ اﷲ ﻓﻠﻢ أﴰﺘﻪ").(8
=بعض المالكية بجواز تقبيل يد العالم والشيخ الوالد والقادم من الس فر وإن ك ان ظ اھر الم ذھب خالف ه )انظ ر
الرسالة ،277 :والمقدمات ،441/3 :الفواكه الدواني.(355/2 :
) (1في )ق( :مرات.
) (2انظر :الموطأ ،(965/2) :التفريع ،(354/2) :الكافي.(614) :
) (3أخرجه البخاري في األدب باب :إذا عطس كيف يشمت.(125/7) :
) (4أخرجه أحمد ،(979/6) :وأب و يعل ى وفي ه أب و معش ر نج يح وھ و ل ين الح ديث ،وبقي ة رجال ه ثق ات )مجم ع
الزوائد.(60/8 :
) (5سبق تخريج الحديث قريباً.
) (6سبق تخريج الحديث قريباً.
) (7سبق تخريج الحديث سابقاً.
) (8أخرج ه البخ اري ف ي األدب ب اب :الحم د للع اكس ،(125/7) :ومس لم ف ي الزھ د ب اب :تش ميت الع اكس:
).(2292/4
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)وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﲔ ﻷن اﻟﺮواﻳﺔ ﺟﺎءت ﻤﺎ().(1
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻗﻮﻟ ــﻪ :ﻳﻬــﺪﻳﻜﻢ اﷲ أﻓﻀــﻞ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :وﻟﻴﻘــﻞ ﻳﻬ ــﺪﻳﻜﻢ اﷲ
وﻳﺼـ ــﻠﺢ ﺑـ ــﺎﻟﻜﻢ") ،(2وﻷن اﳍﺪاﻳـ ــﺔ أﻓﻀـ ــﻞ ﻣـ ــﻦ اﳌﻐﻔـ ــﺮة ﻷـ ــﺎ ﻗـ ــﺪ ﺗﻌـ ــﺮى ﻣـ ــﻦ
اﻟﺬﻧﻮب ،واﳌﻐﻔﺮة ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻟﺬﻧﺐ..
وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ إن اﻟﺘﺸــﻤﻴﺖ ﻳﺴـﻘﻂ ﻣـﻊ اﳌـﻮاﻻة ﻟﻘﻮﻟـﻪ ":إن ﻋﻄـﺲ ﻓﺸــﻤﺘﻪ ﰒ
إن ﻋﻄﺲ ﻓﻘﺎل إﻧﻚ ﻣﻀﻨﻮك") (3ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺰﻛﻮم.
(#y$K20z/#لאxM7^u

وﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻄﺮة :ﲬﺲ ﰲ اﻟﺮأس ،وﲬﺲ ﰲ اﳉﺴﺪ:
ﻓ ــﺎﻟﱴ ﰲ اﻟـ ـﺮأس اﳌﻀﻤﻀ ــﺔ واﻻﺳﺘﻨﺸ ــﺎف واﻟﺴ ـﻮاك وﻗ ــﺺ إﻃ ــﺎر اﻟﺸ ــﺎرب،
وإﻋﻔﺎء اﻟﻠﺤﻴﺔ..
واﻟ ــﱵ ﰲ اﳉﺴ ــﺪ :ﺣﻠ ــﻖ اﻟﻌﺎﻧ ــﺔ وﻧﺘ ــﻒ اﻹﺑ ــﻂ وﺗﻘﻠ ــﻴﻢ اﻷﻇﻔ ــﺎر واﻻﺳ ــﺘﻨﺠﺎء
واﳋﺘﺎن).(4
وإﳕـ ــﺎ ﻗﻠﻨـ ــﺎ :ذﻟـ ــﻚ ﻟـ ــﻮرود اﻟﺮواﻳـ ــﺎت ﺑـ ــﺬﻟﻚ ،ﻓﺄﻣـ ــﺎ اﳌﻀﻤﻀـ ــﺔ واﻻﺳﺘﻨﺸـ ــﺎق
واﻟﺴﻮاك واﳋﺘﺎن ﻓﻘﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ﺣﻜﻢ ﲨﻴﻌﻬﺎ.
(¨<$K12z/#א| x

)(6

ﻓﺄﻣﺎ ﻗﺺ إﻃﺎر) (5اﻟﺸـﺎرب ﻓﻠﻘﻮﻟـﻪ " :أﺣﻔـﻮا اﻟﺸـﻮارب" )وﻣﻌـﲎ ذﻟـﻚ
ﻗﺺ ﻣﺎ زاد ﻣﻦ أﻃﺮاﻓﻪ) ،(7وروي أﻧﻪ  ﻛﺎن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻘﺺ ﺷﺎرﺑﻪ).(8
) (1ما بين قوسين من )م(.
) (2سبق تخريج الحديث قريبا.
) (3أخرجه مسلم في الزھد والرقائق ،باب :تشميت العاطس.(2293/4) :
) (4انظر الموطأ ،(921/2) :الرسالة ،(272) :والكافي.(612) :
) (5إطار :سقطتن من م ،واإلطار :طرف الشعر المستدير على الشفه )الرسالة.(272 :
) (6أخرجه مسلم في الطھارة باب :خصال الفطرة.(222/1) :
) (7أطرفه مطموسة في )ق(.
) (8أخرجه الترمذي في األدب باب :ما جاء في قص الشارب ،(86/5) :وقال ھذا الحديث حسن غريب.
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ﻓﻤﺜﻠﺔ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ() (1ﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ أﻛﺜـﺮ أﻫـﻞ اﻟﻌﻠـﻢ وﻋﻠﻤـﺎء ﻣـﻦ
وأﻣﺎ ﺣﻠ ُﻘﻪ ُ
اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ ،وﻣ ــﺮوي ﻋ ــﻦ ﲨﻬ ــﻮر اﻟﺼـ ــﺤﺎﺑﺔ ،وذﻫ ــﺐ أﺑ ــﻮ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ واﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ إﱃ
اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ).(2
)(3
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :ذﻟـﻚ ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :ﻟـﻴﺲ ﻣﻨـﺎ ﻣـﻦ ﺣﻠـﻖ"  ،وﻷن ﰲ ﺗﺒﻘﻴﺘـﻪ ﲨـﺎﻻً
ﻟﻠﻮﺟﻪ وزﻳﻨﺔ ،وﰲ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺜﻠﺔ وذﻫﺎب ﺎء اﻟﻮﺟﻪ) (4وﲨﺎﻟﻪ ﻓﻜﺎﻧـﺖ ﺗﺒﻘﻴﺘـﻪ ﻫـﻲ
اﳌﺴﺘﺤﺒﺔ ﻛﺸﻌﺮ اﻟﻠﺤﻴﺔ..
وروي ﻋــﻦ ﻋﻤــﺮو وأﰊ ﺳــﻌﻴﺪ اﳋ ـﺪري وراﻓ ـﻊ ﺑــﻦ ﺧــﺪﻳﺞ وﺟــﺎﺑﺮ وﺳــﻬﻞ ﺑــﻦ
ﺳــﻌﻴﺪ) (5وأﰊ ﻫﺮﻳــﺮة وﻏــﲑﻫﻢ أــﻢ ﻛــﺎﻧﻮا ﳚـ ّـﺰون ﺷـﻮارﻢ) ،(6وﻗــﺎل ﻣﺎﻟــﻚ ﻛــﺎن
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب  إذا ﺣﺰﺑﻪ أﻣﺮ ﻓﺘﻞ ﺷﺎرﺑﻪ) ،(7وﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ أول ﻣـﻦ
ﻗﺺ اﻟﺸﺎرب إﺑﺮاﻫﻴﻢ )..(8
ﻓﺄﻣ ــﺎ إﻋﻔ ــﺎء اﻟﻠﺤﻴ ــﺔ وﺗﻮﻓﲑﻫ ــﺎ وﺗﻜﺜﲑﻫ ــﺎ؛ﻷن ﰲ ذﻟ ــﻚ ﲨ ــﺎﻻً ﻟﻠﻮﺟ ــﻪ وزﻳﻨ ــﺔ
)(9
ﻟﻠﺮﺟــﻞ ،وﺟــﺎء ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻷﺧﺒــﺎر "أن اﷲ ﻋــﺰ وﺟــﻞ زﻳــﻦ ﺑــﲏ آدم ﺑــﺎﻟﻠﺤﻰ"
وﻷن اﻟﻐــﺮض ﺑ ـﺬﻟﻚ ﳐﺎﻟﻔــﺔ اﻷﻋــﺎﺟﻢ ﰲ ﻧﺘﻔﻬــﺎ وﺗﺒﻘﻴــﺔ اﻟﻴﺴــﲑ ﻣﻨﻬــﺎ ،واﻹﻋﻔــﺎء
اﻟﺘﻜﺜ ــﲑ وﻣﻨ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ (10)lÓÒm:ﻳﺮﻳ ــﺪ ﻛﺜ ــﺮوا ،ﻫ ــﺬا ﻣ ــﺎ ﱂ ﳜ ــﺮج
ﺑﻄﻮﳍﺎ ﻋﻦ اﳊﺪ اﳌﻌﺘﺎد وﻳﻔﻀﻰ ﺑﺼﺎﺣﺒﻬﺎ إﱃ اﻟﻄﻨﺰ) (11واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻨﻪ.
) (1ما بين قوسين سقط من )م(.
) (2انظر األم ،(21/1) :فتح الباري.(347/10) :
) (3أخرجه أبو داود في الجنائز باب :في النوح ،(496/3) :والنسائي في الجنائز ب اب :ش ق الجي وب،(18/4) :
قال ابن حجر "واالستدالل بھذا الخبر في غير ما ورد فيه )فتح الباري.(348/10) :
) (4في )م( :لماء الوجه.
) (5سھل بن سعد :بن مالك بن خالد األنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباسي ،وله وألبيه ص حبة ،ومش ھور
مات سنة ثمان وثمانين وقيل بعدھا وقد جاز المائة )تقريب التھذيب.(257 :
) (6انظر البيھقي /(151/1) :وفيه من طري ق اب ن أب ي راق ع ق ال :رأي ت أب ا س عيد الخ ذري وج ابر ب ن عب د ﷲ
وبان عمر ورافع بن خديج وأبا أسد األنصاري وسلمة بن األكوع وأبا رافع ينھكون شواربھم.
) (7أخرج ه الطبران ي ،ورجال ه رج ال الص حيح خ ال عب د ﷲ ب ن أحم د ،وھ و ثق ة م أمون )مجم ع الزوائ د:
.(169/5
) (8الموطأ.(922/3) :
) (9لم أعثر على تخريج ھذا الخبر.
) (10سورة األعراف ،اآلية.95 :
) (11في )ق( :التطريه .وفي ر :الطنزية ،والطنز :السخرية )الصحاحط.(883/3 :
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(9O$K22z/#אX4و3Xא@.و89אx7(jS

)(1

وأﻣﺎ ﺣﻠﻖ اﻟﻌﺎﻧﺔ وﻧﺘﻒ اﻹﺑﻂ وﺗﻘﻠﻴﻢ اﻷﻇﻔﺎر ﻓﻤﺴـﺘﺤﺐ ﻟـﻮرود اﳋـﱪ ﺑـﻪ
اﺗﺼﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ واﻷﻋﺼﺎر إﱃ ﻫﻠﻢ ﺟﺮا ﺑﻪ ،وﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وإزاﻟﺔ
اﻟﺸﲔ واﻟﻘﺬارة ﻓﻜﺎن اﺳﺘﻨﺎﻧﻪ ﻣﺘﺄﻛﺪا.
($K23z/#אD3Bאنx

وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣﺪ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺟﺎﻧﺐ أو أﻗﺎرب إﻻ ﺑﺈذن وﻳﺴﺘﺌﺬن ﺛﻼﺛﺎً
ﻓــﺈن أذن ﻟــﻪ وإﻻ رﺟــﻊ إﻻ أن ﻳﻐﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻇﻨــﻪ ﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳﺴــﻤﻊ ﻓــﻼ ﺑــﺄس أن
ﻳﺰﻳــﺪ ،وﻟﻴﺴــﺘﺌﺬن ﰲ دﺧﻮﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻣــﻪ ودوات ﳏﺎرﻣــﻪ ،وأن ﻳﺴ ـﻠﻢ ﻋﻠــﻰ أﻫــﻞ
ﺑﻴﺘﻪ) (2وأﻫﻠﻪ إذا دﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻪ).(3
(K24z/#א C9/אD3Bאنx



وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ إن اﻻﺳﺘﺌﺬان ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:

...ÈÇ Æ Å Ämإﱃ ﻗﻮﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ I H G F:
)(5
)(4
 ، lJوﻗﻮﻟـ ـ ـ ــﻪ lK JI  H G Fm:وﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ــﻪ
 (6)l¢¡  mاﻵﻳﺔ ،وﻷﻧﻪ إذا دﺧﻞ وﱂ ﻳﺴﺘﺄذن رﲟـﺎ ﺻـﺎدف

ﻛﺮاﻫــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘــﻮم ﻟﺪﺧﻮﻟــﻪ أو ﻛــﻮﻢ ﻋﻠــﻰ ﺿــﺮوب ﻣــﻦ اﻻﻧﺒﺴــﺎط ﻳﻜﺮﻫــﻮن أن
ﻳﺮاﻫﻢ اﻟﻐﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.



) (1في قوله " :خمس من الفطرة :الختان واالس تحداد ونت ف اإلب ط ،وتقل يم األظ افر وق ص الش ارب" أخرج ه
البخاري في اللباس باب :تقليم األظافر ،(56/7) :ومسلم في الطھارة باب :خصال الفطرة.(221/1) :
) (2أھل بيته :سقطت من )م(.
) (3انظر :م الموطأ ،(963/2) :التفريع ،(349/2) :الرسالة ،(278) :الكافي.(610) :
) (4سورة النور ،اآلية.28 :
) (5سورة النور ،اآلية.59 :
) (6سورة النور ،اآلية.58 :
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($K25z/#אD3BאنC9אx <S

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :ﻳﺴ ــﺘﺄذن ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻗ ــﺎرب ﻛﺎﺳ ــﺘﺌﺬاﻧﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﻷﺟﺎﻧ ــﺐ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻣ ــﱴ
)(1
ﻓﺎﺟﺄﻫﻦ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﺟﺎز أن ﻳﺼﺎدف ﻣﻨﻬﻦ ﻋﻮرة ﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ
أو أﻣ ـﺮا ﻳﻜــﺮﻫﻦ اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻨﻬﻦ ،وﻗــﺪ ﻧﺒــﻪ اﻟﻨــﱯ  ﻣــﻦ ﺳــﺄﻟﻪ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ
ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﳌﻌــﲎ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﳌــﺎ ﺳــﺄﻟﻪ )ﻫــﻞ ﻋﻠــﻲ أن أﺳــﺘﺄذن ﻋﻠــﻰ أﻣــﻲ ،ﻗــﺎل ﻟــﻪ
"ﻧﻌــﻢ" ،ﻗــﺎل إﱐ ﻣﻌﻬــﺎ ﰲ اﻟﺒﻴــﺖ ﻗــﺎل اﺳــﺘﺄذن ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻗــﺎل إﱐ ﺧﺎدﻣﻬــﺎ ،ﻗــﺎل
اﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻴﻬﺎ() (2أﲢﺐ أن ﺗﺮاﻫﺎ ﻋﺮﻳﺎﻧﺔ) ،(3وﰲ ﻃﺮﻳـﻖ آﺧـﺮ" :أﲢـﺐ أن ﺗـﺮى
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﲢﺐ" ﻗﺎل ﻻ ،ﻗﺎل :ﻓﺎﺳﺘﺄذن").(4
(H$K26z/#אز مאD3BאنC9אUوHوאx&S

ﻓﺄﻣــﺎ أﻣﺘــﻪ وزوﺟﺘــﻪ اﳉــﺎﺋﺰ ﻟــﻪ وﻃﺄﻫــﺎ ﻓﻠــﻴﺲ ﻋﻠﻴــﻪ اﺳــﺘﺌﺬاﻦ ﻷن أﻛﺜــﺮ ﻣــﺎ ﰲ
ذﻟﻚ أن ﻳﺼﺎدف ﻣﻨﻬﻦ ﺗﻜﺸﻔﺎً وﺗﺒﺴﻄﺄ) (5وﻗﺪ أﺑﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﺑﺪاﻦ.
(N$K27z/#نאD3Bאن xFL
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻻﺳــﺘﺌﺬان ﺛــﻼث ﳌــﺎ روى أﺑــﻮ ﻣﻮﺳــﻰ اﻷﺷــﻌﺮي وأﺑــﻮ ﺳــﻌﻴﺪ
اﳋﺬري أﻧﻪ  ﻗﺎل :اﻻﺳﺘﺌﺬان ﺛﻼث ﻓﺈن أذن ﻟﻚ ﻓﺄدﺧـﻞ وإﻻ ﻓـﺎرﺟﻊ")،(6
وﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﰲ أول ﻣﺮة واﺣﺘﻴﺞ إﱃ زﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺜﻼﺛـﺔ أوﱃ ﻣـﺎ
ﺣﺪ ﻓﻴﻪ.


) (1في )ق( :عليھن.
) (2ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (3أخرجه مالك في موطئه ) ،(963/2مرسالً ،وقال ابن عبد البر عن الحديث أنه مرسل صحيح.
) (4ذكرھن البخاري في األدب المفرد من طريق مسلم بن النذير ومن طريق موسى بن طلحة وق ال اب ن حج ر:
وأسانيد ھذه اآلثار كلھا صحيحة )فتح الباري.(25/11:
) (5في )ق( :ووسطا.
) (6أخرج ه البخ اري ف ي البي وع ،ب اب :الخ روج ف ي التج ارة ،(6/2) :مس لم ف ي األدب ،ب اب :االس تئذان:
).(1694/3
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(H$K28z/#ع&G=I:AZذxX

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا رﺟــﻊ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻓــﺈن أذن ﻟــﻚ ﻓﺄدﺧــﻞ وإﻻ ﻓــﺄرﺟﻊ)،(1
وﻷن اﻟـﺪﺧﻮل ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺴـﺎن ﺑﻐـﲑ إذﻧـﻪ ﻏـﲑ ﺟـﺎﺋﺰ ،واﻟﺰﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺪر اﻟـﺬي
ورد ﺑﻪ اﻟﺸﺮع ﺗﻌﺪ ﳌـﺎ ﺣـﺪ ﻓﻴـﻪ ،وﻻ ﻳﻌﻠـﻢ) (2إذا ﱂ ﻳـﺆذن ﻟـﻪ إﻧـﻪ ﻳﻜـﺮﻩ اﻟـﺪﺧﻮل
ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺰد).(3
($K29z/#زAدMאD3BאنGذאx=I:A

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ إذا ﻏﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻇﻨـﻪ أﻧـﻪ ﱂ ﻳﺴـﻤﻊ ﺟـﺎز ﻟـﻪ أن ﻳﺰﻳـﺪ؛ ﻷﻧـﻪ إذا
ﱂ ﻳﺴ ــﻤﻊ ﻛ ــﺎن ﻛﻤ ــﻦ ﱂ ﻳﺴ ــﺘﺄذن؛ ﻷن اﻻﺳ ــﺘﺌﺬان اﻟ ــﺬي ﻟ ــﻪ ﺣﻜ ــﻢ ﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ
ﺻﺎدف ﲰﺎﻋﺎً ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺄذن ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ إذن أو ﻛﺮاﻫﺔ ،ﻓـﺈذا ﱂ ﻳﺴـﻤﻊ ﻛـﺎن
ﻛﺎﳌﺴﺘﺄذن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻻﺳﺘﺌﺬاﻧﻪ ﺣﻜﻢ.
($K30z/#אF:مC9אx/S

وإﳕـ ــﺎ اﺳـ ــﺘﺤﺒﺒﻨﺎ أن ﻳﺴـ ــﻠﻢ ﻋﻠـ ــﻰ أﻫﻠـ ــﻪ ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ ﺗﻌـ ــﺎﱃ ³ ² ±m:
´  ،(4)lº¹ ¸ ¶ µوﻷﻧﻪ إذا اﺳﺘﺤﺐ ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻣﻊ

اﻷﺟﺎﻧــﺐ ﻛــﺎن أوﱃ ﻣــﻊ اﻷﻗــﺎرب ،وﻷــﺎ ﲢﻴــﺔ ﻧــﺪب إﻟﻴﻬــﺎ ﻓﻠــﻢ ﲣﺘﻠــﻒ ﻓﻴﻬــﺎ
ﺣﻜﻢ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻷﻗﺎرب ﻛﺘﺸﻤﻴﺖ اﻟﻌﺎﻃﺲ.
(=>&$K31z/#אxH>3

وﻻ ﻳﺘﻨ ــﺎﺟﻰ اﺛﻨ ــﺎن دون واﺣ ــﺪ) (5ﻟﻨﻬﻴ ــﻪ  ﻋ ــﻦ ذﻟ ــﻚ) ،(6وﻷن ﰲ ذﻟ ــﻚ
اﻧﻜﺴـﺎر ﻗﻠﺒــﻪ ،ﻷﻧــﻪ ﻳﻌﺘﻘــﺪ أﻤـﺎ ﻳﻜﺮﻫــﺎن اﻃﻼﻋــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣـﺎ ﳘــﺎ ﻓﻴــﻪ وﺳــﱰﻩ ﻋﻨــﻪ
) (1سبق تخريج الحديث قريباً.
) (2في )م( :وألنه يعلم.
) (3في )م( :أن يؤذيھم.
) (4سورة النور ،اآلية.61 :
) (5انظر الموطأ ،(988/2) :التفريع ،(355/2) :الرسالة.(287) :
) (6أخرج ه البخ اري ف ي االس تئذان ،ب اب :ال يتن اجى اثن ان دون الثال ث ،(142/7) :ومس لم ف ي الس الم ،ب اب:
تحريم مناجاة االثنين دون الثالث بغير رضاه.(1717/4) :
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وارﺗﻴﺎﺑﻪ ﻤﺎ ،وﻇﻨﻪ أﻤﺎ ﰲ ﺷﻲء ﻣـﻦ أﻣـﺮﻩ ،وﳚـﻮز إذا ﻛـﺎﻧﻮا ﲨﺎﻋـﺔ؛ ﻷﻧـﻪ ﻗـﺪ
ﺷﺮﻛﻪ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﱰ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﺰول ﻋﻨﻪ اﳊﺰن.
(K(7#$K32z/#א:Xنאx?O

ﻣــﺎ ﻳﺘﺼــﺮف ﻓﻴــﻪ اﻹﻧﺴــﺎن ﲜﻮارﺣــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺿـﺮﺑﲔ :ﻣﻨــﻪ ﻣــﺎ ﻳﺴــﺘﺤﺐ ﻟــﻪ ﻓﻌﻠــﻪ
ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻓﺈن ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ أﺳﺎء وأﺟﺰاﻩ ،وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺴـﺘﺤﺐ ﻟـﻪ ﻓﻌﻠـﻪ ﺑﺸـﻤﺎﻟﻪ ﻓـﺈن
ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ أﺳﺎء إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﺬر ﰲ اﳌﻮﺿﻌﲔ.
ﻓﺎﻟﻀــﺮب اﻷول ﻛﺎﻟﻌﺒــﺎدات اﻟــﱵ ﻟــﻴﺲ ﻃﺮﻳﻘﻬــﺎ إزاﻟــﺔ اﻷذى وأواﺋــﻞ اﻷﻓﻌــﺎل
دون اﳋ ــﺮوج ﻣﻨﻬ ــﺎ وذﻟ ــﻚ ﻛﺎﻟﻮﺿ ــﻮء وﺗﻨ ــﺎول اﻟﺸ ــﻲء ﻣ ــﻦ ﻳ ــﺪ ﻏ ــﲑﻩ ،واﻷﻛ ــﻞ
واﻟﺸﺮب واﻟﻠﺒﺎس واﻟﻨﻌﻞ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ.
واﻵﺧﺮ ﻛﺎﻻﺳﺘﻨﺠﺎء واﻻﺳـﺘﻨﺜﺎر وﺧﻠـﻊ اﻟﻨﻌـﻞ وﺗﻨﻘﻴـﺔ اﻷﻧـﻒ وﻏـﲑ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ
إزاﻟــﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳــﺔ واﻷذى ﻓﻬــﺬا ﻛﻠــﻪ ﻣﺴــﺘﺤﺐ ﻟــﻪ ﻓﻌﻠ ـﻪ ﺑﺸــﻤﺎﻟﻪ) :(1واﻷﺻــﻞ ﰲ
ﻫــﺬا ﻗﻮﻟــﻪ " :إذا ﺗﻮﺿــﺄﰎ ﻓﺎﺑــﺪءوا ﲟﻴ ـﺎﻣﻨﻜﻢ") ،(3)((2وﻗﻮﻟــﻪ ":إذا اﻧﺘﻌــﻞ
أﺣــﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﺒــﺪأ ﺑﻴﻤﻴﻨــﻪ ،وإذا ﺧﻠــﻊ ﻓﻠﻴﺒــﺪأ ﺑﺸــﻤﺎﻟﻪ ،وﻟــﺘﻜﻦ اﻟﻴﻤــﲎ أوﳍﻤــﺎ ﺗﻨﻌــﻞ
واﻟﻴﺴﺮى أوﳍﻤﺎ ﻟﻠﺨﻠﻊ") ،(4وﻗﻮﻟﻪ " :ﻻ ﻳﺄﻛـﻞ أﺣـﺪﻛﻢ ﺑﺸـﻤﺎﻟﻪ وﻻ ﻳﺸـﺮب
ﺑﺸ ــﻤﺎﻟﻪ )ﻓ ــﺈن اﻟﺸ ــﻴﻄﺎن ﻳﺄﻛ ــﻞ ﺑﺸ ــﻤﺎﻟﻪ وﻳﺸ ــﺮب ﺑﺸ ــﻤﺎﻟﻪ() ،(6) "(5وﻗﺎﻟـ ــﺖ
ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ :ﻛﺎﻧﺖ ﳝﻴﻨﻪ  ﻟﻮﺟﻪ وﴰﺎﻟﻪ ﳌﺎ وراء ذﻟﻚ).(7

) (1انظر :الموطأ ،(916،922،926/2) :التفريع ،(353/2) :الكافي.(614) :
) (2أخرجه أبو داود ف ي اللب اس ب اب :ف ي االنتف ال ،واب ن ماج ه ف ي الطھ ارة ب اب :الت يمن ف ي الوض وء ) ،(141/1وأحم د:
) ،(254/2وصححه ابن خزيمة ،(91/1) :وابن حبان في صحيحه.

) (3ما بين قوسين من )م(.
) (4أخرجه البخاري في اللباس باب :ينزع نع ل اليس رى ،(49/7) :ومس لم ف ي اللب اس والزين ة ب اب :اس تحباب:
لبس النعل في اليمن أوال.(1660/3) :
) (5أخرجه مسلم في األشربة باب :آداب الطعام والشراب وأحكامھا.(1598/2) :
) (6ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (7أخرجه البخاري في الوضوء من باب :التيمن في الوضوء من والغسل ،(50/1) :ومسلم ف ي الطھ ارة ب اب:
التيمن في الطھور وغيره ،(226/1) :بلفظ قريب منه.
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(=>&$K33z/#א;|/4X$وאx O

)(1

وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳝﺸﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻧﻌـﻞ واﺣـﺪ ﻟﻨﻬـﻲ رﺳـﻮل اﷲ  ﻋـﻦ ذﻟـﻚ
وﻗﻮﻟﻪ" :ﻟﻴﻨﺘﻌﻠﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎً أو ﳜﻠﻌﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎً") ،(2وﻷن ذﻟـﻚ ﻳﺸـﻐﻞ ﻗﻠﺒـﻪ وﻳـﺆﺛﺮ ﻓﻴـﻪ
ﺿـﺮﺑﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﺨﻴـﻞ واﻻﺿــﻄﺮاب ،وﻷﻧـﻪ ﺿــﺮب ﻣـﻦ اﻟﺸــﻬﺮة واﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ؛ ﻷن ﻣــﻦ
ﻳ ـﺮاﻩ ﻧﺴ ــﺒﻪ إﱃ اﺧ ــﺘﻼل اﻟ ـﺮأي وﻧﻘﺼ ــﺎن اﳌ ــﺮوءة وﻗﻠ ــﺔ اﻟﺘﺤﺼ ــﻴﻞ وﻳﻄ ــﺮق ﻋﻠﻴ ــﻪ
اﻟﻠﻬـ ــﻮ وذﻟـ ــﻚ ﺧـ ــﻼف ﻣﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺮوءة واﻟﺘﺼـ ــﻮر) (3وﳚـ ــﻮز ذﻟـ ــﻚ ﰲ اﻟﺸـ ــﻲء
اﳋﻔﻴــﻒ إذا ﻛــﺎن ﻫﻨــﺎك ﻋــﺬر وﻫــﻮ أن ﳝﺸــﻲ ﰲ إﺣــﺪاﳘﺎ ﻣﺘﺸــﺎﻏﻼً ﺑﺈﺻــﻼح
اﻷﺧﺮى ،وإن ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻴﺎر أن ﻳﻘﻒ إﱃ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺴـﺐ ﺣﻴﻨﺌ ٍـﺬ إﱃ
ٍ
ﺷﻲء ﳑﺎ ﻳﻜﺮﻩ ،وإﳕﺎ ﺗﻨﺎول ﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﺠﻠﺔ واﻹﺳﺮاع إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﻗﻮﺗﻪ ﻓﻴﻜﻮن
ذﻟﻚ ﻋﺬرا ﻟﻪ.
($K34z/#אC9I:3א^4مx

وﻳﺴ ـ ــﺘﺤﺐ ﻟﻠﻤ ـ ــﺮء أن ﻳﺴ ـ ــﻢ اﷲ ﻋﻨ ـ ــﺪ أﻛﻠ ـ ــﻪ وﺷـ ـ ـﺮﺑﻪ ،وأن ﳛﻤ ـ ــﺪ اﷲ ﻋﻨ ـ ــﺪ
ﻓﺮاﻏﻪ) (4ﳌﺎ روي أﻧﻪ  ﻛﺎن إذا وﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﰲ اﻟﻄﻌـﺎم ﻗـﺎل" :ﺑﺴـﻢ اﷲ ،اﻟﻠﻬـﻢ
ﺑ ــﺎرك ﻟﻨ ــﺎ ﻓﻴﻤ ــﺎ رزﻗﺘﻨ ــﺎ") ،(5وﻗ ــﺎل ﻟﻌﻤ ــﺮ ﺑ ــﻦ أﰊ ﺳ ــﻠﻤﺔ ":ﺳ ــﻢ اﷲ وﻛ ــﻞ ﳑ ــﺎ
ﻳﻠﻴــﻚ") ،(6وروى أﺑــﻮ أﻣﺎﻣــﺔ) (7أﻧــﻪ  إذا ﻓــﺮغ ﻣــﻦ اﻟﻄﻌــﺎم ﻗــﺎل" :اﳊﻤــﺪ اﷲ

) (1انظر الموطأ ،(916/2) :التفريع ،(353/2) :الكافي.(614) :
) (2أخرجه البخاري في اللباس باب :ال يمشي في نعل واحد ) ،(49/7مسلم في اللباس والزينة ب اب :اس تحباب:
لبس النعل في اليمين أوال..ك ).(1660/3
) (3في )م( :التصديق.
) (4انظر :الموطأ ،(927/2) :التفريع ،(349/2) :الرسالة ،(275) :الكافي.(613) :
) (5أخرجه أبو داود في األطعمة ،باب :التس مية عل ى الطع ام ،139/40 :الترم ذي ف ي األطعم ة ،ب اب :م ا ج اء
في التسمية على الطعام ،(253/4) :وقال :حديث حسن صحيح.
) (6أخرج ه البخ اري ف ي األطعم ة ب اب :األك ل مم ا يلي ه ،(196/6) :ومس لم ف ي األش ربة ب اب :آداب الطع ام:
).(1599/3
) (7أب..و أمام..ة :البل وى حلي ف بن ي حارث ة اس مه إي اس وقي ل عب د ﷲ ب ن ثعلب ه ،وقي ل ثعلب ه ب ن عب د ﷲ أو اب ن
سھيل ،صحابي )تقريب التھذيب.(619 :
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ﻛﺜﲑاً وﻃﻴﺒﺎً وﻣﺒﺎرﻛﺎً ﻓﻴـﻪ") ،(1وروى أﺑـﻮ ﺳـﻌﻴﺪ أﻧـﻪ  ﻛـﺎن ﻳﻘـﻮل" :اﳊﻤـﺪ اﷲ
اﻟﺬي أﻃﻌﻤﻨﺎ وﺳﻘﺎﻧﺎ وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﲔ").(2
( $K35z/#دא א/6Sאx7yS

وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻠﻘﻤﺔ ﺑﻴﻤﻴﻨـﻪ ﳌـﺎ ﺑﻴﻨـﺎﻩ ،وﻻ ﻳﺄﻛـﻞ إﻻ ﳑـﺎ ﻳﻠﻴـﻪ إذا ﻛـﺎن
اﻟﻄﻌﺎم ﻧﻮﻋﺎ واﺣﺪاً) (3ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :وﻛـﻞ ﳑـﺎ ﻳﻠﻴـﻚ") ،(4وﻷن ﰲ ﺗﻌﺪﻳـﻪ ﻣـﺎ ﻳﻠـﻲ
ﻏﲑﻩ دﻧﺎءة وﻗﻠﺔ ﻣﺮوءة وأدب) ،(5وإذا ﻛﺎن أﻧﻮاﻋﺎً ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺟﺎز أن ﳚﻴﻞ ﻳـﺪﻩ ﰲ
ﻧﻮاﺣﻴــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻳﻨﺴــﺐ) (6ﰲ ذﻟــﻚ إﱃ ﻏــﺮض ﺻــﺤﻴﺢ ﻏــﲑ ﻣﺴــﺘﻘﺒﺢ وﻫــﻮ إرادة
اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﰲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻨﻪ.
(=>&$K36z/#א>$uא^4مx

وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﻔﺦ ﰲ ﻃﻌﺎم وﻻ ﺷﺮاب وﻻ أن ﻳﺘﻨﻔﺲ ﰲ إﻧﺎﺋـﻪ ،وإذا ﺿـﺎق
اﻟــﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﺸــﺎرب ﻓﻠﻴــﻨﺢ) (7اﻟﻘــﺪح ﻋــﻦ ﻓﻴــﻪ ﻓــﺈذا ﺗــﻨﻔﺲ أﻋــﺎدﻩ) ،(8ﳌــﺎ روي أﻧــﻪ
 ﻰ ﻋـﻦ اﻟـﻨﻔﺦ ﰲ اﻟﺸـﺮاب) ،(9ﻓﻘـﺎل ﻟـﻪ رﺟـﻞ :إﱐ أروى ﻣـﻦ ﻧﻔـﺲ واﺣـﺪ
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ  :ﻓﺄﺑﻦ اﻟﻘﺪح ﻋﻦ ﻓﻴﻚ وﺗﻨﻔﺲ") ،(10وروي أﻧﻪ  ﻗﺎل" :اﺷـﺮب
ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻔﺎس ﻓﻬﺬا أﻫﻨﺄ وأﻣﺮأ") ،(11وﻷﻧﻪ إذا ﺗﻨﻔﺲ ﰲ اﻹﻧﺎء ﺟﺎز أن ﻳﻄـﲑ
ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ رﻳﻘﻪ أو أﻧﻔﻌﻪ ﻓﺘﻌﺎﻓﻪ اﻟﻨﻔﺲ وﻳﻨﺴﺐ إﱃ اﻟﻘﺬارة.
) (1أخرجه البخاري في األطعمة باب :ما يقول إذا فرغ من طعامه.(214/6) :
) (2أخرجه أبو داود في األطعمة ،باب :ما يق ول الرج ل إذا طع م ،(187/4) :والترم ذي ف ي ال دعوات ب اب :م ا
قول إذا فرغ ففرغ من الطعام ،(473/5) :وقال ھذا حديث حسن صحيح.
) (3انظر :الموطأ ،(967/2) :التفريع ،(350-349/2) :الرسالة ،(274) :الكافي.(613) :
) (4سبق تخريج الحديث قريباً.
) (5في )ق( :اداب.
) (6في )ق( :سبب.
) (7في )ق( :فيلنتح.
) (8انظر :الموطأ ،(924/2) :التفريع ،(350/2) :الرسالة ،(275) :الكافي.(613) :
) (9في )ق( :الشرب.
) (10أخرجه مالك ،(925/2) :الترمذي ف ي األش ربة ب اب :م ا ج اء ف ي كراھي ة ال نفخ ف ي الش راب،(269/4) :
وقال :ھذا حديث حسن صحيح.
) (11أخرجه مسلم األشربة ،باب :كراھية التنفس في نفس اإلناء ،(1603/3) :بلفظ "أن النب ي ،ك ان يت نفس ف ي
اإلناء ثالثا ً ويقول ھو :أروى وأمراً وابرأ" وفي رواية أبي داود "أھنأ" بدل أوري.
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)وﻛــﺬﻟﻚ ﻗﻠﻨــﺎ إﻧــﻪ إذا رأى اﻟﻘــﺪارة() (1ﰲ اﻹﻧــﺎء أراﻗﻬــﺎ وﱂ ﻳﻨﻔﺨﻬــﺎ ووردت
اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
(H$K37z/#אزא|xIv< 7

)(2

وﳚ ــﻮز اﻟﺸ ــﺮب ﻗﺎﺋﻤ ــﺎ؛ ﻷﻧ ــﻪ  ﻓﻌ ــﻞ ذﻟ ــﻚ  ،وذﻛ ــﺮ ﻣﺜﻠ ــﻪ ﻋ ــﻦ أﰊ ﺑﻜ ــﺮ
وﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤـﺎن وﻋﻠـﻲ وروي ﻋـﻦ ﺳـﻌﺪ واﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ وﻋﺎﺋﺸـﺔ) (3رﺿـﻲ اﷲ ﻋـﻨﻬﻢ
أﲨﻌﲔ.
(76$K38z/#אאx)3&/6S

ﻳﻜﺮﻩ اﻷﻛﻞ ﻣﺘﻜﺌﺎً ﻟﻘﻮﻟﻪ " :أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻼ آﻛﻞ ﻣﺘﻜﺌـﺎ") ،(4وﻷن ذﻟـﻚ ﻣـﻦ
ﻓﻌ ــﻞ اﻷﻋ ــﺎﺟﻢ اﻋﺘﻘ ــﺎداً ﻟﻠﺘﺠ ــﱪ واﻟﺘﻌﻈ ــﻴﻢ ،وإذا أراد دﻓﻌ ــﻪ إﱃ ﻏ ــﲑﻩ دﻓﻌ ــﻪ إﱃ
اﻷﳝ ــﻦ ﳌ ــﺎ ﺑﻴﻨ ــﺎﻩ ﻣ ــﻦ اﺳ ــﺘﺤﺒﺎب :اﻟﺘﻴ ــﺎﻣﻦ ﻋﻠ ــﻰ ﻏ ــﲑﻩ ،وﳌ ــﺎ روي أﻧ ــﻪ  أﰐ
ﺑﺸـ ـﺮاب وﻋ ــﻦ ﳝﻴﻨ ــﻪ أﻋـ ـﺮاﰊ وﻋ ــﻦ ﴰﺎﻟ ــﻪ أﰊ ﺑﻜ ــﺮ وﻋﻤ ــﺮ واﻷﺷ ــﻴﺎخ) ،(5ﻓﻘ ــﺎل
ﻟﻸﻋ ـﺮاﰊ وإن أذﻧ ــﺖ دﻓﻌ ــﺖ إﱃ أﰉ ﺑﻜ ــﺮ" ،ﻓﻘ ــﺎل اﻷﻋ ـﺮاﰊ :ﻻ أوﺛ ــﺮ ﺑﻨﺼ ــﻴﱯ
ﻣﻨــﻚ أﺣــﺪاً" :ﻓﺘﻠــﻪ) (6رﺳــﻮل اﷲ  ﰲ ﻳــﺪﻩ") ،(7وﻷن ذﻟــﻚ ﻣــﺬﻫﺐ اﻟﻌــﺮب
وﺳﻨﺘﻬﺎ ﻓﺈذا أﻛﺪﻩ اﻟﺸﺮع ﻛﺎن أدﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﺪب وأوﱃ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺒﺎب.
(8A7$K39z/#א/6Sوא|X $ 7א[Dوאxmu

وﻻ ﳚـﻮز اﻷﻛــﻞ واﻟﺸـﺮب ﰲ آﻧﻴــﺔ اﻟـﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀــﺔ ،وﻻ اﲣـﺬﻫﺎ ﻟﻼﺳــﺘﻌﻤﺎل
ﰲ ﻏﲑ ذﻟﻚ).(8
) (1ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (2فقد ثبت أنه  شرب قائما من زمزم أخرجه البخاري ف ي األش ربة ب اب :الش رب قائم اً ،(248/60 :ومس لم
في األشربة باب :في الشرب من زمزم قائما.(1610/3) :
) (3أخرج ھذا األثار :مالك ،(926-925/2) :أبو داود ،(109/4) :الترمذي.(226/4) :
) (4أخرجه البخاري في األطعمة باب :األكل متكئاً.(201/6) :
) (5األشياخ :ھم كبار الصحابة رضوان ﷲ عليھم.
) (6فتله :أين ألقاه )انظر الصحاح.(1645/4 :
) (7أخرجه البخاري ف ي األش ربة ب اب :األيم ن ف األيمن ،ّ(248/6) :ومس لم ف ي األش ربة ب اب :اس تحباب :إدارة
الماء واللبن ونحوھما عن يمين المبتدئ.(1603/3) :
) (8انظر :الموطأ ،(924/2) :التفريع.(351/2) :
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وإﳕـ ـﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :ذﻟ ــﻚ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ":اﻟ ــﺬي ﻳﺸ ــﺮب ﰲ آﻧﻴ ــﺔ اﻟ ــﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀ ــﺔ إﳕ ــﺎ
ﳚﺮﺟــﺮ ﰲ ﺑﻄﻨــﻪ ﻧــﺎر ﺟﻬــﻨﻢ") ،(1وﻛــﺬﻟﻚ اﻷﻛــﻞ أﻳﻀــﺎ ﳑﻨــﻮع؛ ﻷن اﳌﻌــﲎ ﻓﻴــﻪ
وﰲ اﻟﺸــﺮب واﺣــﺪ وﻫــﻮ اﳋُـﻴَﻼء واﻟﺘﺠــﱪ ،وﻷﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺿــﺮوب ﻣﻠــﻮك اﻷﻋــﺎﺟﻢ
واﻷﻛﺎﺳﺮة) ،(2وﳚﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻀﺒﺐ) (3إذا ﻛﺎن ﻳﺴﲑاً.
( $K40z/#دא א>م x
وﻳﻨﺒﻐ ــﻲ ﳌ ــﻦ أراد اﻟﻨ ــﻮم أن ﻳ ــﻮﻛﺊ ﺳ ــﻘﺎءﻩ) (4وﻳﻜﻔ ـ ـﻲ إﻧ ــﺎءﻩ) (5وﻳﻐﻠ ــﻖ ﺑﺎﺑ ــﻪ
وﻳﻄﻔﺊ ﺳﺮاﺟﻪ) (6ﻟﻮرود اﳋﱪ ﺑﻨﺺ ذﻟـﻚ ،وﻷﻧـﻪ ﻻ ﻳـﺄﻣﻦ أن ﻳﺘﻌـﺪى ﻣـﻦ ﺗﺮﻛـﻪ
ﺿــﺮرا إذا ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟﻠﺴ ـﺮاج ﻣــﻦ ﻳﺮاﻋﻴــﻪ أو أن ﻳﻌﺒــﺚ ﺑﺎﻹﻧــﺎء ﺷــﻲء ﻣــﻦ اﳍ ـﻮام،
وأﻣﺎ إﻏﻼق اﻟﺒﺎب :ﻓﺎﺣﱰازاً ﻣـﻦ اﻟﺴـﺎرق ،وﻗـﺪ ﻗـﺎل  :أوﻛـﻮا اﻟﺴـﻘﺎء وأﻛﻔـﺆا
اﻹﻧ ــﺎء واﻃﻔ ــﺆوا اﳌﺼ ــﺒﺎح ،ﻓ ــﺈن اﻟﻔﻮﻳﺴ ــﻘﺔ ﺗﻀ ــﺮم ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻨ ــﺎس ﺑﻴ ــﻮﻢ") ،(7وﰲ
ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻬﺎت ﻓﺼﻞ زاﺋﺪ.
(H$K41z/#אزא| xIv< 7
ﳚــﻮز اﻟﺸــﺮب ﻗﺎﺋﻤــﺎ ﻷﻧــﻪ  ﻓﻌــﻞ ذﻟــﻚ واﻟﺴــﻠﻒ) (8وﻗــﺎل اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ ﻛﻨــﺎ
ﻧﺄﻛﻞ وﳓﻦ ﻧﺴﻌﻰ وﻧﺸﺮب وﳓﻦ ﻗﻴﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ ).(9


) (1أخرجه البخاري في األشربة باب :آنية الفضة ،(251/60 :ومسلم في اللباس والزينة ب اب :تح ريم اس تعمال
أواني الذھب والفضة.(1634/3) :
) (2األكاسرة :جمع الكسرى -على غير قياس -وكسرى :ھو لقب الملوك الفرس )الصحاح.(806/2 :
) (3في )ق( :المنضب.
) (4أي شد وربط رأس القربة بالوكاد وھو الخيط.
) (5أي قبلوه وال يترك للعق الشيطان ولحس الھوام وذوات األقذار.
) (6انظر :الموطأ ،(929/2) :التفريع.(350/2) :
) (7أخرجه مسلم في األشربة باب :األمر بتغطية اإلناء.(1594/3) :
) (8أعاد المصنف ھذا الفصل بعد أن ذكره قريباً.
) (9أخرجه ابن ماجه في األطعمة باب :األكل قائماً ،(1098/2) :الترمذي في األشربة ب اب :م ا ج اء ف ي النھ ي
عن الشرب قائماً ،(265/4) :وقال ھذا حديث صحيح غريب.
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ﻛﺮﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻌﻤﺪ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪ ﻟﻸﻛﻞ)(1؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ زي اﻷﻋﺎﺟﻢ ،وﱂ ﻳـُ َﺮو ﻋـﻦ
اﻟﺴــﻠﻒ إﻻ أن ﳜــﺎف أن ﻳﻜــﻮن ﻣــﺲ ﺑﻴــﺪﻩ ﺷــﻴﺌﺎ ﻳﻜــﺮﻩ أن ﻳﺒﺎﺷــﺮ ﺑــﻪ اﻟﻄﻌــﺎم،
وﻷن ذﻟﻚ إن ﻛﺎن ﻣﻘﺼﻮداً ﺑﻪ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻴﻜﺮﻩ ﻟﻪ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻷﻋـﺎﺟﻢ
)(2
ﻣــﻊ ﻣﻀــﺎدﻢ اﻟﻌــﺮب واﻋﺘﻘــﺎدﻫﻢ أــﻢ أﺑﺼــﺮ وأﻋــﺮف ﺑﺘــﺪﺑﲑ اﻷﻣــﻮر وﺳــﺎﺋﺮ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ؛ ﻷن اﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼق اﻟﻌﺮب ﰲ اﳉﻤﻠﺔ أوﱃ ،واﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂداﻢ وﺳﻨﻨﻬﻢ
أﺣﻖ إﻻ ﻗﺪر ﻣﺎ ورد ﺑﻪ اﻟﺸﺮع ﲟﻨﻌﻪ.
($K43z/#א >3Hא;/6 C9 q:א)7אوא /#وאcم x
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻵﻛﻞ اﻟﻜﺮاث) (3واﻟﺒﺼﻞ واﻟﺜﻮم اﺟﺘﻨﺎب اﳌﺴﺠﺪ) (4ﻟﻘﻮﻟﻪ ":ﻣـﻦ
أﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻘﻠﺔ اﳋﺒﻴﺜﺔ ﻓﻼ ﻳﻘﺮﺑﻦ ﻣﺼﻼﻧﺎ") ،(5وﻗﻮﻟـﻪ  "ﻣـﻦ أﻛـﻞ ﻫـﺬﻩ
اﻟﺸﺠﺮة ﻓﻼ ﻳﻘﺮﺑﻦ ﻣﺴﺠﺪﻧﺎ ﻳﺆذﻳﻨـﺎ ﺑـﺮﻳﺢ اﻟﺜـﻮم") ،(6وروي أﻧـﻪ  ﻛـﺎن ﳚﺘﻨـﺐ
ذﻟﻚ ﻷﺟﻞ ﺟﱪﻳﻞ ).(8)((7



) (1ھذا الذي قال :مالك ردھن ابن عبد البر بحديث سليمان رضي ﷲ عنه "غسل اليد قبل الطعام ينفى الفقر"...
وقال :إنه صحيح ،ولكن قال مال ك :ل يس العم ل علي ه وق ال اب ن وھ ب يغس لھا )انظ ر :الك افي،(612-611) :
شرح زروق وشرح ابن ناجي على الرسالة ،(388) :الفواكه الدواني.(350) :
) (2في )م( :آلة.
) (3الكراث :بقل معروف )الصحاح.(390/1:
) (4انظر الرسالة.(275) :
) (5أخرجه أبو داود ف ي األطعم ة ب اب :ف ي أك ل الث وم ،(171/4) :ت وق ال الھيثم ي رواه الطبران ي ف ي الكبي ر
ورجاله رجال الصحيح )مجمع الزوائد.(20/2 :
) (6أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصالة باب :نھي من أكل ثوما ً أو بصالً أو كراثاً.(393/1) :
) (7فقد روي أنه  أتى ببدر –أي بطبق -في الخضروات من البقول فوجد لھ ا ريح ا ً فس أل ف أخبر بم ا فيھ ا م ن
البق ول ،فق ال قربوھ ا إل ى بع ض أص حابه ك ان مع ه فلن ا رآه ك ره أكلھ ا ق ال :ك ل ف إني أن اجي م ن ال تن اجي"
أخرجه البخاري ،في اآلذان باب :الثوم النئ والبصل.(207/1) :
) (8ما بين قوسين سقط من )م(.
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)(2

ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪ واﻟﻔﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﻢ) (1ﻷﻣﺮﻩ  ﺑﺬﻟﻚ  ،وروي أﻧﻪ 
ﺷــﺮب ﻟﺒﻨ ـﺎً ﻓﻤﻀــﻤﺾ ،وﻗــﺎل :إن ﻟــﻪ دﲰــﺎ") ،(3وإن ﱂ ﻳﻜــﻦ ﰲ ﻃﻌﺎﻣــﻪ ذﻟــﻚ
ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺴﻞ ﻳﺪﻩ ،وﻗﺪ روي أن ﻣﻨﺪﻳﻞ ﻋﻤﺮ  ﻛﺎن ﺑﻄﻦ ﻗﺪﻣﻪ).(4
(.HGK45z/#وIא74سx

وﻻ ﺑ ــﺄس ﺑﺎﻹﺟﺎﺑ ــﺔ إﱃ وﻟﻴﻤ ــﺔ ﻟﻌ ــﺮس) (5ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﻣ ــﻦ دﻋـ ـﻲ إﱃ وﻟﻴﻤ ــﺔ
ﻓﻠﻴﺠﺐ") (6ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﳝﺘﻨﻊ ﻣﻦ دﻋﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﻀـﻮر دﻋـﻮة ﳋﺘـﺎن وﻏﲑﻫـﺎ،
وإن أﺟﺎب إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺄس وإن اﻣﺘﻨﻊ ﻓﻼ ﺑﺄس).(7
وإﳕــﺎ اﺳــﺘﺤﺒﺒﻨﺎ ﺣﻀــﻮر وﻟﻴﻤــﺔ اﻟﻨﻜــﺎح ،ﻷن ﰲ ذﻟــﻚ ﻣﻌﻮﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ إﻇﻬــﺎرﻩ،
واﳌﺒﺎﻟﻐـﺔ ﰲ إﻋﻼﻧـﻪ وذﻟــﻚ ﻣﺴـﺘﺤﺐ ﻓﻴــﻪ ،وﻟـﻴﺲ ﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺄﻛــﻞ وإﳕـﺎ ﻋﻠﻴــﻪ أن
ﳛﻀـﺮ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻣــﻦ دﻋـﻲ إﱃ وﻟﻴﻤــﺔ ﻓﻠﻴﺠــﺐ ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻣﻔﻄـﺮاً ﻓﻠﻴﺄﻛــﻞ وإن
ﻛــﺎن ﺻ ــﺎﺋﻤﺎ ﻓﻠﻴﺼ ــﻞ") (8أي ﻓﻠﻴــﺪع ،وﻫ ــﺬان إذا ﻛﺎﻧ ــﺖ اﻟﻮﻟﻴﻤــﺔ )ﺧﺎﻟﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻟﻠﻌ ــﺐ واﳌﻨﻜ ــﺮ ﻛﺎﻟﻄﺒ ــﻞ واﻟﺰﻣ ــﺮ ،وإن ﻛ ــﺎن ﻓﻴﻬ ــﺎ ﺷ ــﻲء ﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﻼ ﻳﻨﺒﻐ ــﻲ
ﺣﻀﻮرﻩ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺧﻔﻴﻔﺎ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻪ().(9

) (1أنظر الرسالة ،(274) :الكافي.(614) :
) (2أخرج الترمذي حديث "من نام وفي يده غمر من فأصابته شيء فال يل ومن إال نفس ه" ف ي األطعم ة ب اب :م ا
جاء في كراھية البتوته وفي يده ريح غمر ،(255/4) :وقال ھذا حديث حسن غريب.
) (3أخرجه البخاري في األشربة ،باب :ش رب الل بن ،(247/6) :ومس لم ف ي الح يض ،ب اب :نس خ الوض وء مم ا
مسته النار.(274/1) :
) (4ج امع األحادي ث للس يوطي )  (321/13والطبق ات الكب رى) (318/3وش رح ص حيح البخ اري الب ن
بطال) ، (506/9وروى عن جابر قال :كنا زمن النبي  ال نجد مثل ذلك الطعام إال قليالً فإذا نحن وجدناه ل م
يكن لنا مناديل إال أكفنا وسواعدنا وأقدامنا)...أخرجه البخاري في األطعمة باب :المناديل.(214-213/6 :
) (5انظر :الموطأ ،(546/2) :التفريع ،(355/2) :الكافي.(614) :
) (6أخرجه ملم في النكاح باب :األمر بإباحة الداعي إلى دعوة(1054/2) :
) (7وأن امتنع فال بأس :سقطت من )م(.
) (8سبق تخريج الحديث قريباً.
) (9ما بين قوسين سقط من )ق(.
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ﻳﻜ ـ ــﺮﻩ ﰲ اﳉﻤﻠـ ـ ــﺔ ﻷﻫـ ـ ــﻞ اﻟﻔﻀـ ـ ــﻞ اﻟﺘﺴـ ـ ــﺮع إﱃ إﺟﺎﺑـ ـ ــﺔ اﻟﻄﻌـ ـ ــﺎم واﻟﺘﺴـ ـ ــﺎﻣﺢ
ﺑﺬﻟﻚ)(1؛ ﻷن ﻓﻴﻪ ﻣﺬﻟـﺔ ،ودﻧـﺎءة وإﺿـﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﺼـﺎون وأﺧـﻼق ذوي اﳍﻴﺌـﺔ ﻋﻨـﺪ
دﻣــﺎءة اﻟــﻨﻔﺲ وﻧﺴــﺒﺔ ﻓﺎﻋﻠــﻪ إﱃ اﻟﺸــﺮﻩ ودﻧــﺎءة اﻟــﻨﻔﺲ وﺟﺮأﺗــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ واﻧﺒﺴــﺎﻃﻪ،
وﺳـﻴﻤﺎ إذا ﻛـﺎن ﺣﺎﻛﻤـﺎً أو ﳑـﻦ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق اﻟﻨـﺎس واﻋﺘﻘـﺎد ﻣﻨـﻪ ﻋﻠﻴــﻪ)،(2
وﻗﺪ ﻗﻴﻞ :ﻣﺎ وﺿﻊ أﺣﺪ ﻳﺪﻩ ﰲ ﻗﺼﻌﺔ أﺣﺪ إﻻ ذل ﻟﻪ).(3
($K46z/#دMא;\A7وJ,دא>PزxM

)(4

ﻋﻴــﺎدة اﳌﺴــﻠﻢ أﺧــﺎﻩ إذا ﻣــﺮض ﻣﺴــﺘﺤﺒﺔ ﻣﻨــﺪوب إﻟﻴﻬــﺎ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻣــﻦ
ﺣـﻖ اﳌﺴـﻠﻢ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴـﻠﻢ ﺛــﻼث :ﻓـﺬﻛﺮ وﻳﻌــﻮدﻩ إذا ﻣـﺮض) ،"(5وﻗﻮﻟــﻪ " :ﻻ
ﺗﻘﺎﻃﻌﻮا وﻻ ﺗﺪاﺑﺮوا") ،(6وروي" :إذا ﻋﺎد اﻟﺮﺟـﻞ اﳌـﺮﻳﺾ ﺧـﺎض اﻟﺮﲪـﺔ) (7ﻓـﺈذا
ﻗﻌﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﻗﺮت ﻓﻴﻪ").(8
وﺷــﻬﺎدة ﺟﻨﺎزﺗــﻪ آﻛــﺪ ﰲ اﻻﺳــﺘﺤﺒﺎب :ﻣــﻦ ﻋﻴﺎدﺗــﻪ) (9ﻟﻘﻮﻟــﻪ  ":وﻳﺸــﻬﺪ
ﺟﻨﺎزﺗــﻪ إذا ﻣــﺎت") ،(10وﻷﻧــﻪ إﱃ اﻟــﺪﻋﺎء ﻟــﻪ ﺑﻌــﺪ اﳌــﻮت أﺣــﻮج ﻣﻨــﻪ إﻟﻴــﻪ ﺣــﺎل
اﳊﻴﺎة.



) (1انظر :التفريع ،(355/2) :الكافي.(614) :
) (2عليه :سقطت من )ق(.
) (3الذخيرة للقرافي (345/13 ) :ومواھب الجليل (3/4 ) :
) (4انظر :الموطأ ،(946/2) :الرسالة ،(267) :الكافي.(615) :
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7خاض الرحمة :شبه الرحمة بالماء في الخوض.
) (8أخرجه مالك في الموطأ.(946/2) :
) (9انظر الرسالة.(167) :
) (10سبق تخريج الحديث.
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)(1
واﻟﻐﻴﺒ ـ ـ ـ ــﺔ ﺣـ ـ ـ ـ ـﺮام ﻟﻘﻮﻟ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋ ـ ـ ـ ــﺰ وﺟ ـ ـ ـ ــﻞ T SR Q P Om:
 ،(3)l[Z Y X WV Uوﳌــﺎ روي ﻣــﻦ اﻵﺛــﺎر ﰲ
ﻣﻨﻌﻬـﺎ واﻟﻨﻬــﻲ ﻋﻨﻬــﺎ ،وﻷن ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﺆدى إﱃ اﻟﻌــﺪاوة واﻟﺒﻐﻀــﺎء وإﻓﺴــﺎد اﳌــﻮدات
وﺗﻮﻟﺪ اﻷﺣﻘﺎد ،وذﻟﻚ ﺿﺪ اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ.
وﳚ ـ ــﺐ ﰲ اﳉﻤﻠ ـ ــﺔ ﻷﻫ ـ ــﻞ اﻟ ـ ــﺪﻳﻦ واﻟﻌﻠ ـ ــﻢ واﻟﻔﻀ ـ ــﻞ واﻟ ـ ــﻮرع ﺣﻔ ـ ــﻆ أﻟﺴ ـ ــﻨﺘﻬﻢ
واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼﻤﺖ واﻹﻗﻼل ﻣﻦ اﻟﻜﻼم إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ وﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮا اﳊﺎﺟﺔ
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ دﻋﺎء أو ﻗﺮاءة أو درس أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﺎل اﻹﻧﺴـﺎن ،ﻓـﺈن ﰲ
اﻹﻛﺜـ ــﺎر ﻣﻨـ ــﻪ اﻟﺴـ ــﻘﻂ واﳋﻄـ ــﻞ واﻟﺘﻌ ـ ـﺮﻳﺾ ﻟﻠﺰﻟـ ــﻞ وﳌﺜـ ــﻞ ذﻟـ ــﻚ ﻣـ ــﺪح اﻟﻌﻠﻤـ ــﺎء
اﻟﺼــﻤﺖ ،وﻗــﺎل ﻣﺎﻟــﻚ رﲪــﻪ اﷲ :ﻣــﻦ ﻋــﺪ ﻛﻼﻣــﻪ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠــﻪ) (4ﻗــﻞ ﻛﻼﻣــﻪ)،(5
وروي أن ﻋﻤ ــﺮ دﺧ ــﻞ ﻋﻠ ــﻰ أﰉ ﺑﻜ ــﺮ اﻟﺼ ــﺪﻳﻖ رﺿ ــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤ ــﺎ وﻫ ــﻮ ﳚﺒ ــﺬ
ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ وﻳﻘﻮل :ﻫﺬا أوردﱐ اﳌﻮارد).(6
(=>&$K49z/#א!7A7وאH79[D.83w3لوx%:>9?3O.G

ﻟــﺒﺲ اﳊﺮﻳــﺮ ﳑﻨــﻮع ﻟﻠﺮﺟــﺎل ﻣﺒــﺎح ﻟﻠﻨﺴــﺎء) ،(7ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :اﳊﺮﻳــﺮ ﳏــﺮم ﻋﻠــﻰ
ذﻛﻮر أﻣﱵ") ،(8وﻗﻮﻟﻪ" :ﻟﺒﺎس ﻣﻦ ﻻ ﺧﻼق ﻟﻪ").(9
) (1الغيبة :وھو أن يذكر أخاه بما يكره من العيوب.
) (2انظر :الموطأ ،(987/2) :الرسالة ،(267) :الكافي.(613،615) :
) (3سورة الحجرات ،اآلية.12 :
) (4في )م( :من عمله.
) (5انظر :الموطأ ،(912-911/2) :الرسالة.(272) :
) (6أخرجه مالك في الموطأ.(988/2) :
) (7انظر :الموطأ ،(912/2) :التفريع ،(351/2) :الرسالة.(272) :
) (8أخرج ه أب و داود اللب اس ب اب :الحري ر للنس اء ،(330/4) :واب ن ماج ه ف ي اللب اس ب اب :ل بس
الحرير ،(1189/2):...والنسائي في الزينة باب :تحريم الذھب على الرجل (138/8) :والترمذي لف ى اللب اس
باب :في الحرير والذھب (189/4) :وقال حسن صحيح.
) (9أخرج ه البخ اري ف ي الجمع ة ب اب :يل بس أحس ن م ا يج د (214/1 :ومس لم ف ي اللب اس ب اب :اس تعمال إن اء
الذھب.(1639/3) :
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وﳚ ــﻮز ﻟﻠﻨﺴ ــﺎء ،ﻷن اﻟﺰﻳﻨ ــﺔ ﻣﺒ ــﺎح ﳍ ــﻦ ،وﻷن ذﻟ ــﻚ ﻳ ــﻨﻔﻌﻬﻦ ﻋﻨ ــﺪ اﻷزواج،
وﻛ ــﺬﻟﻚ اﻟﺘﺨ ــﺘﻢ ﺑﺎﻟ ــﺬﻫﺐ ﳑﻨ ــﻮع ﻟﻠﺮﺟ ــﻞ) (1ﻟﻨﻬﻴ ــﻪ  ﻋﻨ ــﻪ ﻟﻠﺮﺟ ــﺎل) (2وﳚ ــﻮز
ﻟﻠﻨﺴﺎء.
(H$K50z/#אز xא_Uوl:Aא!x7A7

وﳚــﻮز ﻟــﺒﺲ اﳋــﺰ)(3؛ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ اﳊﺮﻳــﺮ وﻗــﺪ ﻟﺒﺴــﻪ اﻟﺴــﻠﻒ) ،(4وﻛﺮﻫــﻪ
ﻣﺎﻟﻚ ﻷﺟﻞ اﻟﺴﺮف ،وإن دﻋﺖ ﺿﺮورة إﱃ ﻟﺒﺲ اﳊﺮﻳﺮ ﺟﺎز ،وﻗﺪ رﺧﺺ ﰲ
ﻛﺎﻟﻌﻠَﻢ ﰲ اﻟﺜﻮب وﺷﺒﻬﻪ).(5
اﻟﻴﺴﲑ ﻣﻨﻪ َ
(8)OK51z/#א/LI3وאx#

وﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﰲ ﺑﻨﺎء أو ﻟﺒﺎس أو ﻓﺮاش إﻻ أن ﻳﻜﻮن رﻗﻤﺎ ﰲ ﺛﻮب)،(6
واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻴــﻪ  ﻋﻨــﻪ وﺗﺸــﺪﻳﺪﻩ وﻗﻮﻟــﻪ ":إن اﳌﻼﺋﻜــﺔ ﻻ ﺗــﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘ ـﺎً ﻓﻴــﻪ
ﻛﻠــﺐ وﻻ ﺻــﻮرة") ،(7وﻗﻮﻟــﻪ" :أﺷــﺪ اﻟﻨــﺎس ﻋــﺬاﺑﺎً ﻳــﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣــﺔ اﳌﺼــﻮرون")،(8
وﻗﻮﻟﻪ" :إن أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﻳﻘﺎل ﳍـﻢ ﻳـﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣـﺔ أﺣﻴـﻮا ﻣـﺎ ﺧﻠﻘـﺘﻢ")،(9
وﻗﻮﻟ ــﻪ ﻟﻌﺎﺋﺸ ــﺔ رﺿـ ــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬ ــﺎ ":ﱂ ﺗـ ــﺰل اﳌﻼﺋﻜ ــﺔ ﺗـ ــﺪﻓﻌﲏ ﰲ اﻟﻘ ـ ـﺮام اﻟـ ــﺬي
ﻧﺼﺒﺘﻴﻪ").(10
) (1انظر :الموطأ ،(912/2) :التفريع ،(351/2) :الرسالة.(272) :
) (2أخرجه البخاري في اللباس باب :خواتيم الذھب ،(50/7 :ومس لم ف ي اللب اس ب اب :ف ي تح ريم خ اتم ال ذھب:
.1654/30
) (3الخز :اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من دبرھا )المصباح المنير.(168:
) (4فق د روى مال ك ع ن عائش ة زوج النب ي  أنھ ا كس ت عب د ﷲ ب ن الزبي ر مط رف خ ز كان ت عائش ة تلبس ه
)الموطأ.(912/2 :
) (5انظر :الموطأ ) ،(912/2الرسالة ،(351/2) :الرسالة.(272) :
) (6انظر :التفريع ،(352/2) :الرسالة.(270) :
) (7أخرج ه البخ اري ف ي البي وع ب اب :التج ارة فيم ا يك ره لبس ه للرج ال والمس اء ،(16/2) :ومس لم ف ي اللب اس
والزينة باب :ال تدخل المالئكة بيتا ً فيه كلب وال صورة.(1619/3) :
) (8أخرجه مسلم في اللباس والزينة بابك تحريم تصوير صورة الحيوان.(1667/3) :
) (9ھو جزء من الحديث الذي قبل ھذا.
) (10أخرجه البخاري في الصالة باب :إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير (99/1) :بلفظ اميطي عنا قرام ك
ھذا فإنه ال تزال تصاوير تعرض في صالتي."...
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(6$K52z/#نא$83w3אx:

)(1

واﻻﺧﺘﻴ ـ ــﺎر اﻟﺘﺨ ـ ــﺘﻢ ﰲ اﻟﻴﺴ ـ ــﺎر؛ ﻷن ذﻟ ـ ــﻚ ﻫ ـ ــﻮ اﳌ ـ ــﺮوي ﻋ ـ ــﻦ اﻟﻨ ـ ــﱯ 
واﻟﺴﻠﻒ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻷن ﺧﻼﻓﻪ ﻗﺪ ﺻﺎر ﻛﺎﻟﺸﻌﺎر ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﻋـﺔ ،ﻋﻠـﻞ ﺑﻌـﺾ
أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﺄن اﳌﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﻴﻤﲔ ﻟﻴﻮﺿﻊ اﻟﺸﻤﺎل.
(Z&?: %:>9k7)A&K53z/#אx c

ﻳﻜــﺮﻩ أن ﻳﻠــﺒﺲ اﻟﻨﺴــﺎء ﻣــﻦ اﻟﺮﻗﻴــﻖ ﻣــﺎ ﻳﺒــﲔ ﻣﻨــﻪ أﺑــﺪاﻦ)(2؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﻣــﻦ
اﻟﺘﱪج وإﺑﺪاء اﻟﺰﻳﻨﺔ اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ،وﰲ ذﻟـﻚ ﻗـﺎل اﻟﻨـﱯ  "ﻛﺎﺳـﻴﺎت ﰲ اﻟـﺪﻧﻴﺎ
ﻋﺎرﻳــﺎت ﻳــﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣــﺔ ﻻ ﻳــﺪﺧﻠﻦ اﳉﻨــﺔ وﻻ ﳚــﺪن رﳛﻬــﺎ") ،(3وروي أن ﺣﻔﺼ ـﺔ
ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ وﻋﻠﻴﻬﺎ ﲬﺎر رﻗﻴـﻖ ﻓﺸـﻘﺘﻪ ﻋﺎﺋﺸـﺔ رﺿـﻲ
اﷲ ﻋﻨﻬﺎ وَﻛ َﺴﺘﻬﺎ ﲬﺎراً ﻛﺜﻴﻔﺎً).(4
( $K54z/#مHאز7Hאc

ً7^.אNو x%Fy

وﻻ ﳚﻮز ﻷﺣﺪ أن ﳚﺮ ﺛﻮﺑﻪ ﺑﻄﺮاً وﻻ ﺧﻴﻼء) (5ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻻ ﻳﻨﻈﺮ اﷲ ﻳـﻮم
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ إﱃ ﻣﻦ ﳚﺮ إزارﻩ ﺑﻄﺮاً" ،وروي "ﺧﻴﻼء").(6
وﻳﺴ ــﺘﺤﺐ ﺗﻘﺼ ــﲑ اﻟﺜﻴ ــﺎب إرادة اﻟﺘﻮاﺿ ــﻊ وﻟﻴﻨﻔ ــﻲ ﻋ ــﻦ اﻟﺮﺟ ــﻞ اﳋ ــﻴﻼء ﰲ
اﳌﺸــﻴﺔ واﻟﻠﺒﺴــﺔ اﳌﺘﻮﻋــﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ) ،(7وﰲ اﳊــﺪﻳﺚ" :ﺑﻴﻨﻤــﺎ رﺟــﻞ ﳑــﻦ ﻛــﺎن ﻗــﺒﻠﻜﻢ
ﻳﺘﺒﺨــﱰ ﰲ ﺣﻠــﺔ ﻓــﺄﻣﺮ اﷲ ﻋــﺰ وﺟــﻞ اﻷرض أن ﺗﺒﻠﻌــﻪ ﻓﻬــﻮ ﻳﺘﺠﻠﺠــﻞ ﻓﻴﻬــﺎ إﱃ
) (1فقد روي عن أنس أنه قال كان خاتم النبي  في ھذا وأشار إلى الخنصر اليسري ،أخرجه مس لم ف ي اللب اس
باب :في لبس خاتم في الخنصر من اليد.(1659/3) :
) (2انظر الموطأ ،(913/2) :التفريع ،(353/2) :الرسالة.(270) :
) (3أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النساء الكاسيات العاريات.168/3 :
) (4أخرجه مالك في الموطأ.(913/2) :
) (5البط..ر :ھ و الطغي ان وتج اوز الح د ،والخ يالء ھ ي الحرك ة وتل ون وكب ر وعج ب )معج م مق اييس اللغ ة:
).(262ّ،235/1
) (6أخرج ه البخ اري ف ي اللب اس ب اب :م ن ج ر ثوب ه م ن الخ يالء ،ومس لم ف ي اللب اس ب اب :تح ريم ج ر الث وب
خيالء.
) (7انظر الموطأ ،(914/2) :التفريع ،(353/2) :الرسالة.(270) :
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ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ") ،(1وﻗﺎل ":إزرة اﳌﺆﻣﻦ إﱃ أﻧﺼﺎف ﺳﺎﻗﻴﻪ ﻻ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤـﺎ
ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻜﻌﺒﲔ ﻓﻤﺎ زاد ﻓﻔﻲ اﻟﻨﺎر").(2
وﻫﺬا ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻓﺄﻣﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻠﻬﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳓﻮ اﻟﺸـﱪ ،وﻣـﺎ زاد ﻋﻠﻴـﻪ
إﱃ اﻟﺬراع ﳌﺎ روي أن أم ﺳﻠﻤﺔ ﻗﺎﻟـﺖ ﻓﻜﻴـﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺎء ﻳـﺎ رﺳـﻮل اﷲ  ﻗـﺎل:
"ﻳــﺮﺧﲔ ﺷ ـﱪاً" ﻗﺎﻟ ـﺖ :إذاً ﺗﺒــﺪوا أﺳ ـﻮاﻗﻬﻦ وأﻗــﺪاﻣﻬﻦ ﻗــﺎل" :ﻓــﺬراع وﻻ ﻳــﺰدن
ﻋﻠﻴﻪ").(3
($K55z/#א>Z&JאI3,لאx%I#

اﺷـ ــﺘﻤﺎل اﻟﺼـ ــﻤﺎء) (4ﻋﻠـ ــﻰ ﻏـ ــﲑ ﺛـ ــﻮب ﻣﻨﻬ ـ ـﻲ ﻋﻨـ ــﻪ ،وﻋﻠـ ــﻰ ﺛـ ــﻮب ﳐﺘﻠـ ــﻒ
أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻴﻪ ،واﻻﺣﺘﺒـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑ ﺛـﻮب ﻣﻨﻬـﻲ ﻋﻨـﻪ أﻳﻀـﺎ) ،(5واﻷﺻـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻣـﺎ
روي" أﻧــﻪ  ــﻰ ﻋــﻦ ﻟﺒﺴــﺘﲔ :اﺷــﺘﻤﺎل اﻟﺼــﻤﺎء وأن ﳛﺘــﱮ اﻟﺮﺟــﻞ ﰲ ﺛــﻮب
واﺣﺪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺟﻪ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء").(6
ووﺟﻪ اﳉﻮاز إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮب أن اﳌﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟـﻚ ﺧﻴﻔـﺔ اﻧﻜﺸـﺎف اﻟﻌـﻮرة
ﻓــﺈذا أﻣ ــﻦ ﻫــﺬا ﺟ ــﺎز ،ووﺟــﻪ اﳌﻨ ــﻊ ﻋﻤ ــﻮم اﻟﻨﻬــﻲ؛ ﻷن اﳌﻨ ــﻊ ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻟﺼ ــﻔﺔ
اﻟﻠﺒﺴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻮﺟﻮد وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ وراء ﺛﻮب.


) (1أخرجه بھذا اللفظ أحمد ،(494/2) :وفي مسلم بلفظ قريب منه :في اللباس باب :تحريم التبختبر ف ي المش ي:
).(1654/3
) (2أخرجه أبو داود في اللباس باب :في قدر موضع اإلزر ،(353/4) :وابن ماجه واللباس باب :موض ع االزر
أين ھو ،(1183/2) :ومالك ).(914/2
) (3أخرج ه أب و داود ف ي اللب اس ب اب :ف ي ق در ال ذيل ،(365/4) :والنس ائي ف ي الزين ة ب اب :دي ول النس اء:
) ،9184/8مالك.915/20 :
) (4اش..تمل الص..ماء  :ھ ي أن يش تمل الرج ل ب الثوب الواح د عل ى أح د ش قيه فيب دو أح د ش قيه ل يس علي ه ث وب
وسميت صماء ألن يده حينئذ تصير داخل ثوبه فإن أصابه شيء يريد االحتراس منه واالتقاء بيديه تعذر علي ه
وإن أخرجھا من تحت الثوب انكشفت عورته )انظر الفواكه الدواني.(38/2 :
) (5انظر :الموطأ ،(917/2) :التفريع ،(353/2) :الرسالة.(271) :
) (6أخرجه البخاري في اللباس باب :االحتباء في ثوب واحد ).(42/7
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ﲨﻠــﺔ أﻗﺴــﺎم اﻟﻠﺒــﺎس ﲬﺴــﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﻬ ـﺎ) :(1واﺟــﺐ وﻣﻨــﺪوب وﳏﻈــﻮر وﻣﻜــﺮوﻩ
وﻣﺒــﺎح وﻫــﺬﻩ اﻷﺣﻜــﺎم ﺗﺜﺒــﺖ ﻋﻠــﻰ وﺟﻬــﲔ :أﺣــﺪﳘﺎ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﻌﻤــﻮم)،(2
واﻷﺧـﺮى ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﳋﺼــﻮص ﰒ ﻣﺘﻌﻠﻘﻬـﺎ وﺟﻬــﺎن) ،(3وﺛﺒــﻮت ﻫــﺬﻩ اﻷﺣﻜــﺎم
ﳍـﺎ ﺿـﺮﺑﺎن :راﺟـﻊ إﱃ ﺣــﻖ اﷲ ﻋـﺰ وﺟـﻞ وراﺟـﻊ إﱃ ﺣــﻖ اﻹﻧﺴـﺎن وﳓـﻦ ﻧﺒــﲔ
ﲨﻠﺔ ذﻟﻚ).(4
أﻣــﺎ اﻟﻮاﺟــﺐ ﻓﻤــﺎ ﻳﺴــﱰ اﻟﻌــﻮرة ﻋــﻦ أﻋــﲔ اﻟﻨــﺎس) (5وﻫــﺬا اﻟﻘﺴــﻢ ﻋــﺎم ﻏــﲑ
ﺧﺎص وﻫﻮ اﻟﺮاﺟﻊ إﱃ ﺣﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وأﻣﺎ اﻟﺮاﺟﻊ ﻣﻨـﻪ إﱃ ﺣـﻖ اﻹﻧﺴـﺎن ﻓﻤـﺎ
ﻳﻘــﻲ ﻣــﻦ اﳊــﺮ واﻟــﱪد وﻳﺴــﺘﺪﻓﻊ ﺑــﻪ اﻟﻀــﺮر ﰲ اﳊــﺮوب وﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟــﻚ ،وﻟﺴــﻨﺎ
ﻧﺮﻳــﺪ أﻧــﻪ ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ ﺣــﻖ اﳌﺨﻠــﻮق أﻧــﻪ ﳚــﻮز ﻟــﻪ ﺗﺮﻛــﻪ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻮ ﻛــﺎن ﻛــﺬﻟﻚ) (6ﱂ
طﰲ
ﻧﺼﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ واﺟﺐ وإﳕﺎ ﻧﺮﻳـﺪ أﻧـﻪ ﳚـﺐ ﻷﺟـﻞ اﳌﺨﻠـﻮق ﻻ ﻟﻌﺒـﺎدة ﻫـﻮ ﺷـﺮ ٌ
ﺻﺤﺘﻬﺎ وﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﻋﺎم ﻏﲑ ﺧﺎص.
ﻓﺄﻣــﺎ اﻟﻤﻨــﺪوب ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻘﺴــﻴﻢ اﻟــﺬي ذﻛﺮﻧــﺎﻩ ﻓﻤــﺎ ﻫــﻮ ﳊــﻖ اﷲ ﻛــﺎﻟﺮداء ﰲ
اﳉﻤﺎﻋــﺔ وأن ﻻ ﻳﻌــﺮى ﻣﻨﻜﺒﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺷــﻲء واﻟﺜﻴ ـﺎت اﳉﻤﻴﻠــﺔ ﰲ اﻷﻋﻴــﺎد وﻣ ـﺎ ﰲ
ﻣﻌ ــﲎ ذﻟ ــﻚ ،واﻟﺮاﺟ ــﻊ إﱃ ﺣﻘ ــﻮق اﳌﺨﻠ ــﻮﻗﲔ ﻣ ــﺎ ﻳﺘﺠﻤﻠ ــﻮن ﺑ ــﻪ ﺑﻴ ــﻨﻬﻢ وﻣ ــﺎ ﻻ
ﻳﺰدرى ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ وﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻣﺮوءﺗﻪ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻵدﻣﻴـﲔ وﻫـﻮ ﻋـﺎم ﰲ
اﻟﻨﺪب.
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﺤﻈﻮر :ﻓﻌﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ ﻋﺎم وﺧﺎص:
) (1متعلقھا :سقطت من )م(.
) (2في )م( :على وجه المنط ظ وھو خطأ.
) (3في )م( :وجھات.
) (4انظر الموطأ ،(91/2) :التفريع ،(353/2) :الرسالة.(271) :
) (5في )م( :المخلوقين.
) (6في ق له ذلك.
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ﻓﺎﻟﻌﺎم ﻣﻨﻪ ﺿﺮﺑﺎن :راﺟﻊ إﱃ ﻧﻮع اﳌﻠﺒـﻮس وراﺟـﻊ إﱃ ﺻـﻔﺔ اﻟﻠـﺒﺲ ،واﻷول
ﻣﻨﻪ اﻟﺴﺮف اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪر اﳌﺄذون ﻓﻴﻪ ،اﳌﺨﺮج ﺻﺎﺣﺒﻪ إﱃ اﳋﻴﻼء واﻟﺒﻄﺮ،
ُ
واﻟﺜــﺎﱐ ﻣﻨــﻪ اﺷــﺘﻤﺎل اﻟﺼــﻤﺎء واﳊﺒــﻮة ﻋﻠــﻰ ﻏــﲑ ﺛــﻮب وﻫــﺬا ﻋــﺎم ﰲ ﻛــﻞ ﻻﺑــﺲ
وﺧﺼﻮﺻــﻪ ﰲ اﻟﺼــﻔﺔ ﳐﺘﻠــﻒ ﻓﻴــﻪ :أﻋــﲏ إذا اﺷــﺘﻤﻞ اﻟﺼــﻤﺎء ﻣــﻦ ﻓــﻮق ﺛــﻮب
وﻫﺬا ﻳﺴﱰ اﻟﻌﻮرة..
ﺻﻔﺔ اﺷـﺘﻤﺎل اﻟﺼـﻤﺎء :أن ﻳﻠﺘﺤـﻒ ﺑـﺎﻟﺜﻮب وﻳﺮﻓﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ أﺣـﺪ ﺟﺎﻧﺒﻴـﻪ ﻓـﻼ
ﻳﻜﻮن ﻟﻴﺪﻩ ﻣﻮﺿﻊ ﳜﺮج ﻣﻨﻪ وﻟﺬﻟﻚ ﲰﻲ اﻟﺼﻤﺎء..
واﻻﺣﺘﺒﺎء ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻌﺮب وﺻـﻔﺘﻪ :أن ﳚﻠـﺲ وﻳﻀـﻊ رﻛﺒﺘﻴـﻪ )وﻳـﺪﻳﺮ ﺛﻮﺑـﻪ ﻣـﻦ
وراء ﻇﻬﺮﻩ إﱃ أن ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ رﻛﺒﺘﻪ() (1وﻳﺸﺪﻩ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ واﳌﺴﺘﻨﺪ
إﻟﻴـﻪ ،وﻫـﺬا إذا ﻛــﺎن ﲢﺘـﻪ اﻟﺜـﻮب ﻳﺴــﱰ اﻟﻌـﻮرة ﻓﻬـﻮ داﺧــﻞ ﰲ ﻗﺴـﻢ اﳌﺒــﺎح ،وإن
ﻛ ــﺎن ﻋﻠ ــﻰ ﻏ ــﲑ ﺛ ــﻮب ﻓﻬ ــﻮ ﳏﻈ ــﻮر ﻷداﺋ ــﻪ إﱃ ﻛﺸ ــﻒ اﻟﻌ ــﻮرة ..وﻣﻨ ــﻪ اﻟﺘﻠ ــﺜﻢ
وﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﻧﻒ ﰲ اﻟﺼﻼة وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎﻩ..
وأﻣــﺎ اﻟﺨــﺎص ﺑــﺎﳊﺮﻳﺮ وﲢﺮﳝــﻪ ﻟﻠــﺬﻛﻮر دون اﻹﻧــﺎث وﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺒــﺎب:
اﻟﺜ ــﻮب اﻟ ــﻨﺠﺲ)(2؛ ﻷن ذﻟـ ــﻚ ﻻ ﻳﺮﺟ ــﻊ إﱃ اﻟﻠ ــﺒﺲ ،وإﳕـ ــﺎ ﻳﺮﺟ ــﻊ إﱃ ﲪـ ــﻞ
اﻟﻨﺠﺎﺳ ــﺔ ﺑ ــﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨﻌ ــﻪ ﻟ ــﺒﺲ اﻟﺜ ــﻮب اﻟ ــﺬي ﻓﻴ ــﻪ ﳒﺎﺳ ـ ـﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﻣﻨﻌ ــﻪ أن
ﻳﺴــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﺪﻧــﻪ وﻟــﻴﺲ ذﻟــﻚ ﺑﻠــﺒﺲ ،وﻣﻨــﻪ اﻟﺘﺨــﺘﻢ ﺑﺎﻟــﺬﻫﺐ إن ﻋــﺪ ﻟﺒﺴــﺎ
وﻣﻨﻪ ﻟﺒﺲ اﳌﺨـﻴﻂ ﰲ اﻹﺣـﺮام ،وﻛـﻞ ﻫـﺬا اﻟﻘﺴـﻢ ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ ﺣـﻖ اﷲ وﻟﻌـﻞ ﻓﻴـﻪ
ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺣﻖ اﻵدﻣﻴﲔ واﻟﻈﺎﻫﺮ اﻷول.
وأﻣﺎ اﻟﻤﻜﺮوﻩ  :ﻓﻨﻘﻴﺾ اﳌﻨﺪوب إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻐﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،وﻣﻨﻪ ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ
ﻣــﺎ ﺧــﺎﻟﻒ زي اﻟﻌــﺮب وأﺷــﺒﻪ زي اﻷﻋــﺎﺟﻢ وﻋــﺎداﻢ ﻛــﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺑﻐــﲑ ﲢﻨﻴــﻚ،
) (1ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (2في )م( :الذي فيه نجاسه.
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وﻗــﺪ روي" :ﺗﻠــﻚ ﻋﻤﺎﻣــﺔ اﻟﺸــﻴﻄﺎن") ،(1وﺗــﺮك اﻟــﱰدي وﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟــﻚ؛ ﻷن
ﺳﻨﺔ اﻟﻌﺮب وﻣﺬاﻫﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﱯ  وﻣﺬﻫﺒﻪ إﻻ ﻗﺪر ﻣﺎ ﻲ ﻋﻨﻪ.
وأﻣﺎ اﻟﻤﺒﺎح :ﻓﻤﺎ ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ ﻧـﻮع اﳌﻠﺒـﻮس ﻛـﺎﻟﻘﻄﻦ واﻟﻜﺘـﺎن واﻟﺼـﻮف ،وإﱃ
ﺻ ــﻔﺘﻪ ﻛ ــﺎﻟﻘﻤﻴﺺ واﳌﻨﺎدﻳ ــﻞ واﻟﻌﻤ ــﺎﺋﻢ وﺛﻴ ــﺎب اﻟﻨﺴ ــﺎء ،وﻣﻨ ــﻪ راﺟ ــﻊ إﱃ ﺻ ــﻔﺔ
اﻟﻠــﺒﺲ ﻛــﺎﻟﺮداء واﻻﺣﺘﺒــﺎء واﻟﺴــﺪل وﻫــﻮ أن ﻳﻄــﺮح رداءﻩ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻜﺒﻴــﻪ وﻳﺒﻘــﻰ
وﺳﻄﻪ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ أو ﻇﻬﺮﻩ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﺎ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﺎﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨـﺎﻩ،
وﻗﺪ ﻧﺒﻬﻨﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻏﻔﻠﻨﺎﻩ.
($K57z/#دyلא!Iمx

دﺧﻮل اﳊﻤﺎم ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻠﺮﺟﺎل إذا ﻛﺎن ﲟﺌﺎزر وﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﻨﺴﺎء إﻻ ﻣﻦ ﻋﻠﺔ إﻣـﺎ
ﻣــﻦ ﻣــﺮض ﻻ ﻳﺼــﻠﺤﻪ إﻻ اﳊﻤــﺎم أو اﳊﺎﺟــﺔ إﱃ اﻻﻏﺘﺴــﺎل ﳊــﻴﺾ أو ﻧﻔــﺎس
ﻟﺸﺪة اﻟﱪد وﺗﻌﺬر إﺳﺨﺎن اﳌﺎء ﰲ ﻏﲑﻩ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ).(2
وإﳕﺎ ﻓﺮﻗﻨﺎ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﰲ ذﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ":اﳊﻤﺎم ﺑﻴﺖ ﻻ ﻳﺴﱰ ﻓﻴﻪ ﻻ
ﳛــﻞ ﻟﺮﺟــﻞ ﻳــﺆﻣﻦ ﺑــﺎﷲ واﻟﻴــﻮم اﻵﺧــﺮ أن ﻳﺪﺧﻠــﻪ إﻻ ﲟﺌــﺰر ،وﻻ اﻣـﺮأة ﺗــﺆﻣﻦ ﺑــﺎﷲ
واﻟﻴ ــﻮم اﻵﺧ ــﺮ أن ﺗﺪﺧﻠ ــﻪ إﻻ ﻣ ــﻦ ﻋﻠ ــﺔ") ،(3وروي أن ﻧﺴ ــﻮة ﻣ ــﻦ أﻫ ــﻞ ﲪ ــﺺ
دﺧﻠﻦ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺋﺸـﺔ رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓﻘﺎﻟـﺖ ﻟﻌﻠﻜـﻦ ﻣـﻦ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟـﻼﰐ ﻳـﺪﺧﻠﻦ
اﳊﻤﺎﻣﺎت ﻗﻠﻦ :إﻧﺎ ﻟﻨﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ أﻣـﺎ إﱐ ﲰﻌـﺖ رﺳـﻮل اﷲ  ﻳﻘـﻮل":
أﳝــﺎ اﻣـﺮأة ﻧﺰﻋــﺖ ﺛﻴﺎــﺎ ﰲ ﻏــﲑ ﺑﻴــﺖ زوﺟﻬــﺎ ﻓﻘــﺪ ﻫﺘﻜــﺖ ﻣــﺎ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ ﺑــﲔ اﷲ
ﻋـ ـﺰ وﺟ ــﻞ) ،(4وﻗ ــﺎل ﺑﻌ ــﺾ ﻣﺘ ــﺄﺧﺮي أﺻ ــﺤﺎﺑﻨﺎ :إن ﻫ ــﺬا اﻟﻨﻬ ــﻲ إﳕ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﰲ
) (1لم أعثر عليه.
) (2انظر :التفريع ،(356/2) :الرسالة ،(271) :الكافي.(611) :
) (3أخرجه الترمذي في األدب باب :ما جاء في دخول الحمام ،(104/5) :وقال ھذا حديث حس ن غري ب ون ص
الحديث" :من كان يؤمن با واليوم اآلخر فال يدخل الحمام بغير أزار ومن كان يؤمن ب ا والي وم اآلخ ر ف ال
يدخل حليلته الحمام "...وليس فيه "...وال من علة".
) (4أخرجه أبو داود في الحم ام ف ي أول ه ،(301/4) :واب ن ماج ه ف ي األدب ب اب :دخ ول الحم ام )،(12334/2
والترمذي في األدب باب :ما جاء في دخول الحمام (105/5) :وقال ھذا حديث حسن.
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اﻟﻮﻗ ــﺖ اﻟ ــﺬي ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻟﻠﻨﺴ ــﺎء ﻣﻔ ــﺮداً ،ﻓﺄﻣ ــﺎ اﻟﻴ ــﻮم ﻓﻘ ــﺪ زال ذﻟ ــﻚ ﻓﻴﺠ ــﺐ أن
ﳚﻮز.
(=>&$K58z/#و/nא|74وאx8,

)(1

ووﺻـ ـ ــﻞ اﻟﺸـ ـ ــﻌﺮ واﻟﻮﺷـ ـ ــﻢ ﳑﻨـ ـ ــﻮع ﻣﻨـ ـ ــﻪ  ،ﻟﻘﻮﻟـ ـ ــﻪ " :ﻟﻌ ـ ـ ـﻦ اﷲ اﻟﻮاﺻـ ـ ــﻠﺔ
واﳌﺴﺘﻮﺻﻠﺔ واﻟﻮاﴰﺔ واﳌﺴﺘﻮﴰﺔ" ،واﳌﻌﲎ ﰲ ذﻟﻚ أن ﻓﻴﻪ ﻏﺮوراً وﺗﺪﻟﻴﺴﺎً.
($K59z/#א_x m

واﳋﻀﺎب) (2ﺟﺎﺋﺰ وﺗﺮﻛﻪ واﺳﻊ إﻻ ﺑﺎﻟﺴﻮاد ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ).(3

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﺟــﺎﺋﺰ ،ﻷن رﺳــﻮل اﷲ  ﻛــﺎن ﳜﻀــﺐ ﺑﺎﳊﻨــﺎء واﻟﻜــﺘﻢ)،(4
وروي ﻋــﻦ أﰊ ﺑﻜــﺮ وﻋﻤــﺮ ﻋﺜﻤــﺎن رﺿــﻲ اﷲ ﻋــﻨﻬﻢ) ،(5وﻗــﺎل ﻣﺎﻟــﻚ) :(6ﻛــﺎن
رﺳﻮل اﷲ  ﻻ ﳜﻀﺐ) ،(7ﻗﺎل :ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨﻬـﺎ
ﺳــﺌﻠﺖ وﻗﺎﻟــﺖ :ﻛــﺎن أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ ﳜﻀــﺐ) ،(8ﻓﻠــﻮ ﻛــﺎن رﺳــﻮل ﳜﻀــﺐ ﻟﺬﻛﺮﺗــﻪ،
ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز أن ﳜﻔﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وإﳕــﺎ ﻛــﺮﻩ اﻟﺴ ـﻮاد ﻷن ذﻟــﻚ ﺗﺪﻟﻴﺴــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺴــﺎء ،وإﻳﻬﺎﻣــﺎ أﻧــﻪ ﺧﻠﻘــﺔ ،وأﻧــﻪ
ﺑ ــﺎق ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺸ ــﺒﺎب :ﻓﺘ ــﺪﺧﻞ اﳌـ ـﺮأة ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــﻚ وﻟ ــﻮ ﻋﺮﻓ ــﺖ أﻧ ــﻪ ﺧﻀ ــﺎب ﱂ
ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ.

) (1انظر الرسالة.(270):
) (2أخرج ه البخ اري ف ي الن اس ،ب اب :الموص ولة ،(63/7) :ومس لم ف ي اللب اس ب اب :تح ريم فع ل الواص لة
والمستوصلة.(1677/3) :
) (3الخضاب :الحناء.
) (4انظر :الموطأ ،(949/2) :التفريع ،(353/2) :الرسالة.(272) :
) (5أخرجه أحمد ،(163/4) :وقال الھيثمي :رواه البزار وفي ه يح ي ب ن أب ي كثي ر أب و النفي ر وھ و ض عيف ج دا
)مجمع الزوائد ،(163/5 :والكتم :نبت فيه حمرة يخلط مع الوسمة للخضاب األسود )الصحابي.(2019/5 :
) (6انظر :الموطأ ،ّ(950/2) :وابن أبي شيبة.(433/8) :
) (7في ق :وقالوا.
) (8الموطأ.(90/2) :
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(M9y8A7$K60z/#אxMN7;./H7

)(1

وﻻ ﳜﻠﻮ رﺟﻞ ﺑﺎﻣﺮأة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨـﻪ ﲟﺤـﺮم ﻟﻠﻨﻬـﻲ ﻋـﻦ ذﻟـﻚ  ،وﻗﻮﻟـﻪ ":إن
اﻟﺸــﻴﻄﺎن ﺛﺎﻟﺜﻬﻤــﺎ") ،(2وﻓﺎﺋﺪﺗــﻪ :أن اﻟﺸــﻴﻄﺎن ﻳــﺪﻋﻮﻩ إﱃ اﳌﻌﺼــﻴﺔ ﻣــﻊ اﳋﻠــﻮة،
وإذا ﻛ ــﺎن ﻣﻌﻬ ــﺎ ﻏ ــﲑﻩ راﻗ ــﺒﻬﻦ ،وﺧ ــﺎف أن ﻳﻄﻠ ــﻊ ﻋﻠﻴ ــﻪ ،أو ﻻ ﳛ ــﺪث ﻧﻔﺴ ــﻪ
ﺑ ــﺬﻟﻚ ﻓﻴﻜ ــﻮن ﻋﻠ ــﻰ أﺻ ــﻞ ) (3ﺧﺸ ــﻴﺔ اﷲ ﻣ ــﻦ ﻣﻮاﻗﻌ ــﺔ اﳌﻌﺼ ــﻴﺔ ﻻ رﻫﺒ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﳋﻠﻖ.
(XK61z/#مאQ!$e>LBوאx O

)(4

وﻻ ﳚﺘﻤﻊ رﺟﻼن وﻻ اﻣﺮأﺗﺎن ﻣﺘﻌﺮﻳﲔ ﰲ ﳊﺎف أو إزار واﺣﺪ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﻋﻦ
ذﻟﻚ) ،(5وﻷن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻳﺮى ﻋﻮرة ﺻﺎﺣﺒﻪ.
(\`$K62z/#א x7#

ﳚــﻮز اﻟﻨﻈــﺮ إﱃ اﳌﺘﺠﺎﻟــﺔ ،وﻳﻜــﺮﻩ إﱃ اﻟﺸــﺎﺑﺔ إﻻ ﻟﻌــﺬر ﻣــﻦ ﺷــﻬﺎدة أو ﻋــﻼج
أو ﻏﲑ ذﻟﻚ) ،(6ﻷن اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺎ واﻟﺘﻠﺬذ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ،واﳌﺘﺠﺎﻟﺔ
ﻗــﺪ زال ﻣﻨﻬــﺎ ﻫــﺬا اﳌﻌــﲎ ،وﻗــﺪ ﻗــﺎل اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ  [  Z Y X Wm:

\ ] ^_ `  e d  c b a
 (7)lfاﻵﻳﺔ.

وﳚﻮز اﻟﻨﻈـﺮ إﱃ اﻟﺸـﺎﺑﺔ ﻋﻨـﺪ اﳋﻄﺒـﺔ ﻹﺑﺎﺣﺘـﻪ  ذﻟـﻚ وﻗﻮﻟـﻪ" :ﻓﺈﻧـﻪ أﺣـﺮى
أن ﻳﺆدم ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ") ،(8وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻄﻠﻊ) (9ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ُﳏﺮم؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻻ ﳚـﻮز
إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﳌﺒﻴﺢ ﻟﻪ.
) (1انظر التفريع ،(354/2) :الرسالة ،(270-269) :الكافي.(612) :
) (2أخرجه أحمد ،(339/3) :عن جابر مرفوعاً ،وعن ابن عباس معناه متفق عليه )إرواء الغليل.(215/6 :
) (3في )م( :أفضل.
) (4انظر :التفريع ،(356/2) :الرسالة ،(271) :الكافي.(611) :
) (5في قوله  "ال يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ،وال تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواح د"
أخرجه مسلم يف الحائض باب :تحريم النظر إلى العورات.(266/0 :
) (6انظر التفريع ،(350/2) :الرسالة ،(270-269 :الكافي.(611) :
) (7سورة النور اآلية.(60) :
) (8أخرجه ابن ماجه في النكاح ،باب :النظر إلى المرأة ،(599/1) :والحاكم ،(165/2) :وصححه.
) (9في ق :أن ينضم
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(/6NK63z/#א;N =&MN7وyد&xJ

وﳚـﻮز أن ﺗﺄﻛــﻞ اﳌـﺮأة ﻣــﻊ اﻟﻮﻏـﺪ) (1ﻣــﻦ ﻋﺒﻴــﺪﻫﺎ اﻟـﺬي ﻳــﺆﻣﻦ ﻣﻨـﻪ اﻟﺘﻠــﺬذ ــﺎ
وأن ﻳــﺮى ﺷــﻌﺮﻫﺎ ،وﻻ ﳚــﻮز ذﻟــﻚ ﻣــﻊ اﻟﺸــﺎب اﻟــﺬي رﲟــﺎ ﺣﺪﺛﺘــﻪ ﻧﻔﺴــﻪ ﲟﺤــﺮم
ﻣﻨﻬﺎ أو اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻟﻨﻈﺎﻓﺘﻪ).(2
(mO$K64z/#אJ9وא[49وא;xF

ﻻ ﳚﻮز ﺗﻌﻤﺪ ﺣﻀﻮر اﻟﻠﻬـﻮ واﻟﻠﻌـﺐ وﻻ ﺷـﻲء ﻣـﻦ اﳌﻼﻫـﻲ اﳌﻄﺮﺑـﺔ ﻛﺎﻟﻄﺒـﻞ
واﻟﺰﻣــﺮ وﻣ ــﺎ ﰲ ﻣﻌﻨ ــﺎﻩ ،وﻗ ــﺪ رﺧ ــﺺ ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻳﺴ ــﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﻜ ــﺎح ﻣ ــﻦ
اﻟﺪف واﻟﻜﱪ):(3
واﻷﺻـ ــﻞ ﰲ ﻣﻨﻌـ ــﻪ ﻗﻮﻟـ ــﻪ ﺗﻌـ ــﺎﱃ،(4)lsr  q p om :
وﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻨﻜﺮ اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ اﳌﺘﻮﻋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷن ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮا إﱃ اﳌﻌﺎﺻﻲ
وﳛ ﺴـﻦ ﺷــﺮب اﳋﻤــﺮ وذﻟــﻚ ﳑﻨــﻮع ،ورﲟــﺎ أدى إﱃ ﻫﺘــﻚ اﳌـﺮوءة وزوال
واﻵﺛــﺎم ُ
اﻟﺘﺼﺎون.
(K65z/#א>7<ZJאM%א 7ن!S.نא;^x.7

وﻻ ﳚﻮز ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻷﳊﺎن اﳌﻄﺮﺑﺔ واﳌﺸـﺒﻬﺔ ﺑﺎﻷﻏـﺎﱐ إﻋﻈﺎﻣـﺎ ﻟـﻪ وﺗﻨﺰﻳﻬـﺎً
ﻋﻦ اﻷﻏﺎﱐ واﳌﻨﺎﻛﲑ) ،(5وﻷن ﲦﺮة ﻗﺮاءﺗـﻪ اﳋﺸـﻴﺔ اﷲ وﲡﺪﻳـﺪ اﻟﺘﻮﺑـﺔ ﻋﻨـﺪ ﲰـﺎع
ﻣﻮاﻋﻈـﻪ واﻻﻋﺘﺒــﺎر ﺑﱪاﻫﻴﻨــﻪ وﻗﺼﺼــﻪ وأﻣﺜﺎﻟــﻪ واﻟﺸــﻮق إﱃ ﻣﻮﻋــﻮدﻩ وذﻟــﻚ ﻳﻨــﺎﰲ
ﺗﻠﺤﻴﻨﻪ واﻋﺘﻘﺎد اﻻﻃﺮاب ﺑﻄﻴﺐ) (6ﲰﺎﻋﻪ..
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﺮاءﺗﻪ إﱃ ﺗﻔﺨﻴﻢ وإﻋﻈـﺎم ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠﻴـﻖ ﺑـﺬﻟﻚ ﻣﻨـﻪ ،وإﱃ ﲢﺮﻳـﺮ
وﺗﺮﻗﻴــﻖ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺎب اﳌ ـﻮاﻋﻆ اﳌﻘــﺮؤة ﻣﻨــﻪ واﳊــﺎل اﳌﻘــﺮءة ﻓﻴﻬــﺎ ،وﻗــﺪ ﻧﺒــﻪ اﷲ
) (1الوغد :يطلق على العبد الذي ليس له منظر وكان قبيح الصورة )الكافي(613 :والمصباح المنير.(666 :
) (2انظر التفريع ،(350/3) :الكافي.(612) :
) (3انظر الرسالة.280 :
) (4سورة القصص ،اآلية.55 :
) (5انظر :الرسالة.280 :
) (6في )م( :يطبه.
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ﺗﻌــﺎﱃ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ذﻛــﺮﻩ ﻣــﻦ ﺗﻘﺴــﻴﻢ وﺻــﻔﺘﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ X Wm :
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y
)(1
 ، lgوﻗﻮﻟ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ g f e d c b am:
)(3
)(2
 ، l hوﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ، lg fm :وﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ B Am :
 ،(4)lK J I H G F E D Cﻷن اﻷﳊ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن إذا



ﻛﺮﻫﺖ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﻘﺮآن أوﱃ.

(K66z/#א>ZJא 7.7u:نNpGضא 4و x
ﻻ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮآن إﱃ أرض اﻟﻌـﺪو) (5وﳐﺎﻓـﺔ أن ﻳﻨـﺎﻟﻮﻩ) ،(6وﻟﻠﻨﻬـﻲ اﻟـﻮارد ﰲ
ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎً ﲝﺮﻣﺘﻪ وﺿﺪ ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ وإﻛﺮاﻣﻪ ،وﳚﻮز أن ﻳﻜﺘﺐ
إﻟـﻴﻬﻢ ﺑﺎﻵﻳـﺔ واﻵﻳﺘـﲔ إذا ﻛـﺎن اﻟﻐـﺮض ﺑـﺬﻟﻚ اﻟـﺪﻋﺎء إﱃ اﻹﺳـﻼم ﳌـﺎ روي أﻧـﻪ
 ﻛﺘﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ _  ^ ] \ [ Zm
` .(8)l(7)ba
(K67z/#א43ذ 7.نو%©.אxp4
)(9

اﻟﺘﻌــﻮذ ﺑــﺎﻟﻘﺮآن وﺑﺄﲰــﺎء اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﺟــﺎﺋﺰ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ o n mm :
)(10
 ، lts r q pوﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ V U Tm:
 (12)lsr q pm(11)lWوإﺧﺒـ ـ ـ ــﺎرﻩ ﺗﻌـ ـ ـ ــﺎﱃ ﻋـ ـ ـ ــﻦ أﻧﺒﻴﺎﺋـ ـ ـ ــﻪ
) (1سورة االنفال ،اآلية .2
) (2سورة محمد ،اآلية.29 :
) (3سورة ص ،اآلية .29
) (4سورة المائدة.73 :
) (5أنظر :الموطأ ،(446/2) :التفريع.(352/2) :
) (6قاله مالك في موطئه.
) (7سورة آل عمران اآلية . 64
) (8أخرجه البخاري في بابك كيف كان يدعي الوصي إلى رسول ﷲ  ،(2/1) :ومسلم ف ي الجھ اد ب اب :كت ب
النبي  إلى ھرقل.(97/2) :
) (9انظر :الموطأ ،(942/2) :التفريعّ ،(357/2) :الرسالة.(282) :
) (10سورة النحل ،اآلية.98 :
) 11الفلق ،اآلية.1 :
) (12سورة الناس ،اآلية.1 :
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وﺻﺎﳊﻲ ﻋﺒﺎدﻩ أﻢ ﺗﻌﻮذوا ﺑﻪ ،وروي أﻧﻪ  ﻛﺎن إذا اﺷـﺘﻜﻰ ﻗـﺮأ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺴـﻪ
ﺑﺎﳌﻌﻮذات وﻳﻨﻔﺚ)..(1
وﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﻌﻮذﻩ "أﻋﻮذ ﺑﻮﺟﻪ اﷲ اﻟﻜـﺮﱘ وﺑﻜﻠﻤـﺎت اﷲ اﻟﺘﺎﻣـﺎت ﻣـﻦ ﺷـﺮ ﻣـﺎ
ﺧﻠــﻖ وﻣــﺎ ذرأ وﻣــﺎ ﺑ ـﺮأ وﻣــﻦ ﺷــﺮ ﻛــﻞ داﺑــﺔ رﰊ آﺧــﺬ ﺑﻨﺎﺻــﻴﺘﻬﺎ وإن رﰊ ﻋﻠــﻰ
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ").(2
وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﰊ اﻟﻌﺎص)" :(3أﻋﻮذ ﺑﻌﺰة اﷲ وﻗﺪرﺗـﻪ ﻣـﻦ ﺷـﺮ ﻣـﺎ
أﺟﺪﻩ") ،(4وﻓﻴﻪ أﺧﺒﺎر ﻛﺜﲑة..
($K68z/#אx<7

واﻟﺮﻗﻴﺔ) ،(5ﺟﺎﺋﺰة ﺑﺎﻟﻘﺮآن وﺑﺄﲰﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ) (6ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺟﻞ
)(7
 l{z y x w vوﻗﻮﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ u t sm :
 (8)lvوﻗﻮﻟـ ــﻪ ":اﺳـ ــﱰﻗﻮا ﳍﻤـ ــﺎ ﻓﺈﻧـ ــﻪ ﻟـ ــﻮ ﺳـ ــﺒﻖ اﻟﻘـ ــﺪر ﺷـ ــﻲء ﻟﺴـ ــﺒﻘﺖ
اﻟﻌﲔ").(9
ذﻛﺮﻩ utm :


) (1أخرج ه البخ اري ف ي الفض ائل الق رآن باب ك فض ل المع وذات ،(105/6) :ومس لم ف ي الس الم ب اب :رقي ة
المريض بالمعوذات.(1723/4) :
) (2أخرج ه الطبران ي ف ي الص غير ،وق ال الھيثم ي :وف يھن م ن ل م أعرف ه )مجم ع الزوائ د،(131-130/10) :
وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب :التعوذ  (2080/4) :جزء منه وھو )أعوذ بكلمات ﷲ التامات م ن ش ر
ما خلق( فقط.
) (3عثم.ان ب..ن أب..ى الع..اص :الثقف ي الط ائفي ،أب و عب د ﷲ ،ص حابي مش ھور ،واس تعمله النب ي عل ى الط ائف
ومات في خالفة معاوية بالبصرة )تقريب التذھيب.(384) :
) (4أخرجه أبو داود في الطب باب :كيف الرقى ،(218/4) :الترمذي في الطب ب اب :ح دثنا إس حق ب ن موس ى:
) ،(356/4وقال حسن صحيح ،ومالك ،(942/2) :وأخرجه مسلم في باب :استحباب :وضع يده على موض ع
األلم ،(1728/4) :بلفظ )أعوذ با وقدرته من شر ما أجد وأحاذر(.
) (5الرقية :ھي العوذة  ،وأص لھا الرقي ة بم ا في ه أع وذ  ،ويك ون بق راءة ش يء م ن الق رآن والمع وذات واألدعي ة
المأثورة .
) (6انظر :الموطأ ،(942/2) :التفريع ،(377/2) :الرسالة.(282) :
) (7سورة اإلسراء.82 :
) (8سورة األنعام اآلية.92 :
) (9أخرجه ابن ماجه في الطب من استرقى من العين ،(1160/2) :الترمذي في الطب باب :ما ج اء ف ي الرقي ة
من العين ،(346/4) :ومالك،(940/2) :وھو معضل.
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($K69z/#אxe4

ﻣــﻦ ﻋـ ـﲔ إﻧﺴــﺎﻧﺎً ﺗﻮﺿــﺄ ﻟــﻪ اﻟﻌــﺎﺋﻦ ،وﺻــﻔﺔ ذﻟــﻚ :أن ﻳﻐﺴــﻞ وﺟﻬــﻪ وﻳﺪﻳــﻪ
)(1
وﻣﺮﻓﻘﻴـﻪ ورﻛﺒﺘﻴــﻪ وأﻃـﺮاف رﺟﻠﻴــﻪ وداﺧـﻞ إزارﻩ ﰲ إﻧــﺎء ﰒ ﻳﺼـﺒﻪ ﻋﻠــﻰ اﳌـﺮﻳﺾ
)(3
ﻟﻮرود اﳋﱪ ﺑـﺬﻟﻚ ﰲ ﺣـﺪﻳﺚ ﻋـﺎﻣﺮ ﺑـﻦ رﺑﻴﻌـﺔ) (2ﳌـﺎ ﻣـﺮ ﺑﺴـﻬﻴﻞ ﺑـﻦ ﺣﻨﻴـﻒ
ﻓﻌ ـ ﲔ ﺳــﻬﻼ ،ﻓــﺄﻣﺮﻩ اﻟﻨــﱯ  أن ﻳﺘﻮﺿــﺄ ﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻔﺔ ﺑﻌــﺪ أن ﺗﻐــﻴﻆ،
وﻗﺎل :ﻋﻼم ﻳﻘﺘﻞ أﺣﺪﻛﻢ أﺧﺎﻩ).(4
(K70z/#אZ&<7א 74و<$אx&D

واﻟﺮﻗﻴــﺔ ﺟ ــﺎﺋﺰة ﻣــﻦ اﻟﻌﻘ ــﺮب؛ ﻷﻧ ــﻪ ﳑــﺎ ﻳ ــﺆذى ﺷــﺮ اﻹﻳ ــﺬاء) (5وروي أﻧ ــﻪ 
"أرﺧﺺ ﰲ اﻟﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ذى ﲪﻰ") ،(6وﳚﻮز رﻗﻴﺔ اﻟﺬﻣﻰ إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﺑﻜﺘـﺎب
اﷲ ،ﳌﺎ روي أﻧﻪ  دﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺗﺮﻗﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎل" :ﺑﻜﺘﺎب
اﷲ ﻓﺎرﻗﻲ").(7
(K71z/#א)Z&Cא®xM9

واﻟﻜﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﻮة) ،(8وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴـﻪ وﻳﺼـﻠﺢ) (9ﺑـﻪ ،ﻷﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋـﻼج
اﻟﻌ ــﺮب ،وﻗ ــﺪ اﻛﺘ ــﻮى ﲨﺎﻋ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﺼ ــﺤﺎﺑﺔ) ،(10واﻟﺘﻌ ــﺎﰿ واﻟﺘ ــﺪاوي ﻟﻠﻤ ـﺮﻳﺾ
ﺟﺎﺋﺰ :ﺑﺎﳊﺠﺎﻣﺔ واﻟﻜﻲ وﺷﺮب اﻟﺪواء وﻗﻄﻊ اﻟﻌﺮق وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ رﺟـﺎء ﻟﺼـﻼح
اﻟﺒﺪن وزوال اﳌﺮض إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺷﺮب ﲬﺮ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﳒﺲ أو أﻣﺮ ﳑﻨﻮع.
) (1انظر :الموطأ ،(938/2) :التفريع ،(357/2) :الرسالة.(2823،284) :
) (2ع.امر ب..ن ربيع.ة :اب ن كع ب ب ن مال ك العن زى ،حلي ف آل الخط اب ،ص حابي مش ھور ،أس لم ق ديما وھ اجر
وشھد بدرا مات ليالى قتا عثمان )تقريب التھذيب.(287) :
) (3س.ھل ب.ن حني.ف ب ن واھ ب األنص اري األوس ى ،ص حابي م ن أھ ل ب در ،اس تخلفه عل ى البص رة وم ات ف ي
خالفته )تقريب التھذيب.(257) :
) (4أخرجه البخاري في الطب باب :العين حق ،(23/7) :ومسلم في السالم باب :الطب والمرضى.(718/4) :
) (5انظر :الموطأ ،(942،944/2) :التفريع ،(357/2) :الرسالة.(282) :
) (6أخرجه مسلم في السالم باب :استحباب الرقي ة م ن الع ين والنخل ة والحم ى والنظ رة بلف ظ "أن رس ول ﷲ 
رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة".(1725/4) :
) (7الثابت أن أبا بكر ھو الذي دخل على عائشة )الموطأ.(943/2) :
) (8اللقوة :داء يصيب الوجه )الصحاح.(2485/6) :
) (9انظر:الموطأ ،(944/2) :التفريع ،(358/2 ):الرسالة.(282) :
) (10مما جاء في الموطأ ،(944/2) :أن عبد ﷲ بن عمر اكتوى من اللقوة ورقى من العقرب.
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واﻷﺻﻞ ﻓﻴـﻪ أن اﻟﻨـﱯ  ﺗـﺪاوى واﺣـﺘﺠﻢ وﺷـﺎور اﻟﻄﺒﻴـﺐ ،وﻗـﺎل ﻟﻄﺒﻴﺒـﲔ:
"أﻳﻜﻤــﺎ أﻃــﺐ"  ،ﻗــﺎﻟﻮا ﻳــﺎ رﺳــﻮل اﷲ :وﻫ ـﻞ ﰲ اﻟﻄــﺐ ﻣــﻦ ﺧــﲑ؟ ﻗــﺎل" :إن
اﻟـﺬي أﻧــﺰل اﻟــﺪاء أﻧــﺰل اﻟـﺪواء") ،(1وﻗﻴــﻞ ﻟﻌﺎﺋﺸــﺔ رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬـﺎ ﻣــﻦ أﻳــﻦ ﻟــﻚ
اﻟﻌﻠ ــﻢ ﺑﺎﻟﻄ ــﺐ؟ ﻓﻘﺎﻟ ــﺖ :إن اﻟﻌِﻠَـ ـﻞ ﻛﺎﻧ ــﺖ ﺗﻌﺘ ــﺎد رﺳ ــﻮل اﷲ  ﻛﺜـ ـﲑاً وﻛ ــﺎن
ﻳﺸﺎور اﻟﻄﺒﻴﺐ وﻛﻨﺖ أﲰﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ)..(2
ﻓﺄﻣـﺎ ﺷـﺮب اﳋﻤـﺮ وﻏﲑﳘـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳـﺎت ﻟﻠﺘـﺪاوي ﻓﻐـﲑ ﺟـﺎﺋﺰ ﻟﻌﻤـﻮم ﻗﻮﻟـﻪ
ﺗﻌــﺎﱃ ،(3)lª  ©m:وﻗﻮﻟــﻪ " :ﻣــﺎ ﺟﻌــﻞ اﷲ ﺷــﻔﺎء أﻣــﱵ ﻓﻴﻤــﺎ ﺣ ـﺮم
ﻋﻠﻴﻬﺎ").(4
(8A7$K72z/#א7>.[49دوא|^x£X7

ﻻ ﳚــﻮز اﻟﻠﻌــﺐ ﺑــﺎﻟﻨﺮد وﻻ ﺑﺎﻟﺸــﻄﺮﻧﺞ)(5؛ ﻷــﺎ ﺗﻠﻬــﻲ ﻋــﻦ اﻟﻌﺒــﺎدات وﺗﺸــﻐﻞ
ﻋــﻦ ذﻛــﺮ اﷲ ،وﺗــﺆدي ﳏﺒﺘﻬــﺎ) (6واﻹدﻣــﺎن ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ إﱃ ِ
اﻟﻘﺴــﺎم واﳊﻠــﻒ ﻛﺎذﺑــﺎ
وﺗــﺮك اﻟﺼــﻠﻮات وذﻟــﻚ ﻓﺴــﻮق ،وﻗــﺪ روي ﻋــﻦ اﻟﻨــﱯ  أﻧــﻪ ﻗــﺎل" :ﻣــﻦ ﻟﻌــﺐ
ﺑﺎﻟﻨﺮد ﻓﻘﺪ ﻋﺼﻰ اﷲ ورﺳـﻮﻟﻪ") ،(7ﻓﺄﻣـﺎ إن ﻛـﺎن ﺷـﻴﺌﺎً ﺧﻔﻴﻔـﺎً ﻻ ﻳﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌـﻪ
ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﺟﺎز؛ ﻷﻧﻪ ﺧﻔﻴﻒ.



) (1أخرجه مالك في موطئه مرسال (944/2) :لكن الشواھد كثيرة صحيحة مثبت ة كم ا ج اء ف ي الص حيحين ف ي
البخاري في الطب باب :ما أنزل ﷲ داء ،(11/7) :ومسلم في السالم باب :لكل داء دواء.(1729/4) :
) (2لم أعثر على تخريج لھذا األثر.
) (3سورة المدثر اآلية.5 :
) (4أخرج ه الب زار وأب و يعل ى ورج ال أب ى يعل ى رج ال الص حيح خ ال س حان ب ن مخ ارق وق د وثق ه اب ن حب ان
)مجمع الزوائد.(89/5) :
) (5انظر :التفريع ،(354/2) :الرسالة.(286) :
) (6في )ق( :صحبتھا.
) (7أخرج ه أب و داود ف ي األدب ب اب :النھ ي ع ن اللع ب ب النرد ،(230/5) :واب ن ماج ة ف ي األدب ب اب :اللع ب
بالنرد ،(1237/2) :ومالك ،(958/2) :الحاكم (50/1) :وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذھبي.
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(O ^&K73z/#א  7_.وج< xJ93</

ﻣــﻦ رأى ﻣــﻦ اﳊﻴــﺎت ﺷــﻴﺌﺎً ﰲ ﻣﻨﺰﻟــﻪ ﻓﻠﻴﺆذﻧــﻪ ﺛﻼﺛــﺔ أﻳــﺎم ﻓــﺈن ﺑ ـﺪى ﻟــﻪ ﺑﻌ ـﺪ
ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﻘﺘﻠﻪ ،وأﻣﺎ ﰲ اﻟﺼﺤﺎري وﻣﺎ ﻋﺪى اﻟﺒﻴﻮت ﻓﻠﻴﻘﺘﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ إﻳﺬان):(1
واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ  "ﻣــﻦ ﺗــﺮآى ﻟــﻪ ﺷــﻲء ﻣــﻦ اﳊﻴــﺎت ﰲ اﻟﺒﻴــﻮت ﻓﻠﻴﺆذﻧــﻪ
ﺛﻼﺛـﺎً ﻓــﺈن ﺑــﺪى ﻟــﻪ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻓﻠﻴﻘﺘﻠــﻪ") ،(2وروى ﺳــﺎﱂ) (3ﻋــﻦ اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ ﻗــﺎل
)(4
ﺑﻴﻨﻤــﺎ أﻧــﺎ ﻳﻮﻣـﺎً أﻃــﺎرد ﺣﻴــﺔ ﻣــﻦ دواب اﻟﺒﻴــﻮت أﺑﺼــﺮ ذﻟـﻚ زﻳــﺪ ﺑـﻦ اﳋﻄــﺎب
وأﺑــﻮ ﻟﺒﺎﺑــﺔ ﻓﻘــﺎﻻ :ﻣــﻪ ﻳــﺎ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﻓﻘﻠــﺖ إن رﺳــﻮل اﷲ  ﻳﻘﺘﻠﻬــﺎ ﻓﻘــﺎﻻ :ﻗــﺪ
ﻰ ﻋﻦ ذوات اﻟﺒﻴﻮت)..(5
وﰲ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎل :ﻛﺎن ﻓﱴ ﻣﻨﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬـﺪ ،ﺑﻌـﺮس دﺧـﻞ ﻣﻨﺰﻟـﻪ
ﻓﻮﺟﺪ ﺣﻴﺔ ﻣﻨﻄﻮﻳـﺔ) (6ﻋﻠـﻰ ﻓﺮاﺷـﻪ ﻓﺮﻛـﺰ ﻓﻴﻬـﺎ رﳏـﻪ ﻓﺎﻧﺘﻀـﻤﻬﺎ ﻓﺎﺿـﻄﺮﺑﺖ اﳊﻴـﺔ
ﰲ رأس اﻟــﺮﻣﺢ وﺧــﺮ اﻟﻔــﱴ ﺻ ـﺮﻳﻌﺎ ﻓﻤــﺎ ﻳــﺪري أﻳﻬﻤــﺎ ﻛــﺎن أﺳــﺮع ﻣﻮﺗــﺎ اﻟﻔــﱴ أم
اﳊﻴﺔ ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ " :اﺳﺘﻐﻔﺮوا ﻟﺼﺎﺣﺒﻜﻢ" ،ﰒ ﻗﺎل" :إن ﺑﺎﳌﺪﻳﻨـﺔ َﺟﻨـﺎ
ﻗﺪ أﺳﻠﻤﻮا ﻓﺈذا رأﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﺄذﻧﻮﻩ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﺈن ﺑﺪى ﻟﻜﻢ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﻓـﺎﻗﺘﻠﻮﻩ
ﻓﺈﳕﺎ ﻫﻮ ﺷﻴﻄﺎن")..(7
ﻓﺄﻣﺎ ﰲ اﻟﺼﺤﺎري واﻷودﻳﺔ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻘﺘﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻮم ﻗﻮﻟـﻪ ":ﲬـﺲ ﻓﻮاﺳـﻖ
ﻳﻘﺘﻠﻦ ﰲ اﳊﻞ واﳊﺮم ﻓﺬﻛﺮ :اﳊﻴﺔ واﻟﻌﻘﺮب") ،(8وﻗﺎل " :ﻣﺎ ﺳـﻠﻤﺎﻦ ﻣﻨـﺬ
) (1انظر :الموطأ ،(975/2) :الرسالة.(287) :
) (2شاھده حديث مسلم في السالم ،باب :قتل الحيات وغيرھا ،(1756/4) :ولفظه قريبا جدا منه.
) (3سالم :بن عبد ﷲ بن عمر بن الخطاب القرشي الع دوي ،الم دنين أوب عم ر عب د ﷲ أح د الفقھ اء الس بعة ت
 106ھـ )تقريب التھيب.(226 :
) (4زيد بن الخطاب :ابن نفيل العدوى أخو عمر كان قديم اإلسالم ،شھذ بدراً واستشھد باليمامة سنة اثنى عش رة
)تقريب التھذيب.(223) :
) (5أخرجه مال ،/(975/2) :ومسلم في السالم باب :قتل الحيات وغيرھا.(1753/4) :
) (6في )ق( :مطوبة.
) (7أخرجه مسلم في السالم باب :قتل الحيات وغيرھا.(1756/4) :
) (8أخرجه مسلم في المناسك باب :ما يندب للحرم وغيره من الواب.(856/2) :
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ﺣﺎرﻦ ﻓﻤﻦ ﺗﺮﻛﻬﻦ ﳐﺎﻓﺔ ﺷـﺮ ﻓﻠـﻴﺲ ﻣﻨـﺎ") ،(1وروي أﻧـﻪ " :رﺧـﺺ ﰲ ﻗﺘـﻞ
اﳊﻴﺔ واﻟﻌﻘﺮب ﰲ اﻟﺼﻼة").(2
(H$K74z/#אز</3אزغو76א</3א>/Iوאumدع x
ﳚـﻮز ﻗﺘـﻞ اﻟــﻮزغ) (3ﳌـﺎ ـﻲ ﻋﻨــﻪ ،وأﻧـﻪ  أﻣـﺮ ﺑــﻪ وﲰـﺎﻩ ﻓﻮﻳﺴـﻘﺎء) ،(4وﻳﻜــﺮﻩ
ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻤﻞ إﻻ ﻣﻦ أذﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة؛ ﻷﻧﻪ ﻰ  ﻋﻦ ﻗﺘﻠﻬﺎ) ، (5ﻓﺄﻣﺎ إذا آذﺗﻪ ﻓﻠﻪ
ﻗﺘﻠﻬﺎ؛ ﻷن ﻟﻪ إزاﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺆذﻳﻪ ﻣﻦ اﳍﻮام ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ.
وﻳﻜــﺮﻩ ذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﻨــﺎر ﰲ اﻟﻨﻤــﻞ واﻟﻘﻤــﻞ ﻟﻠﺘﻌــﺬﻳﺐ ،وروي" :ﻻ ﻳﻌــﺬب ﺑﺎﻟﻨــﺎر
إﻻ رب اﻟﻨﺎر") ،(6وﻳﻜﺮﻩ ﻗﺘﻞ اﻟﻀﻔﺎدع ﻟﻠﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،وﻷﻧﻪ ﻻ أذﻳﺔ ﻓﻴﻪ).(7
(7u$K75z/#א;7l`Z&MN7مx

ﻻ ﺗﺴﺎﻓﺮ اﳌﺮأة إﻻ ﻣـﻊ ذي ﳏـﺮم) (8ﻟﻨﻬﻴـﻪ  أن ﺗﺴـﺎﻓﺮ اﳌـﺮأة ﻳﻮﻣـﺎً وﻟﻴﻠـﺔً إﻻ
ﻣــﻊ ذي ﳏــﺮم) ،(9وﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳــﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﻔﺎﺣﺸــﺔ وﳍـﺬا أﺳــﻘﻂ ﻋﻨﻬــﺎ اﻟﺘﻐﺮﻳــﺐ
ﰲ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ ،وﻫﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪى ﺳﻔﺮ اﻟﻔﺮض ﻣﻦ اﳊﺞ واﳋﺮوج ﻣﻦ أرض اﻟﻌﺪو
وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم.

) (1أخرج ه أب و داود ف ي األدب ب اب :ف ي قت ل الحي ات ،(409/5) :واب ن حب ان ف ي ص حيحه )مس الك الدالل ة:
).(435
) (2أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ،(109/1) :فيه أيوب بن عتبة متروك الحديث.
) (3الوزغ :حية سامة وأبرص )انظر الصحاح ،(1328/4) :غرر المقاله.(288) :
) (4سبق تخريج الحديث قريباً.
) (5خرجه ابو داود في األدب في ب اب :قت ل النم ل ،(418/5) :واب ن ماج ه ف ي الص يد باب ك م ا ينھ ى ع ن قتل ه:
) (1074/2وفي إسناده إبراھيم بن الفضل المخزوني وھو ضعيف ،وصححه ابن حبان.
) (6أخرجه البزار في مسنده وسكت عنه )انظر :نصب الراية.(408/3) :
) (7انظر :الرسالة.(288-287) :
) (8انظر الموطأ ،(978/2) :التفريع ،(354/2) :الرسالة ،(281) :الكافي.(611) :
) (9أخرج ه البخ اري ف ي الح ج ب اب :ح ج النس اء ،(219/2) :ومس لم ف ي الح ج ب اب :س فر الم رأة م ع مح رم:
).(975/2
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ﻳﻜــﺮﻩ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣــﻦ اﲣــﺎذ اﻷﺟـﺮاس ﰲ أﻋﻨــﺎق اﳉﻤــﻞ واﻟﺮﻛــﺎب) (1ﳌــﺎ روي
أن رﻓﻘﺔ ﻣـﻦ ﻣﺼـﺮ أﻗﺒﻠـﺖ وﻓﻴﻬـﺎ ﺟـﺮس ﻓـﺄﻣﺮ اﻟﻨـﱯ ﺑﻘﻄﻌـﺔ وﻗـﺎل":إن اﳌﻼﺋﻜـﺔ
ﻻ ﺗﺼ ــﺤﺐ رﻓﻘ ــﺔ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﺟ ــﺮس") ،(2وﻛ ــﺬﻟﻚ ﺗﻘﻠﻴ ــﺪ اﻷوﺗ ــﺎر ﻣﻨﻬ ـﻲ ﻋﻨ ــﻪ ﳌ ــﺎ ﻻ
ﻳﺆﻣﻦ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺆدﻳﻦ إﱃ ﺟﻨﺎﻳﺔ).(3
(?AU>K77z/#א;Z& H:א=v>#./`|3و&7vZאSوxª

ﻳﻜﺮﻩ ﻗﺘﻞ اﻟﻘﻤﻞ) (4ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ ،واﻟﺘﺸﺎﻏﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻛﺎﳋﻴﺎﻃﺔ واﳋﺮازة
وﻏﲑﻫﺎ ،وﻳﺴﺘﺤﺐ ﺗﻨﺰﻳﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﻢ اﻷﻇﺎﻓﺮ وﺳﺎﺋﺮ اﻷوﺳﺎخ):(5

واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،(6)l o n m l k j i h gm:
وﻫﺬﻩ اﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺗﻘﺘﻀـﻲ ﺗﻌﻈﻴﻤﻬـﺎ وإﻓﺮادﻫـﺎ ﻋﻤـﺎ ﻳﻜـﻮن ﻟﻠﻤﺨﻠـﻮﻗﲔ ،وﻗـﺎل ﺟـﻞ
ذﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻩ     à ß  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ôm
 (7)lA â áﻓ ــﺄﺧﱪ ﻋﻤ ــﺎ وﺿ ــﻌﺖ ﻟ ــﻪ ،ﻓﻮﺟ ــﺐ أﻻ ﻳﻌﻤ ــﻞ ﻓﻴﻬ ــﺎ
ﻏ ـ ــﲑﻩ ،وﻷ ـ ــﺎ إذا دﺧﻠﻬ ـ ــﺎ اﻷﻋﻤ ـ ــﺎل واﻟﺒﻴ ـ ــﻊ واﻟﺸ ـ ـﺮاء ﻛﺎﻧ ـ ــﺖ ﻛﺎﻷﺳ ـ ـﻮاق وزال
ﺗﻌﻈﻴﻤﻬـ ــﺎ ودﺧﻠﻬـ ــﺎ اﻟﻐـ ــﺶ واﻟﻜـ ــﺬب ودﺧـ ــﻮل اﻟﻴﻬـ ــﻮدي واﻟﻨﺼ ـ ـﺮاﱐ واﺑﺘـ ــﺬﻟﺖ
ودﺧﻠﻬــﺎ اﻟﻜــﻼم واﻟﻘــﺮ واﻟﺴــﻘﻂ وﻗــﻮل اﳍﺠــﻮ ،وﻣــﺎ ﻳــﺬم اﳉﻠــﻮس ﰲ اﻷﺳ ـﻮاق
ﻷﺟﻠ ــﻪ وذﻟ ــﻚ ﻳﺒﻄ ــﻞ اﻟﻔ ــﺮق ﺑﻴﻨﻬ ــﺎ وﺑ ــﲔ اﻷﺳ ـ ـﻮاق ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﺧ ــﲑ اﻟﺒﻘ ــﺎع
اﳌﺴﺎﺟﺪ وﺷﺮﻫﺎ اﻷﺳﻮاق)..،(8
) (1انظر التفريع ،(356/2) :الكافي.(615) :
) (2أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب :كراھية الكلب والجرس في السفر.(1672/3) :
) (3ألنه يوقظ الھوام ويسمع قطاه الطري ق فيقبل ون إل يھم ك بالد الع رب ،فأم ا إذا ك ان معھ م جم ع كبي ر كمس يرة
أھل مصر فال بأس؛ ألن القطاع إذا سمعوا ذلك ھربوا )انظر حاشية كتاب التفريغ.(356/2) :
) (4في )م( :كثرة العمل.
) (5انظر الرسالة.(280) :
) (6سورة الجن اآلية.18 :
) (7سورة النور اآلية.36 :
) (8أخرجه الحاكم ،(8/2) ،(9/1) :وأخرجه الطبراني في الكبير وفيه بكار بن تميم ،وقال في المي زان مجھ ول
)مجمع الزوائد.(9/2) :
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وأﻣﺎ ﺗﻨﺰﻳﻬﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﻗﺬار واﻷوﺳﺎخ ﻓﻠﻘﻮﻟﻪ ":ﺟﻨﺒﻮا ﻣﺴـﺎﺟﺪﻛﻢ ﺻـﺒﻴﺎﻧﻜﻢ
وﳎــﺎﻧﻴﻨﻜﻢ") ،(1وﻋﻠــﺔ ذﻟــﻚ ﻣــﺎ ﻻ ﻳــﺆﻣﻦ أن ﺗﻜــﻮن ﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ اﻟﺒــﻮل واﻷﻗــﺬار،
وﻷﻧﻪ إذا ﻣﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ واﳌﻌﺎﻳﺶ ﻛﺎن ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ أوﱃ.
(%#y$K78z/#א >8وא_/وאx/.

ﳚﻮز ﺧﺼﺎء اﻟﻐﻨﻢ ﲞـﻼف اﳋﻴـﻞ) (2واﻹﺑـﻞ) (3ﳌـﺎ روي أﻧـﻪ  أﻧـﻪ ـﻰ ﻋـﻦ
ﺧﺼــﺎء اﳉﻤــﻞ) ،(4وروي أﻧــﻪ ﺿ ــﺤﻰ ﺑﻜﺒﺸــﲔ أﻣﻠﺤــﲔ ﻣــﻮﺟﺌﲔ) (5وﱂ ﻳﻨﻜ ــﺮ
ـﻼح
ذﻟﻚ ،وﻷن اﻟﻐﻨﻢ ﺗﺮاد ﻟﻸﻛﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎ
ﳝﻨﻊ( ذﻟﻚ ﺑﻞ ﻓﻴـﻪ ﺻ ٌ
ﻟﻠﺤﻮﻣﻬــﺎ وﺗﺮﻃﻴــﺐ ﳍــﺎ ،واﳋﻴــﻞ ﺗ ـﺮاد ﻟﻠﺮﻛــﻮب واﳉﻬــﺎد) 6وذﻟــﻚ ﻳــﻨﻘﺺ ﻗﻮــﺎ
وﻳﻘﻞ ﻧﺴﻠﻬﺎ ﻓﻠﺬاك ﻛﺮﻩ.
ّ
($K79z/#وא8א x8vJ

وﺗﻜــﺮﻩ اﻟﺴــﻤﺔ) (7ﰲ اﻟﻮﺟــﻮﻩ وﻻ ﺗﻜــﺮﻩ ﰲ ﻏــﲑﻩ) ،(8ﻷﻧــﻪ  ــﻰ ﻋــﻦ اﻟﺴــﻤﺔ
ﰲ اﻟﻮﺟ ــﻪ وأرﺧ ــﺺ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﰲ اﻷذن) ،(9وروي أﻧ ــﻪ ﻣ ــﺮ ﺑ ــﻪ  ﲪ ــﺎر ﻗ ــﺪ ﻛ ــﻮي
وﺟﻬـ ـﻪ ﻓﻌ ــﺎب ذﻟ ــﻚ) ،(10وﳚ ــﻮز ﰲ ﻏ ــﲑﻩ؛ ﻷن ﺑﺎﻟﻨ ــﺎس ﺣﺎﺟ ــﺔ إﱃ ﻋﻼﻣ ــﺎت
ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺎ ﺎﺋﻤﻬﻢ ﻓﺠﺎز ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻀﺮر.

) (1أخرجه ابن ماج ه ف ي المس اجد الجماع ات باب ك م ا يك ره ف ي المس اجد ،(247/1) :وفي ه الح ارث ب ن نبھ ان
متفق على ضعفه.
) (2انظر :الرسالة.(284) :
) (3اإلبل :سقطت من )م(.
) (4أخرجه أحمد ) ،(250/2وفيه عبد ﷲ بن نافع وھو ضعيف) :مجمع الزوائد.(268/5) :
) (5سبق تخ ريج الح ديث ف ي األض حية ومعن ى م وجئين :م ن الوج اء يطل ق عل ى رض ع روق البيض تين حت ى
تنفضخا من غير أخراج فشيبه الخصاء )المصباح المنير.(650) :
) (6والجھاد :سقطت من )م(.
) (7السمة :وھو العالمة بالنار أو بالشرط بالموس )الفواكه الدواني.(376/2) :
) (8انظر :الرسالة ).(284
) (9أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب :النھي عن ضرب الحيوان في وجھه ووسميه فيه.(1673/3) :
) (10أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب :النھي عن ضرب الحيوان في وجھه ووسميه فيه.(1673/3) :
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ﻣﻦ رأى ﰲ ﻣﻨﺎﻣﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﺗﻔﻞ ﻋـﻦ ﻳﺴـﺎرﻩ ﺛﻼﺛـﺎً وﺗﻌـ ﻮذ ﺑـﺎﷲ ﻣـﻦ ﺷـﺮ
ﻣــﺎ رآﻩ) ،(1ﻟﻘﻮﻟــﻪ ":اﻟﺮؤﻳــﺎ اﻟﺼــﺎﳊﺔ ﻣــﻦ اﷲ واﳊﻠــﻢ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻴﻄﺎن ﻓــﺈذا رأى
أﺣﺪﻛﻢ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﻜﺮﻫﻪ ﻓﻠﻴﻨﻔﺚ ﻋﻦ ﻳﺴﺎرﻩ ﺛﻼث ﻣﺮات إذا اﺳﺘﻴﻘﻆ وﻟﻴﺘﻌﻮد ﺑـﺎﷲ
)(2
ﻳﻔﺴ ـﺮﻫﺎ ﻣــﻦ ﻟــﻪ ﻋﻠــﻢ
ﻣــﻦ ﺷــﺮﻫﺎ ﻓﺈــﺎ ﻟــﻦ ﺗﻀــﺮﻩ إن ﺷــﺎء اﷲ"  ..وﳚــﺐ أن 
 ــﺎ)(3؛ ﻷ ــﺎ أﺻ ـﻼً ﻻ ﻳ ــﺆﻣﻨﻦ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ إذا ﻓﺴ ــﺮﻫﺎ ﻣ ــﻦ ﻻ ﻳﻌﻠ ــﻢ أن ﻳﻜ ــﺬب أو
ﳜﻤﻦ ﻟﻌﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.(4)lÇÆ Å Ä Ã Â Ám :
($K81z/#אx :

اﻟﺴﺒﻖ 5ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﳋﻴﻞ واﻹﺑﻞ وﺑﺎﻟﺴﻬﺎم وﺑﺎﻟﺮﻣﻲ) ،(6واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:

 ،(7)l±° ¯ ® ¬ « ª © ¨mوﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل :
"أﻻ إن اﻟﻘــﻮة اﻟﺮﻣــﻰ") ،(8وﻗــﺎل  "ﻻ ﺳــﺒﻖ إﻻ ﰲ ﻧﺼــﻞ أو ﺣــﺎﻓﺮ")،(10)((9
وروي أﻧﻪ  ﺳﺎﺑﻖ ﺑﲔ اﳋﻴﻞ اﻟﱵ أﺿﻤﺮت) ،(11وﺳﺎﺑﻖ ﺑﻨﺎﻗﺘﻪ اﻟﻘﺼﻮاء).(12

) (1انظر الموطأ ،(956/2) :الرسالة.(285) :
) (2أخرجه البخاري في الطب باب :النفث في الرقبة ،(24/7) :وسلم في الرؤيا.(1772/4) :
) (3انظر :الفواكه الدواني.(380/2) :
) (4سورة اإلسراء اآلية.36 :
) (5السبق :سبكون الباء -مصدر يسبق إذا تقدم ،وفتحھا الم ال ال ذي يوض ع ب ين أھ ل الس باق )حاش ية الدس وقي
على الشرح الكبير.(86/2) :
) (6انظر :الموطأ ،(467/2) :الرسالة.(286 :
) (7سورة األنفال اآلية.60 :
) (8أخرجه مسلم في اإلمارة باب :فضل الرمى والحث عليه.(1522/3) :
) (9أخرج ه أب و داود ف ي الجھ اد ب اب :ف ي الس بق ،(63/3) :والنس ائي ف ي الخي ل ب اب :الس بق ) ،(188/6واب ن
ماجة في الجھاد ب اب :الس بق والرھ ان ،(960/2) :والترم ذي ف ي الجھ اد ب اب :م ا ج اء ف ي الرھ ان والس بق:
) (178/4وحسنه وصححه ابن حبان.(1638) :
) (10ما بين قوسين سقط من )م(.
) (11أضمرت :في اللغة ضمر أي دق وقل لحمه ،وأما أض رمته أي عددت ه للس باق وھ و ف ي أن تعلف ه قوت ا بع د
السمن )المصباح المنير ،(364/2 :والحديث أخرجه البخاري في الجھاد ب اب :الس بق ب ين الخي ل،(219/3) :
ومسلم في اإلمارة باب :المسابقة بين الخيل وتضميرھا.(1491/3) :
) (12فعن أنس قال :كان للنبي  ناقة تسمى العضباء ال تسبق...الخ الحديث ،أجرجه البخاري في الجھاد ب اب:
ناقة النبي  (220/3) :وأخرجه مسلم في الجھاد باب :غزوة ذي قرد(1439/3) :
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(=>&$K82z/#א :ق .لوא!xlI

اﻟﺴـ ـ ــﺒﺎق ﺑﺎﻟﺒﻐ ـ ـ ــﺎل واﳊﻤ ـ ـ ــﲑ ﻻ ﳚ ـ ـ ــﻮز ،ﺧﻼﻓ ـ ـ ـﺎً ﻷﺣ ـ ـ ــﺪ وﺟﻬ ـ ـ ــﻲ أﺻ ـ ـ ــﺤﺎب
اﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(1؛ ﻷن اﻟﻐ ــﺮض ﺑﺎﻟﺴ ــﺒﺎق ﻗﺘ ــﻞ اﻟﻌ ــﺪو وﻻ ﻳﺘ ــﺄﺗﻰ ذﻟ ــﻚ ﰲ اﻟﺒﻐ ــﺎل
واﳊﻤﲑ؛ ﻷﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﻜﺮ واﻟﻔﺮ ،وإﳕﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻪ اﳋﻴﻞ وﺣﺪﻫﺎ أﻻ ﺗﺮى أﻧﻪ
ﻻ ﻳﺴﻬﻢ ﳍﻤﺎ.
(DyAZ&K83z/#א$/4Pא :قوא;مxJ.

ﳚﻮز أن ﳜﺮج اﻟﺮﺟﻞ ﺳﺒﻘﺎ ﻓﺈن ﺳـﺒﻘﻪ ﻏـﲑﻩ أﺧـﺬﻩ وإن ﺳـﺒﻖ ﻫـﻮ ﻛـﺎن اﻟـﺬي
أﺧﺮﺟﻪ ﻟﻨﺖ ﻳﻠﻴﻪ ،وﻻ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﻖ إﱃ ﳐﺮﺟﻪ ،وإن ﺟﻌـﻼ ﳏﻠـﻼ ﻳﺄﺧـﺬ اﻟﺴـﺒﻖ
ﺟــﺎز إذا أﻣﻨــﺎ أن ﻳﺴــﺒﻘﺎﻩ) ،(2واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ " :ﻣــﻦ أدﺧــﻞ ﻓﺮﺳــﺎ ﺑــﲔ
ﻓﺮﺳﲔ وﻗﺪ أﻣﻦ أن ﻳﺴﺒﻘﻬﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﻗﻤﺎر ﻓـﺈن ﱂ ﻳـﺄﻣﻦ ﻓﻠـﻴﺲ ﺑﻘﻤـﺎر") ،(3وﻷﻧـﻪ
إذا أﻣﻦ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺳﺒﻘﻪ وﺟﺎء أن ﻳﺆﺧـﺬ ﺳـﺒﻖ ﻏـﲑﻩ ﺣﺼـﻞ اﳌﻌـﲎ اﳌﻘﺼـﻮد ﻣﻨـﻪ
ﻓﺠﺎز.
وإﳕﺎ ﻣﻨﻌﻨﺎ رﺟﻮع اﻟﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎراً ﺑﺎﻟﻮﱄ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ إﺧﺮاج
اﻟﺴﺒﻖ ﻓﺎﺋﺪة ،ﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ :ﻫـﺬا أﺣـﺪ ﻗﻮﻟﻴـﻪ وﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺟـﻪ اﻵﺧـﺮ
ﳚﻮز وﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ.





) (1انظر المھذب.(1413/1) :
) (2انظر :الرسالة.(287) :
) (3أخرج ه أب و داود ف ي الجھ اد ب اب :ف ي المحل ل (66/3) :واب ن ماج ه ف ي الجھ اد ب اب :الس بق والرھ ان:
) ،(960/2وصححه ابن حزم )تلخيص الحبير.(163/4 :
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و( 7.i&/mאو? D&8JH7
اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻋــﻦ أﺻــﺤﺎﺎ أﻓﻀــﻞ اﻟﺒﻘــﺎع ﻛﻠﻬــﺎ) (1ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ
وﻏــﲑﻫﻢ ﻣــﻦ ﺗﻔﻀــﻴﻞ ﻣﻜــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ) ،(2ﳌــﺎ روت ﻋﻤــﺮة ﺑﻨــﺖ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ)(3ﻋــﻦ
ﻧﺎﻓﻊ اﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ أن اﻟﻨﱯ  ﻗﺎل :اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ") (4ﻫﺬا ﻧﺺ ،وﻟﻘﻮﻟﻪ
" :إن إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒــﺪك وﺧﻠﻴﻠــﻚ وﻧﺒﻴــﻚ وإﱐ ﻋﺒــﺪك وﻧﺒﻴــﻚ وإﻧــﻪ دﻋــﺎ ﳌﻜــﺔ،
وأﻧﺎ أدﻋﻮ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ دﻋﺎك ﺑﻪ ﳌﻜﺔ وﻣﺜﻠﻪ ﻣﻌﻪ") (5ﺻﺮﻳﺢ ﰲ أﺎ أﻓﻀـﻞ؛
ﻷن ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﺪﻋﺎء ﳍﺎ إﳕﺎ ﻫـﻮ ﻟﻔﻀـﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻗﺼـﺮ ﻋﻨﻬـﺎ ،وﻗﻮﻟـﻪ " :ﻻ
ﻳﺼ ــﱪ ﻋﻠ ــﻰ َﻷْواﺋِﻬ ــﺎ)ِ (6
وﺷ ـ ـ ﺪﺎ أﺣ ــﺪ إﻻ ﻛﻨ ــﺖ ﻟ ــﻪ ﺷ ــﻬﻴﺪاً ،أو ﺷ ــﻔﻴﻌﺎً ﻳ ــﻮم
)َ (7
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ" وﲣﺼﻴﺼﻪ ذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﻓﻀـﻴﻠﺘﻬﺎ ،وﻗﻮﻟـﻪ" :ﻻ
ﳜ ــﺮج أﺣ ــﺪ ﻋ ــﻦ اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ رﻏﺒ ــﺔ ﻋﻨﻬ ــﺎ إﻻ أﺑ ــﺪﳍﺎ اﷲ ﺧ ـ ـﲑاً ﻣﻨ ــﻪ") ،(8وﻗﻮﻟ ــﻪ ﰲ
اﻷﻋﺮاﰊ اﻟﺬي ﺑﺎﻳﻌﻪ ﰒ ﻗـﺎل أﻗﻠـﲏ ﺑﻴﻌـﱵ" :اﳌﺪﻳﻨـﺔ ﻛـﺎﻟﻜﲑ ﻳﻨﻔـﻰ ﺧﺒﺜﻬـﺎ وﻳﻨﺼـﻊ
ﻃﻴﺒﻬــﺎ") ،(9وﻗﻮﻟــﻪ ":اﻟﻠﻬــﻢ إــﻢ أﺧﺮﺟــﻮﱐ ﻣ ـﻦ أﺣــﺐ اﻟﺒﻘــﺎع إﱄ ﻓﺄﺳــﻜﲏ
) (1انظر الموطأ  ،(884/2) :المقدمات.(477/3) :
) (2انظر :حاشية بن عابدين ،(626/2) :المجموع.(444/7) :
) (3عمرة بنت عبد الرحمن :ابن س عد ب ن زرارة األنص ارية ،المدين ة أكث رت ع ن عائش ة ثق ة م ن الثالث ة مات ت
قبل المائة )تقريب التھذيب.(750 :
) (4أخرجه الطبراني ،(343/4) :وابن عدي (2194/6) :والبخاري في التاريخ الكبير.(160/1) :
وفيه محمد بن عبد الرحمن بن داود وھو مجمع على ضعفه) :مجمع الزوائد.(302/2 :
) (5أخرجه مسلم في الحجباب :فضل المدينة ودعاء النبي فيھا بالبركة ) ،(1000/2ومالك ).(885/2
) (6ألوائھا :من األواء وھي الشدة ،وتعذر الكسب وسوء الحال ،وقال بعضھم شدة الجوع )الصحاح.(2478/6 :
) (7أخرجه مسلم في الحج باب :الترغيب في سكنى المدينة ،(1004/2) :ومالك.(886/2) :
) (8أخرجه مالك.(887/2) :
) (9أخرج ه البخ اري ف ي فض ائل المدين ة ،ب اب :فض ل المدين ة ،(221/2) :مس لم ف ي الح ج ب اب :المدين ة تنف ى
شرارھا ،(1006/2) :ومالك.(886/2) :
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أﺣﺐ اﻟﺒﻘﺎع إﻟﻴﻚ") (1وﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻨﺼـﻮص ،وﻗﻮﻟـﻪ " :أﻣـﺮت
ﺑﻘﺮﻳــﺔ ﺗﺄﻛــﻞ ِ
اﻟﻘـﺮى ﻳﻘــﺎل ﳍــﺎ ﻳﺜــﺮب وﻫــﻲ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﺗﻨﻔــﻲ اﻟﻨــﺎس ﻛﻤــﺎ ﺗﻨﻔــﻲ اﻟﻜــﲑ
ﺧﺒ ـ ــﺚ اﳊﺪﻳ ـ ــﺪ) ،(2وﻗﻮﻟ ـ ــﻪ" :ﺗﺄﻛ ـ ــﻞ اﻟﻘ ـ ــﺮى) ،(3إﻻ رﺟ ـ ــﻮع ﻓﻀ ـ ــﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬ ـ ــﺎ
وزﻳﺎدــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻏﲑﻫــﺎ ،وﻗﻮﻟــﻪ" :إن اﻹﳝــﺎن ﻟﻴ ــﺄرز) (4إﱃ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻛﻤــﺎ ﺗــﺄرز اﳊﻴــﺔ
إﱃ ﺟﺤﺮﻫــﺎ") ،(5وﲣﺼﻴﺼــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑــﺬﻟﻚ ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ ﻓﻀــﻠﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﲨﻴــﻊ اﻟﺒﻘــﺎع
اﻟﱵ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻣﺎ ﺑﲔ ﻗﱪي وﻣﻨﱪي روﺿﺔ ﻣﻦ رﻳﺎض اﳉﻨﺔ") ،(6وﻗﺪ ﻋﻠﻢ أﻧـﻪ
ﺧﺼﺺ ذﻟـﻚ اﳌﻮﺿـﻊ ﻣﻨﻬـﺎ ﻟﻔﻀـﻠﻪ ﻋﻠـﻰ ﺑﻘﻴﺘﻬـﺎ ﻓﻜـﺎن ﺑـﺄن ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻓﻀـﻠﻬﺎ
ﻋﻠ ــﻰ ﺳـ ـﻮاﻫﺎ أوﱃ ،وﻗﻮﻟ ــﻪ " :ﻋﻠ ــﻰ أﻧﻘ ــﺎب) (7اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ ﻣﻼﺋﻜ ــﺔ ﻻ ﻳ ــﺪﺧﻠﻬﺎ
اﻟﻄﺎﻋﻮن وﻻ اﻟﺪﺟﺎل") (8وﻫﺬا ﺑﲔ ﻋﻦ ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻘـﺎع اﻟـﱵ ﱂ ﲢـﺮس ﻣـﻦ
ذﻟﻚ.
وﻗﻮﻟﻪ " :اﻟﻠﻬﻢ ﺣﺒﺐ إﻟﻴﻨﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﺤﺒﻨﺎ ﻣﻜـﺔ أو أﺷـﺪ") ،(9وﻻ ﳚـﻮز أن
ﻳﺴــﺄﻟﻪ رﺑــﻪ أن ﳛﺒــﺐ إﻟﻴــﻪ اﻷدﱏ ﻋﻠــﻰ اﻷﻋﻠــﻰ ،وﻣــﺎ روي ﻣــﻦ إﻛﺒــﺎر ﻋﻤــﺮ 
ﻋﻠـﻰ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﻦ ﻋﻴــﺎش اﳌﺨﺰوﻣــﻲ) (10ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :ﻣﻜــﺔ ﺧــﲑ ﻣــﻦ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻓﻘــﺎل:
) (1أخرجه الحاكم ،(3/3) :وھو حديث منكر ...وقال ابن حزم :ھو ح ديث ال يس ند ،وإنم ا ھ و مرس ل م ن جھ ة
محمد بن الحسن بن زبالة وھو ھالك )المقاصد الحسنة.(89 :
) (2أخرج ه البخ اري ف ي فض ائل المدين ة ب اب :فض ل المدين ة ،(221/2) :ومس لم ف ي الح ج ب اب /المدين ة تنف ى
شرارھا (1006/2) :ومالك.(887/2) :
) (3أخرجه مسلم في الحج باب :المدينة تنفى شرارھا.(1006/2) :
) (4يأرز :أي يلجأ ،وينضم إليھا ويجتمع بعضه إلى بعض فيھا )الصحاح .(864/3 :
) (5أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب :اإليمان بأرز إلى المدينة ،(222/2) :ومس لم ف ي اإليم ان ب اب :أن
اإلسالم بدأ غريباً.(131/1) :
) (6أخرجه البخاري في الصالة في مسجد مكة والمدينة باب :فضل ما بين القب ر والمنب ر ،(56/2) :ومس لم ف ي
الحج ما بين القبر والمنبر روضة.(1010/2) :...
) (7أنقاب :جمع نقب وھي أبوابھا.
) (8أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب :ال يدخل الدجال المدينة ،(223/2) :ومسلم ف ي الح ج ب اب :ص يانة
المدينة من دخول الطاعون والدجال (1005/2) :ومالك.(892/2) :
) (9أخرجه البخاري في مناقب األنصار باب :مقدم النبي  وأصحابه إل ى المدين ة (264/4) :ومس لم ف ي الح ج
باب :الترغيب في السكنى المدينة والصبر على ألوائھا (1003/2) :ومالك.(891/2) :
) (10عبد ﷲ بن عي.اش :اب ن عب اس القتب اني ،أب و حف ص المص ري ص دوق يغل ط ،اخ رج ل ه ف ي الش واھد م ن
السابق ،مات سنة سبعين )تقريب التھذيب.(317 :
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أﻧــﺖ اﻟﻘﺎﺋــﻞ ﳌﻜــﺔ ﺧــﲑ ﻣــﻦ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻓﻘــﺎل ﻫــﻲ ﺣــﺮم اﷲ وأﻣﻨــﻪ ﻓﻘــﺎل ﻋﻤــﺮ :ﻻ
أﻗﻮل ﰲ ﺣﺮم اﷲ وﻻ ﰲ أﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎً).(1
وﻻ أﺣــﺪ أﻧﻜــﺮ ﻋﻠﻴــﻪ ﻫــﺬا اﻹﻧﻜــﺎر ،وﻷن رﺳــﻮل اﷲ  ﳐﻠــﻮق ﻣﻨﻬــﺎ وﻫــﻮ
ﺧﲑ اﻟﺒﺸـﺮ ﻓﱰﺑﺘﻬـﺎ أﻓﻀـﻞ اﻟـﱰب ،وﻷن أﻓﻀـﻞ اﳍﺠـﺮة ﻳﻮﺟـﺐ أن ﻳﻜـﻮن اﳌﻘـﺎم
ــﺎ ﻃﺎﻋــﺔ وﻗﺮﺑــﺔ واﳌﻘــﺎم ﺑﻐﲑﻫــﺎ ذﻧﺒ ـﺎً وﻣﻌﺼــﻴﺔ ،وذﻟــﻚ دال ﻋﻠــﻰ ﻓﻀــﻠﻬﺎ ﻋﻠــﻰ
ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻘﺎع.
 
(/mu$K1z/#א; H:אWLFcא; q:א!7אمو& q:א> 
و&x9AG q:

اﻟﺼﻼة ﰲ ﻛﻞ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻔﻀـﻴﻠﺔ إﻻ ﰲ اﳌﺴـﺎﺟﺪ اﻟﺜﻼﺛـﺔ :اﳌﺴـﺠﺪ
اﳊﺮام ،وﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﱯ  ،وﻣﺴﺠﺪ إﻳﻠﻴﺎ) ،(2واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ " :ﻻ ﺗﺸﻬﺪ
اﳌﻄﻲ إﻻ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺬﻛﺮﻫﺎ") ، (3وﻗﻮﻟﻪ " :ﺻﻼة ﰲ ﻣﺴـﺠﺪي ﻫـﺬا أﻓﻀـﻞ
ﻣﻦ أﻟﻒ ﺻﻼة ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاﻩ إﻻ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام").(4
(/mu$K2z/#א$MF#א; q:א> x

ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ ﻫــﺬا ﻓﺎﻟﺼــﻼة ﰲ ﻣﺴــﺠﺪﻩ أﻓﻀــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻼة ﰲ اﳌﺴــﺠﺪ اﳊـﺮام
ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ،ﻓﺄﻣﺎ ﲢﺪﻳـﺪ ﻣـﺎ ﻳﻔﻀـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻠـﻢ ﻳـﺮد ﺧـﱪ وﻻ ﻳﻮﺟﺒـﻪ ﻧﻈـﺮ؛ وﻗـﺪ
ﻗﻴﻞ إﻧﻪ ﺑﺪون اﻷﻟﻒ وأﻇﻦ ﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﻏﲑﻩ).(5
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ذﻟــﻚ ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ؛ ﻷﻧــﻪ إذا ﺛﺒــﺖ ﲟــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ ﻓﻀــﻴﻠﺔ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﻣﻜــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺼــﻼة ﰲ ﻣﺴــﺠﺪﻫﺎ أﻓﻀــﻞ ﻻ ﳏﺎﻟــﺔ وﻳﻜــﻮن ﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء اﳌﺴــﺠﺪ
اﳊ ـﺮام ﻣــﻦ ﺗﻔﻀــﻴﻞ اﻟﺼــﻼة ﰲ ﻣﺴــﺠﺪ اﻟﺮﺳــﻮل  ﻋﻠــﻰ ﺳــﺎﺋﺮ اﳌﺴــﺎﺟﺪ وﻫــﻮ
) (1الموطأ.(894/2) :
) (2يقصد بمسجد إيليا :بيت المقدس.
) (3أخرجه البخاري في الصالة في مسجد مكة والمدينة بابك فضل الص الة ف ي مس جد مك ة والمدين ة،(56/2) :
ومسلم في الحج :باب :ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد.(114/2) :
) (4أخرجه البخاري في الصالة في مسجد مكة والمدينة باب :فضل الصالة ف ي مس جد مك ة والمدين ة،(56/2) :
ومسلم في الحج باب :فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة.(101/2) :
) (5انظر :الموطأ ،(884/2) :المقدمات.(481-479/2) :
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ﻣﻘ ــﺪار اﻟﻔﻀ ــﻴﻠﺔ ﻻ ﰲ أﺻ ــﻠﻬﺎ ﻓﻜﺄﻧ ــﻪ ﻗ ــﺎل " :اﻟﺼ ــﻼة ﰲ ﻣﺴ ــﺠﺪي ﻫ ــﺬا
أﻓﻀــﻞ ﻣــﻦ أﻟــﻒ ﺻــﻼة ﻓﻴﻤــﺎ ﺳ ـﻮاﻩ إﻻ اﳌﺴــﺠﺪ اﳊ ـﺮام ﻓﻬــﻮ أﻓﻀــﻞ ﻣﻨــﻪ ﺑــﺪون
أﻟﻒ ﻛﻔﻀﻞ ﻣﻜـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏﲑﻫـﺎ" ،ﻓﻜﺎﻧـﺖ ﳍـﺎ ﺑـﺬﻟﻚ ﻣﺰﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺎﺋﺮ اﳌﺴـﺎﺟﺪ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺔ ،وذﻟﻚ اﳌﻘﺪار ﻻ ﻳﻌﻠـﻢ إﻻ ﺑﺘﻮﻗﻴـﻒ ﻓﻠـﺬﻟﻚ
وﻗﻔﻨﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ.
(G$K3z/#ع/Nא; x>A

إﲨﺎع أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﻘﻼً ﺣﺠﻪ ﲢﺮم ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ،وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺟﺘﻬـﺎد ﳐﺘﻠـﻒ ﰲ
ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺠﻪ :واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ أﻧـﻪ ﻳـﺮﺟﺢ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑﻩ وﻻ ﳛـﺮم ﺑﺎﻟـﺬﻫﺎب إﱃ
ﺧﻼﻓﻪ ،ﻓﺄﻣﺎ إﲨـﺎﻋﻬﻢ ﻣـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻨﻘـﻞ أو ﻣـﺎ ﰲ ﻣﻌﻨـﺎﻩ :ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻨﻘﺴـﻢ إﱃ ﻧﻘـﻞ
ﻗﻮل وﻧﻘﻞ ﻓﻌﻞ وﻧﻘﻞ ﻹﻗﺮار وﻧﻘﻞ ﺗﺮك وﻋﻠﻴﻪ ﺑﲎ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﻢ واﺣﺘﺠﻮا ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﻢ وﺗﺮﻛﻮا ﻟﻪ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ):(1
وﻫــﻮ ﻣﺜــﻞ ﻧﻘ ــﻞ اﻵذان واﻹﻗﺎﻣــﺔ وﺗﻘ ــﺪﱘ اﻵذان ﻟﻠﻔﺠــﺮ ﻗﺒ ــﻞ وﻗﺘﻬــﺎ واﻟﺼ ــﺎع
واﳌ ــﺪ وﺗ ــﺮك أﺧ ــﺬ اﻟﺰﻛ ــﺎة ﻣ ــﻦ اﳋﻀ ــﺮوات وإﺛﺒ ــﺎت اﻷﺣﺒ ــﺎس واﻟﻮﻗ ــﻮف وﻏ ــﲑ
ذﻟﻚ..
ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠـﻰ ﻛﻮﻧـﻪ ﺣﺠـﺔ :اﺗﺼـﺎل ﻧﻘﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﺮط اﳌﺮاﻋـﻰ ﰲ اﻟﺘـﻮاﺗﺮ ﻣـﻦ
ﺗﺴﺎوي أﻃﺮاﻓﻪ واﻣﺘﻨﺎع اﻟﻜﺬب واﻟﺘﻮاطء واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﻠﻴﻪ وﻫـﺬﻩ
ﺻﻔﺔ ﻣﺎ ﳛﺞ ﻧﻘﻠﻪ)..(2
وﻻ ﻣﻌﺘﱪ) (3ﻟﻘﻮﳍﻢ إﻧﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻟﻨﻘﻠﻬﻢ؛ ﻷن اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻠﻮا ذﻟـﻚ
ﻫﻢ اﻟـﺬﻳﻦ ﻧﻘﻠـﻮا ﻣﻮﺿـﻊ ﻗـﱪﻩ وﻣﻨـﱪﻩ  وﻫـﻢ أﻫـﻞ اﳌﺪﻳﻨـﺔ ﻗﺮﻧـﺎً ﺑﻌـﺪ ﻗـﺮن وﺧﻠﻔـﺎً
ﻋﻦ ﺳﻠﻒ وﻟﺪاً ﻋﻦ واﻟﺪ وآﺧﺮ ﻋﻦ أول.
) (1انظر :إحكام الفصول ،(480) :المقدمات ،(481/3) :مختصر ابن الحاجب.(35/2) :
) (2في )م( :فعله.
) (3في )ق( :معتد.
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وﻛ ــﺬﻟﻚ ﻗـ ــﺎل ﻣﺎﻟـ ــﻚ رﲪـ ــﻪ اﷲ ﳌـ ــﺎ اﺣﺘ ــﺎج ﻹﺛﺒـ ــﺎت اﻟﻮﻗـ ــﻮف ﻓﻘـ ــﺎل :ﻫـ ــﺬﻩ
ﺻﺪﻗﺎت رﺳﻮل اﷲ  وأﺣﺒﺎﺳﻪ ﻣﺸﻬﻮرة ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ..
وﳌﺴﺎﺋﻠﻬﺎ رﺟﻊ أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﻘـﺪار اﻟﺼـﺎع ﻣـﺎ ﻳﻘﻮﻟـﻪ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ
وﺗﺮك ﻣﺬﻫﺐ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ) (1ﳌﺎ رأى) (2ﻣﻦ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻨﻘﻞ وﺗﻨﺎﺻﺮﻩ ﻣﻦ اﳋﻠﻒ ﻋـﻦ
اﻟﺴﻠﻒ ..وإذا ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﺻﺢ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ..
وﻣ ــﻦ ذﻫ ــﺐ إﱃ أن إﲨ ــﺎﻋﻬﻢ) (3ﻣ ــﻦ ﻃﺮﻳ ــﻖ اﻻﺳ ــﺘﻨﺒﺎط واﻻﺟﺘﻬ ــﺎد ﺣﺠ ــﺔ
اﺣــﺘﺞ ﻷن ﻷﻫﻠﻬــﺎ ﻣــﻦ اﳌﺰﻳــﺔ ﲟﺸــﺎﻫﺪة ﺧﻄــﺎب رﺳــﻮل اﷲ  وﲰــﺎع ﻛﻼﻣــﻪ
واﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺧﻄﺎﺑﻪ وﺑﺄﻟﻔﺎﻇﻪ وﳐﺎرج أﻗﻮاﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻐﲑﻫﻢ ﳑﻦ ﻧﺄى وﺑﻌﺪ
ﻋﻨﻪ..
وﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن ﻣﻦ ﲪﻠﺖ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺰﻳـﺔ ﻛـﺎن أﻋـﺮف ﺑﻄـﺮق اﻻﺳـﺘﻨﺒﺎط ووﺟـﻮﻩ
اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻜﺎﻧﻮا ﺣﺠـﺔ ﲟـﺎ ﳚﺘﻬـﺪون ﻓﻴـﻪ ،وﻷن اﻟﺴـﻨﻦ واﻷﺣﻜـﺎم
ﻣﻨﻬﺎ اﺑﺘﺪأت وﻋﻨﻬﺎ اﻧﺘﺸﺮت إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻵﻓﺎق:
ﻓــﺈذا وﺟــﺪﻧﺎﻫﻢ ﳎﻤﻌــﲔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﱂ ﻳﺘﺒــﲔ ﻧﻘﻠــﻪ وﻻ اﺷــﺘﻬﺮ أﻧــﻪ ﺗﻮﻗﻴــﻒ ﲪﻠـﻮا
ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻢ ﻋﺮﻓﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﺮف ﻏﲑﻫﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ إﻻ ذﻟﻚ..
واﻟﻘ ــﻮل ﺑـ ــﺄﻢ ﻏ ـ ـﲑوا أو ﻣـ ــﺎ ﻋﺮﻓ ـ ـﻮا ] (4)[....ﻣ ــﺎ ﻋﻠﻤ ـ ـﻮﻩ ذﻟ ــﻚ ﳑﺘﻨـ ــﻊ ﻣـ ــﻊ
ﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ ،وﻧﺰاﻫﺘﻬﻢ..
ووﺟ ــﻪ اﻟﻘ ــﻮل ﺑﺄﻧ ــﻪ ﻟ ــﻴﺲ ﲝﺠ ــﺔ وﻫ ــﻮ اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻳﻘ ــﻮل ﺷ ــﻴﺨﻨﺎ أﺑ ــﻮ ﺑﻜ ــﺮ
]اﻷــﺮي[) (5وﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺒﻐــﺪادﻳﲔ ﻣــﻦ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ إﻻ اﻟﻴﺴــﲑ ﻣــﻨﻬﻢ] ،ﻷــﻢ ﺑﺸــﺮ
) (1انظر :تمام القصة في سنن البيھقي ،(171/4) :وذكر القصة كذلك أبو عبيد ف ي األم وال ،(463) :والح افظ
ابن حجر في الفتح.(598/11) :
) (2لما رأى :سقطت من )ق(.
) (3في )م( :ابتاعھم.
) (4طمس في ق و)م(.
) (5مطموس :ق وم.
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ﳜﻄ ــﺊ وﻳﺼ ــﻴﺐ واﻟﻌﺼ ــﻤﺔ[) (1ﺗﺜﺒ ــﺖ ﳉﻤﻴ ــﻊ اﻷﻣ ــﺔ دون ﺑﻌﻀ ــﻬﺎ ﻓ ــﻼ ﻳ ــﺆﻣﻦ
ﻣﻌﻬــﻢ ،وﻗــﺪ وﻗــﻊ اﳋﻄــﺄ ﰲ ﺑﻌــﺾ ﻣــﺎ اﺟﺘﻬــﺪوا ﻓﻴــﻪ ،وﻫــﺬا زﻳــﺎدة ﻣــﻨﻬﻢ ﻋﻠــﻰ
] (2)[...اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ واﻟﺘﻐﻴﲑ.
($K4z/#א/N/I4.¦H+א; x>A

إذا ﺛﺒــﺖ أﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﲝﺠــﺔ وﻻ ﲢــﺮم ﳐﺎﻟﻔﺘــﻪ وﻫــﻮ أوﱃ ﻣــﻦ اﺟﺘﻬــﺎد ﻏــﲑﻫﻢ إذا
اﻗﱰن ﺑﺄﺣﺪ اﳋﱪﻳﻦ اﳌﻌﺎرﺿﲔ رﺟﺢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮى ﻋﻨﻪ):(3
ودﻟﻴﻠﻨــﺎ أن اﻟﱰﺟــﻴﺢ ﻣﻄﻠــﻮب ﺑــﻪ ﻗــﻮة ]ﲝﻴــﺚ ﻳﻜــﻮن اﻟﻘــﻮل اﻟــﺬي[) (4ﻳﻘﺎرﻧــﻪ
أﻗﺮب إﱃ اﳊﻖ وأوﱃ ﺑﺎﻟﺼﻮاب ،وذﻟـﻚ ﻷن ﻷﻫـﻞ اﳌﺪﻳﻨـﺔ ﲟـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ ﻣـﻦ ﻣﺰﻳـﺔ
اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ واﻟﺮﺟﺤﺎن ﺑﺎﳌﺸﺎﻫﺪة واﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﺨﺎرج اﻟﻜﻼم ]وﺳﺒﺐ[) (5اﻷﺣﻜﺎم ﻣـﺎ
ﻟــﻴﺲ ﻟﻐــﲑﻫﻢ ﻣــﻦ راﺟــﻊ إﱃ ﻧﻘــﻞ ﻓﻜــﺎن اﺟﺘﻬــﺎدﻫﻢ أوﱃ؛ ﻷن ﺳــﺒﺒﻪ اﻟــﺬي ﺑــﲏ
ﻋﻠﻴ ــﻪ أﻗ ــﻮى ،وﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :إن اﻹﳝ ــﺎن ﻟﻴ ــﺄرز إﱃ اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ ﻛﻤ ــﺎ ﺗ ــﺄرز اﳊﻴ ــﺔ إﱃ
ﺟﺤﺮﻫﺎ")..(6
وذﻟــﻚ أن اﺟﺘﻬــﺎدﻫﻢ إﱃ اﻟﺼـﻮاب أﻗــﺮب وﻋــﻦ اﳋﻄــﺄ أﺑﻌــﺪ ،وﺑــﺬﻟﻚ اﺣــﺘﺞ
ﻣــﻦ رﺟــﺢ اﺟﺘﻬــﺎد ﻋﻤــﺮ  ﻋﻠــﻰ اﺟﺘﻬــﺎد ﻏــﲑﻩ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :إن اﳊ ـﻖ ﻳﻨﻄــﻖ
ﻋﻠــﻰ ﻟﺴــﺎن ﻋﻤــﺮ وﻗﻠﺒــﻪ") ،(7وﻷن اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ رﺿـﻮان اﷲ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻛــﺎﻧﻮا ﻳﺘﻮﻗﻔــﻮن
ﻋﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎ ﰲ اﳊﺎدﺛﺔ إذا ﻧﺰﻟﺖ ﻢ وﻫﻢ ﻏﺎﺋﺒﻮن ﻋﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻳﺆﺧﺮون ذﻟﻚ إﱃ
وﻗﺖ ﻋﻮدﻢ إﻟﻴﻬﺎ  ..وروي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد واﺑﻦ ﻋﻤﺮ وأﺷﺎر ﺑﻪ ﻋﺒﺪ اﻟـﺮﲪﻦ
) (1طمس في م و)ق(.
) (2طمس في م و)ق(.
) (3انظر المقدمات.(484/3) :
) (4طمس في م و ن.
) (5طمس في م و ق.
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7أخرجه الترمذي ف ي المناق ب ب اب :م ا بع د ب اب :ف ي مناق ب أب ي بك ر وعم ر رض ي ﷲ عنھم ا،(576/5) :
وقال ھذا حديث حسن غريب بلفظ وأن ﷲ جعل الحق على لسان عمر وقلبه.
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ﻋﻠﻰ ﻋﻤـﺮ)(1؛ وذﻟـﻚ ﻷن اﻋﺘﻘـﺎدﻫﻢ أن اﻻﺟﺘﻬـﺎد ـﺎ أﻗـﻮى ،وأن اﻟﻨﻔـﻮس ـﺎ
أﺷــﺮح واﻟﺼــﺪور ــﺎ أرﺣــﺐ وأﻓﺼــﺢ واﻟﺘﺒــﲔ واﻟﺘﺒﺼــﺮ ــﺎ أــﺞ وأوﺿــﺢ ،وﻗــﺪ
ﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑـﻦ ﻋـﻮف ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﻟﻌﻤـﺮ ﺑـﻦ اﳋﻄـﺎب :أﻣﻬـﻞ ﻳـﺎ أﻣـﲑ
اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻟﺘﻘﺪم دار اﳍﺠﺮة وﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﻫﺬا واﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﲝﻤﺪ اﷲ.
(2yu§K5z/#אObد/N/I4א; x>A

ي ﺧــﱪ ﻣــﻦ أﺧﺒــﺎر اﻵﺣــﺎد ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻋﻤﻠﻬــﻢ اﳌﺘﺼــﻞ وﺟــﺐ إﻃﺮاﺣــﻪ
إذا ُرِو َ
واﳌﺼﲑ إﱃ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻜﺎن إذن أوﱃ
ﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد):(2
وذﻟــﻚ ﻣﺜــﻞ ﻣــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ ﰲ ﻧﻘــﻞ اﻵذان ووﺟــﻮب اﳌﻌﺎﻗﻠــﺔ ﺑــﲔ اﻟﺮﺟــﻞ واﳌ ـﺮأة،
وﺗﻘﺪﱘ اﻵذان ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠﺮ وﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ،وﲪﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ]ﻏﻠﻂ[) (3راوﻳﻪ أو
ﻧﺴﺨﻪ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﳚﺐ إﻃﺮاﺣﻪ ﻷﺟﻠﻪ..
وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ اﳋﱪ ﺣﱴ ﻳﺼﺤﺒﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺷﻲء؛ ﻷﻧﻪ
ﻟﻮ ورد ﺧﱪ ﰲ ﺣﺎدﺛﺔ) (4ﻻ ﻧَـ ْﻘ َﻞ ﻷﻫـﻞ اﳌﺪﻳﻨـﺔ ﻓﻴـﻪ ﻟﻘﺒﻠﻨـﺎﻩ وإن ﻛﻨـﺎ ﻧﻄﺮﺣـﻪ إذا
ﻋﺎد ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻨﺺ ،وﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺴﻠﻒ وأﻛﺎﺑﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﺜﻞ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ
إذا أﻧﻜــﺮ ﻋﻠــﻰ رﺑﻴﻌــﺔ ﻣﻌﺎرﺿــﺘﻪ إﻳــﺎﻩ ﰲ اﳌﻌﺎﻗﻠــﺔ) (5وأﰉ اﻟﺰﻧــﺎد) (6وأﰊ ﺑﻜــﺮ ﺑــﻦ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم وﻏﲑﻫﻢ ،وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ وﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﻴﻨﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ.


) (1أخرج ه البخ اري ف ي الح دود ب اب :االعت راف بالزن ا ،(24/8) :ومس لم ف ي الح دود ب اب :رج م الثي ب:
).(1317/3
) (2في )ق( :من األخبار.
) (3طمس في م و)ق(.
) (4في حادثة :سقطت من )م(.
) (5سبق ذكر القصة في العقل ،وانظر الموطأ.(810/2) :
) (6في )ق( :أبى زيد.
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([D&¦H7$K6z/#א&م&? iא x
إذا اﺧﺘﻠــﻒ اﻟﻌﻠﻤــﺎء وﺗﻨــﺎزﻋﻮا ﰲ ﺣﻜﻤﻬــﻢ) ،(1ﻓﺎﻟﻮاﺟــﺐ اﻟﺮﺟــﻮع إﱃ اﻟﻨﻈــﺮ
واﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﻃﻠﺐ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻈﺎﻧﻪ) (2وﻣﻮاﺿﻊ ﻃﻠﺒـﻪ وﻫـﻲ:
اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﲨﺎع واﻟﻘﻴﺎس واﻟﻌﻤﻞ) (3واﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻨﻈـﺮ
ﰲ ذﻟﻚ إﻟﻴﻪ وﻳﻘﻒ) :(4اﺘﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ..
وﻻ ﻳﻔﺘﻘــﺪون اﳊــﻖ ﰲ أﻗﺎوﻳﻠــﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔــﲔ ﰲ ﻗــﻮل ﻓــﻼن دون ﻗــﻮل ﻏــﲑﻩ ،وﻻ
ﰲ ﻣﺬﻫﺐ دون ﻣﺎ ﺳﻮاﻩ ﻣﻦ ]اﳌﺬاﻫﺐ[) (5إﻻ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺪ ﻗـﺎم ﻋﻨـﺪﻩ
وﻋﲔ ﻟﻪ اﳊﻖ ﺑﻪ..
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ّ

ﻓﺈن ﻗﻴﻞ أﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻌﺘﻘﺪون ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ رﲪﻪ اﷲ وﲣﺘﺎروﻧﻪ) (6دون
ﻏ ــﲑﻩ ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺬاﻫﺐ اﳌﺨ ــﺎﻟﻔﲔ وﲣ ــﱪون ﻋ ــﻦ ﺻ ـﻮاﺑﻪ وﺗ ــﺄﻣﺮون اﳌﺒﺘ ــﺪئ ﺑﺪرﺳ ــﻪ
ﻓﺨﱪوﻧــﺎ ﻋــﻦ ﻣﻮﺟــﺐ ذﻟــﻚ ﻋﻨــﺪﻛﻢ أﻫــﻮ ﺗﻘﻠﻴــﺪﻫﻢ ﻟــﻪ وإﻧﻜــﻢ ﺻــﺮﰎ إﻟﻴــﻪ ﻷﻧــﻪ
ﻗﺎﻟﻪ؛ أو ﻷن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ؟
ﻗﻴ ـﻞ ﻟــﻪ :ﻗــﺪ ﻓﺮﻏﻨــﺎ ﻣــﻦ اﳉ ـﻮاب ﻋــﻦ ﻫــﺬﻩ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺔ ﰲ اﻟﻌﻘــﺪ اﻟــﺬي ﻋﻘــﺪﻧﺎﻩ
وﲨﻠﺘﻪ:
أﻧﺎ ﱂ ﻧﺼـﺮ إﱃ ﻗﻮﻟـﻪ إﻻ وﻗـﺪ ﻋﻠﻤﻨـﺎ ﺻـﺤﺘﻪ وﻋﺮﻓﻨـﺎ ﺻـﺤﺔ اﻷﺻـﻮل اﻟـﱵ ﺑـﲏ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ واﻋﺘﻤــﺪ ﰲ اﺟﺘﻬــﺎدﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﺟــﻮع إﻟﻴﻬــﺎ ،ﻓﻠﻤ ـﺎ ﻋﺮﻓﻨــﺎ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻣﺬﻫﺒــﻪ
ﻋﻘﺪﻧﺎﻩ وﺣﻜﻤﻨﺎ ﺻﻮاﺑﻪ..

) (1في المقدمات :في حكم النازلة.(483/3) :
) (2في )م( :مكانه.
) (3في )م( :والعبرة.
) (4في )ق( :وينفذ.
) (5طمس في ق و)م(.
) (6في )م( :وتنتحلونه.
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إن ﻗﻴ ـ ـﻞ ﻓﻬ ـ ــﺬا ﺣﺠ ـ ــﺘﻜﻢ ﻓﻴﻤ ـ ــﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪوﻧ ـ ــﻪ ﰲ ﻧﻔﻮﺳ ـ ــﻜﻢ ﻓﻤ ـ ــﺎ ﺣﺠ ـ ــﺘﻜﻢ ﰲ
إرﺷﺎدﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪئ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻢ ﻣﻨﻪ) (1وﺗﻌﻮﻳﻠﻜﻢ ﺑﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺮﺟﻴﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ؟
ﻗﻴ ــﻞ ﻟ ــﻪ :ﻓﺄﻣ ــﺎ إرﺷ ــﺎدﻧﺎ اﳌﺒﺘ ــﺪئ إﻟﻴ ــﻪ وأﻣﺮﻧ ــﺎ إﻳ ــﺎﻩ ﺑﺪرﺳ ــﻪ واﻋﺘﻘ ــﺎدﻩ؛ ﻓﻸﻧ ــﻪ
اﺳﱰﺷـ ــﺪﻧﺎ إﱃ اﻟﺼ ـ ـﻮاب اﻟـ ــﺬي ﳚـ ــﺐ أن ﻳﻌﺘﻘـ ــﺪ ،وﻗـ ــﺪ ﻋﺮﻓﻨـ ــﺎ أن ذﻟـ ــﻚ ﻫـ ــﻮ
اﻟﺼﻮاب ﻓﻠﺬﻟﻚ أرﺷﺪﻧﺎﻩ إﻟﻴﻪ..
وأﻣﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﻨﺎ إﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ اﳌـﺬاﻫﺐ ﻓﻠﻘﻮﻟـﻪ " :ﻳﻮﺷـﻚ أن ﻳﻀـﺮب
)(2
اﻟﻨــﺎس أﻛﺒــﺎد اﻹﺑــﻞ ﰲ ﻃﻠــﺐ اﻟﻌﻠــﻢ ﻓــﻼ ﳚــﺪو ﻣــﻦ ﻋــﺎﱂ أﻋﻠــﻢ ﻣــﻦ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨــﺔ"
ﻓﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﲔ:
إﺣـﺪاﳘﺎ إﺧﺒــﺎرﻩ ﺑــﺄن ﻣــﻦ ﻳﻨﻄﺒــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ﻫـﺬا اﻻﺳــﻢ أﻋﻠــﻢ أﻫــﻞ وﻗﺘــﻪ ،وﱂ ﳒــﺪ
ﻫــﺬا ]ﰲ ﻏــﲑﻩ[) (3وﻻ ﻣﻮﺻــﻮﻓﺎً ﺑــﻪ ﺳـﻮاﻩ ،ﺣــﱴ إذا ﻗﻴــﻞ ﻫــﺬا ﻗــﻮل ﻋــﺎﱂ اﳌﺪﻳﻨــﺔ
وإﻣــﺎم دار اﳍﺠــﺮة ﻋﻘــﻞ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ أﻧــﻪ اﳌ ـﺮاد ﺑــﻪ ﻓــﺎﻛﺘﻔﻰ ﺑــﻪ ﻋــﻦ أن ﻳﻘــﺎل أﻧــﻪ
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ] ،وﱂ ﻳﺆدى[) (4ﲰﻌﻪ إﱃ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻴﻪ ،وﻻ ﻳﻌـﺮض ﻟـﻪ ﺗﻮﻗـﻒ
ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻌﺮف اﻟﺬي ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻗﺼﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ واﻧﺘﻔﺎء اﻟﺸـﺮﻛﺔ ﻋﻨـﻪ ﻓﻴـﻪ ﻛﻤـﺎ ﻗﻴـﻞ ﻫـﺬا
ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﻧﻪ أراد ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻮل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ دون ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ أﻫـﻞ ﻧﺴـﺒﻪ،
وﻛﺬﻟﻚ اﻷوزاﻋﻲ واﻟﺜﻮري).(5

) (1في )م( :إليه.
) (2أخرج ه الترم ذي ف ي العل م ب اب :م ا ج اء ف ي ع الم المدين ة (46/5) :وق ال :ح ديث حس ن وأخرج ه البيھق ي:
) ،(386/1والحاكم ،(91/1) :وصححه ،وأحمد.(299/2) :
) (3طمس في ق و)م(.
) (4طمس في ق و )م(.
) (5الثورى :سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين ف ي الح ديث ت )161ھ ـ( )س ير أع الم الن بالء:
.(229/7
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واﻟﺜــﺎﱐ ﺗﺄوﻳــﻞ اﻷﺋﻤــﺔ ذﻟــﻚ ﻓﻴــﻪ :ﻣــﻨﻬﻢ اﺑــﻦ ﺟـﺮﻳﺞ واﺑــﻦ ﻋﻴﻴﻨــﺔ وﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ
ﺑﻦ ﻣﻬﺪي) (1ﻣﻦ ﻏﲑ ﺧﻼف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ).(3)[(2
}@òäí‡¾a@bÇ@kç‰ß@óÜÇ@òãìÈ¾a@lbn×@óènãa
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) (1عبد ال.رحمن ب.ن مھ.دي ب ن حس ان ،أب و س عيد البص رى ،الح افظ الحج ة اإلم ام ت 198ھ ـ )ت ذكرة الحف اظ:
.(329/1
) (2انظر سنن الترمذي.(46/5 ):
) (3ما بين معقوفتين مطموس في ق ،م وأكملنا ال نقص م ن كت اب "المق دمات" الب ن رش د ال ذي نق ل معظ م ھ ذا
الفصل.(484-483/3) :
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 اﺟﺘﻤﺎع اﳉﻴﻮش اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺰو اﳌﻌﻄﻠـﺔ واﳉﻬﻤﻴـﺔ :اﺑـﻦ ﻗـﻴﻢ اﳉﻮزﻳـﺔ) ،(751اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.
 اﻻﺟﺘﻬﺎد )أو اﻟﺮد ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ أﺧﻠـﺪ ﻟـﻸرض ،وﺟﻬـﻞ أن اﻻﺟﺘﻬـﺎد ﰲ ﻛـﻞﻋﺼﺮ ﻓﺮض( :ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ )911ﻫـ( ،ﲢﻘﻴﻖ ﻓـﺆاد ﻋﺒـﺪ
اﳌﻨﻌﻢ أﲪﺪ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ )1400ﻫـ.(1980 /
 اﻹﲨﺎع :أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري )318ﻫـ(ناﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار ﻃﻴﺒﺔ )1402ﻫـ1982/م(.
 اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ :أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑـﻦﺣﺒﻴ ــﺐ اﳌ ــﺎرودي )450ﻫ ـ ـ( ،اﻟﻄﺒﻌ ــﺔ ﻟﺜﺎﻟﺜ ــﺔ ،ﻣﻄﺒﻌ ــﺔ ﻣﺼ ــﻄﻔﻰ اﻟﺒ ــﺎﰉ اﳊﻠ ــﱯ،
ﻣﺼﺮ )1393ﻫـ1973/م(.
 إﺣﻜ ــﺎم اﻟﻔﺼ ــﻮل ﰲ أﺣﻜ ــﺎم اﻷﺻ ــﻮل :أﺑ ــﻮ اﻟﻮﻟﻴ ــﺪ ﺳ ــﻠﻴﻤﺎن ﺑ ــﻦ ﺧﻠ ــﻒاﻟﺒــﺎﺟﻲ )474ﻫ ـ( ،ﲢﻘﻴــﻖ ﻋﺒــﺪ اﻴــﺪ اﻟﱰﻛــﻲ ،دار اﻟﻐــﺮب اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺑــﲑوت
)1407ﻫـ1987/م(.
 اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻴﻮن اﻷدﻟﺔ :ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب )ﳐﻄﻮط(. آداب اﻟﻔﻘﻬﺎء :ﻋﺒﺪ اﷲ ﻛﻨﻮن ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﳌﻐﺮب. ارﺷــﺎد اﻟﻔﺤــﻮل :ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ اﻟﺸــﻮﻛﺎﱐ )1250ﻫ ـ( ،ﻣﺼــﻄﻔﻰ اﻟﺒــﺎﰉاﳊﻠﱯ ،ﻣﺼﺮ )1356ﻫـ1937/م(.
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 إرﺷ ــﺎد اﻟﻠﺒﻴ ــﺐ إﱃ ﻣﻘﺎﺻ ــﺪ اﳊﺒﻴ ــﺐ :ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ أﲪ ــﺪ ﻋﻠ ــﻲ ﺑ ــﻦ ﻏ ــﺎزي)919ﻫـ(.
 إرواء اﻟﻐﻠﻴ ــﻞ ﰲ ﲣـ ـﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳ ــﺚ ﻣﻨ ــﺎر اﻟﺴ ــﺒﻴﻞ :ﻧﺎﺻ ــﺮ اﻟ ــﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒ ــﺎﱐ،اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑوت )1399ﻫـ1979/م(.
 أزﻫﺎر اﻟﺮﻳﺎض :أﺑﻮ اﻟﻌﺒـﺎس أﲪـﺪ اﳌﻘـﺮي اﳌﺴـﺎﱐ ،ﺻـﻨﺪوق إﺣﻴـﺎء اﻟـﱰاثاﻟﺮﺑﺎط )1978م(.
 اﻻﺳ ــﺘﺬﻛﺎر :أﺑ ــﻮ ﻋﻤ ــﺮ ﻳﻮﺳ ــﻒ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻟ ــﱪ )463ﻫ ـ ـ( ،ﲢﻘﻴ ــﻖ ﻋﻠ ــﻰاﻟﻨﺠﺪي ﻧﺎﺻﻒ ،اﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻠﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ )1973م(.
 اﻹﺷـﺮاف ﰲ ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﳋــﻼف :ﻟﻠﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب )422ﻫ ـ( ﻣﻄﺒﻌــﺔاﻹدارة ،ﺗﻮﻧﺲ.
 اﻹﺻ ـ ــﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴ ـ ــﺰ اﻟﺼ ـ ــﺤﺎﺑﺔ :أﲪ ـ ــﺪ ﺑ ـ ــﻦ ﻋﻠ ـ ــﻲ ﺑ ـ ــﻦ ﳏﻤ ـ ــﺪ ﺑ ـ ــﻦ ﺣﺠ ـ ــﺮاﻟﻌﺴﻘﻼﱐ )853ﻫـ( ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة ،ﲟﺼﺮ )1328ﻫـ(.
 اﻷﻋ ــﻼم :ﺧ ــﲑ اﻟ ــﺪﻳﻦ اﻟﺰرﻛﻠ ــﻲ ،اﻟﻄﺒﻌ ــﺔ اﳋﺎﻣﺴ ــﺔ ،دار اﻟﻌﻠ ــﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ ــﲔﺑﲑوت )1980م(.
 اﻹﻗﻨﺎع :أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﳌـﺎرودي )450ﻫ ـ( ﲢﻘﻴـﻖﺧﻀﺮ ﳏﻤﺪ ﺧﻀﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﻌﺮوﺑﺔ )1402ﻫـ1982/م(.
 اﻷم :ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ إدرﻳــﺲ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ )204ﻫ ـ( ،اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ،دار اﳌﻌﺮﻓــﺔ،ﺑﲑوت )1393ﻫـ1973/م(.
 اﻷﻣـﻮال :أﺑــﻮ ﻋﺒﻴــﺪ اﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺑــﻦ ﺳــﻼم )224ﻫ ـ( ،ﺗﺼــﺤﻴﺢ ﳏﻤــﺪ ﺣﺎﻣــﺪاﻟﻔﻘﻰ ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻘﺎﻫﺮة )1353ﻫـ(.
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 اﻧﺘﺼــﺎر اﻟﻔﻘــﲑ اﻟﺴــﺎﻟﻚ :ﴰــﺲ اﻟــﺪﻳﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ اﻟﺮاﻋــﻲ )853ﻫ ـ(ﲢﻘﻴ ــﻖ ﳏﻤ ــﺪ أﺑ ــﻮ اﻷﺟﻔ ــﺎن ،اﻟﻄﺒﻌ ــﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﻐ ــﺮب اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﺑ ــﲑوت
)1981م(.
 اﻻﻧﺘﻘﺎء :اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ )463ﻫـ( ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت. اﻷﻧﺴ ــﺎب :ﻟﻠﺴ ــﻤﻌﺎﱐ ،ﻟﻴ ــﺪن )1912م( ،ﲢﻘﻴ ــﻖ ﻋﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﲪﻦ اﳌﻌﻠﻤ ــﻲوآﺧﺮون ،ﻧﺸﺮ آﻣﲔ دﻣﺞ -ﺑﲑوت.
 اﻹﻧﺼﺎف :ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑـﻦ ﺳـﻠﻴﻤﺎن اﳌـﺮداوي )885ﻫ ـ(ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻔﻘﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ )1374ﻫـ(.
 إﻳﻀﺎح اﳌﻜﻨﻮن :إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )1941م(. اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ :ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺎدر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺰرﻛﺸﻲ )794ﻫـ(ﲢﻘﻴ ـ ـ ــﻖ ﳎﻤﻮﻋ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟﺒ ـ ـ ــﺎﺣﺜﲔ ،اﻟﻄﺒﻌ ـ ـ ــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ـ ــﺔ ،دار اﻟﺼ ـ ـ ــﻔﻮة ،اﻟﻐﺮدﻗ ـ ـ ــﺔ
)1413ﻫـ1992/م(.
 ﺑـ ـ ــﺪاﺋﻊ اﻟﺼ ـ ـ ـﻨﺎﺋﻊ ﰲ ﺗﺮﺗﻴـ ـ ــﺐ اﻟﺸ ـ ـ ـﺮاﺋﻊ :ﻋـ ـ ــﻼء ﺑـ ـ ــﻦ ﻣﺴـ ـ ــﻌﻮد اﻟﻜﺎﺳـ ـ ــﺎﱐ)587ﻫـ( ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹﻣﺎم ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺼﺮ.
 ﺑﺪاﻳ ــﺔ اﺘﻬ ــﺪ :اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ أﺑ ــﻮ اﻟﻮﻟﻴ ــﺪ ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ رﺷ ــﻴﺪ اﳊﻔﻴ ــﺪ )595ﻫ ـ ـ()اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻊ اﳍﺪاﻳﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.
 اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ :أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء اﳊﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )774ﻫ ـ( ،اﻟﻄﺒﻌـﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف ،ﺑﲑوت )1977م(.
 ﺑﻴــﺎن ﺗﻠﺒــﻴﺲ اﳉﻬﻤﻴــﺔ ﰲ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺑــﺪﻋﻬﻢ اﻟﻜﻼﻣﻴــﺔ :ﺷــﻴﺦ اﻹﺳــﻼم اﺑــﻦﺗﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ.
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 اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ :أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ أﲪـﺪ ﺑـﻦ راﺷـﺪ -اﳉـﺪ )520ﻫ ـ(ﲢﻘﻴــﻖ ﳏﻤــﺪ ﺣﺠــﻲ وآﺧــﺮون ،اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﻐــﺮب اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺑــﲑوت
)1406ﻫـ1986/م(.
 اﻟﺘــﺎج واﻹﻛﻠﻴــﻞ :أﺑــﻮ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻳﻮﺳــﻒ اﳌ ـﻮاق )898ﻫـ ـ( ،داراﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑوت )1398ﻫـ1978/م(.
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ :اﳋﻀﺮى ﺑﻚ. ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑﻐــﺪاد :أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ أﲪــﺪ ﺑـﻦ ﻋﻠــﻲ اﳋﻄﻴــﺐ اﻟﺒﻐــﺪادي ،دار اﻟﻜﺘــﺎباﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت.
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ :اﳋﻀﺮى ﺑﻚ. ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ :ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن. ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﳋﻠﻔ ـ ــﺎء :ﺟ ـ ــﻼل اﻟ ـ ــﺪﻳﻦ ﻋﺒ ـ ــﺪ اﻟ ـ ــﺮﲪﻦ ﺑ ـ ــﻦ أﰊ ﺑﻜ ـ ــﺮ اﻟﺴ ـ ــﻴﻮﻃﻲ)911ﻫـ(.
 ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻗﻀ ــﺎء اﻷﻧ ــﺪﻟﺲ :أﺑ ــﻮ اﳊﺴ ــﻦ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﷲ ﺑ ــﻦ اﳊﺴ ــﻦ اﻟﻨﺒ ــﺎﻫﻲاﳌﺎﻟﻘﻲ ،اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ – ﺑﲑوت.
 ﺗﺒﺼــﺮة اﳊﻜ ــﺎم ﰲ أﺻ ــﻮل اﻷﻗﻀ ــﻴﺔ وﻣﻨــﺎج اﻷﺣﻜ ــﺎم :ﺑﺮﻫ ــﺎن اﻟ ــﺪﻳﻦ أﺑ ــﻮاﻟﻮﻓ ـ ــﺎ إﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺑ ـ ــﻦ ﻓﺮﺣ ـ ــﻮن )799ﻫ ـ ـ ـ( ،اﻟﻄﺒﻌ ـ ــﺔ اﻷوﱃ دار اﻟﻜﺘ ـ ــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ـ ــﺔ،
ﺑﲑوت.
 ﺗﺒﻴـ ــﲔ اﳊﻘـ ــﺎﺋﻖ :ﻓﺨـ ــﺮ اﻟـ ــﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤـ ــﺎن ﺑـ ــﻦ ﻋﻠـ ــﻲ ﺑـ ــﻦ ﳎﺤـ ــﻒ اﻟﺰﻳﻌﻠـ ــﻲ)743ﻫـ( ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﱪى ،اﻷﻣﲑﻳﺔ ﺑﺒﻮﻻق ،ﻣﺼﺮ )1315ﻫـ(.
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 ﺗﺒﻴ ــﲔ ﻛـ ـﺬب اﳌﻔ ــﱰى :اﺑ ــﻦ ﻋﺴ ــﺎﻛﺮ اﻟﺪﻣﺸ ــﻘﻲ )571ﻫ ـ ـ( دار اﻟﻜﺘ ــﺎباﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت.
 ﲢﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬـﺎء :ﻋـﻼء اﻟـﺪﻳﻦ اﻟﺴـﻤﺮﻗﺪﻧﺪي )539ﻫ ـ( ،اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻷوﱃ ،داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت )1405ﻫـ1984/م(.
 ﲣـﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳــﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳــﺔ اﻟـﻮاردة ﰲ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﻣــﺎم ﻣﺎﻟــﻚ :اﻟﻄــﺎﻫﺮ ﳏﻤــﺪاﻟﺪردﻳﺮي ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى.
 ﺗــﺬﻛﺮة اﳊﻔــﺎظ :أﺑــﻮ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﴰــﺲ اﻟــﺪﻳﻦ اﻟــﺬﻫﱯ )747ﻫ ـ( ،دار إﺣﻴــﺎءاﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ.
 ﺗﺮﺗﻴــﺐ اﳌــﺪارك وﺗﻘﺮﻳــﺐ اﳌﺴــﺎﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓــﺔ أﻋــﻼم ﻣــﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟــﻚ :اﻟﻘﺎﺿــﻲﻋﻴﺎض ﺑـﻦ ﻣﻮﺳـﻰ ﺑـﻦ ﻋﻴـﺎض اﻟﺴـﺒﱵ )544ﻫ ـ( ،ﲢﻘﻴـﻖ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ
وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﳌﻐﺮب )1403ﻫـ1983/م(.
 اﻟﺘﻔﺮﻳـ ــﻊ :أﺑـ ــﻮ اﻟﻘﺎﺳـ ــﻢ ﻋﺒـ ــﺪ اﷲ ﺑـ ــﻦ اﳊﺴـ ــﲔ ﺑـ ــﻦ اﳊﺴـ ــﻦ ﺑـ ــﻦ اﳊـ ــﻼب)388ﻫـ ـ ـ( ،ﲢﻘﻴ ـ ــﻖ ﺣﺴـ ــﻦ ﺑ ـ ــﻦ ﺳـ ــﺎﱂ اﻟ ـ ــﺪﳘﺎﱐ ،اﻟﻄﺒﻌـ ــﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﻐ ـ ــﺮب
اﻹﺳﻼﻣﻲ )1408ﻫـ1987/م(.
 ﺗﻘﺮﻳــﺐ اﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ :ﺷــﻬﺎب اﻟــﺪﻳﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ ﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ اﻟﻌﺴــﻘﻼﱐ)852ﻫ ـ ـ ـ ـ( ﲢﻘﻴ ـ ـ ــﻖ ﳏﻤ ـ ـ ــﺪ ﻋﻮاﻣ ـ ـ ــﺔ ،اﻟﻄﺒﻌ ـ ـ ــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ـ ــﺔ ،دار اﻟﺮﺷ ـ ـ ــﻴﺪ ،ﺣﻠ ـ ـ ــﺐ
).(1988/1408
 ﺗﻘــﻮﱘ اﻟﺒﻠــﺪان :ﻋﻤــﺎد اﻟــﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴــﻞ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ ،اﳌﻌــﺮوف ﺑــﺎﰉاﻟﻔ ــﺪاء ﺻ ــﺎﺣﺐ ﲪ ــﺎة )732ﻫ ـ ـ( ﻣﻜﺘ ــﺐ اﳌﺜ ــﲎ )ﻣﺼ ــﻮر ﻋ ــﻦ ﻃﺒﻌ ــﺔ ﺑ ــﺎرﻳﺲ
1830ﻫـ(.
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 ﺗﻠﺨ ــﻴﺺ اﳊﺒ ــﲑ :أﲪ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋﻠ ــﻲ ﺑ ــﻦ ﺣﺠ ــﺮ اﻟﻌﺴ ــﻘﻼﱐ )852ﻫ ـ ـ( داراﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن.
 اﻟﺘﻠﻘــﲔ :اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب )422ﻫـ ـ( ،ﲢﻘﻴــﻖ :ﳏﻤــﺪ ﺛﺎﻟــﺚ ﺳــﻌﻴﺪاﻟﻔﺎﱐ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى )رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻋﺎم 1405ﻫـ(.
 ـﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ :أﲪـﺪ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻰ ﺑـﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺣﺠـﺮ )852ﻫ ـ( اﻟﻄﺒﻌــﺔاﻷوﱃ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑوت )1404ﻫـ1984/م(.
 اﳉــﺎﻣﻊ اﻟﺼــﺤﻴﺢ )ﺻــﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨــﺎري( :أﺑــﻮ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ إﲰﺎﻋﻴــﻞاﻟﺒﺨﺎري )256ﻫـ( ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل.
 اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ )ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي( أﺑﻮ ﻋﻴﺴـﻰ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﻴﺴـﻰ ﺑـﻦ ﺳـﺆرة)297ﻫـ( ﲢﻘﻴﻖ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت.
 ﺟـﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴـﺎن ﻋﻠــﻰ ﺗﺄوﻳـﻞ اﻟﻘــﺮآن )ﺗﻔﺴـﲑ اﻟﻄــﱪي( :أﺑـﻮ ﺟﻌﻔــﺮ ﳏﻤـﺪ ﺑــﻦﺟﺮﻳ ـ ــﺮ اﻟﻄ ـ ــﱪي )310ﻫ ـ ـ ـ( اﻟﻄﺒﻌ ـ ــﺔ اﻷوﱃ ،ﻣﺼ ـ ــﻄﻔﻰ اﻟﺒ ـ ــﺎﰊ اﳊﻠ ـ ــﱯ ،ﻣﺼ ـ ــﺮ
).(1968/1388
 اﳉ ـ ــﺎﻣﻊ ﰲ أﺣﻜ ـ ــﺎم اﻟﻘ ـ ــﺮآن :أﺑ ـ ــﻮ ﻋﺒ ـ ــﺪ اﷲ ﳏﻤ ـ ــﺪ اﻷﻧﺼ ـ ــﺎري اﻟﻘ ـ ــﺮﻃﱯ)6714ﻫـ( ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﳊﺪﻳﺜﺔ.
 ﺣﺎﺷــﻴﺔ اﺑــﻦ ﻋﺎﺑــﺪﻳﻦ :ﳏﻤــﺪ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺎﺑــﺪﻳﻦ )1205ﻫ ـ( ﻃﺒﻌــﺔ ﺑــﻮﻻقاﻷوﱃ.
 ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ :ﳏﻤﺪ ﻋﺮﻓﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ،دار اﻟﻔﻜﺮ. ﺣﺎﺷ ــﻴﺔ ﻗﻠﻴ ــﻮﰊ وﻋﻤ ــﲑة :ﺷ ــﻬﺎب اﻟ ــﺪﻳﻦ اﻟﻘﻠﻴ ــﻮﰊ )1069ﻫ ـ ـ( وﺷ ــﻬﺎباﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﲑة )957ﻫـ( اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ.
450

 ﺣﺪود اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ) :اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻦ ﺷﺮح اﻟﺮﺻﺎع(. ﺣﺴ ـ ــﻦ اﶈﺎﺿ ـ ــﺮة ﰲ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ﻣﺼ ـ ــﺮ واﻟﻘ ـ ــﺎﻫﺮة :ﺟ ـ ــﻼل اﻟ ـ ــﺪﻳﻦ اﻟﺴ ـ ــﻴﻮﻃﻲ)911ﻫـ( ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺼﺮ )1299ﻫـ(.
 ﺣﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺎء :أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ،ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻔﻜﺮ. اﳋﺮاج :ﻷﰉ ﻳﻮﺳﻒ. اﳋﺮﺷﻲ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻴﻞ :ﳏﻤﺪ اﳋﺮﺷﻲ ،دار اﻟﻔﻜﺮ. اﻟﺪراﻳـﺔ ﰲ ﲣـﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳــﺚ اﳍﺪاﻳــﺔ :أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ ﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ اﻟﻌﺴــﻘﻼﱐ)852ﻫـ( دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑوت.
 درة اﻟﻐ ـ ـﻮاص ﰲ ﳏﺎﺿـ ــﺮة اﳋ ـ ـﻮاص :ﺑﺮﻫـ ــﺎن اﻟـ ــﺪﻳﻦ إﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺑـ ــﻦ ﻓﺮﺣـ ــﻮن)799ﻫـ( ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻷﺟﻔﺎن وﻋﺜﻤﺎن ﺑﻄﻴﺦ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ.
 اﻟــﺪﻳﺒﺎج اﳌــﺬﻫﺐ :ﺑﺮﻫــﺎن اﻟــﺪﻳﻦ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ ﺑــﻦ ﻓﺮﺣــﻮن )799ﻫـ ـ(ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ اﻷﲪﺪي أﺑﻮ اﻟﻨﻮر ،دار اﻟﱰاث ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
 دﻳ ـﻮان اﻟﺮاﻋــﻲ اﻟﻨﻤــﲑي )ﺷــﻌﺮ اﻟﺮاﻋــﻲ اﻟﻨﻤــﲑي وأﺧﺒــﺎرﻩ( :ﻣﻄﺒﻌــﺔ اﻤــﻊاﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮﰊ دﻣﺸﻖ )1383ﻫـ(.
 دﻳـﻮان اﻟﻨﺎﺑﻐــﺔ اﻟــﺬﻳﺒﺎﱐ :ﲢﻘﻴــﻖ ﳏﻤــﺪ أﺑــﻮ اﻟﻔﻀــﻞ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ،دار اﳌﻌــﺎرف،ﻣﺼﺮ ).(1977
 اﻟﺬﺧﲑة :ﺷـﻬﺎب اﻟـﺪﻳﻦ أﲪـﺪ ﺑـﻦ إدرﻳـﺲ اﻟﺼـﻨﻬﺎﺟﻲ اﻟﻘـﺮاﰲ )684ﻫ ـ(،ﲢﻘﻴ ــﻖ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻮﻫ ــﺎب ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻠﻄﻴ ــﻒ وﻋﺒ ــﺪ اﻟﺴ ــﻤﻴﻊ أﲪ ــﺪ اﻹﻣ ــﺎم ،ﻧﺸ ــﺮ وزارة
اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ).(1982/1402
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 اﻟـ ــﺬﺧﲑة ﰲ ﳏﺎﺳـ ــﺐ اﳉﺰﻳـ ــﺮة :أﺑـ ــﻮ اﳊﺴـ ــﲔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺑـ ــﻦ ﺑﺴـ ــﺎم اﻟﺸـ ــﻨﱰﻳﲏ)532ﻫ ـ ـ ـ ـ( ﲢﻘﻴ ـ ـ ــﻖ إﺣﺴ ـ ـ ــﺎن ﻋﺒ ـ ـ ــﺎس اﻟﻄﺒﻌ ـ ـ ــﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓ ـ ـ ــﺔ ،ﺑ ـ ـ ــﲑوت
)1399ﻫـ1979/م(.
 اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ :أﺑــﻮ ﳏﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﻦ زﻳــﺪ اﻟﻘــﲑواﱐ )386ﻫ ـ( ،ﲢﻘﻴــﻖ اﳍــﺎديﲪ ـ ـ ـ ــﻮ وﳏﻤ ـ ـ ـ ــﺪ أﺑ ـ ـ ـ ــﻮ اﻷﺟﻔ ـ ـ ـ ــﺎن ،اﻟﻄﺒﻌ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﻐ ـ ـ ـ ــﺮب اﻹﺳ ـ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ
).(1986/1406
 روﺿــﺔ اﻟﻄــﺎﻟﺒﲔ :أﺑ ــﻮ زﻛﺮﻳــﺎ ﳛ ــﲕ ﺑــﻦ ﺷ ــﺮف اﻟﻨــﻮوي )676ﻫـ ـ( ،اﻟﻄﺒﻌ ــﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ )1405ﻫـ1985/م(.
 زاد اﳌﻌـﺎد ﰲ ﻫــﺪى ﺧـﲑ اﻟﻌﺒــﺎد :ﴰــﺲ اﻟـﺪﻳﻦ أﺑــﻮ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ أﰉﺑﻜﺮ اﻟﺰرﻋﻲ ﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ )751ﻫ ـ( ﲢﻘﻴـﻖ ﺷـﻌﻴﺐ وﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر اﻷرﻧـﺎؤوط،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ )1406ﻫـ1986/م(.
 ﺳــﻨﻦ أﰊ داود :أﺑــﻮ داود ﺳــﻠﻴﻤﺎن ﺑــﻦ اﻷﺷــﻌﺖ اﻟﺴﺠﺴــﺘﺎﱐ )175ﻫ ـ(،ﲢﻘﻴ ــﻖ ﻋ ــﺰت اﻟ ــﺪﻋﺎس وﻋ ــﺎدل اﻟﺴ ــﻴﺪ ،اﻟﻄﺒﻌ ــﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳊ ــﺪﻳﺚ ﲪ ــﺺ
)1393ﻫـ1973/م(.
 ﺳــﻨﻦ اﺑــﻦ ﻣﺎﺟــﺔ :أﺑــﻮ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﳏﻤـﺪ ﺑــﻦ ﻳﺰﻳــﺪ اﻟﻘــﺰوﻳﲏ )275ﻫ ـ( ﲢﻘﻴــﻖﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت.
 ﺳــﻨﻦ اﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ :أﺑــﻮ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ ﺑــﻦ ﺷــﻌﻴﺐ اﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ )303ﻫ ـ( اﻟﻄﺒﻌــﺔاﻷوﱃ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﱄ اﳊﻠﱯ ).(1964/1383
 اﻟﺴــﻨﻦ اﻟﻜــﱪى :أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ أﲪــﺪ ﺑــﻦ اﳊﺴــﲔ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ اﻟﺒﻴﻬﻘــﻲ )458ﻫ ـ(دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑوت.
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 ﺳ ــﲑ أﻋ ــﻼم اﻟﻨ ــﺒﻼء :ﴰ ــﺲ اﻟ ــﺪﻳﻦ ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ أﲪ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋﺜﻤ ــﺎن ،ﲢﻘﻴ ــﻖﺷ ـ ــﻌﻴﺐ اﻷرﻧ ـ ــﺎؤوط وﳏﻤ ـ ــﺪ اﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺳ ـ ــﻲ ،اﻟﻄﺒﻌ ـ ــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ــﺔ ،ﻣﺆﺳﺴ ـ ــﺔ اﻟﺮﺳ ـ ــﺎﻟﺔ
).(1984/1404
 ﺷــﺠﺮة اﻟﻨــﻮر اﻟﺰﻛﻴــﺔ ﰲ ﻃﺒﻘــﺎت اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ :ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﳐﻠــﻮف ،داراﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت.
 ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ﰲ أﺧﺒـﺎر ﻣـﻦ ذﻫـﺐ :أﺑـﻮ اﻟﻌـﻼم ﻋﺒـﺪ اﳊـﻲ ﺑـﻦ اﻟﻌﻤـﺎداﳊﻨﺒﻠﻲ )1086ﻫـ( ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻵﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة ،ﺑﲑوت.
 ﺷــﺮح اﺑــﻦ ﻧــﺎﺟﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ :ﻗﺎﺳــﻢ ﺑــﻦ ﻋﻴﺴــﻰ ﺑــﻦ ﻧــﺎﺟﻲ )838ﻫ ـ(،دار اﻟﻔﻜﺮ ).(1982/1402
 ﺷـﺮح ﺗﻨﻘـﻴﺢ اﻟﻔﺼـﻮل :ﺷـﻬﺎب اﻟــﺪﻳﻦ أﲪـﺪ ﺑـﻦ أدرﻳـﺲ اﻟﻘـﺮاﰲ )684ﻫ ـ(ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ )1973م(.
 ﺷﺮح ﺣﺪود اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ :أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺮﺻﺎع. ﺷ ــﺮح زروق ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺮﺳ ــﺎﻟﺔ :أﲪ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﳏﻤ ــﺪ اﻟﱪﻧﺴ ــﻲ اﳌﻌ ــﺮوف ﺑ ــﺰروق)899ﻫـ( دار اﻟﻔﻜﺮ )1402ﻫـ1982/م(.
 ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ :أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﳛـﲕ ﺑـﻦ ﺷـﺮف اﻟﻨـﻮوي )676ﻫ ـ( اﳌﻜﺘﺒـﺔاﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ )1349ﻫـ(.
 اﻟﺸــﺮح اﻟﺼــﻐﲑ :ﺳــﻴﺪي أﲪــﺪ اﻟــﺪردﻳﺮ )1201ﻫ ـ( ﺗﻌﻠﻴــﻖ ﳏﻤــﺪ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢاﳌﺒﺎرك ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ ،ﻣﺼﺮ.
 ﺷﺮح ﻓـﺘﺢ اﻟﻘـﺪﻳﺮ :ﻛﻤـﺎل اﻟـﺪﻳﻦ ﳏﻤـﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮاﺣـﺪ اﻟﺴﻴﻮاﺳـﻲ )861ﻫ ـ(اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻷﻣﲑﻳﺔ ،ﺑﻮﻻق )1315ﻫـ(.
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 اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ :ﺳﻴﺪ أﲪﺪ اﻟﺪردﻳﺮ )1201ﻫـ( دار اﻟﻔﻜﺮ. اﻟﺼــﺤﺎح :إﲰﺎﻋﻴــﻞ ﺑــﻦ ﲪــﺎد اﳉــﻮﻫﺮي ،ﲢﻘﻴــﻖ أﲪــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻟﻐﻔــﻮر ﻋﻄــﺎراﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )1402ﻫـ1982/م(.
 ﺻــﺤﻴﺢ اﺑــﻦ ﺧﺰﳝــﺔ :ﲢﻘﻴــﻖ وﺗﻌﻠﻴــﻖ ﳏﻤــﺪ ﻣﺼــﻄﻔﻰ اﻷﻋﻈﻤــﻲ ،اﳌﻜﺘــﺐاﻹﺳﻼﻣﻲ )1390ﻫـ(.
 ﺻ ــﺤﻴﺢ ﻣﺴ ــﻠﻢ )اﳉ ــﺎﻣﻊ اﻟﺼ ــﺤﻴﺢ( :أﺑ ــﻮ اﳊﺴ ــﲔ ﻣﺴ ــﻠﻢ ﺑ ــﻦ ﺣﺠ ــﺎجاﻟﻘﺸــﲑي )261ﻫ ـ( ﲢﻘﻴــﻖ ﳏﻤــﺪ ﻓـﺆاد ﻋﺒــﺪ اﻟﺒــﺎﻗﻲ ،دار إﺣﻴــﺎء اﻟـﱰاث اﻟﻌــﺮﰊ،
ﺑﲑوت.
 ﻃﺒﻘــﺎت اﺑــﻦ ﺳــﻌﺪ :ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺳــﻌﺪ ﺑــﻦ ﻣﻨﻴــﻊ ﺑــﻦ ﺳــﻌﺪ )230ﻫـ ـ( دارﺻﺎدر ﺑﲑوت )1388ﻫـ1968/م(.
 ﻃﺒﻘـ ــﺎت اﻟﻔﻘﻬـ ــﺎء :أﺑـ ــﻮ اﺳـ ــﺤﻖ اﻟﺸ ـ ـﱪازي )476ﻫـ ـ ـ( ،ﲢﻘﻴـ ــﻖ إﺣﺴـ ــﺎنﻋﺒﺎس ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ دار اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت )1401ﻫـ1981/م(.
 اﻟﻌــﱪ :ﴰــﺲ اﻟــﺪﻳﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن اﻟــﺬﻫﱯ ﲢﻘﻴــﻖ ﺻــﻼحاﳌﻨﺠﺪ وﻓﺆاد اﻟﺴﻴﺪ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ )1960م(.
 ﻋﺪة اﻟﱪوق :أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﻮﻧﺸﺮﺷﻲ )914ﻫـ( ﲢﻘﻴـﻖ ﲪـﺰةأﺑﻮ ﻓﺎرس اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ )1410ﻫـ.(1990/
 ﻋﻴﻮن اﳌﻨﺎﻇﺮات :أﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﻜﻮﱐ )717ﻫـ( ﲢﻘﻴـﻖ ﺳـﻌﺪ ﻋـﺮاب،ﻣﻨﺸﻮرات اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ )876ﻫـ(.
 ﻏﺮ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﰲ ﺷﺮح ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ )اﳌﻄﺒﻮع ﻣﻊ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ( :أﺑﻮ ﻋﺒﻴـﺪ ﳏﻤـﺪاﺑــﻦ ﻣﻨﺼــﻮر ﺑــﻦ ﲪﺎﻣــﺔ اﳌﻐ ـﺮاوي ،ﲢﻘﻴــﻖ اﳍــﺎدي ﲪــﻮ وﳏﻤــﺪ أﺑــﻮ اﻷﺟﻔــﺎن،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ )1406ﻫـ1986/م(.
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 ﻏﺮﻳ ــﺐ اﳊ ـﺪﻳﺚ :ﻻﺑ ــﻦ ﻗﺘﻴﺒ ــﺔ ،ﲢﻘﻴ ــﻖ اﳉﺒ ــﻮري ،وزارة اﻷوﻗ ــﺎف ﺑ ــﺎﻟﻌﺮاق).(1397
 ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ رﺷﺪ :أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑـﻦ أﲪـﺪ ﺑـﻦ رﺷـﺪ اﻟﻘـﺮﻃﱯ )530ﻫ ـ( ﲢﻘﻴـﻖاﳌﺨﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﺘﻠﻴﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،اﻟﻄﺒﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﻐ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب اﻹﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻣﻲ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑوت
).(1987/1407
 ﻓﺘﺢ اﻟﺒـﺎري :أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ اﻟﻌﺴـﻘﻼﱐ )852ﻫ ـ( دار اﳌﻌﺮﻓـﺔ،ﺑﲑوت.
 ﻓــﺘﺢ اﳌﺒ ــﲔ ﰲ ﻃﺒﻘــﺎت اﻷﺻ ـﻮﻟﻴﲔ :ﻋﺒــﺪ اﷲ ﻣﺼ ــﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏــﻲ ،اﻟﻄﺒﻌ ــﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ).(1974/1394
 اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ :أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ،ﲢﻘﻴـﻖ ﳏﻤـﺪ أﺑـﻮاﻷﺟﻔــﺎن وﲪــﺰة أﺑــﻮ ﻓــﺎرس ،اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﻐــﺮب اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺑــﲑوت -
1992م(.
 اﻟﻔﻜﺮ اﻷﺻـﻮﱄ :ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب إﺑـﺮاﻫﻴﻢ أﺑـﻮ ﺳـﻠﻴﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻷوﱃ ،داراﻟﺸﺮوق ،ﺟﺪة )1403ﻫـ.(1983/
 اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﺴــﺎﻣﻲ ﰲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜــﺮ اﻹﺳــﻼﻣﻲ :ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ اﳊﺴــﻦ اﳊﺠــﻮي)1316ﻫـ( اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ).(1977/1317
 ﻓﻬ ــﺮس اﳌﺨﻄﻮﻃ ــﺎت ﺧﺰاﻧ ــﺔ اﻟﻘ ــﺮوﻳﲔ :ﳏﻤ ــﺪ اﻟﻌﺎﺑ ــﺪ اﻟﻔﺎرﺳ ــﻲ ،اﻟﻄﺒﻌ ــﺔاﻷوﱃ ).(1983/1403
 اﻟﻔﻬﺮﺳــﺖ :أﺑــﻮ اﻟﻔــﺮج ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ إﺳــﺤﻖ ﺑــﻦ اﻟﻨــﺪﱘ )378ﻫ ـ( دار اﳌﻌﺮﻓــﺔﺑﲑوت ).(1978/1398
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 ﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﻜﺘـﱯ )764ﻫ ـ( ﲢﻘﻴـﻖ إﺣﺴـﺎن ﻋﺒـﺎسدار ﺑﲑوت ).(1973
 اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﺪواﱐ :أﲪﺪ ﺑﻦ ﻏﻨﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ اﻟﻨﻔﺮاوي اﳌـﺎﻟﻜﻲ ) (1125داراﻟﻔﻜﺮ ﺑﲑوت.
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ :أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑـﻦ أﲪـﺪ اﳌﻘـﺮي758) :ﻫ ـ( ﲢﻘﻴـﻖأﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى.
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌـﺆﻣﻦ اﳊﻀـﻲ )829ﻫ ـ( ﲢﻘﻴـﻖ ﻋﺒـﺪاﻟﺮﲪﻦ اﻟﺸﻌﻼن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 اﻟﻜ ــﺎﰲ :أﺑ ــﻮ ﻋﻤ ــﺮ ﻳﻮﺳ ــﻒ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻟ ــﱪ )463ﻫـ ـ( اﻟﻄﺒﻌ ــﺔ اﻷوﱃ ،داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ).(1987/1409
 اﻟﻜﺎﻣ ـ ــﻞ ﰲ اﻟﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ :أﺑ ـ ــﻮ اﳊﺴ ـ ــﻦ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺑ ـ ــﻦ اﻷﺛ ـ ــﲑ )620ﻫ ـ ـ ـ( اﻟﻄﺒﻌ ـ ــﺔاﻟﺴﺎدﺳﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت )1406ﻫـ1986/م(.
 اﻟﻜﺎﻣ ــﻞ ﰲ ﺿ ــﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟ ــﺎل :أﺑ ــﻮ أﲪ ــﺪ ﻋﺒ ــﺪ اﷲ ﺑ ــﻦ ﻋ ــﺪي )365ﻫ ـ ـ(اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑوت ).(1985/1405
 ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن :ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )1941م(. ﻛﺸﻒ اﻟﻘﻨـﺎع ﻋـﻦ ﺗﻀـﻤﲔ اﻟﺼـﻨﺎع :أﺑـﻮ ﻋﻠـﻲ اﳊﺴـﻦ ﺑـﻦ رﺟـﺎل اﳌﻌـﺪاﱏ)1140ﻫـ( اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ )1986م(.
 ﻛﻨـ ــﺰ اﻟﻌﻤـ ــﺎل ﰲ ﺳـ ــﻨﻦ اﻷﻗ ـ ـﻮال واﻷﻓﻌـ ــﺎل :ﻟﻠﻤﺘﻘـ ــﻰ ،ﻣﺆﺳﺴـ ــﺔ اﻟﺮﺳـ ــﺎﻟﺔ،ﺑﲑوت ).(1985/145
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 اﻟﻠﺒ ـ ــﺎب ﰲ ﺷ ـ ــﺮح اﻟﻜﺘ ـ ــﺎب )ﳐﺘﺼ ـ ــﺮ اﻟﻘ ـ ــﺪوري( :ﻋﺒ ـ ــﺪ اﻟﻐ ـ ــﲏ اﻟﻐﻨﻴﻤ ـ ــﻲاﳌﻴﺪاﱐ ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑوت ).(1980/1400
 ﻟﺴ ــﺎن اﻟﻌ ــﺮب :أﺑ ــﻮ اﻟﻔﻀ ــﻞ ﲨ ــﺎل اﻟ ــﺪﻳﻦ ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻣﻜ ــﺮم ﺑ ــﻦ ﻣﻨﻈ ــﻮر) (711دار ﺻﺎدر ﺑﲑوت ).(1968
 اﳌﺒﺴــﻮط :ﴰــﺲ اﻟــﺪن اﻟﺴﺮﺧﺴــﻲ )483ﻫ ـ( اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ،دار اﳌﻌﺮﻓــﺔ،ﻟﺒﻨﺎن.
 ﳎﻤ ــﻊ اﻟﺰواﺋ ــﺪ وﻣﻨﺒ ــﻊ اﻟﻔﻮاﺋ ــﺪ :ﻧ ــﻮر اﻟ ــﺪﻳﻦ ﻋﻠ ــﻲ ﺑ ــﻦ أﰊ ﺑﻜ ــﺮ اﳍﻴﺜﻤ ــﻲ)807ﻫـ( اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ).(1982/1402
 اﻤ ــﻮع ﺷ ــﺮح اﳌ ــﺬﻫﺐ :أﺑ ــﻮ زﻛﺮﻳ ــﺎ ﳛ ــﲕ ﺑ ــﻦ ﺷ ــﺮف اﻟﻨ ــﻮوي )676ﻫ ـ ـ(،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.
 ﳎﻤــﻮع ﻓﺘــﺎوى ﺷــﻴﺦ اﻹﺳــﻼم اﺑــﻦ ﺗﻴﻤﻴــﺔ :ﲨــﻊ وﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ ﺑــﻦﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﺪي -ﻃﺒﻌﺔ ،اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﳊﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ.
 ﳏﺎﺿﺮات ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﰲ اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ :ﻋﻤـﺮ اﳉﻴـﺪيﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﳉﺪﻳﺪة ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ).(1986
 اﶈﻠ ـ ـ ــﻰ :اﺑ ـ ـ ــﻦ ﺣ ـ ـ ــﺰم اﻟﻈ ـ ـ ــﺎﻫﺮي )456ﻫ ـ ـ ـ ـ( ﻣﻜﺘﺒـ ـ ـ ـﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ـ ــﺔ)1392ﻫـ1972/م(.
 ﳐﺘﺼﺮ اﺑـﻦ اﳊﺎﺟـﺐ :أﺑـﻮ ﻋﻤـﺮو ﻋﺜﻤـﺎن ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ أﰉ ﺑﻜـﺮ ﺑـﻦ اﳊﺎﺟـﺐ)646ﻫـ( ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻷﻣﲑﻳﺔ ﺑﺒﻮﻻق ،ﲟﺼﺮ ).(1316
 ﳐﺘﺼــﺮ اﳋﺮﻗــﻲ :أﺑــﻮ اﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ اﳊﺴــﻦ اﳋﺮﻗــﻲ )334ﻫـ ـ( ﲢﻘﻴــﻖزﻫﲑ اﻟﺸﺎوﻳﺶ -اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑوت )1403ﻫـ(.
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 ﳐﺘﺼ ــﺮ اﻟﻄﺤ ــﺎوي :أﺑ ــﻮ ﺟﻌﻔ ــﺮ أﲪ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﺳ ــﻼﻣﺔ اﻟﻄﺤ ــﺎوي)321ﻫ ـ ـ ـ( ﲢﻘﻴ ـ ــﻖ أﺑ ـ ــﻮ اﻟﻮﻓ ـ ــﺎ اﻷﻓﻐ ـ ــﺎﱐ ،اﻟﻄﺒﻌ ـ ــﺔ اﻷوﱃ ،دار إﺣﻴ ـ ــﺎء اﻟﻌﻠ ـ ــﻮم
)1406ﻫـ1986/م(.
 ﳐﺘﺼــﺮ اﻟﻘــﺪوري :أﲪــﺪ ﺑــﻦ اﻟﻘــﺪوري اﻟﺒﻐــﺪادي )428ﻫ ـ( )اﳌﻄﺒــﻮع ﻣــﻊاﻟﻠﺒﺎب(.
 ﳐﺘﺼﺮ اﳌﺰﱐ :اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ).(1973/1393 اﳌﺪﺧﻞ :ﻻﺑﻦ اﳊﺎج ،دار اﻟﻔﻜﺮ ).(1981/1401 اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﻜــﱪى :اﻹﻣــﺎم ﻣﺎﻟــﻚ ﺑــﻦ أﻧــﺲ -ﺑﺮواﻳــﺔ اﻹﻣــﺎم ﺳــﺤﻨﻮن -داراﻟﻔﻜﺮ )1406ﻫـ1986/م(.
 ﻣــﺮآن اﳉﻨــﺎن :أﺑــﻮ ﳏﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﻦ اﺳــﻌﺪ اﻟﻴــﺎﻓﻌﻲ )768ﻫـ ـ( اﻟﻄﺒﻌــﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﻲ ،ﺑﲑوت ).(1970/1360
 ﻣﺮاﺗﺐ اﻹﲨﺎع :أﺑـﻮ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ ﺣـﺰم )456ﻫ ـ( اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻵﻓـﺎقاﳉﺪﻳﺪة ،ﺑﲑوت ).(1978
 ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﻣـﺎم أﲪـﺪ :رواﻳـﺔ اﺑﻨـﻪ ﻋﺒـﺪ اﷲ -ﲢﻘﻴـﻖ زﻫـﲑ اﻟﺸـﺎوﻳﺶ اﻟﻄﺒﻌـﺔاﻷوﱃ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ).(1981/1401
 ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﻹﻣــﺎم أﲪــﺪ -رواﻳــﺔ اﺑﻨــﻪ ﺻــﺎﱀ -ﲢﻘﻴــﻖ ﻓﻀــﻞ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ دﻳــﻦﳏﻤﺪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﳍﻨﺪ ).(1988/1408
 ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺪﻻﻟﺔ :أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻐﻤﺎري ،دار اﻟﻔﻜﺮ. اﳌﺴــﺘﺪرك :أﺑــﻮ ﻋﺒﻴــﺪ اﷲ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﷲ اﳊــﺎﻛﻢ اﻟﻨﻴﺴــﺎﺑﻮري )(405دار اﳌﻌﺎرف ،ﺣﻴﺪر اﺑﺎد.
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 اﳌﺴ ـ ـ ــﻨﺪ :أﲪ ـ ـ ــﺪ ﺑ ـ ـ ــﻦ ﺣﻨﺒ ـ ـ ــﻞ )241ﻫ ـ ـ ـ ـ( اﳌﻜﺘ ـ ـ ــﺐ اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻲ ﺑ ـ ـ ــﲑوت).(1983/1403
 ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. اﳌﺼـﺒﺎح اﳌﻨــﲑ :أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ اﳌﻘــﺮي اﻟﻔﻴــﻮﻣﻲ )77ﻫ ـ( اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ،ﺑﲑوت.
 ﻣﺼــﻨﻒ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮزاق :ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮزاق ﺑــﻦ ﳘــﺎم اﻟﺼــﻨﻌﺎﱐ ،ﲢﻘﻴــﻖ :ﺣﺒﻴــﺐاﻟﺮﲪﻦ اﻷﻋﻈﻤﻲ ،اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑوت ).(1983/1403
 ﻣﺼﻨﻒ ﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ :ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﳋـﺎﻟﻒ اﻷﻓﻐـﺎﱐ ،اﻟـﺪار اﻟﺴـﻠﻔﻴﺔ اﳍﻨـﺪ)1399ﻫـ(.
 اﳌﻄﻠ ــﻊ ﻋﻠ ــﻰ أﺑـ ـﻮاب اﳌﻘﻨ ــﻊ :ﴰ ــﺲ اﻟ ــﺪﻳﻦ ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ أﰉ اﻟﻔ ــﺘﺢ اﻟﺒﻌﻠ ــﻰ)709ﻫـ( اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،دﻣﺸﻖ )1385ﻫـ1965/م(.
 ﻣﻌ ــﺎﱂ اﻹﳝ ــﺎن ﰲ ﻣﻌﺮﻓ ــﺔ أﻫ ــﻞ اﻟﻘ ــﲑوان :ﻋﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﲪﻦ ﳏﻤ ــﺪ اﻷﻧﺼ ــﺎرياﻟﺪﺑﺎغ )696ﻫـ( ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻣﺎﺿﻮر ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ.
 ﻣﻌﺠــﻢ اﻟﺒﻠــﺪان :ﺷــﻬﺎب اﻟــﺪﻳﻦ ﻳــﺎﻗﻮت ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﷲ اﳊﻤــﻮى )626ﻫـ ـ(دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،ﻟﺒﻨﺎن.
 ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺆﻟﻔﲔ :ﻋﻤﺮ رﺿﺎ ﻛﺤﺎﻟﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺜﲎ ،ﺑﲑوت. ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ :أﺑﻮ اﳊﺴﻦ أﲪﺪ ﻓـﺎرس ﺑـﻦ زﻛﺮﻳـﺎ )395ﻫ ـ( ﲢﻘﻴـﻖﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،دار اﻟﻔﻜﺮ ).(1979/1399
 اﳌﻌﺠ ــﻢ اﳌﻔﻬ ــﺮس ﻷﻟﻔ ــﺎظ اﻟﻘ ــﺮآن اﻟﻜ ــﺮﱘ :ﳏﻤ ــﺪ ﻓ ـﺆاد ﻋﺒ ــﺪ اﻟﺒ ــﺎﻗﻲ ،داراﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑوت.
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 اﳌﻌﺠ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟﻮﺳـ ـ ـ ـ ــﻴﻂ :إﺑ ـ ـ ـ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼـ ـ ـ ـ ــﻄﻔﻰ وآﺧـ ـ ـ ـ ــﺮون ،ﻣﻄﺒﻌـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﺼـ ـ ـ ـ ــﺮ).(1960/1380
 اﳌﻌﻠــﻢ ﺑﻔﻮاﺋــﺪ اﳌﺴــﻠﻢ :أﺑــﻮ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ اﳌــﺎزري )(536ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﺎذﱄ اﻟﻨﻴﻔﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،/ﺑﻴﺖ اﳊﻜﻤﺔ ﺗﻮﻧﺲ )1988م(.
 اﳌﻌﻮﻧــﺔ ﰲ اﳉــﺪل :أﺑــﻮ إﺳــﺤﺎق إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ ﺑــﻦ ﻳﻮﺳــﻒ اﻟﺸـﲑازي،ﲢﻘﻴ ــﻖ ﻋﻠ ــﻰ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻌﺰﻳ ــﺰ ،اﻟﻄﺒﻌ ــﺔ اﻷوﱃ ،ﻣﺮﻛ ــﺰ اﳌﺨﻄﻮﻃ ــﺎت واﻟ ـ ـﱰاث،
اﻟﻜﻮﻳﺖ ).(1987/1407
 اﳌﻌﻴ ـ ــﺎر اﳌﻌ ـ ــﺮب :أﲪ ـ ــﺪ ﺑ ـ ــﻦ ﳛ ـ ــﲕ اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴ ـ ــﻲ )914ﻫ ـ ـ ـ( دار اﻟﻐ ـ ــﺮباﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﲑوت ).(1981/1401
 اﳌﻐــﺮب ﰲ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ اﳌﻌــﺮب :أﺑ ــﻮ اﻟﻔــﺘﺢ ﻧﺎﺻ ــﺮ ﺑــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﺴــﻴﺪ ﺑ ــﻦ ﻋﻠ ــﻲاﳌﻄﺮﻳﺰي )616ﻫـ( دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،ﻟﺒﻨﺎن.
 اﳌﻐﲎ :أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻗﺪاﻣـﺔ )620ﻫ ـ( ﻣﻜﺘﺒـﺔاﻟﺮﻳﺎض اﳊﺪﻳﺜﺔ ،اﻟﺮﻳﺎض.
 اﳌﻘﺎﺻﺪ اﳊﺴﻨﺔ :أﺑﻮ اﳋﲑ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ اﻟﺴـﺨﺎوي)902ﻫـ( اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت.
 اﳌﻘ ــﺪﻣﺎت اﳌﻤﻬ ــﺪات :أﺑ ــﻮ اﻟﻮﻟﻴ ــﺪ ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ اﲪ ــﺪ ﺑ ــﻦ رﺷ ــﺪ اﻟﻘ ــﺮﻃﱯ)520ﻫـ ـ ـ ـ( ﲢﻘﻴ ـ ـ ــﻖ ﳏﻤ ـ ـ ــﺪ ﺣﺠ ـ ـ ــﻲ ،اﻟﻄﺒﻌ ـ ـ ــﺔ اﻷوﱃ ،دار اﻟﻐ ـ ـ ــﺮب اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻲ
)1408ﻫـ1988/م(.
 اﳌﻠــﻞ واﻟﻨﺤــﻞ :اﻟﺸــﻬﺮ ﺳــﺘﺎﱐ ،ﲢﻘﻴــﻖ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻓــﺘﺢ اﷲ ﺑــﺪران ﻣﻄﺒﻌــﺔاﻷزﻫﺮ ،ﻣﺼﺮ ).(1970
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 اﳌﻨﺘﻘﻰ :أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﺑـﻦ ﺧﻠـﻒ اﻟﺒـﺎﺣﻲ )474ﻫ ـ( اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة ،ﻣﺼﺮ ).(1970
 ﻣﻨﻬــﺎج اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳــﺔ :أﺑــﻮ اﻟﻌﺒــﺎس ﺗﻘــﻲ اﻟــﺪﻳﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﳊﻠــﻴﻢ ﺑــﻦﺗﻴﻤﻴــﺔ ،ﲢﻘﻴ ــﻖ :ﳏﻤ ــﺪ رﺷــﺎد ﺳ ــﺎﱂ ،اﻟﻄﺒﻌ ــﺔ اﻷوﱃ ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻹﻣ ــﺎم ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ
ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ).(1986/1406
 اﳌﻬ ــﺬب :أﺑ ــﻮ إﺳ ــﺤﻖ إﺑـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠ ــﻲ اﻟﺸـ ـﲑازي ،ﻋﻴﺴ ــﻰ اﻟﺒ ــﺎﰊ اﳊﻠ ــﱯ،ﻣﺼﺮ.
 ﻣﻮاﻫ ــﺐ اﳉﻠﻴ ــﻞ :أﺑ ــﻮ ﻋﺒ ــﺪ اﷲ ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﲪﻦ اﳌﻐ ــﺮﰊ اﳊﻄ ــﺎب)954ﻫـ( ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ).(1978/1398
 اﳌﻮﻃﺄ :ﻣﺎﻟـﻚ ﺑـﻦ أﻧـﺲ )179ﻫ ـ( ﺗﻌﻠﻴـﻖ ﳏﻤـﺪ ﻓـﺆاد ﻋﺒـﺪ اﻟﺒـﺎﻗﻲ ،اﳌﻜﺘﺒـﺔاﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ ،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ.
 اﻟﻨﺠـ ــﻮم اﻟﺰاﻫـ ــﺮة :ﲨـ ــﺎل اﻟـ ــﺪﻳﻦ أﺑـ ــﻮ اﶈﺎﺳـ ــﻦ ﻳﻮﺳـ ــﻒ ﺑـ ــﻦ ﺗﻐـ ــﺮى ﺑـ ــﺮدىاﻷﺗﺎﺑﻜﻰ )873ﻫـ( ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﰊ.
 ﻧﺼــﺐ اﻟﺮاﻳــﺔ :أﺑــﻮ ﳏﻤــﺪ ﲨــﺎل اﻟــﺪﻳﻦ ﺑــﻦ ﻳﻮﺳــﻒ اﻟﺰﻳﻌﻠــﻰ )672ﻫ ـ( داراﳊﺪﻳﺚ.
 ﻧﻔﺢ اﻟﻄﻴﺐ :أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻘﺮى اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ ،دار ﺻﺎدر ،ﻟﺒﻨﺎن. اﻟﻨﻬﺎﻳ ـ ــﺔ ﰲ ﻏﺮﻳ ـ ــﺐ اﳊ ـ ــﺪﻳﺚ :ﳎ ـ ــﺪ اﻟ ـ ــﺪﻳﻦ أﺑ ـ ــﻮ اﻟﺴ ـ ــﻌﺎدات ﺑ ـ ــﻦ اﻷﺛ ـ ــﲑ)606ﻫ ـ( ﲢﻘﻴــﻖ ﳏﻤــﻮد اﻟﻄﻨــﺎﺣﻰ وﻃــﺎﻫﺮ اﻟ ـﺰاوي ،دار إﺣﻴــﺎء اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ
).(1963
 ﺎﻳﺔ اﶈﺘﺎج إﱃ ﺷﺮح اﳌﻨﻬﺎج :ﴰـﺲ اﻟـﺪﻳﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ أﰉ اﻟﻌﺒـﺎس اﻟﺮﻣﻠـﻰ)1004ﻫـ( ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﺧﲑة ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ ﻣﺼﺮ ).(1967/1386
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 ﻧﻴــﻞ اﻷوﻃــﺎر :ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ اﻟﺸــﻮﻛﺎﱐ )1250ﻫ ـ( دار اﳉﻴــﻞ ،ﺑــﲑوت)1973م(.
 اﳍﺪاﻳ ــﺔ ﰲ ﲣ ـ ـﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳ ــﺚ اﻟﺒﺪاﻳ ــﺔ :أﺑ ــﻮ اﻟﻔ ــﻴﺾ أﲪ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦاﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻐﻤﺎرى ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ.
 ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ :إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )1951م(. اﻟﻮﻓﻴــﺎت :أﺑــﻮ اﻟﻌﺒــﺎس أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﺣﺴــﻦ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ ﺑــﻦ اﳋﻄﻴــﺐ ﺑــﻦ ﻗﻨﻘــﺬاﻟﻘﺴـ ــﻨﻄﻴﲏ ،ﲢﻘﻴـ ــﻖ ﻋـ ــﺎدل ﻧـ ــﻮﻳﻬﺾ ،اﻟﻄﺒﻌـ ــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـ ــﺔ ،دار اﻵﻓـ ــﺎق اﳉﺪﻳـ ــﺪة،
ﺑﲑوت )1978م(.
 وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن :أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﴰـﺲ اﻟـﺪﻳﻦ أﲪـﺪ ﺑـﻦ أﰉ ﺑﻜـﺮ ﺑـﻦ ﺧﻠﻜـﺎن)681ﻫـ( ،ﲢﻘﻴﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﲑوت.
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