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Ší†Ômë@ŠØ‘@ @
  

واهللا ذو الفضل  ،ض، وأّن الفضل بيده يؤتيه من 2شاءا1مد هللا خالق ا.سموات واألر

  .العظيم

S اRوفيق إلخراج هذا العمل، فشكره حّق، فهو من سهل K ا.صعب،  �أشكر اهللا 

عد ا.سفر، وأرا] نور الطر\ق، وهدا] سواء ا.سZيل وا.رشد إY ما غWت مادته، وطوى عU بُ 

  .ّقهء cره، ما وفيت حلن أوa حقه، و.و شكرته بقدر جز\ئات قطرات مافهما شكرته مف

 S فd)ا ،�وأتوجه hا.ص ا.شكر إY األستاذ الفاضل والWوفسور �ّمد خا� إسطنبو

 ّi هWص Sشجيعه، وlإ�افه وتوجيهه ونصحه و S هذه ا.رسالة، أشكره.  

كما أشكر أصحاب اqزانات العامة واqاصة .لمخطوطات؛ ألنهم قاعدة هذا العمل، 

  :وهم

  .\ةا(كتبة ا.وطنية ا#زائر

  .vكتبة جامعة ا(لك سعود

  .vؤسسة ا(لك عبد العز\ز .لمخطوطات با�ار ا�يضاء

  .xئلة بن عبد ا.كبw بمطارفة، وخاصة األستاذ عبد ا1ميد

  .القائم S خزانة vلوyة

  .ا.شيخ ا.شاري صاحب خزانة كوسام

  .ا1اج عبد اهللا قائم S خزانة ا.و{د بن ا.و{د

v ~ وأشكر � من ساهم �ساعد� وعو� .لوصول إY ا(خطوطات سواء من أجل حصو

  .�سخ ا.كتاب ا(حقق أو vصادره ا(خطوطة

وأشكر � ا�احث� ا�ين ساهموا من قر\ب أو من بعيد vساهمة مبا�ة أو غw مبا�ة 

  .~ هذه ا.رسالة



 6 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

@ @

@ @



 7 
 

ا#هل، و�سط  أزاح بها ظالمنعمة العلم ا�ي قد ا�ي أفاض نعمه S عباده، ك ا1مد هللا
بها نور ا�داية وا1ّق، وا.صالة وا.سالم S ا1بيب ا(صط� ا�ادي، سيد األنZياء نZينا �ّمد 

، وخw ا�اس أ�ع�، ا�ي بعث ب�d ا.سالم واإلسالم، وا.صالة وا.سالم S آ� وصحبه ملسو هيلع هللا ىلص
  :إY يوم ا�ين، و�عد

سمحاء خا�ة، صا1ة .� �vن وزمان، وقد استوعبت أ�رم هذه األّمة �d\عة  �إّن اهللا 
أح�مها �يع �االت ا1ياة، فقد تم� الفقه اإلسال� باالستمرار\ة، وvواكبة ظروف اRغwات 

فأفرزت هذه اRغwات �لة من ا�وازل، وا(سائل ا#ديدة .� ع�، فاهتم الفقهاء  واRطورات،
  . لح، واألعراف ا.زمنية، وvراxة .لمقاصدوا(فتون بها، وأفتوا vراxة .لمصا

 أن مذهب ا1نفية وا(ا.كية ¢ن 
ّ
وا(ؤلفات ا�واز{ة ~ ¤تلف ا(ذاهب دالة S ذ.ك، إال

  .اRقدم ~ ا(جال الفق¦ تنظwًا، وتطبيًقا، ال سيما ~ الفتوى وا�وازل ما�
ال اإلفتاء عW العصور، ال© وقد برز فقهاء ا(ا.كية با(غرب واألند.س و§فر\قية ~ �

ت»ايد ب»ايد العمران، وتطور ا.زمان وا(�ن، حيث ألفوا اRآ{ف ا(فيدة ~ ا�وازل واألجو�ة، 
وقضوا وأفتوا ~ �ر\ات ا.شؤون واألحوال، 1ل اإلش�الت وا(ستجدات، فWزت من أوائل 

دينار، وأجو�ة ابن رشد، ونوازل  نوازل ع®: القرن ا¬الث إY حدود القرن ا¬ا] عd، مثل
أ± القاسم الWز�، وا(عيار ا(عرب .لو�2d°، ونوازل ا(سناوي، ونوازل العل¯، وا�وازل 

  .ا.صغرى وا.كWى  .لمهدي ا.وزا]
 S كما ¢نت ظاهرة االهتمام با�وازل الفقهية، و�ع الفتاوى وتدو\نها �ى ا(غار�ة

  .تيا cسب ا(ناطق ال© اشتهرت بفقهائها، ¢لعمل الفا´اqصوص، فتعددت أنماط الف
و¸ن لفقهاء ا#زائر أثر ال يقل أهمية S سابقيه ~ خدمة ا(ذهب ا(ا.¶ µمع ا�وازل  

الفقهية وتدو\نها، بل وأشهرها نوازل ا(عيار .لو�2d° ا�ي يعتW أ�v Wوسوعة فقهية، قد �ع 
وا�رر ا(كنونة ~ نوازل مازونة .لمازو�، وهناك ا.كثw من الفقهاء فيها فتيا #مع من الفقهاء، 

وا(فت� ا#زائر\� ا�ين وضعوا تصانيف  تدل S اهتمامهم بفقه ا�وازل؛ يتضح من خالل ما 
  . حاولت �عه، ومن خالل ما اطلعت S بعضه

وال ºتلف فقهاء منطقة توات عن غwهم؛ ~ االهتمام با�وازل والفتاوى، وحل إش�الت، 
وقضايا ا�اس، ومن ب®نهم عبد ا.ر�ن ا#نتوري ~ نواز�، و�ّمد ا.زجالوي، كما قد �ع �ّمد 
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ال© ، "غنية ا(قتصد ا.سائل فيما وقع ~ توات من القضايا وا(سائل"عبد العز\ز ا�لباK نوازل 
  .تعتv Wوسوعة فقهية (ا �تو\ه من مادة علمية، و¼ �ل دراس© ~ هذه ا.رسالة

فإّن ا�وازل تتضمن ما عرض S الفقهاء وا(فت� ما ¾دث .لناس من قضايا، ومنازxت 
قضائية، واسÁشارات فقهية، و¼ تتضمن قيمة عظيمة من ا�احية الفقهية، كما أنّها تلÀ ا.ضوء 

  .w من دقائق ا1ياة االجتماعية واالقتصادية، واRارºية، والفكر\ة، وا.سياسيةS ا.كث
فا�وازل والفتاوى قد Âد فيها ما �ستع� به ~ أح�م ا(ستجدات، و�ستفيد منها خWة 

  .اRكييف .لقضايا وا(سائل ا�ازلة
وا1قبة ا.زمنية �.ك،  كما أنّها تطلعنا S مدى سيادة الdÁ\ع اإلسال� ~ ا�1 ا#غرا~

و§براز دور ا(فت� وا(شاور\ن؛ ألّن ا�وازل تتم� با.واقعية واRجدد واRنوع، ف¦ ذات طابع 
�Å، تتحدد vسائلها ~ ا(�ن وا.زمان، وا(وضوع cسب ا(سائل ا�ازلة أو ا(ستفÄ فيها، 

، والعملة ا(تعاvل بها، وÆتلف �االتها من عبادات، ومعاvالت ما{ة، ووصايا وأحباس
وغwها،  �ا نرى أّن ا�احث� الغر�®� زاد اهتمامهم بدراسة ا�وازل ا(غار�ية، وخاصة كتب 

  .ا�وازل ا#زائر\ة، (عرفة وفهم ا(جتمع اإلسال�؛ ألنّها تعتW وثائق جد هامة �.ك
ت�Z شخصية صاحبها،  و(ا ¢نت الفتوى تعّرف باألح�م ا.dعية .لوقائع الطارئة، فإنها

وتدل S اÇاهه، وvواقفه ~ ع�ه، وlشw إY األوضاع االجتماعية واالقتصادية (نطقة توات، 
  .وهذا ما أدى ± إY اختيار هذا ا(خطوط Rحقيقه ودراسته

و�يان األوضاع االقتصادية ~ تلك ا1قبة ال© xشها من ألف، و�ع هذه ا�وازل 
  .والفتاوى

ل اعتمد واسÁند علماء توات ~ فتواهم S أصول ا(ذهب ا(ا.¶ وقواعده؟ ومعرفة ه
ومعرفة ما مدى أثر فتيا علماء توات ~ أح�م ا(ستجدات؟ �اولة خدمة ا(ذهب ا(ا.¶، 

  .بإخراج تراثه من ب� رفوف اRخز\ن، إY ساحة العلم وا(عرفة
م، وهو قاض، توÉ القضاء، وز¸ه علماء وقيمة ا(ؤلف و�vنته العلمية، فقد شهد � بالعل

  .منطقة توات، وS رأسهم وا�ه
  .وأهمية ا.كتاب (ا يصوره عن ا(جتمع اRوا� من حياة علمية وتارºية واجتماعية

  واعتمدت ~ دراسة ا.كتاب S ا(نهج اRار\Ê �راسة ع� ا(ؤلف سياسًيا واجتماعيًا 
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واعتمدت ا(نهج ا.وصÌ اRحليÅ . ي والعل¯ ا.سائد ~ ع�هواقتصاديًا، ومعرفة ا.وضع الفكر
  .�راسة ا.كتاب، و�يان قيمته العلمية

و¸نت ا�داية مع هذا ا(خطوط، هو حصو� S �سخت�، �سخة qزانة ا(طارفة، و�سخة 
qزانة كوسام، ثم بدأت أcث S �سخة أجد فيها ما .م أجده ~ سابقتها، فوجدت �سخة 

تبة ا.وطنية ا#زائر\ة Æتلف عن ال�سخ األخرى، و¼ أقرب إY ا(ؤلف، وقد �سخت ~ با(ك
ع�ه، فحينها قررت أن أرفع هذا ا(خطوط من رفوف اqزانات .الستفادة واإلفادة، فÍم 

  .�تاج كتب ا�وازل إY دراسات خاصة كما سبق ذكر ذ.ك
هناك أر�ع �سخ لغنية علمت أن  ،وخالل vواصلة ا�حث .لحصول S �سخ أخرى

�سخة �ّمد عبد العز\ز األصلية، و�سخة من �سخ أ�د ا.شورى hزانة ا(خطوطات .لبكر\�، 
، و�سخة من �سخ �ّمد بن �ّمد ا#زو� اK، و�سخة من �سخ �مد ا�داوي،ا1بيب ا�لب

س أنU ت استقباS K أسارفض بعض أصحاب اqزانا.كنU .م أستطع ا.وصول إ{ها، كما 
  . بابه، وهناك من .م يفتح K حÄّ اvرأة

وa نهاية ا�حث قد حصلت S �سخت� .م أقابلهما بال�سخ ا.سابقة، و¼ �سخة vكتبة 
 Uا(كتبة بتصو\رها، و�سخة خزانة ب S ا1اج عبد اهللا القائم K ا.و{د بن ا.و{د، وقد سمح

�ّمد بلباK تاvر؛ اطلعت عليها، ثم حصلت عليها من طرف األخ.  
 أن ا(حقق .لمخطوط، مهما 

ّ
و§ّن � باحث قد تواجهه صعو�ات ~ ا�حث العل¯، إال

Ñ2د من صعو�ات، فال يمكنه تصو\رها S حقيقتها، فا�احث ا(حقق هو ا�ي يعلم Ðم قدر 
ا.صعو�ات ال© قد تعطل vساره خاصة إذا ¢ن ا(خطوط من منطقة توات، .صعو�ة اRعاvل مع 
أصحاب ا(كتبات، فقد يتلف ا(خطوط، فتفسد مادته و\ضيع cجة ا1فاظ عليه ~ vكتباتهم 

Yأن إخراجه إ Yاصة؛ فيحتضنوه دون أن يفطنوا إqوته هو بقاؤ اvه غذاء الطباعة هو حياته، و
.ألرضة، باإلضافة إY ما ¾جبهم عن دفع ¤طوطاتهم .لباحث� خوفهم من ا�احث الغر\ب، 

أو أنه س®ستغل ما ¢ن ~ حضنهم .س��، بل اqوف  ،دم معرفته اRعاvل مع ا(خطوطلظنهم ع
  .2سيطر عليهم ألvر آخر قد (سته فيهم

لÍن هناك من ا(كتبات واqزانات ال© فتحت K أبوابها مÄ شئت ذ.ك، بل رحب ±، 
x أن أصور من ا(خطوطات ما أحتاج إ{ه، كخزانة ا(طارفة، فأشكر K بن عبد ائلة وسمح

  .ا.كبS w اهتمامهم، و§xنتهم K، وخزانة كوسام؛ والقائم عليها ا.شيخ ا.شاري



 10 
 

 و¸نت  من أهم ا.صعو�ات ال© واجهتU ~ هذا ا�حث، اختالف �سخ ا(خطوط وÕyتها
  . قبيل تمام �قيق ال�سخة ا(ختارة

احد، ×ا يصعب واختالف �سخ ا(خطوط من حيث الÖتيب، ف¦ ل®ست S ترتيب و
  . مقابلتها ~ آن واحد

و×ا واجهU كذ.ك األخطاء ا.واردة ~ vصادر ا.كتاب، خاصة ~ ا.كتب ا(طبوعة، 
فاضطررت أحيانا ا.رجوع إY ¤طوطاتها (عرفة ضبط ا�ص أو ضبط ا.Øمات، وخاصة ألفاظ 

  .األح�م الفقيه .لمسائل
~ رسائل علمية µامعة أدرار، ورسائل  وقد حقق بعض ا�احث� أجزاء من هذا ا(خطوط،

ألجزاء vسجلة µامعة قسنطينة ووهران، وتناولت ا�احثة زاجية هر�اش ا1ياة االجتماعية 
  .ت من خالل غنية ا(قتصد ~ رسالة دكتوراه µامعة وهراناواالقتصادية بتو

  :وقد تناولت هذا ا(وضوع ~ قسم�
احبه، وقد قسمت القسم األول إÚ Yس القسم األول خصصته �راسة ا.كتاب وص

  :فصول، و¼ ¢آل�
 ع� �ّمد عبد العز\ز ا�لباK: الفصل األول

  ا1الة ا.سياسية: ا(بحث األول
  ا1الة االجتماعية: ا(بحث ا¬ا]

  ا1الة االقتصادية: ا(بحث ا¬الث
  ا1الة العلمية والفكر\ة: ا(بحث ا.رابع

 عبد العز\زحياة �ّمد : الفصل ا¬ا]

  اRعر\ف بمحّمد عبد العز\ز : ا(بحث األول
  وأصحابهشيوخ �ّمد عبد العز\ز ، تالميذه،  : ا(بحث ا¬ا]

  عليه �ّمد عبد العز\ز وثناء العلماء مناصب: ا(بحث ا¬الث
  آثار �ّمد عبد العز\ز ووفاته: ا(بحث ا.رابع

  فقه ا�وازل عند ا(ا.كية: الفصل ا¬الث
  تعر\ف ا�وازل والفتاوى: األولا(بحث 

  ارتباط ا.شورى بالفتوى والقضاء: ا(بحث ا¬ا]
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  عند ا(ا.كية ا(صنفات ا�واز{ة: ا(بحث ا¬الث
  دراسة كتاب غنية ا(قتصد: الفصل ا.رابع

�ّمد عبد العز\ز: ا(بحث األول Yته �سبة غنية ا(قتصد إxوضوvو  
  vصادر غنية ا(قتصد: ا(بحث ا¬ا]

  vصطلحات كتاب غنية ا(قتصد: ا(بحث ا¬الث
  ا.كتاب نهج �ّمد عبد العز\ز وأسلو�ه ~م: ا(بحث ا.رابع

  عليه قيمة كتاب غنية ا(قتصد وا(آخذ :ا(بحث اqاvس
  العمل ~ اRحقيق: الفصل اqاvس

  وصف ال�سخ ودراستها: ا(بحث األول
  منهج اRحقيق: ا(بحث ا¬ا]

  ور ا(خطوطص: ا(بحث ا¬الث
، مع تقر\بًا والقسم ا¬ا] خصصته Rحقيق ا�ص، فحاولت أن أخرجه كما كتبه صاحبه

  .توثيق نصوصه، وتعر\ف أعالمه، وغwه ×ا ¾تاج إ{ه ا�ص من �قيق
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  الفصل األول 
  العز\ز ا�لباKع� �ّمد عبد 

  :و2شمل أر�عة مباحث
  

  ا1الة ا.سياسية: ا(بحث األول
  ا1الة االجتماعية: ا(بحث ا¬ا]

  ا1الة االقتصادية: ا(بحث ا¬الث
 ا1الة العلمية والفكر\ة: ا(بحث ا.رابع
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  ع� �ّمد عبد العز\ز ا�لباK :الفصل األول
ا.سيا´ واالجتماÝ واالقتصادي والفكري .لمؤلف؛ يُمكننا من معرفة إّن معرفة ا.وضع 

  .اصة ا(نطقة ال© xش فيهااألحداث وا.وقائع ال© طغت S ع�ه وما يمتاز به، وخ
إن ا#زائر xشت ~ ع� �مد عبد العز\ز؛ ضعف واÞطاط ا�ولة العثمانية، و§ن ¢ن 

أßد هذه األحداث (عرفة العثما] .لجزائر، ف أحداث اÍ1م �مد عبد العز\ز بعيًدا عن
  . سبب عدم توغل اÍ1م العثما] ~ جنوب ا�الد

ا1الة ا.سياسية، ا1الة االجتماعية، ا1الة  :قسمت هذا الفصل إY أر�عة مباحث و�.ك
  .ا1الة العلمية والفكر\ةواالقتصادية، 

  ا1الة ا.سياسية: ا(بحث األول
. انية أ�W دولة إسالمية من حيث اRحÍم ~ أجزاء العا.م اإلسال�تعتW ا�ولة العثم

ا من القوة واالزدهار، 1ماية ا.سواحل اإلسالمية من وقد xش العا.م اإلسال� ~ عهدها ع�ً 
�شئا�ول األور�ية، واRص

ُ
ا S بناء إسال�، ف�نت ت أساسً دي .لمد ا(سيÍc ،àم أنّها أ

  .ت كWىتنقسم إY سبع مقاطعا
  . ف�نت تع®ش ع� ا.ضعف واالÞطاط ،أما قبل احتالل ا(ستعمر الفر�° .لجزائر

أما منطقة توات ال© xش فيها �مد عبد العز\ز؛ ف�نت vستقلة تماما عن اÍ1م 
و�.ك سأ�دث عن ا.وضع ا.سيا´ .âولة العثمانية، وعن حÍم ا�ايات ~ ا#زائر . العثما]

  حÍم ¢ن؟     و�ت أي ،، وعن ا.وضع ا.سيا´ ~ منطقة تواته1246وه 1179ما ب� سنة 
  ا.وضع ا.سيا´ .âولة العثمانية: ا(طلب األول

S  ال© تعرف ا{وم بإسطنبول، فتعاقب ¢ن vرyز ا�ولة العثمانية ~ القسطنطي�ية،
KاR¢ ة، وهمÖم عدة خلفاء ~ هذه الفÍ1ا:  

إY ه 1187وقد حÍم من سنة  :ابن ا.سلطان أ�د ا¬الث ألولا.سلطان عبد ا1ميد ا

وحدث خالل حكمه، اعÖاف ا�ولة . ، توÉ اÍ1م بعد أخيه vصط� ا¬الثه1203
العثمانية  باستقالل تتار القرم و§قليم 2سارابيا، ومنطقة قو�ان S أن تÍون ا�ولة العثمانية 

  �اية ا�صارى ~ ية؛ مقابل أن يÍون ا1ق .روسيا ا(رجع .س�ن تلك ا(ناطق ~ ا.شؤون ا�ي�
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  )1(.االنتصارات~ اسطنبول، مع ز\ادة طمع روسيا ~ �قيق 
توÉ ا.سلطة بعد وفاة عمه ا.سلطان  :¬الثبن ا.سلطان vصط� اا ا.سلطان سليم ا¬الث

، أعطى وقته وجهده .لقتال، و¸ن صاحب ه1222إY سنة ه 1203عبد ا1ميد األول من سنة 
  .همة x{ة ومن ا(صلح� ~ ع�ه

د فاضطر إY إبرام ا(صا1ات، وأx اشتدت وطأة ا(عارك ا1ر�ية ~ عهده، وضعف ا#ند،

  )2(.روسيا سلطتها S عدة مناطق �سط، مقابل ه1205بالد ا.�ب و�لغراد xم  .âولة
وقد قام ا.سلطان سليم ا¬الث ببعض اإلصالحات، مثل تنظيم ا#ند ا�ظامية .لتخلص 

  )3(.~ الفæ، وأ�شأ ا.سفن S طر\قة إ�شاء ا.سفن األور�ية امن اإلنÍشار\ة، ا�ين ¢نوا سZبً 

�v، وزاد ا#شع األورç، وÕyت  قدوم ا1ملة الفر�سية Sه 1213و�دأ ~ سنة 
األطماع، وقلت األvوال با�ولة العثمانية؛ �سبب ا1روب مع ا�ول األور�ية، ومع ا1ر¸ت 

  )4(.ا�اخلية ~ اإلمارات اإلسالمية

�مد i باشا �v S، وعندما حاول االنÍل� �ى ا�ولة ه 1220وa سنة  Éاستو

  .ه1221ء والقادة فصدر أvر من ا�ولة العثمانية بÁثZيته سنة العثمانية عز� تمسك به العلما

ُعزل ا.سلطان العثما] �سبب إصداره ألvر إلغاء ا�ظام العسكري ه 1222وa سنة 

  )5(. هذا ا�ظام، و�سبب ضغط اإلنÍشار\ة S ا#نود�ا#ديد، .رفض ا#نود غw ا�ظامي
  :د األولبد ا1ميا.سلطان vصط� ا.رابع ابن ا.سلطان ع

إY سنة ه 1222توÉ اÍ1م بعد عزل عمه ا.سلطان سليم ا¬الث، وحÍم من سنة 

Çددت ~ عهده ا1رب ب� روسيا وا�ولة العثمانية، أما S ا(ستوى ا�اخÅ؛ فقد . ه1223
  S إرجاعه .لخالفة .كنه قد  - ال© أطاحت با.سلطان سليم ا¬الث -اختلف زعماء ا1رyة 

                                                 
 8، ج)م2000-ھ1426( الطبعة ا.رابعة�نان، �مود شاكر، ا(كتب اإلسال�، بwوت، : العا.م اإلسال�، العهد العثما] )1(

�ّمد ا.صال±، دار اRوز\ع وال�d اإلسالمية، : ا�هوض وأسباب ا.سقوط ؛ ا�ولة العثمانية، عواvل152-151ص i
É317- 316، ص)م2001- ھ1426( الطبعة األو. 

 .321-320ا(رجع نفسه، ص: ا�ولة العثمانية عواvل ا�هوض ؛154ص 8ا(رجع نفسه، ج: اإلسال� العا.م )2(
 . 156ص 8ا(رجع نفسه، ج:  العا.م اإلسال� )3(
)4( êعا)مود شاكر، : تار\خ العا.م اإلسال� ا1ديث وا� ،ëدار ا(ر\خ، ا.ر\اض، ا(ملكة العر�ية ا.سعودية، إسماعيل أ�د با

 .13ص1، ج)م1995-ھ1415(طبعة 
 .158-157ص 8جا(رجع نفسه، : اإلسال� العا.م )5(
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  )1(.وتوa ~ ذ.ك ا.وقتvرض 
  :بن ا.سلطان عبد ا1ميد األول ا.سلطان �مود ا¬ا]

lسلم اqالفة وعمره أر�ع وعdون سنة،  م،1839م إY وفاته سنة 1808حÍم من سنة 
حاول إرجاع اإلنÍشار\ة، وا�هوض با�ولة العثمانية من جديد، Rغيwه ا�ظام و�اولة 

  )2(.اإلصالح S �يع ا(ستو\ات
وا�مسا  نية عدة vرات، وحاولت � من ا.�بوقد حاول نابليون مقاومة ا�ولة العثما

  )3(.وروسيا االنفصال واالستقالل عن ا�ولة العثمانية
ال© آلت إ{ها ا�ولة العثمانية، أثرت  بدأت ~ أور�ا، وا.ضعف، وا�ز\مةإن ا�هضة ال© 

حدها يرى أن ا�هضة والقوة لن تÍون إال بتقليد أور�ا أ :وا إY رأي�، فاختلفS نفوس ا.رعية
إY ا.رجوع .لمبادئ ا�ي�ية،  خر متمسك با¬وابت ا�ي�ية و\دعووا.رأي اآل. وا.سS w خطاها

  )4(.و�س� أوضاع ا(سلم� عقائديا وعلميا وفكر\ا، وvواجهة األعداء واالستعداد �م
�ّمد i باشا، وسيطر �v S م احتضانها .لفكر  وقد قامÍc ا#ز\رة العر�ية S

ا(حافظ S ا.كيان اإلسال� .ألمة اإلسالمية، ا�اÝ .لتجديد، وأخذته األطماع Rوسيع �لته 

  )5(.إY ا.شام

�سبب ا�هضة األور�ية، ه 1237أما S ا(ستوى اqارî، فقد ثارت ا{ونان سنة 

ثم �الفت  )6(.�ّمد i باشا بعد أن فتح ا.سودان و�ر\ض من ا.روس ضد العثمان®�، فتوالها

  )7(.� من روسيا وفر�سا و§ÂلÖا، فأعلنت ا1رب S ا�ولة العثمانية

مطمعا وحلما طا(ا حلمت به فر�سا،  ال© ¢نتاحتلت فر�سا ا#زائر ه 1245وa سنة 
م ا#زائر ا�اي ة مع حاÐطرف بالد ا(غرب، و1ادثة ا(روحبقرصنة سفنها من  تذرّعتف

                                                 
�ّمد فر\د بك ا(حا�، �قيق إحسان حÀّ، دار : تار\خ ا�ولة العلية العثمانية ؛158ص 8سابق، جvرجع : العا.م اإلسال� )1(

 Éوت، الطبعة األوwس، بï395-394، ص)م1981-ه1401(ا�فا. 
 .398صا(رجع نفسه،  : تار\خ ا�ولة العلية العثمانية )2(
 .340-339ص سابق، vرجع :ا�ولة العثمانية ؛160-159ص 8جا(رجع نفسه، : العا.م اإلسال� )3(
 .342ص ا(رجع نفسه، :؛ ا�ولة العثمانية161-160ص 8ا(رجع نفسه، ج: العا.م اإلسال� )4(
 .162ص 8جا(رجع نفسه، : العا.م اإلسال� )5(
 .361-360صا(رجع نفسه، : ا�ولة العثمانية ؛164ص 8ا(رجع نفسه، ج: العا.م اإلسال� )6(
 .170-168ص 8جنفسه، ا(رجع : العا.م اإلسال� )7(
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وأن �ّمد i باشا .م يلتفت �.ك؛ ألنه ~ ذ.ك ا�1 انقلب  )1(.حس� قررت �ار�ة ا#زائر

 )S.)2 ا�ولة العثمانية، وأصبحت اRحالفات األور�ية تدعمه

 S فنتج عن هذا ا.وضع تراجع قـوة ا�ولـة العثمانيـة، و�دايـة تنـافس القـوى األور�يـة
داخÅ أدى إY ا#مود ا1ضاري واالقتصادي، وعمت حالة االسÁياء ~ ا(جتمع أvالكها، وانهيار 

  .�سبب غياب العدالة االجتماعية، وال© قادت إY ا1ر¸ت االنفصا{ة
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .168ص 8جvرجع سابق، : العا.م اإلسال� )1(
 .370-369صvرجع سابق، : ا�ولة العثمانية )2(
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  ا.وضع ا.سيا´ ~ ا#زائر: ا(طلب ا¬ا]
من ا�احية اإلدار\ة إY  لقد ¢نت ا#زائر ~ هذه الفÖة �ت نظام ا�ايات، و¸نت مقسمة

  :و¼ ،أر�عة مقاطعات رئ®سية
 .¢نت تضم مدينة ا#زائر وضواحيها: دار ا.سلطان.1

 .¢نت xصمته مازونة، ثم معسكر، و�عدها وهران: بايلك الغرب.2

¢ن يضم ا(ناطق ا.وسطى، ومناطق جنوب دار ا.سلطان، وxصـمته : اRيطري بايلك.3
 .ا(دية

 .xصمته قسنطينة، ¢ن هذا اإلقليم كثw اRعرض .لثورات: بايلك ا.dق.4

  )1(.وñ هذه ا(قاطعات يوجد بها أهل ا(خزن وا.رعية
  :وقبل االحتالل الفر�° .لجزائر، وهم كما يÅ ،وقد حÍم عdة دايات ~ هذه الفÖة

ن ، ودام حكمه Úسة وعdون سنة، ¢ه1205إY  ه1179حÍم من سنة : �مد عثمان باشا. 
 
ً

  )2(.، وقد أوò � با.والية i باشا ا(لقب ببوصبعاوvرنً  ا~ أvره، قو\ً  احازمً  رجال
  )3(.ه1212إY  ه1205حÍم من سنة : حسن باشا. 
، وهـو مـن أعطـى ه1220إY  ه1213هو حفيد حسن باشا، حÍم مـن سـنة : vصط� باشا. 

Rف، ف�نت �م ا.سلطة ~ ا�Rارجية، الـ© ¢نـت ا1ر\ة ا(طلقة .ليهود باqجارة اRم باÍح
  )4(.سZبا ~ احتالل فر�سا .لجزائر

  )5(.ه1223إY ه1220حÍم من سنة : أ�د باشا. 
.م يدم حكمه طو\ال؛ �سبب عداوة �يع ا(جتمع ا#زائري �، فحÍـم مـن : i باشا الغسال. 

  )6(.ه1224إY  ه1223سنة 
  )7(.ه1230إY ه1224حÍم من سنة : ا1اج i باشا. 
 .îزناqّمد باشا ا�  اqزانة؛ ألنّه استفاد من  حكمه شهوًرا؛ �سبب عز� (راقó .م يتعدى: 

                                                 
 .298-295ص 3جم، 1964مبارك ا(يv ،Åكتبة ا�هضة ا#زائر\ة، ا#زائر، طبعة : تار\خ ا#زائر ~ القديم وا1ديث )1(
11-12�مد بن عبد ا.كر\م، ا.ydة ا.وطنية .ل�d واRوز\ع، د ت، ص: �دان بن عثمان خوجة ا#زائري، ومذكراته )2(. 
 .22ص: ا(رجع نفسه )3(
 .وما بعدها 25ص: ا(رجع نفسه )4(
 .30ص: ا(رجع نفسه )5(
 .34ص: ا(رجع نفسه )6(
 .35ص: ا(رجع نفسه )7(
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  )1(.وظيفته S كيفية اRخر\ب ~ خزانة أvوال ا�ولة، فقتلته اإلنÍشار\ة
 .ôم من : عمر باشا اآلÍه1230ح  Y2(.ه1232إ(  
  )3(.ه1234إY  ه1232حÍم من سنة : i خوجة باشا. 
، وهو آخر دايـات ا#زائـر، عـرف بالعدالـة ه1246إY  ه1233حÍم من سنة : حس� باشا. 

  )5( )4(.االجتماعية والÁس®w ا(حÍم وا1نكة ا.سياسية
فاستقرار حÍم ا�ايات؛ أعطى .âاي اÍ1م ا(طلق، وا1ر\ة ~ اإلدارة واRفـاوض مـع 

  . ا�ول األجنZية، وعقد ا(عاهدات ا.سلمية واRجار\ة
عم ع� ا�ايات اضطرابات ب� أعراش القبائل وا�1م، .سـوء معاvلـة ا1ـ�م .لرعيـة، 

yية ¢نت قائمة من أول استقرارها ~ ا#زائر و§ّن ا.سياسة الÖ. وا�شغا�م با.سلطة و�ع األvوال
S اRخوف من ا.س�ن ا#زائر\�، فعملت S حرمانهم مناصب اإلدارة واÍ1م، إذ ¢نـوا ال 

  )6(.يثقون حÄّ ~ ا.كراغلة، وهذا ما عرقل اندماج األتراك ~ ا(جتمع ا#زائري
ا.سياسية ~ ا�ايا{ك ا¬الثـة  تفانdÁت االنقالبات العسكر\ة، واالغتياالت، وا(ؤاvرا

، وتعـزل  )â..)7ولة õة تُع�wشار\ة، و¸نت هذه األخÍولقد قتل ستة دايات من طرف جنود اإلن
ا�ايات S حسب vصا1ها، كما أدت ا(ؤاvرات ضد ا�ايات إY انÁشار االضطرابات ا�اخليـة 

ان �ّمد بو¸بوس با.زحف Þو مدينة ~ � من ا.dق، وا.وسط، والغرب، مثل ما قام به باي وهر
 Yّمد بـن عبـد اهللا، أدى إ�ا#زائر، فتمرد S ا.سلطة معلنا بيعته .سلطان ا(غرب سليمان بن 

  )8(.انتهاء اRمرد، و§عدام باي وهران
  القبائل  إخضاعا�اي حسن باشا S أvوال وyنوز � ا�ايات، Rوسعهم ~  اسÁيالءوتم 

                                                 
 .39ص: �دان خوجة مذكراته  )1(
 .41ص: ا(رجع نفسه )2(
 .46ص: ا(رجع نفسه )3(
�دان خوجة، تقديم وتعر\ب و�قيق �ّمد العرç ا.ز�wي، ا(ؤسسة ا.وطنية .ل�d واإلشهار، : ، ا(رآة47ص: ا(رجع نفسه )4(

 .136م، ص2005ا#زائر، طبعة 
 .321، 303، 270، 285، 235ص 3م، ج2010عبد ا.ر�ن ا#يالK، دار األمة، ا#زائر، طبعة : ينظر تار\خ ا#زائر العام )5(
 .302ص 3ج: تار\خ ا#زائر ~ القديم وا1ديث )6(
 .�149دان خوجة، ص: ا(رآة )7(
، 1982طبعة وتعليق وتقديم إسماعيل العرç، ا.ydة ا.وطنية .ل�d واRوز\ع، ا#زائر،  تعر\ب: و{ام شا.ر مذكرات )8(

 .162ص
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ö.م، ودفع اÍوا� و×تل�ته.لحv1(.ائب، وأصبح يعزل � باي يغ÷ بمنصبه، فيصادر أ(  
{ـه فقـام ا�اي i خوجـة باشـا عنـد توأدت االضطرابات ا.سياسية إY ضعف ا�ولـة، 

اÍ1م بتغيv wرyز اÍ1م من ا#ن®نة ا�ي ¢ن 2سـكنه �يـع ا�ايـات إY القصـبة، وحشـد 
  )2(.ا1راس عليه من القبائل

من طرف ا.سـلطة  ا.öائب �ع¢ن ساد والطمع ~ اإلنÍشار\ة ا(سلحة، إذ وانdÁ الف
 S يعتمد Yرات م ثـوقيااستخدام القوة العسكر\ة، بمساعدة بعض القبائل ا#زائر\ة، ×ا أدى إ

، بعـدما )3(ضد اÍ1م العثما] ~ ا#زائر، وقد تزعمها بعض القبائل والطرق ا.صوفية وا.زوايـا
  .اÍ1م العثما] با(ؤسسات تعمل إلخضاع األهاK .صاح¢نت هذه 

وأهم تلك ا¬ورات، ثورة ابن ا.d\ف ا�رقاوي ~ الغرب ا#زائري، ال© اlسع نطاقها مـن 
مدينة vليانة إY ا1دود الغر�ية ا#زائر\ة، فزاد العداء ب� ا.س�ن وسلطة ا�ايات، و.م تتوقـف 

 بعد تدخل نظام ا1
ّ
  )Í.)4م ~ ا(غربهذه ا¬ورة إال

Rصط� باشايوا¬ورة اv مÍ5(.جانية ال© حار�ها باي وهران، ~ ح(  
ا.سلطة القوة العسـكر\ة  فيها سنوات، استخدمت ثورة ابن األحرش، فقد دامت ثالث أما

  )6(..لقضاء عليها
ضـد اÍ1ـم فتعرض ا�ظام لعدة ثورات، ما إن ت�ت¦ ثـورة؛ حـÄّ تنـدلع ثـورة أخـرى 

  )7(.قسنطينة ووهران واRيطري إلÚاد ا¬ورات بايات، فعمل � من العثما]
الفـوø وا¬ـورات و، ونظرا .لظروف )8(وقد ¢نت نزاxت S ا1دود ب� تو�س وا#زائر

 ،ا�اخلية ~ ا#زائر، جهز باي تو�س ج®شه S ا1دود؛ ألنه رفض دفع ما ال»م به مـن ا�ـدايا
  هاجم باي تو�س قسنطينة، ثم استمرت  ه1222وa أوائل سنة  ال© عهدوا تقديمها .لجزائر،

                                                 
 .27-26، و\نظر ص24- 22ص: �دان بن عثمان خوجة ا#زائري، ومذكراته )1(
 .46ص: ا(رجع نفسه )2(
 .149ص: ا(رآة )3(
أل± القاسم سعد اهللا، ا.ydة ا.وطنية .ل�d واRوز\ع، ا#زائر، الطبعة : م20-16/ه14-10تار\خ ا#زائر ا¬قا~، من ق )4(

 . 219ص 1، ج)م1985(ا¬انية 
 .25ص: �دان خوجة ومذكراته )5(
 .50، و\نظر ص28-27ص: ا(رجع نفسه )6(
 .55ص: ا(رجع نفسه )7(
 .19ص: ا(رجع نفسه )8(
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  .)1(ا(ناوشات والفتنة ب� الطرف� .س��؛ أدت ~ ا�هاية الستقالل تو�س عن ا#زائر
امتـّد كما ¢نت ا�ولة العثمانية ~ êاع مع ا�ولة العلو\ة الستقال�ا Ícم ا(غـرب، و

  )2(.ألنّها ¢نت �ت سيطرة األتراكا.�اع من ا1دود إY منطقة وجدة؛ 
 ،ه1198 ،ه1197أما S ا(ستوى اqارî، فقد حاول اإلسبان غزو مدينة ا#زائر سنة 

و¸نت وهران ~ ذ.ك ا.وقت �ت يد اإلسبان، فأدى فشلها إl Yسليم وهران .ألتراك،  ،ه1199
مع  ،ن S عقد صلح ب®نهمافاتفق ا�اي حسن باشا مع اإلسبا )3(.غزو مدينة ا#زائراجتناب و

  )4(.خروج اإلسبان ùيا من وهران
صداقة،  ا�ول األور�ية، وا.واليات ا(تحدة األvر\Íية تر�طها مع ا�ولة معاهدات و¸نت

وتدفع هذه ا�ول أتوات .âولة ا#زائر\ة، مقابل �اية سفنها ا(دنية من طرف قطع األسطول 
ا(توسط، ا�ي وصل عدد قطعه ا1ر�ية إY ثالث� سفينة ا#زائري ~ ا1وض الغرç .لبحر 

  )5(.األحجام فبمختل
هذا األسطول lش� أ�W خطر عداú أورç ضد ا#زائر، فانعقد vؤتمر فينـا سـنة  و�سبب

ô م، وa عهـد عمـر باشـا اآل1818/ه1232شابيل سنة  م، وvؤتمر وايÍسال1815/ه1230
  )6(.دي S ا#زائربدأ هجوم األسطول اإلÂل�ي وا�و�

S  انًـل ا#زائر، �سبب مطا�ة ا#زائر بأvوا�ا الـ© ¢نـت ديحتالإ Sمت فر�سا ثم عز
ألنهمـا ¢نـا يـزودان  نـة العامـة .âولـة، و�عضـها .لخـواص؛بÍري و�وشناق .لخز\ �ا{هودي

 بÁشجيع ا�جرة األور�ية .السÁيطا تفبدأ .)7(ا1كومة الفر�سية با1بوب
ً
بإصدار األواvر  نأوال

 ~08  WتمZالك ا�ولـة واألوقـاف اإلسـال1830سvأ S يالءÁـالك م، ثم تم االسvأ Sمية، و
  م، ا(قرر 1834تبعتها سلسلة من اإلجراءات وا(راسيم منها vرسوم جو\لية جنود األتراك، و

                                                 
 .37، 36، 32ص: �دان خوجة ومذكراته )1(
أ�د اّ�اêي، �قيق وتعليق جعفر اّ�اêي و�ّمد اّ�اêي، دار  :ألخبار دول ا(غرب األقû، ا�ولة العلو\ة االستقصا )2(

 .104ص 8ج ،)م1997-ھ1418(ا.كتاب، ا�ار ا�يضاء، ا(غرب، طبعة 
 .18-17ص: �دان خوجة ومذكراته )3(
 .21ص: ا(رجع نفسه )4(
 .38ص : ا(رجع نفسه )5(
 .44-43ص: ا(رجع نفسه )6(
 .43، صم1931ا#زائر، طبعة أ�د توفيق مد]، ا(طبعة العر�ية، : كتاب ا#زائر ؛v140رجع سابق، ص: ا(رآة )7(
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  )1(.بإ1اق ا#زائر بفر�سا

 أن نزوحـه S ا(نـاطق نسـيالفـرار الستعماالستعدادات العسكر\ة .من م S ا.رّغو
ّ
، إال

اإلدارة االستعمار\ة إY ا(فاوضـات مـع بعـض  دفعا#نو�ية ¢ن صعبا، لقوة نفوذ القبائل بها، ×ا 
  .Rكون واسطة ب®نها و�� األهاK العائالت،

رات شعبية عديدة ~ � ناحية من شمال ا#زائـر ضـد االسـتعمار كما أنه ¢نت هناك ثو
ا.سياسة الفر�سية ~ ا.صحراء تهـدف  ¢نتدى إY عرقلة توسعه، ومن جهة أخرى الفر�°، فأ

 S فصل ا#نوب عن ا.شمال، و§خضاعه �ظام خاص، وذ.ك �سبب تنـافس ا�ول األور�يـة Yإ
تأس®س vراكز نفوذ �ا بوسط إفر\قيـا، وا(طـامع ا(اديـة .لمنـاطق ا.صـحراو\ة، فمنـذ دخو�ـا 

طلقت ا1مالت
ُ
  .االستكشافية .لصحراء أ

�ّمد عبد العز\ز ا�لباK؛ واالو aإذ . ا.صـحراء بـةستعمار الفر�° .م يطأ قدمه بواقد تو
  .م1900أوت  20 يوم بمنطقة توات ~ )2(سقطت تي¯

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .44ص vرجع سابق،: كتاب ا#زائر )1(
تقع جنوب مقاطعة بودة، وتتمرyز ~ اÇاه vواز .واد vسعود، تتكون من lسعة وثالث� ق�ا، أهمها ق� تي¯، ا�ي  :تي¯ )2(

 .32ص 1�مد حوتية، ج: توات واألزواد. ¢ن vلتü (عظم الطرق اRجار\ة القادمة من ا.شمال وا.dق والغرب
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  ا.وضع ا.سيا´ ~ توات: ا(طلب ا¬الث
منطقة ا#نوب ا#زائري من ا#نوب الغرç إY ا#نوب ا.ýd، وما تع®شه هـذه  متدادإن ا

ا(ناطق من مظاهر طبيعية متنوعة، و×�ة، وما يفصل بـ� ا(نـاطق ا.شـما{ة وا#نو�يـة، و�ـ� 
ا#نوب الغرç وا#نوب ا.ýd من سالسل جبلية، Âـدها منعزلـة تمامـا عـن حÍـم ا�ولـة 

ر، و�اRاK ال ºضع س�ن هذه ا(ناطق إY اRنظـيم ا.سـيا´ ا(وجـود شـماال العثمانية ~ ا#زائ
  .خاصة ا.شؤون ا�اخلية

أوسـع وطنـا "و¼ واحات ا.صحراء ا#زائر\ة ا#نو�ية الغر�ية، إقليم عبارة عن  وتوات ¼
 وجواًرا

ً
رة، ورار\ن أو قـوراضم ثـالث مقاطعـات؛ Çـت، )1("وأفسح �اال، وأقرب .لسودان اتصاال

  .)3(، وتيدùت، واسمها حا{ا والية أدرار، وأضيفت �ا تþروفت)2(وتوات
  :)4(وحدود ا(قاطعات ا¬الث ¢آل�

  .من تبلكوزة إl Yسابيت: منطقة قورارة
  .من lسابيت إY رقان: منطقة توات

  .من رقان إY فقارة ا.زوى: منطقة تيدùت
  )5(.اقصورها، ا�ي قد وصل إY مئ�Á وواحد وlسع� ق�ً  كÕةهو وما تتصف به توات 

 ظاهر\ـا
ّ
، فصـلتهم با.سـلطة )6(فاÍ1م العثما] .م يÍن vوجودا ~ أقا{م ا.صـحراء إال

العثمانية الyÖية قائمة S معاهدات، Çسدت ~ vسألة ا#باية ا(فروضـة S شـ� �ائـب، 
  ، )7(زمة وا(عونةلبهدف اRجارة، مقابل دفع غرامة ا. وa ا�جرة الفصلية Þو ا(ناطق ا.شما{ة

  
                                                 

عبد العز\ز القشتاK، �قيق عبد ا.كر\م كر\م، مطبوxت وزارة األوقاف وا.شؤون : ا.dفامناهل ا.صفا ~ مآثر vوا{نا  )1(
 .73م، ص1972اإلسالمية وا¬قافة، ا(غرب، طبعة 

 .ن vرyزها تمنطيط، حا{ا تعرف بوالية أدرار¼ توات ا.وسطى ال© ¢ :توات  )2(
 .Ðم 400، وتمتد v Sسافة صحراء قاحلة تقع ~ ا#نوب الغرç .لجزائر :تþروفت  )3(
vوالي اRها�، ا(ؤسسة ا.وطنية .ل�d واإلشهار، طبعة : ~ إبراز شخصيات من علماء وصالà إقليم توات سلسلة ا�وات )4(

 .9صم، 2005
 .12ص: ا(رجع نفسه )5(
 .171ص 5م، ج2009خاصة، أل± القاسم سعد اهللا، x.م ا(عرفة، ا#زائر، طبعة : أcاث وآراء ~ تار\خ ا#زائر )6(

¼ �\بة تفرض S أرا� العرش، واألرا� ا(ستعصية عن ا.سلطة ا1اكمة، و§ن امتنعت عن دفعها،  :ا(عونة وا.لزمة )7(
ناê ا�ين سعيدو�، ا.ydة : )1830-1792(أواخر العهد العثما] ا�ظام ا(اK .لجزائر ~ . تتعرض .لحمالت العسكر\ة

dوز\ع، ا#زائر،  ا.وطنية .ل�R85صم، 1985طبعة وا. 
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  )1(.أي .م تÍن هناك عالقات ب� ا.سلطة ا(رyز\ة وا(جتمع ا#نوç .لجزائر
ن مناطق ا#نوب عبارة عن قبائل تم� ا�عض منها بقوة نفوذهـا v Sسـتوى ومن جهة فإ

 Yواالنتمـاء إ ،Uـر ا�ي صـعب ا.صحراء، وهذا من منطلق ا�فوذ ا�يvسلسـلة األ�اف، األ
عليها اqضوع إY سلطة واحدة �ـد حر\تهـا، و¼ حسـب الyÖيـب االجتمـاÝ عبـارة عـن 

ن .لخضـوع أسها ا(شايخ؛ ا.رافضـوxÖئالت عر\قة Æضع إY نظام ا#ماxت، والعشائر ال© ي
  )2(.اRام واRدخل ~ ا.شؤون ا�اخلية

ف األvـوال êومناخ ا(نطقة ا.صحراو\ة يتطلـب  ن صعو�ة تضار2سومن جهة أخرى فإ
ن ~ ¸ن العثمـانيوو. أم� األvـوالا.ـزراR ،Ýـ اإلنتاجنها .م تÍن مهمة من حيث ا.كثwة، و§

ظ S �ـا إال أن �ـاف فلم يبـقذ.ك ا.وقت قد نزفت قواهم �سبب ا1روب، مع ا�ول األور�ية، 
ات، ال© ¢نت ال تÍاد تنطفئ نwانها حl Äّشـتعل إÚاد ا¬ورS العمل ا(ناطق اqاضعة �ا، و

.لسلطان S منطقة توات، إال ما  حÍمفال ، من ا#هات الغر�ية إY ا#هات ا.dقية من جديد
لþوح األ�اف و�عض القبائـل و ،)3(ات و�ائب .سالط� ا(غرب األقû¢نت تدفعه من أتو

قة ب� توات وا(غرب العال طقة توات، وتمثلتمنمن ا(غرب إY ا#نوب، وخاصة ا�ين استقروا ب
وهجرة العلماء ~ حالة ا1ـرب مـن ا(غـرب إY ا#نـوب، .لسلطان،  ~ دفع ا.öائب واألتوات

عدم االستقرار ~ ا(نـاطق و¸ن سبب هجرتهم هو ، ومن أجل طلب العلم ¢نت ا�جرة إY فاس
  .  ا.شما{ة

ا�ظام القبÅ القديم، وا(تمثل ~ شيوخ القبائل ا�ين  فقد استمرأما ا�ظام اإلداري Rوات 
أصبحوا شيوخا S � من وسط توات والقصور، ثم (ا زاد عدد ا.س�ن اÆـذوا شـيوخ القبائـل 

)4(.أعوانًا �م، (ساعدتهم S تدبw وتنظيم أحوال ا�اس، وأداء ا.شعائر ا�ي�ية
  

ن ، ثم انتقل إY منطقـة تـي¯، و¸~ منطقة تمنطيط ا.لقبائل vرتÍزً  ا(جتمع lس®wو¸ن 
  )5(.ل، وñ شيخ � ا.صالحيات ا(طلقة S مقاطعتهشيخ منطقة تي¯ شيخ شيوخ القبائ

                                                 
 .473ص 3عبد ا.ر�ن ا#يالK، ديوان ا(طبوxت ا#امعية، ا#زائر، د ت، ج: تار\خ ا#زائر العام )1(
 .ا(رجع نفسه )2(
 .113ص 8ج: االستصقا )3(
ا(طبوxت ا#امعية، ا#زائر، طبعة فرج �مود فرج، ديوان : إقليم توات خالل القرن� ا¬امن عd واRاسع عd ا(يالدي� )4(

 .26م، ص1977
 .27-26ص: ا(رجع نفسه )5(
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  ا1الة االجتماعية: ا(بحث ا¬ا]
إّن ا�ظام االجتماÝ .لمجتمع vستمد من اإلرث ا¬قا~، وا1ضـاري .لفـÖات اRارºيـة 

��يو\ة ال© شØت ا(جتمع ا#زائري، اجتماعيا، وسياسيا، و§دار\ا، وعسكر\ا ا.سابقة، فاألسس ا
  .vستمد من ا1ضارات ال© تعاقبت عليها

  ا.وضع االجتماÝ .لجزائر: ا(طلب األول
  :)1(ا��ية االجتماعية .لمجتمع ا#زائري تتكون من عدة أصناف أذكر أهمها

  .العثما]، وقد تمرyزوا ~ ا(ناطق ا.شما{ة¢ن وجودهم �سبب اÍ1م : األتراك. 
 هممـن اإلنÍشـار\� وا.ر\ـاس وأمهـات وهـم ،ن من آباء أتراك أصالً هم ا(نحدرو: ا.كراغلة. 

  .جزائر\ات، و¸ن عملهم يقت� S ال�شاط ا�حري
  . وهم س�ن يقطنون ~ ا#بال: ال�Wر. 
  .يدوقد استقروا ~ ا#زائر منذ زمن بع: ا.سودان®�. 
  .دخلوا ا#زائر من الفتوحات اإلسالمية: العرب. 
 .ö1األند.سـ®� ا�يـن فـروا مـن االضـطهاد �سـبب  )2(يتكونون أساسا من ا(ور2سـكي�: ا

ا1روب ا.صليZية باألنـد.س، وقـد ¢ن �ـم vسـاهمة ~ ا#وانـب االقتصـادية، واالجتماعيـة، 
  .ئروالعمرانية من خالل توسيع و�ناء ا(دن ~ ا#زا

كÕ تواجد ا{هود حÄ القرن اRاسع عd، وقد دخل بعضهم من أور�ا إY ا#زائر، و¸ن : ا{هود. 
  . ا.س�ن �dلغ عددهم قرابة عُ ر ومدينة قسنطينة، ويظهر تواجدهم ~ مدينة ا#زائ

ارتفع شـأنهم ية ا(تعاقبة، وكÕ تواجدهم ~ قطاع اRجارة و¤تلف القطاxت ا.سياسوقد 
تصادي من خالل ×ارستهم اRجارة، وهم ذوو ا.سمعة ا.س®ئة ~ ا(جتمع ا#زائري، .كسـبهم االق

الفاحش غw ا(dوع، و�سبب تدخلهم ~ ا.سياسة؛ ألنهم استغلوا ضـعف اÍ1ـم العثمـا]، 
  )3(.فتقر�وا من ا�1م وساسة ا�الد
                                                 

 .74-67ص: �دان خوجة، ومذكراته )1(
vصطلح يطلق S العرب ا�ين تن�وا ~ األند.س بعد سقوط غرناطة، وأصل ا.Øمة تصغw .كملة vورس،  :ا(ورسيكيون )2(

~ ) مدينة ا#زائر(دور قلعة ا#هاد . ومعناها ا(سلمون األصاغر، رvًزا إY ما انتهت إ{ه األند.س من ا.سقوط واالÞالل
، ا.سنة 56 اجقوا i، �لة آفاق ا¬قافة والÖاث، د±، العدد i): م1541- 1516(منع تÍرار مأساة األند.س ~ ا(غرب 

 .221، صم2007ا.رابعة عd، ¢نون ا¬ا]، يناير 
بن صحراوي كمال، رسالة ماجسwÁ، ا(رyز ا#ام� vصط� اسطنبو�، : ا�ور ا�يبلوما´ {هود ا#زائر ~ أواخر ا�ايات )3(

 .26-25، ص)م2008-2007(معسكر، ا#زائر، ا.سنة ا#امعية 
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  .�، و§سبان وغwهمفر�س®�، مالطي�، إيطا{: باإلضافة إY األقليات ا(سيحية مثل
أما خارج ا(دن وا1وا� ا.كWى، ف�ن عمق ا#زائر عبارة عن أر\اف ذات ب�يـة قبليـة، 
وقد ¢نوا ~ العهد العثما] تابع� .لحÍم ا�ـايل¶ و\مÍـن تصـنيفهم إY األنـواع القبليـة 

  :اRا{ة
  .ان¼ مناطق �يطة با(دن خاضعة .لبايلك؛ lس� باألوط: قبائل ا.رعية. 
¼ قبائل أعوان .لسلطة، و¸ن قادتها أترا¢، و¸ن دورها إخضـاع قبائـل ا.رعيـة : قبائل ا(خزن. 

  ..لسلطة، و�ع ا.öائب
¼ القبائل ال© ¢نت تÁبادل اqدمات وا(صالح مع ا.سلطة، و¸نـت vوجـودة : قبائل األحالف. 

  . أساسا ب� قبائل ا.رعية والقبائل ا(ستقلة
، قسـنطينة، و�شـمال ا.صـحراء، و¼ ة با(ناطق ا#بلية، الظهرة¢نت vوجود: ا(ستقلةالقبائل . 

  .مناطق يقع معظمها ~ �ق ا#زائر
ارتÍبته ا�ولة العثمانية با#زائر؛ عدم ر�ط ا(جتمع باÍ1م، ×ـا شـ�  و¸ن أ�W خطإٍ 

ا¬ورات ضد  ما أدى إY كÕةلة با#زائر، وهو العدد ا.كبw من ا.كيانات ا(ستقلة أو شبه ا(ستق
  )1(.األتراك ~ فÖات اÍ1م

أما ا.وضع االجتماÝ بال�سبة لعامة ا(جتمع، فمن جـراء اRـدهور االقتصـادي ~ أواخـر 
القرن ا¬امن عd ا(يالدي؛ �سبب الþاxت ا�اخلية وا1روب اqارجية مع األور�®� سـاءت 

ة ا.سـ�ن ن القرى وا(دن، ×ا أثـر سـلبا S حالـاألوضاع، وتÍاثرت األvراض واألو�ئة �س�
  .ثاًرا س®ئة S األوضاع االجتماعيةا.صحية وا(عاشية وترك آ

فأدى هذا ا.وضـع إY . )2(تضاءل عدد س�ن ا(دن واألر\اف ×ا lسبب ~ ضعف األوجاقو
  )3( .تراجع ~ عدد اRجار وا1رفي� وا.صناع ونقص ا.زراعة، لعدم توفر ا{د العاvلة

و¸ن سبب تف� األvراض يرجع إY انÁشار األvراض ~ األقطار ا(جاورة، وانتقا�ا �سبب 
  صلة ا#زائر ببâان ا�حر األبيض ا(توسط وانفتاحها S أقا{م ا.سودان، وعالقتها مع أور�ا، 

                                                 
vؤ\د �مود ا(شهدا]، وسلوان رشيد رvضان، �لة ): م1830-1518(ينظر أوضاع ا#زائر خالل اÍ1م العثما]  )1(

 âية وا1ضار\ة، ا(جºارR428-427، صه1434م، �ادى ا¬ا] 2013، ن®سان 16، العدد 5ا�راسات ا. 
 .وحدة عسكر\ة عثمانية: األوجاق )2(

م، 1984ناê ا�ين سعيدو�، ا(ؤسسة ا.وطنية .لكتاب، ا#زائر، طبعة  ):العهد العثما]( وأcاث ~ تار\خ ا#زائر راساتد )3(
 .123ص
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  . وارتباطها با(dق اإلسال�
ان®� بمجـال ا.صـحة، وال بتطـو\ر وما زاد سوء األحوال ا.صحية عدم اهتمام ا�1م العثم

، )2(، إذ ¢نت أماÐن العالج vصحات وvال	 تقت� S بعض األماÐن فقـط)1(علم الطب
øمثل ا.زوايا ال© ¢نت تتكفل با(ر.  

إY  1818م، ومن1808إY  1804ت �يع أرجاء ا�الد من فاشتدت حدة األvراض وعمّ 
م ~ 1825و 1818~ سـنة  ت.زالزل ال© حدثوقد تÍررت ا. م، فزادت حدة ا(جاxت1822

 Äّ3(.احلية، وا(ناطق القر\بة من مدينة ا#زائرت أغلب ا(دن ا.سّ  عمّ ا#زائر، ح(  
ضـانات، وا1رائـق، كما عرفت ا#زائر سلسلة من األحداث وا.كوارث الطبيعية مثل الفي

سـ�ن و§تـالف ، فـأدى ذ.ـك إY هـالك ا.1816، 1812، 1791 وزحف ا#ـراد ~ ا.سـنوات
  )4(.ا(زروxت وانÁشار ا(جاعة، وغالء األسعار

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ا.ydة ا.وطنية .ل�d واRوز\ع، ا#زائر، الطبعة  سعد اهللا، أل± القاسم : ، بداية االحتاللا1ديث �ا�ات ~ تار\خ ا#زائر )1(

 .168صا¬ا¬ة، د ت، 
 .125ص: دراسات وأcاث ~ تار\خ ا#زائر )2(
 .122، 98ص: ا(رآة ؛52ص: �دان خوجة ومذكراته )3(
 .129ص: دراسات وأcاث ~ تار\خ ا#زائر )4(
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  ا.وضع االجتماÝ ~ منطقة توات: ا(طلب ا¬ا]
إن ا.وضع ~ ا#نوب ا#زائري ¢ن ºتلف تماما عن ا.وضع �شمال ا#زائر، ألنّه .م يÍـن 

  .والþاxت عن ا.سلطةخاضعا .لحÍم العثما]، ومن جهة ¢ن بعيدا تماما عن ا1روب، 
وقد ضم ا#نوب ا.واسـع عـددا مـن القبائـل ا(ختلفـة، تمـ�ت با(�نـة ا�ي�يـة والـÕاء 
االقتصادي، خاصة منطقة توات ال© سادها األمـان وا.سـلم، ×ـا أدى إY هجـرة العلمـاء مـن 

  .تلمسان، وا(غرب األقû، وغwهما إY ا(نطقة منذ القرن العا� ا�جري
ال تÍره ظا(ا، وال تمنع ôنما، و¼ أضعف بالد ا(غـرب : " ل منطقة توات أنّهاووصف أه

ô ،ستضـعفون و.قاطبةvلب أهلها ضعفاء، و Õفيهـا  ضـعف أهلهـا، وهضـم قـوة ا�فـوس، كـ
  )1("ا.صا1ون وا.زهاد وأر�اب القلوب

يـة غن"وقـد أشـw ~ نـوازل  ،عـدة أصـناففا��ية االجتماعية (نطقة توات تتكون مـن 

ــناف، وتت" ا(قتصــد ــماء تلــك األص ــل إY أس ــراط�، ، واأل�افا�~ مث ــرار العــرب، وا1 ح
  :، والعبيد، ونعرف � فر\ق منهموا(رابط�

  .هم ا�ين اÞدروا من األß العلو\ة، ال© قدمت من ا(غرب األقû: األ�اف
  .هذه الطبقة يعملون ~ اRجارة و\متلكون ا#واري: األحرار العرب

  .يطلق هذا االسم S ا�ين أوقفوا أعما�م ~ سZيل اهللا، جهاًدا وعبادةً : ا(رابط�

، البشـرةتم جلبهم مـن ا.سـودان، وهـم ُسـمر هو اسم يطلق ~ ا(نطقة S ا�ين : ا1راط�
  .وأصل الÁسمية ùمة بر�ر\ة، وهؤوالء يعملون ~ ا1رف

ا.سودان، Rداول Çارة العبيـد مـن أجـل  تم جلبهم بواسطة القوافل اRجار\ة من :العبيد
  )2(. األعمال ا.شاقة، ¢�ناء وا.زراعة

س�ن ا(نطقة عند نهاية وادي ا.ساورة، و�داية وادي vسـعود؛ ابتـداء مـن واحـة  و\توزع
  )3(.نقابودة، وتتوزع با
 قصور توات S ا.ضفة ال®Ñى .لوادي، فت�ت¦ عند ق� ر

                                                 
، أدرار، ¤طوط، �سخة خزانة كوسام. 11�مد بن عبد ا.كر\م اRمنطيطي، ص: درة األقالم ~ أخبار ا(غرب بعد اإلسالم )1(

 .را#زائ
إY القرن  ھ11؛ اRار\خ ا¬قا~ إلقليم توات من القرن v34-35رجع سابق، ص: م19-18إقليم توات خالل القرن�  )2(

 .44-43م، ص2003ا.صديق حاج أ�د، مدير\ة ا¬قافة، أدرار، ا#زائر، الطبعة األوÉ : م20م إY 17/ھ14
�ّمد ا.صالح حوتية، دار ا.كتاب العرç، القبة، ا#زائر، : خالل القرن� ا¬ا] عd وا¬الث عd .لهجرة واألزواد توات )3(

 .76-75ص 1ج، 2007طبعة 
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ور الþعـة القبليـة .لحيـاة االجتماعيـة، وانعـدام ا.سـلطة وما يغلب S هذه الفÖة ظهـ
أحيانـا إY  ئل حـÄ وصـلالفعلية ال© تضبط األمن، و�ذا كÕ اRنافس، واRحالفات ب� القبا

  )1(.غزو بعضهم ا�عض
فا(جتمع اRوا� اعتاد ا1ياة القبلية �.ك أ�شأ منطقة بنظام القصور، ا�ي ما زال إY حد 

  . )2(ثالثمئة ق� قصورها حواK عددبلغ  قداآلن، و
وأساس اRنظيم االجتماÝ �ذه ا(نطقة مبS U �موعة أشخاص ~ القصور؛ هـم ا�يـن 

اص هم أشخاص كبـار ~ ا.سـن واألشخ. إدارة � �موعةرون أvور ا(جتمع، فيتوÉ أحدهم يدي
  )2(.رهم يÍون بفرض أنفسهمواختيا. ن باإلخالص، واألخالق، وا�ين، ومن األغنياءومعروفو

فا.ز\ارة ¼ ظاهرة اجتماعية تتمثـل ~ . وما اشتهر ~ ا(نطقة هو ا.ز\ارات، ورyب ا1جيج
إحياء ا(ناسبات ا�ي�ية، كمناسبة ا(و� ا.d\ف، وxشوراء، و\وم عرفة، و\را� فيها أن تقـÖن 

  )3(.لعا.م أو و� صالحبموسم جU اRمور، أو vوسم ا1صاد، وترتبط كذ.ك بإحياء ذكرى 
، ار�ل إY تادلة با(غرب، و�عـد رجوعـه )4(وقد ¢ن vؤسس ا.ز\ارة هو بلقاسم بن ا1س�

 باRصوف مدة حياته، وقد Æرج S يـدهأسس زاو\ة �فسه، وانتهج الطر\قة ا.شاذ{ة، فاتصف 
  )5(.عدة طلبة

ا(جتمع اRـوا�، (ـا يطـرأ  ، وأفيونَ اا(سماة با.ز\ارات هوسً  وقد أصبحت هذه االحتفاالت
S ا�اس من ترك � أعما�م، واRوجه إلحيائها، و(ا يعمها من اqرافات، وا(عتقدات الفاسـدة 

  . لعقيدة اRوحيد واRوسل، واRوا� ا�ي هو مناٍف  من اWRك باأل�حة وا�بح عندها،
                                                 

 .49ص 1رجع سابق، جv: توات واألزواد )1(
ة األوقاف وا.شؤون عبد العز\ز الفشتاK، �قيق عبد ا.كر\م كر\م، مطبوxت وزار: مناهل ا.صفا ~ مآثر vوا{نا ا.dفا )2(

 .73اإلسالمية، د ت، ص
 .363-362ص 2ج: ا(رجع نفسه )2(
 .373ص 2ج: ا(رجع نفسه )3(
من أعالم القرن العا� ا�جري، . ا1اج أبو القاسم بن ا1س� بن عمر بن vو� بن ا1°، القوراري: بلقاسم بن ا1س� )4(

عنه ا1اج أبو �ّمد بن أ�د ا#زو�، عباد بن أ�د، ا1اج 1سن، وأخذ . أخذ عن i بن إبراهيم وغwه. و� بأوسيف
ا�رة . منهاج ا.سا.ك�، وعd منظومات شعر\ة ~ اRوحيد، الفقه، ا.سwة ا�بو\ة،وا(دح ا�بوي: من تآ{فه. وغwهم

¤طوط، خزانة . R18نال]، ص�ّمد عبد القادر ا: الفاخرة ~ ذكر ما بتوات من العلماء، واأل�اف اإلدرس®� والعلو\�
م، 2002�ّمد عبد العز\ز عمر، دار هومة، ا#زائر، طبعة : كوسام، أدرار، ا#زائر؛ قطف ا.زهرات من أخبار علماء توات

 .145ص
 .374ص v2رجع سابق، ج: توات واألزواد )5(
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تقام من أجل الفقراء وا(ساك�، واRجمـع مـن أجـل  وادxء ا(جتمع أّن هذه االحتفاالت
واRميـ� طبقيـة المن  شـىيتف(ا  اد ا(جتمع، مع أن األvر عكس ذ.ك،ب� أفر أن هناك تماسً� 

  .ب� أفراد ا(جتمعالعن�ي 
أما رyب ا1جيج، فتعتW زاو\ة ا1اج بلقاسم نقطة Çمع 1جاج ت®نجورار\ن، فعند بدايـة 

، فيبعـث إv  Yوسم ا1ج ºرج
ً
شيخ ا.رyب من أحفاد ا1اج بلقاسم، و\توجه إY ت®�yوك شـماال

و\نقسـم ا1جـيج S . القبائل ال© ترغب ~ ا1ج فينضم إ{ه � شخص vستعد �.ـك ا(وسـم
 wـب، .لوقـوف وا.راحـة، أو ا.سـyـر قائـد ا.رvنقل، و\صدر األواRعدة أقسام، ل®سهل عليهم ا

  )1(.وغwه
Rجـار مـن شـمال ا#زائـر وا�حـر 1رyـة انطقة .م lسلم من األvـراض؛ وyذ.ك هذه ا(
 Yوا�يجراألبيض ا(توسط إ Kدهابًا و§يابًا ا#نوب وغرب إفر\قيا؛ كما.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .377-376ص 2ج vرجع سابق،: توات واألزواد  )1(
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  ا1الة االقتصادية: ا(بحث ا¬الث
êاxت سـاهم ~ قوتهـا وثبوتهـا أمـام  vّماعرف االقتصاد ~ ا�ولة العثمانية تطورات، 

.âول األور�ية؛ خاصة ~ فـÖة ضـعف ا�ولـة  ااألور�ية، وقد أصبح هذا االقتصاد مطمعً ا�ول 
 أنU سوف أ�دث عن ال�شاط االقتصادي اqاص با#زائر ومنطقة توات ~ تلـك . العثمانية

ّ
إال

  .الفÖة
  ا.وضع االقتصادي ~ ا#زائر: ا(طلب األول

االقتصاد ا#زائري، ا(وزع S ا(رتفعـات انتعاش ي ~ لقد ساهم ال�شاط ا.زراÝ وا.رعو
ا#بلية واRالل وا.سهول، وأطراف ا1وا�؛ ألن وضـعية األرا� ا.زراعيـة ~ ا#زائـر خـالل 
العهد العثما] ¢نت تتصف بنمط� ¤تلف�، أحدهما يرتÍز S االرتباط باألرض وخدمتها، 

  .)1(واآلخر يمتهن ا.رÝ دون خدمة األرض
 üـالوأبv ك األرا� ~ أغلـب األحيـانا1ـ�م،  S لـة معهـمvوأقـروا العشـائر ا(تعا

األرا� ال© استحوذوا عليها بغية ا1صول S تأييد شيوخ القبائـل وvسـاندة رؤسـاء ا.زوايـا 
  )2(.�م

S إنتاج األرض، دون االRفات إY تطو\ر ا.زراعة، بل اسـتمروا  ا¢ن اهتمام ا�1م منصب� 
  .~ ا.ضغط S الفالح� بز\ادة اإلنتاج

وقد نتج عن كÕة ا(طا�ة ا(ا{ة، وقلة ا#بايـات S األرا� ا.زراعيـة، وتعـدد ا(غـارم، 
 Yوا�عض اضطر إ Ýاالشتغال با.ر Yا¬ورة ضـد إهمال ا.زراعة و�ول بعض أصحاب األرض إ

  )3(.ا�1م، إذ انعكس هذا ا.وضع سلبا S ا.سياسة
و�ظهور ا�ايات، واستقرار نظام اÍ1م توسعت أرا� ا�ولة بمواطن العشائر، الـ© تـم 
إخضاعها ~ ا.وقت ا�ي استقرت فيه أوضاع ا(لكية ا(شاعة، أمـا ا(لكيـات اqاصـة فبـدأت 

انقـراض أعقابهـا S ا(ؤسسـات ا�ي�يـة وا(شـار\ع  يعود رcها بعـد ،تتحول إY أوقاف أهلية
  )4(.اwq\ة اqاصة

  ن انتهجا سياسة تصدير إنتاج سن باشا، وا�اي vصط� باشا ا.�يو�عد تو� ا�اي ح
                                                 

 .27، ص1986ناê ا�ين سعيدو�، ا(ؤسسة ا.وطنية .لكتاب، ا#زائر، طبعة  :دراسات ~ ا(لكية العقار\ة )1(
 .28ص: ا(رجع نفسه )2(
 .32ص: ا(رجع نفسه )3(
 .36صvرجع سابق، : ا�ظام ا(اK .لجزائر )4(
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ا(حاصيل ا.زراعية إY خارج ا�الد عن طر\ق ا.d¸ت األور�يـة وا(حتكـر\ن ا{هـود، مـع أن 
لمجاعة نÁيجة القحـط ا�ي أصـاب األرا� ~ ا.سـنوات ة .ا�الد ~ ذ.ك ا.وقت ¢نت معرض

  )1(.1819، 1816، 1807، 1800، 1779: اRا{ة
وقد أدى هذا إY قلة اإلنتاج و§همـال ا.زراعـة، و§عـالن العصـيان، ا�ي آل إY انـدالع 

م، وa الغـرب ا#زائـري سـنة 1804ا¬ورات ~ �يع ا#هات، ف�ن ~ شـمال قسـنطينة سـنة 
وقد شـملت . م1823، 1818م، ومناطق ا�ماvشة واألوراس ووادي سوف سنة 1809 ،1803

  )2(.أهم ا¬ورات ال© أعلنتها اRيجانية ضد ا�1م ت منا1بوب، و¸نزراعة ا¬ورات مناطق 
وقد عمد ا�1م إY ا1مالت العسكر\ة؛ إلرôم ا.س�ن S ا.ز\ادة ~ اإلنتاج، وا.رجـوع 

�شئيإY األرا� ا.زراع
ُ
ت vراكز ا1اميات، وأقيمـت ا(طـاحن ة qدمة األرض، و�ذا الغرض أ

ا�ايلـك يÍلفـون بإحصـاء ا(حاصـيل ا.زراعيـة،  ةدائية بالقرب من ا(دن حيـث ¢ن قـاا�و
ا�ولـة عـن تلـك ا(حاصـيل  اتتقاضـاهال© ¢نـت   وvراقبة ا(وا�، و�ديد مقدار ا.öائب

  )3(.وا(وا�
اqارجية، وا�اخليـة دورا مهمـا داخـل ا�®ئـة االقتصـادية .لمجتمـع كما لعبت اRجارة 

  .ا#زائري عموما، وا��ية اö1\ة �ش� خاص
فاقت� ال�شاط ا.صناS Ý ا1رف؛ ألنهـا مـن ا(تطلبـات ا.öـور\ة ا(حليـة .لمـدن، 

نظيميـة وا(ناطق األخرى، باإلضافة إY ما ¢ن يُصدر .لخارج، كما عرفت هذه ا1رف قواعـد ت
�كمة من حيث اإلنتاج واRوز\ع، فقد ¢نت .لصناxت اRقليديـة تنظيمـات مهنيـة (ختلـف 

  .ا1رف
2سÁند ~ أغلبـه إY العاvـل العـرa، فـ�  ا،اجتماعيً  اوقد ¢ن ال�شاط ا1رa 2شهد تم�ً 

(عـادن حرفة خاضعة #ماعة عرفية معينة، أما ا{هود ف�نوا 2سيطرون S ا.صناxت اqاصة با
.لتدخل ~ األvور ا.سياسية، وقوة  ا×ا أعطى �ذه الطائفة نفوذً ، )4(ا�هب والفضة: ا¬مينة، مثل

  .اقتصادية ~ �ر\ك العالقات مع ا�ول األور�ية، .öب االستقرار ا.سيا´ با#زائر

                                                 
 .36ص vرجع سابق،: ا�ظام ا(اK .لجزائر  )1(
 .304ص 3جvرجع سابق، : القديم وا1ديث~ تار\خ ا#زائر   )2(
 .34ص: ام ا(اK .لجزائر ا�ظ )3(
-63م، ص1972�مد العرç ا.ز�wي، ا.ydة ا.وطنية .ل�d واRوز\ع، ا#زائر، طبعة : اRجارة اqارجية .لdق ا#زائري )4(

64. 



 33 
 

صـناعة ا.سـفن،  تكر جزءا مـن ال�شـاط ا.صـناÝ، مثـلأما ا.سلطة العثمانية ف�نت �
وهذا مـا أدى . بك ا(دافع ومطاحن ا�قيق وا(حاجر، وهو ما ¢نت lسÁند إ{ه قوة ا�ايلكوvسا

  )1(.إY تدعيم سلطة ا�اي االقتصادية وا.سياسة واحت�ر ا�ولة .لتجارة اqارجية
 ،�ال�سبة .لعملية اRجار\ة ا�اخلية فتمثلـت ~ اRبـادل الZسـيط بـ� ا(ـدن والقـرىو

(قايضة ب� ا.شمال وا#نوب، كتبادل اRمور مقابل ا1بـوب، و�ـ� ا.سـهول \قت� �ôا S او
  .وا(ناطق األخرى يتم مقايضة اqضار والفواكه وا.ز\ت ومنتجات ا1رف مقابل ا1بوب

ا#زائـر بـدأ تـدهور ¤تلـف األ�شـطة اRقليديـة ا#زائر\ـة،  ضد وقبل ا1ملة الفر�سية
  )2(.وا1رف، وسيطرة ا(نتوجات األور�ية S األسواق

ا(فروضة S ا�ول ال© lستغل   ئد ا.öائبالث القتصاد ا#زائر؛ تمثل ~ xأما ا(ورد ا¬
سط �ت سـيطرة حـ�م ا�حر األبيض ا(توسط (رور سفنها، إذ ¢ن أسطول ا�حر األبيض ا(تو

ا#زائر؛ ألن فكرة ا1دود وا.سيادة اإلقليمية لZسط �عيتها ¢نت مهمة جدا 1صو�ا S ا(دد 
  :)3(و¼ vصنفة كما يÅ ،ا(اK من دول أور�ا

هو�دا، الWتغال، نابو�، ا.سو\د، ال�و\ج، ا�انمارك، تـدفع �\بـة � : ا.واليات ا(تحدة
  .xم�

وذخـwة ا�ـارود  �ائب أخرى ~ ش� أسلحة وحبال تدفع: ال�و\ج، وا.سو\دا�انمارك، 
  . ورصاص وحديد

تدفع هدايا دور\ـة : سبانيا، فر�سا، إÂلÖا، هانوفر، ßدي�يا، الطوس�ن، دافوس، وا�ندقيةإ
  ..âايات، وا�اشوات وأعضاء ا�يوان عند إبرام ا(عاهدات، وتعي� القناصل �ا ~ ا#زائر

  . تدفعان أدوات ا1رب، واRمو\الت ا1ر�ية: امبورغ، و�ر\مه
  .ال تدفعان ا.öائب، ولÍن تدفعان أvواال طائلة لفداء أßاها با#زائر: ا�مسا، وروسيا

  
  
  

                                                 
دار ا.كتاب العرç، ا#زائر، طبعة نور ا�ين زمام، : م1998-1962 ا.سلطة ا1اكمة واqيارات اRنمو\ة با(جتمع ا#زائري )1(

 .16صم، 2002
 .20-19صم، 2008هاليÅ حنيÌ، دار ا�دى، ا#زائر، الطبعة األوÉ، : أوراق ~ تار\خ ا#زائر العثما]  )2(
 .53- 52م، ص1999¾� بوعز\ز، ديوان ا(طبوxت ا#امعية، ا#زائر، : مع تار\خ ا#زائر ~ ا(لتقيات ا.وطنية وا�و{ة )3(
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  ا.وضع االقتصادي ~ توات: ا(طلب ا¬ا]
. رتهـااRقليديـة ~ Çا اعتمدت منطقة توات ~ اقتصادها S ال�شاط ا.زراÝ، وا.صناعة

راد ا(جتمـع، وا(تمثلـة ~ أما ال�شاط ا.زراÝ ف�ن يتوقـف S أنـواع األرا� ا(متلكـة ألفـ
الـþاxت،  ، .كـÕة"غنية ا(قتصـد" أرا� اZ1س، وقد أخذ قسطا وافًرا x#ته نوازل  :صنف�

الـ© تـم  ا(ـوات أو أرا� ،أرا� ا�ـورهو  واqالف حو� ~ ا(جتمع اRوا�، وا.صنف ا¬ا]
 S لكية �اعية، وقـد غلبـت ا(لكيـة ا#ماعيـةv ونÍشاعة، أو تv كون أرا�R إحياؤها

" األرا�، فأسندت vلكتيها إY ا.dع والعرف، إذ قد حÍم عليها بالعرف ~ بعـض vسـائل 
  .)1(، فلينظر  ذ.ك ~ vسائلها"غنية ا(قتصد

استغالل ا(يـاه ا#وفيـة به طاع ا.س�ن قد اشتهرت هذه ا(نطقة بنظام الفقارة ا�ي استو 
{جعلوها دائمة ا#ر\ان، Rوز\عها S ا(ساهم� وفق ا1صـص، �سـبب قلـة lسـاقط األمطـار 

.لـرزق،  اأساسـيً  اوهذا ما ساعدها S زراعة ا�خيل الـ© تعتـv Wصـدرً ، )2(با(نطقة ونواحيها
ال© تتحمل قساوة ا(ناخ، وتقبل ا(ـدى  تغ÷ عنه، وزراعة بعض ا(زروxتسال 2 اغذائيً  اوvوردً 

  )3(.ا1راري {ًال ونهاًرا
، .لحÍم ب� "غنية ا(قتصد"إن vسألة ا.ري بالفقارات طرحت vسائلها بÕÍة ~ نوازل 

�yة ا(ساقاة وا.زراعـة واqراصـة، ا(ياه، كما شمل ا�ظام ا.زراÝ مثل ا(تنازع� عن حصص 
  )4(".غنية ا(قتصد"نطقة، وهذا ما ت�Z من خالل نوازل ونظام اqماس كطرق متبعة با(

تتمـ� بـأنواع عديـدة مـن اRمـور،  ، الـ©ا�خيـلمن ا(نتجات ا�امة واألوÉ با(نطقة و
باإلضافة إY زراعة القمح ا�ي ¢ن ¾تل ا(رتبـة . فيتخذونها طعاما، و¤لفاتها غذاًء 1يواناتهم

Wن، حيـث تعتـÐبـودة مـن ا(نـاطق الغنيـة  ا¬انية بعد غرس ا�خيل، و\زرع ~ �يـع األمـا
أهـل ا(نطقـة �ـاوRهم �قيـق  ومـا مـ�. ا�رة وا�خنبا1بوب، ف�ن يزرع ~ فصل ا.صيف 

  )5(.االكتفاء ا�ا� ~ ا.زراعة

                                                 
 .من هذه ا.رسالة  469، ص198ص: ينظر غنية ا(قتصد )1(
 .88ص 2، جvرجع سابق: توات واألزواد  )2(
 .102ص 2ج: ا(رجع نفسه )3(
 .201، 200، 199، 198ص: ينظر غنية ا(قتصد )4(
 .116-115ص 2ج vرجع سابق،: توات واألزواد  )5(
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ا(صادر األساسية .القتصاد، وهو من أهـم ا(حاصـيل ا.زراعيـة، إذ ¢ن  أهم ¸ن اRبغ منو
 Wأنه حدد �ا سوق يقع بزاو\ة كنتة �يعـه، وقـد اعتـ Äن بمنطقة توات حÐيزرع ~ عدة أما

وقد ظهرت عدة كتابات عن أح�م اRبـغ سـأذكرها  )1(.\قيةاRبغ من أهم ا.صادرات حÄ ~ إفر
  .~ ا(باحث ا(وا{ة

أما زراعة اöq فعرفت توات بزراعتهـا حسـب ا(واسـم، فسـ�ن ا(نطقـة يعتمـدون ~ 
غذائهم S منتجاتهم ا�اخلية، وخاصة ا#افة، وقد نقلوا زراعتهم ا(حلية إY منطقـة ا#نـوب 

األ�ـÕ حرyـة ~ اRبـادل ا.ـزراÝ ~ ذ.ـك  وماK وا�يجر؛ ألنّه اqـط سودانا.: اإلفر\À، مثل
  )2(.ا.وقت

أما ا.رÝ، ف�د أن يÍون نـادرا الفتقـار ا(نطقـة (نـاطق ا.ـرÝ، فاعتمـدت S تر�يـة 
  )3(.ا�واجن، وا(اعز، و�عض الغنم، الستغال� S ا�طاق ا(حÅ فقط

. اقتصـاد ا(نطقـة S ال�شـاط ا1ـرa، واRجـارةباإلضافة إY اإلنتـاج ا.ـزراÝ اعتمـد 
  .فا1اجيات ا.öور\ة .لمنطقة؛ دفعت .ز\ادة ال�شاط ا1رa باستغالل ا(واد األو{ة ا(حلية

كما ¢ن س�ن ا(نطقة يملكون عدًدا كبwًا من العبيد عن طر\ـق اRجـارة، وعـرف عـن 
ا1ر\ر وا1ديـد وا.زجـاج، بتجارة قورارة مقاطعة توات وواشتهرت توات زراعة ا1ناء وÇارتها، 

  )4(.وأمثا�ا من ا.سلع
aة عن ال�شاط ا1رÇسو\ق ا.ُمنتجات ا�اlجـارةوRها من ا(واد ا(تداولة ~ اw؛ ¢ن ، وغ

Íـم مـع ضـمان ق شبكة من ا(واصالت ب� توات وغرب إفر\قيا، وا.شمال بÁنظيم �\عن طر
هـذه الفـÖة قوافـل عديـدة، تلـتÀ ~ أسـواق داخليـة  فاشتهرت خـالل االستمرار\ة .لتجارة،

  )5(.با(نطقة، وتتم العملية اRجار\ة إما با(قايضة، أو بالعملة
و¸نت اRجارة تتداول با�راهم وا(ثاقيل، واألوزان، إذ ¢نت تöب ا.سكة با(نطقة، كمـا 

   )6(".غنية ا(قتصد" يتضح من نوازل 
                                                 

 .119ص v2رجع سابق، ج: توات واألزواد )1(
 .120ص 2ج: ا(رجع نفسه )2(
 .126ص 2ج: ا(رجع نفسه  )3(
تر�ة و�قيق أبو القاسم سعد اهللا، ا(عرفة ا�و{ة : رحلة األغوا� ا1اج بن ا�ين ~ شمال إفر\قيا وا.سودان وا�رعية )4(

 .95-94م، ص2011.ل�d واRوز\ع، ا#زائر، طبعة خاصة، 
 .134ص 2ج: سابقvرجع   )5(
 .460، ص459، ص203ص: تصدغنية ا(ق )6(
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القوافل اRجار\ة، ال© تتجه من سجلماسة غر�ا إY غداvس و¸نت توات vرyز عبور .� 
والطرق ا.صـحراو\ة الـ© . �قا، ومن تلمسان شماال إY ا.سودان الغرç، وماK وا�يجر جنو�ا

تتفرع عن توات تتجمع ~ اÇاه� شماK وجنوç، ف�ن االÇاه األول ير�ط ب� تـوات وأسـواق 
  )1(:طرق رئ®سيةشمال ا(غرب العرç، و2ش� ثالث 

شماl ý� Kسلكه القوافل ا(تجهة إY ا(نيعة وغرداية وا.dق ا#زائـري، وyـذ.ك : أو�ا
  .وهذا الطر\ق ير�ط تو�س بتوات vروًرا بغداvس إY ع� صالحإY غداvس وطرابلس، 

وسط شماK، ف�ن ºرج من ق� أوالد ع® وÖºق العرق الغرç ا.كبw حـÄ : وا¬ا]
�رى واد ا�اvوس، وlستعمله قوافل ع� ا.صـفراء، وdvـ\ة، وأفلـو، وسـعيدة، وا.وسـط يصل 

  .ا#زائري
ا.شماK الغرç، و¸ن يÁبع �رى وادي ا.سـاورة، وlسـلكها القوافـل ا(تجهـة إY : وا¬الث

  .الغرب ا#زائري، وأسواق سجلماسة، وتافياللت، وvراكش وفاس با(غرب
  :)2(ها بغرب إفر\قيا، فطر\قانأما الطرق ال© ¢نت تر�ط

  .طر\ق رقان إY تمبكتو ، vروًرا بتاود] وأوران: أو�ا
  .طر\ق أقبÅ بأولف إY ¢و وتمبكتو، vروًرا بع� ز\زة: وا¬ا]

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
لب، ا#زائر، طبعة كروم عبد اهللا، دار ح: ا.رحالت بإقليم توات، دراسة تارºية وأدبية .لرحالت ا(خطوطة hزائن توات )1(

  .10صvرجع سابق، : ينظر سلسلة ا�وات ؛30- 27م، ص2007
 .10ص: ا�واتسلسة  )2(
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  ا1الة العلمية والفكر\ة: ا(بحث ا.رابع
  العل¯ والفكري ~ ا#زائر ا.وضع: ا(طلب األول

علمية ~ �يع أÞائها، خاصة ~ مدينة تلمسان، وعرفت قسـنطينة شهدت ا#زائر حرyة 
خدمة  كز .ل�شاط العل¯، وقد ساهم علماء ا#زائر vساهمة هامة ~اوµاية وعنابة و�سكرة vر

  )1(.ها تآ{ف ~ الفتاوى، وا.وقف، والفرائض وغwهاالعلوم ا.dعية، فÖك علماؤ
وا(ساجد وا.زوايـا، فكـÕت ا(ـدارس ~ العهـد وتمثلت ا(ؤسسات اRعليمية ~ ا(دارس 

األوقاف vصدر تمو\لها ل�d اRعليم، و¼ منdÁة ~ � من ا#زائر وتلمسان  تالعثما]، و¸ن
  )2(.وقسنطينة

وحظيت ا.زوايا بدور مهم ~ هذه الفÖة، فـ�ن يـديرها ا.صـوفية، تمـارس فيهـا العبـادة، 
فيهـا  #زائـر، ومنطقـة القبائـل الـ© ¢نقسـنطينة وا و\طلب فيها العلم، وقد كÕت ~ � من

 ة زاو\ـة، و¸نـت vوجـود© بلغ عدد زواياها أ�Õ مـن ثالثـ�حواÚ Kسون زاو\ة، وتلمسان ال
با(دن والقرى، وقد ¢نت منطلق ا¬ورات ضد اÍ1م ال�Ö، وvراكز .لجهـاد ضـد االحـتالل 

  .)4(~ األر\اف لعبت دورا أساسيا ~ �d ا¬قافة، و)3(الفر�°
ا(درسـة العليـا  :ث معاهـدعاهد أو ا(دارس العليا، فاشتهرت ا#زائر بـثالا(هناك  ت¸نو

با#امع ا.كبw، وا(درسة القشاشية، و¸نت هنـاك مـدارس عليـا بقسـنطينة وعنابـة ومعسـكر 
  )5(.وتلمسان ومازونة، تدرس فيها العلوم ا�قلية والعقلية

وأشهرها vكتبة الهتمام العلماء بها، #زائر أيام اÍ1م العثما]، أما ا(كتبات فكÕت ~ ا
، وvكتبـة ا.شـيخ �مـد إسـماعيل بتكـوران بـة مازونـةعبد ا.كر\م الفكو� بقسنطينة، vكت

  .بأعماق ا.صحراء
تفسw القـرآن ا.كـر\م، : وأهم العلوم ال© ¢نت تدرس ~ ذ.ك ا.وقت علوم ا.d\عة مثل

  . دراسة اRار\خ وا.لغة وآدابها: دراسة ا1ديث، والعقيدة والفقه وا.سwة، وعلوم إ�سانية
  ثم ¤ت� ابن ا1اجب،  و¸ن ا(عتمد األسا´ ~ اRفكw الفق¦ هو ¤ت� خليل

                                                 
 .79ص 2جvرجع سابق، : تار\خ ا#زائر ا¬قا~  )1(
 .318ص 3جvرجع سابق، : تار\خ ا#زائر ~ القديم وا1ديث  )2(
 .165صvرجع سابق،  :�ا�ات تار\خ ا#زائر  )3(
 .187ص 5جvرجع سابق، : ينظر أcاث وآراء ~ تار\خ ا#زائر ؛318ص 3ج: زائر ~ القديم وا1ديثتار\خ ا#  )4(
 165ص: ينظر �ا�ات تار\خ ا#زائر )5(
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كما ¢نت حرyة اRنقـل لطلـب العلـم hـارج ا�ـالد وخاصـة .ز\د القwوا] وا.رسالة البن أ±
  )1( .جامع األزهر بالقاهرة، وجامع القرو\� با(غرب، وا.ز\تونة بتو�س

علـوم ا.كتابات �عـض  ~  ينح� ر خالل العهد العثما]¸ن أغلب إنتاج علماء ا#زائو
d.ا\Íن هناك ابت�رات جديدة ~ اإلنتاج، وهذا نـاتج عة، وا.صوفية، وا(جاالت األدبية، و.م ي

وضعف ح�مها، لÍن ¢ن هناك من ¾اول طرح أف�ر جديدة من  ،عن ضعف األمة اإلسالمية
أجل ا�هضة اإلسالمية S أساس ا(نافسة ب� العا.م اإلسـال� والعـا.م األورç، وا.سـباق مـع 

الـ© تمكنهـا مـن ا�هـوض مـن  ،دها ومبادئهاا1ضارة األور�ية؛ ألّن األمة اإلسالمية �ا قواع
ا.سـ� «جديد، ومن أمثال ا�ين نادوا من أجل اRجديد هو ابن العنا±، وقد ب� ذ.ك ~ كتابـه 

  )2(.»ا(حمود ~ نظام ا#نود
ف�نت ندرة اإلنتاج العل¯ ~ العلوم ا.dعية؛ �سبب ظاهرة اRقليد واRخلـف ا¬قـا~، 

  )3(.األسانيد ومنح اإلجازات فيهاباسÁثناء رواية 
و×ا راج ~ هذه الفÖة رواية ا1ـديث، خاصـة صـحيح ا�خـاري، فقـد اشـتهرت روايـة 
ا1ديث بطر\قة ابن عمار ا�ي أثر S علماء الع�، حÄ أن معظم علماء ا#زائر يروون عنه، 

Rنـوع ثقافتـه؛  تاجـهإنومنهم أبو راس ا�ي ¢ن من أ�Õ العلماء إنتاجا ~ ع�ه حيث تنـوع 
  )4(.ألنّه أخذ العلم عن كثw من علماء ا(غرب وا(dق، وÕyة أسفاره S ر�وع العا.م اإلسال�

وyذ.ك أبو طالب �مد ا(عروف بابن ا.شارف ا(ازو� � أسانيد �عهـا عبـد القـادر بـن 
  )5(.»ا.كوyب ا¬اقب ~ سند ا.شيخ أ± طالب«ا(ختار اqطا± ا#زائري سماها 

 »ا.وظيفة ا(حمدية ألهـل الطر\قـة ا(عاز\ـة«(صط� العج¯،  »تÍملة �ح ا.سنهوري«
  )6(..لزواوي

                                                 
 .65ص 2ج: زائر ا¬قا~تار\خ ا#  )1(
وما  64ص م،1990إلسال�، الطبعة ا¬انية، أل± القاسم سعد اهللا، دار الغرب ا: رائد اRجديد اإلسال�، �ّمد بن العنا± )2(

 .بعدها
 .11ص 2ج: تار\خ ا#زائر ا¬قا~  )3(
 .35ص 2ج: ا(رجع نفسه  )4(
)5(

 
 .37ص 2ج: ا(رجع نفسه 

، vؤسسة نو\هض ا¬قافية، بwوت، �نان، الطبعة نو\هض لxد: معجم أعالم ا#زائر من صدر اإلسالم حÄ الع� ا1ا� )6(
 .152، ص24، ص)م1970-ھ1400(ا¬انية 
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ا�ـاظر ~ «: بعنـوانسالة ال© كتبها عبد القـادر  ا(dـa أما األعمال اRارºية فنجد ا.ر
1مـدان  »ا(رآة«، وyتاب »أخبار ا�اخل� �ت والية االسبان®� بوهران من األعراب ¢بن vxر

ا(نصـف�  إ�ـاف«خوجة، وهـو يعتـW مـن أهـم ا.وثـائق ا(عـاêة �دايـة االحـتالل، وyتابـه 
  )1(.»واألدباء

، وهو ~ ا1ياة االجتماعيـة »ا¬غر ا#ما] ~ ابÁسام ا¬غر ا.وهرا]«وأل�د سحنون كتاب 
  .وا¬قافية .لغرب ا#زائري

راوي، الغرب ا#زائـري إY ا#نـوب ا.صـحمن ي وتأ{ف ابن هطال .رحلة �مد ا.كبw با
  .�قيق �مد بن عبد ا.كر\م

ا، ورغم ذ.ك ألف عبد ا.رزاق ا#زائري كتابا ~ ا وحديثً قديمً  ن الطّب وقد أهمل ا#زائر\و
  )2(.فوائد األعشاب

كما ¢ن انÁشار ~ إعطاء اإلجازات والÁساهل فيها، إذ ¢نت vشافهة أو كتابة ب� العلماء 
  )3(.ا#زائر\� وغwهم من علماء ا(dق وا(غرب

 نتشـرلÍـن اا.¶، ا(ـذهب ا(ـه مذهبـ�ن أما عن ا(ذهب الفق¦ .لمجتمع ا#زائري، ف
فـوا ودرّسـوا وأفتـوا S  بم�ء ~ بعض ا(ناطق ذهب ا1نÌا(

ّ
العثمان®�، وقد ظهـر علمـاء أل

  )4(.القادر ا.راشدي، وغwهماقواعد اإلمام أ± حنيفة، كأßة ابن العنا± وعبد 
  )5(.و¸ن لعلماء اإلباضية أثر ~ ا#زائر، (ا ألفوه من ا.كتب ~ الفقه S مذهبهم

زدهار العل¯ بأنفسهم، (ا توارثوه عن أجدادهم، أما األتراك فلم ن االو\ولقد حقق ا#زائر
  )6(.تÍن �م العناية بالعطاء العل¯ والفكري

، فقـد وا.زوايا ~ ا#زائر أهمية كبـwة ~ ا(جتمـع ا#زائـري ،ا.صوفيةوقد احتلت الطرق 
 ا(جاهـدين¢نت بعض الطرق وا.زوايا ~ بدايـة العهـد العثمـا] عبـارة عـن ر�ـاط ين�ـون 

 تو\طعمونهم ~ زواياهم، و\تحالفون مع األvراء ا(دافع� عن ا�يـن و�ايـة ا�ـالد، ثـم بـدأ

                                                 
 .167صvرجع سابق، : �ا�ات )1(
 .168ص: ا(رجع نفسه  )2(
 .41ص 2جvرجع سابق، : تار\خ ا#زائر ا¬قا~  )3(
 .79ص 2ج: نفسها(رجع  )4(
 .65ص 2ج: ا(رجع نفسه )5(
 .319- 318ص 3جvرجع سابق، : تار\خ ا#زائر ~ القديم وا1ديث )6(
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يا بعد القضاء S اqطر اqـارî، و¸ن بعضـها vرyـز اإلشـعاع تضعف ا�وافع ا#هادية تدر�
aوي ا.صو�Öمن ثالث� طر\قة صوفيةال Õوقد عرفت ا#زائر أ� ،.  

  :وأهم الطرق ا.صوفية ال© ¢ن �ا دور فعال ~ ا1ياة ا�ي�ية واالجتماعية وا.سياسية ¼
، وتعـد أقـدم )1(لقـادر ا#ـيال]ا.شيخ عبد اتنÁسب هذه الطر\قة إY : الطر\ق القادر\ة. 

  )2(.، وقد انdÁت ووصلت حÄ جنوب ا.صحراء، وأشهرها ~ بالد إفر\قياطر\قة با#زائر
، و¼ )3(تنÁسب هذه الطر\قة إY أ± ا1سن i بن عبـد اهللا ا(غـرç: الطر\قة ا.شاذ{ة. 

  .متفرعة إY عدة فروع
لواتية أسسها ا.شيخ �مد بـن عبـد ا.ـر�ن ا(نحدرة من الطر\قة اq: الطر\قة ا.ر�انية. 

�\قـة بمنطقـة القبائـل و�وسـط ا�ـالد، وقـد الطر ، انdÁت هذه)4(ا#رجري األزهري القشتو
  .انdÁت ~ عهد اإلستعمار الفر�° .لجزائر

  اlسع ، ال© )5(ا(لقب با�رقاوي ا1سU،بن ا.d\ف  وشيخها العرç: الطر\قة ا�رقاو\ة. 
                                                 

، وقد ھ470و� سنة . أبو �ّمد عبد القادر بن vو� بن عبد اهللا ا#يال]، يعرف �سلطان األو{اء :عبد القادر ا#يال] )1(
µ ن والدته، وا.راجح أنه و��v ~ ه شيوخ . يالن العراقاختلفwأخذ عن أ± سعيد ا(خر�، وغ ،Åحنب Ìوهو إمام ص

إôثة العارف� وôية م÷ ا.واصل�، ا1زب ا.كبw، وyتابه ا(شهور بالغنية : من تآ{فه. وأخذ عنه �ع من اRالميذ. ا1نابلة
الطبعة vكتبة اqان�، القاهرة، ور ا�ين �\به، ابن ا(لقن، �قيق ن: طبقات األو{اء. ھ561تو� سنة . لطالó طر\ق ا1ق

ا1سن ا(غرç، وضع حواشيه v́ر �ّمد i، دار ا.كتب  :ا.كWى ؛ طبقات ا.شاذ{ة246، ص)م1994-ھ1415(ا¬انية 
   .77، ص)م2005-ھ1436(العلمية، بwوت، �نان، الطبعة ا¬انية 

 .519ص 1ج: تار\خ ا#زائر ا¬قا~ )2(
بقبيلة األÚاس الغمار\ة،  ھ591و� . أبو ا1سن i بن عبد اهللا بن عبد ا#بار ا.شاذK ا(غرç :ا1سن i ا(غرçأبو  )3(

وصحب أبا العباس . تفقه وتصوف ~ تو�س، أخذ عن ابن vش®ش ~ ا(غرب وعن أ± سعيد ا�اî. سÍن ا.إلسكندر\ة
توفيق أ�د ا.سايح وعبد ا.وهاب ا.شعرا]، �قيق : طبقات ا.كWىلا؛ 458ص: طبقات األو{اء. ھ656تو� سنة . ا(́ر

 i كتبة ا¬قافة ا�ي�ية، القاهرة، طبعةv ،8ص 2م، ج2005وهبة. 
أخذ عن ا.صعيدي، . أبو عبد اهللا �ّمد بن عبد ا.ر�ن بن أ± القاسم ا1سU األزهري :�ّمد بن عبد ا.ر�ن األزهري )4(

، وغwهما�ردير، i بن خö ال : من تآ{فه. وأخذ عنه i بن ع®، عبد ا.ر�ن باشا تارزي، و�ّمد بن عزوز. عمر́و
؛ 372ص �ّمد بن �ّمد ¤لوف، دار الفكر، د ت، :ا.زyّية ~ طبقات ا(ا.كية شجرة ا�ور. ھ1208أوراد، تو� با#زائر سنة 

 2، ج)م1906-ھ1323(نتانة ا.dقية، ا#زائر، طبعة �ّمد ا1فناوي، مطبعة ب®w فو: تعر\ف اqلف برجال ا.سلف
 .450ص

تفقه وتصوف بفاس، . ھ1150و� سنة . العرç بن أ�د بن ا1س� بن i ا1سU ا�رقاوي�ّمد أبو عبد اهللا : اّ�رقاوي )5(
ا.شاذ{ة، ثم تفرد فأخذت عنه حاvل .واء الطر\قة . وÆرج S يده ا.كثw من ا(وردين. أخذ عن أ± ا1سن إY أ�د زروق

wq : ؛ األعالم381ص: شجرة ا�ور. ھ1239تو� سنة . رسائل، �شور الطو\ة ~ مذهب ا.صوفية: من تآ{فه. ا�رقاو\ة
 ،dسة عvاqدار العلم .لمالي�، الطبعة ا ،� .223ص 4ج م،2002ا�ين ا.زر
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   .با#زائر حيث ¢نت �ا شعبية كبwةانÁشارها 
 ما� قرب األغواط حا{ـا، و¸ن أول نواتها ¢نت µبال العمور بع�: الطر\قة اRيجانية. 

انÁشارها �سبب vساهمتها ~ حرyة اRجارة، إضافة إY دورها ~ �d اإلسالم ~ إفر\قيا جنـوب 
 أ�ـد بـن �ّمـد ا(ختـار ، وvؤسسهاائرا.صحراء، وقد ¢نت أشد األعداء �ظام اÍ1م ~ ا#ز

  )2(.)1(اRيجا]
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
فقيه ما.¶، x.م باألصول . ھ1150و� سنة . ن أ�د ا.d\ف اRيجا]أبو العباس أ�د بن �ّمد بن ا(ختار ب: اRيجا] )1(

اجتمع مع كثw من العلماء ا�لغاء، وÕyت أتباعه؛ ZRنيه . والفروع، انتقل إY تو�س، ثم xد إY فاس، ثم ار�ل إY توات
: ؛ طبقات ا.شاذ{ة ا.كWى378ص :شجرة ا�ور. ھ1230تو� سنة . مبدأ ا1ر\ة، اشتهر بأخالقه العظيمة، وعلمه ا.وافر

 .154ص
 .وما بعدها 114ص 2ج: تار\خ ا#زائر ا¬قا~. ينظر الطرق ا.صوفية ~ ا#زائر )2(
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  العل¯ والفكري ~ توات ا.وضع: ا(طلب ا¬ا]
من علمـاء،  ، (ا ظهر بهاوتطورً  عطاءً يعتW قرن �ّمد عبد العز\ز ا�لباK من أبرز القرون 

  :وvؤلفات علمية، ألسباب منها
~ جلب العلمـاء  امن، وا.سلم ا�ي ¢ن سZبً ا.سيا´، وتوفر األطقة عن ا.�اع عد ا(نبُ . 

  .من مناطق ا.شمال، وا.dق، والغرب إY ا(نطقة
 لـ© �ـع شـيوخها بـ� العلـم، والعمـلانÁشار ا.زوايا ~ سائر ا(نـاطق ا.صـحراو\ة، وا. 

  .فساهموا ~ تZسيط ا(عارف العلمية
 . Kساهمة س�ن ا(نطقة ~ ا�عم ا(اvلطلبة، وا(درس� عن طر\ق األوقاف، وا�بـات، و.

  .وا�فقات
.ل�Öية واRعليم، ف�نت ¼ ا(سؤولة عـن ا�تـاج  احضار\ً  افاعتW أهل توات ا.زوايا vرyزً 

  .العل¯ والفكري .لمنطقة، إذ أوقفت األرا� والZسات� من أجل استمرارها
ن ا.كـر\م، وا1ـديث، وعلـوم القـرءاداب، ودواو\ـن ا.شـعر، و¸ن يدرس فيها ا.لغة، واآل

ـ õوالعقيدة، والفقه وأصو� وقواعده وفروعه، وا.س wَ ـار\خ، واأل�سـاب، وا(نطـق وا#غرافيـاRوا 
  )1(.وغwها

و\تم تلق� اRعليم بداية مـن ا(رحلـة األوÉ، و¼ �فـيظ القـرءان ا.كـر\م با.كتاتيـب 
S  ابعة .لقرى، حيث �توي أغلـب القـرى والقصـورRحفـيظ ا.صـبي ، تلـك ا.كتاتيـباRة 

ثم يتوجه الطالب إY ا(رحلة ا¬انية، و¼ تعلم مبـادئ ا.لغـة العر�يـة والفقـه . القرءان ا.كر\م
عبارة عن مدارس تتواجد أغلبها با(ناطق ا.رئ®سية، مثل تـنالن، vلوyـة، أوالد  بمراكز خاصة،

�ُ  دارس S نظامو�توي هذه ا(. أونقال، تمنطيط، وغwها Åمَ داخ �ل مـن أصـحاب اإلحسـان، و
  )2(.وأصحاب ا.زوايا

ا، وأمهـات ا متقنًـو¸ن االهتمام بالعلوم ا.dعية أ�Õ، ف�ن ¾فظ صحيح ا�خاري حفًظـ
  )3(...ابن ا(واز، و�عض �اح هذه األصولا(واز\ة و¤ت� ابن ا1اجب، و ،ا(ذهب ا(ا.¶ ùها

 æوهو نظم ~ فقه ا(ا.كية، وا.رسالة البـن أ± و¸ن ¾فظ من ا(تون الفقهية، م ،�x ابن
  . ، واRهذيب .لWاذÝوyذا مدارسة ا(وطإ. البن ا1اجب ز\د القwاو�، وا(خت�

                                                 
 .249-248ص 1ج vرجع سابق،: توات واألزواد )1(
 .47-45صvرجع سابق، : اRار\خ ا¬قا~ إلقليم توات )2(
�مد بن عبد ا.كر\ماRمنطيطي: ينظر جوهرة ا(عا] )3(. 
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وa العقيدة ¢ن يدرس عقائد ا.سن́و ا.صغرى، وا.كWى، وقد اهتمـوا كـذ.ك با(ـدائح 
األلفية البن ما.ـك ~  باإلضافة إY ،�صط� الWدة، وا�مز\ة .لبوصwي مادح ا(: ا�ي�ية ومنها

Å1(.وهو نظم ~ ا(نطق ،علم ا�حو، ورجز ا(غي(  
S فعكف ا�اس ، وd2حه ا(شايخ رسو\دأما ¤ت� خليل، ف�ن ¾فظ عن ظهر قلب، 

  .)2(وتوضيحه �قا وغر�ا، حÄ اقت�وا ~ بالد ا(غرب S ا(خت� فقط¤ت�ه 
  :هم ،êxوا �ّمد عبد العز\ز نومن العلماء ا�ي

�ّمد بن ا(Wوك. )3(.  
  .)4( األوتيدي �مود بن الطالب ا(ختار . 
  .)5(عبد ا(ا.ك ا.رقا]  .
  ).ه1210ت(القا� عبد ا1ق . 
  ).ه1212ت(ا.زجالوي �ّمد بن �ّمد . 
  .)6()ه1221ت(اRنال] عمر بن عبد ا.ر�ن. 

                                                 
�مد بن عبد ا.كر\م اRمنطيطي: ينظر جوهرة ا(عا] )1( . 
ضبط أبو ¾� عبد اهللا ا.كندري، دار ابن حزم، بwوت، أ�د بابا ا�Rبك©، : ا(حتاج (عرفة من ل®س ~ ا�يباج كفاية )2(

 É127ص، )م2002- ھ1422(�نان، الطبعة األو. 
�ّمد بن ا(Wوك ا#عفري ا�وداوي، أخذ عن �ّمد بن عبد اهللا ا.ونقاK، عمر بن عبد القادر اRنال]، : �ّمد بن ا(Wوك )3(

� العديد من القصائد ا.شعر\ة ~ مدح . تبحر ~ فنون العلم و�لغ ~ األدب، وتفرد ~ ا(دح. وعبد ا.ر�ن بن عمر اRنال]
؛ 109ص 1ج: ؛ سلسلة ا�وات7ص: ا�رة الفاخرة. ھ1196تو� سنة . ~ عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال] ، ورثاء�ا.رسول 

 .330- 328صم، 2013عبد اهللا مقال� ومبارك جعفري، دار ا.سZيل، ا#زائر، : معجم أعالم توات
الب جدو بن �تار بن الطالب أخذ عن الط. �مود بن الطالب ا(ختار ا1اî األوتيدي:  �مود بن الطالب ا(ختار )4(

تو� ~ العd األخw من ذي . ¢ن من ا.صلحاء، اشتهر باRواضع، وشهد� cصول ا.كرامات. ا(صط�، الزمه وانتفع به
الطالب �ّمد ا.وال�، �قيق �ّمد إبراهيم ا.كّتا]، �ّمد : فتح ا.ّشكور ~ معرفة أعيان علماء اRّكرور. ھ1200ا1جة xم 

  .137، ص)م1981- ھ1401(، دار الغرب اإلسال�، بwوت، الطبعة األوÉ ح�
أخذ عنه أبو . تتلمذ S وا�ه، وأخذ عنه الطر\قة القادر\ة. عبد ا(ا.ك بن عبد اهللا بن i ا.رقا] vوالي :عبد ا(ا.ك ا.رقا] )5(

� زاية . اRصوف بمنطقة والتة بفضل ا.ز\دان اRوا�وانdÁت طر\قته ~ . اشتهر با.كرامات. عبد اهللا �ّمد الWتÅ ا.وال�
 .202-201ص: ؛ فتح ا.شكور11ص: ا�رة الفاخرة. ھ1207تو� سنة . برقان

و� . أبو حفص أو أبو اwq عمر بن عبد ا.ر�ن بن عبد القادر بن أ�د بن يوسف اRنال] :عمر بن عبد ا.ر�ن اRنال] )6(
توÉ إمارة رyب ا1جيج، والفتوى، . �ه، وعن �ّمد بن عبد اهللا ا.ونقاK، وغwهماأخذ العلم عن وا. ھ1152سنة 

ھ عطًشا ~ ا.صحراء ب� ق�ي أولف 1221تو� سنة . � زاو\ة با(هدية. واRحكيم، والقضاء بعد وفاة عبد ا1ق ا�كري
 .90-89ص: ؛ قطف ا.زهرات20-19ص: جوهرة ا(عا]. وتيطاف، رفقة عبد اهللا بن عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال]
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  ).ه1233ت(اRنال] د بن عبد ا.ر�ن بن عمر �مّ . 
�مّ . Kه1244ت(د بن عبد ا.ر�ن ا�لبا.(  
  .)1(يا1سن بن أ± مدين اRمنطيط. 
�ّمد بن ما.ك ا1مwي. )2(.  
  ).ه1261ت(عبد اهللا بن �ّمد عبد اهللا بن عبد ا.كر\م ا1اجب . 
  ).ه1261ت(د ا(خÌ بن عبد ا.كر\م بن ا�كريد بن أ�د ا�داوي بن �مّ �مّ . 

يع ا(جـاالت والفنـون �م اRأ{ف القوي ~ {ف عند علماء توات، فلم يÍن �أما اRآ
البـن »  القول الZسيط ~ أخبار تمنطـيط«w، الÖاجم وا.سّ اRار\خ وvؤلفات هر العلمية، فمن أش

» وا.رحلـة ا1جاز\ـة«، »)4(نال]اRـإدر2س رحلة عبد ا.ر�ن بن «، وا.رحالت مثل )3(بابا حيدة
  .لعبد ا.ر�ن بن عمر اRنال]

ز\ن أمثـال ابـن أب ا(زvـري، فقد نبغ فيه فقهاء ا(نطقة، ومـن ا.شـعراء ا�ـار ،أما ا.شعر
�ّمد بن ا(Wوك ا�داوي، ونانة ïxشة بنت �ّمد بن ا(Wوك ا�داوي)i)5إيداو ،)7(.)6(  

                                                 
نبغ . أخذ عن �ّمد بن العا.م ا.زجالوي و§يره. ھ بتمنطيط، و�ها �شأ ودرس1186و� سنة  :ا1سن بن أ± مدين اRمنطيطي )1(

. ھ1245تو� سنة . مارس اRدر2س، وانتفع به كثw من ا�اس. ~ الفقه، وتضلع ~ ¤تلف العلوم، واشتهر ب� معاê\ه
¤طوط، خزانة كوسام، أدرار، . 39�ّمد العا.م ا�كري، ص: ؛ تر�ة وج�ة �عض علماء إقليم توات59ص: ا(عا]جوهرة 
 .ا#زائر

تتلمذ بتالن، فأخذ عن عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال]، وابنه . �ّمد بن ما.ك بن أ± بÍر ا1مwي :�ّمد بن ما.ك ا1مwي )2(
تو� سنة . وهو vؤسسة اqزانة العلمية با.ساهل. اشتهر cفظ ا(تون بأسانيدها. واإلفتاء توÉ اqطابة واRدر2س. وأجازه
 .87ص: سلسلة ا�وات. ھ1248

اشتهرت xئلته . ھ1184و� سنة . �ّمد الطّيب بن عبد ا.رحيم اRمنطيطي، اشتهر باسم ابن بابا حيدة :ابن بابا حيدة )3(
القول الZسيط ~ أخبار : من تآ{فه. القرن ا¬الث عd .لهجرة بمدينة تمنطيطمن فقهاء . ب�بوغها ~ علوم ا.d\عة

 .وما بعدها 308ص: معجم أعالم توات. ھ1210¢ن حيا سنة . تمنطيط
أخذ عن �ّمد بن . ھ بتالن1181و� سنة . ا.ر�ن بن إدر2س بن عمر بن عبد القادر اRنال] عبد: عبد ا.ر�ن بن إدر2س )4(

. ألف ا.رحلة، فوصف فيها ا�جوم اإلÂل�ي S ا#زائر العاصمة. وسافر إY فاس فأخذ عن عبد القادر بن شقرونأ�يد، 
 .187ص: ؛ معجم أعالم توات6ص: ا�رة الفاخرة. ھ1233تو� سنة 

)5( iا.شنقيطي :إيداو iّمد بن أ�د بن ¾� إيداو�، ثم ار�ل فاستقر µنوب أخذ تعليمه �شنقيط. و� �شنقيط بمور\تانيا. 
 .114ص: سلسلة ا�وات. ألف عدة قصائد. اشتهر ~ األدب وا.شعر. توات

. تتلمدت S يد وا�ها، وحفظت عنه العديد من القصائد. نانة ïxشة بنت �ّمد بن ا(Wوك ا�داوي ا#عفري :نانة ïxشة )6(
 .397ص: معجم أعالم توات. الث عd ا�جريتوفت ~ القرن ا¬. اشتهرت با.شعر. عرفت با.زهد واRقوى

 .153ص: اRار\خ ا¬قا~ إلقليم توات )7(
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زل ا.ـزجالوي، ونـوازل وأهم اإلسهامات العلمية ~ هذا الع� هو كتب الفتاوى، مثل نوا
عدة نوازل وفتاوى (ا وقع ~ منطقة  ن ا�لباK، ا�ي قّدمالغنية (حّمد عبد العز\ز بن عبد ا.ر�

  .توات من ا(سائل والقضايا، وهو �ور ا�راسة واRحقيق
وقد برزت vلوyة كمرyز إشعاع عل¯ وحضاري ~ منتصف القرن ا¬ا] ا�جري، بفضل 

  )1( .�، و�اqصوص �ّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباKعلمائها ا�لبا{
 S شار الطرق ا.صوفية ~ ا(نطقة، إل�اف رجال الطرق ا.صـوفيةÁوما م� هذا الع� ان

تعـا{م ا�يـن غـرس و ،ا(دارس القرآنية وا.زوايا؛ ألنها ا.وسيلة األساسـية ~ تÍـو\ن األجيـال
 d� لو هذه الطرق منÆ سليماإلسال�، والÁوال ñوRرافة واqاهللا  ا wوتـرك األسـباب �لغـ ،

  )2(.بعض ا(ر\دين ا�ين ساهموا ~ ذ.كطرف من 

  :ال© انdÁت ~ ا(نطقةوأهم هذه الطرق 
  .، و¸ن توسعها ~ منطقة كرزازاإلدر2° ا.كرزازيبن خليفة  أسسها أ�د بن vو�: ا(وساو\ة. 
وقـد انتهجـت سـماحة، أ±  بن �ّمد بن سليمان بـنادر وvؤسسها عبد الق: الطر\قة ا.شيخية. 

  .ا�كر وا�xء، وتصفية ا�فس
dÁت ~ ا#نوب ا.صحرواي ط اRوا�، وقد  ان¢نت األ�Õ انÁشارا ~ ا.وس: الطر\قة اRيجانية. 

  )3(.إلفر\قيا
  

  
  
  
  
  
  
 
 

                                                 
 .101ص: اRار\خ ا¬قا~ إلقليم توات )1(
 .226ص 1ج: توات واألزواد )2(
 .110ص: إقليم توات خالل القرن� ا¬امن عd واRاسع عd ا(الدي�ينظر  )3(
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  الفصل ا¬ا]
Kّمد عبد العز\ز ا�لبا�  حياة 

  :مباحثو2شمل أر�عة 
  

  اRعر\ف بمحّمد عبد العز\ز : ا(بحث األول
  ، تالميذه، وأصحابهشيوخ �ّمد عبد العز\ز: ث ا¬ا]ا(بح

  مناصب �ّمد عبد العز\ز وثناء العلماء عليه: ا(بحث ا¬الث
 آثار �ّمد عبد العز\ز ووفاته: ا(بحث ا.رابع
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  ا�لباK حياة �ّمد عبد العز\ز: ا¬ا]الفصل 
قبل اRعرف S كتاب الغنية يلزم اRعر\ف بصاحبه، و�يان جوانب حياته، وما ا�ي أثر 

إ{ه ا1اجة، وما هو متاح  فيه، ومعرفة �vنته العلمية، وما سأتناو� ~ هذه ا(باحث؛ ما تمّس 
  .~ vصادرها

  محّمد عبد العز\ز بعر\ف اR: ا(بحث األول
ليها عدم إهتمامها إن ا(صادر ال© تر�ت (حّمد عبد العز\ز 2سwة جًدا، وما يالحظ ع

إثبات  دونة ا�قيقة .لمÖجم �م، وعدم اRفصيل 1ياتهم، فشح ا(علومات حال يمبا#وانب العل
  .  بعض ا1قائق
  اسمه و�سبه: ا(طلب األول
  )1(اسم عبد العز\ز: الفرع األول

 هو �ّمد عبد العز\ز بن �ّمد عبد ا.ر�ن بن عبد القادر بن أ�مد بن أ�د الفقيه
îزرqل بن يوسف بن ¾�، األنصاري، اv�.بن أ± ز\د بن عبد ا Kا�لبا.  

  .وأ�عت كتب الÖاجم لعلماء توات أنّه يÍ÷ بأ± فارس
  
  
  
  
  

                                                 
  :وردت تر�ته ~ )1(

  .وما بعدها 20ص: جوهرة ا(عا] - 1
  .40ص: تر�ة وج�ة - 2
  .48ص: قطف ا.زهرات - 3
  . 103ص: اRار\خ ا¬قا~ إلقليم توات -4
  .182ص 2، ج59-58ص 1م، ج2005�ّمد باي بالعا.م، دار هومة، ا#زائر، طبعة : ا.رحلة العلية إY منطقة توات -5
  .112، 108، 102ص 1ج: سلسلة ا�وات  -6
  .127ص م،2010أ�د عر\ان ا.راس، دار هومة، ا#زائر، طبعة  :~ اRعر\ف باألßة ا�لبا{ة ا.ّر¢نية ةجرة ا(رجانيّ ا.شّ  -7

عبد ا1ق Úّ®ش، و�فوظ بوyراع بن ساعد، دار زvورة .ل�v :   dوسوعة تراجم علماء ا#زائر، علماء تلمسان وتوات - 8      
  .475م، ص2011واRوز\ع، ا#زائر، طبعة 

 .204-201ص: معجم أعالم توات -9
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  �سب �ّمد عبد العز\ز: الفرع ا¬ا]
؛ أين توa )1(العز\ز إx Yئلة قدمت من ا(غرب، من منطقة تافياللت ي�سب �ّمد عبد

  بÁبلبالة، ال© تو� ن هذان األخwاثم نزل فخلف أ�د الفقيه، وأ± القاسم، جدهم ابن أ± ز\د، 
  وخلف أ�د الفقيه Úسة . أبو القاسم فتوجه إY بº Uلف وه،  أما أخفيها جدهم أ�د الفقيه

من تبلبالة إY توات، وهم ا1اج أ�ّمد، ا1اج بالقاسم، ا1اج i، ا1اج عبد  واار�ل إخوة
فاشÖوا ق� vلوyة دô ثم تي¯، ية بÁسابيت، ثم نز.وا بق� أا بدافاستوطنوا.ر�ن، وعبد اهللا، 

من اvرأة، فأقاvوا فيه vوطنهم، وعقد ا.dاء مدون S يد القا� �ّمد بن عبد ا.كر\م 
  )2(.ه1010سنة ا(تو� اRمنطيطي 

وقد ذكر �ّمد عبد العز\ز �سبه ~ أبيات كتبها إY أ± العباس أ�د زروق بن �ّمد بن 

  :vو� ا�داوي، فقال

 
َ
  دٍ ـُه َعـبُْد الَْعـِز\ِز ُ�َم� ــَوقَـْد َقـال

  
لِ    لْـبَ َذا َكـاَن يُ�َْسـُب ــبِبَ   ي" يُـْدَ� إِ

نَْص   
َ
َلْـِق طُ ِر ـاُر َخيْ ـَوأ

ْ
qيعِ ـا   ِهمْ ــًرا َ�ِ

  
Sَْ الَْكِر\ـبِـِهْم جَ   

َ
ُه األ ُب ـــد"   )3(ُم ا.ُْمَهـذ�

وذكر أيضا �سبه ~ رثاء صاحبه عبد اهللا بن عبد ا.كر\م ا1اجب بن �ّمد ا.صالح بن   

�ّمد ا�كري، فقال:  

     اُؤهُ ــبَلْبَـاKِ# �ِْسZَتُـُه تَـَواُت َم�ْشَ 
ْ
بَـاُؤُه ُحنََفـاــvَلُـوَك بَل

َ
  َدتُـُه أ

تَانَا َ$ْن نَ 
َ
ْصـِل قَـْد أ

َ
نَْصارٌِي األ

َ
  بَإٍ ـأ
  

ْن َطَرَفـا   بَاِء وََغـwِِْهْم vِم�
َ
  )4(ِمـَن األ

  Kتبلبالة: فيقال ا�لبا Y5(�سبة إ(ليحv وذكرها ابن ،)ة ~ رحلته، وقال إ )6wنّها منطقة كث  

                                                 
¼ سجلماسة سابقا، ال© ¢نت تضم عدة قصور تÍمن ~ ثالثة رئ®سية، وقد ¢نت عبارة عن إقليم واسع  :تافياللت )1(

ûوت، �نان، : وصف إفر\قيا. با(غرب األقwدار الغرب اإلسال�، ب ،öّمد األخ�ا1سن ا.وزان، تر�ة �ّمد ح�، 
  .125ص 2م، ج1983الطبعة ا¬انية، 

 . ، أدراري الطيب، خزانة كوسامتقييد خطي بيد ا.شار )2(
 .56ص: قطف ا.زهرات )3(
 60ص: قطف ا.زهرات )4(
Ðم، ¾دها من ا.شمال عرق فراج؛ العبادلة، وجنو�ا بâية lسابيت؛  400دائرة تابعة .والية �شار، تبعد عنها ب  :تبلبالة )5(

ûعباس، ودائرة ا.واتة، وغر�ا ا(غرب األق Uية بâوالية أدرار، و�قا ب. 
. ھ1040رالة، رحل من vراكش S طر\ق ا.صحراء سنة . أبو عبد اهللا �ّمد بن أ�د الق®°، ا.شهw با.Ñاج :ابن vليح )6(

 .310ص 8عمر كحالة، vكتبة ا(ث÷، دار إحياء الÖاث العرç، بwوت، د ت، ج: معجم ا(ؤلف�



 49 
 

أهلها ال�Wر\ة، وقد ¢نت منطقة عبور ا1جيج واRجار من ا.رÝ، و�ها جبال ورvل ولغة 
  .)1(ا(غرب إY توات
با(دينة، وهم أصحابه من أوالد األوس  ��سبة إY األنصار ا�ين ن�وا ا�óّ : األنصاري

  )2(.واqزرج
Åأجداده ا�لبا{� ما ي ~ Kّمد بن الطالب ا�لبا�  :وقال أ

  ِب ـسَ ـنَ ـبِ  مْ Íُ بُ سْ حَ 
َ
  ارِ ـَص نْ األ

  
  )3(ـارـخَ الفُ  ـَل ـيْ نَ  ـمْ تُ ـزْ حُ  اكَ ـذَ بِ   

  îزرqزرج، وهو بطن من األنصار: اqا Y4(.�سبة إ(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ابن vليح، ): ه1042-ه1040(ل وا(آرب سيد األxجم واألxرب أ�س ا.ساري وا.سارب من أقطار ا(غارب إY منت& اآلما )1(

 .28، ص)م1968-ه1388(�قيق �ّمد الفا´، فاس، ا(ملكة ا(غر�ية، طبعة 
ا.سمعا]، �قيق عبد ا.ر�ن بن ¾� ا(عل¯ ا{ما] وغwه، �لس دائرة ا(عارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة : األ�ساب )2(

É368ص 1، ج)م1962-ه1382(األو. 
 .نظم أ�ّمد بن الطالب ا�لباK، خزانة باعبد اهللا ا.و{د بن ا.و{د، أدرار )3(
 .119ص 5ج ا(صدر ا.سابق،: األ�ساب )4(
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  vو� �ّمد عبد العز\ز و�شأته: ا(طلب ا¬ا]
  vو� �ّمد عبد العز\ز: الفرع األول

أخت � ~ �ل واحد، ¢ن ؛ مع ه1190شوال سنة  03و� �ّمد عبد العز\ز يوم االث�� 
  )1(.يو� .وا�ه ا�نات فقط، فد� اهللا أن يرزقه ذكرا خليفة �، فاستجاب اهللا دxءه

، وقيل أنّه و� بق� vلوyة، و¼ قر\ة )2(وقد اختلف ~ �vن vو�ه، فقيل أنّه و� ~ بودة
  .)3(من قرى تي¯
  �شأة �ّمد عبد العز\ز: الفرع ا¬ا]

العز\ز ~ توات كما قال ~ نظمه، ~ أحضان xئلة ذات علم ودين، ف�ن  �شأ �ّمد عبد
 S كنف أبيه، وقد أ�شأه ~ 'Öفيها العلم، ف üال© تل Éا�يت ا�ي و� فيه هو مدرسته األو
حب العلم واRعلم، و\ظهر أنّه تعلم العلم صغwا كما فعل وا�ه؛ ألنّه درس وأفÄ ~ حياة وا�ه 

  .زهوقبل عج
و\ظهر أن أباه قد أ�شأه S الطر\قة ال© �شأ بها، و¼ ا�داية cفظ كتاب اهللا العز\ز، ثم 

االعتناء به، ×ا أهله أن يÍون و~ ا�حو  فقد ¢ن لعبد العز\ز ا{د الطول vزاولة ا.لغة وا�حو،
عتاد ~ اRعليم لعلوم شاعًرا؛ حÄ لقبه وا�ه �س®بو\ه، أما ا�راية فاشتهر با(هارة فيها، ألن ا(

ا.d\عة بعد االنتهاء من حفظ كتاب اهللا وقراءته، يأ� تعلم ا1ديث رواية ودراية، و§ن .م تذكر 
  .كتب الÖاجم اRفاصيل �ذا، فقد ¢ن ا(شهور ~ منطقة توات حفظ صحيح ا�خاري

يمل من و�عد �صيله العلم عن وا�ه، تتلمذ S علماء توات وشيوخها، فقد ¢ن ال 
ه عها، فقد ¢ن 2شÖي ا.كتب وال يهمالقراءة، وال يضجر، ألنه ¢ن كثw االعتناء با.كتب و�

  )4(.ثمنها
وقد رأيت بعض ا(خطوطات ال© �سخها �ّمد عبد العز\ز ~ خزانة vلوyة .لمخطوطات، 

  .vلوك بU األغلب ~ إفر\قية :مثلو¸نت hط يده، 
�لغ مبلغا و ونبغ ~ العلم، ،ا ورw xًته حÄ أصبح x.مً خطاه ~ س فحذا حذو أبيه وخطا

  .أشاد به العلماء
                                                 

 .ينظر مقدمة غنية ا(قتصد، �سخة خزانة ا(طارفة، أدرار، ا#زائر )1(
 .201ص: معجم أعالم توات )2(
 .55ص: قطف ا.زهرات )3(
 .مقدمة غنية ا(قتصد، ا(صدر ا.سابقينظر  )4(
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  xئلة �ّمد عبد العز\ز: ا(طلب ا¬ا]
تعتx Wئلة �ّمد عبد العز\ز من العائالت ا(هتمة وا(شهورة بالعلم و�d ا�ين، خاصة 

وخلفا، من ا.سلف جدهم ~ القضاء والفتوى، وا�{ل ما ترyته هذه العائلة من العلماء سلفا 
أ�د ا(لقب بالفقيه، وا(تو� بÁبلبالة، أما من اqلف مثل ا�كري بن عبد العز\ز، عبد اهللا بن 

  .أ�د 1بيب، وغwهما
  :، وهما�ين وقفت عليهموسأ�دث عن أفراد العائلة 

اج �ّمد بن عبد ا.ر�ن بن عبد القادر، ا(عروف با.شيخ ا1 :وا� �ّمد عبد العز\ز
ولقب با1اج؛ ألنّه و� )1(.ه1155و� {لة عرفة بملوyة سنة . ا�لباK، و\Í÷ بأ± عبد اهللا

  )2(.بليلة عرفة، كما ¼ العادة ~ بالد توات
i بن أ�د بن أ± ز\د قرأ القرآن ا.كر\م S ابن عمه عبد اهللا بن إبراهيم بن ا1اج 

Kنال]،  ا�لباRاألنصاري، وأجازه بقراءة ورش، وأخذ عن أ± ز\د عبد ا.ر�ن بن عمر ا
  )3(.والزمه، فأجازه، وأخذ عن ابن شيخه �ّمد بن عبد ا.ر�ن اRنال] األلفية وا.سلم، فأجازه

ëôّمد فتًحا بن عبد اهللا األد�ا.ونقاK، ف�ن ا(قدم، ا(م� عند  ثم انتقل إY مدرسة َ
.ونقاK من ب� تالميذه، فنوه µاللة قدره، ونبه S خصوصيته، و�vنته عنده، و¸ن شيخه ا

لعلو �vنته ورفعتها  ،يقدمه ~ حöته، وحöة رفقائه، (ذاكرة الطلبة، و¸ن يناديه يا أ)
  )4(.عنده

فقال ، vرة  ، فأراد �ّمد ا�لباK ا.سفر معهلعلو �vنتهن 2ستخلفه �vنه عند ا.سفر ، و¸
  .)5("يا أ) ا1اج ال lسافر م�، أنت تÍون خليف© ~ ا�الد: "�

وقرأ هو عليه  ،، فقرأ عليه ألفية ابن ما.ك واqزرجيةيوزجالوأخذ عن �ّمد بن العا.م ا.
  )6(.القلصادي إY ا#زر ~ مدة أقل من شهر

  فخطب به عدة  تزوج باvرأة من أوالد i بن vو� بتمنطيط، وقد ¢ن خطيبا µامعها،

                                                 
 .44ص: جوهرة ا(عا] )1(
 .مقدمة غنية ا(قتصد، ا(صدر ا.سابق )2(
 .نفسها(صدر  )3(
 .44ص: جوهرة ا(عا] )4(
 .45ص: ا(صدر نفسه )5(
 .مقدمة غنية ا(قتصد، ا(صدر ا.سابق )6(
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  )1(.سنوات، ثم انتقل .زاو\ة vلوyة، فدرس وأفÄ بها
  :)2(أخذ عنه ا.كثw من ا.شيوخ، منهم

هج منهجه، وخطى خطاه، وأ�د ا1بيب، عبد اهللا بن عبد تلعز\ز ا�ي انابنه �ّمد عبد ا. 
ا.كر\م بن عبد عبد ا.ر�ن بن ا(Wوك ا.ونقاK، عبد  أ�د بناهللا ا�كري، ا(أvون بن مبارك، 

�ّمد  ،��ّمد ا#زو ،�ا(ا.ك، عبد اهللا بن �ّمد عبد اهللا، إبراهيم ا.واجدي، عبد اهللا ا#زو
ا�داوي ا�كري، ا1سن بن سعيد ا�كري، عمر بن ا(Wوك ا�داوي، �ّمد بن �ّمد عبد 

  .ا.d\ف بن هبة الع®ساويا.ر�ن، �ّمد بن عبد العز\ز اRمار(، 
بالعلم واRواضع وا.زهد ~ ا�نيا، ونبغ ~ ¤تلف العلوم، ¢لفقه واRفسw،  ُشهد �

  )3(.يباحث ~ ا(سائل، فينظر فيها و\قيد عليها
، فأصبح قا� ا#ماعة بتوات، وداع صيته وعداRه ~ ه1210توÉ خطة القضاء سنة 

، اهللا بن إسماعيل ، واله خطة القضاء ا.سلطان سليمان بن �ّمد بن عبد)4(ا.صحراء ùها
ه ابن عمه ا.سلطان عبد ا.ر�ن بن هشام S خطة القضاء، قرّ أ، ثم بعد vوته سلطان ا(غرب

 i ّمد�وأضاف ~ تقر\ره؛ أن 2ستخلف ابنه بعد كW سنه وعجزه، وقد جاءه بهذا األvر 
  )5(.بوحسون ا.كرزازي

" غنية ا(قتصد"، وا(طلع S بدأ µمع فتاوى ا.شورى، ا�ي أتمه ابنه �ّمد عبد العز\ز
  .يعلم أثر علمه، وفقهه، سأعرضه ~ بابه إن شاء اهللا

رئ®س اإليالة وضوء اإلمامة، حائز ا.سبق، �راب ا1ق من : "قال فيه صاحب ا#وهرة
~  - ر�ه اهللا - طلعت شمسه دون سحاب S دياجر رسات� ذوي األ�اب، أبو عبد اهللا ¢ن 

سخ�، عند اqاصة والعامة، من ا(كرم� شيخا xرفا �تهدا vالزما مقام العلم من ا.را
  .)6(".لتدر2س وا(طالعة

   ا، ودفن صباحً ه�1244ادى اآلخرة سنة  07تو� ب� ا(غرب والعشاء {لة االث�� 

                                                 
 .45ص: جوهرة ا(عا] )1(
 .34-33ص: تر�ة وج�ة ؛8-6ص: الفاخرة ؛ ا�رة46-45ص: جوهرة ا(عا] )2(
 .مقدمة غنية ا(قتصد، ا(صدر ا.سابق )3(
 .48ص: ، قطف ا.زهرات45ص: جوهرة ا(عا] )4(
 .مقدمة غنية ا(قتصد، ا(صدر ا.سابق )5(
 .44-43ص: جوهرة ا(عا] )6(
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  )1(.بمقWة ا1اج أ± القاسم بن أ�د بن أ± ز\د
  )3(:)2(قال فيه يوسف بن عبد ا1فيظ بن يوسف اRنال]

ِخَرى ا#َُمـاَديِْن     َدvُِرَش ِ*يـِه َجْفـي� َمـارٌِش  َو�َِعـامِ 
َ
َوى .ِلَْموِْعـدِ  أ   اْسـتَ

  َالِلـهِ ـِ~ َ{ْلَـِة االث�َيْـِن َرأى هِ 
  

بَاَن بُِمـودِ      َ,يْـَن اِلعَشـاَ+ْ�ِ اْسـتَ
ْرثِ   

َ
َـَالل َوَ�®ْنُ ـأ

ْ
ـْحِر ا1 õهُ ـيـِه بِا.س  

  
لَْخدِ  َ,يْـَن َجَوانِـِح يَلْتَـاُح      َكـا.ص�

انِـهِ ـَ*عَ      ُشـْؤ�ُِؤ بِـَها لَيْـِه ِمـن رَْ�َ
  

  َداَمـْت َعلَيْـِه َدَواَم يَـْوٍم َوالَْغـدِ   
  :)4(رثاه ا(أvون بن أمبارك ا�لباK، فقال  

ْحَيـاِء الِْكـَرامِ  َمـاَت 
َ
يَـامِ ِحـَ� لَـَق الَْقـْوَم     َصـWِْي َ,يْـَن أ ِ

ْ
qَمنْـُشوَر ا  

قَـ
َ
ُـْزَن ثُـم� ــَوأ

ْ
  لُواـاْرتَـحَ  اَم ا1

  
ـاُل    ْ-يَا ِاْرِ�َ   َوَمَقـامُ  َهَكـَذا الـد"

لِ    ْرَ�ـاُب الْـُدو�
َ
ْهـُل ا.َْمْجـِد أ

َ
َن أ ـْ ي

َ
  أ
  

  َق إَِمـامُ ـَمـاتُوا َواِهللا َولَـْم يَـبْ   
ا َهَكـَذا حَ    ْ-يَ يئَـُة الـد" ـَالمُ ـَعـَ. زَهْ ـفَ     اRَُـَهاـَ�ِ ـا ا.س�   َرتِـَها ِمنَ

ده، فلم تذكر كتب الÖاجم عنهما ش®ًئا، لÍن يوجد من xئلته من هم من ه وجّ أما أمّ 
  .(ا يناسب ما ذكره ا(ؤرخ عنهما ولÍن يظهر ذ.ك ،عمومته، و.م أجد ذكر �ما êاحة

  :أعمامه
 Kيجا] عبد اهللا بن عبد ا.ر�ن ا�لباRوا�، أخذ عن أ± العباس أ�د اRاألنصاري ا

vشافهة، و¸ن رفيع ا(قام وذو احÖام، و� �بة خاصة عنده، و¸ن هو و§خوته من أفاضل 
: ء � بتعجيل الفتح عليه، فقالا�x اأصحاب أ�د اRيجا]، إذ قد كتب � رسالة يلتمس فيه

  )5(".ا أحد سواه، ومن سأ� أعطاه، ومن توñ عليه كفاها1مد هللا ا�ي ال ºيب من دxء، وما �"
ا1س� بن عبد ا.ر�ن بن أ�د ا�لباK، األنصاري، اRوا�، وهو كذ.ك من أحباب وأصحاب 

)6(.أ�د اRيجا]، وقد كتب كتابا يطلب فيه منه أن يوجه إ{ه همته {نال ~ ا�ار\ن خwًا
  

                                                 
 .34ص: تر�ة وج�ة ؛46ص: جوهرة ا(عا] )1(
 ..م أقف S تر�ة � )2(
 .52ص: قطف ا.زهرات )3(
 .162~ معجم أعالم توات أن ا.رثاء (حمد عبد العز\ز، وهو خطأ، ينظر ا.رحلة ص. 48-47ص: جوهرة ا(عا] )4(

أ�د سكwج، دراسة و�قيق �ّمد ا.را� : ا�قاب بعد كشف ا1جاب فيمن تال/ مع ا.شيخ اRيجا] من األصحاب رفع )5(
 .31ص: كنون ا1سU اإلدر2°، ا(طبعة ا(هدية، تطوان، ا(ملكة ا(غر�ية، د ت، ا.ر�ع ا.رابع

 .161ص 2ج ، ا.ر�ع ا¬ا]،ا(صدر ا.سابق: رفع ا�قاب )6(
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  \ز، تالميذه، وأصحابهشيوخ �ّمد عبد العز: ا(بحث ا¬ا]
  شيوخ �ّمد عبد العز\ز: ا(طلب األول

S نال] ،وا�ه تتلمذRمد بن عبد ا.ر�ن ا�، ف�ن �ما أثر بالغ ~ تÍو\ن هذه )1(و
ا.شخصية، ~ بلوغ العلم واالجتهاد، باإلضافة إY أ�د زروق ا�داوي، ا�ي كتب إ{ه 2سأ� 

 أنه بنفسه ذكره ~ إجازته .و�ه تذكر أنّه من شيوخهاإلجازة، مع أن كتب الÖاجم .م 
ّ
، إال

  .ا�كري، كما 2شw ~ ا�وازل أنه شيخه
  :حيث قالد ا.ر�ن ا�لباK، وقد سبق تر�ته، وا�ه �ّمد بن عب -1

َمـِدي ِ± وََشـِيÊِ وََسـيõِدي َوُمْعتَ
َ
فَـا    أ ِ± َز\ْـٍد َعـَال َ�َ

َ
د بْـُن أ �َم�ُ)2(  

�ّمد بن عبد ا.ر�ن اRنال] -2  :  
هو أبو عبد اهللا �ّمد بن عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال]، ¢ن 2سÍن بأوالد i من قصور 

  .، ثم رجع إY تواتÍرزازبزاو\ة بثم انتقل وأقام  ،)3(تي¯
 Yسجلماسة، و(ا وصل إ� Kأخذ عن وا�ه، وعن أ± العباس أ�د بن عبد العز\ز ا�ال

  :كتب ا�الK .وا�ه يdZه µاللة قدر ابنه بقو�سجلماسة، 
ن� ا.ِْهـ يْـــإِ

َ
َذا َرأ هُ ــَت ُ-ُمـــَالَل إِ   و�

  
نْ   

َ
�َقنْـَت أْ

َ
  )4(يَُكـوَن بَْدًرا َكـاvِالً سَ  أ
، ف�نت فتواه راجحة عند أهل ع�ه، و¸ن منذ سن مبكرة ر .لتدر2س والفتوىتصدّ   

، يؤثر ذ.ك S تدر2سه، بل ¢ن أوضح وأب� ×ا ¢ن عليه قبل�\ر ا�� ~ آخر عمره، و.م 
  .وقد انتهت إ{ه رئاسة علم اRوحيد وعلم القراءات

¢ن إماما ~ ا(ذهب حافظا � متقنا .لنحو وا(نطق وا�يان : "قال فيه صاحب ا#وهرة
صحيف ~ والعروض وغw ذ.ك، آية من آيات ا.زمان، كثw ال�سخ .لكتب، وال يÍاد يوجد ت

  .)5("كتابته من شدة اعتنائه وصفاء ذهنه
، و¼ كثwة ~ وتد فتاوى كتبت hط ¢تبه ا(حفوظ األوشا]، حفيد سا.م: من تآ{فه

  .غنية ا.شورى ال© �عها تلميذه �ّمد عبد العز\ز، و� أيضا تقاييد فقهية ~ ôية ا1سن
                                                 

 .22ص: ا(عا]جوهرة  )1(
 .60ص: قطف ا.زهرات  )2(
 .103ص: قطف ا.زهرات  )3(
 .32ص: ، تر�ة وج�ة43ص: جوهرة ا(عا]  )4(
 .42ص: جوهرة ا(عا]  )5(
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  ، ودفن بأوالد µ iوار )1(ه1233 توa بعد ا(غرب يوم االث�� .ست بق� من صفر سنة
  . )2(مقام �مد ا.d\ف

  :أ�د زروق ا�داوي -3
بن صابر بن vو� ا�داوي ا#عفري، و� ببودة، أخذ عن �ّمد  هو أبو العباس أ�د زروق

ها، ¢.سيد ثم ار�ل إY فاس، فأخذ عن علمائ ا.ونقاK، وعن �ّمد بن أ�يدان ا.زجالوي،
ختم عليه صحيح ا�خاري Úس عdة vرة، وناقشه ~ عدة vسائل، وقد لقبه اRاودي، وقد 

  .شيخه ا.ونقاK بقا� فاس
نظم ا.كثw من القصائد ا.شعر\ة، و .درس ببودة، وتوÉ القضاء بفاس، و¸ن إماما ~ الفقه

  )3(.ه1245تو� أ�د زروق يوم األر�عاء ا.سابعة عd رvضان سنة  .امتاز با#دة كما ح¶ عنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .32ص: تر�ة وج�ة ؛43ص: جوهرة ا(عا] )1(
 .، وفيه أنّه توa يوم ا¬الثاء عند ا.زوال من آخر صفر103ص: قطف ا.زهرات )2(
 .77ص: قطف ا.زهرات ؛5ص: الفاخرةا�رة  )3(
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  تالميذ �ّمد عبد العز\ز: ا(طلب ا¬ا]
منهم من xئلته، ومنهم من تتلمذ وخ، لقد تتلمذ S يد �ّمد عبد العز\ز ا.كثw من ا.شي

  :، ومنهم يده �ع من الفقهاء والعلماءتخرج Sف S يد وا�ه،
1 - Kا�كري ا�لبا:  

وقد تر' . عبد ا.ر�ن ا�لباK، أخذ عن جده، ووا�هابن �ّمد عبد العز\ز بن �ّمد بن 
هر تشأا ~ فنون كثwة، وشهد � با(هارة ~ العلم، وا، متفننً ا، �دثً ا، فقيهً ~ بيت علم، ف�ن x.مً 

  .، و.م تذكر عنه كتب الÖاجم ا.كثw)1(ه1284با�ين وا.صالح، تو� سنة 

2  Kأ�د ا1بيب ا�لبا:  
د ا1بيب بن َ�ّمد بن عبد اهللا بن إبراهيم ا�لباK، اشتهر بالعلم ~ �يع أبو العباس أ�

  )2(.أخذ عن شيخه ا1اج �ّمد ا�لباK، وعن و�ه عبد العز\ز. الفنون
 فالزمهتتلمذ عليه ا.كثw من الطلبة، فأخذ عنه أبو فلجة بن عبد ا.ر�ن ا.كرزازي، 

ي، �ّمد الطاهر بن ا(أvون ا�لباK، ا.كبw بن مدة س�ت� بملوyة، وأخذ عنه القا� ا�كر
�ّمد بن عبد العز\ز اRمر(، ا.d\ف هيبة العساوي ،K3(.عثمان ا�لبا(  

أدY به أبو فلجة بن  وñ من تتلمذ وقرأ عليه نال vرتبة x{ة ~ العلم وا(عرفة، وهو ما
   .)4(ت� خليلرتب أبواب غنية ا(قتصد S نمط ترتيب ¤ عبد ا.ر�ن، وقد

  )5(.، وقWه ~ قبة شيخه عبد العز\زه1298تو� سنة 

3  Kّمد ا�لبا�  :عبد ا.كر\م بن 
vروان عبد ا(ا.ك ا�لباK األنصاري،  د عبد ا.كر\م بن أ± عبد اهللا أبوأبو ا(�رم �مّ 

ا1ساب،  ،صاحب ق� بU تاvرت، اشتهر بالعلم ~ �يع الفنون، حÄ ~ العروض، ا(نطق
وقد بالغ  )6(.واRفسw، وهو من أجل العلماء، أ�رم ا.كرماء، وa ا.0م أفصح ا�اس، وأحفظهم

  .ا(ؤرخون ~ تعظيمه

                                                 
 .40ص: تر�ة وج�ة ؛6ص: ا�رة الفاخرة  )1(
 .40ص: تر�ة وج�ة ؛6ص: ا�رة الفاخرة  )2(
 .63ص: قطف ا.زهرات ينظر ا�رة الفاخرة؛  )3(
 .11ص: جوهرة ا(عا]  )4(
 .64ص: قطف ا.زهرات  )5(
 .65ص: ا(رجع نفسه  )6(
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  )1(.عبد العز\ز�ّمد أخذ عن �ّمد عبد ا.ر�ن ا�لباK، وعن و�ه 
  )2(.ه1288وتو� سنة . ôية األما] ~ أجو�ة أ± ز\د اRنال]: من تأ{فه

�ّمد بن أ�د ا�داوي ا�كري - 4:  
هو أبو ا(واهب َ�ّمد ا�داوي بن �ّمد ا(ح� بن عبد ا.كر\م بن ا�كري، و� {لة 

بلغ ~ األصول، اRفسw، وا1ديث، و�ع ب� . ه1228ا.سبت اث÷ عd من ذي ا1جة سنة 
  .ا(نقول وا(عقول، وجا.س جهابذة العلماء

توÉ خطابة جامع أوالد i بن vو� . ¸ن يU1 عليهأخذ عن �ّمد عبد العز\ز، و
بتمنطيط، وتصدر .لتدر2س والفتوى، واشتهر ب� العامة واqاصة 1رصه S اRعليم، فانتفع به 

  .ا.كثw من ا�اس، وأثU عليه 1سن خلقه وأفعا�
خ ا.كرام، و ا.رسو آخر ا.سادات األعالم، وخاتمة ذ¢ن ر�ه اهللا: "قال فيه صاحب ا#وهرة

  .)3("صاحب اRحقيقات ا�ديعة، واالخÖاxت األنيقة، واألcاث الغر\بة، والفوائد الغز\رة
تقنها ببديع ها شيخه وأ© �عال "غنية ا.شورى"اسم ب غنية ا(قتصد، ا(شتهرة بارتب أبو

واغداvس عند  ا عن ثالث وثالث� سنة ب� تدùتتوa شابً  .و� تقاييد وفوائد نف®سة و�يان،
  )4(.ه1261سفره ألداء فر\ضة ا1ج، سنة 

  :)5(قال فيه �ّمد بن �ّمد ا#زو� ا�كري
ـْد َ*َقـْدنَا َشيًْخا ُهَماًما ـُوُل َوقَ ق

َ
  أ
  

ـًدا عَ     ـَ�َم�
َ
  ُه الَْغِر\ـُب ـْن َحـن2 ل

فْـجَ   
َ
أ  َ-ْعـيَ ـفَ

َ
  ْصـٍل ـيـَد فَ ـعِ ـُه بَ ـأ

  
رِْض ال�"سُ   

َ
بَ ـأل َِبيـُب ـِك فَاْحتَ

ْ
  َس ا1

  ِصـْل إَِ{ـَها وََذاَك َحـٌظ ـْم يَ ـفَـلَ   
  

ـَال نَ ـَقـَدُر َعـلَيْ ـمُ      ِر\ـُب ـِه فَ
  ْفـوٍ ـارَُه بِعَ ـــُه جَ ـيَـا لَــفَ   

  
ن�      يـُب ـَك الْـَمْدُعـَوا ا.ُْمجِ ـفَـإِ

  ْطـٍف ـْعـِدهِ بِلُ ـْرِ� ِمـْن بَ ـَواْسـتُ   
  

 ـُ�قَ   
َ
ل ُ�ـUِ إِ õغِ يْـَك ـر

َ
َذا أ   يـُب ـإِ

لَــــَوَواِلـِدي يَـ    ــــا إِ
َ
ْحبَـاِب َفْضلَُك َال يَغِ     ِه َطـَرأ

َ
  يـُب ـَمـَع األ

ـÅِ َعلَ    ى نZَِيõَك َخـwُْ َخـلٍْق ـوَص�
  

  يـُب ــا ُ�ِ ـْحـٍب يَ ـَوآِلـِه وََص   
                                                   

 .41ص: تر�ة وج�ة ؛6ص: ا�رة الفاخرة )1(
 .69ص: قطف ا.زهرات ؛6ص: الفاخرة ا�رة )2(
 .48ص: جوهرة ا(عا] )3(
 .132-131ص: قطف ا.زهرات ؛50-49ص: جوهرة ا(عا] )4(
 .ا(صدر نفسه )5(
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5- Kون بن أمبارك ا�لباvة ا�لبا{ة ، نز\ل بر¸ن: ا(أßّمد . من علماء األ�أخذ العلم عن 
عبد العز\ز ووا�ه �ّمد عبد ا.ر�ن ا�لباK، وأجازاه ~ �يع العلوم من فقه وحديث وÞو 
وفراض وغwها، وأخذ عن أ± ز\د عبد ا.ر�ن اRنال]، وابنه �ّمد، وعن �ّمد العا.م 

  . ضا.زجالوي، فأخذ عنه علم العرو
ه �ّمد الطاهر، مبارك القا�، و�ّمد العرç، ذ عليه �ع من الطلبة، منهم أبناؤتتلم

و¸ن واسطة ب� شيخه  .وyذ.ك �ّمد عبد العز\ز بن عبد ا.ر�ن، و�ّمد ا(هدي الW¸ن®�
   .وأ± عبد اهللا �ّمد بن أ± مدين القند́و ،�ّمد عبد العز\ز

  )1(.ھ1276القنادسة سنة تو� ا(أvون ببالد 
  :ا1سن بن سعيد ا�كري - 6

جا.س بفقهه،  اا ~ ا(ذهب، معروفً ا1سن بن سعيد بن عبد ا.كر\م ا�كري، ¢ن إمامً 
 ،ûأذن � شيخه عبد العز\ز ~ �يع  .� معرفة بالعروضوفحول علماء ت�بكتو وا(غرب األق

بن أخذ عنه ابنه �ّمد، القا� ا1اج �ّمد . ~ حياة شيخهالفنون، فتصدر .لتدر2س والفتوى 
  )2(.و� تقاييد وفوائد نف®سة. أخيه ا�كري، أ�د بن ا�كري، أ�د العباس وغwهمبد ا.ر�ن،ع

  :)3(مدحه تلميذه ا�كري بن عبد ا.ر�ن بقصيدة طو\لة، مطلعها
  اَراـر ِجَهــَهْجـ ارِ ــUِ بِنَ ــَوyََوتْ     ْت فَُؤاِد بِلَْحـٍظ ـاَل َسْعـَدى َرمَ ـمَ 

ِخلَ  ـَ ْت ـِلـَها َوتََصـــوَْص ْت بِ ـــب تْ ــُدوُد وََص ـبِا.ص"     د� َ �wاَراـُه ِشَعـــــ  
�ّمد ا#زو� ا�كري -7)4(.  

ھ، و�ها �شأ وتعلم، وÆرج S يد 1227�ّمد العا.م بن �ّمد ا#زو�، و� بتمنطيط سنة 
Kّمد عبد العز\ز ا�لبا�� قصائد شعر\ة ~ رثاء علماء . .لتدر2س، فاشتهر بالعلموجلس . 

  )5( .ھ1305تو� سنة . توات
  .)6(بن سعيد بن عبد ا1ق ا�كري �ّمد -8

                                                 
 .42-37ص: ؛ ا.شجرة ا(رجانية9ص: ا�رة الفاخرة )1(
 .42-41ص: تر�ة وج�ة )2(
 .45-42ص: وج�ةبقية القصيدة ~ تر�ة ينظر  )3(
 .22ص: جوهرة ا(عا] )4(
 .310ص: معجم أعالم توات )5(

 ..م أقف S تر�ته .22ص: جوهرة ا(عا] )6(
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  أصحاب �ّمد عبد العز\ز: ا(طلب ا¬الث
عبد العز\ز رفيًقا يظهر من خالل تراجم جوهرة ا(عا] لعلماء توات؛ أنّه ¢ن (حّمد 

  .عليه، وvالزًما �، وهو أبو الW¸ت ا1اجب ا�كريوصاحبًا عز\ًزا 
  :أبو الW¸ت عبد اهللا بن عبد ا.كر\م ا1اجب ا�كري

. ~ شÄ الفنون معرفةبالعمل وا#د واالجتهاد ~ طلب العلم، �  عرف¢ن من العلماء، 
 "�ع فنون العلم ~ أر�ع س��، وا.سبب ~ ذ.ك؛ 

ً
وام بقصد فسأ� بعض الع أنّه ¢ن منهم�

إنّما أنت من أبناء العلماء، : االمتحان عن تم� ا.كوع من ا�وع، فعجز عن ا#واب، وقال �
ا وقصد شيخه؛ شيخ يدً 4ِ وعجزت عن معرفة أدv 3سألة فباع جار\ة من حينه، واشÖى منها وَ 

 
ً

  .)1("ا µد واجتهاد ونهارً ا#ماعة ا1اج �ّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK، واعتكف {ال
أخذ العلم عن �ّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK، و�عد اتمامه �ع ا(عرفة أذن � شيخه ~ 

  .اRدر2س، فتصدر .لتدر2س، والفتوى، وانتفع به ا.كثw من ا�اس
، ومن شدة ا.صحبة وا.رفقة ه1238ثّم أراد بعد �صيله العلم ا.رجوع إY وطنه سنة 

�ّمد عبد العز\ز ال S فراق فقال فيهواألخوة عّز:  
ارِي َعلَ ـَف ِاْصطِ ـَكيْ    هِ ـبِ  ل2 ُشِغْفُت ـى خِ ـبَ
  

قْ ـْد كَ ـقَ    �Rَص ـَوى قَ ـاَن بِالَْفْضِل َوا�2(َفاـد ات(  
   .وهو رثاء .صاحبه، سأذكره ~ شعره  

  .�ح S ابن �اعة، حاشية S ¤ت� خليل، وتقاييد: من تآ{فه
  :)3(فيه �ّمد بن �ّمد ا#زو�، فقال ه1261توa عبد اهللا سنة 

ْت vُِصيZََتَ 
ـ�
حَ ـَوَطـاَل مِ     ْت ـنَا وََدامَ ـلََقـْد َجل �Rا ا ِحيـُب ـن�   ُزَن َواْ�َ

حِ ـَعـلَ 
َ
  ْصـرِ ـبَـٍة َسـاُدوا بِقَ ـى أ

  
 بِ ـِكـَراٍم َال يَ   

ـيـُب ـَمـل"   ِهـْم َ�ِ
  ِبـي" ـاُظ ِمنُْهـْم غَ ـَوَال يَـْغتَ   

  
َذا تُِص ـ.ِلُسـيُوُف    َواِهـي إِ   ُب ـيـد�

َطالَـْت ـتÍََـ   َمـاِ] َواْستَ
َ
رَْت األ حْ     د�

َ
  وُب ـِهْم ُخطُ ـْن َ-ْعيِ ـَشاِء مِ ـSََ األ

  
  

                                                 
 .24ص: جوهرة ا(عا] )1(
 .58: قطف ا.زهرات ؛25ص: جوهرة ا(عا] )2(
 .24ص: جوهرة ا(عا] )3(
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�ّمد عبد العز\ز وثناء العلماء عليه مناصب: ث ا¬الثحا(ب  
�ّمد عبد العز\ز مناصب: ا(طلب األول  

   .العلمية بتوات، فتوÉ اRدر2س واإلفتاء والقضاءشارك �ّمد عبد العز\ز ~ ا1رyة 
  : اRدر2ستو{ه . 1

فانتهت إ{ه رئاسة العلم ا(نصب،  كشاهًدا � أنه أحق بذ.�ه ~ اRدر2س، اقام مقام و
فتصدر ، )1(با�يار ا.صحراو\ة، وشاع ذكره ~ اإليالة ا(غر�ية، فاستخلفه وا�ه ~ حياته

ا S من يتعلم العلم، و\الطف بليد عليه، وقد ¢ن حر\ًص  تتلمذواستفاد منه � من . س2در.لت
  )2( .الفهم، و¸ن كأبيه ~ ا.لطف با�اس واRواضع

  :اإلفتاءتو{ه . 2
قد ¢ن ا(Öجم � من أهم ا(فت� بمنطقة توات، و\تضح ذ.ك من vسائل غنية ا(قتصد، 

وال© ¢ن يبدي رأيه فيها، وقد ¢ن ¾ذر من فتاوى  ونوع ا(سائل ال© ¢ن 2سأل عنها،
 أنه ال�وز أن Zّ� و\نص S �وط ا(ف©، و\ُ . واعدها(تأخر\ن، ما ºالف أصول ا(ذهب وق

بمدارك األح�م، وvواضع اإل�اع، وvواقع اqالف، ومعرفة القياس والعلة،  يف© من ال علم �
�وز أن ºوض �ال اإلفتاء من يقرأ من ا.صحف دون  ومÄ �وز القياس ومÄ ال �وز ، وال

   )3(.ا(شيخة، وقد أ5 بأقوال الفقهاء واألصو{� ~ ذ.ك
  :تو{ه القضاء. 3

ا.سلطان عبد ا.ر�ن بن هشام سلطان ا(غرب، توÉ خطة القضاء بعد وا�ه، بعد تقر\ر 
قر\ره أنّه بعد عجزه وWy سنه، (حّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباS K خطة القضاء، فقد جعل ~ ت

نفاذ ما أvر به، وقد لما ت�Z عجزه وظهر هرمه، أvره بإأن يتوÉ ابنه عبد العز\ز خطة القضاء، ف
أ5 بهذا األvر �مد فتحا بن عبد اهللا ا.كرزازي، ثم بعد مدة قرره عليها وأث÷ عليه، S يد 

Åّمد بن هشام الفلنقي�ماعة بتوات، ف�ن ا)ثل األS ~ خطة ، فتوÉ قضاء ا#4((ا.d\ف 
  .)5(القضاء

                                                 
 .55ص: قطف ا.زهرات؛ 22ص: جوهرة ا(عا] )1(
 .ا(قتصد، ا(صدر ا.سابقمقدمة غنية  )2(
 .449إY ص  444ص: غنية ا(قتصد )3(

 .مقدمة غنية ا(قتصد )4(
 .48ص: قطف ا.زهرات؛ 23ص: جوهرة ا(عا] )5(
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�ّمد عبد العز\ز : ا(طلب ا¬ا] S ثناء العلماء  
�ّمد عبد العز\ز غw واحد من العلماء، لعلو �vنته ب� علماء توات،  S ÷لقد أث

، و.صنيعه ا�ي .م يواز\ه فيه غwه، وهو العلماء والقضاةعليه، و1ضور �لسه �ولفضل اهللا 
  : تأ{فه لغنية ا.شورى، فقد قال فيه صاحب ا#وهرة

شيخ ا�ائرة ا.كWى، وحاvل .واء ا.d\عة الغراء، إمام العارف�، ورئ®س القان�Á، ¢ن "
م ×ن فاضت عليه الفيوضات ا.ر�انية، واألنوار ا.ر�انية، فحّصل من فنون العلم ما ¢ن به إما

  )1(".األئمة، وحرر من نقول ا(ذهب ما إY ترجيحه vرجع األمة
وقد بالغ ~ �vنته ب� العلماء وا�1م، ألنUّ .م أجد � رحلة، وال مقابلة .لح�م، و�vنة 

 عند مÖج¯ علماء توات، فقيل فيه
ّ
  :وجوده ~ اإلقليم ا.صحرواي، إذ .م أجد � تر�ة إال

ت � ا(لوك وا1كماء، � ~ ت�Z ا1ق سطوة عمر\ة وشهامة سلمت � العلماء، ورyع" 
علو\ة، معظما عند اqاصة والعامة، اسÁنارت بوجوده األرض، و�جت بذكره ~ الطول والعرض، 
و�رع ~ ا(نقول وا(عقول، وقمع بطول باعه ا#هابذة الفحول، و�ع ب� ا1قيقة وا.d\عة، و¸ن 

dZ، واقد الفكر، سديد ا.رأي، كثw ا.زي، كرعت ~ cره رجال آية من آيات ا�هر، دائم ال
  )2(".فرو\ت من مائه ا.زالل 

أما عن صنيعه، وما وصل إ{ه من درجة علمية، وشهادة العلماء ~ رسوخه ا(عرa، فهو 
�سود عليه، فقال فيه صاحب ا#وهرة:  

�واجذ S ما سطره بZنانه، أطبق من بعده من علماء ا.صحراء S قبول أقوا�، وعضوا با" 
وحرر µنانه، حيث ¢ن � القدم ا.راسخ ~ سائر العلوم؛ ببديع و�يان، ومنطق، ومفهوم، و�ع 

خالص، طول حياته استفادة، و§فادة بصدق إخدم العلم  .جواهر العلوم بأسلوب lسÁنw الفهوم
  )3(".وحسن إقبال وجد 

] بعدما ر6 وا�ه �ّمد عبد ا.ر�ن ورثاه يوسف بن عبد ا1فيظ بن يوسف اRنال
ا�لباK، فهنأه S ما وصل إ{ه من رتبة، وأنّه أحسن وارث ألحسن vوروث، (ا ورثه عن وا�ه 

  . من غwه من علم وقضاء، وأنّه أحق hطة القضاء

                                                 
 . 40ص: تر�ة وج�ة ؛21-20ص: جوهرة ا(عا])1(
 .40ص: تر�ة وج�ة ؛22-21ص: جوهرة ا(عا])2(
 .21ص: جوهرة ا(عا])3(



 62 
 

  : )1(قال
  .َِمْوِلـدِ َطوًْعـا َهْديِـه َواِ�يـَن     يَـْهِدي الَْفِسـيَل بِنُـورِهِ َو�َِرvِْزهِ 
ْحَر\ِن لَِكـْن َهْرَوالَ    قَـْد َمـاَء بِـاْ�َ

  
   

ً
ْ�َـدِ  َجْزال

َ
لَـى َ$بْـِد الَْعِز\ـِز األ   إِ

ـَل    ْهًال بَِفـْرِع قَـْد 7ََقب�
َ
ْصلَـهُ  أ

َ
  أ

  
   õـد ِ

ْ
دِ  بِا# õَة ا.ُْمتَعبـ �ْعـWُُ ُجـد�َ  
ٌر vُْستZَِْشــرٌ   8َ õََشـمÁــٌر ُم õُمتََفك  

  
ـَس بُِفْدفُـدِ    َواِضـٌع َوِرٌع َوَ{ْ   ُمتَ

ِل َ,َطـٍل   
õ
  ِليـٍل بَـاِجٍل جَ َوvَُصل

  
نَِجـدِ      تÍَِـٍل نZَِيـٍل َفـاِضٍل ُمتَ

أ�ِْشـرْ    بَا فَ
َ
  أ

ْ
تَِب الِ© ا. ُمـوِن بِا.ر" 7ِيَك     َميْ

ْ
  الَْعْجـَردِ  َ¢ِدَشـٍة َكَسـwُْ  تَأ

لَ  ـٍة ـفَ ـاُء بُِر7ْبَ نَْت بِـَها َسـِبيَكُة َعْسجَ     vَْوُروثَـةٍ َك ا.َْهنَ
َ
  دِ ـتَْزُهـو َوأ

دْ  ن�َك قَ
َ
Sَْ ا.َْمَ�ِرمِ     َعلَـوَْت Sََ ا.َْوَرى فَاْعلَْم ب9ِ

َ
  دِ ـlَْسـعَ  فَاْصَعْد Sََ أ

نْـَت َكِفيلُـَها
َ
َُسـاُم لَـَها َوأ

ْ
نَْت ا1

َ
ٍك ُمتََمـرõدِ     أ ُصونَـَها ِمـَن فَـاتِ َRِ  
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  آثار �ّمد عبد العز\ز ووفاته: ا.ر�ع ا(بحث
  آثار �ّمد عبد العز\ز: ا(طلب األول
  vؤلفات �ّمد عبد العز\ز: الفرع األول

رف عن �ّمد عبد العز\ز ا�بوغ ~ ا�حو حÄّ لقبه وا�ه �س®بو\ه، الهتمامه بذ.ك، عُ 
 أنّه .م يؤرخ 

ّ
إال vؤلفا واحدا  عنهوأنّه ¢ن فقيها، x(ا، متضلعا ~ ¤تلف العلوم ا.dعية، إال

ا(عروضة  واصل مهمة وا�ه ~ �ع الفتاوى ية ا.شورى، إذ بدأ وا�ه µمع فتاو\ها، ثمّ نا(شهور بغ
غنية ا(قتصد ا.سائل فيما وقع بتوات من قضايا "و�عها ~ كتاب سماه  ،S �لس القضاء

، وهو �ل ا�راسة ~ هذا ا�حث، كما أن � �اورات عديدة، و�vتبات مع فقهاء "وvسائل
  .وعلماء ا(نطقة

  شعر �ّمد عبد العز\ز: الفرع ا¬ا]
إY أ�د  رساRهمن القصائد ا.شعر\ة رثاء وا(دح، وغلب S شعر �ّمد عبد العز\ز ا.

  :)1(زروق بن �ّمد بن vو� 2سأ� اإلجازة، فقال
  َك ـَ{ْ إِ 

َ
 ـبَ أ

ْ
  اِس ـبَ عَ ا ال

َ
ُ أ
ْ

Þوَ ا وـ 
َ
  َك نْ مِ وَ     ُب ـهَ ذْ أ

َ
  ومُ رُ أ

ْ
  وَ ي هُ ا�ِ  َل ْص وَ ا.

َ
  ُب ـجَ وْ أ

  ُب ـلُ طْ ا 7َ حً اِض ا وَ \قً رِ َط  َت ـكْ لَ سَ 
ْ
  الَ عُ ال

  
 نِ فَ   

ْ
  ِح رْ ـا.ص�  خَ ـامِ ا شَ امً قَ مَ  َت ل

َ
  ُب ـحَ رْ أ

 ا سَ ينً عِ مَ  َت رْ ـِص وْ غَ   
ْ
  ا هَ ـقِ وْ ِ�َ  الً ـيZِ سَ ل

  
   

َ
  وَ ـهُ وَ  ٍق ـائِ رَ  مِ ـعْ طَ  ةَ اذَ ذَ ـل

َ
  ُب ـنَ شْ أ

  wَْ ـا غَ هَ ـي*ِ  ٌل وْ ـغَ  الَ وَ  ٌق ـيحِ رَ   
َ
  ا هَ ـن� :

  
   ُ�  ز" ـهَ 

َ
 ا قَ هَ ـل

ْ
  ُب ـل

�
  ُب رُ ـطْ \َ وَ  ِب ـيـبِ ا.ل

  ارٌ ـمَ ـثِ   
َ
  هِ ـقِ ـتْ فَ لِ  وحُ ـفُ �َ  وٌ ـهْ ا زَ هَ ـل

  
 وَ   

َ
 هَ ـتُ لَ �ْ أ

َ
 ا وَ ـاقً ذَ ـى مَ ـلَ ـحْ ا أ

َ
  ُب ـيَ ـطْ أ

 وَ   
َ
  اهَ ـن� �ِ أل

ْ
  اهَ ـلِ ْض فَ ا لِ هَ ـَ{ْ ى إِ ـقَ رْ ـمَ ا.

  
 وَ  دٌ ـيدِ شَ   

َ
  ُب ذَ ـيْ هَ  وَ هُ  نْ مَ  هُ دْ ـعُ ْص يَ  مْ ـل

 ـفِ  ابَ َص  خِ ـيْ شَ .ِ     هِ ـابِ َ�َ  لِ ـْض ـفَ ى بِ ظَ ـَ�ْ  ْل وِ رْ ـهَ ـفَ   
ْ
  اآلنَ وَ  لِ ـْض فَ ي ال

َ
  ُب ـيَ شْ أ

ِ مَ ـسَ  نْ ـمَ  ِب زْ ـcِِ  رُ ـيِص تَ    مْ هِ وõ ـمُ سُ ا �
  

   ُv ِا إِ دً ـ\ر Yَ ِمً ـظْ -َ  ادِ ـنَ سْ  اإل ُ�  ُب ذ� ـهَ ا 
 ـفِ  ُب ـسَ َ�ْ وَ   

َ
  ُب ـتَ Íْ تُ ا وَ مً ـظْ -َ  ادِ نَ ـسْ ي اإلِ ـفِ  مُ ظَ نْ 7ُ وَ     مْ هِ دõ ـعَ  دَ ـنْ عِ  مْ هِ ادِ دَ ـعْ ي أ

 
َ
  م� ـثُ  ٌك ا.ِ ـمَ  اهُ وَ رَ  دْ ـا قَ ـمَ وَ     ىـهَ ا�"  ِن ـعَ  َت ـ\ْ وَ ا رَ ـمَ  عَ ـي َ�ِ ِ� زْ ـجِ أ

َ
  ُب ـهَ ْـ شأ

  اكَ ذَ  ذْ ا إِ هَ رِ ـْص حَ  الَ بِ     ةٍ دَ ـيدِ عَ  ٍب تُ كُ  نْ مِ  َت زْ ـأجِ  دْ ـا قَ ـمَ وَ 
َ
  وَ Éَ وْ أ

َ
  ُب وَ ـْص أ

 وَ 
َ
 هَ ـبِ  ٍت ـقْ وَ بِ     ةٍ وَ ـعْ دَ  حَ الِ ـَص َ,ْعـَد  َك ـنْ مِ  ُب ـلُ طْ أ

ْ
 وْ مَ ا ا.

َ
  ُب ـغَ رْ \َ وَ  ُب ـيى ُ�ِ ـل

  هُ ـط� ا خَ ـمَ وَ     ِب ـائِ ـعَ ن مَ ـمِ  ِ~�  ل� ـحَ  دْ ـا قَ ـمَ  حَ ـلِ ْص ِ{َ 
َ
  ُب ـهَ ذْ ي يَ ـنõ $َ  كُ الَ ـمْ األ
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 ي بِ ـلِ  مُ ـتُ ºَْ وَ 
َ
  نَ ـسَ حْ أ

ْ
 ـبِ  ل� ـَ¾ِ   ا     ـمَ دَ ـنْ عِ  لِ وْ ـقَ ال

ْ
  وَ ـي هُ ا�ِ  ُت وْ ـمَ ي ا.

َ
  ُب رَ ـقْ أ

 وَ  نَ ـيْ اِ�َ ا.وَ  عُ ـيَ�ِ ا وَ ـأنَ 
َ
  نْ ـمَ وَ     .....ي دِ الَ وْ أ

َ
  ُب ـِص نْ مُ وَ  ُظ ـيظِ ي حَ ـ�ِ رْ قُ  نْ ـمِ  هُ ـل

 قَ  دْ ـقَ وَ 
َ
  دُ ـبْ $َ  هُ ـال

ْ
 بَ بِ     دٍ ـم� ُ�َ  زِ ـ\زِ عَ ال

ْ
  ُب ـسَ �ْ يُ  انَ ـا كَ ذَ ى إِ ـعَ دْ ـيُ  ي" ـلِ بِ ل

 وَ 
َ
َ  رِ ـيْ خَ  ارُ ـَص نْ أ

ْ
qا 
ْ
  هُ د" ـجَ  مْ هِ ـبِ     مْ هِ ـيعِ ا َ�ِ رً ـطُ  ِق ـل

َ
 ـلَ عْ األ

ْ
  مُ ـ\رِ كَ ى ال

ْ
  ُب ذ� ـهَ مُ ا.

  لِ ـسْ ى ا.ر" ـلَ عَ  لõ ـَص فَ 
ْ
  امِ رَ ـكِ ال

ْ
َ  ن� ـمَ وَ     انَ ـهَ ا.   رِ ـخْ فَ  نْ ـمِ هُ .

ْ
  ُب رَ ـشْ vَ  ةِ ـب� حَ مَ ا.

 وَ  هِ ـآلِ وَ 
َ
  هِ ـجِ وْ زَ ا وَ رً ـطُ  اِب ـحَ ـْص األ

  
  ُب ـغَ رْ يَ  نَ ـيحِ  هِ ـيِ دْ هَ ي بِ دِ ـتَ قْ �َ  نْ ـمَ وَ   

  :)1(فقال عليه أ�د زروق،فرد   
 
ُ
ـــجِ أ ـــ َك يبُ ـــا $َ يَ   دَ بْ

ْ
ـــطْ اوَ  \ـــزِ زِ عَ ال   ُب نُ

  
  
  

ـــَ�ِ  ـــ د2 ي وُ ذِ  ةَ ي�   نَ ِم
ْ
ـــمِ ا.   ِك ْس

َ
ـــطْ أ   ُب يَ

ــ   ــاِ] أتَ ــمِ  \ٌض رِ  قَ ــ َك نْ ــيَ ــفَ  wَْ ا َخ   لِ اِض
  

 بِ   
َ
ـــالَ خْ أ ُ  َك قِ

ْ
ـــا1 ـــَ÷ ْس ـــ\َ وَ  وُق رُ  يَ   ُب ذُ ْع

ـــَت   
ْ
ل ـــٍم َ�َم�

ْ
  َصـــْفَوهُ ُ�ـــÖَِْجُم َ$ـــْن ِعل

  
ـــرُِب    ـــِديٍد َوُ\ْع ـــٍم َس ـــُئ َ$ـــْن َ*ْه   َوُ\�ِْب

ـــا   نَ ْ �Rِ~ ا �ـــد َ
ْ
ـــاَوَز ا1 ـــْد َج ـــُه قَ   َولَِكن�

  
ـــُب    ْ�ُس

َ
ـــُت أ ـــاِ�ي .َْس ـــوِ� بِ ْحتُُم �µََو  

ـــمُ    ِ.xَ ـــوَس ـــ�ِْس َواِلُق ـــنõ الِْع   َو§ِِ] �ِِس
  

ـــُب   
�
yَرvُ Åِـــ ـــِم َجْه

ْ
ـــاِت الِْعل   َوaِ ُمبَْهَم

ـــن�    Íَِـــاُؤُهمْ َول ـــوُدõ َداَم اْرتَِق
ْ
ـــَل ا. ْه

َ
  أ

  
ـــِذُب    Íَْـــَة ت نَ ـــوا َوا.َْمظ� ـــا.ُوا َوَظن"   7ََغ

  �ََســبَْت ا.َْمَعــ.� .ِلَْمَعــاKِ َوَمــا َحــَوى  
  

ـــِدُب    ِلَغْفـــٍل يَُدبْ ـــل ْ   ِســـَهاَم ا.َْمَعـــاKِ بَ
ـــاَزةً    ـــِد إَِج يْ ـــَذا الُْعبَ ـــن َه Rُُْم ِم

َ
ـــأ   َس

  
   Åَِْحـــب ِwْبَِهـــا ِ~ َ;ـــ 

õ
ْحُطـــُب َو§ِ]

َ
   أ

ـــَراِدهِ    vُ ـــْوَق ـــاَل فَ ـــٍد فَ   ......َورُب� vُِر\
  

ـــُب    ـــا َ¢َن َ�ْطِل ـــن ُدوِن َم ِلِج ِم ـــتَ   َوُ¤ْ
ــْزتÍُُمْ    َج

َ
ــَذاِر أ ــَد اْعِت ــا َذا َ,ْع نَ

َ
ــا أ   وََه

  
ــــُب    ق� َÖَ�ــــائٍِف َ ــــٍد َخ ــــاَزَة َ$بْ   إَِج

ــَورَى  
ْ
ــيõِد ا. ــْن َس ــوِل َ$ ــُدوُر Sََ ا.َْمنُْق   تَ

  
ْعـــَالِم يُ�َْســـُب َوَمـــا ُهـــَو   

َ
  َمْعُقـــوٌل .ِأل

ِهمْ    ِßْ
َ
ـــأ َجـــاَزِ� ُشـــيُوِ) بِ

َ
ـــْد أ   بَِمـــا قَ

  
  َسüَ َ$ْهَدُهْم ِمـْن َهاِطـِل ا.ُْمـْزِن َصـيõُب   

ـــــةٍ   
َ
ـــــاِء اِهللا ِ~ õ�ُ َحال ـــــِط اõ7َق ْdَِ�  

  
ـــــُب    ـــــُه َ*يُْكتَ ـــــْوِل تَلِْفَظنْ   َوõ�ُ aِ قَ

ــ   yُــا وَ َو ــل  اْلَعْصــرْن تَاِ{َ ــاَواْ$َم   cُِْكِمَه
  

بُوا   د�
َ
ــــــأ ــــــاِب تَ ــــــْوٌم بِالِْكتَ ِ قَ ِ<َ  

ـدَ    َ�ْ
َ
üَ االْ=نَاِن ِمـْن ُصـْحِب أ َRَْما ا Äََم  

  
يِْهــْم َوَمــْذَهُب      تََواَصــْوا بَِهــا َ$ْهــٌد َ�َ

ــــَك َدائًِمــــا   ــــِرَمõU ِمــــْن ُدxَئِ   َوَال َ�ْ
  

ـــُب    ن� ـــْد ُ�َ ـــا قَ ـــَراٍن َوَم ـــٍو َوُ;ْف   بَِعْف
ـــْن َدا   yُـــةً َو ََالِص َورَْ�َ

ْ
qـــا ـــا Kِ بِ   ِ$يً

  
ــــُب   

ـ�
7ََقل
َ
  ِمـــــَن اِهللا ِ~ َ-ْعَمائَِهـــــا أ
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ــ  ــوُن Kِ َعَ Íَُــاِء ت َق
õ
ــْوَم ا.ل ِ) يَ

َ
ــا أ   يَ

  
ـــــُب    رَْه

َ
َراَع َوأ

ُ
ـــــا َال أ ـــــيًال تَِقيً   َخِل

   ©ِ
�
يــــِه .ِــــَزل ِÇَوُُجــــوُد َكــــِر\ٍم اْر  

  
ــْذنُِب    ــَو ُم ــْن ُه ــوُه َم ــا يَرُْج ــُم َم ْ$َظ

َ
  َوأ

عٍ    ــــافِ ــــِل َش فَْض
َ
ــــوِل اِهللا أ ــــاهِ رَُس   وََج

  
ــــــُب    ــــــُعUِ َو7َْغِل ــــــُه تُوِس تُ   َورَْ�َ

ـــَالُم ُمتَاَ,َعــــا  عليه ا.صالة وا.سالم متابعا ـــَالُة َوا.س�   َعلَيْـــِه ا.ص�
  

ُب    ــــو� ــــwٍْ يَُص ــــاٍن وََخ ــــُروٍح َوَرْ¾َ ِ.  
  Å1(وقال ~ صاحبه عبد اهللا بن عبد ا.كر\م ا(لقب با1اجب ما ي(:  

ارِي Sََ خِ ـَكيْ    هِ ـُت بِ ـلõ ُشِغفْ ـَف اْصِطبَ
  

ْقَوى قَ ـْد كَ ـقَ    �Rَص ـاَن بِالَْفْضِل َوا�َفاـد ات  
ـٍد َ$بْـُد اِهللا ِمـْن َمـنْ    بُـو ُ�َم�

َ
  أ
  

  َفاـى َسلَ ـَما vََض ـُؤ َوِ*يـْد �َشَ ـِ~ الِْعلِْم قَ   
ْكـِري َوَواِلـِدهِ    ِد اْ�َ õُهْم َسيـ

ـ�
َجل
َ
  أ
  

اـُد الَْكـِر\ِم وَجَ ـَ$بْ    ـِهْم ُعـِرفَ
õ
ùُ #د  

ِد اقْـتَ    ـَ يـِه قَـفَ َكَمـا عَ     نَـاَل َمنَْقبَـةً ـِهْم فَ ـَدى بِ ـق ِ,
َ
  اـِدي# 1َِـاتِـِم أ

ـَدَها ــِه فَ
õ
�َلَ Yَ   َراَم ا.ر"ُجـوُع إِ

  
  اْد َخَطـفَ ـًة .ِلُـب2 قَ ـَداِهيَ  ي ِمنْـهُ ـنِ   

 ـُل يَ ـالَْعِو\َال ـفَ   
َ
ُدُه ِإل   ......ي� َوَال ـر"

  
بْ    َ ـِر يَرْجِ ـبِا.ص�

ْ
َسـَفاـَوى الـُع َذا ا#

َ
  ِذي أ

ن�   
َ
فَ ـَكـ9

ُ
ُ�ـْن أ

َ
  اِرقُـهُ ـUِ قَـُط لَـْم أ

  
  َفاـي اِ�ي َسـلَ ـانِ ـْن َزمَ ـى مِ ـَما vََض ـِ*ي  

ْورََدهُ ـلََعـل� َذ.َِك ِمـْن َعـهْ   
َ
  ٍد قَـْد أ

  
هْ   

َ
َِديـأ

ْ
õóِ بِالْك� ـِث عَ ـُل ا1   َفاـِف كَ ـْن ا��

ْرَواَح حَ   
َ
ن� األ

َ
ا فِ ـبِأ ـَدًة ِلـَذ.َِك اْ+تَ ـنْـًدا مُ ـجُ     ْت ـي ا.َْورَى ُخِلقَ ـق�   الَـفَ ـَجن�

  اتَـلَـفَ ــَك اخْ ـــــنْـــَها َذِلـــمِ     ِمنْـَها ا.ُْمَواِفـُق ثُـم� َمـا 7َنَــاَكرَ 
تُـهُ ـَو ِخـل� مَ ـفََكيْـَف َال وَهُ  اـْوِم الـي اْ{َ ـَل فِ ـَها الظõ ـنَرُْجو بِ     ْن َ�َب� َزفَ

َ
  ِذي أ

فَْضلُـَها
َ
اَل ا.َْمَعـاKِ َوالُْعلُـوَم أ ـَ ـفَ ًرا بِ ـفِْقـًها َوÞَْـًوا َو7َْفِسي    ن ِ

ُ
  اـَها �

ُص 
ُ
عْ     ُضـَهاـَرائِ ـانُـَها فَ ـيَ ـولُـَها َو�َ ـأ

َ
أ اِب تَ ـْن شَ ـِه مِ ـْب بِ ـجَ ـفَ ً̧ َجنَ ـبَ   َفاـاِر

ْرَ�َعـٍة مِ ـفِ 
َ
يـي Þَْـِو أ ِ� õبِـِه لََطـفَ ِذي ا.ْمَ ـهَ     َن َحـَوىـَن ا.س õب�اَ�ِرَم ِمـْن ر  

لَ ـْدِق مِ ـي ِص ـي فِ ـر" َر�õ ـفسِ    ِب ـَن الط�
  

   
َ
ْذ ل   َفاـْن �ِِسـَواِه َدائَِمـا ُشـغِ ـْم يÍَُ ـإِ

ُه عَ ـاَن سِ ـْد َص ـقَ      َرٍب ـْن طَ ـٍو وَعَ ـْن لَغْ ـر�
  

ـفَ  هُ ـوََسـْمعَ      اَعـْن ِحَ�يَـٍة ِلـَما َهتَ
بُـُه قِ   

ْ
تَـى َكـاَن َدأ

َ
  َراَءتَـهُ ـَ*ُمـْذ أ

  
َشيْ ـَشيْ    يِْخ الـئَا عَ ـئًا فَ   ِذي َشـُرَفاـِن ا.ش�

   
ْ
ُمُ ـِم َوالَْفْض ـبِالِْعل

ْ
qَضَعـةٍ َع ـوِل مَ ـِل َوا  

  
ْمـِرهِ عُ   

َ
اـِ�َْفِسـِه َحْسـبََما ِمـْن أ   ِرفَ

بِ   
َ
  ي وََشـيÊِْ وََسـيõِدي َوُمْعَتَمـِديـأ
  

بِ ـد بْ ـُ�َم�   
َ
اـَال شَ ـٍد عَ ـي َز\ْ ـُن أ   َرفَ
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تُ    َشاُؤهُ ـُه تَـَواُت َمنْ ـبَلْبَـاKِ �ِْسـبَ
  

 ـvَلُـوَك بَ   
ْ
بَـاُؤُه حُ ـل

َ
  اـفَ نَ ـَدتُـُه أ

نَْص   
َ
تَ ـأ

َ
ْصـِل قَـْد أ

َ
  ْن َ-بَـإٍ ـانَا عَ ـارِي" األ

  
بَ   

َ
ـْن طَ ـاِء وََغـيْ ـِمـَن األ اـرِِهْم vِم�   َرفَ

خَ َعـِن الَْعِليـِم ا.َْولِ   
ْ
  ُذهُ ــي َكـاَن َمـأ

  
  َرَفاـِرهِ اْ;تَ ـْن cَْ ـْن مِ ـ4ُْطُب ا.ْوُُجوِد َومَ   

  َخـاِرقِ ْن ـَب َومِ ـْن َعَجـائِ ـُه مِ ـفََكْملَ   
  

ْذ بِا.َْوفَـاِء َوفَـاـِلَعـاَدٍة ُعـهِ      َدْت إِ
  َوyَْم َ�ُ ِ~ َمَقاِم ا.ْوَْصـِل ِمـْن ُحلَلِ   

  
ْرَوى بِالـيõ قَ ـَوِمـْن ُحلِ   

َ
اـِذي َص ـْد أ   َرفَ

َهاـوَْهـِر َوَ\اقُ ـَوِمـْن َ-َفـاïِِس جَ    ـِ   وت
  

اـك� ِحْرزَُها ا.ص� ـَك الِ© لَـْم ُ�فَ ـ7ِي     َدفَ
ْسـَدى مَ   

َ
ْورََداـأ

َ
  َعاِ-يـَها َواِهللا َمـْن أ

  
ُسْ ـَها جِ ـاَل ِمْن ـَونَ   

ْ
ْذ َ$طَ ـَهاِد ا1   َفاـِن إِ

   َyكَ ـْم َمَعـاهِ ـَو ٍwْـَرَهاـَد َخـ   اَن �َش�
  

مُ ـوِب مِ ـْن ُ;يُ ـَومِ   
ُ
  َفاـْد َكشَ ـوِر قَ ـَن األ

لَ ـاَءْت كَ ـجَ    ْب ـَما فَ   ُح ا.ُْمِنwُ ـَق ا.ص"
َ
  مْ ـَول

  
   ُÍَاـالَـُه َميْـٌن َوَال َخلَـفَ ْن .َِمـا قَ ـي  

   ْÞَ ~ِِ�يـَن قَـْد عَ ِو ـ õَعْشـٍر ِمـَن ا.س 
�
  َماـل

  
   

ْ
نَ ـًقا َكِثـwًا مِ ـَخل

َ
  َفاـا رَشَ ـاِم مَ ـَن األ

  هِ ـٍخ َ�ُمـن" بِ ـى َشـيْ ـَراُه َعلَ ـَوَال اقْـتَ   
  

   
َ
ى ل َwُْو َسـ

َ
ا هِ ـُه بِ ـَعلَيْـِه أ   َشـَرفَ

ن� َوالِ   
َ
ْخبَـارُُه بِأ

َ
  َدنَـاـِمـْن َذاَك أ

  
   ُÍَاـْد َص ـِرهِ َوقَ ـي َعْص ـوُن قَاِض ـي   دفَ

اِسِخيـَذا مِ ـكَ   8َ   دْ ـي الُْعلُو vَِوقَ ـَن فِ ـَن ا.ر�
  

ـفَ فْ ـَدَعـا بِنَ      اـٍع بِـِه بِاالنِْتَفـاِع قَ
 ـَوقَ   

َ
َجـاَب اِإلل

َ
  ُه َمـا بِـِه َطلَبَـاـْد أ

  
ـِه لَـُه وََصـفَ ْزًما وََحق� ـجَ      اـَق َمـا بِ

   َyـَو 
َ
ْذكُ ـْم ل

َ
  ُرهُ ـُه َغـwَْ َمـا قَـْد ُكنْـُت أ

  
هِ َقـْد َشـاَع َوا4ْتَ ـِ*يِه َوفِ    ِwْاـي َغـ   َرفَ

  ُه ِكتَـاٌب َحيْـُث Çََْمُعـهُ ـيَِضيـُق َ$نْ   
  

   َ
ْ
ْذ كِ ـَوا1   اـِلـفَ تَابِـِه خُ ـْمـُد ِهللا إِ

   õَْمـِد بْـِن َوِلـي اِهللا َسـي�  جْ ـَ
  

   
َ
حَ ـِه بَُونْ ـَ$بْـُد اِإلل َRْاـفَ َقـاٍل قَـْد ا  

يًْضا َسـيõ ـْن ُشـيُوخِ ـَومِ   
َ
بْــِه أ

َ
ًقـا ِلـمَ بِـ    َرزَْت ـٌد أ õَق�  ا َكَشـَفاِه الُْعلُـوُم ُ

ِتـُم فِ  ْºَ يْـِل
�
  يـvَُواِظـٌب ِلِقيَـاِم ا.ل

  
  ا7ِيِلـِه الُْقـْرآِن ِحـيـَن َغـفَ بÖَِْ ِسـت2   

ـاِلِح ينَ ـَكـَذا ِز\َ    يْ ـَقاَم وَحَ ـَزاَر ا.ْمَ     َوقَـدْ ـاَرتُـُه .ِلْص�   َفاـَت َواْسَ< ا.ص� ـج� اْ�َ

  نَاـْل بَِمْصـَر قَـْد ُدفِ ـُه بَ ـيَـؤُْب ِمنْ  ْـ َو(َ 
  

   
َ
ْحِسـْن بِـِه َص ـُه vَْوطِ ـَ*يَـا ل

َ
اـنًـا أ   َدفَ

ـارُهُ    ْخبَ
َ
بُـو َز\ْـٍد َوأ

َ
  ُهـَو ا.َْوِلـي" أ

  
ْت عَ   

�
َْ�ِ فَا4ْتَ ـَجل

ْ
  َفاـَما وُِص ـِنْع بِ ـِن ا1

ـِد Âَْـُل يُوُسـٍف    َ�ْ
َ
ِنـَالَن فَا�ِْسـبْ     ِمـْن آِل أ ِRُِمْعتَ ـَو �رَْدت

َ
ْن أ   ِرفًاـُه إِ

رُْجـو بَِفْضـٍل ِمنْـُه 
َ
يـَوا.ُْمْسِلِمي    يَرَْ�ُنَـافَاهللا أ ْهـُل ا.َْوفَـاـًعا َ*هُ ـَن َ�ِ

َ
  َو أ

َمُعنَـا ْ�َ õـاِن رَب نَ ِ
ْ
َعـاKِ ا#

َ
ـَرَفاـبِ     َوaِ أ ـاهِ َسـيõِد ا.ش" َµَِجاِهـِهْم َو  
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نَـاِم َوَمـنْ ـَرايَـا وََسـيõ ـُر اْ�َ ـَخـيْ 
َ
  ُد األ

  
   

َ
ـفَ الـِذي لَـْم ُه ا.َْمَقـاُم ـل ُنَ

ْ
  اُ�ْعـَطـُه ا1

مَ َص.� َعلَيْـِه اِإللَـ  
ـ�
ùُ ا َطلََعـْت ُه  

  
اَر َسائِ    ـَ َ ـَشـْمُس َوَمـا س

ْ
Þَرَفاـٍر َوا  

  :)1(ور6 وا�ه و�ّمد بن عبد اهللا األدëô فقال  
خَ ـلِ ـَعـِن الْعَ 

ْ
  ُذهُ ـيـِم َكـاَن َمـأ

  
اـْن cَِارِهِ اْ;تَ ـوِد َومَ ـِب ا.وُجُ ـ4ُطْ      َرفَ

  اِرقٍ ـْن خَ ـَب َومِ ـْن َعَجـائِ ـُه مِ ـفََكْملَ   
  

 ـِلَعـاَدٍة ُعـهِ   
ْ
ْذ بِال   َوفَـاِء َوفَـاـَدْت إِ

   َyـَو 
َ
  لَلِ ـْن حُ ـِل مِ ـَقاِم ا.ْوَْص ـُه ِ~ مَ ـْم ل

  
ْرَوى بِاِ�ي َص ـٍي قَ ـْن ُحلِ ـَومِ   

َ
اـْد أ   َرفَ

  َهاـوَْهـِر َوَ\اقُوتِ ـَوِمـْن َ-َفـاïِِس جَ   
  

   ِ
�

Rـتِلَْك ا 
َ
اـْرزَُها ا.َص ـَك خِ ـْم َ�فُ ـي ل   َدفَ

سْ   
َ
ْورََداـَها َواُهللا مَ ـَدى َمَعاِ-يـأ

َ
  ْن أ

  
ُسْ ـَها جِ ـاَل ِمنْ ـَونَ   

ْ
ْذ َ$طَ ـيَاُد ا1   َفاـِن إِ

   َyـَرَهاـَواِعـَد َخْي ـْم مَ ـَو   َر َكـاَن �َش�
  

مُ ـوٍب مِ ـْن ُ;يُ ـَومِ   
ُ
  َفاـْد َكشَ ـوِر قَ ـن األ

لَ ـَجاَءْت كَ    بْ ـَما فَ   رُ ـُح ا.ُْمِنيـَق ا.ص"
  

   
َ
  َفاـْن .َِما َقاَ�ُ ِمـٌ� َوَال َخلَ ـْم يÍَُ ـَول

   ْÞَ ~ِـَن قَ ـَن ا.ِسِ�يـٍر مِ ـِو َعشْ ـ 
�
  َماـْد َعل

  
نَاِم مَ ـًرا مِ ـا َكِثيَخلْـقً   

َ
  ا رََشـَفاـَن األ

 ـِض cَْ ـْن َ*ْي ـمِ   
ّ
ِب ِذي َ�ْعِطى بَِال ـِر ال   َسبَ

  
  َفاـَولَـْم يÍَُْن بِـاِ�ي َ�ْعتَـاُدُه َصحَ   

  هِ ـى َشـيٍْخ َ�ُمـن" بِ ـَوَال قَـَراُه َعلَ   
  

ْو َسـيَ ـلَ ـعَ   
َ
  َرى بِـِه َشـَرَفاـيْـِه أ

ن� َوال  
َ
ْخبَـارُُه بِـأ

َ
  َدنَـاِـ َمـْن َذاَك أ

  
   ُÍَاـْد َص ـِرهِ َوقَ ـي َعْص ـوُن قَاِض ـي   َدقَ

اِسِخَ� ِ~ الُْعلُوم ِ َكَذا ِمَن      دْ ـَوقَ  ا.ر�
  

َنْفـٍع بِ      َفاـقَ  )2(ِه َواالنِْتَفاِع ـَدَعـى بِ
   

َ
َجـاَب اِإلل

َ
 ـا وََحـق� ـهَ     بَاـُه َمـا بِـِه َطلَ ـَوقَـْد أ

َ
 ـَق َمـال

َ
  ُه وََصـَفاـُه ل

 
َ
ْذكُ ـُه َغـwََْها قَ ـَوyَـْم ل

َ
  ُرهُ ـْد ُكنْـُت أ

  
   aِِه قَ فِـيِه َو ِwْاـْد َشاَع َوا4ْتَ ـَغـ   َرفَ

  ُعـهُ ـُث Çَْمَ ـُه َكـاَن َحـيْ ـَعـنْ   
  

َمْ   
ْ
ْذ ُكـنَا بِـِه َخلَ ـفَـا1   َفاـُد ِهللا إِ

وابن عمه عبد اهللا بن أ± ز\د  ،وقد ر6 أبا حفص عمر بن عبد ا.ر�ن اRنال] ا(هداوي  
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 .75ص: قطف ا.زهرات ؛56ص: جوهرة ا(عا])1(
 .»بنفع باالنتفاع«: ~ قطف ا.زهرات )2(
  .94-92ص: قطف ا.زهرات )3(
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  :)1(ومن شعره ا(قلوب ب®ت� هما
  ابِــرِ ــيَــاَه َعــاْســِق مِ 

  
  َسـاـاَع َهـايِــِم قِ ــِرَ�ــ  

  ـلِ ابِ ـــسَ  ادَ ــــمَ اْدِر غِ   
  

  ادَ رِ  غِ ــــامِ دَ  اَس ــــبَ لِ   
حفيد ا1اج أ�د بن أ± ز\ان  )2(عبد اهللا بن أ± مدينبن قصيدة ~ مدح ا.شيخ �ّمد � و  

  :)5(، مطلعها)4(، lشمل أر�ع وأر�ع� ب®تًا)3(القند́و
 ُ  ـطْ وَ ا بِ نَ ـتِ �َ Öُْ ى لِ رَ ـشْ �

َ
  دِ رِ ـفْ ـمُ  نْ ـمِ     مِ دَ ـالقَ  ةِ أ

ْ
  مِ دَ ـالقِ  خُ ـاسِ ي رَ ـالِ ـعَ مَ ا.

  َك ـا بِ بَ ـحَ رْ مَ *َ 
َ
  ِب ـتَ رُ  ِ~  دِ ـجْ ـا(ْ  َل ـهْ أ

  
  َل ـ\وِ طَ  اهَ ـي*ِ  َت ـنْ كُ  دْ ـقَ   

ْ
  مِ دَ القِ وَ  ِث كْ مُ ا.

�ّمد بن عبد ا.ر�ن بن �ّمد العا.م �سبب ا   S وألف قصيدة يرد فيها S اضهÖع
  :)6(ة من vسائل ا�يوع، توجد hزانة ¤طوطات lسابيت، ومطلعهاجواب أجاب به ~ vسأل

 َ l ْمَ  ـعْ مَ س. ُ�  ـرُ ائِ سَ  كَ ـرُ كْ فِ  ـاِف َص اإلنْ  ـلِ  ُ�َ aِ وَ     ـرُ اِض حَ  ـَك ـنُ هْ دِ  وَ َ. مْ ـا 
   

َ
 ـرِ مْ عَ ل

َ
 َض  ـدْ قَ ي ل

�
  ـرُ اظِ نَ ا.مَ  ـَك يْ لَ عَ  ـْت ل

  
 مَ  ـَك يْ لَ عَ  ـم� غُ وَ   

َ
  ـهُ ـا ل

َ
  ـرُ اظِ نَ  ـَت نْ أ

    
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 128ص: ا.شجرة ا(رجانية )1(
ا.شيخ ا.رابع ~ سلسلة الطر\قة . أبو عبد اهللا �ّمد بن عبد اهللا بن أ± مدين القند́و:اهللا بن أ± مدين�ّمد بن عبد  )2(

تو� سنة . وأخذ عنه �ع من العلماء، وانتفعوا بصحبته، ومنهم ا(أvون ا�لباK ا.ر¸]. أخذ عن جده وغwه. ا.ز\انية
 .122-121ص: ا.شجرة ا(رجانية. ھ1242

أخذ عنه أمبارك بن �ّمد بن أ± . ا.شيخ ا¬الث ~ سلسلة vشايخ الطر\قة ا.ز\انية :مدين بن �ّمد األعرج القند́وأبو  )3(
ازدهرت ا.زاو\ة ~ ع�ه، ومن أهم األعمال ال© . القاسم ا�لباK ا.ر¸]، �ّمد ا1سن اRوا�، وا1سن بن أ± ز\د اqم°

 . 20ص: ا.شجرة ا(رجانية. ھ1204تو� سنة . و�ناء جامع بزاو\ة فاسقام بها؛ بناء ا(سجد با.زاو\ة، 
 .87ص :ا(رجع نفسه )4(
 .41ص: ا(رجع نفسه )5(
 .128ص: ا(رجع نفسه )6(
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  عبد العز\ز�ّمد وفاة : ا(طلب ا¬ا]
عّمر �ّمد عبد العز\ز إحدى وسبع� سنة، ¢ن عمره حافال بالعلم واRعليم، والفصل 

ا�اس ~ vرافعاتهم، والفصل ~ القضايا ال© طرحت عليه، وما �عه من فتاوى وشورى،  ب�
قرب طلوع ا.شمس من  فنظر فيها وقّيدها، و�عد عطاء شهد به العلماء؛ تو� هذا العا.م القا�

  )1(.ه1261يوم األحد سابع عd �ادى األوÉ سنة 
ن ا�نيا، وما تع» به منطقة تـوات نـوازل و§ن أهم ما ترyه �ّمد عبد العز\ز بعد رحيله ع

، وهو كتاب ~ ا�وازل، وقبل دراسة هذا ا.كتـاب �ـب �ديـد "غنية ا(قتصد" ا.شورى ا(س� 
vصطح ا�وازل، عند فقهاء ا(ا.كية، وح� vؤلفات ا�وازل والفتاوى لعلماء ا#زائر، ألهميتهـا 

x Yحقيقه و§خراجه إR ،م ا(عرفةواالعتناء بما هو ¤طوط..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

                                                 
)1(

 .23ص: جوهرة ا(عا] 
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  الفصل ا¬الث 
  فقه ا�وازل عند ا(ا.كية

  :و2شمل ثالثة مباحث
  

  تعر\ف ا�وازل والفتاوى: ا(بحث األول
  ارتباط ا.شورى بالفتوى والقضاء: ا(بحث ا¬ا]

  ا(صنفات ا�واز{ة عند ا(ا.كية: ا(بحث ا¬الث
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  فقه ا�وازل عند ا(ا.كية: الفصل ا¬الث
  ،بتدو\ن فتاو\هم همذاهبمالعلماء S اختالف  اهتملقد 

ّ
ه أنّـ أو فتاوى غwهم با#مع، إال

ا{ـوم أمـا . v Sصطلح واحـديقتصـر فلم ، ~ كتاباتهم تعدد استعما�م .لمصطلحات الفتاوى
Õصطلح ا�وازل أ�v ها فشاع استعمالwمن غ .    

  vصطلحات ا�وازلتعر\ف  :ا(بحث األول
  تعر\ف ا�وازل والفتاوى: ا(طلب األول

   تعر\ف ا�وازل: األول الفرع
 
ً
   تعر\ف ا�وازل لغةً : أوال

ُوُل  )1(.و¼ ا(صيبة ا.شديدة من شدائد ا�هر، تþل با�اس: ا�وازل، �ع نازلة ّþُهـو : والـ
  )2(.حل� : ا1لُوُل، ونََزَل بهم األvر

   تعر\ف ا�وازل اصطالًحا: اثانيً 
إن العلماء ا(تقدم� .م يعطوا .لنوازل تعر\ًفا �د به، و§نّما استعملوها S إطالقهـا، فقـد 

 وa كتـاب اهللا ا�{ـل S سـZيل : "قال ا.شاف�
ّ
فل®ست تþل بأحد من أهل دين اهللا نازلـة، إال

  . )3("ا.ُهدى فيها
Wاألصول عنـد عـدم ا�صـوص ~ حـ� نـزول  باب اجتهاد: "وقال ابن عبد ال S ا.رأي

  )4(".ا�ازلة
  )5(".وقد ¢ن أصحاب رسول اهللا �تهدون ~ ا�وازل: " وقال ابن القيم

Ý حكًما �عيًا، ومن تعار\ف ا(عـاê\ن دوتطلق ا�وازل S ا(سائل وا.وقائع ال© lست
Åصطلح ا�وازل ما ي):  

                                                 
)1( wن)ن ز ل(مادة : ا(صباح ا( ، وت، الطبعة ا¬انيةwكتبة الع�\ة، صيدا، ب)309ص، )م2000 -ھ1420(ا. 
�ّمد ا.رازي، �قيق : ¤تار ا.صحاح ؛656ص 11ھ، ج1414ابن منظور، دار صادر، بwوت، الطبعة ا¬ا¬ة، : .سان العرب )2(

، )زل ن(مادة ، )م1999- ھ1420(يوسف ا.شيخ �ّمد، ا(كتبة الع�\ة، ا�ار ا�موذجية، بwوت، صيدا، الطبعة اqاvسة 
 .308ص

 .20صد �مود شاكر، د ت، �قيق أ�ا.شاف�، : ا.رسالة )3(
 2، ج)م1994-ھ1414(ابن عبد الW، �قيق أ± األشبال ا.زهwي، دار ابن ا#وزي، ا�مام، طبعة : جامع ب� العلم وفضله )4(

 .55ص
 .203ص 1جد ت،  ة، تعليق طه عبد ا.رؤوف سعد، دار ا#يل، بwوت، م ا#وز\ّ ابن القيّ : أعالم ا(وقع� )5(
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القضايا وا.وقائع الـ© يفصـل فيهـا الفقهـاء طبقـا : " اهللا بأنّهاعرفها عبد العز\ز بن عبد 
  .)1(".لفقه اإلسال�

Kل با.شـخ: " وقال ا1سن الفيالþص، سـواء ~ �ـال العبـادات، ا.واقعة وا1ادثة ال© تـ
ع ~ هذا ا.شخص إY مـن يفتيـه Ícـم ا.dـا(عاvالت، أو ا.سلوك واألخالق، حيث يلجأ أو

  )2(".نازRه
أنها ~ ا.واقع vشØة عقائدية، أو أخالقيـة، أو ذوقيـة يصـطدم  : "عبد العز\ز خلوف وقال

بها ا(سلم ~ حياته ا{ومية، فيحاول أن �د �ا حـًال يـتالءم وقـيم ا(جتمـع، بنـاًء S قواعـد 
  )3(".�عية

واقعـة اجتماعيـة يبحـث �ـا عـن حÍـم �Ý مـن خـالل ": وقال عمر بن عباد بأنها
  )4(".رآنية، واألحاديث ا�بو\ة، وأقوال الفقهاء فيهاا�صوص الق

حادثة واقعية نزلت با�اس ~ زمان و�vن مع� سـئل "أنها  : وقال �ّمد ا1بيب اRج�]
  )5(".عنها مف© من ا(فت�، أو إحالة من طرف ا(حكمة S ا(فت�

يظهر من هذه اRعار\ف، أن vصطح ا�ازلة يطلق S ا.واقعـة، أو ا1ادثـة ا#ديـدة الـ© 
  .2ُستفÄ فيها ا(ف©، فيُبحث فيها عن حÍم �Ý �ا

¼ ا(سائل، أو ا(ستجّدات الطارئة S ا(جتمع �سبب توسـع : " وعرفها وهبة ا.زحيÅ بأنّها
نص dl\� مبا�، أو اجتهـاد فقـ¦ سـابق ينطبـق األعمال، وتعقد ا(عاvالت، وال© ال يوجد 

عليها، وُصـورها متعـددة ومتجـددة، و¤تلفـة بـ� ا�ـâان أو األقـا{م، الخـتالف العـادات، 
  )6(".ا(حلّيةواألعراف 

                                                 
 .18، ص)م1983-ھ1403(عبد العز\ز بن عبد اهللا، دار الغرب اإلسال�، بwوت، الطبعة األوÉ : الفقه  ا(ا.¶معلمة  )1(
�ا�ات vلتü القwوان : ينظر ا�وازل ا(غر�ية ودورها ~ حفظ فتاوى أعالم ا(ذهب ا(ا.¶ بالقwوان )2( ،Kا1سن الفيال

 Éوان، الطبعة األوwس .لهجرة، القvاqنهاية القرن ا Äق وا(غرب حd)ز عل¯ ما.¶ ب� اyرv)1414م1994-ھ( ،
 .230ص

vسفر القطحا]، دار األند.س : م اّ�وازل الفقهية ا(عاêة، دراسة تأصيلية تطبيقيةينظر هاvش منهج اسÁنباط أح� )3(
 .88، ص)م2010- ھ1431(اöqاء، جدة، دار ابن حزم، بwوت، الطبعة ا¬انية 

 .ا(رجع نفسه )4(
 .ا(رجع نفسه )5(
دار ا(كتó، دvشق، سور\ا، وهبة ا.زحيÅ،  :من ا�وازل والفتاوى والعمل الفق¦ ~ اRطبيقات ا(عاêة سبل االستفادة )6(

 É9ص، )م2001- ھ1421(الطبعة األو. 
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            #ديـدة الـ© .ـم 2سـبق فيهـا نـص، ا�ـوازل ¼ ا.وقـائع ا" أنّ  :وعرفها vسفر القحطـا]
  )1(".اجتهادأو 

¼ تلـك ا1ـوادث وا.وقـائع ا{وميـة الـ© تـþل با�ـاس، : " نوازل ابن لب ق�ق وعرفها
  )2(".فيتوّجهون إY الفقهاء .لبحث عن ا1لول ا.dعية �ا

وا�وازل بهذا االصطالح تأ� بمع÷ األقضية، و¼ نـوازل ا1ـ�م مـن ا(عـاvالت ا(ا{ـة 
  .مة ونزاعواإلرث، وÞو ذ.ك ×ا تتعلق به حقوق، وتقع فيه خصو

  تعر\ف الفتاوى: ا¬ا] فرعال

 
ً
   تعر\ف الفتوى لغةً : أوال

�ـاكموا إ{ـه، : طلب الفتـوى، وتفـاتوا إY الفقيـه: أبانه �، واستفÄ: يقال أفتاه ~ األvر
  )3(.ما أفÄ به الفقيه: تيا والُفتوى والَفتوىتZي� ا(ش� من األح�م، والفُ : والفتيا

: يعـU ا.سـؤال عـن أvـر، أو عـن حÍـم vسـألة، وا.سـائل 2سـ�: واالستفتاء ~ ا.لغـة
هـو : هـو اإلفتـاء، ومـا �يـب بـه: هو ا(ف©، وقيامه با#واب: ا.ُمْستف©، وا(سؤول ا�ي �يب

  )4(.ضمن وجود ا(ستف©، وا(ف©، واإلفتاء نفسه والفتوىالفتوى، فاإلفتاء يت

  تعر\ف الفتوى اصطالًحا: اثانيً 
اإلفتاء، هو اإلخبار Ícم ا.dع، ال S وجـه اإل.ـزام، و\ـرى القـرا~ أن الفتوى بمع÷ 
  )5(.حÍم القا� إ�شاء

بيان اÍ1م ا.Ýd ~ قضية من القضايا جوابا عـن : "و\عرفها يوسف القرضاوي، فيقول
  )6(".سؤال سائل مع� ¢ن، أو مبهم، فرد أو �اعة

                                                 
 .v90رجع سابق، ص: منهج اسÁنباط ا�وازل الفقهية ا(عاêة )1(
ابن لب، �قيق حس� ¤تاري، هشام ا.ّرا�، دار ا.كتب العلمية، بwوت، : تقر\ب األvل ا�عيد ~ نوازل األستاذ أ± سعيد )2(

 .36، ص)م2004- ھ1424(الطبعة األوÉ  �نان،
 .148-147ص 15، ج)ف©(مادة : .سان العرب )3(
 .140، ص)م2002-ھ1423(عبد ا.كر\م ز\دان، vؤسسة ا.رسالة، بwوت، �نان، الطبعة اRاسعة : أصول ا�عوة )4(
، دار ابن حزم، بwوت، �نان، الطبعة األوÉ القرا~، دراسة وتقديم عبد ا.ّسالم بالî: اإلح�م ~ تمي� الفتاوى عن األح�م )5(
  .51، ص)م2010-ھ1431(
 .11، ص)م1988-ھ1408(يوسف القرضاوي، دار ا.صحوة، القاهرة، الطبعة األوÉ : الفتوى ب� االنضباط والÁسيب )6(
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.إلفتاء هو ا(ع÷ ا.لغوي �ذه ا.Øمة، ومـا ا(ع÷ االصطال? : " و\قول عبد ا.كر\م ز\دان
تتضمنه من وجود vستفٍت ومفٍت، و§فتاء وفتوى، ولÍن بقيد واحد هـو أن ا(سـألة الـ© وقـع 

)Ý�.")1ا.سؤال عن حكمها تعتW من ا(سائل ا.dعية، وأن حكمها ا(راد معرفته هو حÍم 
  

  وىاالفرق ب� ا�وازل والفت: ثالث
هية lستعمل وتروج، وتطلـق S نـوع طلحات الفقن هذه ا(صإY أ ذهب ا1سن العبادي

  )2(.نوازل فالن، كما يقال فتاوى فالن، أو �موعة فتاوى: واحد من ا.كتب الفقهية، فنقول
أن ا�ـوازل Æـتص مر ا#يـدي إY أّن هـذه ا(صـطلحات (سـ� واحـد، غـw وذهب ع

lشمل سؤال ا�اس عـن األحـ�م الفتوى ال©  ف¦ أضبط ~ اRعبw من: "قال با1دوث وا.وقوع،
ا.dعية، سواء حدثت أو .م �دث، بمع÷ أن ا(سائل عبارة عن تفر\عات وفروض، ~ حـ� أن 

  .)3("ا�وازل تقت� S ا.وقائع ا1ادثة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .130سابق، صvرجع : أصول ا�عوة )1(
 .185م، ص1995-ھ1415العدد ا¬ا] عd، ا(غرب،  ا1س�ية،ا1سن العبادي، �لة دار ا1ديث : فقه ا�وازل ~ سوس )2(
، م1987عمر ا#يدي، م�شورات ع�ظ، ا.ر�اط، ا(غرب، طبعة : �ا�ات ~ تار\خ ا(ذهب ا(ا.¶ ~ الغرب اإلسال� )3(

 .95ص
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  تعر\ف ا(صطلحات ا(رادفة .لنوازل: ا(طلب ا¬ا]
 
ً
  : ا1وادث: أوال

  )1(.وا1دث من أحداث ا�هر، شبه ا�ازلةو¼ �ع حادثة، 
وهو ôلب استعمال الفقهاء واألصول�، وقد يطلـق بعـض األصـو{� S ا�ازلـة، اسـم 

  )2(.ا(جتهد فيه، أو �ل االجتهاد
وقليل ما تذكر فيه أح�م ا�وازل؛ ألن ا(جتهد فيه 2شمل ا�وازل وغwهـا، أمـا ا1ـوادث 

  )3(.من ا.وقائع ا1ادثة، ال© .م 2سبق فيها حÍم فÌ الغالب أنّها فيما �دّ 
  :ا.وقائع: ثانيًا

  )4(.ا�ازلة من êوف ا�هر: ومفردها واقعة، و¼ ا�اهية، وا.واقعة
  )5(.وا.وقائع ¢1وادث ~ شيوع استعما�ا ~ مع÷ ا�وازل

  :ا(سائل والقضايا وا(ستجدات: ثا¬ًا
ا�وازل الفقهية وغwها، وال يصح جعلها vرادفـة  من ا(صطلحات العامة ال© تÁناولو¼ 

.لنوازل، بل ا�وازل أخص ~ ا(ع÷، ولÍـن قـد تطلـق أحيانًـا عليهـا .وجـود قيـد، أو قر\نـة 
  )Æ.)6صصها با�وازل

  .وا(عاêون يغلب عليهم استعمال vصطلح ا(ستجدات ~ ا�وازل ا(عاêة
  :األجو�ة: رابًعا

@مه، واالسم منه ا#واب، وأجاب إY ا.سؤال أو ا�xء، أي قابلـه ي رد S أجابه أ: يقال
  )7(.بالعطاء والقبول

                                                 
 .132ص 2ج: .سان العرب )1(
 .93ص: منهج اسÁنباط أح�م ا�وازل الفقهية ا(عاêة )2(
 .23، 17ص 4، ج)م1994-ھ1414(ا#صاص، وزارة األوقاف ا.كو\Áية، الطبعة ا¬انية : الفصول ~ األصول )3(
 .403ص 8ج: .سان العرب )4(
، )م1973-ھ1393(القرا~، �قيق عبد ا.رؤوف سعد، �yة الطباعة الفنية ا(تحدة، الطبعة األوÉ : �ح تنقيح الفصول )5(

 .178ص 4قيم ا#وز\ة، جابن ال: ؛ إعالم ا(وقع�443ص
�ّمد ر\اض، مطبعة : ؛ أصول الفتوى والقضاء ~ ا(ذهب ا(ا.¶93ص: منهج اسÁنباط أح�م ا�وازل الفقهية ا(عاêة )6(

 É18، ص)ھ1416(ا�جاح، ا(غرب، الطبعة األو. 
 .283ص 1، ج)جواب(مادة : .سان العرب )7(



 77 
 

، وهناك ا.كثـw مـن كتـب الفتـاوى الـ© "أجاب"و" سئل"وا.كتب الفقهية vليئة بصيغة 
  .عنونت باألجو�ة

�ـا و�ناء S ما سبق، فإّن vصطلحات ا�وازل ، األجو�ة، األح�م، األسئلة، الفتاوى، ùها 
هدف واحد، وهو معرفة اÍ1م ا.dـÝ .لمسـائل والقضـايا، و§ذا قارنـا بـ� vضـمون  هـذه 

كتب ال© �مل اسم ا�ـوازل، ا(صطلحات، Âدها ذات مع÷ واحد، إذ ال فرق ب� ما Çده ~ ا.
Ç ده ~ ا.كتب ال© تعنون بالفتاوى، أو األجو�ة، أو األسئلةوما.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 78 
 

  والقضاء ارتباط ا.شورى بالفتيا: ا¬ا] ا(بحث
تتضمن vسائل غنية ا(قتصد vسائل ~ ا.شـورى، باإلضـافة إY ا(سـائل الفرديـة، �.ـك 
سأذكر أهمية ا.شورى، وما مدى خدمة القضاء ا.شوري .لمذهب ا(ا.¶، وvسلك علماء تـوات 

  ..لشورى ~ نواز�م وفتاو\هم
  أهمية ا.شورى: ا(طلب األول

أو ~ تنظيم شـؤون ا�ولـة، ~  .لشورى أهمية كWى ~ أي تنظيم ¢ن، سواء ~ الفتوىإن 
  .شÄ �االتها ا.سياسية واالقتصادية، واالصالحية وغwها

عرض اآلراء ا(ختلفة ~ قضية من القضـايا، : ف ا.شـورى �ّمد أبو فارس، أنّـهاوقد عـرّ 
ها، واختيارها مـن أصـحاب العقـول، واألفهـام أو vسألة من ا(سائل، وتقليب وجهات ا�ظر في

حÄّ يتوصل إY ا.صواب منها، أو إY أصو�ها، وأحسنها، {عمل بها حÄّ تتحقق أحسـن ا�تـائج 
  )1(".ا(رجوة

Íوضوع ا.شورى يvمن ا(زايا، خاصة قيمة ا.رجـال، ومـدى فهـم ا(سـائل و wشف ا.كث
شف طباع ا.رجال، فمÄ طلبت اختبار رجل، من فضل ا.شورى أنّك تÍ" العامة واqاصة؛ ألّن 

  .)2("�هوفكره وعد�، وجوره، وخwه،  ،فشاوره ~ أvر من األvور يظهر .ك من رأيه
¢نـوا يÁشـاورون  حيـث، �وقد انdÁ أvر ا.شورى ~ الفتوى وغwها منذ عهد ا.صحابة 

تفتحوا اّ�ظـر ~ اسـ  �إّن أصحاب ا(صـط� : "~ الفتوى قبل اصدارها، قال ا#و\U ر�ه اهللا
قـا، رجعـوا 

ّ
ا.وقائع والفتاوى، واألقضية، ف�نوا يعرضونها S كتاب اهللا، فإّن .م �دوا فيهـا متعل

.م �دوا فيها شفاء اشتوروا واجتهدوا، وS ذ.ك درجوا ~ تمادي دهـرهم  ، فإن�سA ا(صط� 
  )3("إY انقراض ع�هم، ثم اسæّ من بعدهم �س�ّتهم

أنّه .م ºلو ع� مـن ا(شـاورة ~ األvـور ùهـا، وقـد ¢ن ا1ـ�م ي�شـؤون �ـا.س كما 
ُ مفتو.لقضاء، حÄ أصبح هناك قضاة، وقضاة .لجماعة، و   .والقضاء ~  الفتيا ونرُ اوَ شَ ن 2

ا(صطلحات ا�الة S ا(شاور ومتÁبع .كتب الفقه، وyتب أح�م القضاء والفتيا �د ذكر 
  أو صاحب ا.شورى، وا(قدم ~ ا.شورى، وغwها من األلفاظ   ا(شاور، : نها~ الفتيا والقضاء م

                                                 
 .995ص 3، ج)م1190((جمع ا(ل¶ �حوث ا1ضارة، vؤسسة آل ا�يت، طبعة �ّمد أبو فارس،  ا: ا.شورى ~ اإلسالم )1(
 .990ص 3جا(رجع نفسه،  )2(
)3( Rم ~ اvكتبة إمام ا1رم�، الطبعة : الظلم ياثغياث األv ،قيق عبد العظيم ا�يب� ،U\إمام ا1رم� ا#و

 .431، ص)ھ1401(ا¬انية
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  .ا�الة S ا(شاورة والÁشاور ب� القضاة، والفقهاء ~ القضايا وا(سائل
في�ـبB � أن 2شـاوره، وال 2سـتقل : " وقد أشار  ابن القيم S ا(ف© أن 2شاور ا¬قة، فقال

xه من أهل العلمبا#واب، ذهابا بنفسه، وارتفاwالفتاوى بغ S 1(" بها، أن 2ستع�(.  
  ، فإن .م �وقد روي عن أ± بÍر ا.صديق أنه إذا ورد عليه حÍم، عرضه S كتاب اهللا 

هل �ـم علـم : ، سأل ا�اس، فإن .م �د ~ ما يقC به��د فيه ما يقC به، نظر ~ سنة نZيه 
قد قD بÍذا وyذا، فإن .م �د ~ سـنة ا�ـóّ : ~ ذ.ك األvر، فإن قا.وا � �بقضاء رسول اهللا 

  )2(.�ع رؤساء ا�اس فاسÁشارهم، فإذا اجتمع رأيهم S أvر قD به �
ي�بB أن 2سÁبطن أهل ا�ين واألمانة والعدالـة : " وجاء ~ ا(عونة، عند نصه .لقا�، فقال

Zيله، و\عول بهم S اRوصل إY ما ينو�ه، وºففوا عنه فيما والþاهة، و2ستع� بهم S ما هو �س
 wوال األيتـام، وغـvبانة فيه من ا�ظر ~ ا.وصايا واألحباس وا.وقوف والقسمة وأÁاالس Yتاج إ¾

  .)3("ذ.ك ×ا ينظر فيه
إن أش� عليه األvر شاور من يثق بفقهه، ودينه من أهل : "قيلوa ا.�~ عن أvر ا(شاور، 

  .)4("العلم
�اعـة مـن العلمـاء وقد اعتW بعض العلماء ا(شاورة ~ القضاء مندوب إ{ها، ونقل عن 

  )5(.القول بوجوب ا(شاورة
lسـتقر ا�فـوس، لقضـاء واالفتـاء، ¾قـق العدالـة، وفإن �سط العدل وا1ق عن طر\ـق ا

ألvم، فهـم أوÉ �سـلك ؛ ألن القضاة وا(فتون هم عمادة اوت�تظم سياسات األvم، وحياة رxياها،
  .به، فإن ا.شورى تعتW من قواعد ا.d\عة اإلسالمية �vسلك ا.شورى، ا�ي أvر اهللا 

  
  

  
                                                 

 . 256ص 4ج: إعالم ا(وقع� عن رب العا(� )1(
 .62ص 1ج: نفسها(صدر  )2(
القا� عبد ا.وهاب، �قيق �®ش عبد ا1ق، ا(كتبة اRجار\ة، vصط� أ�د ا�از، vكة : ا(عونة S مذهب x.م ا(دينة )3(

 .1501ص 1ا(كرمة، د ت، ج
، )م2002-ھ1422(الW، دار ا.كتب العلمية، بwون، �نان، الطبعة ا¬انية ابن عبد : ا.�~ ~ فقه أهل ا(دينة ا(ا.¶ )4(

 .501ص
 .118- 117ص 6ج: vواهب ا#ليل )5(
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  .لمذهب ا(ا.¶ خدمة القضاء ا.شوري :ا(طلب ا¬ا]
لقد ¢ن فقهاء ا(ذهب ا(ا.¶ أصحاب ا�واو\ن ا(دونة ~ القضاء وا�ـوازل والفتيـا، إمـا 

اء ا#ماعة، أو vشـاور\ن ~ ا(سـائل والقضـايا ا�ازلـة، فـا(طلع S قضاة، أو مارسوا خطة قض
كتب الÖاجم واRار\خ، يدرك أن هناك عددا ال ¾û ×ا ¢نوا من أهل ا.شورى، وما ¢ن ¾دث 

  .~ �لس ا.شورى من مناظرات، و�اورات ب� فقهاء ا(ذهب
 aهذا ا(نصب، و �وqطورة وأهمية منصب ا(شاور، فقد وضعوا � خصائص و�وط (تو

والعلم با.سنة ا�بو\ة، ثـم اRمÍـن مـن أمهـات الفقـه ا(ـا.¶،  �مقدمتها حفظ كتاب اهللا 
  .ا(دونة والعتZية، وا(خت� البن ا1اجب، وغwها، وحسن الفهم، ودقة ا�ظر

 ا.ـورع، ا.واثـق ا�افـذ اqـwّ : "بن ا1اج صفة ا(شاور، فيقولو\ذكر القا� أبو عبد اهللا 
العـارف  مـن اÍ1ـم، ، وما Dvـ�بنفسه وعلمه، العا.م بÍتاب اهللا تعاY، وسنة نZيه �ّمد 

با.لغة، ومعا] ا.0م ا(وثوق به ~ دينه، وا�ي يؤمن فيما 2شw بـه، وال يميـل إY هـوى وطمـع، 
هال، ورأى نفسه أهال �.ك، وجب S القا� vشـاورته، وعليـه و§ن ¢ن كذ.ك، ورآه ا�اس أ

   .)1("أن يف© ا�اس حي�ئذ
وقد lشدد الفقهاء ~ هذا ا(نصب، حÄّ أنّهم ¢نوا ينكرون S � مـن ºـرج عـن قـادة 

 ،óم "ا(شاورة ~ األح�م،  ومنهم ا.شعÐعـن حـا Àا(ال óفقد سئل القا� أبو مطرف ا.شع
ن 2شـاور أحـًدا كر أنّه اسÁبد فيها برايه، وأE أبأشياء جرت S غw ا1قيقة، وذ حÍم S رجل

  .من الفقهاء
قد ¢ن ي�بB �ذا ا1اÐم أن ال 2سÁبد برأيه ~ أح�مه و\Áبع سA من Dv مـن : فأجاب

  .)2("، ¢نوا 2شاورون ~ أح�مهم �ح�م العدل، فقد vضت ا.سنة قديما من �ن ا.صحابة 
جتهـاد، فعليـه أن 2شـاور ا(فتـ�، (عرفـة اÍ1ـم ¢ن القا� .م يصل إY رتبـة االن و§

تÌ بمشورة واحد من العلمـاء، فـإن � أن يÍ: "ا(ناسب، لفصل اqصومة، كما قال ابن فرحون
فعل ذ.ك، فاالختيار أن 2شاور أعلمهم، فإن شاور من دونه ~ العلم، وأخذ بقو�، فذ.ك جائز إذا 

  .)3("جتهادا�ظر ، واال ¢ن من أهل
                                                 

ه �اعة من الفقهاء، إ�اف أ�د ا.و�2d°، خرج: .س، وا(غربا(عيار ا(عرب، وا#امع عن فتاوى أهل إفر\قيا، واألند )1(
 .50-49ص 10، ج)م1981-ھ1401(ملكية ا(غر�ية، الطبعة اإلسالمية .ل رة األوقاف وا.شؤون�ّمد ح�، �d وزا

 .97، صم1992ر الغرب اإلسال�، الطبعة األوÉ، عبد ا.ر�ن ا.شعó، �قيق ا.صادق ا1لوي، دا: األح�م )2(
   ←ر ا.كتب العلمية،ابن فرحون، خّرج أحاديث ا.شيخ �ال vرعشÅ، دا: تب�ة ا�1م ~ أصول األقضية ومناهج األح�م )3(
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، وأ�ـد بـن )ھ373 ت(أ�د بن بيطر القرطó : ومن ا�ين ¢نوا من أهل ا.شورى، أمثال
، شوور، وو� أح�م ا.dطة، وأيوب بـن )ھ373 ت(واضح من أهل µانة، و§در2س بن عبد اهللا 

 a1(.¢ن متقدما ~ ا.شورى) ھ302 ت(سليمان ا(عار(  
مطبوxً بالفتيًا، و¸ن  مقدما ~ ا.شورى) ھ422 ت(زهر األيادي  و¸ن �ّمد بن vروان بن

  )2(.من كبار ا(فت� ببâه، وشيخ أهل ا.شورى ~ زمانه) ھ462ت(�ّمد بن عتاب أبو عبد اهللا 
من جلة الفقهاء ا(شاور\ن، و¸ن �ّمد ) ھ526 ت(و¸ن أ�د بن عمر بن خلف ا�مدا] 

 À3(.هاء ا.كبار ~ ا.شورىمن الفق) ھ608 ت(أيوب الغاف(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                                                                                                                         
←  Éوت، �نان، الطبعة األوw52ص 1، ج)م1995-ھ1416(ب. 

-ھ1408(ابن الفر�،  تصحيح عزت العطار ا1س®v ،Uكتبة اqان�، القاهرة، الطبعة ا¬انية : تار\خ علماء األند.س )1(
 .102، 78، 54، 38ص 1، ج)م1988

القا� عياض، ضبه وصححه �ّمد سا.م هاشم، دار ا.كتب : مذهب ما.ك ترتيب ا(دارك وتقر\ب ا(سا.ك (عرفة أعالم )2(
 Éوت، �نان، الطبعة األوw353؛ ص310ص 2، ج)م1998-ھ1418(العلمية، ب. 

  .96، 39ص 1، ج)م1995-ھ1415(�قيق عبد ا.سالم، دار الفكر، �نان، طبعة  ابن األبار،: .كتاب ا.صلةاRكملة   )3(
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  ~ الفتوى عند علماء توات ا.شورى: ا(طلب ا¬الث
، وما يدل S ذ.ك حجم نوازل الغنيـة، ومـا تتضـمنه مـن لقد اعت÷ علماء توات بالفتيا

vسائل وفتاوى لعلماء ا(نطقة، باإلضافة إY علماءها ا�ين �عت �م نـوازل أمثـال ا#نتـوري، 
بأvور ا(سلم�، وعنايتهم ا�الغـة  وَ�ّمد العا.م ا.زجالوي، و\دل ذ.ك S اهتمام علماء ا(نطقة

  .بمصا1هم، وتنظيم شؤون دينهم ا(بS U أح�م ا.d\عة اإلسالمية
 
ُ
سسـت خطـة القضـاء ~ تـوات S خطـة وما تضمنته هذه ا�وازل من vشاورات، فقد أ

 من تأسست �يه vلكال يتقا.شورى، وهو منصب جليل 
ّ
  .ة فقهية أصو{ة، كما ذكر سابقاâه إال

وقد تأسس �لس ا.شورى �سبب كÕة ا(سـائل والقضـايا الـ© نزلـت بتـوات، ×ـا أدى 
بالقا� عبد ا1ق إY تأس®س �لس .لشورى، إذ قد بS U أر�عة من الفقهاء ا�ـارز\ن، وهـم 

.م ا.زجالوي، عبد ا.كر\م ا1اجب، و�ّمد بـن عبـد عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال]، �ّمد بن العا
وقد أهل هؤوالء (جلـس ا.شـورى، إدراكهـم عوائـد ا(جتمـع، ومقتضـيات ا.واقـع، )1(.ا.كر\م

  . ا(عرفة بطبائع ا�اسو
، أّن منهج ا(فت� أو أصحاب ا.شورى ¢ن "غنية ا(قتصد"وما يمÍن اسÁنباطه من نوازل 

عرض S أ�Õ مـن فقيهـ�، وقـد يصـححها فا(سألة ا.واحدة قد تُ مبS U الÖ\ث ~ الفتوى، 
ا لعلمـاء وتقليـدً  وقد ¢ن اإلفتاء با(شهور، أو بما جـرى عليـه العمـل، إقتـداءً .  أ�Õ من ذ.ك
  .وقضاة ا(غرب

ى والفتوى ~ ديوان سـجالت القضـاء، وعمل القا� عبد ا1ق S تدو\ن vسائل ا.شور
  :وقضاته هم

أخـذ عـن . أبو الفتح بدر ا�ين عبد ا1ق بن عبد ا.كر\م بن ا�كـري: القا� عبد ا1ق
vصط� ا.رقادي ا.كن©، وعبد ا.كر\م .ر�ن بن عمر اRنال]، عمر بن ، عبد اعبد ا.كر\م وا�ه

  .ا1اجب
 ،iالطالب بن أ�د، وابنـه عبـد ا.كـر\م بـن عبـد ا1ـق ووأخذ عنه عبد ا.كر\م بن و

  .وغwهم
استخلفه وا�ه ~ vرضه ا�ي مات فيه، وyتب � وصية ~ استخالفه .لقضاء، و�عد vوتـه 

  .S قضاء ا#ماعة، فشهد � بالعدل، واشتهر بالفضل و¸ن كثw االجتهاد نُّصب

                                                 
 .10ص: جوهرة ا(عا] )1(
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 óّ�ّا S لحونًا ~ ا.صالةvا، وÕًسة أ.سنة، العر�ية، �� مقيدات نظًما ونÚ و¸ن ¾سن ،
   )1(.ھ1210ر\ة، اRارقية، وال�Wر\ة، تو� وهو ~ صالة الفجر سنة ا.زناتية، ا.كو

أبو ز\د عبد ا.ر�ن بـن عمـر اRـنال] األvـوي، و� سـنة : عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال]
أخذ عن عمر بن عبد القادر اRنال]، وعن أ± ز\د عبد ا.ر�ن بن إبراهيم ا#نتوري، . ھ1152

ا(زvري، وعمر بن vصط� ا.رقادي ا.كنـ©، وأ± العبـاس أ�ـد وا�حوي ا.لغوي �ّمد بن أب 
  .بن عبد العز\ز ا�الK، و§براهيم بن هالل ا.سجلما´، وغwهم

وأخذ عنه �ّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK، والقا� عبد ا1ق ا�كري، و�مـد بـن العـا.م 
  .ا.زجالوي، وغwهم

ن �تهد ~ ا(ذهب ا(ـا.¶، صـادق القـول، انتهت إ{ه رئاسة الفقه با�يار ا.صحراو\ة، ¢
ثابت ~ ا�قل، وسديد ا.رأي، فاعتمد عليه قا� ا#ماعة عبد ا1ق بن عبد ا.كـر\م ~ فتـواه، 

  .وروايته
تو� بم� بعد رجوعه مـن . ¤ت� ا.سم� معرب القرآن ، و� فتاوى، وتقاييد: من تآ{فه

  )2(.ھ1189ا1ج، ودفن بمقWة عبد اهللا ا(نوa سنة 
عبد ا.كر\م ا1اجب بن �ّمـد ا.صـالح بـن ا�كـري، لقـب بـأ±  :عبد ا.كر\م ا1اجب

عـرف . وأخذ عنه ابنـه �ّمـد وغـwه .أخذ عن القا� عبد ا.كر\م بن ا�كري وغwه. ا(واهب
بالWاعة واRم� ~ العلوم ا.dعية، فقد ¢ن متضلًعا بالعلوم ا�قلية، وجلس .لتدر2س وÆـرج 

 Sمن العلماء w3(.ھ1193تو� سنة . يديه كث(  
األvـر\U، و�  د بن عبد ا.كر\م بن َ�ّمد�ّمد بن عبد اهللا بن �مّ  :�مد بن عبد ا.كر\م

القا� عمـر بـن عبـد وأخذ عن قا� ا#ماعة عبد ا.كر\م ا�كري، . ھ1123بتميمون سنة 
  .القادر اRنال]، وا(ف© �ّمد العا.م ا.زجالوي

� طول و�اع ~ الفنون ا.dعية، و�ع ب� ا�قل والعقـل، و� �ـاورات وvراجعـات مـع 
: حب ا#ـوهرة~ نوازل غنية ا(قتصد، وقد قال صـاعبد ا.ر�ن بن عمر اRنال]، و¼ مZسوطة 

  )4(.ھ1192تو� بتمنطيط سنة . أنه ¢ن vصيبًا ~ الفتوى
                                                 

 .5ص: قطف ا.زهرات ؛13-10ص: جوهرة ا(عا] )1(
 .26-25ص: تر�ة وج�ة ؛3ص: ؛ ا�رة الفاخرة17-14ص: جوهرة ا(عا] )2(
 .27- 26ص: تر�ة وج�ة ؛7-6ص: جوهرة ا(عا] )3(
 .28-27ص: وج�ةتر�ة  ؛58-57ص: جوهرة ا(عا] )4(
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فاد ا.شيخ i بن حن®U ن أ�د ا.زجالوي من أحُ�ّمد بن َ�ّمد العا.م ب :�ّمد ا.زجالوي
وأخذ عنـه �ّمـد بـن عبـد ا.ـر�ن  .أخذ عن ا.شيخ عبد ا.ر�ن بن عمر ا�Rيال] .األنصاري

Kمنطيطي ،ا�لباRالفتوى والقضاء .ا1سن بن أ± مدين ا Éانتهـت إ{ـه ا.رئاسـة ~ ا�يـار  ،تو
  .اRدر2س واإلفتاء هناك مارسف بالد اRكرور،ثم انتقل إY  ،اRواتية

~ علوم القـرءان، 2شـمل " ألفية الغر\ب"~ حل ألفاظ ¤ت� خليل، " وج�ا.": من تآ{فه
وyتـاب ا(بـا� S ابـن �x باإلضـافة إS  Y ألف بيت، �ح فيها ألفاظ القـرآن ا.كـر\م،

  )1(.ھ1212 سنة تو� .تقييدات ¤تلفة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .123ص: قطف ا.زهرات ؛26ص: ؛ تر�ة وج�ة16ص: ا�رة الفاخرة )1(
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  عند ا(ا.كية ا(صنفات ا�واز{ة :ا(بحث ا¬الث
  اRأ{ف ~ ا�وازل والفتاوى: ا(طلب األول

تعتW الفتاوى من اqطط ا.dعية ال© اهتم بها علماء ا(سلم�، (ا �ا من أهمية ~ حيـاة 
~ أvور ديـنهم، و�هـا ت�ـتظم أvـور   عليها تتوقف vصالح ا�اس، و�ها يرفع حرجهما(سلم�، ف

  .فتصان ا1قوق، وتر� ا(صالح، دنياهم
 óّ�ّمـا ؛ ألنهم ¢نـوا ¾ر�وا.صحابة  �ف�ن االهتمام بالفتوى منذ زمن ا � S صـون

به، و§ن .ـم يÍـن اجتهـدوا فيـه،  عرض عليهم، فإن ¢ن فيه حÍم ~ ا.كتاب وا.سنة أخذوايُ 
، كمـا نهـج )âً)1ا�عها أبو بÍر بن يعقوب ~ عd ين �فتاوى  �ف�نت لعبد اهللا بن عباس 

  )2(.منهجهم اRابع� وا�ين من بعدهم، كفتاوى ا1سن ا��ي وغwه
لقد اهتم ا.كثw من العلماء ~ ¤تلف ا(ذاهب باRصنيف ~ الفتاوى، و�ـع مـا صـدر و

عن الفقهاء منها، وقد سميت هذه ا(صنفات بعدة اصطالحات، ¢ألجو�ة، والفتـاوى، وvسـائل 
  .وا�وازلاألح�م، 

ف�شطت حرyة اRأ{ف، وشهدت ازدهـاًرا ~ الغـرب اإلسـال� S العمـوم، وقـد حـوت 
ا.كثw من ا(سائل الـ© �ـا ارتبـاط بقضـايا تنظـيم شـؤون ا1يـاة، مـن vوضـوxت األحـوال 
ا.شخصية، ¢�فقة وا1ضانة، وا��ح والطالق، والفرائض، وا(عاvالت ا(ا{ة، والفالحـة، ومـا 

  .نها من ا(ياه، وا.صناعة واRجارة، وأح�م ا#هاد، وأهل ا�مة وغwهاينجر ع
لع S كتب ا�وازل والفتاوى، وyتب الÖاجم، واRار\خ يدرك مدى اهتمـام ا(ا.كيـة فا(ّط 

  .بالفتيا وا�وازل �ًعا وتأ{ًفا
ومـنهم  ،انتهج ا(ؤلفون ~ تدو\نهم .لفتاوى طرق ¤تلفة، منهم من دونها ~ vؤلف خاص

من �مع فتاوى لعا.م آخر، ومنهم من �مع ا�وازل والفتاوى الفقهية ال© صـدرت عـن طائفـة 
 ~ �، "جامع vسائل األح�م (ا نـزل مـن القضـايا بـا(ف© وا1ـ�م"من الفقهاء، كما فعل الWز

ماء إفر\قيا ا(عيار ا(عرب وا#امع ا(غرب عن فتاوى عل"وأ�د بن ¾� ا.و�v ~ °2dوسوعته  
  ".باألند.س وا(غرب

  نوازل أصبغ بن الفرج نوازل ع® بن دينار، : .ك، مثلوهناك بعض ا�وازل ا.سابق �

                                                 
 .1226ص 2م، ج1941حاî خليفة، vكتبة ا(ث÷، بغداد، طبعة : عن أسا� ا.كتب والفنون كشف الظنون )1(
 .24ص: إعالم ا(وقع� )2(
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   .هاى أ± القاسم بن ا.Ñاج، وغwفتاووا(�ي، نوازل أ�د بن سعيد بن �شتغw ا.لخ¯، 
أو باب من أبـواب  ةو�دود ، من تعالج جزء خاص بمسائل معينةوهناك من كتب الفتوى

�دد، ¢لعمل الفا´، وعمـل  âالفقه فقط، كمسألة ا1ضانة، أو أجو�ة خاصة بع� مع� أو ب
تو�س، ، وما 2شبهها مثل كتب خاصة ألفت ا.سياسة ا.dعية، وا1سبة، ومنها ما تعـالج فتـاوى 

ض فيهـا فقهـاء خاصة بفقيه مع�، ومنها ما يعالج vسألة واحدة فقط، كمسألة ا�خان ال© أفا
Åّمد بن عبد ا.كر\م ا(غي�  .ا#زائر، وvسألة ا{هود، وأهل ا�مة ال© ألف فيها ا.شيخ 

وأصــبحت كتــب ا�ــوازل ا{ــوم مــن أهــم ا�راســات واألcــاث، الســÁنباط الظــواهر 
  .االجتماعية، واالقتصادية، واسÁنتاج األحداث اRارºية

\ن، وقـد اسـتخرج منهـا �ّمـد عبـد ا.وهـاب فيعتW أح�م ابن سهل من أهم هذه ا�واو
   )1(.خالف نماذج تطبيقية كثwة ~ القضاء ا#ناú، وأح�م أهل ا�مة، وشؤون ا1سبة

جـع نوازل منطقة توات ف�ن �ا تأثS w ا1رyة الفقهية ~ ا(نطقة؛ ألنها تعد أهـم vرأما 
غنيـة " نالـت نـوازلنÁشار ¤طوطاتها ~ ا.زوايا وا(كتبات، وقد معرa ~ األح�م والقضاء، وال

اهتماًما من طرف علماء ع�ها بإxدة ترت®بها، و�عـد وفـاة صـاحبها اهـتم تالميـذه " ا(قتصد
، فهنـاك رسـالة دكتـوراه µامعـة وهـران، .زاحيـة وyذا ا�احث� ا{ـوم ،ب�سخها و§xدة ترت®بها

األ(ا]  كما أن ا�احثة ".عية واالقتصادية بتوات من خالل الغنيةا1ياة االجتما: "هر�اش بعنوان
، باإلضـافة إY �قيـق بعـض األجـزاء األ(انيةا.لغة إY " غنية ا(قتصد"جو{ات اهتمت ب�Öة 

  .منها v Sستوى ا#امعات ا#زائر\ة
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، طبع عبد ا.وهاب خالف: ينظر وثائق ~ أح�م قضاء أهل ا�مة ~ األند.س vستخرجة من األح�م ا.كWى البن سهل )1(

 .م1982، 1981رç ا�و� .إلعالم، القاهرة، ا(رyز الع
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  كتب ا�وازل عند علماء ا#زائر: ا(طلب ا¬ا]

، سواء ¢نت من تأ{ف من ع� اRدو\ن إY ا{وم كتب ا�وازل ح�حاولت جاهدة 
أو ¼ كتاب جامع لعدة فتاوى، أو فتاوى �عت أجو�ة  ،خاص لفقيه، أو ¼ �ع لغw ا(ؤلف

لفقهاء ينÁسبون (نطقة واحدة، أو فتاوى �عت من طرف تالميذ ا.شيخ، أو فتاوى ألفها الفقيه 
  . رتZتها S حسب سنة وفاة ا(ؤلف�وقد . خالل القضاءأو ما �ع من  v Sسألة واحدة،

حققه " vسائل نفوسة"وyتاب . )1(، لعبد ا.وهاب بن رستم"vسائل نفوسة"فتاوى، وyتاب . 
ورتبه إبراهيم �مد طالي، طبع ~ سلسلة من الÖاث اإلسال� با(طبعة العر�ية، بغرداية، سنة 

  .م1991
¤طوط باqزانة ). ه402ت (جعفر أ�د بن ن� ا�اودي ، أل± "األسئلة واألجو�ة. "

  .10486: رقم ،، و�سخة µامع ا.ز\تونة ~ تو�س8178: العامة با.ر�اط، رقم
، وهو ~ الفتوى واألح�م، طبع بتحقيق i �عة �مد، و�مد "األvوال"كتاب : و� أيضا

  .أ�د ßاج، طبع دار ا.سالم أر�ع طبعات
و¼ متناثرة ~ ¤تلف كتب . )2(ا(لك vروان بن i ا�و�، ا#زائري فتاوى، أل± عبد. 

  .الفقه وا�وازل
 .Kا(شدا úو� عمران ا�جاv ±نقل بعضها ~ ا(عيار ا(عرب. )3(فتاوى، أل.  

                                                 
ثا] األئمة .لرستمي�، ومن اإلباضية ~ تيهرت، بو\ع إثر وفاة . عبد ا.وهاب بن عبد ا.ر�ن بن رسم، فا́ر األصل :ابن رستم )1(

علوم ا.d\عة،اجتمع �  ¢ن فقيًها x.ًما، متضلًعا ~. ، اشتهر بقوة ا.شكيمة وا�هاء ا.سيا´، وا1زمھ171وا�ه �شهر سنة 
: ا�يان ا(غرب ~ أخبار األند.س وا(غرب. ھ190تو� سنة . من أvر اإلباضية، وغwهم ما .م �تمع مثله .زعيم إبا� قبله

 1م، ج1983ابن عذاري ا(راك�، �قيق ج س كوالن، إ {Ì بروف�سال، دار ا¬قافة، بwوت، �نان، الطبعة ا¬الة، 
 .183ص 4ج: ؛ األعالم196ص

أخذ عن أ�د بن . ، أند.° األصل�سبة إY عنابة أبو عبد ا(لك vروان بن i األسدي القطان ا�و�،: vروان بن i ا�و� )2(
اشتهر . روى عنه حاتم الطرابل°، وأبو عمر بن ا1ذاء، وغwهما. ن� ا�اودي، وا± �ّمد األصيÅ، والقا� أ± ا(طرف

؛ ا�يباج ا(ذهب ~ 285ص 2ج: ترتيب ا(دارك. ھ440تو� سنة . �ح ا(وطأ .إلمام ما.ك: من تآ{فه. ىبا1ديث والفتو
؛ 423، ص)م1996-ھ1417(دار ا.كتب العلمية، بwوت، �نان، الطبعة األوÉ : ابن فرحون: معرفة أعيان علماء ا(ذهب

 .114ص: شجرة ا�ور
)3( Kشدا)ا úو� سنة  :عمران ا�جا ،Kا(شدا úو� بن يوسف ا�جاv و� عمران بنv اية، ثم فّر منها . ھ670أبوµ ~ شأ�

حافظ .لحديث، Þوي منطÀ . أخذ عن ا(قري ا#د، وأخذ عنه �ّمد ا.d\ف اRلمسا]. أثناء ا1صار، فþل مدينة ا#زائر
تو� . رسالة اÆاذ ا.ر¸ب من خا.ص الفضة: من تآ{فه. ه وا#دلوأصو� من كبار فقهاء ا(ا.كية، ¢ن كثw االlساع ~ الفق

أ�د بابا ا�Rبك©، م�شورات ا�عوة اإلسالمية، طرابلس، ا#ماهw\ة  :بتطر\ز اّ�يباج نيل االبتهاج. ھ745بتلمسان سنة 
 Éية، الطبعة األوZلف350ص ،)م1989-ھ1398(العر�ية ا.ليq300ص: ا#زائر؛ معجم أعالم 73ص1ج: ؛ تعر\ف ا. 
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  .نقلها ا.و�2d° ~ ا(عيار ا(عرب. )1(بن ا�جار اRلمسا]الفتاوى، . 
  .)2(القسنطيU قنفذ البن، "ا(سائل ا(سطرة ~ ا�وازل الفقهية. "
فتاوى ~ vسائل علمية ¤تلفة، أل± عبد اهللا �مد بن أ�د بن i بن ¾�، ا(عروف . 

  .نقل بعضها ~ ا(عيار ا(عرب). ه771 ت(با.d\ف اRلمسا] 
أ± بÍر، اRلمسا]، ا(عروف بابن  ، أل�د بن ¾� بن"نوازل ا.و¸الت واإلقرار وا�يات. "

  .، ¤طوط يوجد بدار ا.كتب ا(�\ة)3(أ± حجلة
). ه781 ت(، أل± عبد اهللا أ�د بن vرزوق، اRلمسا] ا#د "�موع فتاوى ا�واوي. "

  .1331: يوجد ¤طوطا بمكتبة أيا صوفيا ا.سليمانية، إسطنبول، رقم
  .)4(ا#زائريعبد ا.ر�ن ا.وغل®° ا�جاú لفتاوى، . 
 .°2dنقل فتاو\ه ~ ا(عيار ا(عرب .)5( فتاوى، .لحسن بن عطية ا.و�.  
  . نقل بعضها ~ ا(عيار ا(عرب .)6(لحسن بن عثمان ا.و�2d°.فتاوى، . 

                                                 
أخذ عن علماء تلمسان وسZتة . أبو عبد اهللا �ّمد بن ¾� بن i، ا.شهw بابن ا�جار اRلمسا] :ابن ا�جار اRلمسا] )1(

تو� . من كبار علماء تلمسان ~ ع�ه، لقبه ابن خâون �شيخ اRعا{م. وأخذ عنه �ّمد ا.d\ف اRلمسا]. وvراكش
ابن vر\م، vراجعة �ّمد بن : ر األو{اء والعلماء بتلمسانك؛ الZستان ~ ذ404ص: نيل االبتهاج. ھ749بو�اء الطاعون سنة 

 .82ص: ؛ معجم أعالم ا#زائر153، ص)م1908-ھ1336(أ± شنب، ا(طبعة ا¬عا�ية، طبعة 
)2( Uابن قنفذ القسنطي: Uبن ميمون بن قنفذ، القسنطي i بن i و�شأ بقسنطينة وتعلم بها  ھ694و� سنة . حسن بن

ا(سنون ~ أح�م : من تآ{فه. فقيه ما.¶، �دث وvشارك ~ بعض العلوم. و�بجاية ثم ار�ل إY ا(dق، ثم xد إY بâه
ابن قنفذ، �قيق xدل نو\هض، دار اآلفاق ا#ديدة، : ا.وفيات. ھ750تو� سنة . الطاعون، ذكر فيه ا.و�اء وأح�مه ا.dعية

 .270ص: ؛ معجم أعالم ا#زائر356- 355، ص)م1983- ھ1403(، الطبعة ا.رابعة بwوت
، ھ725و� بتلمسان سنة . شهاب ا�ين أ�د بن ¾� بن أ± بÍر ا(عروف بابن حجلة اRلمسا] :ابن أ± حجلة اRلمسا] )3(

يث والفقه وا�حو واألدب و� شعر، ومن � أ�Õ من ثمان� vصنًفا ~ ا1د. اشتهر باألدب. ثم ار�ل إY دvشق والقاهرة
ابن حجر، راجعه �ّمد عبد : ا�رر ا.�منة ~ أعيان ا(ئة ا¬امنة. ھ776تو� سنة . غرائب العجائب، ديوان ا.صبابة: تآ{فه

ف ؛ تعر\390ص 1، ج)م1972-ھ1392(ا(عيد ضان، �لس دائرة ا(عارف العثمانية، صيدر أباد، ا�ند، الطبعة ا¬انية 
 .42ص 2ج: اqلف

وأخذ . أخذ عن أ± العباس أ�د بن إدر2س وغwه. أبو ز\د عبد ا.ر�ن بن أ�د ا.وغل®° ا�جاú: عبد ا.ر�ن ا.وغل®° )4(
نيل . ھ786تو� سنة . ا(قدمة، وفتاوى vشهورة: من تآ{فه. فقيه أصو�، و�دث ومفÑ. عنه أبو القاسم ا(شداK وغwه

 .237ص: شجرة ا�ور ؛248ص: االبتهاج
)5( °2d2° :ا1سن بن عطية ا.و�dعروف با.و�)جا] اRا(كنا´. ا1سن بن عطية ا îزرqّمد ا�. أخذ عن أ± عبد اهللا 

تو� . أرجوزة ~ الفرائض و�حها: من تآ{فه. فر� أديب شاعر من فقهاء ا(ا.كية. وأخذ عنه ابن اqطيب وابن األ�ر
 .237ص: ؛ شجرة ا�ور123ص 2ج: ؛ تعر\ف اqلف158ص: االبتهاج نيل. ھ781سنة 

)6( °2d2° :ا1سن بن عثمان ا.و�dا1سن بن عثمان بن عطية ا.و� i أخذ عن . ھ724و� سنة . ابن أخ ا.سابق، أبو←   
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  .نقلها أ�د ا.و�2d° ~ ا(عيار ا(عرب. )1(لمسا]عبد اهللا بن اإلدر2° اRلفتاوى، . 
  .)2(ا�جاú فتاوى، أل�د بن ع®. 
  .نقلها ا(ازو� ~ ا�رر ا(كنونة، و�عضها ~ ا(عيار .)W)3¸ت ا�ارو�لفتاوى، . 
  .نقل بعضها ~ ا�رر ا(كنونة، وا(عيار ا(عرب. )4(عÅ ا(نجال� ا�جاúفتاوى، ل. 

" .�وهو . )5()ه826 ¢ن حيا سنة(حمد ا�وسعيدي ا�جاú (، "¤ت� فتاوى الWز
، و�سخة µامعة ا(لك سعود با.ر\اض، ا(ملكة 1846: ¤طوط بمكتبة ا(سجد ا�بوي رقم

  .7345: العر�ية ا.سعودية، رقم
، أل± اهللا �مد بن أ�د بن �مد بن vرزوق العج®° "¤ت� ا1اوي ~ الفتاوى. "

عبد ا�ور  هو البن ،"ا1اوي ~ الفتاوى"وyتاب  ).ه842 ت(اRلمسا]، ا(عروف با1فيد 
  . اRو�°

، و¼ أجو�ة v Sسائل فقهية وa اRفسw "اغتنام الفرصة ~ �ادثة x.م قفصة: "و� أيضا
  .وغwهما، وردت عليه من x.م قفصة أ± ¾� بن عقبة

م ~ إثبات ا.dف من قبل األم: "و� أيضا    .، ¤طوط با(كتبة ا.وطنية، ا#زائر"إسماع ا.ص"
  أجو�ة وفتاوى v Sسائل متنوعة نقل بعضها ~ : كما � أيضا¤طوطات دون �قيق،وما زالت 

                                                                                                                                                         
� علم بالفرائض، والعناية بها، توÉ . وأخذ عنه .سان ا�ين بن اqطيب، وابن األ�ر. أ± الW¸ت بن ا1اج ا�لفيÀ وغwه ←  

؛ شجرة 121ص: ؛ تعر\ف اqلف159-158ص: نيل االبتهاج. ھ788تو� سنة . القضاء، و¸ن من فقهاء ا(ا.كية ومفتيها
 .238ص: ا�ور

من كبار . ھ748و� سنة . أبو �ّمد عبد اهللا بن أ�د بن i اإلدر2° ا1سU اRلمسا] :اRلمسا]عبد اهللا اإلدر°2  )1(
ار�ل إY . علماء تلمسان، مفÑ وحافظ .لغة وا.شعر وأخبار العلماء ومذاهب الفرق، بصwا بالفتاوى واألح�م وا�وازل

: نيل االبتهاج. ھ792تو� غرقًا أثناء عودته من مالقة سنة . تصدر .لتدر2س واالفتاء. األند.س، فدخل غرناطة وقرأ بها
 .240-236ص 2ج: ؛ تعر\ف اqلف117ص: ؛ الZستان233ص

)2( úأ�د ا�جا: úايةفقيه ما.¶، . أ�د بن ع® ا�جاµ أخذ عنه ا.وغل®°، . من أهلKشدا)وأبو حسن  ،أبو القاسم ا
 .33ص: ؛ معجم أعالم ا#زائر68ص: ؛ تعر\ف اqلف100ص: نيل االبتهاج. هجرة.ل 8تو� ~ القرن . ا(اÂال� وغwهم

¢ن يأخذ األجرة S الفتوى، (ا نقله ا.سل�ن أبو �و vو� من بâه إY . أبو اwq بر¸ت ا�ارو� ا#زائري :بر¸ت ا�ارو� )3(
 2ج: ؛ تعر\ف اqلف147: نيل االبتهاج .ھ791تو� ~ حدود سنة . � �ح ¤ت� ابن ا1اجب الفرÝ. تلمسان

 .99ص: ؛ معجم أعالم ا#زائر102-101ص
)4( úنجال� ا�جا)ا i :ا.ّزواوي ،úبن عثمان ا(نجال� ا�جا i اية وفقهائها ~ أواخر القرن ا¬امن . أبو ا1سنµ من علماء

� فتاوى ~ ا(ازونية . أخذ عنه عبد ا.ر�ن ا¬عالó، وعليه ¢نت قراءته ببجاية، وأخذ عنه عبد ا.ر�ن ا.وغل®°. .لهجرة
 .162ص: ، معجم أعالم ا#زائر73ص 1ج: ؛ تعر\ف اqلف332ص: نيل االبتهاج. وا(عيار

)5( úّمد ا�وسعيدي ا�جا�: úا�وسعيدي ا�جا i ّمد بن� .245ص: ينظر شجرة ا�ور. .م أقف � S تر�ة. أبو 
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  . ا�رر ا(كنونة وا(عيار ا(عرب
  .نقلها ا.و�2d° ~ ا(عيار ا(عرب. )1(فتاوى، أل± العباس أ�د بن ع® ا�طيوي. 

  .)2((حمد بن عمر ا�واري، "تب�ة ا(سائل. "
: واألجو�ة الفقهية. )3(اRلمسا] بن زاغوالفتاوى ~ أنواع من العلوم، وأجو�ة فقهية، . 

 1525: ¼ أجو�ة عن أسئلة وردت من سجلماسة، ال زالت ¤طوطة، باqزانة ا�اê\ة، رقم
  . يب

 .úا(نجال� ا�جا i وا(عيار ا(عرب ا(ازونيةو¼ منقولة ~ . )4(فتاوى، منصور بن.  
أ�Õ فتواه ). ه854 ت(فتاوى، أل± الفضل قاسم بن سعيد بن �مد العقبا]، اRلمسا] . 

  .، و�عضها ~ ا(عيار ا(عربا(ازونيةنقلت ~ 
 . Kمد بن عبد ا.صمد ا(شدا�). ه866ت (فتاوى، أل± عبد اهللا �مد بن أ± القاسم بن 

  .وا(عيار ا(عرب ا(ازونيةنقل بعضها ~ 
  .نقل بعضها ~ ا(عيار ا(عرب. )5(حمد بن العباس الُعّبادي، اRلمسا](فتاوى، . 

                                                 
من أهل تلمسان، و� قضاءها وافتاء ا.سادة . أبو العباس أ�د بن ع® ا�طيوي اRلمسا] :أ�د بن ع® ا�طيوي )1(

؛ تعر\ف 116ص: نيل االبتهاج. ھ، وقد ذكر ذ.ك ا.و�2d°843¢ن حيًا سنة . .كية بها، فقد ¢ن قا�، فقيه، أصو�ا(ا
 .51: ؛ الZستان69ص 2ج: اqلف

¢ن كثw ا.سياحة واRنقل، . و� ~ مغراوة، ثم انتقل إµ Yاية. أبو عبد اهللا �ّمد بن عمر ا�ّواري :�ّمد بن عمر ا�واري )2(
، القباب، وعبد ا.ر�ن ا.وغل®°، وأخذ عن علماء ا(dق ¢1افظ  أخذ عن. قًا وغرً�ا، بًرا وcًرا� vو� العبد́و


نيل . ھ843تو� بوهران سنة . الÁسهيل، اZRيان، ا.سهو وا�Rبيه: من تآ{فه. وأخذ عنه إبراهيم اRازي، وغwه. العرا
 .337ص: معجم أعالم ا#زائر ؛254ص: ا�ورشجرة ؛ 517-516ص: االبتهاج

أخذ عن . ھ782و� سنة . أبو العباس أ�د بن �ّمد بن عبد ا.ر�ن، ا.شهw بابن زاغوا، ا(غراوي اRلمسا] :ابن زاغوا )3(
وأخذ عنه �اعة منهم ابن زyري، و¾� ا(ازو�، وأ± . العقبا]، وعبد ا.ر�ن ا.d\ف اRلمسا]، وغwهموا�ه، وسعيد 

وقد درّس ~ . � رسوخ ~ ا1ديث واألصول وا(نطق واRصوف، و¸ن يöب به ا(ثل ~ ا.زهد والعبادة. ا1سن القلصادي
: نيل االبتهاج. ھ845تو� با.و�اء سنة . الفرائض، مقدمة ~ اRفس�wح اRلمسانية ~ : من تآ{فه. ا(درسة ا{عقو�ية

 .254ص: ؛ شجرة ا�ور42-41ص: ؛ الZستان118ص
 وx.ًما. أبو ا1سن منصور بن i بن عثمان ا.زواوي ا(نجال�، ا�جاú :منصور بن i ا(نجال� )4(

ً
و¸ن مناê . ¢ن فقيها

ن أخيه أبو عمرو عثمان بن �ّمد ا1فF (ا توÉ عرش تو�س، ثم تراجع ودخل ب®نهما أل± ا1سن i بن أ± فارس ضد اب
 .167-166: ؛ معجم أعالم ا#زائر613ص: نيل االبتهاج. ھ846تو� سنة . ~ ا.صلح

فقيه، . اس اRلمسا]أبو عبد اهللا �ّمد بن العباس بن �ّمد بن ع® الُعّبادي، ا.شهw بابن العب :�ّمد بن العباس الُعبّادي )5(
بن اأخذ عنه . أخذ عن ابن vرزوق ا1فيد، قاسم العقبا]، وغwهما. Þوي، من كبار علماء تلمسان ~ زمنه، و� االفتاء بها

العروى ا.وثü ~ تþ\ه األنZياء عن فر\ة اإللقاء، �ح �ل اqون�، و�قيق : من تآ{فه. زyري، ا(ازو�، ا�R°، وغwهم
 .264ص: ؛ شجرة ا�ور223ص: ؛ الZستان547ص: نيل االبتهاج. ھ871تو� بالطاعون سنة . وlسهيل ا(نال ا(قال
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  .نقلها ¾� ا(ازو� ~ نواز�، وا.و�2d° ~ ا(عيار. )1(فتاوى، (حمد بن أ�د اRلمسا]. 
  .نقل بعضها ~ ا�رر ا(كنونة، وا(عيار ا(عرب. )2(العقبا] إلبراهيمفتاوى، . 

ت (، {ح� بن أ�د بن عبد اهللا ا(غيÅ ا(ازو� "~ نوازل مازونةا�رر ا(كنونة . "
�ع فيه فتاوى ا(تأخر\ن من علماء تو�س، ا#زائر، تلمسان، و¼ vصدر من vصادر ). ه883

°2dكتاب العقيقة"طبع منها جزء من . ا(عيار ا(عرب .لو� Yبتحقيق " كتاب ا.صالة إ
-ه1433.شؤون ا�ي�ية واألوقاف، الطبعة األوÉ سنة قندوزي ما?؛ ~ جزئ�، بوزارة ا

  . وهناك رسائل جامعية �راسة و�قيق ا�رر ~ جامعات ا#زائر، وا(غرب. م2012
بعض هذه . )3(انوي�د بن زyري ا(ألأجو�ة وفتاوى ¤تلفة، وvسائل ~ القضاء والفتيا، . 

  .تابه ا(عيار ا(عرباألجو�ة والفتاوى نقلها أ�د بن ¾� ا.و�2d° ~ ك
�َ°(فتاوى، .  �Rسائل أخرى، نقل . )4(حمد اv ~ سألة يهود توات، وفتاوىv و¼ حول

  .بعضها ا.و�2d° ~ ا(عيار ا(عرب
  .نقل بعضها ~ ا�رر ا(كنونة وا(عيار ا(عرب. )5(فتاوى، أل�د بن ذاقال ا#زائري. 

                                                 
أخذ عنه . فقيه ما.¶، حافظ .لحديث. �ّمد بن أ�د بن ع® ا(غيÅ، ا.شهw با#الب اRلمسا] :�ّمد بن أ�د ا#الب )1(

°2dأ�د بن ¾� ا.و� ، ؛ 552ص: نيل االبتهاج. ھ875تو� سنة . د بن عبد ا.كر\م ا(غيÅوأث÷ عليه �مّ . ا.سن́و
 .264ص: ؛ شجرة ا�ور236: الZستان

أخذ عن وا�ه وغwه من . ھ808و� سنة  .، وهو ابن أ± الفضل قاسمأبو سا.م إبراهيم بن قاسم العقبا] :إبراهيم العقبا] )2(
توÉ القضاء بتلمسان، وقد ¢ن بارxً . ونقله عنه ~ كتبه وأث÷ عليه وأخذ عنه أ�د بن ¾� ا.و�2d°،. علماء تلمسان

 .265ص: ؛ شجرة ا�ور58-57ص: ؛ الZستان65ص: نيل االبتهاج.� فتاوى ~ � من ا(ازونية وا(عيار. الفقه~ 
تلمسان ما بو� . أ�د بن �ّمد بن زyري ا(غراوي ا(انوي اRلمسا]، ا.شهw بابن زyري أبو العباس: يانوأ�د بن زyري ا( )3(

أخذ عنه أ�د زروق، حفيد ا1فيد ابن . أخذ عن ابن زاغوا، ابن vرزوق، وقاسم العقبا] وغwهم. ھ828و 820ب� 
°2dرزوق، وأ�د بن ¾� ا.و�v .،شفه ابن زاغو فعلمهÁا فاكÍًفأصبح من كبار فقهاء ا(ا.كية، ومفتيها،  ¢ن يعمل حائ

بغية الطالب ~ �ح عقيدة ابن حاجب، �ح ا.ورقات .إلمام ا#و\U، منظومة ~ : من تآ{فه. واشتهر باألصول وا�يان
 . 267ص: ؛ شجرة ا�ور41-38ص: ؛ الZستان129ص: نيل االبتهاج. ھ899تو� سنة . علم ا.0م

)4( °َ�Rّّمد ا�أخذ عن وا�ه، . و� بت�س و�شأ بها وتعلم. اRلمسا] بد اهللا �ّمد بن عبد اهللا بن عبد ا#ليل ا�Rّ°أبو ع :
من كبار علماء تلمسان، vؤرخ، أديب، وهو . أخذ عنه �ّمد بن العباس الُعّبادي، وابن صعد. ابن vرزوق ا1فيد، وابن زاغو

: نيل االبتهاج. ھ899تو� سنة . ه، الطراز ~ �ح ضبط اqرازنظم ا�رر، فهرسة بأسماء vشاº: من تآ{فه. وشاعر
 . 267ص: ؛ شجرة ا�ور249-248ص: ؛ الZستان573-572ص

أحد كبار فقهاء ا(ا.كية ~ ع�ه، x.م بالفقه وvشارك ~ . من أهل مدينة ا#زائر. أ�د بن ذاقال ا#زائري :أ�د بن ذاقال )5(
؛ تعر\ف 121ص: نيل االبتهاج. تو� ~ القرن اRاسع .لهجرة. أنه من طبقة قاسم العقبا]: قال ا�Rبك©. بعض العلوم

 . 98ص: ؛ معجم أعالم ا#زائر72ص 2ج: اqلف
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  .نقلت ~ ا�رر ا(كنونة وا(عيار ا(عرب .)1(لعبد ا1ق بن i ا#زائري ،فتاوى. 
  .نقل ا.كثw منها ~ ا�رر ا(كنونة وا(عيار ا(عرب. )2(فتاوى لعÅ ا1لó ا#زائري. 
 .Åو¼، )3(فتاوى، (حمد بن عبد ا.كر\م ا(غي:  
وما يلزم أهل ا�مة من ا#ز\ة  ،جواب فيما �ب S ا(سلم� من اجتناب ا.كفار". 

vصباح األرواح ~ "، وهو ¤طوط من �سخت�، �سخة من ثالث فصول، وقد سماه "وا.صغار
، وهذا ا.كتاب قد طبع vرت�، أول طبعة من �قيق رابح بونار، طبعة ا.ydة "أصول الفالح

، والطبعة األخرى من �قيق عبد ا(جيد اqياK، طبعة دار 1968.ل�d واRوز\ع، ا#زائر، سنة 
  .م2001-ه1421ة ا.كتب العلمية، سن

ف¦ من سبعة فصول، و¼ عما �ب S ا(سلم� من اجتناب  ،أما �سخة ا(خطوط ا¬انية
وعما يلزم أهل ا�مة من ا#ز\ة وا.صغار، وعما عليه أ�Õ يهود ا.زمان من اRعدي  ،ا.كفار

مازالت و¼ . وخدمة ا.سلطان ،واRمرد S األح�م ا.dعية بتو{ة أر�اب ا.شوyة ،والطغيان
   .أدراربوالية  دائرة زاو\ة كنتةبق� بو i او\ة �مد بن عبد ا.كر\م ا(غيÅ ¤طوطة بز

وGتا ال�سخت�؛ جواب عن سؤال طلب منه توضيح ما �ب S ا(سلم� من اجتناب 
  .أهل ا�مة، وخاصة يهود منطقة تواتوما يلزم  ،ا.كفار

، طبعت بتحقيق عبد القادر ز�ادية، طبعة ا.ydة "ا(غيÅأسئلة األسقيا وأجو�ة : "و� أيضا
  .وطبعت بتحقيق مWوك مقدم .م1974ا.وطنية .لتوز\ع وال�d، ا#زائر، سنة 

  
                                                 

ذكره ا¬عالó ~ كتابه . قا� ا#زائر من فقهاء ا(ا.كية. أبو ا1سن عبد ا1ق بن i ا#زائري :بد ا1ق بن i ا#زائريع )1(
، تو� نقلت فتاو\ه ~ ا(ازونية وا(عيار. العلوم الفاخرة، ووصفه بالفقهيه القC ا.صالح ~ طبقة �ّمد بن العباس اRلمسا]

 .102: ؛ معجم أعالم ا#زائر281ص: نيل االبتهاج. ةالقرن اRاسع .لهجر~ 
وهو من معاêي �ّمد بن العباس . فقيه مدينة ا#زائر وx(ها ومفتيها. i بن �ّمد ا1لó ا#زائري :i ا1لó ا#زائري )2(

: نيل االبتهاج: نيل االبتهاج .ت� ~ القرن اRاسع .لهجرة. � فتاوى نقلت ا.كثw منها ~ ا(ازونية وا(عيار. اRلمسا]
 .106ص: ؛ معجم أعالم ا#زائر271ص 2ج: ؛ تعر\ف اqلف335ص

)3( Åغي)ّمد بن عبد ا.كر\م ا�ا(غيÅ �سبة إY مغيلة القبيلة . أبو عبد اهللا �ّمد بن عبد ا.كر\م بن �ّمد ا(غيÅ، اRلمسا] :
فقيه مفÑ، . أخذ عنه عبد ا#بار الفجي�، وغwه. أخذ عن أ± ز\د ا¬عالó، ا.سن́و وغwهما. بر�ر\ة، وقد �شأ بتلمسان

زار بالد ا.سودان، . ا{هود ~ توات ×ا أدى إY قتا�م، وهدم كناïسهم ناوأصاحب ا�مم، . متØم، � باع ~ العلوم ا.dعية
، وyتب � رسالة ~ أvور ا.سلطنة، ثم ار�ل إY بالد اRكرور، و¸ن ~ سفره ي�d أح�م ا.dع، "واغ¢"واجتمع مع ا.سلطان 

تو� . م اRفسw، مغU ا�يل، أح�م أهل ا�مةا�در ا(نw ~ علو: من تآ{فه.  ومن همم األvر با(عروف وا�¦ عن ا(نكر
 .274ص: ؛ شجرة ا�ور257-253ص: ؛ الZستان579-576ص: نيل االبتهاج. ھ909بتوات سنة 
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  .نقل بعضها ~ ا(عيار ا(عرب. )1(بن أ± الع®ش اRلمسا]حمد فتاوى، (. 
، أل± "واألند.س وا(غربا(عيار ا(عرب، وا#امع ا(غرب عن فتاوى علماء إفر\قيا . "

 °2dوسوعة .لنوازل ~ ا(غرب، �ع فيه ). ه914ت (العباس أ�د بن ¾� ا.و�v Wوهو أ�
  .وا(تأخر\ن من فقهاء ا(غرب واألند.س، وأضاف فتاو\ه اqاصة، وهو مطبوع ،فتاوى ا(تقدم�

و.م يتاجر، وما  ،أس÷ ا(تاجر ~ بيان أح�م من غلب S وطنه ا�صارى: "و� أيضا
، وقد شدد الفتوى بمنع � vواالة .لنصارى، حرم � "يÖتب عليه من العقو�ات وا.زواجر

وطبع . تعا2ش معهم، حيث صدرت هذه الفتوى بعد سقوط مدينة غرناطة ~ أيدي ا�صارى
هذا ا.كتاب بتحقيق حس� vؤ�س، طبع vكتبة ا¬قافة ا�ي�ية، القاهرة، الطبعة األوÉ سنة 

  .م1996/ه1416
زال ¤طوطا، .م  ، ما"القراض وما دار حو� من vراجعة واعÖاض"جواب ~ : و� أيضا

  .¾قق بعد
طبع ألول vرة . )2(ا(غراويشقرون ، ."xمة ا(سلم�ا#®ش ا.كم� لقتال من Ðّفر . "

م، ثم طبع بتحقيق 1992-ه11412بدار ا.صحابة .لÖاث بطنطا، بتحقيق قسم ا�ار، سنة 
  .م2004هارون بن عبد ا.ر�ن آل باشا ا#زائري، بدار ابن حزم، سنة 

   )4(.)3(�موع من الفتاوى، أل�د بن ا1اج اRلمسا]. 
يوجد ). ه953ت (تقييد فيما �ب S ا(Øف، لعبد ا.ر�ن بن �مد ا.صغw األخöي . 

  )5( .�موع 125باqزانة العامة بتطوان، رقم 
                                                 

و� و�شأ . أبو عبد اهللا �ّمد بن عبد ا.ر�ن بن أ± الع®ش اqزرî اRلمسا]، أصله من إشZيلية :�ّمد بن أ± الع®ش )1(
�ح األسماء ا1س÷، تفسw القرءان، : من تآ{فه. مفÑ، فقيه، أصو�، وأديب، وشاعر. أخذ عن علماء تلمسان. بتلمسان

 .274ص: ؛ شجرة ا�ور252ص: ؛ الZستان579ص :نيل االبتهاج. كتاب ~ أصول الفقه، و� فتاوى ~ ا(عيار
أخذ عن ابن .أبو عبد اهللا شقرون بن �ّمد بن أ�د بن أ± �عة ا(غراوي، ا.وهرا]، ا(عروف �شقرون :شقرون ا(غراوي )2(

ية ~ ابن تقييد v Sورد الظمآن، اآلK الفر\دة، vرث: من تآ{فه. حافظ .لحديث، مقرئ، من فقهاء ا(ا.كية. ôزي وغwه
 .277ص: ؛ شجرة ا�ور115ص: ؛ الZستان199ص: نيل االبتهاج. ھ929تو� سنة . و� شعر حسنôزي، 

أخذ عن . ، ا(عروف بابن ا1اجأبو العباس أ�د بن �ّمد بن �ّمد بن ا1اج، ا�يدري اRلمسا] :أ�د بن ا1اج اRلمسا] )3(
أخذ عنه ا1اج بن سعيد ابن أخته، �ّمد بن بالل ا(ديو�، وعبد ا.ر�ن . أ�د زyري، و¸ن معاêًا (حّمد بن ôزي

çوناظم، من فقهاء ا(ا.كية. ا(عقو ،Àدة، : من تآ{فه. أديب، لغوي، بيا]، منطWأن®س ا#ل®س ~ جلو ا1ناد2س، �ح ال
 . 67ص: ؛ معجم أعالم ا#زائر24-8ص: الZستان. ھ930تو� سنة . ونظم عقيدة ا.سن́و

 .128ص 2ج: تار\خ ا#زائر ا¬قا~ )4(
 .84ص 2ج: ا(رجع نفسه )5(
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  .)1(ا.وّزان القسنطيUعمر ل~ الفقه وا.0م،  و¼ فتاوى ،"ا.وّزان فتاوى". 
 ،يوجد با(كتبة ا(لكية با.ر�اط. )2(اRلمسا]�د ا(قري أل، "أجو�ة ~ اجتناب ا�خان. "

  .�موع 7579: رقم
، وا(كتبة ا.وطنية 30:يوجد بمكتبة تطوان رقم. )3(قدورة.سعيد ، "ا�وازل اRلمسانية. "

  . ا#زائرب
و¼ فتاوى ~ قضية ا(س� ا(ختاري ا�ي . )4(القسنطيU تاوى، لعبد ا.كر\م الفكونف. 

  )5(.ا�ي أفÄ ا.شيخ بقتله رغم �اية ا.سلطة ا.سياسية ~ قسنطينة � �تطاول S رسول اهللا 
، توجد �سخة ~ "�دد ا.سنان ~ Þور إخوان ا�خان" :فتاوى ~ ا�خان بعنوان: و� أيضا

  .ا(كتبة ا(لكية با.ر�اط
  .¤طوط باqزانة العامة تطوان ،)6(ح� ا.شاوي{، "فتح ا(نان ~ أجو�ة ا¬مان". 

                                                 
)1( Uعروف با.وّزان :عمر ا.وّزان القسنطي)ا ،Uّمد ا.كماد األنصاري، القسنطي�أخذ عن . أبو بÍر أو أبو حفص عمر بن 

x.م . أبو الطيب الZسكري، عبد ا.كر\م الفكون، و¾� بن سليمان األورا´أخذ عنه . طاهر بن ز\ان القسنطيU، وغwه
، تو� : من تآ{فه. بالفقه، صوv � ،aشارyة ~ العلوم العقلية وا�قلية ا�ضاعة ا(زجاة، حاشية S �ح ا.صغرى .لسن́و

 .283ص: ؛ شجرة ا�ور76ص 1ج: ؛ تعر\ف اqلف308-307ص: نيل االبتهاج. ھ960سنة 
بتلمسان،  ھ986و� سنة . أبو العباس أ�د بن �ّمد بن أ�د ا(قري اRلمسا]، ا(قري �سبة إY قر\ة بتلمسان :أ�د ا(قري )2(

أخذ عنه �ع ال يعد، منهم ع® ا¬عالó، . أخذ عن سعيد ا(قري، أ�د بابا، القصار، وغwهم. و�شأ بها وانتقل إY فاس
: من تآ{فه. vؤرخ وأديب وآية ~ علم ا.0م، توÉ اqطابة والفتوى، واإلمامة µامع القرو\�. عبد القادر الفا´، وميارة

؛ تعر\ف 155ص: الZستان. ھ1041تو� سنة . .ر\اض ~ أخبار القا� عياض، حاشية S أم الWاه�نفح الطيب، أزهار ا
 .301-300ص: ؛ شجرة ا�ور44ص 1ج: اqلف

أخذ عن سعيد ا(قري، . تو�° األصل، جزائري ا(و� والقرار. أبو عثمان سعيد بن إبراهيم، ا(عروف بقدورة :سعيد قدورة )3(
من . أخذ عنه ابنه �ّمد، ع® ا¬عالó، ¾� ا.شاوي، وغwهم. ، �ّمد بن القاسم ا(طما�، وغwهمإبراهيم ا�شتو�

ا{واقيت ا¬مينة ~ أعيان مذهب x.م  .ھ1066تو� سنة  .�ح ا.صغرى، �ح خطبة ا.لقا]، �ح ا.سلم ا(رونق: تآ{فه
؛ تعر\ف 309ص: ؛ شجرة ا�ور163-162ص 1، جھ1324 �ّمد األزهري، مطبعة ا(ال	 العباسية، طبعة: ا(دينة
 .62ص 1ج: اqلف

و� بقسنطينة سنة . أبو �ّمد عبد ا.كر\م بن �ّمد بن �ّمد بن عبد ا.كر\م الفكون القسنطيU :عبد ا.كر\م الفكون )4(
ديوان شعر ~ مدح اóّ�ّ  �ح ا(اكودي،: من تآ{فه. أخذ وا�ه، عمر ا.وزان، طاهر بن ز\ان القسنطيU، وغwهم. ھ988
 .254ص: ؛ معجم أعالم ا#زائر310-309ص: ؛ شجرة ا�ور162ص 1ج: تعر\ف اqلف. ھ1073تو� سنة . �

 .82ص 2ج: تار\خ ا#زائر ا¬قا~ )5(
أخذ .، و�شأ ~ اßة اشتهرت بالعلمھ1030و� سنة . أبو زyر\اء ¾� بن �ّمد بن �ّمد ا�ايÅ ا(ليا] ا.شاوي :¾� ا.شاوي )6(

أخذ عنه أبو العباس أ�د ا�و�، �ّمد . عن سعيد قدورة، �ّمد بن i بهلول ا.زواوي، وأ± مهدي ع® ا¬عالó، وغwهم
  ←S حاشية : من تآ{فه. تصدر .إلقراء با.زهر، وار�ل إY عدة مناطق .لتمدرس. ا1موي، ا.شهاب ا�خÅ ا(¶، وغwهم
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يوجد باqزانة العامة با.ر�اط . )1(، (حمد بن ا.كّماد، القسنطيU"األجو�ة ~ ا�وازل". 
و� عدة أجو�ة فقهية ¤تلفة، وجواب ضمن أجو�ة علماء . د 2120رقم  ضمن �موع، ا(غرب،

  )2(.�فاس بإبطال ما اشتهر به يهودها من عهد م�سوب .رسول اهللا 
يوجد ¤طوط ~ . )3(العنا± (صط�، "العزو�ة وال»و\ج با�ظر ~ أvورا.روض ا�هيج . "

  )v .)4كتبة جامع الWواقية، والية ا(دية، ا#زائر
.  Hو¼ أجو�ة فقهية توجد �سخة ). ه1136 ت(أجو�ة، (صط� بن عبد اهللا ا.رما

  . hزانة القرو\� بفاس، و�سخة باqزانة العامة با.ر�اط
 ،و¼ عبارة عن أسئلة وردت إ{ه من قسنطينة. )5(فتوى ~ ا1ضانة، أل�د ا�و�. 

يوجد ¤طوط با(كتبة . حو�ا العلماءيطلبون فيها منه إبداء رأيه كتابة ~ قضية حضانة انقسم 
  .والية �سكرة ،و\وجد � فتاوى با.زاو\ة العثمانية بطولقة. 2160: ا.وطنية، ا#زائر، رقم

 . Wنال] األ�Rو¼ �موع فتاوى عبارة عن ). ه1152 ت(أجو�ة، لعمر بن عبد القادر ا
، و¼ vوجودة hزانة "اRنال]نوازل ا.شيخ سيد عمر "أسئلة وأجو�ة �عها بن ا.و{د بعنوان 

hزانة ا(طارفة، وخزانة " أجو�ة عمر بن عبد القادر اRنال]"باعبد اهللا بأدرار، و\وجد بعنوان 
�مد باي بلعا.م.  

                                                                                                                                                         
؛ تعر\ف 316ص: شجرة ا�ور. �سفينة عند سفره .لحج، ودفن بالقرافة ھ1096تو� سنة . �ح أم الWاه�، �ح الÁسهيل ←

 .186ص: معجم أعالم ا#زائر ؛187ص 2ج: اqلف

)1( Uّمد بن ا.كّماد القسنطي�سنطينة، ثم �شأ وتلم بق. �ّمد بن أ�د القسنطيU، ا.d\ف ا1سU، ا(عروف بابن ا.كماد :
أخذ عنه أ�د بن ا(بارك ا.سجلما´ ا.لط¯، �ّمد . أخذ عن �ّمد ا(قري، �ّم بن سعيد بن قدورة، وغwهما. استقر بفاس

من . اشتهر با(نطق، الفقه، علم ا.0م، و¸ن أحفظ علماء ع�ه. بن عبد ا.سالم بنا]، إدر2س بن �ّمد ا1سU، وغwهم
؛ 347-344ص2ج: ؛ تعر\ف اqلف329ص: شجرة ا�ور. ھ1116تو� بفاس سنة . نوازل كثw أجو�ة حسنة ~: تآ{فه

 .274ص: معجم أعالم ا#زائر
 .80ص 2ج: تار\خ ا#زائر ا¬قا~ )2(
و� بعنابة و�شأ وتعلم بها، ثم انتقل إY مدينة ا#زائر، فأخذ عن ابن . أبو اv wqصط� بن رvضان العنا± :vصط� العنا± )3(

: معجم أعالم ا#زائر. ھ1130تو� سنة . من تآ{فه أرجوزة ~ الفرائض.  شقرون اRلمسا]، وهو من كبار فقهاء ا1نفية
 .246-245ص

 .85ص 2ج: تار\خ ا#زائر ا¬قا~ )4(

أخذ عنه عبد ا.ر�ن . أخذ عن وا�ه، ¾� ا.شاوي، ا.زرقا]، وغwهم. أبو العباس أ�د بن قاسم بن vxر ا�و� :ا�و� أ�د )5(
فتح ا�اري ~ غر\ب : � تآ{ف تز\د عن ا(ئة، ب� ا(خت� وا(طول، نظًما ونÕًا، منها. ا#ام�، أ�د زروق، وغwهما

؛ معجم 515ص 2ج: ؛ تعر\ف اqلف329ص: شجرة ا�ور.  ھ1139ية كWى وصغرى، تو� سنة ا�خاري، ا.شمائل، ألف
 .51-49ص: أعالم ا#زائر
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 ت(ال�Ñ\ن الفاتح ال�سيم عن فتاوى أ± ز\د عبد ا.ر�ن بن إبراهيم ا#نتوري ". 
ق� (سعدي ا#رواي، يوجد ¤طوط خزانة �عها �مد بن أ�د بن عبد العز\ز ا ،")ه1160
  .أدرار، و�سخة hزانة أوالد سعيد بتميمونوالية دائرة أولف ب بâية أقبÅ ساهل

يوجد  ،"vسألة بيع قضاة توات وقورارة ألصول ا�ار�� ~ ا(غارم"كتاب ~ : و� أيضا
  .أدراروالية ¤طوط ~ خزانة كوسام، و�سخة hزانة vلوyة ب

ّب ا(زvري فتاوى، . 
ُ
�لية القرطاس با.0م "و� كتاب ). ه1160 ت(ونوازل، (حمد بن أ

، و¼ حول تغر\م اqماس رد فيه S سؤال .لشيخ عمر بن �مد "عن vسألة تضم� اqماس
، يوجد hزانة مطارفة، و�سخة hزانة باعبد اهللا أدرار، و�سخة )ه1157 ت(ا(صط� ا.كن© 

  .ز�w بوالية أدرارhزانة ا1اج أ�د بأن
�عهما ). ه1189 ت(، أل± ز\د عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال] "ôية األما]"، و"ا#امع. "

ا(كتبة توجد �سخة لغاية األما] ~ . لباKورتبهما عبد ا.كر\م بن �مد بن عبد ا(لك ا�
اوى متناثرة ~ فتو� . موع، و�سخة hزانة ا(طارفةضمن � 3701: ا#زائر، رقمبا.وطنية 
  .اRواتية ا�وازل

بإحراق ا{هود  )1(، أفÄ فيها �ّمد ا.و� ا1نÌ"ا.سيف ا(مدود ~ عنق أعيان ا{هود. "
، معتمًدا ~ ذ.ك �موعة من األحاديث وا.روايات �وا�صارى إذا أعلنوا سب ا.رسول 

  . ، ~ Úس ورقات2198: توجد �سخة ~ ا(كتبة ا.وطنية با#زائر، رقم. اRارºية

وا.رسالة . )2(، لعبد القادر ا.راشدي"�فة اإلخوان ~ �ر\م ا�خان"فتاوى، ورسالة . 
  .م1997حققها عبد اهللا �ادي، طبعت بدار الغرب اإلسال�، سنة 

  و¼ ~ العمل بمعرفة أثر ا.سارق ا(تهم، وذ.ك بعدة . )3(فتوى، qليفة بن حسن القماري. 
  

                                                 
 .81ص 2ج: ينظر تار\خ ا#زائر ا¬قا~ ..م أقف S تر�ة � )1(
فقيه ما.¶، توÉ اRدر2س بقسنطينة ~ ا(درسة ال© أ�شأها . عبد القادر بن �ّمد بن أ�د ا.راشدي :عبد القادر ا.راشدي )2(

رسالة ~ : من تآ{فه. صالح باي، وyذ.ك توÉ بها القضاء والفتيا، ومال إY االجتهاد، فسبب � متاعب، وأخرج من القضاء
؛ 330ص: شجرة ا�ور. ھ1194تو� سنة. �ها و�ر�رها، وفتاوىوزن األعمال، كتاب ~ xئالت قسنطينة وقبائلها، وعر

 .146-145ص:؛ معجم أعالم ا#زائر221ص 2ج: تعر\ف اqلف
. فقيه ناظم. من أهل قمار بواد سوف. القماريبن مبارك بن �ّمد بن أ± xفية خليفة بن حسن  :خليفة بن ا1سن القماري )3(

¢ن حيا سنة ھ، وقد أخطأ صاحب األعالم لقو� أنه 1207تو� سنة . خليل جواهر اإلùيل ~ نظم ¤ت�: من تآ{فه
 .182ص: معجم أعالم ا#زائر. ھ1318
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  )1(.علماء ا1نقة حول هذه ا(نطقةvراسالت ب®نه و�� 
�ّمد جرادي ~ قام بتحقيقها األستاذ ). ه1212 ت(نوازل، .ُمحمد بن �مد ا.زجالوي . 

.d\عة وا1ضارة اإلسالمية، جامعة األمw عبد القادر أطروحة دكتوراه بÍلية أصول ا�ين وا
  .م2011-2010.لعلوم اإلسالمية قسنطينة، سنة 

وهو ~ أح�م عمارة . )2(، لعبد العز\ز ا¬ميU"اRكميل �عض ما أخل به كتاب ا�يل" .
ا(ياه، األرض من lش®يد ا(نازل، وا(دن والقرى، وفتح الطرقات، وغرس الZسات�، وتقسيم 

  .وهو مطبوع .وأح�م ا.d¸ت ~ العقار وا(نقوالت، وحدود ا(لكية، وأح�م ا(شاع
  .يوجد ¤طوط باqزانة العامة، تطوان). ھ1230ت(األجو�ة، أل�د بن �ّمد اRجا] . 

، (حمد بن عبد ا.ر�ن اRنال] "إفهام ا(قتZس ~ ثبوت اRحب®س hط ا(حZس. "
رفع ا1جاب وyشف ا�قاب عن " :سماها.رسالة  تÍملةالة ألفها رسو¼  ).ه1233ت(

مد بن �مد العا.م رد فيها S ا.شيخ ُ�  ، وقد"تلب®س ا(لZس ~ ثبوت اRحب®س hط ا(حZس
حيث أثبت فيها �مد بن  ،و¼ من أهم وثائق ا(ناظرات الفقهية ب� علماء توات ،ويا.زجال

وهو vوجود ~ جل خزانات ا(خطوطات بوالية . ا(وقفعبد ا.ر�ن جواز ثبوت ا.وقف hط 
  .أدرار

ا1اوي ا#امع ب� اRوحيد "و¼ فتاوى ضمن كتابه . )3(فتاوى، أل± راس ا(عسكري. 
  )4(".األح�م ا#وازل ~ نُبذ من ا�وازل: "و� أيضا". واRصوف والفتاوى

                                                 
�ّمد الطاهر اRليÅ، �قيق أبو القاسم سعد اهللا، م�شورات : ينظر إ�اف القارئ cياة ا.شيخ خليفة بن حسن األقماري )1(

 .تا(جلس اإلسال� األS الطبعة ا¬انية، د 
)2( Uعبد العز\ز ا¬مي: Uا¬م óصع)يزقن بوادي م�اب، و� بها . ضياء ا�ين عبد العز\ز بن إبراهيم بن عبد العز\ز ا Uمن ب

فقيه من كبار اإلباضية ~ ا#زائر، توÉ ا.ر\اسة العامة بوادي م�اب، و¸ن أ�v Wرجع ~ . ، و�شأ بورجالنھ1130ينة 
 5ج: ؛ معجم ا(ؤلف�13-12ص 4ج: األعالم. ھ1223تو� سنة . ا�يل، معا.م ا�ين، و¤ت� ا(نهاج: من تآ{فه. الفتوى

 .93-92ص: ؛ معجم أعالم ا#زائر239ص
. أبو عبد اهللا �ّمد بن أ�د بن عبد القادر بن �ّمد ا.راشدي ا#ليÅ، ا(عسكري، ا(عروف بأ± راس :أبو راس ا(عسكري )3(

أخذ عن عبد القادر ا(ad،  أ�د بن عمار، وvرتD ا.ز�يدي، و قد تتلمذ S علماء معسكر، ا(غرب، . ھ1150و� سنة 
من . vؤرخ، حافظ، � vشارyة ~ الفقه، األدب، ا1ديث وغw ذ.ك. أخذ عنه أبو حامد ا(ad. ا#زائر، و�v وا1رم�

 2ج: تعر\ف اqلف. ھ1238تو� بمعسكر سنة . ب اRأس®سÆر\ج أحاديث دالئل اwqات، تفسw القرآن، كتا: تآ{فه
 .277ص 8ج: ؛ معجم ا(ؤلف�18ص 6ج: ؛ األعالم332ص

أل± راس ا#زائري، �قيق �ّمد بن عبد ا.كر\م ا#زائري، ا(ؤسسة ا.وطنية : اإل� ومنته ~ اRحدث بفضل رç ونعمته فتح )4(
 .180- 179.لكتاب، د ت، ص
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، .أل± فارس �ّمد عبد "وvسائلغنية ا(قتصد ا.سائل فيما حل بتوات من قضايا . " 
 Kّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا�  .، وهو �ل ا�راسة ~ هذه ا.رسالة)ھ1261ت(العز\ز بن 

  :ة ~ كتاب، ومن هذه الفتاوىوفتاو\ه كثwة غw �موع. )1(فتاوى، (حمد بن العنا±. 
®� ~ تقدمهم ، وهو ~ �ورة منافسة األورو�"ا.س� ا(حمود ~ نظام ا#نود" كتاب

  . ا.صناÝ واRقU والعسكري
 .Kا و¼ فتاوى و�اورات فقهية بلغت أ�Õ من ثالثمئة . )2(فتاوى، �يدة بن �مد الُعم�

  .vسألة، معظمها �اورات ¢نت ب� ا.شيخ i مبارك القلي�، أحد علماء مدينة القليعة
 .°®õا.َون i 3(فتاوى وأجو�ة، أل± ا1سن(.  

، و¼ أسئلة راسل بها ا.شيخ عبد اهللا بن أ± مدين "#واهر ا.المعة عن األسئلةا. "
علماء ع�ه من أهل توات، و¼ vسائل �موعة ~ كتاب، رتبها �مد بن أ�د  )4(اRمنطيطي

وقد حققه �مد بن أ�د عالK، طبع دار ا�دى، ع� ميلة، . ا�داوي بن ا(حظي ا�كري
  . ا#زائر
   .أل± ز\د عبد ا.ر�ن اRنال]" ôية األما]"� vسائل ~  يوجدyذ.ك و
  

                                                 
، وأخذ ھ1189و� بمدينة ا#زائر سنة . �ّمد بن �مود بن �ّمد بن حس�، ا.شهw بالعنا±، وابن العنا± :العنا±�ّمد بن  )1(

من أوائل ا(جددين، ودxة االصالح االجتماÝ، . من فقهاء ا1نفية، وقد و� قضائها. عن كبار علمائها، ثم رحل إY ا(dق
؛ 89ص 7ج: األعالم. ھ1267تو� سنة . ثبت ا#زائري، العز\ز ~ علم اRجو\د: {فهمن تآ. وا.سيا´ ~ العا.م اإلسال�

 . 245ص: معجم أعالم ا#زائر
)2( Kيدة الُعّما�: Kّمد العما�من كبار فقهاء ا(ا.كية ~ وقته، و� قضاء مدينة ا#زائر سنة . ھ1227و� سنة . �يدة بن 

ترتيب : من تآ{فه. شارك ~ حرyة االصالح االجتماÝ، و¸ن ر�ا] الطر\قة. ھ1273ھ، ثم إفتاء ا(ا.كية سنة 1266
: ؛ معجم أعالم ا#زائر146ص: تعر\ف اqلف. ھ1290تو� بمدينة ا#زائر سنة . أح�م القضاء، رسالة ~ أح�م ا(ياه

 .242ص
ا(ا.كية، x.م با1ديث ورجا�، � vشارyة ~ عدة  من كبار فقهاء. ھ1230و� سنة . أبو ا1سن i ا.ونّ®° :i ا.ون2®° )3(

تو� سنة . �ح صحيح ا�خاري، حاشية S �ح ا.سيد .لمواقف العضدية: من تآ{فه. و� قضاء قسنطينة. علوم
 .346ص: ؛ معجم أعالم ا(ؤلف�286ص 2ج: تعر\ف اqلف. ھ1322

. أخذ عن �ّمد بن العا.م ا.زجالوي وغwه. اهللا بن أ± مدين اRمنطيطيأبو ا(واهب عبد  :مدين اRمنطيطي عبد اهللا بن أ± )4(
¢ن كثw اRحقيق . � ا{د الطو� ~ الفنون ا�قلية والعقلية، انفرد ~ وقته بعلم األصول، واشتغل باRدر2س والفتوى

 أفحمه. واRنقيح، واRدقيق، ف�ن رفيع القدر
ّ
أخطأ صاحب ا#وهرة ~ تار\خ . ھ1231تو� سنة . و¸ن ال يعارضه أحد إال

وهو نفسه . ھ1261ميالده ووفاته؛ ألن vراسالته عن األسئلة ¢نت ~ زمن �ّمد عبد العز\ز ا�لباK، وvرتب أسئلته تو� 
 .40-39ص: ؛ جوهرة ا(عا]8ص: ا�رة الفاخرة. ا(Öجم � ~ ا�رة الفاخرة
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" .Kمن فتاوى سيدي عبد ا.كر\م ا�لبا K(حّمد عبد العز\ز بن عمر ")1(ا#واهر اآل ،
  .م2003طبع بدار هومة، با#زائر، سنة . ا(هداوي
أفÄ بها ~ الفÖة ال©  ،)2(أل�د الطاهري" ا(نح ا.ر�انية ~ الفتاوى الفقهية ا(ا.كية. "

  .و¼ فتاوى مطبوعة. قضاها بمنطقة توات
 بد ا.ر�ن أبو عبد اهللا ا#نتوري،، (حمد بن عبد العاK بن أ�د بن ع"االسxÖء"vسألة . 

wزانة أنز�h يوجد.  
  .و¼ مطبوعة ~ ثالثة أجزاء). ھ1419ت(فتاوى، أل�د بن �ّمد بن vسعود �ا] . 
  :� عدة فتاوى وأجو�ة شفهية وyتابية، منها). ھ1430ت (حمد باي بلعا.م فتاوى، (. 
  ".انقشاع الغمامة واإل�اس عن حÍم العمامة وا.لباس من خالل سؤال سعيد هرماس". 
، طبع بدار هومة، الطبعة "ا.سيف القاطع وا.رد ا.رادع (ن أجاز ~ القروض وا(نافع"و

  .م2007األوÉ سنة 
ت ا�نكية ال© تÍلم عنها � من ا.شيخ vوالي أ�د وا.شيخ �مد باي وvسألة ا(عاvال

 من ا(سائل، ùها vوجودة hزانة �ّمد باي بالعا.م بدائرة أولف واليةوغwها . بلعا.م، وغwهما
  .أدرار

  
  
  
  
  

                                                 
)1( Kعبد ا.كر\م ا�لبا: Kّمد عبد ا.كر\م ا�لبا��شأ . ھ1288و� بUZ تاvر سنة . أبو vروان عبد ا.كر\م بن ا1اج �ّمد بن 

Kعبد اهللا بن أ�د ا1بيب ا�لبا S كوسام، فتتلمذ Yتمنطيط، ثم إ Yه، ثم انتقل إâّمد عبد العز\ز . وتعلم بب�وأخذ عنه 
. � بعض القصائد ا.شعر\ة. اشتغل باRدر2س واإلفتاء. امة، �ّمد الyWة، وغwهمبن عمر ا(هداوي، �ّمد العرç أمبارك بونع

 .100-98ص: ؛ اRار\خ ا¬قا~ إلقليم توات494ص: vوسوعة تراجم علماء ا#زائر
�ل إY �شأ وتلü العلوم ا.dعية ببâه، ثم ار. ھ1325و� با(غرب سنة . اإلدر2° ا1سU أ�د الطاهري :أ�د الطاهري )2(

¢ن كثw . داع صيته، وتوافد عليه الطلبة من عدة مناطق. بالد ا.سودان وشنقيط، ثم نزل بق� ساK، وأ�شأ مدرسة دي�ية
 �سيم ا�فحات: من تآ{فه. ¢ن vالحق من طرف ا(ستعمر الفر�° منذ أن ¢ن ~ ا(غرب. الÖحال ب� قصور توات

. ھ1399تو� سنة . S نظم العبقري، عقد ا#واهر ا.آلS K نصيحة ا�الKبصلحاء وعلماء توات، العقد ا#وهري 
 .وما بعدها 92ص 3ج: سلسلة ا�وات
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  الفصل ا.رابع 
  دراسة كتاب غنية ا(قتصد

  :و2شمل Úسة مباحث
  

�ّمد عبد العز\ز �سبة غنية: ا(بحث األول Yا(قتصد إ  
  وvوضوxته                 
  vصادر غنية ا(قتصد: ا(بحث ا¬ا]

  vصطلحات كتاب غنية ا(قتصد: ا(بحث ا¬الث
  منهج �ّمد عبد العز\ز وأسلو�ه ~ ا.كتاب: ا(بحث ا.رابع

 قيمة كتاب غنية ا(قتصد وا(آخذ عليه: ا(بحث اqاvس
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  دراسة كتاب غنية ا(قتصد: الفصل ا.رابع
(ا تتضمه من فتـاوى وشـورى (جموعـة مـن فقهـاء تـوات،  غنية ا(قتصدنوازل اشتهرت 

وقد خصصـت هـذا الفصـل .لتعر\ـف بهـذا ا.كتـاب، . وفقهاء ا(ا.كية ا(تقدم�، وا(تأخر\ن
  .عن قيمته من جوانب ¤تلفة ةو§عطاء (حة ¤ت�

�ّمد عبد العز\ز وvوضوxته: ا(بحث األول Yسبة غنية ا(قتصد إ�  
�ّمد عبد العز\ز: ا(طلب األول Yسبة غنية ا(قتصد إ�  

اشتهر كتاب نوازل الغنية ~ سائر أوساط توات، باختصار عنوانه بغنية ا.شورى، أو غنيـة 
لعز\ـز، وعلمـاء تـوات، وأصـحاب لغنية ا�لبا{ة، Rداو� ب� تالميذ �ّمد عبـد ااا(قتصد أو 

  .زواياها
و\عتv Wصدره األسا´ سجالت ديوان ا.شورى .لقا� عبد ا1ق بن عبد ا.كـر\م، ا�ي 
اعتكف عليه ا1اج �ّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK، فجمع مباحث vشاوراته، وأح�مه، وشـارyه 

ه ال يـؤثر ذ.ـك فيمـا ¾تو\ـه ختلف ~ lسميته، مـع أنّـوقد اُ ، )1(~ ذ.ك و�ه �ّمد عبد العز\ز
  .)2("وسماه بالغنية: "ا.كتاب، فقال صاحب ا#وهرة

غنيـة : "وyتب ~ بداية ¤طوط �سخة ا(كتبة ا.وطنية ا#زائر\ة، ~ تقييد أن ا�وازل اسمه
  . )3("ا(قتصد ا.سائل ~ �ع بعض ما نزل بتوات من القضايا وا(سائل

قد سماها شيخنا ا(ذكور بغنية ا(قتصد ا.سائل ~ �ـع ال© : "وقال ا�اسخ ~ آخر ا.كتاب
  .)4("ما نزل بتوات من القضايا وا(سائل

غنية ا(قتصد ا.سائل فيما وقع ~ تـوات مـن قضـايا : "أّما �سخة كوسام، فذكر فيها بعنوان
  .)5("وvسائل

بتـوات مـن غنية ا(قتصد ا.سائل ~ �ع بعض ما نزل : "وذكر ~ �سخة ا�اي بأولف باسم
  .)6("قضايا وvسائل

                                                 
 .11ص: جوهر ا(عا]  )1(
 .ا(صدر نفسه  )2(
 .ب 89ل: األصل  )3(
 .أ 419ل: األصل  )4(
 .غنية ا(قتصد طوطينظر مقدمة ¤  )5(
 .ة متآùةينظر بداية ا(خطوط، و¼ ~ وثيق  )6(
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: هذه ا�وازل بغنية ا(قتصد، فـإن قـالس� فيتضح ×ا سبق أن �ّمد عبد العز\ز هو ا�ي 
ألّن هنـاك  توa �يع ا�ـوازل ا�ازلـة بتـوات؛~ �ع بعض ما نزل بتوات، فر�ما قصد أنّه .م 2س

جالوي، ونـوازل عبـد ا.ـر�ن نواز� مثل نـوازل َ�ّمـد بـن العـا.م ا.ـزب يلحقهانوازل غwه .م 
  .ا#نتوري

�يـع  ألنّه .م 2ستوف ؛ات، فال Æتلف معانيهافيما وقع ~ توات، أو فيما حل بتو :و§ن قيل
  ."غنية ا(قتصد ا.سائل فيما حل بتوات من قضايا وvسائل": واألصوب lسميتها .ما نزل بتوات

أو الغنية ا�لبا{ـة (حّمـد بـن  ولقد اشتهر S األ.سنة أن غنية ا(قتصد أو غنية ا.شورى
عبد ا.ر�ن ا�لباK، وابنه �ّمد عبد العز\ز، ظنا أنهما �عا هذه ا�وازل، لÍـن ا1قيقـة هـذا 

ـلZٌُْس لZَُِس S ا�ين 2xشوا �ّمد عبد العز\ز ، منهم أ�ـد ا1بيـب، وال�"  اخ ا�يـن �سـخوا س�
  .الغنية

اK بدأ ~ �ع هذه ا�ـوازل عنـدما طالـب بـديوان فاألصل أّن �ّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لب
ا.شورى، لÍن ا.سؤال ا(طروح أين �سخة �ّمد بن عبد ا.ر�ن؟ و§ن ¢ن و�ه أ�مـل ا.كتـاب، 
فيجب أن نالحظ أن هناك فرق ب� أسلوب �ّمد عبـد العز\ـز وأسـلوب وا�ه، أو نهايـة #مـع 

�ّمد عبد ا.ر�ن، و�داية #مع ابنه.  
قال ¢تبه �ّمد عبد العز\ز بن �ّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK، أحـد : "ا(خطوطوقد ذكر ~ 

          ، وا.ـ0م األخـw هنـا قـد يÍـون مـن ا�اسـخ، )1("جام� هذه ا(سائل .كونه �عها هو وأبـوه
  .أو ا(رتب ألبواب غنية ا.شورى

بعـده S ديوانـه، ا1اج �ّمد بـن عبـد ا.ـر�ن ا�لبـاK طالـب : "وقال صاحب ا#وهرة
، فقـد يÍـون أxد )2("واعتكف S �ع مباحث vشـاوراته، وأح�مـه، وشـارyه ~ ذ.ـك و�ه

صياغتها، وتنظيمها، أو vراجعتها، ألنU .م أجد أحد �دث عن منهج �ع �ّمد بن عبد ا.ر�ن 
  .ا�لباK �ذه ا�وازل، و.م أجد S حسب Jc �سخة خطية أو م�سوخة �

، )3("و�الغ ا.شيخ أبو فارس ~ �ر\ره ودرج ~ ذ.ك S قـدم وا�ه، سـماه بالغنيـة" :ثم قال
  .فظاهر @مه أنّه .م يطلع S آخر ما كتبه �ّمد عبد العز\ز

  :وفيما يÅ أذكر بعض األدلة ا�الة S أّن ا.كتاب (حّمد عبد العز\ز
                                                 

 .من هذه ا.رسالة 311ينظر ص   )1(
 . 11ص: جوهرة ا(عا]  )2(
 .ا(صدر نفسه  )3(
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و�ـورد : "بته عن vسألة، فقـالنص �ّمد عبد العز\ز S �سبة ا.كتاب إ{ه من خالل إجا
فÌ وصايا ا�وازل ال© �عناها  ،ما وقفنا عليه ×ا يدل (ا أجبنا به ~ ا�ازلة من نصوص العلماء

  .)1(..."ا(سماة بغنية ا(قتصد ا.سائل 
ثّم إنا أ1قنا هذه ا(سألة مع ما قيدناه بعـدها بنواز�ـا ا(سـماة غنيـة : "وقال ~ vوضع آخر

  )2(..".ا(قتصد 
  . أّن نون ا#ماعة تعود عليه وS وا�ه :و§ن قال قائل

عتادها ا.كتاب ~ كتاباتهم، �يـان أهميـة مـا انون ا#ماعة، ¼ نون اRعظيم، ال© : أقول
يÍتبون، هذا من جهة، ومن جهة ثانية؛ .و ¢ن �ّمد عبد العز\ز يقصد أن نون ا#ماعـة تعـود 

ألّن من منهجه أنّه يZّ� مـا أبهـم مـن ألفـاظ وعبـارات ~ نـوازل عليه وS وا�ه ال بّ� ذ.ك، 
  .الغنية

كما أنّه يوثق � ما نقله أو �عـه أو كتبـه أو قـا� ~ كتـاب ا�ـوازل، والقـارئ وا(ـدقق 
.كتاب غنية ا(قتصد ا(عتمد ~ اRحقيق، يÁب� � أن ا.كتاب كتب بأسـلوب واحـد، ومـا يـدل 

�تبـة أو تعليـق، عن وا�ه، سواء ¢نت شورى، أو vراسلة، أو تقييد أو Sv ذ.ك توثيقه (ا نقله 
و×ا قيده سيدي  vسألة وجدتها hط وا�ي، vشورة َسأل فيها االبن،  سئل سيدي وا�ي،: فيقول
  . و×ا ¢تب به سيدي وا�ي عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال]، وغwها: و\قول .وا�ي

ألنّه يقول ~ تعليقه S بعض أجو�ة �ّمد بن عبـد ا.ـر�ن  وقد بدأ كتابته ~ حياة وا�ه؛
  . اRنال]، وسألت وا�ي

  :باإلضافة إY ما سبق، فإنّه ي�Z ما زاده بعد �سخ �سخته األصلية، فيقول
ا بن ا�ـداوي، وابـن ّمد فتحً هذه ا(سألة ×ا زدته بعد �سخ األحب الفقيه سيدي َ� : قلت"

ا1بيب �ذه ا�وازل وترتيب األخw منها، فليعلمه ا.واقف عليه، قـا� عمتنا الفقيه سيدي أ�د 
�ّمد عبد العز\ز")3( .  

بن �ّمد بن عبـد ا.ـر�ن هو (حّمد عبد العز\ز " غنية ا(قتصد"وما ºلص إ{ه أن كتاب 
 ،Kغنية ا(قتصـد ا.سـائل فيمـا حـل بتـوات مـن : "هو.لكتاب االسم ا(ناسب واألصوب وا�لبا

   ".قضايا وvسائل
                                                 

 .663ينظر ص  )1(
 .664ينظر ص  )2(
 .279ينظر ص  )3(
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  vوضوxت غنية ا(قتصد: ا(طلب ا¬ا]
، هـو "غنية ا(قتصد ا.سائل فيما وقع ~ توات من قضايا وvسـائل"أو  ،كتاب غنية ا.شورى

عبارة عن �موعة من القضايا والفتاوى وا(سائل ا(نقولة من سجالت القا� عبـد ا1ـق بـن 
قضـايا وا(سـائل ~ ديـوان سـ¯ بـديوان عبد ا.كر\م، ا�ي ش� �لس ا.شـورى، فـدونت ال

ا.شورى، باإلضافة إv Yسائل وقضايا أجاب عنها �ّمد عبد ا.ر�ن ا�لبـاK وابنـه �ّمـد عبـد 
  .العز\ز، وغwهما

Åوتتضمن هذه ا�وازل أنواع ¤تلفة من ا(سائل والقضايا، وأغلبها فيما ي:  
منــازxت األحبــاس، و�يــع مثــل  .و¼ vســائل عرضــت S القضــاء :vســائل قضــائية. 

  .العقارات، ومنازxت ا�فقة، وغwها
و¼ ا(سـائل  .و¼ طلـب االسـتفتاء مـن أجـل حـل إشـ�ل مـا: vسائل غـw قضـائية. 

  .ا.شخصية، (عرفة األح�م ا.dعية فيها
 ،vسائل ل®ست من ا.شورى، وال من الفتاوى لعلماء توات، بل ¼ vسائل من كتب الفقه. 

  .أو ا�وازل، مثل كتاب ا�وادر، وا(عيار ا(عرب، وغwها، وvسائل وآراء و§جابات لفقهاء ا(غار�ة
فتاوى وشورى خاصة بمسائل xمة وخاصة بعائالت أو قرى، أو قصور، مثل قضـية أوالد . 

Kبن عبد ا.ر�ن ا.ونقا i راجعة ب� فقهاء وقضـاة تـوات، )1(ا1اج أ± القاسم، أوالدvمثـل ، و
  .)v)2راجعة ب� القا� عبد ا1ق وا.شيخ عبد ا.ر�ن اRنال]

vراسالت ب� القضاة داخل توات وخارجها، مثل vراسالت القا� .لشيخ، و�� �ّمـد . 
  .بن عبد ا.ر�ن اRنال] و�عض فقهاء توات

 Yراسالت ب� قضاة توات وقضاة ا(غـرب، مثـل مـا أرسـل إv أما خارج توات، فقد ¢نت
vسألة تغ�v wن القضـاء öRـر : ® بن أ± ز\ان، وأ± العباس ا�الK، ومن أمثلة ا(سائلع

  .ا�اس من ا.ضيافة، كما رفعت بعض األجو�ة (دينة فاس .لنظر فيها
و§ّن أح�م ا.كتاب صدرت عن فقهاء ما.كيـة ×ـن تصـدوا .لفتـوى والقضـاء ~ عصـور 

�ّمد بن عبد ا.ر�ن اRنال]، القا� عبـد ا1ـق، عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال: ¤تلفة منهم ،[
  أبو حفص عمر بن عبد القادر اRنال]، ُ�ّمد بن َ�ّمد العا.م ا.زجالوي، �ّمد بن عبد ا.ر�ن 

                                                 
 .270ينظر ص  )1(
 .514ينظر ص  )2(
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�ّمد عبد العز\ز بن �ّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK، عبد ا.ر�ن ا#نتوري ،Kا�لبا.  
بـن .كتاب لعبد ا.ر�ن بن عمر اRنال]، وابنه �ّمـد وقد ¢ن ا�صيب األوفر من نوازل ا

  .، كما حازت أجو�ة ا(شاور\ن حّ�ًا ال بأس بهعبد ا.ر�ن اRنال]
وما يالحظ S هذه ا�وازل، أنّهـا تفتقـد .لمقدمـة أو .لخطبـة، وتفتقـد كـذ.ك qاتمـة 

لة (حّمـد عبـد العز\ـز ا.كتاب، وما ورد ~ �سخة أ�د ا1بيب ا�لباK، فهو من صنيعه، وال ص
  .بتلك ا(قدمة

  :أما �توى هذه ا�وازل فهو يدور حول ا(سائل اآلتية
  .vسائل ~ ا��ح وتوابعه من الطالق واqلع وا.رضاع وما ضاها ذ.ك من ا�فقات. 
 . wساقاة وأ�ر\ـة و§جـارة وجعـل وتـو{ج وتصـيvها من سلم وùسائل ~ ا�يوع وما شاv

  .ومغارسةو�يع فاسد وحوالة 
  .vسائل ا(ديان وا1جر واألوصياء وا.ضمان وا.رهان. 
  .vسائل القسمة وا.ydة وا.öر ووجوهه وا.شفعة وا(دارات. 
  .vسائل ا.و¸لة واإلقرار وا.صلح وا(وار\ث واإلبراء واالستلزام. 
vسائل ا.وديعة والعار\ة واالرفاقات وÞو ذ.ك من إحياء vوات، وقـرض وقـراض، و�يـع . 

  .احب ا(وار\ث .ألرض الغاvرة وما جهل vلك أر�ابهص
  .vسائل اZ1س وسائر العطايا وا1يازة. 
vسائل االستحقاق والغصب وسائر العدا و�يع الفضـو�، وا�xوى وأيمـان، وفيهـا مـن . 

  .وهب هبة وادى ا.واهب أنّه قصد إxنة ا(وهوب � ~ اqصام وا1يازة
  .vسائل القضاء وا.شهادة. 
 .vقة وا.زنا وا(فقود والفرائضÑ.سائل ~ ا1رابة وا�ماء وما 2شملها  وا.ردة وا.  
  .vسائل األيمان باهللا، و�الطالق وغwها، وا�ذور. 
  .vسائل العتق. 
  .vسائل ا.صالة وا.صيام وا.ز¸ة وا�¢ة وا.ضحايا وسائر العبادات. 
  .جامع ~ القول واالعتقادات ونبذ ظر\ف ا�1يات. 

اسـتغاثة مـن ب vرثية كتبـت ~ آخـره، نقلـت ~ أغلـب ال�سـخ، و¼ تضمن ا.كتا وقد
  .ا.d\ف الظر\ف الغرنا� األند.° إY �يع ا(سلم� ح� تغلب ا.روم S جز\رة األند.س
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  vصادر غنية ا(قتصد: ا(بحث ا¬ا]
عتمد ~ نوازل غنية ا(قتصد v Sصادر كثwة، ومتنوعة، .كÕة وضخامة 

ُ
vسـائلها، و¼ أ

vصادر فقهية وغw فقهية متعددة وأصيلة ~ ا(ذهب ا(ا.¶ وغwه، وقد Çـاوزت هـذه ا(صـادر 
، وال أشـv wصدًرا، أذكرها S حسب vوضوxتها vرتبة S حسب تقدم وفاة أصـحابها) 145(

  :إY ا(طبوع منها إال ما ¢ن متأخًرا
  :\ةوا�واو\ن ا.شعر وا�حو vصادر ~ ا.لغة -1

  ).ه167ت(ديوان �شار بن برد، . 
أل± عبد اهللا �ال ا�ين �ّمد بن عبد اهللا بن ما.ـك : lسهيل الفوائد وتÍميل ا(قاصد. 
 ،úه672ت(الطا.(  
S  )ھ1206(ا.شـاف�  ا.صـبانأل± العرفان �ّمـد بـن i حاشية : طرة S األشمو�. 

  .�ح األشمو� أللفية ابن ما.ك
  ).ه817أو  816ت(.لفwوز آبادي : ا(حيطالقاvوس . 

  :vصادر ~ أح�م القرآن -2
  ).ه543ت (أل± بÍر �ّمد بن عبد اهللا بن العرç، : أح�م القرآن. 
أل± �ّمـد عبـد ا1ـق بـن عطيـة األند.°ـ : ا(حرر ا.وج� ~ تفسw ا.كتـاب العز\ـز. 

  ).ه546ت(
  :vصادر ا1ديث و�وحه -3

  ).ه179ت(± عبد اهللا ما.ك بن أ�س، .إلمام أ: ا(وطأ. 
، وهـو )ه828أو  827(أل± عبد اهللا �ّمد بن خلفة ا.وشتا] األّ± : إكمال إكمال ا(علم. 

  .�ح .صحيح vسلم
#ـالل ا�يـن عبـد ا.ـر�ن بـن أ± بÍـر : ا#امع ا.صغw من حـديث الZشـw ا�ـذير. 

  ).ه911ت(ا.سيو�، 
  ).ه923(أل± العباس أ�د بن �ّمد القسطال] : ريإرشاد ا.ساري .dح صحيح ا�خا. 

  :vصادر ~ الفقه -4
  :األمهات و�وحها *

  .ا(دونة، إلمام ما.ك بن أ�س. 
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، و¼ ضـمن كتـاب )ه255ت(أل± عبد اهللا �ّمد بن أ�ـد العتـó، : العتZية، أو ا(ستخرجة. 
  .ا�يان واRحصيل البن رشد

ا.dوح واRعليقات وا�Rبيهـات وا.ز\ـادات واRفر\عـات واRعلـيالت واRوجيهـات  *
  : واالختصارات واRقييدات S األمهات

ا�وادر وا.ز\ادات S ما ~ ا(دونة من غwها من األمهات، أل± �ّمـد عبـد اهللا بـن أ± ز\ـد . 
  ).ه386ت(القwوا] 

  ).ه438ت(خلف بن أ± القاسم �ّمد الWاذÝ  اRهذيب ~ اختصار ا(دونة، أل± سعيد. 
أل± بÍر �ّمد عبد اهللا بـن : �اا#امع (سائل ا(دونة واألمهات، و�حها وذكر نظائرها وأمثا. 

 ،Åعة وا�راسـات   ).ه451ت(يو�س ا.صق\d.لية اÍحقق ا.كتاب ~ �موعة رسائل علمية ب
وقد حقق كذ.ك من طـرف أ�ـد عبـد ا.كـر\م  .اإلسالمية، µامعة أم القرى، وهو �ت الطبع

  .Âيب، ا�ي صدر عن vرyز Âيبو\ه .لمخطوطات وخدمة الÖاث، و�قيق آخر  بدار ابن حزم
أل± ا.و{ـد �ّمـد بـن : ا�يان واRحصيل، وا.dح، واRوجيه، واRعليل ~ vسائل ا(سـتخرجة. 

 ،óه520ت(أ�د بن رشد القرط.(  
ـعيات، واRحصـيالت  ا(قدمات ا(مّهدات،.  d.يان ما اقتضته رسوم ا(دونـة مـن األحـ�م ا�

  .أل± ا.و{د �ّمد بن رشد: ا(حكمات، ألمهات vسائلها ا(ش0ت
توجـد  ).ه536ت(أل± طاهر إبراهيم بن عبـد ا.ّصـمد بـن �شـw، : ا�Rبيه S مبادئ اRوجيه. 

د طبع منه قسـم العبـادات فقـط بتحقيـق وق. �سخة بزاو\ة ا.شيخ ا1س� بوالية ميلة، ا#زائر
�ّمد بلحسان. 

أل± الفضل عياض بن vـو� ا{حصـó، : ا�Rبيهات ا(سÁنبطة S ا.كتب ا(دونة وا(ختلطة. 
  ).ه544ت(
 .ÝاذWتهذيب ا(دونة .ل S تقييد : ،Å\ا.ـزرو wّـغ أل± ا1سن i بن �ّمد بن عبد ا1ـق ا.ص"
  .ل ¤طوطا، وقد حقق منه أجزاء با#امعة اإلسالمية با(دينة ا(نورةهذا ا.كتاب vزا ).ه719ت(
، وهـو )ه838ت(أل± القاسم بن ع® بـن نـاî اRنـو) القـwوا]، : �ح تهذيب ا(دونة. 

  .¤طوط وهو�حان �ح صغw سماه صيÌ، و�ح كبw سماه شتوي، 
± عبـد اهللا �ّمـد بـن أ± القاسـم أل: تÍملة حاشية أ± مهدي ع® ا.وانّـوS ë ا(دونـة. 

 ،Kمطارفة، والية أدرار)ه866ت(ا(شدا wزانة بن عبد ا.كبh طوط توجد �سخة¤ ،.  
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أل± عبـد اهللا : إ�اف ذوي ا�¢ء وا(عرفة، بتكميل تقييد أ± ا1سن، و�ليل تعقيد ابن عرفة. 
 ء بمؤسسة ا(لك عبد العز\ـز ، يوجد بعض األجزا)ه919ت(�ّمد بن أ�د بن ôزي ا(كنا´، 

  .با�ار ا�يضاءآل سعود .âراسات اإلسالمية والعلوم اإل�سانية 
  :البن أ± ز\د القwوا]، و�وحها: ا.رسالة *

، طبـع منـه )ه863ت (أل�د بن �ّمد بن عبد اهللا القلشـا]، : �ر\ر ا(قالة ~ �ح ا.رسالة. 
يوجد جزء العبادات با.زاو\ة القندوسية بالقنادسة، والية جزء العقيدة، والزال ا.كتاب ¤طوطا، 

  .�شار، و�عض األجزاء با(كتبة ا.وطنية ا#زائر\ة
  ).ه899ت(.زروق أ�د بن �ّمد ال�W°، : �ح ا.رسالة. 

  :ا(خت�ات و�وحها *
  ).ھ319ت(لفضل بن vسلمة : ¤ت� ا.واضحة. 
  ).ه422ت(ا.وهاب بن ن� ا�غدادي .لقا� عبد : اRلق� ~ الفقه ا(ا.¶. 
  ).ه463ت(أل± عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الW، : ا.�~ ~ فقه أهل ا(دينة. 
  ).ه526ت(أل± عبد اهللا �ّمد بن i ا(ازري، : �ح اRلق� .لقا� عبد ا.وهاب. 
بن عمر بن ا1اجب أل± عمرو �ال ا�ين عثمان : جامع األمهات، أو ا(خت� الفرÝ الفق¦. 
  ).ه646ت(
  ).616ت(#الل ا�ين عبد اهللا بن شاس : عقد ا#واهر ا¬مينة ~ مذهب x.م ا(دينة. 
.شهاب ا�ين عبد ا.ـر�ن بـن عسـكر، : إرشاد ا.سا.ك إY أ�ف ا(سا.ك ~ فقه اإلمام ما.ك. 
  ).ه732ت(
  . qليل بن إسحاق ا#ندي: اRوضيح ~ �ح ا(خت� الفرÝ البن ا1اجب. 
  ). ه776ت(¤ت� ا.شيخ خليل . 
  ).ه799ت(أل± ا.وفاء إبراهيم بن فرحون، : كشف ا�قاب ا1اجب من vصطلح ابن ا1اجب. 
اإلمـام  صدر vؤخًرا عن ùية). ه803ت(البن عرفة �ّمد بن �ّمد ا.ورغ¯ : ا(خت� الفق¦. 

  . �âات، بتحقيق ا�كتور حافظ عبد ا.ر�ن 10ما.ك .لd\عة والقانون بد± ~ 

واRوز\ـع، لنشـر لعـن �مـع األطـرش  2006صدر ~ . فةالبن عر: ¤ت� ا1وa ~ الفرائض. 
  .تو�س

  ).ه805ت(�هرام بن عبد اهللا بن عبد العز\ز ا�مwي : ا.شاvل ~ الفقه اإلمام ما.ك. 
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(حّمـد : حدود ابن عرفة، أو ا�داية ا.�فية ا.شافية �يان حقائق اإلمام ابن عرفة ا.وافيـة�ح . 
  ).ه894ت(ا.رصاع األنصاري 

: اسمه مفتاح ا.سداد الفه¯ S اإلرشاد البـن عسـكر ا�غـدادي: �ح اإلرشاد البن عسكر. 
 ،°�W228: ، عـدد أوراقهـاتوجد ¤طوطة با(كتبة ا.وطنية بتو�س ).ه899ت(أل�د زروق ال 

، وحقق جزء 186: ، عدد أوراقها25647: ورقة، و�مرyز �عة ا(اجد �سخة ناقصة األوراق برقم
منه ~ جامعة ا(رقب، {Zيا، من أول ا.ز¸ة إY بداية ا�يوع، بتحقيـق أسـامة عبـد ا.سـالم أبـو 

îنا.  
�ـاê ا�يـن ا.لقـا]  ليـل S ¤ت�ـ ابـن ا1اجـب الفـرÝ،حاشية S توضيح ا.شـيخ خ. 
بÁبلكوزة ، بâية ت®�yـوك، تيميمـون،  ¤طوط يوجد بزاو\ة سيدي ا1اج أبو أ�مد). ه958ت(

  )1(.أدرار
  :¤ت� ا.شيخ خليلوا1وا� S �وح  *

طبـع ا.كتـاب �ـت  ).ه842ت(ا(þع ا�Zيل ~ �ح ¤ت� خليل، البـن vـرزوق ا1فيـد . 
واألوقاف با#زائر، وأصله ثالث رسائل جامعيـة بÍليـة أصـول  إ�اف وزارة ا.شؤون ا�ي�ية

  .ا�ين با#زائر، .كنه غw تام األجزاء
  ).ه898ت(اRاج واإلùيل ~ �ح ¤ت� خليل، (حّمد ا(واق . 
  ).ه919ت(شفاء الغليل ~ حل مقفل خليل، البن ôزي ا(كنا´ . 
 ).ه942ت(ت�ـ خليـل، (حّمـد اRتـاú ا.dح ا.كبw (خت� خليل أو فتح ا#ليل �ح ¤. 

  .¤طوط
  ).ه953ت(vواهب ا#ليل ~ �ح ¤ت� خليل، (حّمد ا.رعيU ا.شهw با1طاب . 
 . Êت� خليل، (و� ميمون الطخـي¤ S Êزانـة أ±  ).ه974ت(حاشية الُطخيh طـوط¤

  .نعامة بأقبÅ، أدرار
  .، ¤طوطاهللا �ّمد بن �ّمد الف®� ا(�يأل± عبد : �ح الف®� S ¤ت� خليل. 

يوجـد  ).ھ1015ت (وحـوا� خليـل، .سـا.م ا.سـنهوري  الشـروحت®سw ا(لك ا#ليل #مـع . 
  ع األجزاء با(كتبة ا.وطنية تو�س، كما يوجد بعض األجزاء با(كتبة ا.وطنية ا#زائر، ¤طوط؛ �ي

                                                 
جامعة ا#زائر، ¤W ا�حوث ¤W ا�ناء ا1ضاري ا(غرب األوسط، : فهرس خزائن ا(خطوطات .والية أدرار منطقة تيميمون )1(

 .م2009وا�راسات ~ حضارة ا(غرب ا.إلسال�، جامعة قسنطينة، م�شورات ا.سهل، 
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  .و�ا(كتبة ا.وطنية ا(غرب
  .¤طوط ،)ھ1036ت (�ر\ر مهمات خليل، أل�د بابا ا�Rبك©  مA ا.رب ا#ليل ~. 
. úلتتا. wح ا.صغd.ا S بن  ا(س� جواهر ا�رر ~ حل ألفاظ ا(خت�، لعبد ا.واحد حاشية

�x  طأ  ، وقد)ھ1040ت (األنصاريqن اÐواطن ا.سهو وأماv Yنبه فيها إ.úقال ميارة  ،لتتا
و¼ طرر جيدة بعضها يتعلق بÍالم ا.dح ا(ذكور، و�عضها ": ~ �حه �ظمه تÍميل ا(نهج

بهامات، فجزاه اهللا عن ا(سلم� خwا، إفع بها يتعلق بÍالم خليل، حّل فيها vش0ت، ور
  .)1("بذ.ك أجراوأعظم � 

د بـن عبـد ا.ـر�ن األجهـوري ± اإلرشاد i بن �ّمـحاشية األجهوري S ¤ت� خليل، أل. 
عdة أجزاء، ووسـط ~ من  ، وهو كبw "ليل cل ألفاظ خليلvواهب ا#"واسمه ). ھ1066ت(

    )Ú.)2سة أجزاء، وصغw ~ جزئ�
  ).ھ1099ت (�ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل، لعبد ا�ا
 بن يوسف ا.زرقا] . 
  ).ھ1101ت (�ح ¤ت� خليل، (حّمد اqر� . 
بن عبد  يوجد منه جزء ¤طوط hزانة ).ھ1106ت (�ح ¤ت� خليل، إلبراهيم ا.شWخي© . 

 wا(طارفة والية أدرار ا.كب.  
 . Hت� خليل، (صط� ا.رما¤ S úتاRح ا� S Hطوط ).ھ1136ت (حا شية ا.رما¤.  
¤طـوط µامعـة  ).ھ1140ت (�ح ¤ت� خليل أو فتح الفتاح، .لحسن بن رحال ا(عـدا] . 

  .3371: ، رقما(لك سعود، وهو ~ ستة أجزاء

 . S 3()ھ1160ت (خليـل، أل± ز\ـد ا#نتـوري  مختصـرل�ح ا.زرقـا] حاشية ا#نتوري( ،
   .¤طوط

  .، ¤طوط)5(، و2س� فتح الW)4(�ح ¤ت� خليل، أل± ز\د ا#نتوري. 
  ).ھ1175ت(بن عبد العز\ز ا�الK  نور ا�� �ح خطبة ا(خت� .لعالمة خليل، أل�د. 

                                                 
، ELGAم�شورات �ّمد ميارة، دراسة و�قيق �ّمد فرج ا.زائد، : ا.روض ا(بهج �dح �ستان فكر ا(هج ~ تÍميل ا(نهج )1(

 .186م، ص2001فليتا، مالطا، طبعة 
 .¾قق اآلن ~ رسائل دكتوراه با#امعة اإلسالمية با(دينة ا(نورة. 1628ص 2ج:الظنونكشف  )2(
 .¤طوط خزانة أوالد سعيد، تيميمون، أدرار. 2ص: ينظر نوازل ا#نتوري )3(
 .ا(صدر نفسه )4(
 .أ 269ل : غنية ا(قتصد )5(
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  ).ھ1194ت (الفتح ا.ر�ا] فيما ذهل عنه ا.زرقا]، (حّمد بن ا1سن ا�نا] . 
  ).ھ1201ت (�ح ¤ت� خليل، أل�د ا�ردير . 
 . wا.كب wيل �ح ¤ت� خليل، (حّمد األمùھ1232ت (اإل.(  
  .د ا.كبw ا(طارفة والية أدرار�ح ¤ت� خليل البن ا�جيب، ¤طوط hزانة بن عب. 
  .�ح ا(سعودي ا�رÝ (خت� خليل، .م أقف عليه وS صاحبه. 
  .Rنال] S حاشية vصط� ا.رماH، ¤طوطحاشية أ± ز\د ا. 
  .البن أ± ز\د اRنال]، ¤طوط: ت� خليل�ح ¤. 
  :طرر S �وح ¤ت� خليل* 

: S حاشية ابن ôزي S خليل، أي S شفاء الغليل �ّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباKطرر . 
  ..م أقف S هذا ا(خطوط

�فـة : "طرر  �ّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباS K �ح ابن ا�جيب (خت� خليل، ا(س�. 
    .)1("ا.لبيب ~ �ع الطرر ا(علقة S �ح ابن ا�جيب

  :vصادر ~ القواعد وا.Øيات الفقهية وا�ظائر*
  .¤طوط ).ه520 ت(اRقييد واRقسيم، البن رشد  .
  ).ه684 ت(الفروق، .لقرا~ . 
  .اإلح�م ~ تمي� الفتاوى عن األح�م، وت�فات القا� واإلمام، .لقرا~. 
  ).ه758 ت(كتاب القواعد، (حّمد ا(قري اRلمسا] . 
 .°2dقواعد اإلمام ما.ك، أل�د بن ¾� ا.و� Yه914 ت( إيضاح ا(سا.ك إ.(  
  ).ه995 ت(�ح ا(نهج ا(نتخب إY قواعد ا(ذهب، أل�د بن i ا(نجور . 
  .ا�ظائر ~ الفقه ا(ا.¶، أل± عمران الفا´. 
وهـو �سـتان فكـر ا(هـج ~ : ذيل ا(نهج ا(نتخب إY أصول ا(ذهب لعÅ بن قاسم ا.زقاق. 

  ).ھ1072ت (تÍميل ا(نهج، (حّمد بن أ�د ميارة 
  .(حّمد بن أ�د ميارة:  ا.روض ا(بهج ~ �ح تÍميل ا(نهج. 
  

                                                 
بوسليم : .لهجرة 13-12واqزائن ا.شعبية .لمخطوطات ~ توات جنوب ا#زائر خالل القرن�  (حة عن vراكز ا(كتبات )1(

 WتمZاسع سRية، العدد اºارR43صم، 2010صالح، �لة ¢ن ا. 
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  :vصادر ~ فقه القضاء أو نوازل األح�م* 
  ).ھ399ت (منتخب األح�م، البن أ± زمن� . 
  ).ھ486ت (اإلعالم بنوازل ا�1م، لع® بن سهل األسدي . 

أل± ا.و{ـد ا�ـاî بـه العمـل عنـد الفقهـاء وا1ـ�م،  ىقضـفصول األح�م و�يان مـا . 
ه ~ .لقا� عبد ا.وهاب، وهو خطأ؛ ألنّ " غرر ا(حا�ة"ذكر ~ غنية ا(قتصد باسم ). ھ474ت(

ال�سخ اqطية لفصول األح�م �سب خطأ .لقا� عبد ا.وهاب، وغرر ا(حا�ة هو نفسه فصول 
îسائل: "األح�م؛ لقول ا�اv تا± هذا فخرجت غرر ا(حا�ة ورؤوسÍا(ناظرة، ×ا  بادرت ب  

  .)1("ال 2ستغU الفقيه وال ا1اÐم عن مطالعتها
ا(فيد .لح�م فيمـا يعـرض �ـم مـن نـوازل األحـ�م، أل± ا.و{ـد هشـام بـن عبـد اهللا .

  ).606ت(
  ).ھ733ت (مع� ا�1م S القضايا واألح�م، البن عبد ا.رفيع . 
  ).ھ733حيا  ¢ن(البن ا.را� ا�ناء : اإلعالن بأح�م ا��يان. 
  ).ھ799 ت(تب�ة ا�1م، البن فرحون . 
، البـن xصـم �ّمـد بـن �ّمـد )العاصـمية(�فة ا�1م ~ نÍـت العقـود واألحـ�م . 

  ).ھ829ت(
جامع vسائل األح�م ×ا نزل من القضايا با(فت� وا�1م، أو فتاوى الWز�، أل�ـد بـن . 

 �  ).ھ841ت (�ّمد الWز
وطبـع بـدار  ).ھ857¢ن حيا (ا�1م، البن ا�اظم �ّمد بن �ّمد بن xصم �ح �فة . 

 ، وهناك رسالة علمية دكتوراه .ألسـتاذ �ّمـد سـ�يU، �قيق إبراهيم عبد سعود ا#نا±ابن حزم
  .تناول فيه قسم ا�يوع، µامعة أصول ا�ين، ا#زائر

  ).ھ898 ت(ال�{UÁ  ¤ت� فتاوى الWز�، أل�د حلو.و. 
�فة ا�1م بمسائل اRداÝ واألح�م، ا(شهورة بالمية ا.زقاق، أل± ا1سن i بن قاسم . 
  .مطبوعة مع فتح العليم اqالق (يارة ).ھ912 ت(ا.زقاق 

                                                 
�قيق وتقديم �ّمد أبو األجفان، vكتبة اRو�ة، دار ابن حزم، بwوت، الطبعة األوÉ ا�اî، أل± ا.و{د : فصول األح�م )1(

 .100ص، )م2002-ھ1422(
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�ا.س القضاة وا�1م وا�Rبيه واإلعالم، فيما أفتـاه ا(فتـون وحÍـم بـه القضـاة مـن . 
  ).ھ917ت(األوهام، أل± عبد اهللا ا(كنا´ 

 . Uصم، أل�د بن عبد اهللا ال�ناسx ھ1010 ت(و� ا(عاصم ~ �ح �فة ابن.(   
  .0178: ¤طوط µامعة ا(لك سعود، رقم

  ).ھ1072 ت(اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة ا�1م، (حّمد بن أ�د ميارة . 
  .فتح العليم اqالق ~ �ح المية ا.زقاق، (حّمد بن أ�د ميارة. 
أل± ز\د ، .، أو العمليات ا.كWىنظم العمل الفا´، و�حه ا(شهور بالعمليات الفاسية. 

: ¤طوط بمؤسسة ا(لك عبـد العز\ـز بـا�ار ا�يضـاء، رقـم ).ھ1096ت(عبد ا.ر�ن الفا´ 
197.  

  .مطبوع مع �ح ميارة ).ھ1140 ت(حاشية ا1سن بن رحال S �ح ميارة .لتحفة . 
   ).ھ1160ت (بعض قضاء دين ا.ُمليم، و�حها، لعبد ا.ر�ن ا#نتوري  معونة الغر\م ~. 

  .¤طوط hزانة vلوyة
ا(راهم ~ أح�م فساد ا�راهم، ألح�م بـا�قود ا(غشوشـة، وحÍـم مـا ترتـب منهـا ~ . 

 Kھ1175 ت(ا�ّمة، أل± العباس أ�د ا�ال.(  
   ).ھ1209 ت(ن سودة حÅ ا(عاصم �نت فكر ابن xصم، (حّمد اRاودي ب. 
مؤسسـة ¤طوط ب ).ھ1214 ت(�ح العمل الفا´، (حّمد بن أ± القاسم ا.سجلما´ . 

  .5388، 5069: ا(لك عبد العز\ز با�ار ا�يضاء، رقم
فتح ا#ليـل ا.صـمد ~ �ح اRكميـل وا(عتمـد، ا(شـهور : نظم العمل ا(طلق، و�حه. 

طبـع بمطبعـة ا�ولـة اRو�سـية سـنة  .القاسـم ا.سـجلما´بالعمليات العامة، (حّمـد بـن أ± 
                                                                                                                             .5133: ھ، و¤طوط µامعة ا(لك سعود، رقم1290
 . �  ).ھ1258ت (ا�هجة ~ �ح اRحفة، لعÅ بن عبد ا.سالم الÁسو
، ا.كواكب ا.سيارة ~ vسايرة فقيه فاس أ± عبد اهللا ميارة، أل± ا�قاء يع®ش ا.سـلطا�. 

  ..م أقف عليه
  :vصادر ~ ا.وثائق والعقود وا.dوط* 

  ).ھ459 ت(ا(قنع ~ علم ا.dوط، أل�د بن مغيث . 
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ا�هاية واRمام ~ معرفـة ا.وثـائق واألحـ�م، ا(شـهورة با(تيطيـة، أل± ا1سـن ا(تيطـي . 
  .1072: با(كتبة ا.وطنية ا#زائر، رقم ¤طوط ).ھ570ت(

  .¤طوط . ا.وثائق ا(جموعة البن فتوح، و¼ طرر S)ھ609 ت(الطرر البن xت . 
  .، ¤طوطا(س� �ر\ر ا#واب ~ توفw ا¬واب): ھ723ت(جواب ابن ا.شاط . 
. Fھ737 ت(الفائق ~ معرفة األح�م وا.وثائق، البن راشد القف.(  

، وا(وانــع، الشــروط�ــاب ا.لبــاب ~ بيــان مــا تضــمنته أبــواب ا.كتــاب مــن األر¸ن، و. 
  .البن راشد القفFواألسباب، 

 ).ھ750 ت(ا�هاية واRمام ~ معرفة ا.وثـائق واألحـ�م، البـن هـارون ا.كتـا]  ¤ت�. 
 مـن بدايـة ا.كتـاب إY ا�ـ�ح، وهناك رسـالة دكتـواه. v :5839كتبة جامعة ا(لك سعود، رقم

wم ا(طـÐوت اإلسالمية، و�تحقيق حـاwعة جامعة ب\d.لية اÍي �قيق صحراوي خلوا� ب
  .µامعة الفاتح بليZياRحقيقه µامعة القرو\� بفاس ا(غرب، وقسم رسائل جامعية 

العقد ا(نظم .لح�م فيما �ري ب� أيديهم من العقود واألح�م، أل± القاسم بن سـلمون . 
  ).ھ767ت(

 . Kحّمد بن أ�د الفشـتا) ،Kطـوط بمؤسسـة عبـد العز\ـز  ).ھ777 ت(وثائق الفشتا¤
  .324: ~ جزئ�، ورقم 21: �يضاء، رقمبا�ار ا
ا(نهج الفائق، وا(نهل ا.رائق، وا(غU ا.الئق بآداب ا(وثـق، وأحـ�م ا.وثـائق، أل�ـد بـن . 

 °2dھ914ت (¾� ا.و�.(  
  :vصادر ~ الفتاوى وا�وازل*

  ).ه256ت(كتاب األجو�ة، (حّمد بن سحنون . 
   ).ھ520 ت(ا#د vسائل ابن رشد، أل± ا.و{د بن رشد . 
ومنها ما هو ~ ا(عيار ا(عرب .لو�2d°، ومنها ما هـو مـن ): ھ782 ت(فتاوى ابن لب . 

  .كتاب تقر\ب األvل ا�عيد ~ نوازل األستاذ أ± سعيد بن لب الغرنا�
¤طـوط با(كتبـة  ).ھ883 ت(ا�رر ا(كنونة ~ نوازل مازونة، أل± زyر\اء ¾� ا(ازو� .

، vرyـز 5: فيكـروفيلم، 4: ا.وطنية ا#زائر، و�سخة بمكتبة ا.شيخ ا1س�، ميلـة ا#زائـر، رقـم
وقد طبع منه جزء من بداية ا.كتاب إY باب ا.ضحايا والعقيقة بتحقيق قندوز . �عة ا(اجد، د±

  . ري حسانبتحقيق ¤تا طبعهوسبق . ما?، وزارة ا.شؤون ا�ي�ية واألوقاف، ا#زائر
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ر" ا��w1، إلبراهيم بن هالل ا.سـجلما´ .  و¼ �ح �ـوازل أ± ا1سـن ): ھ903 ت(ا�"
�  .ا.ُصغwّ ا.زرو\Å ال© �عها أبو سا.م بن أ± ¾� الÁسو

 ةطبع طبعـ .رتبها i بن أ�د ا#زو�: نوازل ابن هالل، إلبراهيم بن هالل ا.سجلما´. 
وطبـع بمرyـز Âبيو\ـه . 5367: ط بمكتبة جامعة ا(لك سعود رقـمحجر\ة بفاس، و\وجد ¤طو

م، بتحقيـق أ�ـد بـن عبـد ا.كـر\م Âيـب، بعنـوان 2013.لمخطوطات وخدمة الÖاث، سنة 
  ".ا�وازل ا�ال{ة"

ا(عيار ا(عرب، وا#امع ا(غرب، عن فتاوى علمـاء إفر\قيـة وا(غـرب، أل�ـد بـن ¾ـ� . 
 °2dھ914 ت(ا.و�.(  

ا(س� ا#واهر ا(ختارة ×ا وقفت عليـه ): ھ1055(نوازل عبد العز\ز بن ا1سن ا.ز\ا� . 
  .من ا�وازل µبال غمارة

كتا] .    ).ھ1062ت (األجو�ة الفقهية، لع® ا.س"
و¼ ا.زهرات ا.وردية ~ الفتاوى األجهور\ة، أل± اإلرشاد i بن �ّمد : فتاوى األجهوري. 

  .)ھ1066ت (األجهوري 
  ).ھ1091ت(ا�وازل ا.كWى، لعبد القادر بن i الفا´ . 
  ).ھ1152ت (نوازل أ± العباس أ�د بن �ّمد العبا´ ا.س́و . 
  .¤طوط hزانة أوالد سعيد، تيميمون، أدرار ).ھ1160 ت(نوازل ا#نتوري . 
 .Kج: أجو�ة ا�ال) ،Kس سيدي أ�د ا�الïمن نفا Kع فيه . هولو¼ بعنوان ا�رر ا.آل�

  ).ھ1175ت (وأجو�ة فقهية أل± العباس أ�د ا�الK  ،أقواال
، و�سـخة با#امعـة األ(انيـة 5742: طوط باqزانة ا(لكيـة رقـم¤ :أجو�ة ابن األعمش. 

vصورة عن ¤طوطات vور\طانيا، و�سخة بزاو\ة ق� ساهل ببâية أقبÅ دائرة زاو\ة كنتة والية 
  . أدرار

  .´، ¤طوطبابا ا�Rبك© S أسئلة عبد اÍ1م ا.وطاأجو�ة أ�د . 
  .ازل َ�ّمد فتحا العا.م ا.زجالوينو. 
  ).ھ1209ت (أجو�ة �ّمد بن سودة اRاودي . 
  .�ن بن �مود بن داود ا(الºا~، .م أقف عليهأجو�ة إبراهيم بن عبد ا.ر. 
  .م أقف عليه(حّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK، .: ¤ت� نوازل ا#نتوري. 
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  :vصادر ~ أصول الفقه
  ).ه684ت(�ح تنقيح الفصول ~ اختصار ا(حصول ~ األصول، .شهاب ا�ين القرا~ . 
  ).ه771ت(�ع ا#وامع، Rاج ا�ين ا.سب¶ . 
  ).ه926ت(ôية ا.وصول إY �ح لب األصول، .زyر\اء األنصاري . 
  .S �ع ا#وامع حاشية زyر\اء األنصاري S �ح ا#الل ا(ح.. 
  .حاشية بنا] S �ح ا#الل ا(ح. S �ع ا#وامع. 

  :vصادر الÖاجم واRار\خ
�در ا�ين �ّمد بن ¾� بن عمـر القـرا~ : توشيح ا�يباج وحلية االبتهاج: ا�يباج ذيل. 

  ).ھ1008ت(
  .رحلة �مد بن عبد ا.كر\م بن �ّمد اRوا�. 
  .ا.ر�ن بن عمر اRنال]فهرسة أ± ز\د عبد . 

  :vصادر ~ علم ا(نطق
  ).ھ953ت (ا.سلم ا(رونق ~ علم ا(نطق، لعبد ا.ر�ن األخöي ا#زائري. 

  :vصادر أخرى
  ).ھ646(أل± �مد بن عبد ا.سالم ا(Ñا� القwوا] : ا.وج� ~ الفقه

  .أل�د بابا ا�Rبك©، .م أقف عليه: من ا�نوب مÍفرات ا.كبائر
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  vصطلحات كتاب غنية ا(قتصد: ا(بحث ا¬الث

إّن ا(صطلحات الفقهية ال© اعتمدها �ّمد عبد العز\ز؛ ¼ نفسها vصـطلحات مـذهب 
اإلمام ما.ك ر�ه اهللا وأصحابه، وعلماء ا(ذهب ا(ا.¶، وyذ.ك ما اعتمده أصحاب الفتـاوى ~ 

Åهذه ا�وازل، و¼ كما ي:  
ا(ذهب، ا.شاذ، الظاهر من ا(ذهب، أو األظهر، ا(تفق عليه، مـا جـرى ا(شهور أو vشهور 

به العمل، ا.راجح، الÖجيح، كما أطلق بعـض األلفـاظ الـ© تـؤدي معـا] هـذه ا(صـطلحات، 
وسأعرف � من هذه ا(صطلحات، وأب� اختالف فقهاء ا(ذهب فيها، وأرجـح القـول ا(عتمـد 

  .العمل بهافقه ا(ذهب ا(ا.¶، وأب� ما حÍم 
  ا(صطلحات ا(عتمدة ~ ا(ذهب: ا(طلب األول
  القول ا(تفق عليه : الفرع األول

 
ً
   تعر\ف القول ا(تفق عليه :أوال

هو ا�ي اتفق عليه �يع فقهاء ا(ذهب ا(عّتـد بهـم، دون غـwهم مـن علمـاء ا(ـذاهب 
  . اÍ1م كذا اتفاقًا، أو باتفاق: وyثwًا ما يعWون عنه بقو�م. األخرى

واالتفاق ل®س هو اإل�اع؛ ألنه إذا أطلق اإل�اع ~ أحـ�م بعـض ا(سـائل، فـا(راد بـه 
رد هـذه القاعـدة S بعـض ا(سـائل الـ© ذكروهـا ~ .ـم تّطـومع ذ.ك  )1(.اتفاق �يع العلماء

  )v.)2صنفاتهم، فحكوا االتفاق فيما فيه خالف
 أنه حذر بعض الفقهاء من اتفاقات ابن رشد، و§�اxت ابـن عبـد الـW، واحتمـاالت 

ّ
إال

  )3(.ا.لخ¯ تياراتا�اî، واخ
  .ذهب ا(عّتد بهمهو ما اتفق عليه أ�Õ علماء ا(: فيكون تعر\ف ا(تفق عليه

: واشتهر عند الفقهاء أنهم قد يطلقون لفظ ا(ذهب S ا(تفق عليه، حيث قـال القـادري
كما أنهم يطلقون لفظ ا(ذهب S قول أ�Õ علماء ا(ذهب، بد{ل أنهم يأتون بنص ما حكمـوا 

  استعمال لفظ عليه بأنه ا(ذهب بذكر مقابله، وهذا االستعمال من قبيل ا(جاز ا(رسل، ألنه من 
                                                 

دراسة و�قيق �زة أبو فارس، عبد ا.سالم �\ف، إبراهيم بن فرحون، : كشف ا�قاب ا1اجب من vصطلح ابن ا1اجب )1(
 ،Éوت، الطبعة األوw115صم، 1990دار الغرب اإلسال�، ب . 

 .ا(صدر نفسه )2(
؛ 70ص1جم، 1997دراسة و�قيق �ّمد أبو األجفان، ا�ار العر�ية .لكتاب، تو�س، طبعة ا(قري، : ينظر ا.Øيات الفقهية )3(

 .40ص1جھ، 1398دار الفكر، بwوت، الطبعة ا¬انية، ا1طاب، �ّمد : .dح ¤ت� خليل vواهب ا#ليل
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ا(ذهب ا(وضوع #ميعهم ~ أ�Õهم، فهو ¢ستعمال ا.ـ� ~ جزئـه األعظـم، و§ذا أطلـق 
  )1(.فيكون حقيقة ،لفظ ا(ذهب S ا(تفق عليه

  تعر\ف ا(ذهب  :ثانيًا
أنه حقيقة عرفية فيما ذهب إ{ه إمام من األئمـة مـن : ُعّرف ا(ذهب ~ اصطالح الفقهاء

ما ذهب إ{ه اإلمـام : وS هذا ا(ع÷ يÍون تعر\ف مذهب اإلمام ما.ك )2(.األح�م االجتهادية
وهذا تفسw يُضّيق دائـرة األقـوال واآلراء الفقهيـة Rالميـذ  )3(.من األح�م معتمدة ¢نت أو ال

  )4(.اإلمام ما.ك ومن بعدهم
كما يطلق ء S جزئه األهم، ما به الفتوى من باب إطالق ا.� أنه: أما تعر\ف ا(تأخر\ن

  )5(.عندما يقابل با(خالف من ا(ذاهب األخرى
استعمال الفقهاء (صطلح ا(تفق عليه، أو ا#مهور كذا، أو األ�Õ كذا، وما شـابهه مـن  فإنّ 

  .ألفاظ؛ يقصد به ما عليه ا(ذهب
  :)6(والقول ا(تفق عليه ~ ا(ذهب هو ا�ي عليه العمل حكًما و§فتاًء، إذ قال القائل

ـــ ـــا بِ ـــَق َ*َم َف ـــوُز ا.ُْمت� ُÇَ ـــَوى ــــقْ     ِه الَْفتْ ــــوقُُه َ-َف اِجَح َس ــــا.ر� ــــِه فَ   َعلَيْ
  َ*بَْعــــَدُه ا.َْمْشــــُهوُر فَا.ُْمَســــاوِي

  
ــــاوِي   ــــيُح ِ~ الÁ�َس ِْج �Öــــِدَم ال ْن ُع   إِ

    

  

  

                                                 
�قيق ا(عتصم، دار ا.كتاب العرç، بwوت، �ّمد القادري، : رفع العتاب وا(الم عمن قال العمل با.ضعيف اختيارا حرام )1(

 ،É5صھ، �1406نان، الطبعة األو. 
 .23ص1ا1طاب، ج: vواهب ا#ليل )2(
vصط� ا�ا± ا1لó ا(�ي، الطبعة ا¬ا¬ة vكتبة ا�فراوي، أ�د غنيم : الفواكه ا�وا] S رسالة ابن أ± ز\د القwوا] )3(

 .23ص1ج ،)م1955- ھ1314(
دار ا�حوث .âراسات اإلسالمية و§حياء الÖاث، د±، اإلمارات، الطبعة �مد إبراهيم i، : اصطالح ا(ذهب عند ا(ا.كية )4(

 .23-22ص، )م2002-ھ1418(ا¬انية 
ھ، i1412 العدوي، دار الفكر، بwوت، طبعة : وي S ا.رسالة؛ حاشية العد24ص1ا1طاب، ج: vواهب ا#ليل )5(

 23ص1ج: ؛ فواكه ا�وا]438ص1ج
�ّمد ا�ابغة القالوي، �قيق ودراسة ¾� بن الWاء، ا(كتبة ا(كية، vكة ا(كرمة، vؤسسة ا.رّ\ان .لطباعة : حّيةبوطلي )6(

 .72-71، ص)م2004-ھ1425(وال�d، بwوت، الطبعة ا¬انية 
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  ا.راجح : الفرع ا¬ا]

 
ً
  : تعر\ف ا.راجح ~ ا.لغة :أوال

أي مـال، ورجحـت إحـدى ا.كفتـ�؛ أي مالـت ا.راجح هو ا.وازن، ومنه رجـح ا(ـ�ان؛ 
  )1(.با(وزون

  )2(.و§ذا قلت رّجحت ا.�ء باRثقيل؛ فّضلته وقّو\ته؛ فمعناه القوي
  :تعر\ف ا.راجح ~ االصطالح :ثانيًا

  :اختلف أصحاب ا(ذهب ~ تعر\ف ا.راجح S قول�
بـد{ل يرجحـه عـن ، وهـو القـول ا�ي يُعضـد )3(ا.راجح هو ما قوى د{له: القول األول

  )4(.ا(عارضة ا(ساو\ة أو ا.راجحة
، وهو بمع÷ ا(شهور، ولÍن مـن ا�ـادر إطالقـه )5(ا.راجح هو ما كÕ قائله: القول ا¬ا]

  )S.)6 ما 2شمل ا(شهور
  . وما عليه أ�Õ فقهاء ا(ذهب أن ا.راجح ما قوي د{له وهو ا.صواب

îوقال أبو ا.شتاء ا.صنها:  
ـــْن ا Íَُْن ي ى   إِ ـــو� ـــْد 7ََق ـــُل قَ }ِ   )7(فَـَراِجـٌح ِعــنَْدُهْم 2َُسـ��   ��

ما سبق يؤyد تباين ا(شهور وا.راجح ~ الفقه ا(ا.¶ عند من اختـار أن ا.ـراجح مـا قـوى 
   .، وا(شهور ما كÕ قائلهد{له

  ب� هذين ا(صطلح�، فكأنهم .م يفرقوا  ،أما ا�ين قا.وا أن ا(شهور هو ما قوي د{له

                                                 
 الفwوز آبادي، vكتبة vصط� ا�ا± ا1لó، القاهرة، طبعة: ؛ القاvوس ا(حيط443ص2ابن منظور، ج: .سان العرب )1(

 .229ص، )م1952-ھ1371(
)2( wن)الفيو�، ص: ا(صباح ا i 115أ�د بن. 
)3( wح ا.كبd.ا S ýوت، د : حاشية ا�سوwدار الفكر، ب ،ýّمد بن عرفة ا�سو�أل± العباس : ؛ نور ا��20ص1ت، ج

 .36، ص)م2007-ھ1428(اإلمارات العر�ية، الطبعة األوÉ  ،ا�الK، دار يوسف بن تاشف�، vور\تانيا، vكتبة اإلمام ما.ك
- ھ1416(�مد ر\اض، مطبعة ا�جاح، ا�ار ا�يضاء، ا(غرب، الطبعة األوÉ : أصول الفتوى والقضاء ~ ا(ذهب ا(ا.¶ )4(

 .474، ص)م1996
 .116ابن فرحون، ص: كشف ا�قاب )5(
 .43، ص)م1940-ھ1359(ا.رجراî، ا(طبعة ا#ديدة، فاس، الطبعة األوÉ : منار ا.سا.ك إY مذهب اإلمام ما.ك )6(
-ھ1375(مطبعة األمنية، ا.ر�اط، الطبعة ا¬انية، أل± ا.شتاء ا.صنهاî، : اqالق S �ح اRاودي .المية ا.زقاقvواهب  )7(

 .337ص 2ج، )م1955
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 ،عبد اهللا �مد الفا´ S قول ابن ا.سب¶ ا.شـاف� بوجـوب العمـل بـا.راجح ب أبولÍن عقّ 
 بÕÍة األدلة وقوتها، وهو ا(س� بـا.راجح : فقو�: "فقال

ً
العمل با.راجح 2شمل ما إذا ¢ن راجحا

 بقـوة قائلـه وهـو ا(سـ� ....  عند الفقهاء
ً
عنـد �هـور با(شـهور و2شـمل مـا إذا ¢ن راجحـا

  .)1("الفقهاء
و\ـتالL إذا ¢ن القـول  ،أما ما قا� إسماعيل سا.م عبد العاK أن هـذا اRبـاين يتضـاءل

أن ما بـه الفتـوى إمـا : "، كما قال ا�سوý)2(ا(شهور هو ا.راجح نفسه، فا(فÄ به vشهور وراجح
ألن اإلفتاء بمشهور وراجح،  ؛؛ فال ينÌ اRباين)3("ور فقط أو راجح فقط أو vشهور وراجح vشه

فيصـبح راجحـا أصـال، وهـذا ال  ،و¸ن ا(شهور هو ا.راجح نفسه؛ معناه ارتقاء ا(شهور با.راجح
  .ينÌ اRباين ب� ا(شهور وا.راجح ~ االصطالح

  .وتصو\ب الفقهاء حسب تقديم، Sإذن vصطلح ا(شهور ºتلف عن vصطلح ا.راجح 
   :وهناك vصطلحات تفيد مع÷ ا.راجح، و¼

  . ا.صحيح ومقابله الفاسد. 
  .ا.صواب ومقابله اqطأ. 
 ،و�معناه ا.واضح، أو ا(فـÄ بـه، أو العمـل S كـذا ،لظاهر وا(راد به الظاهر من ا�{لا. 

  )4(.وÞو ذ.ك
          األشـهر : يـد ا.ـراجح، ¢لقـولأقـوال، فيعـW بمـا يفوyذ.ك إذا ¢ن ~ ا(سألة قـوالن، أو 

األظهر ¢ن فيـه إشـعار : "آلخر vشهور أو ظاهر، فإذا قيل، ومعناه أن القول اأو األصح أو األظهر
بأن مقابله فيه ظهور أيضا، ألن األظهر اسم تفضيل يقتC ا(شارyة وز\ـادة، وا(شـهور يقابلـه 

ألنه اسم  ؛.صحيح يقابله ا.ضعيف، واألصح 2شعر بصحة مقابلهالغر\ب، وهذا cسب األصل وا
  .)5("تفضيل ¢ألظهر 

عندما يÍون � من القول� صحيحا، وداللة � واحد منهما قو\ة، إال أن  ،فيعW باألصح
األصح vرجح S اآلخر بوجه من وجوه الÖجيح، وقـد اعـÖض S اRعبـw باألصـح ابـن عبـد 

                                                 
13�ّمد القادري، ص: رفع العتاب وا(الم )1(. 
 .210ص، )م1992- ھ1412(vكتبة ا.زهراء، الطبعة األوÉ إسماعيل سا.م عبد العاK، : ا�حث الفق¦ )2(
)3( wح ا.كبd.ا  S ý20ص1ابن عرفة، ج: حاشية ا�سو 
 .5القادري، ص: رفع العتاب وا(الم )4(
 .46ص1ج: حاشية العدوي )5(
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ن � واحد من القول� صحيحا، إال أن أحدهما أقوى من اآلخر، وهـذا ألنه يقتC كو ؛ا.سالم
×ا ينظر فيه، ألن القول� إذا ¢نا متناقض�، أو S طرف ا�قيض، فال يصـح وصـف � واحـد 
منهما با.صحة إذا قيل أن ا(صيب من ا(جتهـدين واحـد، وأمـا إذا قيـل إن � �تهـد vصـيب 

  )1(.فيفتقر إY نظر آخر
بل ا.راجح هو ا.ضعيف، وقد يطلق ا.ضعيف S مقابـل ا(شـهور ~ كتـب بعـض وما يقا

  :وتعر\ف ا.ضعيف كما يÅ. الفقهاء، هذا الستعما�م لفظ ا(شهور بمع÷ ا.راجح
 
ً
  :تعر\ف ا.ضعيف ~ ا.لغة: أوال

ة ح� õة وا.ص ْعف؛ خالف الُقو� ْعِف وا.ض�   )2(.هو من ا.ض"
  :حتعر\ف ا.ضعيف ~ االصطال: ثانيًا

 َ�  .د{له، وهو نوxن ضعيف �سó، وضعيف ا(درك وَ قْ هو ما .م 
óرضه ما هو أقوى منه، فيكون ضعيًفا بال�سبة (ا هـو أقـوى : فا.ضعيف ال�سx هو ا�ي

  .منه، و§ن ¢نت � قوة ~ نفسه
هـو ا�ي خـالف ا�ـص أو اإل�ـاع أو القيـاس ا#ـÅ، أو القواعـد، : أما ضعيف ا(درك

  )3(.ا ~ نفسهفيكون ضعيفً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
عبد العز\ز بن صالح : ~ ا(ذهب ا(ا.¶، vصطلحاته وأسبابه ؛ االختالف الفق¦107ابن فرحون، ص: كشف ا�قاب )1(

 Éرسالة أ�اديمية، ا(غرب، الطبعة األو ،Ìليq172صھ، 1414ا. 
)2( wن)187الفيو�، ص: ا(صباح ا. 
 45ا.رجراî، ص: ؛  منار ا.سا.ك6ص : رفع العتاب وا(الم )3(



 122 
 

  ا(شهور: الفرع ا¬الث
 
ً
غة: أوال

ّ
  : تعر\ف ا(شهور ~ ا.ل

ا(شهور هو الظاهر، وهو vشتق من ا.شهرة، وا.شهرة ظهور ا.�ـء ~ شـنعة حـÄّ 2شـهره 
   )1( .ا.شهرة وضوح األvر: وقال ا#وهري. ا�اس

  :تعر\ف ا(شهور ~ االصطالح: ثانيًا
  :تعر\ف ا(شهور S ثالث أقوال اختلف أصحاب ا(ذهب ~

وقـد  )2(.ا(شهور هو ما قوي د{لـه، وهـو S هـذا ا(عـ÷ vـرادف .لـراجح: القول األول
wأن ا(شـهور مـا قـوي )3(صحّحه ابن �ش S سائل ا(ذهب تـدلv وأيده ابن خو\ز منداد بأّن ،

 ¢ن يراÝ مـن اqـالف و§ن ما.�: د{له، واستدل S ذ.ك بما ذكره عن اإلمام ما.ك حيث قال
  . ما قوي د{له ال ما كÕ قائله

فقد أجاز ا.صالة S جلود ا.سباع إذا ذكّيت، وأ�Õهم S خالفه، وأباح بيع ما فيـه حـق 
توفية من غw الطعام قبل قبضه، وأجاز أ�ل ا.صـيد إذا أ�ـل منـه ا.Øـب، و.ـم يـراع ~ ذ.ـك 

  )5(.~ ا�هجةكما صحّحه كذ.ك الÁسو�  )4(.خالف ا#مهور
وقال ابن رشد أن هناك إش�ل S أن ا(شهور ما قوي د{له، ألن الفقهـاء ر�مـا ذكـروا ~ 

  .القول إنّه vشهور، و\قو.ون إّن القول اآلخر هو ا.صحيح
فيجيبه ابن فرحون؛ أن ل®س ~ هذا إش�ل، ألّن ا(شهور هو مذهب ا(دونّـة وقـد يعضـد 

رواه ما.ك و.م يقل به، (عارض قـام عنـد اإلمـام ال يتحققـه القول اآلخر حديث صحيح، ور�ما 
وا.صحيح كذا لقيام ا�{ل وصحة  -أي هذا ا(قâ  -ا(قâ وال يظهر � وجه العدول عنه، فيقول 

  )6(.ا1ديث
  )7(.وتعر\ف ا(شهور بما قوي د{له .م يوافق عليه ا.كثw، ورده بعض الفقهاء

                                                 
 67ص2الفwوز آبادي، ج: ؛ القاvوس ا(حيط431ص4ابن منظور، ج: .سان العرب  )1(
 .37ص12أ�د ا.و�2d°، ج: ا(عيار ا(عرب )2(
رعشÅ، دار ا.كتب العلمية، بwوت، ابن فرحون، خرج أحاديثه �ال ا(: تب�ة ا�1م ~ أصول األقضية ومناهج األح�م )3(

 É56ص1، ج)م1995- ھ1416(�نان، الطبعة األو. 
 .57ص1ابن فرحون، ج: تب�ة ا�1م )4(
 .107ص1، ج)م1996-ھi)1416 بن عبد ا.سالم الÁسو�، دار الفكر، بwوت، �نان، طبعة : ا�هجة ~ �ح اRحفة )5(
 .56ص1ابن فرحون، ج: تب�ة ا�1م )6(
 .119ا�الK، ص: نور ا�� )7(
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، )2(وهـو ا(عتمـد )1(. قائله، S أن يز\د قائلـه S ثالثـةا(شهور هو ما كÕ: القول ا¬ا]
  . )3(وا.صواب

  :وقد نظمه أبو ا.شتاء ا.صنهاî بقو�
ـــِه   ْن َكـــÕَُ َمـــْن َ�ُقـــوُل بِ يْـِهْم فَانÁَِْبـهْ   َوالَْقـــْوُل إِ   )4(2َُسـ�� بَِمْشُهـوٍر َ�َ

  :اRفسw أvور ثالثة، وما يعضد هذا )5(أ�Õ الفقهاءوهذا ما اشتهر عند 
إن هذا اRفسw هو ا(وافق .لمع÷ ا.لغـوي ~ لفـظ ا(شـهور، والشـك أن اÍ1ـم : األول

  .ا.صادر من �اعة أ�Õ من ثالثة ظاهر
.و .م يفÑ ا(شهور بذ.ك .�ن vرادفا .لراجح، فال تتأ5 ا(عارضة ب®نهمـا مـع أنّهـا : ا¬ا]

  .ثابتة عند �هور الفقهاء واألصو{�
 : ا¬الث

ً
.و ¢ن ا(شهور هو ما قوي د{له .م يتـأت ~ القـول ا.واحـد أن يÍـون vشـهورا
 .كـÕة 

ً
 باعتبار\ن ¤تلف�، مع أنّه ثبت عن العلماء أن أحد القـول� يÍـون vشـهورا

ً
وراجحا

 لقوة د{له
ً
  )6(.قائله، وراجحا

v قائله؛ بـأن بعـض Õتعر\ف ا(شهور بما ك S ش� ابن رشدÁسـائل ا(شـهور كذ.ك اس
  )7(.فيها ا(نع، ب®نما أ�Õ الفقهاء فيها S ا#واز

وأ±  ،كـأ± عبـد اهللا بـن عتـاب ،صحاب ا(ذهب ا(تأخر\نألفأجابه ابن فرحون S أن 
والقـا� أ± بÍـر بـن  ،وأ± بÍـر بـن زرب ،وا�ـاî ،وأ± األصبغ بن سهل ،ا.و{د بن رشد

çوتصحيح �عـض ا.روايـات واألقـوال؛ عـد.وا فيهـا عـن  ،ونظائرهم اختيارات ،وا.لخ¯ ،العر
وجرى باختيارهم عمل ا�1م وا(فت� (ا اقتضته ا(صلحة، وجرى به العرف، واألح�م  ،ا(شهور

  )Ç.)8ري مع العرف والعادة، كما ذكره القرا~ ~ قواعده
  اج S مع÷ واعÖاض ابن رشد S تفسw ا(شهور S ما تقدم ل®س ~ �له، ألنه احتج

                                                 
 .37ص12ا.و�2d°، ج: ا(عيار ا(عرب )1(
)2( ý20ص 1ابن عرفة، ج: حاشية ا�سو. 
 .44ا.رجراî، ص : ؛ منار ا.سا.ك4�مد القادري الفا´، ص: ؛ رفع العتاب120ا�الK، ص: نور ا��  )3(
 .237ص2أبو ا.شتاء ا.صنهاî، ج: vواهب اqالق )4(
 .39ص1ج: شية العدويحا )5(
 .33ا.رجراî، ص: ؛ منار ا.سا.ك5�مد القادري ص: رفع العتاب )6(
  .57ص1ابن فرحون، ج: تب�ة ا�1م )7(
 .67 -65ابن فرحون، ص: كشف ا�قاب ا1اجب )8(
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ا(شهور بمع÷ vصطلح آخر وهو ما جرى عليه العمل، وا�ي هـو عـدول إY القـول ا.ضـعيف 
  )1(.لعارض من جر\ان عرف أو جلب vصلحة أو درء مفسدة

و\Zّ� ا�الK الفرق ب� القول ا.راجح والقول ا(شهور S معـ÷ أنـه مـا كـÕ قائلـه؛ أّن 
  )2(.من غw نظر .لقائل، وا(شهور �شأت قوته من القائل ا.راجح �شأت قوته من ا�{ل نفسه؛

  )3(.ا(شهور هو قول ابن القاسم ~ ا(دونة: القول ا¬الث

ــة ــطالح ا(غار� ــرى اص ــة )5(المصــريينو )4(ج ــذهب ا(دون ــو م ــهور ه )S.)6 أن ا(ش
 

 ما ºالفون ا(غار�ة ~ تعي� ا(شهور ~ ا(سألة، و2شهرون )7(والعراقيون
ً
بعـض ا.روايـات،  كثwا

عـن  وذ.ك (ا نقـل )7(.وا�ي جرى به عمل ا(تأخر\ن اعتبار lشهw ما شّهره ا(�\ون وا(غار�ة
قول ما.ك مقدم S قول ابـن القاسـم فيهـا؛ ألنّـه اإلمـام : قا.وا: "أ± ا1سن الطن�، حيث قال

ا.ك، وقـول غـwه فيهـا األعظم، وقول ابن القاسم فيها مقدم S قول غwه؛ ألنّه أعلم بمذهب م
، وعليه فإن ابن القاسم ~ ا(دونة مقّدم، وهـذا مـا "ابن القاسم ~ غwها وذ.ك .صحتهاأوÉ من 

 أّن ا�الK اعتW هذا اRقديم (ن ق� عن االجتهاد و§ال وجب عليـه 
ّ
اشتهر ~ أح�م قرطبة، إال

  )8(.بذل وسعه ~ الÖجيح
و§ذا .م . ~ ا(دونة مقدم S روايته عن ما.ك ~ غwها أما رواية غw ابن القاسم عن ما.ك

يرو عن ما.ك ~ ا(دونة أحد، فإن قول ابن القاسم ~ ا(دونة مقدم S رواية غwه عن ما.ـك ~ 
  )9(.غwها

                                                 
 . 76-75عبد العز\ز بن صالح اqليÌ، ص: االختالف الفق¦ ~ ا(ذهب ا(ا.¶ )1(
 .118ا�الK، ص: نور ا�� )2(
؛ فتح العÅ ا(ا.ك ~ الفتوى S 16ص1طبعة حجر\ة، ج: ؛ حاشية حجازي S �موع األم20wص1حاشية ا�سوý، ج )3(

؛ معلمة 438ص1؛ حاشية العدوي، ج62ص1�مد عل®ش، ا(كتبة اRجار\ة ا.كWى، �v، د ت، ج: مذهب اإلمام ما.ك
 .274اهللا، صعبد العز\ز بن عبد : الفقه ا(ا.¶

 .ابن أ± ز\د القwوا]، ابن القا�°، ابن ا.لباد، ا�اî، وا.لخ¯، ابن �رز، ابن عبد الW، وابن رشد، ونظائرهم :ا(غار�ة )4(
 .ابن القاسم، أشهب، ابن وهب، أصبغ بن الفرج، ابن عبد اÍ1م، ونظائرهم :ا(�\ون )5(
 .66ابن فرحون، ص: كشف ا�قاب ا1اجب )6(
القا� إسماعيل، القا� أ± ا1سن بن القصار، ابن ا#الب، القا� عبد ا.وهاب، القا� أ± الفرج، ا.شيخ  :العراقيون )7(

 .أ± بÍر األبهري، ونظائرهم
 .56ص 1ابن فرحون، ج: تب�ة ا�1م )7(
 .120ا�الK، ص: نور ا�� )8(
 .194ص7ج،)م1978-ھ1398(، طبعة دار الفكر، بwوت: �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل )9(
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  )1(.وأما قول ابن القاسم ~ ا(دونة، وروايته عن ما.ك ~ غwها؛ .م يعلم ما هو ا(قدم
ء S ح� ا(شهور ~ رواية ابن القاسـم ~ ا(دونـة، مـنهم ابـن وقد اعÖض بعض الفقها

  .)3(، وهذا ما قرره ابن ا1اجب وابن ناî وزروق)2(أن ا(شهور ال يتقيد با(دونة: عرفة ا�ي قال
أما ا�الK فwى تفسw ا(شهور بقول ابن القاسم ~ ا(دونة هو تفسw قـاê، ألنـه إذا .ـم 

 ~ غwها، وقال فيه اإلمـام وأصـحابه قـوال، وشـّذ يÍن حÍم مذكور ~ ا(
ً
دونة، و¸ن مذكورا
 
ً
 . بعضهم فقال مقابله، فال 2س� األول vشهورا

 ينÌ عنه اسـم ا(شـهور، لÍـن ال ينح�ـ ~ قـول ابـن القاسـم ~ : وقال
ً
وال أظن أحدا

بـاألخص، S مـذهب ولعل قائله قصد اRعر\ـف : "يفÑ قول من قال با�1 بقو� ثم. ا(دونة
Rوجه ا S 4(."مثيل .لمشهور و.م يقصد ق�ه عليهمن جّوزه، و¸ن(  

قصد أنه فرد من أفراد ا(شـهور، فيكـون هـذا القائـل  " ،و\فÑه S احتمال أن القائل به
أشار إY أن ا(راد بÕÍة القائل ~ قو�م ا(شهور ما كÕ قائله كÕة القائل حقيقة أو حكما، فإن 

 ~ اqارج فهو (الزمة اإلمام ما.ك أ�Õ من عd\ن سنة و.م يفارقـه اب
ً
ن القاسم و§ن ¢ن واحدا

  )5(."ا(دونة عنه أ�Õ من ثالثة حكما حÄّ توa و.رواية
فاعتبار قول ابن القاسم ~ ا(دونة أنّه ا(شهور؛ .م يقوى د{له، أما تفسw ا(شهور بما قوي 

لماء با.راجح، و.م يبق إال تعر\ف ا(شهور بأنه ما كÕ قائله، وهـذا د{له فقد عرف عند أ�Õ الع
  .ما اعتمد واشتهر ~ ا(ذهب ا(ا.¶ عند أ�Õ الفقهاء

وما يدل S هذا الÖجيح هو ألفاظ الÁشهw ~ عبارات أصـحاب ا(ـذهب، سـواء عـWوا 
هب األ�ـÕ كـذا، عن ذ.ك بلفظ الÁشهw أو بما يدل عليـه، كقـو�م ا#مهـور S كـذا، ومـذ

وا(ذهب كذا، و\ر\دون با(ذهب قول أ�Õ علماء ا(ذهب من قبيل ا(جاز ا(رسل لعالقة ا.Øية، 
  )6(.أما إذا أطلق لفظ ا(ذهب S ا(تفق عليه فيكون حقيقة

                                                 
 .140ص7ج: حاشية العدوي S اqر� )1(
ا(تندë ا(ور\تا]، ا(طبعة ا.وطنية، نواكشوط، : أس÷ ا(سا.ك ~ أن من عمل با.راجح ما خرج عن مذهب اإلمام ما.ك )2(

 .50ص1ج
- ھ1428(فر\دا(ز\دي، دار ا.كتب العلمية، الطبعة األوÉ ابن ناî اRنو)، �قيق أ�د : �ح ابن ناS î ا.رسالة )3(

 .297ص1، ج)م2007
 .120ا�الK، ص: نور ا�� )4(
 .5ص: رفع العتاب وا(الم )5(
 .45ا.رجراî، ص: منار ا.سا.ك )6(
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و\عW عن ا(شهور باصطالحات أخرى؛ مثل ا(عروف، أو ا(عتمـد، أو ا(فـÄ بـه، أو ا�ي 
  )1(.ظاهر أو ا.راجحعليه العمل، أو ال

واستعمل ابن ا1اجب لفظ األشهر vرة وا(شـهور أخـرى، قصـد اإلفـادة بمـا نقلـه أئمـة 

ا(ذهب، الختالف العراقي� و�عض ا(تأخر\ن من ا(�\� وا(غار�ة ~ ا(شـهور مـن ا(سـائل، 

بعـض األئمـة،  القول ا¬ا] شهره (شهور ا�ي هو مذهب ا(دونة، وأنفأفاد بقو� األشهر تعي� ا

  )2(.وفائدة ذكر األشهر {كون اÍ1م والفتوى به ال بالقول ا(قابل �

وثمرة اqالف ~ ا(شهور هل هو ما قوي د{له أو ما كÕ قائله، تظهر فـيمن ¢ن � أهليـة 

االجتهاد والعلم باألدلة وأقوال العلماء وأصول مآخذهم، فإن هذا � تعي� ا(شهور، وأما من .ـم 

ا�رجة و¸ن حظه من العلم نقل ما ~ األمهات فل®س � ذ.ك و\لزمه اقتفاء ما شـهره أئمـة  يبلغ

  )3(.ا(ذهب

وما يقابل ا(شهور 2س� ا.شاذ S تفسw أن ا(شهور ما كـÕ قائلـه، أو الغر\ـب cسـب 

  .ول®س الغر\ب ،وا(صطلح ا(شهور ب� الفقهاء هو ا.شاذ. )4(األصل

شـذوًذا، إذا انفـرد عـن ا#ماعـة، هـو ا(نفـرد، مـن شـّذ 2شـّذ : وتعر\ف ا.شاذ ~ ا.لغـة

  )5(.خالفهمأو

هو ا�ي .م يÕÍ قائلـه، أي القـول ا�ي .ـم يصـدر مـن : تعر\ف ا.شاذ ~ االصطالحو

  )6(.�اعة

  

  

                                                 
ا1طاب، : ؛ vواهب ا#ليل23ص1جد ت، ا�ردير، دار إحياء ا.كتب العر�ية، القاهرة، : ا.dح ا.كبw (خت� خليل )1(

 36ص1ج
 .57ص1ابن فرحون، ج: تب�ة ا�1م )2(
 .67ابن فرحون، ص: كشف ا�قاب )3(
 .46ص1ج: حاشية العدوي )4(
 .476ص1إبراهيم vصط� وآخرون، �مع ا.لغة العر�ية، دار إحياء الÖاث اإلسال�، قطر، ج: ا(عجم ا.وسيط )5(
 .45ا.رجراî، ص: ا.سا.ك ؛ منار6�مد القادري، ص: وا(المرفع العتاب  )6(
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  القول ا(ساوي (قابله: الفرع ا.رابع

جهة القائل� بهما، يÍون القول ا(ساوي (قابله إذا تعادل القوالن من جهة ا�{ل أو من 

فإذا اختلف ا.شـيوخ ~ lشـهw األقـوال . أو أن يعلم القول� دون بيان األصح منهما ~ ا(ذهب

وlساووا �يًعا ~ ا.رتبة فإن ا.شيخ خليل يذكر القول� ا(شـهور\ن أو األقـوال ا(شـهورة، و\ـأ� 

  )1(.بعدها بلفظة خالف إشارة إY ذ.ك

  :)2(وصور lساوي القول� ¼

  .أن يÍون القوالن vشهور\ن مًعا-1

  .أن يÍون القوالن راجح� مًعا-2

  .وهذه ا.صور مÁساو\ة ~ القوة. أن يÍون � من القول� راجًحا وvشهوًرا-3

  .وهذه صور الÁساوي ~ ا.ضعيف أال يÖجح أحد القول� S اآلخر -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

دار ا.سالم، �v، الطبعة ا¬ا¬ة �مد إبراهيم ا1فناوي، : الفتح ا(ب� ~ حل رvوز وvصطلحات الفقهاء واألصو{� )1(
 .80ص، )م2009 -ھ1430(

 .215إسماعيل سا.م عبد العاK، ص: ا�حث الفق¦ )2(
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  ما جرى به العمل: الفرع اqاvس

  :مل عند الفقهاءتعر\ف ما جرى به الع

أو درء  ،أو شـاذ #لـب vصـلحة ،هو العدول عن القول ا(شـهور إY قـول آخـر ضـعيف

  )1(.وهو ما يقC به القضاة ~ اÍ1م ،أو أصبح أ�Õ مناسبة ألحوال ا�اس ،مفسدة

إن العمل كما اسـتقر عليـه : "بقو� ،وذهب عمر ا#يدي إY أن هذا ما استقر عليه ا.رأي

أو ا(شـهور ~ بعـض ا(سـائل إY القـول ا.ضـعيف فيهـا،  ،ول عن القول ا.راجحا.رأي هو العد

وما تقتضيه حاRها االجتماعية، فقد يعمد بعض القضاة إY اÍ1م بقول  ،(صلحة األمة vراxة

أو �قيـق  ،أو جر\ـان عـرف ،أو خوف فتنة ،ºالف ا(شهور .سبب من األسباب، كدرء ا(فسدة

 إذا زال ا(وجـب ا�ي ¢ن سـZبا لقيـام أو Þو ذ.ك، فيأ� من بعده و\قتدي بـه، حـv،  Äّصلحة

  )2(."اÍ1م .لمشهور العمل xد

  :وما جرى به العمل ل®س هو عمل أهل ا(دينة، لÍن هناك أوجه شبه ب®نهما

إذا تعارضت �يه األدلة أخذ بما صحبه عمل أهل ا(دينة،  - ر�ه اهللا -¢ن اإلمام ما.ك  -1

يؤخذ بما صحبه عمـل الفقهـاء ~  ؛إذا تعارضت األقوال: فالفقهاء قاسوا هذا S هذا، وقا.وا

  .ا�â ا�ي جرى به العمل

استمرار العمل به من طرق أ�Õ ا�اس بمن فيهم فقهـاء  ؛أن من �وط عمل أهل ا(دينة -2

  .استمرار أحد عناê العرف، وyذ.ك عمل الفقهاء كثwا ما يعتمد S العرفو ،اRابع�

أدرى بفهـم  هـموفتاوى ا.صحابة واRابع�، و ،أ�Õ عمل أهل ا(دينة يÍون من أقضية -3

وفتـاوى العلمـاء ذوي أهليـة  ،ا�ص وتطبيقاته، وyذ.ك عمل الفقهاء يÍـون مـن أقضـية

 )3(.الÖجيح

  

  
                                                 

)1( ýمذهب اإلمام ما.ك؛ 438ص1ج: ؛ حاشية العدوي20ص1ج: حاشية ا�سو S ا.ك ~ الفتوى)ا Å62ص1ج: فتح الع. 
 .342صم، 1984إصدار صندوق إحياء الÖاث اإلسال�، طبعة  عمر ا#يدي، : العرف والعمل ~ ا(ذهب ا(ا.¶ )2(
 .183صھ، 1417وزارة األوقاف ا(غر�ية، طبعة عبد ا.سالم العÑي، : نظر\ة األخذ بما جرى به العمل )3(
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  العمل بالقول ا(عتمدحÍم : ا(طلب ا¬ا]

  حÍم العمل با.راجح: الفرع األول

العمل با.راجح واجب بإ�اع العلماء وال �وز طرح ا.راجح واألخذ بالقول ا(رجوح لعا.م 
ل®س � رجل : "لقاسم عن اإلمام ما.ك أنّه قالبذ.ك، ود{ل العمل با.راجح؛ ما روي عن ابن ا


�ِد ﴿ :لقو� تعاYقال قوال و§ن ¢ن � فضل يÁبع عليه َ�ِ ۡ �َ�ِ�ُ��َن ٱۡ�َ�ۡ�َل  ��َ�َّ�َِۡ� �َ�ِ ٱ! 
 ُ"#َ�َ$ۡ

َ
ومعناه أنه ل®س � ما يصدر عن x.م يعتW و\عتد به، بل ما ¢ن � حظ ، ")1(﴾َ)َ'& 
ُِ��َن أ

  .)2(من ا�ظر والفكر، وهو ا.راجح
بعـض أقـوال األئمـة  وقبل ا1ديث عن إ�اع العلماء S وجوب العمل با.راجح؛ أعرض

  :بوجوب العمل با.راجح، ومنهم

  )3(."ال راجح  العمل با.راجح واجب،: "ابن عرفة بقو�

و§ن اطلع أي ا(قS â أرجحية أحد القول� أو األقوال، : "وyذ.ك قال عبد ا.ر�ن الفا´

¢نـت ~ أو ~ جانب األخـف أي اإلباحـة، فـإن  ،فال ºلو إما أن تÍون ~ األشد أي اRحر\م

  .وجوب العمل ؛جانب األشد وجب عليه العمل به
ً
x� Wلعارض معت 

ّ
  . "با.راجح إال

ير\د به االضطرار ا(بيح لعمل اإل�سان با.ضعيف ~ خاصة  ،آخر @مهواسÁثناءه ا.وارد ~ 

  )4(.نفسه

مـن  ا(قâ بعد اطالعه S ا.راجح أو األرجـح: "األئمة الفاس®� ~ عمل ا(قâوقال بعض 

ال �وز تقليد ا(رجوح ال باعتبار نفسه وال باعتبار عمل غـwه ألّن العمـل  ،قول إمامه أو أقوا�

   .)5( "با.راجح أو األرجح واجب

  .)6("أن العمل با.راجح واجب ال راجح  ": وقال اRاودي بن سودة

                                                 
 .18-17اآلية : سورة ا.زvر )1(
 .10القادري، ص: ؛ رفع العتاب وا(الم279ص4جا(كتبة اRجار\ة ا.كWى، �v، ا.شاطó، : ا(وافقات )2(
)3( wح ا.كبd.ا S ý21ص1ج: حاشة ا�سو. 
 .11ص : رفع العتاب وا(الم )4(
 .12ص: المصدر نفسه )5(
 .12ص: ا(صدر نفسه )6(
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  .)1("العمل براجح أو vشهور مذهبنا: "وقال �مد عل®ش

 ،والعمـل بـا.راجح واجـب بال�سـبة .لمرجـوح: "�ح �ـع ا#وامـعابن ا.سب¶ ~ وقال 

 أو ظنيًا
ً
  . )2("فالعمل به ×تنع سواء ¢ن ا.رجحان قطعيا

Kنصوص الفقهاء واألصو{�" :وقال ا�ال D3("أن العمل با.راجح واجب ،ومقت(.  

       ، )6(ا.و�2d°ــ، و)5(، والقــرا~)4(ا�ــاî: اجحو×ــن روى اإل�ــاع بوجــوب العمــل بــا.رّ 

  .)11(، وعبد العز\ز ا�خاري)10(، وا�يضاوي)9(، واآلمدي)8(، وا#و\U)7(وأبو عمرو بن ا.صالح

إال بـا.راجح  ،أن ا1اÐم إذا ¢ن �تهدا فال �وز � أن ¾Íـم و\فـ©": وقد قال القرا~

م يÍـن راجًحـا وأن ¾Íم به، و§ن . ،عنده، و§ن ¢ن مقâا جاز � أن يف© با(شهور ~ مذهبه

وأمـا إتبـاع ا�ـوى ~  .م بـه إمامـه ا�ي يقـâه ~ الفتيـاعنده، مقâًا ~ رجحان القول ا(حكو

  .)12("فحرام إ�اxً  ،اÍ1م والفتيا

°2dم من األقوال ،أو يف© ،و§ّما أن يعمل": وقال ا.و�Í¾ نظر ~  ،أو wأو ا.وجوه من غ  

                                                 
 .13ص: vصدر سابق )1(
 13ص: ا(صدر نفسه )2(
 .156ا�الK، ص: نور ا�� )3(
- ھ1415(�قيق عبد ا(جيد تر�، دار الغرب اإلسال�، بwوت، طبعة ا�اî، أل± ا.و{د : ~ أح�م األصول إح�م الفصول )4(

 .385ص، )م1995
 .86القرا~، ص:  الفتاوى واألح�ماألح�م ~ تمي� )5(
 .11ص: وا(المرفع العتاب  )6(
�قيق vوفق عبد اهللا عبد القادر، vكتبة العلوم واÍ1م، ا(دينة ا(نورة، طبعة ابن ا.صالح، : أدب ا(ف© وا(ستف© )7(

 .127-125ص ، )م2002-ھ1423(
تعليق صالح بن �ّمد بن عو\ضة، دار ا.كتب العلمية، بwوت، الطبعة األوÉ ا#و\U، أل± ا(عاK : ~ أصول الفقه الWهان )8(

 .142ص2ج، )م1997-ھ1418(
ھ، �1404قيق سيد ا#ميÅ، دار ا.كتاب العرç، بwوت، الطبعة األوÉ، اآلمدي، أل± ا1سن : اإلح�م ~ أصول األح�م )9(

 .321ص4ج
 .446ص 4جد ت،  x.م ا.كتب، القاهرة،  ،ال ا�ين اآلسنوي�: نهاية ا.سول ~ �ح منهاج األصول )10(
�قيق وضبط �ّمد ا(عتصم باهللا ا�غدادي، دار عبد العز\ز ا�خاري، : عن أصول فخر اإلسالم الMذوي كشف األßار )11(

 .76ص4ج، )م1997-ھ1417(ا.كتاب العرç، الطبعة ا¬ا¬ة 
 .86القرا~، ص : الفتاوى واألح�ماألح�م ~ تمي� )12(
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 ،م بـال نـزاعفقـد أثِـ ،فإنه ال ¾ل وال �وز، فإن فعل ،حوال اRقليد .لمشهور وا.صحي ،الÖجيح

  .)1("وخرق سZيل اإل�اع ،وجهل

أو عمـل vوافًقـا لقـول  ،إن من يÍتÌ بأن يÍون ~ فتيـاه" :وقال أبو عمرو بن ا.صالح

أوجه ~ ا(سألة، و\عمل بما شاء من األقوال وا.وجوه؛ من غw نظر ~ الÖجيح، فقد جهـل وخـرق 

  .)2("اإل�اع

فا(قâ ل®س � أن ºرج عن مذهبه، و\تع� عليه أن يÍون حكمه و§فتاؤه بـا.راجح مـن 

  )3(.أو قول أصحابه ،سواء ¢ن قول إمامه ،مذهبه

فا(جتهـد ال  فإن العمل با.راجح واجب باإل�اع؛ ألنّه نقله غw واحد من العلماء،وعليه 

 با.راجح عنده¾Íم
ّ
  .حكمه و§فتاؤه براجح مذهبهأما ا(قâ ف .، وال يف© إال

واÍ1ـم  ،وا.ضعيف ا�ي هو مقابل ا.راجح، فإن علماء ا(ذهب S عدم جـواز اإلفتـاء

   )4(.با.ضعيف

  :أما العمل با.ضعيف ~ خاصة ا�فس؛ فقد اختلف فيه أصحاب ا(ذهب S قول�

 الغـw؛ا�فس، بل يقدم العمـل بقـول عدم جواز العمل با.ضعيف ~ خاصة : القول األول

   )5(.ألن قول الغw قوى ~ مذهبه، وهذا اختيار ا(�\�

ال راجـح؛  ،أن العمل با.راجح واجـب ،وهذا ما ذكره ا.زرقا] فيما يفهم من قول ابن عرفة

وyـذ.ك ذكـر القـرا~ حرمـة  )6(.أو ا.راجح حرام عند ابن عرفـة ،أي أن العمل بمقابل ا(شهور

  )7(.رمة الفتوى به لغwهالعمل ~ خاصة ا�فس با.ضعيف، وح

                                                 
 .11ص: رفع العتاب وا(الم )1(
 .57ص1ابن فرحون، ج: ؛ تب�ة ا�1م126ص :  أدب ا(ف© وا(ستف© )2(
)3( wح ا.كبd.مذهب اإلمام ما.ك130ص4ج: ا Yسا.ك إ)أقرب ا S wح ا.صغd.صط� كمال : ؛ اv ا�ردير، خرج أحاديثه

 .188ص 4وصÌ، دار ا(عارف، القاهرة، د ت، ج
 .20ص1ج: ؛ حاشية ا�سوS ý ا.dح ا.كب124wص7ج: �ح ا.زرقا] S خليل )4(
)5( wح ا.كبd.ا S ý20ص1ج: حاشية ا�سو. 
 .15ص: رفع العتاب وا(الم )6(
 .115ص2ج،)م2003- ھ1424(عبد ا1ميد هنداوي، ا(كتبة الع�\ة، صيدا، بwوت، طبعة  القرا~، �قيق: الفروق )7(
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óه: "وقال ا.شاطwبمـا وضـعت �  ،.و عمل اإل�سان با.ضعيف ~ االختيار والفتوى به لغـ

  )1(."باع ا�وىا.d\عة من عدم إت

وأنه يقدم S العمل بمذهب الغw؛ . جواز العمل با.ضعيف ~ خاصة ا�فس: القول ا¬ا]

كما ذهب اqطاب إY أنه �ـوز عمـل اإل�سـان ~  ،)2(ألنه قول ~ ا(ذهب، وهو اختيار ا(غار�ة

وال بغـw  ،وال اÍ1ـم بغـw ا(شـهور ،وال Çوز الفتـوى: "بغw ا(شهور، أو ا.راجح، لقو� نفسه

  .)3("ا.راجح

  :وجواز العمل با.ضعيف ~ خاصة ا�فس إذا �ققت ثالث �وط

 
ً
ألنه ال يتحقق ا.öـورة  ؛ا(شهور أن تتحقق ا.öورة، وال �وز .لمف© أن يف© بغw: أوال

بال�سبة .لغw كما يتحققها من نفسه، فسدا .�ر\عة قا.وا بمنع الفتوى بغw ا(شهور خوف أن ال 

وهـو مـا  )4(.تÍون ا.öورة �ققة، ال ألجل أنه ال يعمل با.ضعيف إذا �ققت ا.öورة يوًما ما

  .)5("يوما ما .لöورة سائغارتÍاب ا.رخصة : "إ{ه عبد القادر الفا´ بقو� ذهب

  .أن يÍون ا.ضعيف غw شديد ا.ضعف: ثانيًا

،      أن ي1بت عزوه إY قائله، خـوف أن يÍـون ×ـن ال يقتـدي بـه .ضـعف ~ ا�يـن: ثا¬ًا

  )6(.و§ال فال �وز العمل به ،أو ا.ورع ،العلمأو

الفقـه، مـع عـدم وروايتها ~ كتب  ،وقد 2سأل ا.سائل ما ا�دف من ذكر األقوال ا.ضعيفة

  :جواز العمل بها؟ فا#واب أنها ذكرت ¬الثة أسباب

 
ً
  .اlساع ا�ظر، والعلم بأن ا.راجح ا(ذكور ل®س بمتفق عليه: أوال

  .ترجيح ما ضعف لقوة ا(درك عنده ،معرفة مدارك األقوال، فلمن � الÖجيح: ثانيًا

                                                 
 .15ص: رفع العتاب )1(
)2( wح ا.كبd.ا S ý140ص7ج: ؛ حاشية العدوي20ص1ج: حاشية ا�سو. 
 .11ص: رفع العتاب وا(الم )3(
 .124ص7بهاvش �ح ا.زرقا]، ج: حاشية ا�نا] S �ح ا.زرقا] )4(
 .11ص: رفع العتاب وا(الم )5(
-ھ1426(�قيق �ّمد األم� بن �ّمد بيب، اإلمارات، الطبعة األوÉ ، يعبد اهللا ا.شنقيط: �d ا�نود v Sرا
 ا.سعود )6(

 .276ص2ج، )م2005
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  )1(.العمل به نفسه إذا اقتضت ا.öورة ذ.ك: ثا¬ًا

  :)2(ها عبد اهللا ا.شنقيطي ~ قو�وقد نظم

ـــِل   ـــ®َْس .ِلَْعَم
َ
ـــا ُضـــعõَف ل ـــْل   وَِذْكـــُر َم ََظ

ْ
Þـــْد ا ـــاقِِهْم قَ ْذ َذاَك َ$ـــْن ِوفَ   إِ

ــــنَا   ــــَداِرِج ا.س� ýِ ِ~ َم َ �Öــــ ــــْل .ِل ـــا  بَ ـــْن َ�ُ اْعِتنَ ـــْدرََك َم ـــَظ ا.ُْم   َوَ¾َْف

ــــَالِف ا.ُْمْشــــتَِهْر   ِ
ْ
qِة اxَْو .ُِمــــَرا

َ
ــــِطرْ   أ ــــا ُس ــــõ�ُ َم ــــَراxَِة ِل ْو .ُِم

َ
  أ

وتـرك القـوي، حيـث قـال  فيحـرم عليـه األخـذ بـه ،أما العمل با.ضعيف عند ا(جتهـد

ال �وز اÍ1م وال اRعبد با.شـاذ، وهنـاك مـن ذهـب إY �ـر\م العمـل والفتـوى : "العبد́و

الفتـوى بغـw ا(شـهور كمـا ال �ـوز : "، وقال"هم ا.صعيدي ~ حواشيه S اqر�والقضاء، من

  )3(."ال �وز اÍ1م والعمل به ،ا.راجحأو

  .)4("با.شاذ وا.ضعيف ،فتحرم الفتوى والقضاء والعمل": وقال �مد عل®ش

ا(جتهد ا(قيد ~ ا(ـذهب إذا تـرجح عنـده ا.ضـعيف،  ،و2سÁث÷ من حÍم ا(نع باالتفاق

  )5(.وال ينقض حكمه ،و¾Íم ،و\ف© ،فيعمل به

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

)1( wح ا.صغd.188ص4ج: ا. 
 .275ص2ج: �d ا�نود v Sرا
 ا.سعود )2(
 .16ص: رفع العتاب وا(الم )3(
 .17ص: ا(صدر نفسه )4(
 .275ص2ج: �d ا�نود )5(
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  حÍم العمل با(شهور: رع ا¬ا]الف

، فـإذا )1(العمل والفتوى واÍ1م با(شهور واجب، وقد êح به �اعة من علماء ا(ا.كية

  .انت� وجود ا.راجح ووجد ا(شهور ~ vسألة ما فيلزم ا(قâ أن ال ºرج عن ا(شهور

وهذا فيما ل®س . )2(وقد ثبت عن ا(ازري أنه بلغ رتبة االجتهاد، وما أفÄ قط بغw ا(شهور

فيه vصلحة أو �ورة، ألنه ثبت عنه كذ.ك عدو� عن ا(شـهور .لمصـلحة، وسـيأ� ا1ـديث 

  .عنه ~ حÍم العمل بما جرى عليه العمل

و.ـو اعتـاد عـوام ا�ـاس العمـل  ،أنـه �ـب العمـل با(شـهور" :قال عبد القادر الفا´و

وف ا(شـهور مـن مـذهب ا�اس S غw ا(عـر.ست ×ن ¾مل ": و�ذا قال ا(ازري. )3("بمقابله

ذ.ك، وÕyت ا.شـهوات، وyـÕ مـن واRحفظ S ا�يانات ك ،ألن ا.ورع قد قّل  ما.ك وأصحابه؛

 ،الlسـع اqـرق S ا.راقـع ،و\تجاS ß الفتيا، و.و فتح �م باب ¤الفـة ا(ـذهب ،يدÝ العلم

  .)4("خفاء بهاوهتكوا حجاب هيبة ا(ذهب، وهو من ا(فسدات ال© ال 

و¸ن تÁبع ا�اس .لمشهور ¢ألvر ا(قطوع به، حيث ذكر عن أ± عبـد اهللا بـن �يـل أنـه 

ثـم : فقâهمـا، وقـال ،اضطر إY إتباع غw ا(شهور ~ ا(ذهب، ووجد ألصبغ وابن حبيب جوازه

وتقليـد وسقط i حجر أ(U شديًدا، واعتقدت أنه عقو�ة (خالفة ا(شهور،  ،vضيت .ز\ارة أ�

ما.ك يـا فـالن؟ قلـت � : وأنا متأ.م، فقال K ،غwه، ثم زرت ا.شيخ إبراهيم بن vو� ا(صمودي

   )5(.فال ذنوب عليه ،أما من قâ أصبغ وابن حبيب: ذنوç، فقال

وشاع عند ا(تأخر\ن ~ أوساط القضاة با(غرب إعمال ا(شهور فقط، ومن خالف ا(شهور 

  :)6(´فينقض حكمه؛ كما قال الفا

                                                 
 .18ص: رفع العتاب وا(الم )1(
 .57ص1ابن فرحون، ج: تب�ة ا�1م )2(
 .18ص: رفع العتاب وا(الم )3(
 .290ص1جھ، 1306ا(طبعة األمw\ة ببوالق، �v، الطبعة األوÉ،  : كنون S �ح ا.زرقا]�ّمد حاشية  )4(
 .52أ�د بابا ا�Rبك©، ص: نيل االبتهاج )5(
 .107ص1الÁسو�، ج: ا�هجة �ح اRحفة )6(
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ــــُذوِذ    ـــِت بِا.ش" ـــــــُفوذِ   ُحÍْـــُم قَُضـــاِة ا.َْوقْ �نَْقـــــــُض َال يِِتـــــــم" بِا�"ُ  

ـــا    ـــا َواَ*َق ـــْز َم ِ
ُ

Ç ـــَواٍم َال ـــْن َع َوِم

  

ـــا   ـــاَر ِمـــنُْهْم ُمْطلًَق ـــَال اْخِتيَ  فَ
ً
ـــْوال   قَ

صـحيًحا، ¢ن سنده حديثًا و§ن  ،وقد lشدد الÁسو� ~ ن�ة ا(شهور وتقديمه S ا.راجح  

ا(قâ ال يعدل عن ا(شهور و§ن صح مقابله، وأنه ال يطرح نص إمامه .لحديث، و§ن قـال : "فقال

  .)1("إمامه وغwه بصحته

  :ومن ب®نهم ،وقد رد S مقولة الÁسو� بعض ا(عاê\ن �ذه ا(قولة

بـا.رد أ�د بن ا.صديق الغماري ا�ي ذهب إY أن هذه ا(قولة أصال ساقطة، فال يهـتم  .1

ما أتوا بـه ~  ،وضال� ،و�يان فساده ،و§بطا� ،قد ألف العلماء قديما وحديثًا ~ رده": عليها، وقال

  .)â� ...")2ات

ونÌ ما قا� باألدلة حÄ ال  ،ولةأنه �ب ا.رد S هذه ا(ق: وقال ،وتعقبه قطب ا.ر2سو� .2

قـد و )3(.أو قديمة ~ ا.رد S الÁسو� Rقديم ا(شـهور ،يغÖ بها، ون� عنه وجود vؤلفات حديثة

óومذه ،�  .قدم مبحث خاص �قد مقولة الÁسو� S ثالث vستو\ات، vستوى نقÅ، وأصو

دون إعمـال ا�ظـر ~  ،فع. ا(ستوى ا�قÅ؛ ي�بذ فيه اRعصب واRقليد األع� .لشـيوخ
بأدلـة مـن  و2ستدل S ذ.ك ،وS �تمعه ،ا(قâ ثم يذكر ما ºلفه اRقليد من آثار S ،ا(سائل

  .ا.كتاب وا.سنة
 ،وا.سـلف S تقـديم العمـل بـا.راجح ،وS ا(ستوى األصو�؛ ي�Z فيه إ�اع ا.صـحابة

  .وأدلة األصو{� S ذ.ك
وأئمـة ا(ا.كيـة مـن اRعصـب  ،أما S ا(ستوى ا(ذهó؛ فيذكر فيه vوافقة اإلمـام ما.ـك

    )4(.واRقليد
   ،تلك القاعدة ا�اطلة ال© ال يقرها عقل: "لà بن ا.صديق الغماري حيث قالعبد ا .3

                                                 
 .107ص 1ج: ا(صدر ا.سابق )1(
ا(طبعة اإلسالمية أ�د بن ا.صديق الغماري، : ~ Þر العنيد ا(عثار الطاعن فيما صح من ا.سA واآلثار ا(ثنو� وا�تار )2(

 .10صھ، 1352باألزهر، �v، طبعة 
 .62-61ص، )م2009-ھ1430(وÉ دار ابن حزم، بwوت، �نان، الطبعة األقطب ا.ر2سو�، : اRعارض ب� ا.راجح وا(شهور )3(
 .63 - 30قطب ا.ر2سو�، ص: ينظر اRعارض ب� ا.راجح وا(شهور )4(
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.وصية اإلمام ما.ك ا(شهورة ا(عروفة .� واحـد ~  ،فضًال أنّها مناقضة ا(ناقضة اRامة ،وال نقل
  .)1("وترك قو� إذا خالفها ،ا1ض S إتباع ا.سنة

4 .Ìليqشـدد ~ ن�ـة ": حيث قال ،عبد العز\ز بن صالح اÁيـة الô �لقد lشدد الÁسـو
ا(شهور وذهب إY أن ا(قâ ال يعدل عن ا(شهور و§ن صح مقابله، و§نـه ال يطـرح نـص إمامـه 

ألن ا.ـراجح  ، فغـw سـديد؛أما إدxء فقدان ا(جتهد ...... .لحديث و§ن قال إمامه وغwه بصحته
أو مقيد، قائم هللا با1جة S خلقه، تفـوض إ{ـه  ،مطلق دم جواز خلو األرض من إمام �تهدع

و¾ـذر مـن ارتÍابهـا ~ �  ،كـر ا�دعـةvر بإتباعها، و\نواأل ،و\ن� ا.سنة باRعليم ،الفتوى
  .)3("زمن

وال اإلفتـاء بمقتضـاه،  ،وا.شاذ مقابل ا(شهور؛ حكمه حÍم ا.ضعيف، فال �وز اÍ1ـم
 من � القدرة S الÖجيح وا�ظر، وأ

ّ
سـواء عمـل اإل�سـان ~  ،نه ¾رم العمل با.شاذ اختياراإال

  .أو القضاء ،أو ~ الفتوى ،نفسه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دار الفرقان عبد الà بن ا.صديق الغماري، : وقت خطبة ا#معة ~ مذهب ما.ك تZي� ا(دارك .رجحان سنة �ية ا(سجد )1(

 .13صل�d ا1ديث، ا�ار ا�يضاء، د ت، 
 .193عبد العز\ز بن صالح اqليÌ، ص: الفق¦ ~ ا(ذهب ا(ا.¶االختالف  )3(
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  العمل عند تعارض ا.راجح وا(شهور: الفرع ا¬الث
إن اختالف الفقهاء ~ vصطلح ا.راجح وا(شهور؛ هو الختالفهم ~ تعي� ما �ب تقديمه 

اqالفية، فإن ¢ن ~ vسألة ا.راجح فقط، ومقابله ضعيًفا، فـإن عند اRعارض ب®نهما ~ ا(سائل 
ا.واجب هو العمل با.راجح، و§ن ¢ن ~ vسألة ا(شهور فقـط ومقابلـه شـاًذا، فا.واجـب العمـل 

  .با(شهور، وهذا ال خالف فيه ب� الفقهاء حسب ما سبق ذكره
ه، وهنـا يÍـون العمـل وقد يÍون ~ ا(سألة vشهوًرا .كÕة قائله، وراجًحـا لقـوة د{لـ

فقـد  ارضان، أحدهما راجح، واآلخر vشهور،أما إذا ¢ن ~ ا(سألة قوالن متع. با(شهور وا.راجح
  : اختلف فقهاء ا(ا.كية ~ أيهما يقدم S رأي�

   )1(.تقديم ا(شهور S ا.راجح: ا.رأي األول
، والسـيما ~ حـق وحجتهم S ذ.ك؛ أن عدم ال»ام ا(شهور يـؤدي إY اضـطراب وفسـاد

  )R.)2طرق اRهمة إ{ه ،ا1اÐم
 óة ا�{ل": قو�كما نقل عن ا.شاطxراvته ،وxراv يـن،  ،أو عدمâـ ا(قdل®س إ{نا مع

وال  ،فحسZنا فهم أقوال العلماء، والفتيا با(شهور منها، و{Áنا ننجو مع ذ.ـك رأًسـا بـرأس ال �ـا
  .)3("علينا

إن قول القرا~ هذا ": ؛ بقو�"�ب العمل بما قوي مدرyه": قرا~ أنهورّّد ا.زرقا] S قول ال
وال بما كـÕ قائلـه،  ،لعله مبS U تفسw ا(شهور بما قوي د{له، ال بقول ابن القاسم ~ ا(دونة

و§ن ظننا ضعف مدرك اإلمام cسب زعمنا، وضعف ا(درك ال يلـزم منـه  ،وال يعدل عن هذين
  .)4("ضعف القول نفسه 

  . تقديم ا.راجح S ا(شهور: ا.رأي ا¬ا]
 ،وابـن العـرç ،وابن حبيـب ،وتلميذه القرا~ ،وهو ما ذهب إ{ه عز ا�ين بن عبد ا.سالم

W5( .وابن عبد ال(   
Kأحدهما  ،بأن ¢ن ~ ا(سألة قوالن -ا(شهور وا.راجح  -فإن تعارضا ...  ": وقال ا�ال  

                                                 
 .54ص1ج: ؛ حاشية العدوي102ص1ج: �ح ا.زرقا] S خليل )1(
 .101ص10ا.و�2d°، ج: ا(عيار ا(عرب )2(
 .103ص10ج: ا(صدر نفسه )3(
 .102ص1ج: �ح ا.زرقا] S خليل )4(
 .7القادري، ص: رفع العتاب وا(الم )5(



 138 
 

ومـا . )1("األصو{� أن العمل با.راجح واجـبواآلخر vشهور، فمقتD نصوص الفقهاء و ،راجح

أخطـئ  بشـرإنّمـا أنـا ": سمعت ما.� يقول: ذهبوا إ{ه يعضده ما نقل عن مع� بن ع® بقو�
  . )2("وأصيب فانظروا ~ رأي، فإن وافق ا.كتاب وا.سنة فخذوه، وما .م يوافقهما فاترyوه

  :تاء ا.صنهاî ~ قو�ونظمه أبو ا.ش
ـــــَراِجٍح 7ََعارََضـــــا    اِجــُح وَُهـَو ا.ُْمْرتَـvَ   Dَْشـــــُهورِِهْم .ِ ُم ا.ر� �َقـد�ُ)3(  

  :فا.رأي ا¬ا] هو ا.راجح لعدة وجوه  

 ،ألن معرفة ا.صواب عند تعارض األقوال ل� العتبار �م أمام قوة ا�{ل؛إن كÕة القائ. 1

Y4(﴾6ِ78ِٰ9ََ  4ۡ5ُ 2�3َُ�اْ 0ُۡ/َ.َٰ#ُ,ۡ( إِن ُ*#ُ�(ۡ ﴿ وتناقضها هو ا�{ل، لقو� تعا( ، 
ّ

S أن ما ال  فدل
   )5(.قائله و§ن قّل  ،و§ن كÕ قائله، و§ن ما قام الWهان عليه حق ،وال حق ،د{ل عليه ل®س بصدق

د{له، تقديم .لمرجوح S إن تقديم ا(شهور إذا ¢ن مدرyه ضعيفا S ا.راجح مع قوة . 2
  )6(.ا.راجح، وهو ×تنع ~ ا.dح

إ�اع ا.صحابة S العمل با.راجح وتقديمه S غwه، كما يدل عليه ت�فهم ~ قضايا . 3
ال �û، وهذا د{ل قط� يقتS C � خالف ~ هـذه ا(سـألة و\وجـب اRمسـك بـا.راجح 

  . م يÍن هناك xرض، ما .)7(وطرح ا(عارض � و.و ¢ن vشهوًرا
بـل مـن مـذهب  ،إن العمل با(شهور ا(شهور ا(حض ال يعد من مذهب اإلمـام ما.ـك. 4

 �{ل
ّ
  . )8(بعض متأخري ا(ا.كية، فما ¢ن يميل إال

  )9(.فا(شهور اqاK من ا�{ل ل®س من األصول ال© ب÷ عليها اإلمام ما.ك مذهبه
  ا(قâ يلزمه vشهور ا(ذهب، لÍن  وأنّ  اد� ا�عض أن ا.راجح خاص با(جتهد، .5
  

                                                 
 .120ا�الK، ص: نور ا�� )1(
 .140ص7ج: حاشية العدوي )2(
 .237ص2ج: vواهب اqالق )3(
 .111اآلية : سورة ا�قرة )4(
 .27ص: تZي� ا(دارك )5(
 .27ص: ا(صدر نفسه )6(
 .27ص: ا(صدر نفسه )7(
 .29-28ص: أس÷ ا(سا.ك )8(
 .56ص: نفسهصدر ا( )9(
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  )1(.العمل با.راجح ال ºتص با(جتهد، بل ا(جتهد vرجح .ألقوال؛ مطلًقا ¢ن أو مقيًدا
  حÍم العمل بالقول ا(ساوي: الفرع ا.رابع

 )2(.بد أن يÍون أرجح مـن غـwه أو vسـاو\ا إن ما �وز العمل به من أقوال ا(جتهدين ال
إنه ºتار : وال يتصور الÖجيح إال ~ األقوال ا(تعارضة، لÍن ما العمل إذا lساوت األقوال؟ فقيل

  )3(.واحًدا منهما يف© به بناء S أنه ال سZيل إY خلو ا.واقعة من حكم�
و�ب اRفر\ق ب� العمل با(ساوي بال�سبة .لمف© والقا�، ومـا العمـل ~ األخـذ بـ� 

و.ـم  ،و\ة S العموم؟ فا(ف© ا�ي يف© من أقوال ا(ذهب إذا lساوت أمامه األقوالاألقوال ا(سا
  :يÍن من أهل الÖجيح؛ فÌ ذ.ك قول�

أن � أن يعمل ا(ستف© S مع� من األقوال ا(Áساو\ة، وهذا ما ذهب إ{ـه ابـن : أحدهما
  .ôزي، وقال إنه جرى به العمل

وهو يقâ أيهم أحب، وذكر ابن الفرات أن عمل ا.شيوخ  ،ائل�أنه ¢�اقل Wºه بالق: ا¬ا]
و\قيـد ا1طـاب هـذا ا.ـرأي بمـراxة . ا.رسالة ، وذكره ا#زو� ~ آخر �حجرى S هذا القول

  )4(.ومن �يه منهم معرفة، ومن ل®س كذ.ك ،أحوال ا(ستفت�
�Á بغw نظر ~ الÖجـيح، أو ا.رواي ،فال �وز � أن ¾Íم بما شاء من القول� ،أما القا�

فقول ما.ك ~ ا(دونة مقدم S ابـن  ،أو .م يÍن من أهله ،و.م يظهر � د{ل الÖجيح ،فإن نظر
القاسم فيها، سواء رواه ابن القاسم أو غwه، ثم قول ابن القاسم فيها مقـدم S قـول غـwه فيهـا، 

عجز عن الÖجـيح بهـذا ùـه؛ فـwجح وقول غwه فيها مقدم S قول ابن القاسم ~ غwها، فإن 
 ،القول بصفاتهم، أي يعمل بقول األ�Õ واألورع واألعلم، فإذا اختص واحد منهم بصفة أخـرى

قدم ا�ي هو أحرى منهما باإلصابة، فاألعلم ا.ـورع مقـدم S األورع العـا.م، وyـذا .ـو وجـد 
والÖجـيح با.صـفة  ،ف ناقليهاأو وجه� .م يبلغه عن أحد بيان األصح منهما أعتW أوصا ،قول�

  )5(.جاري ~ ا(ذاهب األر�عة
  وقد ذكر الÁسو� أن القا� إذا عجز عن الÖجيح ��ء ×ا ذكر وغwه، فليحÍم بأيهما 

                                                 
 .99-93ص: أس÷ ا(سا.كينظر  )1(
 .14القادري، ص: رفع العتاب وا(الم )2(
 .186ص1ج: ؛ vواهب اqالق37ص1ا1طاب، ج: vواهب ا#ليل )3(
 .99ابن فرحون، ص: كشف ا�قاب )4(
 .383ص2ج: ؛ �d ا�نود99ص: كشف ا�قاب )5(
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  )1(.شاء؛ دون الÁساهل ~ اÍ1م
وعليه فاألقوال وا.روايات إذا lساوت ينظر إY قائلها، فإنها ترجح حسـب اشـتهار قائلهـا، 

لفقيه ~ ا(ناسك أو ا(عاvالت مثال، فيقدم مـا رواه الفقيـه فيهـا S مـا رواه الفقيـه ¢شتهار ا
 ما رواه ابن القاسم فيـه؛مقدم S  ،بغwها، كما عرف عند ا(ا.كية أن ما رواه ابن وهب ~ ا1ج

  )2(.ألنه أفقه منه، و§ن ¢ن ابن القاسم أفقه منه ~ غwه
: ا(ناسـك، وعلـم ابـن القاسـم: ك أن علم ابـن وهـبولقد اشتهر من أصحاب اإلمام ما.

وهذا ما انتهجته ا(ا.كية ~ تقديم فقيه S غwه cسـب اشـتهاره . ا#راح: ا�يوع، وعلم أشهب
  )3(.~ العلم، مثل ما عندهم من تقديم ابن رشد S ا.لخ¯

رشـد وا(ـازري وما ذكره ابن الفرات أن lشهw ابن رشد مقدم l Sشهw ابن بز\زة، وابـن 
  )4(.وعبد ا.وهاب مÁساوون

  حÍم ما جرى به العمل: الفرع اqاvس
ح بعـض ا(تـأخر\ن ا(تـأهل� .لÖجـيح قـوال فإذا رّجـ ،يقدم ما جرى به العمل ¢.راجح"

مقابال .لمشهور (وجب رجحانه عندهم واجروا العمل ~ اÍ1م تعـ� إتباعـه فيقـدم مقابـل 
)5(".بموجبه ال بمجرد ا�وى ا(شهور .رجحانه S ا(شهور

 

وقد اعتW صاحب االختالف الفق¦ أن قول ا�ي جرى بـه العمـل مـن فـروع ا.ـراجح 
ألن ترجيح القول ا�ي جرى بـه العمـل تـرجح  ذا ¤الف (فهوم ا.راجح وا(شهور؛وجزئياته، فه

ل عن ا.راجح (وجب و§ذا انت� ا(وجب انت� العمل به، ومن جهة أن ما جرى به العمل هو عدو
  .أو ا(شهور (وجب، فكيف يÍون من فروعه

وقول ا.رجراî أنه ¢.راجح هو lشZيه فقط، يقصد به إذا تقوى vوجب ما جرى به العمـل 
وa حالة ا.öورة  ،ألن الفرع يÁبع األصل ؛و§ن ¢ن من فروعه فهذا 2سقط العمل. قدم ~ العمل

  .ل يتوجب العمل بهاألصل 2سقط، فهل 2سقط ا(قابل، بل هنا العم

                                                 
 .106ص1الÁسو�، ج: ا�هجة �ح اRحفة )1(
 .467ص: ا�يباج ا(ذهب )2(
 .216ص: حاشية العدوي )3(
 .36ص1ا1طاب، ج: vواهب ا#ليل )4(
 .47ا.رجراî، ص: منار ا.سا.ك )5(
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وأشار ا�الK إY األvور ال© توجب تـرجيح غـw ا(شـهور، و¼ أن يÍـون القـول �رء 
مفسدة أو جلب vصلحة أو لعرف، ألن ا.d\عة جاءت بـدفع ا(فاسـد وجلـب ا(صـالح، فـإذا 

 vصـلحة أو جلـب ور، و¼ أن يÍـون القـول �رء مفسـدةعرض توقفهمـا S مقابـل ا(شـه
ا.d\عة جاءت بدفع ا(فاسـد وجلـب ا(صـالح، فـإذا عـرض توقفهـا S مقابـل  ألن أولعرف؛

ا(شهور غلب الظن أن قائل القول ا(شهور .و أدرك هذا ا.زمان ا�ي توقف فيه جلب ا(صـلحة 
  )1(.أو دفع ا(فسدة S مقابل قو� .م يقل إال بمقابل
  : و¼ ،فما يرجح ما جرى به العمل ¼ ثالثة أvور

  .مفسدةدرء  .1
  .جلب vصلحة .2
 .العرف .3

وعرض ا�الK بعض ا(سائل ال© خولف فيها ا(شهور �فع مفسـدة أو جلـب vصـلحة، 
، فا(شـهور أن انُ ب� vسألة األرض تزرع غصبا أو تعديا و.م تقع فيها مفاصلة حÄ فات اإلِ : ومثا�

  . ا.زرع .زارعه وعليه كراء ا(ثل .ألرض، وا.شاذ أن ا.زرع .صاحب األرض
و�اعة من الفقهاء با.شاذ (ا رأوا كÕة اRعدي والغصب، فيتوصل ا(تعدي  ،وأفÄ ا(ازري

 Äر\ها �، فيحرثها بال إذن، ثـم يماطـل با(فاصـلة حـÍراده إذا .م يرض رب األرض أن يv Yإ
فيتوصل إY غرضه من حرثها بـا.كراء، وقـد ¢ن ر�هـا ال  ،ان، فيحاكمه فيها با(شهوربّ ºرج اإل

فإذا كÕ مثل هذا اRعـدي  .فصار �بورا S قبول كراء ا(ثليرc øرثها بأ�Õ من كراء ا(ثل، 
 �ذا العارض حفًظا ألvوال ا�اس عن أخذها بغـw ،~ ناحية من ا�الد ترجح ا.شاذ S ا(شهور

  )2(.طيب نفس
أنه .م يفت بغـw  ،بما نقلوه عن ا(ازري ؛و�يب ا�الK عن ا�ين تعصبوا .لعمل با(شهور

ألنه ل®س خروجا عن ا(شهور  ؛ا(شهور، أن فتوى ا(ازري با.شاذ ل®س متعارضا مع ما ذهب إ{ه
خروجـا عـن أن تغw األح�م عند تغـw األسـباب لـ®س : "هو العمل بقواعد ا(ذهب، لقو�بل 

 وحفـظ أvـوا�م، وال ،بل فيه جرى S قاعدة ا(ذهب ~ ا(حافظة v Sصـالح العبـاد ،ا(شهور
  .)3("سيما S القول بأن ا(شهور ما قوي د{له

                                                 
 .125ا�الK، : نور ا�� )1(
 .127ص: ا(صدر نفسه )2(
 .ا(صدر نفسه )3(
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  إال أن ºتلف  ،و×ا يرجح ما جرى به العرف، ما ذكره ا(تأخر\ن أنه من أقوى ا(رجحات
   )v.)1رجًحاالعرف ~ بâين، فال يÍون ذ.ك حي�ئذ 

فيهـا .لعـرف  ؛فجر\ان العمل ~ بعض ا(سائل بما جرى بـه العمـل": وقد قال ابن فرحون
ا�ي اقتضته ا(صلحة ~ حق العامة والعوائد، وذ.ك أvر xم، فإنـه ×ـا يـرّجح بـه ذ.ـك القـول 

  .)2("ا(عمول به، وال ي�بB أن ºتلف ~ هذا، وظاهر ا�صوص lشهد بذ.ك
مع اعتياد xمة ا�اس تقليد ذ.ك ا(ـرة بعـد ا(ـرة  ،مل با.ضعيف اختياًراإن األصل ~ الع

  :(ا ذكره �اعة من األئمة، ومنهم ،هو ا1رمة
فليyÖـوا  ،إذا جرت xدة ا�اس ��ء و.م يÍن متفقا S �ر\مـه: حيث قال ،ابن ßاج

بمقابل ا(شـهور يـدل  وذهب ا.زرقا] إY أن العمل .و\فعل ~ نفسه ما هو ا.صواب ،ما هم عليه
  )3(.بعمومه S أنه ¾رم العمل به و.و اعتاد ا�اس العمل بذ.ك ا(قابل

وهو S العمـوم،  ،هو عند االختيار ،والقول بتحر\م العمل با.ضعيف ا�ي جرى به العمل

 ،الونشريسـيو ،وما ذهـب إ{ـه الÁسـو� ،وهذا ال ºالف ما ذهب إ{ه ا�الK ~ �ح ا(خت�
  .را~؛ من أن العرف أقوى vرجحات ا.ضعيفوالق

وارد ~ العبـادات مطلقـا،  ،وعدم جـواز تقديمـه S ا(شـهور ،وعدم اعتبار عرف ا�اس
  .وا(عاvالت ال© ورد فيها نص

عـاvالت بأن العرف من أقوى vرجحات ا.ضـعيف؛ فـوارد ~ ا( ،أما ما ذكره ا�الK وغwه
  .ال© ال نص فيها .لشارع

ا�خاري ~ باب من أجرى أvر األvصـار S  القسطال] S صحيحوما يؤyد ذ.ك �ح 
وتZـ÷ عليـه  ،العرف ا�ي يعمل به فيما لـ®س فيـه نـص ، أن vراد ا�خاريما يتعارفون ب®نهم

  )4(. "فيما .م يأت فيه نص من ا.شارع": األح�م الفقهية، بقو�
أن ا.رجـوع إY العـرف إحـدى القواعـد  كما ذكر ابن حجر ~ فتح ا�ـاري بعـدما ذكـر

اqمس ال© ي�بU عليها الفقه، وذكر أمثلة تدل S أن ذ.ك فيما ال نص .لشارع فيه، والقواعـد 

                                                 
 .55ص1ابن فرحون، ج: تب�ة ا�1م )1(
 .ا(صدر نفسه )2(
 18القادري، ص: رفع العتاب وا(الم )3(
 4، جھ1323ابعة، سأ�د القسطال]، ا(طبعة ا.كWى األمw\ة، �v، الطبعة ا.: ا�خاريإرشاد ا.ساري .dح صحيح  )4(

 .95ص
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أن ا{ق� ال يرفع با.شك، وا.öر ال يـزال، وا(شـقة : األر�عة ال© ي�بU عليها الفقه أيضا، و¼
  )Ç.)1لب اR®سw، واألvور بمقاصدها

عـرف، فـإذا تبـدل وذ.ك ~ األح�م ال© vسÁندها ال": ذهب إ{ه ا�الK ~ قو� وyذ.ك ما
  )2(."العرف تبدل اÍ1م

ألن  (شـهور ~ ا(عـاvالت ال العبـادات؛إذن فا.ضعيف إذا جرى بـه العـرف يقـدم S ا
  . العبادات ال Æتلف باختالف ا�âان وا.زمان

 ،ل®س xمـا ~ � �ء ،ري S العرف والعادةÇال© القرا~ وغwه من األح�م  وما ذكره
  )3(.وÞو ذ.ك ،واحتباسهم S عرفهم ،وجري ألفاظهم ~ أيمانهم ،ون®تهم ،و§نما هو ~ مقاصدهم

وما ذكر سابًقا، فيقـدم  ،كذ.ك ينÌ اRعارض ب� ا(شهور وا.ضعيف ا�ي جرى به العمل
  .هناك تباين ب� العادة والعرف والعمل ألن ، و.و ~ العبادات؛ا.ضعيف ا�ي جرى به العمل

  .فعل العوام ش®ئا ا(رة بعد ا(رة: فالعرف والعادة معناه
إنما يصدر ×ن يقتدى به من العلماء، فا.öورة حاكمة بالفرق ب� العمل ا�ي : أما العمل

  )4(.يÍون ×ن يقتدى به من األئمة و�� ال© تفعلها العوام
واألقوال ا(خالفة .لمشهور مـن ا(تـأخر\ن،  ،بعض ا.رواياتإذن فأصل العمل هو تصحيح 

vـرا
 ~ ثم جرى S تصحيحهم عمل ا�1م وا(فت�، فيقـدم العمـل S ا(شـهور، كمـا قـال 
  :ا.سعود

ْن َجــَرى َ$َمــٌل    ــِعيُف إِ َم ا.ض� õَوقُــد

  

ـــَل    ـــْد ات�َص ٍب قَ ـــبَ ـــِل َس ْج
َ
ـــِه أل   )5(بِ

  :)S)6 ا(شهور إال �dوطو§ن ما جرى به العمل ال يقدم   
  ثبوت عمل العلماء با.ضعيف من غw شك ~ ذ.ك، و\مÍن إثبات ذ.ك �شهادة . 1

                                                 
ابن حجر العسقال]، رقم كتبه وأبوابه، وأحاديثه �ّمد فؤاد عبد ا�ا
، أ�ف S طبعه : فتح ا�اري �ح صحيح ا�خاري )1(

 .406ص 4، جھ1379�ب ا�ين اqطيب،  دار ا(عرفة، بwوت، 
 .19القادري، ص: رفع العتاب وا(الم )2(
 .ا(صدر نفسه )3(
 .20-19ص: ا(صدر نفسه )4(
 .333ص2ج: �d ا�نود )5(
؛ رفع 128ا�الK، ص: ؛ نور ا��108ص1ج:؛ ا�هجة ~ �ح اRحفة125ص7ج: �ح ا�نا] S حاشية ا.زرقا] )6(

 .8ص: العتاب وا(الم
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العدول ا(ثZت� ~ ا(سائل، أن العمل جرى غw ما vرة من العلماء ا(قتدى بهم، ور ي1بـت 
  .بقول عوام العدول ×ن ال خWة � بمع÷ لفظ ا(شهور أو ا.شاذ

ي أجرى هذا العمل أهال .القتداء، ألن العمل من ا(قâ بمـا جـرى بـه كون العا.م ا� .2

  العمل تقليد (ن أجراه، و§ذا .م يعرف من أجراه .م ت1بت أهليته، ور�ما عمل بعض القضاة 

Ý� با(رجوح #هله أو جوره ال (وجب.  

معرفة سبب العدول عـن ا(شـهور إY مقابلـه، ألنـه إذا جهـل vوجـب جـري العمـل  .3

  .امتنعت تعديته، #واز أن يÍون ا(وجب معدوًما ~ ا�â ا�ي ير\د تعديته

  .معرفة �vن جر\ان العمل، xما أو خاصا بناحية من ا�âان .4

ألن العمل ا#اري ببâ ألجل عرفها اqـاص ال يعـم سـائر  معرفة زمان جر\ان العمل؛ .5

ألن مبنـاه عليـه، وأن .ألvكنـة واألزمنـة  ت� S ذ.ك العرف ~ أي بâ وجـد؛ا�âان، بل يق

  .خصوصيات
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  سلو�ه ~ ا.كتابمنهج �ّمد عبد العز\ز وأ: ا(بحث ا.رابع

  أسلوب �ّمد عبد العز\ز ~ ا.كتاب: ا(طلب األول

تها ديعتW كتاب غنية ا(قتصد vوسوعة فقهية، (ا ¾تو\ه من vصادر فقهية، غنية بما
و�ما أن . ا(عروف عن ا.كتب الفقهية أنّها تعتمد األسلوب الفصيح ا.سلسالعلمية، ومن 

ا�وازل يراد من خال�ا ا.وصول إY أح�م �عية، فقد اعتمد فيها األسلوب ا(ؤسس S أصول 
  .ا.لغة العر�ية

فتم� أسلوب �ّمد عبد العز\ز بالقوة وا(تانة، كما امتاز أسلو�ه بدقة األلفاظ ا(ستعملة، 
كما امتاز با(ساواة ~ اRعبw ب� ا(ع÷ وا.لفظ، فلم يطبع S . سهوRها، دون تÍلف منهو

ل حÄّ يمّل القارئ من بيان ا(عا]، و.م يلجأ Rكرار ه اإل�از، فيخل با(ع÷، و.م يطأسلو�
  .األلفاظ
ا(با� لعلم اعتمد S األسلوب ا(با�؛ ألّن ا.كتابة الفقهية تعتمد S األسلوب و

 Yمعانيها، فا(عا] تؤديها األلفاظ �ش� مبا�، فال �تاج إ S صطلحاتها تدلvمقاصدها، و
 نادًرا

ّ
  .ا(جازات، وا.صور ا�يانية إال

ا.كتاب، فقد برع ~  ال© تضمنهاأما بال�سبة لعرض ا�وازل والفتاوى، وا(سائل 
  .الÁسلسل ا(نطÀ .كتابة معلوماته

  .تقاييده وتعا{قه S األجو�ة؛ ترتيب ووضوح األف�ر، ودقة ا(علوماتو\تضح من 
 أنّه رغم ما ذكر سابقا، فقد اعتمد S بعض األلفاظ غw العر�ية، وال© تعتW ألفاظ 

ّ
إال

ا.كZش، ا.ليم، جنان، يقطع : �لية (نطقة توات، {تضح مفهومها، مع أنّه d2حها أحيانا، ومنها
َكة، وغwهااRمر،  ْÖَال.  

Åب� ذ.ك ×ا يÁ\كما استعمل األسلوب األد± ~ كتابة الغنية و:  
  :إيراد العبارات األدبية أثناء تعليل األجو�ة أو اRعقيب عليها مثل

يأتون � يوم بمذهب ¾سبون � بيضاء شحمة، وñ سوداء تمرة، : "ا(قابلة ~ قو�
  .)1("فضلوا، وأضلوا

: وري عن vسألة، ¾توي S صور بيانية من سجع وغwه، فيقولو\صف جواب .لجنت
وسقته برمته مع طو�، (ا اشتمل عليه من الفوائد ا#مة ا.رائقة، واألح�م ا�®نة ا.واضحة "

                                                 
 .450ينظر ص  )1(
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الفائقة، مع بيان العلة وا(علول؛ بالWهان ا.الئح ا(نقول وا(عقول، ا�ي ال يعÖ\ه فلول وال 
بلب األصول، وعرفه كيفية اتصال الفصول باألصول، و¸ن ~ من تمسك به تمسك : أقول

  . )1("سلوyه ~ طر\ق األح�م S هداية من ر�ه، وذاق حالوة مائها العذب عند ��ه
ا�xء، فÌ آخر األجو�ة، أو بداتها، يدعوا �فسه : مثل �شائيةو2ستعمل األسا{ب اإل

  :األجو�ة، والعبارات ا.واردة ~ ا�xء، مثلووا�ه، أو .صاحب ا#واب أو .ل�تب، أو (صحح 
  .لطف اهللا به، خار اهللا � آم�، أ�مه اهللا رشده، رزقهم اهللا رضاه آم�، ر�ه اهللا، وغwها

أرشدنا اهللا، و§ياÐم .لحق واRحقيق، ورزقنا و§ياÐم ا1ظ : وa بداية ا#واب، مثل
  .األوفر من اRوفيق

  . ا�فع به ~ سالمة ا�ين وا�نيا، وغwها من األدعيةأطال اهللا: و\دعوا .وا�ه فيقول
Åن أن أ�لها فيما يÍنوع، و\مÁ\أما أسلو�ه ~ عرضه �وازل الغنية، فيختلف و:  

  :االستهالل با#واب واإلشارة إY أنّها شورى أو أنّها vسألة، ومن أمثلته/ 1
  : ...شورى، جوابها. 
  : ...جواب عن شورى. 
  : ...هاvسألة، جواب. 

  : ...فأجاب: ...  شورى من القا� .لشيخ نصها
  : ...، فأجاب...شورى ~ 

  :، ومن أمثلته)أجاب(، ثم ذكر صيغة ا#واب )سئل(االستهالل بصيغة ا.سؤال / 2
  : ...، فأجاب...سئل االبن

  : ...، فأجاب...سئل سيدي وا�ي 
  : ...سئل عما يظهر، فأجاب

  : ...  جاب، فأ.....سأ� عن نازلة، و¼ 
  : ...، قال ا1طاب: ....vسألة ~ ا�يع

  : ...، فأجاب... سئل : ... و×ا وجد hطه، : ...، فأجاب: ...وما وجدته hطه
  :االستهالل بعنوان ا(صدر الفق¦ ا�ي نقلت منه ا�ازلة، وأمثلته/ 3

  .....وa نوازل ابن هالل 

                                                 
 .450صينظر   )1(



 147 
 

  ا.كتابمنهج �ّمد عبد العز\ز ~ : ا(طلب ا¬ا]
 
ً
 عرض ا(سائل: أوال

وسئل االبن عن ا(رأة ا.وH إذا : "تصو\ر ا�ازلة تصو\ًرا ¢vًال، ومفصًال، مثل قو� .1
 
صwت ش®ئا من ا#نات ال© ترyها ا(وH �عض �اجwها ~ دين �م S أبيهم ا(وH وا�ا

ت تنفق S �يعهم من ا#نات و.م يبق �ء .لمحاجw ا�ين ال دين �م، ثم إنها صار ،ألجانب
فلما كW ا(حاجw طلبوا إثبات ا(وجبات فلم تلف، فهل الغلة ا(أ�ولة تÍون  ،ا(صwة �عضهم

.لمصw �؛ ألنه ذو شبهة؟ و§ن قلتم بها، فهل يرجعون بها S ا(رأة ا.وH ألنّها ¼ ال© أنفقتها 
أو ال غلة �م ألن ا.وH ¼ ا(صwة بال S من ذكر ~ حال صغرهم وفقرهم أو S آ�ليها؟ 

   )v")1وجب و¼ ا(نفقة؟
  .)2(..."وسئل االبن öcتنا عن : "يقولو§ذا حö �لس اإلفتاء، 

تب .لمسألة، �ا.أو مقر #وانب ا.سؤال، أو ا�اسخ أو  ،و\�Z إن ¢ن ~ ا(سألة شاهد
: ، وعن ا�اسخ يقول..."الفال] وyتب ا(قر بقصور أبو بÍر بن �ّمد بن ا.صالح : "فيقول

وا#واب من أصلها حرفا cرف من غw ز\ادة وال نقصان S يد ناسخها �ّمد بن صنب بن "
  . )4("و�قيته مبتور: "، كما يذكر ما بÖ من ا(سألة إن ¢ن هناك بÖ، فيقول)3("أ�د ا(yÖري

يتصل با�ازلة من وقائع  اإلسهاب ~ vال�سات القضايا وا�وازل، وتوضيح �يع ما .2
   )5(.وقصص، مثل ×ا ¢تب به ا.شيخ عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال] القا� عبد ا1ق ا�كري

إxدة صياغة ا.سؤال و�يانه {تضح ا(ع÷، و\طرح الÁساؤل قبل ذكر اإلجابة، مثل قو�  .3
يت هل Çوز اRو{ة ~ و¼ ا.شاة إذا ¢نت vشÖاة بطعام ألجل ثم ذك: وعن ا¬انية: "~ vسألة

  .)6("بعض 1مها من بعض أر�ابها لغwهم، و\تأخر الطعام �.ك األجل؟
: تصو\ره .لمراسالت، واالسÁشارات ا.واردة S ا(فت�، و\Öجم �ا با.شورى، مثل .4

  ". شورى جوابها، أو جواب عن شورى، وغwها"

                                                 
 .318صينظر   )1(
 .222صينظر   )2(
 .252صينظر   )3(
 .243صينظر   )4(
 .274صينظر   )5(
 .280 صينظر   )6(
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هذه ا(سألة ×ا زدته بعد األحب �سخ : قلت: "فيقول: يZّ� ما أ1ق با�وازل بعد ال�سخ .5
الفقيه سيدي َ�ّمد فتحا بن ا�داوي، وابن عمتنا الفقيه سيدي أ�د ا1بيب �ذه ا�وازل، 

  .)1("وترتيب األخw منها فليعلمه ا.واقف عليه، قا� �ّمد عبد العز\ز
  منهجه ~ االستدالل واRعليل: ثانيًا

أنّه .م ºرج عن أصول ا(ذهب ا(ا.¶ ~ االسÁنباط، الظاهر S منهج �ّمد عبد العز\ز 
Åو×ا استدل به ما ي:  

ِ ﴿ مثل قو� تعاY: استدال� بالقرآن ا.كر\م .1 ۡ?َ#َ�� 2َُ��<�اْ َ)َ=(  وَۡ;ُ" ٱ: 
َ
 تعاY وقو�، )2( ﴾�َ@

﴿ Aَۡ� َٔ  ْ Dُ  4َ3ۡٓ�ا
َ
   .)3( ﴾ٱّ!ِۡ*/ِ إِن ُ*#ُ�ۡ( D�ۡEَ Fََُ��نَ  أ

ضه لفتوى وأقوال من ل®س � علم، مثل استدال� S اعÖا: استدال� با1ديث ا�بوي .2
من يقول ~ دين اهللا ما ل®س � به علم، و.م ¾ط به خW أو حسبه أن يمتثل ما ورد ~ : "يقولف

@�ŽÝŽuŞŠÛaا1ديث  flÞì�Ôflí@ žæ�c@ �á�ÜčÈ�Ûa@ flåčß@�ü@ bflàîčÏ@�ü@á�ÜžÈflí@�c@ ��a@ žë�c@ Žá�ÜžÇ�cŽá�ÜžÇ� ")4(.@ديثc واستدال�: �@şÕfly@bflß
@)áčÜž�Žß@&ù�Šžß�.)5&ٱ @

اRو{ة ~ بعض 1م ا.شاة ر�ا حرام بإ�اع، ومن أجازها : "مثل قو�: استدال� باإل�اع .3
  .)7("خرق اإل�اع حرام باإل�اع وا#ملة: "، وقو�)6("فقد خرق اإل�اع

هذا اRعليل ~ �يع vسائل نوازل الغنية؛ ألنّه من اRعليل بالفروع الفقهية، وقد عّم  .4
منهج الفقه ا(ا.¶ ر�ط الفروع بأصو�ا، واألشباه بنظائرها، وهذا 2ساهم كثwًا ~ فهم العلل ال© 
ب�يت عليها األح�م، ومثال ذ.ك اRعليل بأقوال خليل، وهو ما تمّ�ت به ا(درسة ا(ا.كية 

وا بمخت� خليل أشد اهتمام، (ا وضع عليه من �وح وتقاييد ا(غار�ية؛ ألّن أصحابها اهتم
  .وتقار\ر

                                                 
 .279ينظر ص  )1(
 .115اآلية : سورة ا�قرة  )2(
 .43اآلية : سورة ا�حل  )3(
 .642صينظر  )4(
 .619صينظر   )5(
 .442ينظر ص  )6(
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وهو  ،قاعدة العرف قاعدة من قواعد ا.dع: "مثل قو�: اRعليل بالقواعد األصو{ة .5
اqصوص إذا وقع بعد العموم، : "، وقو�"أّن من ألفاظ العموم: "وقو�". ا(قدم عند اRعارض

  ".ما هو العمومفا(عتW وا(نظور إ{ه إنّ 
� ما يفيت ا�يع الفاسد يفيت اإلجارة : "مثل قو�: اRعليل بالقواعد الفقهية .6
  ".ضع وتعجل"، "إعطاء اRابع حÍم ا(تبوع"، "الفاسدة
         ،األصل مبS U رفع ا.öر: "مثل قو� ~ القسمة: اRعليل بالقواعد ا(قاصدية .7

  ".أو ارتÍاب أخف ا.öر\ن
  ~ غw الفتاوى العلماء االسÁشهاد بأقوال : اثا¬ً 

2سÁشهد �ّمد عبد العز\ز بأقوال العلماء وا.لغو\� ~ غw الفتاوى ا(نصوص عليها ~ 
وأخذه من أخذ العلم عن ا.شيوخ،  تركا�وازل، أو أجو�ته هو، مثل ما اسÁشهد به ~ مبحث 

   )1(.وا.شاف�، وابن vرزوقمثل أقوال اإلمام ما.ك، واألشمو�، ا.صحف، 
  االسÁشهاد باألبيات ا.شعر\ة: رابعا

، من نظم قضائية وفقهية، ومن أمثل ما اسÁشهد به االسÁشهاد باألبيات ا.شعر\ة دعمقد 
�ّمد عبد العز\ز، قو� :  

ْهلَهُ 
َ
ْورََث ا.َْمْجَد أ

َ
  )2(..........................................................    َوَما َضاَع َماٌل أ

  )3(.واسÁشهاده ببعض من منظومة معونة الغر\م لعبد ا.ر�ن ا#نتوري
  �ح األلفاظ وا(صطلحات: خاvسا

d2ح �ّمد عبد العز\ز بعض األلفاظ ا.واردة ~ نص ا(سائل أو األجو�ة، حÄّ ا(حلية 
  :أمثلتها ما يÅمنها، باإلضافة إY �حه .لمصطلحات الفقهية و�يان مقصدها، ومن 

  : األلفاظ - 1
ا(راد بها S ما هو العرف ا#اري ~ استعمال ا.لسان و� ا.رجل ذكوًرا : ة، قالكَ الÖَْ : مثل

  ".هو ا.رنبوع: طعام hالف ا�ارنج، وا�ارنج، قال الWز�: هندباء ا.ليم، قال . )4("أو إناثًا
  .رة¼ ا�ّ : اRافسوت، قال

                                                 
 .446، ص445صينظر   )1(
 .525صينظر   )2(
 .437صينظر   )3(
 .525ينظر ص  )4(



 150 
 

  : ا(صطلحات - 2
  .)1("ا(راد با#ماعة، العدول ال ما يزعمه كثw من أنهم العوام: "ا#ماعة، قال: مثل

  .)2("�اس ~ فرس بعد Þو سبعة أشهر، وهو عيب يرد به ا(بيعتآ� األ: "ا�رغموس، قال
 بِ  هِ عِ ائِ بَ  wِْ غَ لِ  اهُ Öََ ا اشْ مَ  Öٍَ شْ w  ُvٍ يِ ْص تَ : "اRو{ة، قال

  .)3(..." هِ نِ مَ ثَ
  توضيح ما أبهم ~ ا(سائل وأجو�تها: سادًسا

ما أبهم من أسماء ~ ا�وازل، وا.رvوز ا.وادرة ~ كتب ا�لباK يوضح �ّمد عبد العز\ز 
  :الفقه، أو �وح ¤ت� خليل، أو غwها، مثل

   )4(".يعU باإلمام، ابن عرفة:"، قال"و�ه أفÄ شيخنا اإلمام: "ما قا� أ�د بابا
.لشيخ أ�د  )د(2شw برvز : "~ �ح ¤ت� خليل لعبد ا�ا
 ا.زرقا]، فيقول )د(حرف 

  )5(".ا.زرقا]
لعل فقوسة ال© ذكر ا(جيب بل ا(ذكور ~ جواب صاحب ا(عيار ا�ي استظهر به : "قو�

  )6(".ا(جيب ل®س بها قاض
حاش®ته S ميارة ": ، وحاش®ته ا(ذكورة، قال"هو ا1سن بن رحال: "، قال"شيخ شيخنا"

   )7(".شارح اRحفة
  تعليقه S األجو�ة وتقييدها: سابًعا

�ّمد عبد العز\ز أنّه يعلق، أو يقيد اإلجابة عن ا(سألة، بقو� S قلت، ثم يأ� : الغالب
ا(جيب، أو ينقل  بتعليقه �ليًال .لنص، أو باالعÖاض S ما جاء ~ ا(سألة، أو االعÖاض عن

والفقه ما يعضد قو�، أو ما يعضد إجابة ا(جيب عن ا(سألة، و\علق S  �وازلمن كتب ا
  .تصحيح األجو�ة �عض الفقهاء، وأحيانًا ال يعلق S ا(سألة، فيكتب هكذا وجد

  ، ومثل تقييده S جواب إبراهيم )8(فقد قيدنا: أما تقييده .إلجابة، فيقو�ا أحيانًا êاحة
                                                 

 .534ينظر ص  )1(
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  .)1(من ال ºاف
  اRوثيق: ثامنًا

تمّ� �ّمد عبد العز\ز باألمانة العلمية؛ ألنّه يعزو � ما �عه من نوازل إY أصحابها، 
و\بالغ حÄّ أنّه يعزو ا.0م إY من كتبه ومن نقله، سواء ¢ن عن إvالء، أو ¢ن كتابة، و§ذا 

 Yبعد نقله �ص ا�ازلة، أو اإلجابة إ wكتو�ا دون معرفة صاحبه، ف®شv معزووجده w2(أنّه غ(.  
من ا�وازل ال© أجاب عنها  17و¼ ا.ورقة : "كما يوثق ا�صوص من vصدرها، مثل قو�

من أحباس ا(عيار  28، وÞو ما البن هالل ~ )4("66من نوازل ابن هالل، وهو ~ "، )3("هو غwه
  .)6("من نواز� 109انت& ما البن رشد ~ ا.ورقة "، )5("البن ßاج

  منهجه ~ نقل ا(سائل: تاسًعا

ينقل �ّمد عبد العز\ز vسائل من كتب الفقه أو من كتب ا�وازل، و¼ S وصف�، 
 ، وvرةيÍون هو ناقلهاأحيانًا تÍون تابعة (ضمون ا(سألة، وأحيانًا vسائل vستقلة، كما 

   .�دها منقولة من طرف فقهاء توات
فعندما ينقل عن vواهب ا#ليل من  انتهج منهج االختصار واإلطالة فيما ينقله،كما 

وقد أت®نا با.ز\ادة S ا�{ل (ا : "ا1طاب، فإنّه ôً�ا ما يطيل، و\قول ~ آخر ا.0م WR\ر إطاRه
  .)8(، و\طيل كذ.ك ا�قل عن ابن رحال ~ حاش®ته S ميارة)7("فيها من الفوائد

، و¾يل ~ بعض )9(يÍون سابقا �وأما ما ºت�ه، فال ºل با(ع÷؛ ألنّه توضيحا (ا 
  )10(...، أو انظر ...انظر ~ كذا من : األحيان S آراء الفقهاء، فيقول
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باإلضافة إY نقله .لمناظرات ~ ا�وازل ب� الفقهاء، وما جرى ب®نهم من خالف ~ 
  .ا(سائل الفقهية، مثل vسألة ا(رض ا(خوف

  مناقشة األجو�ة: xً�ا
�ح وتوضيح ونظر �ّمد عبد العز\ز ~ أقوال فقهاء ا(ا.كية ا(تقدم�، و�ليل أقوال 

  .ا.شورى، بتجزئة ا(سائل ومناقشتها جزًء جزءً أصحاب و ا(فت�
و\ناقش فقهاء وقضاة توات ~ عدة vسائل وأجو�ة، كمناقشة وا�ه ~ vسألة رهن �ستان 

: ، ومناقشته (حّمد بن عبد ا.ر�ن اRنال]، فيقول)1(نا(رتهن، و.م يقبض ا.كراء .لراه استأجره
  .)2("وجرى ا.0م ب®U و�� االبن ~ ا(حجور"

بما ي�بB أن ينظر فيه أن ا(وH إذا : "�كيم ا.لغة العر�ية ~ ا.كثw من ا(واضع، مثل قو�
ة بيده ¢ن �له S ¢ن من أهل العلم xرفًا بمؤدى ا.لفظ العرç، فال شك أنّه إذا كتب ا.وصي

عرفه أوÉ؛ ألّن ا.و� ~ عرف Æاطب العلماء شاvل .�كر واألنN، و�ا#ملة فل®سوا كغwهم ~ 
  .)3("كثw من األلفاظ، كما يعرف ~ اإلقرارات وغwها

إّن vسأRنا هذه ل®ست من ا(سائل ال© تقبل فيها ا�®ّنة غw : "توجيه ا(سائل، مثل قو�
وا�ي يظهر K أّن ما ~ ا(دونة إنّما هو ~ اإلقالة ~ الطعام : "، وقو�)4("هللا أعلمالعادلة، وا

  .)5(..."واإلحالة بأخذ رأس ا(ال من ا(سلم إ{ه ا�ي أخذه من يد ا(سلم ال ~ اإلحالة
بعض األجو�ة، وفتح باب ا(باحثة، ¢عÖاضه عن عبد  كذ.ك من منهجه االعÖاض عن

أما ا(باحثة في�Z أن األجو�ة ما . )6(...."ل®س كذ.ك، بل ا.راجح : "اRنال]، فقالا.ر�ن بن عمر 
  .)7("وقد ظهر K ~ بقية ا#واب، ùها أcاث: "زال فيها cث، فيقول

ما : "ومن منهجه تصحيح األجو�ة، فينقل عمن صحح اإلجابة بعد ا(جيب، مثل قول
أن ا#واب : "، كما يصحح بنفسه، فيقول)8("�لباKبأعاله صحيح، قا� �ّمد بن عبد ا.ر�ن ا
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، وقال هذا ~ )S"...)1 ا(سألة غw صحيح، وهو ºالف ما أفÄ به االبن، ومن صحح ا#واب 
vسألة إعتاق ا(رأة األمة ~ vرض vوتها، قيمتها أ�Õ من ثلث ما�ا، هل .زوجها رد ا#ميع أم 

 رد ما زاد S ا¬لث فقط
ّ
  .ل®س � إال

ا�حث واالجتهاد، فهو ال يقبل ا.رأي، أو ا(عرفة دون د{ل، واعتماده S األقوال  :حدى عdإ
أن من باع بقرة، أو شاة بطعام إY أجل،  :واية ا.صحيحة ا(عنعنة، كقو� فيما شاع ~ ا�الدبا.ر

cرم بإ�اع؛ ألّن " :ثم يقول. وها، فإنه �وز �عض أهل ا.وز\عةثم ذ�وyنت أقول �م أن هذا 
، ....ثم د.وا S ذ.ك بفتوى وجودها ~ ا�وازل ا(�سو�ة البن ناê ا�رÝ ... هذا ل®س تو{ة 

�م إن هذا ا.شيخ من كبار العلماء فنحتاح إY رواية صحيحة معنعنة إ{ه الحتمال : فقلت
حث معه فيها، و§ن .م تصح عنه، فا�حث مع ، فإذا صحت ا.رواية عنه وقع ا�...ا.كذب عليه 

  )2(..."من عمل بها
.وثائق ال© دار v Sسائلها اqصومة، كوثائق ا(داراة، ورسوم ا�يع، وyذ.ك عرض ا

ن قر\نة إثبات، يمÍن ألصحابها وعقود األحباس، و¼ وثائق يمÍن أن ترO ألن تÍو
  .شهاد بهااإل
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  اب غنية ا(قتصد وا(آخذ عليهقيمة كت: ا(بحث اqاvس
  قيمة كتاب غنية ا(قتصد: ا(طلب األول

إّن نوازل غنية ا(قتصد تÍشف عن vالمح فقه القضاء ا(ا.¶ ~ توات؛ خالل فÖة 
زمنية �ددة، وال تتج. قيمتها ~ أح�م vسائلها، بل تتعدى Rصور ا1ياة ا.واقعية Rوات 

، وألنّها مقÖنة 
ً
بأحداث واقعية، و¼ من ا�احية ا.سياسية واالجتماعية .شمو�ا أوال

واالقتصادية؛ تÍشف عن ظواهر ~ ا�®ئة اRواتية، ا(تأثرة بما جرت فيها من أحداث، وتصور 
حاالت خالفت ا(عتاد، وأظهرت ا�عد عن رأي �هور العلماء وما ذهب إ{ه الفقهاء، 

لقضاة أو الفقهاء، وت1بت بعض vسائلها وÇاوزات ألح�م ا.d\عة اإلسالمية، وأخطاء ا
  .االÞراف ~ بعض ا(عاvالت، وتعدي ا�اس بعضهم S بعض، وعن العالقات االجتماعية

و§ّن من ×�ات كتب ا�وازل والفتاوى تصو\رها لعدة أوضاع، ألنّها تعالج قضايا واقعية 
اRارºية وا.سياسية حدثت ~ زمن مع�، ف¦ تZسط زخم معرa .لمهتم� با�راسات 

  .واالجتماعية واألدبية، و¼ تمثل vصدًرا �راسة اRار\خ
 
ً
  القيمة الفقهية: أوال

إن نوازل غنية ا(قتصد vوسوعة فقهية تعكس ا(نهج اRطبيÀ لفقهاء منطقة توات ~ 
تقر\ر األح�م ا.dعية ~ القضايا وا(سائل ال© عرضت عليهم، واسÁنطاق ا�صوص، و�ر\ر 

  . األق®سة
ألّن  ت ا�ارز\ن ~ ا(ذهب ا(ا.¶؛كما أنّه يÍشف القناع عن أجو�ة بعض علماء توا

  :فتWز هذه القيمة من عدة وجوه. أهل ا(نطقة مذهبهم ما.¶ ¢(غار�ة
تZّ� هذه ا�وازل مدى إحاطتهم با.روايات، و§طالعهم S ا(ؤلفات ووقوفهم S اqالف 

ا.¶، كما تÍشف عن اqالف الفق¦ ب� فقهاء ا(نطقة، وÆر�هم ب� فقهاء ا(ذهب ا(
.لمسائل S مذهب إمام ا�جرة، وما ¢ن ب®نهم ~ بعض تلك األحداث وا.وقائع من حوار 

  .عل¯، ووضوح وغموض اإلش�الت وحلو�ا
�م إّن ا�وازل تWز �vنة الفقه ا(ا.¶ ~ توات، فيُدع .لباحث� نموذج S صياغة أح

  .وتصورات حول إسهام علماء توات ~ فهم ا(ذهب، وتطبيق قواعده و§ثراء اجتهاداته
ومن ا.واضح أّن هذه ا�وازل تعطي صورة واضحة حول فقه األح�م بتوات خالل القرن 

  ..لهجرة 13، و12
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إّن هذه ا�وازل تWز إسهام علماء توات ~ إثراء ا1رyة الفقهية بتوات وا(غرب وما 
وجاورها، (ا ير�ط هذه ا(ناطق من حر¸ت علمية، فقد ¢ن هناك تبادل ~ ا.رأي ب� علماء 
توات وعلماء ا(غار�ة، وvشاورات فقهاء ا(غار�ة فيما اختلف فيه فقهاء توات، وهذا ما كشفت 
عليه ا(راسالت ال© ¢نت ب®نهم، خاصة مع فقهاء سجلماسة وفاس، وقد xشت مدن ا(غرب 

  .ا.وقت نهضة علمية خاصة مدينة فاس وجامع القرو\� ~ ذ.ك
اlسمت هذه ا�وازل بÕاء عل¯، ف¦ تصف قضايا ووقائع حدثت ~ عصور ¤تلفة (ا 

  .�تو\ه ا�وازل اRواتية من vسائل واقعية، وأحداث قبل ع� �ّمد عبد العز\ز
الفتوى، وأّن  �صيحة، وÕyةز با.شورى والعدل وات�Z ا�وازل ما امتاز به القضاء، فقد تم

و�لغ  ،القضاة ¢نوا يتحرون ~ القضاء، واالجتهاد ~ ا(سائل ونصح بعضهم ا�عض ~ اRحري
  .ا.وسع واالجتهاد

  :ومن أهم ا(سائل ال© x#تها الغنية، منها
  فيمن اثبت حقا ~ خصومة (وGه، � ر�عه أو Þوه، وتارة: �كيم العادة والعرف، مثل -

  .صلهو�يع مقدار من ماء فقارة بدون أ. يÍون با¬لث
  .اسÁئجار اإلمام .لصالة و§قراء ا.صبيان بأحباس القر\ة -
ضل أهل بâهم ~ دينهم، وعقلهم، وأن فقيام ا#ماعة مقام القا� �dط أن يÍونوا أ -

  .ال يÍون قا� فيه، أو فيه قا� غw عدل
  .ا بيع ا(ياه من غw بيان عند ا�يعوقوع ا�اس ~ ا(حضورات، ومن أعظمه -
  .فساد العرف ا.سائد ~ ا�الد، مثل خدمة الفقارة بما ºرج من ا(اء -
vسألة بيع ا(خزن، ال© توقف فيها القا� عبد ا1ق، وا.شيخ عبد ا.ر�ن اRنال]،  -

عند القا� عمر بن عبد القادر أبو حفص وÕyت اqصومات ~ بياxت ا(خزن 
  .ال]، بعد vوت سلطان ا(غرب إسماعيلاRن

vسألة ا.ydة ا(نعقدة دون صيغة .لydة، فقد اشتهر ~ توات أن من اإلخوة من  -
يÍون �ء بيده يقوم عليه دون صيغة .لydة، و\قع هذا ب� اإلخوة، واألب وابنه، 

  .واألم� مع من ائتمنه، واألصحاب
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  القيمة اRارºية: اثانيً 
ا�وازل تقÖن بأحداث واقعية و§ش�الت ع�\ة، والقليل األقل ما �ري S إّن هذه 

. �سق نظري أو تعلي¯، �.ك يمÍن من خال�ا اسÁنطاق اRار\خ، ومعرفة جوانبه عن ا(نطقة
çواتية، وا(غر�ية، ومناطق من ا.سودان الغرRكما أّن هذه ا�وازل ترتبط بعدة مناطق، منها ا.  

حضور اqليفة أبو العباس ا(نصور إY فاس با(غرب، ألحداث اRارºية، كأما بال�سبة .
  . وما حدث من رفع ا.ش�وى با(ظا.م، وحضور العلماء، وا�اس (جلسه

ن ا1قائق اRارºية، وما يمÍن أن 2سÁنطق من أحداث وتÍشف هذه ا�وازل ا.كثw م
   .اRظليل، واqوف من ا.سالط�الم ن تغطيها أقتارºية سابقة، وال© تر\د أ

وشاوره سيدي :" ا جاء من أواvر ا.سلطان، فقد قال �ّمد عبد العز\زوأذكر هنا مثال عمّ 
فإن اإلمام األعظم ن�ه اهللا أرسل إ{نا رسالة يأvرنا  :و�عد: ام اهللا ا�فع به، بما نصهوا�ي أد

ل وأ�د علينا ~ االجتهاد فيها، و�ذ، فيها، بفصل ا(رابط� حفدة ا.سيد ا�كري، وأهل أتمنطيط
ا.وسع ~ �قيق مناطها، وجعل عهدة الفصال ~ رقابنا، وأردنا vشارyتÍم ~ األvر (ا تعلمونه 

  ...".من طلب ا(شاورة 

الفæ ال© حدثت ب� قرى توات، مثل ما حدث ب� تي¯ و�ودة، وظاهرة هروب وyذا 
  .)1(العبيد من القرى

  االجتماعيةالقيمة : اثا¬ً 
تقدم ا�وازل صورة عن حياة ا(جتمع والقبائل ~ ا.صحراء ا#نو�ية، وتÍشف عن 
ظواهر وxدات ¢ن �ا شيوع ~ ا(جتمع اRوا�، فتعتW ا�وازل vصدًرا من vصادر اRار\خ 

Ýاالجتما.  
ومن أهم ما تصوره هذه ا�وازل صورة ا(رأة اRواتية، سواء من ناحية العالقات 

ا(رأة ~ ا(جتمع اRوا� من اqطبة إY ا.زواج  و ا(عاvالت، ف¦ تفصيال عن حياةجتماعية، أاال
إY ا1ضانة، وت�Z معاvالتها ا(ا{ة، فوضعها يبدو غv wساو\ة .لرجال وخاصة ~ ا.رشد 

 بعد ا.زواج
ّ
ا اعتاده ومن ا.واضح أن االجتهاد الفق¦ قد تأثر بم ،والÖشيد، فا(رأة ال ترشد إال

ا(جتمع ~ ترشيد ا(رأة، كما تصور أعمال ا(رأة و×تل�تها، وlس®wها .ألvور وا�Rف ~ 
  .األصول من حصاد وجذاذ وحرث وغwه
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إعطاء أهمية و�vنة (ن هم من ا.dفاء، فا.كثw من ا(سائل تذكر باسم ا.dفاء ~ هذه 
  .ا�وازل

لقبائل بعضها ا�عض با#نوب ا.صحراوي؛ ت�Z ا�وازل مدى lسلط، و�ار�ة وغصب ا
  .ألنّها ¢نت �ت حÍم القبائل

ومن خالل هذه ا�وازل يÁب� كÕت ا.رحاالت ب� توات إY اRكرور، و§Y بالد ا(غرب؛ 
ألّن هذه ا�âان تر�طهم بها روابط xئلية وأvالك الستقرار بعض من أهل توات ~ vراكش، 

  . نفاس، سجلماسة، و�الد ا.سودا
  القيمة االقتصادية: ارابعً 

كما تقدم �ا . إّن ا�وازل تصور �ا ظواهر Çار\ة وزراعية، ¢ن �ا أثر S حياة أهل توات
�لة من ا.صور عن ا(لكية الفردية وا#ماعية، وعن vلكية العقار، وت�Z طر\قة انتقال 

ن، وما هو vوافق .إل�اع ا(متل�ت وا(نافع، وما ي�شأ فيها من صحة وفساد، وجواز و�طال
  .وغwه، ومن ذ.ك إحياء األرض ا(يتة، وضمها إY أvالك من أحياها

وتعطي هذه ا�وازل صوًرا عن vواد أساسية .لتبادل اRجاري ب� توات وا(غرب وا.سودان 
Åا(تمثل فيما ي çالغر :  

اÅ1، العقارات،  Çارة اRمر، العبيد أو ا.رقيق، األثاث، اآلالت ا1ر�ية، ا�واب،
�Áارة ا(لح والفضة)1(وا�اسÇ2(، و(بغRارة اÇ شارÁجانب ان Yإ ،)وقد . )4(�واب، و§جارة ا)3

  .¢نت اRجارة ~ توات vزدهرة
vسألة "وقد أظهرت هذه ا�وازل بعض ا(عاvالت ا.ر�و\ة وا(حرمة ا.سائدة ~ توات، مثل 

ذcوها، فإنّه �وز �عض أهل ا.وز\عة إباحة ا.لحم بطعام من باع بقرة أو شاة بطعام إY أجل ثم 
  . وقد ب� �ّمد عبد العز\ز �ل ا.ر�ا ~ هذه ا(عاvلة )5(،"إY أجل، وهو خرق .إل�اع
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أما الظاهرة ا.زراعية، فتتمثل ~ ا(غارسة، ا(ساقاة، وا(زارعة، وقد lساهل أهل ا(نطقة ~ 
، �وازل مدى انÁشار غرس بور األرض، كما تصور ا)1(هاا(غارسة، فعمل قضاتها S تصحيح

  .وعمل اqماس ~ الZسات�
ل vسألة ، و�®نت ا�واز)2(وأّن ا(ساقاة ¢نت جار\ة S العادة ول®س S قواعد ا.dع

 S لةvى بال�سبة .لمزارع�، وقد أعطت نظرة شاWء، ألنّها ذات أهمية ك¸d.توز\ع ا(ياه ب� ا
  .لمه ~ تواتا(اء و�يعه، وسَ قسمة 

أما ا.زراعة، فقد ب®نت ا�وازل أوقاتها، وما يزرع فيها من أنواع ا(زروxت، وأوقات الغلة، 
  .2ستÀ منه دراسته امعرفيً  افإّن ا�احث ا(تخصص ~ ا.زراعة ا.صحراو\ة �د زادً 

ومات مهمة .لنقد وأنواعه، ا(تداول ~ توات، و¼ معل اوتعطي هذه ا�وازل وصف
.لمهتم� باالقتصاد ا.سيا´، ف¦ تÍشف عن تغw قيم ا�نانw وا�راهم ~ �ال اRعاvل، 
وa �ال ا.�ف، ومبادلة ا�هب بالفضة و�ا(لح، وعن تغw وزنها، وتÍشف عن اRعاvل 

  .وعن ا.سكة إذا ��ت، وأبدلت �سكة غwها ،با.سكك ا(تعددة ~ ا.رواج
م اإلسماعيلية ~ قورارة وتوات، و\تعاvل با�نانw، وا(ثاقيل، ب�ف فقد تداولت ا�راه

   .الفضة كمراطلة الفضة غw اqا.صة با�راهم
   والفنية القيمة األدبية: ااvسً خ

   .فقهاء توات بههر تشاتضمنت ا�وازل ا.كثw من األبيات ا.شعر\ة، منها ا.رثاء، وهو ما 
  ا.وثائقيةالقيمة : سادًسا

وهذه ا(لكيات إما عن طر\ق ا(wاث، إن ا�وازل احتوت S وثائق .ألحباس، وا(لكيات، 
  . أو ا�بة وا.صدقة، وعن طر\ق ا�يع وتوثيقه، وغwها من طرق اكÁساب ا(لكية

فقد كشفت نوازل الغنية عن ا(لكية العقار\ة، وتوز\ع ا(ياه ~ الZسات�، وغصب وعليه 
ة ا#ماعية .ألرا�، وأرا� األحباس، وخرق األفراد وا#ماxت أراض ا(شاع، وا(لكي

يمÍن أن تÍون هذه ا.وثائق قر\نة إثبات؛ ألنّها تنص عن والعرفية، �ا .لقوان� ا.dعية 
، وyتبت بأيدي قضاة ا.شهود، واRوار\خ ال© عقدت فيه هذه ا.وثائق، والقضاة ال© حكمت فيها

  .شهد �م بالعدل

                                                 
 .198صينظر   )1(
 .315، ص314صينظر   )2(
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  ا(آخذ S كتاب غنية ا(قتصد: ا(طلب ا¬ا]
و.ست ، بعض ا(آخذ بعد ذكر قيمة ا.كتاب، وأجل ما جاء فيه،  رأيت �ورة ا.وقوف عند

و\مÍن بصدد تZينها من أجل نقص، بل إنّها ال تنقص من قيمة ا.كتاب، وال من ا.�تب ش®ئًا، 
  :إ�ال هذه ا(آخذ ~ األvور اRا{ة

�ّمد عبد العز\ز عدم تدبيج .  S بمقدمة، (ا �عه من " غنية ا(قتصد"كتاب ما يؤاخد
Zسائل وقضايا وفتاوى، وما قيده وعلق عليه؛ ألنه .م يv� منهجه �ذه ا�وازل، و.م يذكر أي 

 ، ×ا أدى إY إبهام ~.لنوازل تفصيل، أو أد3 معلومة عن بداية �ع وا�ه �ّمد بن عبد ا.ر�ن
 Õتفاصيل �ع هذه ا�وازل، كيف وهو من الفقهاء ا(تأخر\ن، وقد �سخت ال�سخ ~ حياته أ�

  .همن vرة عن طر\ق تالميذ
وyيف وهو األصو�، فقد وثق � ما نقله ~ هذه ا�وازل إال نادًرا، وقد ظهر من خالل 

  .وهو واضح من منهجه ~ ا.كتاب ،تعليقه S بعض ا�وازل
  .ا.كتاب hاتمة، بل نقل vرثية واستغاثة، ال عالقة �ا با�وازل كما أنه .م ºتم

وعلم با(ؤلفات الفقهية، وا�واز{ة، ومناهج  ،وحسب ا�وازل أن لفقهاء توات اطالع
كتابات ا�راسات الفقهية، وأن أغلب ا(ؤلفات ~ العلوم ا.dعية ¢ن vؤلفوها يد.ون بمنهجهم 

  .~ كتابات vؤلفاتهم
جو�ة �عض ا(سائل دون ذكر �ص ا(سألة، ×ا قد يفسد S القارئ اRوهم ~ ßد األ. 

  .اإلش�الت، خصوًصا ا(سألة ال© تعددت فروعها
¾دث بعض االضطراب .لقارئ، وخاصة كتابة نص ا(سألة بعد ßد اإلجابة، وهذا قد . 

  .ا�احث، ا�ي قد تأخذ ا(سألة منه أ�Õ من وقتها، �راستها
�ل اRعليق، مثل تعليقه v Sسألة أجاب عنها تعليق~ .  �Zاألجو�ة أحيانا ال ي S ه

�ل االختالف، . جوابه هذا ºالف جوابيه وجواب وا�ه ا(تقدم: قلت: االبن، فقال �Zو.م ي
  . فيضطر القارئ ا.رجوع إY ا(سائل ا.سابقة وا(قارنة من أجل معرفة �ل اqالف

  :.لمآخذ S ا�وازل والفتاوى بصفة xمة، ف¦أما بال�سبة . 
اإلطالة ~ ا�قول من ا.كتب الفقهية، مثل �وح ¤ت� خليل، كمواهب ا#ليل (حّمد . 

نوازل الWز�، ونوازل ا(عيار، وyتب �وح القواعد مثل حاشية وyتب ا�وازل، مثل ا1طاب، 
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 ظ S ا(نقول، قد يÍوما يالح. ابن رحال S �ح ميارة Rحفة ابن xصم
ً
ون أحيانا خارجا

  .ة ا(طروحةعن مع÷ ا(سأل
االفتقار إY ا�صوص ا.dعية من ا.كتاب وا.سنة، و\رجع ~ االستدالل إY ا(سائل . 

الفرعية من كتب األمهات، وا(خت�ات، و\تضح ذ.ك ×ا خرجته من آيات وأحاديث، 
  .وص ا.dعية بوضوحفمقارنتها cجم ا�وازل ي�Z االفتقار .لنص

ورود األلفاظ العامية أو ا(حلية ~ ا�وازل، فبعض األلفاظ يصعب معرفة مفهومها إال . 
�ّمد عبد العز\ز تغيwها باستعمال ا.لفظ ا.سليم وا(ناسب .ل0م  S بعد جهد، ف�ن �ب

  :ا(راد،  ومن أمثلتها
ِكُرهُ     .معناه تأبw ا�خيل: يُذ�

  .معناه و� � و�: زاد � و�
  .وغwها من األلفاظ. وهو vوسم جU تمر ا�خيل: قطع اRمر
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   الفصل اqاvس
  العـمـل فـي اRـحـقيـق

  :و2شمل ثالثة مباحث
  

  وصف ال�سخ ودراستها : ا(بحث األول
  منهج اRحقيق: ا(بحث ا¬ا]

  صور ا(خطوط: ا(بحث ا¬الث
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  العمل ~ اRحقيق: الفصل اqاvس

  وصف ال�سخ ودراستها: ا(بحث األول

 ا(كتبات اqاصةزانات vوجود hمناطق، ن ¤طوط غنية ا(قتصد منdÁ ~ عدة إ

 أّن هذه ال�سخ �تاج بعض �و
ّ
يق قدراسة؛ ألنّها ال تصلح ùها RحإY زوايا منطقة أدرار، إال

¢vل، كما كتبه vؤلفه، �.ك بدأت بدراسة ال�سخ، وترجيح كتاب S ش� ا�ص، و§خراجه 

  .ال�سخة األم

  دراسة ال�سخ: ا(طلب األول

ا، بل هو الغالب S كتب ا�وازل أنّها غv wرتبة S أبواب الفقه؛ ألنّها ل®س تأ{فا نظر\ً 

  .هاعبارة عن قضايا وvسائل نزلت، فتم ا�حث ~ أح�م

فإّن �سخ نوازل غنية ا(قتصد ال تتفق ùيا ~ ترتيب األبواب؛ ألّن vؤلفه .م يت�ف ~ 

و.م أهتم بالÖتيب S حسب أبواب الفقه أو S حسب ترتيب خليل، Rجنó ال�سخ . الÖتيب

 ا(تأخرة؛ ألنّه صعب i معرفة �ساخ بعض ال�سخ، كما يصعب معرفة درجة ال�ساخ، هل ¢نوا

كتبت بأ�Õ من قلم، ك�سخة كوسام، مع   ا(خطوط �سخعلم أو غw ذ.ك، و§ن بعض  طلبة

�اول© اRحري عن ال�سخة األقرب .لمؤلف.  

، تم "غنية ا(قتصد ا.سائل فيما وقع ~ توات من القضايا وا(سائل"(ا عزمت S �قيق و

، ال�سخة أنّها مفهرسةحصو� S �سخت� فقط، جزء من �سخة ا(طارفة، وما يغري ~ هذه 

2سهل ا.رجوع إY أبوابها،كما اطلعت S ال�سخة ا(خرجة من طرف أساتذة ùية العلوم 

  .و�سخة كوساماالجتماعية والعلوم اإلسالمية µامعة أدرار، 

وقد حددت القسم ا(راد �قيقه S ترتيب �سخة ا(طارفة، من بداية باب ا�يوع 

ق، لÍن بعد حصو� S �سخة ا(كتبة ا.وطنية ا#زائر\ة وماشاùها إY باب االستحقا

ومقابلتها بال�سخة ا.سابقة تK �Z أن �سخة ا(طارفة فيها ا.سقط واألخطاء وا.كثw من 

  .ا�ياض، فحاولت �دًدا ا�حث عن �سخ أخرى
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، وسميتها ب وa ا�هاية حصلت S ستة �سخ، فرجحت �سخة �سخة ا(كتبة ا.وطنية

مع أن ترت®بها ºتلف تماما عن ال�سخ األخرى، فزاد حجم القسم ا(راد �قيق،  ،)األصل(

  .وسأتطرق إY اRعر\ف بÍل �سخة، وذكر ترت®بها

ذي  25¼ �سخة جيدة ومقروءة، وما يم�ها أنّها م�سوخة بتار\خ  )األصل(فال�سخة 

ھ، ف¦ �1261ادى األوÉ سنة  17ھ، و�ّمد عبد العز\ز ا�لباK تو� 1262القعدة سنة 

: قر\بة جًدا من ا(ؤلف، كما أن بها ز\ادات من طرف vؤلفها، وهو ما أدY به صاحبه مثل قو�

د �سخ األحب الفقيه سيدي �ّمد فتًحا ا�داوي، وابن عمتنا هذه ا(سألة ×ا زدته بع: قلت"

الفقيه سيدي أ�د ا1بيب، وترتيب األخw منها، فليعلمه ا.واقف عليه، قا� ¢تبه �ّمد عبد 

، وهذه ال�سخة ل®س بها خطبة أو مقدمة وال خاتمة، و.م يذكر ا�اسخ أنها vرتبة S )1("العز\ز

  .حاولت جاهدة أن أجد �سخة توافقها، فلم أجد غw ما يقار�ها، وقد ترتيب �ّمد ا�داوي

وما يقار�ها �سخة ا�اي، وقد حصلت عليها ~ ميكروفيلم S قرص vضغوط عن طر\ق 

، و¼ توافق ال�سخة 
ً
مع االختالف ~ بعض  )األصل(األستاذ بغداد دهل®س؛ جزاه اهللا خwا

ة قد أتلفت، .م يبق منها م، و¼ ناقصة و�ها مقدترتيب ا(سائل، وأظنه من ترتيب �ّمد ا�داوي

  .، و�ها سقط كثw .لمسائل، و�لل S بعض األوراقءإال بعض األجزا

  :وأذكر بعض االختالف ~ ترتيب ا(سائل، مثل

وسئل عن رجل ب®نه و�� أخته " :بعد vسألة) ي(وردت ~  ،"vوت ا(تطوع با¬�يا" :vسألة

  ."جنان

قبل ) ي(، وردت ~ "فيما 2شبه ¢.وH... فا.وyيل ا(ذكور : و�عد: سئل؟ فأجاب" :وvسألة

  ".إقرار ا.زوج .زوجته" :vسألة

�yÖشv سألة سئل ا.شيخ عن أخو\نv" ~ سألة ع® بن أ± ز\ان، ) ي(، وردتv بعد

  ".إذا ترyت ا.زوجة .زوجها غلة ا#نان"

                                                 
 .ب 137ل: األصل )1(
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وفيها اضطراب .ألوراق، وقد ، )األصل(¦ كذ.ك أقرب إY ال�سخة ف ،أما �سخة vلوyة

رافها طأفسدها قراؤها �سبب ترقيمها عدة vرات، .كنها من ناحية ضبط األلفاظ جيدة، إال أن أ

 
ّ
صاحب ا(كتبة .م 2سمح K إال  أنه صعب i األvر؛ ألنّ  متآùة، وقد حاولت ترت®بها، إال

اك تقييد S ورقة .إلطالع عليها، ×ا اضطررت إY تصو\رها كما ¼، لÍن هن بنصف يوم

، إال ا�عض )األصل(كتب عليها ترتيب أبوابها، فأبوابها ~ ا�داية vرتبة بنفس ترتيب ال�سخة 

 ،�كتقديم نوازل القضاء وا.شهادة S نوازل االستحقاق والغصب وسائر العدا، و�يع الفضو

بل نوازل ا1رابة فنوازل القضاء وا.شهادة وردت ق) األصل(وا�xوى واأليمان، أما ال�سخة 

  ).األصل(وا�ماء، وألفاظ vسائلها lشبه تماما ال�سخة 

أما �سخة كوسام وا(طارفة، فالظاهر عليهما أنّهما مÁشابهتان ~ الÖتيب، وPهما ~ 

Kيذكر فيها تر�ة (حّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا ،Kمّ  ،مقدمتها خطبة أل�د ا1بيب ا�لبا� دو

هذا S أن ال�سختان م�سوختان عن �سخة أ�د ا1بيب ا�لباK، .كنهما عبد العز\ز، فيدل 

  .Æتلفان ~ الÖتيب

و�سخة كوسام وقد حصلت عليها من ا.شيخ ا.شاري صاحب خزانة كوسام، وجزاه اهللا 

  :وترت®بها كما يÅو¼ �سخة ناقصة، بها ا.كثw من ا�ياض، وا.سقط .لنصوص، خwًا، 

الطهارة وا.صالة وسائر  من vسائل ات ونبذ ظر\ف ا�1يات،واالعتقاد جامع القول

ا.وديعة  وا.رضاع، وما ضاه ذ.ك من ا�فقات،ا��ح وتوابعه والطالق واqلع  العبادات،

فاق وا�ضاعة، vسائل ا.و¸لة، vسائل ا.öر، ا�xوى واأليمان، ا1يازات، االروالعار\ة و

وما شØها من  ا�يوع vسائل اZ1س وسائر العطايا،ا#عالة، vوات األرض، وما جهل أر�ابه، 

واالل»ام، ا.ضمان  ، ا.صلح، ا(ديان وا1جر إقالة، وحوالة وتو{ج وفساد وعيب، ا.سلم، ا.رهن،

 vسائل ا(داراة، االستحقاق، vسائل ا.شفعة، ا(وار\ث والفرائض، vسائل األوصياء وا.وصايا،

الغصب  ،اإلقرار واالبراء، نوازل العتق وا.Ñقة، وا.زنا، 2شملها من ا.ردةا1رابة وا�ماء وما 

  .وسائر العدا

  :أما �سخة ا(طارفة، فÖت®بها ¢آل�



 165 
 

من vسائل الطهارة وا.صالة وسائر ، جامع القول واالعتقادات ونبذ ظر\ف ا�1يات

وتوابعه، والطالق ا��ح ، األيمان باهللا و�الطالق، وغwه من ا�ذور، ا.ز¸ة وا.صيام، العبادات

ا�يوع وما شاùها من  ،واqلع، وما يتعلق به من اإليالء، وا(فقود والعدة، وا�فقات، وا1ضانة

، .ا.صلح، ا.رهن، ا.سلم، القرض ،اRو{ج، بيع الفضو�، اإلقالة وا1والة واRصيw، وفساد عيب

ا.وديعة، والعار\ة، ، .öرا، vسائل ا.ydة، ا(ديان وا1جر وا(داراة، ا.ضمان واالل»ام

، ا.شفعة، االستحقاق، الغصب وسائر العدا، اإلقرار واالبراء، ا.و¸لة، واالرتفاق، وا�ضائع

vوات األرض وما  ،ا#عالة، اإلجارة واأل�ر\ة وما ضاهها، ا(زارعة، ا(ساقاة، القراض، القسمة

ا1رابة وا�ماء  ،وى وا1يازاتا�x ،القضاء وا.شهادات ،اZ1س وسائر العطايا، جهلت أر�ابه

  .ا(وار\ث والفرائض ،ا.وصايا واألوصياء ،عتقال ،وما 2شملهمان ا.ردة وا.Ñقة، وا.زنا

، قد حصلت S جزء ا�يوعتمنطيط، ال© أ�د ديدي بوال�سخة ا.سادسة ¼ qزانة 

ذ.ك؛ ألّن أوراق �عد مقابلتها مع ال�سخ، ظهر K أنّها قر\بة من �سخة كوسام، و.م أتأ�د من و

  .جزء ا�يوع ، جزء  منه غv wرتب ، وعدم الÖقيم قد ألZس i األvر

ثم عدت إY ا�حث من جديد عن �سخة أخرى، فحصلت S �سخة من اإلمام ا#وزي 

بباتنة عن طر\ق األخ عقبة بوسعيد، ا�ي ¢ن حر\صا م� ~ ا�حث عن هذه ال�سخة، جزاه 

صلت S هذه ال�سخة S أساس أنّها �سخة تمنطيط، xد K األvل S فلما ح اهللا خw ا#زاء،

أن أتعرف S هذه ال�سخة، فلما أردت قراءتها، ومقابلتها بال�سخ األخرى، إذ فقدت األvل 

؛ ألنU قد وجدت أن هذه ال�سخة ¼ نفسها �سخة كوسام، ثم قابلت ال�سخ ا¬الث، ا�ددً 

حصلت عليها من طرف عبد ا1ميد ا�كري، و�سخة اإلمام  �سخة كوسام، و�سخة ا�يوع ال©

  .ا#وزي، وا1اصل أ] وجدت ال�سخ متطابقة تماما، ف¦ �سخة واحدة، و¼ �سخة كوسام

خزانة ا.شيخ عبد اهللا ا�لباK " :حديث و�سخة تمنطيط األخwة بها نظم ¤توم عليه ختمٌ 

ه غv wرقم ا.صفحات، إال األوÉ منها، وهذا بÖقيم ا(يكروفيلم، وأن 27، ~ ا.لوحة "بÍوسام

ا�ظم ل®س من ا(خطوط؛ ألن ا(خطوط vرتب باRعقيب، فهو دخيل عليه، وyذ.ك يوجد ~ 

من ا(خطوط، ثم سافرت وعدت ألتصفح �سخة كذ.ك آخره ورقة (حّمد ا#زو�، و¼ ل®ست 
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ألصلية اطالع اطلعت S اا(صورة فقط، وال�سخة كوسام األصلية؛ ألنU ~ ا�داية أخذت 

 أن ال�سخة ا(صورة
ّ
S أساس أنها qزانة  ةوال�سخة األخx، wبر، فتأ�دت أنّها ¼، إال

  .، فاعتWتها �سخة كوسامد سقط منها بعض األجزاء األخwةتمنطيط، ق

 ،wزانة أنز�h ث ~ وهناك العديد من ال�سخ ~ خزانات ا.والية، ومنها �سخةc وقد

بمجلة ستاذ عبد القادر قصباوي أثر، ، ثم بعد سنة وجدت مقاال أل افلم أجد � ا(كتبةأرجاء 

  )h.)1زانة أنز�w رفوف يذكر أن هناك �سخة لغنية ا(قتصد

  .وهناك �سخة بمكتبة ا.شيخ بلكبw، .كنU .م أستطع ا1صول عليها، وال االطالع عليها

وS ما سبق ذكره فلغنية ا(قتصد ترت®بان، ترتيب �ّمد ا�داوي، وترتيب أ�د ا1بيب، 

 أنها فيما ب®نها اختالف ~ بعض األبواب
ّ
  . إال

وقد ذكر صاحب ا#وهرة أن هناك من تصدى #مع ا.شارد من شورى الغنية، وهو �ّمد 

  .تدل S ذ.كأي معلومة S  قف، إال أنU .م أ)2(ق ا�كريبن سعيد بن عبد ا1

االنتهاء من مقابلة ال�سخ، ودراسة ا.كتاب، قد توصلت إY �سخت�، لÍن .م  و�عد

  :أقابلهما مع بقية ال�سخ األخرى، و.م أدرسهما، وهما

و¼ �سخة S حسب اطالÝ عليها، أنها شZيهة والية أدرار، �سخة hزانة بU تاvر، 

و�سخة أخرى hزانة ا.و{د بن ، لÍن بعض أوراقها ×زقة، القراءةب�سخة ا(طارفة، و¼ جيدة 

  .قمت بتصو\رها شخصيا، و¼ �سخة جيدة ومقروءة، والية أدرار، ا.و{د

  

  

  

  

  
                                                 

عبد القادر قصباوي، �لة : ا.ر�ن بن أ�مد األنز�wي، قراءة ~ vؤلفه شبكة القناصدراسة وصفية qزانة ا.شيخ عبد  )1(
 .53، ص2013رفوف، جامعة أدرار، العدد ا¬الث، سنة 

 .12-11ص: جوهرة ا(عا] )2(
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  وصف ال�سخ ا(عتمدة: ا(طلب ا¬ا]

قابلة Úسة �سخ فقط، و¼ لقد حصلت S ستة �سخ .لمخطوط، وقد اعتمت ~ ا(

رفة، ا#زائر، و�سخة hزانة كوسام، و�سخة hزانة ا(طا �سخة با(كتبة ا.وطنية بالعاصمة

  : وأوصافها كما يÅ  و�سخة hزانة vلوyة، و�سخة .لشيخ ا�اي،

Éهذه ال�سخة با(كتبة ا.وطنية ا#زائر\ة، وقد اعتمدتها أصال .كونها  توجد :ال�سخة األو

بلة بغwها، وعليها بعض أقدم �سخة حصلت عليها، وأنّها أقرب .لمؤلف، وأنّها vراجعة ومقا

اRعليقات S حوا� ا(خطوط، وعليها بعض ا.ز\ادات من صاحبها، وقد أصابها خرق ببعض 

وقد و�ها بعض ا�ياض، و¼ �سخة vرتبة باRعقيب، أطرافها ا.سفلية، إال أنّه .م يؤثر ذ.ك فيها، 

  :وأوصافها ¢آل�). األصل(رvزت إ{ها ~ اRحقيق ب 

  .3701: ميكروفيلم

  ..وحة 329: عدد ا.لوحات

  .20.1×15.7: ا(قياس

  . 28: ا(سطرة

  .مغرç واضح: اqط

  .عبد ا.ر�ن بن عبد اهللا بن عبد ا(ا.ك ا.كرزازي: ا�اسخ

  .ھ1262اqاvس والعd\ن من ذي القعدة : تار\خ ال�سخ

  .باب ا��ح وتوابعه من الطالق واqلع وما ضاها ذ.ك من ا�فقات: " ا�داية

  فأما إرادة ا(طلق منع مطلقته ال© خالعها S : عد�جواب ا.شيخ عن سؤال من القا�، و

  ...".إرضاع و�ه من ال»و\ج مدة ا.ّرضاع، فاختلف فيه 

فعم اإلناء يفعمه، : وأما قول ا.�تب األديب ~ رساRه بأهله ففعما، فقال cرف": ا�هاية

�ّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقه اهللا رضاه . vاله فهو مفعم، واهللا أعلم Yقا� عبيد ر�ه تعا

. آم� اھ ما وجدته hط بعض الفضالء، و.م أطلع S خط سيدي وا�ي به ¢تبه كما ذكر

�ّمد عبد العز\ز بن �ّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK، رزقهم اهللا رضاه وyتب عبيد  Yر�ه تعا
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وقبل هذا vرثية واستغاثة من ا.d\ف الغرنا� األند.° إY �يع ا(سلم�؛ ح�  ".آم�

  .تغلب ا.روم S جز\رة األند.س

بعد هذا  يبدأ من ا�يوع إY باب االستحقاق، ثم أضفت إ{ه ما جاء: والقسم ا(حقق

  . .وحة 232، ما يعادل 357بÖقيم ا(خطوط إY ا.لوحة  125ا�اب من vسائل، وهو من ا.لوحة 

، والية أدرار با#نوب ا#زائري، و¼ �سخة vلوyةhزانة ¼ �سخة  :ال�سخة ا¬انية

ا ¤تلطة غv wرتبة، أفسد ترت®بها قراؤها؛ ألنها vرقمة بأرقام ¤تلفة، و¼ lشبها ~ ترت®به

�سخة ا(كتبة ا.وطنية S حسب ما استطعت ترتيب بعض أوراقها، و¼ كثwة اqروم، وتلف 

، وعليها ، كما أنّا �سخة ُمقابلة بأخرىا(خطوط، وعليها بعض الطمسS جوانب .وحات 

ا.كثw من تصحيح األخطاء، واالستدرا¢ت (ا سقط من مæ ا(خطوط، بعض أوراقها vرتبة 

  :، وأوصافها ¢آل�)م(قليلة مقانة ببا
 األوراق، وقد رvزت �ا cرف باRعقيب؛ و¼ 

  .بدون رقم: ا.رقم

  ..وحة 316 :عدد ا.لوحات

  .19×13.5 :ا(قياس

  .33 :ا(سطرة

  .مغرç :اqط

  .غv wوجود :ا�اسخ

  .غv wوجود :تار\خ ال�سخ

  .كتب hط دقيق مقروء: vالحظة

مكتZته، دائرة أولف، والية أدرار با#نوب ا#زائري، �سخة ا.شيخ ا�اي ب :ال�سخة ا¬ا¬ة

، و¼ ناقصة، كتبت hط دقيق وواضح، و¼ من �âين، وvرقم با.صفحات، وvرتبة باRعقيب

  :، وأوصافها ¢آل�)ي(وقد رvزت �ا cرف 

  .05: ، ا#زء ا¬ا]04: ا#زء األول: ا.رقم

  ..وحة 202: ا].وحة، ا#زء ا¬ 261: ا#زء األول: عدد ا.لوحات



 169 
 

  .22.2×16.5 :ا(قياس

  .29: ا(سطرة

  .مغرç: اqط

  .غv wوجود: ا�اسخ

  .غv wوجود: تار\خ ال�سخ

  ".ا.سيد عبد ا.كر\م بن ا.سيد �ّمد ا.صالح دأجاب بع" :ا#زء األول بداية

 دعوى و§ن ¢ن العا.م ال حجة � ~ اRحر\م، فل®س � القيام بمجرد" :ا#زء األولنهاية

  ".ا(لكية قا� عبيد ر�ه تعاY عمر بن عبد ا.ر�ن اRنال]

  ...".شورى من القا� .لشيخ . اZ1س وسائر العطايا وا1يازة" :بداية ا#زء ا¬ا]

�ّمد عبد العز\ز بن : "نهاية ا#زء ا¬ا] Yء صا1ًا عبيد ر�ه تعاxم دÍتب طا�ا منyو

، وa آخره vرثية، واستغاثة من ا.d\ف الغرنا� "آم�عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه 

  .األند.° إY �يع ا(سلم� ح� تغلب ا.روم S جز\رة األند.س

�سخة hزانة كوسام، والية أدرار با#نوب ا#زائري، و¼ �سخة جيدة ¼ : ال�سخة ا.رابعة

 نادرا ما يصعب قراءتها �قة اqط، ~ آخرها بÖ، وع
ّ
ليها القليل من اRعليقات، و�ها مقروءة، إال

وتلف ~ أKx األوراق، وفيها ا.كثw من ا.سقط، وأغلب أوراقها vرتبة بعض ا�ياض، 

  :، وvواصفاتها ¢آل�)ك(باRعقيب، و.وحاتها غv wرقمة، وقد رvزت �ا cرف 

  .21: ا.رقم

  ..وحة 324: عدد ا.لوحات

  .20.1×14.4: ا(قياس

  .29: ا(سطرة

  .مغرç: اqط

  .غv wوجود: ا�اسخ

  .غv wوجود: تار\خ ال�سخ
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ثم وجدته hطه، وأما ما ذكرت . جامع ~ القول واإلعتقاد، ونبذ ظر\ف ا�1يات: "ا�داية

  ...".من �wك ~ القدوم إ{نا .لقراءة، فاعلم أن طلب العلم من أفضل األعمال 

\ف الغرنا� األند.° إY �يع فيه بÖ، وa آخر vرثية واستغاثة من ا.d: ا�هاية

  .ا(سلم� ح� تغلب ا.روم S جز\رة األند.س

بمكتبة �ّمد العا.م بن عبد ا.كبw، با(طارفة، والية أدرار �سخة  :ال�سخة اqاvسة

با#نوب ا#زائري، وقد اعتمدت S ال�سخة ا(صورة من طرف vرyز �عة ا(اجد .لثقافة 

 أنّه يغلب عليها ا.سقط، واألخطاء، و�عض ا�ياض، وهذه ال�سخ. والÖاث بد±
ّ
ة مفهرسة، إال

  :، وأوصافها ¢آل�)ط(و¼ vرتبة باRعقيب، .وحاتها vرقمة با.صفحة، وقد رvزت �ا cرف 

  .2: ميكروفيلم

  ..وحة 390 :عدد ا.لوحات

  .19×14.1: ا(قياس

  .24 :ا(سطرة

  .مغرç: اqط

  .العز\ز بن سا.م بن �ّمد بن أ�د بن يوسف ا(طارa عبد القادر بن ا1اج عبد: ا�اسخ

  .ھ1324شهر شوال : تار\خ ال�سخ

ثم وجدت hطه، وأّما . جامع ~ القول واالععتقادات ونبذ من ظر\ف ا�1يات: "ا�داية

  ...".ما ذكرت من �wك ~ القدوم إ{نا .لقراءة، فاعلم أن طلب العلم من أفضل األعمال 

فال أعلم خالفا ~ مذهبنا ~ عدم تور\ث ا(وÉ األسفل، ال : و�عد: ى جوابهاشور: "ا�هاية

  ...".سّيما S قول ابن رشد ا�ي نقلته

  

  

  

  



 171 
 

  منهج اRحقيق: ا(بحث ا¬ا]

 
ً
   �سخال: أوال

بوضع عالمات الÖقيم،  ة القواعد اإلvالئية، وخدمة ا�صقمت ب�سخ ا�ص، vراعي
: خليل، ح: خ: وقد أثبت االختصارات ا.وادرة ~ ا.كتاب تامة؛ مثلواRنصيص .لنصوص، 

ا.صحيح، وت®Ñ الفهم .لقارئ، ×ا �عل ا.كتاب حÄّ تظهر ا(ع÷ ا.زرقا]، وغwها، : ا1طاب، ز
  .~ أحسن إخراج، وقد رقمت � واجهة من .وحات ا(خطوط

   ا(قابلة: ثانيًا
  :~ ا�اvش كما يÅقابلت ال�سخ، وأثبت أهم الفروق ب®نها 

ج أن أجعل قابلت ال�سخة األم مع با
 ال�سخ ال© حصلت عليها، واقتضت قواعد ا(نه
خة األم .العتبارات ا(ذكورة سلًفا، من كونها م�سوخة عن �سخة ¼ ال�س) األصل(ال�سخة 

 ال�سخ ا(ؤلف، وأنّها مقابلة بغwها من ال�سخ، وما عليها من ز\ادات، فأثبت أهم الفروق ب�
Åش كما يvا�ا ~:  

~ حالة االختالف ب� ال�سخ، إذا ¢ن ما ~ األصل ¾تمل ا.صحة؛ أثZته ~ ا(æ، وأضع 
æ)نصيص ال© باRنصيص، و¼ ¤تلفة عن عالمة اRش، وأجعله ب� عالمة اvا(خالف با�ا .

، وأب� ما هو اqطأ من أما إذا ¢ن ا.صواب من ال�سخ األخرى، فأثبت ما ¢ن صوابا من ال�سخ
  .األصل ~ ا�اvش

 ،æ)ته ~ اZإذا ¢نت هناك ز\ادة ~ ال�سخ األخرى، و¸نت مهمة أو نقصها ¤ل .لمع÷ أث
، فما أثZته من ال�سخ وأشw إY ال�سخ ا(ثبت منها با�اvش، وyذ.ك بال�سبة .لسقط من األصل

  .ا.كتبأحيانا من وأوثقه  ب� معقوفت�، األخرى أضعه
أما ما سقط من �يع ال�سخ، وأجده مثZتا من vصار ا(خطوط، فأثZته من ا.كتب، وأضعه 

  .ب� عمودين
وأشw إY ا.سقط من ال�سخ األخرى، �يان أهمية ال�سخة األصل، خاصة إذا ¢ن ا.سقط 

  .ºل با(ع÷، أو هو من غفلة ال�ّساخ
من إثقال ا�واvش، وصعو�ة إدراجها، وقد  وال أشw إY الفرق ب� ترتيب ا(سائل، (ا فيه

  :يلZس S القارئ ما هو أهم من هذا الÖتيب، وقد أغفلت الفروق اآلتية
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اهللا تعاY أعلم، اهللا أعلم، و�� اهللا : مثل ،أغفلت بعض الفروق ال© ال أثر �ا ~ ا(ع÷
األدعية ~ آخر ا�ص،  ر سقطر� اهللا عنه ور�ه اهللا، وال أذك، ملسو هيلع هللا ىلصو �تعاY، وتعاY، و�� 
  .فأثبت ما ~ األصل
الفرق ب� هذا وهذه، كذا وyذ.ك، أو وأم، و وأو، إذا و§ذ، فأثبت ما هو كما أغفلت 

 ما ¢ن � أثر ~ ا(ع÷، فأثبت ما يÍون 
ّ
صواب، وأغفلت كذ.ك سقط ا.واو وز\ادتها، إال

  .صوابًا .لنص
   اRخر\ج: ثا¬ًا

ورها مع ذكر رقم اآلية، وyتابتها با.رسم العثما] من ا(صحف اآليات القرآنية إY س �سبت
  ).اآلية(ا.d\ف، وأتمم اآلية ~ ا(æ إذا وجدت بعد ذكر بداية اآلية 

وخرجت � ما ~ ا.كتاب من األحاديث ا�بو\ة ، سواء êُح بنص ا1ديث، أو أشw إ{ه 
  :اRا{ةجية دون ت�\ح بنصه، وأسوق ا�ص ~ ا�اvش، وذ.ك حسب ا(نه

vوضعه فيه، أما إذا .م يÍن  إذا ¢ن ا1ديث أو األثر ~ أحد ا.صحيح� اكتفيت بذكر
سA أ± داود، سA الÖمذي، سA : ~ أحدهما، فحاولت Æر�ه من ا(وطأ وا.سA األر�عة

إY أ#أ ثم vستدرك ا1اÐم، فإن .م أجد فيها  ال�ساú، سA ابن ماجه، ثم vسند اإلمام أ�د،
             Aحسب ترتيب أهل ا1ديث، ثم أب� درجة ا1ديث من ا.س S ا(صنفات  ا1دي1ية

  .أو األحاديث ا.صحيحة وا.ضعيفة .أل�ا]
وÆر\� .لحديث أذكر ا(صدر وا.كتاب وا�اب، وا#زء وا.صفحة ورقم ا1ديث، إذا ¢ن 

 معلومات �d كتب ا1ديث، فإ]
ّ
  .أشw إ{ها ~ قائمة ا(صادر وا(راجع ا(صدر vرقًما، إال

  .أما بال�سبة .لقواعد الفقهية واألصو{ة، فقد خرجت � القواعد ال© ~ كتاب ا�وازل
   اRوثيق: رابًعا

عملت S توثيق ا�قول واألقوال وا(علومات ا.واردة ~ ا.كتاب، سواء ما نقله �ّمد عبد 
إY مظانها، ¢نت  ا.شورى، �اولة ا1رص S إرجاعهاالعز\ز أو ما هو ضمن أجو�ة ا(سائل و

مطبوعة أو ¤طوطة، وهذا S حسب ما ت®K Ñ ا.وصول إ{ه، وأشw إY االختالف ب� ما هو 
  . vوجود ~ ا(صدر وا(æ ا(حقق، إذا ¢ن يؤثر ~ ا(ع÷

vتام، فإ] أضيف ا�اقص ~ ا�ا wسألة أو معلومة غv ش، إلتمام ا(ع÷ و§ذا ¢ن جزء من
  .إن ¢ن ¾تاج إY ذ.ك
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§ذا .م وأما بال�سبة (صادر ا.كتاب، فقد ذكرتها مÁسلسلة حسب الÁسلسل ا.زمU، و
  .أ�دث عن ا(صدر، أو .م أشw إY أنه ¤طوط، معناه أن ا(صدر مطبوع

  تر�ة األعالم: خاvًسا
األر�عة وا(رسل�، وأشw (ن .م ، ما عدا اqلفاء ا.راشدين، واألئمة تر�ت #ميع األعالم

أجد � تر�ة، و§ن تÍرر العلم، فال أشw إY ذ.ك، وأترجم .لعلم بذكر اسمه وأبيه وجده ولقبه 
وyن®ته وvو�ه إن وجدت، و�vنته العلمية، وشيوخه وتالميذه، و�عض vؤلفاتـه، وتار\خ وفاتـه 

أرجع إY معاجم ؤلفيها، و§ن .م أجد ا.زمU (در األصلية حسب ترت®بها أو ما يقار�ها، من ا(صا
  .ا(ؤلف� ا1ديثة، وهناك بعض األعالم ال© .م أقف S تر�تها

  .أما بال�سبة لقسم ا�راسة، فال أترجم إال .ألعالم ال© �ا عالقة با(خطوط
  تعر\ف ا(صطلحات: سادًسا

ّن vوضوع ا.كتاب ~ عرفت ا(صطلحات ا.واردة ~ ا.كتاب، وخاصة الفقهية منها؛ أل
  .ا�وازل والفتاوى

  �ح األلفاظ: سابًعا
دة S ا(عاجم ـاب، معتمـقمت �dح ا.Øمات الغر\بة والغاvضة، ا.واردة ضمن ا.كت

  .قمت �dحهاة، أو ا.كتب ا(تخصصة، و§ن ¢نت ألفاظ �لية ـا.لغو\
  تعر\ف األماÐن وا�âان: ثامنًا

ناك تغيw السم كتاب، فأب� اسمهاحاً{ا إن ¢ن ها.واردة ~ ا.عّرفت باألماÐن وا�âان 
و.م أقف S  .ا�â، أما األماÐن ا.واردة ~ ا�راسة، فال أعرف منها إال ما � عالقة با�وازل

  .معرفة بعض ا�âان اRواتية وا(غر�ية
  العنونة (سائل ا.كتاب: تاسًعا

ل®سهل ا.وصول إY ا(واضيع الفقهية؛ ألّن  وضعت عناو\ن (سائل ا.كتاب بما يناسبها
  .ا(ؤلف أورد ا(سائل �ت عناو\ن جامعة

   الفهارس: xً�ا
Åلحروف، و¼ كما ي. úتيب ا�جاÖحسب ال S قمت بوضع الفهارس:  

  .فهرس اآليات القرآنية. 
  .واآلثار فهرس األحاديث ا�بو\ة. 
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  .فهرس القواعد األصو{ة. 
  .الفقهيةفهرس القواعد . 
  .فهرس ا(صطلحات األصو{ة. 
  .فهرس ا(صطلحات الفقهية. 
  .فهرس األلفاظ. 
  .فهرس األلفاظ ا(حلية. 
  .فهرس األعالم. 
  .فهرس األبيات ا.شعر\ة. 
  .القبائلا#ماxت وفهرس . 
  .فهرس ا(سائل الفقهية. 
  .ا(صادر وا(راجع. 
  .فهرس ا(وضوxت. 
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  :رvوز و§شارات

  .�1 اآليات القرآنية: ﴾  ﴿
  .�1 األحاديث ا�بو\ة: �   �

   ��1 آثار ا.صحابة : ﴿  ﴾
ا.ز\ادات من ال�سخ األخرى، و�1 ا�ياض، و�1 ما ¢ن بياض بال�سخ �1 [  ]: 

  .وعنونة ا(سائل .األخرى
  .�1 ا.سقط من ال�سخ ): (  

  .ا.كتبمن �1 ما سقط من ال�سخ و§ضافته : |   |
  .لعنونة أبواب القسم ا(حقق :||   ||

  .�1 ز\ادة ا(حقق: <  >
 :"   "æ�1 ا�قول .لم.  
  .اRنصيص با�اvش �1 :»  «
  .وجه ا.ورقة من ا(خطوط: أ

  .ظهر ا.ورقة من ا(خطوط: ب
  .نهاية � وجه وظهر .لوحة ا(خطوط[ / ]: 

  .توa، أو ا(تو�: ت
  .انت&: اھ

  .آخرهإY : إلخ
  .�سخة ا(كتبة ا.وطنية ا#زائر\ة: األصل

  .�سخة ا.شيخ ا�اي، vكتبة أولف: ي
  .�سخة خزانة vلوyة: م

  .�سخة خزانة كوسام: ك
  .�سخة خزانة مطارفة: ط

  .#زء ا.كتاب، وا.صفحة: خ ص
  القرن : ق
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  صور ا(خطوط
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  )األصل(ا.لوحة األوÉ من ال�سخة 
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 ) األصل(.وحة بداية ا�يوع من ال�سخة 
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 )األصل(ا.لوحة األخwة من ال�سخة 
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 )ي(ا.لوحة األوÉ من ال�سخة 
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 )ي(.وحة بداية ا�يوع من ال�سخة 
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 )ي(ا.لوحة األخwة من ال�سخة 
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  )م(ا.لوحة األوÉ من ال�سخة 
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  )م(.وحة بداية ا�يوع من ال�سخة 
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  )م(ا.لوحة األخwة من ال�سخة 
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  )ك(ا.لوحة األوÉ من ال�سخة 
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  )ك(.وحة بداية ا�يوع من ال�سخة 
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 )ك(ا.لوحة األخwة من ال�سخة 
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 )ط(ا.لوحة األوÉ من ال�سخة 
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  )ط(.وحة بداية ا�يوع من ال�سخة 
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  )ط(ا.لوحة األخwة من ال�سخة 

 
 



 192 
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  

 م اRحقيقـقس
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ǁا�اب األولǁ  

  

 ا شَ مَ وَ  وعُ يُ اْ�ُ 
َ
ùَ1(مٍ لَ سَ  نْ ا مِ هَ ا(  َو ُv َاةٍ اقَ س)وَ  )2 

َ
 )7(wٍ يõ ْص تَ وَ  )6(ٍج ِ{ وْ تَ وَ  )5(لٍ عْ جُ وَ  )4(ةٍ ارَ جَ §ِ وَ  )3(ةٍ \َ رِ �ْ أ

 وَ حَ وَ  )8(دٍ اسِ فَ  عِ يْ �َ وَ 
َ
   )12( )11(ةٍ عَ ارَ زَ vُ وَ  )10(ةٍ سَ ارَ غَ مُ وَ  )9(ةٍ ال

  
 -1R ,��� ? M� T��%?,�V(L� #�/� 
�8 �W���� ��G� @P &PX  

 قَ اْإلِ و�عد، فإذا ثبت عندك رسم : جواب عن شورى
َ
 )13(ةِ ال

َ
فيه البن �ّمد بن  )14(َت رْ ذَ عْ ، وأ

ب2 
ُ
ب2 وال عند غwه من ورثة ابن  ،)16(عٌ *َ دْ مَ فلم يÍن عنده ، )15(أ

ُ
 بِ  مْ Íُ احْ ، فَ )17(أ

   وِت بُ 1ُ
                                                 

ة بَِغwِْ َ$ْ�ٍ َوَال َمنَْفَعٍة َ;wَْ ُمتماثٍِل الِعوََضْ�ِ « :ا.سلم )1( (حّمد ا.رصاع، : �ح حدود ابن عرفة. »َ$ْقُد ُمَعاوََضٍة يُوِجُب ِعَماَرة ِذم�
Éوت، �نان، الطبعة األوwّمد أبو األجفان، الّطاهر ا(عموري، دار الغرب اإلسال�، ب� .395ص2، ج)م1993(�قيق 

ْو ُجْعٍل « :(ساقاةا )2(
َ
َجاَرٍة أ ْو إِ

َ
ِتِه َال بِلَْفِظ َ,يٍْع أ بَاِت بَِقْدٍر َال ِمْن َ;wِْ َغل�  .508ص2ج: ا(صدر نفسه. »َ$ْقٌد Sََ َ$َمِل vُْؤنَِة ا��

 .�ع كراء، وهو بيع منفعة :أ�ر\ة )3(
ُض بÁَِبِْعيِضَهاَ,يُْع َمنَْفَعِة َما أْمÍََن َ-ْقلُُه َ;wَْ َسِفي« :اإلجارة )4( ع� واٍن َال َ�ْعِقُل بِِعوٍَض َ;wِْ نَاِ�ٍء َ$نَْها بَعُضُه يÁََبَ . »نٍَة َوَال َحيَ

 .516ص2ج: ا(صدر نفسه
َماِمهِ « :ا#عل )5( ُب إِال� بِتَ  .529ص2ج: صدر نفسها(. »َ$ْقُد ُمَعاوََضٍة Sََ َ$َمِل آَد2�ِ بِِعَوٍض َغwِ نَاِ�ٍء َ$ْن َ�َلõِه بِِه َال َ�ِ
ْغَراِض  :اRّو{ج )6(

َ
ْو َ;wِْ َذ.َِك ِمَن األ

َ
َْوِز أ
ْ
يِْع إلِْسَقاِط ùَُْفِة ا1 ٌة ِ~ ُصوَرةِ اْ�َ  .352ص3ج: �ح ميارة S اRحفة. ِهب�

)7( wصيRهما ~ دين سابق :اwدفع أصل أو عرض أو غ S صم. هو عقدx عاصم لفكر ابن)ا Åح :Rمد ا�اودي، طبع مع 
  .212ص 2ا�هجة ~ �ح اRحفة .لÁسو�، ج

، وَُهَو ذُ « :ا�يع الفاسد )8( ثَِر فََساِدهِ
َ
ِف َرْ*ُع أ

�
Øََوَما يَِصح" .ِلُْم ، ثََر فََساِدهِ

َ
ِف أ
�
Øَن َما َال يَِصح" َرْ*ُع ا.ُْمxَْو َحق2 آلَِد2�ِ َ*َقْط، َكبَيِْع نَو

wْ;َ õóَِ وَ  ْجنَ
َ
 . 377ص2ا(صدر ا.سابق، ج: �ح حدود ابن عرفة. »yِيٍل األ

ْخَرى« :ا1والة )9(
ُ
ٍة بِِمثِْلِه ِ~ أ يِْن َ$ْن ِذم�  .  423ص2ج: ا(صدر نفسه. »َطْرُح ا��

ْصِل « :ا(غارسة )10(
َ
َكٍة ِ~ األ َجاَرةٌ وََذاُت ِ�ْ  .515ص2ج: ا(صدر نفسه. »ُجْعٌل َو§ِ

َكٌة « :ا(زارعة )11( َْرِث ِ�ْ
ْ
 .513ص2ج: ا(صدر نفسه. »ِ~ ا1

 .»ا�يوع وما شاùها من إقالة وحوالة وتصيw وفساد وعيب«: ~ ك، ط )12(
ائِِعِه بِثََمِنهِ « :اإلقالة )13( يِع ِ�َ  .379ص2ا(صدر ا.سابق، ج. »تَْرُك ا.َمبِ
 .»اعتذرت«: ~ ط )14(
ّب ا(زvري، و� سنة  :ابن �ّمد )15(

ُ
¢ن وا�ه . أخذ العلم عن وا�ه �ّمد بن أّب ا(زvري. ھ1128ضيف اهللا بن �ّمد بن أ

ا.رحلة، و� العديد من : من تآ{فه. اشتهر ب�بوغه ~ العلم، وجلس .لتدر2س. يفضله S سائر إخوته، وهو صاحب vشورته
 .173ص: عالم تواتمعجم أ. ھ12تو� أواخر القرن . القصائد ا.شعر\ة

 .هو حجة أو بيان :َمْدَ*عٌ  )16(
ّب  )17(

ُ
ري، و� سنة : ابن أ م� ّب بن أ�د ا.ُمز�

ُ
بقر\ة أوالد ا1اج ضوا? مدينة أولف بوالية ه  1094أبو عبد اهللا �ّمد بن أ

 Y§سجلماسة وفاس با(غرب و Yوتمبكتو وأروانأدرار، ¢نت � عدة رحاالت داخل ا�الد وخارجها؛ فقد انتقل إ Kما← 
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 قَ اإلِ 
َ
  . ةَ ال

 إقرار ا�ائع بأّن فيه خصومًة؛ فال ¾ÍمS  وأّما شهادة عبد ا#بار فال تفيد؛ ألنّه شهد
 Sي بذ.ك بمجرد إقراره، بل ال بّد منÖثبوت ا(ش ) ُ

ْ
q1()ةِ ومَ ُص ا(  

�
 ال

َ
واهللا  ،ا ا�ائعُ هب قر� © أ

  ها )2(أعلم
 -2RT��%  O� Z��� ,O��
L� �	�G &��� [� ��  �W ,�'P� �\ &�	� ,.����L �'� ]=W� &��� !

^�1��� _=� .����� M�X  
وأثبت دينًا �ا قام عندي فالن نائبًا عن ابنة عّمه، : نّصها )4(.لشيخ )3(شورى من القا�

  وyيل ب®نه و�� غwه، فقام بذ.ك S شاٍع S)5(  ُv فالن، وجعل �ا رهنًا، وهو نصيبه من جنان
ه بقطع تمره، وحصد زرعه Sو¼ فالنة .كون ذ.ك ~ يدها ، انِ يَ ا(دْ  زوجة

ّ
 wِ يِ ْص اR� وجه  lستغل

حازت؛ بأن Xv زوجها �شاهدين �.ك وyيل ا(رتهنة بأنّها ) 6(َ� ادّ �ا من زوجها ا(ذكور، فَ 
ه  )9(زوجة وتWّعت S، )8(وÑy منه جر\دةً  ،)7(اّ�صيب، وطاف به

ّ
مديانها بذ.ك lستغل

  . wيِ ْص اR�  إحسانًا، واّد� أّن دين vوGّته سبق
 و(ا تَ 
َ
 م� أ

ْ
ِ  ةَ ازَ يَ حِ  ُت دْ جَ وا فمَ هُ جَ جَ حُ  ُت ل �d.ا#ر\دة، ة \فَ ا ÑÍون بÍيازة، إذ ال تc ل®ست

  ،زُ وْ ا1َ واRّطوف مع العدول؛ ألّن ذ.ك من قول العواّم، وا(عتW ~ ذ.ك هو 
َ
   S \زُ وِ حْ اR�  وْ أ

                                                                                                                                                         
با.سودان اإلفر\À، ثّم استقر بمدينة تيميمون، وقد تفقه بمحّمد ا.صالح بن ا(قدار وعمر ا.رقادي، وأخذ ا�حو ←

والعروض عن أ�د اRوî وابن عبد ا.كر\م ا(غيÅ، وأخذ عنه ابنه ضيف اهللا وعبد ا.ر�ن بن باعوvر اRنال]، من 
�حو وعلم العروض وفك ا�حور وأسماءها وعلم ا.0م والفقه، و� �لية القرطاس ~ ا.0م S نُظم وقصائد ~ ا :تآ{فه

ه  v1160سألة اqماس، ا�خائر ا.كþ\ة ~ حل ألفاظ ا�مز\ة، روضة ال�Ñ\ن ~ vسائل اRمر\ن و�حها، تو� سنة 
 .111ص: ا.زهراتقطف  ؛14ص: جوهرة ا(عا] ~ تعر\ف علماء األلف ا¬ا]. بÁيميمون

  .ي: سقط من )1(
  .»به«ز\ادة : ~ م )2(
  . هو عبد ا1ق بن عبد ا.كر\م ا�كري؛ سبقت تر�ته :القا�  )3(
 .هو عبد ا.ر�ن بن عمر ا�Rيال]؛ سبقت تر�ته :ا.شيخ  )4(
 .معناه �ستان :جنان )5(
 .»فادxها«: ~ ك )6(
 .»منه«: ~ ي )7(
ينظر . و\طلق ا#ر\د كذ.ك S ا.سعف ا�ي يقd من ا#ر\دة. قُْضبَاُن ا�َّْخِل ا.ُمَجَرَدُة ِمْن ُخوِصَها، و�عها جر\د :ا#ر\دة )8(

 .54ص) ج ر د(مادة : ، ا(صباح ا(ن270wص3ج) ج ر د(مادة : .سان العرب
 .وPهما صحيح .»زوج«: ~ ي )9(
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  . )1(اعُ َص ا.ر" ا.ّصحيح كما نقله 
َ  وَ هُ : \زُ وِ حْ اR� وَ  l ْيمُ لِ س  

ْ
وذ.ك  ها )2(ثبت � ذ.ك (ن ِن اهِ أو ا.رَ  ،يطِ عْ مُ من ا. نَ هْ أو ا.ر�  ،ةَ ي� طِ عَ ال

؛  من ا(رتهنة فهو باطل و.و بتوyيلٍ  ،وجةِ ا.ز�  زُ وْ حَ ال يÍون بÑÍ ا#ر\دة فقط، نعم .و حصل 
 üحوزهم اتّفاًقا، و\ب Yفيل ،wألّن ا.ّزوجة من ا.راهن .سبب كأّم و�ه، وعبده، وو�ه ا.ّصغ

 )3(ٌت وْ فَ  wَ يِ ْص اR�  ؛ ألن� wِ يِ ْص اR� وتأخر ا.ّ�ء بيد حائزه و¼ ا.ّزوجة، وال عWة �سبقية اّ�ين، 
  . يمنع قيام ا(رتهنة ~ ذ.ك بعده، أجب سّيدي بما ظهر .ك

 قُ  فما ذكره وyيل ا(رتهنة vّما سّماه حوًزا؛ ال يÍون حوًزا كما ،و�عدُ : فأجاب
ْ
. َت ل

 �Rيِ ْص وا ُw  ُ� ك÷~ ا#نان، وa دار سُ  ا.ّرهن إن صّح، غw أنّه ذكر فيه أّن اRّصيw وقع ُل طِ بْ 
 
ْ
ِ َص مُ ا. õw ، ،Õا#ميع، و§ن ¢نت قيمتها أ� ~ wصيRّفإن ¢نت قيمة اّ�ار قدر ا¬ّلث فأقّل؛ صّح ا

Wلعدم القبض ا(عت wصيRّو\نظر ~ حال ا.ّزوج. بطل ا  
ْ
ِ َص مُ ا. õw،  ُفإن ¢ن يوم  �Rيِ ْص ا ِw  أحاط

ي صwّ �ا فيه ما ذُ اّ�ين بما�، فال يصّح إقراره .زو
ّ

كر، و§ن ثبت دينها بZّينة نظر جته باّ�ين ا�
  هواهللا أعلم ا ،Zُْ الغَ  د" ؟ فwَُ أم ال )Zْ)4ٌ ;َ  ~ اRّصيw، هل فيه

  ِمْن " :\مِ رِ ~ باب الغَ  )6(ِف نõ َص عند قول ا.مُ  )5(فيه إ�ال، فÌ ا1طاب Zُْ الغَ  د" فwَُ : قو�

                                                 
ا.ّرصاع األنصاري اRو�°، لقب با.ّرصاع ألن ا#د ا.رابع � ¢ن Âاًرا يّرصع ا(نابر أبو عبد اهللا �مد بن قاسم : ا.رصاع )1(

، وأبو ا�ور و�ّمد ا(واق ،وأخذ عنه أ�د زروق. أخذ عن الWز� وابن عقاب والقلشان®� وغwهم. و\ز\ن ا.سقوف ا(فاخر
من  .ن توaثم إع»� واختص باإلمامة µامعها األعظم إY أ ،توÉ القضاء و¸ن قا� ا#ماعة ~ تو�س .بن أ�د ا.ّس́و

�ح S األسماء ا�بو\ة، إعراب ùمة ا.شهادة، األجو�ة اRو�سية عن األسئلة الغرناطية، تعليق S صحيح  :تآ{فه
ة ا�ي�ية، القاهرة، �ّمد القرا~، �قيق i عمر، vكتبة ا¬قاف: توشيح اّ�يباج .ه894ا�خاري، والفهرست، تو� سنة 

 Éبك©، ص: بتهاج، نيل اال201، ص)م2004- ھ1425(الطبعة األو�Rية560اyّمد ¤لوف، ص: ، شجرة ا�ور ا.ز�259. 
 .559ص2ج: �ح حدود ابن عرفة )2(
 .69ص 2ج: .سان العرب. هو الَفواُت، معناه ا.سبق :الفوت )3(

)4(  ُZْداع، و�راد به ما �ري ب� :الَغqزون عنه هو ا Âم : طلبة الطلبة. ا�اس من ا.ز\ادة وا�قصان ~ ا(عاvالت، وال يتحر�
 .64، صھ1311ا�ين ال�سÌ، ا(طبعة العاvرة، vكتبة ا(ث÷ ، بغداد، طبعة 

 .بمكةه  902هw با1طاب، و� سنة أبو عبد اهللا �ّمد بن �ّمد بن عبد ا.ر�ن بن حس� ا.رعيU ا(غرç ا(¶، ا.ش: ا1طاب )5(
اجوري وأخذ عنه و�ه ¾� وعبد ا.ر�ن اR .عبد ا(عطى بن خصيب وغwهمأخذ أبيه ا1طاب ا.كبw وأ�د بن الغفار و

من تآ{فه �ح ¤ت� خليل، �ح  .أعتW آخر أئمة ا(ا.كية با1جاز¢ن جامعا لفنون العلم و .و�ّمد الق®° وغwهم
.لجو\U ~ أصول الفقه، �ر\ر ا(قالة، و� vؤلفات .م تÍمل منها تفسw القا�  مناسك ا.شيخ خليل، �ح ا.ورقات

: بتهاج، نيل اال216ص: توشيح ا�يباج. ه954ا�يضاوي، �ح قواعد القا� عياض، وتعليق S اإلرشاد، تو� سنة 
 .270ص: ، شجرة ا�ور592ص

 .بها ا.شيخ خليلكتبت ا(ص اختصارا .لمصنف و\قصد . »ا(ص«: ~ األصل )6(
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بمحاباة، ثّم ثبت عليه دين من  )3(فيمن باع داًرا )2(وa أح�م ابن سهل : "نصها مَ ، )Wَ7َ")1"ِعهِ 
 بَ 4َ 

َ
، )6(إن ¢ن اّ�ين قبل ا�يع، فاّ�ين أحّق با(حاباة: وغwه )5(أحباس، فقال ابن العّطار )4(ةِ ال

ج من يد و§ن ¢ن بعد ا�يع، فا(بتاع أوÉ بها، و¾لف ما ¢ن تو{ًجا، و§ن ¢نت اّ�ار .م Æر
  . ا�ائع، فاّ�ين أوÉ و.و ¢ن بعد ا�يع

إن أثبت صاحب اZ1س ا(حاباة ~ اّ�ار، فا�يع vردود، واّ�ين  :)7(دٍ افِ وقال ¾� بن وَ 
 . ال تصحّ  انِ يَ دْ ا.مِ  أحّق با.ّزائد؛ ألّن هبة

ْ
بن سهل ~ vسائل ا(ديان؛ ~ vسألة ا رْ ظُ -ْ اُ  :)8(اKِ د� شَ مَ ا.

 بَ 4َ  رجل �ّمته
َ
   )10("ه داره )9(ْت لَ قَ تَ ا$ْ فَ  ،أحباٍس  ةَ ال

                                                 
�ُن بَِماِ�ِ ِمْن Wَ7َ"ِعهِ «: قول خليل هو )1(ْ  .201صدار ا.شهاب، باتنة، ا#زائر، : خليل العالمة ¤ت�. ».ِلَْغر\ِم َمنُْع َمْن أَحاَط ا��
بابن عتاب أبو األصبغ ع® بن سهل بن عبد اهللا األسدي القا� القرطó، سمع من حاتم الطرابل° وتفقه : ابن سهل )2(

والزمه، وأخذ عن ابن القطان وغwهم، وأخذ عنه أبو �مد بن منصور و§براهيم بن �مد ا��ي، و� القضاء بالعدوة ثم 
 .122ص: شجرة ا�ور ؛282ص: ا�يباج ا(ذهب. ه486استقD بغرناطة، من تآ{فه اإلعالم بنوازل األح�م، توa سنة 

 .وهو �ر\ف ظاهر .»دار« :~ ي )3(
 .231ص 2ج vصدر سابق،: ا�هجة ~ �ح اRحفة. بفتح القاف، ¼ ا.كراء :الَقبَالَةُ   )4(
، أخذ عن  أ± ع® ا.ليJ وأ± بÍر بن ه 330أبو عبد اهللا �ّمد بن أ�د بن عبد اهللا األند.°، و� سنة : ابن العطار  )5(

بن الفر� وغwه، ¢ن يفوق الفقهاء بمعرفته با.لسان وا�حو، القوطية وغwهما، ولÀ ابن أ± ز\د القwوا]، وأخذ عنه ا
ب� العمال  أvور ا#نايةأفرد ~ ثّم وxرفا با.dوط، و�اvل عليه ا(مفتون حÄ أسقطه ابن زرب من القضاء وا.شورى، 

 ؛364ص: ا�يباج ا(ذهب ؛246ص2ج: ا(داركترتيب . ه 399وا.رعية، و� ا.وثائق ا(عروفة بوثائق ابن العطار، تو� سنة 
 .  101ص: شجرة ا�ور

بَاِء، وَُهَو الَْعَطاُء ِمْن َحدõ َدَخَل  :ا.ُمَحابَاة ~ ا�يع )6( ِ
ْ
Âم ا�ين ال�سÌ، : طلبة الطلبة. َحط" َ,ْعِض اّ¬َمِن، َوِ¼َ ُمَفاَعلٌَة ِمَن ا1

 .163ص
 عنه أخذالقرطó، سمع من أ± ع® ا.ليJ وغwه، وا{حصó ¯ أبو بÍر ¾� بن عبد ا.ر�ن بن وافد ا.لخ: ابن وافد  )7(

تقâ ا.شورى بعد العاvر\ة، وو� القضاء واqطبة بعد عزل ابن ذكوان، ¢ن شاعرا، واشتهر بفقهه ابنه ا.وز\ر الطبيب، 
#نة إحياء �قيق ا�بها]، : تار\خ قضاة األند.س، 257ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه 404تو� سنة . و�صwته با(سائل

çاث العرÖوت، دار اآلفاق ا#ديدة، الwسة، �نان، بvاq103ص: شجرة ا�ور، 40ص، )م1983- ه1403( الطبعة ا. 

)8(  Kمد بن عبد ا.صمد ا.مَ : ا.َمشّدا�اK ا�جاú، لقب با(شّداK �سبة لقبيلة من شدّ أبو عبد اهللا �مد بن أ± القاسم بن 
زواوة ~ µاية، أخذ عن أبيه وارتü معه ~ بعض شيوخه، وأخذ عنه ابناه �مد أبوالفضل و�مد أبو عبد اهللا وابن ا.شاط 

Íملة ~ ا(عيار وا(ازونية، ألف تبعض فتياه نقلت ¢ن خطيبا ومفتيا يöب به ا(ثل، وابن vرزوق ا.كفيف وغwهم، 
حاشية أ± مهدي ا.وانوS ë ا(دونة، اختصار ا�يان البن رشد و�حه، واخت� أcاث ابن عرفة، توa ببجاية سنة 

 .263ص: ، شجرة ا�ور538ص: بتهاج، نيل اال157ص: توشيح ا�يباج .ه866
دار دار ا1طاب، : ح ¤ت� خليلوهو vوافق (ا ~ vواهب ا#ليل .d .، ط، كي: وما أثZته من .»فانتقلت« :~ األصل )9(

 Éوت، �نان، الطبعة األوw594ص6ج، )م1995- ھ1416(ا.كتب العلمية، ب. 
 .594-593ص6ا1طاب، ج: vواهب ا#ليل .dح ¤ت� خليلينظر  )10(
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   )2(.ر�ه اهللا )1(نظر نوازل سيدي عبد القادر الفا´ا
 -3Ra�L� ! b���� ! ��c��X 

ما�  ر\مٍ فأصول ا(ديان تقوم با�راهم؛ ثم 2شÖي .� غَ  و�عد،: ؟ فأجابوسئل عما يظهر
 مّ بذ

ّ
 ة ا(ديان با�راهم إال

ّ
 فه،  ا(لح ا�ي lسل

ّ
2شÖي  )4(بâ ت�بكت )3( ا(لح منفل®س عليه إال

  . واهللا أعلم ،هناك � به
 ،ا(لح إذا تعذر وجوده سلف؛ إنّ  إن ا.شيخ ¢تبه فيما :وقال فيه ،ثم تعقبه القا� ~ ا(لح

  . )5(باو ا.وصول إ{ه أنه تدفع قيمته ذهأ
�ل ا.سلف ا�ي هو  ،فال أذكر اآلن ما كتبت إ{ك: فأجابه بما نصه ~ Ñوا(لح ال يتع

: ا S ما ال يقD بهقال ~ ا(خت� xطفً . مدينة ت�بكت، فهو ا�ي يقD به S ا(ديان
 الَعْ�َ "

�
ِه إال

õ
�َلَ ِwْْخِذهِ بَِغ

َ
  .)6("َكأ

  هغw ع� ا )8()وهو( ،ووجوب قضائه بمحل قبضه: )7(وقال ابن عرفة 

                                                 
بالعلم، وقد استمر وهو من بيت شهw . ه107أبو �ّمد عبد القادر بن i بن يوسف الفا´، و� سنة : عبد القادر الفا´  )1(

أخذ عن وا�ه وأخيه �ّمد وعم أبيه العارف الفا´ وا.شهاب ا(قري وغwهم، وأخذ عنه . العلم به أز\د من ثالثمئة سنة
ابناه �ّمد وعبد ا.ر�ن، وأبو سا.م العيا�، و�ّمد العرç ا�وعنا] وغwهم، من تآ{فه أجو�ة عن vسائل سئل عنها �عها 

؛ 314ص: شجرة ا�ور. هl1091س� نوازل عبد القادر الفا´، وyتب S صحيح ا�خاري، توa سنة بعض أصحابه؛ 
 .208ص1ج: ا{واقيت ا¬مينة

 .و¼ من خط ا�اسخ. »من خط ا.شيخ أ± فارس S هاvش ا#واب«ز\ادة : ~ ك، ط )2(
 .وهو خطأ ظاهر. »~«: ، ~ ط»به«: ~ م )3(
و¼ vشهورة بالعلم، و¸ن 2سكنها عدد كثw . ھ610بكتو، مدينة بناها vلك يد� م�سا سليمان xم اسمها اآلن ت� :ت�بكت )4(

هب اqا.ص ~ ا(عاvالت، وvلك أشد عداء .ليهود، >من القضاة والفقهاء، و¸ن يباع بها ا(خطوطات، و2ستعمل أهلها ال
؛ 538ص 2ج: رحلة ابن بطوطة. آلن ¼ تابعة .ألزوادو¼ مدينة بماK، وا. حÄ أنه ¢ن يصادر أvوال من يتعاvل معهم

 . 167-165ص 2ج: وصف إفر\قيا
 . م، ط: وما أثZته من .وهو �ر\ف. »ذهابا«: ~ األصل، ك )5(
 .196ص: ¤ت� خليل )6(
�ّمد بن ، أخذ عن ابن عبد ا.سالمه717أبو عبد اهللا �ّمد بن �ّمد بن عرفة ا.ورغ¯ اRو�°، و� سنة  :ابن عرفة )7( ،

هارون، �ّمد بن ا1باب وغwهم، وأخذ عنه الWز�، ابن ناî، ابن عقاب وغwهم،  ¢ن إماما وخطيبا با#امع األعظم 
¤ت� ~ الفقه وا1دود، اخت� فرائض ا1وa، و¤ت� ~ ا(نطق : ا.ز\تونة، و� اعتبار Kx ب� العلماء، و� تآ{ف منها

، نيل 419ص: ا�يباج ا(ذهب. ه803~ األصول xرض به كتاب الطوالع .لبيضاوي، تو� سنة واRفسw، و� تآ{ف 
 .227ص: ، شجرة ا�ور463ص: االبتهاج

 .ي: سقط من )8(
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 -4R #� ��L� G��	�=�� ! e*��� .8 T*	 �� [�X 
ل®ست جار\ة S قواعد  )2(،)1(فإن ا(ساقاة ~ هذه ا�الد و�عد،: فأجاب ؟وسئل عما يظهر

  هإY ما �Íم به العادة عندÐم ا فانظرواا.dع، و§نما يعتمد أهلها فيها S العوائد، 
 -5R��g�=�� � ! ��cX 

 )4(قائال لÍن ال يرد: صححه من جواب غwه، نصهما استدرyه S ما  )3(و×ا وجد hطه
  هين S ا(شÖي األول بالغZ اا�يع ~ نازلة ا.سؤال لفواته با�يع، و§نما يرجع رب ا�

-6 R?AijL� �� AiJL� k�L�8 l�m� M9/ ,"k�� T*��� O�'	 n��8� &	�X 
، فا(كÖي هُ اءَ ى مَ فإذا علم vشÖي ا#نان بأن ا�ائع اكÖَ  و�عد،: فأجاب ؟وسئل عما يظهر

فهو ¤w ب� أن  ،.لمشÖي فيه، و§ن .م يعلم  @مَ َال ؛ وَ ا.كراءَ  ةُ د� مُ  م� تِ  تَ حÄّ  ا(اءِ  أوÉ بمنفعةِ 
                                             /  ها واهللا أعلم ، تتم مدة ا.كراءأو يصW حÄّ  ،يفسخ ا�يع

-7 RM���K5� ! k�p(��X 
 َك فأجبتُ  ؛~ هذه ا�ازلة سأUR عنها َك نْ مِ  فالعجُب  و�عد،: ¢تب ا.شيخ به القا� )5(و×ا
�ما،  بما قلُت  َك فأعلمتُ  ،هاhالفِ  اكَ ، وأخK َW اqصم� فØفتهما cجةٍ  K، و�عثُت  بما ظهرَ 

   .)6()هماأvرَ (و.م ت�س  ،وأنت .م تراجعU ~ ذ.ك ،وهذا Þو شهر\ن
ين يضمنون وأعجب من ذ.ك، أنّك جعلت ا#ّزار من ا.ص" 

ّ
 بِ َص ِ�َ ّناع ا�

َ
 )7(مْ هِ سِ فُ -ْ هم أ

#ميع اّ�اس؛ مع أّن ا#ّزار إنّما هو تاجر من اRّّجار 2شÖي ا�هيمة و\ذcها، و\Zيع 1مها رجاء 
فقصد من 2ستأجره إنما هو توyيله S  ؛ا، ومع ندورهإال نادرً  ، وال يذبح بأجرةٍ يفضل � �ءأن 

 هِ سِ فْ -َ  هُ بَ َص والقطع ال© ¼ صنعته، فأين نَ  ،وا.سلخ ،من، ال S �رد ا�بحوقبض ا¬�  ،ا�يع
   !، ال© يوجب ضمانه .لمصلحة العامة؟.لصنعةِ 
  

                                                 
 .ي، ط: وما أثZته من. »ا�â«: ~ األصل )1(
 .؛ ال يقتضيها ا�ص»�«ز\ادة : ~ ي )2(
 .  »hط«: ~ ط )3(
 .  ، أظنه سقط سهوا من ا�اسخ»ال«وسقوط حرف .  »يرد«: ~ ط )4(
  .»وما«: ~ ي )5(
  .ك، ط: سقط من )6(
  .»�فسهم«: ~ ي )7(

 ]أ/126[



 199 
 

ا�قرت� ~ قدر  اختلف مع رب� (ما ، و§ن� َف لَ فإنه .م يدع اR�  ،اِع ن� و.و فرضنا أنه من ا.ص" 
ا(صنوع ~ قدره، فإنه  اختلف مع رّب  )1()إذا ،عِ انِ ¢.َص  نٌ امِ ه َض ألن�  ؛فيكون القول قو� ،ثمنهما

 جعلته ثانيً  ثمّ  ،ألنه مد� عليه ؛القول قو� )2(يÍون
ً

 طْب وهذا خَ  ،اارً سَ مْ ا سِ ثا¬ً  ثم�  ،ا وyيال
ً
 )3(ا

  .صدر من غw تأvل انت&
، فقد كنت أتأvل ...سيدي وشيÊ إلخ  :نص ما كتب � القا� ~ شأنهما ؛وخW ا�قرت�

قول ذاcهما مع  كيف يÍون القول؟ ،ا(تخاصمان فيهماا.لت� حö عندك  ،~ نازلة ا�قرت�
ا ، وال حا�ً ا �vالزمً و.م يÍن رب ا�قرت�  ،.لعمل هُ سَ فْ -َ  َب َص أنه أجw غw خاص، وقد نَ 

فإن اد� األجw ، احب ت®نك ا�قرت� ا(ذكورت�ت صوال ¢ن ~ بي ،وترyه بل ôب عنه ،معه
أو غw ذ.ك ×ا يÍون فيه القول قول األمناء، فال يÍون  ،وهو cال ما وصف به ا.ضياع،

   .قو� (ا ذكرناه القول
  )4(واإلنÍار ،وأيضا ا�ابح وyيٌل 

ْ
ِ وَ مُ وقع ~ ا. õñ  َنْ إِ فَ  ، ففيه قوالن؛، وما ¢ن كذ.ك)5(ارً وْ ج 

 ا1اÐمِ  ~ ديوانه ~ حÍمِ  )6((ا نقله الWز� ،فال ¾ل نقضه إ�اxً  ،امَ هِ دِ بأحَ  مٌ اÐِ حَ  مَ Íَ حَ 
فيه ا.شهرة باwq وعدمها ، فwا� هِ مِ حْ لَ .ِ  ارٌ سَ مْ فيما ذبح سِ  ارُ ز� إذا صادف قول قائل، وأيضا ا#َ 

  ...إلخ 
-8 R#
� .�r��� gI�=�� 
�8 @(8� ,� HC�C- �H��8 k�L� n�8 M9�/ ��c��X 

 تَ غْ و�À بيد ا�ائع �َ  ،اا صحيحً بيعً  وأما من باع ماءً )7(: فأجاب ؟وسئل عما يظهر
"
 ،ةً د� مُ  هُ ل

 الف ا�يع الفاسد، فال كراءَ منه بالعقد h هُ انَ مَ َض  ؛ ألن� ةِ د� تلك ا.مُ  هِ بÍرائِ  فللمشÖي ا.رجوعُ 
  هواهللا ا(وفق ا ،وهذا ùه ظاهر من نصوص أهل الفقه ،بالقبِض  هُ انَ مَ َض  ألن�  عليه؛

                                                 
  .ط: سقط من )1(
  .»فيكون«: ~ ي )2(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. »خبطه«: ~ األصل )3(
  .»فاإلنÍار«: ~ ي، ط )4(
  . ، وهو �ر\ف ظاهر»فورا«: ، ~ ط»جروا«: ~ ي )5(
)6( �، أخذ عن ابن عرفة، والزمه أر�ع� ه740أبو القاسم أ�د بن �ّمد الWز� ا�لوي القwوا] اRو�°، و� Þو : الWُز

تآ{فه دوان كبx wما، وابن vرزوق ا#د وأ± ا1سن ا�طر� وغwهم، وأخذ عنه ابن ناî وحلو.و وا.رصاع وغwهم، من 
~ الفقه، وا1اوي ~ ا�وازل ا(س� جامع ا(سائل؛ اخت�ه حلو.و وا�وسعيدي وا.و�2d°، و� فتاوى كثwة ~ فنون من 

  .245ص: ، شجرة ا�ور245ص: ، نيل اإلبتهاج258ص: توشيح ا�يباج. ه844، 843أو  841العلم، توa سنة 
  .»و�عد«ز\ادة : ~ ك )7(
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  ]يم� اRهمة ب� ا(تبايع�[ 9-

 :)S)1 قصد اإلفاتة، فقال ا.شيخ األجهوري ةِ مَ هْ أما توجيه يم� اR"  :و×ا ¢تب به القا�
ا�يع  إذ ،ا(شÖي به Rعلق حّق  ،.و نÍل .م ¾Íم بفساده هُ أنه الظاهر، وعندي فيه نظر؛ ألن� 

   هواهللا أعلم ا ،اا1ق فيه .لمتبايع� معً 
ومن  ،منن ا¬ّ ا مِ هَ بِ  ا�ائعَ  اص� قَ  ،و§ذا وجب S ا(شÖي القيمة بالفوات: )2(يِ© خِ Wَْ قال ا.شَ 

ُه ": )5( )4(منه عند قول خليل ها )3(وِ�" زُ فضل � �ء أخذه، نص عليه ا#ُ   َضِمَن 4ِيَمتَ
�
َو§ال

   .)6("ِحي�َئِذٍ 
اتَةَ : "وقال عند قو� يِْع اإلفَ والظاهر أن القول قو� ~ دعواه قصد : ")7("َال إْن َقَصَد بِاْ�َ

   ها" حيث .م يقم د{ل S كذبه ،اإلفاتة وعدمه
 

                                                 
أخذ عن ا�نوفري وا�در . ه967أبو اإلرشاد نور ا�ين i بن ز\ن العابدين بن �ّمد بن األجهوري، و� سنة  :األجهوري )1(

وهو شيخ . وأخذ عنه ا.شمس ا�ابÅ وع® ا¬عالó وأ± سا.م العيا� وغwهم. القرا~ وأ± ا�جاة ا.سنهوري وغwهم
توa سنة . ¤ت� خليل وحاشية S �ح اRتاS ú ا.رسالة و�ح ألفية ابن ما.ك من تآ{فه �وح S. ا(ا.كية ~ ع�ه

  .303ص: شجرة ا�ور. ه1066

أخذ عن األجهوري و\وسف الف®� و�مد . أبو إسحاق برهان ا�ين إبراهيم بن vرÝ بن عطية ا.شWخي©: ا.شWخي© )2(
�ح S ¤ت� خليل، : فة ا(س�] و�د ا(كU وغwهم، من تآ{فها�ابÅ وغwهم، وأخذ عنه i ا�وري وi بن خلي


. غر\قا بنهر ا�يله  1106تو� سنة . �ح S العشماو\ة، �ح S األر�ع� ا�وو\ة، و�ح S أ{فة ا.سwة .لعرا
  .73ص1.لزر�، ج: ؛ األعالم88ص1ج: ؛ ا{واقيت ا¬مينة317ص: شجرة ا�ور

)3( �أبو ز\د عبد ا.ر�ن بن عفان ا#زو�، ¢ن أعلم ا�اس بمذهب ما.ك واشتهر cضور �لسه أ�Õ من ألف فقيه : ا#ُُزو
2ستظهر ا(دونة، أخذ عن أ± الفضل راشد، أ± ز\د ا.رجراî، وأ± �ّمد عبد ا.صادق ا.صبان وغwهم، وأخذ عنه أبو 

أو  741ثالث تقاييد S رسالة ابن أ± ز\د القwوا]، تو� سنةا1جاج يوسف بن عمر، أبو عمران العبد́و وغwهما، � 
  .218ص: ، شجرة ا�ور244ص: ، نيل االبتهاج177ص: كفاية ا(حتاج. ه 744

  . وخ اختصار qليل. »خ«: ~ األصل )4(
خل وأ± عبد اهللا ا(نوa أخذ عن أ± عبد اهللا بن ا1اج صاحب ا(د. أبو ا(ودة ضياء ا�ين خليل بن إسحاق ا#ندي: خليل  )5(

من تآ{فه �ح ¤ت� ابن ا1اجب ا(س� باRوضيح، . وأخذ عنه بهرام واألقفه° وحسن ا��ي وغwهم. وغwهما
وا(خت� ~ ا(ذهب vشهور نال ما .م ينله أي كتاب من ا.dوح و�ليل األلفاظ، و�ح ا(دونة و.م يÍمله، وyتاب ~ 

aسنة : تلف ~ سنة وفاته، قال ابن حجراخ. مناقب شيخه ا(نو Ìسنة : ، وقال زروقه767ت aاج ه769توRوقال ا ،

  .223ص: ، شجرة ا�ور70ص: ، توشيح ا�يباج186ص: ا�يباج ا(ذهب. ه776توa سنة : اإلسحا

  .177ص: ¤ت� خليل  )6(
  .ا(صدر نفسه  )7(
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إY تعجيل ش®ئه الضطراره  احتاجَ  ا�ائعَ  ن� إِ  م� =ُ  ،)1(وسأ� عن رجل باع سلعة ألجل آخر
، فأحا� بقيمتهما S ا(شÖي منه أوال ا.سلعة ا(ؤجلة، ووهب ا وأمةً فاشÖى من آخر عبدَ  ،إ{ه

  . � ما زاد S قيمة العبد واألمة
فأجبت µواز ذ.ك، ثم ظهر K أن ذ.ك من باب ضع وتعجل، وا.وضع ال  فسئلت عنها؟

 
�

  ... إلخ  ةً بَ  هِ يÍون إال
َ ألن�  ادة؛بز\ ه يؤدي إY ا.سلففا�بة ا(ذكورة ×نوعة؛ ألن�  و�عد،: فأجاب ا ترتب S م� ه .

{قبض قيمة  ،بها ا�ائعُ  هُ ا.سلعة أخرَ  من قيمةِ  و¼ أقل"  ،ا(شÖي .لبائع قيمة العبد واألمةِ 
 õا.س 
ْ
   .افً لِ سْ vُ  د� عُ  )2(َل ومن أجل ما ُعجõ  ،منها ، و¼ أ�Õُ ةِ عَ ل

ََوالَِة  ألنّ  ؛)3(ائد هبة ال يعتWوlسمية ا.ز� 
ْ
يْ�َْ�ِ ِ~ ا1 ا(عتW األفعال ال األقوال، و�ط ا��

 ِ�َ ، ول®س ذ.ك من باب ضع وتعجل؛ ألن اRعجيل ل®س )l)4ََساِو\ِهَما قَْدًرا وَِصَفًة َكَما ِ~ ا.ُْمْختَ
ضع وتعجل �وز ~  من ا(ديان، و.و ¢ن �اؤه األمة من vشÖي ا.سلعة #از ذ.ك؛ ألن� 

قيمتها  ين أضعاُف ين، و.و ¢ن ا�ّ ا�ّ  )5(ين من مديانه سلعة بمثلا��  أن 2شÖي رّب ب ،العروض
  هواهللا أعلم ا ،هِ نِ يْ و�هذا يتوصل بائع ا.سلعة إY دَ  ،انقدً 

-11 R_I�W��� �8��� [� #*	m� vE�X 
إY أخينا و�بنا ~ اهللا الفقيه القا� سيدي عبد ا1ق بن سيدي عبد  :و×ا وجد hطه

  : ألف سالم عليك ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته، و�عد ،ا.كر\م
ا(حفوظ بن ا1اج �مد ا�لباK طلب مU أن أ�تب إ{ك  ،~ اهللا ب� حِ حاvله ا.مُ  فإن� 

�د، فأرفق به  ا#نان من أوالد ا.سيدال© كتبت � ~ شأن �ائه  ،لÖفق به ~ أجرة ا.كتابة
 "�  .وyتب �بÍم عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به أم�. ه من أحبا±، وا.سالمفإنّ  ،ا ا(حّب هَ :

 
                                                 

  .»ألخر«: ~ م، ك، ط )1(
  .»ومن عجل ما أجل«: ~ ي )2(
  .»ال تعتW«: ~ ط )3(
  .209ص: ¤ت� خليل  )4(
  .»بثمن«: ~ ط  )5(
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أ�ك غwه بغw إذن ما.كة ا#نان، حيث  )1(اَص رَ اq"  أن� : فأجاب ؟وسئل عما يظهر

  هواهللا تعاY أعلم ا ،Rعديه )3((ا.كتها اةَ حَ سْ ه يضمن ا.مِ ، فإن� ا.d\ِك  دِ يَ  نْ مِ  )2(اةَ حَ سْ وßقت ا.مِ 
-13 Rg�=�� ! &E
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و�ته  ،)4(ةِ ارَ مَ أسفله إY حد العِ ا من آخر وذكر حدوده، فحد وسئل أيضا عمن باع جنانً 
ْ  ا بيضاءً أرًض  َ وَ  ،ْث رَ .م �ُ   هل تدخل ~ ا�يع أم ال؟  ،قط ْس رَ غْ 7ُ  مْ .

وال يطلق عليها عمارة؛  ،)5( تدخل ~ ا(بيعِ َال  ا�يضاءَ  األرَض  بأن�  :- وفقه اهللا -فأجاب 
   هواهللا أعلم ا ،افً رْ وال عُ  ،لغةً  )6(ال

-14 R ��� �*$�� �	�G�$	�G M� �Pk�} M9p�� �����8 ^�� �
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 : وسئل عن نازلة
ً

   زوجة تتوÉَ ا بÕÍة ا(ال، و� مً هَ ت� ال®سار، ومُ ب/ ا  ¢ن معروفً و¼ أن رجال
َ وُ ا تُ .َم�  م� ، =ُ وحرٍث  )7(وُجَذاذٍ  ادٍ َص أvوره؛ بت�فها ~ أصو� من حَ  õa  ًها ا يتضمن �اءَ أظهرت رسم

ا بثمن 2سw قيمتهما اآلن أ�Õ منه بÍثw، و.م تظهر من ا�قد إال ش®ئً  ؛هِ منه جنان� من أصلِ 
 ًwفنازعها العصبة ،ال 2شبه حال زوجها ،ا2س .  

بمعاينة  )8(وج، وشهد ا.شهودا.ز�  ةِ ح� فإذا وقع ~ ِص  ،هاأما منازعتهم �ا ~ �ائِ : فأجاب
وذ.ك  ا من القيمة،يته أنه ترك �ا ش®ئً ته فبيعها صحيح، ôدفعها .لثمن، وحازت ا#نان� ~ صح� 

 
�

أنه حيث باع منها بأقل من القيمة يÍون فيه  ؛)9(ه يظهر من @م ابن سلمون :ن� جائز �، إال

                                                 
 ا.ز�يدي، : ؛ تاج العروس21ص 7،ج)خ ر ص(مادة : .سان العرب. �ع qارض، وهو من ¾رُز رطب ا�خيل واRمر :اq"راُص  )1(

 .544ص 1، ج)خ رص(مادة �قيق �موعة من ا(حقق�، دار ا�داية، 
 . 141، ص)س ح و(مادة : ا(صباح ا(نw. ¼ ا(جرفة، و¼ من حديد، و�عها ا.َمَساِ?  :ا.ِمْسَحاةُ  )2(
  .»(ا.كها«: ~ ك  )3(
عَماَرةُ  )4( ار، أي ب�يتها: من فعل َ$َمَر وعمرت، أي ب÷ و��يت، فيقال :الِ  .222، ص)ع م ر( مادة : ا(صبح ا(نw. َ$َمْرُت ا��
  . »ا�يع«: ~ ي  )5(
  . ك، ط: وما أثZته من. »و«األصل ، ي، م ز\ادة : ~  )6(
  .479ص3ج) جذذ(مادة  :.سان العرب. ا ُكÑَِ قَِطُع مَ  :ا#َُذاذُ   )7(
  .»شهود«: ~ ي  )8(
ا.ز�w وغwه، وأجازه أبو القاسم سلمون بن i بن عبد اهللا ا.كنا]، من أهل غرناطة، قرأ S أ± جعفر بن : ابن سلمون )9(

 ←¢ن xرفا با.dوط واألح�م،  ا.رواية أبو �ّمد بن هارون الطاú، وأبو العباس بن الغماز والفر� أبو إسحاق وغwهم،

 ]ب/126[
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ة ا(شÖي حاز ا(بيع ~ صحّ أن  اةِ ابَ حَ و{ج أو ا.مُ فإن ثبت ~ بيع اR� : "اختالف، ونص @مه
.م  )2()هألن� (أو يبطل ذ.ك؛  ،و�ري �رى ا�بات ،)1()�(ذ.ك  فهل يصحّ  ،ا�ائع S وجه ا1يازة

   .ذكره ~ آخر فصل اRصيw ها )º")3رج ¤رج ا�بة؟ ~ ذ.ك قوالن
ا، ودفعت صحيحً  �اءً ها اشÖت :ن�  ؛وجةمن يم� ا.ز�  د� بُ  فال ،ة ا�يعا S صح� نَ يْ �َ فإذا بَ 

 قَ ما -َ  َب قْ وج إ{ها كما ذكر ~ ا.سؤال، نص عليه ابن سلمون $َ ا.ز�  لِ يْ مَ من من ما�ا .ِ ا¬� 
ْ
عنه  اهُ نَ ل

  .واهللا أعلم ،اآنفً 
-15 R.8 ,�)� ��/ n�	� &�C9�� &PX 

ه فال رجوع .لمحيل فيما أحال به، وال تنفعه دعواه؛ أنّ  ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
 َ�  هاواهللا أعلم  ،ا أحا�مَ ه من ذ.ك .ِ ه ترك حق� ألن�  ؛به )4(ُت و� قَ تَ ل®س عنده ما 

-16 R.� ��*y [� .���� ,���� ! �����8 &	� M� T*�� &	� �*rL�8X 
وسئل الفقيه العالمة ا1افظ ا.واعية القا� العدل سيدي أبو حفص عمر بن عبد القادر 

ا ا، يعU باإلشارة بâه تواتً نَ ا هُ جنانً  ى من رجلٍ عن رجل أ�رَ  - برد اهللا �¾ه - )5(اRنال]
 وَ خفيفة، وتعاقد معه ح� العقدة S أنه يُ  )6(مثاقيل بثالثةِ 

َ õG ُغر\م �  ه S)يقبض منه  ،غرببا
ا(كÖي، فهل � ما  ِ�ِ و� أر�عة مثاقيل xدلة؛ يمسك ما � من قبل ا.كراء، وما فضل يبعثه .لمُ 

  العادلة؟ )7(ةك� و¼ ا.سõ  ،غرببا(أو ما قبض  ،وقع عليه عقد ا.كراء

                                                                                                                                                         
سنة  العقد ا(نظم .لُح�م فيما �ري ب� أيديهم من العقود واألح�م، ودون vشيخته و�رنامج روايته، توa :تآ{فه$#  ←

  .214ص: شجرة ا�ور ؛206ص: باج ا(ذهبا�ي. ه767
  .ي: سقط من  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .194ص 1جھ، 1302ا(طبعة ا�هية، �v، ابن سلمون، : .لح�م فيما �ري ب� أيديهم من العقود واألح�م العقد ا(نظم  )3(
  .»يتقوة«: ~ ط  )4(
أخذ عن �ّمد بن . ھ1098و� سنة . عمر بن عبد القادر أ�د بن يوسف اRنال] األvوي :أبو حفص عمر بن عبد القادر  )5(

وأخذ عنه أبو ز\د ا#نتوري وعبد ا.ر�ن اRنال]، . أ�د ا(سناوي، ابن ا(بارك ا.سجلما´، ا1سن بن رحال، وغwهم
ك ثالثة عd سنة، واشتغل باRدر2س بفاس ¢ن x(ا من حفاظ ا(ذهب، رحل إY فاس لطلب العلم، و�À هنا. وغwهما

. ھ1152وألف تقييدات S ا(خت�، تو� سنة . µامع القرو\�، ثم استقر بزاو\ة تنالن ~ بالد تي¯، وتوÉ خطة القضاء
  .16ص: ؛ تر�ة وج�ة3ص: ؛ ا�رة الفاخرة13ص: جوهرة ا(عا]

= حبة  80 =ومثقال األشياء األخرى  .غ4,24 =حبة  72 = ثقال ا�هبو وزن ا.�ء وثقله، وموه: �ع (ثقال :ا(ثاقيل )6(

  .404ص، )م1988- ھ1408(�ّمد رواس قلع� وحامد قن®ó، دار ا�فاïس، الطبعة ا¬انية : معجم لغة الفقهاء. غ4,5
)7(  õا.س �و�عها سكٌك  :ةك ،wحديدة منقوشة تطبع بها اّ�راهم، واّ�نان .wن)148، ص)س ك ك(مادة : ا(صباح ا. 
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أن القابض ا(ذكور ل®س � إال ما وقعت عليه العقدة هنا؛ وهو ثالثة مثاقيل  : فأجاب
يقبض قدرها فقط؛ وهو مثقاالن وست عdة  )1(اqفيفة، و§ن قبضها هناك با(غرب فإنه بالعادلة

  .واهللا أعلم ،ةvوزون
-17 R &P ,]�
��/ ������ #
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ئعها وتطوع �ا ،اعمن اشÖى دارً  )2(وسئل الفقيه سيدي �مد بن ا1اج أ�د ا�داوي
 ألن�  ؛أو ا(قال ،ا S ا(قيلهَ ا-ُ يَ �ْ فهل بُ ة، ار ~ خالل ا(د� ا��  )3(ْت مَ دَ هَ -ْ ة معلومة، واِ باإلقالة مد� 

Í1م؟ كمن غرس ا#نان أو ا ،أو تبطل اإلقالة لفواتها با�دم ،ةا�ار ترجع � بعد انقضاء ا(د� 
  ا(قال فيه،

ّ
ُ  ، ~ نواز�وِ� زُ كما نص عليه ا#ُ  دõ عَ تَ ه مُ ألن�  ؛َض قْ  ا�� ل®س � إال القول البن  َب سَ و�

ا بغرسه، فكيف يً ه جعلوه متعدõ ألن�  ؛؟ فل®س S ا(قيل �ءواحدٌ  اÍ1مُ  ، فهلِ )4(دٍ شْ رُ 
 Zُ بِ 
   ؟)5(هِ انِ يَ نْ

، فيجب وِ�ّ زُ v Sسألة ا#ُ  )6(أو ا(قال فتقاس ،الظاهر أن ا�ار إذا هدمها ا(قيل: فأجاب
 õعدR من هدمها S ر سَ ب�يانهاvواحد م ،ي2 اوِ مَ يه، و§ن انهدمت بأ S فال �ء W� نهما، وال

 ألن�  شاء ترyها، وال تلزمه؛ نْ ، و§ِ ا(قال إن شاء أخذها منهدمة )7(وwº ،اهُ S ب�يانها من أبَ 
  ،اإلقالة بيع

�
 إال

�
منعقد من جهة  ا، ف¦ بيعٌ ة وأخذه � بعد تمام ا(د�  فيما اسÁث÷، وال ينعقد إال

  .واهللا أعلم ،و\أخذها ،أجلها  يتم� حÄ�  ؛من جهة ا(قال لõ حَ نْ مُ  ،يلِ قِ ا.مُ 
  
  

                                                 
  .»فإنما«: ~ ي، م، ك، ط  )1(
¢ن أحد علماء ع�ه ~ . أخذ عن �ّمد ا.ونقاK. ا1اج �ّمد بن أ�د بن ناê ا�داوي :�ّمد بن ا1اج أ�د ا�داوي  )2(

  .7ص: ا�رة الفاخرة. ھ ~ ا1جاز1208تو� سنة . توات
  .وما أثZته هو ا.صواب. »وانهدم«: وa م، ك ،»وانهدامت«: ، ~ ي، ط»انهدام«: ~ األصل  )3(
، أخذ عن ابن رزق وابن الفرج وابن أ± ه405أبو ا.و{د �ّمد بن أ�د بن �ّمد بن رشد القرطó، و� سنة : ابن رشد )4(

وأخذ عنه ابنه �ّمد والقا� عياض وأبو بÍر اإلشZيÅ وغwهم، و� قضاء ا#ماعة بقرطبة ثم  العافية ا#وهري وغwهم،
(قدمات وتهذيب كتب سنة، و¸ن زعيم فقهاء وقته باألند.س وا(غرب، من تآ{فه ا�يان واRحصيل وا 14ترyه بعد 

�قيق �\ف أبو العال العدوى، وال، البن �شك: ا.صلةكتاب  ؛373ص: ا�يباج ا(ذهب. ه520سنة  الطحاوي، تو�
 Éكتبة ا¬قافة ا�ي�ية، القاهرة الطبعة األوv)1429129ص: شجرة ا�ور ؛214ص2، ج)م2008-ھ.  

  .ي، ك: وما أثZته من. »ب�يانه«: وa ط» ي�يانه«: ~ األصل  )5(
  .»فيقاس«: ~ ي  )6(
  .»�W«: ~ ي  )7(
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: نال] عما أجاب عنه بقو�اR )1()سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر(وسئل ا.شيخ أبو ز\د 

فعليه  ،)2(فال يلزم ا(شÖي إال ا.سكة ال© ¢نت Çري ب� ا�اس يوم ا�يع، فإن عدمت و�عد،
  .أو عروضا، واهللا أعلم ،قيمتها ذهبا

-19 R?AiJ9�� �� gI�=�� *9��� O�j� &$/ ,�P� gI�=�� ��� �W ,��� ��8 ��� n�8 M�X 
 
ً

ها، فلمن و�قيت بيد ا(شÖي 2ستغلها، ثم إذا أراد ا�ائع رد�  ، باإلقالةوسئل عمن باع ]ال
  لمشÖي؟ ، أو ..لبائع )3()هل(يÍون اRمر ا�ي S رأسها؟ 

مرة ~ ، ف¦ بيع فاسد، وحÍم ا¬أن اإلقالة إن ¢نت vشÖطة ~ صلب العقد :فأجاب
  :أو تصفر كما يفيده قول القائل ،رمأنها (ن رجعت إ{ه، وهو ا�ائع ما .م َ�ْ  ؛ا�يع الفاسد

 ــــالَْفائِ 
�
َسةٌ  مْ ــٍة هُ ـــــُزوَن بَِغل ْÚَ 

َ ْ ٌَ
  ـَالقِ ــَ. اإلطْ عَ  َهاــوَن بِ ــَال ُ�ْطلَبُ   

ْـ يٍْب َوَ�يــْن رَد� ِ~ عَ ـمَ   ـ�ُِشْفعَ     اِسدٍ ــٍع فَ ــ
ْ
ل   اقٍ ــَع اْسِتْحقَ ــٍس مَ ـٍة فَ

ا        هَ ــمُ كْ حُ فَ  ارِ ــمَ ا¬wْ  õَ ـــغَ  هُ اد� رَ ـمَ وَ 
  

 .ِ  َل ـيِص فْ ى اR� رَ ـجَ  )4(هِ ـي*ِ   
ْ
   ـاقِ تَ شْ مُ ل

َالِن بِ ـفَ    َ     اَزا بِـَهاــوَِها فَ ـَزهْ ـاألو�
ْ
لِْس َو\ُ ـذ" فِ ـا#   اِ
 ـاْ�َ  )5(ِس ـْب ـي  فَ

. واهللا أعلم  
-20 R AiJL� 3�+ �'� 
�8� ,�$�r��� gI�=�� 
�8 ]�(8� ,��� �� ��8 ���� ���'	 n�8 M�
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��X 
القا� سيدي ا�كري ا.صالح بن القطب العالمة وسئل سيدي عبد ا.كر\م بن �مد 

و�قيا بيده 2ستغلهما دون ا(شÖي، و�عد س�� طلب  �dط اإلقالة، )6(اا ودارً عمن باع جنانً 
 : وقال ،ا(شÖي ا�خول فيهما، ومنعه ا�ائع

ّ
وا�يع فاسد، فأشهد ا(شÖي  ،من ا¬ّ ل®س .ك إال

  أم ال؟  )7(وا1الة هذه يفيت ،ه باعه من و�ه، هل ا�يعحي�ئذ أنّ 

                                                 
  .ك، ط: سقط من  )1(
  .»تانعدم«: ~ ط  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»فيما«: ~ ك  )4(
  .»ا{Zس«: ~ ك  )5(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »دار«: ~ ي  )6(
  .»يفيتها«: ~ ط  )7(
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جّر نفعا، وال  )2(وا.سلف، وسلف )1(ألدائه .لبيع ؛أن ا�يع وا.dط .لث�يا فاسد: فأجاب
يدخل ~ ضمان vشÖ\ه إال بالقبض، وما .م يقبض فضمانه إذا هلك من بائعه، فبيع vشÖ\ه 

@�عWة به إذ .م يدخل ~ ضمانه، وَ  بائعه ال )4(وهو بيد ،)3()�( şïčjŞäÛa@ óflèflã�@@žá�Û@ bflß@ �|ži�‰@ žåflÇ
žåflàžšflí�)5( ، ا فيه من بيع ما)لقوة شبهة ذي ا{د ،فيه خصومة /و .                                 

فا(شÖي ا(ذكور أعاله S �ط اإلقالة حيث باع .و�ه بعد القيام  ،و�عد )6(] : [وأجاب
فيعاvل بنقيض قصده، قال ~  ،قصده تفو\ت ذ.ك S ر�ه ألنّ  ؛عليه، فال يÍون بيعه فوتا

  . واهللا أعلم ،"ال إن قصد با�يع اإلفاتة" :ا(خت�
ن أعاله عبد ا.كر\م ا#وابا سيديالقا� سيدي عبد ا1ق ابن عمهما وأجاب 

�مد عبد ا1ق Yصحيحان، و�هما يقول عبيد ر�ه تعا .  
 أن )8(فظاهر :)7()األول(فأما ا#واب  و�عد،: يخ سيدي عبد ا.ر�ن بن عمروأجاب ا.ش

  . هو ا.راجح إذ به Çب الفتوى ،الفاسد ال يفيته )9()ا�يع~ (بيع ا(شÖي قبل قبض ا(بيع 
  

                                                 
  .»ا�يع«: ~ ط  )1(
  .»سلفا«: ~ ك  )2(
  .ك، ط: سقط من  )3(
  .»~ يد«: ~ ي، ك، ط  )4(
، وقال حديث حسن 11ص 5، ج1155: ما جاء ~ كراهية بيع ما ل®س عندك، حديث: أخرجه الÖمذي ~ س�نه، باب )5(

، 211ص 4، ج4552، 4551: �طان ~ بيع، وهو أن يقول أبيعك هذه، حديث: صحيح، وأخرجه ال�ساú ~ س�نه، باب
، 424ص 6، ج2179: وعن ر�ح ما .م يضمن، حديثا�¦ عن بيع ما ل®س عند، : ، وأخرجه ابن ماجه ~ س�نه، باب212

، 422ص 3، ج6384: ، حديث377ص 3، ج6339: وأخرجه أ�د ~ vسنده، vسند عبد اهللا بن عمر بن العاص، حديث
ال¾ل سلف و�يع، وال �طان ~ بيع، وال  �قال �، وأخرجه ا1اÐم ~ ا(ستدرك، بلفظ 162ص 4، ج6624: حديث

ا�يع S ا.صفة، و¼ ôئبة، : ، وأخرجه عبد ا.رزاق ~ vصنفه، باب289ص 5، ج�ع ما ل®س عندكر�ح ما .م يضمن، وال بي
 5، ج259: من كره أن يأ�ل ر�ح ما .م يضمن، حديث: ، وأخرجه ابن أ± ش®بة ~ vصنفه، باب48ص 8، ج14251: حديث

، وأخرجه ا�ار قطU ~ 348، 336، 313ص 5ا�¦ عن بيع وسلف، ج: ، وأخرجه ا�يهÀ ~ ا.سA ا.كWى، باب238ص
 8، ج11738: ~ ا�¦ عن �ط� ~ بيع، حديث: ، وأخرجه ا�ار� ~ س�نه، باب75ص 3، ج3118: س�نه، حديث

  .82ص
  .بياض قدر ùمة )6(
  .ك: سقط من )7(
  .»فظاهره«: ~ ي، ك، ط  )8(
  .ط: سقط من  )9(

 ]أ/127[
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َوaِ "كما ~ ا1طاب عند قول ا(خت�  ،اإلفاتة به ول®س كذ.ك بل ا.راجح من اRأو\ل�
 )3(وأ± إسحاق اRو�° ،)2(، فقد نقل عن ابن يو�س)1("تَأِو\َالنِ : َ,يِْعِه 4َبَْل 4َبِْضِه ُمْطلًَقا

   .)4(ترجيحه
   ها )5(و§نه فّوت ،فحاصل @مهم ترجيح القول بنفوذ ا�يع :وقال ~ آخر نقو�
، ونصه عند )S L)6 قول ثالث ح�ه ا1طاب عن ا.لخ¯اما يتمفإنّ : وأما ا#واب ا¬ا]

يِْع اإلفَاتَةَ : "ا(خت� )7(]قول[ ي ذكره ابن "، "َال ِإْن قََصَد بِاْ�َ
ّ

وصاحب ، )8(ُ�ِْرزٍ  هذا ا�
" :ن�ه َ�ُفوُت با�ونقله عنه ~ اRّوضيح، ونقل  ،)9(ا�Rّبيهات ِ̄ ْخ

�
ة وجعله اتَ فَ و§ن قصد به اإلِ  ؛عِ يا.ل

  . ا(ذهب
 بالفرق ب� أن يZيعه

ً
  يَُفوُت، ف ،عليه، ير\د فسخ ا�يع )11(قبل قيام ا�ائع )10(ونقل قوال

                                                 
  .177ص: ¤ت� خليل  )1(
�ّمد بن عبد اهللا بن يو�س اRمي¯ ا.صقÅ، أخذ عن أ± ا1سن ا1صائري وعتيق بن الفر� وأ±  أبو بÍر: ابن يو�س )2(

عمران الفا´ وغwهم،  وحدث عن القا�°، من تآ{فه كتاب ~ الفرائض وyتاب ا#امع .لمدونة مع غwها من األمهات، 
 .111ص: شجرة ا�ور ،369ص: ، ا�يباج ا(ذهب346ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه451توa سنة 

إبراهيم بن حسن بن إسحاق اRو�°، أخذ عن أ± بÍر بن عبد ا.ر�ن وأ± عمران الفا´، ودرس األصول : أبو إسحاق )3(
S األزدي، وأخذ عنه عبد ا1ق وابن سعدون وعبد العز\ز اRو�°، من تآ{فه �ح ا(واز\ة البن ا(واز و�وح وتعا{ق 

 aا(دونة، تو S وان سنةwشجرة ا�ور144ص: ، ا�يباج ا(ذهب323ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه443مبدأ الفتنة بالق ، :
 .108ص

  .263ص6ج: ينظر vواهب ا#ليل  )4(
  .264ص6ج: vواهب ا#ليل  )5(
wهم، وأخذ عنه أبو ا1سن i بن �ّمد ا.ر�� القwوا] نزل َصَفاقُس، أخذ عن ابن �رز وا.سيوري واRو�° وغ: ا.لخ¯ )6(

ا(ازري وأبو الفضل ا�حوي وابن ا.ضابط وغwهم، ألف تعليق S ا(دونة سماه اRب�ة، وهو كتاب vشهور، توa بصفاقس 
 .117ص: ، شجرة ا�ور298ص: ، ا�يباج ا(ذهب344ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه478سنة 

  . ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
أخذ عن أ± عمران الفا´ والقا�° وأ± حفص . أبو القاسم عبد ا.ر�ن بن �رز القwوا] الفقيه ا(حدث: ابن �رز )8(

من تآ{فه تعليق S ا(دونة سماه اRب�ة، وyتاب كبw سماه . العطار، وأخذ عنه عبد ا1ميد ا.صائغ وأبو ا1سن ا.لخ¯
  .110ص: ، شجرة ا�ور325ص: ، ا�يباج ا(ذهب327ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه450توa سنة . القصد واإل�از

أخذ عن أ± ا1سن . ه466و� سنة . أبو الفضل عياض بن vو� بن عياض ا{حصó، أند.° األصل: القا� عياض )9(
م ~ من تآ{فه إكمال ا(عل. وأخذ عنه ابنه �ّمد وابن زرقون واRادK وغwهم. ßاج وابن رشد ا#د وأ± بÍر الطرطو�

؛ كتاب 270ص: ا�يباج ا(ذهب. ه544توa سنة . �ح vسلم وا.شفاء وا�Rبيهات ا(سÁنبطة S ا.كتب ا(دونة واإل(اع
 .140ص: ؛ شجرة ا�ور94ص2ج: ا.صلة

 .وهو vوافق (ا ~ كتاب vواهب ا#ليل. ي، ك: وما أثZته من. »يبعه«: ~ األصل، م، ط )10(
 .»قيامه قبل«: ا#ليل~ vواهب  )11(
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   ها )3("بذ.ك )2()َ�ُفوُت بعد قيام ا�ائع عليه، ير\د فسخ ا�يع، فال  )1(و�� أن يZيعه(
  ،ا(شÖي اإلفاتة ولÍن يبü ا�ظر فيما 2ستدل به S قصدِ 

ّ
وقد  . منهإذ ال يعلم ذ.ك إال

إن .م يظهر كذبه، لÍن  ،فهو vصدق مع يمينه ، عدم قصد اإلفاتةَ� اد�  نْ ه إِ أنّ : قال األجهوري
فكيف ¾لف  ،)5(]أو .لبائع األول[ ،فيه نظر، وهو أن ا1ق .لمشÖي ا¬ا] )4(قو� مع يمينه

  .جواب ا.شيخ  ها. ل®ستحق غwه؟ فانظره
vسألة ا�يع الفاسد ال© قصد فيها ا(بتاع  )7()و¼ ،هذه ا(سألة(و من تمام و×ا ه :)6(قلت

   .حسبما وقفنا عليه ،واألجهوري ~ صغwه ،~ كبwه )9(ما نص عليه اqر� ،)8(اإلفاتة
ال إن  : ")10("ال إن قصد با�يع اإلفاتة" :وهو اqر� عند قول ا(صنف ،ونص األول منهما

با�يع اإلفاتة، فال يمC  )13(أو بعده، وقصد، )12(|قبضه|فباعه قبل  ،)11(الفسادعلم ا(شÖي 
  .بنقيض قصده )14(]�[وال يفيته اتّفاقًا معاvلًة 

  
  

                                                 
  .»بيعه«: ~ م، ك )1(
  .ط: سقط من )2(
 .266ص6ج: vواهب ا#ليل )3(
 .ي، ك، ط: وما أثZته من. »يمينة«: ~ األصل )4(
 .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من )5(
 .»ما نصه و×اقال جامع هذه ا�وازل ا.شيخ العالمة القا� أبو فارس سيدي �مد عبد العز\ز ر�ه اهللا تعاY «: ~ ي )6(
  .ي، م: سقط من  )7(
ال© سئل عنها سيدي عبد ا.كر\م بن سيدي �مد ا.صالح وغwه، وصحح جوابها القا� سيدي عبد ا1ق «ز\ادة : ~ ي، م )8(

وتÍلم فيها ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر بمناقشتهما ~ ذ.ك كما يعلم با.وقوف S @مهم ر�هم اهللا ~ طرة ا.ورقة 
ل هذه ما نذكره هنا ومن حق ناسخ هذه ا(سائل أن يصله بتلك ا(سألة عقب @م ا.شيخ {كون ا.0م عليها ~ �ل قب

  . »واحد ×ا
وأخذ عنه i . أخذ عن وا�ه والWهان ا.لقا] وا�ور األجهوري وغwهم. أبو عبد اهللا �ّمد بن عبد اهللا اqر�: اqََر� )9(

ad.هم ا�وري وأ�د اwا.لقا] وغ iت� . انتهت إ{ه رئاسة ا(ذهب بم�. ا.صفاق° و¤ S wوصغ wألف �ح كب
  .317ص: شجرة ا�ور. ه1101توa سنة . خليل

  .177ص: ¤ت� خليل  )10(
  .»بِالفساد«: ~ �يع ال�سخ  )11(
�ّمد اqر�: �ح ¤ت� خليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )12(. 
  .»إن قصد«: ~ ي )13(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )14(
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َالمِ  ابن عبد ا(شÖي S ذ.ك، أّما .و .م يعلم  )3(َواَطأهُ إذا  )2(إنّما يتّم االتّفاق :)1(ا.س�
 َ�  . أن ºتلف فيه دُ عُ بْ قصده، فال 

ال إن قصد، أي ا(شÖي اتفاقًا، وا�ائع S أحد القول�؛ ألّن : و�عبارة )4()قال ق وقو�(
اِرِع ال مفهوم .لبيع، بل وا�بة وا.ّصدقة ال العتق، فإنّه  :)5()ال سق(و .يده قوّ\ة َفوٌْت ِلÁََشو"ِف ا.ش�

yَُة فلَ®ْسَ  .لحّرّ\ة، وأّما ِ
�d.ُة َوا ْوِ{َ �Rون فوتًا؛ ألنّها  تَا بَِفوٍْت،اÍأن ت Bاإلقالة نظر، و\�ب aو

  . @م اqر�ه ا )7("الِْعتُْق ألجل وظاهره و.و ¢ن: "زاد األجهوري ~ �حه )6(."بيع
والّظاهر أّن القول " :.ألجهوري إال أنه عزى االتفاق لعياض، ثم قال أي األجهوري )8(وÞوه

وعزاه � أيضا  ها )9("حيث .م يقم د{ل S كذبه قو� ~ دعواه قصد اإلفاتة، أو عدمه بيمينه
  . اqر�

، )11(أدام اهللا ا�فع به S �سخته من �ح ابن ا�جيب )10(وa حوا� سيدي وا�ي
ومن ا�{ل بيعه ~ : "ما نصه... إلخ  اهرالّظ و: ه اqر� عن األجهوري من قو�عقب ذكره ما نقل

                                                 
، أخذ عن أ± العباس ه676و� سنة . أبو عبد اهللا �ّمد بن عبد ا.سالم بن يوسف ا�واري اRو�°: ابن عبد ا.سالم )1(

ا(تبحر ~ العلوم العقلية وا�قلية . أخذ عنه ابن حيدرة وابن عرفة وخا� ا�لوي وغwهم. ا�طر� وابن هارون وابن �اعة
توa بالطاعون سنة . ه �ح ¤ت� ابن ا1اجب الفرÝ، وتقاييدمن تآ{ف. وتوÉ اRدر2س والفتوى و¸ن قا� ا#ماعة

  . 210ص: ، شجرة ا�ور406ص: ، نيل االبتهاج418ص: ا�يباج ا(ذهب. ه749
  .»هذا«: ~ �يع ال�سخ )2(
  .م: وما أثZته من. وهو تصحيف. »اواطأه«: ~ األصل، ي )3(
 .�يع ال�سخ: ز\ادة من )4(
 .�يع ال�سخ: ز\ادة من )5(
  .91ص 5جدار الفكر، بwوت، د ت، �مد اqر�، : �ح ¤ت� خليل  )6(
  .91ص 5ج: ا(صدر نفسه )7(
  .»إY قو� معاvلة � بنقيض قصده«ز\ادة : ~ ي، م )8(
  .91ص 5�مد اqر�، ج: �ح ¤ت� خليل )9(
  .»أ± عبد اهللا �ّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK«ز\ادة : ~ ي، م )10(
ا�جيب بن �ّمد شمس ا�ين اRكروري األنصمU، وذكر ~ ا�يل ا��وي، وa كفاية ا(حتاج اRكراوي،  :ا�جيبابن  )11(

وطبقات ا1ضي¶ اRكداوي، وهو خطأ؛ ألن بها تصحيف، بل هو اRكروري أحد كبار شيوخ ت�بكت، فقيه ذو صالح، 
ليل، �ح كبw ~ أر�عة أسفار، و�ح صغw ~ سفر\ن، تعليق �ح� S ¤ت� خ: من تصانيفه. أخذ عن أ�د سحو{ة

�ّمد : ، طبقات ا1ضي¶492ص: ؛ كفاية ا(حتاج616ص: نيل االبتهاج. S ا(عجزات ا.كWى .لسيو�، وغwها
 Éو، مطبعة ا�جاح ا#ديدة، ا�ار ا�يضاء، ا(غرب، الطبعة األوyزv2ج ،)م2006-ھ1427(ا1ضي¶، �قيق أ�د بو 

  .388ص
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قال ~ كتاب ا.شفعة : )1(ذكره �ا شيخنا، وقال سا.م ،ا�Rبيهاتزمن اqصومة؛ كما لعياض ~ 
yة وا.d�  )2(ه يþل مþلة ا(وÉألن� : قال أبو ا1سن ،وترد ،و{ة ~ ا�يع الفاسدوال Çوز اRّ : منها

   هلعة، وانظر اÍ1م ~ اإلقالة اسّ ها تو{ة �عض ا.كذ.ك؛ ألن� 
أما .و .م  ،إنما يتم هذا إذا واطأه ا(شÖي S ذ.ك"... إلخ" ال إن قصد: "وقال ~ قو�

  .صح من ا1وا� ها" فال يبعد أن ºتلف فيه ،يقصده
 " ":ال إن قصد با�يع اإلفاتة: "و�~ ق )3(وفيها أيضا قال بابا

َ
 ،ا.�ف S ا�يعِ   إدخاُل Éَ وْ األ

بنقل  )4(، وتعقبه ابن ناîفاق S عدم اإلفاتة بذ.كونقل عياض االتّ . {Áناول ا�بة وغwها
 
ّ
قيام ا�ائع عليه إن  )5(وقبل ،وقوال آخر بالفرق .، وجعله ا(ذهبالفوت به و§ن قصدها ،خ¯ا.ل

  ها" وذكر األقوال ابن عرفة أيضا ،أو بعده فال، وقبله ابن رشد ،باعه فيفوت
 : "وفيها أيضا عن ا.شيخ سا.م ا.سنهوري ما نصه

ّ
 ا�يعَ  يُت فِ ا�يع ا.صحيح يُ  :خ¯ا.ل

ال تمC إن  ،ا.صدقة ¢�يع )7(ابن القاسم )6(و§ن قصد اإلفاتة، وجعل ~ سماع ع® ؛الفاسدَ 
   .قصد بها اإلفاتة، و\مC العتق 1رمته

                                                 
أخذ عن ا.شمس . مف© ا(ا.كية بم� و�دثها. أبو ا�جاة سا.م بن �ّمد عز ا�ين بن �ّمد ناê ا�ين ا.سنهوري: سا.م )1(

من تآ{فه �ح . ا�نوفري وا�اê ا.لقا] وا�جم الغيطي، وأخذ عنه الWهان ا.لقا] وا�ور األجهوري وvxر ا.شWاوي
  .289ص: ؛ شجرة ا�ور191ص: بتهاجنيل اال. ه1015توa سنة . ن شعبان{لة ا�صف م ¤ت� خليل ورسالة ~

  .»ا(تو�«: ~ ي )2(
أخذ عن وا�ه وعمه أ± . ه963أبو العباس أ�د بابا بن أ�د بن أ�د بن عمراقيت ا�Rبك© ا.صنهاî، و� سنة : أ�د بابا  )3(

أß هو وأهله ~ غزو . اسم بن أ± نعيم وا.رجراî وا.شهاب ا(قري وغwهموأخذ عنه أبو الق. بÍر و\à ا1طاب وغwهم
من تآ{فه مA . سلطان فاس لقبائل ا.سودان، ثم اجتمع به علماء vراكش وعل�م بها حÄّ أشتهر ب� ا�اس، ثم رجع �âه

: بتهاجنيل اال. ه1032بÁنبكتو سنة  توa .ا#ليل S خليل وفوائد ا��ح S ¤ت� ا.وشاح .لسيو�، وyفاية ا(حتاج
  . 298ص: ؛ شجرة ا�ور11ص

)4( îوا]: ابن ناwنو) القRا îهم. أبو الفضل قاسم بن ع® بن ناwوغ ëوا.وانو �وأخذ عنه . أخذ عن ابن عرفة والWز
قا�س وتZسة وسوسة وا(�سwÁ ¢ن xفا باألح�م وا�وازل، توÉ القضاء µهات كثwة منها باجة وجر�ة و. حلو.و وغwه

توa بالقwوان سنة . �ح S ا.رسالة، �حان كبw وصغS w ا(دونة، و�ح اRفر\ع .لجالب: من تآ{فه. والقwوان
  .244ص: ، شجرة ا�ور364ص: بتهاج، نيل اال259ص: توشيح ا�يباج. ه838

  .»قبل«: ~ ي )5(
رحل إY األند.س ف�ن أفقه أهل زمانه ~ قرطبة ووّ� قضاء . من ابن القاسم وصحبه سمع. أبو �ّمد ع® بن دينار: ع® )6(

ألف عdون كتابا من سماع ابن القاسم، وyتاب ~ . طليطلة .لحÍم وا.شورى، و�هو بيح� انdÁ علم ما.ك باألند.س
  .64ص: ؛ شجرة ا�ور279ص: ؛ ا�يباج ا(ذهب373ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه212توa سنة . الفقه سماه ا�دية

أثبت ا�اس ~ ما.ك . ه128أو  132أبو عبد اهللا عبد ا.ر�ن بن القاسم بن خا� العتÀ ا(�ي، و� سنة : ابن القاسم )7(
 ←خّرج عنه ا�خاري ~ صحيحه،. وأعلمهم بأقوا� وروى عن ا.ليث وعبد العز\ز بن ا(اجشون وvسلم بن خا� وغwهم



 211 
 

، وتضمينه ابن رشد S أن ا�ائع ¤w ~ هبة ا(شÖي؛ وصدقته ب� إvضاء ذ.ك هُ لَ وَ�َ 
و\أخذ  ،ول®س � أن �� ،وأخذ مبيعه ، و� رد ذ.كر� بال»امهاه ألن�  القيمة يوم القبض؛

ه .و تلف ¢نت ألنه باع ما حصل ~ ضمانه با�يع الفاسد؛ ألن�  êف؛ )1(من إذ ل®س بتعد2 ا¬� 
  ،منه )v)2صيZته

ّ
 ه أvضاه 1رمته وهذا وجه االستحسان أنّ  :ن� و¸ن القياس أن wº ~ العتق، إال

    /يÖجح به ما ضعف من  ؛(ع÷ ºت� به ذ.ك ا(وضع ،~ vوضع من ا(واضع يعدل عن القياس
   ه                                                                                                 ا�{ل� ا(تعارض� ا

ر فيه شيخ شيوخنا قد نظ القول قو� ~ دعواه S كذبه، أنّ والظاهر : وقول األجهوري(
 عَ ه .و نÍل .م ¾Íم بفساده Rَِ سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال] بقو� فيه عنده نظر؛ ألن� 

"
 ِق ل

   ها واهللا أعلم ،افيه .لمتبايعان معً  ا(شÖي به إذ ا�يع ا1ّق  قõ حَ 
اإلفاتة،  ا إذا .م يقم ا�{ل S قصدهه (ا .م ي�تقض بيع ا(شÖي فاسدً وتنظwه صواب؛ ألنّ 

واهللا  ،بها ، فال فائدة ~ يمينه لعدم تعلق حق2 الٍ حَ  õ�ُ S  مِن و¸ن ا.الزم � فضل القيمة S ا¬� 
  )3( .)قا� �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه أم�. أعلم
-20 R�� a�4� O� l? g�=��X 

   .اهللاvسألة ~ ا�يع إY أن يفتح 
ِتهِ  )4(َ*ُمِنعَ : "قال ا1طاب عند قول خليل من باب الغر\م ، َال ِ~ ِذم� 2Kٍِف َما ؛ بعد )5("ِمْن تََ�"

عليه؛ ُحِجَر يعU إذا اشÖى ش®ئًا، و�ط أن يقضيه من غw ما : قال ~ اRّوضيح : "@م ما نصه
بما قا.وا .و تزوّجها قَابَلَُه ، وجل �هولبل vّما سيطر أجاز خليل، وانظر ~ هذا، فإّن فيه ا�يع أل

Yة، إ َÑَْ®ط أن يدفع  )8(|�|ال �وز  )7(وقد تقّدم أّن شيخنا أخذ منه أنّه )6(َمd� ي سلعًةÖأن 2ش  

                                                                                                                                                         
توa . ألف كتاب ~ سماعه عن ما.ك وyتاب ا(سلسل ~ بيوع اآلجال. وروى عنه أصبغ وسحنون وا1ارث بن vسك�←

  . 58ص: ؛ شجرة ا�ور239ص: ؛ ا�يباج ا(ذهب250ص1ترتيب ا(دارك ج. ه191بم� سنة 
  .»يتعده«: ~ ي )1(
  .»قضيته«: ~ ي )2(
  .ي، م: سقط من  )3(
  .»فيمنع«: ول ا1طاب~ �يع ال�سخ، وق  )4(
  .201ص: ¤ت� خليل  )5(
  .و¼ من قول �ّمد عبد العز\ز. ».م �ز«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )6(
  .؛ يقتضيها ا�ص»أنّه«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )7(
 .vواهب ا#ليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )8(

 ]ب/127[
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   هاثمنها إذا فتح اهللا، فانظر ذ.ك 
وال يلزم ~ هذا أن يÍون ألجل �هول، فقد يؤّجل بأجل معلوم؛ يمكنه أن يّتجر فيه ~ 

  .)2(ما .لحطابه ا )1(."تلك ا.ّسلعة، و\ر�ح فيها
-21 R &P ,]�
��/ ������ #
� ��� ��8 �$�I�=� n�>�� ,��� Ti%� M�k�'=�� ,�(L� �� &�(L� [�? X 

  وسئل القا� أبو حفص عمر اRنال] عن ا(سألة ال© سئل عنها ا�داوي؟ 
 ،األجلِ  امِ مَ إY 7َ  هِ S إقاRِ  ، بل يبü ا(قاُل ارِ ا��  امِ دَ هِ انْ  ع �سبِب طِ قَ نْ أن اإلقالة ال 7َ : فأجاب

 منه والغَ  انَ مَ ا.ض�  ألن�  ؛قيلِ ا هو S ا(شÖي ا.مَ مَ ار إ-� �� ا و§صالِح 
�
ى رَ  تَ ة �، فاإلصالح عليه أَال ل

 
َ
.�ن ا.ضمان من  ،زمن اإلقالةة اب� ا��  ْت اتَ ؛ ومَ باإلقالةِ  ا(شÖي .لبائعِ  عَ وتطو�  ةً ا(بيع .و ¢ن داب�  ن� أ

فما أصلح به ا(قيل  ،النعقاد ا�يع ب®نهما، و§ذا ¢ن كذ.ك ،ا(شÖي، وال يرجع S ا�ائع ��ء
باإلقالة أم ال، السيما إذا قلنا أن األخذ باإلقالة ابتداء  )3(سواء أخذ ،ا�ار ال يرجع به S ا(قال

  .واهللا أعلم ،بيع
-22 R ���'	 Ti�� &	�O�  F�(C��� ��*{� M� AijL� g'���/ ,.��8 �W ,&	� ,�1:n�K��X 

شهر  َف َص تَ عمن أ�رى جنانا � من رجل، و.م يقيد أمد ا.كراء، فلما ا-ْ  )4(وسئل أبو ز\د
ا(شÖي إخراج ا(كÖي منه،  ادَ أرَ  م� ي ا#نان، =ُ رِ كْ باع ا.مُ  ا(كÖي اöq فقط،أ�تو�ر وحرث 

 )6(وقد استحققته öََ اqُ  أ] قد حرثُت : ، وقال �)5(وامتنع ا(كÖي ،هذا أول العام واحتج بأن� 
  فلمن القول منهما؟ ،بذ.ك ا1رث
و.� واحد منهما : "قال فيها هُ ألن�  ؛هُ عُ رْ زَ  م� تِ  يَ ه ال ºرجه حÄّ ظاهر @م ا(دونة :ن� : فأجاب

   ،ِض عْ أوا�َ  ،فظاهره زرع ا.õ�ُ  ،)7("ألحدهما كَ رْ فحي�ئذ ال تَ  يÖك مÄ شاء ما .م يزرع ا(كÖي،أن 
  . واهللا أعلم

                                                 
  .600- 599ص 6ج: vواهب ا#ليل  )1(
 .»ا1طاب~ «: ~ ي )2(
 .»أخذه«: ~ ك )3(
  .هو خطأ؛ ألن أبا ز\د هو عبد ا.ر�ن اRنال] .»أبو ز\د عمر«: ط ~ )4(
  .»من اإلخراج«ز\ادة : ط ~ )5(
  .»استحقته«: ~ ط )6(
الWاذÝ، �قيق �ّمد األم�، دار ا�حوث .âراسات اإلسالمية و§حياء الÖاث، د±، : ينظر اRهذيب ~ اختصار ا(دونة )7(

 ،É؛ و\نظر ا(دونة492ص 3ج، )م2002- ھ1423(الطبعة األو : Éاإلمام ما.ك، دار ا.كتب العلمية، الطبعة األو
  .193ص 4ج، )م1994-ھ1415(
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-23 R M� M� Ti%�
=� b1� &	������� &	�� #*	c8 *Eu 
�=8 *E�� .41� g�=� O� [� , X 
� ا�ائع ~ بâة أخرى بأجرة  )S)1 أن يبعه ،دٍ بْ $َ  َف ْص نِ  وسئل عمن اشÖى من رجلٍ 

، )2("بِأْن يZَِيَع نِْصًفا: َوَ�يِْعِه نِْصًفا: "وأجل معلوم، فهل ¼ كمسألة ¤ت� خليل؟ و¼ ،معلومة
 َÖون ا�ائع .لنصف ا(شÍأو ب®نهما فرق؟  ،أو ا�ائع ،ىوال فرق ب� أن ي  

ٌ عَ مُ  عٌ يْ ه ,َ ب9ن�  ،اهر من تعليلهم ا(نع ~ بيع ا(شÖيالّظ : فأجاب ذ.ك  أنّ  ،قبضه تأخرُ ي ��
  .واهللا أعلم ،وهو جائز ،ا(لك � ôية ما فيه اجتماع ا�يع واإلجارة ألنّ  ~ ا�ائع؛ جائز

ا وأم� : )3(وسئل ابنه عن هذه ا(سألة ~ عدة vسائل سأل سيدي وا�ي، فأجاب بما نصه
ه ه بفيZيعَ  ،)4()معروف(S أن 2سافر به ا�ائع (حل  ،ه من رجلفباع نصفَ  vسألة من � عبدٌ 

  . مانعوال ،بعد وصول ا�â، فاÍ1م فيها ا#واز )5(وأجل معلوم يöب .لبيع ،معلومةٍ  بأجرةٍ 
و§ن ¢ن ل®س فيه ت�\ح با#واز بغw  ،ا�ي أ�تم إ{ه )6(وهو ظاهر من سماع القر\��

ي هو ا(تو� فيما إذا ¢ن ا(شÖ ؛ما منع غw ا�âوغwه سواء، و§ن�  ،)8(ا�â منها )7()ألنّ (ا�â؛ 
ا.dوع  أو تعي� وقَت  ،~ ا.سفر )9(نعم 2شÖط ا.dوع يتأخر قبضه، مع�ٍ  (ا فيه من بيعٍ  ا�يع

   .)10(فيه؛ كما أل± ا1سن

                                                 
  .»يZيعه«: ~ ي  )1(
  .242ص: ¤ت� خليل  )2(
ومن جواب .لعالمة شيخنا سيدي �مد بن شيخ شيوخنا أ± ز\د سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر عن عدة vسائل سأ� «: ~ ي، م )3(

  . »ومن جواب االبن عن عدة vسائل سأ� عنها سيدي وا�ي ما نصه«: ، وa ط»عنها سيدي وا�ي ما نصه
  .ط: سقط من )4(
  .».لمبيع«: ~ ط )5(
ن أ�ك ~ .ؤ.ؤ اشÖاه قوما S أن سZيعه �م و.و بار وذهب ا�ي ¢ن ير\د بيعه إ{ه فال أرى ذ.ك هو م: سماع القر\�� )6(

-ه1409( الطبعة، بwوت ،دار الفكرعل®ش، : ينظر منح ا#ليل �ح ¤ت� خليل. عليه، و\دفع �م ا�ي �م بمقاسمته إيّاهم
  .هما أشهب وابن نافع: القر\نانو. 455ص 7ج، )م1989

  .ط: سقط من )7(
  .»هنا«: ~ ي، ط )8(
  .»ا.dع«: ~ ي )9(
غõw أبو ا1سن i بن �ّمد بن عبد ا1ق : أبو ا1سن  )10( غõw  ا.ص" أخذ عن راشد بن أ± راشد . ا.زرو\Å، أشتهر بأ± ا1سن ا.ص"

وÕy تالميذه فأخذ عنه عبد العز\ز الغوري وi بن عبد . ا.و{دي وأ± ا1سن بن سليمان وأ± عمران ا1ورا] وغwهم
 بفاس وترد عليه األسئلة من. ا.ر�ن الطن� و�ّمد بن سليمان ا.سل¯

ً
 ومفتيا

ً
من . �يع أÞاء بالد ا(غرب ¢ن مدرسا

: ا�يباج ا(ذهب. ه719توa سنة . تقاييد S اRهذيب .لWاذÝ، وتقاييد S ا(دونة، وتقاييد S رسالة ابن أ± ز\د: تآ{فه
  . 215ص: ، شجرة ا�ور305ص
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 .م يöب أجل صحيح؛ ألن�  نْ و§ِ  ،جواز ذ.ك اِع مَ ظاهر ا.س�  وما قا� ابن رشد من أن� 
عدم وجود القول با#واز إن .م : يقتضيه، لÍن @م ابن رشد يقتC كما قال ابن عرفة اعَ مَ ا.س� 

  هوغwه ا ،ه vوجود نقله عياضا(تفق عليه مع :ن�  اَق سَ ذ.ك vَ ه ساق َيöب أجل؛ ألن� 
-24 R ,�� Ti�� M�.p�8 �� .'� 31r/ ����+ .��� &��X 

 َÖوسئل عمن اك 
ً

 ، أو بعضه،~ أثناء ا(سافة )1(]هُ نْ مِ [ َب ِص غُ *َ  ،او�ل عليه طعامً  ،ى �ال
  ؟ )4(]أم ال[ا.كراء ¢vال  )S)3 ا(كÖي )2(هل

  عليه ا.كراءَ  أن� : فأجاب
ً

 ¢vال
َ
 من vوضعِ  ،¾مل S ا#مل قدر ما غصب منه نْ ، و� أ

َ  نْ ، فإِ ِب ْص الغَ    فا.كراءُ  ،يفعْل  مْ .
�
ùُ ُذ.ك ~ ا(دونة ،)5()�(الزم  ه S واهللا أعلم ،)6(نص.  

-25 RJL� n�8 �;?� ,#��(4�� ]��� �;? �? vEc� � O� �i%�� ,k�� n�8 M�gI�=�� 
�8 �P� k�L� AiX 
  ،وسئل عمن باع ماء

�
 واشÖط S ا(شÖي أال

�
 إذا كيلت الفقارة، وعما إذا فوّت  يأخذه إال

   ، وهو بيد بائعه 2ستغله؟ا(شÖي ذ.ك ا(اء با�يع
فيه بيع مع�  ال �وز إذا ¢ن زمن ا.كيل غw معلوم؛ ألن�  ،ا�يع با.dط ا(ذكور: فأجاب

 / و\ضمن ا(شÖي  ،هُ د� رَ  ه يفوُت ن� فإِ  ،اا صحيحً ، و§ذا باعه ا(شÖي بيعً �هولٍ  يتأخر قبضه إY أجٍل 
  .، واهللا أعلمهِ وثمنِ  ،ه يوم إفاته.لبائع ما ب� قيمتِ 

-26 R M�AiJL� M� k�*j�� k�L� �� 3�+ �W ,.'� gI�=�� "�i�� @='	m k�� .�/� ,���'	 Ti%�X 
 َÖاى جنانً وسئل عمن اش، óكْ اِ  قد ¢ن ا�ائعُ  ،وفيه ماء ألجن َÖَ ُ، =ُ هُ نْ مِ  اه �م  �ه ا.كراء طلب ر�

َ   كراءَ فَال  ،هُ تَ yْ رَ تَ  نْ ، و§ِ كَ اءَ مَ  ذْ فقال � خُ  ،من ا(شÖي �  َك . َiَ)7(د عنه  ؛Â يًص أل] .م�و.و  ،ا
Uتاجً  و.سُت  ،وجدته ألخرجته ع� ا.كراءَ  هُ فلم يأخذه، فهل يلزمْ  ،ه ترyه�� رَ  ن� إِ  م� ا إ{ه، =ُ 

   لقو� ا(ذكور؟ أو َال  هِ النتفاعِ 
-27 R#*	m� ��
(� 
�
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  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من )1(
  . »فهل«: ~ ي، ك، ط )2(
  .»شÖيا(«: ~ ي )3(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي، ك: سقط من )4(
  .ي: سقط من )5(
  .426ص  3ج: ينظر ا(دونة )6(
  .بتقديم S i .ك ،»i .ك«: ~ ي، م )7(

 ]أ/128[
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  عمن استأجرَ  )1(]سئل[و
ً

  و.م يذكر مقدارَ  ،ºاصم عنه ~ حق2  ،رجال
ُ
العتمادهم  ،ةِ رَ جْ األ

  ؛x Sدة بâهم
َ
أو Þو ذ.ك، فهل �وز ذ.ك S  ،هُ عَ ْ� رُ  (وGه َ�ُ  ا ~ خصومةٍ ق� حَ  من أثبَت  ن� أ
وخرج عليه أيضا ، )3( )4(S العاص¯ )2(ميارة هُ ا ذكرَ مَ بَ سْ حَ  ،هُ نْ مِ  µزءٍ  ونِ تُ ْ\ ا.ز�  القول µواز لقِط 

وتلك ا(سألة أعU العادة  .َض بِ ا قَ مَ  µزءِ  يِن دِ ن ا.مَ مِ  ِن يْ S قبض ا��  لِ جُ ا.ر�  اسÁئجارِ  جوازَ 
 ارَ رَ ا(ذكورة قد أخ�W بعض خصام أهل قُ 

َ
 ؤَ سُ  هُ دَ نْ عِ  ن� ة أ

ً
  ،اهَ نْ  $َ اال

�
مة وقته أجاب عنه عال

مَ  ألvرٍ  ،هُ نْ $َ  فتغافلُت  ،ي� ووعد] بإظهاره َ�َ  ،با#واز )5(ا#نتوري
�
سيدي من  د� بُ  ، وَال )6(ِ±  أل

  .فإنها كثwة ا.وقوع ،ا�حث عنها
Éفأجاب عن األو :óي بماء األجنÖفال إش�ل أنه ال كراء عليه،  ،أنه إن .م ي�تفع ا(ش

  نْ فعليه من ا.كراء بقدر انتفاعه، لقاعدة مَ  ،و§ن انتفع به
َ
ابن  كما ذكرها ،هِ wِْ غَ ا لِ عً فْ -َ  َل َص وْ أ

  .واهللا أعلم ،وابن عرفة ~ آخر اإلجارة، )8( )7(ا1اجب

                                                 
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي، م: سقط من  )1(
عبد ا.ر�ن بن إبراهيم عبد ا.ر�ن ا#نتوري، أصله من تيطاف، انتقلت xئلته من تديÍلت، ثم إY  أبو ز\د: ا#نتوري )2(

أخذ عن وا�ه، وعن ابن عمه عبد العÅ بن أ�د بن عبد ا.ر�ن، وعن أ± حفص اRنال]، وسافر إY فاس . جنتور بقورارة
أخذ عنه �ّمد عبد العاK بن اÍ1م، و�ّمد بن عبد . Äو§Y ا1ج وا�v ~ üR عدد من العلماء أجازوه ~ فنون ش

بلغ ~ العلم حÄّ فاق شيخه عمر اRنال]، واشتغل باRدر2س والقضاء، ودx إY اإلصالح . ا#بار اRنكرا�، وغwهما
ل، �ح S ¤ت� ا�واز: من تآ{فه. واالجتهاد، ونبد ا#مود وا.رجوع إY ا.كتاب وا.سنة باعتبارهما أصل � األح�م

. ھ1160تو� بÁينجورار\ن سنة . خليل، معونة الغر\م ~ القضاء، و�حها، منظومة ~ اRصوف، ومنظومتان ~ علم ا.0م
  .186-182ص: ؛ معجم أعالم توات23-22م، ص2004�ّمد باي بلعا.م، دار هومة، ا#زائر، : الغصن ا�ا]

  .»العاصمية«: ~ ي، ط )3(
  .107ص 2جدار ا(عرفة، بwوت، د ت، ميارة، : اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة ا�1م )4(

أخذ عن ابن �x وشارyه ~ ôلب شيوخه؛ منهم ابن أ± العافية . ه999أبو عبد اهللا �ّمد بن أ�د ميارة، و� سنة : ميارة )5(
و�ح المية ا.زقاق  :من تآ{فه. �ّمد ا(جاH وغwهماوأخذ عنه �ّمد ميارة ا.صغw و. وابن أ± نعيم وا.شهاب ا(قري

 1ج: طبقات ا1ضي¶. ه1072توa سنة . واختصار �ح ا1طاب (خت� خليل، وتذييل S ا(نهج ا(نتخب و�حه
  .309ص: شجرة ا�ور؛ 309ص

  .وهو خطأ ظاهر. »به«: ~ ي )6(
أ± بÍر ا.رو\U ا(�ي، ثم ا�vشÀ ثم اإلسكندري، و� با.صعيد أبو عمر �ال ا�ين عثمان بن عمر بن : ابن ا1اجب )7(

وأخذ عنه القرا~ وناê ا�ين بن . أخذ عن أ± ا1سن األبياري وأ± ا1سن بن جبw، واإلمام ا.شاطó وغwهم. ه590سنة 
توa باإلسكندر\ة سنة . فرÝ ا(شهورومن تآ{فه ا#امع ب� األمهات وا.�فية ~ ا�حو واألماK و¤ت�ه ال. ا(نw وغwهما

  .167ص: ؛ شجرة ا�ور289ص: ا�يباج ا(ذهب. ه646
�قيق أبو عبد ا.ر�ن األخö األخöي، ا{مامة .لطباعة وال�d واRوز\ع، دvشق، ابن ا1اجب، : جامع األمهاتينظر  )8(

  .440ص، )م2000-ھ1421(بwوت، الطبعة ا¬انية 
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~ آخر  ˂الWاذÝ˃ل®س .لمخاصم إال أجر مثله S ا(شهور، قال  )1(]بأنه: [وعن ا¬انية
  ،وyره ما.ك ا#عل S اqصومة: "واإلجارة من ا(دونة ،ا#عل )2(كتاب

�
 S أنه ال يأخذ إال

  . بإدراك ا1ّق 
  . فله أجر مثله ،و§ن عمل S ذ.ك: قال ابن القاسم

   ها )5("وقد روي عن ما.ك أنه جائز :)4())3(سحنون(قال 
  ها اأن �عل � ×ا يقبض جزءً  ،دوجوز أيضا ~ كتاب �مّ : زاد ~ اختصار ا(تيطية

وyذ.ك ا�ين ا�ي ال ¾تاج  ،ألن ذ.ك عمل معلوم ول®س هذا كمسألة لقط ا.ز\تون؛
ا فإم�  - ر�ه اهللا -ما أخWك به ا(خW عن شيخنا  كما ~ ال»امات ا1طاب، فإن صح�  ،qصومة

 و§ن ¢نت خالف ا(شهور، و§م�  ،)6(وابن ا(واز ،أن يÍون اعتمد S رواية سحنون
َ
يÍون  نْ ا أ

  .واهللا أعلم ،فيوافق ا(شهور ،ال ¾تاج qصومة ا1ّق  ظهر � أن� 
من اqالف ~ .زومها  )7(ما قيدناه عن طرر ابن xت ،وا.صلح ،وانظر ~ vسائل ا.و¸لة

~ ¤ت� ا(تيطية، وقد ذكر فيه ثالثة  )8(أو با.dوع بعد ما كتبه االبن عن ابن هارون ،بالعقد
                                                 

  .ي، م، ك، ط: ا أثZته منوم. األصل: سقط من )1(
  .، بتقديم آخر S كتاب»كتاب آخر«: ~ ي )2(
أخذ عن أ± خرجة . ه160أبو سعيد عبد ا.سالم سحنون بن سعيد بن حبيب اRنو)، شاّ� من �ص، و� سنة : سحنون )3(

توÉ القضاء بإفر\قية سنة . وسمع من ابن القاسم وابن وهب وغwهم، وأخذ عنه ابنه �ّمد وابن عبدوس وابن ôلب غwهم
  . 69ص: ؛ شجرة ا�ور263ص: ؛ ا�يباج ا(ذهب339ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه240توa بالقwوان سنة . ه234

  .غw مثZتة ~ كتاب اRهذيب )4(
  .394ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة )5(
أخذ ابن ا(اجشون وابن عبد اÍ1م . ه180أبو عبد اهللا �ّمد بن إبراهيم بن ر�اح اإلسكندرا]، و� سنة : ابن ا(واز )6(

كتاب ~ ا.صالة وyتاب ~ : من تآ{فه. س وابن مطر والقا� أبو ا1سن اإلسكندريوروى عنه ق®. واعتمد S أصبغ
؛ ا�يباج 405ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه269توa بدvشق سنة . الفقه S فروع أصحاب ا(ذهب وyتابه ا(شهور ا(واز\ة

  .68ص: ؛ شجرة ا�ور331ص: ا(ذهب
أخذ عن أباه وابن هذيل و\وسف بن سعادة، وأجاز � . بن xت ا�فزي ا.شاطó أبو عمر أ�د بن �ّمد بن هارون: ابن xت   )7(

: من تأ{فه. ¢ن أهل شاطبة يفاخرون بابن xت. وأخذ عنه ابن القطان وابن سيد ا�اس وغwهما. ابن واجب وابن �شكوال
: ا�يباج ا(ذهب. ه609لعقاب سنة فقد ~ وقعة ا. الþهة ~ اRعر\ف �شيوخ ا.وجهة ور¾انة األنفس ~ شيوخ األند.س

  .172ص: ؛ شجرة ا�ور126ص
وأخذ . أخذ عن ا(عمر بن هارون األند.° وغwه. ه685اهللا �ّمد بن هارون ا.كنا] اRو�°، و� سنة  أبو عبد: هارون ابن  )8(

 �ح ¤ت� ابن :من تآ{فه. وقد بلغ درجة االجتهاد ا(ذهó. عنه ابن عرفة وابن vرزوق ا#د وأ�د بن حيدرة وغwهم

. ه750توa سنة . ا1اجب األصÅ و¤ت�ه الفرÝ و�ح ا(عا.م الفقهية و¤ت� ا�هاية واRمام ~ معرفة ا.وثائق واألح�م
  .128ص 7ج: األعالم .211ص: شجرة ا�ور
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شهور منها ما وذكر أن ا( ،من غw تعرض Rعي� ا(شهور منها، وذكرها خليل ~ توضيحه ؛أقوال
 )1()،وغwه ،نظر ما كتZناه فيها أيضا بعد ذ.ك من أ± ا1سنوا. (فانظره ، ¤ت�هاقت� عليه ~

  .وyتب �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK. واهللا أعلم
شهادته هللا معرفته  :قال به ا1اج 1سن ا1س®U، )2(فا�ي شهد ،و×ا وجد ا1مد هللا وحده

 فيم
َ
  ،و\ظهر � حقوقه من خصمه ،نهع مَ اِص ºَُ  نْ مَ  رَ ج� ن أ

َ
تارة تÍون با¬لث من ا(ال  األجرةَ  ن� أ

ْ  اورجعً  ،و§ن تنازxً  ،ا�ي استظهره، وتارة با.ر�ع �dم �ما با.ر�ع إلخ  ِع .لÍ¾....   
: ومن خطه نقلت: نصه)4( ،)3(فخاطب S ذ.ك القا� ا.سيد ا1اج �مد بن ا#وزي

فال مانع � من ا.ر�ع  ،وم®Ñته ،فحيث شهدت �اعة عن أر�اب ا.صنعة بما ذكر بمحو� و�عد،
 
ّ

 ا(دار هنا S أجرة ألنّ  ؛ثا� مع أمثال من ان»ع منه ا1ّق باع ما بü ألمتّ ي أخذ، و� اا�
   هالعقدة األوÉ فاسدة vلغاة ا ن� وأل ، ول®س � ا�اس فيها سواء؛)5(ا(ثل

ص. اهللا S سيدنا �مد وآ� (ا1مد هللا، : ومن خطه نقلت ،عليه أبو ز\د ا#نتوريثم خاطب 
  نْ مِ  ،فما ذكره القا� أعاله :و�عد .)6()وسلم

َ
واهللا  ،هو ا1ق"  ،ما هو S أجرة ا(ثلإن�  ارَ دَ ا.مَ  ن� أ

  هاأعلم 
-28 Rk���� 
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¾مل .م مع أنه  ، فنحره بعد أر�عة أيام (رض به،اشÖى �الوسئل سيدي وا�ي عمن 
فهل .لمبتاع ا.رجوع S ا�ائع  ،مقطوع القلب )8(فوجده ،عليه أر�عة )7(فأوقف ،عليه ش®ئا

  أم كيف اÍ1م؟ ،من ا�ي دفعبا¬ّ 
 : فأجاب
َ
  قلبه، وال يقبل  )9(فيما ادxه من قطع \هِ Öَِ شْ فال يصدق vُ  ،ا#مل حيث مات ن� أ

  فيعمل  ،أرسلهم و¸ن �م معرفة بالعيب وقدمه نْ فيه شهادة من ذكر حيث .م يرسلهم القا�، فإِ 

                                                 
  .كتبت هذه العبارة ~ ا�ص: وa ي. ك، ط: سقط من  )1(
  .»2شهد«: ~ ك  )2(
  ..م أقف S تر�ته :ا1اج �ّمد بن ا#وزي  )3(
  .»ما«ز\ادة : ~ ط  )4(
 .404ص: معجم لغة الفقهاء. ا�ظw، �ع أمثال :ا(ثل )5(
 .ك، ط: سقط من )6(
  .»فوقف«: ~ ط  )7(
  .»فوجدوه«: ~ ي، م، ط  )8(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »قصع«: ~ ي  )9(
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  ،�شهادتهم
�

  .واهللا أعلم ، فالو§ال
  :وأجاب بعده شيخنا ابن أ± ز\د

َ
 ،من شهادة عدل� S عيبه د� بُ  ا#مل (ا مات َال  نّ أ

  ،وyتمه ،ا بالعيبا�ائع x.مً  )1(]بثمنه إن ¢ن[ائع وحي�ئذ يرجع ا(شÖي S ا� ،وقدمه
�

 و§ال
   .وهذا إن قلنا � ا.رد بما ذكر ،ما يرجع بقيمة العيب فقطفإنّ 

~  )3(]ستوي2واحد من أجل أنه ×ا [كما نص عليه غw  ،ال رد )2(ا إن قلنا أنهوأم� 
  . واهللا أعلم ،فال @م ،وا(شÖي ،علمه ا�ائع )4()عدم(

-29 R� .� Dc� O� AijL� 
��� Av�� M�K�� ! �$��� �8�
��8 O����� M� A*jL� b�2.�/ �X 
، ةِ اِ�َ .لحَ  ٍع رْ زَ  لِ ادية S ِ�ْ وسئل شيخنا ابن أ± ز\د ا(ذكور عمن تعاقد مع رجل من ا�

. فقدم بغwه ،{أتيه به ،وترك ا.زرع عند ا�دوي ،هِ âََ ِ�َ  )5(]يöَِ ا1َ  مَ دِ وقَ  ،öي S إبلهوهو ح[
أو ال  ،ما قدم ر�ه بغwه[واالكÖاء ا.واقع ب®نهما  ،ال وعده ه ورطه، و.وألن�  ؛ه غرمه �يلزمُ  )6(هل

  ا؟رً ذْ و§ن .م يبد عُ  ،�ء )7(]يلزمه
 : فأجاب

َ
 ،عليه )8(ما يلزمه ا.رجوع (ا أ�رىو§نّ  ،ا(كري ا(ذكور ال يلزمه غرم بوجه ن� أ

ضمانه، حيث .م ي�شأ من فعله  )9(]وجب، ول®س إخالفه ×ا يا.كراء[عقد  صح�  نْ {أ� به إِ 
 َÖا� ~ خلف رب ا�ابةما ق ؛ى عليه، وهو واضح د{لههالك ما اك     / .  

-30 R"^y ! "��� [� F
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  وسئل عمن تصدقت S أوالد أوالدها بثلث متخلفها، ثم xوض ا(تصدق S أوالده 

و�إذن القا� و§vضائه، فهل  ،ه صالحو§شهادهم ب9ن�  ،ا¬لث ا(ذكور ~ غwه cضور ا#ماعة
   )10()وهل S ا(عاوض الغلة أم ال؟(تصح ا(عاوضة أم ال؟ 

                                                 
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل، �سبب األرضة: سقط من  )1(
  .ط: ، وقد سقط من»إذ«: ~ ي  )2(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  . ي، م، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .»فهل«: ~ ي )6(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل �سبب األرضة: سقط من  )7(
  .»اكÖى«: ~ ي  )8(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل �سبب األرضة: سقط من  )9(
  .ي، م: سقط من  )10(

 ]ب/128[
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  )1(ا(تخلفإذا قسم : فأجاب
ً

، ووقعت قسمة �عية، وجعل القا� ألهل ا¬لث وyيال
  .ف¦ صحيحة، واهللا أعلم ،ا(عاوضة ~ نصيب أهل ا¬لث S ا.وجه ا(ذكور

-31 R�����=�� ! AiJL�� gI�=�� nG�'�X 
 َÖى من آخر أشياء ~ صفقات =ُ وسئل عمن اش �م  xَيتنازÖئْ اِ  :، فقال ا(ش ِÁ Uِ  

õ
ùُ Kهِ بما  

َ
 د" رُ أ

 َ   َك اعَ تَ مَ  َك .
�
ùُ ُفقال ،)2(اأدفع .ك ذ.ك ش®ئا فش®ئً  :، فقال ا�ائعُ ه ،Uت م\Öإن .م  :كما كنت اش

  ا، فلمن يقC منهما بما أراد؟ وهل هذه إقالة أم ال؟ تدفعه vرة واحدة .م أرد .ك ش®ئً 
فللمشÖي �طه، وهو أنه ال يلزمه  ،اإذا ¢ن ا�يع ا.واقع ب� ا(تبايع� صحيحً : فأجاب

 حÄ�  ،رد �ء من ا�ياxِت 
َ
و§ن  ،اَ�ُ قَ  يأتيه ا�ائع بثمن �يع ما باع منه، فإذا أتاه بذ.ك فإن شاء أ

  : قال ا.راجز ،وا�يع ال يقبل اRعليق ،اإلقالة بيع شاء امتنع؛ ألن� 
       احٌ ـنÍَ وَ  عٌ ــيْ ,َ  ُق ـليعْ ـاR�  ُل ــبَ قْ �ُ  الَ 

  
  حُ الَ ــا فَ جَ  ا إنْ ُت ذَ ــبِعْ  ح" ــصيَ  الَ ـفَ   

الفاسد إن  )3(وجب نقض ا�يع ،أو بعضها ،و§ن ¢نت ا�ياxت ا.واقعة ب®نهما ùها فاسدة  
   هاواهللا أعلم  ،أن يمتنع من رد الفاسد ألجل ا.صحيح ،.م يفت، ول®س .لمشÖي

و§نما ذ.ك � الزم، وهذا ×ا ال ي�بB أن  ،ال خيار .لمشÖي: قلت... فإن شاء أقا� إلخ : قو�
   .)5(ا.شيخ ا#ليل hياره خطأ êّاح )4()هذا(ى من فالفتوَ  ،يتوقف فيه

   .)6(ي�بئواإن ا.صارم قد : ولقد أخWت سيدي وا�ي أدام اهللا ا�فع به، فقال
 اإلقَ  ألنّ : وقو�

َ
  .عٌ يْ ,َ  ةَ ال

َ
  مَ زَ قد جَ  :وُل قُ أ

َ
  Àَّ د شَ حَ هنا بأ

ْ
qبيع ¼َ  ْل ا، هَ فيهَ (ف الَ ا،              

   .، وتارة S اآلخروقد ¢ن الفقهاء تارة يZنون S أحدهما )7()حله؟ أو
 ،S أ] .ست S ثقة من توجه ا�حث فيه ،S ا.شق اآلخر )8()مب�ية(هذه ا(سألة  ولعل� 

 
َ
  . )9(]أعلم[واهللا  ،اإلقالة يغتفر فيها ما ال يغتفر ~ غwها ن� أو S أ

                                                 
  . »متخلفها«: ~ م  )1(
  .»ش®ئا«: ~ ي  )2(
  .»بيع«: ~ ك، ط  )3(
  .ك، ط: سقط من  )4(
  .»êاخ«: ~ ي  )5(
  .»ب®نوا«: ~ ي، ك، ط  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .طي، ك، : وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
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wِ ~ نوازل ا�يوع 83~ ا.ورقة  )2(ما قلناه )1(وانظر ما يؤ\د رõ ا��1ِ وفيما بعدها،  ،)3(من ا�"
  .وÞو ذ.ك ~ غwه ×ا ال يعد كÕة

-32 RO��=1�� k�* ?� #�1�� [� 
��L� ��=)c8 ����� �������X 
، مْ هُ ا-َ يَ بْ و\قرئ ِص  ،S أن يصÅ بهم ،وسئل عمن استأجره أهل قر\ة بأحباس vسجدهم

(ا �ع  م� ، =ُ رِ مْ ، ونهاية ما يقطع منها من اR� ِع رْ عند العقد نهاية كراء األحباس من ا.ز�  وا َ�ُ مُ وسَ 
أراد أهل القر\ة إخراج اإلمام قبل تمام العام، فهل �م  ،فيما استؤجر عليه بنحو من أر�عة أشهر

  ،ال ذ.ك أم
�

لقضاء بعض ا(آرب  ،وا(علم أيام معلومة �وز Æلفه فيها ،)4(وهل .إلمام ؟ برضاهإال
  أم ال؟

  . فل®س ذ.ك �م ،)5()عليه(ا إخراج ا#ماعة اإلمام من غw إثبات جرحة أم� : فأجاب
فاق S ا.رضا وال بعضهم بعد االت�  ،ول®س ألهل ا(سجد: )6(ا(تيطي: "قال ~ اRوضيح

خلفه، إال أن ي1بتوا عليه عند ا1اÐم ما  الةِ عن ا.ص�  )7()وال يتأخروا( ،أن ºرجوه ،باإلمام
وهم  ،أن يصÅ بهم األ�Õ من ا#wان ا.صالة وراءه، ، لÍن يÍره .إلمام إذا كره)8(�رحه

  . ولÍن ال يقC عليه ،يÍرهونه
 ،)2(اعةوذ.ك إذا استأجره صاحب األحباس، وأما إن استأجره ا#م: ~ وثائقه )9(ابن مغيث

  . فلهم تأخwه من غw إثبات جرحة(

                                                 
  .»يؤ\ده«: ~ ي  )1(
  .»نقلناه«: ~ ك  )2(
)3(  w1359ص 1ج: ينظر ا�ر ا�.  
  .»اإلمام«: ~ ط  )4(
  .ك، ط: سقط من  )5(
أخذ عن أ± ا1جاج ا(تيطي والزمه . هيم األنصاري ا(تيطي ا.سZ© الفا´أبو ا1سن i بن عبد اهللا بن إبرا: ا(تيطي )6(

ألف كتاب كبw ~ . ¢ن قاضيا xرفا با.dوط و�ر\ر ا(سائل. والقا� أ± �ّمد وابن القا� أ± عبد اهللا اRمي¯
  . 163ص: شجرة ا�ور. ه570وa سنة ت. ا.وثائق؛ ا�هاية واRمام ~ معرفة ا.وثائق واألح�م، واعتمده ا(فتون وا�1م

  .ي: سقط من  )7(
  .وهو تصحيف ظاهر. »ºرجه«: ~ ي، ك، ط  )8(
أخذ عن ابن زهر وابن أرفع . كبw طليطلة وفقيهها. ه406أبو جعفر أ�د بن �ّمد بن مغيث ا.صد~، و� سنة : ابن مغيث  )9(

ألف . صاعد وأبو �ّمد ا.شارa وأبو الطيب بن ا1ديدي وغwهموأخذ عنه صاعد بن أ�د بن . رأسه وابن الفخار وغwهم
  .118ص: ؛ شجرة ا�ور103ص: ا�يباج ا(ذهب. ه459توa سنة . ا(قنع ~ ا.وثائق

  .»بر� بعض« ز\ادة: ~ ط  )2(
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î1(ا�ا(: يليةZونزلت بإش)ان  )5()وثالثمئة ~ إمام اختلف )4(ثالث )3(]سنة[ )2w#ا
 ،من ا#wان ا�فر ال®سw )7(إن قام: )6(وyره بعضهم ا.صالة خلفه، فقال أ�د بن عبد اهللا ،عليه

 ،أو جلهم ،ا#wان أ�عون )8(إال أن ي1بتوا عليه جرحة، و§ن قام ،فال يؤخر اإلمام عن ا.صالة

  .)10( ��flæìŽç�‰b�×@Žé�Û@�áŽçflë@L&â�ì�Ôči@Žâbflß�⁄a@ï9Üfl–Ží@�ü )9(]~ اWq[ ه يمنع من ا.صالة بهم (ا جاءن� فإِ 

  وشاور قا� قرطبة الفقهاء، فقال أبو عمر أ�د بن عبد  .فيها )11(وهكذا ذكره ابن حبيب
  . كذ.ك وتابعه عليه غwه فحÍم به: )12(ا(لك

                                                 
)1( îؤْس، و� سنة : ا�ا ابن شاكر وأ± �ّمد  أخذ عن. ه403أبو ا.و{د سليمان بن خلف بن سعدون ا�اî، أصله من َ,َطلْيَ

من . و� قضاء vواضع من األند.س. v¶ وأ± األصبغ وغwهم، وأخذ عنه أبو بÍر الطرطو� وا.صد~ وا(عارa وغwهم
. ه494توa با(ر\ة سنة . تآ{فه كتاب االسÁيفاء ~ �ح ا(وطأ وا(نتü و§ح�م الفصول ~ أح�م األصول وvسائل اqالف

  .120ص: ، شجرة ا�ور197ص: ؛ ا�يباج ا(ذهب347ص2ج: ترتيب ا(دارك
ا(وسوعة العر�ية . Ðم شمال قادس S نهر ا.وادي ا.كبw ~ إسبانيا 97ھ، وتقع S بعد 94فتحها ا(سلمون سنة  :إشZيلية )2(

-ھv)1419ؤسسة أعمال ا(وسوعة .ل�d واRوز\ع، ا.ر\اض، ا(ملكة العر�ية ا.سعودية، الطبعة ا¬انية : العا(ية
  .200ص 2،ج)م1999

  .ي، م: ته منوما أثZ. األصل، ك، ط: سقط من )3(
 .»ثمان�«: ~ اRوضيح )4(
  .ك، ط: سقط من  )5(
أخذ عن أ± ا1سن . أبو عمر أ�د بن عبد اهللا بن �ّمد بن i ا.لخ¯، اإلشZيÅ، ا(عروف بابن ا�اî :أ�د بن عبد اهللا  )6(

ن عبد الW، وحدث عنه أبو عمر بن وأخذ عنه أبو عمر ب. أ�د بن رز\ن، وسمع من أبيه أ± �ّمد �يع روايته، ومن غwه
¢ن إمام ع�ه وفقيه وقته، وتقâ القضاء بإشZيلية، ثم رحل إY قرطبة . ا1ّذاء، و¸ن 2شاوره القا� ابن أ± الفوارس

  .128ص: ؛ ا�يباج ا(ذهب206ص 7ج: ترتيب ا(دارك. ھ396تو� سنة . فاستوطنها
  .، ك، طي: وما أثZته من. »أقام«: ~ األصل، م  )7(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. »أقام«: ~ األصل، م  )8(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، ك: سقط من  )9(
 ..م أجده بهذا ا.لفظ )10(
روى عن صعصعة بن سالم . أبو vروان عبد ا(لك بن حبيب بن سليمان ا.سل¯ القرطó، أصله من طليطية: ابن حبيب )11(

وسمع منه ابناه وتÀ ا�ين . بد ا.ر�ن وسمع ابن ا(اجشون ومطرفا و§براهيم بن ا(نذر وغwهموالغازي بن ق®س وز\اد بن ع
من تآ{فه ا.واضحة ~ ا.سA والفقه وا#امع وyتاب فضائل ا.صحابة وقيل � حواK ألف . بن ¤â وابن وضاح وغwهم

  .74ص: ؛ شجرة ا�ور252ص: ذهب؛ ا�يباج ا(381ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه238توa سنة . كتاب وÚسون
إبراهيم بن  أخذ عن أ±. ه324ي، و� سنة أبو عمر أ�د بن عبد ا(لك اإلشZيÅ، ا(عروف بابن ا.ُمْكوِ : بن عبد ا(لكأ�د   )12(

انتهت إ{ه رئاسة الفقه ~ األند.س  حÄ صار بمþلة . وأخذ عنه ابن ا.شقاق وابن دحون وابن ا.شفاء وغwهم. Ñvة وغwه
ألف كتاب اإلستعاب مع أ± بÍر ا(عيطي؛ �ع  فيه رأي ما.ك .لَحÍم أمw . ¾� بن ¾�، و¸ن رجل معروف بقول ا1ق

  .102ص: ؛ شجرة ا�ور100ص: ؛ ا�يباج ا(ذهب237ص2ج: ترتيب ا(دارك .ه401توa سنة . ا(ؤمن�
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القائمون )1(وهم أهل العدالة واwq، و ،إذا ¢ن غw القائم� القليل من ا#wان: وقال
  .)3(@م اRوضيحه ا )2("فال يلتفت إ{هم ،ل®سوا كذ.ك

 
َ
  امَ مَ 7ْ إِ  ام َ�ُ ون اإلمَ ا كَ م� وأ

ْ
  امِ عَ ال

َ
ل®س .لجماعة  ،)5(سبق � )4(ما ررقَ ا 7َ ذَ إِ  :فا#واُب  ؟َال  مْ أ

   .S ما أراد من ذ.ك ،أو أ�Õ  ،إتمام العام )6(فإن � ،ه من غw إثبات جرحة فيهإخراجَ 
يقC فيها مآر�ه، فقال ~ اRوضيح قبيل ما تقدم عنه  )7(]معلومة[ا كونه هل � أيام وأم� 
  . )8(أو مغيبه دون القليل ،و¾سب S اإلمام ا.كثw من vرضه: "ا(تيطي

قا� غw واحد من  ،وال ¾ط من أجرته ش®ئا ،فال بأس بذ.ك ،ا إن ôب ا#معة وÞوهاوأم� 
  )10(.واهللا أعلم ،نقله ~ باب اإلجارة. @مهه ا" )9(القرو\�

-33 R
��L� b � ��y vEc� O� [� ,�� �1� O� 
�8 &P� g� ���? 
 ���� �;? .�-�: �\ &P , ��
?&�)*��X 

S أن يأخذ غلة وقف  ،وسئل االبن öcتنا عن إمام تعاقد مع أهل بâ أن يصÅ بهم
ثم أراد ا.رحيل عنهم  ،ثم أقام عندهم س�� عديدة ،وذ.ك ~ شهر مايّه ،ٍع رْ وزَ  رٍ مْ ا(سجد من 7َ 

 �Rرِ مْ ~ شهر أ�تو�ر، فهل �م @م ~ ا،  �Rاصة اإلمام فيهما ،ةرَ و¼ ا�"  ،وِت سُ افْ وا� )11(إذا أرادوا 
  ال© .م يصلها من تمام العام أم ال؟ ،cسب األشهر
ألن العرف ا#اري عندنا ببالدنا اRواتية أن غلة العام  ؛بأنه ال �اصة �م ~ ذ.ك: فأجاب

 ،عwالقمح وا.شّ  وا.شتائية  ،وشتائية، فا.صيفية ¼ اRمر واRافسوت /صيفية  ،تنقسم S قسم�
   ،ومبدأ ا.صيف أبر\ل ،عِ بَ � Ícم اR�  فهو ال حق�  ،وما �معه زمن � منهما

                                                 
  .ال يقتضيها ا�ص. »ا#wان«ز\ادة : ~ ك )1(
خليل، ضبطه وصصحه أ�د بن عبد ا.كر\م Âيب، دار Âيبو\ه .ل�Wة : ~ �ح ا(خت� الفرÝ البن ا1اجب اRوضيح  )2(

  .172-171ص 7ج، )م2008-ھ1429(وا�راسات والطباعة وال�d، القاهرة، طبعة 
  .و¼ اختصار .لتوضيح. ي، ط: وما أثZته من. »ضيح«: ~ األصل )3(
  .»×ا«: ~ ي، م، ك، ط )4(
  .»أن«: ~ ي، م، ك، ط )5(
  .»قبل«: ~ ط )6(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، م، ك: سقط من )7(
  .»القليلة«: ~ ط )8(
 .هما أبو عمران الفا´، وأبو بÍر عبد ا.ر�ن :القرو\ان )9(
  .، هكذا كتبت»قائال وقول        ا(راد بÍرامتهم      أو حسدا وقو�       من ما�م    «ز\ادة : ك، ط  ~ م، )10(
  .»فيها«: ي، ط~   )11(

 ]أ/129[



 223 
 

هذا ا�ي أجاب به بعضه  .ا.شتاء ما بعد تمام ستة أشهر من أحد ا(ذكور\ن )2(ومبدأ .)1(مايه أو
   .vشافهة فقط، و�عضه كتابة عن إvالئه

: الفقيه سيدي أ± مدين اRمنطيطي بما معناهعبد اهللا بن د وأجاب بأسفله الفقيه ا.سي
بما ذكره  )4()ا#واب(و§ال ¢ن  ،ا.شيخ، فا#واب صحيح )3(أنه (ا ¢ن العرف جار\ا بما ذكره

قُْسِطيّ  ُÑَ.5(ا( هاù سجد)س اZاصة اإلمام ~ غلة ح�   .cسب أيام العام ؛من 
 ثم عرض i�  ،)6(]ة بمحو�~ الطر[هذا مع÷ ما أجاب به ا.سيد عبد اهللا ا(ذكور 

أن .و قدر وجوده  ،فأبيت (ا ظهر K من أن العرف إنما يعتWها هنا ،جوابهما بعد ذ.ك ألصححه
ألن أخذ اإلمام لغلة  ؛وعقد عليه حZسه ،)7(إذ يعد بذ.ك أن ا(حZس قصده ،ح� اRحب®س

فيجب vراxة  ،س .إلمامو§رفاق من ا(حZ ،و§نما ¼ إxنة ،أحباس ا(سجد ل®س بإجارة حقيقة
�مد عبد العز\ز بن �مد . واهللا تعاY أعلم ،وما عقد عليه قلبه ،قصده Yتب عبيد ر�ه تعاyو

  . بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه أم�
سئل عن إمام قر\ة ¢نت ب®نه و�®نهم منازعة ~ أثناء : "ما نصه )8(وa نوازل ابن هالل

، )9(نْ مõ د� بعضها و\ُ  رْ مõ عَ وقد ¢ن عمر أحباس ا(سجد يزرع بعضها؛ و\ُ  ،سجدالعام، فانتقل عن ا(
  .وأنفق ~ ذ.ك نفقة

 أن � غَ  ،بأن اÍ1م ~ اإلمام ا(ذكور إذا ان�ف عن ذ.ك: فأجاب
�
ما قد ¢ن زرعه من  ةَ ل

 وعليه ما ينوب األشهر ا(ستقبلة بعد انفصا� إY وقت الغَ (تلك األرض، 
�
  وأما ما .م يزرع ×ا . ةل

                                                 
  .هو شهر ماي: ومايه. »ا.شاءانا«ز\ادة : ~ ي، ك  )1(
  .»مبتدأ«: ~ ي  )2(
  .»ذكر«: ~ ي  )3(
  .ط: سقط من  )4(
قُْسِطيّ  )5( ُÑَ.قسطي الغرنا�، و� سنة : اÑ.ّمد األنصاري ا�أخذ عن أ± ßاج . ه784أبو عبد اهللا �ّمد بن �ّمد بن 

أشتهر بالعلم وا.صالح وتوÉ الفتيا . عبد اهللا بن األزرق وأبو ا1سن القلصادي الزمه وانتفع بهوأخذ عنه أبو . وغwه
  . 260ص: ؛ شجرة ا�ور539ص: نيل االبتهاج. ه865سنة  تو�. ألف كتاب سA ا(هتدين. اطةبغرن

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .»صدهبعد ذ.ك أن .لمحZس ما ق«: ~ ي  )7(
ا�ر : من تآ{فه. أخذ بفاس عن القوري وابن أvالل وغwهما. أبو إسحاق إبراهيم بن هالل الفالK ا.سجلما´: ابن هالل )8(

. ا�S w1 أجو�ة أ± ا1سن ا.صغw، �ح ¤ت� خليل، اختصار �ح ا�خاري البن حجر العسقال]، ونوازل ~ الفقه
  .268ص: ، شجرة ا�ور66ص: ، نيل االبتهاج107ص :كفاية ا(حتاج. ه903توa سنة 

نُ   )9( õمن: من فعل دمن، يقال :يَُدم õروا فيه با��ُدوه، و:ث�158ص 13ج: .سان العرب. دمن القوم ا(وضع، مع÷ سو . 
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إن شاء ترك ، )1()أو ا�ي � ا{د S تلك األرض ،فيخw ا�اظر ~ األحباس ،حرث وعمر ودمن
2ستغلها تلك ا.سنة بÍرائها إY تمام الغلة، و§ن شاء أعطاه قيمة حرثه  ،� تلك األرض

فا.كراء  ،القر\ةو\�ف عن األرض �لة، وما ¢ن من كرائه من أرض تلك  ،وعمارته وتدمينه
cا�، و(دمنه مقدار ما ينوب خدمته .لمسجد من أشهر ا.سنة، وا.سائر (ن 2ستأنف  مَ زَ َال 

 إِ  ،وال يلزمه االنفصال عن القر\ة من غw ظهور جرحة ،اqدمة
ّ

وأهل  ،أن يتفق أهل ا(وضع )2(َال
َ وسيأ. 66من نوازل ابن هالل وهو ~ ه ا )3("العقد وا1ل منهم S فصله

ْ
 )4(سv ~ � ْZسائل ا1

اZ1س  )4(ل®ستحق همْ يْ لَ عَ  اءَ رَ ته، وال كِ ثَ رَ .وَ  عَ رْ ا.ز�  أنّ  ،مات ثم�  عَ رَ ه إذا زَ يْ لَ عَ  Zَس حْ ا.مُ  أنّ 
   .)7( )6(من أحباس ا(عيار البن ßاج 28وÞو ما البن هالل ~ . )5(بعده
-34 R.� g/ ��/ 
��L� M� �*E �;? ����� 
�=�� &P� �-�: ��=)m� ��y M�X 

  . سئل عنها االبن من حÍم اإلمام إذا خرج من ا(سجد، )v)8سألة ×ا تقدم[
  أن  )11(و\ن )10((ا طلب منه أهل )9(فسيدي �مد بن عبد العز\ز و�عد،: فأجاب بما نصه

                                                 
 .ك: سقط من )1(
  .»وال«: ~ ك، ط  )2(
  .، ا(ملكة العر�ية ا.سعودية، ¤طوطات جامعة ا(لك سعود5367: ب، ¤طوط 78ل : نوازل ابن هالل  )3(
  .»ما معناه«ز\ادة : ~ ي  )4(
  .»(ستحق«: ~ ك  )4(
  .»و�عده«: ~ ي  )5(
وأخذ . الق وغwهمأخذ عن ابن لب وا1فار وابن ع. أبو القاسم �ّمد بن �ّمد بن ßاج الغرنا� األند.°: ابن ßاج  )6(

من تآ{فه �ح كبS w . وهوقا� ا(اعة ومف© غرناطة. عنه أبو ¾� بن xصم وا.Ñقسطي وأبو عمر بن منظور وغwهم
. ه848توa سنة . ¤ت� خليل؛ نقل عنه ا(واق ~ �حه (خت� خليل، و� فتاوى كثwة؛ نقل منها ا.و�2d° ~ ا(عيار

  .248ص: ، شجرة ا�ور526ص: ، نيل االبتهاج261ص: توشيح ا�يباج
  .118ص 7ج: ينظر vسألة ابن ßاج ~ ا(عيار ا(عرب  )7(
 .»~ ا.ورقة ا.رابعة من هذه ا�وازل«ز\ادة : ~ م، ك، ط )8(
�ّمد بن عبد العز\ز )9(: Kالفال i بن عبد العز\ز بن عبد ا(ا.ك بو çّمد العر�. سجلماسة وخطيبهافقيه قا� . أبو عبد اهللا 

 ûراكش، وسائر سوس األقv ،لو\ة، تواتv قضاء قضاة با.صحراء، بالد 
ّ

�¢ن �ت والية ا.سلطان أ�د بن �رز، فو
اإلعالم بمن غW من أهل القرن ا1ادي . ھ1087تو� سنة . واألد3، وvصامدة، و(طة، وأسند إ{ه ا�ظر ~ العزل وا.والية

dعبد اهللا الفهري، : ع Éوت، الطبعة األوwا�ار ا�يضاء، دار ابن حزم، ب ،çاث ا¬قا~ ا(غرÖة الy�)1429ھ-
  .1592ص 4، ج)م1996-ھ1417(دار الغرب اإلسال�، بwوت، الطبعة األوÉ : ؛ vوسوعة أعالم ا(غرب246،ص)م2008

 .»قر\ة«ز\ادة : ~ م، ك )10(
  .بوالية أدرار ، و¼ ق� من قصور تي¯أظنها و\نة :و\ن  )11(
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 ،ِع رْ من ا.ز�  )1(]وش®ئا ،من اRمر[يؤم بهم ~ vسجدهم؛ وذ.ك ~ شهر ي�w، ووجد عندهم ش®ئا 
 من غَ 
�
 )2(فإنه أحق به .كون عدم ،فدفعوه � .كون ذ.ك هو ا.واجب عليهم ،حZس vسجدهم ةِ ل

وأقام عندهم (�،  )3(ا ح� دفعوهإمام قبله ~ ذ.ك العام، و.م 2شÖطوا عليه ش®ئً  >وجود<
 ير بعد أن اتصل بغَ اففارقهم ~ شهر ين ،xم�

�
ا(سجد ~ العام�، وطلبوا منه ما  )4(]حZس[ ةِ ل

فقلنا � إنّه ال يلزvك رد ذ.ك؛ ألنه .م 2ستحقه أحد  ،فسأل عن ذ.ك ،)5()¢نوا دفعوه � أوال
 غَ  ألن�  ؛و.و وجد �ط منهم ~ ذ.ك .م يلزvك رده، وال �ط عليك رده؛ بل قبلك

�
 أحباِس  ِت ال

بل �ب عليهم دفعها .إلمام، و.و  ،فيها حق ول®س .لجماعة .ال إجارة ،ا ¼ إxنةمَ ا(سجد إ-� 
 مَ و§-�  ،فيلزمه رده ،ا ل®س �كÕت فهو .م يأخذ ش®ئً 

َ
وyتبه . واهللا أعلم ،Éَ أوْ وَ  هِ بِ  ما هو أحق"  ذَ خَ ا أ

من آل القا�  )6(وi ،عن إvالئه ا.و� ا.صالح الفقيه سيدي عبد ا.كر\م بن سيدي �مد
  . )7(سيدي ا�كري نفعنا اهللا بهم

   :و�عد .و\نة ألف سالم)8(وS �اعة  ،وyتب سيدي وا�ي cو�
من أن  ،سيدي عبد العز\ز )9(.سيدي �مد بن ،فÖوا ما كتب ا.شيخ سيدي �مد �و�

 ما أخذه من الغَ 
�
وyتب . الممعه � وا.سّ  )10(أو أقدvوا ،و§ال أعلموا S ما قال ،به ذُ اخَ ؤَ ال يُ  ةِ ل

  )11( .]جوابهما ر�هما اهللا ونفعنا بهما آم�ه ا�لباK رزقه اهللا رضاه آم� ا�مد بن عبد ا.ر�ن 
-35 R��� ��8 g�=L� .�-� "
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ْ  هُ تُ yَ رِ تَ  ْت مَ وõ بل قُ  ْت يعَ عمن ,ِ  )12(]ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن[وسئل  �d.ر اv13(ِع بأ( ،  

                                                 
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )1(
  .»به لعدم«: ، ~ م، ك»بها لعدم«: ~ ط  )2(
  .»دفعوها«: ~ ط  )3(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )4(
  .ك: سقط من  )5(
)6(  i: بن عبد القادر بن ا�كري، من آل ا�كري، درس ~ تمنطيط i . 260ص: معجم أعالم توات. ھ1196تو� سنة.  
  .»با#ميع«: ~ ط  )7(
  .»أهل«ز\ادة : ~ ط  )8(
  .»و�«: ~ ط  )9(
  .»قدvوا«: ~ ط  )10(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )11(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل، م: سقط من  )12(
  .»ا.شارع«: ~ ك  )13(
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 ،باإلقالة ا(وH ألهل ا.وصية، وفيها ما أشÖي ببâ ؛ بأن يوقف ثلثها بأصلِ vوòَ .كونها 
  قيامه أم ال؟  )1(قو\م، فهل يفيدهقام ا�ائع مدعيا غيZته ح� اR�  ،اRقو\مثم بعد 

 فَال  ،S من بيده أصله ا(بيع باإلقالة ،إذا ثبت قيام الغائب بعد قدومه من غيZته: فأجاب
  .واهللا أعلم ،يفيته تقو\مه
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 َÖ2(ورٍ بُ  َف ْص ى نِ وسئل عمن اش(  ُv َه باإلقالة اٍع شwب� ا�ائع و�� غ،  

َ
 نْ فهل .لمشÖي أ

 إِ  ،ال أو ،اسً رْ فيه غَ  َث دِ ُ¾ْ 
�

أو .لمشÖي  ،.لبائع ا(ذكورِ  ا�ائع؟ وهل األرض ~ ا�ورِ   إذا ر�َ ال
  ؟ َل خْ ا�� 

ا � مَ ال© اشÖى باإلقالة، و§-�  ،.لبائع أن يمنع ا(شÖي من الغرس ~ األرضل®س : فأجاب
 ºرجه، وال تدخل األرض ~ العاvر، أن يعطيه ما� و

ّ
  .واهللا أعلم ، إذا أدخلتها ا1دودإال
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ا، �ا حد�  د� وحُ  ،طاع � باإلقالة م� =ُ  ،ا ~ صفقاٍت و�ورً  ،اوسئل عمن اشÖى من آخر عقارً 
أتاه ا�ائع بثمن ما فوته با.صدقة، فقال �  م� =ُ  ،األجل تصدق S و�ه ببعض ذ.ك م� فلما 7َ 

  فما اÍ1م؟  ،يوم بعته منك Zٌْ إن فيه الغَ  :فقال ا�ائع ،إ] قد فوت ذ.ك :ا(شÖي
األجل، و.م يأت  ، وانقضاءِع وْ من أن اإلقالة S الط�  ،إن ¢ن األvر كما وصف: فأجاب

، دقةفيما وقعت فيه ا.ّص  فا�يع ~ ا#ميع ماٍض  ،إال بعد انقضائه بأ�Õ من يوم� ،منا�ائع با¬� 
،Zه، وقيام ا�ائع بالغwغ aأما فيما فات فال @م فيه و.   

و¸ن الغZ  ،ةِ نَ سَ  v õCُْ  إال إذا قام بالفور قبل ،فال قيام � فيه بالغZِ  ،يد ا(شÖيوأما ما ب
ذه هَ  نْ مِ  ٌط  َ�ْ َ� تَ -ْ وأن يÍون ا�ائع ×ن �هل قيمة ا(بيع، فإن اِ  ،لث فأ�Õفاحشا قدر ا¬ُ 

 ُdُ.واهللا أعلم ،فال قيام � ،وِط ا.  
          ،)3(ْت دَ دõ أن ا�يع �dط اإلقالة فاسد سواء حُ : فأجاب ؟وسئل عن مثل ا(سألة أيضا

  أو
ُ
  و\رجع ا�ائع S ا(شÖي بالغZ إن  ،ها تفوتفإن�  ،وحيث ت�ف فيها ا(شÖي با�بة ،ْت قَ لِ طْ أ

                                                 
  .»يفيد«ك : ~  )1(
  .87ص 4، ج)بور(مادة : .سان العرب. األرض ال© .م تزرع :ا�ُور  )2(
 .»حدت«: ، ك، ط~ ي )3(
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  . واهللا أعلم ،¢ن فيها، و\عتW الغZ يوم ا�يع ال يوم اÍ1م
-38 R ,������ _��� ��y ��W �i%� M������ M9W g/
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أن يدفع �ا ثمن  )1(ثم طلب من ا(شÖ\ة ،وسئل عمن اشÖت ثلث غالم معتق ا¬لث�
  أم ال؟ وما ا�ي �ا من غلته؟  ،فهل S WÇ ما قا� الغالم ،ا¬لث

ه و�ا خدمتِ  ،إال إذا شاءت بما شاءت ،ا(رأة ا(ا.كة ¬لث الغالم ال S WÇ بيعه: فأجاب
  . واهللا أعلم ،يوم من ثالثة أيام

-39 Re��� ! �/*>1L� �8 e�{�X 
 ُv الص ~ ا(قدار ا�ي وقع عليه/ ا بعد اختلفَ  )2(ْ�ِ *َ رِ طَ ْص وسئل عنq)3(ا  �بأن  ،فا.�

 اد� 
َ
ِ  ن� � أحدهما أ

�
  وأنÍر اآلخر؟  ،ي أخذه اآلخر أ�Õ ×ا تعاقدا عليها�

  . واهللا أعلم ،اوتفاسخَ  ،امن �الفَ ا ~ مقدار ا¬� ا(صطرف� إذا Æالفَ أن : فأجاب
-40 R �W � O� g�=�� ��� ! gI�=�� ��* ? �' V����E �� �X 

ثم بعد ذ.ك  ،وال خيار ،أو شهد S نفسه ~ رسم ا�يع أن ال ث�يا ،وسئل عمن باع عقارا
  أم ال؟  ،قام S ا(شÖي يدÝ اشÖاط اإلقالة، فهل تفيده دعواه ش®ئا

بعد إقراره lشهد  )4(فإن قام بZنية ،إقرار ا�ائع S نفسه بأن ال ث�يا ~ ا�يع يلزمه: فأجاب
  .واهللا أعلم ،ألنه قد كذبها بإقراره ؛فال تنفعه ،أو عرف ،� �dط ا¬�يا
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 َال خُ  ةَ لَ اطَ رَ فمن أراد vُ  و�عد،: فأجاب بما نصه ؟وسئل ابنه أبو عبد اهللا عما يظهر

َ
 ،)5(ةل

وغwها، وÇوز  ،vلصقا �ا من حلقة)7(و ،من vراطلتها µميع ما ¢ن متصال بها )6(د� بُ  فإنه ال
  .)8(راهمة غw اqا.صة با�ّ vراطلة الفّض 

                                                 
 .»ا(شÖاة«: ~ ط )1(
 .»ا(صطرف�«: ~ ي )2(
  .»فيه«: ~ ك  )3(
  . ي: وما أثZته من. »ب®نة«: ~ األصل  )4(
 .عبارة عن حÅ بها عدة حلقات، تصنع من الفضة ا(نقوشة وا(زخرفة، Æلل بها أطراف ألZسة ال�ساء :اqاللة )5(
  .»فالبد«: ~ ك  )6(
  .».و«ز\ادة : ~ ي  )7(
وا�راهم ال© توزن بها األشياء . غ 2.979 =حبة  48= دوانق  �6ع درهم، وهو قطعة نقدية من الفضة، وزنها  :ا�راهم )8(

 .208ص: معجم لغة الفقهاء. غ 3.171 =حبة  51 =مقدارها 

 ]ب/129[
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ثم أنه تعاوض فيه مع آخر،  ،وهو بمجرى مع� ،من أناس )1(وسئل عن رجل اشÖى ماء

بأن يعطيه � ~ �رى  ،أو � أن يÍلف دافعه � ،فهل يÍلف أخذه بأخذه ~ ذ.ك ا(جرى
  آخر، وا(عاوضة وقعت S ا(اء ا(شÖى من ا(ذكور\ن بعينه؟ 

ا(عاوضة، وال  )4(ا(جرى ا�ي ¢ن فيه وقعت )3(إال ذ.ك ،)2(بأنه ل®س ألخذه: فأجاب
  . وyتب عن إذنه و�ه عبد ا.ر�ن. واهللا أعلم ،من غw أن 2شÖط عليه )5(يÍلف دافعه بغwه

-43 R ��c��]'9p� ����  M�X  

فدفع �م كبwها عروضا ودراهم من عند بعض  ،وسئل أبو ز\د عن قر\ة وردتها الغنانمة
فدفع رجل .لكبw  ،أهلها، ثم بدا .لجماعة أن 2سلموا ما دفع .لغنانمة الظالم ~ اRمر (عطيه

أو العروض يÍون � قدر  ،فأخذ 2سلم ~ اRمر، ف�ن من � �ء من ا�راهم ،ا(ذكور دراهم
وال يلزمه ذ.ك، وزعم  عض ا#ماعة أن ذ.ك ر�ا،ول، فزعم بقيمته تمرا، ورجع ا�راهم .ر�ه األ

  فما اÍ1م؟  ،غwه خالفه
راهم معطي ا�ّ  ألن�  ل من ا#ماعة أن تلك ا(عاvلة ر�ا صادق ~ قو�؛القائ: فأجاب

 ،دفع ش®ئا .لغنانم أسلفه عن ا#ماعة )5()من(فآل األvر إY أن  ،رجعت � دراهمه، فتُعد vلغاة
  . واهللا أعلم ،من فسخ ا�ين ~ ا�ينففسخوه ~ اRمر، فهو 

-44 RM�
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وجعل �يع أصله بيد أحد ب�يه، فأخذ يدفع  ، فغابا من أناسوسئل عمن أدان دينً 

وخاف  ،و×ا فضل بيده من vستغالتها، فلما قدم األب ،ين ×ا قبضه من كراء جناتهألر�اب ا�ّ 
  أبيع منك .ك وإلخوانك ذ.ك  :)7(قال .البن .)6(]عليه[ين من بيع أصله �سبب قيام أر�اب ا�ّ 

                                                 
  .»ا(اء«: ~ ي  )1(
  .»� أخذه«: ~ ط  )2(
  .»~ ذ.ك«ط : ، ~»ذاك«: ~ ي  )3(
  .»وقت«: ~ ك، ط  )4(
  .»بغw«: ~ ط  )5(
  .ط: سقط من  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .»االبن«: ~ ط  )7(
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 ،بعد أن أراد أن يÍون العاvر ب®نهم ؛S أن العقد يÍون .ك فقط، فأسعفه االبن ،األصل
ذ.ك ، ثم بعد )1()عنده(وأخذه األب  ،و.م 2ساعفه األب S ذ.ك، وyتب ا.رسم ،والغاvر � وحده

فأxدوه، ثم  ،إذ ذاك طلب من ا.شهود إxدة ا.رسم ؛فلما .م يمكنه منه ،طالب االبن أباه با.رسم
وال �طت عليك  ،ولÍن �لف أنك ما خلصت من ماK ،)2(خذ رسمك: قال األب بعد ذ.ك
  أم ال؟  ،S ا.سواء، فهل عليه يم� )3(أن lشارك إخوانك

فال  ،و§ذا ¢ن �شاهد واحد ،فال يم� عليه ،�شاهدينإذا ¢ن �اء االبن من أبيه : فأجاب
و§ن اد� عليه أنه  ،إنما خلصه من مال نفسه )4()أنه( ؛و� أيضا عليه ا{م� ،بد من ا{م�
  .واهللا أعلم ،فليحلف � أنه إنما نوى أن 2شÖي وحده ،~ ن®ته )5(أ�ك إخوانه
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، يعU ~ ا#واب به )6(ا1لف ا�ي أvر نحÍم ما إذا نÍل االبن عوسئل أيضا عن 

   قبله؟
منه، فإن نÍل و¾لف أبوه ما باع  ،فال حق � ،إن نÍل عن ا{م� مع شاهده: فأجاب

إال  ،فإن أباه ¾لف أنه ما دفع � ا¬من ،وأما إن نÍل عن ا{م� ا¬انية هو أيضا ثبت ا.dاء،
  .§ن اتهمه غرم ا¬من بمجرد ا�كولو ،و\رجع عليه بذ.ك، هذا إن حقق عليه ا�عوى ،من ما�

¾لف أن أخاه  ،أvر نفسه من إخوانه )7(فإن من vلك ،وأما إن نÍل عن ا{م� ا¬ا¬ة
وثZتت �  ،ألنه توÉ معاvلته ؛وثZتت � ا.ydة، ومن .م يملك أvر نفسه حلف عنه أبوه ،أ�yه
  . علمواهللا أ ،ا.ydة
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َ : فأجاب ؟وسئل "d.ءِ َ̧ ل®س ألحد ا  

َ
من  هُ جْ رِ (ن ºُْ  ،ا(اءِ  نْ مِ  هُ يبَ ِص ي نَ رِ Íْ يَ  نْ ~ ا#نان أ

  .واهللا أعلم ،لِ خْ ه ~ ا�� 1قõ  ،ا#نان

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»رسم«: ~ ط  )2(
  .»أخواتك«: ~ ك  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»أخواته«: ~ ك  )5(
  .»أvره«: ~ ط  )6(
  .ك، ط ي،: وما أثZته من. »ذ.ك«: ~ األصل  )7(
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عن رجل من قرارة ôب  - أ�مه اهللا رشده -سئل ¢تبه : )1()برمته(وجد hطه ما نصه و×ا 

 وخَ  ،ثم مات بها ،اوو� فيها أوالدً  ،واستوطنها ،�الد ا.سودان
�
فقدم بعض أوالده  ،ا هناكأوالدً  َف ل

 وقد ¢ن أبوه خَ  ،�الده قرارة
�
  َف ل

ً
سافر رجل من قرارة  م� =ُ  ،ةد� وجعل 2ستغل �يعه مُ  ، هناأصال

�ل أوالده من بالد ا.سودان Yإ،  
ّ

ي ~ قرارة مع فاشÖى من بعض بناته نصيبها من األصل ا�
 
ّ
  أم ال؟  ،جائز )2(ته، هل هذا ا�يعوصارت بذم�  ،ا أخوهاهَ كَ لَ هْ تَ ة ال© اسْ نصيبها من الغل

 ألن�  هذا ا�يع فاسد؛ ضبأنّ : - وفقه اهللا - ب فأجا
ً

�عت  وا.صفقة إذا ،اوحرامً  ه �ع حالال
 
ً

  وحرامً حالال
�
ùُ اهَ ا قد فسدت.   

ْعِضهِ " :)3()~ �ط صحة ا�يع( قال ~ ا(خت� بيع  ، و�يان ذ.ك أن� )4("وََعَدُم ُحْرَمٍة، َو.َْو ِ�َ
 
ّ
و�يع ما فيه  ،إذ ال يدري ا(تبايعان قدرها ،ة أخ ا�ائعة فيه بيع �ء �هولة ال© ~ ذم� الغل

هذه  /وñ  ،و§قراره ،و�يع ا�ين مع عدم حضور ا(ديان ،إذ ال يدري ما يدعيه األخ ،خصومة
   .األوجه ×نوعة

لÍن (ا اجتمع  ،به فهو جائز )5(وأما بيع نصيبها من األصل، فإن عرفته بوصف من تثق
 
ّ
ù بالفساد واهللا ا(وفق، فهو أو§ن .م تعرفه ،ها فاسدةمع ا(منوع ~ ا.صفقة صارت ا.صفقة Éو. 

   .قا� عبد ا.ر�ن بن عمر ~ شØه
 )7(vصبوغة ~ بالد مٌ ائِ مَ $َ  )6(وقد ¢ن ا(شÖي دفع .لبائعة ،و§ذا فسد ا�يع :استدراك

  فبماذا يرجع؟  ،وأراد ا.رجوع بذ.ك ~ أصل ا�ائعة ~ قرارة ،ا.سودان
تقوم تلك العمائم بما lساوي ~  )8(]أن[ ،أنه يرجع بقيمة ما دفع ~ بالد ا.سودان :وجوابه

  . )9(واهللا أعلم انت& ،و\عطى ا(شÖي تلك القيمة ~ قرارة ،تلك ا�الد

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»ذ.ك«: ~ ط  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .170ص: ¤ت� خليل  )4(
  .»يثق«: ~ ي  )5(
  .».لبائع«: ~ ي  )6(
  .»بâ«: ~ ك  )7(
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
  .»~ خطه«ز\ادة : ~ األصل، ي، م  )9(

 ]أ/130[
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وهل �ري ~ ذ.ك  القا�؟ مقامَ  ، هل تقومُ وسئل أيضا عن �اعة xوضت أصل ثلث

 <قاعدة من فعل 
ً

   .م يفعل غwه؟اِ� .لقَ  عَ فِ .و رُ  )1(>فعال
هم فإنّ  ،فا#ماعة ا(ذكورة إن ¢نوا من أفضل أهل بâهم ~ دينهم، وعقلهم ،و�عد: فأجاب
هذا  .فتمC معاوضتهم ،أو فيه وهو غw عدل ،القا� ~ بâ ال قا� فيه يقوvون مقامَ 

�القاعدة ا(شار إ{ها ~  من )2(وهو أخّص  ،وغwهما ،وأ± ا1سن ،ا(نصوص عليه ~ الWز
ا، و.م أقف S تعي� ا أو حكمً دها بما ذكرناه من فقد القا� حسً من نقلها .م يقيّ  ألن�  ا.سؤال؛

  . ا(شهور فيها انت&
� من  ال 2ستقل؛ ألنّ  :بل قال ،يÌÍ ~ اRعو\ض )4()ال( ،ا.واحد )3()ا.شاهد(و: ثم قال
  ،وال يذكر ا.واحد ،ما يعW با#ماعةفإنّ  ،)5(عن القا� ولِ دُ نقل نيابة العُ 

ّ
ها ثالثة، وا#ماعة أقل

وا ا.شيوخ بما واعÖضهم �ققُ  ،وقد ذكر متأخروا �اح ا(خت� أن ا.واحد يÌÍ ،وقيل اثنان
  :واهللا أعلم، قائال ،اذكرنَ 

ّ
ي يفعل ما يفعله القا� S القاعدة نعم قد �زي ا.واحد ا�

  .من خطهه ا. واهللا أعلم ،ا(ذكورة
-49 Rn�>�L� ��98 ��� �� &>=� &P?X 

 ،ثم مات األخ ،ثم تطوع �ا باإلقالة، ثم ماتت ،وسئل عمن باعت ألخيها نصيبها ~ جنان
ومن �لته نصيب األخت ا(تطوع �ا باإلقالة، فهل  ، ووقف،وأوò بثلث ما� يوقف ~ بâه

 ،و§ن قلنا ال @م ،أو ال؟ وأمد اإلقالة تم ،)7(.لثلث )6(أو صwانه ،تبطل تلك اإلقالة بموت األخ
 هل �م القيام بالغZ؟ و§ن قِ 
ْ
  فع. من ا.رجوع؟  ،�م )8(متُ ل

  ،و�عد: فأجاب
َ
 ا(شÖِ  )Hِ()9" ا.وَ ( òَ وْ فإذا أ

َ
  ألهل ا¬لث ~  ،ما اشÖاه باإلقالة يصwَ  نْ ي بأ

                                                 
  .وهو خطأ، وا.صواب ما أثZته. »ما«: ~ ي  )1(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »أحص«: ~ ي  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»نيابة القا�«: ~ ي  )5(
  .»صwورته«: ~ ك، ط  )6(
  .»أنه ا¬لث«: ~ ط  )7(
  .»قلت«ط : ~  )8(
  .ي: سقط من  )9(
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أو ورثتها ما فضل  ،فيكون ألخته ،� \ٌت وِ فْ ه 7َ ه، فال شك أنّ نَ وعي�  ،�لة ما� من األصل ~ بâه
 ،، وألخته)1(فال يفوت بموته ،ما أ�ل ما� من األصلنه، و§نّ و§ن .م يعيّ  ،عن ثمنه من القيمة

   هواهللا أعلم ا ،vوته رِ وْ وا بفَ أو قاvُ  ،ورثتها القيام فيه إن قامتأو
مع قول ميارة بفوات اإلقالة بموت ا(تطوع بها قبل  ،فال يفوت بموته :نظر قو�ا: قلت

  : فقال ،عقدها، وقد نظم ذ.ك
 بِ  عٌ ائِ َـ ب اَت ـمَ  نْ إِ 

 وَ  ٍث ارِ وَ ـلِ     ْت ـلَ قَ تَ ا ا-ْ يَ ـْن 1ُ
ْ
  ْت ـلَ طُ وا ,َ ـالُ قَ  ُس ـكْ عَ ال

  وٍب ـهُ وْ مَ كَ  يهِ ـٌع فِ ائِ ـبَ  ذْ إِ 
َ
  هُ ـل

         
  ِع  ٍب اهِ وَ ـكَ  رٍ ـتَ شْ vُ وَ   

َ
   هُ لَ ـْص أ

)2(ذكرهاال©  ،األبيات... إلخ   
ونقلها أيضا ~ �حه .لتحفة ~ بيع  ،)3(~ تذييل ا(نهج 

�مد عبد العز\ز بن  .)4(ا¬�يا Yتب عبيد ر�ه تعاyمد(و�عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم بن ( )4()
  . )5()اهللا رضاه أم�

اختالف ا.شيخ� أ±  )w1)86()6 ~ نوازل ا�يوع ا�ّ  رّ وقد ح\ ~ ا�ّ : قلت أيضا
   .واألول .م يبطلها به ،أبطلها بموته )9(فا¬ا] ،)8(وأ± الفضل راشد ،)7(إبراهيم

 .زوم ا.ورثة ما اِ  ،األظهر هنا: قلت: ثم قال .~ ذخwته )10(ونقل القول� القرا~: قال
ْ
   هُ مَ َ»َ ل

                                                 
  .»بموت«: ~ ي  )1(
  .»~ ذ.ك«ز\ادة : ~ ي، ك، ط )2(
، ELGAميارة، دراسة و�قيق �ّمد فرج ا.زائدي، م�شورات : ا.روض ا(بهج �dح �ستان فكر ا(هج ~ تÍميل ا(نهج )3(

  .311م، ص2001فا{تا، مالطا، طبعة 
 .6ص 2ميارة، ج: اإلتقان واإلح�م ~ �ح اRحفة )4(
  .ي: سقط من  )4(
  .ك، ط: سقط من  )5(
  .ي: سقط من  )6(
وأخذ عنه أبو ا1سن . أخذ عن أ± �ّمد صالح وغwه. سحاق بن ¾� بن مطر، ا(شهور باألعرج ا.ور\ا[إ: أبو إبراهيم )7(

wا(دونة. ا.صغ S بفاس سنة . من تآ{فه طرر aشجرة ا�ور146ص: ، نيل االبتهاج108ص: كفاية ا(حتاج. ه683تو ، :
 .202ص

وأخذ عنه أبو ا1سن ا.صغw وأبو ز\د . عن أ± �ّمد ا.صالح ا�سكوري وغwهأخذ . راشد بن أ± راشد ا.و{دي: أبو الفضل  )8(
توa بفاس سنة . ألف كتاب ا1الل وا1رام وحاشية S ا(دونة. عبد ا.ر�ن ا#زو�، وأو ا1سن بن سليملن وغwهم

 .201ص: ، شجرة ا�ور179ص: ، نيل االبتهاج132ص: كفاية ا(حتاج. ه675
  .»ا]ا¬«: ~ ي  )9(
أخذ عن عز . أبو العباس شهاب ا�ين أ�د بن إدر2س بن عبد ا.ر�ن ا.صنهاî ا�هَفِشي¯ اَ�َه�َ° ا(�ي: القرا~ )10(

 ←تفA ~ شÄ العلوم وانتهت. ا�ين بن عبد ا.سالم ا.شاف� و�ّمد بن عمران و�ّمد بن إبراهيم بن عبد ا.واحد ا(قد´
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 َv ْمْ هُ و=ُ رُ و �ض تطوّ  ؛ ألن� عَ فَ شْ Áَ سْ َال  ،ه .و .م يل»م � ذ.كألنّ ع به؛ ال»امه ذ.ك .م يÍن 
   ها هُ يبَ ِص منه نَ 

�Í\� سألة أخو\نv ~ 2()~(مع أخت �ما  )1(ذكره( ى أحدهما نصيبهاÖلك اشv)3( ،
، فبü مدة َك تُ مْ اسَ مÄ دفعت نصف ما أعطيت قَ  :أدخل معك ~ ا.dاء، فقال �: فقال � اآلخر

وقد جعل حÍم الطوع بها و�اإلقالة  ،...و{ة S ب�يه إلخ فقام ا(تطوع � باR�  ،)4(]فمات[
  . وقد ظهر K ~ بقية ا#واب ùها أcاث ،، فقف عليه)5(اواحدً 
-50 R��� �;? ��'���8 n�>�L� ! e��E��?.�W�� �K�� &P ,X 

: ما نصه ،أي vسألة vوت ا(تطوع با¬�يا ،عليه hط االبن ~ هذه ا(سألة )6(و×ا وقفنا
  أم ال؟  هِ ورثتَ  هل تلزمُ  ،ا إذا ماتيَ �ْ اختلف ~ ا(تطوع با¬ُ 

ونقل جوابه ~  ،ع بهاتطوّ بل تبطل بموت ا( ،فذهب أبو الفضل راشد إY أنّها ال تلزم
   .وذهب أبو إبراهيم إسحاق بن ¾� ا.ور\ا[ ا.شهw باألعرج إY أنّها تلزم ا.ورثة .ا(عيار

 ،رّ S ما يقوي ما ذهب إ{ه أبو الفضل ~ ا�ّ  )7(~ وثائق ابن ا�نديوقفت : أبو ا1سن
   .)8(وا1طاب ~ اRحر\ر

  ورجحه أبو ا1سن  ،وما قا� أبو الفضل راشد: "واختار أبو ا1سن قول أ± الفضل، ثم قال

                                                                                                                                                         
←  S فر\ع .لجالب، : من تآ{فه. ا(ذهب ا(ا.¶إ{ه رئاسة الفقهRهذيب، �ح اRكتاب الفروق ~ القواعد، �ح ا

، شجرة 128ص: ا�يباج ا(ذهب. ه684توa بدير الط� سنة . اRنقيح ~ األصول، اإح�م ~ الفرق بن الفتوى واألح�م
  . 188ص: ا�ور

  .»vش�yÖ«: ~ ي  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .»نصيبه«: ~ ي، ط  )3(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»واحد«: ~ ي، ك، ط  )5(
  .»وقفت«: ~ ك، ط  )6(
أخذ عن أ± إبراهيم . ه320و� سنة . أبو عمر أ�د بن سعيد بن إبراهيم ا�مدا]، ا(عروف بابن ا�ندي: ابن ا�ندي  )7(

. وأخذ عنه أبو بÍر بن ß\ن، و�زة بن حاجب، وغwهما. ووهب بن Ñvة وغwهمإسحاق بن إبراهيم، وقاسم بن أصبغ، 
توa سنة . ألف كتاب جامع س¯ با.وثائق اعتمد عليه ا(وثق� وا�1م باألند.س وا(غرب. ¢ن واحد ع�ه ~ علم ا.dوط

  .101ص: ، شجرة ا�ور98ص: ، ا�يباج ا(ذهب246ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه399
�ّمد ا1طاب، �قيق عبد ا.سالم �ّمد ا.d\ف، دار الغرب اإلسال�، بwوت، �نان، : ~ vسائل االل»ام ر\ر ا.0م� )8(

 É248ص، )م1984- ھ1404(الطبعة األو. 
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 �êَ حَ هو الظاهر، وقد  �الّط يَ �ْ ا¬ُ  ابن رشد بأن S وا(عروف  ،فف¦ من ا(عرو ،وعا إذا ¢نت
 يبطل با(وت والفِ 
ْ
  ها )1(."فتأvله ،ِس ل

                                           :)2(ا(نهج إذ قال(ذيل  /من ميارة ~  ،وS ما .لحطاب
 بِ  عٌ ائِ َـ ب اَت ـمَ  إنْ 

  ْت ـلَ قَ تَ ا ا-ْ يَ ـنْ 1ُ
       

 وَ  ٍث ارِ وَ ـلِ   
ْ
  ْت ـلَ طُ وا ,َ ـالُ قَ  ُس ـكْ عَ ال

  وٍب ـهُ وْ مَ كَ  هِ ـيـٌع فِ ـائِ ـبَ  ذْ إِ   
َ
  هُ ـل

         
  ِع  ٍب ـَواهِ ـكَ  رٍ ـتَ شْ vُ وَ   

َ
  )3()هُ ـلَ ـْص أ

و�عدم ا.لزوم أفÄ سيدي عبد اهللا  ،ا.صحيح ما ذهب إ{ه أبو إبراهيم أنّ : وa ا(جا.س  
 نقله عنه غwّ و�ه أفÄ سيدنا أبو ا1سن ا.ص"  :قال .هبة .م تقبض )4(ووجهه بأنّها ،)3(العبد́و

  . من خطه ر�ه اهللاه ا )6(اِت َض اوَ عَ ~ نوازل ا.مُ  )5(صاحب ا(عيار
-51 R�'��� 
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   هواهللا أعلم ا ، الغZ ~ نصيبه بعد ا.سنةَ� د� فال @م (ن اِ  و�عد،: فأجاب ؟وسئل
-52 R &	*� .'� ���% ]��8� ,���(� #^r- �$�'8� ]=P� M���� ��8X 

ا منه .رجل و�اعت ش®ئً  ،عقارها وال وHّ  ، أب �اَال  ،�ا صغwة وسئل عمن وهبت البنةٍ 
فأشهده  ،دقةتفوت با�بة وا.ّص : فقال � ،اإلقالة )7(سأ� عما يفوت وأ5 ا(شÖي .شاهدٍ  ،باإلقالة

  وا�يع صحيح أم ال؟  ،� )8(اوشهد S ا�بة مع آخر vالطفً  ،ه وهب ذ.ك .و�هأنّ 

                                                 
  .248ص: �ر\ر ا.0م ~ vسائل االل»ام  )1(
  .311ميارة، ص: ا.روض ا(بهج �dح �ستان فكر ا(هج ~ تÍميل ا(نهج  )2(
  .ك، ط: سقط من )3(
وهو ابن أخ أ± القاسم العبد́و وحفيد أ± عمران . أبو �ّمد عبد اهللا بن �ّمد بن vو� العبد́و الفا´: العبد́و )3(

، و� الفتيا بفاس ف نظم ~ شهادة . وأخذ عنه ابن أvالل والقوري وزروق وغwهم. أخذ عن وا�ه وجده. العبد́و
ّ
أل

توa سنة . وى أجاب بها عن أسئلة رفعها إ{ه القا� �ّمد بن خليفة ا.صنهاî، نقل منها ~ ا(عيارا.سماع، ورسائل وفتا
  .255ص: ، شجرة ا�ور231ص: ، نيل االبتهاج167ص: كفاية ا(حتاج. ه849

  .»بأنه«: ~ ك  )4(
)5( ´dلمسا: ا.و�R2° اdّمد بن عبد ا.واحد ا.و��أخذ عن أ± الفضل العقبا] . ] الفا´أبو العباس أ�د بن ¾� بن 

وأخذ عنه ابن عبد ا.واحد وأبو زyر\اء . وو�ه أ± سا.م وحفيده �مد بن أ�د العقبا] وابن vرزوق ا.كفيف وغwهم
إY ا(عيار ا(عرب، �ح S وثائق القشتاK ا(س� با(نهج الفائق، إيضاح ا(سا.ك : من تآ{فه. ا.س́و وابن هارون وغwهم

  .274ص: ، شجرة ا�ور135ص: ، نيل االبتهاج43ص: توشيح ا�يباج. ه914توa سنة . قواعد اإلمام أ± عبد اهللا ما.ك
  .567ص 5ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )6(
  .»يفيت«: ~ ط  )7(
  .ي: وما أثZته من .»vالطف«: ~ األصل، ط، ك  )8(

 ]ب/130[
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ا ا(ا.كة فبيعها vردود، وأمّ  ،عقار اب�تها إن ¢نت غw ما.كة أvرها فبيع األمّ  و�عد،: فأجاب
فهو فاسد S  ،ه وقع عنها �dط مفسدغw أنّ  ،عليها ماٍض  فبيع األمّ  ،و¼ x(ة با�يع ،هاأvرَ 
وفعل  .فال فوت ،مع قصد اRفو\تا وأمّ  ؛ .م يقصد به اRفو\ت،تحال ما .م يقع فيه مفوّ  ّ� 

   .فwد فعله �.كا(شÖي ا(ذكور فيما اشÖاه إثر سؤا� د{ل S قصد اRفو\ت بهبته، 
  . واهللا أعلم ،ا(الطف vردودة )2(وشهادة ،)1(ال؟ ~ ذ.ك خالف وهل تلزمه غلة أو

-53 R�� ! ����g�=X 
 َت حْ êَ�  َت مْ لِ فلما عَ  ،)3(إن أخاها باع ا#نان م� =ُ  ،وسئل عن رجل ب®نه و�� أخته جنان

 õافه ،اَض بعدم ا.رÆ ¼=ُ  .و �إِ  م �األخ ا�ائع أن يرجع عليه بمثل ما رجعت به  ن S طÖي اشÖا(ش
ألنه vلحق بالعقد  ؛فزاد بهذا ا.dط ز\ادة �هولة، فهل يبطل ا�يع �ذا ا.dط ،)4(عليه األخت
  . هِ ئِ زْ فيكون كجُ 

-54 R������ g(� �� ,�1E [� �H��� O�j� O� [� ,
)m �H��% 3P� M�X 
 َ� د� اِ  م� =ُ  ،وحازه منه ،ا البن عم �وهب ش®ئً  منوفي)5(

َ
 ،بذ.ك )6(ما أجارهه إن� ن�  ا.واهب :

  ،إxنة )8()�(و.م تقع  ،ا S خصمعونً  )7(]�[{كون 
َ
  .�هوٌل  ا#زءَ  ن� وزعم أ

 أنّ  ثمّ  :فإن قو� ،)9(فا#واب عن ا(سألة األوÉ أّن ا.سؤال فيه احتمال و�عد، :فأجاب
ْ  )10()¾تمل(...  ا(شÖي اشÖط إلخ �d.ون اÍُص ِ~  ُط أن ي  

ْ
وهو ا�ي يقتضيه لفظ  ،العقد ِب ل

  ،ا.dط
َ
  .طوxً  �نَ إذ .و ¢ن بعد العقد ل

َ
  ،يÍون بعد العقد نْ و¾تمل أ

ّ
 ي يقتضيهوهو ا�

  م� =ُ  )11(]من[
ْ
   .اِ) والÖ�  تيِب بالÖ�  ةِ نَ ذِ ؤْ مُ ا.

                                                 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. »فلما وهل تلزمه غلة أوÉ إذ ذ.ك خالف«: ~ األصل  )1(
  .ي، ك: وما أثZته من. »شهرة«: ~ األصل  )2(
  .ي: وما أثZته من. »ا#نانا«: ~ األصل  )3(
  .»أن يرجع بما رجعت به عليه األخت «: ~ ي  )4(
  .»وسئل«ز\ادة : ~ ط  )5(
  .»أجره«: ~ ي، ط  )6(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من )7(
  .ي: سقط من  )8(
  وهو �ر\ف ظاهر. »إ�ال«: ~ ي  )9(
  .ي: سقط من  )10(
  .ال يقتضيها ا(ع÷. »من«ز\ادة : ~ ي  )11(
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 )2(ما ا(راد بما ترجع )1(يدريأن يرجع عليه بمثل ما رجعت به األخت ال  :وyذ.ك قو�
  أو ما ينو�ه من ا¬من؟  ،ا(راد ا�صيب ا�ي lستحقه )3(هل ؟به

فإن ¢ن ا(راد به أن يرجع  ،و\رجع .لdط ،فالعقد صحيح ،فإن ¢ن ا.dط بعد العقد
أو من غwها؟  ،� منها)5( ]ما ينوب[S  أو ،ا�صيب ا�ي lستحقه ~ جنان آخر )4(فهل ،عليه

   .او.و ¢ن معلومً  ،ألجل ذ.ك )6(و\رد ما زاده � ،والغرر ،فا.dط باطل .لجهل
ه ثابت � من غw ألن�  ؛فهو �ط صحيح ،منا ينو�ه من ا¬� جوع بمَ ¢ن ا(راد به ا.ر"  نْ و§ِ 

اس با�اطل إذا ¢ن ا(شÖي ×ن أvوال ا��  ه من أ�َل ألن�  ؛منه S ذ.ك )7(و\رد � ما أخذ ،�ط
  ،�هل ذ.ك

َ
  نّ و\ظن أ

ّ
 ا َال إذ ذ.ك قاعدة من دفع مَ  ،و¾لف أنه �هل ، با.dطذ.ك ال �ب � إال

   .~ صلب العقد )9(شÖط ذ.ك عليهو§ن ا ،ونظائره كثwة ،)8(هُ وعَ جُ ا رُ �ب عليه ظانً 
ففيه القيمة يوم  ،و§ن فات .اائمً قَ  نَ ¢َ  نْ إِ  فالعقد فاسدٌ  ،بمثل ا(ستحق وعَ جُ فإن أراد ا.ر" 

وا.ز\ادة  ،العقد يهِ ِض تَ قْ ه �ط �َ ألنّ  ؛فا�يع صحيح ،بما ينو�ه من ا¬من )10(] [و§ن  .القبض
   .ألجله �ري فيها القول ا.سابق

  وا أنّ ص" وقد نَ  :وقول ا.سائل
ْ
 مُ ا.

ْ
   .اهَ ئِ زْ جُ كَ  د" عَ بالعقد �ُ  َق حَ ل

مع أن هذه القاعدة ال تطرد ~ كثw من  ،فيه اqالف )11(] [وا  ،.م �زvوا بذ.ك :أقول
  .)13(]  [ )12(كما نبه عليه ا.وا�2d° ~ إيضاحه ،ا(سائل

  نّ فدعوى األخ ا(ذكور أ: لة ا¬انيةوأما ا(سأ
َ
   ؛يÍافئه عنه نْ ما وهبه ألخيه قصد به أ

                                                 
  .ي: وما أثZته من.  »يدرأي«: ~ األصل  )1(
  .»يرجع«: ~ ي  )2(
  .وهو �ر\ف ظاهر. ي: وما أثZته من.  »بهل«: ~ األصل  )3(
  .وهو خطأ ظاهر. »بقدر«: ~ ي  )4(
  .وما أثZته ¾تمل ا.صواب. بياض: ~ �يع ال�سخ )5(
  . »ما زاد«: ~ ي )6(
  .»أخذه«: ~ ي  )7(
  .»وجو�ه«: ~ ي  )8(
  .»عليه ذ.ك«: ~ ي  )9(
 .بياض قدر ùمة )10(
 .بياض قدر ùمة )11(
بن عبد ا.ر�ن الغر�ا]، دار ابن  أ�د ا.و�2d°، دراسة و�قيق ا.ّصادق: ينظر إيضاح ا(سا.ك إY قواعد اإلمام ما.ك )12(

 Éوت، �نان، الطبعة األوw105،ص)م2006-ھ1427(حزم، ب. 
 .*()ض )13(
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وهل  ،فالقول قو� ،)2(مثله يقصد ذ.ك )1(]¢ن[فإن  ،ينظر فيها 1ا� ،اه ~ ¤اصمتهبإxنته إي� 
 ،وهو منصوص عليه ~ األمهات ،فال يصدق ،و§ن ¢ن مثله ال يقصد ذ.ك .قوالن ؟بيم�

~  فال شك ،و§ن .م 2سمه ،فال جهل فيه ،ودعواه أن ا#زء �هول إن س� ا#زء .وا(خت�ات
 ،و\صدق ~ تعي� ا#زء ا�ي أراده ،فال يö ا#هل فيها ،¢نت ا�بة لغw ثواب لÍن إن ،جهله

  .واهللا أعلم ،ف¦ ¢�يع ~ ا#هل بقدر ا(وهوب ،و§ن ¢نت .لثواب
-55 R��(�� *�c8 �=�� �(4� ! k�L� �~���� X 

و¼ حZس بأvر القا�  ،عمن اشÖى من آخر بقعة)3(]سيدي عبد ا.ر�ن ا.شيخ[وسئل 
ودفع ذ.ك ا(اء  ،فقام ا(شÖي وخرص منها كذا ،و.م توجد عنده تلك العدة ،)4(بÍذا ماجال

 ،هو§ن قلتم به، هل ترد غلة ا(اء .ر�ّ  ، فهل يصح، أو ا�يع فاسد؟وجعله ~ جنانه ،ِص ر� خَ ا.مُ 
  /وصاحب ا�قعة ترد 

ّ
                                                                                تها أم ال؟ � غل

، فال و§ذا ¢نت Ícم القا� ،اZ1س ال Çوز )5(فمعاوضة ا(اء ~ نفقة و�عد، :فأجاب
 
ّ
  نِ َال اجِ ا ا.مَ مّ ، فأا من بيده ا(اءوأمّ  .ة S من بيده ا�قعةغل

  ،ِض اوِ عَ ان .لمُ ا.�ّ
ّ
ة S فال غل

فال [ ،ودفعها .لمعاوض فيها ،صها من غwهال© خرّ  )6(لِ اجِ وَ ا األر�عة ا.مَ وأمّ  .بهةقابضهما .لش" 
  .واهللا أعلم ،صها hراصتهاو\رجع عليه ¤رّ  ،)7(]غلة .لمعاوض فيها

-56 R����� .��/ �;? 
��4�� g�=��X 
ا ا�يع الفاسد إذا فسخه وأمّ : نصه ،~ �لة vسائل )8(ز\ان ±أوسئل سيدي ع® بن 

فإنه يرجع (لك بائعه، فإن تمادى ا(شÖي S استغال� بعد اÍ1م vسÁندا إY من �  ،ا1اÐم
  ها )10( ]وyذ.ك تلزم الغلة ا(بتاع[ ،غرم الغلة من يومئذ )9(]عليه[وجب  ،�yة

                                                 
  .ي، ط: وما أثZته من. سقط من األصل  )1(
  .»بذ.ك«: ~ ط  )2(
  .ي: وما أثZته من. األصل، ك، ط: سقط من )3(
 . 390ص 30، ج)م ج ل(مادة : تاج العروس. ا(اء ا.كثw ا(جتمع، وهو � ماء ~ أصل جبل أو واد :ا.َماِجُل  )4(
  .»بقعة«: ~ ك، ط  )5(
  .»vواجل«: ~ ي  )6(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  ..م أقف S تر�ته :ع® بن أ± ز\ان  )8(
  .ط ي، ك،: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
  .»تغرم الغلة .لمبتاع«: ~ ك. ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من )10(

 ]أ/131[



 238 
 

-57 R � *�) ! �P� ��� n�8 M�*E� AiJL� �$��8 �W ,X 
  . باعها آلخر م� =ُ  ،وعلم به وصاح عليه ا.وHّ  ،وهو ~ حجر وH ،اوسئل عمن باع دارً  

@ŽÞbflß@�: � فdاء ا(شÖي Rلك ا�ار ا(ذكورة ظاهر ا�طالن لقو� و�عد، :فأجاب şÝčzflí@ �ü
وا(شÖي منه ضامن  ،ôصبوا�ائع �ا S ا.وجه ا(ذكور  ،)Žéžäčß@&��Ðflã@čkîč�@žåflÇ@b@Û�g@&áčÜž�Žß@&ù�Šžß�)1ٱ

وهذا ùه  ،وyذ.ك ا(شÖي ا¬ا] .إن ¢ن x(ا بغصبه ؛.لغلة S ما نص عليه أهل ا(ذهب
   هاظاهر ال �º عليÍم 

-58 R3�r�� ���{�� ��� �� &�	� ,3�y ���v��� ��B�) ¡���� ,Z����� ���'	 Ti%� M�X  

وا�كور غيب، وجعل ا(شÖي  ،حا�اتا {تا^ اإلناث منهن وسئل فيمن اشÖى جنانً 
فاصطلح  ،وقام S أوالد ا(شÖي ،ثم أ5 الغائب ا(جعول � ذ.ك .ومات ،اإلقالة واqيار .لغيب

فقال األخ إلخوته اإلقالة واqيار جعل K ال  ،فقام ورثته ير\دون حظهن فيه ،معهم با�صف
  اةِ ارَ دَ فا.مُ  ،حظهن فإن قلتم ب1بوت ،لÍم

ّ
 ،)2(وأجرة ا(فت� ،ناتيداري بها ~ إقامة ا�®ّ © ال

  ؟ )3()ا�حث(و ،.كونه هو وyيلهن S اqصم ؟� ا.رجوع بذ.ك عليهن أم ال ،وأعوان ا.dع
ما و¸ن القائم إن�  ،)4(][ قالة .�كور دون اإلناث أنه إن ¢ن ا(شÖي إنما جعل اإل: فأجاب

فإن ا�صف ا(صالح به  ،ال بغw ذ.ك من األسباب( ،قام S أوالد ا(شÖي �سبب اإلقالة فقط
  ،)5()أو .�كور فقط ،يÍون .�كر فقط، و§ن ¢ن ا(شÖي جعل اإلقالة #ميع ا.ورثة

�
 إال
َ
 نْ  أ

  .يÍون #ميع ا.ورثة )6(]ا(صالح به[فا�صف  ،القائم قام بغw اإلقالة من أسباب فساد ا�يع
فإن ¢ن .والها .م ي1بت �م ذ.ك ا�صف، فإنها تلزم ا#ميع بعد ثبوتها، و§ن  ا ا(داراةوأم� 

  هواهللا أعلم ا ،إال إذا ¢نت بوفق ا#ميع ،فال تلزم إال من أعطاها ،¢ن ا.صلح ي1بت بدونها

                                                 
؛ أخرجه أبو يع. ~ vسنده، vسند 299ص 34، ج20695: أخرجه أ�د ~ vسنده، حديث عم أ± حرة ا.رقا�، حديث )1(

من غصب : الغصب، باب: ؛ أخرجه ا�يهÀ ~ ا.سA ا.كWى، كتاب140ص 3، ج1570: عم أ±  حرة ا.رقا�، حديث
وصححه األ�ا] ~ إرواء الغليل ~ Æر\ج . 166ص 6، ج11545: .وحا فأدخله ~ سفينة أو ب÷ عليه جداًرا، حديث

  . 279ص 5، ج1459: أحاديث منار ا.سZيل، حديث
  .»ا(فت®�«: ~ ي )2(
  .ي: سقط من  )3(
 .بياض قدر ùمة )4(
  .ط: سقط من  )5(
 .ي، ط: أثZته منوما . ، كاألصل: سقط من )6(
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-59 R?,��j�� #*	� M� [�/ ,g�+ �¢ �9�(8 �$�
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فع. من  ،وأراد ا.كيل ،وخدم ،فقارة (ن ºدمها بقسمة ×ا طلعوسئل عمن �اعة أعطوا 

  أجرة ا.كيال؟
  .واهللا أعلم ،فاألجرة S �يع أهل الفقارة cسب ما �م من ا(اء ا.زائد و�عد، :فأجاب

-60 R�
) ! ���� [� AiJL�� gI�=�� nG�'� O���8X 
 ،فإذا ¢نت ا�خالت ا(ذكورات داخلة ~ حدود ا#نان و�عد، :فأجاب ؟وسئل عما يظهر

فقة ا�يع إال فال تدخل ~ ص ،ف¦ تابعة � lشملها صفقة ا�يع، و§ن ¢نت خارجة عن حدوده
فال  ،أو غwه ~ تلك ا�خالت ،و§ن ¢ن مع ا(حكوم عليه �\ك من أخ .إذا �طها ا(شÖي

  . )2()به(واهللا أعلم  ،حكمه .م يذكره ~ )1(ألن ا1اÐم ؛2شمله اÍ1م
-61 Rk�L� M� �$'� �*� �¢ kK�8 #��(4�� ��
E �j)X 

عن فقارة قل ماؤها النقطاع بعض  - أ�مه اهللا رشده -سئل ¢تبه : و� أيضا ما نصه
وجاعلوا رجال S  ،قام بعض أر�ابها ،و�سف ا.ر\اح ا.رمال فيها ،وتهدم بعض آبارها ،عيونها

ثم أن ا.رجل  ،بعمله S ما وجد حي�ئذ من مائها جار\ا ؛العمل فيها بنصف ما يز\ده من ا(اء
ثم قام بعض أر�ابها أيضا غw األول� وا�عض  ،ثم ترyه وôب مدة ،عمل فيها بعض العمل

 ،من وyيل األول أن يعمل معه )3(فطلبت ،فجاعلوا رجال آخر S ما جوعل عليه األول ،منهم
فقام عليه  ،فعمل ا¬ا] حÄ زاد بعمله ماء كثwا ،فعمل معه أياما ثم ترك العمل وامتنع منه

  هل � معه @م أم ال؟  ،وyيل األول ينازعه فيما زاد مدعيا أنه أوÉ به منه
يما زاده من ا(اء وال .وyيله مع ا¬ا] ف ،بأن ال @م .لرجل األول: - وفقه اهللا - فأجاب 

إذ ال يدري قدر ما يز\د من ا(اء  ،و�يانه أن ا#عل S هذه ا.صورة فاسد .لجهل بالعوض ،بعمله
  . )4(فهو غرر ،hدمته

ال �وز أن  ؛، فيها ما ال �وز بيعه)5()فيه(و�ط ا#عل أنه ال غرر : وقد قال ابن عرفة
   هاأو جعل  ،يÍون ثمنا إلجارة

                                                 
  .وهو �ر\ف ظاهر. »اÍ1م«: ~ ي  )1(
  .ي: سقطة من  )2(
  . »فطلب«: ~ ك  )3(
  .»غرور«: ~ ي  )4(
  .ط: سقط من  )5(
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 ،األوÉ ا(غارسة ،)2(أنه اسÁث÷ من ذ.ك vسأ�R )1(رشد عن ابن �ابةثم نقل عن ابن 
ف0مه إنما هو مع  ،و§ذا ¢ن فاسدا ،)3(و¼ اقتضاء ا�ين ،ثم زاد ثا¬ة .وا¬انية لقط ا.ز\تون

� أجر مثله  :)4(و§ن .م يزده قيل ،فله جعل مثله ،فإن زاد بعمله ش®ئا من ا(اء ،أر�اب الفقارة
   . �ء � ال :وقيل

 ،إن أ5 به فله جعل مثله": ~ رد فاسد ا#عل Í1م نفسه ،قال ابن عرفة عن ابن رشد
   .و§ن .م يأت به ،)5(أو ¾Íم اإلجارة (ا جر مثله ،و§ال فال �ء �

  . ا(راد منهه و§ال فاألول ا ،و§ن .م يأت به ؛هذا إن ال»م � عوض :ثا¬ها
وقد مال بعض شيوخنا إY جواز هذه ا(عاvلة قياسا S  ،ا.d\عة هذا ا�ي يقتضيه أصل

واختاره  / ،وهو قول ابن القاسم ~ األسدية ،S قول من أجازه ،µزء ×ا ºرج منهدن دفع ا(ع
 .فيجوز دفعه µزء ¢(ساقاة والقراض ،ال �وز بيعه )7(دن�تجا بأن ا(ع ،)6(فضل بن vسلمة

وS  .ألنه �وز بيعها ؛مفقودة ~ الفقارة )8(دنلة ال© أباحته ~ ا(عوxرضه بعضهم بأن الع
ألن ا#عل ا#ائز ال 2ستحقه ا(جاعل إال بتمام  ؛فال @م .لرجل األول S ا¬ا] ،ا#واز أيضا

   .العمل
 ابن القاسم من جوعل وPمه أيضا مع أر�اب الفقارة ا�ين جاعلوه، فÌ سماع ع®

فلألول بقدر ما انتفع ا¬ا]  ،ثم جوعل غwه عليها ،حÄ يدرك ماءها فعمل وترك S حفر ب_
                                                 

سمع من عمه �ّمد بن عمر بن �ابة و�القwوان من �اس . أبو عبد اهللا �ّمد بن ¾� بن �ابة، يلقب بالWجون: ابن �ابة )1(
ا�wة و�عدها عن ا.شورى  � اختيارات ~ الفتوى والفقه، وو� قضاء ا�wة وا.شورى بقرطبة، ثم عزل عن. بن vروان

ألف ا(نتخبة وyتاب ~ . ألشياء نقمت عليه، وأvر باإلقامة ~ ب®ته، ثم واله أمw ا(ؤمن� خطة ا.وثائق وا.شورى إY أن مات
  .86ص: ، شجرة ا�ور348ص: ا�يباج ا(ذهب.  ه336توa باإلسكندر\ة سنة . ا.وثائق

  .»بمسأ�R«: ~ ط )2(
ابن رشد، �قيق �ّمد ح� وآخرون، دار الغرب : واRحصيل وا.dح واRوجيه واRعليل (سائل ا(ستخرجة ينظر ا�يان  )3(

  .416ص 8، ج)م1988-ھ1408(اإلسال�، بwوت، �نان، الطبعة ا¬انية 
  .»فقيل«: ~ ي، ك، ط )4(
  .»Ícم اإلجارة � أجرة مثله«: ~ ي، ك، ط )5(
أخذ عن شيوخ بâه وشيوخ إفر\قية ¢بن . فضل بن سلمة بن جر\ر ا#هU ا�جاú، أصله من ا�wةأبو سلمة : فضل بن سلمة )6(

. وأخذ عنه ابنه أبو سلمة وسعيد بن عثمان و�ّمد بن عبد ا(لك اqوال] وغwهم. �لون وأ�د بن سليمان و¾� بن عمر
ت� ا(دونة، اختصار ا.واضحة، اختصار ا(واز\ة، وyتاب �ع ¤: من تآ{فه. وفضل ل®س � نظw ~ العلم با(سائل وا.وثائق

  .82ص: ، شجرة ا�ور315ص: ا�يباج ا(ذهب. ه319توa سنة . فيه ا(واز\ة وا(ستخرجة
  .»ا(عمول«: ~ ط )7(
  .»ا(دن«: ~ ط )8(

 ]ب/131[
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وسمع ع®  .)1(وأخرى رخوة العتó ،ال حد � رب أرض صلبة ،من عمل األول باالجتهاد
ا(راد ه ا "من ا#عل بقدر ما انتفع cفره )2(و.ألول ،رواية ابن القاسم يÍون .آلخر جعله ¢vال

  .واهللا تعاY أعلم ،ن عرفةمنه S نقل اب
 ،×ا ºرج منها ×ا أج� .لöورة µزء فدفع الفقارة و�عد،: ونصه ،ثم أجاب عن آخر مثله

 ؛فيعتمد @م ا.شيخ ا(شار إ{ه ~ ا#واب ،فيÁبع ما مال إ{ه شيخ ا(جيب الحتياج ا�اس إ{ه
إذ كثw من  ،وما حو�ا رفقا بهم ،سيما وقد جرى به العمل ~ توات ،ألنه مطلع واسع ا�ال

وقد �سZنا ( هبن �مد بن أ�د عن إذن وا�ه اوyتب عبد ا.ر�ن  .ا�اس ال يقدر S اqدمة
  .)3()هذا إ{ه غلطا

-62 R"��L� g�8 ! ��c��X  

 :و�عد .و�y وسالم S عباده ا�ين اصط� ،ا1مد هللا: ما نصه ،و×ا وجدته hط االبن
ووقع ا�اس �سبب ذ.ك ~ أvور �ظورة من  ،ز\ادة بئار ~ فقاقwها )4(فقد حدث ببالدنا

أو من القديم مع  ،ن ا�يع من ا(حدث من ا�ئار، أأعظمها بيع ا(ياه من غw بيان عند ا�يع
   .اختالف القيم ~ بعض ا�الد فيهاو ،واختالف أوصافها ،اختالف األغراض فيها

   .فهو �سوس ال ¾تاج �يان ،األغراض والقيمأما اختالف 
�دثه  ،ا(حدث من ا�ئار خدمته )5(نوأما اختالف األوصاف أ S ونÍطفق(إنما ت،  

   .)7()وغwها ،كما ~ اRب�ة ،مRþه )6(من تþÁل أو
  واختالف األوصاف vؤذن  ،فيه ب�سبة جديدة )9(القديم qدمة خدم )8(ثم إن احتياج

                                                 
)1(  óالعت :óبن أ�د بن عبد العز\ز القرط óّمد العت�وأخذ . ¾� بن ¾� وسحنون وأصبغ وغwهمسمع من . أبو عبد اهللا 

: ترتيب ا(دارك. ه255توa سنة . من تآ{فه ا(ستخرجة ~ الفقه. عنه �ّمد بن �ابة وأبو صالح وسعيد بن معاذ وغwهم
  .75ص: ، شجرة ا�ور336ص: ، ا�يباج ا(ذهب449ص1ج

  .»األول«: ~ ط  )2(
  .ك، ط: سقط من  )3(
  .»ا~ بالدن«: ~ ي  )4(
  .»فألن«: ~ ي، ك، ط  )5(
  .»تþل«: ~ ي  )6(
  .ك، ط: سقط من  )7(
  .»احتاج«: ~ ي، ط  )8(
  .ظاهر وهو �ر\ف. »جدم«: ~ ي  )9(
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َ ِصَفاتُهُ " :لقول خليل ،فيجب ا�يان مع ذ.ك قطعا ،)1(واتهاباختالف ذ ��َZُفإنه ... إلخ )2("َوأْن ت
   .إال أنه عجل فيه الع� ،فإن ا.سلم بيع من ا�يوع ،و§ن ¢ن ~ ا.سلم

كما ~ سماع ابن  ،وقد قال اإلمام ما.ك ،فإن ا(حدث ع� بال شك ¢لقديم :وأيضا
            ،و.م ي�Z أهو ر�ع الع� ،و� �ب من ع� ،أن من باع vل� :القاسم من جامع ا�يوع

  ،بد من بيانه أمن القديم فال ،و�اع أحدهم ماء ،و§ذا تعدد �دث ا�ئار ،أو سدسها فسد ا�يع
 ،بد من معرفة ا(شÖي �ئار بائعه ال© منها ذ.ك ا(اء فال ،و§ن ¢ن من ا(حدث .أو من ا(حدث

وهو كون  ،.زم فساد آخر ،و§ن باع ا(اء فقط دون ي�بوعه .ا#هل بما يلزمه أن ºدمه لwتفع عنه
   .وذ.ك خالف سنة ا�يوع .وضوح الغرر فيه ،ا(اء vضمونا ~ ذمة بائعه

أو .كون ا(حدث حصل � من ا#زء ا�ي  ،إما من خدمته ،و§ن ¢ن .لبائع قديم و�دث
أو عما يتوقعه من ا.öر �سبب  ،يعطيه ا(حدث ألهل القديم عوضا عن vروره ~ ا(جرى

و�يان  ،اRفاضل فيهما أو ،بد من بيان ا(ساواة فال ،و�دثا ~ صفقة واحدة ،و�اع قديما ،إحداثه
   .قدر اRفاضل

فال يصح ا�يع بإدxء إلغاء  ،طى ألهل القديمو§ن ¢ن ما� من ا(حدث من ا#زء ا(ع
ألنه يلزم  ؛فإنه ال يصح إلغاؤه لفرض عدم إلغاء ما صار .لمحدث ،ذ.ك ا#زء وعدم اعتباره(

فيكون ا�قصان  ،إن نقص ا(اء ؛ما .لمحدث ا.öر S أهل القديم )S()3 إلغائه مع عدم إلغاء
ألنا .و فرضنا ~ القديم عd  ؛ يمÍن القسموألنه مع إلغائه ال ،¤تصا بأهل القديم دونه

َ  )4(\َط ارِ رَ قَ  ةَ v َdْواجل ~ � ماجل عَ  ُÞ ًاٍط  ثم زاد �سبب ا(حدث مئةَ  ،ااسwفأعطى ألهل  ،ق
هل  ،فماذا يعتW .لماجل ،ا ما وجب � vواجلنَ وصw�  ،وصار .لمحدث مثل ذ.ك ،Úسون(القديم 

Éة األوdواجل :فيقال ؟العv سÚ ة ،� هوdمسون ال© �م  ،وألهل القديم عqا wوتص
   .مقسومة عليه وعليهم

  يعتW .لماجل Úسة عd قwاطا ~  :أو يقال ،)5(وال يرø به ،وهذا ال يقو� xقل منهم

                                                 
  .»ذاتها«: ~ ك  )1(
  .193ص: ¤ت� خليل  )2(
  .ط: سقط من  )3(
أ�د ¤تار عمر، x.م ا.كتب، الطبعة األوÉ : معجم ا.لغة العر�ية ا(عاêة. �ع قwاط، وهو ر�ع ُسدس ا�ينار :قرار\ط )4(

 .1800ص 3، ج)م2008-ھ1429(
  .»به أو يرø به ال يرø«: ~ ي  )5(
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لÍن ما  ،)1().لجميع(يعتÚ Wسة عd  :أو يقال ،وهذا ال يتأ5 معه قسم ،و\لY ما �م ،حقه
بل البد من ز\ادة  ،وال يتعلق به حÍم ،فهذا ال مع÷ � ،يلY ~ ا.لسان فقط )2()ألهل القديم

فيمتنع ~ حق  ،و§ال دخل عليهم ا.öر من أول vرة ،واعتدادهم به ،القديم )3(ما نابهم S مائها
 ،ر القديم وا#ديدبد من ا(حافظة S قد وال .وa حق األحباس وÞوها ،من .م يملك أvره منهم

ما وجدته hط ه ا .فتحدث �سبب ذ.ك أvور يعÑ سدها ،(ا عساه أن يعرض .لجديد من الغور
  .و�اقيه مقطوع ،االبن

قا� ¢تبه . و§ن ¢ن ال ºلوا من أcاث S ما يظهر ،وهو ~ ôية ا1سن وا�فاسة: قلت
  .اهللا رضاه آم��مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم 

 / الفاسد يفيت اإلجارة )4(]ا�يع[و×ا وجد نقل بعضهم عن اإلرشاد أن � ما يفيت 
 ،ا.صحيحة .شبه  ،وقد ¾Íم � با(س� فقط :وقال فيه .ألنها ¢�يع فيما ¾ل و¾رم ؛الفاسدة

و§ن vر اآلن ~  ،)5("يعٌ ِض رَ وَ " :وراجع �اح ا(خت� عند قو�. هوقد 2سقط النتفاء ا(وجب ا
  .أوائل اإلجارة

-63 R��� ���(� [� ��(4�� ���� �8 #��(4� ���8 ���(� ! ��c��X  

وجعلوا .لمجرى  ،وسئل أبو ز\د ا#نتوري ~ �اعة أرادوا أن يز\دوا ~ فقارتهم بئارا
وصار �  ،وقسموا ا(اء ،فلما فرغوا من اqدمة ،)6(]ب®ئارا[أو سبع�  ،وقطعوا Þو س�Á ،ا�صف

زعم األصليون بأن ºتصوا بما زاد S استفاء حق  ،S ما اتفقوا عليه )8(cظه )7(]منهم[واحد 
  أو يقسم S أهل الفقارة؟ ،فهل ما زاد يفوزون به ،األجرة .لقاطع�

ل ال فيه االنفصا ووقع ،فما فات ،و�عد .ص. اهللا S سيدنا �مد وآ�و ،ا1مد هللا: فأجاب
  .مبتورو�قيته  هفهو ماض ا ،تصا1ا عليه )9()ما(بل  ،ألنه ل®س هناك �ء مقرر �x قيام فيه؛

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
 .ك، ط: سقط من )2(
 .»مائهم«: ~ ك، ط )3(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
 .243ص: ¤ت� خليل )5(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، ك: سقط من  )6(
  .ي: وما أثZته من. األصل، ط، ك: سقط من  )7(
  .»hطه«: ~ ك  )8(
  .ط: سقط من  )9(

 ]أ/132[
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وشهد رجل أن  ،و�� ا�يعت� قدر xم ،وسئل ا.شيخ عمن اشÖى من جنان قاطورا vرت�

ال علم � إال  :فقال ،)1(ثم روجع ،أو ا¬انية ،و.م ي�Z هل ما ح� ~ األوÉ ،ذ.ك ح� من ا�ائع
   بغلة واحدة؟
بد من ثبوت كون القبض بعد تار\خ  فال ،فإذا ¢نت ا�يعتان فاسدت� و�عد، :فأجاب

  . واهللا أعلم ،فال فائدة ~ شهادته ،ا.dاء، فإذا .م يعرف ا.شاهد وقت القبض
-65 RO���8 Ti%� M� T*�L� .� ���/ ,k�� ^y M�X  

ألن  ، فل®س � ا(جرى؛فمن اشÖى جنانا بغw ماء و�عد، :وسئل عما يظهر؟ فأجاب
  . واهللا ا(وفق ،ا(جرى من منافع ا(اء

-66 R���
L� g� .�-�4�� ,.�W�� M� ¡��L� ��*� � ��  M9�/ ��c��X 
 وقام بعض ورثته وقوّ  ،وسئل أيضا عمن هلك

ّ
و¸ن يتفاصل معهم ومع  ،فvوا ما خل

  أو أ�Õ؟ ،فلمن غلة هذا ا(قوم Þو xم� ،وا{وم رضوا باRقو\م األول ،�ا(داي
  .واهللا ا(وفق ،فالغلة (ن قوم عليه ،فإن ر� ا.ورثة باRقو\م األول و�عد، :فأجاب

-67 R M��� ��� [� .�-�4� O� .��� �}� ,��� &	� l? g8� ^y ��� ! ���� M���(��X 
و�ط عليه أن يفاصله S سوم عd\ن  ،وسئل عمن أسلم ~ أمة غw ر�ع واألجل xم

  ، ثم أنÍر؟ورب ا�ين أقر بهذا ا.dط ،مثقاال
 ،و\فسخ ول®س .لمسلم إال رأس ما� ،ا.وجه ا(ذكور فاسد )2(فا.سلم S و�عد، :فأجاب

  . واهللا أعلم ،وال يفيده رجوعه عنه ،و\ؤخذ بإقراره
-68 RO�'5� k�} ��� ! Av�� [� 
I�K�� @(��� k�� �j)X 

أ�Õ  وهو كذا فوجد فيه ،)3(وسئل عمن اشÖى جنانا بمنافعه وvرافقه مع سقيه ا(عد �
أن القرار\ط  ،)5()واهللا ا(وفق .لصواب ،)4(ا1مد هللا(: فأجاب من القدر ا(حدود ~ ا.رسم؟

                                                 
  .»رجع«: ~ ط  )1(
  .»هذا«ز\ادة : ~ ي  )2(
  .»ا(عدلة«: ~ ي  )3(
  .»ا#واب«ز\ادة  :~ ي  )4(
 .ك، ط: سقط من )5(



 245 
 

 Àىا#نان ا(وجودة ~ ا(اء ا(عد .سÖاء ؛ا(شd.العدد ا(ذكور ~ رسم ا S زائدة،  ¼
  . واهللا أعلم ،)1(.لمشÖي S ما أفÄ به ابن القطان

  ونقل ما 2ساعده من ا.رواية، و§ن خالفه غwه فيفهم من @م  ،)2(نقله ابن سهل ~ أح�مه
  . )3(ابن سهل وغwه ما يفيد ترجيحه

Rارُ : "ناولونقله ا1طاب عند قول خليل ~ فصل ا َت : َوا�� وغwه من ا.dوح،  )5( )4("ا¬�ابِ
  . واهللا أعلم ،فا(عتW وا(نظور إ{ه إنما هو العموم ،وأن اqصوص إذا وقع بعد العموم

-69 Rx�£ AiJ� &-� 
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�8 ,��>� �� g�=8 .���4�X 
فال �وز (ن بيده أصل تملكه بZيع فاسد أن يتعمد  و�عد، :وسئل عما يظهر؟ فأجاب

اقِ  ،تفو\ته بZيع اتَةَ : "ما نّصه عند قول ا(خت� )6(أو عطية، فÌ ا.َْمو� يِْع اإلفَ َصَد بِاْ�َ ابن  ": "َال إْن قَ
S ا(شÖي ير\د فسخ ا�يع،  )8(بفساد ا�يع )7(من باع عبًدا، أو داًرا بيًعا حراما، فقام: القاسم

�ْعِتُقُه  أو ،العبد )10(يعأو يZ ،)9(ا(شÖي ذ.ك يتصّدق باّ�ار، أو يZيعهاَ*يَُفوõت  ،ذ.ك ُ�َفوõْت  و.مُ
  . 1ُِْرَمِتهِ  عليه بفسخه، و\مC العتق )11(بعد قيام ا�ائع، .م Çز صدقته، وال بيعه بعد قيام

                                                 
أخذ عن أ± �ّمد بن دحون، وابن . ه395أبو عمر أ�د بن �ّمد بن ع® بن القطان القرطó، و� سنة : ابن القطان )1(

 با.dوط، وشوور ~ أيام . أخذ عنه ابن ما.ك، وابن الطالع، وابن زرق وغwهم. ا.شقاق، وابن حو�يل وغwهم
ً
¢ن x(ا

  .119ص: ، شجرة ا�ور102ص: ، ا�يباج ا(ذهب355ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه460توa بباجة سنة . قا� ابن �شwال
 1ج، )م1995-ھ1415(�قيق نورة �ّمد عبد العز\ز ا.و�ري، ا.ر\اض، الطبعة األوÉ ابن سهل، : ينظر األح�م ا.كWى )2(

  .361ص
  .362ص 1ابن سهل، ج: ينظر األح�م ا.كWى  )3(
  .189ص: ¤ت� خليل  )4(
  .448ص 6ج: ينظر vواهب ا#ليل  )5(
أخذ عن أ± القاسم بن ßاج و�ّمد . أبو عبد اهللا �ّمد بن يوسف بن أ± القاسم العبدري الغرنا�، أشتهر با(واق: اقا(وّ  )6(

و� قضاء غرç مالقة، ثم قضاء . وغwهموأخذ عنه ا�قون وأبو ا1سن ا.زقاق وأ�د بن داود . بن xصم وا(نتوري وغwهم
�حان S ¤ت� خليل ا(س� باRاج واإلùيل، : من تآ{فه. مالقة، ثم قضاء ا#ماعة بغرناطة، ثم و� قضاء القدس

: شجرة ا�ور. 443ص: ، كفاية ا(حتاج221ص: توشيح ا�يباج. ه897توa سنة . وyتاب سA ا(هتدين ~ مقامات ا�ين
 .262ص

 .»ثّم قام«: ~ �يع ال�سخ )7(
 .»ا�ائع«ز\ادة : ~ األصل، ي )8(
  .اRاج واإلùيل (خت� خليل: وما أثZته من. »بZيعها«: ، ي»بيعها«: ~ األصل  )9(
  .»بZيع«: ~ ي  )10(
 .»قيامه«: ال�سخ~ �يع  )11(
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ذ.ك قبل  )2(|�|ليه، إنّما �وز فيما فعل بعد القيام ع )1(ُمتََعد2 هذا صحيح؛ ألنّه : ابن رشد
  .واهللا أعلم ،ا(راد منهه ا )3("القيام عليه

-70 Rk�L� M� �*� �� ���8 �$�
� ML �¤��(/ ��>�� �j�� ����G &P� M�X 
 ،من ا(اء )5(فقارتهم (ن ºدمها بثلث ما طلع أعطوا )4(وسئل عن أهل زاو\ة vلوyة

 َ l Yوا و.م 2ستكملوا أرادوا ا.كيل {أخذوا ما طلع ،يْت غِ نْ شَ و�طوا عليه خدمتها إv6(فلما خد( 
 ،هو .لزاو\ة )8(]ما[وa الفقارة  ،اqدمة ا(dوطة )7(وطلبوا تمام ،وامتنعوا أهل الفقارة ،�م اآلن

  .وغwها من األحباس
ولÍن  ،فالعقدة ا(ذكورة إنما Çوز S قول خارج ا(ذهب و�عد، ،ا1مد هللا :فأجاب

فاqادvون �م  ،فال ي�بB اRعرض �م فيها ،واستمر عليه ا�اس ،العمل ~ هذه ا�الد جرى به
ألن تأخw أخذه فيه أ�ل أvوال ا�اس  ؛يأخذونه مÄ أرادوا ،ا(اء ~ الفقارة )9(ثلث ما زاد عن

 واهللا ،)10(وهو اqدمة إl Yشنغيت ،وألهل الفقارة مطا�تهم بعد ذ.ك بإتمام ا.dط ،با�اطل
  ها )11(أعلم
-71 R�$y��8 l? �\ ���{� �$��	� ,�¥
)� ��m M��E� ^�1�X 

وجعلهما اqيار �م بعد  ،فتصيw األخو\ن ألوالد أحدهما ،و�عد :وسئل عما يظهر؟ فأجاب
و§ن حازه �م  .فكيف مع جهله ،و.و ¢ن معلوما ،إذ ال �وز اqيار إY أجل بعيد ،بلوغهم فاسد

  . واهللا أعلم ،فال غلة عليهم .لشبهة ،و{هم

                                                 
  .»معتمد«: ~ ط  )1(
 .واإلùيلاRاج : وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )2(
  .266ص 6جطبعة دار ا.كتب العلمية مع vواهب ا#ليل، �ّمد ا(واق، : اRاج واإلùيل (خت� خليل )3(
  .Ðم 5ق� من قصور أدرار يقع غر�ها، و\بعد عنها بمسافة  :vلوyة  )4(
  .»وزاد«ز\ادة : ~ ط  )5(
  .»زاد«: ~ ط  )6(
  .»إتمام«: ~ ي  )7(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )8(
  .»من«: ~ ك، ط  )9(
  .»~ عرفنا قعر ا�_ ا�ي هو ما حفر نزوال ~ األرض«ز\ادة : ~ ط  )10(
  .»وlشنغيت ~ عرفنا قعر ا�_ ا�ي هو ما حفر نزوال من األرض« ز\ادة: ~ ك  )11(



 247 
 

ا.صحيح  )1(لÍن الغلة ~ بيع اqيار ،ورد وال غلة ،و§نما ي�تقل ضمان الفاسد بالقبض
  . واهللا أعلم ،وأتوقف اآلن ~ الفاسد ،.لبائع
-72 R^�1��� [� �$%��X  

إY األخ األحب ~ اهللا سيدي عبد ا1ق بن سيدي عبد ا.كر\م، ا.سالم  :و×ا وجد hطه
أن  ،باألvس إK ~ ا.شورى ال© بعثت K /فإنك كتبت  :و�عد .ور�ة اهللا و�ر¸ته ،عليÍم

ثمنه خاللة، وقد أتا]  )2(ودفعت �  ،زوجة ا1اج �مد بن عمر اشÖت منه ا#نان ا(تنازع فيه
ال© ¢نت �ا  ،.شاهديها أنه دفع � ا#نان ~ اqاللة )3(أن ا1اج �مد أقر وأخ�W ،أبو القاسم

 ،فذكر � أنه إنما شهد S إقرار ا1اج �مد ،وأنه راجع ا1اج عبد ا�ó أ�د شاهديها .~ ذمته
وقد  ،فهو إقرار منه باRصيw ،فإن ¢ن كذ.ك ،نظر ذ.كفا ،وال أشهدته ��ء ،و.م ير ا.زوجة

بد فيه من  S القبول، وأنه ال )4(وا(صw �ا ،بد فيه من إشهاد ا(صw أنه ¢�يع ال علمت
    هوا.سالم ا ،و§ال فسد ،القبض ا�اجز

-73 R���1E .�/ �� g�8 �j)X 
 ،فقد علمت أن بيع ما فيه خصومة غw جائز S ا(شهور و�عد، :فأجاب ؟وسئل عما يظهر

ألن اإلثم عليهما  ؛أو vشÖي فله ذ.ك ،و\فسخ ما .م يفت، وعليه فمن قام ~ فسخه من بائع
   هواهللا أعلم ا ،معا

-74 R ! ��c����� b1� ! �����X  

إذا ¢ن  ،فيجوز دفع ا�راهم ~ نصف األمة ا(سلم فيها و�عد، :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
وقد علمت أن من �ط  ،أو إY أجل ،ألن العروض �وز بيعها با�راهم نقدا ؛رأس ما�ا عروضا

   هواهللا أعلم ا ،واألمة تقبل اRجزئة ،ا(أخوذ عن ا(سلم فيه أن 2سلم فيه رأس ا(ال
-75 R��
�� M9W ! gI�=��� AiJL� �8 n�K�X  

{ظهر  ،فع. vشÖي ا�ار من مديانه إظهار رسم �ائه و�عد، :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
  وال  ،ألن األصل بقاؤه ~ ذمته ؛هل ثمنها وقعت فيه ا(قاصة أم ال؟ فإن امتنع ùف بإثبات دفعه

                                                 
  .»خيار ا�يع«: ~ ي  )1(
  .»~«ز\ادة : ~ م )2(
  .»�ى«ز\ادة : ~ ط  )3(
  .»�«: ~ ي  )4(

 ]ب/132[
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  ههللا أعلم اوا ،أو أنه قاصه بدينه ا�ي � عليه ،و§ال حلف ا�ائع أنه باق ،عرف ºالفه
-76 R &�(L� �$�/ Z+���� ��� ?&	� 
�
� O� &-m� ��y M� M9���X    

فاإلقالة ا(نعقدة S أن ا(قيل يتعا` ا¬من من غلة األصل ا�ي  :فأجاب ؟وسئل أيضا
  . واهللا أعلم ،كما ~ ا.سؤال ،ال Çوز .لجهل باألجل ،من غw �ديد أجل ؛وقعت فيه اإلقالة

-77 Rg�8 ��c�� ! T��%X  

 ،وأنا S جناح سفر �الد تدùت ،فقد ورد S كتابÍم هذا و�عد،: ما نصه ،و×ا وجد �
فلم أقف S رسمه  ،أما ا�يع األول .و.م يمÍن اسÁيفاء ا�ظر ~ ا�ازلة مع من تÍلم فيها

فقيه ا.سيد عبد وأجاب عنه ال ،و§نما وقفت S ا.سؤال ا�ي تضمنه ،حÄ أعلم حقيقته
   .ومن وافقه )1(ا1ميد

وقد  ،فال يö ا�يع ،وال يهب حÄ يدفع ا¬من ،ا�ائع S ا(شÖي أال يZيعأما اشÖاط 
ِع : "S ما نقله عنه ا1طاب عند قول ا(خت� ،~ منتخبه )2(نص عليه ابن أ± زمن� يْ َوyَبَ

ٍط     )4(...إلخ )3("َوَ�ْ
   .، فإنه يöو§ن وقع ~ ا�يع ،فلم يقع ~ ا.سؤال ،وأما اشÖاط ا.ydة

، و¼ S ا(شÖي خدمة نصيبه )5(فإن ¢ن ا�ائع اشÖط ،اشÖاط إسقاط ا(حاسبة وأما
 ،وهو جائز، كما ال �º عليÍم ،ôيته فيه اجتماع ا�يع واإلجارة .معلومة فال بأس به أيضا

  ق با�يع هذا ما يتعل ..لبيع )6(لفساد اإلجارة ا(قارنة ،و§ن ¢نت اqدمة �هولة فسد ا�يع أيضا
                                                 

من علماء توات، من xئلة بارزة، ¢ن � صلة بأحد vلوك ا.سودان، ف�ن ي�سخ . ا1ميد بن أ�د بن ميمون عبد :عبد ا1ميد )1(
  .181ص: معجم أعالم توات. ھ997تو� سنة . � � سنة vصحًفا hط يده و\رسله �، و\عطيه ا.سلطان مقابله وزنه ذهبًا

أخذ عن ابن . ه324بن أ± زمن� ا(ري ا�wي القرطó، و� سنة ن ع® بأبو عبد اهللا �ّمد بن عبد اهللا : ابن أ± زمن� )2(
اشتهر . وأخذ عنه ¾� بن �ّمد ا(قا� وابن ا1ذاء، والقا� يوسف وغwهم. Ñvة، وأ�د بن مطرف، وابن ا.شاط وغwهم

 األح�م، ا(غرب ~ اختصار ا(دونة، من تآ{فه اختصار �ح ابن vز\ن .لموطأ، ا(نتخب ~. بالعلم واRعليم وا.زهد وغwها
: ؛ ا�يباج ا(ذهب261-259ص 2ج: ترتيب ا(دارك .ه399توa با�wة سنة . ، و� أبيات ~ ا.رقائقا(شتمل ~ علم ا.وثائق

  .101ص: ؛ شجرة ا�ور365ص
ُض ا.َمْقُصود«: مامه، وت176ص: ¤ت� خليل  )3( ٍط ُ�نَاقِ يِْع َوَ�ْ   .»َو َكبَ
رجل  سئل ما.ك عن: قال ~ ا(نتخب البن أ± زمن� وa سماع iّ بن ز\اد: فرع« : نظر vواهب ا#ليل عند قول ا1طابي  )4(

ال بأس بذ.ك ألنّه بمþلة ا.رهن : قال. باع عبًدا أو غwه و�ط S ا(بتاع أنه ال يZيع وال يهب وال يعتق حÄّ يعطي ا¬من
  .242، صه»اإذا ¢ن إعطاء ا¬من ألجل vس� 

 .»ا(حاسبة فإن ¢ن«ز\ادة : ~ ط )5(
 .»ا(قار�ة«: ~ ي )6(
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   .األول S وجه االختصار
فإن ¢ن ا.كراء ا�ي يصلح به ا�ائع نصيبه l Sسليم جواز ا�يع  ،وأما بيع القا�

وأما S فساد ا�يع  .إال قدر ما يصلح به نصيبه )1(لÍن ال يZيع ،األول، فبيعه ماض
ألن  ؛فيمC )3(ه تغيwوال يقال أن ،ألن ا(بيع يرجع �ائعه ؛إذ ال وجه � ،فبيعه فاسد ،)2()األول(

والعجب ×ن يف© بفساد  .كما ~ ا(دونة وغwها ،العقار ال يفيته إال ا�دم وا�ناء العظيم�
باع S ألنه ال ي ؛و\ف© بصحة ا¬ا] ألجل اقتضاء ا¬من، فهذا ال يمÖى ~ بطالنه ،ا�يع األول

  .الغائب ما� ~ دين vؤجل
ي�تÌ  )4(أن حÍم القا� شبهة ،فا�ي يقتضيه @م ا1طاب ~ آخر ا.شفعة ،وأما الغلة
   .بها ضمان الغلة

 - واهللا أعلم-  )6(] [ :فأجابU ،سؤاال عن ذ.ك -  ر�ه اهللا -ز\د  شيخنا العالمة أبو )5(] [
ا ال وأن .فال يÍون حكمه � شبهة، و§ال فهو شبهة ،أن ا(حكوم � إن ¢ن يعلم أن القا� جائر

إن .م ي1بت عندÐم ( - حفظÍم اهللا -وأنتم  .~ هذه ا(سألة ��ء لعدم �ققها عندي )7(أف©
إن .م ي1بت عندÐم ا.صلح ا.واقع ب�  )8()هذا ùه .فأصلحوا ب� اqصم� ،~ ذ.ك نص

   هوا.سالم ا ،وال نزاع ،و§ن ثبت فأvضوه ،ادxه ورثة ا�ائع )9(اqصم� ا�ي
ما إذا ... يZيع إلخ أما اشÖاط ا�ائع S ا(شÖي أال :قو� ~ صدر ا#وابمن فروع : قلت

وأراد رده إY أن يدفع � ا¬من، فهل  ،)11(.كنه (ا باع .م يرض بZيعه ،)10(.م 2شÖط عليه ما ذكر
  ينقض ا�يع أم ال؟ 

  
                                                 

 .»يبع«: ~ ي )1(
 .ي: سقط من )2(
 .»يعتW«: ~ ي )3(
  .».شبهة«: ~ ي  )4(
)5( ù نمتابياض قدره. 
 .بياض قدره ùمة )6(
  .ي، ط: وما أثZته من. »يف©«: ~ األصل  )7(
  .ط: سقط من  )8(

  .»فا�ي«: ~ ي  )9(
  .»ذكره«: ~ ي  )10(
  .»بيعه«: ~ ط  )11(
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َاِ] Sََ : "قال ا1طاب فيها عند قول ا(صنف :أقول
ْ
َها )1(|رَِضا|َوالَْعبُْد ا# õْستَِحقvُ")2(،  ما

.و اشÖى رجل : عن ابن عبد ا.ّسالم )3(ا.وانوë قال: اKد� ا(شَ  قال"ا¬ا] أي من الفروع، : نصه
بغw رضا ا�ائع، أو ال بّد من رضاه خوف  )4( سلعًة، و.م يدفع ثمنها، وهو Åvء، فهل �وز � بيعها

ا جاز؟  فلس ا(شÖي، �ري األvر فيها S هذه   ا(سألة إن ¢ن vلي�
  )5(ال �وز: قال ابن عرفة

õ
بع� العبد، / �؛ ألّن ا#ناية تعلقت قِ عندي الختالف ا(تعل

وسيأ� هذا ا�قل بعينه بعد هذا بÍثw بأز\د من  )7(."هاlسقط بموته، واّ¬من بذمته  )6(و�ا
  .)8()لÍن األ�سب به ذكره هنا(كراس�، 

-78 R����=�� *¢ _�*+ [� ��iJ� e��E�X  

جناتها أر�ابها جنان  )9()من فوق( \َق رِ وجعلوا الط�  ،اوهَ مُ س� وسئل شيخه ا#نتوري عن بâ قَ 
وقام vشÖ\ه S  ،ثم بعد باع اآلخر ا.سفال] ،وقام رب جنان باع نصفه الفوقا] ،ا2سلك جنانً 

وطر\ق األسالف  ،وال �ط S طر\ق ،أنا اشÖ\ت قبلك :فقال � ،األول يطلب منه الطر\ق
  . وهذا ا#نان هو ا#نان األول ~ الطر\ق ،ال© ~ القسمات ب®نهم من فوقنا ما ¼ .ك

إذا ¢ن .لجنان طر\ق  ،)10()ص. اهللا i سيدنا �مد وآ� ،ا1مد هللا وحده(: فأجاب
ألن ا(شÖي اشÖى با(نافع وا(رافق، فإن .م يقع �ط ~ ا�يع  ؛فهو داخل ~ ا�يع ،معلوم
كما ~ القسمة، اa إال إذا أحدث  )11()ا#نان(فالطر\ق القديم باق #ميع  ،وال ~ ا¬ا] ،األول


  فإن ذ.ك د{ل S أنه ال @م .لثا] S  ،بعد بيع نصفه األول ؛ا�ائع vسل� آخر .لنصف ا�ا

                                                 
  .¤ت� خليل: وما أثZته من. سقط من �يع ال�سخ  )1(
  .169ص: ¤ت� خليل  )2(
)3(  ëا.وانو: ëّمد ا.وانو�أخذ عن ابن عرفة وصحبه، وعن ا.dاج ا�لقيU، وناê . أبو مهدي ع® بن صالح بن ¾� بن 

؛ 223ص: كفاية ا(حتاج. ¢ن حيًا ~ أواخر القرن اRاسع .لهجرة. � حاشية أو تعليقة S ا(دونة. ا�ين اRن®°، وغwهم
  .243ص: شجرة ا�ور

  . »بيعه«: ~ ي  )4(
  . »ال �ري«: ~ vواهب ا#ليل  )5(
  .vواهب ا#ليل: وما أثZته من. »كذا«: ~ �يع ال�سخ  )6(
  .79ص: vواهب ا#ليل  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .ي: سقط من  )9(
  .ط: سقط من  )10(
  .ط: سقط من  )11(

 ]أ/133[
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  . من خطهه واهللا أعلم ا ،ا¬ا] )1(نه اشÖى ا¬ا] بمرفقهأل ؛األول
-79 R AiJL� Z��/ ,&95� ��� �/��� .8 g>  ��/ ,AiJL� .8 */��/ ,�H'�9� �� &	*� n�8 M�

��8v� .8 O�� .��X 
�سخة سؤال  ،)4()وآ� وصحبه ،ص. اهللا S سيدنا �مد ،ا1مد هللا وحده(: و×ا وجد

وال  ،وال يدوم إال vلكه ،إال � )S()5 ا1قيقة(ا1مد هللا ا�ي ال ي�بB ا1مد  .احتيج إY �سخه
   :و�عد .حول وال قوة إال باهللا

فسافر ا(شÖي با#مل، فلما قطع  ،فقد سئل ¢تبه عن رجل باع .رجل آخر �ال سمينا
واد� ا(شÖي بأن ا#مل  ،هر وا(غرب فماتÞو ب� الظ ؛vراحل عديدة vرض ا#مل مدة 2سwة

واRجر\ح  ،فأراد ا.وyيل أvر ال»yية ،وأ5 بZينة إY من �اكما عنده هو ووyيل ا�ائع ،)6(وبمذب
vسÁندا فيما ظهر  ،فأE � ا1اÐم بذ.ك vستدال بتعذر العدول ~ مثل ذ.ك ا.وضع ،~ ا.شهود

ِر َ;wُْ ُعُدوٍل ": )S)7 قول سيدي خليل َعذ" وحÍم بما اقتÖَ َy ِ�ْ")8( )9(،  Dِ شْ vُ  نْ §ِ وَ َوقُِبَل .ِلت�
 ،ا.شهود، هل ذ.ك اÍ1م الزم أم ال؟ بل وا.رفقة ا(ذكورة فيها Þو عdة رجال عدول وغwهم

  .ل®س من أهل ال»yية ،وا.شاهد منهم ا�ي أ5 به ا(شÖي
ه ا(رجع وا(آب، إن اÍ1م بهذا ~ هذه ا�ازلة غw و§{ ،واهللا ا(وفق .لصواب: ا#واب

ووجههم  ،اد� العيب ~ �ء حا� ? اإنما هو فيما إذ ،ألن قبول ا�®نة غw العادلة ؛الزم
Rعذر  ،فيقبل شهادتهم ،فيخWوه بذ.ك ،أو قدمه ،القا� إ{ه {علموا cدوث العيب فيه

   .لعدول �dط سالمتهم من جرح ا.كذبا
  فال �وز .لقا� أنْ  ،اأو ôئبً  ،ا فيه العيب ميتً َ� د� وأما إن ¢ن ا.مُ 

ّ
 العدول، يقبل فيه إال

ِر َ;wُْ ُعُدولٍ : "فقد قال اإلمام ا.شWخي© عند قول سيدي خليل ،و§ذا تقرر هذا َعذ" إلخ " َوقُِبَل .ِلت�
  بعد �ء من ا.0م .سنا  - ر�ه اهللا - إY أن قال  ،�dط ا.سالمة من جرحة ا.كذب: ما نصه... 

                                                 
  .»بمرافقه«: ~ ي  )1(
  .ط: سقط من  )4(
  .ط: سقط من  )5(
بعw به ذباب، وهو vرض يصيب : ومذبوب.  م: وما أثZته من. »قد جرب«: ، وa ط»مدجوب«: ~ ي، »مذجوب«: ~ األصل، ك )6(

  .423ص 2، ج)ذبب(مادة : تاج العروس. ا�واب
  .»~ ¤ت�ه«ز\ادة : ~ ط  )7(
  .185ص: ¤ت� خليل  )8(
  .»إلخ«: ~ ط  )9(



 252 
 

  .اا حا�ً مقيد بما إذا ¢ن ا(بيع حيً ... إلخ  )2().لتعذر(وقبل : قو� ،ت�بيه :بصدده )1(]اآلن[
  ،أو أوقفهم ا(بتاع عليه من ذات نفسه ،أو ôئبا ،وأما إن ¢ن ميتا

ّ
 بعدل� فال ي1بت إال

أو تغwت حاRه cيث �º العيب  ،�ل كون ا(يت ¢لغائب إذا دفن ن� إِ  م� من أهل ا(عرفة، =ُ 
ا(راد ه ا فهو ¢لà ،وأما إن انت� ذ.ك ùه .، و§ن .م يتغw حا�أو ¢ن العيب �º بموته ،معها

  . منه بلفظه
ا هذه ل®ست من ا(سائل vسأRنَ  أنّ  ،)4(من فهم سقيم )3(ال S �º ذي لب سا.م: قلت

وyتب ا(قر بقصور أبو بÍر بن �مد  .وأحÍم ،واهللا أعلم ،نة غw العادلةتقبل فيها ا�®ّ ال© 
وا#واب من أصلها حرفا  ،انتهت �سخة ا.سؤال ،بن ا.صالح الفال] ¢ن اهللا � و{ا ونصwا

  .)5(وال نقصان S يد ناسخها �مد بن صنب بن أ�د ا(yÖدي ،cرف من غw ز\ادة
وص. اهللا S  ،ا1مد هللا وحده: بما نصه ،ومن خطه نقلت ،ه شيخنا أبو ز\دكتب علي م� =ُ 

   :و�عد .)6(سيدنا �مد وآ� وصحبه وسلم
غw  ولِ بُ ~ عدم 4َ  اءَ Öَِ مْ فال اِ  ،فإذا وجد ~ تلك القافلة من يعرف العيب من العدول

فمقتD ما نقله ا(جيب  ،من يعرف العيب غw ا�ي شهد به )8(]فيهم[، و§ن .م يوجد )7(العدول
ومثل ذ.ك ال ي�بB االعتماد عليه ~ ه نقله غw معزو، ، غw أنّ ه ال يقبلعن ا.شWخي© أنّ 

  . اÍ1م والفتوى
وxدة ا(حقق� عدم االكتفاء : قال اإلمام ابن عرفة ~ آخر كتاب اإلجارة من ¤ت�ه

   هأو معروف ا ،إذا .م يعزه ألصل vشهور ،بنقل ا(تأخر
وعزا اRقييد بÍون ا(شهود بعيبه حيا  ،وقد ذكر اqر� ~ كبwه ما ذكره ا.شWخي©

  وعزا اRقييد بعدم  ،حا�ا لعبد ا(لك

                                                 
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .ط: سقط من  )2(
 .»سليم«: ~ ي )3(
 .»سليم«: ~ ي )4(
 .»الyÖدي«: ~ ي )5(
 .»إلخ«: ~ ط )6(
  .»العدل«: ~ م  )7(
  .ط ي، م،: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
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  . فجزاه اهللا خwا ،)1(إيقاف ا(بتاع 1لو.و
  ،وقد تÍلم اإلمام ابن عرفة S ا(سألة

ّ
 ،رحة ا.كذبالمة من جِ  با.سّ فلم يقيدها إال

  . فاهللا أعلم ،)3(~ حاش®ته )2(وتبعه ابن ôزي
 )4(وقفت S @م القلشا] ،أن كتبت هذا ،و�عد :ثم كتب بعد ا1مد هللا ،وضع اسمه م� =ُ 

فاألول   ،فألفيتهما نقال اRقييد ا(ذكور ،اإلرشاد /~ �ح  )5(وا.سيد زّروق ،~ �ح ا.رسالة
îمد: فروع" :)6("أو يرده و\أخذ ثمنه: "ونصه عند قول ا.رسالة ،نقله عن ا�ا�ال ي1بت : )7(قال 

فإن  ،ا�اس ~ معرفته )8(فيما 2ستوي ؛العيب إال بعدل� من أهل العلم بعيوب تلك ا.سلعة
 ،.م يقبل إال أهل ا(عرفة بها ،¢ألvراض ا(ختص بمعرفتها األطباء ،اختصت معرفته بأهل العلم

ه ؛ ألنّ و§ن .م يÍونوا vسلم� ،و§ن .م يوجد فيهم عدول قبل غwهم .مّ فهو أ7َ  ،إن ¢نوا عدوال
   .قا� ا�اî خW عما ينفردون بعلمه،

                                                 
أخذ عن أ± حفص القلشا] والWز� .  أبو العباس أ�د بن عبد ا.ر�ن بن vو� ال�{UÁ القروي، أشتهر cلو.و: حلو.و )1(

 :من تآ{فه. توÉ قضاء طرابلس ثم êف عنه. وأخذ عنه أ�د زروق وأ�د بن حاتم وغwهما. العقبا] وغwهموقاسم 
�. �حان S ا(خت� كبw وصغw، و�حان S أصول ابن ا.سب¶، و�ح اRنقيح، وعقيدة ا.رسالة واختصار نوازل الWز

  .259ص: ، شجرة ا�ور69ص: حتاج، كفاية ا(29ص: توشيح ا�يباج. ه875¢ن حيا سنة 
أخذ عن أ± ز\د ا.�وا] . ه841أبو عبد اهللا �ّمد بن أ�د بن ôزي العثما] ا(كنا´ الفا´، و� سنة : ابن ôزي )2(

. وأخذ عنه ابن العباس ا.صغw وi بن هارون وعبد ا.واحد ا.و�2d° وغwهم. والقوري وابن vرزوق ا.كفيف وغwهم
توa . تقييد S ا�خاري، وشفاء الغليل ~ حل مقفل خليل، وتÍميل اRقييد وحل اRعقيد، وا.Øيات الفقهية من تآ{فه

  .276ص: ، شجرة ا�ور581ص: بتهاج، نيل اال160ص: توشيح ا�يباج. ه919سنة 
Âيبو\ه .لطباعة وال�d  دراسة و�قيق أ�د بن عبد ا.كر\م Âيب، vرyزابن ôزي، : شفاء الغليل ~ حّل مقفل خليل )3(

 É678ص 2ج،)م2008-ھ1429(وا�راسات، الطبعة األو.  
. أخذ عن وا�ه وابن عرفة وع® الغU\W وغwهم. أبو العباس أ�د بن �ّمد بن عبد اهللا القلشا] اRو�°: القلشا] )4(

من . عة بتو�س واqطابة µامعها األعظم، ثم و� قضاء ا#ماه822و� قضاء قسنطينة سنة . وأخذ عنه القلصادي وغwه
: كفاية ا(حتاج. ونةتآ{فه �ح ا.رسالة ا(سماة �ر\ر ا(قال ~ �ح ا.رسالة، �ح ¤ت� ابن ا1اجب الفرÝ، و�ح ا(د

  .258ص: ، شجرة ا�ور116ص: بتهاج، نيل اال63ص
وق )5( وق، و� سنة أبو العباس أ�د بن �ّمد بن ع® ال�W° الفا´، : َزر" أخذ عن حلو.و وا(شداK . ه846ا.شهw بزر"

�ح إرشاد ابن : من تآ{فه. وأخذ عنه ا1طاب ا.كبw وا.و� ا.شعرا] و القطب أبو ا1سن ا�كري. وا.رصاع وغwهم
. وغل®سيةعسكر، �ح اÍ1م العطائية، تعليق S ا�خاري، �حان S ا.رسالة، �ح ¤ت� خليل، و�ح القرطبية وا.

  .267: ، شجرة ا�ور71ص: ، كفاية ا(حتاج38ص: توشيح ا�يباج. ه899توa بمÑاطه سنة 
  .104صدار الفكر، د ت، ابن أ± ز\د القwوا]، : ا.رسالة  )6(
   .ابن ا(واز :�ّمد  )7(
   .»2ستون«: ~ ي  )8(

 ]ب/133[
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أجزأ فيه قول  ،إن ¢ن العبد ا(بيع حا�ا حيا )1(ا¬ا] .لباî عن ابن ا(اجشون :ثم قال
   .و§ال .م ي1بت إال بعدل� ،واحد من أهل ا(عرفة

فال  ،و§ن ¢ن ا(بتاع وقفه عليه �فسه ،إن ¢ن القا� أرسله {قف عليه :قال بعضهم(
   هاتفاقا ا )2()ي1بت إال بعدل�

و2شهد ~  :ا(تيطي... إلخ  "ما نقص ا(نفعة ثم العيب �": ونص ا¬ا] عند قول ا(ؤلف
 ،و\قبل ~ ذ.ك أهل ا.كتاب إذا .م يوجد غwهم ،أو غwهم ،العيوب أهل ا(عرفة بها عدوال ¢نوا

هو وهذا  :قال .وطر\ق ذ.ك اWq ال ا.شهادة .واالثنان أوÉ ،أو من ا(سلم� ¢ف ،وا.واحد منهم
   .ا(شهور من ا(ذهب ا(عمول به

   .ا�� )3(]أهل[ال يرد إال باجتماع عدل� من  :وقال ابن ا(واز
  .من اث�� من العدول بد و§ال فال ،حيا حا�ا ك� ا.واحدإن ¢ن العبد : ا(لكوقال عبد 

 ،إن أوقفهما ا(بتاع �فسه )4(مانفإ ،إنما اqالف إذا بعثهما القا� :وقال بعض ا.شيوخ
   هواهللا أعلم ا ،وظاهر @م غwه اإلطالق .باتفاق ا(ذهب :قال .فال ي1بت إال بعدل�

ناقال عن  ،ا(جيب )5()به(فقد علمت من هذين ا�قل� صحة تقييد @م خليل بما قيده 
S ما نقله عنه بعضهم ×ن تÍلم  ،سيما وقد قيد به ا(صنف @م ابن ا1اجب ال ،ا.شWخي©
   .S ا�ازلة

 ِZذ.ك قيده با1ضور ا.شارح الyئبً : "ونصه ،)6(اِ� سَ وô بُ  َال ف ،افإن ¢ن ما فيه العيب �د 
كما تقرر ~ أصول  ،اهرمقدم S الّظ  ّص وا�ّ  ،د مقدم S ا(طلقوا(قيّ  هبال نزاع ا من اث��ِ 

   هواهللا أعلم ا ،الفقه
                                                 

¢ن فقيًها فصيًحا، �شأ ~ بيت علم وحديث . اهللا بن ا(اجشونأبو vروان عبد ا(لك بن عبد العز\ز بن عبد : ابن ا(اجشون  )1(
وأخذ عنه ابن حبيب . أخذ عن أبيه واإلمام ما.ك وابن دينار وغwهم. با(دينة ا(نورة، فقد دارت الفتوى عليه وS أبيه

ّ̄ آخر عمره. وسحنون وابن ا(عذل ، ا�يباج 207ص1ج: ركترتيب ا(دا. ه212توa سنة . ¢ن �\ر ا��، وقيل أنه ع
  .56ص: ، شجرة ا�ور251ص: ا(ذهب

  .ط: سقط من  )2(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»و§نما«: ~ ط  )4(
  .ط: سقط من  )5(
أخذ عن أخيه، وا.شيخ خليل، وابن vرزوق ا#د، . ھ741و� سنة . أبو ا1سن �ال ا�ين يوسف بن خا� الZسا� :الZسا� )6(

�ح S ¤ت� خليل، �ح : من تآ{فه. توÉ القضاء رسميًا بعد وفاة ا#مال األقف°، وقد اشتهر بمعرفة األح�م. وغwهم
  .241ص: ؛ شجرة ا�ور628ص: نيل االبتهاج. ھ829تو� سنة . ما.ك قصيدة بانت سعاد، �ح الWدة، �ح ألفية اين
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ه ال يقبل ا.واحد إال إذا وجهه وا�{ل S ما نقله سيدي زروق من أنّ  :استدراك: قال م� =ُ 
وعدد من 2شهد به إن ¢ن : ونصه ،ما نقله ابن عرفة ~ كتاب ا.dب عن ا�اî .القا�

فإن .م يÍن  ،2ستحب أن يأvر شاهدين: )1(فقال ابن حبيب عن أصبغ ،ا1اÐم أvر باالسÁن�ه
   هم اإلمام .م �ز أقل من اث�� او§ن .م يأvره .إال واحد وجب ا1د

 : ونقل أيضا ~ كتاب ا.Ñقة عن ابن رشد
َ
، فا.واحد القا� فيه ا.سؤال )2(ما يZتدئ ّ�  نّ أ

   هواهللا أعلم اه ا )W)3 ال ا.شهادةألنه من باب اq �زئ؛
-80 R��(��� ��/ ! e��E��X 

، )5(وما تغw ذاته إن ¢ن فورا ،)4(أعU عن العقار ما فوته :وسئل ا.شيخ عما يظهر؟ فأجاب
   ؟أو نقص غلته ،هل بضعفه

وقد  ،فظاهر إطالقات أهل ا(ذهب أنه فوت ~ � �ء ،فأما اRغw ا�ات و�عد،: ما نصه
، فقال أبو )6(أنه يفيته :ذكر ~ رهون ا(دونة أن طول ا.زمان ال يفيت ا.ر�اع، وقال ~ شفعتها

وما ~ ا.شفعة S ما إذا  .فيحمل ما ~ ا.رهون S ما إذا .م تتغw ،أنه اختالف ~ حال: ا1سن
wا�خل .تغ ~ wغRا Ñمن ف S و.م أقف.   

 ،وال يعتW نقصان الغلة ،أو ا�قصان ~ ا�ات ،وهو ا.ز\ادة ،ومع÷ اRغw ~ ا.لغة ظاهر
فللمشÖي باإلقالة  ،وأما من اشÖى من ا.d\ك بعد فوت بيع اإلقالة ..كنه الزم Rغw ا�ات

  .اد S ا¬من من قيمة ا(بيع يوم ا�يع.زم ا(شÖي إعطاء ما ز ،ا.شفعة، و§ذا ثبت الفوات
فشهادة ا�ائع S نفسه بإسقاط �ط اإلقالة معتWة يؤاخذ بها  ،و�عد :و� ~ جواب آخر

S اإلقالة üسقط وتبÁأجلها ا ف C) سقط أيضاÁهالطوع ف  

                                                 
روى عن ا�راوردي، و¾� بن سالم، وعبد ا.ر�ن بن ز\د . ه150أبو عبد اهللا أصبغ بن الفرج بن سعيد، و� سنة : أصبغ )1(

. وابن حبيب وابن vز\ن وغwهم و�ه تفقه ابن ا(واز. روى عنه ا�هó وا�خاري وأبو حاتم ا.رازي وغwهم. بن أسلم وغwهم
من تآ{فه كتاب األصول، وتفسw . رحل إY ا(دينة ل®سمع ما.ك فدخلها يوم مات، وهو من أصحاب ابن القاسم وأشهب

، ا�يباج 325ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه225توa بم� سنة . غر\ب ا(وطأ، أداب القضاء، وyتب سماعه من ابن القاسم
  .66ص: �ور، شجرة ا158ص: ا(ذهب

  .»يZتدأ«: ~ ي )2(
 .206ص 9ج: ا�يان واRحصيلينظر  )3(
  .»فواته«: ~ م، ط )4(
  .»فوتا«: ~ ي )5(
  .242ص 4ج: ينظر ا(دونة )6(



 256 
 

وز �: "ما نصه ،قبيل ا(راcة بنحو ورقت� ،vسألة ~ نوازل ا.�ف من الWز�: )1()قلت(
و.و . قف� عدساالفوجد فيه ثالثة أر�اع أن يأخذ ر�ع  ،بعينه )3(من قمح )2((ن اشÖى قف�ا

.م �ز  ،� عدسا، و.و ¢ن vضمونا.م �ز أن يأخذ منه ر�ع قف ،قف�ا من قمح )4(]جد[و
  . )5(|مطلقا|

  و\راه  ،إذا اضطر إY ذ.ك ،¢ن شيخنا الفقيه �� أن يأخذ عن القمح قطانية وÞوها: قلت
 ،.¶ يZيعه )6(¢(كره إذا ¢ن يعلم أنه إن .م يأخذ ذ.ك تعذر عليه اqالص، وyذا أخذ حيوان

  ها )8(")7(وتقدم Þوه .لمازري. من صنف ا.سلم S ذمة ا(سلم إ{ه و2شÖي به
-81 R�P¦�� b�~ O? �$��
E� ,#��(4�� "��� ���(� ��§� ! ��c��X  

 ،وتظهرون ا1قيقة ،واالRباس ،و×ا وجد ساداتنا أبقاÐم اهللا تدفعون عن ا.سنة ا.شبه
¢ن من xدة أهلها سلفا عن خلف يقسمون ب®نهم  ،جوابÍم ~ فقاقw بâ ،وا#ادة .لناس

 ، أوأو إث�� ،فمن ا�اس من ¾صل � من ذ.ك ماجل واحدة ،مياهها S أجزاء 2سمونها vواجل
Õو ذ.ك ،وا.ر�ع ،¢¬لث ،أو جزء منها ،أ�Þبايعون األصول .وÁ\ذ.ك  )9(و S فيما ب®نهم

و.م 2شÖط األصل  ،أو حبو�ا ،أو حب�Á ،)10(اشÖى حبة /وقد ¢ن من عرفهم أن من  ،ا(نهاج
  وهو ألهل  ،وال إرث �ما ×ا زاده اqادم من ا(اء ،ال يÍون � إال حبو�ه ،S أهل الفقارة

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
غ من  39138 = لÖًا 40.344= صاx، عند ا1نفية  v12كيال ºتلف باختالف ا�الد، والقف� ا.Ýd 2ساوي  :القف� )2(

 .368ص: معجم لغة الفقهاء. غ من القمح 26064 =لÖًا  32.976 = القمح، وعند غwهم
  .وهو خطأ. »قمحا«: ~ ي  )3(
  .ي، م: وما أثZته من. »وجد«و¼ Rمام فعل . األصل: سقط من  )4(
  .فتاوى الWز�: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )5(
)6( �  .»يوانا1«: ~ فتاوى الWز
أخذ عن ا.لخ¯ وأ± �ّمد ا.س́و . أبو عبد اهللا �ّمد بن i بن عمر اRمي¯ ا(ازري، أصله من مازر بصقلية: ا(ازري  )7(

بلغ درجة االجتهاد و.م يف© بغv wشهور مذهب . وأخذ عنه ابن الفرس وابن توvرت وابن رشد ا1فيد وغwهم. وغwهما
توa سنة .  �ح vسلم، �ح اRلق� .لقا� عبد ا.وهاب، �ح الWهان .أل± ا(عاK ا#و\Uا(علم ~: من تآ{فه. ما.ك
  .127ص: ، شجرة ا�ور374ص: ا�يباج ا(ذهب. ه536

)8( � 3جم، 2002الWز�، تقديم و�قيق �ّمد ا1بيب ا�يلة، دار الغرب اإلسال�، بwوت، الطبعة األوÉ، : فتاوى الWز
  .349ص

  .»األصل«: ~ ي  )9(
 .499ص 1ج: توات واألزواد. وحدة قياسية .لماء: حبة )10(
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   .وال يتعدى غwها أي .لمز\د ،عليهاوvشÖي ا1بة �اؤه قاê  ،ا(واجل وأجزائها
أنهم  ،أو بعضهم عن خدمتها ،وأيضا جرى عرفهم أن الفقارة إذا ضعفت وعجز أهلها

 ؛~ العمل ¢.وا ما ¢ن فيها )3(ومÄ أراد ا�داية ،)2(خدمة العمل )1(يعطونها S ا�صف من زاد
أخذ اqادم ما  ،فإذا زاد S ا(علوم من ذ.ك ش®ئا باqدمة ،وعلموا قدره ،ع�ري قبل ا.dو

 ،وأجزائها S حسب ما عند � واحد ،أهل ا(واجل )4(واآلخر توارثه ،عوvل عليه من ا�صف
 ،ورجعت 1اRها األوÉ ،الفقارة )5(ثم إذا نقصت .وال ترث ،و\أخذ العاvل نصفه حبو�ا تورث
   .ذهب العاvل بذهاب ما عوvل به

كما احتال .âخول معهم  ،ثم إن بعض العقالء عزم S تور\ث ا1بة ال© العادة حرمانها
هلموا نصw ا(ز\د باqدمة  :بأن قال ألهلها ؛زادت الفقارة أم نقصت ،~ مائهم األصÅ مطلقا

 ،و�سلك بها vسلك ما ¢ن معهودا لÍم من ا(واجل ]يال ،عندÐم )6(ونلحقها بما ،vواجل
   .وحرصا S ا�خول معهم فيما ~ vلكهم من ا(اء ،S تور\ث ما .م يرث

 ،وقل ماؤها عيل � ما علم �م x Sدة ا(واجل ا1ادثة ،ووجهه أنه إن ضعفت الفقارة
وال  ،د .âخيل �انا بال ثمنيزا ،و\نقص .ألصيل قسطا من مائه ،فيدخل بذ.ك �م ~ vلكهم

وهو ا.شأن ~  ؟فهل هذه ا.وسيلة �ب قطعها ~ نظر ا.dع ،بل (جرد تلك ا1يلة ،سخاوة نفس
أو ذ.ك جائز  ،يتوصل بها إY إباحة ما ال يباح من ا(منوxت )7(مذهب ما.ك ~ قطع ا1يل ال©

   .، و.سنا منه~ غw مذهبنا
ومن ا�{ل S قدم  ؟الم و\Áبع هو أ ،و\Öك غwه ،عليهوهل العرف القديم أصل يعول 

   ؟)8(هذا العرف ~ بâنا أتمنطيط
                                                 

  .»زائد«: ~ ي، ك، ط  )1(
  .»العاvل«: ~ ي، ك، ط  )2(
  .»ا�داءة«: ~ ي  )3(
  .»توارثونه«: ~ ط  )4(
  .»أنقصت«: ~ ط  )5(
  .»ما«: ~ ط  )6(
  .»ا�ي«: ~ ط  )7(
اجتمع فيها العلم والعمارة، ¢نت بها أسواق وا.صنائع وÇارة . Ðم 12تقع جنوب تي¯، وتبعد عنها cواK  :تمنطيط )8(

�قيق فرج �مود فرج، مطبوع مع إقليم توات خالل القرن� ا¬امن عd : القول الZسيط ~ أخبار تمنطيط. ا�ضائع
از\غ، أي القبائل ا.زناتية وال�Wر\ة، وقد كتبت تمنطيط، بهذا ا.لفظ ينطقها األم: وأتمنطيط. 14-13واRاسع عd، ص

  .أتمنطيط، تامنطيت، تمنطيطة
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 - ر�هما اهللا - )2(ا�كري جدنا ا.شيخ سيدي عبد ا.كر\م بن �مد وا� )1(ما أفÄ به
ا#ن�Á  )3(و.م 2شÖط عليه أحد خدمة S ،ح� سئل عن جن�Á اشÖاهما رجل بأvر ا.dع

وطلبوا من  ،ثم بعد ذ.ك بمدة قام أر�اب الفقارة .ا.لت� اشÖاهما بأvر ا.dع ،ا(ذكورت�
فامتنع من  ،ا.لت� اشÖاهما بأvر ا.dع ،S ا1ب�Á ا(ذكورت� )4(ا(شÖي ا(ذكور {خدم

~ أصل الفقارة إال  )5(وال يÍون � زاد ،اqدمة .كونه سيدي ºدم S ا1ب�Á ا(ذكورت�
ا�قص وا.ز\ادة مثال إذا  وهل يÍون عليه ؟فهل تلزمه اqدمة S ما ذكر أم ال ،غwحب�Á ال 
  عنده ~ عقد ا.dاء؟ )6(كما ¢نتا ،أو إذا ز\د أم ال يÍون � إال جنتان ،عدم ا(اء

وyأنه ال يÍون إال (ن اشÖى األصل  ،فيÁبع العرف ~ ا.زائد ،و�عد: فأجاب بما نصه
و§ذا  .ونقص عن معتاده نقصا، فإن اqدمة تلزمه ،وأما اqدمة فإذا انقطع ا(اء با.Øية .عندنا

وyيف ºدم  ،)7()اqدمة(فال تلزمه  ،و.م ينقص نصيبه S ا1ب�Á ،¢ن ا(اء جار\ا S معتاده
 S)وهو ل®س � ،ا.زائد، S دمº تب  .وهذا ما ظهر �ا! ؟ما ال ي�تفع به )8()أم كيفyمد و�
  . )9(عبد ا.كر\م بن �مد اRوا� >بن<

بة من وحرمان ا1 ،و§عما� وقدمه ،العرف عندهم :)10(فجوابه 2سÖوح منه فائدتان
   ،ومن أراد تعر\فه ،وتآ{فه تدل S تبحره ،علم بم�ن ال �هلمن ال -  ر�ه اهللا -وهو  ،اإلرث

                                                 
  .»شيخنا بل«ز\ادة : ~ ك، ط  )1(
أخذ عن عبد اÍ1م بن عبد .ھ999و� بتمنطيط سنة . عبد ا.كر\م بن َ�ّمد بن أ± �ّمد اRوا� :عبد ا.كر\م بن �ّمد  )2(

ا.كر\م بن أ�د ا#راري، وابن أ± ا(ح. ا.سجلما´، وسعيد قدورة ا#زائري، وأ�د بابا ا�Rبك©، i األجهوري، 
بلغ ~ الفقه والعلم . �ّمد بن i ا�حوي ا.وجرو(، وغwهمأخذ عنه ابنه ا1اج َ�ّمد، أ�د بن يوسف اRنال]، و. وغwهم

حاشية S ¤ت� ا.لقا] S ابن ا1اجب األصÅ، �فة ا1جاز إY معا.م أرض ا1جاز، و� : من تآ{فه. وشهد � بذ.ك
  .218-217ص: ؛ معجم أعالم توات22ص: درة األقالم. ھ1042تو� سنة . �ح S ¤ت� خليل .م يÍمله

  .ي: سقط من  )3(
  .»أن ºدم«: ~ ي  )4(
  .»زائد«: ~ ي، م، ك، ط  )5(
  .»¢نت«: ~ ي  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .ك، ط: سقط من  )8(

من علماء توات هاجر إY تقرت، . �ّمد بن عبد ا.كر\م بن �ّمد بن أ± �ّمد اRوا� :�ّمد بن عبد ا.كر\م بن �ّمد اRوا�  )9(
تعر\ف اqلف . � خWة ~ علم العروض، وعلم بالفقه وا�حو. و�÷ بها مدرسة وزاو\ة، اüR به أبو سا.م العيا� ~ تقرت

  .350ص: ؛ معجم أعالم توات23ص: ؛ درة األقالم419ص 2ج: برجال ا.سلف
  .»فائدان«: ~ ك  )10(
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 -  ر�ه اهللا - يقف S اRحقيق ا(حقق منه - ر�ه اهللا - وفهرسة شيخنا أ± ز\د  ،فلينظر رحلته
ا�صوص ال© نقلتموها  )2(~ هذه ا�اهية العظيمة ال© ال ترد إال بأ.سنة )1(فما ا�ي عند سادتنا

  .وأظنه .لقا� ،ا.سؤاله عن اqصوص ا
فحاصل ا.سؤال  ،و�عد: بما نصه ،ويثم جاوب عليه سيدي �مد بن �مد العا.م ا.زجال(

ر�ه اهللا  - سيدي عبد ا.كر\م بن سيدي اRوا�  ،)3()فيما جرى به العمل قديما ~ زمن القا�
Yاط أال  ،ا(علوم ال�سبة من أجزاء الفقارة ~ أصلها ،من بيع بعض ماء الفقارة - تعاÖمع اش

   .من أصلها )4()�ء(يÍون .لمشÖي 
ألنه .م 2سقط اqدمة فيه S  ؛يدل S جوازه~ ذ.ك  -  ر�ه اهللا - ومقتD جوابه 

 ،بل أوجبها عليه إY أن ترجع (عتادها ~ ح� ا.dاء ،انقطاعها أو ،ا(شÖي ~ نقصان الفقارة
وال يتطرق  ،وهذا ال �ذور فيه ،من زائد ا(اء فيها� وال �ء  ،ثم ال يلزمه ا.زائد من اqدمة

و§ن  .ز\ادة أو نقصانا ،ألنه معلوم ا(قدار وال�سبة ×ا آلت إ{ه الفقارة ؛إ{ه ا(نع من جهة ا#هل
وهو عمدة مذهب ما.ك ~  ،فمب÷ كثw من ا�ياxت عليه ،من االستحسان )5(¢ن ال ºلوا

   .وvراxة (قاصد ا.d\عة ،)6(عموم ا(سائل ùها احتياط
فأراد ورثته بيع  ،ثم مات أحدهم ،مو§ذا بنا قوم ~ دار حZست عليه" :(دونة من ذ.كوa ا

  ها )7(."ما سمعت فيه ش®ئا: وقال .واستحسنه ما.ك ،نصيبه من ا�ناء، فإلخوته فيه ا.شفعة
ماء  من بيع مقدار من ،)8(وقصور بعÅ / ،ووأما ما حدث وراءه من العرف ~ نوا? زجل

        ما قل من اqدمة  وعليه ،ونقصانها S ا�ائع وحده ،وز\ادة الفقارة ،بدون أصله )9(فقارة
   يأخذ ،عندهم )11(وال 2شÖطون ذ.ك إال حيث يÍون اسÁيفاؤه �شفعة معينة ،)10(كÕ أو

                                                 
  .»ساداتنا«: ~ م، ك، ط  )1(
  .ي: وما أثZته من. »أسنة«: ~ األصل  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .»Æلوا«: ~ ط  )5(
  .»احتياطا«: ~ ي، م  )6(
  .128ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )7(
)8( i أو بو Åم75ق�ان من قصور زاو\ة كنتة، ال© تبعد عن أدرار بمسافة  :زجلو وق� بعÐ.  
  .»الفقارة«: ، ك، ط~ م )9(
  .»أ�Õ«: ~ ط  )10(
  .»معلومة«: ~ ي  )11(
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فظاهر  ،أو كثw ،ثم يÍون .لبائع ما فضل عنه من قليل ،منها ما �طه ~ صلب ا�يع ا(شÖي
وجعلوه من ا.كراء  ،ه أفÄ فقهاؤنا ا�ين أدرyناهمو� .ا.d\عة منعه وفساده .وجوه عديدة

  .واهللا أعلم ،ا(جهول ا(دة
كما  ،فقواعد ا(ذهب تقتC منعه ،وأما إعطاء الفقارة µزء ×ا يطلع فيها من ا(اء و\ز\د

هذه ا�S â  )1(ولÍن جرى عمل - ر�ه اهللا  -بن عبد القادر  عمرأفÄ به الفقيه سيدي 
وسيدي عبد ا.ر�ن ا#نتوري S ا(عرب يدفع  ،S القراض -  ر�ه اهللا -وقاسه ا.وا�  ،اقتحامه

األند.س ا.سفن µزء ×ا  )4()أهل(وشيخا األستاذ أبو ز\د S كراء  ،ºرج منه )3(×ا )µ)2زء
   .#ر\انه S قول من أقوال العلماء )5(فال يتعرض لفسخ ذ.ك :وقال .¾مل فيها

فÌ  ،فإنما ذكرناه توطئة .ألعراف ا(Öتبة عليه ،يÍن من مقصود ا.سؤالوهذا و§ن .م 
كأنه S ذ.ك عوvل  ،ال يÍون .لعاvل من أصل الفقارة �ء ،القديم إذا ذهب طالع اqدمة

من  )6(استحقاقه - ر�ه اهللا -فأفÄ  ،إY أن ظهر العالمة الفقيه سيدي عبد ا.ر�ن بن بعمر
: ونصه ~ بعض أجو�ته ،وجزم بفساد العرف ا(ذكور ،أصل الفقارة ب�سبة زائدة من أصلها

ألنه يؤدي إY أن يذهب عمل ا.d\ف وخدمته  ؛والعرف مع lسليم وجوده هنا ¤الف .لdع
ا.ر\اح  )7(أو تواY ،ألن نقصان ا(اء إنما يÍون بأvر حادث من سقوط �ء ~ الفقارة ؛باطال
وأيضا  .فيؤدي إY أ�ل ما� با�اطل ،ول®س ذ.ك من سبب خدمة ا.d\ف .أو غور مائها ،عليها

فال يصح  ،و§ن .م توافق ا.dع ،فإن تفو\ت ورثته .لماء ا�ي صار � بمC ا(عاvلة ا(ذكورة
  .واهللا أعلم ،ا(قصود منهه ا .ا.رجوع عليهم �سبب نقصان ماء الفقارة
وفساد ما يÖتب عليها من  ،من أصلها )8(هذه العقدة وحاصل هذه األجو�ة lسليم فساد

(ا فيه من ا.كراء  ،بدوام وجود ذ.ك ا(اء ؛Rقييد مأخوذ العاvل فيه من ا(اء ،العرف القديم
   .ز\ادة S ا#هل ا�ي تعاقدوا عليه أوال ،ا(جهول ا(دة

                                                 
  .»أهل«ز\ادة : ~ ي  )1(
  .»جزء«: ~ ي  )2(
  .»ما«: ~ ط  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .»�.ك«: ~ ط  )5(
  .»باستحقاقه«: ~ ك، ط  )6(
  .»توال«: ~ ط  )7(
  .بتقديم هذه S العقدة. »العقدة هذه«: ~ ي  )8(
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فال يتحقق كونه  ،وأما S ما رآه ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن ~ ذ.ك من جعل ا.زائد أصال
 )1()بعضهم(فاRغابن ~ مثله جائز دعوا ا�اس  ،و§ذا صح ذ.ك تقديرا .إال بعد طول مدة ،أصال

   .يرزق اهللا بعضهم من بعض
إال إن  ،وال هجرا ،أشار إ{ه ا.سائل من ا1يلة ال تقتC منعا )2(وت�Z من هذا ùه أن ما
 ،ال يعرف vصلحته من ا.سفهاء وال�سوان> من<و ،¢.صبيان ،¢ن ا�افع ×ن ال يؤخذ بإقراره

 ،وa كر\م علمÍم ثابت معلوم ،فيكون العاvل معه بمþلة الغاصب حسبما هو ~ �له vرسوم
   هو�ه كتب �مد بن �مد العا.م ا .)3(]أعلم[واهللا 

ا أن عقد ا(عاقدة ~ الفقارة ا(سئول عنها S م: ما نصه ،و.البن ~ Þو هذه ا(سألة)4(
منها �ديد ا(دة من غw دخول S أنه ºرج  :فيها فاسد من وجوه ،وقفنا عليه ~ رسم ا(عاقدة

ومنها كÕ  .ا(عاقدة بدعوى أهل الفقارة ومنها عقدها S ما ¢ن فيها من ا(اء قبل .مÄ شاء
الغائب وا{Áيم  ومنها عقدها S .و¼ ال Æدم إال من غلتها إن ¢نت �ا غلة ،األحباس فيها

  همن غv wسوغ ا
-82 R����'	m� ! ��~�4L� ! ��cX  

وأما @م ا.شيخ أ± ز\د يعU  )5(:)فأجابه ،وسئل سيدي وا�ي عن عدة vسائل(
فأوقع ~  ،فهو صحيح لÍن وقع فيه إسقاط من �سختÍم ،~ �ح معونته )6()ا#نتوري(

 ،كإردب سمراء ،أو صفة ،و§ردب فول ،قمح )8(ب� دَ رْ ~ ا(ختلف� ج�سا كإ )7(وÇوز: ونصه ،ا.وهم
  إذا  )10(كما تمنع ،أو حل أحدهما فقط امتنعت ،.م ¾ال )9(]إن[و ،ردب �مولة إن حال معاو§

                                                 
  .ي، م، ك، ط: سقط من  )1(
  .»إنما«: ~ ط  )2(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )3(
  . »و� أيضا يعU ا.شيخ سيدي �مد ا(شار إ{ه باالبن«ز\ادة : ~ ك، ط  )4(
  .ي، م، ط: سقط من  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .»إزاء ا(قاطعة«ز\ادة : ~ ي  )7(
ا�هاية ~ غر\ب . و\قدر ~ �v بأر�عة وعd\ن صاv .xكيال تقدر به ا1بوب، وهو اسم آرا�، و�عها إراديب :إرَْدّب  )8(

-ھ1399(طبعة ابن األثw، �قيق طاهر أ�د ا.زاوي، �مود �ّمد الطنا?، ا(كتبة العلمية، بwوت، : ا1ديث واألثر
 .19ص: ، معجم لغة الفقهاء37ص 1، ج)م1979

  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )9(
  .»تمتنع«: ~ ي )10(
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   ها... ألنها ز\ادة إلخ ؛راديب سمراءو§ ،ردب سمراءكإ ،اختلفا قدرا
 ،فقط S األحسن(فمعناه أن �ل فسخ ا(قاصة  ،وأما ما نقله عن ابن عرفة ~ آخر @مه

xدة فيما اتهما S  ؛أو بيع طعام بطعام vؤخر إن .م Âد عوضهما ،.وجود تهمة êف vستأخر
   .×ا يؤدي إY فساد ،عليه )1(طئاRوا

بأن جرت xدة بأن هذين العوض� ا�ين  ،وأما إذا وجدنا عوضهما xدة فيما اتهما عليه
فإن ا�يع� معا  ،ا�مة .لتحليل الرتÍاب ا(منوع )2(إنما يرتبا رب ،(قاصة فيهماأرادا عقد ا

  . واهللا أعلم ،وذ.ك كما ~ بعض صور بيوع اآلجال ،وحدها )3()يفسخان ال ا(قاصة
-83 R��/ l? */��� ,.���% g�� [� ���� &�� &	� M� ��c��X  

وابن [ ،وS شيخنا: ما نصه - به وا(سلم� متعU اهللا با�فع - و×ا ¢تبه به سيدي وا�ي 
ور�ة اهللا  ،ألف سالم )5()بن ا.سيد عبد ا.ر�ن بن عمر(أ± عبد اهللا ا.سيد �مد  )4(]شيخنا

  . تعاY و�ر¸ته
 ،أصو�ا )7(ودقق ،بد أمعن ا�ظر ~ �يع فصو�ا فال ،)6(جوابك سيدي جواب vشورة

~ غيZته  اشÖى ا.وyيل � أصوال /ثم ،)8(ونه وسافر لفاسS �يع شؤذ.ك ~ رجل وñ وyيال و
 ،)9()صاحبه(واستطلعU عليه  ،وجاء ا(شÖي برسمه ،ثم باع ا(وñ منها جنانا ~ فاس ،تلك

فهو  ،وقwاط آخر إن ¢ن ~ ا#نان :قال شاهده ،)11(سقيه )10()(ا ذكر(فوجدته فاسدا .كونه 

                                                 
  .م: وما أثZته من. »اRواK«: ~ األصل، ي، ك، ط )1(
  .»يÖتبان ~«: ~ م، ط )2(
  .ي: سقط من )3(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل، ط: سقط من )4(
  .ط: سقط من )5(
  .م، ط: وما أثZته من. وهو �ر\ف وخطأ ظاهر. »vسورة«: ~ ي )6(
  .»حقق«: ~ ي، م، ط )7(
مدينة �دثة vشهورة با(غرب األقû، 2سكنها القبائل ال�Wر\ة، .كنهم يتØمون ا.لغة العر�ية، أراضيها زراعية  :فاس )8(

واشتهر بها جامع القرو\� إY اآلن، وقد ¢نت vرyز .لعلم والفقهاء  .خصبة،  ¢نت وجهة .� القوافل ا(تجهة إY ا(غرب
�ّمد ا1مwي، �قيق إحسان عباس، vؤسسة ناê .لثقافة، بwوت، الطبعة : ا.روض ا(عطار ~ خW األقطار. والقضاة
  .435-434م، ص1980ا¬انية، 

  .ي: سقط من  )9(
  .ط: سقط من  )10(
  .»سفيه«ط : ~  )11(
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وسمع  ،فلما سمع ذ.ك دس أvره ،وأخWته بذ.ك .فهو خارج ،§ن .م يÍنو .)1(داخل ~ ا�يع
فقومه ~  ،وا.وyيل عمد إY ثلث ذ.ك ا#نان ،أيضا ذ.ك وyيل ا�ائع، فا(شÖي سافر لفاس

  .~ طلوعه وهبوطه بأvر القا� )2(وvشقة ،�اسZته S ا(وñ خدمة وز\ادة ~ أصله
 ،وأسقط منه شهوده، ذكر القwاط ،آخر S ا�يعثم بعد ذ.ك جاء ا(شÖي وجدد رسما 

اqصومة ب®نهما، فهل مطالع© هذه نافعة .لوyيل إن أنÍر  )3(وأرخوه باRار\خ األول، وتناشبت
 ،ا(شÖي ذ.ك ا.رسم أو ال؟ وهل عليه ا{م� S إنÍاره أو ال؟ وهل ا(شÖي أحق .سبقيته أوال

وتÍون ا(سألة حي�ئذ من باب و§ن بعت  ،.لجنان ا(قوم ا�ي هو ا.وyيل قابضا )4(.كون
وa غwه؟ وهل  ،أو xم فيه ،إال بقبض خاص بغw العقار :وهل قو� .فاألول إال بقبض ،)5(و�اع

و�ه ¢ن يقC قضاتهم ~ أvر األوصياء  ،تلك ا(حاسبة يعمل بها أو ال؟ ألن ذ.ك عرفهم
جهال، فا.وyيل قد  )6(و§ن ¢ن أصلها ،قعودهممن أن �م القيام بهبوطهم وقيامهم و ؛وا.وPء

حيث  ،�م )Í¾()7م به(كما أخ�W بذ.ك شيخنا أبو ز\د أنه  ،دخل عليه هو وvوGه بالعرف
و§ن ¢ن من xمة ا�اس بال  ؟وهل سماعه بفساد ا.dاء األول يقدح ~ تقو\مه .تقرر عندهم

 ،وفوض � ،ا(ذكور من فاس و¸لة ثانية )8(وهل إن وGه ا(وñ ؟ثبوت ا.dاء عند القا� أوال
وأخذ �سخة من  ،وال ذكره �، � @م ~ إبطا� بالفساد ا(ذكور و�غwه ،و.م يع� � �اء ا#نان

فاهللا  ،وشحتها S ما�ا دنيا وأخرى ،أجيبوا وال تا.وا (ا تعلمونه من حقوق اqلق ؟ذ.ك ا.dاء
  . موا.سال ،تعاY ينجينا من هذا األvر

فا(سألة األوÉ .م يظهر K فيها : و�عد. ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،وعليك ا.سالم: فأجاب
الفساد ×ا ذكرت؛ ألن ظاهر لفظ ا(وثق ا(ذكور أن ا�يع انعقد S سÀ معلوم غw ذ.ك 

وعدم وجوده، فنص ا(تبايعان S  ،عليه )9(لÍن شك ~ وجود ذ.ك القwاط زائد ،القwاط

                                                 
  .»ا(بيع«: ~ م  )1(
  .»vشقته«: ~ ي، م، ط  )2(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »تناشنت«: ~ ي  )3(
  .»يÍون«: ~ ط  )4(
  .»فباع«: ~ ي  )5(
  .»أصله«: ~ م  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»ا.وyيل«: ~ ي  )8(
  .»زائدا«: ~ م، ط  )9(
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وما ¢ن  ،و.م �عال � قسطا من ا¬من ،و#أ فيه .لم�رمة ،وعدم اعتباره من ا#ان�Z ،إلغائه
والسيما مع ال®سارة كما نبه عليه ا.شيخ أبو ز\د  ،كذ.ك فهو مغتفر ال يؤثر فسادا ~ ا�يع

يم صحة قبله l Sسل لعلمه �dاء غwه ،وS هذا فتقو\م ا.وyيل ال يعتW: ا#نتوري ~ حاش®ته
  . فال فرق ب� علمه وعدمه ،وأما .و .م 2سلم .vوجب تقو\مه

 ،(ا علمت فيها من @م األئمة ا(ذكور ~ ا(عيار )1(فال يفيد ،وأما مطالعتك .لرسم
وأما مع عدم تأثwه فمن  .ض تأثw ا.0م ا(ذكور ~ ا�يعهذا مع فر .و¤ت� ابن عرفة وغwهما

Éاره ما ذكروأما يم� ا( .باب أوÍإن S ي ا(ذكورÖفال يطالب بها إال مع فرض فساد  ،ش
 )2(وا(شÖي أحق با#نان إن قلنا بعدم تأثw .وصحة تقو\م ا.وyيل بصحة vوجبه ،�ائه بما ذكر

وعلم ا.وyيل �dائه، و§ن قيل بفساد ا.dاء وثبت  ،نص ا(وثق ا(ذكور ~ الفساد و.سبقيته
ألن ا(عدوم �x ¢(عدوم حسا،  ؛.وyيل أحق .سبقيته حي�ئذ وقبضهفا ،الفساد وصح اRقو\م

   .كنه من باب �اء ما فيه خصومة ما.
و.م أر من خصصه بغw العقار  ،فهو xم ~ العقار وغwه ،)3("أن ال ُ�ْقبَض: "وأما قول خليل

ه .م يقصد أن فله أجره فيها بعد حلفه ،وأما �اسبة ا.وyيل فإن ¢نت � خدمة .)4(¢(دونة
وأما غw ذ.ك من ا�هاب وا(�ء ~ vصالح vوGه، فإن ¢ن مثله ال  .االحÁساب إن اد� عليه

وأما ا.وH فمعلوم ما فيه  .أجره بعد يمينه كما vر و§ال فال فله ،يأنف من أخذ األجرة S ذ.ك
ا.شيخ  )5()~ ذ.ك(وقد نبه S فعل قضاة تÍلم ا�الد  .وغwه كما ~ ا1طاب ،من @م األئمة

   .وما هو خارق .إل�اع ،وما هو شاذ ،وذكر أن من أح�مهم ما خالف ا(ذهب ،أبو ز\د ا#نتوري
  . فيحمل S ما قررنا -  ر�ه اهللا - وأما ما ذكرته عن وا�نا 
و§ن .م ي1بت عند قا�؛ كما vر  ،فهو قادح ~ تقو\مه ،غwه )6(وأما سماع ا.وyيل �اء

~  )7(ةٍ \َ رْ وال vِ  ،و� ا.0م ~ ذ.ك ا.dاء بو¸Rه ا(فوضة ،ألنه من باب �اء ما فيه خصومة
ومن  ،وهو واضح ،ومن تمامه ا�حث ~ صحته .إذ ما بيده ال يمكنه من غwه إال بموجب ،ذ.ك

                                                 
  .»تفيد«: ~ م  )1(
  .م، ط: وما أثZته من .»هتأثw«: ي، ك ،األصل~   )2(
  .198ص: ¤ت� خليل  )3(
  .279ص 4ج: ينظر ا(دونة  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»�dاء«: ~ ي  )6(

  .293، ص)م ر ا(مادة : ¤تار ا.صحاح. ¼ ا.ّشُك : وا.ِمْرَ\ةُ  .»فر\ة«: ~ ي  )7(
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ألن ا.سؤال فيه vسائل أخرى يذكر �  ؛ا#واب عن هذه ا(سائله ا. .وازمه أخذ �سخ ا�®نات
Yهو من باب ا.و¸الت واإلجارات وا.شهادات،  )1(فما ،وما ذكر هنا. منها ~ بابه إن شاء اهللا تعا

  . فإنما ذ.ك التصال بعض ا.0م ببعض
وهذا ما ظهر ألخيك ~ : رده العلم إY اهللا تعاY /بعد  ،ا(جيب عقب األجو�ةثم قال 

ف�جوا من اهللا قبو�، وما ظهر .ك أنه  ،فما ظهر .ك أنه صواب ،فتأvله ،قت وسمح به ا1الا.و
�مد بن عبد ا.ر�ن  ،خطأ Yتب ا(ستغفر من ذنبه عبيد ر�ه تعاyسلم، وv به Öال يغc ه�فا

  . لطف اهللا به )2()بن عمر(
-83 R .�� ,�
�� Z��� ,n�p/ ,.��=� ,�
�� M� g�=� g~� M9������X  

  .واد� ا�الل أنها أمانة عمن وضع حاجة عند ا�الل .لبيع فضاعت )4(]االبن[ )3(]وسئل[
أن القول  ،...لخ إ )6("اٍض رَ  قِ ِ~  ٌض رْ قَ  اَل قَ وَ ": ظاهر ما ذكروه عند قول خليل: )5(وأجاب

  ها )8(وألن األمانة نادرة ،)7(.لما.ك
-84 R�*� �� b1'8 �$~�c8 ���� #��(/ Z>�� M� �$�*y 
�8 z�m� b1�� ,k�L� M�X  

ونصف األرض بعد  ،وسئل عمن أعطى فقارة ميتة بأرضها بنصف ما ºرج من ا(اء
  عمارتها بالغرس أ�وز أم ال؟ 

 ،ال Çوز ا(عاقدة S ما ذكر ~ صفقة واحدة (ا فيها من اجتماع ا#عل وا(غارسة: فأجاب
  . و§ال تعددت علل ا(نع ،وهذا مع ا.سالمة من ا#هالة ~ ذ.ك

-85 ROK�L� g�8 �j)X  

 ثم طلب منه ابن عم ،وأنه توقف فيه كتوقف ا.شيخ ،وسأل القا� ا.شيخ عن بيع ا(خزن
  . � إvضاؤه لفæ عظيمة خافها

                                                 
  .»×ا«: ~ ي، م، ط  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .بياض: ~ ك  )3(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )4(
  .»فأجاب«: ~ ك  )5(
 .238ص: ¤ت� خليل )6(
  .»قول ا(ا.ك«: ~ ط  )7(
  .»نديرة«: ~ ط  )8(
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وا1ا� أب�، ول®س اWq  ،فل®س عندي ~ ا�ازلة إال ما عرفت ،و�عد: فأجابه
يعرف ذ.ك من مارس كتب  ،وتقوي ا.ضعيف ،خصوصيات ترجح ا(رجوح )1(و.لوقائع ،¢(عاينة

فإنما عليك  ،~ ا�ازلة تقليد من أجاز ذ.ك ا�يع )2(ا�وازل، فإذا ظهر .ك cسب ما xينت
  هوا.سالم ا ،واهللا يوفقنا و§ياك .لصواب ،اRحري واالجتهاد cسب اإل�vن

-86 R�� �� .�9¨ �¢ kK�8 ����K�� A
-�) k�*�&8�� M� AiX  

و¼  ،وأما ا(سألة ال© ذكرت أنها عمت بها ا�لوى ~ بالدÐم: فأجاب بقو� ؟وسئل
فإن ¢ن ما ¾مله ا�عw  ،زر\عة ا1لفاء µزء ×ا ¾مله ما اكÖوه من اإلبل )3(إكÖاء حاصدي

ف¦ من أفراد ا(سألة ال©  ،وvوضعها أيضا معلوم .لمت�ر\� ،منها معلوما ال يÍاد ºتلف
ِطُب " :ا(شار إ{ها بقول ا(خت� ،نقلها ابن يو�س وا.لخ¯ عن ا(واز\ة وََجاَز بِِنْصِف َما َ¾ْتَ

ا(ت�ر\� وال إش�ل ~ ا#واز حي�ئذ (عرفة  ،، وقد عللوا ا#واز بÍون ذ.ك معلوما)4("َعلَيَْها
   .بقدر ا.كراء وا(سافة

فال إش�ل  ،و�vنها �هوال ألحد ا(ت�ر\� ،مله ا#مل منها غw معلوموأما إن ¢ن ما ¾
كما ~  ،وهو ¢�يع فيما ¾ل و¾رم ،~ ا(نع S ظاهر ا(ذهب .لجهل با(سافة وا.كراء

وهو اإلمام أ�د و�اعة من  ،وغwها، إال أن من العلماء من �� ا#هل ~ ذ.ك )4(ا.رسالة
كما أفÄ بذ.ك اإلمام القا� أبو القاسم  ،أته ا.öورة إY ذ.ك تقليدهمفيجوز (ن أ# ،ا.سلف

  ~ vسألة كراء  ،~ �ح �فة وا�ه )5(نقله عنه تلميذه اإلمام أبو ¾� بن xصم ،بن ßاج
  .)6(أن أهل األند.س أ#أتهم ا.öورة إY ذ.ك(وذكر ~ ا.سؤال  .ا.سفن µزء ×ا ¾صل منها

                                                 
  .»ا.وذائع«: ~ ي  )1(
  .وهو تصحيف ظاهر. ي: وما أثZته من. »xيت«: ~ األصل  )2(
  .»حا�ي«: ~ ك، ط  )3(
  .242ص: ¤ت� خليل  )4(
  .109ص: ا.رسالة  )4(
أخذ عن وا�ه وعمه وأ± ا1سن بن سمعت وابن ßاج . أبو ¾� �ّمد بن أ± بÍر �ّمد بن xصم الغرنا�: ابن xصم  )5(

من تآ{فه . ذكر أنه توÉ اث�© عd خطة ~ وقت واحد من قضاء ووزارة وyتابة وخطابة و§مامة وغwها. وا(نتوري وغwهم
، وتوa ذبيحا من جهة ه857¢ن حيا سنة . وا.روض األر\ض ~ تراجم ذوي ا.سيوف واألقالم والقر\ض�ح �فة وا�ه، 

  .248ص: ، شجرة ا�ور537ص: ، نيل االبتهاج422ص: كفاية ا(حتاج. ا.سلطان
بwوت، �نان، الطبعة ابن xصم، دراسة و�قيق إبراهيم عبد ا.سعود ا#نا±، دار ابن حزم، : ابن اّ�اظم Rحفة ا1ّ�م �ح )6(

 É1165-1164ص 3ج، )م2013-ھ1434(األو.  
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نصفا، |فإنه �وز إعطاء ا.سفينة با#زء،  ،)1()األvر S ما ذكر ~ ا.سؤالإذا ¢ن : فأجاب"
ألنه قد علم من مذهب  ؛.لöورة ا�اعية إY ذ.ك )2(|وغw ذ.ك من األجزاء ،، أو ر�ًعاأو ثلثًا
  . وهذه منها ،vراxة ا(صلحة إذا ¢نت ùية حاجية - ر�ه اهللا - ما.ك 

ا.سلف أجازوا اإلجارة با#زء ~  )4()علماء(و�اعة من فإن أ�د بن حنبل : )3()وأيضا(
وقد اختلف  .)5(|وا.ydة، وغw ×ا اسÁثU جوازه| ،ارات قياسا S القراض وا(ساقاة�يع اإلج

وا.صحيح من جهة ا�ظر  ،األصو{ون ~ جواز االنتقال من مذهب إY آخر ~ بعض ا(سائل
   )6(."جوازه

بد �م  اضطروا إY ذ.ك ~ أvر ال اينظر إY أvر ا�اس إذ": أنه قال )7(ثم نقل عن أشهب
   )9(".وال تÍون اإلجارة إال به ،)8(ال يÍون به بأس إذا عمن فأرجوا أ ،منه

 .)10(واحتجاجه فيها ظاهر ،~ هذه ا(سألة سديد - ر�ه اهللا -ونظر ا.شيخ : قال أبو ¾�
  . ببعض اختصار ال ºل با(ع÷ه ا

S �ح ميارة ~ هذا  ،~ حاش®ته )11(شيخ شيخنا العالمة سيدي ا1سن بن رحال قال
  ،، وال �يد عنه أصالالفصل ~ هذه ا(سائل هو أن األvر إذا اضطر إ{ه ôية: "ما نصه ،ا(حل

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
 .�ح ابن اّ�اظم Rحفة ا1َ�م: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .ي: سقط من  )4(
 . �ح ابن اّ�اظم Rحفة ا1ّ�م: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )5(
  .1166-1165ص 3ج: �ح ابن اّ�اظم Rحفة ا1ّ�م  )6(
انتهت إ{ه رئاسة �v بعد vوت ابن . ه140أبو عمرو أشهب بن عبد العز\ز بن داود ا(عافري ا(�ي، و� سنة : أشهب )7(

وروى عنه بنو عبد اÍ1م وا1ارث بن vسك� . روى عن اإلمام ما.ك وا.ليث والفضيل بن عياض وغwهم. القاسم
: ترتيب ا(دارك. ه204توa بم� سنة . خّرج عنه أصحاب ا.سA، و�لغ كتب سماعه عdون كتابا. سحنون وغwهمو

  .59ص: ، شجرة ا�ور162ص: ، ا�يباج ا(ذهب259ص1ج
  .»علم«: ~ ك )8(
 .1166ص 3ج: �ح ابن اّ�اظم Rحفة ا1ّ�م )9(
  .أصبغ فيهو. 1166ص 3ج: ينظر �ح ابن اّ�اظم Rحفة ا1ّ�م )10(
وأخذ عنه . أخذ عن �ّمد بن عبد القادر الفا´ وابن سودة وا(جاH وغwهم. أبو i ا1سن بن رحال ا(عدا]: ابن رحال  )11(

�ح S ¤ت� خليل من : من تآ{فه. تو� القضاء با(دينة ا�يضاء؛ فاس ا#ديدة. اRادK وابن عبد ا.صادق وغwهما
 �ح ميارة S اRحفة، اختصار �ح األجهوري S ¤ت� خليل، اإلرتفاق ~ vسائل االستحقاق، حاشية Sا��ح، 

  .135ص1ج: ؛ ا{واقيت ا¬مينة334ص: شجرة ا�ور. ه1140توa سنة . و\Áيمة العقدين ~ منافع ا{دين
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 وال ،ال© جرى بها العمل|كمسألة اqماس،  ،أvوا�موبمشقة فادحة تلحق ا�اس ~ أبدانهم  أو
 ،وñ ما 2شبه ذ.ك ،فإن ا(نع من ذ.ك يö با�اس ôية ،)1(|�يد .لناس عنها S ما ¼ عليه

  . هذا ~ كراء ا�واب. انت& )2("و§ال فال ،جائز ذ.كفاألvر فيه سهل 
فهو  ،به ، و.ك نصف ما أ�و\قول .شخص زود] ،وأما ما ذكرت من أن من .م �د دابة

و§ن  ،)3()إY أجل �هول(فهو طعام بطعام �هول  ،ما يزوده به طعاما ألنه إن ¢ن ؛أقوى ~ ا(نع
 .  واهللا أعلم ،وال �º منعه ،فهو بيع طعام كذ.ك ،¢ن دراهم
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وأن الغZ أثZته  ،)4(وا(فقود خوف اqرابوسأ� القا� عما يظهر، وعن بيع عقار الغائب 
  S ا�قض؟ )5(ا1ر\ض

يروم نقض بيع مÖوyه  ،فأما قيام من قام يتØم عن ورثة الطالب �مد عد،و�: فأجاب 
   .لفوات ا(بيع بما ذكرت من ا(عاوضة ،بعلة الغZ، فال حجة � ~ ذ.ك

فيه الغZ يفوت بمفوتات ا�يع  )6(وقد نص ابن رشد S أن بيع ا.وH ا�ي ثبت
فأما إن قام : إY أن قال ،، فبيع القا� مثله؛ ألن @ منهما باع عن غwه ما أذن � فيه)7(الفاسد

Zشهادة من ذكرت ،بمجرد الغ wته بغZوال تفسخ ا(عاوضةفإنما يرجع .لقيمة ،وأث ،.   
ا فيه ا.كفاية، و§ن ¢ن معلوم نقلت .ك م )8(فإن ¢ن مفقودا قد ،وأما ا�يع S الغائب

  . ، واهللا أعلم)9(وأنÍره ا.شيخ أبو �مد ،فقد نقل ¤ت� ا(تيطية جواز ذ.ك عن سحنون ،ا(�ن
-88 Rk��j�� M9W ! AiJL�� k��j�� �� nG�'�� ,AiJL� .��� �=���/ ,&	*� k��� n�8 ,�X  

  وشهد S  ،بمثقال� بعتها من فالن / :فقال � ،�الل يZيعهاعمن أعطى كساء  )10(وسأ�

                                                 
 .(يارةحاشية ابن رحال S اإلتقان واإلح�م : وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )1(
  . 101ص 2ج: حاشية ابن رحال S �ح ميارة Rحفة ابن xصم، و¼ بهاvش اإلتقان واإلح�م  )2(
  .ك، ط: سقط من  )3(
  .»ا1راب«: ~ ط  )4(
  .»ا1ر\ص«: ~ ط  )5(
  .»ي1بت«: ~ ي  )6(
  .403ص 6ج: ينظر اRاج واإلùيل  )7(
  . »فقد«: ~ ي، ط  )8(
  . أ± ز\د القwوا] بنا :ا.شيخ أبو �ّمد  )9(
  .»سئل«: ~ ك، ط  )10(
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و§نما  ،ما اشÖ\ت ش®ئا منه :فقال ،ر�ها با�يع بذ.ك، وطالب ا(شÖي با¬من فر� ،قو� عدل
ثم أخW  .و.م يعلم vوضعه ،وأخW ا(ا.ك أنه هرب .فلم يوجد ،ا.سمسار )1(كذب i ~ طلب

فأقر � بأنه اشÖاها بمثقال ونصف  ،فاستخWه ،أيضا أنه إنما باعها ا�الل من شخص آخر
هل يتوقف  ،فما تقو.ون ~ بيع هذا ا�الل الفضو� ،وشهد S إقراره شاهد ،)2(وÚس vوزونات

فكيف .و اد� ا(شÖي أنه  ؟فباع بأقل منه من غv wؤاvرته ،S إجازة ا(ا.ك .كونه أvره ��ء
وهو  ،هل عليه إxدة ذ.ك فقط بعد الفوات ،®نة S ا�فعوال ب ،دفع ا¬من ا�ي ابتاع به .âالل

ا�ي قطعها به ا(ا.ك أو  ،أو ا.واجب مثقاالن ،و\Áبع هو ا�الل ،Úس vوزوناتومثقال ونصف 
Wمعت wما  و§ن تعذر فالقيمة أي ،بل يتع� رد ا(بيع بنفسه إن سهل رده ،ال؟ أم الفوات غ

و\Íمل � ا�ا
 إن  ،فهل ما دفعه .âالل ¾سب S ا(ا.ك ،فإن قلتم أنه فضو� ؟2ساوي حي�ئذ
القيمة عند الفوات Rعدي و\عيد  ،أم ذ.ك vصيبة نزلت با(شÖي ،¢ن ما 2ساوي أ�Õ من ذ.ك

  ا.سمسار؟
إن ثبت تعديه بZيعه  :)3(]فأقول[ ،...أما قولÍم فما تقو.ون ~ بيع هذا ا�الل إلخ: فأجاب

 .و§vضاء ا�يع ،فإن ¢نت قائمة بيد ا(شÖي خw ر�ها ~ أخذها ،ا.كساءبأقل ×ا س� � رب 
هذا مقتD ا(دونة  ،فإن ا.سمسار يضمن قيمتها يوم اRعدي ،و§ن فاتت بذهاب عينها

  .واهللا تعاY أعلم ،وغwهما )4(وا(خت�
إن ¢نت العادة أن رب  :، فأقول...فكيف .و اد� ا(شÖي أنه دفع إلخ :وأما قولÍم

 ،فال يWأ ا(شÖي بدفع ا¬من إ{ه مع ثبوت ا�فع ،ا.كساء هو ا�ي يتوÉ قبض قيمتها ال ا�الل
فإن أثبت ا(شÖي  ،و§ن .م تÍن العادة أن ر�ها هو ا�ي يتوÉ القبض .فضال عن �رد ا�عوى

   .ا.وyيل مع غيZته و§ال .م يWأ و\بÀ ا�ظر ~ يم� ،ا�فع بZينة برئ من ا¬من
اqالف ب� ابن القاسم وأشهب  )5(والظاهر أنه �ري S عكس ا(سألة ا(نصوص فيها

  فلما قدم عليه ا.وyيل اد� أن  ،S قبض دين � ô Sئب )6()�(و¼ من وñ وyيال  ،وغwهما

                                                 
  .»فطلب«: ~ ي )1(
  .»vزنات«: ~ ط )2(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من )3(
8َ«: ينظر عند قول خليل ~ ا(خت� )4( َمِنِه؛ إْن َ¢َن أقَلّ ْخُذ َ=َمِنِه، َورََجَع ا.ُمبْتَاُع بِِه أْو بِثَ

َ
  .»َوَ�ُ أ

 .»فيه« :~ ك، ط )5(
 .ك: سقط من )6(
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و§ن  ،بدفع ا�ين عليهفا(شهور فيه أنه إن ¢نت غيZته بعيدة قD  ،أو أبرأه ،ا(وñ قبض منه
َك " :~ ا(خت� بقو� )1(كما نص عليه ،نظر حÄ ¾لف ا(وñ¢نت قر\بة ا

ُ õGَوvُ [ِ
َ
بَْرأ
َ
ْن قَاَل أ َو§ِ

  . )S)3( )4 �سخة ابن ôزي مع ما فيها من ا(ناقشة... إلخ )2("الَْغائُِب 
وخالف رب  ،ا¬منفاد� ا(شÖي أنه دفع إ{ه  ،وا1اصل أن ا�الل هنا وyيل وقد ôب

  . واهللا تعاY أعلم ،وا#واب ما ذكرناه ،وأنÍر أيضا ا�فع ،وأنÍر األvر با�يع با¬من ،ا.كساء
-89 ROK�L� g�8 M� T��% ���	X             

فأما ما أوجبت S من ذكر .ك ما تتقâه  ،و�عد: نصه ،وجواب شورى عن بياxت ا(خزن
فكيف وقد أخWتك أ] ×سك عن  ،فهذا ما ال يÍون K فضال عن إ�ابه i ،~ هذه ا�ازلة

بل ا.واجب عليك إن ظهر .ك ترجيح أحد ا.وجه�  ،فكيف أع� .ك ما تتقâه ،اqوض فيها
، فارفع اqصم� لغwك إن ظهر .ك )6(،)5()و§ن .م يظهر .ك ترجيح أحدهما( ،اÍ1م به

   .واترyهما يرتفعان (ن رضياه
ألن  ؛فال د{ل فيه ،وأما استظهارك بÍالم ا1طاب S ترجيح إvضاء هذه ا�ياxت

.كون مفسدة عدم ثبوته أعظم من  ،@مه ~ االستعانة با�ي ¾Íم بغw ا1ق S إثبات ا1ق
ألن إvضاء بيع vلك الغw بغw وجه �Ý جور،  ، وال كذ.ك ا�ازلة؛مفسدة االستعانة با(ظا.م

  هواهللا أعلم ا ،µور آخر، تأvل @مهفال يباح 
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فليعلم  :وقدوة األنام حسنة ا.لياK واأليام شيخنا، أما بعد ،ونص ا.سؤال علم األعالم
وأvسك إن  ،وأتوقف إن توقفت ،سيدي أنا أدين اهللا �سwتك ~ األح�م أذهب إن ذهبت

وأوالد i بن عبد ا.ر�ن ا.ونقاK قد استطلعت  ،وهذه قضية أوالد ا1اج أ± القاسم ،أvسكت
صفقة  )7(ووجهه أنك إن أجزت أجزت ،فوجدتك ×س� عن اqوض فيها ،ما عندك فيها vرارا

                                                 
 .»عليها«: ~ ك، ط )1(
 .271ص: ¤ت� خليل )2(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »ا(نافسة«: ~ ي  )3(
 1070ص 2ابن ôزي، ج: ينظر شفاء الغليل )4(
  .ط: سقط من  )5(
 «ز\ادة : ~ ط  )6(

ّ
  .»و§ال

  .»أجزات«: ~ ط  )7(
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 وذ.ك ا�ي أوجب إvساكك، ثم إ] بقيت ،فاسدة، و§ن أبطلت خفت تواK الفæ ب� ا(سلم�
و.و  ،~ القضية S ا.صلح وا¬ا] عدم جW األ± ،وا�ي أوجب حw( أvران إvساكك ،متحwا

Þتهمجاز المتنع لعدم اÕyصار ا(دع� ~ ا�ازلة و.   
وال  ،وهذه األvور ا(شار إ{ها بنفسها vؤدية .لفæ، ألن اqصم إن .م �S W ا.صلح

و\نقطع استعمل ما توسوس � نفسه من  ،أبطلنا {يأس )1(وال ،ية حقهأvضينا ا�يع ا(خز� Rأد
أل]  ؛األغراض الفاسدة، فا.واجب S سيدنا حيث أvسك أن يذكر ما أتقâه ~ هذه ا(عضلة

أم كيف أصنع؟ إY أن  ،عن اØRم فيها إ1اقا .لفرع بأصله )3(بهذه اqطة، هل أ�اL )2(مبت.
مع أن بعض أدلة ا.dع تقول بإجازة ا�يع ا(خز�، لÍن مع �قق وقوع الفæ إن بطل : قال

أ َعلَيَْها: "ما نقله اإلمام ا1طاب عند قول خليل ،د{له وقد جّوز  : "نصه )4("َو4َبُوِل َهِدي�ٍة َو.َْو َ¢فَ
، )6(" مفسدة أعظم  منها/ ا مفسدة S درء االستعانة با(فسدة ال من جهة أنّه )5(ا.ّشارع

بل االستعانة بإvضائه S  ،وما يؤدي إ{ه أعظم من مفسدة إجازة ا�يع الفاسد ،فمفسدة القتل
 ...دفع الفæ أوجب وأ�د إلخ
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vوجبات اإلذن هو  ما ذكرتم من lساهل قضاة ا.وقت ~ اسÁيفاء ،شورى نص ا#واب عليها
وقد نبه S ذ.ك سيدي أ�د بابا  ،�.ك )7(فا1مد هللا S توقيفÍم .لت�بيه لغالب،ا(شاهد ا

مع  )9(ىرَ مْ العُ  )8(و§ذا ¢ن كذ.ك فمعاوضة األخو\ن ا(ذكور\ن ~ ،~ حاش®ته S ا(خت�
غw أن ما خرج من يد ا.سيد عبد ا.كر\م ×ا ل®س بعمرى قد  ،سدإثبات ا(وجبات فا )10()عدم(

ا S ما ¢(خت� وغwه، قال فيه xطفً  ،فات با�يع ا.صحيح، والفوت به منصوص ~ كتب الفقه

                                                 
  .»و§ال«: ~ ي، ط  )1(
  .»مبتل«: ~ ي  )2(
  . »أ�اشا«: ~ ي  )3(
  .260ص: ¤ت� خليل  )4(
  .»ا.dع«: ~ ط  )5(
  .115ص: vواهب ا#ليل  )6(
  .».لشبه«: ~ ط  )7(
  .»و«: ~ ي )8(
  اةَ يَ حَ  ةٍ عَ فَ نْ مَ  يُك لِ مْ 7َ  :ىرَ مْ العُ  )9(

ْ
 إِ  وٍض عِ  wِْ غَ ى بِ َط عْ مُ ا.

ْ  .550ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة. اءً شَ �
  .ي: سقط من )10(
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هل يعاvل بنقيض  ،، غw أنه اختلف إذا قصد به اإلفاتة)1("وَُخُروٍج َ$ْن يَد" :¾صل به الفوت
اتَةَ " :وعليها اقت� ~ ا(خت� بقو� ،و¼ طر\قة عياض ؟مقصوده ِع اِإلفَ يْ ْن َقَصَد بِاْ�َ         ،"َال إِ

وال يدخل ما فعله ا(تعاوضان اqالف  .وغwه )2(ذكرهما ا1طاب ،أو يمC، و¼ طر\قة ا.لخ¯
 ،و�يانه أنه .و رفعت ا�ازلة إY حاÐم عدل ،فيمن فعل فعال .و رفع إY ا1اÐم .م يفعل غwه

إذ ال �وز � اÍ1م  ،فال ¾Íم با(عاوضة حÄ ي1بت عنده ا.سداد ~ ا(عاوضة �شهادة غwه
  . واهللا ا(وفق ،وذ.ك مفقود فيها ،فكذ.ك ا(تعاوضان ~ ا�ازلة ،بعلمه فيه

.�نا قد حكما ألنفسهما S من .م  ،و.و قلنا أن ا(تعاوض� يþÁالن مþلة القا�: قائال
و§نما Çري القاعدة فيما ¾Íم به  ،وا1اÐم ال ¾Íم �فسه ،يوجد من ا(عمر عليهم

  . ا(تعاvالن ألنفسهما فيما ال يتعلق لغwهما حق فيه
من فعل فعال .و ُرفع إY ا1اÐم .م يزد عليه، : قاعدة: ")3(قال القا� أبو عبد اهللا ا(قري

كمن أسلم ~ طعام سلما فاسدا ¤تلفا : يÍون فعله بمþلة اÍ1م أو ال؟ قوالن .لما.كيةفهل 
~ فساده، فأراد أن يأخذ عنه من صنفه، فإن ذ.ك ال �وز ما .م ¾Íم حاÐم بالفساد، فإن 

  . فقوالن S القاعدة ،قررا ذ.ك ب®نهما وأشهدا به
أو حÍم  ،.سلم �معا S فسادهفإن ¢ن ا وyذ.ك إن أراد أن يؤخره برأس ا(ال،(

  .)5()انت& )4("القاعدة فقوالن S ،ا1اÐم بفسخه جاز، فإن قررا ذ.ك ب®نهما وأشهدا به
وyذ.ك Çري فيما ¾Íم به ا(حÍم S غw اqصم� ا.�ين حكماه إذا استو� 

َما َ¾Íُْ " :كما أشار إ{ه ~ ا(خت� بقو� ~ باب ا1جر ،ا(وجبات هِ َو§ِ-� õْشِد وَِضد إY " [ُم ِ~ ا.ر"
دõَب " :ثم قال ،)7(])6("الُْقَضاةُ " :قو�

ُ
ْن َحÍََم َصَوابًا، َوأ إذ .م ¾Íم ~ ذ.ك �فسه  )8("َوDَvَ، إِ

                                                 
  .177ص: ¤ت� خليل )1(
  .266ص6ج: ينظر vواهب ا#ليل )2(
أخذ عن أ± عبد اهللا . أبو عبد اهللا �ّمد بن �ّمد بن أ�د القر� اRلمسا]، أشتهر با(ّقري، قا� ا#ماعة بفاس: ا(ّقري )3(

كتاب : من تآ{فه. اqطيب وغwهموأخذ عنه ا.شاطó وابن خâون و.سان ا�ين . ا�لوي واآلبÅ وعمران ا(شداK وغwهم
: توشيح ا�يباج. ه756توa بفاس سنة . القواعد ا(شهور، حاشية S ¤ت� ابن ا1اجب، كتاب عمل من طب (ن حب

  .232ص: ، شجرة ا�ور420ص: ، نيل االبتهاج233ص
  .432- 431م، ص2012 �ّمد ا(قري، �قيق �ّمد ا�ردا±، دار األمان، ا.ر�اط، طبعة: قواعد الفقه  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .206ص: ¤ت� خليل  )6(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .259ص: ¤ت� خليل  )8(
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جار S  ،أن ما خرج من يد ا.سيد عبد ا.كر\م قد فات با�يع :وقو�ا .S غwه كما ~ ا�ازلة
              ،)1(َوaِ َعرٍِض بَِعْرِض بَِما َخَرَج ِمْن يَِدهِ : "vسألة االستحقاق ا(شار إ{ها بقول ا(خت�

ْو 4ِيَمِتهِ 
َ
 هواهللا أعلم ا ،أو قيمته، معناه إن فات :فقو� )2("أ

-92 ROK�L� �����8 ! T��%X  

فقد علمت أ] .م أ�ن أتÍلم  :و�عد: نصه )3(وأجاب عنها بما ،شورى ~ بياxت ا(خزن
 ،ألن اRعرض .لبحث فيها ونقضها يؤدي إY الفæ وا�رج ؛~ ا�ياxت ا.واقعة S هذا ا�مط

 هواهللا ا(وفق ا ،و¼ ùها S هذا ا.سA ،لعموم ا�لوى بها ~ هذه ا�الد

-93 ROK�L� g�8 ! T��% M� *Eu ���	X 
جوا± أ] كنت ×س� عن اØRم ~ هذه  )5(فإن ،و�عد :فيه جوابها )4(شورى أيضا

و§نما أvسكت عن ذ.ك اقتداء �شيخنا أ±  ، فكيف يÍون نصا ~ عدم نقضها؟ا�ياxت
كÕت عنده  - ر�ه اهللا - )7(vوت األمv wوالي إسماعيل )6(فإنه بُعيد - ر�ه اهللا -حفص 

ما قلت ~  )8()~ ذ.ك(يأvر با.صلح ~ ذ.ك، والعلة  - ر�ه اهللا -اqصومات ~ ذ.ك، ف�ن 
  وابن ا.صفار ،مع أنه êح ~ جوابه K ببطالنها، ثم بلغU (ا سافرت xم ورود العبيد ،جوا±

وادع من أجازها يتحمل  ،أvسك عن ذ.ك )10(أنه رجع إY تصحيحها، و§ذا )9(سنة ست وأر�ع�
  . واهللا أعلم ،واألوÉ ~ ذ.ك ا.صلح ،ما �مل(من ذ.ك 

  فإن قررا ذ.ك  ،وحÍم ا1اÐم بفسخه جاز ،ومن أجازها فال يفرق �معا S فساده
                                                 

 .، وما أثZته من كتاب ¤ت� خليل»منه« : ~ �يع ال�سخ )1(
 .229ص: ¤ت� خليل )2(
  .»و� أيضا ما«: ~ ط  )3(
  .»و� أيضا شورى«: ~ ط  )4(
  .»~«ز\ادة : ~ ط  )5(
  .»يعيد«: ~ ي  )6(
سلطان ا(غرب، بو\ع � hالفة ا(غرب بعد أخيه . ھ1051و� سنة . أبو ن� إسماعيل بن i ا.d\ف :األمw إسماعيل )7(

. ھ1139ھ إY 1082انتقلت العاصمة ~ عهده من vراكش إv Yكناس، وقد حÍم من .  ھ1082ا.سلطان ا.رشيد سنة 
�ّمد ا.ضعيف ا.ر�ا�، �قيق أ�د العماري، دار ا(أثورات، : ؛ تار\خ ا.ضعيف45ص 7ج: االستصقا. ھ1139 تو� سنة

 É58، ص)م1986-ھ1406(ا.ر�اط، الطبعة األو .  
  .ي: سقط من  )8(
  .»46«: ~ ط  )9(
  .»إنما«: ~ ي  )10(
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اZ1س  )1()ألنهم يرون عدم صحة ؛فقوالن S القاعدة ب� اZ1س وغwه ،وأشهدا به ،ب®نهما
  . كما ح�ه عنهم شيخنا أبو ز\د ر�ه اهللا ،ا�ي ال تÌ غلته hراجه

لÍن ا�ي  ،)4(باطل )3(ال أنه ،ا.وقف رده )2(أن �اظر ،وا�ي البن عرفة كما ~ ا(عيار
  هواهللا أعلم ا ،كأرض ا#زاء عندهم بتو�س ،ظهر K أن ابن عرفة إنما تÍلم S اqراج ا#ائز

-94 R��rpL� g�8 ! ��c��X  

سيدي عبد ا1ق بن  ،وS األخ ا1بيب الفقيه األديب: نصه ،و×ا ¢تب به ا.شيخ القا�
وزعما أنهما  ،فقد ورد i رجالن من مدينة تميمون :أما بعد .سيدي عبد ا.كر\م ألف سالم

فاد� أن أباه سجنه ا.واK زمن  ،ا(د� )5(واسÁنطقت ،ترافعا إK راضي� Ícم ~ نازRهما
فباع من vوñ خصمه ماء من ماء  ،فأvره أبوه بZيع ما ºلص به نفسه من ا.سجن ،واليته ~ مال

إن بيعك  : � /فقلت ، وصدقه خصمه ~ ذ.ك،.كون أبيه vضغوطا ،فقام اآلن ير\د اسÖداده ،أبيه
ثم  .ل®س عندي غw هذا: فنفر من ذ.ك أشد ا�فار، فقلت � ،فال قيام .ك فيه ،الزم ألبيك

وأر\د أن أذكر لÍم  ،ثم بلغU أنه وصلك شاكيا إ{Íم ،�â شاكيا مUذهب إY رئ®س ا
أن : - واهللا ا(وفق - فأقول  ،vسÁندي ~ اÍ1م عليه بما ذكر (ا أعلم من صدق �بتÍم

قول ابن القاسم وروايته و�اعة "وهو  ،ا(شهور كما ~ كر\م علمÍم عدم .زوم بيع ا(ضغوط
و�ه  .وا(شÖي منه مأجور إلنقاده من ا.ضغط ،بيعه الزم: )6(ةوقال ابن كنان .من أصحاب ما.ك

  . )8("ومال إ{ه ابن عرفة ،وا.لخ¯ )7(أفÄ ا.سيوري

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»ا�اظر«: ~ ي  )2(
  .»ألنه«: ~ ط  )3(
  .338ص 7ج: ا(عيار ا(عرب »...عزل حv ~ Äّرضه ¢ن ابن عرفة ر�ه اهللا يقدم و\«: ر قول ا.و�2d°ينظ )4(
  .»فاسÁنطقت«: ~ ي )5(
¢ن من فقهاء ا(دينة، أخذ عن اإلمام ما.ك، و¸ن �لس عن يمينه وال . أبو عمرو عثمان بن ع® بن كنانة: ابن كنانة )6(

ترتيب . ھ186قيل توa بمكة وهو حاج سنة . جلس ~ حلقة اإلمام ما.ك بعد وفاته. اإلمام ما.كيفارقه، وهو األضبط عند 
قاسم i سعد، دار ا�حوث .âراسات اإلسالمية، و§حياء الÖاث، د±، : ؛ �هرة تراجم فقهاء ا(ا.كية292ص 1ج: ا(دارك

 É832-831ص 2ج، )م2002- ھ1423(الطبعة األو.  
أخذ عن أ± بÍر بن عبد . القاسم عبد اqالق بن عبد ا.وارث، خاتمة علماء إفر\قيا، وآخر شيوخ القwوانأبو : ا.سيوري )7(

. وأخذ عنه أصحابه؛ عبد ا1ميد ا.صائغ وا.لخ¯، وعبد ا1ق ا.صقÅ، وغwهم. ا.ر�ن، وأ± عمران الفا´، وi األزدي
  .116ص: ، شجرة ا�ور259ص: يباج ا(ذهب، ا�326ص2ج: ترتيب ا(دارك. ألف تعا{ق S ا(دونة

  .، بت�ف41ص 6ج: ينظر vواهب ا#ليل )8(

 ]أ/137[
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وفقيه  ،)2(وأبو الفضل قاسم العقبا] ،)1(و�ه أفÄ شيخنا ا(حقق ابن أvالل: قال ابن هالل
واستحسن ذ.ك  :زاد ابن هالل ~ نواز�. نقله سيدي أ�د بابا ~ حاش®ته ،غرناطة ا.Ñقسطي

  )3(.ها(تأخر\ن ا حذاق
  : بقو� ،~ منظومته )4(كما أشار إ{ه سيدي عبد ا.ر�ن الفا´ ،و�ه جرى العمل بفاس 
  وٍط ــغُ ـْض vَ  عُ ــيْ �َ وَ 

َ
  وذٌ ــفُ ـنُ  هُ ـــل

  
  ها )5( ............................................  

ومع ذ.ك فقد راعيت ا(صلحة  ،وa علمÍم أن ما جرى به العمل مقدم S ا(شهور  
و.و أفÄ فيها با(شهور ألدى  ،ألن هذه ا�ياxت قد كÕت ~ هذه ا�الد زمن ا.والة ؛العامة

æة ا�رج والفÕك Yر إvبالقول� ،األ Äأن : "ما نصه ،وقد قال ابن هالل بعد ذكره من أف wغ
ا(ف© ا(تأهل � الفتيا بغw ا(شهور S وجه االجتهاد واالستحسان؛ vوجبه رÝ ا(صلحة 

   ها )6("واعتبار ا�وازل واألشخاص ،cسب ا.وقائع
فال 2شÖي منه  ،أنه يؤخذ منه vشÖاه بال ثمن )7(]من ا(ضغوط[وال شك .و علم ا(شÖي 

وحفظ  ،وقد يؤدي إY إتالف نفسه ،ضغوط ~ �نة ا.ضغط وشدتهأو يؤدي إY بقاء ا( ،أبدا
xحفظ ا(ال إ�ا S و§ال فلست أهال .لنظر  ،و§نما ذكرت هذا تأن®سا ،األنفس مقدم   

                                                 
فقيه x.م ذو .  أخذ عنه إبراهيم بن هالل الفالK .أبو عبد اهللا �مد بن i ا(ديو� الفا´، اشتهر بابن أvالل :ابن أvالل )1(

. ھ856تو� سنة . ينقل عن ابن ôزي ~ vؤلفاته. فعاتن .لقوريو� الفتوى بعد تأخw القوري أياًما، ثم مات . فهم وتواضع
  .531ص: ؛ نيل االبتهاج417ص: كفاية ا(حتاج

أخذ عن وا�ه وأ± عثمان . ه810أبو الفضل قاسم بن سعيد بن �ّمد العقبا] اRلمسا]، و� بتلمسان سنة : قاسم العقبا]  )2(
� اختيارات خارجة عن ا(ذهب، و� قضاء تلمسان ~ . ي و¾� ا(ازو� وغwهمأخذ عنه ابنه أبو سا.م والقلصاد. وغwهما

وصفه تالميذه بعارف القواعد وا(با] vرتÀ درجة االجتهاد با�{ل . صغره ثم أصبح قا� ا#ماعة، وأجاز � ابن حجر
، vصنف ~ أصول ا�ين، �ح الWهانية تعليقة S ¤ت� ابن ا1اجب الفرÝ: من تآ{فه. والWهان أبو الفضل العقبا]
  . 255ص: ، شجرة ا�ور281ص: ، كفاية ا(حتاج152ص: توشيح ا�يباج. ه854توa سنة . .لسالنÍي ~ أصول الفقه

 .ب 63ل : ينظر نوازل ابن هالل  )3(
وا�ه وعمه أ�د و�ّمد بن  أخذ عن. ه1040أبو ز\د عبد ا.ر�ن بن عبد القادر الفا´، و� سنة : عبد ا.ر�ن الفا´  )4(

نظم العمل الفا´ و�ح : من تآ{فه. وصفه وا�ه �سيو� زمانه. أ�د بن أ± ا(حاسن الفا´ وأ�د ا.زvوري وغwهم
بعضه، وأزهار الZستان ~ مناقب ا.شيخ عبد ا.ر�ن، القطف ا�ا] ~ ا�يان وا(عا] و�حه، vصطلح ا1ديث والفرائض، 

S ها 170 � ما يز\دwا�ندسة وا.كمياء وغ Äّسنة . كتاب ~ فنون عدة؛ ح a؛ ا{واقيت 304ص: شجرة ا�ور. ه1096تو
  .196ص 1ج: ا¬مينة

 .، vؤسسة ا(لك عبد العز\ز، ا�ارل ا�يضاء، ا(غرب197: ¤طوط. أ 109عبد ا.ر�ن الفا´، ل : �ح العمليات الفاسية )5(
  .ب 63ل: نوازل ابن هالل )6(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من )7(
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   هواهللا ا(وفق ا ،و§نما قâت من أفÄ به ×ن � نظر واجتهاد ،واالجتهاد
-95 Rn�8 �� 31y .�� gI�=�� * � ,g�8 M� T��% ���	X  

فإن دعوى عبد ا.ر�ن ~ ا#نان ا(ذكور يتوقف  ،فأما ا(سألة األوÉ ،و�عد: شورى جوابها
ال© قام �سZبها و�اؤها .لجنان ال ي1بت با.رسم ا�ي وقفت  ،استماعها S ثبوت �اء عمته

دون ا�ائع با�يع وا�يع ال ي1بت بإقرار  ،S ا�ائع ال عليها )1(فإن شاهديه إنما شهدا ،عليه
والقبول من ا(شÖي أو العكس،  ،و¼ اإل�اب من ا�ائع ،ألن من أر¸نه ا.صيغة إقرار ا(شÖي؛

ألنه أقر بعد  ؛ألنه إقرار بملك الغw (شÖ\ة S زعمه بالغصب ال يفيد؛و§قرار ا�ائع بغصب ا
 . وa ا.شورى أن ا�ائع أقر بأنه غصب ما باع. واهللا أعلم ،فتأvل ذ.ك ،بيعه

-96 Ra�L� ���)c8 O�j� g���� k�} O� [� #���� .8 �*	 ��X  

فإنما 2شÖ\ه  ،أن من اشÖى ش®ئا من ا.سلع ،وسئل عما جرت به العادة ~ قر\ة ا(Wوك
وyذا مثقاال  ،تبايع فالن وفالن بÍذا :و§ذا ذكر ا(تبايعان ا�هب بأن قاال ،بعدد أحجار ا(لح

(لح .� مثقال حجر، فاشÖى شخص سلعة S ما جرت به فإنما ير\د عدد أحجار ا ،vلحا
هب ، وا�ا
 فسخه � ~ ا�ثم أنه قبض منه ش®ئا من األحجار ،العادة بÍذا وyذا مثقاال vلحا

  هل �وز هذا أم ال؟  ،vؤخرا
و§نما 2ش�  .وهو ظاهر ال إش�ل فيه ،ألنه من فسخ ا�ين ~ ا�ين ؛بأنه ال �وز: فأجاب

فيظن أن اRأخw  ،فيظن أن ا�يع وقع با�هب وا(لح ال عWة بذكره ،يعرف xدة ا�S â من ال
  . واهللا أعلم ،إنما وقع ببعض ا¬من

أو  ،أو ¢ن حا�ا عند ا(شÖي ،فإن ¢نا عمال أجال .لملح ،و§ذا فسخت العقدة ا(ذكورة
كما هو منصوص عليه ~ تر�ة  ،فل®س � إال vلحه يأخذها ببâ ا(Wوك ،يوجد �ôا ~ ا.سوق

 )2(وال غلب ،وال ¢ن ا(لح vوجودا عند ا(شÖي ،و§ن .م ي�öا أجال .ا.َسلم من دواو\ن ا(ذهب
  . ا#وابه واهللا تعاY أعلم ا ،إال قيمة سلعته )3(]�[ول®س  ،فا�يع األول فاسد ،وجوده ~ ا.سوق

و§ن .م ي�öا  ،(جيب ~ آخر جوابهتأvل قول ا: ما نصه ،وyتب بعده ا.سيد عبد ا.كر\م
أو غلب  ،و¸ن ا(لح vوجودا عند ا(شÖي ،، فما تقول فيما إذا .م ي�öا �.ك أجال...أجال إلخ 

                                                 
  .»شهد«: ~ ط )1(
  .»ôب«: ~ ط )2(
  .ي، ط: من وما أثZته. األصل: سقط من  )3(
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�ب األجل وعدم وجوده عند  )1(]عدم[هل يرجعان إY القيمة أو ال؟ إال مع  ،وجوده ~ ا.سوق
الث �ب ا(ثل، ومع فقدانها Çب قيمة فمع وجود ا¬ ،وعدم غلبية وجوده ~ ا.سوق ،ا(شÖي
أو حv،  Äر كوجودهايÍون األ ؟فكيف .و وجد واحد من تلك ا¬الثة دون اآلخر\ن ،ا.سلعة

  .وا.سالم ،نظر ما ا�ي يظهر .ك ~ ذ.ك¾صل ا#ميع، ا
هذا : ما نصه ،وyتب بعده ا(جيب األول وهو ا.شيخ أبو ز\د سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر

و¼  ،ا�ي أحيا اهللا به سنة قد أميتت ،عنه األخ ا1بيب ا.لوذÝ ا.لبيببيان ما سأل 
من قو� ، فال جرم تلحقه دعوة سيد األنام عليه أفضل ا.صالة وا.سالم ،االسÁشارة ~ األح�م

  ، ...و§ن .م ي�öا أجال إلخ :ا(قيد ~ ا.ورقة قبل هذه )2(~ جوا±
 ،وا(أvول أنهما إن ��ا .لملح ا�ي صار ثمنا .لسلع ا(بيعة أجال :- واهللا ا(وفق -فأقول 

إذ ل®س  ،فهو سلم ~ ا(لح، فل®س .لمسلم إال vلحه يأخذه ببâ ا(Wوك ،تتغw فيه األسواق �ôا
wا  ؛�وز � قبض ثمنه هنا )3(]ال[ذ.ك، بل  /� غ�öألنّه من بيع الطعام قبل قبضه، و§ن .م ي 

فال ºلو أن  ،وهو الغالب ~ ا(بايعة ~ تلك ا�الد ،فإن ¢نا تبايعا S ا1لول ،�.ك أجال
فهو من بيع الغائب عن �لس العقد  ،فإن ¢ن عنده ن ا(لح عند ا(شÖي .لسلع أم ال،يÍو

  .كما ~ ا1طاب خالف ظاهر @م ا(خت� ،S ا(شهور )4(وهو ا#ائز ،ا1ا� ~ ا�â با.صفة
.م يÍن ا(لح عند ا(شÖي، ولÍن غلب وجوده ~ ا.سوق cيث ال يتعذر �اؤه  وأما إن
   .فقد اختلف ~ جوازه ومنعه، وا(شهور ا(نع إن .م يÍن ا(شÖي من صناعها ،S ا(شÖي

  . انت& )5(وال بعرض ،وال يصلح .رجل أن يZيع ما ل®س عنده بع�: قال ~ ا(دونة
   :ا ل®س عندك ينقسم إY ثالثة أوجهو�يع م: "ا(قدمات ابن رشد ~: قال أبو ا1سن

وجه متفق S جوازه، وهو أن يZيع بنقد ما ل®س عنده إY أجل ترتفع فيه األسواق 
   .و ا.سلم ا�ي جوزه القرآن وا.سنةوتنخفض، وه

   .أو إY أجل ،وهو أن يZيع بثمن إY أجل ما ل®س عنده نقدا ،ووجه متفق S كراهيته
  

                                                 
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»ا#واب«: ~ ط  )2(
  .ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»جائز«: ~ م، ط  )4(
  .30ص 3ج: ذيب ~ اختصار ا(دونةاRه؛ 243ص 4ج: ينظر ا(دونة  )5(

 ]ب/137[
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   .(1)"وهو أن يZيع ما ل®س عنده نقدا بنقد ،فأجازه وyرهه ،اختلف فيهووجه 
ببâ أسلم  )2(فقبضه ،ومن أسلم إY ثالثة أيام: "وهو قول ا.شيخ أ± �مد ~ ا.رسالة :ا.شيخ

  . )3("وyرهه آخرون ،فقد أجازه غw واحد من العلماء ،فيه
و§ن ¢ن  ،وجه كراهيته كأنه اشÖى منه سلعة فالن S أن ºلصها منه: "ابن رشد >قال<

ألن فالنا قد ال يZيع سلعته كمن أسلم ~ سلعة غw معينة حالة عليه، ال يتعذر عليه  ؛هذا أ�ره
  . ، انت& ا(راد منه)4("�اؤها ~ ôلب األحوال

و�هور ا.سلف : "إلخ ما نصه )5("ب إ{ناوأجل ا.سلم أح: "وقال ابن ناî عند قول ا.رسالة
وذكره  .أن ذ.ك جائز )6(ونقل ابن رشد عن سماع ¾� ..م ¾ك خالفا ~ منع ا.سلم ا1ال

  . )7("عياض ~ كتاب ا(راcة عن ما.ك
وا¬من عوض  ،وأخذه غw واحد من قول ا(دونة ~ ا(راcة �وز ا�يع vراcة: "ثم قال

: ، ثم ذكر أنه أخذ من �اء الغائب ومن هباتها، ثم قال عند قو�ا)8("وأخذه بعضهم من ا.شفعة
ا.سلم ا1ال ال �وز [قد قدمنا أن " :)9("وال �وز بيع ما ل®س عندك S أن يÍون عليك حاال"

إن ¢ن الغالب  ؛يهف )11(ا(سلم )10(|وهذا ما .م يÍن الغالب وجوده عند ،S ا(شهور ا(نصوص
 ¢لقصاب واqباز ا�ائم ،)12(ا1لول إجراء � �رى القبضفإنه �وز أن 2سلم إ{ه S  ،وجوده
   .العمل

                                                 
، )م1988-ھ1408(ابن رشد، �قيق �ّمد ح�، دار الغرب اإلسال�، بwوت، �نان، الطبعة األوÉ : ا(قدمات وا(مهدات  (1)

  .29ص 2ج
 »يقبضه«: ~ ا.رسالة )2(
  .108- 107ص: ا.رسالة )3(
  .29ص 2ج: ا(قدمات ا(مهدات )4(
 .107ص: ا.رسالة )5(
)6( �¾ :óالقرط Jا.لي wّمد ¾� بن ¾� بن كث�أخذ عنه أبناؤه عبيد . سمع من ما.ك، ابن وهب، ابن القاسم وغwهم. أبو 

توa سنة . ¢ن رئ®س علماء األند.س؛ وقد شهد � بذ.ك. اهللا و§سحاق و¾� ابن حبيب، والعتó وابن vز\ن وغwهم
  .63ص: ، شجرة ا�ور431ص: ا�يباج ا(ذهب ،310ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه234

 .137ص 2، ج)م1982-ھ1402(ابن ناî، دار الفكر، طبعة : �ح ابن ناS î ا.رسالة )7(
 .ا(صدر نفسه )8(
 .108ابن أ± ز\د القwوا]، ص: ا.رسالة )9(
 .�ح ابن ناS î ا.رسالة: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )10(
  .»ا.سلم«: ~ م  )11(
 .»ا�قد«: ~ �ح ابن ناî .لرسالة )12(
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  عليهم  )3(وأجيب بأنه إنما أج� هنا Ñ®Rه ،)2(ا.سلم ا1ال )1()جواز(وأخذ ا.لخ¯ منه 
  . انت& )h")4الف غwهم

فهو من ا.سلم ا1ال، وقد علمت فساده فل®س فيه إال وأما إن .م يغلب وجوده ~ األسواق 
 . واهللا ا(وفق ،قيمة ا.سلعة ال© ¼ رأس ا(ال
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ا�ين ~  )5(فاستظهر دفع ذاك ،وأحا� S دين � بذمة رجل ،وسئل فيمن vxل رجال �سلم
 ،و\Íتب عليك رسم ا�ين ،مU حÄ 2شهد ا.شهود عليك خذ هذا ا�فع :وقال � .حوائج

 wمن غ K اضيا عليه وفعاله وأرددهÖهذا ا.وجه أم ال؟ ،وزن كذ.ك ف S فهل يصح هذا ا.سلم  
بد أن يقبض  أن ا(سلم إ{ه ال :- ا#واب واهللا ا(وفق بمنه .لصواب -ا1مد هللا : فأجاب

 .ألنه من بيع ا�ين با�ين ؛فال �وز ،فإن أحا� S دين � فقبض ذ.ك ،رأس ا(ال من ا(سلم
  .واسمه ~ شØه ،وا.سالم عبيد ر�ه تعاY عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به

 ،الفقيه سيدي َ�َّمد فتًحا ابن ا�دوي )6(هذه ا(سألة ×ا زدته بعد األحب �سخ: قلت[
فليعلمه ا.واقف  ،وترتيب األخw منها ،ذه ا�وازلوابن عمتنا الفقيه سيدي أ�د ا1بيب �

  )7(.]قا� ¢تبه �مد عبد العز\ز .عليه
مع ما نص عليه  ،انظر هذا اRعليل ا�ي علل به منع اإلحالة برأس مال ا.سلم: قلت

: ما نصه )8(فÌ �ح ابن ا�جيب ،الفقهاء من أنها رخصة vسÁثناة من بيع ا�ين با�ين
 ؛والع� بالع� غw يد بيد ،ألنها مبايعة vسÁثناة من ا�ين با�ين ؛نها رخصةاأل�Õ أ :عياض"

بل ¼ من باب  ،وال ¼ من هذا ا�اب ،)10(وأشار ا�اî إY أنها ل®ست ¢�يع .معروف )9(ألنها

                                                 
  .ط: سقط من )1(
 .»S ا1لول«: ~ �ح ابن ناî .لرسالة )2(
 »ل®Ñه«: ~ �يع ال�سخ )3(
  .140ص 2ج: �ح ابن ناS î ا.رسالة )4(
  .»ذ.ك«: ~ ي )5(
  .»24«ز\ادة : ~ ي )6(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من )7(
  .»ا�جيب«: ~ ي )8(
  .»ألنه«: ~ ي )9(
  .»من ا�يع«: ~ ي )10(
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فعلم من قول األ�Õ أنها رخصة  ،)1(."هأو اإلباحة قوالن ا ،وa �لها S ا�دب ،ا�قد
فعليه إذا .م يÍن � علة غw  ،)4(].لمنع به[×ا ذكر عدم صحة اRعليل  )3(]ألنها[ ؛)v()2سÁثناة(

  .قا� ¢تبه �مد عبد العز\ز ا(ذكور .واهللا تعاY أعلم ،ذ.ك .م يظهر وجه (نعه
S أن ا�ي ظهر K أن اإلحالة برأس ا(ال  ،وقد أجاب شيخه ا#نتوري با(نع أيضا: قلت

   .سيما إذا ¢ن ~ الطعام ال ،~ اإلقالة ~ ا.سلم ؛ذكر ا(نع فيها ~ ا(دونة
وقد كنت كتبت ~ ا(سألة @ما طو\ال حيث اختلف جوابه فيها مع جواب سيدي 

ال ºاف ا(ذكور أجاز فيه اإلحالة إن .م  )5(]من[.كون سيدي إبراهيم  ،إبراهيم من ال ºاف
وقيدت عليه بما  ،فأعجبU جوابه ،عما ال يتأخر إ{ه قبض رأس ا(ال ... ،يتأخر القبض ا(حال

من هذه  54 با.وقوف عليه ~ ا.ورقة )6(كما يعلم ،وغwها ،يقتC تصحيحه من ا(دونة
      /.ا�وازل

                          ]vسألة ~ �اء العبد اآلبق[ 98-

وهو قد اشÖاه من أخيه �مد  ،ا من أخيه األم�ه اشÖى عبدً  أنّ َ� شورى ~ �\ف اد� 
وأنه ال  ،أ5 به من عند ا�ائع األول )7(اٌق بَ وأن به إِ  ،وهو من الطالب �مد اRللو� ،ا(هدي

يت ، وأخرى آليمكنه االنتصاف ×ن باع � من إخوانه، فأظهر ب®نة أنه هرب من ر�ه العر\ب
 ،و�®نة أخرى تصف العبد با1مرة ،ٌب يْ $َ  اإلباُق  أن�  )9()أنه جهل(ا.d\ف  )8(وزعم .ا(سعود

مقتضاها  وأظهر ب®نة ،اوجWً  ضغطةً  )10(ما أخذه عر\بو§نّ  ،العبد .م يهرب أن� : فأجاب خصمه
و�®نة أخرى أن العبيد سنة  ،2سميه العرب هرو�ا )11(أن من قبضه العرب من العبيد بغw رضاء

                                                 
  .¤طوط hزانة ا(طارفة، أدرار، ا#زائر .أ 175ل ابن ا�جيب اRكروري،  : �ح ابن ا�جيب S ¤ت� خليل )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .ي: وما أثZته من. األصل، م: سقط من  )3(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .»يعرف«: ~ ي  )6(
َ,َق العبد، إذا هرب من سيده من غw خوف، وال كدّ  :اقِ اإلبَ  )7(

َ
؛ وهو حيوان 7، ص)أ ب ق(مادة : ا(صباح ا(نw. عمل من أ

 . 564ص 2ابن عرفة، ج: �ح ا1دود. ناطق، وجد بغw حرز �Öم
  . »جهل«: ~ ي  )8(
  .ي: ط منسق  )9(
  .»أعر\ب«: ~ ي  )10(
  .»رضاه«: ~ ي، ط  )11(

 ]أ/138[
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ومنه اختطف �سبب  ،وأخرى أنه هرب #نانه ،¢نت عبيد هؤالء تهرب �ؤالء )1(فتنة ت¯ و�ودة
  . وأخرى أن اإلباق ~ عرف العرب ل®س بعيب ،��ه إياه

فإذا .م يÍن .لمقوم عليه مطعن ~ ب®نة إقراره بإباق العبد  :و�عد ،)2(ا1مد هللا: فأجاب
أو بتوyيله إياه،  ،فإن خصمه القائم يÍلف إثبات عدم تمكنه من ا.رجوع S بائعه ،)3(عنده

فاÍ1م عليه  ،)6(فلم ي1بت فيه مطعنا ،وأعذرت فيه .لمقوم عليه ،أحد األvر\ن )4(فإذا ثبت
وعدم تمكنه من ان»اعه ×ن هو  ،العبد من يده إباقا¬من بعد إثبات القائم  )5(با.رجوع #ميع

ا ودعواه كون اإلباق ل®س بعيب ¤الفة ( ،أو إقراره بذ.ك ،وأنه هو ا(شÖي من ا(قوم عليه .بيده
   .نص عليه الفقهاء خصوصا وعموما

إنّما يدخل S ا.ّسالمة منه  )8()أنّه(ما تقتC العادة : )7()الُْعْرaِ" و: "(قال ابن ا1اجب
  . انت& )10("يؤثّر ~ نقص اّ¬من، أو ا(بيع، أو اRّّ�ف، أو خوفًا ~ العاقبة )v)9ّما

 .انظر اRوضيح... فاألول كما .و وجده ءابقا، إلخ : ا�جيب ~ �ح ا(خت�ابن قال 
   .إذ ل®س � عبد هرب، ال حجة � فيها ،أن العبد سنة الفتنة يهر�ون )11(وyذ.ك ب®نته

فلم يظهر K تأثw عدمها ~ قيامه حÄ تتوجه  ،فهل كون اإلباق عيبا ،وأما دعوى ا.d\ف
   هق اواهللا ا(وف ،عليه ا{م�
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سئل بعضهم عمن ابتاع : ابن هالل )12(قال ~ نوازل .vسألة قيام بعيب بعد طلب اإلقالة
   ،ذ.ك � :فقال ،ثم أراد أن يقوم بالعيب ،وأE � ا�ائع ،وجد فيها عيبا فطلب اإلقالةف ،سلعة

                                                 
  .Ðم 18ق� من قصور أدرار، يقع غر�ها، و\بعد عنها بمسافة  :بودة  )1(
  .»وحده«ز\ادة : ~ ط  )2(
  .»عنه«: ~ ي  )3(
  .»أثبت«: ~ م  )4(
  .»مطعن«: ~ ط  )6(
  .»µميع«: ~ ي، ط  )5(
  .ط: سقط من  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .»بما«: ~ �يع ال�سخ  )9(
  .358ص: جامع األمهات  )10(
  .»ب®نة«: ~ ي، ط  )11(
  .ي، ط: وما أثZته من. »نوال«: ~ األصل  )12(
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   )2(.)1(]13وهو ~ ا.ورقة [ ها و¾لف ما ¢ن منه رضا
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 ،وهو vشاع ب®نه و�®نها ،فباع عمها �يعه آلخر ،~ أصل )3(شورى ~ يÁيمة مهملة �ا حظ
بيع ما�ا إال  )5(منك )4(ما صدر :ثم إن العم ا�ائع قدم عليها فقام ~ الفسخ، فأجابه ا(قوم عليه

فعاوضت  ،(ا تقررت قيمة حظها ~ ذمتك (ا قومته ،مناقلتك ما�ا ~ طائفة من vلكك )6(]بعد[
wصيRم اÍc لكك بعد  ،ذ.ك ~ ذ.كv S قو\م فبعت حي�ئذ ماRلك ا.صبية باv ارتفاع

wصيRف العم با(عاوضة ،واÖس عليهم ،فاعZ�فاقتD ا�ظر أن بيع  ،وأنه فعل ذ.ك ~ أصل 
فيأخذ حق  ،وشهد � بعدم ا.صالح ،وحيث قدم العم وقام ~ ذ.ك ،وهو فيه فضو� ،العم ال يفيد

 ،عليه من تقو\م متاع ا�نتوما ادxه ا(قوم  ،وما باعه با.شفعة �ا ،يÁيمته باالستحقاق
وهو من مبطالت فعل  ،فيكÌ ~ فساده قيام ا�®نة hالف ا.سداد ،ومعاوضة العم �ا ~ vلكه

وهو القطó رسم صلح  ،وذ.ك بعد أن أظهر ا(قوم عليه ،األب وا.وH وا(قدم، فالفضو� أحرى
 S كنه  ،)7(أخيه ةبناوقع ب®نه و�� العم بعد تقو\مه.S عةعلقه\d.منهج ا S عرضه .  

فاد� أن ما باعته بوفق خا�ا إن خا�ا  ،وانظر سيدي ما قام به فالن نائبا عن بنت فالن
Hا�نت ،ل®س بو Hال وqي منها ب®نة سماع تراها أن اÖشهد،  .فأقام ا(شl وأقام القائم ب®نة

وهو يصيح  ،أو با.رصاص xم ا1ر�ان ببودة ومات فاقد العقل ،أباها مات övو�ا با1ديد وأن
  . )8()و\اله(و\اله 

فال يÍون  ،ذ.ك ال ينهض إذ قد ¾تمل أنه أوò إ{ه قبل ذهابه �ودة ~ صحته: فقلت
  . ذهاب عقله قادح ~ ب®نة ا.سماع باإليصاء

ودة متوجها .ز\ارة وأنا ببالد ب .هذه ا.شورى عليهفقد وردت  :و�عد ،ا1مد هللا: فأجاب
wا.صالح سيدي ا.كب �وما ظهر (حبÍم إال ما ظهر لÍم ~  ،وأسالفه نفعنا اهللا بهم ،ا.و

                                                 
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .ب 76ل : ينظر نوازل ابن هالل  )2(
  .»حظا«: ~ ي )3(
  .»صادر«: ~ ي )4(
  .»منها«: ~ ي )5(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. سقط من األصل )6(
  . »بنت أخته«: ~ ي )7(
  .ط: سقط من )8(



 283 
 

بطالن معاvلة العم ~ أvالك ابنة أخيه من غv wوجب �Ý، وyذ.ك ا.صلح إن وقع ~ vلكها 
   .)2(فسد ما بU عليه )1(ألنه مبS U ا(عاوضة الفاسدة، و§ذا فسد األصل ؛أيضا

ودعوى خصمه  ،ف¦ نافعة ~ ا.والية ،وأما ب®نة ا.سماع إذا تضمنت ا.dوط ا(عتWة فيها
  هواهللا أعلم ا ،كما قلتم (ا ذكرتم )3(ال �ري ،أن ا(وH ¢ن فاقد العقل
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فاد�  ،وyيل vستورة S وyيل vوالي �مد قام �ي )4()فقد( ،و�عد: شورى vضمنها
 ،و�À فيها س�� ،)5(قد فوتها با�يع لعبد القدير ،األول وأن ب� األ�ف دارا ¼ (وروث vوGته

vوروث vستورة .و� مبارك إن : فقال عبد ا(لك .؛ بل فسخهففسخ ذ.ك ا�يع لفساد ظهر
dع يدفع � إY أن بقيت أر�عة مثاقيل ف ،فقبل ا(شÖي ،تأخذ داري )6(أ�ملت .ك ا�راهم

وتمادى ابن ا(بارك ا(ذكور S سك÷ داره تلك إY أن قام  ،ونصف، فسافر .لغرب ومات فيه
 )7(ووضع � ما بÀ � من ا�راهم ،منه ، وأخرجه من ا�ار بغw رضاvوالي أ�د ا(ذكور عليه

 )8(أخذ تلك ا�راهم ،�د ال ينال هو منه حقافلما رءا ابن ا(بارك وأن vوالي أ ،بيد ا.شاهد مدة
فسخ ما وقع من ا�يع ~ ا�و\رة لعرو  )K()9(فظهر  :إY أن قال ،ا(وضوعة، فأقام S ذ.ك ب®نة

  ...  ~ ذ.ك .لعاصبة vستورة إلخ  /وعدم اإلعذار  ،و\م� القضاء ،ا�يع عن يم� اRصديق
فإن اRصيw  ،وأما ا¬انية .فلم يظهر K ~ ا�ازلة األوÉ إال ما ظهر لÍم ،و�عد: ا#واب

فإن اسÁند إY ذ.ك األصل  ،وأما بطالن اإلقرار .لعدم القبض S ا(شهور كما قلتميبطل 
wو§ن ¢ن فساده ألجل إحاطة  .إذ ال يصح العقد الفاسد باإلقرار بصحته ،فإنه يبطل أيضا ،ا(ص
 ،وS ثبوت اإلحاطة يوم اإلقرار ،ألن ا1ق ~ ذ.ك �م ؛توقف رده S قيام الغرماءفإنه ي ،ا�ين

  هواهللا ا(وفق ا ،(ا قلتم أنه من قبيل ا�بات

                                                 
  .»األس«: ~ ي  )1(
  .»الفرع«: ~ ط  )2(
  .»�زي«ط : ~  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .ي، ط: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »القديز«: ~ األصل  )5(
  .ي، ط وهو ا.صواب: وهو خطأ وما أثZته من. »ا�راهيم«: ~ األصل  )6(
  .ي، ك، ط: وهو خطأ وما أثZته من. »ا�راهيم«: ~ األصل  )7(
  .ي، ك، ط: وهو خطأ وما أثZته من. »ا�راهيم«: ~ األصل  )8(
  .ي: سقط من  )9(

 ]ب/138[
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و¼ أن ا.سيد عبد اهللا بن  ،وما رأيك ~ قضية :وvسألة بطالن اإلقرار نص ا.شورى فيها
i ا.شيخ ا1اج بن أب S و� قامv ى يد ،عبد ا.ر�ن بنÖاه ×ن اشÖوأن � بيده ماء اش Ý

  من ا.سيد vو� ا�ي هو أخوه؟ 
فأظهر إقرار ا.سيد  ،فØفته إظهار vلكيته ،)2(بيديvل¶  :ا(طلوب بقو�: )1()فأجاب(

و�أسفل ا.رسم  ،فهو ألخيه ا(ذكور ،أو غwه ،أن � ما بيده من أصل ،vو� ا(ذكور ألخيه ا1اج
فØف  ،بما� ح� اإلقرار )3(فاد� أن ا�ين ¾يط ،فأوقفت خصمه S ذ.ك ،تعر\ف خط ا(قر

ال© ترyها بيده S  ،فأظهر رسما فيه أن ا1اج �مد أبرأ أخاه vو� من اqمس� مثقاال ،إثباته
، فثZتت اqمس� ...بعد أن دفع � أصله ~ العدة ا(ذكورة  إلخ  )4(نهودفعها (داي ،وجه األمانة

و�طل اRصيw ا�ي وقع  .ألنه دفع أصله فيها ؛وثبت إحاطة هذه اqمس� بما� ،vو� بذمة
   .لعدم إÂاز القبض فيه ،منه ألخيه ~ تلك اqمس� ~ أصله

فإنما قلت ذ.ك : و�عد: هّص بما ن ،ثم راجعه ~ جوابه من أنه يتوقف رده S قيام الغرماء
اُق  ،فا.الم تقتC اRخيw، و§ن ا1ق .لغرماء ،)5(".ِلَْغِر\مِ " :معتمدا S قول ا(خت� غw أن ا.َْمو�

فقد وقفت ~  ،وقد كنت وقفت S @م ابن ôزي يقتC ذ.ك، ال أجده اآلن ،غمر @مه
  هواهللا ا(وفق ا ،اÍ1م

من كون فساد اإلقرار  ،S ما كتبه ا.شيخ )6(]¢تبه[فقد وقف  أما بعد،: ونص ا(راجعة
فع. كون ا(سألة cا�ا من أن اإلقرار  ،ا�ين )7(ال S �رد إحاطة ،يتوقف S قيام الغرماء

   .فما ~ حاشية ابن ôزي S ا(خت� يأE ذ.ك ،با(ال هو ¢�بة
فإحاطة ا�ين بما� مانعة من ا1يازة، فقيام  ،وأما هذا ا(وضع: "قال ~ تر�ة ا�بة ما نصه

  . ا.وجه هنا إذا هو ا.سالمة من ا�ين ا(حيط
  . )8("إحاطة ا�ين بما� قبل العطية يبطلها اتفاقا: وقال ابن عرفة

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .ي: وما أثZته من. »وسيدي«: ~ األصل  )2(
�يط«: ~ ي  )3(«.  
  .»(ديانه«: ~ ط  )4(
  .201ص:  ¤ت� خليل  )5(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »إحاطته«ط : ، وa»إخاطة«: ~ ي )7(
  .978ص 2ج: شفاء الغليل  )8(
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َوَ�َطلَْت إْن تَأَخَر : "فقف S ذ.ك عند قو� ،وقبل ا1وز ،وح\ اqالف ~ اإلحاطة بعدها
يٍط  ِ�يٍْن ُ أو عدمه فيما طرأ عليه ا�طالن بمجرد علة  ،، وال يتصور قيام الغرماء)2)(1("ِ�َ

  هال لقيام الغرماء ا ،ألن الفساد طة، فقيامهم وعدمه S حد ا.سواء؛اإلحا
-102 RF*�� 
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عندي وارث ا.رجب العلج S أمة بزاو\ة vلوyة يدعيها (وروثه  )3(فقام ،و�عد :رىشو
فقام ا.سيد أ�د بن سيدي ا�لباK يتØم عليها  ،ثم اسÖدها (لكه ،وأن األمة تلك باعها ،بZينة

ألن أمهم  ؛وأوالده عبيد مثله ،)4(واد� أن العلج عبد ا.سلطان ،فأقر با(لك .لعلج ،احÁسابا
  .ألن ا.رق حجبهم ؛وال مwاث ألوالده ،ومال العبد .سيده ،أمة

 )5(حكمه حÍم مال vستغرق ا�vم ؛فالعلج ا(ذكور وما تملكه: و�عد ،ا1مد هللا :جوابها
وال يدري  ،(ا ال �º من حال والة هذه األعصار من أخذهم أvوال ا�اس بغw حق ،با(ظا.م

ومال vستغرق ا�vم قد تÍلم  ،وهو vستغرق ا�مة ،ا.واK )6(بأي وجه وصل هذا العلج {د
 ،)8(ونقل الWز� ~ أثناء نوازل الغصب @مه .)7(وأطال فيه ا�فس ،عليه ابن رشد ~ نواز�

  هواهللا ا(وفق ا ،فلينظره من أراده
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سيدي ، �وS ا.سيد األجل وحب®بنا ~ اهللا : نصه ،ا.شيخ القا� )10(به و� )9(و×ا ¢تبه
فاعلم أ] قد وقفت S جواب .ك عن vسألة قد خرجت فيها  :و�عد ،عبد ا1ق ألف سالم

  من أقال غwه  :(ا علمت من إنصافك ~ vسألة ،)11(فأردت ت�بيهك ،غفلة من نصوص ا(ا.كية
                                                 

  .254ص: ¤ت� خليل  )1(
  .978ص 2ج: شفاء الغليل  )2(
  .»قام«: ~ ي  )3(
  .».لسطان«: ~ ي  )4(
  .»ا�مة«: ~ ي  )5(
  .»{دا«ي : ~  )6(
 ،دار ا#يل، بwوت، �قيق �مد ا1بيب اRج�]ابن رشد، : بن رشدvسائل أ± ا.و{د . ة ا(عتديني�نظر vسألة أvوال ا.وال )7(

  .ما بعدها 552ص 1ج، )م1414d-1993( ا¬انية الطبعة، دار اآلفاق ا#ديدة، ا(غرب
)8(  �  .وما بعدها 143ص 5ج :فتاوى الWز
  .»كتب«: ~ ي، م  )9(
  .»وا�«: ~ ط  )10(
  .»vستهك«: ~ ط  )11(
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 :قائال، االسxÖء فيها )1(بإفادة :فأجبَت  ،ه بعد أن اسS �Ö إقاRه~ أصل قد ¢ن اشÖاه من
ماهية اRطوع؛ ألنه  )3(عنوغفلة عظيمة  ،)2()منك(وذ.ك سهو  ،أنها تطوع .م يأخذ فيها ش®ئا

وال يمÖي xقل ~ أن اإلقالة ال تعروا عن  ،ما خرج عن غw عوض كصدقة وهبة وÞوهما
، فا¬من هو "ترك ا(بيع �ائعه بثمنه: "وقد قال فيها ابن عرفة .ا(قال فيه، وهو ثمن عوض أصال

، وa )4(حÄ أنه vوجود ~ ا(خت� ،هذا ونصوص ا(ذهب طافحة بأنها بيع. العوض ا(أخوذ عنها
  . "اإلقالة عند ما.ك بيع من ا�يوع ~ � �ء": ¤ت� ابن عرفة

  : ثvسائل اRعليق ثال: ")5(]~ ا.زرقا][و
Éذا ا��ح قال : األوyاألجهوريتعليق ا�يع، وهذا ال ينعقد به و :  

ح      َ� ـا�õ وَ  عٌ ـيْ ـبَ  ُق ـيلِ عْ اR�  ُل ـبَ قْ  �َ َال 
  

  ح َال ـا فَ ـجَ  نْ ا إِ ذَ  ُت عْ بِ  حُ ــِص  يَ َال ـفَ   
  . ال ينعقد حاال وال مآال  

  .جائزة )6(و¼ ،بدفع ا¬من ينعقد ا�يع إالالتعليق .زومه كأبيعك �dط أن : ا¬انية
فا.dط  ،فال بيع ب®ننا ،كذا .وقت  /إن .م تأت با¬من  :ثم يقول ،أن ينعقد ب®نهما: وا¬ا¬ة

   ها )7("كما يأ� ~ تداول ا�ناء وا.شجر ،وا�يع صحيح ،باطل
  كأبيعك �dط أن ال ينعقد ا�يع، صوابه أن ال يمC : قول ا.زرقا]: ")8(قال بنا]

                                                 
  .»بإفسادة«: ~ ط )1(
  .ط: سقط من )2(
  .ي، ط: وما أثZته من. »و«: ~ األصل )3(
  .187ص: ¤ت� خليل. واإلقالة بيع: ينظر قول خليل )4(
  . و حرف ز اختصار .لزرقا]، وقد أثZته ~ �يع ا(واضع دون اختصار. »~ ز«ي : ~. ط: وما أثZته من. األصل: سقط من )5(

أخذ عن ا�ور األجهوري والزمه و�رهان . ه1020أبو �ّمد عبد ا�ا
 بن يوسف بن أ�د ا.زرقا]، و� بم� سنة : ا.زرقا]و    
: من تآ{فه. وأخذ عنه ابنه �ّمد وأبو عبد اهللا �ّمد ا.صفار القwوا] وغwهما. vل° وغwهما�ين ا.لقا] وا�ور ا.شWا

؛ ا{واقيت 304ص: شجرة ا�ور. ه199توa سنة . و�ح S خطبة خليل .لناê ا.لقا]، ورسالة ~ ا.0م ،�ح العز\ة
  .239ص 1ھ، ج1324ة ا(ال	، العباسية، طبعة �ّمد الZشw ظافر، مطبع: ~ أعيان مذهب x.م ا(دينة ا¬مينة

  .»هذه«: ~ ط )6(
عبد ا�ا
 ا.ّزرقا]، ضبطه وصححه وخرج آياته عبد ا.سالم �ّمد أم�، دار ا.كتب : �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل )7(

 Éوت، �نان، الطبعة األوwف8ص 5، ج)م2002-ھ1422(العلمية، ب�Rمع قليل من ا ،.  
أخذ . ھ1133و� سنة . أبو عبد اهللا �ّمد بن ا1سن بن vسعود ا�نا]، من فاس، وقد عرف بZنا] :و�نا] .»ا�نا]«: ~ ي )8(

أخذ عنه عبد ا.ر�ن ا1ائك، وا.رهو�، . عن أ�د بن مبارك، �ّمد جسوس، وقر\به �ّمد بن عبد ا.سالم ا�نا]، وغwهم
. حاشية S ¤ت� ا.سن́و ~ ا(نطق، حوا� S اRحفة البن xصم، وفهرسة: تآ{فهمن . والطيب بن كwان، وغwهم

  .91ص 6ج: ؛ األعالم357ص: شجرة ا�ور. ھ1194تو� سنة 

 ]أ/139[
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   ها )1("ا�يع
 .فقد أطال فيها ،وانظر ا.0م S هذه ا(سألة ~ ا.كراسة األخwة ~ ال»امات ا1طاب

فما ~ ( .نقله عنه اqر� ،كمخالفة ما أل± ا1سن � أيضا ،وفيها عن ا.لخ¯ ¤الفة ما �نا]
بن �مد بن عبد ا.ر�ن (وyتب �مد عبد العز\ز  .واهللا أعلم ،هو ا.صواب )2()ا.زرقا]
K3(ا�لبا( .  

  : ونظمه بقو� .وذ.ك غفلة إلخ مع ما ذكره ميارة ~ ذيل ا(نهج وغwه: وانظر قو�: قلت
  ايَ ــنْ ـثُ ـبِ  عٌ ــائِ ــبَ  اَت ـــمَ  نْ إِ 
  

  .قدمناهكما  ،األبيات.. .....................  
  )4( .)قا� �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه أم�  

-104 Rg�=�� O����=�L� _����X  

ن ا(تبايع� إذا علقا ا�يع S دفع آخر vوزونة، فا#واب أ و�عد،: ، ما نصهأيضا (5)و.البن
بيع ا1صاة S أحد  و\ؤخذ ذ.ك ×ا قيل ~ ،#هل وقت vضيه ،يتم ا�يع، فبيعهما فاسد (6)وعنها

   هاRفاسw ا
 :مع قول اqر� ~ ا�يع عند قول ا(اتن ،(7)... إذا علقا ا�يع إلخ : وانظر قو�

ال ينعقد ا�يع إال  يقوم منه أن من باع سلعة �dط أنه :قال أبو ا1سن: ما نصه ،)8("وا�®نونة"
إن .م  :ثم قال � .hالف إذا انعقد ا�يع ب®نهما ،كما قا� هنا ~ اqلع ،ن ذ.ك جائزبدفع ا¬من، أ

بلفظه من باب ه ا(و�وز ا�يع  ،فهذا يبطل ا.dط ،و§ال فال بيع ب®ننا ،تأت با¬من إY وقت كذا
  . )9()هاqلع ا

  فهو نفس ا.dط ال  ،وأما اRعليق ~ ا�يع: نصه ،و×ا وجد hط ا.سيد �مد ا.زجالوي

                                                 
 5،ج)م2002- ھ1422(�ّمد بنا]، دار ا.كتب العلمية، بwوت، �نان الطبعة األوÉ : الفتح ا.ّرّ�ا] فيما ذهل عنه ا.ّزرقا] )1(

  .8ص
  .ي: سقط من  )2(
  .»ا(ذكور«: ~ ط  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»و�«: ~ ي، م، ط (5) 
  .»عندها«: ~ ي، م، ط (6) 

  . »انظره... قو� إذا علقا ا�يع إلخ «: ~ ي  (7)
 .135ص: ¤ت� خليل )8(
  .ي: سقط من  )9(
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  : ~ ا(نطق )1(فرق ب®نهما ~ عل¯ ا(�ان وا.لسان، فÌ سلم األخöي
 إِ فَ        مْ Íِ حُ  دْ ا قَ يهَ *ِ  يِق لِ عْ  اR� Sََ  نْ §ِ وَ 

ـا شهَ ـــن�   )2(مْ ـسِ ـقَ ـنْ تَ وَ  ةٌ ـ� يـطِ رْ ـَ
  ..dط، جزمت أم ال ~ علم العر�يةمن أدوات ا.dط تفيد تعليق ا#واب S ا وñ أداة

 ،)4()بعد(�  )3(وجد وال  ،ألنه ~ نفس عقده ؛ال ينعقد ا�يع ا(علق عند الفقهاءو§نما 
و§ن ¢ن ~ ا(دونة جعل �  .فال بيع ب®ننا ،hالف ا�يوع ا(كروهة، مثل إن .م تأت با¬من .كذا

   .إن .م ينقد ثمنها إY ثالثة أيامومن اشÖى سلعة S أنه : "فقال فيها ،حكما ب� حكم�
ا�يع S  )6(إY عdة أيام، فال بيع ب®نهما، فال يعجبU أن يعقد: )5(]آخر[ال ~ vوضع وق

هذا، وyأنه زاده ~ ا¬من S أنه إن نقده إY ذ.ك األجل ف¦ �، و§ال فال �ء �، وهذا من 
وغرم ا¬من ا�ي اشÖى به، و.كU  ،و�طل ا.dط ،الغرر وا(خاطرة، فإن نزل ذ.ك جاز ا�يع

من ا�ائع حÄ يقبضها ا(بتاع، hالف ا�يع ا.صحيح  )7(و§ن ¢نت حيوانا ،أجعل هالك ا.سلعة
وهو  ،باختصار اRهذيبه ا )Z¾")8سها ا�ائع با¬من، تلك هالكها من ا(بتاع بعد عقدة ا�يع

  هوهو مقصدنا منه اآلن ا ،وحاصله إثبات انعقاد ا�يع ب®نهما ،آخر نصها
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أي عن  ،وأما من باع شاة بدراهم فيجوز أن يقتC منها: وسئل ا.شيخ عما يظهر؟ فأجاب
واهللا  ،عن ابن رشد )9(نقله ، وهو ما دون ثلثها،بعض ثمنها قدر ما �وز � اسÁثناؤه من 1مها

  .أعلم
  

                                                 
أديب، منطÀ، و� vشارyة . من أهل �سكرة. ھ910و� سنة . عبد ا.ر�ن بن �ّمد ا.صغw بن �ّمد األخöي :األخöي  )1(

تو� سنة . ا#وهر ا(كنون ~ صدق ا¬الثة فنون، �ح ا#وهرة، رسالة ~ اRحدير من ا�دع: من تآ{فه. ~ بعض العلوم
  .15- 14ص: جم أعالم ا#زائر؛ مع330ص 3ج: ؛ األعالم63ص 1ج: تعر\ف اqلف. ھ953

عبد ا.ر�ن األخöي، �قيق وتقديم وتعليق أبو بÍر بلقاسم ضيف ا#زائري، دار ابن : ا.سلم ا(رونق ~ علم ا(نطق  )2(
 É85، ص)م2006-ھ1427(حزم، الطبعة األو.  

  .»وجود«: ~ ي، م  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .م: وما أثZته من. »ينعقد«: ~ األصل، ي، ط  )6(
  .»جوابا«: ~ ط  )7(
 .170-169ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة )8(
  .»نقلوه«: ~ م  )9(
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  ؟)1(هل يصدق ،وسئل عن ا�الل ~ بالدنا إن اد� تلف بعض ا.سلع ال© ~ حانوته
و§ال  ،وأنه إن ¢ن معروفا باwq فال �ء عليه، )2(بما أفÄ به ابن رشد ~ نواز� :فأجاب

ْن َظَهَر َخwُْهُ : "وهو ا(شار إ{ه بقو� ~ ا(خت� .فعليه ا.ضمان سواء  )4(]وظاهره[، )3("وَِسْمَسار إِ
: ونصه ،وهو ا�ي êح به ~ ا�Rبيهات .لقا� عياض .نصب نفسه .لناس ~ حانوت أم ال

ا.سماßة وا(أvور\ن وا.وPء أنهم ال يضمنون؛ ألنهم  )5(وا(عروف من قول ما.ك وأصحابه ~"
وأجو�ة  ،)7(أم ال، كذا جاء ~ أمهاتنا )6(ول®سوا بصناع، سواء ¢نوا أر�اب حوانيت ،أمناء

   ها )8("شيخنا
مه ،vسائل اإلجارة )9(وما نقله الWز� ~ أول

ّ
وسئل : "ما نصه ،ونقل ابن رشد ،)10(وvسل

   ه العمل من تضم� ا.سماßة عندهم؟ابن رشد عما جرى ب
العمل والفتوى ~ ذ.ك S حّد واحد، وا�ي أف© به استحسانا .م 2سمع استمرار : فأجاب

vراxة .لخالف تضمينهم باRلف، إال أن 2سÁشهدوا با¬قة واألمانة، واألصل فيهم عدم 
وهذا : ما نقله ا(واق عن اإلمام ابن عرفة من قو� )12()وال يعتW( ها )11("ألنهم أمناء ؛ا.ضمان

ْب َ-ْفَسهُ  إن .م õنَص�َب َ-ْفَسهُ �.ك، و§ن ( ُ    .فاألظهر أنّه ¢.ّصانع )13()نَص�

                                                 
  .»أم ال«ط ز\ادة : ~  )1(
اإلسال�، بwوت، �نان، ابن رشد، تقديم و�قيق و�ع وتعليق ا(ختار بن الطاهر اRليÅ، دار الغرب : ينظر فتاوى ابن رشد )2(

 É619-618ص 1،ج)م1987- ھ1407(الطبعة األو. 
  .244ص: ¤ت� خليل  )3(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. سقط من األصل  )4(
  .»أنّ «: ~ �يع ال�سخ )5(
  .وما أثبت هو ا.صواب. »cوانيت«: ~ ا�Rبيهات ا(سÁنبطة )6(
  .»أمهاتها«: ~ ط )7(
القا� عياض، �قيق �ّمد ا.وثيق وعبد ا�عيم �ي©، دار ابن حزم، : بطة S ا.كتب ا(دونة وا(ختلطةا�Rبيهات ا(سÁن )8(

 Éت، �نان، الطبعة األوw1377ص 3، ج)م2011-ھ1432(ب.  
  .»أوائل«: ~ ي )9(
  .»سلمه«: ~ ط )10(
)11( �  .، مع قليل من ا�Rف544ص 3ج: فتاوى الWز
  .ك: سقط من )12(
  .ط: من سقط )13(
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 وقفت عليه
ّ

 ،، فإنه قياس مع وجود ا�ص)2(، انظر تمامه�عضهم ~ ا#ل®س )1(وأظّن أ]
  .فال يلتفت إ{ه مع نقل القا� عياض

ونصه  ،S ا.شيخ خليل ~ اختصاره S فتوى ابن رشد )3(وقد اعÖض ا.شيخ vصط�
وال  ،ف�ن S ا(ؤلف أن يعتمد ا(عروف من قول ما.ك وأصحابه: "م عياض ا.سابقبعد نقل @

  . هفتأvله ا ،و\عتمد فتوى ابن رشد ،يليق به أن يyÖه
xيعه )4(مع أن ابن عرفة فرق ب� من أعطى متاZ}، فح\  ،فذكر ما تقدم و�� ا.سمسار

وعدمه  ،و�ا#ملة في�بB أن يرا� ~ الفتوى با.ضمان ،و.م يظهر K ب®نهما فرق ،فيه أر�عة أقوال
 ؛واختياراتهم إذ ذاك هو سبب اختالف ا.شيوخ  ،به وا�â وا.زمان /ومن نزلت  ،حال ا�ازلة

  . ألنهم يراعون قوة اRهمة وضعفها
أبو i سيدي ا1سن بن رحال  ،قال شيخ شيخنا اإلمام العالمة خاتمة حفاظ القراء

~ حاش®ته S �ح العاصمية  ،بعد نقله @م األئمة ~ ا.0م S األمناء -  ر�ه اهللا - ا(عدا] 
فإذا  .هو غلبة الظن ،ألن ا(دار cسب ما فهمنا من @م ا�اس بعد اRأvل الطو\ل: "ما نصه

فليدع أهل العقول وا(عرفة من ا(وضع ا�ي وقعت فيه  ،واقعة من هذه األvور )6(.لقا� )5(وقع
  ها )9("هل األم� صادق فيما ادxه من اRلف أم ال؟ ،�م ~ ا�ازلة )8( عما )7(ول®سأ�م ،ا.واقعة
-107 R.'� "�i%� ��/ .�K'� O� gI�=�� M� AiJL� �=��>�X            

 �þسألة إذا طلب ا(بتاع من ا�ائع أن يv اه منه منÖه، فإن تقيد  )10(] [فيما اشwوغ  

                                                 
  .»عليهم«: ~ ك )1(
  .556ص 7�ّمد ا(واق، دار ا.كتب العليمة، بwوت، مطبوع مع vواهب ا#ليل، ج: اRاج واإلùيل (خت� خليل )2(
درس بمازونة، ثم . من أهل رماصة، احدى قرى vستغانم. أبو اv wqصط� بن عبد اهللا بن �ّمد vؤمن ا.رماv: Hصط� )3(

كفاية ا(ر\د S �ح عقيدة : من تآ{فه. ار�ل إY القاهرة، وأخذ من علمائها، يعتW حاvل راية الفقه ا(ا.¶ ~ ع�ه
úتاRشمس ا�ين ا S وحيد، حاشيةRلف. ھ1136سنة تو� . اq؛ 334ص: ؛ شجرة ا�ور567-566ص 2ج: تعر\ف ا

  .152ص: معجم أعالم ا#زائر
  .»متاعه«: ~ ي  )4(
  .»وقعت«: ~ ي  )5(
  .»القا�«: ~ ي  )6(
  .»سأ�م«: ~ ي  )7(
  .»يظهر«: ~ ي  )8(
  .184ص 2ج: اإلتقان واإلح�م  )9(
 .بياض قدره ùمة )10(

 ]ب/139[
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 ،فإن دفعه عنه دافع ،عليه أنه تمÍن منه .م يÍن � مقال، وyذا إن أقر بصحة vلك ا�ائع �
وال ¢ن x(ا .زمه إنزا� فيه، قا� ابن  ،و§ن .م يتقيد عليه ذ.ك .، قا� سحنونفا(صيبة منه

   .، و�ه جرى العملا�ندي
أو ثبت  ،أنه عمر )1()ا(بتاع(إن Dv .البÁياع xم .م يلزمه إن أقر  :ق�وقال بعض ا(وث

 هذ.ك عليه ا

-108 Rk�L� ! ����� M� ��c��X  

واأل�ر\ة وا.صناع  )2(جارات، ما نصه ~ نوازل اإلvسألة من ا.سلم ~ ا(اء ×ا وجد مقيدا
 .ا(عينات )4(]باب[أنه من يقتC  @م ا.سيوري )3(قيل: ما نصه ،~ أثناء جواب .لسيوري

   .وا.0م ا¬ا] يقتC أنه من ا(ضمونات
و�وز  .إال S مذهب أشهب ~ الفدادين ~ تأو\ل ،فع. األول ال �وز ا.سلم فيه أي ا(اء

   .و§{ه ¢ن يذهب ابن عرفة ،كراؤه و§ن ¢ن عنده من ا(عينات
وال  ،ألنه يتقرر ~ ا�مة ¢.سلف ؛وS ا¬ا] �وز ا.سلم فيه (ن ل®س عنده منه �ء

 إ�وز 
ّ
 )5(بعد أن ذكر � أن ا.شيخ أبا القاسم الغU\W ،و§{ه رجع ابن عرفة ،يÍون عنده أن ال

وقاسها S ا.سلم ~ ثمرة قر\ة بعينها إذا  ،)7(قفصة )6(أفÄ بذ.ك ~ قواد2س - ر�ه اهللا -ا(ف© 
   هوهو الظاهر ا ،¢نت مأvونة

   ،وقد اختلف الغفw ا�ي يم� مع ا.رفقة": )8(~ أثناء جواب .لقا�°ومنه أيضا 

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»اإلجارة«: ~ ي  )2(
  .»قبل«: ~ ي  )3(
  .ي: وما أثZته من. األصل، م: سقط من  )4(
)5(  U\Wابن أ± العباس صاحب عنوان ا�راية: أبو القاسم الغ ،U\Wأخذ عن ابن عبد . أبو القاسم أ�د بن أ�د بن أ�د الغ

إمام وخطيب جامع ا.ز\تونة، . القلشا] والWز� وغwهمأخذ عنه أبو مهدي ع® الغU\W وأبو عبد اهللا . ا.سالم وطبقته
  .224ص: ؛ شجرة ا�ور48ص: ؛ كفاية ا(حتاج69ص: توشيح ا�يباج. ه772أو  770توa بعد سنة . ومف© تو�س

وا
 :قواد2س )6( ة ºرج به ا(اء من ا.س�  16، ج)ق د س(مادة : تاج العروس. �ع قادوس، وهو إناء من خزف، أصغر من ا#ر�
 .359ص

مدينة من أ�W ا(دن µنوب تو�س، و¼ مدينة قديمة بناها ا.رومان، بها عيون ب�يت عليها أحواض vستطيلة عميقة  :قفصة )7(
ا1سن بن �ّمد ا.وزان الفا´، تر�ة عن الفر�سية �ّمد ح�، �ّمد األخö، دار الغرب : وصف إفر\قيا. وواسعة

  .145-143ص 2م،ج1983بعة ا¬انية، ت، �نان، الطاإلسال�، بwو
   ←أخذ عن اإلبّيا]،. ه324أبو ا1سن i بن �ّمد بن خلف ا(عافري، ا(عروف بأ± ا1سن القا�°، و� سنة : القا�°  )8(
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إن : قال ومنهم من ،ومنهم من منعه ،فمنهم من أجازه ،و\دخلها إ{ه µعل ،األمنوºرجها من 
ما وجدناه مقيدا hط  ها )1(".و§ال فال ،ف¦ جائزة ،وترك أسبابه �ذار تعبه وتعب فرسه، ¢ن قدّ 

 .  العلماء بعض الفضالء من

-109 R?
�=�� &�j8 k�L� &�� b�� G�« &PX  

و§ن .م  ؟ال مهل �وز أ ،بÍيل هذه ا�الد - )2()أعU ا.شيخ( -  وسئل عن سلف كيل ا(اء
  فهل يلزم فيه رد الغلة؟  ،�ز

ألن lسلفه 2ستلزم lسلف ¤رجه و�راه  ؛فإن ظاهر @م ابن عرفة ال �وز ،و�عد: فأجاب
عرفة ومتعلقه ما صح ضبطه بصفة  واألرض ال �وز lسلفها، ونص @م ابن ،من األرض

تراب ا(عادن وا.صواغ� وا�ور واألرضون  )4(وأخذ ،فيخرج كما قال ا.لخ¯ وغwه ،)3(يالك
 ،ألنها قدر ماء ع� بقدر من أصلها ؛ومنها عندي قرض قواد2س قفصة وÞوها .والZسات�

 ،وهذا راجع .كونه جزءا من أرض معينة .� شهر من ع�)5(و :كقو�ا ~ �ب يوم أو يوم�
   .واألرض ال تقرض ،و�ا تعلقت به ا.شفعة ~ بعض أحوا�

و�.ك .م يقيده من  ،)6(وفتوى ابن رشد بقرض ماء {لة إنما هو ~ ا(اء �ردا عن أصله
 S قول بعضهم ~ وال Æر�ا إال ،وفتوى بعضهم ~ جوازه ~ القواد2س ال أعرفه نصا ،ا.شهر

وقد يفرق بأن الطعام األصل جواز  .~ طعام قر\ة صغwة (ن ال vلك � فيها ؛)7(جواز ا.سلم
  هواألرض األصل منع القرض فيها ا ،ا.سلم فيه

ب� األ�اك يقÁسمونه S دول ¼ أنه سئل عن ا(اء  ،وفتوى ابن رشد ال© أشار إ{ها
  S أن 2شÖ\ه � إن .م يÍن � حظ ~  ،ثم 2سلف بعضهم بعضا دوRه من ا(اء ،معلومة

                                                                                                                                                         
وهو أول . وأخذ عنه أبو عمران الفا´، وأبو عمر ا�ا]، وعتيق ا.سوس. وأ± ا1سن بن Ñvور ا1جام، وأ± ز\د ا(روزي←  

توa . من تآ{فه ا(مهد ~ الفقه، وأح�م ا�يانة، كتاب ا(علم� وا(تعلم�، vلخص ا(وطأ. أدخل رواية ا�خاري إفر\قيا من
  .97ص: ، شجرة ا�ور296ص: ، ا�يباج ا(ذهب223ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه403بالقwوان سنة 

  .283ص 8ج: ا(عيار ا(عرب  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  ي، ط: وما أثZته من. »ùيال«: ~ األصل  )3(
  .ي: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »أحد«: ~ األصل، م، ط  )4(
  .»من«: ~ ط  )5(
  .»أصو�«: ~ ي  )6(
  .»واألرض واألصل منع القرض فيها فيه«ز\ادة : ~ م  )7(
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  . القر\ة )1(]ماء[
 ال© � فيها ا.dب 2سميه قرب أو ،أن ذ.ك جائز S أن يرده إ{ه ~ يوم من األيام: فأجاب

الفصل ا�ي S أن ي�فه ~  ،إال أن يÁسلف منه ~ الفصل ا�ي تقل ا1اجة إ{ه إY ا(اء ،بعد
 ÕÍا(اء )2()فيه(ت Yأن يرده إ{ه  ،مثل أن 2سلفه إياه ~ فصل ا.شتاء )3(و\تأ�د ،ا1اجة إ S

   .ألنه سلف جر منفعة ؛فال �وز ،~ فصل ا.صيف
دولة ثانية ~ الفصل ا�ي أسلفه  )4(و\عطيه إياه ~ أول ،و§ن أسلفه إياه S ا1لول جاز

أو إY أجل  ،جاز ا.سلف أيضا S ا1لول ،ال حظ � من ماء القر\ة فإن ¢ن ا(Áسلف ،إياه فيه
~ فصل ا.شتاء S  )5(إال أن يÍون ا.سلف ،S أن 2شÖي � ا(اء إذا حل أجل ا.سلف عليه

   .وال ¾ل ،فال �وز ،~ فصل ا.صيف )6(أن يرده عليه
¢ن عليه قيمة ا(اء يوم اسÁسلفه  ،وال وجده با.dاء ،و§ن .م يÍن عند ا(Áسلف ماء

و§ن ¢ن ~  .و\عطيه إياه مÄ طلبه منه أن ا.سلف S ا1لول ~ ذ.ك جائز،وقد قيل  .منه
واألول هو ا.صحيح ا�ي يأ� S مذهب  .وهو قول أصبغ ،وقد أسلفه إياه ~ ا.شتاء ،ا.صيف

   .ابن القاسم
ماء {لة إنما هو ~  )9(ففتيا ابن رشد بقرض ،األرض ال تقرض )8(]أن[ :ابن عرفة )7(]~[و

 ،إال أن تعليل أهل ا(ذهب منعه ~ األرض بعد القدرة S ا.وفاء به... ا(اء �ردا عن أصله إلخ 
ولعل ما أشار   .فعليه �وز lسلفه ،)10(ا�الد Ñ®R وجوده عندهم / ال يظهر ~ ا(اء ~ بعض

  .واهللا أعلم ،أفµ Äوازه اعتW ذ.كإ{ه ابن عرفة أنه 
  سيما مع  ال ،فلم يظهر K وجه ا.رجوع بها S ا(Áسلف مع كونه ذا شبهة قو\ة ،وأما الغلة

                                                 
  . ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .»تتأ�د«: ~ ي، م  )3(
  .»و�«: ~ ط  )4(
  .»ا(سلف«: ~ ي، ط  )5(
  .»�«: ~ ي  )6(
  . ي: وما أثZته من. األصل، ط: سقط من )7(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )8(
  .»يقرض«: ~ ي  )9(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »عنهم«: ~ ي  )10(

 ]أ/140[
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أيده اهللا  - وقد بلغنا أن شيخنا العالمة ا(حقق أبا ز\د  .وأفµ Äوازه ،vراxة اqالف ×ن خالف
حفظه  -فز\د منه  ،و.م يظهر K وجهه .مÁسلفبلزوم الغلة .ل )1(أفÄ وحÍم - وأدام ا�فع به

ووجه االنفصال عن اإلش�ل ا�ي  ،وجه ذ.ك )2(أن ي�Z �ا ،أن وقف v Sسطورنا هذا - اهللا
وهذا راجع .كونه  ،ور�ما يفهم من قول ابن عرفة :قائال ،أ�نا إ{ه ~ جر\ان الغلة ~ ا�ازلة

أن ا(اء ا(سلف ~ تلك ا�الد  ،و�ا تعلقت به ا.شفعة ~ بعض أحوا� ،جزءا من أرض معينة
كما ~  ،أرضه ال شفعة فيه )4(وقد قسمت ،ص، فإنه إذا بيع منه شق)3(ل®س كقواد2س قفصة

ولعل قواد2س قفصة ال تباع إال  ،لقطع ا�ظر عن ¤رجه و�راه من األرض ،ا(دونة وغwها
   .تأvل هذا ،.ك منع lسلفهاف�، )5(بأرضها ال© Çري فيه

 ،فوقع اÍ1م v SشÖ\ه برده و.زوم الغلة ،وقد أخ�W ا.سائل أن ا(Áسلف .لماء باعه
وyيف يلزم برد الغلة مع  ،عدم جواز lسلفه أنه يفيته ا�يع ا.صحيح )6(.و سلمنا :فِلم ال يقال

  . ها )7(واهللا أعلم ،فليتأvل ،كونه ذا شبهة
@م : قلت: "ما نصه ،البن رشد إY قو� S مذهب ابن القاسم )8(ماالWز� بعد قو� 

وا.0م ا¬ا] يقتC أنه من ا(ضمونات، فع. األول ال �وز  ،ا.سيوري يقتC أنه من ا(عينات
 S تأو\لا.سلم فيه إال S ،وز كراؤه إن ¢ن عنده ¢(عينات مذهب أشهب ~ الفدادين�. 

؛ )9("وS ا¬ا] �وز ا.سلم فيه (ن ت®Ñ عنده �ء -ر�ه اهللا  -نا اإلمام و§{ه ¢ن يذهب شيخ
   .وال �وز كراؤه إال أن يÍون عنده ،~ ا�مة ¢.سلف )10(ألنه يتقرر

أفÄ بذ.ك  - ر�ه اهللا -و§{ه رجع ا.شيخ ا(ذكور بعد أن ذكر � أن شيخنا الغU\W ا(ف© 
و¼ � ما " .إذا ¢نت مأvونة س�� ؛وقاسها S ا.سلم ~ تمرة قر\ة بعينها ،~ قواد2س قفصة

                                                 
  .»أحÍم«: ~ ي  )1(
  .»�«: ~ ي  )2(
  .»فقصة«: ~ ي  )3(
  .وهذا خطأ ظاهر. »سمعت«: ~ ي  )4(
  .»فيها«: ~ ي  )5(
  .»سلفنا«: ~ ط  )6(
  .»بذ.ك«ز\ادة : ~ ي  )7(
  .»×ا«: ~ ي، ط  )8(
)9(  �  .622ص 3ج: فتاوى الWز
  .وهو �ر\ف ظاهر. »يتقر«: ~ ي  )10(
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 ؟ال ~ ا.سÀ أو )1(هل �وز تأخw ا�قد مع ا.dوع ،يÍون .لمكري من ا.dب أو بعضه
وا.سÀ يوم ~ ا#معة؟ وهل  ،أو إY آخر ا.dب ،وyيف .و تأخر ا�قد وا.سÀ .وقت معلوم

  أو الظئw؟  ،Zù الغنم ا(عينة أو ،حÍم هذا حÍم ا(ضمون
     ،تعجل أخذه ،و�وز بيعه با�قد واألجل ،ألنه من ماء بعينه ؛ل®س ¢(ضمون: فأجاب

  . ول®ست ¢لغنم لعدم أمنها ،ا�واب )2(ككراء أو تأخر؛ ألمنه
و\قÁسمون ا(اء S دول  ،وa بعض �سخ نوازل ابن رشد ~ أهل قر\ة �م ع� مأvونة

وأخذ أحدهم ماء صاحبه يوما  ،فجرت xدتهم با.سلف فيه بعضهم من بعض ،معلومة ب®نهم
أو ما ع أن يقع  ،أو Úسة ،أو طول ا.ليل S أن يعطيه مثل ما يأخذ بعد أر�عة أيام ،¢vال

وم ا(عروف هو �ب إذ ~ ذ.ك ا{ ،و\ع� � يوما معلوما ي�ف عليه فيه ا(اء ،االتفاق عليه
 وقد يمÍن أ .خر من ا(اء من الع�اآل

ّ
 ،يÍون أيضا ألخذ ا.سلف حظا ~ ماء القر\ة ال

إذا جرت  ،أو غw معلوم مÄ اتفق � كراؤه ×ن يÍري ماءه ،و\أخذه S يوم معلوم ي�فه فيه
 و\Íون حكمه حÍم ا.سلف ا�ي �وز S ؟xدته بÍرائه ب®نهم، فهل ذ.ك ùه جائز

�ب  )3(فما ،وغw أجل؟ أو ال �وز إال إذا وقع إY أجل معلوم، فإن ¢ن ذ.ك ،أو إY أجل ،ا1لول
أو قيمة ا(اء  ،هل قيمة ا(اء ا(دفوع ،و.م يمكنه ا.�ف فيه واألداء ،إذا أخذه S يوم مع�

   اÍ1م ~ ذ.ك ùه إن شاء اهللا؟ )4(|ما|ا(شÖط أخذه ما وجد؟ و
ومنه أيضا  .من نوازل اإلجارة واأل�ر\ة منهه ا. ما نقل )6(]آخر[إY  )5("جائزذ.ك : جوابها

  . )7(من نوازل ا�xوى واأليمان
-110 Rk��} �8 ������ �� ����(� �� M� @(��� b�� M� ��c��X 

و¼ مأvونة يÁسلف بعضهم من بعض  ،وسئل أيضا عمن �م ع� مقسومة دوال معلومة
   ؟هل �وز أم ال ،و\عطيه بعد أيام معلومة ،أو غw ذ.ك من معلوم ا.سلف ،أو يوم ،سÀ {لة

                                                 
  .»ا.dع«: ~ ي  )1(
  .»كراء«: ~ ط  )2(
  .»×ا«: ~ ط  )3(
 .فتاوى الWز�، وهو ما يقتضيه ا.سؤال: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )4(
  .621- 620ص 3فتاوى الWز�، ج  )5(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .294ص 4الWز�، ج فتاوى. ينظر vسألة نهر ب� قوم يقÁسمونه  )7(
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فإذا  ؟هل �وز � ا.سلف أم ال ،وجرت xدتهم بÍرائه ،وyيف .و .م يÍن .لمÁسلف فيها حق
  أو ا�ي حö وقته قD به؟  ،هل يرجع عليه بقيمة ا(اء ا(سلف ،وقت األخذ )1(جاز وتعذر

إال أن 2سلفه ~ زمن عدم  ،أو أ�Õ حاال ،أو أقل ،.سلف S رده يوم دوRه�وز ا: فأجاب
فهو سلف جر  ،و\عطيه ~ زمن حاجة ا.سÀ مثل سلف ا.شتاء S قضائه ~ ا.صيف ،ا1اجة

 .و\عطيه مÄ طلب ~ أول دوRه ثانية ~ الفصل ا(سلف فيه ،منفعة ~ سلفه حاال جائز
إال أن  ،و2شÖي � ذ.ك وقت الطلب ،أو vؤجال ،وlسلفه (ن ال �ء � ~ الع� جائز حاال

                                                   .فال �وز ،و\رد ~ ا.صيف ،ا.سلف ~ ا.شتاء /يÍون 
   .فعليه قيمة ا(اء يوم ا.سلف، )2(وال وجده وقت حل ،و§ن .م يÍن .لمÁسلف ماء

فله طلبه ~  ،و.و أسلفه ~ ا.شتاء ،و� طلبه مÄ شاء ،ا.سلف S ا1لول جائز :قيلو
   .وهو قول أصبغ ،ا.صيف

  . ا.صحيح اآل� S قول ابن القاسم )3()هو(واألول 
       ،وأخذ شيخنا من ا(سألة ا(تقدمة من �اء يوم ،تقدمت هذه ا(سألة قبل هذا: قلت

 ،وعدم جواز ا.سلم ~ القواد2س ،ألنه يرجع إY سلف األصول ؛أو يوم� عدم جواز ا.سلف
U\Wوأجاز ذ.ك ،وخالفه شيخنا ا(ف© ا.شيخ أبو القاسم الغ.   

~ ثمرة قر\ة  )4(¢.سلف ،ثم بعد ذ.ك رجع شيخنا إ{ه وأجازه ~ مثل قواد2س قفصة
  . هوقد vرت هذه أيضا ا ،بعينها مأvونة

 ،ئل ابن رشد عمن اختلعت S أن وضعت ¢cها عنهوس: ومنه أيضا من نوازل اqلع
هل يدخل  ،وأبت من دفع ا.dب ،وêفت إ{ه ما ساق �ا من األصول مع �ب ماء ~ ا.سياقة

  ا.dب ~ األصول ا¬ابتة؟ 
و§ن .م 2سق ا.سياقة إY  .فهو منها داخل فيها ،إن ¢ن ا.dب 2سÀ األصول ا¬ابتة: فأجاب

إنما  ؛أنها إنما صا1ته S العقار دون ا.dب إن اد� عليها ،مع يمينها فالقول قو�ا ،غwه
  )5(. صا1ته S ا#ميع

                                                 
  .»نغد«: ~ ي  )1(
  .»جل«: ~ ي  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»¢.سلم«: ~ ي، م، ط  )4(
 .148ص 8ج: ؛ ا(عيار ا(عرب409ص 1ج: ينظر vسألة ابن رشد ~ vسائل ابن رشد )5(

 ]ب/140[
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ن ما ، فا.صواب أيعU إذا ¢ن 2سقيها و2سÀ غwها مثل ماء القواد2س بقفصة: قلت
ألن ذ.ك من  ؛إال ا.سÀ (1)وهن ×ا ال يصلحها .¢�_ إذا ¢ن بها ،ºصها من ذ.ك داخل فيها

وما هو بمثله  ،ألن ا(اء بقفصة ؛فال يدخل ذ.ك فيها ،و§ن ¢نت ال تعرف إال با�عل .ور\اتها�
  . هوا.سلم فيها ا ،و�.ك ساغ سلفها ،غلة

وأفµ Äواز  ،وقد أجاز شيخنا ا.وا� القا� سيدي �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK: قلت
 ،عمال بما رجع إ{ه ابن عرفة من فتوى أ± القاسم الغU\W ،ا.سلم ~ ا(اء S خرق معلومة

وذ.ك إن xدة أهل بالدنا هذه أنهم ºدvون الفقاقw  ،داعية إ{ه (2)وذ.ك .öورة ،وما ألشهب
 ،�dط أن يZيع منهم ماء ×ا يطلع ،فإذا .م �د اqادم ما ينفقه اسÁسلفه من أهل الفقارة ،µزء

  . ظهوره وتقرره أو يZيع ا(اء منهم قبل
فلما رءا ذ.ك  ،¢ن هذا دأبه (4)]إذا[أحدا ºدم إال  (3)وال Çد ،وP ا.وجه� ×نوع قطعا

  .من تماcهم جنح إY العمل بما ذكرناه عنه سدده اهللا
-111 Rz�*��� M� "^y [� O�
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َ ®َ وتَ  ،فإذا أمÍن وجود ما أسلم فيه و�عد،: فأجاب ؟وسئل االبن �Ñ  ْ�َ ءٍ الَ بغَ  هُ يلُ ِص،          
     ،فإن رب ا�ين يصW .وجوده ،و§ن تعذر بÍل وجه .فإنه �ب S ا(ديان �صيله ،ٍص خْ رُ  أو
  هيÖاضيان S غwه من العروض ا أو
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وا1اج قد وGه بعض ا�اس S إبطال حZس  ،فحاvله و� ا1اج �مد ،و�عد :وسئل االبن
فهل  ،.لورثة (6)وا1ل ،بأد3 �ء .لحZس (5)]عليه[واآلن وقع ا.صلح  ،وخÑ عليه ،وس< فيه

وyذا أن  ،و§نما أراد صحته ؟ن عدم رضاه با.س� ~ إبطا�، و§� األجرة S من .م يوGه منهم
  ، أو ذ.ك S ا(وñ؟هل يلزمه �مته ،ما ال ير\د إxنته ،ظا.م أو غwه�ل ا.وyيل ا(ذكور ل

  أو بوyيل ال  ،إن ¢ن ×ن ºاصم عن نفسه ،فال �ء S من .م يوñ ،و�عد: فأجاب

                                                 
  .»~ أال يصلحها«: ~ ط  (1)
  .»ا.öورة«: ~ ط  (2)
  .»�د«: ~ ي  (3)
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  (4)
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  (5)
  .»ا#ل«: ~ ي، م، ك، ط  (6)
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   .، أو ¢ن ºاصم {صححهوال سيما إن ¢ن ×ن ير\د تصحيح اZ1س ،(1)2ستأجره
و§ن .م يÍن دفعه  .فال يلزم واحدا منهما إن أمÍن دفعه بدونه ،لظا.م (2)وأما ا(ال ا(لزم

 ،وyذا يقال ~ غwه ،و§ال .زم ا(ل»م فقط ،إن ¢ن ¾ول ب� األصل ùه وأهله ،بدونه .زم ا#ميع
     هواهللا أعلم ا

-113 RM=y �$�/ ��
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Zأيضا،  ،وسئل عمن تعاوض مع آخر بأن أخذ ماء وفيه غ Zودفع فيه دارا عليه فيها غ
  هل يلفق الغبنان إن ¢نا معا ثلثا بال�سبة إ{هما، ال بانفراد � منهما؟ 

من أنه ال قيام بالغZ كيف ما  ؛يرجع ~ ا(سألة .لمشهور: بتمر\ض ذ.ك، وقال: فأجاب
  ها... إلخ  Zْ"(3)ٍ غَ  بِ َال وَ ": لقول خليل ،¢ن
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ما  :أو قديم؟ فقال � ،ا(اء جديد :قال � ا(شÖي ،وسئل عمن باع .رجل ماء فلما تعاقدا
  . ال :� ا�ائع )4(تعرف عدة الفقارة، فقال :نعم، ثم قال � :قال ،أردت القديم :قال ،أردت

  هكأنه وقع ~ صلب العقد ا ،إن األvر حيث ¢ن ~ �لس واحد متتابع: فأجاب
-115 R�\�) [� ]�(8� ,gI�=�� ���� ,®=� M� ���� Ti%� M9�X     

وهذه سنون و¼ S حا�ا ~ ا(وضع  ،ومات ا�ائع ،ةوسئل عمن اشÖى أ�اال من تبغ
وال رءاها ح�  ،)5(نقلها vشÖ\ها (�ن آخر، وزعم أنه .م يقبلها أو ،ا�ي ¢نت فيه ح� ا.dاء

فما  ،رءاها ح� ا.dاء ،أنه .م يعاينه وال بعده، وشهد � من حö ب®نهما؛وال قبله  ،ا.dاء
  اÍ1م؟ 

ألنه ير\د حل ا�يع ا�ي أقر بانعقاده،  دعواه؛ )6(فا(شÖي ا(ذكور ال lسمع ،و�عد: فأجاب
، واهللا أعلم ن تقليبها قبل ا.dاءإل�v ،فال ينحل إال بZينة، وما شهد به ا.شاهد ا(ذكور ال يفيد

     ها

                                                 
  .»2ستأجر«: ~ ط  (1)
  .»ا(ل»م«: ~ ي، م، ك  (2)
  .185ص: ¤ت� خليل  (3)

  .»قال«: ~ ي، ط  )4( 
  .»يقلبها«: ~ ط  )5( 
  .»2سمع«: ~ ي  )6( 
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نال] اشÖى ا¬ا] ]يال من و�مد ا.صالح اR ،و� أب قدور و�عد فÖة: نصها ،(1)وشوور
وأخرى  .أو سفهه ،و.م يقع � ذكر ~ ا�يع، واد� صغره حي�ئذ ،وهو vشارك �ما ،األول إخوة
غيZته ذ.ك  فسئل ~  ،فقال � خرصته .ك إن .م يرده فالن ،طلب منه رجل خراصة ماء � /من 

  فلم يرده، فهل هذا تعليق؟  ،)2(الفالن
 .كما هو واضح ،فدعوى ا.صغر وا.سفه ال تنفع إن ¢ن األب S خالفهما ،و�عد: فأجاب

�جور S ما به العملحيث ¢ن  ،و¾مل مع جهل حا� S ا.رشد wبالغا غ.   
أو رضاه، حيث  ،و¼ بمþلة ا�يع S خيار فالن ،وأما ا(سألة ا¬انية، فا.كراء فيها الزم

واRعليق إنما يö مع ا�عد S ما ذكر ا1طاب ~ ا�Rبيه ا1ادي عd من �ح  .¢ن قر\با
َق بَِها: "قو�    هواهللا أعلم ا )4(...إلخ  )3("أْو lََسو�
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 ،أو بغw إذنه ،سئل ¢تبه عمن � دار ببالدنا هذه سÍن فيها شخص بإذنه :ووجد hطه
وyراؤها بغwه  ،ألن به جرت العادة ~ ا.كراء .âيار ؛)5(فهل يؤخذ منه ز�ال ،لنا يلزمه كراؤهاوق

  ، أو يؤخذ منه دراهم؟ال يوجد وأ ،نادر
بأvر مع� منه من  ؛إن ¢نت تÍرى با��ô âا ،بأنه يؤخذ منه كراؤها ز�ال: فأجاب

والقضاء فيها  ،وألنه من ا(ثليات حي�ئذ ،vراxة لقول من �� بيعه ،أو Þوها ،)6(رَ ائِ رَ إعداد الغَ 
   .وال يؤخذ فيه دراهم إال بالÖا� ،با(ثل

âل به با�vعاRبه ،وما جرت العادة با Dوغلب ق،  wلة بغvدتهم با(عاx جرت âكب
 ،أو ¢نت vلغاة ،وال سكة عندهم أصال ،أو طعام بيعا وغwه ،)7(ارٍ قَ أو نِ  ،ا(سكوك من عرض

   .واإلتيان بها ،فإنهم ال يقال أنهم يÍلفون با.سفر �ا
                                                 

  .»شورى«: ~ ط  (1)
  .»فالن«: ~ ي، ط  )2(
  .168ص: ¤ت� خليل  )3(
  .31ص 6ج: ينظر vواهب ا#ليل  )4(
�ُْل  )5(  29، ج)ز ب ل(مادة : تاج العروس. يقال كذ.ك ا.Ñِِْج�، وهو روث، 2ستعمل لÁسميد األرض، و¼ لفظة أعجمية :ا.ز�

بَاُل : ، واسمه العل¯111ص  .ا�"
 1مل األشياء، وخاصة ا1بوب :الغرائر  )6(

ً
  .269ص 9ج: .سان العرب. �ع الِغَرارُة، و¼ تتخذ أعداال

Zيكة :نَِقارٌ   )7( ْقَرُة، و¼ ا.س� قرة من ا�هب والفضة؛ القطعة ا(ذابة�ع .لن"   .229ص 5ج: .سان العرب. ، وا�"

 ]أ/141[
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فإنه يرا�  ،و.م يÍن ôلب ،أو با.ز�ل وغwه من الع� ،نعم .و جرت العادة با.كراء با#زء
âسألة فرض ا�فقة ،حي�ئذ ا(سكوك ا#اري با�v ا(تلفات  (1)ال يقال إن قيام ؛و\رشد (ا قلناه

وال  ،ألنا �سلم ذ.ك لÍن ال �سلم أنه ال يقD إال بها ؛كما ~ ا(دونة وغwها ،با�راهموغwها 
سيما ببâ  وال ،(3)ا(ثل ~ الفروض(و§نما ذ.ك فيما ال مثل � S أنه قيل بلزوم  .غwها (2)يؤخذ

   .ال نقد فيه
 )4()قراض بنقارفقد نصوا S جواز ال ،وPمهم ~ ا�â ا�ي ال نقد فيه واضح ~ ذ.ك

وقد وقفت S القضاء بما جرى  .به فيه اتفاقا )6(ببâ تعاvل ؛)W)5واRّ  ة و�اÅ1ّ هب والفّض ا�ّ 
: وقد قال ~ كتاب ا.رواحل ،به العرف ~ ا.كراء أل± ا1سن لÍن �د عU اآلن �له

    هواهللا أعلم اه ¢.dط ا ،من األ�ر\ة وغwها )7(وا(تعارف
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فش فش مع األ�ف vوالي أ±  وفقد حö عبد ا.ر�ن ا(دع ،و�عد: وشوور ونصها
وترyه بيد  ،من مÖوك أبيه )9(~ نوم ا�اس (8)]�[فاد� األ�ف أن بيد األول جنانا  ،فارس

فأقر األول  ،فطلب منه تلك اqراصة ،وأن أباه ترyه ~ بطن أمه ،األول S وجه اqراصة
 ..م تعلم با#نان قط حÄ تقبض منك )10()أ�(: فقال � ،باqراصة وزعم أنه دفعها ألم األ�ف

 ،واد� أنه أراد قبض ما ترتب � ~ ذمته من تار\خ vوت األب إY أن قدمت ا#ماعة أمه عليه
  .كنها .ألم من vوت األب�عوى األول أنه ¢ن يم

وأن ا�جاة إن  ،¾ار فيها ا�{لفاعلم أن هذه ا�ازلة من ا�وا¼ ال©  ،�عدو أما: فأجاب
   .يض فيها ال ينا�ا إال القليلخ

                                                 
  .»قيم«: ~ ط  (1)
  .»يؤاخذ«: ~ ط  (2)
  .»العروض«: ~ م، ك، ط  (3)

 .ي: سقط من )4(
)5(   ُWْõRصوغ :اv wوب، أو غöv wما ¢ن من اّ�هب والفّضة غ .wن)42، ص)ت ب ر(مادة : ا(صباح ا. 
  .»يتعاvل«: ~ ي، م، ك  )6(
  .»ا(عارف«: ~ ك  )7(

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. سقط من األصل  (8)
 .Ðم12تمنطيط، ال© تبعد عن أدرار بمسافة ¼ نومناس ق� تابع �âية : نوم ا�اس )9(
  .ك: سقط من  )10(
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لÍن  ،~ ذ.ك .َِمهْ  )K()4(من قال  )3(وال أجبت ،)2(بها بÍلمة )1( سؤا.ك ما ُ*ْهُت َال  و.و
  ،(ا سألت

ّ
  )5(اي عندي جار\ً فا�

ّ
ي مع يمينه Öَِ كْ أنه يصدق ا.مُ  ،© بها العملS رواية ع® ال

وyذ.ك فيما  ،عليهم من غw إش�لٍ  ةِ مَ د� قَ ا.مُ  دِ يَ يدها حي�ئذ كَ  بعد تقديمها؛ ألن�  .ألمõ  عِ فْ ~ ا�� 
 ثبت أنّ  نْ قبل تقديمها إِ 

ّ
 جر\ا ،كما شهد به أ�W و�يها ،© ¢نت تقبض أ�ر\ة أصلهمها ¼ ال

 
ّ
من  ؛ي وÞوهاادِ وَ واختار العمل بها ابن هالل ~ ا�َ  ،© ذكرها ابن سهلS ا.رواية الغراء ال

، وال ، و§ن .م ي1بت قبضها قبل اRقديم)6(عِ ْف وا��  ~ ا#لِب  õHِ وÞوه مþلة ا.وَ  تþ\ل ا1اضِن 
  مَ هَ بَ -ْ عدمه، َوا

َ
     هواهللا أعلم ا ،ي فيما يظهرÖَِ كْ اهنة مع يم� ا.مُ عمل باستصحاب ا1ال ا.ر�  رُ vْ اْأل
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   ا#هل، فهل يصدق؟ َ� د� واِ  ،Zِْ الغَ بِ  هُ اعَ وسئل عمن قام فيما بَ 
فإنه يقبل منه، فإن  ، ا#هل فيما �هله أبناء ج�سهَ� فعندي أن من اد�  ،و�عد: فأجاب

  . هواهللا أعلم ا ،وا(نهج و�حه )7(] [كما ~  ، عليهم ا#هلَ� اد� اس �مو.ون فيما ا�ّ 
-120 Rz�m� � ,¯(/ �*r�� �$'�8 O�j� O� [� ����r� 
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بأن تعاقدا S أن  ؛إذا .م يوجد ~ عقد ا(غارسة كون األرض ب®نهما ،وسئل عما يظهر
 )10(مرتث ا بعد أنْ وذ.ك ب®نهما إنصافً : ا(وثق )9(قال بأنّ  ،ال األرض )8(]ب®نهما[الغرس فقط 

   ا�خل؟
وS . كما البن عرفة وغwه ،ا ا(غارسة S ا.ydة ~ األشجار فقط ففاسدةوأمّ : فأجاب

 �ري فيها اq ةكّ ا.سّ 
ّ

 ،.م يÍن عرف بإخراج األرض نْ إِ  ،عن �ديدها ةكّ ي ~ ا.سّ الف ا�
        هاواهللا أعلم 

                                                 
  .»فهمت«: ~ ط  )1(
  .»ùمة«: ~ ط  )2(
  .»أخيب«: ~ ك  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .»جر\ا«: ~ ي  )5(
  .ب 71ل : ينظر ابن هالل  )6(
 .بياض )7(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »با قال«: ~ ي  )9(
  .@هما صحيح. »يثمر«: ~ ي  )10(
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S  ،غwه هِ يْ لَ عَ  ولِ مُ حْ ومنه ا.مَ  ،صا.ِ فمنه خَ  ،Åَّ اس من ا1ُ وسئل ابن رشد عما يصنعه ا�ّ "
 خwةاس ¤تلفة، فمنهم من يقصد ا�ّ وأغراض ا�ّ  .أو أ�Õ ،أو أقل ،وا.ر�ع ،�سبة ا�صف

 õيُ  رٌ ذْ هذا عُ  من، فهلأو خفة اّ¬  ،\نة فقطومنهم من يقصد ا.زّ  ،ة\نَ وا.ز ِZ ُراهم أم با�ّ  )1(]هُ عُ يْ ,َ [ يح
wراطلته با�نانv وزÇ راطلة بعضه ببعض دن®ئً وا�ّ  )2(ال؟ وهلvراهم أم ال؟ وµ يد أم ال؟ وهل ا

.لحاÐم  ا أم ال؟ وهل رً جَ ت� من اÆاذه مُ  هِ ائِ نَ تِ قْ صناعة اِ  )3(صناعته أم ال؟ وهل تفÖق /يمنع من 
  )4(منعيأن 

ّ
هب معلوم عند أهل ا(عرفة  اqا.ص أو ال؟ وما ºلطون به ا�ّ ا�اس من ذ.ك إال

 ّRجارةوا .  
اسه ، و�زٌ ائِ جَ  اِس حَ وا�"  رِ فْ وا.ص"  ،ةبالفّض  وِب شُ وا.مَ  ،ِص ا.ِ من اqَ  صناعة اÅ1ّ : فأجاب

ْ Gِ ﴿ :قال تعاY جائز إذا ¢ن يمتاز كما ذكرت، Hُا  IَJُ� �Kَ َو
َ
ٱQ'َDِۡRِۡ َوGِ �َ3ُ ٱ�OَِPِۡم LۡMَُ أ

 ٖ6ِ
Kُ﴾)5(  
�eة .لزمان إذا ز و�يعه  ،أو بإضافته إY ما معه ،ن بلغ ا�صابإاآلية، وyذا اقتناؤه ُعد�

  . أو vؤجال، أو بالفضة جائز يدا بيد ،بالعروض جائز نقدا
وال يمنع ا.صاغة من . هافال �وز إال باqا.صة دون غw ،ْ�ِ وأما vراطلته باqا.صة والعَ 

 ألنّ  ؛اس منه فتهلك أvوا�مما ~ أيدي ا�ّ  Í ُÑَْ وال يُ  ،وألنفسهم بيعا واقتناء ،اسعمله .لنّ 
 مها ا(دير، و§نّ يقوّ )7( )6(ا.صياغة عرض

ّ
ي �ب كÑه و\منع عمله ا(غشوش أعاله ذهب ما ا�

  . من الWز�ه ا )8(."وداخله أصفر أو Þاس
  وما ذكره ابن رشد من منع vراطلة غw  .فا�قل ا(ذكور صحيح و�عد،: االبنثم كتب عليه 

  ه ا )9(فهو خالف ا.راجح كما ~ ا1طاب ،اqا.ص باqا.ص

                                                 
  .ي، م، ط: وما أثZته من. سقط من األصل  )1(
)2( wاًطا  :ا�نانwن ق\dمعجم لغة . غ 4.25 =حبة  72 =�ع دينار، وهو نوع من ا�قود ا�هبية، وزن ا.وحدة 2ساوي ع

 .212ص: الفقهاء
  .»يفÖق«: ~ ي  )3(
  .»منع«: ~ م  )4(
  .18اآلية : سورة ا.زخرف  )5(
  .»غرض«: ~ ط  )6(
  .»يغوض«ز\ادة : ~ ط  )7(
)8(  �  .323-322ص 3ج: فتاوى الWز
  .180ص: وما ذهب إ{ه ابن رشد، ينظر vواهب ا#ليل. وا.راجح هو جواز vراطلة ا(غشوش باqا.ص  )9(

 ]ب/141[
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   ]ا.صدقة بغw ا(ملوك[ 122-

  م إبطا� S .ص قاصدا به إxنته؟قام فيه يرو ،وسئل عمن تصدق بر�ع إرثه من حZس
وa  ،ألن ا(تصدق تصدق بما ال يملك ~ ا1ال ؛أن ا.صدقة باطلة :فأجاب بعضهم

  .   ها )1("وََصَحْت ِ~ vَ õ�ُْملُوكٍ " :ا(خت�
وال Æرج  ،فا.صدقة ا(ذكورة ال تبطل من حيث أنه .م تملك بعد ،و�عد: وأجاب االبن

ْذرِ  ¢ن  تبطل إن :نعم .مع @م �وحه عليه )2(بقول ا(خت� ا(ذكور بد{ل ما � ~ فصل ا��
 َ� د� في�تÌ بعزل ا(تصدق عليه عن ¤اصمة ا.مُ  ،ا ا.öروأمّ  .اإلجارة لعدم �طها ؛القصد بها

    ه، واهللا أعلم اعليه، فال يمÍن من اqصومة (ا فيها من ا.öر ا1اصل �سZبه
، أو ألخذ هاها ا(رور .سقيõ خلة ا.واحدة ال منجور �ا لÍن .ر�ّ فا�ّ  ،و�عد: وأجاب أيضا

  ها اهَ رِ مَ =َ 
-123 R3I�r�� M� g�=�� X 

إذا طلب منهم وظيف سلطا] وال ف�ك : قد تقع ~ بالد نوازل منها ،ا1مد هللا :و×ا وجد
أو حاضن أو أعيان  ، فيZيع من عقاره قاض،فتؤخذ به �اعته ،ومنهم من ôب عن ا�â ،�م منه

ومن ذ.ك  ،منوقد يقع ا�يع من غw نداء الستقصاء ا¬�  .ا#ماعة وعدو�ا عند تعذر ا1اÐم
ا و\ر^ S القوم وقد يÍون منهم �جورً  ،أو ورثة ميت ،عليه )3(ا�يع عن الغائب لقضاء دين

وقد يÍون منهم  .ف®ستأذنون عن �يعهم هِ بِ  ءٌ َال فيتقدم منهم ُ�َ  ،فلم �دوا ما يقضون به ،مال
  ،من ôب

ّ
  . وا.سالم ؟ي يصح ~ ذ.كومن ~ حال سفه ما ا�

 : ا#واب واهللا أعلم ،ا1مد هللا
َ
وقد علم أن  ،طلب به قومه )4(الغائب ال ¤لص � ×ا ن� أ

 نْ و§ِ  ،ما .زمهم )6(فوجب إ.زامه ،والقر\ب بقر\به ،وا.و� بأبيه ،بو�ه )5(وا.وا� ،األخ يؤخذ بأخيه
 َcِ Ý� wن غ¢ 
�

، بل من )8(من ا(عيار )7(كما ~ األقضية وا.شهادة ،عِ اقِ S ا.ر�  ُق رْ qَ  يÁسع اال
                                                 

  .253ص: ¤ت� خليل  )1(
  .101ص: ¤ت� خليل  )2(
 .»مع�«: ~ ي )3(
  .»بما«: ~ ك  )4(
  .»ا.و�«: ~ ي  )5(
  .»األمة«: ~ ط  )6(
  .»ا.شهادات«: ~ ي، م، ك، ط  )7(
  .21ص 10ج: ا(عيار ا(عرب. ينظر توyيل الغائب وyيال �  )8(
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و§ن بان  ،فال خفاء أن بيعه ماض ،¢ن ا�ائع عن ôئب أو يÁيم ×ا هو القا� نْ إِ  م� ، =ُ )1(الغصب
~  )4(~ جواب ابن vرزوق )3(كما ،)2(أو استظهر بWاءة من ذ.ك ،خالف ما شهد به S الغائب

  .)5(ا(عيار
ّ

فإن � رده  ،ه ال �ب عليه �ء ~ رده إن ثبت أنّ وyذا القول ~ بيع ا1ا� إال
   .و�يعه ماض S � حال ،ه ال رد فيهفإنّ  ،hالف بيع القا�

ا وا أحدً vُ د� قَ  نْ وyذا إِ  .أو تعذر ا.وصول إ{ه فنافذ ،أما بيع أعيان ا�â حيث ال حاÐم بها
كما ~  ،هذا ا(بيع )6(ول®س أوÉ ما يباع عنه غw ،فباع بغh wٍس  ،أو ôئٍب  �.ك S يÁيمٍ 

وال يعÖض µواب سيدي  .أيضا )8(~ ا(عيار )7(اهللا بن ¾� خلفجواب الفقيه سيدي 
 ؛لقضاء دين S أبيه من غw يم� ،عن يÁيمٍ  �اعة عدولٍ  هُ تْ مَ د� ~ رد ما باع من قَ  )v)9صباح

   .)10(هذا فيمن يقتC منه ا{م� ألنّ 
   يعِ بِ ا.مَ  ةُ براءَ  )13(ْت تَ Zَ و§ن ثَ  ،بيع القا� )12(ما أجاب به ابن vرزوق ~ إvضاء )11(]أما[و

                                                 
  .576-575ص 9ج: ينظر ا(عيار ا(عرب )1(
  .»بذ.ك«: ~ ط )2(
  .»ماإلخ «: ~ ك )3(
أخذ عنه جده باإلجازة . ه766أبو عبد اهللا �ّمد بن أ�د بن اqطيب بن vرزوق ا1فيد العجب®°، و� سنة : ابن vرزوق )4(

وأخذ عنه ابنه ا(عروف با.كفيف وا¬عالó وأبو حفص . وعن وا�ه وعمه وأ± �ّمد ا.d\ف اRلمسا] وابن عرفة وغwهم
�وح الWدة، �ح ا.شقراسطية واqزرجية، اختصار ا1اوي ~ : من تآ{فه. Õ تالميذهالقلشا] ون� ا.زواوي، وقد ك

: ، كفاية ا(حتاج154ص: توشيح ا�يباج. ه842توa سنة . الفتاوى البن عبد ا�ور، ا(þع ا�Zيل ~ �ح ¤ت� خليل
  .252ص: ، شجرة ا�ور391ص

  .100ص 5ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )5(
  .»ما«: ~ األصل، ي  )6(
كفاية . ھ732تو� سنة . أخذ عن سليمان ا.و�2d°. خلف اهللا بن ¾� ا(جاH، فقيه من فقهاء فاس :خلف اهللا بن ¾� )7(

  .165ص: ؛ نيل االبتهاج122ص: ا(حتاج
 5ج: ينظر ا(عيار ا(عرب. وهو خطأ بل ا#واب qلف اهللا بن ¾� ا(جاH. ا#واب لعبد اهللا بن ¾�: ~ �يع ال�سخ )8(

 .147ص
أخذ عن أ± ا1سن ا.صغw ا.زرو\Å .أبو ا.ضياء vصباح بن عبد اهللا ا{اصلو( أو ا{اùو( الفا´: vصباح ا{اصلو( )9(

بعض فتاو\ه ~ ا(عيار ا(عرب . هو أول من درّس بمدرسة أ± ا1سن ا(ر\U بفاس ف�سبت إ{ه. وغwه، وهو من أصحابه
  . 608ص: ؛ نيل االبتهاج485ص: ؛ كفاية ا(حتاج245ص: توشيح ا�يباج. ه750توa بفاس سنة . �2d°.لو

  .173ص 5ج: ينظر ا(عيار ا(عرب )10(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، ك: سقط من )11(
  .»بإvضاء«: ~ ط )12(
  .ي، م، ط: وما أثZته من .»ثZتت«: ك، األصل~  )13(
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كما  ،و�يع ا1اÐم من غw نداء وال تقديم ماض أيضا .)2( )1(بمثل ذ.ك أجاب ابن ا1اج ،عنه
ëف ا(زد\d.4(~ ا(عيار أيضا )3(~ جواب ا(.   

  ،أو أعيان ا#ماعة عند فقد ا1اÐم وا1اضن ،مِ اÐِ ا1َ  )5(ةَ انَ دَ تِ سْ ا اِ وأمّ 
�

 فجائز �dط أال
 ُ  غَ  )6(وتÍون � ،مْ هُ فَ لِ سْ يوجد من 2

�
ٍ عَ يتعلق بمُ  ينُ وا��  ،vوجودة ةَ ل ُ وهو مَ  ،��   َال اِ� ا1َ  مْ هُ ا.

  ةَ افَ َ¤َ  )7(بذ×هم
َ
~  )8(كما ~ جواب ا.سيد أ�د القباب ،تهمو\تعلق الطالب بذمّ  ،يهلك ا(ال نْ أ

   .)9(ا(عيار أيضا
ف®سكت الغائب بعد قدومه  ،أو يرشد ا{Áيم ،الغائب ا(بيع عنه ~ غيZته )11(يتقدم )10(ثم

   .واهللا تعاY أعلم ،كما ~ ا(عيار أيضا )12(] [أو ا{Áيم  ،سنة
                                                 

أخذ عن عمه أ± . أبو الW¸ت عماد ا�ين �ّمد بن �ّمد بن إبراهيم ا�لفيÀ ا.سل¯، عرف بابن ا1اج ا.ُمري :ابن ا1اج )1(
. وأخذ عنه أبو زyر\اء ا.Ñاج، ابن خâون، .سان ا�ين بن اqطيب، وغwهم. القاسم �ّمد، ابن ا.ز�w، ابن الفخار وغwهم

: من تآ{فه. ية، وهو من عدول القضاة وأئمة األئمة، بلغ ~ �صيل ا(نقول وا(عقولشيخ ا(حدث� والفقهاء واألدباء وا.صوف
ديوان سماه العذب األجاج من شعر أ± الW¸ت بن ا1اج، ا(ؤتمن S أبناء ا.زمن، وتأ{ف ~ أسماء ا.كتب واRعر\ف 

ابن : ا(غرب واألند.س ~ القرن ا¬امن ؛ أعالم229ص: ؛ شجرة ا�ور428ص: نيل االبتهاج. ھ771تو� سنة . بمؤلفيها
Éوت، الطبعة األوwؤسسة ا.رسالة، بv ،ّمد رضوان ا�اية�  .156، ص)م1976-ھ1398(األ�ر، �قيق 

  .281ص 5ج: ا(عيار ا(عرب )2(
)3( ëزد)ف ا\d.ا :ëّمد بن يوسف بن عمران ا(زد��ّمد عبد العز\ز أخذ عن أ± ذر بن أ± رyب وأ± .  أبو عبد اهللا 

�ع . وأخذ عنه ابناه أبو جعفر وأبو القاسم و�ّمد بن عبد ا.ر�ن بن راشد العمرا] و�ّمد بن عبد ا(لك. ز\دان وغwهما
: كفاية ا(حتاج. مقالة ~ ا.وفاء، عقيدة، وأنوار األفهام ~ �ح األح�م إY األقضية: من تآ{فه. ب� العلوم العقلية وا�قلية

  .199ص: ، شجرة ا�ور380ص: ، نيل االبتهاج294ص
  .295ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )4(
  .»استدان«: ~ ي  )5(
  .»�م«: ~ م، ك  )6(
  .»بذمتهم«: ~ ك  )7(
أخذ عن الZسطي وأ± ا1سن بن . أبو العباس أ�د بن قاسم بن عبد ا.ر�ن ا#ذا� الفا´، أشتهر بالقباب: أ�د القباب  )8(

. وأخذ عنه ا.شاطó وأبو حفص عمر ا.رجراî وابن اqطيب القسنطيU وغwهم. (د] والقا� الفشتاK وغwهمفرحون ا
�ح vسائل ابن �اعة ~ ا�يوع، �ح قواعد اإلسالم .لقا� : من تآ{فه. توÉ القضاء µبل الفتح وتوÉ الفتيا بفاس
، شجرة 102ص: ، نيل االبتهاج105ص: ا�يباج ا(ذهب. ه780سنة  توa بعد. عياض، واختصار أح�م ا�ظر البن القطان

  .235: ا�ور
  .293ص 5ج: ا(عيار ا(عرب )9(
  .»قد«ز\ادة : ~ ك، ط )10(
  .»يقدم«: ~ ي، ك )11(
 .بياض قدر نصف سطر )12(
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�مد العرç بن عبد ا.رفيع بن صالح  Yتب عبيد ر�ه تعاyا1مد  -وفقه اهللا بمنه آم�  - و
ا1سU خار  )2(ا.d\ف ا�وعنا] )1(] [قا� عبيد اهللا S بن عبد  .هللا ا#واب أعاله صحيح

    هاهللا � ا
-124 RM=r�� T��
8 �W���� .��� �� � ,� H�� �8� .� n�8 M�X  

فاعلم أن حاvله أبا  ،و�عد... وS أخينا ~ اهللا الفقيه فالن إلخ : نصه ،ا ¢تUZ به االبنو×
Uعن نصف دارٍ ق... و� ا(لقب إلخ  ،نعامة يع Uورثته فيه ، وقام عليه باعه � أبوه / د ¢ن سأل

و.و فرض أن �م  ،فيه بعد العام )3(الغZ ال يقام ألنّ  ال @م �م معك؛: لغZ، فقلت �بدعوى ا
 القيام به

ّ
 ب9ن�  )4(رجع K وأخ�W م� =ُ  . بعدول، فال ي1بت إال

َ
طالت  نْ و§ِ  ه،�م القيام ب ن� ك أفتيت بأ

~ ذ.ك  ُت رْ ك� فَ إ] 7َ  م� =ُ  .ه ي1بت بغw العدول مع وجودهم، فاستغر�ت ذ.ك إن صح� ا.سنون، و:ن� 
 وهم إن�  ،ِج ِ{ وْ ئل اR� ك قصدت بذ.ك ما ذكروه ~ vسافالح K أنّ  ،ساعة

ً
 ،ما ذكروه فيمن باع ]يال

 
ً

كما هو قول ابن  ،ساوي مئة، وهو 2ا، كما إذا باعه بعdةوهو 2ساوي كثwً  ،)5(هٍ افِ تَ   ��ءٍ أو مþال
، وذ.ك غv wوجود ~ )7(أيضا ~ جوابه S ما نقله اRلمسا] )6(اطõ وذكره ابن ا.ش�  .القاسم
  . ا�ازلة

 ألن�  ا ~ ا�ازلة؛، وخصوًص افالغZ ال ي1بت بغw العدول مع وجود العدول عمومً  :وأيضا
  ه حي�ئذ ألن�  بالعدول؛ إال )8(الغZ من �لة العيوب، وذكروا أن العيب ال ي1بت مع فوات ا�يع

                                                 
 .بياض قدر ùمة )1(
  .»ا�وعمان«: ~ ط )2(
  .»قيام«: ~ ط )3(
  .»أخW«: ~ ط )4(
  .»تافيه« :~ ط )5(
أخذ عن ا1افظ ا(حاسó . ه643أبو القاسم قاسم بن عبد اهللا بن �ّمد بن ا.شاط األنصاري ا.سZ©، و� سنة : ابن ا.شاط )6(

وأخذ عنه أبو زyر\اء بن ا�ذيل وابن ا1باب والقا� أبو بÍر بن شW\ن . وابن أ± ا�نيا وأ± جعفر الطباع وغwهم
ر الWوق ~ تعقب vسائل الفروق، �فة ا.رائض ~ علم الفرائض، و�ر\ر ا#واب ~ توفw ا¬واب، أنوا: من تآ{فه. وغwهم
  .217ص: ، شجرة ا�ور324ص: ا�يباج ا(ذهب. ه723توa سنة . وفهرسة

عن أ± i أخذ . ه609أبو إسحاق إبراهيم بن أ± بÍر بن عبد اهللا األنصاري ا(عروف باRلمسا]، و� سنة : اRلمسا] )7(
العارف . وأخذ عنه ا.كثw منهم أبو عبد اهللا بن عبد ا(لك. ا.شلو�� ولÀ ابن عصفور وابن عمwة وابن �رز وأجازوا �

ا(نظومة ا(شهورة ~ الفرائض تعرف باRلمسانية، ومنظومة : من تآ{فه. با.dوط وا(Wز ~ الفرائض وا�ارع ~ عدة فنون
 ~ ّóومدح ا� wّسنة . � ا.س a202ص: ، شجرة ا�ور147ص: ا�يباج ا(ذهب. ه699تو .  

  .»ا(بيع«: ~ ط  )8(

 ]أ/142[
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العيب إنما ب فيه من العدالة، فإخبار غw العدول د� بُ  وا.شاهد ال .اWًِ  ُ¤ْ ا َال يصw ا(ثبت � شاهدً 
  هواهللا أعلم ا ،كما هو واضح ،ال عن الغائبة (1)هو فيما هو قائم، Wº فيه عن ا1ال ا.راهنة

-125 R,�$° &�j8 ¯ m�8� n�K��8 *9��� ���=�X  

  ،وسئل عما يقع عندنا ~ أيام العرب من مبادلة اRمر با.زرع
َ
بÍيل �هول  (2)ِط قِ و�األ

وما  ،فما كتب صحيح ال غبار عليه ،و�عد: بأنه ال �وز بال خالف، نصه ؛بعد أن أجاب غwه
 :وال توافقه القواعد، ومن أدRه أنه قال ،نقله صاحب ا(غارسة عن العقبا] ال lساعده ا�صوص

ê¾ة إذ دواو\ن مذهبنا و¤ت�اته  ،)3(وفيه lشÖط معلومية ا(كيال ،أن هذه مبادلة ال مبايعة
   .(4)كما ~ نص ابن عرفة ،وأنها من أفراده لة ~ ا�يوع،بإدخال ا(باد

وهو  ،أنه ¾تاج Rأvل :و\رحم اهللا اRلمسا] ا(ذكور حيث قال بعد نقله جواب العقبا]
   هوهو واضح، واهللا أعلم ا ،وأظن ß\ان وهم العقبا] (بادلة مثل� نوx واحدا ،كذ.ك

ال lساعده  :@مه أن العقبا] خرق اإل�اع لقو�، ظاهر ...وما نقله العقبا] إلخ: وقو�
   .)5(وa فسخ ما بيع بÍيل �هول قوالن: وهو ل®س كذ.ك، فÌ ا.شاvل ،ا�صوص

 ِ~ َكَسل�ِة �7ٍِ : "وa ا1طاب عند قول ا(اتن
�
ال ْو.ِِهمْ  )7(تَ�ِْبيهٌ : "ما نصه ،)6("إِ َال : )8(ُعِلَم ِمْن قَ

عَ | زُ َ�ُو   . أنّه ال �وز اRّبايع بمكيال �هول، حيث يÍون vكيال معلوم vِْلِء َظْرٍف، )9(|َ,يْ
وال �وز ا.dّاء : ابن رشد ~ رسم أوò من سماع ع® من جامع ا�يوع: )10(|الق|

 عليه قو� ~ 
ّ

 ~ vوضع ل®س فيه vكيال معلوم، S ما قا� ~ ا(دونة، ودل
ّ
  بمكيال �هول إال

                                                 
  .»ا.رهنة«: ~ ط  (1)

ُط  (2)  قِ
َ
4ُْط، واِإل4ُْط Æفيًفا: و\قال. ُ�ّتخذ من ¤يض ا.لZ فيصبخ، ثم يÖك حÄ يمصل :األ

َ
، )أ ق ط(مادة : ا(صباح ا(نw. األ

  .14ص
غ، وعند  1630لÖًا، و 1.680و2ساوي عند ا1نفية . وvكيال سعته نصف صاع. ما يÍون بيان مقداره با.كيل :ا.كيل )3(

 .363ص: معجم لغة الفقهاء. غ1086لÖًا، و 1.374غwهم 2ساوي 
  .ب 26ل : ينظر ¤ت� ابن عرفة  (4)

بهرام ا�مwي، ضبطه وصححه أ�د بن عبد ا.كر\م Âيب، vرyز Âيبو\ه .لطباعة : ينظر ا.شاvل ~ الفقه اإلمام ما.ك )5(
  .525ص 2، ج)م2008-ھ1429(وال�d وا�راسات، القاهرة، طبعة 

  171ص: ¤ت� خليل )6(
  .»كت®به«: ، وa م»تتمة«: ~ األصل، ك )7(
  .»قو�«: ~ �يع ال�سخ )8(
  .وما أثZته من vواهب ا#ليل. �يع ال�سخ: سقط من )9(
  .وما أثZته من vواهب ا#ليل. �يع ال�سخ :نسقط م  )10(
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   ها هذه ا.رواية
ال : واختلف أصحابنا إذا وقع اRّبايع بمكيال �هول، فقال أشهب: وقال ~ اRّوضيح

ورأى غwه أنّه يفسخ؛ ألّن العدول عن ا(عتاد من ا(كيال ا(علوم ا#َُزاِف، وجعله بمþلة ُ�ْفَسُخ، 
ا¬ا] بالفسخ، والّظاهر هو القول . وح\ ~ ا.ّشاvل القول� من غw ترجيح .)1(َغَررٌ  إY ا(جهول

ي
ّ

  .)3(]نظر ما يأ� ~ ا.سادسة بعد هذهوا[ه ا )2("الِغَراَرةِ من @مهم ~ vسألة ُ�ْفَهُم  وهو ا�
: نصها ،با(كيال ا(جهول من ا�رر ا(كنونة ~ نوازل مازونة امَ عَ الط�  َل دَ vسألة من بَ 

فيأ�  ،ر برأس� من القمحوسألت شيخنا وسيدنا أبا الفضل العقبا] عن ا�دل رأسا من اRم"
فيعطيه به رأس� من  ،أو غw ذ.ك من ا(كيال ا(جهول ،أو برمة ،أو صحفة ،رجل بقدح

هذا ×ا يÁساهل  ألن�  ؛أو �وز ،ألنه بمكيال �هول ؛فهل يمنع هذا ،و\أخذ به رأسا تمرا، )4(القمح
من  )5(وقد أجازوا بيع ذروع .فال غرر ،ما هو إعطاء مثل واحد بمثل�اس فيه، إذ ا(قصود إنّ ا�ّ 

  . بدرهم )6(و�يع حفنة ،مع كونه �هول ال�سبة .�راع ا(تعارف ،فالن اٍع رَ ثوب بذِ 
ا ~ غw و\Íون مانعً  ،ما يقدح ~ ا�يعا.سائل من ا(كيال ا(جهول إنّ  ما ذكر: فأجاب

فل®س من  ،هِ يْ لِ ثْ أو مِ  هِ لِ ثْ مِ بِ  Åِ" ثْ مِ ا ا.وأم�  .أو العروض ،كمعاوضة ا(ث. با�قود ،معاوضة ا(ماثلة
  و�.ك نرى أهَل  ،Zِْ وال Xº أحد ا(تعاوض� فيه من الغَ  ،يهِ *ِ  َل هْ جَ  ذ.ك إذ الَ 

َ
 )7(رِ دَ نْ األ

 هُ َ�ْ  ةٍ فَ حْ ِص بِ  )8(ا(شÖك عَ رْ يقÁسمون ا.ز� 
َ
  ةِ ول

ْ
  ،ارِ دَ قْ مِ ا.

َ
ِ  ن� وال يرتاب xقل أ �d.ثمن يأخذ  \َك ا �

 ، وا من ثمانو\أخذ ا�ي � ا�صف أر�عً  ،ثمان صحفة من
َ
  من  )9(� واحد ن� S هذه ال�سبة أ

 
َ
 من غw هِ قõ إY حَ  َل ص� وَ تَ  اكِ ْ�َ األ

َ
   .غwه ز\ادة )1(يفوت عند نْ  أ

                                                 
  .»غرور«: ~ �يع ال�سخ )1(
  .106ص 6ج: vواهب ا#ليل  )2(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»قمح«: ~ م، ط )4(
هو ا.وحدة القياسية ا.dعية لقياس األطوال، : بل ا.صواب أن نقول أذرع، واّ�راعيقصد به �ع �راع، وهو خطأ،  :ذروع )5(

: معجم لغة فقهاء. سم 46.2وقده ست قبضات، � قبضة أر�عة اصابع، وñ أصبع طول ست َشِعwات، وقدره با(Ö 2ساوي 
  .213ص

 .77، ص)ح ف ن(مادة : ا(صباح ا(نv ¼ .wلء ا.كّفْ�، و�عها حفنات :حفنة )6(
  .»األنذر«ي : ~ )7(
  .»ا(dك«: ~ م )8(
  .ي: وما أثZته من. ا�حو دوهو ¤الف لقواع. »واحدا«: ~ األصل، م، ط )9(
 .وما أثZته هو ا.صواب. »عنده«: ~ �يع ال�سخ )1(
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 ا ا.سõ ذَ هَ  نْ مِ  َك تُ يَ ِض وقَ 
ْ
@�ğŠŽj�Ûbči ، وa اWq ا�بويِك ل şŠŽj�Ûa�  

َ
@� :قال سيد الdZ نْ إY أ @ü�g@bCÜžrčß

đ†flîči@ aĆ†flí@L&Ýžrčàči� )2(ماثلة �صل بالظرف ا.واحد)لؤه ،، وال 2شك العقالء أن اv تلفº ا�ي ال، 

من ه نص ا.سؤال وجوابه كما وجد اه ا )4("با(علوم القدر )3(كما �صل ،و§ن ¢ن �هول القدر
  . خط بعض الفضالء

الف ما أجاب به العقبا] من ما يقتC خ ،وa باب القسم من مقدمات ابن رشد: قلت
  .)5(جواز ا�دل با(كيل ا(جهول

-126 R����� k±8 ^r�� .�*j� O��� ,�����8 Ti�� M�X 
 ى جنانً كÖَ وسئل عمن ا

�
ه ¢ن يÍار\ه .لغw من قبل ��ء  :ن� ا و.م يذكراÐم اqراصة إال

  .معلوم وطلبه منه
 ، فا.كراء صحيح، ا ال يز\د وال ينقصإن ¢ن ا.كراء معلومً : فأجاب

ّ
  ها فال واهللا أعلم و§ال

-127 R ��c��g� ������ ���  �� ���y
�=�� ! �� &����L� �j��� �v�X  

 UZو�نا االبن األنبل الفقيه األمثل فالن: نصه ،به القا� ا.سيد عبد ا1ق /و×ا ¢ت، 
   :و�عد ،و.سانك با�الغة تلفظا ،زادك اهللا تيقظا

 ،تهاوا(عاvلة �سك�  ،معسكرن ا.كتب ~ vسألة ا(تعاvل� ~ أراجعت ما عندي مفقد 
شذوذ  )6(ة وتعذرها، وقد تظهر تارة مع كّ اجتماعهما ~ توات مع انعدام تلك ا.سّ  َق فَ فا7� 

  . القيمة ما ا�ي �ب ~ ذ.ك ا(ثل أو ؛ظهورها
إذ فقد ا(ع÷ ا(قصود مع وجود الع� : و¼"ا(سألة قاعدة،  )7(قد أقام ا(قري ~: قلت

ا .لمع÷، فيقدر بعدمه عدم الع�، أو .لع�، ووجود ا(ع÷ ا(حسوس، فهل �ب اÍ1م تابعً 

                                                 
: ، ولفظه258ص 8، ج2970: ا.�ف و�يع ا�هب با.ورق نقدا، حديث: ا(ساقاة، باب: أخرجه vسلم ~ صحيحه، كتاب )2(

، وا.ّشعw با.ّشعw، واRّمر �: �قال رسول اهللا : عن عبادة بن ا.ّصامت قال õWُبال ّWُاّ�هب باّ�هب، والفّضة بالفّضة، وال
  .�باRّمر، وا(لح با(لح، ِمثًال بمثٍل سواًء �سواٍء، يًدا بيٍد، ّفإن اختلفت هذه األصناف، فبيعوا كيف شfتم إذا ¢ن يًدا بيدٍ 

  .»¾صل«: ~ ي  )3(
  .، vكتبة ا.شيخ ا1س�، ميلة، ا#زائر4: ¤طوط. ب163¾� ا(ازو�، ل :  ا�رر ا(كنونة ~ نوازل ما زونة  )4(
  .96-95ص 3ج: ينظر ا(قدمات ا(مهدات  )5(
  .»ظهور«ز\ادة : ي ~  )6(
  .»حÍم«ز\ادة : ~ ط )7(

 ]ب/142[
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. ، فع. فقدان ا(ع÷ ا(قصود يصw وجودها ¢لعدم، فwجع ~ ذ.ك إY القيمة)1("قوالن ؟كعدمه
أو ا(ثل مع وجودها، والقيمة وقت االستحقاق  ،خت� مع عدمهاوS هذا القول Xv ~ ا(

õ وابنه"، )2(والعدم ِ̄ ْخ
�
ومقابله قول ابن . وعليه اقت� ابن ا1اجب وغwه ،ُ�ِْرزٍ  ذا ِاختيار ا.ل

  . إّن عليه قيمتها يوم اÍ1م، واختاره أبو إسحاق اRو�ّ° وأبو حفص: يو�س
  . هو ا.صواب: وقال أبو ا1سن ~ كتاب ا.ّرهون

 ّ�   .)3(" هو ظاهر ا(دونّة: وقال الWز
وyذا ابن هالل  .، وأ�Õ ا�قل فيهاوا(سألة مذكورة ~ ا1طاب، وأطال ا�فس فيها جدا

w1كملة ا(نهج ،)4(تعرض �كرها ~ ا�ر ا�R 5(وميارة ~ �حه(.   
أو اÍ1م به، وا.راجح ~ ا�ازلة هو ما Xv عليه  ،ومع هذا ùه فضاRنا الفتوى با.راجح

   .واستصو�ه أبو ا1سن ،واختاره أبو إسحاق وأبو حفص ،وما نقله ابن يو�س ،خليل
واسÁيفاء  ،و§ن احتجت إY استقصاء ا�حث ~ ذ.ك ،أنه ظاهر ا(دونة: الWز�وقال فيه 

، واهللا )6(يها الغنية عن طلب غwهافعليك بما سميناه فوقه من ا.كتب ا¬الثة، فف ،ا�قل فيه
  هأعلم ا
-128 R�$���� M� Ti%� .�� *E��� ,.�E� M� Ti%� .�� �¥
)� Z�� O�	� ! ��c��X  

 أنه اشÖى من أخته َ� أحدهما اد�  ،حö رجالن من قر\ة أوالد أ�يدا :نصها ،)7(وشوور
واآلخر أثبت أنه اشÖى من وyيلها ما اشÖاه األخ ا(ذكور، وأنه أقا�ا،  ،بعض ما �ا ~ جنان

وأن وyيلها ا�ي باع � تÍلم مع األخ ا(ذكور  ،ا �شاهدهمفأظهر رسمً  ،اإلقالة )8(فطلب دعواه
  وطلب منه رده �ا، فقال األخ ثلث ا#نان  ،قبل أن توGه S ا�يع S أنه غZ أخته ~ بيعها �

                                                 
  .423ص: ا(قري: قواعد الفقه  )1(
  .174ص: ر ¤ت� خليلينظ  )2(
  .190ص6ج: vواهب ا#ليل  )3(
ابن هالل، إخراج أ�د بن v ،iرyز الÖاث  :S أجو�ة أ± ا1سن ا.ّصغw1 wا�ّ  رّ من ا�ّ  96ينظر ا#واب عن ا(سألة  )4(

 Éوت، الطبعة األوwا�ار ا�يضاء، دار ابن حزم، ب ،ç309-307ص 1ج ،)م20011-ھ1432(ا¬قا~ ا(غر.  
  .284ص: ا.روض ا(بهج �dح �ستان فكر ا(هج ~ تÍميل ا(نهج  )5(
  .»غw«: ~ ط  )6(
  .»شورى«: ~ ط  )7(
  .ي: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »دxه«: ~ األصل  )8(
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 من 
َ
 قَ كذا إY أعاله أ
ْ
 ،أو تعطيv Uشق© ،ومن أسلفه Æدم K ما خدمت فيه ~ جنا] ،ا فيههَ تُ ل

  وأقلتها مثل األول، فهل تبطل اإلقالة ~ األول وا¬ا]؟ أو ~ األخw فقط؟ وهل قو� ذ.ك .لوyيل 
  قبل توyيله يلزم أم ال؟ 

ا�ي ال �ط فيه ماضية إذ .م تعلق  )1(فاإلقالة ~ جزء ا#نان الفوقا] و�عد،: فأجاب
و¼  ،وقد وقع فيه �ط اqدمة ،ها بيع من ا�يوعألنّ  ؛ا ا#زء اآلخر فالوأمّ  .اإلقالة فيه S غwه

   .�هولة، ومن �ط صحة ا�يع معلومية ا¬من
wلقول خليل ~ ا(خت� ،فهو ماض حيث أقيلت فيه بعده ،وأما بيعها (ا باعته .لغ :

" 
ْ
اهُ َو.ِل َÖَْن َوِرثَُه، َال اْش   ه، واهللا أعلم ا)3( )2("َغاِصِب، َ-ْقُض َما بَاَعُه إِ

-129 Rk�L� 
« �� ,�$��'8 �~��� �� Ti%� M�X  

واستحق ا(اء و.م يوجد عند ا(شÖي، ما اÍ1م ~  ،وسئل عمن اشÖى ماء وأرضا بنخلها
  األرض؟ 

   هه .م يقف فيها S نص اآلن ابأنّ : فأجاب
ا �ً �ا ِ�  و§ن ذكر ا�ائع أنّ : ، ونصه)4(ور�ما يفهم حكمها من جواب .إلمام ابن لب: قيل

أن ا�يع  :وقا.وا .، و§بانة قدره ~ قلته أو كÕتهفقد أ.زم الفقهاء العلم به ،ا باعها بههَ يِ قْ سَ ا .ِ د� عَ مُ 
   همع األرض ا ثان )5(ألن ا(اء مبيع ؛ألنه بيع غرر وجهالة با(بيع ؛بدون ذ.ك ×نوع

 Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا�هذه  )6(أحد جام� - قال ¢تبه �مد عبد العز\ز بن 
ا�ص ~ ا(سألة مذكور ~ ا(خت�، : -  رزقهم اهللا رضاه آم� ،.كونه �عها هو وأبوه ،ا(سائل

ََالوَ : "وهو قو�
ْ
ْو vِلِْح بِْ_َِها بَِمَحِل ا1

َ
ْو بَِقْطِع َمنَْفَعٍة أ

َ
  عياض، و.م ºتلفوا فيما قطع منفعة  )7("ةِ أ

                                                 
  .»الفوý«: ~ ط  )1(
  .ي، ط، وهو vوافق (ا ~ كتاب ¤ت� خليل: وما أثZته من. »شÖاه«: ~ األصل  )2(
  .169ص: ¤ت� خليل  )3(
أخذ عن ابن بwÍ وأ± جعفر ا.ز\ات وأ± �ّمد . ه701أبو سعيد فرج بن قاسم بن ل ا¬علó األند.°، و� سنة : ابن لب  )4(

شيخ شيوخ غرناطة، تصدى . وا(نتوري وأبو القاسم بن ßاج وغwهموأخذ عنه أبو زyر\اء ا.Ñاج . بن سلمون وغwهم
توa . نظم حسن ~ ا.رد S القائل� hلق األفعال، وفتاوى vشهورة: من تآ{فه. .لفتوى و¸ن إماًما ~ أصول ا�ين والفقه

  .230ص: ، شجرة ا�ور219ص: ، نيل االبتهاج316ص: ا�يباج ا(ذهب. ه782سنة 
  .»بيع«: ~ ط  )5(
  .»جامع«: ~ ط  )6(
  .183ص: ¤ت� خليل  )7(
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 ،ها، أو تعفن قواعد ب_vرحاضها )2()مطر(أو فساد  ،أو غور مائها ،ب_ها )1(كتهو\د ،من منافعها
   .، وشبه ذ.ك أنه يوجب ا.ردماء ب_ها ما1ا ~ ا�الد ال© ماء أبارها حلو )3(أو وجود

   .وحرم اRمسك باألقلقاقه، كعيب به أو استح ،وتلف بعضه :وقو�
و§ن استحق بعض ف�لعيب، فقول ا.سيد ا(جيب أنه .م يقف : وقال أيضا ~ االستحقاق

.كونه ¾فظ ا(خت� عن ظهر قلب  ،و§ال فهو أجل أن �º عليه ا�ص ،فيها S نص غفلة
  ه، وال �سيان الÍن ا.كمال هللا سبحان من ال تلحقه غفلة
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  وسئل عن مع÷ األصول ا(þل عليها؟ 

منع من ا�Rف وت ،¼ ا(وظف عليها مغرم ،)5()األصول ا(þل عليها )4(]أن: [فأجاب(
  هفيها حÄ يعطى ا
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وطلبه ا�ائع ~ ، )6(كرورا �dط أن يقبضه ~ بالد اRّ ة بÍذا ذهبً وسئل عمن باع أمَ 

   توات؟
 ؛ا�ي باع به ~ غw ا�â ا(شÖط قبضه ،أن ا�ائع ا(ذكور إذا طلب قبض ا¬من: فأجاب

  ه، واهللا أعلم اS ما نص عليه ~ ا.سلم من ا(دونة ،ذ.ك/ ، فإنه �ب � فيه بعد حلول أجله
 âالم ا.لخ¯ أن ا�ائع إن �ط القبض ببÍفعجلها  ،بعيد الحتياجه فيه .وجهثم روجع ب

، فيو� � به ،وقد �ط أvرا جائزا .وصو�ا إY هناك )q)7وفه ،ا(شÖي بغwه .م يلزمه قبو�
   !ا(شÖي مثله ~ عدم .زوم ا�فع (ا� من الفوائد فيما �طه؟ )8()ال ¢ن(فهل  .وقبله ابن عرفة

                                                 
  .»Rهو\د«: ~ ي  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»وجد«: ~ ي، ط  )3(
  .ي: وما أثZته من. األصل، م، ك: سقط من  )4(
  .ط: سقط من  )5(
lشمل vور\تانيا، وا.سنغال ×لكة إفر\قية قديمة، امتدت من غرب ا.سودان إY سواحل ا(حيط األطل°، و¼  :بالد اRكرور )6(

(غرب األقû .لتجارة؛ ألنها ¢ن يقصدونها أهل ا. وماK ونيجw\ا وا�يجر وlشاد، وصوال إY حدود دارفور ~ ا.سودان
  .134ص: ا.روض ا(عطار. هرت بها، وأ�v Õواشيها ا#مال وا(اعزاشت

  .»qوف«: ~ ي  )7(
  .ط: سقط من  )8(
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@م  )3(فإن vوضوع ،@م ا(دونة )2(ع@م ا.لخ¯ غv wوضو )1(فموضوع ،و�عد: فأجاب
بل و.و .م يÍن �ط إذا  ،ول®س هو من حقه مع ا.dط ،ا.لخ¯ ~ ا(شÖي يطلب اRعجيل

�ل العقد¢ن صاحب ا1ق خائفا من آفات الطر\ق wوضوع @م ا(دونة ~  .، ودفعه بغvو
  ه، واهللا أعلم اوهو من حقه فتباينت ا(سأRان ،ا�ائع يطلب اRعجيل بعد األجل
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أن القسمة إذا وقعت ب� ا.ورثة ~ : ومن جواب .لسيد عبد ا.كر\م بن أ�د اRمنطيطي

أو من يقوم مقامهم  ،فال قيام ألحدهم ،و��وا ا1دود ،اوغطوهوÑyوا األرض  ،أصل vوروثهم
فÁساقطوا ب®نهم  ،ألن � واحد منهم قد تعلق حقه µميع األصل ا(قسوم ؛)4(~ حر\م ا�خيل

؛ ×ا يقطع القيام وسكوتهم تلك ا(دة الطو\لة ،ا1رمات اqارجة عن حدود � منهم )5()~(
   هأيضا ا

ور�ما اlسع  ،ا�ابوهذه إحدى ا.كW إن فتح هذا  .بأعاله صحيح )6(ما ،وصححه القا�
وهل .لفرع قيام فيما أسقطه األصل  ؟وهل أبü األصيل .âخيل حجة .فيه اqرق S ا.رافع

وال وارث ~ مقسوم  ،)7(وما سمعنا وال رأينا جارا قام S جاره ~ حر\م ]له ؟�þR مRþه
يل ¢.dط فصار اRواطؤ S ذ.ك وا.سكوت عنه جيال بعد ج ،Í\� Sه ~ ذ.ك )8(قام

واÍ1م  ،ألنه من اإل�اع ا.سكو( جتمعت عليه األمة ال ¾ل شق عصاه؛وما ا .ا(دخول عليه
يتأ�د  )9(وما ¢ن كذ.ك فسد بابه، و§لغاء حجة مدعيه بما ،بذ.ك ×ا يw1 الفæ ب� ا(سلم�

  هاوجو�ه 
بأن من صارت � ]لة ال يÍون  ،وقد أجاب ا.شيخ بفساد القسمة إذا جرت العادة: قلت

  فقف  ،ولÍن اRحب®س يفيتها كما نقلناه عنه ~ نوازل ا�يوع ،ألن العرف ¢.dط ؛� حرمها

                                                 
  .»vوضع«: ~ ي  )1(
  .»vوضع«: ~ ي  )2(
  .»vوضع«: ~ ي  )3(
  .»ا�خل«: ~ ي  )4(
  .ي، م: سقط من  )5(
  .»بما«: ~ ي  )6(
  .»]لة«: ~ ي  )7(
  .»قام ~ مقسومه«: ~ ي  )8(
  .»×ا«: ~ ي  )9(
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  .عليه
-133 R#��� [� ^	m� *	c��� M�X 

فا.كسوة ال© S األجw إذا افÖق مع من أجره قد وقفت  ،و�عد: فأجاب ؟وسئل عما يظهر
 ،فليجر حكمها v Sسألة vxل القراض ،عجلة حاvله )2(�حث عنها )1(منع  ؛S نص فيها

فهو قو�م ~  ،وأما ما أشار إ{ه ا(ازري وغwه ~ القراض: فيها ا(شداK ما نصه )3(فقد نقل
ت ا.كسوة با{ة إن ¢ن :فقا.وا ،وعليه كسوة فأراد رب ا(ال أخذها ،العاvل إذا رجع من سفره

إال بعد  )4(وال خصام ،وغwها ~ كسوة ا(طلقة ،و\عضده ما قا� ~ ا(دونةه فل®س � أخذها ا
    هاواهللا أعلم  ،و§ن أنÍرت نزعها حلفت ،ردها لþعها بغw حÍم ×ن ¢ن vستحقا �ا
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ثم إنه تعاوض فيه مع آخر، فهل  ،مع� )5(وهو �رى ،وسئل عن رجل اشÖى ماء من أناس

 ،بأن يعطيه � ~ �رى آخر ؛أو � أن يÍلف دافعه � ،يÍلف آخذه بأخذه ~ ذ.ك ا(جرى
  وا(عاوضة وقعت S ا(اء ا(شÖى من ا(ذكور\ن بعينه؟ 

وال  ،ا(عاوضة )7(ل®س ألخذه إال ذ.ك ا(جرى ا�ي ¢ن فيه وقت )6()بأنه(: فأجاب
  ه، واهللا أعلم ايÍلف دافعه بغwه من غw أن 2شÖط عليه
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ثم .م يوجد عند بائعه فرجع يدرyه، ثم بعد تv �Zلكه  ،وسئل عمن اشÖى ماء من فقارة

  �، وفيمن اشÖى ثو�ا جديدا فلZسه إY أن غسله، ثم وجد به عيبا؟ 
 ،إن .م يÍن بائعه مد.سا بÍتم مائه ،فال @م (شÖي ا(اء بعد ا(قايلة ،و�عد: فأجاب

  . واهللا أعلم ،)8(رمهفوجد بعد غ ،قياسا S ما قا.وه فيمن وجب عليه غرم ما تلف بيده

                                                 
  .»من«ز\ادة : ~ ي، ط  )1(
  .»منه«: ~ ط  )2(
  .»تأvل«: ~ ك  )3(
  .»خطام«: ~ ي  )4(
  .»بمجرى«: ~ ي، ط  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .»وقعت«: ~ ط  )7(
  .»عدمه«: ~ ط  )8(
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فإنه يرده وما  ،فإن ¢ن ينقص ا¬وب ،فإنه ينظر فيها �.ك ا.لZس والغسل: وأما ا¬انية
و§ن ¢ن  ،فإن � أن يرده وال �ء عليه ،أو ¾Zسه و\أخذ قيمة العيب، و§ن ¢ن ال ينقصه ،نقص

ùه ~ ا�وادر عن ابن و§نما � قيمة العيب ذكر ذ.ك  ،فهو فوت وال رد � ،لZسه أنهكه وأخلقه
   ها )1(واهللا أعلم ،القاسم وأشهب
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ماء  )2(وجرى من ذ.ك ،أو ~ بعض جوانبها ،وسئل عمن قطع بئارا فوق فقارة قديمة ا#ري

وهل  ؟v Sواجل الفقارة، ثم باع منه أجزاء معلومة ألناس، هل �وز هذا )3(وجزاه ،عرف قدره
  ؟ )c)5يث �ري S ا�يع ا(دعو بزرك ؛فيه أنه بيع مفردا عن ا#زء من أصل ا�ئار )4(إن قيم

و§نما يمنع .و اشÖى ا(اء S  .فإذا ¢ن ا�يع S ا.وصف ا(ذكور فهو جائز ،و�عد: فأجاب
أو S أن ا(شÖي ال  ،أو أمدا معلوما بعد حوز vشÖ\ه � ،يÍون vضمونا ~ ذمة بائعه أبدا أن

ا(شÖي   وارثه ما يوجب الفساد دون /وأما دعوى ا�ائع أو . � ~ ا�ئار ا#اري منها ا(اء حق
  ه، واهللا أعلم افغv wسموعة، وôية ما يلزم ا(شÖي ا{م� .ردها
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و� وyيل بتوات  ،وهو ~ فاس ،)6()و�اعه(وسئل بعض الفاس®� عمن � جنان ~ توات 

ا(شÖي بالقبض قال � vو� ال  )9(فلما طلبه ،)8(هأن يمÍن ا(شÖي من vشÖ\ )7(بعث إ{ه
يع، فهل � و�يعه مغبون يز\د S ا¬لث بÍثw، و(ا علم ا�ائع ذ.ك كره ا� ،يعرف ما باع

  ؟ )11(vرور العام لغيZته )10(وال يöه ،القيام
                                                 

ابن أ± ز\د القwوا]، �قيق عبد الفتاح �ّمد ا1لو، : ا�وادر وا.ز\ادات. ينظر قول ابن القاسم وأشهب ~ كتاب ابن ا(واز  )1(
 ،Éوت، الطبعة األوw299ص 6جم، 1999دار الغرب اإلسال�، ب.  

  .»بذ.ك«: ~ ي  )2(
  .»جزه«: ~ ط  )3(
  .»أقيم«: ~ ي  )4(
  .»و�درك«: ~ ط  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .»�«ي : ~  )7(
  .»vسÖاه«ي : ~  )8(
  .»طلب«: ~ ط  )9(
  .»ي�ه«: ~ ي  )10(
  .ي: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »لغب®بته«: ~ األصل، ط  )11(
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وفسخ ا�يع  ،ا(ذكور يوجب .لبائع القيام به )2(الغZ ~ ا(بيع )1(ا1مد هللا ثبوت: فأجاب
وال يمنع حي�ئذ vرور العام  ،وغيبة ا(شÖي عذر مقبول ~ عدم القيام به ،S ما جرى به العمل

c ه، واهللا سبحانه أعلم اقهمن قيام ا�ائع ا(ذكور   
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 ،)4(~ سZتمW )3(ةَص فِ ْص وقد ¢ن حرث فيه الفِ  ،وسئل االبن عمن باع جنانا ~ وسط يناير
ما دام .م يتم حصاد ا.زرع ا�ي �؟ ، فهل اqلفة تÍون .لبائع )5(وجزها ~ آخر يناير ،أو أ�تو�ر

وما ~ معناه  )7()¢.زرع( )6(وهل إن ¢ن عرف ~ ذ.ك يÁبع؟ وهل إذا غرس ا�صل بقرب ا.شتاء
  (ن ¾Íم � بذ.ك ؟ ،)8(لصيفمن أشجار .

ألن �ا أمدا ت�ت¦  ؛)9(ف¦ غw مندرجة ~ ا�يع ¢.زرع ا(أبور ،وأما الفصفصة: فأجاب
   .ن @مهم بعد ا�حثفيكون حي�ئذ ¢.dط هذا ا(أخوذ م ،إ{ه إال إن وجد ثم عرف vشهور

وأما إن .م  باألرض كما هو واضح، )10(وأما ا�صل فهو أيضا ¢.زرع إن نبت أي lشبث
  هيه نصا يثلج ا.صدر واهللا أعلم ااآلن ف )12(بعد فلم أر )11(يÁشبث
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   ،)14(وعن ا�نون ،عن ا.زرع ا(س� أيلول )13(وسئل ا.سيد عبد ا.ر�ن ا.زجالوي

                                                 
  .»و�عد فثبوت«: ~ ط  )1(
  .»ا�يع«: ~ ي  )2(
 .أو الWسيم، نبات vزهر، من فصيلة الفّصة، ونوع من ا�قو{ات: الِفْصِفَصة )3(
  . »سÁنW«ي : ~ ،»شÁنW«: ~ األصل، ط، م  )4(
  .»ي�w«: ~ ي  )5(
  .»ا.dاء«: ~ ي، م، ط  )6(
  .ي، ط: سقط من  )7(
  .»ا.صيف«: ~ ي، ط  )8(
خل ا(أبور، أي ا(لقح :ا(أبور  )9(  .441ص 10ج: .سان العرب. هو ا(صلح وا.ُملقح، ¢��
  .ي، ط: وما أثZته من. وهو �رف ظاهر. »lشبت«: ~ األصل، م  )10(
اء تندرس �ت الÖاب :شحمة األرض  )11(   .83ص 6ج: .سان العرب. ¼ دودة صم�
  .ي، ط: وما أثZته من. وهو خطأ ظاهر. »أرا«: ~ األصل  )12(
ونبع ~ كثw . من أعالم أنز�w، أخذ عن أ�د بن عبد اهللا ا.ونقاK .عبد ا.ر�ن بالعا.م ا.زجالوي: عبد ا.ر�ن ا.زجالوي  )13(

  .236ص: معجم أعالم توات. من العلوم
  .»ا�انون«: ~ ط  )14(
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هل �وز بيعها بطعام إY  ،واألفيون ،ا(سماة بZنات أو�ر )2(وشحمة األرض ،وحþل ،)1(والÖفاس
  طعام يدخله ر�ا الفضل وال�ساء؟  )4(وا(اء ا�ي �لب من ا�خيل ،ا�خل )3(ارُ أجل؟ وyذا ُ�� 

ألنها تدخر وتقتات ~ وقت  ؛أما زر\عة ا1لفاء ا(سماة بأيلول، فالظاهر أنها ر�و\ة: فأجاب

، )�g@L�ÈČ’Ûbi@�ÈČ’Ûaë@LğŠŽjÛbi@ČŠŽjÛaë@NNN� )5@ � � األصل ~ هذا ا�اب قو�: "لقول ا1طاب ،ا.شدة

~ حال  S � مقتات {�به بالWّ  ،األر�عة ا(ذكورة با�كر )7()ا1ديث( )Æ� ]~[)6صيصه "
   ...إلخ )8("تعم ا1اجة إ{ه، و�ا.شعS w ما يقتات ~ حال ا.شدةوا.رفاهية 

 .Íم اöq ~ كونه طعاما غw ر�ويفحكمه ح ،وأما ما عطف S أيلول سوى �ار ا�خل
وأما ما يع� منه فالظاهر أنه  .يتفكه به )9(وأما �ار ا�خل فالظاهر أنه ¢لفواكه ~ كونه

  ه.كونه بمþلة عسل اRمر ا )10(ار�
 ؛فال إش�ل ~ ا(نع فيها ،ول عن بيعها بطعام ألجلأما األشياء ا(سؤ: وأجاب االبن

hالف ر�ا  ،اتا وال مدخرا �ôاو§ن .م يÍن مقت ،ال�ساء طعام، وهو ¢ف ~ ر�ا )11()ألنها(
  . و.و ~ عرف قوم ،الفضل فال يدخل إال ما ¢ن مقتاتا مدخرا

إنما هو  ،مدار هذا ا�اب ~ كون هذه األشياء طعاما أو غwه :وغwها وقد قال ~ ا#واهر
  ه، واهللا أعلم االعرف
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   ،فقد كنت قيدت فيه @ما .م 2سع نقله اآلن ،وأما ا.سلم ~ ا(اء: به نصه )12(و×ا ¢تب

                                                 
 .فطر ي�بت ~ ا.صحراء، 2ستعمل كغذاء ودواء :الÖفاس  )1(
  .»ا�خل«: ~ ي، ط  )2(
اُر ا�َْخلِ   )3(   . هو لب ا�خلة ا�ي يوجد بقلبها :ُ��
  .»ا�خل«: ~ ي، ط  )4(
  .سبق Æر�ه  )5(
  .ي: وما أثZته من. األصل، ط: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .199ص 6ج: vواهب ا#ليل  )8(
  .»ألنه«: ~ ي  )9(
  .»ر�وي«: ~ ي، م، ط  )10(
  .ط: سقط من  )11(
  .»كتب«: ~ ي  )12(



 318 
 

  . وسيأتيك إن شاء اهللا
فإنما هو ~ قضاء العقار عن ا(سلم فيه مع كونه ال يصح ا.سلم  ،وأما @م وا�ي وسؤا�

  ه، فظننت أنه ~ ا(اء افيه
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ال© ترyها ا(وH �عض  ،االبن عن ا(رأة ا.وH إذا صwت ش®ئا من ا#نات وسئل
ق �ء .لمحاجw ا�ين ال دين و.م يب ،�اجwها ~ دين �م S أبيهم ا(وH وا�ا
 ألجانب

فلما كW ا(حاجw طلبوا  ،ثم إنها صارت تنفق S �يعهم من ا#نات ا(صwة �عضهم .�م
فلم تلف، فهل الغلة ا(أ�ولة تÍون .لمصw �؛ ألنه ذو شبهة؟ و§ن قلتم بها،  إثبات ا(وجبات

Hا(رأة ا.و S من ذكر ~ حال صغرهم وفقرهم ؛فهل يرجعون بها S ألنّها ¼ ال© أنفقتها،  
  ؟ )1(و¼ ا(نفقة ،ألن ا.وH ¼ ا(صwة بال vوجب ؛أو S آ�ليها؟ أو ال غلة �م

 تصيw : فأجاب
�
وال يö اRصيw عدم حوز  ،ة .لمصw �ما.وصية شبهة تÍون به الغل

wها �.ك ا(صwم ،غ S هو ا�ي ¾وز  ا جرى به العمل من افتقاره .لحوز؛و.و Hألن ا.و
صيw، اa إال إذا صw � كما أشار � اRلمسا] ~ vسائل اR�  ،و.و ¢ن هو ا(صw � ،(حجوره

ه ال بد من إخالئها من سكناه، و§نما قلنا إن تصيw ا.وصية شبهة؛ ألن �ا أن فإن ،دار سكناه
، وعليها أن )2(كما ~ وصايا ا�وادر ،تقC دين ا(يت دون vشاورة قا� إن ¢ن فيه ب®نة عدول

   .وغwها )3(كما ~ ا�وادر ،تقC دين �اجwها وال تؤخر إال �ظر
وأنفقت ا.وصية ش®ئا منها S غwهم ×ن ~ حجرها  ،.لمصw �مو§ذا ثبت كون الغلة 

إذ من �ط  ،مآال )4()ال(و ،وال �ء S ا(نفق عليهم حاال ،فإنها ضامنة (ا أنفقت ،وهم فقراء
غw واحد  �ء عليه، نص عليه  /، و§ال فال إتباع ا(نفق عليه أن يÍون ذا مال علمه ا(نفق

وال يمنع من ثبوت الغلة .لمصw �م عدم اسÁيفاء ا(وجبات ا�اشئ  ¢(خت� وصاحب اRحفة،
  وا1طاب ~  ،)5(كما يفيده @م األئمة كصاحب ا�وادر ~ كتاب االستحقاق ،عن جهل ا(صwة

                                                 
  .وهو �ر\ف ظاهر. »منفعة«: ~ ي  )1(
  .324ص 11ج: ينظر ~ ا.وHّ يقC عن ا(يت اّ�ين بغw ب®õنة  من ا�وادر وا.ز\ادات  )2(
  .296ص 11ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .405ص 10ج: ينظر قول سحنون ~ ا�وادر وا.ز\ادات  )5(

 ]أ/144[



 319 
 

�  ها )1(بيع الفضو
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فقد cثت عن vسألة ا�فقة  ،و�عد :د ا.ر�ن بن عمرو×ا كتبه ا.شيخ أبو ز\د سيدي عب
: وأصله .شيخه األجهوري مع �سط، فقو� ،~ ا�يع الفاسد ال© أشار ا.زرقا] إY اRفصيل فيها

هو خالف ظاهر @م ابن رشد ~ كتابه اRقييد  .)2("فإن أنفق S ما ال غلة � رجع با�فقة"
فإن تو� عند  ،وأما صوف الغنم: "ما نصه ،واRقسيم، فقد قال ~ آخر كتاب اRدل®س بالعيوب

   .س~ اRفل®ا وأخذ ا�ائع � ،فهو غلة � ~ ا.رد بالعيب واالستحقاق ،ا(شÖي فجزه
فإنه  ،وما .م �زه ،wد الغنم و\صح بالقيمةفإنه ال يتو� إال وقد فات ف ،وأما ا�يع الفاسد
  .انت&" وال يرجع ا(بتاع ��ء من نفقته عليها، hالف ا�خل ،تبع .لغنم ~ �يع ذ.ك

فإنه ¤الف  ،)3("رجع بزائد ا�فقة ؛فإن أنفق S ما� غلة ال تÌ با�فقة: "وyذ.ك قو�
   .لظاهر @م ابن رشد ا.سابق

وا�يع الفاسد واالستحقاق  ،مشÖي ~ Úس vسائل ا.رد بالعيبوالغلة .ل :وقو� قبله
و§نما غلته  ،)4(أحدهما ما ال يتو� عن ا(بيع ،وا.شفعة واRفل®س والغلة، تنقسم S قسم�

وا(ساÐن lسÍن وتÍرى وشبه  ،أو يؤجرون ،¢لعبيد ا�ين 2ستخدvون ،)5(االنتفاع بعينه
  .وهذا هو ا.وجه ا�� انت& ،وعليه ا�فقة ،ردهفللمبتاع ما اغتل منه من يوم ي ،ذ.ك

  .أو lساو\ا ،أو بالعكس ،ظاهره سواء زادت ا�فقة ،فللمبتاع ما اغتل وعليه ا�فقة: فقو�
  . وضمان ما ذكرنا فساد بيعه: وقال أبو ا1سن عند قول ا(دونة ~ كتاب العيوب

؛ ألّن الغلة � فسü وxلج .م يÍن � �ء ،و.و ابتاع ]ال بيعا فاسدا: ا(سألة ما نصه
ةِ : "إذ قال خليل ،و§نما فرقوا ~ غلة ا(غصوب هانظر ا.لخ¯ ا

�
ْ-َفَق ِ~ الَْغل

َ
؛ ألن الغلة )6("َوَما أ

  . واهللا أعلم ،ل®ست �

                                                 
فباعت،  وyذ.ك األم تZيع S األطفال، فإن ¢نت تقوم عليهم و�وطهم وتنظر �م« : ينظر vواهب ا#ليل عند قول ا1طاب )1(

  .77، ص»و¼ كذ.ك فالغلة .لمبتاع
  .166ص 5ج: �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل  )2(
 .166ص 5ج: �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل )3(
  .»ا�يع«: ~ ط  )4(
  .»بعيبه«: ~ ي  )5(
  .226ص: ¤ت� خليل  )6(
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  فهل يدخل ~ ا�يع أو  ،)2(أو كبwا ،صغwا جدا )1(و�ا فسيل ،وسئل ابنه عمن باع ]لة

إال أن ا(شÖي �هل تلك  ،فهل إذا ¢ن عرف ا�â تناول الفسالن ،بعدم اRناول :ال؟ و§ن قلتم
  .لعرف أو ال؛ #هل ا(شÖي به؟ وأنÍر ا�ائع اRناول تدخل ،العادة

~ ا#واهر إال )4( )3(كما يفيده @م ابن شاس ،أن الفسيل ال يدخل ~ بيع أصله: فأجاب
واهللا  ،و§نÍار ا�ائع إدخا� مع جهل ا(شÖي بالعرف مقبول كما ال �º .أو عرف ،مع �ط

  .أعلم
   ؟)7(أبو ز\د عن هذا )6(ا.شيخ )5(وسئل

 أن 2شÖطه  ،الفسالن vوجودا يوم ا.dاء )8(]¢ن[إذا : فأجاب
ّ
فال يدخل وهو .لبائغ إال

  . ا(بتاع
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Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا�أطال اهللا بقاءه ~  ،وسئل سيدي وا�ي أبو عبد اهللا سيدي 
~ الفسالن بعد تمام مدة xفية ~ ا�ين وا�نيا عن هذه ا(سألة، وa ا.سؤال أن قيام ا�ائع 

   ا1يازة؟
فهو � إن  ،وهو ×ا تلتفت إ{ه ا�فوس ،¢ن ح� ا�يع يَل سِ الفَ  إذا أثبت ا�ائع أنّ : فأجاب

x� ةWط  ،فإن سكت عنه ،.م 2سكت عنه مدة ا1يازة ا(عتd� لكيتهv �ي إن ادÖفهو .لمش
 ،وyذا إن ¢ن صغwا جدا ،فال قيام � فيه بوجه ،وأما إن .م ي1بت أنه ¢ن ح� ا.dاء .أو غwه

و§ن تWع به  ،والقول .لمشÖي أنه حدث بعد العقد .فه جداcيث ال تلتفت إ{ه ا�فوس .ضع

                                                 
  .2455، ص)ف س ل(مادة : ا(صباخ ا(نw. و�عها فُْسَال نٌ . صغار ا�خل، و¼ ا.وَِدي"  :الفسيل  )1(
  .»صغw جدا أو كبw«: ~ ي، م، ط  )2(
  .وهو خطأ ألن ا#واهر البن شاس. »ابن رشد«: ~ ي  )3(
. ¢ن جده شاس من األvراء. ا�ين عبد اهللا بن Âم بن شاس بن نزار ا#ذا� ا.سعدي ا(�يأبو �ّمد جالل : ابن شاس )4(

ا#واهر ا¬مينة ~ مذهب : من تآ{فه. شيخ ا(ا.كية ~ ع�ه بم�، و¸ن مدرسا بها. حدث عنه ا1افظ ز� ا�ين ا(نذري
  . 165ص: ؛ شجرة ا�ور229ص: ا�يباج ا(ذهب. ه610توa �اهدا بدمياط سنة . x.م ا(دينة

  .»وا�ه«ز\ادة : ~ ي، م، ط  )5(
  .»وسأل ا.شيخ وا�ه«: ~ ط  )6(
  .»عما يظهر«: ~ ي، م، ط  )7(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
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فÁسليم ا(حZس عليه ال  ،فال @م � فيه إال إن ¢ن ما.كه أوال قد حZسه ،ا(شÖي وسلم فيه
  . ا#وابه يعول عليه ا

نزاعهم تWع  )1(وهو أنه (ا طال ،وa ا.سؤال ما ي�بB إثباته {تضح به مع÷ ا#واب
إن ا�خيل  :ثم بعد ذ.ك قال ،بأن أبراه من ذ.ك وأسلمه � �شاهد ،ا(شÖي S ا�ائع بالفسالن
  .)2(فهل ي1بت اWRع أم ال؟ فانظر جوابه بأعاله ،ال© تWعت بفسالنها حZس
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جنانا � فيه Þو أر�عمئة كمون أي حوض به أثر غبار  )4(كÖىعمن ا )3()االبن(وسئل 
Þ Sو ما وجده  )º()5رج(والعادة أنه إذا خرج  .ثم (ا خرج ا(كÖي ترك فيه Þو مئة ،القمح

و¼  ،ةوعن حرث ا(كÖي ا.شمّ  ؟وما حÍم ما إذا .م تÍن xدة ؟فما اÍ1م ،ح� دخو�
S أنه .و علم بأنه سيحرثها .م يÍره جنانه ، )7( )6()ال أو(وقد نهاه ر�ه عنه  ،تö بأرض ا#نان

  فما ا�ي �ب عليه؟  ،بل ال يرø إال بأز\د منه ،)8(بذ.ك ا�ي أ�راه � به
Éبع فيها العرف: فأجاب عن ا(سألة األوÁي ال  ،بأنها يÖراص أي ا(كqوالعرف أن ا

و§ن .م يÍن  .كما ال ¾اسبه رب ا#نان بذ.ك أيضا ،أو كثwا ،ا من ذ.ك قليال ¢نيطلب ش®ئ
S  )9(و§ما أن ينص ،ألنه إما أن يÖك ؛فرب ا#نان ال 2سأل عن أvره عند ا�خول ،عرف

  . � قيمة ما � قيمة اُص ر� واqَ  ،ا(حاسبة
وما أ�نا إ{ه من العرف هو  :قال م� =ُ  .يÁبع بما أتلفه به /بأن حرث ما يö : ¬انيةوعن ا

   ،بâ منها S عرفه )10(]�[ه يعمل ~ ن� فإِ  ،فإن اختلف cسب أطرافها ،cسب بالد تم ا.وسطية

                                                 
  .».و أطال«: ~ ي  )1(
  .»أعاله«: ~ ط  )2(
 .م، ك: سقط من )3(
 .»أ�رى«ك، م، ط : ~ )4(
 .ي: سقط من )5(
 .ط: سقط من )6(
 .وا.صواب ما أثبت. وهو خطأ. »أوال ر�ه عنه«: ~ ك )7(
 .»به �«: ~ م، ط )8(
 .»ينقص«: ~ ك )9(
 .م، ك: وما أثZته من. ، ي، طاألصل: سقط من )10(

 ]ب/144[
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  .واهللا أعلم
R راصq1(غبوحرث ا(،  ّا.شم Uيعöذكورة ~ ا.سؤال إن ¢ن ي)م يدخل  )2()إن(و ،ة ا.

  .واهللا أعلم ،وخراصته لغwها ،فإنه يغرم ما ب� خراصته �ا ،عليه رب ا#نان
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 )4()ا1وز ،�ا(ووGت من ¾وزه ، )3(و¼ صغwة و\Áيمة ،وسئل عمن وهبت جنانها البنة �ا

x� Wفحازه ثم باعت منه شقصا .رجل باإلقالة، ثم سأل ا.رجل العلماء عما يفيت  ،ا(عت
وشاهد  ،)6(]فالن[أشهدÐم أ] وهبته .و�ي  :فقال ،يفيتها ا�بة وا.صدقة :)5()�(فقا.وا  ،اإلقالة

وهل  ،فÖد ا�بة ،فهل فعل ا(شÖي د{ل S قصد اRفو\ت بهبة ،ا�بة هو شاهد هذه ا.شهادة
وyتبه إياه ~ عقده د{ل S  ،وهل طلب ا(شÖي من االبنة اإلذن ~ ا�يع ؟تلزمه غلة أو ال

وما حÍم ما إذا قام ~ نقض ا�بة  ؟الغلة كبيع الفضو� أم ال )7()مع(فتلزمه  ،علمه أنه �ا
فلم يوجد من يزyيهم فصولح  ،آخرون )9(وشهد به ،وجرح شهودها ،د vوتهااألم ا.واهبة بع )8(أخو

وأثZتت ا.سفه فصولح، ثم  ،وقامت عليه ا�نت ،ثم باع ا.سدس من ا(شÖي ،�سدس ذ.ك
  فهل نقض ا.صلح أم ال؟  ،وجدت من زe ا.شهود اآلخر\ن بعد ا.صلح

وسؤا� عما  .قيض قصده وردفإذا قصد ا.واهب با�بة إفاتة ا�يع عوvل بن ،و�عد: فأجاب
وطلبه من ا�نت  ،وال تلزمه غلة S ا.راجح ،وفعله عقب سؤا� د{ل S قصده )10(يفيته

ووجود  .سيما إن ¢ن جاهال وال ،أو Þوه ،إذ ر�ما قصد به تطييب خاطرها ،اإلذن ال يعد علما
  . واهللا أعلم ،بل ا.صلحإن .م تعلم بهم ق ،ا�نت شهودا S ا�بة بعد ا.صلح يوجب �ا نقضه

                                                 
  .وا.صواب ما أثZته، Rحر\ف حرف اRاء إY حرف الطاء، حسب �جة ا(نطقة. »لطبغ«: ~ �يع ال�سخ  )1(
  .م: سقط من  )2(
  .»يÁيمة وصغwة«: ~ ط  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .م، ط: سقط من  )7(
  .وهو ¤الف لقواعد اإلvالء. »أخوا«: ~ ي  )8(
  .»بها«: ~ ط  )9(
  .»يفيت«: ~ ط  )10(
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وا�ين باعوه هم أهل  .ثم ظهر بطالنه ،)1(وهو x.م Zcس®ته ،وسئل عمن اشÖى حZسا

  . فهل ا�يع ا.واقع منهم صحيح أم باطل؟ أجيبوا بنص يز\ل اإلش�ل ،إرثه
غw واحد، و¼ هل ا�ظر إY  بأن ا(سألة يتخرج فيها اqالف من قاعدة ذكرها: فأجاب

ا(ا.كية ~ فساد ا.صحيح با�ية، كمن تزوج  )2(اختلف: "ا(وجود؟ قال ا(قري> إY<ا(قصود أو 
أو انÍشف  ،فإذا هو خل نظرا إY ما دخال عليه ،أو hمر ،)3(من يظنها معتدة فإذا ¼ بر\ئة

  .واهللا أعلمه ا )4("األvر به
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كجâ  ،أي نعل بأن جعل بأسفله ×ا يÅ األرض جâ صلب ،ئل عن اqف إذا اسمروس
w5(ا�ع( وهÞلخأو بقر و)ت ا\Öا(ذكور )6(ة، بعد أن اش â#هل ذ.ك  ،ووجد فيها عيب ،أي ا

  أو .لجâ ا(ذكور أم ال؟  ،فوت .لخف
ُ : "بأنها �ري جوابها S قو� ~ ا(خت�: فأجاب "wَط َو7ََغ ْن تَو�س� إلخ @مه، وال  )7("ا.َْمِبيِع إِ

  .واهللا أعلم ،�º أخذ اÍ1م منه S ا.سائل
-148 R.�(� � .�� Z��/ ,��� �� AiJL� .'� 3�+� , H�'y n�8 M�X 

فلما خاف ا�ائع  ،فاد� أنه .م يقله ،فطلب منه ا(شÖي اإلقالة ،وسئل عمن باع غنما
Öها ا(شyباعها بأقل من ا¬من ا�ي باعها به منه ؛يضياعها حيث تر، 
 ،فهل � ا.رجوع با�ا

  و\صدق ~ عدم اإلقالة أم ال؟ 
-149 R��*�� ! .4-�� ,"�*� O� O� .��8 �W ,�-� .���� .� Ti%� M� �j)X 

، وهو بفاس .م يره ثم (ا علم به باعه ،وعن رجل ~ فاس اشÖى � وyيله ~ توات أصال
  ~وقwاطان آخران ¢نا فهما داخالن  ، رسم ا.dاء ا#نان الفال] بÍذا من ا(اءوقال ~ .قط

                                                 
  .»Zcسته«: ~ ط  )1(
  .»اختلفوا«: ~ األصل، ك  )2(
  .»برئة«: ~ ي، ط  )3(
  .310ا(قري، ص: قواعد الفقه  )4(
  .»بعw«: ~ ي، ط  )5(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. »ا(لحة«: ~ األصل  )6(
ْخُذ الَْقِديِم َورَد" «: تمام @مه. 184ص: ¤ت� خليل  )7(

َ
َط؛ فَلَُه أ يِع إِْن تَو�س� ُ ا.َْمبِ "wَاِدِث َو7ََغ

ْ
  .»ُه، وََدْ*ُع ا1
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فلوyيله ا(ذكور القيام به أم  ،فهل يفسد ا�يع بذ.ك أم ال؟ وهل إن ¢ن فيه غZ ،و§ال فال ،ا�يع
  مع تقديم ا.و¸لة ا(فوضة؟  ،ال

Éأن اإلقالة هنا بيع: فأجاب عن األو، xأن ا�ائع تعدى  ،ومنكر ا�يع القول قو� إ�ا wغ
  . وحÍم ا(تعدي واضح ،~ تو{ه ا�يع دون رفع

ول®س .لوyيل ا(فوض القيام بالغZ إن  ،أن ا�يع فيها فاسد .لجهل با¬من: وعن ا¬انية
وقد ال �ب نقض فعله  ،الغZ .كون ا(شÖي منه كقر\ب )2(قد قصد )1(ألن الغائب ؛صح ا�يع

   ه، وهو واضح اإن ¢ن ذا vروءة
-150 R����� &j�� a�*�� O�'	 ! ����
�� �8 n�K� ! T��% �$%�X 

فاعلم أن ا.سيد �مد ا1سن بن ا.سيد �مد الطاهر قد حö  ،و�عد: وشوور بما نصه
فأظهر  ،vوالنا �مد بن ا.سيد ا(عتصم باهللا متداعي� فيما علمت ،�ينا مع خصمه ابن أخته

�شهادة سيدي �مد  ،األول رسم �ائه من أ± ا¬ا] القسمة ا(عروفة � باإلرث من جنان ا.ر\ح
ñمد ا(تو� ،وا.سيد ا(عتصم نفسه ،وvوالنا عبد ا.كر\م ،وا.سيد �مد عبد ا.سالم ،بن ا.سيد 

   .ر ا.سيد ا(عتصم � بهوا.سيد �ادى بإقرا
وا#ميع xم أر�عة  ،واألخwة أواخر رجب ،وتار\خ األول� ثا] عd من �ادى ا¬انية

dع.   
ثم شهد أيضا ا.سيد �مد بن عبد اهللا أن ا.سيد ا(عتصم أشهده S أن ا.وضع وضعه مع 

ا�ائع ا(ذكور قد صدرت منه  )3(]أباه[فعارضه ا¬ا] بأن  ،وذ.ك ~ أواسط رvضان ،ا(ذكور\ن
وvوالنا عبد ا.كر\م  ،�مد اÀR /م ا(ذكور �شهادة ا.سيد بأوائل ر�يع من العا ؛هبة ذ.ك � قبل

بأواسط �ادى  ،و�شهادة � hطك بإقرار األب .ك بصحة ذ.ك ،وhط األب أيضا ،ا(ذكور أوال
dة أر�عة عw4(فغمزه ،األخ( Rمد ا�À وvوالنا عبد ا.كر\م قد رجعا عن األول بأن سيدي 

أن ما أشهدهم األب بهبته البنه vوالنا �مد من إرثه من أخيه  :vضمنه ،ذ.ك بما أديا به �ينا
وشهادتهم ~ رسم آخر ×ا يقتC دخول ، )v)5والنا عبد ا.ر�ن ¤صوص بما ~ بU تاvرت

                                                 
  .»الغالب«ط : ، ~»ا�ائع«: ~ ي  )1(
  .»يقصد«: ~ ي، م، ط  )2(
  .ي، م، ط: األصل، وما أثZته من: سقط من  )3(
  .»فعجزه«: ~ ط  )4(
  .Ðم5ق� بأوالد أ�د تبعد عن أدرار بمسافة : أظن اسمه بU تاvر .»تمرت«: ~ ي  )5(

 ]أ/145[
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فوضعوا  ،عليه )2(وطلب منهم اإلشهاد ،فيه أصله أن vوالي �مدا جاءهم برسم )1(ا(تنازع
أن ا.شهادة األوÉ  :وقاال .وال معرفة ما فيه ،شهادتهم عليه بوقف األب، و.م تقع منهما قراءة �

¼ ا(ب®نة ال غw و�ه أديا، ثم إن vوالنا عبد ا.كر\م أدى vرة أخرى hالف ذ.ك، وأن األب قال 
   .شهادتهم بذ.ك األداء، ير\د إبطال ما ورثته من أ) وهبته .ك :�

فأظهر األول hطك أيضا أن ا(ذكور\ن ¢نا  ،وأما ما شهدت به أنت S إقرار األب
   .ل© ~ جنان ا.ر\حيتØمان ~ القسمة ا

وa شأن بيع سيدي ا(عتصم فيها .سيدي ا1سن ا(ذكور قبل أن يؤدي S سيدي �مد 
، بإقرار ا.سيد تلك األرسام ظهر K صحة ا�يع )3(فلما أvليت ،ا(عتصم بعطيته (والنا �مد

ولغوه ~ ابنه إن .م ي1بت بالعدول قبل، وأن شهادة أوcك ا.شهود .م يظهر K إال  ا(عتصم به
فلما أحس مv Uوالنا �مد باRعو\ل S صحة ا�يع، وذ.ك ùه ~  ،إلغاؤها ألvور يþÁه عنها

بد .ك من  ال :فقال � vوالنا ا1سن ،وجنح إ{ه ،بإبطال ا�يع )4(ناضل ،قصدي بعد vشاورتك
ألن أ± .م ينكرها  ؛ألنه إن بطل ا�يع صحت هب© ؛فقال vوالنا �مد ال أحتاجها ،و¸لة أبيك

فاد� vوالنا �مد أن ا(اء .م يذكر ا#ديد منه من  ،فحي�ئذ �x فيه ،فأصغيت إY قو� ،اآلن
وحال ب®نه و�®نها  ،اة (حمد عبد اهللا باqدمة وخدم فيهاوأن ا�يع وقع والفقارة معط ،القديم

فأظهر ا.سيد vوالنا ا1سن بأن �مدا  ،)5(و.م تقع فيها مفاضلة ،ا.dوان حوا´ جردت فيها
قد  )6(وأن ا1وا´ ،وال ت�Z منها فضل ،عبد اهللا ح� قطع اqدمة .م تزد خدمته ش®ئا من ا(اء

   .أهل الفقارةبا¬لث ب�  )7(وقع فيها الفصل
 )8()منهما(� واحد  ،واد� أيضا vوالنا �مد أن ا�يع وقع ~ حال خصومته مع أخيه

فا�ي أعلمه أنه (ا سمع بتوات : نصه ،وأظهر رسما hطك ،يدÝ أن أباه وهب � قبل اآلخر
جاء] سيدي �مد عبد اهللا وyتبت � وثيقة بهبة أبيه � إرثه من  ،vوت vوالنا عبد ا.ر�ن

                                                 
  .»ا(شاع«: ~ ط  )1(
  .»ا.شهادة«: ~ ط  )2(
  .»أتليت«: ~ ي  )3(
  .»ناصل«: ~ ي  )4(
  .»مفاصلة«: ~ ي، ط  )5(
 .ا�ئار �ع ب_: ا1وا´ )6(
  .»الفصال«: ~ ي، م، ط  )7(
  .ط: سقط من  )8(
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و¸ن يÁنازع  ،ثم (ا قدم كتب هو أيضا هبة أبيه � ذ.ك ،)1(وأخوه vوالي �مد µرارة ،أخيه
   .�سبب ذ.ك مع أخيه ا(ذكور

فل®س عندي إال ما كتZته .ك من أن  ،و�عد :ما نصه ،ثم أظهر ا.سيد ا1سن أيضا hطك
من يوم جاء خv Wوت عمهم �  ؛د سيدي �مد ا(عتصم ¢نوا 2سعون ~ هبة وا�هم �مأوال

 ،منهم ¢ن ينازع اآلخر إY أن أvرهم أبوهم بتقطيع ذ.ك )2()واحد(وأظن أن �  .واحد يÍتب
هذا  ،إذ ال أعرف وقت تارºه ،وال أعلم ا�اؤك من سيدي �مد ا(عتصم ¢ن قبل ذ.ك أو بعده

وترى أرسام الفر\ق� وأمعن نظرك ~ أvر ا(تخاصم�، وأجب عنه فصال  ،يهمحاصل ما �
  . فصال

وفقU اهللا  )3(،و�عد .ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،وعليك أيها األحب ألف سالم: فأجاب
 ،فما ظهر .ك من القدح ~ شهادة ا�بة ،وهدا] و§ياك .سلوك سبل هداه ،و§ياك (ا ¾به و\رضاه

وال تبعد القوداح ~ ا(نتصب� �ا، فأحرى من  ،ه إذ يرى ا.شاهد ما ال يرى الغائبفأنت أعلم ب
   .هم بمþلة العوام

فعندي أنه من القوادح ~ ا�يع (ا علم من أن ا�ئار  ،وأما عدم تZي� القديم من ا#ديد
و\لزم من ذ.ك  ،دون أصحاب القديم S ا(نصوص ،ا#ديدة خدمتها S أصحاب مائها

َ : "خت�ا(لقول خليل ~  ،فإذا .م ي�Z ذ.ك عند ا�يع فسد .)4(معرفتها (شÖي مائها ��َZُْن ت
َ
َوأ

إن .م ي�Z  ،ووقوع الفصال با¬لث ال يفيد ،ألن ا.� بيع ؛، وال فرق ب� ا.سلم وغwه)5("ِصَفاتُهُ 
إذ قد ºتار  اRفاضل؟ أو، أو منهما S الÁساوي ،أو من القديم ،من ا#ديد بيعهل ا( ؛عند ا�يع

كما شاهدنا ذ.ك، وقد ºتار ا�عض العكس (ا  ،بعض ا�اس ا#ديد لعدم الغرم ~ عرفهم
وقد  ،فال بد �.ك من ا�يان ،كما شاهدنا ذ.ك أيضا ،يعرض .لجديد من اآلفات عند اRحقيق

  . واهللا أعلم ،كما ~ بعض بالد ت¯ ،فيهما حسا )6(شاهدنا اختالف
   .و§ال قدح ،فإن رفع نزاعه عنها .م يÍن قدح من قبله ،وأما �مد عبد اهللا

                                                 
  .Ðم 50وهو ق� من قصور ا.سبع، ا�ي يبعد عن ا.والية أدرار بمسافة ، ةارَ -,َ : و\قال :جرارة  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»فقد«ز\ادة : ~ األصل، ي  )3(
  .»ا(شÖي ماءها«: ~ ط  )4(
  .193ص: ¤ت� خليل  )5(
  .ط: وما أثZته من. »اختالف«: ~ األصل، ي، م  )6(
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  شك أنه  فال  ،ما ب� األخو\ن أو ب®نهما و�� األب~ حال اqصومة، إ /وأما وقوع ا�يع 
 ،وتار\خ ا.صدقة إن صح ،فwا� Rارºه ،وأما شهاد� فغw نافعة لعدم عل¯ بتار\خ ا�يع .قادح

  . واهللا أعلم
-151 Rg�=�� 
�8 .��� ]=W �W ,.W��� ��� ��=W �8 ¡����� n�8 �� �j)X  

 ت S نازلة ا1اج �مد و� أب )فقد وصلنا ما كتب ،و�عد: فقال ،و¸تبه سيدي وا�ي
راكش من أن ابن األخت باع vورثه من أخ ôئب � ~ بالد v :وvوضوع vضمنها ،مع ابن أخته

  . ثم ثبت vوته بعد ا�يع ،(ا سمع بموته بال ثبات �Ý ،ا(ذكور )1(خالل
ثم  ،أن .لوارث أن يرد ما باع إن ثبت vوته بعد ذ.ك :- اهللا )2(رxك - فأجبَت عن ذ.ك

ْن َوِرثَهُ [َو.ِلَْغاِصِب َ-ْقُض َما بَاَعُه : "وأيدناه بنص ا(خت� بقو� ،صححنا Þن ما أجبَت به  )3(]إِ
   .)4(..."إلخ 

وأيدك ~  ،ثم xرضه نصه ~ الفضو� ،ذ.ك ا�ص )5(وأنه خطر ببا.ك ،ثم ¢تZنا با.شك
w1با.شك :فأقول ،ذ.ك @م ا�ر ا� Éإال أن عندي أنه ال شك ~ ،فإن شككت أنت فنحن أو 

إذ ال إش�ل أنه  ،(ا ذكر ~ ا�ازلة أن الغائب ثبت vوته بعد ا�يع ،أن ا�ص نص ا(سألة عينها
كما  ،ألنه .م يفت ؛وحÍم به ا1اÐم ،و.و ثبت vوته بوجه �Ý ،إذا قدم حيا أنه يرد متاعه

تُهُ : "قال ~ ا(خت� ْن ُعِذرَْت بَ®õنَ باع بمجرد اإلنعاء بال حÍم  ، فكيف بمن)6("َكَمْشُهوِد بَِمْوتِِه إِ
Ý�، فوجه تعديه ظاهر.   

وا.وارث ¢(وروث، ثم إن معارضة نص  :ا(اتن )7(]نص[فينطبق عليه  ،و§ن حكمنا بتعديه
و§ن  ،ال فرق ب®نهما ~ اÍ1م: ا(خت� قا.وا )S)8 أن �وح ،الفضو� �.ك ا�ص .م أفهمها

 ،وا¬ا] باع vلك الغw �.ك الغw ال � .ا1س من أن األول باع �فسه vلك غwه )9(]~[افÖقا 

                                                 
  .»خا�«: ~ ي، م، ط  )1(
  .»راxك«: ~ ط  )2(
  .ي: وما أثZته من. األصل، م، ط: سقط من  )3(
  .169ص: ينظر ¤ت� خليل  )4(
  .»بباK«: ~ ط  )5(
  .229ص: ¤ت� خليل  )6(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .وهو خطأ ظاهر. »ال»وج«: ~ ي  )8(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )9(

 ]ب/145[
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وعللوه كما  ،غيبة بعيدة[S ما� ôئبا  )1(أن .لفضو� رد بيعه إن ¢ن ا(تجر: وقد قا.وا ~ ا¬ا]
   .ال ºفاك

w1سم أخواه ،وأما معارضة نص ا�ر ا�Áوروث )2(وهو أنه إذا اقv لفهÆ و�ما أخ  ،هماأصال
أخاه  حÄ ي1بت أن ،فال قيام ألخيه فيما صار � بالقسمة ،ادعيا vوته، فمات أحدهما )ô[)3ئب

حÄ ي1بت أن أخاه الغائب  :لقو� ،فهذا ا�ص نص ~ نازRنا .الغائب مات بعده، هذا حاصله
واألخ  ،ا�يع )5(دثبت بع )4()قد(وا.سؤال أن vوته  .ألن األخ الغائب ذكر ~ ا#واب ؛مات بعده
   .وجه ا(عارضة )6(فلم يÁب� � ،وهو وارثه ،ا�ائع ?
 ،هذا ا.وجه ل®س من نازRنا :فنقول ،إن قلنا أن األخ الغائب ال ثبات (وته إY اآلن :نعم

 Zس iواR ،واسÁشØته أي اسÁش�ل ،S أن نص ا�ر قد رأيته من قبل )7(وال هو بصددها
وانفردا به مع  ،ووجهه أن األخو\ن ا(شار إ{هما ~ ا�ر قسما مÖوك vوروثهما .حا� ~ � حال

مع أن ا�صوص ~ حاوي  ،�\ك �ما ~ اإلرث بمجرد ا�عوى ،إدxئهما vوت أخ �ما ôئب
أر\د بروز ما  ،واآلن سيدي أعلم أ] كتبت .ك هذا .الWز� وغwه متواطئة S خالف ذ.ك

  . {�تفع به ا(عÖ والقانع ،ذا ا.صك ا.واسععندك من العلم ~ ه
فيمن فوجهه أن نص ا(خت�  ،أما عدم vوافقة نص ا(خت� .لنازلة عندي: )8()فأجاب(

   .و§ن .م ت1بت فافÖقا ،وا�ازلة ا�ائع فيها � شبهة اإلرث .باع vلك غwه بال شبهة أصال
Rحقق vوت vوروثه عن  ،ا�يع ا�يع عن vوته .�ن .لوارث نقض )9(و.و ثبت تأخر :نعم

يقال  ؛فهذا .م يمت عن حق � فيه ،فwثه hالف .و ثبت أن vوته قبل انعقاد ا�يع ،حقه ~ ذ.ك
   .فيظهر vضيه ،بانتقا� .وارثه
  كما قا.وا فيمن نÍحت ~ عدة مفقود وفسخ نÍاحها �.ك،  ،برده قبل ا¬بوت :و§ن قيل

                                                 
  .»ا(تجرا«: ~ ي، ط  )1(
  .»أخوان«: ~ م  )2(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .ي، م، ط: سقط من  )4(
  .»بعيد«: ~ ي  )5(
  .»K«: ~ ط  )6(
  .»ب�öها«: ~ ط  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .»تقدم«: ~ ط  )9(
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   .أنه يرد الفسخ وترجع (»وجها ،وفاته وقد نÍحت بعد عدة ،ثم ثبت أنه مات
وعليه ي�تÌ اإلش�ل  ،�له إن ¢ن ا�يع وقع ~ حياته كما قلنا... إذ ال إش�ل إلخ  :وقو.ك

   .فغw متجه ،ال مطلقا
 )1(.كنه vسÁند ،هو و§ن ¢ن متعديا :أقول ....ف بمن باع بمجرد اإلنعاء إلخ فكي :وقو.ك

و\مC إن  ،فwد بيعه إن .م ي1بت vوت vوروثه ،)2(فل®س بمتعد êفا ،وهو إنعاء vوروثه ،.شبهة
و§ن  ..م نقف S من قال أنه يرد فيه ا�يع ،و.لغاصب :S أن قول خليل ،ثبت وقوعه بعد vوته

تعليلهم الفرق ب� و\دل �  ،بل ظاهره أنه فيما إذا وقع قبل vوته ،vوروثه )v()3وت(وقع بعد 
   .ا.dاء واإلرث

أنهم نصوا S عدم فساد بيع  )5(فوجهها ،)4(ا ا(عارضة ال© انقدحت K ب� ا�ص�وأم
)�فافÖقا وافÖاق  ،S فساد بيع الغاصب )6()ونصوا ،ر�ه ، لÍن هو متوقف S رضاالفضو

   .األvر\ن ¾صل بوجه ما
w1لشك ا�ي  بل هو مقو  ،�ا /هو نص  )7()ال(و ،فل®س �شاهد ا�ازلة ،وأما نص ا�ر ا�.

K اف األخو\ن با(وت دون إثباته .عرضÖافهما ~ ا�ازلة ،فإن اعÖوك  ،¢عÖ)سامهما اÁواق
باإلرث �سبب  )8({نفرد ،¢قÁسام ورثة ميت ا�ازلة، وقيام الà اآلن من األخو\ن ~ رد القسم

~ عدم ثبوت vوت أخيه  كقيام و� عمرو اآلن ،دعواه كون vوت أخيه .م ي1بت وقت القسم
 ،أوال بموت أخيه (ا قسم و�اع )9(فاعÖاف و� عمرو :فا#واب ¢#واب ،وقت ا�يع والقسم

   .وهو واضح ،فيكون � ا.رد )10(]وقتئذ[حÄ ي1بت أن أخاه ?  ،يوجب اÍ1م عليه باإلvضاء
  وا�صوص ال©  .، سهو منك فراجع @مه...حÄ ي1بت أن أخاه مات إلخ  :وقو.ك عن ا�ر

                                                 
  .»vسÁندا«: ~ ي  )1(
  .»عرفا«: ~ ي  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»ا�صي�Z«: ~ ي  )4(
  .»فوجهه«: ~ ط  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»انفرد«: ~ ط  )8(
  .»عمر«: ~ ي  )9(
  .بياض: ~ ط  )10(
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   .، وأخذ بيدكفأرشد] �ا أرشدك اهللا ،أ�ت إ{ها ~ الWز� .م أدر ما تعU بها
 ،فأنا متوقف عن الفسخ وعدمه ،i حÄ اآلن )1(و§ال فاألvر vشÁبه ،ثم هذا ùه cث

   ه، واهللا أعلم احÄ أرى ما يثلج ا.صدر
فا(سألة قد ذكرها صاحب ا�ر ا�w1 ~ ا.صلح  ،و�عد :ثم كتب بأسفله سيدي وا�ي

   ه، فال وجه .لتوقف فيها اوأجاز ذ.ك ا�يع
جواب سيدي vصباح ~ vسائل  )3(ومثله وما بعدها، )2(وانظر نص ا�ر ا�w1: قلت

  . اإلقرار من كتابنا هذا
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 ،فأتاه بها vكسورة مدعيا أنه أخذها منه لw\ها لغwه ،وسئل عمن أخذ vكحلة من ر�ها
   ، فمن يصدق منهما؟واد� ر�ها أنه باعها منه بّتا ،ل®شÖ\ها

أن القول  ،كما ~ أح�م ابن سهل ،)4(أن ا�ي أفÄ به ابن �ابة و�مد بن ا.و{د: فأجاب
  . فال يعدوا إY ذمته ،� من أقر ��ء ~ أمانته :قاال .قول من اد� األمانة

فإنه  ،وما ذهبا إ{ه خالف نص ابن القاسم فيما رواه عنه ع® بن دينار: قال ابن سهل
عن (فإن نÍل  ،ير\د {ن� دعواه ا.و¸لة ،و¾لف أنه باعه منه ،قال القول قول صاحب ا¬وب

  )6( هحلف اآلخر و�رئ ا )5()ا{م�
فإنه يأخذ ثو�ه  ،و�اعه منه ،~ تفسw ذ.ك أنه إن حلف أنه ما أvره بZيعه وروي عن أصغ

وال �º تþ\ل ا.ضمان S  ه.م تÍن أ�Õ ×ا زعم من ا¬من اإن  ،و§ال فقيمته ،إن .م يفت
  . القول�
  

                                                 
  .»مÁشبه«: ~ ط  )1(
 .451ص 1ج: ا43ر ا123(, )2(
 .وهو �ر\ف ظاهر. »vله«: ~ ي )3(

سمع من وهب، ابن األ�ر، القروي  .بن عبيد اهللا بن ا.و{د بن �ّمد القر� ا(عيطي أبو بÍر �ّمد: �ّمد بن ا.و{د )4(
 ا.شورى وهو ابن ¬الث� سنة. ¢ن حافًظا .لمذهب، x.ًما بمذهب ما.ك وأصحابه. وغwهم

ّ
�أ�مل كتاب االستعاب مع أ± . و

؛ شجرة 362-361ص: ؛ ا�يباج ا(ذهب119ص 7ج: ترتيب ا(دارك. ھ367تو� سنة . عمر اإلشZيÅ .لَحÍم أمw ا(ؤمن�
 .99ص :ا�ور

 .ي: سقط من )5(

  .541ص 1ج: أح�م ابن سهل  )6(
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  و\Zيعه vشاx ب®نه  ،)1(فرسه S أن 2سافر بالفرس �الد ا.سودانوسئل عمن باع نصف 

  ، هل �وز أم ال؟و�� ا(بتاع
ينعقد ا�يع إال )2(وأنه  ،عن إvالئه أن ا�يع ا(ذكور إن وقع �dط سفر ا�ائع به: فأجاب

 وثبت ذ.ك ùه ،أو ز\د ~ ثمنه ألجل ذ.ك، و.م يقع أجل ،S ذ.ك بأجرة يدفعها ا(شÖي
فا�يع ماض بعد حلف  ،و§ن .م يÍن إال دعوى ا(شÖي ،فإن ا�يع يرد إن .م يفت .بعدول

  . واهللا أعلم ،ا�ائع .رد دعوى vشÖ\ه
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  هل يفسد به ا�يع أم ال؟  ،وغر به منت& ا(نفعة ،وسئل عن قول ا(تبايع� ~ عقار مثال
 ،(ا عرف من أن القصد به اRوثق ،أن قو� ~ وثيقة اRبايع إY حد ا(نفعة ال يö: فأجاب

وyتب ا(شÖي معلوما  ،أو حظا ~ مþل ،عن ما.ك ~ رجل ابتاع مþال )3(روى ز\اد"وقد 
  .)4("يتوثق به ا(شÖي ×ا ،أنه ال ينقض هذا ا�يع وÞوه ،وyتب يعلم أو ال يعلم ،و�هوال

فما ¢ن معروفا  ،و�عد: ما نصه ،~ اRجديد ~ بيع ا#نان cد ا(نفعة )6(ومن جواب �)5(
âحدود ا(نفعة ،عند أهل ا� Yالف )7(فإنه يعدل ،بأنه ا(قصود بقو�م إº واهللا أعلم ،عليه وال .  
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و§نما أvره أن يZيعه � S  ،فلم �زه منه ،فصw � الغر\م فيه كZشا ،دين وسئل عمن �

   فهل ذ.ك ¢ف ~ حيازته أو ذ.ك ر�ا؟ ،ذمته فباعه

                                                 
نهر  يبدأ �قًا بمملكة ¢وyة، و\متد غرً�ا إY ×لكة والتة، و\�ت¦ جنوً�ا إY ا(حيط، و2شق أرض ا.سودان :بالد ا.سودان  )1(

-29ص 1ج: وصف إفر\قيا. vلوكا�يجر ا�ي ºرج من فالة تد� ساوو، نابًعا من wcة الÁشاد، وقد ¢ن ºضع إY ثالث 
33.  

  .».م«ز\ادة : ~ ط  )2(
سمع من ما.ك ومعاو\ة بن صالح القا� وا.ليث بن سعد . أبو عبد اهللا بن عبد ا.ر�ن القرطó، يلقب �شبطون: ز\اد )3(

. �سماع ز\اد� كتاب ~ الفتوى 2س� . ¢ن أول من أدخل األند.س vوطأ اإلمام ما.ك. وأخذ عنه ¾� بن يà. وغwهم
 .63ص: ، شجرة ا�ور193ص: ، ا�يباج ا(ذهب200ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه199توa سنة 

  .371ص 15ج:ا�يان واRحصيل  )4(
  .»vسألة«ز\ادة : ~ م  )5(
  .».البن«: ~ ي، م  )6(
  .»يعمل«: ~ ي، م  )7(
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و§نما  .أن ا�يع ~ ا(سألة ال يÍون حوزا S القول بافتقار اRصيw .لحوز: فأجاب
وهو ¤تار ابن  ،نه ال يفتقر �وS أ ،)1(أو وyيل غv wصw ،يÍون حوزا .و توÉ ا�يع بنفسه

  . واهللا أعلم ،)2()¢ف(فذ.ك  ،سهل
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و¼ vسألة من اشÖى نصف فرس S أن  ،وسئل أيضا عن ا(سألة ال© قبل هذه �سؤال�
فهل  ،)4(فيZيعه S وجه ا.ydة ب®نهما ،�الد ا.سودان )3()به(بعد أن يغيب  ؛يZيع ا�ائع �يعه

  هذه العقدة فاسدة أم ال؟ 
واهللا  ،ول®ست كمسألة غيبة ا(شÖي به ،أنه .م يظهر K وجه الفساد ~ ا�ازلة: فأجاب

  . أعلم
  .واهللا أعلم ،وجواب وا�ه ا(تقدم ،)5(وجوابه هذا ºالف جوابيه: قلت
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 )6(وأظنه شيخنا أبا عبد اهللا سيدي �مد فتحا بن عبد اهللا ا.ونقاK ،وسئل بعض الفقهاء

نفعنا اهللا بW¸ته عمن  ،الظاهرة )8(وا.كرامات ا.واضحة ،ذا الفتوحات ا.ر�انية ،)v)7سكنا وقرارا
ثم إن ا(شÖي أفات  ، بأن اشÖطت فيه اإلقالةمثال ،)9(أو عبدا �اء فاسدا ،اشÖى أصال

  فما اÍ1م؟  ،قصدا منه لعدم رد ا�يع ،أو العبد بعتقه ،األصل بهبته .و�ه
  واستدل بقول  ،فإنه ال يفوت معاvلة � بنقيض قصده ،حيث قصد اإلفاتة بما ذكر: فأجاب

                                                 
  .»ا(صw«: ~ م  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»إلخ«: ~ ط  )4(
  .»جوابه«: ~ ط  )5(
)6(  Kّمد بن عبد اهللا ا.ونقا�: Kا.ونقا ëôّمد بن عبد اهللا األد�أخذ عنه القا� �ّمد بن . ھ1142و.â سنة . أبو عبد اهللا 

¢ن إماًما ورxً صوفيًا، عرف بغزارة . عبد ا.ر�ن ا�لباK، عمر بن عبد ا.ر�ن ا(هداوي، عبد ا.ر�ن بن ا.زجالوي وغwهم
؛ معجم 27ص: ؛ تر�ة وج�ة51ص: جوهرة ا(عا]. مات عطشانًاأنا ع� توات من .م d2ب من ماú : علمه، و¸ن يقول

  .380 - 379ص: أعالم توات
  .»vزارا«: ~ ي  )7(
  .»ا.واضحات«: ~ ط  )8(
  .ي: وما أثZته من. »اشÖى أصال �اء فاسدا أو عبدا«: ~ األصل، م، ط  )9(
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يِْع اإلفَاتَةَ : "ا(خت� أن القول قول ا(شÖي أنه قصد اإلفاتة : الظاهر، ثم قال )1("َال إْن َقَصَد بِاْ�َ
 ،أن العتق يفيت ا�يع الفاسد ~ العبد: ثم قال .)2(قا� عالمة ا(غرب ابن رحال .أو عدمها بيمينه

  . vضمن ما وجد من جوابهه و.و قصد به اإلفاتة لÁشوف ا.شارع .لحر\ة ا
عن شيخ  فما نقله ا(جيب بمحو�  ،و�عد :ا.شيخ أبو ز\د بن عمر /وأجاب بمقلو�ه شيخه 

   .)3(ونقله اqر� ،إنما هو @م ا.شيخ i األجهوري كما ~ �حه ،شيخنا ر�ه اهللا
فكيف يقبل  ،ألن ا(شÖي خرج من يده ؛فيه نظر وcث ،يصدق فيه قول ا(شÖي :وقو�

  . مع أنه إقرار بما ~ يد الغw ،فيه قو�
-158 R M� Ti�� M�.�� M� ��1��� e�E .�'9/ ,����� �$��� &C9� O� [� ��� &	�X 

وسئل سيدي أ�د بن حرمة اهللا ا�لباK عمن اكÖى من رجل �اال S أن ¾مل عليها 
فهل يفسخ  ،.كون الطر\ق ¤وفا ،فمنعه خوف ا.لصوص من �ل متاعه قبل أن ¾مله ،حناء

و¼ �ل متاعه ألجل ا(انع ا�ي هو خوف  ؟صدهاا.كراء لعدم وصول ا(كÖي (نفعته ال© ق
وأ5 ا(كري µما� من هناك إY  ،ا.ساورة )4(وا.كراء وقع بوادي ،أو يصح مع ما ذكر ،ا.لصوص

  واqوف ¢ئن بها؟ ،وا1ناء بأسفل توات ،توات
Rعذر االنتفاع با.�ء ا(كÖي  ،فإن ا.كراء ينفسخ ،إن ¢ن األvر كما ذكر: )5(فأجاب

 )6(فإن ،أو (نع ا.سلطان ا�اس من ا.سفر مثال ،وخوف طر\ق ،vر ال 2ستطاع دفعه من ôصببأ
كما نص عليه ميارة ~ اإلتقان واألح�م ~ �ح �فة  ،و2سقط عن ا(كÖي ،ا.كراء ال يلزم

  .)7(ما�1
 ،وôصب ال 2ستطاع دفعه ،� ما منع ا(كÖي من أvر ôلب من سلطان :وقال ابن يو�س

  ذ.ك؛ ألنّه .م يصل إY ~ )8()عليه( فال كراء... " انه إلخ فهو بمþلة ما .و منعه أvر من اهللا سبح
 

                                                 
  .177ص: ¤ت� خليل  )1(
  .، جامعة ا(لك سعود، ا(ملكة العر�ية ا.سعودية3371: ¤طوط .171- 170ل  5ابن رحال، ج: ينظر فتح الفتاح  )2(
  .91ص 5ج: ينظر �ح ¤ت� خليل .لخر�  )3(
  .»واد«: ~ ي  )4(
  .»جوابه«: ~ ي  )5(
  .»¢ن«ز\ادة : ~ ك  )6(
  .99ص 2ج: ينظر اإلتقان واألح�م  )7(
  .ك، ط: سقط من  )8(

 ]ب/146[



 334 
 

 Öَنقله ا(واق )1("ىما اْك.   
ََواِ-يِت : "قال ا.شيخ خليل

ْ
لَْطاُن بِإْغَالِق ا1   . xطفا S الفسخ )2("َوأvََر ا.س"

  .وهو ا(شهور ،ا(كÖي من ا(نفعةوتفسخ اإلجارة إذا .م يتمÍن : )3(بهرام>قال<
، و.م )4(إال إذا ¢ن العذر خاصا با(كÖي دون غwه ،وا1اصل ال يلزم ا(كÖي ا.كراء

ألنه إذ ذاك إن استغ÷ عن تلك  ؛يÍن xما cيث يتعذر S ا(كÖي االنتفاع با.�ء ا(كÖى
  .واهللا أعلم ،ا�ابة أ�راها لغwه
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وسئل الفقيه سيدي عبد ا.ر�ن بن الفقيه سيدي �مد فتحا العا.م ا.زجالوي عمن وقع 
فقال ا(شÖي  ،فامæّ أحدهما S اآلخر بZيع جنان قد ¢ن باعه منه ،و�� أخيه خصومة ،ب®نه

وال إحضار  ،و.م يقع قبول منه .إلقالة ،فافÖق ا(جلس ،أحö ا¬من أقيلك: S وجه الغضب
   ها؟ثم بعد س�� قام عليه بتلك اإلقالة ير\د أخذ ا#نان ب ،ا¬من

و�ط انعقاد ا�يع  ،ة وا.شفعة وا(راcةأن اإلقالة بيع من ا�يوع إال ~ اRو{: فأجاب
و.م يقبل ا(شÖي  ،فلما افÖق ا(جلس ،قبول ا(شÖي (ا أوجبه ا�ائع S نفسه ~ ا(جلس

إال  ،S أنه .و قبلها ا(قال .م تلزم ا(قيل ،و¼ مطلقة ¢نت غw واقعة ب®نهما أصال ،اإلقالة
.م  ،فإ�اب ا(قيل �ا S نفسه معلق S �ط فإًذا .بإحضار ا¬من إذ S إحضاره علقها

فال بيع؛ ألن هذه وقع فيها  ،¾صل، ول®س كمسألة من باع و�ط إن .م يأت با¬من ألجل كذا
   .ا�يع مقرونا با.dط

 .ا�ي هو إحضار ا¬من و.م ¾صل ،وvسأRنا .م تقع فيها اإلقالة إال بعد حصول �طها
إال بقبول أحدهما ما أوجبه اآلخر S نفسه  ،قد ب� ا�ائع وا(شÖيوا�{ل S أن ا�يع ال ينع

                                                 
  .563ص 7ج: اRاج واإلùيل  )1(
  .244ص: ¤ت� خليل  )2(
أخذ عن خليل . ه743أبو ا�قاء تاج ا�ين بهرام بن عبد اهللا بن عبد العز\ز ا�مwي، قا� القضاة، و� سنة  :بهرام  )3(

من . وأخذ عنه األقفه° وعبد ا.ر�ن ا�كري وا.شمس الZسا� وغwهم. وا.dف ا.رهو� و§براهيم القايا� وغwهم
 ¤ت� خليل؛ كبw ووسط وصغw، �ح اإلرشاد، ا.شاvل �ح ¤ت� ابن ا1اجب، ا�رة ا¬مينة ثالث �وح S: تآ{فه

  . 239ص: ، شجرة ا�ور109ص: ، كفاية ا(حتاج62ص: توشيح ا�يباج. ه805توa سنة . و�حها
  .ي: وما أثZته من. »وغwه«: ~ األصل  )4(
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ي يأ� S ا(ذهب أّن : "ونصه ،ما ذكره ابن رشد ~ مقدماته بنقل ا1طاب عنه ،~ ا(جلس
ّ

وا�
صاحبه ~ ا(جلس بالقبول، و.م يÍن  (1)من أوجب ا�يع .صاحبه من ا(تبايع�، .زمه إن أجابهُ 

  . (3)"وÞوه ~ ا�يان. هقبل ذ.ك ا أن يرجع (2)]�[
ي �ّصل عندي من @م أهل ا(ذهب، أنّه إذا أجابه ~ : "ثم قال ا1طاب بعد @م

ّ
وا�

ا(جلس بما يقتC اإلvضاء والقبول من غw فاصل، .زمه ا�يع اتّفاقًا، و§ن تراg القبول عن 
وyذا .و حصل فاصل يقتC اإلعراض عّما اإل�اب حÄّ انقD ا(جلس، .م يلزمه ا�يع اتّفاقًا، 

  . جوابهه ا (4)"¢نا فيه، حÄّ ال يÍون @مه جوابًا .ل0م ا.ّسابق ~ العرف، .م ينعقد ا�يع
وسيدي �مد بن عبد ا(ؤمن  ،وتابعه باRصحيح أخوه العالمة ا1افظ سيدي �مد

يه ~ بطالن تلك اإلقالة فجواب األخ الفق ،و�عد :ونص جواب أخيه ا(ذكور .وسيدي وا�ي
  . واهللا أعلم ،صحيح

فما نقل ~  ،و�عد :وأجاب سيدي عبد ا.كر\م بن �مد ا.صالح بن سيدي ا�كري بقو�
  . ا#واب عن ابن رشد من �ط القبول با(جلس صحيح

-160 R��� �� ! @��
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: ما نصه ،قال ~ أول تر�ة من كتاب األقضية من ا�وادر ،vسألة من اRداÝ ~ اإلقالة

 فانتقلها، ثم أقا� فردها عليه : ومن ا(جموعة وyتاب ابن ا(واز"
ً
ْهبا

ُ
قال ما.ك فيمن ابتاع أ

Wأنه ما خلطها ��ء إن وجب � ،ا(بتاع، فحلف ا�ائع {حلفّنه عند ا(ن .  
  . أرى � عليه ا{م�: قال ما.ك
  . أو هذه أقل من عددها ،ل®ست هذه جلودي: إذا أقا� ثم أخرجها إ{ه، فقال :قال �مد

 ،فالقول قو� مع يمينه، إال أن يÍون أخذها S اqيار ل®ست هذه جلودي،: إن قال: قال
  ها (5)"أو S أن يزنها، أو S أن يعدها �فسه

 بZَِيõنَة /َغاَب أْو �ُ : "ب اqياروa ا1طاب عند قول ا(صنف ~ با
�
ال   : نصه ما  ،)6("َعلَيِْه إِ

                                                 
  .وهو vوافق (ا ~ vواهب ا#ليل. ط ي،: وما أثZته من. »أجاب«: ~ األصل، م، ك  (1)
  .ي، ط: وما أثZته من. سقط من األصل  (2)
  .29ص 6ج: vواهب ا#ليل  (3)
  .30ص 6ج: vواهب ا#ليل  (4)
  .146ص 8ج: ا�وادر وا.ز\ادات  (5)

  .181ص: ¤ت� خليل  )6( 
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ل®س هذا : إن رّد ا(بيع ~ مدة اqيار، فقال ا�ائع: قال ~ ا.كتاب: قال ~ اّ�خwة: )1(]فرع["
َق ا.ُْمبْتَاُع  ، ا(بيع õ2("هامع يمينه ¢ن يغاب عليه أم ال ُصد(   

-161 R
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الفالK عن حÍم ا.سلم ~  )3(وسئل الفقيه القا� سيدي �مد العرç بن عبد العز\ز 

وا.سائل � هو اإلمام العا.م سيدي �مد عبد ا.ر�ن بن ا.سيد ا1اج ا1سن  ،جزء العبد
ونص ا.سؤال يتفضل علينا العا.م ا(تü ا.سيد �مد العرç بن ا.سيد عبد العز\ز  .ا.d\ف
 أنه جرى با�الد ا#رار\ة أن :و¼ ،سالم S مقامه العل¯ µواب عن نازلةبعد ا. ،القا�

ثم إذا حل األجل يقع القضاء بالعروض وS  ،كر�عه مثال )4(][ ا�اس 2سلمون ~ جزء العبد 
وحج© أن من  .وهو ا.�تب ا.سائل يقول با(نع ،ف�ن قليل الفهم والعلم ،ذ.ك ¢نت سwتهم
وا.سلم ~ جزء العبد ال يمÍن  ،أن يÍون vوجودا �ôا ~ زمن القبض�وط ا(سلم فيه 

   .Rعذر قسمة العبد ،وجوده
ال أر\د  :فيقول ،وºلص � ا(ديان ا#زء ا�ي عليه ،وأيضا إن أvرنا الغر\م �dاء العبد

و§ن  .فقد أجWناه S غw ا.واجب عليه �x ،فإن أجWناه S ذ.ك ،إال ا#زء ا�ي K عليه
فقد  ،و\فعل ما 2شاء با�ا
 ،و\دفع منه ا#زء ا�ي عليه ،أجWنا ا(دين S أن 2شÖ\ه ùه

   .أجWناه S ما .م يرده
و§نما سميا جزء  ،العبد ال يوجد أصال )5(وأيضا فإن الغر\م وا(دين قد علما معا أن ا#زء

وقد  .وyيف 2سلم ~ �ء S أنه يأخذ غwه ،و\وم االقتضاء يقع اRقا� بغwه ،العبد ~ العقد
و\�تظر ما  ،فهذه حجة سائلÍم ،وجزء العبد يتعذر وجوده قطعا ،علمنا أن العبيد vوجودة �ôا

  . ~ كر\م علمÍم
   .ور�ة اهللا و�ر¸ته ،م األعرفوالعلَ  ،وعليÍم ا.سالم أيها ا.سيد األ�ف: فأجاب
ثم يقع  ،Ðم ~ قضية ا.سلم ~ أبعاض ما ال ينقسمفقد فاوضتم أرشدنا اهللا و§يا :أما بعد

  ، واعتقدتم وعلل قررتموها ،واسÁشØتم ذ.ك من وجوه ذكرتموها ،اRقا� �ôا بغw ا(سلم فيه

                                                 
  .بياض: ~ ط )1(
  .324-323ص 6ج: vواهب ا#ليل  )2(
  .»ا�لباK«: ~ األصل، ي، ط  )3(
  .بياض إال ~ ط فال يوجد  )4(
  .»جزء«: ~ م  )5(
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  : وقول القائل ،ول أعلم من ا.سائل vسÁندين .0م ا(تØمأن ا(سؤ
  ستم ا.س� ~ ا.ورمـ اRمÄّ ـح

              
  رم ــw ضـــغ يـــتم فــونفخ  

تم ـلÍن cسب اعتقاد ا(رء يتح  
  إسعافه

  افهـالف إنصــ. ا(خــب عــو�  
فل®س يتطرق إ{ه ا(نع من حي1ية عدم ا.وجود ~ أجله  ،أما ا.سلم ~ جزء العبد �dطه  

فإن ا(شاهدة شاهدة بإ�vن �صيله عند أجله من غw ما وجه �ورة أن ا(طلوب بما  ،ا(حدود
فقد  ،والÁسليم �صيلها تبعيضا ،و§ن .م يمكنه S سZيل الفرض ،تقرر بذمته من هذه األبعاض

يمكنه ضمنا إ�اال؛ ألن توجيه اqطاب إ{ه بأداء ا.واجب عليه vوجب ألدائه من ا.وجه ا�ي 
 ،لقاعدة أن ما ال يتوصل إY ا.واجب إال به فهو واجب ،§ن توقف S �صيل غwه معهو .يمكنه

مع أن اqطاب إنما تعلق hصوص  ،وغسل بعض ا.رأس فيه ،كمسح بعض ا.وجه ~ ا.وضوء
إال بمسح بعض  ،ول®س يمÍن اسÁيعاب أحدهما غسال واآلخر vسحا ،وخصوص ا.رأس ،ا.وجه

  . وغسل بعض ا(مسوح ،ا(غسول
وهذا S فرض lسليم . بل هو قاعدة مطردة ،وهذا ا�حو كثw ~ ا.dعيات شهw فيها

و§نما ا.وجه ا�ي يصار إ{ه ~ ا(نع من هذه  ،وقد ال 2سلم ،تعذر �صيل ا�عض إفرادا
×ا وقع عليه اRعاقد حسبما 2شهد  ،ا.سلومات دخول ا(سلم وا(سلم إ{ه S خالف ما سمياه

وقصده عند  ،ذ.ك اءS اع» )1(ودلت العوائد وأعراف ،~ أوقات االنفصال به االستعمال
   .اRعاvل

 ،وÆر\ب أب�يتها ،أن إنZناء العقود S هذه القصود vوجب إلخالل أسها )2(وال جرم
وهذا ا(انع يطرد  ،ونعته حال اRعاvل ،فالغرر فيها قائم .لجهل با(سلم فيه لعدم تعي®نه �شخصه

لعبد قصد تملكه  ،يتأ�د الغرر و\عظم اqطر ~ ا#زء :نعم .~ العبد وجزئه .وجود علته فيهما
فإن العرف واالستعمال �زمان بعدم تعاقدهما S  ،فهو أشد امتناx ،واالنتفاع به كذ.ك

وS أي  كيف ¢ن  ،حالرتقائهما عليه إY اسÁنتاج ر� /ال بل ينصبانه سلما  ،اقتضاء ذ.ك ا#زء
   .فجهل ا(سلم فيه نار S علم ،وجه بان

بل الغالب ا.كثw ا(ستعمل  ،فالقصد إY تقاضيه �شخصه ×ا يقل و\ندر ،وأما العبد ùه
  .وهو �هول بال ر\ب ،حÄ صار العوض هو ا(قصود عند اRعاvل ،انفصا�ما عن عوض

                                                 
  .»األعراف«: ~ م، ط  )1(
  .»حرم«: ~ ط  )2(
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 أنا Âدهم 2شÖطون �وطا بعيدة ما وقع )1(واÍ1م .لغالب ~ القضايا ا.dعية بد{ل
فوضح أن سلومات ا�اس ا{وم  ،Rعذرها أو تعÑها ¢شÖاط الÍفر وÞوه ،اRقا� عليها قط

و§ن القضاء بالفسخ ~ ا�عض  .واجبة الفسخ النZنائها S مقاصد فاسدة ،.لعبيد وابعاضها
 )2(قDو§ن قضاء من مُ  ،ة S االمتناعRفاوت ا(قام� ~ ا�اللة العرفي ،أوجب منه ~ ا.�

  .ل®س من ا.صواب ~ �ء ،بتقر\رها مع اطالعه S ز\فها
فإن  ،أو �vن ،أو زمان ،وتقطع به العادة ~ جهة ،وهذا ùه مبS U ما 2شهد به العرف

�لت العقود S ما يظهر من  ،أو ع� ،)3()~ قطر(Æلف هذا العرف وانعدم ذ.ك القصد 
  . واهللا أعلم ،إذ ôية العرف كونه ¢.dط �ري �راه فيما ¾ل و¾رم ،اصحته
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، Çاوره أرض (سجد ال ماء بها ،وسئل االبن عن وS H يتا^ �م جنان �سقيه
¢ن � فقام أبو ا{تا^ ح ،فر�ت عنه cيث ال يمÍن سقيها به ،قيهارى �سَ و.لمسجد أرض أج

وأخذ هو ا(اء ا�ي  ،بأن أعطاه أرضا �سقيها ،وxوض ماءها إمام ا(سجد معاوضة انتفاع ؛حيا
   .ثم مات األب ،وجعله ~ جنان �Zس عليه من أبيه ،.م يمÍن سÀ األرض به

وقام وارثه وأخذ تلك األرض مع سقيها  ،وقد ¢ن قد دخل ~ ا(سجد إمام آخر ~ حياته
لظنه أن  ،¾رث � تلك األرض ا(جاورة ال© .لمسجد )4(ثم إن اإلمام أvر حارثا .من يد اإلمام

  .كما هو xدة تلك ا�âة ا1رث با�صف ،ماء ا(سجد جعله ا(يت فيها ل®سقيها بنصف ا.زرع
فاإلمام  ،أرض ا(سجد با�صف أيضاوقد أvره ا.وH أيضا cرث ذ.ك ا#نان ا�ي Çاوره 

وا.وH ظن أن ماء ا(سجد قد ورد من  .ظن أن ماءه ~ تلك ا(اجل ا(جاورة ألرض ا(سجد
 ،S حا� ~ ا(اجل ال© ¢ن فيها أوال وا(اء بÀ. ا(اجل ال© هو فيها إY تلك ا(اجل أيضا

تلك الغلة ال© حرثها ا1ارث  فهل ،وا1ارث ا(ذكور ¢ن ¾رث �يع أصل ا(سجد .إلمام
 ،ألن وصيهم أعطى ماءهم با�صف ؛و§ن ¢نت األرض ل®ست �م ،ألن ا(اء ماؤهم ؛.ليتا^ �م

أو ل®س �م إال ا.كراء S  ،و\Áبع با.كراء من ¢ن ماؤه عنده ،وال عWة بما ظنه اإلمام وا1ارث
  بل من عنده جنان يعطيه با�صف  ،وهل إن ¢ن عندهم أن كراء ا(اء حرثه با�صف ؟اإلمام

                                                 
  .ط: وما أثZته من. بياض: ، ي~ األصل  )1(
  .»قD«: ~ ي  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  . »حراثا«: ~ ي  )4(
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  يÁبع أم ال؟
  بل  ،إن ¢ن .م ¾رث هو بنفسه ~ أرض ا(سجد ،أن اإلمام ل®س � إال كراء مائه: فأجاب

فيكون ا.زرع  ،لفساد ا(عاvلة بمقابلة األرض µزء من ا.زر\عة ،دفعها .لحارث ¾رثها با�صف
فا.زرع � وعليه كراء ا(اء ا�ي  ،ام بنفسهو§ن حرث اإلم( ..إلمام كراء ماء اZ1سو ،.زراعه
وهذا واضح غU عن االستدالل . (1))واهللا أعلم ،و\أخذ منهم هو كراء ماء اZ1س ،.ليتا^

  ..الكتفاء بما تعلمه ~ ذ.ك ،عليه
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ألن  ؛هل � وجه جواز ،¾رثها بنصف ما ¾صل من ا.زرع (نوسئل عن إعطاء ا#نات 
أو ¼  ،و§ن اجتمعت مع ا(ساقاة .لöورة ؟وال كراء إن قلنا أنها vزارعة ،األرض ال بال �ا

وS  ،حÄ يرا� فيها قول ا(خت� باRبعية وعدمها ،ألن األرض ال كراء �ا أصال ؛vساقاة فقط
 ،ألن األول يؤخذ منه ا�صف ؛و§ن .م يÁساو ا(أخوذ من ا.زرع واRمر ،تقديره فاRبعية حاصلة

  عن وجه �Ý؟ )2(بد ا�حث فال ،ومن اRمر ا.سبع S القول µوازه
          ،إما الجتماع ا(ساقاة وا(زارعة ،بأن ا(عاvلة ~ ا(سألة فاسدة S مذهبنا: فأجاب

من حيث ¢نت ا.زر\عة  ،�ء من ا.زر\عة )3(و§ما .كون األرض قابلها .ا.كراء فواضح أو
 "و�ح ا1طاب،  )5(كما ~ ا�وادر )4(فألن ابن عبدوس ،و§ن ¢نت األرض ال ثمن �ا ،العاvل

ا.ّزر\عة والعمل، فأّما إذا ¢ن  )6()إخراج(إنّما أجاز ما.ك أن تلY األرض إذا lساو\ا ~ : قال
ْذِر َ;wَْ ُ¤ِْرِج األرِْض  و\دخله كراء األرض بما ºرج .م �ز، و§ن ¢ن ال كراء �ا، ُ¤ِْرُج اْ�َ

  .)7("ها منها، أال ترى .و أ�ر\ت هذه األرض ببعض ما ºرج منها .م �ز، وهذا هو ا.ّصواب

                                                 
  .ي: سقط من  (1)

  .»أنبحث«: ~ ي  )2(
  .»قائلها«: ~ ي  )3(
وهو رابع ا(حمدين ا�ين اجتمعوا . ه202أبو عبد اهللا �ّمد بن إبراهيم بن عبدوس، أصله من العجم و� سنة : ابن عبدوس  )4(

وأخذ عنه �ا´ وأبو جعفر . أخذ عن سحنون. ~ ع� واحد من أئمة ا(ذهب؛ ابن سحنون وابن عبد اÍ1م وابن ا(واز
توa . من تآ{فه كتاب ا(جموعة وهو معتمد ~ ا(ذهب، و�ح ا(دونة، واRفاسw ~ أبواب الفقه. موأ�د بن ن� وغwه

  .70ص: ، شجرة ا�ور335ص: ، ا�يباج ا(ذهب433ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه260أو ه 255سنة 
  .355ص 7ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )5(
  .ك: سقط من  )6(
  .159ص 7ج: vواهب ا#ليل  )7(
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و§لغاء : "و�.ك قال أبو i سيدي ا1سن بن رحال ما نصه ،وقد قبلوا تفسw ابن عبدوس
إنما �ري S غw  )2(]ة~ ا(سأل[وا#واز  ها )1("فافهم ،األرض إنما �وز إن .م يقابلها بذر

  . واهللا أعلم ،)4(]فيه[S خالف ضعيف  وأ ،غw واحد )3(مذهب ما.ك كما أشار �
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فإن بيع  ،و\يZس ~ س�بله )5(حÄ 2شتد ،وأما ا.زرع ب� ا1بوب فال يباع: ووجد hطه
فإذا حصد وقبض .م  ،فليفسخ ما .م ¾صد ،وقد قارب االستغناء ،وقد أفرك و.م 2ستغن عن ا(اء

و§{ه أشار  ه، فليفسخ أبدا اوأما إن بيع قبل أن يتحبب و\فرك . /قا� ما.ك ،ول®س cرام ،يفسخ
فَْركَ : َوDَvَ َ,يُْع َحب2 : "بقو� )6(]~ ¤ت�ه[ خليل

َ
  ها... إلخ )7("أ

وفيه وا�ي ": ما نصه ،أنه نقله من وصاياه ومقتD سياقه ،ومن خط وا�ه عن ا(عيار
   ها )8("، وفيه ثالثة أقوالو§ن أو� ا(شÖي ما بÀ من القيمة ،Dv به العمل أن بيع الغZ يفسخ

 ،البن عرفة من ~ ذمته دينار ثمن ثوب" ،ومنه يعU من ا(عيار: ومن خطه أيضا ما نصه
، وفتوى بعضهم )9("و\Íون متم�ا �شخصه ،بجاز أخذ الطعام عن دينار ا¬و ،وآخر ثمن طعام

  هدين .رجل آخر غصبا غw صحيح ا ا�ي أخذ منه ،بعدم براءة الغر\م
بأطول منه عن ا(شداK  )10(وقد نقلت ما عزاه .لمعيار ~ vسائل األيمان وا�ذور: قلت

  .فانظره ،~ تÍملته
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  ثم أخذ عن  ،باع ش®ئا بدراهم )11()من(ومنه أي ا(عيار أن : ما نصه ،ومن خطه أيضا
                                                 

  .ب 64ل  7ابن رحال، ج: فتح الفتاح  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»إ{ه«: ~ ي  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»و\يZس ~ أ�مامه«ز\ادة : ~ م، ط  )5(
  ط: وما أثZته من. األصل، ي، م، ك: سقط من  )6(
  .190ص: ¤ت� خليل )7(
  .130ص 6ج: ا(عيار ا(عرب  )8(
  .439ص 10ج: ا(عيار ا(عرب  )9(
ينظر ا(عيار . عن أن vسألة ابن عرفة نص عليها ابن رشد ~ نوازل سحنون من األيمان بالطالق يقصد بالعزو هنا، ما قيل )10(

  .439ص 10ج: ا(عرب
  .ط: سقط من  )11(
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 أن  ؛أنه يرجع با�نانw ال بالطعام ،ثم تفاسخا ~ ا.�ء ا(بيع ،ا�راهم طعاما
ّ
ألنه عقد ثان إال

، فإنه يرجع خذ الطعاموا¬من أ�Õ ~ وقت أ ،يÍون أخذ الطعام S وجه اRجاوز واRخفيف
  )1(هبالطعام ا

-166 R�*�L� ����L� M� &I���X 
وا(حار�� من  ،بيع آلة ا1رب من عدو ا(سلم� من ا.كفار :ومنه عن ا(عيار عن بعضهم

 ،كإيواء أهل ا.زوايا �م ،وال Çوز إxنتهم بÍل ما يتقوون به S مفسدتهم .األعراب ال �وز

bflèîčÏ@fltfl†žy�c@žåflß@� � و\دخل �ت قو� ،أو صونهم ×ن ير\دهم .النتقام منهم ،و§طعامهم الطعام
fĺ čÈflàžu�c@�÷bŞäÛaflë@čò�Øčöb�Üflà�Ûaflë@č�a@�òfläžÈ�Û@čéžî�ÜflÈ�Ï@LbĆqč†žzŽß@ôflëe@žë�c@bĆqfl†fly� )2( .  

حال ، و\Íون ألنهم يأوون إY ا1وا� ؛ال يعذر ا(رابطون باqوف منهم: وقال ابن عرفة
  )3( ه�يع ا�اس ا

، إال بعد فسخ أن ا�يع الفاسد ال يصح إvضاء ا�يع فيه: منه عن أ± ا1سن ا.صغwو
   هالعقدة الفاسدة ا

فلم  ،.سبب من األسباب ا(بيحة �يعه {نقله � ،أن و� ا(حجور إذا باع vلكه :وفيه
   هأو أخذ ا¬من منه ا، بل يطالب بنقله ،فال يÍون عدم نقله vوجبا �قض بيعه ،يفعل

فهو أحق به با¬من  ،فأقا� �dط إن باعه من غwه ،من استقال vشÖ\ه: ومنه .لمازري
   )5(هاRحجw ا )4(]من[األول، فا(شهور فساد اإلقالة (ا فيها 

فال يقD  ،فهلك ذ.ك ا(ال ،من استدان شخصا S أن يقضيه دينه من مال مع� :ومنه
  . عليه أن يقضيه من غwه

ألّن األظهر أن حكمهم  ؛أن vستغرý ا�مة Çوز معاvلتهم: )6(ومنه البن عبد ا.سالم
  )7(. حÍم ا(فلس

                                                 
  .67ص 6، ج256ص 5ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )1(
 .2665ص 6، ج6876: إثم من آوى �دثًا، حديث: أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، كتاب االعتصام با.كتاب وا.سنة، باب  )2(
  .67ص 6ج: ا(عيار ا(عرب  )3(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .103- 102ص 6ج: ا(عيار ا(عرب  )5(
  .م ا�واري اRو�°، سبقت تر�تهأبو عبد اهللا �ّمد بن عبد ا.سال: ابن عبد ا.سالم  )6(
  .66ص 12ج: ا(عيار ا(عرب. ينظر األقوال ~ vستغرý ا�مة  )7(
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   .)1()هامن باع سلعة �سكة Çري ~ تارºه ا�اقصة ¢.وازنة فإنه يقD � با.وازنة  :ومنه(
إذا ¢نت  )2()أنه(ا يدÝ أنه اشÖاها أوال، رجل� تداعيا سعلة � منهم :ومنه أل± صالح

و§ال قسمت ب®نهما إن حلفا أو نÍال، و\قD .لحالف S  ،ا.سلعة بيد ا�ائع ف¦ (ن صدقه
  . ùه من خطه ر�ه اهللا ها )3(.ا�ا�
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وقبل االنفصال من  ،vسألة بيع ا(اء ح� خدمة الفقارةإvالء االبن ~  )4(و×ا كتب من
وسيدي ا1سن بن  ،فقد ورد v Sوالي �مد بن سيدي ا(عتصم ،و�عد: ما نصه ،خدمتها

ا�ي  ،وسأال] عن كيفية توصل vوالي �مد (ائه ،سيدي �مد بن عبد اهللا بن ا.سيد األم�
مة ~ الفقارة، وهل يÍلف vوالي �مد اشÖاه من سيدي �مد بن عبد اهللا مع وجود اqد

  بقطع ا(اء ا#ديد؟ 
ألن ا(شÖي معلوم،  ؛وال ¾تاج إY قطع ا(اء ا#ديد ،أنه ال يÍلف بذ.ك: امفقلت �

وعدد ما ~ الفقارة من قرار\ط  ،ال© عدد vواجلها lسعة وستون ،وهو ماجالن من قديم الفقارة
فتقسم S عدد vواجلها، فيجب  ،فقا Úسون وأر�عمئةS ما وقع عليه اRبايع وات ،ا�حاس

 .، فإنه �ب � أ�Õ من ذ.كو§ن ¢نت عدد vواجلها أقل .(والي �مد منها ثالثة عd قwاطا
وyتب  .قا� شيخنا سيدي �مد بن سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر .وهذا ما وقع ب®نهما ب� أيدينا

  . من خطه نقلتوه عن إذنه �مد ا(حفوظ بن �مد سا.م ا
-168 R3I�r�� .��? ���L� k�p� � M�X 

و.و ": أواخر ا.رواحل من ا(شداK ما نصه )5(وv، aسألة من اقتضاء ا(سلم إ{ه الغائب
وyذ.ك ي�بB فيمن حل عليه أجل ا.سلم وهرب وتغيب أن يعّدى عليه  :القا�° ،هرب بإبله

قD .رب ا.سلم أن  ،و§ن .م يÍن � مال يعدى فيه ،و\باع و2شÖي .رب ا.سلم سلمه ،فيما �
  .وال يÍون سلفا جر نفعا .لöورة ،و\Áبعه بما أسلفه ،ف®شÖي � متاعه ،2سلفه من عنده

   ،ألنه ال ي�تقل (ع� ؛و.و ¢ن معينا .م �ز ،ومع÷ vسألة ا.كتاب إذا ¢ن ا.كراء vضمونا
                                                 

  .ط: سقط من  )1(
  .ي: سقط من  )2(
 .190ص 6ج: ا(عيار ا(عرب )3(
 .»عن«: ~ م )4(
  .»فÌ«: ~ ي، ك، ط  )5(
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وهذا  ،بغwها  كما ال تZيح (ن باع دابة بعد أن أ�راها أن يأ� /، وال تZيحه �ورة ،وال vضمون
منه ه ا )1("ووجب أنظاره (®Ñته ،و§ن ¢ن فقwا .م �ز ذ.ك عليه ،إذا ¢ن � مال يعدى فيه

  . بلفظه
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فقال � رجل من  ،فقدم بها �â تميمون ،يخ عن رجل عنده دراهم إسماعيليةوسئل ا.ش
ال أرø  :فقال ،.� واحدة من دراهمك ،هاتها أêفها منك بأر�ع vوزونات من دراهمنا :أهلها

إذهب إY ا.سوق فأي حاجة أردت �اءها  :وقال � ،فقبل � ذ.ك ،إال hمسة .� واحدة
 ،فإذا بلغت منت& قيمتها ،فجعل إذا أراد سلعة يÁساوم مع ر�ها ،وأنا أنقد ثمنها ،)2(]فاشÖها[

فيدفع إ{ه  ،و§نما ا�ي 2شÖي منك بâيك فالن ،.ست أنا ا�ي 2شÖي منك :قال .رب ا.سلعة
S أن ينظروا  )4(ن، فيÁبايعونÁبايع )3(الَ تعال أ: اRميمو� �ي اإلسماعيليةفيقول  ،بâيه ا¬من

Ðةwسة منها ~ مقابلة إسماعيلية، فإذا  ،م قيمة ا.سلعة من ا(وزونة ا.صغÚ � فيجعلون
ال يتجاوز  ،yذاوأعطيك ~ سلعتك كذا  :قال ر�ها ،ذ.ك باإلسماعيلية )6()مبلغ(Ðم  )5(علموا

  فهل ذ.ك جائز؟  ،ذ.ك ا(بلغ وال يق� دونه
من أن ذا اإلسماعيلية هو ا�ي  ،نعليه ا.رجال )7(إذا وقع األvر S ما تراوض: فأجاب

{قبض ~ عوضه  ،هو ا�ي ينقد ا¬من .لبائع )8(وذا اRميمو� ،يوجب ا�يع ~ ا.سلع
، ففيه وجهان ألنه بدل vستأخر بغw ا(ثل ؛فال إش�ل ~ ا(نع ،اإلسماعيلية S ما اتفقا عليه

 ،وذو اإلسماعيلية إنما 2ساوم فقط .)9(إنما هو ذو اRميمو� ،و§ن ¢ن ا�ي يوجب ا�يع .من ا.ر�ا
فهذا ~ جوازه وyراهته قوالن، و\صدق عليه قول  ،أو 2شw � إY ا.سلعة ال© أرادها فقط

ٍة َ-ْقًدا": ا(خت� بعد قو� ~ فصل العينة َdَبَِع Kِ َها ِÖََالٍف، ِاْش ِhَِو،  َdََوآُخُذَها بِاْ=َ÷ْ َع  

                                                 
)1( Kشّدا)ملة اÍزانة مطارفة، أدرار،  125ل: تh ا#زائرأ، ¤طوط. 
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»اآلن«: ~ ي  )3(
  .»فيÁبايعان«: ~ ي، ط  )4(
  .»علما«: ~ ط  )5(
  .ط: سقط من  )6(
 .»تراضيا«: ~ ط )7(
 .»اRيممونية«: ~ ي، م، ط )8(
  .»ذا اRيممونية«: ~ ي، م، ط  )9(
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َ  نْ §ِ وَ ": ثم قال .ا(أvور �dطإن نقد )2(، )1("َ-ْقًدا فÌ ا#واز وا.كراهة قوالن، قال  ،)Kِ")3  ْل قُ �َ  مْ .
َذا قَاَل َ�ُ : "ا1طاب ٍة َ-ْقًدا: َ�ْعUِ إِ َdَِسلَْعَة َكَذا بَِع ِÖَاْش،  Kِ ُقْل�أْو .َْم َ�ُقْل  ،بَْل َقاَل ِ�َْفِسَك  ،َو.َْم َ

ْفِسَك   َهابَْل قَاَل اْشKِ،  ِÖَ َوَال ِ�َ
َ
\َها، َوأنَا أ ِÖَْوُل  )4(ْش اْختُِلَف ِ~ َذ.َِك قَ ِمنَْك بِاْ=Uَْ َعdََ َ-ْقًدا، فَ

يًعا َواْ-تََقدَ  ،َما.ٍِك  ْقِد َ�ِ يَْعتَاِن بِا�� َذا َ¢نَْت اْ�َ ًة أَجازَُه إِ ًة َكرَِهُه .ِلُْمَراوََضةِ  ،َ*َمر� ِ© َو4ََعْت  )5(َوvَر�
�
ال

ْن تَِصwَ بَ®ْنَُهَما ِ~ ا
َ
لَْعِة 4َبَْل أ õورِ  )6(.سvُلِْك ا.َْمأvِ ~ِ،  ِيَان َماِت َواْ�َ õها )7("َقاَ�ُ ِ~ ا.ُْمَقد  

أن األvر ~ � منهما تعذر عليه اRوصل إY  ،ووجه ا(طابقة ب� ا�ازلة و�� هذه ا(سألة
 ،ألنه ~ ا�ازلة .م يمكنه ا.dاء باإلسماعيلية لعدم رواجها ~ ا.سوق ؛vراده من �اء ا.سلعة

   .، فتوصل إv Yراده بواسطة ا(أvورلعدم ا#واز )8(ةيبد �ا باRميمون وال
 ،أو .وجاهة ا(أvور وÚاRه هو ،وa هذه ا(سألة تعذر عليه ا.dاء لعدم معرفته باRبايع

(ا تعذر  ،وا(أvور أيضا توصل إv Yراده من اإلسماعيلية .dةو§ال (ا سمح بدفع اث÷ عd ~ ع
  . واهللا أعلم ،عليه بدل سكته ~ سكة ا(أvور بواسطة ا.سلعة

-170 R.�/ �P�i%� Av�� 
�=�� ^y ! �H=�� �� 
	�/ ,��� Ti%� M�X 
 )9(ثم اطلع S ما يوجب ردها ،ونقلها ا(شÖي ،وسئل عمن باع أمة ~ غw بâه

بل ابعث K أنت  :فقال ا�ائع ،وخذ أمتك ،ابعث K ما دفعت .ك :وقال � ،فبعث � ،)10().ر�ها(
  ا؟ مفمن يؤخذ بقو� منه ،وخذ مدفوعك ،أم©

و§ن .م يÍن مد.سا ¢ن  ،إن ¢ن ا�ائع مد.سا بالعيب ¢ن رد األمة (حله عليه: فأجاب
  . )11(لفهردها إ{ه S ا(شÖي، و§ن اتهمه S اRدل®س خ

                                                 
  .»آُخُذَها بِاْ=َ÷ْ َعdََ ألَجٍل «: ، وفيه179ص: ¤ت� خليل  )1(
  .»إلخ«: ~ ط )2(
  .179ص: ¤ت� خليل  )3(
  .وهو vوافق (ا ~ vواهب ا#ليل. ي، ط: وما أثZته من. »اشÖها«: ~ األصل، م، ك  )4(
  .».لمراضاة«: ~ ط  )5(
  .»يصw«: ~ ي  )6(
  .299ص 6ج: vواهب ا#ليل  )7(
 .ي، ط: وما أثZته من. »باRميمونة«: ~ األصل )8(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »رها«: ~ ي  )9(
  .ط: سقط من  )10(
  .»حلفه«: ~ ي، ط  )11(
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ْن َ-َقَص " :~ ا(خت� )1(]قال[ هِ إِ ِwْ;ٍَس َو
õ
ْدلِ  )2(َكَهَالِ�هِ : َوفُِرَق َ,ْ�َ ُمَدل �Rِس، َوأْخِذهِ ِمَن ا®

 Õَ�ْئٍ ، َوتَ ِمنُْه بِأW  ِه
õ
ا .َْم َ�ْعلَْم َورَدõ ِسْمَساٍر ُجْعًال، َوَمِبيٌع .َِمَحل   . واهللا أعلمه ا )vِ" )3م�

فيه نظر (ا ذكره ا1طاب عن ابن رشد ~ ا�يان ... إلخ  إن ¢ن ا�ائع مد.سا :)4(قو�: قلت
ي اشÖاها فيه أن يرّدها إY ا�â  : "فقو�

ّ
ل®س S من وجد عيبًا بدابّة اشÖاها ~ غw ا�â ا�

 Yيل إZأن ال �د ا.ّس 
ّ
ي فيه صاحبها إال

ّ
َها[)5(ا� õ7( )6(]رَد(

ة أو حÍم، عليه حيث ¼ لعدم ب®ّن 
   )9(."من ا.كراء عليها ~ �لها من بâ إY بâ )8(وا.ّسلعة hالف ذ.ك، (ا .زمه

أن : S أن ا�ي ~ ا1طاب أيضا ،فقد علمت أنه ال �ب S ا(بتاع رد ا�ابة �â العقد
با�â ال إنما هو خاص بما إذا ¢ن ا�قل  ،اRفر\ق ~ رد ا(بيع (حله ~ اRدل®س وعدمه ~ غwه

âا� wغ Yل ،إ� Yشب ،و�ما إذا ¢ن ا(بيع ¾تاج إqْدنَاِن وا
َ
فانظر ، )10(ال ماال ¾تاجه ،َ¢أل

  .وyتب �مد عبد العز\ز بن �مد عبد ا.ر�ن ا�لباK .ذ.ك وتأvله
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 و×ا ،)11(وسنذكر � vسألة ~ �ل يناسبها نص أوالها ،وسأ� ابنه عن vسائل اسÁشØها
  : ما نصه ،~ أجو�ته / )12(قول ابن األعمش: أش� علينا أيضا

                                                 
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .وما أثZته من با
 ال�سخ، وهو vوافق (ا ~ ¤ت� خليل. »هالكه«: ~ األصل، ط  )2(
  .»َوَمِبيٌع .َِمَحلõِه إِْن رَد� بَِعيٍْب « : وتمامه. 184ص: يل¤ت� خل  )3(
  .»~ جواب بيع األمة«ز\ادة : ~ ط  )4(
  .»ر�ها«ز\ادة : ~ األصل  )5(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  . »إY ردها إY ر�ها«: ~ ط  )7(
  .»يلزمه«: ~ �يع ال�سخ  )8(
  .373ص 6ج: vواهب ا#ليل  )9(
  .373ص6ج: ينظر vواهب ا#ليل  )10(
  .»أو�ا«: ~ ي  )11(
أخذ عنه �ّمد . ھ1036و� سنة . من قبيلة إدوi ختار بن األعمش العلوي ا.شنقيطي،الطالب �ّمد بن ا(: ابن األعمش )12(

ا�وازل، �ح S مæ : من تآ{فه. بن أ± بÍر بن ا�اشم القالوي، ابن رازyَه، و�ّمد بن ا1اج عثمان ا#ما]، وغwهم
م�شورات معهد أ�د بن طو\ر ا#نة، �قيق أ�د بن أ�د سا.م، : تار\خ ابن طو\ر ا#نة. ھ1107تو� سنة . إضاءة ا#نة

أ�د بن األم� ا.شنقيطي، : ؛ ا.وسيط ~ تراجم أدباء شنقيط48م، ص1995ا�راسات اإلفر\قية، ا.ر�اط، ا(غرب، طبعة 
 .578، ص)م2002- ھ1422(ا.ydة ا�و{ة .لطباعة، �v، الطبعة اqاvسة 
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و§نما معياره  ،ألن ا(لح ال معيار � �x ؛vلح بأخرى فيجوز )2()أي( )1(وأما إبدال عديلة
وما فضلت  .وxدة هذه ا�الد ~ العدائل العدد ،و¼ Æتلف باختالف ا�الد وا.زمان ،العادة

كما �وز ذ.ك و§حسان من صاحب األفضل،  ،ألن ذ.ك معروف ؛به العديلة األخرى ال عWة به
ومبادلة دينار بأوزن منه أجاز ذ.ك ùه اإلمام ما.ك S وجه ا(عروف  تمر بمد حشفة، )3(~ مد

 .ح صاحب ا#يد منها أن يأخذ رديئاال 2سم ؛2سةإذ .و ¢نت ا(� ،ال S ا(�2سة ،واإلحسان
  ه، و§ال فبالعادة اا.dع )5(واعتWت ا(ماثلة بمكيال: قال خليل)4(و

vصادم ... وما فضلت به العديلة إلخ : فإن قو� ،)6(فتأvلوا جوابه هذا فإن عندي فيه نظر
   .)S)8 صحتها(تفق  )7(سيما حديث vسلم وال ،.لنصوص ا(�حة بمنع اRفاضل فيه

أنه .و ¢نت إحدى  )9(إذ تقتC ،وما استدل به من العادة ا(ذكورة ال تنهض د{ال
وما  ،#از فيها ا(بادلة Rماثلهما عددا ،أو أ�Õ ،العديلت� أ�W من األخرى بنحو ا¬لث مثال

   .ي�ح µوازه )10(أظن أحد
.و أراد اإلحسان وا(عروف Rبادال S وجه  :أقول .فإن ذ.ك معروف و§حسان :وأما قو�

x� بما ذكر ،ثم من أراد أن ¾سن .صاحبه بعد فليفعل ،¾ل x� ا(منوع Yوال يتوصال إ. 
  وصS W صاحبه بعوضه  ،ودفع أحدهما عوضه .آلخر ،أرأيت .و أن رجال اصطرف مثال مع آخر

                                                 
ر\نهارت ب®Ö، تر�ة �ّمد سليم ا�عي¯، : تÍملة ا(عاجم العر�ية. ¼ َجواَِلق أو غرارة كبwة .كيل ا1بوب وا�قيق :َعِديلَة )1(

 É159ص 7م، ج2000وزارة ا¬قافة واإلعالم، ا#مهور\ة العراقية، الطبعة األو. 
  .ط: سقط من  )2(
غ، وعند  815.39= لÖًا  1.032 =قهاء، وهو رطالن عند ا1نفية �عها أمداد، وهو vكيال، ºتلف فيه عند الف :ا.ُمد"  )3(

 .417ص: معجم لغة الفقهاء. غ543 =لÖًا  0.687 = األئمة ا¬الثة هو رطال وثلثا
  .»قد«ز\ادة : ~ ي، م  )4(
  .»بمعيار«: ~ ي، م، ط  )5(
  . »نظرا«: ~ م  )6(
سمع من ¾� بن ¾� اRمي¯ وأ�د بن يو�س . ه204سابوري، و� سنة أبو ا1س� vسلم بن ا1جاج القشwي ا�®: vسلم  )7(

: من تآ{فه. روى عنه إبراهيم بن أ± طالب وابن خز\مة وأبو عوانة وغwهم. ال�WوÝ و§سماعيل بن أ± أو2س وغwهم
شمس : تذكرة ا1فاظ. ه261توa سنة . ا.صحيح و�مع ثالمئة ألف حديث، األسماء وا.ك÷، كتاب اRمي�، وyتاب العلل

 ،óا�ين ا�ه Éوت، الطبعة األوwجالل ا�ين : ؛ طبقات ا1فاظ125ص2ج،)م1998-ھ1419(دار ا.كتب العلمية، ب
  .264ص ھ،1403، دار ا.كتب العلمية، بwوت، الطبعة األوÉ، ا.سيو�

  .حديث اRفاضل، سبق Æر�ه  )8(
  .»ال يقتC«: ~ ي  )9(
  .»أحدا«: ~ ط  )10(
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   !µوازه أيقول أحد ،وقصد بذ.ك ا(عروف واإلحسان ،إÑ2 Yه
   .فهو من القياس S ا.رخص، وهو ×نوع ،وأما قياسه S مبادلة دينار بدينار أوزن منه

 ،فهو حجة عليه ال �، إذ نص خليل ê\ح ~ وجوب ا(ماثلة ،وأما استدال� بقول خليل
�ة �ا مع عدم ا(راجعة إذ هذه األجو )1(هذا ما ظهر .وا(ماثلة ~ العديلة ا(فضولة vستحيلة

  . vراجعة مظان ا(سألة )2(إنما وقفنا عليها {لة كتZنا هذا ا.كتاب، فلم تمكنا
ألن ا(لح ر�وي، ال  ؛فبطالنه ظاهر ،وأما ما نقلته عن نوازل ابن األعمش: فأجابه بقو�

كما  ،ومعياره ~ تلك ا�الد العدد ،واجبة فيه بنص ا1ديث )3(وا(ماثلة ،نعرف ~ ذ.ك خالفا
كما نصوا S ذ.ك ~  ،بد من اRحري فتبطل ا(ماثلة ~ ا1جر\ن طوال وعرضا وغلظا، وال :قال

واهللا  ؛ ألنه ع� ا.ر�ا،وال Çوز ا(سا�ة فيما فضل به أحدهما اآلخر ،ا�يض مع أن معياره العدد
  . أعلم

واستدال�  .قياس S ا.رخصة مع فقد العلة وا.dوط ،وقياسه S مبادلة القليل ا(عدود
  . جوابهه واهللا أعلم ا ،ا(خت� حجة عليه كما قلتم )4(بقو�

سئل القباب عمن اسÁسلف : "وa ا(عيار: ما نصه ،ثم كتب ابنه ا.سائل ~ طرة سؤا�
نجة نجة، )5(دراهم با.ص� إن شاط .ك : وقال � ،فأعطى � بغw صنجة ،فلما طلبه بها عدم ا.ص�

  . وقال � اآلخر كذ.ك ،ك �ء، فأنت ~ حلأو شاط K عند ،عندي �ء
ه ا(راد منه، اه ا )6("به ل®س ذ.ك ��ء؛ ألّن ا.ر�ا حق اهللا سبحانه ال �وز ا.رضا: فأجاب

  . ما كتب
-172 R�����L� M� ���G�L�� �P�
�� ! A*« ��/ &�14�X 

فهذه  ،و�عد .وسالم S عباده ا�ين اصط� ،و�y ،ا1مد هللا: ووجد hط االبن ما نصه
وذ.ك أن العمل ~ ا(عاvالت  ،أقاو\ل مفصالت فيما �ري ~ ا�رهم وا(وزونة من ا(عاvالت

                                                 
  .»يظهر«: ~ ي  )1(
  .»يمكنا«: ~ ي  )2(
  .»فا(ماثلة«: ~ ي، م، ط  )3(
  .»بقول«: ~ م  )4(
نَْجة )5( ا�ناú، �قيق أ�د ¤تار عمر وضا? : ا.ُمنَّجد ~ ا.لغة. ا.سنجة، وهو خطأ: والعامة تقول. ¼ اسم .�ي يوزن به :ا.ص�

 .21م، ص1988رة، الطبعة ا¬انية، عبد ا�ا
، x.م ا.كتب، القاه
  .136ص 6ج: ا(عيار ا(عرب  )6(
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وأخيه vوالنا إسماعيل با(وزونة  ،إنما ¢ن ~ دولة vوالنا ا.رشيد ،من بيع وغwه )1(ب� ا�اس
 -  )2(إY دولة األمw سيدي �مد بن vوالنا عبد اهللاواستمر ذ.ك  ،ال© ~ ا(ثقال منها أر�عون

وa ا(ثقال منها  ،فöب سكة أخرى ~ ا(فرد منها أر�ع vوزونات من سكة أسالفه -  ن�ه اهللا
dما دفع � إما  ،فمن باع بمثقال مثال ،فصارت تروج مع ا(وزونة رواجا واحدا ،ع Cفإنه يقت
فحدثت �سبب ذ.ك ~  ،وال يتوقف ~ ذ.ك ،من القديمة )4(أو أر�ع� ،من ا#ديدة )3(عdا

 ،فأردت ا�Rبيه S ما ح�ö منها ،قل من يتفطن �ا ،ا(عاvالت أvور ال Æلوا من منع
  : ¼ (ا سواها من ا�وازل وسائل ،و\نح� ا(قصود من ذ.ك ~ Úس vسائل

Éم ا�يع إذا .م ينعق: أما ا(سألة األوÍح Ìمع� من إحدى ا.سكت� اعلم  دف S -

   أنه ال ºلوا األvر ~ بâ اRعاvل من أن يÍون ا.رواج ~ ا.سكت� واحدا  - وفقU اهللا و§ياك
ا(سألة   فظاهر @م ا(شداK آخر كتاب ا.�ف من تÍملته أن ،واحدا / فإن ¢ن ا.رواج ،أو ال

وسئل بعض ا.شيوخ ": ونص @مه ،و ا#وازفإنه نقل فتوى غwه با(نع واستظهر ه ،ذات خالف
âري فيه القرار\ط وا#رد ،هل �وز العقد مبهما ~ ا�Ç و\قبض  ،وا.كبار وا.صغار )5(ا�ي

  حÄ 2ستكمل ا¬من ا(عقود به؟ ،ومن � نوع عددا ،ا�ائع ما شاء من ذ.ك
 .حÄ ي�Z من أي سكة يÍون ا¬من ،و§نه ال �وز العقد ،فأجاب با(نع من غw تفصيل

Kي : وفيه نظر قال ابن القاسم ~ رسم نذر من جامع ا�يوع :ا(شداÖسئل ما.ك عمن 2ش
وأما  .فال بأس ،� �ء )6(أما � بâ مثل vكة ال© �وز بما: فقال ،وال ي�Z ما يدفع ،با�هب

 ُ 2 Äذ.ك فال أحبه ح wسَ غ ��.   
ألفضل �عضها  ،ا�â ال© Çوز فيه �يع ا.سكك جوازا واحداألن  ؛هذا ب� :ابن رشد

�Zمن ابتاع ش®ئا أن ي S بعض ل®س S،  ا�ائع أن يأخذ أي سكة Wتاع و�Zبأي سكة ي
فل®س � عليه أن ي�Z بأي سكة يZتاع  ،كما أن ا�â إذا ¢نت Çري فيها سكة واحدة ،أعطاه

                                                 
  .»معاvالت ا�اس«: ~ م  )1(
�ّمد )2( wف :األم\d.ا i ّمد بن عبد اهللا بن إسماعيل بن�ناب عن أبيه بمراكش سنة .ھ1134و� بمكناس سنة . 

شهدت ا(ملكة ~ عهده االزدهار ~ �يع ميادين . ھ1204ھ إY سنة 1171ھ، ثم توÉ اÍ1م بعد وفاة أبيه من 1158
  .وما بعدها 3ص 7ج: االستصقا. ا1ياة

  .»عdة«: ~ ي  )3(
  .»أر�عون«: ~ ي  )4(
ُْس، وا�قّية من ا(ال :ا#َْردُ  )5( "Ö491ص 7ج: تاج العروس. هو ال. 
  .»فيها«ي : ~  )6(
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وال Çوز فيه  ،و§ن ¢ن ا�â ا�ي Çري فيه �يع ا.سكك .و�S W أن يقتضيه ا.سكة ا#ار\ة
   .و§ال فسد ا�يع ، بأي سكة يZتاعحÄ 2س�� جوازا واحدا، فال �وز ا�يع فيه 

Kأن يصح العقد مبهما ،فإذا ¢ن ا�فاق سواء ~ ا(ذكور :ا(شدا Bي ما  ،في�بÖو\دفع ا(ش
ي�بB أن يدخله اqالف ا(تقدم ب� ا.شيوخ ~ وال  ،شاء من ذ.ك ال�اد الغرض ~ ا#ميع

وأما  .و§نما ا(تقرر فيها هو ا(عدول عنه ،هناك .م يتحقق تقرره ~ ا�مة[ألن ا(دفوع  ؛االقتضاء
 ؛هو ما ~ ا�مة )1(]وأما هذه ما دفع .كما vر ،ا(دفوع فهو بدل عنه وقائم مقامه ال�اد الغرض

، ألن الفرض أن ا.سكك Çري عندهم جر\ا واحدا ؛ألنه تقرر ùيا ال نوx منها hصوصيته
   )2(.عدول بوجه م� فل®س ت

حÄ  ،وال يZيع ا.رجل سلعة: "أنه قال ،وذكر الWز� ~ vسائل ا.�ف عن بعض ا.شيوخ
. خذ الغالبفإن فعل صح ا�يع وأ ،أو قديمة ،أو دراهم فضة جديدة ،يع� نوع ا¬من من ذهب

و.و أعطاه غw الغالب .م  ،فإن .م يÍن ôلب فسخ ا�يع ،)3(|والغالب اآلن ا�راهم ا#ديدة|
  ها )4("�ز

فإنه (ا نقل فيها أن ا�يع ال �وز إذا وقع مبهما مع  ،وa نوازل ا��ح من ا�ر ا�Þ w1وه
وعدم الغالب والعرف : "قال ما نصه ،وال عرف يعمل عليه ،م ôلب، و.م يÍن تتعدد ا.سكك

âوز جوازا واحدا ~ ا�Ç مقيد بما إذا ¢نت ا.سكك ال .  
و§ن .م  ،فا�يع جائز ،فيه وال فضل �عضها S بعض ،وأما إن ¢نت Çوز جوازا واحدا

  ها )5("2سم سكة منها، قا� ما.ك ~ رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب جامع ا�يوع
كما  ،فا�يع حي�ئذ فاسد ،ا.رواج وا#واز وا�فاق ~ ا.سكت� واحداوأما إن .م يÍن 
   .�ر ا�w1تقدم ~ @م ا(شداK وا

بدينار، فلما  )6(|درهما|ومن اشÖى من رجل دراهم ب� يديه � عd\ن : "وقال ~ ا(دونة
wتلفا: قال .نقده ا�نان¤ wا�نان ~ âفإن ¢ن نقد ا� ،âف ،ال أرضاها، فله نقد ا�ê فال   

                                                 
  .ي، م: وما أثZته  من. سقط من األصل  )1(
 .أ 78ب، ل 77ل : تÍملة ا(شّدال )2(
 .فتاوى الWز�: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )3(
)4( � .342ص 3ج: فتاوى الWز
)5( w1�ّ134ص 1ج: اّ�ّر ا.  
 .اRهذيب ~ اختصار ا(دونة: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )6(
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  . )2("ا�نانw )1(ب®نهما إال أن 2سميا
وا�نانw ال© يت�ف بها ~  ،أو باعه سلعة بدنانw ،إذا êفه دراهم بدنانw: وقال ا.لخ¯

أو الغالب  ،)3(إال أن يÍون ا¬من فيما يباع بذ.ك ،ا�â ب� ا�اس ¤تلفة ا.سكك ¢ن فاسدا
  ه، فيجوز و¾مالن S الغالب اوغwه نادر قليل ،فيما يت�فون به سكة واحدة منها

 : قلت
ّ
خ¯ اÍ1م فيما إذا ¢ن اRعاvل ~ بعض ا�الد با.سكت� وقد استفيد من @م ا.ل

وذكر أن  ،ح\ فيه الWز� قول� وقد ،وهو أن اÍ1م .لغالب ،لÍن الغالب إحداهما ،معا
  .ا#واز هو ظاهر ا(دونة ~ كتاب األ�ر\ة

إنما �ري  ،اعلم أن ما قررنا من تصور إ�اد ا.رواج وعدمه ~ ا.سكت� ا(ذكورت�: ت�بيه
Kما استظهره ا(شدا S. ه كصاحب العملياتwنا ما عند غWفال يتصور فيهما  ،وأما إن اعت

  :فإنه قال ~ �ح قو� ،إ�اد أصال
م      ـهَ رْ ا�õ  َف رْ ـَص  ُف لِ تَ ºَْ  ُث يْ حَ فَ 
  

َ مَ ــعُ    õيَ ــا بِ ــ� ِÁْمـلَ اعْ اٌع فَ ــِه اب  
  ،أو أقل ،مثال )4(يعU أن ا�راهم إذا ¢نت ¤تلفة ا#واز منها ما هو ر�ع أوقية: "ما نصه  

Õياع فال ،أو أ�Áها )5("و§ال ¢ن ا�يع فاسدا ،بد من تعي� ما به االب   
ألن  ؛أن ا�يع مبهما ~ بâ يÍون اRعاvل فيه با.سكت� معا ال �وز :فظاهر قو� هذا

  .فتأvله ،ا(وزونة مثال ر�ع عd أوقية وا�رهم عdها
وفقU اهللا  - ضاء إحدى ا.سكت� عن األخرى اعلم فÌ حÍم اقت :وأما ا(سألة ا¬انية

أو  ،أو أ�Õ قد ترتب ~ ا�مة عن قرض ،عدد أقل منه )6(ف ~ قضاء عدد عنأنه اختل - و§ياك
عمن باع سلعة  )7(وسئل الفقيه أبو vو� بن فرجان" :فÌ نوازل ا(عاوضات من ا(عيار ،بيع

  وقرار\ط  فهل �وز أن يقبض ا�ائع دراهم ،ا�يع ب®نهما S ذ.ك )8(وانعقد ،hمس� درهما مثال
                                                 

  .»سميا«: ~ �يع ال�سخ  )1(
  . 112ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )2(
  .»به ذ.ك«: ~ ي، م  )3(
. غ127= أر�عون درهما = األوقية من غw ا�هب والفضة . معيار .لوزن، وسختلف مقدارها �x باختالف ا(وزون :أوقية )4(

  .97ص: معجم لغة الفقهاء. غ119= ، فأوقية الفضة .غ 2.975= أر�عون درهما، ودرهم الفضة = وأوقية الفضة 
  .أ 119عبد ا.ر�ن الفا´، ل : �ح العمليات الفاسية  )5(
  .»من«: ~ ي  )6(
  .و.م أقف عليه. »ابن برجان«: ~ ا(عيار ا(عرب. »ابن vرجان«: ~ ي، م  )7(
  .ي، م: وما أثZته من. »انعقدت«: ~ األصل  )8(
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  أم ال؟ ا�راهم، ال© انعقد بهاأم ال ¾ل إال  ،S عدة القرار\طو§ن .م يتفقا 
 )1(]قرار\ط[وال عن بعضها  ،إذا انعقد ا�يع ب®نهما بدراهم .م �ز أن يعطيه عنها: فأجاب

   )2(."واهللا أعلم ،عن � درهم قwاط�
 ،وسئل أي ا.وغل®° عن قضاء قwاط� عن درهم: ونصه ،ا#واز )3(وفيها عن ا.وغل®°

                                                              والعكس أ�وز أم ال ؟ ،)4(عن كبw / صغw\ن أو 
  . )6(وÞوه ~ �ح العمليات عن العقبا] )5(.�وز ذ.ك واهللا أعلم: فأجاب

و�ه : قال. كما ~ تÍملة ا(شداK ،)8(بو عبد اهللا ا(سÌوأ )7(و�ا(نع أيضا أفÄ ا.زواوي
إذ ا�فاق  ،وهو أحوط وا#واز أجري S طر\قة الفقيه": اKقال ا(شدّ . ¢ن يف© ابن عرفة

   )9(".سواء
فÌ  ،حديهما عن رأس مال قراض وقع باألخرىإل )10(]األخذ[ومن مع÷ االقتضاء : قلت

عمن  )11(وسئل ا.شيخ الفقيه ا.صالح سيدي أبو عز\ز": اKآخر كتاب ا.�ف من تÍملة ا(شدّ 
هل �وز ذ.ك أم ال؟ وyيف إن ¢نت  ،فح� ردها رد فيها قرار\ط ،دفع قراضا دراهم .رجل

                                                 
  .»قرار\ط«ز\ادة : ~ ي  )1(
  .83ص 5ج: ا(عيار ا(عرب )2(
وأخذ عنه أبو القاسم . أخذ عن أ± العباس أ�د بن إدر2س ا�جاú. أبو ز\د عبد ا.ر�ن بن أ�د ا.وغل®° :ا.وغل®° )3(

Kشهورة: من تآ{فه. شيخ ا#ماعة ببجاية. ا(شداv تو� سنة . ا.وغل®سية ~ األح�م الفقهية، مقدمة ~ الفقه، وفتاوى
  .237ص: شجرة ا�ور ؛248ص: ؛ نيل االبتهاج180ص: كفاية ا(حتاج. ھ786

 .»صغw عن كبw\ن«: ~ ي )4(
  .82ص 5ج: ينظر vسألة ا.وغل° ~ ا(عيار ا(عرب  )5(
، 5388، 5069: ¤طوط. أ 55�ّمد بن أ± القاسم ا.سجلما´، ل : �ح العمل الفا´. ينظر vسألة أبو عثمان العقبا] )6(

  .vؤسسة ا(لك عبد العز\ز، ا�ار ا�يضاء، ا(غرب
أخذ عن وا�ه وأ± . أبو عبد اهللا �ّمد بن يعقوب بن يوسف ا(نجال�، ا(عروف با.زواوي، �سبة لقبيلة بر�ر\ة :ا.زواوي  )7(

�ّمد عبد العز\ز بن ¤لوف بن كحيال، وغwهما .Kا�ين ا(شّدا êن فقيًها حافًظا .لفقه وا(سائل. وهو صديق �ا¢ . �وو
  .389: ؛ نيل االبتهاج300ص: كفاية ا(حتاج. ھ730سنة  تو�. قضاء µاية ثم عزل

أ± عبد اهللا ا(س< ا�ا¼، أل± عبد اهللا ا.زواوي، و\صفه باK ي�سب vسألة ثانية ألZس S ا�اقل هذا االسم؛ ألن ا(شدّ  )8(
 .ب 77ل: ينظر تÍملة ا(شّداK. فظن ا�اقل من اRكملة أنه علم آخر

 .ا(صدر نفسه )9(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )10(
ابن : ا.وفيات. ھ747تو� ببجاية سنة . � فتاوى ~ ا(عيار ا(عرب، وغwه. �ّمد بن i ا�جاوي، عرف بأ± عز\ز :أبو عز\ز )11(

  .313ص: ؛ كفاية ا(حتاج351، ص)م1983-ھ1403(�قيق xدل نو\هض، دار اآلفاق، بwوت، الطبعة ا.رابعة : قنفذ
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رأس ال يرد � إال مثل  :وهو ا�ي قال ا�اî ،فقال ال �وز ذ.ك ،القرار\ط 2سwة وا�راهم كثwة
وقد اختلف ~  ،ول®س هذا مبايعة ،ألن ا(ال v Sلك ر�ه ؛والظاهر جواز رد القرار\ط .ا(ال

  ها )1("، فهذا أوÉ با#وازأخذ القرار\ط عن ا�راهم ~ ا�يع
وفقU اهللا  - فÌ حÍم vراطلة إحدى ا.سكت� باألخرى اعلم : وأما ا(سألة ا¬ا¬ة

   .تار مع دورانه، وS ا(خإذا .م يرد الفضل ،وفاقا أن ا(راطلة ب®نهما جائزة -و§ياك
و�عضه  ،بعضه أجود )2()ما(� وجوه ا(راطلة جائزة إال : "قال أبو �مد عن ابن ا(واز

  . نقله عنه ابن عرفة )3("أو ورقا ،أو ما رجح فيه ذهب أحدهما فأخذ .رجحانه ش®ئا عرضا ،أردئ
وسئل عمن أ5 .رجل بدراهم : "ما نصه ،غل®°وa نوازل ا(عاوضات من ا(عيار عن ا.و

  هل �وز أم ال؟، )4(وراطل � دراهم وازنة با�اقصة ال© ذكرناها ،ناقصة ال يدري ما نقصها
  ،أما vراطلة ا�اقصة با.وازنة فيجوز ذ.ك: فأجاب

ّ
 أن Æتلف و§ن .م يعرف نقصانها إال

واالحتياط إذا ¢ن  ،باختالف كÕته وقلته فيجري فيها اqالف )5(حادهااألغراض، وا�فاق ~ أ
   )6("ه، واهللا أعلم اكذ.ك أن يعرف مقدار � درهم

وقف S ما نقله ا.شيخ vصط�  .)8(من ا(واق... إلخ )7("ودار الفضل" :نظر �ح قو�وا
  ... إلخ" وجازت مبادلة: "عند قو� )9(عن ابن �اعة

وفقU اهللا  -علم ادلة إحدى ا.سكت� باألخرى عددا، افÌ حÍم مب :وأما ا(سألة ا.رابعة
وyذا ما زاد S  ،أن ê\ح نصوص األئمة أنه ال �وز بدل درهم� مثال بثمان vوزونات - و§ياك
 ،)10("وََجازَْت ُمبَاَدلَةُ " :و§نما �وز ا�دل ~ درهم واحد .لöورة، فÌ ا(واق عند قول ا(اتن .ذ.ك

                                                 
)1( Kشدا)ملة اÍب 77ل: ت 
  .ي: سقط من  )2(
  .أ 25ل : ¤ت� ابن عرفة  )3(
  .»ذكرناها«: ~ ي، م  )4(
  .»أحادهما«: ~ ي  )5(
  .82-81ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )6(
  .174ص: ¤ت� خليل  )7(
  .187-185ص 6ج: اRاج واإلùيل  )8(
. أخذ عن أئمة ا(dق وا(غرب، منهم ابن دقيق العيد. أبو ¾� أبو بÍر  بن القاسم بن �اعة ا�واري اRو�° :ابن �اعة  )9(

؛ 205ص: شجرة ا�ور. ھ712تو� سنة . ألف كتاب ا�يوع. وأخذ عنه ابن عبد ا.سالم ا�واري، و�ّمد بن عرفة، وغwهما
�ّمد �فوظ، دار ا: تراجم ا(ؤلف� اRو�س®� ،Éوت، �نان، الطبعة األوw48م، ص1982لغرب اإلسال�، ب.  

  .173ص: ¤ت� خليل  )10(
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 )2(وعd\ن قwاًطا معدودةً  )1(ا.رّجل ا(ثقال، و\أخذ أر�عةً ُ�ْعِطَي كره ما.ك أن : ابن رشد"... إلخ 
  . �تمًعا ثّم فّرق زاد أو نقصُوِزَن vراطلًة؛ ألّن ا.ّ�ء إذا 

وأجاز ذ.ك ابن القاسم استحسانًا S وجه ا(عروف ~ اّ�ينار ا.واحد، كما أجازوا مبادلة 
  . )5(كما أفÄ به القصار، )S ")4 وجه ا(عروف )3( باّ�اقصاّ�ينار ا.وازن 

بل  ،كما إذا ¢ن ا�رهم ال �وز ~ مقابلة أر�ع vوزونات ،وأما إذا ¢ن S وجه ا(�2سة
وانظر حاشية ا.شيخ  .أيضا )6(كما ~ �ح العمليات ،فال �وز ،يز\د و\نقص cسب ا2�Rس

  .وyذا �ح اRحفة (يارة ،"وجازت مبادلة: "vصط� عند قو�
أن  - وفقU اهللا و§ياك -اعلم  ،فÌ حÍم رد ا(وزونة ~ ا�رهم: وأما ا(سألة اqاvسة

ال© �طها األئمة ~ ا.رد ~  ،حÍم رد ا(وزونة ~ ا�رهم يتوقف إيضاحه S بيان ا.dوط
   .ا�رهم وتقر\رها

َالِف دِ : "وقد أشار �ا ~ ا(خت� بقو� ِhِضمونه سبعة �وط  )7( ..رَْهٍم إلخَوv وحاصل
  . ما وجدته hطهه ا .ما ~ ا.ورقة غw هذهإلخ 

وأما ا.رد .لموزونة ~ ا�رهم فاعلم أن  ،ا1مد هللا: ما نصه ،ثم وجدت hطه أيضا ~ ورقة أخرى
َالِف ِدرَْهمٍ : "أشار لغا�ها ~ ا(خت� بقو� ،ا.رد ~ ا�رهم ذكروا � �وطا ِhِوحاصله ... إلخ" َو

�وط سبعة أن يÍون ا(ردود فيه واحدا ال أ�Õ، وأن يÍون ا(ردود نصفا فدون، وأن يÍونا 
�yسكوv، ا.وزن ،وأن تتحد سكتهما aون معروÍون ذ.ك ~ بيع ،وأن يÍوما ~  ،وأن ي

وهو  ،وعوضه ،ن يعجل ا#ميع أي ا�رهمأو ،أو قرض ،أو صدق ،هبةال ~ Þو  ،¢إلجارة ؛معناه
                                                 

  .»األر�عة«: ~ �يع ال�سخ  )1(
  .»بغw«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )2(
  .»ا�اقص با.وازن«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .175ص 6ج: اRاج واإلùيل  )4(
و� بفاس سنة . أبو عبد اهللا �ّمد بن قاسم بن �ّمد بن i الق®° األند.° األصل، الفا´، ا(عروف بالقّصار :القصار )5(

أخذ عنه ا.شهاب ا(قري، �ّمد العرç الفا´، عبد . ھ أخذ عن عبد ا.وهاب ا.زقاق، ابن �w، ابن جالل، وغwهم936
مناهج العلماء األخيار ~ تفسw أحاديث : من تآ{فه. ابة جامع القرو\�توÉ إفتاء فاس وخط. العز\ز الفشتاK، وغwهم

؛ اإلعالم بمن 6ص 7ج: ؛ األعالم295ص: شجرة ا�ور. ھ1012تو� سنة . األنوار، فهرسة ~ أسماء شيوخه، ا.روض ا.زاهر
، ا(طبعة ا(لكية، ا.ر�اط، العباس بن إبراهيم ا.سمالK، راجعه عبد ا.وهاب بن منصور: حل vراكش وأغمات من األعالم

  .208ص 5، ج)م1993-ھ1413(الطبعة ا¬انية 
  .ب 57ل : أ؛ �ح العمل الفا´ 122عبد ا.ر�ن الفا´، ل: ينظر �ح العمليات الفاسية  )6(
  .172ص: ينظر ¤ت� خليل  )7(



 354 
 

 ،فيه )2(أن يÍون فيبâ ال فلوس: "كما ~ اRوضيح وهو ،)1(]ثامنا[وزاد بعضهم  ،نصفه وما معه
   )4(."وال أر�اع )3(وال خرار\ب

   .وقا� غw واحد )5(نقله عياض عن أ± زمن� :ا�رفقال ~ : أّما األول
و§نما �وز ~ درهم  .وال ~ قwاط� ،وال �وز رد ا.�ف ~ درهم�: �اعة ابن> وقال<

  )6(ها وقwاط واحد ،واحد
األّول أن يÍون ذ.ك ~ درهم واحد، فلو اشÖى بدرهم ونصف، .م �ز : "وقال ا1طاب

 أن يدفع درهم� و\أخذ نصًفا، وyذ.ك .و اشÖى بدرهم� ونصف، .م �ز أن يدفع ثالثًة و\أخذ
  . إلخ @مه )7("نصًفا

ما تدعوا إ{ه، فال ا إنّ ا.öورة �ôً  رهم ا.واحد؛ ألنّ أن يÍون ~ ا�ّ : أو�ا: "وa اRوضيح
، فدفع دينار قمحا )8(فيمن اشÖى بثلJ: �وز ~ أ�Õ وال ~ دينار؛ لقول ما.ك ~ كتاب �مد

   .قطعة ذهب منقوشة أ�ره ذ.ك/ ا وأخذ دينارً 
 
ّ
وما أشار � من  ها )9("وÑyه؛ hالف ا�رهم وÑyهخ¯ باختالف بيع ا�ينار وعلله ا.ل

   )10(... ت�بيه إلخ: ا(نع ~ ا�ينار نقله ا1طاب عن ابن ناî وابن عرفة، ثم قال
  .)11(ونقل ا(واق ا#واز ،ف�\ح @م ابن عرفة ،ا ا(ردودوأم�  .هذا حÍم ا(ردود فيه: قلت

  دõ فقد سئل أ2شÖط ~ ا.ر�  ،عرفة أما ابن"
õ

 اد ا(ردود كما 2شÖط اا�
õ

  اد ا(ردود فيه أو ال؟�
ً̧ �وز أن يرد ~ ا�ّ : فأجاب   ، أو ثالثة، ما .م يزد S  جزئ�رهم قدر نصفه vسكو

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
 .350ص: معجم لغة الفقهاء. و¼ قطعة من ا�حاس يتعاvل بها ا�اس: �ع لفلس :فلوس  )2(
و�ة، و¼ اسم عملة نقدية صغwة من ا�حاس lساوي  :خرار\ب  )3( . من ا�رهم 1/16من ا.س�تيم،  2/871س�ت�،  �3ع qَر"

 .40ص 4ج: تÍملة ا(عاجم العر�ية
  .286ص 5ج: اRوضيح  )4(
)5(  w1300ص 1ج: ا�ر ا�.  
�ّمد إبراهيم بورو\بة، دار ابن حزم، بwوت، الطبعة القباب، أ�د : �ح vسائل ابن �اعة ~ ا�يوع )6( i دراسة و�قيق

 É106ص، )م2007-ھ1428(األو. 
  .155-154ص 6ج: vواهب ا#ليل  )7(
 .»بثلث«: ~ اRوضيح )8(
  .285ص 5ج: اRوضيح  )9(
 .155ص 6ج: ينظر vواهب ا#ليل )10(
 .154ص 6ج: نقل ا(ّواق ا#واز عن ابن �اعة وا.لّخ¯، ينظر اRاج واإلùيل )11(

 ]ب/150[
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  . اKد� شَ من حاشية ا.مَ ه ا )1("ا�صف
  .درهم�، و§نّما �وز ~ درهم واحد ال �وز رّد ا.ّ�ف S: ابن �اعة "ففيه  ،وأما ا(واق

نص . درهًما صغwًا )2(|ِ*يِهم|فال �وز أن يدفع كبw\ن، أو ثالثًة، أو أ�Õ، و2سÖّد : القّباب
ّ̄ أن يدفع  هS ذ.ك ابن رشد، ونقله عياض عن ابن أ± زمن� ا خ

ّ
وانظر ا(ردود، أجاز ا.ل

ي|درهًما، و\أخذ ببقّيته دراهم صغاًرا، إذا ¢ن 
ّ

  .@مهه ا )4("رجع إ{ه اّ�صف )3(|ا�
وهو أيضا ظاهر @م القصار ا(ج�  ،وعليه فيجوز رد ا(وزونة وا(وزون�Á ~ درهم األوقية

   .)8( )7(و�ح نظم vسائل ابن �اعة .لعيا� ،)6(حسبما ~ �ح العمليات )5(.لرد ~ ا.ر\ال
اشÖ\ت بنصف درهم فلوًسا، و�نصفه اآلخر فّضًة، إن : من ا(دّونة" :فÌ ا(واق ،ا¬ا] أماو

فّضًة  )9(بَا4ِيَهُ  ا، وأخذتأو بثلثيه طعاًما، وأخذت باقيه فّضًة فذ.ك جائز، و§ن أخذت بثلثه طعامً 
  . فمكروه

ا ¢نت الفّضة أ�Õ، وجّوزه إذا ¢نت أقّل؛ ألّن الّطعام إذَما.ٌِك  )10(و§نّما كرهه: ابن يو�س
Õاء والفّضة 7َ  عُ إذا ¢ن هو األ�dّ.عٌ بَ لم أنّه ا(قصود ~ ا ©

ّ
، فأجازه .لّرفق باّ�اس، و.لöّورة ال

  ها )11("تلحقهم، إذ ال �وز كÑ اّ�رهم

                                                 
)1( Kشّدا)ملة اÍب 75ل: ت. 
 .اRاج واإلùيل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )2(
 .اRاج واإلùيل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )3(
  .154ص 6ج: اRاج واإلùيل  )4(
: ا(عجم ا.وسيط. نوع من ا(سكو¸ت الفضية واإلفرÂية ا.كبwة، و\طلق S أمثا� من vسكو¸ت غw اإلفرنج :ا.ر\ال )5(

 .386ص
  .ب 59ل : ب؛ �ح العمل الفا´ 121ل : ينظر �ح العمليات الفاسية  )6(
م بن أخذ عن أخيه األ�W عبد ا.كر\. سفاأبو سا.م عبد اهللا بن �ّمد بن أ± بÍر العيا� ا(غرç، من أهل : العيا� )7(

¢ن صوفيًا، صاحب . �ّمد، وأ± بÍر بن يوسف ا.سكتا]، وعبد القادر الفا´، وغwهم، وحل إ�v Y  فأخذ عن علمائها
األخالء ا.رحلة العياشية، إظهار ا(نة S ا(dZ\ن با#نة، vسا.ك ا�داية، �فة : من تآ{فه. ورع وتواضع، ذو سكينة ووقار

: ؛ ا{واقيت ا¬مينة396�ّمد ا1ضي¶، ص: طبقات ا1ضي¶. بأسانيد األجالء، نظم vسائل ا�يوع البن �اعة و�حه
 .123ص 4ج: ؛ األعالم178ص

، vؤسسة 443: ¤طوط. أ 33ب؛ ل  32العيا�، ل : ينظر إرشاد ا(كÁسب إY فهم معونة ا(كÁسب و�غية اRاجر ا(حÁسب )8(
  .د العز\ز، ا�ار ا�يضاء، ا(غربا(لك عب

  .وهو vوافق (ا ~ اRاج واإلùيل. ي، م: وما أثZته من. »فيه«: ~ األصل  )9(
  .»أ�رهه«: ~ �يع ال�سخ  )10(
  .153ص 6ج: اRاج واإلùيل  )11(
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، )1(فال �وز: وا.كراهة ~ نص ا(دونة �لها أبو ا1سن S اRحر\م؛ ألّن ~ األمهات
wفال خالف ~ ا(نع ،ود ثلث�إن ¢ن ا(رد: )2(وهذا هو ا(شهور، بل قال ابن �ش .  

، ونقل صاحب األvر ا(بهم عنه نظر �قل عياض عن أشهب أنه خففهوفيه : رõ قال ~ ا�ّ 
  . )3(رّ ا#واز ~ ا¬الثة األر�اع، ووقع ~ كتاب �مد منعه �، انظر ا�ّ 

(ا سبق من جواز رد vوزون�Á  ،وال �º ×ا vر عدم اشÖاط ا�ادÐم جزء ا�صف: قلت
  . ~ ا�رهم

و.و ¢ن ما يرد : قال بعضهم :عياض: "فنص عليه عياض، فÌ ا�ر ا�w1: وأما ا¬الث
.و ¢ن سكتهم vكسورة : وح\ أيضا عن بعض ا.شيوخ .عليه فضة غv wسكوyة .م �ز

  . لفون ~ هذاوال ºت: قال. ومقطوعة .م �ز ا.رد بوجه، إذ ال �ورة �.ك ،�موعة
  ...إلخ )4("أشار القباب ر�ه اهللا: قلت

ال �وز ا.رد ~ غv wسكوك ¢ن يدفع إ{ه قطعة من : "وa �ح نظم vسائل ابن �اعة
   )5(."نص S منع ذ.ك عياض ،و\رد إ{ه قطعة من نصف درهم ،فضة من وزن درهم

 ،وغwه )7(وذكره ابن �اعة .)6(فنص عليه أيضا عياض S ما ~ نقل ا(واق: وأما ا.رابع
  . )9(و¤ت�ه، )8(¢.شيخ خليل ~ توضيحه

وا(راد با�اد ا.سكة أن تÍون سكة ×لوyة : قال ا.شيخ سا.م: "قال ~ �ح نظم ا�يوع
بأن يÍون هذا  ،بل و.و سكة َما.ك� جرى اRعاvل بهما عند ا�اس ،ال ما.ك واحد ؛واحدة

  ها )10("أو يرد عليه من سكة ال يتعاvل بها ،نصف ذاك احÖازا من أن يدفع �
                                                 

  .354: جامع األمهات  )1(
)2(  wنْو)، أخذ عن ا.سيوري: ابن �ش �Rا wأصول الفقه والعر�ية .أبو طاهر إبراهيم بن عبد ا.صمد بن �ش ~ 

ً
¢ن إماما

 ~ ا(ذهب، ترO إY درجة االختيار والÖجيح
ً
ا�Rبيه S مبادئ اRوجيه، األنوار ا�ديعة إY : من تآ{فه. وا1ديث، بارزا

 ق. أßار ا.d\عة، اRذهيب S اRهذيب
ً
  . 126ص: ، شجرة ا�ور142ص: ا�يباج ا(ذهب. تله قّطاع الطرق فمات شهيدا

)3(  w1299ص 1ج: ا�ر ا�.  
)4(  w1302ص  1ج: ا�ر ا�.  
  .ب 25العيا�، ل : إرشاد ا(نÁسب  )5(
  .153ص 6ج: من �وط ا.رد أن يÍون ا�رهمان vسكو�y ومن سكة واحدة، ينظر اRاج واإلùيل: قول عياض  )6(
  .106أ�د القباب، ص: ينظر �ح vسائل ابن �اعة  )7(
  .286ص 5ج: اRوضيح. ينظر ا.dط ا.سادس  )8(
دْت «: قول خليل ~ ¤ت�ه  )9( َ ، وا��   .172، ص»وُس��
  .ب 25العيا�، ل: إرشاد ا(نÁسب  )10(
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، انظر ا(واق )1(و�ري ~ هذا ا.dط أيضا ما vر من تنظيم القباب ~ ا�ي قبله: قلت
   .)3(وما قا� ا.شيخ سا.م ،، وانظر �ح نظم ا�يوع)2(...ففيه القباب إلخ 

 عليه فتاوى ا(تأّخر\نهو : قال ا1طاب
ّ

ي تدل
ّ

   .)4(ا�
وذكره ابن  ،)6(ونقله ~ اRوضيح عن أ± ا1سن ،)5(فنص عليه ~ ا(خت�: وأما اqاvس

   ..زم عنه بيع الفضة بالفضة جزافا ووجهه أنه إن .م يعرف وزنهما .)7(�اعة
ونا ~ ا.رواج هذا وا(راد بمعرفة ا.وزن أن يÍ: قال ا.شيخ سا.م: "قال ~ �ح نظم ا�يوع

 ،ألن األصل ا#واز ~ ا(سألة .لöورة ؛و.و ¢ن ا.وزن ¤تلفا قا� ابن ناî ،وهذا نصفه ،درهم
سيما عند جهل  وال ،وyذا .و تفاوتا ~ ا#ودة ،و.و زاد ا.وزن .م يö .فحيث جرى ا�Rفؤ هكذا

  . )9(وانظر ا1طاب ها )8("األوزان ~ بعض ا�الد
فمهما عرف ~  ،لعدم تقرره ~ سعر معلوم ،هذا ا.dط منعوا ا.رد ~ ا.ر\الوألجل : قلت
ونقله ~ �حها عن  ،نص عليه ~ العمليات ،مقابله ا(�2سة .م �ز ا.رد )10(أو ،ا(ردود فيه

  . )11(وا�ه
   .)13(أيضا وa اRوضيح )12(فنص عليه ~ ا(خت�: وأما ا.سادس
  أو كراء، فال  ،~ معناه من إجارة، أو رد ~ ا�رهم كونه ~ بيعومن �وط ا.: "وقال ~ ا�ر

                                                 
  .يراد بقو� أنه ما ذكر قبل ~ ا�ر ا�w1 من قول عياض، ذكره القباب ~ �ح ا(سائل عن ترت®به .dوط ا.رد  )1(
  .154ص 6ج: ينظر اRاج واإلùيل  )2(
  .ب 24ل: إرشاد ا(نÁسب  )3(
  .156ص 6ج: ينظر vواهب ا#ليل  )4(
  .172، ص»وَُعرَِف ا.َْوْزنُ  «: قول خليل ~ ¤ت�ه  )5(
  .286ص 5ج: اRوضيح. ينظر ا.dط ا.سابع  )6(
  .106أ�د القباب، ص: ينظر �ح vسائل ابن �اعة  )7(
  .ب 24ل : إرشاد ا(نÁسب  )8(
  .157 - 156ص 6ج: معرفة ا.وزن ~ ا.dط ا.سابع عند ا1طاب، ينظر vواهب ا#ليل  )9(
  .»أي«: ~ ي  )10(
  : قو�   )11(

ـاَدلَة           َال رَد� َال اقِْتَضـاَء َال ُمبَ
  

   
َ
َال ُمَعـاَدل ـَ َراِهـِم ف   ةـَمـَع الـد�

�ّصل من �موع ا�قول، أن اقتضاء ا.ر\ال من ا.ر\ال با.وزن من ا#ان�Z، واقتضاء ا.ر\ال من ا.ر\ال          «: و\نظر قول وا�ه        
  .ب 122ل: �ح العمليات الفاسية .»...عددا، حيث اRعاvل بالعدد جائز

  .172، ص»ِ~ َ,يْعٍ  «: قول خليل ~ ¤ت�ه  )12(
  .285ص 5ج: اRوضيح. ينظر ا.dط ا¬ا]  )13(
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  . )2(وÞوه ~ ا1طاب ها )1("وال ºتلف ~ هذا: عياض. وال هبة وال صدقة ،�وز ~ قرض
و�عد االفÖاق عند  ،ا.رد فيه ب� كونه ~ أصل ا(عاvلة )3(وال فرق ~ جواز: قلت

 مو. ،ِسلَْعًة بِثُلJَُْ ِدرَْهمٍ  َمْن اْ,تَاَع ِدرَْهٍم S يَُرد� ثُلُُث  أجاز ابن القاسم أن"فÌ ا(واق  ،االقتضاء
ْقِد بعد اقِ  َ�نُْقْد، فلّما ُطوِلَب با�� َÖِ أعطاه درهًما صحيًحا، ورّد عليه ا�ائع ثلث درهم فّضًة،  / االفْ

 ،بدرهم صحيحيَأ7ِيَُه  لََفُه ثُلJَُْ درهم أنا أسْ َع إذوُمنِ  ،كما �وز ذ.ك .و ¢ن ~ أصل ا.dّاء
ةً  )4(يهفيُْعِطيَُه ف   ها )5("فِض�

 .فإنه ال �وز فيه ذ.ك لعدم ا.öورة ،واحÖز بقو� ~ بيع عن القرض: وقال ا.شWخي©
وyذا عند  ،وذ.ك بأن يدفع � عن درهم عنده نصف درهم وعرضا مثال، وهذا عند االقتضاء

 ،فيدفع � درهما S أن يرد عليه اآلن نصفه ،يطلب منه شخص نصف درهم قرضا ا�فع
ا�بة وا.صدقة ¢ن يدفع شخص آلخر درهما S أن  :ومثل القرض .و\Íون ا�ا
 بذمته سلفا

  . )6(وÞوه ~ اqر�. هو\دفع � نصفه فضة ا ،أو هبة ،يÍون � نصفه صدقة
ومقابل ا�صف هما �، أي .لمقرض نصف درهم فضة بأن يدفع أي ا(قÖض در: وقو�

و\رد عليه  ،و¸ن يدفع ا(قÖض �صف درهما (قرضه درهما ¢vال :ير\د .اآلخر يدفعه عرضا
  . كما vر ~ @م ا(واق ،نصفه

ونص عليه غwه، فÌ ا�ر ا�w1  ،)8(وa اRوضيح ،أيضا )7(فذكره ~ ا(خت�: وأما ا.سابع
@م  إلخ @مه وانظر )9("وa ا�يع ،ومناجرة القبض فيه: "ما نصه ،vر من ا.dوطxطفا S ما 

  . وانظر vصط� ،)10(ا1طاب ~ ا.dط ا.رابع أيضا
  ~ هذا األخw  -يعU ابن ا1اجب  -وقد ذكر ا(صنف : "فÌ اRوضيح ما نصه: وأما ا¬امن

                                                 
)1(  w1302ص 1ج: ا�ر ا�.  
معناه من أن يÍون ذ.ك ~ بيع ير\د أو ما ~ « : ينظر vواهب ا#ليل عند قول ا1طاب ~ ا.dط ا.رابع من �وط ا.رد )2(

 .156ص 6، ج»إجارة أو كراء وال �وز ~ صدقة وال هبة وال قرض
  .وهو تصحيف. »جو«: ~ ي  )3(
  .»باقيه«: ~ �يع ال�سخ  )4(
  .153ص 6ج: اRاج واإلùيل  )5(
  .44ص 5ج: ينظر �ح ¤ت� خليل .لخر�  )6(
  . 172ص. »وانتقد ا#ميع«: ينظر ¤ت� خليل عند قول خليل  )7(
  .285ص 5ج: اRوضيح. ينظر ا.dط اqاvس  )8(
)9(  w1302ص 1ج: ا�ر ا�.  
  .156ص 6ج: ينظر vواهب ا#ليل  )10(

 ]أ/151[
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  . نظره الفلوس، اوقيل ال �وز إال ~ غw :وأراد قو� ها )1("اqالف
، وa �ح )3(وانظر أول ا(سألة ~ ا1طاب... إلخ  )2("وقيد ابن يو�س ا#واز: "وa ا�ر

    هنظم ا�يوع ا
 )4(كما قيد ،لعل ا(راد با(سألة vسألة ا.رد... وانظر أول ا(سألة إلخ : ما وجد hطه قو�

vسألة ا.رد ~ ا�رهم األصل فيها : بقو� ،وأما ا.رد .لموزونة :hطه ~ طرة هذه ا.ورقة عند قو�
  ها )8(وا(واق ،)7(وa ا�ر ،)6(وa أول نظم ا�يوع ،)5(وانظر �صيل ذ.ك ~ ا1طاب .ا(نع

-173 ]_I�W��� ¬�8 �C- ! ,¯(/ _W���� .8 
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روى ز\اد عن "من ا.لقطة،  )10()ع®(وa سماع  ،وفيه: ما نصه )9(]أيضا[ومن خطه 
وما  ،وyتب ما يعلم ،فكتب ا(شÖي معلوما و�هوال ،أو حظا ~ مþل ،ما.ك فيمن ابتاع مþال

   .ال يعلم
، ر�عاأو ،×ا يتوثق به ا(شÖي بعد أن ينص أنه اشÖى نصفا ،ال ينقض هذا ا�يع وÞوه: قال

   .أو غw ذ.ك من األجزاء
 : )11(وa تفسw ابن vز\ن

َ
  hالف ، األرض إذا اشÖط معلوما و�هوالِ~  )12(دٌ اسِ فَ  عَ يْ ا�َ  ن� أ

                                                 
  .286ص 5ج: اRوضيح  )1(
)2(  w1299ص 1ج: ا�ر ا�.  
  .157ص 6ج: vواهب ا#ليل  )3(
  .»قيده«: ~ ي  )4(
  .154ص 6ج: ينظر vواهب ا#ليل  )5(
، أدرار، عبد اهللا بن �ّمد العيا�، ¤طوط �سخة مطارفة خزانة ابن عبد ا.كبw: نظم vسائل ابن �اعة اRو�° ~ ا�يوع  )6(

  . ا#زائر
)7(  w1298ص 1ج: ينظر ا�ر ا�.  
  .153ص 6ج: ينظر اRاج واأل�ليل  )8(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
  .ط: سقط من  )10(
روى عن ع® بن دينار، . ¾� بن زyر\اء بن إبراهيم بن vز\ن، أصله من طليطلة، ثم انتقل إY قرطبة: ابن vز\ن  )11(

رحل . وروى عنه سعيد بن �يد، وسعيد بن عثمان األعنا
، و�ّمد بن عمر بن �ابة. والقعنó، وأصبغ بن الفرج وغwهم
تفسw ا(وطأ، lسمية رجال ا(وطأ،  :من تآ{فه. ن خا�، وتوÉ القضاء بطليطلةإY العراق و�v، و¸ن vشاوًرا مع العتó واب

، ا�يباج 441ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه260أو ه 259أو ه 255أختلف ~ سنة وفاته؛ فقيل سنة . وفضائل القرءان
  .75ص: ، شجرة ا�ور436ص: ا(ذهب

  .»فاسدا«: ~ ط  )12(
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   ها )1("ال �فسه ،والفرق أن مال العبد إنما 2شÖطه ا(بتاع .لعبد ،مال العبد
-174 R?��4�� �� �C1�� [� &9¨ &P �$=L� 
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وهو قول ابن  ؟هل ¾مل S األول ،العقد ا(بهم إذا احتمل ا.صحة والفساد: وفيه أيضا
   ه؟ وهو البن القاسم اأو S ا¬ا] ،حبيب
-175 R�¥
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 ،واشÖط زرع أحدهما .م �ز ذ.ك عند ابن القاسم ،)2(وفيه عن الطرر من باع فدان�
  . واألول أوÉ ،ازألنه .و أفرد أحدهما با�يع # ؛جائز :وقيل .بمþلة إذا اسÁث÷ ا�صف

  هل يتعدد العقد بتعدد ا(عقود عليه أم ال؟  ،Çري S اqالف: قلت
أو �سخها  ،فيجب S ا�ائع دفع ا.وثائق ال© اشÖى بها ،وفيه من ابتاع vل�: )3(]قال[

، Wه ا1اÐم S دفعها، وظهرت ا.وثائق أجفإن أE ،و\لزمه ذ.ك ،hطوط ا�®نة ال© فيها
   .�سخهاأو

  ،فللمبتاع اqيار إن أحب أDv ا�يع ،فإن .م تظهر: قال غwه
ّ
  . رجع ~ ثمنه و§ال

  ها )4("، ألجل ترتيب العهدةنص S هذا األصل أبو �مد ~ ا.شهادات": قلت
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هل  ،و.م �ده إال عند من يZيعه بأضعاف ثمنه ،من بذمته غالم سباÝ :ومن خطه أيضا
ةٌ : "فÌ ا1طاب عند قو� ،يلزمه �اؤه أو ال؟ الظاهر أنه ال يلزمه ْن .َْم تÍَُْن َ�ُ ِ-ي� َوَال  ،وََحِنَث إِ

  ... إلخ  )5("�َِساٌط 
َ\ن� َداَر َزْ\دٍ : "عن الWز� ما نصه ِÖََذا َحلََف لَ®َْش فل®شÖها بثمن مثلها ~ ا.وقت، فإن  ،إِ

طلبوا منه ثمنًا فاحًشا، فال يلزمه يم�، و§ن حلف إن وجد من 2شÖي داره {Zيعها، فأعطى فيها 
عْ ( رجل أقّل من قيمتها، إن .م  َحِنَث و ،ا أْ$َطىبم )6()7ُبَ

�
ال ِ§.   

ُزِ� ق ْWُْتبلغ ا :ال ال Äّيعها حZلقيمة، وال ¾ال ب®نه و�� تقّدم .لتو�° خالفه، وأنّه ال ي  

                                                 
  .بت�ف. 371ص 15ج: ا�يان واRحصيل  )1(
  .374ص: معجم لغة الفقهاء. vساحة أرض ا.زراعة، lساوي Úسة وسبع� ومئة مÖ: والفدان. »فدادين«: ~ ط  )2(
  .ي، م: وما أثZته من. سقط من األصل  )3(
)4( � .447ص 6ج: ينظر vواهب ا#ليل. هذا عزو الWز
 .97ص: ¤ت� خليل )5(
 .ط: منوقد سقط . »يبع«: ~ األصل، ي، م، ك )6(
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© قبلها
ّ
   )1("ها اvرأته، حÄّ تصل لقيمتها، وال فرق ~ اRّحقيق ب®نها و�� ال

وقد قال  .فأEَ  ،أو أوd� òاء عبد فالن ،وانظر vسألة من أوò بأن ¾ج عنه فالن
 õ±َ

ُ
فع ~ مþلة عدم ا�عل� ا� )3(و\þل: ما نصه ،~ حÍم من .م �د ا�عل� ،~ ا1ج )2(األ

  . ما وجده ا هثمنهما ا�فع ا(تفاحش ا
وعندي ~ هذا القياس نظر؛ ألن ا1الف يمÍن أن تÍون ن®ته ثمن ا(ثل ~ حلفه : قلت

 ،فإنه أسلم إ{ه S ذمته ال S �ء بعينه ،وyذا ا(وh Hالف ا(سلم إ{ه .S ا�يع وا.dاء
عبد  داS أن انفر ،و.و با.سفر إ{ه (حل آخر ،فيجب عليه �صيل ا(سلم فيه بأي وجه يمÍن

âتقدير فرضه هو ،واحد بب S فهو من أفراد قول  ،من قبيل الغلة ال© تبطل ا.سلم ،أو بالد
وyتب �مد  .واهللا تعاY أعلم ،فاعلمه ،ووجوده عند حلو� ا�ي هو أحد �وط ا.سلم: خليل

  .بد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباKع
-177 R�>  �� #��/ M� #�ijL� ��
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وأظنه عن  ،الWز� ~ vسائل اإلجارة )5(فيه )4(وفيه لعله يز\د: ومن خطه ما نصه
أو غw ذ.ك،  ،أو قط ،إذا وقعت ~ بw ا�ار ا(كÖاة فأرة ؛ا(جا.س عن بعض فقهاء ا.شورى

، فإن بقيت ا(يتة ~ فتنقية ذ.ك S رب ا�ار؛ ألنّه من منافع ا�ار فعليه إصالحها ،فمات فيه
ا�ار  /؛ ألن S رب ا.كراء بقدر نقصان انتفاعه با�_ نقص ا(كÖي من ،أو يوم� ، يوماا�_

  هاإنها نزلت بقرطبة فقD فيها بهذا  :وقال .إxدتها إY ا�فع بها كما ¢ن إكÖاها
-178 R���9�L� �j��� �(�()T�*4��� , �9I�(��� ,X 

 ،ا.سكك S ما فهم من @مهم �موعة وقائمة وفرادى ،ا1مد هللا: ومن خطه أيضا
   .)6("ومن وازن وناقصا.َْمْجُموُع ِمْن ُذُهوٍب : "فا(جموعة ¼ كما قال ابن ا1اجب

                                                 
  .444 -443ص 3ج: vواهب ا#ليل  )1(
)2(  ±

ُ
± �سبة إY قر\ة بتو�س: األ

ُ
أخذ . أبو عبد اهللا �ّمد بن ِخلْفة بن عمر ا.وشتا�، وa توشيح ا�يباج ا.وشنا]، ا(عروف باأل

�ح : من تآ{فه. با#ز\رةتوÉ القضاء . وأخذ عنه ابن ناî وأبو حفص القلشا] وأبو ز\د ا¬عالó. عن ابن عرفة والزمه
wسلم سماه إكمال اإلكمال، �ح ا(دونة، و� نظم وتفسv صحيح S . سنة aكفاية 189ص: توشيح ا�يباج. ه828تو ،

 .244ص: ، شجرة ا�ور382ص: ا(حتاج
  .»يþÁل«: ~ ي، م، ط  )3(
  .»ير\د«: ~ ي، ك، ط  )4(
  .»ففيه«: ~ ك  )5(
  .344ص: جامع األمهات  )6(

 ]ب/151[
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ير\د ا(عتW وزنها من : ابن عرفة. ¼ ا(قطوعة اّ�اقصة Çمع ~ ا.كيل: ا(دّونةقال ~ "و
ا#ياد إذا �عت مئًة منها زادت ~ ا.وزن  ،)1(والقائمة ¼ ا(ئة. حيث �عها ال من حيث آحادها

َعْت . مثل اّ�ينار َيõَدُة إَذا ُ�ِ
ْ
  . ل اّ�ينار~ ا.وزن مئة منها نقصت مث )2(َوالُْفَراَدى ِ¼َ ا#

ّ  وقال ِ̄ ْخ
�
 : ا.ل

ْ
ًة، َوا.َْمْجُموُع يَِز\ُد َوَ\نُْقُص، َوال ا ا.وزن، معلومُفَراَدى َوالَْقائُِم الَْقائُِم يَِز\ُد َحب�

  . hالف ا(جموع
.لقائمة فضل ا.وزن والع�، و.لمجموعة فضل العدد ونقص ا.ّصفة، : شاس ابن )3(]وقال[

نظر ا1طاب عند راجع ا(واق وا )4(."ها خا.صًة أو دون ذ.ك و.لفرادى نقص ا.وزن وقد تÍون
ُ َما ُغش� : "قبيل قو� )5("َكَنْقِص الَْعَددِ : "قو�    )6(...إلخ " وََهْل ُمَع��

وا(سكوك فيه وازن  .¼ ما اجتمع من vسكوك وغwه: حقيقة ا(جموعة" :وa ا(عيار
  ها )8("ال© ل®س آلحادها وزن vضبوط ¼ :ةأن ا(جموع: "وفيه ~ vوضع آخر ها )7("وناقص
-179 R.�/ .4�� ����+ .�c�� gI�=�� O�� 
  &	� "k��/ "^r� ���+ g�8 [� &�� &	�X 

قال : "وa أول سماع ابن القاسم من كتاب ا.سلم واآلجال من ا�يان: ومن خطه
قال ~ رجل وñ بZيع طعام  -  ر�ه اهللا - عن ما.ك بن أ�س  )10(أخ�W ابن القاسم :)9(سحنون

 ،بعU من هذا الطعام بنقد: قد ¢ن ا�ائع 2سأ� طعاما سلفه فيه، فقال � )11(]فجاءه رجل[ ،لغwه
يعU : أما قو�: أو أرسل رسوال، فاشÖى � منه، ثم جاءه فقضاه، فقال ،أو إY أجل ألقضيك

   .فال خw فيه ،أقضيك
   .أ�رهه .�ي يقC وا(قتC ال يعلم فال بأس به، و.كUوأما إن بعث رسوال فاشÖى �، 
                                                 

  .وما أثZته من اRاج واإلùيل.  »ميالة«: �يع ال�سخ: ~  )1(
  .وهو vوافق (ا ~ اRاج واإلùيل. ي: وما أثZته من. »إذ اجتمعت«: ~ األصل  )2(
  .اRاج واإلùيل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )3(
  .ا�Rفبقليل من  186- 185ص 6ج: اRاج واإلùيل  )4(
  .172ص: ¤ت� خليل  )5(
أي فإنه إذا وجد نقص ~ عدد أحد ا�قدين بعد ا(فارقة والطول فال بد من نقض ا.�ف وال �وز ا.رضا به، «: قول ا1طاب )6(

 .162ص 6ج: vواهب ا#ليل. »وهذا هو مذهب ا(دونة
  .56ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )7(
  .76ص 5ج: ا(صدر نفسه  )8(
  .ا�يان واRحصيل: وما أثZته من. »بن سعيد«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )9(
  .ا�يان واRحصيل: وما أثZته من. وهو صحيح فهو ابن القاسم. »عبد ا.ر�ن«: ~ �يع ال�سخ )10(
  .وهو vوافق (ا ~ ا�يان واRحصيل. ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )11(
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  . منه فيما أعلم )1(سمعته: قال ابن القاسم
بيعه ×ن  )3(ا�ي وS ñ ،إنما قال ال خw ~ أن يZيع ا.وyيل الطعام :بن رشد )2(|قال �ّمد|

بأ�Õ، نقدا وال إY  وال ،وال بأقل ،� عليه طعام من سلم S أن يقضيه إياه، ير\د ال بمثل ا¬من
قضاؤه إياه بيعا � قبل اسÁيفائه بما  �نS أن يقضيه إياه فقضاه، ف )4(أجل؛ ألنّه إذا باعه الطعام

�ط S نفسه من قضائه قبل أن 2شÖ\ه، إذ ال �وز (ن عليه طعام من سلم أن يقضيه من 
ل أن يZيعه ×ن � عليه طعام طعام اشÖاه قبل أن 2ستوفيه، هذا إذا أجاز صاحب الطعام .لوyي

 .سا�ه ~ ا�يع {قضيه إياه: قولذ.ك؛ ألنه ي )5(من حقه أن ال �� نS أن يقضيه إياه؛ أل
 ~ � wط؛ ألنه �ط فاسد ال تأثd.م ~ ذ.ك إذا أجاز ا�يع أن �وز ا�يع و\فسخ اÍ1فا

ا#اiة S  منواشÖط الWاءة  ،كما قا.وا فيمن باع ثمرة ،ا¬من، فوجب أن يفسخ و�وز ا�يع

óحديث بر\رة ~ قول ا� � ~ � đÂžŠfl‘@�òfl÷čß@flæb�×@žæ�gflë@LćÝč�bfli@flìŽè�Ï@Lč�a@člbflnč×@ïčÏ@fl�žî�Û@bC�žŠfl‘@�ÂflŠflnž‘a@žåflß� 

�؛ ألن فال ¾Íم عليه أن يقضيه إياه با.dط، وال �وز � هو أن يفعل ذ.ك و§ن اكتا، )6(
اكتيا� لغو ال مع÷ � من أجل ا.dط، و§ن قضاه رد إ{ه واتبعه بطعامه S وجهه، و.و ¢ن 

ألنه جائز، فوجب أن �وز S حديث  ؛الطعام ا�ي .لوyيل عليه من فرض #از ا�يع وا.dط
  . جابر

بعينه بيد وأما إذا .م �ز صاحب الطعام ا�يع، فاÍ1م ~ ذ.ك أن يأخذ طعامه إن أدرyه 
و\طلب ا.وyيل ا(بتاع بطعامه ا�ي �  ،أو بيد ا.وyيل بعد أن رده إ{ه، و\نفسخ ا�يع ،ا(شÖي

ونفذ ا�يع  ،وقد ¢ن فات ~ يد ا.وyيل رجع S ا.وyيل بمثله ،عليه، و§ن .م يدرك طعامه بعينه
ب� ا.وyيل وا(شÖي، فأخذ منه �فسه ا¬من ا�ي باعه به منه وفسخ القضاء ~ الطعام، فرد 

                                                 
  .»سمعت«: ~ �يع ال�سخ  )1(
  .ا�يان واRحصيل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )2(
  .»�«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .وP ا.لفظ� جائز. »طعاما«: ~ �يع ال�سخ  )4(
  .وهو vوافق (ا ~ ا�يان واRحصيل. ي، م: وما أثZته من. »�وز«: ~ األصل  )5(
:  �قال : ، ولفظه756ص 2، ج2047ا�يع وا.dاء مع ال�ساء، حديث : ا�يوع، باب: أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، كتاب  )6(
ما بال أناس 2شÖطون �وطا ل®س ~ كتاب اهللا، من اشÖط �طا ل®س ~ كتاب اهللا، فهو باطل، و§ن اشÖط مئة �ط، �

ما بال رجال �: ، بلفظ759ص 2، ج2060: إذا اشÖط �طا ~ ا�يع ال �ّل، حديث: وأخرجه ~ باب. ��ط اهللا أحّق وأوثق
2شÖطون �وطا ل®ست ~ كتاب اهللا، ما ¢ن من �ط ل®س ~ كتاب اهللا فهو باطل، و§ن ¢ن مئة �ط، قضاء اهللا أحّق، 

  .ا(æ، هو �ع من ا.روات�، وا1ديث ا.وارد ~ �و�ط اهللا أوثق، و§نّما ا.والء (ن أعتق
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إ{ه مثله واتبعه بطعامه ا�ي ¢ن � عليه؛ ألنه إن ترك ا.وyيل S ما ¢ن قضاه إياه، دخل ذ.ك 
ل أنه قد رجع إ{ه طعامه إن ألغينا بيع ا.وyيل .لطعام من أج )1(بيع الطعام قبل أن 2ستوa؛ ألنا

بما اشÖط، ¢ن ا.وyيل قد باع ا�ي ¢ن � S ا(شÖي با¬من ا�ي أخذ منه ~ الطعام، و§ن .م 
ا�ي ¢ن عليه من ا.سلم قبل أن  ،¢ن ا(بتاع قد قD الطعام ا�ي ابتاع ~ الطعام )2(يلغه

   .ا �ط S نفسه من أن يقضيه إياه2ستوفيه بم
، فجائز � أن )3(.م يعلم أنه اشÖاه .�ي ¢ن � عليه الطعام ،وأما إذا باعه من رسول

وال حجة .صاحب الطعام ~ ذ.ك، و§نما كره ذ.ك .�ي يقC ¤افة أن  .منه كما قال )4(يقضيه
، .م يÍن ~ ذ.ك وجه يÍون ا(قتC قد علم أن ا.رسول �، و.و �قق أنه .م يعلم أن ا.dاء �

فباعه ×ن � عليه طعام من قرض S أن يقضيه إياه جاز إن  ،و.و ¢ن الطعام .لبائع .ا.كراهةمن 
 Yر إvأخذ منه ~  )5(]أن[¢ن بنقد، و.م �ز إن ¢ن ألجل؛ ألن الطعام قد رجع إ{ه، فآل األ

جاز،  الطعام، فإن ¢ن نقدا )6()منه(ا�ي باع به  ،الطعام ا�ي ¢ن � عليه من القرض ا¬من
بعد هذا ~  )7(األجل، S ما قالنه فسخ الطعام ~ ذ.ك ا¬من إY و§ن ¢ن إY أجل .م �ز؛ أل

 )8()ا�ي سلم إ{ه فيه أو بأ�Õ من ا¬من  ،أو بأقل( /، و.و باعه منه بثمن إY أجل :رسم القبلة
قضاه إياه .م �ز  فلم تم �اؤه ،)9(وال رأي وال xدة وال رجاء ،S غw �ط أن يقضيه إياه

   .، S ما ذكرناه ~ vسألة ا.سلف)10("أيضا، وفسخ من باب اÍ1م با�رائع
و§ن ¢ن اشÖاه منه بثمن  ،.م يعلم أنه � رسول #از أن يقضيه منه ،و.و اشÖاه منه � رسول

vسألة  ا ذكرناه ~S م ،أو بأ�Õ من ا¬من ا�ي ¢ن أسلم إ{ه فيه ،أو بأقل ،إY أجل نقدا
  .  صح من خطه ر�ه اهللا ها.سلف أيضا ا

                                                 
  .»ال«: ~ ي  )1(
  .»نلغه«ي : ، ~»نبلغه«: ~ األصل، م  )2(
  .وهو خطأ. »طعام«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .»يقتضيه«: ~ �يع ال�سخ  )4(
  .وهو vوافق (ا ~ ا�يان واRحصيل. ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .وهو vوافق (ا ~ ا�يان واRحصيل. ي، م: وما أثZته من. »نقل«: ~ األصل  )7(
  .وغw مثبت ~ ا�يان واRحصيل. ي: سقط من  )8(
  .»رجاه«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )9(
  .71-69ص 7ج: ا�يان واRحصيل  )10(

 ]أ/152[
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-180 R.=)�- 
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  : ما نصه ،ومن سماع ابن القاسم من كتاب ا.سلم واآلجال األول: ومن خطه أيضا

، ثم يقره عند الطعام بثمن إY أجل )2(|ا.رجل|أن 2شÖى  )1(أ�ره: vسألة قال ما.ك"
أخاف أن يؤخره حÄ ¾ل  أ]بأسا، وذ.ك  )3(و§ن اشÖاه با�قد .م أر بذ.ك .صاحبه و§ن اكتا�

  . فيكون ا�قد وا.كيل �يعا ،ا1ق
، )4()وأضمنه .ك إY شهر( ،إY شهر ابيعكهأ: ºاف أن يقول: قال ابن القاسم: قال سحنون

  . يعافيكون ا�قد وا.كيل �
ثم يقره عند ا�ائع  ،إY أجل )6(كره أن يZتاع ا.رجل الطعام بثمن: ابن رشد )5(|قال �ّمد|

 ،�dط أن يبü بيد ا�ائع رهنا حÄ ¾ل األجل ،و§ن اكتا�، cال يÍون ذ.ك ذر\عة إY �ائه
قا� ابن ا(واز، ومثله ~ رواية  يفسخ ا�يع،ف®ستوa ا¬من، فإن أقر عنده S غw �ط .م 

  . ع®
أن يقره  )8(]�ط[و§ن ¢ن  ،فهو فاسد �ب فسخه ،S ذ.ك �dط )7()ا�يع(وأما إن وقع 

ال �وز أن  ال© ،، إذ ال �وز أن يZيع أحد ش®ئا من ا1يوان والعروض)Í)9تا�ن يعنده بعد أ
 .�عله بيد عدل )10(إال أن ،إY ذ.ك األجلS أن يبü بيده رهنا  ،يتأخر قبضها بثمن إY أجل

  . وقد ذكرنا هذا ا(ع÷ ~ رسم أخذ d2ب Úرا من سماع ابن القاسم من كتاب األيمان بالطالق
Öل األجل دون كيل، فا(كروه ~ ذ.ك ال �ري؛ ألنه  طوأما إن اش� Yعنده إ üأن يب

  من ه ا )11(."حرام ال ¾ل، و�اهللا اRوفيقاشÖاه S أن يÍون ~ ضمانه إY ذ.ك األجل، وذ.ك 

                                                 
  . »يÍره«: ~ �يع ال�سخ  )1(
  .وهو vوافق (ا ~ ا�يان واRحصيل. م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )2(
  .»به«: ~ ط  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .ا�يان واRحصيل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )5(
  .وهو vوافق (ا ~ ا�يان واRحصيل. ي، م، ط: وما أثZته من. »با¬من«: ~ األصل  )6(
  .ي :سقط من  )7(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: ساقط من  )8(
  .كما ~ ا�يان واRحصيل. »اكتا�«: ~ ط  )9(
  .وهو vوافق (ا ~ ا�يان واRحصيل. ط: وما أثZته من. »ال أن«: ~ األصل، ي، م  )10(
  .77-76ص 7ج: ا�يان واRحصيل  )11(
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  .خطه ر�ه اهللا
-181 R|iJL� k�L� �9�  ! ��c��X 

أن االستظهار : "~ نوازل ا(عاوضات من ا(عيار ~ جواب (ؤلفه ما نصه: ومن خطه ما نصه
 ،وال تفيد ا(ستظهر بها فائدة معتWة ~ نظر ا.dع ،بأصول األ�\ة ورسومها ال تعارض ا1وز

فكما ال  ،¢(عروف ~ شهادة ا.سماع غw ا(فيد .لعلم ،إال مع اتصال ا1وز بها وا{د ا.شاهدة �ا
وعقودها باالستخراج من يد  ،فكذا ال lستقل رسوم األ�\ة ،2ستقل باالستخراج من يد حائز

ن مع ا{د ضميمة دعوى ا(لك ~ ا1وز بوجه من وجوه ا�قل إذا ¢ ،وال توهن ما �ت يد ،حائز
وشهد العتباره  ،هذا ا�ي دلت عليه ا�صوص ،أو هبة أو صدقة أو وصية أو مwاث ،من �اء
  ... خ األعالم من الفقهاء وأصحاب ا�وازل واألح�م ، وتظافرت عليه أجو�ة ا(شايا(نصوص

   ....يلتفت إ{ها وال يعول عليها  فال ،تبايع�وعلل ذ.ك بأن ب®نة ا.dاء من قول ا(
لفضل ا.زمان ا(نصوص عليه ~  ،وأما �رد حيازة بعض األ�اك ~ ا(اء ا(ذكور: ثم قال
فال تنقل  ،دعوى ا(لك معها بأحد ا.وجوه ا.سابقة (1)ضميمةمن غw تعرض R ،عقد ا.dاء

حسبما êح به زعيم الفقهاء القا�  ،ذهب ا(ا.¶ا(لك عن ا.َمُحوِز عنه إY ا1ائز اتفاقا ~ ا(
~ ا¬انية من رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب  - ر�ه اهللا - أبو ا.و{د بن رشد 

  . وهو ×ا ال نزاع فيه وال شقاق ،االستحقاق
ال يÍتÌ من أحد ا.زوج� ~ االختالف ~ متاع ا�يت أن : ومن هذا ا(ع÷ قول القرا~

  ها (2)"ماK وvل¶ :هو K؛ ألنّه من متاع ا�يت حÄ يقول :يقول
وانظر هبات ا(عيار  .رسوم ا�بات وا.صدقات قا� ~ ا�ر ا�w1 ،ومثل رسوم األ�\ة: قلت

  .من خطه ر�ه اهللاه ا
-182 R.�j� ��/ ,&�j�� [� ����+ Ti%� M�X 

وسئل بعضهم عمن اشÖى : "ما نصه ،ومن حاوي الWز� ~ نوازل ا�يوع: ومنه ما نصه
 عَ *َ  هُ أخذَ  َت دْ وقت أرَ  :وقال K .طعاما S ا.كيل فلم يÍله

ْ
  ؟ َت ل

و.و  ،ودفع ا¬من جاز ذ.ك .وأبقاه عند ا�ائع ،و§ن ¢ن اكتا� وم�ه ،ال �وز ذ.ك: فأجاب
  وS القول ا¬ا] ال �وز  .فهو رهن S ا(عروف من ا(ذهب ،وحZسه �سZبه ،.م يدفع ا¬من

                                                 
  .».ضميمة«م : ~  (1)
  .114- 113ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  (2)
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  .فهو جائز ووديعة ،ونقد ا¬من ،ورآهو.و اشÖى جزافا  ،.ضمانه ا�ائع ضمان ا(لك
  . و.و .م يمÍن من اRمك� ؛ظاهره: قلت
أو v Sلك ا�ائع حÄ يقبض  ،فهل يÍون ¢.رهن ،و.م يتم� با.كيل ،و§ن .م ينقد: قال

فهل  ،وال êح �µسه ،و§ن .م يذكر ا.كيل .وا(شهور األول ؛قوالن ؟وضمانه منه فيه ،ا¬من
  . قوالن ~ ا(ذهب ؟أو ¾مل S اRمك� ،�ري فيه ما ~ األول

رأى طعامه وقت  ،وأما �اء الطعام من مطمر: وأجاب ا.شيخ أبو i ¤تار القروي، قال
               ،و§ن تغw ا.سعر بز\ادة .ما ابتاع فجائز و� أخذ ،و.م 2شÖط بقاءه إY أمد يبعد ،ا�يع

و.و .م ير الطعام عند  ،حÄ يÍيله .لمبتاع ،؛ ألنه بيع جائز وضمانه من ا�ائع(1)أو بنقصان
                                           .¢ن ا�يع مفسوخا ،مدة منذ خزنه يتغw ~ مثلها  /و¸نت �  ،ا�يع

فهو hالف  ،و§ن طال .أن ا�يع ماض ،ا(دونة إذا تأخر ا.كيل بغw �طوشبهه ~ : قلت
أو  ،و§ن تغw ~ بدنه بز\ادة .فهو لغو كما تقدم ،فإن تغw ~ سوقه ،إذا .م يذكر ~ العقد ش®ئا

 ،إذا قلنا أن ضمانه من ا�ائع ما .م يقبض ،فعندي أنه �ري S اqالف ~ بيع الغائب ،نقص
   .فيه نظر ؟وا�قص S ا�ائع ،أو ا.ز\ادة ~ ا.صفة .لمشÖي ،� وعليهفهل يÍون ذ.ك 

-183 R�'� �$p=  *Ec�/ ,�$�/ �K�4  ��·� ��· M� �K�4  ��· *9>� M� Ti%� &	�X 
وهو أن رجال اشÖى من مطمر Úس� قف�ا من Úسة  ،وسئلت عنها ،ووقعت vسألة

ف�ن جوا±  ،واختلفت األسئلة فيها من ا�ائع وا(شÖي ،فتأخر قبضها سنة ،وÚس� قف�ا فيها
فإن ¢ن  ،وهو أن هذا اRأخw ال ºلوا أن يÍون �dط أو ال :فيها S حسب �ع األسئلة

وال ºلوا أن يÍون رأى الطعام ~ وقت ال  ،فإما أن 2شÖط اRأخw بعد ا.كيل أو قبله ،األول
 .فا�يع فاسد S أي وجه َصوْرتَها ،و�ط نقد ا¬من ،غw فيهفإن ¢ن ~ وقت يت ،يتغw فيه أم ال

. ، وفيها ا#وازف¦ vسألة ا(دونة ،و.� واحد منهما اqيار إذا رآها ،و§ن ¢ن �dط عدم ا�قد
   .ومذهب ا�غدادي� ا(نع

فإن ¢نت  ،واكتا�ا و�ط تأخwها �ذا ا.زمن ،وأما إن ¢ن رآها ~ وقت ال يتغw فيه
وعقد ا.كراء  ،و§ن ¢ن ا(مطر لغwه .وذ.ك جائز إن إكتا� أول ا.زمان ،فهو بيع وyراء ،ا(طمر �

فجائز أيضا إذا ¢ن  ،من بائع الطعام (2)و§ن ¢نت وجيZته .وهما صفقتان ،فجائز ،من رب ا(طمر

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »بقصان«: ~ األصل  (1)
  .»وجيبة«: ~ ي، م  (2)

 ]ب/152[
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فهذه ا(سألة  ،ي الطعاموتوÉ ذ.ك vشÖ ،و§ن فسخ معه .ا�ائع هو متو� دفع ا.كراء .رب ا(طمر
   ؟أو صحيحة ،هل فيه ا(عاvلة فاسدة ،وابن سهل خالفا عن ا.شيوخ ،ح\ فيها ابن يو�س

wأخRط اÖط فا.كراء .م يزل الزما .لبائع ،وأما إن .م 2ش� wألنه ~ ضمانه،  ؛وتأخر بغ
  .منهه أو .م يتغS w حسب ما vر ا ،و\بü ا.0م إذا تغw الطعام

إن  ، فلم 2ستوفه حÄ حالت أسواقه،من اشÖى ما فيه حق توفية: أيضا vسألة وانظر
ذكرت هناك ~ �لة vسائل تتعلق  ،~ vسائل ا.صالة... ا.الزم فيه هو ما وقع عليه العقد إلخ 

  .بذ.ك ا(بحث
-184 R�I�$=�� ! �����X 

(ن يقوم  ،تقع S دفع بهيمةعلم أّن ا.ydة ~ ا�هائم تارة إ - ر�ه اهللا - ومن خطه أيضا 
�dط اإلنفاق  ؛وتارة تقع S بيع جزء منها بثمن معلوم ،عليها باإلنفاق وµزء منها كثلث وÞوه

Àما ب S منها .  
.كنها إذا فاتت  ،و\فسخ إن وقع ،فهو ×نوع سواء ��ا �.ك أجال أو ال: فأما ا.وجه األول

وعليه قيمته يوم قبضها يدفعها  ،ا#زء ا�ي أخذها بهعند أخذها بمفوت ا�يع الفاسد ¢ن � 
هذا �صل ما ~ نوازل ابن  ،و� نصف قيمة ما أنفق عليها مع نصف أجرة قيامه عليها ،.ر�ها

   .(1)هالل
ه: ومن ا.واضحة: "وa ا�وادر ما نصه أو  ،أو vُْهَره ،ومن الغرر أن ُ�ْعِطَي ا.رجُل ا.رجَل فلو�

ه ،أو ِعجلَه يغذوه ،خروفه س�ت� S أنه ب®نهما بعد  أو ،{غُذَوه سنة ،أو ابَن أمِته قد ماتت أم"
اه أجُره ~ تر�®ته  .، وُ\َرد" ا(ر'� إY ر�õهاألجل، فال �وز وُ\فسخ قبل األجل و�عده وعليه (ن ر��

   ها (2)"قيمته يوم تمام األجلفإن فات بيده بعد األجل بما يفوت به ا�يُع ا1راُم، فعليه . وقيامه
من أنه �  ،كما (عارض (ا ~ نوازل ابن هالل ،فعليه قيمته يوم تمام األجل :قو�: قلت

 ،أو ��اه ،(4)و\مÍن �ل @م ابن هالل S ما إذا .م ي�öا �.ك أجل .قيمته يوم قبضه
  . واشÖط إطالق ا�Rف ~ ا#زء يوم القبض

  وهذا ا�ي يدل عليه  .أو سكتا ،واشÖطا قبضه بعده ،ذا ��ا أجالوPم ا�وادر فيما إ

                                                 
  .ب 75ل: نوازل ابن هالل  (1)

  .170ص 6ج: ا�وادر وا.ز\ادات  (2)
  .»أجال«: ~ ي  (4)
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  أْو رَِضيع، َو§ِْن : "وا.شWخ© عند قول ا(اتن ،)1(وPم ا1طاب ،وأ± ا1سن ،@م ابن عرفة
  . )2("ِمَن اآلنَ 

و.م ¾جر ا�ائع S ا(شÖي فيما  ،فهو جائز إذا ��ا �.ك أجال: وأما ا.وجه ا¬ا]
كذا .لزواوي كما ~  ،أو 2شÖط عليه القيام ب�سلها ،بعدم ا�Rف فيه قبل تمام األجل ،اشÖى
  .)3(ا(عيار

إذا  ،و§نما �وز ا�يع إذا ��ا باإلنفاق أجال: "وÞوه ~ نوازل ابن هالل، قال ابن هالل
وS أصل  ،وهو أصل ابن القاسم .×ن 2شÖط عليه مثل ذ.ك ،اشÖط ا(بتاع بيع نصيبه مÄ شاء

   ها )4("و§ن .م 2شÖط ا(بتاع بيع حصته مÄ شاء ،ابن حبيب �وز ذ.ك
 ،حÄ 2شÖط أن S ا(شÖي إن مات ،وعن سحنون أنه ال �وز ذ.ك ،وÞوه أل± ا1سن

وال �وز العقد . )S)5 حسب ما ¢ن ينفق عليها إY تمام ا(دة ،أو باع أخذ ا�فقة منه � يوم
 .)6(ذكره عنه أيضا ابن هالل ~ نواز� ،(ا فيه من الغرر ،ت أخذ ذ.ك منه حاالS أنه إن مات

  . وسيأ� نصه ،ما ظاهره عدم اشÖاط ا�R\ح بذ.ك ؛ونقل عنه ابن عرفة ~ ا�يوع الفاسدة
يه بلZ ناقته إY  ،ومن دفع فصيال .رجل: "وa ا�وادر عن كتاب ابن ا(واز ما نصه õيغذ

 /، فيذهب ا.لZ )7(يُل ِص فال خw فيه إذ قد يموت الفَ  ،أو .م 2َُسمõ أجًال S أنه ب®نهما ،أجل vس�
 ا(بتاعُ  )9(أو نصف داب�ِته S أن يÍفيه ،)8(وا#ائز من هذا أن يZيع منه نصف عبده. باطال

أو باع نصفه قبل ذ.ك، فإن ذ.ك العلف  ،أو ا�ابةفإن مات العبد  vُْؤَ-تَه، أو طعاَمه أجال vسّ�،
ما ¢ن يعلف وُ\طِعُم فال وy ،و\أخذ ذ.ك منه إY أجله � يوم ،ثابت � S ا�ي باع منه نصفه

  ها )10(".م �ز ،و.و �ط أال يZيعه حÄ 2ستوa �طه بأس به، قا� ما.ك،

                                                 
  .509ص 7ج: vواهب ا#ليل  )1(
  .241ص: ¤ت� خليل  )2(
  .90ص 5ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )3(
  .أ 76ل:  نوازل ابن هالل  )4(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »ا(دوة«: ~ ي  )5(
  .أ 76ل : ينظر لقول سحنون من نوازل ابن هالل  )6(
َصاٌل  :الَْفِصيُل   )7( ه، وا#مع فُْصَالُن، وفِ õاقة إذا فصل عن أم   .240، ص)ف ص ل( مادة : ¤تار ا.صحاح. ز� ا��
  .ي: وما أثZته من. ف ظاهروهو �ر\. »عنده«: ~ األصل  )8(
 .»يÍُفلَه«: ~ ا�وادر وا.ز\ادات )9(
  .170-169ص 6ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )10(

 ]أ/153[
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 ،قاسم ال بأس بZيع نصف األمةوسمع ابن ال: "ما نصه ،وa ا�يوع الفاسدة من ابن عرفة
   .فذ.ك � ثابت ،أو باعها ،وأنها إن ماتت .أو ا�ابة S أن S ا(شÖي نفقتها سنة

 ،أن سحنون أنÍرها ،وقعت أيضا ~ هذا ا.سماع من كتاب ا.سلطان بز\ادة :ابن رشد
� يوم من الطعام  S أنه يأتيه ~ ،ما.ك قو� أن � عليه إن ماتت ا�ابة أخذ ذ.ك منه )1(فحمل

كإجازة  ،فبعض ثمن نصفها نفقتها ا(علومة النقضاء ا.سنة ،ما ¢ن ينفق عليها النقضاء ا.سنة
   .و§ن .م توصف ،األجw با�فقة )2(جارئوغwها اسÁ .ا(دونة

فأنÍره  ،أو قيمة ذ.ك ،و�ل سحنون قو� S أنه إن ماتت أخذ منه بقية ا�فقة xجال
و.و .م يزد S اشÖاط ا�فقة ش®ئا  .ارتفع اqالف ،و.و وقع األvر S أحد ا.وجه� نصا .لغرره

   .أو ا�ابة S أن يZيع � ا�صف اآلخر إY شهر ،�وز بيع نصف ا¬وب :#از S مع÷ قو�ا
رجع  ،أو ا.وصيفة قبل ا.سنة ،فإن ماتت ا�ابة ،وS ما ~ رسم الWاءة من سماع ع®

من ا�فقة من �  در ما بÀلفوته با(وت بق ،ئع S ا(بتاع ~ قيمة ا�صف ا(بيع يوم باعها�ا
فإن ¢ن ا(سّ� عdة  ،وا�فقة S نصفها ا(بü ،ما س� من ا¬من )3(ألن ثمن ا�صف ؛ا¬من
wا�صف دينار\ن ،دنان S ا( ،وأنفق عليها نصف ا.سنة ،وقيمة ا�فقة S بتاع ثم ماتت رجع

كبيع  ،أو أ�Õ ،¢ن أقل من دينار ،لفوته با(وت ،بنصف سدس قيمة ا�صف ا(بيع يوم باعه
wة دنانdألن ما بطل من ا�فقة بموت ا.وصيفة ؛وعرض قيمته دينار فاستحق نصفه ،نصفها بع، 

   .وهو عرض ،¢ستحقاق بعض ا¬من
أعتق  ،وهو اآل� S ما ~ العdة البن القاسم فيمن باع أمة ،ال يرجع عليه ��ء :وقيل

wو�ها ا.صغ، Uيثغر و2ستغ Äي حÖا(ش S ط نفقتهÖي ال  ،فمات قبل ذ.ك ،واشÖأن ا(ش
  . هوهو بعيد ا ،ألنه إنما أراد با.dط كفاية مئونة ا.صó ؛يÁبع ��ء
يت�ف  الن وأ ،اشÖاط اqلف إن ماتتوزاد ا.زواوي ~ جواز بيع ا#زء S ما vر : قلت

  . ذكره عنه ~ ا(عيار ،عليها إال (واضع معلومة ~ أوقات معلومة
  وما ¢ن كذ.ك ال  ،فيه اqلف مع� )5(ألن ما �ط ؛اشÖاط اqلف نظر )4(وa �طه

                                                 
  .وهو �ر\ف ظاهر. »فجمل«: ~ ي  )1(
  .م: وما أثZته من. »استجار« : ~ األصل، ي  )2(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »ا(تصف«: ~ ي  )3(
  .»�ط«: ~ ي  )4(
  .»اشÖاط«: ~ ي  )5(
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رَِضيع،  أوْ : "انظر ا1طاب ~ �ح قول ا(اتن. كما يفيده @م ابن عبد ا.سالم ،يلزم ر�ه خلفه
  .)2( )1("َو§ِْن ِمَن اآلنَ 

-185 R#� ��L�� k�*j�� n��	�X 
ألنه أ�رى �  ؛خراصة توات أي كراؤها .لجنات فيها اجتماع ا.كراء وا(ساقاة :ومن خطه

فيها مع ذ.ك كراء  )3(فإن ¢ن ا1رث ~ أرض �ا ثمن صدر ،و2سÀ � شجرة بÍذا ،ماءه بÍذا
اع ا.كراء وفيه ما يدل S أن اجتم ،وانظر ا1طاب .وقد أجازه �اعة ،منها )4(األرض بما ºرج

   هوا(ساقاة فيه خالف ا
ففيه اجتماع ا.كراء وا(ساقاة، وÚاسة توات فيها  ،وانظر ميارة S اRحفة ~ باب ا(ساقاة

wواز ذ.ك أ�د ،اجتماع ا(ساقاة وا(زارعة ~ بياض كثµ 5(وأبو يوسف ،و\قول(.   
 ،بياض vكشوفة قليلة )6(]أرض[وأما إذا ¢ن ب� األشجار : "~ كتاب جواهر العقودقال 

أو كثwة، فإنه Çوز ا(زارعة عليها مع ا(ساقاة ~ عقد واحد، و\Íون .لعاvل جزء من ا¬مرة، 
و§ن  ،خالفا .لباق� ، ومذهب أ± يوسف)7(]وحده[وذ.ك مذهب أ�د . وجزء ×ا Æرج األرض

   ها )9("ر من صاحب األرض ال يرجع ببذرها�ذ )8(يÍن
  و§ن كÕ صحت ا(زارعة عليه مع ا(ساقاة  ،و§ذا ¢ن ب� ا�خيل بياض: "وقال قبل ذ.ك

                                                 
  .241ص: ¤ت� خليل  )1(
بأن ا.صó (ا ¢ن ×ا يتع�، و.و تعذر تعليمه بموت، أو غw ذ.ك، .م يلزم ر�ه خلفه، صار نقد «: تعليل ابن عبد ا.سالم )2(

: ، vواهب ا#ليل»األجرة فيه ¢�قد ~ األvور ا(حتملة �dط، وS هذا اRقدير، فسواء ¢نت األجرة جزًءا منه أو غw ذ.ك
  .509ص7ج

 .»صار«: ~ ي )3(
 .»ºدم«: ~ ي )4(
أخذ عن اإلمام أ± حن®نفة . ه113يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري، أشتهر بأ± يوسف القا�، و� سنة : أبو يوسف  )5(

وأخذ عنه ¾� بن مع� . وصحبه؛ فقد قدمه S �يع تالميذته، وعن هشام بنعروى و¾� بن سعيد األنصاري وغwهم
ث خلفاء ا(هدي وا�ادي وا.رشيد، وهو أول من خطب بقا� و� القضاء ¬ال. وأ�د بن حنبل وأسد بن الفرات وغwهم

�j ا�ين القر�، : ا#واهر ا(ضية ~ طبقات ا1نفية. ه182توa ببغداد سنة . األماK، وôية ا�يان: من تآ{فه. القضاة
�ّمد كتب خانه، كرا�l، د ت، ج wطبقات ا1نفية220ص2م ، : j�هالل ا.Ñحان، مطبعة ابن ا#ناú، دراسة و�قيق 

 Éبغداد، الطبعة األو ،U172ص1،ج)م2005- ھ1426(ديوان ا.وقف ا.س .  
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .م: وما أثZته من. األصل، ي، ك، ط: سقط من  )7(
  .»يÍون«: ~ ي، م  )8(
  .253ص 1�ّمد األسيو�، الطبعة ا¬انية، د ت، ج: جواهر العقود ومع� القضاة وا(وقع� وا.شهود  )9(
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ا�خل با.سÀ، وا�ياض  وعÑ إفراد ،�dط ا�اد العاvل ،S ا�خيل عند ا.شاف� وأ�د
ما ه ا )1(."بل تÍون تبعا .لمساقاةقدم ا(زارعة، ال يُ ن و�dط أال يفصل ب®نهما، وأ بالعمارة،

  . وجد
-186 R]��~� �P�i%�/ ,���� .'�
8 .� AiJ� O� .'�
� *�� M�X 

 :من أvر مدينه أن 2شÖي � بدينه سلعة، فقال ،ومن ابن عرفة وa العتZية: ومنه ما نصه
  هير\د؛ ألنه vؤتمن S ا.dاء ا :وضاعت قبل قو� )2(اشÖ\تها

-187 R� Ti�� M���1��� .�~i��/ ,���� l? ��/ M� �$��� &9C�� ��X 
{حمل عليها  ،كÖى من آخر �اال �ي وا�ي أطال اهللا ا�فع به عمن اوسئل سيد

فأخذت  ،� Þو ثالثة أيام .لوصول عرضت .صوص ، فلما بÀمن فاس مثال Rوات )3(سلعا
  ؟)4()ال(فهل �ب .لمكري S ا(كÖي ا.كراء ¢vال أو  ،ا#مال بما عليها

   ها )5(بأنه ال �ء � من ا.كراء كما نص عليه ~ �ح العمليات الفاسية: فأجاب
cسب ما �لت  ،ا.كراء )6()من(وذ.ك بعد أن كنت أجبت أنا ا.سائل بأنه � : قلت

حفظه  - شيخنا ا.وا� / وأفÄ: "وهو ما نصه ،(ذكورفرد جوا± (ا ~ ا.dح ا ،ا#مال من ا(سافة
بأن ال  ،أو ظا.م من ا1فر فيها ،ا ~ أرض فمنعه ôصبفيمن استأجر رجال أن ¾فر � ب_ -  اهللا

wمام ،�ء .ألجRصيبة نزلت به ،و.و حفر ش®ئا إذ ال 2ستحق إال باv وتلك.   
تاع ، فأخذ ا(فحمل � عليها إv Yوضع ،وyذ.ك أفÄ فيمن استأجر S ا1مل S دواب

و§ن أخذت  .فعليه ا.كراء ،تاع و�قيت ا�وابأخذ ا( فإن ،ول إY ا(وضع ا(ستأجر إ{هقبل ا.وص
  . وÞوه أل± عمران ~ ا(عيار .فال كراء ،ا�واب وا(تاع

ضمان S  فال ،وأما ا(تاع .فال تؤخذ لعدم اRحص� ،مع ذ.ك )7(وأما ا.زطاطة: قال شيخنا
wط إال أن يضيع �طا جائزا ،األجÖم. أو يق� ،و§ن اشÍ1بمكناسة  و�نحو هذا وقع ا  

                                                 
  .250ص 1ج: جواهر العقود  )1(
  .»أشÖ\ها«: ~ ط  )2(
  .»�«ز\ادة : ~ ط  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .أ 139ل : ينظر �ح العمليات الفاسية  )5(
  .ط: سقط من  )6(
vرجع ا(ش0ت، �ح نظم نوازل سيدي عبد . ما يعطى (ن ح� قافلة وÞوها بغw جاه، بل با.سالح والقوة ¼: ا.َزَطاَطة )7(

 .85، صالقاسم اRوا�، vكتبة ا�جاح، طرابلس، {Zيا أل±: اهللا العلوي ا.شنقيطي

 ]ب/153[
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   .)1(حيث قاضيها ومفتيها شيخنا الفقيه ا1افظ أبو عبد اهللا �مد بن أ�د الفا´ ،ا.ز\تون

 )3(بأن �م من ا.كراء حصة بقدر ،)2(وأفÄ قا� حöة فاس شيخنا أبو عبد اهللا بن سودة
أخذا من نص ا.رسالة،  ،وقاسه S ما إذا ماتت ا�ابة أّن ا1مل ~ ا�مة فليأت بأخرى ،ما �لوا

واآلخر  ،و�سط القول الWز� ونقله عن ما.ك .وهو خالف ما ~ ابن سلمون وا(قدمات وا(عيار
  . )4(عن ابن نافع

غS w ا�ابة وما عليها ال بد من منفعة فيما يلزم كراؤه، وأما إذا أ: وقال شيخنا ا.وا�
   .كما هو ~ الWز� وابن سلمون ،فال كراء هذا مذهب ما.ك وابن القاسم ،فذهبا معا

   .وقال ابن نافع باRفرقة ب� ا.سفن وا.رواحل: ونص ا(دونة
وذكر ~ اRوضيح أن هذا  ،واآلخر S ا#عالة ،و�ل ابن ا1اجب أحد القول� S ا.كراء

   .فانظرها1مل vسÁش� 
، وا#عل ال يلزم إال أن ا.كراء يلزم بالعقد ،وال فرق ب� ا.كراء وا#عل: قال شيخنا ا.وا�

ومن : أنه من نص ا.رسالة ~ قو�وزعم  ،وأفÄ القا� ابن سودة بقول ابن نافع .إال با�الغ
  . فليأت بغwها ،كÖى كراء vضمونا فماتت ا�ابةا

  أنهما إذا تنازx قبل  )c[)5يث[ ،ا.رسالة هذا إنما هو ~ .زوم ا.كراءقول : وقال ا.شيخ ا.وا�
  . فألحدهما أن يطلب اآلخر ~ ا�الغ ،ا.وصول

                                                 
أخذ عن �ّمد بن . ھ1118و� سنة . أبو عبد اهللا �ّمد بن أ�د بن �ّمد بن عبد القادر الفا´ :�ّمد بن أ�د الفا´  )1(

�ح درة اRيجان .شيخه أ± عبد : من تآ{فه. عبد ا.ر�ن الفا´، وأ± عبد اهللا ا(سناوي، وأ± العباس بن مبارك، وغwهم
� سنة تو. اهللا �ّمد ا�الú ~ أ�اف فاس، ا.ورد ا�÷ ~ تر�ة عبد اهللا بن الطيب القادري، وتأ{ف ~ أعيان األعيان

  .356ص: شجرة ا�ور. ھ1179
و� . أبو عبد اهللا �ّمد اRاودي بن �ّمد طالب بن سودة ا(ري الفا´، القر�، لقب بهالل ا(غرب :أبو عبد اهللا بن سودة  )2(

أبو وأخذ عنه ابنه . أخذ عن يع®ش ا.شاوي، و�ّمد بن عبد ا.سالم ا�نا]، و�ّمد بن قاسم جسوس، وغwهم. ھ1111سنة 
حاشية S �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل، سماه : من تآ{فه. العباس أ�د، وأبو ز\د ا1ائك، و�ّمد ا.ورزازي، وغwهم

: شجرة ا�ور. ھ1209تو� سنة . طالب األما]، �ح S اRحفة؛ حÅ ا(عاصم �نت فكر بن xصم، و�ح المية ا.زقاق
  .96ص 10ج: ؛ معجم ا(ؤلف�372ص

  .»cصة«: ~ �يع ال�سخ  )3(
أخذ عنه . روى عن اإلمام ما.ك وحس� بن عبد اهللا وابن أ± ا.زناد. أبو �ّمد عبد اهللا بن نافع ا(عروف با.صائغ: ابن نافع  )4(

¢ن أميًا ال يÍتب، صحب اإلمام ما.ك أر�ع� سنة وأصبح مف© . سحنون و¾� بن ¾� وyبار أتباع أصحاب ما.ك
، 205ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه186توa با(دينة ا(نورة سنة . ألف تفسw ~ ا(وطأ رواه عنه ¾� بن ¾�. ها(دينة بعد

  .55ص: ، شجرة ا�ور213ص: ا�يباج ا(ذهب
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من .األصل: سقط من  )5(
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، و.م �صل و.م يبق ما يطا�ه ببالغه ،فلم يقع نزاع حÄ بلغا معا ،وأما vسألة اإلôرة
وال (، S صاحب ا.سفينةوال ضمان : حيث قال ،و\وافق ما ذكرناه نص ا.رسالة ~ ا.سفن .فائدة

   .وا.راحلة سواء )2()أن ا.سفينة )1(وقد نص الWز� وغwه .كراء � إال S ا�الغ
و\ذكر  .كما تقرر �م ~ ا(جا.س ،وPم ابن عرفة )3(وانظر فيه جواب أ± عمران الفا´

رق ب� غصب ا.رقبة هنا ما ~ ا�مة هل يتع� أم ال؟ وما ي1بت ~ ا�مة وما ال ي1بت فيها، والف
  .وا(نفعة

فسÍن بعض ا(دة  ،كÖى حانوتا من ناظر األحباس .سنةرجل ا: وa ا(جا.س .لمكنا´
فطلب ا�اظر با.كراء، فيقال .لمكÖي تعدي ا.واK عليك ~  ،با
 ا(دة )4(|ا.واK|وتعدى عليه 

: فإن قال|ا1انوت؟  )5()ذات(إخراجك من ا1انوت، هل هو لقصد اإل�ار بك، أو لقصد 
أعذر � فيها .لناظر سقط ا.كراء  ،أثبت ذ.ك، فإن أثZته بZينة: ، فيقال �)6(|لقصد ذات ا1انوت

واعتمادنا S اÍ1م بذ.ك ما نقله ابن أ± زمن� ~ ا(قرب عن . ، و§ال .زمه ا.كراء)7(عنه
  . ا(ذكور تم ما أشار إ{ه سيدي وا�ي من ا.dح .)9(]منه[ صح )8("هما.ك ا

   ا.سابعوa الفرق : "جلبه بقو� )10(×ا ؛وانظر فيه أيضا ما هو من تمام االسÁشهاد S فتواه

                                                 
  .»أن مذهب ما.ك«ز\ادة : ~ األصل، ي، م، ط  )1(
 .ك: سقط من )2(
أخذ عن أ± . ه363أبو عمران vو� بن ع® بن أ± حاج الغفجو� الفا´ القwوا]، و� سنة : عمران الفا´أبو  )3(

ا1سن القا�°، و�قرطبة عن األصيÅ وأ�د بن قاسم، و�العراق عن أ± الفتح بن أ± الفوارس وا(ستمÅ، وأخذ األصول 
. استوطن القwوان وحصلت � بها رئاسة العلم. ´، وا.سيوري وغwهموأخذ عنه ابن �رز، وابن عتيق ا.سو. عن ا�اقال]

، 422ص: ، ا�يباج ا(ذهب280ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه430توa بالقwوان سنة . كتاب اRعليق S ا(دونة: من تآ{فه
 .106ص: شجرة ا�ور

نعيم : عبد اهللا ا(كنا´، دراسة و�قيق: وا�1مكتاب �ا.س القضاة : وما أثZته من. �يع ال�سخ، ومن ا(صدر: سقط من )4(
-ھ1423(عبد العز\ز سا.م بن طالب ا.كثwي، vراجعة عز ا�ين زغيبه، vرyز �عة ا(اجد .لثقافة والÖاث، الطبعة األول، 

 .830ص 2، ج)م2002
  .ك: سقط من  )5(
؛ واألvليات الفاشية من �ح 830ص 2ج: �ا.س القضاة وا�1م: وما أثZته من. سقط من �يع ال�سخ ومن ا(صدر )6(

  . أ 49ل : العمليات الفاسية
  .ط: سقط من  )7(
  .أ 140ل -ب 139ل : �ح العمليات الفاسية  )8(
  .ي: وما أثZته من. األصل، م، ك، ط: سقط من  )9(
  .»بما«: ~ ك  )10(
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Uجع ثانية: وقال ما.ك فيما بلغwول õوا¬مان� ب� قاعدة ما ي1بت ~ . بل هذا ا.كراء .لكري
فإن ا(طلوب  ،و\ظهر أنه كذ.ك ~ قاعدة أخرى: "إY أن قال" و�� قاعدة ما ال ي1بت فيها ،ا�vم

و.و عقد S  .أو يعطي أي مثل شاء ،فإن (ن هو عليه أن يتخw ب� األمثال ،مÄ ¢ن ~ ا�مة
كتال رطل ز\ت من افلو  ،إY غwه )1()عنه(.م يÍن � االنتقال  ،مع� من تلك األمثال

 ،صيعانا )3(هُ تَ Wَْ وyذ.ك إذا فرق ص"  ..م يÍن � أن يعطي غwه من اqابية ،وعقد عليه )2(ةخابي
فهذا أيضا يوضح .ك  ،)4(.م يÍن � أن يعطي غwه من تلك األمثال ،فعقد S صاع منها بعينه

vور بل يتعلق اÍ1م فيه باأل ،معينا ن ما ~ ا�مة .م يÍنوأ ،أن ا(عينات ال ت1بت ~ ا�vم
وا#مع  ،وا(ع� ال يقبل منه ا�دل ،منه ا�دل )5(فيقبل ما تع� ،ا.Øية واألجناس ا(شyÖة

  . إلخ ما جلبه ر�ه اهللا )6("ب®نهما �ال
و§ن ¢ن ما تقدم ¢فيا  ،و×ا 2سÁشهد به أيضا #واب سيدي وا�ي أطال اهللا ا�فع به: قلت

وa  ،وyيف أن �ط ا(حاسبة بموته .الك ا.راكبما ~ كتاب ا.رواحل من ا�وادر ~ تر�ة ه
 )8(وقد أ�راه ،و§ذا تلف ا(رyب بما فيه: ومن كتاب �مد: "ونصه ،تهلك إلخ ال�Öة )7(ا1مولة

وyذ.ك ا�ابة تهرب  .و§ن بلغ ا�â ا�ي أ�رى إ{ه ما .م ºُْرِْجه من vرyبه ، فال كراء �،بعينه
   ها )9("بما عليها

-188 R ��c��?k�*� AijL� [� &$/ ,a�*�� "*� �� 3>�� 3�*L�X 
بعد  ،أو يرده ا.ر\ح ،)10(وجلب نصا آخر ×ا يدل (ا كنت أفتيت به ~ تر�ة ا(رyب يعطب

لة وابن أ± جعفر ~ vسأ ،ومن غw العتZية: "ونصهما معا ،أن أ5 بما يدل #واب سيدي وا�ي
   .الطر\ق /ا.سفينة تعطب ~ بعض 

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .191ص: معجم لغة الفقهاء. و�عها خوا±. وxء كبw من الط�، يوضع فيه ا(اء أو ا.ز\ت، وÞوهما :اqَابية  )2(
ةُ   )3( َWْ عام ا.ُمجتمع ¢.كومة :ا.ص"   .441ص 4ج: .سان العرب. الط�
  .»من تلك األمثال و.و ¢ن ~ ا�مة .�ن اqروج عنه بأي مثل شاء«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )4(
  .»يتع�«: ~ ط  )5(
  .140ل : �ح العمليا الفاسية  )6(
  .»ا(حمولة«: ~ ط  )7(
  .»ذكراه«: ~ ك  )8(
  .102-101ص 7ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )9(
  .، ك، طي: وما أثZته من. »يعطاب«: ~ األصل  )10(

 ]أ/154[
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  . ال كراء �م: قال ما.ك
   .�م cساب ما سار: قال ابن نافع

  .ول ابن نافععن ابن القاسم مثل ق )1(وروى ابن أ± جعفر
من  )3(مثل ا.سفر إY صقلية ،إن ¢ن كراؤهم S قطع ا�حر: )2(قال ¾� بن عمر

 )5()ا.ر\ف( كراؤهم مع ا.ر\ف،و§ن ¢ن . ، فال �ء � من ا.كراءأو إY األند.س ،)4(إفر\قية
   .فله cساب ما سار ،مثل أن يÍونوا من �v إY إفر\قية وشبهه

أو إv Yوضع آخر من ا1ائط ا�ي  ،وyذ.ك إذا ردتهم ا.ر\ح إY ا(وضع ا�ي رyبوا منه
 ،ول®س �م فيما جروا من الطر\ق منفعة ،أو بدا .صاحبه أن يقيم ،فعطبت ا(رyب  ،رyبوا منه

  ها )8(")7()ا.ر\ف( )6(كراء عليهم إال أن يÍون vسwهم S ا.ر\ففال 
-189 R���
�� k�*� ! ��c��X 

من كتاب ا.رواحل  ،...إلخ  )9(قال ~ تر�ة إ.زام ا.كراء العاقد به ،vسألة من ا.كراء
واستعملها ~ دون ما  ،إذا أ�رى ا�ابة أياما بأعيانها فقبضها فأوقفها: "وا�واب من ا�وادر

و\Íون � كراء مثلها ~ شدة ذ.ك العمل  ،األيام ا(عينة )10(فا.كراء األول بمCّ  ،اكÖاها �
  . ا�ي استعملها فيه

                                                 
رحل إY ا(dق، . ھ391و� سنة . أبو إسحاق أ�د بن ا± جعفر ا.زهري، يعرف باألشwي، من أهل ßقسطة :ابن أ± جعفر )1(

  .137ص: ا�يباج ا(ذهب. ھ435تو� سنة . ¢ن فقيها حافًظا .لرأي. فأخذ عن ابن غلبون
، و�شأ ه223ان، و� باألند.س سنة أبو زyر\اء ¾� بن عمر بن يوسف ا.كنا] ا�لوي، أند.° من أهل جي: ¾� بن عمر )2(

وأخذ عنه أبو بÍر بن ا.لباد وعمر بن يوسف وأبو العباس . أخذ عن ابن حبيب وسحنون وابن بwÍ وغwهم. بقرطبة
من تآ{فه اختصار ا(ستخرجة، ا.رد S ا.شاف�، ا(�ان، فضائل . رحل إY القwوان، ثم استوطن �سوسة. اإلبيا] وغwهم

: ، ا�يباج ا(ذهب505ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه289توa �سوسة سنة . ا.ر�اط، واختالف ابن القاسم وأشهبا(�سwÁ و
  .73ص: ، شجرة ا�ور432ص

أطلس ا#زائر . أ�W جز\رة ~ ا�حر األبيض ا(توسط جنوب إيطا{ا، وا{وم ¼ منطقة ذاتية اÍ1م ~ إيطا{ا :صقلية )3(
  .175م، ص2011.ر�ن أ�د إدر2س، دار ا�دى، ميلة، ا#زائر، طبعة ا�ادي قطش وعبد ا: والعا.م

  .¼ تو�س ا{وم إY ا1دود ا.dقية ا#زائر\ة :إفر\قية  )4(
  .ي، ك، ط: سقط من  )5(
  .»كذا«ز\ادة : ~ ط  )6(
  .األصل، ي، م، ك: سقط من  )7(
 .111ص 7ج: ا�وادر وا.ز\ادات )8(
  .»لعاقديه«ط : ، ~».لعاقديه«: ~ ي  )9(
  .»يمC«: ~ ي  )10(
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 ،فلما حل األجل أvكنه منها فأE ،إY أجل S �ولةإذا أ�رى ظهرا : قال ما.ك vرةو
و§ن ¢ن . ها، فإن ¢ن بأ�Õ فذ.ك .لمكÖيفأ�رى اإلبل ر�"  .فلم يفصل ب®نهما ،ورافقه إY اإلمام

Àعليه بأقل فع. ا(كري ما ب � .  
   .إY وyيل ا(كÖي ببâ آخر فلم �ده )1(و§ذا خرج ا.كري" : قال ابن القاسم
أو .م �د ا(تاع، فإن رجع بعد إعالم اإلمام أو بعد اجتهاده وتلومه : قال ابن حبيب

  . وهذا هو القول: �مد. فله كراؤه، و§ن .م يÍن ذ.ك رجع ثانية(يÍن سلطان،  و§شهاده إن .م
فال يبطل عمله  ،و.م يرفع إY اإلمام ،كري با�v âوجودا ورجعو§ن .م يÍن ا(: قال ما.ك

  . µهله إن يدخل S اإلمام
ٍع ~ االجتهاد وال ب®نة �: قال أ�د   . ذرهو.و دخل S ا.سلطان بأن ع ،)2(هو ُمد�

وقد اجتهد إن .م يÍن سلطان، ير\د  ، أو ا(كري،و§ذا أ�رى اإلمام اإلبل: وقال ما.ك
و.و أ�راها ا#مال �فسه و¸ن ما  ،أو كÕ عليه ا.كراء األول ،فذ.ك .لمكÖي قل ، وأشهد

و.و أ�راها ا#مال  ،إY ا.سلطان )3(]يرفع[ولwجع ثانية إذا .م  .وصفُت .ك فله هذا ا.كراء
 .أخذ الفضل ،فإن ¢ن هذا ا.كراء .م �ز � ،فإن ر� به ا(كÖي وقد نقده ،كري بغw تلوم.لم

  .فا.كراء األول قائم ،فله أخذ الفضل، و§ن .م يرض ،و§ن .م ينقده
 ،و§ذا .م �د ا.وyيل فأ�رى �فسه: عن ابن القاسم عن ما.ك )4(أبو ز\د ،ومن العتZية

و.و .م يفعل  ،فل®س عليه أن يرجع ثانية ،لوم وGم اإلمام وأشهدو.و ت .ولwجع ثانية ،فا.كراء �
ابن ا(واز، إال أن ما ~ العتZية فيه إش�ل  )5(ثم ذكر Þو ما ~ كتاب .وأ�راها .لمكÖي ،ذ.ك

  . يتغw به ا(ع÷ ~ ظاهره
ظر بأ�Õ من كرائه: قال سحنون ٌ  ،إذا أ�راها ا(كÖي S وجه ا�� �w¤ يÖإما أخذ فا(ك ،

  و§ن أ�رى  .كرّي مو¸ن �يع ا.كراء .ل ،و§ال رده ،وتÍون إقالة ،الفضل )6( |�|رأس ما� وترك 
                                                 

  .»ا(كري«: ~ ي  )1(
  .»وال ب®نة �«دون إتمام ا.0م، وتوقف ا�ص عند » انظر تمامه«: ~ ك، ط  )2(
  .ي: وما أثZته من. األصل: ما ب� معقوفت� ساقط من  )3(
. أخذ عن ابن القاسم، وحبيب ¢تب ما.ك، وابن وهب وغwهم. ه160سنة عبد ا.ر�ن بن عمر بن أ± الغمر، و� : أبو ز\د  )4(

توa سنة . ومن تآ{فه ¤ت� األسدية، وسماع ابن القاسم. ¢ن فقيًها �دثًا. وأخذ عنه ابناه �ّمد وز\د، وا�خاري وغwهم
  .66ص: ، شجرة ا�ور242ص: ، ا�يباج ا(ذهب328ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه234

  .وما أثZته هو ا.صواب. »ا.كتاب«: ألصل، ي~ ا  )5(

  .ا�وادر وا.ز\ادات: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )6(
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  .S ما اصطلحا )1(فيكونا ،إال أن يÖاضيا S �ء ،و� كراؤه و\رجع ثانية ،بأقل .م يضمن
وأ�رى  وأن يتلوم و2شهد ،وترك أن يأ� ا.سلطان ،و§ذا .م �د ا.وyيل: قال ابن حبيب

فانظر، . )4(و§ن شاء أخذه متاعه، )3(ورده cمل ،إ{ه ا.كراء )2(فا(كÖي ¤w إن شاء سلم ،�فسه
 ،و§ن ¢ن نقصان فع. ا(ت�ري .فالفضل .لمكري أ�رى �فسه أو .لمكÖي ،فإن ¢ن فيه فضل

  .¢ن ذ.ك .لمكÖي قل أو كÕ ،و.و أن ا.سلطان هو ا�ي أ�رى
فال ينفسخ ا.كراء  ،أو غwُه )5(حÄ فاته تلü رجل و§ذا أخلفه ا(كري: ب �مدومن كتا

أيام  )6(وyذ.ك vكري ،فإذا فاتت انفسخ ا.كراء ،ألن أيام ا1ج معينة ؛بذ.ك إال ~ ا1ج فقط
   .وال يتمادى و§ن رضيا ،)7(بأعيانها

قابل، وال يؤvر  ء إx Yمإن نقد ~ ا1ج أو غwه، فإن أحب أن يتأخر ا.كرا: وقد قال ما.ك
وyذ.ك إن  .يفسخ ب®نهما: فقال ،ثم رجع ما.ك ~ ا1ج .إن .م ينقد فجائز فسخه )8()أما(و .با.ّردّ 

و\صw  ،و\صح بقية ا.شهر ،فيفسخ ما حZست فيه ،)9()فحZس عنه(اكÖى دابة شهرا بعينه 
سلعة بعينها  )10(و.و .م يÍن أياما معينة ¢ن كdاء .أو يغيب ~ إجارة ا.شهر ،¢ألجw يمرض

  . و§نما � ا.سلعة ،فال حجة � ،بذ.ك حÄ فاته ما ير\د )11(همطلف ،يدفعها من الغد أو vضمونة
 يكرو§ذا ôب ا( .أنها تلزمه ،2سلم فيها فيؤk بها بعد أيام ا�حر ،وقا� ما.ك ~ األضا?

  ،و§ذا ¢ن ا1ج خاصة .فإنما يت�رى عليه اإلمام إن ¢ن � مال معروف ،فلم يأت مع ا.وقت
 ،أو شهر بعينه ،أيام بأعيانها )12(]كراء[وال يفسخ غwه إال ~  ،ففات وقته فسخ ب®نهما

   .فيخلفه فيه كذ.ك
                                                 

  .وما أثZته هو ا.صواب، وهو vوافق (ا ~ ا�وادر. وهو خطأ ¤الف لقواعد ا.لغة. »يÍون«: ~ �يع ال�سخ  )1(
 .»أسلم«: ~ ي )2(
 .»1مل«: ~ ي )3(
  .»و§ن شاء أخذ ا.كراء فإن شاء أخذه«: ~ ي  )4(
  .»رجال«: ~ ي  )5(
  .»vكÖي«: ~ ي  )6(
  .ي: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »بأعياها«: ~ األصل  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .ي: سقط من  )9(
 .»كأن يÍري«: ~ ا�وادر وا.ز\ادات )10(
  . »فطلبه«: ~ ي  )11(
  .ي، م: ا أثZته منوم. األصل: سقط من  )12(



 379 
 

ول®س بأجل  ،يرyبها من الغد أو بعده ،فإما كراء vضمونا أو دابة بعينها: )1()قال ما.ك(
ا .م يÍر ال ينفسخ بغيبة ا#مال م فهذا ،و§نما س� وقتا (�ء ا�ابة يرyبها .vس� يبلغه

   .ا(شÖي أياما بأعيانها
  أل®س يÍره األجل ~ ا(سw؟ : قيل
ل®س هذا من ذ.ك؛ ألن هذا حيث ينقC األجل سلم ا1مولة إY ر�ها، و§نما ا(كروه : قال

  . أن 2س¯ .لبلوغ أجال
و§ذا Æلف : ~ سماع أ± ز\د ومثله (ا.ك ~ العتZيةقال ما.ك ~ كتاب ابن ا(واز، 

  . عليه /، أو مات بعw فأ�روا فأنفقوا S إبله ،~ بعض الطر\ق )2(ا.كري" 
  فاشÖوا بعwا؟ : قيل. يلزمه ذ.ك إذا ¢ن ما 2شبه: قال ما.ك

 )4("أن يÍون عليه �ء؟ )3(أ2شÖون مثلها ،أرأيت .و ماتت ùها ،ال أدري ما ا.dاء: قال
   .(ذكورة من ا�وادرمن ال�Öة اه ا

  . )8(نظره فيها، فاا#زم بما كنا أجبنا به أوال( وv aسائل حلو.و
من  ، أن يدس¢ن شيخنا اإلمام �� (ن � عليه ثمن طعام: vسألة: ")9()وفيها أيضا

  . ثم يتقاضاه منه الطالب ،2شÖي من vشÖي الطعام طعاما بمال الطالب
ولعله خففه vراxة (ن �� االقتضاء من ثمن الطعام  ،)10(و.و ¢ن من سZبه: وظاهره

وال �وز عند ابن القاسم بيع ا�خل واسÁثناء نصف ثمرتها ا(أبورة خالفا . طعاما خارج ا(ذهب
   ها (11)"أو نصف حلية ا.سيف ،وyذا ال �وز اسÁثناء نصف مال العبد .ألشهب
  كÖاها قبل ا )12()¢ن(قد  حÍم من اشÖى دارا ،وانظر vسائل ا.رهن من هذا ا(جموع(

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .»ا(كري«: ~ ي  )2(
  .»إنÍارا«ز\ادة : ~ ا�وادر وا.ز\ادات  )3(
  .99-97ص 7ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )4(
حلو.و، إخراج أ�د بن i ا�ميا�، vرyز الÖاث ا¬قا~ ا(غرç، ا�ار ا�يضاء، دار ابن حزم، : ¤ت� فتاوى الWز�ينظر  )8(

 Éوت، الطبعة األوw305، ص)م2011- ھ1432(ب.    
  .ط: سقط من  )9(
 .»سلف«: 1لو.و: الWز�فتاوى ~ ¤ت�  )10(

(11)  �  .245حلو.و، ص: ¤ت� فتاوى الWز
  .ي: سقط من  )12(

 ]ب/154[
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  .)2())1(نقلناها من نوازل الWز� ،Cv أمد ا.كراء
-189 R b1'�� [� .(4'�� M9W &� AiJ9�� Z>��� ,&	� l? �*/ b1� *E� n�8 &	�
*E��.����(� [� �(4��� ,�*4�� k�(8 �i%�� ,�=��CL� AiJL� ¯(��� ,X 

عن رجل باع آلخر نصف فرس إY أجل  -  وفقه اهللا -سئل ¢تبه : ومن خط االبن ما نصه
وأعطى ا�ائع مع ذ.ك .لمشÖي �ل ثمن {نفقه S ا�صف ا�ا
 S  ،بعdة مثاقيل مثال

. س إ{هوقد اشÖط بقاء الفر ،واألجل مع ذ.ك بعيد ،وأسقط ا(شÖي عنه ا(حاسبة بعده ،vلكه
ا(شÖي الفرس : فقال ،الفرس قبل تمام األجل لطلب بائعه ذ.ك )3(تفقا S مقاواةثم إنهما ا

فاختار ا�ائع أخذه بها،  ،أو أعطها K ~ نصÌ ،بثمانية عd مثقاال، فخذ lسعة ~ نصفك
ير\د  ؛فقام ا�ائع بعد ا(فاصلة ،وتبعه بالعdة ألجلها ،الÁسعة .لمشÖي معجلة )4(وأعطى

Öاسبة ا(ش�وهل  ؟ال  ذ.ك أم )6(]�[فهل  ،)5(ي فيما يقابل با
 ا(دة من ا�فقة S نصفه
  عقدته صحيحة أم ال؟ 

وهو ال يÌ بنفقة نصفه ~  ،و§نما تطوع به ا�ائع بعده .بأنه .م يقع العقد S �ل: فأجاب
�ئذ من باب فالعقد حي ،وقد �ط S ا(شÖي عدم �اسZته باإلنفاق ،)7()بها(أو يÌ  ،األجل

   .ونوازل ابن هالل وغwها ،)9(وa ا(عيار ،)8(ا.ydة ~ ا�هائم ا(ذكورة ~ ا�وادر
إن باع منه جزءا : "ومقتD ما ~ نوازل ابن هالل أن هذه العقدة حي�ئذ جائزة، فإنه قال

بما تراضيا عليه من  ،وÞو ذ.ك ،أو شهرا ،أو دابة S أن ينفق عليها زمانا معلوما سنة ،من شاة
Õوط ،فإن ماتت ا�هيمة ،ا¬من قل أو كd)ا(بتاع  ،)7(أو ا�ابة قبل األمد ا S رجع ا�ائع

  أو  ،أو ا.ر�ع ،ألن ا�ائع باع � ا�صف مثال ؛(ا بÀ من ا�فقة من �يع ا¬من ،بقدر ما يقع

                                                 
)1(  �  .8ص 5ج: ينظر فتاوى الWز
  .ط: سقط من  )2(
اها بثمن فهما ~ ا.ُمقاواة :ا.ُمَقاَواةُ  )3(  .128ص 4، ج)قوا(مادة : ا�هاية ~ غر\ب ا1ديث واآلثار. إذا ¢نت سلعة ب� رجل� فقو�
  .»فأعطي«: ~ ي، م، ط  )4(
  .»نصفها«: ~ ي  )5(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .بعدها وما 331ص 7ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )8(
  .195-194ص 8ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )9(
  .وهو vوافق (ا ~ نوازل ابن هالل. »ا(شÖط«: ~ ي، م، ط  )7(
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  ها )1("و�ا�فقة S جزءه ا�ي .م يبعه ،ا¬لث بما س� من ا¬من
 .م �ز ،وهذا إن .م ¾جر ا�ائع S ا(شÖي ~ بيعه ما اشÖى منه: قلت

ّ
ذكره  .و§ال

إال (واضع معلومة ~  ،وأن ال يت�ف عليها ،وزاد اشÖاط اqلف ،)3(كما ~ ا(عيار )2(ا.زواوي
  . أوقات معلومة

رب ا�هيمة و\رجع S  ،فالعقد فاسد �ب فسخه ،إذا سقط �ط من هذه ا.dوط: قال
 ،فا.واجب القيمة يوم القبض ~ ا#زء ا(شÖى ،و§ن .م يعS Õ ذ.ك إال بعد الفوات .باإلجارة

  ه~ ا�ا
 ا )4(و\رجع بإجارة ا(ثل S ر�ها
بل نص ابن عبد ا.سالم  ،ظاهر نص غwه S عدم اشÖاطه ،وما اشÖطه من اqلف: قلت

   .كما ~ ا1طاب ،S عدم .زومه
يدل �.ك  ،الظاهر أنه من تمام تصور ا(سألة... فإن ماتت ا�هيمة إلخ : ابن هالل وقول
ومن دفع فصيال .رجل يغّذيه بلZ ناقته إY : من كتاب ابن ا(واز: "فإنه قال ما نصه ،نص ا�وادر
فيذهب ا.لZ  ،فال خw فيه إذ قد يموت الفصيل ،أو .م 2سم أجال S أنه ب®نهما ،أجل vس�

ا(بتاع  )5(أو نصف داب�ِته S أن يÍفيه ،وا#ائز من هذا أن يZيع منه نصف عبده. الباط
فإن [ ،أو باع نصفه قبل ذ.ك ،فإن مات العبد أو ا�ابة أو سنة، ،أو طعامه أجال vس� ،vُْؤَ-تَه

ن وyما ¢. ه �� يومٍ العلف ثابت � S ا�ي باع منه نصفه، و\أخذ ذ.ك منه إY أجل )6(]ذ.ك
   ها )8("�طه .م �ز يZيعه سنة حÄ يوa )7(]أال[و.و �ط . قا� ما.ك يعلف و\طعم فال بأس به،

وسمع ابن : "ونصه ،كما ~ نقل ابن عرفة ،~ سماع ابن القاسم )9(]ما[و\دل � أيضا 
  و§نها إن  .ي نفقتها سنةا(شÖ )10(]أن S[أو ا�ابة S  ،ال بأس بZيع نصف األمة :القاسم

                                                 
  .أ 76ل : ينظر نوازل ابن هالل  )1(
 ..م أقف S تر�ة �. أبو �ّمد عبد اهللا بن ¾� :ا.زواوي )2(
  .195ص 8ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )3(
  .»ر�هما«: ~ ط  )4(
 .»يÍُفلَه«: ~ ا�وادر وا.ز\ادات )5(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .170-169ص 6ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )8(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
  .ي، م، ط: من وما أثZته. األصل: سقط من  )10(
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   .ثابت / )1(أو باعها فذ.ك � ،ماتت
 ،وقعت أيضا ~ هذا ا.سماع من كتاب ا.سلطان بز\ادة أن سحنونا أنÍرها :ابن رشد

S أنه يأتيه ~ � يوم من  ،عليه إن ماتت ا�ابة أخذ ذ.ك منه )2(أن � :فحمل ما.ك قو�
نفقتها ا(علومة النقضاء  )4()نصفها( )3()ثمن(ببعض  ؛الطعام ما ¢ن ينفق عليها النقضاء ا.سنة

و�ل سحنون قو�  ،و§ن .م توصف .اسÁئجار األجw با�فقة ،ا(دونة وغwها )5(كإجازة ،ا.سنة
و.و وقع األvر S  ،فأنÍره لغرره ،S أنه إن مات أخذ منه بقية ا�فقة xجال أو قيمة ذ.ك

  . نظر تمامها... لخ إارتفع اqالف  ،)6(أحد ا.وجه� نصا
بل .م يقع فيها إال اشÖاط عدم  ،غw أن ا�ازلة .م يقع فيها ما ذكره ابن هالل ~ تطو\رها

و.و .م يزد S اشÖاط : ونصه ،وذ.ك جائز كما البن عرفة إثر @مه ا.سابق .ا(حاسبة با�فقة
أو ا�ابة S أن يZيع � ا�صف اآلخر  ،#از S مع÷ قو�ا �وز بيع نصف ا¬وب ،ا�فقة ش®ئا

  ... فإن ماتت ا�ابة إلخ  ،وS ما ~ رسم الWاءة من سماع ع® ،إY شهر
 ،و§نما تطوع بذ.ك بعد العقد أيضا ،إن .م 2شÖط S ا(شÖي عدم ا(حاسبة )7()وأما(

و§ال فما زاد عليه  ،.كوال �ذور ~ ذ ،فإن ¢ن ا1مل يÌ با(ئونة فاألvر واضح ،كتطوع بائعه
Í1¢م ~ عدم  ،واÍ1م فيها إذا وقع العقد S ا1مل ،وأvرها واضح ،من ا(ئونة هدية مديان

  .أو ال )8(هذا حÍم ا(عاقدة ،وقوعه عليه سواء
فهو فاسد إن .م يتغw الفرس عن حا�  ،S ا.وجه ا(ذكورمن ا(قاواة (وأما ما اتفقا عليه أخwا 

و\بü بيده Rمام  ،فwد الفرس (شÖ\ه أوال ،�فع قليل ~ كثw، wا كثwا ألدائهوقت بيعه تغ
 ،)9()إال أن يفوت ~ يد بائعه أوال ا(شÖي � أخwا ،أو التفاقهما ~ أvره S وجه جائز ،األجل

    ،مطلقاوهل  ،وهو الÁسعة ،فwد ا(شÖي ما أخذ من بائعه ،فيفسخ حي�ئذ ا�يع األول وا¬ا]

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .ي: ساقط من  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .»كإجارة«: ~ ط  )5(
  .»نصفا«: ~ ط  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»عليه«ز\ادة : ~ ي  )8(
  .ط: من سقط  )9(

 ]أ/155[
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وأما إن تغw الفرس وقت ا(فاصلة فيه عن حا� وقت بيعه  ؟أو إن ¢نت القيمة أقل خالف
َها" :فا(فاصلة صحيحة لقو� ~ ا(خت� ،بز\ادة أو نقص ،كثwا )1(تغwا ِ

"w2(َكتََغ( اwًَكِث")3(.   
فإنه يرجع بما ينوب با
  ،فإن ¢ن �ط اإلنفاق ~ العقد ،وأما ما أراده ا�ائع من ا(حاسبة

Àع به ،بمئونة نصفه )4(ا(دة من �له إن ¢ن بWÁة و§ال فال رجوع  ،أو .م يdما ~ الع S �
   .البن القاسم
بقدر ما بÀ من ا�فقة من �  )5(لفواته ،� ا.رجوع ~ قيمة ا�صف ا(بيع يوم باعه :وقيل

نظر ذ.ك ~ ابن ا. ا(بü )7(وا�فقة S نصف ،ا�صف ما س¯ من ا¬من )6(ألن ثمن ؛ا¬من
د عرفا إY حالة فال رجوع � قوال واحدا الن�اف القص ،و§ن ¢ن اإلنفاق متطوx به .عرفة

  . من خطه ر�ه اهللا هاالشÖاك فقط ا
×ا  ،وذكر بعده ما نقلناه من خطه ~ ا.ورقة ا¬ا¬ة قبل هذه ~ vسألة ا.ydة ~ ا�هائم

و§نما أخرنا هذه عنها لعدم وجداننا أول @مه فيها ... لخ إأن ا.ydة ~ ا�هائم  اعلم :نصه
  . واهللا ا(وفق ،اآلن )8(إال
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   ،)10(]ا.زرقا][عن @م ا.شيخ عبد ا�ا
  )9(وسئل يعU شيخه ا�الK: ومن خطه ما نصه 

                                                 
  .»تغيwا«: ~ ي  )1(
  .»كتغw«: ~ ي  )2(
  .178ص: ¤ت� خليل  )3(
  .»يÌ«: ~ م، ط  )4(
  .»لفوته«: ~ ي، ط  )5(
  .»ا¬من«: ~ ط  )6(
  .»نصفه«: ~ ي، م  )7(
  .»إY«~ ي، م ز\ادة   )8(
)9( Kا.سجلما´، من ذر\ة ا± إسحاق بن هاللأبو العباس  :ا�ال Kّمد ا�ال�و� . أ�د بن عبد العز\ز بن رشيد بن 

أخذ عنه . م ا�نا]، وأ± عبد اهللا ا(سناوي، وغwهم�د العماري، �ّمد بن عبد ا.سالأخذ عن أ. ھ1113اسة سنة �سجلم
�ح خطبة ¤ت� خليل، فتح : من تآ{فه. ¢ن فر\د ع�ه، اüR علماء ا1رم� ا.d\ف� و�v فأجازوه. اRاودي وغwه

. ھ1175لت سنة تو� بتافيال. القدوس ~ �ح القاvوس، وا.زواهر األفقية ~ �ح ا#واهر ا(نطقية لعبد ا.سالم القادري
  .151-151ص 1ج: ؛ األعالم355ص: ؛ شجرة ا�ور119ص: طبقات ا1ضي¶

  .، مي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )10(
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 .)1(ا�ي ذكره عند قول ا(خت� ~ ا�يوع ~ جW ا.�فر إخراج ا(سلم من vلكه ال بÍتابة
 ،وقوم باقيه S سيده ا.�فر ل®Ñه ،و�يع عليه �يع معتق بعضه أسلم :ونص ا.0م ا(سئول عنه

  فما معناه؟ ،سائل أش� i هذا ا.0مفقال ا.. هو§ال بيع عليه بعضه ا(لك � ا
وyأنه وقع فيه  .بأنه @م ¤تل ل®س � مع÷ صحيح يفهم منه ما دام S ظاهره: فأجاب

 .و�يع عليه مارق من معتق بعضه أسلم :وصوابه أن يقال مثال ،ونقص مفسدان .لمع÷ ،�ر\ف
و§ال بيع S اآلخر  ،ن أÑ2و§ن أعتق أحد �\�Í ¢فر\ن نصيبه من vسلم قوم عليه باقيه إ

   :فيكون تÍلم v Sسأ�R ه� ا )2(بعضه ا(ا.ك
Éحر ،إذا ¢ن .�فر جزء من ¢فر :األو 
فإن مارق منه  ،بعض، ثم أسلم ا(و�عضه ا�ا

 )3(وyذا .و ¢ن ا�عض .ألن ا�عض ¢.� ~ عدم جواز بقائه ~ vلك ا.�فر ؛.ل�فر يباع عليه
وال سZيل ~ ا.صورت�  ،فإنه يباع عليه ا#زء من باب أوÉ ،ثم اشÖى ¢فر جزءه ا.رفيق ،vسلما

  .كما اقتضاه ا.0م ا(سئول عنه ،إY بيع �يع ا(بعض
أو أسلم ~  ،إذا ¢ن العبد ا(سلم vشÖ¸ ب� ¢فر\ن سواء اشÖ\اه vسلما: وا(سألة ا¬انية

فإنه يقوم S ا(عتق نصيب  ،فأعتق أحدهما حصته منه قبل أن نZيعه عليهما ،vلكهما
 .وهما خروج ا(سلم عن vلك ا.�فر\ن ،و\Íمل عتقه عليه 1صول الغرض� بذ.ك ،�\Íه

فال @م �ا معه،  ،وأما إن أعÑ ،وتÍميل العتق S من ابتدأ اRبعيض هذا إن أÑ2 ا(عتق
و\بü العبد مبعضا  ،فنZيع عليه حصته (سلم ،ا�ي .م يعتق ،اآلخر )4(و§نما @منا مع ا.d\ك

أن تتحمل Rصحيح  /و�عد فهمك هذا إن شئت . وهو Ñ2 ا(عتق ،.لمسلم لفقد �ط اRكميل
 ؛فيكون ا(ع÷ ،فذ.ك بأن تقدر vضافا ب� �يع وتا{ه ،ا.0م ا(سئول عنه cمله S ما صو�نا

و�يع عليه أي S ا.�فر ا(ا.ك �عض ا(بعض �يع بعض معتق بعضه أسلم، وسواء أسلم بعد 
   .vلك ا.�فر �عضه أو قبله

ثم Çعل ا.ضمw من قو� باقيه xئدا إY ا(سلم ا(ملوك  ،وهذه ا(سألة األوÉ فيما صو�نا
 ،ل سوقه حديث اRقو\مثم أعتق أحدهما حصته ال .لمبعض ا(ذكور قبله بد{ ،)5(.ل�فر\ن

                                                 
  .169ص: ينظر ¤ت� خليل  )1(
 .»ا(لك«: ~ ي، م )2(
 .»ا(بعض« :~ ي، م )3(
 «ز\ادة  :~ األصل )4(

ّ
 .»إال

  .».�فر\ن« :~ ي، م  )5(
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و§ال بيع عليه  :وÇعل ا.ضمw ~ قو� ،�سيده ا.�فر هو ا(بتدئ .لتبعيض )1(وÇعل ا(راد
ألن ا�ي أعتق نصيبه ال يتصور أن يباع عليه نصيبه �ورة  ؛.لd\ك ا�ي .م يعتق نصيبه

  .واهللا سبحانه أعلم ،خروجه عن vلكه بالعتق
-191 R� �=J� ! #������ �j)®=��X 

ومن خطه نقلت عن اRجارة ~ العشبة ا(سماة عند : قال - ر�ه اهللا - ومنه سئل أيضا 
  أهلها تبY هل �وز؟ 

وقد اختلف فيه ا(تأخرون ( .بأن حÍم اRجارة بها ي�بS U حÍم استعما�ا: فأجاب
و.م تÍن معروفة ~  .حادث )2()ألن استعما�ا ؛وال نص فيها .لمتقدم� ،با(نع وا#واز

منتفعا به  )3()كون ا(بيع(ألن من �ط صحة ا�يع  ؛فمن يمنع االستعمال يمنع اRجارة ،عهدهم
   .ومن ��ه ��ها .وجود ذ.ك ا.dط عنده ،انتفاx �عيا

وهو ا.صحيح إن شاء اهللا (ا اشتمل  ،أ�Õ العلماء S �ر\مه: )4(�قال اإلمام أبو سا.م
 ،وال منفعة فيه أصال، واتفق أر�اب القلوب �قا وغر�ا S اRنفw منه ،عليه من ا(فاسد

   هوyراهته ا
وانظر ~ vسائل القراض ما رد به  ه، ال 2سلمه ا(خالف اأصال )5()فيه(وال منفعة  :وقو�(

w العقار ~ ا.سلم ~ جواب أل± العباس ومتبوعه العوa بعدم جواز تصي ،قول األجهوري
K6( .)ا�ال(  
-192 R3I�r�� g�8 M� ��c��X 

ما .م يدخل  ،وال بأس بZيع عبد ôئب بغنم ôئبة: قال ابن القاسم: "vسألة من بيع الغائب
  هyذ.ك روى عنه ع® ~ العتZية او ..ك ا.ضماُن، وال ��ا لقبضه أجال~ ذ

  أو جاءت S  ،فمات الغالم قبل قدوم الغنم، فإن جاءت S ا.صفةفإن قدم بالغالم قبُل، 
                                                 

  .».لمراد« :~ ي  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .ط: سقط من  )3(
قا� . أخذ عن وا�ه وغwه. ھ808و� سنة . إبراهيم بن قاسم بن سعيد بن �ّمد بن �ّمد العقبا] اRلمسا] :أبو سا.م )4(

تو� سنة . نقل عنه ا(ازو� ~ نواز�، وا.و�2d° ~ ا(عيار. ا#ماعة بتلمسان، ¢ن فقيًها وتو� القضاى بعد عزل ابن أخيه
  .6ص 2ج: ؛ تعر\ف اqلف65ص: ؛ نيل االبتهاج57ص: الZستان. ھ880

  .ي: سقط من  )5(
 .ط: سقط من )6(
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 ،خالفت ا.صفة اغw ا.صفة فرضيها، فله أخذها، وضمان العبد من اآلخر، فإن .م يرضها إذ
وفيها اختالف ذكرناه ~  .~ ا(واضعة مثلها ~ هالك ا¬منوvسألة األمة . فالعبد من بائعه

  . ا(واضعة
 )1(ومن ابتاع سلعة ôئبة S أن يوافيَه بها ا�ائع vوضع: ال ابن القاسمق: قال ابن ا(واز

. وyذ.ك S أن يواَ~ بها ها هنا: قال أصبغ. وهذا من ناحية ا.ضمان: �مد. كذا وyذا؛ .م �ز
ه فذ.ك جائز: �ّمدٌ  َRَإن ¢ن ا�ائع ضامنا .لسلعة .م �ز، و§ن ¢ن إنما ضمن �و .  

  .بمثلها )2(ز بيع ا.سلعة الغائبة، S إن هلكت ضمنها ا�ائع، يأ�وال �و: قال ما.ك
ام،  وى أصبغ عن ابن القاسم فيمنر: ومن العتZية و�ط (اشÖى جار\ة ôئبة با.ش�

ام �ْعِطيه إي�اها بمَ�، فال خw فيه، و.و ¢ن يقبضها با.ش�ُ Äن به بأس )3()ضمانها حÍم ي. .
  . وا�قد فيه من ا�وادر ،بيع ا.�ء الغائب وعهدتهمن باب ه ا )4(."وقا� أصبغ

إردب من طعام ôئب بعينه، ºرج مئة  )5(ومن ابتاع: قال ابن القاسم وأشهب: "ومنه أيضا
 بثمن إY أجل، فذ.ك جائز

ُ
  . إ{ه يÍَْتا�

من سلعة ôئبة ال يصلح ا�قد فيها؛ ألنه دين بدين؛ ألن ا¬من  )6(وال يقيل: قال ما.ك
عليه، ال يز\له إال أvر ¾دث ~ ا.سلعة، فصار كبائع سلعة ôئبة بدين عليه، فال يصلح ثبت 

Õوال بأ� �ه، فجائز إن .م ي�تقد. بمثل ا¬من، وال بأقلwوأما من غ .  
ا.ر�ح حÄ  )7(فال ينقده ،من ا#ار\ة ~ ا(واضعة، و§ن أقا� بر�ح يقيلهوأجاز ما.ك أن 

  ها )Æ".)8رج من اإلسWÁاء
-193 R���>�� M9W M� ���>�� k�p� �X 

  سئل ابن لب عن رجل اشÖى من آخر قمحا  ،الطعام )v)9سألة من اقتضاء الطعام من ثمن

                                                 
  .»ضع«: ~ ط  )1(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »بأ5«: ~ ي  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .368-367ص 6ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )4(
  .»باع«: ~ ي  )5(
  .»يقبل«: ~ ط  )6(
  .»ينقد«: ~ ي  )7(
  .369-368ص 6ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )8(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »ا¬من«: ~ ي  )9(
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  . )1(فلما حل األجل أخذ منه ثمن القمح ز\تا ،ألجل بثمن
و�هور  .الطعام مع الÖا) ب� الطعام� بأن ا(سألة فيها اقتضاء الطعام من ثمن: فأجاب

لÍن مع ا.سالمة من  ،، و\ذكر عن ا.شافعية أنهم أجازوه)2(العلماء من ا(ا.كية S �ر\مه
  . القصد إY ذ.ك ~ االبتداء عند دفع الطعام األول

-194 R?^�1��� ! ¬=(�� K��'� �iJ� &PX 
ا(صw � ذكرها ~ نوازل ا(عاوضات من  )3(ثم باعه ،vسألة تصيw .م يÁنجز فيها القبض

عن رجل صw .زوجته أرضا ~ بقية  - ر�ه اهللا - وسئل يعU سيدي vصباح : "ونصها ،ا(عيار
له بَ وñ ذ.ك مع  .أو بعد يوم من تار\خ اRصيw ،أو xم ،فلم تقبضها منه إال بعد شهر ،صداقها قِ

أو يفسد لعدم اRناجز فيه؟  ،فهل يصح هذا اRصيwأو ا{وم،  ،أو العام ،إ�vن ا1وز قبل ا.شهر
وما ا�ي يُِفيتُه؟ ب�  ، و§ن فات،أو يفسخ ،فإن قلتم بفساده لعدم اRناجز، فهل يفسخ ما .م يفت

  . /واهللا يديم xفيتÍم ،�ا ذ.ك
وذهب إ{ه أ�Õ  ،ا.شيخ أبو عمران الفا´ )4(]به[أ�رمÍم اهللا ا�ي أفÄ : فأجاب

.ك و§ن تراg القبض عن ذ .w ال يتم إال با1وز بأثر العقداتصل به العمل أن اRصيو .القرو\�
و�اهللا  ،و§ن فات بما يفوت به ا.ر�ح ¢نت فيه القيمة يوم القبض .¢ن بيعا فاسدا يرد مع القيام

  )5(."اRوفيق
-195 R M��$	�G .� "^- �� �	�G M� Ti%� ,
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وسئل عن رجل صw .زوجه �لة : "ما نصه ،آخر من معناها بعد Þو أر�ع ورقات )6(جوابو� ~ 

و�À بيدها عdة أعوام، ثم بعد ذ.ك فوتته با�يع  ،فقبضتها منه وحازتها ،أvالكه ~ ¢cها
ثم بعد ذ.ك قام أخو ا.زوجة ا(ذكورة S  ،)7(.رجل آخر، فلم يزل ا(بتاع ~ ذ.ك Þو xم�

  ا�بة متأخر  وتار\خ ،بعقد يتضمن هبة أخته � �يع ما ¢ن صw �ا زوجها )8(واستظهر ،ا(بتاع
                                                 

  .»رقيا«: ~ ي  )1(
  .»�ر\مها«: ~ ي  )2(
  .»باعها«: ~ ي  )3(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )4(
  .160- 159ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )5(
  .»�«ز\ادة : ~ األصل، م  )6(
  .»Þوا من xم�«: ~ ي، م  )7(
  .»استظهر«: ~ ي، ط  )8(

 ]أ/156[



 388 
 

   .عن تار\خ االبÁياع ا(ذكور
 wا�ي ¢ن ألخته من زوجها فاسد غ wصيRوأثبت أيضا أخو ا.زوجة أن ا(بتاع أقر أن ا

وتار\خ إقراره vوافق  .يزل بيد ا.زوج حÄ مات وورث عنه و.م ،.م تقبضهصحيح من قبل أنها 
Rار\خ هبة أخته �، فهل يفسد ابÁياعه بإقراره ودعواه فساد اRصيw وعدم صحته، أم ال يöه 
ذ.ك؟ فإن قلتم بفساده، فلمن يÍون ا(لك ا(صw، هل .لزوجة ا(صw �ا أم .سائر ورثة زوجها؟ 

  . ب� �ا ذ.ك
أ�رمÍم اهللا تعاY، إذا ¢ن األvر S ما ذكرتموه، فال يصدق ا(بتاع ا(ذكور فيما : أجابف
وتعاد  ،إال أن توافقه S ذ.ك ا.زوجة ا(ذكورة، فwد ا�يع واRصيw ،فساد اRصيw (1))من(اد� 

و§ن ¢نت  ،و§نما رد ا�يع ~ األvالك ، وترجع عليهم ا.زوجة بÍاcها،األvالك إY ورثة ا.زوج
 .إلقرار ا(تبايع� بفساد اRصيwقد بيعت بيعا صحيحا، وا�يع ا.صحيح يُِفيُت ا�يع الفاسد 

إذا .م يعلم ا�ائع بالفساد، فإن علم وقصد اRفو\ت  (2)]الفاسد[و§نما يفيت ا�يع ا.صحيح ا�يع 
ا(لك و�اهللا  .م يفت، وyأنه باع ما ال يملك S أصل ا(ذهب أن ا�يع الفاسد ال ينقل

   )3(."اRوفيق
فتعود  ،فwد ا�يع واRصيS، w ذ.ك )4(إال أن توافقه ا.زوجة :نظر قو� ~ هذا ا#وابٱ

فإن ا(انع من فساد ا�يع دون  .فيه نظر ؛وترجع عليهم ا.زوجة بÍاcها ،األvالك إY ورثة ا.زوج
فال يصدق عليها كما ال تصدق عليه إن ادعت  ،vوافقة ا.زوجة تعلق حقها ببقائه S ما وقع

و§ذا ¢نت  .توافقا S الفساد وجب رد ا�يع ~ بقائه كحقها، فإذا )5(ألن � أيضا حقا ؛¼ ذ.ك
فإن �م  ؟اRصيw من غv wوافقة ورثة ا.زوج S فساد اRصيw )6(فما ا(وجب .رد ،العلة هذه

كما .م يصدق عليها  ،تصدق ا.زوجة ا(صw �ا عليهمحقا ~ بقائه حسبما عقده vوروثهم، فال 
اث��، فال يصدق أحدهما S اآلخر فيما يوجب  )7(وهذا مطرد ~ � عقد طرأ ب� .ا(بتاع منها

  ه، فانظر ذ.ك احله
                                                 

  .ي: سقط من  (1)
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  (2)

  .180- 179ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )3(
  .»إلخ«ط : ~  )4(
  .»حقا أيضا«: ~ ي  )5(
  .»إذا«: ~ ط  )6(
  .»طرف�«: ~ ط  )7(
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ا.واقع  صيw، ا�ي .م �ز با�يع ا.صحيحوما أجاب به ~ ا(سأ�R من صحة اR: قلت
 ،وا�ي أبو ز\د ا#نتوري من عدم صحته )2()سيدي( )1(شيخ ا.شيوخ ¤الف (ا أفÄ به ،بعده

حÄ  )3(و.م �زه ،ترتب �ا عليه ،وغwه ل عمن صw .زوجته حديقة � ~ حÅوسئ: ونص سؤا�
   ، وقام عليها ~ ذ.ك من بÀ؟سافر سفرا تو� فيه، فباعت ذ.ك .و� من أوالدها

فقبضها بعد ا.سفر @  ،فحيث .م �ز ا(رأة أعاله ما صw �ا ح� اRصيw ،و�عد: فأجاب
، وأنه ال يصح بيعها لغv wصادفة ا(حل .وقد تقدم �ا ا#واب ~ غw هذا ا.رسم قبل هذا .قبض

   هو.و� ا.صغw القيام ~ ذ.ك ا
-196 ].p=  &=  M�
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وا(اء باق ~ جنان  ،وسئل عمن صw � ماء مدينه :)4(ونصها ،سؤال آخرو� ~ جواب 
w؟فباعه رب ا�ين قبل قبضه ،ا(ص   

وa : لقول خليل ،قد اختلف ~ إvضاء بيع الفاسد إذا بيع قبل قبضه من ا�ائع :فأجاب
  ها... بيعه قبل قبضه إلخ 

-197 RC1� �=	�� O�j� &P ,^19�� ¬=(�� K��'�8 ��* ��?.�'���� M� 
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 vسألة إذا أقر ا(صw وا(صw � بÁنج� القبض .لمصw، هل يÍون vوجبا .صحته أو ال

  بد من معاي�ته؟ 
" و\ÍتÌ بإقرارهما: "قو�: "نصهما  ،قال ا.شيخ أبو i بن رحال ~ حاش®ته S ميارة

ألنه ¢.�ف، وال ¾تاج ~ تناجز ؛ هذا ظاهر  ا(شهور من ا(ذهب،S  )S()5 ا1وز(با1وز 
واألصل ~ عقود ا(سلم� ا.صحة، و�.ك قال ابن سهل ~ أح�مه ا.كWى بعد  .ا.�ف �®نة

إقرارهما جائز : فقال ،وخالفه غwه: ما نصه ،@م من اشÖط ~ هذا ا1وز معاينة ا�®نة )6(ذكره
 خالفه، ثم )7(فهو جائز حÄ يعلم ،قو�ماواRناجز فيه، و§ن .م يعرف صدق  ،كإقرارهما با.�ف

                                                 
  .»شيخ«: ~ ي، م، ط  )1(
  .ي، ط: سقط من  )2(
  .»�زها«: ~ ي  )3(
  .»نصه«: ~ ط  )4(
  .ي، ط: سقط من  )5(
  .»ذكر«: ~ ط  )6(
  .»يعرف«: ~ ي، ط  )7(



 390 
 

ة ما .م يÁب� ا.صح أي القول قول مدÝ: وز، ما نصهقال معلال لعدم �ط معاينة ا�®نة �ذا ا1
و�� اRصيw، بأن ا.رهن قال اهللا فرق ب� ا1وز ~ ا.رهن وا.صدقة و .خالف ذ.ك، هذا لفظه


�QUَٞ ﴿ تعاY فيهُ�ۡ  K �ما ه ا ))2"وساق ا�{ل S ا1وز ~ ا.صدقة من ا.سنة فافهم، 1((﴾ �َِ/َ.ٰٞ
  . البن رحال ر�ه اهللا

 ،ا1يازة اRصيw 1يازة أم ال؟ وS  /وهل يفتقر : "ما نصه ،وقال ميارة قبل ما ذكره عنه
  فهل با(عاينة أو يÌÍ فيها االعÖاف؟ 

 ،أنه ال يفتقر إY حيازة )4( أبو سا.م ال�ناسUأفÄ فيها القا�: ~ �ا.سه )3(قال ا(كنا´
  . وأفÄ الفقيه العبد́و أنه يفتقر إY ا1يازة. وهو بيع من ا�يوع
وهو ا(شهور من ا(ذهب، و\ÍتÌ  ،العمل )5()جرى(و�افتقاره إY ا1يازة : قال ا(تيطي

وا.صواب ا�ي ال ي�بB : ثم نقل عن بعضهم أنه قال. بإقرارهما با1وز S ا(شهور من ا(ذهب
  . هوال يدخله ا�ين با�ين ا ،أن يعدل عليه أن اRصيw ~ ا(ع� ال يفتقر إY حيازة

¢ن  )6(و§ن ،ة قول باRفصيلو\أ� إن شاء اهللا ~ آخر فصل اعتصار ا�بة ~ ا(سأل: قلت
 ،ألنه معاوضة، و§ن .م يÍن ثابتا ؛)7(ا(صw فيه ثابتا بZينة فال يفتقر اRصيw إذ ذاك ا1وز

  . واهللا أعلم ،وهو ظاهر ،S إسقاط ا1يازة )8(فيفتقر .لحوز .لتهمة إY قصد ا�بة واRحيل

                                                 
  .283اآلية : سورة ا�قرة  )1(
  .75ص2ج: اإلتقان واإلح�م  )2(
أخذ عن أ± عبد اهللا القوري وأبيه . ه839أبو عبد اهللا �ّمد بن أ�د بن عبد اهللا ا{فر� ا(كنا´، و� سنة : ا(كنا´  )3(

توÉ قضاء فاس . وأخذ عنه أبو العباس ا.و�2d° وابن عبد ا.واحد وi بن هارون ا(ظفري. ا(صموديوع® بن عالل 
�ا.س القضاة وا�1م وا�Rبيه واإلعالم فيما أفتاه : من تآ{فه. أز\د من ثالث� سنة، ألنه ¢ن S دراية باألح�م وا�وازل

: ، شجرة ا�ور581ص: ، نيل االبتهاج458ص: كفاية ا(حتاج. ه917توa سنة . ا(فتون وحÍم به القضاة من األح�م
  .275ص

)4(  Uشجرة ا�ور: ال�ناس ~ ،Uّمد بن إبراهيم بن عبد اهللا ال�ناس�أخذ . أبو إسحاق لÍن هو أبو سا.م: أبو سا.م إبراهيم بن 
ن جده من الفقهاء، وتو� قضاء ا#ماعة خرج أبو سا.م من بيت علم؛ فقد ¢. وأخذ عنه ابن vرزوق ا1فيد. عن أعالمٍ 

؛ نيل 95ص: كفاية ا(حتاج. ه794توa سنة . � فتاوى كثwة ناظر فيها وحقق، نقل منها ا.و�2d° ~ ا(عيار ا(عرب. بفاس
  .239ص: ؛ شجرة ا�ور53ص: االبتهاج

  .ي: سقط من  )5(
  .»فإن«: ~ ي، م، ط  )6(
  .»1وز«: ~ م  )7(
  .»Rحليلا«: ~ ي  )8(

 ]ب/156[
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aصي: وقال بعضهما(واق قبل باب ا.رهن متصال به،  وRّإخالء وال ا Yيع ال ¾تاج إ�¢ w  
  . (3)كوابن ما. (2)وابن القطان (1)عتابإY حيازة، و�هذا أفÄ ابن 

ا جزًءا من  (4)ألّن من: قال. وهذا هو ا.ّصواب: قال ابن سهل قول ما.ك فيمن وهب أجنZي�
وانظر ما البن رحال  ،ما (يارةه ا .(6)"مع ا.واهب أنّه جائز] �[ (5) ما� vشاxً، واعتمد ا(وهوب

  . (7)..."و�هذا أفÄ ابن عتاب إلخ : "~ قو�
لقو� ~ عملياته ~ باب ا�يع  ،~ �حه )8(د بن أ± القاسم الفالKوانظر ما .سيدي �مّ 

  : ومتعلقاته
  رـييْص ي اR� ـفِ  مُ ـتِ ـ يَ َال  دُ ـقْ ـوالعَ 

  
  األبيات ا¬الثة..............................   

  wصيRووجوب  ،وفواته بمفوت ا�يع الفاسد ،فإنه ذكر فيه صحة اإلقرار بالقبض ~ ا
وغwهم ~ ذ.ك @ما  )10(وا�ر ا�w1 والطرر (9)وقد نقل عن ا(عيار .القيمة فيه يوم القبض

   .فقف عليه ،طو\ال

 

                                                 
أخذ عن ابن الفخار وأ± األصبغ وروى عن . ه383أبو عبد اهللا �ّمد بن عبد اهللا بن عتاب القرطó، و� سنة : ابن عتاب  (1)

وهو شيخ ا(فت� بقرطبة، و� تقدم ~ معرفة األح�م وعقد ا.dوط وعللها، . القنازÝ وابن حو\بل وابن ا1ذاء وغwهم
، 370ص: ، ا�يباج ا(ذهب353ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه462توa سنة . � فهرسة. (ا طلب منهو¸ن يمتنع عن القضاء 

  .119ص: شجرة ا�ور
  .534ص 6ج .»ابن xت وابن القصار«: اRاج واإلùيل~   (2) 

أخذ عن أ± األصبغ . ه400أبو vروان عبيد اهللا أو عبد اهللا بن �ّمد بن عبيد اهللا بن ما.ك القرطó، و� سنة : ابن ما.ك  (3)
 .لحر\ر، و¸ن كثw ا#هاد . وأخذ عنه ابن سهل وغwه. والقر� وأ± عمر بن القطانن وغwهم

ً
¢ن ~ بداية حياته صانعا

توa بقرطبة سنة . ¤ت� ا(دونة، وفقه معا] ا�حاس: من تآ{فه. وا.ّر�اط، و� علم با1ساب والفرائض وا.0م وا.لغة
  .227ص: ، ا�يباج ا(دهب355ص2ج: (داركترتيب ا. ه460

  .اRاج واإلùيل: وما أثZته من. »ألنّه«ي : ، ~»ال«: ~ األصل، ط  (4)
  .»ا(وهب«: ~ ي  (5)
  .77-76ص 2ج: اإلتقان واإلح�م  (6)
  .75ص 2ج: ينظر اإلتقان واإلح�م  (7)

إمام وفقيه ومتقن برع ~ �ر\ر . أبو عبد اهللا �ّمد بن أ± القاسم ا�وجعيدي الفالK ا.سجلما´ :القاسم الفالK ابن أ±  )8( 
ھ، و� �ح 1196نظم العمل ا(طلق و�حه فرغ منه سنة : من تآ{فه. أخذ عنه i بن ا1اج i قفاسه. األح�م وا�وازل

  .376ص: شجرة ا�ور. S العمل الفا´
  .163، 159، 127ص  5ج: اRصيw ~ ا(عيار ا(عربينظر vسائل   (9)

)10(  w1423، 413-412ص 1ج: ينظر ا�ر ا�.  
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هل يÍون vكذبا  ،vشÖ من سأ� عن ا¬من ا�ي اشÖى به بأ�Õ منهvسألة إخبار 

  : ونصها ،�®نته أم ال؟ سئل عنها سيدي vصباح بعد ا(سألة أعاله
ثم باعها  ،ثم باعها بعد ذ.ك من رجل آخر ،وسئل عن رجل اشÖى أرضا بثمن معلوم"

ا(شÖي األول بÍم 2سأل  ،ا(شÖي ا¬ا] من رجل آخر ثالث، فجاء رجل S صفة شاهد
S عدد ا¬من  )2(إخباره )1()~(اشÖى األرض ا(ذكورة من بائعها �؟ فقال بÍذا وyذا وزاد 

في�تقض ما بعده من ا�يع ا¬ا] وا¬الث؟  ،ا�ي ¢ن ابتاع به، فهل يÍون vكذبا �®نة �ائه
  . �ا ذ.كأم ال يÍون vكذبا �ا بذ.ك؟ وyيف إن ¢ن اد� غلطا أو �سيانا؟ ب� 

ا(ذكور .ألرض ا(ذكورة صحيح  )3(فdاء ا(شÖي ،إذا ¢ن األvر S ما ذكرتموه: فأجاب
 ،منعقد ال يقدح فيه إخباره اآلن بأ�Õ من ا¬من األول، و� أن يدÝ ~ ذ.ك الغلط وال�سيان

hالف أن وال يÍون بذ.ك vكذبا .شهوده إن نازعه ا�ائع؛ ألن ذ.ك أ5 منه S وجه اإلخبار، 
   )4(."و�اهللا اRوفيق ،يÍون ذ.ك ~ خصام، فإن اqصام vوضع اRحرز

-199 R M��	��,�m� �P�i%� .�� ,�(� �$'� 
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 aة، � عن رجل� تداعيا ~ سلع )5(سئل أبو صالح: "من نوازل ا(عاوضات أيضا 141و

بعتها من فالن قبل فالن، : اشÖ\تها قبل و� وجبت ا.صفقة، فقال ا�ائع أنا: واحد منهما يقول
  هل Çوز شهادته؟ 

خرجت  وأما إذا.  أنه باعها من فالنأما ما ¢نت ا.سلعة بيد ا�ائع، فالقول قو�: فأجاب
و§ن نÍل  Íال ¢نت ب®نهما،واRداÝ ب®نهما بأيمانهما، فإن حلفا أو ن .، فال قول �من يده

  ها )7(")6(فالقول قول ا1الف ،أحدهما وحلف اآلخر
                                                 

 وهو vوافق (ا ~ ا(عيار ا(عرب. م: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )1(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »احباره«: ~ األصل  )2(
  .»األول«ز\ادة : ~ ط  )3(
  .181 5ج: ا(عيار ا(عرب  )4(
وسمع منه أبو بÍر . سمع من العتó وابن vز\ن، وغwهما. أيوب بن سليمان بن صالح بن هاشم ا(عافري القرطó :أبو صالح  )5(

تو� سنة . ¢ن فقيًها ومف© دارت ا.شورى عليه وS صاحبه ابن �ابة ~ أيامهما. ا.لوا�، وأ�د بن مطرف بن عبد ا.ر�ن
  .86-85ص: ؛ شجرة ا�ور160ص: ا�يباج ا(ذهب. ھ301

  .»قو�«: ~ ط  )6(
  .190ص 6ج :ا(عيار ا(عرب  )7(
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aجور\ن باعت قطيع أرض بثمن وسئل عن ا:  نوازل ابن لب ما نصهو� S Hرأة وv

ثم بعد أيام قام S ا(شÖي رجل اد�  .بذ.ك �شهادة S كما�ا )1(]رسما[وyتبت  ،قبضته �ما
واستظهر ~ ذ.ك  ،قبل تار\خ ذ.ك ا.dاء بأيام )2(أن القطيع vلكه �dاء من ا.وH ا(ذكور

وذكر أن ا(رأة ا.وH قامت مع ا(شÖي األول  ،ذكر أنه زوج ا(رأة ا.وH ،�شهادة شاهد واحد
  .تقبضه و¸ن بثمن معلق S ا1لول .م ،طا�ة تصحيح بيعها

و�ا(شهود � وهو  ،بأن ~ ا(سألة نظرا يتعلق با(رأة ا.وH و�ا.شاهد و�ا.شهادة: فأجاب
 )3(فإن 2سأل S ،فأما ما يتعلق با(رأة ا.وH ،و�ا(شهود عليه وهو ا(شÖي ا¬ا] ،ا(شÖي األول
دبت باالجتهاد و§ال أ ،فإن ذكرت عذرا ،وعن عذر ب� ~ العقدين ا�ين عقدت ،وجه ما فعلت

وS  ،وأخذت منه ثمنا بغw حق ،بأن عقدت ما ل®س بعقد ،S تقديمها S ا(شÖي ا¬ا]
   .ا(شÖي األول بأن باعت عليه vلكه بغw إذن
 )4(يؤدب من :وقال بعضهم .، أو مال فعليه األدبوقد نص الفقهاء أن � معتد ~ نفس

   .اب الþاع، وسبب أسبوفتح أبواب اqصام .أvر ا(ال
فإنه ينظر هل ¢ن x(ا با�يع ا¬ا] ح� عقدته ا.وH أم ال؟ فإن  ،وأما ما يتعلق با.شاهد

فتلك جرحة فيه S اختالف  ،وسكوته حÄ قام به من قام ،)5(أو ب®نة ،ثبت علمه به باعÖافه
فإن ثبت ذ.ك ثZتت ا#رحة بال  ،ا�ائعة كما ذكر )6(إال أن ي1بت أن ا.شاهد زوج .لوH ،ب�

 ،، فلما ترyها .لتعدي)Êafl‰@žá�Ø]Ü�Ø�ÏL@čéčnŞîčÇfl‰@žåflÇ@ćÞëŽûž�flß@žá�Ø]Ü�×flë � )7& � ألن ا.زوج راع S زوجه، ؛بد

و§ما تعدي ~ ا¬ا]، والغالب S  .~ ا�يع األول فإما كذب  /، و.م يرعها ¢ن متعديا مثلها
   .ا ~ األvالكمَ ي�  سِ ، أو �اء َال ه من بيعا.زوج علمه بما تعقده زوج

  ثم إن القضاء با.شاهد مع  ،والغالب أيضا أنه يقدر S منعها من ا�Rف فيما �ت يدها

                                                 
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  . ي: وما أثZته من. »ا(ذكورة«: ~ األصل، م، ط  )2(
  .»عن«: ~ ي، م  )3(
  .»عن«: ~ ي  )4(
  .»بZينة«: ~ م  )5(
  .»ا.وH«: ~ ي  )6(
  .304ص 1ج، 853: ا#معة ~ القرى وا(دن، حديث: ا#معة، باب: ، كتاب~ عدة vواضع ~ صحيحهأخرجه ا�خاري   )7(
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وأجازته ا(ا.كية لÍن قال �مد بن عبد  ،فقد منعته ا1نفية ،ا{م� ¤تلف فيه ب� أهل العلم
   .إنما ذ.ك ~ ا.شاهد العدل ا�� العدالة �ل S اRفسw .لمذهب )1(اÍ1م

wÍز )2(وقد ¢ن القا� ابن بWههذا ال يفعل ذ.ك إال مع شاهد مwوال يأخذ به مع غ ،. 
كما ~  ،فإن ¢ن األخذ بذ.ك vؤديا إY فسخ عقد ثابت ا.صحة ،أما إن ظهرت ر\بة ~ القضية

و§ن ا.زوجة ¢نت قائمة  ،ثم بتقر\ر ثبوت ا.زوجية ،ذ بذ.ك حي�ئذفال وجه .ألخ ،هذه ا(سألة
ألنه  ؛تقبل شهادة ا.زوج .زوجه الن فاÍ1م أ ،بتصحيح بيعها األول مع ا(شÖي منها كما ذكر

وvسارعته ~  ،وا.زوج متهم با(يل إY زوجته ،واستقامة دعواها ،يÍون شاهدا بصحة فعلها
فإن ¢نت كذ.ك زاد وجه آخر (نع  ،Çر نفعا �ا بدخول بيدهاهذا إن .م تÍن شهادته  ،هواها

وقبض ا(ال تتعلق به  ،ا¬من ا(علق S ا1لول )3(وشهادته هنا vؤدية إY قبض .قبول ا.شهادة
 )5(بها ،علٌل  )4(وقد ذكرها القا� عبد ا.وهاب ،فاجتمع ~ ا(سألة ا.وجهان ،األغراض ~ ا#ملة

 ،فكيف 2ستقيم مع هذا ùه إن ظهر ثبوته األخذ با.شاهد وا{م� ،منع شهادة ا.زوج .زوجه
   .وفسخ العقد ا¬ابت ا.صحيح

Ýd.وأما ا.شهادة ~ مثل ا�ازلة إن صح قبو�ا بموجبه ا،  öفكيفيتها أن 2شهد بأنه ح
 ،واستوفاه ~ ا�يع ا(ذكور با¬من S قدره وصفته ،من تار\خ كذا vوطن ا(تعاقدين ،~ يوم كذا

 ف®شهد بأنه سمع ،¾ö ا(وطن )6(].م[و§ن  .وتلü منهما إشهادهما بذ.ك إن ¢نا قد أشهداه

                                                 
سمع من أبيه وابن وهب وأشهب . ه182أبو عبد اهللا �ّمد بن عبد اهللا بن عبد اÍ1م، و� سنة : �ّمد بن عبد اÍ1م )1(

من تآ{فه أح�م . وأخذ عنه أبو بÍر ا�®سابوري وأبو حاتم ا.رازي وأبو جعفر الطWي. وابن القاسم، وصحب ا.شاف�
، 304ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه268توa سنة . القرءان، ا.وثائق وا.dوط، آداب القضاة، اختصار كتب أشهب، وا.كفالة

  .67ص: ، شجرة ا�ور330ص: ا�يباج ا(ذهب
)2(  wÍّمد بن : ابن ب�أخذ عن القا� . أ�د بن عبد اهللا بن بwÍ ا�غدادي اRمي¯، وقيل اسمه أ�د بن �ّمدأبو بÍر 

أح�م : من تآ{فه. ¢ن فقيها جد{ا، ووّ� القضاء. وأخذ عنه ابن ا#هم والقشwي وأبو الفرج وغwهم. إسماعيل وغwه
  . 78ص: ، شجرة ا�ور314ص: باج ا(ذهبا�ي. ه305توa سنة . القرءان، كتاب ا.رضاع، وyتاب ~ vسائل اqالف

  .»قبضها«: ~ ي، م  )3(
أخذ عن األبهري وابن القصار وا�اقال] . ه362أبو �ّمد عبد ا.وهاب بن ن� ا�غدادي، و� سنة : القا� عبد ا.وهاب  )4(

من العراق، ثم توجه إY توÉ القضاء بعدة جهات . وأخذ عنه ابن عمرو س وأبو الفضل vسلم ا�vشÀ وغwهما. وغwهم
. ه422توa بم� سنة . من تآ{فه ا(عونة واألد{ة ~ vسائل اqالف، واإل�اف. �v وو� قضاء ا(ا.كية به إY آخر عمره

  .103ص: ، شجرة ا�ور261ص: ، ا�يباج ا(ذهب272ص2ج: ترتيب ا(دارك
  .»بهما«: ~ ي  )5(
  .ي: وما أثZته من. سقط من األصل  )6(
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 ؛وهذا بأنه اشÖى مع ذكر ا¬من وقدره وصفته ،باعت )1(اأنهم� واحد منهما هذه ب اعÖاف
 ،ن حارث وغwه ~ شهادة ا.شاهد أنها ال تقبل �ليةنص S هذا اب ،ر ¢ن العقدأحراألن ذ.ك 

  .و\ذكر ا1ضور أو االعÖاف ،حÄ يفصل
 )3(ألن �ل ؛ا.شهادة )2(واسÁث÷ ابن رشد من هذا األصل ا.شاهد ا(Wز العا.م بوجه �مل

 شهادته S ا.كمال لعلمه بذ.ك، ثم يضيف ا.شاهد ~ مثل ا�ازلة إY ما تقيد أن يقول أنه يعلم
vوال تفو\تا بوجه  ،وال بيعا ،وال يعلم � فيه إقالة ،ل� لفالن �سبب ما ذكرالقطيع ا(ذكور ماال و

إY أن ذكر � أن ا�ائعة فالنة باعته أيضا vرة أخرى  ،واتصل ذ.ك كذ.ك ~ علمه .من ا.وجوه
ثم يذكر معرفة ا.شاهد (ن ذكر S ما  ،وال يعلم �ا وجها 2سوغ بيعها ،آخر )4()رجل(من 

ثم ¾از ا(وضع S ا.شاهد S العادة ~ ا1يازة S شهود  ،وأنه ¾وز ا(وضع ا(ذكور ،وصف
و\فسخ  ،بد من تZي� ا(وضع حÄ يظهر أنه ا�ي انعقد فيه ا�يعان إذ ال ،)5(االسxÖءات

   .القا� ا�يع ا¬ا] فيه S بصwة
وا{م�  .فيتعلق به ا{م� مع ا.شاهد S العادة ،وهو ا(شÖي األول ،د �وأما ا(شهو

وال  ،وال فوت بوجه من وجوه اRفو\تات ~ ذ.ك ،وال وهب ،وال أقال ،االستحقاقية أنه ما باع
فبهذا يتم � االستحقاق ~  ،وال رضيه ،وال سلمه ،وال سوغه ،أذن ~ ا�يع ا¬ا] (ن عقده

و.م يقم  ،فإن ¢ن حا�ا وقت ا�يع ا¬ا] x(ا به ،وهو أن ينظر ،علق به حÍم آخرو\ت ،ا�ازلة
وا(لك  ،فا�يع � الزم ،وvرت أيام وهو ساكت ،واالعÖاض مع تمكنه من ذ.ك ،فيه بالþاع

إن ¢نت ز\ادة  ،وال مقال .ألول إال ~ ز\ادة ا¬من ا¬ا] S ثمنه ،.لمشÖي ا¬ا] واجب
وS هذا يز\د ~ يمينه ا(ذكورة تلك ا.ز\ادة أنه ما أذن ~ ا�يع ا¬ا] إY  .¼ حسبهو ،يأخذها

أو وقت تمÍن من القيام إن ¢ن وقت  ،و§ن ¢ن ا(شÖي األول قد قام وقت علم ا�يع .آخره
  .وÇب تلك ا.ز\ادة ~ ا{م� S ما وصف ،فإن حقه متعلق بأصل ا(لك ،عذر )6(ا�يع ذا

  فيمن  )7(]فذكر[ ،~ نوازل ابن سهل �ر\ر القول ~ سكوت ا(ا.ك S بيع vلكه وقد وقع
                                                 

  .»بأنها«: ~ ي، م  )1(
�مل«: ~ ي  )2(«.  
�مل«: ، ~ م»�مل«: ~ ي )3(«.  
  .ي: سقط من  )4(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »االسxÖءت«: ~ ي  )5(
  .»إذا«: ~ ي  )6(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
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و.و قام  ،فا�يع الزم � ،وال عذر من القيام 1قه و.م يتØم ،¢ن حا�ا وقت بيع vلكه x(ا به
   .وهذا �ل ابن القاسم وغwه :قال .إنما � ا¬من يأخذه من ا�ائع :وقال بعد هذا .بعد يوم

و¼ اإلعذار  ،فيتعلق µهته وظيفة ¼ من حظه ،وهو ا(شÖي ا¬ا] ،وأما ا(شهود عليه
و\ؤجل ~ ذ.ك  ،وهو ا.شاهد عليه ،وv aوجب ثبوته ،إ{ه ~ � ما ثبت عند القا� ~ قضيته

يه ما {نظر فيها من أ5 ��ء نظر � ف ،و\أخذ �سخا من ا(وجبات ùها تÍون بيده ،S العادة
وقد وقفت S عقد  ،و§ن عجز انقطعت حجته، فهذه �لة وظائف هذه ا�ازلة .يقتضيه

داخلة ~   إذ ا(سألة ،وS اRقر\ر فرأيت ذ.ك وحده ال يوجب حكما /، االسxÖء ~ �سخة منه
وا(لك  ،با(ال )1(]بد من ا.شهادة فال[ ،ألن فيها فسخ �اء �سبب �اء سابق ؛باب االستحقاق

ومن  ،ومن ا1يازة ،كما ذكر ،و�انتفاء علم اRفو\ت ،ا.شاهد )3(ا�ي عمله ،إY سZبه )2(منضما
ومن ا�ظر ~ حال ا(شÖي األول ~ علمه با�يع  ،وS ما جرى به العمل ،يم� االستحقاق

ا وقفت عليه و.م يظهر فيم ،وت�Z من @م العلماء وظهر ،كما تقيد ذ.ك ùه ،ا¬ا] وعدم علمه
   .وال أثر ،�ذا ا�ي ذكر ع�

حÄ يذكر ~ شهادته انتفاء علمه با(بطل  ،وعند الفقهاء أن شهادة ا.شاهد cق غvx wلة
  .جواب ابن لب ر�ه اهللاه ا" واهللا ا(وفق ،وا�وازل ،وyتب األح�م ،وهذا متداول ~ ا.وثائق ،�ا

مع ما ~ نوازل ا(عاوضات  ،يع من ا.وصيةنظر ما ذكره ابن لب ~ تÍرر عقد ا�ا: قلت
 ،سلعة ت .� منهما ب®نة S اشÖاءوسئل أصبغ عن رجل� قام: "ونصه ،62من ا(عيار ~ 

�Áو.م تؤرخ األخرى؟ ،)4(فأرخت إحدى ا�®ن  
ألنا .و عرفنا األول ¢ن عندنا أوÉ، فلما .م  ؛ا�ي أرخت ب®نته أوÉ با.سلعة: فأجاب

   .يان أوÉ عندنا من اإلش�ل وأحق¢ن ا� ،واآلخر vشv، 0ر ا.واحد ب®ناو¸ن أ ،نعرفه
ْعَد.ِِهَما ب®نة: قال

َ
و§ن تÍافأت ا�®نتان �الف  ،و.و .م تؤرخ واحدة من ا�®ن�Á ¢نت أل

   .بنصف ا¬من ا�ي ابتاع به امو¸ن .� واحد منهما نصفه ،ا(تبايعان
  . إن قال أحدهما هو األول )5(ا�ائعوال يلتفت إY قول : قيل �

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»متضمنا«: ~ ي  )2(
  .»علمه«: ~ م  )3(
  .»ا��ت�«: ~ ي، م  )4(
  .»قو�ا«: ~ ي  )5(

 ]ب/157[
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(ن أقر  )1(و§ال قD بها ،و§نما ذ.ك إذا ¢نت ~ أيديهما �يعا: قال .ال يلتفت إY قو�: قال
وأنه هو  ،و¾لف ا(قر � ما يعلم صاحبه أنه ابتاع أوال منه ،ألن ا�ائع ¢ن يرجع إ{ه ؛� ا�ائع

  .       ا�ي نقلناه قبل ما البن لب ،ب أ± صالحوانظر أيضا جوا .ما ~ ا(عياراھ  )2(".األول
-201 R3����8 *�� M� ��c��         X 

باب القيام بالعيب ~ غيبة ا�ائع أو  )v]~[)3سألة من ا.رد بالعيب، قال ~ ا�وادر 
َف قوُل َما.ٍك : "ما نصه ،حöته اب�ِة 2سافر عليها، ثم �د بها عيبا واختلَ ~ سفره، فروى  ِ~ ا��

  . )4(وابن عبد اÍ1م ،عنه أشهب أنه إن �ل عليها بعد علمه بالعيب .زمته، وقال به أشهب
ول®س عليه ~ رyو�ه إياها بعد علمه �ٌء، ول®س  ،وروى عنه ابن القاسم أن � ردها

له ، ف)6(و§ن عجَفْت  ،، فإن وصلت cا�ا ردها، و2سوقَها و\رyَب)5()غwها(عليه أن يÍرَي 
  . ما نقصها العجُف، أو ¾Zُسها و\أخذ قيمة العيب، وقال به ابن القاسم وأصبغ ردها و

 .من لفظ ابن القاسم )7(فإن وصلت إلخ: وذكر من قو� ،ومن العتZية من سماع ابن القاسم
  ،وأما ا1اُ�، فإن رyبَها رyوَب احتباس �ا بعد أن علم بالعيب .زمه: وزاد

ً
 )8()وأما( .وذ.ك رضا

 .فال �ء عليه ،إن رyبها لwدها وشبه ذ.ك

ومن ابتاع عبدا من رجل، فسافر به، ثم وجد به عيو�ا، فأشهد : ومن كتاب �مد
فال  ،حÄ يقC � برده و�Zيعه ،، ثم باعه، ثم قدم فخاصمه، فإن .م يرفع إY سلطان)9()عليها(

  . �ء عليه
  أو متناول  ،ô Sئبان ال ¾Íم أو سلط ،و§ن ¢ن ~ بâ ال سلطان فيه: قال �مد

                                                 
  »به«: ~ ي  )1(
  .251-250ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )2(
  .ي، م، ط: ما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
وابن روى عن ابن القاسم وأشهب . ه155أبو �ّمد عبد اهللا بن عبد اÍ1م بن أع�، و� بم� سنة : ابن عبد اÍ1م )4(

نال رئاسة ا(ذهب بم� بعد . وسمع منه ابن حبيب وابن ا(ّواز وا.ر�يع بن سليمان. وهب ما سمعوه من رأي اإلمام ما.ك
من تآ{فه ا(خت� ا.كبw ثم اخت�ه ~ كتاب صغw وعليه يعول ا�غداديون من ا(ا.كية، القضاء ~ ا��يان وyتاب . أشهب

  .59ص: ، شجرة ا�ور217ص: ، ا�يباج ا(ذهب304ص1ج: ا(دارك ترتيب. ه214توa سنة . األهوال
 .ط: سقط من )5(
 .204، ص)ع ج ف(مادة : ا(صباح ا(نw. َضُعَفْت : وَعِجَفْت . وهو �ر\ف ظاهر. »عحفت«: ~ ي )6(
  .»إY آخرها«: ~ م  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .ط: سقط من  )9(
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  . يبعد، رأيُت أن 2ُْشِهَد S ذ.ك و\Zيَع، و\رجع ببقّية ا¬منا.سلطان 
أو عرض  ،أو جار\ة ،أو دابة يرyبها ،ومن سافر بما اشÖى من ثوب يلZسه: ومن ا.واضحة

اإلسالم وعهدتِه، ثم يWأ من  )2(اشÖى بيع )1(|أنّه|� ثقل، وعليه ~ رد ذ.ك vؤنٌة، فلْيُِقِم اَ�®õنََة 
ْفه ا.سلطاُن أنه ما تWأ منه إ{ه، ثم يZيعه S ا�ائع، و� الفضل وعليه 

õ
ذ.ك العيب، وْ{َُحل

ه إY بâ ا�ائع، ثم ال يطأ  ا�قص، ُ�ْقDَ � بذ.ك، فإن .م �د ب®نة، فل®س � إال ا.رõضا به، أو يرد"
   .لعيب.ك رøً باوال يلZس ا¬وب، فإن فعل، فذ ،األمة

ثم ذكر مثل ما تقدم عن . و\�تفع بها ،أو َداب�ٌة، فله أن يرyبها ،فله أن 2ستخدمه ،وأما العبد
ْت  �w3(ما.ك وابن القاسم، وقد وصل بها وقد تغ(  ْ �wأو .م تتغ.   

 وأما ا1ا� فله أن 2ستخدم األَمَة ِخْدَمَة مثِلها بعد قيامه إY أن: قال: قال عبد ا(لك
اب�َة  ،يُقD � بردها، و2ستخدَم العبدَ  دõ؛ ألن عليه )4(|با(عروف|و\رyب ا�� �ْقDَ � با.ر�ُ Äح ،

  . ا�فقة وا.ضمان
ا|و .فال يلZسه ،وأما ا¬وب ُذ منها ��ء، وقا� ùه أصبغ ،األمة )5(|أم� وغwه من  ،فال يت��

ما ه ا )q".)6دمة خالف ابن القاسم وأشهب وغwهوا�ي ذكر ابن حبيب من ا. أصحاب ما.ك
  / ..لنوادر
: وزاد ما نصه ،ابن يو�س )9(]نقله[ )8( )7()،وأصبغ به Þوه ،وقال به ابن القاسم: وقو�(

وال 2سقط حق غwه اضطراره  .فهو ¢1ا� ،فوجه رواية أشهب أنه ت�ف بعد علمه بعيبها
و.و  ،ووجه رواية ابن القاسم أن ا(ضطر ~ حÍم ا(كره ،ألنه إنما ت�ف ~ حظ نفسه ؛إ{ها

  أ�ل مال غwه  )10(]�[ ترى أنه ¾ل أَال  ،فكذ.ك مع االضطرار ،ت�ف vكرها .م 2سقط خياره

                                                 
 .ا�وادر وا.ز\ادات :�يع ال�سخ، وما أثZته من: سقط من )1(
 .»بZيع«: ~ ط )2(
  .»تغw«: ~ ط  )3(
 .ا�وادر وا.ز\ادات: �يع ال�سخ، وما أثZته من: سقط من )4(
 .ا�وادر وا.ز\ادات: �يع ال�سخ، وما أثZته من: سقط من )5(
  .302-301ص 6ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»(ا«ز\ادة : ~ ط  )8(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )9(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )10(

 ]أ/158[
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  ه، و�ه أخذ ابن حبيب او�ه أقول ،فÌ هذه أحرى ،وخاف S نفسه ا(وت ،إذا اضطر إ{ه
-202 REu !� ,k���� �$�/ *�; 
(� �(�W� n�G� ,�P�� M� .� ��/ .�iJL� ,AiJL� ^�1� "*

.��*� M� x�; O�j� .W��� �� ,^1L� ��v8 ���X 
 ،و(شÖ\ه فيما � من دراهم ،وa آخره تصيw ا(شÖي ،vسألة إذا ذكر ~ العقد ا.dاء

wته، هل يبطل العقد نظرا (ا ذكر آخر ،وزرع سلم بذمة ا(صyورثه .كون ذ.ك من ترv من  (1)أو
هذا S تقدير وجود  ،أو يصح نظرا (ا افتتح به من ذكر ا.dاء ،(2)كونه vصwا ~ زرع سلم

  تنج� القبض فيه ح� اRصيw؟ 
 ،(4)تابهالعز\ز ا�الK ~ ك (3))عبد(يؤخذ ×ا .لشيخ أ± العباس سيدي أ�د بن : ا#واب

: ونصه ،~ الفرع ا1ادي عd من اqاتمة ،ا(راهم ~ إفساد ا�راهم ~ ا.ورقة قبل األخwة منها
، S أن تأخذ بها عند و§ن بعته سلعة بعdة دنانw إY شهر: وa بيوع اآلجال من اRهذيب"

وا.لفظ األول  ،يقبضو§نما يقع ا�يع S ما  ، أو ثو�ا vوصوفا فجائز،أو �ارا ،ئة درهما.شهر م
  . ~ حوا� اRوضيح أول ا.�ف )5(بنصه S نقل ناê ا�ين ا.لقا]ه ا .لغو

êحا ~ ا¬من بدراهم: قال ا�اê عن تلك ا�راهم  (6)ثم سميا أن يقيض ،وحاصله إذا
wؤخرا ،دنانv فاê ونÍؤجلة ،أو حيوانا ،فال يv ون ذ.ك فسخ دين بدين  ،أو عروضاÍفال ي

هو ا¬من األصÅ،  وyأنه ،واالعتبار إنما هو بما اشÖطا قبضه .وقع lسمية ذ.ك ùه ~ العقدإذا 
   هواألول لغو ا

  وال بأس أن يZيع ا.رّجل ا¬ّوب معّجًال بدينار إY شهر، : )7(وa ا1طاب عن ¤ت� ا.وقار

                                                 
  .»آخرا«: ~ م، ط  (1)
  .»ا.سلم«: ~ م، ط  (2)
  .ي: سقط من  (3)
  .»كتاب«: ~ ي  (4)

ا�ور ا.سنهوري وأ�د زّروق أخذ عن . ه873أبو عبد اهللا ناê ا�ين �ّمد بن حسن ا.لقا]، و� سنة : ناê ا�ين ا.لقا]  )5(
وقد أقرأ العلم . وأخذ عنه تالمذة كÕ منهم ¾� القرا~ وسا.م ا.سنهوري وعبد ا.ر�ن األجهوري. والWهان ا.لقا] وغwهم

طرر S اRوضيح، حاشية S ا(ح. S �ع : من تآ{فه. Þو س�Á سنة حÄّ ا�Þ األزهر ~ تالمذته وتالمذة تالمذته
  .271ص: ، شجرة ا�ور590ص: ، نيل االبتهاج186ص: توشيح ا�يباج. ه958توa سنة . وامع، و�ح خطبة ا(خت�ا#

  .»يقبض«: ~ ي، ط  (6)
وروى عنه إسحاق . أخذ عن أبيه وابن عبد اÍ1م وأصبغ. أبو بÍر �ّمد بن أ± ¾� زyر\ا ا.وقار، أصله من �v: ا.وقار )7(

 ←من تآ{فه كتاب ا.سّنة، و¤ت� ~ الفقه، . بو الطاهر �ّمد بن سليمان و�ّمد بن vسلم بن بÍاربن إبراهيم بن ن� وأ
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وال ينظر إY قبح . باّ�راهمإY شهر\ن؛ ألّن ا�يع إنّما وقع  )1(|درهًما|واّ�ينار بÍذا وyذا 
ما ~ ه ا )2("@مهما إذا صّح العمل ب®نهما، كما ال ينظر إY حسن @مهما إذا قبح العمل ب®نهما

ثم تغwت الفلوس  ،أو نصف vوزونة فلوسا ،قا� فيمن اشÖى ش®ئا بموزونة فلوسا. ا(راهم
وم العقد ال يوم القضاء؛ ألن وس ي�ف يأو غالء قبل االقتضاء، فا.واجب عليه الفل ،برخص

  . و§نما وقع العقد S ما 2ساوي ذ.ك من الفلوس .ذكر ا(وزونة أو جزءها لغو
و\�تقل عنه  ة،~ � ما 2س� ~ العقد )3(]ا(ا.كية[أصل : قال األستاذ أبو سعيد ابن لب

صل ي�تظم وهذا األ .إY عوض ~ العقدة نفسها، فل®ست العقدة عندهم إال S أن ذ.ك العوض
  . هوغw ذ.ك ا، )4(]وا.�ف[ ،وا�يع ،~ vسائل من ا��ح

وأن ا(راد  ،فإذا ثبت أن ذكر ا(وزونة ~ vسأRنا لغو: ثم قال بعده ،أوال )5(ثم ذكر ما نقلناه
 )6(ألنه هو ا(عروف عند ا(تعاقدين، و§{ه تن�ف ؛فا(عتê Wف يوم العقد ،êفها من الفلوس

(تعارفة أصل وابن لب أن تþ\ل العقود ا(طلقة S العوائد ا )7(تقدم عن ا(قري وقد ،ا.ضمائر
  همن أصول ا.d\عة ا

-203 R3�y �P� .��E�� .�4'� k���� 3�� M� X 
وyتب  أبو صالح عن رجل ابتاع قر\ة، وسئل: "vسألة قال ~ نوازل ا(عاوضات من ا(عيار

وvكث زمانا ال يقبض منهم  ،)8()ونقد ا¬من �فسه ،غيبه §خوانُ و ،هو§خوانِ (اإلشÖاء �فسه 
 .فكره أخوهم قبض ا¬من ،و\عطون أخاهم ما نقد عنهم ،إخوتُه ير\دون القسمة ، ثم أ5ا¬من
  . و§نّما كتبت أسماءهم لعذر اعتذر به ،إنّما اشÖ\ت �ف° ونقدت: وقال

                                                                                                                                                         
: ترتيب ا(دارك. ه269توa سنة . وروي أن أهل القwوان يفضلون ¤ت� ا.وقار S ¤ت� ابن عبد اÍ1م←
  . 68ص: ، شجرة ا�ور333ص: ، ا�يباج ا(ذهب416ص1ج

  .vواهب ا#ليلا(راهم ~ أح�م فساد ا�راهم، و: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )1(
أ�د ا�الK، ضبط و�قيق عصام �ّمد ا.ّصاري، دار ابن حزم، بwوت، الطبعة األوÉ : ا(راهم ~ أح�م فساد اّ�راهم )2(

  .117- 116، ص)م2013-ھ1434(
  .، م، طي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»نقلنا«: ~ ي، م، ط  )5(
  .»ت�ف«: ~ ي  )6(
  .331ا(قري، ص: قواعد الفقه. العادة عند ما.ك ¢.dط، تقيد ا(طلق، وÆصص العام: ينظر قاعدة  )7(
  .ط: سقط من  )8(
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 إال أن يÍونوا ح� بلغهم أنه ،)1(|�|ة ل®س � ~ هذا عذر، وا.ydة الزم: فأجاب
   .)2(ال حاجة �ا فيها :وقا.وا ،أ�yهم كرهوا ا.ydة

فكتب هذا ما  ،وأسماء بU أخيه ،كتب اسمه ~ االشÖاء )3()¢ن(أرأيت إن  :قيل �
كسهم واحد من ا.d¸ء  ،هل يأخذ بنو فالن سهما ،)5(فالن )4(و�نو ،اشÖى فالن وفالن وفالن

بل يÍون �U فالن ùهم سهم : أم يأخذ � واحد منهم سهما؟ فقال ،عينه×ن كتب اسمه ب
  . ما ~ ا(عياره ا )6("واحد، و.� رجل منهم باسمه سهم

-204 R�$��P Z��/ �8� Ti�� M�X 
 / كÖى دابة فاد�، ~ تر�ة من ا)7()من ا�وادر(vسألة من كتاب ا.رواحل وا�واب 

وyيف إن  ، أو سقط S ا�ابة �لها فهلكت ،أو أنه ردها ،أو أنّها vرضت بعض ا(دة ،هالكها
 )9(وقفت ~ الطر\ق: و§ذا قال vكÖي ا�ابة: "ما نصه... ~ ردها ش®ئا إلخ  )8(فيؤدي ،ضلت

ق فyÖها،  وS ا(كري .عليه hالف ما قال )10(مع يمينه إال أن يُعÕ: قال ابن حبيب. فهو vَُصد�
   )12(."وقا� ما.ك ،إن شاء )11(أن ºرج إY دابته

فيجعل  ،أو استعارها فتضل منه ،ومن اكÖى دابة: قال ابن القاسم: قال ع®: "ثم قال
ها إال أن 2شاء أن 2ستحلها: قال .ا(كÖي ُجْعًال (ن جاء بها إ{ه  )13(فذ.ك ا#ُْعل يلزم ر��

   )µ".)14عله

                                                 
 .ربا(عيار ا(ع: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )1(
  .»فلما«: ~ ط  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .وا.صواب ما أثZته. وهو خطأ ¤الف لقواعد ا.لغة. »بنوا«: ~ األصل  )4(
  .»فالن وفالن بنو فالن«: ~ ا(عيار ا(عرب  )5(
  .261ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .ي: وما أثZته من. »فؤدي«: ~ األصل، ك، ط  )8(
  .»بالطر\ق«: ~ ا�وادر وا.ز\ادات  )9(
  .»يعW«: ~ ك  )10(
  .»دابة«: ~ ك  )11(
  .115ص 7ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )12(
  .»2سلمها«: ~ ي، ك  )13(
  .115ص 7ج: ا�وادر ا.ز\ادات  )14(

 ]ب/158[
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يزعم أنّها  ،وذكر عن ابن القاسم ~ vكÖي ا�ابة vشاهرة: ومن كتاب �مد: "ثم قال
بل القول عنده قول  ،وهذا عندي وهم عنه: قال �مد. اعتلت ~ شهر أنه يÍلف ا�®نة

  ها )2("ورواه عن ما.ك. أو أبقت ،)1(انفلتت :كقو� ،ا(كÖي حÄ يأ� بZينة hالفه
-205 Rn��L� b�� Z�� ���9�X 

هل يقبل قو� بيم�  ،أو أنه باع ودفع ا¬من .ر�ه وأنÍر ،سمسار اد� تلف ا(تاع vسألة
  يه ا.ضمان إن .م تقم ب®نة بدعواه؟أم ال؟ و�ب عل

 ،ما أجاب به ا.شيخ العالمة سيدي أبو ز\د عبد ا.ر�ن بن عمر ~ أجو�ة أسئلة: جوابها
ونص  - أدام اهللا ا�فع به - ا�لباK  سأ� عنها سيدي وا�ي أبو عبد اهللا �مد بن عبد ا.ر�ن

أنه جرى العمل  ،فقد ذكر شيخ شيخنا ا(ذكور ~ حاش®ته ا(ذكورة ،وأما ا.سماßة: جوابه
دفع ثمن  )3(]دعوى[وعليه فال يقبل قو�م ~  ،بضمان ا.سماßة ا�ين 2سمÑون ما يغاب عليه

   ها ، واهللا أعلمكما ال يقبل دعوى ا.صناع ~ ذ.ك ،ما باعوه
وحاش®ته ا(ذكورة ¼ حاش®ته S  ،)4(وشيخ شيخه هو العالمة سيدي ا1سن بن رحال

  . ميارة شارح اRحفة
ْن َظَهَر َخwُُْه Sََ األْظَهرِ " :~ حاشية بنا] S ا.زرقا] عند قول ا(خت� ما  ،)5("وَِسْمَساِر، إِ

كما ~ ق لفتوى  ،اRوضيح وابن عرفة وعزاه ~ ،ما اقت� عليه ا(صنف هو ثالث األقوال: "نصه
و�اب بأنه (ا ¢ن  ،ألنه البن رشد من عنده ؛ف�ن صواب ا(صنف اRعبw عنه بالفعل ،ابن رشد

واهللا أعلم،  ،ف�ا عW باالسم ،غw خارج عن القول� با.ضمان وعدمه، فكأنه منصوص لغwه
 S)القول بعدم ا.ضمان )6()أن.   

، ول®سوا بصناع ،ألنهم وPء: قال .هو ا(عروف من قول ما.ك وأصحابه :قال عياض
   .وأجو�ة شيوخنا ،¢نوا cوانيت أم ال؟ كذا جاء ~ أمهاتنا )7(|سواء|

                                                 
  .»انفلت«: ~ ك  )1(
  .116ص 7ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )2(
  .مي، : وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»أبو i بن رحال«: ~ ي  )4(
  .244ص: ¤ت� خليل  )5(
  ..ي: سقط من  )6(
 .الفتح ا.ّرّ�ا]: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )7(
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ف�ن S ا(ؤلف أن  .فانظره ،ثم ذكر @م األمهات ا(دونة والعتZية وأجو�ة ا.شيوخ
  . )1("ط�صvقا�  ،وال يعدل عنه إY فتوى ابن رشد ،يعتمده

هذا هو ا�ي ... بل قيد بعضهم عدم ضمان إلخ  :وقول ا.زرقا]: "ثم قال بنا] أيضا
واضح إن .م ينصب نفسه  ،من أعطى متاZ} xيعه بعدم ضمانه: ونصه ،استظهره ابن عرفة

ُ  .و§ن نصب نفسه، فاألظهر أنه ¢.صانع ،�.ك
ْ
 وأظن أ] وقفت S ذ.ك �عضهم ~ ا#
�

إلخ  ِس ال
  . ما �نا]ه ا )2("انظره... 

وما نقلناه فيها من  ،وا(عار رد ا.رهن والعار\ة ،وانظر ~ vسائل ا.رهن دعوى ا(رتهن
vسألة من ارتهن رهنًا بغw ب®ّنة، ثّم زعم أنّه قد رّده إY صاحبه، وأخذ  : "ونصه ،كتاب ا�يان

ا.ّرهن ¾لف S ما قال، و\ضمن ا(رتهن  ذ.ك صاحب ا.ّرهن، إّن صاحبَ*يُنِْكُر  ،)3( حّقه منه
  . ا.ّرهن
دُ  قال| ٌ S ما قا�: بن رشد )4(|ُ�َم� õ�,َ ما ¢ن الهذا �يَاِع  ؛ ألن ُق ~ َدْعَوى ا.ض� فيه  ،يَُصد�

©
ّ
   عليها، فال يصّدق ~ دعوى ا.ّرد فيه، سواء قبض ذ.ك بZّينة،  ُ�َغاُب من الَْعَوارِي َوا.ُرُهوِن ال

   ها )8("~ ا(ذهب )7(فيه أحفظه )6(وهذا ما ال اختالف. )5( بغw ب®ّنة أو
و(ا �ح العا.م العالمة سيدي �مد بن أ± القاسم بن �مد بن عبد ا#ليل الفالK قو� 

  : ~ منظومته (ا به العمل
 وَ 
َ
َ أ
ْ
  َب ــــائِ ـغَ  وهُ ـنُ مَّ َض ـفَ          اِع ـنَ ا.ص" ـبِ  ارَ ـسَ مْ وا ا.سõ ـقُ 1

ْ
  اِع ــــتَ مَ ا.

وقال ا.شيخ أبو i اRادK ~ باب ا.و¸لة من �حه بعد : "ما نصه ،قال ~ آخر �حه �
وS ما  ،ما ذكر ~ ا.سمسار هو ما عند ا(تقدم� أنه غw ضامن إذا اد� اRلف: ما نصه ،@م

   )9(."ت&أنه ال يقبل منه دعوى ا.رد ان ،جرى به العمل أنه يضمن ما يغاب عليه

                                                 
  .50ص 7ج: الفتح ا.ّرّ�ا]  )1(
  .51-50ص 7ج: الفتح ا.ّرّ�ا]  )2(
  .»منه حقه«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .ا�يان واRحصيل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )4(
  .»ال«: ~ �يع ال�سخ  )5(
  .ي، م: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »ختالف«: ~ األصل  )6(
  .وما أثبت أصوب. »1فظه«: ~ ا�يان واRحصيل  )7(
  .87-86ص 11ج: ا�يان واRحصيل  )8(
  :�ح العمل ا(طلق )9(
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 )1(ورثه من و� � مات بها بيد من ترyه ،vسألة رجل من بالد توات � مال بفاس مثال

فاشÖى األب ا�ي هو ا.رجل ا(ذكور من أخ ا�ي  ،¢ن نازال بفاس ،بيده من أهل توات أيضا
 و�ط عليه قبض ذ.ك من ا(ال ا�ي ¢ن � بيد ،�ال من ا.زرع بثالث� مثقاال ؛بيده ا(ال

فيقبضه حي�ئذ منه،  ،إال إذا .م يÍن ذ.ك بيده ،أخيه بفاس، واشÖط عليه أنه ال يرجع عليه
 . وجعال أمد ذ.ك ستة أشهر

ْهَمةِ : جوابها "Rقَْصُدهُ ": ما ذكر ا1طاب ~ �ح قو� ِ~ بَاِب ا َÕُْهَمِة َما َك  ،)2("َوُمِنَع .ِلت"
و�ا إن .م يذكر . وفيها بيع سلعة بثمن ع� إY أجل �ط قبضه ببâ لغو: قال ابن عرفة : "ونصه

  . / األجل معه فسد ا�يع، عياض اتّفاقًا
 ِ̄ ْخ

�
ي بِالَْعْ�ِ ألقCِْ  إن قال: ا.ل ِÖَبهأْش K �بَِموِْضِع َكَذا؛ ألن  

ً
و§نّما م� هنا ما  ،َماال

 َدارِي أقCِْ بهأتوّصل به، ول®س عندي ما 
�
ال S القضاء، Wَْ�ُْ وال أحّب بيعه .م  ،َرْ�ِ�  أو ،ُهنَا إِ

ي
ّ

 با(وضع ا�
ّ
، )ô)3ئبةو�وز ا�يع و§ن .م ي�öا أجًال، كمن باع S دنانw بأعيانها  ،َس��  إال

َط §ِْن و َÖَ4(اْش( معّ� الحتياجه فيه .وجه كذا، فجعلهاا�ائع ا âلقبض بب)5( هwي بغÖش)م  )6(ا.
َط أvًرا َجائًِزا فيُوَ� � به ،ه ~ وُُصو.َِها إY هناكفqو ،4َبُو.َُها يلزم اْ�ائع   . انت& وقد َ�َ

ِبلَُه ابن ة  وقَ ذه بغw كأخ: به قول ا(صنف ~ القرضُد يَُقي� ف .كأنّه ا(ذهب، وهو ظاهرَعَرفَ
 الَْعْ�َ 

�
ال ِه إِ

õ
  . ما ~ ا1طابه ا )7("َ�َل

ْن يُِقر� : "وفيه أيضا عند قو� ~ ا�يوع الفاسدة
َ
 أ
�
ال vسألة، إذا باع  : "ما نصه ،)8("وََحاِ� إِ

ُه ا¬�َمَن  سلعًة S أن من عطائه، فيحZس العطاء أو بعضه، و� مال غwه فيه وقائًما عليه، يَُوِ*يَ
يلزمه أن يعطيه من غwه أم ال؟ وa ذ.ك ثالثة أقوال ذكرها ابن رشد ~ رسم األقضية من فهل 

  :سماع أشهب من كتاب ا(ديان، ونقلها الWز� ~ vسائل ا�يوع، ونّصه ما ~ رسم األقضية
                                                 

  .»ترyته«: ~ ي  )1(
  .177ص: ¤ت� خليل  )2(
  .»بمئة«: ~ vواهب ا#ليل  )3(
  .vواهب ا#ليل، وهو أصوب: وما أثZته من. »�ط«: ~ �يع ال�سخ  )4(
  .»فجعله«: ~ ي  )5(
  . »لغwه«: ~ vواهب ا#ليل  )6(
  270ص 6ج: vواهب ا#ليل  )7(
  .176ص: ¤ت� خليل  )8(

 ]أ/159[
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وسئل عن ا.رّجل يتعّ� ~ عطائه، فيحZس العطاء، و� مال فيه وقائًما عليه من تلك 
  . ال أرى ذ.ك: أيؤخذ ذ.ك من ما�؟ قالالَْغيْبَِة،  )1(الَعيõنَةِ 

Ícم تÍّررت هذه ا(سألة ~ آخر ا.ّسماع، وا(ع÷ فيها أنّه حÍم .لعطاء : قال ابن رشد
ومع÷ ذ.ك . ه، إن مات ا�ي عليه ا�ين أو فلسفإن vصيZته ×ن اشÖا ،ا�ين ا¬ابت ~ ا�مة

S هذا ~ العطاء؛ بأن 2شÖي سلعة بدين S أن يقضيه من فإذا تعّ� ا.َْمأvُوِن،  ~ العطاء
بطل حّقه، و§ن خرج بعضه؛ حّل عليه من اّ�ين cساب ما خرج ºَُْرْج  عطائه إذا خرج فلم

.م يÍن � S هذا القول  ،ºُِْرجْ  وyذ.ك .و اشÖى العطاء فلم. منه S ما يأ� ~ آخر ا.ّسماع
  . �ء

ق ذ.ك بذّمته إن .مإنّه إذا تع: وقد قيل
ّ
 ّ� ~ عطائه، أو باعه ¢ن ذكر العطاء ¢ألجل، وتعل

مات قبل خروجه، وهو اختيار �ّمد بن ا(ّواز، وقول ما.ك ~ رواية أشهب عنه أْو  ،ºُِْرْج الَْعَطاءَ 
  . ~ ا.واضحة

ي 2شÖي ا.ّسل
ّ

عة بدنانw وهذا القول يأ� S قياس قول غw ابن القاسم ~ ا(دّونة؛ ~ ا�
َمانُ  � ôئبة، أنّه ضامن �ا إن تلفت، و§ن .م ْط ا.ض� َÖَقياس قول ابن القاسم ~ . 2ُْش S و\لزم

 �dط
ّ
ُلِْف،  هذه ا(سألة، أن ال �وز اRّعّ� ~ العطاء إال

ْ
qفيتحّصل ~ ا(سألة ثالثة أقوالا :  

 �dط ا.ّضمان، إن .م º: أحدها
ّ
  . رج العطاءأّن ا�يع ال �وز إال

  . أنّه جائز واÍ1م يوجب ا.ّضمان: وا¬ّا]
  . أنّه جائز، وال يلزمه ا.ّضمان: وا¬ّالث

ي ل®س بمأvون، فال يتعّ� فيه حّق من ابتاعه، أو تعّ� فيه
ّ

. اõ7َفاقٍ ب )2(وأّما العطاء ا�
لَ  تَ ْºُطُف َو� wُلِْف أم )3(هل �وز ذ.ك بغ

ْ
qقول�، و¾تمل أن ؟ )4(]ال[ ا S َقõ*ب� يَُو

وما ~ ا.واضحة، واختيار ابن ا(ّواز S . ا.ّروايات بأن �مل هذه ا.ّرواية S العطاء ا(أvون
ي ل®س بمأvون

ّ
  ،)5(" العطاء ا�

ّ
  ~ جواز ا�يع، ابتداء بغw  فال يÍون ~ ا(سألة اختالف، إال

                                                 
 .وهو خطأ. »الغيبة« :~ vواهب ا#ليل )1(
  .»يتع� فيه حق«: ~ vواهب ا#ليل  )2(
  .»�dط«: ~ vواهب ا#ليل  )3(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل، ط: سقط من  )4(
  .236- 235ص 6ج: vواهب ا#ليل  )5(
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  . )1(�اهللا اRوفيقو ،�ط اqلف ~ العطاء ا�ي ل®س بمأvون
وسئل عن ا.رّجل 2شÖي من : وما أشار إ{ه ~ آخر ا.ّسماع، ¼ آخر vسألة منه، ونّصها"

ا.رّجل ~ عطائه، أو إY أّول عطاء ºرج �، فيكتب ذ.ك ~ ديوانه، فيخرج � نصف العطاء، 
ه عليه؟ قال

ّ
ù َل  إنّ : أ¾ّق حّقه   . ائه فقطذ.ك عندي .و أخذ منه ما خرج عن عطأْمثَ

 ،)2(وسئل عن ا.رّجل يتعّ� ~ عطائه، فيحZس العطاء، و� مال وفاء عليه من تلك العّينة
  . ال أرى ذ.ك: أيؤخذ ذ.ك من ما�؟ قال

هذه vسألة قد Dv القول فيها vستو� ~ رسم األقضية من هذا ا.ّسماع : قال ابن رشد
   ها )3("اRوفيق تعاY، و�اهللا  فال وجه إلxدته

  . )4(اما ~ ا1طاب أيضا vسألة ~ األجل ا�عيد ¢لعd\ن xمً 
 :قال أبو ا1سن: ت�بيه... "إلخ  )5("َواْر7ََفَع ا.ُمِفيُت ِإْن xَدَ : "قال األجهوري ~ قول ا(صنف

وقا.وا معناه  .ع�و§ن ¢ن من أبناء ا.س�Á وا.سب ،ظاهر ا.كتاب جواز تأخw ا¬من عd\ن xما
لعدم انتفاعه  ،و.و ¢ن من أبناء س�Á .م �ز أن يZيع إY عd\ن ،أبناء أر�ع� فأقلإذا ¢ن من 

   .وWyه ،با¬من، وa سماع أصبغ اعتبار صغر ا�ائع
çا :)6(ا(غر�ô � أجل يع®ش Yيع إZم �ز ، فلو ¢ن من أبناء موضابطه أن ي. �Áئة أو س

نظر هل تدخل ا.سنة األخwة أم ال؟ ¢qالف وا .ه ¢ألجل إY ا(وتألن ؛أن يZيع إY عd\ن
   .فيمن قال إY رvضان

   .عللوا ا�يع إY األجل بالغرر 1لو� بموته :اRو�°
و§ن .م يذكرا مع ا�â  .، وس� بâا تلl Yسمية ا�âأجال )7(فيها إن �ب :ابن عرفة
   .عياض اتفاقا ،أجال فسد ا�يع

حيث ¢ن   ا أجالو§ن .م ي�öَ  .و�ط قبضه ببâ ،ا.لخ¯ ا#واز فيما إذا باع بثمن / وذكر
 .العقد، و§نما � بها دار أو ر�ع أو �عواه أنه ال مال معه يقC منه ببâ ،�طه ذ.ك qوف طر\ق

                                                 
  .»انظر ا1طاب vسألة ~ األجل ا�عيد ¢لعd\ن«ز\ادة : ~ ط  )1(
  .»مال فيه وقائًما عليه من تلك الغيبة«: ~ vواهب ا#ليل  )2(
  .236ص 6ج: vواهب ا#ليل  )3(
  .270- 269ص 6ج: vواهب ا#ليل  )4(
  .177ص: ¤ت� خليل  )5(
)6( çغر)ا: wأبو ا1سن ا.صغ. 
  .»��ا«: ~ ي  )7(

 ]ب/159[
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�ل ،ال أحب بيعه، فإنه يعمل بذ.ك و\لزم :وقال wي بغÖفللبائع عدم قبو� إذا دفعه � ا(ش 
  . و.و طلبه ا�ائع ،و.لمشÖي عدم دفعه بغwه ،ا.dط

فيقيد به قول ا(صنف ~  .وهو ظاهر ،وذكر ابن عرفة هذا كأنه ا(ذهب: قال ا1طاب
�له إال الع�: لقرضا wكأخذه بغ .  

وذكر بعض ا.شارح� @م  ..لخ¯ ~ ثمن ا(بيع ال ~ القرضنظر هذا مع أن @م اوا
  .صح من األجهوري." w وجهها.لخ¯ هذا S غ

 ،vسألة )1(نظر ما تقدم مع ما البن رشد ~ نواز� ~ ا.سادسة من اإلحدى عdٱ: قلت
 .، وهو معلومو¼ ا(كÖي .âواب S ا�قد ~ ا�â ا�ي إ{ه منت& ا.سفر ،سأ� عنها عياض

أو  ،وا.كراء بالع�، هل يدخله �ء؟ وهل ا.كراء خالف ا�يع الستعجال اqروج ~ ا.كراء
  إ�اب اÍ1م ذ.ك؟ 

، وال غرر ~ اكÖاء ا�واب S أن ينقد كراءها ~ ا�â ا�ي اكÖ\ت إ{ه جائز: جوابها
از ذ.ك ~ ألن ا.رyوب حال كما ذكرت، وسواء ¢ن ا.رyوب معينا أو vضمونا، و§نما ج ذ.ك؛

   .رة إY ذ.ك، وهو خوف غرر ا(�ريا(ضمون، و§ن ¢ن يدخله ا�ين با�ين .لöو
إنه يدخله ~  :وقد قيل .هرب وترك أصحابه )2()قد(Ðم vكر : وقد قال ما.ك ~ ذ.ك

أج� أيضا  )3(ا(ع� ما يدخله ~ ا(ضمون؛ ألن ا.رyوب ال يقتC إال ش®ئا ش®ئا، إال أنه
   .نف غرر األ�ر\اء، فع. هذا ال �وز كراء دار\وخو ،.لöورة

هذه و.و ¢ن ا.كراء S  ،وا(شهور أنه جائز .كتاب ابن ا(واز ما يدل S ذ.ك وقد وقع ~
   .ا.سلعة بعينها .م �ز باتفاق

وهو دنانw أو دراهم، وال يöب �.ك أجل،  ،وأما بيع ا.سلعة S أن يقبض ثمنها ببâ آخر
و\Íون قدر ا(سw إ{ه  ،ذ.ك ال �وز إال أن 2س¯ وقت اqروج إY ذ.ك ا�â فا(شهور أن

أن ذ.ك ال  :وقيل .فإذا حل أخذ منه حقه حيثما وجده فيكون ذ.ك ¢ألجل ا(öوب، ،معروفا
من نواز� ر�ه اهللا،  109ما البن رشد ~ ا.ورقة ه و�اهللا اRوفيق ا ،و¾مل S ا1لول ،�وز

  ... وا.لخ¯ إلخ  ،تقدم عن ابن عرفة فانظره مع ما

                                                 
  .»عdة« : ~ ي، م  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .ي: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »إالنه«: ~ األصل  )3(
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فلم يوجد بيده  ،فلما حل أجلها طلبها ،vسألة رجل � بذمة آخر دراهم من ثمن قمح مثال

 فسأ� أن 2سلم إ{ه دراهم ~ قدر من ،و¸ن .لطالب دراهم 2سلمها ~ القمح ،ما يقتضيه منه
طل أم يب ،فهل يصح هذا ا.سلم ،فقضاه ~ ذ.ك ا{وم ما ¢ن � عليه أو بعضه ،قمح فأسلمها

 .لتهمة ~ فسخ ا�ين ~ ا�ين؟
قال العالمة سيدي �مد بنا] ~ حاش®ته S  .أن ا.سلم فاسد .لتهمة ا(ذكورة: جوابها

ا�ين ~ ا�ين  واRهمة S فسخ :قال ابن عرفة"، ...إلخ  )1("و�yلئ: "ا.زرقا] عند قول خليل
و.و  ،)3(فال تعده إ{ه �vنك سلما ~ �ء ،ن غر\مك ديناراضت مإن قب )2(معتWة ~ êفها

wِدثَانِ ، ثم قضائأسلمت إ{ه دنان ِcِ 5(�ذ.ك من دين .ك  )4(ها( ط .م �ز و.و ،عليك� wبغ")6( 
  . ما ~ بنا]ه ا

 من بل وyذ.ك ا{ومان (ا يأ� ،�vنك :ال مفهوم لقو�: قال ابن ناî ~ �حه .لمدونة
   هقو�ا ا

   .ديناراو§ن قبضت من غر\مك  :قو�: "وa تÍميل اRقييد البن ôزي ما نصه
ëهمة  .وال بعد يوم� ،ل®س ا(راد با(�ن ا.وقت ا1ا� :ا.وانوRوا.ضابط ما تزول به ا

وyذ.ك عندي غw تلك ا�راهم ا(أخوذة  .زاد عن شيخه ابن عرفة ،كما êح به ~ ا.سلم ثم
  . اKوÞوه ما نقله عن ا.وانوë ~ تÍملة ا(شدّ . ها "وال تتع� ،.الستواء ~ �صيل األغراض

-207 R"�C� �� *£ ! �P�� &����� .��? ���c/ ,.'�
� M� �P�� .� ¬=(� � H1�% &�� M�X 
 ،فأسلم إ{ه ا.وyيل دراهم ~ تمر ،يقبض � دراهم من مدينه ،vسألة إذا وñ شخص وyيال

فأخذها ا.وyيل منه ~ قضاء ما (وGه cد ثان ذ.ك سئلت عنها، فأجبت فيها با#واز إذ  ،أو Þوه
ا(ال ºاl هو سيدي  .وتبعه األداري ،ثم وقفت S جواب .لمالºاl ،.م يÁب� v Kوجب منع

ºمد بن داوود من ال�واألداري هو سيدي أ�د بن vسعود  .افإبراهيم بن عبد ا.ر�ن بن 

                                                 
  .176ص: ¤ت� خليل  )1(
  .»أي ا(دونة«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )2(
  .»ستة«: ~ ي  )3(
ِدثاَنِ   )4( ِcِ :ا1اء وا�ال، وال يقال بفتح ا1اء وا�ال، و¼ بمع÷ بقرب حدوثه ÑÍنبطة. بÁبيهات ا(س�R1537ص 3ج: ا.  
 .الفتح ا.ّرّ�ا]: وما أثZته من. »عليه«: ~ �يع ال�سخ )5(
)6(  [

ّ
  .145ص 5ج: الفتح ا.ّر�ا
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 )1(فهو cمد اهللا vوافق (ا كنت أجبت ،ول®س فيه قول با(نع ،vكروهأو األداري بأن ذ.ك جائز 
  . قا� �مد بن عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK .واهللا أعلم ،به

�ح ابن من  ،ثم بعد ذ.ك وقفت S @م نقله سيدي وا�ي ~ هاvش �سخته: قلت
  َل بْ 4َ  عُ يْ اْ�َ  ازَ جَ وَ : "ا�جيب عند قول ا(صنف

ْ
 إِ  ِض ْب قَ ال

ّ
  امِ عَ َط  َق لَ طْ  مُ ال

ْ
ر�ما يدل  -  )2("ةِ َض اوَ عَ مُ ا.

كره ما.ك أن  .)3(ك�¾ه ،اRهمة S بيع الطعام قبل قبضه معتWة" :ت�بيه: ونصه -  .لكراهة
   .وأقضU ،يقول (ن � عليه طعام اشÖ من فالن

أو يعينه  ،أو 2س< � فيه ،ال ي�بB .لطالب أن يدل S طعام يZتاعه لقضائه :قال ما.ك
منك من ، فأراد من .ك عليه طعام أن يZتاع و§ذا وGك رجل S بيع طعام : /قال ما.ك .عليه

وأنت ال تعلم فاشÖى  ،و.و أرسل إ{ك رسوال .فال خw فيه ،الطعام ا�ي لغwك {قضيك منه
وأ�ره .لغر\م أن يقول (ن  ،ولÍن أ�ره ذ.ك .لمرسل .ثم قضاك بعد القبض فال بأس به ،منك

فإن ابتاعه  ،و.و قال ذ.ك .رب الطعام .أقضه .صاحبك )4(بعU من طعاvك يا vوñ :وGه عليه
وأ�ره " :اهية منه هو قو�ود{ل ا.كر .سا.ما.شيخ من  هاو§ال فال �وز  ،ف¦ إقالة ،منه برأس ا(ال

  ... لخ إ ".لغر\م
وما ذكرته عن ا(الºاl واألداري هو ما أجاب به عن vسألة رجل � بذمة آخر دراهم من : قلت

ل®س عندي  :)6()�(فقال  ،ا�راهم )5(]�[فلما حل األجل بعث ابنه {قبض  ،زرع ابتاعه منه
ورد  ،~ تمر  )7(فأسلم � ،أنا أعطيك ا�راهم با.سلم :فقال � االبن ،و.كU أخذ ا.سلم ،دراهم

هل هذا ا.سلم  .وا.و� منفرد عن أبيه ال �ء � ~ ما� ،ألبيه )8(عليه دراهمه �vنه (كنها
  كما  كيد vوGه )11(ألن يد ا(وñ ؟)10(]أم ال[ )9(صحيح .كون حكمه ل®س كحÍم رب ا(ال

                                                 
  .»أجبتك«: ~ ط  )1(
 .187ص: ¤ت� خليل )2(
  .»ك�¾ته«: ~ ي  )3(
  .»وyيل«: ~ ي، م، ك، ط  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .ك: سقط من  )6(
  .»به«: ~ ط  )7(
  »{مكنها«: ~ م، ك، ط  )8(
  .»ا�ين«: ~ ي، م، ك، ط  )9(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )10(
  .»وyيل«: ~ ي، م، ك، ط  )11(

 ]أ/160[
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   ونا مأجور\ن؟لة قول با#واز بعد ا.وقوع أخWفإن ¢ن ~ ا(سأ ،هو مقرر ~ الفقه
وقد نصوا S أن من  .ف¦ جائزة ،وأما vسألة االبن إذا أسلم .لمدين :فأجاب األول بقو�

 ،ما جائزة أو vكروهةا(سألة إ )2(وyذ.ك منها .إال أنه يÍره فقط )1(]اشÖاها[باع سلعة ألجل و
وأما حيث  .يد ا.وyيل كيد ا(وñ إذا أسلم .لموñ :وقو�م ،ول®س فيها قول با(نع S � حال

  هاواهللا تعاY أعلم  ،فال �ذور فيه ،أسلم �فسه
ولغwهما  ،من أجو�ة �ما -  ر�هما اهللا -جوابهما  هاا#واب أعاله صحيح  :وقال ا¬ا]

  .hط سيدي وا�ي ر�ه اهللا
-208 R"�i%�/ ���*�� 
�8 "^y ��� [� ��� M�X 

  ن سام S سوم غwه بعد ا.رyوب فاشÖاه، هل يفسخ �اؤه أم ال؟ vسألة م
S سوم  )3(|أحد|وال 2سوم : "عند قو�ا ~ ا�يوعقال ا1طاب ~ حاش®ته S ا.رسالة 

والقول  فسخه وعدمه ثا¬ها إن .م يفت فسخ،فÌ  ،فإن وقع ا(ن¦ عنه: "ما نصه... إلخ  )4("أخيه
هو : وقال ابن عبد ا.سالم .وجزم به ~ ا.شاvل ،وابن القاسم ،بعدم الفسخ (ا.ك ~ ا.واضحة

   .األصح
: زاد ابن القاسم .اهللا، و\عرضها S األول با¬من و2ستغفر: ابن القاسم: وقال ~ اRوضيح

  . و\ؤدب
îرر منه ذ.ك، فإن أنفق فيها و: ا�اÍبها )5(|ا¬ا]|لعله ير\د من تZ؛نفقة زادت �س 

قا� [ ،فإن شاء أخذها وال �ء �، و§ن شاء ترك ،أعطاه األول ا�فقة مع ا¬من، فإن نقصت
   ها )6(]ما.ك

  ه، فال يزاد عليه اا(نصوص ~ ا(ذهب أن ا�ائع إذا رyن {هودي: ابن عبد ا.سالم
  . )7(وا(ذهب ق�ه S بيع ا(ساومة: ابن عرفة

                                                 
  .بياض: ~ م، ك، ط  )1(
  .»هنا«: ، ~ ط»فيها«: ~ ي  )2(
 .ا.رسالة البن أ± ز\د القwوا]: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )3(
  .109ابن أ± ز\د القwوا]، ص: ا.رسالة  )4(
 .ا1طاب S ا.رسالةحاشية : وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )5(
 .ا1طاب S ا.رسالةحاشية : وما أثZته من. »ال �ء«: ~ �يع ال�سخ )6(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »ا(سافة«: ~ ي  )7(



 411 
 

   ، وقفها cانوت: ا(ازري .ا.سلعة ل®سوم بها من ير\د �اءهاهو وقف : ا�اî وا(ازري
  . صح ما ~ ا1اشية ا(ذكورة )1("هذهب عدم اندراج ا(زايدة فيه اوا( .غwهأو 

 )2(األصل ~ هذا ما خرجه ما.ك وvسلم وأبو داود: "وa ابن ناî عند قول ا.رسالة ا(تقدم

  . )4( ���ü@flíčjŽÉî@fližÈŽš�Øžá@flÇ�Üfli@óžî�É@fližÈ&œ :قال �أّن رسول اهللا  )3(عن ابن عمر

   .إنما ا�¦ .لمشÖي ال .لبائع: بقال ابن حبي
îظاهره: قال ا�ا S بيع أخيهفيمنع ا ،¾تمل �له S يعZا خصه و§نم .�ائع أيضا أن ي

ذ.ك إذا وما ذكر ا.شيخ من أن مع÷  .vستحب dvوع )5(ألن اإلرخاص ابن حبيب .لمشÖي؛
إنما ا�¦ إذا أرyن ا�ائع .لÁسليم وجعل 2شÖط وزن ا�هب،  :هو قول ما.ك ~ ا(وطأ .)6(رyناأ
وقول ا.شيخ S بيع  .أن ا�ائع أراد ا(بايعة .لسائم وشبه ذ.ك ×ا يعرف به ،من العيب يWِّ اR� و

أخيه طردى �قل ا�اî عن رواية ابن ا(واز ا�ّ� ¢(سلم، واختلف إذا وقع هل يفسخ أم ال؟ 
  : S ثالثة أقوال

  .وح�ه ابن يو�س عن ابن القاسم ،وعكسه رواه ابن حبيب .يفسخ مطلقا: فقيل

                                                 
�ّمد ا1طاب، : حاشية ا1طاب S ا.رسالة )1( ،Éيا، الطبعة األوZ} ،كتبة طرابلس العلمية العا(يةv2000233- 232، صم.   
روى عن القعنó وvسلم بن إبراهيم . ه202سليمان بن األشعث بن سّداد بن عمرو األزدي ا.سجستا]، و� سنة : أبو داود  )2(

كتب عن ا�óّ ص. اهللا . مذي وأبو بÍر اqالل وغwهموروى عنه ابنه أبو بÍر والÖّ . وأ± ا.و{د الطيال®° وغwهم
تذكرة . ه275توa با��ة سنة . كتاب ا.سA، ا�اسخ وا(�سوخ، وا(راسيل: من تآ{فه. عليه وسلم Úسمئة ألف حديث

  .265جالل ا�ين ا.سيو�، ص: ؛ طبقات ا1فاظ127ص2شمس ا�ين ا�هó، ج: ا1فاظ
أسلم مع أبيه وهو صغw . ن عمر بن اqطاب بن نفيل الُقَرِ�ّ العدوي، و� سنة ثالث من ا�عثة ا�بو\ةعبد اهللا ب: ابن عمر  )3(

روى عن أ± بÍر وعثمان وأ± ذر ومعاذ . وهو من ا(كÕ\ن عن ا�óّ ص. اهللا عليه وسلم. .م يبلغ ا1لم، وهاجر قبل أبيه
ة جابر وابن عّباس وغwهما، و�نوه سا.م وعبد اهللا و�زة و�الل، ومن روى عنه من ا.صحاب. وïxشة وغwهم ر� اهللا عنهم

ابن : أسد الغابة ~ معرفة ا.صحابة. كبار اRابع� سعيد بن ا(سيب ولقمة بن وقاص وأبو عبد ا.ر�ن ا�هدي وغwهم
 ،wوت، الطبعةاألثwدل أ�د عبد ا.وجود، دار ا.كتب العلمية، بx ،ّمد معوض� i قيق�  Éم1994- ھ1415(األو( ،

�ّمد معوض، دار ا.كتب ابن حجر العسقال]، : ؛ اإلصابة ~ تمي� ا.صحابة336ص3ج iدل أ�د عبد ا.وجود وx قيق�
 ،Éوت، الطبعة األوw155ص4جھ، 1415العلمية، ب .  

: ، ولفظ ا1ديث759ص 2، ج20057: ا�¦ عن تلÀّ ا.ّركبان، حديث: ا�يوع، باب: أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، كتاب  )4(
وعن عبد اهللا بن عمر . �ال يZيع بعضÍم S بيع بعض، وال تلقوا ا.سلع حÄّ يهبط بها إY ا.سوق�: قال �أّن رسول اهللا 

ال يZيع S بيع أخيه، وال 2سوم S سوم : ا�يوع، باب: ، كتاب�ال يZيع بعضÍم S بيع أخيه�: ر� اهللا عنهما بلفظ
  . 752ص 2، ج2032: أخيه حÄّ يأذن � أو يÖك، حديث

 .117، ص)ر خ ص(مادة : ا(صباح ا(نS .w وزن إفعال، من فعل رَُخَص، وهو ضد الغالء :اإلرَْخاُص   )5(
  .»رyنا وتقار�ا«: البن ناî: ~ �ح ا.رسالة. »أدرyنا«: ~ ي  )6(



 412 
 

 ،قاسم يؤدب فاعل ذ.كوسمع سحنون ابن ال .)1(قا� ابن عبد الW. يفسخ ما .م يفت: وقيل
  . فأطلقه ابن رشد وابن يو�س

îير\د من يتكرر ذ.ك منه بعد ا.زجر )2(|لعله|: وقال ا�ا .  
�مول S ا.كراهة: وقول اRادK، قيل. هذا ¢�ص ~ أن ا�¦ �مول S اRحر\م: قلت .

¢ن x(ا بمكروهه  يزجر وال يؤدب، و§ن )3(وقول ابن وهب. �مول S اRحر\م ال أعرفه: وقيل
 )4("ول®ستغفر اهللا :لقو� ،وyذ.ك قول ما.ك ال يفسخ .يزجر :، لقو�ألنه أراد بتحر\مه ؛ال ي1بته

  . ما البن ناîه ا
وa أوائل ا��ح من ا�وادر بعد ما تÍلم ~ حÍم خطبة ا.رجل S خطبة أخيه ما 

فله أخذها با¬من زادت أو نقصت، إال  ،وأما ~ ا�يع، فإن .م تفت ا.سلعة: قال ابن وهب: "نصه
  . فليعطه ما أنفق مع ا¬من ،أن يÍون أنفق عليها ش®ئا حÄ زادت

   ها )5("ال يُفسخ ~ بيع وال نÍاح، و\ؤدب فاعله: قال ،وروى سحنون عن ابن القاسم
ن قال اب ،اومنها أي ا�ياxت ا(ن¦ عنه: "ما نصه ،وa �ح سا.م ا.سنهوري S ا(خت�

    .، وa فسخه قوالنأخيه بعد ا.رyون /بيعه S بيع : ا1اجب
من أن ا�¦ .لبائع أن يZيع ... ا.رجل إلخ  )6(وS ظاهر حديث ال يZيع :قال ~ اRوضيح
   .ا(شÖي إ{ه، �له ا�اî وعياضS بيع أخيه إذا رyن 
   .فسخ (ا.ك ~ ا.واضحةإنما ¼ .لمشÖي دون ا�ائع، وعدم ال :قال ابن حبيب

  .وعن ما.ك يفسخ ما .م يفت .ول®ستغفر اهللا و\عرضها S األول با¬من :وابن القاسم
                                                 

)1( Wا�مري، من قرطبة، و� سنة : ابن عبد ال Wكوي، . ه368أبو عمر هو يوسف بن عمر بن عبد ال)أخذ عن أ± عمر بن ا
أخذ عنه سعيد بن ن� وأ�د بن قاسم الMاز، وأبو العباس ا�الú وغwهم؛ حيث . والزم أبا ا.و{د بن الفر� وغwهما

: من تآ{فه. جال �يع نوا? األند.س تقر\بًا، وتوÉ قضاء األشبونة وش�Ö\ن. ا.رجال وا1ديثتوسعت طلبته ~ علم 
توa �شاطبة سنة . اRمهيد (ا ~ ا(وطأ من ا(عا] واألسانيد، االستذ¢ر �ح .لموطأ، جامع بيان العلم وفضله، بهجة ا#ا.س

 .119ص: شجرة ا�ور، 440: ، ا�يباج ا(ذهب352ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه463
 .�ح ابن ناS î ا.رسالة: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )2(
أخذ عن أر�عمئة x.م، منهم ما.ك، وا.ليث، . ه125أبو �ّمد عبد اهللا بن وهب بن vسلم القر�، و� بم� سنة : ابن وهب )3(

سماعه عن ما.ك ثالثون كتابًا، كتاب األهوال، : تآ{فهمن . أخذ عنه أصبغ بن الفرج، وسحنون، و\و�س. وابن ا(اجشون
  .58، شجرة ا�ور، ص214ص: ، ا�يباج ا(ذهب243ص1ج: ترتيب ا(دارك. تفسw ا(وطأ، ا�يعة، وا(غازي

  .145ص 2ج: �ح ابن ناS î ا.رسالة  )4(
  .392ص 4ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )5(
  .»يبع«: ~ ي  )6(

 ]ب/160[
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وهو أن يعرض سلعته S ا(شÖي برخص ل�هده ~  ،األوÉ �له S ظاهره :عياض 
وهو وقف ا.سلعة ل®سوم  ،وا(ذهب ق�ه S بيع ا(ساومة .�اء ال© رyن إ{ها من عند غwه

@�flÊbfli@� :وعدم اندراج بيع ا(زايدة cديث أ�س .د �اءها ا(ازري cانوت أو غwهبها من ير\
bĆ��ÜčyI1H@flÞb�Óflë@L�ò�Ób@ÐÛa@ó�Øfl‘@&ÝŽuflŠčÛ@flæb�×@bĆyfl†�Óflë@ZćÝŽufl‰@flÞb�Ô�Ï@Lfl�fl†�Ô�Ûaflë@fl��Üčz�Ûa@afl̂ flç@ð�Šflnž’flí@žåflß@ZL&áflçž‰č†či@bflàŽçŽ̂ Ž��c@
@flÞb�Ô�Ï�@ZŽéžäčß@bflàŽèflÇbflj�Ï@L�åžîflàflçž‰č…@ćÝŽufl‰@Žêb�İžÇ�d�Ï@L&áflçž‰č…@ó�ÜflÇ@Ž†í�Œflí@žåflß�)2( سا.مه ا.  

-209 RM�
8 �� �=I�y ����8 �$�/ 
('�� �} G�« � �=I�y ���� g�8X 
ول®س من  ،vسألة �وز بيع سلعة ôئبة ال �وز �ط ا�قد فيها �سلعة ôئبة أو بدين

 ،ومن باع غنما عنده ôئبة بعبد ôئب: "قال ~ كتاب بيع الغرر من ا(دونة .ا�ين با�ين
، ثم تفرقا قبل القبض، فال بأس به، فإن ��ا لقبضهما ،ووصف � واحد منهما .صاحبه سلعته

: §ن قالو. إذ ال يباع �ء بعينه إY أجل إال مثل يوم أو يوم� .أو لقبض أحدهما أجال .م �ز
   )3(."و�طل ا.dط ،كرهته، فإن نزل أvضيته ،إن .م آتك بها إY يوم� فال بيع ب®ننا

wثÍئبة ال �وز ا�: "ثم قال بعده بô يع سلعة بعينهاZضمونة وال بأس بv قد فيها، �سلعة
 أو جزافا بدين vؤجل، ،الغائبة يباع ثمرها كيال )4(اRمرو بدنانw إY أجل، وyذ.ك حوائط أ

فيها ، وال �وز ا�قد )5(|أو شبه ذ.ك|، أو ستة ،ذهب أو عرض، وهو v Sسwة Úسة أيام
   ها )d�")6ط

 ،قد رآها و¼ ~ �vن بعيدوومن أ�رى داره بدابة بعينها vوصوفة، "يليه : وقال قبله
و§ن �ط صاحب ا�ار أن . ال �وز ا�قد فيها S أن يZتدئ بائع ا�ابة ا.سك÷ .م �ز )7(]×ا[

  ال يدفعها .لسك÷ حÄ يقبض ا�ابة فجائز، ول®س هذا من ا�ين با�ين؛ ألن هذا بعينه، وهو
   ها )ô")8ئب، و§نما ا�ين با�ين ا(ضمونان �يعا

                                                 
 .79، ص)ح ل س(مادة : ا(صباح ا(نw. وهو �ساط يZسط ~ ا�يت. عل S ظهر ا�عw �ت رحلهكساء �: ا1ِلُْس  )1(
 .هذا ا1ديث ~ أو� ز\ادة، وسيأ� Æر�ه )2(
  .260ص 3ج: ؛ و\نظر ا(دونة230ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )3(
  . »باRمر«: ~ اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )4(
  .كتاب اRهذيب ~ اختصار ا(دونة: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )5(
 .233ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة )6(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .232ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )8(



 414 
 

  . ين إال هنا.م يذكر تفسw ا�ين با� :قال ~ اRقييد
-210 R�$�I�8 M� �$��=� O� �� ,�$�/ 
('�� �} G�« � �=I�y ���� g�8 M� ��� �� G�¶ �X 

وال أن يZيعها من  ،ا�قد فيها )1()�ط(vسألة ال Çوز اإلقالة من بيع سلعة ôئبة ال �وز 
فقد وجب � ~  ،ألنها إن ¢نت سا(ة ~ ا�يع األول ، أو أ�Õ؛أو بأقل ،بائعها منك بمثل ا¬من

 ،فهذا من ناحية ا�ين با�ين أي فسخ ا�ين ~ ا�ين ،ذمتك ثمن بعت به منه سلعة .ك ôئبة
  . انظر أبا ا1سن .قا� ~ كتاب الغرر منها

-211 R.�$	 �¥
)� T�� ¯(�� ,g��=��� 
(� ! �
(�� �/*��X 
2سقط دعوى  ،وعرف � منهما قدره ،تيطي إذا ذكر ~ عقد اRبايعvسألة ابن عرفة عن ا(

 ،فيحلف � ما علم µهله، فإن نÍل حلف وفسخ ،أحدهما جهله، إال أن يدÝ عمله µهله
إذا ¢ن �  )3()الزم( )2(وا(بيع ،ال قيام :وتنازع ا�غداديون ~ ذ.ك، قال بعضهم .بعض ا(وثق�

   .)4(أن 2سأل، و\Áثبت
   .)5(و�ه قال منذر بن سعيد :قال ،فذكر قول القا� ا(تقدم ،ال :بعضهموقال 

وابن xت عن ابن مغيث، واألصل ~ ذ.ك أن ينظر (د� ا#هل، فإن ¢ن معروفا به  :قال
  . هاجتهد ا1اÐم، و§ن ¢ن من أهل ا�� وا(عرفة .م lسمع منه حجة ا

اvرأة باعت من رجل أرضا بثمن سمياه، ثم  فإن ¢ن ا�ائع: "وانظر ما ~ ا(جا.س من قو�
وال وقفت عليها، وأنها غw  ،وأثZتت عند القا� أنها ×ن ال يعرف األرض ا(ذكورة ،قامت

  بصwة بها، و×ن �هل مثل ذ.ك، وثبت الغZ فيها، فهل �ا مقال؟ 
  . و�مثله أفÄ ابن ا1اج. ال؛ إذا vلكت أvرها: قلت
  .إذا ¢ن ا¬لث فأ�Õ ،ة ا�غدادي� ~ vراxة الغZا�ي يأ� S رواي: قلت

                                                 
  .وما أثZته هو ا.صواب. وهو �ر\ف ظاهر .»ي1بتت«: �يع ال�سخ~   )1(
  .»ا�يع«: ~ ي، م  )2(
  .ي: سقط من  )3(

  .ي: سقط من  )4(
و� :منذر بن سعيد  )5( �دث، سمع من عبيد اهللا بن ¾� بن ¾� ونظرائه. ھ265و� سنة . أبو اÍ1م منذر بن سعيد ا�ل" .

توÉ اqطابة وقضاء . غلب عليه اRفقه بمذهب داود الظاهري واألخذ به، أما اqصومة ف�ن يقC بمذهب ما.ك وأصحابه
تو� . أح�م القرءان، ا�اسخ وا(�سوخ، ورسائل بليغة، وأشعار: من تآ{فه. xًما 16ا#ماعة بغرناطة، فدامت مدة قضاءه 

 ،م1967طبعة ،القاهرة، دار ا.�تب العرçأ�د بن عمwة، : بغية ا(لتمس ~ تار\خ رجال أهل األند.س. ھ355سنة 
  .90ص: ؛ شجرة ا�ور66: ؛ تار\خ قضاة األند.س465ص
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 )1(أفÄ شيخنا اإلمام ~ زوجة الفقيه ا�طر�: ونقل الWز� ~ مثل هذا ا(ع÷: قلت
واجتهد ~ ذ.ك ا.سمسار حÄ وقف S آخر  .cلقة من ا�ائع� عند باب دارهاباعت ز\تونا 

ثم جاءها من زاد ~ ا(بيع S . فباعت وقبضت ،وانقطعت ا(زايدة فيها ،زائد، ووصف �ا ذ.ك
تعلم حقيقة ما تZيع إذ  نقض ا�يع �تجا بأن ا(رأة ماا¬من ا�ي باعت به ز\ادة �ا بال، فأفÄ ب

  . من يصفه �ا صفة تقوم مقام العيان ، وال هنا.م lشاهده
�ا xرفا با�يع وما إال أن تÍون قدمت .لبيع بصw ،وما أفÄ به شيخنا ظاهر: قال الWز

  . باع، فال يÍون �ا مقال ~ ذ.ك؛ ألن فعل وyيلها كفعلها
إال أن  ،كذ.ك )2(|األvر|ظاهر @م الWز� أن بيع ا.وyيل ال يقام فيه بالغZ، ول®س : قلت

 ،من يصف �ا ا(بيع وصفا يقوم مقام العيان )3(قدمت .لبيع، أن vرادها به :يÍون vراده بقو�
   ./ من ا(جا.س ه ا )4("فهذه ال مقال �ا

-212 R,�$�L� k±�� g�8X 
  . وال الطر\ق ،إذا .م ي�Z قدر ا(اء ~ ا�يع vسألة

ومن باع ]ال و�ا : ومن سماع ابن القاسم: "قال ~ تر�ة بيع ا.�ء ا(جهول من ا�وادر
  . فاسد وُ\َرد" : قال ا�يع. �ب، و.م يÐ �Zم �ا منه أسدسا أو Úسا

  . يمينه )6(أºرجه فساده من )5(قد حلف ا�ائع با1ر\ة إن أقا�: قيل
  . ولwفعه إY ا.سلطان ،ال: قال

  . فيفسُخه، ثم ال ¾نث هذا: لقاسمقال ابن ا
  ال )8(وال مائها ش®ئا ،و.م 2شÖط ~ طر\قها ،)7(أعذقعنه أشهب فيمن اشÖى أر�عة  وروى

                                                 
أخذ عن وا�ه والقطب ما� بن سلطان . ه703ا�طر� األنصاري اRو�°، و� xم أبو ا1سن �ّمد بن أ�د : ا�طر�  )1(

كفاية . ه793توa سنة . أخذ عنه الWز� والZسيÅ وا.وانوë وغwهم. خديم أ± ا1سن ا.شاذK وأجازه ا�ور بن فرحون
  .226: ؛ شجرة ا�ور461ص: ؛ نيل االبتهاج359ص: ا(حتاج

  .كتاب �ا.س القضاة: وما أثZته من. �سخ�يع ال: سقط من  )2(
  .»بذ.ك«: ~ �ا.س القضاة  )3(
  .مع قليل من ا�Rف. 378-377ص 1ج: �ا.س القضاة وا�1م  )4(
  .»قا�«: ~ ي  )5(
  .»عن«: ~ ي  )6(
 .127ص 26، ج)عذق(مادة : تاج العروس. أي ما �مله من اRمر. و\قال ِعذاٌق، �ع لعذق، وهو اّ�خلة cملها: أعذق )7(
  .»إال ا�يع«ز\ادة : ~ ي  )8(

 ]أ/161[
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ُ�ه ا(اء؛ ألن ذ.ك : )1(|قال|. وال ا(بتاع 2شÖطها ،ا�ائع بعتك   فذ.ك .لمبتاع ~ طر\قه إ{ها وِ�ْ
  . �، و§ن .م 2شÖط

ومن اشÖى من رجل فَْضَل مائه بعد ريõ ]له، فهو : قال ما.ك ،)2(|ومن كتاب ابن ا(واز|
ُ�ها| )3(غرٌر ال يدري ما يفضل إال ]ل عرف ا  .فال بأس بذ.ك )5(و§نها ال ت�تقض ،)4(|ِ�ْ وأم�

ُ�ها أو تÍون الع� ر�ما قل� ماُؤها، فذ.ك غرر وانظر كتاب  )6(."الغراُس ال© ال ُ�ْعَرُف ِ�ْ
  . )7(~ تر�ة قسمة العيون القسم من ا�وادر
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و.م يÍن دفع ا¬من، فهل .لبائع  ،فأراد ا(شÖي بيعها ،فيمن باع سلعة من رجل vسألة
  منعه أم ال؟ 

َاِ] Sََ : "قال فيها ا1طاب ~ قول ا(صنف
ْ
َهاَوالَْعبُْد ا# õِحق : ا¬�اِ] : صهما ن ،)8("رَِضا vُْستَ

قال ا.وانّوë عن ابن عبد ا.ّسالم .و اشÖى رجل سلعًة، و.م : اKا(شدّ  قال"أي من الفروع، 
لَِس  يدفع ثمنها، وهو Åvء، فهل �وز � بيعها بغw رضا ا�ائع، أو ال بّد من رضاه خوف فَ

  ؟  ا جازئً لة إن ¢ن vليفيها S هذه ا(سأ�ري األvر . ا(شÖي
ِقَ�؛ ال �ري عندي الختالف : قال ابن عرفة

õ
قت بع� العبد، و�ا ا.ُْمتََعل

ّ
ألّن ا#ناية تعل

   )9("ها lسقط بموته وا¬ّمن بذّمته
بالعقد إال  )10()وضمن(": وa طرر سيدي وا�ي S ابن ا�جيب عند قول ا(صنف: قلت

يدفع ثمنها ل®س � و.م  ،من اشÖى سلعة :ابن عبد ا.سالم": ، ما نصه...إلخ  "ا(حبوسة .لثمن
   .فإنه نقله ،انظره أوائل ا�يوع أي ا.شيخ سا.م .بيعها بغw رضا ا�ائع، إال أن يÍون vليا

                                                 
 .ا�وادر وا.ز\ادات: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )1(
 .ا�وادر وا.ز\ادات: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )2(
  .»]ال عر\قا«: ~ ي  )3(
  .ا�وادر وا.ز\ادات: وما أثZته من. بياض )4(
  .»Rنقض«: ؛ ~ ي»Rنقص«: ~ األصل  )5(
  .159-158ص 6ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )6(
  .227-226ص 6ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )7(
  .169ص: ¤ت� خليل  )8(
  .79ص 6ج: vواهب ا#ليل  )9(
  .ي: سقط من  )10(
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فال رجوع  ،ما انتقدت من ثمن دين بعته ثم فلس ا(دين ،وa أول ثالث سلمها: وقال
  .و� �اصة غرمائه ،(بتاعه عليك

إذ ل®س .لمبتاع حZس ا¬من حÄ يقبض  ،وyذا .و .م ي�تقد :عبد ا1ق عن بعض القرو\�
  . ما ~ الطرره ا. )1("اِ�ٍ حَ وَ " :انظره ~ قو� ".، كما � ذ.ك ~ ا.سلعة بعينهاما ابتاع
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أو بأرض  ،~ ا�مة إY األمانة، ذكرها ~ كراء األرض بالعروضvسألة ال ºرج القا� ما 

ال  :)2(قال بعض فقهاء طليطلة ،vسألة: ونصه ،وa كراء األحباس من ¤ت� ا(تيطية .أخرى
 ،ألنه ºرجه من ذمة إY أمانة ؛من يد ا(كÖي و§يقافه )3(�وز .لقا� إخراج كراء ا(حZسة

و¸نت قيمة  ،وôب ا�ائع ،ن باع عبدا بيعا فاسدا وفات عندهواحتجوا بمسألة م ،وذ.ك تضييع
   .بيد ا(شÖي حÄ يأ� ا�ائع )4(فإن اÍ1م يبü الفصل ،العبد أ�Õ ×ا نقد فيه

فإن ¢ن ا1صن منه ~  ،و\نفق ~ ا1صن ،وجاوب ~ ا(سألة بأن ا.كراء يؤخذ من ا(كÖي
  .و¸ن ا(كÖي غنيا ترك ~ ذمته بعد أن يتوثق منه باإلشهاد عليه ،غ÷

وا�ي  .)5(ما.ك وتوقيفه S مذهب ،إخراجه من يد ا(كÖي: وقال ابن القطان .لقا�
، واهللا )6("وهذا هو ا.صواب عندي :قال أصبغ ،وقع ~ كتاب العيوب تأو\ل ºرج S مذهبه

  هأعلم ا
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 ،، أو تهورت ا�_ا.زراعة )7(انِ ب� و§ن قحطت أرض ا(طر ~ إِ  وفيه ~ الفصل قبله، vسألة
   .فال كراء عليه ،سد ا�هر ~ أرض ا.سÀ فلم يزرع �.ك )8(أو اÞرف ،ôر ماء الع�أو

                                                 
 .206ص: ¤ت� خليل )1(
: ا.روض ا(عطار.Ðم، ¢نت vرyز #ميع بالد األند.س75مدينة إسبانية تقع جنوب العاصمة مدر\د بمسافة  :طليطلة  )2(

  .393ص
  .وهو �ر\ف ظاهر. »ا(حZسبة«: ~ ي  )3(
  .»الفضل«: ~ ط  )4(
  .وهو vوافق (ا ~ ¤ت� ا�هاية واRمام. ك: وما أثZته من.  »ا(ذهب«: ~ األصل، ي، ط  )5(
 .، جامعة ا(لك سعود5839: ب، ¤طوط -أ 190ابن هارون ، ل: � ا�هاية واRمام ~ معرفة ا.وثائق واألح�م¤ت )6(
 .7، ص)أ ب ب(مادة : ا(صباح ا(نw. أوان ا1صاد: وقتها أو أوانها، و2ستعمل vضافا، ¢لقول :اإلب�انُ  )7(
  .»إ]رم«: ~ م  )8(
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فذ.ك  ،اإلبان )1(أو فتنة حÄ خرج ،وyذ.ك إن منعه من ا.زراعة االستعذار S ما تقدم
 ،أو بذهاب ا(اء ~ ا.وجوه ا(تقدمة ،ثم قحط ا.زرع بتأخw ا(طر عنه ،و§ن زرع بِرّي  .ùه سواء

إن ¢ن ما  ،و§ن تلف بعضه فقط .زمه من ا.كراء cساب ذ.ك .عليه )2(فال كراء ،فتلف ا.زرع
   .، و§ال فال �ء عليهحصل منه � قدر
xدة هذه األرض يوجد فيها S اRوسط  )4(]أن يقال[ :قال بعض ا(وثق� )3(ومثال ذ.ك

و§ن وجد . فوجد ثالثة .زمه نصف ا.كراء ،.لقف� ستة :فإن قيل ،من حا�ا ~ أ�Õ األعوام
   .ألنه .م ي�تفع ؛إن وجد قدر ا�ذر خاصة فال كراء عليه :وقال غwه .قف�\ن .زمه ا¬لث

ألنه ما  ؛ألنه .م ي�تفع ؛�ء .�ن صوابا )5(ال يلزمه ~ القف�\ن :و.و قيل :قال بعضهم
  . منهه ا ..زمه من ùفة ا1رث وا.زراعة وا1صاد وا�راس أ�Õ من ذ.ك

vسألة فإن استعذرت : ونصه ،واالستعذار ا�ي أشار إ{ه هو ما قا� قبل ا(سألة قبلها
 )6(فمنعت ،أو توالت األمطار ،إال بعد ذ.ك فلم ينصب ماؤها ،األرض ا(كÖاة ~ إبان ا.زراعة

   .)7(]عن ا(كÖي[زراعة األرض حÄ خرج اإلبان سقط ا.كراء 
و.و استعذر أقلها .زمه  ،)9(منها جل األرض .م يلزم ا(كÖي ما بÀ )8(و§ن استعذرت

و§ن انÍشف  ،و§ن استعذرت بتواK األمطار حÄ خرج اإلبان سقط عنه ا.كراء ،)10(بقيمتها
األمطار حÄ خرج  / )12(فلم تقلع ،أو انÍشف عند إ�vن زراعتها ثانية ،)11(]~ وقت[ذ.ك 

 فا.كراء ،من إبان زراعتها )13(انÍشف ذ.ك عنها ~ بقية و§ن  ،اإلبان سقط عنه ا.كراء
                                                 

  .»ا.وقت«ز\ادة : ~ ط  )1(
  .»ا.كراء«: ~ ي  )2(
  .»ما«ز\ادة : ~ ك  )3(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»القف�«: ~ ط  )5(
  .ي: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »فضعت«: ~ األصل  )6(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .»استعدر«ط : ، ~»استعذر«: ~ ي، م  )8(
  .»منه« :~ ك  )9(
  .»بقيتها«: ~ م  )10(
  .بياض: ~ ك، ط  )11(
  .»تنقطع«: ~ ط  )12(
  .»ي�يه«: ~ ط  )13(

 ]ب/161[
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يام فال ق ،أو غw ذ.ك ،أو جراد ،أو ê ،أو جليد ،وتلف ا.زرع به كتلفه بWد ،الزم )1(]�[
  .� ��ء من ذ.ك
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وال �وز ا�قد فيها حÄ يمÍن  ،vسألة و§ن استعذرت قبل عقد ا.كراء جاز اكÖاؤها

 .فيجوز ا�قد فيها ،إال أن يÍون استعذارها ×ا ال 2شك ~ انÍشافه قبل ذهاب اإلبان ،حرثها
  . منهه ا

 : ، ما نصهالقاvوس ~ مادة العدد با�ال ا(هملةقال ~ : قلت
َ
ُْرأ
ْ
 رُ ا(طَ وَ  ،)2(ةُ الَعْدُر ا#

  . م" َض \ُ وَ  ،wُ ثِ ا.كَ  يدُ دِ ا.ش� 
  َعِدرَ 
ْ
   .هُ اؤُ مَ  Õَُ كَ  )3(رَ دَ تَ ا$ْ وَ  .حَ رِ فَ Ðَ  ،نُ َ� مَ ا.

   .د� تَ اشْ  )6(:رٌ دِ نْ عَ ا.َْمَطُر، فهو مُ  )5(رَ دَ نْ $َ وَ  :)4()ثم قال(
ل� ِمْن ا.َْمَطِر ا: ا.َْمَ�نُ َواْ$تََدَر     )7(هاْ,تَ

 دٍ ُ�َ كَ  هُ عُ َ�ْ  ،يرِ دِ لغَ ¢َ  ُل يْ ا ا.س� هَ رُ ادِ غَ �ُ  اءِ ا.مَ  نَ مِ  ةُ عَ طْ القِ ": ~ مادة الغدر ،وقال ~ فصل الغ�
     )9(ها )8("انٌ رَ ُغدْ  يهِ *ِ  )7(ْت ارَ َص  :نُ َ� ا.مَ  رَ دَ تَغْ اسْ وَ . انٍ رَ مْ 7ُ وَ 
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َ الَْقبُْض : "عند قول ابن ا1اجب )10()~ باب ا.سلم( ،vسألة ~ اRوضيح  أْن ُ�َع��

�
إال

 ٍâَ أما ا�نانw وا�راهم ~ ا�مة : "ما نصه ،)12("، َ*يَُجوُز أْن يÍَُوَن األَجَل ا.َْمَسافَة َو.َْو يَْوًما)11(بِبَ
                                                 

  .ي: وما أثZته من. األصل، م، ك، ط: سقط من  )1(
  .»العدرة ا#رء«ك : ~  )2(
  .»اعتذر«: ~ ي  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .»عدر«: ~ ك  )5(
  .ك: وما أثZته من. »منعدر«: ~ األصل، ي، ط  )6(
 .437ص: القاvوس ا(حيط )7(
  .وما أثZته من ي، ط. »صارت«: ~ األصل، ك  )7(
 .449ص: القاvوس ا(حيط )8(
  .و¼ من خط ا�اسخ. »من خط ا.شيخ أ± فارس«ز\ادة : ~ ك، ط  )9(
  .ك: سقط من  )10(
  .»آخر«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )11(
  .372ص: جامع األمهات  )12(
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. ال ¢ن فاسداوال تÌÍ ا(سافة، و§ ،األجل فيها )1(|�ب|بد من  فال ،S أن تقبض ببâ آخر
   .، و�ذا يأخذه بها حيث وجدهفِذْكُر ا�â لغو ،فيها األسعار والفرق أن الع� تتفق

وال بد من �ط اqلف، و§ن  ،فا(سافة ¢فية ¢لعروض ،أما .و ¢نت الع� معينة ببâ آخر
  .منهه ا )2("فÌ صحة ا�يع قوالن ،.م 2شÖط

-218 R#��� .'9�8 Ti%�� ,���8 g/
� .�=�y ! "�8� n�8 &	� X 
فقال  ،واشÖى بثمنه �ارة، فلما قدم سأ� عنه ،vسألة رجل باع أبوه ~ غيZته مدفع بارود

فطلب  ، ثم تنازxو�À مع أخيه س�� ،)3(فمات أبوه بعد ذ.ك س�� ،إ] اشÖ\ت بها ا1مارة :�
  هل � أخذها أم ال؟  ،سكته إال قول أبيهما أ إنه :أخذ ا1مارة قائال
 ر� بفعل أبيه  )4(]ما[حلف أنه  ،ثبت أن أباه قال ذ.كإنه إن : أجبت فيها

ّ
سكت إال

و§ال .م يÍن �  ،فإن .م يمض أمد ا1يازة ¢ن � أخذ ثمنها من ترyته ،و§ن .م ي1بت .و\أخذها
  . واهللا أعلم ،ازةكما نص األئمة عليه ~ باب ا1ي ،@م ~ ثمن وال مثمن

و§ن أخذه ا1مارة يؤخذ من vسألة نقلناها  .)5(]ا.شفعة[وقد ذكرت ا(سألة أيضا ~ vسائل 
قا� �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم . من vسائل حلو.وا، فانظرها هناك

  .اهللا رضاه أم�
فيه فيما طرره S �ح  -  ر�ه اهللا - نقل سيدي وا�ي  )6(وأمد ا1يازة معلوم، لÍن قد

: ~ قول ا(صنف )7(ابن ا�جيب ما يفيد سقوط قيامه بانقضاء ثالث س��، نقله عن ا�ردير
" õóِ اُر ِمْن َ;wَِْها ِ~ األْجنَ ُق ا�� ٍÖََما 7َْف أّن ا1يازة ~ األقارب ال تفÖق ب� "مفهومه : ونصه ،)8("َو§-�

                                                 
 .اRوضيح: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )1(
  .40ص 6ج: اRوضيح  )2(
  .»�س��«: ~ ي  )3(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .»ذكر بل«~ ي، م ز\ادة   )6(
أخذ عن ا.صعيدي . ه1127و� سنة . ن �ّمد بن أ�د العدوي األزهري اqلو(، أشتهر با�رديرأبو الW¸ت أ�د ب: ا�ردير  )7(

تو� الفتوى S أهل �v ~ وقته، و¸ن . وأخذ عنه ا�سوý والعقباوي وا.صاوي  وغwهم. وأ�د ا.صباغ وا1فU وغwهم
ا(سا.ك (ذهب ما.ك و�حه، رسالة ~ مÁشابهات  �ح ا(خت� وأقرب: من تآ{فه. يأvر با(عروف و\ن& عن ا(نكر

  .56ص1ج: ؛ ا{واقيت ا¬مينة359ص: شجرة ا�ور. ه1201توa سنة . القرءان، و�ح S ورد ا.شيخ كر\م ا�ين اqلو(
  .273ص: ¤ت� خليل  )8(
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ن ا.ّز\ادة ~ ا.ّ� S األر�ع� xًما، وهو كذ.ك S قول، لÍن ا.ّراجح أّن عقار وغwه، فال بّد م
4َْطُع فيه هدم وال بناء، إذ مثلهما اإلجارة واإلس�ن، و )1(العقار ال بّد فيه من ذ.ك، وال 2شÖط

َجِر وَغرُْسُه حيث ،  ا.ش� َÕُفيه لَُك 7َهْ  ا1يازة من زمن )2(فإن .م ¾صل �ء من ذ.ك، فال بّد ~َك
   .ا�®ّنة و\نقطع فيه العلم

© تطول مّدتهاالُْعُروِض و )3(|والعبيد|وأّما غw العقار من اّ�واّب 
ّ
َحاِس َوالZُُْسِط  ،ال "�¢َ

وÞوها lستعمل، فيكÌ فيها العd س�� hالف ما ال تطول مّدتها، ¢¬ّياب تلZس، في�بB أقّل 
ال فرق فيها ب� أجنóّ  )4(العتق وا�بة وا.ّصدقة وÞوها، فإنّهاوهذا ~ غw . من ذ.ك باالجتهاد

 أنّه ~ ا�يع .رّ�ه أخذ اّ¬من إن .م
ّ
فال ثمن � إن ¢ن  )6(x  Dَvَم، فإن )5(]َ�ْمِض [ وقر\ب، إال

حاً�ا ح� ا�يع، فإن ¢ن ôئبًا، فله ا.ّرد بعد حضوره وعلمه ما .م يمض xم، فإن Dv فل®س 
 سقط حّقه منه أيًضا، كذا ذكروا  � ا.ّرد

ّ
و� أخذ ا¬ّمن ما .م يمض ثالثة أعوام من ا�يع، و§ال

 :و\ظهر من قو� .من نقله ا(ذكور -  ر�ه اهللا - ما كتب سيدي وا�ي ه انظر ا�ردير ا )7("فتأvّله
  . رقا� �مد عبد العز\ز ا(ذكو .، واهللا أعلمكذا ذكروا توقفه ~ ذ.ك :فتأvله بعد قو�
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 ،عن رجل� .� منهما جنان - أ�مه اهللا رشده -سئل ¢تبه : vسألة hط ا.شيخ نصها

 أن ،فاتفقا S أن 2ستغل � منهما أرض صاحبه وماءه
ّ

ا#نان ا�ي دفعه .صاحبه  )9(أحد )8(إال
  فهل �وز ذ.ك أم ال؟ ،و.م ي�öا �.ك أجال ،و§نما هو vوò به ألوالده ،ل®س ~ vلكه
و\رجع األوالد بÍراء ما �م  ،بأنه كراء فاسد فيجب فسخه: -  وفقه اهللا -فأجاب 

]S[)10( راء ما � ،من استغلهÍأبيهم ب S األوالد سكوتهم لظنهم أن  ،و\رجع هو öوال ي  

                                                 
  .وهو �ر\ف ظاهر. »2سÖط«: ~ ي  )1(
  . »من«: ~ �يع ال�سخ  )2(
 .ا.كبS w ¤ت� خليل .âردير dح ا.: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )3(
  .»فإنّه«: ~ �يع ال�سخ  )4(
  .وهو vوافق (ا ~ ا.dح ا.كبâ. wردير. م: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )5(
 «: ~ �يع ال�سخ  )6(

ّ
  .»و§ال

 .236ص 4جدار الفكر، د ت، أ�د ا�ردير، : ا.dح ا.كبS w ¤ت� خليل )7(
  .م، ك: وما أثZته من. »اآلن«: ~ األصل، ي، ط  )8(
  .وما أثZته أصوب. »أحدهما«: ~ �يع ال�سخ  )9(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )10(
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  ه بد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به اقا� عبيد ر�ه تعاY ع .، واهللا أعلمذ.ك جائز
-220 R3��(�� �$�/ �} ����K�X 

قال فيها ~ نوازل الWز� ما  ،)2(vسألة vزارعة �ط فيها القليب :)1()ومن خطه نقلت(
 )4(أو بقرب ،فال �وز إال أن تÍون مأvونة ا.ري ،و§ن شارyه بأرض بور يقلبها :)3(قال: "نصه
  . و§ال .م �ز ،ر\ها

وأجاز ذ.ك ابن حبيب . ال �وز حÄ تروى )5(سماع حس� بن xصم هكذا ~: قلت
vساقاة أرض ا�ور،  )6(ال Çوز: قال. وهو قول سحنون: قال ،واختار ابن يو�س األول /، مطلقا
  . فيها ا.ydة S أن يز�لها إذا ¢ن ما يز�لها به معلوما، وهو عقد الزم )7(وÇوز

 ،إن أعطى أرضه يز�لها S أن يزرع معه ثالث س��: ~ الطرر عن vؤلفة ابن �ابة: قلت
وyذا إن باعها . و� قيمة ز�له ،توصف .م �ز )8(].م[جاز إذا وصفت األ�ال وعلم عددها، فإن 

إال أن معه إذا وصفها  )9(و\لزمه عملها ،(عاvلة، فله ذ.ك وأعطاه قيمة ز�لهو�ها ز�ل ~ هذه ا
  . و.م ºتلط األرض ،أو قلعه إن قدر عليه ،فله قيمته ،تÍون غw مأvونة

  ال �وز .رب األرض أن 2شÖط S العاvل أن يطرح ~ األرض أ�اال : )10(حوابن فت
ü بيده، وحيث يعلم أن صاحب األرض ال ي�تفع إال أن يعلم أن األرض تب ،معلومة من ا.ز�ل

  . و¸نت األرض مأvونة ،بعد انقضائها ��ء من ا.ز�ل ا(طروح

                                                 
 .ك، ط: سقط من )1(
 .258، ص)ق ل ب( مادة : ¤تار ا.صحاح. ا�_ قبل أن تطوى، أي قبل أن تZ÷ با1جارة، وÞوها :الَقِليُب  )2(
)3(  �  . »قا.وا«: ~ فتاوى الWز
  .»بقرة«: ~ ي  )4(
xصم بن vسلم بن : أبو ا.و{د حس� بن xصم بن كعب بن �ّمد بن علقمة بن خباب ا¬قÌ، و\قال :حس� بن xصم )5(

ترتيب . ھ208تو� سنة . سمع من ابن القاسم، أشهب، ابن وهب ومطرف بن عبد اهللا.ب ا¬قÌ، القرطóكعب بن خبا
  .416ص: ؛ �هرة تراجم الفقهاء ا(ا.كية133ص: ؛ تار\خ علماء األند.س380ص 1ج: ا(دارك

  .»�وز«: ~ ي  )6(
  .»�وز«:~ ك   )7(
  .م: وما أثZته من. األصل، ي، ك، ط: سقط من  )8(
  .»عملهما«: ~ ط  )9(
روى عن أبيه . أبو �ّمد عبد اهللا بن فتوح بن vو� بن عبد ا.واحد ا.سZ© األند.°: ابن فتوح. »ابن فتحون«: ~ ي )10(

تو� Þو . ألف كتاب ا.وثائق ا(جموعة، واخت� كتاب ا(ستخرجة. أهل ا(عرفة والعلم وا1فظ والفهم¢ن من . وغwه
  .119ص: ؛ شجرة ا�ور14-13ص 8ج: اركترتيب ا(د. ھ460
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.كنه .م 2شÖط  ،وa كÕة ا.سكك ،~ ا.ز�ل ا.كراءوÞوه ~ ا(دونة ~ vسألة : قلت
 )2(وفيه ما عملته دواب العاvل من ز�ل ~. ولعله S قول ابن حبيب ا(تقدم ،األرض )1(أمن

وزرع عليه .م يÍن � S رب األرض  ،فهو .لعاvل، فإن ألقاه ~ األرض ،دار رب ا(لك
إذ ال 2ستطيع S  ،وyذ.ك يÍون إذا خلطه باألرض با1رث، و§ن .م يزرع عليه ش®ئا .)3(قيمته

  . ألقاه S فصل ~ قيمته مع صاحب األرض .زم رب األرض و.و ،إخراجه من األرض
S قدر ما بÀ من االنتفاع به عند أهل  ؛.لعاvل S رب األرض نصف قيمة ا.ز�ل: وقيل

و.م يزرع ش®ئا بعد أن  .بعد العام ا�ي اغتاله �يعا، أو نصف قيمته ¢vال إن اختلط ؛ا�ظر
أو ال  ،قيمة ا�صف با(قاسمة من األرض عطشتفيكون عليه  ،يقاسم صاحب األرض العمارة

  . معجلة أو ال ،)4()رو\ت(
 ن سلمت من القحط،و.رب األرض S العاvل كراء نصف األرض ا.صائرة � بالقسمة إ

و.و ¢ن ا.ز�ل ا(حمول  ،و\Íون .لعاvل أيضا كراء نصف ا�ابة ال© �لت ا.ز�ل إY الفدان
إال أن  ،العاvل نصف ا.ز�ل أو ثمنه، فال �ء � S العاvل أن � S )5(و.م 2سم ،.رب األرض

 فإن. ه ذ.ك ا.ز�ل إY الفدانو.لعاvل كراء دابته ~ نقل ،يÍون .م ºتلط باألرض فله ز�له
ا�ي اغتاله S  ،العام S العاvل نصف قيمة ا.ز�ل من �: فقيل ،وزرxه xما ،اختلط باألرض

وyذا ا¬ا]  ،ألن منفعة ا.ز�ل ~ العام األول أنفع ×ا بعده ؛�قدر ما 2ساوي ذ.ك عند أهل ا�
   .وهكذا ،خw من ا¬الث

� �ء أخذه من صاحبه، و§نما  )6(ومن شاط و.لعاvل كراء دابته معادلة، و\تحاسبان،
مثل ز�ل ا�قر والغنم  ،أو قيمة ذ.ك إذا ¢ن �وز بيعه ،يÍون S العاvل نصف ثمن ا.ز�ل

 )7()عن(و. ، ف¦ vكروهة عند ابن القاسموأما العذرة وز�ل اqيل وا�غال وا1مw. وا(عز
  . أشهب ا(بتاع فيها أعذر من ا�ائع

  . وفيها من اqالف غw هذا مذكور ~ ا�يوع الفاسدة منها: قلت
                                                 

  .»أو من«: ~ ط  )1(
  .»من«: ~ ك  )2(
  .ي، م: وما أثZته من. »فيه«: ~ األصل  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .»2سلم«: ~ ي  )5(
  .وهو بمع÷ ما تبü .»شط«: ، وفتاوى الWز�»زاد«: ~ ط  )6(
   .ي، ط: سقط من  )7(
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و.م  ،يب نفسهأو نص ،إن ضيع نصيب صاحب األرض: وa الطرر عن بعض أصحابنا
يقو� أهل  حÄ خرج أوان ا.زراعة، فعليه كراء نصف األرض S ما ،يزرع ش®ئا من ذ.ك

  .هفكراؤها علي ال© يزرعها �فسه(ا��؛ ألن نصف األرض 
 ،)1()عليه .رب األرض قيمة عمله ~ ا(زارعة �صف األرض: وa ا(ؤلفة البن �ابة

  . و وجه جيد، واألول أعدل، وه)2(وvؤنته ~ حصاده ودرسه وذروه
إال vسائل  ،أو قيمته )4(و\رجع ~ ع� شZيها#اري v Sسائل االستحقاق،  )3()هو(: قلت

  . سبعة�صورة 
واآلخر  ،إذا أخرج أحدهما األرض وا�ذر: وا#اري S ما نقله ابن يو�س عن سحنون

فإن علم به  ،وترك ا�ا
 ،اختار كر\مها ؛األرض )5(واعتدال فحرث العاvل بعض ،ا�قر والعمل
و§ن فات اإلبان نُِظر، فإن حرث نصف األرض ¢ن S  .اإلبان ُجS َWِ أن يزرع باقيها ~

  . العاvل .رب األرض ر�ع �يع كراء األرض
و§ن حرث ا¬لث� فعليه ا.سدس : لقا. )7(|ما ال بال �|.م ¾رث  )6(ير\د ×ا: ابن يو�س

أجره S أن ¾رث نصف األرض .ر�ها بزر\عة رب  وأرو. �\�Í ~ ا.زرع )8(و\Íونان
\م األرض، وترك ا�ا
، وفات فقلب العاvل كر ،S أن ¾رث هو ا�صف اآلخر �فسه ،األرض

و\غرم العاvل نصف كراء القليب، و�  ،فليقسما هذا القليب ب®نهما ،القليب )9(|زراعة|إبان 
  .من نوازل ا(زارعة من نوازل الWز�ه ا )10("~ ا�صف ا�ي أخذS رب األرض أجر مثله 

-221 R#��	�� &I��� M� ��c��X 
  فمما وجد  ،بأن يZيع نصفا ،وyبيعه نصفا: vسألة من مع÷ قول ا(صنف ~ باب اإلجارة

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .110، ص)ذ ر و(مادة : ا(صباح ا(نw. هو من ا�رو، أي �سفه، وفرقه، كذرو ا.زرع :ذروه  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »سيه«: ~ ي  )4(
  .»بعد«: ~ ط  )5(
  .»ما«ط : ~  )6(
  .فتاوى الWز�: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )7(
  .»يÍونا«: ~ ط  )8(
  .فتاوى الWز�: وما أثZته من. ل�سخ�يع ا: سقط من  )9(
)10( � .424-422ص 3ج: فتاوى الWز
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 عمرفيها hط ا.شيخ أ± عبد اهللا سيدي �مد بن ا.شيخ أ± ز\د سيدي عبد ا.ر�ن بن 
ا1مد هللا  ،وسالم S عباده ا�ين اصط� ،ا1مد هللا و�y: ما نصه - ر�هم اهللا تعاY - اRنال] 

�م من  واRابع�  / وS آ� وأصحابه ،وا.صالة وا.سالم S سيدنا �مد نZيه وعبده ،حق �ده
  : بعده، و�عد

وال 2سعU ¤الفته ا�حث ~ حÍم vسألة عمت بها  ،فقد سألU من تتع� S إجابته
و§ن كنت .ست أهال  ،وما أمU بذ.ك ،و¾تاج .ز\ادة اRأvل فيها من ابت. بالفتوى ،ا�لوى

و§ال فما عنده �  ،إال (ا حل به من اإلنصاف ا�ي هو من �يل األوصاف ،.سلوك تلك ا(سا.ك
، إذا ¢نت بيد أحدهم سلعة ،xدة Çار أقطارنا اRواتية×ا جرت به  )2(نّ أ و¼ ،)1([ ] فيه كفاية

والغالب  ،أو vؤجل S أن يتوÉ � بيع ا�صف ا�ا
 ،من 2شÖي منه نصفها بنقد )3(نظرأن ي
و§ن أجر توÉ ا�يع ~ نصف  ،مع� يرm به فيها vز\د ر�ح )4(وقوع العقد S ا.سفر بها (حل

وذ.ك ا(ز\د تارة يÍون تافها ال  ،يÍون ش®ئا زائدا يعطيه ا�ائع وقد ،ا�ائع من �لة ثمن ا(بيع
�والغالب العقد S ا.سفر  ،وتارة يÍون مثله .وهو الغالب ،وال يقرب منه ،يبلغ أجر ا(تو

¸Öشv با#ميع،  
ّ

 وأال
ّ

�رزا من أن يدÝ ا(سافر خسارة ~ حظ  ، öcة ا.d\ك ا�ائع يقسم إال
وال يقع  ،وقد يقع تعاقدهما ~ شهر ،وال ي�öون �يع ذ.ك أجال ،به هوورcا ~ نصي ،�\Íه

وقد يÍون األجر معينا  .أو شهر\ن من غw تعاقد S تعي� وقت ا.سفر ،ا.سفر إال بعد شهر
   .أو ~ ا�مة ،¢¬وب بعينه

واآلخر  ،وما اÍ1م ~ رجل� تعاقدا S ا.ydة ~ Çارة بأن أخرج أحدهما عروضا
ثم احتاجا (ا ¾مل  ،وقوما ذ.ك فتعادال فيه ،أو من � ش®ئا ،أو طعاما ،أو نقدا ،عروضا ¤الفة

أو أقل  ،وقوم فباع نصفه .صاحبه بنصف ما قوم به ،فأخرج أحدهما بعwا ،عليه ذ.ك (حل بيعه
Õعليه به ،أو أ� Wأو نقده إياه ،وص. ù أن 2سافر بذ.ك S وقد  ،ه أحدهماوالغالب تعاقدهما

 وقد 2شÖط ا(قيم S ا(سافر أن ال 2ستأثر عنه ��ء ~ .أو بغwها بال أجل ،يÍون بأجرة
 .وÞو ذ.ك ،أو عوvل به قراضا ،فضال عما اشÖاه ~ ذمته ،و.و ��ء تصدق به عليه ،سفره ذ.ك

  ه؟ اوyيف إن تWع � بذ.ك بعد العقد
                                                 

  .بياض قدر ùمة  )1(
  .»إنه«: ~ ي  )2(
  .ي، م: وما أثZته من. »انظر«: ~ األصل، ك، ط  )3(
  .»بمحل«: ~ ي  )4(
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احتيج .لبحث  ،و\ÕÍ وقوعها ،عمت بها ا�لوى هذه نازلة ،ا1مد هللا :ثم كتب بمحو�
فيZيع نصفها  ،و¼ أن ا.رجل تÍون عنده سلعة ال طاقة � S ا.سفر بها (حل تباع به ،فيها

 ،فإذا بيعت ورجع يقÁسمان ثمنها ،أو vؤجل ل®سافر بها (حل يÍون به سوقها ،مثال .رجل بنقد
أعU كون ثمن ا�صف  ؛وهذا الغالب .نو\قتC صاحبها من ذ.ك ما � S ا(شÖي إن ¢

وتارة �عل ا�ائع .لمشÖي قدرا  .أو ا(ؤجل ،وما 2س� من ا�قد ،ا(بيع هو أجرة ا.سمÑة
 ،وتارة يقع هذا ا�يع .وال ي�öان أجال .لبيع ،والغالب ال ينقد ،معلوما S سمÑته ينقد

بقسم ا.سلعة إن طلبه  أيضا عدم ا.رضا ، والغالبcد ثان ا�يع وتارة يقع .و\تأخر ا.سفر مدة
وتارة ºرج � واحد من ا.رجل�  .أو S �ط عدم القسم ،ا(شÖي بعد وقوع العقد ب®نهما

فإنه  ،و§ن ¢ن ما أخرج أحدهما قوم بأ�Õ ،~ القيمة )1(حÄ تعتدل ،ش®ئا من ا.سلعة فيقومانها
وأنا أصW  .فإن نصفه ~ ذمتك ،به عليك وما زادت ،ما أفاء اهللا ب®ننا أنصافا :يقول .Í\dه

   .و2سافر با#ميع أحدهما ،وقد ºتلف �ôا ،ما أخرجاه )2(وقد يتفق نوع ،.ك بقيمته
و2شÖط عليه ا(قيم أن � ما أعطاك  .وهو الغالب ،وS ذ.ك يقع العقد إما بأجر أو ال

فهل Çوز هذه العقدة  ،��ء فهو ب®ننا أنصافا ال lستأثر i ،و.و صدقة ~ سفرك هذا ،اهللا
  أو ~ ذ.ك تفصيل؟ ،أو تمنع ،)3(بوجو�ها

و¼ أن يZيع � نصف سلعة بدينار مثال  ،)4()أن ا.صورة األوÉ(: -  واهللا ا(وفق -  ا#واب

فذ.ك جائز S ا.رواية  ،فإن ¢ن با�â ا�ي وقع به العقد ،S أن يZيع � ا�صف ا�ا

   .و.م يÍن ا(بيع مثليا ،إن ��ا �يع نصف رب ا.سلعة أجال ،ا(شهورة ~ ا(دونة
ومن  .)5(كما ~ اRوضيح ،فال سالمة من اجتماع ا�يع وا#عل ،أما اشÖاط �ب األجل

إذ بöب األجل يÍون ذ.ك  ،كما ~ عز عن ا�خwة ،اجتماع ا�يع مع اإلجارة ا(جهولة األمد
   .وهو جائز ،من اجتماع ا�يع مع اإلجارة ا(علومة

Åاط كون ا(بيع مثÖال يعرف بعينه ،وأما اش Åفيكون تارة  ،وهو قد قبضه ،فلكون ا(ث
   .أو بعد vضيه ،إن باع ~ آخر األجل ،.رده حصة ذ.ك ثمنا ،سلفا إن باع ~ نصف األجل مثال

                                                 
 .»يعتدل«: ~ ي )1(
 .»Þو«: ~ ي )2(
 .»بوجوهها«: ~ ي، م )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .155ص 7ج: ينظر اRوضيح  )5(
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  بأن يÍون ثمن ا(بيع هذه سمÑته ،وهذا إن ¢نت أجرة ا.سمÑة من �لة ثمن ا�صف ا(بيع
 )1(وأما إن ¢نت ش®ئا زائدا S ثمن ا�صف ا(بيع يعطيه .~ نصف ا�ائع مع ا�ينار ا(س�

   .فذ.ك يأ� إن شاء اهللا ،أو vؤجال ،نقدا )2(ا�ائع
 ،ابةنصف د أو  ،من رجل نصف ثوب /ومن باع : ائل ا#عل واإلجارةود{ل هذا قو�ا ~ أو

âيع � ا�صف اآلخر با�Zأن ي S هاwإن �ب �يع ذ.ك أجال ما خال الطعام )3(جاز ،أو غ، 
و.م يقدر S بيع  ،فإن تم األجل ،فله نصف اإلجارة ،فإن باع ذ.ك ~ نصف األجل ،فإنه ال �وز

  ه فله األجر ¢vال ا ،ذ.ك
و§ن باعه نصف ثوب : ابن القاسم ~ ا(واز\ة" ،وسيأ� نصه ~ اشÖاط األجل إن شاء اهللا

 ،نظر Ðم قيمة بيعه ~ شهر ،S أن يZيع � ا�صف اآلخر ~ شهر، فباعه ~ نصف شهر ،بعdة
.إلجارة سدس  )5(]فوقع[ ،وهما سدس ا¬من ،بعdة ودرهم� ، فكأنه باعه)4(درهمان: فيقال

وانفسخ بذ.ك نصف سدس  ،فلما باع ~ نصف األجل انفسخ ~ نصف اإلجارة ،ا.صفقة
أي .öر ا.ydة  ،وهو ر�ع سدس قيمة ا¬وب ùه يرجع به ثمنا ،فwجع بنصف سدسها ،ا.صفقة

  . S أصل ابن القاسم
 )6(."و.م يراع �ر ا.ydة ،إن ¢نت ا.سلعة قائمة ¢ن فيها �\Íا: وقال ¾� بن عمر

  .ضيحمن توه ا
كذ.ك قال ~  .، بل � مثÅما خال الطعام ال خصوصية .لطعام: وقو� ~ ا.كتاب

فقد  ،وق� اÍ1م S الطعام ،ومن أبü ا.رواية S ظاهرها: )7()ابن عبد ا.سالم(: "اRوضيح
  . )10("َفإْن َ¢َن َطَعاًما .َْم َ�ُْز، و.و بِاRأجيل: "قول ابن ا1اجب )9(ذكره Sه ا )8("أبعد

                                                 
  .»يعطيها«: ~ ي  )1(
  .»�ائع«: ~ ي  )2(
  .»جار«: ~ األصل  )3(
  .»درهمان«: ~ ي، م  )4(
  .م: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )5(
  .156ص 7ج: اRوضيح  )6(
  .كتاب اRوضيح: غw مثبت ~  )7(
  .157ص 7ج: اRوضيح  )8(
  .»عند«ي : ~  )9(
  .435ص: جامع األمهات  )10(
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êح به ابن يو�س  ،� vكيل وvوزون ×ا ال يعرف: وa مع÷ الطعام: ير\د: "وقال قبله
  . منهه ا )1("خصص الطعام تبعا .لمدونة أي ابن ا1اجب ولعله ،وغwه

ْصًفا: "و§{ه أشار ~ ا(خت� بقو� يِْعِه نِ الَ : َوyَبَ ْن أج� ، إِ ِâَ  بِاْ�َ
�
ال َو.َْم  ،)2(بِأْن يZَِيَع نِْصًفا، إِ

ا cيث �وز تأخw ا(ع� إ{ه  ،بد من كون األجل قر\با جدا وهل ال. )3("يÍَُِن ا¬�َمُن ِمثِْلي�
وS ا¬ا]  ،وS األول اقت� ا.شWخي© ؛قوالن ؟و§ن .م يقرب ،أو �وز ،وا¬الثة ،¢{وم�

  . )4("كما ~ ا�خwة عن ا(دونة خالفا أل± ا1سن: "ا.زرقا] قائال
وروى عنه أنه إذا  ،ما نقلناه عن ا(دونة هو إحدى روايتها ا(شهورة عن ما.ك: ت�بيهان

   .)6(]إلخ [نصف ا¬وب  )5(هباع
فمذهب  ،فÌ ذ.ك خالف ،و§ن ¢ن العقد S ا�يع ~ غw ا�â أو أبهم :)7(] [ا.شيخ 

إذ القبض .لمبيع ال يقع  ،خر قبضه(ا فيه من بيع مع� يتأ ،ا(دونة ا(نع ما .م يقرب ا�â جدا
   .ع بهيوهو بلوغه ا�â ا�ي يZ ،إال ~ أجل بعيد

في�بB كما أل± ا1سن أن يÍون  ،cيث �وز تأخw ا(ع� إY مثله ،وأما إن قرب جدا
   .¢�â ا.واحد

S  ،نصف هذه ا.سلعة )9(و§ن باع عنه .)8(ثر ا(نقول عنها قبلإ هو قو�ا ،ونص ا(دونة
أيضا؛ ألنه  ،و.م ي�öا أجال .م �ز ،و§ن ¢ن با�â ،أن يZيع � ا�صف ا�ا
 ~ بâ آخر .م �ز

وا.سلع ا.كثwة ال �وز فيها  ،أو ا¬و�� يدخله جعل و\بع ،أو ا¬وب ،~ ا.سلع القليلة ¢�ابة
   هفسدتها مع ما وقع معها من بيع افأ ،فصارت إجارة غv wؤجلة ،ا#عل

فال �وز فيها  ،وأما ا.كثwة .أي ال© �وز فيها ا#عل منفردا ،ألنه ~ ا.سلع القليلة: و�وق
   .فأحرى مع انضمامه .لبيع ،ا#عل منفردا

                                                 
  .157ص 7ج: اRوضيح  )1(
 .¤ت� خليل: ، وما أثZته من»أجل«: ~ �يع ال�سخ )2(
 .242ص: ¤ت� خليل )3(
  .16ص 7ج: �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل  )4(
  .م، ي: وما أثZته من. »باع«: ~ األصل  )5(
  .416ص 3ج: ينظر ا(دونة. وما أثZته 2شw إY تمام @م ا(دونة. بياض قدر ùمة: ~ األصل، م، ط  )6(
)7(  ~ 

ّ
  .ي، فال يوجد: بياض قدر ùمة، إال

  .»فهل«ز\ادة : ~ ي  )8(
  .»منه«: ~ ي، م  )9(
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 ألنه ابتاع ش®ئا بعينه ال يقبضه ؛و§نما .م �ز إن ¢ن ذ.ك ~ غw ا�â: قال أبو ا1سن
) 

ّ
و\�بB إذا ¢ن قر\با  ، �وز تأخw ا(ع� إY مثلهال ؛ومع÷ ببâ آخر ،إY األجل ا�عيد )1()إال

إال  :حيث قال ،ومذهب ا(دونة هذا هو ا�ي اعتمده ~ ا(æه �وز ¢�â ا.واحد اأن جدا 
âبا�.   

وأنا  ،أ�Uy بنصفها :فقال � رجل ،من ابتاع سلعة: ونصه ،وظاهر ا(وطأ ا#واز مطلقا
  هأبيعها .ك �يعا ¢ن حالال ا

ا.شيخ عن �مد  )2(]نقل[وهو  .وا.صواب منعه ،وهو vش� ،ومثله ~ ا.واضحة: ابن عرفة
   هأنه ال �وز ا

 ،أحسبه ير\د �ب أجال أم ال: ابن �ابة: "ما نصه ،وقال ~ اRوضيح إثر ذكره @م ا(وطأ
   ها )3("و� من األجل قدر ما يباع  إ{ه ،~ بâه أم ~ غw بâه

.و باعه نصف  ،وظاهر قول ابن ا1اجب أيضا ،ل عياض قول ابن �ابة هذاوقب: ابن عرفة
ورابعها عكسه  ،فثا¬ها إن ع� أجال جاز ،أو بأن يZيع � نصفها ،سلعة S أن يZيع � نصفها

 ،وقد علمت تقييد ا#واز ~ ا(دونة بÍونه با�â .)4(أن ال فرق ب� كونه با�â أو لغwه. ها
   .فيحمل عليه

   :ت�بيهان ،تقدم البن �ابة غw ا�â�¢ â ،عمن
إنما هو  .فيجوز أو بغwه فال �وز ،ما قدمناه من اRفصيل ~ ا�يع ب� كونه ~ ا�â :األول


   .ا(بيع v Sلك ا�ائع من �لة ثمن ا�صف  /، إذا ¢ن أجر ا.سمÑة S بيع ا�صف ا�ا
فهو جائز  ،ثم جعل � أجرا معلوما S ا�يع ،بثمن معلوم نقدا وvؤجلوأما إن عقدا ا�يع 

وأن  ،إن .م 2شÖط عدم قسمه بأن يباع �تمعا ،وسواء ~ ذ.ك ا�â وغwه ،إن ��ا .لبيع أجال
فال �وز ا�قد  ،و§ن ¢ن ~ غw ا�â .إن ¢ن با�â وقبض أجرته ،ال يتأخر ا.dوع ~ ا�يع

بد من  لÍن إن ¢ن ~ غw ا�â فال ،وسواء ~ هذا ا(ثÅ وغwه ،ا.dوع )5(وتأخرRعي� ا(بيع 
   .و�ب األجل بعد ا.وصول ،أو lسميته وقت اqروج ،اqروج

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .ي، م: وما أثZته من. ، ط، كاألصل: سقط من  )2(
 .155ص 7ج: اRوضيح )3(
  .»بغwه«: ~ ي  )4(
  .»وتأخw«: ~ ي  )5(
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 ،وÇوز اإلجارة S بيع قليل ا.سلع أو كثwها: قال ~ ا(دونة ~ أوائل جعلها و§جارتها
 ،و§ن باع Rمام األجل .و§ال .م Çز اإلجارة ،.لبيع أجالوyثw الطعام إن ��ا  ،)2(الM )1(وأع�م

إال أنه إن �ب األجل .لبيع  ،فله حصة ذ.ك من األجر ،و§ن باع ثلثه أو نصفه .فله أجره ¢vال
فيدخله  ،ألنه إن باع ~ نصف األجل رد نصف ما قبض ؛فال �وز ا�قد ~ هذا ،)3(وس� األجل

من  فلألجw قبض حصة ذ.ك ،وDv من األجل يوم أو يومان ،فإن .م ينقد ش®ئا ،بيع وسلف
   )4(هاألجر ا

و§ال جاز بد{ل  ،و¸نت ا.سلعة معينة ،ير\د �dط... وال �وز ا�قد ~ هذا إلخ : )5(وقو�
  ... قال ا(تيطي إلخ: ونصه ،ما نقله القلشا] عن ا(تيطي

  ... هذا ا.صقÅ عن ا(واز\ة إلخ : وقال ابن عرفة عقب نقله @م ا(دونة
   .إن .م 2شÖط عدم قسمه ،وÇوز اإلجارة S عمل ~ جزء مع� vشاع: وقال أيضا

 ،إن �ب � أجال ،وفيها Çوز إجارة �\ك ~ طعام �\Íه S �له {Zيعه ببâ آخر
  .وyذا ~ طحنه ،ففيه كراء ا(ثل ،فإن نزل ،.م �ز وS أنه مÄ شاء قسمه، فإن �ط عدمه

Åا.صق: âا� Yوانظر ا(فيدوال ينقده إجارة ا�يع ،ير\د �ب األجل بعد ا.وصول إ ،. 
   .عينة الظاهر ا(نعوانظر إن ¢نت م

 ،S هذه ا.سلعة أمدا معلوما S ا�يع أن يعقدا S ا(ناداة صورة االسÁئجار :ا¬ا]
وهو إشهار ا(بيع  ،1صول الغرض ا(ستأجر عليه ،انقضائه إكمال األجر بيع ا.�ء أوال2ستحق ب

فإن ذ.ك إنما يصح S وجه  ،ا�يع )6(]نفس[ول®س ا(راد العقد S حصول  .وا�داء عليه
أو الغرر  ،)7(فيكون غرر ،وال ¾صل الغرض ،إذ قد يمC األجل ،وال يöب فيه أجل ،ا#عل

   وذ.ك مفقود ~ العقد ،إذ من �طها كون ا(نفعة فيها معلومة ،إنما يغتفر ~ ا#عل دون اإلجارة

                                                 
ا.�ََرة من اّ¬ياب، و¼ األ�ال واألعدال : والِعÍْمُ . مفردها الِعÍُْم، من فعل َعÍََم ا(تاع يْعِكَمُه، أي َشّده بثوب :أع�م )1(

 3، ج)ع ك م(مادة : ؛ تاج العروس1140-1139ص: القاvوس ا(حيط. ال© فيها األوعية من صنوف األطعمة وا(تاع
 .122ص

)2(   "Mَاجر من اّ¬ياب: وقيل. نوع من اّ¬ياب :الRّأمتعة ا .wن)30، ص)ب ز ز(مادة : ا(صباح ا. 
  .»األجر«: ~ ي  )3(
 .16ص 3ج: ا3;4و89 )4(
  .»قوال«: ~ ي  )5(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .»غررا«: ~ ي  )7(
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  يصح ~وا#عل S ا�يع إنما  ،أم ال )1(فاإلجارة فيه غw جائزة �ب �ا أجال ،S نفس ا�يع  
wدون  ،القليل دون ا.كث âا� aلقلشا]وانظر ا(ع� وميارة وا. )2(] [و.   

 .)3(نقله @م ا(دونة... إذا استأجر دالال S بيع سلعة إلخ  :قال القباب ~ قول ابن �اعة
  .ما وجد hطه ر�ه اهللاه ا

-222 R M�.41'8 
�8 l? ���+ &� [� *	c���X 
ال Çوز S �ل ": ابن عرفة :ما نصه ،إال أنه övوب عليه: ووجد بطرته أيضا hطه

   .ألنه بيع مع� يتأخر قبضه ألجل ؛إال أن ينقده نصفه �vنه ،إY بâ كذا بنصفه )4(طعام
Åقول :ا.صق S أشهب وابن حبيب إن وقع مبهما جاز.   
   ها" ، إذ ال غرض ~ بقائهوال بقاءه جاز ~ �له وطحنه ،.م 2شÖط قسمه )5()إن( :ا.لخ¯

ا Sََ " :ير\د ،S قول أشهب :وقو� ط  ،َمْذَهِب ابِْن الَقاِسمِ َوأم� َÖَ2ُْش �Äالَْفَساِد َح َSَ ُهَو*َ
  .)7(ا1طاب ها" )6(4َبُْض نِْصِفِه اآلنَ 

هذا إY بâ  )9(اْ�ل طعا�: وال �وز أن يقول :)8(وa كتاب ا#عل واإلجارة من ا(دونة
  . )11( )10(انظر ا1طاب... و.ك نصفه إلخ  ،كذا

أن هذا ا1مل فيها  ،ومنعه ~ تلك ،ة ا�يع ~ وجوب ا�قد ~ هذهوالفرق ب� هذه وvسأل
وa تلك تنفسخ بوقوع ا�يع ~ نصف  .كما .لفشتاv، Kضمون ~ ا�مة ال تنفسخ اإلجارة بتلفه

و§ال جاز ا�قد   ،هذا إن ¢ن ا(بيع معينا كما ~ القلشا] ،فيؤدي إY ا�يع وا.سلف ،األجل مثال
  .ما وجده ا

                                                 
  .»أجل«: ~ ي  )1(
 .بياض قدر ùمة )2(
  .173ص: �ح vسائل ابن �اعة. »وÇوز اإلجارة S بيع قليل ا.سلعة وyثwها: ~ ا(دونة فقال: قو�«  )3(
  . م: وما أثZته من. ، وهو �ر\ف ظاهر»الطعام«ي : ، و ~»صعام«: ~ األصل  )4(
  .ي:سقط من  )5(
  .م: وما أثZته من. »إال«األصل، ي، ك، ط : ~  )6(
  .515ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )7(
  .وما أثZته vوافق (ا ~ vواهب ا#ليل. »~ كتاب ا#عل واإلجارة من ا�وادر«ورد : ~ �يع ال�سخ  )8(
  .ي، م: وما أثZته من. »طعام«: ~ األصل  )9(
  .بمع÷ خليل» خ«: ~ ي  )10(
  .515ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )11(
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�� k�p� �� ,,��*�� M� ,��*�� k�p� �X 
  فÌ �ح سيدي أ±  ،)2(واقتضاء ا�راهم من ا.ر\ال ،)1(|من ا.ر\ال| vسألة اقتضاء ا.ر\ال

   :لقول صاحب العمليات الفاسية )3(القاسم العمwي
 َ. ـعَ  مَ وْ ـا اْ{َ نَ ـفُ رْ ـعُ وَ 

ْ
  ةِ سَ ـايَ ـكَ مُ  ا.

  
  ا�®ت�..............................................   

من  ا(راضاةو ،يعU أن العرف ا{وم ~ فاس S ا(�2سة ~ ا.ر\ال :قال ا.شارح: "ما نصه  
وال  ،وال مبادلة ،إذ ذاك ردّ  ،)4(فال Çوز ،أو أ�Õ ،اث�� وعd\ن وأ ،عd\ن إY أحد وعd\ن

   .اقتضاء دين فيها
أن اقتضاء ا.ر\ال من  ،جواب .شيخنا ا.وا� حفظه اهللا �صل من �موع ا�قل ومن آخر

اRعاvل  )5()¢ن(حيث  ،واقتضاء ا.ر\ال من ا.ر\ال عددا ،ا.ر\ال با.وزن من ا#ان�Z جائز
ا(وزون ×نوع، فإن  )6(واقتضاء ا�راهم بالعدد .ا.ز\ادة وا�قص ~ ا.وزن مغتفرانو ،بالعدد جائز

ال  ؛¢ن ا.ر\ال �وز عددا، S أن ا.ر\الة ا.واحدة منه Çوز ~ مقابلة عدد من ا�راهم معلوم
 ،إال أنه غw معتW فيهما ألجل اRعاvل بالعدد ،أو ب®نهما تفاوت ،vساو �ا ~ ا.وزن )7(تتعداه

wصغ ~ wفيها ~  .، أو بالعكسف¦ ا(سألة ا(ختلف فيها من أخذ كب �وقد اقت� الWز
   .لغU\W و�عض ا(تأخر\نوا ،حسبما نقله عن ابن عبد ا.سالم ؛vسألة القراض S ا#واز

~ ا.سؤال،  بل هو cسب ا(�2سة وا(راضاة كما ذكر  ،ال يتقرر ~ عدد /أما إن ¢ن ا.ر\ال 
فال �وز فيهما  ،ا ¢ن ا1ال ا{وم بفاسوا�راهم Çوز عددا كم ،و\عتW ز\ادته ونقصانه وزنا

  . منه برمتهه ا ."واهللا أعلم ،وال مبادلة وال رد ،من بعض اقتضاء بعضهما

                                                 
 .من �ح العمليات الفاسية: أثZته من )1(
  .»فأعدنا مثلها .ز\ادة ا�يان، ف�ن ا(ناسب وصلها به 23وقد تقدمت «دة ز\ا: ~ ي  )2(
أخذ . ھ1103و� بفاس سنة . أبو القاسم بن أ± عثمان بن أ± القاسم العمwي ا#ابري اRادK، الفا´ :أبو القاسم العمwي  )3(

قا� القضاة، وا#امع ب� العلوم وا�وادر والفوائد، وهو أديب، من فقهاء . عن وا�ه سعيد، وا1سن بن vسعود ا{́و
. ھ1178تو� سنة . علم واألعالم، فهرسة، و�ح العمليات الفاسيةمن تآ{فه ا�Rبيه واإلعالم بفضل ال. ا(ا{ة با(غرب

 1ج: ؛ اإلعالم بمن حل vراكش وأغمات من األعالم176ص 5، ج99ص 3ج: ؛ األعالم102ص 1ج: ا{واقيت ا¬مينة
  .388ص

  .»�وز«: ~ م  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»من ا.ر\ال«ز\ادة : ~ ي  )6(
  .»ال يتعداه«: ~ ي  )7(

 ]أ/164[
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 ،ومن أخذ ماال قراضا فأراد االنفصال منه �وز ذ.ك فيه: "نص الWز� هو قو�: قلت
أن يأخذ انw جاز و§ذا دفع دن: ثم قال. العرض والعكس ، و\قÁسماو�وز أن يأخذ رب ا(ال عينا

  . S قو� منه دقيقا
روي عن ابن القاسم جواز  قول جواز اقتضاء القائم من ا.شائع، أو (ا )S()1(لعله : قلت

ورأيت البن عبد ا.سالم فتوى ôبت عU، �ّوز أن يأخذ عن . أخذ األجزاء من غv wراطلة
  . أو بالعكس ب�ف وقته ،أو عن ا�راهم جددا كبwة ،ا�نانw دراهم

U\Wوز أن يأخذ عن الفضة ذهبا برضاهما: فقال ،وسئل عنها شيخنا أبو القاسم الغ�، 
 ال ي�بB أن ي�ف صاحب ا(ال من مالوالعكس، بد{ل أول vسألة من قراض العتZية 

  . القراض قبل العمل، فمفهومه �وز بعد العمل
�وهو ~ رجل أخذ قراضا بدينار\ن؛ اث�� ذهبا  ،ورثم رأيت ا.سؤال ا(ذك: ثم قال الWز

ن أخذ منه دراهم ، وyذا إثمنيات وُخَر\ِْر�ات، هل �وز أن يعطيه دينار\ن اث�� كبwي ا.öب
نصفها جديدة ونصفها قديمة، قبضها S وجه القراض، فهل يعيدها عليه من صنف واحد أم 

 
ّ
ات؟ ُر�َ  ف دينارا قائما، فهل يقضيهال؟ وa من lسل   يْعات وُ=َميْنات وُخَرْ\ِر�ات مفÖقات عن كر�

  . منهه ا )2("�وز ~ ا(سائل ا¬الث ما ذكره ا.سائل: فأجاب hطه
-224 R.�'	 ^r8 M�
�� k�p� �X 

vسألة من اقتضاء ا�ين بغw ج�سه، فÌ �ح تÍملة ا(نهاج �اظمها سيدي �مد بن 
  : )3(أ�د ميارة عند قو�

 
�
ـب  وا        ــعُ نَ مَ  دْ ــا قَ مَ هُ عَ ـيْ ,َ  امَ َوyُـل   دٍ قْ نَ ـِ

َ
  واــعُ ر� فَ  هِ يْ لَ ــا عَ سَ ـــنِ  وْ أ

  Zِْ ـــتَ اسْ فَ  ةٍ ــمَ هْ R"  هِ ـبِ احِ ــَص        ِن مَ =َ  نْ ـعَ  دٍ ـاحِ وَ  اءٍ ـَض تِ اقْ  عَ ــنْ مَ 
 ـفَ 
َ
 ¢َ  ٌل و� أ

�
 بِ  مِ ـحْ .ل

ْ
  اءَ رَ ــكِ   ا  ذَ ــكَ  õàَ ــال

َ
  امٍ ــعَ ـَط بِ  ٍض رْ أ

َ
  اذَ ــخَ أ

 بِ  اقِ رَ ــتِ االفْ  دِ ــعْ ,َ  نْ ــمِ       امِ ـــعَ ـالط� بِ  امِ ــعَ ـلط�  ¢َ اِ] ـــوا¬� 
َ
  امِ ــسَ جْ األ

  عَ ــنِ مُ  دْ ــقَ  لٍ زْ ــغَ بِ  انٌ ت� ــكِ  اكَ ذَ ـــكَ      عَ ــنِ مُ  ُس ـكْ العَ وَ  ْ�ِ �َ وْ ـا¬� بِ  ُب وْ ا¬� وَ 
 بِ  wُ عِ ـا ا.ش� ذَ ـكَ 

ْ
  واــعُ *َ  ُت ــبُ �ْ يَ  ُل زَ ــغْ �ُ  ٍن ــمَ زَ .ِ   وا     ـعُ نَ مَ  يلِ ِص فَ ال

  �õ ــبَ  هُ نْ ــعَ  رَ ـا اآلخَ َض ــقَ  عْ ــنَ امْ فَ         ِن ـمَ ا¬� ا بِ هَ دَ ــاحِ وَ  عَ ــي,ِ  نْ إِ ـفَ 
                                                 

  .ي: سقط من  )1(
)2(  �  .مع االختالف ~ بعض األلفاظ .457-456ص 3ج: فتاوى الWز
 .269-268ميارة، ص: ا.روض ا(بهج  )3(
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 إِ 
�

 ذَ  إِ ال
َ
  َل ـــثْ مِ  ذَ ـــخَ ا أ

َ
        لِ و� األ

  
 ـفِ   

ْ
 وَ  رِ رَ ـغَ ي ال

ْ
 ــقَ إِ  ُف ــْص وَ ا.

َ
  Åِ ـتَ  ةً ال

فال �وز أن يقتD  ،يعU أن � ش®ئ� ال �وز أن يباع أحدهما باآلخر نقدا: ما نصه
فإن  ،وyمنفعة األرض مع الطعام ،وذ.ك ¢1يوان مع ا.لحم من ج�سه ،أحدهما من ثمن اآلخر

فال  ،فإذا بيع ا1يوان بثمن دراهم أو دنانw ،من ج�سه ال �وز .لمزابنة )1(]با.لحم[بيع ا1يوان 
فإذا  ،وyذا العكس .من ج�س ذ.ك ا1يوان ؛�وز أن يقتD عن تلك ا�نانw أو ا�راهم 1ما

   .ذ.ك ا¬من حيوانا من ج�س ذ.ك ا.لحم )2(فال يأخذ عن ،بيع ا.لحم با¬من
فال يأخذ عنها  ،فإذا اكÖاها بثمن دراهم أو دنانw ،وyذ.ك كراء األرض بالطعام ×نوع

  .كذ.ك فال يأخذ عن ذ.ك ا¬من أرضا ي�تفع بها cرث أو غwه ،و§ذا باع طعاما بثمن ،طعاما
فال �وز أن يقتD أحدهما  ،وyذ.ك � ش®ئ� ال �وز أن يباع أحدهما باآلخر إY أجل

فإذا بيع طعام  ،ز بيع أحدهما باآلخر إY أجلألنه ال �و ؛وذ.ك من الطعام� ،من ثمن اآلخر
 ،ال من ج�س الطعام األول ،فال �وز أن يقتD عن ذ.ك ا¬من طعاما ،بثمن دنانw أو دراهم

فكما ال �وز بيع ثوب بثو�� إY أجل .كونه سلفا جر  ،و¸¬وب با¬و�� ،وال من غw ج�سه
فال يقتD عن  ،فكذ.ك إذا بيع ثوب بثمن ،µعلألنه ضمان  ؛وال بيع ثو�� بثوب إY أجل ،نفعا

  . .ك ا¬من ثو�ا واحدافال يقتD عن ذ( ،وyذا إذا بيع ثو�ان بثمن .ذ.ك ا¬من ثو��
يمÍن فيه غزل  ؛بالغزل إY أجل ، فكما ال �وز بيع ا.كتان)3(مع الغزل وyذ.ك ا.كتان

 )5(يقتC عن ذ.ك ا¬من غزال بعد فال ،)4()بثمن اب .لمزابنة، فكذ.ك إذا بيع ا.كتانذ.ك ا.كت
   .مدة يمÍن فيها الغزل

wذ.ك الفصيل مع ا.شعyو، wبالفصيل ألجل ي�بت فيه ا.شع wفكما ال �وز بيع ا.شع، 
  .يمÍن فيها نباته ؛فال يقتC عن ذ.ك ا¬من فصيال بعد مدة ،فكذ.ك إذا بيع ا.شعw بثمن

، مقيد بما إذا أعU ما ال �وز بيع أحدهما باآلخر إY أجل ؛وا(نع ~ هذا القسم ا¬ا]
وا(نع بعد االفÖاق مقيد أيضا بما إذا  ،وأما قبل االفÖاق فجائز .عان من ا(جلسافÖق ا(تباي

  وأما إن ¢ن من  .أو أ�Õ ،وهو أقل ،أو من ج�سه ،¢ن الطعام ا(قتD من غw ج�س ا(بيع
                                                 

 .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من )1(
 .وهو خطأ ظاهر: »من«: ~ ي )2(
  .؛ ألنه ا.صواب»الغزل«وما أثZته هو . »العزل«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»يبعد«: ~ ي  )5(
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   .فيجوز ¢إلقالة ،ج�سه أو مثله صفة وyيال
 ، �خول ر�اوحاصل هذين القيدين أن اقتضاء الطعام من ثمن الطعام بعد ا(فارقة ×نوع

 )1(وقبل ا(فارقة جائز إال إذا قD .فيكون إقالة ،ال�ساء إال إذا اقتD مثل ا(بيع صفة ومقدارا
و.كنه من  ،فإن هذا ×نوع ،وأحدهما أ�Õ ،طعاما ر�و\ا من ثمن طعام ر�وي من ج�س واحد

أحدهما  ف� ما يمتنع بيع  ،وهو أخص من هذا .أحدهما باآلخر نقدا /القسم ا�ي ال �وز بيع 
   .باآلخر نقدا يمنع ألجل، ول®س � ما يمنع ألجل يمنع نقدا

َعاِم ُمْطلًَقا أن� َمْن بَاَع َط : ")2(قال ابن ا1اجب ~ بيوع اآلجال Wَُ ِ~ الط� َعاًما إYَ أَجٍل .َْم َوُ\ْعتَ
َمن َي بَِذ.َِك ا¬� ِÖَْعِضِه َ�ُْز أْن 2َْش  أْن يÍَُونَ َطَعاًما، َو§ْن َخالََفُه 4َبَْل األَجِل َوَال َ,ْعَدهُ ، َوَال بِبَ

�
ال  ، إِ

  . )6(")5(و§ن سمراء فسمراء ،)4(وصفته، إن �مولة فمحمولة )3(كيلهك
هذه ا(سألة نافعة .لناظر ~ مذهب ما.ك؛ �خول أشياء كثwة �تها، و¼ : "اRوضيح

ا.وسط وسّد ا�ر\عة،  إلغاء(ناسZتها ~  - واهللا أعلم -ل®ست من بياxت اآلجال، و§نما أ5 بها 
Y بثمن إ ر�و\ا أو غwه أي ،أّن من باع طعاما مطلقا: ومعناها .بها كتاب ا.سلم وا.صلح وا.الئق

ِله أن يأخذ من ذ.ك ا¬من )7(|عليه|.لُمحال  � والأجل .م �ز  بَ وال ببعضه ×ن هو عليه  ،من قِ
و§ن خالفه قبل األجل أو بعده، إال أن يÍون مثل الطعام ا�ي خرج من يده صفة  ،طعاما

  . و\عد إقالة ،ومقدارا؛ لعدم اRهمة حي�ئذ
ول®س . تأخر قبض ا¬من حÄ افÖق ا(تبايعان )8(وyذ.ك cال: بثمن إY أجل، ير\د: وقو�

 .وال العكس ،هذا ¤صوصا ~ ا(ذهب بالطعام، بل وyذ.ك ال �وز أخذ ا.لحم عن ثمن ا1يوان
إذا  ،وال أخذ ا¬ياب عن ثمن الغزل. وال أخذ طعام عن أجرة كراء أرض .لحرث، قا� ~ ا(دونة

  ن ا.شعw بعد عن ثم )9(صيلالقوال أخذ  ،Dv زمان يمÍن أن ي�سج فيه؛ ألنه إجارة �هولة

                                                 
 .»اقتD«: ~ م )1(
 .ي: وما أثZته من. »األجل«: ~ األصل، م )2(

  .»S كيله«: ~ جامع األمهات  )3(
  .»بمحمولة«: ~ ي  )4(
  .»�سمراء«: ~ ي  )5(
  .353ص: جامع األمهات  )6(
  .كتاب اRوضيح: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )7(
  .»أو«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )8(
 . 261، ص)ق ص ل(مادة : ا(صباح ا(نw. هو ا.شعw �ز رطبا أخö، وس¯ قصيال؛ ألنه ُ�ْقَصُل وهو رطب: القصيل )9(

 ]ب/164[
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  . صيال، وال ا.سيوف عن ا1ديدCv زمان يصw فيه ق
أحدهما من  )1(� ما ال �وز أن يباع أحدهما باآلخر نقدا، فال �وز أن يقتD: وضابطه

  . عكس، أو الطعام عن ثمن األرضأو ال ،ثمن اآلخر، ¢.لحم عن ثمن ا1يوان
وñ ما ال �وز أن يباع أحدهما باآلخر إY أجل فال �وز أن يقتD أحدهما من ثمن 

كتان  وأخذ غزل عن ثمن .عام، وأخذ ثوب عن ثو�� أو العكساآلخر، كأخذ طعام عن ثمن ط
وأخذ . )2(|وأخذ ثياب عن ثمن غزل ~ مدة يمÍن فيها ال�سج|بعد مدة يمÍن فيها ال�سج، 

  .انت& لفظ اRوضيح. واهللا أعلم )3(."صيل عن شعw بعد مدة يمÍن فيها نباتهق
قال " :توجيه منع اقتضاء الطعام من ثمن الطعام ،وقال القباب ~ �ح بيوع ابن �اعة

  . ألنه .و أبيح � ذ.ك ¢ن ذر\عة، وسZبا إلجازة الطعام بالطعام إY أجل: الفقهاء
îإال ~ ا(جلس ا�ي وقع  ،باع طعاما بثمن .م �ز أن يأخذ ~ ثمنه طعاماومن : قال ا�ا

فافÖقا من ذ.ك ا(جلس .م �ز بعد أن  ،فيه ا�يع األول، فإن ¢ن ا�يع األول إY أجل أو با�قد
  (7)واألوزاÝ (6)وا¬وري (5)وابن سw\ن (4)وأجاز ا1سن ،يأخذ منه به طعاما، و�ه قال أبو حنيفة

                                                 
  .»يقD«: ~ ي  )1(
  .كتاب اRوضيح: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )2(
  .384ص 5ج: اRوضيح  )3(

حدث . أبو سعيد ا1سن بن أ± ا1سن 2سار ا��ي، تاب�، و� با(دينة .س�ت� بقيتا من خالفة عمر بن اqطاب: ا1سن (4)
حدث عنه قتادة وأيوب وابن عون وخا� ا1ذاء . عن عثمان وعمران بن حص� وا(غwة بن شعبة وغwهم ر� اهللا عنهم

 ثقة وحجة.  وغwهم
ً
�قيق �ّمد عبد القادر عطا، دار ا.كتب ابن سعد، : طبقات ا.كWىال. ه110توa سنة . ¢ن x(ا

 Éوت، الطبعة األوwج: ؛ تذكرة ا1فاظ114ص7ج، )م1990-ھ1410(العلمية، ب ،ó57ص1شمس ا�ين ا�ه.  
سمع أ± . أبو بÍر �ّمد بن ß\ن، أصله من جرجرايا، و� قبل انتهاء خالفة عثمان ر� اهللا عنه �س�ت�: ابن سw\ن (5)

¢ن . وأخذ عنه أيوب وابن عون وأبو هالل �ّمد بن سليم وغwهم. هر\رة وعمران بن حص� وابن عباس وابن عمر وغwهم
 Wّسنة . فقيها وهو ثقة ومع aى. ه110توW؛ تذكرة ا1فاظ140ص7ابن سعد، ج: الطبقات ا.ك : ،óشمس ا�ين ا�ه

  .62ص1ج
حدث . ~ خالفة سليمان بن عبد ا(لكه 97و� سنة . ن سعيد بن Ñvوق ا¬وري؛ من övأبو عبد اهللا سفيان ب: ا¬وري (6)

وحدث عنه ¾� القطان وابن وهب ووyيع و�ّمد . عن أبيه وز\د بن ا1ارث وحبيب بن أ± ثابت واألسود بن ق®س وغwهم
ابن سعد، : الطبقات ا.كWى. ة ا(هديبا��ة ~ خالفه 161توa سنة . وهو ثقة كثw ا1ديث وحجة. بن كثw وغwهم

  .  151ص1شمس ا�ين ا�هó، ج: ؛ تذكرة ا1فاظ334ص6ج
(7) Ýو� سنة : األوزا ،Ýه 88أبو عمرو عبد ا.ر�ن بن عمرو بن ¾مد األوزا . wروى عن سفيان ا¬وري و¾� بن أ± كث

ثقة صدوق، كثw . و العباس ا.و{د بن vسلم وغwهمأخذ عنه أبو إسحاق الفزاري وعبد اهللا بن ا(بارك وأب. وغwهما
ابن سعد، : الطبقات ا.كWى. ه157توa سنة . ا1ديث والعلم، حجة ~ الفقه، ¢ن إمام وفقيه أهل ا.شام، وسÍن بwوت

  .76صم، �1970قيق إحسان، دار ا.رائد، بwوت، الطبعة األوÉ، إبراهيم ا.شwازي، : ؛ طبقات الفقهاء339ص7ج
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إذا .م يفارقه  ،أن يأخذ عند حلول األجل من ثمن الطعام طعاما ،ف� ~ أحد قو{هوا.شا
  . انت& نصه .حÄ يقبض

إذا ¢ن الطعام ا(قتD من : معناه ،وهذا ا�ي منعوه من اقتضاء الطعام من ثمن الطعام
صفة مثل طعامه أنه إذا أخذ : ل ما.ك ~ ا(دونةفإن ¢ن من ج�سه، فقا. غw ج�س ا(بيع

ومنع أن  ،ألنهما .و شاءا #عالها إقالة ؛ألنه ال ذر\عة ها هنا ؛وهو ب� ،جاز ذ.ك ¢إلقالة ،وyيال
  . يأخذ أقل خوف اRهمة S ضمان µعل

ألن اRهمة S ا.وضيعة : قا.وا .ونقل ابن ا(واز عن ما.ك قوال بإجازة ذ.ك ~ اقتضاء األقل
 مثل كيل طعاvك وصفتهال يعجبU أ: وقال ابن القاسم. بعيدة

ّ
بمثل ا¬من فأ�Õ  ؛ن تأخذ إال

وخففه ابن القاسم ~  ،وأجازه أشهب. بأقل منه، فيدخله سلف �ر منفعة منه، وال �وز
  .@مهه انت& @م القباب ا )1(."العتZية

  : )2(وa �ح معونة الغر\م �اظمها ا.شيخ أ± ز\د ا#نتوري عند قو�ا

 تَ  الَ 
ْ
  ِس �ْ جِ  نْ مِ  ن� ذَ ـخُ أ

َ
  ةً ـفَ ى ِص اوَ ـا سَ ى مَ وَ ـسِ       ِن ـيْ ا��  لِ ــْص أ

َ
  ْ�َ ــعَ  وْ أ

 ـقَ إِ 
َ
 َال  ةً ال

َ
 َ. ـعْ  أ

َ
 3َ دْ  أ

َ
   ا     رَ ـــثَ �ْ  أ

َ
  ار� ـا جَ مَ يهِ *ِ  عُ ــفْ ا��  ُث يْ حَ  ل� ــقَ أ

 ُv َقً ــافِ و 
َ
ا          ــفَ ـلَ تَ ا اخْ ــا مَ ذَ ا إِ ـم� ا أ

  
   

ُ
  ىــفَ تَ  ºُْ ا َال ذَ  اءُ دَ ــتِ ا ابْ مَ ــكَ  زْ ـجِ أ

أي فZسبب ما ذكر يمنع أخذك من ج�س ... وñ ش®ئ� إلخ : هذا ¢Rفسw لقو�: "ما نصه
أخذك ما 2ساوي  وال �وز إال  ،أو أقل قدرا ،أو أ�Õ قدرا ،أو أد3 وصفا /، أصل ا�ين أS وصفا

وسيأ� ما فيه  .)3(كما تقدم عن اRوضيح ~ ثا] ا.dوط ،أو عينه S وجه اإلقالة ،أصل ا�ين
أو عن  ،كما الطعام يمنع غw ذ.ك حيث استوت ا(نافع ب� ا(أخوذ وا(أخوذ عنه: عند قو�

   .كما ال يمنع ذ.ك ابتداء ،أما إذا ¢نت ا(نافع ¤تلفة جاز أخذ ما ذكر عن ما ذكر .عوضه
 ،فمن أسلم ثو�ا مثال ،فيه )5(أي ال منع ،فيÖك )4(أي ال يZتعد ء، �ت� من ا#فاال: وقو�

  أو العبد ثو�ا  ،فال �وز أن يأخذ عن الفرس ،~ عروض ¤الفة Ðفرس أو عبد )6(أو بعwا
                                                 

  .74-73القباب، ص: �ح vسائل ابن �اعة ~ ا�يوع  )1(
  .»قو�«: ~ ي، م  )2(
  .285ص 5ج: اRوضيح  )3(
  .»يبعد«: ~ ي  )4(
  .»مانع«: ~ ي  )5(
  .»أو بعwا مثال«: ~ ي  )6(

 ]أ/165[
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 وال يأخذ عن الفرس أو العبد بعw\ن vوافق� .vوافقا .لثوب ا�ي دفع رأس ا(ال ~ ا(نفعة
إال إذا ¢ن ا¬وب وا�عv wساو\ا � منهما .لمدفوع صفة  ،دفوع رأس مال ~ ا(نفعة.لبعw ا(

  . فيكون ¢لقرض أو يرد ع� ،وقدرا
أو  ،أو أ�Õ ،أو أد3 ،وأما إن ¢ن ا(أخوذ أS من ا(دفوع .فإنه �وز S وجه اإلقالة: ت�بيه

وهو ×تنع حيث  ،أو أقل ،أو أد3 ،أو أجود ،ألنه يؤدي إY تهمة سلم ا.�ء ~ أ�Õ ؛أقل منع
 ،و(ا ~ األقل واألد3 من ضمان µعل ،اتفقت ا(نافع (ا ~ األ�Õ واألجود من سلف جر منفعة

�ذور موال اعتبار با.واسطة ال© وقعت التهامهما S ا.واسطة Yسدا .�ر\عة  )1(نع، {توصال إ
   .قصدا ذ.ك أم ال
 ،وأما إن ¢نت ا(نافع ب� العرض ا(دفوع .§ن 2سلم فيه رأس ا(الو :قو� )2(وقد تقدم

أو  ،أو أقل ،أو أS ،جاز ذ.ك #واز سلم ا.�ء ~ أ�Õ منه ،والعرض ا(أخوذ عن ا�ين ¤تلفة
فإذا ¢ن ا#مل ا(دفوع كثw  ،يصw ا#�س ج�س� )3(ألن اختالفها ؛أد3 حيث اختلفت ا(نافع

وا(دفوع S خالفه جاز  ،أو ¢ن ا¬وب ا(أخوذ رقيقا ،عw\ن ل®سا كذ.كوأخذه عن ب ،ا1مل
وyذ.ك ا.سبق  ،وا1مل ~ اإلبل ،وا.سبق ~ اqيل ،~ ا1مر )4(واختالف ا(نافع ¢لفراهة .أيضا
وا.صغر وا.كW ~ غw اآلد�  ،وÕyة ا.لZ ~ الغنم ،)5(والعمل ~ ا�قر ،والقوة S ا1رث ،فيها

فمÄ اختلفت  ،وyذ.ك ا1ر\ر وا.صوف ،ورقيق ا.كتان وغليظه ،ورقيق القطن وغليظه ،والغنم
أو أقل S خالف ~  ،أو أد3 ،أو أجود ،ا(نافع جاز أخذ ا#�س من سائر العروض ~ أ�Õ منه

  .اهللا أعلمو ،)8(من ا(خت� )7(انظر ا1طاب ~ ا.سلم )6(هذين األخwت�
أو ثو�ا بدراهم إY  ،و2شمل ما إذا باع بعwا ،من ج�س أصل ا�ين 2شمل ما تقدم: وقو�

   ،أو أد3 ،أجود أو ،أو ثو�� عن ثمنه ،فال �وز أخذ بعw\ن ،وافÖقا قبل اRقابض ،أو cال ،أجل

                                                 
  .»فمنع«: ~ ي  )1(
  .»وقدم«: ~ ي  )2(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »اختالفهما«: ~ ي  )3(
  .244، ص)ف ر ھ(مادة : ا(صباح ا(نw. ال�ّشاط واqّفة :الفراهة  )4(
  .»ا�قرة«: ~ ي  )5(
  .»األخw\ن«: ~ ي  )6(
  .493ص 6ج: vواهب ا#ليل  )7(
ْجوَدَ «: ينظر ¤ت� خليل عند قول خليل )8(

َ
تَِلْف ا.َمنَْفَعُة : َوَال َش®ْئًا ِ~ أÕَ�َْ ِمنُْه أْو أ ْÆَ أْن 

ّ
َكَفارِهٍ ا1ُُمُر ِ~ َ¢لَْعْكِس، إال

ةِ  ي�   .192، ص»األْعَرا,ِ
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    )1(."هفيكون إقالة ا ،أو يرد � مثل ذ.ك صفة وقدرا ،إال أن Æتلف ا(نافع ،أو أقل (ا تقدم
-224 R�(�W��� ! �§4� Z'�� �/*�� *j�c/ ,#
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عمن وقعت ب®نه و�� رجل عقدة كبيع  )2()أي سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر(وسئل ا.شيخ 
وثيقتها ووضع عليها ا�ائع مثال يده، ثم إنه بعد ذ.ك أنÍر لفظا ~ ا.وثيقة أن  )3(فكتبا ،مثال

 ؟وال ألفاظها إذا علمها � أحد ،ا.وثائق )4(فهل عليه يم� أنه ال يعرف ،يÍون عرف معناه
  فهل عليه يم� أم ال؟  ،وال علمها � أحد ،وهذه .م 2سمعها

فر�ما دخله  ،ثله �هل مع÷ تلك ا.لفظةفإذا ثبت أن ا.رجل ا(ذكور م ،و�عد: فأجاب
  . واهللا أعلم ،مع نظائره )5(يم� :اqالف ~ قبول قو�

فا#واب بمحو� صحيح إذ ا�اس  ،و�عد: فقال ،)6()ا.شيخ أبو عبد اهللا(وأجاب ابنه 

�مو.ون S ا#هل، Yي1بت العلم لقو� تعا Äِن ﴿ ح�VُWُ �ِۢKّ ),ُ;ََ/Yۡ
َ
ُ أ Fَ )ۡ,ُِ�ٰZَ َوٱ:   K

ُ
أ

 لقواعد )8(انظر �ح ا(نجور ،فعليه ا�®نة ،، ومن اد� خالف األصل)D�ۡEَ ٔٗ �﴾)7َُ��َن َ\ۡ] 
  ،(10) )9(ا.زقاق

                                                 
  .¤طوط hزانة vلوyة، أدرار، ا#زائر. أ 25ل  -ب 24ا#نتوري، ل : �ح معونة الغر\م ببعض أح�م قضاء ا(ليم  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»فكتب«ط : ~  )3(
  .»ذ.ك إن ثبت أنه �هل مثله أم ال أجيبوا مأجور\ن استدارك، وا�ائع مثال ادx أنه ال يعرف«ز\ادة : ~ م، ط  )4(
  .»بيمينه«: ~ ي، م، ط  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .78اآلية : سورة ا�حل  )7(
عن ابن هارون وعبد ا.واحد ا.و�2d° أخذ . ه926أبو العباس أ�د بن i بن عبد اهللا ا(نجور الفا´، و� سنة : ا(نجور )8(

vرا
 ا#د ~ آيات : من تأ{فه. وأخذ عنه ا�طيوي وعبد ا.واحد ا.رجراî و§براهيم ا.شاوي وغwهم. وابن جالل وغwهم
توa سنة . ا.سعد، �حان S عقيدة أ�د بن زyري، ¤ت� ا(ذهب من �ح ا(نهج ا(نتخب وقواعد ا.زقاق، و� فهرسة

  .287ص: ، شجرة ا�ور143ص: ، نيل االبتهاج80ص: كفاية ا(حتاج. ه995
ُجيó الفا´، واRجيó �سبة Rجيب قبيلة من قبائل ا{من: ا.زقاق  )9( أخذ عن . أبو ا1سن i بن قاسم بن �ّمد ا.زقاق الَت8

.لعلم، � vشارyة ~ كثw من فنون  ¢ن كثw اRقييد. وأخذ عنه ابنه أ�د وال®س®تU وغwهما. القوري وا(واق وغwهما
المية ~ األح�م أشتهرت بالمية ا.زقاق، منظومة ~ : من تآ{فه. العلم مثل ا1ديث واألصول والفقه وا�حو، واRصوف

: ، شجرة ا�ور343ص: بتهاج، نيل اال263ص: كفاية ا(حتاج. ه912توa سنة . القواعد، وتقييد S ¤ت� خليل
  .274ص

دراسة و�قيق �ّمد ا.شيخ �ّمد األم�، دار عبد اهللا ا.شنقيطي أ�د ا(نجور، : ح ا(نهج ا(نتخب إY قواعد ا(ذهب� (10)
  .563ص 2ج.لطباعة وال�d، د ت، 
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  .      من خطهما ر�هما اهللاه ا .واهللا أعلم ،)2(ترى ما ذكر )1(وتب�ة ابن فرحون
-225 R&	� l? ���>8 �)�8v� #�% Ti%� M�X 

وS األجلة  ،ا1مد هللا :، نص ا.سؤال�مد عبد العز\ز عن ثالث vسائلوسئل ¢تبه 
ا.سالم اRام  ،وvصابيح الظالم ،ا#هابذة األعالم ا(قتدى بهم ~ ا�وازل واألح�م، أئمة ا�دى

   :و�عد ،والyWة با�وام ،وا.ر�ة
إY أجل، هل �وز بيع جâها جوابÍم عن ا.شاة ا(ذبوحة بالطعام يعU ا(شÖاة بالطعام 

.لصوف وÞوه؟ وما اÍ1م فيه إن اشÖى ب�ية  )3(أو � وجه مقيد، ¢ZRيعة ،إY أجل مطلقا
.ألجنó؟  ا.وز\عة من أحد ا.وزاع�  /ل اRو{ة جائزة ~ شاة قصد األ�ل، هل ا#واز أو ا(نع؟ وه

  :، ونصهالقادر اRنال] كما وقفنا عليه ~ جواب .لعالمة األ�W سيدي عمر بن عبد
والقصد  ،مþلة ا(وÉ با.كÑ )4(ألن ا(وÉ بالفتح تþل ؛أن الظاهر أن اRو{ة هذه جائزة

ال©  ،ا(عروف ال ا(�2سة، فيكون رخصة قياسا S جواز اإلقالة ~ الطعام قبل قبضه )5(بذ.ك
 óجواز القياس ~ ا.رخص، وال يظ )6( �رخص فيها ا� S هر اطراد هذه العلة ~ �يع ما بناء

  ه ن& عنه ا
حö¾ Ä عند ا(وÉ � الطعام ~ : "أي اRو{ة كما البن هالل ~ نواز� ،أو ×نوعة ¼

و¼ حية بالطعام إY أجل  ،وهل �اء رأس ا.شاة .)c")7ال يدخله بيع 1م بطعام ôئب ،ا(جلس
 وأرانا ،وأxننا S إتباعه ،أرانا اهللا ا1ق حقا ،كذ.ك جائز أم ال؟ ألن ا�اس عندنا تعاهدوه

وأxننا S اجتنابه، فلتجيبوا أيها ا.سادات بما ظهر لÍم ~ ذ.ك بنصوص شافية  ،ا�اطل باطال

                                                 
ْعَمرِي ا(د]: ابن فرحون )1( �مد بن أخذ عن وا�ه وعمه أ± . أبو ا.وفاء برهان ا�ين إبراهيم بن i بن �ّمد بن فرحون ا{َ

�ح : من تآ{فه. ه773توÉ قضاء ا(دينة سنة . أخذ عنه ابنه أبو ا{من وغwه. فرحون وابن عرفة وابن ا1باب وغwهم
¤ت� ابن ا1اجب سماه ا(همات ~ �ح جامع األمهات، تب�ة ا�1م، وyشف ا�قاب ا1اجب من vصطلح ابن 

  .222ص: ، شجرة ا�ور33ص: ، نيل االبتهاج23ص: توشيح ا�يباج. ا1اجب
  .280ص 1برهان ا�ين بن فرحون، ج: تب�ة ا�1م. ينظر vسألة ا(تبايعان S ا(عرفة حÄّ ي1بت ا#هل  )2(
  .»¢Rبعية«: ~ ي  )3(
  .ي: وما أثZته من. »تþل«: ~ األصل  )4(
  .»~ ذ.ك«: ~ ي  )5(
)6(   ّóّهو حديث�قو� رخص ا� ، :� ّóّص ا� : ، أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، كتاب�أن تباع العرايا hَرِْصها تمًرا � رخ�

  .839ص 2، ج2253، 2251: ا.رجل يÍون � ×ّر أو �ب ~ حائٍط أو ~ ]ٍل، حديث: ا(ساقاة، باب
  .ب 70ل : نوازل ابن هالل  )7(

 ]ب/165[
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، أنوارها الiة �ررة بWاه� عقولÍم ا.راجحة ،وأقوال من �ا�ا ا�عيدة ساطعة ،واضحة
ا.وهاب،  ولÍم جز\ل ا¬واب من ا(لك ،ا�فس وتطمn بذ.ك ،{نكشف عن ا(سألة ا.لZس

   )1(.ور�ة اهللا و�ر¸ته ،وا.سالم عليÍم
 :و�عد .ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،وعليك أيها األحب ألف سالم ،ا1مد هللا وحده: فأجاب
أو ¢ن عليه  ،أن ا#â إن ¢ن ×ا ال يراد .أل�ل : ا(وفق بمنه .لصواب عن األوÉفا#واب واهللا

، إذ ال فإنه �وز بيعه بطعام إY أجل ،قيمته بال�سبة .لصوف ا�ي عليه ا¬لث فأقل ،ف كثwصو
بأن .م يÍن  ؛فإن بيع وحده ،و¸ن من xدة ا�اس أ�له ،و§ن ¢ن ×ا يراد .أل�ل .وجه .لمنع

و¸ن تبعا بأن ¢نت قيمته بال�سبة لقيمة ا#â ا¬لث  ،أو ¢ن عليه صوف ،عليه صوف أصال
(ا تÍلم S  )3(الطرربطعام ال مناجزة فيه، فÌ ألنه طعام  ؛)2(فال �وز بيعه بطعام ألجل ،قلفأ

ا.ر�و\ات ~ إ1اق ما يؤñ منها ~ العادة، فهو S حÍم الطعام، و§ن دخل ~ غw منفعة األ�ل 
  . من طرر سيدي وا�ي ر�ه اهللا S �سخته من �ح ابن ا�جيبه ا

فتباع شاة بأخرى  ،و.و منفصال ،و.و ببعض ا�الد ،أي ا(أ�ول ،وا#â :ومنها أيضا قو�
â#ث÷ اÁالف ا.صوف ؛وال 2سh ه؛ ألنه عرض مع طعام األنه 1م   

إنما ذ.ك بناء S قاعدة إعطاء اRابع ... و¸ن ا.صوف تبعا إلخ  ،أو ¢ن عليه صوف: وقو�ا
فهذا جواب حÍم ا#â ا(بيع بالطعام بعد  ،و§ن ال قسط .لتابع من ا¬من ،حÍم ا(تبوع

  . واهللا تعاY أعلم ،ا�بح
قال بابا ما : ما نصه ،من �ح ابن ا�جيب -  ر�ه اهللا -و×ا قيده أيضا S �سخته : قلت

   .، واRوابل~ مع÷ االقتيات إصالح القوت {دخل ا.لحم :األول ؛ت�بيهان: نصه
   .الفضل ، إنما ¼ علة ر�ا)4(هذه العلة يعU االقتيات :ا¬ا]

أو   ،و.و غw مدخر من فاكهة رطبة كتفاح ،فعلته �رد الطعم ال .لّتداوي ،ال�ساء وأما ر�ا
  أي الÆاذه .أل�ل ،وهندبا ا.ليم طعام hالف ا�ارنج ،)6(و�ُقول كخس ،)5(ثاءخö كبطيخ وق

                                                 
  . »وyتب �بÍم vلتمسا صالح دxئÍم عمر بن �مد بن ا1بيب بن ا(Wوك ا�داوي وفقه اهللا بمنه«ز\ادة : ~ ي  )1(
  .ي: وما أثZته من. »ألجل«: ~ األصل  )2(
  .وأثZته هو ا.صواب. »الطراز«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .»إلخ«ز\ادة : ~ ي  )4(
 . 254، ص)ق ث أ(مادة : ا(صباح ا(نw. نوع من اöq 2شبه اqيار :الِقث�اء )5(
 .135ص 4، ج)خ س، س خ(مادة : الع�. بقلة من أحرار ا�قول، حاّرة {ّنة، تز\د ~ اّ�م :اqَس"  )6(
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الWز�  ه.وجوه أخرى ¢.زعفران ا، بل وôلب اÆاذ ا�ارنج لغw األ�ل .وهو إدام ،طر\ا وvصWا
  ها )1(هو ا.رنبوع: ا�ارنج

وغw طعام  ،وvؤتدما ~ عرف ،علم أن ا.�ء ا.واحد قد يÍون طعاماوا: "وقال ا.زرقا]
كأنه أخذه S عرف بâه  ،وا�ارنج غw طعام ،قول ابن عرفة ا.ليم طعام :لقول الWز� ،~ آخر

و.و  ،وال يؤñ إال نادرا ،وا�ارنج إنما يصنع .لصباغة وÞوها ،تو�س إن ا.ليم يصw .إلدام
   ها )2("�رى ا.ليم ~ بâ ¢ن طعاما أو جرى ،عكس

  اِت وَ ذَ وَ ": ثم قال ~ قو�
َ
ومقتD ما تقدم من أن ا.�ء ": ما نصه ،)3("اي� شِ حْ وَ  نْ §ِ وَ  ؛عِ �َ رْ األ

   ها )4("وشبهه، جرى مثل ذ.ك ~ الفأر يÍون طعاما بمحل دون آخر
هل Çوز اRو{ة ~ بعض  ،ثم ذكيت ،و¼ ا.شاة إذا ¢نت vشÖاة بطعام ألجل: وعن ا¬انية

و§ن  ،و\تأخر الطعام �.ك األجل؟ هذا هو ا(قصود من ا.سؤال ،1مها من بعض أر�ابها لغwهم
إن اRو{ة فيما ما، و§نما lس� 1 ،)5(و¼ ال lس� شاة بعد ا�بح ،¢ن لفظه مقصورا S ا.شاة

فقد خرق اإل�اع ا�ي هو أحد أصول  ،ومن أجازها أي هذه اRو{ة .حرام بإ�اع ذكر منها ر�ا
  . ال© ¼ ~ ا.كتاب وا.سنة واإل�اع ،ا�ين

و§بان ما هو  ،ا#نتوري قول من أجازها ôية ا.شيخ أبو ز\د  /وقد رد اإلمام العالمة 
  . لم ا�ي هو أفضل بضاعةvشحون به صدره من الع

فقد أجازه شيخ شيوخنا أبو ز\د  ،و¼ بيع رأس ا.شاة حية بطعام إY أجل: وعن ا¬ا¬ة
كما ذكره عنه العالمة ا1افظ ا.شيخ سيدي �مد بن العالمة  ،سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر

قا�  . أعلمواهللا تعاY ،سيدي �مد فتحا العا.م ا.زجالوي ~ نواز� ~ جواب سؤال سأ� عنه
�مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم� Yعبيد ر�ه تعا .  

ثم (ا كتبت هذا ا#واب .لسائل، أردت أن أب� ~ هذا ما ذكره ا.شيخ ا#نتوري ~ 
فÌ حاشية ا#نتوري عند قول  :فأقول ،ا¬انية، وما ذكره ا.شيخ ا.زجالوي ~ ا¬ا¬ة  )6(ا(سألة

                                                 
  .»ا�نبوع«: ~ ي  )1(
 112ص 5ج: �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل )2(
 ص: ¤ت� خليل )3(
 114ص 5ج: ا.زرقا] S ¤ت� خليل�ح  )4(
  .»ذcها«: ~ ي، م  )5(
  .»ا(ذكورة«ز\ادة : ~ ي  )6(
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أو شاة بطعام إY  ،ت�بيه شاع ببâنا أن من باع بقرة: ما نصه ،"وتو{ته: "ا(صنف ~ باب اqيار
أو ا�قرة بعد ا�بح .رجل  ،فإنه �وز �عض أهل ا.وز\عة أن يو� نصيبه ~ ا.شاة ،ثم ذcوها ،أجل

ألن هذا  ؛)1(ت أقول �م أن هذا �رم بإ�اعوyن .، و\دفع منابه من الطعام عند أجلهيأخذ حظه
وتبعهم S ذ.ك  .قبل قبضه، و¼ جائزة ألنها رخصة ل®س بتو{ة، فزعموا أنه تو{ة ~ الطعام

   .فعم ا�الد ùها حÄ قل من ال Wºك بأن هذا جائز ،بعض أهل الفتوى
نفعنا اهللا  )3(ا�رSÝ ذ.ك بفتوى وجدوها ~ ا�وازل ا(�سو�ة البن ناê  )2(ثم د.وا

 ،فنحتاج إY رواية صحيحة معنعنة إ{ه ،أن هذا ا.شيخ من كبار العلماء :بW¸ته، فقلت �م
و§ن .م تصح عنه فا�حث  .فإذا صحت ا.رواية عنه وقع ا�حث معه فيها ،الحتمال ا.كذب عليه
   .ألجل ، و§نما هو بيع طعام بطعامهذا ال يصح بوجه )4()أن(مع من عمل بها، وهو 

ألن اRو{ة ¼ تصيv wشÖ ما اشÖاه لغw بائعه بثمنه، و¼  ؛فألنه ل®س بتو{ة ،أما أوال
 وهذا صw غw ما اشÖاه؛. و�طها كون ا¬من عينا ،~ الطعام غw جزاف قبل كيله رخصة

فانتقل  ،ثم ذcت فصارت طعاما ،و¼ عرض Çوز بطعام ألجل ،أو جزءها ،ألنه اشÖى شاة حية
وسيأ� فيمن وجد كZشه ~ اRفل®س مذبوحا ل®س � أخذه النتقال اسم ا.كZش  .عنها اسم شاة

ثم ذcها ا(وH بطلت ا.وصية، وال يأخذها ا(وò � مذبوحة  ،وyذ.ك إذا أوò � �شاة .عنه
  . النتقال االسم عنها

ا(سلم فيه أو الع�، وا.شاة هنا إنما ¼ ~ ا(بيع  ،فألن اRو{ة ال© ¼ رخصة :اوأما ثانيً 
و§نما تÍون من هذا  .، و¼ حية (ا ¢نت من هذا ا�ابرأس مال ا.سلم، فلو والها ا(سلم إ{ه

 .ألن رأس ا(ال غw ع� يقال حي�ئذ أنها ×نوعة هنا أيضا؛ف ،إذا و� ا(سلم الطعام لغwه ،ا�اب
نعم .و  .1ما، وهذا وجه ثالث لعدم ا#وازعينا، فكيف تصح بعد أن صارت و�طها كون ا¬من 

أن  )5(و¼ حية .م يتغw بدنها #از .لمسلم ،أو هبة ،vلك شخص ا.شاة من يد ا(سلم إ{ه بZيع
                                                 

  .»إ�اx«: ~ ط  )1(
  .»استد.وا«: ~ ي، م، ط  )2(
)3(  Ýا�ر êابن نا: Ýا�ر êّمد بن نا�أخذ عن وا�ه، وأ± سا.م العيا� . ھ1057و� سنة . أبو العباس أ�د بن �ّمد بن 

، و�ّمد بن عبد ا.سالم بنا]، . وأجازه وأ± العباس ا#زو�، وغwهم وأخذ عنه ابنا أخيه vو� و\وسف، عبد اهللا ا.س́و
؛ اإلعالم 241ص 1ج: ؛ األعالم332ص: شجرة ا�ور. ھ1129تو� سنة . ا.رحلة ا�اê\ة، واألجو�ة: من تآ{فه. وغwهم

  ؛ 357ص 2ج: بمن حل vراكش
 .ط: سقط من )4(
  .»ا(سلم إ{ه«: ~ ي )5(
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ألنها رأس مال ا.سلم  ؛ا�ي � S ا(سلم إ{ه بتلك ا.شاة يأخذها ×ن اتصلت بيده ،يو� الطعام
فإنه �وز .لمسلم أن  ،يما إذا ¢ن رأس ا(ال عرضاف ؛و¼ عرض كما êح به ابن هارون ،بعينه

ه ألنه رأس ما� بعينه، وأنت خبw بأن اشÖى ذ.ك العرض من ا(سلم إ{ه؛ يو� طعام ا.سلم (ن
   ..م يوجد �ء من ذ.ك ~ vسأRنا

وهذا 2شمل ا¬من وا(ثمن، ومعلوم أنه مÄ  ،عقداهما فيهما )1(واستوى :وقد قال ا(ؤلف
  .، و§ال فبيع¢نت بيعا من ا�يوع فيما ¾ل و¾رم كما قال ا(ؤلف ،ط من �وط اRو{ةاختل �

يعU اإلقالة  ،و�ط صحة � واحد من ا¬الثة :وقد êح اإلمام األ± بذ.ك بقو�
وا.d\ك ~ ا.ydة  ،وا(و� ~ اRو{ة ،وهو ا�ائع ~ اإلقالة ،وا.ydة واRو{ة أن يÍون ا¬ا]

   .ا(شÖي ~ القدر واألجل وا.صفة أن 2ساوي
ألول، باعتبار وا(ساواة ~ ا.صفة أن يÍون العقد ا¬ا] S صفة ا :ثم قال بعد @م

وال  ،وال تو{ة ،وعليه فإن فقد �ء ×ا �طت ا(ساواة فيه .م تÍن إقالة .العقد وا(عقود به
  . قبضه انت&�yة، وصار بيعا .لطعام قبل 

و�ا#ملة فقد أباحوا ا.لحم بطعام إY أجل، وهذا خرق إ�اع فيما علمت، و.و فرضنا أن 
ليه مانع من إحداثه قوال با#واز؛ ألن خرق اإل�اع فاإل�اع ا(نعقد ع ،ا.شيخ ابن ا�اê قا�

علل   عدم اRفاتهم إYحرام باإل�اع و�ا#ملة، فالغفلة إنما جاءت .كثw من ا�اس من  /
فصاروا  ،مع عدم االعتناء بالقرائن والقواعد )2(]من ا.صحف[ا(سائل ووجوهها، ألخذهم العلم 

وñ سوداء تمرة، فضلوا وأضلوا، فإنا هللا و§نا  ،¾سبون � بيضاء شحمة ،يأتون � يوم بمذهب
   .، ونعوذ باهللا من زلة x.مإ{ه راجعون

 )3(نصوصه×ا هو جار S  ،وى ا(تأخر\ن ما ال ºالف ا(ذهبوأيضا فإنما يقبل من فتا
فال تقبل الفتوى بغwه، بل  ،وأما ما هو فيه منصوص .ه، هذا فيما ال نص فيه ~ ا(ذهبوقواعد

وما به العمل لعدم أو قلة االجتهاد ا(ذهó  ،جرى العمل ا{وم بنقض � حÍم خالف ا(شهور
ه وهذا ال خالف في .، وال 2سوغ (جتهد خرق إ�اعفضال عن االجتهاد ا(طلق ،~ هذا ا.زمان

   .ب� األصو{� وال ب� الفقهاء
  وقد ذكر بعضهم وأظنه ~ ذيل ا�يباج، أن بعضهم منع الفتوى بÁب�ة ا.لخ¯ لعدم وجود 

                                                 
  .»استوا«: ~ ط  )1(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )2(
   .»أصو�«: ~ ي، ط  )3(
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معلومة، فكيف من رواها عنه، فكيف بغwها، مع أن ا.لخ¯ من ا(شاهw، و�سبة اRب�ة � 
   .بما .م تصح �سZته �

 S وقد منع ا�اس الفتوى من ا.كتب ا(جهولة، إال لعا.م �تهد يف© منها بما يراه أجرى
وخw العلم  ،.لكتاب ا(جهول، وقد قيل أن � العلم الغر\ب )1(القواعد وا�صوص، ال تقليدا

، ورحم اهللا اإلمام �.إلمام ما.ك ما ¢ن vشهورا ورواه ا�اس، وأظن أ] رأيت هذا م�سو�ا 
  : ا1نÌ حيث قال )2(�األشمو

  يÍن من ا.ز\غ واRحر\ف ~ حرم  من يأخذ العلم عن شيخ vشافهًة   
ومن يÍن آخذا .لعلم عن صحف   

  
  فعلمه عند أهل العلم ¢لعدم  

: ما نصه ،~ الفصل اqاvس ~ آداب ا(تعلم مع شيخه )3(وقال اإلمام ا.سمهودي  
ن " � مع من يوثق به )4(، و� ~ العلوم ا.dعية تمام اطالعو{جتهد S أن يÍون ا.شيخ vم�

و.م يعرف  بطون األوراق، )5(أخذ عن ، كÕة cث وطول اجتماع، ال منمن vشايخ ع�ه
اق   . بُصحبة ا(شايخ ا1ذ�

: م، و¸ن بعضهم يقولمن تفقه من بطون ا.كتب ضيع األح�: - ر�ه اهللا -قال ا.شاف� 
  . من جواهر العقدينه ا )6("مْشّيخ ا.صحيفةمن أعظم ا�لية تَ 

: و¼ ،وقد قال ابن vرزوق ~ ا�وازل ا(ازونية ~ فتوى صدرت من بعضهم ~ العقائد
 ،فأنÍر عليه ôية ،�ل األحاديث ا.واردة ~ تÍفw ا�نوب S اإلطالق ~ ا.كبائر وا.صغائر

                                                 
  .ي، م، ط: وما أثZته من. »تقاييدا«: ~ األصل  )1(
من . قرأ S ا.شيخ العرا
. أ�د بن �ّمد بن منصور األشمو� ا1نÌ اّ�حوي، يعرف با.شهاب األشمو� القاهري :األشمو�  )2(

ا.سيو�، : بغية ا.وxة. ھ809تو� سنة . اRحفة ~ علم العر�ية، وفضل ال o إال اهللا: نظم المية ~ ا�حو، و�حها: تآ{فه
ا.سخاوي، م�شورات دار : ؛ ا.ضوء ا.المع384ص �1قيق �ّمد أبو الفضل إبراهيم، ا(كتبة الع�\ة، صيدا، �نان، د ت، ج

  . 227ص v2كتبة ا1ياة، بwوت، د ت، ج
ْمُهودي  )3( ھ، و�شأ ~ �844سمهود، بصعيد �v سنة و� . أبو ا1سن نور ا�ين i بن عبد اهللا بن أ�د ا1سU ا.شاف� :ا.س�

وأخذ عنه �اعة من الطلبة ~ . أخذ عن وا�ه، ا.شمس ا#وجري، وا(ناوي والزمه. ھ873القاهرة، واستوطن ا(دينة سنة 
وفاء ا.وفا بأخبار دار ا(صط�، جواهر العقدين، فضل العلم : من تآ{فه. ا1رم�؛ ألنه ¢ن يÖدد ب� vكة وا(دينة

  .307ص 4ج: ؛ األعالم245ص 5ج: ا.ضوء ا.المع. ھ911تو� سنة . ل�سب، واألنوار ا.س�ية ~ أجو�ة األسئلة ا{منيةوا
  .»من«: ~ ط  )4(
  .وهو خطأ؛ ألنه ¤الف .لقواعد.»~«: ~ ط  )5(
]، بغداد، طبعة دراسة و�قيق vو� بناي العليÅ، مطبعة العا، i ا.سمهودي: جواهر العقدين ~ فضل ا.dف� )6(

  .331ص 1ج، )م1984-ھ1405(
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 أخذ العلم عمن إ{ه وال ،يعتقد (1)ما ¾ملها S اإلطالق من ال علم عنده بماو§ن :حÄ قال
ا(ستحق فاعله ~ الفروع األدب ا.وجيع  ،و§نما علمه من ا.صحف ا(ذvوم �x�. x 2سÁند

   .ه، فكيف به ~ األصول وا(عتقداتوطول ا.سجن، كما نص عليه سحنون ومن قبل
 ،ورسو� وأئمة ا�دى �اqالع جلباب ا1ياء من اهللا  ،وقد يتمسك الفرÝ ا�اهب �ذا

ال© ال أصل  ،ومن سائر ا�اس .�ء من @م من ال يدري مRþه ~ العلم من أر�اب اRقاييد
وقد ابتلينا بهذا ا.صنف ~  :إY أن قال ،و�ء وقع .لنواوي وناê ا�ين ،�ا كتقاييد ا.رسالة

ذوا العلم عمن يقتدى به، بل حظ أحدهم إذا ßق من شيخ هذا القطر خصوصا .كونهم .م يأخ
و.م يÍن أعدى � ×ن فتح � ذ.ك القدر S يديه ال  ،أد3 �ء من االصطالح تصدر بنفسه

  . هوسلوك طر\قه ا ،ول أن يرشدنا إY إتباع ا1ق�م ~ دين وال دنيا، واهللا ا(سئجرم .م يبارك 
إذ ال خالف فيه، وال شك، إال  ،العلم من ا.صحف وهذا ا�ي ذكره صحيح بال�سبة ألخذ

انظره ~ تأ{فه  .ذه العقيدةهذا ا�ي اعÖض عليه ~ ه ،أن ا.سيد أ�د بابا ر�ما مال إY ما قال
 ،وابن vرزوق قال باRو�ة .ا�نوب، و§نها تÍفر بغw اRو�ة ا�ي ألفه ~ مÍفرات ا.كبائر من

عليه، وا.شيخ أ�د بابا مال إY  (2)اس، و�.ك شدد ا�ظروعليه ا#مهور من ا� ،أو فضل اهللا
  . واهللا أعلم ،¤الفة ا#مهور ~ هذه

مع علمه بعلته ووجهه، ومن فهم صورة لفظ من  (3)و�ا#ملة فال 2ستوي من فهم الفرع
علماء  ا�{ل هو ا.كثw ا{وم ~/ وفهم ا.صورة فقط من غw معرفة  .، وشتان ما ب®نهمافقه

بل طمحت أنفسهم إY أنهم من أهل االجتهاد، فصار بعضهم  ،ثم .م يقفوا عند طورهم ،ع�نا
 ،وال ش®ئا من �ائطه، بل يق®س ،يق®س و\دÝ أنه من أهل ذ.ك، مع أنه ال يعرف رسم القياس

  . عليه (4)ا(ق®س ةوهو ال يعلم عل
سب \عة وأßارها cوا(نقول عن ا.صحابة الفحص عن حكمة ا.d: "قال القرا~

  ها (6)"(5) من الفوائدا.dع  طالع S حكمةاإل�vن، ومن حكمة ا.d\عة اال

                                                 
  .»(ا«: ~ ط  (1)
  .»ا�كw«: ~ ي  (2)
  .ي: وهو �ر\ف ظاهر، وما أثZته من. »ا.رع«األصل : ~  (3)
  .م، ط: وما أثZته من. »علته وا(ق®س«: ~ األصل، ي  (4)
  .»حÍم ا.dع ~ األصل«: �ح تنقيح الفصول~   (5)
  .319ص، )م2004-ھ1424(دار الفكر، بwوت، طبعة القرا~، : �ح تنقيح الفصول ~ اختصار ا(حصول ~ األصول  (6)
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  .)1("طالع S مقصد ا.شارعسكون ا�فس .لحÍم واال: "فة العلةوقال ~ فوائد معر
عن نقصان ا.رطب إذا جف؛ ألنه ال يعلم ذ.ك {عرف به  �و§نما سأل : "وقال أيضا

و\Íون ذ.ك ت�بيها S علة ا(نع، فيكون ا.سامع vستحöا لعلة اÍ1م حالة  ،ا.سامعون
وروده عليه، فيكون ذ.ك أقرب لقبو� .لحÍم، hالف ما إذا ôبت العلة عن ا.سامع، ور�ما 

 ،واحتاج �فسه من ا(جاهدة ما ال ¾تاجها إذا علم العلة ،تلÀ اÍ1م )2(|عليه|صعب 
  . Rنقيح مفرقا من باب القياس انظرهمن �ح اه ا )3("وحöت �

ا(ناسبة ب�  )5(]معرفة[وفائدته ": ما نصه ،~ فائدة معرفة العلة القاêة )4(وقال ا.سب¶
  .وتقو\ة ا�ص )6(فيكون أد� .لقبول ،اÍ1م و�له

وز\ادة األجر عند قصد االمتثال ألجلها .ز\ادة فيه بقوة اإلذxن لقبول  :قال ا.شيخ اإلمام
~ � علة  )7(وهذا ا�ي ذكر جار .مع vزجه ببعض @م ا(ح. مع إسقاط بعضهه معلو�ا ا

   .ظاهر )8()هو(كما 
وعلم وجهه ود{له وعلته ووجه علته  ،ثم ما ذكروه صحيح، فإن من علم صورة اÍ1م

~ ا�هن أنه مثله، وlسارع إY االمتثال كما  )9(علم الفرق ب®نه و�� ما يتخيلو ،ا�dح صدره
هو vشاهد، أال ترى مثال إY ما تقرر من أن ا.سÖة ~ ا.صالة سنة ثابتة �x، فإن من عرف 

وأنها  ،من أن تارyها ال �ء عليه ~ صالته ؛واطلع S ما قال ا.شارع فيها ،صورة ا(سألة

                                                 
  .ا(صدر ا.سابق  )1(
 .�ح تنقيح الفصول: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )2(
  .303القرا~، ص: �ح تنقيح الفصول  )3(
بِْ¶ّ، األنصاري، اqزرî :ا.سب¶ )4( الزم اّ�هó، .ھ727و� بالقاهرة سنة . أبو ن� تاج ا�ين عبد ا.وهاب بن تÀ ا�ين ا.س�

درس بم� وا.شام بمدارس كبار العز\ز\ة والعاد{ة ا.كWى، والغزا{ة، وvشيخة دار ا1ديث . وتوÉ القضاء واqطابة
�ح ¤ت� ابن ا1اجب، �ح ا(نهاج : من تآ{فه. ضاء وا(ناصب با.شامانتهت إ{ه رئاسة الق. األ�فية، وغwها

�قيق ابن قا� شبهة، : طبقات ا.شافعية. ھ771تو� بالطاعون سنة . .لبيضاوي، طبقات الفقهاء ا.كWى، �ع ا#وامع
 ،Éوت، الطبعة األوwم ا.كتب، ب.x ،عية؛ طبقات ا.شاف104ص 3جھ، 1407ا1افظ عبد العليم خان : ،U®قيق ا1س�

  .234ص، )م1982-ھx)1402دل نو\هض، دار اآلفاق ا#ديدة، بwوت، الطبعة ا¬ا¬ة 
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )5(
  .»القبول«: ~ ط  )6(
  .»جاز«: ~ ط  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .ط: وما أثZته من. »يتحيل«ي : ، ~»يتخل«: ~ األصل  )9(
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ر�ما lساهل ~ ذ.ك hالف من عرف ( ،يعرف مقصود ا.شارع ~ dvوعيتهاو.م  ،صحيحة
بط ، وهو أن ا.dv ~ Ñوعيتها ض)2().لشارع ~ dvوعيتها )1(أي ا(صلحة ا(قصودة ،ا1كمة
و\Íون مهتما بما هو بصدده من مناجاة اهللا تعاY،  ،وصونه عن االنÁشار ~ ا#هات ،اqاطر

  .بة، مع أن ا#هات ùها هللا تعاYY جهة معينة، و¼ جهة ا.كعو�ذا ا.Ñ �ع اRوجه إ

Yقال تعا ﴿ ِ ْ َ)َ=(  وَۡ;ُ" ٱ:  ۡ?َ#َ�� 2َُ��<�ا
َ
فdع اRوجه إY جهة معينة ضبطا .لخاطر ، )3(﴾�َ@

 ،فإنه يÁسارع إY هذا ا(قصود ،و§جراء S حÍم العبودية، فإن من عرف هذا ،عن االنÁشار
وقد ص. معتقدا أنها ¼  ،و§ن ¢نت صالته ال تبطل بÖك ا.سÖة، أال ترى أن من أخطأ القبلة

Yفصيل لقو� تعاRما ذكروه من ا S صحت صالته ﴿ ِ ْ َ)َ=(  وَۡ;ُ" ٱ:  ۡ?َ#َ�� 2َُ��<�ا
َ
و§نما  ،﴾�َ@

فقد  ،ها ا.كعبةاØRيف باRوجه حالة االختيار واRذكر، وحيث أخطأ وقد اعتقد ~ جهة أن
w� وجه .لكعبة، أال ترى أنه إذاRواستحب بعضهم أن  ؛انضبط خاطره، وهو ا(طلوب من ا wÆ

  . واهللا أعلم ،يصÅ أر�عا {نضبط خاطره ~ � جهة
فإنه يÁسارع  ،وعلم ا(صلحة ا(قصودة ~ dvوعيته ،و�ا#ملة فإن ا(سلم إذا علم اÍ1م

ألنه عرف  بمقدار معرفة األدلة واRوجيهات؛ ت ا.d\عة ~ قلبهوعظم ،إY امتثال ا(قصودة
وا�اقل � عنه وقد  ،ا1ق من أصله hالف غwه، فإنما تعظيمه S قدر حسن ظنه بمقâه

   .، وهو أنه قول x.م �تهد)4(إ�اKتمسك بد{ل 
 فال ،صحة ا.صغرى با.رواية هوa حق مقâ ،هو حÍم اهللا ~ حقه )5()وقول x.م �تهد(

Yى قو� تعاWم، وصحة ا.ك.x بد من ا.سند ا.صحيح أنه قول ﴿ Aَۡ� َٔ  ْ Dُ  4َ3ۡٓ�ا
َ
ٱّ!ِۡ*ِ/ إِن ُ*#ُ�ۡ( Fَ  أ

.م مع معرفة مدرyه ~ ذ.ك وهذا و§ن ¢ن ¢فيا فشتان ب� من عرف قول D�ۡEَ﴾)6( ،xَُ��نَ 
فكيف  ،وyذا، وأن صورته كذا قول فقطعرف أنه ومأخذه اRفصيÅ واإل�اK، و�� من  القول،

يصح (ثل هذا أن يق®س S أقوا� ما .م يعلم، فال نعلم ~ منع القياس S مثل هذا خالفا، بل 
 xمثل هذا إ�ا S فقياسهم تعد هاذكر القرا~ ~ فروقه أنه حرام ، ö�  فإنا هللا و§نا إ{ه  -

                                                 
  .»ا(قصود«: ~ ط  )1(
  .ي: سقط من )2(
  .115اآلية : سورة ا�قرة  )3(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. »اإل�اK«: ~ األصل، ي  )4(
  .ي، ط: سقط من   )5(
  .7اآلية : سورة األنZياء  )6(
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  يق®س عليها / اها ~ االصطالح، فكيف وال vسم ،ألن من ال يعرف vسا.ك العلل -راجعون 
   .فكيف بمن .م يعرفها أصال ،.كونه وقف عليها منصوصة ~ ا.dاح ،هذا مع معرفته بها

وهل ¼ منصوصة أو vسÁنبطة؟ وعرف وجهها أي  ،و§نما يق®س بها من عرف vسلكها
 .لحة، أو درء مفسدةأو كونها علة من جلب vص ،وهو وجه علتها ،أي vصلحتها ،حكمتها

وعرف وجه  .واRحس®U ،وا1اî ،وما درجتها من ا.öوري ،وعرف مناسZتها إن ¢نت مناسبة
أو ج�سه ~  ،أو نوعه ~ نوعه ،اRفات ا.dع إ{ها، هل هو ×ا اعتW ج�سه ~ ج�س اÍ1م

ج ما ل®س بمنصوص S ا(نصوص مع وأمثا� 2سلم � ~ Æر\ ؟أو نوعه ~ ج�سه هذا ،نوعه
  . واهللا تعاY أعلم ،vراxة قواعد اإلمام ا(ذهبية، و§ال فال

كتب K بعض أصحابنا ×ن ¢ن علم  ،ثم بعد كتó #ميع ما تقدم ~ هذه ا(سألة
وأوقفته S ما كتZته ~ إبطا�ا من جهة ا�حث،  ،إنÍاري (ا جرى به العرف من هذه اRو{ة

Uفظفر بنص ~ ا�ازلة بعينها ، مدةفغاب ع،  ّKوقد  ،ونصه من أجو�ة ابن هالل ،فكتب به إ
ورأيتها وعرفت ما  ،عن اRاسعة أن ا�هيمة إذا اشÖ\ت بغw طعام: "ما نصه ،سئل عن vسائل

   .جاز ذ.ك، و§ن ¢ن S إ.زاvك إياه .م �ز )1(ينو�ك منها
، و.ك اqيار ، و§ن ¢ن S غw اإل.زام جاز)2(ونارة ¤اط: ل ~ كتاب ا.سلم من ا(دونةقا

وأما إن  .، وال يلزم ا(و� حÄ يرøوهذا من ناحية ا(عروف يلزم ا(وÉ .إذا علمت ا¬من
عن  - ر�ه اهللا - )3(اشÖ\ت ا�هيمة بطعام وقد ذcت، فسئل شيخنا العالمة األوحد القوري

  . ذ.ك، فتوقف
ألن عهدة ا(وÉ عليه  ال �وز؛ ألن ا(وÉ بائع ~ ا1قيقة؛ وا�ي أقول به أن ذ.ك: تقل

و§ذا ¢ن  .، وهو ا(شهورفتكون عهدة ا(وÉ عليه كما êح به ~ ا(وطأ ،الفÖاقه مع ا�ائع األول
   .فذ.ك بيع طعام بطعام ôئب ،األvر كذ.ك

  ا(دونة µواز فإنه قيد إطالق  ،ما هو ¢�ص -  ر�ه اهللا -و.لشيخ أ± بÍر بن يو�س 

                                                 
  .»من ثمنها«: ~ نوازل ابن هالل  )1(
 .»غرر«: ~ ط )2(
اسم بن �ّمد ا.لخ¯ ا(كنا´ الفا´، األند.° األصل، اشتهر بالقوري وهو بâ قر\ب �ّمد بن قأبو عبد اهللا : الَقْورِي  )3(

وأخذ عنه ابن . أخذ عن أ± عمران ا#انا� وابن جابر الغسا] وأ± �ّمد العبد́و وغwهم. ه804من إشZيلية، و� سنة 
: توشيح ا�يباج. ه872توa سنة . � خليلألف �ح S ¤ت. ôزي وأبو ا1سن ا.زقاق وأبو مهدي ا(اوا´ وغwهم

  .261ص: ، شجرة ا�ور432ص: ، كفاية ا(حتاج202ص

 ]ب/167[
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cال يدخله بيع ما : قال .مثل العوض حا�ا عند ا(وÉ تو{ة ا.سلعة ا(شÖاة بعرض بما إذا ¢ن
   هل®س عندك ا

Ç اةفإذا .مÖذ.ك العرض ،بعوض ز تو{ة ا.سلعة ا(ش Éون عند ا(وÍي Äال يدخله  ،حc
بطعام حö¾ Ä عند ا(وÉ �  ا(شÖاةÇوز تو{ة 1م ا�هيمة فكذ.ك ال  ،بيع ما ل®س عندك
   ه، وا1مد اهللا اوهو vوافق (ا ذكرتهه ا )c")1ال يدخله 1م بطعام ôئب ،الطعام ~ ا(جلس

وسقته هنا برمته مع طو�، (ا اشتمل عليه من الفوائد  ،جواب ا.شيخ ا#نتوري ~ ا(سألة
 ،بالWهان ا.الئح مع بيان العلة وا(علول ،الفائقةواألح�م ا�®نة ا.واضحة ، ا.رائقة )2(ا#ملة

من تمسك به تمسك بلب األصول، وعرف  :ا�ي ال يعÖ\ه فلول وال أقول، ا(نقول وا(عقول
، و¸ن ~ سلوyه ~ طر\ق األح�م S هداية من ر�ه، وذاق )3(كيفية اتصال الفصول باألصول
  .عنه ونفعنا به ، ر�ه اهللا ور�حالوة مائها العذب عند ��ه

 .ذكورة (ا سمعتهسÁنكر القول بإجازة اRو{ة ا(كنت قبل اطالS Ý ما ذكره أ )4(]قد[و
وا(نة v Sوافقة القول با1ق، واهللا ا(سئول  ،وأقول ال وجه � حÄ وقفت S هذا، > ا1مد

�مد عب .أن يمن علينا با�داية بإتباعه Yتبه عبيد ر�ه تعاyمد  بن عبد قا� و�د العز\ز بن 
  . ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم�

-226 R���>8 #�% n�8 M�?�H��% �$'� @'���� O� G�« &P ,X 
 ،ا.رأس(اسÁثناء  )5(ثم �ذكر ما وقفنا عليه .لشيخ ا#نتوري أيضا ~ نواز� ~ vسألة

، أو جâها بطعام ألجل قبل أو ألجل، أو بيع رأسها ،�ء من ا.شاة ا(بيعة بطعام نقدا )6()بل
  .فيما اخت�ه من نواز� - )7(ر�ه اهللا - ونص ما وقفت عليه hط سيدي وا�ي  .ا�بح

حرام إذا  � أن 2سÁثU منها ش®ئا، فذ.ك ر�افال �وز  ،أن من باع شاة بطعام: وسئل؟ فأجاب
hالف إذا ع� �م  ،غwه أن يأخذ � 1ما وال � أن يوñ ،وال ألجل ،بيعت بطعام ال نقدا

                                                 
  .ب 70ل : نوازل ابن هالل  )1(
  .»ا#مة«: ~ ي، م، ط  )2(
  .»األصول بالفصول«: ~ ي  )3(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»vسأRنا«: ~ ط  )5(
  .ط: سقط من  )6(
 .وهو خطأ ظاهر. »ر�هما اهللا« :ي، م ~ )7(
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 وا�ا
 فهو K، أو ،أو ثالثة مثال ،أو Úسة ،أو ر�عا، فيقول �م اشÖوا أر�عة أثمان ،.لبيع )1(نصفا
انظر  .، فهو جائز، و§ال فحرام ر�ابيده ما شاء )2(و\تمسك ،و\Zيع منها ما شاء ،يذcها �فسه

   .)3(القباب v Sسائل ابن �اعة
/ ظاهر  ا.شاة قائمة S ا.لزوم، فذ.ك ر�او ،وال �وز بيع ا.رأس وا#â قبل ا�بح بالطعام

   هال أصل � ~ ا.dع ا
وسئل ا.شيخ سيدي �مد : ما نصه ،أيضا �ذه ا�وازل بعد ورقة )4()وa هذا ا(خت�(

âج Uيع ،Nالوي عن بيع سلب ا.شاة الفحل واألنÂا بالطعام ها وأ�ار\عها ورأسها.صالح اال
إY أجل،  )5(بصاعها بعت :يقول صاحبها .وعن إخراج ذ.ك ~ حال ا�يعإY أجل، كبيع أصلها، 

   وا.سلب خارج عن ا�يع؟
ال �وز بيع �ء من ا�ياxت ال© ذكرتم ~ ا.سؤال، وال �وز إخراج ا.سلب : فأجاب

  ه اواهللا أعلم  ،مطلقا
-227 R 
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وa جواب .لشيخ أ± ز\د سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر ا(ذكور عن سؤال سأ� عنه سيدي 
وا.رأس من ا.شاة ا(بيعة بطعام إY  ،وسأRه عن اسÁثناء ا#â: ما نصهما - ر�هما اهللا - وا�ي 
  أجل؟ 

ففيه  ،ى أو مبü، فإن قلنا أنه vشÖىبأنه خالف مفرع S االسÁثناء، هل vشÖ: فأجاب
و×ن نص S  .شÖاء غw االسÁثناء .لرأس وا#S â ظهور اqرفانف ~ اال¢qال ،اqالف

 ألنه ؛فال �وز أصال ،و§ذا قلنا أنه مبü .، و.م يذكر فيه خالفا ا.شيخ سا.مجواز اشÖاء ا.رأس
إجازة اسÁثناء  ،ورأيت ~ أجو�ة لفقيه من علماء ت�بكت .كمن باع 1ما بعد ا�بح بطعام ألجل

  )6(هاما ذكر من ا#â وا.رأس من ا(بيعة بالطعام ألجل 
  

                                                 
 .»نصفها«: ~ ط )1(
  .»يمسك«: ~ م  )2(
  .وما بعدها 188القباب، ص: ينظر �ح vسائل ابن �اعة  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  . هاvش األصل: وما أثZته من. »بعت االبضاع«: ؛ ~ ي»بعت االبصاع«: ~ األصل، و�ا
 ال�سخ  )5(
  .»من خطه ر� اهللا عنه ومتعنا مع ا(سلم� بطول حياته«ز\ادة : ~ ط  )6(

 ]أ/168[
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-228 R#��(4�� ! ���=�� #��G ��c��X 
ر� اهللا  -ساداتنا  :بل ~ ز\ادة بئار ~ الفقارة نصها بعد افتتاحها ،vسألة ~ خدمة[
جوابÍم ~ فقارة أحدث فيها بعض أر�ابها بئارا ~ جنبها القبÅ و�ئارا ~ جنبها  -  عنÍم

الغرç وترyوا vستقيم الفقارة وفيه بئار قديمة قام رجل خدمها با�صف � وا�صف ألهل 
من أصل الفقارة أم ال؟ وا.ز\اداتان  )1(الفقارة فهل يدخل فيها مwاث تلك ا.ز\ادت� ألنهما ل®س

مداراة و.م ¾سبوه ~  )3(و.م يعطوا ألهل الفقارة ش®ئا منه )2(ان أهلها اختصوا بما زادواا(ذكورت
  . فهل �م ~ ذ.ك ا(اء ا.زائد �ء أم ال؟ أجيبوا �ا ولÍم األجر ،وال غwها

أن ا(اء ا�ي  :-  واهللا ا(وفق -فا#واب  ،و�عد .ص. اهللا S سيدنا �مد وآ� ،ا1مد هللا
ألن  ؛وهذا أvر واضح ،ال vر\ة ~ ذ.ك ؛ئار القديمة ال �ء فيه ألصحاب ا#ديدةجرى من ا�

فأخذ من زاد  ،وv aلكهم ¢نت ،S قدر أvالك أر�اب الفقارة )4(]منقسمة[ا�ئار القديمة 
قا�  .واهللا أعلم ،ا�اس با�اطل )5(أvوال أ�لو ،بئارا جديدة من مائها ش®ئا أخذ � بغw حق

�مد عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به ¢تبه عبيد Yر�ه تعا.   
قا� عبيد ر�ه تعاY عمر بن عبد  .واهللا أعلم ،فا#واب أعاله صحيح ،و�عد ،ا1مد هللا

  . ا.ر�ن اRنال] خار اهللا � آم�
وهذه ا(سألة من  .)5(هذه ا(سألة ×ا ز\د ~ هذه ا�وازل بعد ال�سخ ال© انÁسخت منها

   )6( ]وما معها ،من هذه ا�وازل ا(�Öة با�يوع ؛ل بما ~ ا.ورقة اRاسعةحقها أن توص
-229 R �  g�=�����
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وهو تآ� األ�اس ~ فرس بعد Þو سبعة  ،)v)7سألة من ا.رد بالعيب ا(س� با�رغموس
أجاب عنه بعض من ي�ت¯ إY العلم بما ~ نظم  ؟شهد .لمشÖي أنه أقدم من أمد اRبايع ،أشهر

  :عمليات الفا´ من قو�
                                                 

  .»ل®ستا«: ~ م، ك  )1(
  .»أراد«: ~ ك  )2(
  .»منه ش®ئا«: ~ ك  )3(
  .م: وما أثZته من. ي، ك: سقط من  )4(
  .»ألvوال«: ~ م  )5(
  »نها واهللا أعلمهذه ا�ازلة ×ا ز\د ~ �سخة ا.شيخ بعد �سخ ا.سيد ا(جيب م«: ~ ك  )5(
  .ي، م، ك: وما أثZته من. األصل، ط: سقط من  )6(
  .»ا�رغموس«: ~ ي  )7(
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و�عد شهر ا�واب باqصوص   
  

  بالعيب ال ترد فافهم ا�صوص  
وال»م فيه شخص أنه إن ظهر به عيبا  ،بعد أن كنت أجبت با.رد حيث ثبت قدمه بZينة  

انيا بأن vسألة العمليات فلما وقفت S جواب ا�عض ا(ذكور أجبت ث .¢ن ا�رك عليه
لÍن أجاب عنها  ،وتابعه عليها من تابعه فيها .هو ا�ي أفÄ بها ،.سيدي عبد اهللا العبد́و

   .شيخ شيوخنا الفقيه العالمة سيدي أ�د بن عبد العز\ز ا�الK  بما يقتC رد فتواه
بعد @م كثÞ wو مب®نا (ا به الفتوى : وذ.ك فيما قيده من �حه S ا(خت� عند قو�

و.م  ،ذكر ذ.ك ~ اqاتمة ~ اRحذير من أvور جرى بها العمل ~ بعض ا�âان ،Úس ورقات
فتوى كثw من الطلبة بأن  :منها ،وحöنا اآلن من ذ.ك vسائل: إY أن قال ،يظهر �ا vسÁند

 ،م حاÐموال حÍ ،وال لفظ خلع ،و.و ¢ن ~ مدخول بها دون عوض ،طالق العوام ùه بائن
 ،إذا قام به ا(شÖي بعد شهر ،ومنها ما جرى به عمل فاس من عدم رد ا�ابة بالعيب :إY أن قال

 ،إال فتوى صدرت من سيدي عبد اهللا العبد́و شيخ القوري ،وال نعرف �.ك vسÁندا
فإنه ترد  ،واسÁث÷ منها معاê شيوخنا سيدي ا1سن بن رحال ا�باب ،فجعلوها قاعدة مطردة

   .ألنه ال يظهر إال بعد طول ؛و.و بعد أ�Õ من شهر ،ا�ابة به
) 1(فقصدوا إY تقليل ا.شغب عن ،واعتذروا �ذه الفتوى بقلة أمان ا�ياطرة وا�اس

إذ يلزم  ،وال �º ضعف هذا االعتذار .فاقت�وا S ا(دة ال© يظهر فيها العيب �ôا ،ا�1م
   .وa ا.رقيق أ�Õ ،مثله ~ بهيمة األنعام

فقد يÍون العيب ال يظهر إال  ،فأخلوا cق ا(شÖي ،)2( ]ا�ائع[و§نهم حافظوا S حق 
و\Íون ا(شÖي .م  ،وقلة أ�ل العالف ،أو ~ ا.سفر خاصة لعدم �ل معتاد ،عند االستعمال

و\عرفها معيبة  ،و\وجد من يوثق به 2شهد � بقدم العيب ،و.م 2سافر بها إال بعد شهر ،2ستعملها
وا�ياطرة ال يتوقف  ،فكيف يقال ال ترد عليه بعد شهر ،أو يعÖف بذ.ك ا�ائع ،عند ا�ائع

   .أو أ�Õها ال يتوقف S ا�ياطرة ،بل كثw من عيوب ا�واب ،عليهم ~ � عيب
فÖاه ¾لف عند ا�يع أيمان  ،بل هو فيه أقل ،قل ~ ا�ائع ،واألمان كما قل ~ ا(شÖي

إال من  /، و\بالغ ~ إخفاء ما يÍرهه ا(شÖي منها ،و\طري سلعته بما ل®س فيها ،الغموس
خاصة ~ ا�ازلة  ،وترك تلك الفتوى ،فا.صواب رyوب جادة ا(ذهب ،وقليل ما هم عصمه اهللا

                                                 
 .»S«: ~ ي، م )1(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(

 ]ب/168[
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أن يÖك ا(ذهب  ال تنكر ول®ست تقتC ،ال© وقعت فيها إمامة سيدي أ± �مد العبد́و
أو لعله را� ش®ئا ال يوجد  ،وتعلق نصوص �يع أئمة ا(ذهب لفتواه ال© .م يظهر � vسÁند ،ùه

  . @مه ~ ا(سألة ر�ه اهللاه ا .واهللا تعاY أعلم ،وجعلها قاعدة مطردة ،عند من ير\د تعدية فتواه
 ،والقول .لبائع ~ العيب: "فقال ¢تبه �مد عبد العز\ز انظر ما البن ôزي ~ قول ا(صن

وتأvل ما نقل : "ما نصه ،و.م يذكر .لعبد́و إال أنه قال ~ آخره ،فقد أطال... إلخ  )1("أو قدمه
 " ِ̄ ْخ

�
هل فيه vسÁند من  ،و§ال خاصم ،)2(|باع|من قول ما.ك ~ ا�ي 2شÖي، فإن وجد رcا  ا.ل

بد́و من عدم رد ا�ابة بالعيب بعد أفÄ به شيخ شيوخنا أبو �مد عبد اهللا الع وجه ما
   ها )3("؟شهر

و.لشيخ أ± i سيدي ا1سن بن رحال ~ تأ{فه ا(س� باالرتفاق بمسائل من 
قال  :فصل: "ما نصه ،بل ~ ا(نتصب �يع صنعته بمحله ضامن ما قبضه بعد @م ،االستحقاق

يف© ~ ا�واب خاصة أن ال ترد بعيب بعد  -  ر�ه اهللا -¢ن شيخنا العبد́و  :اإلمام القوري
وyون  ،ال يÍاد يبS ü حال واحدة ،)4(كون ا1يوان ß\ع اRغw - واهللا أعلم -ووجهه  .شهر

، فلم فأما غw ا�واب من ا.رقيق وغwه ،فرا� ا.شيخ vصلحة العامة ،ا�ياطرة جهلة قليÅ ا�ين
   ه¾د ~ ذ.ك حدا ا

وقال شيخنا خاتمة ا(حقق� سيدي عبد القادر  ،~ ا(سألة وPم ابن ôزي معروف
وابن  ،وPم ا(كنا´ ،~ أجو�ته بعد نقله @م القوري ا(تقدم - برد اهللا �¾ه - الفا´ 

إنما هو فتوى اإلمام العبد́و ال قول ابن  ؛فعلم من هذا أن vسÁندهم ~ ذ.ك: ما نصه ،ôزي
   .عبدوس كما ~ ا.سؤال

.كÕة  ،ولعلهم خصصوا ا�واب بذ.ك ،مل ا#اري إنما هو ~ ا�واب ال ~ غwهاوأن الع
 ،ألنها غv wرادة .لخدمة ؛وشدة احتيا�م فيها دون غwها من األنعام ،.dائها )5(تعا� ا�خاس

  عن ا�1م القتصارهم  )6(ورفع ا.شغب ،فقصدوا إY تقليل اRنازع ،واالمتهان Ðم ~ ا�واب

                                                 
  .185ص: ¤ت� خليل  )1(
 .شفاء الغليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )2(
  .678ص 2ج: شفاء الغليل  )3(
  .»اRغيw«: ~ ي  )4(
  .»ا�خاس�«: ~ ي، م  )5(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »ا.شعب«ي : ~  )6(
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: بلفظه بعد أن صدر جوابه بما نصهه ا .ال© ي�Z فيها العيب القديم �ôا ،ا(دةعن هذه 
أن � ا.رجوع به  ،ثم اطلع عليه بعد ،نصوص ا(ذهب أن العيب القديم إذا .م يعلم به ا(شÖي

  ه، و¼ كغwها اال ~ ا�واب وال ~ سائر ا1يوان ،وال ¾د ذ.ك �شهر وال بغwه
¢ن ما.ك يلزم العيوب  :قال ،)1(قال ابن حبيب عن مطرف": ما نصه وقال صاحب ا(عيار

و¸ن ¾مل  .وال يرى �م ا.رد كما يرد غwهم ،وأصحاب ا�واب فيما اشÖوا ،أصحاب ا.رقيق
وأنهم يب�ون من ذ.ك ما ال  .وما خÌ ��هم بالعيوب ،ذ.ك عليهم فيما ظهر من العيوب

و¸ن ابن القاسم يرى أن ¾مل ذ.ك  .ى ذ.ك و\أخذ بهو¸ن ابن ا(اجشون ير .يب� غwهم
ف�ن يرى أن ¾لفوا باهللا  ،فأما ما خÌ منها ورأى أن مثله �º ،من العيوب )2(عليهم فيما ظهر
  . بلفظهه ا ".ما رأوه ثم يردوا

 ،ال ºلوا ا(بتاع من أن يÍون ]اسا بصwا بالعيوب أم ال: "وقال ا(كنا´ أيضا ما نصه
فقوالن (ا.ك وابن  ،و§ن ¢ن خفيا .فال رد � ،وا(بتاع بصwا بالعيوب ،ن العيب ظاهرافإن ¢
   .القاسم

و§ن  .واÌq دون يم� ،فله ا.رد ~ الظاهر ،وا¬الث (حمد إن ¢ن ا(بتاع من أهل ا�ين
  ...  لخإ "أو خفيا ،فله القيام ظاهرا ¢ن ،.م يÍن من أهل ا�� وطال عنده

اÍ1م أن يÍلف ": أثناء @مه S ا.رد بالعيب ما نصه ،ا(كنا´ ~ �ا.سهوقال 
نقصا |ينقص من ا¬من  )3(]×ا[وأنه ×ا �º، وأنه  .يب ب1بوت العيب وقدمها(شÖي القائم بالع

اRبايع تارºه أقل من  )5(]¢ن[إن  ،وأنه أقدم من أمد اRبايع ا.واقع منذ كذا .)4(|� خطر و�ال
S ما هو العرف اآلن من أن ال قيام .لمشÖي بالعيب بعد شهر من يوم ا�يع، إال أن تقوم  ،شهر

  .بلفظهه ا ".فله القيام مطلقا ،ب®نة .لمشÖي S ا�ائع أنه ¢ن مد.سا
  

                                                 
وهو ابن أخت اإلمام . ه139أبو vصعب وقيل أبو عبد اهللا مطرف بن عبد اهللا بن مطرف ال®ساري ا�الK، و� سنة : مطرف )1(

. وعن ابن أ± ا.زناد وعبد اهللا بن عمر العمريروى عن ما.ك و�ه تفقه . ما.ك بن أ�س، فصحبه سبعة عd سنة، و¸ن أصم
: ترتيب ا(دارك. ه220توa با(دينة ا(نورة سنة . وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وا�خاري وخّرج عنه ~ صحيحه

  .57ص: ، شجرة ا�ور424ص: ، ا�يباج ا(ذهب206ص1ج
  .»يظهر«: ~ ي  )2(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .�ا.س القضاة وا�1م: ز\ادة من  )4(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
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   ،و§ن ¢ن األvر كما ذكرتم: ما نصه ،مف© فاس ~ جواب � )1(وقال سيدي i بن هارون
وتلقاه  ،فا�ي أفÄ به شيخ ا#ماعة العبد́و بعدم ا.رجوع ،القيام بالعيب بعد تمام ا.شهرو¸ن 

2شÖي ا.رجل ا�ابة و2سخرها و\نهكها  .لقلة أمانة ا�ياطرة وا�اس ،قضاتنا وفقاؤهنا بالقبول
  . بلفظه ه ا .وذ.ك صواب إن شاء اهللا ،وجه صاحبها/ ثم أنه يلطم بها  ،و\قC بها وطره

  :   ما نصه ،ال بعض من نظم ا�ي جرى به العمل بفاسوق
ُ بِ  اُب وَ ا��  رٍ هْ شَ  دَ عْ �َ وَ 

ْ
qوِص ُص ا   

      
 بِ   

ْ
  وَص ُص ف ا�" رِ اعْ فَ  عْ جِ رْ تَ  الَ  ِب يْ عَ ال

ا.0م ا�ي قا� العبد́و إنما  ،وقد ت�Z من هذه ا�قول ،هذا ا�ي وقفنا عليه ~ ا�ازلة  
ألنه ~  ؛با�واب )2(يظهر ذ.ك من اRعبw ،و¼ اqيل وا�غال وا1مw ال غw ،هو ~ ا�واب

 و�كرهم أي من تÍلم S ا�ازلة ،و�.ك تقول ا�اس سوق ا�واب .العرف األصناف ا¬الثة

   .ا�خاس�
�dوطه  مطلقا )3(فغw ا�واب ا.رد � ،و§ذا ثZتت ،وقد رأيتهم êحوا أيضا باالختصاص

و§ن .م  ،فيجب أن يفصل ~ ذ.ك ،وأما بعد شهر .وyذا ا�واب شهرا ،ا(تقدمة ~ @م ا(كنا´
 ،واRفصيل ا�ي �ب ~ ذ.ك أن يقال عيوب ا�واب تنقسم إY قسم� ،يفصل من ذكرناه

  . ما ال يمÍن إال قدمه ؛وا¬ا] .يمÍن قدمه وحدوثه ؛أحدهما
و�قيت بيده  ،فإن اإل�سان إذا اشÖى فرسا مثال ،مثالالعيب ا(س� با.شعw : فمثال األول

هل ذ.ك أقدم من األمد ا(ذكور أم  ،فإن العارف 2ش� عليه ،أو عd\ن فظهر فيها ،أر�ع� يوما
 ،كما عطلت به ا(سألة ،ا�ياطرة وجهلهم )4(]أمانة[لقلة  ،ال؟ فهذا هو ا�ي ال يرد به بعد شهر

  . ورأيته بعينك
  cيث  ،فإنه ال يظهر إال بعد مدة معروفة (ن يغتU اqيل ،ب ا(س� با�باب¢لعي: وا¬ا]

   ،أو Þوه ،حÄ إنهم إن اد� أحد أنه عيب 1دوثه شهر ،ال يÍون فيها شك وال اختالف
                                                 

ا(طغري، وردت بالطاء ~ ا�يل وأنها . أبو ا1سن i بن vو� بن i بن هارون، عرف بابن هارون :i بن هارون )1(
الزم ابن ôزي . لت أي سجلماسة سابًقابتلمسان، وا.شجرة vضغرة �سجلماسة، ور�ما ¼ باسم مدغرة و¼ منطقة بتافيال

وأخذ عنه عبد ا.واحد . سنة وأجازه، وأخذ كذ.ك عن أ± العباس ا.و�2d°، والقا� ا(كنا´ وغwهم Þ29و 
 كفاية. ھ951تو� سنة . ¢ن فقيًها مفتيًا خطيبًا أستاًذا فرضيًا، اشتهر بعيادة ا(رø.  ا.و�2d°، ال®س®تU، ا(نجور، وغwهم

  .278ص: ؛ شجرة ا�ور345ص: ؛ نيل االبتهاج265ص: ا(حتاج
  .»اRغيw«: ~ ي  )2(
  .»� ا.رد«ي : ~  )3(
  .ي، م: من وما أثZته. األصل: سقط من  )4(

 ]أ/169[
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  .ه ôيةطأو�زvون h ،يضحكون منه
 .وال ¾تاجون فيه إY تأvل أصال ،ال ºتلف فيه اثنان ،وا1اصل هو عندهم أvر �وري

وأهل ا�وادي أعرف بهذا العيب ا¬ا] أ�Õ من بياطرة  .وقد رأيت تعليلهم .لنازلة ا(ذكورة
وال يظهر ظهورا يقطع به إال ~  ،وذ.ك أن ا�واب يعلق عينه باqيل ~ آخر ا.ر�يع .ا1ا�ة

Kر\ف ،ا.لياqى فرسا ~ آخر اÖون حدث عند [باب وظهر بها ا� ،فإذا اشÍفال ¾تمل أن ي
 )2(]فال مع÷ لعدم ا.رد با�باب ،~ آخر ا.ر�يع ~ وقت ا�باب )1(ألنه إنما تعلق ؛ا(شÖي

 ،كذا عدم تقوى ا�خاس� ،ولعدم تقواهم ،وذ.ك أن العلة قلة أمانة ا�ياطرة .ا(وجود ~ الفرس
   .مع أن ا�واب 2شÖ\ها ا�خاس وغwه

شاهد كما هو v ،أو قر�ه ،غالب ال يعرف ا�ابة بها ذباب قبل وقت ظهورهوا�خاس ~ ال
أو ثالثة  ،و§ن vر � شهران ،فيجب ا.رد بهذا العيب ،و§ذا ثبت هذا .عند أهل ا(عرفة بهذا العيب

و2شهدون  ،فال تتهم ا�ياطرة فيه أنه قديم ،ألن هذا أvر يقطع به ؛�Ì العلة ،فضال عن شهر
ن هذا أvر �وري 2شهد به � أل ؛يتوهم أن ا�ياطرة �هلون هذا)3(وyذا  ،وyذا عكسه ،1دوثه
وال vشقة ~ حضورهم .لشهادة عند  .)4(وال ºتص به واحد دون آخر منهم ،تU اqيلمن يق

 .أو يصدق القا� من يثق به .لسماع منهم ،ألن العارف� بهذا العيب ~ ا(دن كثwون ؛القضاة
والعلم عند  ،هذا ا�ي ظهر �ا ~ ا�ازلة ،ومن تبعه S القسم األول ،م العبد́وو¾مل @

Yاهللا تعا.   
وÞن نطلب من � خWة بالفقه أن يوافق S صحة ما ظهر �ا ~ هذه ا.ورقات من  ،هذا

فإن أvوال ا�اس أ�لت  ،وأطلب منه ôية اإلنصاف .أو يرد ذ.ك بالفقه من غw تعصب ،الفقه
و�ا vوقف ب� يديه تعاY مع من تÍلم فيها  .ه األvور ا(ذكور فسادها ~ هذه ا.ورقات ôيةبهذ

و.م  ،و.م يصححه أو S رد ذ.ك ،أو بعضها ،أو قدر S تصحيحها ،أو ردها با�فس ،)5(با�فس
   .فإنه إن .م يفعل فاهللا حس®به ،يرده

  والقضاة ~ ا.وقت ¾كمون كثwا  ،زلفإن العلم ا{وم متع� S من عرفه سيما ما وقع ون

                                                 
  .»يعلق بها«: ~ م  )1(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»ال«ز\ادة : ~ ي  )3(
  .»وال ºتص به واحد منهم دون آخر«: ~ ي  )4(
  .ي: وما أثZته من. »بالفس«: ~ األصل  )5(
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ولÍن من كتب ش®ئا  ،هذا ظننا cسب cثنا عنهم ôية .و�عضها أو جلها فاسد ،~ هذه األvور
ألنه ر�ما يÍون  ؛ومنفصل ال ~ طررها ،مباين �ا )1(فليÍن ~ قرطاس ،S هذه ا.ورقات

 ،واهللا حسيب من .م ينصف ،أو نوافقه عليه ،ف�د عليه إن ت®Ñ ا.رد فيما كتبه ،cث ~ @مه
وشفقة S دين  ،وا.سالم xئد S � من نظر فيه بإنصاف ،S هذا األvر إن أصاب (2)أو يعينا

وا1مد هللا رب العا(� وا.صالة وا.سالم S رسول اهللا عدد حر¸ت ا1يوانات  .ا(سلم�
  .�@م سيدي ا1سن بن رحال ه ا" (4)وعدد جواهر ا(وجودات وأغراضها ،(3)وأغراضها

 ،افتتاحه  بعد: ما نصه ،ا(ذكور ~ هذه ا�وازل باالبن /واب .لشيخ أ± عبد اهللا ومن ج
قا� عبيد ( .واهللا أعلم ،ألن ذ.ك عيب فيه ؛فرو\ة اZ1س ا(ذكور ت1بت اqيار ~ رد ا�يع ،و�عد

�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف Yو�عده ا#واب أعاله صحيح واهللا  .اهللا به ر�ه تعا
   )6(.قا� عبيد ر�ه تعاY عمر بن عبد ا.ر�ن اRنال] خار اهللا � أم� )5(.)أعلم

-230 R����� *Eu M� 3�+ &	�X 
و¼ اإلحالة برأس ا(ال فيه سئل عنها العالمة سيدي إبراهيم بن عبد  ،vسألة من ا.سلم

 ،من ا�وازل ال© أجاب فيها هو وغwه º 17اف و¼ ~ ا.ورقة ا.ر�ن بن �مود بن داوود من ال
 )7(فأحا� ،ثم إنه أحö � غر\مه ،فتعاقد معه عليه ،وسئل عن رجل طلب ا.سلم من آخر: نصها

هل يصح هذا  ،برأ ذمة ا(سلم إ{ه من دين غر\مه، وأعن ا(سلم ا(ذكور برأس مال ا.سلم
  برئت ذمته أو ال يصح؟ ،وهو ا(سلم إ{ه ، فيه .كون ا(ديانألن اإلحالة قبض ال تأخw ؛ا.سلم

أو ~ ا¬الثة األيام صح ا.سلم  ،أن ا(حال إذا قبض رأس مال ا.سلم ~ ا�1: فأجاب
فإذا .م يقبض ا(ال ~ ا¬الثة األيام من  ،ألن ا(حال يþÁل مþلة ا(حيل ؛و§ال بطال ،واإلحالة

  ه، بطلت اإلحالة ا(Öتبة عليه او§ذا بطل ،عقد ا.سلم بطل ا.سلم
  

                                                 
حيَفة من أي �ء ¢نت، يÍتب فيها وتلف :الِقْرَطاُس  )1( : ؛ تاج العروس172ص 6، ج)قر طس(مادة : .سان العرب. هو ا.ض�

 .366ص 16، ج)ق ر ط س(مادة 
  .»يعي�نا«ي، م : ~  (2)
  .»أعراضها«: ~ ي  (3)
  .»أعراضها«: ~ ي، م  (4)

  .ي: سقط من  )5(
 .»و¼ ×ا ز\د بعد �سخ ا.سيد ا1بيب«ز\ادة : ~ ك )6(
 .»فأحله«: ~ ي )7(
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-231 R&� ��� #�� ! ����� &	� M� 3�+ M�X 
وسئل أيضا عمن طلب  :نصها ،وسئل عن مثلها ا.شيخ أبو ز\د سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر

فإنه  ،vكنها لفالن :ثم قال � ،)1()بها(فأنعم �  ،من رجل عdة مثاقيل مثال S وجه ا.سلم
 Uوهو ا(سلم  ،ثم إن ا(حال عليه ،ا(حال عليه )3(]ا(حال و[ثم قابله معه ور�  ،)2()بها(يطا�

فهل �وز  ،فقاصه بها ،ا�ي يطالب ا(سلم إ{ه قبل ا1والة تلك العdة ،¢ن � ~ ذمة ا(حال
  هذا أم ال؟

واهللا  - فا#واب عن تلك ا(سائل ،و�عد: فأجاب بما نصه ؟ثم سأ� ا.سائل vسائل أخرى
  : -  ا(وفق وا(ستعان
Éا(سلم: أما األو S إال إذا  ،{قبض منه رأس ما� ،فال �وز ا(سلم إ{ه أن ¾يل غر\مه

نص S ذ.ك ~ ا.سلم ا¬الث من ا(دونة ~ اإلقالة برأس  .¢ن يقبضه öcته بفور اإلحالة
مال ا.سلم؛ ألنه تطلب فيه كذ.ك يقال ~ قبض رأس  .وعلله بأنه من ا�ين با�ين ،ا(ال

ألن ا(حال يفارق  ؛لÍن ال يمÍن ذ.ك ~ ا1والة ،و§ن ¢ن �وز تأخwه ثالثة أيام ،ا(ناجزة
   ه، واهللا أعلم او�ذ.ك علل الفرق ب� ا.و¸لة وا1والة ،ول®س ب®نهما تباعة ،ا(حيل

 - وا�ي وغwه فيها أجو�ة عن أسئلة سأ� عنها ،من أوراق Úسة 4 )4(وهو ~ ا.وارقة
Âاد  )6(ا(تقâ بطول ،العلم )5(وهذه األوراق أو�ا بعد افتتاحه ا(ح. بلؤلp - ر�هم اهللا �يعا

  .وأxد علينا من بر¸تهم ،ر�ه اهللا و¼ hط سيدي وا�ي... سيف العرفان إلخ
فإن األول أجاز تأخw قبض رأس ا(ال من  ،نظر ما ب� جوابيهما من ا(خالفةٱ: قلت

وعلله بأنه تطلب فيه  ،واآلخر يمنع ذ.ك ،وهو ا(سِلم بÑÍ ا.الم ثالثة أيام ،ا(حال عليه
   .~ ا.سلم ا¬الث من ا(دونة )8()بما(�  )7(واستدل... لخإا(ناجزة 

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»ورقة«: ~ ي  )4(
  .وهو vوافق لقواعد اإلvالء. »بلؤ.ؤ«: ~ ي  )5(
  .»بطو\ل«: ~ ي، م  )6(
  .»استدال«: ~ ي  )7(
  .ي: سقط من  )8(
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الة بأخذ رأس ا(ال من واإلح ،وا�ي ظهر K أن ما ~ ا(دونة إنما هو ~ اإلقالة ~ الطعام
ا�ي .م تقع فيه  ،ال ~ اإلحالة S رأس ا(ال ~ ا.سلم ،ا�ي أخذه من يد ا(سلم ،ا(سلم إ{ه

   .ومعلوم ما ب� vسألة اRأخw برأس ا(ال ~ ا.سلم من جوازه ثالثة أيام ،إقالة
   .)2(سيما ~ الطعام من العرف ال، )1(وvسألة وجوب تنج�ه ~ اإلقالة

ُق : "قال ~ ا(خت� قَالَُة َطَعامٍ : َواألْضيَ ٌف، ُ=م� إِ ْêَ)3( قَالَُة yٌَة ِ*يِه، ُ=م� إِ ، ُ=م� تَْوِ{ٌَة، َوَ�ِ
   .)4("ُعُروٍض 

أو و{ت  ،ثم أقلته ،أو عرض ،و§ن أسلمت إY رجل ~ حنطة: أبو ا1سن عند قول ا(دونة
 ،أو أقلته ،با¬من من و{ته )5(.م �ز .ك أن تؤخر ،أو بعته إن ¢ن ×ا �وز .ك بيعه ،ذ.ك رجال

ألنه دين ~ دين ال تفارقه حÄ تقبض ا¬من  ؛أو بغw �ط ،أو ساعة �dط ،أو بعته يوما
وأنه Çوز  ،وا(عروف من ا(ذهب أن اإلقالة أوسع من ا.�ف )6(ا.لخ¯: ما نصه ،¢.�ف

   .ا(فارقة ~ اإلقالة {أ� با¬من من ا�يت
وا¬الثة �dط  ،ألنه ال �وز تأخw اإلقالة ا{وم� ؛واRو{ة و�يع ا�ين أوسع من اإلقالة

واختلف ~ اإلقالة إذا وقع الÖا)  ؟و�يع ا�ين ،واختلف هل �وز ذ.ك ~ اRو{ة .بغw خالف
   .مها ابن �رزنظر تما، ابغw �ط S ثالثة أقوال

 ،¢.�ف أن حÍم هذه األشياء واحد ~ اRضييق :.م يرد بقو� :قال شيخنا أبو ا1سن
   .كما ال يتعدى حدود ا.�ف ،و§نما أراد أن ال يتعدى حدود اإلقالة وغwها

...  إلخ /، ثم اإلقالة ~ الطعام وأضيق هذه األح�م ùها ~ القبض ا.�ف :قال ابن �رز
أو يعطيك به  ،تفارقه قبل أن يقبض رأس ا(ال، وال �وز أن تقيله من الطعام :قو� :ثم قال
و�يع  .ألنه يصw دينا ~ دين ؛أو ساعة ،أو تؤخره به يوما ،أو ¾يلك به S أحد ،أو رهنا ،�يال

و§ن أسلمت إY رجل ~ ُكر  :قو� :ثم قال .أو بغw �ط ،الطعام قبل قبضه ظاهره تأخر �dط
  .)7(عdون وسقا :قال اqطا±و .ردباثالثون إ: ا.كر بضم ا.�ف ،حنطة

                                                 
 .»منه«ز\ادة : ~ ي، م )1(
 .وهو �ر\ف ظاهر. »الفرق«: ~ ي )2(
 .»الطعام«: ~ ي )3(
 .187ص: ¤ت� خليل )4(
  .»تؤخره«: ~ ي  )5(
  .م: ما أثZته منو. »خ «: ~ األصل، ي، ك، ط  )6(

 .502ص: معجم لغة الفقهاء. لÖًا 165صاx، و2ساوي با.سعة  v60كيال قدره �ل بعw 2ساوي  :ا.وَْسُق  )7(

 ]أ/170[
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فأحا.ك با¬من S  ،ثم تقايلتما قبل األجل أو بعده: "هو ما نصه ،وتمام @م ا(دونة: قلت
   .؛ ألنه دين بدين)1(رجل، وتفرقتما قبل أن تقبض ما أحا.ك به، .م �ز

فال بأس  ،)2(و§ن قبضت ا¬من من ا�ي أحا.ك عليه قبل أن تفارق ا�ي أحا.ك :قو�
وجوزها  .وقال ~ ا1والة ~ ا.�ف ال Çوز .وا.و¸لة بقبضه ،نظر هنا ا1والة برأس ا(الٱ )3(."به

و§ن ذهب  ،هنا أيضا ا.و¸لة إذا قبض �vنه )4(وأجاز .هنا بمحö ا(حيل وا(حال عليه وا(حال
  .و§نما فرق ب®نهما (ا ب®نهما من اRفاوت؛ ألن ا.�ف أضيق أبواب ا.ر�ا ،ا(وñ ومنعه ~ ا.�ف

أو وGت أنت من يقبض ذ.ك  ،و.و وñ ا�ائع من يدفع إ{ك رأس ما.ك وذهب :قو�
، و§ن تأخر ا قبل اRفرق جاز�vنÍمأو قبضت أنت من وyيله  ،فإن قبض وyيلك منه ،وذهبت

وال  ،ألنه ~ ا1والة تWأ ذمته ؛و§نما فرق ب®نهما ،1والةوyذ.ك ¢ن ي�بB ~ ا .القبض .م �ز
وقد أقام  ،وa ا.و¸لة األvر ب®نهما قائم حÄ يقبض .فقد فارقه قبل القبض ،تباعة ب®نه و�®نه

  .صح منه ،وyيله مقامه
Ìا.صي îح ابن نا� aإلخ  :قو�: ما نصه ،و ñواحد... و.و و wو§نما فرق فيها  ،قال غ

�ز أن يفÖقا حÄ  فلم ،وا1والة تWأ ذمته .والة وا.و¸لة؛ ألن ا.وyيل يقوم مقام vوGهب� ا1
  هيدفع إ{ه ا
يفيد أن الظرف وهو  ،وا.و¸لة بقبضه ،نظر هنا ا1والة برأس ا(القول أ± ا1سن اف: قلت

 .ال ~ غw اإلقالة منه ،إنما هو تقييد .كون اإلحالة برأس ا(ال ~ اإلقالة ~ ا.سلم ،قو� هنا
وأجاز هنا : وقو� ...، وجوزها هنا إلخال Çوز: (وقال ~ ا1والة ~ ا.�ف: و\دل � أيضا قو�

 )5()ألن ا.�ف ؛و§نما فرق ب®نهما (ا ب®نهما من اRفاوت .ومنعه ~ ا.�ف :إY قو� ،أيضا ا.و¸لة
   هأضيق أبواب ا.ر�ا ا

وyذا  .ال فيما فيه سعةا، ا هو فيما ¢ن vضيقا تضييقا شديدف� هذا د{ل S أن ذ.ك إنم
  و§نما فرق ب®نهما أي ب� ا.و¸لة :وقو� .فهو vوجب � أيضا ،وyذ.ك ي�بB ~ ا1والة )6(:قو�

                                                 
  .»Çز«: ~ ي  )1(
  .»أقا.ك«: ~ �يع ال�سخ  )2(
  .66ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )3(
  .ي: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »أجار«: ~ األصل  )4(
  .ي: سقط من  )5(
وyذا  .فهو يوجب كون ذ.ك ~ اإلقالة ،فا�ائع هو ا(سلم إ{ه... و.و وñ ا�ائع من يدفع إ{ك رأس ما.ك إلخ «ي، م ز\ادة : ~  )6(

  .»قو�



 462 
 

وa ا.و¸لة  .فقد فارقه قبل القبض ،وال تباعة ب®نه و�®نه ،وا1والة؛ ألنه ~ ا1والة تWأ ذمته
ا�ي هو براءة ذمة ا(حيل بمجرد  ،S أن ا�ي ظهر K من هذا اRفر\ق... إلخ األvر ب®نهما قائم 

و§ن .م ¾صل قبض S  .أن ا1والة Çوز ،.وال ما ذكره أوال من وجوب قبضه قبل اRفرق ،ا1والة
إذ ال مع÷ �كر ا(فارقة قبل  ،فارقه قبل القبض � الفهم )1(]فقد[ :أ] .م أفهم مع÷ قو� بعد

نظر يبü لقبض ا(حال  فأي ،ألنه (ا برئت ذمته ×ا أحال به ؛القبض مع ذكر براءة ا�مة
فلم �ز أن يفÖقا  ،وا1والة تWئ ذمته :إY قو� ،و§نما فرق ب®نهما .وÞوه قول ابن ناî ،)2(عليه

  . فقد أش� ،فانظر ذ.ك وتأvله ،حÄ يدفع إ{ه
 aو{ة واإلقالة ~ الطعام : ¤ت� ا(تيطية البن هارون ما نصهوRة واyd.وز اÇسألة وv

 óوقدرا  ،وال �وز ذ.ك إال إذا نقد مثل رأس ا(ال صفة ،رخص ~ ذ.ك �قبل قبضه؛ ألن ا�
وال يوS ñ قبضه إال أن يقبضه ا.وyيل  ،وال �يال ،وال يأخذ به رهنا ،معجال قبل أن يفÖقا

و§ال .م  ،فقبضه من ا(حال عليه قبل أن يفÖقا جاز ،وyذ.ك إن أحا� برأس ا(ال .االفÖاق قبل
  ها�ز 

 ،إال ~ اإلقالة منه ،فإنه ما نقل منع تأخw قبض رأس ا(ال ~ اإلحالة عليه ،نظر ا1طابٱو
لْتَهُ و§ذا : قال ~ ا(دّونة : "ونصه ،وز\ادة منها أيضا ،وقد نقل فيه عن ا(دونة ما نقلناه هنا ُ=م�  ،أقَ

ي أحا.ك جازأَحا.ََك 
ّ

َ و§ن فارقته .م �ز، و§ن . باّ¬من S شخص، فقبضته قبل أن تفارق ا� �ñَو
ائُِع  َت من يدفع .ك اّ¬من، أو اْ�َ

ْ �Gيُل و ،من يقبض .ك وذهبتَوyِنه جاز ا4َبََضُه ا.َْو�vوهذا . ه
ه ال �وز ~ ا.ّ�ف

ّ
ù .  

 رَُجٍل ~  أْسلََمْت إY و§ن: قال ما.ك: كتاب ا.ّسلم ا¬ّالث من ا(دّونة/ وقال ~ أوائل  
فإن أّخرك به حÄّ طال  ،)3(]قبضه[ألنّه يصw دينًا ~ دين، و�يع الّطعام قبل  "ا إY قو� ،"ِحنَْطةٍ 

قبل أن تفارقه، فال بأس به َ-َقَدَك  و§ن. ذ.ك انفسخت اإلقالة، و�À ا�يع ب®نكما S حا�
  )4(."ها

ألنه : "ما نصه ،"ثم إقالة طعام: "وa �ح ا.شيخ إبراهيم ا.شWاخي© عند قول ا(صنف
واإلحالة واRوyيل S القبض قبل  ،أو ما قار�ه ،اغتفر فيها ا(فارقة .إلتيان با¬من من ا�يت

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»لقبض ا(حال من ا(حال عليه«: ~ ي، م  )2(
 .ي، م: أثZته منوما . األصل: سقط من )3(
 .431ص 6ج: vواهب ا#ليل )4(

 ]ب/170[
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ابتداؤه أي  :ثم قال .فسخ ا�ين ~ ا�ين )a)1 رتZتهو ،ثم إقالة عروض :ثم قال ~ قو� .االفÖاق
   .وا¬الثة مع ا.dط ،ا�ين با�ين Rجو\زهم ~ هذا ا{وم�

وما  ،وأوسعها ابتداء ا�ين با�ين ،وا�ي يظهر أن أضيق هذه األvور ا.�ف: قال ا1طاب
و§قالة  ،وS هذا فال يغتفر ~ إقالة الطعام واRو{ة وا.ydة فيه )2(.هب®نهما vرتبة واحدة ا

إال ما يغتفر ~ فسخ ا�ين ~ ا�ين من  ،و�يع ا�ين با�ين ،وفسخ ا�ين ~ ا�ين ،العروض
wأخRا�يت وا1والة به ؛وذكروا أنه يغتفر ~ إقالة الطعام .وقد تقدم ،ا Yفيجري  ،ا�هاب إ

   .سائل ال© قلنا أنها ~ vرتبة واحدة هذامثله ~ سائر ا(
إذ فسخ  ،و�يع ا�ين ~ vرتبة واحدة فيه نظر ،وما اقتضاه @م ا1طاب من أن فسخ ا�ين

  .هبا.سنة ا )3()�رم(ألن األول �رم با.كتاب وا¬ا]  ؛ا�ين ~ ا�ين أضيق من بيع ا�ين با�ين
ُق : "وa حاشية بنا] ~ قو� ْضيَ

َ
ٌف : َواأل ْêَ")4(، تيب هنا إنما هو ب� ا.�ف : "ما نصهÖال

فال  ،وأما ما ب®نهما من ا(سائل .، وخففوا ~ اآلخرفشددوا ~ ا.�ف ،و�� ابتداء ا�ين با�ين
    ها )6(")5()ا1طاب(انظر  .و§نما هو من جهة قوة اqالف وضعفه ،ترتيب ب®نها من هذه ا1ي1ية

(ا ظهر من  ،جواب سيدي إبراهيم من ال ºاف هو ا.صواب فقد ت�Z ×ا نقلنا أن: قلت
إنما هو ~ اإلحالة عليه ~ اإلقالة من الطعام  ،كون وجوب تنج� القبض ~ اإلحالة برأس ا(ال

ا�ي هو أشد من ا.سلم إذ  ،وذ.ك (ا فيها أي اإلقالة فيه من اRضييق .واهللا تعاY أعلم ،~ ا.سلم
  .كما تقدم ،ا.�ف )7()~(ال أضيق منها أي من اإلقالة من الطعام ~ ا(ناجزة إال 

فال �وز ~  :فصل: "ونصه ،)8(وa ا(قدمات البن رشد ~ كتاب ا.�ف ما يدل (ا قلناه
فالة وال حوالة، وال خيار وال ك ،ة vواعدةة بالفّض والفّض  ،هبهب با�ّ وال ~ بيع ا�ّ  ،ا.�ف

  .)9("و�®نه و�®نه عمل ،وال يصلح إال با(ناجزة ا.صحيحة، ال يفارق صاحبه

                                                 
  .»رتبة«: ~ ي  )1(
  .431-430ص 6ج: ينظر vواهب ا#ليل  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .187ص: ¤ت� خليل  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .306ص5ج: الفتح ا.ّرّ�ا]  )6(
  .ي، م: سقط من  )7(
  .»نقلناه«: ~ ي  )8(
  .15-14ص 2ج: ا(قدمات  )9(
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وال  ،وال تأخw ،وال vواعدة ،وقد تقدم أنه ال �وز ~ ا.�ف خيار :فصل: "ثم قال أيضا
أو  ،فال اختالف أن ا.�ف به فاسد، ¢نا �يعا باqيار ،وال كفالة، فأما اqيار ،وال رهن ،حوالة

  . )1("أحدهما، لعدم ا(ناجزة ب®نهما �سبب اqيار
وأحال S ا.�ف من يقبض منه، فال �وز S قول ابن  ،وأما ا1والة إذا êف: "ثم قال

و§ن ¢ن  ،وأما إن قبضه ا(حال، فال �وز .، و\دفعه إY من أحا�القاسم إال أن يقبض هو êفه
فقبضها ا.وyيل  ،ثم وS ñ قبض ا�راهم .إذا êفن يفارقه، hالف ا.و¸لة öcته قبل أ

  .ن الطعاموhالف ا1والة برأس ا(ال ~ اإلقالة م هما قبل أن يفارقه ا�ي وGه جاز،öcت
وذهب سحنون وأشهب إY أنه إن قبض ا(حال قبل أن يفارقه ا�ي أحا� öcة ذ.ك، 

وأما إذا  .لة إذا قبض ا.وyيل قبل أن يفÖقا.و¸جاز ¢إلحالة برأس ا(ال ~ اإلقالة من الطعام، و¸
ñيل وا(حال، فا.�ف منتقض ال �وز ~ ا1 ،ذهب ا(وyوالة أو ا(حيل قبل أن يقبض ا.و

   .باتفاق
 ي�فان ا�راهم وa ا.و¸لة S اختالف؛ ألن أبا ز\د روى عن ابن القاسم ~ ا.رجل�

أن ذ.ك  نwنااآلخر S قبض ا� )2(و\تخلف ،مامن رجل، فيذهب أحده نwناتÍون ب®نهما بد
�نانw، ا ~ سماع أصبغ، إال أن يفرق ب� ا(سأ�R �سبب االشÖاك ~ ا�راهم أو مثلهجائز، و

   .ا(دونةوذ.ك بعيد؛ ألنه قد ساوى ب®نهما ~ 
قبض  وأما ا.و¸لة S قبض رأس ا(ال ~ اإلقالة من الطعام، فإنها Çوز و§ن افÖقا إذا

   .ا(سلم إ{ها.وyيل قبل أن يفارق 
استحقت ا�نانw  أو با�راهم إن  ،استحقت ا�راهم ذاإ /، فإن ¢نت با�نانw وأما ا1مالة

  ها )3("و�اهللا اRوفيق ،جاز ذ.ك، و§ال .م �ز، وyذ.ك ا.رهن
ومن أسلم  :قال ابن القاسم ،ومن ا(دونة": ما نصه ،وa ¤ت� ابن يو�س ~ ا.سلم ا¬الث

   .وهو دين ~ دين ،فال �وز تأخw رأس ا(ال حÄ ¾ل األجل ،~ طعام أو غwه
أو ¾يلك به S  ،أو كفيال ،و\عطيك برأس ا(ال رهنا ،وال �وز أن تقيله من الطعام :قال

فإن أخرك به  ،و�يع الطعام قبل قبضه ،ألنه يصw دينا ~ دين ؛أو ساعة ،أو يؤخرك به يوما ،أحد
و§ن قبضت ا¬من من ا�ي أحا.ك  .و\بü ا�يع ب®نكما S حا� ،حÄ طال انفسخت اإلقالة

                                                 
  .17ص 2ا(قدمات ج  )1(
  .»2ستخلف«: ~ �يع ال�سخ  )2(
  .18ص 2ج: ا(قدمات وا(مهدات  )3(

 ]أ/171[
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و.و وñ ا�ائع من يدفع إ{ك رأس ا(ال  ،فال بأس به ،قبل أن تفارق ال© أقا.ك )1(]عليه[
أو وقبضت أنت من  ،فإن قبض وyيلك منه �vنه ،أو وGت أنت من يقبضه وذهبت ،وذهب

   .فإن تأخر القبض .م �ز ،وyيله �vنك قبل اRفرق جاز
إذا قبضت من ا�ي أحا.ك عليه قبل أن  ،وyذ.ك ¢ن ي�بB ~ ا1والة أن �وز :قال ا.شيخ

~ ا1والة  ألنه ؛و§نما فرق ب®نهما .ألن يده عنده كيده ؛و§ن فارقت ا�ي أحا.ك ¢.و¸لة ،تفارقه
فقد فارقه قبل القبض ~ ا.و¸لة األvر ب®نهما قائم حÄ  ،وال متابعة بعد ب®نه و�®نه ،تWأ ذمته

   .، واهللا أعلمف�.ك جاز ،و§ن .م تفارقه حÄ تقبض منه ،وقد أقام وyيله مقامه .يقبض
ز .ك ثم افÖقا قبل أن يقبض عرضه .م � ،وyذ.ك إن ¢ن رأس ا(ال عرضا فتقايال :قال

   .ير\د عرضا ال يعرف بعينه :قال ا.شيخ .وهو مثل الع� ~ هذا ،تأخwه
من ابن ه ا )2("فال بأس به ،وأما إن ¢ن رأس ا(ال عرضا بعينه حا�ا :قال ابن ا(واز

  .يو�س بلفظه
~ باب بيع ا�ين من الغر\م  ،وقد نظم ا.شيخ أبو ز\د ا#نتوري S ذ.ك ~ معونة الغر\م

  : بقو�
 وَ ــتُ  الَ وَ 

ّ
 رَ  ُث ـيْ حَ  ل

ْ
  َس أ

ْ
  )3(عةــات األر�ــاألبي ....................    الَ  الِ ــمَ ا.

  .فانظره ،)4(ونقل ~ �حها @م ¤ت� ا(تيطية
-232 R��� ��8 n�>���X 

عمن  - وفقه اهللا -سئل ¢تبه : نصه ،vسألة ~ اRطوع باإلقالة من جواب .البن hطه
  واقÁسم ،ثم مات ا(تطوع ،و.م ي�öا �.ك أجال ،اشÖى ديارا فتطوع بعد ا.dاء �ائعها باإلقالة

                                                 
  .م: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )1(
-ھ1433(الطبعة األوÉ ابن يو�س، إخراج أ�د ا�ميا�، دار ا.كتب العلمية، بwوت، : ا#امع (سائل ا(دونة وا(ختلطة )2(

 .110-109ص 8ج، )م2012
  : األبيات األر�عة، ¼  )3(

ــاِل َال           ـَ ُس ا(
ْ
ـُـَول� َحــــيُْث َرأ َوَال تـ

  
ـُـوَزُن ِمــْن َعــَرٍض َجــالَ    ـــاُل َال ي ـَ Íُي  

ــــي َ=َمــِن               َكـــٍة َوَال تُــــَراِخ فِ ْdَِك
  

ــَعلْـــَت    ــَالُث إِْن فَ   تُــْفِســـَدن� َهــِذهِ ا¬�
ْو َكـِفـيــِل    

َ
ـيـــِل أ ْو �ِ

َ
  بِــَرْهــِن أ

              
ْو إَِحـــالَـــَة ا1َــِميـــَل   

َ
  َعــلَيْـــــِه أ

يـــٍل       ِyَشْخـــٍص وِغــبَْت َعــْن َو َSَ ـِه ـِ ب
  

ـِمـــل        وََعـــْن ِ�يـــٍل قَـــبَْل قَـــبِْض ُمْكتَ
  .¤طوط hزانة ا�اي، بأولف، أدرار، ا#زائر. 5ا#نتوري، ل : نظم معونة الغر\م      

  .وما بعدها 16ا#نتوري، ل : �ح معونة الغر\م ببعض أح�م قضاء ا(ليم  )4(
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اآلن ما.كها  )2(مفقا ،vلكها (شÖ\ها حÄ اآلن ، و�À)1(]بيعت[ثم  ،ورثته مÖوyه ومنه ا�يار
  فهل � ذ.ك؟  ،وأراد ردها ،أّوال باإلقالة ا(تطوع بها

ام � فيها باإلقالة ا(ذكورة �طالنها بموت ا(تطوع S ما ذهب إ{ه أبو بأنه ال قي: فأجاب
ابن رشد  )3(وêح: "قال ،واستظهره ا1طاب ~ �ر\ره ،واختار قو� أبو ا1سن ،الفضل راشد

، و�هذا أفÄ (4)"ف¦ من ا(عروف، وهو يبطل با(وت والفلس ،بأن ا¬�يا إذا ¢نت S الطوع
؛ وألن ا�يع ا.واقع ~ ا�يار ا(ذكورة بعد )6(واعتمده ميارة ~ ا�يل ،)5(ا(عيار العبد́و كما ~

وÞوه البن : قال ،كما ~ ا1طاب عن ا(ع� ،vوت ا(تطوع يفوت اإلقالة أيضا إذ .م توجد
�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به .، واهللا أعلم)7(سلمون Yقا� ¢تبه عبيد ر�ه تعا.  

قا� عبيد ر�ه تعاY عمر بن  .واهللا أعلم ،فا#واب أعاله صحيح ،و�عد ،ا1مد هللا و�عده
  .اهللا � أم� خارعبد ا.ر�ن اRنال] 

وقد  .(8)خالفا أل± إبراهيم وابن تليد ،فا#واب أعاله صحيح ،و�عد ،و�عده ا1مد هللا
هو كذ.ك  .حيث .م توقتوما ذكر من أن ا�يع يفيتها  ،أبطل أبو ا1سن ما استدل به األول

، واهللا و¸ن � مال حا� ،و§ال رد بيعه إن منعه ،حيث .م يقم عليه ح� اRفو\ت با.سلطان
  .قا� �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقه اهللا رضاه أم� .أعلم

-233 R ��c�� M�<�p4�� g�8X 
وقال  ،فجاء ابن أخت ا�ائع .لمشÖي ،.رجل باإلقالة )9(اوسئل ا.شيخ عن رجل باع جنانً 

  فقام و� األخت  ،فقبضه منه ظانا أن خا� هو ا�ي بعثه ،وأسلمه K ،خذ ما أعطيت فيه :�

                                                 
 .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من )1(
 .م: وما أثZته من. »فقال«: ~ األصل، ي )2(

  .»به«ز\ادة : ~ ي  )3(
  .248ص: �ر\ر ا.0م ~ vسائل االل»ام (4)

 .277ص 5ج: ينظر ا(عيار ا(عرب )5(
  .314ص: ا.روض ا(بهج �dح �ستان فكر ا(هج ~ تÍميل ا(نهج  )6(
  .244ص6ما نقله ا1طاب من مع� ا�1م ~ هذه ا(سألة، ج: ينظر vواهب ا#ليل  )7(

أخذ عن العتó، ابن مطروح، ابن vز\ن، . يمان بن �ّمد بن تليد ا(عافري، من أهل وشقةأبو عبد اهللا �ّمد بن سل :ابن تليد  (8)
: ؛ ا�يباج ا(ذهب302ص 4ج: ترتيب ا(دارك. ھ296ھ، أو سنة 295تو� سنة . و� قضاء ßقسطة، وقضاء وشقة. وغwهم

  .23ص 2ج: ؛ تار\خ علماء األند.س360ص
  .وهو �ر\ف ظاهر. »جنا«: ~ ي  )9(
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  فهل بيعه صحيح أم ال؟  ،و�اعه من غw علم خا�
{فتك � جنانه من  ؛بأنه إن ظن ا(شÖي أن و� األخت بعثه خا�: - وفقه اهللا -  فأجاب

صار فضو{ا ~  ،v Sلك خا� )1(ألنه (ا أفتكه ؛فبيع و� األخت vردود إن رده خا� ،ا(شÖي
  )2(هواهللا أعلم ا ،و�يع الفضو� متوقف S إجازة ما.ك ا(بيع ،بيعه

-234 R��� ��j)� b��2 @��� ,���� 
�8 ! ����rL� �j)nX 
وما يقول : ، بما نصهأبا عبد اهللا /ا.شيخ ي عبد ا1ق االبن وسأل القا� العالمة سيد

و¸نوا يÁساهلون فيها و\قت�ون S  ،سيدنا ~ ا(غارسة ~ بâنا .م ي�سجوها S منوال ا.dع
وال 2سمون أصناف ما  ،)3(وال طعاما ،وال يقدرون .لغرس أمدا شبابا ،قو�م أغرس أر�
وانZساطها ×ا ال يثمر من  ،ارتفاعها وال يذكرون قدر كذا ~ ،أو ا.شجر ،يغرسون من ا�خل

أو S ما اتفقا عليه من  ،فا.شجر ب®نهما نصف� ،فإذا بلغت ذ.ك ا1د ،ا�خل وا.شجر قبل ذ.ك
هذه األvور تؤذن  )4(]هذه العقدة من[فهل خلو  ،� ذ.ك ال يتعرضون �كره إذا تغارسوا .األجزاء

قد ذكر ابن رشد أن من �ط صحتها كون و ؟و.لعاvل أجر عمله وقيمة غرسه قائما ،بفسخها
   .قبل اإلطعام �شبابن توقت ، وأاألرض وا.شجر ب®نهما

 ،أغرس بور ساهل :هو أن رجال قال آلخر ،وا�ي أدى إY سؤا�ا عن حÍم ما ذكرناه
واRأجيل فيها ال ºفاك  .و��ا Rلك ا(غارسة أجل ثمان س�� ،ا�ي K و.ك نصف ما غرست

و¼ من ذوات  ،وتم األجل وتلك األرض vشاعة ب®نه و�� أخته ،ثم مات ا.رجل ،حكمه
وتم  ،فلما مات األخ ،.كنه هو القائم بأvورها فيما ¢ن علم أvر ا#نات وا�ياض ،ا1جاب

وزوجته أم  ،و�ناته وأوالده ،ترك أخته ا(ذكورة �\Íة � ~ العاvر والغاvر ،األجل كما ذكرنا
~  )5(وا(ت�ف �ن ،وهو القيم عليهن ،فقام ا.و� ا.كبw فيهن مقام أبيه ،ر\ناألوالد ا(ذكو

ا�ي  ،فعقد ا(غارسة أيضا ~ األرض ا(ذكورة مع ذ.ك ا.رجل بعينه ،و\Zيع و2شÖي �ن ،أصلهن
فقام ا�نات وعمة األوالد وصغار األوالد  ،وغرس فيها xما أو xم� ،¢ن vxال ألبيه فيها

                                                 
  .ي: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »أفكته«: ~ األصل  )1(
  . »ا1مد هللا وحده و×ا وجد hط الفقيه سيدي عبد اهللا بن الفقيه سيدي أ± مدين«ز\ادة : ~ ي، م  )2(
  .»إطعاما«: ~ ي، م  )3(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»عليهن«: ~ ي  )5(

 ]ب/171[
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وأنه .م يقع عن  .ادع� أنهن .م يرض� بما فعل قيمهن من ا(غارسة ~ أرضهنف ،وأمهم
   .وادع� عدم العلم بفعل القيم ،تراضيهن

فهل  ،فأرادوا أن يغرسوا قبل ا(فاصلة مع العاvل ،كWوا بعد vوت أبيهم )1(ثم إن األصاغر
و§ذا  ؟صحتها )2(ن �وطولعروها م ،ا(عاvلة ا(ؤجلة ا.واقعة مع األب فاسدة �.ك اRأجيل

وهل ا.وyيل xدة يقبل قول من  ؟وما يفوت ا(غارسة الفاسدة ،فسدت فما ا�ي �ب .لعاvل
وهل خروج  ؟أو ذاك ماض كما Dv ما ¢ن يعمله �ن قبل ،واد� عدم علمه به ،أنÍر عمله

و أد3 أ ،من ثالث س�� )3(قر\نة تÍذب دعواهن عدم العلم بعد أمد يقرب ،بعضهن ألصلهن
وا.سالم من  ،وتÍلموا S � فصل من فصول ا.سؤال بما �ب ،أوضحوا �ا ا(سائل ؟من ذ.ك

  .أخيÍم عبد ا1ق
و¼  ،ال© احتف بها األشجار ،وأيضا إن دي�يك ا(تغارس� اختلفا ~ األرض ا�يضاء

وa ذ.ك تفصيل ب� أن تÍون  ،ألنها � أو ¼ .لعاvل ؛با.وسط هل .رب األرض أن يغرس فيها
أن ما ب�  :~ القسم ا¬ا] )4(وقد ذكر صاحب اR®سw والÁسهيل ؟بعيدة من الغرس أو ال

 ،فللعاvل أن ي�تفع به بعد وجود ا.شجر ،األشجار من األرض هو أيضا داخل ~ حÍم ا.شجر
ف¦ �  ،وال ح� العقدإال إذا اسÁثناها ر�ها أ ،و�عد قيامه إذا تم عمله فيها كرب األرض سواء

 ،و.م تبلغ ا1د ا(شÖط ~ ذ.ك ا(وضع ،أو غرس فيه ،وأما ما ¢ن بعيدا عن الغرس .وحده
  .ف¦ أيضا .رب األرض بال �ط ،و�لغت ~ غwه

غارسة ا(شار �ا با(حول أنه ال إش�ل ~ فساد ا( - واهللا ا(وفق -ا#واب : فأجاب بما نصه
وأن ال 2سكتا عن  ،فإن من �طها أن ال يöب فيها أجل فوق اإلطعام ،خرا (ا ذكرأوال وأ

أو عدد ما يغرس إن ¢ن ما يبü ب� �  ،و§ن �دد األرض .اRحديد رأسا ~ قول ابن القاسم
فقد ح\ ابن رشد فيما إذا  ،و§ذا فسدت .شجرت� معلوما ب� ا(تغارس� S ما ذكره ا(وثقون

   :ونقلها عنه ابن عرفة ،األرض كهذه ا�ازلة أقواال ثالثة جعل .لعاvل فيها جزء من

                                                 
  .ي: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »األضاعر«: ~ األصل  )1(
  .»�ط«: ~ ي  )2(
  .»بقرب«: ~ ي  )3(
�ّمد بن i. ا.ر�ن بن عبد القادر ا.راشدي الفا´، ا(جاîهو أبو ز\د عبد   )4( S تلمسان وفاس. تفقه Yمن . رحل إ

؛ معجم 215ص 2ج: تعر\ف اqلف. ، وحاشية S ¤ت� ابن أ± �رةاWR\ج ~ أح�م ا(غارسة واRصيw واRو{ج: تآ{فه
  .285ص: أعالم ا#زائر
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أن .لعاvل قيمة غرسه يوم وضعه باألرض من أجر  ،ما ~ سماع ع® ابن القاسم :أحدها
وهو قول  ،و\رد .رب األرض ما أخذ من ثمرها ،وقيامه عليه {وم اÍ1م ،مثله ~ غرسه

ونقل صاحب اR®سw عن ابن رشد أن . )1(زاد ~ القوان� و.رب األرض أن يأvره بقلعه .ونسحن
   .هذا القول هو ا.صحيح

أي ~  - الغارس فيه / فع.  ،أن ذ.ك بيع فاسد ~ نصف األرض فات بالغرس :ا¬ا]
فيكون .لعاvل  ،و§جارة فاسدة ~ ا�صف ا¬ا] ،قيمته يوم غرسه - نصف األرض .رب األرض

وهو ~  ،وقيامه عليه {وم اÍ1م ،وأجرة مثله ~ غرسه ،فيه قيمة غرسه مقلوx يوم غرسه
   .ابن القاسم ~ رسم ا#واب )2(]ع®[سماع 

فع. الغارس قيمته يوم  ،وقد فات بالغرس ،أنه بيٌع فاسٌد أيضا ~ نصف األرض :ا¬الث
 ،فيه .رب األرض كراء مثله يوم أخذها ،S الغارسوا�صف ا¬ا] كراء فاسد  ،فّوته بالغرس

و\قلع الغارس غرسه من ا�صف ا�ي .رب األرض بعد  ،أو يوم أثمرت ،أو يوم وضع الغرس فيها
وS هذا القول  .أو قائما S قول ¾� ،إال أن 2شاء رب األرض أن يأخذه بقيمته مقلوx ،قسمه

  . هو\رد رب األرض ما أخذ منها ا ،الغلة ùها .لعاvل
فعليهن ا{م� ~  ،من أنÍر علمه بمغارسة القيم ا(ذكور من عمته وأخواته )3()أما(و

S ما ذكره ا1طاب ~  ،و�ري ~ ذ.ك ما ~ غرس أحد ا.�Í\d بغw إذن �\Íه ،ذ.ك
   .وyذا صاحب اR®سw ،)4(فصل االستحقاق

كما ال ¾Íم بفعل  ،م بما عمله v SوGه إن أنÍرفال ¾Í ،وأما ا.وyيل بالعادة
ما  )5(وa استحقاق ا�يان .� فيه من � vسكوت عنه إن أنÍر ا(�ح بتوyيله فيما .م يفوض

 العلم الحتمال ظن واqروج ا(ذكور ال يدل S ،هو ê\ح ~ ذ.ك منع من نقله ضيق ا(حل
   .غw ا(غارسة

  هو  )6(،فما ¢ن منها ×ا يÖك ب� األشجار xدة ال يغرس فيه ،وأما األرض ا�يضاء ا(ذكورة

                                                 
  .242صم، 2009ابن جزّي، دار الفكر .لطباعة وال�d واRوز\ع، بwوت، طبعة : ينظر القوان� الفقهية  )1(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
 .ي: سقط من )3(
 .وما بعدها 341ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل )4(
  .140-139ص 11ج: ينظر ا�يان واRحصيل  )5(
 .»~«ز\ادة : ~ األصل )6(
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وتقسيم صاحب اR®سw  .فال 2شمله ما غرس ،وما هو معد .لغرس بعد ،~ حÍم ما غرس
�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا  .واهللا أعلم ،واضح فيه Yم عبيد ر�ه تعاÍب�وyتب 

  هابه 
 .وأما ا.وyيل بالعادة إلخ @مه: قو� ،وyتب القا� بهاvشه: ومن خطهما نقلت ا#واب،

¢ألم  ،إجازة نظر العم وغwه ،ºالفه ما ذكر أن عبد ا(لك روى عن ما.ك وغwه من أهل العلم
ه ا .وأجازوا � ما �وز .لوH إذا أحسن ا�ظر و.م يتهم ،واألخ ا.رشيد دون تقديم سلطان وأب

h ط الفقيه سيدي عبد  ،طه أيضاما وجدh اهللا بن الفقيه سيدي أ± مدينو×ا وجد/ .  
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  || ا�اب ا¬ا]|| 

  

ْهن )1(ا.ِمديان وا1جر     )2(واألوصياء وا.وصايا وا.ّضمان وا.ر�
  

-235 R 
'� �$�=W� ���=� ¸���� ©� ��v8 .� O� �¥
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و§نه Æاصم �ي عمر بن بر�وش  ،شيخنا أبو ز\د إعالما .ك :نصه ،و×ا ¢تب به القا�

فاد� األول وأن � بذمة أ± ا¬ا] تباعة أثZتها عند حاÐم  ،مع أ�د بن عبد اهللا الغراوي
مال أبيك  :فقال � ،)3(اذهب إY من قّوم أصل أ± فحاصصه :فقال � ،وسأل منه قضاءها .فثZتت

أصله  )4(وغلة ،وقطعة إبل ،وهو أر�عة أعبد .م تبعهم حÄ أخذتهم الغنانمة ،باق عندك ~ ذمتك
 ،واإلنفاق S نفسك وأوالدك وعيا.ك ،فيها با�يع وغwه )6(فأنت ت�ف ،)5(من ح� ôب

   .وحشمك
خدمة أصل  وهو أنهم ،وأن عدم ت�a فيهم .سبب ،بأن األvر ~ العبيد كما قلت :فأجابه

فرددتها .لمدÝ  ،وأما اإلبل قد جاءتU حقا فألفيتها هز\لة .هم لعاجله اqراب و.وال ،ا(ا.ك
و.م  ، وأعطU ا(داراة،و§نما كنت أنفق منها S نف° ،وأما الغلة فإ] .م أتمو�ا .فضاعت

  . يفضل S ذ.ك �ء
إذ العبيد  ،فهو عذر ظاهر ،بيدفما اعتذر به و� الغراوي ~ عدم بيع الع ،و�عد: فأجابه

و�يعهم وترك األصل بال  ،ا�ين يصلحون qدمة األصل إبقاؤهم إY بيع األصل حسن نظر
 ،وyذ.ك اعتذاره عن بيع ا#مال .فال يلزم بتغر\مهم ،(ا يؤدي ذ.ك إY خرابه ،خدمة سوء نظر

  إذ ال سوق �ا  ،لعدم من 2شÖ\ها ~ ôلب األوقات ،)8(قد يتعذر بيعها فورا ~ هذه ا�â )7()إذ(

                                                 
ائِِد S قَُوتِِه أو Wَ7َ"ِعِه بِماِ�ِ « :ا1جر )1( فِِه ِ~ ا.ز� َها ُ-ُفوَذ تََ�" ٌة تُوِجُب َمنَْع vَوُْصوفِ  2ج: �ح حدود ابن عرفة» .ِصَفٌة ُحْكِمي�

 .414ص
ٌق بِِه ِ~ َديٍْن « :ا.ّرهن  )2(  .413ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة ».َماٌل 4َبُْضُه تََو="
  .»فخاصمه«: ~ ي، ك، ط  )3(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »علة«: ~ ي  )4(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. »غلب«: ~ األصل  )5(
  .»تت�ف«: ~ ي، ك، ط  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»ا�الد«: ~ م، ط  )8(
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   .أو ثالثة تضييع �ا ،وترyها دون رÝ و.و يوم� ،معينا
ألنه  ؛� )1(وPّ فال يطالب بها أصال إذا ¢ن  ،فأما قبل vوت أبيه ،وأما ما أجاب به عن الغلة

، واهللا لغرماء من يوم vوتهألنها . ؛فإنه يطالب بها ،وأما بعد vوته .يصدق ~ êفها ~ vصا1ه
   هأعلم ا
-236 R.4���8 �� � n�8 M�X 

  وسئل عمن باع وقام با.سفه؟ 
و§ن .م  .فع. ا(شÖي إثبات ا.رشد ،أو مقدم ،فإن ¢ن ا�ائع �جورا ~ يد وH: فأجاب

  ه، فع. ا�ائع إثبات ا.سفه ايÍن ~ حجر أحد
-237 R3I�y �$W���� ,]�/�� #�*�� X 

  ووارثها ôئب؟  ،ا.سيد عمر األ�W عن اvرأة توفيتوسئل 
وما فضل �عل بيد أم�  .اRجه� )2(و\تخلص من ثمنها مئون ،فا�هائم تباع: فأجاب

  ه.وارثها الغائب ا
-238 R�����8 ��-��� ! ��c��X 

 ،فا.وصية با¬لث .و� ا.و� منصوص عليها ~ غw ما ديوان و�عد،: وسأَ� القا�؟ فأجاب
وyون ا(وò بها قصد إ�ار  ،وألفت فيها اRوا{ف ،منها ا(دونة ال© ¼ أجل كتب الفقه

   .ا.ورثة ال يعلم إال بإقراره

َ_�ّٓرٖ ﴿ ~ تفسwه عند قو� تعاY )3(وقد نص ابن عطية ُ̀  َLۡMَ﴾)4( ، أن ا.وصية با¬لث
     ،)5(و.و قصد اإل�ار ،فأقل ماضية S ا(شهور

                                                 
  .»وyيال«: ~ م، ك، ط  )1(
  .»vؤونة«: ~ ي  )2(
أخذ عن وا�ه أ± بÍر وا.صد~ و�ّمد بن . ه481أبو �ّمد عبد ا1ق بن ôلب بن عطية األند.°، و� سنة : ابن عطية  )3(

حديث �ع ب� العلوم من . وأخذ عنه ابنه �زة وأبو جعفر بن vضاء وأبو القاسم بن ُحبَ®ْش وغwهم. الطالع وغwهم
 قضاء مدينة ا(ّر\ة

ّ
�غة وأدب، وو

ّ
ف كتاب ا.وج� ~ اRفسw، و�رنامج ~ vرو\اته وأسماء شيوخه. وأح�م وÞو ل

ّ
توa . أل

  .129ص: ، شجرة ا�ور275ص: ا�يباج ا(ذهب. ه542بمينة .َُوَرقة سنة 
�Õََ ِمن﴿و¼ قو� تعاY . 12اآلية : سورة ال�ساء )4(

َ
ِإن َ¢نُٓواْ أ .َِك  فَ

ٰ
ُٓء ِ~  aَۡ*ُهمَذ َ̧ لُِث ٱُ�َ "¬ۚa ِمنaۢ ۡبَعaة ويُوa  ٰòَِٖد وَِصي�

َ
َر aٍۡن a ëََۡدي aۡبَِهآ أ

ة vُۚaٖaَضآرّ  َن  aٗوَِصي� õٱم ِ �sۗa  ََعِليٌم َحِليمٱو ُ �sٞa﴾. 
�قيق عبد ا.سالم عبد ا.شا~ �ّمد، دار ا.كتب العلمية، بwوت، �نان، عطية،  ابن: ا(حرر ا.وج� ~ تفسw ا.كتاب العز\ز  )5(

 É20ص 2ج، )م2001- ھ1422(الطبعة األو.  
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  هواهللا أعلم ا ،و�y بهما حجة، )2( )1(جزيوتبعه ابن 
وyذا  .وسأ�، ا.ضمw ا(نصوب راجع إY ا.شيخ ال إY ا.سيد عمر كما قد يتوهم: قو�

وهو سيدي عبد ا1ق .م يقع ب®نه و��  ،بعد و×ا أجاب به؛ ألن القا� :ا.ضمw ا(رفوع ~ قو�
  .واهللا أعلم ،.كونه  إذ ذاك صغwا فيما أظن ،خطاب )3()األ�W(سيدي عمر 

-239 R. �() 3�+  ���C9��X 
فا�ي منعU من ا.كتابة S ما  ،و�عد: نصه ،و×ا أجاب به عن vسألة سأ� عنها القا�

   :أوقفU عليه األ�ف ا(ذكور من ا.سؤال ا�ي أجبتم عنه أvران
فرأيت  ،أال] عنه من فصول نازRهماكما س ،أجبت @ منه ومن أخيه )4(أ] قد :أحدهما

   .ة فيه؛ غw تÍثw اqصوم و§حيائهاال فائد )5(أن تÍرار كتاب©
�صل نازRهما vرسومة �شهادة من حö ¤الفا لفصل  )6(أن أخاه :ا¬ا] S Uقد أطلع

سيدي ا(ذكور عند �اعة أوالد و�صله أن vوالي العرç ش\ أخاه  ،ا.سؤال ا�ي كتZتم عليه
ب أخاه، فوv ñوالي فاستحöاهما وأvراه أن يوñ من ¾اس ،وأنه منعه من حقه ،بن ا1اج حم

ا.سيد  )8(وقاضيهما ،وأبا �د بن عبد ا.ر�ن بموافقة ا#ماعة ا(ذكورة )7([ ]ا.ز\ن بن عبد 
بعد  فÖتب (والي العرç ،فحاسباه S �يع ما Æلف أبوهما ،�مد بن عبد ا(ؤمن وحضورهم

 .هذا حاصله ،فيما ¾تاج إ{ه من أصل وغwه هإ{فدفعه  ،استقصاء ا(حاسبة S أخيه كذا وyذا
وقاضيهم  ،بل أ�Wها vوالي عبد ا.ر�ن بن i ،فسألU أخوه بمحöة ا#ماعة ا(ذكورة

  هل هو صحيح يقطع دعوى vوالي العرç عنه أم ال؟ ،ا(ذكور

                                                 
أخذ عن ابن ا.ز�w والزم ابن رشد والقا� . ه693و� سنة . أبو القاسم �ّمد بن أ�د بن جزي ا.óØ الغرنا�: ابن جزي  )1(

من . �ّمد وأبو بÍر أ�د وعبد اهللا و.سان ا�ين اqطيب و§براهيم اqزرî وغwهموأخذ عنه أبناؤه . ابن برطال وغwهم
وسيلة ا(سلم ~ تهذيب صحيح vسلم، القوان� الفقهية، تقر\ب ا.وصول إY علم األصول، ا(خت� ا�ارع ~ قراءة : تآ{فه

  .213ص: ، شجرة ا�ور228ص: ، نيل االبتهاج388ص: ا�يباج ا(ذهب. ه741توa شهيًدا سنة . نافع
  .350ص: ينظر القوان� الفقهية  )2(
  .ي: سقط من  )3(
 .»كنت«ز\ادة : ~ م، ط )4(
 .»كتا±«: ~ ك )5(
 .»أخاك«: ~ ي )6(
 .بياض: تلف �سبب اqروم؛ ~ ي، م، ك: ~ األصل )7(
 .»قاضيها«: ~ ط )8(



 474 
 

فألن .لمحجور طلب  ،أما أوال ،ôية ما يفعل، وهو فعل ماض ال يردبأنه ذ.ك : بتهفأج
ومع� ا�1م ~ أول  ،ح�ه ا1طاب عن ا.لباب .واRوyيل عليها S ما جرى به العمل ،حقوقه
   :عملياته عليه بقو�ونص الفا´ ~ / ، )2(وأفÄ به غw واحد كما ~ الWز� وا(عيار ،)1(ا.ydة
 .ِ  َل ـيـكِ وْ ـاR�  )3( زَ وõ ــجُ وَ 

ْ
  ورِ ـــجُ حْ مَ ل

  
  )4(ا�يت..................................................  

، كما ~ من فعل فعال .و رفع إY القا� .م يفعل غwه Dv فعله )5(فألن :اوأما ثانيً   
  . واهللا ا(وفق ،و.و رفعت نازRهما إY القا� .م يفعل أ�Õ ×ا فعلوهقواعد ا(ذهب، 

ولÍم ب�  ،وأنتم ~ واد ،نا ~ واد، فأو�عد :فأجابه ،ثم باحثه القا� ~ ا�ازلة بما يطول
 ،وأنتم تقررون أن ا(حجور ال يصح إبراؤه ،أنا أقرر أن .لمحجور طلب حقوقه .vر\د وvراد
   .)6(و�®نهما بور

ومن حöه أن  ،قد قدمت أن دعوى خصمه :أقول .واRوyيل ال 2ستلزم قبضه :وقولÍم
ال  ،وا(قدم إنما يWأ من ذ.ك باإلشهاد S ا�فع .ا(قبوض دفع فيما 2ستحقه من أصل وغwه

   .بإبراء ا.سفيه
 [أ]  )8(بل هو تام ôيته ،ل®س بمبتور :أقول .@م مبتور ،ثانيا )7(أن ما نقلناه :وقولÍم

أن القا�  :وقولÍم .يؤدي إY الÖجيح بال vرجح )10(] [فال ينقض  ،ا�ازلة جرت عليه )9(]
   .يÍلفه S القول ا(قابل (ا جرى به العمل )11(] [ :أقول... يÍلف ا(حجور إلخ 

  ألنه ؛فال يÍلفه ذ.ك ،من أن .لمحجور طلب حقوقه )12()وأما S ما جرى به العمل(
                                                 

  .68ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )1(
  .453-452ص 9ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )2(
  .كما ~ العمليات الفاسية. ط: وما أثZته من. »جوزوا«: ~ األصل، ي، م، ك  )3(
 .ب 42ل: ينظر العمليات الفاسية )4(

    ...........................................................
  

ـي األُمــور   لَـيْـِه َواِإليَصــاِء فِ ـَ   ع
  

 
  .»فلو أن«: ~ ك  )5(
  .»بون«: ~ ي، م، ك، ط  )6(
  .»إنما قلنا«: ~ ك  )7(
  .»ôية«: ~ ي  )8(
 .بياض قدره ثالث ùمات )9(
 .بياض قدره ùمتان )10(
 .بياض قدره ùمة )11(
  .ط: سقط من  )12(

 ]أ/173[
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�ُ�( dُ#ِۡKّۡ( ﴿لقو� تعاq،  Yالفوال يدخله ا ،فال يقال فيه �جور ،إن ùف فأثبت رشدهَۡeِۡن َءاgَ�
dَُiٰjَKۡ(ۡ ا �hَۡدَ)ُ�ٓ�اْ رُۡ\8ٗ 

َ
بل لÍم ا(نة  ،وال أنÍر ما صدر منÍم من ا(باحثة. واهللا ا(وفق ﴾إdِۡkَِۡ( أ

  . واهللا يعلم أن ذ.ك خا.ص ،vرة )1(إذا سلمت ا�ية كما أعلمتÍم بذ.ك غw ،بذ.ك
-240 R M8� ��-��� ¹���$�/ ^r�� _� &-m� |���?� , �L�X 

و�بنا ~ اهللا ا.سيد عبد اهللا بن سيدي إبراهيم ألف سالم  ،وS أخينا :و×ا وجد hطه
وأvسكوا  ،فا�سخوها � ،فوصية ا1اج عبد ا.ر�ن إذا طلب ابنه ا.سيد �مد �سخة منها... إلخ 

  .وا.سالم ،)2(]فيه[األصل بيدÐم 1ق غwه 
-241 R M��$��8 l? �� �$��c� O� [� ,�P��
8 �	� 3��>� #�*��X 

  ؟ )3(أت®U بهم �®©: فقالت � ،وسئل عن اvرأة تطالب رجال بدارهم
cيث يوجد هناك  ،فيه[ا�فع ~ ا(وضع ا�ي طا�ته  )4()يمكنه(فإذا ¢ن  ،و�عد: فأجاب

و§ن .م  .)5(]فإنه يÍلف أن يدفعها حيث طا�ته ،من يعرف ا�راهم ال© lسلك ب� ا�اس
من  )6(قD عليها بأن تبعث معه وyيلها إY ا(وضع ا�ي �د ،يÍن هناك من يفاصل ب®نهما

  هاواهللا أعلم  ،يفاصلهما فيه
-242 R,�
� �� ��  �jC8 �? vEc� � �@4 �1�� ��*yX 

ما ضمنه  )õÌ)7 أن يأخذ من غر\م ا.ّص  فا.سيد ال ¾ل � ،و�عد :فأجاب ؟وسأ� القا� عما يظهر
ألنه حÍم S  ؛أو عدول بâ ال قاض به بعد ثبوت دين ا.زنا� عنده ،إال Ícم قاض ،.لزنا�
وعليه فقد  ،أو من يþÁل مRþه عند فقده ،وقد علمت أنه ال ¾Íم عليه إال القا� ،ôئب

S ره .لطالب عبد ا.ر�ن با.رجوعvمد ~ أ�حÄ 2ستحق  ، ا.سيد بما أعطاهأصاب ا.سيد 
   ه، واهللا أعلم اذ.ك باÍ1م

                                                 
  .»ما«ز\ادة : ~ ط  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »�®U«: ~ ي  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .»أن«ز\ادة : ~ األصل، ك، ط  )6(
)7(   ّÌفسه :ا.ّص� Ìبعد ا.ر�ع ش®ئًا ¢ّ�اقة والفرس وا.سيف أن يصط . óسيف منّبه بن ا1جاج يوم بدر �كما اصط� ا� .

w179، ص)ص ف و(مادة : ا(صبح ا(ن.  
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عن اvرأة أوصت ~ vرضها بثلث متخلفها  - أ�مه اهللا رشده  -سئَل ¢تبه  :و×ا وجد hطه
وترyها  ،ثم ماتت وتزوج و�ها بعدها اvرأة ومات ،� )1(وهو حي�ئذ ال أوالد ،ألوالود و�ها فالن

فهل تبطل ا.وصية .كون العرف جرى بأن من أوò ~ هذه ا�الد با¬لث  ،فو�ت ب�تا ،حاvال
  أم ال؟ )2(فال يقصد إال ا�كر ،.و� ا.و�

ألنه معتW ~ مثل  ؛وترجع مwاثا .لعرف ا(ذكور ،بأن ا.وصية تبطل: -  وفقه اهللا -فأجاب 
سيما والغالب من قصد ا�اس  ال ،وهو شاهد (ن ادxه ،و\�Z ا(جمل ،ألنه يقيد ا(طلق ؛هذا

   .باإليصاء .و� ا.و� �اباة ا.و� بذ.ك واRو{ج
وهو ير\د  ،وال ¾ل ألحد أن يوH البن اب�ته": ما نصه ،~ ا(فيد )3(ماشوقد قال ابن ه

 ها )4("و§ن .م يظهر فيه اRو{ج نافذ .فإن أرادها فاهللا سائله وفعله ،مثلهوyذ.ك ما ¢ن  ،اب�ته
  هواهللا و� اRوفيق ا ،إنما يقصد اRو{ج ،ومن اختW حال كثw ×ن يفعل ذ.ك يظهر �

ألنه  ؛إن .م يوجد .البن ذكر ،يناقض جوابه أوال ببطالن ا¬لث... والغالب إلخ  :قو�: قلت
و§نما ا.صواب أن يعلل بأن ا�اس  .عنده )5(إذا قصد �اباة األبناء به حصل القصد بوجود ابنة

وهذا  .cال ينازعهم غwهم من ا.ورثة ¢.زوجات وأزواج ا�نات ،يقصدون ذكور أوالدهم با¬لث
مد عبد وyتب � .، واهللا أعلمفبهذا 2ستقيم ا.0م ،الþاع vوجود فيما إذا وجد .البن بنت

  . العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه أم�
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بل يرد  ،ا(ذكوربمجرد ا�يع / يم ا(قدم ا(ذكور فال يبطل تقد ،و�عد: فأجاب ؟وسئل عما يظهر
عليه  فإنه يعذر إ{ه فيمن شهد ،ثم إن ثبت عند القا� أنه 2سئ ا�Rف ~ مال ا{تا^ ،بيعه

                                                 
  .»و�«: ~ ي  )1(
  .»ا�كور«: ~ ي  )2(
وروى عنه . روى عن أ± vروان بن Ñvة. ھ525و� سنة . أبو ا.و{د هشام بن عبد اهللا بن هشام األزدي القرطó :ابن هشام )3(

ألف ا(فيد .لح�م فيما يعرض �م من نوازل . wًا بعقد ا.dوط، وهو من قضاة قرطبة¢ن فقيًها بص. و�ه أبو ¾� أبو  بÍر
  .422ص: ؛ اRكملة383ص 3ج: صلة ا.صلة. األح�م

ابن هشام، �قيق سليمان بن عبد اهللا بن �ود أبا اqيل، دار العاصمية : ا(فيد .لح�م فيما يعرض �م من نوازل األح�م )4(
 .100ص 3، ج)م2012-ھ1433((ملكة العر�ية ا.سعودية، الطبعة األوÉ .ل�d واRوز\ع، ا

  .»بوجوب ا�نت«: ~ ي  )5(

 ]ب/173[
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وa .واهللا أعلم ،وأمانة )1(هو أحسن منه نظر نوقدم م ،فإن .م يÍن عنده مدفع عز� ،بذ.ك
فباعه من غw احتياج  ،ا.سؤال أن ا(قدم ا(ذكور �ط عليه من قدمه أال يZيع ش®ئا من األصل

  . بطة وال سدادوال غ
-245 R"�'�? ! �W���� �$�G�� �;?  ��� �	�K��X 

  ؟أي ا.زوج ا.وصيَة إ{ها ،وسئل عن ا.زوجة ا.وH إذا نازعها ا.ورثة ~ إسناده
   ،فإن ظهر رشدها وصالح حا�ا بعد دخول ا.زوج بها ،أما بال�سبة .لبنت ا(»وجة: فأجاب

و§ن .م  .)q)2روجها من حجر أبيها ~ حياته يصاء عليها، فال يصح اإلوقبل vوت أبيها
   .فإن اإليصاء 2شملها ،ي1بت رشدها ~ حياته

.كونها صارت ¤اصمة �ا بادxئها ما ادعته ~  ،وأما مطا�تهم بعز�ا عن ا�نت األخرى
فلم أقف ~ ذ.ك إال S ما ذكره ابن رشد ~ نواز� ~ dvف S يÁيم جرى ب®نه  ،ترyة أبيها

: ونصه ،ونقله ا1طاب آخر ا.وصايا باختصار ،و¤اصمات أنه يعزل عن إ�افه ،نه عداوةو�®
أّن ا(حجور إذا جرى ب®نه و�� ا(dف S وصّيه : ومن ¤ت� اّ�وازل أفÄ القا� ابن رشد"

   )3(."ها ~ أvر عداوة، أو ¤اصمة، فإنّه يعزل عن اإل�اف
وذكر ا.سائل أن بعض : ثم قال. واهللا أعلم ،وHوالظاهر أنه ال فرق ب� ا(dف وا.

  .واإلشهاد عليه ،العصبة طلب من ا.زوجة تقييد ما ��تيها من متخلف أبيهما
و§نما هو حق هللا �ب  ،فل®س ذ.ك حقا �م ،أما مطا�ة العصبة تقييد ما .لب�ت�: فأجاب

ومن قام عليها بذ.ك �Áسبا هللا فله  ،فإن .م تفعل أجWها ا1اÐم عليه ،S ا.زوجة فعله
واهللا  ،)4(وقفت عليه ~ ¤ت� نواز� .لشيخ حلو.و ،ذكر ذ.ك الWز� ~ نوازل ا.وصايا .األجر
  . أعلم
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   ا^ إذا ¢ن يفوت أصلهم بال vوجب؟وسئل عن مقدم S يت

ثم  ،فلم �د عنده مدفعا عز� ،وأعذر إY ا(قدم ،ذكرفإذا ثبت عند القا� ما : فأجاب
  ه، واهللا أعلم اقدم غwه

                                                 
  .»نظرا«: ~ م، ط  )1(
  .ي: وما أثZته من. »حيا«: ~ األصل  )2(
  .567ص 8ج: vواهب ا#ليل  )3(
)4( � .547حو.و، ص: ¤ت� فتاوى الWز



 478 
 

-247 RM� .��v8 O�� M9�/ ��c��X  

فعبد القادر بن عبد اهللا  ،و�عد :ووجد hط القا� سيدي أ± حفص عمر بن عبد القادر
فليبع ذ.ك ا.رهن  ،(1))وقامت عليه( ،رهن �ا فيه رهنا ،حيث ôب وa ذمته دين ألخته vر\م

و\باع آلخر زائد فيه من يد ا.سمسار  ،أو نداء S س�ته أمدا من ثمانية أيام ،باألوÉ من تقو\م
 .وعليه ا�قص بعد أن �لف يم� القضاء ،وتأخذ دينها من ثمنه و� ا.زائد ،�شاهدين عدل�

  .ووفقه بمنه ،(2)وyتب إذنا �ا عبيد ر�ه تعاY عمر بن عبد القادر ¢ن اهللا � و{ا
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وسئل ا.شيخ أبو ز\د اRنال] عمن اشÖى جزءا من دار (حجور بيد وصيه من غw إذن 

Hي من رجل آخر ،ا.وÖن بأن ا#زء ا(بيع من ا�ار .لمحجور ،و�اعها ا(ش\Öمع علم ا(ش ،
فهل .لمحجور  ،و§ن قلتم با�طالن ؟و\رجع ا#زء (ا.كه ا(حجور فهل يصح ا�يعان أم ال،

وهل تلزم الغلة حيث علم ا(شÖي أن ا(بيع  ؟ا.شفعة ~ ا�صف ا�ي باع �\Íه أم ال
  .لمحجور؟ 

و.و تعدد  ،فسخ ا�يع ~ ا.شقص ا(بيع من داره (3)و{ه وأ أن .لمحجور إذا رشد: فأجاب
 (4)كما نقله ابن سلمون ،فالغلة الزمة � ،ومن اشÖى ذ.ك x(ا بتحجw ما.كها .ا�يع فيه

كما هو منصوص عليه ~ غw ما vوضع من  ،وما باعه �\ك ا(حجور فلو{ه أن 2شفع � ،وغwه
  . واهللا تعاY أعلم ،األمهات وا(صنفات

 :وا�بات من العتZية ،رسم من سماع أشهب من كتاب ا.صدقات )v)5سألة قال ~ أوائل
 ،)6(]�ا[فذ.ك  ،فتقوم ~ ذ.ك ،ثم ت»وج و\دخل بها ،سئل ما.ك عن ا�كر تتصدق S أبو\ها

   .و�ا أخذه
  

                                                 
  .ي: سقط من  (1)
  .»ونصwا«ز\ادة : ~ ط  (2)
  .»رشد و{ه«: ~ ك، ط  (3)
  .147ص 2ابن سلمون، ج: العقد ا(نظم. »ومن اشÖى منه وهو يعلم أنه vوÉ عليه فهو ¢لغاصب يرد الغلة«: ينظر قو�  (4)

  .»أول«: ~ ي  )5(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، ك: سقط من  )6(
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.م أ�ن أعلم أنها ال  :)1(ثم قامت وقالت ،و.و أقامت بعد ا�ناء س�ت� فأ�Õ :ابن نافع
Uه، فلها رد ذ.ك و�لف اتلزم w1سائل ا1جر من ا�ر ا�v ~ وذكرتها بلفظ ابن : قال .نقلها
  .)2(يو�س
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ال يعد رجوx الحتمال أن  ،قول ا(وH (ن سأ� .م أوH ��ء: فأجاب ؟وسئل عما يظهر
  .واهللا أعلم ،يقصد اخفاء ما أوò به عنه
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م من �اعة õأنه رشد وأراد متاعه ،وسئل عن ا(حجور ~ يد مقد Ýثم قام ا(حجور يد، 

ش®ئا من  أنه فوت فت�Z ،ودفع � متاعه ل®ستأ�س رشده بوفق ا#ماعة ،وامتنع ا(قدم لعدم رشده
تلك ، ثم بعد ذ.ك اتفقت ورده ا(قدم من مبتاعه ،بZيع من غv wوجب قبل العام /أصله 

 ؟فهل ي1بت رشده بذ.ك أم ال ،ووافقوه بدفع متاعه .لمحجور ،ا#ماعة أنه .م يظهر منه فساد
  فهل �ب S ا(قدم غرمه بعد ذ.ك أم ال؟ ،و§ن أتلف ش®ئا من متاعه

أو ثبت بالعدول عند  ،أن يدفع (حجوره ما� إال إذا علم هو رشدهال �وز .لمقدم : فأجاب
إال إذا أعطاه ش®ئا  ،فإنه يضمنه ،وأتلفه أو ش®ئا منه ،فإذا دفعه � بغw هذين ا.وجه� ،القا�

  .   واهللا أعلم ،قليال {ختWه به
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ل إيصاء بَ ثم قام فيه يروم  ،أو Þو ذ.ك ،أو أصل زاو\ة ،وسئل عمن بيده أصل يÁيم من قِ
  ال؟ مفهل هذا القيام يوجب عز� أ ،حجره )3()~(أو قام ~ أصل ا{Áيم ا�ي  ،إبطا� .لزاو\ة
ألنه  ؛فإنه يعزل ،إذا قام ا.وH أو ا�اظر S ما بيده من مال ا{Áيم أو اZ1س: فأجاب

  . واهللا أعلم ،وأظنه ~ نوازل ابن رشد ،وقد وقفت S نص ~ ذ.ك .صار خصما
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وسكوته عن دعواه xما  ،أن ا.رجل القائم با�ين S أبيه بعد قسمة الyÖة: فأجاب ؟وسئل
  . مواهللا أعل ،ال lسمع دعواه ،فأ�Õ بعد القسمة

                                                 
  .»ثم قالت«: ~ ي  )1(
)2(  w1�ّ41ص 2ج: ينظر اّ�ّر ا.  
  .ي: سقط من  )3(

 ]أ/174[
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ألن صاحب  ؛ا#واب بمحو� صحيح: فقال ،وأجاب ابنه العالمة شيخنا سيدي �مد
وسكت مع  ،و.م يبق منه S اإلشاعة قدر ما يÌ بدينه ،ا�ين (ا قسم مÖوك غر\مه ùه

   (1).واهللا أعلم ،كما ~ ا1طاب وغwه ،وعلمه سقط حقه ،حضوره
فإن ظاهره ... قدر ما يÌ بدينه إلخ  (3))اإلشاعةS (و.م يبق منه  :نظر قو�ٱو: (2)]قلت[

وهو خالف ما (يارة عند قول  ،ما ال يÌ به ùه أنه .م يÍن � أخذ ما بÀ إذا بÀ (4)]يفيد[
�   :اRحفة ~ تر�ة بيع الفضو

  وكٍ رُ ـْت ـمَ  مِ ـسْ ـقَ لِ  رٌ ـاِض ـحَ وَ 
َ
  إY قو� .............................................    هُ ــل

  عُ ـنَ مْ �ُ  الَ 
ْ
ْن بَـِقـيَ عْ ـبَ  امُ يَ ـقِ ال   ـُد إِ

  
   ِ. 

ْ
  (5)ِق ـق� ـحَ ا.مُ  هِ ـنِ ـيْ دَ  رُ دْ ـقَ  مِ ـسْ ـقَ ل

فإنه يقتC ذ.ك  ،أنه إن بÀ ماال يÌ إال ببعض ا�ين ،قدر دينه :من قو� مَ هِ فُ وَ ": ونصه  
  ها (6)"و2سقط ا�ا
 ،ا�عض

عز وانظر .و  :ميارة هذا رادا به توقف ا.زرقا] فيه بقو�ونقل ا.شيخ ا#نتوري @م 
 ،وهو ا�ي 2شw � برvز عز ،@م ا.زرقا]يÌ بدينه إلخ  )7()ال(سكت حÄ بÀ من الyÖة ما 

  . ذكره ~ باب الغر\م من حاش®ته
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 Hى من وÖو�عض صغارا ،)8(]كبارا[وفيها بعض ]الت  ،أرضا (حجورهوسئل عمن اش، 
ال  :فقال ،وقد ¢ن ح� أراد ا.dاء شاور بعض قر�ائه S ا.dاء ،ثم ب÷ األرض وسü وxلج

Öشlيم وعر ؛Á}وجب ،ألن أصل اv wفقال �  ،ور�ما قيم عليك إن رشد ا(حجور حيث بيع بغ
Hا.و: K اءثم قام عليه ا(حجو .باعd.ي  ،ر ير\د نقض اÖا(حجور إذا نقض .لمش S فهل  

                                                 
  .»تب عليه ا.شيخ أبو فارس بما نصهثم ك«ز\ادة : ~ ك، ط  (1)
  .ي: وما أثZته من. األصل، ك، ط: سقط من  (2)
  .ي، ك، ط: سقط من  (3)
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  (4)

�ّمد بن xصم، �قيق �ّمد عبد ا.سالم �ّمد، دار اآلفاق العر�ية، القاهرة، :~ نÍت العقود واألح�م �فة ا�1ممنظومة  (5) 
 É827-826ا�يت  ،)م2011- ھ1432(الطبعة األو.  

  .12ص 2ج: اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة ا�1م  (6)
  .ط: سقط من   )7( 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8( 
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، قول القر\ب ا(شاور )1(وهل ؟وهل ¾اسب به ×ا استغله من ذ.ك ؟وقيمة بنائه ،أجرة سقيه
  ونهيه ينÌ عن ا(شÖي كونه ذا شبهة؟ 

فللمشÖي قيمة ما غرس و�نا  ،إذا استحق ا{تا^ األرض ال© باع وصيهم عليهم: فأجاب
   .وال يöه قول بعض قر�ائه ،ألنه ذو شبهة ؛قائمافيها 

  .  واهللا أعلم ،فيه قوالن ؟فهل يرجع به أو ال ،)2(وأما ما زاد ~ ا�خل ا.كبw �سقيه وعالجه
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ثم أراد ا.سفر فوضع  ،وyتب عليه بها رسما ،وسئل ابنه عمن سلف آلخر مائ© مثقال ذهبا

فمÍن ا.رسم .لمكتوب عليه S مع÷ ا.وصية �  ،إذا أنا مت :وقال � ،ذ.ك ا.رسم عند شاهد
 ،وابعثها K، K سلعة بما عندك )3(اشÖِ  :وقال � ،ثم إنه كتب رسالة ~ سفره ذ.ك .لمÁسلف ،به
  فهل هذه ا.رسالة تعد رجوx أو ال؟  ،م يقع ذ.ك حÄ مات ~ سفره ذ.كفل

أبطلت ما : كقو� ،ألّن ا.رجوع إنما يÍون بالقول ا.�\ح ؛بأنها ال تعد رجوx: فأجاب
أو رجعت عنها هذا ا�ي تدل عليه نصوص  ،أو � وصية صدرت مU ،أوصيت به لفالن

إذا قال أشهدوا أ] قد : قال ~ ا.وثائق ا(جموعة: "ما نصه ،فÌ ا1طاب عن اRوضيح ،ا(ذهب
، فإنها ال تبطل حÄ ينص ال رجوع K فيها :قال ؛إال وصية ،فإنها تبطل ،أبطلت � وصية تقدمت

 وصية: "فقو� )4("هعليها ا
ّ
وقد  .عد{ل ب� S أن ا.رسالة ا(ذكورة ال تدل S ا.رجو ...إلخ " إال

وهو   ،S أن ذ.ك اRغيw ال يعد رجوx/ ونصوا  ،ذكروا أvورا تضمنت تغيw ا(وH (ا أوò به
  .واهللا أعلم ،وغwه )5(فليقف عليها من أرادها ~ ا(خت� ،أقوى من ا.رسالة ا(ذكورة

وى ¾� ر: "قال فيها ،ºالفه ما ~ ا�وادر ،ما أجاب به من أن ا.رسالة ال تعد رجوx: قلت
  األند.س خرجت من )7(ح� )6(عن ابن وهب ~ اvرأة أوصت �U زوجها بعبيد سمتهم بن ¾�

                                                 
  .»هو«: ~ ك  )1(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »عالخه«: ~ األصل  )2(
  .ي: وما أثZته من. وهو خطأ ¤الف لقواعد ا.�ف. »اشÖي«: ~ األصل  )3(
  .522- 521ص 8ج: vواهب ا#ليل  )4(
  .302ص: ينظر ¤ت� خليل  )5(
  .»أسمتهم«: ~ ي  )6(
 .وا.ز\اداتا�وادر : وما أثZته من. »حÄ«: �يع ال�سخ~  )7(

 ]ب/174[
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 ،ثم كتبت من �v إY رجل أن يZيع �ا � ما �ا باألند.س من رأس أو غwه ،)1(|إ{هم|ودفعتهم 
هذا رجوٌع عما : وقال ،فطلب ا.وyيل بيع ا#ميع ،و�ا رقيق غwهم ،و.م يذكر أوcك ا.رقيق بذكر

فإذا ماتت قبل  ،يوقفوا وتعاود بÍتاب فيهم: قال .بنوا ا.رجل .و رجعت .سمتهم :وقال .أوصت به
  .إال بأvر بّ�  )2(و.م تغw ،ذ.ك نفذت ا.وصية

كما .و كتبت بصدقة � ما�ا ~  ،كتابها با�يع رجوع عن ا.وصية: قال ابن القاسم
وyذ.ك .و أعتقت �  .و\قD �م ،)3(أثبت من ا.وصية وا.صدقة .S رجل ¢ن رجوx ،األند.س

Éما �ا من عبد باألند.س ¢ن ا(عتق أو .  
    ،ثم أوò بZيعه ،ومن أوò بعبده لفالن: قال أشهب ،وyتاب ابن ا(واز ،من ا(جموعةو
  .واهللا أعلمه ا )5(")4(].آلخر[فهو رجوع وا.وصية  ،أو .م 2سم ،وس� ثمنا ،بيعوه من فالن: أو قال
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إال ~ غيبة ا(ضمون  ،مطا�ة ا.ضامن بما ضمنه )6()�(ل®س .لمضمون : ؟ فأجابوسئل
  .واهللا أعلم ،أو عÑه إال إذا اشÖط ذ.ك ،أو vوته ،عنه

]ñإذا و Kسائل ا.و¸لة من جواب سيدي أ�د بن عبد العز\ز ا�الv aا(ضمون �  و
   )7(]ها أنه يصدق ،أنه vكنه � وأنÍر ، فقبضه واد�ا.ضامن S ا(ضمون {قبض منه ا�ين
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، وقد أوò ابنه ا.كبS w إخوانه ،وسئل عمن مات عن اب�� كبw وصغw واب�ت� كذ.ك
òة ثم عمد ا(وyÖالت من ال[ Yدين  ،إ wة وزوجها ~ غwوت ا.كبv فباعها من زوجته بعد

و.م يعاين ا.شهود  ،وال ~ صالح ا(حجور مع علم ا(شÖ\ة أنها من الyÖة ،ترتب S ا�ا.ك
ثم اد� أنه إنما  ،أنه باعها ~ صالح نفسه :وقال .و§نما وقع إقرار ا�ائع به فقط ،قبض ا¬من

  فهل  ،ثم (ا بلغ ا.صبيان صلحا ،إنما اشÖ\ت بتا :وقالت ،ة ذ.كوأنÍرت ا(شÖ\ ،باعها باإلقالة

                                                 
 .ا�وادر وا.ز\ادات: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )1(
  .»يغw«: ~ ي  )2(
  .»ا.وصة«: ~ األصل  )3(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .340ص 11ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )5(
  . ي: سقط من  )6(
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
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  S ا(شÖ\ة الغلة أم ال؟ وهل يÌÍ ~ قبض ا¬من إقراره به أم ال؟
ع، إال إذا علمت بتعدي زوجها ~ ا�ي ،أن الغلة ال تلزم ا.زوجة ا(شÖ\ة .لشبهة: فأجاب

 ،وأما ا¬من .فحي�ئذ تلزمها غلة نصيب ا(حاجw ،نفسه )1(حوأنه .م يبع ا�خالت إال .صال
فيØف ا.وH إثبات أنه êفه ~ vصالح  ،ألنه إن صح ا�يع ؛فيكÌ فيه إقرار ا�ائع  بقبضه

  .واهللا أعلم ،وأخذ بإقراره ،و§ن بطل ا�يع رجعت زوجته عليه ،�اجwه
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 ،إذا ترك �م أبوهم ]الت بأرض خا{ة ،ئل عن مثل هذه ا(سألة ~ اإليصاء فما قبلهوس
وذكر ~ رسم ا�يع أنه xوض ألخيه  ،و�اع األخ تلك ا�خالت ،ثم عمرت وصارت جنات

و.م يتعرض فيها  ،وفيها غرس صغw ،)2(قد ¢نت ماتت فقارتها ،نصيبه فيها ~ أرض خا{ة �
وyذا ا�الغان @م ~ رد ا�خالت أم  ،فهل .لبنت ال© .م تذكر  ،ثم بلغ ا.صغwان ،.لبنت بذكر

 ،وعليه فهل �ا ا.شفعة ~ نصيب إخوانها أم ال؟ وهل إن قامت ،إال .ل© .م تذكر خاصة ؟ال
  أم ال؟ دهل تأخذه مع ثمره ا�ي .م � ،وثبت �ا

ما عوضه به أخوه ا.وH عليه  فإن ¢ن ،أما نصيب األخ ا.صغw ~ ا�خالت: فأجاب
وأما نصيب ا�نت  .و§ن .م يÍن سدادا فله القيام ~ نصيبه .فهو ماض ،سدادا يوم ا(عاوضة

و�ا ا.شفعة ~  ،وال �ء �ا من ا¬من ا{وم ،فلها القيام فيه ورده ،ا�ي .م يذكر ~ ا(عاوضة
wو§ال فلها ا.شفع ،نصيب أخو\ها إن صحت معاوضة نصيب ا.صغwكما  ،ة ~ نصيب ا.كب

  .واهللا أعلم ،إذا .م تصح معاوضة نصيبه ،تÍون .لصغw أيضا
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 ،عن رجل مات أبوه - أ�مه اهللا رشده -سئل ¢تبه  :ما لفظه - ر�ه اهللا تعاY -ووجد hطه 
وأخWوه أن أخاه ا(ذكور  ،فرفع �اعة بâه أvره .لقا� ،و.م يÖك عليه وصيا ،وترك ابنا صغwا

 ،S القيام بأصل أخيه ا(ذكور )3(فاعتذر بأنه ال يقدر ،فطا�وه بذ.ك ،هو أوÉ بأن يقدم عليه
فإن أراد  ،و�عل اqيار .ليÁيم بعد رشده ،و\صwه ~ vلكه ،فأذن � القا� بأن يقومه S نفسه

  فهل إذا اختار ا{Áيم بعد رشده رده �  ،ففعل ذ.ك ،د القيمة أعطاها �و§ن أرا ،أصله رده إ{ه

                                                 
  .وما أثZته هو ا.صواب. »vصالح«: ، ي»~ صالح«: ~ األصل  )1(
  .»فقارة«: ~ ي  )2(
  .»يقدم«: ~ ي  )3(
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   ،يفوز بالغلة أم  ،S أخيه بما اغتله من األصل فيما Dv من يوم تقو\مه إY يوم رده/ ا.رجوع 
  وال رجوع � بذ.ك؟

ألنه تملكه بوجه  ؛و\فوز أخوه بما اغتله منه ،بأنه ال رجوع � بذ.ك: - وفقه اهللا - فأجاب 
 .ألنه و� ا{Áيم ؛و§ذن القا� شبهة ،و§ن ¢ن بيعا فاسدا لعدم تأجيل اqيار بأجل �دود ،شبهة

ي ا.ُشبَْهةِ : "وقد قال ~ ا(خت� ُة ِ�ِ
�
  .واهللا أعلم ،)1("أِو ا.َمْجُهوِل .ِلُْحÍْمِ  ،َوالِْغل

-258 R�=�� M� ��c��X  

و¸ن ا.و� ا{Áيم  ،أبو ا.و�ين ا(ذكور\ن S أوالدهحZسه  )2(كأنه ،وسئل أيضا عن حZس
وºدم  ،و\نفق عليه و\Íسوه و\مونه بÍل ما ¾تاج إ{ه ،ا(ذكور ~ حجر أخيه ا(ذكور

  فهل � ذ.ك أم ال؟ ،وطلب �اسبة أخيه بذ.ك ،اZ1س ا(ذكور
وخÑ عليه من � ما ¾تاج إ{ه من  ،بأن � �اسZته بما أنفق عليه: - وفقه اهللا - فأجاب 

وا{Áيم ¾اسبه  .وyذ.ك ¾اسبه بما أنفق S األصل ا(حZس ~ خدمته ،ا�فقة وا.كسوة واإلدام
   .، واهللا أعلمفمن شاط S أخيه ��ء رجع عليه ،بما ينو�ه من غلة اZ1س

أيضا بأجرة ا(علم و¾اسبه  .لفقرها بÍل ما ¾تاج إ{ه ،وyذ.ك ¾اسبه بما أنفق S أمه
وقيمة ا(رyوب إن  ،)3(فõ لَ وyذ.ك ما ¾تاج إ{ه من �اس ا.كتان وا.مِ  .ا�ي ¢ن يعلمه القرءان

  .واهللا أعلم ،احتاج إ{ه
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تملكه ~ ا(دة ال© ¢ن أنه �\Íه ~ � ما  ،وسئل أيضا عن هذا ا{Áيم اد� S أخيه
  هل lسمع دعواه هذه أم ال؟ ،وa حجره�ت يده، 

ألن ا{د ال تÍسب إال  ؛وال يلتفت إ{ها ،بأنه ال lسمع دعواه هذه: - وفقه اهللا - فأجاب 
 نظروا .واهللا أعلم ،وهذا ظاهر ،وال ت1بت بمجرد ا�عوى ،وا.ydة �تاج لعقد و�وط ،�فسها
 )5(Æد )4(فإنا نقلناها ~ vسألة أوالد ،القيام بذكر ا1ق ا(محق ~ vسائل ا.ydة vسألة

ْسَطU عن كتاب ا(ديان من ا�يان واRحصيل   .    األقَ
                                                 

  .228ص: ¤ت� خليل  )1(
  .»¢ن«: ~ م  )2(
 .372ص 24ج: تاج العروس. هو 1َِاٌف  :ا.ِملَف"  )3(
  .»أوال«: ~ ي  )4(
  .»Çد«: ~ ي، م  )5(
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عن رجل من سجلماسة أسلم آلخر من قبيلة أعر\ب ~  )1(د ا.ر�و�وسئل ا.سيد �مّ 
فقD ذ.ك ا.ضامن من ما�  ،فلما حل األجل تغيب الغر\م ،)2(عبد بضامن من أهل ا(تحمل به

فأخذه  ،وقدم بعض من قبيلته إY سجلماسة vسافرا ،ثم توa الغر\م ،اqاص به Ícم ا1اÐم
أنتم عصبة واحدة تمنعون ا1ق ~  :قال �و ،وأغرمه قيمة العبد ،ا.ضامن بالقهر والغلبة

 .فمن أخذنا منÍم استوفينا منه �يع حقنا ،ا�اس )3(وتهر�ون بأvوال ،بالدÐم .لغرماء
حقه من  )4(ورسم إشهاده بأخذه ،ورسم اRحمل واألداء ،أي عقد ا.سلم ،وأعطاه �سخة من العقد

إذا ثZتت األرسام ا(ذكورة من غw يم�  ،فهل .لمأخوذ قهرا القيام S ورثة الغر\م ،هذا القادم
  Rعذرها بÍونه مأخوذا قهرا أم ال؟  ،القضاء

أو يوGوا من ¾لفه حسبما يظهر  ،و�م أن ¾لفوه ،ما ذكر )5(أن � ذ.ك إذا أثبت: فأجاب
وهذا ~  ،)6(ومن أE يمينا .كون ا(ال ôب فجّعاله: من @م ميارة S المية األح�م عند قو�

  . @م ا.ر�و�ه ا )7(فتؤخر ،وأما يم� القضاء .غw يم� القضاء
 )8()سيدي عبد ا.ر�ن(وأجاب بعده شيخنا األستاذ أبو عبد اهللا سيدي �مد بن أ± ز\د 

إال  ،ا�ي تقتضيه نصوص أئمتنا أنه ال يقبض ا(أخوذ قهرا من مÖوك ا(يت ما أخذ منه: بقو�
فقد نص غw واحد S ضمان من  ،ومنها يم� القضاء ،ت من ا�ين وغwهبعد إثبات ا(وجبا

   .إذ ال يÖك حق أد^ 1ق غwه ،وال يعذر ا(أخوذ بما ذكر ،دفع عن ميت بدونها
  بد من  فإنه ال ،وPم ميارة إنما هو فيما ب� الطالب وا(طلوب ال ~ ا�عوى S ا(يت

                                                 
أخذ عن علماء . ھ1152و� سنة . �ّمد ا.صالح بن سليمان بن �ّمد الطالب ا.ر�و� الع®سوي، ا.زواوي :�ّمد ا.ر�و�  )1(

م�ان ا.لباب ~ قواعد : من تآ{فه. وهو أديب Þوي، وvشارك ~ بعض العلوم. وأخذ عنه ابنه أ�د وغwه. جامع ا.ز\تونة
تو� . معا] ا.Ñاج .ألخöي، منظومة ~ أح�م الفتوى و�حهاا�ناء واإلعراب، �ح S األزهر\ة، ا(حتاج ~ �ح 

  .146ص: ؛ معجم أعالم ا#زائر382ص: ؛ شجرة ا�ور522ص 2ج: تعر\ف اqلف.ھ1242سنة 
  .»اRحمل �«: ~ ي، م، ك  )2(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »بأvول«: ~ األصل  )3(
  .»بأخذ«: ~ ك  )4(
  .»ثبت«: ~ ك، ط  )5(
  .»فجهاله«: ، ~ ط»فجهال«: ، ~ ك»فجعال«: ~ ي  )6(
  .»با(ع÷«ز\ادة : ~ ي  )7(
  .ك، ط: سقط من  )8(
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بل د{ل  ،S أن ما نقل أعاله ل®س ب�\ح @م ميارة ،فال خالف نعلمه ~ ذ.ك ،تقديمها
إذا قام v Sضمونه ا(يت من إثبات  ،بد ~ ا.ضامن نص S أنه ال )1(و×ن .@مه خالفه

  .واهللا أعلم ،)2(سيدي ا1سن بن رحال ؛ا(وجبات
-261 R *�v�� [� 
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نقلته من خط سيدي وا�ي عنه ~ Æصيص العرف  ،أ± ز\د ومن جواب .وا�ه ا.شيخ
من طول  ،إذا ¢ن ا(وH ا(ذكور با1ال ال© وصف بها ~ ا.سؤال: ما نصه ،إطالق ا.و� با�كر

 ،أهلها عليه، فالغالب عليه عدم خفاء عرف و¤الطته ألهلها ،إ{ها /ه ~ ا�âة ال© انتقل إقامت
  .واهللا أعلم ،سيما إذا وافق عرف ا�âة ال© انتقل عنها ال ،لهابعرف أه تهفيحÍم S وصي

-262 R�\ º�L� �	� &=  ��r�� �j)X 
إذا  ،ومن جوابه أي أ± ز\د بعد جواب بعض قضاة جرارة عن الغلة قبل وجود ا(وò �م

 و�عد،: ما نصه؟ هل يÁبع �طه أم ال ،اشÖط ا(وH إيقاف الغلة �م بيد أبائهم ا�ين هم أوالده
وجرى به  ،وصححه ا.�تب أعاله خالف ما شهره غw واحد ،فما اقت� عليه ا(جيب بمحو�

كما  ،هو ا(شهور :وقال ،)3(و�ه أفÄ ابن أ± ا�نيا ،و§ن الغلة .لورثة قبل وجود ا(وò �م ،العمل
ثم  ،)5(اهللا ا(�ي وسئل عن ذ.ك القا� أبو عبد: "زاد ~ ا(عيار. )4(~ الWز� وا(عيار

  .اRوزري
ووقف ابن ز\ادة  .غتالل .لورثة ~ تلك ا(دة ا(ذكورة يقÁسمونه S فرائضهماال: فأجاب

   .ا(راد منهه ا )6("وذكر أن ا(سألة منصوصة البن يو�س .فوافق عليه ،اهللا S هذا ا#واب
                                                 

  .»×ا«: ~ ي  )1(
  .119ص 1ج: ينظر حا شية ابن رحال S اإلتقان واإلح�م )2(
أخذ . ه606بن أ± ا�نيا ا.صد~ الطرابل°، و� بطرابلس أبو �ّمد عبد ا1ميد بن أ± الW¸ت بن عمران : ابن أ± ا�نيا  )3(

وأخذ عنه ابن قداح وأبو العباس . عن ابن ا.صابو� وعبد ا.كر\م بن عطاء اهللا ا#ذا� وعز ا�ين بن عبد ا.سالم وغwهم
اإلRباس، كتاب ا#هاد، العقيدة ا�ي�ية و�حها جالء : من تآ{فه. و� قضاء ا#ماعة بتو�س. الغU\W وابن �اعة وغwهم

  .192ص: ، شجرة ا�ور261ص: ا�يباج ا(ذهب. ه684توa بتو�س سنة . و� شعر
 .362-360ص 9ج: ينظر vسألة غلة ا(وò به ~ ا(عيار ا(عرب )4(
. ھ616و� بتوزر سنة . أبو عبد اهللا �ّمد بن i بن �ّمد، ا(�ي، اRوزري، ا(عروف بابن ا.ّشبّاط :أبو عبد اهللا ا(�ي  )5(

�ّمد بن عبد ا(عطي ا�فراوي، والطولÀ. أخذ عن �ّمد بن أ± ¾�، وقرأ S وا�ه ،óّمد بن حيان ا.شاط�. وأخذ عنه 
شجرة . Úس به ا.شقراطسية، صلة ا.سمط وسمة ا(رط، الغرة ا.الiة�ح S اRخم®س ا�ي : من تآ{فه. تصدر .لقضاء

 .283ص 6ج: ؛ األعالم191ص: ا�ور
  .363ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )6(
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  : ما نصه ،~ عملياته وقال سيدي عبد ا.ر�ن الفا´

 غَ وَ 
�
      وòَ ـُـا(ْ  ودِ ـــجُ وُ  َل ــبْ 4َ  ةٌ ــل

َ
  ٍث ارِ وَ ــلِ  هُ ــل

َ
  اَص ــيِص ـÆَْ  اَل ـــنَ أ

والقول بأنها .لورثة  ،~ غلة ا(وò به (ن .م يوجد قوالن: "ما نصه ،قال ~ �حها �اظمها
� òيوجد ا(و Äح. �بل : وقال القا� ا(كنا´ .هو ا(شهور :قال ابن أ± ا�نيا ~ نوازل الWز

   ها )1("هو ا(عمول به
Hة بقول ا(وWيظهر ،و§ن من .م يوجد � و� .وال ع Ä؛يوقف نصيب أوالده من الغلة ح 
   .وخالف ما جرى به العمل ،ألنه اختار خالف ا(شهور

و§نما  ،فإن ¢ن ا(وH .م ينص S الغلة": ما نصه ،قال ~ ا.dح ا(ذكور بعدما نقلنا عنه
 ،و§ن نص S كون الغلة .لورثة .نص S قبض رقبة ا(وò به عمل ~ ذ.ك S مقتD الفقه

  .أو .لموò � توقف حÄ يوجد، ¢ن ¤تار القول من القول�
و§نما ذ.ك .لمف©  ؟أو ل®س � ذ.ك ،وقد اختلف العلماء هل .لعا� أن ºتار قوال و\ل»مه

   .~ ا��ح وا.سلم وغwه كما عند ا(تيطي ،أو .لقا�
وعليه فتعي� ا(وH  .وهو ا.صحيح عند ا1طاب وغwه ،هو قول ابن العطار ،والقول ا¬ا]

   ها )2("يعتW ما عند العلماء ~ ذ.ك و§نما .العا� .كون الغلة .لموò � ال عWة به
ند ا1طاب ألنه خالف ا.صحيح ع ؛ومن تبعه من �ط ا(وH ،فبطل ما اعتمده ا(جيب

 .لغلة .لورثة قبل وجود ا(وò �ممن كون ا ،تباع ا(شهور وما جرى به العملووجب إ. وغwه
  .واهللا أعلم ،وما ذكره ا(جيب من أنه رآه ~ �ح العاصمية .لشيخ ميارة .م أجده فيه

-263 Rm .��� ���8 º�� M�"
�� ��"
�� ��� M� .(C��� ��$§� .��y e� � �}� ,  X 
و§ن ما يعارضه من جواب ابنه أ±  ،وأخ�W سيدي وا�ي أن هذا ا#واب صواب: قلت

� ما جوابÍم عن vوò بثلث ما: ×ا نص ا.سؤال ئل عنه ~ مثل ا(سألة،عبد اهللا عما س
أو تقسم S  ،هل يÁبع �طه .و�ط وقوف غلته لظهور vستحقه من أوالد و�ه ،ألوالد و�ه

   ؟تحقها.ورثة إY وجود vس
  قول من قال  )3(]به[و\رجح  ،فما اشÖطه ا(وH ا(ذكور يعمل به ،و�عد :ونص ا#واب

                                                 
 .ب 95عبد ا.ر�ن الفا´، ل: العمليات الفاسيةينظر �ح  )1(
 .ا(صدر نفسه )2(

  .م: وما أثZته من. ، ي، ك، طاألصل: سقط من  )3(
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غw  )1(وصحح جوابه أبو حفص سيدي عمر صاحب ا(هدية .واهللا أعلم ،بإيقافها من العلماء
  . صواب

جوابÍم عمن أوò  :فسألت ابنه بقو� ،وyنت اسÁشØت جواب أ± ز\د ا(ذكور: قلت
 ،واشÖط أن ما �صل من غلته قبل وجودهم S يد أبيهم ،بثلث ما� (ن سيوجد من أوالد و�ه

فال يتطرق إ{ها اqالف ا(قرر ~ vسألة عدم  ؟فهل اشÖاطه ذ.ك ºصصهم بها ،فيأخذونه
   .كما هو الظاهر K ،(ا علمتم من ألفاظ ا(وH كألفاظ ا.شارع ،االشÖاط
فله أن يفعل فيها ما 2شاء إيقافا (ن  ،جهه أن الغلة ا(ذكورة جزء من مال ا(وHوو
بعد أن عرضت S نف° ما ذكره بعض  .ال حجر عليه  ~ ذ.ك ،أو تبال (ن وجد ،سيوجد

 ،من أن vسألة االشÖاط يدخلها اqالف ا(قرر ~ العا� ،الفقهاء تقليدا لغwهم ×ن تقدمهم
و×ن نص S أنها .لوارث ~ عدم  ؟أو .لقا� ،أو إنما ذ.ك .لمف© ،قوال هل � أن ºتار

  :إذ يقول ،االشÖاط صاحب عمليات فاس
 غَ وَ 

�
      وòَ ـُـا(ْ  ودِ ـــجُ وُ  َل ــبْ 4َ  ةٌ ــل

َ
  ٍث ارِ وَ ــلِ  هُ ــل

َ
  اَص ــيِص ـÆَْ  اَل ـــنَ أ

وجه من  ،وهل (ا ظهر �ا .فأنZئونا با#وابوقف إY وجودهم ونص غwه S أنها ت
 ،وهل إذا أوò شخص بغلة جنان �/  .ا.صواب؟ وأخWونا بم�شأ اqالف ~ عدم االشÖاط

S أنه .م  ،توقف إY وجودهم مدة معينة يتطرق إ{ها خالف أم ال ،¾ملها ا¬لث (ن سيوجد
  ؟)2(يظهر K ب®نهما فرق

ا�ال S فهمك  ،فقد وقفت S سؤا.ك ا(نبئ S طلب اRحقيق و�عد،: فأجاب بما نصه
 aوما أ�ت إ{ه من �ط  .معا] ا(سائل تيقظا )3()فهم(ا�قيق، زادك اهللا با1ق تلفظا، و

Hطه ،ا(وd� به شيخ وا�نا أبو ز\د سيدي ا1اج عبد ا.ر�ن ا#نتوري أنه يعمل Äفا�ي أف، 
وهذا اqالف إنما  ،الثة ال© ذكروها ~ حÍم غلة ا(وH (ن سيوجدونصه بعد ذكر األقوال ا¬

  ي�بB دخول اqالف ~ ذ.ك، فال  ،وأما إن أوò بإيقافها أو عدمه .�ري ~ ا.وصية ا(طلقة

                                                 
أخذ عن وا�ه، و�ّمد بن عبد . أبو حفص عمر بن عبد ا.ر�ن بن عبد القادر بن أ�د بن يوسف اRنال] :عمرأبو حفص   )1(

تو� برفقة صاحبه . توÉ الفتوى واRحكيم والقضاء. ار�ل إY تنالن و�÷ بها زاو\ة. اهللا ا.ونقال، ف�ن من أفضل تالميذه
-89ص: ؛ قطف ا.زهرات20 -19ص: جوهرة ا(عا]. ھ1221ا.صحراء سنة عبد اهللا بن عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال] ~ 

  .264 -263ص: ؛ معجم أعالم توات90
  .»فرق ب®نهما«: ~ ي  )2(
  .ي: سقط من  )3(

 ]أ/176[
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  ه، واهللا أعلم اتباع لفظ ا(وH إن .م يÍن معصية.وجوب ا
كما ~  ،ا(وò به جزءا شائعا إذا ¢ن ،و\رجحه ما ذكره بعضهم من االتفاق S إيقافها

  .)1(ا�ازلة نقله ا.شيخ ميارة ~ تÍميل ا(نهاج
هل  ،وم�شأ اqالف ا�ي ذكروه ~ هذه ا(سألة هو ا�ناء S قاعدة ا(Öقبات إذا وقعت

من ح�  ةأو يقدر أنها .م تزل حاصل ،وyأنها فيما قبل ¢لعدم ،يقدر حصو�ا يوم وجودها
إال أن �ط ا(وH إيقاف  ،)3(ذ.ك ا.شيخ ميارة أيضا )2(]ذكر[ ؛وفيها قوالن .حصلت أسبابها

و§ال فهو من ا.وصية .وارث إذ ال ºلوا  .واضح جوازه ؛الغلة بيد و�ه إن .م يÍن � وارث غwه
� òه ،فيبطل �طه ،(4)من انتفاعه بها قبل وجود ا(وwوتوقف بيد غ.   

فال أعلم  ،كمن .م يوجد إن ¢ن ¾مله ا¬لث ،لغائب وأما ا�ي أوò بغلة حائطه مدة
إذ عدم إيقافها هنا يؤدي إY  ،واإليصاء بغلتها واضح ،والفرق ب� اإليصاء باألصول .فيه خالفا

nَُۥ mَ �Kَ 8َ�ۡWَِ�َ�ُ"ۥَ)َ�ۢ� ﴿ :وقد قال تعاY ،وهو ×نوع ،إبطا�ا با.Øية  8َ0 �ِ ٓ إpُِۡ�ُ"ۥ oََ ٱ!  ��َ  qِgَ� �َ
ۥٓ  "َُr�ُi ِ8ّ
َ?ُ﴾.   

، )7(.لموò � )5()ا(وH(أنها تÍون بعد  ،وقد نقل ~ ا�وادر ~ ا1ائط ا(وò بغلته
وما أ�ت � من إجراء اqالف ا(ذكور ~ العا�  :قائال. واهللا أعلم ،و.م ¾ك ~ ذ.ك خالفا

 ،ألن من �ط ذ.ك أن يعلم العا� باختالف العلماء ؛فغw واضح ،ºتار قوال ~ ا�ازلة
كما  ،وقâت القائل بÍذا ،أقوا�م، فيقول قد علمت باختالف العلماء ~ كذا )8(و\م�

وyتب عن . واهللا أعلم ،ول®س ذ.ك ~ ا�ازلة ،)9(.لحطاب ~ �ر\ر ا.0م ناقال � عن ا(تيطي
  . �ه جوابه إvالئه �مد ا(حفوظ  بن �مد سا.م ا

                                                 
  .483ص: ينظر ا.روض ا(بهج  )1(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .485ص: ينظر ا.روض ا(بهج  )3(

  .»ا(وò �م«: ~ ي  (4)
 .ي: سقط من )5(
 .وما بعدها 440ص 11ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات )7(
  .»تمي�«: ~ ي  )8(
العلماء ~ اشÖاط اRصديق ~ قبض ا�ين، وما يأخذ به العاقد إذا عرف باختالف أهل العلم ~  ذكر ا(تيطي اختالف )9(

حÄّ  ،و¾Íم S نفسه بقول قائل من أهل العلم ،ول®س .لغر\م أن يتخS w ا1اÐم: وجوب ا{م� وسقوطها، فقال
  .105ص: ر\ر ا.0م ~ vسائل االل»امينظر �. يÍون ا1اÐم هو ا�ي يقC بما ظهر � من االختالف ~ ذ.ك
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-264 R?"�	� &=  
���� 
��� .8 º�L� ��y b �� &PX 
ا(ذكورة قبل ا.ورقة ال© قبل  ،و×ا وجدته hط شيخنا االبن ا(جيب ~ vسألة ا.وصية

وسئل عن غلة ا(وò به .و� ا.و� قبل : ما نصه ،ناقال � عن جواب ا.شيخ ا#نتوري ،هذه
  هل توقف أو ال؟ ،وجوده

   :فيها ثالثة أقوالبأن : فأجاب
   .توقف مطلقا :فقيل
   ؛وa ا(ع�õ قوالن .ال توقف ~ ا(شاع من غw خالف :وقيل
   .وهو ا(شهور ،حÄ يظهر vستحقها ،¼ .لورثة مطلقا :وقيل

ي�بB فال  ،وأما إن أوò بإيقافها أو عدمه .وهذا اqالف إنما �ري ~ ا.وصية ا(طلقة
من خطه ه ا. ، واهللا أعلمتباع لفظ ا(وH إن .م يÍن معصيةب ادخول اqالف ~ ذ.ك .وجو

  . ر�ه اهللا
-265 R ,�L� O�� ,&-m� ��-��� &Pm g/
� O� "��� ��� .��� ���8 ��-��� ! �i%� M�
�W����X 

بثلث ما� ألوالد أوالده أن يدفع ألهل  )2(عمن اشÖط ~ وصية )1(]ا.شيخ أبو ز\د[وسئل 
  ، وأن ا(ال .لورثة؟ا.وصية األصل
 ،فإنه يÍون �م إذا �له ا¬لث ،أنه إذا ع� األصل ا�ي يÍون ألوالد األوالد: فأجاب

  . واهللا أعلم ،فا�ي يظهر K أن �م ثلث �يع ما Æلفه ا(وH ،و§ن .م يعينه ،أو ما �ل منه
-266 R��� n�8 M��$'� Ti%� M� [� �$'8� ��(/ ,]�/�� �W ,��� ��8 ����E? 
)m �$�X  

 )3(و¸نت تتداول ،وال �اسها ،وسئل عن يÁيمة �ا حصة من جنان ال تÍفيها ~ مع®شتها
ثم تزوجت  ،وvرة مع هذا �يع خدمة ا�ار ،و�U عمها بأن Æدمهم vرة مع هذا ،ب� إخوانها

ثم  ،ثم باعت متاعها ألحد إخوانها باإلقالة .)4(ف�نت Çري S نفسها مدة من س�� ،وو�ت
  ثم قام ابنها ير\د فك ما باعته �سبب اإلقالة من  ،)5(ا(شÖي بعدها �س�� ، ثم تو�توفيت

                                                 
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»وصيته«: ~ ي  )2(
  .»تداول«: ~ ط  )3(
  .»ا.س��«: ~ ي  )4(
  .»س��«: ~ ط  )5(
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  هل تصح ا(حاسبة مع هذا ا.وجه أم ال؟  ظهروا � رسم �اسبة vوروثهم �ا،فأ ،ورثته
تصح  ،أو Ðم من xم ،و.م يقيدوا Ðم من شهر ،ا شهد ا.شهود با�فقةو§ذ :استدراك

  أم ال؟  )2(إ�ا�ا )1()مع(شهادتهم 
أو .م 2شهد .كنه حلف أنه إنما ¢ن  ،أن .ألخ �اسبة أخته إذا أشهد ح� اإلنفاق: فأجاب

  . واهللا تعاY أعلم ،)4(]إياه[ )3(و�اسبه ¼ ~ خدمتها ،ينفق عليها لwجع عليها
 /، و§ال فال تفيد بد من القطع بأقل ما يمÍن من اإلنفاق ا#واب عن االستدراك أنه ال

  . واهللا أعلم ،شهادة ا.شهود ش®ئا
-267 R?��� �W ,Ti%� �� n�8 �;? ���CL� ,��/� *� &PX 

  هل ترد أفعا� أم ال؟  ،وسئل عن ا(حجور إذا باع أو اشÖى ومات
 ؟هل ترد أو تمC ،ا(حجور ا�ي .م يطلع S أفعا� حÄ ماتأما حÍم : فأجاب

واختلف فيما فوت : ونصه ،أن ~ ذ.ك قول� البن القاسم نقلهما ابن رشد ~ نواز� :فا#واب
هل  .مات )5(]حÄ[فلم يعلم به  ،وما أشبه ذ.ك ،ا.سفيه من ما� با�يع وا�بة وا.صدقة والعتق

والقوالن  ،كذ.ك ثالثة أقوال ؛ثم قال بعد أن ح\ ~ تزو�ه ،ول�S ق ؟يرد بعد ا(وت أم ال
أو S  ،هل هو S ا#واز حÄ يرد .وهما جار\ان S االختالف ~ فعله ،ا(تقدمان البن القاسم

  . واهللا أعلمه ا ؟ا.رد حÄ �از
-268 R��	� 
�8 ����� .���� ,���m O�� .��v8 3I�yX 

وهو ôئب ببâ  ،و� سبعة أقصاع زرع أمانة بيد رجل� ،ديون ألناسوسئل ابنه عمن بذمته 
فبعث �م كتابا  ،أو يوñ من يفاصل عنه ،{فاصل عن نفسه )7(]بها[فبعثوا {أ�  ،)6(أوالد سعيد

 .وقسمه S أهل ا�يون كيف أراد ،ولفالن كذا ،vكنوا لفالن كذا :وقال فيه ،hط يده معتذرا
 وأنÍر بعض أهل ا�ين ،ألوالده وزوجته ا�ين تلزمه نفقتهم )8(وyوزا ،وأخرج منه قصعة

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .»إ�اال«: ~ ي  )2(
  .»خدمها«: ~ ط  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. سقط من األصل  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .ق� من قصور تيميمون يقع شما�ا :أوالد سعيد  )6(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، م، ك: سقط من  )7(
  .»كوز«: ~ ط  )8(

 ]ب/176[
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 ؟أم بقول ا(نكر � ،فهل يقD بقول ا(دين ،وقال إنما يقسم ذ.ك S قدر ا�يون ،قسمته تلك
Dم ما إذا ¢ن قد قÍتب ~ ألنه  ؛مقداره )2(]يعرف[و.م  ،ش®ئا ×ا �م عليه )1(وما حÍم ي.

   رسم ا�ين؟
ذ.ك ا.زرع  )3(فإن غرماءه يقÁسمون ،أن ا(ديان ا(ذكور إذا ¢ن ا�ين �يطا بما� :فأجاب

و§ن ¢ن  ،أنه .م يقبض ش®ئا ×ا ¢ن ~ رسمه ،بعد أن ¾لف � واحد منهم ،S قدر ديونهم
فإن ¢ن � واحد منهم يأخذ من  ،وعنده من األصل أو غwه ما يوa دينه ،ا�ين .م ¾ط بما�

وyتب عن إذنه ابنه . واهللا أعلم ،و\بü ألوالده ما س� �م ،رع ما س� � ا(ديان ال غwذ.ك ا.ز
  ه عبد ا.ر�ن ا

)çأهله )4(ومن كتاب ابن ا(واز من بعث نفقته :ا(غر Yفقام فيها غرماؤه فلهم أخذها ،إ، 
فإن قاvوا cد  ،و.لغرماء أخذها من عيا� ،أوصلتها إY أهله صدق مع يمينه :فإن قال ا.رسول

.م يصدقوا إال أن يأتوا S ذ.ك  ،قضيناها دينا ~ نفقة تقدمت أو كراء :فقال أهله ،ثان ذ.ك
 مْ هُ 7ُ وَ سْ yِ وَ " :~ طرره S ا�جيب عند قول خليل( )5(من خط سيدي وا�يه أو برهان ا ،بلطخ

 #    )8() )7()...إلخ )6("اتً سْ دَ  ُ�ّ
-269 R .4���� ���8 º�� M� 
'� ��� ^8
�8 º�� �W ,
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P�J�� �4�X 
يوقف �م ~ أصل بâه  ،أبو ز\د عمن أوò بثلث متخلفه ألوالد أوالده ا�كور )9(وسئل

 :وقال ،وعند شاهد آخر ،.ك ا.شاهدو�عده hمسة أيام أوò بتدبw أمته عند ذ ،�شاهد واحد
وهل  ؟أو �كورهم و§ناثهم ،أوالد أوالده )10(فهل يÍون هذا ا¬لث �كور ،Æرج من ا¬لث

                                                 
  .»vضا«: ~ ط  )1(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )2(
  .»يقسمون«: ~ ط  )3(
  .»نفقة«: ~ ط  )4(
  .»ا.شيخ أ± عبد اهللا ا�لباK«: ~ ك، ط  )5(
 .202ص: ¤ت� خليل )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .»هو أي«ز\ادة : ~ ي  )9(
  .»ا(ذكور«: ~ ي  )10(
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فيعمل S  ،و¾لفوا مع شاهدهم أوال ،ا¬لث قبل وجودهم إY أن يوجدوا و\بلغوا يوقف هذا
وهل ا.رجل إذا  ؟يعلم (ن ا¬لث و.و .م ،هذا ا¬ا] بقول األب ~ اRدبº wرج من ا¬لث شهادة

âفيها ،و� ~ ب Wyه ،وwاء وغd.م عليه بعرفها أم ال؟ ،وخالط ا�اس با�يع واÍ¾ ومات فيها  
فإنهم 2ستفÑون  ،فإن ¢ن ا.شهود ا�ين شهدوا با.وصية أحياء ،أما ا(سألة األوÉ: فأجاب

فإن األصل ~ ا.وصف  ،فإن ماتوا أو ôبوا ؟أو ألوالدهم ،.ألوالد )1(هل ترجع .عن لفظة ا�كور
فإن ¢ن  ،فحي�ئذ ينظر ،وعليه فتكون لفظة ا�كور راجعة إY أوالد ا(وH ،أن يتصل بموصوفه

و§ن .م يÍن  ،فتختص ا.وصية بذكور أوالد األوالد ،العرف أن لفظ األوالد خاص با�كور
  .واهللا أعلم ،د األوالدا�كور واإلناث من أوال )2(فإنه 2شÖك فيها ،العرف ذ.ك

فمن وجد حي�ئذ  ،فإن ا¬لث يوقف حÄ ينقطع �سل ا(وò ألوالدهم ،وأما ا(سألة ا¬انية
 .وهو با
 ا¬لث بعد إخراج قيمة ا(دبرة ،و2ستحق نصيبه من ا(وò به ،فإنه ¾لف مع شاهده

إذا ¢نوا  ،هموyذ.ك ¾لف من بلغ قبل ذ.ك ل®ستحق الغلة S القول cلف ا(حZس علي
كما نقله  ،إذ ا¬لث ألوالد األوالد بمþلة اZ1س قبل انقطاع ال�سل ،�صور\ن غw معي��

Æرج ا(دبرة من ا¬لث  ،وال تÍون شهادة ا.شاهد اآلخر S قول ا(وH: ميارة عن ا(عيار
خلف ا(دبر أي ثلث مت ،ألن ا(دبر ºرج من ا¬لث ؛شهادة با¬لث ا(وò به ألوالد األوالد

  .واهللا أعلم ،وهذا ظاهر ال �º إال S من ال ¤الطة � بالفقه ،أو ال )3(سواء أوò ببقائه
 / ا�ي و� فيه وWy وخالط  ،فا.رجل ا(ذكور �ري عليه عرف ا�â ،أما ا(سألة ا¬ا¬ة

  ه ا ، واهللا أعلموال إش�ل ~ ذ.ك أيضا ،أهله حÄّ مات
كما نقلناه من خط االبن ~ هذه  ،هو ¤الف #واب ا�الK... فإن األصل إلخ :قو�(

  .)4()7ا�وازل ~ 
-270 R�\ g8�� #��(4�� ��*)X 
فقام بعضهم فغرس S  ،وسئل عن فقارة ~ أرض بيضاء اقÁسمها أهلها � واحد �ساقيته 
  فهل �م بيع ذ.ك الغرس ~ دينهم أم ال؟  ،فقام عليه غرماؤه ،ساقيته

   ،فما نبت ~ حر\مها فهو � ،و\ملك حر\مها ،ألن ساقيته يملكها ؛بأن �م ذ.ك: فأجاب
                                                 

  .»يرجع«: ~ ي  )1(
  .»فيه«: ~ ي  )2(
  .»بباقيه«م : ، ~»بباقيها«: ~ ي  )3(
  .ي، م: سقط من  )4(

 ]أ/177[
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  .واهللا أعلم
-271 R?.4��� M� ª��� ���*CL� ! ,�L� F�4�? &PX 

فعاش بعده زمنا طو\ال  ،وجعل أvر و�ه إY أمهم إن مات ،وسئل عمن عهد ~ صحته
ثم بعد vوته بÍثw مات أحد  ،ثم مات األب ،وتزوجوا وvلكوا أvرهم ،حÄ كW األوالد

وa عدم  ،ا�ي وقع ~ صغر بعض األوالد ،وظهر فيه دين وقام أخوه الà برسم اإليصاء ،األوالد
وأنه ¢ن ينفق ا(ال  ،وشهد � بعض ا#wان بأنه سفيه ،وقال أن ا(يت ¢ن ~ حجر أمه .بعضهم

وأنه توÉ  .وأظهر خصمه بأنه من أهل ا1ذق وا�� ~ ا�يوxت ،~ ا(حرمات نفقة فاشية
وال  ،وال �اء ،وأنه .م يتعرضه أحد قط ~ بيع ،و2سÁشار ~ أvر ذ.ك ،العقود ~ ا(بيعات ألمه

 ،ºدع ~ بيع وال �اء وأنه ×ن ال ،وقد قاسم �فسه ~ متخلف أبيه ،صاحت عليه أمه با1جر
فهل ما قام به األخ من العقد مثبت  ،عليه نفقات ~ الفساد ففشت ،سوى أنه غلب عليه ا�وى

وال أعلن به وال  ،(1)و.م �دد عليه حجر ،وvلك أvر نفسه ،مع أن األب xش حÄ بلغ ؟.لحجر
األب يوم مات .و حجره أو ما ظهر من العقد ساقط؛ ألن  ،أvره .لناس {جت�بوا معاvلته (2)ظهر

سيما حيث قيم ~ هذا  وال ،واÍ1م � Ícم ا.رشاد ،(ا ¢ن 1جره أثر qروجه منه با�لوغ
ورجحه العقبا] من  ،(3)كما نص عليه ابن سلمون البن القاسم ،وفوات �ل ا�ظر ،بعد ا(وت

وقد مات فلم يبق  ،فسهألن ا1جر عليه (نفعة ن ؛أن ا(حجور إن مات فقد Dv ما فعل ~ ا(ال
�ل ا�ظر.  

فإذا ثبت بعدل� ذ.ك ~ حال  ،ال شك أن إنفاق ا(ال ~ ا(حرمات هو من ا.سفه: فأجاب
كما ~ علمÍم جرى حكمه S  ،إذ ا�ي به الفتوى قول ابن القاسم باعتبار ا1ال ،مداي�ته

و§ذا ¢ن العقبا] اختار  ؟أو ترد )5(هل يمC ،ا.سفيه بعد vوته )4(اqالف ~ معاvالت
  .واهللا أعلم ،فابن يو�س اختار ا.رد ،اإلvضاء
  
  

                                                 
  .»حجرا«: ~ ي  (1)
  .»أظهر«: ~ ي  (2)
  .147ص 2ج: العقد ا(نظم. »أنه صنع قد فات vوضع ا�ظر فيه: قول ابن القاسم«وهو   (3)

  .»معاvلة«: ~ ي  )4( 
  .»تمC«: ~ ي  )5( 
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   ألنها شهادة ؛بإنفاق ا.رجل ا(ال ~ ا(حرمات من تفسwها ؛بد ~ شهادة من شهد ال: ت�بيه
 ،ا.رyن ا.سادس )1()من(كما قال ~ اRب�ة ~ الفصل ا¬امن  ،وال تقبل إال مفÑة ،بالÁسفيه

ِْشيِد وقد تقّدم أّن ا.ّشهادة ~  : "ونصه ،من ا�اب اqاvس من القسم األول من ا.كتاب �Öال
 �Áُل ُ�َْملَةً  ِه الْسِفيَوال ةً وال بّد أن تÍون  ،7ُْقبَ َ �Ñانت& )2("ُمَف .  

 ،Rفسw هذه ا(حرمات )3(فيحتاج ،ينفق ما� ~ ا(حرمات �مل ؛وال شك أن قول ا.شهود
فال  وأما ا.زنا،. أو Þو ذ.ك ،فيقول مثال ~ �ب اqمر ،أنواعها واختالف ا�اس فيها.كÕة 

و§ال  ،بد من أر�عة شهود يرونه ¢(رود ~ ا(كحلة فال ،و§ذا شهدوا به ،تمÍن ا.شهادة فيه �ôا
  .      واهللا أعلم ،ألنهم قاذفون ؛بطلت شهادتهم بنص القرءان

-272 R &	*� �j�} #�*�� M�*£ M� b�� ! �$=�1� b1� ]�/ ,���� !X  

ثم إن .شخص عليها تمرا  ،ا.ر�ع ا�ا
 )4(و.رجل ،وسئل عن اvرأة �ا ثالثة أر�اع نعجة
إذ ل®س v Sلكها �ء إال ا¬الثة  ،فلما طا�ها بالقضاء دفعت � ~ بعضه نصفها ،من سلف

¢ن ارتهن ما�ا ~ قصعة زرع �  اد� أنه قد ،ثم (ا سمع �\Íها ذ.ك ،وقبضها ،األر�اع
 ؟وال عWة بدعوى ا.d\ك ا.رهن لعدم ا1يازة ،فهل يمC فعلها ،)5(إال أنه .م ¾زها ،بذمتها
إقرارها بعد قيام الغرماء وهل  ؟هو وغرماؤها إذا صح ا�فع ~ ا.ر�ع ا�ا
 ،ا(حاصة )6(وهل �
قد ار�لت من  )7()ا(ذكورة(وا(رأة  ؟ال d\ك بذمتها قصعة القمح يدفع عنه ا{م� أمبأن .ل

  فما اÍ1م؟  ،بâها �â بعيد بنحو vسافة يوم
   .صحيح ،ا�عجة (ن � عليها تمر سلفا )8(دفع ا(رأة نصف ر�ع: فأجاب

   )10(ألنه قد بÀ عندها ؛فيه مقاصة )9(و.م ¾زها ول®س .لمداي� ،وال @م (ن ¢ن ارتهنها

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .217ص 1ج: تب�ة ا�1م  )2(
  .اليقتضيها ا�ص. »إY«ز\ادة : ~ األصل  )3(
  .».لرجل«: ~ ي  )4(
  .»ºرجها«: ~ ي  )5(
  .»�ا«: ~ ط  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .»ر�ع«: ، ~ ك، ط»نصف«: ~ ي  )8(
  .».لمديان«ط : ~» ني.لمدا«ك : ، ~».لمتدان®�«: ~ ي  )9(
  .»عنده«: ~ ط  )10(
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  . واهللا أعلم ،ا.ر�ع األخر
وحÍم من أحاط : ونصه ،~ حاشية ص S ضيح )1()ما(ومن مع÷ هذه ا(سألة : قلت
و§ن  ،رد ذ.ك اتفاقا ؛)2(ما بيده ميعليه أنه إن قD بعض غرمائه دينه µو.م ¾جر ع ،ا�ين بما�

  .)3(ه قضاه ببعض نفذ S ا(شهور ا
-273 R?.�4����8 �$J�� #�$% 
�4� &PX 

نعرف  :بأن يقو.وا )4(إال مب®نة ،فشهادة ا.شهود بالÁسفيه ال تنفع ،و�عد: فأجاب ؟وسئل
، واهللا أو أنه ي�ف ما� ~ غv wصا1ه ،وال يعرف تنمية ما� ،فالنا ال ¾سن ا�يع وا.dاء

  ها(وفق ا
-274 R�Pv�4'�8 *�c� �� ,�$��� 
$J� �� ,"
�8 .��-� 3�� M� �j)X 

أخرجها  وال /  )5(وال أشهد عليها ،فمن كتب وصيته بيده ،و�عد: فأجاب ؟عما يظهروسئل 
~ ا�ازلة  )7(غw أن ا�ائع (ا به ،وغwه )6(فال تصح كما ~ ا(خت� ،وال أvر بÁنفيذها ،من يده

  . ما وجده فبيعه vردود ا ،إن ثبت سفهه يوم ا�يع
-275 R�) ! O���j� .��� ���CL� ��� &P?.��� *X 

 )9(األوالد توa و� أوالد صغار، فهل يÍونون )8(ثم إن أخو ،وسئل عمن أوS ò أوالده
  بيد حاجر أبيهم؟

  .واهللا أعلم ،فأوالد ا(حجور يÍونون ~ حجر و{ه كما ~ العاصمية ،و�عد: فأجاب
-276 R.8 º�L� &-m� ��y ! 3�1�� ��� g� �4)m� &E
� &PX 

أن أصل ا�ين ا�ي ألهل ا¬لث إن ¢ن : فأجاب ؟ز\ان عما يظهر ±أوسئل ا.سيد ع® بن 
  ،فÌ دخول من حدث من األحفاد فيه بعد استحقاق ا(وجودين .لغلة ،من غلة األصل ا(وò به

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .»~ يديه«: ~ ي، ك، ط  )2(
  .»منها«ز\ادة : ، ~ ك»منه«ز\ادة : ~ األصل  )3(
  .»بZينة«: ~ ي، ك، ط  )4(
  .»عليه«: ~ ي  )5(
ذْ «: عند قول خليل ~ ا(خت�  )6( ُه، أْو قََرأَها َو.َْم 2ُْشِهْد، أْو َ�ُقْل أنِْفُذوَها؛ .َْم 7ُنَف� َت أن� َ$ْقَدَها َخط"   .305، ص»َو§ِْن َ=بَ
  .»(ائه«: ~ ي  )7(
  .»أحد«: ~ ي  )8(
  .»يÍون«: ~ ي  )9(

 ]ب/177[
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ا وُِجَدْت و§ذ: "ما نصه ،فÌ �ح اRحفة .لشيخ ميارة ،)1(وعدم دخو�م رأيان .لشيوخ
ةٌ 
�
  S ا(وجودين من األحفاد؟ َهْل 7ُْقَسُم  ،َغل

َف إY أن فإن ازداد غwهم دخل معهم، أو õ4لِْب  )2(]أْوالَدِ [7َنَْقِطَع ِوالََدُة  تُُو ~ ذ.ك ا.ص"
  ." انظر أوائل نوازل األحباس من ا(عيار أيًضا. رأيان .لّشيوخ

ٍة lُْستَقْ فإن ازداد و� عند فر\ق أعطي من  : "ثم قال
�
ُل الَغل ُ\ْقَسُم و. ا قُِسَم 4َبَْل ِوالََدتِهِ vِم�  بَ

 بنّص من 
ّ
 .ا.ُْموHِ نصيب ّ� فر\ق S أوالد ذ.ك الفر\ق الغUّ ¢لفقw، واّ�كر ¢ألنN إال

ة (ن وجد
ّ
  . وهذا S القول بأّن الغل

ها توقف إY أن تنقطع والدة
ّ
ù ة

ّ
فتقسم  ،َك الَْفِر\ِق َذ.ِ  ±أ )3(وأّما S القول اآلخر، فإّن الغل

واختار اإلمام القا� أبو . S ورثتهَمنَابُُه  S الàّ منهم وا(ّيت، و¾يا ا(ّيت باّ�كر، و\قسم
ة S من حö، قائالً 

ّ
   ها )4("أنّه ظاهر قصد ا(وH: عبد اهللا ا(قّري القول بقسم الغل

وال ~  ،~ الغلة قبل وجودهمفع. ما اختاره ا(قري ال �ب (ن حدث من األحفاد �ء 
   .وهو ظاهر ،ا�ين ا�ي �شأ عنها

و\رجع هو  ،تباع الطالب بما ينو�هم ~ ا1صاص، فلهم او§ن ¢ن أصل ا�ين من غw الغلة
  . .م تW من ا1ق ا.واجب عليهم .لطالب ا(ذكور )5(أن ذ×هم ،S من أ�ل الغلة .كشف الغيب

مانع  ،فال مانع مع علمهم باRفو\ت ،ن سكوت أهل ا¬لثوعن ا(سألة ا¬انية أ: ثم قال
وح\ بعض ا.شيوخ االتفاق  .من قيامهم S ا(وهوب � ما ذكر من ا1ظ ا(تخلف عن ا(دين

  . عليه
وقسمت الyÖّة  ،)7(مال ا(فلس، و�عض الغرماء حا� )6(فلو بيع: فرع : "قال ا1طاب

  ض األشياخ ~ vسألة ا(فلس االتّفاق S أنّه إذا وصاحب اّ�ين حا�، فنقل ا.ّشارح عن بع
  

                                                 
  .».لسيوخ«: ~ ي  )1(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»أوالد«: ~ ي  )3(
  .221ص 2ج: اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة ا�1م  )4(
  .»ذمنهم«: ~ ي  )5(
  .»بعض«ز\ادة : ~ vواهب ا#ليل  )6(
  .»حا�ون«: ~ �يع ال�سخ  )7(
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إY  )1("ونقل ابن رشد ~ ذ.ك خالفًا. S أحد منهم ��ءيُرَْجُع  ¢ن الغر\م حاً�ا، أنّه ال
  . فتحصل ~ ا(سألة أر�عة أقوال: أن قال

القضاء ابن فرحون ~ ا�اب ا¬ّالث واqمس� من اRّب�ة ~ " )2(الفق: ثم قال ما نصه
األّول ا.ّصيغة و¼ لفظ أو ما يقوم مقامه ¢إلشارة وا.كتابة : باإلقرار، .إلقرار أر�عة أر¸ن

ُكوِت، و وا.ّسكوت مثل ا(ّيت تباع ترyته وتقّسم وغر\مه حا� ساكت .م يقم فال : ثّم قالا.س�
 أن يÍون � عذر

ّ
  )3(."انت& قيام � إال

أو إقرار بالقول؟ S قول�، لÍن فيما  ،الفعل هل هو إذن ~ ،وقد اختلف ~ ا.سكوت
مع ت�\ح ابن فرحون من أن ا.سكوت من أر¸ن  ،تفاقعض ا.شيوخ من االنقل ا.شارح عن ب

 .، ال S ا(خرج فيهإذ العمدة ~ � باب S ا(نصوص ،وyفاية ~ ترجيح القول به ،اإلقرار مقنع
وسكت  ،ومن حö لقسم مÖوyه ،بيع عليه ما� ~ اRحفة (سأل© من )4(وقد أشار ابن xصم

  ه ا )5(بال مانع
من شيوخ الفقيه ا.سيد أ±  ،ز\ان صاحب هذا ا#وابأ± وهو أي ا.سيد ع® بن 

،Kكما 2شهد � خطاب ا.شيخ أ±  ،وهو من العلماء ا(حقيق� من أهل سجلماسة القاسم ا�لبا
� Kفيها عن @م و� به عنه � بعض  )6(ذراتعتبها � موثناؤه عليه ~ رسالة ك ،العباس ا�ال

  .)7()من خط شيخناه ا( .ونÍتبها إن شاء اهللا ~ ا#امع من هذه ا(سائل ،ا.وشاة

                                                 
  .610ص 6ج: vواهب ا#ليل  )1(
  .»وقال«: ~ ي  )2(
  .612ص 6ج: vواهب ا#ليل  )3(
.شاطó أخذ عن أ± إسحاق ا. ه760أبو بÍر �ّمد بن �ّمد بن �ّمد بن �ّمد بن xصم الغرنا�، و� سنة : ابن xصم  )4(

�فة : من تآ{فه. � القا� أبو ¾� وغwهوأخذ عنه و. ± عبد اهللا ا.d\ف اRلمسا] وغwهموأ± عبد اهللا القيجا� وأ
: توشيح ا�يباج. ه829توa سنة . ا�1م، أرجوزة ~ األصول، اختصار ا(وافقات، وأرجوزة ~ ا�حو وأخرى ~ الفرائض

  .491ص: ، شجرة ا�ور491ص: ، نيل االبتهاج247ص
  : ، قال ابن xصم826، 810: ا�يت  )5(

ــُه      وََحــاِضــٌر ,ِيــــَع 
ُ
َعــلَيْـــِه َمال

  
ـــهُ   

ُ
ُكــــوُت َحال   بَِمْجِلـــٍس ِ*يـــِه ا.س"

وََحــاِضــٌر ِلَقْســـِم َمتْــــُروٍك لَـــُه      
  

  َعلَيْـــِه َديْـــٌن لَـــْم يÍَُــــْن أْهَملَـــهُ   
    

  .»متعذرا«: ~ ي  )6(
  .ي: سقط من  )7(
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واختار اإلمام القا� أبو عبد اهللا ا(قري القول بقسم الغلة S  :قول ا.سيد ع®: قلت
öاأ :قائال ،من ح Hإيقاف الغلة ألهل ×ا يؤ\د اه نه ظاهر قصد ا(و ~ Hتباع قصد ا(و

مد وشيخنا سيدي � ،و�عض قضاة جرارة ،فهو شاهد (ا .لشيخ ا#نتوري ،ا¬لث قبل وجودهم
وال  ،تباع �ط ا(وH إيقاف الغلة .لموò �م إY وجودهمبن ا.شيخ أ± ز\د بن عمر من ا

و§ن أوò  ،ذكور من قسمة ا.ورثة �اخالفا (ا .وا�ه ا.شيخ أ± ز\د ا( ،ا.ورثة قبل )1(يقÁسمه
/  بظاهر قصده )2(ألن ا(قري أناط القسم ؛كما تقدم � ~ جواب بعض قضاة جرارة ،بإيقافها

فما با.ك  ،بÁبد� Rبدل اÍ1م  ،فلو Æلف ظاهر هذا القصد بأن ظهر منه عكسه ،كما علمت
�مد عبد العز\ز بن �مد بن وyتب . واهللا أعلم ،فهو أقوى ~ وجوب العمل به ،ب�\ح لفظه

Kعبد ا.ر�ن ا�لبا .  
و×ا تقيد عقب جواب الفقيه سيدي ع® بن أ± ز\ان ا.سجلما´ ~ هذه : قلت

.سكوتهم ا(دة  ،ا#واب أعاله صحيح :ما نصه ،ب�سخة من جوابه بعد ا.سؤال ؛)3(ا(سألة
بأن  ،مبطل .لقول بأن العرف عندهم )4(]فحكمه[ ،ا(ذكورة مع حÍم القا� بصحة القسمة

  .واهللا ا(وفق ،وما حÍم به هو ا(وافق .لسان العرç ،ا.و� عندهم إنما يطلق S ا�كر
و�ه يقول عبد  .وسطر ،صحيح ما ذكر أعاله :وyتب ا.d\ف بن عمر ا1سU ثم بعده

Uمد ا1س�تضمن lسليم � من ت ،ال شك أن القسمة ا.واقعة فيما ذكر :ثم بعده .ا.ر�ن بن 
فال 2سمع منه بعد ذ.ك دعوى أنه  ،واإلقرار باختصاصه به وأنه � ،ما أخذه ةا(تقاسم� (قاسم

  .واهللا تعاY أعلم ،كما ذكر ا1طاب عن ا(ازري ،�
وحصل الطول  ،وحيث وقعت القسمة ~ ا(سئول عنه :ثم بعده ،وyتب �مد بن عمر

� واحد من ا(تقاسم� (قاسمه فيها  )l[)5سليم[ن ذ.ك كما وصف ~ ا.سؤال تضم ،واRفو\ت
ووقعت  ،وa ا�ر ا�w1 ما يدل S ذ.ك فمن علم با.وصية .واإلقرار به � واختصاصه ،أخذه

   .ور� بها فال قيام � ،القسمة
  ال شك أن العرف ا(عمول به إنما هو العرف  :ثم بعده ،وyتب �مد بن عبد ا.كر\م

                                                 
  .»يقÁسمها«: ~ ي  )1(
  .»القصد«: ~ ي  )2(
  .»~ vسألة ا.وصية«: ~ ي، م  )3(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(

 ]أ/178[
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وتÍلم  ،وقد أشبع ابن فرحون ا.0م S ذ.ك ~ اRب�ة ~ ا�اب ا.سابع واqمس� .ا(نضبط
  . فلينظره من شاءه فيه ،فيه S حÍم الطاري

-277 R.��� ��*y �*+ �W ,����� "^y g� ��� � M�X 
  فقد تÍلم  ،ثم قام مدعيا أن � فيها حقا خاصا � ،وأما vسألة من اقÁسم مع غwه أvال¢

 رَ طَ  نْ §ِ وَ : "ا ا1طاب عند قو� ~ القسمةعليه
َ
وفصل فيها بما يعلم ... إلخ  )1("\مٌ رِ غَ  أ

سيما إن ¢ن العرف  ال ،أن القائم بمحو� ال ي1بت � �ء S ا.وصف ا(ذكور. )2(با.وقوف عليه
وفرق ب� الyÖة  ،و.م يقل ألوالد أوالده ،سيما إن ¢ن ا(وH أوò لyÖة أوالده ال ،غw منضبط

   .وا.و�
öقدر ا.سؤال ؛وأما أجو�ة العلماء فال ت S تقدير صحة ا�عوى ؛ألن ا#واب S ألنه، 

أن ينظر فيه أن  )4(و×ا ي�بB ،يقسمها S ا�كر واألنN )3()�م(سيما إن ¢ن أبو ا(وò  ال
çرفا بمؤدى ا.لفظ العرx إذا ¢ن من أهل العلم Hفال شك أنه إذا كتب ا.وصية بيده ¢ن  ،ا(و

Éعرفه أو S 5()ألن ا.و�( ؛�له( Nل .�كر واألنvاطب أهل العلم شاÆ و�ا#ملة  ،~ عرف
  .  واهللا تعاY أعلم ،كما يعرف ~ اإلقرارات وغwها ،فل®سوا كغwهم ~ كثw من األلفاظ

-278 R ��  .��? &(���/ ,z�  .8 Mj� � ^r- � / ,����1{� ! �jC��� �(�� &P� �µ
�/��p��8X 
نص  ،(غربسؤال وجه .لفقهاء ا )6()وyتب عبد ا.ر�ن بن إبراهيم خديم ا.d\ف(
 ..م يÍن به قاض قط ،و¼ أن أهل ق� من قصور Çرار\ن صغw ،جوابÍم ~ نازلة :ا.سؤال

âل القضاء معلوم بق� آخر بوسط ا��وهو ا(عد �.ك  ،يم ا.زمانبه ¾Íم القا� من قد ،و
âالقضاء با�الد ،إذ هو وسط ا� Éوترك ا(حل ا(عتاد .لحكومة ،ا(ذكورة )7(ثم إن فقيها تو، 

wن بذ.ك الق� ا.صغÍصوم من سائر ا�وا? ،وسqدد إ{ه اÖر أهل ذ.ك ،وجعل يöفت   

                                                 
  .235ص: ¤ت� خليل  )1(
  .434ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )2(
 .ي: سقط من )3(
 .ي، ط: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »يبغU«: ~ األصل )4(
 .ي: سقط من )5(
 .ط: سقط من )6(
 .»با�â«: ~ ط )7(
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وa  ،لقلة القوت با.صحراء ،من أهل اqصومات ~ ا(عاش )1(الق� بÕÍة من يغشاه
ومعلوم �ل  ،اqصومات )3(و�ÕÍة ،و.م تمكنهم ا.صيانة )2(ألنها أبدلت ؛أجنتهم وفدادينهم

إذ ¢نوا ~ فسحة  ،�سبب من يرد )4(وتöروا با.ضيافة ،القضاء أنه ال ينفك عن خصم وvزاحم
�له أم  فهل يلزم القا� ،و�مئونة القا� إذ .م يÍن من قبل عليهم ،من ذ.ك Yبا.رجوع إ

  ال؟ 
ن هنا أvورا إذا أضيف بعضها إY بعض أ: ا#واب واهللا ا(وفق .لصواب ،ا1مد هللا: فأجاب

أن القا� يمنع  :أن العلماء قا.وا :منها .بانفراده ضعف اور�ما إذا نظر إY � واحد منه .قو\ت
ال ¾Íم يوم  :أنهم قا.وا :)5(اومنه .وما ذاك إال من أجل ا.öر ،من كÕة ا(صاحب� واألعوان

وهكذا .لöر ا�ي يدخل S ا�اس با1كومة ~  ،وال ~ ا{ل ،وال يوم خروج ا1اج ،العيد
   .ور�ما حÍم بالعجز فيه وهكذا ،ألن يوم العيد يوم �ر ؛ذ.ك ا.وقت
إن �ر ا.صوت ال  :وقيل .سيما عند lشعب اqصومات وال ،كÕة رفع األصوات :ومنها

وقد استدل بعض العلماء S ذ.ك  .)6(ا(ستدام ا�ي ال ينقطع يعتW: يعتW، فقد قال ا(واق
   ،)9(مع خاvس اqلفاء vوالنا عمر بن عبد العز\ز )8(سعيد بن ا(سيب )7()سيد اRابع�(بقضية 

   .وقضيته معلومة" ، فإنه يؤذيUعU هذا القارئ / أطرد: "إذ قال لغالمه
                                                 

  .»يغشاهم«: ~ ط  )1(
  .»أبذلت«: ~ ي  )2(
  .»كÕة«: ~ ط  )3(
  .»با ا.ضيافة«: ~ ي  )4(
  .»منهم«: ~ ي  )5(
  .136ص 7ج: ينظر اRاج واإلùيل  )6(
  .ط: سقط من  )7(
و� قبل vوت عمر بن . بن حزن بن أ± وهب ا(خزوّ�، من كبار اRابع�أبو �ّمد سعيد بن ا(سّيب : سعيد بن ا(سيõب  )8(

سمع منه سعد بن . سمع من عثمان بن عفان وز\د بن ثابت وïxشة وأ± هر\رة وغwهم ر� اهللا عنهم. اqطاب �س�ت�
ابن سعد، : قات ا.كWىالطب. ه91توa سنة . أشتهر بفقيه ا(دينة. إبراهيم وعبد ا.ر�ن بن حرvلة وابن شهاب وغwهم

  .44ص1شمس ا�ين ا�هó، ج: ؛ تذكرة ا1فاظ89ص5ج
. أبو حفص بن vروان بن اÍ1م األvوي القر�، أمw ا(ؤمن� حفيد عمر بن اqطاب من جهة األم: عبد العز\ز عمر بن  )9(

ما.ك وأ± بÍر بن عبد ا.ر�ن حدث عن عبد اهللا بن جعفر وأ�س بن . و� با(دينة و�شأ ~ �v ~ والية أبيه عليها
يعد خاvس اqلفاء ا.راشدين؛ . وحدث عنه ابناه عبد اهللا وعبد العز\ز وا.زهري و§براهيم بن أ± عبلة وغwهم. وغwهم

شمس ا�ين : ؛ تذكرة ا1فاظ253ص5ابن سعد، ج: الطبقات ا.كWى. ه101توa . صاحب العدل وا�باهة والفطنة
  .89ص1ا�هó، ج

 ]ب/178[
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وd2ب و�مع عليه ~  ،وا#ار 2سد بابه عليه ،ترد ا�ار من سوء ا#ار :أنهم قا.وا :ومنها
  . والقا� ر�ما ¢ن ا.öر ا�ي يعرض من ا.واردين أشد من ذ.ك .داخلها من ال يليق

عن زنقة ضيقة فيها  )1(وسئل ابن ا(كوي: منها ما نصه ،وa نوازل ا(عيار ~ أبواب ا.öر
و�÷ ا¬ا] ~ داره فندقا أقل  .أحدهم ~ داره فندقا عظيما )2(فب÷ ،ثالثة أبواب ¬الثة من ا�ور

وحيث  ،ول®س ~ ا�âة غwهما ،ا¬ا¬ة إال ثالثة أذرع )3(ول®س ب� الفندق� وا�ار .من األول
شدة عمارتهما وجلوس ا�اس عند  فمن ،ما أتت ا.رفاق وا(سافرون قصدوا إY هذين الفندق�

هل  ،و.كنه ي�تفع بها لغw هذا ،~ ا�خول واqروج بطل سك÷ ا�ار قا، وتضييق ا.زقأبوابهما
  و\منعهما بما أحدثا من ا.öر؟  ،�ب .صاحب ا�ار أن يقوم S صاحبيه

تÍون فيه ما  ،إذا .م يمض من ذ.ك من األمد ،� القيام إذا ¢ن ا.öر كما ذكرنا: فأجاب
  ه، وال قيام � بعد ذ.ك اوهو ساكت ال يغw فيلزمه ،ا1يازة إY مثله
 ،{كون أهل األطراف بال�سبة إv Yوضعه سواء ،¾Íم القا� ~ وسط ا�â :ومنها أنهم قا.وا

و§ذا تأvلت هذا مع ما ذكر ~  .و§ن سÍن ~ الطرف تöر باإلتيان إ{ه أهل الطرف اآلخر
  )4(.~ شØهه ا .واهللا تعاY أعلم ،يقC بمنع القا� من ا1كومة ~ ذ.ك ا(حلوجدته  ،ا.سؤال

إن ثبت ما ذكر ~ ا.سؤال من تÍليف أهل الق� ا(ستحدث  ،ا1مد هللا: وأجاب غwه
وا.öر  ،ما .م يعتWه ا.dع )5(فا.واجب إسقاط ،فيه القضاء بÍلفة مئونة القا� وا.ضياف

   )7(.ها)�fl‰aflŠč™@�üflë@fl‰flŠfl™@�ü� )6 � يرتفع بما أمÍن لقو�

                                                 
  .»بعض الفقهاء«: ~ ا(عيار ا(عرب  )1(
  .م: وما أثZته من. »ب÷«: ~ األصل  )2(
  .»ا�ور«: ~ ط  )3(
  .  وقد سقط نص بناء الفندق� ~ ا.سؤال. 446- 445ص 8ج: ا(عيار ا(عرب  )4(
  .»إسقاطه«: ~ ط  )5(
: ا(�تب، باب: ، وa كتاب454، ص1461: ا(رفق، حديثالقضاء ~ : األقضية، باب: اإلمام ما.ك ~ ا(وطأ، كتابأخرجه   )6(

ه ما يµ öّاره، من ب÷ ~ حقّ : ، وأخرجه ابن ماجه ~ س�نه، باب491، ص1540: ما ال �وز من عتق ا(�تب، حديث
: ، وأخرجه أ�د ~ vسنده، vسند عبد اهللا بن العباس، حديث144ص 7، ج2332: ، وحديث143ص7، ج2331: حديث
، 3124: ، وأخرجه ا�ار قطU، حديث454ص 5، ج2305: ، وأخرجه ا1اÐم ~ ا(ستدرك، حديث251ص 6ج، 2719

ا1ديث صحيح . 69ص 6ا.صلح، ج: ، وأخرجه ا�يهÀ ~ ا.سA ا.كWى، كتاب228ص 4، ج4595: ، وحديث78ص 3ج
ا.صامت، وïxشة، وأ± هر\رة، وجابر بن  ورد vرسال، وروي vوصوال عن أ± سعيد اqدري، وعبد اهللا بن العباس، وعبادة بن

  .443ص 1األ�ا]، ج: ، ا.سلسلة ا.صحيحة�عبد اهللا، وثعلبة بن ما.ك 
  .454ص 8ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )7(
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   .ا(قيد أعاله صحيح ،ا1مد هللا: واسمه ~ شØه غwه
إن �ل  :- واهللا ا(وفق بمنه .لصواب -ب واا# ،ا1مد اهللا :واسمه أيضا ~ شØه غwه

وذ.ك  .و\قع االزدحام فيه وا.وفود عليه ،حÍم القا� معلوم أنه يÕÍ تردد اqصوم إ{ه
من أجل ما يتü بÕÍة  ،وال �º ما ~ ذ.ك من ا.öر S جwانه ،2ستد�ô Ýا كÕة ا#موع

وعلم حال  ،واRكشف S عورات مناز�م ،وا#لوس عند أبوابهم من اRطلع ،ا�خول واqروج
ص عليه ن )1(×ا ،فإنه �ب قطعه باألحرى ،و§ذا ت�Z أنه من ا.öر .ا�اخل �ا واqارج منها

جwانه بÕÍة  )3(وlشت¶ ،ال�ساء فيها )2(اإلمام الWز� فيما �عله القضاة من ا�ور Rثقيف
أفÄ  :فإنه قال ،وvرور أعوان القا� إ{ها ،وÕyة ا#لوس عند بابها ،ا�خول واqروج إ{ها

   ها.شيوخ أنه �ر �ب قطعه ا
تعلق بمحل بعض أح�م القا� فيما  ؛فأنت تراهم كيف جعلوا ا(نع من أجل ا.öر

 وvوالنا سبحانه ،من باب أوÉ با(نع ،العامة )4(فيكون ما تعلق بمحل أح�م ،اqاصة بال�ساء

قا� وyتبه عبد اهللا تعاY أ�د بن �مد اqياط بن أ± القاسم بن إبراهيم  .أعلم با.صواب
K¢خار اهللا � )5(ا� .  

أن من أراد االرتفاق  ،عدة ا(ذهبية ال© ذكرها اإلمام ابن لبمن ا(علوم القا ،ا1مد هللا: غwه
وyذا قاعدة تقديم درء ا(فاسد S جلب  .فمن �ط جوازه أال يتöر بذ.ك غwه ،��ء ¾دثه

�له ا(عتاد ا(عد � )6(وvسألة إحداث القضاء من القا� .ا(صالح wحيث ¢ن  ،أعاله ~ غ
القا� ا(و�  وما ح¶ عن أشهب من أن .فيه من اإل�ار ما ذكر اRعدد ال يتوقف فيه ~ ا(نع

�þم ~ مÍ¾، ن فيه �ر ،وحيث أحبÍا�اس ،قيد بما إذا .م ي S وال تضييق،  Yواهللا تعا
  .أعلم

                                                 
  .»(ا«: ~ ط  )1(
  .».شقاق«: ~ ك، ط  )2(
  .»lش¶«: ~ م، ط  )3(
  .»أح�مه«: ~ م، ط  )4(
)5(  K¢ياط بن أ± القاسم بن إبراهيم ا�qّمد ا�ألف سلسلة . فقيه أديب، ومن ا(شتغل� بالÖاجم. هو أبو العباس أ�د بن 

سلوة . ھ1160تو� سنة . ا�هب ا(نقود ~ ذكر األعالم من األسالف وا#دود، تو� قبل إتمامه، وأتمه أخوه ابن ôزي
�ّمد ا.كتا]، �قيق �مد �زة بن i ا.كتا]، : من أقW من العلماء وا.صلحاء بفاساألنفاس األنفاس و�ادثة األ�ياس ب

Éوز\ع، الطبعة األوRوا d242ص 1ج: ؛ األعالم62ص 2ج، )م2004-ھ1425(دار ا¬قافة .ل� .  
 .»القضاة«: ~ ي )6(
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إن امتنع  جوابÍم عن ا.öر ا(ذكور �و�: نصه ،وتقيد عقبه سؤال ،واسمه ~ شØه 
 ،Íذاه عن أنفسهم؛ ينفعهم ا.صياح عليه بو.م يقدر أر�اب ا�S â رفع ،القا� عن قطعه

  و\لزمه �x أم ال؟ ،وyذا .� يوم أو xم
أن ا.öر  :- وال حول وال قوة إال باهللا العÅ العظيم -ا#واب  فأجاب عنه شيخنا أبو ز\د،

S � من S ا.ضار ، ذ.ك قدرةمن باب الظلم ا�ي �ب رفعه S و§نما  .وال قيمة � يرجع بها
وyتب عبيد ر�ه تعاY عبد ا.ر�ن بن عمر لطف . أعلم واهللا ،عليه العقو�ة واRعز\ر بقدر �ه

  . والفاعو� ،وأوالد ا.سيد ا�كري ،وتابعه ا.سيد عمر بن �مد ا(صط� ا.رقاد .اهللا به
-279 R#���
L� ���(�X 

)Wط ا.سيد عمر األ�h فا(داراة :و�عد .ا1مد هللا وحده: ما نصه ،و×ا وجد  � S تقسم
 .اسم مال عليه / وñ ما يطلق  ،و\دخل ~ ا(ال ا�يار وا(اء وا�خل ،من ¢ن ~ ا�â و� مال

ليه وyذ.ك من ¢ن � ]ل ~ ا�ور �عل ع ،فإنه �عل عليه حظه ،وS هذا فمن ¢ن � جنان
وyذ.ك من ¢ن � ~  .�عل S � حظه ،وyذ.ك من ¢نت � دار و� مال غw ذ.ك .مقداره

  هاما ينوب ذ.ك ا#نان  ، فإنه يعطيو¸ن ساكنا ~ بâ آخر ،ا�â جنان
ومنهم أي من أهل ا�â من أرادها S  ،وa ا.سؤال أن منهم من أرادها S األصل

واألسالف ¢نت  ،وغرامة األعراب ،ضيف الظا.م ا.وارد S العتبةوyذ.ك ا. .أو ا(ال ،ا#ماجم
  )1( )هاتقسمها S ا#نات فمضت 

-280 R?�$��/ � ��K�� &P ,.���) #
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عن زوجة وهبت رجال  -  ~ أvر من ا�ين وا�نيا أطال اهللا بقاءه -وسئل سيدي وا�ي 

  هل .لزوج رد ذ.ك من فعلها أم ال؟  ،�يع غلة أvالكها مدة حياته
: ونصه ،كما ذكره الWز� ~ نواز� عن ابن رشد ،بأنه ل®س � ذ.ك ما دامت حية: فأجاب

أو ¼ أ�Õ من  ،وسئل ابن رشد أيضا عمن أسكنت أباها س�� معلومة ~ دار ال تملك غwها"
وتÍون كمسألة  ؟هل � ذ.ك ،أنه بمþلة تفو\تها رقبتها :وقال .فعلم ا.زوج فرد فعلها ،ثلثها

  واألصل ثابت؟ ،وا.زوج استحقاقه متوقف ،الستحقاق ا.ورثة ا(ال بالفوت )2(أو hالفها ،ا.وصايا
  فت�Z أنها قصدت �ره  ،إن أمتعته س�� كثwة lستغرق مدة معÖك من®تها: فأجاب

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .»ºالفها«: ~ ي  )2(

 ]أ/179[
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   .وال @م � ما دامت حية ،فله رده بعد وفاتها ،عليه بتفو\ت ا�ار
 )1(وyذ.ك عند ابن ا.شقاق .تقدم � ~ ا1مالة ال Çوز �اRها بأز\د من ا¬لث :قلت

وa ا1مالة  ،ألنها فيه طا�ة ؛قرضها مطلقا )2(و�وز عند ابن دحون .قرضها أ�Õ من ثلث ما�ا
وvسألة ا.وصايا ال© أشار إ{ها إذا أوò �سك÷ داره  .وyذ.ك ا.رقبة ~ اإلمتاع .¼ مطلو�ة
Õه ا" نظرهوح\ ابن رشد فيها خالفا ا. جعل ~ ا¬لث رقبة ا�ار ،سنة أو أ��  .من الWز

-281 RM� ?b-��� ��� ML ,���v�� "��� ��m .��i� ���8 O�/ º��X 
أوò فالن بثلث مÖوyه  :وصيتهvوH، قال شاهد : ، ما نصهووجد hط االبن مقيدا

  (ن يعود ا.وصف؟  ،ألوالد أوالده ا�كور
إن أمÍن استفسار شاهديه عمل S ما : قد أجاب عنه شيخنا ا�الK بما نصه :أقول

Ñالقواعد  ،ف Dألنه ا(حدث عنه ؛ف�أنه ألول ا(تضايو§ن تعذر فمقت.   
والقاعدة فيه  ،وال يعارض بأن vرفوع ا.وصف ضمw غيبة .وثانيهما vسوق Rقييده فقط

ألن القاعدة خاصة بغw ما تردد ب�  ؛إال بد{ل كما ~ الÁسهيل وغwه ،أن ال يعود لغw األقرب
بÀ لفظ  ،ثم إذا ¢ن ا(وصوف با�كور\ة خاصا با(ضاف (ا vر ،إ{ه )3(العود .لمضاف وا(ضاف

كما شمل ا�وع� باإل�اع ~ قو� جلت  ،.لب�� وا�نات )4(تغرقااألوالد ا(ضاف إ{ه xما vس

ُ  ٓGِ�sِ�ُ'ُ,ُ( ٱ﴿ :ùمته  :  ۡ)tُ8ِٰuَۡو
َ
   .﴾أ

فيجب اعتبار Æصيصه حسبما  ،أما ما خصص العرف ~ بâ ا(وH لفظ األوالد با�كور
Hة العرف ~ لفظ ا(وxراv س وا(قر اتقرر منZه ، ¢(ح  

  به يعلم ما أشار � الWز� من اqالف ~ ا.صفة إذا وقعت بعد... إلخ " عارضوال ي: "وقو�

                                                 
أخذ عن ابن . ه364اهللا بن ا.شقاق بن سعيد بن �ّمد القرطó، ا(عروف بابن ا.شقاق، و� سنة أبو �ّمد عبد : ابن ا.شقاق  )1(

¢ن أحد ا(Wز\ن ~ . وأخذ عنه ابن رزق و�ّمد بن فرج وغwهما. ا(كوي وأ± عبد اهللا القلي� وأ± عمر اإلشZيÅ وغwهم
اب أ± عمر بن ا(كوي، وقد انفرد هو وصاحبه ابن دحون برئاسة العلم والفتيا، إماًما ~ القراءات واRفسw، وهو من أصح

  .113ص: ، شجرة ا�ور226ص: ، ا�يباج ا(ذهب298ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه426توa سنة . العلم بقرطبة
أخذ عنه و. أخذ عن ابن ا(كوي، وابن زرب، وأ± عمر اإلشZيÅ وغwهم. أبو �ّمد عبد اهللا بن ¾� بن دحون: ابن دحون )2(

وهو من كبار أصحاب ابن ا(كوي وابن ا.شقاق اشتهر بالفقه وضبط . ابن رزق، و�ّمد بن فرج، وأ�د بن القطان وغwهم
، 298ص2ج: ترتيب ا(دارك. ا.رواية؛ وقد تصدر .لفتوى، فانفرد با.رئاسة بقية مدته بقرطبة، و¸ن من شيوخ ا(فت� بقرطبة

  .114ص: ور، شجرة ا�227ص: ا�يباج ا(ذهب
  .».لمضاف«: ~ ي، م  )3(
  .ي: وما أثZته من. »vسÖقا«: ~ األصل  )4(
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   .ابن ا.سب¶ والقرا~ )1(كما أشار ،�ل
~ ôية ا.وصول إY �ح لب األصول برجوع ا.صفة �ما معا  )2(وقد êح ا.شيخ زyر\اء

 ،كما هو ا(ختار عند بعض األصو{� )3("وقفت S أوالدي وأوالدهم ا(حتاج�: "~ قو�
  . ùه من خط االبن ر�ه اهللاه وأوضحه ~ حاش®ته S �ح ا(ح. ا
�، وS � و� S فالن )4()فالن(إذا قال حZس : "ونصه ،ومن هذا ا(ع÷ ما ذكره الWز

عود S ألن ا.ضمw ي ؛فا.ضمx wئد S االبن ا(حZس عليه �اللة ا.لفظ عليه¾دث �، 
  .البن رشده األقرب ا

ق األصو{� وS طر\ ،هذا األصل �ري S قاعدة باب اإلعمال من طر\ق العر�ية: قلت
 ،ا خالف ~ بابه~ � أصل منه أو غw ذ.ك، ،أو اسÁثناء ،أو �ط ،قيد بصفة إذا تعقب ا#مل

   )5(."فيجري هذا عليه
هذا األق®س ~ . أنه يعود S أقر�هما إ{ه ،وحÍم ا.ضمw إذا جاء بعد مذكور\ن: "ثم قال
  .من الWز�ه ا )7("لقر�ه S ا#واز )6(كما ¾فظ @م العرب

وقول شيخ شيوخنا العالمة سيدي أ�د بن عبد ( ،أيضا ~ vسائل اZ1س )8(وقد نقلنا
Kالقواعد إلخ  ،العز\ز ا�ال Dفمقت ...  

  
  

                                                 
  .»�«: ~ م ز\ادة  )1(
ھ، و�شأ بها، ثم 826و� �س�يكة سنة . أبو ¾� ز\ن ا�ين زyر\اء بن �ّمد بن أ�د بن زyر\اء األنصاري، ا.شاف� :زyر\اء  )2(

من العلوم الفقه والفرائضن اRفسw، القراءات، اRوحيد، ا1ديث، اRصوف،  حصل. رحل إY القاهرة وتوÉ بها القضاء
�ح ¤ت� ا(ز� ~ فروع ا.شافعية، حاشية S تفسw ا�يضاوي، �ح : من تآ{فه. ا�حو وا�R\ف وا(نطق وا#دل

كWى ا(س� .واحق األنوار الطبقات ا.. ھ926تو� سنة . صحيح vسلم، �ح منهاج ا.وصول إY علم األصول .لبيضاوي
عبد ا.وهاب ا.شعرا]، �قيق أ�د عبد ا.رحيم ا.سايح وتوفيق i وهبة، vكتبة : القدسية ~ مناقب العلماء وا.صوفية

  .46ص 3ج: ؛ األعالم107ص 2م، ج2005ا¬قافة ا�ي�ية، القاهرة، طبعة 
  .81م، ص1916زyر\اء األنصاري، دار ا.كتب العر�ية ا.كWى، �v، طبعة : ôية ا.وصول ~ �ح لب األصول  )3(
  .ي، م: سقط من  )4(
)5(  �  .330ص 5ج: فتاوى الWز
  .وما أثZته من فتاوى الWز�. وهو تصحيف ظاهر. »ºفض«~ �يع ال�سخ   )6(
)7(  �  .331ص 5ج: فتاوى الWز
  .»نقلناه«: ~ م  )8(
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   )3( "...إلخ  )2(﴾آمنا برب العا(�﴿ vسألة Þوباب ": نصه )Þ)1وه ~ ا(غU البن هشام

v ﴿ َoۡسألة Þو" :ثم قال
َ

xِِ ٱmَۡ( َرvَِwّ ٱۡ�ّmَ﴾)4( صفة .السم Sون األÍوز أن ي�،      

ألن ا(ضاف  ؛فا.صفة .لمضاف إال بد{ل ،الظر\ُف  ز\دٍ  جاء] غالمُ  :Þو / وأما .أو صفة .رّب 
فا.صفة  ،"� فÄً يتÀ بابن فائز" :و.م يوت به �اته وعكسه ،إ{ه إنما îء به لغرض اRخصيص

   .لقصد اRعميم ال .لحÍم عليه ألن ا(ضاف إنما îء به ؛.لمضاف إ{ه
   :و�.ك ضعف قو�

  ل" ــyُ وَ 
َ
  هُ ـــقُ ارِ فَ ـيُ  ٍخ أ

َ
     وهُ ــخُ أ

َ
  رُ ـمْ ـعَ ل

َ
 إِ  َك ـي,ِ أ

�
 ال

ْ
  )6())5("اندَ ـقَ رْ ـفَ  ال

 ،أن Æصيص العموم )8(]ا(عيار[وفيه يعU : ما نصه ،hط وا�ه ~ تفسw ا.شاهد )7(ووجد
  هن مWزا او.و .م يÍ ،وتقييد اإلطالق يقبل من ا.شاهد بعد أداء شهادته ،وتفسw اإل�ال

-282 R¡����� ���v�� &9J� O� ��m� ! &-m� X 
 ،فأما ا¬لث ا(وò به ألوالد فالن ،و�عد: يظهر من جوابه؟ فأجاب بقو�وسئل أيضا عما 

فاألصل ~ األوالد أنه 2شمل ا�كور واإلناث إال إذا ¢ن عرف بâ ا(وصية أن لفظ األوالد خاص 
   .فعليه إثباته ،ومن اد� Æصيص العرف ،با�كور

فإن اRمر ا1ا� اآلن  ،جه�و§ذا ¢نوا يقÁسمون الغلة فيما S Dv وجه من دينك ا.و
من خطه ه ا .واهللا أعلم ،وyذ.ك اZ1س ،فإذا ثبت خالفه وجب رده إY ما ثبت ،يقسم عليه

  .ر�ه اهللا أي ا.شيخ أ± ز\د بن عمر
  

                                                 
.زم . ھ708و� سنة . أبو �ّمد �ال ا�ين عبد اهللا بن يوسف بن أ�د بن هشام، األنصاري ا1نبÅ، ا�ّحوي :ابن هشام  )1(

¢ن x.ًما . وÆرج S يده �اعة من أهل �v. ا.شهاب عبد ا.لطيف بن ا(رحل، وسمع أبا حّيان، وقرأ S اRاج الفاكها]
. اRوضيح S األلفية، رفع اqصاصة عن قراءة اqالصة، قطر ا�دى: من تآ{فه. و¸ن كثw ا(خالفة أل± حّيانبالعر�ية، 
  .400ص 1ج: ؛ ا�در الطالع69-68ص 2ج: ؛ بغية ا.وxة93ص 3ج: ا�رر ا.�منة. ھ761تو� سنة 

  .47ية اآل: ؛ سورة ا.شعراء121اآلية: رافسورة األع  )2(
ابن هشام األنصاري، �قيق و�ح عبد ا.لطيف �ّمد اqطيب، ا(جلس ا.وطU .لثقافة : ب عن كتب األxر\بمغU ا.لبي )3(

 ،É164ص 6م، ج2000واآلداب والفنون، ا.كو\ت، الطبعة األو. 
)4( S1اآلية : سورة األ. 
  .165ص 2ج: مغU ا.لبيب  )5(
 .سخ ال© �سختأن هذه ا(سألة ×ا ز\د بعد ال�: ~ م. ي: سقط من )6(
  .»وجدت«: ~ م، ط  )7(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(

 ]ب/179[
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: قلت: "نصها ،ذكرها ~ vسائل ا.و¸لة من الWز� ،(2)تفو\ض ~ بيعه v(1)سألة رهن وقع

و�ما شاء  ،بثمن أو دونه ،أو بغw نداء ،ومنه ما يقع ~ هذا ا.وقت من اRوyيل ~ بيع ا.رهن بنداء
و.و ¢ن اRوyيل  ،بل ي�öون األجل .لبيع ،و.م يعول S هذا اRوyيل القضاة .وyيف شاء

و.م  .وع بعد ذ.كو§ن ¢ن S الط ،ومذهب ا(دونة دال عليه إن ¢ن ~ عقد ا(عاvلة .كذ.ك
فأحفظ .لخ¯ وابن xت  ،وهو �ط ~ العقد ،يدل د{ل S أنه xدة جرت بÍتبه S الطوع

 ،ووقع تقدم �عض القضاة عن ا�يع دون إذن .وال 2سÁشw فيها القضاة ،أنه يعول S هذه ا.و¸لة
ما ذكر ابن رشد  S ،ولعله لعادة جرت ~ بâه أنه �ط ~ العقد ،و.و ¢ن ذ.ك S الطوع

  ها" ، ومثله ~ �الة ا(دونةباÍ1م بالعادة دون ا.لفظ
-284 R.��E� 3�1� n�8 M� �j)  X 

سألU عبد : (3))ما نصه( ،ومن خط ا.شيخ ~ نازلة بيع ا.شيخ hّد من ترyة أبيه ~ دينه
من  (4)ونصيب أخيه كنون ،ا(وÉ بن ا.شيخ أ± ¾� عن حÍم بيع أخيه ا.شيخ hد نصيبه

وفيه  ،فأجبته بأ] وقفت S رسم ا�يع ا(ذكور ؟من سيدي أ± األنوار ما حكمه (5)يدكأvقر\ة 
   :أنه باع ذ.ك .وجه�

ونصيب vوGته زوجة أبيه  ،أنه باعه .كون ا�ائع ال �د من 2شÖي نصيبه وحده :أحدهما
   .إال بأhس ا¬من

  . أنه باعه فيما ثبت من ا�ين S أبيه .لسيد أ± األنوار ا(ذكور :وا¬ا]
والقر\ة ا(ذكورة تقبل  ،ألنه إنما ذ.ك فيما ال يقبل القسمة ؛فال يصح :فأما ا.وجه األول

  . فال وجه �يعه �.ك ،القسمة S أقل األنصباء
و\م�  ،S ا(بيع عليه ووالية ا�ائع ،فيحتاج إY إثبات ا�ين عند القا� :وأما ا¬ا]

 فإن Æلف �ط من ،وا.سداد ~ ا¬من ،وyون تلك القر\ة أوÉ ما يقD منه ا�ين ،القضاء

                                                 
  .»فيها«ز\ادة : ~ ك، ط  (1)
  .»بيعها«: ~ ك، ط  (2)
  .ي: سقط من  (3)
  .كتبت با.�ف ا(نقوطة: ~ األصل. »نون�«: ~ ي  (4)

 Ð12م، و65، وهو ق� يقع جنوب أدرار S بعد vكيد: و\قال .كتبت با.�ف ا(نقوطة: ~ األصل. »قر\ة ا(قيد«: ~ ي (5) 
  .Ðم شمال زاو\ة كنتة
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وعليه  .واألصل عدم هذه ا.dوط حÄ ت1بت ،ا(ذكور\ن )1(هذه ا.dوط رد ا�يع ~ ا�صي�
لÍن ¾تاج Í1م  ،ألنه وارثه ؛ا(وÉ القيام ~ نقض ا�يع ~ نصيبه ونصيب أخيه )2(لعبد

نه فإ ،و.م �د تلك ا.dوط ،فإذا قام عند القا� ،ألن ا(شÖي قد حZسه S ا.زاو\ة ؛ا1اÐم
ا�ي هو سيدي �مد بن vوالي هبة  ،عذار إY ناظر ا.زاو\ة¾Íم � باستحقاقه لÍن بعد اإل

   .وyتب عبد ا.ر�ن بن عمر .واهللا أعلم ،اهللا
قال ... إلخ )4("الِقَراَض َوا.وَِديَعةَ  )3(َوقُِبَل 7َْعِي®نُهُ : "ب الغر\مvسألة قو� ~ ا(خت� ~ با

  . .و قال هذا قراض فالن، أو وديعته لقبلت قو�: ابن ا(ّواز : "ا(واق ما نصه
 ير\د إذا تقّدم إقراره قبل اRّفل®س، أّن ما بيده : ابن يو�س

ْ
  ها )5("وَِديَعةً  ُمَقرõ َ�ُ قَِراًضا أو.ِل
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ومن خط ا.و� ا.صالح العالمة ا.شيخ سيدي �مد بن سيدي �مد فتحا العا.م 

 .¢ن شيخنا أبو ز\د يف© بإعما�ا ،وخط شاهد واحد ،إذا وجدت وصية ا(يت hطه :ا.زجالوي
  هه القلشا] ~ �ر\ره اومال إ{ ،و�ه كنا نف© اعتمادا S القا� عياض: قال
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هل  ،و¸ن ينفق عليهم من الyÖة ،وyفل أوالده ،vسألة رجل أخذ مال ميت بغw إيصاء

  يصدق أم ال؟ 
ومن ~ حجره يÁيم بغw : ونصها ،هذه ا(سألة ذكرها ~ كتاب ا.ز¸ة ا¬ا] من ا(دونة :أقول
وزe  ،وأنفق عليه منه ،فينظر � فإن .م يفعل ،مال رفع أvره إY اإلمام/ و� بيديه  ،إيصاء أحد

 :و\قبل قو� إذا قال ،فهو vصدق ~ نفقة مثله ~ تلك ا.س�� ،و�لغ ا.صó ،ز¸ة الفطر )6(]عنه[
   هحجر األم ا ، أو ~¢نوا ~ حجره ،قد أديت عنهم ز¸ة الفطر

و§نما صدق .كونهم  .قا� ا(غرç ،.م تقع هذه ا(سألة إال هنا: قال ابن ناî عليها ما نصه
أي مع يمينه �ص ما.ك وابن القاسم  ،صدق :و\ر\د بقو� .ف�ن ¢.وH ~ هذا ،~ حجره

                                                 
 .»ا�صي�Z«: ~ م )1(
  .»فلعبد«: ~ ي، م  )2(
  .»تغي®به«: ~ ي  )3(
  .201ص: ¤ت� خليل  )4(
  .604ص 6ج: اRاج واإلùيل  )5(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: منسقط   )6(
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Hتلف فيه .قا� عياض ،وأشهب بذ.ك ~ ا.وº ون ؛وهو ×ا الÍوقد ال  ،ألن نفقة مثله قد ت
   .تÍون

 :فقال أبو عمران ،ا.زائد )2(و2سقط ،أقل ما يمÍن )1(واختلف إذا أراد ا.وH أن ¾سب
 ،تلزمه إذ قد يمÍن أقل منه الحتمال استغنائه عن تلك ا�فقة :وقال عياض .ال يم� عليه

وهو ظاهر قول ما.ك وابن  .أو صلة من أحد ،أو متوا{ة (رض ،)3(ال© البد منها أياما مفÖقة
  .القاسم ~ ا(واز\ة

و§ذا زاد عن مقدار العادة صدق إذا ¢نت ز\ادة 2سwة مع  .¾لف ما .م يأت بأvر vسÁنكر 
   .وقا� ابن القاسم ،رواه ابن ا(واز ،يمينه

   .و� أن 2شÖي ما يلهوا به :ور�ما قال :وa سماع أشهب
فإن  ،وقدر ما� ،وحال من تزوج ،و\نفق ~ غرسه بقدر حا� :وa ا(جموعة البن كنانة

   .خ� أن يتهم رفع إY اإلمام
وهو  ،يرجع .لقرب مذكور ،أو حجر األم ،¢نوا ~ حجره :وما ذكره ~ ا.كتاب من قو�

ال يقبل قو� أنه انفق  ،بل إذا ¢ن عند األم أو غwها ،و§Y ا�فقة عليه ،صدقة الفطر ال إ{ها
   .هم إال بZينة �ص وصاياها بذ.كعلي

ناسب قبول قو� ~  ،أن ز¸ة الفطر (ا ¢ن vستحقها غw معي�� ،ومن حيث القياس
 :وقال ،لقول شهادتها فيمن دفع إ{ه مال {فرقه S ا(ساك� ،hالف ا�فقة S ا{Áيم ،إعطائه

  هو§ن ¢نوا �هول� صدق ا. .م يقبل قو� إال �شهادة ،معي�� وyذبوه )4(فرقته إن ¢نوا 
çا(غر aهذا ا(ال )7(]أين[انظر من  ،بيده مال )6(]و�[ :قو�: ما نصه ،عليها )5(و � wيص.  

و§ن .م يÍن با�â  .أي ينظر � من يتقدم عليه ،فينظر � ،إY اإلمام )8(فwفع أvره :وقو�
   .والقيام عنه ،فهو أوÉ با�ظر ~ ذ.ك ا(ال ،إمام

                                                 
  .»¾Zس«: ~ ي  )1(
  .»وسقط«: ~ ي  )2(
  .»متفرقة«: ~ ي، م  )3(
  .»غw«ز\ادة : ~ ي  )4(
  .»ا(قرب«: ~ ي  )5(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .»فwفعه«: ~ ي  )8(
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 ،يعU وال يم� عليه من صدقة الفطر ،أديت عنه صدقة الفطر :و\قبل قو� إن قال :وقو�
   .إال أن يÍون متهما

و§نما  .ول®س كذ.ك ،ظاهره ~ ا�فقة والفطرة ،أو ~ حجر األم ،¢نوا ~ حجره :وقو�
ال يصدق إذا ف ،وأما ~ ا�فقة .يصدق إذا ¢نوا ~ حجر األم ~ إخراج ز¸ة الفطر عنهم خاصة

ونص S ذ.ك ~ كتاب ا.وصايا إال ما استحسنه ا.لخ¯ من أن األم إذا  .¢نوا ~ حجر األم
قو� ~  )1(قبلو§نما  .أن ا.وH يصدق ،وظهر S ا.و� أثر ا�عمة واwq ،¢نت فقwة �تاجة

 ،ألن ز¸ة الفطر .م Çر العادة باإلشهاد S إخراجها ؛إذا ¢نوا ~ حجر األم ،دون ا�فقة :الفطرة
و\مÍن أن يÍون مع÷ ذ.ك أنه vصدق  :إY أن قال ،السيما وهو ºرجها قبل الغدو إY ا(ص.

   .~ ا�فقة إذا صدقته األم
إنما هو راجع إY تصديقه  ،¢نوا ~ حجره أو ~ حجر األم :و¾تمل أن يÍون قو� :ثم قال

يعU أنها أيضا ¼ كذ.ك تفعل إن ¢نوا  ،~ حجر األم :و¾تمل أن يÍون ~ قو� ،فطر~ ز¸ة ال
óوأداء الفطر ،وتصدق ~ اإلنفاق ،~ حجرها ما يفعل األجن.  S األمهات أفرد ا.سؤال aو

   .األجنó إذا ¢نوا ~ حجره
حتمال أنها ، واالنعم :قال .وا.وا�ة إذا ¢نوا ~ حجرها أترى أنها بهذه ا(þلة :قلت :ثم قال

  .من تقييدهه ا "¢ألجنó فيما تفعل من األمهات أظهر
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وعن اqاvسة أن .ليÁيمة : نصه)3( ،فأجاب عنه ~ �لة أجو�ة ؟عما vضمنه )2(وسئل أيضا
يعلموا  )4(حيث .م ،فÖجع S � واحد منهم بما ينو�ه ،القيام S غرماء عمها بطلب ا1صاص

ْن َظَهَر َدْ�نٌ " :فÌ ا(خت� ،بدينها لَِسهِ أِو اْسُتِحق� َمِبيعٌ  ،َو§ِ ةِ  ، َو§ِْن 4َبَْل فَ ص� ِ
ْ
  ها )5("رُِجَع بِا1
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 ،فع. القا� عز� ،وعدم أمانته ، فإن ثبت فسق ا.وHو�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر

  .واهللا أعلم ،وتقديم من يصلح .لتقديم
                                                 

  . »قيل«: ~ ي  )1(
  .»ا.سيد ع® بن بز\ان«: ~ ي  )2(
  .»ما«ز\ادة : ~ ط  )3(
  .ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .202ص: ¤ت� خليل  )5(
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ثم أنه دفع لغر\م vضمونه  ،وسئل ا.سيد عمر األ�W عمن ضمن عن آخر نصف سباعية

  �وز أم ال؟  ،ذهبا
رأس / ا(دفوع  ،أنه ال �وز .رب ا�ين أن يأخذ من ا.ضامن ذهبا ~ نصف األمة: فأجاب

فwد  ،وحيث ال �وز � ذ.ك .كما ال �وز � أخذ ذ.ك من ا(دين كما هو معلوم ،ا(ال فيها ورقا
  . وما بÀ قطعه ا�هب ا(أخوذ ا
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وحاز اإلخوة ذ.ك  ،)2(عن أخت� وهبتا إلخوانهما حظهما من إرث وا�هما )1(أيضاوسئل 

، ثم بعد قام وأخذ الغرماء متخلفه .ومات بعضهم ،وقسموا الyÖة ،منهما با�Rف الطو\ل
   أزواج األخت�؟

  ها واهللا أعلم ،ل®س �ما رد ا�بة حيث ¢ن سكوتهما من غw مانع: فأجاب
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وقام اآلن  ،وسئل ا.شيخ أبو ز\د عمن أوò بثلث متخلفه .و� و�ه فيما سلف من ا.زمن
ونوزعوا ~ ذ.ك .كون  ،وادعوا أنهم ºتصون با(وò به دون اإلناث ،ا�كور من أوالد أوالده

وa  ،أنه ال يوH أحد بذ.ك إال .�كور ،فأثZتوا شهادة العرف ا#اري ،لفظ األوالد 2شمل اإلناث
Hا .لموêا.شهود من ¢ن معا، Hفوا بإثبات جر\ان العرف ~ ع� ا(وØبد  فإن ¢ن ال ،ف

 ،أو S األوالد ا�كور ،بإظهار ا�®نة S ا��� ؛من إثبات ذ.ك بÁنصيص ا(عاê\ن � S ذ.ك
  به؟ )3(فيختصون ، S األوالدأو يÌÍ فيه قو�

أن أصل لفظ األوالد ~ أصل  :- واهللا ا(وفق بمنه .لصواب -ا#واب  ،ا1مد هللا: فأجاب
والعرف ا(عتW هو  .إال إذا خصصه العرف بأحدهما فيعمل عليه ،ا.لغة 2شمل ا�كور واإلناث

إال  ،حÄ أن � من سمع ذ.ك ا.لفظ ال 2سبق إY ذهنه ،ا.شائع ا�ي يعرفه العام واqاص
فع. ا�كور أن ي1بتوا أن هذا العرف ¢ن  ،فإذا تقرر هذا ،كما قال القرا~ ،خصوص ا�كور فقط

                                                 
  .»أي ا.سيد عمر األ�W«ز\ادة : ~ ك، ط  )1(
  .»وا�يهما«: ~ ي  )2(
  .»فيختصمون«: ~ ي  )3(

 ]ب/180[



 513 
 

و§ال �ل ا.لفظ S  ،فإذا أثZتوا ذ.ك قD �م به ،~ زمن ا(وH تقررا معتWا كما سبق )1(تقرر
  ه، واهللا تعاY أعلم اواإلناث معناه ا.لغوي من شمول ا�كور
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غرب أرسل دراهم .زوجته وأمه و§خوته ا( )2(والبنه جواب عن رجل من توات ~ بالد 

فال @م  ،فما بعثه ا.رجل ا(ذكور .زوجته ،و�عد: ما نصه ،وقام ~ ذ.ك غر\مه ،ذكورا و§ناثا
  .واهللا أعلم ،فلهم ا.0م فيه إن .م يÍن �م ما يقD منه دينهم ،وما بعثه لغwها ،لغرمائه فيه
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عبد القادر جعله  :vضمن ما فيها ،فوصية ا.شيخ hد شاهدها ا.شيخ ،و�عد .ا1مد هللا

 ،و\صالح من ظهر � سداد ~ vصا1ته ،أو � عليه حق ،حقاوصيا S ¤اصمة من اد� عليه 
و\قسم ب®نهم إن ظهر  ،)3(و\قاسم عن ا.صغائر ،وهو vصدق فيه ،و\قC ما علمه من حق عليه

وأن ا.وS H ب�يه و�ناته ا�ين ~ حجره  :ثم قال قبل ،و\ؤدب منهم من استحق اRأديب ،�
  ثم سئل ا.شيخ عن vضمنها؟... إلخ  و2شاور ~ ذ.ك عبد القادر ،أخوهم �مد عبد اهللا

فأما ما ذكرت من vشاورة عبد القادر ا(ذكور ~ قضاء  ،و�عد :vشwا البن ا(وH فأجاب
إذ .م �عل � وا�ك  ،وال أظنه يليق بك ،فهذا ال �ب عليك - ر�ه اهللا - ا�ين ا�ي S وا�ك 

Yاصمتهمعك إال ¤اصمة من �تاج إ¤ .   
 ،وال lشاور فيه أحدا ،فحلفه يم� القضاء واقضه دينه ،وأما من ثبت دينه عند القا�

 - وقد وyد اإليصاء بذ.ك  .فإنه أحوج ما يÍون �.ك ~ vضجعه ذ.ك ،وأسقط حقه عن وا�ك

فجزى اهللا من أرشدك إY  ،فاهللا اهللا ~ ا(بادرة إY استدراك ما فرطت فيه من ذ.ك - ر�ه اهللا
  . ذ.ك خwا

 ،فأvسكه ،بد .ك منه من ا.سالح األصل ~ ا�ين فما الو ،وأما ما ذكرت من دفع ا.سالح
   .أو بعه ،وما فضل عن حاجتك فادفعه

�اجwك S فأنت  ،فمن ¢ن منهم يأ�ل ~ دارك ،وأما ما ذكرت من تصديقك فيما أنفقت
   .كسوةvصدق فيما 2شبه من ا�فقة وا.

                                                 
  .»مقررا«: ~ ي  )1(
  .»بâ«: ~ ط  )2(
  .»ا.صغار«: ~ ي  )3(
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. ألنك ال تصدق ~ ذ.ك ؛فال تدفع � ش®ئا إال بإشهاد ،وأما من ¢ن بائنا ~ حضانة غwك
   .فإنك vصدق فيما يمÍن xدة ،وأما ما êفته ~ vصا1هم

و§نما �تاج  ،وأما ما ذكرت من vشاورة القا� ~ دفع األصول .لغرماء فال �تاج �.ك
وفقنا اهللا و§ياك  ،إذا نازعك �اجwك ~ ذ.ك ،.ك حجة .ك{كون ذ ،إ{ه ~ إثبات ا�ين عنده

  هوا.سالم ا
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فإذا ثبت أن ا(يت ا�ي قدم S ترyته ا.رجل ا(ذكور  ،و�عد: فأجاب ؟(1)وسئل عما يظهر
   ه، و§نما ا.0م .لغرماء افال @م .ورثته ،أحاط ا�ين بما�
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aبارا ،وترك دينا ~ ذمته ،وسؤال ذ.ك رجل توyوقامت �اعته ،وترك أوالدا صغارا و، 

بإذن  ا(يت/ وقام ا.وyيل باع أصول  ،ن، وS فصال ا(دايوالقا� قدvوا رجال S ا{تا^
واآلن قام أوالد ا(يت  ،و.م يبق .لوارث �ء ،واألصل دفعه .لغرماء .نالقا� وفاصل ا(داي

  ... متاعهم إلخ (3))فيه(أوالد ا(قدم بإظهار ا.وجه ا�ي êف  (2)يطلبون
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فبيع ا�ف®س مع  ،أما ا(سألة األوÉ: ما نصه ،و×ا جرى ب®نه و�� القا� من ا(راجعة
و.م يوجد من  ،وأما إن بار .و�يع ا.رديء بأن وجد من 2شÖ\ه ~ ا.وقت ،وجود ا.رديء ال �وز

و§ذا اüR �ران  ،(4)فهو ¢لعدم (ا يلحق رب ا�ين من ا.öر ~ صWه إY نفاقه ،2شÖ\ه
  . واهللا أعلم ،أرتÍب أخفهما

فإن .م يÍن فيها  ،و§نما ينظر .لقيمة ،لقوام�فال ينظر 1ال ا :ا¬انية )5(]ا(سألة[وأما 
واالعتماد  ،عقد فيها )6()ال(ال©  تفا§نما يعتW حا�م ~ تقو\م ا(تلو .و§ال بطل ،غZ صح ا�يع

   .S قو�م

                                                 
  .»vضمنه«: ~ ك، ط  (1)

  .»يطا�ون«: ~ ط  (2)
  .ط: سقط من  (3)
  .»جWه إY إنفاقه«: ~ ط  (4)

  .ي: وما أثZته من. األصل، ك، ط: سقط من  )5(
  .ك: سقط من  )6(

 ]أ/181[
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Zال إش�ل فيه ،وأما الغ Wحق  ،فإنه معت ~)w1()غ( رهvا.ك أ)ته ،اZأو من بيع عليه لغي، 
   .أو .رده

   .واqالف فيه معلوم ،)2(وهو ا(ذكور ~ اRحفة ،ا�ائع عن نفسه فال ¾سن سوقه هناوأما 
فلم أقف فيه  ،و\أخذ نصيبه من الyÖة ،وأما من طلب من ا.ورثة إعطاء ما ينو�ه من ا�ين

 ،ألن ا�ين متعلق بع� الyÖة وال مwاث فيها ؛وا�ي يظهر K أنه ل®س � ذ.ك .اآلن S نص
فكيف �اب أحد ا.ورثة �.ك مع أن مقتD قاعدة ال مwاث إال بعد أداء  ،أداء ا�ين إال بعد

 ،وقد كنت أظن أ] وقفت عليه منصوصا .نه الحق � ~ الyÖة حÄ يدفع �يع ا�ين، أا�ين
�له Uن �د عÍل.  

 إذا ثبت فيه غZ ف ،فهو vكروه S ا(شهور ،وأما اشÖاء ا.وH من الyÖة 
ّ
. إنه يردإال

كما نبه عليه العالمة ابن  ،)3(وعليه ت�بU إxدته .لسوق ا�ي عليه ~ ا(خت� ،هو حرام :وقيل
وهو  .)4(كما نقله ا1طاب ،فإنما تمنع إذا رm بذ.ك تأخw رب ا�ين ،وأما هدية ا(ديان .vرزوق

وهم أغنياء فأبرأهم  ،�م ةيعU ~ نازلة األب إن استغرقت أvالكه تباعة ب®ن ،مفقود ~ ا�ازلة
  . هدية مديان )5(]ا(ذكور[األب ا(ذكور جعلها القا� 

  . واهللا أعلم ،فورثته يقوvون مقامه ،أوالده )7(األب �اسبة )6(شهادوأما إ
 [فأما ما ذكرته من أنه 2شÖط ~ تعي�  ،و�عد: نصه ،فرد عليه ا.شيخ ،ثم تعقبه القا�

فألنه إذا .م يوجد من 2شÖ\ه .م يبق إال أحد  ،ود من 2شÖي األhسالyÖة لقضاء ا�ين وج (8)]
فاألول  ،و§ما أن يباع األنفس ،إما أن يÍلف با.صW إY أن يوجد من 2شÖي األhس ،أvر\ن

  .، فلم يبق إال بيع ا�ف®س�x )10(وا.öر vرفوع ،ومنعه من حقه ا�ي تع� �)9( ] [فيه 

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .ينظر األبيات ا¬الث، فصل الغZ من �فة ا�1م  )2(
yَِة، َو7ُُعقõ «: قال خليل ~ ا(خت�  )3( ِ

�Öاٌء ِمَن ال َÖَِظرِ َواْش   .306، ص»َب بِا��
  .529ص 6ج: ينظر vواهب ا#ليل  )4(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل، ك: سقط من  )5(
  .»شهادة«: ~ ط  )6(
 .»بمحاسبة«: ~ ي، ك )7(

  .بياض قدر ùمة  (8)
  .بياض قدر ùمة  )9(
  .»vرفوx«: ~ ط  )10(
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فألن ا(دار إنما هو S استقصاء القيمة، فمÄ  ،القوام� ~ ا�ازلة )1(] [وأما قو� إنه 
أيمC ا�يع؟ وPم  ،أرأيت .و قدمه العدول ووجد فيه الغZ ،ومÄ فقدت رد ،وجدت صح ا�يع

   .)4(])3(]شيد[تمÍن ا.ز\ادة .و [cيث ال  ،اعتW فيه اسÁيفاء القيمة )2( ] [ا(ازري ا(نقول 
  . عدول فإنما هو اتفا
 1ضورهم ~ ا�ازلةوأما ما ذكره ال

ا#اري S ا.صواب ن فقد سئلت بعد تأvل األجو�ة بمحو� ع ،و�عد :ثم أجاب Âله بعد
من أن بيع أد3 الyÖة إنما يتع� حيث ال يطول  - ر�ه اهللا - فأجبت بأن ما ذكر ا.وا�  ،منها
وعن نوازل  ،هو ا.صواب نقله ~ ا�ر ا�w1 عن عياض ،حÄ يعود با.öر S الغر\م ،بيعه

�   .الWز
َوقُِبَل : "لقو� ~ ا(خت� ،فهو صواب أيضا إن .م يوجد عدول ،وأما ما ذكره ~ القوان�

ِر َ;wُْ ُعُدولٍ  َعذ"    .)5(".ِلت�
و§ال روÝ  ،فإن صو�وا تقو\م غwهم Dv ،بد من vراxتهم فال ،وأما مع وجود عدول

 ،وال سيما إن بعثهم �.ك القا� .وال يفسخ تقو\هم من أول vرة ،قو�م كما يفيده @م اRب�ة
   .أو من قام مقامه

وأخذ  ،من ا�ين )6(وأما من طلب دفع نصيب .وأما ما ذكره ~ vسألة الغZ فصواب أيضا
فله ذ.ك  ،)7(ا بÀ بعد نصيبه وفاء ا�ينو¸ن فيم .فإن ¢ن األصل يقبل القسم ،حظه من األصل

ير\د بيع أصل ا(يت ~ دين عليه  ،و§ال فال، فÌ ا�وادر من كتاب ابن سحنون ~ ا1اÐم
i ما Cفيقول بعضهم نق، óوال يباع نصي، Àو§ن .م  .تمام ا�ين فذ.ك � )8(فإن ¢ن فيما يب

   )10(.با�ين/ وقD ا�ين إال أن يفتكه ا.ورثة  ،ذ.ك بيع ùه )9()يÍن(

                                                 
  .بياض قدر ùمتان  )1(
  .بياض قدر ùمة  )2(
 .بياض: ط~  )3(
  .بياض: ~ ي  )4(
  .185ص: ¤ت� خليل  )5(
 .»نصيبه«: ~ ي، ك، ط )6(
 .».âين«: ~ ي، ك )7(
 .»بÀ«: ~ ط )8(
 .ط: سقط من )9(
 .252ص 11ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات )10(

 ]ب/181[
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 Hاه ا.وÖدة ما اشxوما ذكره ا.وا� من أن إ]Yأن �اءه حرام، فهو  )1(]إ S Uا.سوق مب
لÍن �ل إxدته S ما  ،و.و S القول بأنه vكروه ،ا1سن وغwه من أنه يعاد )2(¤الف (ا أل±

فإن ¢نت فيه ز\ادة  ،و§ال .م يعد بأن ينظر 1ا� يوم ا.dاء ذكره ابن يو�س إن .م يتغw سوقه،
  . هو§ال فال �ء عليه ا ،)3()ردها(

فإن ¢ن األصل يقبل القسم من أين يؤخذ  ،انظر قو� ~ vسألة من طلب دفع نصيبه: قلت
  . واهللا أعلم ،)4(ا�ي استدل به اشÖاط قبول القسم ،من @م ا�وادر

فيما سيأ� .لشيخ ~ معارضته مع الفقيه سيدي أ± األنوار ~ vسألة  وانظر ا(سألة أيضا
.و باع ا1اÐم أرض : ما نصه ،فإنه نقل عن ابن عرفة والقلشا] عن ا(جموعة ،�اء أvكيد

وأخذ حظ  ،أودي من ا�ين قدر ما i :فقال أحد ورثته بعد ا�يع ،ميت ~ دين عليه vزايدة
ولعل ما ذكره ا.شيخ من أنه .م يطلع  ،فلم 2شÖط فيه قبول القسم ،هفله ذ.ك ا ،�¸ú با.شفعة

و§ال  ،إنما ذ.ك قبل أن يطلع S ما نقله عن ابن عرفة والقلشا] عن ا(جموعة ،فيه S نص
أي ل®س .لطالب من  ،هذا فال عWة بما استظهره من أنه ل®س � ذ.ك )5(فع. ،فذ.ك ê\ح فيه

فإنه ¤الف �ص ا(جموعة ... و\أخذ نصيبه من الyÖة إلخ  ،ا.ورثة إعطاء ما ينو�ه من ا�ين
وyتب �مد عبد العز\ز بن �مد بن . واهللا تعاY أعلم ،و(ا نقله ابنه عن ا�وادر ،ا�ي نقله هو

  .عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم�
-297 R .��� ���CL�?���(�� .W���� &P ,���� e�� O?X 

  ، فهلإن ت�ف ومات ؛غw ما vرة عن ا(حجور )6(وسئل ا.سيد �مد بن ا1اج ا.رهو�
   .وارثه القيام؟

                                                 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .وهو خطأ ¤الف لقواعد ا.لغة. »(ا ~ أ±«: ~ ي  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .219ص 11ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )4(
  .»فلعل«: ~ ك  )5(
�شأ وتعلم بفاس و¸نت . ھ1159و� سنة . أبو عبد اهللا َ�ّمد بن أ�د بن �ّمد بن يوسف ا.رهو� :ا1اج ا.رهو� �ّمد بن  )6(

وأخذ عنه ا�اش¯ بن اRها�، �ّمد بن أ�د . أخذ عن اRاودي، �ّمد ا.ورزازي، �ّمد ا�نا] وغwهم. وزانأ�Õ  إقامته ب
حاشية S �ح ميارة ا.كبS w ا(رشد ا(ع� .م يÍمله، : من تآ{فه. بن ا1اج، وعبد اهللا بن أ± بÍر ا(كنا´ وغwهم

: ؛ معجم ا(ؤلف�17ص 6ج: ؛ األعالم378ص: شجرة ا�ور. ھ�1230 سنة تو. وحاشية S �ح ا.زرقا] S ا(خت�
  .20ص 9ج
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وأيد أبو i  ،ففيه قوالن vرجحان ،وأما قيام ا.وارث بعد vوت ا(حجور: فأجاب بما نصه
   همن مات عن حق فلوارثه ا )1(قول من رجح قيامه (وافقته لقاعدة

ْن رََشدَ : "ونص ما .لشيخ ا�نا] ~ حاش®ته عند قول ا(خت� ~ ا1جر: )2(]قلت[  )3("َوَ�ُ إِ
ابن و ،ونقلهما ~ اRوضيح ،أما وارث ا�ائع ففيه قوالن ذكرهما ابن رشد ~ ا(قدمات: "نصه

   .غwهما عرفة
وابن ا(اجشون عن  ،ن حبيب سألت مطرفاقال اب: ونصه ،ورجح ابن يو�س أن � ا�قض

أيرد ذ.ك من فعله كما يرده  ،فال يطلع S ذ.ك إال بعد vوته ،أو يعتق ،أو يهب ،ا(حجور يZيع
: وذ.ك vوروث عنه قال ابن حبيب ..م يزل ذ.ك vردودا منذ فعله ،نعم :قاال ؟هو .و ¢ن حيا
   .وهو ا.صواب ،و§{ه رجع أصبغ ،و�قو�ما أقول

وهو مأخوذ  ،نقله أبو i هاو�سب (ا.ك  )6(وابن أ± حازم )5(ابن vسلمة )4(أيضا وح�ه
  هن قاعدة من مات عن حق فلوارثه ام

وعليه اقت�  ،)8(ا(عيار عن أ± الفضل العقبا] ترجيح القول ا¬ا] )7(ونقل ~
   )11(."ها )10(أول باب ا.وصية )9()ا1طاب(

                                                 
  .»فقاعدة«: ~ ط  )1(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل، ك: سقط من  )2(
 .205ص: ¤ت� خليل )3(
  .»عن«ز\ادة : ~ ك  )4(
حّدث أفلح بن �يد . ه130ا(د]، و� بعد سنة أبو عبد ا.ر�ن عبد اهللا بن vسلمة بن قعنب ا1ارt القعنó : ابن vسلمة  )5(

نزل ا��ة ثم رحل إY . وحدث عنه ا�هÅ وأبو زرعة وأبو خليفة ا#مà وغwهم. وابن أ± ذئب وما.ك بن أ�س وغwهم
؛ طبقات 281ص1شمس ا�ين ا�هó، ج: تذكرة ا1فاظ. ه221توa سنة . وهو ثقة حجة؛ من أصحاب اإلمام ما.ك. vكة

  .168ص1جالل ا�ين ا.سيو�، ج: فاظا1
حدث عن أبيه وز\د بن أسلم والعالء . ه107أبو تمام عبد العز\ز بن أ± حازم سلمة بن دينار ا(د]، و� سنة : ابن أ± حازم )6(

¢ن كثw ا1ديث، صدوق وهناك من . وحدث عنه ا1ميدي وأبو vصعب و\عقوب ا�ورý وغwهم. بن عبد ا.ر�ن وغwهم
 سنة .ثقه، و¸ن فقيها كبw ا.شأنو

ً
ابن سعد، : الطبقات ا.كWى. بمسجد ا�óّ ص. اهللا عليه وسلمه 184تÌ ساجدا

  .196ص1شمس ا�ين ا�هó، ج: ؛ تذكرة ا1فاظ492ص5ج
  .»عن«: ~ ط  )7(
  .419- 418ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )8(
  .ك: سقط من  )9(
  .514ص 8، ج»فإن نظر ا.وH ينقC بموت ا.صó« : ابينظر vواهب ا#ليل عند قول ا1ط  )10(
  .525- 524ص 5ج: الفتح ا.ر�ا]  )11(
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  وانظر نوازل ،من نوازل أ± ز\د ا#نتوري ما ذكره ~ ذ.ك )1(وانظر ~ ا1جر واإليصاء
   ه، فقد ح\ قول� من غw ترجيح االفا´
-298 RM�
8 k�/� M� ���	X 

فحيث حلف عبد ا.ر�ن ا(ذكور بمحو�  ،و�عد :وجد hط ا.سيد عمر األ�W)2(و
ا{مي�� كما �ب، فإنه يباع من متخلف ا.زهرة ا(ذكورة مقدار ما يÌ بما بÀ � من سدس 

و\Íون ذ.ك �شاهدين  ،أو نداء سبعة أيام ،منه و\باع باألوÉ من تقو\م )3(و\تخلص ،ا.سباعية
   هاوyتب أذنا با�يع  ،عدل�
-299 R#�*L� 
�%*� ���� k�$(/ 
'�X 

فقد  ،فاÍ1م S زوجتك با.رشد أو با.سفه ،و�عد :فأجاب ؟وسئل ا.شيخ عما يظهر
إن .م يظهر عليها  ،كتبت أن ا�ي جرى به العمل خروجها من ا1جر بمx Cم ~ دار زوجها

و§ن حÍم �ا  .فال إش�ل ~ عدم صحته ،فإن حÍم �ا با.سفه ،وأما إبراؤها أخاها .سفه
و\قطع  ،نها Æاف من أن يهجرها، أفإن ¢ن حا� معها إن .م lساعده S ما طلب منها ،شدبا.ر

فإن ¢ن ما أبرأته فيه أ�Õ من ثلث  ،و§ن .م Æف منه ذ.ك .فال يلزمها إبراؤه ،معروفه عنها
  هاوا.سالم  ،وذ.ك اإلبراء �يعه، و§ن ¢نت ا¬لث فأقل Dv ،ما�ا

-300 R.� �C�1� �P ��/ �? e���� ������ x��� ��� X 
فل®س .d\ك ا{Áيم إxدة vسلك ~ ا#نان ا(شÖك معه  ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر

  . واهللا ا(وفق ،.كونه تWع بمال �جوره ،بغw منفعة �صل .لمحجور اتفاقا ؛فيه �جوره
-301 R.+�} 
)� b�2 �;? g�=�� ¬('�X 

Rخلف  ،.وقوعه قبل إثبات ا�ين ،أن ا�يع ا(ذكور منقوض من أصله :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
ومن علل نقضه أيضا  .وهو يم� القضاء إذا ¢ن ا.ورثة ×ن يظن بهم العلم ،بعض �وط إثباته

  �vن إ/ وهو  ،سقوط ا�ين )5(وقد ثبت vوجب ،)4(أن ا.وyيل صW �فسه األصل ~ دين vوGيه

                                                 
  .»األوصياء«: ~ ك  )1(
  .»×ا«ز\ادة : ~ ط  )2(
  .»يتلخص«: ~ ك  )3(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »vوyيله«: ~ ي، ط  )4(
  .»vوجبها«: ~ ط  )5(

 ]أ/182[
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.وyيل الغائب  ومنها lسليم ا(شÖي .ألصل فيه ،قضائه من مال الغائب ا�ي بعت به .رب ا�ين
ألنه  ؛الزم �فهو وال �اباة فيه  .)3(استدان )2(]أن[بل و.و ¢ن lسليمه بعد  ،)1(قبل استدانته

   هاواهللا تعاY أعلم  ،ال ¾جر عليه فيها إن سلمت من ا(حاباة )5(و¼ ،)4(معاوضة
-302 R.�4j� � ������ ,�H�) �� �� "��c� .���� M� ¿�j�� ,À��� O� &	*� º�� M�X 

، وا¬لث ال و\ÁÍ° من متاعه كأوالده ما دام حيا ،وسئل عمن أوò .رجل أن يع®ش
   يÍفيه ~ ذ.ك؟

فإذا ¢ن قصده ع®شة  ،)6(عإن قصد ا(وH يÁب: - واهللا ا(وفق - ا#واب  ،ا1مد هللا: فأجاب
 ،فال يتعداها إال أنه إذا ¢نت غلة أصله ال تÌ بع®شته مع أوالد ا(وH ،ا(وò � ~ الغلة فقط

  .واهللا أعلم ،أو ºلوا ب®نه و�� ثلث ا(يت ،)7(فإن ا.ورثة wºون ~ أن يÍملوا � ع®شته ×ا �م
-303 R��� ����m� [� ��(�� �$	 M� �
(L� &P? �X 

القا� S األيتام اد�  )8(ومقدم - أ�مه اهللا رشده -سئل ¢تبه : ونصه ،وسئل أيضا
 ،واد� أن غلة أصلهم كذا ،واد� أنه أنفق عليهم ~ ختانهم ،اإلنفاق عليهم وهم ~ حضانته

  أو ~ بعضه أم ال؟ ،هل يصدق ~ ذ.ك .وأنÍر ذ.ك من قدم عليهم بعده
هو ¢.وH ~ �يع أvوره  ،بأن ا(قدم من جهة القا� S األيتام: - وفقه اهللا -فأجاب 

قال : فقال ~ ا(دونة ،وهم ~ حضانته ،فأما دعواه اإلنفاق عليهم ،S ما نص عليه ~ ا(دونة
أvٍْر فالقوُل َقْوَ�ُ ما .م يَأِت ب ِحْجِرهِ يَِليِهْم، و.و قال قد أْ-َفْقُت عليهم، فإن ¢نوا ~: ما.ك

 ُv ٍَنَْكرÁُِف ~ ،ْسÑُْ2َفَقةِ و   . ا(راد منهاه ا )9( ا��
  : فقد قال ~ اRوضيح أثناء �حه لقول ابن ا1اجب ،وأما دعواه أنه أنفق عليهم ~ ختانهم

                                                 
  .»اسÁيدانه«: ~ ك  )1(
  .ي، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»استذان«: ~ ي  )3(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. وهو تصحيف. »vضاوضة«األصل : ~  )4(
  .»هو«: ~ ي  )5(
  .ي: وما أثZته من. »يÁيع«: ~ األصل  )6(
  .»من ما�م«: ~ ي  )7(
  .»عن مقدم«: ~ ي  )8(
  .339ص 4ج: ينظر ا(دونة  )9(
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"Cيق Hديون )1(ثم ا.و ، õóِ و\نفق S ا(وÉ : "ما نصه... إلخ )2("وُ\نِْفُق عليه با(عروف ا.ص�
aمن د� فأ�ل،. عرسه عليه ~ ختانه، و S وال يدعوا ا.العب�، وهو ضامن (ا  وال حرج

   ها )3("أو ~ غwه من ا�اطل ،أنفق ~ ذ.ك
ألنه ¢.وyيل  ؛فهو vصدق ~ �يع ذ.ك ،وأنها نقصت كذا ،وأّما ادxؤه أن غلة أصلهم كذا

ا.وا� ~ مال و�ه  ؛يديهمواألمناء ا(صدقون S ما ~ أ: ")4(قال ~ ا(فيد عن ابن حارث .عليهم
wمال اب�ته ا�كر ،ا.صغ aمال ا.سفيه ا(حجور عليه ،و aيم وÁ}مال ا ~ Hا(راد منهه ا" وا.و.  
-304 R?�\�� M� �$�
� M� Z������ Aij� O�  ��� &PX 

  هل � أن يÖÍي من ما�م من ºدمهم أم ال؟ : وسئل أيضا
وجائز .لوH أن يÖÍي (حجوره من ما� من : "قال ~ ا(فيد .بأن � ذ.ك: فأجاب

  ه، واهللا تعاY أعلم او\Íفله إن .م يÍن معه من يقوم بذ.ك ،¾ضنه
-305 R.��=/ ,bI����� #*�� M� n��p�� M� ������ ,�� [� k��-�m� e�E �j)X 

فباعوا ( ،ا(خزنم�ء  ُل ، وا�اظر ُ¤َايِ فإن ظهر .ألوصياء و�عد،: فأجاب وسئل أيضا؟
 .و\Áبعون با¬من ،فبيعهم ماض ،وأن غلته ال تÌ بذ.ك .جنان ا{Áيم (ا خافوه من كÕة ا.وظائف

و.ليÁيم القيام ~  ،فهم متعدون ~ بيعه ،)5( )و§ن باعوه من غw إمارة ومقدمات (�ء ا(خزن
  ه، واهللا أعلم ارده

-306 R ���C9�� �
(L� g/ G�« Z�� .���?.���X 
إال إذا علم هو  ،فال �وز .لمقدم أن يدفع (حجوره ما� و�عد،: فأجاب ؟وسئل عما يظهر

أو ش®ئا  ،فإذا دفعه � بغw هاذين ا.وجه� وأتلفه ،أو ثبت رشده بالعدول عند القا� ،رشده
  ههللا أعلم اوا ،فإنه يضمنه إال إذا أعطاه ش®ئا قليال {ختWه به ،منه

                                                 
  .»يقتC«: ~ اRوضيح. »يقبض«: مع األمهات~ جا  )1(
  .548ص: جامع األمهات  )2(
  .565ص 8ج: اRوضيج  )3(
أخذ عن أ�د بن ن�، أ�د بن ز\اد، ابن . أبو عبد اهللا �ّمد بن حارث بن أسد اqشU القwوا]، األند.° :ابن حارث  )4(

 ا.شورى بقرطبة. أخذ عنه عبد ا.ر�ن اRجيó، وغwه. ا.لباد، وغwهم
ّ

�: من تآ{فه. واله اÍ1م ا(وار\ث ببجاية، وو
: ترتيب ا(دارك. ھ361تو� سنة . رواة عن ما.ك، طبقات فقهاء ا(ا.كيةكتاب االتفاق واالختالف ~ مذهب ما.ك، كتاب ا.

  .94ص: ؛ شجرة ا�ور355ص: ؛ ا�يباج ا(ذهب266ص 6ج
  ي: سقط من  )5(
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L� |���X  

فال @م (ن  ،فما باعه القا� من أvالك ا(ديان بعد إثبات vوجبه ،و�عد :فأجاب ؟وسئل
 ه مع زوجته، إن .م تÍن فيه �اباة،وyذا ما تعاوض ب ،ا(ديان )1(بÀ من الغرماء قبل تفل®س

  . واهللا أعلم
 نقض معاوضة ا(ديان مع زوجته S فال سZيل .لغر\م ~ ،و�عد :وأجاب أيضا عن مثله

 ،�وط ا�يع S الغائب )2(�قض بيع القا� إذا استو� ،وyذ.ك ال سZيل � .ا.وجه ا(ذكور
  هاواهللا أعلم 

-308 R.'� �-�� O� .�/ ,x�� .� ]=W M9�/ ��c��X  

أن .ألخو\ن ¤اصمة  :- واهللا ا(ستعان -ا#واب  :ووجد � جواب عن سؤال قطع، ما نصه
بعد حلفهما أنهما ما علما بأن �ا فيه حقا يوم  ،ابن عمهما ~ نصيب أمهما إن ثبت أنه �ا

أو  ،و§نما يمC فيما � vلك �dاء ،وال يمC صلح أبيهما فيما �ما من إرث أمهما ،ا.صلح
   .أو غwهما من أوجه ا(لك ،إرث

ألن ا.وصية ألوالد األوالد  ؛فبيعه vردود ،#نانوأما بيع ذي األوالد من األخو\ن �يع ا
فال تلزم ا(شÖي إال إذا  ،وأما الغلة .حÄ ينقطع �سل ا(وò ألوالدهم ،حكمها حÍم اZ1س

  هاواهللا تعاY أعلم  ،علم بعدم صحة بيع ا�ائع
-309 R.�j� ]=W �W ,�\�8 M�
�� �+�)? ,�$�ª� ��(�� &>8� #�*��X 

القا� تWع ا(رأة  )3(بطلأأنه إذا : - واهللا ا(ستعان  -ا#واب  ؟وأجاب أيضا عما يظهر
فتWعها  ،أو أن ما�ا أ�Õ من ا�ين ،ا�ين .م ¾ط بما�ا )4(]أن[ثم ثبت  ،إلحاطة ا�ين بما�ا

  ه اواهللا أعلم  ،و\بطل حÍم القا� إال إذا فات بZيع أو غwه/  ،صحيح
-310 R MP� M��$j4� O� ��c/ ,*Eu 
'� �4�> X 

  .فلما طلب ا.راهن قطيفته {فكها ،قطيفة عند آخر )5(وسئل ا.سيد عمر األ�W عمن رهن

                                                 
  .»اRفل®س«: ~ ك  )1(
  .»استوفيا«: ~ ك  )2(
 .ك، ط: وما أثZته من. »بطل«: ~ األصل، ي )3(
 .طي، ك، : وما أثZته من. األصل: سقط من )4(
  .وهو �ر\ف ظاهر، وما أثZته هو ا.صواب. »وهب«: ~ ط  )5(

 ]ب/182[
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ولÍن قل  ،)1(ترا] vزارك :وقال .لرسول .أن ا(خزن أخذها من داره :قال ا(رتهن .رسو�
Xوها عند فالن،، بل ألن قياد رؤوسهم ما �لوها �الدهم ؛منها )2(� ال 2ستخyوفالن  تر

فأمهل i أياما  ،رهنها عند فالن مدعيا S ا.شيوخ أنهم دفعوا S دراهم من معا� ا(خزن
   ، فلم �دها؟فسكت أياما ثم طلبها ،وتأتيك قطيفتك ،نتفاصل معهم
أن ا(رتهن حيث اعÖف بأن قواد رؤوسهم (ا هجموا  :ا#واب ،ا1مد اهللا وحده :فأجاب

   .)4(بل ترyوها هنا ،و�لوا القطيفة .م يذهبوا بها �الدهم ،)3(هS دار
فهو ضامن  ،وقبضها فيها ،و§ن بعض شيوخ أهل ا.ضيفة اد� عليه ��ء من ا�راهم

  هاواهللا أعلم  ،.لقطيفة ا(ذكورة إلقراره ببقائها
-311 R"*�) ! .� 3P�L� 
����� ,3P�*�� �m� �8 �8 g �X 

وا.و�  ،فإذا وقع ا�يع من األب ا.واهب ،و�عد :فأجاب ؟عما يظهر )5()ا.شيخ(وسئل 
و§ن  .و¾مل S أنه باعه ~ vصلحة و�ه حÄ ي1بت خالفه .فا�يع ماض ،ا(وهوب � ~ حجره

 رد(فله  ،فإن .م يعلم ا.و� با�بة عند وقوع ا�يع ،وقع ا�يع بعد أن خرج ا.و� من حجره
  هاواهللا أعلم  ،و§ن علم وسكت Dv ا�يع .ه عدم العلم مع يمينهو\صدق ~ دعوا ،)6()ا�يع

-312 R�$�/ .��� ?  ��� ,�+� Av�� 
�=�� e*�8 ��-��� ! �j¨X 
من طول  ،ا(ذكور با1ال ا�ي وصف بها ~ ا.سؤال )7(إذا ¢ن ا.وH :فأجاب ؟وسئل

 ،فالغالب عليه عدم خفاء عرف أهلها عليه ،و¤الطته ألهلها ،إقامته ~ ا�âة ال© انتقل إ{ها
وذ.ك ~ ه اسيما إذا وافق عرف ا�âة ال© انتقل منها  ال ،فيحÍم S وصيته بعرف أهلها

  .با�كور\ة )8(إطالق S ا�كر
  

                                                 
  .»vزاوك«: ~ ي  )1(
  .»lستخX«: ~ ي، ط  )2(
  .»دارهم«: ~ ك  )3(
  .»هناك«: ~ ط  )4(
  .ك: سقط من )5(
  .ط: وقد سقط من. »نقض ا�يع«: ~ ي  )6(
  .»ا(وH«: ~ ي  )7(
  .»ا.و�«: ~ ي  )8(
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-313 R.4��� �(�()X 
  سئل ¢تبه عن حقيقة ا.سفه ما ¼؟ : والبنه ما نصه

 ،وال ¾فظه ،وهو ا�ي ال يباK به ههو من ال يعد ا(ال ش®ئا ا )1(بأن ا.سفيه: فأجاب
ه من األحرار أن وصفة من ¾جر علي: "قال ~ ا(دونة .و\صw حصو� ~ يده وخروجه منها سواء

~ �اته من ا.dاب والفسق وغwه، و2سقط فيه سقوط من ال يعد  )ß|)2فا|يÍون يبذر ما� 
   ها )3("ا(ال ش®ئا

و¸ن مع ذ.ك ضابطا (ا � وجب  ،و§ذا ¢ن ا{Áيم فاسقا متمردا ~ ا(عاH: تيطيوقال ا(
نظر ~ ا(ال  ،تبذير وضعف )c[)4ال[و¸ن  ،إطالقه، و§ن ¢ن صا1ا ~ دينه vستقيما ~ أحوا�

  ه ، و�ب ا1جر عليه ا.م �ب إطالقه
]wصلحة  )6(عليها أن يبذ�افحقيقتها ا(تفق  ،وأما إضاعة ا(ال :)5(وقال ابن األثv wغ ~

وأما بذ� و§نفاقه ~ vصالح vالذ ا�فس S حال ال يليق cال  :ثم قال .)7(]دي�ية أو دنيو\ة
   هافÌ كونه سفها خالف  ،وقدر ما� ،ا(نفق

وال يضيعه ~ غv wصلحة ال يقال فيه أنه  ،فقد اتضح من هذه ا�قول أن من ¾فظ ما�
و.م يعرف أين ي�فه إذ لعله  ،كما ال ¾Íم عليه با.سفه إن باع أصله بمال كثw ،سفيه
تفر\ق ا(ال  :واRبذير ~ ا.لغة .فwد ما باعه بال ثمن ،و\دÝ ذهابه {حÍم � با.سفه ،أخفاه

  . )9(واهللا أعلم انت& ما .البن ،)8(و§ذهابه S وجه ا.Ñف
    بعد نقله عن ا(دونة صفة من ¾جر عليه من~ آخر vسائل ا(حجور من الWز�: قلت

                                                 
  .»ا.سفه«: ~ ي  )1(
 .اRهذيب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )2(
  .632ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )3(
  .ي، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
)5( wابن األث :wّمد ا.ش®با] ا#زري، ابن األث�، و�شأ ~ جز\رة بن عمر ھ555و� سنة . أبو ا1سن عز ا�ين i بن �ّمد بن 

وروى عنه ابن ا�ب®�، وا.شهاب القوH، . سمع من أ± الفضل، وأ± الفرج ¾� ا¬قÌ، وغwهما. ا(وصلوسÍن 
ا.�vل ~ اRار\خ، ا.لباب، ا#امع ا.كبw ~ : من تآ{فه. ¢ن م�þ �مع الفضالء واألدباء. وا.dف ابن عساكر وغwهم

 .80ص 2ج: ا.شافعية البن قا� شبهة ؛ طبقات299ص 8ج: طبقات ا.شافعية ا.كWى. ا�الغة
  .»يبذ�«: ~ ط  )6(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .»ا.سلف«: ~ ط  )8(
  .وهو خطأ؛ ألّن ا.0م .البن �ّمد بن عبد ا.ر�ن اRنال]. »ا.شيخ أبو فارس«ز\ادة : ~ ك، ط  )9(
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  : األحرار أن من أنفق ما� .كسب ا(فاخر غv wضيع، لقول ا.شاعر
  اٌل ـمَ  اعَ ـا َض ـمَ وَ 

َ
 دَ ــجْ ا.مَ  َث رَ وْ أ

 
َ
  هُ ــلَ هْ أ

 وَ   
َ
  ن� Íِ ل

َ
  يعُ ِض ــتَ  لِ ــيخِ اْ�َ  اَل وَ ــمْ أ

  -314 R ��c�� �*/� M� z*L� ! �=��8 ��-���O���m� ���X 
من أفراد وغwه  ،ووجد hط ا�الK ال إش�ل أن ا.وصية باZ1س ~ ا(رض S ا.وارث

   هvسألة أوالد األعيان ا
-315 R��-� M� ���	X  

وأما ا(رأة ا.وصية ال© قاسمت ا(وò � بعد  :ومن جواب البن ا.شيخ أ± ز\د ا(ذكور
فهو  ،فإن حازه منها ،يعU بأن عزلت � ا¬لث ا�ي أوصت به من ما�ا كما ~ ا.سؤال ،صحتها

ذ.ك (ا قاسمته  )1(فإن ¢نت êحت بÁبÁيل ،و§ن .م �زه حÄ ماتت .ماض سواء ¢ن وصية أو ال
  .واهللا أعلم ،وهو واضح ،وصح إن .م ت�سخه ،بS À اإليصاء األول )2(و§ن .م ت�ح ..م ينفذ
-316 RO�/ � V� � Vi�/ a�4� � O?� ,a�/� O? O�/ 
��� .���8 º�� M�X 

ثم  ،و§ن .م يفلح فلyÖة فالن ،وسأ� سيدي وا�ي عمن أوò بثلثه .و� فالن إن أفلح
و§ن قلتم بأنها  ؟وما ا(راد بالفالح ؟أو لyÖة اآلخر ،هل تÍون � ؟ما اÍ1م ،مات ا.و� صغwا

ْ  ،.لyÖة S تقدير الفالح �Öم غلتها قبل أن تظهر الÍا.سؤاله هل توقف أم ال؟ ا ،ةكَ ما ح.  
ْ : قو� فيه �Öما هو العرف ا#اريكَ ال S و� ا.رجل  ،~ استعمال ا.لسان )3(ة ا(راد بها

  .ذكورا ¢نوا أو إناثا
وا�ي تقرر عندنا فيه  ،أنه يرا� ~ الفالح العرف االصطال? ~ �ل ا(وò: فأجاب

وعليه  ،من ال يعقل منافعه وvضاره )4(/ و�اوزة سن  ،وعدم اRبذير ،أن ا(راد به حسن ا�ين
  .وال توقف غلتها S ا(ختار ،فا.وصية ترجع لyÖة اآلخر إن .م يوجد األول

-317 R.p=(/ º�L� b�E �� ¬=  [� �	� &��  �X 
هل إن اد� وارثه أنه أقبض ما  ،ما خلف ا(وò فقبضهوعن و�H وñ رجال S قبض 

  أو ب®نهما فرق؟ ،وال فرق ب� هذه و�� ا(وS ñ قبض ما هو � ،قبض .لوH يقبل قو�م

                                                 
  .»بÁبتل«: ~ ي  )1(
  .»ي�ح«: ~ ي  )2(

  .ي: وما أثZته من. »جار«: ~ األصل  )3(
  .األصل: سقطت من 183ل   )4(

 ]أ/183[
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وهو واضح  ،أنه ال فرق ب� وyيل ا.وH ووyيل غwه ~ اRصديق ~ ا.رد وعدمه: فأجاب
 .فال ي�تÌ عنه حي�ئذ حق ا(وò عليهم ،من تعد علم به ا.وyيل ،ما .م يÍن vوجب عدم ذ.ك

فلما vرض وخاف من  ،وحZس عليهن ما v Sلكه فقط،وعمن ل®س � من ا.و� إال ا�نات 
فقال � أبرأتك  ،أردت منك أن تWئU ~ ذ.ك اZ1س :قال � ،قيام أخيه عليهن ~ بطالنه بعده
أبرأت ا(حZس عليهن فيه  :أو قال ،و§ن ¢ن باطال أبرأت فيه ،إن ¢ن صحيحا صححته بز\ادة
م فهل يصح اإلبراء وال @ ،ثم قام وارثه ،ومات ا(Wئ بعده ،ثم مات ا.واقف من ذ.ك ا(رض

  فهل إذا ظهر اسxÖء عليه يفيده أم ال؟ .لقائم ~ اZ1س �سZبه، وعليه
.زم إجازة و :أن اإلبراء ~ ا(سألة يþل إن .م يصح اRحب®س S قو� ~ ا(æ: فأجاب

  .واالسxÖء صح مفيد؛ ألن اإلبراء هنا تWع ،وهو واضح... ا.وارث بمرض .م يصح بعده إلخ 
-317 R"*�� ^r8 .��� �() M� T� M9�/ &I���.��� .8 g	*� O� .�/ ,X 

إY ا1بيب بن ا1بيب الفقيه ا(شارك سيدي �مد بن الفقيه : ومن خط وا�ه ما نصه
فإ] أ�د إ{ك اهللا ا�ي ال o  ،ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،الم عليكسيدي عبد ا(لك ألف س

فقد وصلU كتابك ا(نبئ عن صدق ا(حبة وا.وداد وخلوص ا(ودة وحسن  :و�عد .إال هو
ول®س  ،و§نك سألت عن تلك ا(سائل أخاك ،فجزاÐم اهللا عن ذ.ك أفضل ا#زاء هذا ،االعتقاد

 ،وحسن ا�ية أجيبك بما سنح qاطري ،ولÍن .صدق الظن ،فقد استمنت ذا ورم ،بأهل �.ك
  . واهللا ا(وفق وا(ستعان

Éفا�ي عند أخيك ما أجاب به الفقيه ا.سجلما´ من .زوم الغرم .ورثة العم : فأما األو
   .ود{له قول �اRها ،و§ن .م يصب الغرض ~ االستدالل ،من متخلفه
  . فله أن يرجع به عليه انت& ، أvرهومن ودى عن رجل حقا عليه بغw: .كاقال م

فله أن يرجع عليه  ،وyذ.ك من ودى عن أحد ما �ب عليه :ا1سن )1()أبو(قال ا.شيخ 
  . أم كره انت& )2(أحب

 :وقال: "وقد تقرر ~ األصول أن من ألفاظ العموم، واستدالل ا.سلجما´ بقول ا(خت�
  فهو .م  ،القول فيها قول رب ا(ال S قول ابن القاسم ؛ ألنه و§ن ¢نال يصح )3("اٍض رَ  قِ ِ~  ٌض رْ قَ 

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»حب«: ~ ط  )2(
 .283ص: ¤ت� خليل )3(



 527 
 

فال يصح  ،وال اد� عليه ا(دفوع به اWRع كما فيها .يدفع ما� ~ حق S غwه كما ~ ا�ازلة
   .االستدالل به

  ِن عَ وَ : "وأما ما استظهرت به S فتواك من @م بعض �اح ا(خت� عند قو�
ْ
 ِت يõ مَ ا.

 
ْ
و§نما وقعت S ما  ،فإ] .م أقف S هذا ا.0م ~ �ء من ا.dوح ال© بيدي ،)1("ِس لِ فْ مُ ا.

   .وهو أن الà يرجع عليه سواء ¢ن vليا أو معدما ،ºالفه
�مل  )2(|إن|الà وا(يت، غw أنه  وا1مالة S مذهب ما.ك Çوز عن: "قال ~ ا(قدمات

àواتباعه به إن ¢ن معدما)4()عنه )3(ا أدى¢ن � ا.رجوع عليه بم(فأدى عنه  ،عن ال ،، 
  . )6(ونقله ا1طاب. انت& )5("أو بغw إذنه ،�مل عنه بإذنهو

 بقر\نة : "وقال ابن ا1اجب
ّ
  . )7("و.و تنازx ~ أنّه دفعه �Áسبًا، فالقول قول اّ�افع إال

قال و ،ثم قام ا�افع يطلب ا(ال ،إذا أدى رجل عن آخر دينا: يعU: "قال ~ اRوضيح
ألن األصل عدم  ؛عS U وجه ا(عروف احÁسابا، فالقول قول ا�افع إنما دفعته: ا(دفوع عنه

خروج vلكه إال S ا.وجه ا�ي قصده، إال أن تقوم قر\نة تدل S كذب ا�افع، كما إذا دفع 
  .واهللا أعلم ،&فيه انت )8("� مال .م يعلم به ، ثم طرأعن ا(يت ا(فلس
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غرم األ�ال من اRمر إعالما .ك أن أبا خا� (ا وجب عليه  أما بعد،: و¸تبه القا� بقو�
تعÑ عليه  فحكمت عليه ح� ،فطلب ذ.ك منه فلم يوجد ،أل± القاسم العموريباالل»ام 

به قدر ما يÌ باRباعة بZيع ~ ذ.ك نصي )9(أي ،وأذنت بZيع متاعه ح� عجز ،برد قيمته (ثلا
ثم (ا دخل اqر\ف وجذ  ،وقد صدر منا ذ.ك ~ وقت ا(سغبة وغالء اRمر .من ماء ب� �¸ئه

خذ مثل تمرك اآلن ا�ي  :وقال � ،قام أبو خا� S العموري ،ورخص ا¬من ،ا�اس تمرهم

                                                 
 .209ص: ¤ت� خليل )1(
  .ا(قدمات: وما أثZته من. ي، ط: سقط من  )2(
  .»أدوا«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .378ص 2ج: ا(قدمات  )5(
  .32ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )6(
  .391ص: جامع األمهات  )7(
  .294ص 6ج: اRوضيح  )8(
  .»عن«ز\ادة : ~ ك، ط  )9(
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 ،فراجعو� ~ ذ.ك .أ] قد قضيUÁ حÀ (ا أعدا] ا.dع S متاعك :فأجابه ،ال»مت .ك
   .أرىمن  فتكرروا S ،فقررت �م ما صدر مU من اÍ1م ح� تعÑ ا(ثل

جوابك  ،وأوقفU أبو خا� ا(ذكور S سؤال hط ا.سيد �مد بن ا1اج عبد اهللا بمحو�
فأثZته هنا  ،طالع ما عندك ~ القضيةفأجبت است ،فارتبت �سZبه ،حاذيت به حذو ا.سؤال
ورات تZيح ا.ö: "ومعتمدي ~ ذ.ك قو� ~ إيضاح .لسا.ك .بنصوص معزوة لقائلها

إال  ،عن مطا�ة ا(طلوب إY وجود ا(ثل )3(هلمS أن الطالب 2ست )2(و.م أقف ،)1("ا(حضورات
ٍ ثْ مِ .ِ " :أن يؤخذ ذ.ك باألحرو\ة من vسألة الغاصب ~ قول خليل õ. ] َو َ  Wََ َص وَ  ،هِ لِ ثْ مِ بِ  )4(]ءٍ َال غَ بِ  وْ .

فال أدري  ،فإن ¢ن الغاصب �ب � هذا فغwه أحرى ،)5("ءِ َال يÁِ االسْ بِ  نَ مِ َض وَ " :بعد قو� "هِ ودِ جُ وُ .ِ 
  .فأنتم �dح هذا ا(ع÷ أوÉ ،وال أنا من ذو\ه ،�.ك )6(وال أÇاS ß اØRم بهذا إذا .م أتأهل

نان أ± القاسم فا.واجب إذا تعذر S خا� دفع مثل ما أخذ من ج ،و�عد: فأجاب
مره من ثمن ما ، إن توGوا من 2شÖي � مثل توحكمتم بZيع ما� فيه ،)7(]مرمن اR[ا(ذكور\ن 
   .أو تدفعوا أل± القاسم قيمته حي�ئذ ناجزا ،تعذر وجوده حي�ئذ )8(بعدم ،بعتم عليه

 "وصW .وجوده" :لقول .لمخت� ،فل®س بصواب (خالفته ،وأما اÍ1م عليه بالقيمة
و\تأخر دفعها عن وقت اÍ1م  ،وألن اÍ1م عليه بالقيمة ،والفرض أن اRمر ال يعدم حي�ئذ

  .واهللا ا(وفق ،إY ¤الفة ا�ص �ورة ~ هذا تلجئ )9(]ال[و ،يؤدي إY فسخ ا�ين ~ ا�ين
-319 RO��
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 ،فلم يظهر K ~ ا�ازلة إال ما ظهر لÍم ،و�عد: نص ا#واب عنها ،بيع ا(ديانشورى ~ 
لÍن اRقييد بعدم ا(حاباة .م أره  ،من صحة �اء ا(شÖ\� .لنخل ا(ذكور من ما.كها

  وابÁياعه ما .م ¾جر  ،و�وز بيعه: "بل @م ابن رشد ~ ا(قدمات مطلق؛ ألنه قال ،منصوصا

                                                 
 .155ا.و�2d°، ص: إيضاح ا(سا.ك )1(
  .»من قال«ز\ادة : ~ ك  )2(
  .ك، ط: وما أثZته من .»2ستمهل«: ي~   )3(
  .ك، ط: وما أثZته من. ي: سقط من  )4(
 .226ص: خليل¤ت�  )5(
  .»أتمهل«: ~ ط  )6(
  .ك، ط: وما أثZته من. ي: سقط من  )7(
  .»بعدم«: ~ ك، ط  )8(
  .ك، ط: وما أثZته من. ي: سقط من  )9(
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  كما نص  ،وهو ×نوع منه ،تWع )2(ا�ي يقتضيه ا�ظر منعه من ا(حاباة؛ ألنه غw أن ،)1("عليه
   .عليه ابن رشد وغwه

إال ما ح�ه ابن رشد  ،S أن ما يفعله قضاة بالدنا .م أر � vسÁندا )3(وقد كنت نبهتÍم
بد فيها  ألنها ال ؛غw أنهم ºالفون تلك الفتوى ،من فتوى فقهاء األند.س ما عدا فقهاء قرطبة

و\Íون  ،و\Zيع عنه ما ثZتت vلكيته ،فإن عجز فحي�ئذ يوñ القا� ،من اإلعذار إY ا(ديان
   ه، واهللا ا(وفق اأحسن ما يباع عنه

ألن  ؛فإن ا(شÖ\� يز\د أن ما خص ،عن ا(ديان إن ¢ن 2ساوي أ�Õ )4(وa ا.شورى ا�يع
  .فال يö ،يÍون �يطا )5(فيكون ا�ين أوÉ إال أن ،ما نقص هبة من ا(ديان بعد ا�ين
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 )6(فإن ا(د� ،فأما ما يظهر من شهادة ا.سيد �مد بن ا(Wوك ،و�عد: شورى ا#واب عنها
و§نما اد� العدم فوقع  .وأنه غw منكر �ا ،و¼ ال© طلب اقتضاءها من ا(د� عليه ،األر�ع�

والقصد به ا(®Ñة  ،وتأخw بعضها إY غw أجل ،أو ترك بعضها ،S إعطاء بعضها ناجز ا.صلح
   .وا.سلف ال يö فيه عدم ذكر األجل ،وال يö ذ.ك؛ ألن من أجل ما هو معجل عد vسلفا

ٍط أْو xََدةٍ : "قال ~ ا(خت� ْdَِ� 
�
ال ُه؛ إِ   . )8(وهو تابع البن شاس ،)7("َو.َْم يَلَْزْم رَد"

¢ن حكمه حÍم العار\ة ~ جر\ان  ،أي ا.dط والعادة ،فإن عدما: قال ابن عرفة
َدُة بَِعَملٍ : "اqالف ا(شار إ{ه بقول ا(خت�  [النِْقَضائِِه؛  )10( )9()أْو أَجلٍ ( ،َو.َِزَمِت ا.ُمَقي�

�
ال  َو§ِ

  .)11(]فَا.ُمْعتَادُ 
                                                 

  .313ص 2ج: ا(قدمات  )1(
  .»ألنها«: ~ ك، ط  )2(
  .»أنZئتÍم«: ~ ط  )3(
  .»ا(بيع«: ~ ك، ط  )4(
  .»أال«: ~ ط  )5(
  .»إنما اد�«ز\ادة :  ~ ك  )6(
  .196ص: ¤ت� خليل  )7(
ابن شاس، �قيق �ّمد أبو األجفان وعبد ا1فيظ، دار الغرب اإلسال�، : ينظر عقد ا#واهر ا¬مينة ~ مذهب x.م ا(دينة )8(

 É565ص 2، ج)م1995- ھ1415(الطبعة األو.  
  .ط: سقط من  )9(
  .أثZته من ¤ت� خليلوما . »بأجل وعمل«: ~ ي، م، ك  )10(
  .¤ت� خليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )11(
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 ... إلخ )2("َالٌف ، وََهْل خِ )1(]َما أْ-َفَق، َوِ*يَها أيًْضا 4ِيَمتُهُ  ِإْن َدَ*عَ [َكِبنَاٍء؛ : َوَ�ُ اإلْخَراُج ِ~  

ا(نفعة إنما حصلت  ألنّ  ؛)K()3(فلم يظهر  ،وأما ما ذكرت من أن فيه سلفا جر منفعة
   .وهو �هول ا1ال ،وا{م� �عواه العدم ،وسقوط اZ1س ،و¼ اRأخw ،.لمديان

و§نما شهد بأن  ،فلم �ر �ا ذكر S ما شهد به ا.شاهد ،وأما دعواه أن ذ.ك من ا.سباعية
  .واهللا أعلم ،ا(د� اد� أ�Õ من أر�ع� وأسقطه
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وا1ا� قد  ،فغاب أحد ا.رجل� ،وترك دينا � بذمة رجل ،شورى عن رجل� مات أبوهما

ما ¾يط  )4(واجتمع بذمته من غلل ا�ائع ،استوS É الyÖة حÄ فوت منها أ�Õ من نصيبه
ير\د منه أداء ما تقرر .وا�هما v Sوروث ا(قوم  ،)5(فقام أيضا S ورثة مديان وا�هما ،�سهمه
  .يه الغائبqوفه من أخ ،فامتنع ا.وارث من االقتضاء إال بإعطاء �يل با(ال ،عليهم

 .ينفا(ديان ا(ذكور ال �ب عليه أن يعطي و� غر\مه إال ما ينو�ه من ا�ّ  ،و�عد: ا#واب
  .واهللا أعلم ،إال بتوyيله S ا(شهور ،وال �وز � أن يعطيه نصف أخيه الغائب
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أو و{ه �اسبة إخوانه بما أنفقوا ~ أنÍحتهم  ،فلألخ ا.صغw ،و�عد :شورى ا#واب عنها

وا.سالم ب®نهم ما بأيديهم  ،فأحرى ا.صدقات ،)6(كما ~ ا(خت� وغwه ~ ا�فقة ،وS عيا�م
  هواهللا أعلم ا/ ، وما بيده
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أرشدنا اهللا و§ياÐم .لحق واRحقيق ورزقنا و§ياÐم ا1ظ األوفر  ،و�عد: شورى جوابها

فعل  )7(واخÖتموه من عمل ،وما تضمنه ×ا انتحلتموه ،فقد وقفت S ما كتZتموه ،من اRوفيق
فلعمري أنذ.ك  ،(ا ظهر ~ ا.وقت من ا#ور والفساد ،ومقدميها S ضد ا.سداد ،أوصياء ا.وقت

                                                 
  .¤ت� خليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )1(
  .225ص: ¤ت� خليل  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»الغائب«: ~ ط  )4(
  .»و�هما«: ~ ط  )5(
  .»ا�فقات«: ~ ط  )6(
  .»سهل«: ~ ي  )7(

 ]أ/184[
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 ،أنه ال ينا~ تÍليف ا(قوم عليه بإثبات ا.سداد )1(غw ، لطبقوإلتباعÍم سنة من Dv ،1ق
 و§ياÐم إلتباع سZيل وفقنا اهللا ،فا�لوا حي�ئذ فعل ا.وصية S الفساد ،فإن عجز عنه

  هاا.رشاد
هو  ،وا�ي ظهر لÍم من ترجيح ب®نة ا{تا^ بعدم ا.سداد: فأجاب ،ثم شاوره S مثلها

   .وا(شاورة وقعت ~ تعارض ب®نÄ ا.سداد وضده ،ا�ي ظهر (حبÍم به
يعU كما قال ~  ،قامتها ~ بيت زوجها ا(دة ا(ذكورة، فإوأما ا.زهراء :ثم قال ا.شيخ

وال فرق ب�  ،S ما جرى به العمل ،د{ل S رشدها )2(س�� إذا .م يظهر .سفهها :ا.شورى
وا�ي درج عليه ~  ،�ي جرى به العملأو ذات و� S مذهب ابن القاسم ا ،كونها مهملة

عذار .لخصم ~ ب®نات خصمه و.م يبق إال اإل. ، كما ال �ºهو قول ما.ك ،ا(قدمات وا(خت�
و.م ي1بته  ،فإذ Dv األجل ،ألنه هو ا(Øف بإثبات ا.سداد ؛بل ال ¾تاج إY ذ.ك ،بعدم ا.سداد

  ه، واهللا ا(وفق اتوجه عليه اÍ1م
(ا دخل بها زوجها بعد vوت  ،و\بü ا.0م ~ ا.زهراء :~ ا.شورى هو قو� )3(وا�ي ذكره

هل سكوتها عن القيام cجتها بعد العام� من  .وقامت بعد س�� من دخول زوجها بها ،أبيها
 .أو هذا ~ ا(هملة ،ألنها بعد هذه ا(دة �مولة S ا.رشد حÄ ي1بت ضده ؛دخو�ا مبطل 1جتها

ال Æرج من : فقال ~ ا(قدمات ؟أو ا(قدم من قبل القا� ،أو ا.وH من أبيها ،بوأما ذات األ
  ...وحسنت حاRها إلخ وطال زمنها ،و§ن ع�ست وتزوجت ودخل بها زوجها ،ا.والية
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أو قدم القا�  ،وعليه دين ووò وصيا S مÖوyه ،عمن مات )4(وسئل ا.سيد أبو األنوار

أو ا(قدم ش®ئا من  ،أو بعد بياع ا.وH ،أو ا#ماعة إن فقد القا� ،عليه مقدما لعدم إيصائه
 أو ا(قدم من قبل ،ي ا�ين، فهل بيع من ذكر قاض أم ال؟ وهل فيما يبعه ا.وHر�ع ا(يت {ؤد

                                                 
  .»غwه«: ~ ي  )1(
  .»سفهها«: ~ ي  )2(
  .»ذكر«: ~ ي  )3(
ثم انتقل إY بالد اRكرور، فدرس هناك . أخذ عن �ّمد دين اهللا اRطا~. أبو األنوار بن عبد ا.كر\م اRنال] :أبو األنوار  )4(

تو� بزاو\ته . وأفÄ مدة، ثم انتقل إY ا.صحراء، و�÷ زاو\ته بتدùت، و¼ ا(شهورة اآلن بزاو\ة و� اب�ته vوالي هبة اهللا
  .101-100ص: ؛ سلسلة ا�وات21ص: �ة وج�ة؛ تر4-3ص: ا�رة الفاخرة. ھ1168سنة 



 532 
 

 :وهل .لورثة @م إن قا.وا ، أو ألحد ا.ورثة إن طلبتها؟أو ا#ماعة شفعة .زوجة ا(يت ،القا�
وهل �م @م إن أثZتوا الغZ فيما باعوه أم  ، وترyت �ا ما ال رغبة فيه؟بعت ما فيه ا.رغبة

  ؟)1(]ال[
سئل أبو ا1سن عمن توa وترك زوجة : نصه ،فأجاب بما .لWز� ~ ا.سفر ا¬الث

Hجورت� .و�فقامت ا.زوجة تطلب ا.شفعة  ،دين S ا(يت )2(ية، فباع ا.وH ضيعة Rأدو
فهل �ا تÍلم أم  ،وترyت ما هو أقل منفعة ،بعت ما فيه منفعة :وyيف .و قالت ،�صيبها فيها
ئة و2ساوي هذا إذا أخذه بعdة وم: فقال قائل ،بعت بثمان� ما 2ساوي أ�Õ :قالت ال؟ وyيف .و

 ،وخالفه بقيتهم .وال أبيع ،نعطي ما يقابل نصيó من ا�ين :القدر؟ وyيف .و قال أحد ا.ورثة
  نZيع من الyÖة ما يقابل ا�ين؟ :وقا.وا

بد من بيعه  إذ ال ،فماض ،دينهفأما ما باع ا.وH مطلق ا{د من ر�ع ا(يت Rأدية : فأجاب
ال  ،فال شفعة �م ~ ا(بيع ،وا(wاث فيما بعده ،و.لوH بيع مÖوك ا(يت Rأدية دين عليه ..âين
وال vشورة �م إذا قامه ا(يت �يع  ،وال اعÖاض S ا.وH فيما باع من ا.ر�ع .وال غwها ،زوجة
   .وقضاء ا�ين وهو مأvون ،الyÖة

فإن اختلفوا  ،ونؤدي ا�ين من أvوا�ا إذا اتفقوا عليه ،ال نZيع ما .و{نا :أن يقو.واو§نما �م 
إذ ا�ين أحق بZيع ما  ،فيه )3(إال ما يرغب ،ول®س �م مقال ~ أنه ال يباع من ا.ر�ع ،سقط قو�م

 ،وهو قدر ا�ين أو أقل ،فلو بيع ر�ع مع� ،فيه ا.رغبة ألجل عدم الÖا� ~ قضاء دين ا(يت
أما إذا بيع  .فإن ¢نت فلهم القيام ونقض ا�يع ،قا�م ~ ا(حاباة فيهو§نما م .فال شفعة فيه .وارث

فإن ¢ن  ،ئة وعdةئل إذا اشÖى ما باعه بثمان� بموأما القا .فال مقال �م ،ا(Öوك بما 2ساوي
  .وذ.ك ùه غw جائز ،\طه وجهاRهفقد بانت �اباته وتفر ،كذ.ك عند ا�اس 2ساوي ذ.ك
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فسلمت  ،وعليه دين وقام من � عليه ا�ين ~ مÖوyه ،عمن مات (4))قبل ذ.ك(وسئل 

]�[)5(
 فلما كW األوالد ،وال حÍم حاÐم ،ا#ماعة ر�عا Æلفه ~ دينه من غw نداء S ا.ر�ع 

                                                 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»Rأذية«: ~ األصل  )2(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »يرعب«: ~ ي  )3(

  .ك، ط: سقط من (4)
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، ك: سقط من  )5(
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هل �م @م  .وال حÍم حاÐم ،ير\دون رده حيث بيع من غw إشادة ،~ ا.ر�ع ا(ذكور/ قاvوا 
 ~ ذ.ك أم ال؟ 
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 ؛ب®نهما )1()بل حظه ~ ر�ع vشاع( ،هل إن باع ا.وH عن ا{Áيم ر�عا vشاx ،وسئل بعده
فبيع حظه  ،ب®نه و�� أحد ا.ورثة )v()2شاx(� فيما باعه رده با.شفعة أم ال؟ ومثله ما إذا ¢ن 

وا�ين دون  ،هل .لd\ك أخذه با.شفعة أم ال؟ وعمن مات وعليه دين .أي حظ ا(يت ~ ا�ين
موا قبل وما اÍ1م إن اقÁس ؟هل .ورثته أن يقÁسموا قبل أداء ما عليه من ا�ين أم ال .ثلث ما�

أن يZيع  ،أو من يقوم مقامه عند فقده أو بعده ،وهل .لوH أو ا(قدم من قبل القا�( ؟ذ.ك
وما ا(عتW أيضا ~ ا.�Í\d إن  ؟شادته .لبيع، و§ش®ئا من مال �جوره بغv wشورة القا�

نقض  ؟ هل هوما ا.öر ا(عتW ~ ذ.ك إن ادxه أحدهم ؟قسمة ما بأيديهم من أصول )3(أرادا
وهل  ؟)4()أو هو االنتفاع ،cيث ال 2ساوي ما 2ساو\ه .و بيع �موx ،نفرد � cظها¬من إن ا

؟ و§نÍاح من ال و� �ا من ال�ساء ،�اعة ا(سلم� تقوم مقام القا� ~ اRو{ة S ا{Áيم
  . بد من القضاة وغw ذ.ك من ا(سائل ال© ال

فيمن توa وترك أوالدا  ،ث من ا(عيار عن ابن ا1اجفأجاب عن األوÉ بما ~ ا#زء ا¬ال
وعن ال© بعدها بما ~ ا.شWخي© ... فطلبت ا(رأة مهرها إلخ ،وهو بفقوسة ،صغارا وزوجة ور�عا

  . )5("هِ سِ فْ ِ�َ  عَ فَ شَ وَ " :عند قول خليل ~ ا.شفعة
وعرضه S القا� سيدي عبد ا1ق {تابعه  ،ثم أجاب عن ا(سائل ùها بما يطول جلبه

فعرضها S ا.شيخ أ± ز\د  ،فأخذ �سخة من األجو�ة ،فألفاه مبحوثا ~ كثw من vسائله ،عليه
  ور�ة اهللا  ،وS ا.سيد الفقيه ا1بيب اqل ا(صا~ ألف سالم: عنها بأن قال )6(فأجابه ،اRنال]

  هألخ أن هذا ا.سيد ا(جيب (ا قام عليه خصمه ~ هذعلم أيها افا: أما بعد. تعاY و�ر¸ته

                                                 
  .ك، ط: سقط من  )1(
  .ك، ط: سقط من  )2(
  .»أراد«: ~ ي  )3(
 .ك، ط: سقط من )4(
 .231ص: ¤ت� خليل )5(
  .»فأجاب«: ~ ك، ط  )6(

 ]ب/184[
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 ،أن يدفع � منه �سخة {عرضها S فقهاء الع� ،كتب إY أن نأvر من بيده رسم اRبايع ،ا�ازلة
فتØمت عليه بما انقدح  ،فتأvلتها مع ا.سؤال ا(رتب S فصو�ا ،فكنت أول من عرضت عليه

 ،فلما بلغ هذا ا.سيد أنف من ذ.ك ،.ك جل فقهاء بالدناوتابعS U ذ ،و�لغه فه¯ ،qاطري
وأ�ت  ،وتلطفت ~ ا#واب جهدي ،فأجبته ،وyتب إKّ يلومU وºطئU ،و¸ن يتم� من الغيظ

فعلمت أنه احتملته  ،فلم يزده ذ.ك إال نفورا ،ونقلت � ا�صوص ا�الة S جوا± ،� القول
واتهمت نف°  ،فأعرضت عن vراجعته ،وجانب سZيل اإلنصاف وا.رشاد ،ا1مية S العناد

فتابعU عليه رئ®س فقهائها سيدي ع® بن أ±  ،و�عثت ب�سخة من جوا± (دينة سجلماسة
  .ز\ان

وفوق  .وضال� القديم ،وتصفحته ألفيته vصمما S فهمه األول ،و(ا ورد i هذا ا#واب 
فأقول  ،و�ققت ا(حبة ما كتبت ~ هذا حرفا ،أنÍم عزمتم i )1()ال(و.و  ،� ذي علم عليم

S يلواهللاyما نقول و .   
كما ذكره  ،فا#ماعة إنما تقوم مقام القا� عند فقده: أما الفصل األول من فصول ا.سؤال

ككونه  ،وyذ.ك الWز� وا(راد بالفقد حسا أو معنا .ا(فقود )2(وa فصل ،ا1طاب ~ باب ا{م�
   .العوام )4(من أنهم )3(ال ما يزعمه كثw ،وا(راد با#ماعة العدول .w عدلغ

S قاعدة  ؛فهل يمC فعلهم فيه؟ قوالن ،وأما إن فعل العدول ما يفعله القا� مع وجوده
من فعل فعال .و رفع إY ا1اÐم .م يزد عليه، فهل يÍون فعله بمþلة اÍ1م أو ال؟ قوالن 

wهذكرهما ا(قري وغ.   
 )7(¢ف كما ~ ابن سلمون )6(وا�داء مع استقصاء القيمة vساومة، فهل ،)5(وأما عدم اإلشادة

غw أن هذا الفصل بمعزل عن نازلة ا(جيب؛ ألن  .¢#واب ا�ي استدل به ا(جيب ،وغwه
Ícم  وعن أخو\ه ،وعن زوجة أبيه بو¸Rها إياه ،ا�ائع فيها إنما هو األخ ا.كبw عن نفسه

  . فيها ذكر(و.م �ر .لجماعة  ،اRقديم
                                                 

  .ط: سقط من  )1(
  .»فصول«: ~ ط  )2(
  .»كثwا«: ~ ك  )3(
  .»أنه«: ~ ك  )4(
  .»اإل�شاد«: ~ ط  )5(
  .»فهو«: ~ ي، ك  )6(
  .36ص 2ج: العقد ا(نظم. »إذا بيعت ا.سلعة vساومة بثمن 2سw، فا�يع الزم«: ينظر قو�  )7(
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اشÖى ا.سيد أبو األنوار بن ا.سيد : وأظنه كتب بإvالء ا(جيب ،ونص رسم اRبايع فيها
]ال وأرضا وماء  ،�يع ما� بقر\ة أvكيد )1()عبد ا.كر\م من ا�ائع � ابن خّد بن أ± ¾�

بثمن  )3(وال خيار ،)2()وال ث�يا( ،�ط يفسده دون ،وديارا بورا ومعمورا بيعا صحيحا ناجزا
ومائ�Á منها دراهم vوالنا  ،منها ذهبا )5(]مئة[ ثالثة ،)4(ونهايته Úسة مئة مثقاال ،قدره

ال© ¼ ïxشة بنت  ،و�اع S زوجة أبيه ،باع ا�ائع ا(ذكور أعاله حظه من ذ.ك ،إسماعيل
 .S ا�يع بمعاينة ا.و¸لة منها � S ا�يع ،إياه )6(ا.شيخ عبد القادر ثمن إرثها من ذ.ك بو¸Rها

وسبب بيعه S  ،.كونه هو ا(قدم S أخو\ه ،و�اع أيضا نصيب أخو\ه من ذ.ك األصل ا(ذكور
وال فضة  ،وال ترك ذهبا ،مات و�ذمته مائ�Á مثقاال دراهم vوالنا إسماعيل/ .كون أبيه  ،أخو\ه

   .ما يباع من مÖوك ا(يت ا(ذكورإال  ،2ستوa منها حق رب ا�ين
من مÖوك ا(يت لقضاء ما عليه من  )7(ونظر ا(قدم ا(ذكور عن ا{تا^ إن أوÉ ما بيع

وأيضا األخ ا�ي هو مقدم S أخو\ه وزوجة . ديوS أخو\ه ما �م من أvالك بقر\ة أvك ،ا�ين
مال  )10()�م( )9()ل®س(وا{تا^  ،1ظهما )8(وطلبوا ا�يع ،أبيه أراد بيع حظهما بتلك ا�الد

   .2شÖي �م حظ من أراد ا�يع من �¸ئهم
أ�Õ ×ا يعطي  ؛� �موx )11(ع�ر، .كون ا(شÖي يعطي ~ األصل إن بيوالقسمة فيها 

وقبض من Úسة مئة ا(ذكورة  ،وألجل ذ.ك باع األصل ا(ذكور عليه وS أخيه ،فيه متفرقا
 ،ومائ�Á خلصها ا(شÖي ،و¼ ال© تبقت .ورثة أبيه ،مثقاال ذهبا قبضا وافياثالثة مئة  أعاله

  ا.رسم cروفهه ا .و�ه شهد إY آخر اRار\خ ،من دين ثابت � S أبيهم ا(يت ا(ذكور )12(وقبضها
                                                 

  .ط: سقط من  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .»خيارا«: ~ ط  )3(
  .»مثقال«: ~ ي  )4(
  .»ثالثمائة«ي : وa. ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .»بتوyيلها«: ~ ي، ك، ط  )6(
  .»يباع«: ~ ي  )7(
  .»طلبا«: ~ ط  )8(
  .  ط: سقط من  )9(
  . ، ك، ط: سقط من  )10(
  .»يZيع«: ~ ك  )11(
  .»ا(شÖي وقبضها«: ~ ي، ط  )12(

 ]أ/185[
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فأنت ترى كيف وقع ا�يع من ا.وارث ا.كبw من غw  ،ا(تبايع� )1(إال ما أسقطته من حيلة
  . واهللا و� اRوفيق ،كر ا#ماعة أصالتعرض �

بل ا(ذكورة ~ جواب صحب ا(عيار ا�ي استظهر به  ،فلعل فقوسة ال© ذكر ا(جيب
ال  ،اقتصارا S أحد القول� )2(أو أنه أDv فعل العدول مع وجوده ،ا(جيب ل®س بها قاض

ْن َحÍَمَ : "بقو� ،جرم قد اقت� عليه ~ ا(خت�   )3(َوDَvَ، إِ
ُ
  . )4("دõَب َصَوابًا، َوأ

�dط ا�ظر  ،جائز )5(عِ بْ  فبيع ا.وH لقضاء دين ا(يت ش®ئا من ا.ر� : وأما الفصل ا¬ا](
وأن ي1بت ا�ين ثبوتا �عيا مع  ،وأن 2ستقF ا¬من ،بأن ال يوجد ~ الyÖة ما أوÉ با�يع منه

S  ؟بد من بيان ا.سبب أو ال ،واختلف هل ¾مل S ا�ظر .�ليف رب ا�ين يم� القضاء
   .وغwه )6(قول� vشهور\ن ح�مها ~ ا(خت�

هل هو ¢.وH أم ال؟ فيه خالف ذكره  ،فاختلف فيه أيضا S قول� ،وأما مقدم القا�
   .وابن عرفة فانظرهما )7(ونقله عنه ا1طاب ،ا(تيطي

 ،فأجازه .لوH ،العقاروح\ ابن عرفة عن ا�اî عن إسماعيل الفرق ب®نهما ~ بيع 
ورأيت ~ طرة S اRهذيب أنه هو  .واقت� S هذا األجهوري ،ومنعه .لمقدم إال بإذن القا�

و§ال فال خالف ~ عدم  ،وهذا ùه إن .م ¾جر عليه من قدمه بيع العقار ،ا�ي جرى به العمل
  .)8()واهللا أعلم ،إvضاء بيعه

  :ففيه cث من وجوه ،فصل من جواب أ± ا1سنوأما ما استدل به ا(جيب S هذا ال
   ذهب غwه ثبوت مو ،وهو إنما يأ� S مذهب سحنون ،أنه أسقط ا.شفعة .لورثة: منها

                                                 
  .»حلية«: ~ ي، ك  )1(
  .»وجود«: ~ ط  )2(
  .¤ت� خليل: وما أثZته من. »فعل«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .259ص: ¤ت� خليل  )4(
�ْعُ   )5( �وع :ا.ر� مادة : تاج العروس. وهنا بمع÷ ا(þل. يطلق S ا(þل، وا(وطن،  وا(وضع، كما يطلق S أهل ا(نازل، فيقال ا.ر"

  .23ص 21ج) ر�ع(
ُه، َو§ِْن َ,ُعدَ «: ينظر ¤ت� خليل عند قول خليل )6( يُْع ُمْطلًَقا، َو§ْن .َْم يَْذُكْر َسZَبَُه، ُ=م� وَِصي" Zَيَاِن وَ . َوَ�ُ ا�َ  ا.ّرْ�ُع فَبِ

�
َهْل َ¢ألِب، أْو إِال

ِب؟ ِخَالٌف  بَ   .205، ص»ا.س�
أما القول اآلخر، فل®س .لوH . أّن حكمه كحÍم ا.وH ~ �يع أvوره؛ S قول بعضهم: اqالف ~ حÍم مقدم القا� )7(

 بأvر القا�، كما يفعل ا(قدم S ا�
ّ
 6ج: ينظر vواهب ا#ليل. ظر ~ ا#ميعأن ينكح ا(حجور، وال أن يZيع عليه إال

  .653ص
 .ك، ط: سقط من )8(
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وهو  .)1(كما ~ ابن عرفة وابن ôزي عن ا(تيطي ،وهو ا�ي صححه ابن ا�ندي .ا.شفعة �م
   .)2(لÍن فيه أن ا(صحح هو أبو ا.و{د ،ا�ي نقلتموه عن ا(ع�

.و باع ا1اÐم أرض ميت ~ دين ": ما نصه ،ونقل ابن عرفة والقلشا] عن ا(جموعة
 ،وأخذ حظ �¸ú با.شفعة ،من ا�ين قدر ما i ، فقال أحد ورثته بعد ا�يع أوديعليه vزايدة

   ".فله ذ.ك إY آخره
وا(عروف من  .فإنه ¤الف .لمشهور...  vشورة إلخ وال ،ال اعÖاض S ا.وH: ومنها قو�

ِة الَْكِبwِ : "ا�ي اقت� عليه ~ ا(خت� بقو� ا(ذهب َöْ َcِ 
�
ال yََة إِ ِ

�Ö3("َوَال ال(،  S و§نما يأ�
  . )4(نظر ا1طابٱمذهب أشهب 

   .فإنه ¤الف �ص ا(جموعة ا.سابق ،فإن اختلفوا سقط قو�م: ومنها قو�
فإنه ¤الف ... إال ما ال يرغب فيه إلخ ،ول®س �م مقال ~ أنه ال يباع من ا.ر�ع: ا قو�ومنه

  . واهللا ا(وفق ،األvالك )5(فإنه اشÖط فيه أن يباع أخس ،#واب أ± ا1سن ا�ي نقله ~ ا(عيار
 ،فقد تقدم فيما نقلناه عن ا(تيطية بواسطة ابن عرفة وابن ôزي: وأما الفصل ا¬الث

 ،وأن األصح عند ابن ا�ندي .نقلتموه عن ا(ع� اqالف ~ ثبوت ا.شفعة (ن قام بها من ا.ورثةو
وهو نص ا(جموعة كما تقدم خالف ما أجاب به أبو  .واألظهر عند أ± ا.و{د ثبوت ا.شفعة

  . واهللا أعلم ،)6(ا1سن كما سبق
و§ال فأنت ترى  ،هذا ا(تنازع فيه بيع ~ ا�ين )7()أن(وهذا S الÁسليم ا#دK من : قلت

wبايع إنما ا�ائع فيها ا.وارث ا.كبRو.م يذكر . ذكورةوزوجة وا�ه نصيبهما من القر\ة ا( ،وثيقة ا
ألن ا�ائع ~ جواب أ± ا1سن هو  ؛و.و ذكر ذ.ك ما طابق ما استدل به، �ينفيها أنهما باx ا

  .ا.وH عن �جورتيه
  هو ا.زوجة فيما بيع  ،وطالب ا.شفعة ~ ا#واب ،~ ا�ازلة ا.وارث عن نفسهوا�ائع 

                                                 
  .904ص 2ج: ينظر شفاء الغليل  )1(
  .572-571ص2ج: ينظر مع� ا�1م  )2(
  .306ص: ¤ت� خليل  )3(
وا1يوان وغwه، قال أشهب ~ ا(جموعة ~ كتاب ابن ا(واز ~ ا.وH بZيع ا.رقيق «: ينظر vواهب ا#ليل عند قول ا1طاب  )4(

  .560ص 8، ج»ير\د إلنفاذ وصاياه، وa ا.ورثة ôئب كبw ال يوÉ عليه فذ.ك �، وyذ.ك .و ¢ن عليه دين
 .90، ص)خ س س( مادة : ¤تار ا.صحاح. األحقر اّ�ِ]ء :خساأل  )5(
  .»تقدم«: ~ ي  )6(
    .ط: سقط من  )7(
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فال يدخلها اqالف ا�ي  ،وa ا�ازلة ا{Áيمان فيما باعه أخوهما وأمهما .ا(حجورت� )1()عن(
فا.شفعة  ،ا{Áيمت� .لوجوه ال© قام بها ا(قدم عليهما/ فإذا بطل ا�يع ~ نصيب  ،نقله ا(تيطي

  . واهللا ا(وفق ،ثابتة �ما قطعا
 .�م مقال مع ا.وH ،فا.زوجة وغwها من ا.ورثة ا�ين ال حجر عليهم: وأما الفصل ا.رابع

وقول ابن القاسم وروايته عن  ،هذا هو ا(عروف من ا(ذهب ،وال يZيع ش®ئا من الyÖة إال بإذنهم
ِة الَْكِبwِ َوَال ا: "و§{ه أشار ~ ا(خت� بقو� ،ما.ك َöْ َcِ 

�
ال yََة إِ ِ

�Öهناك )2( نظر ا1طابٱ" ل.   
 )3()أيضا(وهذا الفصل . واهللا أعلم ،وقد تقدم أن ما أجاب به أبو ا1سن هو قول أشهب

  . أجنó عن ا�ازلة
أو وyيل إنما يمC منه  ،فالقاعدة أن � من باع عن غwه من وH: وأما الفصل اqاvس

أو wº ا(شÖي ب�  ،و§نما اqالف هل يرد � حال ،ا ثبت فيه الغZ ال يمCوم .ما ¢ن نظرا
Zعند قول ا(خت� )4( نظر ا1طابٱ ،وا.راجح األول ؟وا.رد ،إتمام الغ" : ٍZْواهللا أعلم )5("َوَال بَِغ.  

 ،و.م أقف S من تÍلم عليه غwه ،فقد تقدم ~ @م أ± ا1سن: وأما الفصل ا.سادس(
  . واهللا أعلم

  . فقد تقدم ا.0م عليه ~ ا¬الث: وأما ا.سابع
، فإنها فإن علم ا.ورثة با�ين ،و§ن وقعت .فالقسمة قبل أداء ا�ين ال Çوز: وأما ا¬امن

فا(شهور أنها تنقض إال أن  ،و§ن جهلوا .تفاقا إال أن يتفقوا S أداء ا�ين من أvوا�متنقض ا
   .هذه ز�دة ما أطال به ا(جيب ،ميدفعوا ا�ين من أvوا�

إن أراد  ،إال بعد أداء ا�ين ،وأما ما زعمه من أن ا.وارث ال يدخل مÖوك vوروثه ~ vلكه
فغv wسلم بد{ل أنه يصح  ،و§ن أراد نv Ìلكيته حقيقة .فهو كذ.ك ،أنه ال يÍون vلكه تاما

 وvراد ا(جيب بذ.ك ،األvران )6(ايو.و .م تÍن � شبهة ال انتف ي،وال يضمن ا.سماو ،بيعه
  .واهللا أعلم ،وال د{ل � فيه ،انتفاء ا.شفعة ~ ا�ازلة

                                                 
 .  ط: سقط من )1(
 .559ص 8ج: ينظر vواهب ا#ليل )2(
  .ي: سقط من  )3(
 .398ص 6ج: vواهب ا#ليل )4(
  .185ص: ¤ت� خليل  )5(
  .وما أثZته هو ا.صواب. »انت�«: ، ~ ي»انتفا«: ~ األصل  )6(

 ]ب/185[
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وأما ما استدل به ا(جيب من @م  .الفصل ا¬ا] )1(فقد تقدم جوابه ~: وأما اRاسع
�له مع أنه قد أجحف به ôية ،ا1طاب wغ Ìراده مع أنه خالف  ؛فv ألنه نقل عنه ما يوافق
  . وترى ا(عروف ا(شهور يظهر ذ.ك با.وقوف عليه ،ا(عروف

هو عدم انتفاع � من ا.d¸ء  ،فا.öر ا(عتW ~ عدم ا#S W القسمة: وأما العا�
وال يعتW ~  .كما البن رشد ~ ا(قدمات وغwه ،انتفاx �ا�س االنتفاع قبل القسمة ؛بنصيبه

وأبو ا1سن ~  ،)2(وا(ازو� ،والقلشا] ،ن عرفةواب ،كما نص عليه ابن رشد ،ا.öر نقص ا¬من
   .اRقييد وغwهم

  ،و.م نقف S من اعتWه
�

و.م  ،)3( ما نقله الWز� عن ابن ا1اج عن �مد بن فرجإال
   .عن ظاهر @م بعضهم )4(]ح�ه[وyذ.ك األجهوري  .2سلم �

وخبط  ،رyب مæ عمياء فقد ،وأما @م ا(جيب واستدال� بÍالم من ذكر من ا(�\�
  . واهللا ا�ادي إY سواء ا.سZيل ،خبط عشواء

dواهللا أعلم ،فقد تقدم جوابه ~ الفصل األول: وأما ا1ادي ع .  
وا.سالم S  ،مع شغل ا�ال بÕÍة األشغال ،به القر¾ة ~ ا1ال )5(هذا ما سمحت

م ننقل كثwا من األدلة إنما . :قائال ،سيادتÍم من معظمها �بÍم عبد ا.ر�ن بن عمر
   ه، وغwه ×ن تÍلم ~ ا�ازلة ا.الكتفاء بما نقلناه ~ أcاثنا مع ا(جيب

 ألنّ  ؛واعلم أن هذه الفصول .م ننقلها vرتبة
ً

َ  م� =ُ  ، نقل � منها ~ مبحثهه ظهر �ا أوال  ام� .
 )6(.)فالعاقل ا.لبيب يرد � @م ألصله ،ارأينا ارتباط بعض ا.0م ببعض أت®نا بها �يعً 

                                                 
  .»جواب«ز\ادة : ~ ي  )1(
وقاسم العقبا] وابن أخذ عن ابن vرزوق ا1فيد . أبو زyر\اء ¾� بن أ± عمران vو� بن ع® ا(غيÅ ا(ازو�: ا(ازو�  )2(

ف نوازل بها فتاوى . ¢ن قا� مازونة، ونقل عنه ا.و�2d° بعض فتاو\ه ~ ا(عيار. أخذ عنه ا.و�2d°. زاغو وغwهم
ّ
أل

. ه883توa بتلمسان سنة . ا(تأخر\ن من علماء تو�س وµاية وتلمسان وا#زائر، ا(سماة با�رر ا(كنونة ~ نوازل مازونة
  .265ص: ، شجرة ا�ور637ص: ، نيل االبتهاج509ص: اجكفاية ا(حت

سمع من ابن مغيث القا�، وأ± �ّمد v¶، . ھ404و� سنة . أبو عبد اهللا �ّمد بن فرج vوÉ ابن الطالع :�ّمد بن فرج )3(
.  الفتوى بقرطبةفقيه vشهور، �دث، ومقدم ~. أخذ عنه هشام بن أ�د، ابن رشد، ابن ا1اجن وغwهم. وابن xبد وغwهم

بغية ا(لتمس ~ تار\خ رجل أهل . ھ497تو� سنة . كتاب ا.dوط، وأخرج زوائد أ± �ّمد ~ ا(خت�: من تآ{فه
  .123ص: ؛ شجرة ا�ور123ص: األند.س

 .ي: وما أثZته من. ، ك، طاألصل: سقط من )4(
 .»سحت«: ~ ي )5(

 .ك، ط: سقط من )6(
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 ،وأما ما ذكرت من أن ا�يع ا(ضغوط جرى العمل بإvضائه: ما نصه ،و×ا أجاب به القا�

   ؛فإنما هو ~ ا(ضغوط S بيع ما� �فع مال أ�ره S دفعه، ول®س كذ.ك ~ ا�ازلة
ألن األم  ؛وال قائل بإvضاء ذ.ك ،فألن ا�ائعة إنما أ�رهت S بيع vلك أوالدها :أما أوال

 ،منها ثبوت حضانتها �م ؛فال يمC بيعها (لك أوالدها إال �dوط ،إذا .م تÍن وصية
وأن يÍون ا¬من  ،وأن تنفق ثمنه ~ vصا1هم ،وأن يÍون 2سwا ،واحتياجهم إY بيع ذ.ك

: �اح ا(خت� عند قو� )1()ذ.ك(كما ذكر  ،وÉ ما يباع عليهموأن يÍون ذ.ك أ ،سدادا
 ِwَضاِء ال®َِسvْوط ~�فت�به  ،)2("وَُعِمَل بِإd.ألوالد / هذه ا�ازلة عند حكمك با#نان  ذه ا

  .ا.سيد �مد
   ، أو S أصل ا�يع؟و.م ي�Z هل ¢ن S ا(ال ،فألنه أفهم ~ اÍ1م اإلكراه :وأما ثانيا

 ،إن ثبت عندك ما ذكرت من سكوت الطالب �مد ا.صالح و§خوانه بعد بلوغهم :نعم
فإنه  ،وهم x(ون بZيع أمهم من غw قاض ،)3(وقيل عd س�� كما ~ ابن سلمون ،ورشدهم سنة
  . 2سقط حقهم

 ؛فال يöهم سكوتهم ،ووجد إذنه غv wستوف .لdوط ،بإذن القا� )4(وأما إذا باعت
  .واهللا أعلم ،فيكون عذرا ،)5(]جWي[ألن حÍم القا� 
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فأظن أن ا�ازلة ا(سئول عنها ¼ نازلة vوالي عبد ا.ر�ن بن  ،و�عد: و×ا وجد hطه

وقد . و�مشورتك إياي ~ أ�Õها ،وحكمك ،ووقع � ذ.ك S يدك .vوالي أ± فارس وأوالده
 و�ع من طلب منك ،)6(ونقض ما توهمه ،فأجبتك بصحة ذ.ك ،أو أ�Õه ،كنت نقضت ذ.ك
�Pك وv@ اودي ، و�عث به (دينة فاس،ذ.كRفأجاب ا(شهورون بالفتوى بها ¢.سيد ا،   

                                                 
  .  ط: سقط من  )1(
  .205ص: ¤ت� خليل  )2(
  .210ص 1ج: ينظر العقد ا(نظم  )3(
  .»باعته«: ~ ك، ط  )4(
  .بياض: ~ ط  )5(
  .»توهمته«: ~ ي، ط  )6(

 ]أ/186[
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  .بصحة ما أجبت به )1(وا.سيد عمر الفا´
  مَ و� ا.و� قَ  أنّ  :ا قو.كمّ فأ

ُ
 يعَ َ�ِ  مَ و� بل قَ  ،فهو غفلة منك أو �سيان ،ااهَ دَ ا عَ مَ  كَ رَ وتَ  ،وَل ُص األ

 ِ �Öال َy ِوُص  وأثاٍث  وسالٍح  ودواٍب  ،رقيٍق  نْ مِ  ة َ �w ْت  �يِن � ذ.ك ~ ا�،  
ّ

وا اعُ بَ  ي قام به � وإلخوتهِ ا�
   .امَ عَ الط� 

   .لِ خْ ا��  وِس ؤُ S رُ  اَب قد طَ  مرُ واR�  ه قامَ ألن�  ؛فال �د حي�ئذ من 2شÖ\ه ،رُ مْ ا اR� أمّ 
منه أم ال؟ وقد  اعُ بَ ما �ُ  ُت ا(يõ  كَ رَ هل تَ  ،هِ قيقتِ وال علم �ا cَِ  رٌ كْ فلم �ر � ذِ  ،عُ رْ ا ا.ز� وأمّ 

َ  ا(ذكور أنّ  Hِ" ذكر ا.وَ  l ة .مyÖا(يّ مَ  وِف تَ سْ ال S ٍن يْ ت من دَ ا.   
   .فأvضاه القا� من غw أن 2س¯ ~ حكمه شهود ا�ين :وقو�
  :)2(أقول

ّ
 ين ا�يأرسام ذ.ك ا�ّ  مع أنّ  ،إال نفسك ن� ومَ لُ فال تَ  ، أنتفهل ذ.ك القا� إال

 ّHقام به ا.و  
ّ
ùوجودة بيدهv تت صحّ  ،هاZفإذا ظهرت اآلن وث  ّRاwصي،  w1ما نقله ا�ر ا� S

نظره ~ ٱ ،~ بيع بعض ا�اس أvالك ا{تا^ ،عن ابن xت ~ أول @مه S جواب أ± ا1سن
   .ا.ورقة ثالث� من نوازل ا�يوع

  اءِ َض تِ مع تأ� االقْ  ®ِس فِ ا��  \مَ وِ قْ فهل 7َ  :وقو.ك
َ
  ... إلخ  سõ خَ من األ

 رّ نظر ما نقله ~ ا�ّ ٱ .وطول ،ينا�ّ  �ر برّب  األخّس ف®س إذا ¢ن بيع �وز بيع ا�ّ  :أقول
  .عن عياض ~ ا#واب ا(ذكور

ا ت تركا(يّ  أنّ  ،هل ¾Íم بالقرائن :وقو.ك أدري كيف يمÍن اÍ1م  ال )3(ناض�
وS و�ه بعده ما علم  ،ا.و ¢ن حيً  همة S ا.وõH بل ا.واجب فيه يم� اRّ  ،بالقرائن ~ مثل هذا

  نْ إِ 
َ
  .منه العلم نَ Íَ مْ أ

 إن فسد هذا اR�  :وقو.ك
ّ
   .ةقو\م تلزم فيه الغل

  :أقول
ّ
   ةٍ هَ بْ فأي شُ  ،و�يعه إياه ،دين بعد ثبوته عند القا� )4(ى ما بيعة من اشÖَ كيف تلزم الغل

                                                 
أخذ عن وا�ه، وقر\به أ± عÑ\ة �ّمد بن أ�د بن . أبو حفص عمر بن عبد اهللا بن يوسف بن العرç الفا´ :عمر الفا´  )1(

ز\ن العابدين العرا
، عبد ا.كر\م ا{ازë، : وأخذ عنه عدد ال ¾û، منهم. 
، وغwهميوسف الفا´، و�ّمد العرا
ôية األح�م ~ �ح �فة ا�1م، �فة ا1ذاق �ح المية ا.زقاق، وحاشية : من تآ{فه. والعرç بن i القسنطيU، وغwهم

  .53ص 5ج: ؛ األعالم356ص :شجرة ا�ور. سنة 63وعمره . ھ1188تو� سنة . S كWى ا.سن́و
  .»بها«ز\ادة : ~ ك  )2(
. هو ما ¢ن ّذهبًا أو فّضًة، عينًا أو َوِرقًا: وناّض ا(ال. ما نّض بيدي منه �ء: إذا �ّول عينًا بعد أْن ¢ن متاxً؛ ألنّه يقال :ناّض  )3(

 .75ص 19، ج)ن ض ض( مادة : تاج العروس
  .بياض: ~ ك  )4(
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إن .م يعلم ا(شÖي  ،بهةالقا� شُ  حÍمَ  وقد نص ~ ا�وازل ا(ازونية S أنّ  .هذا منى أقوَ 
 ُµِ ِهِ ور.   

   .S حجتهم رِ اغِ هل هؤالء األَص  :وقو.ك
   .الغائب ا(حكوم عليه هم ~ حÍمِ ألنّ  ؛هم S حجتهمالشك أنّ  :أقول

   .)1(]~ تلك ا(بيعات[ما تقول إن ثبت الغZ  :وقو.ك
فيمن  )2(والغZ ا(عتW .فإذا تبث فللقائم به فسخ ا�يع ،�م القيام به كما ال �º :أقول

wا بَ ًص قْ هو ما نقص عن القيمة -ُ ه، باع عن غ õ® ًهُ �َ وْ وَص . ما نقله ابن عرفة عن بعض من لقيهك ا،ن 
   هاواهللا أعلم  )4(فانظره ،~ آخر نوازل ا.و¸الت رّ ذ.ك ~ ا�ّ  )3()ّ� (نقل 

سادا� جوابÍم ~ رجل تصدق S أوالد أوالده بثلث ما  :ومطلع ا.سؤال hط القا�
  م� =ُ  ،S وجه اإليصاء ،vلك اهللا �

َ
ِ  ،� و� ادَ ا.و� زَ  ن� أ �Öوال َyثمّ  ،ة بيد األب 2ستغل ما يغتل منها 

  هُ تَ و� حاسب األب ما فَ  ،(ا كW ا1فيد وvلك أvر نفسه
ّ
 ،لث من �ن زادة ابنه من ا¬ّ من غل

 اد � أوالد شÄ� ثم بعد ذ.ك ز ،وأعطى ا.رسم البنه ،)5(فأشهد � به ،كثwٌ  فاجتمع من ذ.ك ماٌل 
قام االبن  ،بعد xم� من vوته م� =ُ  ،وأوò هذا االبن ا.كبS w أوالده األصاغر ،فمات األب

 ّHو.ألب أصول عديدة .ة أبيهوأثبت دينه بذمّ  ،سم ا�ي كتبه � أبوه عند قاٍض با.رّ  ا.و، 
فقوم ~  ،وهو ×ن يعرف بÕÍة ا(ال ،ودواب ،وآالت ا1رب ،وأثاث ،وعبيد ،وتمر ،)6(وزروع

 Öّة من األصول أجنةً ذ.ك ما ~ الy  ًا ذ.كا عدَ وترك مَ  ،اوديار،  ّ̄  وأvضاه القا� من غw أن 2س
 õكَ  نْ األصاغر إِ  ~ حكمه شهود ا�ين 1ق ُWِ،وا  �االقتضاء من  )7(ف®س مع تأتفهل تقو\م ا�

  ...هود مبطل �.ك أم ال؟ إلخ وعدم lسمية ا.ش ،أو غالءٍ /  ،برخٍص  األخّس 
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  لقول  ،ا وجدهمَ ثُ يْ ين دينه حَ ا�ّ  أن يدفع .رّب  ،انِ يَ دْ وا�ي �ب S ا.مِ  :شورى جوابها

                                                 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»معتW«: ~ ي  )2(
  .ك: سقط من  )3(
)4(  w182ص 2ج: ينظر ا�ر ا�.  
  .».ر�ه«: ~ ط  )5(
  .»زرع«: ~ ط  )6(
  .»تأ�«: ~ ي، ك، ط  )7(
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  : العاصمية
 ـيْ حَ وَ 

ْ
م� ـا فِ مَ ـيِه بِ ـفِ ـُث يُل õهي ا�  

  
  )1(ا�يت........................................   

 عليه فيقDَ  ،و§ن .م توجد ،ة تدùت إن وجدت هناغw أنه �ب عليه أن يدفع � سكّ   
ة باع منه �سكّ  )3(الغر\م أقر عندي أنه إنما )2(ألن ؛وال أتوقف ~ هذا اآلن .ابقيمتها ذهبً 

 دِ تَ 
َ
ùْ 4(~ ذ.ك ّص وا�ّ  ،ْت(  ~ همعلومwأنه طلب منه ا .ا1طاب وغ wنظارإلغ)ة {دفع � سكّ  )5

ة توات إن ¢نت سكّ  ،افً لِ سْ vُ  د� عُ  َل جõ من أجل ما عُ  ألن�  ؛اعً فْ -َ  ر� جَ  وهو سلٌف  ،توات فر�
 ما يقC عليه بدفع ا¬ّ و§ن�  ،لعةالغر\م S أخذ ا.سّ  Wَُ وال ُ�ْ  ،أفضل

ّ
ي يöب من بعد األجل ا�

   ه، واهللا ا(وفق اوا(سألة منصوصة ~ نوازل ابن رشد .� كما قلتم
لعة ال يعجل عليه ا.سّ  فأجبتهم أنّ  :فقال فيها ،ونص ا.شورى أنه (ا رفعت .لقا� ا�ازلة

  ،ا بقدر ما يراه القا�هَ �يعِ  و\öب � أجٌل  ،هابيعَ 
ّ
كما هو  ،تهS حسب كÕة ا(ال وقل

 عليه ~ َ�َ  )6(منصوص
õ
  ...إلخ هِ ل
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 َق فِ نْ ا.مُ  عوا أنّ و� غرماء ادّ  ،وأراد القيام عليه ،شورى فيمن أنفق S أوالد رجل وزوجته

 ًÑأوالده ¢ن األب مع S ْأن Yب ا إô،  ّاسمن ا�ّ  )7(ما بيده إنما استدانه وأن.  
يقول  أنْ  ،مِ دَ هادة S العَ صفة ا.شّ  :قال ابن رشد: ا.سيد �مد بن ا1اج عبد اهللافأجاب 

َو§ِْن ُشِهَد "وa ا(خت�  .اال باطنً و ،اا ال مال � يعلمه ظاهرً ا عديمً أنه يعرفه فقwً  )8(ا.شاهد
هِ :ن�ُه َال ُ�ْعَرُف َ�ُ َماٌل َظاِهٌر َوَال بَاِطٌن إلخ ِÑْ9(..."بُِع( .  

                                                 
  .من �فة ا�1م 27ا�يت   )1(

..........................................................    .
  

ـهْ    ْصــٌل ثَـم�
َ
�ْطلُـبُُه وََحيْـُث أَ  

  
  
 .»إال أن«: ~ ي )2(
 .»(ا«: ~ ط )3(
 .»بذ.ك«: ~ ي، ك، ط )4(
 .»االنطار«: ~ ي )5(
  .»ا(نصوص«: ~ ي  )6(
  . »استادنه«: ~ ط  )7(
  .»اشاهد«: ~ ي  )8(
  .203ص: ينظر ¤ت� خليل  )9(
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وج حال اإلنفاق S ا.ز�  ارِ سَ عْ إِ  )1()ثبوت(من  د� بُ  فَال  ،و�عد ،ا1مد هللا :وأجاب ا.شيخ
  ،وو�ه بما ذكره ا(جيب عن ابن رشد ،زوجته

ّ
أو حال  ، استصحب حال غيZته إن عرفتو§ال

هِ ِ~ َ;يZَِْتهِ " :فÌ ا(خت� ،قدومه ِÑُْع ~ِ xََن 7َنَاز    .)2("أْ$تWَُِ َحاُل قُُدوِمهِ  ،َو§ِ
.م  فإنْ  ،)3(فاقحا� باتّ  َب حَ ْص تَ  اسْ و§َال  ،وهذا إذا جهل حا� عند خروجه: قال ~ توضيحه

Ñه، واهللا أعلم اكما ~ ا(خت� ،.زمه اإلنفاق بعد يم� ا(نفق ،ي1بت الع  
-331 R.�4��� b�*��X 

ذكرت فيه من ال يعرف  ،)4(هِ فْ وقد وقفت S تعر\فك .لسُ  :قائال: ما نصه ،و×ا ¢تبه به
ودرج عليه ~  ،وهو خالف ما رجحه ا.شيخ خليل ~ توضيحه ،)6(هَ يفِ ما� هو ا.س�  )5(تنمية

Yَ ِحْفِظ َماِل ِذي األِب َ,ْعَدهُ : "إذ قال ،¤ت�ه    ها )8(نظر ا1طاب ~ ا(حل ا(ذكورٱ، )7("إِ
-332 R ��c���W�� k��� .������ ! �$W��� .4�8X  

�مد بن  )9(]�مد بن ا1اج[فال يلزم ورثة  :ا ا�ازلة األوÉفأمّ  ،و�عد :فأجاب ؟وسأ�
  ،ه هو القابض � �xً ألنّ  ؛ا1سن ~ غالم ابنه أ�د ا�ي قبضه �ء

ّ
 وال يدخل ~ ضمانه إال

وال عWة بإنÍار ا.وyيل كما قال  ،فقد قامت ب®نة S هالكه ؟فكيف ،ب1بوت êفه ~ vصا1ه
كما ~ ابن  ،و.م يلزمهم .صغرهم ،عليهم ��ء ñَ� S من وَ  أقر�  )10().و(بل  ،األخ ا(جيب

   .)11(سلمون
   .م و§نْ  .ين صحت القسمة S أحد قول�من �مل با�ّ  اءُ مَ رَ قبل الغُ  فإنْ  :وأما ا¬انية

                                                 
 .ك، ط: سقط من )1(
  .166ص: ¤ت� خليل  )2(
 .153ص 5ج: ا3?<=(> )3(
  .»هي.لسف«: ط~   )4(
  .»بÁنمية«: ~ ي  )5(
  .ي، ط: وما أثZته من. »ها.سف«: ~ األصل، ك  )6(
  .205ص: ¤ت� خليل )7(
وال ºرج ا.صó من ا1جر ببلوغه، بل هو �جور  «: ثم يقول. »حفظ ا(ال ~ ا.�ات ا(حرمة ضدهو : ا.سفه«: قال ا1طاب )8(

  .642ص 6ج: ، ينظر vواهب ا#ليل»عليه إY ظهور رشده
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
  .  ط: سقط من  )10(
  .237ص 2ج: ينظر العقد ا(نظم  )11(
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 ،أن ا(رأة ثبت قيامها عند القسمة �شاهد واحد )2(]ذكرتم[ م� =ُ  .ين ذكرا�ّ  مع أنّ )1(يقبلوه نقصت
   .منه دّ بُ  وال ،و.م تذكروا يمينها معه

وقيام  .ين ~ ابن ناê كما قال ا(جيبمن استفسار من شهد ثبوت ا�ّ  دّ بُ  فال :وأما ا¬ا¬ة
  هتلف ~ قبول قيامهم S قول� اقد اخ ،فيه بفساد معاvلتهورثة ا.سّ 

-333 R�(�>� .��� ��r� �� M¤*L� O�~    X 
ازلة S أز\د ×ا وقفتم و.م نقف ~ ا��  ،وهُ مُ 7ُ دْ ما قي�  ُت حْ فَ َص فقد تَ  ،و�عد :شورى جوابها

والعجب منÍم كيف استغر�تم توقف ا.سيد ا�ي ذكرتم عن  .عليه من @م أهل ا(ذهب
.واجب عليه إذا تعارض عنده وجوه مع أنه هو ا ،الفتوى ~ ا�ازلة بفتوى اإلمام ا(ازري

كما أفادنيه شيخنا أبو  ،ا �.ك القولترجيحً  )3(فإن فتوى مثله بقول vرجوح ال تعد ،الÖجيح
   .ا(ف© قد يعتمد S قرائن ال توجد ~ � نازلة مثلها ألنّ  -  ر�ه اهللا -ز\د 

 ّRأ] فيها من آواRوالزال  ،فكيف مع خفائه ،دابها مع وضوح ا�{لوقف ~ الفتوى وا
 مع أنّ  �و.و ¢نوا من أهل االجتهاد كما روي ذ.ك عن اإلمام ما.ك  ،ذ.ك من سwة األتقياء

   .اظاهر ا(ذهب ضمان ا(رتهن ما يغاب عليه مطلقً 
وذ.ك أن أر�اب ا1وانيت ال يضعون ا.رهان ال©  ،وفتوى ا�اî اعتمد فيها S العرف

 
ّ
ولعل  ، فجأتهم ا�ار من غw استعدادحÄّ  ينَ دِ تَ عْ بنقلها عنها مُ  ونَ د" عُ و\َ  ،ا فيهاضبأيديهم إ.

   .فتوى ا(ازري كذ.ك
، cيث ألن أسباب الفتنة قد تقدمت االنتهاب بزمان ؛كذ.ك/ فل®ست  ،وأما نازÍRم

Ñ®ما عد � نقل تلك ا.رّ يت Yسيّ  ال ،مع قر�ه منه )4(هان إ wانه ما وقد ثبت نقل كثwمن ج
فكيف بما .م يأتمن عليه  ،عليه )5(نَ مِ تُ +ْ فر�ما عد مفرطا بعدم نقله َما اُ  ،1واuهم فسلمت

  ه، واهللا ا(وفق افاالعتماد S ظاهر ا(ذهب ~ ا�ازلة هو ا(تع� ،مانا�ي األصل فيه ا.ّض 
  
  

                                                 
  .»نقضت«: ~ ي، ك، ط )1(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»يعد«: ~ ي  )3(
 .»مأتمن«ك، ط : ، ~»ما من«: ~ ي )4(
 .»مأتمن«: ~ ط )5(

 ]أ/187[
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-334 RT��% M$�� *�) ! ��'8 !X  
أحن� تلزمه ا{م� S عدم إخفاء �ء من  )1(فأما ما ذكرت أن أب :شورى جوابها

وأما ما ذكرت من أنه ال  .ما اتصلت بيده بعد تار\خ اإلبراء فهو كذ.ك.كونه إنَ  ،أرسام بU عمه
 
ّ
   فما دفعه �ا فإن ثبت رشدهنّ  ،بدفعه ألمهن بإقرارها ؛ة اZ1سيWأ من نصيب بنات عمه من غل

القا�  )3(أو Ícم ، ي1بت رشدهن إال بإطالق أمهنلÍن ال ،)2(هنأمّ  و\Áبع هو ،بعده يÁبع به
قبل أحد  وyذ.ك إذا علم أب أحن� برشدهنّ  .هنن إن ¢ن يوم ا.وصية ~ حجر أمّ برشده

   .ا�ي ال يعتW ا.والية ،األvر\ن S قول ابن القاسم
: ونصه ،كما نص عليه ~ ا(قدمات ،ما هو ~ ا(هملةفإنّ  ،وأما اعتبار العام والعام�

  ْل بَ من قِ  ا إن ¢نت يÁيمة ذات وHّ وأمّ  :)4()فصل("
َ
فال Æرج  ،القاِ�  ْل بَ من قِ  مٍ د� قَ أو مُ  ،ابيهَ أ

ما .م تطلق  ،وحسنت حا�ا ،وطال زمانها ،أو تزوجت ودخل بها زوجها ،ْت سَ �� عَ  نْ من ا.والية و§ِ 
 )5("بههذا هو ا(شهور ~ ا(ذهب ا(عمول  ،ا�ي .زمها بما يصح إطالقها منه ،عن ثقاف ا1جران

   .وهو قول ما.ك وWyاء أصحابه ،هذا S قول من يعتW ا.والية ها
وهو ا�ي جرى به  ،و§نما يعتW ا1ال ،ا S قول ابن القاسم ا�ي ال يعتW ا.واليةوأمّ 

فإنه  ،دهن وقت دفعهو�.ك قلنا إن علم برش .هنّ وقت دفع نصيبهن ألمّ  فينظر إY حا�ن�  ،العمل
   .ألنه حي�ئذ غw متعد ~ ا�فع ؛يضمن بال خالف

فهذا ال 2شÖط  ،)v)6وßات وأنهنّ  ،ومنها إن ثبت الفقر :ا قو.ك ~ �اسبة أمهن �نوأمّ 
Ñ®ات ،ا الفقروأمّ  .~ الwن صغÐ هنوأمّ  .فلعله غلط إال إنWَط ذ.ك ،ا ~ حال ِكÖفال 2ش، 

2óِ إلخ: "كما يؤخذ ذ.ك من قول ا(خت�   . )7(..."َكُمنِْفٍق Sََ أْجنَ
 ،أب� من إvضاء ما دفع �ا أب أحن� نْ وأّما �اسبة األم �ّن أ: ونص ما ~ ا.شورى

  فÌ ا.وجه ، أو بائنات منها ،منها أن ي1بت أنهن ~ حضانتها ح� اإلنفاق ،فيتوقف S أvور

                                                 
  .»أبا«: ~ ط  )1(
  .ي: وما أثZته من. »هو اهن«: ~ األصل، ك، ط )2(
  .»¾Íم«: ~ ك  )3(
  .ك، ط: سقط من  )4(
 .354ص 2ج: ا(قدمات وا(مهدات )5(
  .»vواßات«: ~ ي  )6(
  .165ص: ¤ت� خليل  )7(
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   .بد من اإلشهاد S ما دفعت ال: وa ا¬ا]. القول قو�ا: األول
 ،)1(وأنهن vوßات ،ومنها أن ت1بت الفقر إن حاسبت فيما وجب �ا عليهن من اإلنفاق

  ... فحي�ئذ ال يلزم القائمتان إال حظهما ب� أخواتهما من نفقتها إلخ
-335 R ^=� M8�� ,M�^r- M8�� �	�G |*�� �¥
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غفر  - يقول ¢تبه عبد ا.ر�ن بن عمر اRوا� : نصه ،ولعله نقل منه ،و×ا وجد بغw خطه

فمات أحد  ،قد كنت سئلت عن رجل ¢ن vشÖ¸ مع آخر أvالك :- اهللا من ذنبه ا(ا� واآل�
فقدم S أخو\ه فباع نصيب أبيه من تلك  ،وابن كبw ،جة واب�� صغw\نا.�Í\d عن زو
   .بتوyيلها إياه )2(وعن زوجة أبيه ،وعن �جور\ه ،األvالك عن نفسه

 ،نقصان حظ ا.زوجة ؛أو�ما ،وذكر vوثق وثيقة ا�يع �يع نصيب ا(حجور\ن سZب�
 ،قيام ا.d\ك S ورثة �\Íه بدين � عليه ؛ثانيها .وا.كبw .و بيع مفردا مع احتما�ا .لقسم

ووجود ما هو أوÉ با�يع ~ ا�ين ~  ،وعدم حلفه يم� القضاء ،مع عدم ثبوته عند القا�
Åة من حyÖراع ورقيق )3(الyو .  
  . ببطالن ا�يع ~ نصيب ا(حجور\ن �طالن ا.سZب�: فأجبت

كما ~  ،إال بöر ،فيما ال ¾تمل القسمفألن ا#S W ا�يع ال يÍون إال : أما األول
وأبو ا1سن  ،)5(كما ذكره ابن رشد ~ ا(قدمات ،ول®س ا.öر نقصان ا¬من .وغwها )4(ا(دونة

  . وغwهم ،وابن عرفة
ومن  ،وا.سبب يلزم من وجوده ا.وجود ،فلعدم وجود سبب بيع عقار ا{Áيم: وأما ا¬ا]

   .عدمه العدم
 أمهما وأخيهما بعد القضاء �ما برد نصيبهما، )6(ا.شفعة ~ نصيóوأجبت بأن .ليÁيم� 

  غw أن أحدهم  ،فصححه �ع من فقهائها - حرسها اهللا من � بأس -فرفع ا#واب (دينة فاس 

                                                 
  .»vواßات«: ~ ي  )1(
  .»زوجته«: ~ ك  )2(
  .»سالح«ز\ادة : ~ م، ط  )3(
  .216ص 4ج: ؛ اRهذيب ~ اختصار ا(دونة307ص 4ج: ينظر ا(دونة  )4(
  .99ص 3ج: ا(قدمات ا(مهدات  )5(
  .»نصيب«: ~ ط  )6(
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  : cث فيه بأvور
إنما ¼ ê¾ة ~ ا#W  ،أن ما استظهرت به من ا�قول S عدم اعتبار نقص ا¬من: منها
  . ا�ي هو ا(طلوب ~ ا�ازلة ،ال ~ عدم ا#S W ا�يع ،S القسم

إذا ¢ن  )1(ألنه ؛غw أن اqطب سهل ،هذا cث حسن دقيق > در قر¾ة أنتجته :فأقول
إذ ال واسطة  ،ا�يع/ فكذ.ك ال يÍون سZبا .لجS W  ،نقص ا¬من ال يعتW مانعا من القسم

وñ ما ال �W فيه S القسم �W  ،فيه S القسم ال �W فيه S ا�يعألن � ما �W  ؛ب®نهما
   .مع وجود �وطه ا(عتWة فيه ،S ا�يع )2(]فيه[

ألن ابن رشد قد نص S أن ما باعه  ؛أنه قد يتوقف ~ ثبوت ا.شفعة .ليÁيم� :ومنها
�جوره S Hورد ال شفعة � فيما بيع بعده ،ا.و Zم  ؛ثم قيم فيه بالغÍ1ألن رجوعه � با

   ها¢سÁئناف vلك اآلن 
؛ ألن وتوقد ذهنه )3(غw أنه ال يقدح ~ أنَمِعيَِّته ،هذه غفلة من هذا ا.سيد ا(حقق: فأقول

ن ا�يع S أل ؛إنما منع ا.شفعة ~ نازRه - ر�ه اهللا - و�يانه أن ابن رشد  .ا#واد قد يÍبوا
ثم ت�Z ، )4(واستفرغ وسعه ~ ا�ظر {Áيميه ،وأن ا.وH بدل جهده .ا{Áيم فيها وقع بموجب

 ،)5(فإن ا(قدم فيها تعدى S بيع نصيب يÁيميه ،hالف نازRنا ،خطأ نظره ~ استقصاء ا¬من
ن رشد .م يقع ~ ا�يع ~ نازلة اب وألن�  ،كما سبق ~ ا.سؤال ،لعدم وجود سبب ا�يع عليهما

و§نما باع �\Íه بعد أن خرج  ،ونصيب �\Íه دفعة واحدة كما ~ نازRنا ،نصيب ا(حجور
  . نازلة ابن رشد )6(وا#واب من ،كما يتضح بنقل ا.سؤال ،نصيب ا(حجور عن vلكه

 ، فتو�سئل ابن رشد عن vش�yÖ ~ أvالك S اإلشاعة: "قال اإلمام الWز� ~ حاو\ه
فباع ا.وH حظهم من األvالك  ،وقّدم عليهم وصيا وdvفا عليه ،وخلف ب�� أصاغر ،أحدهم

من استقصاء واجتهاد وطلب  ،من ا.رجل ا.d\ك بموجبات ا�يع S األصاغر ،بإذن ا(dف
فباع نصفها S  ،فكمل .لd\ك � األvالك ،وغw ذ.ك من الفصول ا(حكمة ،ز\ادة وا.سداد

                                                 
  .»إال أنه«: ~ ي  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»ا(عينة«: ط ~  )3(
  .»{Áيمه«: ~ ي )4(
  .»{Áيمه«: ~ ي  )5(
  .»~«: ~ ك  )6(

 ]ب/187[
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óما بيع وأث ،ثم إن ب�تا من أحد ا(بيع عليهم رشدت. اإلشاعة من أجن ~ wا.كث Zتت الغZ
وlشفع  ،فذهبت إY ا.رجوع ~ حقها ،ما بيع به مثَل  (1)]بيع[وأن قيمة ما بيع عليهم يوم  ،عليهم

فإذا  ،وحجتها أن بيع الغv Zردود ،S األجنó ا(شÖي من �\ك أبيها ~ ا�صف ا(بيع
óك أ±ف ،رجعت ~ نصي\d. ا.شفعة ~ ا(بيعكأ] �\ك K ي ، فإذا باع وجبتÖومنع ا(ش ،

 ،عنده ~ ما بÀ بيده فحقها ،K((2)(وأحتّج بأن بيع ا.وH وا(dف فّوته ا.d\ك با�يع  .ذ.ك
  واألخذ با.شفعة أم ال؟ وهل بيع ا.d\ك تفو\ت .لغZ أم ال؟  ،فهل .لقائمة مقال ~ رد حظها

تأخذه من يد  ،ا.واجب .لقائمة نقض ا�يع ~ نصف حصتها من األvالكبأن : فأجاب
Hون �ا عليه ~ ا�صف ا¬ا] نصف ما زادت قيمته ،ا(بتاع من ا.وÍ\و،  S يوم ا�يع

 ،عداء ، إذ ل®س بZيعوال مدخل ~ هذا .لشفعة بوجه .ا¬من ا�ي وقع به ا�يع لفواته با�يع
Àبا.شفعة ،فتأخذ حصتها ×ا بيع وما ب 
نظر كيف فا -ر�ه اهللا  -@مه إY آخر  (3)"وتأخذ ا�ا

 ،وال شك أن بيع ا(قدم ~ ا�ازلة بغv wوجب عداء ،أثبت االستحقاق وا.شفعة ~ بيع العداء
  . واهللا ا(وفق
والقلشا] عن  ،أ] (ا استظهرت S ثبوت ا.شفعة ~ ا�ازلة بما نقله ابن عرفة :ومنها

فقال  ،.و باع ا1اÐم أرض ميت ~ دين عليه vزايدة: ونصه ا.لخ¯ عن ا(جموعة ،ا(جموعة
فله ذ.ك إن ¢ن  ،وأخذ حظ �¸ú با.شفعة ،أودي من ا�ين قدر ما i :أحد ورثته بعد ا�يع

إن ¢ن ~ ثمن ا�ا
  ،)5(وa كتاب ا(دن®� .)4(وقا� ابن كنانة ،~ بقية ما يباع منها تمام ا�ين
و§ن .م  .ألن فيه فضال �ا .م يÍن �م ذ.ك ؛و.و قال بقية ا.ورثة يباع �يعه: قال ،وفاء با�ين

  ه، وقا� ابن القاسم األنه أثمن �م ؛ا�ا
 با�ين بيع �يعه )6(يف
ألن األول  ؛بأنه يقال عليه فرق ب� األخذ با.شفعة واألخذ بنصيبه من ا�ين :cث فيه

فلو .م ºلف ا�ا.ك إال دارا lساوي  ،وا¬ا] ال يأخذ إال بما وجب من ا�ين ،يأخذ بما بيع فقط
و2شفع با�ا
 من  ،.م يÍن .و أحد من ا.ورثة أن يأخذ نصيبه بما بيع ،وا�ين مئة ،Úس�

                                                 
  .ي، م، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  (1)
  .ك: سقط من  (2)
(3)  �  .84-83ص 5ج: فتاوى الWز

  .»ابن ا.�تب«: ~ ك  )4(
 .ابن كنانة، ابن ا(اجشون، مطرف، ابن نافع، وابن vسلمة ونظرائهم :ا(دنيون )5(

  .»ياف«: ~ ك  )6(
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yة غw ذ.ك األصل إذا ¢ن ~ با
 الÖ ،نعم .و� أن يأخذها با�ين ùه كما ~ ا(دونة ،ا¬من
 ،(2)ونقله ابن سلمون ،فلمن شاء من ا.ورثة أخذه بما بيع به كما ~ ا#واب ،فيه با�ين (1)×ا

  . ها�ازلة S ما قيل من وفور الyÖة من ذ.ك ا :نعم .وغwهما (3)واRوضيح
إذ رجع إY ا1ق بعد أن سدد سهمه  ،ما أ�Õ إنصافه ،جزى اهللا هذا اW1 خwا: أقول
S �قيقه و§نصافه أحسن / وأن ي1يبه  .ف�سأل اهللا أن يرشدنا و§ياه .صوب ا.صواب ،.العÖاض

  . وهو حسZنا نعم ا.وyيل ،نه و� ذ.ك(ثاب، إا
ا(راجعة من جواهر  )5(ما تضمنته -  سا�ه اهللا بمنه -فقد تأvل ¢تبه  و�عد،: )4(ثم بعده

غw أنه  ،وجودة القر¾ة ،هنا�ِ  )6(وفيه فإذا ¼ أجو�ة صحيحة شاهدة (بديها بثقوب ،اRحقيق
  إن�  :فيقول ،قد يبدوا �ادئ ا.رأي cث

ً
  ،ا وحرامً صفقة ا�يع ا(ذكور �عت حالال

ّ
ù هافتفسد، 

أو أحدهما ما فيها من  ،ْ�ِ عَ ايِ بَ تَ �يعها dvوط بعلم ا.مُ  )8(أن فساد )7(فال تتصور شفعة وجوابه
  )9(ف�ا ،والظاهر من ا�ازلة خالف ذ.ك ،الفساد

ّ
فتمÍن  ،ِن ْ\ ورَ جُ حْ ا.مَ   ~ نصيِب ال يفسخ إال

   .فعةا.ش" 
ألن  ؛فيجب فسخ ا#ميع ،نصيب ا(حجور\ن أ�Õ من نصيب ا.زوجة وا.كبw وال يقال إنّ 

نا نقول ذ.ك خاص باستحقاق أل ؛بأقل )10(مسكوال �وز اR�  ،الفساد ~ ذ.ك ¢الستحقاق
  .أو استحق شائع و§ن قل�  :وa ا(æ ،)11(وما هنا من قبيل ا.شائع .ا(ع�

 ،وا.رد فيه بملك vستأنف ،والفرق ب� ا�ازلة وما البن رشد ظاهر؛ ألن بيع الغZ صحيح
وyتب عبيد . واهللا ا(وفق بمنه ،وما تضمنه ما بمحو� واضح عدم وروده .hالف ا�يع ~ ا�ازلة

  . ر�ه �مد بن ا1سن ا�نا] ¢ن اهللا �
                                                 

  .»ما«: ~ ط  (1)
  .49ص 2ج: العقد ا(نظم. ينظر vسألة ابن ا1اج  (2)
  .574-573ص 6ج: اRوضيح  (3)

  .»بعد«: ~ ط  )4(
  .»تصمنته«: ~ ي  )5(
  .»ب1بوت«: ~ ط  )6(
  .»جوابها«: ~ ط  )7(
  .»فسد«: ~ ك  )8(
  .»ف�.ك«: ~ ط  )9(
  .ي، م، ك: وما أثZته من. »ا.سمك«: ~ األصل، ط  )10(
  .»ا.سابع«: ~ ي  )11(

 ]أ/188[
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وص. اهللا وسلم S نZيه سيدنا �مد  ،ا1مد هللا ا(نفرد بصفات ا.كمال: ثم وجد بعده

  - ¢ن اهللا �ا و� - قول ا(جيب حو� .وS آ� وصحبه ،رسال، وأ�ف اإلأفضل األنZياء
َ
ابن  ن� أ

يقال عليه إن أراد  ،ألّن ا�يع S ا{Áيم فيها وقع بموجب ؛~ نازRه ةَ عَ فْ ا.ش"  عَ نَ ما مَ رشد إن� 
 ّHر وعند ا.وvمفيد ا(وجب ~ ظاهر األ wو§ن أراد ا(وجب ~ نفس  ،عُ يْ اْ�َ  َض قِ ا نُ وِ�َ  ،فغ

كما هو غv wوجود ~  ،فغv wوجود فيها ،منه باعتبار ما كشف ا1ال عنه د� بُ  َال  )1(وما ،األvر
  ،ة ظاهر ا.dع بمجردها دون ا�اطن غw نافعةوvوافق ،vسأRنا

ّ
َ و§ال فإن  ،ا�يع ونقض ا رد� م�  .

 ،فعةِ ال تÍون نافعة بال�سبة إلسقاط ا.ش"  مَ فلِ  ،بال�سبة �قض ا�يع )2(ها غw نافعة:ن�  ْب هَ  :قلت
  . ا فيهاهَ انِ دَ قْ vسأRنا لفُ  )3(فÁسقط ~
  و�ر\ر أن�  ،هذا يتوقف S تنقيح ا(ناط: قلت

�
 ،فعة عند ابن رشدة ~ سقوط ا.شّ العل

ا�يع  وأنّ  .ْت دَ قِ فُ  نْ ال إِ  ،S ا(حجور مع اسÁيفاء �وط ا�يع عليه باqصوص Zِْ بيع الغَ  )4(وه
و.و اعتقد ا�ائع اسÁيفاءها حÄ يÍون  ،أو �ء منها غw منعقد ،S ا(حجور مع فقد �وطه

   .×ا �ب اRوقف فيهوهذا  ،.م ºرج عن vلكه cال ،ا(بيع
إذ .م يعلم منه ضابط  ،فغw الئق... إلخ  اءٍ دَ عَ  عُ يْ إذ ل®س ,َ  :وأما االستدالل بقول ابن رشد

  د� بُ  وهل َال  ،ا�ي ال lسقط معه ا.شفعة ،الَعداء
َ
 حÄ�  ،ا باÍ1مِ يÍون ا�ائع x.مً  نْ فيه أ

  ؟أو ال ،ا حقيقةومتعديً  ،ايÍون آثمً 
َ
ه هو و:ن�  ،~ أجو�ة ابن رشد ما يعلم منه ضابط ذ.ك ن� S أ

عنه  َل قَ ما -َ  َب قْ فقد قال $َ . و�قاء ا(بيع v Sلك صاحبه ،ما أ�نا إ{ه من عدم انعقاد ا�يع
� ،فيكون �ا أيضا أن تأخذ �يع حصتها ،وال هو بيع فاسد �ب فسخه: ما نصه ،بواسطة الWز

ن� . ى أن ا�يع الفاسد ال ينعقدوا�قية با.شفعة S قول من ير
َ
 هُ يتُ فِ وال يُ  ،من ا�ائع )5(هُ انَ مَ َض وأ

  . )7(نظرهفا ،ا(راد منهه ا )6(وهو قول شاذ ~ ا(ذهب ،وال غwه عٌ يْ ,َ 

                                                 
  .»وأما«: ~ ي  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »نافية«: ~ األصل  )2(
  .»vسألة ابن رشد .وجود ا(وافقة ا(ذكورة دون«ز\ادة : ~ ي، ك، ط  )3(
  .»و«: ~ ي  )4(
 .نوازل الWز�: وما أثZته من. »vصيZته«: ~ �يع ال�سخ )5(
)6(  �  .85ص 5ج: فتاوى الWز
 .»فانظر«: ~ م، ك، ط )7(



 554 
 

 S القول ا.شاذ  -ر�ه اهللا-
�

مع  كيف .م �عل ا.ّشفعة ~ ا�يع الفاسد إذا رد وفسخ، إال
و�يع ا.وH ~ ا�ازلة ال يز\د S ا�يع الفاسد ا(منوع  ،اءٍ دَ عَ  عُ يْ ,َ أن ا�يع الفاسد ال �شك أنه 

 xً�، س با�ازلةvأن عند ابن رشد أيضا ما يفهم سقوط ا.شفعة فيما هو أ S، ونصه :  
 ا.وHّ  وقد ضمن أنّ  ،أعيد إY ا.سؤال عن هذه ا(سألة بعد مدة طو\لة �وقال أبو ا.و{د 

 ،~ األvالك من ال»ام ا(شورة(وهو �\ك األيتام  ،فأE أحدهما ،�ط عليه vشورة رجل�
  .دون أن ينفرد با(شورة ،خراور اآلبإذن ا(ش )1()و§تباع من ا.وH حصة األيتام

من بيع األvالك S  وما فعله ا.وHّ  ، ووقفت عليه،تصفحت ا.سؤال :فأجبت ~ ذ.ك
فللقائمة  ،و§ن .م يÍن فيه غZ .شورة غw جائزدون أن ينفرد با( ،ا{تا^ بإذن أحد ا(شاور\ن

و�اهللا اRوفيق  ،و§ن ¢ن ا(بتاع قد فوت بعضه با�يع ،من ا{تا^ ا.رجوع ~ حصتها من ذ.ك
   )2(ها

Zالغ wا.رجوع ~ ا1ِ  ،فانظر كيف أوجب ~ ا�يع ا(منوع ا(ردود لغ �ة دون ذكر شفعةص. 
�صيب / ا�يع  )3()بعد(وقع  ،وأما كون ا�يع ~ نصيب ا.d\ك ا(حجور ~ vسألة ابن رشد

ألن ا(وجب .لشفعة Çديد ا(لك  ؛فساقط االعتبار ال �الة ،ا(حجور ال صحبته كما ~ ا�ازلة
َف : "تتمة ،وهو مفقود ~ ا(سأS، �R ا.شفيع . ه وعلمهوذكر دين ،)4(طالب |أ±|عياض بابن َعر�

~ ا�â : و\قول. بقول ابن القاسم، حكمت بقول أشهبَحَكْمت : و¸ن يÍتب S أح�مه: قال
، إذا أش� عليه أvر وقف ......علماء وفقهاء اذهب إ{هم، فما أنÍروا عليك، فارجع إKّ و¸ن 

ي بم 2ستحق فليت شعر ها )5("ألن 2سألU اهللا .م وقفت، أiّ Ñ2 أن 2سألU .م جÑت: و\قول
  . ولÍم ~ ا�ار\ن ،وأي الفر\ق� أحق باألvر �سأ� ا(وÉ �ا ،ا(توقف كبوت

                                                 
 .ط: سقط من )1(
 .85ص 5ج: فتاوى الWز�. ينظر vسألة أبا ا.و{د ابن رشد وجوابها، وقد نقلت با(ع÷ )2(
  .ي: سقط من  )3(
أخذ . أصله من القwوان، نز\ل قرطبة. أبو �ّمد �ّمد v¶ بن ¤تار الق®°، يقال � �وس ابن أ± طالب :ابن أ± طالب )4(

وأخذ عنه ابن عتاب، حاتم الطرابل°، وأبو األصبغ . عن أ± �ّمد بن أ± ز\د، أ± ا1سن القا�°، وابن غلبون، وغwهم
رحل إY ا(dق، ثم استقر بمكة أعواًما، . ا رواية، وغلب عليه علم القرءان¢ن فقيًها مقرئًا أديبًا متفننً . بن سهل وغwهم

و� . أبو القاسم ا.سقطي، أبو الفضل أ�د بن عمران ا�روي، وأبو ا1سن ا(طوÝõ: فلÀ �اعة من ا(حدث� والفقهاء منهم
ا�داية ~ اRفسw، كتاب إعراب القرءان، كتاب : من تآ{فه. اqطبة وا.صالة مدة، ثم أقعده عنها اqوف، وو� ا.شورى

 .14-13ص 8ج: ترتيب ا(دارك. ھ350تو� سنة . كتاب اإليضاح ~ ناسخه وم�سوخه، واختصار أح�م القرءان
  .108ص 8ج: اRاج واإلùيل  )5(

 ]ب/188[
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، ومنحهم من جز\ل فضله ا1مد هللا ا�ي ز\ن عقول أو{ائه بنور علمه ثم وجد بعده،
سيدنا  )1(وصفوته من خليقته ،وقطب دائرته ،وجعلهم مقتدين بع� ر�ته ،و�\ف حلمه

 ،واتهوصحابته عدد ما خلق ~ أرضه وسم وS آ� �وvوالنا �مد بن عبد اهللا خاتم رساRه 
   :و�عد .وما هو خالق ،وما ب®نهما

فال زالت ا.سادات األعالم با(راجعة S جهة اإلنصاف تنموا علومها حائدين عن طر\ق 
 ّRوا فهومها وقصدهم ا#دّ  ،عصباyومَ  ،فيها تز �ا(سلم�  )3(يون� ،)2(�يعهم هِ فضلِ اهللا ب ن ~

وفيما  ،وفيما cث معه أخونا العالمة ،و×ا ùفت به ا�ظر فيما أفÄ به العالمة اRوا� .أvرهم
ا متصف با.صحة ا.�ء إمّ  ألن�  ؛ها �سيطةفإذا القضية ~ بادئ ا.رأي ك9ن�  ،روجع فيه أوال وثانيا

 
ّ
  .ا متصف با�طالن ا�ي هو ¤الفة ذي ا.وجه�و§مّ  ،© ¼ vوافقة ذي ا.وجه� ا.dعال

 َ�و�يع الغZ  .هِ لِ وا�طالن والفساد مÖادفان خالفا .لحنفية ~ تفصيلهم كما هو مقرر ~ َ
  ،ه صحيحêحوا ب9ن� 

ّ
�َ وا.رد فيه S أشهر األقوال ا¬الثة الَ © 

"
 .ا عدم الفوت بملك vستأنفهَ ل

ال ينقل ا(لك  )4(] [فغw  ،وا(بيع ~ قضية ا.سؤال ح� بيع بال سبب �Ý باق v Sلك ر�ه
بفوت S معروف ا(ذهب كما هو منصوص عليه  )6(] [ )5(هيمِ مِ من َص  د� بُ  بل ال ،عندنا بالقبض

�له اRوضيح وغwه فهذان أvران vسلمان ال شك  ~] [)7(.  
-337 R �j)��(�� g�8X 

فبيع القا� إذا ¢ن  ،و�عد :)8()وهو ا.شيخ أبو عبد اهللا بن أ± ز\د( ،ووجد hط االبن
ل®س هو من ا�يوع  ،كما أفÄ به سيدي vصباح ،غv wستوف .لdوط ال© منها يم� القضاء

 بل هو من ا�يوع ا(نحلة ال© .م تنعقد ،ا(فوتات ا(ذكورة ~ األمهات )9(الفاسدة ال© يفيتها
 ذكروما هو كذ.ك من ا�يوع ال يفوت بما  ،دم �ط من ا.dوط ا(شÖطة .صحة انعقادهالع

                                                 
  .»خلقة«: ~ ك  )1(
  .»�عهم«: ~ ي، ك، ط  )2(
  .»سيدي«: ~ ط  )3(
 .بياض قدر ùمتان )4(
  .»صميمة«ك، ط : ، ~»ضميمه«:  ي، م~  )5(
  .ط: وال يوجد ~.  بياض قدر ùمة  )6(
 .بياض قدر ثالث ùمات )7(
  .ك، ط: سقط من  )8(
  .»تفوتها«: ، ~ م، ك، ط»تفيتها«: ~ ي  )9(
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حÄ ي1بت vوجب  ،العقود �مل S ا.صحة كحÍم القا� العدل ،نعم .كما هو واضح
  . واهللا أعلم ،الفساد

 : وقول ا.زرقا]: "وa حاشية ا�نا]
ْ
 .ِ  ُل وْ قَ فهل ال

ْ
ا(دونة ~ مقتD @م ... ؟ إلخِث ارِ وَ ل

  ،القسمة
َ
ِ  أخذُ  .لوارِث  ن� أ �Öال َy َة  �واحد من ا.ورثة : ونصها ،ين ال قيمتها فقطإذا دفع �يع ا� �.

  .)1("ها هُ و�ُ نُ ين بأداء ما �َ أن يفتك ما يباع عليه ~ ا�� 
 
َ
 (صاحب ا�وادر نص S  ن� وأخ�W االبن أ

َ
وهو يقبل  ،ا#نان إذا ترyه ا(ديان )2()ن� أ

  ن� فإِ  ،القسمة S عدد ورثته
َ
، فال @م ِن ه .لُمَدايِ ما ينوب نصيب )3(يعطوا نْ (ن أراد من ا.ورثة أ

   هبيع ا#ميع صفقة ا )4( .لورثة إن أراد، وَال ِن .لُمَدايِ 
-337 R3I�y �P� ,.��� .� M� ! M8�� �� [� �m� ��� X 

âراكش )5(وسئل أيضا االبن عمن ¢ن من توات ~ بv،  َ, ةyلوv َث عَ و� بنات ~ زاو\ة 
 َ فقام أبوه يروم أخذ ذ.ك ~ دين �  ،ذ.ك عليهن�  ْف ْ�ِ ه تَ ا ألمّ وyتب كتابً  ،Þو عdة مثاقيل ن� هُ .

  ،واالبن غU ~ تلك ا�الد ،عليه
ّ

 وهنا ال �ء � إال
�
  . ة حZس ضعيفة غل

  ،فال @م .ألب ~ ذ.ك ،و�عد: فأجاب
ّ

يٌط بَِماِ�ِ ا إال ِ��َن ُْ ن� ا��
َ
ْن ي1ُِْبَت أ

َ
   هأ

�، وطفال من وترك زوجة وطفلة منها ،ôب باألند.س )6(سئل ا(ازري عمن: "وa الWز
 ،واثU عd ~ ا(رyب ا¬ا] ،دنانw ~ ا(رyب األول غwها مطلقة، فلما ¢ن اآلن أنفذ سبعة

 .ا.زوجة واالبنة برزق ابنها فقامت أم الطفل تر\د �اصة، نفقةو.م يÖك ألوالده وزوجته وأوالده 
  . وأنفقتها ،وقد ¢نت قبضت ا.سبعة ا�نانw ،أنا أوÉ :وقالت ا.زوجة
  .فال مطا�ة عليها بذ.ك ،إن ¢نت ا.سبعة األوÉ بعث بها إ{ها Rنفقها ففعلت: فأجاب

 ،وهو ظاهر ا(الء وال ¾Íم بفلسه ،فإن أرسلها إ{ها أيضا إلنفاقها ،ا ا�نانw األخرىوأمّ 
 ،vلكه vوقوفة S /، و¼ و§ن .م يرسلها ألحد. ها ا(رأة األخرى فيها بنفقة و�هاصفال �اص

                                                 
  .214ص 5ج: الفتح ا.ّرّ�ا]  )1(
  .ك، ط: سقط من  )2(
  .»يعطي«: ~ ي، ك، ط  )3(
  .»أرادوا«: ~ ك، ط  )4(
  .»بالد«: ~ م، ك  )5(
  .»عمن«: ~ ك، ط  )6(

 ]أ/189[
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و كونه ال �د أ ،ح� إفالس ا(طلوب باتفاق ،S األوالد ~ اإلنفاق )1()ةٌ مَ دَّ قَ مُ (وجة ا.زّ  فإنّ 
و�قدر ما  ،¢ن هذا ا(قدار قليال )2(فإذا. �ا عنه وذكر ~ ذ.ك حديثً  شخص واحد،سوى نفقة 

، يفرض �ا عليه عند ا(طا�ة باإلنفاقات ال© ذكرت قدمت فيه؛ ألن نفقتها S جهة ا(عاوضة
 )4()باب(من ه ا )3(."فنفقة ا(عاوضة أوÉ .لحديث ا�ي أ�نا إ{ه ونفقة األوالد vواساة،

  .ا�فقات
: vسألة" ،وa كتاب ا.كراء من سماع أصبغ من كتاب ا(ديان من ا�يان واRحصيل: قلت

وسئل ابن القاسم عن رجل ôب عن أهله، ثّم بعث إ{هم بمئة دينار نفقًة وعليه دين، فطلب 
�ْعَدى  هل. قد أوصلتها إY عيا�: الغرماء حقوقهم منها، فقال ا.رّسولُ S عيا�، أو S الغرماء

  ا.رّسول، أو يقبل قول ا.ّرسول قد دفعت؟ 
ُل َقْوَ�ُ و ،أرى أن ¾لف ا.ّرسول S اّ�فع: فقال  ،S أهل ا.رّجلوُ\ْعَدى الُْغَرَماُء  ،ُ\ْقبَ

عُ   )7(دبع )6(ير\د إن أقّروا، و§ن ¢نوا إنّما أقاvوا. عليهم öcة ذ.ك )5(منهم إن ¢نوا قاvوا َ*يُ�َْ»َ
ُهْم قد أَ�لُوَها و �عد ذ.ك وطو�، فال �ء عليهم، وهو بمþلة ما ينفق  )8(اْسÁَنَْفُقوَهاما يَُرى :-�

ه
ّ
ù عيا� وعليه دين، وقا� أصبغ S ا.رّجل .  

 أو ~ كراء مþل ح� قام الغرماء ،)9(أَدانُوهُ  و§ن اّد� العيال أنّهم قضوا منه دينًا ¢نوا
ِدثَاِن  ِcِ~ ي �وز �م القيام، .م  ذ.ك

ّ
قُوا ا�1 ا�  أن يأتوا من ذ.ك بWهانيَُصد�

ّ
 ،)10(لَْطخٍ  أو ،إال

  . أو سبب
الغرماء S  )11(ُ\ْعَدىوقو� أرى أن ¾لف ا.رّسول S اّ�فع، و\قبل قو� : قال ابن رشد

 ما.ك روايته عنأهل ا.رّجل إن أقّروا، خالف ا(شهور من قول ابن القاسم ا(علوم من مذهبه، و
                                                 

  .ط: سقط من  )1(
  .»إذا«: ~ ك  )2(
)3(  �  .427-426ص 2ج: فتاوى الWز
  .ط: سقط من  )4(
  .وما أثبت أصوب. »¢ن أقاvوا«: ~ ا�يان واRحصيل  )5(
  .»قاvوا«: ~ �يع ال�سخ  )6(
  .   »بُعد«ز\ادة : ~ األصل، ي، م، ك  )7(
  .ا�يان واRحصيل: وما أثZته من. »استهلكوها«: ، ~ ي، ك، ط»استكملوها«:~ األصل، م   )8(
  .   »داينوه«: ، ~ ط»دانوه«: ~ ي، م، ك  )9(
  .»لطخة«: ~ �يع ال�سخ  )10(
  .»يعد«: ~ ي  )11(
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 S ه، أّن عليه ماwغ Yره أن يدفعه إvرجل وأ Yإ 
ً
مال ا{Áيم من  اإلشهاد َوِ�õ ~ أّن من دفع ماال

ۡ\8ُdِواْ َ�gَ� ۡ)dِ'َۡDَِذا ﴿ � لقو�
َ
zَ� )ۡdَُiٰjَKۡ

َ
)1(﴾َدَ)ۡ�ُ�ۡ( إdِۡkَِۡ( أ

وأنّه ال يWأ من ا(ال، وال يصّدق بدفعه  
 Yور القبض، مثل قول ابن ا(اجشون فيمن بعث ببضاعة مع رجل إvر ا(أÍور إذا أنvا(أ Yإ

  . رجل أنّه ال يلزمه اإلشهاد ~ دفعها إ{ه، وهو vصّدق، و§ن أنÍر القابض ¢نت دينًا أو صلةً 
ؤ.ؤ ا.واقعة ~ كتاب ا.و¸الت من و\مÍن أن يقول ابن القاسم مثله با(ع÷ من vس

ّ
ألة ا.ل

و§ذا وجب أن . قد فعلت ما أvرتU به: تقتC تعمw ذّمة اآلvر بقول ا(أvور )2(ا(دونة؛ ألنّها
قد فعلت ما : أن Æ. ذّمة نفسه بقو� )3(قد فعلت ما أvرتU به من ا.dّاء، وجب: بقو�ُ�ْعِمَرَها 

  . أوجب: أمانته بقو� )4(أن Æ. ذّمته بقو� فإخالءُ و§ذا وجب . أvرتU به من اّ�فع
ي 2شÖي ا¬ّوب من ا¬ّو�� S أّن أحدهما 

ّ
ومن رواية ع® عنه ~ كتاب اqيار ~ ا�

 )6(أحدهما، فيّدÝ أنّه قد ¢ن اختار هذا ا�ا
، ورضيه أنّهيَُضيõُع ف ،)5( قد وجب عليه hياره
  . يصّدق ~ ذ.ك

إنّما صّدق ا.رّسول S اّ�فع؛ ألنّه : ~ هذه ا(سألة أنّه قال )7(ُزرٍْب  ا� ابنوقد رأيت .لق
¢ن يدفعها هو، ول®س من شأن األزواج واآلباء أن يدفعوا  )8( إنّما وGّه S دفع نفقتهم S ما

 أن تÍون ا.ّزوجة قد رفعت أvرها إY اإلمام، فاستعدته S ا.ّزوج
ّ
فإن .م . ا�فقات با�®ّنات، إال

ب®ّنة، فأنÍرت ا.ّزوجة حلف و�رئ أيًضا، وغرم ا.ّزوج .لمرأة  )9(يعلم ا.رّسول بذ.ك ودفع بدون
   . نفقتها بعد يمينها، و.م يÍن � رجوع S ا.ّرسول

                                                 
  .6اآلية : سورة ال�ساء  )1(
  .وهو vوافق .لمع÷. ي: وما أثZته من. »من أنها«: ل، ك، ط~ األص  )2(
  .»ومن رواية ع® عنه ~ كتاب اqيار ~ ا�ي 2شÖي ا¬وب من ا¬و�� S أن أحدهما«ز\ادة : ~ ك  )3(
  .»إخالء«: ~ ك  )4(
  .وما أثبت أصوب. »ºتاره«: ~ ا�يان واRحصيل  )5(
  .وهو vوافق (ا ~ ا�يان واRحصيل. ك، ط: ه منوما أثZت. »أن«: ~ األصل، ي  )6(
سمع من قاسم بن أصبغ و�ّمد بن عبد اهللا بن أ± . ه317أبو بÍر �ّمد بن يبü بن زرب القرطó، و� سنة : ابن زرب  )7(

ب اqصال ألف كتا. ه367وو� قضاء ا#ماعة سنة . أثU عليه وعظم من أصحابه وا�اس. د{م، وتفقه عن ا.ؤ.ؤي وغwهم
. ه381توa سنة . ~ الفقه S مذهب اإلمام ما.ك xرض به كتاب اqصال البن ¢�س ا1نÌ، وyتاب ~ ا.رد S ابن Ñvة

  .100ص: ، شجرة ا�ور364ص: ، ا�يباج ا(ذهب233ص2ج: ترتيب ا(دارك
  . »كما«: ~ �يع ال�سخ  )8(
  .»دون«: ~ �يع ال�سخ  )9(
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ُسول و§ن ¢ن( قد علم برفع ا(رأة أvرها إY ا1اÐم، ودفع دون ب®ّنة، فأنÍرت  )1()ا.ر�
  . ا(رأة ضمن .لّزوج؛ ألنّه حي�ئذ متعد بتفر\طه
و.و اّد� S ا.رّسول أنّه علم برفعها إY اإلمام، : قال غwه من ا.ّشيوخ S قياس قو�

ه ال يصح؛ ألّن وأنÍر ذ.ك حلف ا.ّرسول ما علم بذ.ك، ثّم ¾لف S اّ�فع و\Wأ، وذ.
ّ
ù ك

ا.ّزوج إنّما يصّدق ~ دفع اّ�فقة إY اvرأته، إذا اّد� بعد Cّv ا(ّدة أنّه ¢ن ينفق عليها، أو أنّه 
  . ¢ن يدفع إ{ها نفقتها، أو ما تنفق منه ش®ئًا بعد �ء، أو �لًة واحدةً 

ا 2ستقبل، أو ~ نفقة قد وأّما إن اّد� أنّه دفع إ{ها مئة دينار Rنفق منها S نفسها فيم
فحÍم . S نفسها من ما�ا فيما Dv، وأنÍرت ذ.ك فال يصّدق بإ�اع )2(¢نت أنفقتها

© بعثها ا.ّزوج معه إY اvرأته Rنفقها
ّ
حكمه ~ أن ال يصّدق ~ دفعها  ،)3(ا.رّسول ~ مئة دينار ال

 S ما وصفناه )4(إ{ها
ّ
S قول ابن  )6(جشون، وما يتخرجمن مذهب ابن ا(ا )5(إذا أنÍرت إال

© ذكرناها، فإنّه يصّدق S اّ�فع و\Wأ، أو تصّدق ¼ فيما زعمته
ّ
من أنّها  )7(القاسم ~ ا(سائل ال

  ..م تقبض، وتأخذ نفقتها من ا.ّزوج، وال يعّدى عليها .لغرماء ��ء
ه ~ ذ.ك  ،)8(ا(ئة إ{ها �فقتها/  و.و ¢ن القول قول ا.ّزوج ~ دفع

ّ
و¸ن ا.رّسول قد حّل �ل

و§ن . أن يÍون .لغرماء أن يأخذوا ا(ئة منها )9(.وجب - ر�ه اهللا  -S ما زعم ابن زرب 
  . أنÍرت إذا حلف ا.ّرسول S اّ�فع، و§Y هذا ذهب

فقول ابن زرب خطأ êاح ال خفاء به، وال وجه . ير\د و§ن أقّروا: وقد خالفه أصبغ بقو�
   ها )10(".لمسألة سوى ما ذكرنا، و�اهللا اRّوفيق

  

                                                 
  .   ط: سقط من  )1(
  .»أو ~ سنة قد ¢نت أنفقت«: ~ ا�يان واRحصيل  )2(
  .»�فقتها«: ، ~ ي، ك»بنفقتها«: ~ األصل، ط  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »إ{ه«: ~ األصل  )4(
  .»وصفنا«: ~ ي، ط  )5(
  .»منه«ز\ادة : ~ ك  )6(
  .وPهما صحيح. »زعمت«: ~ �يع ال�سخ  )7(
  .   »Rنفقها«: ~ ط  )8(
  .   »أوجب«: ~ ط  )9(
  .527-525ص 10ج: ا�يان واRحصيل  )10(

 ]ب/189[
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قال : "من كتاب ا(ديان من ا�وادر ،قال ~ تر�ة تفل®س الغائب من ا#زء األول :vسألة
 .غر\م � فطلب عقل ا(تاع أو ثمنهفقام  ،قال ابن ا(اجشون ~ ôئب بعث بمتاع: ابن حبيب

   )1(."الال يعقل � ذ.ك ا1اÐم، و{öب �.ك أج: قال
وسئل عن : عن ابن القاسم )2(|بن ¾�|من العتZية روى ¾� : "وa ا�وادر أيضا ما نصه

.... فأرادوا أخذه،  ،عليه وقام غرماء ا�اعث )3(ا.رجل يبعث با(ال مع رجل إY فالن، فقدم
الغرماء؛ ا فليأخذه و§ن ¢ن ôئبً  .إن ¢ن ا�ي شهد � ا.رسول حا�ا حلف معه وأخذه: فقال

هم لغيبة الطالب S إقرار ا(ال بيده    ها )4("ألنه ُ�ت�
يقول أvرتU أن أبعتها إY أهلك، : وروى ع® عن ابن القاسم ~ ا(بعوث معه ببضاعة"

فليحلف ا(أvوُر لقد أخذها S أن . بل أvرتُك أن تُبلغها بنفسك: وقال اآلvر. وقد أرْسلتُها
   ها )6(")5()وأنه أرسلها( ،يُرسلها

ما  ،أو بضاعة ،وأقر رجل أن � بيده وديعة ،وفيه أيضا ~ تر�ة فيمن ثبت عليه دين فغاب
وyتب �حبيل إY سحنون ~ رجل ثبت عليه دين فلم يوجد : )7(من كتاب ابن سحنون: "نصه

ل منه أو دراهم، فهل يقب ،أو دنانw ،� مال، ثم ôب فأ5 رجل فذكر أن هذا الغائب أودعه جار\ة
ا ا، أو متوار\ً و\أvر بZيع ما يباع من ذ.ك، فيقC منه غرماء الغائب إن ¢ن ôئبً  ،ا1اÐم

 : با�â؟ فكتب إ{ه
ّ

  . هذا � به ر� ي أقَ ما أرى أن يقC ا1اÐم غرماءه من ا(ال ا�
أن هذا معه بضاعة لفالن ا�ي بصقلية، و� أنا S : أتا] رجل فقال: فقال ،وسأ� حبيب

ة S ما نَ ®õ فيها إذا أ5 با�َ  نعم فأعده: ه هذه، فقال �فأعد] عليه ~ بضاعت ،الن الغائب دينف
xه وذكر   . اد�

                                                 
  .15ص 10ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )1(
 .ا�وادر وا.ز\ادات: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )2(
 .»يقدم«: ~ ط )3(
 .223ص 7ج: ا�وادر وا.ز\ادات )4(
  .   ط: سقط من  )5(
  .227ص 7ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )6(
أخذ عن أبيه وابن أ± حسان وعبد العز\ز بن ¾� . ه202أبو عبد اهللا �ّمد بن سحنون اإلمام، و� سنة : ابن سحنون  )7(

 باآلثار وفنون العلم، و¸ن يناظر أباه وجلس �لسه بعد vوته. ا(د] وغwهم
ً
 وقد ¢ن كثw اRأ{ف، من. ¢ن ذو حجة x(ا

: ترتيب ا(دارك. ه256توa با.ساحل سنة . ا1جة S القدر\ة، كتاب ~ أح�م القرءان، آداب القضاة، واإلقرار: vؤلفاته
  .70ص: ، شجرة ا�ور333ص: ؛ ا�يباج ا(ذهب424ص1ج
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  )1(وسأ� شجرة
ً

  ثم قفل إ�v Y  ،)2(ا فعمل فيه، ثم خرج إY القwوان قراًض فيمن أخذ ماال
وقام قوم  ،ثالث� دينارا فأقر بها االبن، فزعم رب القراض أنه ما� ه، وترك بيد ابنهبغw علم ر�ّ 

، والعاvل عديم ال )4(~ نفسه، وقامت اvرأته بمهرها )3(بدين S اqارج إ�v Y �م عليه
  . يعرف � مال ظاهر

أن غيZته منقطعة مثل �v وغwها، فا(ال ا�ي أقر به االبن أنه  )5(إن ثبت: فكتب إ{ه
فإن ¢ن أعطاه  ،و\نظر ~ صاحب القراض .ب؛ يقD منه غرماؤه وزوجته إن أثZتوا دينهم.لغائ

فليöب رب  ،وثبت ذ.ك ، فخرج به إ�v Yإياه S العمل به بأرض تو�س وا(ال كثw أو قليل
فهو كذ.ك يöب مع  ،)6(إياه و.م 2شÖط عليه، وا(ال قليل(ال مع الغرماء، فإن ¢ن أعطاه ا

فل®س  ،و.م 2شÖط عليه ش®ئا ،إ�v Y )8()به(اqروج  )7(ء، و§ن ¢ن ا(ال واسعا ¾ملالغرما
   ها )10("به مع الغرماء )9()يöب أن(.صاحب القراض 

 كتابوقد جرى ~ : "ما نصه ،وفيه ~ جامع القول ~ ا(ديان وا(فلس من قضائه ~ ما�
~ ا(ديان  روى أشهب عن ما.ك ~ العتZية: )12(باب ~ عتق ا(ديان vستوعب ،)11(|العتق|

ح� تصدق ال وفاء يتصدق أو يعتق، ثم قام حينا، ثم قام غرماؤه ~ ذ.ك، فإن أقام ا�®نة أنه 
   .عنده فيما يرون

                                                 
أبيه ع®  سمع من. ه167أبو شجرة أو أبو ز\د شجرة بن ع® ا(عافري، أصله أند.° نزل بتو�س، و� سنة : شجرة )1(

. و� شجرة قضاء تو�س ~ أيام سحنون. وأخذ عنه �اعة من أصحاب سحنون وغwهم. وابن ز\اد وابن أ�س وغwهم
ف كتاب ~ vسائله .سحنون

ّ
  .208ص: ، ا�يباج ا(ذهب370ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه262توa سنة . أل

، وأ�Õها جباية :القwوان )2(
ً

ومنها . تقع ~ سهل رÅv قاحل، وقد ¢نت أعظم مدن ا(غرب نظًرا، وأ�Õها �dًا، وأÑ2ها أvواال
: ا.روض ا(عطار. Ðم 160تبعد عن تو�س بمسافة . انطلق الفتح اإلسال� با(غرب، وازدهرت بها العلوم اإلسالمية

  .90ص: ؛ وصف إفر\قيا486ص
  .»عليهم«: ~ ي  )3(
  .»~ مهرها«: ~ ك، ط  )4(
  .»إ{ه«ز\ادة : ~ األصل، ي  )5(
  .»قليله«: ~ ي  )6(
  .»فيحمل«: ~ ي  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .ط: سقط من  )9(
  .20-19ص 10ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )10(
  .من ا�وادر وا.ز\ادات: وما أثZته من .مع وجود بياض» كتا«: ~ ط  )11(
  .»vستوعبا«: ~ ي، ك، ط  )12(
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.صدقة فضل عن ا فلهم ذ.ك إذا .م يÍونوا علموا با.صدقة، و§ن ¢ن ~: قال ابن القاسم
  .  يرد إن طال زمانه ووارث األحرار، وجازت شهادتهفال ،وأما العتق .دينهم .م يرد الفضل

ف�عم ~ جار\ة أنها  ،عن ابن القاسم ~ ا.رجل يرهقه دين )1(وروى ع® و�مد بن خا�
هذا قبل  ة بذ.ك من ال�ساء، أو يÍون قد ف�ال يصدق إال أن تقوم ب®ن: منه، قال )2(أسقطت

  . ادxئه، أو ¢ن يذكر ذ.ك، و§ال فال، وتباع .لغرماء
أن ا�ي عليه ا(هر ا(ؤجل : )3(قال عنه ع® ~ غw رواية ¾� بن عبد العز\ز

  . وال يهب كسائر ا�يون ،بما� أنه ل®س � أن يعتق )5(أو بعيد ¾يط ،قر\ب )4()ألجل(
ا، وعليه دين يغÖق بعضهم، ثم 2ستحدث دينً  ،عبيده قال عنه أصبغ وسحنون فيمن أعتق

العبيد بقدر ا�ي ¢ن �م من ا�ين يوم العتق،  منثم يقوم به الغرماء األو.ون، فلwّد من عتق 
ثم يعتق با
 العبيد، ثم ال يباع منهم �ء، و§نما / و\دخل فيه الغرماء اآلخرون،  ،فيباع �م

  . يباع .ألول� أول vرة
وُهمْ أنه إذا دخل اآلخرون S األول� :)6(تZية قول ألشهبومن الع ألول� ابZيع  ، فَقاص"

ùهم،  )7(ثانية بقدر ما انتقصهم اآلخرون، ثم يدخل ~ ذ.ك اآلخرون، هكذا أبدا حÄ يباعوا
وقد جنح إ{ه : الوأxب هذا أصبغ، وذكر أن ابن القاسم أxبه أيضا، ق .و\و� ا�ين قبل ذ.ك

  . رجع عنه، وا(سألة vستوعبة ~ كتاب العتق واالختالف فيها لم، ُ=م� فيما أع
  وال فيما  ،مالةcفال �وز أن يتحمل ، )8(ومن أحاط ا�ين به: قال ابن القاسم: قال أصبغ

                                                 
�ّمد بن خا� )1(: óرت�يل، يعرف باألشج، قرطv ّمد بن خا� بن�و¸ن . سمع من ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، وغwهم. 

 ا.dطة وا.صالة، . الغالب عليه الفقه، و.م يÍن � علم با1ديث، و� صحبة .لسلطان، و�®ته معروف بالعلم ~ قرطبة
ّ

�و
  .330ص: ؛ ا�يباج ا(ذهب117ص 4ج: ترتيب ا(دارك. ھ220تو� سنة . قرطبةوا.سوق ب

  .»سقطت«: ~ ي  )2(
�ّمد بن عبد اهللا . أبو زyر\اء ¾� بن �ّمد بن عبد العز\ز القرطó، يعرف بابن اqراز :¾� بن عبد العز\ز  )3( ،óسمع العت

¢ن . وسمع منه �ّمد بن قاسم، أ�د بن عبادة، وأبو العرب �ّمد بن أ�د اRمي¯، وغwهم. بن عبد اÍ1م، وا(ز� وغwهم
: ؛ �هرة تراجم الفقهاء ا(ا.كية436ص: ا�يباج ا(ذهب. ھ�297 سنة تو. يميل فقهه إY مذهب ا.شاف�، و¸ن vشاوًرا

  . 1347ص 3ج
  .ي: سقط من  )4(
�يط«: ~ ط  )5(«.  
  .»أشهب«: ~ ك، ط  )6(
  .»باعوا«: ~ ك  )7(
  .»بما�«: ~ ي  )8(
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و¼ معروف، وyما ال Çوز : قال أصبغ. ب®نه و�� اهللا، وتفسخ ا1مالة، و¼ كصدقته
  �الة ذات 

   )1(."ا¬لث، وال Çوز �الة ا(أذون أيضاا.زوج بما �اوز 
: ما نصه ،~ تر�ة من كÑ حZسا من ا#زء ا¬ا] من كتاب األحباس ،وa ا�وادر أيضا

قال سحنون فيمن حZس دارا، وعليه دين قبل اZ1س، واستحدث دينا بعد اZ1س، فقام أهل "
   .ا�ين ùهم
ين األول، : قد قيل: )2(قال �â. ين اآلخر، ثم ال ما بيع �م دخل معهم فيه أهل ا�ّ فيباع منها

  . يباع منها غw ذ.ك
يدخل عليهم  ، ثمّ مْ وهُ ُص قَ تَ -ْ ما اِ  )3(]بقدر[إذا دخل معهم اآلخرون بيع .ألول� : وقد قيل

 Äُّس اآلخرون هكذا أبدا حZ1ا 
وyذ.ك ألصحابنا قوالن ~ العتق، وهذا .  2ستوفوا، أو ُ�َفر�غُ

   )4(."والقول اآلخر قول أشهب. نا هذا، وÞوه ~ ا(دب�رمثله وقد ذكر
: ين واRفل®س~ تر�ة جامع vسائل ~ ا�ّ  ،ومنها أي ا�وادر ~ ا#زء ا¬ا] من ا(ديان

 .ا#ميع، فإنه �S W أخذه فأE إال أخذ ،بعض ما عليه .لطالب الغر\م فإن أعطى: قال ما.ك"
  . فال �W الطالب، وجWت الغر\م S دفع ا1ق ùه ،إال أن يÍون الغر\م vليئا: قال ابن القاسم

فإن  ،يأخذه عند ا.ّسنة �لة: وقال فيمن صالح من دم S أن يأخذ ~ � سنة ش®ئا سّمياه
كما ال آخذها إال �لة : بأن يؤّديها رسال رسال، وقال الطال )6( )5(أراد ا�ي عليه اإلبل

   .)7()قال({أخذها رسال كما : قال .اشÖطت
{عط ~ وسطها يعU وسط : أن �طه ~ سنة .م يقل أو�ا وال آخرها، فقال: قيل

   ها)8("ا.سنة
  وقال ع® بن دينار عن ابن القاسم فيمن � S : "ما نصه ،وa ال�Öة ا(ذكورة أيضا
                                                 

  .52-51ص 10ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )1(
  .»قيل«: ~ ط  )2(
  .ي، م، ك، ط: من وما أثZته. األصل: سقط من  )3(
  .91ص 12ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )4(
  .»ا1ق«: ~ ط  )5(
 «ز\ادة : ~ األصل، ي  )6(

ّ
  .»إال

  .ط: سقط من  )7(
  .82ص 10ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )8(
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 :عليه إY االبن {ؤّديه عنه، ففعل، فقال الغر\م ما )1(رجل وS ابنه مال، أو طعام، فدفع األب
وyذبه االبن، فالغر\م vصدق مع يمينه إال أن يقيم االبن ب®نة أنه قال  ،إنما دفع االبن عن نفسه

.م ينفعه حÄ تقوم ب®نة أن  ،هذا عن أ±، و.و أقام األب ب®نة أنه أvر االبن أن يدفع ذ.ك عنه: �
  . ع االبنذ.ك ا.�ء بعينه هو ا�ي دف

قبضت حق : فوP من يقبضه، قال ،قال أصبغ عن ابن القاسم ~ رجل� �ما S رجل حق
وهو معدوم، فإن ¢ن حقهما واحدا �تمعا فذ.ك  ،بل دفعت حق فالن: فالن، وقال الغر\م

  . ب®نهما
: فقال ،فأردت أن lشÖي منه سلعة ،وعمن .ك عليه دين ومن سماع أشهب،: وقال أصبغ

، )S()2 ذ.ك(ال أقاصصك، فباعها منك : وأنا �تاج إY ثمنها، فقلت � ،أن تقاصصUأخاف 
wن .م يفلسثم أردت مقاصته وعليه دين كثÍقال ما.ك .، ول : S أن يقاصه، فروجع فثبت �

  ها )4( )3("هذا
وvسألة ا.رجل� �ما S  ،وقد ذكر ا1طاب vسألة من � S رجل وS ابنه مال: قلت

آخر  )5("وٍض بُ قْ  مَ ا ِ~ فَ لَ تَ خْ اِ  نْ §ِ وَ : "vسألة ا(قاصة ~ قول ا(صنف قبل ،رجل حق ا(ذكورت� هنا
ٌ هذا ,َ : ابن رشد: "ما نصه ،)6(]منها[بعد األوÉ  :وقال .باب ا.رهن õ� ما قا� S؛  �االبن مُ  ألن �ٍع د 

  فيما ذكر من أنه قضاه ا1ّق 
ّ

� ا.سنة أن ا�®نة S من ادّ  )7(وقد أحكمت .ي ¢ن � S أبيها�
  . )8("وا{م� S من أنÍر

ح\ ابن رشد ~ رسم العارّ\ة، من سماع ع® من ا�ضائع : "وذكر ا(سألة منهما بقو�
وا.و¸الت، فيما إذا ¢ن .رجل S آخر عdة، وآلخر عليه عdة، ووPّ من يقتC منه 

س
ّ
  . العd\ن فاقتD عdًة، ثّم فل

   .قبول قول ا.وyيل: قوالن أحدهما. .آلخر: وقال الغر\م. ¼ لفالن: وقال ا.وyيل
                                                 

  .»االبن«: ~ ك  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .83ص 10ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )3(
  .»أبو فارس«ز\ادة : ~ ك، ط  )4(
  .201ص : ¤ت� خليل  )5(
  .»منهما«: وa ك. ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .»حكمت«: ~ ي  )7(
  .587ص 6ج: vواهب ا#ليل  )8(
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   ها )1("لعdة ب®نهما، وال عWة بقول ا.وyيلأّن ا: وا¬ّا]
وأّما : ما نصه ،ا(ذكورة بعدهما ~ فصل ا(قاصة ،وقال ا1طاب أيضا ~ vسألة ا(قاصة

ةمها يعUكح فقال ابن عرفة إثر @مه ا(تقّدم، يعU ~ تعر\ف ا(قاّصة عن ابن رشد،  ، ا.ُْمَقاص�
   .vشهور ا(ذهب وجوب اÍ1م با(قاّصة: اّ�ذور/  من كتاب~ رسم العشور من سماع ع® 

ومثله ~ كتاب ا.ّ�ف، منها خالف ما ~ اّ��ح ا¬ّا]، . ال ¾Íم بها: وروى ز\اد
ةَ م .و اشÖى S أن ال: وS ا(شهور. وا.و¸الت منها )2()ا.ّسلم ا¬ّا](و فÌ لغو ا.dّط  ،َقاص�

وتأّول ما ~ ا.ّ�ف عليه؛ : وقول ابن كنانة مع ابن القاسم ~ ا(دّونة. و§عما� سماع القر\��
  . ألّن كون ا.ّ�ف S ا(ناجزة كdط ترyها، وتعليله يرّد هذا اRّأو\ل

 فيدخله ا�يع وا.ّسلف: وقيل
ً
 روى هذا عن. يفسد ا�يع �dط ترyها؛ إن ¢ن اّ�ين حاال

�ْقِضيَهُ  أَال  )4()و.م 2شÖط(.âّين أجًال،  )3(هو حقيق إن .م تöب: وقال أصبغ. ابن القاسمَ)5( 
  )6(.ها ذ.ك ا{وم

-338 R"G�)� "^y .'� .'¤�� O� 
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بعد أن ارتهنه منه غwه وحازه، فÌ ابن يو�س  ،vسألة من ا.رهن ¾وزه ثان ارتهنه من ر�ه

ومن ارتهن رهنا وحازه  :ومن العتZية من سماع ع®: "ما نصه ،~ كتاب ا.رهن ~ فصل منه
   ..م أعلم برهنه �ذا :وقال ،ثم أ5 غwه فأقام ا�®نة أنه ارتهنه قبله وحازه ،سنة أو س�ت�

   .خر دون الغرماءاآلو\Íون ما فضل �ذا . هو رهن بيد األول :قال
   .قد بيعت ا�ار .لثا] بأvر ا.سلطان :قيل
  .و\Íون ما فضل �ذا اآلخر ،ألن حيازته سبقت ؛و\بدأ بدين األول ،يمC ا�يع :قال

ثم أ�راها  ،فأ�راها من رجل بإذن ا.راهن ،قال أبو ز\د عن ابن القاسم فيمن ارتهن دارا
و§ن  .وقد فسد ا.رهن ،فا.كراء الزم ،ناحية رب ا�ار فإن ¢ن ا(كÖي من ،ا(كÖي من ا.راهن

   .وذ.ك جائز وال يفسد ا.رهن ،¢ن أجنZيا صح ذ.ك

                                                 
  .587ص 6ج: vواهب ا#ليل  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .»أن يöب«: ~ vواهب ا#ليل  )3(
  .ك: سقط من  )4(
 .»أن ال يقبضه«: ~ vواهب ا#ليل )5(
  .535ص 6ج: vواهب ا#ليل  )6(
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.م ينقض  ،غلب S رده إY يد صاحبه ثمّ  ،هن(ا تقدم صحة حوزه ا.رّ  :قال بعض الفقهاء
  . من ابن يو�سه ا )1("¢لعبد إذا أبق بعد أن ح� فأخذه ا.راهن ،ا1وز

 ،حيازته سبقت ألنّ  :ابن يو�س )2(]أي[ ،ذكر ~ ا�يان ا(سألة األوÉ إY قو�و(ا : قلت
   .و\Íون ما فضل �ذا اآلخر

 :قلت البن القاسم: قال ع®: "ما نصه ،البن يو�س اخت�ها )3(]ألنّ [ :قال ~ أثنائها
فل®س �  ،من رهن رهنا: كيف جعلت ما فضل عن ا(رتهن األول �ذا دون الغرماء، وأنت تقول

   .ن فضلته من آخر إال بإذن ا(رتهنأن يره
  . هذا قد حاز وقبض، فأرى أن تنفعه حيازته وقبضه: قال

هن ال يبطل وهو أن ا.رّ  سألة مع÷ خÌ �ب أن يوقف عليه،~ هذه ا(: قال ابن رشد
ت، وال يقوم برد رهنه إY برجوعه إY ا.راهن بعد أن حازه ا(رتهن، إال أن يعلم بذ.ك ف®سك

وحوزه إياه إبطاال  من ا¬ا] بعد أن ¢ن رهنه األول،.م ير رهن ا.راهن ا.رهن  )4( |ألنه|حوزه؛ 
وجعل .لثا] ما فضل منه عن حقه؛  ك، فجعله أحق برهنه إY مبلغ حقه،.رهنه، إذ .م يعلم بذ.

   .ق منه بعضه، ثم استحألنه قد حازه �فسه، بمþلة من ارتهن رهنا فحازه
وال يلزم ابن القاسم ما اعÖض به عليه ع®؛ ألنه إنما احتيج إY علم ا(رتهن األول ~ 

   .، {كون حائزا � إياها ال �فسهرهن فضلة ا.رهن
 ،حاز �يع ا.رهن، فلو علم األول بذ.ك اوv aسأRنا ا(رتهن ا¬ا] قد حازها �فسه إذ

  . ا¬ا] أحق µميعه وأذن فيه �طل رهنه �لة، و¸ن
Ícم حاÐم S صاحب ا�ار ه بيع قد وقع إن االشÖاء يمC عليه صحيح؛ ألنّ : وقو�

و.م 2ستحق ا(رتهن األول من رقبة ا�ار ش®ئا، فيفسخ ا�يع فيه، و§نما استحق ارتهان  .ا.راهن
ر ما فضل فيكون أحق بثمنها ا�ي بيعت به حÄ 2ستوa حقه، و\Íون .آلخ ،ا�ار ~ حقه

  )5(."و�اهللا اRوفيق. عنه
  

                                                 
 .265ص 8ابن يو�س، ج: ا#امع (سائل ا(دونة وا(ختلطة )1(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .وما أثZته من ا�يان واRحصيل. �يع ال�سخ: سقط من  )4(
  .55-54ص  11ج: ا�يان واRحصيل  )5(
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فقام فيه الغرماء بعد vوته  ،و.م يقبض ا.كراء .لراهن ،vسألة رهن جنان أ�راه ا(رتهن

العالمة القا� سيدي �مد  ،سئل عنها سيدي وا�ي ،مدع� عدم قبضه كراءه vوهن 1يازته
  .�لباK أطال اهللا عمره ~ طاعتهبن عبد ا.ر�ن ا

بطل ا.رهن لعدم تمام  ،و§ن قبضه ا.راهن من vكÖ\ه ،بد من قبضه ا.كراء أنه ال: فأجاب
   .إذا .م يÍن منه قبض � ،ا1وز بمجرد عقد ا(رتهن ا.كراء فقط

ُه ا.ُْمْرتَ : "واستدل بقول ا(صنف
�
 ،أي توÉ ما ذكر من اإلجارة واإلس�ن ،)1("ِهُن بِإْذنِهِ َوتََوال

 ،أْو إَجاَرةٍ  ،َو�ِإْذنِِه ِ~ َوْطءٍ : "كما يفيده @م بعض �احه ~ قو� ،وÞوهما ×ا Çوز فيه االسÁنابة
  . )2("أْو إْسَ�نٍ 

 ê\ح ~ عقده، و§نما هو أن @م ا(صنف غê w\ح ~ تو� قبض ا.كراء: فقلت �
فوقفت S صحة ما  ،فراجعت @مهم ،فأحالS U مطالعة ما ألئمة ا(ذهب ~ ذ.ك ،فقط

وا�يان واRحصيل البن  ،و¤ت� ا(تيطية البن هارون/  ،)3(~ وثائق الفشتاK �أجاب به 
  . رشد

Kنيها صاحبها من نفسه وأ ،فإذا ¢ن ا.رهن دارا: "ونص ما .لفشتاZهلهفالقبض أن ي، 
أو توÉ  ،فإن أ�راها ا.راهن ،و\دفعه إY ا.راهن ،و\قبض كراءها ،و\قبضها ا(رتهن بمحö ب®نة

   )4(."هخرجت من ا.رهن ا ،قبض كرائها
و¾وزها  ،فإن ¢ن ا.رهن دارا فالقبض فيها أن ºليها ر�ها ،vسألة: "وا�ي البن هارون

" فإن أ�راها ا.راهن خرجت من ا.رهن ،و\توÉ كراءها و\دفعه .لراهن ،ا(رتهن بمحö ا.شهود
و§ن  .كتب فيه vساقاة ا(رتهن � تتميما .لحيازة ،و§ن ¢ن ا.رهن جنانا أو كرما: "ثم قاله ا

   ،فذ.ك أيضا حوز ،و�. رب األرض عنها ،أو ا(رتهن S األرض أو ا#نة با�®نة ،تطوف ا.راهن

                                                 
  .198ص: ¤ت� خليل  )1(
  .198ص: ¤ت� خليل  )2(
)3(  Kالفا´: الفشتا Kم الفشتاÍ1ّمد بن أ�د بن عبد ا�أخذ عن أ± ا1سن بن سليمان والقا� ابن عبد . أبو عبد اهللا 

القضاء، ثم قاض و� . وأخذ عنه أبو زyر\اء ا.Ñاج وابن اqطيب القسنطيU والقباب وغwهم. ا.رزاق والطنجاK وغwهم
: ، نيل االبتهاج349ص: كفاية ا(حتاج. ه779توa سنة . ا.وثائق، ورسالة ~ ا�xء بعد ا.صالة: من تآ{فه. ا#ماعة بفاس

  .235ص: ، شجرة ا�ور446ص
)4(  Kوثائق الفشتا : ،Kّمد الفشتا�  .، vؤسسة ا(لك عبد العز\ز، ا�ار ا�يضاء، ا(غرب21: ¤طوط .277ص 2ج
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   .)2("أحسن )1(|ا#نة|وvساقاة  إال أن كراء األرض
إال  ،ا�ار ا(رهونة )3(وال �وز .لمرتهن أن تÍري :إY أن قال ،فرع :ثم قال بعد Þو ورقة

2ستحب � إذا عقد ا.كراء فيها أن  :وقال ابن ا(اجشون .بإذن ا.راهن عند ابن القاسم وأشهب
   .فإن ترك ذ.ك جاز وDv إذا اجتهد ،يÍون ذ.ك بمؤاvرة ر�ها إن ¢ن حا�ا

فإن طلب ا(رتهن أجر  :قال ما.ك .أن ا(رتهن أوÉ بÍراء ا�ار من ر�ها :وa العتZية (ا.ك
  .)4( ]غwه[، فأرى ذ.ك � hالف فإن ¢ن مثله يؤاجر نفسه ~ ذ.ك ،وقيامه عليها ،كرائه �ا

ما ه ا )5("إذا حلف أنه فعل ذ.ك إال لwجع بأجره ،و§نما يÍون � ذ.ك :قال بعض ا.شيوخ
  . البن هارون

-340 R&	� ���  ,]�L� ��v8 .� M� Z��  ����� "
�8 *Eu [�]�L� x�v� , 
 � |*� �W��X 
واد�  ،ببâه )6(ومات وترك ورثة ،vسألة قيام رجل S رجل بيده أمانة .رجل من غw بâه

فأvرناه  ،وأدc Yجته بدينه S ا(يت ،وأراد أخذه من األم� ،القائم أن � بذمة ا(يت دينا
وذ.ك ألن ا1ق ي�تقل .لوارث بموت  .وعدة ورثته ،و�إثبات vوت غر\مه ،بإثبات دعواه بموجبها

 هِ �ِ هِ Çَْ  ُ=م� vَُؤنُ ": عند قول خليل )9(عن العصنو� )8(كما نقله اRتاú ،)v)7وروثه .لمدين
 بِ 
ْ
  أم ي�تقل  ،ي�تقل vلك ا.ورثة .لyÖة إال بعد Çه� ا(يت )11(نظر هلٱو: ونصه ،)10("وِف رُ عْ مَ ا.

                                                 
  .¤ت� ا�هاية واRمام: وما أثZته من. بياض: ~ ي  )1(
، ¤طوطات جامعة ا(لك 5839: ¤طوط. ب 258ابن هاورن، ل: ¤ت� ا�هاية واRمام ~ معرفة ا.وثائق واألح�م .لمتيطي )2(

 .سعود
  .»يÍري«: ~ ي، م  )3(
  .¤ت� ا�هاية واRمام: وما أثZته من. بياض قدر ùمة  )4(
 .ب 259ابن هارون، ل: ¤ت� ا�هاية واRمام )5(
  .»ورثته«: ~ م، ك، ط  )6(
  .  ك: وقد سقط من. »ا(دين«: ~ ط  )7(
)8(  úتاRا :úتاRّمد بن إبراهيم بن خليل ا�أخذ عن ا�ور ا.سنهوري و�رهان ا�ين ا.لقا] وسبط . أبو عبد اهللا شمس ا�ين 

توÉ القضاء؛ ف�ن قا� قضاة �v، ثم Æ. عنه وتصدر .لتأ{ف . عنه ا.شيخ الف®� وغwهوأخذ . ا�ين ا(ارديU وغwهم
توa . �حان S ¤ت� خليل، �ح ابن ا#احب الفرÝ، �ح إرشاد ابن عسكر، و�ح S ا.رسالة: من تآ{فه. واإلقراء

  .272ص: ؛ شجرة ا�ور465ص: ؛ كفاية ا(حتاج171ص: توشيح ا�يباج. ه942سنة 
¢ن حيًا سنة . �ح S اRلمسانية: من تآ{فه. أبو عبد اهللا عبد ا.ر�ن بن ¾� بن �ّمد بن صالح العصنو� :العصنو�  )9(

  .هذا ما وقفت عليه. 198ص 5ج: معجم ا(ؤلف�. ھ816
 .306ص: ¤ت� خليل )10(
  .»ال«ز\ادة : ~ ك، ط  )11(
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  ه ا ؟وهو الظاهر ،و§نما �هزونه ×ا vلكوه ،ح� ا(وت
َ وَ " :فقال ~ قول خليل ،ونقله سا.م عن ا(ذهب  عَ  وْ .

�
  هِ تِ جَ وْ زَ  َق َال طَ  َق ل

ْ
 [ ةِ وyَ لُ مْ مَ ا.

َ
 )1(]يهِ ,ِ أل

 َSَ  ِْوتِهvَ")2( ة ت... إلخyÖذهب أن ال)ا.وارثا Yتقل بمجرد ا(وت إ�، x� � وقضاء ا�ين الزم، 
  . اúتاRه إن ¢ن ~ الyÖة ما يو� ا

فأ�ل من ترyته بعد vوته قبل  ،و2ستظهر أوال من �ن®ثهم من حلف ال يأ�ل طعام ز\د
òه، أو ¢ن مدينا اقسمها إن أو   

  أيقتC. ..تقييده بÍونه أوò إلخ : قلت
�
، أو .م يÍن عليه دين، ¾نث إذا .م يوص ال

  . باباه فتأvله ا ،وهو يدل S انتقا� .لورثة بموته
بمجرد  )4(أن الyÖة ت�تقل إY ا.ورثة: فأجاب ؟عما يظهر )3(وسئل ا.شيخ يوسف ا.زرقا]

هذا ا�ي وضع فحي�ئذ  ،ألن ا�ين ال يمنع اإلرث S ا.صحيح ؛و.و ¢ن S ا(يت دين ،ا(وت
وأخذوه من  ،فإن ردوه رد ،vوقوف S إجازة ا.ورثة ،و�اعها )5(يده S سلعة ا(يت من ا(داي�

  . هو�اعوه با.سداد بعد ا�داء عليه واشتهاره ا ،ا(شÖي
ُخَذ بَِماِ�ِ : "وانظر ما .لdاح ~ باب اqيار عند قو�

ْ
ْن يَأ
َ
 أ
�
ال َم .َِوارٍِث، إِ   . )7()6("َوَال َ@َ

بد .لطالب من إثباته vوت  فال ،أو عدم انتقا�ا �م ،وS القول بانتقال vلك الyÖة .لورثة
  : عمال بقول ا.زقاق ~ الميته ~ القضاء ،وعدد ورثته ،ا(طلوب
  ن� ـتَ ـبِ 1ْ ِ{ُ  ٍت ـيõ مَ ا .ِ ق� ـحَ  Ýِ د� ـيَ  نْ ـمَ وَ 
  

   
َ
  هُ ـل

ْ
  الـِص فْ Rَِ  دُ عْ ,َ  )8(َث رِ اا.وَ وَ  َت وْ ـمَ ا.

 وَ  ٍس كْ عَ كَ   
َ
  )9(إلخ................................................    َكَغائِـَب  �ٍ مِ يَ  عَ ـمَ  نْ Íِ ل

                                                 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
 .139ص: ¤ت� خليل )2(
طبقات . ھ1047تو� سنة . � حاشية S ¤ت� خليل. أبو يعقوب يوسف بن أ�د بن فجلة ا.زرقا] :يوسف ا.زرقا] )3(

  . 609ص: ا1ضي¶
  .»ا.وارث«: ~ ي  )4(
  .»ا(داين«: ~ ي، ك، ط  )5(
  .181ص: ¤ت� خليل )6(
  .214ص 5ج: ينظر �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل  )7(
اث«: ~ فتح العليم اqّالق  )8(   .»ا.ُور�
-315ص ،)م2011-ھ1432(ا(كتبة الع�\ة، صيدا بwوت، طبعة �ّمد ميارة، : ~ �ح المية ا.زقاقفتح العليم اqّالق  )9(

316   
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 مات صاحب ا1ق ،ال© قبل هذه )1()ا(سألة"( :قال فيه ميارة .كعكس :فا�{ل هو قو�  
واÍ1م  ،فقام ا(دS Ý ورثته ،وهذه عكسها مات ا(د� عليه ،فقام وارثه S ا(د� عليه

، و�.ك شبه إحداهما وعدد ورثته ،بد من إثبات vوت ا(د� عليه ال ،فيها كذ.ك أيضا
وS ذ.ك نبه  .~ هذه ا.صورة من يم� القضاء )3()بد .لمدÝ وال( ،كعكس :فقال ،)2(ىخرباأل

أ5 بصيغة االستدراك ا�الة S  ،~ ا.صورة األوÉو(ا .م يÍن  ،ولÍن مع يم�: بقو�
Éثم استطرد  ،وسيذكر ا�اظم قر\با أنها يم� القضاء .خصوص هذه ا.صورة با{م� دون األو/ 

   .)4("ذكر نظائر تلزم فيها يم� القضاء
~ وال lسمع ا�عوى  :ا.رابع ~ ا�عوى S ا(يت )5()القسم(~  ،قال ~ اRب�ة": ثم قال

.م  ،غwه م� ، و.م يÍن تفإن أقر ا.وارث ا.رشيد بها ،إال بعد ثبوت وفاته وعدد ورثته ،مال ا(يت
وعجز عن ا�فع حلف القا�  ،وأعذر فيه .لوارث ،و§ن ثبت ا�ين با.شهادة ،يفتقر إY ثبوتها

و§نه  ،وال سقط عن ا(يت بوجه ،وال ش®ئا منه ،أنه ما اقتD ذ.ك ا�ين ،ا(د� يم� القضاء
   .)7("وأعداه به S ا.وارث ،ترyته بعد وفاته إY ح� يمينه هذه )6(]~[و ،�اق عليه

وقد نظم شيخنا اإلمام العا.م ا(حدث ا.رواية الفر� ": ما نصه ،ثم قال ~ عد ا�ظائر
ر�ه  )8(بن القا� أبو العباس سيدي أ�د ،والفضل وا.كرم ،اqلق ا1سن ذو ،ا1اج األبر

  :اهللا
  ونَ نُ ـــجُ وَ  2vِ ــَص وَ  ةٍ ــــبَ يْ ي ;َ ذِ وَ     ـٍت ـــيõ  مَ َ. ـــعَ  نٌ ــيْ دَ  انَ ـا كَ ذَ إِ 

  نُ ــيمِ يَ   
ْ
           ٍع ـد� ــ مُ َ. ــعَ  اءِ ـــَض قَ ال

  
َ Dَ ــا قَ ـوقَ ـقُ حُ  مْ هِ ـيْ لَ عَ   

ْ
  ونَ ــمُ اكِ  ا1

                                                   
  .ط: سقط من  )1(
 .»أحدهما باألخرى«: ~ ط )2(
 .  ك: سقط من )3(
  .317-316ص: فتح العليم اqّالق  )4(
 .ط: سقط من )5(
  .م: وما أثZته من. األصل، ي، ك، ط: سقط من  )6(
  .317ص: فتح العليم اqّالق  )7(
ا�، أبو العباس أ�د بن عمر بن أ± العافية، أو أ�د بن �ّمد بن �ّمد بن أ± العافية، أشتهر بابن الق: أ�د بن القا�  )8(

وأخذ عنه ابن �x وميارة وشهاب ا�ين ا(قري . أخذ عن وا�ه والقصار وا(نجور وا.Ñاج وغwهم. ه960و� سنة 
: من تآ{فه. انفرد بعلم ا1ساب والفرائض ~ وقته �قا وغر�ا، وو� القضاء �سال، وقد ¢ن � اعتناء ب�d العلم. وغwهم

� . ا(قتZس فيمن حل من األعالم بفاس، نيل األvل فيما به بّ� ا(ا.كية جري العملدرة ا1جال ~ أسماء ا.رجال، جذوة 
 K15حوا  

ً
  . 24ص1ج: ؛ ا{واقيت ا¬مينة297ص: شجرة ا�ور. ه1025توa سنة . كتابا

 ]ب/191[
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  ِس ـبْ  ا1ْ َ. ــعَ  اكَ ذَ ـكَ 
َ
 ا .ِ ــمَ وَ         الٍ ـمَ  ِت يْ ,َ  وْ أ

ْ
 فَ  �ِ ــاكِ ـسَ مَ ل

ْ
  ـونَ لُ اvِ ــعَ ال

  ِق ـحَ تَ سْ ي vُ ـفِ وَ  هُ وْ ـكَ حَ 
ْ
       وِض رُ ــعُ ال

  
َ ـفِ وَ   

ْ
  انِ وَ ـيَ ـي ا1

َ
  ـونَ تُ ـبِ ـثْ مُ  هُ ـــل

ألن ا{م� إنما تتوجه S طلب هؤالء  ؛مدع مثبت :ولعل األوÉ أن يقول بدل قو�: قال  
  )1(."ال بمجرد ا�عوى ،بعد ا¬بوت

و�À حÍم ما إذا  ،تÍلم ا�اظم S ما إذا مات ا(دÝ أو ا(د� عليه :تتميم": ثم قال
و.و ¢ن اّ�ين (ّيت، قام به ورثته ô Sئب أو مّيت، فال بّد أن ¾لف : ابن عرفةقال  .ماتا معا

أنّهم ما يعلمون أّن وّ{هم قبض من ا(قDّ عليه، وال من أحد �سZبه، و.و ¢ن ا(طلوب أ�ابرهم، 
وال ¾لف  ،)2(قضاءالمن ا1طاب آخر  ،حّيا، .م ¾لفوا حÄّ يّدÝ ذ.ك S ا(ّيت أو عليهم

   )4(."بعد vوته )3(األصاغر و§ن كWوا
  : ثم قال ~ �ح قول ا�اظم

..........................................................   
  

  ن� ــÍُ يَ  نْ §ِ وَ ........................   
َ
  ـــَال مَ هْ أ

  وٍب لُ طْ مَ  نْ ـعَ *َ  وٌت ــبُ =ُ 
َ
  َال ـصõ حُ  نِ َال وْ ـقَ  اءِ ـيَص ي اإلِ ذِ  �ِ جِ عْ تَ بِ     هِ ــينِ مِ يَ  َط ـقَ سْ أ

 ،وثبوت نائب أهمال .فعن مطلوب أسقط يمينه :وجوابه ،�ط :ن يÍنو§: قو�: "ما نصه
وطلب وارثه  ،إذا مات رب ا�ين )5(و¼ ،وهذا من تمام ا(سألة ا(ذكورة قبل هذه األبيات

فال يم� S  ،فإن .م ي1بت ذ.ك ،بد .لوارث من إثبات vوت vوروثه وعدد ورثته فال ،ا(دين
  : وقد تقدم هذا ا.0م ~ �ح قو� .ا(طلوب
  ن� ـتَ بِ 1ْ ِ{ُ  )6( ٍت ـيõ مَ ا .ِ ق� ـحَ  Ýِ د� ـيَ  نْ ـمَ وَ 
  

   
َ
  هُ ـل

ْ
  الـِص فْ Rَِ  دُ ـعْ ـبَ  َث رِ اا.وَ وَ  َت وْ ـمَ ا.

  :قو�  
..........................................................  

  
  فقوالن حصالبتعج� ذي اإليصاء   

  و¸ن وارثه  ،و¼ إذا مات ا(دين ،هذه األبياتهذا من تمام ا(سألة ا¬انية ا(ذكورة ~   

                                                 
  .318ص: فتح العليم اqّالق  )1(
  . 266ص 8ج: vواهب ا#ليل. بل هو ~ باب ا.شهادات )2(
  .»كW«: ~ ط  )3(
 .318ص: فتح العليم اqّالق )4(

  .»ما«ز\ادة : ~ ك )5(
 .»إلخ«: ~ ك، ط )6(
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وأحö  ،وعدد ورثته ،فأثبت الطالب vوت ا(دين ،و� وH )1(أو فيهم �جور ،�جورا
ألن ا1ق  ~ حق نفسه أو ال؟فهل يعجزه كما يعجز ا(حكوم عليه  ،.لحاÐم وH ا(حجور

   .ن~ ذ.ك قوال، )2(ومن ا#ائز أن يقوم ا(حجور cجته ،لغwه
Kفإن ¢نت : "- ر�ه اهللا -قال  ،وأشار بذ.ك (ا ~ آخر وثائق القا� أ± عبد اهللا الفشتا

 S م ،بد أيضا من إثبات ا(وت وعدة ورثته فال ،ميتا�عوىÍعليه )3({تع� ا(طلوب فيح، 
و§ن  .وجرى اÍ1م S ما تقدم ،ما.ك� أvر أنفسهم رفعهم إY القا� ،فإن ¢ن ا.ورثة كبارا

غw  ،ونظر ب®نهم ،رفعه وأثبت اإليصاء عنده ،بإيصاء أو تقديم )4(أو ¢ن �م ناظر ،¢نوا صغارا
وهل يعجز ا.وH أم ال؟ ~ ذ.ك  ،ألن إقراره و§نÍاره ال يعمل ش®ئا ؛أن ا.وH ال يÍلف جوابا

   ها )5("نظر ا(تيطي، اقوالن
 ،تعج� ا.وH )6(|اqالف ~| ا ذكر منانظر م... هل يعجز ا.وH إلخ : وا.شاهد منه قو�
 ،إذ اRعج� فرع تÍليفه ا#واب ،ال يÍلف جوابا؛ ألنه ال يعجز :فإن ا(ناسب لقو� قبله

  . صح ما (يارة )7(".واهللا أعلم
فقد أحسنها  ،�ذه األبيات )8(وانظر �ح سيدي �مد بن عبد ا.سالم بن �دون بنا]

فإنه  ،غw أن ا.وH ال يÍلف جوابا": بقو� ،فيما عزاه .لفشتاK وفيه ¤الفة لقول ميارة ،vزجا
و§ن ¢نوا  .فإن ¢نوا رشداء أجابوا عن أنفسهم ،ثم إذا توجه الطلب .ورثة مدين: قال ما نصه

ورفع ا.وH إY ا1اÐم  ،أثبت الطالب مع ما ذكر اإليصاء ،فيهم �جور ذو وH أو مقدم
  ،ألن ا1ق لغwه ؟ال وهل يعجزه كما يعجز ا(طلوب ا(جيب عن نفسه أو .{جيب عن �جوره

                                                 
�جورا«: ~ ي  )1(«.  
 .»cجة«: ~ فتح العليم اqّالق )2(
  .»{حÍم«: ~ ي  )3(
  .»ناظرا«: ~ ك  )4(
)5(  K358-357ص 2ج: وثائق الفشتا.  
 .قفتح العليم اqالّ : وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )6(
 .326ص: فتح العليم اqّالق )7(
أخذ عن أ�د بن ناê، . أبو عبد اهللا �ّمد بن عبد ا.سالم بن �دون، ا�نا]، ا�فزي، الفا´ :�ّمد بن عبد ا.سالم بنا] )8(

من . وأخذ عنه اRاودي، �ّمد بن عبد العز\ز ا.سجلما´، و�ّمد ا�نا] وغwهم. ميارة ا.صغw، وأ± سا.م العيا� وغwهم
: طبقات ا1ضي¶. ھ1163تو� سنة . �ح حدود ابن عرفة�ح المية ا.زقاق، �ح خطبة ا(خت�، وتÍميل : تآ{فه

 .353ص: ؛ شجرة ا�ور359ص 2ج
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بتعج�  :وهو مع÷ قو�، )1(إذ قد يقوم ا(حجور بعد cجته ،فإقراره عنه بالعجز ال يفيد
  . ا الفشتاK آخر وثائقههمح� ،وyذا مقدم القا� قوالن حصال .ذي اإليصاء وعدم تعج�ه

فقد فرق الWز� ب� إقراره فيما توÉ  ،باب إقراره عن ا(حجوروتعج� ا.وH من : ثم قال
  . هفيكون ¢.شاهد ا ،فيه ا(عاvلة يلزم ا(حجور إقراره وغwه

و§ال  ،و§ال .م يرفع/  ،بد من جوابه فقد أفاد بتعليل رفع ا.وH إY ا1اÐم {جيب أنه ال
  .غw أنه ال يÍلف جوابا ،ل الفشتاKفهو ¤الف لقو ،أي ب®نة الطالب ،ل®سمع :لقال

Kلف جوابا ،والعجب من بنا] كيف أشار .0م الفشتاÍأنه ال ي wوذكر  .ا�ي فيه غ
 ،واهللا أعلم cقيقة ا1ال ،(ا ب� ا.0م� من ا(خالفة )2({جيب من غw تعر\ضه :خالفه بقو�

  . فلم أقف عليه فيها ،S أ] cثت ~ �سخة بيدي من وثائق الفشتاK عن ا�ص ا(ذكور
وS عدد ا.ورثة ~ القيام  ،ولعل ما ~ اRب�ة من �ط إقامة ا�®نة S ا.وفاة: قلت

إال بعد اإلعذار إY  ،إنما هو إذا ¢نت الغيبة قر\بة ال ¾Íم فيها با�ين ،با�ين S الغائب
وغwه من العلماء عند قول خليل ~  ،كما .لشيخ بنا] ~ حاش®ته ،و§ال ف®ش� مع قو�م ،ورثةا.

َرْت، َال َدْ�ٌن 1َِْمٍل : "القسمة õوال ينظر به وضع ا1مل ،أن ا�ين يؤدى )4(ا.صحيح ،)3("َوأخ .  
علل لخ ما خw تنفيذ ا.وصية قبل وضع ا1مل إوال يدخله اختالف قول ما.ك ~ تأ: قال

  . )5(فانظره ،به ذ.ك
وخطأ ابن أيمن القائل  ،ح\ عنه ا1طاب عن ابن رشد االتفاق ،وما عW عنه با.صحيح

 ،)7()فانظره( ،)6(وذكر ~ تقر\ر ذ.ك ما 2شهد (ا قلنا ،أنه البد من وضع ا1مل ~ قضاء ا�ين
   )8(.واهللا أعلم

عْ : "و×ا يدل لقو� ~ اRب�ة   إلخ ما ذكره ~ تر�ة  )9("َوى ِ~ َماِل ا.َْميõِت َوَال lُْسَمُع ا��

                                                 
 .»cجة«: ~ م )1(
  .»تعرضه«: ، ~ م، ك، ط»تعرض«: ~ ي  )2(
 .235ص: ¤ت� خليل )3(
  .»صحيح«: ~ ي  )4(
 .382ص 6ج: الفتح ا.ّرّ�ا] )5(
  .»قلناه«: ~ ي  )6(
  .ك، ط: سقط من  )7(
 .435ص 7ج: vواهب ا#ليلينظر  )8(
 .116ص 1ج: تب�ة ا�1م )9(

 ]أ/192[
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وسأ� حبيب عمن اد� دينا : "ونصه ،من كتاب األقضية من ا�وادر ،القضاء S الغائب
S ما� S صقلية، فمات بها، وطلب أن يْعِديه Yوان، و.م  )1(رجل، وذكر أنه خرج إwبالق

 
ّ

   .ا.رجل )2( شاهد، وقد ن<2شهد v Sوته إال
َب إ{ه، يه بَديِْنه حÄّ ال ُ�َعدõ : قال  ي1بت vوته، وال ُ�ْقô S Dَئب بصقلية حÄ يÍُْتَ

  . وُ\ْعَذر إ{ه، و§نما ُ�ْقS D الغائب ا�عيد ا(نقطع
ال ُ�ْقS Dَ الغائب ~ : قال ،ابن القاسم عن ما.ك )3(وروى: قال: ومن كتاب ابن حبيب

  . اُق تَ الق والعِ وال أرٍض، َوُ¾Íَُْم عليه ~ غw ذ.ك من ا�يون وا1يوان والّط َرْ�ٍع، وال عقاِر، 
َ,ُعَدْت أو قَُرَ�ْت، إال أن يقرب جدا؛ cيث  ُ�ْقDَ عليه ~ ذ.ك ~ � غيبة :قال أصبغ

يبلغه ا.كتاب بغöv wة S الغرماء، فيكتب إ{ه ُ�ْعِلُمه بما ثبت عليه، و\أvره أن يقدم، 
 Cاءٍة، فيقWغرماءه، فإن قدم بعد ذ.ك فجاء ب Dعن نفسه، فإن .م يقدم باع عليه، وق        

فال  ،يز\ل عنه ا1ق، Dv ا�يع (بتاعه، وأتبع با¬من من أخذه، وأما األصول وا.ر�اع )4(أو بما
¾Íم فيها ô Sئب إال ~ غيبة بعيدة، مثل العدوة من األند.س، وvكة من إفر\قية، وشبه 

ا، ا، أو تاجرً حاجً  )5(إذا ¢نت غيبة انقطاع، فإن ¢ن إنما خرج ،ذ.ك، فلْيُْقDَ عليه ~ مثل هذا
 
َ
يِْن وا1يوان)6(َ�تُهوْ وهو يُ�َْتَظُر أ   . ، فال ُ¾Íَُْم عليه ~ ا.ر�ع، و¾Íم عليه ~ ا��

، و.و عجز خصُم الغائب عن مطلبه، واستقû القا� حجته، فلم يأت بوجه حق2 : قال
فال ُ�ْقDَ .لغائب عليه؛ إذ لعله .و حö أقر �، ولÍن إذا قدم الغائب خاصمه، فإن عجز 
حÍم عليه حي�ئذ، فإن خاصم عند قاض غwه، أو جاء cجة غw األوÉ ابتدأ اqصومة ~ 

ُ : و§ن قال الطالب. ذ.ك  غيبة خص¯ بعيدة، 2
�
ùَ ،عليه فيها Dَْق�َحق" أن ُ   .  ذ.كَفه ا�®نة Sْستَ

 .قS D الغائب ~ ا.ر�اع وغwهاأنه ي ،إن علماءنا با(دينة وح�منا: وقال ابن ا(اجشون
قدر vسافة ا�â وأنÍر رواية ابن القاسم ~ ا.ر�اع، ولÍن ¾Íم عليه بعد �ب األجل ب

َ�ِت اجا�ي هو به، واآل ِöُ. öيْن أطول منها ~ ا.ر�ع، و.و ح   يْن (ا يطلب ل ~ ا�� اجاآل ل ~ ا��

                                                 
 .»خا�«: ~ ا�وادر وا.ز\ادات )1(
ْخWََ بموت ا.رجل: َ-َ<  )2(

َ
 .316، ص)ن ع ي(مادة : ينظر ا(صباح ا(نw. أ

  .»عن«ز\ادة : ~ األصل، ط  )3(
  .»ر�ما«: ~ ط  )4(
  .»أخرج«: ~ ط  )5(
  .»أو�تة«: ~ ك  )6(
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   .من الWاءة وا(خرج
             ا(عU به من أهله،  )1(وأرى أن ¾ö ذ.ك وyيله، فإن .م يÍن � وyيل، فا.رجل

قD �  ، إذا استقû ذ.ك2سÁنيم إ{ه، وهذا من اإلعذار ~ أvرهو ا.صديق، أو ا.صاحب vّمن أ
الطالب ا�®نة S ذ.ك، و.و جاء ~  )2(عليه، وُ\öَُب � األجل بقدر بُعد vوضعه، وتÍلف

ذ.ك وÕy، �ب � األجل  )3(ذ.ك باألvر غw القاطع، أو أن كتابه جاء من vوضع كذا، واستع.
وأقاصيه حيث  ،و�ب اآلجال S أطراف ا�â ،و§ن أعياه علم أvره بعد االسÁيناء .بقدر ذ.ك

  . وجه � يتوجه ا.سفر، ال يöُب فيه إY جهة ا.ص�، وما ال
 .�يع األرض وا�خل وا�ور وغwهاُ�ْقS Dَ الغائب ~ : قال �مد بن عبد اÍ1م

 � Dرا قد غيب بالع� يغيب وا�ي يقvيع أZته، فإن أ5 ما ينقضه، كأن يZوا.ر�ع )4(وتلفبغي ،
   .قائم ال يزول

�ْقS Dَ الغائب: وقد قال ما.كُ . ِwÁع: وقال. و.م 2س Dَْق�  . ليه ~ ا.ر�عال ُ
فاد� رجل أنه وارثها مع الغائب، فإن ¢ن حوزه إياها /  :وقد قال أشهب ~ دار بيد ôئب

قر\با بموت أبيه منذ سنة أو س�ت�، أو يعلم أنها صارت إ{ه بمwاث، ثم أقام ا�®نة أنه ابن 
   )5(."و\قD � بنصيبه من ا�ار ،ا(تو�، فإنه يلحق به

وقال  الغائب ~ ا.ر�ع إذا بعدت غيZته، و¾Íم S: "قال ~ ال�Öة ا(ذكورة بعد @مثم 
  . ا.ر�ن بن القاسم ذ.ك عبد

و§ذا قدم الغائب ا(قC عليه، فطلب ا1جة فيمن شهد عليه µرحة : قال ابن ا(اجشون
،)6(]أو عبد[أنه عدو �،  õق õسلم، فأما ما سوى ا.رv wدود، أو غ�وخالف اإلسالم، وا(وÉ  ، أو 

 ،أو Þو ذ.ك من أvر قديم ،من �ب Úر آفةعليه، فال نظر � فيه، وال ائÁناف حÍم من ذكر 
   )8(إن انÍشف أنه عبد، أو vوÉ عليه، أو S غw اإلسالم، فهذا تنقص )7()ما(فأما أو حديث، 

                                                 
 .»وا.رجل«: ~ ط )1(
 .»يÍلف«: ~ ي )2(
 .»استغالّ «: ~ ا�وادر وا.ز\ادات )3(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. »تالف«: ~ األصل  )4(
  .203-201ص 8ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )5(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»تنقض«: ~ ي، ك  )8(

 ]ب/192[
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  . فيه قضيته
S َCِ الغائب با.و¸: � )1()قلت( من شهد  )2(لة، ثم قدم أن � أن ºرجقد قلت إذا قُ
ذ.ك بمثل ما .و  )3(]~[واستُْقFَِ  ،ألن هذا قد �ب � األجل: فقال. ذ.ك ~ هذا و.م يقل عليه،

 )5(¼ قضاٌء عليه، .كنها Çري )4(فلم يöب فيها اآلجال، و.م تÍن ،وأما ا.و¸لة .¢ن حا�ا
  . إY القضاء عليه و�

، )Dv[)6[ا.شاهد عليه عبد أو Þوه، فإنه يأخذ ما �، وما بيع منه و§ذا أثبت أن : وقال
،وا.زوجة ~ : قال. و§نما � ثمُنه vّمن باعه؛ ألنه بيع شبهة õ�ِْفإنه يفرق ب®نها و�� من  ا.َْمن

  . وأم و�، فwَُْجعون إ{ه كما ¢نوا )7(ن عتق � من مدب�رتزوجت، وتَُرد" إ{ه، و\رجُع مَ 
يْن وغwه،  ،ُ�ْقS Dَ الغائب: قال ما.ك وأصحابه: ب ابن ا(وازومن كتا وذ.ك ~ ا��

و\باع فيه ر�ُعه ورقيقه، فإن قدم فأقام ب®نة بالWاءة من ذ.ك ا1ق، فإنما يرجع S ا(قC � بما 
�ْقS Dَ الغائب إال ~ ا.ر�ع وحده: وقد قال. أخذ من ا¬من، وال ُ�نَْقُض ا�يعُ .  

 )9()وا�ائع(ا(بتاع عيبا ¢ن عند ا�ائع،  )8(ابتاع عبدا بيع اإلسالم وعهدته، فوجدومن 
� Dتت قZت1بت فيه ا�®نة، فإن ث Äُل فيه بالقضاء ح برد ذ.ك، ثم ي�تظر  )ô)10ئب، فال ُ�َعج�

َل فيه با�يع حÄ ي�تظر صاحبه ش®ئا 2سwا، إال أن ºاف S ال عبد صاحبه، ال أحب أن ُ�َعج�
  . هال¢ وضيعة، فيباع و\قC ا(بتاع من ثمنه

َحق" ذ.ك، وروى أصبغ عن ابن القاسم ~ الغائب يÍون � وyيل، و�يده عبٌد أو دابة ف®ُْستَ 
�اُع وأمّ  .فإنه يقD به .لمستحق õتب .لغائب إال أن يطول زمانه، بها، و\ )11(ف®ستأ3ا ا.رÍ   

  
                                                 

  .ط: سقط من  )1(
  .»�رح«: ~ ي، ك  )2(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»ولÍن«: ~ ا�وادر وا.ز\ادات  )4(
  .كما هو ~ ا�وادر وا.ز\ادات. »Çر«: ~ ي، ك  )5(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل، ك: سقط من  )6(
  .»يدبر«: ~ ك، ط  )7(
  .»فيوجد«: ~ ط  )8(
  .ط: سقط من  )9(
  .»به«: ~ ط  )10(
  .»فسÁث÷«: ، ~ ك»ف®سÁث÷«: ~ ط  )11(
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  .غيZته انقطاÍ)1( xونوت
ôب أحدهما، فقام �\Íه يطلب بيع  د ب� رجل�،إY سحنون ~ عبوyتب شجرة 

أو �تمعا S ا�يع، و§ن  )3(فيقاو\هبه حö¾ Ä،  )2(إن قر�ت غيZته استوx: نصيبه، فقال
ْع .لحا� العبَ,ُعدَ    . د، وتوقف حصة الغائب من ا¬منْت غيZتُه، فليُبَ

 ~ اRجارة، ، ول®س بمأذون �)4(بباجة وسأ� حبيب عمن اعÖف داب�ًة بيد عبد vواله
   فيقدمه إY ا1اÐم؟

فإن .م يÍن �ا قاض، كتب إY صالà ذ.ك ا�â،  ،يÍتب ا1اÐم إY قا� باجة: قال
فيوقفوا سيõَد العبد، فإما أن يوS ñ اqصوم، و§ما أن يقدم، فإن أE من ذ.ك، أشهدوا عليه، 

 .لمعÖف ~ غيبة )5(ي�ئذ ا�®نة S ع� ا�ابة، و¾Íم بهاوyتبوا بذ.ك إY ا1اÐم، ف®سمع ح
  . وال يو4َُف S حجته؛ لقرب �vنه سيد العبد؛ ألنه vلك أراه ير\د

أن ºرج  )6(وعمن أثبت حقا � S رجل ôئب، فأراد: قال ع® وأصبغ عن ابن القاسم
َ أ: ~ ذ.ك أو يوñ، قال �ñْفه القا�، خرج أو و

õ
نه ما قبض ا1ق، وال أحال به، وال فليَُحل

  . بوجه من ا.وجوه، ثم يÍتب � بو¸لة إن وñ وثبت عنده )7(قبض
ْت، و.لمفقود عرض فليْعَد S عروضه ~ : قال ابن القاسم ومن باع خادما فُفِقَد فاسُتِحق�

  . )8(]~ ذ.ك[وال أعرف أنه يقيم .لمفقود وyيال ~ قول ما.ك : رد ا¬من، قال
�مد بن عبد اÍ1مقال  :âئب عن ا�ô رجل S مÍ¾ م أنÐا�ي  ،وال �وز .لحا

َ اÍ1م ب� أهله، ول®س � به مال، و§نما ¾Íم S رجل حا� ا�â، أو S مال � بذ.ك  õ�و
 اÍ1م ب� 

�
ا�â، أو �يل أو وyيل �، فأما غw ذ.ك، فل®س � أن ¾Íم عليه؛ ألنه .م يَُول

، ولÍن ي�يع ا� َ S أهل بâ خاص2 õ�   .نقل ا.شهادات إY غwه من القضاةاس، إنما ُو

                                                 
  .ي، ك: وما أثZته من. »تÍون«: ~ األصل، ط  )1(
  .وهو كما ~ ا�وادر وا.ز\ادات. »استا3«: ~ ي، ك، ط  )2(
  .»فيقاومه«: ~ ط  )3(
تبعد عن . .زراعة أنواع ا.زروع مدينة كبw قديمة، توجد S جبل شديد ا�ياض 2س� ا.شمس، وأراضيها صا1ة :باجة )4(

 Kو�سية حواRم 105العاصمة اÐ .75ص: ا.روض ا(عطار .  
  .»�ا«: ~ ط  )5(
  .»فإن أراد«: ~ ك  )6(
  . »قبضه«: ~ ي، ك، ط  )7(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. سقط من األصل  )8(
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�يال با1ق عن الغائب حا� ا�â حÍم عليه، وأخذ منه ا1ق ورده S  و§ن ¢ن
(ا فيها من  ،وقد أت®نا با.ز\ادة S ا�{ل ،وهذا آخر ال�Öةه ا )1(."الغائب با(ال، وyذ.ك ا.رهن

  . الفوائد
   وديعة، / ومن بيده سلعة  :قال ابن القاسم: "ما نصه ،قبل ذ.ك )2()ا(ذكورة(وa ال�Öة 

أو xر\ة، أو بإجارة، فأقام فيها رجل ا�®نة، ور�ها ôئب، فإنه يقD عليه فيها، إال أن يقرب 
  . vوضعه، فيأvر القا� من يÍتب إ{ه

، )4(]القا�[~ ذ.ك  )3(3الغائب ~ � �ء بعد أن 2ستأS وُ\ْقDَ : قال ابن ا(اجشون
و\öب � األجل بقدر ُ,ْعِد vوضعه، وحال طر\قه، بعد أن يعرف الغيبة وحيث هو، و\Íلف 

فإذا استع. ذ.ك  ،)6(هhW )5(ذ.ك طالب ا1ق، وقد يأ� كتابه من vوضع، أو يأ� ا.واحد واالث��
   .)7(]فيه[قدر ما يُرm إيابه ب: ير\د. �ب � األجل بقدر ذ.ك

من أطراف أ ، �ب � األجل أيضا S ما يرجوذ.ك بعد طول واسÁيناء )8(و§ذا أعيا: قال
ا�الد وأقاصيها، وحيث يُْرmَ ذ.ك، و\�بB .لقا� أن ¾ö وyيله، فإن .م يÍن � وyيٌل، 

قû ذ.ك حÍم بأvره من قرابة �، أو صديق، فإن است فيكشف عن أvره من هو معت÷
  ها )9("عليه
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: �وا.صالة S ا�ó  ،نص سؤا�ا بعد ا1مدلة ،vسألة ~ معاvلة رب ا#نان اqماس
جوابÍم  ،)10()ومتع ا(سلم� بطول حياتÍم ،وأرضاÐم ،ر� اهللا عنÍم(ساداتنا األعالم 

  وقد جرى العرف والعادة ~ ا�âان ،وقد خالطه بمخالطة ،تؤجرون ~ رجل صار Úاسا .رجل

                                                 
  .205-203ص 8ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»2ستأذن«: ~ ا�وادر وا.ز\ادات. »2ستأ�«: ~ ك  )3(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»االثنان«: ~ ك، ط  )5(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »whه«: ~ األصل  )6(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .»أعياه«: ~ ي، ك، ط  )8(
  .200-199ص 8ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )9(
  .ك، ط: سقط من  )10(

 ]أ/193[



 579 
 

 ،ال ºرج عليه إY أن يقD � ما عليه ،من ¢ن Úاسا عند من � عليه تباعة )1(]أن[
  ولÍم األجر وا¬واب؟  ،)2(أجيبوا �ا ~ ذ.ك

 ،أنه حيث العرف والعادة كما ذكرتم :- واهللا ا(ستعان - فا#واب  ،و�عد ،)3()ا1مد هللا(
 ،بعد اقتضاء دينهنان إال ما فضل عن رب ا# )4(وال يأخذ ا(داي� ،فإنه ¾Íم به و\عول عليه

  .)6(] [ )5(.لعرف
 ،ا#واب عما بمحو� ،ا1مد هللا ،ظاهر �مد عبد ا1ق بن القا� سيدي عبد ا.كر\م

ألنها vصادمة لظاهر  ؛وال يلتفت إ{ها ،ال يعول عليها أن العادة ا(ذكورة ~ ا.سؤال :واهللا ا(وفق

}ٖ ﴿ � القرءان ا.كر\م قال والعادة ا(ذكورة فيها رهن  ،)7(﴾}ٖ َ)َ#ِ�َ/ةٌ إَِ�ٰ Kَۡ�َ|َ  ~ن َ{َن ُذو ُ�ۡ|َ
ومذهب ما.ك  ،vالزمتهو و§نما اختلف ~ اسÁئجاره .ا(ديان ~ دينه، وال قائل به فيما أعلم

   .واتفاقا ~ ا¬ا] ،ا(شهور عنه ~ األولهما S نفي
وyتب عبيد ر�ه تعاY  .واهللا أعلم ،فغw مطابق .لسؤال ،وأما جواب �بنا ا(جيب بمحو�

  .من خطهما كذاتهماه عبد ا.ر�ن بن عمر ا
-342 R�P
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 )9(]يÍن[و.م  ،ح� بيعها )8(فإذا ثبت سفه ا(رأة  ،و�عد :فأجاب ؟وسئل ا.شيخ عما يظهر
   .)10(]إذا رشدت[فلها القيام ~ رده  ،وال عدول بâها ،ذ.ك بإذن و{ها

 ،أو ¢ن ال ¾سن ا�يع وا.dاء ،أو ~ ا(عاH ،وحال ا.سفيه هو أن ي�ف ما� ~ ا.Ñف
بد  وت�فه فيما ال ،حÄ �فظ ما يدخل يديها ،وyون ا(رأة ذات صنعة ال تÍون بذ.ك رشيدة

  .واهللا أعلم ،�ا منه

                                                 
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»بما يفيده ذ.ك« : ؛ ~ ك»بما يفيد ذ.ك«: ~ ي، ط  )2(
  .  ك، ط: سقط من  )3(
  .»ا(داين«: ~ ي، ك، ط  )4(
  .»ا(عروف«: ~ ط  )5(
 بياض قدر ùمة   )6(
  .280اآلية : سورة ا�قرة  )7(
  .»ا(ذكورة«ز\ادة : ~ ي، ك، ط  )8(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )10(
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وعليه ... أن ا.وH وyذا األم واألخ ا.رشيد إلخ : نص ~ ا�ر ا�w1 ،و×ا وجد ا1مد هللا
حö : نصه ،ي�بU ما وجد hط شيخ بعض شيوخنا أ± حفص سيدي عمر بن ا1اج عبد القادر

وا.سيد عبد اهللا بن ا.سيد �مد بن عبد اهللا  ،)1(عبد ا.ر�ن لغماري -  وفقه اهللا - �ى ¢تبه 
وأن ا#نان � فيه  ،ا¬ا] )2(ا ألب� األول أن أخاه أ�د ال�سب باع جنانً فادّ  ،ا(لقب بال�Wو�

� ا¬ا] أن األخ ا�ائع هو ا�ي يتوÉ أvور إخوته وادّ  .ول®س هو ألخيه ا�ائع ¢vال ،حظ
 ،وترافعا ~ ا.0م ،وأنه ا�ي يت�ف ~ أvورهم ،ين هذا القائم منهم جلبا ودفعاا� ،ا.صغار

 - فحÍم  ،فلم �د مدفعا ،~ دعوى ا¬ا] )3(األول - وفقه اهللا - وأعذر  ،وÇاوال ~ اqصام
ع وال (ن يقوم �سZبه .كون بي ،وأن ال @م � فيه ،.لثا] S األول بإvضاء ذ.ك ا�يع -  وفقه اهللا

Cور إخوته ا.صغار يمvأ Éحكما الزما أنفذه إلخ  ،األخ ا�ي يتو Hه ا... كبيع ا.و  
ألن و{ها .م  ؛فإنه ال يصحّ  ،فأما نصيب ا�نت ~ ا�خالت ، و�عد،ا1مد هللا: وyذا وجد

 و§نما اqالف ،)4(كما ~ اRوضيح ،بد فيه من ذكر ا.سبب و�يع ا.وH ال ،يذكر سبب بيع نصيبها
   .~ تصديقه ~ ا.سبب /

wضائه ،فإن ثبت تعو\ضه بما ذكر ا.سداد ،وأما نصيب ا.صغvو§ن ثبت  ،فال خالف ~ إ
واهللا  ،قوالن ؟فهل ¾مل S ا.سداد أو S ضده ،و§ن جهل ذ.ك ،فال خالف ~ رده ،خالفه

  ها )5()بن عمر(قا� عبد ا.ر�ن  .أعلم
-345 R��m ]-�� #�*��  ��y �j) �� ,.��� g>('� �� �$�� "��� ���� ,�����8 �P
��

?�����X 
وتزايد � أوالد  ،ت أمه با¬لث ألوالدها.سيد ا(حفوظ ا�لباK (ا أوص وسئل ابنه عن

هل ¼ .ورثة آخرهم vوتا؟  ،ما اÍ1م ~ غلة هذا ا¬لث ،وهو ? .م ينقطع �سله ،وماتوا ùهم
  . فتوقف ،ا(سألةهذا و§ن وا�Ðم سئل عن 

  وS من يو� .لمتصدق  ،ومن تصدق S ابنه ا.صغv، wسألة: وقد ذكر ا(تيطي ما نصه
                                                 

  .»عبد ا.ر�ن بن الغماري«: ~ ي  )1(
  .»أل±«: ~ ط  )2(
  .».ألول«: ~ ي، ك، ط  )3(
  .244-243ص 6ج: اRوضيح  )4(
  .ط: سقط من  )5(

 ]ب/193[



 581 
 

حÄ ينظر أيو� �  ،األب ، وقفت ا.صدقة بيدفإن مات االبن ا(تصدق عليه ~ حياة أبيه ،جاز
  هل هذا نص أم ال؟  ،هوال �وز � بيعها ا ،�ء أم ال

S  ،أن غلة ا(وò به تÍون .ورثة ا(يت أخwا ،فا�ي ظهر K ~ ا�ازلة و�عد،: فأجاب
وال توقف (ا ~ ا.وثائق  ،ال�سل )1(خر.لموجود يوم انقطاع ال�سل أو آل القول بأن أصلها

  ،ا(جموعة
ّ
فإن وجد غwه  ،نقله الWز� ~ غw ما vوضع ،ة ال توقف S ا(رجع ~ الفÖةأن الغل

و§ن مات وال  ،ألنه ت�Z أنه األخw يوم انقطاع ال�سل ؛.وارثه )2(و§ال ¢نا ،وأصلها رجعت � ¼
وهذا .م 2ستحقها غwه بعد  ،فال ترجع � ،ألنه بموته استحقها غwه ؛مات قبله )3(¾� غwه ×ن

 ،و.و S قول من ال يقول به ،و§حياؤه هو با�كر .فwجع لقاعدة الظهور واالنÍشاف ،vوته
ألنه غê w\ح ~ إيقاف  ؛وما نقلته عن ا(تيطية قد ذكره ~ ا(فيد ،ع� لعدم وجود غwهمت

  ه واهللا أعلم ا ،فwجع فيها (ا ~ ا.وثائق ،وأما الغلة .بل ~ إيقاف األصل وعدم بيعه ،الغلة
و�عده v Sوجود غw  ،أن من حZّس S معلوم: "وقد نص الWز� ~ vسائل اZ1س

فعند ابن  ،من ا.و� ، أو أ2سو.م يÖك و�ا ،و�عدهم .لمساك� ،S أوالدي: كقو� ،�صور
  . وعن عبد ا(لك نفذ حZسا .لمساك� ،القاسم يرجع vل�

أحفظه ~ . S ا(ساك� ؛وS قول عبد ا(لك تُ�ف غلته ~ زمن َ*ْقد ا.و�: قلت
وظاهر @م غwه أنه يوقف .ألول� إن وال يبü اZ1س غvx wل، : قال ،ا.وثائق ا(جموعة

  .@م الWز�ه ا )4(."و§ن أ2س منهم êف (ن بعدهم ،وُجدوا
-346 R
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Hوv 5(قال .لشاهد ،وسئل عن(: çفهل إذا  ،فعله يفالن قد قلت � � ما يليق با.وصية و
  قال فالن .لشاهد زد كذا ~ ا.وصية 2شهد به أم ال؟

  هوصية .لوH �شاهد واحد ال يصح اإسناد ا.: فأجاب
-347 RM� �
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   ،فإن علم غرماؤه ،فا�ا.ك ا(ذكور قد خر�ت ذمته بموته ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
                                                 

  .ي: وما أثZته من. »ال آخر«: ~ األصل، ط  )1(
  .»¢نوا«: ~ ي  )2(
  .»من«: ~ ي  )3(
)4(  �  .322ص 5ج: فتاوى الWز
  .».شاهد«: ~ ي  )5(
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ّ

� 8ِ�ۡWَ َوQ 'sِٖ ﴿ لقو� تعاY ، بعد أداء دينهمفال يت�ف ~ �ء إالۢKِ  َdِ0 �ِ�ُ� ٓ�  
 ٍ�ۡو َد�ۡ

َ
 ،سيما بعد vرور العام وأز\د (وته وال ،فاألصل براءة ذمته ،و§ن .م يعلم � غر\م، )1(﴾أ

، بل حÄّ ي1بت معه )3(وا.dاء مثZتا .رشده ،ول®س ت�فه با�يع :~ جواب �)2(و هاواهللا أعلم 
   هحفظ ا(ال ا

وا�ه ا.شيخ أ± ز\د سيدي عبد ا.ر�ن بن ووجدت hط : قلت... ول®س ت�فه إلخ : قو�
أفÄ ابن ا1اج وابن عتاب وابن رشد  ،ت�فه )4(وطال ،نظر إذا ت�ف ا(حجورٱو: ما نصه ،عمر

   .و�هذا هو ا(عمول :قال الWز� ~ نواز� .وت�فه ماض ،)5(أن ما 1قه من دين فإنه يلزمه
و¾مل S أنه  ،فإنه ماض ،و{ه وسكتأنه مÄ رآه  ،ظاهر ا(دونة :وقال ~ vوضع آخر

 ،أجاز ابن القاسم نÍاح ذي ا.وH ،و.لمتيطي .و�ه جرى العمل عندنا بتو�س ،ذ.ك )6(قصد
   .وyذ.ك ما فعل ~ هذه ا1ال من ابÁياع وغwه ،إذا ¢ن حال العقد cال رشده

   هاو�ذ.ك ¢ن يف© بعض من أدرyته من ا.شيوخ  :قال بعض ا(وثق�
-348 R¬�*L� #�8�:X 

  وسئل عن �اباة ا(ر\ض؟ 
واهللا أعلم  ،ف�نوا يمثلونها بZيع ما 2ساوي ا(ئة بعdة ،فأما �اباة ا(ر\ض ،و�عد: فأجاب

   .)8("وا(حاباة فيها من ا¬"لُث ،)7( ا.ُْمَعاوََضةِ وال ُ¾َْجُر عليه ~: "و(ا قال ابن ا1اجب .ها
و¼ lساوي أر�ع�، فإنه �عل  ،.و باع سلعة بعd\ن: "مثا� ~ مثا�ا ،قال ~ اRوضيح

   ها )10("~ ا¬لث )9(ب� ا.ز\ادةالعd\ن 
   :وقال ميارة S قول العاص¯

                                                 
  .11،12اآلية : سورة ال�ساء  )1(
  .»�«ز\ادة : ~ ك، ط  )2(
  .»متبث ا.رشده«: ~ ط  )3(
  .»أطال«: ~ ط  )4(
  .»فيلزمه«: ~ ك  )5(
  .»قD«: ~ ط  )6(
  .ي: وما أثZته من. »با(عاوضة«: ~ األصل، ك، ط  )7(
  .386: جامع األمهات  )8(
  . »ا(Öوyة«: ~ اRوضيح  )9(
  .254ص 6ج: اRوضيح  )10(
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 رَ ـتَ ا اشْ ـمَ وَ 
ْ
  )1(ا�يت...........................................     .................. ُض ـ\رِ ـمَ ى ا.

  : وقو�
  .........................ىـابَ حَ  نْ ـÍُ يَ  نْ إِ ـفَ 
  

  )2(ا�يت...........................................   

فإن .م يÍن ذ.ك بقصد نفع : "إY أن قال" يطلقه الفقهاء S ا�يع بأقّل من القيمة : "نصه
Zها )3("اآل� من ذكر بل .لجهل باّ¬من فهو الغ   

   ها )4(إذا حابيا �اباة تز\د S ثلثيهما ،وا(ر\ض يمنعانوا.زوجة : و.لWز� ~ أول ا�يوع
-349 R. �() [� ���CL� &����X 

  فهل � عز�؟  ،إن قلنا �وز توyيله S حقوقه ،جرى ا.0م ب®U و�� االبن ~ ا(حجور
  ه، و.لقا� أن يقدم عليه ابأن � ذ.ك/  :فأجاب

-350 R¬�8 O� .��� º�L� ¬�8 ,�=   ���X 
إن .م  ،فللوH قبول بعض ا(وò عليه دون ا�عض ،و�عد: وسئل عما يظهر؟ فأجاب

وهو  ،وذ.ك داخل ~ عموم نص ا(خت� ،و§ال .زمه قبول ا#ميع ،ا#ميع ~ حياة ا(وH )5(يقبل
  . )6(..."َوَ�ُ َعْزُل َ-ْفِسِه ِ~ َحيَاِة ا.ُموHِ إلخ: "قو�

و�وصية .رجل  ،وسمع أصبغ ابن وهب من أوò إY رجل بوصية: وa ¤ت� ابن عرفة
وال أقبل وصّية األّول؛ ألّن فيها ديونًا وÆليًطا،  ،أقبل وصيته: َ*َقاَل ا(وò إ{ه ا¬ا] ،¢نت إ{ه

  . فله ذ.ك
ها: أصبغ قال

ّ
ù ل®س � ذ.ك؛ ألّن وصّية األّول من وصّية ا¬ّا]، فإن قبل بعضها .زمه.  

   .أظهر قول ابن وهب: ابن رشد )7(]قال[

                                                 
  :من �فة ا�1م 837ا�يت   )1(

      xَإِ   َوَمــا اْشتَـــَرى ا.َْمـــر\ُض أْو َمــا بَــا xَْن ُهـــَو َمـــاَت يَأبَـــى االْمـِتنَـــا  
    

  : من �فة ا�1م 838ا�يت   )2(
ـــِبـي       ــإْن يÍَُــْن َحابَــى بِــِه فَاألْجنَ فَ

  
  óُخــُذ َمـا بِــِه ُحـــ

ْ
ـــِه يَأ   ِمـــْن ثُلْثِ

    
  .18ص 2ج: اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة ا�1م  )3(
)4(  �  .106ص 3ج: ينظر فتاوى الWز
  .».م يÍن قبل«: ~ ي  )5(
  .306ص: ¤ت� خليل  )6(
  .vواهب ا#ليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )7(

 ]أ/194[
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ِقÅِ"  )1(]قال[ õي أرى أن يقول � اإلمام: ا.ص
ّ

َِميعَ  )2(]أن[إّما : ا�
ْ
َل ا# َِميعَ  )3(تََدعَ  أو ،7َْقبَ

ْ
 ،ا#

 أن يرى اإلمام أن يقّره S ما قبل، و\قيم من يÅ وصّية األّول 
ّ
 ،)4(ونقله ا1طاب هكذاه اإال

   ها )5(وهو ~ األول من وصايا ا�وادر
-351 R �j)"��m "�8� .8 º�� �L �m� g�8X 

بأن بور  ،(ا سئل عما شهد به ا1اج �مد بن ياß ،و(ا كتب ا.سيد �مد ا.ر�و�
ألن إقراره  ؛أنه ماض ،و�اعه بعد vوت أبيه ،وجنان أَمنَْ� أوò بذ.ك أبوه ألوالده ،)6(طبَ ا.س� 

َو§ِْن : "واستدل بقول ا(خت� ،فتحتاج .لحوز ،إنما هو ابتداء عطية منه ،بوصية أبيه ألوالده
 
ُ
ةٌ أ   ... إلخ )7("ِجَ�، َ*َعِطي�

(ا أوò أبوه ألوالده  ،�مد عن بيعهفقد ¢ن سألU ا1اج  ،و�عد: فانتقده االبن بما نصه
   ؟و¸ن بيعه بعد إقراره با.وصية ،�شهادة شاهدين تÍلم فيهما

وهم غw معي��  ،أنه ألوالده من وصية أبيه ،بأنه ال �وز � ت�ف فيما أقر به :فأجبته
: وقد قال ~ ا(خت� .و\Íون شاهدا ألوالده S نفسه ،ألن إقراره يؤخذ به ؛و§ن وقع رد ،با�يع

قَْراِرهِ " ُف، بَِال َحْجٍر؛ بِإِ
�
Øَ8("يَُؤاَخُذ ا.ُْم( .  

أن : "~ تر�ة إقرار أحد ا.ورثة بأن ا(يت أوò بوصية ،وقال ~ كتاب اإلقرار من ا�وادر
و§ن ¢ن غw عدل أخذ  ،وأخذ ما أوò � به ،ا(قر إذا ¢ن عدال حلف ا(قر � مع شهادته

 وا�ي وقع فيه ،فل®س ~ هذا إجازة حÄ يقال أنه ابتداء عطية كما ترى .ها )9("نفسهبذ.ك ~ 
أو بزائد   ،أو تقر\ر هو ~ ا.وصية غw ا#ائزة كما إذا ¢نت .وارث ،هل هو ابتداء عطية ،اqالف

من و§ن ¢ن بيع األب S و�ه ماضيا 1ق من .م يوجد  ،و§نما قلنا بعدم جواز بيعه �.ك ؟ا¬لث

                                                 
  .vواهب ا#ليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )1(
  .vواهب ا#ليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )2(
  .وهو vوافق (ا ~ ا(ع÷ من قول ا1طاب ~ vواهب ا#ليل. ي: وما أثZته من. »تدفع«: ~ األصل، ط  )3(
  .553ص 8ج: vواهب ا#ليل  )4(
  .279ص 11ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )5(
بُْط  )6( مال، سلب طوال ~ ا.سماء، دقاق العيدان يأ�له الغنم  :ا.س� õته ا.رZجر ومن س ( مادة : تاج العروس. واإلبلهو نوع من ا.ش�

 .¼ أرض ¢نت .لّسبط وأصبحت فاسدة، غv wزروعة: و�ور ا.ّسبط. 329ص 19، ج)ب ط
  .302ص: ¤ت� خليل  )7(
  .219ص: ¤ت� خليل  )8(
  .مع قليل من ا�Rف 286ص 9ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )9(
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فال يصح أن يZيع عليه ما .م  ،ال يتم vلكه .لوصية إال بانقطاع �سل أبيه ،األوالد ا(وجود منهم
فمن قال بصحة بيع األب S  ،نص S ذ.ك ا.شيخ ميارة ~ �حه �يل ا(نهاج .يتم vلكه عليه

  هواهللا أعلم ا ،كما هو واضح ،إنما قا� ~ ا(ع� ،و�ه
-352 R�¥
)� Z�� ��	�  .�� *E��� ,���� M� &	� ��� [� &��� .�� �$��� �
(�  ��
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��(��X 
أظهر األول أنه وyيل من أوالد  ،حv öوالنا عبد اهللا وا1اج عبد ا.كر\م :وشوور نصها

واد� ا¬ا] أن األب (ا  ،وأن أباهما اشÖ¸ معه ~ مال هذا ما اد� ،vوالنا �مد بن ا1سن
ñأوالده ا.صغاربل قدم  ،مات و S، وهم ~ تواتDvقديم قا� ت�بكت العاقب ، وأRذ.ك ا، 

فهل تفيد  ،و§ن ثZتت ؟بد من إثبات عدالة القا� فهل ال ،وأثبت أنه فاصل ا(قدم ا(ذكور
  من عماRه؟ و¼ ل®ست ،نيابته S من ~ توات

بل ماض ¢ن  ،فا�فع إ{ه صحيح ،وأvضاه القا� ،فإن ¢ن ا(وñ �اعة ،و�عد: فأجاب
   .ألنه إن ¢ن عدال فاألvر واضح ؛ال القا� عدال أو

البد ~  ،وشهادة من ذكر S تو{ته القضاء ،و§ن .م يÍن عدال فا(عتW توyيل ا#ماعة
و§ال .م  ،وأن يÍون أهال �.ك ،و§تصا�ا إY وقت اإلvضاء ،ا.شهادة من كون اRو{ة ×ن يقبل

Wه ااهللا أعلم و ،يعت  
-353 R*Eu 
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  وH شاهدا S نفسه مع شاهد آخر؟وسئل عن ا.وصية إن كتبها ا(
وقف  ،هاواهللا أعلم  ،وظاهر @م ابن رشد إvضاؤها ،بأن القلشا] قد تردد فيها: فأجاب

  .نظره فيما نقلناه عن القلشا]، فاورقات بأ�سط من هذا )S)1 ا(سألة بعد hمس
-354 R Z��.�8� ���� M� M8�� �*�?X 

أنه  ،فقد شهر فيها ابن رشد ،)3()فيها كثwا(vسألة االبن توقفت  )2(ونص :فأجاب ؟وسئل
   .وغwه )4(نقله ا1طاب .إال بإثبات ا.رشد ،ال ºرج من والية أبيه

                                                 
  .»Úس«ي : ~  )1(
  .»نصه«: ~ ط  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .636ص 6ج: ينظر vواهب ا#ليل  )4(
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  إال ~ فور  ،األب ال �دد عن ابنه ا.سفهأن : )1(ثم نقل ا1طاب أيضا عن وثائق ا#ز\ري
فإن يقم ب®نة خرج من  ،)3(سفهه )2(إال بإقامة ا.شهادة باتصال ،فإن تراg قليال .م �ز ،بلوغه
/ فإن .م يÍن  ،ي1بت عند القا� سفهه و\عذر إ{ه )4(إال أن ،وال يدخل �ت ا.والية ،واليته
 ،وا�ه )5()من حجر(فهذا يدل S أن ا.سفيه إذا خرج ه ن يراه ا، أو غwه ×وÉ عليه أباه ،مدفع

ثم نقل ما البن سلمون  ،بل .لحاÐم ،ثم حصل � vوجب ا.سفه ال يعود ا�ظر .و{ه
  . )6(وا(تيطية

أو  ،هل ºرج من ا1جر بمجرد ا�لوغ ،فاعلم أنه اختلف ~ ا.و� ا�كر و�عد،: فأجاب
وذهب بعضهم إY أنه ºرج من ا1جر بمC العام  ،سن عن عياضنقله أبو ا1 .إY ثبوت رشده

مع إثبات vوجبه  ،إذا أراد األب �جwه ،وألجل هذا اqالف اشÖط رفعه .إلمام ،العام� أو
أو إثبات ا.رشد S  ،كونه ال ºرج منه إال بالفك ،وفائدة هذا اRحجw .أوال S خالف ~ ذ.ك

كما .لقا] ~  ،حÄ ي1بت ا.رشد ،فهو باق S � حال ،صÅوأما ا1جر األ .خالف ~ ذ.ك
  ها )7(وêح بأنّه ا(شهور ،وهو ا�ي عناه ابن رشد .حوا� اRوضيح

وyذا 2ستمر ا1جر عليه إن جدده أبوه : قو�: "ونصه ،نظر حاشية أ± i تتضح ا(سألةٱو
  ها1جر ال ا1الة كما ال �º ا بأن ا(عتW هو ،لعل هذا القول... إلخ 

-355 R M� �*� �� ,�-�CL� g(� &P ,
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  ،هل تقع ا(حاصة ،و�Íذا .لمسجد ،ثم بÍذا .سلكته ،وسئل عمن أوò بثلثه لفالن
  رج ذ.ك من ا¬لث سيما إن ¢ن عرف؟ºأو 

                                                 
¢ن كثw . أبو ا1سن i بن ¾� بن القاسم ا.صنهاî ا#ز\ري، أشتهر با#ز\ري �سبة إY نزو� .لجز\رة اöqاء: ا#ز\ري )1(

 القضاء بها
ّ

� .لفقه وعقد ا.dوط با#ز\رة وو
ً
ف ~ . األوراد صاحب علم وعمل، � علم بالفقه وا.dوط فقد ¢ن مدرسا

ّ
أل

، 316ص: ، نيل االبتهاج238ص: كفاية ا(حتاج. ه585توa سنة . ا.dوط كتاب سماه ا(قصد ا(حمود ~ تلخيص العقود
  .158ص: شجرة ا�ور

  .ي: وما أثZته من. »باRصال«: ~ األصل  )2(
  .»ا.سفه«: ~ ي  )3(
  .»من«: ~ ي  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .642-641ص 6ج: ينظر vواهب ا#ليل  )6(
  .350ص 2ج: ينظر ا(قدمات ا(مهدات  )7(

 ]ب/194[
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  هو§ال فا1صاص ا ،xم عمل عليهأنه إن ¢ن عرف : فأجاب
-356 ]��i�� ���(� �W���� ���� ,��� �W ,*8�� º�� M�X 

Wط ا.سيد عمر األ�h و{هما فالن ،و�عد: ما نصه ،ووجد aوفيه  ،ففالن وفالن حيث تو
فاألوÉ من تقو\م  ،و§ال بيع منه ما يÌ بذ.ك ا�ين ،دين يقضيان من متاعه ما ~ ذمته من ا�ين

 ،و\باع آلخر زائد فيه من يد ا.سمسار �شاهدين عدل� ،أمدا من ثمانية أيام S س�ته ،أو نداء
وyتب إذنا بذ.ك عمر ~  ،و\تخلص من ثمنه ،بعد أن ¾لف رب ا�ين ا(ذكور يم� القضاء

  ه شØه ا
هشام ~ كتابه مفيد قول ابن  ،و\دل .صحة ما أvر به من األوÉ من تقو\م أو نداء: قلت

 (1)فw\د ،و\موت ،وa العتZية ~ سماع ع® ~ ا�ي يوH أو يدبر: ونصه ،ا�1م ~ ا.وصايا
أز\د �م ~ ا¬لث من  (2)و\قو.ون هو ،و\ر\د أهل ا.وصايا وا(دبرون ا�يع ،ا.ورثة تقو\م الyÖة

، وa منهم إY ا�يع ¢ن ذ.ك � ، أن من د�و\ر\د ا.ورثة ا�يع ،أو يطلبون اRقو\م ،اRقو\م
  .فهو أعدل فانظره ،منهم إY اRقو\م سماع أصبغ أن من د�

-357 R�*r��8  ��� [� �W���� �� � ,"ª  k�J�� �vj8 º�� M�X 
وا.شاهد به ذكر أن ا(وH أوصاه بأنه هو  ،(3)وسئل االبن عمن أوò بÍذا لعشاء قWه

، إال أنه وقام عليه ورثته بالغرم (ا بطلت شهادته بتو{ته ،و¸ن يت�ف ،ا�ي يتوÉ ا�Rف فيه
   .معه شاهد آخر

(ا علم من  ،أنه ال ضمان S ا.وH ا(ذكور فيما أنفذه S وجهه ،ا�ي يظهر: فأجاب
   .ولغwه �dطها ،جواز شهادته ~ ا.وصية �

وال 2ُْشِهُد  ،أن ثلثه صدقة: 2شهد وصيهقال ابن حبيب قال أصبغ ~ ا(يت : "قال ~ ا�وادر
 ها (5)"بل ذ.ك عليه واجب ،فليفعل وال إثم عليه ،(4)إن خÌ � وأمن إذا أخرجه: قال. غwه

واهللا  ،م تهمتهو.م تÍن ث ،فأحرى ما شهد به هو وغwه ،و§ذا ¢ن هذا فيما شهد به وحده
  هأعلم ا

                                                 
  .»فwد«: ~ ك  (1)
  .»هذا«: ~ ك  (2)
  .»قر�ه«: ~ األصل  (3)
  .»إخراجه«: ~ ي  (4)
  .276ص 11ج: ا�وادر وا.ز\ادات  (5)
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وقد ¢ن معÖفا بأنها سفيهة �شاهد واحد ~ خصومة وقعت  ،وسئل عمن تعاvل مع زوجته

   ؟و¸ن وyيلها فيها ،ب®نها و�� غwها
وما آل  ،ألن ا(ال ؛وlستحق إن قام ~ ذ.ك و{ها ،فا(رأة �لف مع شاهدها ،و�عد :فأجاب

   هو\م� اإ{ه ي1بت �شاهد 
-359 R�$	���)� ��(�� *�c8 g � .�� 
P�J�� ,� � ,�$�-� M� �H��% ]��8 �$�4�X 

أن بيعها وقع بأvر القا� : وقال ا.شاهد ،وعن سفيهة باعت ش®ئا من أصلها)1(
فلم يُْدَر هل  ،عليها بهذا ا.لفظ )2(ونفقتها :وقال أيضا ،وأن ا¬من مقبوض S اRمام ،الحتياجها

  فما اÍ1م إن امتنع تفسw ا.شاهد؟  ،أو أنفقته ¼ S نفسها ،أنفقه ا.شاهد عليها
وأنه أحق ما  ،نفاق منهه من إثبات ا1اجة إY ما بيع .إلبد في أن ا�يع ا(ذكور ال: فأجاب

و§�ال  . ردو§ال ،فإن ثبت ذ.ك صح ،و§نفاقه ~ vصالح ا.سفيهة ا(ذكورة ،وا.سداد ~ ا¬من ،بيع
فÖد شهادته حي�ئذ  ،سيما إن قال إنه أنفقه عليها وال ،وال يقبل ،ا.شاهد ~ قبض ا¬من ال يفيد

  .واهللا أعلم ،وهذا �صل ما ~ ا�ر ا�w1 وغwه ،.لتهمة
-360 R��� �W ,�\ º�L� ��m� M� 
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ثم  ،فإذا وجد واحد من األوالد ا(وò �م استحق الغلة ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
  والغلة ال توقف ،و\ورث عنه ،ألنه ا(ستحق .ألصل إذا .م يوجد غwه ؛ورثته )3(إن مات ورثه

إذ ال  ،وال 2ستحقها ورثة ا(وH ،عن ا.وثائق ا(جموعة/ كما ~ حاوي الWز�  ،عن ا(رجع
فالفرع من باب  ،و§ذا .م يرجع �م األصل .د ا(وò � كما ~ ا(دونةيرجع األصل �م بعد وجو

Éرأت� ،وا(وجود من األوالد ال 2ستحق الغلة ،أوvهما ×ا  ،إال بعد ثبوت استهال� �شهادة إwأو غ
  هاواهللا أعلم  ،ي1بت به ا(ال

-361 R.~*� ! �$J�� ,�  M� :k�1��� .	� [� ���� O�/X 
 :فقال ،وصيك :فقا.وا � ،فالن وyيS Å وجه اإليصاء :قال .لشهود ~ vرضهوسئل عمن 

  . وال عرف عندهم يفارق ب� ا.لفظت� ،بل وyيÅ ،ال

                                                 
  .و¼ غw الزمة. »وسئل عن«ط : ، وa»وسئل«ز\ادة : ~ ك  )1(
  .»نفقها«: ~ ي  )2(
  .»مات ورثها عنه«: ~ ي  )3(

 ]أ/195[
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  ، واهللاوال Çد من يعW با.وH إال قليال ،ا.وH )1(وا.وyيل ~ عرفنا ا{وم هو: فأجاب
  هأعلم ا

-362 Rm º�� M�,.�E� ��� &=  .���8 .�E� ��  ��� �W ,���� ��'8� �
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ثم إن األخ ا(ذكور  ،قبل vوت أخيه ا(ذكور أو بعده ،وسئل عمن أوò ألوالد أخيه بثلثه
فهل  ،وورثه ا.و� ا�كر من و�ى ا(وò �ما ،ثم مات األخ ا(وH بعده ،ترك و�ا و��تا ومات

  ونصف أخيها (ا صار وارثا يرجع مwاثا؟ ،أو ل®س �ا إال ا�صف ،األخت تنفرد µميع ا¬لث
ألن ا.وصية  ؛وال يرد S أخته ،أن ما صار .البن ا.وارث من ا.وصية يرجع مwاثا: فأجاب

  .واهللا أعلم ،كما هو واضح ،فال vوجب .رده عليها بوجه ،�ما معا ال �ا فقط
فال  ،فإن ¢نوا معي�� ،ه ألوالد األخبأن ا(وò ب: وأجاب سيدي عمر صاحب ا(هدية

Hن ع� أحدا ،شك ~ رجوع نصيب ا.وارث منهم .ورثة ا(وÍفال أقطع ��ء ~  ،و§ن .م ي
  .واهللا أعلم ،ومنع من ا�حث عجلة ا1اvل ،ا�ازلة
-363 R.��'8 ��m Z>�� �'� O�W .��y O� [� ,���v�� "��� ��m .���8 º�� M�X 

 ،أوò بثلثه ألوالد أوالده ا�كور S أن غلته ثمان س�� تعطى ألوالد بناته وسئل عمن
فلما مات سال واد من األودية  ،ألنهم .م يوجدوا حي�ئذ ؛و\Áسلفها أمهاتهم إY أن يوجد أوالدهن

فهل ألوالد ا�نات @م ~ الغلة ا(وò بها بعد  ،واحتاجت .إلصالح ،~ فقارته فأهلكها
   غلة؟أو .م يبق �م حيث احتاجت .إلصالح من ال ،يأخذوها ا.س�� ا(شÖطةف ،اإلصالح

 ،فإنها تصلح بها ،إن ¢ن .لثلث ما تصلح به الفقارة من غلة ذ.ك األصل: فأجاب
فإن  ،وأما إن .م يÍن ذ.ك .وyذا إن تWع أحد باإلصالح ،و2ستحق ا(وò �م ما أوò �م به

ثم تعود .لموò �م بها إن بقيت مدة من ا.س��  ،تلك الغلة من أنفق عليها يأخذ ما أنفق من
  .نظw اإلنفاق S اZ1س

-364 R�-�E �$'� 
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 ،ثم أوò به أيضا ألوالد واحد منهم خاصة ،وسئل عمن أوò أيضا بثلثه ألوالد أوالده
~ ا.وصية  دخلونألن أهل ا.وصية ا¬انية  ؛و.م يرجع عن وصيته األوÉ كيف يقسم ب®نهم

Éواختصوا بها ثانيا؟ ،األو  
                                                 

  .، ك، طي: وما أثZته من .»هذا«: ~ األصل  )1(
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لقو� ~  ،ألنهما من ج�س واحد ؛بأن .لموò �م أخwا ا(حاصة بأ�Õ ا.وصي�Á: فأجاب
ثم أوò � بثلثه �اص�  ،و.و أوò � بثلJ ما�: قال ~ ا(جموعة ابن القاسم وأشهب: "ا�وادر
Õواهللا أعلمه ا )1("باأل�.  
-365 R ?�*r� &P ,Ãj��/ .8 3��/ ,.8 3���� M� M¤*L� �*8�� ,.~i � z*  ! �)�� MP� M�
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 ،وأبرأ ا(رتهن من ا.لعب به ،vكحلة ~ قرض اقÖضهو ،سالحا سيفا )2(وسئل عمن رهن

ÑÍر ا(دفعأو  ،فلعب به فان\ß ÑÍه ،انwهل يغرم أم ال؟ وعن ا.وصية با¬لث أو بغ،  wلغ
فما الفرق ب®نها  ،و§ن قلتم به ،هل يقD بها S ا.وارث ،وÞوه �شاهدين )3(كعشاء القW ،مع�

  ؟...و§ن قال داري صدقة بيم� إلخ :و�� قو�
Éمن ذك: فأجاب عن األو S ا(أذون  ،رأنه ال غرم S إذا .م يتعد ~ استعما� با.ز\ادة

�ب عليه غرم قيمة  ،نعم .كما يفهم من �وحه ،)4(وال يدخله الÖدد ا(ذكور ~ ا(خت� ،فيه
  . األجهوري )5(انتفاعه S ما صو�ه عج يعU ا.شيخ عليا

واإل�اع S  �ص ا.كتاب وا.سنة ،ا.وصية ا(شار �ا )6(أنه يقC بإنفاذ: وعن ا¬انية

fl†žäčÇ@žá�ØčÛaflìžß�c@fls�ÜŽq@žá�×b�İžÇ�c@��a@Şæ�g@� � وa أول كتاب ا.وصايا ا¬ا] من أ± ا1سن قال ،إنفاذ ا.وصايا
žá�Øčmb�ÏflëI7H@žá�ØčÛbflàžÇ�c@ïčÏ@Cñfl…bflí�‹� )8(ساك�)وجوب تنفيذ وصية ا S والفرق ،، وقد نص ~ أول األول 

.�ن مانعا (ا  ،أن هذه .و امتنع ا.وارث من إنفاذها ،يعU ~ ا.سؤال ،بمحو�ب� هذه وا(شار �ا 
   ،فلو قD عليه بها ،وa تلك األجر � هو ،ل®س � ×ا األجر فيه ثابت لغwه .و أنفذها vكرها

                                                 
  .345ص 11ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )1(
  .»وهب«: ~ ط  )2(
)3(  Wوته ~ ا{وم ا¬الث :عشاء القv يت بعد)إطعام بمثابة ا.صدقة، �علها أهل ا.  
َذا تَِلَف «: يعU قول خليل ~ ا(خت�  )4(   .199، ص»ترّددٌ : َوaِ َضَمانِِه إِ
  .»i«: ~ ط  )5(
  .ي: وما أثZته من. »بإنفاد«: ~ األصل  )6(
  .»وََصَالةُ ا.ُْمْؤِمِنَ� َعلَيÍُْمْ « ز\ادة: ~ �يع ال�سخ  )7(
، وأخرجه عبد ا.رزاق ~ vصنفه 269ص 6عن أ± هر\رة، ج ، من حديث عطاء بن أ± ر�احأخرجه ا�يهÀ ~ س�نه ا.كWى )8(

 9، ج16325: ، حديث�جعلت لÍم ثلث أvوالÍم ز\ادة ~ أعمالÍم�: من حديث سمعت سليمان بن vو�، بلفظ
: ، إسناده حسن، ينظر �مع ا.زوائد، باب268ص 4، ج4021: ، وأخرجه الطWا] ~ ا(عجم ا.كبw، حديث56-55ص

  .155ص 2اwq، ج ا.وصية إY أهل
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  هذكر مع÷ ذ.ك ابن رشد وعياض ا ،وهو ¢ره (ا ¢ن � أجر مع عدم طالب مع�
-366 R &	*� º�� M�.��� Ã�� �� "ª  k�J�� &�« O� .��� �}� ,�(�
C8?�$��8 .� &$/ ,X 

فهل  ،و�ط عليه أن �عل � لعشاء قWه ما ت®Ñ عليه ،وسئل عمن أوò .رجل cديقة
  � بيعها إذا أراده أم ال؟

فهو من باب  ،و¸ن اإليصاء بلفظ العطية ،يÍن vؤ�دا/ أن عشاء القW إن .م : فأجاب
فيصح �  ،و§ن ¢ن vؤ�دا .م يمض ،و§ن .م يع� ~ قول ابن القاسم ~ ا(دونة ،هبة ا¬واب فتصح

  .ا�يع S األول دون ا¬ا]
-367 R���v�� "��� ��m .���8 º�� M9�/ ��c��X 

لث فاستحق غلة ا¬ ،م و� ألحدهم أوالد، ثوسئل عمن أوò بثلثه ألوالد أوالده ا�كور
 ،عنده أصل ا¬لث يقطع اRمر و¾رث و¾صد ، و�À)1(ا(ذكور S حسب العرف دون إخوانه

cسب  ،فهل �ذا ا.و� حصته من ا.زرع ،ومات ~ آخر أبر\ل ،ثم ظهر ألخيه و� ~ أول مارس
وما بÀ منه يقسم S  ،وغw ذ.ك ،أم .لحارث أخذ أجرته منه qدمته وز�له ،خراصة ا(اء

وعبيد اشÖاهم vستحق غلة ا¬لث من مال  ،مع أن أصل ا¬لث معه ديار ،األوالد ا(وò �م
  وما حÍم ا¬مر ا�ي ترyه هذا ا.و� ا(يت vؤ�را؟ ،ا�ي ترتب ~ ذمته ،ا¬لث

هو ا�ي استحق ا¬لث  ،إن ¢ن ا�ي حرثه ،أن ا.زرع ا(سئول عنه: فأجاب عن إvالئه
 و§ن ¢ن أصل ،كما ال حق � ~ اRمر ،)2()ثم مات(فإنه ال حق فيه .�ي و� ~ مارس  ،والدهأ

إذا قسمت S  ،يعU ا.كراء من يوم و� ؛فإن � نصيبه ~ اqراصة ،أي vكري ؛ا¬لث ¤رصا
  .واهللا أعلم ،ا(شهور
-368 R.��*� ��W �$�9�  F�4� �'��� k��%c8 º�� M�X 

و�بور و�  ،و¸ن ~ صحته أوò بدار ألوالد بناته ،عبد اهللا بن أ± عمروسئل عن �مد 
 ،أو Úسة vرض vرض vوته ،ثم بعد ذ.ك بنحو أر�عة أعوام ،وµهازه وما يليق بعشاء قWه ،و�ه

Éإبطا� وصيته األو wة ابنه من غyÖلكه لv عند رجل� بثلث òكتبهما ~  ،وأو wومن غ
 ثم امتنعا من إعطاء رسم ا.وصية .لورثة لعدم إعطائهم إياهما ،رجع منها أنه ،رسم تلك ا.وصية

                                                 
  .وهو خطأ وما أثZته هو ا.صواب. »أخو\ه«: ~ ي  )1(
  .ي: سقط من  )2(

 ]ب/195[
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عنده بعد vوت  رأيتو ،وأنه vكنها .لموثق ،)1(ثم اعÖفا بÍون األوÉ عند العاطف ،األجرة
 ،وyون العاطف ×ن ºدع ،فاد� أنه قطعها معتمدا S أن ا(وH رجع عنها ،ا(وH فطلب بها

وقد وقع منه ا.شهادة S من  ،وال هو من أهل ا.ضبط ألvورها ،وأنه غw متيقظ ~ أvور ا.شهادة
   .فخرج األvر S خالف ذ.ك ،ال يعرف من ال�ساء با�يع

بل وضع يده عليه  ،وال نظر فيه ،ه، فلم يقرأو§ن ا�ي وثق رسم ا.وصية مÍن � ا.رسم
أنه  :وقال ،ثم عطف عليه ا(وثق ،دته هو وا(وثق بذ.كحسبما أدى شها ،اعتمادا منه S ا(وثق

فهل ذ.ك قادم ~  ،وال dvوطة عندها ~ مثلها ،و¼ غw معتادة ،تأخر وضع يده لقبض أجرته
     ،يلزمه غرم ما أتلفه فيها من ا1ق ،وهل إن ثبت عليه أنه قطع رسم ا.وصية األوÉ ؟ا.شهادة

  .أجيبوا ؟أو تبطل شهادته �.ك فقط
فيحاص أوالد  ،أن ا(وH ل®س � ت�ف ~ أ�Õ من ثلث مÖوyه: فأجاب عن إvالئه

إذا ¢ن ا¬لث  ،وتلY ا.وصية با�ور ،أي بقيمتها ~ ا¬لث ،وأوالد ا�نات با�ار ،ا.و� با¬لث
×ا  ،وشهادة ا.شاهد ا(وصوف بما ذكر من عدم اRيقظ وغwه ،و§ال حاصوا با�ور ،أ�Õ من ا�ور

وطلب  ،وعليه أداء ما شهد به ،وال يقدح ~ شهادته ،وقاطع ا.رسم إن ¢ن متأوال ،ذكر vردودة
ووافقه سيدي . واهللا أعلم ،و§نما يقدح طلبها S األداء ،ال يقدح )S()2 ا.كتابة(األجرة 

  .فكتب بصحة جوابه ،وا�ي
-369 R n�8 ���.'8� a��1� � .��1� ! "
�� &-X 
  فهل ،ثم أن vشÖ\ه فوته ،vصالح ابنه )3()~(ال  ،وسئل عن أب باع أصل و�ه ~ vصا1ه 

  ألنه من باب االستحقاق أو ال؟  ؛إن قام فيه ا.و� يرد
S القول برد ما  ،أن اÍ1م ~ ا(سألة حÍم ا.رد باالستحقاق من غw نزاع: فأجاب

  . واهللا أعلم ،باعه ~ vصلحة نفسه
-370 R g�83	�L 3I�r�� &-�X 

 فلمشÖ\ه ا�Rف فيه بأي  ،أن ما بيع من أصل ôئب (وجب: فأجاب ؟سئل عما يظهر

 وال يلزم من إرجاء ا1جة � منع  ،و§ال .م �ز ا.dاء .لتحجw ،إذ ذ.ك ثمرة ا.dاء ،وجه شاء

                                                 
  .»العاصف«: ~ األصل  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .ي: سقط من  )3(
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  . كما هو واضح ،ا�Rف
-371 R �W����� ��m� ��m .8 º�L� ����� ��y &P?�\ º�L� ��$� Z�) b �� ��X 

ثم مات ا.و� بعد vوت  ،فزاد عند أحدهما و� ،و�يه)1(وسئل عمن أوò بثلثه ألوالد 
، أو فهل غلة ا¬لث .لورثة ،و.م يقع منه إياس ،و�À العم ا(وò ألوالده أيضا .م يو� � ،أبيه

َكة؟ ْ �Öتوقف حيث ظهرت ال  
 ؛~ إرثه )2(و§ال �yه من �yه ،ا(ذكور � الغلة إن أحاط بإرث ا.و�أن العم : فأجاب
وقد نص ~ ا.وثائق  ،سيما إن قلنا بأن ا(يت مطلقا ¾� با�كر وال ،إن .م يو� � ،ألن ا(رجع �

 ،األب عن ا.و� /، وذكر ~ ا(فيد Þوها مع تأخر ا(جموعة S أن الغلة ال توقف عمن � ا(رجع
  .أن ا.صدقة تÍون بيد األب :فقال

-372 R �(4L� �W�� ��  �'� 
�8 �W ,.j�� ���(�8 "*�c/ ,z�  
'� .9�*y .��� ��  ,�(4� ��*y
��*r�� [�X 

 )4(فأvره ،عليه غر\مه عند قاض )3()قام( ،وسئل القا� سيدي عبد ا1ق عن غر\م فُِقدَ 
ثم بعد س�� عديدة قام ورثة  وال vلكيته (لكه، ،بتقو\م vلكه من غw أن يÍلفه إثبات دينه

طا�� منه إثبات ا�ين ورد  ،فيما أخذه ~ دينه باRقو\م من vلك ا(فقود ؛ا(فقود S الغر\م
  فماذا يلزم ا(د� وا(د� عليه؟  ،vل¶ )5()ا(لك :فقال �م( ،ا(لك

أن ا�ي Dv  ،ما قا� ابن رشدعمل فيه ب ،أو عقارا بيد الغw ،أن من اد� ر�عا: فأجاب
 ،ورثه عنه )6(زعم أنه صار إ{ه عمن ،أن من اد� عقارا بيد غwه ،وأفÄ به شيوخنا ،به العمل

 ،ا�ي اد� أنه ورث ذ.ك عنه ،أن ا(طلوب ال 2سأل عن �ء حÄ ي1بت الطالب vوت vوروثه
و.م 2سأل من أين  ،وقف ا(طلوب حي�ئذ S اإلقرار واإلنÍار خاصة ،فإذا ثبت ذ.ك ،ووراثته �

و.م يلزمه  ،ودعواك فيه باطلة اكت� بذ.ك ،ا(ال ماK وا(لك vل¶ :وقال ،فإن أنÍر ،صار �
  فإن أثبت ذ.ك ،وvوته ووراثته � ،�ي زعم أنه ورثه عنهÕ منه، وGف الطالب إثبات ا(لك اأ�

                                                 
  .»و�ه«ز\ادة : ~ األصل  )1(
  .»�ك«: ~ ي  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»فأvر«: ~ ك  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .»عن«: ~ ي  )6(

 ]أ/196[
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 ،@م ابن رشد ، وGف ا#واب عن ذ.ك إلخطلوب حي�ئذ من أين صار �سئل ا( ،S ما �ب
ح� باعه  ،حيث .م ت1بت vلكية من �سب إ{ه عند القا� ،و\تأ�د S الطالب إثبات ا(لكية

فصحح جوابه ابن عمه سيدي عبد  ،بذ.ك تتم vوجبات ا�يع S الغائب ا(دين ،~ دينه أوال
  . ن ناê وابن األغماري ا�داو\انواب ،ا.كر\م بن �مد ا.صالح

د ضمً  ،وأجاب بعدهم أن : ا بن سيدي �مد العا.م ا.زجالويشيخ شيوخنا سيدي ُ�َم�
  .م ي1بت )2(أو ،و§ن .م يÍن حÍم ،واRقو\م عن إذن القا� ،ا�ين )1(ا(دار بأعاله S إثبات

  . والقائم عليها ،فملكية ا(فقود ال ينازع فيها أحد التفاق ا1ائز ،دين
به يقول  ،بأن ما أجاب به شيخنا سيدي �مد بن ا.وا�: وأجاب أخوه سيدي عبد ا.ر�ن

  . عبيد ر�ه عبد ا.ر�ن بن �مد بن أ�د لطف اهللا به آم�
-373 R.��� ª1� Oc8 M�
L� 
���� ,����� &	� l? *Eu M� �H'� O�
��� &	�X 

عن رجل استدان دينا من آخر بأجل  -  أ�مه اهللا رشده - سئل ¢تبه  :وhط ا.شيخ أ± ز\د
وال  ،حÄ يقدم من سفره ،وواعد ا(دين بأن يصW عليه ،ثم إن رب ا�ين أراد ا.سفر ،معلوم

فهل يلزم  ،ثم بعث إ{ه وyيال يقبض دينه منه ،فبÀ رب ا�ين مدة ~ سفره ،يÖك عليه وyيال
Wيقدم أم ال؟  ،رب ا�ين ما واعد به مدينه من ا.ص Äح  

ا�ي نقله ا1طاب ~ آخر فصل  ،فإن ظاهر @م ا(سائل ا(لقوطة: -  وفقه اهللا -فأجاب 
و§ن وعدت غر\مك بتأخw اّ�ين .زvك؛ : قال ~ ا(سائل ا(لقوطة : "ونصه ،القرض أنه يلزمه

  :ألنّه إسقاط الزم .لحّق، سواء قلت �
ُ
ُركَ أ õْرتَُك ا)4( أو )3(ؤَخ   .واهللا تعاY أعلم )5(".هأخ�

 أن vوالي عبد ا.كر\م رب ا�ين ،بل مقتD شهادة شاهد ا.وثيقة أسفله: )6(استدراك
فإن  ،تعاقد مع مدينه ا.سيد أ�د بن سيدي ~ صلب عقد ا.سلم أن األجل سنة إن .م 2سافر

وعليه فل®س � إال رأس  ،فهذا يؤدي لفساد ا.سلم ألجل جهل األجل إذا سافر ،سافر فحÄ يقدم
  . واهللا تعاY أعلم ،ما�

                                                 
  .»بإثبات«: ~ ي  )1(
  .»و§ن«: ~ ي  )2(
  .وهو �ر\ف ظاهر، وما أثZته هو ا.صواب. »أواخرك«: ~ ك  )3(
  .»ما«ز\ادة : ~ ط  )4(
  .533ص 6ج: vواهب ا#ليل  )5(
  .»استدرك«: ~ ي  )6(
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-374 R�\ <� �� ,&	� ��v8 �P�� �$W��L ]=W �$�4�X 
و§ذا مÍن منابها لغwه  ،وال و� �ا ،وسئل االبن عن سفيهة ثبت (ورثها دراهم بذمة رجل

بأن ¢ن � يوم فهل إن أنفقه عليها  ،بل يأ�له وال ي�تصف منه ،من أهل ا�â ال �ر\ه عليها
  أو �عة يWئه ذ.ك منها أم ال؟  ،أو � شهر ،يعطيها ما تنفق به دراهم أو غwها

و§ن êف ذ.ك عليها من ذ.ك  ،أن ا.سفيهة ا(ذكورة يقدم عليها من يتوÉ أvرها: فأجاب
ألن من فعل  ؛Dv إذ ذ.ك ôية ما يفعله ا(قدم ؛بد منها �شهود عدول ال© ال ،بيده ~ vصا1ها

Dv م .و رفع إ{هÐواهللا أعلم ،فعال يفعله ا1ا.  
-375 R &$/ ,�$y��8 &=  �'8� ]���� ,����m� ¼) &�� *�v�� �P��� ��m �$���8 ]-�� #�*��

�\ º�L� ����E� �� ,�W���� g	*� �$=�1�X 
.�كر مثل  ،هاوسئل وا�ه ا.شيخ أبو ز\د عن اvرأة أوصت بثلث متخلفها ألوالد أوالد

 ،وماتت ابنة قبل بلوغها ،وò �م ال يدخلون مع بU اآلخر� واحد من ا( ، بنوحظ األن1ي�
  أو إلخوانها ا(وò �م؟ ،فهل نصيبها يرجع .لورثة

وقد ذكرت ا(وصية أن أوالد � واحد  ،إن ¢نت ا�نت ا(يتة ¼ ا(وò ألوالدها: فأجاب
و§ن ¢نت ا�نت ، )1(فنصيب أوالد ا(يتة قبل ا�لوغ يرجع مwاثا  ،ºتصون بنصيبهممن أوالدها 

أو أبيها ا(وò ألوالده يرجع  ،فنصيبها إذا ماتت قبل أمها ،ا(يتة ¼ من أوالد األوالد ا(وò �م
�ت وا.سؤال  ،أو أمها ا(وò ألوالدها ،إخوانها يوم انقطع �سل أبيها/ (ن ¢ن حيا من  wمل غ

فقد ب®نت حكمه إن  ،فإن ¢ن vراد ا.سائل أحد االحتمال� ،vستقيم األلفاظ متناقض ا(ع÷
Yراده ذ.ك ،شاء اهللا تعاv نÍفليعد ا.سؤال بألفاظ واضحة ا(ع÷ �عيد ا#واب ،و§ن .م ي، 

  . واهللا ا(وفق
فغلة ا¬لث و�عد : ما نصه ،)2(ومن جواب .لفقيه ا.سيد ا1اج �مد بن أ�د ا.راشدي

، وهو أحد إY ظهور غwه )3(قيل ¼ .ورثته ،وvوته قبل انقطاع ال�سل ،بعد ظهور vستحقها
  هاألقوال ا¬الثة ا

                                                 
  .»يعU .ورثة ا(وصية كما êح بذ.ك ا.شيخ ميارة وغwه«ز\ادة : ~ ي  )1(
vؤرخ، و� . ھ1150و� سنة . أبو ا.راس �ّمد بن أ�د بن عبد القادر ا.راشدي ا#ليل، ا(عسكري :د ا.راشدي�ّمد بن أ�  )2(

لب أفيا� ~ عدة أشيا)، ذيل القرطاس ~ vلوك بU وطاس، �ح : ألف Þو Úس� كتابًا، منها. علم با1ديث ورجا�
  . 306ص: ؛ معجم أعالم ا#زائر18ص 6ج :؛ األعالم332ص 2ج: تعر\ف اqلف. ا(قامات ا1ر\ر\ة

  .».لورثة«: ~ ي  )3(

 ]ب/196[
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إذ هو ا(قصود بهذا ا.لفظ  ،ووجدت hط ا.شيخ أعU سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال]

وa أثناء نوازل ا.وصايا منه أن من : "ناقال من ا(عيار ما نصه ،عند اإلطالق ~ هذه ا�وازل
  . ومن خطه نقلته أنفذ عند ابن القاسم دون غwه ا ،أوò �سقوط يم� القضاء عن مديانه

 أيضا )1(ومنه
ّ
فظهر � بعد ذ.ك من  ،من باع سلعة إY أجل: خ¯، عن ا(عيار عن ا.ل

Öي اختالل وخاف أال �د عند ا(شÖمنه دينها(ش Cي عند األجل ما يقت،  � Cفإنه يق
   )3(هسلعته ا )2(تثقيفأو  ،أو �يل ،برهن

 ،أن و� ا(حجور إذا باع vلكه .سبب من األسباب ا(بيحة �يعه: ومنه أيضا عن ا(عيار
، أو أخذ ا¬من بل يطالب بنقله ،فال يÍون عدم نقله vوجبا �قض بيعه ،{نقله � فلم يفعل

   همنه ا
و.م  ،فدفعوا � دارا من الyÖة ،وa ا.ورثة كبار وصغار ،من قام بدين S ميت: ومنه

   هنÍل رد نصيب ا.صغار من ا�ار ا فإن ،)5(]با{م�[فإنه يؤvر  ،يم� القضاء )4(¾لفوه
×ا هو من هذا  ،نظر ما نقلناه من خطه ~ ا.صفحة ال®Ñى من ا.ورقة ا.رابعة قبل هذهٱو(

   )6( )؟أو وفاق cيث يقيد بعضه بعضا ،ل ب®نهما خالفه ،ا(ع÷
 ،و¤الطة ا�اس ~ أ�\تهم ،اختبار رشد ا{Áيم بدخول األسواق: "الWز� عن ابن xت

وºتW . و\صّوب فعله ، و\غبط ا1افظ S ما� ،رشده بأن ينكر S ا(غبون )7(فيعرف ،و�يوعهم
شد ا.رّ  )8(أو �سوة يعرفن ،�رم من ذيبÍل من يقرب منهّن رشد ال�ساء ا{تا^ 

  ها)9(."وا.صالح
  

                                                 
  .»ومن خط ا.شيخ أ± ز\د«: ~ ك، ط  )1(
  . »يمنعه القا� من ا�Rف باإلشهاد والÁشw«ز\ادة : ~ ا(عيار ا(عرب  )2(
  .77-76ص 6ج: ا(عيار ا(عرب  )3(
  .»¾لفوا«: ~ ك  )4(
  . ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »فيعر«: ~ ط  )7(
 .»يعرفون«: ~ �يع ال�سخ )8(
)9(  �  .541ص 4ج: فتاوى الWز
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  دون غwه؟  ،(1)وسئل عمن حجر عليه ا.سلطان ~ بيع ر�عه

إY أن  ،ود{ل خطئه أنه .و داين .وجب بيع ر�عه ،ألن ا1جر xم ؛بأن ذ.ك خطأ: فأجاب
�ع خاصة �ب من إطالق يده ~ �ء �جw ا.رّ  إنّ  :يقول (2))اإلمام(¢ن شيخنا : قلت: قال

  ... ول®س بÖشيد إلخ ،دون غwه
   هواRجر\ب فيه ا ،وال يدرى إال مع طول االختبار ~ ا(ال ،وا.رشد هو ×ا �º: ثم قال

شهادة ألنه .م يقصد با. ؛جائز األvر ال يÍون ترشيدا (3)إن قال بأنه: وقال أيضا ~ ا.شاهد
وعلموا رشده  ،حÄ يÍونوا اختWوا من وصف بذ.ك ،.م ¾ل �م أن 2شهدوا (4)و.و قصد به ،به

  ه ا
UجيWصو\ن .لمال ،ونقل أيضا عن الRاإلخراج من  ،أنه ال خالف ~ اعتبار صفة ا ~

  ه ا1جر ا
  :(5)وa ميارة عند قول ا.زقاق ~ الميته

ــاقٍ  ةُ ادَ هَ ـشَ    )6(ا�®ت�........................................     ............................ إِْعـتَ
قال ع® ~ قول ما.ك ل®س .لبكر  ،وa تفسw ابن vز\ن: "القائل فيهما تفسw ما نصه

أن 2شهد العدول من أهل : وهو ،و\عرف ا.رشد من حا�ا ،حÄ تدخل ب®تها ،جواز ~ vلكها
نقلته من (ه ا )v")7صلحة حا�سة S نفسها ،ا�ا، حسنة ا�ظر ~ مصحيحة العقل ختبار أنهااال

  .)8()أطال اهللا ا�فع به ~ سالمة ا�ين وا�نيا ،خط سيدي وا�ي
  

                                                 
  .»ر�ع«: ~ ك  (1)
  .  ك: سقط من  (2)
  .»أنه«: ~ ي  (3)
  .»قصده«: ~ ك، ط  (4)
  .»ما نصه«ز\ادة : ~ ط  (5)

 :ا�®ت� هما )6(

هِ  õـاٍق َورُْشــٍد وَِضــد ْعـتَ     َشـَهاَدُة إِ
  

ِلـيـٍج اْسَجـال  
ْ
  وََجـْرٍح َو7َْعِديـٍل َوتَـأ

ـي إَِراثَـةٍ    ٍخ فِ
َ
ْو أ
َ
  َو§ِثْـبَاُت ِمـلْـٍك أ

     
 ِمـْن َذوِي الِعـلْـِم فَاقْـبـال  

�
ـُر إِال   7َُفس�

      
 
 .295ص :فتح العليم اqّالق )7(
  .ك، ط: سقط من  )8(
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وS شيخنا أ± عبد اهللا ألف : ونصها ،أيضا ~ vشورة شاور فيها االبن )1(ومن خطه

 :د �مد، وأنه سفيه، نصه بعد ا.سالمفا.ز\ن أ5 �شهادة .لسي ،و�عد .ور�ة اهللا و�ر¸ته ،سالم
أنه  ،وا�ي يظهر من حا� وما سمعنا من ا�اس ،فخW و� ا.ز\ن .م ي1بت عندنا رشده ،و�عد

فهل يعمل بهذه ا.شهادة إن وجد غwه معه أم ال؟ وyتبت � أن �  ،وهذا ما عندنا ،حال ا.سفهاء
فهل يÍلف بها مع أن و� أحن®U  ،و¼ .م تÍن عنده بدعواه ،�سخة من بيعه  .لحاج �مد

   .وا.سالم ،و.م ºاصم ا.ز\ن فيه عليه ،ºاصم ~ سكوته S ما اشÖى من ا1اج �مد هو
ال مال عندي  :فقال K ،ما.ك )2(بذرهل رآك ت ،وسألت ا.ز\ن كيف شهد .ك با.سفه :قائال

  Íم ~ هذا؟ ما ا1 ،2شهد به
فما كتبه ا(ذكور ال يفيد ش®ئا  ،و�عد .ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته( ،وعليÍم ا.سالم: فأجاب

وا(طلوب بال�سخة ال يÍلف بها  ،فأخWته بهذا ،وقد ورد S ا(شهود � بذ.ك ،~ ثبوت ا.سفه
  .ما كتب عن إvالئهه ا .نفيها Rغفله/ و\ظن صدقه ~ دعواه  ،إن .م تÍن عنده

-379 R�(4'�� l? �$�	�) ��=W? l? "
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إذ هو ا(عU با.شيخ  ،أعU به أبا ز\د سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر( ،)3(ووجدت hط ا.شيخ
فا(راد ابنه ا.شيخ أبو عبد اهللا  ،وحيثما ذكر االبن غw مقيد ،عند اإلطالق ~ هذه ا�وازل

وسئل ا.لخ¯ عمن تصدق S ": ا(عيار )5(يعU من ،ومنه أيضا: ما نصه ،)4()سيدي �مد
ثم باع ا#ميع .و�ه ا.كبw من غw  ،وورثوا ر�عا من قبل أمهم ،ا.صغار ~ حجره بر�ع )6(و�ه

و� غلة قدر  ،~ نفقة عليهم وذكر أنه باعه ،و�اعه ببخس ،وأvر بالقبض واالسÁيفاء ،حاجة
Õفهل هذا ا�يع جائزا  ،¤افة أن ترث ش®ئا منه ،وفعل ذ.ك هرو�ا من جدتهم ألمهم ،نفقتهم وأ�

  أم ال؟ 
  وجائز بيعه  ،ال ¾تاج األب ~ بيع ا.ر�ع S و�ه إY اشÖاط حاجتهم إY ا�فقة: فأجاب

                                                 
  . »أي ا.شيخ ا�لباK«ز\ادة : ~ ك، ط  )1(
  .ك، ط: وما أثZته من. »�فظ«: ~ األصل، ي  )2(
  .»أ± ز\د«ز\ادة : ~ ك، ط  )3(
  .ك، ط: سقط من  )4(
  .»ناقال منه أيضا أي ا(عيار«: ~ ك، ط  )5(
  .»أوالده«: ~ ي  )6(

 ]أ/197[
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فال اعÖاض عليه  ،ألنه يرى أن ا�يع أحظى من ا�قاء ،ألنه أنظر �م ؛عليهم من غw حاجة
فأما إن باعه بأقل ×ا 2ساوى باألvر ا�� ا�ي ال  ،فيما فعل إذا باع بمثل القيمة يوم ا�يع

، .م أو غwهم )1(وا(يل عنهم إY إخوتهم ،و§تالف أvوا�م ،وظهر سوء نظره �م ،يتغابن فيه ا�اس
   ها )2("�ز هذا ونقض

-380 R.���� .��� ]��8 k�m� M� g'���� ��*r�� �
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وامتنع من األداء  ،و� ذمة تز\د S ا�ين ،وسئل ابن لب عن رجل عليه دين": ومنه أيضا

  هل تباع عليه أم ال؟  ،ور� بطول vكثه ~ ا.سجن
Wه S أن يؤدي فإن القا� � ،وامتنع من األداء مع العلم با(الء ،الغر\م إذا �� : فأجاب

، lسقط عنه فإن أS ê اإلباية من غw حجة يظهرها ،با.öب بعد إطالة ا.سجن ؛باRهديد
وقD الغر\م  ،قدم القا� من يZيع عليه أÑ2 ما عنده .لبيع ،عليه من ا1ق ثبتالطلب بما 

  ها )3("و\أخذ � اإلبراء من ا1ق ،حقه من ذ.ك اإلشهاد بموجب ذ.ك
-381 R �;?�'� ��*� 
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من xم  )4(و�قيت ~ داره Þوا ،فاشÖاها �ا ،وسئل عمن ¢ن عليه ~ صداق زوجته خادم"

وأخذت ا.زوجة  ،ومات ا.زوج وقسم مÖوyه ،ثم بيعت اqادم و.م ي�þا ~ ا.صداق ،ونصف
  ؟)5(وأنها .م تقبضها ،ثم قامت وادعت أن اqادم باقية ،حظها

ثم قامت بعد ذ.ك بأيام  ،وأخذت ا.زوجة حظها ~ القسمة ،إذا قسمت الyÖة: فأجاب
   ه، فال حق �ا فيه ا.م تذكره وقت القسمة ،كثwة تطلب دينا �ا S الyÖة

رأيت ببعض أجو�ة شيخنا أ± الفضل العقبا] �ديد هذه  ،بعد أيام كثwة :قو�: قلت
  .ما وجد hطهه ا )6(".منهه واهللا أعلم ا ،ثwة با.سنةاأليام ا.ك

  وأنفق ما� ~  ،وأما من كÕت عطيته ~ وجوه الW: وفيه يعU ا(عيار ،أيضا )7(ومن خطه

                                                 
  .»إخوته«: ~ ي  )1(
  .432-431ص 10ج: ا(عيار ا(عرب  )2(
  .435ص 10ج: ا(عيار ا(عرب  )3(
  .»Þو«: ~ ي  )4(
  .»�ا«ز\ادة : ~ ي  )5(
 .436-435ص 10ج: ا(عيار ا(عرب )6(
  .»ومنه«~ ك، ط   )7(
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  )2( ه، بل هو رشيد vصيب افل®س �سفيه ،اwq )1(وجوه
 أنه فيما اد� فال �ء � ،أن ما ~ يد ا.وH .أليتام يقوم بنفقتهم ،وفيه إذا شهدت ب®نة
  )3( ه¢ن ينفق عليهم من ما� ا

وال يؤخر به إال  ،فيمن اشÖى ش®ئا با�قد �S W تعجيل ا¬من ،ومنه أيضا .لعبد́و
 ،وÞوها إال أن ي1بت أنه ال ناض � ،األمد ال®سw ا�ي ال �ر S ا�ائع فيه ¢¬الثة األيام

~ �يع ا.وجوه  )4(وُ\عطى ،أßع بيعا من ما� و\ؤجل حي�ئذ ~ بيع ما هو ،فيحلف S ذ.ك
   )5(.هضامنا با(ال ا

و§ن ¢ن بغw  ،فهو الزم � ،ومنه .لعقبا] ~ ضامن ا(ضغوط إن ¢ن �سؤال منه ورغبة
   )6(.هفل®س بالزم ا ،سؤا�

واسÁث÷ ثلث غلة ذ.ك �فسه مدة  ،فيمن وهب �يع أvالكه البنه ،)7(ومنه البن زرقون
فل®س .ألب أخذ ثلث  ،وأراد الغرماء بيع تلك األvالك ،فلحقت ا(وهوب � ديون ،حياته

و�يع  ،و�يع ا¬مار قبل بدو صالحها ،ألنه يؤدي إY بيع الطعام بمثله �س®ئة ؛األvالك {غتلها
  .ùه من خطه ر�ه اهللا ها )8(.وا(زابنة ~ ا#�س ا.واحد ،ا#زاف بال رؤ\ة

-382 R��-��� ! n�	*��X 
وهو ا.سيد �مد ا(حفوظ  ،وجدتها hط ¢تب ا.شيخ االبن ،vسألة من ا.رجوع ~ ا.وصية

َو�ِرُُجوٍع ِ*يَها َو§ِْن بَِمَرٍض : "xطفا S ما تبطل به ا.وصية ،قول ا(صنف ~ باب ا.وصية: ونصها

                                                 
  .»وجوده«: ~ ط  )1(
  .440ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )2(
  .457ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )3(
  .»يمC«: ~ ك  )4(
  .280ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )5(
  .42ص 6ج: ا(عيار ا(عرب  )6(
من أهل إشZيلية وأصله من َ,ْط َ{وس، و� . أبو عبد اهللا �ّمد بن سعيد بن أ�د يعرف بابن زرقون األنصاري: ابن زرقون  )7(

وأخذ عنه أبو عبد . ش وأ± �ّمد بن عّتاب وغwهمأخذ عن أبيه وأ± عمران بن أ± تليد وأ± القاسم بن األبر. ه502سنة 
 قضاء شلب وسZتة، و� براعة ~ األدب وا.شعر. اهللا بن حوط اهللا وسهل بن �ّمد األسدي وأبو ا1سن القطان

ّ
�من . و

. ه586ية سنة توa بإشZيل. كتاب األنوار �ع فيه بن ا(نتü واالستذ¢ر، و�ع ب� سA الÖمذي وسA أ± داود: تىليفه
  .158ص: ، شجرة ا�ور379ص: ا�يباج ا(ذهب

  .46ص 6ج: ا(عيار ا(عرب  )8(
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وهو ا�ي ذكره ابن ناî ~ كتاب إرخاء  ،و.و ال»م عدم ا.رجوع فيها: ، ظاهره)2(")1()بَِقْولٍ (
أنه ا�ي به : وa كتاب ا.رهون من �حه S ا(دونة ،وa كتاب اRخيw واRمليك ،ا.ستور
  . العمل

واإلمام ا(تقن ا1افظ ا�ظار  ،)3(و�ه أفÄ أيضا اإلمام ا(حقق ا1جة ا.d\ف اRلمسا]
وذكر أن  ،الفقيه ا1افظ ا(ف© أبو القاسم الغU\W مف© تو�س ورد عليهما ،أبو عبد اهللا ا(قري

وPمهم �يعا مذكور ~  ،ورد عليه �مد بن vرزوق ا#د منت� األهل بâه ،فيها ثالثة أقوال
م عدم ا.رجوع .زمه فإن ال» ،البن عرفة )6(ا1وa/ وa ¤ت�  ،)5(وa ا(عيار ،)4(ا�رر ا(كنونة

   هS األصح ا
وذكر القوري ~ جواب � أن ا�ي به : "ما نصه ،وa �ح عمليات الفا´ �اظمها

 ،رجوع ~ ا.وصية ال© ال»م فيها عدم ا.رجوع الن أ ،وDv به القضاء عند ا(تأخر\ن ،الفتوى
و�ه ¢ن يف© شيخنا سيدي عبد اهللا  :قال .وa رواية هو األشهر ،وقال ابن عرفة هو األصح

   .)8(وفيه @م آخر فانظره(ه ا )7("بعه من بعده من ا(تأخر\نوت ،العبد́و
ناظم  و§{ه أشار ،من أهل فاس با.صلح )9()وألجل هذا اqالف القوي جرى عمل ا(تأخر\ن

  : العمليات بقو�
 ـوا.ص" 
ْ
 ـفِ  حُ ل

ْ
  ةِ ــيَ ِص وَ ي ا.

�
  اِ ِ© ـال

ْ
      مَ َ»َ ل

  
   

َ
  مْ Íِ حُ  دْ ـا قَ هَ ــي*ِ  وعَ ـجُ  رُ َال  هُ ــن� :

  
                                                 

  .ي: سقط من  )1(
  .302ص: ¤ت� خليل  )2(
أخذ . ه710أبو عبد اهللا �ّمد بن أ�د بن i العلو� ا1سU، ا(عروف با.d\ف اRلمسا]، و� سنة : ا.d\ف اRلمسا]  )3(

شهد ابن لب . وأخذ عنه ابناه وا.شاطó وابن خâون وغwهم. هما تقفه واآلبÅ وعمران ا(شداK وغwهمعن ابU اإلمام و�
توa سنة . ا(فتاح ~ أصول الفقه، �ح �ل اqون�، وyتاب ~ القضاء والقدر: من تآ{فه. بفضله و¸ن يراجعه ~ ا(سائل

  .234ص: شجرة ا�ور، 430ص: ، نيل االبتهاج336ص: كفاية ا(حتاج. ه771
  .وما بعدها 304أ .وحة : ا�رر ا(كنونة ~ نوازل مازونة  )4(
  .354-351ص 9ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )5(
)6(  aا1و :�v أصله من ،aّمد بن خلف ا1و�أخذ عن أ± بÍر العرç وا.سلÌ وقا� ا1رم� أ± . أبو القاسم أ�د بن 

من . ¢ن قا� بإشZيلية وهو من بيت علم. عنه أبو سليمان وأبو �ّمد بن حوط اهللا وغwهما وأخذ. ا(ظفر الطWي وغwهم
  .159ص: ، شجرة ا�ور122ص: ا�يباج ا(ذهب. ه588توa سنة . تعليق كبw ووسيط وصغw ~ الفرائض: تآ{فه

  .   أ 112عبد ا.ر�ن الفا´، ل : �ح العمليات الفاسية  )7(
  .   ب 112ل  :ها(صدر نفس  )8(
  .ي: سقط من  )9(

 ]ب/197[
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وa ا�هاية واRمام : "ما نصه ،وa �ح ابن vرزوق S ا(خت� عند �حه .لنص ا(ذكور
   ،أو أ5 بلفظ تدخل �ته ،ثم أنه نص S �سخها بعينها ،.لمتيطي أنه إذا نص S أنها ال تنفسخ

يذكر فيها أنها  ،ال ي�سخها ما يأ� بعدها من وصية )1(و§ن نص S أنه ،فذ.ك �سخ �ا
  هإال أن ينص S �سخها بعينها ا .م تÍن ناسخة عمال بما اشÖط ،ناسخة (ا قبلها

¢ن رجوx عن � ما تقدم  ،رجعت عن � وصية تقدمت :إن قال ،وa ا.وثائق ا(جموعة
  :إال ا.وصية ال© قال ~ نصها ،من ا.وصايا

�
 فإنه ال يÍون ا.رجوع فيها بهذا ، رجوع فيهاأال

  .هو§نما يÍون فيها با�ص S ا.رجوع عنها ا ،العموم
 ،وسئل ابن ا1اج وابن رشد عن اvرأة أوصت بثلثها: "وa نوازل ا.وصايا من ا(عيار

و§ن  ،ف¦ باطلة ،¢نت بعده وصية ال lسندها إY ابنها )2(أنه مÄ: وقالت فيه ،وأسندته إY ابنها
وجعلتها  ،وأسندتها إY اب�تها ،فكتبت وصية أخرى ،ذكرت أنها ناسخة (ا تقدم من عهودها

  . ناسخة ال تقدم من عهودها
 ،إال إن ذكرت فيها أنها ت�سخ األوÉ ،وقع االتفاق ~ الفتيا أنها ال ت�سخ األوÉ: فأجاب

وقال إذا عهد بعهد  ،وا¬انية تبطل ،وأن األوÉ تنفذ با.dط ا�ي فيها ،وعينت األوÉ ~ ا¬انية
   )3(."هفل®س ب�سخ .لعهد األول ا ،سواه ال عهدة �: ال ~ ا¬ا]وق ،ثم عهد بعهدة أخرى

ولعله بأvر شيخنا أ± عبد اهللا سيدي �مد بن شيخ شيوخنا أ± ز\د  ،هذا ا�ي وجدته
.ك ~ وقد وجدت ذ ،وهو ا(عU باالبن حيث ذكر ~ هذه ا�وازل ،سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر

  . �سخته من �ح ا�ردير (خت� ا.شيخ خليل
-383 Rk�p� �� M� ��c��X 

 )4(وحاصلها أن (ن ،اK ~ أواخر ا.رواحل من تÍميلتهذكرها ا(شد�  ،vسألة من االقتضاء
و\Íون ذ.ك ~  ،أن 2سلفه من عنده ،و.م �د ما يقتضيه منه ببâه � سلما ô Sئب Åvء،

فانظر بيانه بلفظه ~ ا.سلم من هذه  ،وذ.ك فيمن هرب وتغيب - ذكره بلفظ ي�بB - ذمته
  . ا�وازل
  

                                                 
  .»أنها«: ~ ي  )1(
  .وهوخطأ وا.صواب ما أثZته. »مه�«: ~ ي  )2(
  .389- 388ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )3(
  .»من«: ~ ط  )4(
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-384 RO�p�� .��� Z�� M� [� �9��� .	�� �
�X 
S ما نقله  ،عدم توجه ا{م� S من اد� عليه ا.ضمان ،وانظر ~ نوازل االستحقاق

dؤلفه ،االبن عن ا(عيار ~ ا#واب عن ا(سألة ا.سادسة عv سائل سئل عنهاv بل هو  ،~ �لة
عن  (1)وما نقلنا ،ا(نقولة من خط االبن بعد ا(سألة ا(ذكورة ،مذكور ~ vسألة ا(قال وا#واب
 .الWز� عن ابن ا1اج ×ا ºالفه

-385 R &P ,����9�� .���8 º�� M�?|�i%�� ��K'� O��K'�X  

ما  ؟v ~(2)سألة من أوò بثلثه .لمساك� هل يþ.ون مþلة االشÖاك ،ومن خطه أيضا
هل يþ.ون مþلة  ،قال ابن رشد بعد �صيل األقوال فيمن أوò بثلثه .لمساك�(: نصه

ذكر أن تفرقته و ،وذكر تفرقة ابن ا(واز ب� ما ينقسم وما ال ؟~ �يع مال ا(يت (3))االشÖاك
 ،أنه بمþلة وارث من ا.ورثة ،وال اختالف ~ أنه إذا أوò بثلثه .رجل بعينه: ما نصه ،حسنة

وأما ما ال ينقسم  .يÍون من حقه أن يقسم ما ينقسم ،�\ك معهم با¬لث ~ �يع مال ا(يت
  ه ا )4("ب®نهموا ~ ذ.ك تقاوvوه فيما فإن lشاح ،فلمن شاء منهم أن يأخذه بما يعطي فيه

-386 R���CL� g8� ��y  ��� *j�� �;?X  

 من أن ا.وH إذا أنÍر غَ  :ما نقلناه من خط ا.شيخ أ± ز\د ،وانظر ~ vسائل ا.وديعة
�

ت ال
 ،وال يقبل قو� أن ال غلة � ،2شبه )5(أنه يؤخذ بما جرت به العادة من االغتالل ×ا ،ر�ع ا(حجور

: ما نصه ،ونقل منه أيضا من نوازل ا�بات ،ذ.ك من ا(عيار و�عدها vسألة من القراض نقل
فطلب منها  ،فينفق عليها حÄ كWت وتزوجت ،ا{Áيمة تÍون ~ حجر و{ها: وقال القباب"

�ا أن  ،نعم: فقال هو وغwه ،هل �ا ا(قاصة إذا علم ذ.ك ،وادعت أنها ¢نت تغزل وتطبخ ،ا�فقة
  ها )6("اآلخر ومن ¢ن � فضل رجع S ،تقاصه
-387 R
)�� 
P�% k�1��� [� ��  �;?X  

  إذا أقام شاهدا : ~ ا�خwة قال ما.ك: فقال فيه ،إذا قام S اإليصاء شاهد واحد / :vسألة

                                                 
  .»نقله«: ~ ي  (1)
  .»األ�اك«: ~ ي، م  (2)
  .ي: سقط من  (3)

 .33ص 13ج: ا�يان واRحصيل )4(
  .»بما«: ~ ي  )5(
  .137ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )6(

 ]أ/198[
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  ها )1("بل يو{ه اإلمام إن رءاه أهال ،أنه أوò إ{ه أنه ال ¾لف
-388 R ��� �W ,��4'L�8 � H�� M¤�� M�#
L� &=  �Pk�}X 

�ا دارً  وسئل ابن شعيب عمن ارتهنَ : "ما نصه ،vسألة ~ vسائل ا.رهن من نوازل الWز
  ز؟ او، كيف تÍون صورة ا#ثم أراد �اءها قبل ا(دة ،با(نفعةِ 

أو �اء مبتدأ،  ،بما رهنها فيه شÖي ا(رتهن؛ إما أن ير\د أخذهاال ºلوا ا(: فأجاب
S مدة  )2(ألنه فسخ دينه ~ دار ال تقبض إال بعد ذهاب ؛ا(شهور من ا(ذهب فاألول ال �وز

فإذا طلب ا1ق أدى  ،فإن ¢ن S أن تبü ا�ار إY ذ.ك ا.وقت ~ ذ.ك ا1وز ،وأما ا¬ا] .ا(نفعة
. وهو ùه ×نوع با.dع ،وتارة بيعا وتارة سلفا )3(رٌ رَ فهو غَ  ،و§ال تم ا�يع فيها ،منها أو من بعضها

إن ¢ن أمد االنتفاع  ، فهو جائز ¢ألجنó~ ا.رهن دون ا(نفعة ن ¢ن S إبطال رهنه ~ ا1قو§
ألن .� منهما متعلق؛ ا�يع وا.كراء  ؛ول®س ا�يع فيها فسخا .لكراء ،ال يتغw ا�يان فيه ،قر\با

ا(نافع  ، إذ ال تقتDلع� إال بعد تمام ا(دةا(لك ~ ا )4(وال ي�تقل ،فل®ست بمانعة �ع ،.لمنفعة
  . إال v Sلك ما.كها ،من الع�

ثم اختلفوا ~ بقية ا.كراء، هل هو  ،أن نفس عقد ا�يع فسخ .لكراء: وعن بعض األشياخ
  . ع بما أدرجناه من اRقديرتندف )5(جزء من ا¬من أم ال؟ وهذه أقوال

، هل ثم يقع ا�ظر ~ با
 ا.كراء ،خالف ~ جوازه فال ،نعم، إذا تعرضنا .لفسخ قبل ا�يع
بما ينو�ه من  ؛فإن وقعت ا(قاصة ب®نهما ،ثانيا أم ال؟ وهذا اRفر\ع xم ~ األ�ر\ة هو ثمن ا(نفعة

فال �وز  ،بقية ا.كراء )6(يعورد ا� ،و§ن .م تقع مقاصة .فال خالف ~ جوازه ،ا.كراء بعد نقده
و§ن وقع . وأظهر الفسخ إلجازة ا.ر�ا ،التهامهما S بقاء ا.كراء ،�Zالع� من ا#ان )R)7قابل

 .و\رجع به عند طر\ان العيب واالستحقاق ،فهو من �لة ا¬من ،ا�يع S إسقاط ا.كراء �لة
  . و\Áبعه ببقية ذ.ك ،النفساخ ا.كراء فيها ،سقط عن ا(شÖي ما ينوب بقية ا(دة ينفذو§ن .م 

                                                 
 .59ص 11م، ج1994القرا~، �قيق �ّمد بوخMة وآخرون، دار الغرب اإلسال�، بwوت، الطبعة األوÉ، : ا�خwة )1(
  .»ثبات«: ~ ي  )2(
  .»غرم«: ~ ط  )3(
  .»تنقل«: ~ ط  )4(
  .»األقوال«: ~ ي  )5(
  .»ا�ائع«: ~ ي، م، ط  )6(
  .»نRغاب«: ~ ي  )7(
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فكأنه باع  ،ألنه حق وجب .لمكري ؛فلم �ز ،ما ºصه من ا.كراءو§ن ¢ن S إسقاط 
 ،كما تقدم ~ هذه ا.صورة ،و�وز أخذ ا�ار ~ دين ،وما وجب � من الع� ~ ذمته بع� ،دارا

  . hالف صورة صدر ا.سؤال ،أعU صورة فسخ ا.كراء الرتفاع عقد ا.كراء بالفسخ
ثم اشÖاه هو  ،أو حانوتا أجال معروفا ،ى داراهذه ا.صورة تنظر إv Yسألة من اكÖ: قلت

وتقدمت . أو يتأخر القبض إY انقضائها ،ا(دة )2(قيةتÍون � أل وS من ،غwه )1()اشÖاه(أو 
 ها )3("، ونقلها ابن xت انظرها فيهوPم ابن يو�س ~ ا#عل واإلجارة ،من أح�م ابن سهل

-389 R H���: .��j8 AiJL� ª� �� ,.���� g�=� �$�4� T�� M�?.��$% ! Ä
(� &P ,�X 
وسئل العالمة ا.واعية ا1افظ ا.شيخ سيدي �مد بن الفقيه سيدي �مد العا.م بن أ�د 

هل  ،و.م Wº ا(شÖي بÍونه �جورا ،ا.زجالوي عمن رأى سفيها أو vوÉ عليه يZيع متاعه
  شهادته أم ال؟  ~ )4()ذ.ك(يقدح 

أو يتطرق إ{ه خالف  ،إما ألن سفهه قد ال يتحقق ،بأن ذ.ك ال يقدح ~ شهادته: فأجاب
 ،أو قد يÍون بيعه بيع غبطة ال خديعة ،أو ~ ثبوت ا.والية وعدمها ،الفقهاء ~ vضيه وعدمه

     ؟وهل مطلقا أيضا ،ئلها فقطأو S من سُ  ،إY غw ذ.ك ×ا يرجع إY وجوب ا�صيحة مطلقا
  ه ×ن يÍشف حال ا(سئول عنه ا )5(أو إن .م يÍن هناك غwه

-390 R�~���� �$'�8 ]� � M����:�¥
)� 
�8 �� b��� ,X 
~  )6(ما تقو.ون :ونص ا.سؤال ،ففوت أحدهما ما أخذه ،وسئل عن ا(حجور\ن إذا تبايعا
  هل يتوجه عليه غرم أم ال؟ ،وتلف ما بيد أحدهما ،ا(حجور\ن إذا وقعت ب®نهما معاوضة

 ، ~ باب ا1جر،إال ما يدل عليه قو� ~ ا(خت� ،بأنه .م ير من نص عليها بعينها: فأجاب
ْن َعلَيْهِ " :وهو ْن .َْم يَُؤم�  فإن ننظر ~ كيفية تضييعه إن صون ،و§ذا ب�ينا عليه ،)7("َضِمَن َما أفَْسَد إِ

   .و§ال فمحل نظر ،w إش�لبه ما� .زمه من غ

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»بقية«: ؛ ~ فتاوى الWز�»ا�قية«: ي، م، ط: ~  )2(
)3(  �  .8-7ص 5ج: فتاوى الWز
  .ط: سقط من  )4(
  .»غw«: ~ ك  )5(
  .»تقول«: ~ م، ك، ط  )6(
  .205ص: ¤ت� خليل  )7(
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، يوم )1("ْشÖٍَ .َْم َ�ْعلَْم ِ~ َ$َمدٍ vُ  نَ مِ َض وَ " :والظاهر من @مهم ا.ضمان لقو� ~ باب الغصب
وعلله ابن يو�س بأنه (ا هلك بانتفاعه  ،فأباله ،أي كما .و أ�له أو لZسه ،)2()عليه(وضع يده 

  . واهللا أعلم ،� ~ االنتفاع ¢لعدم ،إذنه يعتW .مو§ذن من  ،ه¢ن ¢(عتدي ا
وجهه .لعالمة سيدي  ،عن هذه ا(سألة بعينها ،وأظن أ] رأيت سؤاال �عض فقهاء قرارة

   ه، و.م أظفر بعد µوابه فيه ا)3(وا.سائل سيدي عبد اÍ1م ا.وطا´ ،أ�د بابا ~ عدة أسئلة
وهو إذا vxل صó  ،نصها vوجود ~ ا(دونة عدم رؤ\ته من نص عليها قصور؛ ألنّ : / قلت

وذ.ك ¢#ناية ال© هو  ،¢ن .وصيه أن يرجع بذ.ك ~ مال ا.صó ،فأتلف ما vxله به ،سفيها
S (من مفيد ا�1م ه ا .ألنه هو سلطه S ما� ؛فال �ء � ،مطلوب بها hالف العاقل يعاvله

  .ما طرره سيدي وا�ي S �سخته من حاشية ابن ôزي
ونص ا.سؤال وا#واب S ما  ،قد ظفرنا به cمد اهللا: .م أظفر بعد µوابه، قلت :وقو�
.لشيخ  ،ثم ا#راري ،سؤال بعث به ا.سيد عبد اÍ1م بن عبد ا.كر\م ا.وطا´ ،وقفنا عليه

بعد  ونصه ،أ�د بابا بن أ�د بن ا1اج أ�د بمدينة ت�بكتالقدوة وحيد ع�ه سيدي 
ا(حصل ا#امع ا(صلل ا(تقن ا�ارع أبو  ،دعوة ا.سلف وقدوة اqلف :واRصلية ،ا1مدلة

تفضلوا  ،ونزه �ياه سالم عليÍم ور�ة اهللا و�ر¸ته ،أطال اهللا �ياه ،العباس سيدي أ�د بابا
ثم ذكر  ؟أو يرد S � ما� من مال اآلخر هل تمC ،نعلينا µوابÍم ~ معاvلة �جور\

  vسائل أخر سأ� عنها؟ 
بل يرد S � ما� إذ  ،فإنها ال تلزم ،أما vسألة ا(حجور\ن يتعاvالن: فأجاب بعد افتتاحه

و§ن جهل ا(شÖي منهما  .أم ال ْ�ِ غَ الِ ت�فهما سواء ¢نا بَ  فلو{هما رد ،�ط .زومه رشد وطوع
�ل S أنه أذن  ،وa الWز� إذا ر� و� ا(حجور بZيعه و�ائه وسكت ،�جور\ن كونهما

   .يعU ابن عرفة ر�ه اهللاه و�ه أفÄ شيخنا اإلمام ا ،بذ.ك
Yمد عبد العز\ز  .ثم أجاب عن بقية ا(سائل ال© سأ� عنها ر�هما اهللا تعا�قا� ¢تبه 

   .بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم�
  ×ا زدته بعد �سخ سيدي �مد وسيدي ا1بيب ... .م أظفر إلخ :وما بالطرة من قو�(
  

                                                 
 .227ص: ¤ت� خليل )1(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )2(
  .»عبد ا.كر\م«: ~ ط  )3(

 ]ب/198[
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  )2())1(.)قبلهما �ذه ا�وازل ،وغwهما
-391 Rg�8� MP� �$�/ ��c��X 

: من نوازل ا(عاوضات من ا(عيار 90و¼ ~ ا.ورقة  ،vسألة وقع فيها تداÝ رهن و�يع
لقا�  )5(العا.م ا�ظار أبو العباس ا.شماع ؛من إفر\قية)4( )3(كتب بها قا� ا(حلة ا(نصورة"

óه )6(ا#ماعة بتو�س ا.شيخ الفقيه أ± يوسف يعقوب ا.زغwشÁو¼ خصمان اد� أحدهما  ،2س
و.م تزل  ،رتهنة عند أ± ا(قدم عليه من قبل vوروث القائموأنها ¢نت S، v اآلخر أن بيده جنة

وأن أصل ا(لك (وروث  .وثZتت ا.وفاة وا.وراثة وا.و¸لة و§Y اآلن، ،S حÍم ا.رهينة إY وفاتهما
وlسليم ا#نة  ،vوGه القائم، فاستظهر ا(قوم عليه برسم يقتC اعÖاف رب ا#نان بدين ألبيه

وتواطأ ~  ،فاد� القائم حي�ئذ أن ا�يع إنما ¢ن ب®نهما ~ الظاهر ،�ينفيما اعÖف � به من ا
  . وسمياه بيعا احتياال S ا.سالمة من شغب ا.رهن ،ا�اطن S ا.رهن

 :فقال ،غw �ط إY آخره )7()من( :وسئل من شهد به ~ وثيقة ا�يع عما تضمنه من قو�
وôلب األvر إنما هو اإلشهاد بالÁسليم  ،يل ب®نهماال نذكر تقر\ر هذا األصل بعينه S اRفص

 ،وا�يع ال غw، ثم استظهر القائم ا(ذكور بوثيقة ث�يا طاع بها ا(شÖي ا(ذكور .لمسلم ا(ذكور
وثبت أن العادة  .�ا ا(داينة إ{هألمد يقتC العرف ô ،بتار\خ قر\ب من تار\خ الÁسليم

qياع  ،صومةا(ستمرة ~ أر�اب ا�يون بموضع اÁما طاعوا با¬�يا ~ � ما عقدوه من االبù أنهم  

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .ك، ط: سقط من  )2(
  .»ا(قصورة«: ~ ي  )3(
  .198ص 1ج: وصف إفر\قيا. مدينة صغwة بناها ا(نصور ا(وحدي vلك vراكش، و¼ ل®ست بعيدة عن ا.ر�اط :ا(نصورة  )4(
وأخذ . أخذ عن اين عرفة وغwه. أبو العباس أ�د بن �ّمد ا.شماع ا�نتا] اRو�°، أشتهر با.شماع: أبو العباس ا.شماع  )5(

 علىى �يع قضاة ا.كور وعدو�ا وقا� ا(حال. عنه أبو ز\د ا¬عالó وغwه
ً
وقع ب� . واله األمw أبو فارس ا1فF ناظرا

ف � منهما رسالة ~ ا.رد S صاحبهو�� الWز� خالف ~ العقو�ة با(ال، فالWز� ي
ّ
من . قول با#واز وهو يقول با(نع فأل

مطالع اRمام ~ منجاة اqواص والعوام ~ رد القول بإباحة غرم ذوي األجرام، و� فتاوى نقل منها ا.كثw ~ ا(عيار : تآ{فه
  . 244ص: ا�ور ، شجرة111ص: ، نيل االبتهاج55ص: كفاية ا(حتاج. ه833توa سنة . ا(عرب

)6( óو�°: ا.زغRا óأخذ عن ابن عرفة، وهو من كبار أصحابه. أبو يوسف يعقوب بن أ± القاسم ا.زغ . îوأخذ عنه ابن نا
توÉ قضاء القwوان، ثم قضاء ا#ماعة بتو�س . وأ�Õ ا�قل عنه ~ �ح ا(دونة، وأبو ز\د ا¬عالó وأبو ز\د الغر\ا] وغwهم

: ، شجرة ا�ور621ص: ، نيل االبتهاج495ص: كفاية ا(حتاج. ه833توa قاضيا سنة . ي ع® الغU\Wبعد أ± مهد
  .244ص

  .ي: سقط من  )7(
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  ." و§Y ا{وم ،¢ن باطن عقود الÁسليم ب®نهم ا.رهن، وظهر هذا ا(ع÷ ظهور اإلخفاء به ،والÁسليم
أنه إذا اد�  ،بل #مع من أهل العلم ¢بن أيمن وابن أيوب ،وجدت البن أيمن: "ثم قال

¢ن  ،و¸ن ا(شÖي ×ن يليق به ذ.ك ،وأن عقد ا.dاء إنما ¢ن �يال ،ا�ائع أن ا�اطن رهن
  ." وخالف غwهم ،القول قول ا�ائع

و�مسألة ، )1(يظهر ا.زوجان غw ما أßا أنه يعمل بما أßا ،ثم استدل أيضا بمسألة ا(هر
مئة أي أشبه أن يÍون ثمن ا.شقص  ،ثم وضع عنه lسعمئة ،ا.شفعة فيمن اشÖى شقصا بألف

   .ترجيح قبول قول ا�ائع )2(]به[ومقتD سؤا� بما استدل . وضع عن ا.شفيع
 ،وترجيح قول ا(د� ا.dاء ،ثم أجابه أبو يوسف ا(ذكور بما يتضمن عدم قبول قو�

فقف عليه  ،وهو القا� ا(ذكور بما يطول جلبه هنا ،و.رد ما استدل به ا.سائل ،واستدل #وابه
  )3(."إن أردت ا.شفاء

-392 R&	m ,�L� ���8 ��-� ��c��X 
ا(وò �  )5(]أسلفه[سلف  ،)4()ا.وصية با¬لث ألجل( :vسألة ~ وصية بثلث ا(ال ألجل

Hط ~ ا.وصية أنّه ال يرجع فيها /، .لموÖرجع ،واش Äديدا .لوصية ومÇفيها ¢ن تأ�يدا و. 
 ،والعمل بها ،وأبطل حكمها ،و�عد انفصا� عن �ل ا.وصية أشهد S نفسه با.رجوع عنها

هل يصح � ا.رجوع ~ ا.وصية أم ال؟  ،)6(والقراء µامع نفطة ،وأوò بها .لفقراء وا(ساك�
سئل عنها ا.سيدان أبو عبد اهللا �مد بن أ�د بن i  ،ذكرها ~ ا.ورقة ا.س�Á من وصايا ا(عيار

ي"ه الفقيه القا� ،ا.d\ف اRلمسا] ِâَ�َمد بن أ�د ا(قّري؟ ،و�فأجابا  )7(أبو عبد اهللا 
Hو(قارنتها .لسلف ،ببطالنها .رجوع ا(و .  

   ¦ يدلوا� ،من¦ عنه هماا.سلف قبلها، فهو هدية مديان، وP¢ن  )8(فإن: قال ا(قري

                                                 
  .»أßوا«: ~ ي  )1(
  .ي: وما أثZته من. األصل، ك، ط: سقط من  )2(
  .361-358ص 5ج: ينظر .لمسألة وجوابها ~ ا(عيار ا(عرب  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
هو جامع vشهور عرفت به مدينة نفطة بتو�س، و¼ مدينة مب�ية با.ضخر، بها vساجد �امات كثwة،  :جامع نفطة )6(

  .578ص: ا.روض ا(عطار. واRجارة، وا�خيل
  .268ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )7(
  .»و§ن«~ ي   )8(

 ]أ/199[
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 بد{ل
ّ
وهذا يوجب  ،ومع÷ الفساد أال تÖتب أثارها عليها ،واألصل عدم ا�{ل ،S الفساد إال

   )1(.فكيف بعد ا.رجوع ،بطالن هذه ا.وصية باألصل
U\Wببطالن @مهما بأنه ال رجوع � ~ : فأجاب ؟)2(ثم سئل عنها سيدي أبو القاسم الغ

.كونها هدية مديان  ،ثم استدل لعدم بطالنها ،فيها الزم و�أن اشÖاط عدم ا.رجوع ،ا.وصية
wأجل فتجوز ،أن ا�دية إنما تمنع إذا ¢نت معجلة: بقول ابن �ش Yؤخرة إv 3(وأما إذا ¢نت(. 

و(ا وقف S انتقاده العالمة ا1افظ سيدي أبو عبد اهللا  ،و�قول غwه بما يعلم با.وقوف عليه
µواب طو\ل صحح فيه  ،انت� �âييه ا(جي�Z أوال ،�مد بن أ�د بن �مد بن vرزوق

  .)5(وأبطال جواب الغU\W اهللا �مد بن يوسف الع�° وyذ.ك العالمة أبو عبد )4(.جوابهما
-393 R���� #
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   :ذكرها ابن ا�اظم ~ �ح اRحفة عند قو�ا ~ باب ا.وصية ،)v)6سألة وصية

 
�
َرى    ـا يَ ـاُع مَ ـى اْرÇَِ ـِذي أوَْص ـَو.ِل

  
  )7(َراـا َدب� ـَل أْو مَ ـا َ,ت� ـِر مَ ـْن َ;يْ ـمِ   

أقول ~ استدالل شيخنا أ± " :وأطال فيها جدا، ثم قال آخرها )8(عن شيخه أ± ا1سن بن سمعت  
ثم أوصوا  والقصد عند كثw من ا�اس إذا أوصوا بوصية،: بقو� - ر�ه اهللا - ا1سن بن سمعت 

يقول  ؛ ألن أشهب)9(نظر ،أن ا¬ا] ناسخ .ألول قصدا شائعا ذائعا إY آخر ما ذكر بغwها،
  -ضاه األستاذ أبو سعيد بن لب بمقت وأفÄ ،و§نما قا� اعتبارا بأنه قصد العاهد ،بمقتD ذ.ك

                                                 
  .270ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )1(
  .270ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )2(
  .277ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )3(
  .321-279ص 9ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )4(
  .321ص 9ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )5(
  .1358ص 3ج: �ح ابن ا�اظم Rحفة ا�1م. اvرأة عهدت بوصايا ¤تلفة ~ رسوم شÄ: ينظر vسألة  )6(
  .من �فة ا�1م 1382ا�يت   )7(
)8( ]�9� M8 M��� �8�: ّمد بن سمعة، األند.°، الغرنا��. باRاء ا)ر�وطة أوÉ وأصوب( سمعة(وyتابة . أبو ا1سن i بن 

وأخذ عنه أبو ¾� بن أ± بÍر بن xصم، وقد نقل عنه . أخذ عن اإلمام ا.شاطó وأجازه. برع ~ العلم، ف�ن إماما فقيها
� إش�الت ~ vسائل عدة، وجهها إلفر\قيا، فأجابه عنها أبو عبد . Ý~ �حه Rحفة ا1ّ�م، وأخذ عنه أبو عبد اهللا ا.را

Fّمد ا1س� ا1ف� �قيقعبد الà ا.كتا]، : ؛ فهرس الفهارس254ص: ؛ كفاية ا(حتاج333ص: نيل االبتهاج. اهللا 
  .1982ص 1جم، 1982 ا¬انية، الطبعة ،بwوت، دار الغرب اإلسال�، إحسان عباس

  .»نظر :قال«: Rحفة ا1ّ�م ن ا�اظم~ �ح اب  )9(
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  . وح\ عن غwه ×ن êxه أنه أفÄ به -ر�ه اهللا 
والظاهر أن ابن القاسم .م ºالفه ~ ذ.ك، مع كونه سلم أن ذ.ك قصد العاهد بال شك، 
و§نما خالفه معتمدا S أن قصد العاهد .م ين�ف إY ال�سخ، و§نما ان�ف إY الdÁ\ك ب� 

إما أن يÍون : احتمل قصد معن®� ،ا.وصية، ف�ن ا(وH بوصية بعد أخرىا(وò �ما ~ 
  . ما أوò به .ألول با¬ا] سخ�وا¬ا]، و§ما أن يÍون ب� األول  (1)ّ�ك

فرجح عند ابن القاسم �ل القصد S ا(ع÷ األول، ورجح عند أشهب �له S ا(ع÷ 
شهادة  ،مد، وñ واحد من قو� ابن القاسم وأشهبا¬ا]، فع. @ اRقدير\ن قصد العاهد معت

   )2("ها. cسب اعتبار كÕة قصد ا�اس إ{ه ،من قائله بما هو األرجح
-394 R]j�/ "��� [� &	� º�� ¬�*� &	�X 

فأوصاه  ،عن رجل ¢ن vر\ضا فد� رجال - وفقه اهللا - سئل ¢تبه : وhط االبن ما نصه
وتÅ  ،إنك ستصح إن شاء اهللا :بل قال � ،و.م ي�ح � بقبول ا.وصية ،S أوالده فسكت عنه

  فهل يلزمه قبول ذ.ك اإليصاء أم ال؟ ،ثم مات عقب ذ.ك ،أوالدك بنفسك
  . واهللا أعلم ،بأنه ال يلزمه قبول ذ.ك ح� .م يقبله قبل vوته: فأجاب

-395 R&	m #�iJ� ���� M9W ! ��� MP� M�X 
واشÖط ا�ائع منفعة ا�ار ألجل أبعد من  ،ثمن سلعة vشÖاة ألجلvسألة رهن دار ~ 

  هل �وز أم ال؟ وما اÍ1م إذا ¢ن ا.dاء نقدا؟  ،أجل ا¬من
ُط : "كما يفيده ظاهر قول ا(خت� ،أن ذ.ك جائز ~ ا.صورت�: فا#واب عنها وََجاَز َ�ْ

ْت بZَِيْع َال قَْرض ْن ُ$يõنَ   ها (3)"َمنَْفَعِتِه، إِ
إن ¢ن من : فقال ،فهل �وز .لمرتهن أن 2شÖط ش®ئا من منفعة ا.رهن: قلت ،وa ا(قرب"

إذا  :إال أن ما.� قال K ،ألنه سلف جر نفعا ؛فال �وز ،و§ن ¢ن من قرض .فإن ذ.ك جائز ،بيع
 ،فال أرى به بأسا ~ ا�ور واألرض� ،واشÖط منفعة ا.رهن إY أجل ،وارتهنه رهنا ،باعه بيعا

  . من �ح ميارة S اRحفةه ا (4)"وأ�ره ذ.ك ~ ا¬ياب وا1يوان
  

                                                 
  .»�\ك«: ~ ي  (1)

  .1369-1368ص 3ج: �ح ابن ا�اظم Rحفة ا1ّ�م )2( 
  .199ص: ¤ت� خليل  (3)
  .113ص 1ج: اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة ا1ّ�م  (4)
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  ظاهره أن " ... إلخ " / واشÖط  منفعة ا.رهن إY أجل: "قال ابن رحال ~ حواشيه عليه قو�
إذا ¢ن ا¬من نقدا ال �وز فيه �ط  :قال العبد́و S ا(دونة .ا�قد ال �وز فيه هذا ا.dط

¢ن أبعد  )1(|سواء| ،امعلومً وأجال ا و\öب .النتفاع به حدً : نصهلÍن ~ ا.�~ ما  ،ا(نفعة
   هثمن ا.سلعة أومثله أو أقرب ا )2(من أجل

مع أنه كيف  ،فأي مانع يمنع منه ،ألن هذا بيع و§جارة ؛وما ~ العبد́و .م يظهر �ا
إن باع S ا�قد  ،إذا ¢ن S أن يأ� با¬من مثال، نعم )3(|إال| ،يÍون ا.رهن ~ بيع ا�قد
  . ألن اRأخw سلف فافهم ؛فذ.ك سلف جر نفعا ،اشÖط ا(نفعة S أن يؤخره

و�يان ذ.ك إذا باع ز\د كتابا  ،واجتماعهما جائز ظاهر ôية ،بيع و§جارة قو�م هذا: ت�بيه
ورهنه عمر وعبدا ~ ذ.ك و�ط ز\د منفعة العبد  ،و�عdة دنانw مثال إY أجل سنة ،ن عمرم

عdة ~ ، وتلك ا(نفعة ففا.كتاب ثمنه عdة ،ومنفعته ~ ا.سنة مثال تقوم بدينار\ن ،� سنة
   ها )Ú")4سة أسداسه

يارة من عدم جواز بأن ما ذكره م ،قد êح ابن رحال... إلخ " وأ�ره ذ.ك ~ ا¬ياب: "وقو�
  :من �ح قول اRحفة ،وا1يوان ا(رهونة ا(ذكور ~ ا(سألة ا¬ا¬ة ،اشÖاط منفعة ا¬ياب

  اُط رَ ـتِ اشْ  ِن ـهْ ي ا.ر� ـفِ  ازَ جَ وَ 
ْ
  )5(األبيات ا¬الثة..............................    ةـعَ فَ نْ مَ ا.

 ،ل®س هذا هو ا(ذهب... إلخ  )6(]ا¬ا¬ة[وأما ا(سألة : قو�: "ونصه ،بأنه خالف ا(ذهب
   )7(."وأن �ط ا(نفعة جائز ~ ا#ميع ،بل ا(ذهب أنه ال فرق ب� ا¬ياب وا1يوان والعقار

  هو  ،وقد ت�Z أن ا.صحيح: "ثم قال ~ آخره ،عليه )8(ثم استدل .لجواز بما يعلم با.وقوف

                                                 
 .حاشية ابن رحال S �ح اRحفة: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )1(
  . ك: وما أثZته من. »األجل«: ~ األصل، ي، م، ط  )2(
 .حاشية ابن رحال S �ح اRحفة: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )3(
  .108-107ص 1ج: اإلتقان واإلح�م  )4(
 :من �فة ا�1م 239، 238، 237: األبيات ا¬الثة )5(

 ..........................................................  
     

   
�
ْشجَ ـفِ  إال

َ
  هْ ـعَ ـل# َمنَ ـاِر فكـي األ

 إذا ا��       
�
      ناـاٍم ُ$يõ ـُع ِلعـفـإال
     

  ناـي� ـتب دْ ــالح قَ ــدُو .لص� ـوا�  
يُن بـفِ وَ        ي ا��

�
   ِف ـْن َسلَ ـِه مِ ـي ا�

  
  يـضائها َخفِ ـت اقتـي ال© وقـوف  

  
 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .107ص 1ج: اإلتقان واإلح�م  )7(
  .»ا.وقوف«: ~ ك، ط  )8(

 ]ب/199[
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ُط َمنَْفَعِتهِ : "عموم قول ا(خت� ْت بZَِيْع)1(وََجاَز َ�ْ ْن ُ$يõنَ  )4(َوaِ َضَمانِِه إذا ،)3(]َال قَْرض[ )2(، إِ
أن ا.راجح  اوقد ب®ن ،¢¬ياب ،إنما يتأ5 فيما يغاب عليه ،وa ضمانه :؛ مع أن قو�)5("دٌ د" رَ تَ  :َف لِ تَ 

   .نظر �حنا ففيه فوائدٱ ،هو ا.ضمان ~ هذا
 ،تبعا البن ا�اظم x Sدته ؛حيث .م d2 .�ء من هذا ،ا.شارحوالعجب من هذا 

 :وعبارة ا(قرب ،مع وجود ما ذكرناه )7(اعتماده )6(وذ.ك ال ¾ل ،وصاحب اRحفة تبع ابن سلمون
  . (9))ا(قصود من حوا� ابن رحال ر�ه اهللا(ه ا... إلخ  )8("وأ�ره ذ.ك ~ ا¬ياب وا1يوان

فأوò .رجل أن يبلغ ما� إv،  Yسألة من مات ~ طر\ق vكة ،ةنظر ~ vسائل ا.وديعٱو
  )10(فتلف ا(ال هل يضمن أم ال؟  ،فأخذ S طر\ق صقلية ،ورثته باألند.س

واجتماع  ،فباعها رجل خوفا من ا.سلطان ،وvسألة رجل مات باإلسكندر\ة ووارثه بتو�س
   )11( .ا(سافر\ن S تقديم رجل S بيع ترyة ميت منهم
ا عقارً  ا.وõH  عُ يْ وyذ.ك ,َ  ،فانظر ذ.ك ùه فيها ،وvسألة إرسال القا� أو ا.وH مال ا.ورثة

  . فانظره فيها ،أنه ال رجوع S ا.وH ،أ�Õ من حصة ا(يت وفرقه
-396 ].'� .() vE�� .=)�- l? "� 
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 ،vسألة: "قال ~ ا�يان ~ كتاب ا.رهون ،وا(عار العار\ةvسألة دعوى ا(رتهن رد ا.رهن 
فينكر ذ.ك صاحب  ،هوأخذ منه حقّ  ،ه قد رده إY صاحبهزعم أنّ  ثمّ  ،ا بغw ب®نةومن ارتهن رهنً 

   .و\ضمن ا(رتهن ا.رهن ،ن صاحب ا.رهن ¾لف S ما قال، إا.رهن
   يرِ اوَ والعَ  ،عوى ا.ضياع فيهألن ما ¢ن ال يصدق ~ د ؛هذا ب� S ما قا� :ابن رشد

                                                 
  .»ا(نفعة«: ~ ي  )1(
  .»إلخ«: ~ ك، ط  )2(
  .¤ت� خليل: وما أثZته من. األصل، ي، م: سقط من  )3(
  .¤ت� خليل: وما أثZته من. »إن«: ~ األصل، ي، م  )4(
 .199ص: ¤ت� خليل )5(
  .»�ل«: ~ ي  )6(
  .»العتماده«: ~ ي  )7(
  .107ص 1ج: اإلتقان واإلح�م  )8(

  .ك، ط: سقط من  (9)
  .68ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )10(
  .103ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )11(
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   )1(وهذا ما ،ال سواء قبض ذ.ك بZينة أو ،فال يصدق ~ دعوى ا.رد فيه ،وا.رهون ال© يغاب عليها
  .)2("ال اختالف فيه أحفظه ~ ا(ذهب

-397 R���8 ��-� ��c��X 
  .vسألة وصية بثلث سئل عنها العالمة أبو ز\د ا#نتوري شيخ شيوخنا ر�هم اهللا

وثلثا ما ال يقبل  ،أن ~ ا.سؤال تناقضا من حيث أنهم اقÁسموا S رؤوسهم مwاثا :فأجاب
كما أفÄ به ا(ف©  ،.كونه ال ¾مل القسم ماض ،و�يع ا¬لث بأvر قاض أو وH عليه ،القسم
ألن  ؛إال (وجب آخر ،.م يصح بيع ا¬لث ،و§ن ¢ن ¾تمل متخلف ا(وH القسم أثالثا ،أعاله

   .حÄ تنقطع ا.والدة من آباء ا(وò �م ،ا.و� Çري عليه أح�م ا1باسة ا¬لث .و�
. بد من قصد القا� بيع ا¬لث .öر القسم وال ،والغZ يعتW يوم اRقو\م بأvر ا.dع

 وحي�ئذ يبü ،فقد علم أن ا�ين .م 2ستغرق الyÖة ùها ،ما إن .م يقصده و§نما باع ألجل ا�ينوأ
Àا{وم ،ب� ا.ورثة ما ب Yيل  ،فإذا .م يقبل القسم قوم تقو\ما آخر و�يع ،وأر�اب ا¬لث إZوال س

وال يلزم  ،ألن اRقو\م ألجل ا�ين وقع وهم ~ العدم بعد ؛.لموò �م إY دفع منابهم من ا�ين
   .واهللا تعاY أعلم ،إذ ال �ء �م إال بعد ا�ين ،تأخw قضاء ا�ين إY وجودهم

فما أجاب به  ،و�عد: ما نصه ،ب بأسفله ا.شيخ أبو ز\د سيدي عبد ا.ر�ن بن عمروyت
  هبه أقول ا - حفظه اهللا -شيخنا 

Kسألة وصية، قال ~ وثائق الفشتاv" :تيلZRازا من اÖوجه ا.وصية اح S فيفرق  ،وقو�ا
أو  ،أو بلفظ ا.وصية ،أن يلفظ بلفظ اZRتيل/ إذ ال ºلوا  ،فيه ب� ا(رض وا.صحة حسبما يأ�

فإن .م  ،و\نظر ~ ا¬الث إY القرائن ،بلفظ يصلح �ما معا، فال إش�ل ~ القسم� األول�
  ها)4("و§ن ¢ن ~ ا(رض �ل S ا.وصية ،)3(لِ تْ فإن ¢ن ~ ا.صحة �ل S اْ�َ  ،تÍن قر\نة

اب .شيخنا أ± عبد اهللا سيدي �مد بن ا.شيخ سيدي عبد vسألة ×ا وقفنا عليه من جو
 ،ا.ر�ن بن عمر S �سخة من وصية ا.شيخ ال�Wو� الغان¯ با¬لث ألوالد أوالده ا�كور

أو أراده  ،وأنهم إن أرادوا قسمه ،معقبة S ا�كور �ط فيها تþل أوالد � و� منهم مþلة أبيه
  فيجوز قسمة ا¬لث  ،و�عد :ن إvالئه البنه ا.سيد عبد ا.ر�نونصه ع ،فقد أذن �م فيه ،العقب

                                                 
  .»×ا«: ~ ط  )1(
   .87-86ص 11ج: ا�يان واRحصيل  )2(

تُْل  .»اZRتل«: ~ ي )3( ُل .معناه القطع :ا�َ Zَت" �R42ص 11، ج)بتل( مادة : .سان العرب. االنقطاع: ، وا.  
)4( K326ص 2ج: وثائق الفشتا.  

 ]أ/200[
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  . قسم بت إلذن ا(وò فيه ،ا(ذكور
فهو  ،فما �طه ا(وH ~ وصيته ،و�عد: ما نصه ،وفيها أيضا قبل ذ.ك hط ا.شيخ نفسه

�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر ،ماض معمول به Yتب عبيد ر�ه تعاyط وا�ي ر�هما  ،وh و�عده
  ها )1(]ا�لباK[قا� �مد بن عبد ا.ر�ن  .ما بأعاله صحيح ،ا1مد هللا :اهللا

-398 R
� #�$J8 �
(��� ��-� ��c��, Gª�X 
وhط ا(وH تتضمن أنه أسند أvر  ،أ) ا(وò ألة وصية انعقدت �شهادة عدل مWزvس

 ،ووقع عليها تعر\ف خط ا(وò بعدل� ،وابن عم � أخ ا.شاهد ،تزو\ج ب�تيه ألخ � آخر
وهو فقيه  ،ا.وصية بال»و\ج مع أخ ا(وH ا(ذكور )2(أحدهما ابن عمه أخوا من أسندت عليه

ثم بعد ذ.ك قام ا.وصيان فزوجا ا��ت� من أوالد األخ ا.شاهد S  ،وا¬ا] قر\ب �م ،عدل
بل صاحت ح� سمعت اqطبة من  ،فصاحت أمهما بعدم رضاها بذ.ك قبل ا�خول ،ا.وصية

وذ.ك .كون رجل آخر ابن عم ا(عرف باqط ا¬ا] خطب  ،و§جابة ا.وصي� ،األب .و�يه
ثم وقع العقد  ،وساعدها S ذ.ك ا.شاهدان ا(عرفان باqط ،ووافقته (ا أراد ،إحداهما منها

إال ما يملكه  ،ن ا(تاعو#ؤا ~ ذ.ك مدع� أن األوالد ل®س �م م ،وأرادت معهما فسخ ا��ح
   ؟فسئلنا عن ا�ازلة ،و§ن اqاطب � مال نفسه )3(أبوه

و\عطي أوالده ما يقوم بمئونتهما  ،بأن األب إذا ¢ن يعطيهما من ا.صداق مهر ا(ثل :فأجبنا
ألنه مانع ØRم  ؛(ا جعله أبوهما من ا#W .لوصي� ،فال ينقض نÍاحهما ،ومئونة ا��ت�

vهما ~ أwاحهماغÍم بالقدح ~ ا.وصية بما جره شاهدها  ،ثم قام من ير\د نقضه ،ر نØيت
 ،ا(وجب #Wهما �ما S ا��ح ،ا(ؤدي .لقدح ~ شهادته با.وصية .لوصي� ،ألوالده من ا�فع

   .فا(عتW ا1ال ا.راهنة ،ف¦ ¢لعدم ،أن شهادته (ا .م يؤدها عند القا� :وقال
فأ3  ،و¼ مقيدة ~ عقد ا.وصية ،نت vشهورة مذكورة قبل اآلن �س��أن شهادته ¢ :فقلنا

فأردنا تقييد ما وقفنا عليه من @م األئمة ~ تأييد ما  ،تتطرق إ{ه اRهمة ا(وجبة �طالنها
  S ،به األئمة )S]�[)4 ما مثل  ،و§ن ¢نت .م يظهر فيها ا#ر ،فنقول إن هذه ا.شهادة ،قلناه

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»إ{ه«: ~ ي  )2(
  .»أبوهم«: ~ ي  )3(
  .م: أثZته منوما . األصل، ي، ك، ط: سقط من  )4(
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من أن ا.شهادة  :)1(بد �ا من ذكر د{ل ما قلناه فال ،ا.شهادة .م يظهر عليها إال اآلنتقدير كون 
ال يقدح فيها ما يطرأ عليها من  ،و¸نت مقيدة عنه ،إذا ¢ن يذكرها ا.شاهد قبل vوجب اRهمة

الَ : "قال ~ ا(خت� ،تهمة ا#ر أو العداوة ِhِ ،ْسٌق َ,ْعَد األَداِء ْن َحَدَث فِ ، وََدفٍْع َوَال إِ ِف 7ُْهَمِة َجر2
  . )2("وََعَداَوةٍ 

حÄ حدث فيه  ،فلم ¾Íم القا� بها ،يعU أن العدل إذا أدى شهادته: "قال ابن vرزوق
أو ا.Ñقة أو �ب  اكما .و شهد عليه با.زن ،فإن ¢ن ذ.ك ا(وجب فسقا ،ما يوجب رد شهادته

أنه ¢ن يعتاد  ،ألن الغالب S من ظهر عليه مثل هذه األشياء ؛فإن شهادته ال تقبل وترد ،اqمر
   .فت�Z أنه ح� أدى ا.شهادة ¢ن �رحا ،فعلها قبل ظهورها

ثم .م ¾Íم �شهادته  ،كما .و شهد الvرأة أجنZية منه cق ،وأما إن ¢ن ا(وجب Rهمة جر �فسه
 ،ففيها تهمة ا#ر �فسه ،كما تقدم/  ،�فسه فإن شهادة ا.رجل .زوجته كشهادته ،حÄ تزوجها

وا.شاهد  ،حÄ صار ا.شاهد مديانا .لمشهود عليه ،فلم ¾Íم �شهادته ،وyما .و شهد .رجل بمال
Ñرب ا�ين ،مع. Ñما .و شهد ، �الطلبو )3([ ]أن يدفع بها عن نفسه  يتهم ،فإن ا(ديان ا(عyو

وشهادة  ،ب� ا.شاهد وا(شهود عليه عداوةحÄ حدث  ،فلم ¾Íم �شهادته ،S رجل cق
إذا  ،فهذه األنواع ا¬الثة ال ترد ا.شهادة فيها ،العدو حالة العداوة فيها تهمة االنتفاع كما تقدم

وتهمة جر\ان أسبابها قبل ا.شهادة  ،فإن هذه األشياء ×ا ¾دث ،.م �دث إال بعد أداء ا.شهادة
   .أو فسق كما تقدم ،بعيدة hالف

أي وال تقبل شهادة العدل إن حدث فسقه بعد أداء  ،وال إن حدث فسق بعد األداء :فقو�
   .و§نما .م يذكره .وضوحه ،كما �حنا به @مه ،وقبل اÍ1م ،ا.شهادة ير\د
وقبل  ،أي hالف ما أحدثت هذه اRهم بعد األداء ،hالف إY عداوة :وقو� :ثم قال

وظاهر @م ا(صنف أن � فسق حدث بعد أداء  ،ترد فإن شهادته يقD بها وال ،اÍ1م
   .واختاره ابن حبيب ،وهذا قول أشهب ومطرف ،فإنها ترد به ،وقبل اÍ1م بها ،ا.شهادة

ون S ما ¢ن ووافق ابن ا(اجش ،و.و حÍم حاÐم بقول ابن ا(اجشون ما أخطأ :وقال
وخالف فيما  ،ة بأنه ال ¾دثه فÖد به×ا lشهد العاد ،وا.Ñقة و�ب اqمر من الفسق، مثل ا.زنا

                                                 
  .»نقلناه«: ~ ي  )1(
  .265ص: ¤ت� خليل  )2(

  .بياض قدر ùمة  )3(

 ]ب/200[
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وال ّديل فيها S أنها  ،عند الغضب (1)فإنها قد ¾دث ،¢ن منه بنحو ا#راح والقتل والقدف
وهذا ا�ي ذكرناه من هذا  ،ومثله البن ا(واز ،فهذا ال ترد به ،¢نت ~ ا.شاهد قبل األداء

  . منصوص ~ ا�وادر وابن يو�س وغwهما ،اqالف
قال : فقال ~ ا�وادر ،وأما أنها ال ترد Rهمة ا#ر والعداوة: "ثم قال ،ساق نص ا�وادرثم 

vضت hالف من أوò  ،فلم ¾Íم بها حÄ تزوجها ،أصبغ ~ العتZية من شهد الvرأة �شهادة
و¼ إنما حدثت  ،ألن ا.شهادة إنما ترد .لظنة ؛فإن ا.وصية تبطل ،ثم صار وارثا ،(ن ل®س بوارث

فقد تضمن من هذا  ،هفلم ¾Íم حÄ صار خصما .لمشهود عليه ا ،كما .و شهد ،ا.شهادة بعد
  . ردها .لعداوة (2)ألن رد ا.شهادة .لخصومة من باب ؛أنها ال ترد بتهمة ا#ر وال بالعداوة ،ا�ص

  cدوِث  د" رَ ها ال تُ ~ أنّ : وقال ~ ا�وادر أيضا
ْ
   .ةِ اوَ دَ عَ ال

ألن  ؛فشهادته ماضية ،فلم ¾Íم حx Äداه ،وهو سلم � ،من شهد S رجل: قال مطرف
   .hالف ما ¾دثه من ا#رحة ،ا(طلوب قد يتعرض لعداوته لÁسقط شهادته

 ،ثم xداه ،أو سمعوها منه قبل ذ.ك ،و.و ¢ن أشهد قوما S شهادته :وقال ابن ا(اجشون
فوقعت ~ ديوانه قبل العداوة  ،(3)جازت كما .و شهد بها عند سلطان ،فشهد عليه بعد العداوة

   .ها
و.م أره منصوصا S  ،فمثا� ما قدمنا ~ �ح @مه ،وأما أنها ال ترد cدوث تهمة ا�فع

(ا قدمنا من رجوعها إن حدثت ا#رحة بعد  ،ال فرق ب®نه و�� تهمة ا#ر (5))لÍن( ،(4)اRعي�
   .و.م Çز شهادته ~ ا(ستقبل ،بطلت هذه ،األداء

¢#راح والقتل وما  ،ش®ئا ظاهرا وال تبطل هذه إن ¢نت ا#رحة: ال ابن ا(اجشونوق
   .أشبهه

ثم خاصمه  أو .رجل ،فال تبطلها كمن شهد الvرأة ثم تزوجها ،بعد األداء )6(ثةدوأما ا1ا
  . صح ما البن vرزوق ".ودفع بمقتD الÁشZيه ،كمن يÁناول قول ا(صنف :فقو� ،ها

                                                 
  .»�دث«: ~ ي  (1)
  .»با«: ~ ي  (2)
  .»ا.سلطان«: ~ ي  (3)
  .»اRغيw«: ~ ي  (4)
  .ي: سقط من  (5)

  .ي، م: وما أثZته من. »ا1اثة«: ~ األصل  )6( 
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 ،~ ا(جموعة ألشهب: ونصه بطو� ا.شيخ ،تقدم ~ ¤ت� ابن عرفة أيضا وÞو ما فيه ×ا
بعد أدائها  )1(و§ن حدثت ،.م ترد شهادتها ،نت أو جنت خطأ، ثم جُ إن شهدت ب®نة عند قاض

أو ßقة ردت  ، كdب Úر أو زناأو قبل ما يمÍن إßاره ،قبل اÍ1م بها بعد تعديلها
   .شهادتها

قال  ،و§ن ¢ن ×ا ال يمÍن إßاره ،ول®س ×ا يعلنه ،ألنه ×ا يظن أنه فعله قديما :�مد
ا.شيخ عن  نقل فÌ ردها بذ.ك ،أو قتال من شهد عليه ،أو قدف ،كقتل S نائرة :عبد ا(لك

.م تبطل به شهادتها  ،)2(]قبل اÍ1م عليه[.و قاتلت ا(شهود عليه  :قائال ،مطرف مع أشهب
  .ابن ا(اجشونعن و، عليه

والبن القاسم وسمع سحنون ابن القاسم من  ،وعزا ابن رشد ~ نوازل أصبغ األول �: قلت
.م ترد  ،فلم ¾Íم ا1اÐم �شهادته حÄ وقع ب®نه و�� ا(حكوم عليه خصومة ،شهد وهو عدل

   .فلم يزد فيها ابن رشد ش®ئا ،بذ.ك شهادته
حÄ تزوجت  ،فأثZتها و.م ¾Íم بها ،�شهادة عند القا� وa نوازل أصبغ من شهد الvرأة

والظنة تقع ال  ،وحÍم �ا بها ابن رشد اRهمة بالعداوة �دث ،شهادته/ .م ترد  ،من شهد �ا
فشهد  ،كمن شهد الvرأة ثم تزوجها ،إال أن يعلم �.ك سبب قبل أدائها ،تؤثر ~ إجازة ا.شهادة

بد{ل قول ابن  ،بذ.ك )3(فتبطل شهادته ،وشبه ذ.ك ،�ا عليه أنه ¢ن ºطبها قبل أن 2شهد
أنه حلف بطالق اvرأته ا�تة إن تزوجها  ،القاسم ~ سماع حس� بن xصم فيمن شهد S رجل

هو أن  ،أن ا.شاهد ¢ن ºطب هذه ا(رأة قبل أن ي»وجها(فشهد .لمشهود عليه  ،قبل أن ي»وجها
   .شهادته باطلة

  ،)5(.م تبطل شهادته ،بعد ا.شهادة )4()هد ا(شهود عليهوألصبغ إن خاصم ا.شا
ّ

 إال
َ
 ر� قِ يُ  نْ  أ

   .أن ما يطا�ه به ¢ن قبل إيقاع ا.شهادة
 ،.م ¾Íم �شهادتهم وسقطت ،أو فسقوا قبل اÍ1م ،وa أول ßقتها إن ارتد ا.شهود

   ،وذ.ك بعد حÍم اإلمام بإقامة ا1د أو القصاص ،أو أخذوا �d2ون Úرا ،و§ن ظهر منهم فسق

                                                 
  .»حدث«: ~ ي  )1(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .ي: وما أثZته من. »شهدته«: ~ األصل  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .ي: وما أثZته من. »شهدته«: ~ األصل  )5(

 ]أ/201[
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ألنه حÍم  ؛وyذا ~ ا1قوق ،و\قام ا1د والقصاص ،ينفذ (1))فإن ذ.ك ،.م يقم بعد(إال أن ذ.ك 
 ،وقال أصبغ ~ حقوق العباد .ومثله .لشيخ عن ابن حبيب البن القاسم وأشهب ،نفذ اÍ1م به

   .فال تنفذ (2)وأما ا1د :قال
أو سمعوها منه  ،من أشهد S شهادته قوما :مطرف وابن حبيب عن ابن ا(اجشون (3)وقال

 ،كما .و قام بها عند ا.سلطان ،فشهادته جائزة ،بعد العداوة )4(ثم xداهم فشهد عليه ،قبل ذ.ك
وقول مطرف  .وyذا � ما أحدث ×ا ال 2سÖÁ به ¢لقتل والقذف ،فوقعت ~ ديوانه قبل العداوة

Kطو ،أحب إº م بقول ابن ا(اجشون .مÍمن ح.   
فأجلب  ،وقبله ا1اÐم ،)5(]با�تة[من شهد S رجل  ،وa ا(جموعة البن ا(اجشون

ألنه يوم  ؛.م يقبل األول عليه ،آخر بمثل ما شهد به )6(ثم شهد ،ثم فسق ا.شاهد ،ا(شهود عليه
  . ما البن عرفةه ا" تضم شهادته غw عدل

وهو  ،من القسم ا¬ا] ~ vوانع قبول ا.شهادة ،~ ا.سبب ا.رابعوa تب�ة ابن فرحون 
واختلف فيمن ¢نت عنده شهادة، و¸ن يذكرها، ثّم xداه ا(شهود : vسألة: "ما نصه ،العداوة

ّ̄ . عليه، فاحتيج إY القيام بها خ
ّ
   ها )7(."وقبو�ا هنا أخّف، إن ¢نت قد قّيدت: قال ا.ل

من ا�اب ا¬امن ~  ،وهو العداوة: لة اqاvسة من ا(انع ا¬ا]وقال ~ ا�خwة ~ ا(سأ
إذا حدثت العداوة بعد األداء، : قال ابن القاسم: قال صاحب ا�يان : "vوانع قبول شهادة العدول

 ّöم، ال يÍ1أّخر ا(انع عن زمن االعتبار )8(وقبل اR .  
 ّ̄ خ

ّ
: قال. داه، فاختلف ~ قبول شهادتهإذا ¢نت عنده شهادة، وهو يذكرها ثّم x: قال ا.ل

والقبول أحسن إذا ¢نت قّيدت عنه حذر ا.ّز\ادة واRّغّيw، والقول اآلخر يالحظ أّن ا.ّشاهد قد 
  عنده شهادة فيها ر\بة، فيتحّدث بها قبل األداء، وال يذكر ا.ّر\بة، فيؤّديها بعد العداوة  )9(تÍون

                                                 
  .ي: سقط من  (1)
  .»ا1دود«: ~ ي، م  (2)
  .»قا�«: ~ ي، م  (3)

  .»عليهم«: ~ ي  )4( 
  .بياض: ~ ي  )5( 
  .»شاهد«: ~ ي  )6( 
  .192ص 1ج: تب�ة ا�1م  )7( 
  .»تöّ «: ~ �يع ال�سخ  )8( 
  .»يÍون«: ~ �يع ال�سخ  )9( 
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  ها )1("مع ا.ّر\بة ا(انعة
اختلف فيمن ¢نت عنده : قال أبو ا1سن ا.لخ¯: األول فرxن،: "البن شاس وa ا#واهر

وقبو�ا ها : قال .فاحتيج إY القيام با.شهادة ،ا(شهود عليه )2(و¸ن يذكرها، ثم xداه ،شهادة
   ها )4("أخف إذا ¢نت قد قيدت )3(هنا

صية وا{تا^ من ا#زء ما ~ تر�ة شهادة ا.وH ~ ا.و ،ولعل من Þوه هذه ا(سألة: قلت
وروى أبو ز\د عن ابن القاسم فيمن أوò رجل� : "ونصه ،من كتاب ا.وصايا من ا�وادر ،األول

فال  ،فأنÍرت االبنة أن يÍون األب أوò بذ.ك إ{هما ،فزوجاها بعد vوته ،أن يزوõجا اب�ته
ُل شهادتهما بعد ا��ح، و.و شهدا قبل ا��ح جازت شهادتهما و.م  ،و§ن رضيت ما صنعا ،7ُْقبَ

  ها )5("فا��ح جائز ،تنكره
~ �ح ا.رسالة .لقلشا] ~  ،و2شهد .صحة ا.وصية ا(ذكورة ما ~ �ر\ر ا(قالة: قلت

@� حديث şÕfly@ bflßٱ&áčÜž�Žß@ &ù�Šžß� ،قو� Yإ: �Žêfl†žäčÇ@ sòfliìŽn�Øflß@ ŽéŽnČflîč•flëflë@ @ü�g� )6( ،"قال عياض مع÷ قو� :

   .)7(قا� العلماء ،فال تمD ،وأما إن .م تÍن بإشهاد .أي vشهود عليها ،عنده vكتو�ة
إذا مت فلينفذ ما  :وقال ،وأما .و كتبها hطه .ومعناه إذا كتبها ل®شهد عليها :قال عياض

  .فلينفذ ذ.ك إذا عرف أنه خطه كما .و أشهد ،كتب hطي
 ،ا(ا.¶ إK ا�ظر فيها بواجب الفقه / ورفع  ،وقعت هذه ا�ازلة بقسطنطينة: قلت

واالRباس إال بمشاورة فقهاء حöة  ،فرأيت أن ا.صورة ال يرفع الþاع فيها ،واÍ1م بما �ب
  . مدينة تو�س �اها اهللا

-399 R�$��� .�E�� �P 
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  ما  ،بعد: نصه ،إY تعي� ا.راجح )8(األئمة ما فيه إرشاد ، وضمنته من نصوصوyتبت سؤاال

                                                 
  .269-268ص 10ج: ا�خwة  )1(
  .»xده«: ~ ي  )2(
  .»هنا«: ~ ي  )3(
  .145ص 3ج: د ا#واهرعق  )4(
  .275ص 11ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )5(
 3، ج2587: وصّية ا.ّرجل vكتو�ة عنده، حديث �ا.وصايا، وقول اóّ�ّ : ا.وصايا، باب: أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، كتاب  )6(

 ووصيته vكتو�ة عندهٱما حّق �: قال �أّن رسول اهللا : ولفظه. 1005ص
ّ
  .�vرئ vسلم، � �ء يوH فيه، يZيت {لت� إال

  .»إلخ«: ~ ي  )7(
  .»إرساد«: ~ ي  )8(

 ]ب/201[
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وعطف ا(وS H  ،وyتب ا.وصية أخوه وشهد عليه ،�ب جوابÍم فيمن أوò بثلثه (ساجد
فهل  ،وخط ا(وH العاطف ،S خط ا.شاهد ورفعثم توa  ،شهادة أخيه شهادته S نفسه

 ،فوجدت ~ ترyته ،î فيمن كتب وصيته بيدهوa علمÍم ما نقله ا�ا ؟ا.وصية vxلة أم ال
فهل ا(ع÷ من هذا  ،حÄ 2شهد عليها )1(.م ي1بت �ء منهما ،وعرف أنها خطه �شهادة عدل�

 )2(إذ ل®س هنا ،وال يÍون ~ vسأRنا إال �شاهدين ،حÄ 2شهد إشهادا يصح إسناد اÍ1م إ{ه
   .Áند اÍ1م إ{هو.و .م 2س ،أو معناه مطلق إشهاد ،من ¾لف مع شاهده

Ý� طرده إذا أشهد من فيه مانع S أن  ،يمنع من قبول شهادته ،وهذا و\بعد إذ يلزم
Cم إ{ه ،فتع� األول ،وهذا ال يقال .ا.وصية تمÍ1ند اÁوقد عدم ~  ،وأن ا(راد إشهاد 2س

 ،إذا حلف من يظن به العلم من ا.ورثة S ا.واجب ~ ذ.ك ،فتبطل ا.وصية ،vسأRنا أو خطه لغو
Hخط ا(و S تب وال يعزم :ما أشار إ{ه ~ ا.رواية بقو� ،أو يقال العلة ~ عدم العملÍقد ي، 

إلثبات هذه ا.وصية إشهاده  :فيقول ا(د� ،نفذت وصيته ،فإذا دل د{ل S العزم وعدم الÖدد
وGما ثبت العزم S إنفاذها  ،يه يقتC ثبوت العزم S إنفاذهاوعطفه عل ،S نفسه شاهدا

هل ي1بت  ،و\بü ا�ظر ~ êف ا.صغرى ،وا.كWى vسلمة ،فهذا تنفذ وصيته ،أنفذت وصيته
  عزمه بمجرد شهادة ا.شاهد مع عطفه عليه أم ال؟ 

وال يÁب� : "�يانقال ابن رشد ~ ا ،يتعارض ~ ذ.ك ما يفهم من @م القاضي� ابن رشد وعياض
 )4(فيد، واالسÁثناء بعد ا�Ì ي)3("أو وضعها S يد أحد ،عزمه S إنفاذها إال باإلشهاد S ذ.ك

إسناد  و\عU به اRام ا�ي يصح ،إما اإلشهاد ،فال مثبت عنده .لعزم إال أحد أvر\ن ،ا�1
و.م  ،أو وضعها S يد أحد ،ول®س ~ vسأRنا إال اإلشهاد بتمام ،ود{له ما سبق ،اÍ1م إ{ه
   .ي1بت ~ هذه

-400 R �� ,"
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فا(ستظهر  ،ا�ي ال �يد عنه ،و� ~ األسئلة فيمن يÍتب بيده إن وقع ± حدث ا(وت

وحرام S من  :وa آخره ،و�ا من ماK كذا ،زهراء أم© حرة .وجه اهللا تعاh: Yط يدي هذا
  .S خطه عدالن ورفع ،وyتب عبد اهللا بن سفيان اRجيó ،أو منعها ش®ئا من حقها ،ضايقها

                                                 
  .»منها«: ~ ي  )1(
  .»منها«: ~ ي  )2(
  .474ص 12ج: ا�يان واRحصيل  )3(
  .ي: وما أثZته من. »تفيد«: ~ األصل  )4(
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وال ¢ن .زهراء من 2شهد �ا بأنه دفع ا.كتاب  ،بأنه إذا .م 2شهد ا(وS H نفسه: فأجاب
فانظروا كيف ألY اqط ا�ي وضع  ،فال يوجب اÍ1م �ا ش®ئا ،لÁستظهر به بعد وفاته ،إ{ها

  . الظاهر ا�اللة بنصه S أنه غw مÖدد ،فيه شهادته S نفسه
إذا  :وقال، وأما .و كتبها hطه ،فيها )1(معناه إذا كتبها ل®شهد ،ولعياض ~ أول وصايا ا�Rبيهات

هره خالف (ا فهو بظا ،كما .و أشهد ،فلينفذ ذ.ك إذا عرف أنه خطه ،مت فلينفذ ما كتب hطي
  . و\قتC صحة هذه ا.وصية ،~ األسئلة

çفحققوا �ا صواب القول ~ هذه  ،أن قول عياض ل®س خالفا .0م ا.شيوخ: وقال ا(غر
ثم إن ا(Öافع�  .وا.سالم ،و�ماذا يقطع {قع العمل به فيها مأجور\ن إن شاء اهللا ،ا(سألة

وظهر K أن ا(عمول عليه @م  ،استدxء ا#واب فوقع االستغناء عن ،وأvضوا ا.وصية ،اصطلحوا
  . منهه ا .القا� عياض ر�ه اهللا

وقد : ما نصه ،بأvره S �سخته من �ح ابن ا�جيب ؛قال سيدي وا�ي بعد ما ُكِتب هذا
يعU سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر ا(لقب ~ هذه  ،أخW شيخنا ا.زجالوي بفتياه أن شيخنا أبا ز\د

  هبإvضاء ا.وصية S هذا ا.وجه ا ¢ن يعمل ،ا�وازل با.شيخ
-401 RK�$���� �9����� ��(�  ��� g�8X 

و.لوH أن : "ذكرها القلشا] عند قول ا.رسالة ،vسألة بيع ا.وH عقار ا{Áيمة .لتجه�
ونظم ا.شيخ ابن عرفة ا.وجوه ال©  ،بعد @م: ونصه ،)2("و\زوج إماءهم ،يتجر بأvوال ا{تا^

  : فقال ،و¼ احدى عd وجها ،�وز معها .لوH بيع عقار ا{Áيم
 لِ ـاِص ـwُْ حَ ـِه غَ ـَ÷ بِ ـا ُ�بْ ـْدٍم َومَ ـوَهَ     هِ ـوتِ ـٍم ِلقُ ـيـْن يَتِ ــَقاٍر عَ ـُع عَ ـَوَ�يْ 

 ـى بِ ـرْجَ ـِه يُ ـبِ  )3(ٍك ـ\َ�ِ وَ     ْل ـَواُء قُ ـُه سَ ـي� ِمْن ـٍن َوَال َمْقِض ـوََديْ 
ْ
ُك ـِه vِل

َ \ـوََدعْ    ِل ـائِ ـwٍ َوطَ ـل2 َكثِ ـٍن حِ ـوَِذي َ=مَ     هِ ـَل ِلَقْسمِ ـٍك َال َسZِيـَوى َ�ِ
  ود األراذلـي دور ا{هـار فد� ــأو ال    هـغصب/ ري عن نفـع وما خيف كذا العا

 ـَومَ 
َ
ْو ثِقْ ـُه تَْوِظيـا نَال

َ
  ِل ـائِ ـَؤاِل ا.س� ـَوابًا َ$ْن سُ ـْذَها جَ ـفَخُ     ُل َمْغَرمٍ ـُف أ

\ـوََدعْ  ِ
�d.يْ ـَوى ا   ِل ـَفاِص ـَداٍع مُ ـى لِ ـٍن ُ�ْعَط ـَال َ=مَ ـبِ     َد َ,ْعُضُهمْ ـَع 4َي� ـِك اْ�َ

   .إال .وجوه ح�ها أهل العلم بالعد ،ال �وز .لوH بيع عقار ا{Áيم: قال ابن رشد
                                                 

  .»ل®سهد«: ~ ي  )1(
  .137ص: ا.رسالة  )2(
  .»�ك«: ~ ي، ط  )3(

 ] أ/202[
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   .عدم جواز بيع ا.ر�ع #هاز ا�نت ا{Áيمة ،ظاهر ضبط ا.شيخ ابن عرفة هنا: قلت
ورأيت العمل به بقسطنطينة  ،يباع �.ك إن ¢ن ترك ا#هاز معرة عليها: وقال بعضهم

 ،Áيمة ×ا بيده من ما�ا.لوÇ Hه� ا{ :أنه قال ،)1(ونقل ابن xت عن أ± ا.و{د بن خwة ،شائعا
  . ما .لقلشا]ه فباعه وجهزها به ا ،واختلف إن ¢ن أصال

   .ترyناها خشية اإلطالة �حسان  )2(فروع ،وفيه ~ �ح قول ا.رسالة ا(ذكور
: ما نصه ،ا�ناء ما Çهز به ا(رأة من ابن سلمون )3()بيت( ،وa فصل إيراد ا.وH أو غwه

S العرف ~  )4(ما تتجهز به (»وجها ؛أنه يباع S ا{Áيمة من أصلها ،ابهوذكر ابن ا(واز ~ كت"
 ،و2سوغ � بيع ما هو من األرض قليل الفائدة .لمحجورة ،و�عل أ�Õ ذ.ك ~ حÅ :قال ،ذ.ك

وذكر أن ذ.ك منصوص ~ كتاب �عه ابن  ،وقال به عبد ا(لك بن أ�د ،{جعل ~ جهازها
أن العقار  ،و�ا عقار ول®س �ا ما lشّور به ،أن ا.شيوخ اتفقوا ~ ا{Áيمة تزوج :وقال فيه ،عتاب

�مد بن فرح )5()به(و ،وlشور بثمنه ،يباع عليها Ä6(أف(.   
فw\دون  ،وال وH عليها ،سئل بعض الفقهاء ~ يÁيمة �ا إخوة وأم :وa كتاب االستغناء

أما S قول ابن القاسم إذا ¢ن  :فقال ،رك أبوهافيحاسبونها فيما ت ،أن يقيموا عليها شوارها
   ..زمها ~ نصيبها ،بد �ا منه و¸ن األvر ال ،قيمة عدل )7(وأقاvوه ،مwاث أبيهم

  S قول سحنون ( ،يوñ �ا ~ ذ.ك ،أن يÍون برأي ا.سلطان ،وأحسن من ذ.ك :)8(|قال|

                                                 
حّدث با(وطأ عن أ± cر . ه489أو  486أبو ا.و{د �ّمد بن عبد اهللا بن خwة األند.° القرطó، و� سنة : ابن ِخwَة )1(

. وأخذ عنه ا.سلÌ وغwه. سفيان بن العاH وأ± ا1سن ßاج بن عبد ا(لك، وأخذ عن ابن رشد وابن عتاب وغwهما
ا�يباج . ه551توa سنة . ثم إY ا{من، ثم أراد أن يتوجه إY ا�ندرحل هار�ا إ�v Y من بU عبد ا(ؤمن ثم إY ا1جاز 

  . 143ص: ، شجرة ا�ور410ص: ا(ذهب
  .»�«ز\ادة : ~ م، ك، ط  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .».زوجها«: ~ ي  )4(
  . م، ك، ط: سقط من  )5(
أخذ عن أ± العباس القرطó . األنصار األند.° القرطóأبو عبد اهللا �ّمد بن أ�د بن أ± بÍر بن فرح : �ّمد بن فَْرح )6(

جامع أح�م القرءان، ا(ب� (ا : من تآ{فه. ¢نت أوقات شغله بن اRوّجه والعبادة واRصنيف. وأ± i ا�كري وغwهما
: يباج ا(ذهبا�. ه671توa سنة . تضمن من ا.سنة وآي القرءان، اRذكرة بأvور اآلخرة، كتاب �ح األسماء ا1س÷

  .197ص: ، شجرة ا�ور406ص
  .»قوvوه«: ~ ط  )7(
 .العقد ا(نظم: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )8(
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و�هذا أفÄ  ،ألنها عندهم S ا.رشد ،إذا ¢ن برأيها )2()، يلزمها ذ.ك)1(لكو�مد بن عبد ا(
   .إذا ثبت رضاها أن يمC عليها ،بعض ا.شيوخ ا(تأخر\ن

وأخذوا ما  ،رجعت ~ مwاثها ،و§ن فعلوا ذ.ك بغw رضاها :قال ابن القاسم بن vسعدة
   .ألنهم عرضوها .لتلف ؛بما أتلفت )3(وال ¾اسبونها ،وجدوا عندها ×ا أخرجوا �ا

   ها )4("وأشبه با.صواب ،وهذا القول أعجب إ{نا من قول ابن القاسم :قال
ْوُج .ََها : "ما نصه ،وa ا(خت� ~ بيع ما ساقه ا.زوج من األصل يَها َ,يُْع َر4ِيٍق َساقَُه ا.ز� َوأل,ِ

ْجِهِ�، َوaِ َ,يِْعِه األْصَل  ْوَالنِ : .ِلت�    .(5)"قَ
�لهما: قال ا.شWخي© ما نصه،  Uأو بعدمه  ،حيث .م �ر العرف با�يع فقط ،القول�يع

  ه، و§ال عمل به افقط
-402 R�$	�G ,�8 M�
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زوجة أحاط اّ�ين بمال زوجها، فقام عليها غرماؤه بعد vوته فيما اشÖته منه، vسألة 
ي 

ّ
مّدع� عليها أنّه تو{ج، وأّن ما أظهرته .لّشهود من ثمن بعض ما اشÖته، إنّما هو من ا(ال ا�

 عليهم وخديعًة، وطلبوا منها ا{م� عىم ذ.ك، إذ ل®س عندها ما 
ً

vxلوه به، أعطاه �ا �ّيال
lي بهÖش .  

ارِ : "قال ا(واق ~ قول ا(خت� ~ باب الغر\م: قلت َهٍم َعلَيِْه Sََ ا.ُمْختَ قَْرارِهِ .ُِمت� ما  ،(6)"َكإِ
ّ : "نصه ِ̄ ْخ

�
(ن ال يّتهم عليه جائز، ولغwه ¢ألب واألخ وا.ّزوج ¤تلف  )7(إقراره قبل ا1جر: ا.ل

   .)8(فيه، وأن ال �وز أحسن واألصحّ 

                                                 
�ّمد بن عبد ا(لك )1( :óّمد بن عبد ا(لك بن أيمن القرط�سمع من �ّمد بن . رحل إY العراق. ھ252و� سنة . أبو عبد اهللا 

وأخذ عنه ابن Ñvة، ابن ع®شون، أبو �ّمد ا�اî، . ا#هم ا.سمري، قاسم بن هالل، وغwهمإسماعيل ا.صائغ، �ّمد بن 
: ؛ شجرة ا�ور409ص: ا�يباج ا(ذهب. ھ330تو� سنة . ألف كتابًا S سA أ± داود. ¢ن بصwًا بمذهب ما.ك. وغwهم

  .88ص
  .البن سلمون: غw مثبت ~ العقد ا(نظم )2(
  .»¾اسبوها«: ~ ط  )3(
  .79ص 1ج: العقد ا(نظم  )4(

  .128ص: ¤ت� خليل (5)
  .201ص: ¤ت� خليل (6)

  .وهو تصحيف. »ا1جّ «: ~ اRاج واإلùيل  )7(
)8(   õليل؛ ينظر ¤ت� خليل: األَصحq 201ص: لفظة.  
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ٍ قال ابن : سابن يو� �Ñَ®إذا : )1(ُم 
ّ
إقراره ما دام قائم ا.وجه منZسط ا{د ~ ما� جائز، إال

 
ّ

أبطل إقراره وأراه تو{ًجا، وأّما  )2(قرب تفل®سه، وخاف قيام الغرماء، فأقّر (ن يّتهم عليه، فإ]
  ها )3(."إقراره .ألجنZّي�، فجائز

انظر : "ما نصه... إلخ  )4("َمنُْع َمْن أَحاَط : .ِلَْغِر\مِ ": وفيه أيضا عند قول خليل أول ا�اب
  . ، سيأ� البن رشد إتالف ا(ال قبل اRّفل®س بغw عوض، ال �وز".لغر\م: "قو�

ي ال وفاء عنده بما : وقال ابن حارث
ّ

أصل مذهب ما.ك و�يع ا.ّرواة من أصحابه، ا�
من باب ا(عروف، وال إقراره (ن يّتهم  (5)ّ� ما فعلهعليه من اّ�ين، ال �وز عتقه، وال هبته، وال 

  . عليه، و�وز بيعه و�اؤه، فإذا �ب S يديه .م �ز إقراره، وال بيعه وال �اؤه
 ّ̄ خ

ّ
  . من حّق الغرماء إذا تZّ� فلس غر\مهم ا1جر عليه، وان»اع ما بيده: ا.ل

ل ا(وجود عند خوف ا1جر بوجوه منع اRّّ�ف ~ ا(ا )6(|ا1جر|من أح�م : ابن شاس
   .اWّRّع )7(اWّRّع، ¢لعتق وا�بة، وا�يع با(حاباة ~ مع÷

�اباة، فهو vوقوف S إجازة الغرماء wها )8(."وأّما ما ¢ن من غ   
من أّن من أحاط اّ�ين بما� ×نوع  يعU"أي  ،)9("ِمْن Wَ7َ"ِعهِ : "وقال ا1طاب عند قو�

وما . ا(اK مطلًقا )10()من ا�Rّف(وأّما بعده، فإنّه ×نوع . وvراده قبل اRّفل®س/  ،اWّRّع با(ال
© (ن أحاط اّ�ين بما� فعلها وعدم : ذكره ا(صّنف من هنا إY قو�

ّ
وفلس من األح�م ال

   .فمراده بها قبل اRّفل®س، فتأvّله ،)11(فعلها

                                                 
)1(  �Ñَ®اإلسكندري: ابن ُم Ñّ®ر أ�د بن خا� بن مÍأبو ب .)همأخذ عن ابن اwوأخذ عنه ابن . ّواز ومطروح وابن شاكر وغ

. {ه انتهت ا.رئاسة بم� بعد ابن ا(ّواز، فقد ¢ن vالزما �’. سعيد بن �لون وأبو هارون العمري ا��ي الفا́ر وغwهما
ف كتاب اإلقرار واإلنÍار

ّ
  .80ص: ، شجرة ا�ور97ص: ا�يباج ا(ذهب. ه339توa سنة . أل

  .وPهما صحيح. »فأنا«: ~ �يع ال�سخ  )2(
  .596- 594ص 6ج: اRاج واإلùيل  )3(
  .201ص: ¤ت� خليل  )4(

  .»يفعله«: ~ �يع ال�سخ (5)
 .اRاج واإلùيل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )6(
  .»منع«: ~ ي  )7(
  .590ص 6ج: اRاج واإلùيل  )8(
  .201ص: ¤ت� خليل  )9(
  .ك: ط منسق  )10(
  .»×نوع من اWRع با(ال«: ~ ك  )11(

 ]ب/202[
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  . وهو كذ.ك(، يقتC أنّه .و .م ¾ط .م يمنع من اWRّع، "ا�أحاط اّ�ين بم: "وقو�
، أنّه علم أّن اّ�ين أحاط بما�، فلو .م يعلم بذ.ك، .م يمنع من "أحاط: "و\ؤخذ من قو�

  . )1()اWّRّع
.و وهب، أو تصّدق وعليه : )2()ابن هشام(~ حاش®ته ~ أّول اRّفل®س، اK د� شَ ا.مَ  قال

ال يدري هل يÌ ما� بهما أم ال، جاز حÄّ يعلم أّن ما عليه من اّ�ين 2ستغرق ما�،  ،)3(ديون
   )4("زربقا� ابن 

 )6(إذا ¢ن ا.رّجل قائم ا.وجه يZيع: ما نّصه ،)5(ا(ديانوa سماع أصبغ من : قلت: "ثّم قال
)7(و2شÖي، و\تّ�ف ~ ما�، فحماRه وهبته وصدقته ماضية، و.و

يه ديونًا كثwًة، علم أّن عل 
   )8(."ف¦ S ا#واز حÄّ ي1بت، أنّه ال وفاء � بما فعل من ا(عروف

وa أح�م ابن سهل فيمن باع داًرا بمحاباة، ثّم ثبت عليه دين من قبالة : قلت: "ثّم قال
ن بعد و§ن ¢ .)9(إن ¢ن اّ�ين قبل ا�يع، فاّ�ين أحّق با(حاباة: أحباس، فقال ابن العّطار وغwه

ا�يع، فا(بتاع أوÉ بها، و¾لف ما ¢ن تو{ًجا، و§ن ¢نت اّ�ار .م Æرج من يد ا�ائع، فاّ�ين 
  . أوÉ، و.و ¢ن بعد ا�يع

إن أثبت صاحب اZ1س ا(حاباة ~ اّ�ار، فا�يع vردود، واّ�ين أحّق : وقال ¾� بن واقد
  . با.ّزائد؛ ألّن هبة ا(ديان ال تصحّ 

Kسألة رجل .زمته قبالة أحباس، فاعتقلت داره: ا(شّداv ~ ما ه ا .)10("انظر ابن سهل
  . .لحطاب

   ،أي كمنعه من إقراره قبل ا1جر (تهم عليه ،كإقراره: وa ا.شWاخي© vزجا بقول ا(صنف

                                                 
  .ك، ط: سقط من  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .كما ~ vواهب ا#ليل. »دين«: ~ ي  )3(
  .591-590ص 6ج: vواهب ا#ليل  )4(
  . وهو خطأ. »ا�يات«: ~ vواهب ا#ليل  )5(
  .»فيZيع«: ~ ط  )6(
  .»¢ن«ز\ادة : ~ األصل، م، ط  )7(
  .592ص 6ج: vواهب ا#ليل  )8(
  .وهو vوافق (ا ~ vواهب ا#ليل. م: وما أثZته من. »بمحاباة«: ~ األصل، ي، ك، ط  )9(
  .594-593ص  6ج: vواهب ا#ليل  )10(
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أو جهل S ا(ختار عند ا.لخ¯ من خالف ح�ه  ،وزوجته إن علم حبه �ا ،¢بنه وأبيه وأخيه
وS األصح ا�ي أفÄ به قا� ا#ماعة ح�  ،وأن ال �وز أحسن :ثم قال بعد ح�يته ،هو وغwه

   .نزلت بقفصة
وظاهره سواء ¢ن  ،وهو كذ.ك ،ومفهومه جوازه (ن ال يتهم عليه ،وهو ا(شهور :ا(تيطي

   .وا(فلس اآل�، أن هذا أخف من ذ.كوالفرق ب� هذه  ،و بإقرارها�ين ا�ي عليه ثابتا با�®نة أ
وقال أيضا ~ : "ما نصه ،عن ابن رشد... إلخ  )1("منع: .لغر\م: "~ حاشية بنا] بعد قو�

وال إقرار بدين (ن يتهم  ،فال Çوز � هبة وال صدقة وال عتق ،ومن أحاط ا�ين بما�: ا(قدمات
و§Y هذا أشار ا(صنف  .من آخر كتاب ا(ديان ها .Áياعه ما .م ¾جر عليهواب ،و�وز بيعه ،عليه
  . ما �نا]ه ا )2(...".لغر\م منع من أحاط ا�ين إلخ  :بقو�

-403 R.I��? k�� M� .��8 M�
�� ��)� M� g'9� � ��c��X 
ا.شيخ عبد ا�ا
 ا.زرقا] عند  )3(فv، Ìسألة ال يمنع من أحاط ا�ين بما� من وطء إمائه

جُ : "قول ا(صنف و" َ و�اء جار\ة  ،أي .لمفلس با(ع÷ األعم إذ @مه ~ ال»وج، " )4("َوَ�ُ ال»�
نظر من ٱو: )د(ونص ما ~  ،.لشيخ أ�د ا.زرقا] )د(2شw برvز  )5(")د(ووطء vلكه كما ~ 

  هل هو كذ.ك أم ال؟  ،2شÖ\ه من اإلماء بعد إحاطة ا�ين بما�
 ،ل®س ×نوx من وطء جار\ته من أحاط ا�ين بما�،: قال ابن عبد ا.سالم ~ باب ا.ضحية

   ه، وال من ا��ح اوال من �اء جار\ة .لوطء
أحاط  )6(بل ا(راد (ن ،غw صحيح: "رده بنا] بقو� ،ل®س .لمفلس با(ع÷ األعم: قو�

  .وقرر به غw واحد من ا.dاح ،وyما ~ ابن رشد ،ر ا(صنفكما هو ظاه ،ا�ين بما� ال»وج
كما ~  ،فل®س � أن ي»وج با(ال ا(وجود ،وهو قيام الغرماء ،وأما ا(فلس با(ع÷ األعم(

  ها)8( ")7( )ط�vصوغwهما انظر  ،ا(دونة وابن ا1اجب
                                                 

  .201ص: ¤ت� خليل  )1(
  .469ص 5ج: الفتح ا.ّرّ�ا]  )2(
  .» نص عليه ا.زرقا] ~ قول خ«: ~ ك، ط  )3(
  .201ص: ¤ت� خليل  )4(
  .473ص 5ج: �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل  )5(
  .»أن من«: ~ ي  )6(
  .ك، ط: سقط من  )7(
  .473ص 5ج: الفتح ا.ّرّ�ا]  )8(
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، و.و ¢ن : ...فرع : "من ا.كتاب من تب�ة ابن فرحون ،)1()ا¬الث(vسألة ~ القسم و
و�اعه ~ ا1ال قD منه، ولÍن 2شّق خروجه عن vلكه، كجار\ته  )2(|الم| ،عنده أي الغر\م

ةٌ  وعبده اRّاجر وvرyو�ه، وما يدرyه ~ بيعه �öَvَ، ٌة  أو .م يؤخذ بZيعه؛ ألّن ا.ّشأن القضاء من َمَعر�
ّ̄ . غw ذ.ك خ

ّ
   )3(."و§{ه ذهب ما.ك ~ ا(Zسوط، وقا� ا.ل

وعن ا.لخ¯ ×ا تقدم هو خالف ما vر  ،وما نقله ~ اRب�ة عن ما.ك ~ ا(Zسوط: قلت
ُ ": )4(إذ قال ،عليه ~ ا(خت�

ُ
ا�ي ~  (6)، وهو)5("ثَْوçَْ ُ�َُعِتهِ  َو.َْو ُكتُبًا، أو" :إY قو� "َو�ِيَع َما�

يعَ : قال ما.ك ،ونصها S نقل ا(واق وسا.م ،ا(دونة هاإل (7),ِ
ّ
ù وَدارَُه وََخاِدمِه  ،امام عليه ُعُروَضُه

 ما ال بّد � منه، من ثياب جسده ،وßِْجِه وِسالَحِه وَخاتِِمِه وغw ذ.ك
ّ
َعلَيِْه ثَْوçَْ  (8)َو�ِيعَ  ،إال

  . ها )10(إن ¢نت �ما قيمة، و§ن .م تÍن �ما تلك القيمة، فال (9)ُ�َُعِتهِ 
داره وخادمه ودابته  )11(و\باع عليه ما ¢ن من قنية ،فرع: طية البن هارونوa ¤ت� ا(تي

� �اسه   و\Öك ،ومنعه أشهب ،فأجاز ذ.ك ابن القاسم ،تمهخا/ واختلف ~  ،وßجه و#امه
   .إال أن يÍون فضل ،قال ابن القاسم ~ كتاب �مد

   .و§ال فال ،و§ن ¢نت ¬ياب �عته قيمة بيعت ،و2شÖي سواها ،ير\د فيباع :ا.لخ¯
   .وهذا استحسان والقياس ا�يع :ا.لخ¯

  ه إY غw ذ.ك ا ،بÖك من ا.كسوة ما يواري من ا.Ñة إY ا.رyبة :وقال أبو عبيد
وسئل ابن رشد عن ا.رّجل، يÍون  : "ما نصه ،وa اRب�ة البن فرحون ~ ا(حل ا(ذكور: قلت

 ،دين حال، و.لغر\م سلعة يمÍن بيعها �Ñعة، فطلب صاحب اّ�ين أن تباع )S �)12 ا.رّجل

                                                 
  .ك، ط: سقط من  )1(
 .تب�ة ابن فرحون: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )2(
  .236ص 2ج: تب�ة ابن فرحون  )3(
  .»قيل«: ~ ك، ط  )4(
  .201ص: ينظر ¤ت� خليل  )5(
  .»هذا«: ~ ط (6) 
  .»يZيع«: ~ م، ط (7) 
  .»يZيع«: ~ ي، ط (8) 
  .»�عة«: ~ ك، ط (9) 
  .200ص 3ج: اRاج واإلùيل  )10(
  .»قيمة«: ~ ط  )11(
  .»رجل«: ~ تب�ة ا�1م  )12(

 ]أ/203[
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  . وطلب ا(ديان أن ال تفّوت عليه، وأن يضع ا.ّسلعة رهنًا، و\ؤّجل أيّاًما ينظر فيها ~ اّ�ين
َْعَل  بأّن من حّقه أن: فأجاب

ُ
Ç)1(  ،تهÕyته و

ّ
ا.ّسلعة رهنًا، و\ؤّجل ~ إحضار ا(ال بقدر قل

و�هذا جرى القضاء ، )3(]~ ذ.ك[باجتهاد ا1اÐم  ؛)2(ال يÍون فيه �ر S واحد منهما وما
 ا.ّروايات من مفيد ا1ّ�م

ّ
  . وعليه العمل، وعليه تدل

 ببخس: vسألة
ّ
يدعو ا1اÐم إY : فقال سحنون. و.و عرض ر�عه، فلم �د من 2شÖ\ه إال

       ز\ادة باعه، )4(رجاء أن يزاد فيه، فإن .م �صلر�عه، و2ستقF فيه اّ¬من، ثّم يZيعه باqيار 
  . ما ~ اRب�ة(ه ا )5(" أو باع منه بقدر اّ�ين، إن وجد من 2شÖي بعضه

وa تر�ة من اد� S رجل  ،)6()~ ذكر أمثلة األقسام ا¬مانية: ذكر ذ.ك ùه ~ فصل
أو 2سجن � حÄ  ،أخذ منه �يالهل ي ،غwه أو ،)8(أو حد ،)7()أو حيوان( ،دعوى من مال �

  ... إلخ  ؟يأ� با�®نة
وyتب إ{ه شجرة ~ رجل بعث معه بمال {وصله : "ما نصه ،من كتاب األقضية من ا�وادر

فيعرضه فال  هذا ر�� أبيعه،: د ا1اÐم، فيقولإY رجل، فيتعدى فيه، فينفقه ثم يعÖف به عن
، هل ¾Zس وجهه، هل ذ.ك عليه؟ فإن .م �د �يال�د من 2شÖ\ه، فطلب منه الطالب �يال ب

َهم؟إذ ،وال حZس| �يل S هذا ال فكتب إ{ه، فلس و§نما ¾Zس ا( ا بذل من نفسه هذا، و.م ُ�ت�
َهُم أن Ìº ماال �ت�ُ .  

ال : فإن عرضها، فلم �د من 2شÖي، وزعم الطالب أنه يقول .لمشÖ\ن )10()�( )9(|:قيل
وال طالب �؟ أم  ،كيف أبيع: فقال �. دفع إ{هبع أنت ر��، وا: إن قال .لحاÐمت أرأي. lشÖوا

  . K )11(فاحZسه: كيف أبيع ما ثمنه Úسون دينارا hمسة دنانw؟ فقال
                                                 

  .»�عل«: ~ �يع ال�سخ  )1(
  .»أحدهما«: ~ ك  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من )3(
  .»¾صل«: ~ تب�ة ا�1م  )4(
  .236ص 2ج: تب�ة ا�1م  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»حدا«ط : ، ~»1د«: ~ ك  )8(
 .ا�وادر وا.ز\ادات: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )9(
  .ي: سقط من  )10(
  .»أحZسه«: ~ ك  )11(
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ع أن  ،يدعو ا1اÐم إY ضيعته و2شيدها و2ستقC، ثم يZيع باqيار: فقال سحنون
   ها )2("ع وأعطى الطالب حقه، فإن .م �د إال ما أعطى، با)1(يز\د زائد

 ،فإن ت�Z أن � ماال :قلت: "ونصه ،ذكر ا(كنا´ ~ �ا.سه ~ وجوب ا1ميل خالفا: قلت
 
ُ
وهل . وا.شهران رُ هْ ا ا.ش� ~ بيعهَ  َل جِ واد� أن ما� أصول، يÍُلف إثبات ذ.ك، فإن أثZته أ

   ها )3("قوالن ؟أو يعطي �يال خالل األجل ،¾لف
لخ إوأجل �يعه  :عند قول خليل[بل عن عياض  ،)4(]رشد[ابن وÞوه ~ ا�جيب عن 

S  ،يؤجل بمقدار ما يZيع عروضه cسبها :فقا.وا ،اِض و§ن .م يعرف با�� : )6()ونصه( ،)5(...]
   .وعند كثw من ا.شيوخ ،ظاهر ا.روايات

هل يؤخذ منه �يل  ،لواختلف S اRأجي ،و\باع عليه 1ينه ،ال يؤجل :وقال آخرون
   ؟ن حÄ يZيعجس، أو 2با(ال

وسأل أن يعطى  ،وسأل تأخwا إY بيع عروضه ،2âِ غv wُ  )7(أما إن ¢ن صاحب العروض
يعطى �يال  )9(]:وقيل .ال يلزمه �يال[أنه  :وقيل ،أيضا )8(ففيه خالف ،�يال حÄ يZيعها

   ه، و§ال سجن ابا(ال
-404 R ��*r�� �� À��4��
��� .I��� 
'�X 

  إن طلب ذ.ك رب ا�ين؟  )10(أو ش�رته ،هل تفÁش داره vسألة،
عند  ،S الغر\م داره )11(فإن سأل الطالب أن يفÁش: قلت: "قال ا(كنا´ ~ �ا.سه

  هل يمÍن من ذ.ك أم ال؟  إنه قد غيب ما� فيها،: وقال. ادxئه العدم

                                                 
  .»زائدا«: ~ ط  )1(
  .178ص 8ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )2(
  .783ص 2ج: �ا.س القضاة وا�1م  )3(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(
  .»العرض«: ~ ط  )7(
  .»خالفا«: ~ ك  )8(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
  .339ص 6ج: تÍملة ا(عاجم العر�ية. وهو ا.ك®س، وا#راب، أو جوالق 1مل ا1بوب: �عها ش�ئر: ا.ش�رة  )10(
  .»يفÁش«: ~ ي  )11(
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  . أن بعض ا(تأخر\ن ¢نوا ºتلفون ~ ذ.ك: قال ابن رشد ~ ا(قدمات: قلت
vسÍن  )2(أنهم ¢نوا يأvرون يفÁشون ،الفتيا بطليطلة )1()أهل(ح\ ابن سهل عن 

وأنصف الطالب منه، وأنÍر  ،عليه يعب ،ا(طلوب عند إدxئه العدم، فإن ألÌ فيه متاx .لرجل
  . و.م يرجعوا عنه ،يهوا فَ�ُ بْ Áَ ذ.ك أ�Õهم فاسْ 

  . و.م ينكره ،ما يبعد: K فقال ،بفعل طليلطة )3(وأعلمت ابن القطان: ثم قال
َ اإلِ  )4(وأنا أراه حسنا فيمن ظاهره: ثم قال

ْ
 وَ  )5(ادُ �

ْ
  . هال ا.كذبسواسÁ ،ُل طَ مَ ا.

  . ما ~ ا(جا.سه ا )6("وتفت®ش ا.ش�رة مثله: قال بعض ا.شيوخ: قلت
أفÄ به : "ما نصه()9( ...إلخ  )8("َدارِهِ  )7()َو§ِْن َسأَل 7َْفِت®َش "( :قول خليلوقال بنا] عند 

   .وابن ما.ك ،وأنÍره ابن عتاب ،فقهاء طليطلة
  . �اد وا(طلحسنا فيمن ظاهره اإل وأنا أراه :ابن سهل

أنه : )11(وyذ.ك قال ابن شعبان، ابن رشد تفت®ش داره )10(وقد استظهر ،نظر ا(واقا
متاع  أل� من فما  7َُفÁ�ُش،/ ، واألظهر ¢ن ا(تأخرون اختلفوا ~ ذ.ك )13(]إن[و ،داره )12(تفÁش

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»بفÁش«: ~ �ا.س القضاة وا�1م  )2(
وما أثZته هو ا.صواب؛ ألن ابن القطان أبو عمر أ�د بن �ّمد القرطó ا(تو� وهو خطأ . »ابن العطار«: ~ �يع ال�سخ )3(

، ف®ستحيل لقاؤهما؛ ه399وأما ابن العطار أبو عبد اهللا �ّمد بن أ�د األند.° متو� سنة . هو شيخ ابن سهل ه460سنة
  .ه486ألن ابن سهل متو� سنة 

  .»ظاهر«: ~ ك  )4(
، شدة :اإل�اد  )5(  .284، ص)ل د د(، مادة : ا(صباح ا(نw. اqصومة من ��
  .785ص 2ج: �ا.س القضاة وا�1م  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .203ص: ¤ت� خليل  )8(
  .»وانظر بنا]«: ~ ك، ط  )9(
  .»أظهر«: ~ ي  )10(
. أخذ عن أ± بÍر بن صدقة، وغwه. أبو إسحاق �ّمد بن القاسم بن شعبان، ا(�ي، ا(عروف بابن القر�: ابن شعبان  )11(

فقيه حافظ، ¢ن أحفظ أهل ع�ه (ذهب ما.ك، وتفA ~ سائر العلوم، انتهت إ{ه رئاسة ا(ا.كية ~ �v، من روى عنه 
تو� سنة . كتاب ا.زا¼ ~ الفقه، ¤ت� ما ل®س ~ ا(خت�، وyتاب ~ أح�م القرآن: من تأ{فه. ل®س من ثقات أصحابه

  .335ص 6ج: ؛ األعالم80ص: ؛ شجرة ا�ور13ص 2ج: رتيب ا(داركت. ھ355
  .»يفÁش«: ~ ي  )12(
  .، ك، طي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )13(

 ]ب/203[
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� أنه ل®س د� و.م يصدق إن ا ،من عروض Çارة بيع لغرمائه، وما فادعته زوجته ¢ن �ا ،ال�ساء
جرى S  ،أو شبه ذ.ك ،\ةأو xر ،فاد� أنها وديعة عنده ،العروض ال© ل®ست .لتجارةوأما . �

ف�ن من حق ا(صنف االقتصار S ما  ،هه من االختالف ~ غw ما vوضع اذكرت )1(]قد[ما 
  )3( .)من بنا] ~ حاش®ته S ا.زرقا]ه ا )2("رجحه ابن سهل وابن رشد

-405 R�\�8 �$�ª� ! .�	�G [� ��K�� ^�� M� ��c��X 
 S ا.زوج wسألة من �جvعها بما�اWا�ي دخل عليه ال ما طرأ عليها ،زوجته ~ ت، 

ما نصه  ...فإن داينت أو تÍلفت إلخ : فÌ تÍميل اRقييد عند قول ا(دونة ~ كتاب ا1مالة
   .و\دفع صداقها (ا�ا ،ألن ا.رجل إنما ي»وج ا(رأة (ا�ا: قال ~ األمهات" :تÍميل

من أن ا.زوج إنما � متØم فيما ¢ن  ،تأخر\نهذا حجة فيما ذهب إ{ه بعض ا( :عياض
وشبهة ال من فائدة طرأت عليها من  ،أو يرm �ا من مwاث ظاهر ،من مال ح� نÍاحه �ا ،�ا

  . ألن ذ.ك .م ي»وجها عليه قط hالف األول انت& ؛.م �Áسب به ،وجه
 وقع البن رشد وا. ،وما ذكره عن بعض ا(تأخر\ن

ّ
فإنه (ا �دث ~  ،أما ابن رشد ،خ¯ل

وقد قيل أنها إذا  :قال ،ما�ا ش®ئا بعد �ء )4(سماع ¾� من ا�بات S ذات ا.زوج إذا فوتت
ألن ذ.ك يؤدي إY أن  ؛cال قرب ذ.ك أو بعد ،�ا عطية ~ باقيه )5(ال ينفذ ،تصدقت بثلث ما�ا

 Cثلثه ،إال أن تفيد ماال آخر ،قال ذ.ك عبد ا.وهاب ،~ �يع ما�ا(تق ~ Cفيكون �ا أن تق، 
Cفال  ،عليه إذا .م ي»وجها ا.زوج ،~ �يع ما أفادت بعد ا��ح )6()والقياس أن �ا أن تق

   .¾جر عليها فيه
إال أن  ،فقال ~ كتاب ا.صدقة (ا ذكر اختياره ~ ال© تWعت ��ء بعد �ء ،وأما ا.لخ¯

 ؛.�ن صوابا ،أن �ا أن تعطى �يع الفائدة :و.و قيل :تمنع من إحداث العطيةفال  ،ماال )7(تفيد

@Éfliž‰�þ&� � فيما ¢ن قبل ال»و\ج لقول اóّ�ّ  ،ألنها إنما منعت من أ�Õ من ا¬لث �ñ�cžŠflà�Ûa@ ŽxflëflŒflnflm@Z
                                                 

  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .مع قليل من ا�Rف. 500ص 5ج: الفتح ا.ّرّ�ا]  )2(
  .ك، ط: سقط من  )3(
  .»فوت«: ~ ك  )4(
  .»تنفذ«: ~ ي  )5(
  .ك: سقط من  )6(
  .»يفيد«: ~ ي، م  )7(
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bflèčÛbflàfluflë@ bflèčÛbflßflë@ bflèčjfl�flyflë@ bflèčäíč†čÛ�)1(وقد  ،وال ز\د ~ ا.صداق من أجلها ،، والفائدة .م ت»وج �ا

و(ا  ،وز\د ~ ا.صداق ل®سار األب ،إذا ¢نت الفائدة بمwاث عن أبيها ،يÍون � ~ ذ.ك مقال
 )2(أو مwاث ،أو هبة من أجنó ،أو صار �ا ذ.ك بصداق ،و§ن تزوجها بصداق فقwة .يرm منه

  . )5(تÍميل اRقييد )4()ما ~(ه ا )3(."فيقو�اهللا تعاY اRو ،.م يÍن � فيه مقال ،عن آخ أو و�
ألن ا.صداق ال يÍون إال سابقا S  ؛أو صار �ا ذ.ك بصداق ما معناه :تأvل قو�: قلت

واهللا  ،فهو إذا من ا(ال ا�ي تُّزّوُج ألجله ،ول®س ×ا يمÍن طروه بعد تزوجه بها ،بها )6(تزوجه
  . أعلم

ما  ،~ تر�ة دعوى اvرأة ا��ح S رجل مات بعد @م ،وa �ا.س ا(كنا´: قلت(
وهل . إال بإذن زوجها فيما زاد S ا¬لث ،ل®س �ا أن تهب من ما�ا، وال أن تتحمل: قلت: "نصه

  أو ح� تزوجها زوجها؟  ،أو ا�بة ،ا(را� ما بيدها من ا(ال ح� اRحمل
وما يرm �ا  يما �ا من مال ح� نÍاحها،فإنما � متØم : قال عياض ~ �الة ا�Rبيهات

ال من فائدة طرأت عليها من وجه .م �ب؛ ألن ذ.ك .م ي»وجها عليه  ،من مwاث ظاهر وشبهه
فهو  ها )7("فتيا ~ ا(سألة .لفقيه أ± ضياء vصباح و�ما عند عياض رأيت فيه. األولhالف 

  )8(.)فانظره ،�عض ا(تأخر\ن ¤الف (ا نقلناه عن تÍميل اRقييد من عزو عياض �
-406 R"*�) M� . �+? &=  ,.�-� ��� ���� ��(�� ��
(�X 

ا هل يعد ترشيدً  ،)9(قبل أن يطلقه من حجره ،vسألة ~ تقديم القا� S يÁيم من مات وصيه
أر�ع� vسألة بالقwوان منذ  )10(وقد وقعت: "ونصها ،أم ال؟ ذكرها الWز� ~ vسائل ا1جر

                                                 
عن : ولفظ ا1ديث. 1958ص 5، ج4802: األ�فاء ~ اّ�ين، حديث: ا��ح، باب: أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، كتاب )1(

 óّ�ّا�ا و1سبها و�ا�ا و�ينها، فاظفر بذات اّ�ين، تر�ت يداك: تنكح ا(رأة ألر�ع�: قال �ا)� .  
  .»بمwاث«: ~ ك  )2(
 .، vؤسسة ا(لك عبد العز\ز، ا�ار ا�يضاء261: ¤طوط. 54ابن ôزي، ل: تÍميل اRقييد و�ليل اRعقيد )3(
  .ك، ط: سقط من  )4(
  .»وقف S �ا.س ا(كنا´«ز\ادة : ~ ك، ط  )5(
  .»تزو�ه«: ~ ي  )6(
  .228-227ص 1ج: �ا.س القضاة وا�1م  )7(
  .ك، ط: سقط من  )8(
  .»ا1جر«: ~ ي  )9(
  .»رفعت«: ~ ك  )10(
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، فتحمل فمات ا(dف و.م 2سند إيصاءه إY أحد ،و¼ أن �جورا عليه وH وdvف ،سنة
وضمن ا.شهود إطالق ا.وH ا(ذكور  ،بعد أن أطلقه ا.وH ا(حجور cمالة بمال � بال

فاحتج  ،وأنه مات و.م 2سند اإليصاء إY أحد ،وفيها ذكر ا(dف ،ثم ظهر رسم ا.وصية ،)1()فقط(
: وقا.وا ~ ا.وثيقة ،بأن قاضيا قدم هذا ا(حجور ~ بعض القضايا ،ات الÖشيدبعض من أراد إثب

  . وجواز أvر ،نه cال صحة وطوعأ
بد{ل ما سئل عنها  ،ال يفيده ،فاحتججت عليه بأن تقديم القا� ~ �ء من غw علم

و.م  ،و�À زمانا طو\ال ال ناظر عليه ،ابن رشد عن �جور توa ا(قدم عليه من قبل القا�
�جور ال علم � cجر ،يطلق بوجه S هل ¢ن  ،أو ال يعلم ،)3(مطلقا )2(فقدمه بعض القضاة /

 ،أو .م يزل �جورا ،فهل تقديمه S ا(حجور يؤذن بإطالقه من ا1جر مطلقا ؟x(ا cجره أم ال
  لعدم ذكر القا� عند اRقديم إطالقه؟ 

 ،وجب نقض تقديمه و�قاؤه S حجره ،)4(إذا ثبت حجره فمن قدمه من القضاة: فأجاب
فا�ي اختار ~ هذه ا(سألة تقديم القا� إياه  ،و.و علم رشده ، أو جهل رشده،إن علم سفهه

أنه إذا علم رشد ا(قدم عليه ال : وأحد قو� ما.ك ،خروج من ا1جر vراxة لقول ابن القاسم
  . و�ما تقدم ~ هذا ا.0م ،وyذا أجاب عنه ابن ا1اج ،)5(و\Íون رشيدا ،تعتW ا.والية عليه
وجواز أvر، فقد ح\ فيه ابن xت عن ابن فتحون قول�، : من قو� )6()به(وما احتج 

ومن  ،جرى ا.رسم منا: قال ،أن ا(ازري ح\ ~ كتاب ا1مالة من �ح اRلق� ،لÍن قدمت
 بما �سب )7()وفالن(شهد S فالن : أشياخنا الفتوى بÖك االعتداد بقول ا(وثق� ~ وثائقهم

وجواز أvرهما، أن ذ.ك ال يÍون ترشيدا (ن  ،طوx ~ صحة عقو�ما ،إ{هما ~ هذا ا.كتاب
.م ¾ل  ،و.و قصدوا إY ا.شهادة بذ.ك ،ألنه .م يقصد ا.شهود ا.شهادة به ؛وصف بأنه جائز األvر

و�ذا يقول ا(وثقون إذا  ،وعلموا رشده ،حÄ يÍونوا اختWوا من وصف بذ.ك ،�م أن 2شهدوا
فالن وفالن رشيدين ال يوÉ عليهما، S حسب ما  ،وS علم ا.شهود يÍون ذ.ك: أرادوا ذ.ك

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»cجره«: ~ ط  )2(
  .»طلقا«: ~ ط  )3(
  .»القا�«: ~ ي  )4(
  .ي: وما أثZته من. »رسيدا«: ~ األصل  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(

 ]أ/204[
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ق� إذا من ا(وث شايخ إنما يرى هذا تلفيفالÍن ¢ن بعض ا( عبارة ~ هذا ا(ع÷،اعتادوا من ال
  . اعتادوه وه ~ آخر ا.وثائق درجا S ماأدرج

بأنهم  فإنه .م Çر xدتهم ،فوصفوا رجال بأنه جائز األvر ،وأما إذا وقع ~ أح�م القضاة
فبعث إY ا.شاهدين ا.�ين . @مهه عندهم ا ذ.ك بل قصدوا إY ثبوت يصفونه بذ.ك تلفيفا،

ال ندري ما ¢ن، فأخرج الغر\م حي�ئذ : وقاال ،حدهمافاضطرب أ ،وقفنا S رسم الÖشيد :قاال
، وأقام فأبطل ا�ين ،فلم �د ش®ئا ،وأعذر إY الطالب ~ إثبات ترشيده S األ�مل ،من ا.سجن
  . صح ما .لWز� (1)."اسxÖء بÖشيده حي�ئذ رسما �شهود

-407 RM�
8 "���: [�  ��� ��* ?X 
 S Hسألة من إقرار ا.وvجوره�وسئل يعU ابن : "من ا(عيار )2(قال ~ vسائل ا1جر ،

  هل يلزمهم أم ال؟ ،ا1اج عن إقرار ا.وH بدين S أيتامه
 ،إقرار ا.وH بدين S أيتامه S وجه�، فإن ¢ن ×ا و� به هو S أيتامه: فأجاب

مثل أن يقر  ،وهو ¢إلقرار S نفسه، و§ن .م يÍن فيما و{ه هو ،ا(عاvلة فيه فهو نافذ عليهم
  . ها )3(."فإقراره ¢.شهادة منه ،أو شبه ذ.ك ،S ترyة ا(يت بدين

يِْن : "وa ا1طاب عند قول خليل ~ باب اإليصاء قال  : "ما نصه ،)4("َو.ِلْوõHَِ اقِْتَضاُء ا��
ما، أو ا.وارث�، ثّم يطرأ دين آخر، أو وارث ثّم يقدم، أشهب ~ ا.وصّي� يدفعان دينًا �شهادته

دفعا بأvر قاض .م يضمنا، و\رجع S األّول، و§نّما تقبل شهادتهما قبل أن يدفع، وأّما بعد  )5(فإن
  .صح من ا1طاب )6("ها اّ�فع، فإن ¢ن بغw أvر قاض فيضمنان

-408 R"^y .'� �P M9p� �� ,"^y ���CL� O�~X 
قال ا1طاب ~ قول  ،أو يضمن هو عن غwه ،من ضمان ا(حجور يضمن عنه غwهvسألة 

َقõ "خليل 
ْ
ٍة أْخَرى بِا1 َماُن َشْغُل ِذم�   ،)8()شغل ذّمة أخرى با1ّق : ومفهوم قو�: ("ما نّصه ،)7("ا.ض�

                                                 
(1) �  .544-543ص 4ج: فتاوى الWز

  .»104«ز\ادة : ~ ي  )2(
  .459ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )3(
  .306ص: ¤ت� خليل  )4(
  .»إن«: ~ ي  )5(
  .569ص 8ج: vواهب ا#ليل  )6(
  .209ص: ¤ت� خليل  )7(
  .ط: سقط من  )8(
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 بما : ومفهوم قو� بعد
ّ
يلزمه، وذ.ك بدين الزم أو آيل، أنّه ال يصّح اRّحّمل عن ا.ّسفيه، إال

 أّن ما أخذ ا.ّسفيه، أو اقÖضه، أو باع به ش®ئًا من متاعه، فال ºلوا إّما أن يÍون êفه فيما ال
به S ا.ّراجح من القول�، و\صّح ضمانه  عُ جَ رْ هو vستغً÷ عنه، فاألّول يُ  (2)اأو فيم ،منه (1)دّ ب

ال يلزم ا(حجور، وال يرجع عليه به، وأّما ما . ا.ّضامن ~ ما� إذا أّدى عنه(منه، و\رجع عليه 
  ؟ فإن ضمنه فيه إ�سان رشيد، فهل يلزم ا.ّضامن غرم أم ال

ا.ّضامن .لمحجور وا(ضمون �، ا(حجور من أن يعلما أنّه �جور، أو ال  )3()واال ºل
 Ìا.وجه ا.ّرابع ال يعلما، أو يعلم ا.ّضامن دون ا(ضمون �، أو يعلم ا(ضمون � دون ا.ّضامن، ف

يلزم ا.ّضامن �ء اتّفاقًا، وa ا¬ّالث يلزمه ما ضمن اتّفاقًا، وºتلف ~ ا.وجه� األّول�، فعند 
وعند ابن ا(اجشون ال يلزمه، هذا ما حّصله ابن رشد ~ نوازل أصبغ من ، )4(ابن القاسم يلزمه

ََمالَةِ  كتاب
ْ
ن، أنّه ال يرجع به S ا(حجور، ومن هذا وال شّك أنّه إذا .زم ا.ّضامن غرم ما ضم ،ا1

ا�اب .و ضمن ا(حجور شخًصا .شخص آخر، ثّم ضمن ا(حجور ا.ّضامن شخص آخر رشيد، 
ي ضمن � 

ّ
فضمان ا(حجور ال يصّح، وال يلزمه �ء، وهل يرجع رّب ا1ّق S ا.رّشيد، ا�

  .)6("اRّفصيل ا(تقّدم )5(ال؟ يأ�/  ا(حجور أو
"  

ّ
ّ̄ ~ باب ا1مالة من وذكر ا.ل خ

ّ
ّ̄ خالفًا آخر، ونقله عنه القراّ~، ونّص @م ا.ل خ

عليه S سّتة أوجه، تلزم ~ ثالثة، وlسقط ~ اث��، وºتلف ~ ا.َْمْوS  Éَ )7(ا.كفالة: تب�ته
َ اا.ّسادس، فإن ¢نت ا.كفالة ~ أصل العقد، و

ْ
ُل و )8(ُل يمِ 1 õان بأنّها.ُْمتََحم)x �  َِعلَيْه 

�
Éَوvُ      ،

َ  أو ¢ن
ْ
   .وحده x.ًما، ¢نت ا1مالة الزمةً  )9(ُل يمِ ا1

ُل  و§ن ¢ن õَحم   َ�َْهَالِن  )10(و§ن ¢نا. � x.ًما دون ا1ميل، ¢نت ا1مالة ساقطةً ا.ُْمتَ

                                                 
  .»�«ز\ادة : ~ م، ك (1) 
  .»~ ما«: ~ ط (2) 
  . ك: سقط من  )3(
  .»يلزم«: ~ ي  )4(
  .وهو vوافق (ا ~ vواهب ا#ليل. ط: وما أثZته من. »يتأ5«: ~ األصل، ي، م، ك  )5(
  .31-30ص 7ج: vواهب ا#ليل  )6(
، فقو�م كفل فالن فالنا، إذا ضّمه إY نفسه، يمونه و\صونه :ا.َكَفالَةُ   )7(  .139ص: طلبة الطلبة. ¼ ا.ّضمان، وأصلها ا.َضم"
  .»ا1اvل«: ~ vواهب ا#ليل  )8(
  .»ا1اvل«: ~ vواهب ا#ليل  )9(
  .»¢ن«: ~ ك  )10(

 ]ب/204[
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  . وا.كفالة بعد العقد، ¢نت ساقطًة أيًضا
 عليه، جرت S قول�، فقال عبد و§ن ¢نت ~ أصل العقد، وهما ال يعلمان أنّه 

ّ
Éوv

ا.كفالة الزمة، وS قول ما.ك ال يÍون .لحميل �ء، وS هذا �ري : ا(لك ~ كتاب �ّمد
ا#واب ~ ا1مالة عن ا.ّصóّ، ينظر هل ¢نت ~ أصل العقد، أو بعده، وهل �هالن أّن مبايعة 

 (1)هل؟ و§ن ¢نت تلك ا(داينة وا(طا�ة فماا.ّصóّ ساقطة أم ال؟ و¸ن أحدهما يعلم، واآلخر �
w؛ ألنّها ¢نت ~ غóّفاها ،ُمَغاَ,نَةٍ  (2)تلزم ا.ّسفيه، أو ا.ّصêفيما، ال بّد �ما منه من نفقة، و   

¤تً�ا، وانظر ما ~  ها. أو كسوة، أو إصالح متاع، أو عقار جرً\ا S حÍم ا�الغ ا.رّشيد
  . ما .لحطاب ~ ا(حل ا(ذكوره ا .(3)"اّ�وادر، وانظر ابن فرحون ~ �ح ابن ا1اجب

ٌل بِهِ : "وفيه أيضا عند قو� َسَد ُمَتَحم� هذا أحد األقوال ا¬ّالثة : "ما نّصه ،(4)"َوَ�َطَل إْن فَ
© ذكرها ~ اRّوضيح، و¼ ~ ا�يان، قال ~ رسم العر

ّ
ّ\ة من سماع ع® من ا.كفالة، بعد أن ال

ه إنّما هو إذا ¢نت ا.كفالة ~ أصل ا�يع الفاسد: ذكر اqالف
ّ
ù وهذا االختالف .  

 واحًدا، هذا �صيل القول ~ 
ً
وأّما إذا ¢نت بعد عقد ا�يع الفاسد، ف¦ ساقطة قوال

زوم إذا وقع الفساد ب� ا(تبايع�
ّ
  . حÍم ا.كفالة ~ ا.ل

أو ب®نه و�� ا(طلوب ( ،أو ب®نه و�� الطالب منهما ،و�®نهما[ إن وقع ب� ا.كفيلوأّما 
وا(طلوب بغw  )7(]ساقطة، فإن وقع الفساد ب� ا.كفيل )6(بعلم الطالب، فا.كفالة )5()،منهما

َسَدْت  أو: يدخل �ت قول ا(صّنف )8(وهذا األخv wّما. هعلم الّطالب، .زمته ا.كفالة ا  فَ
  . بÍَُِجْعلٍ 

إذا بعت : قال عبد ا(لك: فرع، قال ~ اّ�وادر: األّول قال ~ اّ�خwة ~ باب ا1جر: فروع
، وأخذت �يًال باّ¬من، فرّد ذ.ك ا.ّسلطان، وأسقطه عن ا(وÉ، فإن جهلت أنت وا1ميل 

ً
Éوv

                                                 
  .~ vواهب ا#ليل كما هو .»امّ v«: ي~   (1)
  .»بغw«: ~ �يع ال�سخ  (2)
  .31ص 7ج: vواهب ا#ليل  (3)
  .210ص: ¤ت� خليل  (4)

  .ط: سقط من  )5( 
  .»ف�.كفالة«: ~ ي  )6( 
  .ز\ادة من ال�سخ v Sواهب ا#ليل  )7( 
  .»ما«: ~ �يع ال�سخ  )8( 
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ََمالَُة؛  )1(هتم.ز ،حا�
ْ
و§ن دخلت ~ ذ.ك بعلم، ، )3(]َكَشْفتَه[ )2(]شئت[ألنّه أدخلك فيما .و ا1

   )4(."سقطت ا1مالة علم ا1ميل أم ال، �طالن أصلها
قبل تراجع ا1مالء، ابن حارث ال Çوز : قال ابن عرفة"ا¬ّالث، أي من الفروع، : ثّم قال

ّ�  S أّن ّ� واحد �يل باآلخر، فÌ .زوم ا1رّ  )5(�الة ا(�تب اتّفاقًا، و.و �ّمل حّر cّق وعبد
  . ها1ّق، أو شطره، قوال ابن عبد اÍ1م ونقله ا

قا� ~ رسم أسلم من ا.ّسماع ا(ذكور، ~ رجل أسلف رجًال ديناًرا إY أجل، وأخذ  ا.ّرابع،
ة، فلÀ ا1ميل، فقال �

ّ
لقد : به �يًال، فلّما حّل األجل جعال اّ�ينار ~ عdة إرادب إY الغل

 
ّ

 )6(و.م vكروههذا : ي �ّملت K به، وأشهد بالWاءة، ثّم رجع فقالبرئت ذّمتك من اّ�ينار ا�
ق با1ميل، قال .أْعلَمْ 

ّ
ل®س � أن يرجع S ا1ميل، وقد برئ من ا1مالة، وال ينفعه ما : وتعل

ي 
ّ

  . فيه، و\رجع S صاحبه، وا1ميل برئ )7()دخل(جهل من ذ.ك، وال ينفعه ا1رام ا�
لت ا1مالة باّ�ينار من أجل أنّه أبرأه منها، فما ظّن من جواز فسخ إنّما بط: فقال ابن رشد

اّ�ينار ~ ا.ّشعw إY أجل، فلم يعذره با#هالة، وهو أصل ¤تلف فيه فيأ� S القول، بأنّه يعذر 
 وهو يظّن أّن اّ�ينار قد  )9(إذا ¢ن vّمن )8( بها

ّ
يمÍن أن �هل ذ.ك أن ¾لف أنّه ما أبرأه، إال

ي � ا1ّق بط
ّ

ل، وهذا Þو ما ¾¶ ابن حبيب عن أصبغ ~ ا1ميل بما S الغر\م، إذا أخذ ا�
فرجع إY الغر\م بما ¢ن عليه،  ،)11(ثّم استحّق ذ.ك العبد من يده، )10(من الغر\م عبًدا با1ّق 

  )12(."اRّوفيقفال سZيل إY ا1ميل، وقد برئ ا1ميل ح� أخذ من الغر\م با1ّق ما أخذ، و�اهللا 
  

                                                 
  .».زمت«: ~ vواهب ا#ليل  )1(
  .vواهب ا#ليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )2(
  .بياض: ~ ط  )3(
  .52ص 7ج: vواهب ا#ليل  )4(
  .»و.م �ّمل مع حر cق«: ~ vواهب ا#ليل  )5(
  .»ال«: ~ ك  )6(
  . ي، ط: سقط من  )7(
  .»به«: ~ ك، ط  )8(
  .»×ا«: ~ �يع ال�سخ  )9(
  .وهو vوافق (ا ~ vواهب ا#ليل. م، ك: وما أثZته من. »1ق«: ~ األصل، ي، ط  )10(
  .وما أثZته أبلغ. »يديه«: ~ �يع ال�سخ  )11(
  .بقليل من ا�Rف. 53-25ص 7ج: vواهب ا#ليل  )12(
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أ�د  سئل عنها القا� أبو عبد اهللا �مد بن ،vسألة من vسائل ا.وصايا من ا(عيار

أنها .م تزل  ،فرشد وvلك أvر نفسه ،ا¢ن إY نظرها ابن أخ �vرأة الفشتاK ~ شاهد شهد S ا
  / )2( )1(.~ علمه lستغل حظوظا

-410 Rk�1��� �) .��� Z9r� O�� .�� ,º�� M� �W�� T��X 
 ،عقل عنده )v)3سألة دعوى ورثة من أوò بوصايا أنه ¢ن ح� إيصائه مغ� عليه ال

� ò؟  :وقال ا(و� òأنه ال إغماء به هل يقبل قول ا.وارث أو ا(و  
أن ا�ي يظهر ×ا ذكره ا1طاب عن تب�ة ابن فرحون ~ ا�اب : فا#واب واهللا أعلم

ْو َ=َمٍن : "ا¬امن والعdون من القسم ا¬ا] ~ قول ا(صنف
َ
ا(تبايع� " أنّ  )4("وََجْهٍل بَِمثُْموٍن، أ

�موالن S ا(عرفة حÄّ ي Äّا.ّرضا ح Sي1بت ا.ّسفه، و Äّر حvجواز األ S1بت ا#هل، و
 Äّا1ّرّ\ة ح Sي1بت الفقر، و Äّا(ال ح Sي1بت ا.ّسقم، و Äّا.ّصّحة ح Sي1بت اإلكراه، و

وS اإلسالم حÄّ ي1بت الÍفر، وS العدالة حÄّ ت1بت ا#رحة، وقيل عكسه، ، )5(ي1بت ا.ّرق" 
    )8(.)7("ها قا� ابن سهل. )S)6 ا1ياة حÄّ ي1بت ا(وت والغائب �مول

 ~ vسألة العدالة فا(شهور ا¬ّا]: "قال ا1طاب
ّ
   ها )9("وما قا� ظاهر إال

ألن ... إلخ" وS جواز األمن: "هو قو� ،و�ل ا�{ل ،إن القول قول مد� عدم اإلغماء
ا(جنون �جور : "قال ~ باب ا1جر ،الشÖاكهما ~ ا1جر ،دعوى ا.وارث من مع÷ ا.سفه

   ها" وS جواز األمن: "ا من قو�وyذا يؤخذ ذ.ك أيض ،)10(".إلفاقة
  

                                                 
  .ي: ت منهذه ا(سألة سقط  )1(
  .437ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )2(
  .»فال«: ~ ي  )3(
  .170ص: ¤ت� خليل  )4(
  .»ت1بت ا.رقية«: ~ ك  )5(
  .وهو vوافق (ا ~ vواهب ا#ليل. ي، ك: وما أثZته من. »vوته«: ~ األصل، م، ط  )6(
  .»من ا�اب ا(ذكور من اRب�ة«ز\ادة : ~ ك  )7(
 .87ص 6ج: vواهب ا#ليل )8(
  .ا(صدر نفسه  )9(
  .204ص: ¤ت� خليل  )10(

 ]أ/205[
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°2dوه ما ذكره ا1طاب ~ الفائق .لو�Þرزوق ~  ،)2( )1(وv ور�ما يدل � ما ذكره ابن
 قال ابن: "ونصه ،لفروع ال© ذكرها~ رابع ا ،)3("وهل إن .م يÁناقض: "�حه عند قول ا(صنف

قدمت ال©  ،وشهد آخران بأنها ~ حال جنونه ،فلو شهد عدالن بأنها ~ حال إفاقته :ا�ندي
   .وهو ظاهر ،Æر�ا S ما 2شبههما )4(وال يبعد القول بتهاترهما :قيل .باإلفاقة

 ،فتأvل ،باإلفاقةقدمت ال©  :هو قو� ،و�ل ا.شاهد S قبول قول مد� عدم اإلغماء
إن ¢ن  ،كما Çوز شهادته ،Çوز وصية ا(جنون حال إفاقته :قال عبد ا(لك :وقال قبله متصال به

إن ¢ن  ،وا.سفيه ا�ي �ن أحيانا ،جواز وصية األ�ق ،عدال ما.ك األvر ا(جتمع عليه عندنا
وزاد ابن زرب مع هؤالء  ،وال وصية (غلوب S عقله ،معهم من عقو�م ما يعرفون به ا.وصية

vة ،ا.صdفيف ،)5(أو ا.صبية ابن عqوز وصاياهم إن عقلوا :وقال ،أو أقل با.�ء اÇ،  وال
  ه ا )6()من أفعا�م(�وز غwها 

ة نقال عن حاشي ،)7()أعاله(�ى قول ا(صنف ا(ذكور  ،ومن هذا ا(ع÷ ما ~ ا1طاب
wما نصه بعد @م 2س Kا(شدا.  

سئل ابن عبد ا.سالم عن صó : اK ~ حاش®ته S ا(دونة ~ هذا ا(حلال ا(شدق :ت�بيه
ا.صó .م  :وقا.وا ،فبعد وفاته قام عصبته S ا(وòَ �م ،أوò بثلثه لقوم ،يز\د S عd س��

 ،بل يعقل و\م� :وقال ا(وò �م .فوصيته باطلة ،و.م يم� ب� ا1سنات وا.س®ئات ،يعقل القر�ة
 ،أو ثبت ذ.ك بغwهم ،نعلم أنه ×� :فإن قا.وا ،2سأل شهود ا.وثيقة :فقال ؟فع. من اإلثبات

   ..م تنفذ ا.وصية ،فإذا عجز ا(وò �م عن إثبات ذ.ك ،صحت ا.وصية
  ثم  ،ألن األصل عدم اRمي� ؛فحاصل هذا ا#واب الظر\ف أن ا(وò � مد� :قلت

                                                 
)1(  °2dلمسا] :ا.و�R2°، اdّمد ا.و��أخذ عن أ± الفضل العقبا]، ووا�ه أ± سا.م، أ± . أبو العباس أ�د بن ¾� بن 

، ابن هارون، وغwهم. عبد اهللا ا#الب، وابن vرزوق ا.كفيف وغwهم من . أخذ عنه ابنه عبد ا.واحد، أبو زyر\اء ا.س́و
؛ 135ص: نيل االبتهاج. ھ913تو� سنة . ب الفرÝ، والفائق ~ ا.وثائقا(عيار ا(عرب، تعليق S ابن ا1اج: تآ{فه

  . 275ص: ؛ شجرة ا�ور54-53ص: الZستان
  .213ص 1أ�د ا.و�2d°، ج: ا(نهج الفائق  )2(
  .301ص: ¤ت� خليل  )3(
  .326، ص)ھ ت ر(مادة : ا(صباح ا(نw. إذا اّد� � واحد منهما S اآلخر باطال :7ََهاتَر  )4(
  .»ابن �x«: ~ ي، م  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .ي: سقط من  )7(
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  . ما .لحطابه ا .مواهللا أعل ،شبهها بنظائر فراجعه
و§ذا أوò ا(جنون ا�ي يفيق  :فرع: وa ¤ت� ا(تيطية ~ نوازل ا.وصايا منه ما نصه

 ؛فشهادة اإلفاقة أوÉ ،وشهد آخرون بأنه ¢ن ذاهب العقل ،وشهد بذ.ك شهود ،أحيانا حال إفاقته
  . الغرض منهه وقا� ابن القاسم ا ،ألنها زادت

 ،بما تقدم ~ vسألة ا.صó ؛بعد ذكر جواب ابن عبد ا.سالم ،ياروa نوازل ا.وصايا من ا(ع
�مل وصية ا.صó : "ثم ذكر ا#واب بقو� ،وذكر ا.سؤال ،وسئل ابن لب عن نظwتها: ما نصه

حÄ ي1بت من حا�  ،S أنه ×ن يعقل القر�ة ،ا�ي من Þو عdة أعوام S ا�فوذ وا.صحة
  ه خالف ذ.ك ا

هذا ا#واب ظاهر ~ ا(خالفة #واب القا� ابن عبد ا.سالم : قلت :قال صاحب ا(عيار
    )1(."هوظاهر ا(دونة مع ابن عبد ا.سالم ا ،فوقه

-411 R?"� ��K�� &P ,�\�� ��W M� *��� �$�9�  ,��� �¤�� z*� ! ](��� #�*��X 
 ،هل .زوجها رد ا#ميع ،قيمتها أ�Õ من ثلث ما�ا ،vسألة إعتاق اvرأة ~ vرض vوتها أمة

فأجبت ا.سائل بأنه ال يرد إال  ،قد كنت سئلت عنها ؟ما زاد S ا¬لث فقط )2(أم ل®س � إال رد
ثم أحلت ا(سألة عن نف° إY غwي ×ن يدÝ الفقه  ،ألنه من مع÷ ا.وصية ؛ما زاد S ا¬لث

وقوفا مع ظاهر قول  ،طال عتق ا#ميعهل يÁنبه �ذا ا(ع÷ أم ال؟ و�يب حي�ئذ بأن � إب ،ببالدنا
ْن Wَ7َ�َعْت بَِزائِدٍ : "ا(خت� ~ باب ا1جر َِميِع، إِ

ْ
، وyنت أظن أنه ال يهتدي �.ك )3("َوَ�ُ رضد" ا#

  . وال يÁنبه �
فإنا هللا و§نا إ{ه راجعون S  ،فلم يهتد �.ك ،بما ~ ا1جر من أن � رد ا#ميع: فأجاب

  . هذهاب العلم وأهل
أدام اهللا عزyم .ألنام بعد  -  ا.سادات العلماء/ جواب  ،ا1مد هللا وحده :ونص ا.سؤال وا#واب

 ،ما�ا و¼ نصف ،)4(فأعتقتها ~ vرضها ا�ي توفيت منه ،عن اvرأة عندها أمة - ا.سالم اRام
أم  ،أم يصح منه �ء ،هل يبطل عتق األمة ùها ،فما حÍم ذ.ك ،فلما علم بها زوجها رد فعلها

  كيف األvر ~ ذ.ك ب®نوه �ا ولÍم األجر؟ 
                                                 

  .248-247ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )1(
  .»رد إال«: ~ ك، ط  )2(
  .207ص: ¤ت� خليل  )3(
  .»فيه«: ~ ي  )4(
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ا(وفق بمنه  )1(]اهللا[و( -  فا#واب عما بأعاله ،و�عد ،ا1مد هللا :ونص ا#واب
ألنه (ا زاد عتق  ؛فال يعتق �ء من األمة ،أن ا.زوج إذا رد عتق زوجته ~ حياتها -)2().لصواب

ْوِج رَد" " :نص عليه ا.شيخ خليل بقو� ،فللزوج رد ا#ميع ،ا.زوجة .ألمة S ثلث ما�ا َو.ِلز�
َِميِع إْن Wَ7َ�َعْت 

ْ
 ،و.و ¢ن اWRع بزائد S ا¬لث عتقا S ا(شهور ،S ا¬لث )4("بَِزائِدٍ  )3(ا#

   .)5(فليطالع ا(واق ،ومن أراد صحة ما قلته
فل®س � رده و\مC العتق ~ �يع  ،ابل بعد vوته ،و§ن .م يرد ا.زوج العتق ~ حياتها

وأعاله vصلحا  ،قائال بما بمحو�(وyتب  ،إال بعد vوت ا.زوجة ،و.و .م يعلم ا.زوج بالعتق ،األمة
رزقه اهللا مع وا�يه ( ،�مد بن عبد ا.ر�ن العا.م )6()وa �يع عبيد ر�ه ،لفظÄ العتق ~ �يع

من قرابته ( )8(وصححه غwه ×ن يذكر ،)7()ابهجوه بل من ¢تبه ا ،وعمه رضاه آم� و§صالح
�مد بن عبد  )9()وyتب عبيد ر�ه .فا#واب بأعاله و�و� صحيح ،و�عد ،ا1مد هللا :بقو�

وyتب  .فا#واب بمحو� صحيح ،و�عد ،ا1مد هللا .لطف اهللا به آم�(القادر بن �مد ا.صالح 
   )10()هعبيد ر�ه �مد بن أ�د بن عبد ا.ر�ن لطف اهللا به ا

)11(�ول®س .لزوج رد العتق  ،فا#واب غw صحيح ،و�عد ،ا1مد هللا وحده: فأجبت أنا بقو
وyتب �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن  .واهللا أعلم ،بل ºرج من ا¬لث ،�يعا

   .جوا± ها�لباK رزقهم اهللا رضاه آم� ا
   )12(و�رهانا ،فأقول ز\ادة S ذ.ك إيضاحا ،و.م يمكنU ا.ز\ادة S هذا ا.ضيق ا(حل

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  . ك، ط: سقط من  )2(
  .»إلخ«: ~ ط  )3(
  .207ص: ¤ت� خليل  )4(
  .666ص 6ج: ينظر اRاج واإلùيل  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(
  .  ك، ط: سقط من  )7(
  .»ذكر«: ~ ط  )8(
  .  ك، ط: سقط من  )9(
  .  ك، ط: سقط من  )10(
من ا�موم  ثم صححه و� سيدي أ�د ثم كتب ا.سائل وهو العا.م العالمة شيخنا أبو فارس Âاه اهللا«ز\ادة : ~ ك، ط  )11(

  .»وا.وساوس أسفل ذ.ك بقو�
  .»برها«: ~ ي  )12(
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وحسبه أن يمتثل ما  ،و.م ¾ط به خWا ،)2(S من يقول ~ دين اهللا ما ل®س � به علم )1(ومنكتا

، و§ال فهيهات هيهات )�ŽÝŽuŞŠÛa@flÞì�Ôflí@žæ�c@�á�ÜčÈ�Ûa@flåčß@�ü@bflàîčÏ@�ü@á�ÜžÈflí@Žá�ÜžÇ�c@��a@žë�c@Žá�ÜžÇ�c�)3 ورد ~ ا1ديث أن

وأي vورد يورد  ،وa أي cر يلتقط درها ،مع وضوحها من أين ¼ ،(ن .م ي�تبه (ثل هذه ا(سألة
وv Sر\ض حÍم : إطالق قول ا(صنف )5()عن(أن ×ا يدل S صحة ما أجبنا به  ،)4(إ{ها

  ...  إلخ  )6(الطب
فهو ~  ،وال غwها ،فإن مات فمن ا¬لث فلم يقيده بزوجة: Wعه إY قو�ووقف ت: وقو�
فإن مات فمن  ،و\وقف تWعه كيف ¢ن ،¢ئنا من ¢ن هذا ا(ر\ض زوجة أو غwها :مع÷ قو�

 ،وS ا.زوجة :.م يÍن � إxدة عند ذكر حÍم ا.زوجة بقو� ،ثم (ا قرر حÍم ا(ر\ض ،ا¬لث
وت�Z ~ لفظ  ،قد تقرر �كها )7()إذ ا(ر\ضة(، أي ا.صحيحة ال ا(ر\ضة ،أي وحجر S ا.زوجة

ما عللوا به .لفرق  ،و\دل � أيضا... .زوجها ~ تWع إلخ ... وv Sر\ض إلخ : وهو قو� ،2شملها
من  )8(وa أن ا.زوجة يرد �يعه ،إال ما زاد S ا¬لث ،أي ا(ر\ض ال يرد من تWعه ،ب®نهما ~ أنه

وفيه عن ابن عرفة عند  ،نظر ابن ا�جيب وغwهٱ. بإ�شاء ا¬لث)9(.لزوجة استدراك غرضها أن 
وا(ذهب أن ¤وف ا(رض يوجب ا1جر : "ابن عرفة: ما نصه... إلخ " وv Sر\ض: "قول خليل

  S ثلثه 1ق  )11(زائدٍ  )10(وêف ما� فيما ال ¾تاج إ{ه من منتفعٍ  ،S ا(ر\ض ~ تxWته

                                                 
  .»×كنا«: ~ ي  )1(
  .»بعلم«: ~ ي  )2(
وهو عن . 1791ص 4، ج4496: اRفسw، باب تفسw سورة ا.م غلبت ا.ّروم، حديث: أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، كتاب )3(

ي�ء دخان يوم القيامة، فيأخذ بأسماع ا(نافق� وأبصارهم، يأخذ ا(ؤمن : ب®نما رجل ¾ّدث ~ كندة، فقال�: Ñvوق قال
اهللا أعلم، : من َعِلَم فليقل، ومن .م َ�ْعلْم فليقل: كهيئة ا.ّز¢م، ففزعنا، فأتيت ابن vسعود و¸ن متكئًا، فغضب، فجلس فقال

  .�قل ما أسألÍم عليه من أجر وما أنا من ا(تØف�:  �علم، فإّن اهللا قال �Zّيه فإّن من العلم أن تقول (ا ال تعلم ال أ
أن ي�تبه (ا هو منها أخ� من vسائل الفقه وا(عضالت واهللا أسأل اإلxنة واRوفيق وا�داية إY سZيل «ز\ادة : ~ ي، م، ك، ط )4(

  .»اRحقيق
  .  ك، ط: سقط من  )5(
  .»ا.ضب«: ~ ي  )6(
  . ي، ط: سقط من  )7(
  .»�يعا«: ~ ط  )8(
  .وهو خطأ ر�ما قد وقع سهوا من ا�اسخ. »بإ�شاء غرضها«ز\ادة : ~ ي  )9(
  .»ي�تفع«: ~ ي  )10(
  .»زائدا«: ~ ي  )11(
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  ه ا )1("فال حجر ،فإن صح ،رثهوا
وقيد اRحجw عليه ~  ،أي ال© تعم � vر\ض زوجة أو غwها ،ل االستغراقيةفقد أ5 با

فقد أفاد به أنه إنما ¾جر عليه فيما زاد S ا¬لث 1ق  ،وعلله بأنه 1ق وارثه ،زائد ا¬لث
بأن .لزوج إبطال �يع  ،فليت شعري ما يقول ا(جيب ،يعم ا.زوج وغwه )2()وا.وارث( ،ا.وارث

 ،فيما إذا سئل عن حÍم ا.وارث بعد ذ.ك ~ إرثه منه ،إذا زاد S ا¬لث ،عتق زوجته ~ vرضها
أم يبü  ،عتق ثلث نصيبه .رد ا.زوج #ميعه )3()أيضا(فيبطل عنه  ،أن يÍون � حÍم ا.زوج

فإن  ؟أفيقول بهذا ،نصيب ا.زوج �طالنه برده دون ،S حكمه ~ أن ثلث نصيبه يمC عتقه
أن هذا ال يقول به xقل مارس ا.كتب ودرسها، وهل وََجد ~ ذ.ك نصا  )4(فلعمري ،قال نعم

   !، إن هذا �هتان عظيم)v¢)5الأو د{ال واضحا  ،قاطعا
 مُ  يُق لِ عْ 7َ ": قول خليل ~ اRدبw ،و×ا يدل � أيضا

�
Øَ ِث لُ ا¬"  دِ ائِ  زَ ِ~  ةٌ جَ وْ زَ  نْ §ِ وَ  ،يدٍ شِ رَ  ٍف، 

 
ْ
راجع إY ما زاد S ا¬لث، وa سماع ابن القاسم تدبw اإلغياء  :ابن ا�جيب ،)6("هِ تِ وْ مَ بِ  ُق تْ عِ ال

  . به نافذ ال رد .زوجها ،ذات ا.زوج عبدا ال تملك غwه
وهو  ،هاألن اRدبw ال ºرج من يد ؛إنما فرق ب� تدبwها و�� عتقها إياه :ابن القاسم

  ه ا )7("فال حجة .زوجها ،حº Äرج من ثلثها ،vوقوف معها
ºرج من ا¬لث،  ووقفه حÄ ،من يدها )8(وهو عدم خروجه ،الفرق/ فقد استفيد من هذا 

 :)9()بقو�( ،ات ا�Ì ا(فيدة .الستغراق بعد الفاء ا(قتضية .لسZبية واRعقيبوتعقيبه �ما بأد
أنه ال @م � ~ رد ما زاد S ا¬لث ال�اد العلة، و§ذا ا�دت العلة ~ أvر\ن  ،فال حجة .زوجها

  هو �ل معلوم S ،وقد علمت ×ا تقرر ~ علم األصول أن القياس( ،)10(ا�د حÍم معلو{ها

                                                 
  .ب 177ل: ¤ت� ابن عرفة  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»لعمري«: ~ ط  )4(
  .»@«: ~ م  )5(
 .295ص: خليل¤ت�  )6(
 .ب 377ل : �ح ابن ا�جيب S ¤ت� خليل )7(
  .»خروجها«: ~ ي  )8(
  .ي: سقط من  )9(
  .»معلو�ا«: ~ ط  )10(
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Ä ومعلوم أن تWع ا(ر\ض vوقوف ح ،)2())1()ا1اvل ~ علة حكمه(معلوم (ساواته عند 
  . كما تقدم ،ºرج من ا¬لث

َال َحْجرٍ " :وa ا1طاب عند قول ا(خت� ~ باب العتق وºرج : "ما نصه ،بعد @م )3("بِ
ف

ّ
بال حجر، ا.ّزوجة فيما زاد S ا¬ّلث، فإذا أعتقت عبًدا، فإن �له ا¬ّلث : أيًضا بقول ا(ؤل

أيًضا ا(ر\ض فيما زاد  )4(وºرج: ثّم قال ،"جاز، و§ن �ل بعضه، فا(شهور أّن .لّزوج رّد ا#ميع
   )5(ها" ، واهللا أعلمS ا¬ّلث، فإذا أعتق عبًدا ال يملك غwه، Dv منه ا¬ّلث

إنما هو إذا ¢نت  ،أن تÍلمه ~ ا.زوجة أوال... وخرج أيضا ا(ر\ض إلخ : فقد علم من قو�
وهو Þو ما تقدم من قول ا(صنف ~ باب ا1جر، و\دل � أيضا ما ذكروه ~ vسائل  ،صحيحة

وقد  ،من جعلهم العتق ا(بتل ~ ا(رض وا(دبر فيه ~ مþلة واحدة ،اRبدية ~ باب ا.وصايا
هو  )6(فكيف بمن ،ا�ي يبدا عليهما أنه نافذ ال رد .زوجها به ،علمتم حÍم اRدبw ~ ا.صحة

   .vرتبة اRقديم دونه ~
   )7(.ن �له ا¬لثا(ر\ض عبده جاز ذ.ك S ورثته إ و§ذا أعتق :وa ا(دونة

@�هذا لقو� عليه ا.صالة وا.سالم  :أبو ا1سن žá�ØčÛaflìžß�c@ fls�ÜŽq@ žá�×b�İžÇ�c@ ��a@Şæ�gflëfl•�ñý@�ÛaŽàžûčßčäfĺ@fl†žÈfli@
žá�Øčmb�Ïflëا(ر\ض فيه� S ا(ال ا، ، فثلث ا(ال ال حجر Jهو§نما ا1جر ~ ثل  

يÁناول ا.صدقة  :أقول ،ثم ا(بتل ومدبر ا(رض :قو�: ما نصه ،وa حاشية سيدي أ�د بابا
كما يدل عليه تعليلهم  ،فهو مع مدبر ا(رض ~ درجة ،أي عتقا أو غwه ،ا(بتل: ا(بتلة، فقو�

   هاهللا تعاY ا ه عليه شيخنا ر�هنب ،بأنه ال رجوع � بعد صحته فيما بتله
َوَمْن أوvَ ~ِ òََْرِضِه : "ونصه ،و×ا يدل (ا أجبنا به ~ ا(سألة ما ~ ا(دونة ~ ا.وصايا: قلت

   ~ ا.صحة )8(عطاياهاوأما ذات ا.زوج إذا xلت S ثلثها ~ . َ*َعاَل Sََ ثُلُِثِه، َجاَز ِمنُْه ا¬"لُُث 

                                                 
 .م: سقط من )1(
  . ك، ط: سقط من  )2(
  .292ص: ¤ت� خليل  )3(
  .»خرج«: ~ �يع ال�سخ  )4(
  .451ص 8ج: vواهب ا#ليل  )5(
  .»بما«: ~ ي، م، ك، ط  )6(
 .509ص 2ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة )7(
  .»عطائها«: ~ األصل، ط  )8(
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، و§نما ير\د الW �فسه، ا.öر )1(ألن ا(ر\ض ال ير\د فرده ا.زوج، .م �ز منه �ء عند ما.ك؛
، وال )3(|فwد ùه|ت S ثلثها، فذ.ك �ر عند ما.ك وا(رأة إذا زاد. ا¬لث )2(|من فعله|فيجوز 

  ه ا )4("و\Öك بعضه ،ي�بB أن �از بعض ا.öر
ومن أوò ~  :قال ابن القاسم ،ومن ا(دونة :فصل: ونصه ،وÞوه ~ ابن يو�س نقال عنها

   .إال أن ��ه ا.ورثة( ،فعال S ثلثه جاز منه ا¬لث ،vرضه ا�ي مات فيه
 ؛فال �وز منه �ء ،ا ا(رأة ذات ا.زوج إذا xلت ~ عطيتها S ثلثها ير\د ~ ا.صحةوأمّ 

 وا(رأة ذات ا.زوج ،فيجوز من فعله ا¬لث ،و§نما ير\د الW �فسه ،ألن ا(ر\ض ال ير\د ا.öر
وال ي�بB أن �از بعض  ،فwد ùه -  ر�ه اهللا -فذ.ك �ر عند ما.ك  ،إذا زادت S ثلثها

  ه ~ ا1مالة أيعاب هذا ا )6(]زاد[و. )5()و\Öك بعضه ،ا.öر
إنما  ،من أن رد ا.زوج #ميع تWعها إذا زاد S ثلثها ،فقد êح cمد اهللا بما ¢ن ظهر �ا

فإنه ال يرد منه،  ،فحكمها فيه حÍم غwها ،وأما ما ¢ن ~ vرضها .¢ن ~ صحتها )7()ذ.ك إذا(
  .ير\د ~ ا.صحة :وهو قو� ،إال ما زاد S ا¬لث

-412 RM� ! �P
��� |�i� &-� n�8 Z���� M�  �X 
Hسألة ~ بيع ا.وv، ط سيدي وا�ي ر�ه اهللاh أ�مه  -سئل ¢تبه : نصها ،وجدتها

S َÝِ أبيهم مع أنه  ،عن يتا^ باع عنهم وصيهم أصل مÖوك وا�هم ~ دين - رشده )8(]اهللا[ أد"
فهل يطالب ا(شÖي با(وجب ا�ي بيع  ،وÞو ذ.ك ،لة حربآوخيل و ،رة من عروضدث )9(ترك �

  � األصل ا(ذكور أم ال؟
إثبات  بد من فال ،أن األصل ا(ذكور حيث باعه ا.وH ~ ا�ين: - وفقه اهللا - فأجاب 
  وعدالة  ،و\Íلف بذ.ك ا�ي بيده األصل منها إثبات خط شاهد ا�ين ا(ذكور ،vوجبات ا�يع

                                                 
  .»يرد«: ~ ي  )1(
 .اRهذيب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )2(
 .اRهذيب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )3(
  .348ص 4ج: ؛ ينظر ا(دونة254ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )4(
  .ك، ط: سقط من  )5(
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي، م: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
  .»�م«: ~ ي، م  )9(
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 أو إY اÍ1م إن حÍم به ا1اÐم ،أو ôب ،شاهده من ح� وضع ا.شهادة إY أن مات
ثبت وال يÌÍ ~ العدالة قول قضاة ا.وقت  ،اqط يÍون بعدول فطناء ×ارس� اqط )1(وثبات

باتهم خطا/  وألنّ  ،وعدم العدالة كما أشار إY ذ.ك شيخنا ا،أو أعلم بÍذا .لجهل �ô ،كذا
 ،فصار خطابهم غw معمول به ،أو ما يقوم مقامه عند تعذره ،S ا.رسوم خاصة بال طلبهم األداء

  . واهللا أعلم ،وانdÁ علمه ،إال من شهرت عداRه
إال إن ثبت العداء  ،ألنه غw صالح ؛×ا يقدح أيضا ~ ا�يع ،وأما بيع األصل وترك ا�ثرة

 ،إال با�فع بآلة حرب ،وأنهم ال يرتدعون عنهم ،و�اورتهم ألهل الظلم واالستطالة ،S ا{تا^
  ،فإن ترyت

ّ
   .بها فال بأس حيث ¢نوا ال يمكنهم ا¬واء إال

ا�ي ال خالف �  ،فال �وز إبقاؤها واRعرض إلتالف األصل ،وأما إن ¢ن غw ذ.ك
وصwها ~ غw  ،باعها )2(ثم أنها .م توجد .كونه ،وyذا إن زعم ا.وH أن ترyها صالح ،�ôا

قا� عبيد ر�ه تعاY  .واهللا أعلم ،وa زعمه ،فذ.ك ×ا يقدح ~ بيعه ،vصالح ا{تا^ و�اع أصلهم
   .باK رزقه اهللا رضاه آم��مد بن عبد ا.ر�ن ا�ل

قا� عبيد ر�ه تعاY عمر بن  .واهللا أعلم ،فما كتب أعاله صحيح ،و�عد ،و�عده ا1مد هللا
ال يمÖي أحد ~  ،فا#واب أعاله صحيح ،و�عد :و�عده بعد افتتاحه .عبد ا.ر�ن اRنال]

 وyتب عبيد ر�ه �مد بن عبد ا.ر�ن العا.م رزقهم .إليضاح )4(ال �تاج )3(وواضحة ،صحته
  .اهللا مع وا�يه وعمه رضاه آم�

-413 R�¥*�) ! M� [� "^r� k�1�? ��� O? ��-��� 
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هل يصح إيصاؤه S من ~ حجرهما غw ا.وH اآلخر أم  ،vسألة أحد ا.وصي� إذا مات

  وهل � إذا ¢ن حيا أن يوñ أحدا S ا�Rف مع اآلخر أم ال؟  ؟ال
  :)5(جوابها ما ذكره ميارة ~ نظمه ذيل ا(نهج بقو�

  هــلِ بُ سُ  لõ ــكُ  مَ Íْ حُ  َق ــقَ ان حَ ـهَ جْ وِ     هُ ـلَ ـا فَ قً ـحَ  َك ـلَ ـمَ  نْ ـمَ  ل" ـyُ وَ 
 زَ عَ  ُك لِ مْ ـ يَ َال  انَ ــكَ  نْ إِ 

َ
َ ي وَ ـوِص يُ   ا    ذَ ــفَ  هُ ـــل   اذَ ــفِ نُ  مٌ Íْ حُ  ُف ـلِ ـخْ تَ سْ 2
                                                 

  .»إثبات«: ~ ي، م  )1(
  .».كونها«: ~ ي  )2(
  .»وواضح«: ~ ي، م  )3(
  .»¾تاج«: ~ ي، م  )4(
  .472ص: ا.روض ا(بهج )5(
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 وَ  دٍ ـجِ سْ ـمَ بِ        امَ ـمَ ى إِ ـَص وَ  ةٍ ـيفَ لِ خَ  رِ ـبِ ـجْ مُ كَ 
َ
  مَال ـا.س� وَ  وهُ ـقُ ـلَ ـطْ أ

ُ  نْ ـمَ ـبِ  هُ دَ ــي� 4َ        دْ ـقَ  خِ ـيْ ا.شَ  خُ يْ شَ  ارُ ص� ـالقَ  مُ ـالِ ـالعَ وَ  qِدْ ـقِ ـفُ  ةٍ ـبَ ـطْ ـ  
 
َ
 ا إِ ـهَ ــن� :

َ
      هُ ـلَ ـفَ  ةِ ـفَ ـيلِ ـى اqَ ـل

َ
َ  نْ أ  وَ  َب ـينِ ـتَ ـسْ 2

َ
  هُ ـل

َ
 زِ ـعْ ـيَ  نْ أ

َ
  هـل

        ح" ـِص ـ تَ َال ـفَ  هِ ـالِ ـحَ  ِس ـكْ عَ بِ  نْ ـمَ وَ 
َ
  حـِص ـيَ  ٌف َال ـ خِ َال وَ  ةٌ ـي� ـِص وَ  هُ ـل

 ي وَ ـاِض لقَ ¢َ 
ْ
  ـهُ مَ ـد� قَ      نْ ـمَ ا وَ قً ـلَ طْ مُ  لِ ـيyِ وَ ا.

ْ
  َك .ِ ذَ ــي لِ ـاِض قَ ال

َ
  نـمَ ـْض أ
   .إلخ األبيات                                                                                                                             

~ �ح قول ابن ا1اجب  ،اإلشارة باألبيات إY ضابط ذكره ~ اRوضيح": قال ~ �حه
ِة عن إذن: "ول باب القضاءأ ْوِ{َ �Rّرد عقد اÇ 1(االْسِتْخَالِف  و.و(، � نÍاْسِتْخَالٌف  .م ي")2( ،

 Hنيب عليه ~ حياته ،بما ~ يده من ا1ق )3()�(فيمن يصح � أن يوÁومن ل®س � ذ.ك ،و2س .  
ا Çرد وأم .، أو نص � S عدمه عمل S ذ.كإن أذن � ~ االستخالف يعU: ولفظه

 ّRن � ذ.ك، و§ن ¢ن � عذر ،و{ة عن ذ.كعقد اÍن � عذر .م يÍفقال مطرف  ،فإن .م ي
  . � ذ.ك: وابن ا(اجشون

هكذا ح\ . ل®س � ذ.ك و§ن vرض أو سافر، ورآه ¢.وyيل ا(خصوص: وقال سحنون
  . �اعة هذا القول عن سحنون، ومقتD @م ا(صنف أنّه ا(ذهب عنده

إن ¢ن  أما .، {كفيه بعض تعب اqصومإذا استخلف ~ ا�â ا�ي هو فيه )4()وهذا(: ابن رشد
  . ا#واز را(شهو ،فw\د أن يقدم ~ ا#هات ا�عيدة ،عمل القا� واسعا

  . ال �وز إال بإذن اqليفة: وقال ابن عبد اÍ1م
لغwه، hالف ا.وH و.م ºتلفوا أن القا� ل®س � أن يوH بالقضاء عند vوته : ابن �رز

S وجه ال يملك معه عز�، فله أن يوH  ،واإلمام األ�W، من ضابط ذ.ك أن � من vلك حقا
وñ  .، و§مام ا.صالةS ما ذهب إ{ه ابن القاسم ،¢qليفة وا.وH وا(جW ،به، و2ستخلف عليه

S لك حقاv به ، وجه يملك معه عز�من Hيل، ¢لقا� وا ،فل®س � أن يوyو.و ¢ن .و
  )5( ".@م اRوضيحه ا. أو خليفة القا� .أليتام وشبه ذ.ك ،مفوضا إ{ه

                                                 
  .»االستحقاق«: ~ �يع ال�سخ  )1(
  .462ص: جامع األمهات  )2(
  .م: سقط من  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .396ص 7ج: اRوضيح، و\نظر @م 473-472ميارة، ص: ا.روض ا(بهج  )5(
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 .ِوُْسِع َ$َمِلهِ  م.و: "اب ~ �ح قو� ~ القضاءونقله ا1ط
�
ال ، إY أن (3) (2)"(1)2َْسَتْخِلْف إِ

يوH بما إ{ه، علم من قو� ~ اRّوضيح hالف ا.وHّ، أّن .لموH أن : �بيهت" ،قال أي ميارة
وال �وز (قّدم القا� S اّ�ظر .ليÁيم أن يوñّ : يوñّ غwه ~ حياته، وقال ~ ا(تيطّية )4(وأن

وHّ األب، : وهو خالف ،)6(جعل إ{ه أحًدا غwه ّ?، أو مات، وال أن يوH به إY أحد )5(ما
  . وقا� ابن أ± زمن� وابن ا�ندّي وغwهما من ا(وثّق�

ي Dv عليه اÍ1م، إّن حÍم مقّدم القا� S من  )7(|وح\ بعض ا(وثّق�|
ّ

أّن ا�
  . عليه، كحÍم ا.وHّ من قبل األب ~ �يع أvوره؛ ألّن القا� أقامه مقام ا.وHّ  )8(قّدم

فع. هذا، يÍون (قّدم القا� أن يوñّ ~ حياته من يقوم S : قال بعض ا.ّشيوخ
   )9( ".@م ا1طابه ا ا(حجور مقامه

قال ¾�  ،وa ا(دونة: "ما نصه ،، قال ابن ا�جيب)10("َوَال ألَحِدِهَما إِيَصاءٌ : "وa ا(خت�
إ{ه من تلك  )11(]به[فأوò أحدهم عند vوته بما أوò  ،و§ن ¢نا وصي� أو ثالثة :بن سعيد

   .ذ.ك/ جاز  ،ا.وصية إY غÍ\� wه ~ ا.وصية
çه :قول ¾� خالف يدل عليه قو� ،وأباه سحنون ا(غرwاح وال غÍفاإليصاء  ،وال ن

wداخل ~ هذا الغ.   
و§نما أ5 د{ال S قول من يقول ل®س .لوH  ،أباه ما.ك وابن القاسم وسحنون :ابن رشد

من يزعم أن ا.وH ال يوH  )12(إال أنه يزع ،و.سنا نقول بذ.ك :قال سحنون ،أن يوH ~ األم
  .بما أوò إ{ه

                                                 
  .»علمه«: ~ ي  (1)
  .259ص: ¤ت� خليل  (2)
  .90-89ص 8ج: ا#ليلvواهب @م ا1طاب ~ \نظر ، و473ميارة، ص: ا.روض ا(بهج  (3)

  .».م«ز\ادة : ~ األصل، ك، ط  )4(
  .»بما«: ~ �يع ال�سخ  )5(
  .»به أَحًدا« : ~ �يع ال�سخ  )6(
  .ا.روض ا(بهج وvواهب ا#ليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )7(
  .»قدمه«: ~ �يع ال�سخ  )8(
  .97- 96ص 8ج: ، ينظر vواهب ا#ليل474ص: ا.روض ا(بهج  )9(
  .306ص: ¤ت� خليل  )10(
  . م: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )11(
  .»يزعم«: ~ ي  )12(
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قال ¾�  ،ومثل قول سحنون هذا ،و\Íف ير\د أنه ¾تج به عليه ،)1(مع÷ يزع :عياض
   )2("ه، أو أقر ا¬ا] اإنما ذ.ك .لسلطان إن شاء جعل معه غwه �vنه :بن عمر

 ا(حل S �سخته من �ح ابن ا�جيب S - ر�ه اهللا -وفيما طرره سيدي وا�ي 
هل ألحدهما أن يوH بما إ{ه من ا.وصية  ،فرع ا.وصيان ا(شÖ¸ن ~ اإليصاء: ما نصه ،ا(ذكور

َوَال ألَحِدِهَما : "إذ قال ،وS ا¬ا] ذهب ا.شيخ خليل ،.Í\dه ~ اإليصاء ال لغwه ،ثا¬ها ؟أو ال
   .ميارةه ا .)4(نظر ا.شارح وا(واقٱ )3("إيَصاءٌ 

ل®س .لà ا�ظر : قال ،Þوه قول ا.لخ¯... فإن مات إلخ: ذكورة عند قو�وa الطرر ا(
  . أو d2ك معه غwه ،فيقره وحده إن رأى �.ك وجها ،بل ينظر ا.سلطان ~ ذ.ك ،وحده

فيقام  ،وعدم استقال� ،إال أن Xº عجزه ،إن مات أحدهما انفرد اآلخر: وقال ابن شاس
  . وyذا إن .م تظهر عداRه ،معه عوضه

و¾تمل أن ابن  ،بد منه لÍن ما اسÁثناه ابن شاس وال ،وÞوه ظاهر @م ابن ا1اجب
وPم ابن شاس vوافق .0م ا.لخ¯ فيمن .م ي1بت  )5(فيقرب ،ا1اجب إنما تÍلم S ا(ستقل

ع أن نقلهما : ، وyذا قالوقد بلغU أن بعض ا(عاê\ن أنÍر نقل ابن ا1اجب ،استقال�
   .ولعل ا(نكر اعتمد @م ا.لخ¯ ،~ الفقه )6(عيدب

.م  ،فإن ثZتت عدالة ا�ا
 وyفايته ،و.و مات أحدهما و.م يوص: وa ا�وادر البن القاسم
   .و§ال جعله فيكون ¢(يت ،أر .لقا� أن �عل معه غwه

 ٌi ه ا :وقالwبن القاسم وابن شاس سواءف0م اه إذا مات أحدهما جعل القا� معه غ، 
  .باباه نظر ا(تيطي اٱو.لموثق� طر\قة أخرى  ،وما قا� iٌ هو @م ا.لخ¯

-414 R�$��) M� �$	�G MP� ��/ ��K�� ��� 
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قال ~ سماع أصبغ من رهون  ،فقامت فيه بعد vوته ،vسألة ~ رهن ا.زوج حÅ زوجته

 ،ثم أعلمها بذ.ك ،وقال ~ اvرأة أخذ �ا زوجها حليا فرهنه ،ومن كتاب ا�يوع: ما نصه ،العتZية

                                                 
  .»يزعم«: ~ ي  )1(
  .أ 402ل  -ب 401ل : بن ا�جيب S ¤ت� خليل�ح ا  )2(
  .306ص: ¤ت� خليل  )3(
  .566ص 8ج: اRاج واإلùيل )4(
  .»وPم ا(وثق�«ز\ادة : ~ ي، م  )5(
  .ي: وما أثZته من. »يعيد«: ~ األصل  )6(
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�لف باهللا ما  :قال .ثم طلبته ،فسكتت حÄ مات ا.زوج :قال .فخش®ته :قال ،وقال �ا أنا أفكه
   .و\Áبع ا(رتهن مال ا(يت ،وتأخذه حيث وجدته ،وال ¢ن سكوتها تر¸ �.ك ،رضيت

   .وثبت عليه ب®نة ،وذ.ك إذا عرف أن ذ.ك ا.�ء ش®ئها :قال أصبغ
خالفا (ا تقدم  ~ هذه ا(سألة تأ� هذه ا.رواية :~ بعض ا.كتب -  ر�ه اهللا -قال القا� 

إذا طال األvر بعد  ،ألنه .م يوجب �ا هناك ا.رجوع ؛إن خرجت من سماع ع® ،~ رسم
   .علمها

ألنها تعذر باqوف S نفسها من  ؛ست بمخالفة �افل® ،وأما S رواية من روى فخش®ته
إال qوفها إياه  ،أنه .م يÍن سكوتها حÄ مات زوجها ،و\Íون �ا أن تأخذ بعد يمينها ،زوجها

 ،ما تعلم من حا�ا معه ~ غلظ ا1جاب ،و§ن .م يعلم ما ادعته من ¤افتها إياه بذ.ك ،S نفسها
وقد Dv تمام القول ~ هذه ا(سألة ~ ا.رسم  ،فإن جهل ذ.ك فالقول قو�ا ،)1(وا.سطوة ،وا.شدة

  .منهه ا .اRوفيق �و�اهللا  ،إلxدته )2(]فال مع÷[ ،ا(ذكور من سماع ع®
-415 R.�C- ! .(��� .� 
=�� .41�� ,��� &� .�j��� .41� O�'�8 º�� M�X 

لعبد � قد ¢ن أعتقه ~  ونصفه ،vسألة شخص أوµ òنان نصفه .سلكته � xم
هل تصح  ،و.م يعدل من شاهدي ا.وصية إال واحد ،ثم بعد vوته ت�Z بطالن عقد �ر\ره ،صحته

  ا.وصية با#نان �ما معا أم ال؟  
 )4(فإن أقروا ،صحته وعدمها S ا.ورثة )3(أن ما .سلكته منه تتوقف: - واهللا ا(وفق - فا#واب 

وهذا S  ،و�طلت و§ال صحت أيضا ،و§ال حلفوا S نÌ علمهم بإيصائه بذ.ك ،بذ.ك صحت
َر يَِمُ� َ,ْعٍض : "~ باب ا.شهادات ~ قو� ،ما Xv عليه ا(صنف قال فيه  فقد... الخ )5("َو§ِْن 7ََعذ�

 ،أن ا(صنف اختار ~ ا(سألة من األقوال القول ا�ي ح�ه ا.لخ¯ عن شيوخه :ابن vرزوق
إنما اختار من األقوال  ،من اRقصw ~ هذه ا(سألة ،ا1اصل أن ا(صنف مع ما ~ لفظه: هونص

  .والقول هو .لقرو\� ،واRفر\ع إنما هو عليه ،فيها القول ا�ي ح�ه ا.لخ¯ عن شيوخه
  إن شهد Zcس S : ونصه ،وقد ذكر ا.لخ¯ ا(سألة سوى اRفر\ع v Sوت ا1الف

                                                 
  .ي: وما أثZته من. »ا.سوطة«: ~ األصل  )1(
  .بياض: ~ ي  )2(
  .»يتوقف«: ~ ي  )3(
  .»أقر«: ~ ي  )4(
  .268ص: ¤ت� خليل  )5(
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و§ن ¢ن S  ،وردت ا{م� S ا(حZس ،ومن نÍل سقط حقه وحده ،حقوامعي�� حلفوا واست
فإن نÍل .زم  ،و\رد ،والفقراء وا(ساك� حلف ا.شهود عليه ،¢بن ا.سZيل )1(غw معي��

   .اZ1س
ال يصح  أصحابنا أنه / ا�ي يقول به  :فقال �مد ،واختلف إن ¢ن S بU فالن أو عقبه

ومن  ،ولغwهم من ôئب ،إن حلف ا#ل نفذ �م ،وأخ�W ابن ا(اجشون عن ما.ك .فيه ا{م�
   .و.لسZيل بعدهم ،يو�

و(ن يأ�  ،و#ميع أهله ،إن حلف واحد استحقه حZسا �فسه :(ا.ك ~ كتاب ابن حبيب
wن �ط عليه من صغ×، wئب ،أو كبô د و.م ي1بت إال �سماع وحلف واح ،فإن باد شهوده ،أو

   .أيضا مع شهادة ا.سماع و2ستحق حZسا
ومن نÍل سقط حظه  ،من حلف منهم ×ن حö ثبت نصيبه وحده :وقال بعض شيوخنا

، .ورثته منهم حا� وôئب )2(كمن شهد ق®سأوهذا  ،وردت ا{م� S ا(شهود عليه ،وحده
 ،ومن نÍل ردت ا{م� S ا(شهود عليه ،ا1ا� ا�الغ إن حلف استحق نصيبهو�ل ب

ه وال 2سقط حقه بنكول غwه ا ،وال 2ستحق يم� غwه ،وا.صغS w حقه فيما بعد ،والغائب
wهذا القول األخ Sخالف نصوص و ،وترجيح ا.لخ¯ � اعتمده ا(صنف ،و S ن ¢ن§

  . لخ @مه بطو�إ." األقدم�
أن @مه دل عليه من أنه إن .م ¾لف ا(شهود  ،ذكرناوما : "وقال أي ابن vرزوق قبله

وردت  :وقال ~ vسألة العقب ،إنما ذكره ا.لخ¯ ê¾ا ~ vسألة الفقراء ،فا.�ء حZس ،عليه
أو رأى  ،فلعل ا(صنف اعتمد ~ vسألة العقب S هذا ا.لفظ ،ا{م� S ا(شهود عليه و.م يزد

فجعل اÍ1م ~  ،وال �صور\ن ¢لفقراء ،��ا(صنف أن عقب فالن .كونهم غw معي
  . فقف عليهه وهو ظاهر ا ،ا(سأ�R واحدا

و\Áب� ذ.ك با.وقوف S  ،أي .لسلكة تبطل وال يم� ،فإن ا.وصية ،وأما S ما البن عرفة
 أي سيدي �مد ا�نا] ~ ،فإنه (ا قرر ،و�نا] )3(كما (صط� ،@مه S ما نقله ا(حققون

¾لف ~  وحاصله أن ا(طلوب: "قال ،وتÍلم معه فيه ،ته S ا.زرقا] ما ذكره عنهحاش®
 وa ا¬ا] ا�ي هو ،أو بعضهم ،لÍن ~ األول بعد نÍو�م ،اZ1سو§ال .زم  ،الفرع� معا

                                                 
  .»ا(عي��«م : ~  )1(
  .»سهد«: ~ ي  )2(
  .»¢(صط�«: ~ ي  )3(

 ]ب/207[
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وا(صنف هنا تبع ما ذكره ا.لخ¯ وا(ازري وابن شاس وابن ا1اجب أن  ،vسألة .لفقراء ابتدأ
 ات عدم حلفه لعدم تع�ا(طلوب ¾لف ~ الفقراء لÍن تعقبه ابن عرفة فقال ظاهر ا.رواي

   .ها )1("طا�ه
ما ذكره من ا{م� : "ما نصه ،)2("و§ال فحZس ،حلف: "وa حاشية vصط� ~ قول ا(صنف

وأصله  ،تبع فيها صاحب ا#واهر وابن ا1اجب وا(ازري ،~ vسألة الفقراء S ا(شهود عليه
حÍم اZ1س ~ حلف  ،وêح ابن شاس بأن حÍم ا.صدقة S الفقراء ،قول ا.لخ¯ بذ.ك

   .ا(شهود عليه
 ،أو {تا^ ،أو وصية فيه ،ا.شيخ عن أشهب شهادة واحد Zcس ~ ا.سZيل :وقال ابن عرفة
و{ح� بن ¾� عن ابن القاسم  ،ساقطة ل®س ألحد ×ن ذكر ا1لف معه ،أو (ن ال يعرف بعينه

   .مثله
  ،ا1ق (جموع يتعذر حصو� ا.واحد فيه يتقرر حقه بأن :قلت (ا علله ا(ازري

ّ
 إال

 .¢.شاهد ،و�ب أن ¾لف ا(شهود عليه S بطالن شهادة ا.شاهد عليه :قال .بإحصاء ا(جموع
   .نت& @م ابن عرفةا

 ،أن ا.صدقة S غw ا(ع� ،هنا (ا ذكره آخر ا�بة )3(و�هذا تعلم معارضة ما ذكره ا(ؤلف
و§ن ما ذكره هناك هو ا(وافق لظاهر  .توجه ا{م� فرع القضاء اإذ ،ومثلها اZ1س ال يقD به

هنا ~ بيان ما به ا.وقف ال ومن تبعه @م ا(ؤلف  ،وقول األجهوري ،وهو نص ا(دونة ،ا.روايات
ما ه فيه نظر ا...  لخإو§ن قال داري صدقة  :وحي�ئذ ال ºالف ما تقدم من قو� ،~ القضاء

وعدم توجه ا{م� S ورثة  ،فقد ت�Z من هذا بطالن ا.وصية .لسلكة .(صط� ر�ه اهللا
Hأعلمواهللا  ،لعدم تع� طا�ه :قو� )4((ا علله به ابن عرفة ~ ،ا(و Yتعا.  

وقال أشهب إذا أوò ": ×ا نصه ،ود{لها ما ~ ابن يو�س ،وأما ا.وصية .لعبد فصحيحة
و§ن جاوز ا¬لث أخذ  ،وال عتق � ،فل®س � غwه ،أو ��ء بعينه فيه قدر ثلثه فأقل ،لعبده بمال

  ها )5("وال عتق � إذا .م يوص � ~ نفسه ��ء ،منه قدر ا¬لث

                                                 
  .، مع بعض ا�Rف356ص 7ج: الفتح ا.ّرّ�ا]  )1(
  .268ص: ¤ت� خليل  )2(
  .»ا(واق«: ~ ي، م  )3(
  .»من«: ~ ي، م  )4(
 .49ص 7ابن يو�س، ج: جامع vسائل ا(دونة وا(ختلطة )5(
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 ،¢ن .لعبد أن �له .لثلث ،و§ن أوò لعبد نفسه بمال: قال ما.ك": وقال قبله فصل
   .و(ن اشÖاه ان»اعه ،فليZيعوه بما� ،فإن باعه ا.ورثة ،ول®س .لورثة ان»اعه

 .م ينفذ ،أن ا.وارث إذا ان»عه xدة ا.وصية مwاثا فصار ،والفرق ب� ا.وارث وا(شÖي :)1(م 
إذا ¢نت أقل  ،فقد أعطى العبد ما أوò � به من ا�نانw ،و§ذا باعه ا.ورثة بما� .وصية ا(يت

 وهو  ،أو µزء من ما� ،و\صw ¢(وò � با¬لث ،فأما إذا ¢نت أ�Õ فليعæ فيها ،من ا¬لث
    .جيدة/ و¼ vسألة  ،مع÷ قول ابن القاسم عندي

وأما  .و\صw كمن أوµ òميع ا¬لث ،ميع ثلث ا(يتفيقطع � µ ،وهذا ùه إذا .م �ز ا.ورثة :م
ذ.ك ا(ال #از ¾مل  ،و¸ن ما بÀ من الyÖة غw العبد ،.و أجاز � ا.ورثة ما أوò � به من ا(ال

ف�\د ذ.ك  ،بما� )2(ثم يZيعوه ،ألن من حجة ا.ورثة أن ��وا � ا.وصية ؛وا(ال بيده ،و�À رقيقا
   .ذ.ك خw من أن يمC عليهم خروج ا¬لث أ�عثم يرثوا  ،~ ثمنه

ومن  ،والقياس أن يعطى من نفسه ثلثها ،وهذا استحسان :قال ،وقال أصبغ كقول سحنون
   .و.م Çز ا.وصية ،إذا xلت ا.وصية S ا¬لث ،� �ء ثلثه

 ،ف�نت Æرج من ا¬لث ،ومن أوò لعبده hمسة وعd\ن دينارا :ومن كتاب ابن ا(واز
فل®س ~ ذ.ك  ،و.م ¾تج منها إY �ء من ثمن العبد ،فإن وجدت اqمسة وعdون حا�ة

 ،فال يتم ا¬لث إال من العبد ،وا¬لث Úسة وعdون ،فإن .م يوجد إال أر�عة وعdون ،عتق
   .فيعتق من العبد �يع ثلث ا(يت ،رجع ذ.ك عتقا

 ،ول®س � غw العبد ،قل من ثمنهو.م ي ،أو بدينار واحد ،وyذ.ك إن أوò لعبده بدرهم
   .أو نصف عdه عتق مثله ،فإن ¢ن ذ.ك عd ثمنه ،فليعتق منه قدر ذ.ك من ثمنه

wبدنان � òذ.ك إذا أوyة ،وwفإن ¢ن .لميت سوى العبد قيمة عدد ما  ،أو دراهم كث
و§ن .م يÍن فيها سوى  ،و\أخذ وصيته ،فال عتق .لعبد ،ا¬لث )3(]من[وذ.ك ºرج  ،أوò به

، العبد أ�Õ من ا¬لث� بمقدار ما )4(ألن ؛إال أن وصيته Æرج من ا¬لث ،العبد ما ¾مل وصيته
   .فيعتق بها ،فهذا ترجع ا.وصية ~ رقبته، و§ن قل

  فإن فضل � من ا¬لث S رقبته  ،ألنه S نفسه عتق ح� vلك بعض نفسه: قال �مد
                                                 

 .يقصد به ابن يو�س: م )1(
  .»يZيعوا«: ~ ي  )2(
  .م: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )3(
  .»ال«: ~ ي  )4(

 ]أ/208[
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أو مبلغ وصيته  ،عتق مبلغ ا¬لث من �يع الyÖة ،عن عتق �يعه و§ن ق� ثلثه ،�ء أخذه
وال نعتق  ،أو ا�نانÞ، wن نعطي العبد ما أوò � به من عدد ا�راهم :و§ن قال ا.ورثة .أقلها

 ألن ؛من ثمنه )2(ونعطيه ،)1(وyما .و قا.وا نZيعه ،إذ ال نفع �م ~ ذ.ك ،فل®س ذ.ك �م ،ش®ئا منه
فقد طلبوا ما يö  ،فيصw ا.والء �م ،فهم vضارون يأبوا أن يعتقوا با.وصية ،يها.وصية صارت ف

   .بالعبد و�هم
وثلثه ال يÌ  ،ول®س � غwه ،وقال ~ ا(جموعة فيمن أوò لعبده hمس� دينارا

ثلثه إال  :فقال ،يعتق :فقال ،بل يعتق :وقال هو ،و\عطوه ثلث ثمنه ،فطلب ا.ورثة بيعه ،باqمس�
   .أن يعطيه ا.ورثة اqمس�

أنه القياس أن ا.ورثة wºون ~ أن يعطوه  ،وهذا ينحوا إY ما قال ابن حبيب عن أصبغ :م
  ...إلخ )4(":وقال أشهب ،ثلثه )3(أو يعتقوا ،اqمس�

فقد ت�Z من ا�قول ا(ذكورة صحة ا.وصية من  ،ما نقلناه عنه ~ صدر ا#واب عن ا(سألة
Hوه أيضا ~ وصايا ا�وادر ، لعبدها(وÞ)5(، مد .واهللا أعلم� قا� ¢تبه �مد عبد العز\ز بن 

  .عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم�
-416 R.~*� �� "*4� 
'� º�� M�X 

أو سفري  ،إن مت من vر� هذا :وقال ،أو vرضه .رجل ،vسألة فيمن أوò عند سفره
 ،أو برئ من vرضه ،ورجع من سفره ،وأشهد S ذ.ك شاهدين ،أو كذا وyذا ،فله ثلث ماK ،هذا

ثم بÀ ا(وH بعد  ،فأvسكه عنده ،وقد ¢ن ا(وò � طلب من ا.شاهدين كتب ذ.ك � فكتZناه
  فهل .لموò � القيام بعقدها أم ال؟  ،.م يبطل وصيته ،قدومه من سفره س�� حيا
: ذ.ك قول ا(صنف )6(من - ر�هم اهللا -إن شاء اهللا من @م األئمة  ،جوابها يؤخذ ×ا نقيده هنا

  ،ٍض رَ مَ بِ  اءٍ يَص §ِ وَ "
َ
بوصية  أوòيعU إذا : "، ابن ا�جيب)7("امَ يهِ *ِ  ت" م نْ إِ  :اَل قَ  ،ايَ فَ تَ ا-ْ  رٍ فَ سَ  وْ أ

                                                 
  .»نZيعوه«: ~ ي  )1(
  .»نعطوه«: ~ ي  )2(
  .»يعتقون«: ~ ي، م  )3(
 .مع قليل من ا�Rف. 49-47ص 7ابن يو�س، ج: جامع vسائل ا(دونة وا(ختلطة )4(
  .284ص 11ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )5(
  .»فمن«: ~ ي  )6(
 .302ص: ¤ت� خليل )7(
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، فإن مات من ذ.ك ا(رض ،و.م يÍتب بذ.ك كتابا ،أو ا(رض ،كما .و قيدها با.سفر ،مقيدة
  . وال خالف ~ هذين ا.وجه� ،أو قدم بطلت ابن عبد ا.سالم ،ا.سفر نفذت و§ن برئأو

 ،و.و أطلقها ال إن .م 2سÖده ،ثم اسÖده بعدهما ،أو أخرجه ،و.م ºرجه ،و§ن بÍتاب: ص
فال تبطل  ،قدومه وأ ئه،إما أن ال 2سÖده بعد بر ،أما إن أخرجه: ش. أو قال مÄ حدث ا(وت

مثل مÄ حدث  ،فمعناه أطلق ا.وصية ،و.و أطلقها :وأما قو� .فتبطل اتفاقا ،أن 2سÖدهو§ما  ،اتفاقا
أي وال إن  ،مÄ حدث ا(وت :أو قال :وقول ا(ؤلف ،أو مÄ مت ،أو إذا مت ،أو إن مت ،± ا(وت

   .أو كتبه وأبقاه عنده ،و.م يÍتبه ~ ا.كتاب ،ير\د :قال
وظاهر تأو\ل أ± �مد أنه إنما  ،أو أطلقها :فإن ا.وصية تبطل بد{ل قو� ،وأما إن اسÖده

ما البن ه ا )1(".ابن عرفة وÞوه البن القاسم ~ ا(واز\ة ،ال ا(بهمة ،يö اسÖجاع ا(قيدة
  . ا�جيب ~ �ح @م ا(صنف

ا(قيدة / ا.وصية  أي تبطل ،و§ن بÍتاب: قو�: "ما نصه ،والبن vرزوق ~ �حه عليه
و.م  ،و§ن ¢نت ا.وصية vكتو�ة ~ كتاب سواء وضعه عند نفسه ،با(رض وا.سفر إذا انتفيا

وهو  ،اسÖد ذ.ك ا.كتاب ،فلما برئ أو قدم ،ووضعه عند غwه ،أو أخرجه من يده ،ºرجه من يده
   .وذ.ك ا.سفر ،أي بعد انتفاء ذ.ك ا(رض ،ثم اسÖده بعدهما :مع÷ قو�

و.و  ،فإنها تبطل ،ثم اسÖده ،أي أنها إذا ¢نت بÍتاب وضعه عند غwه ،و.و أطلقها :وقو�
وسواء كتب ذ.ك ~ vرض  ،أو إن حدث ± حدث ا(وت ،¢ن نصها مÄ حدث ± حدث ا(وت

و.م  ،أي أطلق ا.وصية ،وهذا مع÷ أطلقها ،وسواء اسÖد ا.كتاب ~ vرضه أو ~ صحته ،أو صحة
   .بل أ5 بها مطلقة ~ األزمان ،سفري )2(]~[أو  ،إن مت من vر� :يقيدها بقو�

و¸ن من  ،من هنا �ع ~ ذكر األفعال ال© ال تبطل بها ا.وصية ،ال إن .م 2سÖده :وقو�
 ،يعU أن ا.وصية إذا ¢نت بÍتاب ،.و ال شدة اتصا� بما قبله :ا(ناسب أن يÖجم � بقو�

فإن  ،ثم زاال ،أو سفر ،و.و ¢نت مقيدة بمرض ،فإنها ال تبطل ،و.م 2سÖده ،ووضعه عند غwه
و§ذا ¢ن عدم اسÖجاع ا.كتاب ال يبطل ا.وصية  ،بقاءه ا.كتاب بيد غwه د{ل S رضاه ببقائهاإ

   .ا(طلقة )3(فأحرى أال يبطل ،ا(قيدة و\صححها

                                                 
  .ب 393ل : �ح ابن ا�جيب S ¤ت� خليل  )1(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»تبطل«: ~ ي  )3(

 ]ب/208[
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وا(ع÷ وyما ال تبطل ا.وصية  ،معطوف S �لة ال إن .م ،أو قال مÄ حدث ا(وت :قو�
و§ن .م  ،كذ.ك ال تبطل إن ¢نت مطلقة غw مقيدة بزمان أو حالة ،بعدم اسÖجاع ا.كتاب

وهاتان  ؛فإن هذه وصية .م تقيد ��ء ،مÄ حدث ~ ا(وت :كما إذا قال ،تÍن vكتو�ة
ال تبطالن  ،ا(طلقة إذا .م 2سÖد ا.كتاب اqارج من ا{د أو ،و¼ ا(كتو�ة ،ا.وصيتان اآلخر\ان

   .أو ما يقوم مقام ا�ص من األفعال ا(تقدمة ،إال با�ص S ا.رجوع فيهما
 ،ومنها ا(ختلف فيه ،وهذه األح�م ال© ذكر ا(ؤلف ~ هذا الفصل منها ا(تفق عليه

~  )2(و�يان ذ.ك أنه إن شهدا ،أهو متفق عليه أو ¤تلف فيه ،ما اختلف الطرق فيه )1(ومنها
         ،و§ن أشهد ~ ا(قيدة �سفر ،فماضية حÄ يغwها ،(بهمة ~ غw كتاب ~ صحة أو vرضا

و§ن مات  .نفذت من غw خالف ،و.م يÍن غwها ،ومات ~ ذ.ك ،أو vرض ~ غw كتاب
من غw خالف ما .م  ، فنافذة أبدابيد غwه )3(وجعل ،~ ا(قيدة، فإن كتب بعدهما بطلت اتفاقا

wد ا.كتاب بعد زوال القيد بطلت اتفاقا ،يغÖرجها من يده  ،و§ن أشهد ~ ا(قيدة ،و§ن اسº و.م
 ؛فÌ ا(جموعة (ا.ك ~ العتZية البن القاسم فيها قوالن ،حÄ مات من vرض آخر أو سفر آخر

وروى جوازه ~ ا(جموعة عن ما.ك ابن  ،وهما قائمان من ا(دونة باRأو\ل ،با#واز وا�طالن
   .القاسم وأشهب وابن نافع

 ،أو عند غwه ،و§ن أشهد S ا(طلقة ~ كتاب عنده ،واالستحسان نفوذها :قال أشهب
و§ن  ،~  @م ا(ؤلف )4(ةwخ، وهذه ¼ األفماضية اتفاقا ما .م يغwها ،كتبها ~ صحة أو vرض

 ،ده ~ صحة أو vرضاسÖ ،فذكر بعضهم أنها تبطل اتفاقا ،اسÖد ا.كتاب من غwه ~ ا(طلقة
وظاهر  ،و.و أطلقها :وعليه vر ا(ؤلف ~ قو� ،وغwه S ا.كتاب)6( )5(وهذا تأو\ل ابن شبلون

   .ال ا(بهمة ا(طلقة ،تأو\ل أ± �مد إنما يö اسÖجاع ا(قيدة
  ، بطلت ا(قيدة :و§ن ير\د بقو� ،إن ا.كتاب �تمل .لجواز وا�طالن :وقال أبو عمران

                                                 
  .»هنا«: ~ ي  )1(
  .»شهد«: ~ ي  )2(
  .»جعلها«: ~ م  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من .»رةاآلخ«: األصل~   )4(
  .»ابن سلبون«: ~ ي  )5(
. اخذ عن ابن أ) هشام، وابن Ñvور ا1جام. أبو القاسم عبد اqالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القwوا]: ابن شبلون  )6(

: ترتيب ا(دارك. ه391توa سنة . ألف كتاب ا(قصد. أ± ز\د ¢ن أساس الفتوى واRدر2س ~ القwوان بعد أ± �ّمد ابن
  .97ص: ور، شجرة ا�259ص: ، ا�يباج ا(ذهب166ص2ج
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  .(1)فإنه �تمل vش� ،ا#ميعأو
 ،وPم ا(ؤلف ¾تمل �حا آخر غw هذا ،(2)وهذه ا#ملة vلخصة من ت�بيهات: قلت

 ،فشد عليه يد ا.ضن� ،لÍن األقرب إY اRحقيق ما �حته به ،ول®س ببعيد مع ذ.ك من ا�قل
قال  :و�لة قو� ،سفرانتفيا صفة (رض أو  :و�لة قو� ،فإن ا(سألة قل من ¾ررها هذا اRحر\ر

   .ما البن vرزوق ر�ه اهللاه ا" .(3)إن مت تفسw إليصاء
ثم  ،من اشÖط ~ وصيته إن مات ~ vرضه أو ~ سفرهفي": ، ما نصهومن كتاب ابن يو�س

أقره عنده إن  ،أو بÍتاب ،ومن قال لعبده بغw كتاب :- ر�ه اهللا -قال ابن القاسم  .برئ أو قدم
ر�ه  - عند ما.ك / فهو وصية  ،أو قال لفالن كذا ،فأنت حر ،أو ~ سفري ،مت من vر� هذا

جازت من ثلثه إن مات من  ،و§ن مات قبل أن يغwها ،و\Zيع العبد إن شاء ،و� أن يغwها -  اهللا
   .vرضه ذ.ك أو سفره

وال  ،فذ.ك باطل ،حÄ ماتفلم يغwها  ،فإن قدم من سفره أو برئ من vرضه :قال ما.ك
     فلم يغwه بعد قدومه  ،إال أن يÍون كتب بذ.ك كتابا ووضعه S يد رجل ،ينفذ منه �ء

   .فهذه وصية تنفذ من ثلثه ،و.م يقبضه حÄ مات ،وأقره S حا� ،أو إفاقته
      و§ن أخذه منه بعد الWء  ،فهذه نافذة ،و.م يقبضه ؛ير\د و.م يغwه :- ر�ه اهللا - قال سحنون 

بن ا(واز  (4)وهكذا ذكر �مد ،و§ن أشهد عليها ،ف¦ باطل ،وأقره ~ يده حÄ مات ،أو القدوم
فمات ~ vرض ثان أو ~  ،وقا� أشهب إذا ¢ن ~ وصيته هذا ا.dط ،عن ابن القاسم dvوحا

 ،إن مت من vر� هذا :وسواء قال ،هفكأنه عنا ،ألنه (ا أقرها ~ ا(رض ا¬ا] ؛نفذت ،سفر ثان
و§ن مات عن غv wرض أو غw  ،وyذ.ك ~ ا.سفر إذا مات ~ سفر آخر. )5()هذا(أو ~ vر� 

   ..م �ز ،سفر
ير\د  ،أو حö ،أو ~ سفر ،أو عن vرض ،ف¦ جائزة مات فجأة ،و§ن ¢نت وصية مبهمة

 وال ،ستحسان إن مات ~ غw سفرواال: وقال أشهب ~ ا(جموعة ،و§ن ¢نت وصيته ~ يديه
   ،(ا علم أن قصد ا�اس ~ ذكر ا.ّسفر وا(رض عدم Æصيص ذ.ك ،أنها تنفذ إذا .م يغwها ،vرض

                                                 
  .»vس�«: ~ ي  (1)
  .»ا�Rبيهات«: ~ ي  (2)
  .»اإليصاء«: ~ ي  (3)
  .»حد«: ~ ي  (4)

  .م: سقط من  )5( 

 ]أ/209[
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   .¢نت نافذة ،ا(وت قبل أن 2سافر هُ تْ ، َ*بََغتَ أال ترى .و كتب إن مت من سفر
فاألشبه سقوطها إال  ،فأما إذا سافر فرجع ،ا(وت هُ تْ وهذا ب� إذا َ,َغتَ : قال بعض فقهائنا: )1(م

إن ذكرهم  ،أو .م يأخذها منه إال أن يÍون xدة من أراد ا.وصية ،S يد عدل )2(أن يضعها
 ،وال هذا ا(رض بعينه ،ال يقصدون هذا ا.سفر بعينه ؛وأن القصد منهم ،ا.سفر وا(رض لغو

إن  ،من رواية i عن ما.ك فيمن كتب ~ وصيته ،فيكون كما قال أشهب فصل ~ ا(جموعة
فإنها  ،وال أحدث غwها ،ووصيته تلك بيده .م يغwها ،فعاش بعدها ش®ئا ،مت من vر� هذا

   )3(."وقا� ع® عن ابن القاسم عن ما.ك ،جائزة نافذة
ما  ،حÍم من وجدت وصيته vكتو�ة عنده hط يده بعد vوته ،ثم قال بعد @م متضمن

ثم  ،إن مت من vر� هذا ،~ ا�ي كتب ،~ العتZية - ر�ه اهللا -واختلف قول ما.ك  :م" :نصه
 -فقال ما.ك  ،و.م يذكر �ا ذكرا ،فتوجد تلك ا.وصية بعينها ،ثم يمرض فيموت ،يفيق أو يقدم

   .ف¦ جائزة ،vرة إن وضعها S يد رجل - ر�ه اهللا
   .ف¦ جائزة ،هاإذا وجدت تلك ا.وصية و.م يغw" :وقال أيضا

.م يزل ذ.ك يثق بوصيته  ،ألن أ�Õ وصايا ا�اس عند سفر أو vرض :قال ~ كتاب �مد
   .ف¦ نافذة ،أنها vوضوعة فيقرها

وال ي�بB أن Çوز إال أن  ،~ ا(سألة األوÉ أجود - ر�ه اهللا -قول ما.ك  :قال سحنون
  منه ه ا )4(."و§ال .م Çز ،�علها عند غwه

 aو�صيل القول ~ هذه  :قال بعض ا.شيوخ": ما نصه ،¤ت� ا(تيطية البن هارونو
   .أحدهما أن يوH ~ صحته من غv wرض وال سفر ؛أن ا(وS H وجه� ،ا(سألة

   .أو عند سفر أراده ،أن يوH (رض أصابه :وا¬ا]
 شهد S ذ.ك بÍتابأ ،أو إذا مت ،أو مÄ مت ،إن مت :فسواء قال ،فأما ~ ا.وجه األول

إال أن يÍون  ،تنفذ وصيته بÍل حال ،أو وضعه عند غwه ،أقره عنده ،(5)]أو بغw كتاب[
   .فتبطل حي�ئذ ،اسÖجع ا.كتاب من عند غwه

                                                 
 .أ 209ل: ابن يو�س، هاvش األصل: م )1(
  .ي: وما أثZته من. »يضها«: ~ األصل  )2(
 .25-24ص 7ج: جامع vسائل ا(دونة وا(ختلطة )3(
 .26-25ص 7ج: ا(صدر نفسه )4(

  .كما جاء ~ ¤ت� ا(تيطية البن هارون. ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  (5)
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أو .م  ،من vر� هذا أو سفري هذا :أو قال ،إن مت فقط :فسواء قال ،وأما ا.وجه ا¬ا]
.م تنفذ  ،)1(فإن ¢ن أشهد بذ.ك من كتاب ،أوصيت بÍذا وyذا :بل قال ،يذكر ا(وت cال

نفذت  ،ووضعه عند غwه ،و§ن كتب بذ.ك كتابا ،وصيته إال أن يموت من ذ.ك ا(رض أو ا.سفر
   .بÍل حال

فمرة  ،فاختلف قول ما.ك إن أقر ا.كتاب عنده ،و§ن مات من غw ذ.ك ا(رض أو ا.سفر
ما البن ه ا )2(."تنفذ إال أن يموت من ذ.ك ا(رض أو ا.سفرال  :وvرة قال ،تنفذ بÍل حال :قال

  .   هارون
-417 Rp�� M� ��c��O�X 

، hط يده ا1مد هللا: سئل عنها االبن بما نصه ،vسألة من ا.ضمان والقراض وا.وديعة
حيث اد� أنه ضاع � مال القراض ومال  ،فعبد اهللا بن ا1اج عمر ا(ذكور بمحو� ،و�عد

ألنه  ؛و2سقط بذ.ك الغرم أيضا عن الyWة �سبب ضمانه ،ال يلزمه غرم )3(فإنه ،وحلف ،األمانة
  .، واهللا أعلمهذا ا(نصوص ~ دواو\ن مذهبنا ،إذا بطل ا(ال ا(ضمون سقط ا.ضمان عن ا.ضامن

�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا آم� ا1مد هللار�ه قال عبيد  Yفما  ،و�عد ،تعا
  .قا� عبيد ر�ه تعاY عمر بن عبد ا.ر�ن اRنال] .واهللا أعلم ،حيحكتبه أعاله ص

-418 R#
L� ,�>8 M�
�� ��(� �
�X 
فاشÖى  ،فتو� وترك أوالدا ،شخص � S أخيه دين ،)4(عنه االبن أيضا/ و×ا سئل 

ثم بعد س�� قام يروم قبض  ،ما اشÖاه به )5(فأقبضه ثمن ،ا.شخص من بعض ب�يه جنانا مثال
  وعدم �سيانه أم ال؟ ،فهل سكوته ا.س�� مانع من قبضه مع علمه با�ين ،دينه من ا���

.و وقع قسم ~ مÖوك ا(ديان  ،نعم .فا�ين ال 2سقط با.سكوت طول ا(دة ،و�عد: )6(فأجاب
�مد  .واهللا أعلم ،فإنه 2سقط حقه ،ورب ا�ين x.م ،و.م يبق منه �ء ،ùه Yقا� عبيد ر�ه تعا

  . بن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به

                                                 
  .»غw كتاب«: ~ ي، م  )1(
 .أ 226ل - ب 225ابن هارون، ل: ¤ت� ا�هاية واRمام )2(
  .»إنه«: ~ ي  )3(
  .»وسئل االبن، ونص ا.سؤال ا.سادات األعالم أئمة ا�دى ألف �ية عليÍم وألف سالم جوابÍم ~«: ~ ك، ط  )4(
  .»بعض«: ~ ي  )5(
  .»ا1مد هللا ص. اهللا S سيدنا �مد وآ�، وعليÍم ا.سالم ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته«ز\ادة : ~ ك، ط  )6(

 ]ب/209[
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-419 R ! �iJ� �� ,*E�� O� �¥
)m 
��� ,.�
�� ��m .��i� ���8 º�� 0�%
�$I�8� ��¦� 
� [� ��(� ��� .��-�X 

إيصاء شخص بثلث مÖوyه ألوالد و�ين  :سئلت عنها من تدùت vضمنها ،vسألة وصية
و.م يÍن اشÖط ~ وصيته أن ا(وò به يقسم S عدد رؤوس  ،وو� ألحدهما دون اآلخر ،�

أو يÍون �ء منه .ورثة  ،فهل يÍون ذ.ك ùه .ألوالد ا(وجودين ح� مات أبوهم ،أبائهم
Hحيث .م يو� .لو� اآلخر و�؟  ،ا(و  

بأنه ºتص به األوالد ا(وجودون : با.�ف ا(عقودة ،أجاب عنها الفقيه ا.سيد �مد أْ�َعمِ 
فأجاب عنها بما  ،وخالفه الطالب �مد بن الطالب i ،وال �ء منه .ورثة ا(وH ،)1()ير\د(

د ضمً  ا العا.م بن أ�د ا بن الفقيه سيدي �مد فتحً أجاب به الفقيه العالمة ا.شيخ سيدي ُ�َم�
سئل  :ونصه ،بأنه يÍون .لورثة ما (ن .م يو� � منهما ،هوي فيما �عه من نوازل وا�ا.زجال

و.م  ،كز\د وعمرو و�Íر بثلث ما� ،فيمن أوò ألوالد أوالده ا¬الثة مثال ،أيضا يعU وا�ه
إن ¢ن ا¬لث تغتله ا.ورثة إY أن يوجد  ،ثم مات وهم صغار ،يع� ما ألبناء � واحد منهم

هل  ،وa كيفية انقسام هذا ا¬لث S األحفاد ا(ذكور\ن ،صلوتوقف غلته مع األ ،.ألبناء و�ا
وألبناء عمرو ثلثه و§ن  ،فألبناء ز\د ثلثه و§ن كÕوا ؟أو S عدد أبائهم ا¬الثة ،S رؤوسهم

فهل  ،كز\د قبل أن يو� � ،وأيضا S تقدير vوت أحد األوالد ا¬الثة ،وyذ.ك أبناء بÍر ،واقلُ 
وهل تعي� هذا  ؟أو يرجع ألبناء بÍر وعمرو ،نوا من ا¬لث .ورثة ا(وHيرجع حظ أوالده .و ¢

Hوت ا(وv به بعد òته ،ا¬لث ا(وZم ~ ذ.ك؟  ،� ~ حياته )2(كغيÍ1تلف اº أو  
من فروع ستة ~ باب  ،~ الفرع ا.رابع )3(فأجاب فيه بما نقله ميارة S ابن xصم

ة قبل أن يو� .و� ا.ّصلب، أفÄ ابن أ± اّ�نيا ما يوجد من  "أّن : وهو ،ا.وصية
ّ
ةَ  بأنّ (الغل

�
 )4()الَْغل

  . )6(")5(إذ ذاك .لورثة إY أن يوجد و� .و� ا.ّصلب
   .أو ع� .� واحد ما يأخذه ،وهذا اÍ1م سواء أ�ل ~ وصيته: قال

                                                 
  .ي، ك، ط: سقط من  )1(
  .»تعي®نهك«: ~ ي، م  )2(
  .»ابن القاسم«: ~ ي  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»أحد األحفاد«: ~ اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة األح�م  )5(
  .221ص 2ج: ميارة: �فة األح�ماإلتقان واإلح�م ~ �ح   )6(
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 ، رؤوس أبائهمأو يقسم S ،وأما هل يقسم هذا ا¬لث S أبناء األبناء ا(ذكور\ن أثالثا
: وأّما إن أ�ل ~ وصّيته، وقال": ما نصه ،وa ميارة أيضا فيه ،فا#واب أنه يقسم S ا.رؤوس

ة تقسم S عدد األحفاد من غw نظر (ا عند ّ� 
ّ
ثلJ ألوالد أوالدي فالن وفالن، فإّن الغل

  . ها )1("فاÍ1م واحدواحد من األوالد، وتعّي®نه بعد vوت ا(وH، كتعّي®نه هو ~ حياته، 
قبل أن يو� � إن  ،ا#واب فيما .و مات أحد األوالد ا¬الثة ،و�À عليه من فصول ا.سؤال

وهو ~ ميارة  ،فإنه قد أغفل ا#واب عنه ،أو �ا
 أهل ا.وصية ،¢ن يرجع ما يأخذه أوالده .لورثة
وهل  ،به من ا.وصية .لورثة.رجع نصي ،و.و أن ز\دا ~ ا(ثال مات من غw عقب: "ونصه ،أيضا

فهو كمال .م  ،ألن اإلبطال إنما حدث بعد ا(وت ؛يدخل فيه أوالد عمرو الظاهر عدم ا�خول
و�ما أفÄ به من اغتالل ورثة ، )2(] [ث�� كر بÍرا القتصاره ~ ا(ثال S او.م يذه يعلم به ا

الفقيه سيدي يوسف بن �مد أفÄ أيضا  .ا(وH ألصل ا¬لث ا(وò به .ألحفاد قبل وجودهم
 ،وعزاه �صوص العلماء ،وابن عم وا�نا ا.سيد �مد ا.صالح ،وهو شيخ قر\Zنا ،بن ا1اج يوسف

فغلة ا¬لث تقسم S قدر  ،و�عد: ونصه ،و�ه أجاب غwه أيضا من قضاة توات ~ وقته أو قبله
  . سؤا� برمته ر�هم اهللا جوابه معه إال إذا ¢ن تعلق باألصل �ء 2سبق من الغلة ا ،اإلرث

 Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا� ،رزقهم اهللا رضاه - قال مقيده �مد عبد العز\ز بن 
 ،وآ� وصحبه ،وا.صالة وا.سالم S سيدنا �مد ،ا1مد هللا وحده :- وا(سلم� أ�ع� آم�

 لعدم ،وهو الطالب �مد بن الطالب �مد .م يصادف �ال ،فما أجاب به ا(جيب أخwا ،و�عد
�مد  ألن ا�ازلة ا(سئول عنها إنما يطابقها جواب الفقيه ا.سيد  ؛ا(سأ�R/ ا�اد vوضوع 

 ،ا(وجودين )3()ا.و�(يÍون �يع ا¬لث ألوالد  ،وهو أنه إن مات أحد منهما عن غw و� ،أ�عم
ألنها ~ ا.وصية ال© .م  ؛ال يÍون منه �ء .ورثة ا(وH ،و(ن سيوجد من إخوانهم بعدهم

   .أبائهم[2شÖط فيها ا(وH قسمتها S عدد رؤوس 
إنما هو ~ ا(سألة ال© اشÖط فيها قسمتها S عدد  ،وجواب vسألة الطالب �مد

  .ها S نصبأنه .م يقف اآلن في ،و¼ ال© أجاب فيها ميارة ،آباء األوالد ا(وò �م )4(]رؤوس

                                                 
  .221ص 2ج: اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة األح�م  )1(
 .بياض قدر ùمتان )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(

 ]أ/210[
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ا�صيب ا�ي  )2(~ )1(أي عدم دخول ا(وجود من ا(وò �م ،والظاهر عدم ا�خول: قال
  .أي ا(وH ،فهو كمال .م يعلم به ،(ا تقدم أن اإلبطال إنما حدث بعد ا(وت :قال ،رجع .لورثة

 ،و§نما ذكره ضمنا ،دخول ا.ورثة فيه نصا )3(]ذكره[وقد علمت من جوابه هذا عدم 
  : وا�R\ح به إنما ذكره ~ ا.سؤال، ونصه ~ �ح قول اRحفة

 ـَوفِ 
�
ْ ـَم مُ ـلِ ـِذي عَ ـي ال ُÇ 4(ا�يت.............................................    ُل ـعَ ـوٍص(  

 ،وقد سئلت عن vسأ�R من هذا ا(ع÷: - عفا اهللا عنه وسمح � -ا.dح قال مقيد هذا 
ألوالد � واحد من أوالده ا¬الثة ثلث  ،األوÉ رجل � ثالثة أوالد أوò بثلثه يقسم أثالثا

وهو  ،فرجع نصيبه ،ثم مات أحد األوالد ا¬الثة قبل أن يو� � ،فمات ا(وH ،ا¬لث ا(ذكور
  ال؟ فهل يدخلون فيما رجع .لورثة أم ،.لو�ين ا�اقي� أوالد (5)يداوتز ،ثلث ا¬لث .لورثة

 (6)فانظره S أن جواب العالمة سيدي �مد فيما ،فأجاب عن هذه ا(سألة بما ذكرناه
وما ذكره عن ميارة  ،إنما هو فيمن .م يقسم وصيته S عدد رؤوس األباء ،(7)استدرyه S وا�ه

�ل واحد ،إنما هو فيمن أوò بقسمتها S عددهم S فال أدري ما هذا ا�ي  ،فلم يتواردا
فهو أفقه من وا�ه صاحب ا�وازل  ،وÕyة علمه ،در من ا.شيخ ا.زجالوي مع حفظه و§تقانهص

أم ماذا حصل � حÄ جعل حÍم vسألة  ،(8)فال أدري هل وقع منه سهوا ،ال© �عها هو
  . واهللا أعلم ؟كحÍم غw ا(قسومة ،ا(وò �م (9)ال© .م تقسم S عدد أباء األوالد ،ا.وصية

 ؛يقتC أن ا.وصية غw ا(قسومة S عدد األباء ،ناه من نصوص علمائناوا�ي وجد
واهللا  ،فهو ¢لعدم ال ¾سب � �ء ،ومن .م يو� � و� ،ºتص بها ùها ا(وجود من األحفاد

  . أعلم

                                                 
  .»ا(وجودين ا(وò �م«: ~ ي  )1(
  .»فÌ«: ~ ي  )2(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  :من �فة ا�1م 1383: ا�يت  )4(

 ..........................................................  
     

  ُل ـنْكُ ـِن يَ ـميـِن ا{َ ــْن عَ ــٍن مَ ـوََديْ   
  

  
  .»يز\د«: ~ ي  (5)
  .»فتحا«: ~ ي  (6)
  .»و�ه«: ~ ي  (7)
  .»سهو«: ~ ي  (8)
  .»األباء ألوالد«: ~ ي  (9)
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فÌ وصايا  ،×ا يدل (ا أجبنا به ~ ا�ازلة من نصوص العلماء ؛و�ورد ما وقفنا عليه
وسئل االبن عما : ما نصه ،17وهو ~ ا.ورقة  ،ا�وازل ال© �عناها ا(سماة بغنية ا(قتصد ا.سائل

ثم إن مات ورثها  ،فإذا وجد واحد من األوالد ا(وò �م استحق الغلة ،و�عد: فأجاب ؟يظهر
ال توقف عن  والغلة ،ألنه ا(ستحق .ألصل إذا .م يوجد غwه و\ورث عنه ؛)1()عنه ورثته(

إذ ال يرجع  ،وال 2ستحقها ورثة ا(وH ،كما ~ حاوي الWز� عن ا.وثائق ا(جموعة ،ا(رجع
  . فالفرع من باب أوÉ ،و§ذا .م يرجع �م األصل ،األصل �م بعد وجود ا(وò � كما ~ ا(دونة

ثم مات ا.و�  ،فزاد عند أحدهما و� ،وسئل عمن أوò بثلثه ألوالد و�يه: 18ثم قال ~ 
فهل غلة ا¬لث  ،و.م يقع منه إياس ،العم ا(وò ألوالده أيضا .م يو� � ، و�Àبعد vوت أبيه

  أو توقف حيث ظهرت الyÖة؟  ،.لورثة
ألن  ؛و§ال �yه من �yه ~ إرثه ،أن العم ا(ذكور � الغلة إن أحاط بإرث ا.و�: فأجاب

وقد نص ~ ا.وثائق  ،قلنا بأن ا(يت مطلقا ¾� با�كرسيما إن  وال ،ا(رجع � إن .م يو� �
 ،وذكر ~ ا(فيد Þوها مع تأخر األب عن ا.و� ،ا(جموعة S أن الغلة ال توقف عمن � ا(رجع

  هأن ا.صدقة تÍون بيد األب ا :فقال
-420 R.�E� ��m .��� ���8 º�� M�, O�
�� , �W� ��� �W ,*Eu .� 
�� �W ,�¥
)� x�P�mX 

ثم أن  ،وسئل عمن أوò بثلث ما� ألوالد أخيه: ما نصه -  ر�ه اهللا -ووجد hط وا�نا 
فهل  ،ثم مات األب وترyه حيا ،ثم و� و�ا آخر ،)2(وهلك واحد منهما ،األخ و� و�ين مثال

  ، والà .م ºص به الà؟يÍون ا¬لث .ألوالد ا�ي هلك منهم قبل vوت األب
 ،وهو ا�ي جرت به الفتوى ،من ا(وò �م بعد انقطاع ال�سل يÍون (ن بÀ أنه: فأجاب

منه بهاvش �سخة من ه ا .ألنه ظاهر قصد ا(وH :واختاره القا� أبو عبد اهللا ا(قري قائال
ا.شيخ العالمة أ± ز\د بن عمر  ،أجو�ة .لعالمة أ± حفص سيدي عمر اRنال] hط تلميذه

  . اRنال]
 Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا��مد عبد العز\ز بن  Yتب عبيد ر�ه تعاyرزقهم اهللا رضاه  -و

غنية  ا(سماة )3()ا(ذكورة(قيدناه بعدها بنواز�ا  هذه ا(سألة مع ما/ ثم إنا أ1قنا : قائال -  آم�

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .»هل�«: ~ ي  )2(
  .ي: سقط من  )3(

 ]ب/210[



 664 
 

  ،Rتم الفائدة جعل اهللا ذ.ك خا.صا .وجهه ا.كر\م... ا(قتصد إلخ 
ُ
 ةِ م� وإلفادة من تصفحه من أ

  هوأزe الÁسليم ا ،سيد ا(رسل� عليه أفضل ا.صلوات
 .و�ه أقول ،ما أجاب به شيخنا العالمة القا� أبو فارس أعاله صحيح ،ا1مد هللا وحده

�مد عبد ا.كر\م بن �مد بن عبد ا(لك ا�لباK خار اهللا � آم� Yتب عبيد ر�ه تعاyو.  
-421 R� º�� M�k�8m� ��¦� 
� [� �$'�8 ��(� O� �}� "��� ��X 

من جواب .شيخه أ± ز\د سيدي عبد ا.ر�ن  -ر�ه اهللا  -و×ا قيده سيدي وا�ي : قلت
وقال ~ رسم  ،وأوò ألوالدهم بثلث متخلفه ،وسئل عمن � أر�عة أوالد: ما نصه ،بن عمر
يعU .� أوالد رجل من األوالد قسمة cسب عدد  ،يقسم ب®نهم S عدد رؤوس األباء :ا.وصية

فهل إذا و� .واحد منهم  ،وقال أيضا ومن مات منهم عن غw و� فنصيبه ألوالد اآلخر\ن ،األباء
وهو ا.ر�ع  ،أو نصيبه فقط... لخ إومن مات منهم  :لقو� ،فقط 2ستقل (و.وده �يع ا¬لث

  S عدد آبائهم؟ يقسم ب®نهم :وا¬الثة األر�اع .لورثة لقو�
ومن مات : لقو� ،فا¬لث ا(وò به ùه ألوالد من َوَ� من أوالد ا(وH ،و�عد: فأجاب

- ما وجدته hط سيدي وا�ي ه ا. واهللا أعلم... يقسم ب®نهم إلخ : لقو� ،ألنه تقييد... منهم إلخ 

�مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا. -  ر�ه اهللا Yتبه عبيد ر�ه تعاyرزقهم اهللا و Kر�ن ا�لبا
  .رضاه آم�

من �سخة من أجو�ة شيخه  5و×ا قيده سيدي وا�ي من جوابه أيضا ~ طرة ا.ورقة 
يÍون  ،فأما S القول بأن ا¬لث ا(وò به .ألحفاد :فأجاب ؟وسئل أيضا: ما نصه ،ا#نتوري

ألن الفرض أن  ؛فلم يظهر K ~ ا�ازلة وجه حكمها ،(ن بÀ منهم يوم انقطاع �سل أبائهم vل�
wالقول بأن من  ..م يوجد �ء من األحفاد ،منهم (1)وقت انقطاع �سلهم بموت األخ S وأما

     هفيورث عن �يعهم ا ،فهو ظاهر ،مات منهم قبل ذ.ك ¾� با�كر
-422 R��� �� ��� �� ,"��� ��m �����8 º�� M�         X                                                                                                                             

 aبا¬لث ألوالد  ؟وسئل عما يظهر: "ما نصه ،من نوازل ا#نتوري 12و Hفأجاب أن ا(و
 :بل قال ،و.م يقل .� من أوالد األوالد ثلث ا¬لث بأن يقسم أثالثا ،و.م 2سم ،و.م يع� ،أوالده

أو .م يو� إال  ،وو� .لبا
 ،ثم إن أحد األوالد .م يو� � ،إشهدوا أن ثلث ماK ألوالد أوالدي
بل  ،و\أ�ل فائدة ول®ست � vل� ،فإن �يع ا¬لث �ذا ا1فيد إال أن 2ستغله ،.واحد منهم

                                                 
  .»اآلخر«: ~ ي  (1)
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وال تقسم إال عند  ،فحي�ئذ 2ستحقها vل� ،و\يأس من ا.والدة ،طع �سل أبيهانتفاx حÄ ينق
هذا ùه إن قال ا(وH  ،فال يرث منها ش®ئا ،فمن مات قبل استحقاق القسم ،ا{أس من ا.والدة

و.م  ،أو �عضهم أوالد دون بعض )1(أو �م أوالد ،وال و� ألوالده يوم ا.وصية ،ثلJ ألوالد أوالدي
   .ومن سيو� ،بل فهم منه أن vراده ا(وجود ،Æصيص ا(وجودين يفهم منه

و§ن .م يفهم  ،ف¦ vلك �م من يوم vوت ا(وH ،فهم منه Æصيص ا(وجودين )2(وأما إن
فهل ºتص  ،وقد وجد ألحدهم و� يوم ا.وصية ،ثلJ ألوالد أوالدي :قال ،منه �ء غw أنه

   .بل تعم من يوجد أيضا قوالن ؟أو ال ºتص به ،با(وجود
 ،وثلثه ألوالد فالن ،ثلثه ألوالد فالن ،وأما إن قال ا¬لث يقسم أثالثا ب� أوالد أوالدي

ثم ال يدخل و� من  ،فمن مات منهم من غw و� رجع نصيبه .ورثة ا(وH ،وثلثه ألوالد فالن
Hوال حجة أنه من �لة ما ،و� � منهم فيما رجع .ورثة ا(وHألنه .م يعلم به وا.وصية  ؛ل ا(و

   .خاصة با(علوم
 ،فال تدخل فيه ا.وصايا ،أو ما .م يعلم به ،وأما ما بطل من أفعال ا(وH بعد ا(وت
�تاج إ{ه ~ ا�ازلة wالقسم ،و�ا#ملة فهذا تفصيل غ öها (ن حù م فيها أنهاÍ1وهو  ،وا

واÍ1م فيما  ،أو انقطاع ا.والدة و\أسها منه ،ت وا�ه2ستحق �يعها بعد vو ؛هذا ا.و� ا�ي و�
سواء S ا(شهور كما  ،أو و� � و� و.كنه مات قبل انقطاع ال�سل ،إذا .م يو� ألحدهم أصال

وا(سعودي ~  ،نظر ميارة عن العاصميةٱ ،وال ¾سب من مات ،تقدم من أنه ال ¾رم من وجد
  ه باب ا.وصية ا

سأ� عنه ا.سيد عبد اÍ1م بن عبد ا.كر\م  ،.لشيخ أ�د بابا عن سؤالومن جواب 
هل ترجع  ،أحدهما عن غw و�( )4(و\موت ،وا.وصية .و� ز\د وعمر :بقو� ،ا#راري )3(ا.وطا´

ثم يوò به أيضا .و�  ،با¬لث ، أم كيف اÍ1م؟ وا(وH أيضا .ز\دùها .و� من و� �
 أم يرجع  ،وت�ت¦ ا.ydة ،هل يرجع ا¬لث ùه .ز\د ،أن يو� � فيموت عمر وقبل ،)5()عمر

  /نصفه .ورثة ا(وH؟ 

                                                 
  .»أوالدا«: ~ ي  )1(
  .»من«: ~ ي  )2(
  .»ا.وسا�«: ~ ي  )3(
  .»فيموت«: ~ ي  )4(
  .ي: سقط من  )5(

 ]أ/211[
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هل ترجع ùها  ،و\موت أحدهما بال عقب ،وأما vسألة ا.وصية .و� ز\د وعمر: "ما نصه
 ،وحZسها عليهما ،.و� اآلخر أم ال؟ فÌ ا�وادر فيمن تصدق بأرض S اvرأت� وعقبهما

ف¦ ألوÉ  ،فإن ماتت وال عقب �ا ،فإن نصيبها يبü .لباقية وعقبها ،عقبوهلكت واحدة بال 
   .هذا أقرب ما وجدت �ذه ا(سألة فانظره ،)1(ا�اس با(عقب

فنصيب من هلك  ،و.م يعينهم بأسمائهم ،إذا حZس S بU فالن :وقال ابن القاسم
  ه ألصحابه ا

هل يرجع  ،ثم يموت عمرو قبل أن يو� � ،ثم به .و� عمرو ،وأما vسألة ا(وH بثلثه .ز\د
س � من حÄ يوï ع، أن يZيابن القاسم S أنه ل®س (ن حZس S و�ه وال و� � )3(فنص ،)2(] [

من حZس  :وقال أيضا بعد هذا ،بل يصw مwاثا ،فال حZس ،فإن مات األب قبل أن يو� � ،ا.و�
فهو وقف أبدا vرجعه  ،د صار S �هول ×ن يأ�ألنه حZس ق ؛S و�ه داره ل®س � أن يZيع
 :أن ابن القاسم قال: اK عن ا�يانكما ~ حاشية ا(دونة .لمشدّ  ،ألوÉ ا�اس باZ1س ا1اصل

حZسا عليهم �يعا  .كونها ،.صاحبه )5(يرجع )4(فإن صحته ،من مات من أهل اZ1س ا(عقب
 .هأو غwه ×ا سماه أو �طه ا ،ا إ{ه من سZيلفيصw حي�ئذ إY ما صwها صاحبه ،حÄ ينقرضوا

جواب ه ا" .واهللا تعاY أعلم ،فإ] .م أجد فيهما أقرب ×ا كتبت لÍم ،وتأvل هذين ا#واب�
  .سيدي أ�د بابا ر�ه اهللا

-423 R.'� ! .�=) ��y .9�*r� ���� M�X 
فمن أسلم  ،و�عد :ونصها ،من vسائل ا(ديان -  ر�ه اهللا -vسألة وجدتها hط وا�ي 

وال ºتص  ،و.لغرماء غwه ا(قاصة مع األول ~ تلك الغلة ،فال �وز ،لغر\مه غلة حZسه ~ دينه
ول®س �م إال ما فضل عن  ،وال �ء .لغرماء من غلة ذ.ك اZ1س إال بعد إصالحه ،بها األول

  ه وyتب �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK ا .واهللا أعلم ،ذ.ك
وقد  ،ال عدم ا#وازطالقه أو، وذ.ك إلهذا ا#واب من القلق ما ال �º~ عبارة : قلت

فلعل صواب ... و.لغرماء إلخ  :وهو قو� ،×ا يقتC إطالق ا#واز ،علمت ما ºالفه ×ا ذكره بعده

                                                 
  .»بالعقب«: ~ ي  )1(
 .بياض قدر ر�ع سطر )2(
  .»قبض«: ~ ي  )3(
  .»حصته«: ~ ي  )4(
  .»يرجع«: ~ ي  )5(
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ة تÍون اص� قَ ا.مَ  ألن�  ؛ةاص� حَ فلعل صوابه ا.مَ  ،ا(قاصة :وyذا قو� ،فال ºتص بها ،فال �وز :قو�
وا(حاصة إنما تÍون ب�  ،ين ومدينه إذا ¢ن .� واحد منهما S اآلخر دينا�ّ  رب�  مع

أحدهم  إذا اسÁبد�  ،إذا .م يÍن بيده ما يÌ بقضائها ،الغرماء فيما يأخذه بعضهم من مديانهم
، واqطب سهل، فأفتاه بما يفهم به vراده ،الÍن لعل ا.سائل ¢ن xميً  ،بإقتضاء �ء من عنده

  .قا� �مد عبد العز\ز ا(ذكور .أعلمهللا وا
-424 R"��m "�8� .8 º�� ��  �L� 
�� g�8X 

سأل عنها الفقيه سيدي أبو مدين بن  ،vسألة ~ بيع و� ا(وH ما أوò به أبوه ألوالده(1)
ا1اج أ± بÍر اRمنطيطي شيخنا الفقيه سيدي �مد بن ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر 

 ،سيدي �مد عليك أطيب اRحيات ،ا.سيد األجل الفقيه ا(بجل :ونصها ،فأجابه عنها ؟اRنال]
وع�  ،ند vوته ألوالد و�يهجوابك ~ رجل وò بثلث ما� ع ،وأضعافه من ا.ر�ات والW¸ت

فتعاوض ~  ،بيده س�� ، و�Àفباع أحدهما .ألخر نصفه ،أنصافا (2)ثم قسمها و�اه ،جنانا �ا
ثم مات وقام و� .لبائع  ،وحZس ذ.ك S أوالده ،نصف ا#نان مع رجل ~ ماء أجراه ~ أرض �

 ،ا�ا
 بيد و� ا(تو� فصا1هم من حö ب®نهم بأن يأخذ ا�صف ،يطلب نصيبه من ا¬لث
فاسÖده  ،العم ~ ماء مدعيا أنه أعود نفعا ألهل ا¬لث ،مع من تعاوض معه، وتعاوض فيه فحازه

فهل يصح هذا ا�قل ا.واقع من األب من غw  ،و.ألب أوالد غwه ،منه با.dاء هو وأبوه أنصافا
وتÍون الغلة S ا(شÖي إن علم  ،أو �م القيام ،وال قيام .ألوالد S من بيده ا#نان ،قاض

(ن � ذكور S من �  )3(ألفضل ،تقسم ب� أوالد ا.و�ين أنصافا :وهل إن قال ~ وصيته ؟با¬لث
أو ال �ء  ،أ2ستحق ا�صف و\رثه األب ،ومات قبل انقطاع ال�سل ،فزاد ألحدهما و� ،واحد

   ، أجيبوا أجرyم اهللا؟و\Íون ا¬لث ألوالد اآلخر ،�
فا(عاوضة ا(ذكورة ينظر فيها  ،و�عد .و�ر¸ته، وعليÍم ا.سالم ور�ة اهللا 1مد هللا
وعدم  ،وخرابه ،فإن رآها صالحا qالء ا#نان ا(وò به ،أو من يقوم مقامه اآلن ،القا�

  ،وال عمل S ما فعله أبو األوالد ،و§ن .م ير فيها صالحا ردها .أوال أvضاها ،عوده 1ا� )4(رجاء

                                                 
  .»�سم اهللا ا.ر�ن ا.رحيم، ص. اهللا S سيدنا وvوالنا �مد وآ� وصحبه وسلم lسليما«ز\ادة : ~ م (1)
  .»و�ه«: ~ ي (2)

  .وهو خطأ ظاهر. »فاألصل«: ~ ي  )3(
  .»راء«: ~ ي  )4(
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ألن و�ه قد استحقه  ؛و(ن مات و�ه أخذ ا(وò � به ،.لشبهة )S)1 ا(شهور/ وال غلة 
 .واهللا أعلم ،وال يعود ألوالد أخيه لقسم ا(وò ب®نهما ،و§ال ورث ،فإن و� � غwه xد � ،بوجوده

  .من خطهما ر�ه اهللاه ا .قا� �مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر
-425 R ,.�/ �$�*y� ��*y @'>�� *E� ,�(/ ,�����8 �\ "
��� .8 º�� ,"��m O�'	 "
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�� [� ����� &P� ��� ��(/ ,�P�8� ��� �W ,�/�1�� �$'�8� ���r�� �8 O�j�/X 
أوò به وا�ه �م  ،وسئل وا�ه ا.شيخ سيدي أبو ز\د عبد ا.ر�ن عمن بيده جنان ألوالده

وتÍون  ،أعطU غرسة أغرسها فيه :فقال آلخر ،فخرج فيه بالقسمة ،نه أوò �م با¬لث.كو
فقام األوالد أهل ا¬لث S  ،ثم ماتا ،فأثمرت ،فأعطاها � وغرسها ،ب� الغارس و�®نهم أنصافا

وفعل ما ال  ،ل� أنه ت�ف فيما ال يملكه، قائير\دون نقض ما فعل أبوهم ،و� معطي الغرسة
و\صح ما فعله  ،فهل تبü ا�خلة ،فنازعوه ~ ذ.ك ،بأن أباÐم هو متو� أvرyم :فأجابهم ،¾ل

  األب أم ال؟
أن ما فعله األب مع ا.رجل ا(ذكور ~  - واهللا ا(ستعان - ا#واب  ،ا1مد هللا :فأجاب
 :يلوق، غرسته حطبا ، فقبل � قيمةواختلف فيما .رب الغرسة .ف¦ مغارسة فاسدة ،الغرسة فاسد

   .ال �ء � :وقيل، قيمتها قائمة مع كراء الغارس عليه
وyتب عبد ر�ه تعاY عبد  .واهللا أعلم ،فل®س �م ذ.ك ،وأما كونها تبv S üلك ورثته

   .ا.ر�ن بن عمر لطف به
ما أجاب به  ،و�ه ثق© ،ص. اهللا S سيدنا �مد وآ� ،ا1مد هللا وحده :وأجاب بعده بقو�

وأفعال األب  ،ألنها عقدة صحيحة ؛~ حÍم الفساد .م أر � ما يفسده -  ه اهللاسدد -الفقيه 
فيجW من أE  ،واآلن ¼ مال vشÖك ال ¾مل القسمة ،�مولة S ا.سداد حÄ يظهر خالفه

 )fl‰flŠfl™@�ü � �بقو� (ألن ا.öر منÌ من ا�ين  ،يعطي رب ا#نان قيمتها)2( ] [فإنها تق   ،ا�يع

)3( fl‰aflŠč™@�üflë � تبyمن سئل[و[)لطف اهللا به )4 Uبذ.ك عبيد ر�ه ¾� بن ا.وا~ ا#ك.@  

   ،ص. اهللا S سيدنا �مد وآ� ،ا1مد هللا وحده :ثم كتب بمحو� ا.شيخ أبو ز\د ا(ذكور

                                                 
  .»ا(شÖي«: ~ ي، م  )1(
  .بياض قدر  ùمة  )2(
  .م: وما أثZته من. بياض: ~ األصل، ي  )3(
  .بياض: ~ ي  )4(

 ]ب/211[
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وفقنا اهللا  -ا�ي ôب عن الفقيه ا(عÖض  ،فوجه فساد ا(غارسة ا(سئول عنها بمحو� ،و�عد
   :من وجه� -  و§ياه

ومن  ،ا(وجودين )2(~ أرض ا¬لث ا(وò به ألوالده )1(أن األب اشتغل با�Rف :أحدهما
بد من نظر القا� معه 1ق من  فال ،ول®س � ذ.ك إذ ال والية � S من سيوجد ،سيوجد
نظمه ا(ّس� ونقله سيدي �مد ميارة ~ �ح  ،)3(وقد نّبه S هذا ا(ع÷ ~ ا(عيار ،سيوجد

   .بZستان ا(هج
ورب األرض ~ األرض S  ،العاvل )4(أنه 2شÖط ~ ا(غارسة أن 2شÖك :ا.وجه ا¬ا]

وقد نص  ،ما إن ¢ن اشÖاكهما ~ الغرس دون األرض فسدت، و§حسب اشÖاكهما ~ الغرس
ووجه فساده  ،و.و ال أن حاvله استعجلU �قلت من ا�صوص ما فيه كفاية ،S ذ.ك غw واحد

فيذهب  ،أو ال ي�بت ،فيكون � نصفه ،إذ ال يدري هل ي�بت الغرس ،الغرر ~ أجرة العاvل
   .عمله باطال

ألن األب .و فرضنا صحة ت�فه ~ تلك  ؛ولÍن العلة واحدة ،وهذه ا�ازلة بعكس ذ.ك
.و نZتت  حÄ تعلق بنصفها ،األرض ألوالده .�ن رب الغرسة قد استأجره S القيام عليها

 ؛و¼ أيضا خارجة عن سنة ا(غارسة ،فاألجرة �هولة ،فإن .م ت�بت ذهب عمله باطال ،وعلقت
 ،والعمل عليه ال S رب األرض ،ألن س�تها أن يÍون الغرس من العاvل ال من رب األرض

ألن رب الغرسة قد  ؛وقد يؤدي أيضا إY كراء األرض بما ºرج منها ،وهذه ا�ازلة بعكس ذ.ك
 ،ال© توضع فيها الغرسة بنصف الغرسة ال© ت�بت فيها ،كÖى من رب األرض نصف ا�قعةا

وال ¾قق  ،ومن يف© ~ ا�وازل .وهو انتهاء حياة الغرسة ،وأيضا فيه كراء األرض إY أجل �هول
وyتب عبيد ر�ه تعاY عبد  .واهللا يهدي إY ا.صواب ،أقرب إY اqطأ )5(يÍون ،علل األح�م

  ه �ن بن عمر لطف اهللا به اا.ر
 Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا� وسÖ عيبه ،غفر اهللا ذنبه -قال ¢تبه �مد عبد العز\ز بن 

  :نظر ما علل به ~ �لة اRعا{ل بقو�ا: - حبابه وقرابته وا(سلم� �يعا مع وا�يه وأشياخه وأ

                                                 
  .ما أثZته أصوب. »~ ا�Rف«: ~ ي  )1(
  .»ألوالد«: ~ ي  )2(
  .360ص 9ج: ا(عيار ا(عرب. ينظر ا#واب عن vسألة من أوصت بثلث ما Æلفه ألول vو.ود الب�تها  )3(
  .»d2ك«: ~ ي  )4(
  .»يÍن«: ~ ي، م  )5(
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مع ما ذكره ا1طاب ~ ا�Rبيه ... إلخ  وقد يؤدي أيضا إY كراء األرض بما ºرج منها
 : "~ قول ا(صنف ~ باب اإلجارة ،×ا يقتC جوازها بالغرس عن ا(دونة ،ا.سادس

�
ال إِ

إن .م  )2(�وز كراء األرض �شجر بأصو�ا يأخذها من ا(كÖي : "من قو� ا.سادس )1("َكَخَشب
   )3(."ا(دّونةقا� ~ . / يÍن فيها ثمر، فإن ¢ن فيها ثمر، .م �ز

 ،ثم انقضت ا(دة ،ومن اكÖى أرضا فغرسها شجرا ،وفيها أيضا قبله بنحو ورقة: قلت
ألنه أ�راه  ؛S أن � نصف ا.شجر .م �ز ،فصالح ر�ها S بقاء الغرس ~ أرضه عd س��

 ،بتل اآلن نصف ا.شجر جاز، و.و وقد lسلم أو ال lسلم ،بنصف ا.شجر يقبضها إY عd س��
  ه ألنه فسخ دين ~ دين ا ؛ال �وز :قال غwهو

ما �وز  ،، وذ.ك ~ تر�ة باب جامع)óflèflãflë�@čòfläfliaflŒŽà�Ûa@�åflÇ�)4@� :وa أ± ا1سن عليها ~ قو�ا

�وز بÍل �ء ما عدا  ،وحجة القول ا¬الث: ما نصه ،بعد @م طو\ل ،كراء األرض به أم ال

 óأنه  �الطعام ما روى ابن نافع عن ا��@b�Ûflë@đs�ÜŽrči@bflç�Š�ØŽí@b�Ûflë@LbflèžÇ�‰žŒŽîčÛ@žë�c@bflèžÇfl‰žŒflî�Ü�Ï@ćāž‰�c@Žé�Û@žoflãb�×@žåflß
&âbflÈ�İči@b�Ûflë@&ÉžiŽŠči�)5(، ؛وهذا أيضا ال يصح ~ ا�ظر  wرج منها من غº ألنهم أجازوا كراء األرض بما

   ها )6(نظر ا(قدمات، االطعام
ومن  ،بتل اآلن نصف ا.شجر جازاألرض بأصو�ا، ومن قو�ا و.و فقد ت�Z من قو�ا �وز كراء 

يغرس  أن كراءها بالغرس ا�ي... لخ إألنهم أجازوا كراء األرض بما ºرج منها  ؛قول أ± ا1سن
  هو عدم  ،و§نما ا(انع فيها ،خالف ما يقتضيه إطالق ا.شيخ أ± ز\د ،ل من اآلن جازإذا بت

                                                 
  .241ص: ¤ت� خليل  )1(
  .»ا(شÖي«: ~ ي  )2(
  .514ص 7ج: vواهب ا#ليل  )3(
 2، ج2064-2063: بيع ا.ّز�يب با.ّز�يب، والّطعام بالّطعام، حديث: ا�يوع، باب: أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، كتاب )4(

  .760ص
رٌْض �، بلفظ 1177ص 3، ج1536: كراء األرض، حديث: ا�يوع، باب: أخرجه vسلم ~ صحيحه، كتاب )5(

َ
َمْن َ¢نَْت َ�ُ أ

ِرْ$َها  ْو ِلُ�ْ
َ
َرْ$َها، أ لَْ�ْ َخاُه، َوَال يÍُْرَِهافَ

َ
، 3395: الÁشديد ~ ذ.ك، حديث: ا�يوع، باب: ؛ وأخرجه أبو داود ~ س�نه، كتاب�أ

َخاُه َوَال يÍَُارَِها بِثُلٍُث �، بلفظ 276ص 5ج
َ
ِرْ$َها أ ْو ِلُ�ْ

َ
َرْ$َها أ لَْ�ْ رٌْض فَ

َ
؛ وأخرجه �ُرْ�ٍع َوَال بَِطَعاٍم vَُس�� بِ  والَمْن َ¢نَْت َ�ُ أ

ذكر األسانيد ا(ختلفة ~ ا�¦ عن كراء األرض با¬لث، وا.ر�ع، واختالف : ا(زارعة، باب: ال�ساú ~ ا.سA ا.كWى، كتاب
؛ وأخرجه أ�د ~ vسنده، حديث بعض عمومة رافع بن خديج، وهو ُظهر 396ص 4، ج4610: ألفاظ ا�اقل� �، حديث

 óّ�ّإسناده صحيح82ص 29، ج17539: ، حديث�عن ا ،. 
 .225-224ص 2ج: ا(قدمات ا(مهدات )6(

 ]أ/212[
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 َRا ْZ ِأعلم ،من اآلن (1)يَل ت Yواهللا تعا.  
َ و�َ  ،وقد فصل أبو ا1سن األقوال فيما تÍرى به األرض ôية اRفصيل  وحصل  ،وجوهها ��

بن ( (2)قا� ¢تبه �مد عبد العز\ز .طالع عليهيقف عليه من أراد االفل ،ما فيها من اRحصيل
  / .(3))اهللا رضاه آم� �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
  .»اZRتل«: ~ ي  (1)
  .»ا(ذكور«ز\ادة : ~ ي، م  (2)
  .ي، م: سقط من  (3)

 ]ب/212[
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  || ا�اب ا¬الث|| 

  
 
ْ
ِ  )1(ةمَ سْ قِ ال �d.وا َyر  )2(ة �ö.ْفَعةوا    )4(وا.ُمَداَراة )3(ووُُجوهه وا.ش"

  
-426 R�W�W �8 n�J� O�'	 �9� X 

 ،ومات واحد منهم وترك زوجة ،َث لُ ا¬" واحٍد  .�õ  ،سئل ا.شيخ عن جنان vشاع ب� ثالثة
وا.d\ك ا¬الث  ،ا وأر�ع بناتا وو�ً وترyت زوجً  ،و¼ اvرأة ،ومات ا¬ا] ،وأر�ع بنات ،وو�ين

  .إن قسم تنقص قيمته :فأبوا وقا.وا ،فطلب منهم القسمة ،حيا
� جزء يمÍن  ،أنه إذا ¢ن ا#نان ا(ذكور يمÍن قسمه S ثالثة أجزاء :فأجاب

إذا  ،وال حجة �م ~ نقصان ثمنه ،فإن ورثة با
 ا.d¸ء �Wون S قسمته ،االنتفاع به وحده
  هاواهللا أعلم  ،إذا .م تمÍن قسمته ،و§نما يÍون حجة ،قسمته S ثالثة )5(أvكنت
-427 R��*(�� �9�  [� k����� ª	� �;?X 

فما جاء  ،فإذا اقÖعوا ،ن S قسمة القرعة�Wو )6()إنما(أن ا.d¸ء  :فأجاب ؟وسئل
  هاأخذه ~ ا.وسط أو الطرف  ،.لd\ك ا�ي اد� عليه ا.öر

-428 R#��µ�� ^r�� ��G �
PX 
 ال �W )7(ربلفتوى ~ ا�ازلة أن رب ا.زّ فا�ي Çب به ا ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر

   .وهو ا�ي اقت� عليه ~ ا(خت� ،هذا قول ابن القاسم ،إال إذا اقتلعه �را ،S إxدته
  من � حائط وهو سÖة S  ،وسمع ع® ابن القاسم ~ كتاب األقضية: قال ابن عرفة

                                                 
ْو « :الِْقْسَمةُ  )1(

َ
ٍف ِ*يِه بُِقرَْعٍة أ َصاِص تََ�" نًا َو.َْو بِاْختِ  2ج: �ح حدود ابن عرفة. »تََراٍض تَْصِيvُ wَُشاٍع ِمْن vَْملُوِك َماِلَكْ�ِ ُمَعي�

     .492ص
yَةُ  )2( ِ

�d.مة، وخاصة، و¼ :اx ةy� ونÍلًْ� َ*َقْط «: وتvِ Õَ�ْ
َ
ٍل َ,ْ�َ َماِلَكْ�ِ فَأ َمو� ُر ُمتَ ُة 7ََقر" yَُة األَعِمي� ِ

�d.ُة َ,يُْع . ا ي� õَخص
َ
َواأل

ْعِض õ�ُ اآلَخِر  ِهَما ِ~ ا#َِميعِ َما.ٍِك ُ�� َ,ْعِضِه بِبَ فِ َة تََ�"   .431ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة. »vُوِجٌب ِصح�
ْفَعةُ  )3( \Íِِه بِثََمِنهِ « :ا.ش" َخَذ َمِبيَع َ�ِ

َ
\ٍك أ  .474ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة. »اْسِتْحَقاُق َ�ِ

ْ-يَا: اَراةُ ا.ُْمدَ «: ، وعرفها عياض، فقال»ا.ُمَالَ�نَة َوا.ُمَالَطَفة« :ا.ُْمَدارَاةُ  )4( اRوقف S مهمات . »إِْ$َطاُء ا.َماِل ِل®َْسِلَم اِ�يُن وا�"
 .430ص 2ج: ؛ حاشية العدوي)م1990- ھ1410(ا(ناوي، x.م ا.كتب، القاهرة، الطبعة األوÉ : اRعارف

  .»vكنت«: ~ ي  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(
رُْب  )7( �يط الZسات�، لفصلها و�ديدها :ا.ز" S رُْب  .هو حائط من جر\د ا�خل، يوضع  .132ص: ا(صباح. حظwة الغنم: وا.ز�
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  . ل®س � هدمه إال .وجه يرى ال يلتمس به �ره ،جاره
سمع ع® و¾� ابن القاسم إن سقط  ،يتحصل ~ حÍم بنائه إن انهدم أر�عة: ابن رشد

 و§ن .أسÖ �فسك إن شئت :وقيل #اره ،.م يلزمه بناؤه مطلقا ،أو بهدم خوف سقوطه ،�سماوي
و§ن هدمه �ر أ.زمه بناؤه إن  ،إن ¢ن � مال و§ال فال ،أو (نفعة أجS W بنائه ،هدمه {جدده

   )1( .1ائط ب� ا.�Í\dبيع ×ن يZنيه ¢ ،و§ن .م يÍن � مال ،¢ن � مال
نظره، فإنه .م يفصل ~ هدمه �سماوي ب� قدرته S فا وهكذا نقل ا(واق قول ابن القاسم

  )2(.ر ذ.ك فيما إذ هدمه (نفعة نفسهو§نما ذك ،إxدته وعدم قدرته
إن  :ثم قال ابن القاسم ،عن ابن يو�س عن العتZية )3(إنما نقل ما ذكرتم :وابن ا�جيب

فدل S أن ما نقله عن ابن  ،فنقل ما سبق... xدته إلخ أvر من اهللا تعاY .م �S W إبانهدم 
لÍن ل®س فيه اRفصيل  ،)4(ولعله قول سحنون ،مقابل لقول ابن القاسم ،يو�س عن العتZية

  . واهللا ا(وفق ،ا�ي ذكره كما نقله ابن عرفة وا(واق
 )5(]أنÍم[اعلم أيها األخ  ،مÍمأنه xرضه عرف ناسخ إY آخر @ :وأما قولÍم

ألن العرف إنما يفارق ا�ص إذا ¢ن  ؛وذ.ك ال يصح ،ما تعتمدون S العرف مطلقا )6(كثwا
وÞو  ،وا�فقات ،وا.سكك ،وسائر العقود ،كألفاظ الطالق ،ومدرyه العرف ،ذ.ك ا�ص مبناه

ونبه ذ.ك ميارة ~ �ح  ،وقد حرر ذ.ك شهاب ا�ين القرا~ ~ قواعده ~ غw ما vوضع ،ذ.ك
  .واهللا ا(وفق ،ا.زقاقية

ألن ما ادxه من  :هو قول القا� ~ سؤا� � بعد @م ،والعرف ا�ي أشار إ{ه ا.شيخ
اتِِر لِ : "ا.ydة ~ ا.زرب هو األصل، لقو� ~ ا(خت� ًراَو�ِإxََِدِة ا.س� ْن َهَدَمُه َ�َ هِ إِ ِwْفهذه )7("َغ ،

 ،وال �º أن العرف قاعدة من قواعد ا.dع ،لÍن xرضه عرف ناسخ ،من أفراد نص خليل
.وجب  ،مع أنا .و ب�ينا هذه ا(سألة S األصل ال S القاعدة العرفية ،وهو ا(قدم عند اRعارض

  ...وفة إ{ه إلخألن عقوده �v ؛ألن ا.زرب � ؛عليه أيضا إصالحه
                                                 

  .220ص 9ج: ا�يان واRحصيل  )1(
  .115ص 7ج: ينظر اRاج واإلùيل  )2(
  .»ذكر«: ~ ي  )3(
  .115ص 7ج: اRاج واإلùيل. »�W صاحبه S ب�يانهأّن ا#دار إذا انهدم «: ا.صواب أن سحنون يقول بما قال ابن كنانة  )4(
  .بياض: ~ ط  )5(
  .»كثw«: ~ ط  )6(
  .215ص: ¤ت� خليل  )7(



 674 
 

-429 R��(� � ��/ O�j� ��4J��X 
فا.شفعة إنما تÍون فيما .م يقسم كما ~ ا1ديث  ،و�عد :فأجاب ،وسئل عما يظهر

وقد ذكر ~ ا.وثيقة أن  ،وتمي� ما .� ،وا.وثيقة من أو�ا إنما ب�يت S القسم ،)1(ا.صحيح
ا.ر�ع من  ؛ونصيب أوالدهما ا(وò به من إحدى األخوات ،نصيب األخو\ن ا�صف ا(واK كذا

   .فكيف يتوهم ثبوت ا.شفعة مع ما ذكر من القسم واRمي� ،األرض ا(واK #هة األخو\ن
وال  ،إذ ل®س �م إال الغلة ،فال تصح ،وأبوهم ? ،وأما ا.شفعة ألوالد األوالد ا(وò �م

وقد نص ~ ا(تيطية S أن ا(وò �م  ،.صلبحÄ ينقرض أوالد ا ،يدري من 2ستحق األصل
  هاواهللا أعلم  ،فال شفعة �م لعدم تعي®نهم ،إذا .م يÍونوا �صور\ن

  عفا اهللا -قال vؤلف هذا ا.dح : "ما نصه ،ا(نهاج �اظمها ميارة لةوa �ح تÍم: قلت
 قال اإلمام  :ما نصه ،كتب فيه ¢تبه ،وقد ورد S سؤال قبل ا{وم بمدة من بعض ا�الد :-  عنه

معناها أنها تÍون /  ،أو ما تزايد لفالن ،أبو إسحاق اRو�° ~ أجو�ته ~ ا.وصية ألوالد فالن
وال تورث عمن مات منهم  ،ال تباع وال توهب وال 2سÁشفع بها ،حZسا vوقوفا ما دام األب حيا

 ،وتفوت بأنواع الفوت ،(تملكة ال© تورث¼ من قبيل ا�بة ا ،فإذا مات األب ،قبل vوت األب
وابن  ،ومطرف ~ ا�وادر ،وأصبغ ،وابن عبد اÍ1م ،وهو قول أشهب :)2()قال( .و2سÁشفع بها

  .)3()من �ح تÍملة ا(نهاج(ه ا" وهو نص اإلمام ا(ازري .وعبد ا.وهاب ،حبيب ~ ا.واضحة
-430 R����� *�c8 �? .��� ��(� � 3I�r��X 

و(ا .م ¾مل  ،وأوò ا�ا.ك بثلثه ألوالد بعض أوالده ،ورثة بعضهم ôئبوسئل عن 
 ،إن قدم ب� أخذه حظه من ا¬من ،وجعل .لغائب اqيار ،وأخذه بعضهم ،األصل القسمة قوvوه

  فمن يÁبع أهل ا¬لث؟  ،)4()عليه(ثم إن أخذ األصل قوم عليه ~ دين  ،أو األصل
 ،و§ذا ¢ن كذ.ك ،بأن يوñ � وyيال ،ال بأvر ا1اÐمأن الغائب ال يقسم عليه إ: فأجاب

 ومن أراد من ا.ورثة أخذه بما بلغ من ،فبيعه ماض ،فإذا ¢ن متخلف ا�ا.كة ال ينقسم إال بöر

                                                 
، 2138: ا.شفعة ~ ما .م يقسم، فإذا وقعت ا1دود فال شفعة، حديث: ا.شفعة، باب: أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، كتاب )1(

ُ َ$نُْهَما، قَاَل $َ : ، وقد ذكر ~ عدة أبواب، ولفظه787ص 2ج �sرَِ�َ ا ِ �sْن َجابِِر بِْن َ$بِْد ا :� ِ �sرَُسوُل ا Dََْفَعِة ِ~  �ق بِا.ش"
ُرُق فََال ُشْفَعةَ  ْت الط" فَ õêَُذا َو4ََعِت ا1ُُدوُد، َو   .�õ�ُ َما .َْم ُ�ْقَسْم، فَإِ

  .ي: سقط من  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .ك: سقط من  )4(

 ]أ/213[
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و\ؤدي إ{هم ثمن  ،حÄ يقف S آخر ا.زائدين فيأخذه ،فإن lشاحوا فيه تزايدوا ،فذ.ك � ،ا¬من
بأن  ،أو ~ قسمه �ر ،وهذا ùه إذا ¢ن ال ¾مل القسم ،هذا مذهب ما.ك وأصحابه ،أنصبائهم

وأن يÍون القا� ا�ي  ،بهذا فÑه ابن القاسم ،ال يÍون فيما يصw .� واحد منهم منفعة ما
فإذا ثبت هذا وسلم وyيل الغائب و�ا
  ،فيكون ا.وyيل بمRþه ،أذن بالقسمة أقام وyيال .لغائب

 ،وجعله اqيار .لغائب معروف تطوع به ،فdاؤه ثابت ،�ذا ا(شÖي )1(وا(وò �م ا.ورثة
و§ن .م يÍن األvر  ،فذ.ك ا�يع أيضا نافذ تام ال قيام ألحد فيه ،فحيث بيع ~ دينه بعد vوته

   هاواهللا أعلم  ،وa ا.سؤال تدافع .م أفهمه ،فا�يع غw تام ،كما قلنا
-431 R(�(%� Á� �8 ��}O��X 

 ،فا#واب أنه إن طلب ا.شقيقتان من ا.شهود أداء ا.شهادة ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
  ه، واهللا أعلم افإن األخ يؤاخذ بإقراره ،وادعيا ما أقر به أخوهما من ا.ydة

-432 R�;?  [� �9�(�� &=(� � O�'5� O���g�=�� [� O�ª« k����� OÅ/ ,k�=1�m� & X 
 ،¢ن ال يقبل القسمة S أقل األنصباء )2(أن ا#نان حيث :فأجاب ؟يظهر وسئل أيضا عما

 ،فإذا وقف S ثمن( ،ال© أرادت ا�يع ،�Wون S ا�يع مع �\Íتهم )3()فيه(فإن ا.d¸ء 
بما وقف عليه من  ؛)5()ال© أرادت ا�يع )4(� أخذ نصيب �\Íته ،فإن من .م يرد ا�يع

   .من أعطى فيه ذ.ك ا¬من )6(ذه بذ.كو§ن .م يرد أخ ،ا¬من
وا�ي �Wهم األ± S ا�يع القا� إن  ،فال �Wون عليها إال برضاهم ،وأما ا(زايدة فيه

  ه، واهللا أعلم او§ال فعدول ا�â يقوvون مقامه ،¢ن
-433 Rk����� �=1�m ��(�� ���(� M� ��c��X  

فالقا� ا�ي أvر بتقو\م ا#نان ا(ذكور قد أخطأ ~  ،و�عد :فأجاب ؟وسئل أيضا عما يظهر
فمن شاء من ا.d¸ء أخذه بذ.ك  ،فإذا وقف S ثمن ،و§نما حكمه أن ينادى عليه با.ز\ادة ،أvره

فمن  ،فيه فإن lشاح ا.d¸ء فيه تزايدوا ،منفهو أوÉ من األجنó ا�ي أعطى فيه ذ.ك ا¬ّ  ،ا¬من

                                                 
  .»ا(وò �«: ~ ي  )1(
  .»إذا«: ~ ك  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .»�yته«: ~ ط  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»أخذه«ز\ادة : ~ ك  )6(
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واهللا  ،ألنه ال فائدة ~ تقو\مه ؛قومه (2)فال أجرة (ن ،حكمه (1)هذاو§ذا ¢ن  ،وقف عليه فهو �
  . أعلم

وهذا  ،اأو تقو\مً  ~ خطابه نداءً  :قال ،إن القا� (ا أvر بذ.ك :وقال � ،ثم راجعه vراجع
  ....ز\ادة ا¬من �سZبه إلخ   ،ا(بيع اRقو\م فيه أفضل من ا�داء

و.م نقف S من ذكر اRقو\م  ،الستقصاء ا¬من ا(ناداة، فالعلماء نصوا S و�عد :فأجاب
   هواهللا ا(وفق ا ،وÞن متبعون ،فيه

ال  ،إن �ط ا�قاء S اإلشاعة إذ ¢ن vؤجال :فقد قلت ،و�عد :و×ا ¢تب به القا�
öمطلقا ¢ن أو مقيدا :فأجبت ،ي öالعقد ،بأنه ي Dي  ،(نافاته (قتÖا�ي هو ت�ف ا(ش
  .واهللا أعلم ،وا.dط ينافيها ،(4)ومنه إجابته إY القسمة مÄ أراد ،بأنواع ا�Rف (3)اشÖاهفيما 

-434 R�$9�*) ! *4¨ �� @'=� �� �*r� M� g'� #��(4�� k����X  

فل®س  ،فإذا اتفق �يع من � حق ~ تلك األرض إن ¢نت ×لوyة ،و�عد :فأجاب ؟وسئل
وقدره ما ¾صل  ،وألر�اب الفقارة منع من ير\د ا�ناء ~ حر\مها ،�م نقض ما اتفقوا عليه

  هاواهللا أعلم  ،أو ¾فر فيه ،أو يغرس ،فيها �سبب من يUZ (5)ا.öر
-435 R ,O�'	 �
� *Eu M� Ti%� M�O� .�I�8 .��� �i%�� �'� �� ���%�� [� .�� Z(=�X 

أنه يبü  ،واشÖط عليه بائعه ~ صلب العقد ،وسئل عمن اشÖى من آخر سدس جنان
  ،(ا فيه من اRحجw ،إبطال ذ.ك ا�يع )6()ا.dع(فلما اقتD  ،معه S اإلشاعة عd س��

وا�صف اآلخر اÂر .ألخ ا(ذكور  ،نصف ذ.ك ا.سدس ألخيه )7(اد� ا(شÖي اإلفاتة بZيع
  . فا.dط يÁناو.كما معا ،إن ¢ن أخوك �\Íك :فقال ا(شÖي ،با.ydة

2شÖ\ه  ألن � ما /  ؛فا.dط يÁناو� ،فإن ¢ن ا(شÖي مفاوضا ألخيه ،و�عد: فأجاب
  .واهللا أعلم ،×ا ºالف ما عندي )8(وهذا ما ظهر ،أحدهما يلزم اآلخر

                                                 
  .»هكذا«: ~ ي (1)
  .ي: وما أثZته من. »من«: ~ األصل (2)
  .»~ vشÖاه«: ~ ك، ط (3)
  .»أرادها«: ~ م، ك، ط (4)
  .»به«ز\ادة : ~ ي، م، ط (5)

  .ط: سقط من  )6(
  .»بائع«: ~ ي  )7(
  .»K«ز\ادة : ~ م  )8(

 ]ب/213[
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كما .لقا�  ،فال يفيته ذ.ك ،ا(بيع بعد القيام عليه بفساد ا�يع )1(وyذ.ك إن أفات
  . واهللا أعلم ،عياض
-436 R�\ ���	�8 &$5� ]��� ,����� #�� 
�8 �? �� �(� �� ��4J�� �\ ]=	� #�*��X 

 ،و.م تقم بها إال بعد عdة أعوام ،وسأ� القا� عن اvرأة وجبت �ا ا.شفعة ~ جنان
  . وادعت ا#هل بوجو�ها �ا

و¼ من إحدى  ،وأنها ال تعذر با#هل ،فأجبت �سقوط شفعتها ،ئلت عن ذ.كثم سُ 
ثم وقفت بعد ذ.ك ~ ا(عيار S جواب أجاب . ا(سائل ال© ال يعذر فيها أحد با#هل إن ادxه

 )2(واقÁسم إخوتها ،ثم تزوجت ،عن بÍر مهملة تصدقت µميع مwاثها من أبيها" :أبو ا1سنبه 
فقامت األخت S  ،أمدا من عd\ن xما ؛وت�فوا ~ ذ.ك با�يع وغwه ،الyÖة S عينها

واعتذرت أن سكوتها لظنها أن تلك  ،وS من اشÖى منهم تر\د مwاثها من أبيها ،إخوتها
  .وادعت ا#هل إلخ ا.سؤال ،ا.صدقة تلزمها

ألّن ما ادعت ا#هل فيه ×ا Çهله : أن القول قول القائمة ا(ذكورة، إY أن قال: فأجاب
 ،هله أبناء ج�سه �ôاوقاعدتهم أن من اد� ا#هل فيما � ،وال يعرفه إال أهل الفقه ،�ôا

األصل ~ هذا : قال ابن رشد: وا�صوص S هذا ا(ع÷ كثwة، إY أن قال ،فالقول قو� ~ جهله
فإن ، فال ،وما ال يتعلق به حق لغwه ،فال يعذر ا#اهل فيه µهله ،إن ¢ن ×ا يتعلق به حق لغwه

فما ا�ي يظهر  ،فلما قرأت ذ.ك توقفت ،)3(."ها .م يعذر فيه µهله( ¢ن ×ا 2سعه ترك تعلقه،
فقد انعقد فه¯ عن إدراك  )4(...)فإن ¢ن ×ا 2سعه ترك تعلقه إلخ  ،وافهمU قول ابن رشد ؟.ك

اد ا(سائل (ا تعرض Rعد ،وقد ذكر ~ اRوضيح ذ.ك ،وأ�تب ما ظهر .ك ~ @م ا.شيخ ،معناه
  .وا.سالم ،ال© ال يعذر فيها با#هل ~ سفر ا��ح

و¼  ،هو ا(نصوص البن رشد ~ ا(قدمات ،أن عذر ا(رأة ا(ذكورة بادxئها ا#هل: فأجاب
وضابطه  ،عن أ± عمرو اإلشZيÅ ~ أثناء كتاب ا.شفعة )5(أول ا(سائل ال© نقلها عن ابن عتاب

   .ولعله ذكره ~ غwها من كتبه ،.م يذكره ~ ا(قدمات ،را�ي نقلتم عن صاحب ا(عيا

                                                 
  .»فات«: ~ ي  )1(
  .»أخواتها«ك : ، ~»أخوها«: ~ ي  )2(
  .باختصار. 451- 450ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )3(
  .ك، ط: سقط من )4(
  .»ابن xت«: ~ ي، ك  )5(
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 ،فإنه .م يتضح K مع÷ تعلقه... فإن ¢ن ×ا 2سعه ترك تعلقه إلخ  :وأما ما نقل عنه من قو�
   .فإنه 2سعه ترyها ،وذ.ك ¢.شفعة ،هذه ا.لفظة .�ن واضحا )1(و.و أسقطت

صدقتها عقد غw الزم .وقوعه ~ حال  )2(فإن ،فيمÍن الفرق ،وأما vسألة أ± ا1سن
  . واهللا أعلم ،)3(ا.سفيه
-437 R�9�  ��W  .8 º��
�� ��m �\�� M� ¡����� ���v�� �m� ^�1�� ,�$'�8  �L�X 

ز\ان ا.سجلما´ عن رجل أوv ~ òرض vوته بثلث  بن أ± وسئل الفقيه سيدي ع®
 ،.لثلث )4(ثم أن وا� ا(وò �م فوت ش®ئا من ما ،تملي�ة و�ه كَ رْ أو تَ  ،متخلفه ألوالد و�ه

ا(وò �م من جدهم حسبما رُسم ~  ،)5(وصw ألوالده ا�كور واإلناث قدر ما فوت من ما�م
wصيRرسم ا، Nأن  ،وصاروا 2ستغلون ذ.ك مدة حياة أبيهم ا�كر واألن Yتلك ا1الة إ S و�قوا
وت�ف � واحد  ،®نهم يعU األوالد بعد vوت أبيهم ا�كر ¢ألنNواقÁسموا ذ.ك ب ،مات وا�هم

وñ  ،ورثته )6()وورثه(و�عضهم مات  ،با�يع وا�بة ؛من األوالد ~ نصيبه بأنواع ا�Rفات
ثم بعد  ،ومنهم من فوت �يع حظه ،واحد من األوالد ت�ف ~ حظه بما شاء من أوجه ا�Rف

وهو األخ S أخواته ير\د فسخ القسمة  ،يدة قام أحد ا.ورثةأن vضت القسمة ب®نهم �س�� عد
مدعيا أن ا�â ا�ي استوطنه  ،هو µميع ا¬لث وحده )7({ختص ،ا.واقعة ب®نه و�� أخواته أوال

مع أن عرف أسالفهم إY اآلن ا¬لث  ،العرف عندهم خصوص لفظ ا.و� با�كر ،أسالفهم
Nون ب� ا�كر واألنÍبه ي òهلم جرا ،ا(و Yفهل سيدي  ،يقسم ب®نهم من �ن األسالف إ

وvوافقة عرف األسالف  ،وت�ف � مع طول ا(دة ،وقوع القسمةمن  .ألخ القيام بعد ما ذكر
 فيما ناب  ،و§ن حÍم قاض بصحة هذه القسمة ب� ا(وò �م ؟فيما ب®نهم من غw نwÍ أم ال

  فهل يتعقب حكمه أم ال؟ ،قائموثبوتها و�طالن دعوى األخ ال ،� واحد منهم
  فال lسمع فيها دعوى  ،و¼ بيع من ا�يوع ،القسمة ا(ذكورة ~ ا.سؤال إما vراضاة: فأجاب

                                                 
  .»سقط«: ، ~ ك»سقطت«: ~ ي، ط  )1(
  .»صدر«ز\ادة : ~ ي  )2(
  .»ا.شفعة«: ~ ط  )3(
  .»×ا«: ~ ك، ط  )4(
  .»×ا�م«: ~ ط  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .»يتخلص«ط : ~  )7(
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Zصم/  ،أو غلط ،غx فة ا�1م البن� Ìف :  
ٍع َ;بْ ـَومُ     َطا      ــَها أْو َغلَ ــنًا بِ ـد�

�
Øَ1(َطاــًضا َشطَ ــٌف إْن َراَم َ-قْ ــُم(  

إذ  ،وغwه )3(كما ~ ا(خت� ؛و¼ و§ن ¢نت تمي� حق الزمة ب� ا(تعاقدين ،)2(و§ما قرعة
وما احتج به  ،حÄ يرد ما ¾قق خالف ذ.ك ،)4()وا.لزوم(األصل ~ العقود ا1مل S ا.صحة 

إذ  ،ةال ينهض � حج ،من جر\ان العرف �يهم بتخصيص ا.و� با�كر ؛القائم ~ نقض القسمة
فيكون راضيا بما صار � ~  ،ال ºلوا حا� من أن يÍون x(ا بذ.ك العرف وقت القسمة

   .vسقطا 1قه من ا.ز\ادة S دعواه ،القسمة
إذ هو واحد  ،فيكون vكذبا (ا ادxه من جر\ان العرف ،و§ما أن يÍون غx w.م به وقتها

فيما  ؛مع ما انضم �.ك من ا�Rفسيما  ال ،فال سZيل �قض القسمة بÍل حال ،من أهله
ومن ا�Rف قبل القسمة ~ الغلة  ،بعد القسمة ا.س�� ا(تطاولة ،صار .� واحد با�يع وغwه

ا(غرب من أخذ ش®ئا ألنN، فقول من قال من طلبة S طبق ما وقع به القسم من lسو\ة ا�كر با
  . واهللا تعاY أعلم ،فال يلتفت إ{ه ،غw صحيح ،من ا�نات رده
شهد  ،بما يزعمه من العرف ؛وقد أخ�W ماسكه أن ا.ساÝ ~ نقض القسمة: استدراك

Nسو\ة ا�كر باألنÁر\ان العرف عندهم بµ ن من أقوى األدلة ~  ،فإن ثبت ذ.ك ،ألناس¢
ُف بَِال َحْجٍر بِإِ : "عمال بقول ا(خت� ،بطالن ما يرومه اآلن

�
Øَو�ا#ملة  ،)5("قَْراِرهِ يَُؤاَخُذ ا.ُم

و�بطالن دعوى القائم صحيح vؤسس S  ،فحÍم القا� بصحة القسمة ب� ا�كور واإلناث
  .واهللا تعاY أعلم ،فال سZيل �قضه ،القواعد ا.dعية

-438 R�$�9�  
�8 .9�*y �W�� [� .�8m M�
8 ��� M�X 
 أنه .م َ� واد�  ،بدين ألبيه S ورثة غر\مه بعد قسمتهم ماتأبو ز\د عمن  )6(وسئل ا.شيخ

  ، أنه ¢ن يذكر ذ.ك ا1ق فيما سلف بمدة ،)7(فأقام ا.ورثة ب®نة ،إال وقت قيامه ،يعلم برسم ا�ين

                                                 
  .أل± بÍر بن xصم: �فة ا�1م ~ نÍت العقود واألح�م. 964ا�يت   )1(
  .»قرx«: ~ ط  )2(
  .235، ص»وََهْل ِ¼َ قُرَْعٌة وََجازَْت .ِلِقل�ِة، أو vَُراَضاٌة؟«: ينظر عند قول خليل ~ ا(خت�  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .219ص: ¤ت� خليل  )5(
  .»أي«ز\ادة : ~ ي  )6(
  .»بZينة«: ~ ط  )7(

 ]أ/214[
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 وال يقدر ،وأنه ¢ن يأخذ ا�اس بالظلم ~ ذ.ك ا.وقت ،و§ن رب ا�ين � سطوة ~ وقت ا(خزن
و¸ن يمسك األرسام بعد اسÁيفاء ما  ،أنه قد اسÖق بعض األحرار حÄ ،يتعرض � )1(أن أحد
وأن  ،و�� �اعة ا(دين ~ �يع ا1قوق ،واد� ا.ورثة أيضا أنه وقع اإلبراء من رب ا�ين ،فيها

 ،فما اÍ1م ،� بالعادة )2(وترك أvوره رجال فرض ،رسم اإلبراء ¢ن با�â ~ أرسام رجل ôئب
  ا.رسم أو ال؟ إبرازائب هل �ب S هذا ا�

بعد قسمة ترyة ا(ديان إنما عليه  ،أن ا�ي اد� عدم العلم با.رسم ا�ي قام به: فأجاب
بأنه ¢ن  ؛وال تöه شهادة من شهد عليه ،أو قبله بقرب ،أنه .م يعلم به إال ح� قيامه ،ا{م�

بأن سمعه ×ن ال ¾صل �  ،و§ن .م ¾صل � العلم به ،ألنه قد يذكره ؛يذكر ذ.ك قبل قيامه بمدة
  .أو بما ¾صل � به العلم ،و§نما يöه إن شهد عليه أنه أقر بذ.ك ا.رسم عنده ،العلم Whه

وyذ.ك  ،إذ قد ي®S Ñ مديانه مع سطوته وظلمه ،وyذ.ك ال يöه كون vوروثه � سطوة
ألن اRفر\ط إنما جاء من جهة ا(ديان  ؛ئه دينهبعد اقتضا ،ال يöه كونه يعتاد إvساك ا.رسوم

وا�ي بيده رسم  ،بأن � إvساكها :مع أنه قد قيل ،أو الWاءة من رب ا�ين ،لعدم طلبه رسمه(
واهللا  ،�ب عليه إظهاره .لقا� ا1اÐم ب� اqصم� ،)4(~ �لة �اعة )3()إبراء ا(ديان

  .أعلم
-439 R Æ% n�8 M� M� �'��� � H1(�� AiJL� ,K�� �� ,k�L� M� .�(� g� .��'	 gI�=�� �� ,.'� .�X 

ا(اء ا(شÖى  ، و�Àمعينا من جنانه مع سقيه من ا(اء )5(اًص قْ وسئل عمن باع من آخر شِ 
 ،ذ.ك منذ ثالث� سنةو ،وال ا�ائع ،� منه .م يعزل ا(شÖي ما ،وغwه با(اجل ا�ي ¢ن به أوال

  فهل �W عليه أم ال؟ ،با.öر ِص قِ فاشت\ ذو ا.شõ  ،ل مائهثم أراد ا�ائع عز
فال �S W  ،إذا عزل ماءه ~ ماجل وحده ~ أرضه ال ي�تفع بمائه ،إذا ¢ن ا(شÖي: فأجاب

َوأْجWَِ .ََها : "قال ~ ا(خت� ،فإنه �S W ذ.ك ،و.و دون منفعته أو ال ،و§ن ¢ن يÁنفع به ،عز�
ِن اْ-تََفَع ُ�#  ، إِ

  .واهللا أعلم ،)6("ُ�#

                                                 
  .وما أثZته أصوب .»عليه أحد أنال يقدر «: ~ ط، »ال يقدر من«: األصل، ي، ك~   )1(
  .»فوض«: ~ ي  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .»�اعته«: ~ ي، ط  )4(
ْقُص  )5( õ46ص: طلبة الطلبة .الطائفة من ا.�ءهو : ا.ش. 
  .234ص: ¤ت� خليل  )6(
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-440 Rk�� ! k��} ��c��X 
إن ¢ن صاحب القليل : فأجاب ؟ما تقدم وسئل ابنه أبو عبد اهللا عن vسألة من مع÷

و\صw  ،كما إذا ¢ن صاحب القليل 2سÀ ~ يوم� مثال ،إذا عزل صاحب ا.كثw ماءه ،يتöر
وا(سألة  ،يمÍن من العزل )1()ال( فإن صاحب ا.كثw ،بعد العزل 2سÀ ~ أر�عة أيام مثال

  . واهللا أعلم ،وغwها )2(منصوصة ~ نوازل ابن هالل
  كما ،بل ا(عتW ا.öر ا�� ،×ا ال ºلوا ا�اس عنه ،~ ا.öر ما ال بال � )3(عتWوال ي

وهو ا(راد  -ما وقع ب� وا�ي 10مع  9 )4()~(نظر وا. يقرب منه واهللا أعلم/ ا مثلنا وÞو ذ.ك ×
wر به أحدهم - بالغöك إذا تÖوقد  ،و�� االبن من االختالف ~ أخذ ا(اء من ا(جرى ا(ش

وما .سيدي وا�ي يوافقه جواب ا.شيخ مع ابنه  ،أطاال ~ ذ.ك بما ال vز\د عليه ر� اهللا عنهما
  .واهللا أعلم ،و.م أدر ما ا.سبب ~ ذ.ك ،قد خالف االبن فيه ما هناو ،هنا

-441 R M�@� ��('� � �� g�=�X 
�يع ما ال ينقسم من ا.d¸ء �dطه تزايدوا عليه  ، فمن ُدÝَِ و�عد :فأجاب ؟وسئل أيضا

أما إن تأخذ  :وقيل .أل± ،فإن أE بعضهم من ا.ز\ادة قومه أهل ا(عرفة ،فمن وقف عليه أخذه به
  .(ن رضيه من ا.d¸ء )5(أو lسلمه ،بما قوم به

-442 Rk��} �8 ]� � �9� X 
فإن  ،واآلخر االنتفاع ،واد� أحد ا.d¸ء ا�ت ،وأما القسمة إن وقعت :)6(]فأجاب[ ؟وسئل

Ý¢نوا إخوة ب®نهم ا(سا�ة   ،ا�ت ، فال يقبل ُمد�
ّ

 ، إن vضت مدة ا1يازة ا(عتWة �xً إال
  من خط ا.وا�ه أو ال vسا�ة ب®نهم ا ،و§ال فبعd س�� إن ¢نوا أجانب ،ا وÞوها¢qمس� xمً 

  .عنه
-443 R?��4% �$��� �=C9�� &PX 

  . واهللا أعلم ،أن ا(حZس عليهم ال شفعة �م S ا(شهور :وسئل وا�ه؟ فأجاب

                                                 
  .ي، ك: سقط من  )1(
  .أ 79ل :  ينظر نوازل ابن هالل  )2(
  .ي: وما أثZته من. »تعتW«: ~ األصل، ط، ك  )3(
  .ك، ط: سقط من  )4(
  .»lسلم«: ~ ي  )5(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(

 ]ب/214[
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-444 Rg4� �8 �$I�� *��� #��1: #��(/ �P^y� #�*�� �8X 
الفاضل الفقيه ا.سيد  ،�بنا ~ اهللا حقا :الفقيه سيدي أبو القاسم بقو� (2)بâينا (1)و¸تبه

هذا وأنه يا أ) أردت أن  ،vلحوظا (3))و�ع� العناية ،�فوظا(عبد ا.ر�ن بن عمر ال زال 
 ،وتتأvل ~ vسأRنا مع بنت كرم S شأن الفقارة ا(حصورة أ�Õ مائها بال نفع ،lستعمل نظرك

 ،ا(نفعة العامة (4)]عن[أ2سوغ ألحد اإلعراض  ،حصل �ا أو�ا مع حصول ا.öر ا.كثw �ا و�ا
ألنه إذا ßح ا(اء ا(حصور يزاد ~ الفقارة من  ؛فهذا حا�ا معها ،واإلقبال S ا(öة الفاسدة

و§ذا بقيت  ،و#ميع أر�اب الفقارة ،�ا و�ا (5))العام(فيحصل ا�فع ا.كثw  ،(اء أ�Õ من ثلثيهاا
 (6)]و�رنا أ�Õ بÍثw من[ ،S حا�ا من حZس أ�Õ مائها ¾صل ا.öر ا.كثw �ا و�ا

يا  أيö ،وا�ا
 ùه �ا ،عd سهما ، أو سدس من اثUإذ ل®س �ا إال سهم غw ثلث ،�رها
   .أ) ا.كثw ألجل ا1ظ القليل

بعد أن تÍلم S ما ال يمÍن االحÖاز من  ،فقد ذكر ابن ناî ~ حاش®ته S ا.رسالة
قرناه ~  (7)و\قوم من @م ا.شيخ أن ا¬ور إذا حصل: "ما نصه ،أي من حفظه عن اإلذاية ،�ره
 (8)]~ ذ.ك[فإنه يفصل  ،ةأو بعض أفراع ا.شجر يمÍن خروجهما إال ب�d قرنه،و.م  ،شجرة

   .)9("ب� ا{ل وا�هار
وا�ي وقفت عليه اآلن أل± عمران  ،فلم أجده ،وطلبت عليه طلبا حث®ثا: "إY أن قال

أو دينار وقع  ،ثور وقع ب� غصن�: رتÍاب أخف ا.öر\ن با�يع ونصها.صنهاî ~ نظائره ا
�Wة ~، wا�يع من صاحب ا.كث S صاحب القليل منهما Wا، فيج �فع  ،أو دجاجة لقطت فص�

  . ا.öر
  و\ؤدي رب ا¬ور  ،أن الغصن يقطع: وyذ.ك وقفت S نص البن سهل عن ابن أ± زمن�

                                                 
  .»وسأ�«: ~ ي  (1)
  .»بليدنا«: ~ ط  (2)
  .ي: سقط من  (3)
  .»S«ط : وa. ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  (4)
  .ط: سقط من  (5)
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  (6)
  .»أدخل«: ~ ي  (7)
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  (8)

  .304ص 2ج: �ح ابن ناS î ا.رسالة  )9( 
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  .)3()منه(ه ا)2( ".اأن قطع الغصن هو أخف �رً  )S|)1|، و¾مل قيمته 
معتWة، ألّن إمامنا ما.� أ�v Õسائل مذهبه مب�ية v Sراxة وأيضا فإن vراxة ا(صلحة 

�وز قتل ا¬لث من : قال: "فقد ذكر ~ اRوضيح عن اإلمام ما.ك ،ودرء ا(فسدة ،ا(صلحة
فجلب ا(نافع ودرء ا(فاسد قاعدة من  ،ا(سلم� ألجل إصالح ا¬لث� vراxة .لمصلحة العامة

  . واإلعراض عن غwها ،لحة ~ أvر ×Íن تع� ا(صw إ{هافمهما ظهرت ا(ص ،قواعد مذهبه
نظر يا أ) ، فاومالت لغwها ،وهذه ا(رأة عملت بعكس القضية أعرضت عن ا(صلحة

إال أن  ،بل ال ¾صل �ا فيه إال ا.öر ،مع أنه ال نفع �ا فيما مالت إ{ه ؟تقر S ذ.ك )4()هل(
 )5(ألنا @ ،ودعواها ا.سبقية با�â ال عWة بها ،بة (ائنالقة مائها بال�س ،�رها أقل من �رنا

   .و§نما العWة cدوث ا.öر ا1ا� ال غv، wسبوقون

إِن  ﴿ وأمÍن ت�فا؛ ألنّ  ،من ا(تقدم )7(.لبâ )6(ك، فقد يÍون ا(تأخر أvلوأما ا.سبقية

�دِهۦِۖ َ�ِ �ۡKِ ُٓء�Iََ� �Kَ �dَpُُِ�ر� ِ �َض ِ: 

َ
فأين أهل ا�â أصالة .م يبق  اآلية، )8(﴾َوٱۡ�َ�ِٰ�َ
Dِۡi Qُُ�� 6�َِ ٱۡ�

 ،إÂلوا ùهم كأنهم .م 2سكنوا فيه قط ،و.م يبق �م بها vلك ال vxر وال vôر ،منهم و� واحدا
   .وخال � ذ.ك ،وا(فاتيح ùه �ا إال Þو ثالثة ديار لغwنا

 ،و§نما lسÍن ~ دار الغw بنصف الغبار ،را واحدةو.و دا ،وهذه ا(رأة ل®س �ا تلك القر\ة
   .ول®س v Sلكها ~ القر\ة إال ذ.ك ا(اء القليل فقط
ابن  / ¢ن ~ اqصومة ب®نها و�� أوالد ،وأما األرض وا�خيل الÁسعة ال© بها ماؤها

 ،وهذه حقيقة ا�ازلة ب®ننا و�®نها ،.م يتفاصلوا فيه ،� منهم يدعيه �فسه إY اآلن ،ع®
Wر ،وا.سبقية ال تعتö.وجود ودخل عليه ،إال إذا وجد اآلخر بعده ذ.ك اv، ر كذ.كvول®س األ.  

æ)َ*َقْوَالنِ : "وقول ا �َدْت، َو§ِال ْن Çََد� َداٍر، إِ ِµِ ِمْن َشَجَرٍة �سيدي ، قال العالمة)9("َو�َِقْطِع َما أَ�  

                                                 
 .�ح ابن ناS î ا.رسالة: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )1(
  ..305ص 2ج: �ح ابن ناS î ا.رسالة  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  . ي: سقط من  )4(
  .»�«: ~ ط  )5(
  .ي، ط: وما أثZته من. »أvلك«: ~ األصل، ك  )6(
  .»ا�â«: ~ ط  )7(
 .28اآلية : سورة األعراف )8(
  .215ص: ¤ت� خليل  )9(

 ]أ/215[
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  . )1(ا.راجح منهما القطع :ها1سن ~ حاش®ت
ألن ا.öر  ؛فالقطع( ،هل حال بناء ا1ائط ا.شجرة غw ×تدة األغصان ،وذ.ك خالف

حي�ئذ  )3(] [لÍن شأنها ذ.ك يZنون  ،إذ ذاك )2()أو غw ×تدة األغصان ،حدث بعد بناء ا1ائط
   .وا(دار S حدوث ا.öر كما ذكر ،فال يÍون حادثا ،كأنه دخل S ا.öر

البن  )4(وقد قال عمر ،من غw حصول نفع �ا ،وهذه ا(رأة فهمنا من حا�ا قصد ا.öر �ا
 ﴿ :)v)5سلمة

َ
َك؟َال ُعُه، وَ فَ نْ ا �َ مَ  اكَ خَ .َِم تمنُع أ "öوقصدت  ،وهذه منعت ما ينفعنا و\نفعها ،)6(﴾ ي

م ¾صل �ر و.و . ،إن ¢ن ا.dع 2ساعدها S ذ.ك .لسبقية ال© زعمت ،ما يöنا و\öها
وما ¼  ،فأعلمنا بذ.ك نyÖها ،حيث اÂ. أهلها ،بل حدث بعد ذ.ك بÍثw من ا.زمان ،حي�ئذ

      ،¢ن �ا ،ا1ق و�يانه )7(وyن �ا معينا S إظهار ،فا1ق أحق أن يÁبع ،و�� �ا وجهه ،عليه
  . وال نتعداه ،فنقف معه ،أو علينا

ا.سالم وعليÍم : ورxيته ،وأمدنا cفظه ،و§ياÐم بطاعته ،سيدي أ�رمنا اهللا :فأجابه
  : و�عد .ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته

وñ منÍم  ،وتعارضت علينا األدلة فيها ،فنازÍRم مع ا(رأة ا(ذكورة أش� علينا أvرها
حZسه بعد �ائÍم  ،وا1اصل إن ثبت أن ا(اء Çدد ،يدع أvورا 2شبه أن يÍون ذ.ك حجة �

فلم  ،و§ن ¢ن أقدم من �ائÍم ،وال إش�ل ~ إزاRه ،فهو �ر حادث ،تلك القر\ةمن أهل 
بل ظاهر نصوص أهل  ،أو نقل مائها لقر\تÍم ،أجد نصا أعتمد عليه ~ إجبارها S ا�يع

   .لعدم حدوث �رها ،ا(ذهب تدل S عدم إجبارها
  : ما نصه ،v Sسألة مقWة vxرة~ ا.0م  ،قال أبو األصبغ ابن سهل ~ أثناء vسائل ا.öر

                                                 
  . 250ص 2ج: ينظر اqالف والÖجيح لقول قطع ما أ� من شجرة µدار ~ حا شية ابن رحال S اإلتقان واإلح�م  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .بياض قدر ùمة  )3(
  .�أبو حفص عمر بن اqطاب : عمر  )4(
أبو عبد ا.ر�ن أو أبو عبد اهللا �ّمد بن vسلمة بن خا� بن عدي بن �دعة األنصاري األ́و ا1ارtّ، و� : ابن vسلمة  )5(

حثمة وروى عنه ابنه �ّمد وا(سور بن خز\مة وسهل بن أ± . روى عن ا�óّ ص. اهللا عليه وسلم.سنة 22قبل ا�عثة ب
شهد بدر وأحد، واستخلفه ا�óّ ص. اهللا عليه وسلم S ا(دينة ~ بعض غزواته، واستعمله عمر بن اqطاب S . وغwهم

ابن : أسد الغابة ~ معرفة ا.صحابة. ه47أو  46توa با(دينة ا(نورة سنة . صدقات جهينة و¸ن صاحب العمال أيام عمر
  .28ص6ابن حجر العسقال]، ج: ة ا.صحابة؛ اإلصابة ~ معرف106ص5األثw، ج

  .454، ص1463: القضاء ~ ا(رفق، حديث: األقضية، باب: انفرد به اإلمام ما.ك ~ ا(وطأ، كتاب  )6(
  .»ظاهر«: ~ ط  )7(
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أعلمنا بما  ،{علمه بقدم هذه ا.سوا
 أو حدثها )1(وyتب األمw ~ ذ.ك إY عبيد اهللا بن ¾�"
إن ¢نت قديمة ال �ب تبديلها  ،عندك ~ ا.سوا
 ا.شارعة من دور ا�اس إY حفرة مقWة vxر

   .إY آخر @مه )2("ا�ظرفيها أو vستحدثة ×ا �ب  ،عن حا�ا
مع أنها أ�ت با(قWة كما ذكره ~  ،إن ¢نت قديمة ال �ب تبديلها عن حا�ا :نظر قو�ا

ا�ي تقدم  ،فيفهم منه أن هذه ا(رأة حيث ¢نت ساقيتها سZبا ~ حZس ذ.ك ا(اء ،صورة ا�ازلة
(جرى  )3(.كون أصل الفقارة ¢نت Çري أوال ~ األرض ا(جاورة ،حZسه S �ائÍم

كما ال يلزم نقل ساقية  ،ال يلزمها نقل ساقيتها )4()أنه( ،وÑl¾ه لقر\تÍم حادث ،ساقيتها
  نْ و§ِ  ،ا�اس عن ا(قWة

َ
  . ~ نازلة ابن سهلا هَ vِ دَ قِ لِ بها  ْت َ�� أ

ين ا�فهمنا ما شهد به ": ما نصه( ،~ vسألة قناة دار أمة ا.رحيم: وقال ابن سهل أيضا
 ،فÁشق بيت أصبغ مدفونة ،Æرج hشوش ما يقع فيها ،معاينة قناة دار أمة ا.رحيموجهتهم من 

وأنÍر أن  ،أن ا�ار داره :وقال أصبغ ،وlشق داره حÄ تفC إY اqندق ،ثم Æرج S ب®ته
 ،وقالت أمة ا.رحيم أن أصبغ سد القناة ..كنيف أو غwه)5( )تÍون عليه قناة �ار أمة ا.رحيم

وجهتهم  ا�ينفإن .م يÍن عند أصبغ مدفع ~  ،وأ� بها ،�ري فيها إY دارهافرجع ما ¢ن 
  ... إلخ  )6("قا� ابن �ابة ،و\ن& عن سدها ،أ.زمته vرور القناة S ما ¢نت عليه ،(عاينة ذ.ك

، أ.زمته vرور القناة S ما ¢نت عليه ،)7()مدفع(فإن .م يÍن عند أصبغ  :نظر قو�ما
فكذ.ك هذه ا(رأة  ،و§ن ¢نت تö به .شهادة ا.شهود بقدمها ،أصبغ vرور القناة عليه.زم فقد أ

   .و§ن ¢ن يö �ساقيتÍم ا(حدثة ،ال S WÇ تنحيته ،حيث ¢ن �رى ساقيتها قديما
  و�قطع ما أ� من : "إ{ها ا.شيخ خليل بقو� >أشار<  وقال أيضا ~ vسألة ا.شجرة ال©

                                                 
، وهو آخر من روى عن وا�ه، و.م 2سمع من غwه باألند.س. أبو vروان عبيد اهللا بن ¾� بن ¾� ا.ليJ: عبيد اهللا بن ¾�  )1(

رحل إY . روى عنه ابنه ¾� وأ�د بن خا� وابن أيمن وأ�د  بن ¾� بن سليم وغwهم. حّدث عن وا�ه، وسمع من غwه
  .76ص: ، شجرة ا�ور238ص: ا�يباج ا(ذهب. ه297أو  298توa سنة . أشتهر بروايته .لموطأ عن أبيه. �v و�غداد

 .819-818ص 2جابن سهل، : األح�م ا.كWى )2(
  .ي: وما أثZته من. »ا(جاور«: ~ األصل، ط  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .ط: سقط من  )5(
 .821-820ص 2ابن سهل، ج: األح�م ا.كWى )6(
  .ط: سقط من  )7(
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 و§ن ¢نت ،فإن ¢نت قديمة لعd س�� .م تقطع ،و\نظر ~ ا.ز\تونة": نصه ما... إلخ  )1(شجرة
Íون ا.öر أقدم إال أن ي ،وال 2ستحق ا.öر بالقدم" :ثم قال ،)2("غw قديمة قطع ا.öر منها

  ها )3("من ا(تأذى به
ها فيفهم منه أن هذه ا(رأة حيث ¢ن �ر... إلخ " وال 2ستحق ا.öر بالقدم: "فانظر قو�

إذا اüR  :وأما ما استد.لتم به من قو� ،أنتم ال يزال ذ.ك ا.öر )4(وهو ،أقدم من ا(تأذى به
  . فإنما ذ.ك ~ ا#ار\ن ،ا.öران ارتÍب أخفهما

 و§ذ اجتمع �ران أسقط األصغر .أل�W، ومع÷ : قال ابن هشام ~ مفيده ~ vسائل ا.öر
Wومع÷ األصغر هو /  ،أن يمنع ا.رجل من أن ¾دث ~ ما� ش®ئا ×ا � فيه منفعة ،ذ.ك ~ األ�

وما احتفر ا.رجل ~ vلكه ×ا يö : قال أشهب: ثم قال ،االعÖاض من جاره عليه بما يö به
~ منعه من ا1فر؛  ،فهو أوÉ أن يمنع جاره من أن يö به ،فله منعه إال أن يضطر إ{ه ،µاره

إذا أحدث �ر أسقط األصغر .أل�W كما تقدم  :وهذا يؤ\د قول من قال. ما.ك )5(، قا�ألنه ما�
  . )6(انت&

        : ا(شار إ{ه بقول ا.رسالة ،هذا خالف ا(شهور ا�ي هو قول ابن القاسم ~ ا(دونة
"ö7(أو حفر ما ي( اره ~ حفرهµ")8(، ه ~ ا#ارù ء ،وهذا¸d.م ~ اÍRسأvوز  وال ،و�

  . إال بإذن �¸ئه ،.لd\ك  أن ¾دث ~ ا.�ء ا(شÖك ش®ئا
فل®س ألحد ا.�Í\d أن يفتح فيها  ،وyذ.ك � دار vشyÖة أو غw ذ.ك :قال ~ ا(فيد(

  ها )9()وال ¾دث فيها ش®ئا إال بإذن �\Íه ،بابا
  ،)11("أو يZيع ×ن يصلح ،و�W ا.d\ك S أن يصلح: "القلشا] عند قول ا.رسالة )10(وقال

                                                 
  .»شجر«: ~ ي  )1(
 .824ص 2ابن سهل، ج: األح�م ا.كWى )2(
 .825ص 2ابن سهل، ج: األح�م ا.كWى )3(
  .»مه«: ~ ط  )4(
  .»قال«: ~ ي  )5(
  .»قول أشهب«ز\ادة : ~ ط  )6(
  .»به«ز\ادة : ~ األصل  )7(
  .135ابن أ± ز\د القwوا]، ص: ا.رسالة  )8(
  .ي: سقط من  )9(
  .»~«: ~ ي  )10(
  .135ص: ا.رسالة  )11(

 ]ب/215[
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ت�فه فيه دون  ؛منع أحد ا.�Í\d بمجرد ا(لك ~ �ء ،vسألة ~ ا(دونة وغwها: ما نصه
  هإذن �\Íه ا
وال يÁب� ا1ق من غwه إال  ،ومن ا(رأة يدع ما يÍون � حجة ،ف� منÍم ،و�ا#ملة

 ،فإنها أشØت علينا ،ازلةوودت أنÍم حفظÍم اهللا êفتم عنا ا�ظر ~ هذه ا� ،با(قابلة
 ،وvشتاق إ{Íم ،وا.سالم من �بÍم ،)1(و.و كره ا(جرvون ،و\بطل ا�اطل ،واهللا ¾ق ا1ق

  .عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به ،غw أنه xقته عوائق عن ز\اتÍم
-445 R3I�y *E��� B�) �¥
)� O�'	 ! O��iJ� O��E�X 

ثم (ا قدم الغائب قام  ،واآلخر ôئب ،أحدهما حا�وسئل عن أخو\ن vش�yÖ ~ جنان 
فهل  ،)3(ثم وقع ا.صلح ب®نهما وتبارءا ،ا#نان )S()2(وقام األخر �سعيه  ،S ا1ا� بالغلة

  ؟)4(اإلبراء 2سقط ا1قوق
فال 2سمع قيام الغائب منهما S  ،فإذا ¢ن أvر األخو\ن كما ذكر ~ ا.سؤال ،و�عد :فأجاب

  ه اواهللا أعلم  ،ال© قبل تار\خ اإلبراء ،وال ا1ا� S الغائب ~ �ء من ا1قوق ،ا1ا�
-446 R���4� �9�  Ti%� M�X 

 واهللا تعاY ،طر\قه طر\ق ا�ائع �ا قبل بيعها ،أن vشÖي القسمة ا.سفلية :فأجاب ؟وسئل
  هأعلم ا
-447 R.�K�� �W���� k±8 * � M�X 

�قية ورثة  ،نه علم به من مال أبيهأ .و� ا(ذكور بيان ما أقرفيلزم ا ،و�عد: فأجاب ؟وسئل
  ه، واهللا أعلم اوال ينفعه رجوعه عن إقراره ،أبيه

-448 Rn�J� "
'��� Ti%� AiJL�� ,�9�(�� 
�8 �9�  n�8 M�X 
وا(شÖي اشÖى ما عنده  ،قسمة ~ جنان بعد القسمة )5(وسئل عن رجل باع ألحدهما

   ؟vشاع
  فال @م .لمشÖي من أحد ا.S �Í\d غwه من  ،فإذا ثZتت القسمة ،و�عد :فأجاب

                                                 
)1( Yِهَ  ﴿أصله قو� تعا/*َ �َۡi4َ َوVِٰ�َ�ۡ4َ ٱVِ
�َن kُِِ��  ٱRَۡ�  َوُ�ۡ ُ̀ /ِ�ۡ�ُۡiسورة األنفال﴾ �ٱ.  
  .ط: سقط من  )2(
  .»تWاءا«: ~ ي  )3(
  .»أم ال«ز\ادة : ~ ط  )4(
  .»ألحد«: ~ ك  )5(
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  .واهللا أعلم ،و�يعه S هذا ا.وجه فاسد ،ا.d¸ء فيما صار � ~ القسمة
-449 R?�� �\ @��� �¤�'	 3=�8 �P
��J�� M�� &P� �=1  �1� ����� ����G &P� �K�� &PX 

أهل و\ن من  )1(هل يلزمهم �ص� قصبة ،زاو\ة vلوyةوسئل ا.سيد عمر األ�W ~ أهل 
w2(جهر ا1ف(، وجWش®يد الlيفان، وتضييف ا.ضو)سبب جناتهم ال© �م بها؟)3� ،   

ألن  ؛وال lش®يدها ،نه ال يلزمهم �ص� القصبة ا(ذكورةأ: ا#واب ،ا1مد هللا: فأجاب
S من هو داخلها، وyذ.ك  )4(د نفعهو§نما يعو ،ذ.ك ال يعود نفعه S األجنة ال© �م هناك

  .)5()من خطه(ه واهللا أعلم ا ،اRضييف ال يلزمهم
-450 R#���
L� ���(� ��4��X 

ألن  ؛تقسم S ا(ياه، كما هو العادة ةا#واب أن ا(دارا: بما نصه ،وأجاب أيضا عما يظهر
  . ومن خطه نقلت .، واهللا أعلميرجعان .كÕة ا(ال وقلته ،كÕة ا(اء وقلته

~ حاش®ته S  )6(بن �x واحدو×ا يناسب هذه ا(سألة ما ذكره سيدي عبد ا.: قلت
úتاRشْ ا.مُ وَ " :عند قول خليل ~ ز¸ة الفطر ،ا ِÖَ ُسألة  ،×ا يناسب ذكره هنا": ما نصه... إلخ  )7("كv

 ،خوف ا.سلب )8(يلزمهم مغرم .لصوص ،ودواب ذوات أ�ال ،القافلة تÍون فيها أناس
وا(سألة خالفية  ،ما فيها )10(أو S قيام ،هل الغرم S عدة األ�ال ،ما يقع الþاع فيها )9(كثwا

  .)11()من ا1اشية ا(ذكورة(ه ا

                                                 
  .43ص 4، ج)قصب(مادة : تاج العروس. ¼ الق�، و\قال  حصن :القصبة  )1(
)2(  wسطح األرض :ا1ف S فور�  .240ص 3ج: تÍملة ا(عاجم العر�ية. خندق أو أخدود 
  .ي، ك، م: وما أثZته من. »ا.ضيفان«: ~ األصل  )3(
  .»نفعها«: ~ ط  )4(
  .ك: سقط من  )5(
)6(  �x عبد ا.واحد بن: )ااألنصاري، األند.° األصل الفا´ ا �x بن i أخذ عن . و�أبو ما.ك عبد ا.واحد بن أ�د بن

ا(نظومة : من تآ{فه. وأخذ عنه ميارة وعبد القادر الفا´، وغwهما. �ّمد ا.d\ف ا(ري، أ�د ا.كفيف، والقصار وغwهم
 Yمله، ابتدء من ا��ح إÍت� خليل .م ي¤ S ورد الظمآن ~ علم رسم القرءان، �حv ا(سماة با(رشد ا(ع�، �ح

  .299ص: ؛ شجرة ا�ور230ص 1ج: ا{واقيت ا¬مينة. ، وعمره Úسون سنةھ1040تو� سنة . ا.سلم
 .77ص : ¤ت� خليل )7(
  .»ا.لصوص«: ~ ي، ط  )8(
  .»كثw«: ~ ط  )9(
  .»قيم«: ~ ك  )10(
  .ك، ط: سقط من  )11(
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-451 R ,.§) n�8 �P
)�� ,�$W���� |�i� ��9�  �W��/?��4J�� ¡����� &$X 
فسدت  )1(و�عده ،ثم أن أحدهم باع حظه ،وسئل عن ورثة قسموا مÖوك vوروثهم

   ؟فهل .لوارث ا.شفعة ،قسمتهم
 ،فال شفعة فيما باعه ،حظه )2(]فيها[أما القسمة الفاسدة ال© باع أحد ا.ورثة  :فأجاب

  .واهللا أعلم
-452 R�/��p�� �j)X 

وعن ا.سادسة  :vسائل )4()�لة(نصه ~  ،)3(ز\ان عما vضمنهوسئل ا.سيد ع® بن أ± 
واجبة S  :قيل ،اختلف فيها ،وهو ا.شيخ ا.سودا] ،ا.ضيافة كما ~ بعض �اح ا(خت� أن

  ه وvستحبة S أهل ا(دن والقرى ا ،واجبة S أهل ا�ادية :وقيل .�يع ا�اس
وS  ،أن مذهب ما.ك عدم ا.وجوب: )6(S صحيح ا�خاري )5(وا�ي ذكره القسطال]

فما فعله  ،ومن ~ معناهم من ضعفة ال�ساء ،وال S األيتام ،S الغائب )7(� حال فال Çب
�ض ظلم وتعد ،ودفعه ~ غw ما �ب عليه �x ،ا#ماعة من اRماKء S أخذ مال الغائب، 

 ،والà عن ا(يت ،وا1ا� S الغائب ،عن ا(عÑ ، فيؤخذ ا(Åءفهم �سبب تماcهم ¢1مالء
 و§نما ا.واجب  .إذ فيه من ا(فاسد ما ال �º ،لوه من قسم أصول ا.زاو\ة غw صوابS أن ما فع

       ها~ ا.وجه ا�ي من أجله وقع اRحب®س /  )8(وêفها ،تقديم رجل ثقة عليها

                                                 
  .»بعد«: ~ ط  )1(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، ك: سقط من  )2(
ھ 851و� سنة . أبو العباس أ�د بن �ّمد �ّمد بن أ± بÍر  شهاب ا�ين، القسطال]، ا(�ي ا.شاف� :القسطال] )3(

و� . أخذ عنه ا�جم بن فهد وغwه. أخذ عن خا� األزهري ا�حوي، الفخر ا(قس¯، وا#الل ا�كري وغwهم. بم�
إرشاد ا.ساري .dح صحيح ا�خاري، vشارق : من تآ{فه. رىvشيخة مقام ا.شيخ أ�د بن أ± العباس ا1رار بالقرافة ا.صغ

  .103ص 2ج: ؛ ا.ضوء ا.المع106ص: ا�ور ا.سافر. األنوار ا(ضية، ا.روض ا.زاهر ~ مناقب ا.شيخ عبد القادر
  .ي: سقط من  )4(
  .»تضمنه«: ~ ي  )5(
روى عن اإلمام . ببخارىه 194عv Ìوالهم، و� سنة أبو عبد اهللا �ّمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا(غwة ا#: ا�خاري )6(

.  وحدث عنه الÖمذي و�ّمد بن ن� ا(روزي وصالح بن �مد جزرة وغwهم. أ�د و§براهيم بن ا(نذر وابن ا(ديUّ وغwهم
ا�هó، شمس ا�ين : تذكرة ا1فاظ. ه256توa سنة . ا#امع ا.صحيح، األدب ا(فرد، واRار\خ ا.كبw: من تآ{فه

  .252جالل ا�ين ا.سيو�، ص: ؛ طبقات ا1فاظ104ص2ج
  .»�ب«: ~ ي  )7(
  .»êفه«: ~ ك  )8(

 ]أ/216[



 690 
 

-453 R��4J��8 x���� g� vEc� � .�1) k����� ¬�8 n�8 �;?X 
وyذ.ك تلزم  :ونصه ،فأجاب عما يذكر هنا ؟ز\ان عن vسائلوسئل ا.سيد ع® بن أ± 

باألخذ öcته كغيZته S ما عند  ،أو بعد إشهاد ا.شفيع ،الغلة ا(بتاع إن امتنع من أخذ ا¬من
َك Íُْcِمٍ " :فÌ ا(خت� خالفا البن عبد ا.سالم، ،ابن عرفة ِع َ=َمٍن، أْو ِإْشَهادٍ  ،َوvَلَ  ،)1("أْو َدفْ

بن  )2()ع®(وyتب  .واهللا أعلم ،ما ~ �ع ا#وامع البن ا.سب¶ك ،و�صحة العقد ترتب أثره
  .ز\ان ±أ

أو ا(جهول  ،مع قول األئمة الغلة �ي ا.شبهة ،تلزم الغلة ا(بتاع :نظر قو�ا: قلت 
   ..لحÍم

بأن األثر يظهر ~ أن  :فيمÍن ا#واب عنه... و�صحة العقد الخ  :وأما استدال� بقو�
إذ .و ال ترتب األثر بصحة  ،وال يöه سكوته العام أو أز\د ،ذ.ك � با.شفعة ال© أشهد بها

  . وyتب �مد عبد العز\ز بن �مد عبد ا.ر�ن ا�لباK .واهللا أعلم ،.�ن ا.سكوت يöه ،العقد
بل قيده به ابن عبد  ،ابما إذا ¢ن ا(شÖي حا� ؛وقد قيد ا(سناوي إفادة اإلشهاد: قلت

ونقله عن شيخه القا� سيدي  ،بذ.ك جرى العمل بفاس: وقال ،ونقله عنه ا(سناوي ،ا.سالم
  . )5(كما ~ حاشية ا�نا] ،خالفا (ا ~ العمليات: قال .)4(العرç بردلة

... فرع إذا أشهد ا.شفيع إلخ : قو�: "ونصه ،وa حاشية ابن رحال S اRحفة خالف ذ.ك
و§ن  ،هو ثبوت ا.شفعة ،وا�ي يظهر رجحانه من هذا ،ونقلناه ~ ا.dح ،ذا فيه خالف كثwه

 وما - ر�ه اهللا - S @م سيدي ع®  ،vلحقا (ا كتZناه ~ الطرة بمحو�(ه ا )6(".كتبت ßا
   .عن ابن رحال هو ~ ا.ورقة اqاvسة بعد هذهنقلناه 

  واهللا  ،أو أخذ ،أخذت :ع® ب� قول ا.شفيع نظر ~ ال© بعدها تفر\ق سيديوأيضا ا

                                                 
  .231ص: ¤ت� خليل )1(
  .ي: سقط من )2(
أخذ عن عبد القادر الفا´، أ± عبد اهللا . ھ1042و� سنة . أبو عبد اهللا �ّمد العرç بن أ�د بُردلة الفا´ :العرç بُردلة )4(

وأخذ عنه أبو ا1سن ا.d\ف العل¯، عبد ا.سالم . ا.ز\ن الطWي، وعبد ا.سالم ا.لقا]: ودة، وعن علماء ا(dق منهمبن س
: طبقات ا1ضي¶. ھ1133تو� سنة . � أجو�ة، ورسائل مفيدة. و� قضاء فاس. القادري، وأبو عبد اهللا ا(سناوي، وغwهم

  .332ص: ؛ شجرة ا�ور498ص 2ج
  .334ص 6ج: فتح ا.ّرّ�ا]ينظر ال )5(
  .40ص 2ج: اإلتقان واإلح�م )6(
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   )1().أعلم
 ،افعة ßً ز\ان بوجوب الغلة (ن أخذ با.شّ  ±أوأيضا ×ا يبطل قول سيدي ع® بن : قلت

َها: "ما ~ اRوضيح عند قول ابن ا1اجب ~ االستحقاق ْت  ،)3(بِا.ِْملِْك  )2(فَإْن َوِطئَ فَاْستُِحق�
ةٍ  �\ õُرcِ")4(  واضع: ت�بيه: "ونصه. ..إلخv سةÚ ~ يÖإذا وجد ا�يع فاسدا فرده، : الغلة .لمش      

 )5(أو وجد عيبا فرده، أو رد بفلس، أو أخذ با.شفعة، أو استحق، وyذ.ك � من صار ذ.ك إ{ه
  .واهللا أعلم ،فتأvلهه ا )6("من قبل ا(شÖي
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وعوام تلك القر\ة ~ ôية  ،وvساك� ،وسئل ا.شيخ عن أناس �تمع� ~ قر\ة vرابط�

S أن  )7(فاتفق رأيهم ،وخافوا S أنفسهم .كÕة فساد ا.زمان ،وتعذر عليهم إصالحها ،اRفر\ط
 وقومت تلك األرض ،وغw ذ.ك ،Rحص� حر\مهم )8(بإزاء بâتهم ،يقوvوا أرضا هناك عندهم

بعد أن حلفوا أنهم S ا1ق عند  ؛و�عوا ~ بناء قصبة فيها ،S ا�عض من أهل عتZتها
ظهر من  ،ونزول � أحد ~ نصيبه منها ،و(ا فرغوا من �صينها وقسمتها ،اجتماعهم فيها

   .فاختلفوا �سبب ذ.ك ،واRعصب ،وا1رابة ،بعضهم منع ا1ق
وlش®يد ا��يان ألجل ما أدخلوا  ،أرادوا ا.ز\ادة ~ حفر اqندق ،ثم إن أهل ا1رابة منهم

بل أراد  ،وال يع� S ا1رابة ،ال يز\د S ما سبق :وقال ،وامتنع الغS، w أنفسهم من ا1رابة
و§عطاء ا.ضيافة معه، فهل  ،و�ا.سته ،وعدم vشارyته ،وفتح بابه من جهة أخرى ،دفن اqندق

  وا�فع به S أنفسهم؟  ،.سالح معهمسيدي يباح �م �ل ا
   )9(فال �ب S الفر\ق ،أما ا(سألة األوÉ :- واهللا ا(وفق -ا#واب  ،ا1مد هللا: فأجاب

                                                 
  .ك، ط: سقط من  )1(
  .كتاب جامع األمهات: وما أثZته من. »وطئت«ي، ك، ط : ، ~»وظيت«: ~ األصل  )2(
  .»بملك«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .415ص: جامع األمهات  )4(
  .»حاز ما.ك إ{ه«: ~ ي  )5(
  .555ص 6ج: اRوضيح  )6(
  .»فاتفقوا«: ~ ي  )7(
  .»بâهم«: ~ ي  )8(
  .ي، ط: وما أثZته من. »ا.رفيق«األصل : ~  )9(
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 )1(بل ال �وز � ،و.م ¾ارب اRحص� مع الفر\ق ا�ي حارب وتلصص ،ا�ي .م يتلصص

�ِۡ( َوٱ8ۡ�ُ�َۡ�ٰنِ َوFَ ﴿ � لقو� ،{متنعوا ×ن � حق عليهم ،اRحص� معهم ْ oََ ٱۡ�ِ  ،)Eَ﴾)2َ��َوrُ�ا
و§نما �ب  ،من باب اRعاون S اإلثم والعدوان ،وال خفاء أن إxنتهم S اRحص� ألجل ذ.ك

      ،)3()اqوف(و�ققوا  ذ.ك  ،و\تعدى عليهم ،إذا خافوا ×ن يظلمهم ،عليهم اRحص� معهم
فإنه �اب  ،و§ذا طلب الفر\ق الWيء إخراج الفر\ق ا#ا] من ا1صن ،أو غلب ظنهم حصو�

وقال اإلمام ، ��fl‰aflŠč™@�üflë@fl‰flŠfl™@�ü �وقد قال ا�ó  ،ألن سكناهم معهم من أ�W اإل�ار ؛�.ك

فإن .م ي�ته  ،~ دار ب� دور ا�اس يعاقبه اإلمام و\منعه ،وروى ابن حبيب ~ فاسق: ابن عرفة
فإن .م ي�ته من إذايته بإتيانه  ،فإن .م ي�ته أ�ر\ت عليه ،وأرى أن يبدأ بعقو�ته. بيعت عليه

  . واهللا أعلمه بيعت عليه ا ،إ{ها
: فال يمÖي ~ جوازه، قال ~ ا(خت� ،وأما جواز �ل ا.سالح �فع حاvله عن نفسه

 بِهِ وََجاَز َدْ*ُع َصائٍِل َ,ْعَد اِإلنَْذاِر .ِلَْفاِهِم، َو§ِْن َ$ْن "
�
ال ُع إِ ْن َعِلَم :ن�ُه َال َ�نَْدفِ ، )4("َماٍل َوقَْصُد 4َتِْلِه، إِ

wا(حارب وهذا ~ غ.   
حÍم  )5()الغصب(وانظر ~ vسائل  .، واهللا أعلمفقتا� جهاد كما ~ ا(دونة ،هو/ وأما 

  هل ºرج من ا�â أم ال؟  ،vؤذي ا�اس
-455 R n�����/��p��X 

ما .إلمام أ± ز\د ا#نتوري  ؛ذكر الطالب ذ.ك ،ب®نه و�� طالب ~ أvر ا.ضيافة و×ا جرى
وأ5 بما أل±  ،وهو قول ما.ك وا#مهور ،)6(من أن ا.ضيافة االختيار\ة ال يقD بها S من منعها

ل®ست بواجبة عند ما.ك و�هور  )8(فا.ضيافة االختيار\ة: )7(نصه ،ز\د ا(ذكور ~ جواب �
   .و§نما ¼ مندو�ة ،العلماء

                                                 
  .»�م«: ~ ي، ط  )1(
  .2اآلية : سورة ا(ائدة  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .292ص: ¤ت� خليل  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .ك: وما أثZته من. »S من منعها بها«: ~ األصل، ي، ط  )6(
  .»أما بعد«ز\ادة : ~ ي  )7(
  .»عندي«ز\ادة : ~ ي  )8(

 ]ب/216[
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ألنها  ؛فهذه الزمة ،و¼ ال© إذا .م تفعل xد ا.öر S أهل ا�â ،وأما ا.ضيافة ا#W\ة
سوار أفإن شحوا فعليهم ك ،بعضهم )2(بها )1(حÄ يقوم ،من باب ا�رء عن ا(سلم� تلزمهم ùهم

، ودفع ص والعام ~ االنتفاع×ا 2ستوي فيه اqا ،وما ال يمكنهم ا¬وى إال به ،ا�â وقناطwها
   ها.öر ا

@�Ýžç�c@ó�ÜflÇ@�من أنها  ،ذ.ك )3(إY ما قيد عن - ر�ه اهللا -و.م يعرج  žofl�žî�Ûflë@ L�Šfliflì�Ûa@ �Ýžç�c@ó�ÜflÇ
�‰fl†flà�Ûa�)4( ،أن قال Yذ.ك ×ا هو �وري :إ wغ Yمد بن سا.م ،إ� )5(وذكره غw واحد كنوازل 

 ،تبع ~ ذ.ك ما ذكره ا1طاب ~ طرره S ا�اكورة ا.سعدية - واهللا أعلم - وهو  ،سحنون عن

وا#ائزة ، )�sò�Üžî�Ûflë@ćâžìflí@ŽéŽmflŒčöbflu�)6 � وحجتهم قو� ،وxمة الفقهاء S أنها من �vرم األخالق: نصه

  ؟... وا�ادي إلخ  ،واختلف هل ا.ضيافة S ا1ا�: إY أن قال ،العطية وا(نحة وا.صلة
فا#واب عن ا�ازلة  :و�عد ،)7()ا1مد هللا وا.صالة وا.سالم S رسول اهللا( :ا.شيخفأجاب 

U8(قد ¢ن صدر م( واضع من  ،قبلv S بيه�Rوال بأس با)وفقنا اهللا و§ياه - ا(جيب  )9()@م -
و فه ،S ا�ازلة -  ر�ه اهللا - أما استدال� µواب شيخنا  :-  واهللا ا(وفق وا(ستعان -فأقول 

لعموم ا�لوى بها ~  ،ا#واب ~ ذ.ك غw ما vرة - ر�ه اهللا -وقد تÍرر منه  ،حسن مطابق
   .هذه ا�الد

 ،ألنه اقت� S ا(شهور ؛فال ي�بB ،وأما أخذه عليه عدم تعرضه .لخالف ~ وجو�ها
  سيما إن ¢ن ا.سائل ال ،بل هو ا(طلوب ،ومن إقت� عليه فال يالم ،األ�Õومذهب 

                                                 
  .»يقوvوا«: ~ ي  )1(
  .»به«: ~ ك، ط  )2(
  .»من«: ~ ي، ك، ط  )3(
؛ ينظر سلسلة األحاديث 190ص 1، ج284: أخرجه القضاv ~ Ýسند ا.شهاب، حديث. حديث vوضوع: أصله من )4(

  .206ص 2.أل�ا]، ج: ا.ضعيفة وا(وضوعة
�ّمد بن سحنون إ{ه، .كنه .م يرO إY درجة العلماء وا(ؤلف� يذةاختلف فيه، وقيل أنه ¢ن أقرب تالم :بن سا.م�ّمد  )5( .

 -23، ص)م2011 -ھ1432((حمد بن سحنون، دار سحنون، تو�س، دار ابن حزم، بwوت، الطبعة األوÉ : كتاب األجو�ة
24.  

يف، حديث أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، هو جزء من حديث )6(  .، سيأ� Æر�ه ¢vال2272ص 5، ج5784: إكرام ا.ض�
  .ط: سقط من  )7(
  .»منه«: ~ ط  )8(
  .ط: سقط من  )9(
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ألن ا�ازلة ~ أهل  ؛و§ن ¢ن قوال (ا.ك وسحنون ،و.م يذكر وجو�ها S أهل ا.و�ر ،)x)1ميا
ö1ا.   

ألن هذه ا�وازل  ؛فصوابه عن ابن سحنون ،كنوازل �مد بن سا.م عن سحنون :وأما قو�
ومع ذ.ك فقد حذر ا.شيوخ  ،بل البنه �مد ال .سحنون -  ر�ه اهللا - البن سحنون  )2(]م�سو�ة[

، ~ جواز ونصه ~ جواب � ،من الفتوى بما نبه عليه أبو إسحاق إبراهيم بن هالل ~ نواز�
Fqضحية باRوقع ~  ،فما حكيته من عدم إجزاء مقطوع األن1ي�: "قائال ،¤اطبا .لسائل ا

زال األشياخ ¾ذرون الطلبة وما  ،وحذار حذار منها -  ر�ه اهللا -األجو�ة ا(�سو�ة البن سحنون 
~ �حه S خطبة  - ر�ه اهللا -وقد حذر منها أيضا حفيده شيخنا العالمة ا�الK  )3(ه منها ا

   .واهللا أعلم ،مع �لة كتب حذر منها ا.شيوخ ،مب®نا (ا به الفتوى )4(ا(خت� عند قو�
به حاش®ته S  )5()عU(فإن  ،وأما ما ذكره عن ا1طاب ~ طرره S ا�اكورة ا.سعدية

 ،به )7(فهو اسم .م lشهر ،و§ن فرضنا lسميتها به ،)6().م أقف عليه(فÁسميتها ا�اكورة  ،ا.رسالة
ا فال أعرف .لحطاب طررً  ،و§ن أراد غw ذ.ك ،فهو نوع من اRدل®س ا(ذvوم عند أهل ا1ديث

واهللا  ،)9(~ إكمال إكما� )8(]عياض[وهو @م القا�  ،وما نقله عنه صحيح .واهللا أعلم ،عليه
  . أعلم

vسألة سحنون ~ ا.رفاق تعرض �م ا.لصوص،  ملة، فأصل ا#واب عن هذه ا(داراة،و�ا#
ونقلها عنه ا(شداK ~  ،وyتاب الغصب ،~ كتاب األ�ر\ة )10(وقد نقلها الWز� ~ حاو\ه

ومن هذا ا(ع÷ ما قال سحنون : ونصه ،كتاب ا#هاد من تÍملته 1اشية ا.وانوS ë اRهذيب
   ،وS من معه ،فيصانعهم بعض ا.رفقاء S مال عليه ،{أ�لوهم ،ا.رفاق يعرض �م ا.لصوص ~

                                                 
  .»ôئبا«: ~ ك  )1(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»وقد حذر منها انت&«ز\ادة : ~ ي  )3(
  .ي: وما أثZته من. »قول«: ~ األصل  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .ط: وسقطت من. »lشتهر«: ~ ي، ك  )7(
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )8(
  .»اإلكمال«: ~ ك، ط  )9(
  .»جوابه«: ~ ط  )10(
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   .فيأE الغائب من دفع ما نابه من ذ.ك ،وS من ôب من أر�اب األمتعة
وS  ،فذ.ك الزم .لحا� والغائب ،إذا عرف من سنة ا�âان إعطاء ا(ال ينجيهم :قال

أو ¢ن فيهم  ،و§ن أعطوا ،و§ن ¢ن ºاف أال ينجيهم ذ.ك ،أصحاب الظهر من ذ.ك ما ينو�هم
.م يÍن  ،فإن .م يفعلوا وأعطوا ،عن أنفسهم وأvوا�م )1(ب �م أن يدفعوا، فأحvوضع �فع ذ.ك

  . S الغائب �ء انت&
 )2(أو يضف ،وأنه إن ¢ن ما يداري به ،فيؤخذ منه حÍم ا(داري وا(ضيف ~ هذه ا�الد

من  .� فذ.ك الزم  ،الظلمة/ عرف من سنة بالده أن ذ.ك ين� من ظلم أوcك  ،به الظلمة
 ،الينجيهم ذ.كن و§ن ¢ن ºاف أ ،أو ساكنا بغwها ،سواء ¢ن ساكنا با�º، âاف S ما� منهم

اإلعطاء مع  )3(فل®ستحب ،أو جاه�م من سطوة  أو ¢ن �م وجه يدفعون به ظلمهم عن ما
  ه واهللا أعلم ا ،وال �Wون S ذ.ك ،غwهم

هو ا�ي  ،فما قا� شيخنا أبو ز\د ~ جوابه جوابا وانتقادا ،و�عد :ثم أجاب بعده القا�
 ،وتهو\ل ،واإلسهاب ال ºلوا من تعقيد ،عليه االعتماد واRعو\ل، إذ االختصار فضل اRطو\ل

ألنه بلغ درجة  -  حفظ اهللا وأدام �ا وجوده -فشأنك µواب شيخنا  ،وتبديل ،وتغيw ،و�ر\ف
وا�جاة من عذاب  ،ومنه تعاY أسأل اRوفيق إY أقوم طر\ق ،وتغذى بلبان اRدقيق ،اRحقيق

ما قل ألن  ؛و�أق� لفظ و§شارة ،في�بB .لمف© تZي� ا1ق بأوجز عبارة :إY أن قال، ا1ر\ق
  هكÕ وزاد اوأفاد خw ×ا 

-456 RM �*� ����G ! #���
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عقده ا.شيخ العالمة سيدي  ،v[(4)راقن[.ضيافة وا(داراة ~ بâ زاو\ة عقد حÍم ~ ا

 )6()الفقيه( )5(أشهد شاهديه: ونصه ،عمر بن عبد القادر اRنال] ألهل زاو\ة أvراقن ~ تنازعهم
  ،أر�اب زاو\ة vراقن )7(�يهأنه �اÐم  ،األجل الyWة سيدي عمر بن سيدي ا1اج عبد القادر

                                                 
  .»يدفع«: ~ ي  )1(
  .»يضيف«: ~ ك، ط  )2(
  .»فلحÁسب«: ~ ط  )3(

  .ي، ط: وما أثZته من. األصل، ك: سقط من (4)
  .»شهيديه«: ~ ك  )5(
  .ك: سقط من  )6(
  .»إ{ه«: ~ ي، ك  )7(

 ]أ/217[
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 ،وصنوه عبد ا.ر�ن ،وهم سيدي �مد بن سيدي �مد بن �مد ا.سا.م ،ومتوÉ أvورها
مع من ¢ن )2(( )1(وأخوه ا1اج أبو ز\ان بن عبد ا(ؤمن ،وسيدي ع® بن ا1اج عبد ا.رحيم

wهممعهم من غ،  âمد ا1فيان ا(ذكورةمن �اعة ا��وا.شبÅ بن  ،كسيدي عبد ا.ر�ن بن 
 )4(وغwهم ×ن � )3()و�مد بن ا1اج أ± بÍر ،وعبد القادر بن �مد بن بأ�د ،عر\ان ا.راس

  . ~ أvر ما يعطونه .لصادر وا.وارد من الظلمة وغwهم ،~ ا#ماعة )5(@م
فحÍم ب®نهم S أن �يع الطعام S أهل  ،ن بها S ا�âال© يدارو وأvر ا(داراة

 ،وأما ا(داراة .فيلزم ا.زائد �يع ا�â منهم ومن غwهم ،إال ما Çاوز العادة وزاد عليها ،ا.زاو\ة
  . وألسالفهم ،فال يلزم ا#ماعة إال ما ¢نوا يعطونه قديما �م ،فإن ¢نت العادة

و\Íون S ا#ميع من  ،فإنه يزاد �م بقدر ذ.ك ا.زائد ،)6(]ةS العاد[ و§ن زادت ا(داراة
فإن سقطت ا(داراة با.Øية سقط العطاء S ا#ماعة با.Øية ا(عتاد  ،أر�اب ا.زاو\ة وغwهم

شوال من )7(وأشهد به بأواسط ،وقطع به خصومتهم ونزاعهم ،وهذا ما حÍم به ب®نهم ،وغwه
أعلم  ،ا1مد هللا وحده :وأبو بÍر بن �مد بن أ�د ،القادرعبد ا.ر�ن بن عبد  1150سنة 

   .)8()ووفقه بمنه(¢ن اهللا � و{ا  ،ب1بوت ا.رسم �و� عبيد ر�ه تعاY عمر بن عبد القادر
وأعلم به vوجبا  ،األعالم أعاله vxل :وقال عقبه سيدي عبد ا.كر\م بن سيدي ا�كري

 ،~ ùفة ا.صادر وا.وارد من مداراة من Çب مداراتهاÍ1م بمحو�  )9()معلما أن ،.لعمل به(
وا(ذهب  ،وال مطعن (ن أراده S القانون ا.Ýd ،)10(صحيح ماض نافذ ال قيام فيه ألحد

  .)12())11(ونقلناه أيضا ~ نوازل األحباس( ا نص S ذ.ك غw واحد إلخ @مه،كم ،ا(ا.¶
                                                 

  .»فالن وفالن«: ~ ك، ط  )1(
  .»من«ز\ادة : ~ األصل، ي  )2(
  .ك، ط: سقط من  )3(
  .»�م«: ~ ط  )4(
  .»×ن ال @م �«: ~ ك  )5(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .ظاهروهو �ر\ف . »أواشط«: ~ ي )7(
  . ك، ط: سقط من  )8(
  . ك، ط: سقط من  )9(
  .»ألحد فيه«: ~ ك، ط  )10(
  .»فانظره«ز\ادة : ~ ي  )11(
   .ك، ط: سقط من  )12(
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 ،عن جنان يقبل القسمة من حيث �لته - وفقه اهللا  - سئل ¢تبه : )1(و×ا وجد hط Âله

  هل Çب فيه ا.شفعة أو ال؟ ،.كنه ال يقبلها .كÕة ا.d¸ء
ال  واqالف ا(شهور إنما هو فيما )S)2 ما ~ اRوضيح ،بأن فيه ا.شفعة اتفاقا: فأجاب

¢1مام  ،وفيما ال يقبله إال بöر ،و�w وÞوها ،و]لة ،كشجرة واحدة ،يقبل القسم أصال
قا�  ،أ�Õ من العمل بنفيها ،S أن العمل بوجوب ا.شفعة ~ ذ.ك ،وا�يت ا.صغw ،والفرن

  . هوعليه ا�اس ا{وم ا ،وهو مذهب ا(دونة: قال .العقبا]
و§ن ¢ن فيما  ،وح�ية بعض الطلبة اqالف مطلقا ،فةوعليه اقت� ~ اRح: )3()قلت(

  ها ح�ه ~ اRوضيح من االتفاق اخالف م ،يقبل القسم من حيث ا#ملة
-458 RO� ��G M9�/ &14�� L�#���
 .��� 3¶ �X 

وS أخينا و�بنا  ،وا.صالة وا.سالم S رسول اهللا ،ا1مد هللا :و×ا ¢تب به ا.شيخ القا�
 .ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،~ اهللا القا� سيدي عبد ا1ق بن سيدي عبد ا.كر\م ألف سالم

طلبوا مU أن أ�اتبك أن تفاصلهم مع خصمهم بما  ،)5(أهل قر\ة ا.شارف )4(فإن حاvليه :و�عد
زعم خصمهم أنها  ،ا#ار\ة ~ �يع ا�الد ا#رار\ة واRواتية ، وذ.ك ~ ا(داراةأراك اهللا من ا1ق

وا1اصل  ،يداروا العرب )6().م(إن  ،وهو �\Íهم ~ فقارتهم ال© ºافون عليها ،ال Çب عليه
�Æ هم الwهم وحالة غRا.كتب إ{ك إ1احهم  ،حا S Uو§نما �ل)i، بهذه /  )7()وجهلهم
  هاوا.سالم  ،ا�احية
-459 Rk�L� ���(� ��4��X 

  فإنهم ي»ايدون S  ،)8(إذا .م يمÍن قسم ا(اء S سبع نو�ات :فأجاب ؟وسئل عما يظهر

                                                 
  .»االبن«: ~ ي  )1(
  .562ص 6ج: اRوضيح  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»حاvله«: ~ ك  )4(
  .توجد بمنطقة أوقروت :قر\ة ا.شارف  )5(
  . ط: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(
 .معناه vرات :نو�ات )8(

 ]ب/217[
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 ،أو ºرصونه ألجنó ،وتقسم اqراصة عليهم ،فمن وقف عليه خرصه ،خراصة �يع ا#نان
  .واهللا أعلم ،و\قسمون اqراصة

-460 R9� � ��(�� &=(� � ��X 
فقام أوالده قوvوا �يع  ،أوالده وفيه دين ةِ كَ عمن أوò بثلث مÖوyه لÖَْ وسئل ا#نتوري 
واألصل ال  ،اقÁسموه S مwاثهم وثلثهم ، وما بÀوقضوا ما عليه من ا�ين ،مÖوyه بأvر القا�

واألباء قا.وا  ،واآلن بعد وجودها قامت تروم نصيبها ~ األصل ،والyÖة .م تظهر ،¾مل القسمة
أفÄ بعض الفقهاء بأن بيع األصل  )1()قد(و ،س لÍم إال ا�راهم ال© وقع بها اRقو\مل® :�م

  وهل إن ¢ن فيه غZ يقوvون به أم ال؟ ،نافذ (ا .م ¾مل القسمة
وثلثا ما ال يقبل  ،من حيث أنهم اقÁسموا S رؤوسهم مwاثا ،فÌ ا.سؤال تناقض :فأجاب

ماض كما أفÄ به ا(ف©  ،ال ¾مل القسم )2(.كونه ،عليهاو�يع ا¬لث بأvر قاض أو وH  ،القسم
ألن  ؛خر، .م يصح بيع ا¬لث إال (وجب آو§ن ¢ن ¾تمل متخلف ا(وH القسم أثالثا .أعاله

   .حÄ تنقطع ا.والدة من آباء ا(وò �م ،ا¬لث .و� ا.و� Çري عليه أح�م ا1باسة
 .بد من قصد القا� بيع ا¬لث .öر القسم وال ،والغZ يعتW يوم اRقو\م بأvر ا.dع

وحي�ئذ  ،فقد علم أن ا�ين .م 2ستغرق الyÖة ùها ،و§نما باع ألجل ا�ين ،وأما إن .م يقصده
وال  ،فإذا .م يقبل القسم قوم تقو\ما آخر و�يع ،وأر�اب ا¬لث إY ا{وم ،ا.ورثة )3(يبü ما بÀ بيد

وال  ،ألن اRقو\م ألجل ا�ين وقع وهم ~ العدم بعد ؛من ا�ين سZيل .لموò �م إY دفع منابهم
  .واهللا تعاY أعلم ،إذ ال �ء �م إال بعد ا�ين ،يلزم تأخw قضاء ا�ين إY وجودهم

-461 Rb1'��8 a�-� ,����� �$p�8 Z�� ,�W�� �8 �9� X 
 حَ ولِ وُص  ،بعد أن اد� بعضهم ا¬لث ؛وسئل ا.شيخ عن ورثة قسموا مÖوك vوروثهم

فهل  ،و�يع � واحد منهم نصيبه منه ومن اإلرث ،ثم بعد وجدت صحته بعد القسمة ،با�صف
  وتؤخذ فيه ا.شفعة؟ ،يرد ما بيع

نقطاع �سل ، لعدم اÞصار أهله، قبل افا.صلح S أهل ا¬لث ال �وز ،و�عد :فأجاب
  من باع من ا.ورثة نصيبه Dvو ،و§ذا بطل ا.صلح بطلت القسمة ا(ب�ية عليه ،ا(وò ألوالدهم

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .».كونها«: ~ ط  )2(
  .»ب�«: ~ ي  )3(
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وعلله ببطالن  ،قا� ~ ا(دونة ~ طرف ا�ين بعد القسمة ،و\قÁسمان ما بÀ وثمن ما بيع ،بيعه
ه ألن القسمة ¢نت ب®نهم باطلة .âين ا�ي S ا(يت ا :قال ابن القاسم :)1()قال فيها( .القسمة

 ،و.م نقف S من ذكر فيه شفعة .واهللا أعلم ،وعليه فهو حÍم القسمة إذا بطلت بغw ذ.ك
  . واهللا أعلم

S القسمة ا.واقعة ب�  - وفقه اهللا - فقد وقف ¢تبه  ،و�عد :ما نصه ،ثم وجد hطه أيضا
وفيها  ،ألن فيها ا¬لث ألوالد األوالد ؛فألفاها فاسدة - ر�ه اهللا - ورثة سيدي أ�د بن vو� 

كما تقرر ~ كتب  ،و¼ ال تصح إال من ا(ا.ك� أvرهم ،ضاةوقد قسموا قسمة vرا ،بنت صغwة
 ،فال يصح فيه ا.صلح ،وهو (ن .م يوجد ،وأيضا فقد وقع ا.صلح ~ ا¬لث ،الفقه وyتب ا.وثائق

  .واهللا أعلم ،وأيضا فاإل1اق ا.واقع فيها .م ي�به عليه ا(وثق
-462 R��i�� M� �? *Eu _�*+ 
)� x��� � X 

 ،ال �v S Wسلك آخر )2(أن رب ا1ائط :فأجاب ؟عمر األ�W عما يظهروسئل ا.سيد 
 ،إال أن يÖاضيا S �ء ،ول®س .صاحب الفقارة إال vسلكه األول ،حيث فسد ا(سلك األول

  ه، واهللا أعلم افإنه يعمل عليه
-463 RZ������ ��4J�� �¥
)� 
�*� ,Z���� [� O��-�X 

®س .لوH ا�ي هنا أن 2سÁبد با.شفعة .ليتا^ دون فل ،و�عد :فأجاب ؟وسئل ا.شيخ
وال ¾تاج  ،بد من vشاورتهما إال إذا جعل � ذ.ك ا(وH بل ال ،~ ا.وصية )v)3شاورة �\Íيه

  هاواهللا أعلم  ،~ ذ.ك (شاورة القا� S � حال
-464 R�$W�
)? ��� M� g'9� � ,�$�/ �B � @��� _/�*L�X 

�ري ماؤها ~ �راها  ،فللd\ك ~ الفقارة ز\ادة آبار ،و�عد: فأجاب ؟وسئل عما يظهر
د{له ما  ،إذ ال حق .d¸ئه فيه ،إذا .م ¾صل .d¸ئه بذ.ك �ر وºتص با(اء ا(ز\د ،ا(شÖك

: إذ قال ~ أثناء جاو�ه ،نقله صاحب ا(عيار عن ابن لب ~ أثناء نوازل ا�xوى واأليمان
  وغwه ال  ،)4(ألنه ي�تفع ؛ال يمنع منها من أراد إحداثها ،رافق ال© ال �ر فيهاأن ا( :والقاعدة"

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .»ا1ق«: ~ ط  )2(
  .»�\Íه«: ~ ي  )3(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. »ي�تفع«: ~ األصل  )4(
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ö1(2ست( .  
          ،هل يقD بها عليه ،وقد اختلف العلماء ~ ا(رافق ال© فيها 2سw �ر S ا#ار

فيه ، فكيف ما ال �ر فإذا ¢ن هذا ~ ا#ار مع �ء من ا.öر ...يندب من غw قضاء؟  وأ
  بوجه؟

فال 2سوغ � ذ.ك إال بإذن  ،)2(أما إن أحدث ا.رجل ~ طر\ق ما فيه �ر S من يمر به
  ه، واهللا أعلم ا)Í\�)3(")4ه ~ الطر\ق ا(تملكة

-465 R��� ��8 "�i%� �� �$'� �P^y ! ,�-� .�� ,
�8 ! "��� ��m .4���� ���8 º�� M�6 6X  

 òه ،بثلث متخلفه ألوالد أوالدهوسئل عمن أوâها ،يوقف �م ~ بwو� أصول ~ غ،  /
Öى باإلقالة ،باإلقالة اه�ء منها قد اشÖألوالدهم تقو\م ما اش òأخذوا ما  ،وأراد األباء ا(و}

  ألوالدهم ~ بâهم؟
 ،وقفو§نما ي ،وأن ما بيع باإلقالة ال يدخل اRقو\م ،أن القول قول با
 ا.ورثة :فأجاب
ألنه بيع فاسد �ب  ؛بل ذ.ك هو ا.واجب ،و\قسم ا.ورثة ثمنه ،أو ينفسخ ا�يع فيه ،وتقسم غلته

فإن  ،و§ال بيع عليه بأvر القا� ،و§عطاء ا¬من ،فإنه �S W فسخه ،فإن بائعه حا�ا ،فسخه
وال يقسم  ،ا�ومن ¢ن ôئبا باع عليه الق ،اتبع با�ا
 ،نقضت قيمته اآلن S ما بيع به أوال

  .هاواهللا أعلم  ،أصله هذا فيما ثZتت فيه اإلقالة
-468 R*��c/ ����� 
�8 �9�(�� µ) ML ���  �X 

وأخذت ما  ،فإن ¢نت ا�نت ما.كة أvر نفسها يوم القسمة ،و�عد :فأجاب ؟وسئل أيضا
فال قيام  ،وسكتت xما فأ�Õ ،أو زوجها بعلمها ،وحازته ¼ ،أعطاها إخوانها S وجه القسمة

وقد رضيت بفعلهم إذا  ،ألن ôية األvر أن إخوانها فضو{ون بال�سبة �ا ؛�ا ~ نقض القسمة
   .أخذت ما صار �ا وسكتت

Õالقسمة بعد العام فأ� öأنه ال قيام (ن ح S ة  ،ألنها ¢�يع ؛وقد نص العلماءWوال ع
ألن  ؛إال إذا أثZتت اqوف ،بل .و اسÖعت ¼ .م ينفعها ،هألنه ال حق � في ؛باسxÖء زوجها

  .واهللا أعلم ،القسمة من قبيل ا(عاوضات
                                                 

  .»يتöر«: ~ ط  )1(
  .»فيه«: ~ م  )2(
  .»ا(ملكة«: ~ ي  )3(
  .277ص 10ج: ا(عيار ا(عرب  )4(

 ]أ/218[
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-469 R��E� �8 O�'	 �9� X 
وز\د �ا من  ،و§حداهما ناب ~ القسمة عنها زوجها ،وسئل عن جنان ب� أخت� اقÁسماه

ورسم القسمة ل®س  ،وأخذت ]لة تزرزايت لظنها أنها ال© �ا ،قسمة األخرى ]لة Çازى
  فما اÍ1م إن طلب ذ.ك ورثتها؟ ،و�عد vوتها خرج رسم القسمة فإذا فيه Çازى ،بيدها

.م  اإذ ،فيكون .ورثة ا(رأة ا(ذكورة ما وجد �ا ~ رسم القسمة ،و�عد ،ا1مد هللا :فأجاب
   .هاواهللا أعلم  ،وlشارyها أختها فيما رجع لقسمتهما من ا�خالت ،تعلم بذ.ك

بعد إن  ،وهل سيدي .ألخت األخرى نصيبها من ا�خالت ا(ذكورات :وa ا.سؤال أيضا
  .فأجاب بما ذكر ،.كون ا�خالت ز\دت لقسمتها مع أختها ،اقÁسمها

-470 R�$'�8 n�J� O�'	 ! #�*��� &	� �8 nG�'�X 
فصاح �\Íها S  ،فباعت ا(رأة منه ثلJ ]لة ،ن vشاع ب� رجل واvرأةوسئل عن جنا

ثم بعد ذ.ك  .فسكت ،ا�ائعة )1()بها(وأقرت �  ،إ] اشÖ\ت باإلقالة :فقال � ،ا(شÖي با.شفعة
فادعت أنها  ،فأÍ\� Eها من إخراجها ،وأخرجت ا�خلة من ا�يع ،باعت قسمة من حظها

هل هبتها � lسقط ا.شفعة مع كونه صاح S  ،وهبت نصيبها ا�ي باعته أوال v SشÖ\ه
  وهل تصح تلك ا�بة؟ ،وال يöه سكوته ،أخذ ا¬لث� منه )2(]�[أو  ،ا(شÖي يوم ا.dاء بها

جوب اختلف ~ و ؛أن ا�خلة ا.واحدة :)3()- واهللا ا(وفق - ا#واب  ،ا1مد هللا( :فأجاب
 ،و§نما وهبتها � ،فيحلف ا(شÖي أنه .م 2شÖ نصف ا�خلة ،وS أنها Çب فيها ،ا.شفعة فيها

  ه واهللا أعلم ا ،وقبض ثمن اإلقالة
َ  ا.واحدةَ  خلةَ ا�ّ  ألنّ  ؛فيه نظر... لخ إ ا�خلة )5()أن(قو� : )4()قلت(( ِ  عْ قَ 7َ  مْ . �d.ا َy ُفيها  ة

 - واهللا أعلم - و§نما اÍ1م فيها  ،و§نما ا.ydة وقعت فيها مع غwها ،~ هذه ا(سألة )6(بإنفرادها
  )7().هو كحÍم ا.d\ك يZيع طائفة معينة من األرض ا(شyÖة

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .ك، ط: سقط من  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»نفراداهابإ«: ~ ي  )6(
 .ك، ط: سقط من )7(
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-471 Rk����� M� ��('� � �� g�=� Z� M�X 
فمن  ،�dطه تزايدوا عليه ؛فمن د� �يع ما ال ينقسم من ا.d¸ء ،و�عد :فأجاب ؟وسئل

إما أن تأخذه  :وقيل .أل± (8)،قومه أهل ا(عرفة ،فإن أE بعضهم من ا.ز\ادة ،وقف عليه أخذه به
   هاأو lسلمه (ن رضيه من ا.d¸ء  ،بما قوم به

فإن ¢نوا إخوة  ،واآلخر االنتفاع ،واد� أحد ا.d¸ء ا�ت ،وأما القسمة إن وقعت :والبنه
¢qمس� xما  ،إال إن vضت مدة ا1يازة ا(عتWة �x ،فال يقبل مدع ا�ت ،ب®نهم ا(سا�ة

  هأو ال vسا�ة ب®نهم ا ،و§ال فبعd س�� إن ¢نوا أجانب ،وÞوها
-472 R#���
L� ���(� ��4��X 
 âيع ا�� S سألة غرامة األعراب ا(عروفةv عن Wأن أهل  ،وسئل ا.سيد عمر األ�

فمنهم من  ،فمضت األسالف وترyت األوالد ùها ،ف تقسمها S أجزائهمتوات ¢نت األسال
ا�ي .م تلزمه  ،ومنهم من اشÖى أصال آخر من األعراب ،ومنهم من باعه ،بÀ ~ أصل وا�ه

ومنهم من أراده S  ،فمنهم من أراد ذ.ك S األصل فقط ،واختلفوا ~ ذ.ك ،تلك الغرامة
هل يÍون  ،ùه ا.وارد S العتبة ،وyذ.ك ا.ضيف الظا.م ،ومنهم من أراده S ا(ال ،ا#ماجم

   ، أو S ا(ال؟أو S ا.رؤوس ،S ا�يار
 (3)ا(شار إ{ها تقسم S � من ¢ن ~ ا�â و� ، فا(داراةو�عد ،(2))ا1مد هللا( :فأجاب

فمن ¢ن �  (5)وS هذا ،وñ ما يطلق عليه اسم مال ،�خلوا ،وا(اء ،و\دخل ~ ا(ال ا�يار ،مال
وyذ.ك  ،مقداره[  �عل عليه ،(5)وyذ.ك من ¢ن � ]ل ~ ا�ور ،فإنه �عل عليه حظه ،جنان/ 

 ،جنان (7)وyذ.ك من ¢ن � ~ ا�â ،(6)�عل S � حظه ،من ¢نت � دار أو � مال غw ذ.ك
  .هاواهللا أعلم  ،فإنه يعطي ما ينوب ذ.ك ا#نان ،آخر (6)]~ بâ و¸ن ساكنا

                                                 
  .»إلخ ما تقدم«: ~ ك  (8)

  .ك، ط: سقط من  (2)
  .»� ~ ا�â«: ~ ي  (3)
  .»كيف تقسم ا(داراة«ز\ادة : ~ ي  (5)
  .»با�ور«: ~ ك  (5)
  .»cظه«: ~ ط  (6)
  .»بâ«: ~ ك  (7)
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  (6)

 ]ب/218[
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-473 R &I���M� �9�(��X 
عن vسائل  )1(وسئل ا.شيخ سيدي �مد بن ا.شيخ سيدي أ± ز\د عبد ا.ر�ن بن عمر

ثم أخذ بعض  ،وو� معها ب�تا هناك ،بأمة ، وقد ¢ن Ñlىمات ببâ َجدõ  )2()رجل( :أو�ا ،ثالث
 ،أو أقل ،Þو xم� )3(يعU ببâها بتوات فاحتضنتها ،أقار�ه ا�نت وأوصلها با.كراء ألم ا�ا.ك

Õاثها من أبيها ،أو أ�wم S لها ،فماتت ا�نت� ،وأخذ سدس ا.Ñ\ة ،فقام واحد من �اعة 
 ،ن يؤمن ذ.ك عندهاوادعت أنها أوÉ أ ،فنازعته جدتها ا1اضنة ،ورثته من ب�تها )4(أي ا�ي

،   فهل تمÍن من ذ.ك ،فتعلم ا.سبقية ،أو أنها ماتت قبلها ،حÄ تتحقق حياة أم ا�نت بعدها
   أو يÍون ذ.ك بيد أم�؟

فباعت  ،و¼ معروفة ألبائهم با.سماع الفا� ،)5(�اعة �م فقاقw قد تهورت :وا¬انية
فقامت منهم اvرأة من  ،وقبضوا ثمنها وقسموه ب®نهم S مياههم ،تلك ا#ماعة فقارة منها .رجل

يعU ا¬من يدفعونه �ا  ،فهل يصا1ونها S �ء من تلك القيمة ،تلك القبيلة تطلب نصيبها
   ؟أو كيف يفعل ~ هذا ،وتفصيله ب� أبائهم �هول ،.كون ذ.ك معلوما ألبائهم �لة

فلما رأوا ما حل بهم من اإلهانة ذهبوا  ،بعد ا�جدة رجال أهلها )6(~ بâ نهضت :وا¬ا¬ة
 ،وأن 2سكنوا معهم ،فطلبوا vساعدتهم و§xنتهم S من ظلمهم ،)7(لقبيلة حديدة ا.شوyة

أو مياههم S � واحد جزء معلوم من  ،S رؤوسهم )8(ووزعوه ،ففرضوا عددا vس� من ا(ال
و§ن ¢نت قيمته أ�Õ  ،ئ بهفإن ¢ن كفافا اج» ،فمن دفع منهم أصال فيما نابه من ا(ال ،ذ.ك

فتم  ،وأجلوا عليهم بقبض ا¬من أمدا معلوما ،باعوا .لمجلو�� أصال)9(و ،أعطى � ا.زائد
  من أعطى ا(ال رد إ{ه  )10(وñ ،وتراجعوا بأن ردوا األصل ألهله ،وعجزوا عن دفع القيم ،األجل

                                                 
  .»االبن«: ~ ك، ط  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .»فاحضنتها«: ~ ط  )3(
  .»ال©«: ~ ك  )4(
مت: وتهورت. »هورت«: ~ ط  )5(   .معناه تهد�
  .»تهضمت«: ~ ك  )6(
  .»ا.شكوة«: ~ ك  )7(
  .ك: وما أثZته من. »وزعوهم«: ~ األصل، ي، ط  )8(
  .»ما«ز\ادة : ~ ك  )9(
  .»¢ن«: ~ ك  )10(
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  �ا ما دفعته �م من ا(ال أم ال؟ )1(فهل يتمم ،إال اvرأة دفعوا �ا أقل ×ا دفعت ،ما�
Éر فيها  :فأجاب عن ا(سألة األوvإن  ،.لقا� )2()يرجع(أن األ âأو نائبه من عدول ا�

فهو ا�ي يرى من هو أوÉ  ،كما ~ ا(خت� وغwه ،ألن الغائب إنما يقسم عنه القا� ؛.م يÍن
  . به )3(فوGه ،cفظ ما .لغائبة

وعرف وارثوه S  ،إن عرف ما .� واحد من األباء ،أن الفقاقw ا(ذكورة :ا¬انيةوعن 
وال وجه  ،يقسم ب� ورثته ذكورا و§ناثا ،فال خفاء ~ أن ما .� واحد منهم ،تناسخ ا.وارثات

Nم ا�عوى  ،و§ن .م يعرف وتنازع فيه ورثة � ،الختصاص ذكر به عن أنÍح S ونÍفإنه ي
S وى بعد أيمان � من القسمxو�م ،قدر ا�Íا�ا� ،أو ن S لحالف. Dكما هو ~  ،و\ق
أو انتقل  ،وهل بv S Àلكه ،و.م يدر ما (وروثه ،و§ن جهل � منهم أvر ذ.ك ،ا(خت� وغwه

       ،هل �ري �رى الÌء ،فإنه قد اختلف فيه ،وحكمه معلوم ،فهذا مال جهلت أر�ابه ،عنه
و§ن علم � من ورثة األباء  ،فقاقw توات القديمة )4()~ أvر(وهذا هو الغالب  ؟أو ا.صدقات

فهذا اÍ1م فيه  ،إال أنه جهل قدر ما ألبيه ،و.م ينازعه فيه غwه ،بقاء vلك أبيه S جزء منها
  . واهللا أعلم ،كما نصوا عليه ~ ا(ال ا(ختلط بأيدي ا.لصوص ،ا.صلح

  .واهللا أعلم ،وال خفاء ~ ذ.ك ،أن .لمرأة ا(ذكورة تمام مدفوعها :وعن ا¬ا¬ة
  .ها )5(أن ما مات من الفقاقw ال وظيف عليها :ومن جواب أل± ز\د ا#نتوري

-474 R��4J��8 vEc� �� ,�'� g�=��8 ����� x����X 
.ر�ن وسأل سيدي وا�ي شيخه أبا عبد اهللا سيدي �مد بن ا.شيخ أ± ز\د سيدي عبد ا

ثم قام  ،� )7(اوا.�ء ا(شÖى ~ يده حائز ،عن ا.شفيع إن علم با�يع س�� عديدة )6(بن عمر
  فلما .م �د ب®نة  ،وأنه اشÖى � ،)9(S ا.dاء � )8(فاد� أنه وv ñورثهم ،عليه ورثة ا(شÖي

                                                 
  .»يتم«: ~ ط  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .»فيوGه«: ~ ي، ك، ط  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .»عليه«: ~ ي، ك، ط  )5(
  .»وسأل االبن شيخنا ا�لباK«: ~ ك، ط  )6(
  .ك: وما أثZته من. »حائز«: ~ األصل، ي، ط  )7(
  .»vوروثهم«: ~ ك  )8(
  .»�م«: ~ ك، ط  )9(
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  فهل � @م أم ال؟ ،قام با.شفعة معتذرا بمقاRه تلك
إذ  ،فال تنفعه دعواه ا(ذكورة ،و.م يأخذ با.شفعة ،وأما ا.d\ك العا.م با�يع س�� :فأجاب

كما علمت  ،وقد êح األئمة ،كثw أvوال ا�اس ودماءهم الد� ،.و يعطى ا�اس بدعواهم
فال يعدل عن نصوصهم  ،وسكت أ�Õ من سنة ،�سقوط شفعة من علم بZيع �\Íه

  ه امدع  )1(]�عوى[
-475 R M�*Eu &	*� ,�E O�'	 ! a�*�� �=� ��K�� 31'� O� ���X 

عمن أراد أن ينصب ا.زرب Z1س ا.ر\ح ~ جنان خال  ،أيضا )3()سيدي وا�ي( )2(وسأ�
وأراد أن  ،� ساقية ~ جنان لغwه )4(]وعمن[هل � ذ.ك أم ال،  ،�اور � ومنعه ،.رجل آخر

  هل � ذ.ك أم ال؟  ،من ذ.ك ومنعه ر�ه ،يهبطها أسفل ×ا ¢نت أو يرفعها
كما ال �وز تغيw  ،رب ~ أرض الغw بغw رضاها.زّ /  )5(]�وز نصب[أنه ال  :فأجاب

قال : ما نصه ،بما فيه �ر S رب األرض، ود{لهما قو� ~ حر\م اآلبار منها ؛ا.ساقية ا(شار �ا
فأراد أن �ري ماءه ~ أرضك  ،و� أرض دون أرضك ،و§ذا ¢ن .رجل ماء خلف أرضك: ما.ك

   .فلك منعه من ذ.ك ،إY أرضه
، فلك ~ أرضك إv Yوضع أقرب إ{ه ، فأراد أن ¾و�وyذ.ك .و ¢ن � ~ أرضك �رى ماء

  همنعه ا
؛ ألن vر\د وذ.ك لعدم ا�اد ا(وضع ،ما استدل به من @م ا(دونة غw ظاهر فتأvله: قلت

وvر\ده ~ ا(سألة  ،ال حق � ~ ا(حل ا�ي ير\د اإلحداث فيه ؛vسألة االستدالل حداث ~اإل
�ري إذ ذاك  )8(فهو ،)7()فيه( )6(أو إهباطها ،و§نما أراد رفع ا.ساقية ،ا(ستدل �ا � رقبة ا(سلك

  . )9(نظره ل يملك ظاهرها و�اطنها وهواءها، فاه ،S من vلك أرضا

                                                 
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل �سبب تلف األرضة: سقط من  )1(
  .»أي االبن«ز\ادة : ~ ط  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .ي: وما أثZته من. األصل �سبب تلف األرضة: سقط من  )4(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل �سبب تلف األرضة: سقط من  )5(
 .معناه إنزا�ا :إهباطها )6(
  .ي، ط: سقط من  )7(
  .»فهذا«: ~ ط  )8(
  .».لشيخ أ± فارس ر� اهللا عنه«ز\ادة : ~ ط  )9(

 ]أ/219[
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-476 R �8 �=) �9� M��E�X 
و�عد فالقسم بمحو� : ما نصه ،ا1اج i وأخيه )1(وhط االبن ~ قسمة حZس أوالد عمر

بمحو� معتمدا ~ ذ.ك S ما ~ كتاب اZ1س من  ،وقع بإذ] الÞصار اZ1س ~ ا(ذكور\ن
  .واهللا أعلم ،فال قيام ألحد فيه بعد ،ا�وادر
-477 R� .�/ Z��*� k����� �8 "��L� ���(� �*��e�X  

وا�ي عندي أنا أنه إن خط اqط  ،)2(اففقسم ا(اء يرا� فيه العرّ  ،و�عد: فأجاب ؟وسئل
 )3(ووقع ا(قسم ،اووقعت ا¬قب متصلة به اتصاال vستو\ً  ،و�يع ا#هات ~ ا.وسط ،اا vستو\ً خطً 

قا� عبيد ر�ه تعاY  .واهللا أعلم ،فإنه ال �ر حي�ئذ S أحد ،~ ا(اء S االستواء من ا#هت�
�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به.  

-478 R�=�� �9�  M�X 
ا(شهور جواز قسمة اZ1س قسمة اغتالل ال  :فأجاب ؟وسئل وا�ه عن قسمة اZ1س

ووجه ا(نع ~ ا.شجر  ،ومنهم من أطلق ،لÍن من العلماء من قيده بغw ا.شجر ،قسمة بتاٍت 
فكيف به  ،وهو ال �وز قسمها قبل بدو صالحها ،إذ ال يملك ا(وقوف عليهم إال الغلة ،ظاهر

  .واهللا أعلم ،قبل وجودها
-479 R�9�(�� &=(� � �L ��(�� g�8 [� ��  M�X 

 ،ير\د نقضه )5(م.و قا ،نعم .)4(فأجاب عما يناسب منها ؟وسأ� القا� عن vسائل ¤تلفة
و.م يذكر أن أحدا من ا.ورثة طلب  ،اعه بمجرد كونه ال يقبل القسمةيعU ا�يع .كون القا� ب

اRب�ة  عنكما نقله ا1طاب  ،ال �ب ا�يع ،ألنه إن .م يطلب أحدهم ا�يع ؛.سمع قيامه ،ا�يع
\ٍك ِ*يَما َال َ�نَْقِسمُ : "~ آخر @مه S قو� ~ باب ا.ydة ِ�َ َSَ َCِ    )8(]عند[ ، وyذا)7( )6("َوقُ

                                                 
  . بياض: ~ ك» سيدي«: ~ ط  )1(
 .هو ا�ي � خWة بمعرفة األشياء :العّراف )2(
  .»القسم«: ~ ي  )3(
  .»هنا«: ~ ي، ك، ط  )4(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. »قال«: ~ األصل  )5(
  .214ص: ¤ت� خليل  )6(
  .109ص 7ج: ينظر نقل ا1طاب عن اRب�ة ~ vواهب ا#ليل  )7(
  .ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )8(
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ْن َ-َقَصْت  )1(َو.ِلَْبيْعِ : "قو� ~ باب القسمة ةُ  )2(إِ \Íِِه ُمْفَرَدةً  )3(ِحص�   .ها )5( )4("َ�ٍ
-480 R.=�1'� k����� 
)� g�8 M� ��c��X  

 )6()بيع(فا(شÖي من ا(شÖي من ا.وارث ال @م � ~  ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
كما دخل  ،فليبعه وحده ،بل إن أراد أن يZيع ما اشÖاه ،و.و ¢ن ال يقبل القسمة ،نصيب غwه

  ،وال �د من 2شÖ\ه وحده ،إذا أراد أن يZيع نصيبه ،ذ.ك ألحد ا.ورثة )7(ما يÍونو§نّ  ،وحده
ّ

 إال
  هاواهللا أعلم  ،وهو ال يقبل القسمة ،ا×ا 2ساوي إذا بيع �تمعً  )8(بأhس
-481 R�� �;? � �� g�=� k����� 
)� ,��('� �*4� g�8 �� .§) O�1(� &	mX  

بن �مد عبد ا.ر�ن مات عن بنت  )9(وأن ا1اج عبد القدير ،ي�ت¦ إ{ك :أما بعد ؟وسأ�
 نفعنا اهللا به -وترك عليها ا.سيد �مد ا.صالح  ،وقد ¢ن تصدق S ترyة ا�نت با¬لث ،وزوجة

 )10(فقام �¸ؤه قبل ،اع ب®نهممن جنان vش ،وخلف ا�ا.ك ا(ذكور نصيبه ب� �¸ئه ،وصيا -
 ،فأثZتوا أن ا#نان ال ¾تمل القسمة S عدد األنصباء ،وورثته اآلن ير\دون القسمة ،ا(wاث

   .)11(إال بöر ~ ê\ح نظمه ،فأذنت بما قال ابن xصم فيما ال يقبل القسم
 (ا ُدÝَِ  ،فبيع األصل �ذا ا.سبب ،وناب ~ ذ.ك عن ا�نت ا(ذكورة من قدمه وصيها

 ،قام ير\د فسخ ذ.ك ،وهو قدور بن hل با�يع ،فلما أحس زوج زوجة ا�ا.ك ،ا.d¸ء .لقسم
  وهو كون غلة ا¬لث � قبل وجود ا(وò ،و\دÝ أنه � @ما فيما فعله ا.وH بإذن من �ب

 

                                                 
  .»ال«: ~ ي  )1(
  .»vضت«: ~ ط  )2(
  .»إلخ«ك، ط : ~  )3(
  .234ص: ¤ت� خليل  )4(
  .426ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )5(
  .ك: سقط من  )6(
  .»¢ن«: ~ ط  )7(
  .األصل: وهو خطأ وا.صواب ما أثZته من. »بأhاس«ك : ، ~»با�خس«: ~ ي  )8(
  .»عبد العز\ز«: ~ ك  )9(
  .»~«ز\ادة : ~ م، ك  )10(
  :من �فة ا�1م 972: ينظر ا�يت  )11(

ِيـِع َمـا َال َ�نْــَقِسْم      َوَمــْن َدَعـا ِ�َ
      

 حيــُث إْضـرَ   
�
  اُر ُحِتـمْ لَــْم 2ُْسَمــْع إال

    



 708 
 

عند تعذر القسمة  ؛@م � فيما �ب با.سنة )1()ال(فظهر K أن  ،ألن زوجته أم ا�نت وارثة ؛�م
 ،وال ¾جر القسم عن ا.d¸ء (نفعة vستحق غلة ا¬لث ،أو بيع ،أو تقو\م ،.لöر من lسو\ق

و§ال فا.dع ال يصادمه  ،فعليÍم سيدي إفاد� به ،فإ] .م أقف عليه ،فإن وجد نص ~ ذ.ك
فهل �اب  ،)3()ا�نت )2(وهو عم( ،و.و .م يدع .لقسمة إال أحد ا.d¸ء ،غرض إال أن يأذن فيه

  . ا.سؤاله ا ؟وهو ا�ي تقتضيه ا�صوص أم ال عWة به مع سكوت ا.� ،�.ك
وقام فيما ذكر �سZبها مع  ،ال© يتØم عليها )5(يعU .زوجته ،كون غلة ا¬لث �: )4(قو�

Hواهللا أعلم ،بقية ورثة ا(و.  
ألجل نقصان ثمن حظه .و بيع  ؛)6(�يع ما ال ينقسم إذا ¢ن أحد ا.d¸ء ُدÝَِ : فأجاب

 فيجب S و� ا�نت إذا ¢ن �ا مال أن  ،ثم إذا وقف S ثمن ،�.ك )7(بافإنه � ،مفردا
   .�ا ذ.ك/ 2شÖي 

وS هذا يصدق @م العاصمية  ،وyذ.ك يÍون .سائر ا.d¸ء ا�ين .م ير\دوا ا�يع
وال أعلم من قا�  ،فال �ابون �.ك ،¸ء ا�نت �اء ذ.ك ألنفسهمإذا أراد � )8()أما(و، وغwها

   .واهللا أعلم ،من العلماء
قد وقف ¢تبه S جواب شيخنا S ا.شورى ا(نعقدة  :ثم ¢تبه متعقبا ا#واب بقو�

واالنفراد  ،.لبيع إخراج �\Íه )9(مقتضاه منع قصد ا.d\ك بدعواه ،با.صفحة ال© تÅ هذه
   .ا�يع دون طا�ه ت منه أن ا.dاء مقصور S من أEففهم ،با(شاع

وذكر عياض ما : "قال فيها ،أن ذ.ك خالف ما ~ حاشية ابن ôزي S ا(خت� :أقول
فل®س � أخذه بما وقف  ،واالنفراد با�يع عنه ،من قصد بدعواه .لبيع إخراج �\Íه: حاصله

  . بذ.كفله أخذه  ،عليه من ا¬من، و§ن .م يقصد ذ.ك

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»ابن عم«: ~ ي  )2(
  .م: ساقط من  )3(
  .»قو� ~ ا.سؤال«: ~ ط  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. ».زوجته«أتلفت نصف ا.Øمة �سبب األرضة، و¼ . »جته«: ~ األصل  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »ما ال ينقسم«أتلفت جزء من ا.0م �سبب األرضة، وهو . »نقسم«: ~ األصل  )6(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »�اب«: ~ األصل  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .»بدعوه«: ~ ي  )9(

 ]ب/219[
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 )1(]ا.شيوخ[وa آخره قا� ابن القاسم، و�ه أفÄ  أنه ظاهر vسائلهم،: ~ أول @مه قال
  . ها )2("وعمل القضاة

إن .م يقصد إخراج  ،نظر كيف أباح األخذ لطالب ا�يع بما وقف عليه من ا¬منا
فتناقض هذا مع ما ذكره  ،إن قصد إخراجه ،و�ا.ز\ادة S ما وقف عليه من ا¬من ،�\Íه

؛ ألنه قول ابن )3(وا.راجح ما قلناه ،S Xv أحد شÀ اqالف ،من أن ا(سألة خالفية ؛شيخنا
وا.وH ال  ،وا.وyيل بمRþه ،وال يقال أن العم وyيل وH ا�نت ،وعمل به القضاة ،القاسم

  سورة ا�قرة ~ قو� تعاY~ تفسw )4(بما قال القرطó ؛2شÖي مال �جوره؛ ألنه �اب عن ذ.ك

﴿ Aَۡ�� ٱkََۡ�َٰ�ٰ  َٔ َوِ�َ vََr�Dُ﴾)5(، يمهÁي �فسه من مال يÖفقال ما.ك ،اختلف هل � أن 2ش: 
وتعقب  ،وال اشÖاء من الyÖة: "وذكر ذ.ك ا1طاب عند قول خليل .)6(2شÖي ~ vشهور األقوال

  )8( )7("با�ظر
إال أنه مع القصد  ،ال vز\ة لغwه عليه ،و.و قصد االسWÁاء ،فظهر ×ا سبق أن طالب ا�يع

، و\ؤخذ ذ.ك من ومع عدمه بما وقف عليه ا.سوم ،ال يأخذ إال با.ز\ادة S ما وقف ا.سوم عليه
فأخذوا منها أن ل®س لطالب ا�يع : "وê\ح نص ابن عرفة لفظه ،قهمفهوم @م عياض فو

  . من ا1اشيةه ا )9("ا¬من إال بز\ادة S ما وقف عليه من ،أخذه
 ،كما يلوح من ظاهر لفظه ،فإنه يصدق S ما هو أعم من ذ.ك ،وأما @م العاصمية

   :إذ قو� ،وال يقتÆ Cصيص أحد دون صاحبه ،و\فهم من فحوى نظمه

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .907-906ص 2ج: شفاء الغليل  )2(
  .»نقلناه«: ~ ط  )3(
)4( óالقرط: óر بن فرح األنصاري األند.° القرطÍّمد بن أ�د بن أ± ب�سمع من أ�د بن عمر القرطó، . أبو عبد اهللا 

ألح�م القرآن ا#امع : من تآ{فه. من ا(فÑ\ن ا(شهور\ن، وهو�دث. وحدث عن أ± i ا1سن بن �ّمد، وغwهما
FقRور اآلخرة، و�ح اvذكرة بأR؛ شجرة 407ص: ا�يباج ا(ذهب. ھ681تو� سنة . ا.كر\م، �ح األسماء ا1س÷، ا

  .197ص: ا�ور
  .220اآلية : سورة ا�قرة  )5(
ا¬انية  الطبعة القاهرة، دار ا.كتب ا(�\ة، أ�د الWدو� و§براهيم أطف®ش �قيق�ّمد القرطó، : امع ألح�م القرآنا# )6(

)1384d- 196464ص 3ج ،)م. 
  .306ص: ¤ت� خليل  )7(
  .575ص 8ج: ينظر vواهب ا#ليل  )8(
  .906ص 2ج: شفاء الغليل  )9(
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خْ ـر\ـيُ     .......................................................
َ
  )1(ا¬�َمنْ ي ـُد فـز\ـَذُه يَ ـُد أ

فأفدنا بما  ،فكيف باRخصيص مع ا�ص بالعموم ،لفظ شاvل لطالب ا�يع واأل± منه  
  . وأجرك S اهللا ،بنص راجح يز\له ؛ش�ل ا�ي الح K من @vك، وارفع اإلعندك أيها ا.سيد

 هو أن أحد ا.d¸ء إذا أراد �اء ما ،ا�ي أجبتÍم به أوال: ثم أجاب عن اRعقب بقو�
وأنا عليه  ،هذا حاصل جوا± ،فال �اب �.ك ،من غw أن يدعو �يع نصيبه ،ال ينقسم �فسه

وPم القا� عياض ا�ي نقلتموه عن ابن ôزي حجة  .S من أباح ذ.ك )2(و.م أقف ،إY اآلن
: ا�ي نقله عنه ابن ôزي ~ كتابيه ا.شفاء واRكميل ،(ا أجبت به؛ ألنه قال S نقل ابن عرفة

فل®س � أخذه بما  ،يع عنه، واالنفراد با�ما حاصله من قصد بدعواه .لبيع إخراج �\Íه"
واألعم 2ستلزم  ،ألنه أعم منه ؛حجة #وا± )5()أنه(و§نما قلنا  .)4("عليه من ا¬من )3()وقف(

وقصد بذ.ك  ،فيمن أراد ا�يع ظاهرا )7(ألن vوضوعه ؛منه )6(و§نما ¢ن أعم ،األخص �ورة
، وجوا± فيمن قصد خراج من غw طلب .لبيع أحرى، فيكون من قصد اإلإخراج �\Íه

 ،من ا.d¸ء طلب ا�يع )8(ألنÍم .م تذكروا ~ ا.سؤال أن واحدا ؛خراج من غw طلب .لبيعاإل
   .و§نما أثZتوا كون ا#نان ال يقبل القسمة فقط

 )10(حفيبا ،من أنه إذا قصد vر\د ا�يع إخراج �\Íه ،S @م عياض )9(ما زدتموهوأما 
وال ~  ،فل®ست هذه ا.ز\ادة ~ @م ابن ôزي ~ كتابيه ،� با.ز\ادة S ما وقف عليه من ا¬من

بل نقل عن ا�اودي أنه  ،وال ~ ا�Rبيهات لعياض ا(�سوب إ{ه ،¤ت� ابن عرفة ا(نقول عنه
  . )11(نÍرهأ

                                                 
 .، �فة ا�1م975ا�يت  )1(
  .»نقف«: ~ ك، ط  )2(
  .ط: سقط من  )3(
 .908-907ص 2ج: شفاء الغليل )4(
  .ك، ط: سقط من  )5(
  .»األعم 2ستلزم األخص«: ~ ط  )6(
  .»vوضعه«: ~ ط  )7(
  .»أحد«: ~ ط  )8(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »زتموه«: ~ ك  )9(
  .»فيباح«: ~ ي، ط  )10(
  .906ص 2ج: ينظر قول ا�اودي ~ شفاء الغليل  )11(
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وأحدثوا ~  ،من أvالكهم بغw رضاهم )1(]ا�اس[قد يتوصل ا�اس بهذا إY إخراج : وقال

4Vِٰ�َ�ۡhِ0 ),ُ#َ�َۡ0 ),َُ�ٰjَKِۡ ﴿ واهللا تعاY يقول ،ذ.ك واحتا.وا به
َ
Dُ�ُٓ�اْ أ

ۡ
zَ2 Fَآخر @مه )2(﴾َو Yإ، 

.م  )4().و(و ،أن vر\د ا�يع من ا.d¸ء ال يمÍن من ا.dاء أصال ،أن ظاهر ا(دونة )3(]مع[
إY قسم ما  )6(أحد األ�اك و§ذا دx: ها S اختصار أ± سعيدونص ،)5(يقصد إخراج �\Íه

 ،القسم من أباه/  )7(]جS W[ ،أو غwه ،و�yتهم بمورث ،أو عروض ،أو حيوان ،ينقسم من ر�ع
   ،ثم .أل± أخذ ا#ميع بما يعطى فيه ،فمن دx إY ا�يع جW عليه من أباه ،و§ن .م ينقسم ذ.ك

  . هأو ترyه ا
خر .آل )9(وال يÍون ،ظاهره )8(ثم .أل± أخذ ا#ميع بما أعطى :قو�: قال ا.شيخ أبو ا1سن

   .S غw ذ.ك )10(].م يؤو�[وه و§ن زاد S ما يعطى فيه ا ،أخذه
فأخذوا منه أنه ل®س لطالب ا�يع : ما نصه ،نقله نص ا(دونة فقال بعد ،وأما ابن عرفة

ومثله  :ثم قال ،ا1سن ~ هذاا فخالف أب .إال بز\ادة S ما وقف عليه من ا¬من انت& ،أخذه
  .أE، ومن دx .لبيع أجW عليه من وال �W عليها من أباها ،قول ا�اî إن أرادوا ا(قاواة جاز

و¾تمل أن يÍون ا.d¸ء ~ األخذ بما بلغه ا(بيع  ،و§ال بع معه ،أعطىخذ حظه بما  :وقيل �
وأباه ح� بلوغه  ،ألن قو�ا (ن أE ا�يع األخذ بذ.ك أعم من كونه أباه أوال ؛من ا¬من سواء

ما ال ينقسم �W فيه ا.Í\dان S " :ما نصه ،وهو ظاهر قول أ± عمر ~ ¢فيه ،ا¬من ا(ذكور
أوÉ بما بلغ ~ ا�داء إن أراده انت& وا�ازلة خارجة من هذا  )11(وصاحبه ،أو ا�يع ،ا(قاواة

  وyتب �بÍم عبد . واهللا ا(وفق ،دx إY ا�يع )12(ألنه .م يذكر فيها أن بعض األ�اك ؛اqالف
                                                 

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .188اآلية : سورة ا�قرة  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »�\Íه«أتلفت نصف ا.Øمة �سبب األرضة، و¼ ي» �«: ~ األصل  )5(
  .»ا.d¸ء«: ~ ط  )6(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل �سبب األرضة: سقط من  )7(
  .»يعطى«: ~ ي، م، ك  )8(
  .»يمÍن«: ~ ط  )9(
  .بياض: ~ ط  )10(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. يظهر أن ا�اسخ .م يÍمل ا.Øمة. »صا«: ~ األصل  )11(
  .»ا.d¸ء«: ~ ط  )12(

 ]أ/220[
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  . ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به
فقد  :أما بعد ،من ا(ستداموا{ ،وS شيخنا وحب®بنا ~ اهللا ألف سالم :ثم تعقبه بقو�

فوجدت شيخنا قد  ،وأعاله من األcاث وا(ناظرة ،S ما بمحو� - سدده اهللا - وقف ¢تبه 
 ،فيما ال ¾تمل القسمة من األصول وا.ر�اع ،غر�ت عنه سwة من أدرyنا من القضاة ~ ت�فهم

بما تقتضيه  ؛اإلذن أو أحدهم خطابا .لقا� يلتمس منه ،وذ.ك أن ا.d¸ء يÍتبون �يعا
يذكرون فيه أن فالنا منهم  )1()ال(و ،ا.سنة فيما ال ¾مل القسمة بعد أن ي1بتوا ذ.ك أو أحدهم

وقطع  ،فإذا ورد S القا� عرف ا(قصود ،بايتهم ذ.ك، وال إمع أنصباء �¸ئه(ير\د بيع نصيبه 
قر\نة أن هناك من ير\د  إذ إثباتهم أنه ال ¾مل القسمة ،)2()بÍون أحدهم أراد بيع نصيبه

وقسمة ا¬من  ،ووا�ه يأذن ~ ذ.ك با�يع ،ف�ن أ± حفظه ،لعدم انتفاعه cظه إن .و قسم ،ا�يع
   .اعتمادا منهما S ثالث األقوال ~ ا(سألة

� ،وجب القسم ،تقدم القول ا¬الث إذا صار ألحدهم ما ي�تفع به: قلت: "نصه ،نقله الWز
  . منهه ا" و§ال بيع عليهم

وأعتW  ،ستقر ~ @م ابن xصم، أبتليت بما ال أستحقه من خطة القضاءوyنت أنا ح� اُ 
ومن ير\د أخذه  ،و¼ أن ¾Íم القا� بÁسو\قه ب®نهم ،من ا1االت ا¬الث )3(ما قا� ~ نظمه

 \أخذه بذ.ك ا¬من من أبا، وفإن أبوا من ا(قاومة قومه أهل ا�� ،يز\د ~ ا¬من S صاحبه
ومن أخذه بالقيمة ال© قومه  ،فإن امتنعوا من أخذه ح� عرض .لÁسو\ق با.ز\ادة ،ا�يع منهم

 ،أ�تب )4(وهكذا كنت ،وقسمة ثمنه أحبوا أم كرهوا ،فإنه ¾Íم عليهم بZيعه ،بها أهل ا��
 ،لب ظU أنهم ال يفعلونولÍن ~ ô ؟وال أدري أيفعلون ما أvروا به أم ال ،وأ�ل ا�اس عليه

   .إال ما يوافق غرضهم
فوجدت العم ا.d\ك اشÖى من غw أن  ،وقد كنت كتبت ~ هذه ا�ازلة كما ذكرت

   ،ا.ز\ارة )6(ال© ذكرنا (ا وردت بودة بقصد ،من ا1االت ا¬الث )5(2ستعمل ما أ�ت إ{ه

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .من �فة ا�1م 977، 976، 975ينظر ا�يت   )3(
  .»هذا كتب«ط : ~  )4(
  .»به«ز\ادة : ~ م  )5(
  .»تقصد«: ~ ي  )6(
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 ،بعد واحدة S الÖتيب بد .ك من تÁبع ا1االت واحدة ال :وقلت ،فانتقدت عليه ذ.ك
ف�ن من اWq ما سطر ~ ا.صفحة  ،أسÁشwك )1(فكتبت إ{ك ،ذ.ك vستحق غلة ا¬لث فقام ~

ومنعU من �ح  ،وأنا أسمع ،مع أن العم ~ ا�ازلة قد طلب ا�يع ~ �ل° ،هذه )2()تÅ(ال© 
لÍن  ،ع�نا ~ ا(سألةوسwة ح�م  ،ك تعرف مقاصد أهل زمانناا S أنّ اعتمادً  ،ذ.ك .ك

ثم  ،من كون األ± �S W ا�يع ،ونقلته من ا�صوص lسليما جد{ا ،ما قلته سيدي( )3(سلمنا
 ؟فهل �W من دx إ{ه S ا�يع .أل± بذ.ك ا¬من ،با¬من ا�ي أعطى فيه )4()،هو أحق به

ال  ،أقول ال يؤخذ ذ.ك من @م ا(دونة ،فإن قال با#W ،بد من نعم وال ،و�W من أS E األخذ
وال 2سÖوح  ،أو الÖك بعد جWه S ا�يع ،و.م يÍن فيه إال Æيwه ~ األخذ ،مفهوما وال منطوقا

   .منها جWه vرت�
فإن  ،)5(]فكذا[فإن أبوا  ،فإن أبوا فكذا :ألنه قال فيها ؛وعبارة ابن xصم ê¾ها يأE ذ.ك

و§ن قال بعدم  ،إال ح� استقام ا¬من ،)6(]وال هذا[و.م ¾� هذا  ،ليهم بالقضاءأبوا بيع ع
W#ء :ناقض قو� أوال ،ا¸d.ون .سائر اÍذ.ك يyإذ يفهم منه أن  ،ا�يع )8(ا�ين .م ير\دوا )7(و

 أو الÖك بما وقف  ،فاأل± والطالب معا سواء ~ األخذ ،وهو ل®س كذ.ك ،بد .أل± من ا.dاء ال
و�W من أE ا�يع ~ ما ال  : "لقو� ~ اRوضيح عند قول ابن ا1اجب ،ا¬من )9(من / عليه

  : ما نصه ،)11("إذا ¢نت حّصته تنقص مفردًة، �فع ا.öّر ¢.ّشفعة ،)10( ينقسم (ن طلبه
  (ن  )13()أن( ،S ثمن بعد إن نودي S �يعه )12(إذا وقف أن ا(بيع~ هذا  وا(ذهب"

                                                 
  .»إ{ه«: ~ ي  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»سلمته«: ~ ك، ط  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .ي، م، ك: وما أثZته من. األصل �سبب األرضة، ط: سقط من  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »ا.d¸ء«، أتلفت نصف ا.Øمة �سبب األرضة، و¼ »ا.d«: ~ األصل  )7(
  .»ير\د«: ~ ط  )8(
  .»~«: ~ ك  )9(
  .»إال«ز\ادة : ~ ك  )10(
  .422ص: جامع األمهات  )11(
  .»ا�يع إذا وقت«: ~ اRوضيح  )12(
  .ك: سقط من  )13(

 ]ب/220[
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   )2(."و�ه القضاء ،أو ال )1(|.لبيع|خذه بذ.ك ا¬من، سواء ¢ن الطالب أراد من ا.�Í\d أ
 ،وa ابن سلمون قال بعد عقد ما ال ينقسم ،)4( )3(وذكر عقبه @م أ�د بن ن� ا�اودي

وyذ.ك � ما ال ينقسم ×ا سوى ( ،ثمنها )5(واقÁسام ،فإذا ثبت هذا جWوا S بيعها: "ما نصه
و�لغ  ، فإذا سوقت،إال أن يÖاضوا عليها ،وال �Wون S ا(قاومة ،ذ.ك من األصول وغwها

إال أن يز\د  |ول®س (ن دx إY ا�يع ،أخذه بأقل ا¬من|¢ن (ن .م يدع إY ا�يع  ،)6()ثمنها
بن وا ،فإنهما ي»ايدان حÄ 2سلمها أحدهما إY صاحبه ذكر ذ.ك ابن ا1اج ~ vسائله ،عليه

فتأvل @م اRوضيح ا�ي به  ،ما وجد ~ ال�سخة ال© بيدي منهه ا )7(."رشد أيضا ~ vسائله
   .القضاء

واأل± منه ال vز\ة ألحدهما S صاحبه (وما ~ ابن سلمون يظهر .ك أن الطالب .لبيع 
واقÁسام  ،)8()بل ل®س ~ ابن سلمون إال ا#S W ا�يع ،~ األخذ بما تعطيه ا(زايدة وا.سوم

و.م  ،و\»ايدان حÄ 2سلمها أحدهما .صاحبه ،و(ن .م يدع إY ا�يع إال أن يز\د عليه ،)9(ا¬من
.م  - ر�ه اهللا -فكأنه  ،و\عمل به ،وهو قوى العارضة ×ن يعتد بقو� ،يأت بغw هذا من األقوال

أvرها vوyول إY وصيها ~  ؛مع أن ا�نت ~ ا�ازلة ،ما ساقه من األقوال ~ هذا )10()غw(يعتمد 
 ،إال من � أ�ل غلة ا¬لث ،ول®س ~ �¸ء القضية من سخط ا�يع .أو غw ذ.ك ،ا�يع إن رءاه

wعة ،و¼ أم ا�نت ال غ\d.واألم ال تعارض ما اقتضته ا، Hورآه ا.و.   
                                                 

 .اRوضيح: أثZته من وما. �يع ال�سخ: سقط من )1(
  .23ص 7ج: اRوضيح  )2(
.م . أصله من ا(سيلة أو من �سكرة، و¸ن بطرابلس ثّم انتقل إY تلمسان. أبو جعفر أ�د بن ن� ا�اودي األسدي: ا�اودي  )3(

من . د بن أ± ز\دأخذ عنه أبو عبد ا(لك ا�و� وأبو بÍر بن �مّ . يتلü ~ أ�Õ علمه عن إمام vشهور؛ فقد �شأ عصاميًا
. تآ{فه اّ�ا� ~ �ح ا(وطأ، ا.واÝ ~ الفقه، ا�صيحة ~ �ح ا�خاري، اإليضاح ~ ا.رد S القدر\ة، وyتاب األvوال

  .110ص: ، شجرة ا�ور94ص: ، ا�يباج ا(ذهب228ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه440أو ه 402توa بتلمسان 
ل®س اRمسك إال لغw طالب ا�يع، وحيث حكمنا (ر\د ا�يع باRمك� منه، فهل Æ.  «: وقول أ�د بن ن� ا�اودي هو )4(

 7ج: اRوضح. ».ا�ار وا1انوت وغwهما �.ك أو يÍتÌ بإ.زام ا.ساÐن أنه ال يمنع من أراد اRقليد من ا�خول؟ قوالن
  . 23ص

  .م، ك: وما أثZته من. »اقسام«: ~ األصل، ي، ط  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(
  .35-34ص 2ج: العقد ا(نظم  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .35-34ص 2ج: ينظر العقد ا(نظم  )9(
  .ك: سقط من  )10(
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ه افإن ¢ن بعدما كتZته من صورة  ،وأما ما �سبه إ{نا شيخنا من ا.ز\ادة S @م عياض
و§نما هو من @� عWت به عما ظهر K من نقله،  ،فال يمÖي أحد أنه عن @م عياض بمعزل

و§ن  .وأقاو\لهم ،يؤk بها النتهاء ما نقل من عبارات الفقهاء ؛تلك ا(ادة ~ xدة ا.كتاب )1(وألن
 ، و\أE اهللا أن أفÖيذ.ك S ا�اسخ ال iّ  فعهدةه اومادة  ،ب� ذكر عياض )2(¢ن ا.زائد فيما

فأبعث ال�سخة ال© بيدي  ،فإن اعÖاك شك ،وما أنا من ا(هتدين ،قد ضللت إذا ،S اهللا كذبا
وأسأل من مفيدنا  ،وال نقصان أقول هذا ،كما ذكرت .ك من غw ز\ادة ،تقف عليه إن شاء اهللا

أن ال �د i فيما صدر مU من ê\ح  ،ضوعواq ،وخطاب اRذ.ل ،واqشوع ،بلسان اöRع
إال ما ¢تZتU به أن  ،وما جرأ] S ذ.ك ،ول®س ذ.ك من سوء أد± ،من غw أن أ�U ،ا(باحثة

   .)3(مبحوث معهم فيما قا� ،العلماء vؤتمنون فيما نقلوه
إقداvك S ا�حث مع ا.شيخ ا(ذكور تعظيما (Rþه ~  )5(وال ZÇ عن :)4()وقو.ك(

وآبائهم  ،وÂباء الطلبة يباحثون أشياخهم ،إذ .م تزل نبالء األوالد ،�vنته )6(ورفعة ،العلم
وال يقدح ~  ،و�عد ا(مات ،و2شددون ا�كw عليهم ~ ا1ياة ،وأجدادهم ~ اqلوات وا#لوات

 )S()7 اإلقدام(هو ا�ي جرأ]  ،ا سلمت نياتهم إY آخر @vكوال vروءتهم إذ ،ذ.ك ~ دينهم
أن ا�ي عندي فيما ال  :قائال ،ول�جع إY ما Þن بصدده ،S ذ.ك مع سالمة ا�ية cمد اهللا

قÁسام ا¬من S ما او ،ووقفت عليه اآلن من ا�قول .زوم ا�يع ،¾تمل القسمة (ا �قق عندي
: وقال ابن القاسم:  نقل صاحب ا(فيدنصه S ،ل من قول ابن القاسموجرى به العم ،به اÍ1م

: قال � ألن رسول ؛واقÁسموا ثمنه ،و\قال �م بيعوه ،ùما فيه �ر S بعض ا.d¸ء ال يقسم

�fl‰aflŠč™@ �üflë@ fl‰flŠfl™@ �ü� ر،  ،)8(وقسمة ما ال ي�تفع به بعض األ�اكö.و�قول ابن من أعظم ا

  . هالقاسم اÍ1م ا

                                                 
  .»إن«: ~ ك  )1(
  .»فيمن«: ~ ط  )2(
  .»قا.وه«: ~ ي، م، ك، ط  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .»S«: ~ ي  )5(
  .»رفعته«: ~ ي  )6(
  .ك، ط: سقط من  )7(
  .»ا.d¸ء«: ~ ط  )8(
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  . ها )3(و�ذ.ك Dv العمل عند شيوخنا ،)2(غرر ا(حا�ة .لقا� عبد ا.وهاب )1()~(و
 )4()سبق(كما  ،أو طلبه ،فا(شÖي أعم من أن يÍون من أE ا�يع ،فإذا بيع مناداة: قلت

أن ما �قق  ،وعلم أيضا من قول ابن القاسم ا(شار إ{ه فوقه ،~ نص اRوضيح ا�ي به القضاء
و\ؤخذ ذ.ك أيضا حÄ من  .أو .لقسمة فقط ،أحدهم )5(دx �يع نصيبه ،ا.öر ~ قسمه يباع

حÄ يصw .� واحد من  ،وال Çوز القسمة ~ ا�ور :ومن وثائق ا�اî: "ونصه ،قول ابن هشام
 و§ذا .م  ،اختالف كثw من قول ما.ك وأصحابه )6(]هذا[وa  ،ا.d¸ء ما ي�تفع به و\نفرد به

 )8(أجWوا )7(]و§ال[ /، وتقاومها ا.d¸ء إن أحبوا ،�تمل ا�ار القسمة S أقل األنصباء .م تقسم
  . منهه ا" ¢ن أحق بها ،فمن أحب منهم أخذها بما بلغت من ا¬من ،S بيعها

و§نما نص  ،وال تعرض �كر األ± وا�اÝ ،يق� األخذ S األ± )9().م(وأنت ترى كيف 
 ،وهذا ما حصلته ~ ا(سألة من األقوال، وأ5 بما اختار من اqالف ،S أن ~ ا(سألة خالفا

وأجرك S اهللا من �بÍم عبيد ر�ه تعاY  ،فاقض ما أنت قاض ،أيها ا.سيد )10(ك{إورفعته 
�مد عبد ا1ق بن �مد عبد ا.كر\م أمنه اهللا.  

سيدي عبد ا1ق بن سيدي عبد ا.كر\م  ،)11( العدلو�بنا ~ اهللا القا� ،وS أخينا: فأجابه
 ،فقد تصفحت أcاثÍم م� با.ورقة ال© قبل هذه: و�عد. ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،ألف سالم

 )12(أما ما ذكرتم -  و�علنا ×ن يراقبه وºشاه ،وفقنا اهللا و§ياÐم (ا فيه رضاه - ووقفت عليها 
i ة من أ�تم إ{ه من القضاةwم ،من عزوب سÍم فيما أخاطبÍبه فإ] .م أ�ن أدل،  S إال

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
. هو فصول األح�م و�يان ما قD به العمل عند الفقهاء وا�1م، أل± ا.و{د ا�اî: غرر ا(حا�ة ورؤوس vسائل ا(ناظرة  )2(

  .وما أثبت خطأ؛ ألنه �سب خطأ ~ ال�سخ اqطية .لقا� عبد ا.وهاب
  .179ا�اî، ص: فصول األح�م  )3(
  .ي: من سقط  )4(
  .»نصيبهما«: ~ ط  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل �سبب األرضة: سقط من  )6(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )7(
  .»أجW«: ~ ك  )8(
  .ط: سقط من  )9(
  .ك: وما أثZته من. ».ك«: ~ األصل، م، ي، ط  )10(
  .»األعدل«: ~ ط  )11(
  .»ذكرت«: ~ ك  )12(

 ]أ/221[
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أوÉ  )1(إذ هم ،وما نص عليه العلماء ~ دواو\نهم ،سwة ا.سلف ا.صالح من قضاة العدل
 ،وال lسÁباح أvوال ا�اس باالحتمال ،ال أن ا1ق يعرف با.رجال ،وا.رجال تعرف با1ق ،باالقتداء

  . إال إذا تعذر .سان ا(قال ،وال يقنع ~ اسÁباحتها بلسان ا1ال
فإ] كنت ... وال أدري أيفعلون إلخ  ،وأ�ل ا�اس عليه ،وأما قولÍم هكذا كنت أ�تب

وغwه  ،سماع ا�®نات )2(]مبا�ة[بل ا.واجب S القا�  ،نبهتÍم S أن ذ.ك ال يÍفيÍم
فإن .م يمكنه ذ.ك اسÁناب  ،S الغائب حقيقة أو حكما من ا(وجبات ال© يتوقف عليها ا�يع

وأشار إ{ه ~ العاصمية  ،هذا ما نص عليه العلماء ،يرø دينه وعلمه وأمانته ،عدال xرفا
  . وغwها، وانظروا أح�م ابن سهل

 ،وتدفعون كتابÍم إY ا(د� ،فليفعل كذا ،ثبت كذا )4(إن )3(وأما كونÍم تÍتبون
فالغالب أنهم ال يمتثلون �يع  ،و.و عرفوه ،فيعرضه عليهم ال يعرفون معناه ،فيقدم به S جهال

فيZيعون أvوال ا�اس بغw  ،و§نما مقصودهم اRوصل إY ما يصل إ{هم من ذ.ك ،)7(خطاباتهم
فهذا من أعظم  ،وهذا معروف vشاهد ،)8()ظلما(و\تخذون خطابÍم سلما إY أ�لها  ،حق

فإنا هللا و§نا إ{ه راجعون، أنقدنا اهللا و§ياÐم من  ،سهل ارتÍابه مأ.وف العوائد ،لالÁساه
  . ا.صا�1 من أر�اب القلوب )10(وسلك بنا و�Íم طر\ق ،ا�نوب )9(ورطة

  ،اا جد{ً ونقلته lسليمً  ،أنÍم سلمتم ما قلته :وأما قولÍم
ّ

 ما فلعمري ما نقلت إال
تأتوا بما يغw ~ وجه  )11().م(مع أنÍم بعد جدالÍم  ،واهللا حسó إن بدلت أو غwت ،وجدت
 ل ابن عرفةوقد حّص  ،وال أجهله ،شق خالف ال أنÍره )12(وقصارى ما نقلتم ،ونقلُت  ،ما قلُت 

  و.و زاد S  ،وقد علمتم أن ظاهر ا(دونة منع vر\د ا�يع من األخذ ،~ ا(سألة ثالثة أقوال

                                                 
  .»أنهم«: ~ ي  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»تÍتبوا«: ~ ط  )3(
  .»من«: ~ ط  )4(
  .»خطاباته«: ~ ي، م، ك، ط  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .»ورطات«: ~ ي، ك، ط  )9(
  .ي: وما أثZته من. بز\ادة آل .لتعر\ف، وهو خطأ ¤الف لقواعد اإلvالء. »الطر\ق«: ~ األصل  )10(
  .ط: سقط من  )11(
  .»قلتم«ي : ~  )12(
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  . ¢�ص )1(ظاهر: وقد قال ابن ناî ~ �حه S ا.رسالة ،ما يعطى فيه
فال �v Wر\د ا�يع S  ،أن األ± إذا ر� باألخذ ،أنه ال يؤخذ من ا(دونة :وأما قولÍم

 ؛بل @م ا(دونة ê\ح بذ.ك ،)2(أوجبها عدم اRدبر ،إن هذه غفلة منÍم :فأقول ،ا�يع منه
 ،فقد أوجب v Sر\د ا�يع lسليم ا(بيع � ،واختار األخذ ،Öكألنه (ا خw األ± ~ األخذ وال

   .و�ا.öورة إن منع أخاه حقه �l S Wسليمه ،و§ال فقد منعه حقه
أنÍم غفلتم عن تدبر  :فأقول ،يأE ذ.ك )3(إن عبارة ابن xصم ê¾ها :وأما قولÍم

 ،إذا أراد األخذ )4().أل±(م ا(بيع بل ê¾ه vوافق (ا قلنا من جv Wر\د ا�يع l Sسلي ،@مه
  :           وهو قو�

مَ ـَو§ْن أبَ  و�  ـَوآخِ   َ�ْ      ـُل ا�َ ــُه أهْ ـــْوا قَ
َ
  )5(َذرْ ــْن يَ ـõC مَ ـُه ُ�قَ ـٌذ ل

من ا(قاومة فيما ب®نهما، قومه أهل ا�� بعد ما سبق من  )6(اوْ فإن أبَ : "قال ابنه ~ �حه
lسو\قه، و\أخذه بذ.ك ا¬من من أE ا�يع منهما، و\قC هذا األخذ من أراد ا�يع، وهو ا�ي 

  . ها )8(")7(بمن يذر -  ر�ه اهللا -عW عنه ا.شيخ 
~ أنه �v Wر\د ê\ح  ،و\أخذه بذ.ك ا¬من من أE ا�يع ،فقول ا.شارح مب®نا (راد أبيه

   .و§ال فقد منعه حقه ،)9()�(ا�يع l Sسليمه 
   .بد .أل± من ا.dاء أنه يفهم من @� أنه ال :وأما قولÍم

و.و  ،وyذ.ك يÍون .سائر ا.d¸ء ،وهو قو� ،يأباه اRعبw با.الم ا(قتضية .لتخيw :أقول
  ا�ال ،فأعW بع. ا(قتضية .لوجوب ،يÍون S سائر ا.d¸ء :لقلت ،)11(ما فهمتموه )10(أردت

                                                 
  .»ظاهرها«: ~ ي، م، ك، ط  )1(
  .»اRدبw«: ~ ك  )2(
  .»ê\ح«: ~ ي  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .من �فة ا�1م 976: ا�يت  )5(
  .وهو خطأ ظاهر. »أبو«: ~ ك  )6(
  .»يدر«: ~ ط  )7(
م  )8(

ّ
  .1101ص 2ج: �ح ابن ا�اظم Rحفة ا�1

  .ي: سقط من  )9(
  .»أردنا«: ~ ط  )10(
  .»فهمتوه«: ~ ي، ك  )11(
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وهو اختياري  ،.الستحقاق )2(]¼[فإنما  ،وأما ا.الم ،)1(]S[عليه باالستعالء ا(فهوم من مع÷ 
   .ال جWي

 )3(]عليه[ه Çب ألنّ  ؛ما أوجبته عليهفإ] إنّ ... فيجب S و� ا�نت إلخ : وأما قو� قبله
:      ، و�.ك قال ~ ا(خت�اال ~ ا�يع �ôً  ،ا(صلحة ~ ا.dاء والغالب أنّ  ،vراxة ا(صلحة

\Íِِه َ,يَْعا" ثم أشار إY  ،الغالب بمفهوم @مه/ ، فأشار إY حÍم )4("َوَال َماَل َ�ُ  ،أْو ِإلَراَدِة َ�ِ
وهو   ،أصله البن عبد ا.سالم )6(وضيحوما نقلتموه عن اR ،وا�يع أوÉ :)5()أو�(ا�ادر بقو� 

هديتم أو§ن تمسكتم به  ،وقد تأو� ابن عرفة عليها كما نقلته ¤الف لظاهر ا(دونة كما سبق،
لÍن @مه ¾تاج .ز\ادة بيان؛ ألنه إذا ¢ن .� �\ك أن يأخذ ا(بيع بما يعطى  ،إن شاء اهللا

وقد ذكر ~ �ح العاصمية  ،من @مه ال يؤخذ حكمه ؟فما اÍ1م إذا lشاحوا ~ أخذه ،فيه
 عن سحنون

ً
   .)7("أنهم ي»ايدون: "ناقال

فذ.ك ألنÍم ذكرتم أنه أباح (ر\د  ،أ] أنÍرت ا.ز\ادة S @م عياض :وأما قولÍم
وال من نقل عنه  ،أنه .م يذكره القا� :أخذ ا(بيع بز\ادة، فقلت ،ا�يع قاصدا إخراج �\Íه

وذكرت أنه ¤الف  ،وقد نقلته ،ابن عرفة بغw قصد إخراج �\Íه و§نما ذكره ،وهو كذ.ك
 )8(]إY[¢ن (ن .م يدع : وفيما نقلتم عنه إسقاط بعد قو� ،وذكره ابن سلمون ،.0م أ± ا1سن

وهذا ... إلخ  )10("إال أن يز\د ،إY ا�يع )9()ول®س ذ.ك (ن دx ،أخذه بذ.ك ا¬من: "ونصه ،ا�يع(
   .ول®س كذ.ك ،ا�ي �لÍم v Sساواة @مه مع @م اRوضيحسقاط هو اإل

: ونصه ،وقد حصل ابن عرفة فيها ثالثة أقوال كما سبق ،فا(سألة ذات خالف ،و�ا#ملة
  . )10(أو إن .م يطلب بيعه ،فÌ كون ا.d\ك أحق بما بلغ ا(شÖك ا(بيع مطلقا"

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل �سبب األرضة: سقط من  )1(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .206ص: ¤ت� خليل  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .23ص 7ج: اRوضيح  )6(
 .1101ص 7ج: �ح ابن ا�اظم )7(
  .ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )8(
  .ط: سقط من  )9(
  هذا ا.سقط قد أثZته ~ ا�ص ا.سابق، ينظر ص  )10(
  .»بيعها«: ~ ي  )10(

 ]ب/221[
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ونقل  ،وأل± عمر ،واحد منها إن .م يÍن قصد إخراج �\Íه منه ألخذ غw: ثا¬ها
واهللا ا(وفق، وyتب عبد ا.ر�ن  ،)2(واعÖضه ابن ôزي ~ عزو القول� األخw\ن ها )1("عياض

  .  بن عمر لطف اهللا به
-482 R�\����� ��� � k�
4� z�� ]��=/ ,�P^y� �$��G F�*)? M� 
�=8 ,K� ��/ T��% X 

 ،و]لهم )3(وأن أهل بâنا (ا نزل من أvر اهللا تعاY من إحراق زرعهم :شورى نصها أبو ز\د
إال بإغرام  ،وما اندفع عنهم ذ.ك ،حÄ ¢د أن يÁسور عليهم حصونهم ،وvزا�ة ا#®ش عليهم

وهو  ،يقال �ا ا.سوق )5(فوجدوا رحبة ،ال© يتوقع منها الÁسور )4(ثم إنهم نظروا إY ا(حال ،مال
تقوم مقامها ~  ،لÍن هناك رحبة أخرى أ�W منها ،وأهل ا#لب ،والعرب ،مناخ األضياف

و¸نت  ،و�يعها (ن ¾صنها صالح ،.لبâ )6(فشهد بأن بقاءها براحا فساد ،والþول ،االرتفاق
فدفعت قيمتها  ،فبيعت ،فقامت إحدى بناته تدعيها بتلك ال�سبة ،تد� �سوق أ± ا1اج �مد

  . .رقابهم وأvوا�م ~ ا(ال ا�ي وقع فداء
نها �هولة أ )8(وا1ال ،ا�قعة )7(]تلك[فإذا اتفق أهل ا1ل والعقد S بيع  ،و�عد :ا#واب

  .واهللا أعلم ،فال بأس بذ.ك ،وêف ثمنها ~ تلك ا�ازلة ،ا(ا.ك كما قلت
-483 R��4% ��c�� ! T��% x���X 

 ،أن هبة ا¬واب ¢�يع كما قلتم )9(وقولÍم ،فال شفعة .لd\ك ،و�عد :شورى جوابها
َفَقِة َعلَيِْه : ")v)10شبها بالفاسد ،وقد قال ~ ا(خت� ،و¼ فاسدة .لجهل با¬واب يِْعِه بِا�� َوyَبَ

    .)11("َحيَاتَهُ 
  .واهللا أعلم ،فال شفعة وحيث ردّ  ،.و فات ا(بيع .وجبت ا.شفعة كما ~ ا(خت� ،نعم

                                                 
  .907ص 2ج: شفاء الغليل  )1(
  .907ص 2ج: ينظر اعÖاض ابن ôزي ~ كتابه شفاء الغليل  )2(
  .»زروعهم«: ~ ي، ط  )3(
  .»ا1مال«: ~ م  )4(
)5(  ُ8َACْ  .415ص 1ج: H3)ن اE3,ب. أرض وا8EF: ا3,َّ
  .»براح كساد«: ~ ط  )6(
  .م، ط: من وما أثZته. األصل، ي: سقط من  )7(
  .»ا1الة«: ~ م  )8(
  .»قو.ك«: ~ م، ك، ط  )9(
  .»بالفساد«: ~ ط  )10(
  .175ص: ¤ت� خليل  )11(
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فاRمسك  ،أما معتمدي ~ نÌ ثبوت ا.ydة ~ ا�از�R ا(ذكورت�: شورى جوابها

وا.ydة عقد من العقود  ،فال ي�تقل عن vلكه إال بأvر �قق ،وهو أن من تملك ش®ئا ،باألصل
وهو  ،أو ما يقوم مقامه قطعا من غw احتمال ،و¼ ا.لفظ ا�ال عليها ،بد فيها من ا.صيغة ال

بÀ � ما  ،فإذا انتفت ا.صيغة ال© ¼ رyن من أر¸نها بقسميها ،)1( كما ~ اRوضيحخلط ا(ال�
وأقوى ما استدل به الفقيهان ا(ذكوران ت�ف ، )v ~)2لك � واحد من األخو\ن v Sلكه

   .� واحد ~ بعض ما بيد اآلخر ؛األخو\ن
وأخوه إنما يت�ف بأvره  ،فإن األخ األ�W هو ا�ي توÉ أvره وأvر أخيه ،أما قضية زَْجُل 

وهذا  ،وواله خدمة ا#نات ،أنه بعثه ~ Çارته vرة أو vرت� :وقال بعض شهوده ،كسائر اqدام
 ،واالبن مع أبيه ،¢.وyيل واألجw ،ألنه يÍون من غw ا.d\ك ؛ùه ال يقوم مقام ا.صيغة

   .منهواألم� مع من ائت
ال يمÍن أن 2شارyه  ،فاألخوان � منهما ~ قطر 2سÁبد بأvوره ،العنÖ\ة )3(وأما قضية

 فإذا  ،من توات )4(]أ5 به[يلÀ إ{ه ما  ،وôية ما ب®نهما أن ا.صغw إذا قدم S ا.كبw ،أخوه فيها
  ،اإلخوان واألصحاب وهذا يفعله ،x Sدة هدية ا¬واب ،أراد ا.رجوع جهزه بما يليق به

وºدم  ،وأن ا.صغw يقوم S عيال ا.كبw ~ توات ،×ن ال �yة ب®نهما أصال/  )5(]غwهم[و
واألم� مع  ،واالبن مع أبيه ،)6(وهذا يفعله األصحاب واإلخوان ،و\�ف غلته فيما .زمه ،أصله

: ومن أقوى ما استدال به قول ا(خت� ،فكيف يقوم مقام ا.صيغة مع هذا االحتمال ،ئتمنهن ام
ْن ُشِهَد بِا.ُْمَفاوََضِة، َو.َْو .َمْ " مع ما شهد به شهود ا�از�R .لصغw\ن  ،)8("2ُْشَهْد بِاِإلقَْراِر بَِها )7(إِ

  من شهودهما )9(و.م يقل واحد ،اعتمادا منهم S ا�Rف ا(ذكور ،فيهما من ا.ydة وا(فاوضة

                                                 
  .336ص 6ج: اRوضيح  )1(
  .»vلك«: ~ ط  )2(
  .»القضية«: ~ ي، م، ط  )3(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )4(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )5(
  .وهو تصحيف. »اإلخواة واألصحاب«: ~ ط  )6(
  .»و.م«: ~ ي  )7(
  .213ص: ¤ت� خليل  )8(
  .»منهما«ز\ادة : ~ ط  )9(

 ]أ/222[
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فاعتمدا S شهادتهم ا(طلقة مع  ،وال حö عقدها ب®نهما ،عنده با.ydةأن األخو\ن أقرا 
   .وما تنعقد به ،ما علما من جهل شهود ا.وقت cقيقة ا.ydة

وهو ا�ي صحح ثبوت ا.ydة با.شهادة  ،وأصل ما أشار إ{ه ~ ا(خت� البن سهل
 : "ونصه ،2شهدون به ا.شهود x(� بما ونلÍن �dط ك ،واستظهره ~ اRوضيح ،ا(طلقة

 Äّت� بذ.ك؟ و§{ه ذهب ابن سهل، أو ال بّد حÍواختلف إذا شهد ا.ّشهود با(فاوضة، هل ي
عندنا با(فاوضة، أو أشهدانا بها، و§{ه ذهب ابن العطار وابن دحون وابن  )1(أقّرا: يقول ا.ّشهود

  . ها )2(" واألظهر إذا ¢ن ا.ّشهود x(� بما 2شهدون به. ا.ّشّقاق
فاqالف  ،كزمان هؤالء ،فقد علمت أن �ل اqالف إذا ¢ن ا.شهود الغالب عليهم العلم

وابن  ،~ شهود زمانه )3()فابن سهل را� الغالب(ب®نهم مبS U تعارض األصل والغالب، 
ال يÍتÌ �شهادتهم  )4(وعليه فال ºتلف ~ شهود زماننا أنه ،وهو ا#هل ،العطار را� األصل

فقد رجع عن حكمه  ،فل®ست ا.ydة من �لها، فأما ابن العا.م ،وأما شهادة ا.سماع .جملةا(
واهللا  ، فال @م معه .لجاجه،وأما ابن عبد ا(ؤمن ،واعتذر من ¤الف© ،با.ydة (ا ب®نت �

  . ها(وفق ا
 ا(ياهة قبل vسأل ،من آخر اZ1س .ل�ناسU ،وانظر صحة ما قا� ا.شيخ ~ نوازل ا(عيار(
وانظر أصل االختالف ا.واقع ب� ابن عتاب وابن القطان وابن ما.ك من نوازل ا.ydة  ،)5(بقليل

  )7(.))6(من ا(عيار ا(ذكور
-485 R����� [� O�9¨ ��� �¥
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إY اqل ا.ص� األحب ا.وa الفقيه : ما نصه ،¤اطبا .لقا� - ر�ه اهللا - ووجد hطه 
   :و�عد .القا� سيدي عبد ا1ق بن سيدي عبد ا.كر\م ألف سالم عليك

  ~ قضية أهل  ،فقد وقفت S جواب .لفقيه ا.سيد �مد بن العالمة ا.سيد ا1اج عبد اهللا

                                                 
  .»أقر«: ~ ط  )1(
  .358ص 6ج: اRوضيح  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»ألنه«: ~ ط  )4(
  .وما بعدها 502ص 7ج: ا(عيار ا(عرب. ناسS U ا.رسوم ~ ا(سألة اqاvسةينظر أجو�ة ال�  )5(
  .186-183ص 8ج: ا(عيار ا(عرب. ينظر األجو�ة v Sسألة اشÖاك ا1مال� ~ أجرة ما ¾ملونه  )6(
  .ي، م، ط: سقط من  )7(
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بأنهما ¾مالن  ،عمر ~ أخو\ن شهد �اعة من أهل بâهما أن حاRهما واحدة زاو\ة سيدي ابن
وقد علمت ما كنت اعتقده من عدم  ،واستدل S ذ.ك بفتوى أل± ا1سن ا.صغS، w ا.ydة

   .الفتوى .م أقف عليها ذهوه ،ثبوت ا.ydة بذ.ك
ف ابن هالل كتابه  ،وقد �ع بعض العلماء فتاو\ه

ّ
و.م  ،كما علمت w1ا�ّ  رّ ا�ّ وعليها أل

 )2(فإن ثبت ،وحقق ذ.ك عليه ،َسلُْه من أين نقلها )1(.سيدبد أيها ا فال ،يذكر هذه الفتوى
واهللا يوفقنا  ،ونعوذ باهللا من ا(قام S باطل ،جوع إY ا1ق فر\ضةا.رّ  ألنّ  ؛رجعنا إ{ها )3(وفهمنا

  . و§ياÐم
-486 R��+ �$�=(� � .��j� ,�~*� .�9�  �¥
)� ��� ,��+�  �$'�8 O��}X 

ال  )4(.كونها ،وأراد أحدهما قسمته عرضا ،�\�Í ب®نهما قاطورووجد hط القا� ~ 
 ،أن يصw .� واحد ما ي�تفع به ×ا ال �ر فيه ،فظهر K أن ا(عتW ~ ا(قسوم :قال ،يقبلها طوال

Wالف ما  ،وهذه ا(سألة كمسألة ا#دار ،فإن قسم عرضا حصل ذ.ك ا(عتqفيجري فيها من ا
  ... وهو قول ع® بن دينار إلخ  ،وهو قول ابن القاسم أو عرضا ،طوالجرى فيه ~ كونه يقسم 

-487 RT*E� #
�8 &P� g� #���
L� .�K�� �/ ,"
�8 ! A��
� O�� M�X 
، فال )5(أنه إن ¢ن يداري ~ بâه :ما نصه داراة،و×ا وجد م�سو�ا .لسيد عمر األ�W ~ ا(

بâه إن ¢ن ا�ي  ، وتÍفيه مداراةال© فيها أصله[ ،مع أهل ا�âة األخرى تلزمه ا(داراة
، فال و§ن ¢ن غwه ،ال© بها أصله )6(]هو ا�ي يدار\ه أهل ا�âة األخرى ،يدار\ه ~ بâه

و\داري أهل  ،كما إذا ¢ن يداري هو ~ بâه قوما ،مع ا�âة األخرى تÍفيه، بل تلزمه ا(داراة
وا.ضيافة منها ما  ،معهم ألجل أصله ا�ي معهم لزمه ا(داراة، فإنه تا�âة األخرى قوما آخر\ن

وأ�Õها  ،وأقل ا.ضيافة يوم ،ومنها ما هو vستحب وغwه ، وهو ما خرج 1د ا(داراة،هو واجب
  .هثالثة أيام 

  

                                                 
  .»األحب«: ~ ي، م، ط  )1(
  .»ثZتت«: ~ ي، م  )2(
  .»ص«ز\ادة حرف : ~ ي  )3(
  .».كونه«: ~ ي، م، ط  )4(
  .»بالده«: ~ ط  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
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فقام  ،¼ ~ اإلشاعة ب� ا�ائع ومن .م يبع ،داروسئل االبن عمن اشÖى نصف 

  ؟ )1(با.شفعة
و�ا صدر به  ،ا.شفعة )2(]عدم[وشهر خليل ~ توضيحه  ،أن ا(سألة ذات خالف: فأجاب

  .هواهللا أعلم ا ،وذكر العقبا] أن العمل بوجو�ها أ�Õ من العمل بعدمه ،~ ¤ت�ه
-489 R� ��/ ��4% ��c�� ��('�X 
سئل عنها شيخنا أبو فارس سيدي �مد عبد العز\ز بن  ،شفعة فيما ال ينقسمvسألة [

Kمد ا�لبا�فما كنا أجبنا به ا.سيد  ،و�عد :ما نصه ،ف�ن ما أجاب به ،شيخنا سيدي ا1اج 
فيما اشÖاه من بنت أخته  ،من عدم وجوب ا.شفعة ،الطيب بن أب �د يع®ش بن �مد بن hل

وما  ،و�ا أفÄ أخاها غwنا بوجو�ها � ،فنحن عليه ،لقسم ×ا هو شائع ب®نهما×ا ال يقبل ا ،ألخيها
كما  ،فإن ما أفت®نا به هو ا(شهور وا(عمول به ،و§ن ¢ن قوال قو\ا .كونه قول ما.ك ،أفÄ به غwنا

و.م تعتW  ،بهم ~ الفتاوى واألح�م ، من يقتدينص عليه األئمة األعالم ×ن ستذكرهم هنا
   .غwهم ×ن خالفهم خالف

عتWت ، و(ا اعتW اqالف ~ مذهب ما.ك ما تقرر ألهله حÍم من األح�ما أال تد.و
ال© ألهل ا(ذهب ~  ،ول®س S ا(ف© أن يذكر (ن استفتاه األقوال ،(فت فيه سائر األيام فتوى

فنقول ~ ت�Z  ،منها و§نما ا�ي عليه أن يذكر ما ترجح عنده ،ألن ذ.ك ال �ري نفعا ؛ا(سألة
هو  ،أن ا�ي أفت®نا به من عدم ا.شفعة فيما ال ينقسم -واهللا ا(ستعان  - أرجحية ما به أفت®نا 

وأنه هو  ،أنه قول ابن القاسم ،ا�ي نقل سيدي �مد بنا] عن اRوضيح عن صاحب ا�خwة
   .ا(شهور

  ،�عهم القا� منذر بن سعيدقرطبة (ا فقهاء وأفÄ  ،و�ه القضاء" :)3(قال صاحب ا(ع�
   :حيث قال ،ونقله أيضا عن ا.شارح بهرام ،شهره نفأن ا(ص :قائال ،وÞوه ~ �قيق ا(با]

                                                 
  .»~ ا.شفعة«: ~ ك، ط  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )2(
روى عن ابن الفضل وسمع . ه637أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد ا.رفيع ا.ر�� اRو�°، و� سنة : عبد ا.رفيع ابن  )3(

مع� : من تآ{فه. و� قا� قضاة تو�س. من أ± عمرو اRمي¯ ولÀ أبا �ّمد بن ا1جام وأبا عبد اهللا ا.س́و وغwهم
ن حزم؛ ~ اعÖاضه S اإلمام ما.ك ~ أحاديث خّرجها ~ ا(وطأ و.م ا�1م، اختصار أجو�ة أ± ا.و{د ابن رشد، وا.رد S اب

  . 207ص: ، شجرة ا�ور58ص: ، توشيح ا�يباج145ص: ا�يباج ا(ذهب. ه734توa سنة . يقل بها



 725 
 

  .ومطرف ،و�عدم ا.شفعة قال ابن القاسم
فقو� إن انقسم إشارة إY ا(شهور ا�ي ذكره ابن  :ثم قال ،قال ~ ا.وج� وهو ا(شهور

 
�

يل دي �مد بن أ± القاسم بن عبد ا#لوa �ح سي ، اRحفةوÞوه (يارة S ،)1(بغال
Kا.شفعة ~ ا1مام ،الفال S ظمه ~ العمل ا(طلق�، îقال ابن القاسم ال : "ما نصه ابن نا

بأن ا(شهور عدم  ،~ وج�ه القwوا� وêح ا.صالح أبو �مد عبد ا.سالم .لمÑا� ،شفعة فيه
   .ا.شفعة

 ،وأفÄ فقهاء قرطبة به (ا �عهم القا� منذر بن سعيد ،و�ه القضاء :ا(ع�وقال صاحب 
   ".إذ ¢ن به القضاء عندهم

وسا.ك ~  ،وهو ¢ف ~ االحتجاج ،وÕyة األvوال ،هذا ا�ي ت®Ñ نقله .شطن ا�ال
يباK وال  ،فليمسك به متقâه ،مائال إن شاء اهللا عن ا(يل واالعوجاج ،اRحقيق ستوى ا(نهاج

 ،قا� وقوفا مع ا1ق من .م يأخذ عليه كثwا ،فإنه إن شاء اهللا ا.Ñاج ا.وهاج ،بمن اqرف عنه
واهللا ا(وفق إY  ،فأجاب ،و§نما سئل ،وال قاصدا به ا(راد وا#دال وا.لجاج ،وال قليال من اqراج

�مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا� Yيل ا.صواب عبيد ر�ه تعاZسKلبا.   
وأدام  ،S جواب شيخنا أ± فارس أبü اهللا سيادته :بعض تالمذته بقو� ،وصح جوابه هذا

و�ه يقول أ�د ا1بيب بن  ،وa ساحل cر ألفاظه يعوم ،¢تبه حول �اه ¾وم ،علمه ورئاسته
Kمد بن عبد اهللا ا�لبا�[.)2(  

  اqالف ~ ا(سألة قوي ،)5( )4(ا�يتو~ ا.شفعة والفرن وا1مام  )3(]أ± i[وa حاشية 
ْن : "ôية، لÍن قول ا(خت�  هو عدم يظهر أن ا.راجح /  ،)6("ْ-َقَسَم َوِ*يَها اِإلْطَالُق، وَُعِمَل بِهِ ٱإِ

   وقول ابن ،)7()قول ما.ك(وذ.ك هو  ،ا.شفعة فيما ال ينقسم Rصديره �dطية إ�vن االنقسام

                                                 
ب )1(

�
أخذ عن أ± يوسف ا�هما]، . ھ567و� سنة . أبو �ّمد عبد ا.سالم بن ôلب ا(Ñا� القwوا]، أصله من {Zيا :ابن غال

ا.وج� ~ الفقه، �ح S أسماء اهللا ا1س÷، : من تآ{فه. وأخذ عنه ابنه عبد ا.ر�ن وغwه. أ± زyر\اء الýW وغwهما
 .7ص 4ج: ؛ األعالم170-169ص: شجرة ا�ور. ھ646تو� سنة . �تأ{ف ~ قصة سيدنا يوسف 

 .ا من إضافة تالميذهوأظنه. ك: هذه ا(سألة ز\ادة من )2(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .»ا.صغw«ز\ادة : ~ ط  )4(
  .»ما نصه... ميارة S اRحفة .سيدي ا1سن بن رحال عند قو�ا والفرن وا1مام إلخ«: ~ ك  )5(
  .230ص: ¤ت� خليل  )6(
  .ط: سقط من  )7(

 ]ب/222[
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 ابن، ولÍن ا�قل اختلف عن وأصبغ )1(و�ه قال األخوان ،القاسم وروايته عند غw واحد
و�ه العمل كما ~ ، )3( )2(وهو ا(شهور كما ~ ا�خwة ،ولÍن عدم ا.شفعة ،ا(اجشون وأصبغ

وقال ا(تيطي فيه به  ،وقال به �مد ،و�ه أفÄ أهل قرطبة ح� ¢ن القضاء عندهم بذ.ك ،ا(فيد
وذكر ابن  .و.م يعÖضه ،ونقله عن صاحب ا.وج� ،)4(هو ا(شهور :وابن ناî قال فيه ،لالعم

وعدم ا.شفعة هو  ،وذكر هذا العمل ابن عبدوس كما ~ ابن ا�اظم هنا ،)5(سلمون هذا ا(شهور
îيرجح به كما ~ تب�ة ابن  )6(وما جرى به العمل ،ووثائق ابن مغيث ،ا�ي ~ وثائق ا�ا

كما هو حÄ ~ �وح ا(خت� صدر  ،بأن ما به العمل يقدم S ا(شهور... إلخ  )7(فرحون
   .كتاب القضاء

نقله عن ابن  ،عدم ا.شفعة )9()هو(أن ا�ي به العمل ا{وم  ،ونقل ال�ناسU ~ �ح اRحفة
 قال ابن القاسم ال شفعة ~: وقال أبو ا1سن ما نصه ~ األمهات ،وهو شيخ ا(واق ،منصور
   )10( .وهذا ùه يرجح ما صدر به ~ ا(خت� ،ا1مام

                                                 
 .بن ا(اجشون ومطرفعبد ا(لك : األخوان )1(
  .»ا.وج�«ك : ~  )2(
  .290ص 7ج: ينظر ا�خwة  )3(
  .192ص 2ج: ينظر �ح ابن ناS î ا.رسالة  )4(
  .54ص 2ج: العقد ا(نظم. »و.م ºتلف قول ما.ك وأصحابه ~ وجوب ا.شفعة ~ ا1مام«: قال  )5(
  .»يرجح به العمل«ز\ادة : ~ ي  )6(
  .55ص 1ج: تب�ة األح�م. ا�ي جرى به العمل: لفصلينظر آخر مناقشته   )7(
  .ك: سقط من  )9(
وعليه  :قاعدة إذا قال أهل ا(ذهب :ما نصه ،وعمل به :وa كبw اqر� عند قو� ،نظر @مه ~ نوازل ا.شيخا«ك ز\ادة : ~  )10(

وا(ؤلف ب÷ ما هنا .لمفعول مبالغة ~  ،و§ذا قا.وا عليه عمل أهل قرطبة مثال ¢ن ضعيفا ،وأطلقوا ¢ن vشهورا ،العمل
قال ~ �قيق ا(با] : ما نصه ،و×ا قيده شيخنا وا�ه S هواvش ابن ا�جيب ~ هذا ا(حل. منهه ضعفه كما أشار � هو 

] وح�هما صاحب ا(خت� وشهر ا¬ا ،قوالن ~ ا(دونة ؟اختلف هل Çب ا.شفعة ~ العقار مطلقا أو �ط قبو� القسم
واحÖز بذ.ك ×ا ال يقبل القسمة وما يقبلها  :ثم قال بهرام .ولفظه عقارا و.و مناقال به إن انقسم وفيها اإلطالق وعمل به

وa ا(دونة ما يدل S � من   .وقد اختلف ~ ذ.ك S قول� هما (ا.ك بن عبد ا.سالم .بفساد و�ر ¢1مام وÞوها
وهو ا(شهور بها قال أشهب وابن ا(اجشون وأصبغ ا(ع� و�ه  :قال ~ ا.وج� .قاسم ومطرفالقول� بعدم ا.شفعة قال ابن ال

  ... لخإالقضاء وأفÄ به فقهاء قرطبة 
ه اإشارة S ما ح�ه ابن حارث وغwه ... لخإإن انقسم إشارة إY ا(شهور ا�ي ذكره ابن غالب وقو� وفيها اإلطالق  :فقو�      

  واألول أوÉ ثم تممه ونصه ألنه ثبت إلغاء هذا ا(ع÷ قابل القسمة وغwها قابلها  :ميارة عن ضيح إY قو�ثم نقل ما نقله 
وال حدود وال طرق ~ ا(اجل و�شبهه ... لخإأو هو مقسوم S ما هو قابل القسمة لقو� آخر ا1ديث فإذا ��ت ا1دود 

 ←جب بأن قو� ال شفعة فيها .م ينقسم �مول S ج�س العقار فكأنهوأيضا فإن نÌ ا.صفة من ا�ات 2ستدÝ قبو�ا وا
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فإذا حصل هذا ا.وصف حرفت عن  ،إال �ب ا1دود وêف الطرف ،هذه ا(اهية �ل .لشفعة ال ºرخها عن ذ.ك يقول←

   .و§ن ¢ن هذا ا.وصف ال يوجد إال ~ بعض أفراد تلك ا(اهية ،ذ.ك
ة وال نوم﴾ وقول ممنوع، وسنده قو� تعاY ﴿فأخذه سن2ستلزم قبو�ا .التصاف بها ف ،عن ا(اهية إن بü ا.صفة :وأما قو�م       

شائع ال  يات ووقف جزءلنظر قول ناظم العمواه ؤمنون إY ¢فرون إY غw ذ.ك إ] ترyت vلة قوم ال ي :يوسف عليه ا.سالم
وع ~ ا.0م S ا.شفعة ~ ا�خلة ا.واحدة وقال ا.شيخ أبو نظر نوازل ابن هالل ~ أوائل ا�يينقسم األبيات، وا.dح وا

¢1مام و�يت ا.ر} ما  :ن ا�جwي ~ واضح ا(سا.ك إY فهم إرشاد ا.سا.ك تأ{ف ابن عسكر ا�غدادي ا(ا.¶ (ا قالاسلم
قال ابن عبد  ،من العقار وyذ.ك � ما ال يقبل القسمة .أي وyذ.ك ~ ثبوت ا.شفعة ~ ا1مام و�يت ا.ر} روايتان :نصه

ثبوت ا.شفعة فيما ال ينقسم من األرحية وا1مامات  :قال ابن عبد الW :وقال ~ ا(عتمد .وa ا(دونة ما يدل �ما :ا.سالم
وقال باب وa غw ا(نقسم  ،ثم نقل ما البن حارثه اونفاها ابن القاسم ومن تابعه  .وا�ور وا�يوت ا.صغار وا1وانيت

م�شأ القول� إY قو� وS هذا فال شفعة فيما ال ينقسم  :قال ح :بناء S أنها .öر ا.ydة إY أن قال ،¢1مام وÞوه قوالن
إال أنه ال يمÍن قسمه .كÕة  ،واألول أظهر .إلنفاق S وجوب ا.شفعة فيما ينقسم ~ ا#ملة .لعدم حصول هذا ا.öر فيه

نظر �ح اRاودي S @مه اه وفيها اإلطالق وعمل به : ثم قال .و�ذا صدر ~ ¤ت� ùه بالقول بعدم ا.شفعةه ا.d¸ء 
قو� إن  :ما نصه ،اRحفة واRوضيح وa �ح ا.شيخ سيدي ا1اج عبد ا.ر�ن ا#نتوري S ا(خت� عند قو� إن انقسم

وقول العاصمية  .وفيها أيضا اإلطالق ¢1مام وا�خلة و�ه عمل ~ ا1مام فقط :قال ~ ا(دونة .أي قبل القسمة ،انقسم
  .و¼ ر�ما أل�د ا1بيب .»تعقب شارحه بأن القضاء .م يقع إال ~ ا1مام انظره ،والفرن وا1ام وا.ر}
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قال ما  ،و(ا نقل ابن شاس اqالف ،وغw واحد ،فهو قول أشهب ،القول با.شفعةوأما 
  . هذا لفظه ،وا�ي يقوى ~ نف° أن فيه ا.شفعة ،قال القا� أبو ا1سن: نصه

، وعدم ا.شفعة به )1(.م ºتلف ما.ك وأصحابه أن ا.شفعة ~ هذا: وa ا�وادر عن �مد
و.كنه ذكر بناءه  ،وهذا ا.صحيح ،هذا ثبوت ا.شفعة )2()~(وa ا.�~ األشهر . ¢ن عمل قرطبة

  . S �ء .م يظهر �ا أنه هو ا.راجح
 ،والعمل به أ�Õ ،أي فيما ال ينقسم ،مذهب ا(دونة ا.شفعة ~ هذا ،وa جواب العقبا]

Yالقول اآلو§ن ¢ن من ا(وثق� من أشار إ S خر أن عمل أهل قرطبة،  S ن ا�اس ا{ومÍل
، و§ن وما به العمل ،باعتبار الÁشهw ؛و�هذا ùه تعلم قوة ما صدر به ~ ا(æ... ما ذكرت .ك إلخ 
فانظره  ،وهو ¤ت� من ا.dح ،وما به العمل أيضا ،~ نفسه باعتبار الÁشهw ¢ن مقابله قوي

   .ل ا(تقنةواألنقا ،وتقف S اRعليالت ا1سنة ،تÁسع ~ ا(سألة ôية
îسألة ،)3(وقو�م هنا ما ينقسم �معه ا.رجراv ~ ومن : "ما نصه ،حيث قال بعد @م

 ،وا�¢ن ~ ا.سوق ×ا ال ينقسم إال S �ر ،وا�يت ا.صغw ،هذا ا(ع÷ اختالفهم ~ ا1مام
 �_، وا(اجل واوا�خلة ا.واحدة ،أو ما ال ينقسم ¢.شجرة ا.واحدة ،ومثل نصف األر}

وغw ذ.ك من ا.ر�اع واألصول ×ا ال ينقسم إال S  ،وال أرض ،إذا .م يÍن معها أصل ،ا.واحدة
فقال ما.ك  ،وجوب ا.شفعة و§سقاطها ،فقد اختلف ~ ذ.ك S قول� ،أو ال ينقسم أصال ،�ر

شفعة فيه ا. :وقال أشهب وعبد ا(لك وأصبغ ~ ا.واضحة. ال شفعة، و�ه قال �مد: وابن القاسم
  . وهذا منه بلفظه... إلخ 

آخر كتاب  ،قال ~ اRهذيب ،نظر ذ.كا ...¢.شجرة إلخ  :وقو� ،وا�يت ا.صغw: وقو�
  هفال شفعة .صاحبه فيها ا ،وا�خلة ب� رجل� يZيع أَحدهما حصته منها: "ما نصه ،ا.شفعة

 ا.: ما نصه ،عليه أبو ا1سن )4(وyتب
ّ
قال عبد ا(لك وأشهب وأصبغ ~ كتاب ابن  :خ¯ل

   .~ ا�خلة وا.شجرة ا.شفعة :حبيب
  وال  ،و§نما هو فيما ال ينقسم إال بöر ¢1مام ،واqالف ب� ابن القاسم وما.ك :ا.شيخ

                                                 
)1(  îا.رجرا: îبن سعيد ا.رجرا i ق، منهم ال. أبو ا1سنd)اعة من أهل العلم با� Àل�أخذ عنه كثw . فرv́و ا#زو

  .316ص: نيل االبتهاج. ألف منهاج اRحصيل ~ �ح ا(دونة. من أهل ا(dق
  .م: سقط من  )2(
  .115ص 11ج: ينظر قول �ّمد بن ا(واز ~ ا�وادر وا.ز\ادات  )3(
  .»فكتب«: ~ ك  )4(
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  . هألنها ال تنقسم إال بفسادها ا ؛يدخل اختالفهما ~ ا�خلة ا.واحدة
أو الغلة ¢لفرن [ ،)1(]¢�ار[هره كأن يتخذ .لسك÷ ظا ،وال شفعة: وقال ابن ناî ~ قو�

  .وهو البن شعبان ،)2(]إنما تÍون فيما يتخذ .لسك÷ :وقال ،وهو كذ.ك S ا(عروف ،والفندق
           ،ال ¾مل القسم من دار )3(ف� ما ،و ال فرق ب� ا1مام وا�ار :وقال ا.لخ¯ أيضا

فإن اqالف ~ قسمته  ،S خروجه S ا.وجه ا�ي يراد � أو ،أو حانوت أو �ام إال S فساد
  . بلفظهه واسÁشفاعه ا

 S م ا.لخ¯ دالPالف )4(]أن[وqا�خلة �ري فيها ا، îكما تقدم ~ @م ا.رجرا 

æ)ط ~ قول اd.ه 2شمله مفهوم اù منهه إن انقسم ا :وهذا .  
وا�ي يظهر  ،ونقلناه ~ ا.dح ،هذا فيه خالف كثw... فَْرٌع إذا أشهد ا.شفيع إلخ : )5(قو�

  .  منهه ا... و§ن كتبت ßا إلخ  ،هو ثبوت ا.شفعة ،رجحانه من هذا
-490 R �� O�	� ¡�
)� �P^y g� ��9�	�/ ,x��� �\ ��� �P�
)? ,�¥��
E ����(/ �\ O� Z�

 ��91�E�/ ,#
�
	 ���8����$ X 
إال أن إحداهما .م يوجد �ا  ،رجل� تداعيا بأن �ما فقارت� خدماهماوسئل االبن عن 

فاجتمع رأيهما مع من شارyهما S إجهار بئار من  ،�اورتها بمسلكها )6(واألخرى ،vسلك
/  )8(]أحدثوهم[ثم أن ا�ئار ا�ين  ،)7(و�معونها ،ا�ي وقفت فيه األوÉ إY األخرى ،ا(وضع

وا�ين جاء نصيبهم ~ ا�ئار  ،ا�ئار ا�ين قرب ال© .م يوجد �ا vسلك أعU ،وجد فيهم ا(اء
ألنهم  ؛فطلبوا vشارyة األول� ~ ا(اء ا(حدث ~ بئارهم ،ال ماء �ن ،ا�ين قرب ال© �ا vسلك

إنما هو متو� من فقارتنا وفقارتÍم ال© .م يوجد �ا  ؛وادعوا بأن ا(اء ا(وجود ،قسموا ا�ئار
 وأيضا إن .م ydlونا ال نÍyÖم تمرون ،وقرب بئارyم منها ،وأنه من فيضها Z1سها ،vسلك

  وقد اتفقنا S  ،ا ºتص بهعرفنا ~ بودة أن من حفر ب_: فقال خصماؤهم ،بذ.ك ا(اء S بئارنا
                                                 

  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )1(
  .ي، م، ك: وما أثZته. األصل: سقط من  )2(
  .»فØما«: ~ ي  )3(
  .م، ك: أثZته من وما. األصل، ي: سقط من  )4(
  .»بقو�«: ~ ي  )5(
  .»~«ز\ادة : ~ ط  )6(
  .»�معهما«: ~ م، ط  )7(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(

 ]أ/223[
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  . هذا العرف ~ ا.كراع ا#اري ~ الفقارة :فقا.وا �م ،أن � واحد منا ¾فر ما نابه
 ،فإن أقروا بها .م يمكنهم أن ينفردوا با.ر�ح ،فأما أن يقروا با.ydة أوال ،و�عد :فأجاب

 ،العÖافهم بأن ال حق �م ~ غw ما حفروه ،¢ن (ن بعدهم أن يمنعهم ا.سلوك ،و§ن .م يقروا بها
  .هاوالعرف ا(ذكور غw مانع 

-491 R 
(/ ,��4J��8 x'� vEÂ� �v� ��� �� � O? *E� ,�  M�x� �$��*�X 
أو .لd\عة  ،أو ترyها ،.ألخذ منك با.شفعة ،وسئل عمن قال آلخر إن .م آت يوم كذا

  فقد ترyتها .ك؟  ،عليها
ْن .َْم يَأِت : ")1(كقول ا(خت� ~ اRناول ،هذه ا(سألة: فأجاب َال َ,يْعَ  ،بِا¬�َمِن ِلَكَذا )2(إِ  )3("فَ

  .)5(..."َعلَيِْه إلخ  )4(َكَقْوِل ا.ُْمَدَ� ": بل األشبه بها قو� ~ ا.ضمانه ا
-492 R&-m�8 �P
)� �W�� ¬�8 *4��� ,����� �W ,�����8 �¤��) ! ��/i�� #�E?X 

 ،ثم ماتوا وانفرد بعض ورثة أحدهم باألصل ،وسئل عن إخوة اعÖفوا ~ حياتهم با.ydة
  ، وقام ورثة اآلخر بها؟ا(عÖف با.ydة فيه

  .هابد من ا(لكية إY ا.وفاة S حسب ما يطلب ~ ذ.ك  ال بأنه: فأجاب
-493 R M� HkK	 Ti%� &= � ,O�'	 M� �"G�)  HkK	 *Eu Ti%�?��4J�� .� &P ,O�'5� x�; M� �X 

ا1يازة اشÖى رجل آخر  )6(وقبل أن تتم هذه ،بل حازه ،وسئل عمن اشÖى جزءا من جنان
ا�ي 2ستحق  )7(ا(ذكور ،مت مدة ا1يازة .لحائز أوالو�عد ذ.ك ت ،من ذ.ك ا#نان أيضا جزءا

  .هافهل .لمشÖي ا(ذكور شفعة ~ ا(حاز أم ال؟ فأجاب بإ�ابها �  ،بها ا(حاز
-494 RgI�=�� *$- �8� .'�8 n�J� O�'	 M� �9�  &	� M� Ti%� M�.�/ g4% #
� 
�8 �W ,X 

ثم بعد مدة  ،و�� صهر ا�ائعوسئل عمن اشÖى من رجل قسمة من جنان vشاع ب®نه 
  وvوت  ،ثم بعد مدة طو\لة ،وvكنه من ثمن ا.شفعة ،زعم ا�ائع أن صهره شفع فيه ا(شÖي

                                                 
  .»أو«ز\ادة : ~ ط  )1(
  .»آت«: ~ �يع ال�سخ  )2(
  .189ص: ¤ت� خليل  )3(
  .وهو vوافق (ا ~ ¤ت� خليل. ط: وما أثZته من. »مد�«: ~ األصل، ي، م، ك  )4(
� َحق# «: ، وتمام @مه210ص: ¤ت� خليل  )5( َiَ يِه$ِ ي تَد� ِ

�
ْوَم، فَإِْن .َْم أَوافَِك َغًدا فَا� لUِْ اْ{َ õأج«.  

  .»مدة«: ~ ي، م  )6(
  .»ا(ذكور أوال«: ~ ط  )7(
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  فأنÍر أن يÍون شفع؟ ،وسأ.وا ا.شفيع عن ذ.ك ،علم ورثته بباطن األvر ،ا(شÖي
وال خرج  ،منه ش®ئا )2(و.م ينكر ،وأقر بما ذكر ،ا�ائع حيا )1(]¢ن[فإن  ،و�عد: فأجاب

إن .م يÍن ا.�ء  ،وال عWة بقول ا.شفيع مع ذ.ك ،)3(و§ال فال ،فإنه يؤاخذ به ،ذ.ك عن vلكه
  .واهللا أعلم ،بيده

-495 R"��	 ��G &: ! ��G g~� M�X 
وذ.ك ~  ،رب ~ �ل زرب جاره األولفإذا ¢ن ا#ار يضع ا.زّ  ،و�عد: فأجاب ؟وسئل

ا(وضوع  ،فذ.ك واضح؛ ألنه ال �ر فيه حي�ئذ S ا#ار ،الفصل ا�ي ب®نه و�� ا#ار اآلخر
أو Þوه من �يع  ،وفيه نفع .لجار ،وال �ر فيه S أحد ،ا.زرب ~ الفصل ب®نه و�� جاره

 ،و§ن ¢ن ا#ار ير\د وضع ا.زرب ~ وسط جنان جاره .كما ~ ا(عيار ،ال يمنع منه أحد ،ا(رافق
وال يمÍن أحد من ا(نفعة ال© فيها  ،ا.öر S جاره )4()من(فهذا ال يمÍن منه (ا فيه 

  . هواهللا أعلم ا ،أ�ار غwه
إال برضا ما.كه من  ،رب ~ أرض الغw ال �وزأن نصب ا.زّ : نصه ،وأجاب أيضا عن مثلها

  .هواضح ا )5()وهو( ،.لنصوص العامة S ا(نع من ا�Rف ~ vلك الغw إال برضاه ،غw فرق
-496 R9����*� ¡�W �1{� 
��(� � O? ��1{� &��� ,K� &��X 

أن وyيل اqصام ينعزل إن .م يقاعد  ،)6(فا(نصوص ألئمتنا ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر 
و.و vرة  ،فمع عدم مقاعدته معه ،إذا أعلن ا(وñ بعز� ،)7(كما ~ ا(خت� ،اqصم ثالث vرات

Éوه، بل ~ )9(و.م نقف .)8(من باب األوÞ بيوم أو âا� S من قيده بعدم شخوصه S ا1طاب 

  علمأنه ينعزل إذا  ،وشخص عن ا�S، â أن ا.وyيل إذا وñ )10(]نص[فقد  ،ما ºالفه

                                                 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»يذكر«: ~ ي  )2(
  .»عWة«: ~ ي  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .».ألئمة«: ~ ي  )6(
  .216، ص»َكثََالٍث : َال إْن قَاَعد َخْصَمهُ «:ينظر ¤ت� خليل عند قول خليل  )7(
  .»أوÉ«: ~ ي  )8(
  .»أقف«: ~ ي  )9(
  .، طي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )10(
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  ه، واهللا أعلم ا)1(بعز�
-497 R?�$'�8� "^	�: �8 ���(���� ,"*�� x�� M9�  ��� &���� G�« &PX  

وع� .�  ،�اجره و�®نهم )2(]ب�[وقسم  ،أيضا عمن vلك أvره وسئل عن ا.وH إن وGه
  ؟)3(واحد ما � أ�وز

  ه، واهللا أعلم افالقسمة فيها ماضية جائزة ،و�عد :فأجاب
-498 R�9�  ! M=r8 ��  M�X 

  ؟ )4(وسئل عمن قام بغZ ~ قسمة
ال  ،و§ن طال األمد ¢ن إثباته من باب ا.شهادة ،فالغZ إنما يعتW يوم القسم ،و�عد :فأجاب
Wqا(قسوم ا وال ،بد فيه من العدول فال ،من باب ا wهسيما إن تغ.  

-499 R.=�1� �P
)� n�8� ,"�'��� �� �9�(�� ! x��� ��*�v� � O�9��(�� �j)X 
و�اع واحد  ،وال قدروه ،بأن .م يعينوه أي جهة ،وسئل عن ا(سلك إن .م يذكره ا(تقاسمون

 )6(]يقD[فهل  ،و§ن قلتم بصحتها ؟فما اÍ1م فيما بيع ،)5(فإن قلتم بفسادها ،منهم نصيبه
ألن ا#نان إنما  ؛¾Íم به )8(فكيف ،وyذا إن قلتم با.صحة ؟و\رجع ا(شÖي بدرyه ،)7(بإعطائه

فإذا قسم �تاج � قسمة  ،واحدا )10(]صار[دخو�  )9(قد انقطع vسلكه من ابتداء ،هو واحد
  (سلك؟ 

  يبطل به )13( )12()القسم(به  )11(إذ ما بطل ،فاÍ1م بطالن القسم وا�يعو�عد، : فأجاب
                                                 

  .170ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )1(
  .م: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )2(
  .»�وز أم ال؟«: ~ ط  )3(
  .»قسمته«: ~ ط  )4(
  .»بفساد القسمة«: ~ ط  )5(
  .م، ك، ط ي،: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )6(
  .»بإvضائه«: ~ ي  )7(
  .»كيف«: ~ ي، ط  )8(
  .»إبداء«: ~ ي  )9(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )10(
  .»ال يبطل«: ~ ك  )11(
  .ط: سقط من  )12(
  .»كما«ز\ادة : ~ ط  )13(
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   )2(هواهللا أعلم ا ،)1(@م ا�وادر ~ كتاب القسم/ كما يفيده  ،ا�يع
   .ال© بعد هذهوقد نقلنا @م ا�وادر بلفظه ~ ا.ورقة ا¬ا¬ة من ا.كراسة : قلت

-500 Rm ,k�� T*° ! O��iJ��8�� *EÇ�� ,�'9W �� ��· �P
)� O����X 
 ،و.آلخر أر�عة وعdون ،وألحدهم Úسة عd ثمنا ،وسئل عن vش�yÖ ~ �رى ماء

  أو واحدة؟  ،فهل .لثا] خرقتان ~ ا(قسم
وال ر\ب ~ أن خرقة  ،فإنه يقسم S ما يرتفع به ا.öر عن ا.d\ك ،و�عد: فأجاب

و§ن اqرقت� ~ ا(اء ا(ذكور أقل  ،سيما إن ¢نت نازلة عن غwها أ� من خرقت� وال ،واحدة
  ه، واهللا أعلم اوما قل �ره هو ا�ي ¾Íم به ،�را
-501 R���
� �(� ���� M8 �) ��� k�}X 

وS الفقيه األديب وا(حب : نصه ،ا.سيد عبد ا.ر�ن ا.زجالوي )3()الفقيه(و×ا ¢تUZ به 
أن أ�اتبك بما ظهر K ~ شأن �اء  ،فإن حاvله قد أخ�W عنك :أما بعد... األر\ب فالن إلخ 

علم أ] اعتمدت ~ فتواي بمنع ، فا)4(بن ا1اج لق� تدمي� ، أوالد سيدي حماأل�اف
   ،�ائهم S ثالثة أvور

 ،ظن وقوعه بمساكنتهم مع أهل أصالة الق�ا.öر ا(توقع الغالب S ال :أحدها
وقد ظهرت أمارات ذ.ك  ،وأتباعهم (ا جبلت عليه أنفس الفر\ق� من عداوة بعضهم بعضا

   .ح� ا.dاء و�عده
بل الغالب وقوع ا.d �سبب  ،باع األ�اف ألهل تدمي�تّ اوا.öر ال يرتفع بمساكنة 

 ،وهو من أهل أصالة تدمي� ~ vلكه ،عبد ا.ر�ن ا(لقب أِزَزاوْ  ، وقد رأيت ح� ب÷األتباع
خوف  ،األ�اف أوالد vوالي �اد منعه من ذ.ك )5(فأوالد ،قصبة �اذية لق� تدمي� القديم

  . ال© هم فيها ساكنون ،حصول ا.öر �م بذ.ك الق� ا(حاذي Rدمي�
  . حÄ ¾صل ا.öر ،)Ä)6 بعدم منعهمأف - ر�ه اهللا - شيخنا سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر 

                                                 
  .225ص 11ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )1(
  .و¼ من خط ا�اسخ. »ا.شيخ أبو فارس«ز\ادة : ~ ك  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .اسمها تدماين، و¼ ق�  من قصور أنز�w :تدمي�  )4(
  .»فأراد«: ~ ي  )5(
  .»ا(نع«: ~ ي، ط  )6(

 ]ب/223[
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واستدل S ا(نع بما هو ê\ح  ،وأفÄ شيخنا سيدي �مد بن ا.وا� بمنعهم إياه من ذ.ك
ونصوص العلماء وظواهر أقوا�م  ،وال نص نقله ~ ذ.ك ،و.م ¾�ö جوابه ،من نصوص العلماء

و.و ¢ن ا.öر ال ¾صل  ، vلكهو.و ~ ،S منع من أراد إحداث ما فيه �ر #اره )1(متظافرة
   .)2(بل يغلب S الظن حصو� ،ح� اإلحداث

بيعه ×ن ب®نهم  ؛أنه ثبت قصد ا�ائع إدخال ا.öر S �¸ئه ~ الق� :واألvر ا¬ا]
 ،و�عده بقصده بذ.ك إلقاء ا.d والفتنة ب®نهم ،)4(واعÖف قبل ا�يع وحينه ،عداوة )3(و�®نه

   .قصده بفسخ بيعه vؤاخذة � بنقيض قصده ف�ن ا.واجب إبطال
وال  ،ال برؤ\ة ،من غw معرفة ع� ما اشÖوا فيها ؛�اء ا(شÖ\ن الق� :واألvر ا¬الث

  .ورفع نزاع بعضهم بعضا ،وvرادي بذ.ك الفتوى ا.واقعة مU اإلصالح ب� ا(سلم� ،وصف
 ،واهللا حس®به ،وأن بها تقع الفتنة ،فزعم أن فتواي ظلم ،وقد شنع S ابن عبد ا(ؤمن

إال من  ،إذ .م أقل بمنع ا�يع ،وهو �اvل منه i ،وزعم أن فتواي تتضمن ثبوت ا.شفعة .لجار
w�َذ.ك ،)5(أهل أنز Uيلزم Äوا.سالم ،وأهل تدمي� ح.  

-502 Rg�4J�� ,�  �8 F*4�� :� vE���vEX 
سيدي ع® بن أ±  )7(فقد كنت وقفت S فتيا .لفقيه و�عد،: )6(ومن إvالئه أي االبن

Kأن األول هو ا�ي : أخذت، فقال: أخذ، وقو�: فرق فيها ب� قول ا.شفيع ، أرىز\ان الفال
وقد �د عU اآلن . هذا حاصلها ~ ظU ،وأن ا¬ا] يؤجل كغwه من ا�يون ،يؤجل ثالثة أيام

 قول أصبغ ،ه بعد ا�حث�لها و.م أقف اآلن S ما 2ساعد فتيا
ّ
وهو خالف ما ذكره ~  ،)8(إال

  ، أعU ~ )9(أنه يؤجل إلحضار ا¬من ثالثة أيام ،اRوضيح من ا�ي جرى به العمل و�ه القضاء

                                                 
  .»متنافرة«: ~ ي  )1(
  .»حدوثه«: ~ ي  )2(
  .»بZيعه من ب®نهم و�®نهم«: ~ ي  )3(
  .»حينده«: ~ ي  )4(
)5(  wتلقب بتوات ا1نة، .وفرة زراعة أراضيها بعشبة ا1نة :أنز� . Kم 90وتبعد عن أدرار حواÐ.  
  .»إvالء االبن«: ~ ي  )6(
  .»الفقيه«: ~ ك، ط  )7(
يوما، وأقû ذ.ك يؤجل S قدر ا(ال ~ القلة وا.كÕة، وحا� ~ ال®Ñ والعÑ، فيؤجل Úسة عd «أن : قول أصبغ هو  )8(

  .584ص 6ج: اRوضيح .»ا.شهر إذا رآه ا1اÐم
  .584ص 6ج: ينظر اRوضيح  )9(
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  هاواهللا أعلم  ،أخذت: قو�
-503 R�� ��? "�B bj� � M� #���
� ��	�X 

         ،وال بأس بتفر\قها S ا(ياه ،)1(]إال بها[Çب مداراة من ال يÍف �ره  ،وvسألة
و§ال فا.واجب تفر\قها S ما ºاف عليه من  ،ما جرى به العرف إذا ¢ن بالÖا� )S()2(أو 

و�� من � أصل ~ غw بâ  ،وال فرق ب� من ¢ن ساكنا ~ ا�â ،أو ا#ميع ،أو رقاب ،مال
  .ما وجد غw معزوه ا .سكناه
-504 R? ��(� � ���P^y �� �� M� �µ8 �X 

فإنها تقسم  ،فاألرض ا(شاعة إن ¢نت تقبل القسمة ب� ا.d¸ء ،و�عد :و×ا وجد لغwه
وهذا ما أجبنا به (ا  .فإنه يقسم با�و�ة ،)3(و§ن ¢ن ا(اء ال يقبلها إال بöر ،وا(اء كذ.ك

  .والطيب صاحبا بU تاvرت ،استفتانا األم�
 )5(أن ما ال يقسم -  ر�هم اهللا - فا�ي تدل عليه نصوص أئمتنا  و�عد،: )4(فأجاب االبن

و\قسم ثمنه إال مع ترا�  ،.لبيع أحد األ�اك ، فإنه يباع إن دxإال بöر من ع� أو غwها
S)6( بيع wغ.   

وال  )8(سم �ام وال  فرن،ال يق أنه: حاب ما.ك، ابن القاسم وغwه�هور أص )7(]وقد قال[
، ال �ر ي�تفع به مانصيبا /  )9(]يصw منهم ألقلهم[وال ع� حÄ  ،وال ب_ ،وال بيت صغw ر}،
   .)10(قا� ~ ا(ع� ،ولÍن يباع و\قسم ثمنه فيه،

                                                 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .ي، ك، ط: سقط من  )2(
  .»با.öر«: ~ ط  )3(
  .»اآلن«: ~ ي  )4(
  .»ينقسم«: ~ ي، ك  )5(
  .»من«: ~ ك، ط  )6(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )7(
 .»وال ماجل«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ )8(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )9(
ابن عبد ا.رفيع، �قيق �ّمد بن قاسم بن عياد، دار الغرب اإلسال�، بwوت، : ينظر مع� ا�1م S القضايا واألح�م )10(

  . 602ص2م، ج�1989نان، طبعة 

 ]أ/224[
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           ،� ما ال ¾Íم فيه بالقسمة من ر�ع: "وa اRوضيح ،)1(وهو ~ نوادر ابن أ± ز\د
  ... إلخ )3("وأE غwه جW األ± S ا�يع ،أحدهم ا�يع )2(أو عرض إذا طلب ،أو حيوان

ْسِم : "وأما قول خليل Sَ ُWََ قَ ، فمحله إذا .م )7(")6(، َوقُِسَم بِالِْقâِْ )5(ا.َْماءِ  )4(]َ�َْرى[َوَال ُ�ْ
  . واهللا أعلم ،يرد أحدهم ا�يع (ا vر

wنازلة الطيبا(ع� ال د{ )8(فنص ،و�عد :ثم ما انتقد به الغ S ألن  ؛و�¸ئه ،ل فيه
 ،وقسمته كذ.ك ل®ست بإ�ابية ،إنما ¾صل بتفر\ق ا(اء با.كيل خاصة ،ا.öر وعدم االنتفاع

  . أو غwه )10()بالقâ(أن ا(اء يقسم  )9()من((ا تقرر 
 úتاRقو�(قال ا S()11(: "اء)قسم �رى ا S W� قسمه  ،"وال S W12(] [وحيث ال ج( .  

عن إخوة ورثوا  - وفقه اهللا - فقد سئل ¢تبه  ،و�عد: )14()بقو�(القول ~ ذ.ك االبن  )13(ثم �سط
 ،با�يع أو غwه )15()فيه(وا�Rف  ،فأراد بعضهم أخذ حظه من ا(اء ،وفيه ماء قليل ،جنانا

أو .م  ،من األرض وقد ¢ن باع نصيبه ،ألن أخذك � يöنا ؛ال تأخذه :وقا.وا � ،فمنعه �¸ؤه
                                                 

¢ن يعرف بما.ك ا.صغw، أخذ عن ابن ا.لباد . أبو �ّمد عبد اهللا بن أ± ز\د عبد ا.ر�ن ا�فزي القwوا]: ابن أ± ز\د )1(
ا�وادر وا.ز\ادات، : من تآ{فه. ر بن عبد ا.ر�ن والWاذÝ وا.لبيدي وغwهموأخذ عنه أبو بÍ. ودراس والقطان وغwهم

، 141ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه386توa بالقwوان سنة . ¤ت� ا(دونة، كشف اRبل®س، ا(عرفة وا{ق�، واشتهر با.رسالة
  .96ص: ، شجرة ا�ور222ص: ا�يباج ا(ذهب

  .».م يرد«: ~ ك، ط  )2(
  .22ص 7ج: حاRوضي )3(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»بالقرعة«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )5(
)6(  ُâْاء ب� األ�اك :الِق)ا.كتب ا(دّونة وا(ختلطة. هو قدر يقسم به ا S نبطةÁبيهات ا(س�Rّمد : ا�القا� عياض، �قيق 

 7ج: ؛ ا�يان واRحصيل1842ص 3، ج)م2011-ھ1432(بwوت، الطبعة األوÉ ا.وثيق وعبد ا�عيم �ي©، دار ابن حزم، 
  .233ص

  .234ص: ¤ت� خليل  )7(
  .»القبض«: ، ~ ط»قبض«: ~ ي  )8(
  .ك: سقط من  )9(
  .ط: سقط من  )10(
  .ك، ط: سقط من  )11(
  .بياض قدر ùمتان  )12(
  .»�ساط«: ~ ط  )13(
  .ك، ط: سقط من  )14(
  .ك: سقط من  )15(
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، بل يبv üشÖ¸ أبدا ،ال تأخذ حظك من ا(اء :فقا.وا � ،يتمÍن � إيصال حظه من ا(اء �
ال يباع إال  )3()أن(و ،وراvوا إبقاءه بال نفع ،فأبوا )2(ثم كراؤه ،إياه فأبوا )1(فطلب منهم �اءهم

فهل �ابون (ا  ،بما وافق هواهم ؛مواعتمدوا ~ ذ.ك S بعض ا(فت� � ،(ن يبقيه S حا� أبدا
  و\را� ما زعموه من ا.öر دون �ره هو أم ال؟ ،أرادوه

و§ن منع اإل�سان من  ،خالف اإل�اع ،و§بطال حق آخر ،بأن vراxة حق vسلم: فأجاب
وأن ا#W  ،و(ا تقرر ~ كتب األئمة ،¤الف .لسنة ، S ما يمÍناالنتفاع بملكه بZيع أو غwه

وا.واجب ~ ا(اء ا(ذكور إن أمÍن قسمه با.وجه  ،S ا.ydة األبدية خالف ا�صوص العلمية
وأتباعه  )4(¢بن شاس ،وهو أحد صفات األفالد ال© نص عليها األئمة ،ا(عروف عندنا بتوات

وال y،  Sةوال �W ا.d\ك S ا�قاء S ا.d ،فإنه يقسم ،ابن ا1اجب وأ± ا1سن وغwهم
إن قسم بيع S ما êح به أئمتنا  ،وعدم االنتفاع به ،و§ن .م يمÍن قسمه لغلته جدا ،)5(ا�يع

Yر�هم اهللا تعا.   
أو عرض،  ،أو حيوان ،إY قسم ما يقسم من ر�ع )7(دx أحد األ�اك )6(و§ن: "فÌ ا(دونة
م ينقسم ذ.ك، فمن دx إY ا�يع أو غwه، أجS W القسم من أباه، فإن . )8(و�yتهم بمورث

  . ها )9("أجW عليه من أباه
إذا طلب أحدهم  ،� ما ال ¾Íم فيه بالقسمة من ر�ع أو حيوان أو عرض: "وa اRوضيح

و§نما  ،)11(من طلب ا�يع تنقص با�يع )10(أجW األ± S ا�يع إذا ¢نت حصة ،وأE غwه ،ا�يع
  . ها )12("أجW �فع ا.öر

                                                 
  .»�اءه«: ~ ط  )1(
  .»كراءه«ي، م، ك : ~  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .789ص 2ج: عقد ا#واهر  )4(
  . »ا(بيع«: ~ ي  )5(
  .»إذا«: ~ �يع ال�سخ  )6(
  .»ا.d¸ء«: ~ ط  )7(
  .وهو vوافق (ا ~ كتاب اRهذيب. ي، م: وما أثZته من. »بمwاث«ط : ، ~»بموروث«: ~ األصل  )8(
  .323ص 4ج: ؛ ينظر ا(دونة223ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )9(
  .»حصته«: ~ ي  )10(
  .»مفردة«ال�سخ ز\ادة : ~ �يع  )11(
  .22ص 7ج: اRوضيح  )12(
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aصموx 1( �فة ابن( :  
 ُyسْ ــل" مَ ــَو ُر        ــعَ ـُه تَ ـتُ ــمَ ـا قِ  ـُع كَ ــنَ ـمْ ـتُ   ذ�

�
رُ ــَض ـَها تَ ــِ© بِ ــال   ر"

ْن    ـٍق َومَ ــاِ� بÁَِْسِو\ــَوَ¾Íُُْم الْقَ 
  

  ِن ــُد ِ~ ا¬�مَ ــَذُه يَِز\ــُد أخْ ـِر\ــيُ   
   W#ا�يعوقال ~ ا#واهر بعد ذكره ا S، ك االنفراد : "ما نصه\dوسبب اإلجبار أن .ل

cقه، وذ.ك بقسمة الع� إن أvكنت، فإن تعذرت فبقسمة ا�دل، وال 2ستوa حصته من ا¬من 
  ... إلخ  )2("إال إذا بيع �يع ا(شÖك ،ا�ي هو ا�دل ¢vلة

ر ب� ا.ورثة وجه قسم العيون واآلبا: قال ابن حبيب: "وa كتاب القسم من ا�وادر
فال يُقسم إال S أن يصw �  ،فإن .م يÖاضوا وأحبوا ا.سهم ،S ما تراضوا عليه ،وا.d¸ء

، )3(ولÍن يعتدل ذ.ك ~ القيمة ،أو � ب_ منفردة .� واحد بال درك �عضهم S بعض ،ع�
العيون واآلبار ال  و§ذا ¢نت ،فال �وز ذ.ك با.سهم ،S أن �مع اثنان ~ ع� أو ب_ )4(فأما

بقدر vوار\ثهم و�yتهم، ومن  ،بقيت ب®نهم 2سقون بمائها سهامهم ،�مل القسم S ما ذكرنا
Cَِ � بذ.كدx إY ا   . ها )5(."فلآلخر أخذها به ،فإذا وقفت S ثمن ،�يع قُ

~ وقد نص  ،وابن عرفة وغwهم ،)8(واRلق� ،وأح�م ابن سهل، )7( )6(وÞوه ~ ا(ع�
فله êفه حيث شاء وال يمنع، فÌ كتاب القضاء ~ ا.|  ،وا�وادر S أن من � ماء ،)9(ا(دونة

قال ابن القاسم : من ا(جموعة: "ما نصه ،واألنهار من ا�وادر )10()والWك(واآلبار واألودية 
 )11(]هم فيها[و�م ع�  ،وقد عرف � واحد منهم حصته من األرض ،وأشهب ~ أرض لقوم

  �،ذ.ك : قال ،فأراد أحدهم أن ي�ف ��ه إY أرض � أخرى ،و¼ �ب ألرضهم ،�¸ء
                                                 

  .فة ا�1ممن � 975، 974: ا�يت  )1(
  .789ص 2ج: عقد ا#واهر  )2(
  .»بالقيمة«: ~ ك، ط  )3(
  .»وأما«: ~ ك  )4(
  .226ص 11ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )5(
  .»الع�«: ~ ط  )6(
  .604ص 2ج: مع� ا�1م...  إذا قسم ا.d¸ء ب®نهم دارا، إلخ: ينظر vسألة ابن حبيب  )7(
�قيق �ّمد ثالث سعيد الغا]، دار ، القا� عبد ا.وهاب: ~ الفقه ا(ا.¶ القسمة، اRلق�ينظر ا�وع ا¬الث من أنواع  )8(

  .458ص، )م2000-ھ1420(الفكر، طبعة 
  .»يعU ~ كتاب حر\م اآلبار«ز\ادة : ~ ك، ط  )9(
  .ي: سقط من  )10(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )11(
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  ألن � أن: ير\د واألرض مقسومة، قال ،أو .م يعطلها ،ال© ب®نهم )1(]من األرض[عطل vصابته 
من   ال 2سوقه ~ �ءإذا ¢ن  ،إY أرض � أخرى/ وyذ.ك � أن 2سوقه  ،يمنع ذ.ك ا(اء

  . فل®س � ذ.ك إال برضاهم ،، فإن ¢ن إنما يمر به ~ �ء من حظوظهمحظوظهم
  ... إلخ  )2("وألحدهم بيع vصابته منه: قال ما.ك :ابن القاسم

-505 R?k�% ��) "k�� e�� O� ,�� �� ! .�E� g� |i%� ML G�« &PX 
 )3(عن رجل vشÖك ساقية -  ر�ه اهللا -وسئل أبو ز\د سيدي ا1اج عبد ا.ر�ن ا#نتوري 

  أم ال؟(أ�وز � أن ي�ف ماءه حيث شاء  ،مع أخيه
أن من � : ~ باب القسم ،وقد نص ~ ا(دونة ،بأنه �وز � êف مائه حيث شاء: فأجاب

و§نما يمنع ا.d\ك من إحداث مقسم فوق ا(قاسم القديمة ~  )4()،فله êفه حيث شاء ،ماء
   .الفقارة ا(شyÖة

ألن ا.رفاق vستحب ال  ؛فل� من �¸ئها êف مائه حيث شاء ،ا.ساقية ا.سفليةوأما 
   .وأظنه ~ ابن سلمون ،وقد �سب بعض ا(وثق� وجو�ه .لظاهر\ة ،واجب

إال �dط إبقائه  ،.�ن رب ا(اء ×نوx من بيعه ،فلو ¢ن ا(نع من êف ا(اء ثابتا ،و�ا#ملة
فبطل كون  ،و�وز .لمشÖي êفه حيث شاء ،فإنه �وز بيعه إ�اx ؛وهذا ال يصح ،بموضعه

  .)5(وهو وا�ي ر�ه اهللاثم �ََسَط القول الغw، . هوثبت جواز êف ا(اء ا ،ا.رفاق واجبا
-506 R �W����9�� � �-� ,g�=�� 3�+ .� &$/ ,.~�� k�L� &1� � �P
)�� ,�$'�8 ��} k�L��X 

وقسموا متخلفه  ،عمن توa وترك أوالدا ذكورا و§ناثا - أ�مه اهللا رشده -سئل ¢تبه  :أيضا نصه
~ جنان عرف � واحد منهم نصيبه منه  )6(فخرج نصيب ذكر منهم وأخته ،من األصل

�  ،باألوقات )8()به األرض(وصاروا 2سقون  ،وا(اء ترyوه ~ ماجله األوÉ ،)7(بالقسمة األو{ة
  ،و�اع وارثها نصيبها ،وماتت إحدى ا��ت� ،كذا بÖاضيهم مدةه ،واحد S قدر vصابته منه

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )1(
  .32ص 11ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )2(
  .»ساقيته«: ~ ط  )3(
  .ك، ط: سقط من  )4(
  .»وهو شيخنا سيدي ا1اج ا�لباK ر�ه اهللا«: ~ ك، ط  )5(
  .»أختيه«: ~ م  )6(
  .»األو.و\ة«: ~ ك  )7(
  .م، ك، ط: سقط من  )8(

 ]ب/224[
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Àه معهم كذ.ك و�\Öشv، ثم قام األخ ا(ذكور يطلب قسم ا(اء ا(ذكور ~ ا(قسم يأخذ نصيبه، 
.كون نصيبه ال يصل إY  ،بورا )3(من األرض معطال )2(يبü نصيب �\Íيه )1(]سوعد[و§ن 

من قبيل  ،)4(ا.لتان حصل االشÖاك فيهما ،وتنخرق ا.ساقية وا(اجل ،وال ي�تفع به أصال ،ا(اجل
  .يدعوهما إY بيع ا#ميع )5(وأنه إن .م 2ساعداه ،ا(اء ا(ذكور

أما كونه ال �اب إY  .وال ألخذ مائه ~ ا(قسم ،بأنه ال �اب إY ا�يع إن طلبه: فأجبت
وما هو كذ.ك ال  ،وانتفاع � واحد بنصيبه ،اتا(اء ا�ي ب®نهم القسمة باألوق )6(فلقبول ،ا�يع

  . وهو قول ¢فة علمائنا ،يقD بZيعه
وترك أرضه  ،بإبقاء مائه بال نفع يعود ؛فللöر ا1اصل .لd\ك ،ما أنه ال يأخذ نصيبهوأ

 ،غwي فتياي أنÍرها ، فلما رأى)7(وذ.ك خالف ما دخال عليه (ا اقÁسموا ،بلقعا صفرا جرزا
 و§ن ،مدعيا أن القائم �اب .لبيع ،وصمم أذنه باإلعراض عن االستماع إ{ها ،نهاوأع� ب�ه ع

وأن ~ ا(دونة من � ماء  ،و¼ ال �W عليها من أباها ،)8(القسم باألوقات من قبيل ا(هايأة
أردت حي�ئذ إيضاح ما  ،فلما رأيت منه ذ.ك جادا ~ أvره ،حيث شاء من أرضه ،يأخذه و\�فه

  . ا من حو� وقو(، متWئvستعينا باهللا  vستعيذا من نف° ،ه أوالب )9(أجبت
... إلخ  ، و§ن قسمه بذ.ك من قبيل ا(هايأةأن ا(اء ال يقسم باألوقات :أما قول القائل: فأقول

ولعله إذا وقع  ،و�W عليها حي�ئذ ،حÄ يصدق عليه قسمة بت ،فليت شعري بأي وجه يقسم
وهذا  ،و\نقطع بها االشÖاك ،¾صل بها اRمي� ،وتÍون القسمة به حي�ئذ قسمة أبدية ،با(قسم

ال© نوردها عن العموم واqصوص ~  ،وسنوضح ذ.ك إن شاء اهللا ~ أثناء ا�صوص ،غw صحيح
  ال© ¼ ¢لفا�ة تW¸ بعد نص اþR\ل ا(þل S األم� ،با(دونة )10(مبتدئا ،القسم باألوقات

                                                 
  .بياض: ~ ط  )1(
  .»�\Íه«: ~ ك  )2(
  .»معطال من األرض«: ~ ط  )3(
  .»ب®نهما«: ~ ي  )4(
  .»2ساعده«: ~ ك  )5(
  .»لقبول«: ~ ك، ط  )6(
  .»اقÁسموه«: ~ ك  )7(
  دٍ حِ ت� مُ  نْ ا مِ نً ي� عَ ا مُ نً مَ زَ  يهِ *ِ  هِ \Íِ َ�ِ  نْ $َ  يهِ *ِ  كٍ Öََ شْ مُ بِ  \ٍك َ�ِ  ُ��  اُص َص تِ اخْ « :قسمة ا(هايأة )8(

َ
 َال  هِ تِ عَ فَ نْ مَ  ِس فْ  -َ ِ~  وزُ َ�ُ  دٍ دõ عَ تَ مُ  وْ أ

 .495ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة »هِ تِ ل�  غَ ِ~ 
  .»جبت«: ~ ك  )9(
  .»مبتدءا«: ~ ك  )10(
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 قال اهللا تعاZ� Yيه صالح S نZينا و ،ثم S سيدنا �مد سيد األول� واآلخر\ن ،W\لج

﴿ ٞ�َ�َۡ ن  ٱiَۡ��َٓء 5ِۡ�َ�� dُ#َ�َۡ0ۡ(ۖ ُ�< ِ�ٖۡب �<
َ
   .)1(﴾َوdُ�ِّۡ�َrۡ( أ

الِقâِْ  )2(|ال|وال يقسم أصل العيون و: "وa ا(دونة    .)3("اآلبار، ولÍن يقسم ��ها بِ
aا.زرقا] و 
ْسِم َ�َْرى ا.َْماءِ : "S قول خليل ،�ح عبد ا�ا : ما نصه ،)4("َوَال Sَ ُWَْ�َُ قَ

وال بمحل جرى ا(اء أشار إY أنها  ،بقيد كونها جار\ة ،و(ا علم منه أن القسمة ال تتعلق بالع�"
ب®نه  )5()أيضا(، فال منافاة " ...âِْ وقسم بالقِ " :و§Y ا1يلة ~ قسمه بقو� ،تتعلق با(اء نفسه فقط

، فقول ...وقسم بالقâْ،  âِ ال �S W قسم �رى ا(اء بغw القِ  ،ألن اRقدير ~ األول ؛و�� ما هنا
هِ : "، من قو�ا(خت� ~ ا(وات أو غwه ِwْ;َ أْو ، ٍâَقُِسَم بَِق 

ً
ال   ها )v")6ستدرك" َو§ِْن vُِلَك أو�

 aذ.ك و S أيضا úتاRوال ُ�ْ : "قو� ،)7(]ا�ص[ا ُWَ " ما نصه... إلخ : S Wوحيث ال ج
/  )8(].لحيلة ~ ذ.ك[أشار  ،و§نما يرسل �يعه S � نصيب بقدر ما 2ستحق صاحبه ،قسمه
 ا(اء كما ، وال بمحل جريفقد ت�Z أن القسمة ال تتعلق بالع� :ثم قال ،âِْ وقسم بالقِ  :بقو�

وقسم  :(ؤلفف�ا قال ا ،âِْ وال يمÍن فيه إال بالقِ  ،وحي�ئذ إنما يتعلق القسم با(اء نفسه ،ب®نا
âقسم : "وحي�ئذ فال منافاة ب� قو� ،بالق S W� 9()وقو� ،"�رى ا(اء(وال(" :âإذ "وقسم بالق ،

Wقسم ا(اء ا#اري ،ظاهره و.و ج S W� أو �اب بأن ا(راد ال، âالق wإذ ال ¾صل  ،أي بغ
  .هبالقسم بغwه ما ºتص به � واحد ا
: قال ا.زرقا] :فأقول ،إY مع÷ القâ وغwه )10()فيحتاج( ،فاتضح أن ا(اء يقسم بالقâ أو بغwه

   � ذي حظ )12(يتوصل بها إلعطاء )11()ال©( ،القâ ~ استعمال الفقهاء عبارة عن اآللة"
                                                 

  .28اآلية : سورة القمر  )1(
 .اRهذيب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )2(
  .307ص 4ج: ؛ ينظر ا(دونة217ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دّونة  )3(
  .234ص: ¤ت� خليل  )4(
  .ك: سقط من  )5(
  .367- 366ص 6ج: �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل  )6(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )7(
  .طي، ك، : وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )8(
  .ط: سقط من  )9(
  .ط: سقط من  )10(
  .ي: سقط من  )11(
  .»إعطاء«ك : ، ~»إY إعطاء«: ~ ي  )12(

 ]أ/225[
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القâ  )3(و�تفسw: قال ،وÞوه .لتتاú ،)2("ابن عرفة )1(قا� ،وال نقص ،حظه من غw ز\ادة
  . vستدرك" أو غwه: "أن قو� ،)4(تايعلم أن قول ا(ؤلف ~ باب ا(و ،ا(تقدم

 ،بزمان كيوم بيوم )6(واهللا أعلم كقسمه: قلت"، "أو غwه: "وقال ا.شيخ أ�د بابا S قو�
 األS، و¸ن ب®نهم )7(�اعة ~ إجراء ماء إY أرضهم .م يقّدم فإن اجتمع : "وa ابن ا1اجب

ُمونَهُ  õَقس�ُ)8(  ِâْو ....بِالِْق ُâُْجزْءٍ : الِْق õل قَ
َ
 َماًء أل

ُ
أو يعرف مقدار ما  : "إY أن قال ،"قِْدٌر ُ�ثَْقُب َوُ\ْمأل

   )11(ها" ذ.ك )10(أو بغw ،)9(أو يقسم hشبة �عل فيها خروق: "، إY أن قال"2سيل منه يوًما و{لةً 
   .)12("يوصل إY القسمة ×ا أي ،أو بغw ذ.ك: قو�: "وa اRوضيح

.م يتقدم واحد  ،إY أرضهم )13(ةماء ~ سانيّ فإن اجتمع �اعة S إجراء : "وa ابن سلمون
S حسب أو كيفما اتفقوا  ،اqشب أو ،و\قÁسمونه ب®نهم بالقâ ،و§ن ¢ن أS ،منهم S اآلخر

وأن .لمتقدم� وا(تأخر\ن فيه  ،و(ا ذكر ابن عرفة القâه ا )14("اشÖاكهم فيه أول إجرائهم �
فاRقارب فيه ¢ف  ،إن ¢ن ا(اء غw متنافس فيه جدا ،واRحقيق عندي فيه :قال... أقواال إلخ 

   .و§ن عز ثمنه انبY �قيقه ،بأحد ا.وجوه ا(ذكورة فيه
 ،وa خليل وغwه أن أر�اب ا(اء إذا lشاحوا: ما نصه ،أبو ز\د ا#نتوريوقال شيخ شيوخنا 

âوهو عبارة عن اآللة ال© يتوصل بها � ذي حق  ،قسم ب®نهم بالق)Yو.� قوم ~  ،حقه )15()إ
   .أو باألوقات ،ذ.ك عرف بالقدر

                                                 
  .»ونقصان قال«: ~ ط  )1(
  .367ص 6ج: �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل  )2(
  .»تفسw«: ~ ط  )3(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. »ا(وت«: ~ األصل  )4(
  .»قسمه«: ~ ك  )6(
  .جامع األمهات، واRوضيح: وما أثZته من. »يتقدم«: ~ �يع ال�سخ  )7(
  .جامع األمهات، واRوضيح: وما أثZته من. »يقÁسمونه«: ~ �يع ال�سخ  )8(
  .»خرق«: ~ ط  )9(
  .جامع األمهات واRوضيح: وما أثZته من. »غw«: ~ �يع ال�سخ  )10(
  .446ص: جامع األمهات  )11(
  .270ص 7ج: اRوضيح  )12(
و�عها أبار  . ¼ ب_، وتطلق خاصة S ب_ ذات ا�والب ا(اú، و\قال ب_ ا.سانية :سانّيةو. »إجراء ساقية«: ~ �يع ال�سخ  )13(

  . 173ص 6ج: تÍملة ا(عاجم العر�ية. سوا]
  .131ص 2ج: العقد ا(نظم  )14(
  .ط: سقط من  )15(
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  اِت بَ قَ ا ا¬� وأمّ 
ّ
أال ترى أن  ،قسمة أبدية )1(هاال أنّ  ،فإنما ¼ .رفع الþاع ،© ~ ا(قاسمال

Ñها ،فإن ا(اء تفسد قسمته ،ا(قسم إذا كù وال يتم� ألحد حق مع� ،وتتخلط األنصباء، 
وعلم أن ا¬قبات ل®ست  ،والقديم فيها وا#ديد ،ف®ستوي فيها إذ ذاك ا�ائع وا(شÖي وا.وارث

فيقال  ،نصباء أبدااأل )2(وêف الطرق cيث تتم� ،كقسمة ��ت فيها ا1دود با1يطان
ألن هذا ا(ع÷  ؛وهو معلوم مفروز فخذه منه ،)3(]كذا[أنك اشÖ\ت من حظ بائعك  :.لمشÖي

ال تز\ل  ،)4(وقسمته با¬قبة ،بل ال يزال vشÖ¸ ~ أصل الفقارة أبدا ،ال يصح ~ قسم ا(اء أبدا
 )7(]إنما ¼[ ،)6(با¬قبة )5(فعلم أن قسمه ،أصل االشÖاك ~ أصل الفقارة لعدم تم� األنصباء

ألنه مÄ فسد ا(قسم  ؛وصwورة ا(اء ¤تلطا � ساعة ،تÖقب اRخليط ،قسمة ب� ساعة وساعة
 ؛وال بائع وال vشÖ ،)9(لقديم وال جديد يهِ *ِ  )8(�َ يِ مْ وxد ا(اء vشc ¸Öيث ال 7َ  ،بطلت القسمة

فكذ.ك 2ستوون ~  ،ا.öر ~ أصل الفقارة فكما 2ستوون ~ ،ما أصاب الفقارة ب®نهم ùهم ألن� 
   .قسمته باألقالد

 
َ
وال فرق ~  ، ترى .و قسموه باألوقات .�ن .لمشÖي أن يأخذ حقه ~ وقته ا�ي �يئهَال أ

@مه ه ألن �يع ذ.ك 2س� قâا �x ا ؛أو بغw ذ.ك ،أو باألوقات ،ا.dع ب� قسمه با¬قبات
   .وأفاد بدءا وعودا �فقد أجاد  ،نان فسيحهوأسكنه من ا# ،برد اهللا �¾ه

وأنه ل®س داخال ~ القâ  ،أن ا(اء ال يقD بقسمه باألوقات :وأبطل µوابه قول من قال
Ýd.ةقسمة مهايأ )10()قسمته بما ذكر( :وقو� ،اDل قو� ،بها ، و¼ ال يقvأال ترى .و  :وتأ

   .وهذا ما وعدنا به أوال ،ا�ي �يئه ،.�ن .لمشÖي أن يأخذ حقه ~ وقته ،قسموه باألوقات
  ثم  ،إذا ¢ن ا(قسم األول Çمع فيه طوائف ~ � ثقبة :وقال أيضا ~ جواب � آخر

                                                 
  .»ألنها«: ~ ط  )1(
  .»يتم�«: ~ ك  )2(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، ك: سقط من  )3(
  .»با¬قبات«: ~ ي، ك، ط  )4(
  .»قسمته«: ~ ي، ك  )5(
  .»با¬قبات«: ~ ي، ك، ط  )6(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .»تم�«: ~ ي  )8(
  .»#ديد«: ~ ط  )9(
  .ط: سقط من  )10(
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بعض الطوائف إY مقسم  )1()مع(بل يم�  ،فل®س .لمشÖي ثقبة وحده ،يقÁسمون بعد ذ.ك
   .ه�ري فيه � أحد ماءه (اجله ا ،)2(]آخر[

وصار ذ.ك ا(اء  ،(اجله )3(]ماءه[قد جر  ،فاتضح من هذا أن ا(وروث ا(شار إ{ه ~ ا.سؤال
فكيف بغw هذا ا1ال ا�ي  ،وانتفع � واحد بنصيبه ،وقسم باألوقات ،ا(جرور .لماجل .وارثه

و\أخذه  ،فإن أراد بيع ما� فليبع ،او§بقاء األصل بيابً  ،ابا�يع إ�ابً  )4(]حÄ يقال[ترyه ا(وروث 
من هذه   فيا هللا ،عظيم )5(فالفتيا أvرها/  ،كما ذكر أعاله .لجنتوري ،vشÖ\ه من ذ.ك ا(وضع

   .ا#لود )6(وتقشعر منها ،والفتنة ا1ادثة الZشيعة ا�امغة lشم{ منها ا�فوس ،ا�اهية
 ،و\�فه ~ أي أرض شاء ،� أخذه ،� ماء )7()من(من أن  ،وما احتج به من نص ا(دونة

كما أن  ،و�يعها وêفها كيف شاء من أرضه ،أن هذا القائم � أخذ نو�ته من تلك ا(اجل :فأقول
فإن أ� hرق  ،إن .م يd� ö¸ئه ،أخذ نصيبه إY �رى آخر ؛.لd\ك ~ ا(جرى خاصة

  . و.م يقل قائل با�يع - إن شاء اهللا -كما يأ�  ،يأخذه فال ،أو با(اء ا�ي .أل�اك ،ا.ساقية
وأخرى  ،~ أو� )8(و.واحد من أهل ا(ياه جنة ،فقد سئل ا.سيوري عن واد �تمع فيه ثالثة أنهار

ما يصيبه من األنهار  )9(قدر ،فأراد أن يأخذ ~ جنته األوÉ من أحد تلك ا(ياه ا¬الثة ،~ آخره
فله أن  ،إذ � حق ،واحتج بأنه ال حرج S أحد من أر�اب تلك ا(ياه ،ها¬الثة ~ وقته وقدر

xه ،أو مفرقا ~ آخر ا(اء أو أو� ،يأخذه �موwدة  ،إال �تمعا كما ¢ن ،وهو .م يصل لغx رÇ و.م
فهل � ذ.ك أم  ،مثل جنته ،واحتج أيضا بأنه .م يÍن لغwه جنة �تمل ذ.ك ،بهذا � وال لغwه

  S أحد ~ أخذ حقه )11(فإن ¢ن ال �ر ،)10(نونو2سئل عن ذ.ك أهل ا¬قة ا(أv: فأجاب ال؟

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، ك: سقط من  )2(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )4(
  .»أvر«: ~ ك  )5(
  .»منه«: ~ ي  )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .»أجنة«: ~ ط  )8(
  .ي، ك، ط: من وما أثZته. »قد«: ~ األصل  )9(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. »ا(أمنون«: ~ األصل  )10(
  .»ا.öر«: ~ ك، ط  )11(

 ]ب/225[
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S نقل الWز� ه و�اهللا اRوفيق ا ،فله أخذه كذ.ك ،بÍل وجه من ا.وجوه ؛S هذه ا.صفة
  ... فإن ¢ن ال �ر S أحد ~ أخذ حقه إلخ : فانظر قو�

عن رجل ¢ن � �ب بموضع  ،شهر بابن لب ؛لóوسئل اإلمام فرج بن قاسم بن أ�د ا¬ع
فأراد رب ا(وضع ا.واحد أن يأخذ  ،ا.dب )1()ذ.ك(و�إزائه vوضع آخر لغwه 2شارyه ~  ،بعينه

  فهل � ذ.ك أم ال؟ ،؛ ألن ماءك 2سوق ماú)2( ] [فقال � صاحبه  ،أعال منه ،��ه ~ �vن آخر
وa أخذ هذا ا.رجل ��ه  ،� من � جزء ~ ا(اء قد عملها )4( ] [ )3(أن ذ.ك إنما: فأجاب

، فل®س � )5(وخرق �ا ،إفسادا Rلك ا.ساقية ~ ذ.ك ا(وضع ،~ �vن أعال من ا(�ن ا(عتاد
 )6(حسبما هو منصوص عليه ~ منتخب األح�م ،ك إال برضا أصحاب ا.ساقية ùهمذ.

   .وغwهما )7(والعتZية
أو ¢ن وسلم �  ،وال خرق �ا ،.ك إفسادا .لساقية ا(شyÖةو§ن .م يÍن فيما أراده من ذ

 ،و�طيه �سبب ذ.ك ~ جر\ه ،و.م ينازعوه إال من وجه قلة ا(اء ~ ×ره ،فيه أصحاب ا1قوق
إذا ¢ن �\Íه ~ ذ.ك من ا.öر ا�ي  ،إال بإذن �\Íه ،فيظهر K أن ذ.ك ل®س � أيضا

وyره  ،أراد بعضهم قسمتها بنصف� ،قوم أعل� وأسفل� (ا ذكر ~ العتZية ~ ساقية ب� ،ذكر
ألنه يصw ما  ؛جتماعهم؛ ألن ~ ذ.ك �را عليهمال يÍون �م ذ.ك إال با: قال ،ذ.ك اآلخرون

   .فيكÕ عناؤهم و\ö ذ.ك بهم ،إال ~ أر�عة ،¢نوا 2سقون به ~ يوم� ال 2سقون به
ب�  )8(~ ×ره إY ا(قسم ا(عتاد vشÖ¸وv aسأRنا �ء من هذا ا(ع÷؛ ألن ا(اء 

)10(] [و1وق  ،مع تعلق حق اآلخر ،فقد أراد أحدهما زوال ذ.ك االشÖاك هناك ،)9(ا.رجل�
  �

  ، 2سü به ~ يوم ما ¢ن ه ~ جر\ه، إذ يصw ا(اء �سبب قلته �طئبتلك القسمة S تلك ا.صفة
                                                 

  .ط: سقط من  )1(
  .بياض قدر ùمتان  )2(
  .»إن ¢ن ذ.ك إنما«ك : ، ~»إن ¢ن ذ.ك«: ~ ط  )3(
  .بياض قدر ùمة  )4(
  .»�«: ~ ك  )5(
ابن أ± زمن�، دراسة و�قيق �ّمد �اد، دار األمان : منتخب األح�م. ينظر vسألة ع® عن ا.ساقية lشق أرض رجل )6(

 Éوز\ع، ا.ر�اط، ا(غرب، الطبعة األوRوا d458ص 3، ج)م2009-ھ1430(.ل�.  
  .342- 341ص 10ج: ينظر العتZية مع ا�يان واRحصيل  )7(
  .»vشÖك«: ~ ي  )8(
  .»ا.رجل«: ط ~  )9(
 .بياض قدر  ùمة )10(
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ü1(]به[ 2س( بعضه ~ ، K Ñ®م عنهفهذا ما تRوفق ا ،تقييده ~ جواب ما سأ)وه ه واهللا اÞو
  . )2(أل± إسحاق إبراهيم ابن هالل

: نصه ،)3(ما نقله اإلمام الWز� عن ا.صائغ ،وا�ص ا.واضح ا�ي ال ينكره إال معاند: قلت
 ، واحدة، وفيها ب_)5(أو �¸ء ير\دون قسمتها ب®نهم ،ب� �\�Í )4(سئل ا.صائغ عن سانية"
 ،وهو �تمع ا(اء ،)6( وا#ابية، و\Öك ا�_هل يعطى � واحد منهم نصيبه بالقرعة والقيمةف

 )7(وyذا �\Íه إن ¢ن ،هذا يوما أو يوم� ، و2سÀوا(وضع ا�ي تدور فيه ا�ابة vشÖ¸ ب®نهم
، وال يهمأو تباع عل ، ب®نهم كذ.ك S اإلشاعة، و\بü ا�_و§ن ¢نوا ثالثة قسم أثالثا ،ث��ا

  ؟تقسم ألجل عدم قسمة ا�_
 ،و\صححه ا.dع ،فتجوز S ما تراضيا عليه ،S الÖا�(إذا ¢نت القسمة : فأجاب

W#القسمة ،و§ما با S واWر ج� wشاعة ب®نهم ،ول®س فيه كبv üوالقسمة يغلب فيها  ،وتب
والعكس  ،أ� من خروج ا(لك غلب خروج ا(لك )9()فإن ¢نت القسمة ،)8(]ا.öر\ن[أشد 

وÞوه ~ نوازل ا(ياه من ه قو� ا/  )10(]فالقول[ ،فمن دx إY أخف ا.öر\ن ،S العكس
  . ها )11(ا(عيار

إذا تöر به ا.d\ك من  ،نظر ما .لشيخ ~ ا.ورقة ا¬انية من هذه ا(سائل ~ قسمة ا(اءوا(
  )12(.)فهو ¤الف (ا تقدم عنه ،بنه أيضاوÞوه ال ،أنه ال �W عليها

-507 R.W�
)? M�����L� 
)� Z8� ,���'5� �8 ¯I��� �� ��K��X 
  أو أر\د إحداثه 1فظ  ،ا ¢نأو ا1ائط قديمً  ،رب ا1اجز ب� ا#نان�وسئل االبن عن ا.زّ 

                                                 
  .ي: وما أثZته من. األصل، ك، ط: سقط من  )1(
  .أ 79ل : ينظر نوازل ابن هالل  )2(
  .سبقت تر�ه باسم ابن نافع: ا.صائغ  )3(
  .»با�ون«ز\ادة : ~ ط  )4(
  .»قسمتهما«: ~ ك  )5(
  .53، ص)ج ب ا(مادة : ¤تار ا.صحاح. و�ع جابية جوا±. معا1وض ا�ي vَْ�ُ فيه ا(اء .إلبل، أي � :ا#َا,ِية  )6(
  .»¢نا«: ~ ط  )7(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )8(
  .ط: سقط من  )9(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )10(
)11(  
  .41-40ص 8ج: ا(عيار ا(عرب. ينظر ا#واب v Sسألة ع� يقسم ماؤها S سوا
 .ك، ط: سقط من )12(

 ]أ/226[
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وقد أفÄ بعض الفقهاء أنه  ،إن أE أحد ا(تجاور\ن منه ،وغw ذ.ك ،وا�واب ،األشجار من ا.ر\ح
أن  :وقد قيل... و�إxدة ا.ساتر لغwه إلخ : قول خليل، عمال بأو قديما ،ال �W عليه حديثا ¢ن

W#م ¢ن يف© بعدم اÐوا�.  
سيدي ا.وا� سؤاال .سيدي  قد ¢ن قديما كتب فيها ،فا(سألة ا(سئول عنها ،و�عد :فأجاب

شد ~ اوPم ابن ر ،أ�ت � من @م الWز� من أنه �Wفكتب � ما  ،ع® بن أ± ز\ان
إن ¢ن قو\ا  ،cفظي منه ا#S W إxدة ا(نهدم )1(وعلق ،و.م ¾�ö اآلن ألنقله .ك ،فائقه

اRو�° ~  )2(وا�ي وقفت عليه اآلن هو @م ابن ا.را� ،و¸ن � فيه نفع ،عليه من طلب منه
فإن .م  ،أ�Wان S ب�يانه ،)3(فإن ¢ن ا#دار ب� ا.�Í\d فتنهدم :ونصه ،أح�م ا#دار

   :ففيه ثالثة أقوال ،يÍن عليه بناء ألحدهما
   .واحد منهما S أن يUZ مع صاحبهجW �  :األول
   .ا#W عدم :ا¬ا]

   .�W إن قوي ال إن ضعف :ا¬الث
   .ه الفتوىوS هذا العمل و� ،وا(شهور أنه ال �W :ثم قال

ووجه نÌ اإلجبار أنه  :ثم قال ،وحÍم أنه ال �W ر�ه S إxدته ،ونزلت عندنا بتو�س
كما إذا ¢نت ب®نهما  ،فكذ.ك إن ¢ن vشÖ¸ أصله ،.و انفرد به .م �S W اإلنفاق عليه ،vلك
  هافال �W  ،أو القاعة أن يUZ معه فيها ،وأراد أن يعمر معه ،فطلب ا.d\ك أن يزرعها ،أرض

وأما إن : "ما نصه ،غw أن أبا i سيدي ا1سن بن رحال ذكر ~ حوا� �ح اRحفة
 ،إن أمÍن قسمه قسم ،أو انهدم بنفسه ،أو هدماه ،هدم أحد ا.�Í\d جدارا ب®نهما إلصالح

  ها )4("أو باع هذا هو ا.راجح ~ هذا ،و§ال ب÷ ا.d\ك مع صاحبه

                                                 
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )1(
أخذ عن علماء ع�ه، .كنه .م يÁبع اqطط . أبو عبد اهللا �ّمد بن إبراهيم اq¯ عرف بابن ا.را� اRو�°: ابن ا.را� )2(

اهتم بأح�م ا�ناء وضبط أح�مها ا.dعية؛ فاختاره قضاة زمانه خبwا . ة، بل ان�ف إY صناعة ا�ناء ال© أتقنهاالعلمي
ف كتاب اإلعالن ~ أح�م ا��يان وجامع (سائل األب�ية وما يتصل بها. فيما يتصل بهذه ا(هنة

ّ
العمر ~ . ه734توa سنة . أل

سن حسU عبد ا.وهاب، بيت ا1كمة ا(ؤسسة ا.وطنية .ل�Öة واRحقيق وا�راسات، ح: ا(صنفات وا(ؤلف� اRو�س®�
 ،Éوت، الطبعة األوwمعجم ا(ؤلف�298ص5ج: ، األعالم725ص1م، ج1990تو�س، دار الغرب اإلسال�، ب ، :

  . 213ص8ج
  .»فتهدم«: ~ ي، ط  )3(
  .244ص 2ج: اإلتقان واإلح�م  )4(
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-508 R#��(/ ! |�i%�X  
وفيها  ،فالفقارة ال© خدمها العرç بن ا.سيد �مد ا.صديق با¬لث� ،و�عد :ووجد hطه

 ،ومن باع حظه منها ،ول®س �عضهم االختصاص به دون غwه ،أvزر هو ألهل الفقارة ùهم
 ،وأما ا�ئار ال© أحدثها ال يمنع من خدمة أvزر إن بÀ فيها .فا(شÖي منه يþÁل مRþه

  ه، واهللا أعلم اكأvزر ا�ي ~ الفقارة القديمة )1(ول®س
-509 R"^r� T*E� �� �� T*° ]� �� ��8 *9� O� ��� M�X 

وما ا(راد با�اطن من  ،وسئل عمن أراد أن يمر �ساقية �ت �رى ساقية أخرى لغwه
 ،هو ا�ي �ت صحة األرض ا(ذكورة ،هل يملكه من vلك ظاهره ،اختلف فيه ياألرض ا�

cن أن يمر إال بالقطعÍيث ال يم.   
cيث أن ا(ار �ته يمر من أسفله  ،وأما إن ¢ن ا(ار األول مثال مارا S كثيب من ا.رvل

فل®س �  ،cيث .م يصل صالبة األرض .لحائل ب®نهما من تراب ا.ر\ح ا1ادث ،~ ا.رvل أيضا
  بل ظاهر أم ال فرق؟  ،ألنه ل®س بباطن ؛قطعا )2(]ذ.ك[

و¸نت ~ أرض  ،وال مآال ،أن ا(رور إذا .م يÍن فيه �ر S رب ا.ساقية ال حاال :فأجاب
وا(راد بباطن  ،و§ن vلك ا(رور بوجه جرى S اqالف ا(ذكور ،و§ال منع ،غw ×لوyة � ال يمنع

  هاواهللا أعلم  ،وال يعود منه �ر عليه ،األرض ما ال ¾تاج � ا(ا.ك
-510 RG�� [� |��
���>�� �� ��"^y� M8�� �$�/ nG�'� @��� 3X 

فأما  ،و�عد :)4(ونص االبن ،)3(ال© تنازع فيها االبن وغwه(ب استدراك S نازلة الطيّ 
1صول ا.öر بما أراده من قسمه با.كيل  ،)5()قو.ك أن نص ا(ع� ال د{ل فيه S نازلة الطيب

 فأقول هذه ،(ا تقرر من أن ا(اء يقسم بقâ أو غwه )6(ل®ست بإ�ابية ،خاصة و¼ كذ.ك
  هو ×ا يطلق عليه  ،بفإن ما أراده الطيّ  ،ا.�\ح بمجرد ا�عوى ا(جردة )7(ورد .لنصة، vصادر

                                                 
  .»هو«ز\ادة : ~ م، ط  )1(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»وهو شيخنا ا�لباK ر�ه اهللا«ز\ادة : ~ ك  )3(
  .»ما .البن«: ~ م  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .»با#ابية«: ~ ط  )6(
  .»ا�ص«: ~ ي، ك، ط  )7(
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âواحد )1(كما نص عليه ،الق wر ،غöن به إال بÍوهو .م يم.   
âه من أنواع القwوأما غ، S نا مع أنا .م نقفâبه  )2(~ أن القسم ،نص فال يعرف بب

فال نص S أن ذ.ك ال  ،و§ذا وقع بÖاض ،بل ê\ح عباراتهم إنما يÍون بÖاض ،يÍون جWا
   .أبدا فيما نعلم )3(ينقص

 ،و¼ غw الزمة إال إذا حدد زمانها �شهر أو Þوه ،ة، فهو من قبيل ا(هايأوأما قسمه با.زمان
   .فتلزم ~ ذ.ك ا(حدود نص عليه غw واحد

و.م يقع قسمه  ،إال إقليم واحد )5(]فيها[فإنه ل®س  ،وأما ما نقلته عن عمل األقا{م اRواتية
فال  ،فØه دعوى �ردة عن vصدق ،وأما غw ذ.ك من ا.0م ،إال ~ قليل نادر من قرأه ،با.زمن

 ،فإذا اتضح كيف العمل ~ قسمة ا(اء ،بعد @م لغw.ونص ما  .هقوة إال باهللا ا )6(]حول وال[
   .األصل/ قسموا  )7(ظهر أن الطيب و�¸ئه

حاصال .�فة ا.d¸ء  و¸ن االنتفاع  ،وأما ا(اء قسموه با.زمان كما أشار إ{ه أ�د بابا
األرض إن  )8()األصل( من أن ،وهكذا ¢ن الفعل ~ األقا{م اRواتية وا#رار\ة ،بإنفاقهم و§ذنهم

   .تقبل القسم فتقسم ¢نت
فإن عد�ا S  ،و¾صل به االنتفاع ،و§ال فبا.زمن ،ا(اء إن قبله با.كيل قسم به )9()اأمّ (و

و§ن ¢ن يقبله بغwه  ،وعو�ا S بيع � ماء vشÖك ال يقبل القسم با.كيل خاصة ،هذا ا(نهاج
فقول ا(ع� ناقال عن �هور أصحاب  ،ا(هجورة )11(¢لفيا~ )10(وصارت بيابا ،ضاع ر�ح األرض

ما ي�تفع به ×ا ال �ر فيه  ؛وال ع� حÄ يصw منهم ألقلهم نصيبا ،أنه ال يقسم �ام :ما.ك

                                                 
  .»~ نص«: ~ ي، م، ك، ط  )1(
  .»ا(قسم«: ~ ي  )2(
  .»ينقض«: ~ م  )3(
  .ي،م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )6(
  .»�¸ءه«: ~ م، ك  )7(
  .م، ك، ط: سقط من  )8(
  .م، ك: سقط من  )9(
  .475ص 1ج: تÍملة ا(عاجم العر�ية. صحراء :َ,يَاب  )10(
؛ ¤تار 275ص 9، ج)ف ي ف(مادة : .سان العرب. و¼ �ع ل فيفاء. الWاري ا.واسعة، أو ا.صحراء ا(لساء :الَفيَاِ~   )11(

   .245، ص)ف ي ف( مادة : ا.صحاح

 ]ب/226[
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وحصل بها االنتفاع بال �ر با.زمن بمراضاته  ،قد قسمت )1(فع� الطيب و�¸ئه... لخإ
وال �وز  ،قسم ا(اء ال يمÍنفإن ¢ن نص يوجد بأن  ،ثم قام ير\د إحداث ا.öر ،وvوافقته

 ،واجب )2(فا.رجوع إ{ه ،و§ال بيع ،وأنه إن حصل به االنتفاع قسم ،�x إال با.كيل ا(عروف
  . هو§ال فنص ا(ع� ال د{ل فيه ا

 :وأما ما نقلته عن األقا{م إY قو� :قول شيخنا معÖضا S وا�نا ر� اهللا عنهما()3(
اعÖاضه هذا ل®س من دأب ا(حصل� كما قا� بعض األئمة  :أقول .فل®س فيها إال إقليم واحد

   .أو @ما هذا معناه ،أن االعÖاض عن االصطالح ل®س من دأب ا(حصل� :قائال ،األعالم
S أن مثل هذا االعÖاض وارد  ،ة ~ االصطالحاح� شَ فال vُ  ،إذا فهم ا(ع÷ :وقال بعضهم

ألن أقا{م ا�نيا سبعة  ؛ألن ا(غرب ùه إقليم واحد ؛ألن توات ل®ست بإقليم ؛عليه هو أيضا
   .وا(غرب أحدها
   .)4(إال ~ قليل ناذر من قرأه ،.م يقع قسمه با.زمن :وأما قو�

إذ ما من  ،.شهرة ذ.ك cيث ال 2سع أحدا إنÍاره ،هذا ×ا ال ي�بB � أن يقو� :أقول
وyتب  .وا.كمال هللا ،فهذا من ا.شيخ غفلة ظاهرة ،اءها باأليام�\�Í ~ ماجل إال قسموا م

�مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه أم�(.)5(  
وأن � من � جنان يأخذ ما  ،فإن اتفق أهل بS â قسم أرضهم ،و�عد :ومن جواب .البن

 ،وجرى عليه عملهم ،نه يمC ما اتفقوا عليهفإ ،تبلغه العمارة )6(×ا ،يقابله إv Yوضع كذا
  .هاو\Íون ذ.ك قسما S مذهب من أجازه 

-511 Rk±8 ��1�E�� k����� 
)m ���/ ,|�i%�� 
(� �;?X 
ثم مات  ،وسئل ا.سيد �مد بن �مد الطيب ا�رÝ عمن توa عن زوجة واب�� و�نت

 ثم تأهل ،)7(و�قيت بأيديهم من �لة مÖوك وا�هم ،وأخذ ورثته ا�ية ،أحد االب�� مقتوال

                                                 
  .»�¸ؤه «: ~ ك  )1(
  .»حق اهللا«: ~ ط  )2(
  .»ومن خط شيخنا أ± فارس ما نصه«ز\ادة : ~ ك  )3(
  .»إلخ«: ~ ك  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»بما«: ~ ي  )6(
  .»و�هم«ط : ~  )7(
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و�À ا(Öوك ب�  ،ثم توفيت أمهم عن ابنها و��تها ،ا�ي هو منهم ،االبن ا�ا
 من مال ا.وارث
و�قيت  ،ثم تزوجت أخته ،واإلنفاق S عيا� ،يت�ف ~ ذ.ك با.والئم ~ ا.والدة ،األخ واألخت
      ،أن أبرأته )2(وامتنع أخوها من ذ.ك إY ،د االنتقال بها �âهأرا )1()أن(و�عد  ،مع ا�عل مدة

 و¼ متأهبة .لرحيل فأبرأته من الغَ  ،أو أخذت متاعها
�

وقال  ،ثم وقع القسم ب®نهم ~ ا(Öوك ِت،ال
  . وغw ذ.ك فهو K ،ما.ك إال ما ترك وا�نا :�ا

ي1بت .لمÁشار�y حÍم ا(فاوضة فيما  ،فمجرد االشÖاك ~ ا(ائدة ،و�عد: فأجاب
ف� ما بأيديهم �yة  ،و§ن كتبه باسم نفسه ،ول®س .واحد منهم االختصاص ��ء ،بأيديهم

   .ثمنا ومثمنا
إذا اشÖك اإلخوة ~ � ما بأيديهم، ف� ما اشÖى واحد منهم : )3(قال اإلمام ابن راشد

 ،ومن اد� االختصاص ،يقع القسم ب®نهم مات بمعزRهم حÄ )4(×ن ، وورثةدخل فيه �¸ؤه
  . هفال يفيد ا

 ،أو مع أوالد أخيه ،أو مع أخيه أو أخته ،ومن ¢ن مع وا�ه أو و�ه S حالة واحدة: من ا(عيارو
فمجرد  ،S حالة واحدة )6(إال أنه ترyهم وا�هم مع أخيهم ،نفاقه�ت إ )5(و§ن ¢نوا �اجر

أنه اختص ��ء  ،فلو اد� أ�Wهم أو خاصتهم ،م حÍم ا(فاوضةاشÖاكهم ~ ا(ائدة ي1بت �
 ،فل®س � ذ.ك ،أو أوالد أخيه S ما ذكرنا من ا�1ية ،)7(أو سائر أخواته ،�فسه دون أبيه

و¸ن وقت ا.dاء �ت  ،بل (ن .م يملك أvره من ا.d¸ء ،وا#ميع �¸ء ~ ا¬من وا(ثمن
  أو يضمنه ،إن ¢ن ~ ذ.ك ر�ح ،فيما اشÖى )8()2شارك ا(شÖي اqيار ~ أن( ،حضانة ا(شÖي
   ،وصححه أخوه ا.سيد أ�د بن �مد الطيبه إن .م يÍن فيه ر�ح ا ،وصيه ~ ا¬من

                                                 
  .ي، ط: سقط من  )1(
  .»إال«: ~ ط  )2(
أخذ عن أئمة ا(dق وا(غرب، لÀ ابن ا(نw وأخذ عن ابن .أبو عبد اهللا �ّمد بن عبد اهللا بن راشد القفF: ابن راشد )3(

: من تآ{فه. ابن vرزوق ا#د، وعفيف ا�ين ا(�ي وغwهماوأخذ عنه . ا1اجب ، وا.كمال بن ا�R°، والقرا~ وغwهم
ا�يباج . ه736توa بتو�س سنة . ا.لباب ~ الفقه، والفائق ~ معرفة األح�م وا.وثائق، وا.شهاب ا¬اقب �ح ابن ا1اجب

  .207ص: ، شجرة ا�ور392ص: ، نيل االبتهاج417ص: ا(ذهب
  .»من«: ~ ي، ط  )4(
�اجw«: ~ ط  )5(«.  
  .ط: وما أثZته من. »أخيه«: ~ األصل، ي، م  )6(
  .»إخوانه«: ~ ط  )7(
  .ط: سقط من  )8(
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  . )1(]ا.سالم[و�مد بن عبد 
-512 Rb�� ������ M� ��c��X  

ما نصه  ،وابن عمه ا.سيد عبد ا.كر\م بن ا.سيد �مد ا.صالح ،فيه القا� )2(رَ ووõ و×ا شُ 
مع ا.سيد وأن األ�ف صاحب بو i قد �اÐم /  )4(].كما[ )3(فاإلعالم ،و�عد: بعد ا.سالم

مدعيا األ�ف أن  ،وyيل خا� الفقيه ا.سيد �مد بن ا1اج عبد اهللا ا(فوض � ،)5(أ± مدين
ñلة سلفت � مع ا(وvذا  ب®نهما فيها ر�ا،، ووقع معاÍأمة سباعية ب S لهvx ñو¼ أن ا(و

ا(سلم  ،األ�ف من عمõ  )6(و�عثه لقضاء رأس ا(ال ،والعقد وقع ~ قر\ة أتمنطيط ،رأس ا(ال
   .إ{ه ~ قر\ة أبو i .كونه مديانا .لموñ ا(سلم

فأنÍر ا.سيد أبو  ،� واآلخر قاصه به ~ دين عليه ،فلما قدم لعمه اقتD منه ا�عض :قال
فر� ا.وyيل  ،¾لف K ،فقال � األ�ف ،أن vو� أعطاك رأس ما.ك بيده :وقال ،مدين مقا�

 )7(مثم أن ا.وyيل قدّ  ،فر� ،فال .ك ا.رجوع ،.أل�ف (ا رضيت با{م� :فقيل ،فرجع األ�ف
Eه بذ.ك فأGن ،و§نما أرسله لعمه يعقد معه ،أنه .م يتعاقد معه ~ أتمنطيط :وقال ،(وÍ8(و\م( 

 ،واقتD دينه ،وyتب � رسمه ،وهو مدينه حقا فأعطاه ذ.ك ،S وجه ا.سلف )9()� رأس ما�(
   ،فظهر من القضية أن ا(وñ ا(ذكور يؤاخذ بما ادxه عليه خصه من وجوه

ْن ا امتناعه عن :أحدها
َ
ن أراد أن يقبلها S ول®س � ذ.ك إال إ ،ل»مها وyيلها{م� بعد أ

ال رجوع � بعد  :فقال ،)10(وخالفه ~ ذ.ك ابن ا.�تب ،وهو قول أ± عمران الفا´ ،ا(شهور
  .و.و .لقلب ،االل»ام

                                                 
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )1(
  .»شور«: ~ ي، ط  )2(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. »اإلعالم«أتلفت نصف ا.Øمة �سبب األرضة، و¼ » فاإلx«: ~ األصل  )3(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )4(
  .»أ± مديان«: ~ ط  )5(
  .ي: وما أثZته من. »ا(اء«: ~ األصل  )6(
  .»قام« :ط~   )7(
  .»معه«ز\ادة  :ط~   )8(
  .ط: سقط من  )9(
رحل إY . أخذ عن ابن شبلون والقا�°. ا.�تبأبو القاسم عبد ا.ر�ن بن i بن �ّمد ا.كنا]، أشتهر بابن : ابن ا.�تب  )10(

ف . ب®نه ب� أ± عمران الفا´ مناظرات ~ vسائل vشهورة. ا(dق واجتمع بأئمة، وتفقه ~ vسائل vشÁبهة من ا(ذهب
ّ
أل

  . 106ص: ؛ شجرة ا�ور283ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه408توa بالقwوان سنة . كتاب كبw ~ القفه

 ]أ/227[
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ثم رجع متضمن .�\ح اإلقرار بصحة مقالة  ،ا.وyيل .لعقد ~ أبو i نÍران :ثانيها
وأح�م ابن  ،وا(خت� ،كما ~ ا.زقاقية ،وvضمن اإلقرار ~ ا�ين ك�¾ه S ا.صحيح ،اqصم

   .سهل
 ،أنه وyيل :وقلنا ،ابن أخيه )1(وصدق ما قا� ،سلمنا ذ.ك lسليما جد{ا إن أقر العم :ثا¬ها

من ذ.ك كون ا{م�  ،وتو{تها �ا تأثw ~ األح�م ،ألنه قد توÉ ا(عاvلة ؛فعندي أن قو� مقبول
  .و2ستحق غwه ،ال ¾لف أحد :و¼ vسÁثناة من قاعدة ،يهف¦ عل ،إن وجبت ~ تلك ا(عاvلة

vسألة ا.وH ال© نقلها ابن سلمون عن vسائل ابن  ،وأوجه ما نصب K من االستدالل
×ا  إن ¢ن ،إقرار ا.وH بدين S أيتامه S وجه� :قال ابن ا1اج ~ vسائله: "ونصه ،ا1اج

� ،"و{ه ، و§ن .م يÍن ×اقرار S نفسهل عنهم، وهو ¢إل، فهو vx)2(|عليهم|هو ا(عاvلة فيه  و
، فا�ازلة كمسأRنا µامع أن @ منهما توÉ ا(عاvلة بنفسه (3)"فإقراره ¢.شهادة منه: "إY قو�

: و¼ قو� ،)5(وyذا vسألة ا(خت� ،واألخرى طو\لة ،قصwة )4(من غw نظر إY كون إحداهما
ْت َدَراِهُمَك .َِزْ\ٍف إلخ "    )6(..."َو§ِْن رُد�

 .وأما .و قبضه .م يقبل عليه ،معناه أن اآلvر .م يقبض ا.سلم :قيل ،عياض ~ ا�Rبيهات
  .ألنه أمينه ؛وذ.ك عندي سواء :قو� ابن يو�س

و§ن " ،ةوvسألة إقرار ا.وH تÍلم عليها ا.شيخ ~ �ح قول ا(دون: فأجاب ا¬ا] نصه
نظر ا.وH يقر ~ معاvلته S األيتام بعد وا... إلخ  )8("من غرماء ا(يت )7(قال ا.وH قبضت

، ~ حال إطالق يده بعد زوا�ا )9(إذ @هما يقر S فصل ؟هل يÍون ¢.وyيل أم ال ،رشدهم
  �ي يظهر ا )10()وقول أ± ا1سن( ،بذ.ك قال ا.شيخ ؟فهل يعتW حال ا(عاvلة أو حال إقراره

                                                 
  .»مقا�« :ط~   )1(
 .العقد ا(نظم: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )2(

  .153ص 2ج: العقد ا(نظم  (3)
  .»أحدهما« :ط~   )4(
  .»ا(صنف« :ط~   )5(
  .219ص: ¤ت� خليل  )6(
  .»قبضته« :ط~   )7(
  .630ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )8(
  .»فعل«: ~ ي، ط  )9(
  .ي، ط: سقط من  )10(
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   .و.م أقف S نص ~ ذ.ك ،أنهما سواء
ا�ي يظهر  )1()وقول أ± ا1سن( :قال ا.شيخ i األجهوري بعد ح�يته .0م أ± ا1سن

ال يعمل  ،فكما ال يعمل بإقرار ا.وyيل بعد زوال و¸Rه ،أي أن ا.وyيل وا.وH سواء ،أنهما سواء
~ حال واليته  ،وقد وقع اqالف ~ إقرار ا.وS H األيتام :قال .بإقرار ا.وH بعد زوال واليته

  . هأيضا ا
هو ا�ي اعتمده  ،فما اعتمدناه ~ vسألة إقرار ا.وS H ا(حجور ،و�عد :ثم كتب أيضا

وانظر ا.وHّ ال يلزم إقراره S ا(حجور، لÍن يÍون شاهًدا (ن أقّر �، و§ن  : "ونصه ،ا(واق
  . )2("وز S ا(حجور cال¢ن من فعله فال �

فهو ظاهر ا(عارضة (ا نقلته من  ،وال �وز cال :)3(]وقو�[ ،و§ن ¢ن من فعله :نظر قو�فا
   .ف�ن اإلمام ا(واق 2شw بذ.ك لعدم اعتبار تفصيله ،تفصيل ابن ا1اج

: ونصه ،هو ا�ي اعتمده ا1طاب ،وما اعتمدناه ~ vسألة إقرار ا.وyيل S األخذ با.شفعة
و.ك أن توñّ من يأخذ با.ّشفعة حöت أو غبت، وال يلزvك : وقال ~ ا(ّدّونة ~ كتاب ا.ّشفعة"

متها، فهو كشاهد
ّ
 أن تفّوض إ{ه ~ األخذ والÖّك، و.و أقّر ا.وyيل أنّك سل

ّ
 )l)4سليم ا.وyيل، إال

  ها )7("ا(بتاع، فإن نÍل حلفت وأخذت )6(])5(هَ¾ِْلُف مع[
أقول بأن تلك  ،فقد كنت قبل أن أقف S ما عندي من ا.كتب: وأجاب القا� بما نصه

واRأvل ما  ،وا�ظر فيها الح K منها بعد ا�حث ،فلما امتحنت با�ازلة ،ال Çوز )8(]ا.صفقة[
 ،ا(عاvلة  من مع÷ ،ا(ذكور يÍون شاهدا بما هو أجنó/ من كون ا.وyيل  ،الح .ل�تب فوقه

    .ال ºفاك حكمه ،.كنه 2شهد بما فعله وا.شاهد S فعل نفسه
úقدير اإللغاRا S ه )9(و§ن قلناGوv S أنه مقر،  ñفقد أقر بما هو خارج عن مع÷ ما و   

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .172ص 7ج: اRاج واإلùيل  )2(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»شاهد« :ط~   )4(
  .»مع« :ط~   )5(
  .وهو vوافق (ا ~ vواهب ا#ليل. ي، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )6(
  .171ص 7ج: vواهب ا#ليل  )7(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )8(
  .»اإللغاء« :ط~   )9(

 ]ب/227[
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   :إال إذا جعله إ{ه لقول ا.زقاق ،هوأيضا ا.وyيل ×نوع من اإلقرار S من وG�  .عليه
  َس ـَ{ْ وَ 

َ
  )1(ا�®ت�.........................................    .............ارُ رَ ــقْ اإلِ  هُ ــل

�تاج معها .لقياس wة غ¾ê ها نصوصù سائل الفقه متباينة األبواب ؛وهذهv ألن، 
  .ألن القياس هو ا(عW عنه ~ عرف الفقهاء باRخر\ج ؛غw متحدة ~ العلل واألسباب

وقال ابن عبد ا.سالم ~ �ح : "ما نصه ،(صطلح ابن ا1اجبقال ابن فرحون ~ �حه 
وال ¾Íم به  ،وال ºتاره ا(جتهد ،وال ين�ه الفقيه ،القول ا(خرج ال يقâه العا� :@م ا(واق

   .ا1اÐم

çر بن العرÍ2(وقال القا� أبو ب( Yأح�م القرءان ~ قو� تعا ~ ﴿ �َ�َۡ� �Kَ �ُ�ۡEَ Fََو
أن ا(ف© إذا خالف نص ا.رواية ~ نص  :- ر�هم اهللا تعاY -قال علماؤنا  :)ِ﴾)3�vََi  ٌ)Dۡ 0ِ"ِۦ
�ل  ،ألنه يق®س ؛فإنه مذvوم داخل ~ اآلية ،وعدل عن قول من يقâه ،ا�ازلة wو�تهد ~ غ

ومن قال من ا(قâين  ،ال ~ قول �d �وقول ا.رسول  ،و§نما االجتهاد ~ قول اهللا تعاY ،االجتهاد
 )4(وyثwا ،أنت تقول هذا :فإن قيل ،فهو داخل ~ اآلية ،هذه Æرج من قول ما.ك ~ vوضع كذا

  . من أهل العلم يقو.ون هذا
 ،~ إ.زام ا(ذهب باRخر\ج ،نقول هذا ~ تفر\ع مذهب ما.ك عن أحد القول� ،نعم :قلنا

ال S اRخر\ج  ،عرضت vسأRه S ا�{ل األصÅ ،ال S أنها فتوى نازلة يعمل عليها ا.سائل
óصحيفمع ما ~ ا(ه ا .فاعمل عليه ،فيقال � ا#واب كذا ،ا(ذهRحل ا(نقول منه هذا من ا.  

�وقال إنما يلزمه من اإلقرار ما ¢ن من مع÷ : "نصه ،وا�{ل األصÅ ما ~ الWز
  من وS ñ قبض  ؛وa شفعة ا(دونة ،ح عنديوهو ا.صحي ،ال© وñ عليها ابن سهل ،ا(خاصمة

                                                 
 :ا�®تان هما )1(

 وَ 
َ
  َس ـيْ ـل

َ
 اُر إِ رَ ـقْ اإلِ  هُ ـل

�
    هِ ـلِ عْ ـ µُِ ال

  
   

َ
  \ُض وِ فْ ا اR� ذَ  نَ ¢َ  نْ إِ  وْ أ

َ
  العَ ن {ُجْ Íِ ل

 يَ *َ  ٍل ـيكِ وْ تَ  دَ ـعْ ـا بَ مَ ـفَ   
ْ
  اـمَ وَ  هُ ـمْ زَ ـل

     
  وال مْ ـعَ ا -َ ـامً َص ى خِ ـافَ ا نَ ـمَ وَ  َل ـيْ 4ُبَ   

 .362ص: لعليم اqالق ~ �ح المية ا.زقاقفتح ا           

)2(  çر بن العرÍو� سنة : أبو ب ،ÅيZعافري اإلش)ا çّمد ا(عروف بابن العر�أخذ عن . ه468أبو بÍر �ّمد بن عبد اهللا بن 
وأخذ عنه القا� عياض وأبو جعفر بن ا�اذش وأبو . وأ± الفضل ا(قد´ وغwهمأ± عبد اهللا بن منظور و�ّمد بن عّتاب 

القZس ~ �ح vوطأ ما.ك بن أ�س، أح�م القرءان، حديث أم زرع، والعواصم : من تآ{فه. القاسم ا1وa وغwهم
  .136ص: ، شجرة ا�ور376ص: ا�يباج. ه543توa سنة . والقواصم

  .36 اآلية: سورة اإلßاء  )3(
  .»كثw« :م، ط~   )4(
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  ر� فأقَ  ،فعةا.ش" 
َ
 وَ vُ  ن� أ

َ õG ُ1(ه(  
َ
  ه ، فهو شاهد إY آخرها ااهَ مَ لَ سْ أ

 ،وهذا فيمن جعل � اإلقرار ،نظر كيف جعله شاهدا فيما .م يÍن من مع÷ ما وñ عليها
   .فا�ص فيه ما تقدم من @م ا.زقاقية ،واإلنÍار ومن ال

أ�Õ ×ا جعله إ{ه vوGه بإفصاح  ؛ول®س .لوyيل أن ي�ت¦ من و¸Rه: "~ ا(ع�وقو� 
  . منهه وعليه ا(طا�ة به ا ،)2("فله قبض ا¬من ،إال ا(أvور با�يع ،وتZي�

  ،واألوÉ .ك أيه األخ
�

(ا نقلته .ك من نص  ،v Sسألة ابن سلمون )3( تعمل بما قستهأال
لعله  ،و§ن أعطيت هذا ا�ي كتZناه .لd\ف {دور به S الفقهاء .عرçابن عبد ا.سالم وابن ال

  هاوا.سالم  ،فال بأس ،×ا يوافق أو ºالف ،�د من عنده منهم ما هو أêح من هذا
-513 R � O? »*   È*(L� �9��� .�K�� &P ,.91E T�� M9p98? ��* ? &P� ���.� ?.� �G�X 

وقعت ب� الفقيه  ،فÖى نازلة اسdÁنا فيها بعض الفقهاء ،و�عد: االبن نصها )4(رَ ووõ شُ  م� =ُ 
iمد بن ا1اج عبد اهللا و�\ف من قر\ة بو�ا بما وأجابَ  ،وأ#ئت (شاورة من حö ،سيدي 

وظهر �  ،بما ذكره من تفسw األجهوري .0م أ± ا1سن ؛وأخرسU جواب األول منهما ،سÖاه
يوجب كون ا(سألة ذات  )5(]ما[و�ذ.ك  ،أو حال إقراره ،تW حال ا(عاvلةفهل يع ،من قو�
  و§ن رجع عنه أم ال؟ ،وهل إقرار وyيله الزم � ؟نظر ذ.ك، فا.و ال قول األجهوري ،اختالف

فكتب فيها ما  ،ا(شورة ا(قيدة ~ القرطاس -  وفقه اهللا - فقد تأvل ¢تبه  و�عد،: فأجاب
و§نÍار وyيله  ،فال وجه � ،أما إ.زام ا(وñ با{م� بعد أن أقر بمضمن دعوى خصمه :بيانه

  . ال عWة به ،�.ك وال»امه حلف vوGه
~ قوم وGوا وyيال  ،ن أر\د، فÌ و¸لة نوازل ابن رشدوهذا أب� من أن 2ستدل عليه و§

قال وyيل ا(طلو�� .وyيل ف ،ورد األيمان وقبضها ،نÍار واqصام، واإلقرارمفوضا S اإل
، فعقد عليه عقدا و¾لفوا عليه أنه �م و2ستحقوه ،(وGيك ¾وزوا ما ادعوا به :قال ،الطا��

  وقا.وا إن بعضها ،فلما جاء الطا�ون بعضوا األvالك ا(طلو�ة ،بأيمانهم بعد ا1يازة با.رضا
  

                                                 
  .»vوGها« :ط~   )1(
  .684ص 2ابن عبد ا.رفيع، ج: مع� ا�1م  )2(
  .»قمسته«: ~ ي، ط  )3(
  .»شور«: ~ ي، ط  )4(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
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فهل Çوز  ،وال وñ بتوyيلهم ،×ن .م ºاصم معهم ،معنا )1()ولفالن(و�عضها لفالن  ،#ميعنا
  ا1يازة S هذا اRبعيض؟

وادxه  ،أن ¾لف S ما حازه وحده ،ا�ين وGوا ا.وyيل ،بأن (ن شاء من الطا��: فأجاب
  . ا(راد منهه vل� �فسه ا )2(]أو بعضه[

واد�  ،وأنÍر ذ.ك خصمه ،ا.صحة i(3) )S((4) ا(وñ وقوع العقد ~ بوَ� .و اد�  ،نعم
 ñل عنها حلف خصمه ،فاسدا .لزمته ا{¯/  (5)]بوقوعه[علم ا(وÍذا  ،وفسد العقد ،فإن نyو

فإن ا(سلم إ{ه ¾لف S  ،ونÍل عن ا{م� ،إن أنÍر وقوع العقد منه مع ا(سلم إ{ه
  . و\فسد أيضا ،و§ن ا(تأخر هو قبض رأس ا(ال فقط ،(6)معاقدته مع ا.وyيل
  ... ول®س � االمتناع من ا{م� إلخ  :وقول ا(شاور

�dط جعل ا(وñ  ؛×ا يوافق دعوى ا(سلم إ{ه ،إنما ذ.ك .و .م يقر بما أنÍره وyيله :أقول
   .ألن ال»امه حلف vوGه إقرار منه عليه ؛و.و S قول ابن ا.�تب ،.وyيله أن يقر عنه

أن ا.رجوع عن  ،ظاهره ¢السÁثناء قبله... عد االل»ام إلخ ول®س � ا.رجوع ب: وقو�
ول®س بصحيح إذ ل®س ثم ما  ،و§ن ابن ا.�تب يمنع منه .ا{م� قد يÍون لغw القلب )7(ال»ام

و.م  ،ا.رجوع إ{ه )8()من(وابن ا.�تب ال يمنع  ،ول®س بقلب إال اإلقرار ،يرجع إ{ه vل»مها
 ،وغwهم ×ن وقفنا S @مهم ،)10(وابن فرحون )9(يحوصاحب اRوض ،يفرض ابن vرزوق

  . وهو جÅ ،إال ~ ا.رجوع ال خالف ا(دÝ ،خالف ا.شيخ�
ألن إنÍار ا.وyيل ا(ذكور غw  ؛)11(غw وجيه... ثانيها إن إنÍار ا.وyيل إلخ : وقو�

  وال يلزم ،م إ{هو§نما يتضمن وقوع العقد ~ غw ا(حل ا�ي اد� ا(سل ،متضمن �.ك الفساد
                                                 

  .ط: سقط من  )1(
  »بعضا«ط : وa. ي: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )2(

  .»بعÅ«: ~ ي، م (3)
  .ي: سقط من (4)
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من (5)
  .»ا(وñ«: ~ ي، م، ط (6)

  .»االل»ام«: ~ ط  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .382ص 6ج: ينظر اRوضيح  )9(
  .165ص 1ج: تب�ة ا�1م. حÍم ا{م� ا(ردودة وما يتعلق بها: ينظر فصل  )10(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »وجه«: ~ ي  )11(

 ]أ/228[
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   .منه الفساد
وما تمسك به من أن  ،إذ ال S �º ذي فهم صحيح ،عليه د{ل )1(وهذا أب� من أن يقام

بل فيمن يدÝ أن  ،ل®س S إطالقه ~ � vسألة تتضمن دينا ،vضمن اإلقرار ك�¾ه ~ ا�ين
فيأ� حي�ئذ ا(د�  ،فيقيم ا(دÝ ب®نة ،فينكر ذ.ك ا.شخص أصل ا�ين ،� بذمة شخص ش®ئا

 )4(و\ؤخذ ،إذ أنÍر ا(عاvلة رأسا ،إياها )3(فإنه ال تنفعه Rكذيبه ،lشهد بالقضاء )2(عليه بZينة
وال خفاء ~ أن  ،فيؤخذ به ،بل دعواه القضاء تتضمن اإلقرار با�ين ؛ألن إقراره ؛بمضمن إقراره

فإن إنÍار  ،وهذا hالف نازRنا ..كنها تتضمنه ،دعواه القضاء ل®ست ê¾ة فيما أخذ به
   .فادxؤه غفلة ،أصال )5(اا.وyيل و§قرار ا(وñ ل®س فيها ما يتضمن فساد

  ... إقرار وyيل ا(سلم بما يوجب فساد ا(عاvلة مقبول إلخ  )6()أن( :وقو�
 ،هو نصوص ê\ح األئمة ،)8()بما اÇه �(وأطال ~ االستظهار عليه  ،ما قا� :)7()أقول(

قال مطرف، وابن ا(اجشون ~ : قال ابن حبيب: "ما نصه ،فÌ آخر كتاب ا.و¸الت من ا�وادر
فإن ¢ن عند دفعه  خ به اَ�يع، و\دينه اآلvر،اشÖ\تها �dط يفس: ا(أvور �dاء سلعة، يقول

ق مع ي )9()إY(إياها     .vر �ط ذ.كمينه، ثم يصw كأن اآلاآلvر، فا(أvور vُصد�
فإن نÍل ا(أvور ¢نت ا.سلعة .آلvر، ورد� ا(أvور إY ا�ائع القيمة، كفوتها، و\ز\د : قال

و�قيت  ،تمام القيمة إن فاتت S ا¬من، و§ن ¢ن إقراره بعد دفعها إY اآلvر، .م تُقبل يمينه
  . وقا� أصبغ ،.آلvر، وS ا(أvور تمام القيمة إن ¢ن فيها فضل

تها �dط كذا؛ اشÖ\: فابتاعها، فقال ا.وyيل: العتZية، قال ع® ~ ا.وyيل S �اء سلعةومن 
وyذبه اآلvر، وصدقه ا�ائع، وال ب®نة S ا.dط، فليحلف ا.وyيل أنه اشÖاها  ×ا يفسخ به ا�يع،

w ب� ¤ و§ن ¢ن vكروها، فا�ائع .قو�، و\فسخ ا�يع إن ¢ن حراما S ذ.ك، و\Íون القول

                                                 
  .»يقوم«: ~ ط  )1(
  .»ب®نة«: ~ ي  )2(
  .وهو �ر\ف ظاهر. ».كذيبه«: ~ ي  )3(
  .»يدخل«: ~ ي  )4(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. »فسادا«: ~ األصل، ك  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .ط: سقط من  )9(
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أو يرد سلعته إن .م تفت، فإن فاتت، فالعمل فيه S ما وصفُت  ،أن �� ا�يع، و\فسخ ا.dط
  . منهاه ا )1("..ك

ودفعتها  ،و§ن أvرت رجال 2سلم .ك دراهم: "ما نصه ،وa أوائل كتاب ا.و¸الت من ا(دونة
ض، فإن عرفها ا(أvور ا ال© قبإ{ه ~ طعام ففعل، ثم أ5 ا�ائع بدراهم زائفة {بد�ا، وزعم أنه

حلف اآلvر أنه ما يعرفها  ،ألنه أمينه، و§ن .م يعرفها ا(أvور وقبلها .زمت اآلvر إنÍارها أم ال؛
 
�

   ها )2(" جيادا ~ علمه، ثم تلزم ا�ائعمن دراهمه، وما أعطاه إال
عليه قول  وأما .و قبضه .م يقبل ،مع÷ ذ.ك أن اآلvر .م يقبض ا.سلم :ا.شيخ عياض قال

   .ا.وyيل
   .ألنه أمينه ؛أو .م يقبضه ،وذ.ك عندي سواء قبض ا.سلم :ابن يو�س
فصدقه ا.وyيل  ،)3(فجاء ا(شÖي {قوم فيها بعيب ،و.و ¢ن ا.وyيل باع � سلعة :ابن �رز

ألنه أم�  ؛فا�ي ي�ء S ما قال ~ ا.كتاب أن ا(أvور vصدق ~ ذ.ك ،وyذبه األvر ،فيها
   .اآلvر

وyذ.ك إن أقر ا(أvور بأن ا�يع وقع S وجه  ،أنه ال يصدق ا(أvور ~ ذ.ك :وعند ابن ا(واز
 )4(]هل[ ،نظر ا.وH يقر ~ معاvلة S األيتام بعد رشدهموا: ، ثم قالفهو من هذا ا(ع÷ ،حرام

عتW حال فهل ي ،@هما يقر بما فعل ~ حال إطالق يده بعد زوا�ا ؟¢.وyيل أم ال )5(يÍون
   ؟ا(عاvلة أو حال إقراره بذ.ك

    هو.م أقف ~ ذ.ك S نص ا ،أنهما سواء/ ا�ي يظهر  :قال ا.شيخ
يقال مثله  ،أو عدم قبو� ،أي فما قيل ~ ا.وyيل من قبول قو� ،ا�ي يظهر أنهما سواء :قو�
Hا.و ~،  wفسR األجهوريوذ.ك ظاهر خالفا.   

  . سيأ� ا�ص S ذ.ك بعد إن شاء اهللا :أقول .و.م أقف ~ ذ.ك S نص :وقو�
 ،وهو من باع .رجل سلعة ،نص ا.كتاب ا(ذكور قد عورض بما ~ كتاب العيوب :فإن قلت

  فعليه ترد وعليه  ،فالعهدة S ر�ها إن ردت بعيب ،بأvره من رجل إن أعلمه ~ العقد أنها لفالن

                                                 
  .239-238ص 7ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )1(
  .278ص 3ج: ؛ ينظر ا(دونة214-213ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )2(
  .»بعيبها«: ~ ط  )3(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )4(
  .م، ط: وما أثZته من. »كون«: ~ األصل، ي  )5(

 ]ب/228[
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   .و§ال ردت عليه ،و§ن .م يعلمه حلف ا.وyيل ،ال S ا.وyيل ،ا{م�
أنه و.و أقر  :فقيل ،ألنه ل®س � أن يقر :قال ابن يو�س عن ابن ا(واز .ال S ا.وyيل :فقو�

ووجه ا(عارضة أنه إذا .م يقبل  .هفكيف ¾لف ا :ما قبل قو� (1)ا�يع¢ن يعلم بالعيب {نقض 
   .النقطاع و¸Rه أيضا بعقد ا�يع ،ا.و¸الت فكذ.ك vسألة ،إقراره هنا النقطاع و¸Rه

وقال  .¾تمل أنه اختالف :فقال ا.صقÅ ،لÍن قد أجيب عنه ،ما أوردته صحيح :قلت
وعدم انقطاعه ~  ،فصار كأجنó ،وما وñ عليه ~ vسألة العهدة ،يفرق بانقطاع :ابن عرفة

ألنه إنما وS ñ دفع ا�راهم  ؛بل هو منقطع ~ vسألة ا.و¸الت :فإن قلت ،vسألة ا.و¸الت
قال بعض فقهائنا : قال ما نصه ،وyذا لفظ ا.صقÅ ،حسبما نص عليه اRو�° ~ نقله �ا

  . قال ~ ا(دونة ~ ا.وyيل S دفع دراهم سلما ~ طعام :القرو\�
ت رَُجالً : ما نصه ،لفظها ~ ا(دونة: قلت

ْ �Gأَجٍل 2ُْسِلُم ِ~  )2(قال أَرأيَْت إْن َو Yََطَعاٍم إ
   .وذكر ا(سألة ،)3(ودفعت إ{ه ا�راهم

Åوذكر ~ كتاب ا.و¸الت عن بعض  ،أنه اختالف قول ،وظاهر قول ا(ازري ¢.صق
بعض أفعال ا.وyيل  ، فبÀألن الطعام ا(سلم فيه .م يقبض ؛أنه إنما صدقه ~ vسألة ،ا(تأخر\ن

   .فال يصدق ،هو.و قبض الطعام انقضت و¸R ،.م تنقض فصدق
   .وهذا مثل ما فرقت به قبل أن أراه :قلت

و.و قبض  ،ظاهرها تصديق ا.وyيل :وقال .ومن ا(تأخر\ن من أنÍر هذا :قال ا(ازري
  . نص ابن عرفةه الطعام ا

 وما نقله ا(شاور عن ابن ا1اج ~ ا.وHّ  ،لطو� )4(وتر¸ه ،وقد أجاب أبو ا1سن بغw هذا
  . وما ال فال ،فيقبل فيه ،فيه ا(عاvلة إقراره ب� ما و�، ~ من اRفصيل

فإن  ،إقرار ا.وH بدين S أيتامه: "ونصه ،نقل Þوه الWز� ~ vسائل ا(ديان من حاو\ه
فهو  ،إقراره S ترyة ا(يت )5(فهو معمول به، و§ن ¢ن ،فهو ¢إلقرار S نفسه ،¢ن فيما َوِ{َه هو

  . ألبومثله ا ،كشاهد عليهم

                                                 
  .وما أثZته هو ا.صواب. »العيب«: ~ �يع ال�سخ (1)

  .وهو vوافق (ا ~ ا(دونة. ط: وما أثZته من. »وyيال«: ~ األصل، ي  )2(
  .103ص 3ج: ينظر ا(سألة ~ ا(دونة  )3(
  .»ترyناه«: ~ ي، ط  )4(
  .»قال«: ~ ي  )5(
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  . Þوه ~ شهادات ا(دونة، Çوز شهادة ا.وصي� وا.وارث� بدين S ا(يت: قلت
حلف، و§ن نÍل  )1(]فأنÍر[ ، الغرماء أنهم دفعوا ا(ال إY ا.وHَ� إن اد� : وa مديانها

ا، و�ه أخذ ابن وضّمنه ابن هرvز مطلقً . ~ ا.كثw ، ووقفضّمنه بنكو� ~ ال®سw: وما.ك. ضمن
  . )3(ونقله عنه صاحب ا(جا.س vسلما �ه ا )2(."اسمالق

ما  ،~ جواب أل± ا.ضياء سيدي vصباح ا{اصلو( ،ومن نوازل ا(عاوضات من ا(عيار
 ،بعت واشÖ\ت وقبضت: فيه ا(عاvلة كقو� ، فيما و�إقرار ا(قدم الزم (ن قدم عليه: "نصه

و§ن ¢ن غw عدل ردت  ،ال قبلت شهادتهوهو فيما .م يل فيه ا(عاvلة شاهد، فإن ¢ن عد
  .ها )4("شهادته
  : )5(أشار الفا´ ~ عملياته بقو� ؛و§Y ما البن ا1اج 
        دْ ـقَ  ي" ــِص ا.وَ  هِ ــبِ  ِن ـيْ ا��  نَ ـا مِ ـمَ وَ 

َ
  ةِ ــyَ رِ ـ~ تَ  ر� ـقَ أ

ْ
  دـسَ فَ  ِت ـــيõ مَ ا.

 وَ  هِ ـيْ لَ ـا عَ ـمَ vِ  نْ Íُ ـيَ  نْ §ِ وَ 
õ
ا          يً ـل

  
  نَ ــمِ   

ْ
  وَ ـهُ *َ  ةِ ــلَ اvَ ـعَ مُ ا.

َ
  ايَ ــَض vْ أ

ما  ،أول باب اإلقرار ،~ حوا� ميارة -  ر�ه اهللا -وقال أبو i سيدي ا1سن بن رحال   
فيما وÉ فيه ا(عاvلة  ،يؤاخذ ا(Øف من أب أو غwه: و\دخل إقرار ا.و� ~ قول ا(خت�: "نصه

وأما قول ا.و� غصب  .و\Wأ الغر\م بذ.ك ،و§قرار ا.وH بأنه قبض دين ا(يت ،من مال ا(حجور
�جوره مثال، wها )6("فهو شاهد ~ ذ.ك ال غ .  

فقد أشار به إY أن إقرار ا.و� غw مقبول ... غصب إلخ  )7()أنه(وأما قول ا.و� : وقو�
كما أفاده  ،)8(ه ما يÍون فيه شاهدومن ،ومنه ما ال يقبل ،فمنه ما يقبل ،بل فيه تفصيل ،مطلقا

óا.ص S H9(من ا#زء ا¬الث من إقرار ا�وادر ،~ تر�ة إقرار األب وا.و(.  ~ �ونقله الWز
  ، إال ال �وز إقرار وyيل ا.وS H ا(حجور: "وقال ~ آخر ا.و¸الت عن ابن رشد ،و¸الت حاو\ه

                                                 
 .فتاوى الWز�: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )1(
)2(  �  .471ص 4ج: فتاوى الWز
  .739ص2ج:ينظر �ا.س القضاة وا�1م  )3(
  .151ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )4(
 .ب 98لعبد ا.ر�ن الفا´، : �ح العمليات الفاسية )5(
  .225ص 2ج: اإلتقان واإلح�م  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .»هداشا«: ~ م، ط  )8(
  .304ص 7ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )9(
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  . فعله ابتداء (1)]�[ما ما �وز من إقرار ا.وH في
و\Íون شاهدا  ،تقدم أن إقرار األب أو ا.وS H ا(حجور ال �وز عليه: قلت: ثم قال

   )2(."هفال �وز S ا(حجور cال ا ،و§ن ¢ن من فعله ،(ن أقر �
 ،� عن كتاب نقله ~ ال�Öة ا(ذكورة  )4(أشار به (ا/  )3(...]تقدم إلخ : قلت[وقول الWز

، وال ا.وH عليه بغصب ،ال �وز إقرار أ± ا.صó :وa كتاب ابن سحنون: "ونصه ،ابن سحنون
  . وهو شاهد عليه ،ألن مداي�ته ال تلزمهأو مداينة؛ 

واألب  ،أو غwه أو �نون ،~ واليته بدين (5)وyذا إن أقر S مغلوب S عقله ×ن
أو طالق  ،و§ن أقرا عليه بعتق. ضيعه أو ،ستهلكه� بما أفسده إذا ا (6)وا.وH شاهدان (ن أقرا

  . ها )7(".م يلزمه
فإن ا.وH حي�ئذ  ،وأما بعد رشد ا(حجور .وهذا ùه إنما هو ~ إقرار ا.وH مع بقاء نظره

ود{ل ذ.ك ما ~ وصايا  ،يÍون شاهدا يرا� فيه ما يرا� ~ قبول ا.شهادة من عدالة وغwها
و§ذا أقر� ا.وH" أنه قبض دين ا{تا^ : قال أشهب: ابن ا(واز وا(جموعةمن كتاب : "ونصه ،ا�وادر

فهو شاهد، و§ن أقر� وهو يليهم أن ا(يت  ،فإقراره جائز، و§ن أقر بذ.ك وقد أخرجوا من واليته
وال يÍتب ا.وH" لغر\م ا(يت : قال .يWأ ا�افع إال بيم� مع شهادتهوال  ،فهو شاهد ،قبضه
  . إن أبرأه من غw ذ.ك ، وال تنفعهقبض منه بما ، إالبراءة

ثم قام ا{تا^ بعد ا.رشد S  ،)8(]ا(يت[إذا أقر ا.وH" بقبض دين : قال ابن القاسم
ِع  ،بُرآُء بقول ا.وõH اد�� أنه ضاع، فهم الغرماء   . منهاه ا (9)".أو .م يد�

قبضت من غرماء  :و§ن قال ا.وH: ~ كتاب ا(ديان ،وقال ا.شيخ أبو ا1سن ~ �ح قو�ا
   .هم، وذ.ك يWئإن بلغوا ا.رشد ،باعهم.م يÍن .ليتا^ اتõ  ،ا(يت ما عليهم

                                                 
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (1)

)2(  �  .499ص 3ج: فتاوى الWز
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .»إY ما«: ~ ي  )4(

  .»×ن«: ~ ي، ط (5)
  .»أقر«: ~ ي، ط (6)

)7(  �  .491ص 3ج: فتاوى الWز
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(

  .325ص 11ج: ا�وادر وا.ز\ادات (9)

 ]أ/229[
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ألvوا�م  ما نصه ا.شيخ؛ ألنه ا(تو�ه ا. دق و�رئُص  ،قبضته وضاع مU :إن قال وyذ.ك
فذكر ~  ،ا األvر بعد رشد ا{تا^وأما إن .م يقل هذ .أو ا.وH ،وسواء ¢ن ا(يت و� معاvلتهم

   .¾لفون مع شهادته ،ا(واز\ة أنه يÍون شاهدا �م
 ،أنه شاهد ،أن هذا ا(تاع رهن عند فالن ،وa ا(دونة ~ إقرار ا.d\ك بعد vوت �\Íه

  . منهه مع أنه .و .م Çز ا.شهادة غرم �سبب ضمانه عن �\ك ا
Kتر�ة ا.و¸الت من وثائق الفشتا aسائل ا(زارعة من ¤ت� حلو.و ،وv ما  ،(1)وآخر

�جوره" -وا.لفظ .ألول  -: نصه S أو األب Hلة  ،ال �وز إقرار ا.وvفيه ا(عا �إال فيما و
  . ها (2)"فتأvله ،�dط بقاء نظره عليه ح� اإلقرار

وقد نقل ( ،كما أفاده ما تقدم من نص ا�وادر وا(واز\ة ،وهو شاهد بعد زوال نظره :ير\د
من ا#زء ا¬الث من إقرار  ،ا(واز\ة ا(ذكورة ~ تر�ة إقرار ا.وH بقبض ديون ا(يت )3()نص

ظهر .ك ~ @م  ز\دناهفإذا أحطت علما بما  ،وهذا هو ا�ص ا(وعود به فيما تقدم ،)4(ا�وادر
   .من ا�حث )5(وا(شاور\ن ،ا(شاور

عنه ~ �ح  األجهوريخ ذكر @مه ا�ي نقله من كون ا.شي ،وأن ما ذكره ا(شاور األول
 ،إثر نقله �ص مديانها ،نقل ذ.ك عنه األجهوريكون  )6(م�شؤه ،نص مديانها ا(تقدم وََهٌم منه

وأنه إنما ذكره ~ نص  ،وقد بان .ك أن األvر hالف ذ.ك ،ففهم منه أنه ذكره ~ �حه �
  . ا(تقدم )7(و¸التها

وما  ،أقول ال معارضة ب� ما نقله ا(واق... إلخ  ا(واق ~ إقرار ا.وHّ إن ما نقله : وقو�
أو  ،أن األب ،"فال �وز S ا(حجور cال ،و§ن ¢ن من فعله" :ألن vراده بقو� ؛البن ا1اج

�جورهما S إذا أقر Hلته )8(ا.وvون شاهدا (ن أقر � ،فيما .م يل معاÍن ،فإنه يÍإن .م ي 
فإن شهادته  ،كدفعه دينا S ا(يت �شهادته بغw قضاء قاض ،فعل األب أو ا.وH اإلقرار بعض

                                                 
(1) �  .329حلو.و، ص: ¤ت� فتاوى الWز
(2) K267ص 2ج: وثائق الفشتا.  

  .ط: سقط من  )3(
  .298ص 9ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )4(
  .»ا(Áشاور\ن«: ~ ط  )5(
  .»م�شأه«: ~ ط  )6(
  .»و¸Rها«: ~ ي  )7(
�جوره«: ~ ي، م، ط  )8(«.  
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و.و ¢ن S ما فهمه من  ،)1(ال تقبل �فعه بها عن نفسه ا.ضمان كما ~ وصايا ا�وادر ،دفعهبعد 
�جوره  ،.�ن ~ قوة سا�ة ùية ،ا(عارضة S ائز إقراره فيهµ Hقائلة ال �ء من فعل ا.و

.صدق نقيضها القائل بعض ما هو فعل ا.وH �وز إقراره  ،~ بداهة بطالنها )2(وال خفاء ،تةا�
�جوره S وصدقه �شهادة ا�صوص ا.سالفة ،فيه .  

... قد أقر بما هو خارج عن مع÷ ا.و¸لة إلخ  ،أن ا.وyيل ~ ا�ازلة: وأما قول ا(شاور ا¬ا]
أنه وS ñ  ،أو نقضه من معا] ما وñ عليه �ورة ،فwد بأن إقراره بما يؤدي ¬بوت ا�يع

  . و§قراره ~ ا�ازلة غw خارج عنهما ،ومن الزمه ا.صحة والفساد ،العقد
   ...ا.وyيل ×نوع من اإلقرار إلخ وأيضا  :وقو�
وyذا ~ بعض  ،و§ن .م �عل � ،إذ ا(فوض إ{ه �وز إقراره ،س S إطالقهذ.ك ل®: أقول
   .كما علمت فيما سلف ،صور غwه

وأيضا ل®س  .إقرار ال شهادة )4(]بأن هذا[ )3(يرد ،إن ا.وyيل قد شهد S فعل نفسه :وقو�
   .ترد شهادته (ا علمت ~ ا.وH ،� من شهد S فعل نفسه

عن  كما ال �º ،فال د{ل فيهما S صورة ا�ازلة ،وا(ع�/ ما نقله عن الWز� وأما 
    هاواهللا أعلم  ،ول®س �ا غرض ~ اإلطالة بZيان ذ.ك ،ا(تأvل

أما  :فنقول ،وال بأس بذكرنا هنا ما يناسب ما أ�ت إ{ه: ما نصه ،ثم كتب ~ سجل آخر
أن vسألة ا.وyيل ال© أحال  ،فغv wسلم بيانه ،ما استظهره أبو ا1سن األجهوريما فÑ به 

 ،و§ن أvرت رجال 2سلم .ك دارهم :وهو قو� ،¼ نص ا.كتاب أول كتاب ا.و¸الت ،عليها ا.شيخ
فإن  ،)5(وزعم أنها ال© قبضها ،ثم أ5 ا�ائع بدارهم زائفة {بد�ا ،ففعل ،ودفعتها إ{ه ~ طعام

وقبلها حلف اآلvر  ،أنÍرها أم ال؛ ألنه أمينه، و§ن .م يعرفها ا(أvور ،.زمت اآلvر عرفها ا(أvور
ا ا(أvور لقبو� إياها وأبد� ،وما أعطاه إال جيادا ~ علمه و�رئ ،أنها من دراهمه )6(أنه ما يعرف

   .أبو ا1سن :نصه...إلخ 

                                                 
  .304ص 9ج: ينظر ا�وادر ا.ز\ادات  )1(
  .وهو خطأ .»خالف«: ~ ط  )2(
  .»فwد«: ~ ي  )3(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )4(
  .»قبض«: ~ م، ط  )5(
  .»يعرفها«: ~ ط  )6(

 ]ب/229[
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   .يقبل عليه قول ا.وyيلوأما .و قبضه .م  ،قيل مع÷ ذ.ك أن اآلvر .م يقبض ا.سلم :عياض
   .ألنه أمينه ؛أو .م يقبضه ،وذ.ك عندي سواء قبض ا.سلم :ابن يو�س

Hيل ،ثم نقل @مه ~ شأن ا.وyأول  )1(فاستظهر ،فأنت ترى ما نقله عن ا.شيخ� ~ ا.و
َجْعُل  ،vسألة ا(وò عليه S ما ~ ا.وyيل من تقييد أو عدمه  ،استظهار ا.شيخ األجهوريفَ

×ا يفيده ما vر ~ ا.وyيل ال  ،ال ~ غw ذ.ك ،إقراره )2()إعمال(¼ ~ عدم  ،كون ا.وH ¢.وyيل
   .كما يعلمه بديهة من تأvل @م ا.شيخ ،وال د{ل � S ما فهمه ،يتابع عليه

Hلة ،ثم إن مع÷ @م ا.شيخ ~ ا.وvحال ا(عا Wإذا  ؟أو حال إقراره ،هل يعت Hهو أن ا.و
 ؛و§ن ¢ن غw عدل ؟فيقبل إقراره ،هل يعتW حال ا(عاvلة .��ء S ا(حجور بعد رشده أقر

و\Íون شاهدا يرا� فيه ما يرا�  ،ألنه كأجنó ؛فال يقبل ،أو يعتW حال إقراره ،ألنه كنفسه
   ؟~ ا.شاهد فيه نظر

وفيما و{ها  ،اvلتهأو ~ ا.وH فيما .م يل مع ،واألقوى من االحتمال� اعتبار حال اإلقرار
.�\ح @م  )3(وصاحب ا(عيار ،و§ن ¢ن خالف ظاهر @م ابن ا1اج S ما نقله الWز� ،فيه

ومن : "و(ا ~ ا#زء األول من كتاب ا.وصايا من نوادر ابن أ± ز\د قال فيه ،الفشتاK ~ وثائقه
فإقراره جائز، و§ن  ،و§ذا أقر� ا.وH" أنه قبض دين ا{تا^: قال أشهب :كتاب ابن ا(واز وا(جموعة

 ،فهو شاهد ،فهو شاهد، و§ن أقر وهو يليهم أن ا(يت قبضه ،وقد أخرجوا من واليته ،أقر بذ.ك
 ،إذا أقر ا.وH بقبض دين ا(يت: قال ابن القاسم: "، ثم قال"وال يWأ ا�افع إال بيم� مع شهادته

ِع  ،بَُرآُء بقول ا.وõH اد� أنه ضاع، فهم تا^ بعد ا.رشد S الغرماءثم قام ا{    )4(.ها" أو .م يد�
فقد رأيت ما يؤ\د ما ظهر .ك من @م  :فأقول... ظهر من @م أ± ا1سن إلخ  :وأما قو.ك

  . خالف ا.واقع األجهوريوأن ما �ل عليه @مه  ،أ± ا1سن
قد اتضح .ك أنه إنما ذكر تنظwه ~ �طه  :أقول... دم � إلخ بد قد تق فيظهر أن ال :وقو.ك
بما ظهر �  ؛منه )5(كما توهمه اغÖارا ،(ا ~ �ح القولة ال© نقلها ا(شاور األول ،(سألة ا.وyيل

   .وهذه آفة اRقليد األجهوري،من @م 

                                                 
  .»فاستظهره«: ~ ط  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .371ص 10ج: ا(عيار ا(عرب. ينظر vسألة إقرار ا.وH بدين S أيتامه  )3(
  .325ص 11ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )4(
  .»اغÖار«: ~ ط  )5(
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وأقر عنه بما هو من مع÷ ما  ،إن جعل � اإلقرار :أقول... وهل إقرار وyيله إلخ  :وقو.ك
ال  ،§ن ¢ن جعله إياه � فيهاو ؟لÍن ~ ا�ازلة .م تذكروا هل جعله � أو ال ،.زمه ،وGه عليه

�º ا رجع إ{ه كما ال) ñقول ابن ا.�تب ايمنع من رجوع ا(و S ه، و.و  
َ  م� =ُ  فاإلمام  ،و�عد: نصه ،تب منتقداك ،االبن (2)ا(جيب األول ما رقمه رُ ا(شاوõ  (1)عَ لَ اط� م� .

فyÖه وراء  ،)3(ا(نقول عنها ،واألمهات من ا�وادر وغwها ،ا1طاب أحاط علما بما ~ ا�واو\ن
وS ما ~ كتاب ا.شفعة من  ،)S()4 ما ~ كتاب ا.شفعة من ا(دونة(واقت�  ،ونبذه بالعراء

ْن .َْم : "ا(شار إ{ه بقول خليل ،يلونقل @مهما فيما ال يقبل فيه إقرار ا.وy ،ا�وادر َوَال اِإلقَْراُر، إِ
يعU أنّه ل®س .لوyيل اإلقرار v SوGّه، و.و وGّه S : "وقرره بقو� ،)5("ُ�َفوõْض َ�ُ، أْو َ�َْعْل َ�ُ 

S � ه أن يقّر عنه، ونّصGّوv � ون قد جعلÍيل مفوًّضا إ{ه، أو يyون ا.وÍأن ي 
ّ
 اqصام، إال

  ". ذ.ك
         من يأخذ با.ّشفعة حöت،وقال ~ ا(دّونة ~ كتاب ا.ّشفعة، و.ك أن توñّ : "ثّم قال

 أن تفّوض إ{ه ~ األخذ والÖّك، و.و أقّر ا.وyيل أنّك 
ّ
أو غبت، وال يلزvك lسليم ا.وyيل، إال

متها، فهو كشاهد ¾لف معه ا(بتاع، فإن نÍل حلفت أنت وأخذت
ّ
  . ها" سل

" aيل، فأّما ا(فّوض إ{ه وyم ا.و
ّ
كتاب ا.ّشفعة من اّ�وادر، و§ذا وGّته S طلب شفعة فسل

   .)6()و§ن .م يÍن مفوًّضا .م يلزvك(بذ.ك يلزvك، 
و§ن أقّر بÁسليمك، فهو كشاهد ¾لف معه ا(بتاع و\لزvك، : ابن القاسم وأشهب )7(الق

   . )9(نقل ا1طابه ا )8(."فإن نÍل حلفت أنت، و�رئت
  و§ن جعل  ،عدم .زوم إقرار ا.وyيل ،أخذ بعضهم من vسألة كتاب ا.شفعة هذه/  )10(]بل[

                                                 
  .@هما صحيح. »(ا طالع«: ~ ي، م، ط (1)
  .»رقبه«: ~ ي (2)

  .»بمحو�«ز\ادة : ~ م، ط  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .216ص: ¤ت� خليل  )5(
  .ي، ط: سقط من  )6(
  .»قا�«: ~ �يع ال�سخ  )7(
  .172-171ص 7ج: vواهب ا#ليل  )8(
  .ي، م: وما أثZته من. »ا1طاب«أتلفت نصف ا.Øمة �سبب األرضة و¼ » ا1ط«: ~ األصل  )9(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )10(

 ]أ/230[
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 وcث فيه ابن .وعدم إعما� فيما وñ عليه ،وقال أن هذا يدل S ضعف اإلقرار ،� ذ.ك vوGه
وما نقل بمحو�  ،من جعل � اإلقرار )2()ا.وyيل لغو إقرار(إقرار  )1()لغو(عرفة بأنه ال يلزم من 

وعدم .زومه ~ vسألة ا�راهم  ،و.زوم ذ.ك (وGه ،وعدم قبو� ،من اqالف ~ قبول إقرار ا.وyيل
وََهْل َو§ِْن 4َبَْضَت؟ : "قو�: فقال ،فقد اقت� فيها ا1طاب أيضا S تقييد ا.رجراî ،ا.زائفة

: نّه بعد فراغه بما وñّ عليه معزول قالقّيد ا.رّجراîّ اqالف بغw ا(فّوض؛ أل"، )3("تَأِو\َالنِ 
  . )4("وأّما ا(فّوض، فال خالف أّن قو� فيما قبله مقبول و\لزم اآلvر ا�دل

ِض  (5)َو.َْو قَاَل : "وقال ا.لقا] ~ قول ا(خت� و§نما برئ ... إلخ  )6("4ََبْضُت : َ;wُْ ا.ُمَفو�
وا.وH من  ،فإنه .م �عل � إقرار ؛خصوصألنه جعل � اإلقرار hالف ا( ؛الغر\م ~ ا(فوض

ف0م ا.رجراî وPم الفشتاK ا(نقول  ،~ كتاب ا.شهادات ،قبل ا(فوض فيما ذكره أبو ا1سن
واهللا سبحانه ا.واهب  ،فتأvله ،¢ف ~ صحة تفسw األجهوري .0م أ± ا1سن ،بمحو�

   .ه.لفضائل، وما به يدرك ا.صواب من قول � قائل ا
@منا فيها أوال  ،فا(سألة ا(تنازع فيها ب� ا.d\ف وا(رابط ،و�عد :أعقبه أيضا بقو� ثم

وأنه  ،~ ذمته بفساد معاvلته )S)7 دفع ا.سلم ×ا � ،خرا S عدم قبول إقرار وyيل ا(رابطوآ
   .يÍون شاهدا

،         يها قبول إقرارهوأنه أم� إذ ا(قصود وا(سئول عنه ف ،وPم غwنا فيها بقبول إقراره
وا�ي  ،ف0منا فيها أوال وآخرا مطابق .لنازلة ود{ل عليها ،اqصام فيها أو عدم قبو� هذا أصل

   ؛يتحصل ~ ا(سألة أنها ت�بS U قاعدت�
Éالف ~ هذه القاعدة ب�  ،ما ~ ا�مة :األوqر أم ال؟ واvاألمانة بمجرد األ Yهل ي�تقل إ
  . وأشهب ابن القاسم

  ا.و¸لة هل تنقC بالفراغ أم ال؟  :ا¬انية
  هل تنقC باRفرق أم ال؟ فابن  ،ب� ابن القاسم وأشهب ~ ا.ydة ،وقد وقع اqالف أيضا

                                                 
  . ي: سقط من  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .219ص: ¤ت� خليل  )3(
  .211ص 7ج: vواهب ا#ليل  )4(

  .»~«ز\ادة : ~ ي، ط (5)
  .218ص: ¤ت� خليل  )6(
  .»من ما�«: ~ ي  )7(
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   .وأنه يÍون شاهدا ~ نصيب �\Íه ،القاسم يرى أنها تنقC باRفرق
و§Y قول  ،وأن إقرار أحد ا.�Í\d الزم .Í\dه ،وأشهب يرى أنها ال تنقC باRفرق

ٍق أْو vَوٍْت،َو§ِْن أقَر� َواحِ : "اإلشارة بقول ا(خت� ؛ابن القاسم َ*ُهَو َشاِهٌد ِ~ َ;wِْ  ٌد َ,ْعَد 7ََفر"
   .)2("َوñُ# َوyِيٌل : "وقال ،)1("نَِصيِبهِ 

~ إقرار ا.d\ك بعد اRفرق فما قيل  ،وS قول ابن القاسم ا�ي درج عليه ~ ا(خت�
d.ةمن اy)3(، يل بعد الفراغ من ا.و¸لةyون شاهدا ،يقال ~ إقرار ا.وÍهذا ما �صل  .وأنه ي

  .هوأvسك ا.سw �ى عنانه ا ،وyتبه بZنانه ،.�تبه
-514 Rx�; .�W�� ��(/ ,x�� �$p�8� b � �$p�8 ����� |*�� ��� M�X 

فأخذ  ،فقسم ورثته ذ.ك ،وقف و�عضها vلك بعضها ،وسئل عمن مات وترك أvال¢
  هل يفوت أم ال؟ ،ففوته ،و�عضهم ا(ملوك ،بعضهم ا.وقف

ا(ناقلة ال Çوز؛  وقلنا أنّ  ،ل®س Zcس )4(×ا ،وأما من ناقل اZ1س بغwه: فأجاب بما نصه
  .وÞوه ×ا نوقل باZ1س ،فهل يرد ما فات بZيع ،فÖد )5(كما ~ ا�وادر ،ألنّها من مع÷ ا�يع

إال القيمة لقو�  ،ول®س S ا�ي فات ~ يده ،فال يرد ،أنه إن نوقل S اRأييد :وا#واب
فإنه  ،أو رده بعيب ،فاستحق أحدهما من يد مبتاعه ،من باع عبدا بعبد: قال ما.ك :~ ا(دونة

إال قيمته  ،أو بدن .م يÍن ،و§ن فات بتغw سوق ،فيأخذه إن وجده ،يرجع ~ عبده ا�ي أعطاه
  ه ا )6(يوم ا.صفقة

واهللا  ،وذ.ك جÅ ،من فوت )7(فال يفوت ما .d\ك ،ا إن ¢نت S وجه االنتفاع فقطوأم� 
  .أعلم

-515 Rk�L� �
  [� �� ���� ��
EX 
َ  نْ فخدمة ا.ساقية S قدر ا(ياه إِ  ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر l �واهللا أعلم ،وااحُ ش .  

                                                 
  .213ص: ¤ت� خليل  )1(
  .212ص: ¤ت� خليل  )2(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. »ا.Í\dة«: ~ األصل، ك  )3(
  .»بغw ما«: ~ ط  )4(
  .43ص 7ج: ينظر قول ابن القاسم عن ما.ك ~ ا�وادر وا.ز\ادات  )5(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »ا.صفة«: ~ ي  )6(
  .».لd\ك«: ~ ط  )7(
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 ،فيهِ  {جرِي  ~ �يع ا#نانِ  )1(احفwً  َ�ُ  رَ فَ فحَ  ،ا(اءِ   كثwةُ ، وفيه ب_وسئل عمن � جنان

و�  مات، واتصل با#نان ا�ي فيه ا�_ ثم ،فصار 2سقيه به ،.سÀ جنان � أسفل ا#نان ا(ذكور
ورث ما الث�ت�  ،وقد ¢ن .لميت أر�ع بنات ،ورثته نصيبهم ألجنó بعض ثم تو� فباع ،و�ه

   .االب�تان األخر\ان S بعض نصيبهما من ذ.ك ، و�Àمنهن رجل
  َل جُ ثم أن ا.ر� 

ّ
ينقل بها  ،{جعل عليه خشبة ،االب�تْ�ِ َ,َ÷ بِنَاًء S حافِة ا�_ِ  َث ر� ي وَ ا�

 ،.ضعف نصيبه من ا(اء ،ا(اء منها إY ا(اجل ا(شyÖة ب®نه و�� من ذكر مع ا#نان يوم نو�ته
óا(شاعة ب®نهم / �عواهم أنه أوقعه ~ األرض  ،أو ا��تان منعه من ا�ناء وهدمه ،فأراد األجن

فهل �م  ،ا�ي سقيه منها ،و§نما ¼ (ا.ك ا#نان ا.سفال] ، ل®ست �، وا�_و�®نه من ا#نان
سيما إن ¢ن صاحب  ،بد حقق ذ.ك فال ؟إذا .م يرض به رب ا�_ إال )2()أم(منعه من ذ.ك 

وما اÍ1م إن باع أحد  ،)5(]ما[يوما  )4()�(وخيف دعواه ا(لكية  ،)3(ا�ناء من األ�اف
             ،هل �قية �¸ئه رد بيعه ؟نصيبه من أرض ا1فw ا(س� بأغÑ دون ا(اء )6(األ�اك

  أو ا.شفعة فيه أم ال؟ 
ول®س ألحد ا.d¸ء ~  ،¢نت فيه )7( ال حق فيها ألهل ا#نان ا�ي، فا�_و�عد :فأجاب

وأغÑ هو (ن جرى فيه  ،إال بإذن �¸ئه الشÖاكهم ~ vوضع ا�ناء ،ا�ناء S ا�_ا#نان 
  .  )8(]أعلم[واهللا  ،ا.شفعة �اقيهم ،ن إن باع نصيبه منه أحد ا.d¸ءفيكو ،إال بنص hالفه ،ماؤه

-517 R �L� [� .� M�
� "��� [� .�-�� |�i� � ��  M�X 
م مÖوك vوصيه S أوالده õمن عروض وسلع وعبيد وأثاث وحيوان و§بل �ين �  ؛وسئل عمن قو

ا�ا
 �و، )º)9لص منه ا(داي� :وقال ~ رسم تقو\مه ،بإذن من �ب ولغwه ،S ا(وH ا(ذكور
                                                 

  .»حفw«: ~ ي  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .»األ�ف«: ~ ي  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )5(
  .»ا.d¸ء«: ~ ط  )6(
  .»إال إذا«: ~ ك  )7(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
  .»ا(داين«: ~ ي، ط  )9(

 ]ب/230[
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أو 2شÖي به األصول  ،ن به، أو يدايأو 2شÖي ،فيما يZيع من ذ.ك ؛vوصيه õUِ فيه بَ  )1(عده اشÖك
 ،وأن ما ن� منه ب®نهما أنصافا سوى ما وجب � من العدة .وا�صف �م ~ ذ.ك ،ا�صف �

ونهاية رأس ا(ال ~ ذ.ك ما علم ~ برنامج  ،Íم ا.ydةسواه فهو ب®نهما S ح )2(]ما[و
نظروا هذه ا.ydة ب� ا.وH ، فاهذا مقا� .وحسب ا�يون ال© �م وعليهم ،تقو\مهم ~ اإلرث

  هل تلزم أم ال؟  ،ا(ذكور و�اجره
ألن نصفه باق S  ؛من ا(ال ا(ذكور الزم � فيما ن� ؛)3(أ�اك ا.وH (حاجwه :فأجاب

لقول ميارة ~  ،فرcه � ،ونصفه اآلخر تعدى عليه فÁسلفه ،فرcه �م بد{ل إ�اكه ،vلكهم
  : ذيله

 َ. ــعَ  ن� §ِ وَ 
َ
    ِع ودِ ــا(ْ ـكَ  ةٍ ــانَ ــمَ  أ

  
  هُ ـــــcَ ى رِ د� ــعَ ـتَ  م� ــثُ   

َ
   ِع دَ  هُ ـــل

  .واهللا أعلم                                                                                                                                  
-518 R [� ��(�� &9�¨ � b1'��� ,.41� &9j��� �W ,O�'	 M� k�K	� �W�� M� Ti%� M�

 k�� ! 
�K� O� AiJ9�� &P� ,����W?.�(� M� g8*�� .8 �\ ^1� �� O�'5�X 
وثمن ا�صف كيف  ،حÄ استكمل نصفه ،وسئل عمن اشÖى من ورثة أجزاء من جنان

وهل  ؟وا#نان ùه ¾مل القسم نصف� ،يقسم إن ¢ن ا�صف ال ¾مل القسم S ثمانية
يÍون  :وقا.وا ؟وايصw �م به ا.ر�ع من سقيه إن امتنع (4).لمشÖي أن يز\د ~ ماء ا#نان ما

ز\ادة قليلة ألحدهما ال تمÍن  ،األر�اع (6)ا.ر�ع وا¬الثة )5()ب�(وهل إن ¢ن  .القسم نصف�
  �ب فيها ا.كراء جWا أم ال؟ ،معها قسمة

إال أن ز\ادة ا(اء ال يمنع  ،به حق الفهم )7(وما قصدت ،.م أفهم حقيقة سؤا.ك :فأجاب
ال  ،S أن يبü ا¬من ~ ا�صف vشاx ،وقسم ا#نان نصف� ،و\قسم ا.سS À قدر ا(اء ،منها

  .وا.سالم ،وا.كراء ال �W عليه أبيه ،بأس به

                                                 
  .»أ�ك«: ~ م، ط  )1(
  .بياض: ~ ط  )2(
  .»(حاجره«: ~ ط  )3(

  .»بما«: ~ ط (4)
  .ي: سقط من  )5(

  .»ثالثة«: ~ ك (6)
  .»قصدته«: ~ م، ك، ط  )7(
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فباع  ،)1()لفاس(ثم أن أحدهم ôب  ،اإخوة �م جنان vشاع ب®نهم أثالثً  ةوسئل عن ثالث

وورث ا�ائع زوجته  ،اآلخر\ن أخو\ه وأحد ،فقدم ا(شÖي برسم ا.dاء بعد vوت ا�ائع ،ثلثه
وأخذ  ،فقام أي العاصب با.شفعة ،والعاصب �ما األخ الà ،واآلخر ثالث بنات وأمه ،واب�ته

فقام ا.شفيع ~  ،ثم اطلع S ا.رسم فلم يعرف شهوده ،ودفع ا¬من ،بها )2(ذ.ك ا¬لث من vشÖ\ه
و�À  ،فتوجه �ا ،~ فاس )3(شهودهفاتفقا S إعطاء ضامن حÄ يعرف ا(شÖي � ،رد ما أخذ منه

2ستغله  ،وا¬لث ا(شفوع فيه بيد آخذه با.شفعة ،و.م يظهر .لرسم خW ،زمانا حÄ مات )4(]بها[
اآلخر S  )6()األخ(وال زوجته إY أن قام ورثة  ،.م تقم عليه فيه بنت ا�ائع ،يوم األخذ )5()من(

فأصلح  ،من ا¬لث ا�ي ترyه أبوهن�  فعة (ا �ن� وا�خول ~ ا.ش )7(ير\دون األخذ معه ،ا.شفيع
   .ما ينو�هن ب®نهن و�®نه )9(و\قسم ،بأن يأخذ العم ما ينو�ه منها ،ا.شفيع )8(و�� عمهن�  ب®نهن� 

يطلبان منه صحة بيع  ،ثم بعد ا.صلح قامت بنت ا�ائع أوال وزوجته S األخذ با.شفعة
وقد ¢ن من األvر أن ا.شفيع (ا  ،)12(رده و§بطال ا.شفعة )11(فلم يوجد وأرادتا ،)v)10وروثهما

 ،ا أن يأخذا ثلث ا¬لث بالعطية من العم ا.شفيعفاآلن أرادتَ  ،أخذ با.شفعة أعطاهما ثلث ا¬لث
  ،حيث .م ي1بت ا�يع ،ونصيبهما من ذ.ك S جهة اإلرث

ّ
© وقع ا.صلح ب®نهن و�� وا�نات ال

فهل ما وقعت فيه  ،و×ا شفعن فيه ،�ن ~ ا#نان من ثلث أبيهنبعد �يع ما  ،عمهن ~ ا.شفعة
  ،حيث اعÖف بأنه شفع .لمشÖي ؟أو يؤخذ ذ.ك من نصيب ا(صالح �ن ،ا.شفعة يرده ا(شÖي

  سيما إن زعم أن ثلث ا¬لث ا�ي أعطاه  ال ،فيكون كأنه اعÖف بصحة ا�يع
                                                 

  .ط: سقط من  )1(
  .ي: وهو �ر\ف ظاهر، وما أثZته من. »dv\ه«: ~ األصل  )2(
  .»شهوده«: ~ ك  )3(
  .ي، م، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .ك: سقط من  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .»منه«: ~ ط  )7(
  .ي: وما أثZته من. وهو خطأ ظاهر. »عمهم«: ~ األصل  )8(
  .»تقسم«: ~ ط  )9(
  .»vورثهما«: ~ ط  )10(
  .»أرادت«: ~ ي  )11(
  .»إلخ ا.سؤال«: ~ ك، ط  )12(
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   .لث أبيها أخيهإنما هو صلح S أخذه با.شفعة ¬ ،أخيه )1(]�نت[
 ،به/  )2(]االسÁبداد[وأرادت  ،وyيف إن زعمت ¼ أن ذ.ك ا¬لث تصدق به عليها هللا

 ،أو قالت ¼ من ثلث ثلثه ،وقال هو أعطاه S وجه ا.صلح ،وطلبت نصيبها من �يع ثلث أبيها
  وا.شاهد .م ي�Z؟ ،وقال هو من ثلث أبيها

 ،ألنه بيدهن ¢ن ؛يÍون ا.رجوع (ستحقه S ا�نات فيه ،أن ما شفع فيه ا�نات :فأجاب
و§ذا وقع ا.رجوع S ا�نات انتقض بيعهن  ،إذ .م يÍن بيده ،وال رجوع فيه S العم

إذ ال  ،وال يلزم من األخذ با.شفعة اإلقرار بصحة ا�يع ،وهو واضح ،وعليهن ا�رك ،.الستحقاق
 ،كما هو واضح ،إقراره بصحة vلك بائعه � ،ص .�ءكما ال يلزم من اشÖاء شخ ،تالزم ب®نهما

 ،.م يصالح عنه اب�ته ،إذ .و صح عنده بيع أخيه ،بل هو vوهن � ،وال يرجحه صلحه �نت أخيه
 ،vصدق ~ وجه خروجه منها بيمينه ،وا¬لث ا�ي خرج من يده ،.شح ا�فوس بما ~ يدها

واهللا  ،إن جهل S ا(نصوص ،ألن ا�اس vصدقون فيما خرج من يدهم ~ وجهه ؛حيث ال ب®نة
  .أعلم

-520 R�$�8� b���� ! M��E� �8 ��}X 
لف أبيهما نا S حالة واحدة vش�yÖ ~ متخ¢ ،وسئل عن أخو\ن من �ن توa أبوهما

و\ذكران ~ رسم  ،معا تارة 2شÖ\ان ،وÞوها ~ أثناء ذ.ك قد اشÖ\ا أصوال ومياها ،من غلة
ما انفرد به أحدهما ذكر ~  )4()إن(ثم  ،ينفرد أحدهما با.dاء �فسه خاصة )3(وآونة ،ا.dاء

و×ا  ،ا.dاء ا(ذكور بمحو� و�يع �اءا� ×ا قبل هذا :ما نصه ،بعضه ~ مقلوب ا.رسم hطه
   .النوyتب شاهدا S نفسه ف ،بعده vشÖك مع أ) فالن ~ �يع األvور

وغwه vشÖك مع  ،ا.dاء ا(ذكور بمحو� :ما نصه ،ووجد أيضا hطه S ظهر رسم آخر
   .وyتب فالن واألخ اآلخر ما انفرد به .م يذكر فيه �yة ،أ) فالن ~ ا#ميع
فقام أوالد األخ األول S  ،ثم توa ا.وH ،وأوS ò أوالده أخاه ا(ذكور ،ثم توa ا(قر

  وشهد � أهل  ،مدعيا ا.ydة ،~ �يع ما �سبه أبوهم �فسه من األ�\ة ،)5(أوالد عمهم با.ydة

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )1(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )2(
  .»تارة«: ~ ط  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»~ ا.ydة«: ~ ي  )5(

 ]أ/231[
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و§نما  ،وال ذكر .وجهها ،من غw تفسw .لشاهدة ،ا�â بأن أباه �\ك أخيه با1الة ا(وصوفة فقط
   ؟أو ال بد من ا.شهادة باإلقرار بها ،مهاو\Öتب عليها أح� ،فهل يعمل بها ،شهدوا بها �ملة

 )1(أو إقرارا ،فيحتاج .لحيازة ،فهل ما أ�ك فيه األخ أخاه 2س� تxW ،و§ن قلتم بعدمها
و\Íلف ا(قر � بإثبات أنه دفع ثمن ما  ،فهل يÍون بيعا ،فإن قلتم بأنه إقرار ؟فال ¾تاج إ{ها

من أن حاRهم واحدة  ،)2(ب®نهما .لخلطة ال© وصفهاأو أنه من مال  ،أو ¾مل S أنه دفعه ،نابه
أو انفرد به � واحد منهما أدرجوه ~  ،ثم إن �يع ا(اء ا�ي اشÖ\اه معا ،فيما خلف أبوهم

   .الفقاقw )3(زمام
بل أ�ل  ،و.م يذكر ما انفرد به � واحد ،وألخيه كذا وyذا ،وقال شاهد ا.زمام فيه لفالن

فإذا وضع وyتب فيه  ،ما .م يوضع ا.زمام ،�â قديما أن العمل S األ�\ةوxدة ا ،ذ.ك ب®نهما
وال  ،فال @م .رسم بعده ،�علونه ¢لقسمة )4(وvلكيته ،�يع ما .� واحد بعد إتيانه بأ�\ته

يعدونه  ،حÄ أن من قام بعده يدÝ ش®ئا ،ألن ذ.ك يقع cضور األر�اب ؛يلتفتون 1جة بعده
و¾Íم S األخو\ن فيه با.ydة ~ ا(اء  ،فهل يعمل بهذا ،ومن األvر ا(نكر ،من أفجر الفجور

   ؟ذ.ك vلYأو  ،وال يلتفت .لملكية ،لفالن وألخيه كذا :لقو� ،ا(ذكور أنصافا
إال أن مأواهم  ،و\نفقون عليهم من غلة أصلهم ،)5(ثم إن عبيدا ذكورا و§ناثا ¢نوا ºدvونه

وقام  ،ألنهم منها ؛وصدقها أوالده ،ثم (ا توفيا ادعت زوجته أنهم �ا ،Hومأ�لهم ~ دار األخ ا.و
أم عليها إثبات  ،فتكون أحق بهم ،فهل lسمع دعوى ا.زوجة ،~ ذ.ك أوالد األخ مدع� ا.ydة

إال أن أباهما ح� تو� .م ºلف  ؟وما حÍم ما إذا ¢نت حالة األخو\ن واحدة كما ذكر ؟ذ.ك
؛ أجيبوا �قق� األvر ،وñ واحد منهما منفرد بزوجته وداره ،ش®ئا ال يعبأ بهأو إال  ،�ما ش®ئا

   .ألنه ¢(شورة
من جواب أ±  ،مع استعجال حاvله K ،فلم أقف S @م أvس بمسأRك ،و�عد: فأجاب
وسئل الفقيه أبو الفضل : "ونصه ،ا(نقول عنه ~ نوازل ا(عاوضات من ا(عيار ،الفضل راشد

 ّMمات ،راشد عن ثالثة إخوة فتحوا حانوتا .ل Äاء حd.فيه ا�يع وا Åوترك ،ف�ن أحدهم ي 

                                                 
  .»إقراره«: ~ ي  )1(
  .»وصفنا«: ~ ي، م، ط  )2(
  .500ص 2ج: توات واألزواد. سجل 2سجل فيه نصيب � فرد من ماء الفقارة :زمام الفقارة  )3(
  .»vلكياته«: ~ ي، م، ط  )4(
  .»ºدvونهم«: ~ ي، ط  )5(
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حÄ مات عن اب�� واألخ  ،ف�ن أحدهما يÅ فيه ا.dاء وا�يع ،بنات وأخو\ه ا(ذكور\ن
فأخذ ~  ،ما بيد هذا األخw منهمنخواه ا(ذكوران، ثم إن ا(ال S حسب ما ¢ن أ ،)1()ا(ذكور(

أو ~  ،ثم إنه ح� حöته ا.وفاة ،~ حضانته )2(]صغار[وأوالد أخو\ه  ،�اء ا#نات والفدادين
  و�� أوالد أخيه ا(ذكور دون اإلناث؟  ،حال ا.صحة أشهد أن �يع ما ترك ب� ب�يه

فا#واب عن   ،وفهمت vرادÐم فيه بما سأRم عنه ،قرأت سؤالÍم ~ مغلو�ه: / فأجاب
ذ.ك ما تقتضيه فتاوى الفقهاء ~ ذ.ك ا(ع÷، أنه إن قامت ا�®نة أن اإلخوة ا¬الثة .م يÍن 

ف� ما نما بعد ذ.ك من ا(ال ا(دخول ~ ا1انوت  ،~ ا1انوت )3(ألحد منهم مال غw ما أدخله
ف� ما اشÖاه أحدهم من أي �ء من  ،ألنهم قصدوا إy� Yة ا(فاوضة ~ � �ء ؛ب®نهم

وyذ.ك إن ثبت  ،ا(يت منهم بمþلة أبيه حÄ يقع القسم )5(وورثة )4(يدخل فيه أ�اكه ،األشياء
ومن اد� منهم أنه قد اختص بما  ،و§ن .م تعلم ا(فاوضة ،أنهم �¸ء ~ �يع ما بأيديهم ،با�®نة

ومن أذن �  ،ألنه مأذون � ~ ا(ال ؛ذ.ك )6()�(فال ينفذ  ،واله من ا.dاء من بعض األvالكت
        ،و\Íون اqيار .لورثة بعد ا.رشد ~ أن 2شارyوه ~ ذ.ك ،فال 2سÁبد با.ر�ح ،~ حرyة ا(ال

فلهم ا�خول  ،و§ن ¢ن ~ ذ.ك ر�ح ،و§ن .م يÍن ~ ذ.ك فضل ،منحصتهم من ا¬�  وهُ نُ مõ َض أو يُ 
   .معه ~ ذ.ك

أو �يعهم .م يدخلوا �يع أvوا�م ~  ،وأما إن ثبت با�®نة أن أحدهم .م يدخل �يع ما�
¢ن قد  )7(أو ،~ ا1انوت ا(ذكور ، أو أبقوا من ما�م ما .م يدخلو§نه أبü �فسه ،ا1انوت

وّ� ا.dاء، أن ثمن فال ،يعرف ذ.ك با�®نة ،استفاد ش®ئا من ا(ال بعد عقد ا.ydة قول قول ُمتَ
وºتص به  ،وS أنه .م يقصد إدخا� ~ ا.ydة ،و¾لف S ذ.ك ،ذ.ك ل®س من مال ا.ydة

وأن ثمنه  ،، فإذا فهمته ظهر .ك أن ما كتبه األخ بظهر األرسام إقرار ال هبةها )8("عن إ�اكه
 وأن ما ادعته ،وشهادة شاهده ،وأن ما أدرج ~ ا.زمام ب®نهما .لعرف ا(ذكور ،من مال ا.ydة

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )2(
  .»أدخلوه ~«: ~ ي، م، ط  )3(
  .»�¸ؤه«: ~ م  )4(
  .»ورثة«: ~ ي  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .»و§ن«: ~ ي  )7(
  .126- 125ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )8(

 ]ب/231[
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وyتب ~ ôية عجل �بÍم �مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر  .واهللا تعاY أعلم ،ا.زوجة ال 2سمع
 .لطف اهللا به

-521 R ��? ��4%� ���� ��=W? 
�8 ��X 
فباع صاحب ا(اء  ،ب®نه و�®نهموسئل عمن � ماء ºتص به دون �¸ئه ~ جنان vشاع 

   أن� َ� فاد�  ،فقام �¸ؤه ير\دون ا.شفعة فيه ،كذا وyذا ماء
ْ
ِ  )1()نْ مِ ( وَ هُ  يعَ بِ مَ ا.

�
 هِ بِ  ص" تَ ي ºَْ ا�

   دعواه أم ال؟ ِ~  ُق د� َص فهل يُ  ،اعُ شَ ا.مُ  )2(َال 
فال شفعة إال بعد إثبات  ؟هل هو من ا(شÖك أو ال ،أنه إن وقع تنازع ~ ا(بيع :فأجاب

، بل اتفقا و§ن .م يقع تنازع ،وحÍم ا{م� فيه معلوم ،وغwه )2(كما ~ ابن سلمون ،ا.ydة فيه
ووقعت ا.شفعة فيما �ب .لمشÖك كما  ،ا(بيع S �سبة ا(اءين نص ~ف .بهام ~ ا(بيعS اإل

  .)3(ن سلموننظر آخر شفعة اباو ،إن �عت vشÖ¸ وغwه ،قيل ~ ا.صفقة
-522 R?����{� M� |�}m� g� ��4����� ��  G�« &PX 

 )5(من )4(هل �وز قسمها مع األ�اك ،و¼ ا�رة بلغة العرب ،وسئل عن اRافسوت
بال وزن قبل ا{Zس أو ال  ،وأهل ا�صف أي ا�ين يزارعون با�صف بالقفة ،)6(اqمام®س

  �وز؟
معتمدين  ،فقد كنا نعمل فيها مع اqمام®س بالقسم S ما وصف ،أما اRافسوت :فأجاب

وذ.ك  ،كما هو مذهب اإلمام أ�د ،بأن القسم مطلقا تمي� حق و§براز :من قال )S[)7[فيها 
  .�ن ،ألجل ا.öورة )9(ا�اس بمذهبه ~ قسم األحباس )8(وقد ظهر K أن .و تمذهب ،.لöورة

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .»إال«: ~ ي  )2(
  . 54-53ص 2ج: ينظر العقد ا(نظم  )2(
  .53ص 2ج:ينظر العقد ا(نظم  )3(
  .»ا.d\ك«: ~ ط  )4(
  .»مع«: ~ ي  )5(
  .هو ا�ي يعمل بأرض ل®ست � من غرس وزرع وغwه، و\أخذ نصيبه من الغّلة: واqماس .»اqماس�«: ~ ك  )6(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، م، ك: سقط من  )7(
  .»تذهب«: ~ ط  )8(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »األجناس«: ~ ي  )9(
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ول®س  ،وهم يعتقدون أنهم S مذهب ما.ك فيه ،س S قسمها�ا )1(أوÉ وأسلم مع تما.ؤِ 
  .واهللا أعلم ،فيأثمون من ذ.ك ،كذ.ك
-523 R &P ,Ä�1�� .��� *$� �P
)� ,k��} k�(%� #�E?���
\� ! ��E� .��? #�
$L� ?�����X 

ثم أن  ،عن اإلخوة األشقاء ا(ش�yÖ فيما vلكهم اهللا - سدده اهللا - سئل ¢تبه  :و×ا وجد
فهل يدخل  ،فجعل ا�اس يهدون إ{ه ا�دايا من األرض وغwها ،أحدهم ظهر عليه أثر ا.صالح
  إخوته ا�اقون ~ األرض أم ال؟

S س�تها من  ،أن ا.ydة ال تÍون إال فيما تعاقدوا عليه من األvالك :فأجاب
�يبا سائله عبيد ر�ه وyتب . واهللا أعلم ،وأما غwه فال يدخل إال بنص ê\ح منه ،االختالط

   .تعاY عبد ا.ر�ن بن عبد اهللا
فا(هدي  ،و�عد :وyتب أسفله ا.شيخ أبو ز\د اRنال] ،وصحح جوابه أبو ز\د ا#نتوري

، أو تصدق به عليه ،)2()إ{ه( .d¸ء ال مدخل .d¸ئه فيما أهديوا(تصدق عليه من ا ،إ{ه
  .وقد قطع باقيه ،وجد من جوابهنص عليه غw واحد من أئمة ا(ذهب، هذا ما 

-524 R��� ��8 n�8 ML ��4% �X 
فال شفعة (ن باع باإلقالة فيما بيع قبل رده ما  ،و�عد :فأجاب ؟وسئل ا.شيخ عما يظهر

  .واهللا أعلم ،باعه باإلقالة
-525 R^r�� ��
	 ! 3J{� G*y �� �8�8 ��5� ¡�
)?X 

فل®س .رب ا�ار أن يمنع من يفتح بابا  ،إن ¢نت ا.سكة نافذة :فأجاب ؟وسئل ا.شيخ أيضا
   .فل®س ألحدهم فتحه قبالة باب غwه ،و§ن ¢ن ا.زقاق خاصا بقوم ،قبالة بابه

وyذ.ك إن ¢ن vشÖ¸  ،ر�ه ، فل®س � ذ.ك إال برضاالغw )3(وأما غرز اqشب ~ جدار 
  .واهللا أعلم ،و\ضع خشبه ~ نصيبه ،إال أنه إذا طلب قسمته أجS W قسمه ،ب®نهما
-526 R��4J��8 vEm� ! ��c��X 

  / )5(]ا.سيد[فمسألة ابنة ا.ز\نة وزوجة ابن  ،و�عد: بقو� )4(بل شاوره سيدي وا�ي ،وسئل االبن
                                                 

  .»تما.ؤا«: ~ ط  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »دار«: ~ ي  )3(
  .»شاور ا.شيخ ا�لباK االبن«: ~ ك، ط  )4(
  .ي، ك: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )5(

 ]أ/232[
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عنها .وال  وأردت اRجا~  ،وأحرقU ذ¢ؤها ،أهمU أvرها )1(]~ ا#نان[ا1اج أ�د اRنال] 
بن ناê وا.سيد ا1اج أ�د صهره وأصلها أن ا#نان ¢ن vشاx ب� ا.سيد أ�د  .كتابك

وذكر أن ا.صهر أخذه  ،ثم إن األول منهما باع ا�صف من نصفه .لصالح ا(حمدي ،نصافاأ
   .با.شفعة

فع. هذا ا1سب  ،أنه اشÖى ا�صف اآلخر من صهره ا.سيد أ�د بن ناê ،ثم وجد أيضا
و.م يدر هل ا.dاء سبق  ،و�اعه �يعه S يد ابن ناê ا(ذكور ،ج أ�د �يع ا#نانتوÉ ا1ا

وهل ا.dاء هو ذ.ك ا(أخوذ با.شفعة نفسه ال غw أم ال؟ وا1ال أنه  ؟أم ضده ،األخذ با.شفعة
وأنÍر ذ.ك ا.سيد ا1اج أ�د بعد  ،وجد ا.ر�ع ا(شÖى وا(أخوذ با.شفعة شهد به vوالنا إدر2س

قاvوا ~ ذ.ك  - (ا أنÍر ا(ذكور األخذ با.شفعة -وورثة ا.صالح ا(حمدي  ،يع .لجميعا�
وحيث أنÍرها من وجبت  ،إنما هو �عوى ا.شفعة ،وادعوا أنه إن وقع lسليم من أبيهم ،ا(أخوذ

إن وقع إنÍار  ،وأما ~ ثمنه ا�ي بيع به .أما ~ األصل ا(شÖى إن .م يفت ،فهم S حقهم ،�
   .با.شفعة بعد تفو\ته )2(ذكور .ألخذا(

.زوجة ا(ذكور ~ العام  ؛واألحب ا.سيد عمر شهد بأن ا.سيد أ�د بن ناê أقر � با.ر�ع
 ؟فما ا.واجب .لِفَرق ا¬الث ،وا1ال أن ا.شفعة و�اء ا.ر�ع قبل ذ.ك اإلشهاد ،األول قبل هذا

 ،�ظر فيما يوجبه اÍ1م ا.Ýdبد من إمعان ا فال ؟وما اÍ1م خصوصا ~ حادثة اإلناث
 ،و§نما تعقل األشياء بöب األمثال ،ش�لأو الفرÝ، ل�ول اإل ذ.ك با�ص األصÅ (3)وتZي�

  . وا.سالم
أو الغفلة  ،علم أن اإلش�ل ا.واقع ب� ا(سائل إنما ي�شأ �ôا من عدم تصورهاا: فأجاب

وأسبابها  ،أن يتأvل ~ �وطها ،في�بB .إل�سان إن نزلت به نازلة ،عن األvور ال© تفÖق فيها
وهذه  ،وتþ\ل ا�صوص عليها ،فإن فعل ذ.ك سهل عليه الفرق ب� ا(سائل ،وخواصها ،وvوانعها

نفصال عن ، ووجه اال(ا عرض فيها من شفعة vشهود بها و�يع ،عرض إش��ا من عدم تصورها
و§نما شهد S أخذ  ،كما أدى به �ي ،شهد S ا.شفيع باألخذأن ا.شاهد با.شفعة .م 2 ،ذ.ك

 كونها S ،وقد علم أن من �ط صحة ا.شهادة با.شفعة ،ا.ر�ع من يد ا(حمدي با.شفعة
  وال يلزم من ذ.ك ثبوت  ،فحيث فقدت S ا.شفيع .م تنفع S ا(شÖي فقط ،ا.شفيع وا(شÖي

                                                 
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )1(
  .»األخذ«: ~ ط  )2(

  .»ت�Z«: ~ ي (3)
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   .كما هو واضح ،�وط استحقاقهم )1()وجود(لعدم  ،حق .ورثة ا(شÖي
وال يرثون إال ما  ،وسكوته ا(دة الطو\لة ،وقد علم سقوط حق vوروثهم بقبضه .لثمن

فÁسليمه أسقط حقه S أنه ¾تمل  ،وهب أن ذ.ك أخذ منه با.شفعة ~ زعمه ،وجب (وروثهم
وقد اعتل  ،كرواوا1اصل اسÁناد ا.وارث .شهادة من ذ ،فسكت �.ك ،أو فساد ا�يع ،اإلقالة

وألغ ا.واسطة وذ.ك احتمال قوي  ،أ�تب ا�رك S ا�ائع :بأ] قلت � )2(]بن ناê[سيدي أ�د 
وال يبطله بيعه  ،و§نÍاره .dاء ا�صف يوجب صحة إقرار سيدي أ�د بن ناê ،عندي

  . واهللا أعلم ،كما هو واضح ،ا#ميع بعد إذ ال 2سقط حق واجب ~ ا(بيع بمجرد ا�يع
وأن ا.سيد  ،�شهادة vوالنا إدر2س )3(فقد أعلمنا اqصم با(شورة ،و�عد: فراجعه بقو�

 ،ا(ذكور با.شفعة )5( ]أ± مدين[و�شهادة ا.سيد �مد بن  ،وأنه أدى �ينا بذ.ك )4(] [أ�د قد 
ل من وأنه إنما نز ،و§نه 2سÖوح منه اإلقرار باألخذ بها... وقد اعتل إلخ  ،وyذا قا.وا ~ قو.ك

  .وا.سالم ،وسÖى ا.شهادت� ،وألجله ألغيت ا.واسطة ،)6(]ا(ذكور[األخذ بها .سبب ا�رك 
وشهادته ~ ا.رسم ا�ي  ،فقد أدى �ينا بما ذكرنا .ك ،فأما vوالي إدر2س ،و�عد :فأجاب

إال  ،وأداؤه �يك ال أظنه ،�.ك )8(ال أدري فسقطت :فإنه قال فيها ،بيد حاvله قاضية بذ.ك
   .ال يÌÍ مع ما ذكر ،قد أخذ با.شفعة :وقو� .�مال .م ي�ح فيه باشهاد سيدي أ�د �

   .و.م يذكرها K قط ،فلم أقف S شهادته ،وأما و� أ± مدين
 ،النÍاره � ،فال يلزم منه تملكه #ميع ا#نان بذ.ك ،وأما إقرار سيدي أ�د باألخذ

جهدك ~ األvر ا�ي يþل  )ô[)9ية[فاجتهد أيها األخ  ،غwهووجود إقرار حائزه با(لك .لر�ع ل
  جوابا  ،به )11(مقطوٍع  أvرٍ  )S[)10[إال  ،وحقوق العباد ال تÖك وال تقدم ،فإن األvر صعب ،بك

                                                 
  .ك، ط: سقط من  )1(
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي، م: سقط من  )2(
  .بياض: ~ ي، ك، ط  )3(
  .بياض قدر ùمة  )4(
  .وما أثZته صحيح. بياض قدره ùمتان  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .»فسقط«: ~ ط  )8(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
  .م، ك:وما أثZته من. ي، طاألصل، : سقط من  )10(
  .»مقطوx«: ~ ط  )11(



 779 
 

  )2(فور�نا ،اعتمد )1()تنجوا(به 
َ
   .وفقU اهللا و§ياك ، غl wسأ�َال  َت فْ لَ سْ لََعْن َ$َمٍل أ

إنما سZبها ما  ،و§ن ¢نت سوء أدب ،علم أن كÕة vراجع© .ك، فاو�عد :بأن قالفراجعه 
ثم إن شهادة �مد  ،وعدم ا(سا�ة ،ةو�نائها S ا(شاحّ  ،)3(أ�ت إ{ه من صعو�ة حقوق العبد

 ،)5(هت بتعر\ف خطوقل ،أنك طالعتها :وقد قيل K بعد ،)4(]ترها[بن أ± مدين ذكرَت أنك .م 
ح� وضع / أن vوالنا أ�د بن ا.سيد ا�اش¯ وا.سيد أ�د بن �مد حöا .وضعه وقد ذكروا 

مع أن vوالنا  ؟فهل ذ.ك ¢ف ،أنه يعرف خطه(وyذا vوالنا إدر2س  ،وأدى �ما بذ.ك ،خطه
أعلمنا بماذا  )7()بد فال( ،بواسطتÍم )6()وvوالنا إدر2س ،أ�د مقبول عندنا المتحاننا إياه

بأن lسلم ا(شÖ\ة ا.ر�ع ا(تنازع فيه  ،وأ] وددت أن .و وقع ا.صلح ب� الفر\ق� ،�ب هذا
 ،واآلن أ� i با�جاة ا(شار إ{ها .(8))ا.شفعة(وصاحبة تنالن lسقط  ،.صاحبة تنالن

  .وا.سالم ،واهللا �زل ثوابك ،وال lسئم ،إ{ك )9(وأعذر� ~ كÕة الÖداد واqَُطاءِ 
ما  ،و.و وقعت ~ ا{وم مئة vرة ،لم أن vراجعتك إياي ال أضجر منهاع، فاو�عد: فأجاب

وما زال  ،�سوء أدب )11(و.ست ،بذ.ك إال يقينا وتب�ا )10(وال نزداد ،دامت S صواب وأدب
وجعلها  ،~ ذ.ك )13(واRالمذة مع أشياخهم حسن اهللا ن®تنا ،)12(ذ.ك شأن األشياخ مع نظائرهم

  .  .وجهه
  يقو� أ�د  )14(وال عWة بما ،فلم أرها حÄ اآلن ،� من شهادة ابن أ± مدينوأما ما أ�ت 

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .»فر�نا«: ~ ط  )2(
  .»العباد«: ~ ك، ط  )3(
  .م: وما أثZته من. »تراها«: ~ ي، ك، ط. األصل: سقط من  )4(
  .»حظه«: ~ �يع ال�سخ  )5(
  .ك: سقط من  )6(
  .ك: سقط من  )7(

  .ط: سقط من  (8)
  .»اqطاب«: ~ ي  )9(
  .»تزداد«: ~ ي  )10(
  .»ل®ست«: ~ ط  )11(
  .»نظرائهم«: ~ ي  )12(
  .»نياتنا«: ~ ي  )13(
  .»(ا«: ~ ط  )14(

 ]ب/232[
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S  )1(ومنه اشتهار خط ا(شهود ،وأما غwه فيقبل �dطه .لعدم ا¬قة به ~ ذ.ك ،بن �مد فيهاا
  .واهللا أعلم ،فل®س أvره إK ،وأما ا.صلح .كما أل± i وغwه ،خطه

-527 R ,M9�8 ��� Ti%� M� ,.=�1� ! ���vL� &�'�� �P
)� vEc/ ,.4���� .�W�� �� �
.8 F
1�/X 

فتو�  ،وقدر .� ]لة ثمنا منه معينا ،وسئل وا�ه ا.شيخ أبو ز\د عمن اشÖى ]ال بثمن
فهل القسمة وا.صدقة  ،فتصدق به ،فأخذ أحدهم ا�خل ا(ذكور ~ نصيبه ،وقسم ورثته متخلفه

  فوت أم ال؟ 
-528 R/�� #�*��n��� *�� ^r8 �$4���� �� � ,�$4���� ���8 ] 
1�� ,M�
� ��G �\� ]�X 

أوالدها فالن  )2(]أوالد[وقد تصدقت بثلث متخلفها S  ،وعمن توفيت و�ا زوج مدين
فلما رأى ذ.ك  ،وجعلوا .لثلث ا(تصدق به عقارا ،فقسم متخلفها بغw أvر ا.dع ،وفالن

فاستغلها  ،وأخذوا حصة من ا�خل و�اعوها ،وأvر بإxدة القسمة ،غرماء ا.زوج اشتكوا .لقا�
  فما اÍ1م؟ ،ثم قام األوالد ا(تصدق S أوالدهم ينازعون ~ ذ.ك ،ثم مات ،مبتاعها مدة

ا�ي وقع فيه  ،فلم تZينوا وجه ا.سؤال عن فوات ا�خل ،أما ا(سألة األوÉ :فأجاب
 ؛واRفو\ت ºتلف باختالف ذ.ك ؟أو فساد ،ستحقاقهل وقع فيه ا ،اRفو\ت بالقسمة وا.صدقة

   .hالف االستحقاق ،ألن الفساد يفيته اqروج من ا{د با.صدقة وÞوها(
هل بيع  ،ا�ي قام فيها ا(وò �م ،فلم تZينوا أيضا كيفية بيع ا�خل ،وأما ا(سألة ا¬انية

فللموò �م  ،يع قبل القسمةفإن ب ،)3()واÍ1م ºتلف باختالف ذ.ك ؟قبل القسمة أو بعدها
و�اع بعض  ،)4(]بالقسمة[وا(وò �م نصيبهم  ،و§ن بيع بعد أن صار .� من ا.ورثة ،القيام فيها

  .واهللا أعلم ،ألنهم قد أخذوا حقهم بالقسمة ؛فال @م ألهل ا.وصية فيه ،ا.ورثة نصيبه
-529 R g'���� ,.=�1� �¥
)� ��� ,��	*� �>I�) �8 ��G*E��X 

ِل بعض الفقهاء بَ قد كنت كتبت .ك سؤاال عن زرب ب� حائط� : بقو� ،وسئل االبن من قِ
 و§ما إلخبار بعض الفقهاء � أنه ،وامتنع اآلخر إما لقلة ذات يده ،أراد أحدهما نصيبه ،.رجل�

                                                 
  .»ا.شهود«: ~ ي، ط  )1(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .ي: سقط من  )3(
   .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
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هِ : "ال �ب عليه �تجا بقول ا(خت� ِwْاتِِر ِلَغ ْن َهَدمَ  ،َو�ِإxََِدِة ا.س� ًراإِ و�أن ا.شيخ وا�ك  ،)1("ُه َ�َ
W#ن يف© بعدم ا¢، âاألشجار من ا.ر\ح ،واحتج ا�ي أراد نصبه بأنه العرف ~ ا� Àوأنه ي، 

(ا  ،هل يقD عليه به مطلقا ،)3(]~ ذ.ك[ما عندك  )2(فز\د ،وأنه إن نصبه وحده يصله نفعه
  قدر S ذ.ك أم ال؟  ، أو أر\د حدوثه � فيه نفع أم ال،ذكر قديما ¢ن

 .)5(أن اإلمام الWز� ~ نوازل ا�xوى قD با#W وأطال ا.0م فيه يوقد تعلق cفظ
  .وا.سالم ،فلwقمه با�صوص ا�اهرة ،واآلن نر\د من سيدنا ما ظهر �

   )6(]ثم سئل االبن من قبل بعض الفقهاء عن مثل ا.سؤال[
و�عثته .ك مع  ،فقد كنت قيدت .ك فيها ما حö وقتئذ ،ربوأما vسألة ا.زّ : فأجاب

إxدة ا#دار ا(هدوم لغw قصد  )7(وأن ا(شهور عدم ،وحاصله أن ا(سألة ذات خالف ،رسو.ك
و�ذ.ك جرت : قال .S ما ذكره ابن ا.را� ~ أح�م ا#دار ،سواء ¢ن خاصا أو vشÖ¸ ،)8(ا.öر

   .ثم أر\د Çديده ،)9()قديما( وهذا فيما ¢ن ،الفتوى وعليه العمل
ومن أراد إقامته  ،و.و ¢ن فيه دفع �ر ،فال �اب �.ك طا�ه ،أر\د إحداثه )10(]ما[وأما 

  . ومعرفة � واحد cقه ،وهذا مع قسم األرض ،فليقمه �فسه
من ا(جموعة روى أشهب عن : "~ ا��يان من ا�وادر ،ود{ل ذ.ك نصه ~ كتاب القضاء

، فدÍ\� xه إY أن )11(فأراد أحدهما أن يغرس ،جنان ب� رجل� ال جدار عليهما.ك ~ 
فهذا  ،)13(ثم نقل Þو ذ.ك من نص العتZية )12(."ل®س ذ.ك � عليه: قال .ا#نان معه رَ َ¾ْظُ 

  .واهللا أعلم ،وما ذكره الWز� قول ~ ا(سألة ؟فكيف با(قسوم ،اÍ1م ~ ا(شÖك
                                                 

  .215ص: ¤ت� خليل  )1(
  .»ف�\د«: ~ ي  )2(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .310-308ص 4ج: فتاوى الWز�. ينظر vسألة ابن ا.صائغ وما بعدها  )5(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، م: سقط من  )6(
  .»وجوب«ز\ادة : ~ ط  )7(
  .»اإل�ار«: ~ ي، م، ط  )8(
  .ط: سقط من  )9(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )10(
  .»يغÖس«: ~ ي، م  )11(
  .98ص 11ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )12(
  247ص 9ينظر ا�يان واRحصيل ج  )13(
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وS سيدنا وأستاذنا : فقال ،شيخه ا.زجالوي - )1(]بقاءه[أدام اهللا  - وسأل سيدي وا�ي 

ور�ة اهللا تعاY  ،العالمة سيدي �مد بن ا.سيد �مد العا.م ا.زجالوي ألف ألف سالم
أرادوا أن يZنوا قصبة ~  ،فما تقول سيدي ~ أناس �ذمة قليل� :و�عد/  .)2(]و�ر¸ته[

اqوف  ومتوقعون  ،أهل رأيها منهم مطا�ون باRبعات الظلمية ،بقرب قر\ة كبwة ،)3(أراضيهم
   ؟)4(ذكورفهل �م منع ا.dذمة .لخوف ا( ،وغw ذ.ك ،S أنفسهم وأvوا�م ×ن قار�هم

ألن ا�ا] ا(ذكور  ؛أو متحققا ¢.واقع ،و§ن ¢ن متوقعا حسبما نص عليه ا(ازو� ~ نواز�
وما أراد  ،وألنه إن ترك ،ال قوة � S ا�فع عن نفسه إن أتاه آٍت، وال عن قصبته ال© أراد بناءها

 ،� قوة S بناء مثل فعله بأن يفعل � من ،تفر\ق �اعة القر\ة ا.كبwة أدى إY )5(من ا�ناء
كثw خوف أيضا وقوع ا.öر والفتنة من و\ت ،ترجع إ{ه ùمتها يوذ.ك ×ا يö برئ®سها ا�

ºاف عليهم من عدم انتفاعهم بأصلهم  ،ومن أنها إن ب�يت قر\بة جدا من أصل من ذكر ا�ناء،
  . إن دخلها عدو

و\توقع جاره �را منه �سبب  ،فمن أراد أن ¾دث بناء ~ أرضه بقرب غwه ،و�عد: فأجاب
م يمنعونه من فإنه ،S أهل بâه ا�ين خرج عنهم ،فإن ¢ن �\را ال يؤمن جانبه ،بنائه ا(ذكور

   .ا�ناء cيث ي�öهم
(توقع فإنه ال يمنع .لöر ا ،أو �عد أصله عن �ل سكناه ،وأما .و خرج منها لعافية نفسه

فال ¾ال ب®نه و�®نه  ،~ vلكه ثابت � بيق� )6(ألن ت�فه ؛ا�ي ال سبب � فيه ،من غwه
   .با.شك ~ الطوارئ

فإن ¢ن داخله ~ ذ.ك هدمت عليه، و§ال فال إن اهللا  ،ومÄ قدر دخول عدو إ{ها بعد
   هللا العز\ز ~ vلكه يدافع عن ا�ين آمنوا، و{ن�ن اهللا من ين�ه، وما ا�� إال من عند ا

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )1(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )2(
  .»أرضهم«: ~ ي، م  )3(
  .»ا(ذكورة«: ~ ي  )4(
  .»ا�ي«ز\ادة : ~ ي  )5(
  .»ا�Rف«: ~ ي  )6(

 ]أ/233[
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  وهذا ا�ي ب�يت عليه ~ ا#واب هو مقتD قول ابن القاسم ،وت�فه ~ عباده ،ا1كيم ~ أvره
قبل بنائها .لöر ا�ي يلحقه إذا  ،منع جاره من فتح باب S عرصته )1(فيما .و أراد رب عرصة

 
ْ
أنه  - ر�ه اهللا  -شيخنا أ± ز\د و�ه سمعت عن  ،وهو أنه ال يمنع منه قبل ا�ناء ،ةَ َص رْ عَ ب÷ ال

�سد ما  ؛واRفصيل ا�ي قيدناه به أخذناه من فتيا اإلمام ابن عرفة ،أفÄ بذ.ك ~ Þو ا�ازلة
ر�ه  -وذ.ك ùه بّ� من نقول القلشا]  ،ا1ال )3(S من ¢ن ´ء ،)2(ثبت قدمه من ا.كوى

طا�ا ا�xء منÍم  ،وvسلما عليÍم ،وyتب ذ.ك �بÍم ~ اهللا .~ �ر\ره S ا.رسالة -  اهللا
  . والعافية من � بلية آم� ،با.سالمة

-531 R�P^y ! ��8�� *4) .� ���/ ,#�
: z�� .��? ��- M�X 
فل®س �م  ،فمن صارت إ{ه تلك األرض ا(حدودة ،و�عد :فأجاب ؟وسئل ا.شيخ أبو ز\د

 ،وأما إذا ¢ن �ا ما.ك .إال إذا ¢نت vواتا ال vلك ألحد عليها ،همأن ¾فروا اآلبار ~ غw أرض
  .فال �ء �م فيما حفروا ،فإن حفروا فيها ،فل®س �م ا1فر فيها

-532 RT*�L� Ä�-? [� k����� ª« &PX 
إن ¢ن vر\د  ،هل �W ا.d¸ء ا�ين أبو إصالحه ،وسئل ابنه عما إذا خرب ا(جرى ودثر

إن أخذوا ماءهم ~ ا(وضع ا�ي  ،اإلصالح ¾صل � ا.öر بعدم وصول مائه (حله األول
  خرب؟ 

و§ن ¢ن غwه ال يتوصل  ،من امتنع من ا.d¸ء من اإلصالح ال �W )4(بأن :فأجاب
Sَ َDَِ َ�ِ : "وذ.ك معلوم ×ا ذكره ا1طاب عند قول خليل ..النتفاع إال باإلصالح  )5("\ٍك َوقُ

فإن من سلم ~ متاع � استغناء  ،ووجهه واضح ،ومثله ~ vسائل ابن ا.را� اRو�° )6(...إلخ 
  . والÁسليم فيه ،وأنه ال يقبل منه ترyه ،ال يقول أحد أنه �S W أخذه )7()وترyه( ،عنه

  
                                                 

 .205، ص)ع ر ص(مادة : ¤تار ا.صحاح. و�عها الِعَراُص والَعَرَصاُت . واسعة، ل®س فيها بناء�" بقعة ب� ا�ور  :الَْعرَْصةُ   )1(
، غw ا�افذة، و¼ vش�ة ا(صباح، و¼ خرق ~ ا1ائط، و�عه :وا.ِكَوى )2( ة أو ا.َكو" واَءٌ : مفرده ُكو�

ُ
yوس ا(حيط. ُكوًى وvالقا :

  .1329ص
  .»2°ء«: ~ ي  )3(
  .»أن«: ~ ط  )4(
  .214: ¤ت� خليل  )5(
  106ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )6(
  .ط: سقط من  )7(
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-533 R&CL� x�v8 �$��� �v�� �W ,&C98 ��(� �\ O�� �� ��X 
وقد ¢ن ألناس  ،ثم أنه تعذر كيلها بذ.ك ا(حل ،¢ن �ا مقسم بمحلوسئل عن ساقية 
فهل �Wون S تنحية ا(قسم من ا(حل  ،و¸ن ماؤهم با.ساقية ا(ذكورة ،جنات قبالة ذ.ك ا(حل

فيه � من أهل ا.ساقية 1قه أم ال؟ وما اÍ1م إذا  )1(يتوصل ،ا(ذكور (حل أسفل منه مثال
  ،حل ا(ذكورجعل ا(قسم بأسفل ا(

َ
من تنحيته  )2()أي ا(متنع�( ،�َ ,ِ فتعذر طلوع حظ األ

فجعلوها  ،ال يتعذر طلوعه إذا جعل باألسفل ،وقد ¢نت vواجلهم قبل هابطة ،(واجلهم اآلن
Éرتفعة بردم ا(واجل األوv، رتفعةv دتهم �اx§ذ.ك أم ال؟  ،و S همWنحية جRفهل (ن أراد ا  

  .فإنه يرتÍب أخفهما ،أنه حصل ا.öر .� فر\ق :فأجاب
-534 R#��(/ ! 
(� �j)X 

أن عقد ا(عاقدة ~ الفقارة ا(سئول عنها S ما وقفنا عليه ~ رسم  :فأجاب ؟وسئل
   :فاسد من وجوه ،ا(عاقدة فيها

   .S أنه ºرج مÄ شاء ،�ديد ا(دة من غw دخول :منها
   .قبل ا(عاقدة بدعوى أهل الفقارة ،عقدها S ما ¢ن فيها من ا(اء :ومنها
   .و¼ ال Æدم إال من غلتها إن ¢نت �ا غلة ،األحباس فيها )3(]كÕة[ :ومنها
   . وا{Áيم من غv wسوغ ،عقدها S الغائب :ومنها

-535 R���� *$% ,�� ! &��'�� �9� X 
فإذا وقعت  ،فا�خيل أول شهر مارس ¢ن يظهر أ�Õ طلعه ،و�عد :فأجاب/  ؟وسئل

أو ~ بعضه إذا وقع  ،وسواء ظهر ذ.ك ~ �يع ا(قسوم ،فإنها فاسدة ،القسمة فيه ~ ذ.ك ا.وقت
  .القسم صفقة واحدة

-536 R���i�� ��  ! e�*���� �$J��� ��(�� #*	�X 
~ قسم  ،والعراف ،وا.شهود ،سيدي عبد ا1ق عن قدر ما يأخذه القا� ،وسئل القا�

  الÖ¸ت؟
   ،و×ن يرø من ا�اس ،فالعادة ا(ستمرة القديمة ال© تلقيناها عن آبائنا ،أما بعد :فأجاب

                                                 
  .»يتصل«: ~ ي، ط  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(

 ]ب/233[
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   .وا�صف اآلخر يقسم أنصافا ب� ا.شهود والعراف ،أن القا� � نصف األجرة
   .فقد أخذوا ما ال ¾ل �م ،فإن أخذوا ش®ئا ،مفال فائدة � ،وأما األعيان

ابن عبد القادر اRنال] جعل .� مثقال  (1)يعU األ�W ،وقد بلغU أن ا.شيخ ا.سيد عمر
 �Áوزونvها  

S ا(خت� ~ باب  ،وقد نقل سيدي وا�ي ~ طرره S �ح ابن ا�جيب: )2(قلت
وجد hط أ± ز\د ا#نتوري ما : ونصه ،ف هذاعن ا.شيخ أ± ز\د ا#نتوري ما ºال ،القسمة

 ،ا.ورثة (4)بأنصباء )3(أن القا� إذا توÉ قسم الyÖة كتبه ،و×ا جرى به عمل أهل بالدنا :نصه
  . أن .لجميع ر�ع عd الyÖة ،وا.شهود با.وقوف S ذ.ك ،وأvر القوام� باRقو\م

وذ.ك  ،و§نما ا(علوم أجر ا(ثل .وهذا ال أصل � ~ ا(ذهب فيما نعلمه ،أو كÕت: قلت
vكروه ول®س فيه إال أجر ا(ثل حيث وقع  )6(]هو[ثم  )5(]باختالف كÕة اRعب وقلته[ºتلف 

   .وأجره بالعدد وقيل بقدر ما .� :قال خليل .بال lسمية ألن ا.واجب lسميته
�ي أوجبه ألن أجر ا(ثل ا ؛ألن فيه أ�ل أvوال ا�اس با�اطل ؛وما جعلوه ضابطا غلط

Õون أقل من هذا ا.ضابط أو أ�Íع قد يd.عب وقلته ؛اRة اÕتلف باختالف كº ة  ،ألنهÕyو
والعلم  ،ح� ا(عاقدة S القيام بأvرها ،وقلتها مع ما فيه من ا#هل بمقدار الyÖة ،ا.رؤوس

  .واهللا أعلم ،أو xدة معلومة ،بقدر األجرة dvوط ح� ا(عاقدة بÁسمية
         ،أن من حفظ ألحد ماال و�لغه من vوضع ¤وف إY مأمن ،ى به عمل أهل بالدناو×ا جر

أو ا.ر�ع، وهذا ال أصل  أن � ~ ذ.ك ا¬لث ،أو خاصم ~ حق حÄ أثZته .ر�ه بو¸لة من ر�ه أم ال
ألن أجر  ؛وهذا ا.ضابط من باب أ�ل أvوال ا�اس با�اطل .� أجر مثله بالغا ما بلغ�، و§نما 

بد  وا(ذهب أن األجر ال ،فيغZ القابض ،وقد يÍون أ�Õ ،فيغZ ا�افع ،ا(ثل قد يÍون أقل
 إ{ه إنما )7(فا(رجع ،فإن .م يÍن ذ.ك ،أو xدة مقررة معلومة القدر ،من علم قدره من lسمية

                                                 
  .»سيدي عمر ا.كبw«: ~ ك (1)

  .و¼ من خط ا�اسخ. »قال ا.شيخ أبو فارس«ز\ادة : ~ ك، ط  )2(
  .»يÍتبه«ك : ، ~»بÍتبه«: ~ ط  )3(

  .»أنصباء«: ~ ك (4)
  .ي: وما أثZته من. األصل، ك، ط: سقط من  )5(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  . »فا(رجوع«: ~ ي، ك، ط  )7(
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ط ا#واز ~ البد حي�ئذ من اسÁيفاء �و :قلت ،)1(هذا S وجه ا#عل :فإن قلت ،هو أجر ا(ثل
 ،وال يتأ5 أن يÍون صحيحا ~ � نازلة ،و.م توجد ألنهم جعلوا هذا ا.ضابط مطلقا ،هذا

  .من خط أ± ز\د S حواشيه S حاشية vصط�ه ا .واهللا أعلم ،الختالف ا(قادير
-537 Rb��� .�/ ]�4% �� ]��8 M� g�8 *�X  

  ،ا.شفعة �نت فالن )Ç()2ب(فال  ،و�عد :فأجاب ؟وسئل االبن عما يظهر
ّ

 إذا ¢نت إال
  ،لفبا.سّ  )3()ال(ال ZRيع و�ما�ا  ،lشفع �فسها

ّ
 حÄّ  ،)5()من سلفها(¢ن يصW عليها  )4( إنإال

 لÖد ا.سّ  ،و§ن باعت ما شفعت فيه ،ا�ي شفعت فيه ،يرزقها اهللا ماال بغw ا#نان
ّ

 ،لف xجال
  ها فإن بيعها يردّ 

-538 RÅ/ ,�9�(�� �
�/ �;? �*� .8 F
1�L� �m g�=L� OX  

ا(بيع  أو تصدق به فإنّ  ،وقد باع بعض ا.d¸ء ما صار � ،إن بطل القسم: )6(ووجد hطه
  ،أو ا(تصدق به يرد

ّ
قا� ~ باب  ،فيمC � ، أن يقع بالقسم ا¬ا] ~ سهم ا�ائع أو ا(تصدقإال

  ها )7(القسم من ا�وادر
  .واهللا أعلم ،فظاهره ¤الف �ذا ا#واب ،�ول هذه ا.ورقةوانظر نص ا�وادر ~ : قلت)8(

ألن ظاهره العموم ~ �  ؛فهو أخص ×ا هنا ،ا.وارث وõ رُ أي من حيث كونه خاصا بمسألة طُ 
.و روده ~  ،كذ.ك ما نقلناه عن ا�وادر )9()ال(و ،و�أي سبب ¢ن ،ما فسد من أنواع ا(قسومات

. واهللا أعلم ،عليه )10(كما ستقف ،وقد فصل فيها نفسها تفصيال ،ةا.وارث S ا.ورث وõ رُ vسألة طُ 
)Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا�  .)11()رزقهم اهللا رضاه آم� ،قا� �مد عبد العز\ز بن 

                                                 
  .»أÇعل«ز\ادة : ~ ك  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»إذا«: ~ ي  )4(
  .ك، ط: سقط من  )5(
  .»hطه أي االبن«ك : ، ~»hط االبن ما نصه«: ~ ط  )6(
  .255ص 11ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )7(
  .»ثم تعقبه ا.شيخ أبو فارس بقو�«ز\ادة : ~ ك، ط  )8(
  .ط: سقط من  )9(
  .»سنقف«: ~ ك  )10(
  .ك، ط: سقط من  )11(
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� أحدهما أن جده ورثه (ا مات أبوه ادّ  ،)1(االمع�وشاوره سيدي وا�ي ~ رجل� من 

  ،� أنه .م يرض بهاثم اد�  ،وعزل � ا.ورثة نصيبه بالقسمة ،قبله
ّ

 ، أنه أخذ نصيبهوأنه صاح إال
  و\قوم به أم ال؟  ،فهل ينفعه صياحه ،و� سنون عديدة ،و¸ن 2ستغله

 ،ه أخذ ما أخذ بال vوجبب9ن�  .م يعلمنَ  إن ادع� أنهنّ  ،ثم إن بعض ا.ورثة ¢�نات مثال
 �Zذ.ك أم ال؟  مع طول ا(دة �نّ  ،د � با�®نةإثبات تور\ث ا# وطل  

ثبت بعد القسمة إن أراد  ،باعها عمه �عوى دين ~ ا#د ،وأيضا بيع � نصيب من قسمته
 ،�سZبه، ا�ي وقع ا�يع أيضا إثبات ا�ين/  (2)]أراد§ن و[.كون عمه ل®س بوH عليه  ،ردها

وهل ا.سماع �وز ~ اRور\ث ا(ذكور  ،واآلن سأل عنه ،لظنه ~ سكوته الطو\ل أن ذ.ك الزم �
  �dطه أو ال؟
وهم ما.كون  ،إن ¢ن لعلمهم با.وصية ،فا.ورثة ا�ين عز.وا .لحائز ما بيده ،و�عد :فأجابه
إن  ،وا1ائز ا�ي .م يرض ،فإنه ينظر فيها ،و§ن ادعوا ~ ذ.ك دعوى ،فذ.ك يلزمهم ،أvر أنفسهم

.م ينفعه  ،و§ن ¢ن .م يرض بما عزل � .فال قبول � بعد ذ.ك ،و.م يقبلها ،¢ن .م يرض با.وصية
من غw عذر 2سقط حقه  ،ثم عذر يعذر به S أن سكوته Þو العd\ن سنة ،صياحه إال إن ¢ن

يقبل قو� بيمينه  ،سيما ا�نات هو وا(د� عدم العلم من ا.ورثة ال ،كما أخW به ،فيما بيع عنه
  .vكتو�ا عن إvالئهه ا .~ ا.وصية إن وجدت �وطه (3)فيفيد ،وأما ا.سماع .بهإن .م يعلم كذ

-540 ]"*�) ! .'8� �8� .'�8 |iJ� �P �L �m� �9� [  

ومنه ~ vسائل القسمة ~ مقاسمة : ما نصه ،ومن خط ا.شيخ أ± ز\د وا�ه عن ا(عيار
wفع .لقا�: "ما نصه ،األب ابنه ا.صغ فإن  ،و�عل � من يÅ القسم .البن مع األب ،ي�بB ا.ر�

أو (ن رفع إ{ه من القضاة  ،فللو� القيام بها ورده ،(4)قسم �فسه Dv إال أن تظهر �اباة ب®ّنة
ه وHّ  )5(ا ¢ن أو غwول®س ¢ألخ، وصيً . قبل بلوغه   . صح منه )6(".� رد"

                                                 
  .هو (ع�، ق� من قصور lسابيت بوالية أدرار :االمع�  )1(

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من (2)
  .»بمفيد«: ~ ي، ك (3)
  .»بZينة«: ~ ط (4)

  .»غwه«: ~ ك  )5(
  .131ص 8ج: ا(عيار ا(عرب  )6(

 ]أ/234[
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وذ.ك بعد  ،)1(]إY بعض[ا.كتب ا.dعية نوع يضم بعضها : "~ جواب .لعقبا] ومنه
  ها )2(."تقو\م � بما يليق به ~ بâ اRقو\م

وذكره ~ تر�ة ا.وارث يطرأ S ا.ورثة  ،وما أشار إ{ه ~ باب القسم من ا�وادر: )3()قلت(
ا�ين  ، فبخالفرثة بعد القسمو§ذا طرأ وارث S و :ومن ا.واضحة قال: "ونصه ،بعد القسم

ا ،أو vوò � يطرأ عليهم، فإن ¢ن ما قسموا عينا ،يطرأ .م ي�تقض القسم  ،أو ماشية قسموها َعد�
.و ¢ن هذا حا�ا، وما هلك  ،¢ن ينو�ه ×ا أخذ )5(� وارث بما (4)ولwجع ،بقدوم ا.وارث

 و\ضمن .لقادم ،وهو ×ن ¢ن ~ يده ،فذ.ك سواء ،أو µاiة ،)6()أو بموت( ،بأيديهم بفعل منه
         ،ابما S ا(عدم، و§ن ¢ن ما قسموا دارً  ، وال يÁبع ا(Åءحصته منه؛ ألن القسم .م ي�تقض

فإن القسم ي�تقض؛ ألنه ال يلزمه أن يأخذ  ،ما ¢نت (7)اوًض رُ أو عُ  ،اأو أرًض  ،اأو شجرً  ،اأو دورً 
ولÍن يُ�تقض القسم  ،و�تمع �م ،عليه سهمه (8)قفيتفرّ  ،من � وارث حصته ×ا ~ يديه

وما بيع أو تصدق به  ،هلك بغw سبب من ¢ن ~ يديه من �يعهم ضمانه أو ،و\صw � ما مات
مC .لمشÖي في ،أو ا(تصدق به ،)9(إال أن يقع بالقسم ا¬ا] ~ سهم ا�ائع � ،فمردود

وقد  ،و\موت اآلخر ،أعبد 2ُستحق أحدهم بمسألة ما.ك ~ ا¬الثة واحتج. و.لمتصدق عليه
  .ها )10("القيمة فيما .م ي�تقض ، وضمناهذكرناها

فهو خالف  ،فقد علمت أن ا(سألة مذكورة ~ ا.وارث يطرأ S ا.ورثة بعد اقÁسام الyÖة
  . )12(]أعلم[واهللا تعاY  ،نظر ذ.ك وتأvله، فا)11()بمحو�(العموم ~ ا#واب 

                                                 
  .وهو vوافق (ا ~ ا(عيار ا(عرب. م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )1(
  .130ص 8ج: ا(عيار ا(عرب  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»يرجع«: ~ ط (4) 
  .»كما«: ~ ك  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .»عرضا«: ~ ط (7) 
  .»فيفÖق«: ~ ط (8) 
  .»به«: ~ ك  )9( 
  .255ص 11ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )10(
  .ك، ط: سقط من  )11(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )12(
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�مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه وyتب عبيد ر�ه  Yتعا
فباع أحدهما ما صار �  ،ث�� مثال فاقÁسماهى أنه .و ¢ن vلك vشاع ب� اأال تر: قائال، آم�

وتلزم ا(شÖي فيه  ،يع ماضيا، أفال يÍون ذ.ك ا�ثم ظهر ما يقتC فساد القسمة ،من ذ.ك
(ا كتبه بطرة ا.ورقة [�  يالقا� ¢تبه �مد عبد العز\ز مذ .اهللا تعاY أعلمو ،قيمته يوم قبضه

×ا زاده S ما �سخه األحب� األخو\ن سيدي ...  ترى إلخ أَال  )2(]قائال[ :ومن قو� ،)1(]قبل هذه
  . )4( )3(وسيدي أ�د ا1بيب ،�مد فتحا

-541 R ��-� ,�^(/ O��� ,"^y ���� ������ O�� M���� g� Z�) AiJ�� g�=�X 
 :ونص ا(قصود هنا ،أ1قنا @ منهما ببابه ،وسأل االبن أباه ا.شيخ ا(ذكور ~ �لة vسائل

و\Zيع و2شÖي حÄ  ،فصار يت�ف فيها ،و¸ن فقw (ا توالها ،وyذ.ك من ¢ن متو{ا أvور غwه
كما ~ ا.زوجة إذا وردت  ،� وأنهأن �يع ذ.ك من ما�  ،فاد� من ¢ن يت�ف � ،�ع ماال

فاختلفت ¼ وزوجها أو ورثة  ،حÄ �عت ماال ،وصارت تZيع وlشÖي وÆدم ،بيت زوجها فقwة
  ما اÍ1م ~ ذ.ك؟  ،أحدهما فيه

 اكÁسبهفاد� ا(نقطع إ{ه أنه  ،أما vسألة من انقطع إY شخص فاكÁسب ماال :فأجاب
ألن األصل أن ا{د ال  ؛من غw ما� هإنما اكÁسبأنه  ،فل®س � عليه إال ا{م� ،من ما�

   .من غw مال ا(نقطع إ{ه ،وقد �وز أن يÍون استفاد ماال ،تÍسب إال �فسها
  ،ومثل ذ.ك ا.زوجة واRفر\ق ب� الفقwة وغwها ،إنه من ما� �رد دعوى :وقو�

ّ
خ¯ ا.ل

  .واهللا أعلم ،وهو ضعيف
-542 R @(8� ,"�9�� � O�'	 ! k��} @(�¬�=�� g'���/ ,.�9�  ����� �W ,�$'�8 k�L�X 

ثم أردوا  ،ماء سقيه ب®نهم ، و�Àنازلة ~ �¸ء ~ جنان اقÁسموه :ومن خط االبن ما نصه
 فهل ،و§ذا قيل با(نع ؟فهل � ذ.ك ،لقلة نصيبه ~ ا(اء ،فامتنع بعضهم .öر القسم بذ.ك ،قسمه
هل ¾جر عليه ما اشÖى 1ق  ؟وyيف العمل ~ ا(شÖي ؟كما يمنع من القسم ،من ا�يعيمنع 

  ا.d\ك أم ال؟ 
                                                 

  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
ا ابن د فتحً مّ واألخ ~ اهللا ا.سيد ا1بيب بن عمنا ابن ا.سيد َ�  ،ا بن ا.سيد ا�دويد فتحً مّ األخ ~ اهللا سيدي َ� «: ~ ي )3(

  .»شيخنا سيدي عبد اهللا بن إبراهيم
  .»نفعنا اهللا به من هذه ال�سخة«ز\ادة : ~ ي  )4(
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، كما ستقف عليه )3(عليها )2(]ا�الة[Rعارض ا�صوص  ،�قيق نظر (1)وجوابها �تاج
من ا(جموعة : "صهما ن ،واآلبار واألودية والWك واألنهار من ا�وادر فÌ كتاب القضاء ~ ا.|

و�م ع�   ،وقد عرف � رجل منهم حصته من األرض ،ابن القاسم وأشهب ~ أرض لقوم/ قال 
 :قال ،إY أرض � أخرى )4(فأراد أحدهم أن ي�ف ��ها ،و¼ �ب ألرضهم ،هم فيها �¸ء

 َv أو .م يعطلها ،من األرض ال© ب®نهم هِ تِ ابَ َص ذ.ك �، عطل.   
وyذ.ك � أن 2سوقه إY أرض �  ،ألّن � أن يمنع ذ.ك ا(اء: قال .مقسومةواألرض : ير\د

 ،فإن ¢ن إنما يمر به ~ �ء من حظوظهم ،إذا ¢ن ال 2سوقه ~ �ء من حظوظهم ،أخرى
  . يمر به ~ حظهفل®س � ذ.ك إال برضا من 

فهذا  ،األرضوال شفعة فيه إذا قسمت  ،وألحدهم بيع vصابته منه: قال ما.ك :ابن القاسم
   ها )5("يد.ك S ما ذكرنا

وال  ،فهذا نص دال S أن .لd\ك êف مائه  حيث  شاء ،ونقله ابن عرفة ~ ا(وات
(ا فيه من  ،و.و ¢ن يرا� تöره (ا أج� بيعه ،كما أن � بيعه ،عWة بتöر �\Íه فيه

كما  ،(ا أفÄ به أبو سعيد بن لبوهو ¢(عارض  ،بyÖه ما اشÖى S حا� ؛اRحجv S wشÖ\ه
لغwه  ،vوضع آخر )6(و�إزائه ،ماء بموضع بعينه � �بوسئل عمن : "ونصه ،~ نوازل ابن هالل

 يأخذ ��ه ~ �vن آخر أS فإن أراد رب ا(وضع ا.واحد أن ،yd2ه ~ ذ.ك ا.dب با�صف
  .ألن� َماَءَك 2َُسوُق َماúِ : ، فمنعه صاحبه قالمنه

  ،إن ¢ن ~ ذ.ك إفساد .لساقية وخرق �ا )7(: فأجاب
ّ

نص عليه ~  ، برضاهممنع إال
   .)9(والعتZية ،)8(منتخب األح�م

                                                 
  .»¾تاج«: ~ ك (1)

  .ي، م، ك، ط: األصل؛ وما أثZته من: سقط من  )2(
  .»عليه«: ~ ي  )3(
  .»��ه«: ~ ي، م، ك، ط  )4(
  .32ص 11ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )5(
  .»بإزاء«: ~ ك  )6(
  .»إن أراد رب ا(وضع ا.واحد أن يأخذ ��ه إ�v Yن آخر أS منه فمنعه صاحبه«ز\ادة : ~ ط  )7(
  .458ص 3ج: منتخب األح�م. ينظر vسألة ع® عن ا.ساقية lشق أرض رجل  )8(
  .342- 341ص 10ج: ينظر العتZية مع ا�يان واRحصيل  )9(

 ]ب/234[
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و�طئه �سبب  ،ا(اء ~ ×ره و.م ينازعوه إال من وجه قلة ،)1(و§ن .م يÍن فيه إفساد .لساقية
عليه ~ ذ.ك �ء من  إال بإذن �\Íه إذا ¢ن ،فيظهر أن ذ.ك ل®س � أيضا ،ذ.ك ~ جر\ه

وأE ذ.ك  ،أراد بعضهم قسمها نصف� ،(ا ~ العتZية ~ ساقية ب� أعل� وأسفل� ،ا.öر
  . اآلخرون

ألن ~ ذ.ك �را عليهم؛ ألنه يصw ما ¢نوا  ؛ال يÍون �م ذ.ك إال باجتماعهم: قال
  .ها )2("ذ.كبهم \ö و ،فيكÕ عناؤهم ،ال 2سقون به إال ~ أر�عة أيام ،2سقون به ~ يوم�

، )3([ ]، و.م استحöه اآلن وأظن أ] وقفت S ما ºالف فتوى ابن لب هذه لغwه: قلت
وأفÄ  ،بأن يباع ا(اء ùه إن ¢ن ال يقبل القسم ،ثم إن ا�ازلة أفÄ فيها بعض من سئل عنها

   ،وسأذكر vسÁند � ،غwه بعدم ا�يع
   .فلنص األئمة عموما وخصوصا S ا�يع فيما ال يقبل القسم ،فأما من أفÄ با�يع

          ،أو حيوان ،قسم من ر�عنإY قسم ما ي)5( )4(و§ذا دx أحد األ�اك: "قال ~ ا(دونة
أو غwه، أجS W القسم من أباه، فإن .م ينقسم ذ.ك فمن دx إY  )6(أو عرض، و�yتهم بمورث

  . ها )7("ا�يع أجW عليه من أباه
أن يقسم  ؛وa أح�م ابن سهل مذهب ما.ك وأصحابه ،وانظر نص اRلق� ~ تأ{ف ميارة

و§ن أE من ذ.ك بعضهم أجW  ،ب� ا.d¸ء �يع ما ينقسم من ر�ع أو عقار أو عروض بال �ر
 ،هواقÁسموا ثمن ،وما ¢ن ال ينقسم إال بöر بيع ،و§ن .م يدع إY القسم إال واحد منهم .عليه

حÄ يقف S أحد  ،فإن lشاحوا فيه تزايدوا ،فذ.ك � ،ومن أراد منهم أخذه بما بلغه من ا¬من
   .فيأخذه و\ؤدي إ{هم ثمن أنصبائهم ،ا.زائدين

 :قال ابن القاسم ، وماجل وغwها، و�_وما ال ينقسم من ع� :ثم قال بعد ذكره ما ينقسم
  وغwها ×ا ~ قسم ،وا1مامات ،واألرض� ،وا(نازل ،أرى أن � ما ال ينقسم من ا�ور )8()أنا(و

                                                 
  .»وخرق �ا«ز\ادة : ~ ط  )1(
  .أ 79ل : نوازل ابن هالل  )2(
  .بياض قدر  ثالث ùمات  )3(
  .»ا.d¸ء«: ~ ط  )4(
  .»إلخ ما تقدم«: ~ ك، ط  )5(
  .وهو vوافق (ا ~ كتاب اRهذيب. م: وما أثZته من. »vوروث«: ~ األصل، ي، ك، ط  )6(
  .223ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )7(
  .ك، ط: سقط  من  )8(
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لقول رسول  ،و\قÁسمون ثمنه S فرائض اهللا ،)1(]يباع[وال يÍون فيما يقسم منه منتفع  ،�ر

  . ��fl‰aflŠč™@�üflë@fl‰flŠfl™@�ü � اهللا

وأنا أخذ بقول ابن القاسم إذا ¢ن ال يصw ~  :وقال ع® بن دينار ~ كتاب ا#دار
وa  ،نصيب أحدهم ما ي�تفع به .كÕته )2()~(فإن ¢ن  ،نصيب � واحد منهم ما ي�تفع به

فال  ،إY القسمة منفعة ~ نصيبهدx  ألن ا�ي ؛قسم ب®نهم ،نصيب آخر ما ال ي�تفع به لقلته
   .هيباع عليه ما � فيه منفعة ا

.م يدخل S  ،اÍ1م بZيع ما ال ينقسم بدعوى �\ك فيه ،وا(عروف: ةوقال ابن عرف
   .عن ثمنه ~ بيع ùه ،وقيده غw واحد بنقص ثمن حظه مفردا ،ا.ydة

 )3(ثورو�yتهم بم ،وفيها أيضا إن .م ينقسم ما ب®نهم من ر�ع أو حيوان أو عرض: ثم قال
ثم نقل Þوه عن ه ثم .أل± أخذ ا#ميع بما يعطى فيه ا ،أو غwه فمن دx �يعه جW عليه من أباه

Wابن عبد ال ~¢    .  
¾Íم فيه بالقسمة من ر�ع أو حيوان أو عرض إذا طلب  )4(]ال[� ما : "وقال ~ اRوضيح

و§نما  ،)6(ّصة من طلب ا�يع مفردةإذا ¢نت ح ،جW األ± S ا�يع ،وأE غwه ،ا�يع )5(أحدهم
ْن : "و§{ه أشار ~ ا(خت� بقو� ها )ö.")7رجW �فع ا  إِ

  وÞوه ،...إلخ  )8("ْ-تََفَع ُ�# ٱَوأْجWَِ .ََها ُ�#
  :)9(قول اRحفة

  مْ ـ َ�نَْقسِ ا َال ـِع مَ ـيْ ِ�َ  / اـعَ دَ  نْ ـمَ وَ 
     

   
َ
ُ  مْ ـل  إِ  عْ ـمَ سْ 2

�
  مْ ـتِ حُ  ارٍ رَ ـْض إِ  ُث ـْي  حَ ال

  :                  ثم قال  
سْ ــل" مَ ـyُ وَ  رُ ـعَ ـُه تَ ـمتُ ـا قِ   ذ�
  

 ¢َ  عُ ـنَ ـمْ 7ُ   
�
  رْ ر" ـَض ـا تَ هَ ـي بِ ـتِ ـل

  مُ ـكُ َ¾ْ وَ   
ْ
   نْ ـمَ وَ  ِق ـ\وِ ـسْ Áَ ي بِ ـاِض قَ ال

  
  دُ ـ\رِ يُ   

َ
  ِن ـمَ ي ا¬� ـفِ  دُ ـ\زِ ـيَ  هُ ذَ ـخْ أ

                                                   
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من )1(
  .ي: سقط من )2(
  .ي، م، ك: وما أثZته من. »بمwاث«ط : ، ~»بموروث«: ~ األصل  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .ي: وما أثZته من. »أحدها«: ~ األصل، م، ك، ط  )5(
  .»تنقص با�يع«: ~ ي، م  )6(
  .22ص 7ج: يحاRوض  )7(
  .234ص: ¤ت� خليل  )8(
 .ابن xصم: �فة ا�1م. 975، 974، 972: ا�يت )9(

 ]أ/235[
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 ،قسم ا�يت ا.صغw وا1مام - ر�ه اهللا -ومن مذهب ما.ك  :vسألة: "وa ا(ع� ما نصه
  . و§ن .م يö ألحدهم ما ي�تفع به

� 4َ5  ﴿ وتأول قول اهللا تعاY ،فإنه يقسم و§ن صار � منه قدر vزود،: قال مطرف عنه  �ِ̀
 ٗ
'Oَِr ۚ ۡو َ*ُ َ

َ
ۡ¡ُ/وKِ � Uٗۡ#ُ" أ  K�﴾)1(، �®دن)وا(�\� ابن القاسم  ،وخالفه ~ ذ.ك �هور أصحابه ا

وأشهب وابن أ± حازم وابن دينار وا(غwة وابن وهب ومطرف وابن ا(اجشون وابن نافع وابن 
وال  ،وال ب_ ،وال بيت صغw ،وال ر} ،)2(وال فرن ،ال يقسم �ام: وقا.وا ،عبد اÍ1م وأصبغ

  . ×ا ال �ر فيه ،ي�تفع به ، حÄ يصw منه ألقلهم نصيبا ماع�
. �ر )3()غw(ثم يقسم S  ،وتأو.وا اآلية أن ذ.ك ~ توجه ا1ق �م قليال ¢ن أو كثwا

@™�fl‰aflŠč � واحتجوا بقو� �üflë@ fl‰flŠfl™@ �ü� ،رö.أن يقسم ب®نهم ما ال ي�تفعون به بعد  )4(ومن ا

  . وÞوه ~ ¤ت� ابن هارونه ا )5("ولÍن يباع و\قسم ثمنه ،القسمة
 ،ثم حيث تنازع ا.d¸ء فيما ال ينقسم وأêوا، فمن طلب ا�يع منهم": وقال ~ ا#واهر

ال ينقص عن حصته من ثمن  ،أجW ا�اقون v Sوافقته، إال أن يÍون بيع حصته منفردة
  . وشبهها، فال �W من أE ا�يع أن يZيع ،¢لفنادق وا�يار ا.كثwة ،ا#مع

فإن تعذرت  ،ك بقسمة الع� إن أvكنتنفراد cقه، وذ.وسبب اإلجبار أن .لd\ك اال
إذا  ،إال إذا بيع �يع ا(شÖك ،ا�ي هو ا�دل ¢vلة ،فبقسمة ا�دل، وال 2ستوa حصته من ا¬من

  . .م يÍن S ا.صفة ا(سÁثناة
ل®س hارج عن ت�ف  ،دفعا .لöر عنه ،و§جبار ا(ا.ك S بيع vلكه Rعلق حق الغw به

   )6("ها. إنها بيع، وهو ا.صحيح عند ¤الفنا: ا.dع كما ~ ا.شفعة، بل ~ أصل القسمة إذا قلنا
قسم  وجه: قال ابن حبيب: "نصهو ،ما ~ كتاب القسم من ا�وادر ،وأêح من ذ.ك ùه

  أحبوا ا.سهم، فال يقسمفإن .م يÖاضوا و ،العيون واآلبار ب� ا.ورثة وا.d¸ء S ما تراضوا عليه
  ولÍن  ، منفردة .� واحد بال درك �عضهم S بعض، أو � ب_إال S أن يصw � ع�

                                                 
  .7اآلية : سورة ال�ساء  )1(
 .»وال ماجل«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .وهو خطأ ظاهر ال 2ستقيم به ا(ع÷. »ا.öار«: ~ م  )4(
  .603-602ص 2ج: مع� ا�1م  )5(
  .789ص 2ج: عقد ا#واهر  )6(
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   .فال �وز ذ.ك با.سهم ،يعتدل ذ.ك ~ القيمة، فأما S أن �مع اثنان ~ ع� أو ب_
ئها سهامهم بقيت ب®نهم 2سقون بما ،و§ذا ¢نت العيون واآلبار ال �مل القسم S ما ذكرنا

فلآلخر  ،فإذا وقعت S ثمن ،و�yتهم، ومن دx إY ا�يع ُقC � بذ.ك )1(بقدر vوارثهم
  ه ا )2("أخذها به

Rكون  ،فذهبا إY مقاومتها ، ب� �\�Íإذا ¢نت ا�_: قال بعض ا(فت� ،وa الطرر
فهذه أدلة ا(ف© ... لخ إال عن تراض إ )3(وال ينقسم ،و(ن أراده منهما ،.واحد ¢ن ذ.ك �ما

وحيث ينقص بيع  ،إنما هو حيث ال يمÍن القسم ،وقد اتضح .ك منها أن اÍ1م با�يع ،با�يع
، إذا ثبت ذ.ك ]رم أحد األvر\ن .م �S W ا�يع من أباه، فإذا اا1ظ مفردا عن ثمنه �لة

   .يمÍن قسمها S حسب ما جرت به xدتهم ؛مياه بالدنا توات )4(علم أن ôلبفا
وأنه ال ينقص ثمن القwاط منها مفردا عن ثمنه  ،.م تÍن قwاطا واحدا )5()ما( :و§ن قلت

و§ن ¢ن  ،و�S W القسم أبيه ،إذا زاد ا(اء S القwاط ،وعليه فال �S W ا�يع من أباه ،�لة
بما ير\د من بيع  ؛غwه ~ عدم ت�فه ~ vلكهvراxة öRر  ،يتöر بضعف مائه ~ جر\ه

و.م يمÍن  ،وحيث �تمع �ران ،مع إ�vن انتفاع �\Íه بنصيبه بÍراء وÞوه ،وغwه
   .وهذا S قول ما.ك ،عن ا.صائغ )6(كما سيأ� ،يرتÍب أخفهما ،اqروج عنهما

 ،فإنه إذا .م يمÍن ،ا(عهود قبل القسم )7(ا�ي 2شÖط االنتفاع ،وأما S قول ابن القاسم
   .وهو واضح ،جS W ا�يع من أباه

وما ¢ن  ،فمسÁنده هو أن ا(اء ا#اري يمÍن قسمه بالقâ ،وأما من أفÄ بعدم ا�يع
ْسِم َ�َْرى ا.َْماِء، َوُقِسَم بِالَْقâَِ : ")8()~ ا(خت�(لقو� ،كذ.ك فال يباع  Sَ ُWََ قَ وÞوه  )9("َوَال ُ�ْ

   .~ ا(وات

                                                 
  .»vوار\ثهم«: ~ ي، م  )1(
  .226ص 11ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )2(
  .»تنقسم«: ~ م، ط  )3(
  .»بباطل«ز\ادة : ~ ك  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»يأ�«: ~ ي  )6(
  .»ي�تفع«: ~ ك  )7(
  .ك، ط: سقط من  )8(
  .234ص: ¤ت� خليل  )9(



 795 
 

و.م يعمه فيما 2شمل ما  ،ثم إن هذا ا(ف© اقت� ~ اسم القS â بعض ما يطلق عليه
وما اسÁند � ~ عدم ا#W  .فراده كما ستقف عليه، مع أنه من أجرى قسم ا(اء به xدة ببالدنا

 أَال  ،S ا�يع )2(]م ا#WعدS[)1( ] القسم[إذ ال يلزم من عدم ا#W  ،ال ينهض د{ال ،S ا�يع
   .وهو واضح ،مع أنه �S W ا�يع فيه من أباه كما vر ،ترى أن ا¬وب وÞوه ال �S W قسمه

 âنه(وأما قسمه بالق�v4(و ،)3()عند إ( ن االنتفاع�vبه[إ[)م[ )5
ّ
وهو منصوص  ،)6(]فمسل

ما جرت به xدة توات ~ قسم  ،عليه اسم القâ غw أنه ×ا يطلق ،)7()غw ما ديوان(عليه ~ 
القâ ~ : لقول ابن عرفة ،hروق S قدر األنصباء/ ¤رق  ،ا(ياه من نصب حجر أو Þوه

قدر حظه من  ،استعمال الفقهاء عبارة عن اآللة ال© يتوصل بها إلعطاء � ذي حظ من ا(اء
   .هوال ز\ادة ا ،غw نقص

 )8("من صفته أن تؤخذ قدر: وما صفة القâ ا�ي يقسم به؟ قلنا :فإن قيل: "وa ا#واهر
وÇعل فيها خروق مÁساو\ة �ري منها ا(اء،  ،أن تنصب خشبة: ومن صفته أيضا: "قال ثم� ... إلخ 

، )9(والعوائد ~ ذ.ك ¤تلفة، وGها تفيد مقصودا واحدا... ثم يأخذ � واحد منهما بقسطه 
  . ها )11("ا اتفقوا عليه منهاS م )10(فيعتمد األ�اك

 W� Sونال  )13(ن األ�اك، وأصفات âَْ ، فأنت تراه جعل القِ )12(وÞوه ~ ابن ا1اجب
  وهو واضح ،بل يرا� ما يتفقون عليه ،منها )14(]معينة[صفة 

                                                 
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .»مع«: ~ ك  )4(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .26ص 3ج: هرعقد ا#وا  )8(
  .»واحد«: ~ ك  )9(
  .»ا.d¸ء«: ~ ط  )10(
  .27ص 3ج: عقد ا#واهر  )11(
  .446ص: ينظر جامع األمهات  )12(
  .»ا.d¸ء«: ~ ط  )13(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )14(

 ]ب/235[
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بل (ن  ،و.و حدث �ر ألحدهم ،وال يلزم من اتفاقهم S صفة منها استمرارهم عليها
وقال ابن "وا.لفظ .ألول : ونصهما ،(ا ~ اRوضيح وابن عرفة ،حدث � �ر القيام ~ نقض ذ.ك

فقّل ذ.ك  ،)1(|~ ا.سÀ| و�ا ماء كثw يÌÍ ا�عيد والقر\ب ،ا(اجشون ~ ورثة اقÁسموا أرضا
Äا�عيد ا(اء ح ÌÍفأراد نقض القسمصار ال ي ،.   
بقدر ما 2ستوي  ؛ف�اد من بعد S من قرب ،و\رد قسم ا(اء ،ال ي�تقض قسم األرض: قال

كما .و قسمت با(اء قسما  ،ا�عيد والقر\ب ~ ا.سÀ، فيكون .لبعيد منه أ�Õ ×ا .لقر\ب
  . واحدا

  .ها )2("وهو غw ¤الف .ألول: عياض
  . نظره، فاعن ابن العطار )3()قبله(وvراده باألول ما نقله : قلت

أو ي�فه ألرضه من �vن  ،وهو vر\د قسم ا(اء {Zيع ،~ ا�ازلة )5(اكثم إن بعض األ�
 ،ألvر أوجب ذ.ك )6( مع أ�اكه.م يمكنه االنتفاع بنصيبه �موxً  ،>االنتفاع بنصيبه< يمكنه

أو ينقله ~ قر\ة  ،و\رسله فيها ،)7(بأن ¾فر � حفرة ~ أرض أ�اكه ،فحÍم عليه هذا ا(ف©
 ،إذ ال يفوه بهذا إال جاهل ،×ا يوجب اإلعراض عن مقو� �لة ،عنه )8(]إن صح[وهذا  ،أو Þوها

وأن اهللا ، ��fl‰aflŠč™@�üflë@fl‰flŠfl™@�ü :يقول � وا.رسول ،وyيف يصح هذا ،أو من هو عن ا1ق متغافل

  ،وال يلتفت آلخر ،حق vؤمن )9(فwا� ،ين& عن إضاعة ا(ال
ّ
خ¯ وال حجة � ~ جواب ا.ل

 : "ونصه ،من حاوي الWز� ،~ نوازل القسمة ا(نقول
ّ
خ¯ عن سانية lسü من ب_ سئل ا.ل

وتبü ا�_  ،وا�_ واحدة، فهل تقسم األرض ب®نهم ،فكيف تقسم S �اعة �¸ء ،)10(]فيها[
أو تباع S  ،فإذا ¢نوا أر�عة استü � واحد يوما من أر�عة أيام ،شائعة ب®نهم S قدر أنصبائهم

  ....وال تقسم S ما ذكر؟  ،يعهم�
                                                 

 .اRوضيح: وما أثZته من. �يع ا�يخ: سقط من )1(
  .270ص 7ج: اRوضيح  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»ا.d¸ء«: ~ ط  )5(
  .»اشÖاكه«ك : ، ~»�¸ئه«: ~ ط  )6(
  .»�¸ئه«: ~ ط  )7(
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )8(
  .»أيرا�«: ~ ك، ط  )9(
  .م: وما أثZته من. األصل، ي، ك، ط: سقط من  )10(
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ول®س ألحد أن 2سÁبد  ،وتبü ا�_ حياة #ميع األرض ،ا.سانية )1(أرا� تقسم: فأجاب
ألنّه ال ه ا )3("ال© تبü بغw ب_ ،؛ ألنه يؤدي إY تعطيل منافع األرض)2(بها دون اآلخر\ن
  )4(مع أنه ¤الف أيضا لظواهر ،و\مÍن االنتفاع بها S حا�ا #ميعهم ،يمÍن قسم ا�_
   .ا�صوص ا.سالفة

و\دل S،  S أن ظواهر ا�صوص ا(تظافرة تقوم مقام ا�ص ا.�\ح ،وقد نص غw واحد
   .أن فتواه ¤صوصة بإ�vن االنتفاع .� وعدم اöRر

 ،وسئل ا.صائغ عن سانية ب� �\�Í أو �¸ء: "و¼ ،فتوى ا.صائغ ا(ذكورة عقبها
، فهل يعطى � واحد منهم نصيبه بالقرعة والقيمة ،وفيها ب_ واحدة ،ون قسمتها ب®نهمير\د

و2سÀ هذا  ،وا(وضع ا�ي تدور فيه ا�ابة، vشÖ¸ ب®نهم ،ا�_ وا#ابية، وهو �تمع ا(اء و\Öك
ب®نهم [ وتبü ا�_ ،¢نوا ثالثة قسم أثالثا )5()إن(، ووyذا �\Íه إن ¢نا اث�� ،يوما أو يوم�

  وال تقسم ألجل عدم قسمة ا�_؟  ،تباع عليهم كذ.ك S اإلشاعة أو
و\صححه ا.dع،  ،عليه S ما تراضيا )6(]فيجوز ،إذا ¢نت القسمة S الÖا�: فأجاب

والقسمة يغلب  ،وتبü ا�_ vشاعة ب®نهم ،و§ما با#W ول®س فيه كبw �ر جWوا S القسم
والعكس  ،)7()غلب خروج ا(لك( ،فإن ¢نت القسمة أ� من خروج ا(لك ،فيها أشد ا.öر\ن

  .  ها )8("فالقول قو� ،فمن دx إY أخف ا.öر\ن ،S العكس
 .ِ وَ ": وa ا.شWاخي© ~ �ح قول ا(اتن

ْ
وا�ي يتحصل : ما نصه... إلخ  )9("ْت َص قَ -َ  نْ إِ  عِ يْ بَ ل

  ...  إلخ أن يÍون ×ا ال ينقسم ¢�_ ،من @مهم أن ا#S W ا�يع hمسة �وط
رتÍاب ا أو ،وهذا األصل مبS U رفع ا.öر :Þوه قول القلشا]... والقسمة إلخ  :قو�

  . هأخف ا.öر\ن ا

                                                 
  .»أرض« :~ ط  )1(
  .»اآلخر« :~ ي  )2(
)3(  �  . 46-45ص 5ج: فتاوى ا.رز
  .»ظاهر« :~ ط  )4(
  . ي، ط: سقط من  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .ك: سقط من  )7(
)8(  �  .46ص 5ج: فتاوى الWز
  .234ص: ¤ت� خليل  )9(
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 ،وأما ما ال ينقسم ،أن .لموò � أن يقاسم ا.وارث فيما ينقسم ،نظر ~ vسائل ا.وصاياوا
نقلناها من خطه عن  ،فإن lشاحوا تقاوvوه ب®نهم ،فلمن شاء منهما أن يأخذه بما يعطى فيه

  .نوازل ابن رشد
-543 Rعن  ,z�����  �$�/ ��  ,g4J� O� ��� �$'� �
)�� �?8*�� �$�/ &	*��.=�1� n�8 ;gX 

 و.رجل آخر فيها ا.ر�ع  ،عن أناس �م أرض - وفقه اهللا - سئل ¢تبه : ومن خطه ما نصه
{خاصم عنهم فيها  ،)1().رجل(ثم إن أهل األرض أعطوا ا�صف ~ أرضهم  ،استحقه بالغرس

وسلم أهل األرض  ،نصيبه )3()ا.ر�ع(باع صاحب /  )2(]ثم ،سلموه �[وثبت � ذ.ك و ،فخاصم
  فكيف األvر ~ ا.شفعة؟ ،وا(شÖي هو ا(خاصم ا(ذكور ،إال واحد منهم أراد أن 2شفع ،ا.شفعة

فيقسم ذ.ك  ،و.لمشÖي S قدر حقوقهم ،بأن ا.شفعة تÍون .�ي .م 2سلم :فأجاب
ومن �  ،فله ا¬لثان من ا(بيع ،فمن � ~ األرض ا¬لثان ،ا(بيع S قدر ما .� واحد ~ األرض

نصف (أو  ،فإن ¢ن � من األرض عdها ،فينظر �صيب ا�ي .م 2سلم ،فله ا¬لث ،ا¬لث
  . هاواهللا أعلم  ،و\Íون اآلخر .لمشÖي ،مثل ذ.ك من ا(بيع فله ،مثال )4()عdها

فيكون  ،ألن ا�ي سلم يُعد حظه vلY ال حÍم � ؛عندي ~ هذا ا#واب نظر: قلت
فتقسم ا.شفعة  ،كأن .م يÍن �ما �\ك أصال ،ا.d\ك ا(شÖي مع ا.d\ك ا�ي .م 2سلم

 ،فإذا ¢ن .لd\ك ا(شÖي نصف األرض ،S أن ال �\ك �ما ~ األرض ،ب®نهما بقدر ما .�
كما ~  ،ا�ي وجبت شفعتهما فيه ر�عها )5(وا.شقص ا(بيع ،و¸ن .لd\ك ا�ي .م 2سلم عdها

   .الفرض ا(ذكور ~ ا.سؤال
 ،فيقسم ا.ر�ع ا(بيع ب� ا(شÖي ا�ي � ا�صف ،صحت ا(سألة من عd\ن :وا#واب

dك ا�ي � الع\d.ستة ،وا S سة أسداس ،و.م 2سلمÚ ي منهاÖو.�ي .م 2سلم  ،.لمش
 ،إال إذا ¢ن lسليم بقية األ�اك ،وما ذكره شيخنا ا(جيب ال يصح. واهللا تعاY أعلم ،ا.سدس

وقد وقع ذ.ك  ،كما ذكر ذ.ك ~ ا(قدمات ،بعيد ~ ا�ظر ،إنما هو S وجه ا�بة S قول شاذ
   .لقول ألصبغ ~ ا.واضحةا

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .ط: ساقط من  )4(
  .»ا(تبع«: ~ ك  )5(

 ]أ/236[
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وقد وقع ألصبغ ~ ا.واضحة أن  ،وال توهب - يعU ا.شفعة - وال تباع : "ونص ا(قدمات
فأراد ا�ي .م 2سلم أن يأخذ  ،)1(افسلم �يعهم ا.شفعة إال واحد ،ا.شقص إذا بيع و� شفعاء

و.لمشÖي  ،منها فل®س � إال سهمه ،أن lسليمهم إن ¢ن S ا�بة .لمشÖي والعطية ،ا(بيع
   .سهام ا(سلم�

 ،)2("فللمتمسك �يعها ،وyراهية األخذ بها ،و§ن .م يÍن S هذا ا.وجه إال ترك ا.شفعة
  ؛ابن �ابة - واهللا أعلم -  واختار هو يعU" :إY أن قال

�
وال  ،وال يهبها من ا(بتاع ،فعة يZيع ا.ش" أال

   .وهو ا.صواب ،من غwه
 )4(و×ا يدل � قول ،وهذا ê\ح فيما ذكرناه ا )3("، بعيد ~ ا�ظروقول أصبغ شاذ :ثم قال

�مد عبد العز\ز بن  .واهللا تعاY أعلم ،)5("َوyَأْن أْسَقَط َ,ْعُضُهمْ : "ا(خت� Yتب عبيد ر�ه تعاyو
Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا�  .رزقهم اهللا رضاه آم� ،

-544 R�/ ,��� ��W�� �W�� M�k�'�� ! .��} ����� ,���� .� ���9� 
 � ,O;? O� �P
)� .8 *�X 
ورثة  )6(وسئل يعU شيخه سيدي أ�د بن عبد العز\ز ا�الK عن :ومن خطه ما نصه

قد عملوا � أعماال ح�  )8(وهم ،�صل فيه نماء )7()بال إذن(فتجر به أحدهم  ،ورثوا ماال
  ؟)10(فهل �م ذ.ك ،�yته ~ ا�ماء )9(فأرادوا ،اشتغا� باRجارة

إال إن قال إنه  ،وعليه �م أجرة ا(ثل ~ أعما�م ،بأن ا�ماء .لتاجر فقط :)11( �فأجاب 
كما �م  ،و� ~ �ر\ك ا(ال أجرة مثله ،فا.ر�ح ب®نهم S قدر ا.ydة ~ رأس ا(ال ،Çر .لجميع

  إن .م  ،والقول .لعاvل ~ عدم اWRع . أجرة �فال ،إال من قصد اWRع بالعمل ،ذ.ك ~ أعما�م

                                                 
  .ي، م: وما اثZته من. »واحد«: ~ األصل، ك، ط  )1(
 .69-68ص 3ج: ا(قدمات ا(مهدات )2(
 .69ص 3ج: ا(صدر نفسه )3(
  .»قو� ~«: ~ م، ك  )4(
  .232ص: ¤ت� خليل  )5(
  .»ومن ا.رحلة ا�ال{ة ~ جواب � عن عدة vسائل ما نصه ومنها«: ~ م  )6(
  .م: سقط من  )7(
  .»نماؤهم«: ~ ي  )8(
  .ط: وما أثZته من. »فأراد«: ~ األصل، ي  )9(
  .»أم ال«ز\ادة : ~ ط  )10(
  .»فأجبت«م : ~  )11(
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أن ا�ماء � مع أنهم .م يأذنوا �  ؛و§نما قلنا ~ ا.وجه األول ،يÍن مثله يأنف عن العمل بعوض
 ّRسب �فسها أن ا{د ،(ا نصوا عليه من األصل ،جر �فسه~ اÍر  ،إنما تÇ ومن أن من

ومتعد إن ¢ن �ت  ،وهذا vودع إن ¢ن ا(ال �ت يده ،� فا.ر�ح � مع أن ا(ا.ك .م يأذن ،بوديعة
 �واهللا  ،كما هو منصوص ~ باب الغصب ،إنما يرد مثله )2(وا(تعدي S ا(ثÅ ،)1(غw يده

  .أعلم
-545 R����>���� ���rL� 3�C8 �9�(�� &-m� &�
�� M�X 

 ،)4(الفقه سيدي عمر بن اRوا� اRوزري عن تعديل األصل .لقسمة )3(وسئل من قبيل
 ،ال تز\د وال تنقص ،وذكر ا.سائل أن القيمة عندهم S قدر ا(غرم ،cسب ا(غارم ا.سلطانية

   ؟فهل يÍتÌ بذ.ك
وصار قدر ا(غرم ضابطا (ا  ،فأجبت بأنه إذا استمر العرف بذ.ك :- ر�ه اهللا -قال ا.شيخ 

  .ألن اRقدير بأحد ا(Áساو\� تقدير باآلخر قطعا ؛و\ÍتÌ به ،فال بأس بذ.ك ،ألصل2ساو\ه ا
 ،.وروده عليهم من فاس ،فأخ�W أن فقيها بقفصة 2سمونه سيدي عبد القادر الفا´

   .و.م يظهر K وجه ا(نع ،أفتاهم بمنع اRعديل با(غرم
فيها ترك اRعديل  )5(]�وز[ألنهم نصوا أنه  ؛فما أجبت به واضح ،أما ~ قسمة ا(راضاة

 ،ومن ~ حكمهم ¢لغائب ،إن ¢نت ب� غw ا(حاجw ،وال يتع� فيها ا(ساواة ،واRقو\م با.Øية
 ثم يÖاضون S أخذ � منهم ما  ،ا.d¸ء فيها إY غw اRقو\م من ذرع أو عدد )6(]رجع[و§ذا 
  .ال 2شÖط فيها تماثل العوض�/  ،ا بيع من ا�يوعوا1اصل أنه .فال مانع من ذ.ك ،شاء

فقد علم من القضايا  ،فألنها و§ن �طوا فيها االستواء ~ القيمة ،وأما قسمة القرعة
 ،أن األشياء ا(Áساو\ة .�ء واحد ،ا(سماة ~ أوائل ا�ندسة بالعلوم ا(تعارفة ،األو{ات

تماثله عند  ،فإذا فرضنا أن ا(غرم ا(öوب S األجزاء ا(فروضة ~ القسمة ،مÁساو\ة فيما ب®نها
   .فالقيم متماثلة فيما ب®نها �ورة ،أهل ا(عرفة بعرف ا�â �يع قيم تلك األجزاء

                                                 
  .»يد غwه«: ~ ط  )1(
  .»ا(ثل«: ~ م  )2(
  .»قبل«: ~ ط  )3(
  .»بالقسمة«: ~ ك  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )6(

 ]ب/236[
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أو عدم تقار�ها ~  ،)1(يِب و§ن ¢نت فتواه با(نع لعدم استواء األرض� ا(قسومة ~ الطِ 
وهو �ل  ،وصار ا(نع إنما جاء من غw جهة اRعديل با(غرم ،ي�ئذحصل ا.وفاق ح ،ا(�ن

   .أعلم �واهللا  ،ا�حث
-546 R �P�>�c/ ,�	�) ��  g� �*E &	� M�"�G F�*4�� �\ �
8 �W "���c/ ,�$�� &�c� O� [�X 

، عن رجل خرج مع قوم حاجا -  ر�ة اهللا عليه -وسئل يعU شيخه ا�الK أيضا  :ومنه
ماذا �ب  ،ثم بدا �م الفراق ،فأ�لوه ،زادهم )2()يأ�ل من(مر S أن يبü معهم vزود تفأعطاهم 
  عليهم �؟

 و§ن جهلَت  ،ما أ�لوا من تمره ةَ يلَ كِ عليهم مَ  وجبْت  ،تمره ةَ يلَ كِ مَ  )3(أنه إن علمَت  :فأجاب
   :من جهت� )4(لفساد العقدة ا(ذكورة ،وجبت عليهم قيمة ما أ�لوه جزافا

   .)6(ألنه باع تمرا بطعام دون تنازع ؛جهة ر�ا ال�ساء )5()من(
، وهو �هول � وألصحابه ،ألنه باع تمره بما يأ�له معهم ~ ا(ستقبل ؛ومن جهة ا#هل

Åى فاسدا وا(ثÖو§ذا  ،قيمته :وقيل ،كما ~ ا(خت� ،وعلم قدره رد مثله )7()إذا فات( ،ا(ش
  .واهللا أعلم ،جهل ردت قيمته

-547 RM� �G� ³I��)� &� ! ���i%� �� X  

فجاء  ،عن قوم اشyÖوا ~ �ل وحوائج وزاد - قدس اهللا روحه - وسئل  :ومنه عنه أيضا
  . و.م يقوvوا ما أخرجوا واشyÖوا S الÁساوي ،آخر با.زاد، وخر با1وائج، واآلأحدهم با#مل

 ،معاوضة )8(حاصلها ألن�  ؛إذا عرفوا ما وقعت فيه ا.ydة ،فأجاب µواز ا.ydة ا(ذكورة
 وا(عاوضة ~ العروض ال ،)10(ما أخرجه � من صاحبه )9(� منهم ثلJ ما أخرجه هو ثلث

                                                 
  .»العيب«: ~ ك  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»علم«: ~ ط  )3(
  .»ا(ذكورت�«: ~ ك  )4(
  .ك: سقط من  )5(
  .»تناجز«: ~ ي، م، ك، ط  )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .»أصلها«: ~ ط  )8(
  .»بثلث«: ~ ي، ك  )9(
  .»صاحبيه«: ~ ي، ك، ط  )10(
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 ،وذ.ك واضح ،ال معرفة قيمتها ،و§نما 2شÖط فيها معرفة أعيان العروض ،2شÖط فيها تقو\م
  .واهللا تعاY أعلم

�رد االرتفاق ~ ا.سفر دون  ،ا(ذكورةإن ¢ن vراد ا.d¸ء ا(ذكور\ن �ydتهم : قلت
 ،أحدهم S صاحبيه )2(تفضل )1()يö(وال  -  ر�ه اهللا -فاألvر فيها كما قال ا.شيخ  ،اRجارة

 
ّ
و§ن ¢ن  ،)3("َو�َِعْرَضْ�ِ ُمْطلًَقا" :S قول ا(اتن ،اقخ¯ ا�ي نقله ا(وّ كما يؤخذ من @م ا.ل
و§ال فسدت �yتهم إن  ،ذ من معرفة قيم عروضهمفال بد حي�ئ ،vرادهم بذ.ك اRجارة

: بل و.و .م تتفاضل S ما يظهر من @م االستغناء، ونصه S نقل ا(واق ،)4(تفاضلت القيمة
اءِ " yَُة بِالُْعُروِض بَِغwِْ 7َْقِو\مٍ : َوِمْن االْسِتْغنَ ِ

�d.وه قول . ها )5("فُِسَخْت 4َبَْل الَْعَملِ  ،إْن َو4ََعْت اÞو
  :صاحب اRحفة

ا      ـمَ وõ ـا قُ ـا مَ ذَ إِ  وِض رُ ـعُ ـالبِ  ازَ ــجَ وَ 
  

  ةٍ ـهَ ـجِ  نْ ـمِ   
َ
  )7( )6(امَ لَ اعْ فَ  ْ�ِ ـتَ هَ ـجِ  وْ أ

×ا نقلناه ~ vسألة ا.ydة ~  ،وقف S ما ºالف ما .لهالK أيضا ~ اqاvسة بعده: قلت  
  .)8()ا�الK أيضا( ،عن نوازل ابن هالل وغwها ،األصول
-548 R�9�(��8 ���� .� ���- M�X 

 ،فإذا ¢ن العرف أن من صارت � ]لة بالقسمة ،و�عد: فأجاب ؟وسئل ا.شيخ عما يظهر
 ،ولÍن اRحب®س يفيتها ،ألن العرف ¢.dط ؛فالقسمة فاسدة ،)9(فال يÍون � حر\مها

وyذ.ك الغرس ا�ي غرسه أبناء األخ ~  ،و\بطل ذ.ك العرف ،و\Íون ا1ر\م (ن � ا�خلة
إن .م يعطهم ا(حZس قيمة  ،و�ب عليهم قلعها ،فل®س �م إال حطبها ،حر\م ]ل عمهم

  . واهللا أعلم ،حطبهم
  

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .»يفضل«: ~ ك  )2(
  .212ص: ¤ت� خليل  )3(
  .74ص 7ج: ينظر اRاج واإلùيل  )4(
  .75ص 7ج: اRاج واإلùيل  )5(
  .�فة ا�1م. 1144: ا�يت  )6(
 .»ا.شيخ أبو فارس«ز\ادة : ~ ك، ط  )7(
  .ي، ك، ط: سقط من  )8(
  .»حرمها«: ~ ي، م  )9(
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نقلناه ه اكما سبق  ،كذ.ك يÍون حكمه كحÍم �\ك بائعه ،وأما ا(شÖي :استدراك
أي خط ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن بن  ،وذكر أنه نقله من خطه ،من خط الفقيه ابن األغماري

  )1(.ر�هم اهللا ،عمر اRنال]
�سقوط  ،وقد أجاب سيدي عبد ا.كر\م بن أ�د اRمنطيطي ا�يحيوي تلميذه :قلت

  .نظره ~ نوازل ا�يوع، اا1ر\م ~ القسمة .لنخل x Sدة ا�اس
-549 R
��4�� g�=�� ! ��4J�� ! ��c��X 

ال شفعة ~ بيع فاسد عند : قال ابن ا(واز: "يع الفاسد من ا�وادر~ ا� ،vسألة ~ ا.شفعة
 .ا�ناء وا�دم والغرس وقلع ا.شجر ؛إال بعد فوت ا.شقص، والفوت فيه عند ابن القاسم ،ما.ك

  . كغwها ،حوالة األسواق فوت ~ ا.ر�اع: وقال أشهب
إال أن يفوت ~ يده، فإن  ،فلينقض أيضا ،ا.شفيع قبل فوته بمثل ما اشÖاه به و§ن أخذ: قال

 )2(]ا(شÖي[.زم ا.شفيع ما .زم  ،فرجع ا�ائع S ا(شÖي بقيمته يوم قبضه ،فات ببعض ما ذكرنا
فا.شفيع ¤w إن شاء رد  -ير\د ×ا أخذه به ا.شفيع  -إال أن يÍون أ�Õ  ،من تلك القيمة

  . بتلك القيمة ما بلغت ،بها )3(سك، و§ن شاء تما.شفعة
ا�ائع وا(بتاع  ثم ترادد / ، )4(]ا.شفيع[قبل أن يأخذه  ،و§ن فات ا.شقص عند ا(شÖي: قال

ال© رجع ا(شÖي  ،وخw ا.شفيع إن شاء أخذه بالقيمة ،انتقضت ا.شفعة بÍل حال )5(]القيمة[
  . و§ن شاء أسلم ،إ{ها ما بلغت

أو .م يفت حÄ أخذه  ،خذه ا.شفيعبل ذ.ك سواء فات عند ا(شÖي قبل أن يأ: قال �مد
          ،فيكون ¤wا ب� أن يَُرد�  ،إال أن يÍون أ�Õ ،فقد .زم ا.شفيع أخذه بما ترادا به ،ا.شفيع

  . أو يأخذها بذ.ك
قال  و§ن باعه ا(بتاع بيعا فاسدا،: هبقال ابن القاسم وأش: ومن كتاب ابن ا(واز وا(جموعة

ألن بيعهما �يعا  ؛وال شفعة .لشفيع: �يعا ما .م يفت، قال أشهبأو واله رجال .رّدا : أشهب
 ال© .زمته بعد ،فللشفيع أخذها من أيهما شاء بالقيمة ،vردود، فإن ¢ن قد فات عند األجل

                                                 
  . »أبو فارس«ز\ادة : ~ ك، ط  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .ط: وما أثZته من. »تماسك«: ~ األصل، ي، م، ك  )3(
  .، م، ك، طي: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(

 ]أ/237[
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و.لشفيع  ،فبيع اآلخر مفسوخ ،و.م تفت عند اآلخر ،عند األول )1(ت؛ إنما ¢نعلمه بها، و§ن ¢ن
  . ا.شفعة با�يع األول

و.لشفيع ا.شفعة S أيهما شاء، فإن  ،فهو فوت ،و.و باعه ثان من ثالث بيعا جائزا: �مد
و\رجع � واحد من ا�اق� بما دفع، و§ن أخذ من ا¬ا]  ،فبالقيمة يوم قبضها ،أخذها من األول

فبا¬من وعهدته S من  ،وقبضه بعد علمه بذ.ك ùه، و§ن أخذ من ا¬الث ،فبالقيمة يوم بيعه
حÄ  ،وال من ا¬ا] ،وال يأخذ من األول ،و§ن أخذ من األول زالت عن ا�اق�. أخذ منهي

وزالت  ،و7ُْعَرُف، و.و فعل قبل ذ.ك �ُِقَض بذ.ك ا�يع ا.صحيح وما قبله ،يÖاجعوا القيمة
أو دخله فوت  ،و.و .م يأخذ با.شفعة حÄ تراجعوا القيمة ا¬ا]، منأو  ،ا.شفعة أخذها من األول

وعليه عهدته بعد  ،.زمته ×نو{أخذ إن شاء بالقيمة  ،.م يÍن فيه فسخ ،يوجب القيمة
  . و§ال فأخذه باطل ،معرفتهما

Ñ®و§ن شاء با¬من من اآلخر: ثم � إذا عرفها أن يأخذ، قال: قال ابن م .  
سدا باعه من بائعه إياه بيعا فا ،و§ن ¢ن مبتاع ا.شقص بيعا فاسدا: قال أشهب ~ ا(جموعة

ول®س هذا ا�يع  شفعة .لشفيع S واحد منهم فال ،و.م يدخل ا.شقص فوت إال ا�يع ،أو جائزا
يأخذ فللشفيع أن  ،بيعا جائزا|ا�ائع بعد ما اشÖاه  )3(فإن باعه ،ما تعاطيا )2(ول®س إذا ،فوتا

   .ذ.ك با.شفعة
حÄ رده ا¬ا]  ،ثم .م يقم ا.شفيع ،ا¬ا] من األول �اء صحيحا )4(|و§ذا اشÖاه: �مد

و�  ،فل®س � رد بفساد ا�يع ،فإن ¢ن ذ.ك بعد أن غرم األول قيمة ا.شقص لفساد ا�يع ،بعيب
  . ا.رد بالعيب إن شاء

كيف يÍون .لمشÖي األول ردها بالعيب S ا�ائع : قال سحنون: قال ابن عبدوس
و§نما �ب عليه ا.رجوع لفضل ما  ،قيمة لفوتهووجبت فيه ال ،وا�يع األول قد انتقض ،األول

ول®س  ،فيصw ا(شÖي غرم قيمة ما فات ~ يديه ،ب� القيمت�، قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة
ثم  ،فحلف ،فضلت فغرم قيمتها بعد أن وصفها ،فيمن تعدى S دابة ، كقو�مردها بالعيب

  .تمام القيمة ، و§نما �فل®س .ر�ها أخذها ،وجدت S خالف ما وصف
                                                 

  .»فاتت«: ~ ا�وادر وا.ز\ادات  )1(
  .»و{Öادا«: ~ ا�وادر وا.ز\ادات  )2(
  .»باع«: ~ ي  )3(
  .ا�وادر وا.ز\ادات: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )4(
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ورجعت إY ا�ائع  ،فسخ ا�يع األول ،و§ن ¢ن ذ.ك قبل تراجع القيمة: قال ابن ا(واز
  . األول، قا� ابن القاسم

فل®س .لشفيع أن يأخذ حÄ يÖاد� ا�ائع  ،و.و .م يفت ا.شقص بيد األول إال بZناء أو هدم
ا�دم  )1()عن(وال ¾ط من قيمة ا.شقص  ،ثم يأخذها و\غرم قيمة ما ب÷ قائما ،وا(بتاع القيمة

 ،وما ب÷ به من نقضه حسب S ا(بتاع قيمة ما سلم منه نقضا ،)2(وال (ا هلك بغw سZبه ،ش®ئا
  .من ا�وادر لفظاه ا )3(".و§ال فال شفعة � ،و¸ن S ا.شفيع قيمة ما ب÷ قائما

-550 R��4E g � ��? g�=�� 
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وقع قل ×ا بأ/  ،بأن عقد ا�يع إنما وقع خفية ؛vسألة شفعة أتهم فيها ا.شفيع ا(بتاع

  . اإلشهاد عليه عالنية
تلمسان سنة وسألت الفقيه أبا عبد اهللا سيدي �مد القوري من : "قال ~ ا(عيار ما نصه

جوابÍم فيمن ابتاع : )5()نصه(بما ... و�U ميمون ا.ýd إلخ  ،)4(عن vسألة ابن صعد 871
م ،من مقدم قاض S ¤تبل العقل شقصا من بيت ر} õة القا� ا(قدöc،  و§ذنه بثمن مقدر

ن ما أظهره ثم زعم ا.شفيع أ ،.لمقدم ا(ذكور بمعاينة شهود ا�يع )6(دفع ا(بتاع �لته ،معلوم
 ؟وطلب يمينه، فهل يمÍن من �ليفه أو ال ،وأن ا�يع وقع بدونه ،ا(بتاع من ا¬من ال حقيقة �

فال يتهم S  ،وأن ا(قدم قبض 1ق غwه عددا كثwا بمعاينة العدول ،1صول القبض با(عاينة
من درك االنÍسار عند  )7(ثم يرد منه .لمبتاع مع ما يتوقعه و\توقاه ،أن يقبض ا.كثw با(عاينة

كون  ،سيما وقد انضاف إY ما ذكر من ا�فع با(عاينة ال ،ووقوع ا(ناقشة وا(طا�ة ،ا(حاسبة
   ،×ن ال 2ستظهر S تهمته بÕÍة ا¬من ~ ذ.ك ،ا(بتاع ×ن � اqطر وا�ال وا.سعة ~ ا(ال

                                                 
  .م، ك، ط: سقط من  )1(
  .»سبب«: ~ ط  )2(
  .179-177ص 11ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )3(
أخذ عن ابن العباس . أبو عبد اهللا �ّمد بن أ�د بن أ± الفضل بن سعيد بن صعد اRلمسا]، أشتهر بابن صعد: ابن صعد  )4(

ا�جم ا¬اقب فيما .ألو{اء من ا(ناقب، روضة ال�Ñ\ن ~ مناقب األر�عة : من تآ{فه. وا�R° وا.سن́و وغwهم
: ، نيل االبتهاج455ص: كفاية ا(حتاج. ه901توa بم� سنة . ا.صا�1، وyتاب ~ ا.صالة S اóّ�ّ ص. اهللا عليه وسلم

  .268ص: ، شجرة ا�ور575ص
  .ي، م، ك: سقط من  )5(
  .»�لة«: ~ ي  )6(
  .ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. »يتوقيه«: ~ �يع ال�سخ  )7(

 ]ب/237[
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  . .رغبته فيما هنا.ك
 ،وحاز ا(لك، وyيف وyيف إن قلتم بعدم ا{م� ~ ا(لك  يم�وa كر\م علم سيدي ما ال

أن ا¬من أقل من العدد ا�ي xينه العدول وعّدوه، هل  ،وزعم ا.شفيع أن ¤W صدق أخWه
كما ~ غv wسألة من نمطها أم ال؟ وهل يلزمه تعي� ا(خW أم  ،� ا(بتاع )1(|¾لف|ثم  ،¾لف

  . ال؟ ب®نوا �ا �لة هذه الفصول؛ مع اإلشارة إY ما ~ vواقعها ~ األمهات واألصول
ألّن ا{م� ~ ا�اب مبS U  ؛فال يم� فيها S ا(بتاع ،أما vسألة ا.شفعة: فأجاب

 ،وا(طا�ة بذ.ك القدر وا(حاسبة به ،ا�فع با(عاينة )2(�تثهوقد حصل ما ينÌ االتهام و ،اRهمة
wوألنه يقبض .لغ .  

هذا  ، و.و حصل ا�فع بمعاينة عدل�،ثم ا�ي جرت به الفتوى ~ غw هذه وجوب ا{م�
لفساد ا�اس  ،ا{م� .كÕة �يل ا�اس )3(]تلك[وال تنقلب  ،إن ات"هما أن يز\دا ~ ا¬من

همواستحقاقهم  "Rواضع من تب�ته ،اv ~ ¯ح بذ.ك ا.لخê،  فكيف .و  ،)4(4وهو ~ ا(ئة
   .أدرك زماننا

فال ¾لف، وأين هو  ،2سÁث÷ من ذ.ك ا(Wز ~ العدالة ا(نقطع ~ ا.صالح واwq ،نعم
  . ما ~ ا(عياره ا)6(!" )5(ا{وم؟ إنما هو ~ وقتنا ¢لغراب األبيض ب� الغر�ان

وهذا خالف ما تقدم : قلت: "قال ،ا�ر ا�w1 هذا ا.سؤال وا#واب ¤ت�ا و(ا نقل ~
 ،(5)]بال يم�[قامت ب®نة v Sشاهدة ا.صفقة وا�قد ذا أنه إ ،البن رشد، وما ألصبغ ~ ا.واضحة

وقامت ب®نة S أصل  والفساد، نظر vسألة اختالف ا(تبايع� ~ ا.صحةٱو. )7(فتأvله
  . lسقط ا{م�: قال - ر�ه اهللا - وyونها S ظاهر صحيح، فإن العتó  ،معاvلتهما

وتعاvلنا ~ ا.S Ñ  ،كنا أشهدنا S ا1الل إال أن يقول مد� ا1رام،: ال فضلق: عياض
  . ا1رام، فيحلف مد� ا1الل إن ¢ن ×ن يتهم بمثل ذ.ك

                                                 
  .ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )1(
  .»�ّنبه«: ؛ ~ ا(عيار ا(عرب»¾نثه«: ~ ك، ط  )2(
  .وهوvوافق (ا ~ ا(عيار ا(عرب. ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  . »ا(ئة اqاvسة«: ~ ا(عيار ا(عرب  )4(
  .»الغراب«: ~ ي، م  )5(
  .111- 110ص 8ج: ار ا(عربا(عي )6(

  .اّ�ّر اw1�ّ: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  (5)
  .ي: وما أثZته من. »فتأ�«: ~ األصل  )7(
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 ،ن يل»م ا.شفيع األخذ با.شفعةال أحلف إال أ: إن قال ا(شÖي: )1(ابن xت عن ابن باز
وهذا : قال. وال يÍون iّ باqيار، فذ.ك �، ومÄ حلف .زمه األخذ S ما أحب أو كره

  . هلقول غwه، و�هذا قال األبهري ا )2(¾لف
فله اqيار ~ األخذ أو الÖك، وقد êح  ،أنه إن .م يقل � ذ.ك ،ومقتD قول ابن باز

إذا اختلف ا.شفيع وا(شÖي ~ ا¬من، فالقول قول : .ك ~ ا(عونة، قالبذ - ر�ه اهللا - القا� 
فإما أخذ ا.شفيع بما حلف  ، ف�ن عليه ا{م�، فإن حلف،)4(]عليه[؛ ألنه مد� )3(ا(شÖي

  . ما ~ ا�ر ا�w1ه ا )5(."و§ال ترك ،عليه
هو ما نقله عنهما قبل ما تقدم من جواب  ،ولعل ما أشار إ{ه بما تقدم البن رشد وأصبغ

و.م ¾قق ا.شفيع  أعU ،بما ال 2شبه )6(]ا(شÖي[و§ن أ5 : ابن رشد: "القوري وسؤا�، ونصه
القول قول ا(شÖي مع يمينه، : ومطرف ~ ا.واضحة ،عليه ا�عوى، فقال ما.ك ~ هذا ا.سماع

يع باqيار؛ إن شاء األخذ بالقيمة أخذ؛ ألن ا.شف: وwº ا.شفيع ب� األخذ بذ.ك أو الÖك، وقيل
لقطع ا.شفعة، إال أن تÍون � ب®نة v Sشاهدة ا.صفقة  )7(ا(شÖي يتهم S غيب ا¬من

  . وا�قد، فيخw ا.شفيع ب� األخذ بذ.ك أو الÖك، وهو قول سحنون وا.لخ¯ و�مد
اشÖ\ته  :ال فيما ~ ثمنه Úسونأنه إن أ5 بما ال 2شبه أن يباع ~ الغالب، وأما إن ق: قو�

، وال تأثw )9(و�مþلة من غيب با¬من ،)8(ا(ستحيلبمئ�Á؛ .م يقبل قو�، وهو ~ مع÷ 
  . ه~ هذا S تقارر ا�ائع مع ا(شÖي S ا¬من ا�ي ادxه، قا� ابن حبيب ا )10(.لب®نة

  اختالف ~ /  )12(]قال أصبغ[ ،S ¤ت� فضل ،~ ا.واضحة )11()ونص @م ابن حبيب(
                                                 

)1(  w1ابن عتاب عن ابن بازان«: ~ ا�ر ا�« .wتر�ة هذا األخ S و.م أقف.  
)2(  w1وهو تصحيف. »خالف«: ~ ا�ر ا�.  
)3(  w1بتاع«: ~ ا�ر ا�)ا«.  
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )4(
)5(  w1�ّ160- 159ص 2ج: اّ�ّر ا.  
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
)7(  w1�ّالغيب با¬من«: ~ اّ�ّر ا«.  
  .»الÁسجيل«: ~ �يع ال�سخ  )8(
  .وهو خطأ .»~ ا¬من«: ~ �يع ال�سخ  )9(
)10(  w1با�®نة«: ~ ا�ر ا�«.  
  .ط: سقط من  )11(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )12(

 ]أ/238[



 808 
 

 .و¸ن القول قو� ،وال ب®نة إن اد� ا(شÖي من ا¬من ما 2شبه حلف: ا.شفيع وا(شÖي ~ ا¬من
، فهو S ما )1(شهدنا S إقرارهما: فإن قا.وا ،سئلت ا�®نةوو§ن .م 2شبه وجاء �Ñف، 

  . خذ بذ.ك أو دع: د، قيل .لشفيعشهدنا ا.صفقة وا�ق: و§ن قا.وا. )2(وصفناه
وقد سمعت مطرفا �عل القول قول : قال وهو أحسن ما سمعت فيه،: )3(قال عبد ا(لك

و� @م . صح من ا�ر ا�w1 )4(."هو§ن جاء �Ñف، وال يعجبU ا ،ا(شÖي ~ ذ.ك مع يمينه
  . )5(فانظره ،أيضا عن ابن رشد قبل هذا

قدر ا¬من صدق ا(بتاع إن أشبه؛ ككبw يرغب ~ قر�ه و§ن اختلفا ~ : "وa ا.شاvل
   ها )6("إن حقق ا.شفيع ال إن اتهمه، و§ال فبدون يم� S األشهر ،بيم�

لََفا ِ~ ا¬�َمِن : "وa ا(واق عند قول خليل .م يذكر هنا ~ : ابن يو�س"، ...إلخ  )7("َو§ِْن اْختَ
  . اختالف ا.ّشفيع وا(بتاع يمينًا

إن اّد� S ا.ّشفيع أنّه حö ا(بايعة، فعلم أّن ا¬ّمن أقّل vّما اّد� : ن ا(ّوازوقال اب
  . ا(شÖي حلف ا(شÖي، و§ن ¢ن ال حقيقة عنده، .م يلزم ا(شÖي يم�

وهذا صواب؛ ألّن إحالفه من غw �قيق �ب من اRّهم، ال تلزم ا{م� فيها، : ابن يو�س
 (ن تليق به

ّ
  . إال

  . ها)9("انظره مع @م ابن يو�س ا(تقّدم ،)8()بيم�(وهذا إذا أ5 بما 2شبه : بن القاسمقال ا
حقق اء ظاهره مطلقا سو ،قو� .لمشÖي بيم� فيما 2شبه: وa حاشية ا.شيخ أ�د بابا

  .ا.شفيع ا�عوى أم ال
ّ
أن  )10(إال ،قال .كÕة �يل ا�اس S إسقاط ا.شفعة ،خ¯وهو اختيار ا.ل

   .يÍون ا(شÖي من أهل ا�ين واألمانة
                                                 

  .»إقرارهم«: ~ �يع ال�سخ  )1(
)2(  ~ : w1وصفنا«ا�ر ا�«.  
)3( w1و�� مطرف زمن، ف®ستحيل سماعه عنه، و�®نه ه466وهو خطأ، ألن عبد ا1ق تو� سنة . »عبد ا1ق«: ~ ا�ر ا� .

  .وا.صواب هو عبد ا(لك بن حبيب ا.سابق ا�كر ~ ا�ص، وألّن � سماxت عن مطرف ~ ا.واضحة
)4(  w1�ّ159- 158ص 2ج: اّ�ّر ا.  
)5(  w1�ّ157ص 2ج: ينظر اّ�ّر ا.  
  .754ص 2ج: ا.شاvل  )6(
  .232ص: ¤ت� خليل  )7(
  .ك، ط: سقط من  )8(
  .401ص 7ج: اRاج واإلùيل  )9(
  .»ال«: ~ ك  )10(
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   .كما قال اRتاú ،هو مثال (ا قبله ال lشZيه... ككبw إلخ  :قو�
وقال إنه  ،إذا اتهمه ا.شفيع ،األشهر ~ ا(ذهب سقوط ا{م� عن ا(شÖي :وقال ا(تيطي

حقق ا.شفيع ال إن بيم� إن : فقال ،وعليه درج ~ ا.شاvل ،و�ه جزم ابن يو�س ،د{ل ا(دونة
@مه هنا  )1(] [و�ا قيده  ،و�ه ي�بB أن يف© ا(صنفه و§ال فبدون يم� S األشهر ا ،تهمها
  . باباه عÖاض اRتاú عليه ~ ذ.ك ساقط ا، وا)2([]

يَِم�ٍ " :وقول ا(صّنف: "وقال ا1طاب ظاهره سواء حّقق ا.ّشفيع عليه اّ�عوى أم ال،  ،",ِ
 فبدون يم� S األشهر : ~ ا.ّشاvل قال. ول®س كذ.ك

ّ
بيم� إن حّقق ا.ّشفيع ال إن اتّهمه، و§ال

  .من ا1طابه ا )3("ونقله ~ اRّوضيح، وأصله البن رشد. ها
-551 R.8 g4J� �� ��
��� g�4J�� b��� ! ��c��X 

�ذا وy: ما نصه ،vسألة ~ lسلف ا.شفيع العديم ما 2شفع به ~ نوازل ا.شفعة من الWز
وأنا  ،خذ با.شفعة: ، فقال � رجلو.م يÍن � ما يدفع ،سئل ا.سيوري عمن وجبت � ا.شفعة"

فإذا حصل  ،خذ با.شفعة: أو �يع ا(وضع، وyيف .و قال ،وأشÖي منك هذا ا�صيب ،أسلفك
  .اشÖ\ت منك
   ها )5("الغw .م �ز ،)4(إن قصد بأخذه ا.شفعة: فأجاب

 ، وهو مفلس وقالمن وجبت � شفعة: ~ سماع أشهب: "ما نصه ،وقال قبله عن ابن سهل
: فقال ما.ك ،ثم يعÕ عليه و\قّر به ،فيفعل ذ.ك ،وأنا أرcك فيها كذا وyذا ،خذ با.شفعة: رجل

 ذا و§قراره؟ و§ن أقر به ل®س ��ء، ولÍن .وولÍن من أين يعلم ه ،أصل هذا ا�يع ال يصح
  . ألنه إنما أخذ با.شفعة لغwه ؛وأvر ثابت رد .لمشÖي ،ثبت بZينة

وyأنه قد أسقطها  ،فال �وز ذ.ك ،إن أراد بعد ذ.ك األخذ با.شفعة �فسه ،وعن ابن زرب
   ها )6("�فسه

  فسلفها  ،وجبت ا.شفعة .لبكر ،~ أخت� بÍر ورشيدة :وفيها أيضا من جواب البن الWاء

                                                 
  .بياض قدر ùمة: ~ األصل  )1(
  .بياض قدر ùمة: ~ األصل، ك  )2(
  .401ص 7ج: vواهب ا#ليل  )3(
  .»با.شفعة«: ~ م، ط  )4(
)5(  �  .65ص 5ج: فتاوى الWز
)6(  �  .65ص 5ج: فتاوى الWز
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بذوي  )1(ورآه نظرا �ا باستعانته ،أنه إذا رفع .لقا� ،لعدم ما�ا ،زوج ا.رشيدة ما 2شفع به �ا
         ،حÄ يفتح اهللا عليها من هبة ،وال»م أن ال يZيع عليها .لسلف ،ووجد من 2سلفها ،ا.رأي

إال أن يÁب� من  ،فيؤخذ �ا حي�ئذ با.شفعة ،وأحö ا�نانw ،أو غw ذ.ك ،أو غلة ،أو عمل يد
  )2(.هن من ذ.ك افال يمÍ ،ا(سلف قصد ا.öر

-552 R�¥
)� ��� �'W� �8 �~��4� ��} ��c��X 
هل .لبا
 أن يت�ف ~ ا(ال ا(شÖك  ،�yة مفاوضة ب� اث�� مات أحدهما )v[)3سألة[

.م يÍن  ،و§ن مات أحد ا.�Í\d :خر كتاب ا.ydةأوا أم ال؟ فÌ تقييد أ± ا1سن ~ قو�ا
   .وال ~ ا.سلع قليال وال كثwا ،.لبا
 أن ¾دث ~ ا(ال

 ،و\فعل ما ¢ن يفعله ~ حياتهما ،و.لبا
 أن يZيع و2شÖي ،قال سحنون هذه ا(سألة سوء
وال مقال  ،و\ت�ف )4(]أن يZيع[أن .لعاvل  ،يموت بعد اشتغال ا(ال :وقد قال ~ رب ا(ال

   ..ورثته ~ ذ.ك
وال �ء �  ،قسم ا.سلع/ أ�R أن العاvل ال 2ستطيع والفرق ب� ا(س :قال بعض ا.شيوخ

 Äّينض ا(الح ، �Í\d.الف اhسمان ا.سلع ؛Áجائزا ، وقد ¢ن � واحد منهما ألنهما يق
�جورا عليه ،و�ا(وت انقطع ذ.ك ،S اآلخر àواهللا أعلم ،وصار ال .  
وأما ا.ydة فباقية ب� ا.ورثة وهذا  .النقطاع ا(فاوضة :ا.شيخ .النقطاع ا.ydة: قو�

à5(أو يقال ،ال(  ةyd.النقطاع ا)ا )6()ب� àها�ي مات و�� هذا ال  
النقطاع  :أراد بقو� :ا(غرç ... إلخ" و§ذا مات: "قو�: ما نصه ،وa �ح ابن ناî عليها

أو يقال النقطاع  ،àفباقية ب� ا.ورثة وهذا ال ،وأما ا.ydة .، أي النقطاع ا(فاوضةا.ydة
àة ب� ا�ي مات وهذا الyd.ا.   

   ،ن ا.وyيل ال ينعزل بموت vوGه، وS قول مطرف أوما ذكر ~ ا.كتاب هو ا(نصوص :قلت
  . من ابن ناîه فسلمه ا ،وذكرته ~ درس شيخنا حفظه اهللا تعاY ،أنه ال ينقطع

                                                 
  .»باستعانة«: ~ ي  )1(
)2(  �  .، باختصار88ص 5ج: فتاوى الWز
  .بياض: ~ ط  )3(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )4(
  .ي: وقد سقط من. »يقول«: م، ط: ف  )5(
  .ط: سقط من  )6(

 ]ب/238[
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 ،من نوازل ا(عاوضات من ا(عيار )1(ما ~ أثناء ا.كراس ،و×ا يتعلق بهذه ا(سألة أيضا
ف�ن  ،سئل الفقيه أبو الفضل راشد بن أ± راشد عن ثالثة إخوة فتحوا حانوتا .لM: "ونصه

ف�ن أحدهما يÅ ا�يع  ،وترك بنات وأخو\ه ا(ذكور\ن ،أحدهم يÅ فيه ا�يع وا.dاء حÄ مات
   .S حسب ما ¢ن أخواه ا(ذكوران ،حÄ مات عن اب�� واألخ ا(ذكور ،وا.dاء فيه

وأوالد أخو\ه  ،وأخذ ~ �اء ا#نات والفدادين ،ثم أن ا(ال نما بيد هذا األخw منهم
أو ~ حال ا.صحة أشهد أن �يع ما ترك ب�  ا.وفاة، ح� حöته )2()إنه(ثم  ،صغار ~ حضانته

  .وأوالد أخيه ا�كور دون اإلناث ،ب�يه
 ،وفهمت vرادÐم فيه بما سأRم عنه فيه ،ا�ي ~ مقلو�ه قرأت سؤالÍم: فأجاب

أنه إن قامت ا�®نة أن اإلخوة  ،S ما تقتضيه فتاوى الفقهاء ~ ذ.ك ا(ع÷ ،فا#واب عن ذ.ك
ا(ال  ، ف� ما نما بعد ذ.ك منغw ما أدخلوه ~ ا1انوت ؛.م يÍن ألحد منهم مال ،ا¬الثة

فØما اشÖاه أحدهم من  ،م قصدوا �yة ا(فاوضة ~ � �ءألنه ؛ا(دخول ~ ا1انوت ب®نهم
وyذا إن  ،حÄ يقع القسم ،وورثة ا(يت منهم بمþلة أبيه ،أي �ء من األشياء يدخل فيه �¸ؤه

   .و§ن .م تعلم ا(فاوضة ،ثبت با�®نة أنهم �¸ء ~ �يع ما بأيديهم
 ؛فال ينفذ � ذ.ك ،من بعض األvالك ،ومن اد� منهم أنه قد اختص بما تواله من ا.dاء

و\Íون اqيار .لورثة بعد  ،فال 2سÁبد با.ر�ح ،ومن أذن � ~ حرyة ا(ال ،ألنه مأذون � ~ ا(ال
و§ن  ،و§ن .م يÍن ~ ذ.ك فضل ،أو يضمنوه حصتهم من ا¬من ،ا.رشد ~ أن 2شارyوه ~ ذ.ك

   .فلهم ا�خول معه ~ ذ.ك ،¢ن ~ ذ.ك ر�ح
 ،.م يدخلوا �يع أvوا�م ،ثبت با�®نة أن أحدهم .م يدخل �يع ما� أو �يعهموأما إن 

أو ¢ن قد استفاد دينا  ،أو أبقوا من أvوا�م ما .م يدخلوه ~ ا1انوت ا(ذكور ،وأنه أبü �فسه
أن ثمن ذ.ك ل®س من  ،فالقول قول متو� ا.dاء ،يعرف ذ.ك با�®نة ،بعد عقد ا.ydة ،من ا(ال

وºتص به عن إ�اكه  ،)3(وS أنه .م يقصد إدخا� ~ ا.ydة ،و¾لف S ذ.ك ،ا.ydة مال
   )4(."هوyتب راشد بن أ± راشد ا.و{د ا ،من ب®نهم

  و.م يز\دوا  ،وأما إن قا.وا أنه �\Íه: "من ا(عيار من جواب �عضهم ،ومن vسائل ا.ydة
                                                 

  .»ا.كراسة ا¬ا¬ة«: ~ ي، م  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .»ا.dاء«: ~ ي  )3(
  .126-125ص 5ج: ا(عيار ا(عرب )4(
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�ب أن يÍون �\Íه  ،بZينة أن فالنا �\Íه أحدهمإذا أقام : ش®ئا، فقال بعض القرو\�
أو ¢ن  ،(2)أو صدقة ،أو هبة ،إال ما قامت ب®نة أن ذ.ك ألحدهما بإرث ،)1(~ �يع ما ب� أيديهما

  . وا(فاوضة فيما سواه قائمة ، فيكون � خاصة،وأنه .م يفاوض عليه ،� قبل اRفاوض
. وÞوه .سحنون ~ بيع � واحد منهما S صاحبه، وال فرق ب� ا.ydة وا(فاوضة: قال

ا.واقعة ~  )3(و¼ vسألة ابن صفوان ،و.م يز\دوا ،واختلف ا.شيوخ إذا شهدت ا�®نة با(فاوضة
   ها )4("ا¬ا] من أح�م ابن سهل ر�ه اهللا

-553 R�j�} �8 n�K�X 
وقع فيها  ،وأخيه سيدي �مد األقسطv)5( Uسألة �yة ب� سيدي عبد العز\ز بن Çد

ووجد ~ أسفل رسم بيد سيدي �مد  ،وأنÍر اآلخر ،فاألول يدÝ ثبوتها ~ أصل ،نزاع ب®نهما
 ،ثم (ا قيل � من أين � هذا ا(حو ،إال أنها ظاهرة .م ºف منها �ء ،شهادة عدل بها و�يت

فإذا با(حو قد زاد  ،ثم xد إ{نا ثانيا با.رسم ،يهأن ا.شاهد �اه لغلٍط وقع � ف :ثم قال ،تفكر vليا
.كون  ،عبد العز\ز قد اد� أن أخاه هو ا�ي �اه/  )6(]ا.سيد[وأخوه  ،S ما ¢ن عليه أوال

  فظهر K ثبوت ا.ydة بما اعÖف به ،وأراد إبطال ا.ydة واختصاصه بذ.ك ،ا.رسم بيده
و§ن اد� S ما يدفعها من أنه �اها .لغلط ا�ي  .وyتبه �ا ،من شهادة ا.شاهد بها ،منكرها

و§ال استحق  ،بد من ب®نة lشهد � S أن ا.شاهد هو ا�ي �اه فال ،فال يلتفت إ{ه ،ادxه
  . سيدي عبد العز\ز ا.ydة ~ ذ.ك بيمينه

من سماع  ،ما ذكره ~ كتاب ا(ديان من ا�يان واRحصيل ،ور�ما 2شهد (ا ظهر K: قلت
 ،)8(S رجل )7(وسئل عن رجل قام بذكر حق � ×حو: vسألة: "ونصه ،~ كتاب العر\ة ع®

وأقام عليه بما فيه ا�®نة، فاد� الغر\م أنه قد قضاه إياه و�اه عنه، فهل يلزم  ،فطلب منه ما فيه
  .وال �اه، ما قضاه باهللا و¾لف ،يلزمه ا1ق إذا ثZتت ا�®نة: ا1ق أو ما ترى؟ فقال ابن القاسم

                                                 
  .»أيدهما«: ~ ط  )1(

  .»عليه«ز\ادة : ~ ي، م (2)
�ّمد بن أ�د بن صفوان: ابن صفوان  )3(.  
  .184ص 8ج: ا(عيار ا(عرب  )4(
  .»�د«ط : ، ~»Âد«: ~ ي  )5(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )6(
  .»بمحو«: ~ ي  )7(
  .»S رجل ×حو«: ~ �يع ال�سخ  )8(

 ]أ/239[
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وظن أنه قد  ،ا1ق أنه �اه )2(وأقر صاحب ،)1(وعن رجل قام بذكر حق S رجل ×حو
قد قضيته وما �اه إال عن قبض، فما  :و� ب®نة S ما ~ هذا ا�كر ا1ق، وقال الغر\م ،قضاه

  ترى؟ 
ألّن  ¾لف الغر\م باهللا لقد قضاه وال �ء عليه، وهذه ¤الفة .ألوÉ؛: قال ابن القاسم

  . أقر � بأنه �اه )3(هذا قد
وأما  ، وال اختالف ~ ا(سألة األوÉ،الفرق ب� ا(سأ�R ب� S ما قا�: قال ابن رشد

فيتخرج فيها با(ع÷ اختالف حسبما ذكرته ~ أول رسم من سماع ابن القاسم، و�اهللا  ،ا¬انية
   ها )4("اRوفيق

   .واهللا أعلم ،ا¬انية من ا(سأ�Rهو ما ~ ا(سألة  ،وا.شاهد .لمسألة
َكَوِ=يَقٍة : "~ باب ا(ديان )6(وقد نقل هات� ا(سأ�R �اح ا(خت� عند قو� ،)5()تأvل(

َها ُسُقوَطَها ثا¬ة vسائل سماع ابن القاسم من ا.كتاب : "، و(ا نقلها ابن ôزي قال)7("َزَ$َم َر�"
  .)8("ا(ذكور
-554 R �$%Å8 * � ��G ¬�8 @P ]��8 �W ,n�J� .p�8� ,.�	�G M� ��8� n�8 .�� ,.�4� [�

?n�JL� ! ��4J�� .� &P ,n�JL� ^y g8*��X 
ر�عا من  )11(أنه باع ،S نفسه )10(إقرار زوج بإشهاد )9()وa ضمنها شفعة،(vسألة 

w ثم بعد هذا باعت بعض ا.ر�ع غ ،و.م يذكر حضورها وقت اإلقرار ،و�عضه vشاع ،زوجته
  بZيعها هذا ا.ر�ع أم ال؟  ،فهل يؤخذ با.شفعة ~ ا(شاع ،ا(شاع

                                                 
  .»بمحو«: ~ ي  )1(
  .»ذكر«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )2(
  .»هذه«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .428ص 10ج: ا�يان واRحصيل  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .»قول خليل«: ~ ي  )6(
  .204: ¤ت� خليل  )7(
  .740ص 2ج: شفاء الغليل  )8(
  .ي: سقط من  )9(
  .»باشهاده«: ~ ي  )10(
  .»باx«: ~ ي  )11(
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أما من جهة بيع ا(رأة  :فأجاب ،أبو ا1سن كما ~ نوازل ا.شفعة .لWز� )1(]عنها[سئل 
ولÍن � ا.شفعة من حيث إقرار  ،فال شفعة إذا .م يقم د{ل S �ائها .لمشاع ،لغw ا(شاع
 ،)2(أو مع يم� القائم بها مع العدل ،إن ثبت ذ.ك بعدل� ،وvوافقته S ذ.ك ،ا�ائع با�يع

  ... لخ إفتكون عهدته عليها  ،إال أن ي1بت �اء ا(رأة ،)3(]�ا[ولÍن عهدته S ا�ائع 
وسئل عمن أشهد S نفسه أنه باع ر�عا  :وهو ،وفيها ~ �ل آخر عن أ± ا1سن أيضا Þوه

فهل  ،)5(ا.ر�ع غv wشاع )4()باعت بعض(ثم بعد هذا  :إY قو� ،شاعو�عضه v ،من زوجته
  يؤخذ با.شفعة ~ ا(شاع بZيعها هذا ا.ر�ع أم ال؟ 

 " :قول خليل :vسألة
ً
2óِ َماال أُخَذ َوَ\ْرَ�حَ  ،َكأْن أَخَذ ِمْن أْجنَ َ}ِ")6(.   

اُق  )7()قَاَل ( خذ : ، فأتاه أجنóّ فقال �من وجبت � شفعة: من ا(دّونة، قال ما.ك : "ا.َْمو�
و.ك مئة دينار أرcك فيها، .م �ز، و\رّد ذ.ك إن وقع، وال �وز � أن يأخذ �شفعته  ،)8(شفعتك

: من باع حّظه، و�\Íه مفلس، فقال � رجل: قال ما.ك ~ العتZّية؛ )9(]�[ثّم ال أخذ . لغwه
ْقَص اشفع وأرcك، فأخذ وأرcه إن علم ذ.ك بZّينة ال بإقرار ا.ّشفيع رّد  õبتاعها.ش) .  

  . من ا(واقه ا )10(".م يÍن � ذ.ك. فإن أراد األخذ �فسه بعد فسخ أخذه لغwه: ابن سهل
زاد اqر� تبعا .لتتاú صورة أخرى : "ما نصه ،خليل ا(تقدموa حاشية بنا] بعد قول 

 ،S أن يأخذ با.شفعة �فسه ،و¼ أن يأخذ من أجنó ماال ،غw ا.صورت� ا.لت� عند ا.زرقا]
  . هل®س .ألجنó غرض ~ دفع ا(ال غw ا.öر با(شÖي ا

  فال يأ� فيها قول  ،شفعته والظاهر ~ هذه ا.صورة أنها ال lسقط :)11(قال ا.شيخ ا(سناوي
                                                 

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»عدل«: ~ ط  )2(
  . ي، م: وما أثZته من. األصل، ك، ط: سقط من  )3(
  .م: سقط من  )4(
  .»ا(شاع«: ~ م  )5(
  .230ص: ¤ت� خليل  )6(
  .ي، ك، ط: سقط من  )7(
  .»�شفعتك«: ~ اRاج واإلùيل  )8(
  . ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
  .378ص 7ج: اRاج واإلùيل  )10(
أخذ عن وا�ه، . ھ1072و� سنة . أبو عبد اهللا �ّمد بن أ�د بن �ّمد بن أ± بÍر ا�الú، ا(شهور با(سناوي :ا(سناوي )11(

�ّمد جسوس، وأ�د وأخذ عنه �. ا´، عبد ا.سالم القادري، وغwهمالف�ّمد ا(رابط، عبد القادر  ،ýd.ّمد ا←   



 815 
 

   ."ثم ال أخذ � :ا(صنف
وقول  ،وS أنه أخذ � با.شفعة ،إن هذه ا.صورة �تاج إY ا�ص عليها: ط�vصوقال 

   .يعU إذا علم ذ.ك بZينة... إلخ  فإن فعل سقطت شفعته: ا.زرقا]
قرار من أحدهما ال باإل ،وyذ.ك إذا ثبت ذ.ك بإقرار ا.شفيع وا(بتاع :ا(تيطي عن أشهب

  . من بنا] صحّ  )1("ها
ص من قْ {أخذ ا.شõ  ،¢ن أخذ ا.شفيع من أجنó ماال: وa ا.شWاخي© vزجا بقول خليل

 )3(].وو[، )2(]به[بأن يZيعه � بز\ادة عما 2شÖي  ،أو ير�ح ~ بيعه � ،و\ر�ح ا�ي أخذه ،ا(شÖي
، لغwه )4(أو {و{ه ،أو {تصدق ،ألنه يدخل أخذه {هب ؛.�ن أخ� وأشمل ،كأخذه لغwه :قال

    .نقلهما اRتاú عن يوسف بن عمر /فقوالن  ،)6(إن شفع �يع )5(]أّما[و
و§ذا أخذ با.شفعة دفع األجنó ا¬من  ،¾تمل صورا إحداها أن يأخذ ا(ال ،و\ر�ح :وقو�

S أن  ،و¼ أن يأخذ من األجنó ماال ،ذكرها الZسا� ،و\ر�ح ا.شفيع ما أخذه ا¬انية ،بÍما�
و\ر�ح ا.شفيع  ،ل®س .ألجنó غرض ~ دفع ا(ال غw ا.öر با(شÖي ،يأخذ با.شفعة �فسه

   .ا(ال
أنا أخذه  :و\قول األجنó .لشفيع ،قص بعdةاتباع ا.شõ  )7(وا(دونة �تملة �ما ا¬ا¬ة

وانظر ابن �x ~ حاش®ته S ه وهو جيد ا ،كذا ~ اRتاú ،وأرcك اث�� ،ثU عdمنك با
úتاRصط� عليه أيضا ،اv وحاشية ا.شيخ أ�د بابا ،وحاشية،  
و�ح ا.شيخ عبد ا�ا

  . )8(ا.زرقا]
  

                                                                                                                                                         
تقار\ر S ¤ت� خليل، القول ا.�شف عن أح�م االسÁبانة ~ ا.وظائف، ن�ة القبض : من تآ{فه. وغwهمابن ا(بارك  ←

شجرة . ھ1136تو� سنة . يق مع÷ ا�مةوا.رد S من أنÍر dvوعيته ~ صال� ا�فل والفرض، وêف ا�مة إY �ق
  .13ص 6ج: األعالم. 333ص: ا�ور

  .316ص 6ج: الفتح ا.ّرّ�ا]  )1(
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  »يو{ه«: ~ ي، ك، ط  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .»{Zيع«: ~ ي، م، ك، ط  )6(
  .»ا¬انية«: ~ ك  )7(
  .317-316ص 6ج: ينظر �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل  )8(

 ]ب/239[
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ا1سن بن عطية ا.و�i[)1(  °2d[سئل القا� أبو : "من ا(عيار ،وa أول نوازل ا.شفعة
 ،بيّ الغ )2(� بعض ا.d¸ءثم اد�  ، vلكه Þو xمو�S À ،عن رجل اشÖى حظا شائعا ~ جنان

، ثم بعد Úسة أيام ظهر أن )4(]~ ا1ظ ا(ذكور[ )3()وشفعه( ،وطلب من ا(شÖي األخذ با.شفعة
و\عود ا1ظ ا(سÁشفع إY ما.كه أم  ،ا.شفيع باع ا1ظ ا(سÁشفع بز\ادة S ا¬من، فهل يفسخ

 )6(أن ا.شفيع إنما شفع لغwه؟ أو يÌÍ ~ ذ.ك قرُب  )S()5(ال؟ وهل يÍلف ا(سÁشفع ا�®نة 
�ºارRسة أيام،اÚ م ا.صفقة ؛ ألن ب®نهماÍc و�يده رسم بيع ا1ظ  ،وزعم ا.شفيع أنه باع

  ا(ذكور وحده؟
فيقول � رجل من  ،و�\Íه مفلس ،أن ما.� قال ~ رجل باع شقصا من دار: فأجاب

 ،فيعطيه ا�ي رcه ،فسلم إ{ه با.شفعة ،كذا، فأخذ با.شفعةوأنا أرcك  ،خذ با.شفعة :ا�اس
وقال K هذا ا.رجل  ،.م يÍن K �ء: )7()�(و\قول  ، و\قر �،فيظهر هذا S أنه أخذها لغwه

   .، و.ك كذاخذه
�  :فال �وز، ولÍن من أين يعلم هذا أنه قال � ذ.ك؟ فقيل ،أما أصل ا�يع: فقال ما.ك

 ،ولÍن .و ثبت ذ.ك بZينة ،)9(وال يفيده ،إقراره ��ء )8(]ل®س[ا.شفعة، فقال يقر � به صاحب 
ولÍن كيف يعلم هذا؟  ،أو أvر ثابت رأيت أن يرد� إY ا(شÖي؛ ألنه إنما أخذ با.شفعة لغwه

  . ولÍن إذا علم رد
هو ؛ ألن ا1ق إنما )10()لغwه(هذا كما قال ل®س .لشفيع أن يأخذ با.شفعة : قال ابن رشد

  . �ر القسمة :وقيل ،)11(�ر األ�اك :فقيل ،.رفع ا.öر عن نفسه ،�

                                                 
  .وهو vوافق (ا ~ ا(عيار ا(عرب. م: وما أثZته من. األصل، ي، ك، ط: سقط من  )1(
  .»اّد�«ز\ادة : ~ م  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .وهو vوافق (ا ~ ا(عيار ا(عرب. م: وما أثZته من. األصل، ي، ك، ط: سقط من  )4(
  .م: سقط من  )5(
  .»أقرب«: ~ م  )6(
  .  م، ك: سقط من  )7(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )8(
  .»يفيد«: ~ ي، م، ك  )9(
  .م: سقط من  )10(
  .»اإلشÖاك«: ~ ط ،»األ�ك«: ~ ي  )11(
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فتباع  ،يأخذ با.شفعة )2()أنه :وقد قا.وا ~ ا(ديان. يأخذ ا(بيع(ل®س � أن  )1(وyذ.ك
ه وقد استحسن أشهب أن ال يÍون � ذ.ك ا ،)3(وa هذا نظر؛ ألنه إنما يأخذ .لبيع ،لغرمائه

  ." قول ابن رشد
وال شك أن ا�يع ~ القرب د{ل أنه .م يأخذها �فسه،  واRار\خ قر\ب جدا،: "قالثم 

  . فانظرها فيه ،)6(ثم ساق تلك ا(سائل )v.")5سائل ~ ا(ذهب )l)4شهد �
~ ا.شفيع إذا اتهمه ا(شÖي أنه إنما أراد  �وyتب إ{ه : "وa اّ�ر ا�v ~ w1سائل ا.شفعة

ل عليه يم� أم ال؟ وهل األم ¢ألجنó إذا أرادت أن تأخذ با.شفعة األخذ با.شفعة لغwه، ه
wحت بذ.ك؟أو ظهر ذ.ك بقرائن األحوال ،ال �فسها إما بإقرارها ،.و�ها ا.كبê يف إنyو ،   

واتهم  ،وانتقل ا.شقص إY غwه ،أن ا.شفيع إذا أخذ با.شفعة: )7(]ا#واب[فكتب hط يده 
    و§ن .م يعلم إال بإقرار ا.شفيع . ذ.ك با�®نة رد ا.شقص .لمبتاع بأن األخذ ¢ن �، فإن علم

]w8(]أو الغ(، wا�دم ~ عقده، أما الغ S قر)م يلتفت إ{ه .لتهمة ال© تلحق ا.،  S فألنه يتهم
S 9(أنه ندم( اءd.إن ¢ن االنتقال إ{ه ،ا)10( .  

أخذا  ،ثم يأخذ ا.شفيع �فسه: قال. أشهبوأما ا.شفيع فيتهم أنه ندم S ا�يع، قا� 
ل®س � أخذ؛ ألن أخذه S ا.صفة األوÉ إسقاط .لشفعة، فإذا : قال ابن زرب. vستأنفا إن شاء

  . �ا )11(.م يعتW إقرار أحدهما .لتهمة كما سبق؛ .م �ب عليه يم�، إذ ال فائدة
  ، فإن ¢ن ×ن )13()لغwه(قبل حصو� ~ vلك الغw؛ إنما أخذه  )12(مَ هِ ت" وcسب هذا .و اُ 

                                                 
  .»�ا«: ~ ي  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .».لمبيع«: ~ ي  )3(
  .»�.ك«: ~ م  )4(
  .85- 84ص 8ج: ا(عيار ا(عرب  )5(
  .87، ص85-84ص 8ج: نقل �عض vسائل ا(عيار، ينظر  ا(عيار ا(عرب: ~ م  )6(
  .بياض: ~ ك، ط  )7(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
  .»~«: ~ �يع ال�سخ  )9(
  .»�«: ~ �يع ال�سخ  )10(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »إذا افائدة«: ~ ي  )11(
  .»توهم«: ~ ط  )12(
  .ك: سقط من  )13(
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 وجبيت عليه ا{م�، كما .و أظهر ا.صدقة واتهم با.dاء، و¸ن ×ن يتهم[يتهم بمثل ذ.ك 
ا{م� كما ~ آخر كتاب ا.شفعة من ا(دونة؛ ألن هذه ا{م� �ا فائدة، و¼  ه.زم )1(]بذ.ك

ا S قاعدة ا�كول عن يم� اRهمة، واألم كغwها ~ األخذ اÍ1م عليه بمجرد ا�كول عنه
ا.شقص  )2(وقبل حصو� ~ vلك ابنها رد ،با.شفعة .لغw، فإن علم بإقرارها قبل األخذ أو بعده

  . .لمبتاع، و�ا#ملة فحكمها ~ هذا ا(ع÷ حÍم غwها
نقله  � أشهب ر�ه اهللاقا: إY قو� ،فإن علم ذ.ك با�®نة: ما ح�ه ا.شيخ من قو�: قلت

  . من ا�ر ا�w1ه ا )3(."وما ح�ه عن ابن زرب نقله عنه ابن سهل. عنه صاحب ا�كت
.لبيع، وقد  )5(]� أن يأخذ[لغwه، وال  )4(ل®س .لشفيع أن يأخذ با.شفعة: ابن رشد" :ثم قال

 . )6("استحسن أشهب أال يÍون � ذ.كوقد . � األخذ فيباع لغرمائه، وفيه نظر: لمديانقا.وا .
  /  )7(]رّ من ا�ّ ه ا[

-555 R.8 z�� ^y .�� .��� 
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سئل عنها سيدي vصباح  ،vسألة من إحداث ا.öر أشهد ا(حدث عليه أنه غw راض به

عمن أحدث عليه �ر ~ vلكه  -  ر�ه اهللا - وسئل : "ونصها ،~ نوازل ا(عاوضات ~ ا(عيار
فأشهد رب ا(لك أنه غw راض بما أحدث  ،وغw ذ.ك من وجوه ا.öر ،طالع، أو امثل طر\ق

وال ينحاز عليه ا.öر ( ،فهل ينفعه إشهاده ،و�À بعد ذ.ك مدة ا1يازة .م يقم بقلعه عنه ،عليه
   �ا ذ.ك؟ بّ� وال ينفعه إشهاده  ،أنه غw راض S القول cوزه ،ذ.ك )8()حدوث

أنه غw  ،إذا أشهد ا(حدث عليه ا.öر عند حدوث ذ.ك -  أ�رمÍم اهللا تعاY -: فأجاب
كما قا.وا ~ ا.شفيع إذا أشهد عند وجوب  ،فهو S حقه ~ ذ.ك اإلشهاد مÄ قام به ،راض به
 ،وأز\د و§ن Dv .وقت إشهاده أمد ا.شفعة ،أنه ال 2سقط حقه فيها ،أنه S حقه فيها ،ا.شفعة

  . و�اهللا اRوفيق
                                                 

  .ا�ر ا�w1: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )1(
  .»إذا ¢ن«: ~ �يع ال�سخ  )2(
)3(  w1134 - 132ص 2ج: ا�ر ا�.  
  .»األخذ«: ~ �يع ال�سخ  )4(
  .ا�ر ا�w1: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )5(
)6(  w1134ص 2ج: ا�ر ا�.  
  .»منه«ه ك، ط : وa. ي، م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )7(
  .ي: سقط من  )8(
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فهل �از ذ.ك عليه أم ال؟ قال زعيم الفقهاء القا� أبو ا.و{د  ،انظر .و سكت و.م 2شهد
اختلف ~ ا.öر هل ¾از أم ال؟  :~ جامع ا�يوع ا.رابع من ا�يان - ر�ه اهللا -ابن رشد 

]S[)1( دونة ~ فقيل أنه ¾از، وهو ظاهر ما � ~ كتاب تضم�: ثالثة أقوال)ا.صناع من ا 
  . فال يمنع منه، و�ه قال أصبغ ،أو باب قديم ال منفعة فيه övة #اره ،فأما كوة قديمة: قو�

  . وهو قول ابن حبيب ،أنه ال ¾از: القول ا¬ا]
  .وهو قول ابن vز\ن .)2(فيحاز ،وما ال ي»ايد .فال ¾از ،الفرق ب� ما ي»ايد: القول ا¬الث
س��  )3(األر�ع: فقال سحنون ~ كتاب ابنه: S ثالثة أقوال هِ زِ وْ مدة حَ واختلف ~ 

   .)4()واqمس(
   .عd\ن أيضا: وقال ،عd س��: وقال أصبغ

  )Ú".)5سة عd سنة: وقال ابن زرب
-556 R��8c/ ,.=�1'� x��L� "�>�� O� �P
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أن ا.ورثة إذا اقÁسموا  :فأجاب ؟الع�\� من طلبة بالدنا بما يظهر من جوابهوسئل بعض 
وأبوا فاÍ1م أنه  ،ا(سلك �صيبه )6(وطلب منهم فالن أن يعطوه ،وسكتوا عن الطر\ق ،جنانا

و§ن .م يÍن �  ،وأقرت القسمة أي ثZتت ،إذا ¢ن � حيث 2سلك �صيبه أvر با.سلوك منه
   هتفسخ وتعاد ا ، فإن القسمةحيث 2سلك

هو مذهب  ،فما أجاب به األخ ~ اهللا و�عد،: فأجبت بقو� ،فعرض iّ هذا ا#واب
يبدأ ِ~ : "إال برفع الطر\ق ب®نهم، فÌ ا�وادر عنه ،أنه ال Çوز القسمة با.سهم :سحنون القائل

ْسَمِة ا�ار برفع الطر\ق ، وال ¾سب )8()ذ.ك(مع  )7(فيطرح ،من باب ا�ار إY أقû بيوتها ،قِ
�ْقَسُم ما بÀ بالقيمة S األنصباءُ Äأحد ح S، ها (9)"ثم ير� با.سهام   

                                                 
  .ط، م: وما أثZته من. األصل، ي، ك: سقط من )1(
  .407-401ص 9ج: ينظر ا�يان واRحصيل  )2(
  .»أر�ع«: ~ ط  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .183- 182ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )5(
  .»يعطوا«: ~ ط  )6(
  .»ينظر«: ~ ا�وادر وا.ز\ادات  )7(
  .ك: سقط من  )8(

  .216ص 11ج: ا�وادر وا.ز\ادات (9)
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  ،وأما مذهب ابن القاسم
ْ
قال ~  .إذا .م 2شÖط نفيه ،رõ مَ مَ فإنه �وز عنده ا.سكوت عن ا.

ر و.آلخ ،فالطر\ق (ن صارت � ،الطر\ق )1(و.م يذكر ،و§ذا اقÁسموا دارا وساحتها: "ا�وادر عنه
إال برفع  ،وهذا S مذهب سحنون ال �وز با.سهم ،êف الطر\ق فيها ا(مر إذا .م 2شÖطا

   ها )2("الطر\ق ب®نهم
ُموا بَِال َ¤َْرٍج : "إذ قال ،هو ا�ي Xv عليه صاحب ا(خت� ،وما البن القاسم س� أْو قَ

\Íِِه اال ِdَِ.ْن َسَكتَا َ$نُْه، َو ْت، إِ   . به )3("نِْتَفاعُ ُمْطلًَقا، وََصح�
-557 R.�: ��� � �;? *9L�X 

 ،ال بد منه: عن ا(مر إذا .م يع� �له؟ فقال - أدام اهللا ا�فع به - وسألت سيدي وا�ي 
  . )4(و§ال فسدت
  . .سحنون )5(]ما[i  ر� ولعله vَ : قلت

ثم قسموا  ،ا�ناء )6(و§ن اقÁسموا :وa تقييد أ± ا1سن عند قول ا(دونة: قلت أيضا
فإن .م  ،ور� بذ.ك صاحبه ،فوقع باب ا�ار ~ حظ أحدهم ،و.م يذكروا رفع الطر\ق ،ا.ساحة

فإن الطر\ق ب®نهما S  ،ومدخلها فيها خاصة ،2شÖطوا ~ أصل القسم أن طر\ق � حصة
  ه او�اقيهم ا(مر  ،وvلك باب ا�ار (ن وقع ~ حصته ،حا�ا

   .وال �طوا قطعها ،)7(معناه .م يعينوها ،ع الطر\قو.م يذكروا رف :قو� :ما نصه
فجعلها  ،S حا�ا :إY قو� ،~ أصل القسم أن طر\ق � حصة )8(فإن .م 2شÖطوا :ثم قال

   .أن الطر\ق باقية S حا�ا ،مع عدم ا.dط
 
ّ
 ،الطر\ق باق S حا� :فقال ابن القاسم ،واختلف إذا صار ا�اب ~ حظ أحدهما :خ¯ا.ل

   .حÄ 2شÖط رفعه
  

                                                 
  .»يذكروا«: ~ ط  )1(
  .223ص 11ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )2(
  .234ص: ¤ت� خليل  )3(
  .»فسد القسم«: ~ ي، م، ك، ط  )4(
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )5(
  .»قسموا«: ~ ي، ك  )6(
  .»يعينونه«: ~ ي  )7(
  .»اشÖطوا«: ~ ك  )8(
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  )1(ُض قَ نْ 7ُ  :وقال مطرف ~ كتاب ابن حبيب
ْ
   ،S معرفة الطر\ق )2(]القسم[و\عاد  ،ةُ مَ سْ قِ ال

 ،وهذا ب� إذا .م يفهم أحدهما من اآلخر رفعه ،وyذ.ك �رى ا(اء إذا صار ~ نصيب أحدهما
   .أو بقائه ،وال بقاءه إال أن يÍون ألحدهما د{ل S رفعه

 صحّ  ،¢ن د{ال S بقائه ،فإن .م يÍن (ن ل®س عنده ا�اب vوضع يفتح فيه :)3()قال(
 ا.

ّ
   .خ¯ل

وال قطعه عند  ،و.م يذكرا رفعه ،و�ا �رى ماء ،وذكر ابن ا�ندي فيما إذا اقÁسما دارا
وهذا أن القوالن أحدهما  .تبS ü ما ¢ن عليه :وقيل .ت�تقض القسمة )4(]:قيل ؛قول�[ ،القسم

 ،الطر\ق قا� ~ مع÷ رفع / وما  .وا¬ا] قول ابن القاسم ~ ا.كتاب ما أل± ا1سن ،قول مطرف
�مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن  .هو بلفظه ~ ابن ا�جيب Yقا� عبيد ر�ه تعا

  .ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم�
ال ~  ،أي بال ¤رج أصال ،هو نÍرة بعد نÌ فيعم ،"َ¤َْرٍج  بِالَ : "قول ا(خت� :قلت أيضا

   .وال vلك صاحبه ،وال ~ مباح ،vلكه
من ه لقول ما.ك ل®س من قسم ا(سلم� ا ،أو vراضاة ،أي ~ قسم قرعة ،مطلقا :وقو�
  . حاشية بابا

  .وعينوها حازوهاأي  ،و§ذا اقÁسموا ا�ناء إY آخره: وa �ح ابن ناS î ا(دونة ~ قو�ا
ألن األغراض  ؛وهو كذ.ك ،فإنه ال �وز ،مفهومه .و ¢ن بقرعة ،و§ذا اقÁسما إY آخره :قو�

 أنه إن .م يÍن ألحدهما �vن يفتح فيه ،حيث ي�فه :وظاهر قو� ،~ فتح األبواب )5(ُ¤تلف
   .أو تراض ،وسواء ¢نت القسمة بالقرعة ،وهو كذ.ك ،.م �ز القسم ،>بابه<

ومع÷ اقÁسموا  ،ثم أن القسمة ~ صفقت� :ظاهر قو� ،و§ن اقÁسموا ا�ناء إY آخره :و�ق
 .وال �طوا قطعها ،أي .م يعينوها ،و.م يذكروا رفع الطر\ق :وأراد بقو� .أي بالÖا� ،ا.ساحة

   .وما ذكره هو ا(شهور ،أي صاحب ا1ظ ،ومع÷ صاحبه
   .وعزاه ابن يو�س البن حبيب ،رى ا(اءوyذ.ك ~ � ،ت�تقض القسمة :وقال مطرف

                                                 
  .@هما صحيح. »ت�تقض«: ~ ي، م، ك، ط  )1(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، م، ك: سقط من  )2(
  .ي، م، ك، ط: سقط من   )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )4(
  .»Æتلف«: ~ ي، ط  )5(

 ]ب/240[
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�ل يفتح فيه بابه ،وهو إن ¢ن لغw من صار ذ.ك ~ حظه ،وا¬الث لع® بن دينار، 
 ْºُر به ،ج منه ماؤهرِ وvصح من ابن  ".و§ال فال ،وتمت القسمة ،و�وز ~ صحته دون �ر أ

îنا.  
-558 R��� �iJ� &P �/�j ! ����� ! ,�
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كما ذكره  ؟ألنها من العروض وا(قومات ؛هل 2شÖط فيها اRقو\م ،vسألة �yة ~ األصول
وقد êح به ~ كتاب العيوب من ا(دونة فيمن باع عرضا : قال ،)1(43ابن هالل ~ نواز� 

أن ا.ydة ال Çوز إال S  :ولقول ابن رشد أيضا ~ مقدماته ،ثم وجد العيب بأحدهما ،بعرض
أن  )2(و¼ من العقود ا#ائزة، .� واحد من ا(Áشار�y :فصل: "ا�Rفؤ واالعتدال، ونصه

و�ذه العلة .م Çر  ،ينفصل عن �\Íه مÄ ما أراد، وال يلزمه ا�قاء معه S ا.ydة
 ،~ قيمة ما ºرجه )4(]صاحبه[إال S ا�Rفؤ واالعتدال؛ ألنه إن فضل أحدهما  ،)3(ا.ydة

  . رجاء بقائه معه S ا.ydة، وذ.ك ال يلزمه فيصw غررا ،2سمح بذ.ك )5(فإنما
S  ،قيمة ما ºرجه أحدهما أ�Õ ×ا ºرجه صاحبه )6(و§ن ¢ن ،أال ترى أن ا(زارعة Çوز

بن مذهب من يرى أن ا(زارعة تلزم بالعقد، وهو قول سحنون وابن ا(اجشون وابن كنانة وا
  . )7(القاسم ~ كتاب ابن سحنون

S مذهب من يرى أن ا(زارعة ال تلزم بالعقد، و.� واحد منهما أن  ،وال �وز ذ.ك
~  )9(|عنه|، ونص رواية أصبغ قول ابن القاسم ~ ا(دونة )8(ينفصل عن صاحبه ما .م يبذرا، وهو

العمل، وهو قول ابن كنانة ~ وال S مذهب من يرى أنها ال تلزم إال با.dوع ~  .العتZية
   .إلخ @مه )10("ا(Zسوطة

                                                 
  .»~ ا.ydة ~ األvوال والعروض أم ال؟ واالعتدالهل 2شÖط اRقو\م «: ~ ي  )1(
  .»ا(Áشار�y«: ~ ي، م، ط  )2(
  .»و�ذه العلة .م Çر ا.ydة«ز\ادة : ~ األصل، ي، ط  )3(
  .ا(قدمات ا(مهدات: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )4(
  .ا(مهداتوهو vوافق (ا ~ ا(قدمات . ي، م: وما أثZته من. »فإنه«: ~ األصل، ط  )5(
  .»من«ز\ادة : ~ األصل، ي  )6(
  .»سحنون«: ~ �يع ال�سخ  )7(
  .»مع÷«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )8(
 .ا(قدمات ا(مهدات: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )9(
  .42ص 3ج: ا(قدمات ا(مهدات  )10(
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 ّRقو\م واالعتدال؛ ألنها ال يراد منها اRط فيها اÖكما يدل � ما  ،جر ~ أثمانهاأو ال 2ش
ّ̄ : "ونصه ،)2("ُمْطلًَقا )1(َو�َِعْرَضْ�ِ " :عن ا.لخ¯ عند قول ا(صنف ،اقنقله ا(وّ  خ

ّ
: وقال ا.ل

و§ن ¢ن القصد بيع بعض أحدهما ببعض اآلخر أنّه يلزمه، وS أنّهما ال ا.ydّة بالعروض، 
  .يّتجران بأثمانهما إذا بيعا ¢نت جائزًة، و§ن ¢ن فيها تغابن أو تفاضل من أحدهما S اآلخر

بأثمانهما، جازت ا.ydّة إذا ¢نت S أّن .ّ� واحد  )4(َ�ت�ِجَرانِ  )3(]ا.ydّة[و§ن ¢نت 
  . ها )6("¤تلفة، .م �ز )ydّ)5ة مبلغ قيمة سلعته، فإن اشS ¸Ö ا(ساواة والقيممنهما ~ ا.

ومن  ،~ األصول فقد علمت من تعليل ابن رشد وجوب ا�Rفؤ واالعتدال ~ ا.ydة
   .تعليل ا.لخ¯ عدم ا.وجوب

دال S @ بد فيها من ا�Rفؤ واالعت فال ،جر بأثمانهاال© يقصد بها اRّ  )7(وأما العروض
َوñُ# بِالِْقيَمِة يَْوَم " :)9(وعند قو� ،"وََعْرٍض َو�َِعْ�ٍ " :عند قو� )8(نظر ما نقله ا(واق، واالقول�

ْت  ، َال فَاَت إْن َصح� َöِْح
ُ
  . )10("أ

قال أبو " ،)11("وال بأس أن 2شÖ¸ بعرض�: "وقال أبو ا1سن ~ تقييده عند قول ا(دونة
اتفق العرضان  ،إY أن تÍون قيمة العرض� مÁساو\ة اا.ydة بالعرض� ¾تاجان فيه :إسحاق

إنما هو (ا يطمع أحدهما  ،وyراهة االختالف فيها S أن يÍون ذ.ك ب®نهما نصف� ،أو اختلفا
   .صاحبه من دوام ا.ydة صح منه

 ماواشÖ¸ به ،.ك ~ العقدةوعرفا ذ ،و§ن اتفق قيمة العرض� ا(ختلف�" :ثم قال ~ قو�ا أيضا
ل أن ا(نع ~ vسألة ا�يت وا.ر} هذا يؤ\د تأو\ل من تأو :قال بعض ا.شيوخ"، )12("جاز ذ.ك

                                                 
  .وهو vوافق (ا ~ ¤ت� خليل. ي، م، ط: وما أثZته من. »بعرض«: ~ األصل، ك  )1(
  .212ص: ¤ت� خليل  )2(
  . ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: ساقط من  )3(
  .وPهما صحيح. »{تجرا«اRاج واإلùيل : ~  )4(
  .ق (ا ~ اRاج واإلùيلوهو vواف. م: وما أثZته من. »قيم«ي، ط : ، ~»القيام«: ~ األصل  )5(
  .75- 74ص 7ج: اRاج واإلùيل  )6(
  .»الفروض«: ~ ي  )7(
  .75-74ص 7ج: ينظر اRاج واإلùيل  )8(
  .»�«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )9(
  .212ص: ينظر القول� ~ ¤ت� خليل  )10(
  .554ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )11(
 .554ص 3ج: ا(دونةاختصار اRهذيب  )12(
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 وأنه ال ،حÄ يدخلوا S أvر معلوم ،إنما هو عدم تقو\مهم ما أخرجوا ح� ا.ydة به ،وا�ابة
   .إال بعد اRقو\م )1(ن lساوا ما أخرجاه، و§�وز عنده
 فإن .م  ،تفاضلت القيم )2(فلما قوما سلعتهما ،و.و �طا الÁساوي ~ ا.ydة با.سلع :قو�

ول®س  ،.و lساوت القيم #از )4(وزالت ا.ydة مفهومه ،سلعته/  )3(]واحد[يعمال أخذ � 
   .كذ.ك

�خو�ما S غS،  w مذهبه ،وyذ.ك .و lساوت القيم .م �ز أيضا :قال بعض ا.شيوخ
  . ها "كما ب®نه ~ ال© قبلها ،تقو\م

توز\ع ا.ر�ح، وهو ~ �yة األvوال تابع : اÍ1م ا¬ا]: "ما نصه ،وa ا#واهر البن شاس
 S ابع .لمالRن العمل اÍ}ساواة أو مفاضلة، وv وال منvقدر رؤوس األ S ا، فيقسم�

  . �سZته
 ،ورؤوس األvوال سقط ا.dط ،� األر�اح و�� األعمالفإن وقعت ا.ydة S اRفاضل ب

وفسد العقد، و¸ن ا.ر�ح واÑqان S قدر رؤوس األvوال، و.زم الÖاد" ~ العمل، فwجع من قل� 
آلخر ~ فلو فضل أحدهما ا ل ~ نصف ا.ز\ادة؛ ألنه عقد جائز،رأس ما� S صاحبه بأجرة ا(ث

  . ك رجاء بقائه S ا.ydة معه، وذ.ك ال يلزم فيصw غررا2سمح بذ. قيمة ما ºرجه فإنما
ليل، صاحب ا(ال الق )5(فع. تقدير وجود ا.ر�ح بغZ. أنه من باب اqطار والقمار: وقيل

   ها )6("فيمنع ،صاحب ا(ال ا.كثw وS تقدير عدمه، يغبنه
ما أن ، فإY ا.ydةثم أراد ا.رجوع إ ،وأما ا.Í\dان إذا اقÁسما ما ¢ن vشÖ¸ ب®نهما

ألن فيه انتقا�ما من معلوم إY  ؛فالقسم األول ال �وز ،ير\دا بذ.ك إxدة القسم ثانيا أم ال
ًما: "كما ~ ا1طاب عند قول خليل ~ باب القسمة ،�هول õْن أْدَخَال ُمَقو  بعد ( )8( ")7(َ¢.ُْمَراَضاِة إِ

                                                 
  .»أخرجوه«: ~ ي، م  )1(
  .»سلعتيهما«:  ~ ي م  )2(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .»مفهوم«: ~ ط  )4(
  .»يغZ«: ~ ي، ط  )5(
  .670-669ص 2ج: عقد ا#واهر  )6(
  .»فانظره والبد«ز\ادة : ~ ط  )7(
  .234ص: ¤ت� خليل  )8(

 ]أ/241[
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  ،أن ذكر ا.وجه ا.رابع من األوجه األر�عة
ّ
 ال

ّ
وأّما إذا  : "ونصه ،خ¯ ~ دعوى الغلط© ذكرها ا.ل

ال : ب®نهم، فاّد� أحدهم أّن القاسم جار أو غلط، فقال ابن القاسم ~ ا(دّونة (1)قّدvوا من يقسم
 S قو�م، و{تّم قسمته، فإذا فرغ منها نظر ا.ّسلطان فيها، فإن وجدها Yيلتفت القاسم إ

، فإن ر� �يعهم برّده ونقضه، ل®ستأنفا القرعة، أو الÖّا� اRّعديل Dv ما قسم، وال يردّ 
بقسمته vّرًة أخرى، .م �ز؛ ألنّهم ي�تقلون من معلوم إY �هول، وهو ما ºرج �م ~ ا(ستقبل، 

ونقله  ،ما .لحطابه ا )2(."و.و تراضوا بنقضه �dط أن يأخذ ّ� واحد ش®ئًا معلوًما معّينًا، جاز
î3().عن ا.رجرا(  

 ،وا.رجوع إY ا.ydة من غw إرادتهما ،وهو أن ير\دا نقض القسمة :وأما القسم ا¬ا]
حل ا.ydة  :ونصه ،وقد عقد ابن عرضون ~ ذ.ك عقدا ،فذ.ك جائز ،اسÁئناف قسمة أخرى

~ ا.رسم ا(قيد أعاله حال  ،أنهما حال ا.ydة ا(نعقدة ب®نهما ،أشهد فالن وفالن S أنفسهما
فقيامه  ،فمÄ قام أحد بعد هذا S صاحبه ~ �ء من ذ.ك ،)4(رفضا حكمها وفسخهاو ،تاما

عرفا قدره  ،وال عمل عليها إشهادا صحيحا ،ا.هَ  مَ Íْ ال حُ  ورٌ و�®نته زُ  ،وحجته داحضة ،باطل
  . هوa كذا ا

فقد توقف ~  ،بعد أن ¢نا قسما S ا�ت ،أرادا أن 2شÖ¸ ~ االغتالل فقط )5(وأما إن
وسئل ابن هالل فيمن قسم مع �\Íه : "ونص ا#واب وا.سؤال ،جواز ذ.ك ابن هالل ~ نواز�

  هل ألحدهما ا.شفعة فيما باع اآلخر؟  ،ثم اشÖ¸ ~ االغتالل ،أصال
منه ه ا )6("وال أدري هل �وز ذ.ك أم ال؟ ،فال شفعة ،إن .م 2شÖ¸ إال ~ االغتالل: فأجاب

  . عض ألفاظهمع ¤الفة ب
أن ا.رجل ال يÍون  ،~ كتاب ا.ydة من مقدماته ،انظر ما وجه توقفه مع قول ابن رشد: قلت

   .شاعةذا شارyه ~ رقاب األvوال S اإلإال إ ،�\Íا .لرجل
   ،ف� �\ك خليط ،و§نما هو خليط ،فل®س �d\ك ،األvوال وأما إن .م 2شارyه ~ رقاب

                                                 
  .وهو vوافق (ا ~ vواهب ا#ليل. ي: وما أثZته من. »أيقسم«األصل : ~ (1)

  .425ص 7ج: vواهب ا#ليل  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»فسخاها«: ~ ي، ط  )4(
  .»إذا«: ~ ي، م، ط  )5(
  .ب 62ل : نوازل ابن هالل  )6(
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ِ¢ nَُ ﴿ قال تعاY ~ اqليط ،ة أعم من ا.ydةفاqلط ،ول®س � خليط �\Íا
َ
ۥ ¥ِۡ�ٞ¤ إِن  َ.َٰ£آ أ

 Qٗ�َ�ۡqَ ُ��َن�ِ¦ Gِ ٱ�VَِPۡبِ َو¥ِۡ ۡ�ِ¡�dَ'ِ#Dۡ وََ�§ 
َ
َ Q�َ�ۡqَٞ َ�ِٰ$8َةٞ َ)َ��َل أ ِ̈ (ا .م  فسماهم خلطاء، )1(﴾َو

  ه 2شyÖوا ~ أعيان ا�عاج ا
فال �yة  ،أدل د{ل S بقاء vلك � واحد منهما S ما ¢ن � ،فÌ @م ابن رشد هذا

   .ما ال �º دخل ذ.ك من الغرر وا#هالة وا.ر�اوحيث .م تÍن �yة  ،ب®نهما
ال© دفع ~ نصفها  ،فألن � واحد منهما ال يدري أlسلم غلة ما .Í\dه ،أما الغرر
   .نصف غلة ما�

   .~ � من ا#هت� فألنه يعلم قدر ذ.ك ،وأما ا#هالة
 ومع جهلهما  ،فألنه xوض نصف غلته ~ نصف غلة صاحبه قبل حصو�ا ،)2(اوأما ا.ر�

أو  ،بد من ا�ص عليها hصوصها من لفظ ا.شارع ال :قلنا .هذا رخصة :فإن قيل ،معا بقدرهما
وyتبه �مد عبد العز\ز بن �مد  .واهللا تعاY أعلم ،)3(]رخصة[و§ال .م تÍن  ،من إمام ا(ذهب

Kبن عبد ا.ر�ن ا�لبا .  

جوابا  ~ األصول والعروض وجدت / و�عد أن كتبت ما تقدم ~ vسألة ا.ydة : قلت(
أ± العباس أ�د بن عبد العز\ز ا�الK عن سؤال ~ قوم اشyÖوا ~ �ل  ،.لعالمة شيخ شيوخنا

ففيه ×ا  ،ورجع ما .البن هناك ،)4(فراجعه ،دم من ا.سؤال وا#وابإY آخر ما تق ،وحوائج وزاد
وانظر جوابه مع ما تقدم .لخ¯ وابن رشد وأ± إسحاق  ،ºالف ما .شيخه ا�الK ا(ذكور

  )5().وغwهم
-559 R� �� .�(4�� [� ������E�� ^y �/��p�� 3¶ &P?X 

 )6(فمع÷ ،هل Çب S الفقيه أم ال؟ و§ذا قيل بوجو�ها ،vسألة عن ا.ضيافة غw االختيار\ة
     ،)7(ونقله ا1طاب ~ باب ا�بة ،ما ذكره ~ مدارك عياض عن سعد ا(غافري عن ما.ك

                                                 
  .23اآلية : سورة ص  )1(
  .»ا.ر�وا«: ~ ط  )2(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  قد تقدمت هذه ا(سألة ~ ص  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»فما مع÷«: ~ ي، ك، ط  )6(
  .33ص 8ج: ينظر vواهب ا#ليل  )7(

 ]ب/241[
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  :و§{ها اإلشارة بقول ابن ôزي ،عرفة وغwهماوابن 
 ـلَ عَ  َس ـَ{ْ 

ْ
  ةـــــئَ ـافَ ـكَ  مُ َال وَ  ةٍ ادَ هَ ـ شَ َال وَ      ةٍ ـافَ يَ ِض  نْ ـمِ  هِ ـيقِ فَ ى ال

  هُ رَ ـكَ ذَ 
ْ
 ـاِض قَ ال

َ
 دَ ـي ل

ْ
      كِ ارِ دَ ـمَ ى ا.

  
  كـالِ مَ  نْ ـي عَ رِ ـافِ غَ ا.مَ  دِ ـعْ سَ  نْ ـعَ   

وقد سأل عنها حبنا الفقيه ا(حصل سيدي عبد اهللا بن سيدي عبد اهللا من آل الفقيه   
كما  ،ما قا� ما.ك ~ االختيار\ة )2(واسÁش� كون ،)1(ا.و� ا.صالح قا� توات سيدي ا�كري

وساق ~ سؤا� ذ.ك  ،~ جواب سؤال سأ� عنه - أدام اهللا ا�فع به - قيده به سيدي وا�ي 
l ©إ{هااألنقال ال wإذا ¢نت هذه األنقال ا(تفقة ا(ع÷ :قائال )3(]عليه[كما ستقف  ،ش، 

وأي مع÷ Rخصيصهم بها  ،ئدة سيديفأي فا ،ا(حققة ا(ب÷ مقصورة S ا.ضيافة االختيار\ة
فيف ، وÆفإن ¢نت سيدي قر\ة .لقراء ،ألن االختيار ساقط .زومه S القارئ وا#اهل ؛القراء

  . فأفدنا به ،كما فهمناه ~ ت�\ح نقلهم عن اإلمام،S العامة ~ vسألة ا.ضيافة غw االختيار\ة 
كما ~ صحيح  ،قد ورد عنه ~ ا1ديث ا.صحيح)5(: )4()بقو�ا( - أعزه اهللا - فأجبناه بأvر وا�نا 

بن أ±  عن يز\د )8(وقت®بة ،)7(كما رواه عنه عبد اهللا بن يوسف )6(ا�خاري من حديث ا.ليث

                                                 
  .»بعض الطلبة«: ~ ك، ط  )1(
  .»قول«: ~ ط  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .ك، ط: سقط من  )4(
  .»أنه«ز\ادة : ~ م، ك، ط  )5(
. ~ خالفة ا.و{د بن عبد ا(لكه 94أو  93أبو ا1ارث ا.لّيث بن سعد الفه¯ األصبها] األصل ا(�ي، و� سنة : ا.لّيث )6(

وسعيد بن وحّدث عنه �ّمد بن عجالن وابن وهب . حّدث عن عطاء بن أ± ر�اح ونافع العمري وابن أ± vليكة وغwهم
¢ن ثقة كثw ا1ديث صحيحه، ¾سن اّ�حو وا.شعر، شيخ ا�يار ا(�\ة؛ فقد استقل بالفتوى ~ زمانه . أ± vر\م وغwهم

شمس ا�ين ا�هó، : ؛ تذكرة ا1فاظ358ص7ابن سعد، ج: الطبقات ا.كWى. ~ خالفة ا(هديه 175توa سنة . بم�
  .164ص1ج

حدث عن سعيد بن عبد العز\ز وعبد ا.ر�ن . �ّمد عبد اهللا بن يوسف ا.Ý0 ا�vشÀ اRن®°أبو : عبد اهللا بن يوسف )7(
توa بم� . ¢ن من أثبت ا.شامي�؛ ثقة. روى عنه ا�خاري وأبو حاتم وا�هÅ وغwهم. بن يز\د بن جابر وا.ليث وغwهم

  .175جالل ا�ين ا.سيو�، ص: ات ا1فاظ؛ طبق296ص1شمس ا�ين ا�هó، ج: تذكرة ا1فاظ. ه218أو  210سنة 
حدث . روى عن ا.ليث بن سعد وما.ك وابن �يعة وغwهم. ه149قت®بة بن سعيد ا�لÊ ا¬قÌ، و� سنة  أبو ا.رجاء: قت®بة )8(

¢ن ثقة x(ا صاحب رحاالت و¸ن غنيا، عرف بمحدث . عنه ا1سن بن سفيان والفر\ا± وأبو العباس ا.Ñاج وغwهم
: ؛ تذكرة ا1فاظ266ص7ابن سعد، ج: الطبقات ا.كWى. ه240توa سنة . كتب ا1ديث عن ثالث طبقات. اسانخر

  .26ص2شمس ا�ين ا�هó، ج
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ğïčjŞäÜčÛ@bflä�Ü�Ó�@flãëŽŠ�Ôflí@�ý�Ï@&âžì�Ôči@ŽÞ�Œžäflä�Ï@LbfläŽrflÈžjflm@�ÙČflã�g@Lb@�: قال )3(عن عقبة بن vxر )2(عن أ± اwq )1(حبيب
flÞb�Ô�Ï@_ôflŠflm@bflà�Ï@Z�Ï@čÑžîŞšÜčÛ@ïčÌfljžäflí@bflàči@žá�Ø�Û@aëŽŠflß�c@žæ�h�Ï@&âžì�Ôči@žáŽn�ÛflŒflã@žæ�gb@čÑžîŞšÛa@ŞÕfly@žáŽèžäčß@aëŽ̂ Ž‚�Ï@Laì�ÜflÈ�Ðflí@žá�Û@žæ�gflë@Laì�Üčj�Ó
žáŽè�Û@ïčÌfljžäflí@ðč̂ @Ûa�)4([يث .و امتنعوا من فعله أخذ منهم قهرا ،ظاهره ا.وجوب: "، قال القسطالc .

   .ادية دون القرىوح\ القول به عن ا.ليث، وقال أ�د با.وجوب S أهل ا�
أن ذ.ك سنة vؤyدة، وأجابوا عن حديث  ،ومذهب أ± حنيفة وما.ك وا.شاف� وا#مهور

  . إلخ @مه )5("فإن ضيافتهم واجبة تؤخذ من مال ا(متنع ،ا�اب cمله S ا(ضطر\ن
كما  ،ووجو�ها S ا.سنة ا(ؤyدة ،قد علمت منه وجوب ا.ضيافة االختيار\ة S القائل بها

   .هو ا(نS Ì الفقيه فهذا ،هو مذهب ما.ك ومن معه
 ،وقد علمت ما .سحنون ~ ا.رفاق ،فال �يد عنها ،وال© ºاف S ا(ال منها ،وأما االضطرار\ة

وفيه ا1اج  ،أنه حö يوما �لس شيخه سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر وقد أخ�W سيدي وا�ي
  ،وفقهاء ،العباس مع أناس من أهل بâه �فاء

ّ
 ،يعطوا ما نابهم من ا.ضيافة وغwهم ير\دون أال

َ  مَ فسأRه .ِ ، ا(ذكور )6()سيدي عبد ا.ر�ن(فجWهم S ذ.ك ا1اج العباس بمحöة ا.شيخ   مْ .
                                                 

حدث عن عبد اهللا بن ا1ارث ا.ز�يدي وأ± الطفيل . أبو ا.رجاء يز\د بن أ± حبيب األزدي ا(�ي: يز\د بن أ± حبيب  )1(
¢ن ثقة كثw ا1ديث، فقيه مف© أهل . وحدث عنه سعيد بن أ± أيوب وحيوة بن �\ح وغwهم. وسعيد بن أ± هند وغwهم

æغيب وا(الحم والفÖوهو أول من أظهر العلم بم� وا(سائل وا1الل وا1رام، فقد ¢نوا قبل ذ.ك ¾دثون ~ ال ،�v .
  .97ص1شمس ا�ين ا�هó، ج: ؛ تذكرة ا1فاظ356ص7ابن سعد، ج: الطبقات ا.كWى. ه128توa سنة 

)2(  wqرثد بن عبد اهللا ال�� األنصاري: أبو اv . Uر ا#هvx تاب� روى عن أ± أيوب األنصاري وأ± ب�ة الغفاري وعقبة بن
~ خالفة ا.و{د بن ه 90توa سنة . ¢ن ثقة � فضل وعبادة، فقيه ومف© أهل �v. وروى عنه يز\د بن أ± حبيب. وغwهم

  .58ص1شمس ا�ين ا�هó، ج: ؛ تذكرة ا1فاظ354ص7ابن سعد، ج: الطبقات ا.كWى. بد ا(لكع
. صحا± روى عن ا�óّ ص. اهللا عليه وسلم. أبو ّ�اد أو أبو �يد عقبة بن vxر بن ع® بن عمرو ا#هUّ  :عقبة بن vxر  )3(

wوأبو قبيل وسعيد بن ا(سيب وروى عنه من ا.صحابة ابن عبّاس وأبو أيوب وأبو أمامة وغ wqابع� أبو اRهم، ومن ا
، وهو أحد من �ع القرءان. وغwهم

ً
 و¸تبا

ً
¢ن الW\د إY عمر أيام فتح . ¢ن x(ا بالفرائض  والفقه، فصيح ا.لسان، شاعرا

ابن : معرفة ا.صحابةأسد الغابة ~ . ه58توa سنة . دvشق، و¸ن صاحب معاو\ة ابن أ± سفيان، وو� � �v وسكنها
  . 429ص4ابن حجر العسقال]، ج: ؛ اإلصابة ~ معرفة ا.صحابة51ص4األثw، ج

، 2275ص 5، ج5786: إكرام ا.ضيف وخدمته إيّاه بنفسه، حديث: األدب، باب: أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، كتاب )4(
إن نزRم بقوم فأvروا :  �، فما ترى؟ فقال �ا رسول اهللا يا رسول اهللا، إنّك تبعثنا، فنþل بقوم فال يقروننا: قلنا: قال�: ولفظه

: ا(ظا.م، باب: وذكره ~ كتاب. �لÍم بما ي�بB .لضيف فاقبلوا، فإن .م يفعلوا، فخذوا منهم حّق ا.ّضيف ا�ي ي�بB �م
  . 868ص 2، ج2329: قصاص ا(ظلوم إذا وجد مال ظا(ه، حديث

  .265ص 4أ�د القسطال]، ج: إرشاد ا.ساري .dح صحيح ا�خاري  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(
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إال إذا ¢ن متفقا  ،ا(نكر ال �ب )2(وا�¦ عن ،فيها خالف )1(فقال أنها ،أخذها منهم نْ $َ  هُ هَ نْ 7َ 
  . واهللا ا(وفق .فافهم ،S أنه منكر

وا(نهج الفائق ~  ،)3(وا1طاب آخر ا�بات ،هو ما .لWز� ،واألنقال ال© أشار إ{ها ا.سائل
  . ا�اب ا¬الث

 ،من كتاب ا.شهادات )4(قال ا(تيطي ~ أول ا�اب": هو ما نصه ،وا�ي ~ الفائق: قلت
: وح\ ابن شعبان عن سعيد بن ا(غافري من أهل �v عن ما.ك أنه قال :وهو ~ الطرر أيضا

  . وال شهادة ب� اث�� ،وال ضيافة ،ل®س S الفقيه �vفأة
تابه سا] ~ كووجهه شيخ شيوخنا سيدي أبو عبد اهللا �مد بن أ�د بن vرزوق اRلم

عن  )5(بأن هذه األشياء أvور lشغل ßه، وÇر إY تعطيله ،¤ت� خليل ا(þع ا�Zيل ~ �ح
  . ها )6("وأvره ال ¾تمل ذ.ك ،العلم

شيخنا سيدي �ّمد ~ ( ،hط ابنه العالمة )7(ومن جواب .لشيخ سيدي عبد ا.ر�ن
عن ا.ضيافة ال© جرت بها العادة ~ بالد  -  أ�مه اهللا رشده -سئل ¢تبه  :ما نصه ،)8()ا.ضيافة

  هل ¼ واجبة �W عليها من أباها أم ال؟  ،توات
فا(شهور  ،أما ضيافة الظلمة ا�ين إذا ُمِنُعوا منها قاتلوا عليها :- وفقه اهللا -فأجاب 

 أو أvرا ،أو ثو�ا ،طعاما )9(و§ن طلب الظلمة: "، قال ~ أول جهادهاوهو نص ا(دونة ،وجو�ها
  . ها (11)"(10)اقاتلورأيت أن يعطوه وال يُ  ،خفيفا

  ،)12(]عظيمة[وهذه vصلحة  ،وذ.ك (ا فيه من صيانة دماء ا(سلم� :قال ا.شيخ أبو ا1سن
                                                 

  .»فأنها«: ~ ك، ط  )1(
  .»S«: ~ ي  )2(
  .33ص 8ج: ينظر vواهب ا#ليل  )3(
  .»باب«: ~ ي، م، ك، ط  )4(
  .»WÇ إY تعطيل«: ~ ط  )5(
  .149-148ص 1ج: ا(نهج الفائق  )6(
  .» ز\دأ±«: ~ ك، ط  )7(
  .ك، ط: سقط من  )8(
  .تصحيح هاvش األصل: وما أثZته من. »ا.سالبة«: ، ~ ك»ا.سالمة«: ~ األصل ي، م، ط  )9(

  .»يقتلوه«: ~ ك، ط (10)
  .42ص 2ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة (11)

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )12(
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�رمة ؛و§ن ¢ن ما يعطونه حراما  wون غÍألن وسيلة ا1رام قد ت، Yوذ.ك إذا أفضت إ 
 ال حÄّ  )2(وyدفع مال .رجل/  ،)1(]لف�ك أسw[كدفع ا(ال إY العدو يأ�له  ،vصلحة راجحة

   .وvسألة ا.كتاب هذه مثل ما ذكرناه ،يز� باvرأة
و.و ¢ن  ،د{ل S أن ا(طلوب قادر S االمتناع ،)3()وال يقاتلوا( ،رأيت أن يعطوه :وقو�

  ه امغلو�ا #از أن يعطى ا#ميع 
 ،إال من ال �ء عنده ،بةفمذهب أ�Õ العلماء S أن ضيافتهم vستح ،وأما غw الظلمة

č�bči@žåčßžûŽí@flæb�×@žåflß@� � قال اإلمام األّ± ~ �ح قو� ،فمواساته واجبة S ا.كفاية ،وXº ضياعه
Žé�Ðžîfl™@žâ�Š�ØŽî�Ü�Ï@�Šč�Ła@�âžìflî�Ûaflë@čéčÛìŽ�fl‰flë�)4( ،وخلق  ،ب اإلسالمادآن ا.ضيافة م: ما نصه ،ناقال عن عياض

@ò�Üžî�Û čÑžîŞšÛa��وأوجبها ا.ليث {لة 1ديث  ،وال Çب عند األ�Õ ،ا�Zي�f عليهم ا.صالة وا.سالم
&áčÜž�Žß@ğÝ�×@ó�ÜflÇ@ćkčuaflë@ĞÕfly� )5( .  

¼ S ا1ا�  :فقال ا.شاف� وابن عبد اÍ1م ،واختلف ~ ا(طلوب بها :ثم قال
وقد  ،اا وسوقً ا فندقً ألن ~ اv ö1رتفقً  ؛ما تلزم ا�اديةإنّ  :وقال ما.ك وسحنون .وا�ادي

  هوخيف عليه ا ،)7(فيمن اجتاز )6(تتع�
  القرىفع. هذا اRعليل يطالب بها أهل ، اا وسوقً ا فندقً vرتفقً  )8(ألن ~ اö1 :وانظر قو�

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )1(
  .»ا.رجل«: ~ ي  )2(
  .ك: سقط من  )3(
وذكره . 2272ص 5، ج5784: إكرام ا.ّضيف وخدمته إيّاه بنفسه، حديث: األدب، باب: أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، كتاب )4(

من ¢ن يؤمن باهللا وا{وم اآلخر فال يؤذي : وذكره ~ باب. 2273ص 5، ج5787، 5785: بلفظ آخر ~ نفس ا�اب، حديث
من ¢ن يؤمن باهللا وا{وم اآلخر فليكرم �: قال �ل اهللا أّن رسو: ولفظ ا1ديث. 2240ص 5، ج5673: جاره، حديث

  .�ضيفه، جائزته يوم و{لة، وا.ّضيافة ثالثة أيّام، فما بعد ذ.ك فهو صدقة، وال ¾ّل � أن يثوَي عنده حºُ Äّرجه
�خاري ~ األدب ؛ أخرجه ا577ص 5، ج3750: ما جاء ~ ا.ضيافة، حديث: األطعمة، باب: أخرجه أبو داود ~ سA، كتاب )5(

ا.شعóّ عن ا(قدام بن : ؛ وأخرجه الطWا] ~ ا(عجم ا.كبw، باب260، ص744: إذا أصبح بفنائه، حديث: ا(فرد، باب
بيان vش� ما روي عن رسول : ؛ وأخرجه الطحاوي ~ �ح vش� اآلثار، باب263ص 20، ج621: معدي كرب، حديث

؛ وهو حديث صحيح، قا� 97ص 5، ج1839: ئتمنك، وال Æن من خانك، حديثأّد األمانة إY من ا: من قو� �اهللا 
  .239ص 5، ج2204: حديث: األ�ا] ~ ا.سلسلة ا.صحيحة

  .»كما«ز\ادة : ~ ك  )6(
  .»اجتار«: ~ ي  )7(
  .»إلخ«: ~ ك، ط  )8(

 ]أ/242[
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�
  . واهللا أعلم ،كأ�Õ قرى توات ،© ال فندق وال سوق فيهاال

S أن العوام إذا ، وقد نص العلماء وÇرار\ن ،وقد استمر العمل S .زومها ~ قرى توات
و�لهم S  ،فال �وز اإلنÍار عليهم ،S قول من أقوال العلماء ،استمر عملهم ~ نازلة

ر�ه تعاY قا� عبيد  .واهللا أعلم ،ألن من �ط ا�¦ عن ا(نكر أن يÍون �معا عليه ؛خالفه
   .عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به

من أن ضيافة من ºاف  - حفظه اهللا  -ما أجاب به ا.سيد ا.وا�  ،ا1مد هللا :وتقيد عقبه
وواجبة  ،نفسه هِ بِ  ونُ مُ وضيافة غwه vستحبة، حيث يمÍن .لضيف �اء ما �َ  ،منه مطلو�ة

وأما حيث  ،وحيث قيل بوجو�ها �W عليها من أباها :وقائال .ذ.ك به أقول )1(حيث ال �د
�مد بن ع .واهللا أعلم ،lستحب فال Yبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به قا� ¢تبه عبيد ر�ه تعا

  . ومن خطه نقلت .ها
: ما نصه ،فيما ل®س S الفقيه ؛وقول ا.زرقا] بعد أن جلب ا�®ت� ا(تقدم�: قلت

واسÁنباط األح�م من  ،لعله أراد بالفقيه من هو مثله ~ االجتهادف ،وحيث ¢ن ذ.ك عن ما.ك"
قول : "رده بنا] بقو� ،)3("الغw )2(فال 2شمل �رد نقل @م ،.شغله بذ.ك عما ذكر ،األدلة

~ اRكميل عن شيخه القوري  زيôابن مقتD ما نقله ... لعل ا(راد بالفقيه إلخ  ،)4(رقا]زا.
و§ن ق�  ،، أن من شغل أوقاته با(طالعة واRعليم والفتوى جدير بذ.كوهو ظاهر ،خالف ذ.ك
 ،ال .شيخه القوري ،~ اRكميل �فسه ابن ôزي، �سبهماوا�®تان ا.�ان أ�شدهما  .عن االجتهاد

  . )6(")5(خالف ما ~ ا1طاب
هذا من كبار  ،)7(سعد ا(عافري: فائدة: "ونصه ،هو ما ~ ا��ح ا¬ا] منه ،وما ~ اRكميل

 أصحاب ما.ك سمع منه ابن القاسم وأشهب وابن وهب وغwهم، و�ه تفقه ابن وهب وابن

                                                 
  .»�ب«: ~ ك  )1(
  .»@مهم«: ~ ط  )2(
  .198ص 7ج: �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل  )3(
  .»~ قول ا.زرقا]«: ~ ط  )4(
  .33ص 8ج: ينظر vواهب ا#ليل. ا�®تان ا.�ان ذكرهما ا1طاب عن ابن ôزي هما .شيخه اإلمام القوري  )5(
  .198ص 7ج: الفتح ا.ّرّ�ا]  )6(
أخذ عنه ابن القاسم وأشهب وابن . ن عبد اهللا بن سعد ا(عافريأبو عمرو أو أبو �ّمد أو أبو عثمان سعد ب: سعد ا(عافري )7(

، ا�يباج 176ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه173توa باإلسكندر\ة سنة . وهو ثقة من كبار أصحاب اإلمام ما.ك. وهب وغwهم
  .202ص: ا(ذهب
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روى عن ما.ك ل®س S الفقيه  ،وهو ثقة توa باإلسكندر\ة سنة ثالث وسبع� ومئة ،القاسم
 فَ َ� وال مُ  ،ضيافة

َ
  . عياض ~ ا(دارك )2(وال شهادة ذكر ذ.ك القا� ،)1(ةٌ أ

: أبا عبد اهللا القوري قال )4(أن شيخنا ،شيخنا األستاذ أبو عبد اهللا ا.صغw )3(حدثU: قلت
وyنت يوم حدثU بهذا .م  ،و.م ي�Z � من نص عليه ،وهو منصوص ،ال تلزمنا �vفأة من يضيفنا

  : فقلت ،ونظمته ،فلما وقفت S هذا ~ ا(دارك ßرت به ،أقف S نص فيه
 ـلَ عَ  َس ـَ{ْ 

ْ
  ةـــــئَ ـافَ ـكَ  مُ َال وَ  ةٍ ادَ هَ ـ شَ َال وَ      ةٍ ـافَ يَ ِض  نْ ـمِ  هِ ـيقِ فَ ى ال

 ًص ـنَ  هُ ـلَ ـقَ -َ 
َ
 دَ ـا ل

ْ
  كـالِ مَ  نْ ـي عَ رِ ـافِ غَ ا.مَ  دِ ـعْ سَ  نْ ـعَ            كِ ارِ دَ ـمَ ى ا.

و\ذيعون � أßارهم  ،بل الفوائد ،ولعل وجه ذ.ك أن ا�اس ال ير\دون من الفقيه ا(وائد
وال يقصدون بما  ،)6()االستفتاء )5(إY قطع ،فلو ¢ن 2شهد عليهم ألدى ذ.ك( ،عند االستفتاء

   .إ{ه من ا(عروف هبة ا¬واب )7(2سدون
ومن ا�ديع ما ح\ بعض األصحاب عن شيخ  ،فيه )8(تهاو�نحو هذا وجه K بعض من ذكر

تصد  ،صدادأنه علل حÍم هذه األvور بأنها  ،شيوخنا أ± عبد اهللا �مد بن أ�د بن vرزوق
   .عن العلم، والعلم ال ¾تمل ذ.ك

فقال � أبو إسحاق بن  ،ح� دخل �v )9(ثم تأvل هذا ùه مع ح�ية أ± العباس اإلبيا]
قال  :فقال ابن شعبان ،تعلم أنه ال ضيافة S أهل اö1 :فقال اإلبيا] ،أنت ا{وم عندنا :شعبان

   .اRكميل )10(]من[ه ا" .ابن عبد اÍ1م عليهم ا.ضيافة

                                                 
  .»�vفة«: ~ ط  )1(
  .»أبو الفضل«ز\ادة : ~ ي، ط  )2(
  .»حدثنا«: ~ ي  )3(
  .»الفقه«ز\ادة :  ط~  )4(
  .».لطعام«: ~ ي  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .وهو �ر\ف ظاهر.»2سددون«: ~ ي  )7(
  .ي، م، ك، ط: وما اثZته من. »ذكرته«: ~ األصل  )8(
أخذ عن ¾� بن عمر، أ�د بن سليمان، . أبو العباس عبد اهللا بن أ�د بن إبراهيم اRو�°، ا(عروف باإلبّيا]: اإلبّيا] )9(

¢ن x.ًما vشهود � ~ إفر\قية، قال فيه ابن . وأخذ عنه األصيÅ، أبو ا1سن ا.لوا�، ابن أ± ز\د وغwهم. Úد2س وغwهم
: ، ا�يباج ا(ذهب48ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه352توa سنة . »فيه أبو العباس ما يزال با(غرب علٌم ما دام«: شعبان

  .  85ص: ، شجرة ا�ور220ص
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )10(
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  .)1()حذو كتاب ا�بات ،و\أ� � Þو هذا آخر كتاب ا�بة(
-560 RM �*�� ����G ! #���
� ��c��X 

 ،اRنال] سيدي عمر األ�W بن عبد القادر / vسألة مداراة ~ زاو\ة أvراقن بإذن العالمة 
أ�ت  ،شهيديه أنه نزلت بأهل زاو\ة أvراقن نازلة عظيمة )2(فعلم ،وخطابه عليها نص عقدها

سيدي  :)3(وهم ،واRدبw منها ،وأهل ا.رأي ،فاتفق أعيانها ،وôئبها ،وحا�ها ،وxمتها ،hاصتها
 ،وسيدي ا1اج عبد القادر بن سيدي vؤمن ،أ�مد بن سيدي �مد بن سيدي �مد ا.سا.م

، وا.سيد وسيدي ا1اج عبد اهللا بن سيدي �مد ،وسيدي ع® بن سيدي ا1اج عبد ا.رحيم
وسيدي عبد  ،وا.سيد عبد القادر بن �مد بن أ�مد بن عمر ،وو�ه �مد ا.صالح ،سعر\ان ا.را

وا.سيد أ�د ا.شاوي  ،وابن عمه أ�مد بن أ�د ،وأخوه أبو بÍر ،القادر بن �مد بن أ± بÍر
إذا باعوا ش®ئا من ا(اء فوق  ،دوا � ¤لصاو.م � ،فعجزوا عن دفع ذ.ك، بن �مد العيا�

wوأصلح ورأي وسداد ،رؤوس الفقاق Éأن ذ.ك أو S فطلبوا اإلذن من العالمة  ،)4(فاتفق رأيهم
حفظه  -فأذن  ،وفقه اهللا وسدده )6()بن سيدي ا1اج عبد القادر(سيدي عمر  ،)5(األجل الyWة

ودفع ا(öة  ،بعد أن ثبت �يه بموجب ا¬بوت µلب ا(صلحة ،~ بيع ذ.ك )7()�م( -  اهللا
فجاء .لفقارة ا.كبwة أر�عة  ،فقسموه S فقاقwهم باالستواء واالعتدال ،ا�ازلة S من ذكر

فاشÖى منه ا.سيد عبد ا.ر�ن بن سيدي �مد  ،وهو ا�ي 2ستوa ما عليها ،عd قwاطا
بل بثمن ما يبذل  ،وال hس ،وال غZ ،منW ما دون �ط ،ااشÖاء صحيحا تام ،ا1فيان قwاط�

وقبضوه  ،بÍيل ا.زاو\ة ا(ذكورة دفعه ا(شÖي دفعا تاما ،وقدره سبعة أقصاع قمحا ،~ مثله
و�رئت ذمة ا(شÖي من درك  ،)8()دفعا تاما(ودفعوه ~ ا(صلحة ا(ذكورة  ،بأيديهم قبضا تاما

   .)9(القبض

                                                 
  .ك، ط: سقط من  )1(
  .»يعلم«: ~ ي  )2(
  . ، دون ذكر األسماء»فالن وفالن«: ~ ي، ك، ط  )3(
  .»ددس«: ~ ك  )4(
  .»األ�W«: ~ ك، ط  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .ك، ط: سقط من  )8(
  .»شهادتهم«دون اتمام ا.0م، إY » إلخ«: ~ ك، ط  )9(

 ]ب/242[
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�وS ا.سنة وا(رجع  ،وذي ا(لك ا.صحيح ~ vلكه ،ل ذي ا(ال ~ ما�وحل ~ ما اشÖاه 
 ،وحققه كما سطر ،شهد بذ.ك من علم األvر كما ذكرنا ،وعرفوا قدر ا(بيع معرفة تامة ،با�كر

و�أوائل شعبان سنة  ،وأشهدوه وعرفهم cال يصح منهم اإلشهاد ،وxين إذن العالمة كما سطر
hط ا.شيخ سيدي عبد  )1(وعقد ا.وثيقة ،أر�ع وأر�ع� ومئة وألف ووضع ا.شهود شهادتهم

ما  ،)2(و�محو� hط العالمة سيدي عمر بن عبد القادر ا(ذكور -  ر�ه اهللا -ا.ر�ن بن عمر 
لقادر ¢ن اهللا � أعلم ب1بوت ا.رسم بمحو� عبيد ر�ه تعاY عمر بن عبد ا ،ا1مد هللا وحده :نصه

  .ووفقه بمنه ،او{ً 
-561 R��4J�� 
�� �
  ! ��c��X 

فقد سئلت قبل هذا بأيام عن  ،و�عد :نصها ،vسألة ~ قدر أمد ا.شفعة من إvالء االبن
اعتمادا S قول  ،يؤجل فيه إY شهر\ن )3(فأفتيت بأنه ،قدر أجل دفع ا.شفيع ثمن ا.شفعة

  :اعتمادا S ما اختاره شيخه ابن سودة ،)4(صاحب العمليات الفا´ ~ نظمه �ا
 ـفِ  دَ ـ\زِ وَ 

َ
          ِن ـمَ ا¬�  ارِ َض حْ إِ  لِ ـجَ ي أ

    
   

َ
  نـمَ ا.ز�  اَق ـَض  نْ إِ  ِن ـ\ْ رَ هْ لش� .ِ  رَ ـثَ �ْ أ
   .و�y بها حجة ~ االعتماد S قو�ما  

 ،ذ.ك S ما حرره أبو مهدي سيدي ع® بن أ± ز\ان ا�ون� أصالواعتمدنا أيضا ~ 
   .ومن تالمذة أ± i سيدي ا1سن بن رحال ،وهو من ا(حقق� ،الفالK دارا

وهو من نظراء شيخنا أ±  ،2سأ� عن ا(سائل ا(شØة عليه -  ر�ه اهللا - وقد ¢ن وا�ي 
Kن إطالق الطلبة بتأجيل ا.شفيع ~ إحضار ا¬من ثالثة إ" :قال - ر�ه اهللا - فإنه  ،العباس ا�ال
  :بل إن ¢ن ا.شفيع قال ،أيام غw صواب

َ
  ،ا .لنقدأجل ثالثً  ذُ خُ أنا أ

�
 )5(]أنا[ :و§ن قال . سقطتو§ال

 
َ
فإنه يباع  ،ألن ا(نصوص إذا أخذ و.م 2سلم ا¬من ؛¢ن ~ األجل S حسب ا�يون ،ُت ذْ خَ أ

   ."و\ؤجل ~ بيعه قدر األجل ا�ي يؤجل فيه بيع ا(لك لقضاء ا�ين ،عليه
  :وقد قال ~ اRحفة ما نصه

                                                 
  .»ا.وثيقة ا(عقودة«: ~ ك، ط  )1(
  .»عمر األ�W«: ~ ك، ط  )2(
  .»قد«ز\ادة : ~ ي، م، ك، ط  )3(
  .»ما نصه«ز\ادة : ~ ط  )4(
  .ك: وما أثZته من. األصل، ي، م، ط: سقط من  )5(
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 ـُع مِ ـيـ�وَ 
ْ
  ِن ــضاِء َديْ ـٍك ِلقـل

  
ج� ـقَ   

َ
  )1(ِن ـى َشْهَرْ\ ـه إلـيـوا فـلـْد أ

واهللا  ،يقال فيه أنه ضعيف سامح اهللا قائله )2()كيف( ،والقول ا�ي صار إY هذه ا(þلة      
   .أعلم

 )3()شيخه سيدي �مد بن سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر عبيد ر�ه تعاY(وyتب عن إvالء 
ما �سبه ا.شيخ (ن ذكر أعاله  ،ا1مد هللا :�مد ا(حفوظ بن �مد بن سا.م لطف اهللا به آم�

   .وyتب �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK .واهللا أعلم ،صحيح
  .)4()وقد ظفرنا cمد اهللا µواب سيدي ع® hط بعض شيوخنا ر�هم اهللا :قلت(
-562 R ,@='	� .�/ .j�} ,�$��� �P�8� .8 F
1� ,n�J� g~�� b1� ! .�	�G� &	� �8 n�K�

�$	�G "�i%� .'�X 
ثم باع األجنÍ\�،  óه فيه أجنó ،رجل تصدق S اب�ته بنصف vوضع vشاع vسألة

إنما اشÖ\ت  :فقالت ،lشاجرت مع زوجها )5(فبعد س�� من �ائه ،من زوجهابعد زمان نصيبه 
Kو�ما K ر فحلف ،نصف ا#نةÍفأنا أقوم  ،إن .م ت1بت دعواي ~ ا(لك :)7(فقال ،)6(توأن

  .با.شفعة
و.م  ،وادعته قبل ا.سنة من تار\خ ا.dاء ،إن ُعلم أنها ذكرت ذ.ك: أبو �مد )8(أجاب

    ،با.dاء إال لغبطة ا(لك  ،�لف أنها ما سكتت/  )9(]فإنها[ ،أو ¢نت تطلبه ،تطلبه إY اآلن
ذكرها حلو.و ~ vسائل ا.شفعة من . هفإن حلفت ¢ن �ا القيام با.شفعة ا ،أو ظU أنه ال ¾جر�

�  .)10(¤ت�ه �وازل الWز

                                                 
 .�فة ا�1م. 77: ا�يت )1(

  .ط: سقط من  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .»�ائها«: ~ ي، م، ك  )5(
  .ك: وما أثZته من. »فحلف«: ~ األصل، ي، م، ط  )6(
  .»فقالت«: ~ ي، م، ط  )7(
  .»فأجاب«: ~ ك  )8(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )9(
)10( �ونص . 529ص: هذه ا(سألة .م يذكرها حلو.و ~ vسائل ا.شفعة، بل ذكرها ~ vسائل ا�بة، ينظر ¤ت� فتاوى الWز

  .71- 70ص 5ج: ينظر فتاوى الWز�. ~ vسائل ا�بة (سائل الWز� تهو أل± �ّمد ذكر ا(سألة وجوابها

 ]أ/243[
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ن ôب وترك بيد أبيه مدفع بارود و¼ م ،من هنا يؤخذ حÍم vسألة سئلت عنها :قلت
 ،�ارة (1)]بثمنه[واشÖ\ت  ،إ] بعته :فقال ،فسأ� عنه ،ثم قدم االبن من غيZته ،فباعه ،مثال

  . فأراد أخذ ا1مارة ،ثم تنازx ،و�À مع أخيه س�� ،فسكت ثم مات األب
أنه إنما  ،¢ن � أخذ ا1مارة بعد أن ¾لف ،بأنه إن ثبت ذ.ك من قول األب � :فأجبت

إال أخذ ا¬من من  ،و§ن .م ي1بت ذ.ك من قول األب .م يÍن � ،سكت ر� بما فعله األب
.م يÍن � قيام ~ ثمن وال  ،(3))و§ن Dv أمد ا1يازة( ،يمض أمد ا1يازة (2)].م[إن  ،ترyته
قا� ¢تبه �مد عبد العز\ز بن �مد  .أعلم واهللا تعاY ،كما هو ا(نصوص ~ باب ا1يازة ،مثمن

 K(4))رزقهم اهللا رضاه آم�(بن عبد ا.ر�ن ا�لبا.   
-ونقلت عن ا�ردير بنقل سيدي وا�ي  ،وقد نقلت هذه ا(سألة أيضا ~ vسائل ا�يوع

 ،لÍن فيه ما يظهر منه توقفه ~ ذ.ك ،(5)أن حقه 2سقط بمC ثالثة أعوام ،عنه - ر�ه اهللا
و.م نقف S من حدد سقوط حقه بثالث  .)7(فراجعه إن شئت ،)6(فتأvله ،كذا ذكروا :نه قالفإ

  . قا� �مد عبد العز\ز ا(ذكور .س�� غw ا�ردير
-563 R?x�; �\ &P ,�8�8 .�/ a�/ �$p�8 �� ,��  �8 |iJ� ���X 

عن  - وفقه اهللا -سئل ¢تبه : وجد فيها hط االبن ما نصه ،vسألة ~ فتح باب ~ ا.سور
هل � ذ.ك أم ال؟ وا.سور  ،أن يفتح فيه بابا ،سور vشÖك ب� قوم أراد بعض من � فيه حظ

ف�ن ا.سور اآلن �.ك وسط  ،ا(ذكور صار أيضا vوا{ا سكة غw نافذة 1دوث عمارة وراءه
âا�.  

إال  ،ال �وز ألحد من ا.d¸ء ا�Rف فيه بفتح أو غwهف ،بأنه إذا ¢ن vشÖ¸ :فأجاب
S ما أفÄ به ابن  ،كما ال �وز � أيضا من أنه ~ سكة غw نافذة ،بإذن �يعهم لعلة ا(لكية

 ¸تبه �مد بن عبد ا.ر�نو قا� .واهللا أعلم ،وجرى به العمل بقرطبة ،)8(وأقامه من ا(دونة ،زرب
                                                 

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (1)
  .ي، م، ك، ط: وما أـثZته من. األصل: سقط من (2)
  .ك: سقط من (3)
  .ك: سقط من (4)
  .236ص 4ج: ا.dح ا.كبâ. wردير (5)

  .»فتأvلته«: ~ ط  )6(
  .»قائال«ز\ادة : ~ ك  )7(
  .225ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )8(
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قا�  .واهللا أعلم ،صحيح )2(فا#واب أعاله ،و�عد )1()ا1مد هللا :و�عده( .بن عمر لطف اهللا به
  .عمر بن عبد ا.ر�ن اRنال]

-564 R0�% �8� �$'�8 n�J� O�'	 M� �\ �H§) ]'P� #�*�� �W�� �� ��  ��4% ��c��.§) n�8 ,X 
ثم  ،vسألة شفعة قام بها ورثة اvرأة رهنت حظا �ا من جنان vشاع ب®نها و�� شخص

فأفتك ورثتها ذ.ك ا1ظ من ورثة  ،منه )3(فباع �\Íها حظه ،ول®س �ا غw ذ.ك ا1ظ ،ماتت
فهل  ،وأرادوا األخذ با.شفعة من ا(شÖي �سZبه ،إن ¢ن حيا بما�م ،ذ.ك ا.شخص (وته أو منه

  �م ا.شفعة أم ال؟ 
ة .لورثة فيما باعه وال شفع: "×ا نصه ،جوابها يدل � ما ~ �ا.س ا(كنا´ ~ ا.شفعة

Hنفيذ ا(تو� ،ا.وR .سألة من هذا ا(ع÷ ~ رجل هلكv وترك نصف دار � شفيع،  ،ونزلت
.لزوجة، فأراد ا.d\ك األخذ با.شفعة، فأفÄ ابن أvالل بأن �  ذكورةوصw ا.ورثة نصف ا�ار ا(

  ،S فتياه )5(يا(زجv Sâلك ا�ا.ك، ووافقه  )4(ما صwتار إنّ ا�ّ  ا.شفعة؛ ألنّ 
ّ

ه علله  أنّ إال
وأفÄ فيها القوري بأن ال شفعة .ألجنó، وأن ا(رأة Æتص µميع ا�صف ا(Öوك، . بتعليل آخر

  .وyأنها اشÖت ش®ئا ¼ شفيعة �عضه
وترك  ،وذ.ك أن أخاه هلك. vسألة من هذا القبيل ارُ ش� العَ : )6(ونزلت بالطرطو�: قلت

ونصفها اآلخر .لزوجة،  ،العشار ا(ذكور، و�ا صداق، وترك نصف �v\ةوهو . ازوجة وxصبً 
S أن يبv S üلكه نصيبه من ا(�\ة  ،ينفطال اqصام إY أن ال»م العشار ما ينو�ه من ا�ّ 

  . ا(ذكورة
  ين v Sلك ا�ا.ك؛ إذ ال مwاث إال بعد ثم بعد ذ.ك أفÄ القا� بأن يباع ا�صف ~ ا�� 

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .ي: وما أثZته من. »إعالمه«األصل : ~  )2(
  .»حظها«: ~ ي  )3(
  .»ê\ت«: ~ ط  )4(
  ..م أقف S تر�ته. أبو العباس أ�د بن عمر ا(زجâي الفا´ :ا(زجâي  )5(
هري ا(عروف بالطرطو�، أبو بÍر �ّمد بن ا.و{د بن �ّمد بن خلف، الف :أبو بÍر �مد بن ا.و{د بن �مد الطرطو�  )6(

أخذ عن أ± ا.و{د ا�اî، أ± بÍر ا.شا�، وأ± سعيد ا#رجا] . ھ، و�شأ باألند.س451و� سنة . و\عرف بابن أ± ُرنَْدقة
رحل إY ا(dق وأخذ عن . أخذ عنه ا.كثw من الطلبة، منهم أبو الطاهر إسماعيل، ابن v¶، وأبو بÍر بن العرç. وغwهم

ا�يباج . ھ520تو� سنة . تعليقه ~ vسائل اqالف، ا�دع وا(حدثات، وتأ{ف ~ أصول الفقه: من تآ{فه. علماءها
  .124ص: ؛ شجرة ا�ور373-371ص: ا(ذهب
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اآلخر،  )2(ا�صف~  )1(ته.كونها �\Í ،ا�ين، فإذا وجب ا�يع .لمشÖي أخذت با.شفعةأداء 
   .فتأvله بذ.ك، وحÍم القا� �ا

أعطو� نصيó من نصف : يقول ارَ ش� وزعم القا� أن ذ.ك ~ ا(دونة، والفرض أن العَ 
. ا� ما قدمتهبل فعل الق ،وأنا أؤدي ما �ب i من ا�ين، فلم يمÍن من ذ.ك ،ا(�\ة

قدر ا�ين، ثم فيمن هلك وعليه دين، وترك دارا بيع منها ب: وا�ي ~ ا(دونة ~ كتاب القسم
   .قسم ا.ورثة باقيها

  .)3(فتبü ا�ار �م يقÁسمونها ،إال أن ºرج ا.ورثة ا�ين من جيو�هم: قال
  .من ا(جا.سه ا )4("فتأvل ذ.ك قوري ا(تقدمة،فمسألة ا(دونة lشهد لفتيا ال: قلت

  . )v ~)6(()7سائل ا.شفعة ،ا(عيار )5(]صاحب[ونقل هات� ا(سأ�R : قلت(
 عليه شيخنا أبو عبد اهللا سيدي �مد ا(لقب ~ هذه ا�وازل باالبن ~  )8(كتب: قلت

  ... وأفÄ القوري إلخ : قو�: ما نصه )9()أي من ا(جا.س( / ،طرة �سخته منها
إذا  ،وv aسائل ابن ا1اج: "ونصه ،البن سلمون ناقال � عن vسائل ابن ا1اجأقول Þوه 

فضم أحد ا.ورثة حظوظ  ،فتقاومها ورثته ،فتو� أحدهما ،¢نت دار ب� رجل� S اإلشاعة
¢ن أحق با.شفعة  ،ألنهم .و باعوها من أجنó إال واحدا ؛فال يÍون .لd\ك شفعة ،سائرهم

   هها امنه ا )10("من ا.d\ك
... والفرض إلخ  :قو�: ما نصه... والفرض إلخ  :ثم كتب S قو�: )11()ومن خّطه نقلت(

 وفاء ا�ين S ما ~ كتاب ،إن ¢ن فيما يبü بعد أخذ نصيبه ،العشار حق � :أقول ما قا�

                                                 
  .كما ~ كتاب �ا.س القضاة وا�1م. »�\Íة«: ~ ي، ك، ط  )1(
  .كما ~ كتاب �ا.س القضاة وا�1م. »با�صف«: ~ ي، ك  )2(
  .وهو خطأ. ».م يقÁسمونها«: ~ ك  )3(
  .621-620ص 2ج: �ا.س القضاة وا�1م  )4(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )5(
  .102-100ص 8ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )6(
  .ك، ط: سقط من  )7(
  .»كتبه«: ~ ي  )8(
  .ك، ط: سقط من  )9(
  .49ص 2ج: العقد ا(نظم  )10(
  .ك، ط: سقط من  )11(

 ]ب/243[
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 )2(أيضا S ما ~ شفعة ا�وادر ،، و� ا.شفعة فيما بيع عن غwه)1(القسم من ا�وادر عن سحنون
  .)3()ووا�ينا وا(سلم� أ�ع�( ،من خطه ر�ه اهللاه ا

ألن هذه أن ا�صيب ا�ي  ؛وا�ي ظهر K أّن vسألة ابن ا1اج ل®ست مطابقة �ذه: قلت
وvسألة ابن ا1اج قد باع ا.ورثة فيها  ،وال مwاث إال بعد وفاء ا�ين ،.لميت بيع ~ دينه

واهللا تعاY  ،فقد �قق كونه �م �سبب إرثهم � ،فيها باإلرثن تملكوا ما .لميت أ )4(]بعد[
  .رزقهم اهللا رضاه ،وyتب �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK .أعلم

وعليه فإنما �هزه  ؟هل ت�تقل الyÖة .لوارث بموت vوروثه :وهذه ا(سألة من قاعدة: قلت
S ابن ا�جيب  - ر�ه اهللا -فÌ طرر سيدي وا�ي  ،هأو ال ي�تقل � إال بعد Çه� ،من ما vلكه

انظر ": ما نصه ،ثم مئونة Çه�ه با(عروف عن العصنو�: ×ا نقله عن اRتاú عند قول ا(صنف
و§نما �هزونه ×ا  ؟أم ي�تقل ح� ا(وت ،هل ال ي�تقل vلك ا.ورثة .لyÖة إال بعد Çه� ا(يت

  ه وهو الظاهر ا ،vلكوه
َ وَ " :فقال ~ قول ا(صنف ،عن ا(ذهب اRتاúونقله   عَ  وْ .

�
... إلخ  )5("هِ تِ جَ وْ زَ  َق َال طَ  َق ل

إن ¢ن ~ الyÖة  ،وقضاء ا�ين الزم � �x ،ا(ذهب أن الyÖة ت�تقل بمجرد ا(وت إY ا.وارث
   .اúتاRه ما يوa ا

قبل  فأ�ل من ترyته بعد vوته ،من حلف ال يأ�ل طعام ز\د )6(]من �ن®ثهم[و2ستظهر أوال 
òه، أو ¢ن مدينا اقسمها إن أو  

 ،و.م يÍن عليه دين ،يقتC أن ال ¾نث إذا .م يوص... تقييده بÍونه أوò إلخ : قلت
  بابا ه فتأvله  ،وهو يدل S انتقا� .لورثة بموته

-565 R��L� *�98 �W���� l? &(�'� ��i��X 
أن الyÖة ت�تقل إY ا.ورثة بمجرد ا(وت : فأجاب ؟عما يظهروسئل ا.شيخ يوسف ا.زرقا] 

 فحي�ئذ هذا ا�ي وضع يده S ،و.و ¢ن S ا(يت دين؛ ألن ا�ين ال يمنع اإلرث S ا.صحيح

                                                 
  .248ص 11ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )1(
  .204ص 11ج: ينظر قول أشهب فب كتاب ابن ا(واز وا(جموعة من ا�وادر وا.ز\ادات  )2(
  .ك، ط: سقط من  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
 .139ص: ¤ت� خليل )5(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
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 ،وأخذوه من ا(شÖي ،رد )1(فإن رده ،و�اعها vوقوف S إجازة ا.ورثة ،سلعة ا(يت من ا(داي�
ما كتبه ه ا .)2(وانظر ما نقل S ابن ôزي ~ اqياره ء عليه و§شهاره او�اعوه با.سداد بعد ا�دا

  . سيدي وا�ي ر�ه اهللا
إال أن يأخذ بما �، فيه فائدة أن : "قو� ،ونص ما كتبه S ابن ôزي ×ا أحال عليه

ءه و\عمل بما شا ،فال @م .لوارث ،ألخذ، فإن شاءوا ااالسÁثناء ~ ا(صنف مقيد برد الغرماء
و.و با(ع÷ األعم ال بما شاءه ا.وارث من  ،� باRفل®س )3(الغر\م من أخذ ع� الyÖة النتقا�ا

  . hيار ىوهو وجود �ء vشÖ ،ودفع ثمنها .لغر\م ~ الفرض ا(ذكور ،أخذ عينها
فإنه يفيد  ،إن .م يفده غرماؤه و.و بما�م: حيث قال ،ما يوافق هذا )4(و\أ� ~ باب الفلس

األجهوري، فإنه يعمل بقول الغرماء قا�  ،وأE الغرماء ذ.ك ،طلب ا.ورثة فداءه من ما�م إذا
Àيط و��وأراد  ،)5(نو.م يÍن � عبد جا ،و.م يÍن اشÖى ش®ئا hيار ،ما إذا مات وا�ين 

فهل  ،وطلب ا.وارث أخذها ودفع قيمتها .لغر\م ،الغر\م أخذ ع� الyÖة الستغراق دينه إياها
وهو ظاهر  ؟وانتقال الyÖة � بمجرد ا(وت أو .لغر\م ،)v)6ورثهل .لوارث .لزوم قضائه دين القو

  .ا.زرقا]ه ا )7("ثم ا�ا
 .وارثه :قو� ~ الفرائض
و�وز ": ما نصه ،و�يعها من ا(قري ،يعU ابن عرفة ~ تر�ة العر\ة ،قال عف: قلت

و�وز � �اء ذ.ك من  ،إياها {تم vلكه رقبتها .لمخدم �اء vرجع ا#ار\ة ×ن أخدمه
   .إن ¢ن عليه دين ،غرمائه

أنه ال �وز (ن حZست عليه  :بعد ذا ،وقال قبله ~ رسم ا�يوع األول من سماع أشهب
   .وصيفة حياته ابÁياع ا(رجع من غرماء ا(حZس

بل ~ ذمة  ،الغرماء ل®س ~ ع� vرجع ا.وصية  ألن حق ؛أظهر/  )8(]واألول :ثم قال[
  ال ~ ع�  ،ن ا�ين إنما هو ~ ذمته؛ ألدين عليه وyذا .و بيعت بعد vوت ا(حZس ~  ،ا(حZس

                                                 
  .»ردوه«: ~ ي، م  )1(
  .662-661ص 2ج: ينظر شفاء الغليل  )2(
  .»النتقا�«: ~ ي  )3(
  .»ا(فلس«: ~ ي  )4(
  .»ل®س � عهد جار«: ~ ي، م  )5(
  .�ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل: وما أثZته من. »vوروثه«: ~ �يع ال�سخ  )6(
  .214ص 5ج: قا] S ¤ت� خليل�ح ا.زر  )7(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )8(

 ]أ/244[



 841 
 

من ه S ا�جيب ~ ا(wاث ا )1(نقلناوانظر ما . انظره ،الyÖة S ا.صحيح من األقوال
  .خطه ر�ه اهللا
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S أصل سيدي ا1اج عبد ا.ر�ن وأوالد أخيه العالمة سيدي عمر األ�v  Wسألة مداراة

ديه ا.شيخ العالمة سيدي عبد اهأحد ش ،اRنال] بزاو\ة أvراقن وقع فيها عقد إشهاد ب®نهم
برأ اج أبو ز\ان بن ا.سيد vومن أنه أديه ا.سيد ا1أشهد شاه: نصه بعد افتتاحه ،ا.ر�ن بن عمر

×ا .زم أصله وأصل  ،ا.سيد ا1اج عبد ا.ر�ن بن ا.سيد ا1اج عبد القادر ×ا يدÝ به عليه
من ا(داراة  - ر�هم اهللا تعاY  -أوالد أخيه العالمة سيدي عمر بن سيدي ا1اج عبد القادر 

 ،قاطعا #ميع ا1جج ،)2()اùيً (ا تامً  ا(ذكور بزاو\ة أvراقن إبراءً ال© يدÝ بدفعها S األصل 
وذ.ك فيما سلف من  ،اوأبطله إبطاال ùيً  ،أسقط عنه ذ.ك إن ظهر، ووا�xوى واالسxÖءات

ة تارºه وقبضها بمعاينة شاهديه شهد سكّ  ،)3(تارºه S أن دفع إ{ه عن ذ.ك ثالث� vوزونة
� وÚس� ومئة وألف عبيد اهللا تعاY عبد نن1واسط ذي العقدة سنة ابأ )4()من أشهده(بذ.ك 

  .وعبيد اهللا تعاY أبو بÍر بن �مد بن أ�د لطف اهللا به آم� ،ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به
ديه أن �يع ما قوم ~ زاو\ة أvراقن بأvر اهبعلم ش :بعد افتتاحه ،و�مقلو�ه ما نصه

 ،برد اهللا �¾ه - سيدي عمر بن سيدي ا1اج عبد القادر  ،القا� األعدل العالمة األجل
فأجرته من ذ.ك S العادة يأخذها أر�اب ا.زاو\ة S  -وأسكنه من الفردوس األS فسيحه 

وأوالد سيدي �مد  ،وا.سيد ع® ا¬لث ،ا.سيد ا1اج أبو ز\ان ا¬لث ،قسمة زاو\تهم أثالثا
قطوا عنه ما ناب ماءه ا�ي � با.زاو\ة ا(ذكورة من S أن 2س ،بن سيدي �مد ا.سا.م ا¬لث

فمن علم  ،وأنفقوا عليه ورضوا به �يعهم ،اا تامً وال»vوا ذ.ك ال»امً  ،ا(داراة وا.وظائف أيا ¢نت
� وÚس� نن1لفرد من سنة اقيده .سائله منه بأواسط رجب ا ،وحققه كما سطر ،األvر كما ذكر

�Áمد ا.سا.م لطف اهللا به )5(ومئ��مد بن ا1اج �مد بن  Yوعبد  ،وألف عبيد اهللا تعا
  ه اا.ر�ن بن �مد ا1فيان ¢ن اهللا � 

                                                 
  .»نقلناه«: ~ ي  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .»vوزنة«: ~ ي  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»مئة«: ~ ي  )5(
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ا�ي هو أحد شاهدي [ ،)1()بن عمر(وvوثق العقدين ùيهما العالمة سيدي عبد ا.ر�ن 
 )2(] رزقه اهللا رضاه آم�قا� ¢تبه �مد عبد العز\ز بن �مد عبد ا.ر�ن ا�لباK .العقد األول

  .هذه ا(سألة ×ا ز\د ~ هذه ا(سائل بعد ال�سخ ال© است�سخت منها
-567 R��c�� ��4% �W�� �8 n�J� O�'	 !X 

 -  ر� اهللا عنÍم وأرضاÐم -تنا العلماء ساد :نصها بعد افتتاحها ،vسألة ~ شفعة
وا#نان vشاع ب� ا.ورثة وا.رجل  ،جوابÍم ~ رجل اشÖى قسمة من جنان من رجل آخر

فكتب � ا(شÖي وأعلمه أنه اشÖى من عند  ،وا.ورثة أحدهم ôئبا ~ ناحية بالد تدùت ،األول
بل قال � ~  ،من ا(ال )4(منابه )3()إ{ه(و.م يبعث  ،فكتب � الغائب أنه شفع ~ ذ.ك ،ا.d\ك

وهو يÍتب �  ،و.م يبعث � ش®ئا ،با S ا(الوقام ا(شÖي و�عث � أيضا كتا ،أنا شفعت :كتابه
فهل � أن يقوم عليه أم ال؟ وهل  ،فقام يروم ا(شÖي اRقو\م عليه ،وهو جا.سا ~ تدùت ،vرارا

ألن أبعد  ؛عذار ~ ذ.ك، وهل � اإلبُعد أم ال؟ فإنها مقطوعة من هنا من بالد ت¯ )5(بالد تدùت
  . ولÍم األجر من اهللا ،أجيبوا �ا سادتنا ؟ا(سافات ال إعذار فيها

 ،و�عد :-  واهللا ا(وفق بمنه .لصواب - ا#واب  ،وا.صالة وا.سالم S رسول اهللا ،ا1مد هللا
 ،فإن القا� أو ا#ماعة عند فقده ،و.م يأت با¬من ،فحيث سلم ا(شÖي ا.شفيع فيما شفع

و§ال  ، فذاك، فإن و�� ال بيع عليه ~ ا¬منو§ ،فإن دفع ا¬من فذاك ،يؤجلون � مقدار اجتهادهم
   .كمل من غwه

وعليه ف®ستوي فيها ا1ا�  ،وقد êح ا.شيخ أ�د بابا ~ حد اRأجيل بثالثة أيام
 قا� عبيد اهللا تعاY .واهللا أعلم ،وثمن ا.شفعة ل®س كغwه من ا�يون ا(رتبة ~ ا�مة ،والغائب

  .اهللا � آم� عمر بن عبد ا.ر�ن اRنال] خار
قا�  .صحيح ،ا#واب أعاله عن ا�يع S ا.شفيع إن عدم دفعه ثمن ا.شفعة ،ا1مد هللا

�مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK، عبيد اهللا تعا Yرزقه اهللا رضاه.  
  

                                                 
  .م: سقط من  )1(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»ما نابه«: ~ م  )4(
  .»ت�«: ~ ي  )5(
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وما أخذ  ،أوقفU ا.سيد �مد بن بابا أ�د S جنان ا(سجد ،و�عد: و×ا وجد hط االبن

  اقِ قَ ا.زُ  ، وSمنه �مد بن vرزوق
ْ
 ،حق ألصل ا(سجد ~ طول ا.زقاق فظهر K أنه ال ،يهِ اذِ حَ مُ ا.

وأن ما  ،وذ.ك العرف جاري عندنا ~ األصول ،)2(]فيه باب ا(سجد منه[قدر ما �عل  )1(و§نما �
وyتب عبيد اهللا  .واهللا أعلم ،يÍون ا1ق فيه (ن جنانه أسفل من ذ.ك ،زاد S قدر ا�اب

�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به  Yومن خطه نقلته اتعا/ .  
  

  
  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .»فيه«ز\ادة : ~ ي  )1(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )2(

 ]ب/244[
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  || ا�اب ا¬الث|| 

لَةُ  َ̧ لْحُ  )2(واإلقرارُ  )1(ا.َو   َوا.َمَوار\ث َواإلبراُء واالستلزام )3(وا.ص"
  

vشتملة S ذكر  ،فقد كتZنا فيها نازلة طو\لة من نوازل ا.و¸لة ،نظر نوازل القسمةوا(
 ،وا.وS H من ~ حجره ،و§قرار ا.وyيل S من وGه ،إقرار ا.وyيل بما يقتC فساد ا(عاvلة

  )4().و§نما وقعت هناك غلطا ،واأل�سب ذكرها هنا
-569 R3I�y �P� "���E [� "^y .� Ti%�� x�; M� Mj9�� �� ,���'	 .� AiJ� M� &�� M�X 

فyÖه واشÖى �  ،و.م يتمÍن ذ.ك .لوyيل ،وسئل شيخنا عمن وñ من 2شÖي � جنانا
  وهو ôئب؟  ،آخر S خياره
�؛ ألن وتÍون الغلة  ،فإنه يلزمه ،أن ا#نان ا�ي اشÖاه ا.وyيل بغw أvر ا(وñ :فأجاب

إال إذا ر�  ،ال يلزم ا.وyيل ،مع ا(وñ من فسخ ا�يع )5()ا�ائع(اqراج با.ضمان، وما فعله 
  . من خطهه ابذ.ك 

وا.سيد عمر بن �مد ا(صط� vصححا (ا قا� ا.سيد  ،وأجاب بعده ا.سيد �مد بن أ�د
إذا قدم ا�يع  ،أvر vوGه الغائب S خياره بغw ،ونص ما � أن ا#نان ا�ي اشÖاه ا.وyيل :�مد

والغلة ~ بيع  ،وا�يع الفاسد يفسخ... وفسد �dط vشاورة بعيد إلخ  :فاسد لقول ا(صنف ،فيه
  انُ مَ َض  ُل قِ تَ �ْ ا يَ مَ -� §ِ وَ " :)6(وقول ا(صنف ،وا.ضمان منه ،اqيار .لبائع

ْ
 بِ  دِ اسِ فَ ال

ْ
يعU إذا  ،)7("َض بْ قَ ال

 خَ  ُث ْي حَ وَ " :وقول ا(صنف ،¢ن العقد منWما
َ
 ،.زمه إن .م يرضه vوGه ،)9(")8(اءٍ Öَِ  اشْ ِ~  َف ال

   .خاص بZيع ا�ت

                                                 
وَطٍة بَِمْوتِهِ « :ا.َو¸لة )1( ُdْvَ ُwْ;َ ِهِ ِ*يِهwَْرٍة َوَال ِعبَاَدٍة ِلَغvِِْذي إ ِwْ;َ 2437ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة. »ِ-يَابَُة ِذي َحق. 
ْو لَْفِظ نَائِِبهِ « :اإلقرار )2(

َ
ِه Sََ قَائِِلِه َ*َقْط بِلَْفِظِه أ  .443ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة. »َخWٌَ يُوِجُب ُحÍَْم ِصْدقِ

ْو َخوِف ُوقُوِعهِ « :ا.صلح )3(
َ
ْو َدْعَوى بِِعوٍَض .َِرفِْع نَِزاٍع أ

َ
 .421ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة. »انِْتقاٌل َ$ْن َحق2 أ

 .ي: سقط من )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»ا(خت�«: ~ ط  )6(
 .177ص: ¤ت� خليل )7(
  .»ا.dاء«: ~ ط  )8(
 .217ص: ¤ت� خليل )9(



 845 
 

ألنه تWأ منه ح� جعل اqيار (وGه،  ؛فال يلزمه إن .م يرضه vوGه ،وأما بيع اqيار
   .)2(][ فيفسخ  )1( ] [vوGه  فال يلزم ا.وyيل وال ،وا1اصل أن ا�يع ~ ا�ازلة فاسد
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و¾مل  ،أنه اشÖى �ا ما ¢ن اشÖاه �فسه، ال يصح ،زوجته بعد مدة.ِ  ِج وْ vسألة إقرار ا.ز� 

�مل ا�بة �ا .w1سائل اإلقرار من ا�ر ا�v ~ 3(ذكره(  .  
-571 R.�C- ! ��/���� ¬�=8 ¬�*L� ��* ? X 
قال ا1طاب عند قول ا(صنف  ~  ،~ إقرار ا(ر\ض أنه فعل ش®ئا ~ صحته )v[)4سألة[

قال ~ ا(دّونة ~ كتاب ا1مالة، وما أقّر به ا(ر\ض أنّه فعله  : "ما نصه ،)5("وvر\ض: "باب اإلقرار
أو غwه، فإقراره باطل،  ،)6()أو غwه .وارث(، ~ صّحته من عتق، أو كفالة، أو حZس، أو صدقة

وال �وز ذ.ك ~ ثلث وال غwه، و\Íون مwاثًا، و§ن أوò مع ذ.ك بوصايا ¢نت ا.وصايا ~ 
  . ها ثلث ما بÀ بعد ذ.ك، فإن ضاق ا¬ّلث .م تدخل ا.وصايا ~ �ء vّما أقّر به

 أن يقول"وال غwه ال يلزم ~ ثلث: "وقو� ~ العتق: ~ اّ�خwة )7(الق
ّ
 :)8(، هو كذ.ك إال

  . هأنفذوا هذه األشياء، فتخرج من ا¬ّلث ا
~ ا(رض با.كفالة ~ ا.ّصّحة، فيه @م ا.ّشيوخ، فانظر  )9(]من اإلقرار[ذكره ~ ا(دونّة  وما

  . ا1طاب )11()ما ~(ه ا )10("ابن يو�س، وأبا ا1سن
فقال ي�بB  ،قو� أن ا.وصايا ال تدخل ~ ا.كفالة :هو ما نصه ،وا�ي ~ أ± ا1سن :قلت

 hالف من أقر ~ ،فلم �ز أن تدخل ~ ذ.ك ا.وصايا ،إذا أقر ~ vرضه أنه تÍفل ~ صحته

                                                 
  .بياض قدر ùمة  )1(
 .بياض: األصل، ي، ك ~ )2(
)3(  w173ص 2ج: ينظر ا�ر ا�.  
  .بياض: ~ ط  )4(
  .219ص: ¤ت� خليل  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .»قا�«: ~ �يع ال�سخ  )7(
  .»نقول«: ~ ط  )8(
  .vواهب ا#ليل:  وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )9(
  .220ص 7ج: vواهب ا#ليل  )10(
  .ط: سقط من  )11(
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ألن ذ.ك S  ؛فال تدخل ~ ذ.ك ا.وصايا ،فبطل إقراره ،أو أعتق ،ا(رض أنه تصدق ~ ا.صحة
 ،فلما بطل انبY أن تدخل فيه ا.وصايا ،(1))به(وا.كفالة مال يرجع  ،إقراره خارج S � حال

  . ما ~ أ± ا1سنه ا .فبطالنه كرجوعه ،كما .و رجع �خلت فيه ا.وصايا
-572 R &������(� M� �W���� 3I�r�� &-m� ��-��� v�4'��X 

وذكرت أنه يوقف  ،و�ا أصل خارج ا�â ،شيخنا عمن أوصت بثلث متخلفها (2)]سئل[و
 ~ كذا

ً
  يقوم األصل الغائب؟ ،هِ بِ  ُق و=َ يُ ، هل .لورثة أن يوGوا اvِْرأ

 )4(و\ضيفوه ،أنه �وز .لورثة أن يوGوا من يقوم األصل الغائب عنهم بعارف� :(3))فأجاب(
  .هاواهللا أعلم  ،ا�ي عي�ته ا(وصية ،و�ب عليهم تنفيذ ا.وصية ~ األصل ،.ألصل ا1ا�
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ال يصدق فيما اد� أنه دفعه من  ،و.و أثبت توyيله ،فا.وyيل ا(ذكور ،و�عد :فأجاب ؟وسئل
و¾اسبه ورثة  ،هُ تْ نَ مَ تَ +ْ ه اد� ا�فع إY غw ا{د ال© األن ؛أو زوجته إال بZينة ،ألوالده(مال vوGه 

يصدق ~  )6()فإنه( ،نعم من ¢ن ~ حضانته من أوالده .وورثته إن مات ،إذا ¢ن حيا )v()5وGه
  . هاواهللا أعلم  ،¢.وH ،)7()ذ.ك(اإلنفاق عليه فيما 2شبه 
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ومن األستاذ  ،طلبوا منا )8(أن أعيان �اعة ،{علم ا.واقف عليه :ما نصه ،و×ا ¢تب به

اÍ1م ب� ا.سيد �مد بن عمر و�ابا أ�د بن عبد  ،ا.سيد ا1اج عبد ا.ر�ن بن �مد اRاvر(
فظهر �ا أن  ،فيما قام به ا¬ا] S األول من األصل بعد أن طال نزاعهما )9(ا.ر�ن ا.و\ناو\�

  .فحكمنا عليهما به جWا ،ولÁشعب نازRهما ،.لقرابة ال© ب®نهما ،األوÉ اÍ1م عليهما با.صلح
  و§نما يندبهما إ{ه إذا  ،ثم إ] وقفت S أن جW ا1اÐم اqصم� S ا.صلح ال �وز

                                                 
  .ط: سقط من (1)
  .بياض: ~ ط (2)
  .ط: سقط من (3)

  .»يضيفونه«: ~ ي  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»تم«ز\ادة :  ~ ط  )8(
  .»ا.و\ناو\ن«: ~ ك، ط  )9(
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Wج wم ،ظهر وجهه من غÍ1عن ذ.ك ا Yاهللا تعا Yتقبل اهللا تو�© ،ورجعت منه ،فتبت إ، 
  .(2))من خطه( ها .(1)حدى وس�Á ومئة وألفوقيده بأواسط رvضان من سنة إ. وغفر K حو�©

-575 R��� .8 �i%�� .���=/ ,�~��4�L�� �¥� ,.'� .8 (�� ,.��=� �
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 ،ومتاعه ùه ~ يدها ،بد �ا منه وتقC به ما ال ،وسئل عمن بعث .زوجته عبدا تZيعه

  واشÖت به أمة؟ ،فباعته ،وهما ¢(تفاوض�
 ،.م يقصد أن تتجر � زوجته با¬من ؛إذا ¢ن ا.زوج ا�ي بعث بالعبد .زوجته :فأجاب

   .فاألمة .لزوجة ،و§نما قصد êف ا¬من فيما ¾تاج إ{ه عيا�
 ،و.و خارج ا(ذهب ،فال أعلم من قال به ،و¼ ~ ا.ydة ،وأما إباحة وطء أحد األوالد �ا

فيدخل ~ الفاحشة  ،لÍن شبهة ا.ydة تدرأ عنه ا1د و\ؤدب ،وا(نصوص ~ ا(ذهب منع ذ.ك
أحد األوالد  ووطء ه فله ن®ته ا ،فيها/ )3(]ال© ال شبهة[إال إذا نوى الفاحشة  ،ال© حلف عليها
  .وزوجها ا(ذكور ،وترyته هو وغwه من أوالدها ،�ا بعد vوت أمه

-576 R�9�(�� 
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ومات من سw قضاة  ،)4(وفقنا اهللا و§ياك إلحياء من درس ،و�عد :¢تب به القا� و×ا

إال أن اإلبراء إن ¢ن باإلشهاد S  :إY أن قال ،ورزقU و§ياك ا.سداد ~ الفعل والقول ،العدل
و§ن ادعت ( ،فال @م أيضا ،فإن علمت بذ.ك ،و§ن ¢ن S ا.وyيل .فال @م ،ا.زوجة نفسها

.لوyيل  مِ وُ لَ عذار واR� بد من اإل وال ،نها .م توافق و.م تعلم، فعليها ا{م� أالعلمعدم 
فإنه يبü ا�ظر  ،و§ن ادعت عدم العلم باإلبراء العام ،)5()باجتهادÐم حÄ يظهر عجزه أو .رده

  هاوال ºفاÐم ما ~ ذ.ك من قطع حجتها  ،~ سكوتها بعد القسم عن القيام
-577 R� ��G ��* ?"���� ������ .�	�G O� ������8 e�*�X 

بل  ،و� زوجة تتوÉ أvوره ،ومتهما بÕÍة ا(ال ،وسئل عن ا.زوج إذا ¢ن معروفا بال®سار
وهو ~ ذ.ك تابع .رأيها ال يت�ف ~ �ء منها إال بمشورتها، بأن ¢ن ال  ،غلبته S جل أvوره

     ،ف�نت تتوÉ ا�Rف ~ أصو� من حصاد ،و¸نت تبا� أ�Õها بنفسها ،يقدر S ¤الفتها
                                                 

  .كتبت ا.سنة باألرقام. »1161«: ~ ك، ط (1)
  .ك، ط: سقط من (2)

 .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من )3(
  .»اندرس«: ~ ي، ط  )4(
  .ي: سقط من  )5(

 ]أ/245[
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  . إذا أقر �ا بمال ،وتنفق S عيا� إY آخر ما ذكر ،وحرث ،وجذاذ
 ،فقول ابن القاسم ~ ا(دونة والعتZية ،فاختلف ~ صحته و§بطا� ،أما إقرار ا.زوج :فأجاب

وقول ا(دن®� أنه  ،فتأخذه ا.زوجة من الyÖة بعد يمينها S صحة ذ.ك اإلقرار ،أنه صحيح
  .)1(نقل ذ.ك ابن سلمون ~ اRصيw ،واختاره ابن رشد ،باطل

-578 R"
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فلما توجه .لقبض  ،بغw بâه ،وسئل عن مديان وGه رب ا�ين S قبض دين � بذمة غwه

بعث ا¬مانية ، وافالن عd\ن مثقاال وثمانية من فالنقبض من ؛ أن اأرسل إ{ه (ا بطأ عنه
وقام ورثته S ا(دين ا�ي هو  ،ثم تو� ا(وñ ا�ي هو رب ا�ين ،والعd\ن إK مع ا.رسول

×ا وUG عليه أبوyم أحد  )2(إ] قد كنت قبضت :فقال �م ،يطلبونه بما ~ ذمته (ورثهم ،ا.وyيل
ما بÀ من تمام ثمانية عd مثقاال  ،وأر�عة من فالن ،فالن منها سبعة من عند ،عd مثقاال

Uر ا.ورثة ذ.ك ،ال© ¢ن ا.رسول قد قبضها مÍوقا.وا  ،فقد دفعتها � ×ا بذم© .لموروث، وأن
  . و.م يدفع ×ا بذمته ش®ئا ،إنما قبضه ا.وyيل ×ن وñ عليه ،)3(].لرسول[أن �يع ا(دفوع 

وأنه .م  ،أن بعض ا(دفوع .رسول vوGه ×ا � عليه ،عواهأن ا.وyيل vصدق ~ د :فأجاب
فحي�ئذ  ،حÄ يدÝ ا(داي� أنهم دفعوا � أ�Õ ×ا ذكر ،إال ما ذكره(vوGه  (4)يقبض من مداي�

و\رجع  ،و§ن .م ي1بتوه فعليه �م ا{م� ،(5))فإن أثZتوا ذ.ك بZينة .زمه دفعه .ورثة vوGه ،ينظر
  . واهللا تعاY أعلم ،ا.ورثة عليهم

-579 R����� ���� ����� 
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ñيع  :ونص عقد ا.و¸لة ،وسئل عمن و� S إخوانه S ا.واضعون أسماءهم فالنا ñو

ثم أن ا.وyيل خاصم بعض من عليه حق  ،مفوضة جامعة (عا] اRوyيل ،حقوقهم و¸لة تامة xمة
فلما أراد خصامه أvره بتجديد  ،حق S آخر ثم ظهر �م ،فحÍم �م با1ق ،إلخوانه ا(ذكور\ن

  . مدعيا أنها Çاوزت ستة أشهر ،ا.و¸لة
  و¼ ال تبطل بمC ستة  ،فوجدتها مفوضة ،قد تصفحت رسم ا.و¸لة ا(ذكورة :فأجاب

                                                 
  .189ص 1ج: ينظر العقد ا(نظم )1(
  .»قبضته«: ~ ي  )2(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(

  .»مداين«: ~ ط (4)
  .ط: سقط من (5)
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  .واهللا أعلم ،نما ذ.ك خاص با.و¸لة S اqصام، و§أشهر
-580 R O� ,��L� 
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وو�ها  ،أن .و� معتقها أمتها فالنة ،وسئل عن أم و� ~ بالد ا.سودان أقرت ~ سياق ا(وت
هل يصح  ؟وال تعرف ¼ هل �ا وارث أم ال( ،و� آخر غw ا(قر � (2)و(عتقها ،(1)]حر[الفال] 

وهل �وز .لمقر �  (3))ال يصح إال حظ ا(قر �؟ ،وa تلك ا1الة أم ،ذ.ك العتق بذ.ك ا.واحد
  وهل �مل ¼ S اإلسالم أم S الÍفر؟  ؟بيع ا.و� ا�ي شهد cر\ته

بإقرارها cر\ة و� أمتها يÍون  ؛أن نصيب ا.وارث ا.شاهد S ا(رأة ا(ذكورة :فأجاب
 ،م إن ¢نت ~ vلك vسلمو�مل ¼ S اإلسال ،و§ال فيعتق �يعه ،إن ¢ن �ا وارث غwه ،حرا

  .واهللا أعلم
-581 R�=) ! n�K�.��>8? 
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فاصطلحوا S أن  ،و�عضهم بطالنه ،ير\د بعضهم صحته ،وسئل عمن تنازعوا ~ حZس
ثم باعها هو  ،مبتاعها )4()ثم باعها( ،فأخذها و�اعها ،أخذ vر\د اإلبطال رحبة منه بأvر قاض

فهل  ،فأبطله قاض ،ثم اطلع S بطالن اZ1س ،إياها )5(فخÑ عليها ~ ب�يانه ،أيضا من غwه
وهل إذا بطل ا�يع يرجع  ؟)6(ورد ا(بيع .ألول ،ألحد ا�ائع� @م ~ أقباض ا�رك (ن ابتاع منه

  . إذ فيه 1ن ،هذا ا�ي ظهر K من مع÷ ا.سؤال ؟ا�ا] بما خÑ أم ال
وظهر  ،وال ا�افع� ~ ا.رحبة ال© وقع بها ا.صلح ،وال األول ،¬ا]ال @م .لبائع ا :فأجاب
  .واهللا أعلم ،بل ا�يع فيهما ماض ،فساد اZ1س

-582 R.� �� M� ^y 
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  فخاصم عند غw من ع� �؟  ،عندي x.م )7(]عمن وñ آخر ºاصم[وسئل 

    أنه ال يلزم ،فخاصم عند غwه ،وأما تعدي ا.وyيل S اqصام عند x.م مع� :فأجاب

                                                 
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (1)
  .»أعتقها«: ~ ي (2)
  .ط: سقط من (3)

  .ط: سقط من  )4(
  .»بنائه«: ~ ي، ك، ط  )5(
  .»األول«: ~ ط  )6(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )7(
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 ñه تعديه ؛حكمه/ ا(وGوv يل ال يلزمyواهللا أعلم ،وهو ظاهر ال إش�ل فيه ،ألن ا.و.  
-583 R ,"
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 ،فحيث ¢ن األvر كما ذكر ،و�عد :فأجاب ؟عما يظهر ا.سيد عمر األ�W وسئل ا.شيخ
إذ هذا ل®س من فعل  ،(1)وآثار ا.زور الiة عليه وظاهر ،فاالسxÖء ا(ذكور باطل ال يصح

وحرمة  ،بصدقة .وجه اهللا العظيم ؛S و�ه (2)إذ كيف يصح من xقل أن يتصدق ،العقالء
ألن ا�ين  ؛)3(إنما تصدق بها هرو�ا من ا(داي�نه ، وأS تلك ا.صدقة ، و2سÝÖقرءانه ا.كر\م
وأفعال العقالء  ،و¸ن عبثا ،.م ¾تج �ذا االسxÖء ،فإن ¢ن متقدما S ا.صدقة ،إن ¢ن �يطا

إذ ا�ين ا(تأخر  ،فال مع÷ .السxÖء ،و§ن ¢ن ا�ين متأخرا عن ا.صدقة .تصان عن العبث
   .ال سواء ¢ن اسxÖء أو ،عنها ال يبطلها

 ،فال يلتفت إ{ه ،لعب وlشغيب ،و�ا#ملة فادxء االسxÖء ~ هذه ا(سألة S هذا ا.وجه
  ه، واهللا أعلم او\هدي من 2شاء إê Yاط vستقيم ،واهللا ا(وفق

�جوره بما جاوز العام ،متأخرا :قو� :قلت( S ب تقييده إذا ¢ن�،  wو§ال بطل من غ
رزقهم اهللا  ،تبه �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباKقا� ¢. توقف S اسxÖء

  )4().رضاه آم�
-584 RkK5�8 ������� �j)X 

فال يمC  ،وS ا#واز .ومنعها ~ ا(دونة ،ا.و¸لة با#زء قد أجازها ~ كتاب �مد :و.البن
وال يبطل ما وجب  .قا� ابن هارون ،و\نقض ا.صلح ،بل � جعله ¢vال ،S ا.وyيل صلح vوGه

  . هن قبض أجره ا، فال يعز� أحد عن توyيله إال إ.لوyيل بموت vوGه
وa طرر ابن xت ~ تر�ة توyيل ا(رأة  .و.م يتعرض .لزومها بالعقد أو با.dوع: قلت

و¸نت  ،فإن ¢نت بعوض ،و�غw عوض ،ا.و¸لة S ��� بعوض: "ما نصه ،زوجها S بيع ما�ا
 عَ واختلف إذا ¢نت S وجه ا#َ  .S وجه اإلجارة .زمت الفر\ق� بنفس العقد

َ
S ثالثة  ةِ ال

  : أقوال
   .¼ الزمة �ما ¢إلجارة: فقيل

                                                 
  .»ظاهرة«: ~ ي، ك، ط (1)
  .»يصدق«: ~ ط (2)

  .»ا(داين«: ~ ك، ط  )3(
  .ي: سقط من  )4(

 ]ب/245[
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   .وا(جعول � اqيار قبل العمل و�عده ،تلزم ا#اعل بنفس العقد :وقيل
، و�À سقط خيار ا#اعل فإن �ع ~ العمل ،� واحد منهما باqيار قبل العمل :وقيل

   ها" اآلخر باqيار
، وهو ا�ي اقت� عليه ~ ¤ت�ه )1(وع� ا(شهور منها ،وقد ذكر ~ اRوضيح هذه األقوال

وِع : "بقو� ُ "d.َاِعَل بِا
ْ
  .، واهللا أعلم)2("َو.َِزَمِت ا#

وهل يمنع  ،توyيلهأو ما يمنع  ،سئل ¢تبه بما يعزل به ا.وyيل S ا(خاصمة :أيضا )3(و.البن
  اإل�سان من اqصام ~ حقه؟ 

 ،و.و ¢ن ب®نه و�� خصمه عداوة ،~ حقه )4()بأنّه ال يمنع اإل�سان من اqصام(: فأجاب
   .وغwهما )6(وا1طاب )5(نقله الWز� ،إال إن ¢ن Ñ2ع إلذاية خصمه

وyذا  ،وyذا من وñ وyيال إل�ار خصمه ،فيمنع إن ¢ن عدو اqصم vوGه ،وأما ا.وyيل
ذكره ابن فرحون وابن سهل، ونقله  ،ال ¾ل قبول توyيله ،من ظهر منه � ذو lشغيب ~ اqصومة

  .)7(ا1طاب
و\�بB .لقا� أن ينظر ~ أvور ا.وPء، وال يÖك أن يتوÉ : "ما نصه ،وa �ا.س ا(كنا´

وyذ.ك يÍون مأvونا S ال�ساء، فال يZيح ذ.ك إال (ن ذ.ك إال ثقة مأvونا S أvوال ا�اس، 
  . هذه صفته

ة ا�®õنات، أو العمل وال يمÍن من ذ.ك من علم بتو{د اqصام، أو مغالط: وقال سحنون
  . منهاه ا )8("فإذا علم منه ذ.ك أخرجه، ومنعه من اRوyيل بما ال �وز،

  ألنه إن منع  ؛ع توyيله من باب أحرىيمن ،اqصم )9(و\فهم من @م الWز� أن من يؤذي

                                                 
أنّها جائزة من ا#ان�Z و.� واحد منهما «: ينظر ذكره االختالف ~ .زوم عقد ا#عالة، وتعي®نه ا(شهور؛ قول ابن عبد ا.سالم )1(

  .246ص 7ج: اRوضيح »... اإلحالل
  .249ص: ¤ت� خليل  )2(
  .»�«: ~ ط  )3(
  .ي: سقط من  )4(
)5(  �  .469ص 3ج: ينظر فتاوى الWز
  .190-189ص 7ج: vواهب ا#ليل~  »وََعُدو# Sََ َعُدوõهِ «: ينظر �ح ا1طاب لقول خليل  )6(
  .191- 190ص 7ج: ينظر ما قا� ا1طاب ~ ا�Rبيه، vواهب ا#ليل  )7(
  .459ص 1ج: �ا.س القضاة وا�1م  )8(
  .»يؤذ«: ~ ي  )9(
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  . هفعن غwه أوÉ ا ،من ا(خاصمة عن نفسه
وا.و¸لة S اqصام  :ما نصه ،ويولعله نقله عن شيخه ا.زجال ،)1(ومن سيدي وا�ي

 ًâv يلyن ا.وÍأمّ  .ا، أو شيخً اجائزة إذا .م ي ُâَ)أحد .شغبه ،ا ا S يلهyو.و ر�  ،فال �وز تو
ألنها  ؛ولÍن من غw أجرة ،فال �وز توyيله إال S مثله ،وأما ا.شيخ ا�ي � سطوة .خصمه

  .رشوة
-585 R.��K� �
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  ، ثم ظهر � عدم .زومه؟يظن .زومه ،وسئل ا.سيد عمر األ�W عمن صالح رجال S �ء
أنه إنما صا1ه S ذ.ك ا.�ء ا�ي  ؛عد أن ¾لفأنه يرجع عليه بما دفعه � ب :فأجاب

  هاواهللا أعلم  ،لظنه أنه يلزمه ،دفعه �
 ،إقرار ا(تو� (ن يقر أنه وارثه vسجال :ومن جواب أل± إبراهيم إسحاق بن إبراهيم

وقد نقله ه امثل هذا ماض (ن أقر �  )2(فإقرار ،ساقط إال أن يÍون x(ا بالفرض مWزا vرضيا
  . سيدي عبد القادر الفا´ ~ نواز�

-586 R#�$% ��� g� ��-� ��� ! k�p(��X 
رسم ا.وصية  - لطف اهللا به - فقد تأvل ¢تبه  ،و�عد :)3(فأجابوا ؟وسئل بعض علماء فاس

   .فت�Z � أنه ال يقC بواحد منهما �قصانه ،مع رسم ا.شهادة
فورثته أخوه   ،بوفاته/ أنه إن قدر اهللا  :ا(ذكور قال )4(فغاية ما فيه أن ا(وH ،أما األول

 ؛وهذا القدر بمجرده ال يفيد وراثتهم ،وأنهم ùهم أشقاء � ،وأخواته ا¬الث ا(ذكورات ،ا(ذكور
 ،K سواهإذا قال ا(وروث أنه ا(حيط بإرt ال وارث  ،ألن اإلقرار با.وارث إنما يعتS W القول به

   .فمن هو أقرب منه ثابت ال�سب
فال  ،الحتمال أن يÍون هناك من هو أقرب منه ،فال وجه العتباره ،فالن وارt :وأما قو�

وا.وراثة  ،بد أن يعلموا ا(وت بل ال ،ذ.ك )5(يمÍن ا.ورثة ا(ذكورون من مال ا(وروث بمجرد
  و\Íون  ،يرثU ونرثه ،فالن قر\ó :اإل�سانوyثwا ما يقول  ،وس�نها ا(أ.وف ،S وجهها ا(عروف

                                                 
  .»ومن خط وا�ي«: ~ ي، ط  )1(
  .»فإقراره«: ~ ط  )2(
  .ط: وما أثZته من. »فأجاب«: ~ األصل، ي  )3(
  .»ا.وH«: ~ ي، ط  )4(
  .»بمجر«: ~ ي  )5(

 ]أ/246[
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   .أو أب مثال ،عنده من هو أقرب منه من و�
بل lشÖط فيه  ،وهذا ا(ع÷ ال يقبل من �رد ا.شهود ،وأيضا قد قال ا.شاهد وعرف به

وثق بمعرف عقول كما قال  ؟وهل ا.شاهد ×ن يعرف ما يعتمد عليه ~ اRعر\ف أم ال ،الفطنة
   .ك� وثق به ،وأيضا .م يزد تعر\فا ،~ ا.المية وغwها

وال �º أن  ،األخ و§خوته )1(فغاية ما فيه أن ا�فر ا.سبعة شهدوا بوراثة ،وأما ا.رسم ا¬ا]
وهب أنها تS ÌÍ ما ~ باب  .بعة ال تÌÍ ~ هذا ا�ابألن ا.س ؛ذ.ك ال يÌÍ وحده

  .ألن ا(شهود � ôئب ؛فل®س هنا من ¾لف ،)2(من كفاية ا.شاهد وا{م� ،(خت�ا.والء من ا
e3(ةفشهادته باطل ،وأما ا.شاهد ا(ز(ية ما شهد  ؛ô ألن)وذكر أن �  ،أنه وارث � )4()به

   .أخوات ثالث هذا ~ ôية ا�قص واإل�ال
كما .م ي�Z  ؟و.م ي�Z هل � وارث غwه أم ال ،فألنه إنما قال أن األخ وارثه ،أما ا�قص

، وراء وا.ر� بهما إY ،فا(تع� هو نبذ ا.رسم� بالعراء ،فكيف تقبل ا.شهادة بمثل هذا ،األخوات
.                                                                                                                              أعلم، وyتب �ّمد العرç بن i القسمطيUواهللا

 ؛ال يقبل إال من الفطن العارف ،أن قول ا.شاهد وعرف به ونص اآلخر ا(سطر أعاله من
أن ا.سبعة من ا.لفيف ال ي1بت بهم ا(وت  )5()ومن( ،بما يعتمد عليه ا.شاهد ~ اRعر\ف

وyتب عبد ا.كر\م  .صحيح ،�قصانها و§�ا�ا ،ومن أن ا.شاهد ا(زe ال عWة �شهادته ،وا.وراثة
ëا{از i بن.  
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ثم  ،يZيعها � ~ بâ ا(Wوك ،فبعثها مع آخر يمكنها .رجل ،وسئل ا.شيخ عن رجل � أ�سية
فمنع  ،وأحاط ا�ين بما�م ،و.م 2شهد S ذ.ك ،ومن باعها � توa ،أن ا(رسل إ{ه باعها ألجل

  . كما هو ا(عروف عند ا�اس ،وتراg ~ القبض أياما قليلة ،أو باعها بال أجل ،من ا(حاصة

                                                 
  .»بوارثة«: ~ ط )1(
هِ «: ينظر ¤ت� خليل عند قو� )2( õْوَالُه أِو اْ,ُن َ$مvَ ُه�ُهَما .َْم يََزاَال 2َْسَمَعاِن :ن .َْم ي1َْبُْت، .ِكن�ُه : َو§ِْن َشِهَد َواِحٌد بِا.َْوالَِء، أِو اْ=نَاِن ب9ِ-�

  .301، ص»َ¾ِْلُف 
  .ط: وما أثZته من. »باطل«األصل، ي، ك : ~ )3(
  .ي: سقط من )4(
  .ي: سقط من )5(
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 ،بذ.ك ضمن ،فإن باع ا(بعوث إ{ه األ�سية با�ين من غw إذن ر�ها ،و�عد :فأجاب
   .فأنÍر أو مات ،أو .م 2شهد S ا(شÖي ،وyذ.ك إن باعها با�قد و.م يقبضه

ومن وGته S بيع سلعة .م �ز � أن يZيعها بدين، : "ا.و¸الت من ا(دونةقال ~ أول كتاب 
فجحده، فإنه ضامن  ،و§ن باع و.م 2شهد S ا(بتاع. فهو متعد ،و§ن باع بالعرض ما يباع بالع�

ب®نة أنه  )1(|�|، أنه ضامن إال أن تقوم و\نكر ا(بعوث إ{ه ،دفعت ا�ضاعة: يقول .¢.رسول
   ها )2("دفعها إ{ه
 ،ظاهره و.و جرى العرف بÖك اإلشهاد :اK ~ حاش®تهباع و.م 2شهد، قال ا(شد�  :قو�

  .واهللا أعلم ،إن باع من مفلس و.م يقبض؛ ألنه عرضه .لتلف )3(]يضمن[وyذ.ك 
-588 R� Z�i��� ,�W���� �$p�8 a��1/ ,.��i� ���8 �'��L� .�E� ��m º�� M� ,x�; [
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فقام بعض منهم صالح  ،و×ا أجاب به عمن أوò ألوالد أخيه ا(عي�� بثلث مÖوyه

  ... عليه إلخ  )4(ثم بعد ا.صلح اشÖى ما صلح ،واسS �Ö ذ.ك قبل ،ا.ورثة
ألنه إذا ¢ن  ؛يبطل اسxÖءه ،عليه )6(ما صلح )5()ا(صالح(فdاء  ،و�عد :ونص ا#واب

 ،كما ~ العاصمية وغwها ،وسكوته حÄ انقD ا(جلس يبطل قيامه ،öcته )7(بيعه لغwه
و� ب®نة عليه يبطل  ،وقد نصوا S أن من اشÖى ما يدv Ýلكيته ،فdاؤه هو � من باب أحرى

  .واهللا أعلم ،قيامه
-589 � �� ���a�¬I�*4��� �����L�� 

  .)8(وثالثة أوالد وÚس بنات وأò با¬لث ومات ب�تان وو�وسئل عمن ترك زوجة 
  ال  ¢ن ا(يت من ا.ورثة، يرثه من بÀ فحيث ،وأما كيفية قسمة متخلف ا�ا.ك: فأجاب

                                                 
 .اRهذيب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )1(
  .214ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )2(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»صالح«: ~ ط  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .»صالح«: ~ ط  )6(
  .»لغw«: ~ ط  )7(
  .»و�ا«: ~ ي، ك   )8(
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wبعد إخراج ا¬لث .لزوجة ثمنها ،فهو ¢لعدم ،غ �Áوتصح الفر\ضة حي�ئذ من أر�عة وس 

 ا.ورثةوا�ا
 وهو ستة وÚسون يقسم S با ،ثمانية، dسبعة هذا  ،.�كر أر�عة ع Nو.ألن

  ه، واهللا تعاY أعلم اعملها باختصار
عd .لوصية با¬لث من ذ.ك  ، بل تصح ا(سألة من اثUال vوجب �ذا العمل: قلت(

وألخواتهما ا¬الث  ،تبü سبعة .لو�ين ا�اقي� أر�عة ،تبü ثمانية .لزوجة ثمنها واحد ،أر�عة
إذ ل®س ~  ،فما ا(وجب �لوغها .لعدد ا�ي ذكره ا.شيخ ،تلك ثمانية ¢vلة ،(1)ثةا�اقيات ثال

هذا ا�ي ظهر .�تبه �مد  ،لعمل آخر S(3) ا.رؤوس حÄ �تاج (2)]ا.سهام[ا(سألة انÍسار 
Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا�   (4) ).واهللا أعلم ،رزقهم اهللا رضاه آم� ،عبد العز\ز بن 
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  . الغZ  وفيه ،وقسم/ يقسم �ا جنانا vشاx ب®نها و�� أخيها  ،وسئل عمن وGت �جورا

 ،فتوGه ال �وز إال إذا علمت ا(وGة بفعله ،فهذا ا(حجور إن ¢ن سفيها ،و�عد :فأجاب
فلورثتها القيام بذ.ك  ،و.م تعلم به حÄ ماتت ،و§ن ¢ن ~ نصيبها غZ ،وأvضته ~ حياتها

Zهاواهللا أعلم  ،الغ  
-591 R.���Em k² � Oc8 Á� ��* ?X 

Wوهل إقرار األخ بأن ال �ء  ،نص ا.سؤال وصدره مقطوع ،وسئل ا.سيد عمر األ�
أنت تدÝ ال �ء  :و§ن قلن � ،)6(أو كذب ب®نته ،ألنه كذبهم ،يقدح فيما أعط� � )5(ألخواته

  ،إال إن رددت �ا عطيÁنا ،]اصمك بعد حÍم ا.dع )7()ال(فنحن  ،وتروم نزع ما بيدنا ،�ا
  .أو أبطلتها با.شهود

يقدح ~ صحة ما وهZ �  ،فإقرار األخ بأن ال �ء .ألخوات ،و�عد ،ا1مد هللا: فأجاب
  هاواهللا أعلم  ،فل®س �ن ذ.ك عليه ،ا¬انية وأما ا(سألة .من ذ.ك ا.�ء

                                                 
  .»ثالث«: ~ ي (1)
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من (2)
  .»¾تاج«: ~ ي (3)
  .ك، ط: سقط من (4)

  .».ألخوات«: ~ ي  )5(
  .»بZينة«: ~ ي  )6(
  .ط: سقط من  )7(
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عمن وGن أجوازهن S حZس  )1(بن شيخ شيوخنا أ± ز\د ،وسئل شيخنا أبو عبد اهللا
 ،وأخذ ا.زوجات ما صولح به ،ثم وقع ا.صلح عليه من األزواج وأهل اZ1س ،أبيهن S إخوانهن
وال حقيقة  ،ا�ي أوقعه أزواجهن ،أو إحداهن أنهن .م يعلمن بذ.ك ا.صلح ،ثم بعد مدة ادع�

  �ن بذ.ك، فهل يقبل قو�ن أم ال؟ 
فال @م �ن إن  ،و¸ن S وجه 2شمل ا.صلح ،بمن يقبلإن ثبت توyيل األزواج  :فأجاب

إن أبدين عذرا ~ قبض  ،و§ال .م 2سقط حقهن بعد أيمانهن S ما أنÍرنه ،.م يÍن غw نظر
 ،د{له أول vسألة من سماع أشهب ،ا�®نة فيما أنÍرنه من العلم )2(وانتفت .ما وصل أيديهن

  .)3(من كتاب االستحقاق من ا�يان
-593 R��������� ��� 3��>�� ��G� ,��(�� O�4� .��v8 �� O� .W��� �� �P Z�� M�X 

 واد� هو أو وارثه أن ا(ثاقيل ،أن ~ ذمته لفالن كذا مثقاال :وسئل عمن كتب hطه
وح� اRحاÐم .م  ،وزعم الطالب أنها اإلسماعيلية ،ح� ¢نت تروج أوال قبل اآلن )4(خفيفة

أو قيده بأن  ،وهل اÍ1م إذا أطلق اإلقرار ؟فلمن القول ،وج وال تار\خوال تر ،تÍن خفيفة
  أو ºتلف؟  ،ترتب ~ ذمته سواء ،ذ.ك من سلعة كذا

فالقول قو� مع  ،إن العدة من سلف :أو وارثه بعده ،أنه إذا ¢ن ا(قر قال هو: فأجاب
   .ألنه ôرم كما ~ اRحفة وغwها ؛يمينه

فا(سألة Çري v Sسألة االختالف ~ ا#ودة  ،ووافقه غر\مه ،أنها من بيع :و§ن قال
، َكَمثُْمونِِه إلخ : "~ ا(خت� يعU :ا(شار �ا بقو� ،a القدرووا.رداءة  ، )5(..."َوaِ قَْدرِهِ

~  -  ر�ه اهللا -كما نقله شيخنا ا�الK  ،واالختالف ~ ا#ودة ضدها ¢الختالف ~ القدر
وصحح األجو�ة بعده سيدي عمر بن عبد ا.ر�ن . واهللا أعلم ،عن ابن عرفةكتابه ا(راهم 

  .اRنال]
                                                 

  .»االبن«: ~ ط  )1(
  .»انتقلت«: ~ ي  )2(
  .157ص 11ج: ينظر سماع أشهب من ما.ك من كتاب األقضية، ا�يان واRحصيل  )3(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. »حقيقة«: ~ األصل  )4(
  .191ص: ¤ت� خليل  )5(
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منها ما ~ ب®نة  :(1)وصححه .وجوه ،وشاوره القا� ~ حكمه بصلح أوقعه اqصمان

وهو  ،ا.صلح وقع S عوض (2)وأيضا .ألن أحد اqصم� قام به ؛و§سقاط االسxÖء ،ا.صلح
   .اqصم من الغلول واألسلحة وÞوها إذ اد�Úسون مثقاال عما 
إنما ينفع عند من قال به فيما خرج S غw  )3()~ ا.Ñ(وهذا االسxÖء  :قال ابن ôزي

ه فال اختالف ~ أن االسxÖء فيها غw نافع ا ،وأما ما خرج S عوض من العقود ùها .عوض
 .، فهو الزمي عبد ا(لك عن أخيه vوالي ا.رشيد من غw حضورهوأما صلح vوال :إY أن قال

�   .وهب أن ذ.ك من صلح الفضو
  ... إلخ   )4("ُصلُْح الُْفُضوِ� َجائِزٌ : "وقد قال فيه ا1طاب

إال ما ظهر لÍم من  ،فلم يظهر K ~ ا�ازلة ،فقد تصفحت ا.شورى ،و�عد: (5)فأجابه
ال بمجرد صلح  ،¬بوت رضاه به �يÍم ،.زوم ا.صلح (والي عبد ا(لك وألخيه vوالي ا.رشيد

بإسقاط  ؛ألن �لها إذا صالح عن غwه ؛كما فهمتم من ا�قول ال© استظهرتم بها ،أخيه عنه
   .قعن ا�ي عليه ا1 (6)كما يؤخذ من قول ا(دونة؛ ألنه إنما قD ،بعض ما عليه

متوقف  ،وال خفاء أن ا�يع S الغw ،فا.صلح فيها مبايعة كما أ�تم إ{ه ،وأما ~ ا�ازلة
الل»امه  ،واد� أنه .م يعلم بها ،وyذ.ك ال تنفع vوالي عبد ا(لك ب®نته ال© قام بها .S إجازته

ل S أحد ف¦ ساقطة .لجه ،وألنها �هولة كما قلتم ،و§سقاطها ~ عقد ا.صلح ،تزو\رها
ال .كونه يذكرها  ،(7)وقد نقلتم عن ا(جا.س أنه ا(شهور ،القول� ا.�ين ح�هما ~ العاصمية

  .ألّن @مه فيما اد� أن � وثيقة تلفت � مثال ؛كما فهمتموه من @م ا1طاب ،عند ا.صلح
  فال تتقيد  ،ح.م يعلم بها ح� ا.صل )9(اآلنأن هذه ا�®نة ال© قامت �  )8(وأما إذا اد�

                                                 
  .».لوجوه«: ~ ك، ط (1)
  .»إvضاء«: ~ ك، ط (2)

  .ي: سقط من  )3(
  .5ص 7ج: vواهب ا#ليل  )4(

  .»فأجاب«: ~ ي (5)
  .»قDي«: ~ ط (6)
  .795ص 2ج: �ا.س القضاة وا�1م. ينظر حÍم ا.شهادة با(جهول (7)

  .»إن ادxه«: ~ ط  )8(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. »اآلن«: ~ األصل  )9(
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وألنه ال ينفع ~ ا.صلح إال  ،ال© ذكرتم (2)كما قلتم .لوجوه )1(وyذ.ك ال ي�تفع باالسxÖء .بذ.ك
وال يلتفت  ،وألنه أسقط ~ ا.صلح .كما ح�ه ابن عرفة عن ا(وثق� ،مع ثبوت إنÍار ا(طلوب

ح�ه ابن عرفة  )3()كما( ،و.و أسقطه لعدم اعتبار ذ.ك ،�كره ~ عقد االسxÖء عدم إسقاطه
   هواهللا ا(وفق ا/ ، أيضا

 ،أن من �لة vسقطات االسxÖء عدم ذكره ضياع ا.وثيقة :وقد ذكر القا� ~ ا.شورى
أْو وََجَد َوِ=يَقًة : "تقييد قول خليل ،ما 2ستفاد منه )4(وa ا1طاب ،ال© قام بها اآلن عند ا.صلح

لقول ا(كنا´ ~  ،ف¦ ساقطة ،فأظهرها �هولة ا(قدار ،.و قدر أنه ذكرها ،بذ.ك نعمه ا )5("َ,ْعَدهُ 
ا(طلوب  )6(ا(شهور من ا(ذهب أن ا.شهادة ا(جهولة ساقطة، و¾لف: "�ا.سه ~ تر�ة ا.صلح

   )7(."و\Wأ
ثم كتب  ،ا(ؤمن بن عبد)8(وا.سيد �مد بن أ�د  ،أن شاور ا.سيد أ�د بن �اد: وأجابه بعد

وا بعدفلو أنهم  ،فأعياهم ا#واب ولغبوا ،بعدهم (ا وقف الفقهاء ا(سمون فوقه S نص ا.شورى
فإنا هللا  ،)11(أم جهلوا فأحجموا ،وال أدري أعلموا فكتموا ،طلبوا (10))به(فيما  )9(أو نعبوا لعذروا

 :وقلت ،ذه ا�اهية حْوقلتفلما فجأ] رسو� به ،و§نا إ{ه راجعون عن ذهاب العلم وأهله
�سU من ، فزال ما الواجهU الZشw برجوع ßاج ع�نا ا(نw ،هؤالء واهية )12(فهوم

  ال أعدم اهللا �ا  ،أيها ا.ليث ا.öي )14(�رها، وا�ازلة أيها العبقري توفدونك )13(\رِ رِ هَ vْ ا.ز� 

                                                 
  .»تنفع ما السxÖء«: ~ ط  )1(

  .».لوجه«: ~ ي (2)
  .ك:سقط من  )3(
  .10ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )4(
  .207ص: ¤ت� خليل  )5(
  .وهو vوافق (ا ~ كتاب �ا.س القضاة وا�1م. ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »لقول«: ~ األصل  )6(
  .795ص 2ج: �ا.س القضاة وا�1م  )7(
  .»وا.سيد �مد«ز\ادة : ~ م  )8(
  .»لعدوا«: ~ ط  )9(

  .ك: سقط من (10)
  .»فأحجبوا«: ~ ي  )11(
  .»مفهوم«: ~ ط  )12(
vَْهر\رُ  )13(  .330ص 4، ج)زمهر(مادة : .سان العرب. شدة الWد: ا.ز�
  .»بو�رها«: ~ ك  )14(
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إ{ه ~ العلم  )1(وا�الدة من 2شارتر\اق ال�  س�ا( ،وال غيب عU ظهورك أيها ا.Ñي، وجودك
فله ا1مد S  ،ألف سالم عليه وا.ر�ة والyWة ،ا.سيد عبد ا.ر�ن بن أ± حفص ،وا.سيادة

 (3)فطرحنا ما تزودنا منها ح� اضطررنا ،ولقد أغنانا اهللا عن أ�ل ا(يتة ،ا.شمل بك (2)�ل
كما اضطر صياد إY  ،إ{هم )4(ررناصحبناهم (ا اضط ،فزالت cمد اهللا تلك ا.öورة ،أل�لها
  .ا.شيخ بما تقدم )6(فأجاب .وا.سالم ،ا.Øب )5(صحبة
-595 R����� ! T��% M� ���	X 

أن vوGيه إنما وGوه S أن  ،فظاهر كتاب ا.وyيل ا(ذكور ؛و�عد :وأجابه عن شورى
و§Y � من يدÝ دعواهم من ورثة  ،بد من اإلعذار إv YوGيه وعليه فال ،تÍون ا1كومة هنا

Nي1بت عجزهم ،ا1اج أ± القاسم من ذكر أو أن Äم عليهم حÍ1واهللا  ،أو �دهم ،وال ي1بت ا
  .أعلم

-596 RM�
��8 ��* ��� k�*8�� z���� ! ��c��X 
و�\Íي ا.سيد �مد بن ا1اج عبد  ،)7(يرفع .كر\م علمÍم ما أْجرْجته :وسأ� بقو�

ف�ن ×ا  ،�شاء اÍ1م ب� ا.سيد �مد بن ا.زو\ن وأخيه vوالي العرç إن ظهر وجههاهللا من إ
ووقع األداء بعد  ،باعÖافه �ى شاهديه حياته ؛بذمة أبيه )8(أدY به ا.كبw دين أمه ا(Öتب

فعارضه بأن أخرج شهادة vوالي أ�د بن  ،فأوقفنا وyيل vوالي العرS ç رسم ا�ين ،وفاته
فاعÖف �يه أنه .م يبق بذمته إال  ،مقتضاها أن ا.سيد �مد ا(ذكور بعثه .وا�ه ~ شأنه ،ا.رشيد

ا.رسول ما قال  ، و�°وذكر � ما قال وا�ه ،فرجع ا(بعوث .لسيد �مد ،Þو اqمس� أو ا.سبع�
مقر ألنه  ؛هذا ال يفيد :وقال ،فتأvل ا.سيد �مد بن ع¯ ذ.ك ،ا.و� ح� أسمعه @م وا�ه

   .مدع
  فيه أن األم أبرأت زوجها ،فعارضه ا.وyيل أيضا برسم ،ودعوى ا(د� ال تÍون ¢.شاهد

                                                 
  .»2شاور«: ~ ك  )1(

  .»�ع«: ~ ي، م، ك، ط (2)
  .ي: وما أثZته من. »اضطرنا«: ~ األصل، م، ك، ط (3)

  .»اضطرنا«: ~ ط  )4(
  .»صحبه«: ~ ي  )5(
  .»فأجابه«: ~ م، ك  )6(
  .»أحرجته«: ، ~ ط»رجتهأخ«: ~ ي  )7(
  .»ا(رتب«: ~ ي  )8(
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بتار\خ تقدم بنحو  ،وyذا )2(إال ثالثمئة مثقال )1(]�ا عليه[و.م يبق  ،vوالي �مد من كذا وyذا
إلبراء فحصل �ا من تعارض ا ،ئة واأللفخر األداء الث�� وÚس� بعد ا(وتأ ،العd\ن سنة

   .واإلقرار با�ين
نصوا شهادتهم  ،ألن ا.شهود ~ اإلقرار با�ين ؛توقف #هل ا.سابق وا.الحق من ا.رسم�

 ؟و.م ندر هل اإلبراء تقدم اإلقرار ،وتأخر األداء Rار\خ يظهر أنه بعد vوت ا(قر ،أن األvر تقدم
 ،ن صح االحتمال واستقر\تموهفإ ،إذ اإل�سان ال يWئ أحدا ×ا .م ي1بت ،مع أنه احتمال بعيد
اإلبراء هو  ، أم)4()أم ال(ألنه .م ينعقد فيه أنه قِبل ا.زوج  ؛ردا � )3()اإلبراء(فيكون اعÖافه بعد 

ال إ�ال فيه hالف اإلقرار ا�ي  ،ألن تارºه واضح مفصل ؛)5(وهو األقرب ،ا(تأخر عن اإلقرار
سقط طلب اqصم ×ا عدى  ،مع أنه إن ثبت ا�ين وصح اإلبراء ،استظهر به مدÝ ا�ين

   .إذ الفرض أن ا1ق ثبت �ا ،)6(وyذا ا�ي اسÁثبت ،ثالثمئة مثقال
فا(سÁث÷ ~ اإلبراء  ،و§ن سقط ا�ين ،وأبقت ما شاءت ×ا وجب �ا ،وقد أسقطت ش®ئا

 ،مْ yُ رِ كْ فِ  ادِ نَ فما ا�ي ينقدح من زِ  ،ِج وْ ا.ز�  ولِ بُ ألنه ل®س فيه إال دعوى األم العار\ة عن 4َ  ؛مثله
   .، أفدنا ير�ك اهللاوما ا�ي يلوح .سديد فهمÍم

ُل : "نصه~ وا�ي عندي ~ ذ.ك ما قا� خليل  َال 7ُْقبَ ٍة :ن�ُه  )7(فَ ال� بZَِيõنَ ، إِ
َدْعَواُه، َو§ِْن بَِصك2

 ،)9(~ سماع أ± ز\د من كتاب ا.ّشهادات×ا  ،ذ.كنظر ما استظهر به ا1طاب S ، ا)8("َ,ْعَدهُ 
ذ.ك إن قلتم بإجرائه ~  )10(فما ا(عتمد من ،وأ�Õ ا�قول فيه ،ولقد أطال ا�فس ~ هذا ا(حل

ي يقوم به، .م يتحّقق أنّه بعد تار\خ الWاءة، بل أش� : "ا�ازلة، إY أن قال
ّ

وأّما إن ¢ن ا1ّق ا�
ا أحدهم أو ،إّما .كونهما vؤرّخ� �شهر واحد، أو xرّ\� من اRّار\خ/  ،دهاأvره أ�ان قبلها أو بع

                                                 
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»مثقاال«: ~ ي  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  »أم إال«ط : ~. ي، م: سقط من  )4(
  .»أقرب«: ~ ط  )5(
  .»اسÁثنت«: ~ ي، م، ط  )6(
  .»يقبل«: ~ �يع ال�سخ )7(
  .221ص: ¤ت� خليل )8(
  .248-242ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل )9(
  .»~«: ~ ط  )10(
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vؤّرخ، واآلخر غv wؤّرخ، فال ºلوا إّما أن يتحّقق أنّه بعد الWاءة، أو يقول ال علم K، فإن حّقق 
أحدها أّن القول قول ا(طلوب مع يمينه، وهو قول ابن : أنّه بعد الWاءة، فÌ ذ.ك ثالثة أقوال

  . القاسم وابن وهب وغwهما
وهو ا(شهور ~ ا(ذهب واألظهر : (ديانقال ابن رشد ~ رسم ا.كراء واألقضية، من كتاب ا

إلخ  )1("علم vّما تقّدم أّن قول ا(صّنف: ت�بيهان األّول : "نظر أيضا قول ا1طاب، وا"من األقوال
  .وا.سالم... 

الفقيه ا.سيد �مد بن ا.سيد ا1اج عبد اهللا ~ شهادة vوالي  ما قا� األخ ~ اهللا :فأجاب
وما ظهر لÍم ~ تار\خ  .ألنها �رد دعوى ؛ها ال تعارض إقرار ا(قروأن ،أ�د بن ا.رشيد هو ا1ق

ا(سÁند لÁشهw  ،أن ا(عتمد @م صاحب ا(خت� )3(من ،Rار\خ اإلقرار )2(ومعارضته ،اإلبراء
  .واهللا ا(وفق ،ابن رشد هو ا�ي ظهر (حبÍم

-597 R��(�� .�K� &��� M� T��%X 
قام العباس بو¸لة  ،ثم بعد أن �شبا اqصومة �ي :نصها ،شورى عن وyيل عز� القا�

والقيام بها بعد  ،فظهر K أن إظهار ا.وyيل .لو¸لة ،أخيه عبد اqالق � S ا.شيخ �مد ºاصمه
فينعزل  ،ألنه (ا خاصم صار عدوا qصمه ؛vوجب لعزل ا.وyيل ،ا(خاصمة ~ �ء قبل ظهورها

  .جوره�اف بمخاصمة �ال ا(dف من اإل¢نعز
فيه نظر من  ،وأما حكمÍم بعزل ا.وyيل بمجرد خصومته مع ا(وñ عليه :وا#واب

  .)5( )4(كما نقله ا1طاب عن ابن عسكر ،أحداهما أن عز� ال يتوجه حÄ يطلبه اqصم ؛وجه�
إذ ال  ،إال إذا حدثت عداوة ،اqصم )6(و§ن طلبه ،أن �رد اqصومة ال توجب عز� :ا¬ا]

  .واهللا أعلم ،وyما ال �º ،يلزم من �رد اqصومة ثبوت العداوة

                                                 
  .248-247ص 7ج: vواهب ا#ليل )1(
  .»معارته«: ~ ط  )2(
  .»مع«: ~ ط  )3(
. أخذ عن القا� ا�Zيل وغwه.  ه644أبو �ّمد شهاب ا�ين عبد ا.ر�ن بن عسكر ا�غدادي ا(ا.¶، و� سنة : ابن عسكر  )4(

كتاب ا(عتمد؛ والعمدة ~ الفقه، : من تآ{فه. مدرس ا(درسة ا(سÁن�\ة. القا� أ�د و�ّمد وغwهماوأخذ عنه ابناه 
 (ا ¾تو\ه من vسائل وفروع .م �وها ا(طوالت

ً
. كتاب إرشاد ا.سا.ك إY أ�ف ا(سا.ك ~ فقه اإلمام ما.ك؛ جعله ¤ت�ا

  .204ص: ، شجرة ا�ور248ص: ا�يباج ا(ذهب. ه732توa سنة 
  .191ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )5(
  .»طلب«: ~ ي  )6(
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فا(نصوص البن رشد ~ ا(قدمات  ،فأما ا#S W ا.صلح ،و�عد :فأجاب ؟وسأ� عما يظهر

َكأْن َخِ�َ 7ََفا4َُم : "خت�وقد ذكر ا.شيخ عبد ا�ا
 ~ �ح قو� ~ ا( .عدم جواز ذ.ك ،وغwه
   .و.م يقل أنه �W عليه ،؛ أنه يؤvر به وجو�ا)1("األvْرِ 

 )2(فقد قلت .ك غw ،أعU بياxت ا(خزن ،وأما طلبك ما �Íم به ~ ا�ياxت .لمذكور
  .وا.سالم ،أ] ×سك عن ذ.ك ،vرة

-599 R ��c��M� k�*8��8 ��* ��X  

 ،فإذا ثبت عندÐم خفة عقل ا(رأة ا(قرة بإبراء زوجها من ا.صداق ،و�عد :و×ا أجابه
وحلف ورثة ا(رأة مع  ،و§ذا ثبت العرف ا�ي أ�تم إ{ه ،فال عWة بإقرارها ،و�يعها إياه منه

   .ثبت ا.صداق ،S أنه بمþلة ا.شاهد ا.واحد ،العرف بناء
 ،وyذ.ك إحضارyم ا.شاهد ألداء شهادته .العاري عن اإلعذار صواب )3(وفسخÍم .لبيع

   .سيما ا#اهل باRوثيق كما أ�تم إ{ه ال ،بل هو ا(تع� لقر�ه من �لسÍم كما تقرر
  هاواهللا و� اRوفيق  ،كما ال �º ،إنما هو ح� اإلقرار ال بعده ،وا(عتW من حال ا(قرة

وهو قد سبق  ،ة S مÖوك زوج أمهفقد قام أبو ناجم بعد وفات أمه ïxش ،و�عد :وa ا.شورى
 ،أنه ال يقبض إال بعد ا(وت ،فأثZته �شاهد العرف ~ بالدنا ،وزوجته ا(ذكورة با(وت بصداق أمه

  ...أو الطالق أعv Uؤخره إلخ 
 -600 R
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بل ذكرتم أنه ناب  تعينوا ا.وجه ا�ي قام به باب حم،Íم .م فإنّ  ،و�عد :شورى جوابها
  .أو غwه ،أو vشÖي ،عمن قام مقام عبد اهللا ا(ذكور من وارث

ّ
 بتعي� أحد وهذا ال يفيد إال

   .وعدة ورثته ،د من إثبات vوتهبّ  فال ،ه إذا ¢ن وyيل وارثهألنّ  ؛تلك ا.وجوه
واإلعذار ~ ذ.ك  وثبوت و¸لة باب حم،، بد من ثبوت �ائه فال ،و§ن ¢ن وyيل vشÖ منه

 ،و¼ ال ت1بت به ،وذكرت أن vلكية عبد اهللا ثZتت �يك �شاهد واحد ،.وyيل ورثة vوالي أ�د
   .بد من يم� من قام مقامه بل ال

                                                 
  .261ص: ¤ت� خليل  )1(
  .»ما«ز\ادة : ~ ط  )2(
  .»ا�يع«: ~ ط  )3(
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أنه وGه S  (1)بأن ~ آخر و¸Rه ؛ترد ،أن ا.وyيل .م يوS ñ اRفو\ت ودعوى باب حم
سيما ~  ال ،ودفع ا(ضار ،وقد يÍون ا�يع من �لة جلب ا(صالح .ضارودفع ا( ،جلب ا(صالح

  .�ده (2)فال ،فقد يطلب اإل�سان من 2شÖي منه جنانه بموزونة ،زمن كÕة ا.وظائف ا(خزنية
ال ~ بيعه #ماعة  ،إنما ذ.ك ~ بيعه .و� ا.شيخ أحA ،أن ا.وyيل باع ~ ا.سجن :وقو�

   .ا�ي وقفت S رسمه ،بâه
ألن يم� القضاء إنما يطلبها  ؛ال يصح ،يم� القضاء )3()عدم(و�طالن بيع ا.وyيل ألجل 

   .بل عند القضاء ،و�عد قبض ا¬من ،ا.وyيل بعد ا�يع
مع أن  ،غرم ا¬من ا(دفوع .لغر\م، إن تعذرت يمينه ؛و§نما يÖتب S عدم يم� القضاء

وال يمÍن  ا.وظائف وا(داراة،> ~< يÍون ذ.ك إال وال ،ا.الزمة با#نانا�فع إنما ~ ا.لوازم 
  . واهللا أعلم ،فيها يم� القضاء

.م يقع  ،قد بÀ من فصول ا.شورى lسمية شهود ا�ين ~ رسم vوالي أ�د :ثم راجعه بقو�
  . بÍ1م القا� با�ين S الغائ )4(وهو ناقض ،ذكرهم فيه

ودفع  ،باع ا#نان من ا#ماعة ا(ذكورة/ فقد ذكرت ~ ا.سؤال أن ا.وyيل  ،و�عد :فأجاب
فل®س حكما S  ،وا�ين هو ا�ي استدانه عليه ،ا¬من ~ ا�ين ا�ي ترتب S ا#نان

(ا ~ و¸Rه من  ،مع أنه ال ¾تاج ~ بيعه إY حÍم حاÐم ،بل S حا� هو ا.وyيل ،)ô)5ئب
  ه اواهللا أعلم  ،هاRعميم كما أ�ت إ{

نائبا عمن قام مقام عبد اهللا بن أبا أ�د  )6(بن أجرد قام عند ¢تبه باب حم: وa ا.شورى
وا#نان بيد أوالد  ،اد� أنه � ،أو غwه ~ جنان أvزالء ،أو vشÖ ،بن ا.سيد وS من وارث

بت ا(لكية القائم فأث ،أخاهم ا.سيد �مد عبد القادر ؛فقام وارثه وقدvوا (خاصمته ،أ�د
وهو أي ا.وyيل  ،و�اعه وyيله �مد بن أ± القاسم ،وأنه vلكه حô Äب ،با.سيد سليمان

   .vسجون ح� ا�يع

                                                 
  .»و¸الته«: ~ ي (1)
  .ي، م، ط: وما أثZته من. »فلم«: ~ األصل (2)

  .ط: سقط من  )3(
  .»ناقص«: ~ ي  )4(
  .»الغائب«: ~ ط  )5(
  .»بن أجراد« :~ ي  )6(

 ]أ/248[
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فأظهر ا.d\ف رسم �اء �اعة ا(حل  ،وال كتب � رسما ،ا(شÖي دفع ماال وأنه ما رأى
ودفعت معاينة فيما  ،وأن القيمة قبضت ،(ا ثبت عليه من ا.لوازم ،ذ.ك األصل بإذن القا�

عدم تأدية يم�  :أحدهما ؛فظهر K بطالن �اء ا#ماعة .وجه� ،وجب S ا#نان من ا.لوازم
ب واجبة ؛ ألن الÁسمية ~ حق الغائعدم lسمية ا�ين :وا¬ا] .ألنه حÍم ô Sئب ؛القضاء

  ...إلخ 
-601 Ra�- ��� ! T ��% ���	X 

واإلبراء ا(شهود به  .)1(فأما رسم ا.صلح فلم يقع فيه ذكر ا(رأة ننه ،�عدو :شورى جوابها
 ،إنما 2شمل ما ¢ن يدÝ به ح� وقوع ا.صلح S ا.سيد �مد بن عمرو وS وا�ه ،S ا.صديق

   .حضورا (2)ف®سأ.ون إن ¢نوا ،غw أنه .م ي�Z ا.شهود ما ادxه عليه حي�ئذ
~  (3)إنما يقطعها مفاصلة إعما� ،¤تلف جدته ا(ذكورةودعوى ا.صديق ا¬لث ~ 

واهللا  ،هذا ما ظهر (حبÍم .إال إذا ثبت عذرا يمنعه من القيام ،وهو حا� ساكت ،متخلفها
  هاا(وفق 

وأن ا.صديق بن  ،ي�ت¦ .كر\م علم سيدنا :أما بعد ،وأصل ا.شورى سيدي ر� اهللا عنك
ا�ي هو ا1اج �مد بن ا1اج  ،د ا.سيد �مد بن عمروا1اج خا� قام عندي S وyيل أوال

و¼ أم وا� ا(قوم  ،ا(ذكور أن جدته ننه تصدقت به عليه(يوسف برسم ثلث اد� ا(د� 
   .عليهم

 (5))ا.وyيل أن أوالد أبا عمرو ا.سيد �مد و§خوانه تفاصلوا ~ مwاث أمهم )4(وأظهر
 ،فأعداه ~ مÖوyها ،وأثZته �ى من �ب ،سابه S أمها.سيد �مد c )6(بعد أن أقام ؛ا(ذكورة

من ا1اج خا� أبا �مد عبد ا.ر�ن  ،)7(فدفع � أخواه أبو القاسم والعر́و ما ورثته من اب�يها
   .وأبا أ�د

                                                 
  .»منه«: ~ ط  )1(

  .»¢ن«: ~ ي (2)
  .»أعمامه«: ~ م، ك، ط (3)

  .»فأظهر«: ~ ي  )4(
  .ط: سقط من (5)

  .»قام«: ~ ك  )6(
  .»ابنها«: ~ ك  )7(
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 :بقو� ،~ شأن ذ.ك ا¬لث )S[)1 ا.صديق[بل ا.سيد �مد  ،و�عد ا(فاصلة صاح ا.صديق
  )2(ها أنا

ُ
 ،فها هو ا.dع ،فإن بÀ .ك @م ~ ذ.ك ،)3(هنَ ا -َ نَ مõ تفاصلت مع إخوا] فيما Æلفت أ

إال فيما دفع ا.ورثة ألخيهم  ،فزعم ا.صديق أن حقه ~ ا¬لث ال 2سقط ،فسكت ا.صديق وسلم
   .وأوالدها من ا.سدس فقط ،�مد ×ا ورثته األم

 )4(وا(وثق عمم ،اق فيما عدا ا.سدسوأن حظه ~ ذ.ك ا¬لث ب ،وقال إنك قلت � ذ.ك
وyما قام ا.صديق ا(ذكور بدين  ،فكيف باRخصيص مع عدم ا�R\ح ،ا(فاصلة ~ مÖوك األم

فعارضه ا1اج �مد  ،صار � باRعصيب بذمة جد ا(قوم عليهم (ن ورثه ،)S)5 من ذكر .وا�ه
�مد بدين  :فيهفإذا  ،فتأvلت ا.رسم ،بإبراء صدر من ا.صديق .لسيد �مد S و§ن ا.صديق قام

و.م يبق ب®نهما فيما يدعيه  ،وتقيد عقبه ،فصولح S ذ.ك ا�ين بÍذا ،ترتب .وا�ه S و�ه
  ... ترتب .وا�ه @م إلخ  ،اآلخر S اآلخر من دين

هو ووا�ه إبراء  ،وyذ.ك ا.صديق أبرأ �مدا من �يع ما يدعيه عليه :ثم قال استدراك
ß وى ا.صديق ،مدياأبدياxيل أن اإلبراء قاطع #ميع دyواد� ا.صديق وأنه  ،فاد� ا.و

ê6(قا( دين وا�ه S، سألة)لت اvفوجدتها من ناحية ا(سألة ا(ختلف فيها ب�  ،فتأ
  ... و¼ العام إذا جرى S سبب إلخ  ،األصو{�

-602 Rk�*8? ��c�� ! T��% ���	X 
فأما إبراء زوجة ا1اج  ،وفقنا اهللا و§ياك (ا تقâناه من أvر ا(سلم� ،و�عد :شورى جوابها

S ما نص عليه  ،S ا¬لث )7(و.و زاد ،فل®س � ا.رد ،فلم يقم به ا.زوج حÄ ماتت ،سعيد أمها
ْن .َْم َ�ْعلَْم َحÄ� . وَُهَو َجائٌِز َحÄ� يَُرد� َ*َمDَ : "~ ا(خت� بقو� َمْت  )8(إِ ��   ها )9("أْو َماَت أَحُدُهَمات9َ

  : أما بعد :§vالئهو ،شيخنا أبو ز\د أسعدك اهللا بلقائه وأهلك .لعلم :نص ا.شورى

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»هانا«: ~ ط  )2(
  .»منه«: ~ ط  )3(
  .»عم«: ~ ط  )4(
  .»وا�يه«: ~ ي  )5(
  .»قاص«: ~ ك  )6(
  .»زادت«: ~ ي  )7(
  .»حÄ ماتت أو«ز\ادة : ~ ي  )8(
  .207ص: ¤ت� خليل  )9(
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َ
  رِ ـي cَْ ـا فِ ـقً ارِ ـغَ  ْث ـغِ أ

ْ
 إِ  هُ ـاقَ ـسَ        اءِ ـَض قَ ال

َ
  هِ ـيْ ـل

ْ
 وَ  رُ دَ ـقَ ال

ْ
  اـَض ـقَ ال

 ـمَ ـفَ 
َ
  رِ ـَ�ْ  َل ـثْ ـمِ  هُ ر� ـحَ ا أ

ْ
 وَ   ا       ـَض ـقَ ال

َ
 وَ  ِف ـيْ ـا.س�  نْ ــمِ /  د� ــحَ أ

َ
  اـَض ـمْ أ

 مَ وَ 
َ
 ا إِ نَ يْ لَ  عَ َال ا وَ نَ ـا ل

�
ا     َض ا.رõ وَ  يمَ لِ سْ  الÁ� ال

  
  ...ا إلخ ـَض قَ وَ  هِ ـبِ  اهللاُ  مَ Íَ ا حَ ـمَ ـبِ   

  -603 R.���C8 3�*y ª½ ���� �'� 
�8� ,.��*� ���(� ��� ,.�P� 
'� .��� z�4��� &	�X 
ثم  ،فبيعت ترyته بعد اÍ1م بموته ،ما تقول ~ رجل استفاض vوته عند أهله :شورى

فقام ابن األخ  ،وا(خW طار ال يعرف ،فأخW بأنه ? ،بعد س�� أ5 رجل من ناحية vراكش
  . لعمه S ا(شÖي

فال يلتفت إلخبار من .م ت1بت تزyيته  ،فإذا ثبت vوت ا.رجل بموجب ثبوته: فأجاب
من نفوذ  ،وانظر ~ ا.ورقة ا.سابعة بعد هذه ما نقلناه من ا�ر ا�w1 وا(عياره واهللا أعلم ا ،تهcيا

  .وال ينقض إن اد� بعد أنه .م يمت ،وقسمة إرثه ،إقرار ا.وارث بموت vوروثه الغائب
-604 R�� g8� [� a�- ! T��%X 

S ا.سيد أ�د ببطالن ا.صلح السxÖء  -  حفظÍم اهللا -فأما حكمÍم  :شورى جوابها
 )2(�صها ~ اسxÖئها ،إياه بعد ذ.ك ال يلزمها (1)و§ن أسقطها ،فاطمة ا(ذكورة S عدم ال»امه

مب®نا @م ابن  ،كما البن ôزي ~ شفائه وتÍميله ،و.و أسقطته صحيح ،S عدم إسقاطه
  . هاعرفة 

قد قام �ى ¢تبه ا.سيد ا.صديق بن الفقيه ا.سيد أ± القاسم نائبا عن  :نص ا.شورى
اد� أنه من �لة ما وهبته ا1رة  ،فاطمة بنت ا.سيد أ�د S ا.سيد أ�د بن سيدي ~ ر�ع دار

  .فأثبت ا�بة ،بن حرمة اهللا )3()أ�د(vر\م بنت ا.سيد بن سيدي الب�تها فاطمة بنت ا.سيد 
فأظهر وyيلها رسم  ،وأثبت صلحه ،أنه وقع فيها منازعة ب®نهم فاصطلحوافاد� ا.سيد أ�د 

ونص شهوده أنه  ،S أنها إن صدر منها صلح مع خا�ا ا.سيد أ�د ،اسxÖء من فاطمة ا(ذكورة
فأظهر ا.صديق أنه قال � ~  ،فأثبت ذ.ك بإقرارهم S أنفسهم با.كذب ،وقع قبل ا.صلح

ا.صلح  ثم إ] تأvلت فوجدت ،ل®س عندي ما أقول فيهم :فقال ؟يهمتقول ف (5))ما( :(4)خصومة
                                                 

  .»إسقاطه«ك، ط : ، ~»إسقاطها«: ~ ي، م (1)
  .»اسxÖئه«: ~ ك  )2(
  .ط: سقط من  )3(

  .»خصمتها«: ~ ي (4)
  .ي: سقط من (5)

 ]ب/248[
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ونصت S عدم  ،إذ قد اسÖعت عليه ،وال يöه ما فعلته فاطمة من اإلسقاط ،باطل باالسxÖء
والعÖافهم S أنفسهم با.كذب ~  ،ا.شهود )1(ةمن ِجرْحَ وما استظهر به  ،و.و أسقطته ،سقوطه

نظر جواب ما وا... إقراره بعد اRهم إلخ  )2(ا(تنازع فيها يرده ،ا�بةا1يازة ~ بعض أنواع هذه 
  ها )3(ذكر ~ ا.شهود ~ ا.شهادة

-605 R ,�P�*�?� �ª	 a�1��8 �$�/ �jC/ ,"^y l? ]�/� �W ,��  M� a�1��8 �$�/ �j) ��G��
.��48 �jC/ *Eu l? ]�/� �WX 

 ،فذكر أن ا.شيخ ا.سيد عمر األ�W أvر فيها با.صلح ،و×ا وجد ~ نازلة طال فيها الþاع
 )4()فارتفع( ،فأvر به جWا و§كراها ،فرفع إY حاÐم أvره ،وyتب من ا.شأن ~ القضية ا.صلح

 ،إذ .م يرد ~ نصوص ا.d\عة قصة قضية خاصة :وقال ،فأvر بفسخه ،األvر إY حاÐم آخر
وترديد القضية رجاء  ،ما ورد من ا�دب إ{ه سوى ،وا(ناصفة .زوما �عيا ،حÍم فيها با.صلح

وa  ،وa أقضيته ،حسبما نص عليه ~ صلح ا1اوي ،بل ا#W عليه جرحة .لحاÐم ،ا.صلح
îابن نا wأول صلح ابن عرفة إن أباه ،أول صلح كب aم به ،أحدهما )5(وÍ¾ وال يلح  ،فال

   .عليهما إ1احا يوهم اإل.زام
  ه فعزل ا ،ونقل عن بعض قضاة طرابلس جWه عليه :ابن عرفة

وذ.ك أن  ،)6(سادا� تأvلوا خطاب القاضي� بأعاله :نصه، ثم أن القا� ¢تب ا.شيخ
  ...أن ا.واجب فيها هو ا.صلح إلخ فظهر  :أوجب ذ.ك ا.صلح بقو� - ر�ه اهللا - ا.سيد عمر 

فتنفيذ  ،وخوف تفاقم األvر ،�يهوا�ي يفهم من خطاب ا(وجب أن العلة إش�ل وجه اÍ1م 
 ،إذ ال �سلم أوسع باxً  ،وحÍم ا1اÐم بعده معاوضة وتعقب ،الزم )7()العدل(خطاب القا� 

  و2ش� :إY أن قال ،وهو أعدل وأ�مل وأحسن وأفضل ،من ا(خاطب )8(الxً وأ�Õ إّط 
 

                                                 
  .ي، ط: وما أثZته من. »جرجة«: ~ األصل، م، ك  )1(
  .»برده«: ، ~ ط»يرد«: ~ ي  )2(
  .»~ ا.شهادة ا.شهود«: ~ ط  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .»أتاه«: ~ ي، م، ك، ط  )5(
  .»أعاله«: ~ ك  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»اضطالx«: ~ م  )8(
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 ،vساواة غwه � ~ ذ.ك ا#هل ،وال يلزم من عدم وقوفه S ا�ص ،به أبو حفص )S)1 ما أvر
  . نظر أيها ا.سيد عبد ا.ر�ن ما ا�ي ترجح عندك، فاإذ فوق � ذي علم عليم

غw ما  ،ا�ازلة S نص يثلج ا.صدر )2()حÍم(فلم أقف ~  ،و�عد ،ا1مد هللا :فأجاب
 )2()جمS ترا(×ا نقله عن بعض من تÍلم  ،¢ن أوقفU عليه سيدي �مد بن ا1اج عبد اهللا

  .كما نقله ~ نقضه .لحÍم ا(ذكور ،ا(خت�
~ ذ.ك سؤاال .لفقيه ا.سيد  )3(جهتص 2شÌ الغليل، فلم أقف عليه، ثم وثم cثت S ن 

ذكرا عند  )4(فأجابU بأن ا.شيخ عبد ا�ا
 وا.شيخ الف®� ،ع® مدرس سجلماسة ومفتيها
لِْح و: "قول ا(خت� ، أنه �ب األvر )5("َكأْن َخِ�َ 7ََفا4َُم األvْرِ : َذوِي الَفْضِل َوا.ر�ِحمِ : أvََر بِا.ص"

و§] حÄ  ،وال مع÷ .وجو�ه إال جW األ± عليه :قال .ا�ي هو تفاقم األvر )6(با.صلح ~ ا(شبه
.م  :- ر�ه اهللا - وقول ا.شيخ )7(.واهللا ا(وفق ،حÄ أقف S نص ê\ح ،اآلن متوقف ~ اÍ1م

 ،أو .م يعتمده ،.م يقف S ما ~ اR®سw والÁسهيل - ر�ه اهللا - فكأنه ... أقف S نص إلخ 
وقال ابن رشد ~ مقدماته اإلصالح ب� ا�اس فيما يقع ب®نهم من  :ونص ما فيه بعد @م

]ÝداRالف ،اq8(]وا(  /هاwوال وغvرغب ،~ األ)ا wqهاا(ندوب إ ،فيها )9(وهو من نوافل ا}، 
فال �Wهما  ،)10(هماأو أحد ،و§ذا أبيا من ذ.ك ،وال بأس .إلمام أن 2شS w اqصوم با.صلح

  وê\ح  ،بواجب ا1قولÍن يفصل ب®نهما  ،وال يصلح ب®نهما إ1احا 2شبه اإل.زام ،عليه

                                                 
  .»vر«: ~ ي  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .ك: سقط من  )2(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. »واجهت«: ~ األصل، ي  )3(
. ه917و� سنة . أبو عبد اهللا �ّمد بن �ّمد بن �ب ا�ين أ�د الف®� ا(�ي، والف®� �سبة �عض قرى �v: الف®�  )4(

شهد � بعلم . ا�ين القرا~ وغwهوأخذ عنه بدر . أخذ عن ناê ا�ين ا.لقا] و شمس ا�ين اRتاú واألجهوري وغwهم
؛ نيل 475ص: كفاية ا(حتاج. .م أقف S وفاته. �ح العشماو\ة: من تآ{فه. ا(حدث� صاحب ا.سند ا(ت�، وا.صالح

  .280ص: ؛ شجرة ا�ور598ص: االبتهاج
  .261ص: ¤ت� خليل  )5(
  .»ا.شبه«: ~ ط  )6(
  .» ما نصهثم كتب شيخنا ا�لباK«ز\ادة : ~ ك، ط )7(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )8(
  .»ا(غرب«: ~ ط  )9(
  .وما أثZته أصوب. »أبا أحدهما«: ~ ي، ك، ط. »أحد«: ~ األصل  )10(

 ]أ/249[
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   هااÍ1م رجاء أن يصطلحا 
 ؛�لهما S ا.صلح قهرا ،وا1اÐم من أهل االجتهاد ،إذا أش� أvر اqصم� :وقال غwه

االجتهاد  )2()أهل(و§ن .م يمÍن من  ،وا(نكر واجب تغيwه ،منكر )1(ألن تماديهما S اqصوم
إن .م يقدر عليهم  ،وعظهم وخوفهم ،و§ن .م يÍن هناك �تهد ،دفعهما إY من يظن به ذ.ك

  .هترyهم ا
-606 R ! �$	�G� #�*�� �8 a�- M� T��% ���	 ¬= �$ �
-X 

 ،ا�ي تضمن قبض ا.زوجة صداقها من زوجها األول ،فإذا ثبت ا.رسم ،و�عد :شورى جوابها
 ؛وردها ما قبضته ،وجب نقض ا.صلح ،و.م يÍن عندها فيه مدفع ،أو وyيلها ،وأعذر فيه .لمرأة

ل®س من ا�ازلة  ،وما نقلتموه عن ا1طاب ،وا.صلح ال ¾ل حراما ،ألنه ت�Z أنه الحق �ا قبله
  .واهللا أعلم ،وهو ظاهر ،ال صدر )3(ود~ ور

-607 R�'��� ����� ! T��%X 
قام بها ر�ها S ا.سيد �مد  ،أحدها فيه كذا مثقاال ،أما بعد تصفح األرسام :شورى نصها

 )5(]ا.وyيل[فأ5  ،اللتيفاvوالي �مد ح� باع وyيله هو وvوالي العرv çل� �ما بت )4(بن
ير\د منه  ،فقام vوالي العرS ç أخيه ،مدعيا أنه قضاها من ذ.ك ا(ال ،برسم اRباعة تلك

و×ا أ5 به ا.وyيل  ،واRباعة بمحو�ا إعالم القا� ،نصيبه ×ا دفع عن دينه من ذ.ك ا(ال ا(شاع
هل يصدق ~  ،ب®نه و�� أخيه )6(واد� أيضا أنه أعطى عليه عددا من ا(ال ا(شاع ،ا(ذكور

   .و\1بت ا1ق ،{Wأ ا.وyيل ،بد من تعر\ف خط شاهدي اإلقرار أم ال ،ذ.ك ا.وyيل
çوالي العرv ل وثيقة اإلبراء .م يذكر فيهاvفزعم بعد ذكره  ،فسأل نصيبه من ا(دفوع ،وتأ

وما اÍ1م ~ بنت  ،لعدم انقطاع طلب ¤اصمه عنه بذ.ك اإلبراء ،~ اإلبراء عدم انتفاعه به
  رَ .م يقع ذكرها ~ إثبات وَال  ؟vوالي �مد هنا بتمنطيط

َ
  أم S  ،هل سهمها S �يع ا.ورثة ،هُ تْ أ

                                                 
  .»اqصام«: ~ ي  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .»ورد و«: ، ~ م»بورد«: ~ ي  )3(
  .»بل«: ~ ي  )4(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )5(
ب� من ذكر رسما فيه إقرار ا.سيد �مد ا(ذكور، وأنه اشÖى أصل ا.ورثة، أعU �¸ؤه ~ ا(wاث ا�ي �م « م، ط ز\ادة: ~ )6(

ا سماه، فقام بتوات وقومه بÍذا وyذا مئة مثقاال، فاد� ا.وyيل س< ~ إبطال ذ.ك اإلقرار حÄ أفسده وأعطى عليه ثمن
  .»أيضا vوالي العرç ير\د نصيبه بما دفع من ا(لك ا(شاع
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  ؟)1(]هنا[إخوانها ا�ين معها خاصة 
فألفيت ا.رسم  ،وا.رسم ا(صحوب به ،فقد تصفحت سؤالÍم أعاله ،و�عد :ا#واب 

القا� .لوyيل ذن ، و§الغر\م )2(وع� ،ا(ذكور .م يتضمن إال ثبوت ا1ق بذمة األ�ف ا(ذكور
إال ب1بوت دفعه الحتمال  ،و§ال فال يWأ من ا(قبوض ا(وñ عليه ،فبÀ ثبوت دفع ا.وyيل ،~ ا�فع

: قال فيه ،كما ~ ا(خت� ،فيصدق مع يمينه ،وادxئه سقوط ا.رسم ،إنÍار الغر\م القبض
َها" ِن  )3(َو.َِر�õَها رَد" �اسبة أخيه بذ.ك، وعليه فل®س ()4("د�َ� ُسُقوَطَهااإِ çي1بت  ،والي العر Äح

  . واهللا ا(وفق ،إذ ال ت1بت براءة ذمته إال بذ.ك ،دفع ا.وyيل �
 ،إذ ال منفعة � ~ ذ.ك ،ألجل إبطال إقرار أخيه ؛وال يلزم vوالي العرç ما دفعه ا.وyيل

واهللا  ،بيه عليهكما سبق منا ا�R ،إال ب1بوت ا(صلحة ~ ذ.ك ،وال يWأ ا.وyيل من ذ.ك أيضا
  . أعلم

 ،فلها ا.رجوع S � وارث بما ينو�ه ،فإن أجازت فعل ا.وyيل ~ نصيبها ،وأما أختهما
ف¦  ،و§ن .م Çزه ،وغwها )5(وا(سألة منصوصة ~ ا(دونة ،كوارث طرأ S ا.ورثة .م يعلموا به

  . هاواهللا أعلم  ،S نصيبها من األصل
 ،و�®نة أخرى أنه ميت ،براء حيا�مد شهدت ب�ية أنه ح� اإلvوالي أن  :ثم راجعه بقو�

 شهدت ب®نة بزناثم نقل ما .لحطاب إن  ،فيحÍم بها ،وال© شهدت cياته زادت S األخرى
  ... وأخرى أنه ¢ن ذ.ك ا{وم بالعراق إلخ  ،بم� ~ يوم كذا

 ،اRار\خ ا�ي ذكراه فإن êح شهود اإلبراء بأن إشهاد vوالي �مد وقع ~ ،و�عد :فأجاب
و§ال فال �ري فيه مع أن ابن رشد .م  ،فيجري فيه اqالف ا�ي نقله ا1طاب عن ابن رشد

  .هاواهللا ا(وفق  ،)6(و.� من القول� وجه من ا�ظر: بل قال ،يرجح واحدا من القول�
-608 Re*���8 ������� 
��(� ! T��% M� ���	X 

  كما ~  ،فاعلم أيها ا(حب أن ا.و¸لة تنح� وتتقيد بالعرف ،و�عد :شورى جوابها

                                                 
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»يم�«: ~ ي  )2(
  .وما أثZته من ¤ت� خليل. »برّدها«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .204ص: ¤ت� خليل  )4(
  .195ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )5(
  .255ص 8ج: ظر vواهب ا#ليلين  )6(



 871 
 

 اوالقا� من قيمة ا(بيع معروفً  ،فإذا ¢ن ما ادxه ا.وyيالن من ا�فع .لشهود ،وغwه )1(ا(خت�
 فهو الزم .لمو�G �خو�ما عليه  ،ال يمكنهما اسÁيفاء ما وP عليه إال بذ.ك ،~ تلك ا�احية

و§ن .م يÍن ذ.ك  ،و\Íون شاهدا (ن ادxه ،و\قيد ما أطلقاه ،إذ العرف ي�Z ما أ�اله ،عرفا
   .فيضمنان �يع ذ.ك، وا�ي يظهر أن � واحد منهما يضمن نصفه ،معروفا فهما متعديان

وvوته  ،(وروثهما/ بعد إثبات vلكيته  ،وأما ما دفعاه عن إثبات ا(لكية .لمو�G ~ ا(بيع
واهللا  ،إذ ال فائدة فيه �ما كما قلتم ،فال إش�ل ~ ضمانهما � ،وهما من �لتهم ،وعدة ورثته

  . أعلم
القول قو� أنه بعده مع  ،vوزونة بعد ا(حاسبة )2(فمدÝ دفع العd\ن :وأما ا(سألة ا¬انية

ألن  ؛خالف األصلاد�  ،ألن مد� إدخا�ا ~ ا1ساب ؛حÄ ي1بت اآلخر أنه قبله ،يمينه
  ه اواهللا ا(وفق  ،اإل�سان vصدق ~ إخراج ما� من يده

دفع  )3(]�[إذ ال �وز  ،وأما دعوى ا1اج أ± القاسم فال تفيده :وأجابه أيضا عن سؤال آخر
 ،و¸ن ذ.ك معروفا ~ تلك ا�الد ،إال فيما يتحقق أنه ال يتوصل إY حقهم إال بدفعه ،مال vوGيه

إال  ،أن العمد واqطأ ~ أvوال ا�اس سواء :والقاعدة .معتاد كما سبق ا�Rبيه عليهودفع ما هو 
  .واهللا ا(وفق ،فيما أذن فيه ê¾ا أو xدة

-609 R¡���8 ��* ��� ,��)�m� A�; ����� ! e�{�X 
إال أن  ،فإ] .م أقف اآلن S ترجيح فيما نقله ا1طاب من اqالف ،و�عد :فأجاب ؟وسأ�

S �ح العاصمية عند نقل  ،شيخ شيوخنا العالمة ا.سيد ا1سن بن رحال ذكر ~ حاش®ته
فال إش�ل ~  ،فإن ¢ن ذوو األرحام وا.سهام فقراء: "ونصه ،شارحها بعض @م ا1طاب تفصيال

و§ن .م يÍن فقر  ،ظاهر أنقا�م cسبوتور\ث ذوي األرحام متأخر عن ا.رد  ،اإلعطاء �م
   ها )4("في�فه فيما ي�ف فيه اإلمام .و ¢ن عدال ،ن ذكرفيم

أن ا.راجح  ،فقد علمت من @م صاحب العمليات وغwه ،وأما اإلقرار با.وارث �مال
  وأ�Õها 2شÖط  ،وقد نقل ~ فتاوى اإلقرار من ا(عيار أجو�ة ~ ذ.ك، )5(دَ دُ عْ القُ  اشÖاط إثباُت 

                                                 
َد بِالُْعْرِف « : ينظر ¤ت� خليل عند قو�  )1(   .216، ص»َو7ََقي�
  .»العd«: ~ ي  )2(
  .م: وما أثZته من. األصل، ي، ك، ط: سقط من  )3(
  .296ص 2ج: اإلتقان واإلح�م  )4(
 .362ص 3ج: .سان العرب. هو قرابة و�سب ا.وارث إY ا(يت :الُقْعَددُ  الُقْعُدُد أو )5(

 ]ب/249[
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   .دَ دُ عْ القُ  إثباُت 
فال  ،من ا(wاِث  عٌ انِ ا#هل بِالُْقْعُدِد مَ : "ونصه ،.سيدي عبد اهللا العبد́ومنها جواب 

و§ال فا�ظر فيه #ماعة  ،ومwاث ا(تو� �يت ا(ال إن ¢ن ،مwاث .لعاصب� ا(ذكور\ن
 ،األصلح منها فاألصلح ،ي�فونه ~ vصالح ا(سلم� ،ا(سلم� من أهل اwq وا�ين هنالÍم

ه ا )1("فهو أحق بمwاثه ،و§ن ¢ن ا(يت أقر بالقعدد ألحدهما ،قâه ×ا قيل ~ ذ.كهذا ا�ي أت
  ه، فهو أوÉ وأقطع .لþاع اقائال إن ر� القوم با.صلح. هواهللا أعلم ا ،ا(راد منه

-610 Rk�*8? ��*8 ���=� T�� z����X 
فأوقفت اqصم S  ة،�مد ا.صالح بدعوى تباع سأ� عن vوالي ا.شيخ قام عنده iو

فعارضه أيضا  ،فوجد متأخرا عنها ،ا(عاvلة )2()بتار\خ(واختW تارºه  ،فعارضه برسم إبراء ،ذ.ك
   .فقو�ال أيضا فوجدنا اإلبراء متأخرا عن ا(وت ،برسم فيه تقييد متخلف ا�ا.ك

ف�ن آخر ما أجبت به إK بلسان ا.واسطة ب®U  ،ثم إ] وجهت إY حöتك األرسام
 ،جازت شهادتهما من غw أن يبطلها ذ.ك اRأخw ،أن ا.شاهدين إن ¢نا من أهل العدالة ،و�®نك

و§ن تأخر ا.كتب عن �مل  :نصه ،(ا وقفت عليه .لو�2d° ~ فائقه ،فحصل K توقف
فعلم ه او§يقاع ا.شهادة ~ هذا إY كذا وyذا  ،فليكتب بعد عقد اإلشهاد وتأخر ا.كتب ،ا.شهادة

، و§ال حصل ا.شك أن ذ.ك ا.لفظ مطلوب فيما تأخر كتبه عن زمان اRحمل ،@مه هذامن 
  ... إلخ

ول®س ~  ،إذا ثZتت عدالة شاهديه ،.م يظهر .�تبه إال صحة اإلبراء ،ا1مد هللا :ا#واب
وا.وثائق مب�ية S  ،@م ا.و�2d° ت�\ح ببطالن ما .م يذكر فيه تأخw ا.كتب عن اإلشهاد

  هاواهللا أعلم  ،واqروج من اqالف ،زاRحر
-611 R a��- O? .��? z�4L� &������L 
=� M�� �� .��*/ O;� g>  .�� .��� Z� &	*� ]=�� �� ,

?.C�- 
�4� &P ,
=��� ��* Å8 �?X 
إن صالح عن عبد (وGه اد� عليه  ،هل ا.وyيل ا(فوض إ{ه :ما نص ا.سؤال ،.البن أيضا

   ؟ال .م يرضه أو )3(إن ،هل يفيد صلحه ،و.م ي1بت ذ.ك إال بإقرار العبد ،أنه قطع أذن فرس .رجل

                                                 
  .353ص 10ج: ا(عيار ا(عرب  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .وهو خطأ .»إذ«: ~ ط  )3(
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  ماض؟  )1(وقال فيها � ما فعل i ،و.و فوض �
إال إن ¢ن صاحب ، ألنه غw نظر ؛أن ا.صلح ا(ذكور ال يمC إال بإvضاء ا(وñ :فأجاب

إن ¢ن اRوyيل S  ،فيكون حي�ئذ نظرا ،وال تؤمن ôئلته S رب العبد ،ن ºاف �هالفرس ×
  هاواهللا أعلم  ،نازRه hصوصها

-612 R�$'�8 �	� ��	� ,O�/ M� ��� 
P�J�� 
$%� ,�P�� "^r� .��v8 �K��� M�X 
وجعال  ،وقال ا.شاهد أنها من قبل فالن ،ال»م بذمته لغwه دراهم )3(فمن :أيضا )2(و�

فإنه يؤدي  ،أو غwه ~ األجل ،S أنه إن .م يأت ا(ل»م بما ينÌ عنه ذ.ك من إبراء ،أجال ب®نهما
و§ن طلب أجال إلحضار  ،إال بZينة مقبولة ال �رد دعواه ،فإنه ال يقبل منه ~ نÌ ذ.ك ،ذ.ك

  )4(. هاواهللا أعلم  ،ا�®نة أجل بضامن
-613 R 
$% M����/ O�   * ��.���E� .��v8 �� . *r��� .j�� [� �� OX 

 ،بأن ما v Sلكه 2ستغرقه ما بذمته إلخوانه )7(أقر )6(S من شهد بأن فالن :)5(و� أيضا
   ق بها ا(قر � �يع ما v Sلكه؟و2ستح ،فهل تنفع

كما أن ما S  ،.م يذكر قدره ،)9(لفالن عليه مال عظيم )8()أن(بأنها كمن أقر  :فأجاب
  هاو§ن ¢ن � جدار .م يعرف حي�ئذ قيمته  ،vلكه ~ ا�ازلة .م يعرف

-614 R�$	�G �W�� ]��- M�a�1�� ,�>8? ! �\ k��i��8 ]��  �W ,X 
  عليهم ، قامت بها من صا1ت ورثة زوجها عن دxوى / )12(]vسألة )11(وأما[ :أيضا )10(و�

                                                 
  .»فهو«ز\ادة : ~ ط  )1(
  .».البن«: ~ ك، ط  )2(
  .»×ن«: ~ ي  )3(
منه أنه أراد ا1مل عمل عليه، أو ا1مالة عمل عليها، و§ال فهو وأما ا�ي �مل لغwه ما أفسده � رجل، فإن فهم «ز\ادة : ~ ي )4(

 .ه»S ا1مالة حÄ ي1بت أنه أراد ا1مل ا
  .».البن«: ~ ط  )5(
  .»فالنا«: ~ م، ط  )6(
  .»أفÄ«: ~ ي  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .»ماال عظيما«: ~ ط  )9(
  .».البن«: ~ ك، ط  )10(
  .»من«ز\ادة : ~ ك  )11(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )12(

 ]أ/250[
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ا ال ينفعها \هَ وِ xَ فإنه إن وقع مع إنÍار ا.ورثة دَ  ،ثم قامت باسxÖء �ا ~ إبطال ا.صلح ،بدارهم
   .)1(كما ~ ا1طاب ،ألنه حي�ئذ بيع من ا�يوع ~ قول ما.ك ؛اسxÖؤها فيه

وأما إن وقع S إقرار  .وyذ.ك إن وقع S إقرار بغw ا�راهم( ،وا�يع ال �وز فيه اسxÖء
إن قامت ب®نة با1ق ا�ي أنÍره  ،)2()فإنه حي�ئذ ينفع االسxÖء ،القدر ا�ي وقع عليه ا.صلحب

   .ألن غw ما قبض من ا�راهم وا�xوى تWع به ؛ا.ورثة
 ،و¼ ال يö فيها ا#هل إ�اxً  ،ألن اإلبراء هبة ؛فال lسمع ،وأما دعوى ا#هل ~ اإلبراء

و.و جهل  ،)3((ا وقع ~ �ح ا1طاب من جواز ا.صلح وصحته ،وهب أنه وقع بعد قبض �ء
وأما إن قدرا S ذ.ك  .S ا.وصول إY معرفته )4(إذا .م يقدرا ،ا(تصا1ان القدر ا(صالح عليه

    ها )5(فال
-615 Ra�- ��c�� ! T��%X 

ا إحداهن تزوجه ،فإن vو� بن القائد القسطيU ثالث بنات � ،و�عد :نصها رى،وشو
 ،واألوÉ و�ت مع ا(ذكور ،وأخرى تزوجها ابنه ا.سيد عبد ا.ر�ن ،ا.سيد �مد بن عبد الفضيل

   .وا¬ا¬ة تزوجها العباس ،وا¬انية ا.سيد ا�اش¯ ،ومن �لة أوالدها �مد الطيب
 
ً

  ،ثم إن األب ا(ذكور أعمر األو{� أصوال
ً

وصار ¾اسب نفسه ~  ،وS ا¬ا¬ة أصوال
 
�
 صõw و\ُ  ،ةالغل

ً
   .)6( ~ ذ.ك �ن أصوال

وحö  ،ا(ختصة بها )8(األو{� بعد vوتهما S خاRهما ا1ية ~ عمراها )7(واآلن قام و�
بأن زوج vوGته أبرمه عليها مع وyيل  ؛قد وقع ب®نهما ،فأظهر ا.وyيل صلحا ،مع وyيل ا1ية

Éاألب الب� ،ا¬انية وو� األو wته زوجهفإن سلم ا.زوج فيما ص،  
�
ة ما تصدقت به عليها وغل

أن سلم أيضا وyيال ا��ت�  ف�ن من دعوى االب�� بعد ،ة وغw ذ.ك ×ا هو vسجلوa أمَ  ،هاأمّ 

                                                 
  .4 -3ص 7ج: vواهب ا#ليل. ا.صلح بيع من ا�يوع إن وقع S اإلنÍار؛ ألنّه 2شÖط فيه ما 2شÖط ~ ا�يع: قول ما.ك  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .4ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )3(
  .»يقدروا«: ~ ط  )4(
  .» فالو§ال«: ~ ك، ط  )5(
  .»وS ا¬ا¬ة ~ ذ.ك«ز\ادة : ~ ي  )6(
  .»و�ا«: ~ م  )7(
  .»عمرتها«: ~ ي  )8(
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وادعيا  ،وأظهر األول صياح أمه ،أن أم � واحد منهما .م ترض با.صلح ،(1).لحية ~ العمرى
وأنهما .م يقبضا ما وقع عليه  ،ا�ي أوقعه عليها زوجها ،أيضا أن ا1ية خاRهما .م ترض با.صلح

 .واألمد بعيد من ا.صلح ،واد� وyيلها أنهما قبضتا ذ.ك .ا.صلح من ا(صw واألمة وغw ذ.ك
  . واد� االبنان أيضا أن غلة صدقة أم ا1ية ال© سلم زوجها فيه �هولة القدر ح� ا.صلح

واستمر عدم رضاهما به  ،(2))به(كرت� .لصلح ا(ن افإذا ثبت عدم رض ،و�عد: فأجاب
�  و�غلة ما ،و§ذا رد فإن ا(صا1ة ترجع عليهما بما صا1ت به ،فلوارثهما القيام ~ رده ،(وتهما

رجع فيه .لعرف إن .م  ،و§ن أنÍرتا األخذ أو وارثهما ،غلة منه إن ثبت أخذهما � بإقرار أو ب®نة
فإن شهدت  ،و§ال رجع لطول ا(دة ،ز ~ مثل هذا عمل بهفإن شهد العرف باRناج ،تÍن ب®نة

و§ال حلف ا(نكر هذا حاصل @م ابن هالل ~  ،العادة بأن العوض ال يتأخر ~ مثلها عمل بها
w1ا�ر ا�.   

نقله ابن هارون عن  ،(3)فهو ا.واجب إن ¢ن نظر ،وأما Cv ا.صلح إن ثبت اRفو\ض
وyون ا1ق  ،لÍن مع يمينه ،� إن اد� خصمهما خالفه وما ادxه االبنان ال يصY ،فضل

  . هواهللا أعلم ا ،)4(لعروها عن د{ل ،(ورثهما يضعف دعواهما
-616 R�v4� �$�/ .��$%� .>�8 �(�W��� ]=�� �;?X  

علم أ] كنت وقفت S جواب .ك ~ ، فاو�عد .وS فالن ألف سالم :به )5(]¢تUZ[و×ا 
  .و.م 2شهد عليها ،كتبها ا.سيد �مد ا.صديق بن الفقيه ~ �ب®س جنانهvسألة ا.وثيقة ال© 

وyنت متوقفا ~ ا(سألة إذ .م أر  ،واستد.لت بÍالم ا(خت� ،وحاصله أنه يؤاخذ بذ.ك
فإنهم عللوها بأنه قد ال  ،و.م 2شهد عليها ،ورأيت أنها أشبه بمسألة من كتب وصيته ،افيها نًص 

قال ": فوجدته vؤ\دا فه¯، ونصه ،وقفت S @م ابن xت ~ طرره وا�ازلة كذ.ك حÄ ،يعزم
 ،وشهادته فيها نفذت؛ ألنه قليل ما يöب S �يع ذ.ك ،إن كتب ا.وثيقة hطه: ~ ا(جا.س

       و§ن قال لفالن عندي  ،ثم .م يتم األvر ،و§ن .م يذكر شهادته فيها .م تقبل؛ ألنه ر�ما كتب
Dط يده قh Åآخر ا.وثيقة ،عليه أو قب Yفالن إ S ز إال  ،و§ن كتب لفالنÇ وشهادته فيها .م  

                                                 
  .»~«ز\ادة : ~ ك (1)
  .ي: سقط من (2)
  .»نظرا«: ~ ي، م، ك، ط (3)

  .»ا�{ل«: ~ ك  )4(
  .بياض: ~ ط  )5(
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 ،و.م Çز ا.شهادة فيها S خطه ،وجرت �رى ا1قوق ،سواه؛ ألنه أخرجها ¤رج ا.وثائق بZينة
وابن عرفة  ،واقت� عليه )1(ونقله ابن فرحونه و¼ vسألة فيها اختالف ا ،وهو تفسw جيد
  هاواهللا أعلم  ،والWز� و.م ي�تقدوه ،)2(]رشد[ن مقابال به ما الب

-617 R¡���8 ��* �� ,�=(8 &9���X 
 )3(أن قبول اإلقرار ،فقد نقل الفالK ~ �ح عملياته عن الWز� و�عد،: ومن إvالئه

  ه واهللا أعلم ا العمل،هو ا�ي به  ،إن .م يÍن وارث معروف/ بوارث 
-618 R 0� ! T��%������X 
 :ونص ا(قصود من ا.و¸لة ،ووGت وyيال يفاصل عنها ،اvرأة مات زوجها: شورى نصها 

بنت عبد ا.ر�ن ا1اج العرç بن ا(ختار S قبض نصيبها من مÖوك زوجها  )4(وGت ا.زهرة
وvضمن ما ~ رسم  ،وñ ما فعل جاز ،براء بعد القبضS اإل: إY أن قال ،و¸لة مفوضة

، ثم فقوvوا ما وجدوا ~ داره من أثاث :إY أن قال ،تفاصل ا.وyيل مع ورثة ا.زوج ،اRفاصل
  ... فجاء .لزوجة كذا إلخ  ،وا�ا
 قسم ب� ا.ورثة ،ن كذاأخرجوا منه .لمداي

ما صار �،  واإلبراء العام � واحد من ا.وPء عرف ،فع. هذا وقع االنفصال اRام :ثم قال
  ... واسقطوا االسxÖء إلخ  ،فقيامه باطل ،وجل من قام ،متبوع فيما قل تابع وال )À)5وال ب

، وعليه فال يصح وS اإلبراء بعد القبض :وقع فيه )7(اRوyيل )6(فنص ،و�عد :فأجاب
فÁسكت حÄ ينقC  ،إال إن ثبت علم ا(وGة بتعميم وyيلها اإلبراء ،براؤه فيمن .م يقبضإ

وتلفق ا(دة  ،فيمن وهب ما� فسكت ،طع به حجتها حسبما ذكروهأو يمر عليها ما تنق ،ا(جلس
   .كما ~ ا�ر ا�w1 ،)8(ها~ سكوتها وسكوت وارثها بعد

  ن ورثة ا.زوج إثبات قام مع وyيلها يروم اآلن م ،يعU أخا ا.زوجة ،وال @م .ألخ ا(ذكور
                                                 

~ شهادة ا.شاهد S خط نفسه ~ ا.وثيقة إذا علم أنه : ينظر اqالف فيما Çوز فيه ا.شهادة وS اqط، والقسم ا¬الث )1(
  .309، ص307-305ص 1ج: تب�ة ا�1م. خطه

  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )2(
  .»اإلقرا«: ~ األصل  )3(
  .»ا.زهراء«ي : ~  )4(
  .ي، ط: وما أثZته من. »يÀ«: ~ األصل  )5(
  .»قبض«: ~ ي، ط  )6(
  .»ا.وyيل«: ~ ط  )7(
  .ي: وما أثZته من .»بعد«: األصل، ك، ط~   )8(

 ]ب/250[
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وزعما أيضا أن األصل .م يدخل ~  ،مع حضورهما فيه ،ن ~ الفصال ا(ذكورما ذكر .لمداي
وسكوت  ،)2(.وقوع قضائه S يد ا.وyيل ا(فوض إ{ه ،@م � ~ ا�ين )1(ال، أي أن الفصال

  .وهو واضح ،vوGته عنه مع تفو\ضها � ~ اRوyيل
 ،وال يدخله اqالف ا�ي وقع ب� ابن رشد ،واإلبراء ال يعم غw ما ذكر ~ رسم اRفاصل 

 ،هنا وyيل قيد توyيله عليه بالقبض )4(ألن xقده ؛عمم اإلبراء بعد اqلع )v)3سألة من وغwه ~
وما اعتذر به القائم من  .إال إن وقعت فيه حيازة معتWة �dطها ،وما .م يذكر .م يقع فيه قبض

ا.ورثة بأن  )5(أو اعتذرا ،ألن قيامهما بعد مدة طو\لة بما قاما به ؛عدم ا�1م يعU األخ وا.وyيل
بأنه ال يمكنه االنتصاف من  ؛فإن شهدت � ب®نة ،فلهذا وقع ا.سكت ،ذكروا أن األصل حZس

   .w1ا�ّ  رّ كما ~ ا�ّ  ،حقه بذ.ك ا�â قبل عذره
كما أشار � من  ،اختلف ~ قبول عذره بذ.ك ،وأما اعتذاره بما قال من دعوى اZ1س

  هاw1 ا�ّ  رّ تر�ة ا�xوى وا1يازات من ا�ّ 
-619 ]3��>�� ,�(/ ,�¥
)m _) ! ��	� nG�'� :#*EÇ� .��*�X  

 :فقال الطالب ،فطلبه منه فوقعت من أجله ب®نهما vشاورة ،وسئل عمن � حق S رجل
  . .آلخرة )6(خليته

كما هو ا(عروف  ،إذا .م يyÖه عن طيب نفس ،القيام ~ حقه )7(فللمذكور ،و�عد :فأجاب
إذ ال يصدر �ôا إال ×ن .م �د  ،a مثل تلك ا1الة ال© حصلت �و ،~ مثل ذ.ك القول

  هاواهللا أعلم  ،االنتصاف من صاحبه
-620 R
)�� 
P�J8 3�'�� ��=WX 

و¾لف  ،إذا ¢ن مآل شهادته إY ا(ال ،فشاهد واحد بال�سب ¢ف ،و�عد :و×ا أجاب به(
  )8()هاواهللا أعلم  ،القائم �شهادته

                                                 
  .»ال«: ~ ي، م، ط  )1(
  .»�«: ~ ي، ط  )2(
  .»×ن«: ~ ط  )3(
  .»قاعده«: ~ ط  )4(
  .»اعتذر«: ~ ي  )5(
  .ùمة xمية، ومعناه ترyته :خليته  )6(
  .»فللغر\م ا(ذكور«: ~ ط  )7(
  .ط:سقط من  )8(
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-621 R �ª� ��(�8 �? ��v��X 
وa ذمة أب : قال ~ وصيته ،سئل ¢تبه عن و� ا.شيخ سيدي �مد :و×ا وجد لغwه نصه

، فهل إن وا�ا
 ~ ذمة أّب �مد ،عdة منها وصلته ،بن ا1اج �مد اثنان وثالثون مثقاال حم
تصل به من ترyة أو باعÖافه ا ،ا(ذكور أ�Õ ×ا ذكره ا(وH أعاله بعدول ثبت ~ ذمة أب حم

   ، يبطله ذ.ك اإليصاء ا(ذكور؟أ± ا(وò ا(ذكور
إذ @هما ~  ،فال تWأ إال بيق� ،أن ذمته إن ثبت فيها ما أشw إ{ه :-  وفقه اهللا -فأجاب 

 )1(وا.وصية ا(ذكورة ال تفيد .فال يهجم S إبطا�ا إال بيق� ،وحقوق العباد صعبة ،العلة سيان
 ،وا(عاvلة .م تتع� ،وال S ذات ح� ،S إبراء )2(قتضيه إذ ل®ست �تو\ةوال ت ،اإلبطال

  . فيجب ا.رجوع إY ا{ق�
 بأن أب حم: فأجبت فيها ،فقد كنت سئلت عن ا�ازلة أعاله ،و�عد :فكتب عليه االبن

فأظن أن ا(جيب أعاله (ا وقف  ،ا(ذكور ال يؤاخذ إال بما أشار لعمارة ذمته به ا(وò ا(ذكور
فÌ ا�وادر  ،ومعتمدي ~ ذ.ك نصوص األئمة ،بنص )3(كتب ما بأعاله و.م يدعمه ،S جوا±

 .فأقام عليه ا�®نة بألÌ درهم ،ومن اد� S رجل ألف درهم :وقال ~ كتاب اإلقرار: "ما نصه
 ألف بطلت ب®نته .م يÍن: فإن قال

ّ
و§ن  .ن سأRه عن ذ.ك فلم �بوyذ.ك إ. K عليه قط إال

وyذ.ك إن  :و�يت القصيد منه قو�ه ا )4("أو أحالU بها قبلت ب®نته ،كنت أبرأته من ألف :قال
  ... سأRه إلخ 

إقرار أب  )5(و.و ال ،فكيف يقال بإبطال ا�®نة مع عدم إجابة ا(قر ،فا�مة هنا vxرة بيق�
و§دxء احتمال عمارة ذمته بغw ما  ،�ص ا�وادر ،لقيل ببطالن ا�®نة ال© عمرت ذمته حم،

   .ما يردها كما هو واضح/ وa نص ا�وادر  ،شهدت به دعوى بال د{ل
 ،ال ~ جانب ا(قر فقط ،~ حق ا(قر وا(قر � ،نعم :قولن. صعبة أن حقوق اqلق :وقو�

   .كذ.ك ال يهجم S إثباتها إال بيق� ،فكما أنه ال يهجم S إبطا�ا إال بيق�
   .و\ردها نص ا�وادر ،وا.وصية ا(ذكورة ال تفيد اإلبطال دعوى بال د{ل :وقو�

                                                 
  .»تقييد«: ~ ي  )1(
�توحية«: ~ ي  )2(«.  
  .»يزعمه«: ~ ي  )3(
  .100ص 9ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )4(
  .»�«: ~ ي  )5(

 ]أ/251[
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  ه، واهللا أعلم ادعوى برزت من غw تأvل... وا(عاvلة .م تتع� إلخ  :وقو�
-622 R.� ¡��� �� ,
�8 ! ��� M� �9��L� ���� �?X 

âاوره قرى يالصق  ،وال وارث � إال �اعة ا(سلم� ،وسئل عمن مات ~ ب� âوذ.ك ا�
، فهل يعم وأvرهم �يع ،ومداراتهم واحدة ،وهم من �سب واحد أوال ،متقار�ةأو بعضها بعضا 

  ه أهل ا�â ا(حيطة بأهلها خاصة؟أو ºتص بإرث ا(ذكور �يعهم، 
إال إن ¢ن يعد مع غwه  ،وفقراؤه أوÉ بمÖوyه ،بأن vساك� ا�â ا�ي منه ا(يت: فأجاب

 ، غw ا.وظائف وا(داراة،ال إن ¢ن � بâ قائما بنفسه ~ أvوره ùها ،فيكونون سواء ،كبâ واحد
 ًâا�الد ب wتصي ~ Wا واحدً فإنها ال تعت�º واهللا أعلم ،ا كما ال  .  

-623 Rg � k��}  �$'�8�*8?k �=) �9�  !,  &E
� &$/ ,�*y� Z'8 �P
)�.��/ ?k�*8�� !X 
 ْ�ثم بعد ذ.ك قسموا اZ1س ب®نهم  ،وS غwه هِ يْ لَ عَ  ةٍ سَ Zَ وسئل عمن ب÷ وغرس ~ أرض ُ

فال قيام  ،فهل بناؤه وغرسه يدخل ~ اإلبراء ،ووقع اإلبراء ب®نهم ~ تلك القسمة ،قسمة انتفاع
  � فيه أم ال؟

و§ال فال يعلم ذ.ك من vسألة من عمم  ،أن اإلبراء إن ¢ن xما دخل فيه ما ذكر: فأجاب
  .ومن @م ا(خت� آخر اإلقرار ،اإلبراء بعد اqلع

-624 R��*� ���(� ��4�� ! ��c��X 
  ،وسئل وا�ه عن كيفية قسم مÖوك من ماتت

ُ
ا وأر�ع أخوات شقائق وأخو\ن م� وترyت أ

  .وترyت األخو\ن ا(ذكور\ن واألخوات األر�ع ماتت األم"  م� =ُ  ،ألم2 
وثالثون  ،فللبنات األر�ع من أختهن وأمهن ستة ،تصح vسأRهم من ستة وÚس� :فأجاب

  .واهللا أعلم ،عdون امنه .الب��
-625 R�$'� 
�� ��� ,��� x�£ �* � M� �j)X  

ا بن د ضمً مّ ام به أوالد ا1اج ُ� فإن ما ق ،و�عد :أي االبن سيدي وا�ي بما نصه ،و¸تبه
وقد و� معها اب�� اشÖاها من أبيهم  ؛أن أم و�ه ا1اج العباس S ا.صالح بن صWُ من أنه أقر� 

 وقد ظهر K أنّ  ،و.زمان ا.والدة واألvومة أمد طو\ل ،اآلن
ّ

ودعواه  ،ةاألمَ  )1( بقيمةه ال يؤاخذ إال
  :، وقول ا(خت� ~ ا.زناو�سب األوالد ،ا.dاء اآلن ال يبطل ما ثبت من حÍم أvومة ا.و�

                                                 
  .»بقسمة«: ~ ي  )1(
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 كَ "
َ
ائُِع، وََحلََف ا.َواِطئُ  نْ أ اَء أَمٍة، َونÍَََل اْ�َ ، .م يظهر K أخذ اÍ1م منه حÄ رأيت )1("اد�َ� ِ�َ

   .جوابا .ك فتقاعست
فوجهت إ{ك ا�ازلة لعله يظهر .ك  ،لج بها صدريوالظواهر ال© أيدت ا#واب بها .م يث

 .بد من ا�حث وال ،ما ظهر K )2()منه(وال سيما آخر ا#واب ر�ما الح  ،غw االستدالل باألرض
  أم كيف اÍ1م؟ ،فهل تصw أمة وvل� ¼ وأوالدها ،و§ن قلتم بما أجبتم به أوال

و�.ك استد.لت  ،فا�ي ظهر K أنه ال فرق ب� األرض واألمة ~ اÍ1م ،و�عد :فأجاب
 ومن أقر� : "ونصها ،~ كتاب القذف ،ثم إ] وقفت S ا�ص ~ األمة بعينها ~ ا(دونة ،باألرض

وأنÍر ذ.ك ر�ها، فإن .م  ،واد� أنه ابتاعها منه ،أو قامت عليه ب®نة بذ.ك ،نه وطئ أمة رجلأ
S اء، يأت با�®نةd.5(."األمة )4(وَحَدْدُت  )3(]هُ َحَدْدتُ [ ا(   

أنه  ،هذا ي�Z أن ما ~ كتاب �مد من الÁسو\ة ب� ا�®نة واإلقرار: قال أبو ا1سن ما نصه
   ههره ¢نت ~ حوز ا.واطئ أم ال اوظا ،وفاق .لكتاب
، وحلف و�و1ق به ا. ،إن ¢نت بيده وحوزه .م ¾د :وقال أشهب ~ كتاب �مد :ثم قال

إذا .م  ،و§ن .م تÍن ~ يديه فعليه ا1د .وأخذها وأتبعه بقيمة ا.و� ،منه (6)هار�ها أنه ما باع
فهذا نص ظاهر ه ابه ا.و� و¾لف ا.سيد و\أخذها وما و�ت  )8(وال يلحق ،)7(يعرف cوز �ا

و§ن  ،مع حضور vستحقها ،أنه ال عWة بطول مقامها ~ يده ،وفهم من @م أ± ا1سن .~ ا�ازلة
   .جوابهه ا .واهللا أعلم ،حوزها ~ قول أشهب إنما يفيد سقوط ا1د عنه

ألة سئل عنها سيدي vصباح �ا vس ،ثم أvر� سيدي وا�ي أن أثبت بإزاء هذه ا(سألة
 وقام اآلن ،)10(رجل توa منذ س��: "و¼ ،نقلها ~ ا(عيار قبيل نوازل ا.وصايا ،بها )9(ابانÁس

                                                 
  .286ص: ¤ت� خليل  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  . ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  . وهو تصحيف. »حدت«: ، ~ ط»جددت«: ~ األصل، ي  )4(
  .466ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )5(

  .ي، ط: وما أثZته من. »باxها«: ~ األصل، ك (6)
  .»cوزها«: ~ ي  )7(
  .»¾لف«: ~ ي  )8(
 . »انÁشاب«: ~ �يع ال�سخ )9(
  .»س�ت�«: ~ ي، ط  )10(
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فهل  ،وثبت ذ.ك من إقراره ،وأثبت رسما أن ا(تو� أقر أنه و�ه ،يزعم أنه و�ه ابن أمته رجل
ر ألم هذا ا.ُمَقرõ  ،ال�سب بهذا اإلقرار و\لحق به )1(�وز õشهد ا�®نة بصحة تملك ا.ُمقl Äأو ح

ن وا�تهم فما اÍ1م ~ ذ.ك إذا ورثة ا(يت استظهروا برسم يتضمن أ ،فإذا ثبت هذا ùه ،�
ن ا(شهود عليه S ذ.ك من ووافق بعلها فال ،أعتقت هذا ا(قر � ،زوج ا(تو� ا(قر ا(ذكور

  فعلها؟
  ،ال يصح �سب ا.و� ا(ستلحق ا(ذكور ،أ�رمÍم اهللا تعاY: فأجاب

ّ
 أن lشهد ب®نة أن إال

يوم  وأنها أتت به .ستة أشهر فأ�Õ من  ،أو نÍاح ،�ذا ا(ستلحق بملك / أمه ¢نت فراشا
من باب االستلحاق ~ كتاب  ،و§{ه رجع ما.ك ~ ا�اب ا¬ا] ،و§Y هذا ذهب سحنون .vلكها

ا.و�  )2(يعرف أنه vلك أمه إذا .م �ز و§ن .م ،وقال ~ األول منه أنه يلحق به: أمهات األوالد
 ،)3()ب®نة(إال أن يقيم ا�نون ا(ذكورون  ،ورفع. قو� هذا يصح �سب ا.و� ا(ذك ،�سب معروف

و�اهللا  ،وال يرث ،فيبطل االستلحاق ،ا(ذكور وحائزة � (4)أن أمهم .م تزل ما.كة �ذا ا(ستلحق
  (5)."تعاY اRوفيق

ال© ذكرها ا1طاب ~  ،أن أ1ق بها ا(سألة األوÉ من ا(سائل اqمس ،ثم أvر� أيضا
لَْحَق : "عند قول ا(خت� ~ باب االستلحاق ،ا 1وق ا.و� وا1دالفائدة ال© �تمع فيه َو§ِْن اْستَ

ا ا.رّجل تÍون عنده األمة، فتâ منه، فيقّر بعد ا.والدة أنّه : "ونصها ،)6(..."ُ=م� أنÍََْرُه إلخ  ،َوَ�ً
   ها )7("غصبها، فيلحق به ا.و�؛ ألنّه يّتهم S قطع �سبه و\لزمه ا1دّ 

-626 R &	�����K�� k�� "
�8 O� ��
$L� 3)�- M�*�� 
=� M8 *9� [� Z��X 
وسئل سيدي عمر بن عبد ا.ر�ن صاحب ا(هدية عن رجل اد� عليه أن بيده ماء 

ال أخاصمك  :فقال ،فأنÍره فدxه (جلس ا.dع ،وقام عليه بعض من قام بأvورها ،.لزاو\ة
   ؟بأvورهايعU القائم�  ،حÇ Äمع و¸لة أر�اب ا.زاو\ة

                                                 
�وز«: ~ ط  )1(«.  
  .»�د«: ~ ا(عيار ا(عرب  )2(
  .ط: سقط من  )3(

  .»ا(ستحلق«: ~ ي (4)
  .242- 241ص 9ج: ا(عيار ا(عرب (5)

  .222ص: ¤ت� خليل  )6(
  .267ص 7ج: vواهب ا#ليل  )7(

 ]ب/251[
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 ،فله ¤اصمته حيث أهمل أهلها أvره ،و.و .م يÍن من أهلها ،أن من قام �Áسبا :فأجاب
  .  واهللا أعلم

-627 R?.���r��� �'� v'� ���� 
'� ����G �=) nK� ������ &P X 
فهل S  ،منذ س�� عند أناس (1)]مندرس[و¼ حZس زاو\ة  ،وسئل االبن عن مثلها

  وال و¸Rهم؟  ،فال يتوقف S إذنهم ،أم من قام منهم يÌÍ ،ا#ماعة القيام فيه بþعه منهم
وال يتوقف S توyيل لعدم اهتمام  ،فله األجر ،أن من قام من ا(سلم� ~ ذ.ك :فأجاب

َ اهبتً وَ  ،ا�اس   .واهللا أعلم ،باألvور ال© ال ينا�م منها نفع مْ هُ ا .
-628 R�	� M�a�1�� µ) M� ��
'/ ,�=) .�� @�
� &-� ! *E�� [� �¥
)� ��  �X 

فندبهما من حö  ،~ أصل يدÝ أنه حZس ،وسئل عن رجل� قام أحدهما S اآلخر
أن  أEثم  ،فرضيا بذ.ك ،و2سلم � اآلخر ~ اZ1س ،القائم كذا وyذا ماال ، بأن يعطي.لصلح

و2سلم بصيغة  يعطي: قو� ~ وثيقته (2)فهل ،وقد حö ا.صلح عدالن ،يقبض ا(ال ا(صالح به
وال يلزم من أباه منهما .لصيغة  ،لقو� فرضيا بذ.ك ،ا(ضارع يلزم األ± ذ.ك ا.صلح جWا

   ؟ا(ذكورة
 õر ا(قوÍأن يقبض ا(ال ،لحم عليه ا.ّص وهل إن أن Eاالغتالل ،وأ S فهل يلزمه  ؟واستمر

وS أوالده  ،وهل إن صاح أوالد ا�ائع ا(حZس عليه ؟إال بعد اÍ1م با.صلح ،ال أو(غرم الغلة 
  ،فقال �م أنه حZس ،S من اشÖاه

ّ
إلقراره باZ1س حÄ ، )4())3(تهولÍن منقول تلزمه غل

   ؟)5(لقو� أنه اشÖاه ،أو ال غلة عليه ،¾Íم ا.dع بصحة ا(ناقلة
وال يؤاخذ بالغلة مع اإلنÍار  ،أن ا.صلح ا(شهود به الزم (ن عقده S نفسه :فأجاب
  . واهللا أعلم ،قبل اÍ1م بإبطا�ا ةِ xَ د� وال مع وجود ا.شبهة ا.مُ  ،قبل اÍ1م

واRفرقة ب�  ،لح واضحة صحيحةأن vسألة .زوم ا.ّص  :وأجاب ا.سيد ا1سن ا.زجالوي
   .¼ .و .م ¾صل رضاهما معا )6(حلفو با(ضارع فت، أفتلزم ،أن تÍون ا.صيغة با(ا�

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (1)
  .»وهل«: ~ ط (2)

  .وهو �ر\ف ظاهر. »علته«: ~ ي  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .»منقول«: ~ ي، م، ك، ط  )5(
  .»فيحلف«: ~ األصل، ك، ط  )6(
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غw ا(د� بيع من  )S()2(لح وا.ّص  ،فال مقال (ن أE منهما ،حيث رضيا بذ.ك )1(اوأمّ 
كما هو مقرر ~  ،وتلزمه غلة ما استغل بعد عقد ا�يع فيه بعدل� ،وهو الزم بعقده .ا�يوع
   .شهادة العدل� عليهوال يتوقف S اÍ1م .سقوط شبهته � .ا�يوع

  . فشبهة و§ن .م ت1بت ،وأما دعوى ا�قل وÞوه ~ اZ1س
هو  ،م ~ نازلة ا.صلحبأن ما قا� ابن الع: وأجاب ا.سيد �مد بن عمه ا.سيد عبد ا.ر�ن

وال شبهة مع  ،مثZتة اRعدي S ا(ستغل ،ألن عقده مع شهادة العدل� بذ.ك ؛ا�ي أقول به
   .ال تلزم غلة ،أن من باع ش®ئا بZينة مقبولة واستغله ،و.و قلنا بهذا .لزم منه .اRعدي

فمن  ،إذا .م يÍن عند ا(صالح مال ×لوك )4(اعمّ  )3()ا.سؤال( :ثم استدرك ا.سائل .لسؤال
وهل  ؟أم ماذا يصنع ،هل يقD من ا(صالح عليه ا(د� وقفيته ،أين يؤخذ منه ا(ال ا(صالح به

، و§ن ¢ن � هل ال قيام � به أو � ذ.ك ؟أو غرس .م يذكر ح� ا.صلح ،فيه ب�يان )5(إن زاد
  فمن أين يؤخذ؟ القيام، 

 يÁبع به من ا ا(ال ا(صالح به )6(ألن :فأجاب االبن
ْ
إال إذا اختل �ط من  ،~ ذمته هُ مَ َ»َ ل

 ،وال @م .لمصالح فيما ¢ن من بناء ،فإنه يباع منه بقدره ،عنه )7()~ ا(صالح(�وط اZ1س 
   .ورضاه با(ال ا�ي سمياه ،أو غرس .سكوته عنه ح� ا.صلح

إذ .و ¢ن  ،ا�ي وقع فيه اإلنÍار هو ا1ق عندنا ،)8(]ا.صلح[وما أحبZنا به ~ vسألة 
و(ا أحتيج .لحÍم  ،ألخذ بها � vستحق من يده ،بمجرد شهادة عدل� )9(يؤاخذ ا1ائز بالغلة

بَْهةِ : "فائدة قو� ~ ا(خت� )10(و.سقطْت  ،أصال فيما شهد به عدول ي ا.ش" ُة ِ�ِ
�
               ،َوالَغل

    ،�ء بمجردها ×ا يز\ل ا.شبهة/ باستحقاق  ؛، ول®ست شهادة العدل�)11(".ِلُْحÍْمِ  أْو ا.َمْجُهولِ 
                                                 

  .»ما«: ~ ط  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»عمال«: ~ ط  )4(
  .»ز\د«: ~ ي  )5(
  .»إن«: ~ م، ك، ط  )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
  .»بالعلة«: ~ ك  )9(
  .»وأسقطت«: ، ~ ط»و.و سقطت«: ~ ي  )10(
  .228ص: ¤ت� خليل  )11(

 ]أ/252[
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  .واهللا أعلم ،هو واضح من نصوص األئمة كما
وهو شيخنا أبو عبد اهللا سيدي �مد بن شيخ شيوخنا أ± ز\د ( ،ما أجاب به االبن :قلت

خالف ما أجاب به ا(جيبان  ،هو ا1ق ا�ي ال �يد عنه ،)1()سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر
ز\ز قا� عبيد ر�ه �مد عبد الع .واهللا أعلم ،أي ~ vسألة ا.صلح ا�ي وقع فيه اإلنÍار ،أعاله

Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا�  .رزقهم اهللا رضاه آم� ،بن 
ي " :فظهر K أنها من أفراد قول ا(خت� ~ االستحقاق ،تأvلت ا(سألة :)2(قلت ُة ِ�ِ

�
َوالَغل

بَْهةِ  وقد ذكر فيها ا1طاب  ،جوابه )4()ذ.ك ~(كما أشار االبن إY  )3("أْو ا.َمْجُهوِل .ِلُْحÍْمِ  ،ا.ش"
أحدها قول ا(خت� ا(ذكور، وا¬ّا] أنّه يدخل ~ ضمان ا(ستحّق : قدمات ثالثة أقوالعن ا(

  .)5(إذا ثبت �شهادة شاهدين أو شاهد واvرأت�، وا¬ّالث إذا شهد � شاهد واحد، انظر ا1طاب
-629 R���L� 
�8 #�� @'W� �'� ]�=�� ����� M�  �� �
 � ,����8 b�m��m� l? ��� ��G 
)�

�W�W�X 
 )8(وقدم بها ألزواد ،واأللف بتوات (7)سنة اث�© عdة بعد ا(ئ�Á )6(سئل االبن عن و¸لة كتبت

أن أر�اب ا.و¸لة قاvوا  :قام S ا.وyيل قال � ،إx Yم أحد وثالث� خرجت عند وارث الغر\م
أنه قبض منه vوالي  ،hط يده S ا.و¸لة )10(]كتب[ )9(وا.وا� ،iّ فيما قبضت من وا�ي

وهو ابنه سيدي خليل من عند  ،وجاء أيضا وارث الغر\م ،يعU ا.وyيل كذا وyذا ذهبا ،ا1سن
وهو ا.سيد �مد بن الفقيه سيدي عبد ا.ر�ن بن سيدي �مد العا.م  ،صاحب ُ,ْعÅ أي فقيهها

وهو الفقيه سيدي �مد بن عبد  ،وهو فقيهها أيضا ،وصاحب ا(حفوظ -  ر�هم اهللا -ا.زجالوي 
ا1سن S  بÍتابتهما S ا.و¸لة أن ¾لف vوالي ،(والي ا1سن �القادر بن �مد ا.صالح 

                                                 
  .ك، ط: سقط من  )1(
  .»ثم«ز\ادة : ~ ي، ك  )2(
  .228ص: ¤ت� خليل  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .346ص 7ج: vواهب ا#ليل  )5(
  .ي: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »كبنت«: ~ األصل  )6(

  .»ا(ئة«: ~ ط  (7)
  .م2012منطقة واقعة µنوب ا1دود ا#زائر\ة، ¢نت تعرف بدولة ماK، وقد استقلت سنة  :األزواد  )8(
  .»ا.و�«: ~ ي  )9(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )10(



 885 
 

فإ]  ،ش®ئا )1()أبوك( إن أعطا] :وقال � ،¤وف vوضعأنه دفع ما ~ تلك ا.و¸لة ألر�ابها ~ 
   �لب إY غwها؟ الن وxدتها أوهو cرمتها  ،فهل عليه يم� ~ غw بâه ،دفعته .لغرماء
أنه ال يم� مع  :وقد قيل ،فما كنا كتZناه (ن ذكرتم من ا{م� هو ا.راجح ،و�عد :فأجاب

  . )2(وهو قول قوي كما قال أبو i سيدي ا1سن بن رحال ،واقت� عليه ابن عرفة ،الطول
فإن ¢ن ا(وضع قر\با جرت xدة ا�اس با(� إ{ه  ،وأما خروجك من بâك .ليم�

فإنه ال  ،ول®س من xدة ا�اس �ôا ا(� إ{ه .و§ن ¢ن (وضع بعيدا ،فإنه يلزvك ،.لحلف
   هايلزvك ا(� إ{ه 

-630 R&��L�� &����� g�8 ! ��c��X 
َو§ِْن بِْعُت َوَ�اَع، ": ونصه قول ا(خت� ،vسألة ~ بيع ا.وyيل وا(وñ ،ومن خط ¢تب االبن

ُل  من سماع ابن القاسم من كتاب ا�ضائع  ،~ رسم نذر سنة )4(|ابن رشد|قال  .)3("فَاألو�
واحد (واد� �  ،و.م يعرف األول ،و§ن .م يقبض ا.سلعة: قال ابن حبيب: "ما نصه ،وا.و¸الت

ف¦ .لحالف منهما، فإن حلفا  ،�الفا، فإن حلف أحدهما ونÍل اآلخر )6(أنه األول )5()منهما
صفها بنصف ا¬من يÍون .� واحد منهما ن ؛ف¦ ب®نهما، ير\د ،أو Çاهال �يعا ،أو نÍال

   .ا�ي اشÖاها به
   .من�م ب®نهما إذا حلفا بأد3 ا¬� وقد روي عن ما.ك أنها تقس

 : قيل البن القاسم
�
ù تها\Öبنصفهاهاأن هذا يقول إنما اش K فيذهب : قال .، فال حاجة

 سَ ®ُ فَ 
õ
   .)7(ا .صاحبههَ مُ ل

من ا�ي بنصف ا¬ّ  ؛ثم wº � واحد منهما ~ أن يتماسك بنصفها: قال ابن حبيب
  ،منو\أخذ �يع ا¬ّ  ،ابتاعها به أو يردها

ّ
أنه  ، أن يقر أحد ا�ائع� عند استواء حالة ا(شÖ\�إال

   .منهما بأنه باع أوالل قول ا(قر وÇاهل ذ.ك صاحبه، فالقو ،باع أوال

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .184ص 2ج: اإلتقان واإلح�م. اqاvس ا.وyيل: ينظر حاشية ابن رحال عند قو�  )2(
  .218ص: ¤ت� خليل  )3(
 .ا�يان واRحصيل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )4(
  .غw مثZتة ~ ا�يان واRحصيل  )5(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »أول«: ~ �يع ال�سخ  )6(
  .ا�يان واRحصيل: وما أثZته من .»صاحبها«: ~ �يع ال�سخ  )7(



 886 
 

 : و§ن قال صاحبه أيضا
ً

، ¢ن ا، فإن حلف أحدهما ونÍل اآلخر �الفً بل أنا بعت أوال
إذا  ،ا رجع األvر إY ما فÑت .ك �يعً  أو Çاهَال ا أو نÍَال و§ن حلفَ  .القول قول ا1الف منهما

ه ¢ن ~ �سخته ألنّ ( ؛اهللاولعله بأvر شيخنا أ± عبد  .)2(ما وجدُت ه ا )1(."حلفا أو نÍال Çاهال
  . )5( )4(وهو ا(راد باالبن حيث ذكرها هنا ،)3()من �ح ا�ردير

-631 R�$%�� *�; �
�8 #�$J�� ! ,����� �$�/ 3�� �����X 
ومن مفاداة : ما نصه ،بعدم ذكر اإلشهاد )6(~ اإلرسال ~ ا.شهادة ،ومن خط االبن أيضا

 Kند  ،)7(كتبت و¸لة فيها اإلرسال: ما نصه -  ر�ه اهللا -شيخنا ا�الÁسv يانZوهو اإل�ال ب
وا(تع� أن يقال شهد  ،كذا )8(بأن قال ا(وثق شهد عليه بذ.ك من عرفه ~ تار\خ ،علم ا.شاهد

أو سمعه يذكرها  ،ألن األول ال يدري هل شهده ؛وعرفه أو عرف به ،عليه بذ.ك من أشهده به
وa غwه ~  ،~ خصوص )9(وذ.ك يبطل ا.و¸لة كما ~ ابن سلمون ،.ك من الغwأو سمع ذ ،لغwه

 ،وا�يون ،والعطايا ،واإلجارات ،وا.dاء ،وهو عقود ا�يع ،عموم العقود ال© ل®ست اسxÖء
بد  فال ،أو من العاقدين معا ،وما أشبه ذ.ك من � ما يتلü ا.شاهد علمه من العاقد ،وا.وصايا

   .به قرأو أنه حö العقد أو سمعه يُ  ،أو أحدهما أشهداه/ هما أن ي�Z أن
و¼ � رسم ال يتلü ا.شاهد  ،و\قابلها رسوم االسxÖء ،وlس� هذه عقود األصول

وما أشبهها ×ا  ،والعدالة وضدها ،وا.سفه ،وا.رشد ،كرسوم ا(لكية ،vضمونه من فم ا(ذكور فيه
 ،يعلمونه كذا أو ،و\علمون � كذا ،فهذه صدرها يعرف شهوده فالنا ،يمليه ا.شاهد من علمه

فمن علم ذ.ك قيد شهادته به vسئولة منه ~ تار\خ  ،ووسطها ذكر ا(شهود به وتZي®نه وعجزها
   .كذا

                                                 
  .123-122ص 8ج: ا�يان واRحصيل  )1(
  .»وجد«: ~ ي  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»ا(شار إ{ه باالبن«: ~ ط  )4(
رّ�ما ما نقله االبن من ا�يان وا1صيل، هو تعليق S ا(سألة S هاvش �ح ا�ردير، ول®س من قو�، وهذا يتضح ×ا   )5(

  . وثقته البن رشد من ا�يان واRحصيل
  .وهو �ر\ف ظاهر. »ا.شهاداة«: ~ ي  )6(
  .»إرسال«: ~ ي، م  )7(
  .»بتار\خ«: ~ ي  )8(
   .وما بعدها 235ص 2ج: ينظر العقد ا(نظم  )9(

 ]ب/252[
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ووسطه ذكر  ،أو أوò مثال ،أو حZس ،أو وهب ،أو باع ،وصدر القسم األول اشÖى
 ،وعجزه شهد عليه أو عليهما ،وتفسw ذ.ك ،¬الثة ~ العقودوا ،األر¸ن األر�عة ~ ا(عاوضات

  هاوهذه إشارة  ،وعرفه إY آخره ،حö �.ك ùه (1)]من[أو  ،أو S فالن ا(ذكور من أشهده به
ما  ،هو ~ آخر نوازل األحباس عن ال�ناسU ،ذكر بعضهم أن ~ ا(عيار ،ومن خطه أيضا

 )2(|¢ن|، وسواء ل حيث Æتلف أح�م ا.وجوه ا(حتملةوا(ذهب رد ا.شهادة باإلرسا: "نصه
  ها )3("أو ~ vسÁند علمه ،اإلرسال ~ لفظ ا.شاهد

-632 R.�K� �
�� &����� ,K�X 
فقد نقل عن ابن فتوح عزل ا.وyيل بعد ثالثة  ،انظر الWز�: ما نصه ،أيضا (4)ومن خطه

   ها (6)وفيه أيضا ا.وPء ا�ين ال يعز.ون... إلخ  (5)لغش ،�ا.س
-633 R .��� ��  �W ,�I�(�� .p=  ,�8 ;.��� �I�(�� �8� .'�8 a�1�� 
(��� �W ,T��
8 .��� ��  M�

a�1�� ¬(� 
�*� ����WX 
أبا العباس سيدي أ�د بن عبد العز\ز  )8(وسئل يعU شيخه: ما نصه ،)7(ومنه أيضا

ثم  ،بمال قبضه القائم ؛ثم انعقد ا.صلح ب®نه و�� القائم عليه ،ا�الK عمن قيم عليه بدعوى
 ،وا.رجوع إY دعواه األوÉ مدعيا فساد ا.صلح ،ير\د نقض ا.صلح ،قام عليه ثانيا بعد ح�

فلم  ،وعقد ناس عليه صلحا آخر ،ر فاسدوأهل الفتوى بها أن ا.صلح ا(ذكو ،فأخWه قا� بâته
 ؛أو ال يلزمه ،و§ن ¢ن ا.صلح األول صحيحا ،هل يلزمه ا.صلح ا¬ا] ،ينكره (ا أخWه به من ذكر

  بفساد األول؟ )9()من ذكر(ألنه إنما سكت عليه إلخبار 
 ،القا� وا(فت� عذر ظاهر ~ سكوته )10(أنه ال يلزمه إلخبار :-  وفقه اهللا - فأجاب

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من (1)

)2( #$ IJF :KH23ا L);M .#$ N?AOب: و$) أ,E;3ر ا()E;3ا. 
  .502ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )3(

  .»خط االبن«: ~ ط (4)
(5) �  .493-492ص 3ج: ينظر فتاوى الWز
  . 494ص 3ج: الWز� فتاوى. ينظر @م ابن فتوح عن ا.وPء ا�ين ال يعز.ون (6)

  .»ومن خط االبن«: ~ ك، ط  )7(
  .»شيخنا«: ~ ك، ط  )8(
  .ك، ط: سقط من  )9(
  .»ألن إخبار«: ~ ي، م، ك، ط  )10(



 888 
 

.م  ،توÉ العقد بنفسه ~ هذا الفرض )1().و(بل  ،فهو vُلزمٍ  ،وا.سكوت إذا ¢ن لغw عذر
.م �ز كما ~  ،اqصمان بنقض ا.صلح بعد تمامه ابل .و رضيَ  ،يلزمه البÁنائه S ما ت�Z فساده

  . ألنه رجوع من معلوم إY �هول ؛اRحفة
 )2(ٍص قْ ا بدنانw وشِ فاصطلحَ  ،®نهما خصومةأنه سئل عن رجل� ب: "وa ا(عيار عن ا(ازري

لح ا�ي عقده وأراد ا.ورثة إvضاء ا.ّص  ،اماتَ  ثمّ  ،لحS أنفسهما بنقض ا.ّص  )3(اأشهدَ  ثمّ  ،من دار
  .)4(قصوأخذ ا�نانw وا.شّ  ،و{هم

إذ هو  ،.م �ز نقض ا.صلح ،ابعد أن تناكرَ  ؛إذا ثبت ا.صلح األول S وجه جائز: فأجاب
 ،ومن أح�م ابن حبيب عن مطرف � vصطلح� تم� صلحهما .رجوع من معلوم إY �هول

و.م ي�بغ  ،ألنه من وجه ا(خاطرة ؛و\رجعان .لخصومة ال �وز ،)5(ثم أرادا نقضه ،وأشهدا عليه
  .واهللا أعلمه ا )6(."وyذ.ك قال أصبغ وأ�ع أصحابنا S قول مطرف. .لحاÐم أن يّدعهما

وتز\ده تصحيحا القاعدة  ،وا1جة ا�مام ،عقبه صحيح ما رسمه سيدنا اإلمام وتقيد
   .فهو vصدق فيه ،أن من اد� ا#هل فيما من شأن أمثا� أن �هلوه: و¼ ،ا(وّصلة ا(شهورة

 ،كون العقد ا(ذكور صحيحا أو فاسدا ،ن �هل أمثا�ومن ا.واضح أن ا.سائل ~ ا�ازلة ×
وyتب عبيد اهللا تعاY  .أعلم �واهللا  ،إY ذ.ك أخبار ا(فت� بالفساد سيما حيث انضم وال

�مد بن أ�د بن ا.سيد ا1سU لطف اهللا به .  
و.م  ،هل يفيد بما إذا رجعا إY اqصومة... لخ إ.م �ز كما ~ اRحفة  :نظر قو�ا: قلت(

يدل عليه ما علل به S ا�ي  ،و.و أ�شأ عقد صلح آخر ،أو يÍون ذ.ك ،ي�شأ عقد صلح آخر
   .فتأvله ،و.م ي�شأ صلحا آخر بعد فسخ األول ،يفيد أن ذ.ك إذا رجعا إY اqصومة ،فسخه

وذ.ك كما إذا اتفقا  ،S أن هذا اRوقف إنما هو ~ غw هذه ا(سألة ،فقد توقفت ~ ذ.ك
لعقد فهل يفسخ هذا ا ،ثم عقدا صلحا آخر خصومتهماورجعا إS،  Y نقض ا.صلح األول

   ؟وال يصح ا.صلح ا¬ا] ،و\رجعان إY عقد ا.صلح األول أم ال ،ا¬ا]

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  . ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »سقط«: ~ األصل  )2(
  .»أشهد«: ~ ك  )3(
  . ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »ا.سقط«: ~ األصل  )4(
  .»نقصه«: ~ ي  )5(
  .مع بعض ا�Rف ~ نص ا(سألة. 501ص 6ج: ا(عيار ا(عرب  )6(
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ثم  ،S قول من أفتاهما بفساد األول ،وأما هذه ا(سألة ال© وقع االسÁناد فيها إY فسخه
قا�  .كما .لسيد ا(جيب ،فا.رجوع إY ا.صلح األول فيها ظاهر ،وظهر بطالن الفتوى ،انÁشئا آخر

Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا�وي اوقد كتبه بعد �سخه �مد بن ا�د ،¢تبه �مد عبد العز\ز بن 
  )1().وغwه �ذه ا�وازل

-634 R �¤�$% a1� &P ,�¤µC8 "�
(�� ,.� �8
���/ a�1�� ���� �¥�8
� ,M��E� �8 ��1E
*j�� M� [� ?�$'� 
(���X 
  / (2)]أخو\ن طال ب®نهما[رأوا  ،عن أناس من أهل اwq والفضل - روحهقدس اهللا  - وسئل 

 ،فندبوهما .لصلح فانتدبا � ،وخافوا ز\ادة الفتنة ب®نهما ،أفضت إY فتنة ،خصام ومنازعة
  من أنÍر العقد منهما؟  هل تصح شهادتهم S ،وعقداه öcتهم

ألنه طاعة أجرها  ،(3)أنه جرجةأن ندبهم .لصلح ال يقول vسلم  :- وفقه اهللا -فأجاب 
وقد أجازوا شهادة  ،وسوق األدلة S ا.واضح ل®س من شأن ا�اس ،عظيم بد{ل ا.كتاب وا.سنة

مع أن ا�الل إنما  ،وفيما يتهم فيه S خالف هذا ،تهمة بال خالف )4(ا�الل فيما ال تلحقه فيه
فكيف يتوهم أنهم أسوأ حاال  ،واجبة وهؤالء S طاعة مندو�ة أو .وهو ا�يع ،دل S أvر مباح

مع أن فعله أعU اqطبة  ،إن .م يأخذ أجرا ،وأجازوا أيضا شهادة اqاطب ~ ا��ح ،من ا�الل
   .¼ أساس ا��ح

أو  ،أو ¢ن �م جعل عليه إن تم ،.و ¢ن ا(ذكورون نائ�Z عن اqصم� ~ العقد ،نعم
وRهمة  ،.كونها ~ األول شهادة S فعل أنفسهم ،.ردت شهادتهم ،اندفعت عنهم بتمامه övة

   .وRهمة ا�فع ~ ا¬الث ،ا#ر ~ ا¬ا]
فإن  ،من حيث ذاته بال شبهة ،وا1اصل أن اإلصالح ب� ا�اس ل®س قادحا ~ ا.شهادة

 فَ  .وذ.ك ¤تلف باختالف ا1وادث ،فالقدح بغwه ال به ،انضم إ{ه غwه من القوادح
ْ
 (5)ىطَ عْ تُ ل

إال إذا ع÷ به xقد  ،وال يصح تعميم القول بأن ا(صلح ال تصح شهادته ، حادثة حكمها�
   .أو دفع �سZبه ،أو من اتهم µر ،ا.صلح

                                                 
  .ي: سقط من  )1(

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من (2)
  .»جرحة«: ~ ي، م، ك (3)

  .»به«: ~ ي  )4(
  .»فلتعط«: ~ م، ط (5)

 ]أ/253[
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وأحال S  ،شهادة ا(صلح ب� ا�اس ال تصح )1()أن(وقد ذكر ا.شيخ عبد ا�ا
و\رد عليه أنه إن ع÷ به من عقد  ،وعللها بأنها lشبه ا.شهادة S فعل نفسه ،)Êِ)2 يْ خَ الطُ 
فال  ،وال تهمة تلحقه ،و§ن ع÷ من ندب إ{ه .ال شZيهة بها ،ف¦ شهادة S فعل نفسه ،لحا.ّص 

   .وُ�رد ا�دب إ{ه ال قدح به كما vر ،وجه لعدم صحتها
فواضح S أن ا�ي وقفت عليه عند  ،أو دفع �سZبه ،من 1قته تهمة جر ْن َ$َ÷ و§ِ 

Êصوم :قال ابن شعبان: هو ما نصه ،الطخيqم بما سمع من اÐوز شهادة ا1اÇ ذ.ك  ،والyو
وشاvل .لخاطب وا�الل  ،وهو غê w\ح ~ شهادة ا(صلحه اشهادة من يتوسط ب� اث�� 

   .وغwهما
بد أن تنضم إ{ه  بل ال ،وقد علم ×ا تقدم ~ ا�الل واqاطب أن �رد اRوسط ل®س بقادح

واهللا  ،نقله ا1طاب ،وما ذكرنا ~ اqاطب وا�الل ،ك يقال ~ ا�ادب إY ا.صلحفكذ. ،تهمة
  . هتعاY أعلم ا

أ± ( ،و�طرته hط ا.شيخ تلميذه ا�اقل ،جواب أ± العباس سيدي أ�د بن عبد العز\ز
أقول ما ~  :ما نصه ،سيدي �مد بن ا.شيخ أ± ز\د سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر )3()عبد اهللا

  ها ...إلخ  )4("َو.َْم 2ُْشَهْد Sََ َحاÐِمٍ : "نقل Þوه ط ~ قول خليل ~ ا.شهادة Êيطخ
: قال ا�اîّ ~ ا(نتü: "ونص ما ذكره ~ ا(حل ا(ذكور ،اإلشارة بط .لحطاب :قلت

اختلف قول ما.ك ~ ا.رّجل� يتحاسبان öcة رجل�، و2شÖطان عليهما أن ال 2شهدا بما 
فيقّر أحدهما فيطلبهما اآلخر با.ّشهادة، فروى ابن القاسم عن ما.ك يمنعان من يقّران به، 

 فليؤّديا ا.ّشهادة )5(ا.ّشهادة، وال يعّجالن، فإن اصطلح
ّ
  . ا(تداعيان، و§ال

   وقال ا.ّشيخ أبو، )7(ب®نهما بأًسا )6(ال أرى بامتناعهما من ا.ّشهادة: وروى عنه ابن نافع

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
)2( Êالُطخي: Êو� الُطخيv ت� خليل، . أخذ عن سليمان ا�حري وشمس ا�ين ا.لقا]. �ف ا�ين¤ S ألف حاشية

aح ا(دونة .لعو� S ؛ طبقات ا1ضي¶483ص: ؛ كفاية ا(حتاج233ص: توشيح ا�يباج. ھ947تو� سنة . اعتمد فيها :
  .380ص 3ج

  .ك: سقط من  )3(
  .268ص: ¤ت� خليل  )4(
  .»اصطلحا«: ~ ي  )5(
  .»ب®نهما«: ~ �يع ال�سخ  )6(
  . »بأشا«: ~ ي  )7(
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   همن اqصوم، وyذ.ك شهادة من توّسط ب� اث�� ا )1(اÐم بما 2سمعال Çوز شهادة ا1: إسحاق
  . تر�ة ا.ّشهادات من

~ اّ�وادر، القول� ~ ال�Öّة ا¬ّانية من كتاب ا.ّشهادات، وزاد ~ القول األّول كنت  وذكر
قال : افعأحّب أن ال يقبال، يعU ال يدخالن S ا.dّط ا(ذكور، ثّم قال بعد أن ذكر قول ابن ن

 ،)2( نهماو§ذا أدخال ب®نهما رجل� S أن ال 2شهدا ب®: ابن حبيب عن مطّرف وابن ا(اجشون
   هفذكرا Þو قول ما.ك ا

ابن فرحون ~ ا�اب ا1ادي واqمس� قول ابن القاسم وقول ابن نافع، وجعل ّ�  وذكر
، ول®س كذ.ك

�
وPم صاحب ا(قنع ، )3(ونقلهما عن ا(قنع البن بّطال. واحد منهما فرv xًستقال

  . ال يقتC ذ.ك
ع، واقت� وما ذكره ا�اîّ عن ا.ّشيخ أ± إسحاق، فالّظاهر أنّه اختيار منه .رواية ابن ناف

شهادة ا(توّسط : صاحب ا(سائل ا(لقوطة أعU ما ذكره ا�اîّ عن ا.ّشيخ أ± إسحاق، ونّصه
ي يدخل ب� اث�� با.ّصلح ال Çوز

ّ
و§ن استوعب @مهما من ا.�~ البن عبد الWّ وا(نتü . ا�

 ّîحَ : "ما ~ ا1طاب عند قول ا(صنفه ا )4(.".لبا َSَ مٍ َو.َْم 2ُْشِهْدÐَِت ِعنِْدي: َقاَل  .ا  )5("َ=بَ
  . فانظره

زَ : "وفيه أيًضا قبله عند قو� õْن بُر َالِف أٍخ ألٍخ إِ ِhِ")6(  وأّما شهادة : "ما نّصه... إلخ
شهادة  )7(وال Çوز: ا.ّسمسار، فقال ابن ناî ~ �ح ا(دونة، ~ كتاب األقضية ~ �ح قو�ا

  قّسام [شهادة  )9( وال Çوز: نه وvّما فوقه، ومن قو�ا بعديقوم م: S ما حÍم به )8(ا(عزول
                                                 

  .وهو صحيح. »سمع«: ~ ي  )1(
  .كما ~ vواهب ا#ليل. »عليهما«: ~ ي  )2(
روى عن . من قرطبة وسÍن بل�سيةأبو ا1سن i بن خلف بن بطال ا�كري، يعرف بابن ا.لّجام، أصله : ابن بطال )3(

. توÉ القضاء بلورقة. وروى عنه أبو داود ا(قرئ وعبد ا.ر�ن بن �شw وغwهما. الّطلمن¶ وأ± ا(طرف القنازÝ وغwهما
، ا�يباج 365ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه474توa سنة . �ح ا#امع ا.صحيح .لبخاري، وا(قنع ~ األصول :من تآ{فه

  .115ص: ، شجرة ا�ور298ص: ا(ذهب
  .238-237ص 8ج: vواهب ا#ليل  )4(
  .268ص: ¤ت� خليل  )5(
  .263ص: ¤ت� خليل  )6(
  .»�وز«: ~ ي  )7(
  .»العدول«: ~ ي  )8(
  .»�وز«: ~ ي  )9(
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  . إّن شهادة اqاطب وا.ّسمسار ال Çوز: )1(]القا�
َد ~ كتاب. هاوa ذ.ك خالف، والفتوى بقبول شهادة اqاطب دون ا.ّسمسار    لÍن 4َي�

فيما يّتهم فيه، ونّصه عند قول بالّطالق، عدم جواز شهادة ا.ّسمسار بما إذا شهد / األْ�َماِن 
� بيًعا، وأنّهما فعال  )3(وأن يZتاx ،)2(و§ن شهد رجالن S رجل أنّه أvرهما أن ينكحاه: ا(دونّة

  . ذ.ك، وهو ينكر؛ .م Çز شهادتهما عليه؛ ألنّهما خصمان
îز شهادة األب ~ عقد اّ��ح؛ ألنّه  )5( )4()مثله: (قال ابن ناÇ اّ��ح األّول حيث .م ~

شهد S فعل نفسه، و\قوم من هنا أّن شهادة ا.ّسمسار ال Çوز، وذ.ك فيما يّتهم فيه كما إذا شهد 
وأّما حيث ال يّتهم فجائزة، كما إذا شهد ~ ا¬ّمن، و¸نت أجرته ال Æتلف سواًء . ~ عقد ا�يع
  . كثw باع بقليل أو

ونّص عليه بذ.ك ا.ّشعóّ، وأفÄ ابن ا1اّج µواز شهادته، ذكره فيما إذا أنÍر ا(بتاع 
و\قوم منها أيًضا أّن شهادة اqاطب ال Çوز، وفيها خالف ح�ه صاحب الّطراز ~ أوائل . ا�يع

ذا S ذ.ك إنّما ذ.ك إذا أخ: ال Çوز شهادة اqاطب�؛ ألنّهما كخصم�، وقيل: األنÍحة، فقال
  . أجًرا، فإن .م يأخذا أجًرا جاز، و¸نت الفتوى Çري به

  . وسئل عنها ابن رشد، فأجاب µوازها لعدم اRّهمة
ُف َعلَيِْه، وأّما شهادة  ِdُْ2 ِِف .َِمْنdْفسأل عنها عياض ابن رشد، فأفتاه با#واز، وهو ا.ُْم

Hّ عند من يÍون ا(ال؟ فإنّه يÍون إن تنازع ا(dف وا.و: واضح لقول أ�د بن ن� وغwه
 ّHعند ا.و .  

، وأvرهما أن يدفعاه 
ً
و\قوم منها ما ~ سماع أصبغ من ا.ّشهادات فيمن دفع إY رجل� ماال

ال Çوز شهادتهما؛ : عليه، فزعما أنّهما فعال ذ.ك، وأنÍر ا.رّجل، فقال (6) إY رجل، وأن 2شهدا
  . ها ألنّهما يّتهمان ~ دفع ا{م� عنهما

   من @مه أّن شهادة ا.ّسمسار جائزة فيما ال يّتهم فيه بال خالف، وa شهادته  فيتحّصل

                                                 
  .وهو vوافق (ا ~ vواهب ا#ليل. ي: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )1(
  .ي: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »ينحاه«: األصل:~  )2(
  .»أو يZتاx«ي : ، وa»أو يZيعا«: ~ األصل  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»vسألة«ز\ادة : ~ ي  )5(

  . وهو خطأ ¤الف لقواعد ا.لغة. »2شهدوا«: ي~ األصل،  (6)

 ]ب/253[
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  . فيما يّتهم فيه قوالن، وقعت الفتوى بÍّل منهما، فتأvّله، واهللا أعلم
. من ا1طابه ا )1("وتقّدم ا.0م S شهادة اqاطب، والقّسام، والعاقد ~ كتاب القسمة

بعد جواب ا.شيخ أ± العباس  ،×ا نقلناه ~ ا.صفحت� قبل هذه ،وهو من تمام ما ~ الطرت�[
   )2(].سيدي أ�د بن عبد العز\ز ا�الK ر�ه اهللا

 )3(من نوازل أ± العباس أ�د ا.س́و ،من vسائل القضاءح وقف أيضا S ما نقلناه ~ 
 ،وقع اÍ1م من بعضهم بإبطا� ،اس با.صلح ~ vسألة صلحمن حÍم شهادة ا(توسط ب� ا�

×ا  ،فصحح ا.صلح ،)5(أ± العباس سيدي أ�د بن سليمان ا.رسمو� )4(ثم عرض S شيخه
  : وأما شهادة ا(توسط ب� ا�اس با.صلح ا(شار إ{ها بقو�: "نصه

  ةُ ادَ هَ ـشَ 
ْ
َ ى وَ رَ         دْ ـقَ  اِس ا��  نَ ـيْ ,َ  ِح ـلِ ْص مُ ا.

ْ
  ازَ وَ ـا#

ْ
  دـمِ تُ $ْ ا اُ هَ ـبِ  Àِ" ـتَ عُ ال

  هُ ـ�َ و� ـَص 
�
 ا وَ ظً ـافِ حَ  ي" ـمِ خْ ا.ل

َ
ِ            وْ ـل   هِ ـمِ ـتْ كَ  ِط رْ ـشَ �

َ
  واكُ ا حَ مَ ـا كَ هَ ـل

  ةً ـايَ وَ رِ  عٍ ـافِ ـنَ  نُ ـا ابْ هَ ـعَ ـنَ مَ 
  

  م� ـثُ   
َ
  هارَ ـتَ خْ ا اِ ذَ ـهَ  اَق ـحَ سْ ـو إِ بُ أ

  .فانظر ذ.كه وابن vرزوق والطخيÊ ا )6(ا1طابفتمام بيانها ~   
-635 R ��c��M� ¡���8 ��* ��X 

أو أنه من  ،و×ا قيدته S نازلة إقرار بوارث: ما نصه ،ومن خطه ~ vسألة اإلقرار بوارث
وا(تع� إلغاؤه (ا  ،علم أن األvر ~ ا�ازلة دائر ب� إعمال اإلقرار و§لغائها: ، ما نصهبU فالن

   أنه ال اختالف: وقال ،وصححه ابن رشد ،)7(نقله ابن سلمون عن سماع أصبغ من ابن القاسم

                                                 
  .171-170ص 8ج: vواهب ا#ليل  )1(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
أخذ عن أبيه، أ± . أبو العباس أ�د بن �ّمد بن �ّمد ا.سمالK، ا.شهw بالعبا´، من أهل سوس با(غرب :أ�د ا.س́و  )3(

� . اعتمد عليه أهل بâه ~ ا(سائل والفتوى. العباس بن ناê، أ± العباس ا�ستو�، وأ± عبد اهللا �ّمد ا.صغw وغwهم
  .242ص 1ج: ؛ األعالم102ص 1ج: طبقات ا1ضي¶. ھ1152تو� سنة . �موعة نوازل

  .»شيخنا«: ~ ي  )4(
. فقيه �دث Þوي ، ولغوي. أ�د بن سليمان بن يعزي بن إبراهيم ا#زو� اRغت®U ا.ّرسمو� :أ�د بن سليمان ا.ّرسمو�  )5(

، وغwهم العبا´، وغwه من  وأخذ عنه أبو العباس. أخذ عن �ّمد بن يوسف اRمÅ، ا1سن بن i داود، ا1سن ا{́و
تو� . منظومة ~ الفرائض، ذيل منظومة إبراهيم ا.سمالK ~ ا1ساب، و�حها، كشف ا1جاب: من تآ{فه. أهل vراكش

  133ص 1ج: ؛ األعالم114-114ص: طبقات ا1ضي¶. ھ1133سنة 
  .237ص  8ج: vواهب ا#ليل  )6(
فيمن شهد عليه أنه ¢ن يقر أن والءه �U فالن كبU زهرة أو بU تميم  سمعت ابن القاسم يقول«: وهو قول أصبغ ~ العتZية )7(

 wاث قليل وال كثwون ألحد من هؤالء مÍ170ص 2ج: العقد ا(نظم. »...وما أشبه ذ.ك ال ي.  
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  .فيه
: ما نصه ،وa نوازل اإلقرار من ا(عيار ~ جواب ا.شيخ أ± إبراهيم إسحاق بن إبراهيم

  ها )1("رض مWزا vرضياإال أن يÍون x(ا بالف ،إقرار ا(تو� (ن يقر أنه وارثه vسجال ساقط"
هذه ا(سألة ذكرتها ~ طرة أول  ،وقد تقدم نقل سيدي عبد القادر العبا´ ~ نواز�: قلت

   .واهللا أعلم ،ورقة من هذه ا.كراسة
وقد علمت ما ذكره  ،(2)فغw ا(ع� كما ~ ا�ازلة أجرى ،و§ذا ¢ن هذا ~ اإلقرار (ع�

ومن ال يرثه  ،إال إن ¢ن يعرف من يرثه ،من كونه ال يقبل منهأنه وارثه  ،ا1طاب ~ ا(قر (ع�
   .(3)فكيف بغw ا(ع� ،أو ب� وجه إرثه

و§ذا ¢ن كذ.ك فمعلوم أن ا.شهادة  ،وقد أنزل ابن رشد إقراره مþلة ا.شهادة بمضمنه
.ك و�ذ .ال تفيد سواء ¢ن ا(شهود � معينا أو ال ،باRعصيب (ن ال يعرف قعدده من ا(يت

كما ~ نوازل اإلقرار من ا(عيار عن  ،وانعقدت وثائقهم ،وعليه جرت فتاوى ا(تأخر\ن ،العمل
   .وابن راشد ،(7)وابن لب ،(6)وابن زرب ،(5)وأ± بÍر بن عبد ا.ر�ن ،(4)العبد́و

ا�ي : "ورأيت جوابا أل± إبراهيم إسحاق بن إبراهيم من األند.س®� فيه: قال ابن راشد
 ،و�U العم ،واألعمام ،فا.شهادة ~ اإلخوة ،ما.ك وأصحابه أنه ال يورث أحد با.شكذهب إ{ه 

       ،أو أعمام ألب ،و§نهم إخوة ألب ،حيثما امتد �سبهم ،والعصبة إذا .م تقطع ا�®نة بقعددهم
   ها (8)"فال مwاث .واحد منهم ،أو عصبة ألب

، كما ~ ابن سلمون ،×ا يبطل إقراره ،وشهادة ا.سماع S فرض صحة إقراره إن ثبت �dطها
إلخ  )9("سقط اإلقرار ،أو ال�سب لغw ا�ي ثبت � ذ.ك با.سماع ،إقرار ا(وروث با.والء: "ونصه

  .ما قيده hطه ر�ه اهللاه ا... 

                                                 
  .353ص 10ج: ا(عيار ا(عرب  )1(

  .»أحرى«: ~ ي، م (2)
  .223ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل (3)
  .353ص 10ج: ينظر ا(عيار ا(عرب (4)
  .347-346ص 10ج: ينظر ا(عيار ا(عرب (5)
  .373ص 10ج: ينظر ا(عيار ا(عرب (6)
  .372ص 10ج: ينظر ا(عيار ا(عرب (7)
  .373ص 10ج: ا(عيار ا(عرب (8)

  .169ص 2ج: العقد ا(نظم  )9(
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  .وأقر اآلخر �dائه منه ،نازلة ~ عبد أقر �Ñقة �ء باعه آلخر )h[)1ط االبن[ومنه 

 .فال 2ستحق ا(د� ا(Ñوق بإقراره ش®ئا ،حاصل اÍ1م فيها أن إقراره ~ ا(ال ال يفيد
أو قيمته  ،فيؤخذ منه ما اشÖاه إن ¢ن قائما ،و\ؤاخذ ا(قر با.dاء بما أقر به ،وا#واب فيه .لسيد

  /  .تإن فا
و§ن  ،بذمة العبد  و§ن فات ¢ن .وشهد به شهود ،إن ¢ن قائما(وأما ا¬من فيؤخذ من العبد 

، بإقراره أنه قبضه )2().م يؤخذ من العبد ،و§ن .م 2شهد به شهود ،.م 2سقطه ا.سيد عنه قبل عتقه
øكتاب ا#نايات من ا(دونة ،سيده إال أن ير Ìأقر به العبد ×ا يلزمه  وما :قال ابن القاسم ،ف

  . أو قطع أو غwه، فإنه يقبل إقراره )3(من قتل ~ جسده،
إال  ،وما آل إY غرم سيده، فال يقبل إقراره فيه إذا أقر طائعا غv wسÖهب،: .زنادقال أبو ا

      ،و.م يÍن من تعلقها به ما وصفنا بغصب أمة أو حرة نفسها، )4(بZينة S فعله، مثل إقراره
وال يعلم ذ.ك  ،و µرح، أو بقتل خطأ، أو باختالس مال، أو باستهالكه أو �Ñقة ال قطع فيهاأ

   ها )5("وال يÁبع ��ء من ذ.ك إن عتق ،إال بقو�، فال يصدق
 : "فد{له ما ~ وديعة ا(دونة ،~ ا¬من )6(وأما ما ذكرناه

َ
ا عليه ورً جُ َ�ْ  )7(ادً بْ $َ  َت عْ دَ وْ و§ن أ

  وديعةً 
�

 )8(" أن يفسخها عنه ا.سيد ~ ا.رق، فذ.ك �فأتلفها، ف¦ ~ ذمته إن عتق يوما ما، إال
  ... إلخ

، وال ودفع ا¬من إ{ه فأتلفه، فا(بتاع ضامن .لسلعة ،و.و ابتاع من ا.صó سلعة: "وقال
َل ا.صó من ا¬من )9(|�|�ء  بَ    ها )10(."قِ

                                                 
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .ي: وما أثZته من. »قطع«: ~ األصل  )3(
  .»S نفسه«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )4(
  .534ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )5(
  .»ذكره«: ~ ط  )6(
  .»عبد«: ~ ط  )7(
  .299ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )8(
 .اRهذيب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )9(
  .298ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )10(

 ]أ/254[
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من  ،من ا.رyن ا.سادس من ا�اب اqاvس ،)1(وa الفصل ا¬الث من القسم ا¬الث
و§ن اّد� عليه بما يوجب  : "ما نصه ،القسم األول من تب�ة ابن فرحون ~ ا�عوى S العبد

ا#واب من العبد، فإن أقّر و¸ن مأذونًا، فهو ¢1ّر، و§ن .م يÍن مأذونًا، وقف  )2(ا(ال، فيطلب
قبل أن يعلم ما عند سّيده .زمه اّ�ين، وال  )4(ه، فإن أعتقأو يلزمه إيّا )3(إقراره S سّيده، فwّده

¾Íم القا� عليه بإ.زام اّ�ين ~ ذّمته، حÄّ ي1بت عنده ما عند ا.ّسّيد فيه من إ.زام،           
أو إسقاط، وذ.ك بعد أن ي1بت عنده حال العبد من إذن أو حجر، فإن .م ي1بت عنده �ء، فهو 

    ها )5(."نده خالفهS ا1جر حÄّ ي1بت ع
-637 RkK5�8 �������� &�5� M� ��c��X 
و¼ جائزة من : "ا#عل وا.و¸لة با#زء، فÌ اRوضيح عند قول ابن ا1اجب )v)6سألة من 

: ما نصه ،)7("~ ا#اعل: الزمة فيهما بالقول، وقيل: ا#ان�Z، فإن �ع .زم ا#اعل، وقيل
  : اختلف ~ .زوم عقد ا#عالة S ثالثة أقوال"

إال  ،و.� منهما االÞالل ،وهو ا(شهور أنها جائزة من ا#ان�Z: )8(ابن عبد ا.سالم: األول
  . وال يÍون � االÞالل ،فيلزم ا#اعل ،أن d2ع ا(جعول � ~ العمل

 أنها الزمة �ما بالقول قياسا S ا: والقول ا¬ا]
ّ
. خ¯ وغwهإلجارة، وهذا القول ح�ه ا.ل

  . وهو القياس
: ثم قال ها )9("وهو قو� ~ ا.واضحة عل بالقول دون ا(جعول �،أنها تلزم ا#ا: ا¬الث

ِبيِب S: "عند قول ابن ا1اجب أيضا )10(]وقف S اRوضيح[ ِم و( ،)11( الWُْْءِ وvَُشاَرَطُة الط�
õ
  ا.ُْمَعل

                                                 
  .»من القسم ا¬ا]«: ~ ي  )1(
  .»فطلب«: ~ ي  )2(
  .»فwد«: ~ ي  )3(
  .»عتق«: ~ �يع ال�سخ  )4(
  .114ص 1ج: تب�ة ا�1م  )5(
  .»و«: ~ ط  )6(
  .443ص: جامع األمهات  )7(
  .وهو رvز البن عبد ا.سالم. »ع«: ~ �يع ال�سخ  )8(
  247ص 7ج: اRوضيح  )9(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )10(
  .».م lستفد«ز\ادة : ~ ط  )11(
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وا1افر S استخراج ا(اء، بتعر\ف شّدة األرض و�عد ا(اء، وyراء ا.ّسفينة 1فظ القرءان، 
  )1("مÖّدّد ب� ا#عل واإلجارة

وñ : قال"إY أن  ،"وزاد ا(غارسة و¼ أن يعطى ،هكذا ذكر ابن شاس هذه األر�عة: "ح�
  . هذه الفروع ¤تلف فيها، وسبب اqالف ~ �يعها ترددها ب� العقدين

إال vسألة  ،وظاهر ا(ذهب أن هذه الفروع ùها من اإلجارة S ا�الغ: د ا.سالمابن عب
فيهما  (2)األجرةالغ vساو\ة .لجعل ~ أن أن اإلجارة S ا�: فإنها من ا#عالة، وال يقال ،ا1افر

ال lستحق إال بتمام العمل؛ ألنه ال يلزم من استوائهما ~ هذا ا.وجه استواؤهما ~ غwه، فإن 
  . hالف ا#عالة ،اإلجارة S ا�الغ الزمة بالعقد

ووجه تردد هذه األvور ب�  ،ا(ر\ض ا#عالة ونص سحنون S أن األصل ~ مداواة
شابهت ا#عالة، و(ا ¢ن إذا  (3)بتمام العملأنه (ا .م يÍن .لعاvل �ء إال  ،اإلجارة وا#عالة

   ها (5)"يÍون .ألول cسابه كما تقدم شابهت اإلجارة (4)العمل ،ترك األول ثم كمل غwه
�وز، و¼ جعالة : وما حصدت فلك نصفه، قال ابن القاسم : "وقال عند قو� ~ اإلجارة

   .)6(" ال �وز: و� الÖّك، وقال غwه
اختلف قول : ألّن �ّمدا قال ا(واز\ة؛هكذا قال ~ ا(دونة سواء، والقوالن (ا.ك ~ : "ح�

وyما ال �وز بيعه،  ،ال خw فيه: فقال vرة. فلك نصفه أو ثلثه ،فما لقطت من �ء: .ك ~ قو�ما
  .)7()به(ال Çوز فيه اإلجارة 

S K فالن  )8(:بمþلة من قال .رجل ؛ال بأس به؛ ألنّه من ا#عل ال من اإلجارة: وقال أيضا
.م يÍن به  )9(،ا�ين وyم ا.زرعفلك نصفه، فإذا علم Ðم  ،مئة دينار، فما اقتضيت من �ء

  .أو ا.زرع .م يÍن فيه خw ،و§ن .م يعلم Ðم ا�ين ،ومÄ شاء أن يÖك ترك؛ ألنه جعل ،بأس

                                                 
  .443ص: جامع األمهات  )1(

  .اRوضيح: وما أثZته من. »اإلجارة«: ~ �يع ال�سخ (2)
  .اRوضيح: وما أثZته من. »باRمام«: ~ �يع ال�سخ (3)
  .»ترك األول العمل ثم كمل غwه«: ~ كتاب اRوضيح (4)
  .249ص 7ج: اRوضيح (5)

  .434ص: جامع األمهات  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .».لرجل«: ~ ي  )8(
  .»ونظر إ{ه«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )9(
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خ¯
ّ
 ،هل ¼ من باب ا#عل أو اإلجارة ،وS هذا فاqالف إنّما هو ~ �قيق ا(سألة :ا.ل

   )1(."واهللا أعلم ،ومن رّدها إY اإلجارة منع ،فمن رّدها إY ا#عل أجاز
ْومَ و: "وانظر أيضا ما ذكره عند قو� ، وقف S ما البن فرحون )3)(2("نِْصُفهُ  و.ك ،اْحُصِد اْ{َ

وS ما أل± ا1سن ~ آخر كتاب ا#عل واإلجارة  ،(4)~ ا.و¸لة S ا�عوى ،~ الفصل ا.سادس
   .(5)"ا1ق S أنه ال يأخذ إال بإدراك /  ،وyره ما.ك ا#عل S اqصومة: "عند قو�ا

فإن عمل S  ،قو� قال ابن القاسم ،إذ ال يعرف لفراغه حد :قال ابن القاسم ~ ا(واز\ة :م
وا1الل من ذ.ك أن  :قال ~ ا(واز\ة .وروى عن ما.ك أنه جائز ،فله أجر مثله سحنون ،ذ.ك

 ،وyيف هو عليه حÄ يعرف ذ.ك ،أصل ا1قو\صف �  ،ظهر أو .م يظهر ،يوأجره بأجرة معلومة
   .فيجوز و§ن .م ي�öا �.ك وقتا

   .ثم ل®س � أن ºرج منها حÄ 2ستخرجها :قال ابن القاسم
إذا ¢ن �.ك وقت قد عرفه  ،)7(و§ن .م 2سم وقتا ،ا.سلع )6(]بيع[¢إلجارة S  :قال أصبغ

   .واألجل S � حال أحسن ،ا�اس
 ،إال بإدراك ا1ق ،ألنه إذا ¢ن ال يأخذ ؛قو� وروى عن ما.ك أنه جائز هذا vش� :ثم قال

  . يÖك منفعة )9(إY أن )8(فيؤدي
 S~ ا#عل  - ر�ه اهللا -اختلف قول ما.ك : "قال ابن رشد ~ كتاب ا�بات وا.صدقات

 آخر فال �ء �، وقع اختالف قو� ~ )11(فله جعله، و§ن .م يفلج )10(فلجاqصومة S أنه إن 
   .ا#عل واإلجارة من ا(دونة

                                                 
  .149-148ص 7ج: اRوضيح  )1(
  .434ص: جامع األمهات  )2(
  .149ص 7ج: ينظر اRوضيح  )3(

  . 135ص 1ج: تب�ة ا�1م. ينظر االختالف ~ ا#َعل S اqصومة (4)
  .394ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة (5)

  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .»قال ابن القاسم«ز\ادة : ~ ي  )7(
  .»فيوصل«: ~ ي  )8(
  .»ألن«: ~ ي  )9(
  .»علم«: ~ ي )10(
 «: ~ �يع ال�سخ )11(

ّ
  .ا�يان واRحصيل: وما أثZته من. »إال

 ]ب/254[
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إجازة ذ.ك،  )2(وروى عنه ¾� عنه ¾�أيضا،  )1(القاسمواختلف ~ ذ.ك قول ابن 
خالف قو� ~ هذه ا.رواية واألظهر إجازة ذ.ك؛ ألن ا#عل S ا(جهول جائز، و§نما كرها ذ.ك 

   .هل استحساناا# )3(إذا كS، Õ أحد قو{هما
خفيف اqطب،  )5(معروف القدر )4(وأما إذا قل ا#هل فيه، و¸ن ا�ي ºاصم فيه ش®ئا

، صح من ا�يان ~ رسم )6("وجه ا.شخوص فيه ال يÍاد ºتلف؛ فذ.ك جائز قوال واحدا
  . األقضية

و§ن ترك  ،و.م 2شغل العاvل ،و§ن ا#عل إنما �وز فيما قل ،واألصل ~ هذا ا(نع :ا.لخ¯
أحدهما أنه يطول و2شغل  ؛ا#عل S اqصومة وجهان وa)8( )7(.)قبل اRمام .م ي�تفع ا#اعل

أو نفاذ ا1جج  ،ناتو�عد إقامة ا�®ّ  ،و§ن ترك قبل اRمام ،العاvل وال يدري مÄ تنقC اqصومة
ñصومة .انتفع ا(وqآخر فأتم ا ñتلف إذا وºون .ألول بقدر ما ان ،وÍتفع به الطالب هل ي

   ؟من عمله
ثم صالح بعد ذ.ك  ،إذا ¢ن ا#عل ثلث ما يقتC من ا�ين :وقال vلك ~ كتاب �مد
  )10(وأراد األجw ،وآخر ثلثا ،ا(طلوب S أن يأخذ ثلJ ا1ق

ُ
و\Íون  ،خذأن يأخذ ثلث ما أ


   ؟ا�ي اقتD حÄ جاء به فصا1ه )11(أهو :فقال ما.ك ،S �طه ~ ا�ا
   .نعم :قال

   .أرى ذ.ك كما قال األجw :قال ما.ك
  أن يقضيه �يع  )13()�(¢ن ذ.ك  ،ا1ّق  تأخw رّب  )12()أجw(و.و قال األجw ال  :قال �مد

                                                 
  .»أ± القاسم«: ~ ا�يان واRحصيل  )1(
  .»روى عنه ¾� ~ أول رسم، من سماع سح� من كتاب ا�ضائع وا.و¸الت«: ~ ا�يان واRحصيل  )2(
  .»أ�Õ«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .»ب®تا«: ~ ي  )4(
  .»العدد«: ~ ا�يان واRحصيل  )5(
  .49-48ص 14ج: ا�يان واRحصيل  )6(
  .وهو مقدار صفحت�. ط: سقط من  )7(
  .»ثم قال«ز\ادة : ~ ط  )8(
  .»األخW«: ~ ي  )10(
  .»هو«: ~ ي  )11(
  . ي: وقد سقط من. »أج�«: ~ ط  )12(
  .ط: سقط من  )13(
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Àما ب،  Äّح 
ّ

 حقّ  وهو مثل ما .و أسقط صاحب ا1ّق  . أن يرø منه يأخذ ثلثه إال
ّ
ù وأراد أن ،هه 

سبب  )2(و§ن .م يÍن ذ.ك الطلب ،إذا ¢ن ا.صلح بعد أن خاصم ،مثل ذ.ك )1(يÍون ا#را
فإن ر� الطالب أن يدخل معه  ،ل®س � أن يعز� عنها ،ألنه بعد أن d2ع ~ اqصومة ؛ا.صلح

و¸ن .لوyيل أن ºاصم  ،و§ال رد ا.صلح ،و\Íون S حظه ~ اRأخw ،ا.وyيل µزئه فيما تعجل
ألن نقض ذ.ك ا.صلح  ؛فال يرد ،S إثباته )3(يرى أنه ال يقدر إال أن ،حÄ ي1بت ا1ق أو 2سقط

S منفعة .لمجعول � �ر wالطالب من غ".  
ّ
  . خ¯ انت&صح من ا.ل

هل  ،وقع ا.سؤال عن ا#عل بأن ا(wاث �هول القدر ،ا1مد هللا: ووجدت مقيدا ما نصه
  يصح فيه ا#عل ا(ذكور S ر�ع ا(wاث أم ال؟ 

قال ابن  :ما نصه ،~ سماع ابن القاسم ~ ا(سألة ا¬انية ،أنه وقع ~ العتZية :وجوابه
S أن � من � �ء اقتD  ،� دينا )4(سمعت ما.� قال ~ رجل بعث رجال {قتC :القاسم

   .منه نصفه أو ثلثه
 ومثل ذ.ك ا.رجل يقول .لرجل أخرج ~ طلب عبيد K ،ال بأس بذ.ك S وجه ا#عل :قال

َ,ُقوا
َ
  )K()5(أو إبل  ،أ

�
ول®س 2شبهه ما  ،فلك دينارا( ،أو بعw )7(جئUÁ به من عبيد )6(فما ،تضل

wبه من عبد أو بع UÁيز\دان و\نقصان ؛فلك نصفه )8()جئ wوأن ا�ينار ال  ،ألن العبد وا�ع
   .@م العتZيةه ا .يز\د وال ينقص

إذا .م 2سم عدده ال  ،S اقتضاء ا�ين µزء هذا @م صحيح؛ ألن ا(عاvلة :قال ابن رشد
   .إال S وجه ا#عل ،�وز

�مول S  ،اقتC ما S K فالن و.ك من � �ء تقتC منه نصفه أو ثلثه :وقو�
 ،فيجوز ا(عاvلة S اقتضائه µزء منه S وجه اإلجارة ،وأما إذا س� عدده :ثم قال .ا#عل

   .نظره، فاوأطال ~ ا(سألة .وا#عل
                                                 

  .»ا#زا«ط : ، ~»ا#ز«: ~ ي. �سبب طمس فتات ا.ورق: هكذا ~ األصل  )1(
  .»ا(طلب«: ~ ي  )2(
  .»يصدر«: ~ ي  )3(
  .»يقتC«: ~ ي  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»ما«: ~ ي  )6(
  .»عبد«ي : ~  )7(
  .ي: سقط من  )8(
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.م ºتلف قول ما.ك  "ثم ال يعارض هذا ما نقله ا(واق عن ابن �ابة  ،وهذا @مه cروفه
من ديU، فلك  )2(]من �ء[ )1(ما اقتضيت: ~ ا.رّجل يÍون � S ا.رّجل مئة دينار، فيقول

وال بقول ا(خت� تبعا البن  ،فإنه �مول S اإلجارة ال S ا#عالة. ها )3("نصفه، أنّه ال �وز
¢¬لث وا.ر�ع وÞو ذ.ك  ،فيحمل أنه معلوم ال�سبة ها )5("ُجْعًال ُعِلمَ " )4(وابن شاس ،ا1اجب

اهللا / وyتب عبيد  .من �له S ظاهره )7(بعض �وحه )6(وال يعÖض بÍالم ،من األجزاء
  .ما وجده وفقه اهللا بمنه آم� ا ،عبد ا.صادق  �مد بن

-638 R3�1����8 #�$J�� M� ��c��X 
من ا.سفر ا.رابع من  ،~ ا.ورقة ا.واحدة واألر�ع� ومئة ،vسألة من ا.شهادة باRعصيب

عن " ،سئل وظاهر ا.سياق أنه القا� أبو القاسم بن ورد: قبيل نوازل ا.شفعة بورقت� ،ا(عيار
هل  ،(حيطون بمwاثهوهم ا ،فشهد بعضهم أن قوما منهم ،و� عصبة قبيلة عظيمة ،رجل مات

  حÄ ي1بت؟ ،Çوز شهادتهم أم ال
إذا ¢ن ا.رجل معلوم االنÁساب إY تلك القبيلة العظيمة فإن شهادة من شهد : فأجاب

فإن شهادتهم ~ تعي�  )8(�شهادتهمم ي1بت انÁسابه إ{هم إال منهم بتعي� ورثته جائزة، و§ن .
 أصول مذهبنا و�ري S س�ته و�اهللا هذا ا�ي �ري S. )9(وارثه منهم غw جائزة

       )10(."اRوفيق
-639 R3I�y �\ ¡���� ��98 M��E� ��* ? ��c��X 

و� نصف�  ،وهو أخوهما فاقÁسما أرضا �ما ،vسألة إقرار أخو\ن بموت vوروث �ما ôئب
  فإن vوته اآلن انفرد ،زعم ا¬ا] أنه .م يمت ،فلما مات أحدهما ،متفق� S أنه قد مات ،ب®نهما

                                                 
  .ط: وما أثZته من. »اقتضت«:~ األصل، ي، م  )1(
  .اRاج واإلùيل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )2(
  .595ص 7ج: اRاج واإلùيل  )3(
  .7ص 3ج: عقد ا#واهر  )4(
  .249ص: ¤ت� خليل  )5(
  .»@م«: ~ ي  )6(
  .»شيوخه«: ~ ي  )7(
 .ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. »شهادتهم«: ~ �يع ال�سخ )8(
  .ي: وما أثZته من. »جازة«: ~ األصل  )9(
  .74ص 8ج: ا(عيار ا(عرب  )10(

 ]أ/255[



 902 
 

قد اعÖفت ح� قسمت مع أخيك بأنه قد مات، فال : فقال � و� ا(يت ،ونقص القسم ،بمwاثه
  . قول .ك اآلن؟ سئل عنها أبو ا1سن

  . حÄ ي1بت أنه ? بعد ذ.ك، و�اهللا اRوفيق ،اعÖافه الزم �: فأجاب
 هخذ بإقراره، فيلزمه ما أقر به اواضح بأن ا(قر يؤ: قلت: ثم قال ابن هالل بعد ا#واب

من  ،وÞوه ~ vسائل ا(عاوضات من ا(عيار .)2(اإلقرار من ا�ر ا�w1 )v()1سائل(ذكره ~ أواخر 
فذكر أخواه  ،عن ثالثة إخوة ôب أحدهم مدة طو\لة: "من سؤال ،جواب سيدي vصباح

   .واالعÖاف بموته ،لقسمةواقÁسما ما� وyتبا عقد ا ،وتقاررا S ذ.ك ،ا1ا�ان أنه مات
وa �لة ذ.ك أvوال  ،ثم إن أحد ا1ا�\ن وهب �يع ما� من قليل األشياء وyثwها

   .و�À بيده مدة ،وحاز ذ.ك وقبضه ،الغائب البن �
وأثبت ما �ب بموته  ،فرفع أvره إY القا� ،ثم إن ا.واهب قام وأراد تمو\ت أخيه الغائب

wعمRلموهب � بإقرار أبيه ا.واهب بموت أخيه فهل تصح ا�بة ،با.، wعمRأو ال  ،قبل تمو\ته با
  ، وال حÍم حاÐم بموته؟يلزمه إقراره بموته إذ .م ينقض أمد تعمwه

بإقراره بموت أخيه كما  ،ا�بة الزمة .لواهب ا(ذكور نافذة عليه ،أ�رمÍم اهللا: فأجاب
إال أن ي1بت اآلن أن أخاه ¢ن يومئذ  ،ق ذ.كو¾مل S أنه بلغه vوت أخيه يومئذ و�ق ،ذكرتم

و�اهللا  ،ألنه كشف الغيب أنه وهب ما ال يملك ؛فwجع ا.واهب ا(ذكور ~ هبته ،حيا
   (3)."اRوفيق

و�� شيخه العالمة  ،معارضة وقعت ب� سيدي وا�ي ،)v ~()4سألة ا�يوع(وانظر 
  .w1ا�ّ  رّ فإنه أشار فيها (ا تقدم من نص ا�ّ  ،)5(سيدي �مد ابن شيخه سيدي عبد ا.ر�ن

-640 R?¡�Å8 ,�� M� 3I�r�� .���L 
¶ �� &����� ¬=(� &PX 
~  ،قال فيها ~ ¤ت� ا(تيطية ؟vسألة هل يقبض ا.وyيل ما Çدد (وGه الغائب من مال بإرث

ابن  وسئل vسألة،: ، نصهاذكره أثناء vسألة ،.م ºتلف الفقهاء حي�ئذ أن � قبضه :كتاب ا.و¸لة
وادعت أنها ¢نت دفعت إ{ه قبل  ،عتاب وغwه عن اvرأة ماتت S زوج ôئب ¢ن طلقها

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
)2(  w174ص 2ج: ا�ر ا�.  

  .150- 149ص 5ج: ا(عيار ا(عرب (3)
  .ي: سقط من  )4(
  .»االبن«: ~ ط  )5(
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ثم رغب إ{ها أن تأخذ  ،ٍح مْ 4َ  )1(د� وأنها ¢نت أسلفته مُ  ،{Zتاع �ا بها خادما ،طالقها مئة مثقال
   .ا(ملوyةوال ابتاع �ا  ،و.م يدفع �ا ش®ئا ،كذا وyذا مثقاال )2(فيه

 ،واإلنÍار ،واإلقرار ،وقبضها ،ùها )4(S ذ.ك وyيل الغائب S طلب حقوقه )3(وقعت
ا.وyيل  فأقرّ  ،شهاد به متقدما S تارºه بنحو xم، و¸ن اإلاا مفوًض وقبض vستغالته توyيال تامً 

 Gّوv S د �ا با(ئة ا(ثقال قبله وشه أنه حّق  :وقال .ه الغائبا(ذكور .لزوجة ا(ذكورة بما ادعت
   .شاهدان S إقرار الغائب بها

.شكواها  ،و¸ن ا1اÐم باع S الغائب ×لوyة ،أحدهما فقط )6()وقبل( )5(:)وقيل(
ا(رأة أن تنصف بما�ا من  )7(فطلبت ،وأوقف ثمنها .لغائب بيد ثقة ،ها ال نفقة �اوأنّ  ،ا(ضيعة

  . واحتج بأنه وGه S قبض حقوقه ùها ،وطلب ا.وyيل قبضه ،ا¬من ا(وقوف
  ،بأن ا.وyيل ال يقبض ا(ال ا(وقوف: فأجاب ابن عتاب

ّ
 بتوyيل الغائب إياه توyيال ينص إال

عن قبول  )8(عته .لتوقفوyذ.ك ال تقبض ا(رأة ما ادّ  ،ا بذ.ك اRوyيل فالوأمّ  .فيه S قبضه
   .هو\بü ثمن ا(ملوyة عند من وقف بيد ،أحد شاهديها

 ،توyيله قبض �يع حقوقه )9(]~[؛ ألّن ا.وyيل ا(ذكور يقبضه بأنّ  :وأجاب ابن القطان
 ،ووقع .لموñ بعد ذ.ك مwاث ،وقد نزل مثل هذه فيمن وS ñ قبض حقوقه ،و\Wأ ا�افع إ{ه

   . فال تأخذ ش®ئا لعدم ثبوت حقها ،وجةا ا.زّ مّ وأ .حي�ئذ أن � قبضه/ فلم ºتلف الفقهاء
   ،عته ا.زوجة S الغائب من ثمن اqادم أمانةبأن ما ادّ : )10(وأجاب ابن أ± عبد ا.صمد

                                                 
  .وما أثZته  هو ا.صواب. »من«: ، ~ ي»مدي«: ~ األصل، م، ط  )1(
  .»فيها«: ~ ي  )2(
  .»وقفت«ط : ، ~»ووقفت«: ~ ي  )3(
  .»حقوقها«: ~ ي  )4(
  .م، ط: سقط من  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .»وطلبت«: ~ ي  )7(
  .»ا(توقف«: ~ ي  )8(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )9(
كف ب�ه قبل . بن هذيل بن أ± عبد ا.صمد، القرطó، يعرف ابن أ± عبد ا.صمدأبو �ّمد vو�  :ابن أ± عبد ا.صمد )10(

وو� . روى عن أ± عبد اهللا بن xبد، القا� يو�س بن عبد اهللا، وأ± �ّمد بن ا.شقاق .vوته بمدة، ف�ن ابنه يÍتب عنه
 2ج: ؛ كتاب ا.صلة356ص 2ج: ترتيب ا(دارك. ھ462تو� سنة . القضاء، ثم توÉ ابنه أبو ا1سن الفتيا وا.رئاسة بعد vوته

  .241ص

 ]ب/255[
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عته من بقاء ثمن القمح دعوى وما ادّ  .ى ~ مال الغائب بما هو أمانتهد� عَ وال �ُ  ،ول®س بدين
   .فال يقD �ا ��ء من ذ.ك ،فاسدة

   .ألنه من حقوق الغائب ؛من ا(ملوyةوأما ا.وyيل فيقبض ث
وال رءا  ،أن ا(وñ .م 2شهد S نفسه فيها ،بأن مقتD ا.و¸لة ا(ذكورة :وأجاب ابن ما.ك

ا.شهادة  (1)وال ي�بB أن lسمع ،وS وجه االسxÖء ،و§نما لفق ما فيها من حفظ ا.شهود ،ا.كتاب
   .إال أن ينص ا.شاهد معانيها من حفظه ،بهذه ا.و¸لة

نظر فإن  ،ثبت اRوyيل بما ذكرناه (2)و§ذا .فال تقبل ،وأما أن يقول هذه شهاد� أشهد بها
فذ.ك يZيح العمل  ،وتار\خ ا.شهادة بمغيب قر\ب جدا ،ثبت بعد vوضع الغائب واتصال غيZته

فإذا ثبت هذا أخذت  ،تصال غيZتهو§ن بعد إيقاع با(غيب أعيد ا.شهود ل®شهدوا با ،با.و¸لة
و§ما  ،فتحلف معه ،أو بأنه شاهد �ا ،إما بإعمال إقرار وyيله ،ا(رأة من ا¬من ا(وقف .لغائب

   .و\قبض ا.وyيل ما بÀ .لغائب ،بإضافته إY ا(قبول من شاهديها إن قبل منهما أحد
 ،~ أمانة زوجها ،ا ثبت �اوجواب ابن أ± عبد ا.صمد ~ ترك إعداء ا(رأة بم :قال ابن سهل

  . ما ~ ا(خت�ه ا" ال يلتفت إ{ه ومن ا(عاvلة الفاسدة جهٌل 
-641 R����E T�� ! .��� Z�
L� [� ]$	�� �9�X 

: فقال .لطالب ،vسألة من مع÷ اإلقرار ~ يم� توجهت S ا(د� عليه ~ دعوى خيانة
  فهل يعذر أم ال؟ ،ما ظننت أنك �لف :فقال ،فأجابه إ{ها ،و.ك ما ادعيت )3(ْف لِ حْ ا

مفهومه إن  ،¢ن حلف ~ غw ا�عوى: "~ باب اإلقرار ،جوابها يؤخذ من مفهوم قول ا(صنف
من أنÍر  : ")4(قال ا1طاب عن ابِْن َسْحُنونِ  ،وهو كذ.ك ،حلف ~ ا�عوى أنه يلزمها: قال �

وأنت بريء، أو مÄ حلفت، أو أنت بريء مع  )6(اْحِلْف فقال � ا(ّدÝ ، )5(ما اّد� به عليه
  .م يÍن � ذ.ك، وyذا  )7(ال �لف: يمينك أو ~ يمينك، فحلف فقد برئ، و.و قال � الّطالب

                                                 
  .»2سمع«: ~ ط (1)
  .»فإذا«: ~ م، ط (2)

  .»أخلف«: ~ ي  )3(
  .»سحنون«: ~ ط  )4(
  .»عليه به«: ~ �يع ال�سخ  )5(
  .»أخلف«: ~ ي  )6(
  .وهو vوافق (ا ~ vواهب ا#ليل. م: وما أثZته من. »�لف«: ~ األصل، ي، ط  )7(
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Ýها )1("احلف وأنا أغرم .ك، فحلف .زمه، وال رجوع � عن قو�: إن قال ا(طلوب .لمّد.  
زوم ~ قو�قول سحننُوِقَض و: "وانظر فيه قول ابن عرفة: قلت

ّ
إن حلف : ")2(ون بعدم ا.ل

ي تّدعيه قبل . احلف وأنا أغرم أنّه يلزمه: فحلف، بقو�
ّ

ومثله قول �اRها احلف أّن ا1ّق ا�
و§ن مات ¢ن  ،)3(أ) حّق، وأنا ضامن أنّه يلزمه، وال رجوع � و\لزمه ذ.ك إن حلف ا(طلوب

  . هذ.ك ~ ما�، و�اب بأّن �ط .زوم ا.ّ�ء إ�vن
 S إ�vنه،  )4(إن حلف وأخواته: وهو غw ثابت ~ قو�

ّ
(ا علم أّن vلزومّية ا.ّ�ء ال تدل

احلف إلتيانه : فلم يلزمه اإلقرار لعدم إتيانه ~ لفظه �dطه، وهو اإل�vن، و.زمه ذ.ك ~ قو�
زوم، وهو اإل�vن �اللة صيغة افعل عليه؛ ألّن ّ� 

ّ
 S ثبوت �ط ا.ل

ّ
مطلوب xدًة  بما يدل
  )6(.ها )5("من كتاب اّ�عوى من العتZّية صبغوانظر ا(سألة ~ سماع أ ه×Íن ا

vسألة،  : "، ما نصه~ فصل ~ vسائل تتعلق Ícم ا{م� ،وقال ابن فرحون ~ تب�ته
احلف : ومن العتZّية من رواية ع®، وأصبغ عن ابن القاسم، ~ ا(ّدÝ يقول .لمّد� عليه

ما اّدعيت، فإذا هّم با{م� بدا .لمّد� عليه،  )8(احلف أنت وخذ )7(|لب|: فيقول � اآلخروابرأ، 
ل®س � أن يرجع، و{حلف ا(ّدÝ و\أخذ حّقه ¢ن ذ.ك : .م أظّنك ÖÇئ S ا{م�، قال: وقال

   )9(."عند ا.ّسلطان، أو عند غwه، وقد .زمه ذ.ك
يم�،  )10(ومن وجبت عليه: vسألة، وa ا(تيطّية : "، ~ الفصل بعدهوقال أيضا ~ vسألة

¾لف صاحبه و\غرم، فلّما جاء  )11(رّدها S من وجبت � عند ا.ّسلطان أو غwه، ور� بأن
  . مقطع ا1ّق نزع عن ا.ّرضا، وندم S ذ.ك، فقد .زمه ا.ّرضا، ¢ن عند ا.ّسلطان أو غwه

                                                 
  .237ص 7ج: vواهب ا#ليل  )1(
  .»فقو�«: ~ ي  )2(
  .»الطالب«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .»حلفت و§خوانه«: ~ األصل، ي، ط  )4(
  .238-237ص 7ج: vواهب ا#ليل  )5(
  .»ومثله ~ تب�ة ابن فرحون و¤ت� ا(تيطية«ز\ادة : ~ ط  )6(
 .تب�ة ا�1م: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )7(
  .»خذها«: ~ ي  )8(
  .164ص 1ج: تب�ة ا�1م  )9(
  .»عنه«: ~ ي  )10(
  .»أن«: ~ ي  )11(
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فيمن قام � شاهد : عليه، و¼ vسألة ا(دّونة وهذا متفق: قال ا.ّشيخ أبو عمران ~ vسائله
  ها )c".)1ّق، فرّد ا{م� S ا(ّد� عليه أنّه ل®س � ا.رّجوع ~ ذ.ك

-642  R&	� 
�8 �� |*�� ��y &	�.'9W ¬=  [� &�� ��� &95� g�8� ,X 
 ،و¼ أن و� ا.سيد ¾� ا1مادي ôب مع رفقة من ا.dفاء ،vسألة وقع ا.سؤال عنها

 
ً

فقبضه � من يده ابن عبد  ،بيد ابن عبد ا.ر�ن من ا(رابط� أهل القنادسة )2( �فÖك �ال
فباعه ابن أخته من رجل من أهل توات  ،فباعه من ابن أخته الطاهر ،)3(ا.ر�ن بن أضيا

وأن يمكنه .و�  ،ووñ خا� ا1اج ا1بيب بن أضيا S قبض ا¬من من اRوا� ا(ذكور ،)4(تماوي
وثبت أيضا اعÖاف ا1اج ا1بيب بأنه قبض ذ.ك  ،)5(وثبت ذ.ك من قو� ،سيدي ¾� ا(ذكور

وأنÍر  ،)6(وهو العقيد بن أ± طلحة ا#راوي ،وزعم أنه دفعه (ن وGه S قبضه منه ،من اRوا�
� وادّ  .لجراوي، ا�ي هو أخوه توyيل أخيه ،قائم عليه اآلن ا�ي هو وارث و� سيدي ¾�ال

   .ا1بيب حÄ اآلن/ أن ذ.ك باق عند ا1اج 
وال يؤخذ بإقراره  ،بأنه ال يلزمه دفع ذ.ك .لوارث ا(ذكور :فأجاب فيها بعض من سئل عنها

َو.ََك 4َبُْض َسلَِمِه : "~ باب ا.و¸لةصنف ، ~ قول ا(vستدال بما نقله ا1طاب ،ا�ي ثبت عليه
ةٍ  َت بZَِيõنَ ْن َ=بَ يقتC أن اعÖاف ا.وyيل يÍون ما  ا× ،عن أ± ا1سن وا(عونة وغwهما )7(".ََك؛ إِ

   .(8)ال يوجب .لمقر � قبضه منه ،قد أقر � vوGه بأنه لغwه ،وS ñ قبضه
وهو vشÖ\ه الطاهر به .و� سيدي ¾�  ،ا#مل بذمته ثمنُ  نْ مَ  )9(و.م ي�تبه إلقرارِ 

 إذا قبضه ×ن اشÖى منه ،)10()�(بل وأvره qا� ا�ي هو وyيله S تمكينه .لمقر  ،وتوyيله
كما 2شهد � ما نقله ا1طاب ~ ا(حل  ،وذ.ك ×ا يوجب قبضه منه ،وهو اRماوي ا(ذكور ،ا#مل

                                                 
  .165ص 1ج: تب�ة ا�1م  )1(
  .»�ا�«: ~ ي  )2(
  .»األضيا«: ~ ي  )3(
  .»تموي«: ~ ي  )4(
  .»بقو�«: ~ ي  )5(
  .»ا#راري«: ~ ي، ط  )6(
  .218ص: ¤ت� خليل  )7(

  .208-207ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل (8)
  .».إلقرار«: ~ ي  )9(
  .ي: سقط من  )10(

 ]أ/256[
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َال َ�نَْعِزُل ا¬�اِ] بَِعْزِل : "عند قول ا(صنف ن رشدابا(ذكور، وفيما نقله قبله عن نوازل  فَ
لِ  فيلزمه  ،)2(ما قبض وyيل ا.وyيل من مال vوGّه: قال ابن رشد ~ نواز�: فرع : "ونصه ،)1("األو�

     أن يدفعه إY من أراد قبضه منه من vوGّه، ومن صاحب ا(ال إذا ثبت أّن ا(ال � بZّينة،       
 من ا.وyيل، ول®س � أن يمتنع من ذ.ك؛ ألنّه  (3)ارأو بإقر

ُ
أ َWْ�  . باّ�فع إY من دفع إ{ه منهما )4(َ

 �ّZ5(ي(  ~ � أن 2سلم S رجًال ñّدّونة، و¼ من و)سألة كتاب ا.ّسلم ا¬ّا] من اv هذه
: سيقول ا(صّنف فيهاوvسألة ا(دّونة ا(ذكورة . هطعام ففعل، ثّم أ5 اآلvر، وأراد قبض ا.ّسلم ا

   ها )6("و.ك قبض سلمه .ك إن ثبت بZّينة، فتأvّله، واهللا أعلم
قال ~ كتاب ا.ّسلم ا¬ّا] من  ... "إلخ " َو.ََك 4َبُْض َسلَِمِه .ََك : "ونص ا1طاب عند قو�

ك إن ¢نت . )8(كإ{ )7(و.ك قبض ما أسلم .ك فيه وyيلك بغw حöته، و\Wأ إذا دفعه: ا(دّونة
  . ب®ّنة أنّه أسلمه .ك، و§ن .م يÍن دفع ذ.ك بZّينة، فا(أvور أوÉ بقبضه منك

ي عليه الّطعام، بأّن : ح\ عن القا�ّ° أنّه قال: قال ابن يو�س: قال أبو ا1سن
ّ

و.و أقّر ا�
منفعًة ا(أvور أقّر عنده أّن الّطعام .لمقّر �، ال �S W دفعه، وال يÍون شاهًدا؛ ألّن ~ شهادته 

وقد رأى بعض أصحابنا أنّه يؤvر باّ�فع إY ا(قّر �، فإن جاء : قال. �؛ ألنّه �ب أن يفرغ ذمته
 غرم � ثانيةً 

ّ
  . ا(أvور فصّدقه برئ، و§ال

إّن ما قا� القا�ّ° من أّن من عليه ا1ّق ال يÍون شاهًدا، Þوه ~ : وقال بعض القروّ\�|
، : وقال بعض القروّ\� ،)9(|كتاب ابن سحنون عن أبيه

ً
شهادته ~ هذا جائزة إذا ¢ن عدال

   هامعه، و2ستحّق، وال تهمة ~ ذ.ك إذا حّل األجل  )10(و¾لف ا(قرّ 

                                                 
  .217ص: ¤ت� خليل  )1(
 .»vوv ñوGه«: ~ vواهب ا#ليل )2(

  .»بإقرار«: ~ ي، ط  (3)
  .»برأ«: ~ ط  )4(
  .»يم�«: ~ ي  )5(
  .194ص 7ج: vواهب ا#ليل  )6(
  .»دافعه«: ~ �يع ال�سخ  )7(
  .»إ{ه«: ~ ي  )8(
 .vواهب ا#ليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )9(
  .»ا.َمَقِر َ�ُ «: ~ �يع ال�سخ  )10(
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فحاصله أنّه اختلف هل يقD عليه بإقراره أو ال؟ S قول�؛ وS القول بعدم القضاء، 
  . شاهًدا؟ قوالن )2(ونيÍ )1()فهْل (

قوالن، وa كونه  ؛)3(جv Wسلم إ{ه S اّ�فع (ن أقّر � ا(سلم الغائب وa: قال ~ ا.ّشاvل
 ¾لف معه ا(ستحّق، و\أخذ ذ.ك قوالن؛ أّما إن ثبت بZّينة، فله قبضه 

ً
كشاهد إن ¢ن عدال

   هاتّفاقًا ا
ي جزم به القا� عبد ا.وّهاب ~  وما

ّ
ذكره عن القا�ّ° من عدم جWه S اّ�فع، هو ا�

إذا وGّه S قبض دين � S رجل أو وديعة عنده، فصّدق الغر\م ا.وyيل، ول®س : ونة، فقالا(ع
.لوyيل ب®ّنة، فال �W الغر\م S دفع ا.ّ�ء .لوyيل خالفًا أل± حنيفة؛ ألنّه ال يلزم الغر\م أن 

 بما يWأ به، بد{ل أنّه .و ¢ن عليه حّق بZّينة، فطالب صاحبه ¢ن �
ّ
أن يمنعه حÄّ  يدفع إال

¾ö ا.وثيقة، وlسقط شهادة ا.ّشهود، واّ�فع باإلقرار ال يWأ به، بد{ل أّن صاحب ا1ّق إن 
¢ن كذ.ك .م يلزمه اّ�فع، و�ر\ره أن يقال ّ� من ال  )4(جحد ا.و¸لة .زمه دفعه إ{ه ثانيًة، و§ن

أقّر S غwه باRّوyيل، فلم يلزمه S ذ.ك يWأ باّ�فع إ{ه، .م �S W دفعه إ{ه ¢ألجنóّ؛ وألنّه 
   هاإلقرار lسليم ما ~ يده إY ا.وyيل ا

ّ̄ ~ كتاب ا.وديعة، وقال ابن فرحون ~ الفصل اqاvس،  وعليه خ
ّ
من القسم (اقت� ا.ل

من القسم األّول من أقسام ا.كتاب، ~  )5()ا¬ّالث، من ا.ّرÐن ا.ّسادس، من ا�اب اqاvس
S بيه�Rّإثبات فصول إنّه ا(شهور، و.و صّدق  )7(سماع اّ�عوى بها )6( أح�م يتوّقفا S

به، .م �Wه ا1اÐم S دفعه S ا(شهور، حÄّ  )8( اqصم ا.وyيل ~ اّ�عوى، واعÖف با(ّد�
ف هي1بت عنده صّحة ا.و¸لة ا

ّ
  . وواحد ~ خصومة: وتقّدم @مه هذا عند قول ا(ؤل

إنّه إذا صّدقه S ا.و¸لة، وأقّر : ~ آخر الفصل ا.ّسادس ~ حÍم ا.و¸لة S اّ�عوى وقال
باّ�ين أ.زم باّ�فع إ{ه، ونّصه ~ vسألة ا(طلوب يوافق S صّحة ا.و¸لة قبل ثبوتها، و§ذا قام 

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»فيكون«: ~ ط  )2(
  .»ا�ائب«: ~ ي  )3(
  .»إذا«: ~ �يع ال�سخ  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»تتوقف«: ~ ط  )6(
  .»بما«: ~ ي  )7(
  .وهو vوافق (ا ~ vواهب ا#ليل. ي: وما أثZته من. »ا�عوى«: ~ األصل، م، ط  )8(
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با(هر،  رجل ~ مهر اvرأته، أو دين رجل، واّد� و¸لة صاحب ذ.ك، فأقّر ا(طلوب باّ�ين أو
يلزمه دفع ذ.ك إ{ه، فإن قام صاحب ا1ّق S ا(طلوب يطلبه ي )1(واعÖف بصحة ا.و¸لة، فإنّه

 بإقراره وا(صيبة منه
ً
  . ها بذ.ك، قD � به؛ ألنّه إنّما يقD عليه أّوال

وعزاه ا.ّسبع� ~ القضاء باألمارات وقرائن األحوال ما يوافق ذ.ك، /  و� ~ اْ�اب
وUGّ فالن S : وa ا(تيطّية ح\ ابن حبيب عن سحنون فيمن قال .رجل: .لمتيطّية، ونّصه

فإن قدم فالن . كذا فصّدقه ~ ا.و¸لة، وأقّر باّ�ين أنّه يلزمه اّ�فع إ{ه )2(قبض دينه منك، وقدرهُ 
   هوأنÍر اRّوyيل غرم ا(قّر؛ ألّن اÍ1م ¢ن بإقراره ا

خذ منه ما ºالف هذا، و\وافق ما تقّدم عن الفصل اqاvس، وما ذكره من ما يؤ )3(وفيه
.زوم اّ�فع جار S ما ذكره ابن يو�س عن بعض أصحابنا، وما ذكره عن القا�ّ° أرجح، 
خ¯ عليه، وlشهw ابن فرحون �، والّظاهر 

ّ
و\ÌÍ ~ ترجيحه اقتصار القا� عبد ا.وّهاب وا.ل

   )4(."ته عدم قبو�ا، واهللا أعلمعندي من القول� ~ شهاد
إذا ثبت أنّه ال �S W اّ�فع، فمÄ دفع إY : قال ~ ا(عونة إثر @مه ا(تقّدم، فصل: ت�بيه"

من يعÖف � بأنّه وyيل بغw ب®ّنة S ا.و¸لة، فإن اعÖف � صاحب ا1ّق فقد برئ، و§ن أنÍر 
~ اإلبراء، كما .و  )5(أيًضا؛ ألّن ثبوت ا.و¸لة ل®س �dطا.و¸لة، وأقّر أنّه قبض ا1ّق برئ الغر\م 

الغر\م، فإن أقّر  )6(بعث به الغر\م S يد رسول ابتداًء، واعÖف صاحب ا1ّق بقبضه لWئ
صاحب اّ�ين با.و¸لة، وأنÍر أن يÍون الغر\م دفع ا1ّق إY ا.وyيل .م يلتفت إY إقرار ا.وyيل 

ر\م إقامة ا�®ّنة باّ�فع إY ا.وyيل، فإن .م تقم ب®ّنة غرم ذ.ك بالقبض أو إنÍاره، و.زم الغ
ي أتلف ما� ح� دفع )7(.صاحب

ّ
  . إY من ال يWأ باّ�فع إ{ه )8(ا1ّق؛ ألّن الغر\م هو ا�

  وyذ.ك .و ¢نت ا.و¸لة بZّينة، فدفع الغر\م إY ا.وyيل بغw ب®ّنة، وأنÍر صاحب ا1ّق، فإّن 
  ألّن إقرار ا.وyيل بالقبض غw مقبول S ا(وñّ؛ ألّن ا.وyيل أم� فيما ب®نه (ل؛ الغر\م يغرم ا(ا

                                                 
  .»~ أنه«: ~ ي  )1(
  .»عدده«: ~ vواهب ا#ليل  )2(
  .»أيضا«ز\ادة : ~ ط  )3(
  .208-207ص 7ج: vواهب ا#ليل  )4(
  .»�ًطا«: ~ �يع ال�سخ  )5(
  .»يWأ«: ~ ي  )6(
  .»صاحب«: ~ ي  )7(
  .»دفعه«: ~ �يع ال�سخ  )8(

 ]ب/256[
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ثانيًة، و� إحالف  )1()و�� vوGّه، ال فيما ب®نه و�� غwه، و§ذا ¢ن كذ.ك فإّن الغر\م يغرم ا(ال
yيل أنّه دفع صاحب ا1ّق أنّه .م يقبضه، و.م يعلم بدفعه ا1ّق إY وyيله، ثّم ينظر فإن اّد� ا.و

ا(ال إ{ه بZّينة وأقامها، فإّن الغر\م يWأ بذ.ك، وال ¾تاج إY إقامة ب®ّنة S اّ�فع إY ا.وyيل؛ ألّن 
ا�®ّنة قد شهدت بقبض صاحب ا1ّق 1ّقه، و§ن اّد� اّ�فع إY صاحب ا1ّق بغw ب®ّنة، فال 

و§ن ¢ن زائدا  ،ا1طاب وسقناه بطو� منه ا )2(."بلفظه هيلزم ذ.ك صاحب ا1ّق S ما ب®ّنا ا
  .ببعض )4(بعضا هوارتباط ،ا�ازلة (ا فيه من الفوائد )3(عن

  ُب رُ قْ ا هذه 7َ نَ وvسأRُ  :قلت
َ
  وِب جُ  وُ Sََ  اقِ فَ االõ7  يهِ *ِ  رَ كِ ا ذُ vم�  ونَ Íُ تَ  نْ أ

ْ
 وِت بُ ِ¬ُ  ،ِض بْ قَ ال

واهللا  ،بأنه .و� سيدي ¾� با�®نة ال بإقرار ا1اج ا1بيب فقط ،بائع ا#مل .لتماوي اعÖاِف 
�مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه  .أعلم Yقا� عبيد ر�ه تعا
  .آم�

-643 R ��*� .�-�� .�� Z��� ,.p=(/ O�9pL� .9�*y M� .'� ¬=  [� .'��~ &�� &	� M� 
 ��� *j��� ,M�
��  �
��.��-� M�X 

 :-  ر�ه اهللا -ا�الK  )5(]أبو العباس سيدي أ�د بن عبد العز\ز[وسئل ا.شيخ العالمة 
 ضامنه S قبض دينه من غر\مه ا(ضمون جوابÍم ~ رجل وñ�  ،سيدي ر� اهللا عنÍم

فهل يصدق ا.ضامن  ،وأنÍر رب ا�ين وصول ا1ق إ{ه ،واد� أنه أوصله .رب ا�ين ،فقبضه
أو ال  ،vصدق بيمينه ~ دعوى ا�فع (وGه )7()وا.وyيل(ألنه وyيله  ؛ا1ق .ر�ه )6(]دفع[~ دعوى 

و\Íون القول .رب ا�ين بيمينه  ،وا.ضامن ¢(دين ~ أنه يÍلف اإلثبات ،ألنه ضامن ؛يصدق
  .كما .و اد� عليه ا(دين القضاء

و¼ يتجاذبها  ،أ] .م أقف S نص ~ ع� ا�ازلة :-   ا(وفقواهللا تعاY -ا#واب  :فأجاب بقو�
 ،بيم� فيهما ينا�ّ  ومقتD ا¬ا] تصديق رّب  ،فمقتD األول تصديقه ،طرفان ا.و¸لة وا1مالة

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .209ص 7ج: vواهب ا#ليل  )2(
  .»S ع�«: ~ ي، ط  )3(
  .بعضه«: ~ ي، ط  )4(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(
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 ،ألن يد ا.وyيل كيد ا(وñ ؛ا.و¸لة )2(]وهو ،ا¬ا][ )1(ولÍن ا�ي يظهر تغليب جاب الطرف
 :و�راءته توجب براءة ا.ضامن لقو�م ،من ا(ضمنون برئ ا(ضمنونفمجرد ثبوت قبض ا.ضامن 
  ،و.م يبق إال حÍم ا.و¸لة ،و§ذا برئ ا.ضامن سقط حÍم ا.ضامن ،إذا برئ األصل برئ ا.ضامن

  .كتب أ�د بن عبد العز\ز .واهللا تعاY أعلم ،ألنه أم� (وGه ؛فيصدق ا.وyيل بيمينه
-644 R ,x�� ! ��iJ� �-�E M�gI�=�� [� g	*� AiJL� O� "
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فيمن خاصم  ،و×ا وجد hط الفقيه سيدي ا1سن بن سيدي �مد العا.م ا.زجالوي
سئل عن vسألة من  :ما نصه ،فاستحق من يده أن ا(شÖي يرجع S ا�ائع بدرyه ،vشÖ\ا vل�

فهل  ،حÄ رده عليه با.dع ،ائعفقام فيه بعض ا�اس ~ غيبة ا� ،اشÖى ش®ئا من ا(اء S رجل
   ؟أو ال يلزمه �ء من ذ.ك ،أو رد ا(اء ا(بيع ،�ب S ا�ائع رد ا�رك

و§ن عجز عنه وجب عليه  ،أن ا�ائع ا(ذكور يلزمه إثبات ا(اء ا(بيع .لمشÖ\ن :وا#واب
وال يö ا(شÖ\ن  ،)3()والفتوىوا�ي به القضاء ( ،هذا هو ا(عمول به ~ ا(ذهب ،رد ا�رك

 
ّ
ي : وقد قال ابن  ا�ندّي ": ونصه ،قا� ~ ا(واق وغwه ،من قام ~ ا(اء/ © شارعوا ا.d\عة ال

ّ
ا�

 Dv ذ.ك ما S ا�ائع، و§ن أضاف ا(بيع إ{ه، واّ�{ل S تّدل عليه األصول أّن � ا.رّجوع
  ." عليه أهل العلم ~ عقد وثائقهم

ي به القضاء أنّه يرجع " :)4(قال إY أن
ّ

، واهللا )5("هذا ~ صحيح اإلقرار فكيف ~ هذا. وا�
   ه، وفقه اهللا بمنه اوyتبه ا1سن بن العا.م. تعاY أعلم

وyتب عبيد ر�ه �مد بن عبد القادر  ،فا#واب أعاله صحيح ،و�عد :بعد افتتاحه ،و�عده
   .بن �مد ا.صالح لطف اهللا به

وهو  ،ما وجد دون ذكر اسمهه افا#واب بأعاله واRصحيح � صحيحان  :و�عد ،و�عده
وyتبه من  ،hط الفقيه سيدي �مد بن سيدي عبد ا.ر�ن العا.م عم سيدي ا1سن ا(ذكور

رزقهم اهللا رضاه  ،¢تبه �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK .خطوطهم مبا�ة
  .آم�

                                                 
  .»طرف«: ~ ي  )1(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .ي: وما أثZته من. »قام«: ~ األصل، ط  )4(
  .361ص 7ج: اRاج واإلùيل  )5(

 ]أ/257[



 912 
 

-645 R�� O? #��(4�� �j)�$��
E M� k����� ¬�8 Z8�� ,����� g>(X 
من  )3(وأE بعض ا.d¸ء ،ا(شyÖة إن انقطع سيالنها )2()الفقارة( :نص ا.سؤال )1(و.لشيخ

  ما اÍ1م؟ ،متهاخد
وهو ظاهر  ،فإن أE بيع عليه نصيبه ،فإن ظاهر @م ا(خت� ا#S W اإلصالح: فأجاب

 ،وvسائل ابن ا.را� ،وهو ا(وافق .رواية ¾� ا(نقولة ~ ا�وادر ،)4(@م سحنون عند ابن يو�س
   هانظر ا1طاب ا )5(.وعند ابن رشد أنه ال �W بال خالف

-646 R)� ��  ,k��} �8 O����� ��>('� #��(/ ,O�*E�� g'���� ,�$��
�8 �P
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سأل  ،سيدي عبد اهللا بن الفقيه ا.سيد أ± مدين ~ �لة vسائل ،و×ا وجد hط الفقيه
 ،سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر ،عنها العالمة ا.شيخ أبا عبد اهللا سيدي �مد بن العالمة أ± ز\د

 ،قام بعضهم S أصحابه ~ خدمتها ،وسئل عن فقارة منقطعة ا.سيالن ب� أناس :ما نصه
و.م يقوvوا  ،فصار 2سÀ بها س�� بمحö �¸ئه ،ال ماءهاس، فاختدمها وأفامتنعوا أو .م يقم

فقاvوا ~ الغلة ال©  ،بمنابهم ~ اqدمة )6(فطا�هم ،ثم قاvوا يطلبون حقهم ~ ا(اء ،عليه ��ء
وهل ا(حZسة ؟ كما هو ظاهر @م اإلمام ~ ا(وطأ ،فهل القول �م أم ال ،¢ن 2ستغلها قبل قيامهم

  ~ ذ.ك أم ال؟مع ما� غلة سواء 
فإنه ال �اسبة عليه ~ ا(اء مدة  ،وأما من أنفق S فقارة vشyÖة دون �¸ئه :فأجاب

وال يعطي  ،وa ا(وطأ ،وغwها )7(وقبل قبضه ما انفق هذا ا(نصوص عليه ~ ا(دونة ،انتفاعه
ء نقله ابن يو�س نعم .لd\ك ا(حاسبة بÍراء قرار ا(ا .ظاهره ا(حاسبة بالغلة لعدم تعرضه �ا

   .وأبو ا1سن
  وال فرق ب� طلبه منهم  ،إن ¢نت غw منقطعة ا.سيالن ،وyذا يقال ~ زائد ا(اء hدمته

                                                 
  .»و.البن«ط : ، ~»و� أيضا«: ~ ي، م  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»األ�اك«: ~ ي )3(
  .105ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )4(
  .106ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )5(
  .»فطلبهم«: ~ ي  )6(
  .393ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )7(
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Sَ َDَِ : "كما يفهم ×ا نقله ا1طاب عن ابن يو�س ~ �ح قو� )1(ال فأبوا أو ،اqدمة َوقُ
\ٍك  كما وجد hط من ذكر  .ها�صوص اوا(حZسة كغwها كما تفيده ظواهر  )3(...إلخ  )2("َ�ِ

  . ر�ه اهللا
قال ما.ك ~  :ما نصه ،ونص ما ~ ا(وطأ هو قو� ~ باب ا(ساقاة بعد @م فيها :)4(]قلت[

و\قول اآلخر ال أجد  ،فينقطع ماؤها فw\د أحدهما أن يعمل ~ الع� ،الع� تÍون ب� ا.رجل�
 ،و\Íون .ك ا(اء ùه ،أنفقو )5()اعمل(أنه يقال .�ي ير\د أن يعمل ~ الع�  ،ما أعمل به

أخذ حصته من  ،)6()فإذا جاء بنصف ما أنفقت( ،lسÀ به حÄ يأ� صاحبك بنصف ما أنفقت
.م يعلق اآلخر من  ،و.و .م يدرك ش®ئا بعمله ،ألنه أنفق ؛و§نما أعطى األول ا(اء ùه :قال .ا(اء

  .)7(]منه[ه ا .ا�فقة �ء
-647 R ,.j�} 3�1� [� _4�� .�� �¥
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~ مثل ا(سألة ا(ذكورة .لشيخ أ± عبد اهللا ا(ذكور بما يقتC بعض ¤الفة  ،ومن جواب
عن رجل� vش�yÖ  -  ¢تبه أ�م اهللا رشده -سئل  ،سؤاال وجوابا :ما نصه ؟#وابه ا(ذكور أم ال

الحتياج الفقارة إY  ،نفق S نصيب �\Íه فيها نفقة، اد� أحدهما أنه أ~ فقارة مثال
ثم أن هذا  ،)9()ذ.ك( )8(]عليه[وأنÍر ا(د�  ،أو .ضعفه ،إما النقطاع مائها با.Øية ،اqدمة

أن  )10(أE واستغله مدة طو\لة مدعيا أن �\Íه ،ا(د� قام S نصيب �\Íه من ا(اء
وa خالل ذ.ك  ،)11(و§نه أحق با(اء ما دام .م يدفع � نصيبه من ا�فقة ،يصلح معه ~ الفقارة

  فهل � ذ.ك؟ ،فأراد �\Íه إبطال ا�يع ،ا(ذكور )12(باع ا(د� عليه ش®ئا من مائه
                                                 

  .ي: وما أثZته من. »أوÉ«: ~ األصل، م، ط  )1(
  .214ص: ¤ت� خليل  )2(
  .108ص 7ج: ينظر قول ابن يو�س ~ الفرع اqاvس، من ا.dح، vواهب ا#ليل  )3(
  .ي: وما أثZته من. األصل، م، ط: سقط من  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل، ط: سقط من  )7(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
  .ي: سقط من  )9(
  .»من«ز\ادة : ~ األصل  )10(
  .»الفقارة«: ~ ي  )11(
  .»مائها«: ~ ي  )12(
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وأنه بعد امتناع �\Íه  ،بأنه إذا ثبت ا.d\ك إنفاقه S الفقارة: -  وفقه اهللا - فأجاب 
(اء �\Íه ùه  )1(فاستغال� ،وأE أن يدفع � حي�ئذ �\Íه منابه من ا�فقة ،من اإلصالح
  . �ء )2(]فيه[أو (ا زاده ~ اqدمة ال يلزمه  ،~ االنقطاع

بت وyذا إن أث ،فإن غلة ا(اء مدة كونه بيده واجبة عليه .ر�ه ،نفاقهوأّما إذا .م ي1بت إ
 ، و.م ي1بت امتناع �\Íه من اإلهنفاقإ

َ
من  هِ ابِ نَ مَ  نْ ولÍن �\Íه vكنه مِ  ،)3(هُ تَ Zَ ثْ صالح أو أ

   .فالغلة عليه أيضا ل®س � إال نفقته ،ا�فقة
وهذا  ،إال إن ثبت � عليه حق ،فهو صحيح حيث مÍن ا�ائع نفقته .Í\dه ،ا ا�يعوأمّ 
�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمرعبيد (قا�  .واهللا أعلم ،ùه ظاهر Yوأجاب وا�ه بعده بما  ،اهللا تعا

عبيد ر�ه تعاY عبد ا.ر�ن بن  )4()و�ه يقول ،فا#واب أعاله صحيح ،و�عد :بعد افتتاحه :نصه
  . / هالطف اهللا به  ،عمر

  
  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .»فاستعما�«: ~ ي  )1(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»أثبت«: ~ ي  )3(
  .ي: سقط من  )4(

 ]ب/257[
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  || ا�اب ا.رابع|| 

  

و�يع  )5(وقَِراض )4(ْرضوقَ  )3(vواتْرفاقات وÞو ذ.ك من إحياء واإل )2(والَعار\ة )1(ا.وَديعة

  صاحب ا(وار\ث .ألرض الغارمة وما جهل vلك أر�ابه

  

-648 R �� ��/ �*y n�L� [� &P?"
'� n�X 
فأراد أن  ،منه )6(ذ� ثم (ا سقاه مع إبله نَ  ،سئل عمن أودع عند رجل �ال مثال ~ ا(ر�

بل ترyه  ،و\قتÌ أثره إY أن يغلبه ،و.م يÁبعه بأن يرyب S �له ،فتحاvل عليه فyÖه ،يقبضه
  فهل يغرمه أم ال؟  ،إلvساكه )7(باالختيار ذ� أو ترyه ح� نَ  ،من أول �اvله عليه

وهو ببâ ب®نه  ،هر��  وال أعلمَ  ،ا(ودع عنده هُ رْ حَ نْ فلم �َ  ،jِ� وعن ا#مل ا(ودع ~ ا(ر� إذا عَ 
فهل يغرمه  ،وترyه ومات ، (وضع آخر يرتح فيهXَ بل (ا عv،  َv jسافة يوم )9(]ر�ه[ )8(و��

  أيضا أم ال؟ 
  . واهللا أعلم ،)10(دٌ احِ ألنّه .م يفرط وحÍم ا(سأ�R وَ  ؛ال غرم S ا(ودع عنده: فأجاب

فيمن أودعت عنده  ،وانظر ~ vسائل ا�xوى ما نقلناه من نوازل ا.وديعة من ا(عيار: قلت
  . )11(فضاعت ،وثائق أ�\ة

  
                                                 

ْفِظِه، فيقال :ا.وديعة )1( وَْدَعهُ : ا.َماُل ا.َْمÖُْوِك ِعنَْد إ�ساٍن 1ِِ وَْدَعُه، أو اْستَ
َ
؛ �ح حدود 98ص: طلبة الطلبة. ، وهو بمع÷ األَمانَة. أ

 .448ص 2ج: ابن عرفة
تَة َال بَِعَوٍض « :العار\ة  )2(  .459ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة» 7َْمِليُك َمنَْفَعٍة vَُؤ4�
َها« :واتإحياء ا( )3( ِر َ$ْن انِْتَفاِعِه بِ õاِف ا.ُمَعم رِْض بَِما َ�ْقتCَِ َعَدْم انِْ�َ

َ
ْعِمwِ َداvِِر األ َRِ 2ج: �ح حدود ابن عرفة. »لََقٌب 

 .535ص
 « :القرض  )4(

ً
ٍل ِ~ ِعوٍَض َ;wِْ ُ¤َاِلٍف َ�ُ َال xَِجال õَمو  .401ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة. وهو ا.ّسلف. »َدْ*ُع ُمتَ

ِه َال بِلَْفِظ اإلَِجاَرةِ « :القراض  )5( ِcُْْزٍء ِمْن ِرµِ ِجُر بِِه�ت� .500ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة. »7َْمِكُ� َماٍل .َِمْن َ
 .هرب منه :نذ  )6(
  .»بال اختيار«: ~ ي، م  )7(
  .»ب®نه«: ~ م  )8(
  .ي: وما أثZته من. األصل، م، ط: سقط من  )9(
  .ي: وما أثZته من. »وحد«: ~ األصل  )10(
  .91ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )11(
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بن جد جدنا (سيدي  ، با1اج حمّ سيدي أبو القاسم بن �مد ا(لقب ،ا الفقيهينَ âَِ وسأ� بَ 

 :ا�لباK بقو� بعد ا.سالم عليه )1()سيدي ا1اج �مد بن العالمة سيدي أ�د بن أ± ز\د
إذا أ5 با(ال ا(قدم  ،يا أ) أن ابن عمنا �مد بن إبراهيم سألU عن ا(قدم )2(إعالما .ك ،و�عد

 فألفيت ~ حاشية العالمة ،~ vسأRهت هل يضمنه أم ال؟ فنظر ،عليه vسافرا به ألهله فضاع
مفهومه أنه .و : "ما نصه ،)3("َو�ِبَْعِثِه بَِها: "شيخ شيخنا سيدي ا1سن بن رحال عند قول ا(اتن

وهو خالف ما ~ اRوضيح من أن ا.وH بإسكندر\ة إذا أرسل إY ا.ورثة  ،ذهب بها ال يضمن
   ه، فضاعت إنه ضامن ابها فسافر بها إ{هم )4(أي بأنه يأ� ،فلم يأت خW عنهم ،با(دينة

 ،وذكر ما يفيد ترجيح القول با.ضمان: قال .ونقل فيه عن أصبغ ضمان ا.وH دون القا�
أو ذهب به  ،أو ا.وHّ  ،فائدة إذا بعث ا(ال القا�: بما نصه ،وترجم عليها ~ طرة ا.كتاب

فاتفق أصبغ وابن القاسم Hِ  S" ا ا.وَ وأمّ  .وذكروا اqالف ~ القا� ،فعليهم ا.ضمان ،فتلف
  . ضمانه

بغw إذن |انه ذهابه هو بها ومثله ~ ضم: "ما نصه ،"ثهو�بع: "وa ا.زرقا] عند قول ا(صنف
.¶ تتضح لÍم  )7(~ ا(سألة ~ اRوضيح - حفظك اهللا - ، انظر )6("كما ~ اRوضيح )5(|ر�ها

  . وا.سالم ،فإن ا.شيخ األجهوري نقل ما يرجح ا.ضمان ،ا(سألة
ونصها S اختصار أ±  ،فأصل ا(سألة ال© نقلها ~ اRوضيح ~ ا(دونة ،و�عد: فأجاب

ها إY ورثتها وهم با(دينة، فلم : "سعيد وقال ما.ك ~ اvرأة ماتت باإلسكندر\ة فكتب وَِصي"
فهلكت ~ الطر\ق، فهو �ا ضامن من ح� خرج بها  ،منهم خW، فخرج بyÖتها إ{هم )8(يأته

   ها )9("بغw أvر أر�ابها

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»إعالvك«: ~ ط  )2(
  .223ص: ¤ت� خليل  )3(
  .»يأت«: ~ ي  )4(
 .�ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )5(
  .211ص 6ج: �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل  )6(
  .462-461ص 6ج: ينظر اRوضيح  )7(
  .ي: وما أثZته من. »يأ�«: ~ األصل، ط  )8(
  .294ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )9(
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  ها )2("يعة معه ضمنو§ن سافر فحمل ا.ود" بلصقه، )1(وقال قبله
  )3(.م ¾دث أنه :وال يقبل قو�: قال ~ طرةٍ 

ّ
وظاهره و.و سافر S وجه  ، بZينةثقة إال

فجزاÐم اهللا عن حسن صنيعÍم ه وهو كذ.ك نص عليه ابن عبد الW ا ،االنتقال بأهله وو�ه
  . وا.سالم ،وأجزل لÍم عليه ثوابا وأجرا ،خwا

-649 R .��� ���8 º�� M9�.p�8 n��� k�8m� 
)� "vE� ��i�� ���(� 
�8� ,"��� ���X  

وم� منه ا¬لث أخذه أحد  ،فلما قسم مÖوyه ،وسئل عمن أوò بثلث ما� ألوالد أوالده
ا(ودع عنده  )7(وترyة ا(وH فما ،)6(بعضه عند أم� Þو األرسام وا.كتب )5(وأودع ،)4(األباء
هل �ب عليه دفع بعضه ذ.ك  ،يطلبون منه ذ.ك ، �م S و�هوòَ ا.مُ  )8(]وقام من حö من[

وهل إن ¢ن .لغائب منهم وyيل يþÁل  ؟)9(أو يبü نصيب الغائب منهم بيده ،(ن حù öه
  مRþه أم ال؟ 
ن يمÍن من حö من أهل ا¬لث من حقه فيما �ب S و� ا(ودع عنده أ: فأجاب

فالقا� يوñ  ،(10)قسمنفإن ¢ن ×ا ي ،و\بü حق الغائب بيده حÄ يقدم أو يوñ ،أودع عند أبيه
أو بعضهم بيع نصيبه بيع  ،و§ن ¢ن ×ا ال ينقسم وأراد ا1ا�ون ،S الغائب من يقسم عليه

   .ووقف .لغائب نصيبه من ا¬من ،ا#ميع
و§ن ¢نت أرسام  ،رسمه فمن صار � �ء منه أخذ ،فإن ¢نت أرسام األصل ،وأما األرسام

فليوقف عليه القا�  ،أو ôب ،أو مات ،أنÍر ا(ديان ،ا�ين وأراد ا1ا�ون قبض نصيبه
  . واهللا أعلم ،ولwده (وضعه حÄ يقدم الغائب أو يوñ ،{1بت عنده

  

                                                 
  .»فصله«: ~ ي  )1(
  .294ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )2(
  .»�د«: ~ ي، م، ط  )3(
  .»األبناء«: ~ ي  )4(
  .»أوضع«: ~ ي  )5(
  .ي، ط: وما أثZته من. »ا.كيب«: ~ األصل  )6(
  .»فمات«: ~ ي، م، ط  )7(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
  .»وهل إن ¢ن .لغائب منهم بيده«ز\ادة : ~ ط  )9(

  .»يقسم«: ~ ي  (10)
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وعن ا(سألة : جوابه )2(vضمن )1()ما(منها  ،ز\ان عن vسائل ±أوسئل ا.سيد ع® بن 

وعلم ذ.ك منها .م  ،ن ا.زوجة إذا ترyت .زوجها غلة ا#نان S وجه اRوسعة واإلرفاقا¬ا¬ة، أ
 ،هنصف أvالك  فقد سئل ا.شعó عمن أصدق .زوجته ،بعدها/ وال .ورثتها  ،يÍن �ا قيام فيها

ثم قامت ا.زوجة  ،ذ.ك بيده 2ستغله زمانا من Þو سبعة أعوام ، ثم بÀو�سات� ،وأرض� ،من دور
فال  ،فقال إن ترyت ذ.ك S وجه اRوسع وا.رفق به وعلم ذ.ك ،ا(ذكورة تطلب الغلة ا(ذكورة

S أن تقوم  ،و§ن .م يعلم ذ.ك حلفت أنها .م تyÖه بها ،)3(وال S ورثته ��ء ،رجوع �ا عليه
  . به ورجعت منه انت&

  : )4(و§{ه أشار ~ �فة ا�1م البن xصم بقو�
وْجَ   ـتَ ــُة اسْ ـَوا.ز�

َ
 ـٍب لِ ــْن َطلَ ــْت عَ ــوََسَكتَ   َها      ــَفاَد َزْوٌج َمال

َ
  َها ــَما ل

 
َ
اُم َ,عْ ــَها الْقِ ــل  ـَواqُ   وِص    ــُد ِ~ ا.َْمنُْص ــيَ

ْ
ى ـلَ ـَ÷ عَ ـكْ ـا.س"  يِـ ُف فـل
اqُُص  ُه مِ ـا اْستَ ــَذاَك مَ ــكَ 

�
  Íَنْ ـا سَ ــِل مَ ــاَت َكِمثْ ـَع إْن مَ ــُمتwْ   õِ أْن        ــْن غَ ــَغل

 ــيِه خِ ــفِ 
�
ْل        ـمَ ـِه الْعَ ــِذي بِ ـَالٌف َوال

  
ا ــُذَها ِكَراَء مَ ـوِْت أخْ ـي ا.ْمَ ِـ ف  

كما  ،وعلم ذ.ك منها .م يÍن �ا قيام ،مفهومه أنها إن متعته ،"ن متعمن غw أ: "فقو�  ْل ــاْستَغَ 
  .وهو واضح انت& ،óِ" عْ êح به ا.ش� 

-651 R x�� M� M\ z�� �W ,.��y M� ��
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 ،عن رجل حZس S ذكور أوالده أصال -  أ�مه اهللا رشده - )5(سئل ¢تبه :و×ا وجد hطه
فعوض �ن من تلك الغلة أصال حZسه  ،ثم بدا � بعد ذ.ك ،وجعل �ناته منه قدرا من غلته

  هل يصح � ذ.ك أم ال؟ ،عليهن
 ،فال �وز � تغيwه ،بأن اZ1س من العقود ال© تلزم بالقول :-  وفقه اهللا -فأجاب 

  .واهللا تعاY أعلم ،حةفا(عاوضة غw صحي
                                                 

  .ي: سقط من  )1(
  .»vضمنه ما نصه«: ~ م، ط  )2(
  .»�ء«: ~ ي  )3(
  .825إY  822: األبيات من  )4(
  .»ا1مد هللا«ز\ادة : ~ األصل، ي  )5(

 ]أ/258[
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vôرة .م تتقدم �ا عمارة، فهل واألرض  ،وسئل عن اvرأة حZست أرضا �ا S اب�تها

  شهاد بها ¢ف؟ اإل
تتقدم فيها بد من إثبات صحة vلكيتها .ألرض ال© .م  فال ،و�عد :Âله )1()بل(فأجاب 

  .و§ال .م يصح ،واRحديد )2(وا1يازة فيها باRطارد ؟ال وهل vلكتها بوجه صحيح أو ،عمارة
-653 R#G��� &��� &���� "G�C/ �=)X 

 )3(أنه .م ير من اعÖض ،و×ا وجد hط ا.شيخ أن ا(حZس إذا وñ من ¾وز حZسه وحازه(
من قبل اZ1س ~  )5(و§ن ¢ن وyيله ،وأن ذ.ك صحيح عنده ،)4(حZسعلم ا.وyيل با1يازة ا.مُ 

  )7( .))6()ألنها من األحباس ؛وقعت هذه األجو�ة غلط(ه اا�Rف 
-654 R ,¡�^� ! ��iJ� M��E� M� ��� M� .'� 3I�'�� .�Em &�*� O��� ,�¥
)� ��y .

�P�8� .���� ��/ �$9� [� .�'8� ]��  ��� ��/ ,"����X 
و¸ن  ،وôب أحدهما .لغرب ،)9(خو\ن vش�yÖ فيما خلف أبوهمعن أ )8(]ا.شيخ[وسئل 

ب®نهم الغائب  )10(]ا�ي[األصل  ، ومداراةيرسل ألخيه ا1ا� ا�ائب عنه عن أمه وأوالده
ومات الغائب  ،ترى مع فالن كذا وyذا ،وما أرسله من ا(ال يقول � ~ رساRه ،يمكنها .لمخزن

  . وقامت S عمها فيما أرسله أبوها ،وترك ب�تا
 ،فا#واب أن القاعدة ~ ا(ذهب أن القول قول رب ا(ال ~ صفة خروجه من يده ،و�عد :فأجاب

وأن  ،ا�ازلة فع. هات� القاعدت� يþÁل جواب ،والقاعدة أيضا أن من مات عن حق فلوارثه
S وجه ا.صلة إال إذا شهد  ،ألخيه أن أباها .م يÍن يرسل ما� ،القول قول ا�نت مع يمينها

                                                 
  .ك، ط: سقط من  )1(
  .»باRطوف«ط : ، ~»باRطواف«: ~ م، ك  )2(
  .»اشÖط«: ~ ك، ط  )3(
  .».لحZس«: ~ م، ك، ط  )4(
  .»وyيال �«: ~ م، ك، ط  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل، م: سقط من  )8(
  .»أبوهما«: ~ ط  )9(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )10(
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فيحلف العم  ،فإنما يقصد به ا.صلة ،أن من يرسل ألخيه من الغرب ش®ئا ،العرف والعادة لعمها
واهللا تعاY  ،هذا ما ظهر K ~ جواب ا�ازلة .وال حق .لبنت عليه ،S ذ.ك مع شهادة العادة

  . أعلم
-655 R ����(4�� ! .� k�� � M� #���������5�X 

واqل ا.وا~ ألف سالم إلخ  ،وعليك أيها ا(حب ا.صا~: فأجاب ؟وسأ� القا� عما يظهر
اa  ،و§ن vواساة من ال ماء � ~ الفقارت� ا#ارت� ،فا�ي أجبت به هو ا�ي عندي ،و�عد... 

ئذ Çب فحي� ،وفضل ا(اء عن ذي ا#ارت� ،وخاف S زرعه ،بعد أن حرث (1)إال أن أقطعت
   .ا(واساة

و§ذا حرث جارك S غw : "منها ،قال ~ حر\م اآلبار ،وا(سألة منصوصة ~ ا(دونة وغwها
  .إال بثمن إن شئت )3()ال© ~ أرضك( ،أن 2سÀ بفضل ماء ب_ك )2(أصل ماء، فلك أن تمنعه

عليك بفضل ماء  )S|�|)4 زرعه، فإنه يقD  فخاف نهارت،وأما إن حرث وألرضه ب_ فا
  . واهللا تعاY أعلمه ا (5)"و§ن .م يÍن ~ مائك فضل، فال �ء � ،ب_ك بغw ثمن

وهذا بعد أن ¢تبه ( ،وغwه (6)نص عليه ابن رشده فهو جائز كما قلتم ا ،وأما سلف ا(اء
-K  ، فا�ي ظهرفقد تصفحت vكتو�Íم وتأvلته ،و�عد: وأجابه بما نصه ،أوال قبل هذا

ال 2ستحق من ماء ما ل®س �  ،أن من انقطع ماء فقارته ال© � فيها حظ - شد] اهللا و§ياÐمأر
 )7(وال 2ستحق ذ.ك بالعادة ا.سالفة ،إذ ال vلك � فيه ،من الفقارت� اآلخر\� ش®ئا ،فيها حظ

¢1يازة ا(عتWة مع أن  ،وهو أيضا أvر نادر ال يÍون حجة ،ألنها �رد تWع وvواساة ؛ب®نهم
واهللا  ،كما ~ علمÍم وزَ حُ ال 2ستحق بها ا.�ء ا.مَ  ،xء ا(لكادّ  )8()عدم(ا1يازة بمجردها مع 

  / ه اا(وفق 

                                                 
  .»إنقطعت«: ~ ي، ط (1)

  .وPهما صحيح. »منعه«: ~ �يع ال�سخ  )2(
  .ي: سقط من  )3(
 .اRهذيب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )4(

  .391ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة (5)
  .50ص 12ج: ينظر vسألة ع� ب� نفر، ا�يان واRحصيل (6)

  .»ا.سابقة«: ~ ي  )7(
  .ي: سقط من  )8(

 ]ب/258[
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 فسü ،)1(أنه مÄ انقطع سيل إحدى الفقاقw ،وذكر ~ ا.سؤال من xدتهم الغا�ة ا(عهودة
ا(أ.وفة والعادة  )3(ثم إن بعضهم أراد قطع تلك ا(واساة ،تلك )2(ال ب®نهم حÆ Äدممن سَ 

  .(4) )وهذا الفعل عندهم خرج ¤رج ا.سلف عند ا.öورة ،ا(عروفة ب®نهم
xدتهم با.سلف فيه  )6(وقد جرت ،(5)�كر ا.سلف ~ ا(اء ،وقد تعرض الWز� ~ ديوانه

مثل ما يأخذ  ،وطول ا{ل S أن يعطيه ،وأخذ بعضهم ماء صاحبه يوما ¢vال ،بعضهم من بعض
  .أو ما ع أن يقع االتفاق عليه ،أو Úسة ،بعد أر�عة أيام

  .وفصل ~ جوابه منع من ذكره ضيق ا(حل ،(7)فأجاب ا.سيوري با#واز
-656 RO��
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ين أخذ ما ثبت القراض وا�ّ  فلورثة رّب  ،و�عد ،ا1مد هللا :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
أن vوروثهم  ،دعواهم (10)وال تنفع ورثته ،من ترyة ا(ديان العاvل ~ القراض )9((وروثهم )8()�(

واهللا  ،وال ب®نة عليه ~ أخذه ،إال إذا ثبت أنه ¢ن اد� ذ.ك ~ حياته ،رد القراض ~ حياته
  هاأعلم 
-657 R&��� ¬�8 Ti%� &	� ?�$�/ e���� .� &P ,k�p�8 z�� �*(8 @ ����� [�X 

وال ~ ا�يار سوى  ،وسئل ا.سيد عمر األ�W عن رجل ل®س � ~ ا�â جدار ~ ا#نات

�ف ~ اRّ  )11(فهل � ،وأرض بيضاء فوقهم ،اشÖاهم بقرب ا�â ،بعض ]يل S ا.سوا

وعمرها  ،وال أذن رب ا�â القديم ا�ي أحدثها جده ،وال هبة ،األرض ا(ذكورة من غw �اء
   هل � ز\ادة �ء من غw ما حد �؟و ،أوال

                                                 
  .»الفقارت�«: ~ ي  )1(
  .»ºدم«: ~ ي  )2(
  .»ا(واشاة«: ~ ي  )3(

  .ط: سقط من (4)
(5) �  .421ص 4ج: ينظر فتاوى الWز

  .»جارت«: ~ ي  )6(
(7) �  .434ص 4ج: ينظر فتاوى الWز

  .ك، ط: سقط من  )8(
  .»(ورثهم«: ~ ي  )9(

  .»ورثتهم«: ~ ك، ط (10)
  .»�م«: ~ ك  )11(
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فل®س � اRعدي إY  ،ا�خل فقط )1(فا.رجل الطاري إن ¢ن اشÖى جذور ،و�عد: فأجاب
  ،عمارة بياض القر\ة

�
رغبة منهم ~ �صيل  ،S ذ.ك )2(اهَ ئِ َال  باجتماع vُ وvرتفق أهلها إال

  . من خطهه ا .منفعة اإلحياء
وºالفهما ما ~ ا�xوى وا1يازات من  ،و\وافقه ما .لهالK ×ا نقلناه ~ االستحقاق: قلت(

وا  ،~ القر\ة �عض أهلها فيها أ�Õ من بعض: ا�ر ا�w1، وما ~ ا�وادر ~ تر�ة و�م بور lشاح"
  )4().)3(~ قسمته

-658 R#��(/ ! ��iJ� M�X 
وجعل 2سقيه  ،فقام أحدهم غرس ~ أرضه غرسا ،ا#نتوري عن vش�yÖ ~ فقارة وسئل

حÄ صار الغرس �U منه  ،حا� ساكت Þو Úس س�� �\Íهو ،من ماء تلك الفقارة
 )6(داواآلن أر ،و2ستغل بال صياح من �¸ئه ،ا.زرع وغwه )5(]فيه[وجعله حديقة ¾رث  ،اRمر

أو حقه ~  ،فهل � خراصة مائه ~ ا(دة ،2شتغل وتنجيم الغرس من مائه القيام عليه فيما ¢ن
  قيام؟، أو ال الغرس

 .)7()ا1مد هللا ص. اهللا S سيدنا �مد وآ� وعليÍم ا.سالم وا.ر�ة والyWة( :فأجاب
وال صاح ل®س � نزع  ، Âم الغرس من مائهة ا(ذكورة حÄّ فإن صاحب ا(اء ا.ساكت ا(دّ  :و�عد

 
ّ

وال @م �  ،فإن حلف فله نزعه مائه ، إذا حلف أنه .م يرض بما غرسه الغارس S مائهمائه إال
واهللا  )9(هذا ما تعلق cفظي من ابن هارون .و§ن .م ¾لف فل®س � نزع مائه ،ذ.ك )8(فيما سوى

  )10(.أعلم
  

                                                 
  .»جذر«: ~ ك  )1(
  .»vالها«: ~ ي  )2(
  .وما بعدها 518ص 10ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )3(
 .ط: سقط من )4(
  .ي، م، ط: ا أثZته منوم. األصل: سقط من  )5(
  .»أرادوا«: ~ ط  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»2ستوي«: ~ ي  )8(
  .»ابن هالل«: ~ ط  )9(
  .»وا.سالم«ز\ادة :~ م  )10(
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نقله ~ ا(عيار عن فقهاء إشZيلية ~  ما ،وري×ا يدل .صحة ما نقله ا.شيخ ا#نتو: قلت)1(
~ يوم بعينه ~  ،وسئل فقهاء إشZيلية عن رجل � �ب ~ ع�: "ونص ا.سؤال ،جواب �م

وvرور شهور  ،2شقها منذ عرف S قديم األيام ،و�راه إY جنته S جنة رجل آخر ،ا#معة
 
ّ

ه همه أنّ و\تّ  ،)2(�راه ذ.ك ا{وم دونهي � ا.dب أن يقطع وأعوام إY اآلن، ثم قام ا.رجل ا�
يوvك أدخل جن©  )5(إذا جاءك :� )4(قو�ب )S|)3 جنته|، وذ.ك ا.رّجل ا�ي 2شق ºونه ~ ا(اء
 . وأحفر ماءك

َ
ا{وم  )6(]تقطع عU ~ ذ.ك ،منه[فال أبيح .ك ذ.ك  ،تقطعه من مقره نْ وأّما أ

ومع ذ.ك أن K  ،وغw ذ.ك ، تصل منه إY ثمار جن©ال© ،منها ا�ظر إY ا(اء وا.رطو�ة ،منافع
كما  ،فهل أعزك اهللا (ن ير\د ا(نع نه قد يمر ×ره S جن© منذ ¢ن،وأ ،يوما ~ ا#معة كما .ك

وyيف  - أعزك اهللا  - و\باح � ا�خول ~ يومه وا1فر S مائه؟ ب� �ا ذ.ك ؟زعم أم ال منع �
  ؟ ه مأجورا vشكورااÍ1م في

 )7()وال �ط( ،وا�ي عليه ا(اء .م يعلق به ،ا�اî قرأت ا.سؤال ووقفت عليه: فأجاب
  . ومن ا1ق أن يبü ا(اء S ما ¢ن عليه ،إال به

ال© 2شقها  ،إذا ¢ن ~ ذ.ك حق .صاحب ا#نة)11(: )10( )8(]بن ا#دّ [وأجاب أبو بÍر 
من  214ومن ا.ورقة ه ا )13(".واهللا أعلم ،)12(]منه[وال منعه  ،فل®س �ذا قطعه ،ا(اء قديما

  .   و¼ ~ ال�Öة بقية من نوازل ا(ياه ،ا.سفر ا�ي فيه األحباس
                                                 

  .»ثم كتب ببطرته ا.شيخ أبو فارس بقو�«ز\ادة : ~ ط  )1(
  .»ا(ذكور S جنة ا.رجل اآلخر و¾تج أن ذ.ك ا.رجل يغلق باب جنته ذ.ك ا{وم«ز\ادة : ~ ا(عيار ا(عرب  )2(
)3( #$ IJF :KH23ا L);M .#$ N?AOب: و$) أ,E;3ر ا()E;3ا. 
  .»يقول«: ~ ط  )4(
  .»جاء«: ~ ي  )5(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .»وال سد«ا(عيار : وa. ط: سقط من  )7(
  .بياض:  ~ ط  )8(
أخذ عن ابن العرç، . ھ499و� سنة . أبو بÍر �ّمد بن عبد اهللا بن ¾� بن ا#د الفهري، اإلشZيÅ :أبو بÍر بن ا#دّ   )10(

إمام، فقيه . اهللا، وغwهموأخذ عنه أبو ا1سن بن زرقون، أبو �ّمد القرطó، وابنا حوط . ابن طر\ف، ابن عتاب، وغwهم
تو� سنة . vشاور، إنتهت إ{ه رئاسة الفتوى، إذ أقام بها Þو س�Á سنة، و.م ي�شغل باRأ{ف، مع غزارة علمه وحفظه

  .159ص: ؛ شجرة ا�ور394ص: ؛ ا�يباج ا(ذهب64ص 2ج: اRكملة .كتاب ا.صلة. ھ589
  .»أنّه«ز\ادة : ~ ي  )11(
  .وهو vوافق (ا ~ ا(عيار ا(عرب. ط: وما أثZته من. ، م، كاألصل، ي: سقط من  )12(
  .399-398ص 8ج: ا(عيار ا(عرب  )13(
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-659 R,����� &�*L� *j��� ,z*(�� &�*� .�� ��G M�X 
 ،عمن زعم أن فالنا أرسله آلخر )1(وسئل شيخنا أبو عبد اهللا بن شيخ شيوخنا أ± ز\د

وأنÍر  ،وزعم أنه أوصل ذ.ك (رسله ،ومÍن � ذ.ك ،يأتيه من عنده بدراهم S وجه القرض
  فما اÍ1م؟ ،إ{ه )3(وال أوصله ،واد� أنه .م يعطه ش®ئا ،به )2(قرأأو  ،رسال من أصلهرسل اإلا(

الستعارة حÅ  و§ن زعم أنه vرسل : ~ باب العار\ة/  ،ا#واب هو vضمن قول ا(æ: فأجاب
  ...إلخ 

-660 R ��  &	� M� ,�$'� @(8 �� n��=L� *9�/ ,.�-� �$��=/ ��� �W ,�$p�8 *9�� ,k�p�8 z�� �
 �L� �W�� .��� ��(/X 

 )6()فمات( ،رجل وعمر بعضها عمارة قليلة )5(مهاقوّ  ،عن أرض بيضاء )4(وسئل وا�ه
فهل  ،وادعوا أن اإليصاء فاسد ،فقام عليه ورثة ا(وH ،فعمر ا(بتاع ما بÀ منها ،فباعها وصيه

  ؟)7(وما بÀ فللمشÖي ،أم ل®س �م إال ما عمر vوروثهم ،�م أخذها ùها
بما ت1بت به vلكية األرض  ؛vلكية ا.رجل ا(يت .ألرض ا(ذكورة )8(إذا ثبت: فأجاب

 ،ف¦ .ورثة ا.رجل ،وثبت فساد ا.وصية ،أو (ن تملكها منه ،قطاع ا.سلطان �ا إياه، وهو إا�يضاء
  .واهللا أعلم

-661 R� �P���	 M¢ Z�� �W ,g8�m� �¤�$	 M� ��'�� �P*9� k�p�8 z���$�*r/ .� ¯���� OX 
 vلكية تلك األرض بوجه يمÍن من �ادّ  )9(فإن ¢ن هذا الغارس ،و�عد: فأجاب وسأ�؟

  فإنه  ،)11()منه(أو صدقة  ،أو هبة ،أو �اء ×ن vلكها بذ.ك )10(قطاع عنهإقطاع؛ ×ن يصح .إل

                                                 
  » االبن«: ~ ط  )1(
  .ي، م: وما أثZته من. »قر«: ~ األصل، ك، ط  )2(
  .»ألوصله«: ~ ي  )3(
  .»ا.شيخ أبو ز\د«: ~ ك، ط  )4(
  .»فوقها«: ~ ي  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .».لمشÖي«: ~ ك  )7(
  .»ثZتت«: ~ م، ط  )8(
  .»إذا«ز\ادة : ~ ط  )9(
  .»اإلقطاع منه«: ~ ك  )10(
  .ك: سقط من  )11(

 ]أ/259[
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  . (1)كما نقله الWز� عن ا�اودي ،يصدق ~ ذ.ك مع يمينه، وقيل بغw يم�
 ،ف¦ من vôر القر\ة ا�ي تÍلم فيه ابن رشد ~ سماع ¾� ،و§ن .م يدع ش®ئا من ذ.ك

w1وى من ا�ر ا�x(2)كما نقله ~ نوازل ا�.   
وحر\م ا�خلة ما  ،ف¦ من حقهم ،فإن ثبت ذ.ك ،ما ا�ين ادعوا أنها حر\م ]لهموأ

نقله ابن  ،بن ôنم، كما أجاب به ما.ك x من � جهةاوقد قيل أنه اثنا عd ذر ،إ{ه )3(�تاج
  ه واهللا أعلم ا ،يو�س وغwه

نعمه أوفر وعليÍم من  ،وأسبغ علينا ،سيدي أبقاك اهللا با(حل ا(حفوظ :ونص ا.سؤال
 ،و�قيت با.وسط ،جوابÍم ~ أرض بيضاء اكتنفتها ا�اس بالعمارة عن جهاتها األر�ع ،ا1ظوظ

 ،دعواه أنها � )5(وغرس فيها (جردجاورها قام  )4(ثم إن بعضا ×ن ،و¼ S ذ.ك ا1ال قديما
 ؟فلمن تÍون ،ونازعوه وادعوا أنها حر\م ]لهم ،فقام عليه � من جاوره من جهاتها ا(ذكورة

  ... إلخ 
-662 R�$��=/ ������ [� T
�� M� �j)X  

فقد قام عندي ا1اج �مد العرç زعم أنه بعث لعبد ا(وÉ  :أما بعد ،شيخنا :و¸تبه بقو�
 با(Wوك ِ�ْ 

ً
{بعثه  ،إن �ال من الفلفل أودعه عنده :وقال ،وأر�ع قرب .لبيع ،)6(را من اإلبزال

  ، وترى كما ت�Z من عبد ا(وÉ؟فتعدى و�اع ا#ميع ،يعو.م يأvره با� ،إ{ه
أوò .لحاج ا(ذكور ��ء  هل ،بد من سؤال من توÉ أvر عبد ا(وÉ ا(ذكور ال ،و�عد :فأجاب
 ،كما ذكر ذ.ك ~ ا(دونة وغwها ،وصيته )8(حÄ تعدم ،ال يقC باألمانة ~ ترyته )7(نهأم ال؟ أ

أخذ من ترyته  فإن ثبت أنها خطه ،فحي�ئذ ينظر ~ تلك ا.كتب ،فإذا علم أنه .م يوص � ��ء
   .به ما أقرّ 

  هاواهللا أعلم  ،فإنه ¾لف و\قS D ا(يت به ،وأنÍر أنه وصله ،ما ذكر أنه بعثه � ،نعم
                                                 

(1)  �  .475ص 4ج: ينظر فتاوى الWز
  .307ص 2ج: ا�ر ا�w1. ينظر قول ابن رشد ~ حÍم vôر القر\ة  (2)

  .»¾تاج«: ~ ك  )3(
  .»بعض من«: ~ ط  )4(
  .»بمجرد«: ~ ط  )5(
  .¼ اRوابل: واإلبزار. ي: وما أثZته من. »اإلبراز«: ~ األصل، م، ك، ط  )6(
  .»إذ«: ~ ي، م  )7(
  .»يقدم«: ~ ط  )8(
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-663 R�$��=� .� �$��*� O�� ���p8 ! �j8 
 �9: 
���� [� @E ��� M8 
 �9: T��X 
�مد بن ا.سيد  S شأن ا1اج �مد بن أّب )، وأنه قام فيما يّدÝسئل عنه ابنه ~ و×ا 

وا(رسل إ{ه يÍاتبه بما حصل بيده من  ،ال© ¢ن يرسلها إ{ه يZيعها � ،بÍاد من ا�ضاxت
 [و )2(عٌ دَ وَ  )1(]منه[ ءٌ َ�ْ وَ  ،ٌب هَ منه ذَ  ءٌ فَ�ْ  ،وما .م يبع ،األثمان

َ
ُ دْ أ  من[وناقله ~ ا(لح  ،)3(]ٌش �

   .عديم ~ بالدÐم دبأن ا.سيد أ�مّ  :وأظهر أيضا ،و�ذا أمد طو\ل ،S أصله باقٍ  )4(]�ء
وأثبت خط  ،)5(]أخيه[بأن أخاه ا.سيد عبد القادر ا(ا.ك ال»م � كذا عن  :وأظهر أيضا

 )7()~(أو  ،اإلعداد ~ ما� )6(وطلب ،ا.سيد عبد ا.كر\م بن ا.سيد وi ،ا.رسائل معظم شهوده
  .�ب، فأجب عما عن أخيه )8()�(مال أخيه ا(ل»م 

  وهل يقدم عليه من ºاصم عنه أو ال؟ ،أنه باق .م يذكر � خW وما ذكر
 ،وجعلU و§ياك من أهله ،واتباعه ،اهللا و§ياك لطلب ا1ق )9(أرشد] و�عد،: فأجاب

إذ .م تظهر  ،افيها ما� ما دام حيً  (10)فإن ا.رسائل ا(ذكورة ال يؤاخذ بها cيث يباح ،وأشياعه
بما ¢ن  (11)و§ذا .م يؤاخذ ا(فقود ،إذ لعله يقول ضاع ذ.ك ،وال بد من ذ.ك ،عمارة ذمته بما فيها

  .كما ~ نوازل الWز� فمعلوم ا(�ن أوÉ ،قبله من القراض وا�ضاxت ما دام .م ¾Íم بموته
يؤديه فيما ثبت ô Sئب ال»م أن  )12(ة�الÖوyه ال ، فيؤخذ من موأما ما ال»م � أخوه ا(ذكور

اِمِن " :فÌ ا(خت� ،وال يمنع منه vوته ،مÄ أراده َل بَِموِْت ا.ض� õيؤاخذ بقيمته  وا(ودع ،)13("وَُعج  

                                                 
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، م، ك: سقط من  )1(
و\قال ا.وََدُع، وا.وََدxَُت، و¼ مناقيف صغار Æرج من ا�حر تزّ\ن بها العثاكيل، و¼ َخرٌز بيٌض ~ بطونها شق، كشق  :ا.وَْدعُ  )2(

Wغر وا.ك õ380ص 8ج: .سان العرب. ا�واة، تتفاوت ~ ا.ص. 
  .نوع من اÅ1: وأد�ش. بياض: ~ ط  )3(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: قط منس  )5(
  .»طاح«: ~ ي  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .»أرشدنا«: ~ ط  )9(

  .»يباع«: ~ ي، م (10)
  .»ا(عقود«: ~ ي (11)

  .»ألنه �الة«: ~ ي، م  )12(
  .201ص: ¤ت� خليل  )13(
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  . )1(..."َو§ِْن َ,َطلَْت فُلُوٌس فَا.ِمثُْل إلخ : "ا(عتWة اآلن بمحله S حد قو� ،هنا
 ،من الفصل ا¬الث ،فقال ابن فرحون ~ القسم ا¬الث ،وأما كونه يقدم من ºاصم عنه

: قال أصبغ عن ابن القاسم: قال ابن حبيب : "من تب�ته ،من القسم ا¬ا] من ا.رyن ا.سادس
ا، أو ~ داره، أو أرضه، وغيZته بعيدة منقطعة، فال  )2(|~| و§ذا اّد� رجل ô Sئب ~ ما� حق�

ُ يُ  õñالغائب، ورأى وجه  / َو S لقا� حّق. �ّZن إن تÍيًال يقوم عنه ��ء، ولyم وÐا1ا
م . حÍم عليه )3(حÍم

ّ
وذكر ~ كتاب اÍ1م غيZته، وأنّه قد أبü � حّجته، فإذا قدم وتÍل

   ها )4("~ ذ.ك وجاء cّجته، نظر القا� � فيها
وذ.ك أن ا.سيد  ،اعÖتU اw1ة ~ ا(سألة كثwً فقد ا ،و�عد :ونص ا(راجعة ،ثم روجع فيها

وa أول رسائله إ{ه S رأس ا(ئة بما حصل �  ،بعث .لحاج �مد )5(�مد بن بÍاد، فقد
   .ثم ا.رسائل األخرى بعد ذ.ك ،عنده

فاسÁند �.ك ، فضمن � أخوه، ثم قام ا1اج �مد عليه يروم اإلعداد ~ ما� ~ xم سبعة
العd س�� أو أ�Õ  ثم بعد ،فقلنا ال �ب � ذ.ك حÄ يعلم ما عنده ،عندك وعUوقام بعد 

وأنه  ،و�موته و.م يوص و.م توجد ،بد من vراxة قول ا(ختص فهل مع هذا ال ،�مدتوa ا.سيد 
  ؟ ال �ء .لقائم ا(ذكور

          ،ندهمهل 2ستأ3 بهم {علم ما ع ،~ بالد ا.سودان �مدو§ن ورثة ا.سيد : هذا أيضا
وأظن أ] نقلته من  ،هاvش �سخ© من ا�جيب؟ S أ] وجدت بأو ¾مل S ا.رد مطلقا

ط ا(شاور من وñ وyيال S  :قال ابن الفتوح ~ وثائقه": ما نصه ،أو ا(سعودي ،اKحاشية ا(شدّ 
ومات ~  ،زمانا أو وGه ا.سلطان ~ مغيبه بÍراء دوره وحوان®ته ،ا�ظر ~ غالته وما� وôب

ورجع به ~  ،و¸ن القول قو� ،وقد مات ا.وyيل حلف ا(كÖي من حوان®ته ودوره ،مغيبه أو قدم
وyذا ا.وH من  ،إنفاق يعرف وأ ،إال أن يذكر ا.وyيل كذ.ك سZبا قبل vوته من تلف ،مال ا.وyيل
  . إال أنه .م يع� ا.زمانه االستغناء ا

�  من  26~  وهو ،وسئل يعU القا�°: من قو� ،وصاحب ا(عيار ،وyذا ما نقله الWز

                                                 
  .174ص: ¤ت� خليل  )1(
 .تب�ة ا�1م: أثZته منوما . �يع ال�سخ: سقط من )2(
  .»وجو�ه«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .115ص 1ج: تب�ة ا�1م  )4(
  .»قد«: ~ م  )5(

 ]ب/259[
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  {مC به  ،عمن دفع إY رجل قراضا (1)]وسئل: "[vسائل ا.وديعة والعار\ة من ا(عيار أيضا
 Yكةناحية تادإv(2)، أن قال Yكة: و¼ بالد ا.سودان، إv تاد Yنة ،فسافر إô Yمنها إ Dv ثم، 

  . ا�ي أخذ فيه ا(ال ،ام إحدى عdة سنة من يوم خروجه من ا�âوق ،وتأهل هناك وو� �
~ هذه ا(دة  ،من اإلبطاء )3()به(ى فيما وصفته هذا العاvل قد تعد� : فأجاب :ثم قال

و.م ¾مله S اإلبراء  ،ا، فجعله متعديً )4(..."ال© قد سافر فيها ا�اس وجاءوا إلخ  ،ا�عيدة
  . بإرسا� ذ.ك

و§نّما  ،من كون األم� .م ºرج با.وديعة من بâ ا(ودع )5(اسألة Æالف نازRنهذه ا( نّ إ
ا مع أن رجال بعث عروًض : وسئل عن وثيقة vضمنها" قبل ~ ا.وديعة،: وyذا قو� ،أرسلت إ{ه

  . إلخ ا.سؤال" فقام ا�اعث وطلب حقه: "، إY أن قال"رجل إY اإلسكندر\ة
        ،)6(هل Dv من ا.زمان ما يمÍن بعثها إY ا(هدية ،لÍن ينظر: "ثم قال ~ ا#واب
Dv انت& )7("قد تقدم ا#واب عنه ~ ا.سؤال قبل هذا ،¢ن فيه خالف آخر ،أو األند.س؟ فإن.  

فإن Dv ¢ن : نظر قو�، واأvره بإرسا�ا إY ا(هدية )8(و§نه ،إال أن هذه أيضا .م يذكر ا(دة
   .فلم أره ، cثت عنهفإ]... فيه خالف آخر إلخ 

  . حÄ �ري فيها قول ا(اتن ،وأيضا هذه ا.سلعة ال© بعثها ا1اج �مد ال يدرى مÄ يبعث
 ،وقبض بعض ا¬من ،وسئل الWجيU عمن باع دار � ببâ: "نظر قول ا(عيار ~ ا.و¸لةوا


فادعوا  ،ببقية ا¬منوسافر �âه، وتو� ا�ائع بعد س��، وطلب ورثته  ،ووS ñ قبض ا�ا
  ؟ ...فهل يلزم ا�يان ~ ا.وصول إلخ  ،وأنه ال يلزمه ،وصو�

  ا.وyيل مأvون S قبض ما وS ñ قبضه؛ ما .م يظهر غw ذ.ك، فإذا اد� القبض : فأجاب

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. األصل، ط: سقط من (1)
مدينة ~ بالد ا.سودان، ¼ أشبه بمكة ا(كرمة، فمع÷ تاد هيئة أي S هيئة vكة، و¼ منيعة ب� جبال وشعاب،  :تاد vكة (2)

  .128ص: ا.روض ا(عطار. واسمها ا{وم ا.سوق و¼ vوجودة بمنطقة كيدال اRابعة حا{ا .ألزواد. و¼ أهلها بر�ر vسلمون
  .ط: سقط من  )3(
  .بت�ف. 117- 116ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )4(
  .ط: وما أثZته من. »نازRها«: ~ األصل، ي، م، ك  )5(
مدينة �دثة ساحلية، بناها عبيد اهللا ا.شي� اqارج S بU األغلب، وهو من سماها ا(هدية �سبة إ{ه، و¼ تبعد  :ا(هدية  )6(

  . 561ا1مwي، ص: ا.روض ا(عطار ~ خW األقطار. Ðم عن جنوب تو�س 205بمسافة 
  . ، باختصار79-78ص 9ج: ا.سؤال vوجه .لمازري، ينظر ا(عيار ا(عرب  )7(
  .»إنما«: ~ ي  )8(
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  . سيما إن ¢ن ظاهر األمانة وصدق إن طال أمده ال ،وا�عث قبل قو�
أو يد�  ،فيلزم ،إال أن يعلم عدم ا.وصول ،ا.وyيل إذا طالال يم� S : ابن الWاءوأجاب 
   )2(.")1(فيحلف ،خالف العادة

  . فيلزم بماذا يعلم عدمه ،إال أن يعلم عدم ا.وصول :انظر قو�
: وقد قال ا(اتن .)3(~ دعوى اإلرسال بغw أvره ،وهذا ôية ما يÍون من اإلش�ل: قلت

 يً $ِ د� ا مُ هَ عِ فْ دَ �ِ وَ "
َ
  َك ن� ا :

َ
  ،نعم .)5("َك ثِ ارِ  وَ Sََ  دõ ى ا.ر� وَ عْ دَ �ِ وَ " :وقال أيضا .)4("هِ بِ  هُ تَ رْ vَ أ

ّ
 إن ¢ن إال

dفال إش�ل بال�سبة لقو�م ،ذ.ك قبل الع.   
 ،ف¦ ضامنة كما قا.وه ،ألن � يد ادعت ا.رد إY غw من ائتمنها ؛فنحن عليه ،وأما �ينا

  . واهللا أعلم
وسلمه ابن  ،وأصله ~ سماع ابن القاسم ،بد من vراxته فال ،ا(خت�ما ذكره ~ : فأجاب

وال بد من  ،وذكره ا1طاب ،)7(واقت� عليه ابن سلمون ،)6(ونقله الWز� ،كما البن عرفة ،رشد
كما ~  ،إذ �طوا ~ القضاء عليه بها عدم اإليصاء ؟ال هل أوò األم� أو ،االسÁيناء حÄ يعلم
   .ا(دونة وابن سلمون

ونقله ابن سلمون ~ آخر  ،فهو ~ الطرر البن xت ،وأما ما نقلته من @م االستغناء
   .فراجع ابن سلمون ،)8(لÍن وقع نقص ~ نقلك ،و¸الته

ñه ،وهذا ا.0م �قق منه عدم ا�فع .لموâب عن بô والعادة أن ا(ال إنما يبعث  ،.كونه
ها إY أن وحفظها .ر�ّ  ،الغالت )10(فالعرف �ع ،ا.رجوع )9(ال (ن ôب عنه بقصد ،ن ببâه(

  . كما أشاروا �/  وهذه األvور مب�ية S الظن الغالب ،يقوم

                                                 
  .»إلخ«ز\ادة : ~ ي، م  )1(
  .329-328ص 10ج: ا(عيار ا(عرب  )2(
  .»أvر ر�ه«: ~ ي، م، ط  )3(
 .224ص: ¤ت� خليل )4(
 .ا(صدر نفسه )5(
)6(  �  .483- 482ص 3ج: فتاوى الWز
  .240-239ص 2ج: ينظر العقد ا(نظم  )7(
  .»نقله«: ~ ي  )8(
  .»يقصد«: ~ ي  )9(
  .»�يع«: ~ ط  )10(

 ]أ/260[
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 ،ضمنه باRعدي )1(فإنما ،من سافر بقراضيف ،وأما ما نقلته عن ا(عيار من جواب القا�°
  . كما يفهم من @مه ،.م يفرق فيه ب� الطول وغwه )2(ف�.ك

#واب صدر  )3(]به[ولعله أشار  ،كما ~ الWز� ،فإنه .م يوقف عليه ،عنه وأما ما cثَت 
~ [و§نما يرا� وقت دخو�ا  ،وال يراÝ ~ الطول وقت ا�يع ،و.م يوقف عليه ،منه ~ ا(سألة

... إلخ )5("ةٌ نَ ®õ بَ  يمٍ قِ مُ .ِ وَ : "ا(شار �ا بقول اqليل ،ة ا.ydةكما يفهم من نصوصهم ~ vسأل ،)4(]يده
w1ح به أبو ا1سن ~ ا�ر ا�ê6(و(.   

  :وأما قو�
ّ

أو بمجرد  ،يعلم بأن يÍون ا(وñ مات ~ طر\قه :أقول...  أن يعلم إلخ إال
âاإلوصو� ا� Ìا.ضمان باإلرسال، و\�ت Ìر مأذون � فيه  ،ش�ل بأنه .م يعلق نvو§نما علقه بأ

إال أن يعلم أن  :و.م أفهم مع÷ االسÁثناء ~ قو� ،أو بادxئه وصول ما بيده .ر�ه �قيقا ،فرضا
   ...، ومات إلخ وانظر ابن هارون فيمن سافر بقراض �â بعيد ،فإنه ال يز\ل إش�.ك... ذ.ك إلخ 

 ِلَكَعdٍْ  َو�َِمْوتِِه َو.َمْ " :)7(وa األجهوري S خليل
�
أخذ : "ما نصه ،)8("يُوِص، َو.َْم تُوَجْد إال

 ،~ كتاب ا.وديعة أن من تصدق S ابنه ا.صغw ب1ياب وصفها ،ابن سهل وغwه من قول ا(دونة
   .أنه يقD البنه بقيمتها ~ ترyته ،ثم مات فلم توجد ~ ترyته ،وحازها البنه ،ورآها ا.شهود

ا و�� ، وفرق ب®نهأنه باعها بعد سنة ،)9()ب®نة(إال أن تقوم  ال �ء � :وقال ابن زرب
   .وهذا ا.شك يمنع من تضمينه ،باحتمال بيع األب هذه العروض قبل ا.سنة ،ا.وديعة

  . اKومعظمه من ا(شدّ ه وا.صواب أنها ¢.وديعة ا ،وهذه علة ضعيفة :قال ابن سهل
�جورهوPم ابن سهل وابن زرب يفيد أن بيع ا.و� : قلت S وحازه � إن  ،ما تصدق به

فابن  ؟و§ن جهل هل قبل ا.سنة أو بعدها ،و§ن ¢ن قبلها أبطله ،فإنه ال يبطل حوزه ،¢ن بعد سنة
  وهو أن ا(اتن ذكر ~  ،ا�ظر ~ �ء ، ومن وافقه بÀوخالفه ابن سهل ،زرب يقول بإبطا� بذ.ك

                                                 
  .»فإنه«: ~ ي  )1(
  .»فذ.ك«: ~ ي  )2(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل، ط: سقط من  )3(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل، ط: سقط من  )4(
  .213ص: ¤ت� خليل  )5(
  .458ص 1ج: ا�ر ا�w1. 150ينظر جواب ا(سألة   )6(
  .»قول خليل«: ~ ط  )7(
  .223ص: ¤ت� خليل  )8(
  .ط: سقط من  )9(
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   .وهو ظاهر ا(دونة ~ القراض ،وظاهره و.و طال ،أنه يؤخذ من ترyة العاvل ،باب القراض
îوهو ا(شهور :قال ابن نا.   

لَهُ : "ونص ا(صنف ~ القراض بَ ِخَذ،: َوَمْن َهلََك َوقِ
ُ
 ها (2)"َو§ِْن .َْم يُوَجد (1)َكِقَراٍض أ

   .كذا أشار � ابن وهب ،وترك مذهب ا(دونة ،فا(صنف Xv هنا S ما ~ العتZية
ثبوتها ~ ذمته  ،م عن ابن عرفة أن ظاهر ا(دونة ~ كتاب ا.وديعة والقراضإن قلت تقد

سئل  ،لÍن هذا اإلطالق يقيده سماع ابن القاسم ،)3(أو اعÖاف ،¢نت بZينة ،و.و مع الطول
   .عن ا.وديعة يقر�ها ا�ي عنده دون ب®نة عليه

  ... ثم مات إلخ  ،إذا vر عليه عdون سنة :قال ما.ك
فإن مات  :إY أن قال ،بها )4(أن من أقر بوديعة دون أن 2شهد عليه :ذا كما قاله :ابن رشد

  ... و.م ¾مله مع الطول S أنه ت�ف فيها إلخ  ،أن ¾لف ما يعلم �ا سZبا ،.زم ا.كبw من ورثته
و.و  ،ظاهره: ما نصه ،ودفع ما� بعد بلوغه ،ال ~ تار\خ ا(وت ،~ ا.وصية: وقال S قو�

îوهو ظاهر ا(ذهب ،طال ا.زمان ابن نا، Yَِذا ﴿ لقو� تعاgَ� ْ8ُواdِ\ۡ
َ
zَ� )ۡdَُiٰjَKۡ

َ
َدَ)ۡ�ُ�ۡ( إdِۡkَِۡ( أ

 ۡ)dِ'َۡD�َ﴾)5(.   

   .cال �لفوا :وقال ابن ا(اجشون ،)c)6ال تضمنوا :قال ما.ك
القول قو� مع  ،وال يطلبونه ،إن طال ا.زمان كعd\ن سنة يقيمون معه :)7(وa ا(واز\ة

إذا Dv  ،)8(إذا رشدوا ¢�ياxت بغw كتب وثيقة ،ألن العرف قبض أvوا�م ؛يمينه ابن يو�س
وجعل ابن زرب أن مقدار ذ.ك  ،فإن القول قول ا(شÖي ،ا.زمان ما ال يؤخر قبض ا¬من إ{ه

 ،فع ا(ال مطلقاا(عروف من ا(ذهب عدم قبول ا.و� أنه د :ثم قال عن ابن عرفة. ثمانية أعوام
  .طال ا.زمن أم السواء أي 

                                                 
  .»من ترyته«ز\اة : ~ �يع ال�سخ (1)
  .238ص: ¤ت� خليل (2)

  .»باعÖاف«: ~ ط  )3(
  .»ب®نة«: ~ ي  )4(
  .6اآلية : سورة ال�ساء  )5(
  .»يضمنوا«: ~ ي  )6(
  .»ا(دونة«: ~ ي  )7(
  .»ا.وثيقة«: ~ ط  )8(
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  . هول®س ذ.ك بنص فيها ا ،�سبه .لمدونة هو ظاهرها )1()وما( ،وهو مذهب ا(دونة
 أنه: {ه غw واحد من ا.شيوخوهو ا�ي يميل إ ،هنا وا�ي نقو�: "يح ~ القراضوa اRوض

فيعمل عليها  ،م قرائن S ضد ذ.كإال أن تقو ،وال ا(ودع با.شك ،ال ي�بB أن تعمر ذمة العاvل
   )2(."ها

-664 R.9�*r� .�/
8 "*�� .�� �* �� ,*Eu &	*� .�/ ,&	*� ,�� .��v8 M9�X  

وأقر بأنه أvره بدفعه  ،ثم أنه دفعه .رجل آخر ،سئل ¢تبه عمن بذمته مال آلخر :)3(و.البن
 ،من قبل ثمن كذا ،وa كتابه أنه دفع لفالن كذا ،� ذ.ك )4(وقد ¢ن كتب S ا(ودع ،لغر\مه

ö¾ � ما ،واد� أن ا.رسمx dو أر�عة عÞ ورثة ا(دفوع � )5(ثم بعد S قام بذ.ك ا.كتاب، 
  فهل يمÍن من ذ.ك؟  ،.زعمه أنه أودعه عنده ،ير\د قبض ذ.ك منهم

.م يقتض دينه من واد� أنه  ،إال إن قام عليه غر\مه ،بأنه ال يمÍن من ذ.ك: فأجاب
أو S وجه اRوyيل  ،سواء قلنا أن القبض ¢ن S وجه ا.رسالة من ا(ديان لغر\مه ،ا(دفوع �
كما ~ باب  ،وPم أ± ا1سن عليها ،وهو نص ا(دونة ،قيامه فال )6()قبل(وأما  .من الغر\م

  . واهللا أعلم)8( )7("أْو ا.ُْمرَْسِل ِإَ{ِْه ا.ُْمنِْكرِ : "ا.وديعة من �ح ا1طاب عند قو�
wره با�فع لغر\مه ،و�عد: بما نصه ،ثم أجاب بعده ا.سيد عمر ا.صغvفحيث أقر أنه أ، 

ا.ُْمرَْسِل َمَعُه  َو�َِموِْت " :وهو مفهوم قول خليل ،كتب أعاله/ كما  ،فل®س � اآلن مطا�ة ا.ورثة
ْن .َْم يَِصْل  âٍَ إِ وêح به شارحه ا.شيخ عبد ا�ا
 ا.زرقا] من غw ح�ية خالف ~ ( ،)9("ِ�َ

   .)11()واهللا أعلم ،وما كتب أعاله ¢ف ،)10(ا(سألة

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .86ص 7ج: اRوضيح )2(
  .»و×ا كتبه ما نصه«م : ، ~»أل±«: ~ ط  )3(
  .»ا(دفوع«: ~ ي، م، ط  )4(
  .»أر�عة أعوام «: ~ ط  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .224ص: ¤ت� خليل  )7(
  .286ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )8(
  .223ص: ¤ت� خليل  )9(
  .214ص 6ج: ينظر �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل  )10(
  .م: سقط من  )11(

 ]ب/260[
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ن فا�ي يظهر K أ ،و�عد: )4(ونصها، )3( )2(سيدي وا�ي ر�ه اهللا عليهما )1(نتقدثم ا 
و¾مل  ،فإنه يؤخذ من ترyته ،وال خW ،وقد تو� وال ظهر أثر �.ك ا(ال ،عبد اهللا ا(دفوع إ{ه

، سيما إن جهل )6()ما(يوما ( )5(و�افعه إ{ه القيام بذ.ك (ا يلزمه من درyه ،S أنه تعدى عليه
بمفهوم قول ا(خت�  )9(أشار إ{ه ا.سيد عمر)8( )7()وقول ا(دونة ا�ي ،أو كونه ال أثر �ر�ه 

xطفا S  )11(بقو�( ،وهو منطوق ا(خت� ا(ذكور ،وقاض بالغرم )10(مغن ،ê\ح لفظها
ْن .َْم يَِصْل إَِ{ْهِ : ")12()ا.ضمان ؛ إِ ٍâَ  ،، وهذا ا(دفوع � .م يصل إ{ه)13("َو�َِموِْت ا.ُمرَْسِل َمَعُه ِ�َ

ونص ا(دونة ا�ي اخت�ه  ،أنه تعدى عليهو¾مل S  ،فذ.ك ~ ترyته ،ومات قبل وصو�
و\ؤخذ  ،فلم يوجد .لمال أثر، فإنه يضمنه ،ا�â )14(و.و مات ا.رسول قبل أن يبلغ" :ا.شيخ خليل

  . ها )15("من ترyته
وأما إن  .ا�افع بما أشw إ{ه )16(هذا إن أقر ،و¾مل S أنه تعدى عليه :زاد بعض ا.dاح

   ه، فاألvر واضح ا.م يقر
  ،و�عد: بما نصه ،ثم كتب عليه االبن

ّ
وال يصح  ، ما كتZتهفل®س عندي ~ ا�ازلة إال

  وyتابه  ،{دفعه لغر\مه ،ه دفع ذ.ك لعبد اهللاوقد أقر عندي �مد عبد اهللا بأنّ  ،)17(]غwه[عندي 

                                                 
  .»ا.شيخ ا�لباK«ز\ادة : ~ ط  )1(
  . وهو مثبت من حاشية ا(خطوط  )2(
  .»ثم أجاب غwهما«: ~ م  )3(
  .ط: وما أثZته من. »نصها«: ~ األصل، ي، م  )4(
  .»�رyه«: ~ ي  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .م: سقط من  )7(
  .»وما«ز\ادة : ~ م  )8(
  .»واعتمد عليه«ز\ادة : ~ م  )9(
  .»ب�\ح لفظ ا(دونة«: ~ م  )10(
  .»لقو�«: ~ ي  )11(
  .م: سقط من  )12(
  .223ص: ¤ت� خليل  )13(
  .»يصل إY«: ~ �يع ال�سخ  )14(
  .437ص 4ج: ر ا(دونة؛ ينظ296ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )15(
  .»ا(دفوع إ{ه بل«ز\ادة : ~ األصل، ي  )16(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )17(
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� wا�ي قام به 2ش.   
دفعته إ{ه، وأنÍر ذ.ك : {دفعه إY رجل، فقال ،و§ن دفعت إ{ه ماال: "~ ا(دونة )1()قال(

   )2(."أو بغw ب®نة ،ا.رجل، فإن .م يأت ا�افع بZينة ضمن ذ.ك منه بZينة
ومن بعثت معه بمال : "ثم قال ~ ا(دونة أيضا ،مفهومه .و أقر لWئ ا�افع :أبو ا1سن
: {Zتاع .ك به سلعة، فقالأو  ،أو من ثمن مبيع ،أو سلفا ،أو صلة ،وصدقة )3({دفعه إY رجل

   .)4("به ا.رجل، .م يWأ ا.رسول إال بZينةyذّ ، ودفعته إ{ه
 )6(وذكر فيها ،وظاهره يعم �يع ا.صور ،فأ�ذبه أنه .و صدقه لWئ: ومفهوم قو� :أبو ا1سن

   .)7(وفيه من أمانة إY ذمة ،ا.سلف
   .فع. ما تقدم ،رب ا�مةو§ن ¢ن خ ،فال إش�ل أنه يWأ ،)8(أما إن ¢ن قائم ا�مة

  ه فال إش�ل أنه يWأ بتصديقه ا ،أو ثمن ا.سلعة ،وأما ا.صلة
إما  ،)9(فإذا انت� اإلنÍار ،يعلقون ا.ضمان بإنÍار القبض ،و�يع من وقفنا S @مهم

أو بعدم  ،وأvره بإعطائها ،S زعم vر\د أ�ل أvوال ا�اس بعد أن دفعها ،بعدم معرفة الغر\م
ال يقال  ،كما هو �وري ،مع عدم ا(لزوم )11(.الزم )10(إذ ال وجود ،انت� ا(علق عليه ،حضوره

 )13(كما قا� ،ألنا نقول طول ا.زمان قاض بذ.ك ؛)12(أن عبد اهللا .م يقر با�فع حÄ يلزم ما قلتم
  ا.وديعة  )15(نأل: ألنا نقول ؛شهاد .لتوثقمقيد بعدم اإل )14()ال يقال ما ~ ا.وديعة( ،~ ا.وديعة

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .436ص 4ج: ؛ ينظر ا(دونة296ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )2(
  .»فالن«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .297ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )4(
  .»فيه«: ~ ي  )6(
  .»ذمته«: ~ ي  )7(
  .»قائما ال»مته«: ~ ط  )8(
  .»القبض«: ~ ي  )9(
  .»ا.وجود«: ~ ي  )10(
  .»الزم«: ~ ي  )11(
  .»قلت«: ~ ط  )12(
  .»قا.وه«: ~ ي، م  )13(
  .ط: سقط من  )14(
  .م، ط: وما أثZته من. »إن«ي : ، ~»البن«: ~ األصل  )15(
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   .hالف ما ~ ا�ازلة ،)1(دفعت Rحرز
ثم مات بها، وزعم  ،فقدمها ا.رسول ،ببâ )2(]إY رجل[و.و بعثت بمال : "وa ا(دونة أيضا

و.ك ا{م� S من �وز أvره  ،ا.رجل أن ا.رسول .م يدفع إ{ه ش®ئا، فال �ء .ك ~ ترyة ا.رسول
   ها )3(أنه ما علم �.ك سZبا ،من ورثته

بل {دفعه  ،{ذهب به �â ،وأنت خبw بأن �مد عبد اهللا .م يدفع لعبد اهللا ما دفع
و�مد  ،سيما وا.زمن طو\ل وال ،فيحمل S ا�فع وقبض ا.رسم ،و\أخذ � رسمه ،لغر\مه فقط

ومن �ط  ،مع أنه .م يقم عليه غر\م منكر ،عبد اهللا ال 2سكت عن أقل من هذا ~ أقل مدة
واهللا ا�ادي إY طر\ق  ،ولعمري إن هذا من ا.واضحات ،ا(سألة إنÍار ا.رجل ا(أvور با�فع �

  .ها.رشاد ا
فلم يظهر �ا إال ما أجبنا به  ،فا�صوص ùها طالعناها ،و�عد: ما نصه ،)4(ثم كتب ا(نتقد

، وال هر أثر �.ك ا(الإن .م يظ ،من أن ذ.ك يؤخذ من ترyة عبد اهللا ،أوال من ا�ص ا(جلوب
   .سZيل �ا إY ا.Ñائر

فقد  ،إY بâ (5)أن �مد عبد اهللا .م يمÍن لعبد اهللا مال مدينه {وH � :ثم إن قلنا
إذ قول خليل {وH  ،)6(]~ اÍ1م[فهما سيان  ،و.م ي1بت قدومه � ،أعطاه � S إتيانه .ر�ه

�)7( âب Yيطانها ودوره ،إc أننا ،ألن ذ.ك ل®س بأهل ؛ال®س مقصوده S)8(  إن .م نؤاخذه
   ؟أرأيت إن تلف ما� ،بالغرم اآلن

�مد عبد اهللا S ر ما ا1يلة ال© يتوصل إ{ها ،ثم جاء رب ا(ال برسمهÍأو ل®س  ،وأن
  . فاستوي ا{دان ا.صناع واqرقاء ،هذا من إضاعة مال ا(سلم�

وجاء رب ا�ين وأقر  ،أرأيت إن أخذ من ترyة عبد اهللا ما قبض وتلف :ثم ر�ما يقال أيضا
  ،وال أظهر و¸لة ،إن عبد اهللا قد فرط ح� .م 2شهد عند ا�فع :فأقول ؟بالقبض ما ا1يلة أيضا

                                                 
  .».لتحرز«: ~ ي  )1(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .437ص 4ج: و\نظر ا(دونة. بقليل من ا�Rف. 296ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )3(
  .»وهو ا.شيخ ا�لباK«ز\ادة : ~ ط  )4(

  .»{وصله«: ~ ي، م، ط  (5)
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )6(
  .»{وصله«: ~ ي، م، ط  )7(
  .»أنها«: ~ ي  )8(
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فال  ،وقد أوجب ا.dع عليه أخذ ذ.ك من ترyته ،وا(فرط أوÉ باqسارة ،وال أثرا .لمال
 Yيل �ا إZما �ع �اس wار رب ا(ال )1(وأيضا إنما .غÍفإن   ،إذ أ1ق حقه/  ،علقوا الغرم بإن

  . فأي سZيل إY الغرم ،أقر بقبضه
ومن أبضع : قال مطرف عن ما.ك: قال ابن حبيب: ")3(من ا�وادر )2(ومن كتاب ا.و¸الت

وا�ضاعة دين S مع رجل بضاعًة، وأvره بدفعها إY آخر، وأشهد اآلvر عليه، أو .م 2شهد، 
 ضمن إذا أنÍر القابض، أنّه ما 

ّ
اآلvر، أو S وجه ا.ّصلة، فع. ا(أvور أن 2شهد S اّ�فع، و§ال

نقل S ه ا (5)."األvور انت& )4(قبض منه ش®ئًا، أو ¢ن مّيتًا، أو ما أشبه ذ.ك من ôئبات
   همن باب ا.وديعة ا" رِ ا.ُْمنْكَ  أْو ا.ُْمرَْسِل ِإَ{ْهِ " :S قول ا(اتن ،ا1طاب

قال ما.ك ~ ا.رسول : قال ابن القاسم: "ما نصه ،ما تقدم عنها )6(قبيل ،ومن ا�وادر أيضا
لعة بعد هُ نْ ت مِ غَ لِ ف�ُ$ُم :ن�ها بَ  ،بها سلعة، أو يبلغها إY فالن )7(بدنانw 2شÖي õأو تَِلَفت ا.س ،

 َ õd.ٌق، فإن ات"ِهمَ  اءِ ا   . :ن�ه ما خان َف لَ حَ  (8):ن�ه vُصد�
َق : وقال أيضا õونا ُصدvف ذ.ك: قيل. إن ¢ن مأ    ها )9("فعليه يمٌ�، فَضع�

فإن مات ا(بعوث بها إ{ه بعد وصول  : "ما نصه ،وa ا1طاب قبيل ا�قل ا(تقدم منه
âا� Y10(ا(بعوث بها معه إ(،  S أن يأ� 

ّ
دفعها بZّينة، واّد� دفعها إY ا.رّجل، .م يقبل قو� إال

 Äّا(بعوث بها إ{ه، و.م يذكر �ا ذكًرا ح Yو.م يوصلها إ ،âا� Yو§ن وصل ا(بعوث بها معه إ
ََطاْب ه ا )11(."من كتاب ا�ضاعة منه ها. رجع إY رّ�ها، واّد� تلفها، فهو ضامن �ا

ْ
  . ِمَن ا1

  . إلخ ا�قل ا(تقدمل ابن حبيب قا: وÞوه ~ ا�وادر ~ كتاب ا.و¸الت، ونصه: ثم قال بأثره

                                                 
  .»إن ما«: ~ ط  )1(
  .»ا.و¸لة«: ~ ي  )2(
  .»ومن ا�وادر من كتاب ا.و¸الت نصه«: ~ م  )3(
  .ومن vواهب ا#ليل. ي: وما أثZته من. »خافيات«: ~ األصل، م، ط  )4(

  .231ص 7ج: و\نظر ا�وادر وا.ز\ادات. 289ص 7ج: vواهب ا#ليل (5)
  .»قبل«: ~ ي  )6(
  .»ل®شÖي«: ~ ي  )7(

  .»أنهما«: ~ ط (8)
  .231ص 7ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )9(
  .»بâ«: ~ �يع ال�سخ  )10(
  .289ص  7ج: vواهب ا#ليل  )11(

 ]أ/261[
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×ا كتب به بعضهم  ،ومن تمام vسألة ا1اج �مد بن أب ) مع ا.سيد �مد بن بÍاد
ا قول وزاد] ~ ذ.ك إيضاحً  ،قد زال عU اإلش�ل ~ شأن اإلرسال وادxئه: نصه ،(1).البن

ُ : "نصه ،ا(خت� ~ باب ا�فقة ْو. ، فجعل القول .لزوج إن .م (2)..."َها إلخ َوaِ ِإرَْسا.َِها، فَالَقْوُل قَ
   .ترفع أvرها

وقد كنتم  ،وضمن � أخوه ،إن ¢ن ا1اج �مد قد قام قبل العd :األول ،ثم بÀ �ا نزاxن
   ، فهل يقوم مقام ا.رفع؟أنتم واسطة ب®نهما

هل يþÁل  ،ا بما اتصل بيده من بضاعة ا(رسلا.سيد أ�مد � معÖفً  )3(كتاب :ثانيهما
  مþلة اإلشهاد .لتوثق أم ال؟ 

و§ن ¢ن : وسمعت ابن ا(اجشون يقول: قال ابن حبيب: "وقد قال صاحب منتخب األح�م
وما أشبه ذ.ك، أو ¢ن إقراره  ،)4(|به|أو vرض نزل  ،حöهأو ا.زوج قد أقر عند سفر  ،ا.وyيل

ثم اختلف بعد ذ.ك، أو بعد القدوم عنده،  )5(|�|أن ذ.ك و ،وال vرض ،بذ.ك ابتداء ~ غw سفر
من ا.سفر، أو ا.صحة من ا(رض، ¢نت ا�®نة S ا.وyيل، وال غرم بعد أن ¾لف اآلخر باهللا أنه 

  . وا.زوج كذ.ك ،ما قبض منه ش®ئا
~ غw  ه¢�ين عليه، ح� أقر بأنه ~ يد ؛ ألنه قد صاربّ� وقو� هذا : قال عبد ا(لك

  . ها )6(."ة اإلقرار به .صاحبهوقت قبضه، ولÍن S جه
 ،بأن ذ.ك عنده عند سفر )7(و.و أقرقال ابن حبيب : "ونصه ،وÞوه البن سلمون ~ ا.و¸لة

  . ها )8("ألنه بإقراره صار ¢�ين قبله ؛فالقول قول ا(وñ ،ثم اختلفا ،أو دون ذ.ك ،أو vرض
ةٍ : "~ باب ا.ydة ،وÞوه .لحطاب S قول ا(خت�   :ونصه... إلخ  )9("َو.ُِمِقيِم بَ®õنٍَة بِأْخِذ ِمئَ

  ظاهره إن ¢ن  وال كتاب،: انظر قو�: وتقييد �مد ،قال ابن عرفة بعد ذكره (سألة ا(دونة"

                                                 
  .»االبن«: ~ ط (1)
  .166ص: ¤ت� خليل (2)

  .»كتب«: ~ ي  )3(
 .األح�ممنتخب : وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )4(
  . كتاب منتخب األح�م: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )5(
  .314ص 2ج: منتخب األح�م  )6(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. »وyذا قر«: ~ األصل  )7(
  .239ص 2ج: العقد ا(نظم  )8(
  .213ص: ¤ت� خليل  )9(
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Wتاب .م يÍينة )1(أبZأفقد وثق أخذها ،ووجهه أنه إذا أخذها بذ.ك ،إال بWفال ي ،  S إال بد{ل  
W2(."هاءة اال(   

علم vّما تقّدم أّن ا(وجب .لّضمان هو اإلشهاد، بأخذها بقصد اRّوثّق، وأّن : ت�بيه: "ثم قال
 S ذ.ك كون اإلشهاد بÍتاب كما قال ابن عرفة، و§ذا حصل اإلشهاد ا(قصود به 

ّ
vّما يدل

   )5(..."إلخ كما ~ ا.وديعة  )4(فال 2سقط بطول ا.ّزمان، و.و زاد S عd\ن ،(3)اRّوثّق
 بZّينة S ردها، : وa اّ�وادر عن �ّمد"

ّ
إن أشهد S نفسه بأخذ ا(ئة شاهدين، .م يWأ إال

وأّما إقراره بغw تعّمد إشهاد، وال كتاب فكما قال ~ ا(دّونة، فيفصل ب� الطول . و§ن طال ذ.ك
ما ذكرنا  )8(...إلخ وال كتاب : قال ابن عرفة انظر قو�: ثّم قال. نقل ا1طاب )7(ها )6(والق�

  . أعاله
 )9(ال يWأ إال باإلشهاد؛ ألنه ،.و تWع ا(ودع باإلشهاد S نفسه: وقال أبو بÍر بن زرب

 :ا.وديعة S قول ا(اتن ~ /  )10(منهه هو vصدق ا :وقال عبد ا(لك ،أ.زم نفسه حÍم اإلشهاد
ْن َ¢نَْت .ََك بَ®õَنةٌ " ومن قواعدهم ترجيح @م ابن زرب؛ ألنه من أهل : قال اqر� )11("َكَعلَيَْك؛ إِ

  . هالÖجيح ا
يقوم مقام ا.رفع؛ ألن  )12()ال( ،فقيام ا1اج �مد S ا.وصف ا(ذكور ،و�عد: فأجاب االبن

   .ال لعدول وجwان: لقو� ،مه عند فقدهأو من يقوم مقا ،ا.رفع إنما يعتW إن ¢ن .لحاÐم
فال يقوم مقام اإلشهاد؛ ألّن مقصوده به إخبار ا1اج �مد بوصول  ،وأما كتاب ا.سيد �مد

 إنّما هو ا.كتاب ا�ي يÍتبه ،ال اRوثق وا.كتاب ا(نÌ ~ نقل ا�وادر عن �مد ،أمانته {ده
                                                 

  .ي: وما أثZته من. »يW«: ~ األصل، م، ط  )1(
  .85ص 7ج: vواهب ا#ليل  )2(

  .vواهب ا#ليل: وما أثZته من. ».لتوثق«ي : ، ~»باRوثق«: ~ األصل (3)
  .vواهب ا#ليل: وما أثZته من. »عd س��«: ~ �يع ال�سخ  )4(
  .86ص  7ج: vواهب ا#ليل  )5(
  .85ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )6(
  .»S«ز\ادة : ~ ي، م  )7(
  .85ص 7ج: #ليلينظر vواهب ا  )8(
  .»ال أنه«: ~ ط  )9(
  .290ص 7ج: vواهب ا#ليل  )10(
  .224ص: ¤ت� خليل  )11(
  .ي: سقط من  )12(

 ]ب/261[
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فهو .م  ،أي با.كتاب ،ووجهه أنه إذا أخذها بذ.ك: لقول ابن عرفة ا(ئة،لقصد اRوثق عند أخذ 
فهو  ،وأعلم ر�ها بوصو�ا � ،وa ا�ازلة قد أخذها بغw كتاب .يأخذها إال بÍتاب توثقا

   .¢إلقرار بها �®نة بغw قصد إشهاد ا(نصوص S أنه ¢لعدم
ا(راد با�®نة هنا هو أن 2شهد رب ا(ال S العاvل  ،بال ب®نة: أبو S i قول خليل

و2شÖط أن يفهم العاvل  ،)1(خوفا أن يدÝ عليه ا.ّرد بال ب®نة ،بإعطائه ا(ال S وجه القراض
   .هذا معناه هاهنا ،أنه ال يقبل منه ،أنه إذا رد بعده cسب دعواه ،من هذا اإلشهاد

  ه فهذه يقبل من العاvل دعوى ا.رد ا ،vل مثالوأما إذا ¢ن اإلشهاد خوفا من vوت العا
 S أحد X� مَ تَ فهو إنما �َ  ،وقد نقل Þوه صاحب ا(فيد ،وأما ما نقله صاحب ا(نتخب

 :قائال ،¢إلشهاد بقصد اRوثق )3(]�®نة[ا(وطن�  )2(أو ألن اإلقرار ~ ذينك ،األقوال ~ ا(سألة
إذ ال يقD � ��ء .و  ،لعدم إفادة ا�فع ~ ا�ازلة وال يصح قياس ا�ازلة v Sسألة ا.زوجة

وسلمه ابن  ،وقد وقع ~ سماع ابن القاسم :فرفعه @ رفع قائال ،رفع لعدم �قق عمارة ا�مة
ال تعمر به ا�مة إن مات ، ونقله ابن عرفة أن اإلقرار با.وديعة دون ب®نة عليها مقصودة ،رشد

وهو ظاهر نقل ابن  ،فت�Z بذ.ك أن قول ابن حبيب مقابل .لمشهور ،وطال ا.زمن ،ا(ودع
  .واهللا أعلم ،)4(سلمون

فأما ما أ1قته ~ ا(شورة من ابن سلمون بفقد ذكر  ،وS فالن ألف سالم ،ثم ×ا ¢تUZ به
   .)6(إال إن ¢ن اإلشهاد مقصود اRوثق ،كما هو واضح من نصوصهم ،)5(بأنه مقابل .لمشهور

  .فيها @م ابن حبيب عن ا(نتخب ،ا(شورة ا(ذكور )Í)7لمنا S ذ.ك ~ vسايرةوقد ت
وذ.ك قادح  ،لغwه )9()يعرفه(أنه ال  ،ابن عرفة )8(فقال ابن ناî عن ،وأما @م ابن زرب

  . ~ رجحانه

                                                 
  .»با�®نة«: ~ ي  )1(
  .»دينك«ط : ، ~»دي�يك«: ~ ي  )2(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )3(
  . 136ص 2ج: العقد ا(نظم. دفعها إY صاحبها، فال يقبل إال بZينةإن مات ا(ودع واد� وارثه : ينظر قول ابن سلمون  )4(
  .»ا(شهور«: ~ ي  )5(
  .»مقصودا .لتوثق«: ~ ي  )6(
  .»vساير«: ~ ط  )7(
  .»و«: ~ ي  )8(
  .ي: سقط من  )9(



 940 
 

ما يرد @مه غw  )1(وyثwا ،فغw صحيح ،وأما ما نقلته عن اqر� ~ �vن ابن زرب
   .و.م أقف S من عقد تلك القاعدة ال© ذكرها ،وابن سهل ،¢بن رشد ،واحد من الفحول

إذ ال  ،فال فرق فيه ب� أن يÍون عند األخذ أو بعده ،وأما اإلقرار ا�ي ذكره ابن القاسم
ا(قصود هو ، فإنما )2(كما هو واضح ،وذكره ~ لفظ ا(خت� فرض تصو\ر ال قيد ،وجه .لتفرقة

إن .م يÍن بإشهاد  ،وال فرق فيه أيضا ب� أن يÍون بÍتاب أو ال ،اإلشهاد بقصد اRوثق
 ،وقد ذكر ا1طاب أن كونه بÍتاب ال بد معه من اإلشهاد .ألن مآ�ما واحد ؛vصحوب باRوثق

  .هاواهللا أعلم  ،فهم، فاوأنه ال يدل S اRوثق بدون إشهاد
-665 R ���� g4'� &P������ k���� !?X  

  :فأجاب ؟عما يظهر )3(وسئل
َ
 دّ .م ينفع معه ادxء ا.رّ  ،وثقإن ¢ن لقصد اRّ  )4(ا.كتب ن� أ

 ،ةالقتضائه عندي عمارة ا�مّ  ؛xء اإليداعو§ن ¢ن لغwه .م يصدق أيضا ~ ادّ  ،دون ب®نة
   ..م يÍن بيان )5()إن(

  :وقال ا.رجل ،كذا وyذا )6(أقرضتك :وa اRهذيب ومن قال .رجل
َ
وتلف  ،يهِ �ِ تَ $ْ دَ وْ بل أ

 .واهللا أعلم انت& ،êف رب ا(ال

-666 R��8�m� ���$° #��(/ � ��  M� �9�  �j)X 
، و(ن )7(هل تبü إY إ{اس ؟وسئل عمن قّوم فقارة �هولة األر�اب ما حÍم قيمتها

  تعطى إن أ2س من ر�ها؟
و§ذا ثبت جهله  ،إال بعد ثبوت جهل ما.كها ،فÌ علمك أن الفقارة ال تقوم ،و�عد: فأجاب

Þو هذا من Æليد القيمة ~ ذمة تملك ما  (8)وما يفعله ا�اس ~ ،.م يÍن .السÁيناء به فائدة
   .ال أصل � ،هذا سZيله

  وتزو\ج  ،وجهاد ،وvؤذن� ،فإنها ت�ف ~ vصالح ا(سلم� من قضاة( ،و§ذا .م 2ستأن بها
                                                 

  .»كثw«: ~ ط  )1(
ٌة، إِْن أْشَهَد بَِها ِعنَْد األْخذِ « : ينظر ¤ت� خليل عند قو�  )2( َها بَا4ِيَ ٍة :-� ٍة بِأْخِذ ِمئَ   .213، ص»َو.ُِمِقيِم بَ®õنَ
  .»االبن«ز\ادة : ~ ي  )3(
  .»ا.كتاب«: ~ ي  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»أقÖضتك«: ~ ط  )6(
  .»إال إ{اس«ك : ، ~»األياس«: ~ ط  )7(

  .»من«: ~ ي (8)
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Ñو  ،وقضاء دينه ،معÞ1()أو يتصدق بها ،ذ.كو(، أن ما S بناء)ف  )2�v جهل ما.كه ي�ف
  .هاواهللا أعلم  ،قوالن ذكرهما الWز� عن ا�اودي ،أو �vف ا.صدقة ،وهو ا.راجح ،الÌء
-667 R?�$�/ 3« �� #*��y z�� #��� ��� M9�X  

  وسئل عمن أراد عمارة أرض vôرة ما �ب فيها؟
إن  ،فاألرض ا(ذكورة ال ºفاك ما قا� األئمة فيها من كون أvرها .لسلطان ،و�عد: فأجاب

âأهل ا� S ن ~ عمارتها �رÍره ،.م يv3(إال أن أ( هنا متعذر، âفق)فيها ظاهر قو� )4 � 

�Žé�Û@ flï�è�Ï@ Còflnğîflß@ bĆ™ž‰�c@ bflîžy�c@ žåflß� )5(ه فيمن ،، فقد قال به �اعة من األئمةwعيار وغ)6(كما ~ ا( 

  .هفإنه أوÉ ا ،الþاع من قبله )9(]إثارة[ )8(و{Íن ذ.ك بإذن من Æاف ،و�عد )7(قرب
-668 R*EÇ� �¥
)� �$�/ ,�P�� ! �4��E� O�'W�X 

 ،فقال ا�افع أنها سلم ،ثنان ~ دراهم دفعها أحدهما .آلخر، فإذا اختلف او�عد :)10(و�
و\ردها بعينها  ،فاÍ1م فيها أن ¾لف القابض أنها وديعة ،وقال قابضها أنها وديعة .dاء زرع

 Uدفع زرع قدر ما اد� أنه سلم ،بدون ز\ادة/ أع S اضياÖأو أقل من ذ.ك ،و�ما أن ي، 
  ه، واهللا أعلم او\Íون ناجزا

-669 R 
�8 ���
'L� ,���L� M� z�m� ���(�8 #�%�� ��c���¤���X  

  فقد طالعت ما أvكنU من  ،و�عد: ما نصه ،)11(أ± مدين بنو×ا ¢تUZ به ا.سيد عبد اهللا 
                                                 

  .ك: سقط من  )1(
  .»من«: ~ ط  )2(
  .»أvرها«: ~ ي  )3(
  .»فقد«: ~ ك  )4(
وهو . 453، ص1456: القضاء ~ عمارة ا(وات، حديث: األقضية، باب: انفرد به اإلمام ما.ك، فأخرجه ~ ا(وطأ، كتاب )5(

  .حديث صحيح
  .»~ ما«ك : ، ~»فيما«: ~ ي، ط  )6(
  .»ربيق«: ~ ط  )7(
  .»ºاف«: ~ ي  )8(
  .بياض: ~ ط  )9(
  .».البن«: ~ ط  )10(
أ�د . أخذ عن وا�ه، وعن �ّمد بن أ�يد ا.زجالوي. عبد اهللا بن أ± مدين بن أ± بÍر اRمنطيطي :عبد اهللا بن أ± مدين )11(

؛ معجم 8ص: ا�رة الفاخرة. ھ1231تو� سنة . األئمة ا(جتهدين ~ الع�، وهو ثقة، صاحب ا�ظر ~ ¤تلف العلوم
 .248ص: أعالم علماء توات

 ]أ/262[
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فلم أر من  ،ا(ندرسة بعد عمارتها ،ا.كتب v Sسألة اإلشادة بتقو\م األرض من ا(وات
 ،وا(خت� و�احه )1(وابن سلمون ،وا1طاب ،�ط فيها اإلشادة مع ذكر ا(سألة ~ ا(دونة

~ تر�ة بيع صاحب ا(وار\ث (وات  ،ابن سلمون ذكره ~ أثناء وثيقة )2()أن(إال  ،وغwهم
فيحتمل أن يÍون ذ.ك  ،فيكون فيما سبقت فيها أحرى ،)3(ال© .م lسبق فيها عمارة ،األرض

  . واهللا أعلم ،و¾تمل غwه ،إنما هو �ط كمال
 أْن : "هو االحتمال ا¬ا] (ا ~ ا(واق بعد قو� ~ ا(خت� ،وا�ي يظهر

�
ال وََهْل إِ

وانظر أيًضا قد نّصوا أّن بيت ا(ال أوÉ ما ¾تاط �، فا�يع عليه ¢�يع : "(5))ونصه( ،(4)"2َْسÁَْسِلمَ 
  . S ا(حجور

ي يZيعه صاحب ا(وار\ث قد انقطع أر�: قال ا(تيطيّ 
ّ

ابه، و�اد ما.كوه، فإن ¢ن ا(لك ا�
فأvر عند ذ.ك بZيعه، : إY أن قال ،)7(أشهد اّ�اظر S ا(وار\ث (6)و.م يبق �م وارث فتقعد فيه

وطلب ا.ّز\ادة بها ~ أماكنها، فبلغت S ، (8)وا�تف عليه مّدًة طو\لًة، واسÁبلغ ~ إشهارها
   .)10(دفيه زائ )9(|هعلي|يَلُف�  فالن كذا، و.م

  . وyذا تقول ~ بيع أvالك من مات، وال وارث �: قال
و§ن ¢ن ا(لك vواتًا ال ي�سب ألحد، وال علم فيما سلف � ما.ك، و�اعه صاحب : قال

ال يتّ�ف : وقد قال القرا~ّ : "مع نص ا(واق )13(."فيه )12(كذ.ك، انظره )11(ا(وار\ث، فتكتب فيه
 Yالفة فما دونها إqوالية ا 

ّ
� µلب vصلحة أو درء مفسدة، ف� من من و

ّ
  ا.وصّية، إال

                                                 
  . 130ص 2ج: ينظر العقد ا(نظم  )1(
  .ك، ط: سقط من  )2(
  .216ص 1ج: ينظر العقد ا(نظم  )3(

  .185ص: ¤ت� خليل (4)
  .ي: سقط من (5)

  .»فيها«: ~ ي (6) 
  .»ا(وارث«: ~ ي  )7(
  .»إشادتها«: ~ �يع ال�سخ (8) 
 .اRاج واإلùيل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: منسقط  )9(
  .وهو خطأ. »زائدا«: ~ �يع ال�سخ  )10(
  .»فيها«: ~ ي  )11(
  .م، ك: وما أثZته من. »انظر«: ~ األصل، ي، ط  )12(
  .400ص 6ج: اRاج واإلùيل  )13(
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 واليًة، فهو معزول عن ا(فسدة ا.ّراجحة، وا(صلحة ا(رجوحة
ّ

�  . ها )1( و
هم إال إن ¢نت  ،دون إشادة vصلحة vرجوحة ،وال شك أن تقو\م األرض� ا(تØم فيها

ّ
ا.ل

واألصل ~ ذ.ك ùه ما  ،ها وسيلة �األن ؛~ ز\ادة فÁسقط إذا ،األرض ~ بâ ال تأثw .لنداء فيه

@� )3(الÖمذي وحسنه، وصححه عبد ا1ق )2(خرّجه č�a@ flÞìŽ�fl‰@ Şæ�c�@flÞb�Óflë@ LbĆyfl†�Óflë@ bĆ��Üčy@ flÊbfli@ Z@žåflß
ćÝŽufl‰@flÞb�Ô�Ï@Lfl�fl†�Ô�Ûaflë@fl��Üčz�Ûa@afl̂ flç@ð�Šflnž’flíZ@bflàŽèŽmž̂ fl��c)4(@@şïčjŞäÛa@flÞb�Ô�Ï@L&áflçž‰č†či�@@ó�ÜflÇ@Ž†í�Œflí@žåflß@L&áflçž‰č…@ó�ÜflÇ@Ž†í�Œflí@žåflß

bflàŽèflÇbflj�Ï@ L�åžîflàflçž‰č…@ ćÝŽufl‰@ Žêb�İžÇ�d�Ï@ L&áflçž‰č…(5)@Žéžäčß�)6( سألةه ا)ا ~ �öواهللا ا(وفق ،وهذا ما ح، 

  .من خطهه ا .وا.سالم
� (8))اعÖف( ،(7)]اqندق[�اعة العدول أن ينظروا ~ ماء وأن .إلمام : ومن نوازل الWز

و§نما هو لقوم  ،أنهم سمعوا من أبائهم أن ا(اء ا(ذكور ل®س �م ،القوم ا�ين 2سقون به أرضهم
  . وجعل ثمنه ~ vصالح ا(سلم� فعل ،أو بيعه من أصله ،ابيعه أوقاتً  ، فإن رأى(9)غw معلومهن

ثم  ،فخلفهم آخرون ~ عمائرهم وأvالكهم ،و×ا ذكر أيضا ~ قوم رحلوا عن أvالكهم
ي1بتوا  و§ن .م ،خرج أي اآلخرون ،أي vلك األرض ،إن أثZتوا أن األvالك �م ،ا.راحلون )10(رجع

   .)12(فلهم أنقاضهم ،أو .لجند )11(أو ثبت أنها �يت ا(ال أو .لعرب ،أن األرض �م

                                                 
  .401ص 6ج: اRاج واإلùيل  )1(
  .@هما صحيح. »أخرجه«: ~ ي  )2(
)3(  ÅيZاألح�م: ينظر عبد ا1ق اإلش  
  .»أخذهما«: ~ ط  )4(

  .»فباعه«: ~ ي (5)
، وقال هو حسن، وأخرجه ال�ساú ~ 486ص 4، ج1139: ما جاء ~ بيع من يز\د، حديث: أخرجه الÖمذي ~ س�نه، باب )6(

، وأخرجه أ�د ~ 29ص 5، ج، وأخرجه ابن أ± ش®بة ~ vصنفه42ص 4، ج4432: ا�يع فيمن يز\د، حديث: س�نه، باب
إسناده ضعيف؛ ألنّه من طر\ق أ± بÍر عبد اهللا ا1نÌ، وهو . 76ص 4، جv :11530سنده، vسند أ�س بن ما.ك، حديث

األ�ا]، : ينظر إرواء الغليل ~ Æر\ج أحاديث منار ا.سZيل. غw معروف، وأعله ابن القطان، وقال ا�خاري حديثه ال يصح
  .130ص 5ج

  .ي: وما أثZته من. األصل، م، ك، ط: من سقط (7)
  .ي: سقط من (8)
  .»معلوم�«: ~ ي، ك (9)

  .»رجعوا«: ~ ط  )10(
  .».لغرماء«: ~ ي )11(
  .»أنقاضها«: ~ ط  )12(
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 ،أو ال نية �م ،ترyها (ن جاء بعدهم )1(أو نية ،هذا ùه إن .م ºرجوا ب�ية ا.رجوع :وقال
فإن نوى ا.رجوع ،فوجده بيد من أخذه  ،ا منهفيجري ذ.ك S اqالف فيمن ترك متاعه إياسً 

 ،و§ن .م تÍن � نية ،و§ن نوى ترyه (ن وجده .م يأخذه اتفاقا .وقيل بال يم� ،إ{ه أخذه بيم�
   .وروى ابن وهب ال يأخذه ،� أخذه :فقال ابن القاسم

وت�فوا  ،ومنه أيضا ~ ماء أنهار ¢ن لقوم تغلب رؤساء ذ.ك ا(وضع وسلطانه S أر�ابه
ول®س فيهم  ،إن ¢ن القوم ¾صون :فقال ،~ ذ.ك ا(اء حÄ .م يعلم كيف ¢نت أvالكهم فيه

 القيام )2(] [فإن lشاحوا  ،فليصطلحوا ~ تلك ا(ياه S ما أحبوا ،وال سفيه ،وال يÁيم ،ôئب
وال ¾û  ،و§ن ¢ن أهلها ال ¾صون وفيهم الغائب ،فليوقف حÄ يصطلحوا ،بذ.ك االنتصاف

إن شاء  ،ما ذكرت ×ا ال يعرف أر�ابه )3(]ذ.ك ا(اء سZيل[فسZيل  ،وال تعرف vواضعهم ،الغائب
و�ر\ه  ،و�تهد ~ ذ.ك ،أو �ب سنة ،أو �ب شهر ،اإلمام أن يوقفه فيباع منه �ب يوم بيوم

فعدول ا(سلم� يقوvون  ،و§ن .م يÍن سلطان عدل �ري ذ.ك S وجهه ،~ vصالح ا(سلم�
  .)4(من خط شيخنا أ± ز\ده من قام منهم بذ.ك ك� ا ،مقامه
-670 RZ��� M8 �� ��� �$��
� @��� ��£ z�� M�X  

مها أوالد ا.سيد قوّ عيها أوالد i بن vو� بعد أن ال© يد ،وسئل االبن عن أرض تميم
توات  )6(وأيد طلباء ،.كونها .م تتقدم �ا عمارة ،ا�كري )5()بن(�مد ا.صالح بن ا.سيد �مد 

wس®Rما نقله صاحب ا S و� معتمدين ~ ذ.كv بن i من قول ابن عبد  ،دعوة أوالد
  ... cيث يZيعون فيها إلخ  ،تملك بÍونها ~ يد ا(دع� �ا )7(ا.سالم ا(ليا] أن األرض

(ن ذكر / وال د{ل فيه  ،وتأvلته حق تأvله ،فقد وقفت S @م ا.شيخ ا(ذكور ،و�عد :فأجاب
، ختWها العارفون أي اختبار، وقد األنها vوات .م تتقدم فيها عمارة ألحد ؛S األرض ا(ذكورة
يتعلق  .كونها من األvور ال© ،ك بمجرد ا�عوىوال تمل ،ثر عمارة سلفتفلم يقفوا فيها S أ

                                                 
  .»ب�ية«: ~ م، ط  )1(
 .بياض قدر ùمة )2(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )3(
  .»أ± ز\د شيخنا«: ~ م، ك  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .»طلبة«: ~ ط  )6(
  .»األصل«: ~ ط  )7(

 ]ب/262[
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من حقوقه ا.راجعة  )2()1ق(vسقط  ،vل� (ع� )1(وردها ،ف�ف نظره عنها ،بها أvر اإلمام
¼ ا(ملوyة (ع�  ،واألرض ال© تÍلم عليها ا(ليا] ،وذ.ك ال vساعد � ،#ميع ا(سلم�

و¼ مفقودة ~ هذه األرض  ،من األvور ال© أشار إ{ها ،به األvالك )3(ا¬ابت vلكه �ا بما ت1بت
  هاأعلم  واهللا ،بال vر\ة

-671 R.��? O�(8���/ ,#��� O� �$�4�� @(8 O? #�8 ��'	 M�X  

فإذا  ،ثم يÁسابقون ~ األسفل ا(ذكور ،بودة إن بÀ أسفلها بال عمارة )4(وسئل عن جنات 
وعرفهم  ،�د جاره ا.سابق عليه بالعمارة عمر ش®ئا منه ،أراد ا(تأخر العمارة (قابل أسفل جنانه

  .أسفله )6( )5(أن من � جنان ال يعمر أحد
وقد  ،و\Íون ¢التفاق S قسم ذ.ك من أهل ا�â ،أنه يرا� العرف ا(ذكور :فأجاب

 ،أنهم إن .م يÍن فيه �ر ،فاق أهل ا�S â قسم ما قرب من عمرجاء ا�ص S جواز اتّ 
  هاواهللا أعلم 

-672 Rz�m� M� � H�4� ��G�'� M9� ��c��X  

و§ن 7َنَازxََ َ$ْفًوا  ،فأما ما سألت عنه من عفو األرض ا(شار إ{ه ~ ا(دونة :و×ا ¢تب به
 ،العفو هنا هو ا�ي ال أثر فيه وال بناء: ما نصه ،فقال فيه أبو ا1سن... إلخ  )7(ِمْن األرِْض 

ثم ذهبت  ،فإن احتما{ه �تمل (ا سلفت فيه عمارةه اعفا إذا درس  و¾تمل أن يÍون قو�م
وثا] احتما{ه  ،وهو قر\ب من @م القاvوس ،فيه عمارة )8(و�تمل (ا .م تتقدم ،و.م يبق �ا أثر

وS االحتمال اآلخر يميل  ،فع. االحتمال ا¬ا] األvر واضح ال نزاع فيه ،vوافق .0م ا(صباح
وال  ،و.م ينازعهم غwهم فيه ،أو Þوه ،@مه S ما إذا تداعوا vلك ذ.ك باقطاع من ا.سلطان

   هاوهو واضح  ،حي�ئذ )9(يعارضه @م ابن رشد
                                                 

  .»ورد«: ~ ي  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»ثZتت«: ~ ط  )3(
  . »أهل«ي، م ز\ادة : ~  )4(
  .»أحدهم«: ~ ك  )5(
  .»~«ز\ادة : ~ م، ك، ط  )6(
  .46ص 4ج: ا(دونة  )7(
  .»يتقدم«: ~ ط  )8(
  .297ص 10ج: ينظر ا�يان واRحصيل  )9(
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¼ ال© ثبت تملكها بوجه  ،فاألرض ال© تÍلم عليها ا(ليا] ،)1(دو�ع :و×ا أvاله أيضا
   .و�ت ت�فه ت�ف جهل أصله ،نت ~ يد من يدv Ýلكيتهاو¸ ،من وجوه ا(لك

وصار ~ يده بإحياء دون إذن  ،بوجه من وجوه ا(لك ؛وأما ا(وات ا�ي .م يÍن بيد أحد
واأل�\ة إنما  ،إ{ه )2(وحكموا فيه بما أ�ت ،فهو ا�ي أشار � علماؤنا ،وثبت ذ.ك ،من اإلمام

ºرج بها  )3(نهأال  ،فأفادت اRقو\ة فقط ،ل© جهل أصلهاوا{د ا ،ذكرها cسب اRبع .لت�ف
  .هامن يد حائز كما هو واضح 

-673 R�¤�=�	�� ��=W? .��� ,z�� ��j�� Z��� M�X  

ثباتها بموجباتها S ما بد من إ فال ،� vلكيته من األرضادّ  )4(فمن ،و�عد :ومنه أيضا
 ،بد من إثبات أنه من أهل ا�â األصل� فال ،و§ن ادxها من قبل ا1ر\م ،علم ~ كتب مذهبنا

قطاع ، و§ثبات vلك الغاvر هو بإمنهم S قدر منابه ~ أصل ا�â )5(فيكون � حق فيها كواحد
 ،أو Þوه ،بد من إثبات vلكه � بإرث وما عمر و§ندرس ال ،أو من يقوم مقامه ال غw ،من اإلمام

 wها.كونه اآلن ~ يد الغ.  
-674 R M9�.~�� _�*+ M� .~�m ��*L� &	� M� 3�+X  

 ،و.ك ا(رور :فقال � ابن ا.زقاق ،)6()ألرضه(وسئل عمن طلب من رجل ا(رور من أرضه 
  فهل 2شÖط وصف ا�ناء طوال وعرضا أو ال؟ ،و§ن قلتم بها ؟فهل هذه معاوضة

 ،مقام مقالفل�  ،بل يرا� ا(عروف ~ ذ.ك ا(حل ،.وصف ا�ناء بأنه ال ¾تاج: فأجاب
 ْêِ ل ذ.ك إب ،)7(ةفَ إذ ل®ست هذه معاوضة� S ر عن    رفاقö.ف به اÍط عمل ما ي

  ها(رفق ا
-675 R.8 *���� ,�=P; ./�� O� "*��� ,&	*� � H~�*  � H �� H��� Z>�� M�X  

 
ً

   و\تجر به ~ بالد  ،وأvره أن ي�فه ذهبا ،ا .رجلا قراًض  ورقً وسئل عمن أعطى ماال

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »بعض«: ~ األصل  )1(
  .»أ�نا«: ~ ي  )2(
  .»ألنه«: ~ ي  )3(
  .»فما«: ~ ي، م، ك  )4(
  .».واحد«: ~ ك  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .»êفا«: ~ ي  )7(
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ا فرجع ، فزعم أنه وجده ردئوقدم به ا�ادية ،فامتثل ذ.ك وêفه من رجل من Çرار\ن ،ا.صحراء
  ا أم ال؟مفرطً  د" عَ ا(ال و\ُ  فهل يغرم ذ.ك .رّب  ،فأنÍره ،به .ر�ه

ومن كتاب ابن : "×ا نصه ،بأن األشبه بهذه ا(سألة ما ~ آخر و¸الت ا�وادر: فأجاب
ا¬من  )1(فيقبض ،وأن يقبض ثمنا طيبا ،Zيع عبد {Áيموyتب إ{ه شجرة فيمن أvرته ب ،سحنون

 ،و\قول ا(بتاع ما أعطيته إال طيبا ،فيوجد فيه دنانw شقص عن êف ا�اس ،طيبا فيما يقول
  ها )2("و§ن ¢ن رداها ب®نا ضمن ،فكتب إ{ه إن ¢نت vشكو¸ فيها .م يضمن

-676 R M� &	� M� 3�+ ���� *Eu O� [� ,���� ! ���$'9�8 *���� ,�$��=� �� */���X 
أحدهما �\ف طلب من اآلخر  ،وسئل عن رجل� ¢نا بقر\ة ا(Wوك من أرض ا.سودان

 ،و\تجر بثمنها ففعل ،و2سافر بها غw ا.d\ف (دينة ت�بكت يZيعها فيها ،أن 2شÖ¸ ~ سلعة
/  ،وأقام بها أياما جاءه اWq بموت صاحبه ا.d\ف ا(ذكور ،فلما وصل بها ا(دينة ا(ذكورة

فاجتمع من  ،والطر\ق إ{ها غw مأvونة ،.كون ورثته بتوات ،فيما بيده من تلك ا.سلعة )3(فتجر
 ،وعينوا � من يودع عنده ما وجب .Í\dه بإذن قاضيها ،با(دينة ا(ذكورة من األ�اف

Uون غv4(فأودعه عند �\ف بها مأ(  � يأ� Äح)يلهم)5yفهل عليه ضمان  ،ورثة ا�ا.ك أو و
  وا1الة هذه أم ال؟

إذ ال �وز � أن 2سافر  بمال  ،ألن ما فعله هو ا.واجب عليه ؛بأنه ال ضمان عليه :فأجاب
فهو عذر  ،و§ن أخذ منه ذ.ك كرها ،فكيف و¼ غw مأvونة ،و.و مع أمن الطر\ق ،غwه بغw إذنه

  .من إvالئهه اواهللا أعلم  ،Ì ا.ضمانآخر يتأ�د معه ن
-677 R&� ��� ��8�� ��� .�� &�*L� Z���� ,�� .� AiJ�� &� ��� ��· *Eu g� &��� M9�X  

 وسئل عمن أرسل مع آخر Úسة مثاقيل ل®شÖي � بها صوفً 
ً

وعند ا(رسل معه مال  ،ا مثال
ما هو أر�عة مثاقيل فقط ال إنّ � أن ما أرسل معه وادّ  ،فاشÖى µميع ذ.ك ا.صوف ،�فسه
فتذكر ذ.ك بعد أن  ،ثم (ا قدم ذكره بأنه أرسل معه Úسة ،وذ.ك ا�ي اشÖى � ~ ن®ته ،Úسة
   فهل صوف ا(ثقال � أو .لموñ؟ ،�سيها

                                                 
  .»فقبض«: ~ ي  )1(
  .241ص 7ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )2(
  .»فتحw«: ~ ي، م  )3(
  .»تÀ«: ~ ي  )4(
  .»أvر«ز\ادة : ~ ي  )5(

 ]أ/263[
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  وñ  ،ا(بضع معه؛ ألنه مأخوذ .لنماء )1(وال ي�فه عنه نية ،أن ر�ح ا(ثقال (ا.كه: فأجاب
cوضيح ،ه (ا.كهما ¢ن كذ.ك فرRواهللا أعلم ،ونظمه ميارة ~ ذيله ،كما أشار � ~ ا.  

-678 R ¡�^� �j) ��� M�
)�� �¥*�� ,��8��(�� ���*  T
)Å8X  

وفقاقwهما ومداراتهما  ،ا ب®نهما أقل من رمية cجروسئل عن قر\�Á متقار��Á جدً 
  ،من ل®س � وارث )2(]×ن استوطنها[فهل إذا مات بإحداهما  ،وأصلهما وأvرهما واحد

ّ
 إال

و�اعت أصله  ،ا#ماعة هل 2ستو\ان فيه أم ال؟ وyذا إن قامت �اعة ا�â ال© مات فيها
 ؟أو غô wئب ،هل يرد ذ.ك ا�يع .وقوعه بغw إذنه ،وقدم ووجد ا�يع قد وقع ،و�عضهم ôئب

هل ا(داراة إذا نزلت  ،أم ال؟ وما ا.سبب ا�ي �� ا�يع )3()فيه(هل � @م  ،ووقع بغw حضوره
âاهللا ،بد حقق �ا ا(سائل وال ؟أو مطلقا ،با� S وأجرك.  

و§ال  ،و�عهما االسم فهما كبâ واحد ، )4(واحدٌ  أن ا�âين إن دار عليهما سورٌ  :فأجاب
ثم إن قام بأvره عدول  ،~ vسائل ا(wاثا1طاب  )S)5 ما نقله ،فا.0م #ماعة اسÁيطان ا(يت

âا�، Dv ر ~ �يع ا�اس ،وذوو ا.رأي منهمvن ح� األÍو§ال .م ينضبط كما  ،إذ ال يم
وألن êف هذا إن .م يÍن بيت مال .لفقراء  ،ال© تقوم مقام ا1اÐم ،نبهوا عليه ~ ا#ماعة

 ،و.م يلزم تعميم كغزاة ،تعميمهم )6(طوهم ال 2شÖ ،كما ~ جامع ابن يو�س وغwه ،وا(ساك�
âط فيه حضور �يع أهل ا�Öبل هو فرض كفاية ¾مله  ،كما هو واضح ،وتفر\قه عليهم ال 2ش

 ،إن أجرى أvر ذ.ك S القانون ا.Ýd ،فال @م (ن .م ¾ö من ôئب أو غwه ،من قام به
و.و êف فيما يعود نفعه S  ،ا.واجبêفه ~ �vفه  )8(� بيع أصله هو إدارة )7(وا�ي يباح

  ¢ن نفعه إن  )10()إال(اa  ،ذ.ك نفع xم )9(ألن ؛(C ،أو األvوال ،سائر أهل ا�â ~ األنفس

                                                 
  .»عندية«: ~ ي  )1(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»سورا واحدا«: ~ ي  )4(
  .»قا�«ي : ~  )5(
  .»فيهم«ز\ادة : ~ ي  )6(
  .»يباع«: ~ ي  )7(
  .»إرادة«: ~ ي، م  )8(
  .ي، م: وما أثZته من. »ال«: ~ األصل  )9(
  .ي: سقط من  )10(
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  .واهللا أعلم ،فال حي�ئذ ،ا S األغنياء فقطxئدً 
-679 R]4�� � ��*� �$���� �L �W ,
�=� �8� Ti�� M9�X  

â� ى دابةÖهل يضمن أم ال؟ و§ن  ،ثم (ا وصل أرسلها .ر�ها فتلفت ،وسئل عمن اك
  ، فمن يطالب بإثباتها؟~ أمانة ا.رسول )1(ااختلفَ 

 ،و§ال فال إن .م يÍن منه تفر\ط ،إن .م يأذن � ر�ها فيه ،أنه يضمن vرسل ا�ابة :فأجاب
  .بها )2(و�بعثه :لقو�

-680 R
�=�� ��*) �j)X  

و§نما هو من vصالح ا�â ال يباع  ،فحر\م ا�â ال يورث ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
وهذا ~  ،فهو أحق به وال @م فيه (ن ال vلك � با�â ،ومن ¢ن با�â وvلكه ،وال 2شÖى

öا�ي ت â4(عمارته �ساكنيه )3(ا�ي هو من �ور\ات ا�(.   
وال يرm منه ذ.ك ~  ،)5(وال vر� ،وال �تطب فيه ،وأما ما يصلح منه .لحرث والغرس

إن .م يدعه من  ،يقÁسمونه S قدر vوار\ثهم فيه ،فأهل ا�â األصليون أحق به ،ا(ستقبل
ومن � �ء  ،إن vضت � مدة ا1يازة ،و§ال فهم أحق به ،بتملكه بZيع أو Þوه )6()فيه(خلفهم 

  .فال حق � ~ ذ.ك ،مع� با�v âلكه �dاء أو Þوه
شيخ  )8(هو خالف ما .لعالمة... لخ إومن � �ء مع� vلكه �dاء  :قو� :قلت)7(

سيدي أ�د بن عبد العز\ز ا�الK ~ جواب � عن سؤال عن ق� ألهله  ،شيوخنا أ± العباس
من هو ساÐن S وجه  )9(وفيه ،ولغwهم الطار\ن ما بÀ ،~ دوره Þو ا¬لث ،األصلي�

     ،ر\ة فيه دوراوس�نه S وجه الع ،األصليون ، فأحدثلث�وجل أحقا� ألهل ا¬ ،)10(ر\ةاالع

                                                 
  .»اختلف«: ~ ي  )1(
  .»بعثه«: ~ ي  )2(
  .»يö«: ~ ي  )3(
  .»�سات®نه«: ~ ي  )4(
  .»وال ير�«ز\ادة : ~ ط  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .و¼ من خط ا�اسخ. »ثم كتب عليه ا.شيخ أبو فارس بقو�«ز\ادة : ~ ك، ط  )7(
  .»ا.شيخ«ز\ادة : ~ ك  )8(
  .»فيهم«: ~ ي  )9(
ة«: ~ األصل، ك، ط  )10(   .389ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة. »َما ُمنَِح ِمْن َ=َمٍر َ�يZَُْس «: ألّن العرّ\ة. ي: من وما أثZته. »الَعِر\�
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وهو يمنع  ،)1(.صاق ذ.ك بالق�وا إوأراد ،vوات من غv wشورة أهل ا¬لث�أو بناء ~ أرض 
هل �م  ،وS عدم ا(نع ؟فهل ألهل ا¬لث� ا(نع من ذ.ك öRرهم به ،�ص� الق� ا(ذكور

وما كيفية قسمه S فرض ا.ydة S عدد  ؟لق� ا(شÖك\م ا؛ ألنه حرمعهم �ء فيما أحدث
وال �ء  ،أو S حسب تمليك دور الق� ،و§ن .م يÍن �م �ء ~ الق� ؟أو ا.رجال، ا�ور

فهل يأخذون قيمة  ،و§ن قلتم بمنعه من ا�ناء( ،وال دار � ~ الق� ،(ن vلك فيها أحقاال معينة
وما حÍم ا.ضيافة وا(داراة S من سÍن ~  ؟أو قائما .لشبهة ،منقوضا Rعديهم )2(بنائهم
  .رفاق، وغw ذ.ك من وجوه  اإلالنتفاعه برÝ ماش®ته و�هائمه ؟وال ،¢ن � عقارا/  )3()الق�

وا�{ل S  ،بالقر\ة )4(ومن ذكر معهم تعمw ما يö بتعمwه ،ل®س ألهل ا¬لث :فأجاب

@™�fl‰aflŠč �قو� ذ.ك من جهة العموم  �üflë@ fl‰flŠfl™@ �ü� هwوتلقاه أهل  ،أخرجه اإلمام ~ ا(وطأ وغ

 )5(أن ما ¢ن من ا(وات قر\با ؛ومن جهة اqصوص نص ابن رشد زعيم الفقهاء ،ا(ذاهب بالقبول
وصوب ذ.ك  ،و§ن أذن � اإلمام ،فل®س ألحد إحياؤه ،cيث يö إحياؤه بأهلها ،جدا )6(.لعمارة

   .ابن عرفة
وخw بقية ا.d¸ء ~  ،حÍم اRعدي )7(جرى عليهم ،و§ذا .م يÍن (ن ذكر إحياء ما ذكر

 ،)9(و�� أن 2شارyوهم ،األرض كما ¢نت قبل )8(حÄ تصw ،القر\ة ب� أن يلزمهم قلع بنائهم
x10(و\عطوهم قيمة بنائهم مقلو(.   

بل .لبا] ا.d\ك  ،اتوجب القيمة قائم ،)11(وا(عتمد ~ ا.ydة أنها ل®ست شبهة
 ثم ا.ydة ~ ،كما ~ ا�ر ا�w1 وغwه ،ا(تعدي بال�سبة إY نصيب �\Íه )12()حÍم(

                                                 
  .»الق�«: ~ ك  )1(
  .»بناهم«: ~ ط  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»تعمwه«: ~ ي، ط  )4(
  .»حر\ما«: ~ ي  )5(
  .»من العمارة«: ~ ط  )6(
  .»عليه«: ~ ي  )7(
  .»يصw«: ~ ط  )8(
  .»2شارyوه«: ~ ط  )9(
  .»منقوضا«: ~ ط  )10(
  .»�شبهة«: ~ ي  )11(
  .ك: سقط من  )12(

 ]ب/263[
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سواء منهم األصÅ  )1(كما ~ ابن سلمون ،S حسب أنصباء أهل القر\ة ¼ ،ا1ر\م ا(ذكور
أي فدادين  ،وال �ء (ن � أحقال ،ألن من vلك نصيبا منها vلكه بمنافعه وvرافقه ؛والطاري
إنما هو .âور ال  )3()ا(ذكور( (2)ا1ر\م ألنّ  ؛من غw أن يÍون � �ء ~ دور القر\ة ،~ القر\ة
   ..لفدادين

فمن نزل به ضيف ال رجوع � ��ء من ضيافته  ؛فما ¢ن منها �ض تWع ،وأما ا.ضيافة
ا شاع اآلن ~ ضيافة القبائل ا(تü �هم إن .م كم ،وما ¢ن منها vصانعة ومداراة ،S غwه
ومن اqارج� عنها  ،ةفهو S � من انتفع با(صانعة من ساكU القر\ة بملك أو عر\ّ  ،يصانعوا

كما أن S من ~ ا�c âسب انتفاعهم  ،إن حصل �م نفع بدفع ا.öر عن غالتهم مثال
   .تفاع اqارج�ز\ادة S ان )4(وماش®تهم ،باألمن S أنفسهم

بعض أهل  )5(فيصانعهم ،وا�{ل �ذا ما قا� سحنون ~ رفاق ا(غرب يتعرض �م ا.لصوص
وS أهل  ،فع. أهل األمتعة بقدر أمتعتهم ،أنه S أهل ا.رفقة � بقدر ما ينو�ه ،بمال )6(ا.رفقة
فال �ء عليه  ،ومن فرض أنه ال نفع � با.ضيافة من اqارج� ،أي ا�واب بقدر ظهرهم ،الظهر

   هاواهللا تعاY أعلم  ،منها
Kها ،جواب ا.شيخ أ± العباس ا�الwوقد أوردناه بطو� (ا فيه من الفوائد ~ ا.ضيافة وغ، 

 ،هو أنه ال خصوصية .ألصلي� cر\م ا�â ،و§ن ¢ن الغرض ا(سوق ألجله ،ال© هذا �ل ذكرها
ألن ا1ر\م إنما هو .âور خالف ما .لشيخ  ؛إذا ¢ن ا�اخلون عليهم vلكوا فيه دورا ال أحقاال

بأن  ؛Rعليل ا.شيخ ا�الK ذ.ك... لخ إبأن من � �ء مع� با�â  ،سيدي عبد ا.ر�ن ~ جوابه
  ...vلكه بمنافعه وvرافقه إلخ  )7()منها(من vلك نصيبا 

-681 R &Pz�� ���(� #��� .�/ �
(�� � @��� ���L�  �£z�m� .8 x�X  

  فاRقو\م .ألرض ا(وات ال© .م تتقدم  ،و�عد :فأجاب ؟وسئل أي ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن

                                                 
  . 32ص 2ج: ينظر العقد ا(نظم  )1(

  .»حرم«: ~ ي (2)
  .ك: سقط من  )3(
  .»vواشيهم«: ~ ط  )4(
  .»فيه أنهم«: ~ ك  )5(
  .»قر\ة«ط : ~  )6(
  .ط: سقط من  )7(
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 ألن أvر ؛ال تملك به األرض ،S حسب ما جرت به xدة أهل بالدنا هذه ،فيها عمارة ألحد
أvره .إلمام S  ؛إذا .م يÍن ~ إحيائه �ر S أحد من أهل ا�â ،ا(وات القر\ب من العمارة

  �¢ن االعتماد S ظاهر قو�  ،إال أنه (ا عÑت مطالعة اإلمام ~ بالدنا هذه ،vشهور مذهبنا

�Žé�Û@flï�è�Ï@Còflnğîflß@bĆ™ž‰�c@bflîžy�c@žåflß� Éقوم  سيما إن ¢ن من وال ،وهو ¤تار �اعة من علماء مذهبنا ،أو

فال يÍون �  ،عن تعمwه (1)كما إذا قوم ما يقطع بعجزه ،قصده �جw األرض ومنعها من غwه
S ما  ،سيما إن طال أمد تقو\مه كثالث س�� فأ�Õ وال ،من ير\د اRعمw )2(]منع[وال .وارثه 

  .جوابهه ا .ب®نه بعض أئمتنا
-682 Rk�*�J�� ��c�� �j)X  

فاÍ1م فيها إذا  ،و¼ vسألة ا.شعراء ،فأما ا(سألة األوÉ :ما نصه ،ومن أجو�ة ابن رشد
ال  ،)3(أن يقÁسموها S أصل سهام القر\ة ~ القديم قبل أن تقسم ،اتفق أهل القر\ة S قسمتها

فقال  ،و§ن اختلفوا فيها .S قدر ما بيد � واحد منهم من أرضها ا{وم إذا اتفقوا S ا.سهام
   .K من أصل القر\ة كذا وyذا :بعضهم

فيقول أحدهم K ثالثة  ،ثمانية )5(مثل أن يÍونوا ،كذا وyذا (4))منها(K  :وقال بعضهم
و\قول  ،K ثالثة أثمانها :و\قول ا.رابع ،K نصفها :و\قول ا¬الث ،K ثلثاها :و\قول ا¬ا] ،أر�اعها
 ،K ثمنها :و\قول ا¬امن ،K سدسها :سابعو\قول ا. ،K ر�عها :و\قول ا.سادس ،K ثلثها :اqاvس

و(د� ا¬لث� ستة  ،(د� ثالثة األر�اع ثمانية عd ،فإنها تقسم ب®نهم S ستة وسبع� سهما
و(د� ا¬لث  ،و(د� ثالثة األثمان lسعة أسهم ،و(د� ا�صف اثنا عd سهما ،عd سهما

 ،و(د� ا¬من ثالثة أسهم ،.سدس أر�عة أسهمو(د� ا ،و(د� ا.ر�ع ستة أسهم ،ثمانية أسهم
   .أو نÍو�م �يعا عن األيمان ،بعد يم� � واحد منهم S دعواه

  /با(حاصةب®نهم  )6(ونÍل بعضهم عن ا{م� اقÁسم ا1الفون ا.شعراء ،و§ن حلف بعضهم       

                                                 
  .»cجزه«: ~ ي (1)

  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )2(
  .»يقسم«: ~ ك  )3(

  .ط: سقط من (4)
  .»يÍون«: ~ ك  )5(
ْعَراءُ   )6( : .سان العرب. ا.ّشجر ا.كثw، و¼ شجرة من ا1َْمض ل®س �ا ورق، و�ا هدب �رص عليها اإلبل حرًصا شديًدا :ا.ش�

  .165، ص)شجر(مادة : ؛ ¤تار ا.صحاح186ص 12، ج)شجر(مادة : ؛ تاج العروس416ص 4ج

 ]أ/264[
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 )3(هُ وْ عَ اد�  )2(عما إال أن يفضل ،و.م يÍن (ن نÍل �ء ،ال© حلفوا عليها )S)1 قدر دxو\هم
مثال ذ.ك أن ¾لف مد� ا�صف  ،)4(فيكون الفضل ب� ا�اS �ù حسب دxو\هم ،فضل

فإن ا1الف� يقÁسمون ا.شعراء S ثالثة عd  ،ومد� ا¬لث ومد� ا.ر�ع و\ن� ا�اقون
وال  ،.ر�ع ثالثة أسهمو(د� ا ،و(د� ا¬لث أر�عة أسهم ،(د� ا�صف ستة أسهم ،سهما

   .يÍون .لنا�ù �ء
 ،أخذ ا�صف مد� ا�صف ،ونÍل ا�اقون ،و.و حلف مد� ا�صف ومد� ا.ر�ع

فتكون ب®نهم S  ،واقÁسم ا�اùون ا.ر�ع ا�ا
 ب®نهم S قدر دxو\هم ،وا.ر�ع مد� ا.ر�ع
أو (د� ا¬لث� ستة عd  ،ا(د� ثالثة األر�اع ثمانية عd جزء ،ثمانية وÚس� جزء

و(د� ا¬من ثالثة  ،و(د� ا.سدس أر�عة أجزاء ،و(د� ا¬لث ثمانية أجزاء ،)5(]جزءا[
وال �ء ~ ا.شعراء (ن يدÝ من أصل القر\ة سهما  ،و(د� ثالثة األثمان lسعة أجزاء ،أجزاء
و§نما  ،ها vواضع بأعيانها معلومة� من، أو وهب وأقر أنه إنما ابتاع منها أحقاال بأعيانها ،vس�

   :�ا�هم ~ وجه� )6(تقسم ا.شعراء ب®نهم S عدد
فيحلفون و\قÁسمونها ب®نهم S  ،أن يدÝ � واحد منهم �يع ا.شعراء �فسه :أحدهما

   .�اعة يدعيه � واحد منهم �فسه )8(بيد )7(¢¬وب ،ا.سواء
و\قول � واحد منهم ال أعلم Ðم  ،ق قر\تهمومن ح ،أن يدعوا أن ا.شعراء �م :وا¬ا]

  . من أجو�ته بال واسطةه ا .و�اهللا اRوفيق ال �\ك � ،حÀ منها
: ما نصه ،و§ن اختلفوا فيها :وa نقل الWز� �ذه ا(سألة S األجو�ة ا(ذكورة بعد قو�

ما ذكر ... ا¬الث إلخ وهكذا  ،وا¬ا] ،K ثالثة أر�اعها :ا.واحد )9(و\قول ،وهم ثمانية مثال"
  فع. �يع ا�xوى ينظر إY عدد فيه �يع هذه ،ثم قال بعد ا¬امن ،هكذا ~ نقل الWز� عنها

                                                 
  .»دعواهم«: ~ ط  )1(
  .»S«: ~ ي  )2(
  .»دعواه«: ~ ي  )3(
  .»دعواهم«: ~ ط  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .وما أثZته هو ا.صواب؛ ألن ا#ماجم �سب بالعدد ول®س باRقدير. »قدر«: ~ ك  )6(
  .»ما«ز\ادة : ~ ط  )7(
  .»بأيدي«: ~ م، ك  )8(
  .»فيقول«: ~ ي، م، ط  )9(
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فتؤخذ  ،أر�عة وعd\ن )2(فتكون xمة فتوجد ،و\قسم عليها )1(و\أخذها منه �معها ،األجزاء
ثم قال بعد  ،فتقسم عليها ا.شعراء ا(ذكورة ،فتكون ستة وسبع� ،منها األجزاء ا(ذكورة

   .وأجزاؤها مأخوذة من اث÷ عd ،عd سهما )3(]ثالثة[
وال  :قال ثمّ  ،)S)4 ثمانية وÚس� سهما مأخوذة من األر�عة والعd\ن :وقال بعد قو�

   .يأخذ من ا.شعراء إال من يدÝ أن � فيها ~ األصل
Ýثم (ا تمم ما  ،فال �ء � ~ ا.شعراء ،)6(هبت �أو وُ ، ة�اء أحقال معين )5(وأما من يد

   .قدمنا عنه )7(البن رشد فما
وS مذهب أشهب  ،قلت هذا S مذهب ابن القاسم وما.ك و�اعة من أصحابه :قال

فتقسم ب®نهم S  ،)9( ي1بتوا أصل vلكهاحÄّ  )8()ب®نهم(فإنها ال تقسم  ،وابن وهب وغwهما
و¼ منصوصة ~ كتاب ا.سداد  ،)10(وأخذ من vسألة عفو األرض من ا(دونة ،وها.وجه ا�ي أثZت

  .ها
-683 R���L� z�� k��)? ��� �X  

  :قد قسموا األرض إY ثالثة أقسام -  ر�هم اهللا -أن األئمة : فأجاب ؟وسئل االبن أيضا
  . وال بغw إذنه ،فال �وز إحياؤه ال بإذن اإلمام ،ما ~ إحيائه �ر S أهل ا�â: أحدها
  ،ما ل®س ~ إحيائه �ر S أهل ا�â: ا¬ا]

ّ
ه قر\ب تلحقه ا(اشية غدوا  أنّ إال

  ،)11(رواًحاو
ّ

 ،وعن �اعة من ا(تأخر\ن جواز إحيائه بغw إذنه ، بإذن اإلمامفال �وز إحياؤه إال

  . � �Žé�Û@flï�è�Ï@Còflnğîflß@bĆ™ž‰�c@bflîžy�c@žåflß �ا لقو� رعيً 

                                                 
  .»µميع«: ~ ط  )1(
  .»فيوجد«: ~ ي  )2(
  .م، ك: وما أثZته من. ي، طاألصل، : سقط من  )3(
  .»عd\ن«: ~ ك، ط  )4(
  .»أن � فيها«ز\ادة : ~ ي  )5(
  .»وهبت«: ، ~ ك»هبة«: ~ ط  )6(
  .»×ا«: ~ ي، م، ك، ط  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .»vلكيتها«: ~ ط  )9(
  .297ص 4ج: ينظر ا(دونة  )10(
  .ط: وما أثZته من .»تروح«: ~ األصل، ي، م، ك  )11(
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وحيث عدم اإلمام فعدول ا�â وأهل  ،ما هو بعيد فيجوز إحياؤه بغw إذن اإلمام: ا¬الث
ب� ما هو ~ قبلة وال فرق  ،نص عليه غw واحد من األئمة ،مقامه (1)ا1ل والعقد منهم يقوvون

واختلف ~ جواز قسمها  ،ف¦ سواء ~ اÍ1م ،أو جنو�ه ،أو شما� ،أو جوفه ،�â من األرضا
إذ ال تملك vل� حقيقيا ما دامت  ،وال يصح فيها �ب®س ،)2(اجتماع أهل ا�â كما ~ ا�وادرب

  . فيمC فيها بعد القسم ،إال S قول من أجاز القسم ،غw معمرة
2سقط ا.واهب ما  )3(بأن ؛فال بأس بها إن وقعت �عض من ¢ن �\Íا فيها ،وأما ا�بة

   .و2سلمه لغwه ،�ب � فيها
/ ¢ن ا(راد به ما يدرyه اإل�سان با1رث ×ا يصل  )4(فلو ،وأما اRحديد ~ ا�يع cد ا(نفعة

بل يبü   ،فال يصح ،و§ن ¢ن ما هو أ�Õ من ذ.ك ،فصحيح S ما نص عليه عياض ،إ{ه ماؤه
   .وأحق من غwهم ،وما هو قر\ب من ا�â فأهل ا�â أوÉ به ،S ما فصلناه

فتعمwه  ،وسكتوا عنه ا(دة ا(ذكورة ،ما من عمر ~ األرض القر\بة öcة أهل ا�âوأ
واهللا  ،سيما S رأي من ذكرنا من ا(تأخر\ن وال ،ماض � S ما نص عليه ابن رشد ~ ا�يان

  .�جوابه ه ا .أو سبعون ،~ ا.سؤال Úسون سنة )5(وا(دة ا(ذكورة ،أعلم
وا�از.ون ~ ا�â أوال ال : )6(]بن عبد ا.ر�ن[ا(هدية سيدي عمر وأجاب بعده صاحب 

ول®س � من  ،بأعيانها )8(ا وجناتواشÖى دورً  ،عليهم )7()نزل(2شارyهم غwهم ~ ا1ر\م ×ن 
  .فيكون � مناب ما اشÖاه ، ¢.ر�ع وÞوهvشاxً  )9(اا1ر\م �ء إال إذا اشÖى جزءً 

-684 R�(/ ��j�� Z��� M9�"��� �� [� ��� �P��Wu ,O����� ��>('� �P�  k�GÅ8 #�X  

  أنها  )10(يدعون ،وسئل االبن عن أناس ¢نت فقارة بإزاء ق�هم منقطعة ا.سيالن

                                                 
  .وما أثZته هو ا.صواب. وهو خطأ؛ ألنه ¤الف لقواعد ا.�ف. »يقوم«: ~ ي (1)

  .وما بعدها 499ص 10ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات )2(
  .»أن«: ~ ي  )3(
  .»فإن«: ~ م، ك، ط  )4(
  .»ذكر«ز\ادة : ~ ي  )5(
  .وما أثZته ر�ما هو ا(راد. بياض قدر ùمة  )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .»جنة«: ~ ك، ط  )8(
  .»حر\ما«: ~ ي  )9(
  .»يدعوا«: ~ ي  )10(

 ]ب/264[
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 ،با�خل )1(وآثار سواقيها دالة S ذ.ك التصا�ا بأراضيهم العاvرة ،أvالكهم vوروثة عن أبائهم
 ،وأرادوا تملكها باRقو\م الدxئهم جهل ما.كها ،منهم )2(فجاء قوم آخرون من ق� آخر قر\ب

ا(جردة عن  )3()ا(لكية(بأن دعوى  ،فهل �م ذ.ك مع ادxء من ذكر vلكيتها الحتجاجهم
  �م ذ.ك و�رد ا�عوى ا(ذكورة نافعة؟(أو ل®س ( ،vصدق من ب®نة غw نافعة

 )4()فل®س ،ف ا(ذكور نافعةبأن دعوى من ذكر vلكية الفقارة ا(ذكورة S ا.وص :فأجاب
ن ، وأومن رام إخراجها من vلكهم بمجرد ادxئه جهل ا(ا.ك ،وال غwه ،لغwهم فيها تقو\م

~ مثل  �فقد تعدى وظلم وجهل ما ألئمتنا  )5()دعوى ا(لك ا(جردة عن منازع غw نافعة
اÍ1م : "ما نصه ،م~ بعل بقر\ة ادxه قو ،فÌ نوازل ا�xوى من ا(عيار عن ابن لب ،ذ.ك

وما .م ي1بت عليه  .فهو (ن ثبت � ،ذ.ك أن ما ثبت عليه من ذ.ك ا�عل vلٌك بZينة )6()~(
{د ال ترتفع عنه بدعوى غwه فهو باق �ت تلك ا ،وهو �ت يد االنتفاع واالستغالل[vلك 

. بعد أيمانهم ، قسم ب®نهمول®س هو �ت يد أحد وادxه قوم ،)7(]وما .م ي1بت عليه vلك .فيه
ق vشÖك ب� أهل تلك القر\ة ،و§ن .م يدعه أحد   ... إلخ  )8("فهو vرفَ

�صارت  ،وسئل ابن رشد عمن � قر\ة حو�ا فدادين: وa نوازل القضاء من حاوي الWز
فقام صاحب القر\ة  ،فعمد رجل لفدان منها حول القر\ة وعمره بالغراسة ،شعراء لÖك عمارتها

  . و§نما عرف � بهذه العمارة ،)9(و.م يÍن ألبيه وال جده ،وادx اآلخر أنه vلكه ،واد� أنه منها
قسم ب®نهم نصف�  ،وال ب®نة S ذ.ك ،وال ألبيه ،إذا .م يعرف الفدان .واحد منهما: فأجاب

فهذان نصان من هذين اإلمام� داالن S عدم تÍليف أهل الق� ا(ذكور بإثبات ه ا
   .ثبوتها (ر\د اRقو\م مع عدم ،)10(ا(لكية

                                                 
  .ي، م: وهو �ر\ف ظاهر وما أثZته من. »العمارة«: ~ األصل  )1(
  .»قر\با«: ~ ي  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .ط: سقط من  )6(
 .فق (ا ~ ا(عيار ا(عربوهو vوا. ي: وما أثZته من. األصل، م، ك، ط: سقط من  )7(
  .276ص 10ج: ا(عيار ا(عرب  )8(
  .»#ده«: ~ ط  )9(
  .»ا�®نة«: ~ ي  )10(
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وa كتاب األرض� . بل جهلها ،لعدم دعواه vلكيتها ،وأنه ال حق معهم فيها (ر\ده
حوزا  )1(و\صw حوزه .لعاvر ،فغاvره تبع لعاvره ،أن من ورث مþال: "وا.شعارى من ا�وادر

وأvر قد درج  ،ثيقةإذ لعله ¢ن بيد ا(يت بو ،وال يÍلف إذا ¢ن مwاثا أن يأ� بوثيقة ،.لغاvر
   ها )2("وانطوى بانطوائه

آخر جواب .سيدي إبراهيم ال�ناسU ~ ع� ب�  ،وv aسائل ا(ياه وا(رافق من ا(عيار
�Á\لك ألحد مع� عليها ،قرv ه أهل : "ما نصه ،الxو§ن ¢ن ا(اء ال يعلم أهو ×لوك أم ال؟ واد

و ا.و{د بن رشد ر�ه اهللا ~ vراÝ القرى القر\�Á معا أو أحدهما، فقد ح\ القا� أب
  : ومنها ثالثة أقوال ،وvôرها إY ما ل®س بمعمور

  . و�ه قال ابن القاسم ،أنه vلك �م S[(3)[أنه ¾مل : أحدها
فيصدقون أنه vلكهم  ،إال أن يدعيه أهل القر\ة ،أن حكمه حÍم vوات األرض: ا¬ا]

  (4)... "إلخ 
 :.سيدي عبد ا.ر�ن اRلمسا] ناقال عن ابن عبد ا.سالم ا(ليا] )5(وv aسائل ا(غارسة

نص S ذ.ك  ،� اÍ1م بملكها )6(أن �رد كون األرض ~ يد أحد من غw منازع يوجب
  ه ا�اودي ا

فال يÍلف  ،من غw منازع � ~ vلكيتها ،وال خفاء ~ كون هذه الفقارة بيد مدعيها
دُ  اَرٌة َ$ْن الُْقْرِب َواالتõَصالِ  أvرا زائدا S ذ.ك، َواْ{َ ِخwَِة ِعبَ وyون ا.رسوم ا(ذكورة  ،)7(َكَما ِ~ ا��

نص عليه ابن فرحون ~ ا�اب ا.سبع�  ،و¸فية فيها ،اممن ا.سوا
 دالة S ا(لكية مع دعواه
  يد ر�ه عبقا�  .واهللا أعلم ،، وهذا القدر ¢ف (ن أنصف(9)، فلينظره من أراده)8(من تب�ته

                                                 
  .وهو ¤الف لقواعد ا�حو وما أثZته هو ا.صواب. »لعاvر«: ~ ط  )1(
  .535ص 10ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )2(

  .ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من (3)
  .34ص 8ج: ا(عيار ا(عرب (4)

 .»ا(غارسات«: ~ ي   )5(
  .»توجب«: ~ ط  )6(
قال : »و�يد«تعر\ف ا{د غw وارد ~ اّ�خwة، ور�ما اZRس األvر S القائل بنقل ا1طاب؛ ألنّه قال ~ �ح ¤ت� خليل  )7(

wة، لÍن تعر\ف ا{د هو ~ كتابه الفروق، ينظر الفرق ، فظن أنّه ~ ا�خ... ا{د عبارة إلخ: القرا~ ~ كتاب اx�ّوى ت�بيه
  .77ص 4ا.رابع وا¬الثون وا(ئتان، ج

  .101ص 2ج: تب�ة ا�1م. ينظر القضاء بما يظهر من قرائن األحوال واألمارات  )8(
  .»أراد«: ~ ك (9)
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�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر Yجوابهه ا .لطف اهللا به ،تعا .  
سيدي �مد بن �مد بن أ�د  ،واألخوان الفقيهان ،وصححه القا� سيدي عبد ا1ق

  .وسيدي عبد ا.ر�ن وغwهما ،العا.م ا.زجالوي
-685 R �$��� ��
$%� ,�P���(/ ,�P^r� �9�
  #��(/ ��j�� Z��� M9�/ �� ��M�
P�%X  

وS من سيقف S  :ما نصه ،~ هذه ا(سألة ،)2(غwه من الفقهاء )1(و×ا كتبه hطه سائال
فا(رغوب منÍم إفراغ  :و�عد .ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،هذا من ساداتنا األعالم ألف سالم

وأفيدونا بما يظهر لÍم فيها من  ،و�اقعة نزلت ،~ واقعة حدثت )3(]و§عمال فكرyم[جهدÐم 
 ،وذ.ك أن فقارة منقطعة ا.سيالن منذ أزمان cذاء ق� ،وا�صوص ا(سطرة ،األcاث ا(قررة

من ق� آخر  )5(فقام ناس ،ال منازع �م فيها ،وداخل حر\م بâهم ،يدعون vلكيتها )4(ألناس
�هولة  vوا �ا فقارة نÍم أن تقوّ نر\د م :وقا.وا �م ،وذهبوا .رجل� من ق� آخر/  ،�اور �م

 ،فأحاطوا بالفقارة قرب ا(غرب ،فذهبوا بهما و�شاهدين من ق� ا.رجل� ا(ذكور\ن ،األر�اب
آثارهم أهل الق� (ا  )6(وذهبا فتبع ،بغw علم من أهل الق� ا(دع� vلكية الفقارة فقوماها

وقد  ،فال تÍتبوا ش®ئا #wاننا ،كناvون أvاللÍم تقوّ  )7()جرى(فقا.وا �م كيف  ،علموا بهم
فقام بذ.ك ا#wان  ،بل كتبوا ما وقع ،فلم يلتفت ا.شاهدان .0مهم ،تعديتم ~ اRقو\م

   .وادعوا vلكية الفقارة بذ.ك ،ا(ذكورون
من أثبت vلكيتها S حسب ما تقرر ~  )8(إال ،وأنه ال @م لغwهم معهم فيها

فعارضهم أهل ا�â ~ ذ.ك  ،لقيام ا(قوم� ا(ذكور\ن مقام القا� ~ زعمهم ،االستحقاقات
مع إ�vن وجود ما.ك فيهم مع�  ،.و فرض ثبوته بوقوعه من غw علم منهم ،وقدحوا ~ تقو\مهم

 فهو vردود S ،وقد علم أن � حÍم خال منه ،عذاربد فيه من اإل وما ¢ن كذ.ك فال .�ôا

                                                 
  .»سائل«: ~ ي  )1(
  .»العلماء«: ~ ي  )2(
  .ي، م، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»أناس«: ~ ي  )4(
  .»أناس«: ~ ي  )5(
  .»وتبع«: ~ ك  )6(
  .ك، ط: سقط من  )7(
  .»ال«: ~ ي  )8(

 ]أ/265[
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جهلت  (1)بأن اRقو\م ال يÍون إال فيما ،وقدحوا فيه أيضا ،Rقو\م يرد qلوه منهفهذا ا ،األصحّ 
وال يÍون ×كنا �ôا ~ غw أهل ق�  ،�شهادة من يقبل ×ن يمÍن علمه بذ.ك ا(قوم ؛أر�ابه

   .وهم .م يقع منهم شاهد بذ.ك ،الفقارة
� ال ¾Íم S من ~ فالقا ،وأيضا إن فرض تþ\ل ا(قوم� ا(ذكور\ن مþلة القا�

لÍن ~  ،زعم القائم )3(]~[تقو\م هؤالء حÍم بتمليك  )2(ألن ؛فكذ.ك فرعه ،غw واليته
ال S من  ،S من بموضعها )4(ألن � �اعة إنما تÍون حاكمة( ؛�ء .م يÍن ~ واليتهم

و§ال  ،يتهموال )5()فحكمهم حي�ئذ باطل .وقوعه S من ~ غw ،كما ~ نص غw واحد ،بغwه
 ،فال 2شاء أحد تملك vلك غwه ،وخروج كثw من ا�اس عن أvالكهم ،ل�شأ عن ذ.ك ا�رج

و\قوvونه � بغw  ،2شهدون � S جهلهم ما.ك vلك بغw بâهم ،إال ذهب �اس من غw بâه
 ،وهم قد بادوا شهودهم ،وصار ينازع أر�ابه ~ vلكيتهم � )6(فإذا قوvوه � تملك ،علم من أر�ابه

   .فتدارyوا هذا ا.واقع قبل اlساع خرقه S ا.راقع ،و�ليت أرسامهم
بد معه من قصد  بل ال ؛وa اRمليك ،هذا و�رد اRقو\م غw ¢ف ~ إسقاط حق من يقوم

S سA ما  ،وêف ا¬من ~ ا(صالح العامة ،بل وا�R\ح به ،و§رادة بيعه ،ما قوم )7(تمليك
بل ôية أvرهم أن  ،عدّو تقو\ماتهم عن � ذ.ك ،وxدة بالدنا كما ~ عملÍم ،~ القا�قيل 

وتدارyوه قبل أن تؤñ  ،فتأvلوا هذا األvر حق تأvله ،يقو.وا هذا ا.�ء 2ساوي كذا و\ذهبون
  .وا.سالم ،أثابÍم اهللا بمنه وyرمه ،حقوق ا(سلم�

 - فا#واب  ،أما بعد .سيد ا.�تب ألف سالموعليك أيها ا. :فقال ،)8(]القا�[فأجاب عنه 

 هو ×ا ال lساعده ا�صوص ،أن فعل ا(تعدي S حر\م بâ الغw :- واهللا ا(وفق بمنه .لصواب
S  )9()ا�{ل(ومن  .ر S ما اشتمل عليهإذ .لحر\م حرمة توزع الÁسوّ  ،عن اqصوصا.واردة 

                                                 
  .»فيمن«: ~ ط (1)

  .»إن«: ~ ي  )2(
  .ي، م، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»ا1اكمة«: ~ ي  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .»تملكه«: ي، م، ك، ط~   )6(
  .»اRمليك«: ~ ي  )7(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
  .ي: سقط من  )9(
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~ تر�ة القضاء ~ ا�هر  ،ما ~ ¤ت� ا.واضحة ؛الفقارة .صاحب األرض ال© تليها أن تلك
ابن ا(اجشون ~ ا�هر  )K()1(وقال : "نصه ؟من نواحيه (ن يÍون ،ييZس منه �ء من ناحية

حÄ يصw أرضا  ،فييZس منه �ء من ناحية من نواحيه ~ � سنة ،قر\ة )2(يÍون إY جانب
إن ¢نت تلك  ،من ا�احية ال© يZست فذ.ك .صاحب األرض ال© تÅ ا�هر ،بيضاء تعتمل

  . منهه ا" .ف¦ سZيل ا�ور ،بل و§ن ¢نت بور القوم ،األرض �
 :قلت :بأن قال ،وزاد ~ ا(قرب بعد ذ.ك ،ومثل هذا ا�ص بعينه ~ ا(قرب البن أ± زمن�
(ن تÍون األرض ال©  ،حÄ شقها شقا ،فلو مال ا�هر عن �راه إY أرض من ¢ن يليه بأرضه

�ل ا1اجة ه ابأرضهما من جانبه  )4(.لرجل� ا.�ين ¢نا يليانها :فقال ؟ا�هر عنها )3(انÍشف
   .منه

~  )6([ ] وهذا ،بأرضه )5(اهَ ِ{َ ف¦ (ن وَ  ،وجف ماؤها ،فالفقارة هذه ¢نت جار\ة فيZست
عالمة تدل S  ،ق� ا(ذكوروأيضا �راها القديم ا(وجود حذو ال .القضاء بها (حاذيها

وا�ظر إY األمارات والعالمات ال© يعلم  ،واهللا تعاY يرشدنا إY اRفطن واRيقظ ،اختصاصه به
  .واهللا أعلم ،أبلغ ~ ا1جة كما ~ الفرحونية )9([ ] و�طالن قول ا(بطل ،)8(ا(حق )7()صدق(بها 

.كونه عن vرتبة ا1قيقة  ،و� xقلفذاك قول ال يق ،وأما كون ا(قوم قاضيا :استدراك
تهافت ال يعقل (ا يلزم عليه من قلب  )10()هو(و ،في�بS U ذ.ك أنه أvر مأvور �فسه ،نازل

~ اRقو\م تطرق أيضا  )11()ذ.ك(فإذا جاز  ،وذ.ك من ا(حال �x وعقال وxدة .ا1قائق
   وقلة ،وهذا فيه من اRهو\ل ،ثم كذ.ك ا.سماßة ،قاسما قاضيا )12(]القا�[فيكون  ،.لقسام

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»جنب«: ك~   )2(
  .»تÍشف«ي : ~  )3(
  .»بليانها«: ~ ي  )4(
  .»والها«: ~ ط  )5(
  .بياض قدر ùمة  )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .»ا(حقق«: ~ ط  )8(
  .بياض قدر ùمة  )9(
  .ك: سقط من  )10(
  .ك: سقط من  )11(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )12(
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   .اRحصيل ما فيه
�تاج إ{ه( ،عذاروأما اإل wون إال ~ ا�عوى ا.صحيحة ؛فغÍألنه ال ي S ال© تتوقف ،

  .)1()عذاراإل
اإلعذار إن / فكيف يتصور فيها  ،وأما ا�عوى ا.سقيمة ال© ل®س فيها إال العداء والظلم

  :حيث قال ،وهللا در القائل ،هذا .�ء عجاب
َ  وِض مُ ـغُ 

ْ
 ــقَ �ُ     هُ ـنْ $َ  ب" ـــذُ تَ  �َ ـحِ  قõ ــا1

õ
َْصــِم ا(ْ  رَ ــاِص نَ  ُل ل

ْ
qـــحِ ا õ2(ق(  

  )4(قõ ـحِ ى ا.مُ ـلَ دق عَ ـى .لصـَض قْ يُ *َ   وم      ـقَ  ومُ ـهُ *ُ  يّ ـلِ ا#َ  )3(نْ ـعَ  ق" دُ ـيَ 
�مد عبد ا1ق بن �مد عبد ا.كر\م                                                      Yتب عبيد ر�ه تعاyو.  

 :ما نصه ،وyأنه .م يرتض جوابه ~ عدم تþ\له ا(قوم مþلة القا� :ثّم كتب ا.سائل بعده
   .فا�ي أقول وأجزم به حسبما ظهر K فساد اRقو\م ا(شار � ،و�عد

�ل الفقارة ا(شار �ا :أما أوال wوذ.ك ال �وز لعدم والية من  ،فلوقوعه ×ن حل ~ غ
�لها Uساك S وذ.ك 2سقط اعتباره منه ،عقده،  S هRþم من نزل مÍكما 2سقط اعتبار ح

   .ار حÍم أي شخص ¢ن من ا(سلم� S سائرهم وذ.ك فاسدو§ال .زم اعتب ،من ~ غw واليته
وهو ×ا  ،عذار ألهل القر\ة فيمن شهد S جهل ما ~ حر\م بâهماإل (5)فلفقد :وأما ثانيا

فيؤدي .لهرج ا�ي حذرت منه نصوص  ،و§ال .زم تملك كثw من األvالك بمثل هذا ،بد منه ال
�مد  .واهللا أعلم ، جلب ا(صالحودرء ا(فاسد مقدم S .وهو واضح ،أئمتنا Yقا� عبيد ر�ه تعا

  .لطف اهللا به ،بن عبد ا.ر�ن بن عمر
د مّ د بن العالمة سيدي َ�َ مّ أبو عبد اهللا سيدي ُ�َ  ،وأجاب بعده العالمة ا1افظ شيخ شيوخنا

و§نما يÍون  ،ا(شار إ{ه باطل إذ .م يصادف �ال )7(بأن اRقو\م :ا.زجالوي )6()ا بن أ�دفتحً (
وهذه الفقارة ا(سئول عنها ~ حر\م أناس  ،اRقو\م ~ vوات األرض ا.سا.م عن االختصاص

~  وال وجود �ا ،إال بموجب من ب®نة ا(لك القاطعة ،فال ºرج عن اختصاصهم به ،يدعونه
                                                 

  .ي: سقط من  )1(
  .»ا(حقق«: ط~   )2(
  .»سwى S«: ط~   )3(
  .»ا(حقق«: ط~   )4(

  .»فلقد«ك : ، ~»فالبد من«: ~ ي (5)
  .ي: سقط من  )6(
  .»القو\م«: ~ ي  )7(

 ]ب/265[
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 )1(وهذا القدر فيها ¢ف (طابقته .لنقول ال© أجاب الفقيه بما تضمنته من صميم ،ا�ازلة
  .واهللا أعلم ،عنه ~ هذا ا(كتوب ×ا بصحته )2(ا�ي ال �يد ،ا(ذهب

  .أعاله و�و� صحيحة )3(بأن األجو�ة :وأجاب أخوه الفقيه سيدي عبد ا.ر�ن
qلوه من ا.dوط ا(شÖطة  ،بأن ا#واب بفساد اRقو\م صحيح :وأجاب ابن األغماري

وحÍم حر\مها  ،حر\م ا�â (4)وعه ~ داخل.وق ،و.كونه .م يصادق �ال 2ستقر عليه ،فيه
ول®س ألحد  ،ف¦ vضافة إ{ها وحكمها �ا ،(5)]ا�â[وأبوارها ألهل  ،وا.شعراء ا(تصلة بعمرانها

وهو نص ~  ،(7)و�هذا êح ابن سلمون ~ فقه وثائق اإلرفاق .وال غwه )6(ت�ف فيها ال إمام
  ه وأعاله ا ،ز\ادة S ما بمحو� ،ا(شار إ{ها )8(ا�ازلة بفساد تقو\م الفقارة

  .S ما بأعاله #واب االبن :وa قو� ،S ما بمحو� #واب القا� :واإلشارة ~ قو�
ا�قول ال© استدل  -  واهللا أعلم -¼ ... (طابقته .لنقول إلخ  :واإلشارة ~ قول ا.زجالوي

  .ه أول ا(سألةبها االبن ~ جوابه عن ا.سؤال ا�ي سئل عن
-686 RO�G�=8 z�� [� ����=  �8 n�K�X  

(ا قام أوالد عبد ا.ر�ن بن  :ما نصه، )9(زانوو×ا وقفنا عليه vكتو�ا ~ شأن أرض ب
و�اكموا عند الفقيه  ،الطالب S i أ�د بن عثمان األودي ~ األرض متخاصم� عليها

فحÍم أن  ،وأدY � واحد منهما cجته S اآلخر ،العالمة ا.سيد عمر بن ا1اج عبد القادر
إY  )10(ال© ¼ من ساقية تزوايت ،أوالد عبد ا.ر�ن بن الطالب i ما �م سوى نصف األرض

 ا(واK )12()ا�صف(، أنصافا )11(هذا فقسمها �ما ،S قدر عرض ا�â ال غw ،حائط الق�
                                                 

  .»صحيح«: ~ ط  )1(
  .»ال �د«: ~ ي  )2(
  .»باألجو�ة«: ~ ط  )3(

  .»حاصل«: ~ ي (4)
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (5)

  .»إلمام«: ~ م، ك  )6(
  .130ص2ج:ينظر العقد ا(نظم  (7)

  .»اRقو\م .لفقارة«: ~ ي  )8(
  .ق� من قصور تي¯ بوالية أدرار :بوزان  )9(
  .»تزو\ات«ط : ، ~»تروايت«: ~ ي  )10(
  .»�م«: ~ ي  )11(
  . ي، ط: سقط من  )12(
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وقامة يأخذها من جهة  ،K .لق� أل�د بن عثمانوا�صف ا(وا ،.لساقية ألوالد عبد ا.ر�ن
   .� عليهم )1(أحفw يعU اqندق زائدة

âفذكر أوالد عبد  ،فألر�ابها وهم أوالد عثمان �قا وغر�ا وجوفا وقبلة ،وأما أجنحة ا�
فقال الفقيه  ،فأنÍر ذ.ك أ�د بن عثمان ،ال© ¼ �م )2(ا.ر�ن أن �م ما �ت تدمايت

و�ذ.ك شهد  .فألوالد عثمان أيضا ،وما هو �تها ،سوى ما وصلته عمارة تدمايت مالÍم �ء
  ...وأذن الفقيه بÍتب ما حÍم به عليهم إلخ  ،من حöهم

زان ل®س �م من األرض وفأهل ب ،و�عد .ا1مد هللا وحده :ثم وجد hط العالمة ا(ذكور
 ،وهو ا�صف فقط ا�ي �ت ا�â ،ا(شار إ{ها بمحو� إال ما وقع به ا.صلح ~ العام الفائت

بن i يقفون �م  و¾مّ  ،ا.سيد عبد ا#بار بن أ�د )3(ةوأوالد عروس. ول®س �م أ�Õ من ذ.ك
  .من خطهه او\منعون من أراد اRعدي  ،وال يyÖون أحدا يتعدى S أحد ،~ ذ.ك
-687 R]� ��  �9�
  ���� O�G�=8 #��(/ Oc% ! ��c��X 

أدام اهللا  - وسأل عنها سيدي وا�ي  ،متزان ميتة قوّ وب )4()~(و×ا كتب ~ شأن فقارة 
العا.م العالمة ا1افظ سيدي �مد ضما بن العالمة سيدي �مد فتحا ا.زجالوي وأخاه  -  بقاءه

بد من ا�ظر ~ نازلة  ال :نص ا.سؤال بعد ا.سالم ،وغwهما من الفقهاء ،سيدي عبد ا.ر�ن
وأمثلتها  ،ا.سالفة )6(خالف فيها بعض من ي�ت¯ .لعلم سA نظائرها )5(وحادثة وقعت ،نزلت

ال يدري �ا  ،قديمةميتة  )8(زان قاvوا لفقارةوق� قديم 2س� ب )7(]أهل[وذ.ك إن  ،ا.سائرة
لعدم  ،من ا�âة ال© Çاورهم )9(فقوvوها بإذن العدول ،ما.ك كعادة الفقاقw ا(يتة بتوات

 حسبما ترون ذ.ك vرسوما ،و�موافقة أهل ا1ل والعقد ،.كونها صغwة جدا ،~ بâهم )10(ذ.ك

                                                 
  .»زائدا«: ~ ط  )1(
  .»تدميات«: ~ ط  )2(
  .ي: وما أثZته من. »عروصة«: ~ األصل، ك، ط  )3(
  .ك: سقط من   )4(
  .»حدثت«: ~ ي  )5(
  .»نظرائها«: ~ م  )6(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .»الفقارة«: ~ ط  )8(
  .»العدل«: ~ ك  )9(
  .»أو«ز\ادة : ، ~ ط»أي اإلذن أي عدم تصوره«ز\ادة : ~ ك، ط  )10(
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 ،تقو\م ب®نهم  وما وقع من ،� رسوم عقود بâ ا(قوم� أو �ôها/ مع أن  ،بعد ثبوت جهل ا(ا.ك
 )1()آخر(وyذ.ك ق�  ،إنما يقع بأهل ا�âة ال© منها العدول ،ومفاصلة من إرث أو غwه

wوهو أحدث من األول ال يقع منهم  ،زان األودايوجدا حذو الق� ا(ذكور 2س� ب )2(صغ
   .وال مفاصلة �ôا بأهل ا�âة ا(ذكورة ،عقد

ومن ال عWة  ،إال ثالثة إخوة وأوالدهم )3(ول®س فيه ،ثم (ا وقع اRقو\م قام أهل األوداي
فهل اRمليك  ،إال دعواهم أنها قرب ق�هم ،وال vلكية �عية �م ،به مدع� أن الفقارة �م
وقام فيها  .فتþع من يد مقومها بعد أن خدم فيها Þو Úس� حاسيا ؟يÍون بمثل هذه ا�عوى

 )5()أبوهم(اشÖاه  )4(ا�م بورً  بتلب®س ا(جاور\ن القائم� ،أيضا رجال آخرون من قرى تي¯
بد  بذ.ك أو ال )6(فهل يتملكونها ،خارجة ~ أرضه بآثارها وسواقيها وادعوا أنها ،أسفلها �سZبه

أن � vوضع وجده  ،وا�وار ال ºفاÐم خô Wرسها ؟من ا(لكية ا(نصوصة ~ ا.وثائق وا�واو\ن
    )8( ،)7(من أن � من جاورته فقارة يأخذها ،فتح هذان ا�ابان فلو ،صا1ا .لغرس يغرس فيه

و.وقع هول  ،�خل ~ أvالك ا�اس ما ل®س �م با.öورة ،فقارة كذ.كأو من لغرسه �رى 
   .سيما مع ا{د واRقو\م ال ،)9(عظيم ~ ا�عوى بال شبهة

اآلن و§ن نازع من ¼ ~ يده  ،حر\م ا1ادث أو القديم )10(فهل تعتW ،و§ن قلتم با1ر\م
  فهل يفيده أم ال؟ ،و.م يراع اRقو\م ،)11()بأنها vلكه(

 ،اqادم� .لفقارة ا(ذكورة بتقو\م أو غwه ،زانوإذا ثZتت العتبة وا(þلة ألهل ب: فأجاب
            ،أو تملك آبائهم .لفقارة �dاء ،زان ا#ديد إثبات تملكهموفع. من �اورهم من أهل ب

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .»صغwا« :~ ي  )2(
  .»فيهم« :~ ي  )3(
  .ي، ط: وما أثZته من. »بور« :األصل، ك~   )4(
  .ي: من سقط  )5(
  .»يمتلكوها«: ~ ك  )6(
  .»فقار يأخذه« :~ ي  )7(
  .»ال«ز\ادة  :~ ي  )8(
  .ي: وما أثZته من. »سبهة« :األصل~   )9(
  .»يعتW«: ~ ك  )10(
 .ك: سقط من )11(

 ]أ/266[
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(ا  ،بâهم فال سZيل �م إY تملكها بÍونها أقرب إY ،بZينة )1(]عليه[و§ن .م يأتوا  ،أو إحياء
: ونص ابن سلمون ~ ذ.ك ،~ أمثال هذه ا�ازلة ،نص عليه أهل ا.وثائق من اعتبار العتبة

و¼ ب�  ،وال غwه ،وال ت�ف .إلمام فيه بإقطاع ،ف¦ vضافة إ{ها ،وأبوار القرى وvسارحها"
ومن .م يملك ~ القر\ة إال أحقاال  ،ال S عدد أهلها ،أهل القر\ة S أصل سهام القر\ة

   ها )2("فال حق � فيها ،بأعيانها
فال يفعلوا إال بإذن  ،فأراد غwهم اإلحياء بقر�هم ،أن أحيا قوم بر\ة بعيدة: ومن ا(جموعة

فمن ا(علوم أن أهل ا(þلة  ،لغwهم )3()و§ذا صار عمارة ،إY آخره(اإلمام؛ ألنه صار عمارة 
Éون ؛األوÍتهم .لنازل� عليهم.م يZع يوجب �م ذ.ك بما قررناه ،وا 2سمحون ~ عتd.وا.   

 ،وما قار�ها ،.�ن .� قر\ة ما حو�ا ،زاناتووأما .و جهل سبق ا(ا.ك ~ ا(þلة من أهل ب
   .ال© اسÁند إ{ها من أفÄ ~ هذه ا�ازلة ،فتاوى ا(عيار ~ ذ.ك )4(وعليه تþÁل

فال يتملكها  ،ا(شار إ{ه ~ ا.سؤال ،كون سوا
 الفقارة ا(ذكورة خارجة ~ ا�ور )5(وأما
  .واهللا أعلم ،وهذا ×ا ال S �º أحد ،صاحب ا�ور بذ.ك
فجواب الفقيه عن ا�ازلة  ،و�عد :سيدي �مد بن أ�د بن ناê ا�داوي ،وأجاب الفقيه

 )8(وال حرم ،ألقدمهما )7(فا1رم ،زانوق� ~ ب )6()أحد(و§ذا ثبت إحداث  .فيه كفاية
   .)10(وما نقله عن ا(جموعة مثله ~ ا.شاvل ،وما نقله عن ابن سلمون ال �º ،)9(.لجديد

أن العمارة تارة : فÌ اRوضيح عن ا�يان... زان ا#ديد إلخ وقام أهل ب :وأما قول ا.سائل
تصاص بها إذا .م تندرس ~ و¾صل االخ ،وتارة تÍون عن vلك ،تÍون ناشئة عن إحياء

   .القسم�

                                                 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .130ص 2ج: العقد ا(نظم  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»تþل«: ~ ك  )4(
  .»ما«: ~ ط  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .»فا1ر\م«: ~ ط  )7(
  .»حر\م«: ~ ط  )8(
  .».لحر\م« :~ ي  )9(
  .806ص 2ج: ينظر ا.شاvل  )10(
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اتّفاًقا [الختصاص باق فا ،أو �اء ،أو هبة ،فإن ¢نت عن vلك كإرث ،وأما إن اندرست
و.كنه  ،خليل يخشا.وS ا¬ا] درج : أم ال؟ قوالن )1(]باق ، فهل االختصاصعن إحياء و§ن ¢ن

   .)2(كما ~ اRوضيح ،مقيد بما إذا طال األvر
ح�ه عنه صاحب  ،وا¬ا] .سحنون أنها .ألول و§ن عمرها غwه ،قول ابن القاسم: واألول"

 ،و§ن ¢ن بعيدا )3(|به|، فاألول أوÉ إن ¢ن قر\با من العمران :وح\ عنه ثا¬ا ،ا�يان وغwه
 Éمع÷ ما ~ ا(: قال .)4(|بها|فا¬ا] أو S أن ما قرب ال ُ¾َْ� : دونةوقو� عندي صحيح  

�
 إال

   ها )5("بَِقِطيَعٍة ِمْن اإلَماِم، فكأنه صار vل�
و§ال فال يلتفت إY  ،أو �اء فذ.ك ،أو هبة ،زان ا#ديد vل� بإرثوفإن ¢ن ألهل ب ،فتأvل

  . )7(، وحاشية بنا])6(دعواهم، انظر ا1طاب
اء عن م: "سئل عنه سيدي إبراهيم ال�ناس®U ،~ جواب سؤال طو\ل ،ولقد ذكر ~ ا(عيار

  .¼ ب� قر\�Á ال vلك ألحد مع� عليها ،ع�
هل هو متملك أم ال؟ وهو ال ºلو أن  ،ا#واب ~ هذا ا(اء متوقف S تعر\فه: فأجاب بما نصه

أو يعلم أنه ل®س  ،أو معلوما ألهل القر\ة األخرى ،يÍون vل� معلوما ألهل القر\ة ا�ين جلبوه
نه ي�بع وأ ،وأما إن علم أنه ل®س بمملوك إلحدى القر\�Á: "إY أن قال." أو �هل أvره ،بمملوك

  إY )9( )8(أنه 2سü به األS �فهذا مثل مهزور ا�ي حÍم رسول اهللا  ~ أرض غw متملكة،

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .250ص 7ج: ينظر اRوضيح  )2(
 .اRوضيح: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )3(
 .اRوضيح: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )4(
  .251-250ص 7ج: اRوضيح  )5(
  .602ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )6(
  .117ص 7ج: ينظر الفتح ا.ّرّ�ا]  )7(
  .»فاألS«ز\ادة : ~ ي، ط  )8(
ْن  ُ�ْمِسَك  �أّن رَُسوَل �هو حديث   )9(

َ
يِل ا(هُزوِر أ ْسَفِل َ�بْلَُغ َحÄ� قDََ ~ ا.س�

َ
Sَ َSَْ األ

َ
، ُ=م� يُرِْسُل األ ِ�ْ أخرجه أبو ، �الَْكْعبَ

: ، وأخرجه ابن ماجه ~ س�نه، كتاب316ص 3، ج3639: أبواب من القضاء، حديث: داود ~ سA، كتاب األقضية، باب
أخرجه اإلمام ما.ك ~ ا(وطأ، ، و830ص 2، ج2482، 2481ا.dب من األودية، ومقدار حZس ا(اء، حديث، : ا.رهون، باب

ٍب  �أّن اóّ�ّ  :، ولفظه453ص ،1458: القضاء ~ ا(ياه، حديث: األقضية، باب: كتاب �ْمَسُك �: قال ~ سيل مهُزوٍز َوُمَذْ�نَُ
ْسَفِل 

َ
Sَ َSَْ األ

َ
، ُ=م� يُرِْسُل األ ترتيب سÀ ا.زرع واألشجار من : ب، وأخرجه ا�يهÀ ~ ا.سA ا.كWى، با�َحÄ� الَْكْعبَْ�ِ

  .40ص 5ابن حجر العسقال]، ج: ينظر فتح ا�اري. ، و§سناده حسن254ص 6، ج11858: األودية، حديث
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     ا القر\�Á مع و§ن ¢ن ا(اء ال يعلم أهو ×لوك أم ال؟ وادxه أهل: "إY أن قال بعد طول." آخره
 ،)2(~ vراÝ القرى وvôرها - ر�ه اهللا - فقد ح\ القا� أبو ا.و{د بن رشد  ،)1(أو أحدهما

  : منها ثالثة أقوال (3)أي ما ل®س بمعمور
  . و�ه قال ابن القاسم ،(4)أنه ¾مل أنه vلك �م :أحدها
 أنه /  فيصدقون ،إال أن يدعيه أهل القر\ة ،أن حكمها حÍم vوات األرض :ا¬ا]

   .و.م ي�سبه، vلكهم
، إال بإثبات دعواهم وال يصدق أهل القر\ة أنه vلكهم ،أنه vوات #ميع ا(سلم� :ا¬الث

  . و�ه قال ابن وهب با�®نة،
 ،أو S أنهم يصدقون ~ ذ.ك بغw ب®نة ،و§ن تداxه أهل القر\�Á معا S القول أنه �م

 ،فإن حلفوا قسم ب� أهل القر\�Á ،ة منهم S صحة دعواهم¾لف � قر\: فقال ابن القاسم
 (6)(ا أßنا(باختصار ه ا )5("واألخرى كWى ،أو ¢نت إحداهما صغرى ،سواء lساوى القر\تان

  )7().فلينظره منصفا من احتاجه ،بصدده
بعد أن  )8(وتþع �x من يد من قومها :إY قو� ،فهل اRمليك يÍون :وأما قول ا.سائل

ال �وز اسÁئذان اإلمام ~ إ�شاء  :قال أصبغ ~ العتZية ،فÌ أثناء ا#واب ا(ذكور ،خدم إY آخره
ألنها أنهارهم إنما ¼  :قال ،و§ن ¢نت .لعمران .وا(ياه ال© ل®ست ×لوyة ،األرحاء S األنهار

   .بهذا أو مثله من ا(نافع
قد قيل أنه إذا أحيا بغw  :إY أن قال ،ح ~ وقتناوهذا ا�ي أشار إ{ه أصبغ العمل به واض

 )9(تأvل هذا مع كون ا(à أقدم عمارة من غwهه افال يþع منه إذا اختص ا(à به �فسه  ،إذن
   .دون ب®نة

                                                 
  .»إحديهما« :~ ي  )1(
  .»vxرها«: ~ ك  )2(

  .»معمور« :~ ي (3)
  .»vلكهم« :~ ي (4)

  .35-33ص 8ج: ا(عيار ا(عرب  )5(
  .».سنا« :، م، ط~ ي (6)

 .ك: سقط من )7(
  .»مقومها«: ~ ك  )8(
  .»ا(دÝ« :، ك، ط~ ي  )9(

 ]ب/266[
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فلم يظهر �ا بذ.ك أن يلتفت  ،وأما دعوى أهل ا�ور Rلك الفقارة بما ذكر من األسباب
 ،وقواعد ،إذ األح�م ا.dعية ناشئة عن قوان� ،م إال بZينةإY دعواه )1(ذو فطنة وvسكنة

  .جواب الفقيه ا(ذكوره ا .واهللا أعلم ،وأصول ال عن الظن وا1دس واRخم�
وال بأس  ،فا�قول ظاهرة و�عد،: ، بما نصهثم كتب بعده سيدي وا�ي ا�ي هو ا.سائل

لÍن ذكر شيخنا أبو ز\د  ،ما نقل عن ابن سلمون صحيح: فأقول ،�ا )2(وز\ادة تZيان ،بإيضاحها
@مه إنما هو ~ األرض ال© ¾تاج إ{ها أهل القر\ة  )3(أن �ل ،~ جواب � - ر�ه اهللا -

ابن رشد ~ "تقسيم  )4(]عليه[و�ر عليهم يدل  ،وa عمارتها قطع �.ك ،و�تطبهم ،(سارحهم
ي 2ستحّقه اّ�اس من : كتاب ا.ّسداد واألنهار، ونّصهرسم اّ�ور من سماع ¾�، من 

ّ
ا(وات ا�

© ال نبات فيها
ّ
  . األرض ال

و¼ ثالثة أوجه، بعيد من  ،)5(وحÍم إحياء ا(وات ºتلف باختالف vواضعه: ثّم قال
~ إحيائه، وما ~ إحيائه �ر، S من ºتّص  )6(العمران، وقر\ب منه ال �ر S أحد

  . باالنتفاع به
  . فأّما ا�عيد من العمران، فال ¾تاج ~ إحيائه إY اسÁئذان اإلمام

 S بإذن اإلمام 
ّ
ي ال �ر ~ إحيائه S أحد، فال �وز إحياؤه إال

ّ
وأّما القر\ب منه، ا�

  . ا(شهور
© يÍون أخذ �ء منها �ًرا 

ّ
ي ~ إحيائه �ر، ¢ألفنية ال

ّ
وأّما القر\ب منه، ا�

ببعض اختصار نقله ه ا)8(."وشبه ذ.ك، فال �وز إحياؤه cال، وال يZيح اإلمام ذ.ك )7(بالّطر\ق
   .ا1طاب

  فيما  اإلحياء ال يÍون )9()أن(ولعل ابن سلمون فرع S ظاهر @م ابن ا1اجب من 

                                                 
  .»قطنة وvسكة«: ~ ك  )1(
  .»بيان«: ~ م، ك  )2(
�مل«: ~ م، ك، ط  )3(«.  
  .ط، ك: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )4(
  .»vواضع«: ~ ط  )5(
  .»ألحد«: ~ ط  )6(
  .».لطر\ق« :~ ي  )7(
  .614ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )8(
  .ط: سقط من  )9(
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  .@مهه ا .واهللا أعلم ،)2(كما اعÖض ا1طاب @م ا(خت� ،)1(وقد اعÖضه ~ اRوضيح ،قرب
و§ن ¢ن : ونصه ،يتضح من @م اإلمام ابن رشد ~ ا(قدمات ،ومع÷ األبوار أيضا: قلت

   ،تقسم S أر�عة أقسام )4(افإنه ،(3)ا.| ~ أرض ×لكة
  . قد حظر عليها با1يطان ¢#نات وا1وائط ،أن تÍون �ظرة: أحدها
�ظرة: وا¬ا] wون غÍروجه ال© قد بورها .لمر�، وترك )5(إال أنها ،أن تv6(�اه و( 

  . زراعتها من أجل ذ.ك
فدادينه وفحوص أرضه ال© .م يبورها .لمر�، و§نما ترك زراعتها الستغنائه : وا¬الث

   ..لحرث )7(و{حميها ،عنها
   .)8(العفاء وا(Ñح من أرض قر\نة: وا.رابع

   .و\منعه ،فال اختالف أن � أن يZيعه ،فأما األول
، وال يمنع فال اختالف أنه ال يZيعه ،)9(وهو العفاء وا(Ñح من أرض قر\ته ،وأما ا.رابع

  ... ا�اس عما فضل عن حاجته منه إلخ 
� أن يZيع vراÝ : فقال ابن ا(اجشون ،فاختلف فيهما S ثالثة أقوال ،وأما ا¬ا] وا¬الث
و§نما يÍون أحق  ،ل®س � أن يZيع: وقال أشهب .)10(أو .م يبورها ،أرضه ¢ن بورها .لكراء

  . باختصار .ضيق ا(حله ا )11(.� أن يZيع: وقال ابن القاسم .بمقدار حاجته
أما إن ¢ن  .أم قديما اسواء ¢ن ق�هم جديد ،زان ال يمنعون مطلقاوفاتضح أن أهل ب

   .فال إش�ل ،اقديمً 
                                                 

  .259ص 7ج: ينظر اRوضيح  )1(
، ظاهره أن ا�� ¾¯ ~ القر\ب بإذن اإلمام، وهذا ل®س بمنصوص "و§ن vسلما إن قرب: "ينظر �ح ا1طاب لقول خليل  )2(

  .613ص 7ج: vواهب ا#ليل. .لمتقدم�
  .»×لوyة« :ك، ط~  (3)

  .ك، ط: وما أثZته من. »فإنهم«: ي~ األصل،   )4(
  .»أنه«: ~ ط  )5(
  .ط: وما أثZته من. »ترyها« :األصل، ي، ك~   )6(
  .»{حيها« :~ ي  )7(
  .»قر\بة« :م، ط~   )8(
  .»قر\بة« :، ط~ ي  )9(
  .»يبوررها« :~ ي  )10(
  .247-246ص 10ينظر ج. @م ابن رشد ل®س من ا(قدمات ا(مهدات، بل من ا�يان واRحصيل  )11(
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ê\ح ا�صوص  )1()هو(كما  ،فلعدم ا.öر ~ إحيائهم بالقرب ،اوأما إن ¢ن حادثً 
  .ا(ستجلبة

-688 R&�8 �$9�� �(>'� [� ��*  &P� �8 n�K�X  

 
ُ
يعرفون أن �م قر\ة تعرف  ،عن �اعة من أهل أرحية ّب وقد سئل شيخ ا.شيوخ ابن أ

إY (من قوم  وانتقلت ،و¸نت فيما سلف .رجل واحد ورثها عنه أوالده .وعليها بعل ،بÍذا
وñ من � vوضع بالقر\ة يدÝ سهما من  ،من يعرفها ، وال بÀة ا�عل، وجهلت قسم)2()قوم

  .وقوم ¼ عندهم vوروثة ،ومنهم من معه عقود با.سÀ ،ا�عل
وما .م ي1بت  ،فهو (ن ثبت � ،بZينة )4(عليه من ذ.ك ا�عل vل� )3(أن ما ثبت: فأجاب

عليه عنه   )5(فهو باق �ت تلك ا{د ال ترتفع ،واالستغالل/ وهو �ت يد االنتفاع ( ،عليه vلك
وادxه قوم قسم ب®نهم بعد  ،�ت يد أحد وال هو )v،()6لكوما .م ي1بت عليه  ،بدعوى غwه فيه

يرتفقون به ومن سبق  ،vشÖك ب� أهل تلك القر\ة )7(فقتفهو vر ،فإن .م يدعه أحد ،أيمانهم
Y2ستوفيها ا منفعة ¢نت �منهم إ Äه ، ح  

S أن صاحب  ،وهذا ùه إنما هو ~ ا.0م S األرض... ومن سبق منهم إلخ  :نظر قو�ا
 )9(أن ا.شعراء ال تملك با#وار: فمما نص عليه سحنون ،جدا )8()~ ذ.ك(ا�وادر أطال 

وادعوها  ،وأما إن .م يعمروا فيها ش®ئا: وأن ا#وار وا(Ñح ال يوجب ا(لك، إY أن قال ،وا(Ñح
أو عمل غw  ،قد vلكوها بإحياء متقدم ،فعليهم ا�®نة أنّهم اشÖوها من ما.ك� ،)10(باالشÖاء

  .اه آم�رزقه اهللا رض ،قا� �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK .وقد ضاق ا(حل)12( ..إلخ  )11(ا(Ñح
                                                 

  .ي: سقط من  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»من أثبت« :ط~   )3(
  .» vلك« :، ط~ ي  )4(
  .»ترفع« :~ ي  )5(
  .ك: سقط من  )6(
  .ك: وما أثZته من. »vرتفق«: ~ األصل، ي، ط  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .»با#واز« :~ ي  )9(
  .» بال �اء« :~ ي  )10(
  .»ا.Ñح« :~ ي  )11(
  .525ص 10ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )12(

 ]أ/267[
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عن  ،~ هذه ا�وازل باالبن )1(وشيخه أبو عبد اهللا ا(شار إ{ه ،و×ا كتبه سيدي وا�ي

إvالئه ~ تقو\م سيدي �مد الطيب بن سيدي �مد ا.صالح بن سيدي �مد بن ا.و� ا.صالح 
فاألرض ا�يضاء ال© توجه  ،و�عد :ما نصه بعد افتتاحه ،زانوسيدي ا�كري أرضا بب ،القا�

إ{ها ا(اء ~ قر\ة  )3(üوس ،لعمارتها )2()بن ا.سيد �مد ا.صالح(ا.سيد �مد الطيب  ،الyWة
و\Íون ذ.ك  ،)5(]منها[ا1اج 1سن و�اعته أن يقوvوا � منها ما ير\د عمارته  )4(أvربزان وب

  .وأعلم به �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقه اهللا رضاه آم� ،اف تقو\م عدل وشهودبعر
فاألرض ا�يضاء ال© ال �ر  :و�عد )6(.)ص. اهللا S سيدنا �مد وآ� ،وحده(ا1مد هللا 

و§ذا تعذر  .أvرها .لسلطان ،وطرح أ�ا�م ،S أهل ا�v ~ âوقف دوابهم )7(فيها باRضييق
 .واهللا أعلم ،ا#ماعة ما أvر به القا� أعاله )8(فتتمثل ،#ماعة تقوم مقامه مع القا�فا ،أvره

سيدي �مد بن سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر �مد بن أ�د بن �مد بن  ،وyتب عن إذن شيخه
ومن xدة  ،وخط ا.�تب عن إذن ا.شيخ ،من خط سيدي وا�يه ا .ا.رقا] أمنه اهللا )9(عمر

  .ر�ه اهللا أنهم ال يÍتبون إال عن إvالئه ،يÍتبون عنه األجو�ة بعد �ارتهتابه ا�ين كُ 
 .واهللا تعاY أعلم ،لعل صوابه وساق إ{ها ا(اء ،ا(اء )10(وسü إ{ها :وقول سيدي وا�ي

�مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم� Yتب عبيد ر�ه تعاyو.  
-690 R��c�� *��� &I��� M�X  

  ما دامت  )11(أو حياتها ،وج ما أعطته زوجته .رجل مدة حياتهال يرد ا.زّ  ،وv aسائل ا1جر

                                                 
  .»�« :~ ي  )1(
  .ك، ط: سقط من  )2(
  . »ساق« :ي، ك، ط~   )3(
  .ي: وما أثZته من. »أvر« :األصل، ك، ط~   )4(
  .بياض  :~ ي  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(
  .»باRقييد« :~ ي  )7(
  .»فتمتثل«ك : ~ ،»فامتثل« :ط~   )8(
�مد بن أ�د بن عمرو«: ~ ك  )9(«.  
  .»إ{ه« :~ ي  )10(
  .ي: وما أثZته من. »حيا« :األصل~   )11(
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عن  ،واسÁشهد عليه بÍالم الWز� ا�ي ذكره ~ نوازل العار\ة ،حية من جواب سيدي وا�ي
  .نظره، فاابن رشد ~ نواز�

-691 R�$'�8 ���� z�� M� ���*  &P� nG�'�X  

 )1(� امتةيعU ا�الK عن vوات بعيد عن قر\ة vس ،وسئل شيخنا :ما نصه ،وhط االبن
~ إحيائه  )2(�ر وال ،تنازعه أهلها وأهل قر\ة بقر�هم ،وvزارعها متصلة إ{ه ،بأ�Õ من فرسخ

  وا(ر� بعد إحياء �ل الþاع ما اÍ1م فيه؟ ،الlساعه و�قاء ما يفضل عن ا(حتطب ،S أحد
 ،أذن � ~ إحيائه جاز � )4(فمن ،S ا(شهور )3(أن ا�ظر فيه .إلمام :- وفقه اهللا - فأجاب

ومن أحياه  ،وغwهم من ا(سلم� ،سواء ~ ذ.ك من سامتوه وجwانهم ،ومن .م يأذن � .م �ز �
(صلحة  وêفه ،وa جعله متعديا ،¢ن .إلمام ا�ظر با(صلحة ~ إvضائه � ،بغw إذن اإلمام

ا(شهور ~ القر\ب ا�ي ال �ر ~ إحيائه  :ما نصه ،فÌ نقل ابن عرفة عن ابن رشد ،ا(سلم�
  ه اال �وز إال بإذن  ،S أحد

 بَِقِطيَعٍة ِمْن  ،َما َقُرَب ِمْن اِلِعْمَراِن لَ®َْس ألَحٍد أْن ُ¾ِْييَهُ : ما نصه ،وفيه عنه عن ا(دونة
�
إال

  . ها )5(اإلَمامِ 
.لمسلم� مع  )6(أو جعله ،~ إبقائه ،عن األخو\ن wº اإلمام ~ أر�عة ،ه عن ا.لخ¯وفي

  هاو� قيمته منقوضا  ،أو إعطائه غwه ،vره بقلع نقضهأ أو ،إعطاء قيمة بنائه منقوضا
  ه اال .لÁش¦  ،اRخيw .لمصلحة :ابن عرفة

{علم حÍم ا�ازلة S � حال إن  ،vشتمال S أح�م أقسام اإلحياء اول�سق تقسيم
وهو أن ا(وات S ما �صل من نقل ابن عرفة عن  ،¢نت ~ ا.واقع S غw ما ~ ا.سؤال

   :ثالثة أقسام �وا(تأخر\ن من أهل ا(ذهب  ،ا(تقدم�
 ،وهو اqارج عن حر\مها اآل� بيانه ~ القسم ا¬ا] ،بعيد عن القرى جدا :أحدها

و.و ¢ن  ،وهو (ن سبق إY إحيائه ،ز اإلحياء فيه من غw افتقار إY إذن اإلماموحكمه أنه �و

                                                 
  .ومعناه µانبه. »vسامته �«ك : ~ ،»vسافته �ا« :~ ي  )1(
  .»ا.öر« :~ ي  )2(
  .».إلمام فيها« :~ ي  )3(
  .»×ن« :ك، ط~   )4(
  .396ص 4ج: ؛ اRهذيب ~ اختصار ا(دونة273ص 4ج: ا(دونة  )5(
  .»�عله« :~ ي  )6(
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وال ب� من هو منه  ،ومن اÞرف عن سمته ،وال فرق فيه من سامته ،ذميا ~ غw جز\رة العرب
   .v Sسwة أيام (1)أويوم، v Sسwة 
 )2(و\رحون ،في�تفعون به ،اوهو ا�ي تلحقه vواشيها و�تطبوه ،قر\ب إ{ها ال جدا :ثانيها

قبل  )3(وحكمه ما ذكر .وال يöه ~ إحيائه ،وما اتصل بذ.ك ×ا قرب منه ،منه �âهم ~ يومهم
   .اRقسيم

و�ا.س  ،)6(كأفنية ا�ور واألنادر ،�ر )5(~ إحيائه )4()وهو ا�ي( ،قر\ب جدا :ثا¬ها
 )9(وvواقف vواشيهم Rجتمع .راعيها ،)8(ترابهم وأز�ا�م )7(ومطرح ،أهل ا�â ~ ا(شمس مثال
حكمه أنه ال ، فأو vسü ،أو �ر بطر\ق ،أو �تطب �تاج إ{هما ،وما فيه övة بتضييق vر�

�ل ابن رشد  هذا القسم / وS  ،و.و أذن اإلمام إذ ال 2سوغ � اإلذن ~ ا.öر ،�وز إحياؤه
ا(توسطة ب®نها أنها ال يقطع اإلمام  أو ،.شعراء ا(جاورة .لقرىرواية ¾� عن ابن القاسم ~ ا

  ه امنها ش®ئا 
، ~ فصل S ا.كيفية ا(نقولة ~ نوازل ابن سلمون ،وهو ا�ي يقسم ب� أهل القر\ة

   .)11(بل يبü (صا1هم ،وS اآلخر ال يقسم ،)10(رفاق S أحد قول�اإل
 ،وأهل أبَدُ  ،و¼ عندي نازلة أهل أرارة ،ا.سؤال كما تقدموS القسم ا¬ا] تþÁل نازلة 

فصلت  ،و�ما ذكرت ~ جواب هذا ا.سؤال ،وa ا(وات ا�ي وراء ا.سمارة ا(قابلة لقر\ة أرارة
Kح� ترافعوا إ �Á\منهم  اومن أحي ،فل®س ألحد منهم اإلحياء إال بإذن اإلمام ،ب� أهل القر

  واهللا تعاY  ،و§نما ا�ظر .إلمام ،فال نظر فيه .آلخر، )12()إذن بغw افله ما أحيا، ومن أحي( ،بإذن
                                                 

  .»ومن«: ~ ك (1)
  .»يروحون« :، ط~ ي  )2(
  .»~«ز\ادة  :ك، ط~   )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»إحيائها« :~ ي  )5(
  .»األندار« :ك، ط~   )6(
  .»مطارح« :ك، ط~   )7(
  .»قرابلهم« :ط~   )8(
  .».راعها«: ك، ط~   )9(
  .»القول�« :ط~   )10(
  .130ص 2ج: ينظر العقد ا(نظم  )11(
  .ي: سقط من  )12(

 ]ب/267[
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   .و�ه اRوفيقأعلم 
 نْ و§ِ  ،نٍ ذْ إلِ  رَ قَ تَ وا*ْ " :أح�م القسم األول وا¬ا] بقو� )1(هللا در ا.شيخ خليل ~ اختصارهو

 ُv ْو§ِ  ،َب رُ قَ  نْ إِ  )2(امً لِ س 
�

َ وَ  ،يدِ عِ اْ�َ  ِف َال ا hِِ يً دõ عَ تَ مُ  هِ لِ عْ أو جَ  ،هُ اؤُ َض vْ إِ  امِ مَ إلِ لِ  فَ ال  ةِ \رَ زِ جَ  wِْ غَ ا بِ ي� مõ ذِ  وْ .
 
ْ
من  ،و§ن vسلما جرى فيه S خالف ا.راجح :قبل ا(بالغة ~ قو� )4(غw أن ا(قدم ،)3("ِب رَ عَ ال

   .و§ن بإذن ،منع ا�� من اإلحياء ~ القر\ب
فلم يذكره ~ ا(خت� بما يدل عليه ت�¾ا لفهمه من عموم منع  ،وأما القسم ا¬الث

وyتب عبد اهللا  .واهللا تعاY أعلم ،و.� االنتفاع ما .م يö باآلخر :ومن قو� ،إحداث ا.öر
  هاغفر اهللا � آم�  ،تعاY أ�د بن عبد العز\ز

فأثبت رجل أنه  ،ببâ إذا تو� مقارض: ابن xت: "ومن ا(عيار ~ نوازل ا.وديعة والعار\ة
وأثبت آخر أنه  .يعلم صورتها (6)وال ،ا.ydة )5(وال �ل ،وال يعلم انفصا� عنه ،يعلم �\Íا �

و� عقار  ،وثبت ألناس قبله دين ،وأنه باع متاx 2سwا ،معه متاx ~ تلك ا.سفرة )7(]وجه[
معه ~  )8(أنه وجهه ،ا(يت � ا�ي أراه ~ ذ.ك أن يصدق ال© أثبت إقرار: فالبن رشد ،ببâه(

اّد� من ذ.ك ما  ق إنا1~ مقطع  ،مع يمينه S ذ.ك ،تلك ا.سفرة متاx ~ صفة ا(تاع
فيصدق ~ مقدار  ،فيكون � ~ ما� قيمته، وyذا من أثبت أنه باع متاx 2سwا ،2شبهه/2شبه

S  ،و¾لف ا�ين ثبت �م ا�ين فيما �ب به ا1لف ،ال®سw ا�ي أقّر � به مع يمينه S ذ.ك
، وفيما � من بيده من ا(ال(9) )و\دخلون مع أصحاب ا�ضائع فيما ،من أثبت دينا S ميت

   .العقار
وال عرفوا  ،و.م �دوا ا.ydة ،وأما ا�ين شهدوا .لرجل أنهم يعلمونه �\Íا .لمتو�

   و¾لف من ¢ن من ا.ورثة كبwا  ،ش®ئا يZيõنوا به ا.شهادةفال شهادة �م إن .م ¾ققوا  ،صورتها

                                                 
  .»ختصاره« :~ ي  )1(
  .»إلخ« :ك، ط~   )2(
 .250ص: ¤ت� خليل )3(
  .»ا(قدر« :ك، ط~   )4(
  .»�ل«ا(عيار ا(عرب : ، ~»حدت«ك : ، ~»حدد«: ~ ط  )5(

  .»ما« :~ ي (6)
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )7(
  .»وجه«: ~ ط  )8(

  .ك: سقط من (9)
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  . معه ~ �ء ×ا بيده (1)أنه ال يعلم �¸ ،ما.� أvر نفسه
العادة من ، بأنه يؤخذ بما جرت وأفÄ ابن رشد ~ وH أنÍر غالت ر�ع ا(حجور

  . 2شبه، وال يقبل قو� أن ال غلة � ×ااالغتالل 
وهو رجل سافر  ،ها ابن عرفة بما ذكره ابن رشد وحÍم بهفأفÄ في ،ونزلت بتو�س

فوقع اÍ1م بعد ثبوت وفاته  ،اشÖى به متاx بتو�س(وقراض  ،بالد ا(غرب بمتاع )2(ناحية
مع ما ºصه من )3()و�مال القراض ،فيه أنه يؤخذ من ما� قيمة ا(تاع با�â ا�ي توa ،هناك
بعد أن أثبت � واحد من الطا�� ا(تاع ا�ي بعث  ،بتقدير بيع متاع القراض هنا.ك ،ا.ر�ح
 وال أسقطوا ،)4(وال أحا.وا ،أنه ما وصل إ{هم �ء، ومال القراض كذ.ك بعد أيمانهم، برسم

�
؛ إال

  .من خط ا.شيخ أ± ز\د بن عمره ا )6(."وÞو ذ.ك من vوجبات ا{م� ا(ذكورة ،هم باقٍ حق�  )5(أنّ 
-692 R�;? z�*(�� &��� M� .��i� M� "vE� ,�L� ��� 3�+� ���X  

وسئل يعU شيخه أبا العباس ا�الK عن vxل القراض إذا : )7(]ما نصه[ومن خط االبن 
و§ن  ؟هل تقبل دعواه ،فاد� وارثه رد vوروثه � أو تلفه ،مات وطلب رب ا(ال أخذه من مÖوyه

ناقال �  ،كما جزم به ا.شيخ عبد ا�ا
 تبعا .شيخه األجهوري وا.شWخي© ،.م يدع ذ.ك vوروثه

@��ÚflŠflm � مقتD قو�: أنه قال: وحاصله ،عن العوc aثا žåflß)8(@čéčnflqfl‰flìčÜ�Ï@ Cübflß�)9(  ل ا.ورثةþÁأن ي

قو�م كقول vوروثهم ~  ،وقد جعل ما.ك ~ ا��ح ا¬ا] ،مþلة vوروثهم فيما ¢ن 2سمع منه
  ... إلخ  )10(االختالف ~ متاع ا(يت
  ظاهر ا(دونة  )11(]خالف[و§ن ¢ن  ؟وهل يعتمد ~ الفتوى واÍ1م ،فتأvلوا هذا ا�حث

                                                 
  .»�yة« :~ ي (1)

  .»�احية«: ~ ط  )2(
  .ي: سقط من )3(
  .»عليه«ز\ادة : ~ ط  )4(
  .وما أثZته هو ا.صواب. »ألنّ «: ، ~ ي، م»إY أنّ « :األصل، ط، ك~   )5(
  .91- 90ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )6(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، ك: سقط من  )7(
  »حًقا أو«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )8(
  .845ص 2، ج2269، 2268: ا.ّصالة S من ترك دينا، حديث: االستقراض، باب: أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، كتاب )9(
  .»ا�يت« :~ ي  )10(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )11(
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وال  ،وابن عرفة ،وابن ôزي، وابن رشد ،وأ± ا1سن ،¢بن يو�س ،×ن تÍلم عليها ،وغwها
S أن  ،وغwهم ،وا1طاب ،¢.شارح� وابن ôزي ،عرج عليه من يعتمد من �وح ا(خت�

وحيث .م يدعه  ،ألنه ال ي1بت كونه حقا .لموروث حÄ يدعيه ؛ا1ديث ال يقتC ذ.ك عندي
 ،و.م يأتمن وارثه ،ئتمان رب ا(ال �أن دعوى ا(وروث إنما قبلت هنا المع  ،.م يÍن حقا �

  .    ام شاهد العرف �مإنما هو لقي ،وقبول دعوى ا.ورثة ~ متاع ا�يت
يفيد أنه ال  ،و§ن 2سلم فيه رأس ا(ال :وعّما ذكره األجهوري من أن مفهوم قول خليل)1(

   .ألنه ال 2سلم فيه رأس ا(ال ؛فيه مطلقا )2(يؤخذ العقار عن ا(سلم
  . فأفيدونا بذ.ك ،.م تظهر �ا علة ا(نع فيه )3(فإنه ،وهو حسن :قال

أ± الفضل سيدي عبد ا.ر�ن بن  �وS العالمة األجل األحب ~ اهللا : فأجاب بما نصه
�ققون vسائل ، وأبقاÐم زادÐم اهللا توفيقا/  :أما بعد .ور�ة اهللا و�ر¸ته ،عمر أطيب ا.سالم

(ا ذكرتم من أن علة تصديق  ،ا.وارث )4()قول(ما ذكرتم من عدم قبول  فا.صواب ،ا�ين �قيقا
 ،vؤتمنا � ما صدق )5(و.وال كونه ،¼ كونه vؤتمنا .رب ا(ال ،ومن ~ معناه من األمناء ،ودعا(

وPم القرا~ ~  ،)7(ومتبوعه ابن شاس ~ باب ا.وديعة ،)6(كما يؤخذ من @م ابن ا1اجب
   .في�تÌ معلو�ا ،وهذه العلة منتفية ~ ا.وارث ،)8(ا�xوى وا.شهادات من الفروق

aشهد به العوÁيقال  )9()أن(ألن تقر\ر د{له  ؛ال 2شهد � كما ذكرتم ،وا1ديث ا�ي اس
وñ ما هو حق � ي�تقل .وارثه د{ل ا.صغرى  ،تصديق ا(ودع ~ دعواه v Sودعه حق �

 ،وا�Áيجة بال�سبة (ن سلم ا(قدمت� واضحة ،ود{ل ا.كWى ا1ديث ،ا�صوص S تصديقه
، وال �º أن هذه ل®ست ع� ا�عوى ،وَدع ~ دعواه v Sودعه ت�تقل .وارثهو¼ تصديق ا(
ول®س � أن  ،¼ أن وارث ا(وَدع تقبل دعواه v Sودع vوروثه ،ألن ا�عوى ؛وال vلزومة �ا

                                                 
  .»وسئل يعU ا.شيخ أبا العباس ا�الK«ز\ادة : ~ ط  )1(
  .»ا.سلم« :~ ي  )2(
  .»فإنها«: ~ ط  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .»ال .كونه«: ~ ك  )5(
  .406ص: ينظر جامع األمهات  )6(
  .727ص 2ج: ينظر عقد ا#واهر  )7(
  . 73ص 4ج: الفروق. ينظر الفرق ا¬ا] وا¬الثون وا(ئتان  )8(
  .ي: سقط من  )9(

 ]أ/268[
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 )1(وñ ما هو حق .لموروث ي�تقل .لوارث فاRصديق ..لموروث ذا اRصديق حق# ه يقرر ا�{ل
إذ اRصديق ا�ي هو حق .لموروث مقيد  ،ألن هذه مغالطة من تفصيل ا(رyب ؛ي�تقل .لوارث

.م ي�تج  ،)2(فلو قيد ~ ا�{ل حسبما هو ا.واقع ،وا(أخوذ ~ ا�{ل �رد من القيد ،بدعواه هو
   .ا(طلوب

 ،بأن يقول ا.وارث vصدق ¢(وروث µامع دعوى ؛و§ن قرر ا�{ل S طر\قة األصو{�
بأن علة اÍ1م ~ األصل .م توجد بتمامها ~  ؛قدح فيه )3(ا(ؤتمنة (ن ائتمنها � رد ا{د

   .1اقفيبطل اإلوهو مفقود ~ الفرع  ،كون ا(د� vؤتمنا ،ألنها ~ األصل معتW فيها ؛الفرع
وyذ.ك دعوى وارث ا(ودع؛ ألنهما  ،و.و اد� ا.رد S ا.وارث .م يقبل: "قال ابن ا1اجب

  . ها )4(".م يأتمناه ¢{Áيم
ال S  ،نفاقواإل و� ا{Áيم vؤتمن S ا�Rف: ما نص ¤ت�ه )5()~(وقال القرا~ 

  ه فهو vودع فعليه ا�®نة ا ،و§ذا .م يÍن vؤتمنا ،شهاد إذا دفع؛ ألن اهللا تعاY أvره باإلا�فع
و.م يذكر  ،ثم ذكر منها قبول قول األمناء ،خولفت قاعدة ا�xوى ~ vسائل :وقال أيضا

من استصحاب  ،فيبü قول ا.ورثة S األصل ~ ا�xوى ،من تلك ا(سائل قبول قول وارثيهم
فعليهم ا�®نة S ما ادعوا ×ا  ،واألصل بقاء ما ¢ن S ما ¢ن .)6(األصل ا�ي .م يعارضه ôلب

   .ا.ضياع أو ،صل من ا.ردهو خالف األ
 )8()ال( ،)7(×ا .لموروث اسÁيفاؤه ،وÞوها ،وا�ماء ،ثم إن ا1ق ا�ي ي�تقل .لموروث هو األvوال

مقتضياتها  وال ،فال ت�تقل ¼ ،1قوق مقصورة عليها )10(ثبت � من األوصاف ا(قضية )9(]ما[
~ عموم  ،نفوذ أح�مه ا.dعيةوصف استحق به vوصوفه  العظ� )11(مثال اإلمامة ،ا(ذكورة

                                                 
  .»تصديق« :~ ي  )1(
  .»ا(واضع« :~ ي  )2(
  .»ائتمنتا« :~ ي  )3(
  .406-405ص: جامع األمهات  )4(
  .ي، ك: سقط من  )5(
  .»�ôا« :~ ي  )6(
  .»استفاؤها« :، ك~ ي  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
  .»ا(قتضية«: ~ ك  )10(
  .»األمانة«ك : ~ ،»إال أمانة« :~ ي  )11(
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وyذا سائر  ،صفة اقتضت (وصوفها نفوذ أح�مه ا.dعية ~ أvور(والقضاء  ،vصالح ا(سلم�
واقتضاء �عيا كونه أحق  ،اقتضاء عقليا كونه x(ا (1))والعلم وصف اقتD (وصوفه ،اqطط

   .Zس S العلماءأو فيما ح ،وyونه � حظ ~ بيت ا(ال ،بإمامة ا.صالة من ا#اهل
 ،أنها ت�تقل تلك األوصاف ،~ وهم xقل )2(وال يثلج ،وأمثال هذا يضيق عنها نطاق ا�1

 ،فإن كون ا(ودع vؤتمنا ،وا�ازلة من هذا ا�مط ،وال مقتضياتها ال© ¼ حقوق .لموصوف� بها
 (3)و�ذا إن توثق منها .أو ا.ضياع صدق ،اقتD � كونه إن اد� ا.رد ،وصف � دون وارثه

و.و  ،و.و أشهد عليه qوف ا(وت وÞوه صدق ،ألنه يأتمنه S ا.رد حي�ئذ ؛شهاد .م يصدقباإل
من غw اعتبار كون ا(د�  ،¢نت علة اRصديق �رد كون ا(ّد� رد ا{د (ن دفعها إ{ها

أ1ق بهما  )5()من(و ،رتهنوا(ستعw وا( ،~ دعوى رد القرض (قرضه )4(.صدق ا(قÖض ،vؤتمنا
وا1اصل أن ا�حث ا(ذكور ال . .وجود دعوى رد ا{د (ن ائتمنها ~ ذ.ك ùه ،فيما يغاب عليه

�له ،خي©م أقف S @م العوa عند ا.شWو. ،يعول عليه Yفأرشدو� إ.  
عوا عن ورثة مقارض ا -يعU القا� أبا القاسم بن ورد  -وسئل "وa ا(عيار : قلت)6( د�

  تلف ا(ال بعد vوته، هل يقوvون مقام vوروثهم إذا ¢نوا أمناء ثقاة؟
 ؛أو من قبل اÍ1م ،حÍم �م Ícم نعم يقوvون مقامه، وسواء ت�فوا فيه: فأجاب
فت�فوا ~ ا(ال من قبل  ،األمانة، اa إال أن تÍون أمانتهم غv wشهورة )7(اوهم vشهورو

ذكره ~ ا.سفر ا�ي  .إلخ @مه )9("من قبل )8()ما ¢ن(فإنهم يضمنون  ،ثم ثبت من بعد ،ثبوتها
 عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن )11()�مد(منه  )10(ونقلها ،139~ األحباس ~ ا.ورقة 

Kا�لبا .  
                                                 

  .ط: سقط من (1)
  .»ºتلج«: ~ ك  )2(

  .»ر�ها«ز\ادة : ~ ك (3)
  .»ا(فÖض« ط: ~ ،»ا(قرض« :~ ي  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .و¼ من خط ا�اسخ .»ثم كتب بعده ا.شيخ أبو فارس بما نصه« ز\ادة: ك، ط~   )6(
  .»vشهورون« :~ ي  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .67ص 8ج: ا(عيار ا(عرب  )9(
  .»نقله« :~ ي  )10(
  .ي: سقط من  )11(
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فقد قال األجهوري ~  ،وأما ا(سألة ا¬انية :ول�جع إY بقية @م أ± العباس ا�الK وهو
، يقتC أن و§ن 2سلم فيه رأس مال :أي من ا�Rبيهات قو� ،ا.رابع: ما نصه ،ا�ي ذكرتما(حل 

 ما
ً

  )1(ال
ً

   .القضاء به ~ سلم )2(حّ ال يص ،¢#زاف واألرض ،يصح ا.سلم فيه أصال
فيه  وال سلمه  ،سلم رأس ا(ال فيه/ أن ا(راد أن يÍون ا(أخوذ ×ا �وز  :وا#واب
ال يصح  )3(بل ألنه ،ل®س qصوص ذ.ك ،واالمتناع ~ هذه ،خصوص رأس ا(ال qصوصه من

   .أو غwهما ،أو عرضا ،سواء ¢ن رأس ا(ال عينا ،ا.سلم فيه
واهللا تعاY  ،وال يÍاد يÍون � وجه ،وال قائل يمنع اRصيw ~ ا.سلم فيه فيما نعلم

ن خط االبن ا.شيخ أ± عبد اهللا بن مه اوyتب أ�د بن عبد العز\ز غفر اهللا � آم�  .أعلم
  .)4()ا.شيخ أ± ز\د بن عمر ر�هم اهللا(

-693 R���L� k��)? M� ��c��X  

َفِت : "~ ا(خت� ~ باب ا#هاد ،قال ا.شيخ ا�ردير عند قو� ،vسألة من إحياء ا(وات َوُوقِ
ا(شهور؛ بمجّرد االسÁيالء غw ا(وات من أرض ا.ّزراعة، وyذا اّ�ور S : "ما نصه ،)5("األرُْض 

عليها، وال ¾تاج إY صيغة من اإلمام، وال Rطييب نفس ا(جاهدين، وال يؤخذ .âّور كراء 
 )9(أب�يةوعدم بيعها ما دامت ، )8(َهاأْخِذ ِكَرائِ  )7()عدم(َ�َل�  )6(]إنّ [hالف أرض ا.ّزراعة، ثّم 

© صادفها الفتح vوجودة
ّ
هدمت وجّدد اّ�اس أب�يًة، جاز حي�ئذ أخذ ا.كراء أّما إذا ان. ا.كّفار، ال

وأوÉ .و Çّددت بâ . وا�يع، واألخذ با.ّشفعة واإلرث كما هو اآلن ~ vّكة، و�v وغwهما
وأّما أرض ا.ّزراعة في�ف . بأرض براح ¢لقاهرة، و.و ¢ن أصل األرض وقًفا؛ ألّن ا�ناء ×لوك

ف قر\بً 
ّ
  أو نائبه وال تورث؛ ألنّها ال  )10()فيها .لّسلطان(ا، وا.0م خراجها فيما سيّ�ح به ا(ؤل

                                                 
  .»ما�ا« :~ ي  )1(
  .»يصلح« :~ ي  )2(
  .»بأنه« :~ ي  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .106ص: ¤ت� خليل  )5(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .»كراء �ا«: �ح ا�ردير  )8(
  .وما أثZته أصوب .»بZنيان« ا.dح ا.كبw: ، ~»ب®نة« :ط~   )9(
  .ط: سقط من  )10(

 ]ب/268[
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ح� و� ورثة، وقد جرت العادة بأّن اّ�كور Æتّص باألرض 
ّ
تملك، و.و مات أحد الفال
 )2(]هذه[فإنّه �ب إجراؤهم x Sدتهم S ما يظهر؛ ألّن ، )1(دون اإلناث، كما ~ قرى ا.ّصعيد

  . ¢إلذن من ا.ّسلطان ~ ذ.ك )3(العادة والعرف صارا
ومقتD ما تقّدم أنّه �وز .لّسلطان أو نائبه، أن يمنع ا.ورثة من وضع يدهم عليها، 
و\عطيها (ن شاء، وقد يظهر أنّه ال �وز �، (ا فيه من فتح باب يؤّدي إY ا�رج والفساد؛ وألّن 

  . (وّرثهم نوع استحقاق
بأّن ّ� من بيده �ء، فهو  ؛(5).ّسالط� ا(تقّدم�مþلة حÍم ا (4)وأيًضا العادة تþل

 )8(]�[نعم إذا مات و.م يÍن . 1ّق ا(صلحة )7(اّ�كور، دون اإلناث، رxيةً  (6).ورثته أو ألوالده
وما اشتهر من فتاوى معزوة �عض أئّمتنا ¢.ّشيخ اqرّ�، وا.ّشيخ عبد . وارث، فاألvر .لمل»م

ا.ّزراعة تورث، ف¦ فتوى باطلة  )10(ضأر )9(]أنّ [ّشاوّي، وغwهم، من ا�ا
، وا.ّشيخ ¾� ا.
(نافاتها ما تقّدم، و�ôهم قد �ح هذا ا(خت�، و.م يذكر اإلرث، وال باإلشارة، فالّظاهر أّن 

  ها )12("الفتاوى vكذو�ة عليهم، فال يلتفت إ{ها )11( هذه
... بمجرد االسÁيالء إلخ  :قو�: "قال بنا]... بمجرد االسÁيالء إلخ  :قو� ~ أول @مه: قلت

وفيه نظر إذ .م أر من قال أنها : ط�vصقال  .مثله قول اRتاú صارت وقفا بمجرد االسÁيالء
أو يyÖها  ،هل يقسمها كغwها ،ألن @م األئمة فيما يفعله اإلمام ؛بمجرد االسÁيالء ،تصw وقفا

  . وهو اRحب®س ،ال ا.وقف ا(صطلح عليه ،فمع÷ وقفها ترyها غw مقسومة ؟��وائب ا(سلم

                                                 
 حÄ أسوان جنوً�ا، و\متاز hصو�ة  :ا.صعيد )1(

ً
يوجد با#زء العلوي من أرا� نهر ا�يل ~ �v، يمتد من ا#�ة شماال

  .361ص: ا.روض ا(عطار. األرا�
  .م: وما أثZته من .األصل، ك، ط: سقط من  )2(
  .وما أثZته هو ا.صواب. »صارت«ا.dح ا.كبw : ، ~»صار عرفا«: ~ �يع ال�سخ  )3(

  .»تþÁل« ط: ~ ،»مþل« :~ ي (4)
  .ي، ك، ط: وما أثZته من .»ا(تقدمة«: األصل ~ (5)
  .»أوالده« :~ ي (6)

  .».رxية« :ط~   )7(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
  .ي: وما أثZته من. األصل، ط: سقط من  )9(
  .»األرض« :~ ي  )10(
  .»هذا« :�يع ال�سخ~   )11(
)12(  wح ا.كبd.189ص 2ا�ردير، ج:  ا.  
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ي�بB أن يؤخذ  :قال بعض ا.شيوخ... فال يؤخذ كراؤها إلخ  ،S األول: رقا]زا.قول و
   (1) ."هواهللا أعلم ا ، و\Íون ~ ا(صالح بعد األول،كراؤها كأرض ا.زراعة

هذا S �سخته من شفاء الغليل البن  - )2()ديرأي ا�ر( -  وقد نقل سيدي وا�ي @مه
العمل بمقتD العرف ~ األرض  ،وا(قصود من نقله هنا ،وأث÷ عليه ôية، ôزي S ا(خت�

   .إذا جرى باختصاص ا�كور بها دون اإلناث ،ال© حكمها .لسلطان
واهللا  ،�ت جناتهم ،وقد ¢ن أهل بâنا 2ستعملون ذ.ك ~ األرض ال© .م lسبق فيها عمارة

  .أعلم
-694 R�$j��� &$	� #��� �$�/ ]�
(� O? z�m� �j)X  

فالقا�  ،وجهل ما.كها ،فاألرض إن تقدمت فيها عمارة ،و�عد: ما نصه ،ومن خط ا.شيخ
فحكمها .لسلطان إن  ،فيها عمارة )3(و§ن .م تقدم ،و\�ف ثمنها ~ vصالح ا(سلم� ،يZيعها

ثمنها  )4(و\�فوا ،أو يZيعوها ،ل أن يدفعوها (ن يعمرها S وجه ا(صلحةو§ال فلعدول ا(ح ،¢ن
  .واهللا أعلم ،~ vصالح ا(سلم�

-695 R#��� �$�/ �
(�� �� #����� M� �=�*(�� z�m� �j)X  

قد علمت من  ،ال© .م تتقدم فيها عمارة ،فاألرض القر\بة من العمارة ،و�عد :ومنه أيضا
فإن سبق  ،إن .م يÍن ~ عمارتها �ر ألهل ا�â ،أن حكمها .لسلطان ،نصوص أهل الفقه

أو ºرجه منها بقيمة  ،w ب� أن يyÖها �ن ¤فا.سلطا ،أحد لعمارتها بغw إذن ا.سلطان
وقد علمت أن  .كما ~ ¤ت� ا(تيطية ،وêف ثمنها ~ vصالح ا(سلم� ،و� بيعها ،األنقاض

âون مقامه ،عدول ا�vال سلطان فيه يقو âه اواهللا أعلم  ،~ ب  
سيدي عبد ا1ق ~ سؤا� � عن أرض �ت فقارة ~  ،الفقيه القا� )5(]به[وقد أجاب 

  ه؟ افما حÍم اهللا ~ أرضها ،¢ن ا.سيد ناجم ºدمها ،لعبد القادر )6(أقبور
  ال 2ستحقها أحد من أهل  ،فاألرض ا�يضاء القر\بة من ا�â ،و�عد :و.البن ~ جواب �

                                                 
  .223ص 3ج: الفتح ا.ّرّ�ا] (1)

  .ك، ط: سقط من  )2(
  .»تتقدم« :، ك، ط~ ي  )3(
  .»ي�ف« :ط~   )4(
  .ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )5(
  .ÐمÐ120م، وعن أدرار بمسافة 70تبعد عن تيميمون بمسافة  ق� من قصور د�ول بدائرة أوقروت، ال© :أقبور  )6(
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âهم بمجرد غرسه ،ا�wما ،وال من غx م� ،أو غرساتx أو ثالثة ،أو، Yن حازها أ (1)إ
âة أهل ا�öc 2(وهم ساكتون ،بالعمارة( Õما فأ�x ت ،أر�ع�x ما ~ طرر ابن S،  واهللا

  . أعلم
-696 R �
(�� � z�m� M� k�4� ¯�� ! � H~�� n�8 &	� M����? �\X 

 S سخة : ما نصه ،~ إحياء ا(وات ،�سخته من ابن ا�جيب/ و×ا قيده سيدي وا�ي�
.م يتقدم �ا  ،رجل باع أرضا ~ وسط عفاء من األرض ،سؤال وجوابه S سZيل االختصار

ع �ء و�ع مبتاعها ~ تقلي ،وأدخل ذ.ك العفاء ùه ~ حدود تلك األرض ح� بيعها ،إعمار
  .وا�يع وقع S اإلقالة ،بعيد من األرض ال© ¢ن ابتاعها ،من ذ.ك العفاء

وال 2ستحقها  ،فل®ست ¼ .لبائع ،وأما األرض ال© قلعها ا(شÖي ،اإلقالة فاسدة: فأجاب
فهو أحق بها حيث  ،من أحياها )3(جل :فكيف و¼ بعيدة منه كما ~ ا.سؤال ،بمجرد ا#وار

   .¢نت vواتا
ألن ذ.ك إنما هو  ؛فذ.ك �ء ال يوجب vلكيتها � ،وأما إدخا�ا ~ حدود األرض ا(بيعة

و§نما � األرض  ،مع عدم حوزه �ا با�Rف ا(صحوب بها ،ف¦ �رد دعوى vلكها ،بمجرد ذكره
�ح د ~ طرة ما وجه ا .يع®ش )4(وyتبه .واهللا أعلم ،ال© ¢ن يت�ف فيها با1رث واإلزدراع

 َو.َوْ : "نظر @م ا.شارح و� S قو�وا )5(ة S اRحفة ب� قو� وقدم اRار\خ ا�®ت�ميار
 إلْحيَاءٍ ا

�
  . من خط سيدي وا�ي ر�ه اهللاه ا )7( )6("نَْدرََسْت إال
   ،فهو أبو ا�قاء سيدي يع®ش ،وأما يع®ش ،هو اqر� ،� )8(ما رvز � بما صورته: قلت

                                                 
  .وما أثZته هو ا.صواب. »إال« :�يع ال�سخ~  (1)

  .»ساكنون« :~ ي  )2(
  .»�« :~ ي  )3(
  .»كتب« :~ ي  )4(
  .»و�� قو� وا.�ء يدعيه ا�®ت�«ز\ادة  :ك، ط~   )5(

  :من �فة ا�1م 199، 198     
ار\َدُم ـَوقِ  �Rْل ـبِ ـٌح قُ ـيـتَرْج خِ ـا  

  
  لـٍد والَعْكُس َ$ْن َ,ْعٍض نقِ ـْع يَ ـال مَ   

  امَ دَ ـنْ ـوُن ذاَك عِ ـكـَما يـو§ن�   
     

 ـمْ ـال ُ�ْمÍُِن ا#َ   
َ
  َماـهُ ـنَا بَ®ْنَ ـُع ل

      
  
  .249ص: ¤ت� خليل  )6(
  .66ص 7ج: ينظر �ح ¤ت� خليل .لخر�  )7(
  .»ما رvز � بصورة«: ~ ك ،»قو� بصورةصار « :ط~   )8(

 ]أ/269[
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�مد عبد العز\ز بن(قا� عبيد ر�ه تعاY  .ا.كواكب ا.سيارة (1)و� طرر S ميارة lسّ� ()2(   
Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا�   )3(.رزقهم اهللا رضاه آم� ،

-697 R���� ��c��X  

فأوò .رجل أن يبلغ ما� إY  ،سئل سحنون عمن مات ~ طر\ق vكة :و¼ ،vسألة وديعة
  هل يضمن أم ال؟  ،فتلف ا(ال ،فأخذ S طر\ق صقلية ،ورثته باألند.س

ه ا (4)."ضمن ،الطر\ق ال© سلك عليها أعظم خطرا :فإن قا.وا ،2سأل أهل ا(عرفة: فأجاب(
 . من vسائل ا.وديعة من ا(عيار

-698 R]��=/ ,.��*� ¬�8 [� b��/ ,����8 .W���� ,���
'j���8 ��� M�X  

فخيف S  ،ووارثه بتو�س ،باإلسكندر\ةسئل يعU ابن عرفة عن رجل مات : "وفيها أيضا
ونظر  ،فقال رجل فباعها S جهة ا�اللة ،وÞوه من األvراء ،بعض ترyته من جهة ا.سلطان

  )5()يه ا.وارث، فهل � متØم أم ال؟فقام عل ،فقدم بها ا(شÖي Rو�س ،ا(صلحة .لوارث الغائب
~  ،~ ا.كراء )6(ألة الغلطواستدل بمس ،وعليه ا.كراء ،.لوارث أخذ متاعه: فأجاب

َوَال : "~ باب ا.وصية ،وa ا1طاب عند قول ا(صنف )7(... "ا1مالن ا(ذكورة ~ العتZية إلخ 
 ِwِة الَْكِب َöْ َcِ 

�
ال yََة إِ ِ

�Öفإن مات ~ سفر، فألوصيائه بيع متاعه وعروضه؛ : فرع: "ما نصه ،)8("ال
ل ذكر الWز� ~ كتاب ا.ّسلم عن أ± عمران، أّن من مات ~ ب: قال ~ اّ�وادر. ألنّه يثقل �له

سفر بموضع ال قضاة فيه، وال عدول و.م يوص، فاجتمع ا(سافرون وقّدvوا رجًال باع هناك 
عْ إذا .م (نقض ا�يع  )9(ترyته، ثّم قدvوا بâ ا(ّيت، فأراد ا.ورثة   بإذن حاÐم، و�âه بعيد  )10()ُ�بَ

                                                 
  .»سماها« :ط~  (1)

  .ي: سقط من  )2(
وهذا ا.dح ا�ي نقل منه هذه الطرة ¢ن عند ا1اج عبد ا.ر�ن بن ا.شيخ أب �د اRمنطيطي ر�ه اهللا «ز\ادة  :~ ي )3(

  .»¢نت عليها طرر أل± ا�قاء ا(ذكور كما أخWنا وا�ي بذ.ك ر�ه اهللا
  .85ص 9ج: ا(عيار ا(عرب (4)

  .ط: سقط من  )5(
  .»القا�« :~ ي  )6(
  .103- 102ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )7(
  .306ص: ¤ت� خليل  )8(
  .»ا.وارث« :~ ي  )9(
  .ي: سقط من  )10(
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  . �اعة ا.ّرفقة من بيع وغwه، فجائز )1( ا فعلتهمن vوضع ا(يت، أّن م
  . وقد وقع هذا لع® بن vسك�، وصّوب فعله وأvضاه: قال

يذكر أنّه من أحواز فاس وورثته  ،)3)(2(ونقل عن اّ�اودّي أنّه أvر بZيع ترyة رجل ôئب
�هو.ون، ودفع ا¬ّمن إY ثقات من أهل ا(غرب، وأvرهم با�حث عن ورثته، فإن يfس منهم 

  . تصّدق به S الفقراء
ف من ا(ّيت ديناًرا، فأvره بدفعه ألوcك ا¬ّقات، و\Wّئه ذ.ك إذا أشهد 

ّ
وذكر رجل أنّه lسل

   )4(."ها S اّ�فع
ألة إرسال ا.وHّ مال ا.ورثة، ذكرها ~ ا(ّدّونة ~ كتاب ا.وديعة، وvسألة وvس: "ثّم قال

 aأواخر باب األقضية من ابن عرفة، و aإرسال القا� مال ا.ورثة، ذكرها ~ أوائل ا(نتخب، و
أواخر القسم اqاvس، من ا.ّرÐن ا.ّسادس، من تب�ة ابن فرحون، وa باب ا#هاد من حاشية 

Kا(شدا .  
ذكر الWزّ� عن ابن رشد vسألًة، و¼ ما إذا باع ا.وHّ عقاًرا أ�Õ من حّصة ا(ّيت، : عفر

 ّHا.و S سائل. وفّرقه أنّه ال رجوعv ~ ثم ساق  ،)6("ا.وصايا من نوازل ابن رشد )5(وا(سألة
  . فانظرها فيها ،ا1طاب ا(سألة بنصها

-699 R ]j�� ,k�� ��*� .~�� [� ¡
)� M� ��c���'� ��8�� .'�X  

   .القيام بقطعه )7(]�[ ،وسكت عنه أر�ع� سنة ،vسألة من أحدث S أرضه vرور ماء
وقال قبله ~ لغو استحقاق vلك ا.öر  ،هذا S القول بأن ا.öر ال ¾از :ابن رشد
نقله  ،من كتاب األقضية ،بما �از به األvالك من سماع القر\�� )8(وvلكه ،ا(حدث مطلقا

   .ابن عرفة
  

                                                 
  .»فعله« :�يع ال�سخ~   )1(
  .  »غر\ب«ي : ~  )2(
  .»أن vر بyÖة رجل غر\بوذكر ا�اودي « :األصل~  :vواهب ا#ليل~   )3(
  .561ص 8ج: vواهب ا#ليل  )4(
  .»أوائل« :~ ي  )5(
  .561ص 8ج: vواهب ا#ليل  )6(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .»cوزه«ز\ادة : ~ ط  )8(
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Wفتح ال aأ± ز\د ا#نتوري .لمخت� عند قو� ~ باب  ،�ح اإلمام العالمة شيخنا ،و
 ،~ إxرة عرصة �ناء أو غرس ،(2)هذه ا(سألة فرضها ~ ا(دونة... "إلخ  )1("وعُ جُ ر" ا. َ�ُ وَ : "ا.ydة

وتبعهما  ،ا اqالف فيهما �يعاوحكيَ  ،ولÍن �ع ابن رشد وابن رزقون vسألة ا#دار والعرَصة
 ،وأما ا#دار .وخصصه عبد ا�ا
 ا.زرقا] بالعرصة ،وهذا ظاهر ا(ؤلف .قا� ا1طاب ،ا(ؤلف

  . هو.و قبل الغرز S ا(عتمد ا ،فال رجوع � بعد اإلذن
قال ~  ،بعد @م فروع مناسبة األول: مانصه... و§رفاق إلخ  :وقال اRلمسا] ~ قو�

أو غw / أو �ب  ،أو باب ،أو فتح كوة ،أو ×ر ،خشبة (4)من أرفق جاره لغرز (3))إن( :ا(هذب
  . هو.و باع أو احتاج ا ،وال وراثه ،.م يرجع ~ ذ.ك ال هو ،ذ.ك (دة غv wؤقتة

 فَا.ُْمْعتَادُ : "وa ا(واق بعد قول خليل
�
: ابن القاسمهذه عبارة ابن ا1اجب، وعن ": " ،)5("َو§ال

إن ¢نت العارّ\ة {UZ و2سÍن، و.م ي�öا أجًال، فل®س � إخراجه حÄّ يبلغ ما يعار (ثله من 
   )6(."هذا صواب؛ ألّن العرف ¢.dّط: ابن يو�س. األمد

أو عمل كزرع  ،أي كشهر ،فإن أجلها بمدة :وقو�" :ما نصه ،قال ~ اRوضيح بعد @م(
 " ،بطن .زمت إY انقضائها

ّ
  .وهكذا رأي ،أي و§ن .م يöب أجال ،"فا(عتاد ~ مثلها و§ال

حÄ يبلغ ما يعار إY  ،فل®س � إخراجه ،أنه .م يöب أجال :عن ابن القاسم )7(ا�ميا�
   .مثله من األمد

وذكر أشهب ~ كتابه أّن .لمعw إذا فرغ  ،)8()طالعرف ¢.dّ  ألنّ  ؛وهو صواب :ابن يو�س
أن ºرجه فيما قرب أو بعد؛ ألنه إxرة إY غw أجل، وقد فرط إذ .م  ،وغرسها(ستعw من بنائه 

  . و\أخذه أو يأvره بقلعه ،و\عطيه رب األرض قيمته مقلوx ،يöب أجال

                                                 
 .ا.ydة: ا.ضمان، ول®س ~ باب: ، ~ باب209ص: ¤ت� خليل )1(

  .»ا.ورثة« :~ ي (2)
  .ي: سقط من (3)
  .»إغرازه« :~ ي (4)

  .225ص: ¤ت� خليل  )5(
  .301ص 7ج: اRاج واإلùيل  )6(
روى عن ما.ك، وسمع من ابن وهب وابن القاسم، وأشهب، و� عنهم . أبو ز\د عبد ا.ر�ن بن أ± جعفر ا�ميا�: ا�ميا�  )7(

ألف ا�مياطية و¼ ما سمعه من . ا.ر�ن وغwهمروى عنه ¾� بن عمر، وا.و{د معاو\ة وعبيد بن عبد . سماع ¤ت�
  .59ص: ، شجرة ا�ور242ص: ، ا�يباج ا(ذهب308ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه226توa سنة . كبار أصحاب اإلمام ما.ك

  .ي: سقط من  )8(

 ]ب/269[
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، أو إY بيعها ،إذا ¢ن � حاجة إY عرصته ،وروى عنه ا�ميا� أن � إخراجه مÄ شاء
  .ن .�ء وقع ب®نهما، فل®س � ذ.كولÍ ، حاجةو§ن ¢ن لغw .سواء تقدم ب®نهما �ط أم ال

و�ه  ،و§ن أعطاه قيمته قائما إال برضاه. ، فل®س � إخراجه أصالإذا .م 2سÍن: وقال أصبغ
  )1(."هأخذ ¾� بن عمر ا

وما احتج به أهل vزدغة : "ما نصه، )3())2(من جواب أل± القاسم اRازغدري(وa ا(عيار 
ألن ا(اء ال ¾از  ؛فال حجة فيه ،وأثZتوه ~ ا.رسم ا¬ا] أعاله ،با(اء من أنهم .م يزا.وا ي�تفعون

، من كتاب ا.سداد واألنهار )4(من ،قا� ابن دينار ~ نواز� تحقاق أصله،دون اس ،باالنتفاع به
   .العتZية

و.م ¾ك ابن رشد ح� تÍلم عليه خالفا؛ خالف ما قا� الفقيه أبو إبراهيم إسحاق بن 
ف¦ ~ هذا  ،وأما xر\ة مطلقة :جوابه أعاله، وقول الفقيه أ± إبراهيم ا(ذكور ~ جوابه¾� ~ 

قول ابن القاسم ~ سماع  )5()خالف(و§ن احتاج، وهو  ،ا�اب vؤّ�دة، ظاهره أنه ال رجوع � فيها
رب ل®س . :قال .الغرس فيطعم، فيغرس عليه ~ ا.رجل يعطي القوم فضل مائه ،�مد بن خا�

   .اء قطعه، إال أن ¾تاج إ{ها(
أو خذ فضل (úمعناه أنه .م ي�ح بالعطية، و§نما قال اغرس S فضل ما: قال ابن رشد

إنما أردت أن يأخذه S سZيل العار\ة إY أن  :واغرس عليه، فيكون من حقه أن يقول )ú()6ما
   .و\أخذه إذا احتاج إ{ه ،فيحلف S ذ.ك ،إY سقيه(أحتاج 

  . منهه ا )8("إ{ه )7()إال أن ¾تاج ،والعار\ة ~ هذا S اRأييد: ابن رشد ثم قال
  وال حجة .ألعل�  ،أن ا(اء يبS ü ما هو عليه: "هو ،ونص جواب أ± إبراهيم ا(شار إ{ه

                                                 
  .494ص 6ج: اRوضيح  )1(
أخذ عن ع® بن  .(وضع من نوا? طنجة أبو القاسم �ّمد بن عبد العز\ز اRازغدري، واRازغدري �سبة: اRازغدري )2(

من . وأخذ عنه ا#انا� وعبد ا.ر�ن ا.�وا] وأبو �ّمد ا.ور\اجÅ وغwهم. عالل ا(صمودي وأ± عمران العبد́و وغwهما
من ا�قل تآ{فه �ح S تعليقة أ± ا1سن ا.صغS w ا(دونة، وفتاوى نقل منها ا.و�2d° ~ ا(عيار، وأ�Õ ابن ôزي 

  .252ص: ، شجرة ا�ور387ص: ، كفاية ا(حتاج260ص: توشيح ا�يباج. ه832توa مقتوال سنة . عنه ~ كتبه
  .ط: سقط من  )3(
  .»~« :~ ي  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .غw مثبت ~ ا(عيار ا(عرب  )7(
  .16ص 8ج: ا(عيار ا(عرب  )8(
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   .أو xر\ة إY مدة معلومة ،رتفاق أن يقيموا عقودا قديمة فيه باإلإال ،فيه
 ،و¼ أول vسألة من vسائل ا(ياه. منهه ا )1("ف¦ ~ هذا ا�اب vؤ�دة ،وأما xر\ة مطلقة

  . )4(وطال ا.0م فيها ب� العلماء  ،)3(وأهل vزدغة )2(وا(رافق تنازع فيها أهل أزجان
  : "ما نصه ،وa حاشية سيدي ا1سن بن رحال S ميارة

  )5(إلخ ا�®ت�...............................    ارِ ــٌن .لجــسَ ـاٍر حَ ــاُق جـإْرف"
@م ابن ا�اظم أتم من @م هذا ا.شارح ~ هذه  ،..."إلخ  فإن حّدت تلك ا(دة: "�قو
   .نظره يظهر .ك بال شك، فاالفروع

من ذ.ك لظهور رجحانه من  صناq ونص ما ،وا(سألة فيها تفصيل طو\ل وPم حفيل
فإن أجل � فال  ،ما أذن � فيه )6(وفعل ا(رتفق ،و§ذا وقع ونزل ،أن اإلرفاق مندوب :هو ،@مهم

ومثل اRأجيل ~  .وyذا اإلذن ~ بناء أو غرس ~ عرصة .إخراج قبل األجل مطلقا إال برضاه
   .أيضا ، فال إخراجإY األبد ~ ا(رافق :و§ن قال ،اإلxرة النقضاء عمل ،)7()العرصة(اإلذن ~ 

وما بمRþه  ،و§ن .م يÍن تأجيل ،ألنهما من باب واحد ؛و\ظهر أنه ~ العار\ة كذ.ك
وا(عw اإلخراج إن أعطى � منهما ما أنفق S  )8(فقتفللمر ،أو ب÷ ~ العرصة ،وأنفق ا(رتفق

وال عWة  ،و\عار cسب العادة ،فال إخراج إال بعد Cv ما يرفق ،و§ن .م يعط ذ.ك .ا(ذهب
و§ن  ،وال فرق ب� اإلرفاق واإلxرة ~ �يع ما تقدم خالفا .سحنون .ة S مذهب ا(دونةبا1اج

�Rن إنفاق ~ ا(سأÍفل� ا.رجوع ،.م ي.   

                                                 
  .10ص 8ج: ا(عيار ا(عرب  )1(
مدينة بناها قدماء األفارقة، معظم أراضيها فالحية، و¼ تبعد   :أزجنو¼ ر�ما . »أرجان« :ا(عيار ا(عرب~  .»أوجان« :~ ي  )2(

 Kة جًدا، وس�نها أغنياء 130عن فاس حواöم، مدينة متحÐ .307ص 1ج: وصف إفر\قيا.  
  .20-5ص 8ج: ينظر ا(سألة ~ ا(عيار ا(عرب  )3(
تبعد عن . مدينة صغwة ~ سفح األطلس، �يطة باسوار، س�نها يصنعون الفخار؛ ألن بها أرًضا صلصا{ة جيدة :vزدغة )4(

  . 363ص: وصف إفر\قيا. Ðم تقر\بًا4.6فاس بمسافة 
  :من �فة ا�1م 1226، 1225ا�يت   )5(

............................................................  
  

ْو طـقَ ـبَِمسْ   
َ
  دارِ ــــٍق أو جِ ــر\ـى أ

  يـفِ ـد� ا4ْتُ ـي ذاَك إْن حُ ـد" فِ ـوا1َ   
     

  ِف ـِه ¢.سلـــاقِ ـي إرفــد� فِ ــوعُ   
      

  
  .»ا(رفق« :~ ي  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .ي: أثZته منوما . »فللمرفق« :األصل، ك، ط~   )8(
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وهذه . و�يانه ~ ا.dح ،نظر د{لهيعار (ثله، قوي ôية، ا )2((ا )1()يبü(بأنه هنا  :والقول
  . منهاه ا )4(."إلفتاء متحتمأو ا ،فا.وقوف عليه عند القضاء ،منه )3(نتفة

ال فرق ~ ا.öر ب� حيازة األقارب : vسألة ~ الطرر: "ما نصه ،وv aسائل حلو.و
إال بعد رشدهم  ،)6(وال تعتW حيازة ا.öر ~ ا(وÉ عليه ،األvالك (5)]حيازة[hالف  ،واألجانب

  . وعلمهم ،وقدرتهم S القيام ،وCv زمن ا1يازة بعد ا.رشد
والبن سهل . واالسxÖء فيها dة أعوام بعد زوال اRقيةvرور ع: ابن ا�ندي و�مدوعن 

  ها )8("و\ÌÍ ~ ذ.ك العامان ،قول ابن ا�ندي )7(تضعيف
-700 R�H'>  �� �*y ML z�� #���? ! ��c��X  

م فأثمر ~ x ،فبقيت أصو� ،فأثمر ~ xمه فجناه ،vسألة ~ إxرة أرض (ن غرس بها قطنا
   .هو K من زر\ع© :وقال ا.زارع ..م أمنحك إال العام األول :فقال رب األرض ،قابل

من  )9(األرض� كراء/ ~ سماع أصبغ من كتاب " :نقلها ابن هالل ~ نواز� عن ابن رشد
   .~ بعض ا.روايات )10(وقع ~ سماع ع® من كتاب ا(زارعة: قال ،ا�يان

  . من أxر رجال أرضا إلخ ا(سألة: قال ابن القاسم
   .وهو .رب األرض ،فحكمه حÍم ا.زرع ،إن ¢ن القطن ~ ا�â يزرع ~ � xم: قال

إال أن يÍون ا.كراء أ�Õ  ،وعليه كراء ما شغل من األرض ،القطن لغارسه :ثم قال أيضا
  ها )11("ألنه أصول :لوقا .وثبت S هذا القول ،فال يلزمه أ�Õ منه ،من القطن

  أو عدا عليها وأحدث  ،~ تر�ة من اغتصب أرضا )12(ذكرهما  ،ومن مع÷ هذه ا(سألة
                                                 

  .ي: سقط من  )1(
  .»ال« :~ ي  )2(
  .»تبعة« :اإلتقان واإلح�م~   )3(
  .163ص 2ج: اإلتقان واإلح�م  )4(

  .ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من (5)
  . »عليه« :ي، ط~   )6(
  .»تقييد« :~ ي  )7(
)8(  �  .403ص: ¤ت� فتاوى الWز
  .»األرض« :~ ي  )9(
  .»ا.زراعة« :~ ي  )10(
  .أ 70ل : نوازل ابن هالل  )11(
  .»ذكر« :ط~   )12(

 ]أ/270[
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وyذ.ك فيما غرس من األرض من : "، ما نصهمن كتاب الغصب من ا�وادر... فيها بناء إلخ 
تلك األصول ~ األرض .رب  )1(وعليه كراء ما أقامت ،فإن الغلة .لغاصب ،فاغتلها مدة ،ا.شجر
وقد رأيت ألصحابنا ما يدل S هذا  .أو يأvره بقلعه ،vلü، و.ر�ها أن يعطيه قيمة ذ.ك األرض
  ها )2("ا#واب
-701 Rk�p�8 z*� ��(�� g�8 ��c��X  

نص  ،سئل عنها ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر ،vسألة ~ بيع القا� ألرض بيضاء
و¸نت ~ ذمته حÄ  ،سيدي جوابك عن رجل قوم أرضا بيضاء بأvر القا� :ا.سؤال وا#واب
  و.م يعمرها؟ ،أو ال @م �م فيها حيث مات ،هل يرثها أوالده ،مات و.م يعمرها

عمارة ال يصح تقو\مها، وال تورث فاألرض ا�يضاء ال© .م تتقدم فيها  ،و�عد :فأجاب
ومن خطه ه الطف اهللا به  ،تعاY عبد ا.ر�ن بن عمرقا� عبيد اهللا  .واهللا أعلم ،ن قومهامّ ع

  .نقلت
-702 R#����� M� �=�*(�� z�m� �j)X  

 ،فالعقد صحيح ،فحد ا(نفعة إن ¢ن معلوما بالعادة ،و�عد: ما نصه ،أيضا )3(ومن خطه
وال  ،مع أن األرض القر\بة من العمارة ال© ال vر� فيها ،فالعقد فاسد ،و§ن .م يÍن معلوما

 ،أو لعدول ا�â حيث ال سلطان ،حكمها .لسلطان ،وال vرفق فيها ألهل القر\ة ،�تطب
  .منهه اوyتب عبد ا.ر�ن بن عمر  .واهللا أعلم ،ول®ست .رب ا#نان ا�ي فوقها

-703 R�9��L� ���� �? .� ¡��� �� ,"�'j� 
�8 ^r8 ��� M� ��c��X  

قال فيها ~ ا.وصايا من  ،ارث � إال �اعة ا(سلم�وال و ،vسألة من مات بغw بâ سكناه
 ،و§ذا مات ا.رجل ~ بâ ،وهو أيضا ~ ا.سليمانية ،ومن اqمسة ألصبغ :ما نصه ،مفيد ا�1م

و.م يÍن � وارث إال  ،أو ~ بâ سواه ماال غwه ،وÆلف أيضا ~ بâ آخر ،وÆلف فيها ماال
مات فيه أو ~  ،و¸ن vستوطنا به أحق بمwاثه ،فإن vxل ا�â ا�ي مات فيه ،�اعة ا(سلم�

  هاأو ~ سواه من ا�الد  ،غwه ¢ن ما� فيه
  

                                                 
  .»أقلت« :~ ي  )1(
  .342ص 10ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )2(
  .»خط ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر« :ك، ط~   )3(
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-704 Rz�*(�� .	� [� H��� "^y Z>�� M9�X  

فاشÖى به  ،و¼ أن رجال أعطى غwه ماال S وجه القراض :vسألة قراض سئلت عنها
ثم أن  ،ا.سودان (1)أراد اRجارة إنما يZيعها ببالد (نومعلوم أن بيعها  ،مبل أ�اال من ا.ش ،سلعا

.كونهما من بâ  ،فأعطاها .و�ه فسافر بها بعلم رب القراض ،العاvل ا(ذكور تعذر عليه ا.سفر
(وته  ،فأراد القيام S ترyة العاvل ،فخÑ فيها ،أvر من أvور ذ.ك (3)ال �º عليها ،(2)واحد

 :فقال � ورثة األب ،بل ومات ا.و� أيضا ~ غيZته تلك ،قبل رجوع و�ه الغائب �سلع القراض
فال تعلق .ك  ،و.م تنكر عليه ،تلك ا.سلع )4(]و�ه[ال قيام .ك S ترyة ا.وا� لعلمك بأخذ 

          ،وا�فهل يÁبع ترyة ا. ،و.كU مارضيت به ،علمت ذ.ك حقا (5)بأ] :فأجابهم ،بyÖة أب®نا
  أو ا.و�؟

وال نهاه  ،أنه (ا علم بذ.ك و.م ينكره S األب :-  واهللا ا(وفق بمنه .لصواب - (6)فأجبت
فال تعلق � بyÖة  ،أذن � فيه )7(وأنه ¢ن ،منه به فإنه يعد ذ.ك رضا ،عن تمك� ذ.ك .و�ه

من  ،ود{له عندي ما ~ نوازل القراض ،ا�ي سافر بها ،و§نما يÍون تعلقه بyÖة ا.و� .األب
� ،وسئل يعU الýW عمن قارض بأر�ع� دينارا: ")8()نصه(و ،جامع vسائل األح�م .إلمام الWز

وجعل  ،فوصل Rو�س واشÖى بها مع غwها ،)9(فاقس، و\رجع .سS أن يصل بها إY تو�س
ثم رجع ~ ا�حر،  ،فسافر فيه ،)10(�سا.سفر ~ الW لقاثم ت®Ñ . ا(تاع ~ دار رب األر�ع�

  )11()يعلمت �سفر: فقال � ،رب القراض بضمان األر�ع� ، و�يع ما معه فطلبهفأخذه العدو(

                                                 
  .»إال بZيعها ~ بالد« :~ ي  (1)
  .»يد واحدة« :~ ي  (2)
  .»عليه« :، ك، ط~ ي  (3)

  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )4( 
  .»أ]« :~ ي  (5)
  .»فأجاب« :~ ي  (6)

  .»كأنه«: ~ ك  )7(
  .ك: سقط من  )8(
و¼ مدينة قديمة vxرة، بتو�س، �ا أسواق كثwة، و¸ن �ب أهلها من . تÍتب كذ.ك با.صاد، وهو األصل :سفاقس )9(

  .336- 335ص: ا.روض ا(عطار. ا(واجل، و¼ كثwة شجر ا.ز\تون، وأنها اشتهرت بتصدير ز\ت ا.ز\تون .لمناطق ا(جاورة
Æتص هذه ا(دينة بمنتوجات متعددة من أهمها . �شأة، بناها ا.رومانمدينة تو�سية cر\ة صحراو\ة كبwة وقديمة ال :قا�س  )10(

  .91ص: ؛ وصف إفر\قيا450ص: ا.روض ا(عطار. ا1ر\ر، كما أنها كثwة ا¬مار
  .ي: سقط من  )11(
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فأنÍر رب ا(ال  ،و.م تنكر iّ  ،لقا�س ألجل أن ا(تاع ¢ن عندك ~ ا�ار ح� أخرجته لقا�س
  . لقا�س )1(سفره بهوأنÍر علمه � ،ثم أقر أن ا(تاع ¢ن عنده ،ذ.ك �لة

علمت : فإن قال ،با(تاع لقا�س )2(وقت خروجه ،2ستفهم رب ا(ال عن علمه: فأجاب
و§ن أنÍر . فال ضمان ،)3()به(ور� با.سفر  ،فهو إذٌن منه ،و.م ينكر عليه ،بذ.ك وأvكنه

   ها (4)."وغرم العاvل ا(ال ا(ذكور ،وأنه ما أذن .لعاvل ~ ذ.ك ،حلف S ذ.ك ،علمه بذ.ك
وسئل أبو : "ما نصه ،، وa ا(عيار أيضا ×ا يدل .لمسألة(5)ونقله صاحب ا(عيار أيضا بلفظه

و\صنع به ما شاء من أنواع ا(تاجر ببâ  ،القاسم الغU\W عمن أخذ ماال قراضا S أن يديره
هما فهو ب®ن ،وما يÍون من ر�ح ،وال vوضعا ¤وفا ،مع� وأحوازه، وال يþل بذ.ك بطن واد

  . وحصو� بيد ر�ه ،نصف� بعد نضوض ا(ال
و�اع هذا ا(تاع با(اشية من ا�وادي، وترك بعض ما  ،هذا ا(قارض ا(ال ~ متاع )6(وشغل

 ،ا(ال S ذ.ك إY أن قام رب  ، و�ÀيتوÉ رxيته / من ا1يوان عند من ؛يتحصل بيده ~ ذ.ك
وأن بعض رأس ا(ال  ،العاvل أنه .م يتحصل ر�ح )7(�ح، فزعمونصيبه من ا.ر ،وطلبه برأس ما�

من مال  )8(نقص�الكه بعد قبضه إياه S ما ذكر، فهل يلزمه غرم ما  ،ذهب ~ ذ.ك ا1يوان
  القراض أم ال؟
 ،و¸ن رب ا(ال ترك عمله ~ ا1يوان x(ا به ،إذا Çر ~ ا(ال S ا.dوط ا(ذكورة: فأجاب

وما اّدxه منها  ،وادxء اqسارة ،با(اشية )9()ا(تاع(و�Zيعه  ،و�يد من يتوÉ رxيته راضيا بذ.ك
فإن . فال غرم يلزمه فيما نقص من مال القراض ،غw منكر\ن � ،معلوم عند اRجار ~ ذ.ك

   ،بيد ا.رxة وa ترyها ،فهو متعد ~ بيعه .لمتاع با(اشية ،¢ن رب ا(ال غx w.م بذ.ك vسوغ �

                                                 
  .»به .سفره« :~ ي  )1(
  .»عروجه« :~ ي  )2(
  .ي: سقط من  )3(

(4) �  .466-465ص 3ج: فتاوى الWز
  .205-204ص 8ج: ينظر ا(عيار ا(عرب (5)

  .ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. »شمل«: ~ �يع ال�سخ  )6(
  .ي: وما أثZته من. »فرعم«: ~ األصل  )7(
  .ي: وما أثZته من. »نقض«: ~ األصل  )8(
  .ط: سقط من  )9(

 ]ب/270[
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  .)1(هفيضمن ذ.ك ا
أنه ال ضمان عليه ~ إذنه �  )2(فمفهومه ،أو قارض بال إذن: قول ا(صنف ،و\دل � أيضا

من أن سكوت رب ا(ال  ،وا(عيار ،~ جامع األح�م (3)وقد تقرر ×ا تقدم من ا�قل� ا.�ين ،فيه
  . مع علمه إذن � ~ إعطائه لغwه

 )5(أو يبضع ،أو 2شارyه ،غwه )4(من ا�وادر ~ تر�ة العاvل يقارض ،وa كتاب القراض
و§ذا استأذن العاvل رب  :قال ابن القاسم :ومن كتاب �مد: "ما نصه ،أو بغw �ط ،معه �dط

  ه ا )6("فجائز ما .م يأخذه S ذ.ك ،فأذن � ،ا(ال بعد أخذه أن يبضع به
، أبدع فيه � )7(اهللا الطيó بن ا(سناوي جواب طو\ل .لعالمة، سيدي عبيد ومن

وتراجع  ،وقع فيها تنازع ،vسألة حZسية )8()~( ،وأزال فيه ا.لثام والقناع عن اعÖاض ،بداعاإل
   .سيدي رضوان بن عبد ا(ؤمن بن أ± i بتصحيح اZ1س ،بعد أن حÍم فيها العالمة

وصدر منه  ،العز\ز بن أ± i سيدي �مد العرç بن عبد ،ثم ارتفعت ا(سألة .لعالمة
، � من سكت عن حق ¢ن سكوته ¢إلذن ا(�ح به :قال أبو عمران :ما نصه ،اÍ1م hالفه

  هعند ابن القاسم ا
-705 R��/c/ ,O����� �8 l? �¥
)� .8 */��/ ,,�� ! ��iJ� ��	� M�X  

 ،وأقام بها س�� عديدة ،فسافر به أحدهما �الد ا.سودان ،vسألة رجل� vش�yÖ ~ مال
أن ابعث K  ،فبعث إ{ه �\Íه ،وأنواع ا(ال�س ،ا.Ñاري )9(واÆاذ ،وأخذ ~ شهواته وÑvاته

)K10()ما(،  وقد ¢ن Eباع[فأ[)11( ة ح� وصو� أو بعدهyÖش)ا.سلع ا، Í\� ه أنه و�لغ  

                                                 
  .201- 200ص 8ج: ا(عيار ا(عرب  )1(
  .»مفهومه«: ~ ك  )2(

  .»اRلق� ا�ين«: ~ ط (3)
  .»بقراض«: ~ ي  )4(
  .»يضع«: ~ ي  )5(
  .277ص 7ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )6(
  .».لعالمة سيدي عبد اهللا الطيó بن ا(سناوي طو\ل«: ~ ك، ط  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .»إÆاذه«: ~ ط  )9(
  .ي: سقط من  )10(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )11(
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   .ئة�صل � من ذ.ك كذا وyذا م
ير\د  ،وقام ا.d\ك عليهم ،و�اعوا متاعه ،� ببâه )1(ثم قام S الغائب غرماء

هذه ا(سألة قد  :هل � ذ.ك أم ال؟ قال ¢تبه �مد عبد العز\ز ،ع به من ا¬منفيما بي )2(�اصتهم
 )4(ألن ا.d\ك متعديا ؛~ ذ.ك )3(بأن .لd\ك �اصتهم :فأجبت cمد اهللا ؟كنت ُسئلُت عنها

  . وا(تعدي ضامن (ا تعدى فيه ،بإقامته ا(دة ا(ذكورة
لَهُ عن سؤال  ،من ا(عيار من جواب .لقا�° ،ود{له ما ~ نوازل ا.وديعة عمن دفع إY " :ُسئِ

ثم Dv منها إY  ،و¼ بالد ا.سودان فسافر إ{ها ،{مC به إY ناحية تاْد vكة ،رجل قراضا
ا�ي  ،وأقام إحدى عdة سنة من يوم خروجه من ا�â ،و� �وتأهل هنا.ك و ،أو أدعست ،ôنة

فقام من �  ،{قسمه من الغرماء ،وS هذا العاvل ديون باع القا� فيها ما� ،أخذ فيه ا(ال
و\Íون كما قال سحنون فيمن أخذ ماال ( ؟هل يöب � مع الغرماء ،القيام بهذا القراض

هل يöب � مع  ،أنه يöب بهذا القراض ،إ�v Yفسافر  ،{عمل ~ أرض تو�س ،)5(قرضا
وأدعست ال©  ،ثم إô Yنا ، وسجلماسة من تاد vكة،؟ وyيف إن خرج إY األند.س(6))الغرماء

  تأهل بها؟ 
ال©  ،من اإلبطاء ~ هذه ا(دة ا�عيدة ،بأن هذا العاvل قد تعدى فيما وصفته به: فأجاب

، و§نما قيل � ن ¢ن هذا العاvل قد زاد ا.سفر إY سجلماسة، فكيف إ(7)سافر فيها ا�اس وجاءوا
S ذكر  ،فهذا عجب S أ] أقول إن إعطاء القراض ،و§ن سافر إY األند.س ناحية تاد vكة،

�ط  ،ل®س عندي ¢لعطاء S ا.سفر إY أvصار ا(سلم� ،ا.سفر إY بالد ا.سودان غw جائز
 ؛وما فساده با�ي يدخله ~ ا.ضمان ،وال vر� ،بالد ا.سودان ~ القراض عندي غw مأvون

و\ضمنه ما  ،أو جاز .رب ا(ال القيام عليه ،ولÍن باRعدي ا(وصوف ،ألنه بأvر رب ا(ال عمل
  .)8("ها ءه S ظاهر اRعديو¾اصص به غرما ،ثبت � من رأس ما�

                                                 
  .ي: وما أثZته من. »غراء «: ~ األصل  )1(
  .»¤اصمتهم«: ~ ي  )2(
  .»¤اصمتهم«: ~ ي  )3(
  .»متعد«: ~ ط  )4(
  .»قراضا«: ~ ط  )5(
  .ي: سقط من (6) 
  .»جاءو« :~ ي (7) 
  .116- 115ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )8(
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Wنوازل ا.وديعة .ل aو�ابن رشد ~ وH  -  واهللا أعلم -وyذ.ك أفÄ يعU  :بعد قو� )1(ز
وال يقبل  ،يؤاخذ بما جرت به العادة من االغتالل ×ا 2شبه )2(بأنه ،أنÍر غالت ر�ع ا(حجور

وحÍم  ،وأفÄ فيها شيخنا اإلمام بما ذكره ابن رشد ،ونزلت بتو�س: "ما نصه ،قو� أن ال غلة �
فوقع اÍ1م بعد  ،وقراض اشÖى به متاx بتو�س ،حية بالد ا(غرب بمتاعوهو رجل سافر نا ،به

و�مال القراض مع ما  ،ا�ي تو� فيه ،أنه يؤخذ من ما� قيمة ا(تاع با�â ،ثبوت وفاته هناك
 ،بعد أن أثبت � واحد من ا(طا�� ا(تاع ،بتقدير بيع متاع القراض هنا.ك ،ºصه من ا.ر�ح
   .و مال القراضأ ،ا�ي ثبت برسم

حقهم  وأنّ  ،وال أسقطوا ،وال احتا.وا ،أنهم ما وصل إ{هم �ء ،كذ.ك بعد أيمانهم .لقضاء
  ها{م� ا(ذكور ا/ بات وÞو ذ.ك من vوج ،باقٍ 

-706 R�-m� ���*� vEc8 #��(/ Ä�-? ��� M9�/X  

فالفقارة ا(�سو�ة (والنا ا1سن بن  :و�عد ،)3(ا1مد هللا: وسئل وا�نا ر�ه اهللا؟ فأجاب
فال @م فيه (ن  ،إذا أراد إصالحها بأخذ ترابها األصv، Åوالنا عبد ا.ر�ن ~ قر\ة بر�اع

ز\ادة بئار فوق  أو ،أ� بهم أم ال؟ وأما إن أراد قطع ا(س� بأمازر ،اجاورها من الفقاقw مطلقً 
 ،إال إن فعل ذ.ك ،فال @م �م أيضا ~ منعه من ذ.ك ،� أر�اب الفقاقw ا.öردّ وا ،عينها

ال  ،ونص عليه ا.شيخ أ�د بابا وغwه ،كما ¢ن يف© به شيخنا أبو ز\د ،وثبت ا.öر به عيانا
رزقه اهللا رضاه  ،وyتب �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK. واهللا أعلم ،بمجرد دعوى ا.öر بالعراف

   هاآم� 
-707 ] ��
E M� g'9� ��µ�� ]=W� �;? ��? #��(4��X  

 ،وS األحب �مد بن أب ) ألف سالم ،(4)ا1مد هللا :ما نصه ،ومن خطه و�محو�
كتب إY ا.سيد ا1اج  )5(قَِدَم إv Yوالنا ا1سن بن vوالنا عبد ا.ر�ن S ما :و�عد .ور�ة اهللا

   .لواvوالي ا1سن برفع يديه حÄ يتفاص و¸تبت ،)6(]عمر[عبد القادر بن ا.سيد 

                                                 
  .»الWز�«ي : ~  )1(
  .»فإنه« :~ ي  )2(
  .»و×ا وجدته hط سيدي وا�ي ر�ه اهللا من جواب سؤال سئله ما نصه«: ~ ط  )3(

  .»و×ا وجد � حول ما ذكر ما نصه«: ~ ط (4)
  .»بما«: ~ ي  )5(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(

 ]أ/271[
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  وفيتا  ،راجعت ما .لشيخ أ�د بابا )1(]به[فلما أتا]  ،×ا كتZته � قبل ،أظهر إK ما بمحو�
من أنّه ال يمنع من  ،ووجدت أيضا ا1طاب نقله عن اRب�ة ،فوجدته كذ.ك حقا ،ا.شيخ

 öّ.إن فعل وثبت ا 
ّ
وyتب �مد بن عبد . ، وا.سالم)2(ر ال قبلاqدمة من اّد� عليه ا.öّر، إال

K3( .ا.ر�ن ا�لبا(  
-708 ]�� �B� ,���*rL� ���m� M� �=�*  O�*9��� M� ����E z�� M�X  

سيدي ر� اهللا  :بما نصه ،ا(عW عنه باالبن ~ هذه ا�وازل ،وسئل ا.شيخ أبو عبد اهللا
¢ن بعض ا�اس يغرس ~  ،جوابÍم ~ أرض قر\بة من ا#نات خا{ة من العمران ،عنÍم
   .أو من غرس ش®ئا ال ينازعه أحد ،أو حر ،اسواء حر ثانيً  ،من جاء غرس ،أعالها

وغwها  ،من ا.ر\اح با.رvل ،من خالء األرض ،أر�اب ا#نات 1قهم ا.öر الفادح أنّ  ثمّ 
 ،)4(.كف ا.öر عن أهل ا#نات بعمرانها ،اس تمليكهاوطلب بعض ا� ،من اآلفات ا(ؤذية

ا ~ hصوصيتها إال (ن غرس غرسً  ،فلم يوجد �قيق ذ.ك ألحد ،فبحث عمن � vلكية بها
فقام أر�اب رأي قرب ا(لك  ،وال غw ذ.ك ،وال عمارة ،و¼ براح ال غرس ،أعالها ا(ذكور

من � ]ل بعد إن .م يظهر �م تملك فيها  ،قوvوا ما هو منها خارجا عن حرم ]يل ،ا(وال� �ا
فلما أن  ،)6(فأ�ك هو معه من يعمرها ،وvلكوها (ن يدفع ا.öر عن العاvر بعمارتها ،)5(ألحد

مدعيا أنها vلكه دون  ،أ5 من ير\د إفساد ما عملوا ،و§دخال ا.سÀ ،بدءوا ~ تعمwها با.زرب
وهل يفسد  ،وا.سالم عليÍم ،أ2سمع @مه مع ما ذكر أم ال؟ أجيبوا مأجور\ن ،وال إشهاد ،ب®نة

  شهاد با(لكية أم ال؟دة عن اإلاRقو\م با�عوى ا(جر
ومن � فيها غرس  ،¼ بيد أهل �يعهم ،فاألرض ا�يضاء القر\بة من ا�â ،و�عد :فأجاب

ومن قومها  ..م 2سمع قو� ،يتها دون ب®نةومن اد� vلك .فل®س � إال حر\م غرسه ،قبل ذ.ك
âوافقة �يع أهل ا�v wها إال بر�. رد تقو\مه ،بغwقا�  .واهللا أعلم ،�يعهم ول®س ألحد تعم

  .لطف اهللا به ،عبيد ر�ه �مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر

                                                 
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .134ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )2(
  .»وقد ز\دت هذه ا(سألة بعد ما كتب سيدي �مد بن سيدي ا�دوي هذه ا�وازل«ز\ادة : ~ ي  )3(
  .»بعمارتها«: ~ ي  )4(
  .ي: وما أثZته من. »ال«: ~ األصل  )5(
  .»يعمر«: ~ ي  )6(
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 ،فا#واب أعاله صحيح ،و�عد :بما نصه ،وأجاب بعده الفقيه ا.سيد عمر صاحب ا(هدية
فل®س القيام بمجرد دعوى ا(لكية حÄ  ،و§ن ¢ن القائم ال حجة � ~ ا1ر\م :واهللا أعلم قائال

  . / عمر بن عبد ا.ر�ن اRنال] خار اهللا � آم� انت& ،قا� عبيد ر�ه تعاY .واهللا أعلم ،ي1بتها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ]ب/271[
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  || ا�اب اqاvس|| 

  
 َ
ْ
ِ ايَ طَ ر العَ ائِ وسَ  )1(ُس Zْ ا1

ْ
  ةازَ يَ ا وا1

  
-709 R.�=) �� [� 
��� g~�� ! T��%X  

~ داخل دار ا.رجل  ،فإذا ¢ن ا(سجد كما ذكرتم :فأجاب ،شورى من القا� .لشيخ
 ،فهو باق v Sلكه كسائر ا�ار ،ال© .م يبح .سائر ا�اس ا�خول فيها ،ا عليه باب دارهمغلقً 

 
ّ
اِس َوَ�ْ�َ : "S مبطالت اZ1س )x[)2طفا[قال ~ ا(خت�  .© هو فيهاال لõ َ,ْ�َ ا�� َºُ أْو .َْم

  .من خطهه ا )3("َكَمْسِجد
-710 R.���ª�8 .��'8 ¬�8 �*/� M� ��c��X  

وهو  ،فما فعله األب من أفراد بعض بناته عن تxWته vكروه :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
  )4(.هواهللا أعلم ا ،ماض كما ~ ا.رسالة وغwها

-711 R��=)m� ! �~���L�X  

أن ما جرى به العمل من معاوضة  ،فقد ثبت ~ علمÍم ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
أقف S من قال  فلم(5) [ ]فيه وأما كون ما ينقل  .dvوط بعدم منفعته أو قلتها ،األحباس

ألن القا� ا(ذكور ه واهللا أعلم ا ،وعليه ففتوى القا� ا(ذكور ال يعول عليه ،جرى به العمل
ال  ،وا.سداد )7(شهاد با.صالح، وال اعتW إال اإل~ كتاب إذنه )6(.م 2شÖط ،ا�ي أvر باRعو\ض

wغ.  
-712 R.�8� [� M8�� #G��) ��c��X  

  ، يت�ف فيه ا(ذكور ا1ائز S وا�ه بعض أvالكه )8()االبن( أن :فأجاب ؟وسئل
                                                 

َة وُُجوٍدهِ َالِزًما َ,َقاُؤُه ~ vِلِْك ُمْعطيِه و.َْو «: اZ1س )1(  .539ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة. »7َْقِديًراإعطاُء منفعِة �ٍء ُمد�
  .وما أثZته من ي، م، ك، ط. األصل: سقط من  )2(
  .251ص: ¤ت� خليل  )3(
  .ي: سقطت هذه ا(سألة من  )4(

  .بياض قدر ùمتان (5)
  .ي، م، ط: وما أثZته من. »2شÖ«: ~ األصل  )6(
  .»ا.صالح«: ~ ي  )7(
  .ي: سقط من  )8(
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دون إثبات ما ادxه من  ،ال ي�تفع بمجرد هذه ا1يازة ،زدراع واالستغالل حÄ مات وا�هباال
   .، أو هبة�اء

أّما حيازة األب S ابنه، واالبن S أبيه، فال خالف أنّها ال تÍون : قال ابن رشد"
أنّها تÍون باRّفو\ت من ا�يع وا�بة وا.ّصدقة والعتق واRّدبw  با.ّسك÷ واالزدراع، وال ~

  . وا.كتابة وا.وطء
 S صاحبه، با�دم، وا��يان، والغرس أم ال؟ S واختلف هل ¾وز ّ� واحد منهما

. أحدهما أنّه ال ¾وز عليه بذ.ك، و§ن اّدxه vلً� �فسه قام عليه ~ حياته، أو بعد وفاته: قول�
ا، إY م -واهللا أعلم  -ير\د . وهو قول ما.ك، وا(شهور ~ ا(ذهب  أن يطول األمد جد�

ّ
ا تهلك إال

  ال: "قول ا(خت� )3(عقب ،من ا(واقه ا )2(."العلم )1(فيه ا�®ّنات، و\نقطع
�
ال َ,ْ�َ أٍب َوابِْنِه، إِ

اُت، َوَ\نَْقِطُع الِْعلْمُ )4(بÍَِِهبَةٍ  ®õنَ  أْن َ�ُطوَل َمَعُهَما َما 7َْهِلُك ِ*يه اْ�َ
�
ال   . ها (5)"، إِ

وشهر القول بعدم انتفاعه  ،يازة واالستغاللنظر كيف ن� اqالف ~ عدم انتفاعه با1ا
  . وعليه اقت� ~ ا(خت� ،بها مع ا�دم وا��يان

وال  ،ال بZنيان ،أو حفيده ،ال حوز ب� ا.رجل وو� :قال ابن القاسم ،ومن كتاب ا#دار
   .أو عطية ،و§ن ادxه �فسه إال بZينة �dاء .وال ي1بت � ذ.ك ،بغرس

ال حيازة � عليه ~ ما�  ،وسواء ¢ن ا.و� منقطعا عن أبيه أو ال :أصبغقال ابن حبيب عن 
  . من مفيد ا�1م البن هشامه ا

فحيازة  ،وأضعف ا1يازة حيازة األب S ابنه وابنه عليه: وقال ابن عرفة ~ ¤ت�ه
 ،ا�يعومعتW اRفو\ت ب ،و¼ أضعف وجوه ا1يازة ،أحدهما S اآلخر با.سك÷ واالزدراع لغو

و¼  ،والغرس ،وا�ناء ،وa لغوها با�دم ،وا.كتابة اتفاقا فيها ،واRدبw ،والعتق ،وا.صدقة ،وا�بة
   :قوالن ،ا(رتبة ا¬انية ~ ا1يازة

   )7(وا(شهور ير\د إال أن يطول ،~ هذه ا.رواية )6(]ما.ك[قا�  ،ال حيازة بهما :أحدهما
                                                 

  .»فيه«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )1(
  . 285ص 8ج: اRاج واإلùيل  )2(
  .»عند«: ~ ي  )3(
  .»إلخ«: ~ ك  )4(

  .272ص: ¤ت� خليل (5)
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )6(
  .»إلخ«: ~ ك  )7(
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   .و\نقطع فيه العلم ،(ا تهلك فيه ا�®نات ،األمد جدا
وهو قول ابن دينار  ،أو S سائر ورثته ~ ×اته ،قام عليه ~ حياته ،حيازة (1)أنهما :وا¬ا]

  . هوقول مطرف ا ،وا.واضحة ،~ كتاب ا#دار
   .أو غwهما ،أو هبة ،هذا ùه إن اد� االبن ا(لكية �dاء

ش�ل ~ عدم انتفاعه ، فال إكما يظهر من ا.سؤال ،ا1يازة )2(إال بمجرد ،وأما إن .م يدع
. واهللا تعاY أعلم انت& ،كما نص عليه األئمة ،وال فرق ~ ذ.ك ب� القر\ب واألجنó ،با1يازة

وا.صدقة إلخ ما نقله  ،)3()وا�بة( ،ومعتW باRفو\ت با�يع :قو� :قال vؤلفه �مد عبد العز\ز
  . عن ابن عرفة

~ تر�ة  ،كما ~ ا�وادر ،ومثل ذ.ك أيضا القسمة ،ه من مثل ذ.ك أقولقبل ،وعن ابن رشد
~ حيازة ا.ورثة  ،فإنه قال بعد @م ،أو بعض ا.d¸ء عن بعض ،القول فيما حازه بعض ا.ورثة

وyذ.ك ا(رأة مع و� زوجها تقوم : قال: "ما نصه ،وغwهما ،بعضهم عن بعض باالزدراع وا.سك÷
وأبعد من عd\ن سنة،  ،وقد حازوا با.زرع وا.سك÷ ،أو و�ها من زوج بعده S و� األول ،¼

أو علم من ورثتها  ،بعلمها يعتقأو  ،أو يZيعوا ،)4(إال أن يقسموا ،فال يقطع ذ.ك حقها وحق و�ها
  . بعد vوتها، فذ.ك يقطع حقهم

أخذت حقها فيما أعتقوا  ،منهمإن ¢ن ~ 2سw : قال. فإن فعلوا ذ.ك ~ بعض ا.رقيق: قيل
كÕة ا(wاث، و§ن أحدثوا ذ.ك ~  )6(نب~ ج )5(]ال®سw[أو باعوا؛ ألنها تعذر با.سكوت عن 

  . ا#ميع )7(]حقها يبطل من[فإن  ،جل ا(wاث
 ،وال حيازة ب� ا.ورثة وا.d¸ء فيما يزدرع أو 2سÍن: قال مطرف ،ومن كتاب ابن حبيب

إال أن يطول ا.زمان  ،حöوا أو ôبوا ،أو ~ ùه ،مان أو ق� ~ بعض ذ.كوطال ا.ز ،بغw عمارة
، أو إصداق ال�ساء ،أو قسم ،أو هبة ،أو ¾دث فيما .م يطل بيع ،أو أ�Õ ،سنة )8(كخمس� ،جدا

                                                 
  .»أنها«: ~ ي (1)

  .»�رد«: ~ ك  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .»يقÁسموا«: ت~ ا�وادر وا.ز\ادا  )4(
  .ا�وادر وا.ز\ادات: وما أثZته من. بياض  )5(
  .ا�وادر وا.ز\ادات: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »حنب«: ~ �يع ال�سخ  )6(
  .ا�وادر وا.ز\ادات: وما أثZته من. بياض  )7(
  .»Úس�«: ~ ي  )8(
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ال  ،�م/ إال أن يقوvوا cدثان ذ.ك، و§ال فال �ء  ،فال حق �م ،ال يغwون )1(وا�اقون حضورا
  . من ا�وادره ا )2("وال ~ غwه ،~ ثمن ا(بيع

أو ¾دث ا1ائزون فيما .م يطل  :قال K مطرف وأصبغ: ما نصه ،وa ¤ت� ا.واضحة
فال  ،وأصحابهم حضور يعلمون ذ.ك ،أو يصدقونه ال�ساء ،أو مقاسمة ،أو هبة ،زمانه بيعا

إال أن يقوvوا  ،وال ~ ثمن ما بيع منه ،فال حق �م فيه ،حÄ طال ذ.ك (3)وال ينكرون ،يغwون
    ،أو مقاسمة ،أو صدقة ،أو هبة ،و\ردون ما ¢ن فيه من بيع ،فwجعون S حقهم فيه ،cدثانه

   .أو غw ذ.ك من �يع األحداث
أن  ،لعبد اهللا بن خا� ذهب ~ Þو من هذا ،ورأيت ألصبغ ~ بعض أجو�ته :قال فضل

أو ا¬الث  ،أنها قر\ب وذهب إY الطول ~ ذ.ك ا.س�ت� ،واحتج با.شفعة .لحا� ،ا.سنة قر\ب
  . من ¤ت� ا.واضحة لفضله أطول من ا.شفعة ا

 بÍَِِهبَةٍ : "وa ا1طاب عند قول خليل
�
قال ابن رشد ~ : "ما نصه ،)4("َال َ,ْ�َ أٍب َوابِْنِه، إال

ا1يازة ~ ّ� �ء با�يع، ) 5(من كتاب االستحقاق، و�صل رسم سلف من سماع ابن القاسم،
 أنّه 

ّ
وا�بة، وا.ّصدقة، والعتق، واRّدبw، وا.كتابة، وا.والء، و.و ب� أب وابنه، و.و ق�ت ا(ّدة، إال

و§ن . إن حö �لس ا�يع، فسكت حÄّ انقD ا(جلس، .زمه ا�يع ~ حّصته، و¸ن � اّ¬من
  . Þوه، استحّق ا�ائع ا¬ّمن با1يازة مع يمينهسكت بعد العام و

 بعد وقوعه، فقام ح� علم أخذ منه، و§ن سكت العام وÞوه، .م 
ّ
و§ن .م يعلم با�يع إال

 ا¬ّمن
ّ
واستحّقه ا1ائز، و§ن (و§ن .م يقم حv Äّضت مّدة ا1يازة، .م يÍن � �ء . يÍن � إال

العتق فسكت حÄّ انقD ا(جلس، .م يÍن � حö �لس ا�بة، وا.ّصدقة، واRّدبw، و
   .)6()�ء

. و§ن سكت العام وÞوه فال �ء �. و§ن .م ¾ö ثّم علم، فإن قام حي�ئذ ¢ن � حّقه
  .من ا1طابه ا )7(."¤تً�ا هوºتلف ~ ا.كتابة، هل �مل S ا�يع، أو S العتق؟ قوالن ا

                                                 
  .»حضور«: ~ ي  )1(
  .18ص 9ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )2(

  .»يذكورون«: ~ ي (3)
  .272ص: ¤ت� خليل  )4(
  .ي: سقط من  )6(
  .285ص 8ج: vواهب ا#ليل  )7(

 ]أ/272[
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 ،و§ن .م 2شÖطوا ش®ئا ،أنه يعمل بما �طه ا(حZسون ~ زاو\تهم: نصه ،ومن جواب البنه
 )2(عليه[فيعمل  ،أو غwه (1)من �ع ،فإن �اعة عدول ا�â ينظرون فيما يصلح بأvر ا.زاو\ة

و§نما يÍون عليهم ما  ،إن ¢ن طعام ا.زاو\ة يÌÍ األضياف ،ال �ء عليهم )4(أهل ا(اء )3(]و
  هاونه S أvوا�م يدارون به من ºاف

-713 R"
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فلو�ه ا(حZس  ،أنه إذا ثبت �ب®س األب �يع ما v Sلكه :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
أن �يع ما  ،ألنه يؤاخذ بإقراره قبل ا�يع ؛واحتيازه ،عليه القيام فيما باعه أبوه بعد اRحب®س

  .هاواهللا أعلم  ،فيحÍم بتحب®س �يع ما v Sلكه يوم اإلقرار ،v Sلكه حZس
-714 R��=CL� |��m� 
�
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هل يدخل  ،ال© بقر\ة كذا ،وهو من حZس S أوالده �يع األvالك ؟وسئل عما يظهر
  ا.شياه وا1وائج؟

ا.ر�اع (فإن ¢نوا يطلقونها S  ،األvالكيرجع ~ ذ.ك لعرف بâ ا(حZس ~ لفظ  :فأجاب
 )5(و§ن ¢نوا يطلقونها ..م تدخل ،دون ا.شياه وا1وائج والعبيد ،و¼ ا#نات وا�يار ،والعقار

S()6( واهللا أعلم ،فإنها تدخل ،ما 2شملها.  
-715 R��>��� ��=W ! 
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فا.سفيهة ال  ،أن تÍون رشيدة ،ف®شÖط ~ ثبوت عطية ا(ذكورة ،و�عد :فأجاب ؟وسئل
 .واهللا أعلم ،فل®س بعذر ،وأما ا1ياء . ي1بت ا.رشدحÄّ  ،اس ا.سفهواألصل ~ ا�ّ  .تصح عطيتها

  .من خطهه ا
-716 R"���� l��� .�	�G� ,������8 e�*�� O�� &	*� M��H�-� �$��	 .��/� 
�8 �W ,X  

  و¼ أن رجال  ،عن نازلة - اهللا رشدهأ�مه  - سئل ¢تبه  )7(:)بل نصه ؟وسئل عما يظهر(

                                                 
  .»�يع«: ~ ي (1)

  .»به«: ~ ط  )2(
  .بياض: ~ ك )3(
  .»وأما أهل ا�â«: ~ ط  )4(
  .»يطلونها«: ~ ط  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .ك، ط: سقط من  )7(
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 بأن ،بل غلبته S جل أvوره ،و� زوجة تتوÉ أvوره ،ومتهما بÕÍة ا(ال ،¢ن معروفا بال®سار
و¸نت  ،وهو ~ ذ.ك تابع .رأيها ال يقدر S ¤الفتها .إال بمشورتها ،¢ن ال يت�ف ~ �ء منها

وتنفق S  ،وحرث ،وجذاذ ، أصو� من حصادف�نت تتوÉ ا�Rف ~ ،تبا� أ�Õها بنفسها
   .عيا�

 ،م»وجة (1)إحداهما ،و.م ºلف من األوالد غwهما ،ا S ب�تيهجعلها وصيً  ،ثم (ا تو�
فأظهرت ا.زوجة رسما يتضمن �ب®سه  ،فقام أوالد أخو\ه يطلبون مwاثهم منه ،واألخرى بÍر

بأنه .م  ،فنازعها العصبة ~ اZ1س ،عبيده وحZس عبدين من ،وS ب�تيه ،�عض أصو� عليها
وأن  .~ �لة أvالك ا.زوج ،.م يتغw عن ت�فها فيه قبل اRحب®س ،ألن ت�فها فيه ؛�ز

  .من أصل ا(حZس ،العبدين ¢نا ºدمان ~ غw أصل اZ1س
وقد ، فإن ¢ن جعل حيازته �ا ،)2(أما منازعتهم �ا ~ صحة اZ1س :-  وفقه اهللا -فأجاب 

وهو رفع ت�ف  ،فهو صحيح .صدق تعر\ف ا1يازة عليه ،ازته � قبل اRحب®س¢نت ح
كما .لرصاع ~ �ح  ،)4()أو نائبه( ،مÍن منه .لموقوف عليهب�ف اRّ  ،~ وقفه )3(ا.واقف

ومÍن منه  ،وهو ا.زوج رفع يده عن ا�Rف ~ ا.وقف ،ألن ا.واقف ؛)5(حدود ابن عرفة
وال يقدح ~ ذ.ك ت�فها قبل  ،ونائبة عن ب�تيها بإنابة أبيها ،وقوف عليهاا.زوجة ال© ¼ .لم

   .واهللا أعلم ،غw ت�فها قبل كما ال �º ،ألن ت�فها بعده ؛ا.وقف .لواقف
وأما . هو ا.زوجة )6()�ما(vر ، ال يö إذا ¢ن اآلوyذ.ك خدمة العبدين ~ vلك ا.واقف

أ�Õ  ،إن ¢نت قيمتهما من قيمة �يع ا.وقف ،ا.وقف ùه فإنه يبطل ،vر هو ا.واقفإن ¢ن اآل
صح  ،و§ن ¢نت ا¬لث فأقل ،)8(]فقط[بطل ا.وقف فيهما  )7()نصفها(و§ن ¢نت  ،من ا�صف

  .واهللا أعلم ،كما ~ ا(خت� وغwه ،ا#ميع
  

                                                 
  .»إحديهما«: ~ ك، ط (1)

  .»اRحب®س«: ~ ط  )2(
  .»ا(وقف«: ~ ي  )3(
  .ط: سقط من  )4(
)5( 8P,Q #*4ود اC ح,T ,U2V :542ص 2ج. 
  .ك، ط: سقط من  )6(
  .ك، ط: سقط من  )7(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
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إY  :فقال  ،و×ا ¢تUZ به ا.شيخ ا.سيد عبد ا.ر�ن بن عمر/  :نصه ،و×ا وجد hط القا�
فإن �مد  :و�عد .سيدي �مد عبد ا1ق بن سيدي عبد ا.كر\م ألف سالم ،األخ ا(حب ~ اهللا

 (2)أنك كنت )1(وا1اج �مد بن ا1اج أ�د بن أب ) أخWا] ،عبد اهللا بن ا.شيخ hد
 ،)3(بأصل ~ بâة ا(نصور ،ه ا.شيخ أبو ¾� بUZ تاvرتا�ي حZس ،حكمت �م بمعاوضة ا#نان

 ،وسأال] ،)4(وأنك رجعت من ذ.ك اÍ1م ونقضته ،(ا ثبت عندك من الغبطة ~ ذ.ك .لحZس
   .كما ~ ا(خت� وغwه ،إال بZيان سبب نقضه ،فأجبتهم بأن ذ.ك ال �وز ؟ذ.ك أم ال )5(هل �وز

æوأما خوف الف، wقب غÖر مvققفهو أ�  .ه، وا.سالم افال يÍون سZبا .رد اÍ1م ا(نWم ، 
فما أجاب به ا(جيب من صحة صدقة ا#زء  ،و�عد :و×ا أجاب به vصححا #واب غwه

  .هو�ه يقول ا ،أو و{ه � صحيح ،واحتياز ا(تصدق عليه ،ا(شاع
-718 R�=�� _�W�� ��� .� &� ,e�*+� �8 �=) ! ��G�'�X  

وأنه حö �ي  ،إعالما .ك ،أما بعد :شيخنا أبو ز\د ،القا� بعد ا.سالمو×ا ¢تبه به 
وا.سيد �مد بن ا.سيد عبد  ،بن عبد ا.ر�ن بن ا1اج ع®)6( ] [ا.سيد عبد العز\ز بن ا.سيد 

وعن  ،فاد� األول ا�ي هو ا�ائب عن زوجته خد�ة بنت أخ ا¬ا] ،اهللا بن ا1اج ع®
من صلبه ا�كور واإلناث  ،حZسه S أوالده َس Z� qصم ا¬ا] ¢ن قد حَ وأن وا� ذ.ك ا ،أختها

   .وسماهم
 �Zإحداهما زوجة هذا القائم ،عن ب�ت� فقط )7(س عليهم مات قبل أبيهثم إن أحد ا(ح، 

فأظهر زوج ا�نت  ،فو�ه يþÁل مRþه ،وقد ¢ن جدهما ذكر ~ حZسه أن من مات من ا�كور
سهمهما رم ب�تا و�ه منه، بل أخذتا و�عد وفاة و�ه .م ¾ ،رسم القسمة ا.واقعة ~ حياة ا(حZس

   .ب� أعمامهما
                                                 

  .»أخWت«: ~ ي  )1(
  .»كتبت«: ~ ك (2)

ق� يوجد بعدة مناطق ~ أدرار، مثل أوالد سعيد بÁيميمون، بودة بأدرار، أقبÅ بأولف، فال يمÍن �ديد أي  :ا(نصور  )3(
  .منطقة يقصد بها بâة ا(نصور

  .»نقضه«: ~ ط  )4(
  .»¾ل«: ~ ي، ط  )5(
  .بياض قدر ùمة  )6(
  .»أبيهم«: ~ ي  )7(

 ]ب/272[
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وآخر  ،أدخلهما ~ اZ1س )1(أنه قسطيU،ورسما آخر �شهادة ا.سيد ا1اج عبد ا.ر�ن ا{
 .�ع أصناف األوالد ،ا.و� إن وقع �عاوآخر فيه أن  ،فلهما ا¬لث ،وأنه إن امتنع .فيه إدخا�ما

أعU  ،حZس قاماأن أوالد صلب ا( ،ا.زوج (3))ذ.ك(واد�  ،خاصة (2)و§ن انفرد êف .�كر
 )5(وطا�هما ،ما أÂر �ما من اZ1س ،ونزx من ب�© أخيهما ا(ذكور ،منهم )4(من ~ قيد ا1يازة

بتفسw  ،أن أ± فÑ لفظ ما أبهمه ~ حZسه :فأجابه ا(طلوب ا�ي هو ا¬ا] بقو� .~ الغلة
ات االبن أقدم ×ا بيد إال أن ما بيد بن ،إال ما �نات صلبه ،وأن ل®س �ن .)º()6الف تفسwه(

  . األعمام
وما ذيلته به  ،وحÍم ا.سيد �مد بن ا.سيد ا1اج ~ ذ.ك ،نظر سيدي أرسام الفر\ق�فا

.كونها  ،أرجح (7)فوجدت ب®نة ا�®نات ،وما احتوت عليه من العرف ،فتأvلت ا1جج ،من ا.0م
 .يعد ندما )9(ما قا� آخرا (8)وألن ؛.كونه يوافق ا.لغة ،واRفسw األول هو ا(عتW .أقدم تارºا

ما يعمل ~ و§ن .ألنه ال يعمل ~ ا(فÑ ؛و\لY العرف ،فيصح دخو�ن ~ اZ1س ،وا�دم ال يفيد
  .واهللا أعلم ،ا(جمل مثل ا(طلق والعام

فألفيته غw  ،و�ه �مد vلت ما شهد به S ا(حZس ~ ب�تافقد تأ ،و�عد :فأجابه
ال© بيد  ،فإنه قال ~ إحدى شهاد� ا.سيد ا1اج عبد ا.ر�ن ،~ قصده يوم اRحب®س )ê)10\ح

فيحتمل أن يÍون إدخا� إياهما يوم  ،هذا لفظه )11(ِس Zَ حْ أنه أدخلهم ~ ا.مُ  :حفيد أخيه
وS أنه يوم اRحب®س ¾تمل أن يÍون نز�ما مþلة أبيهما ~  .أو يوم صياحه بذ.ك ،اRحب®س
  ما �ما إال ما  :إذ قال ،كما êح به ~ بعض ا.شهادات ،أو ~ العام منهما فقط ،معا )12(اZ1س�

                                                 
  .»أنهما«: ~ ك  )1(

  .».�كور«: ~ ي (2)
  .ي: سقط من (3)

  .»ا1ياة«: ~ ي، م، ك، ط  )4(
  .»طا�اهما«: ~ ي، م، ك  )5(
  .ط: سقط من  )6(

  .»ب®نة ا�نات«م، ك، ط : ، ~»بيث ا�نات«: ~ ي (7)
  .»أن«: ~ ي (8)

  .»آخر«: ~ ك  )9(
  .»صحيح«: ~ ي  )10(
  .»اZ1س«: ~ ك، ط  )11(

  . »اZ1س«: ~ ك  )12(



 1005 
 

   .لعماتهما
وهو أيضا ¾تمل  ،يعU حظ أبيهما ~ اZ1س ،�ما حظهما :فقال فيها ،وأما ا¬انية

   .)1(االحتماالت األر�ع
فهذا  ،ل®س .زوجتك إال ما أخذت عماتها :قال فيها ،فإحدى ا.شهادت� ،وأما ما بيد ابنه

فقد ن� أن  ،لقو� ل®س .زوجتك إال كذا ،لÍن أو�ما أرجح ،ُ¾تمل أيضا االحتمال� األول�
~  )3(مدخل وا�ها ،و.و علم أنه أدخلها يوم اRحب®س .×ا لعماتها )2()أ�Õ حق(يÍون �ا 

   ..م ينفه ،اZ1س� معا
من اZ1س اqاص  )�R)4¾ه بإخراجها ،فال �تملهما ،وأما االحتماالن األخwان

فظهر أن ما بيد ابنه ê\ح ~  ،ال© بيد ابنه ،كما êح به ~ ا.شهادة ا¬انية ،)5(با�كر
   .Æصيصهما باZ1س العام

ألنه إنما  ؛فال يمÍن الÖجيح بقدم اRار\خ ،و§ن ¢ن يدخلهما االحتماالن األوالن
 ،و�يانتهما فيه متعارضة ،فلم يبق إال ا.رجوع إY العرف ،يÍون vرجحا مع اRعارض والÁساوي

   .فال تفيد ش®ئا ؛قضةلÍن شهادة ا.سيد ا1اج عبد ا.ر�ن فيه متنا
فما أ�ت فيه إY  ،وأما ما كتZته فيه S حÍم ا.سيد �مد بن ا.سيد ا1اج عبد اهللا

 ،فليجتهد فيه من وقف عليه ،فهو �ل �ظر غwي ،وما استظهرته ، فعهدته i،نص
  .واهللا ا(وفق ،¢جتهادي

-719 R k±�� ! .� x�� � 3P���� O�� .� ��P�L� ��* ? �j)��P�L�X  
بÍون ا.واهب ال vلك � ~  َ�ُ  ُب وهَ فإقرار ا.مُ  ،و�عد :فأجاب ؟عما يظهر )7(وسئل)6(

واهللا  ،كما هو ظاهر ،ه يؤاخذ بإقرارهألنّ  ؛إن ¢ن ما.� أvر نفسه ،إبطال .لهبة ،ا.�ء ا(وهوب
  .أعلم

                                                 
  .»األر�عة«: ~ ي، ط  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»وا�هما«: ~ ط  )3(
  .»بإخراجهما«ط : ~  )4(
  .»با�كور«ك، ط : ، ~».�كور«: ~ ي  )5(
  .»vسألة من ا�بة وسئل ا.شيخ«ز\ادة : ~ ط  )6(
  .»ا.شيخ«ز\ادة : ~ م  )7(
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وأن ا�ي أسند إ{ه االحتياز من بU  ،عن اZ1س ُس Zِ حْ إذا ثبت ÅÆ ا.مُ  :فأجاب ؟وسئل
RخÅ ، إال معاينة ا�®نة/ وال تÌÍ فيه  ،فاZ1س قد تمّ  ،هو ا�ي استقل با�Rف ،أخيه

 ،باستقال� باRحو\ز(من ا�ين شهدوا البن األخ  ،ثنان، فإذا عدل اوحوز ابن األخ ،ا(حZس
، وال ¾تاج فاÍ1م بصحة اZ1س الزم ،و.م �د فيهما مطعنا ،إبطال اZ1س وأعذر فيهما (ر\د

وال يö أيضا ت�فه قبل  ،مع ثبوت ت�فه بعد اRحب®س ،S قبول ا�يابة )1()شهاد ابن األخإل
  .واهللا أعلم ،اRحب®س
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أما صياح القائم S من بيده  .وتصفحته ،وقفت S ا.سؤال ا(تقيد أعاله :فأجاب ؟وسئل
  ،ا#نان أوال

ّ
و.م �د  ،ه منعه من ا1ضور معهأو ثبت أنّ  ، إذا خاصمه �ى ا�1مفال ينفعه إال

   .كما نقله غw واحد عن ا#زو� ،من ينصفه منه
  ،ا�ي تملك ا#نان بعد األول ،ف®سقط سكوته عن خا� ،ومع lسليم انتفاعه به

ّ
 إذا إال

 ؛فب®نة القائم مقدمة ،وأثبت ا(قوم عليه غwه ،و§ذا أثZته بZينة xدلة .ما ادxه من اqوف )2(ثبت
أن سقوط  ،ش�ل ا�ي اعÖاÐم، واالنفصال عن اإلها نافيةألنّ  ؛ها مثZتة S ب®نة ا(قوم عليهنّ أل

وهذا ا.سبب vوجود مع  ،ال بالعادة S ترك ا1ق ا�ي وجب �ا� ،ا.سكوت سZبه )3(يامقيام القُ 
إذ ال شعور .لقائم  ،.م ي�تقل ،ونظر ا.dع ،و§ن ¢ن ~ نفس األvر ،انتقال ا(لك ~ الظاهر

مع قطع ا�ظر عما ذكره  ،وسكوته ا�ال l Sسليم حقه هو ،بذ.ك ح� وقوع ذ.ك الظاهر
.م  ،)5(ا#نان ا(قوم فيه )4(بZيع ،Zبه جW القا� cكمهمن أن سكوت القائم س ،ا(جيب بمحو�

ألن من حÍم عليه  ؛عذر مقبول ا.سؤال، و§ال فهو إن ادxه القائم ~ )7(] [ )6(و.م ،تتعرضوا �
  .انت& )8(]  [فهو مغلوب مقهور  ،القا�

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
 .كي، : وما أثZته من. »ثبت«: ~ األصل، م، ط )2(
  .»القائم«: ~ ي، م، ك، ط  )3(
 .»بيع«: ~ ي، ك )4(
 .بياض: ~ ي، ك )5(
 .»يد«ز\ادة : ~ ي، ك )6(
 .بياض قدر ùمة )7(
 .بياض قدر ثلث سطر )8(
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، فتصدق عليها ��ء ،و¼ صغwة ~ حجر أبيها ،عمن ختمت القرءان العظيموسئل 
Àرها و�vلكت أv Äومات األب ا(تصدق قبل أن �وزه؟ ،بيده ح  

وما يقو� بعض من ي�ت¯  .ا�ي هو ا1يازة ،أن ا.صدقة باطلة لعدم �ط صحتها :فأجاب
ذكرها ~  ،جهل وغلط ßى إ{هم من vسألة ،.لفقه من أن صدقة القرءان ال �تاج 1يازة

 ،من قال .و�ه أصلح نفسك وتعلم القرءان: و¼ ،وتÍلم عليها ابن رشد ~ ا�يان ،العتZية
أو ال  ،إY أنه من باب اxWRت (1)إY حيازة نظرا ،فهل ¾تاج ما ذكر أنه � ،ففعل ،و.ك كذا

   .خالف (2)من باب ا(عاوضات(¾تاج إ{ها نظرا إY أنه 
 ،ا(ل»م � )4()إY أنه ~ معاوضة فعل )3(اختار ابن رشد عدم اشÖاط ا1يازة فيه نظرا

   .وال معاوضة فيها أصال ،ألنه ال ال»ام ؛كهذه ،ول®ست vسألة ا�ازلة
بل جرى به العرف أن من ختم و�ه  ،وال ال»ام ،و§نما يعطى ا.وا� .و�ه ذ.ك من غw وعد

والعجب من  ،فأين هذه ا(سألة من vسألة العتZية ،وقد ال يعطيه ،طيه ش®ئافإنه يع ،القرءان
  . واهللا أعلم ،مع �قيقه ~ ذ.ك ،توقف بعض أشياخنا
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 ،ومنهم من هو صغw ~ حجره ،ومنهم ا(ا.ك ألvره ،وسئل عمن حZس جنانا S أوالده
wعلم ا.كب wس يت�ف فيه من غZس عليهمبأنّ  ،و¸ن ا(حZس  ،ه من �لة ا(حZ1وغلة ا

   .ضعيفة
فهل .لكبw إذا  ،و�À بيد ا(شÖي س�� عديدة ،أو ش®ئا منه ،فباعه ùه ،ثم تعدى عليه

وهل إن قلتم  ،تفر\ق (5)).كذ(أو ~  ،¢ن األب حيا أو ميتا، غنيا أو معدما ،علم @م فيه
  إن ال»م االبن ا(وقوف  ،ا(ذكور با�رك (7))ا(شÖي(إن قام عليه  )6(وlسليفه ،ببطالنه لفقره

                                                 
  .»نظر«: ~ ط (1)
  .97-96ص 14ج: ينظر ا�يان واRحصيل (2)

  .»نظر«: ~ ي  )3(
  .ك: سقط من  )4(

  .ط: سقط من (5)
  .»تفل®سه«: ~ ي، ك، ط  )6(

  .ط: سقط من (7)
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  يصح أم ال؟ ،إذ ل®س ~ ذمته دين غwه ،عليه ا�رك وتطوع به
بطل  ،ا�ي هو من �لة ا(حZس عليهم ،إن مات ا(حZس قبل حوز ا.و� ا.رشيد :فأجاب

   .قائم ا.وجه جW األب S �و\زه ،و§ذا قام واألب ? .اZ1س
 ،و\صح اZ1س ،فله القيام أيضا ،وتطوع ا.و� بقضاء دينه ،وأما إن ¢ن vستغرق ا�مة

  .واهللا أعلم
-723 R"^y� 
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 :ثم قال شهود رسم ا.وقف فيه .وفيهم ا.رشيد وغwه ،ا S أوالدهوسئل عمن حZس حZسً 
� wأن ا.صغار .م ¾ز �م  ،ثم مات األب ،وإلخوانه ا.صغار ،وحاز ا.كب Ýوقام قائم ~ ذ.ك يد

وحاز ذ.ك �  :ا.رسم (1)لقول شهيدي ،واد� أهل اZ1س أنه حاز با.و¸لة ،أخوهم بو¸لة أبيهم
   ؟وتهابد من ثب أو ال ،فهل قو�م ¾مل S ا.و¸لة ،وإلخوانه

وفيهم ما  ،ومن ي»ايد � :ثم قال ،وعمن حZس أيضا S أوالده فالن وفالن وسماهم
فهل  ،أ�Õ من أوالد اآلخر )2(وأوالد بعض ،وترك � واحد منهم أوالدا ،ثم مات األباء ،تناسلوا

  .أو يقÁسمونه S رؤوسهم ،� و� رجل يأخذ نصيب أبيه
،         )3(ثم خرج منه واRمر قد طاب، أو ا�رّ  ،¢ن ~ يد إمام س�� ،وعن حZس vسجد

وهو ا�ي ¢ن يف© به بعض  ،فهل اRمر ùه .ألول qروجه بعد ما ذكر ،ودخل غwه ،)4(رأو اصف
ا�ي  وهو  ،يتقاصان/ أو  ،وعزاه ألجو�ة إبراهيم بن هالل مثل اZ1س S غw مع� ،الفقهاء

ت ا.ّز\تون S العام بنفسه، " :لقو� ،قله ا(واق عن شيخه ابن ßاجيرشد إ{ه ما ن
ّ
تقسم غال

   ها (5)"و\أخذ ّ� إمام بقدر ما عمل، وال �ء .إلمام ~ العام قبل
وال �ء .إلمام ~ العام  :وأوضحوا أيضا �ا قو� ،yيفيتهاو)6()وصفها(فب®نوا  ،فإن قلتم بها

رزقه اهللا  ،وyتب خديمÍم �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK .ولÍم من اهللا جز\ل ا¬واب ،قبل
   .رضاه آم�

                                                 
  .»شاهدي«: ~ ك، ط (1)

  .»بعضهم«: ~ ط  )2(
  .وما أثZته هو ا.صواب. »�اراا«: ، ~ ك»ا�ار«:  األصل، ي، ط~  )3(
 .وما أثZته هو ا.صواب. »صفارا«: ~ �يع ال�سخ )4(

  .116ص 2ج: اRاج واإلùيل (5)
  .ط: سقط من )6(

 ]ب/273[
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فإن حوزه ¢ف �  ،فإن شهد ا.شهود بمعاينة حوز ا.كبw ،فأما ا(سألة األوÉ :فأجاب
                 ألن أباه .و امتنع من  ؛بل و.و حاز بغw إذنه ،و.و .م يوGه األب S ذ.ك ،وإلخوانه ا.صغار

   .اRحو\ز أجW عليه
 ،فقبضها ا(وهوب بغw أvر ا.واهب ،ومن وهب .رجل هبة لغw ثواب: "قال ~ هبات ا(دونة

 .وال يمكنه أن يقبض نصيبه فقط ها )1("إذا منعه إياها ،جاز قبضه، إذ يقS D ا.واهب بذ.ك
K ذ.ك بعض طلبة ،هذا ما ظهر ~ Uسجلماسة )2(وقد خالف،  Kشيخنا ا�ال S ر�ه - ون�ه

 ،وقبض األخ ا.كبw ذ.ك � وإلخوانه ا.صغار ،vستدل� بظاهر قول ا(وثق� ~ سجالتهم - اهللا
   .وال يذكرون (فهومه حكما ،بتقديم األب �

فقهاء القرن  >فيها<، فذكر أنه اختلف ثم سئل عنها ا.سيد ع® الفقيه �سجلماسة
العالمة سيدي عبد القادر  ،و×ن قال بعدم اشÖاط إذن األب .سةا1ادي عd بفاس وسجلما

  .واهللا أعلم ،الفا´
فلم أقف فيها S نص  ،وcثت عن حكمها ،فقد سئلت عنها vرارا ،وأما ا(سألة ا¬انية

Åجواب البن رشد ،ج S بع نصيب أبيه :قال فيه ،وأظن أ] وقفتÁا ،أن � و� ي 
ّ

         ،)3(د�
  .واهللا أعلم ،ألنه قصد ا(حZس ؛)4(أو تعدد

فا.صواب  ،و¼ األخwة هنا ،يعU من vسائل ا.سؤال ا(سوقة فيه ،)5(وأما ا(سألة ا.سادسة
~ غلة العام ا�ي تعاقبا فيه؛ ألنه ~ مقابلة  ،فيها ما أفÄ به ابن ßاج من ا(قاصة ب� اإلمام�
وما نقله ا�عض عن  ،ذه ل®س ~ مقابلة عملعملهما hالف اZ1س S غw مع�؛ ألن ما يأخ

  . .م أقف عليه اآلن ،أجو�ة ابن هالل
ال© استحقها  ،فأراد به ا.0م S غلة ا.س�� ،وال �ء .إلمام ~ العام قبل: وأما قو�

نظر ا. ال �ء � فيها ،اإلمام ا�ي دخل هذا العام )6(وأن ،أهل ا(سجد من ا.كرم ا(ستحق
  .واهللا أعلم ،نقل عن ابن ßاج @مه قبل ما

                                                 
  .328ص 3ج: ؛ ينظر ا(دونة357ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )1(
  .»العلم«ز\ادة : ~ ي  )2(
  .»متحدا«: ~ ي  )3(
  .»متعددا«: ~ ي  )4(
  .»ا¬ا¬ة«: ~ ط  )5(
  .»أما«: ~ ي  )6(



 1010 
 

-724 R"*�) ! M�v�� "��� [� � H4 � b � M9�X  

و�اعه بعد  ،ا S أوالده ا�ين ~ حجرهوأما من وقف وقفً : وسئل عما يظهر؟ فأجاب
        ،و§ن اختلف ا(شÖي وا(وقوف عليهم ~ كون ا�يع وقع قبل ا.سنة ،فإنه �ب رده ،ا.سنة

  )1(.هألنه مدÝ ا.صحة ا ؛Ý وقوع ا�يع بعد ا.سنةفالقول قول مدّ  ،أو بعدها
ا�ي حZسه األب  ،ما ~ ا(عيار من بطالن عقد اZ1س ،ولعل معتمده ~ فتواه هذه: قلت

�جوره S، م لعقد �ب®سهx Cv سائل  ،كما هو فيه مع÷ ،إذا باعه قبلv ~ فانظره
  . واهللا أعلم ،)2(اZ1س

 ،فيه ا�يع كما ذكر )3(ه هو ا�ي يصح، قبل ا.سنة؛ ألنّ بعد ا.سنة :صواب قو�ولعل : قلت
رزقهم اهللا  ،بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK )4(وyتب �مد عبد العز\ز .واهللا أعلم ،ال قبلها

  .رضاه آم�
-725 R.� #����L� ����K�� �=) &��� ��5� g>  �j)X  

ال يÍون قطعه �ا حجة  ،أن قطع ا#ار ]يل حZس ا.زاو\ة ا(جاورة �: فأجاب وسئل؟
باستحقاق  ؛vلكه )5(إال إذا ثبت أن ا�خيل ،ألن اZ1س ال يفوت با1يازة ؛تبطل حق ا.زاو\ة

  .واهللا أعلم ،صحيح
-726 R]�/�� �W ,#*(=�� #��� ��E ��� ���� �$�E� M8� ]=P� M9�X  

ورثتها أخذ  )6(فأرادوا ،ثم توفيت ،أخيها ]لة يوم ختم ا�قرةوسئل عمن وهبت البن 
 ،ونازعهم ا(وهوب بأنها إنما حدثت بعد ذ.ك ،فسالنها �عواهم أنها ¢نت ح� ا�بة vوجودة

  فمن يÍلف ا�®نة منهما؟
فإن  ،ا(وهوب � هو ا�ي يÍلف بإثبات أن الفسالن خرج من ا�خلة بعد ا�بة: فأجاب

¾لفون ما علموا أن الفسالن نبت بعد  ،فإن من يظن به العلم من ورثة ا.واهبة ،.م �د ب®نة
  .واهللا أعلم ،حلف ا(وهوب � لقد نبت بعد ا�بة ،فإن نÍلوا ،ا�بة

                                                 
  .»ثم كتب بعده ا.شيخ أبو فارس ما نصه«ز\ادة : ~ ك، ط  )1(
  .162ص 7ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )2(
  .»صح«: ~ ي  )3(
  .»إلخ«: ~ ي  )4(
  .»ا�خل«: ~ ط  )5(
  .»أراد«: ~ ي، ك  )6(
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كما ~  ،وضمن درك الغياب أ�وز ،فصالح َمِديَن vوروثهم ،وسئل عن ورثة قام بعضهم(
~ باب  )1(وال�ناسS U العاص¯ ،كما (يارة ،و\ضمن درyه ،vصا1ة األب عن ابنه ا(حجور

  وذ.ك ºالف هذا؟ ،ا.صلح S ا(حجور
 ،وصا1ه أحد ا.ورثة عن بعضه ،ال خصام فيه ،اإن ¢ن ا1ق ا�ي S ا(ديان ثابتً : فأجاب

و¼ كمسألة صلح األب  ،فهذا جائز ال غرر فيه ،و�مل � درك ا�اق� إن .م يرضوا با.صلح
ألنه  ؛و§نما ا(منوع إذا ¢ن ا1ق غw ثابت .كما ~ �اح العاصمية ،عن حق �جوره ا¬ابت

وأنه إنما دفع ما دفع ~  .ألن ا(ديان يدÝ أنه ال حق .لموروث عليه ؛يؤدي إY ضمان µعل
ألنه يؤدي  ؛ن ¢ن ا.صلح بغw ج�س ما ~ ا�مةوyذ.ك إ .مقابلة ضمان ا(دفوع � بقية ا.ورثة

  )2().واهللا أعلم ؟بقية ا.ورثة أم ال ، إذ ال يدري أير�إY ا�يع ا(علق
-728 Rn�4��� �9�  �=�� ��� ��9�� � �=) &P� M�X  

ثم  ،وجعلوا أمدها عd\ن xما ،وسئل عن أهل حZس اقÁسموا ديار اZ1س قسمة انتفاع
وأراد غwه من أهل اZ1س  ،ال© صارت � قبل ان�ام األمد ،�ارإن أحدهم خرج من ا

  فهل � ذ.ك أم ال؟ ،ومنعه ا�ي صارت � ،سكناها
2سÍن فيه (، فمن توÉ نصيبه فله أن الزمة .لمحZس عليهم/ القسمة ا(ذكورة : فأجاب

  .واهللا أعلم ،أو سÍن فيها غwه ،وال سZيل .Í\dه عليه إن خرج منها ،2سÍن غwه )3()أو
-729 Rk�L� M� .�/ �� ��W g� �(�W��� �$% 3��� ,.��'	 ���8 .'8� [� F
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 ،من ا(اء )4(وyتب شهود ا.وثيقة مع ثلث ما فيه ،وسئل عمن تصدق S ابنه بثلث جنانه
Õس�� أو أ� dر األب ا.صدقة با(اء ،و�.ك منذ عÍوقعت :وقال ،ثم أن nفلم ¾زه  ،ول

  .و.م يؤخذ منه كراء ،أنه حازه �سقيه به ]له :فقال االبن ،وال قبض كراءه ،االبن
 ،إذ � أن ¾وزه ،وال قبض منه كراءه ،وال حجة ألبيه ~ كونه .م ¾زه ،ا(اء .البن: فأجاب

Dv رائه فيماÍبعه بÁ\5(.واهللا أعلم ،و(  
                                                 

  .»ابن العاصم«: ~ ط  )1(
 .ي: سقط من )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»به«: ~ ط  )4(
  .»أبو فارس«ز\ادة : ~ ك، ط  )5(

 ]أ/274[
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أن ا(تصدق عليه إذا سü با(اء ا(تصدق به  ،مةوقد وقفت S @م �عض األئ: قلت 
: ، ونصه S اختصار حلو.و)2(ذكره الWز� )1()بل( ،أنه ال يقدح ~ ا1يازة ،جنان ا(تصدق

وما فضل  ،فأخذه ا.زوج وسü به ،�ب ماء من سÀ ،وهبت .زوجها مع ¢لئ صداقها vسألة،"
  . ¢ن ي�فه ألرض زوجته ا.واهبة

x ب إن: تفأجاب ابنd.3(بأن ا( أرض ا.واهبة ،¢ن بيده Àره �ا ،فال يؤثر سÍ\و)4( 
  . من vسائل حلو.وه ا )5("االنتفاع بذ.ك

-730 Rn�4��� �9�  ��=)m� ��� �9�  �j)X  

فال  ،و¼ الزمة ،فصحيحة ،)6(أما قسمة ا�يار :فأجاب ؟وسئل عن مثل ال© قبل هذه
 
ّ

   .فتعاد القسمة ألجل ذ.ك و\رجع نصيبه (ن بÀ،،  إذا مات بعض أهل اZ1ستفسخ إال
، و§نما فال Çوز قسمته ،وأما ا�خل .إال األرض وا(اء )7(]منها[فال يقسم  ،وأما ا#نات

Rرصيقسم اqواهللا أعلم ،مر با.كيل أو با.  
-731 R ,"��� ���� "��� [� .�/ �=) 
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أن أوالد األوالد  � ا(حZسفهل إذا ادّ  ،وسئل عن عقد حZس فيه S أوالده وأوالد أوالده
  تقبل دعواه أم ال؟ ،إذ ذاك قصده ،بائهمال يدخلون مع أ

مقبول  ،قصد أن األوالد ال يدخلون مع أبائهم ~ غلة حZسه )8(قول ا(حZس أنه :فأجاب
   .كما ¾تمل ا(عية ،.واو ¾تمل الÖتيبألن العطف با ؛وهو vصدق ~ ذ.ك

 ،فإنه يÁبع ،S أن ما فÑ به ا(حZس @مه ×ا ¾تمله لفظه ،وقد نص ابن رشد ~ نواز�
  .هاواهللا تعاY أعلم  ،و.و ¢ن S تأو\ل بعيد

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
)2(  �  .506-505ص 5ج: ينظر فتاوى الWز
  .»إذا«: ~ ط  )3(
  .»�«: ~ ط  )4(
)5(  �  .536ص: ¤ت� فتاوى الWز
  .»ا.و�«: ~ ي  )6(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .»إن«: ~ ك  )8(
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إن (و§ن قال ألجنZية  :وa كتاب الظهار من تقييد أ± ا1سن عند قو�ا :قلت(
  ... لخ إوأنت i كظهر أ�  ،فأنت طالق ،)1()تزوجتك

وyتب �ّمد عبد ه األن ا.واو ظاهرة ~ الÖتيب  ؛و§نما قال أب� :عن ابن رشد ما نصه
   .العز\ز

 )2(وأنه ح\ عن قطرب ،وأنه مذهب بعض ا.كوف� ،وهو Þو ما ذكره األشمو� :قلت
   )5( ).نظره، فا)4(وا.ر�� )3(وثعلب
-732 R �m� g�8 �j).�'8 ��r- [� .�=) ��X  

  )6(.هواهللا أعلم ا ،و\ردّ  ،ال يصح بيع األب ما حZسه S صغار ب�يه: وسئل؟ فأجاب
 ،وyذا ما أل± إبراهيم األند.° كما سيأ� ،~ آخر ا.ورقة قبل هذه ما ºالف هذا: قلت

  .ح�ه عنه ~ ا(عيار
-733 R,�� ! ����E? g� ��iJ� ]��� M9� �$	��G 
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   ،وغw ذ.ك ،وعبيد ،وعقار ،ور�اع ،وسئل عمن ¢نت vشyÖة مع إخوانها ~ مال من أثاث

                                                 
  . ي: سقط من  )1(
�ّمد بن ا(سÁنw بن أ�د ا��ي اّ�حوّي : قطرب  )2( i صحب سبو\ه والزمه وتتلمذ عليه، وهو من لقبه بقطرب؛ . أبو

و.م يÍن ثقة و¸ن يÍذب ~ ا.ّلغة، و\رى رأي ا(ع»لة ا�ظامية، ألنه . وأخذ عنه ع® بن عمر وغwه. �كوره ~ الطلب
توa سنة . ان، االشتقاق، القوا~، األضداد، إعراب القرءان، وفعل وأفعلمعا] القرء: من تآ{فه. أخذ عن ا�ظام مذهبه

 وال�d واRوز\ع، الطبعة األوÉ دار سعد ا�ين .لطباعةالفwوز آبادي، : ا�لغة ~ تراجم أئمة اّ�حو وا.ّلغة. ه206
  .242ص1و�، ججالل ا�ين ا.سي: بغية ا.وxة ~ طبقات ا.ّلغو\� وا�ّحاة ؛284ص، )م2000-ھ1421(

الزم ابن األعرا± .س�� وسمع من . ه200أبو العباس أ�د بن ¾� بن ز\د بن سّيار ا.ّش®با] ا�غدادي، و� سنة : ثعلب  )3(
روى عنه �ّمد بن العبّاس ال�\دي واألخفش . �ّمد بن سالم ا#ُْمà وi بن ا(غwة األثرم وسلمة بن xصم وغwهم

ا(صون ~ ا�حو، : من تآ{فه. ¢ن ثقة متقنا و�دث وهو إمام ا.كوفي� ~ اّ�حو وا.لغة. ا.زاهد وغwهماألصغر وأبو عمر 
الفwوز : حو وا.ّلغةا�لغة ~ تراجم أئمة ا�. ه291توa سنة . معا] القرءان، معا] ا.شعر، ا.وقف واالبتداء، والفصيح

  . 396ص1جالل ا�ين ا.سيو�، ج: اّ�حاةبغية ا.وxة ~ طبقات ا.ّلغو\� و ؛86آبادي، ص
صحب ا.سwا~ . أبو العالء صاعد بن ا1سن بن ع® ا.ر�� ا�غدادي، أصله من ا(وصل، ودخل األند.س: ا.ر��  )4(

غة واآلداب واألخبار، ß\ع ا#واب عما . والفا́ر واqطا±، وروى عنهم
ّ
¢ن مقدما ~ ا.لغة ومعرفة العو\ص، x(ا بال

ف كتاب الفصوص Þ Sو كتاب ا�وادر أل± i القاK. ¢ن يتهم با.كذب من ب� أقرانه ا.لغو\�. سأل عنه2
ّ
توa . أل

غةا�لغة ~ تراجم أئمة ا�ّ . ه417بصقلية سنة 
ّ
: بغية ا.وxة ~ طبقات ا.ّلغو\� واّ�حاة ؛156الفwوز آبادي، ص: حو وال

  .7ص2جالل ا�ين ا.سيو�، ج
  .ك، ط: قط منس  )5(
  .»أبو فارس«ز\ادة : ~ ك، ط  )6(
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  ،فلما أرادت أن ت»وج استأذنت إخوانها
ّ

خوفا منهم بعد  )1()فأبرأتهم( ، إن أبرأتهمفمنعوها إال
  براء أم ال؟، فهل يلزمها اإلأن اسÖعت

فال  ،من ا��ح(من إخوانها أن يمنعوها  ،إن ثبت أن ا(رأة إنما أبرأت خوفا :فأجاب
  )4(.واهللا ا(وفق ،من ا��ح إكراه  )3()ألن منعهم إياها ؛)2(]اإلبراء[يلزمها ذ.ك 

ألن  ؛و§نما ا.صواب إن ثبت االسxÖء ،نظر... لخإإن ثبت  :~ قو� ~ صدر ا#واب :قلت
   .يفيد )5(االسxÖء هنا

 .ذكرها فقط )8()بل ا(شÖط( ،فيه )7(]اRقية[لعدم اشÖاط ثبوت  )6(و§ن .م ي1بت اإلكراه
  .)9()قا� �مد عبد العز\ز .واهللا تعاY أعلم ،و§نما 2شÖط ثبوتها إذا .م يقع اسxÖء(

-734 R� Ĥ E� "
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يÍون بيد من جعله ا(حZس  ،فاZ1س ا(ذكور ،و�عد ،ومن خط سيدي وا�ي عن خطه
  .ومن خطه نقلت :قاله او\و� من 2شاء  ،)11(ألن � أن يعزل من 2شاء ؛)10()أخwا(بيده 

-735 R|�v�� �P*r- ��=W? ��m� [�/ ,��� O� l? .�=: 
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فإن  ،اZ1س بيد �Zسه إY أن مات ، عن جواب ابنه إذا بÀومن خط سيدي وا�ي أيضا

بد من  فال ،و§ن أخرجه {د غwه .أو سفهاء يوم vوته ،)S)12 األوالد إثبات أنهم ¢نوا صغارا
  هاإثبات تفو\ضه � ~ حوزه 

  

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .م: وما أثZته من. األصل، ي، ك، ط: سقط من  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»أبو فارس«ز\ادة : ~ ط  )4(
  .»اسxÖءها« :~ ي  )5(
  .»إكراه« :~ ي  )6(
  .ي: وما أثZته من. بياض :، ط~ األصل  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .ي: سقط من  )9(
  .ي: سقط من  )10(
  .»شاء« :~ ي  )11(
  .»صغار«: ~ ط  )12(
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وصار ثلثه مع ا.صغار من  ،ثم قسم اZ1س، ~ حZسه ثلث غلته � )1(وسئل عمن اشÖط
  � أن يأخذ ثلث ا.صيف أعU ورثته؟فهل  ،فمات قبل وصول غلة ا#نان ،أوالده وخرصه
ألنه مات  ؛فل®س ذ.ك .ورثته ،~ حZسه �فسه )3(ا¬لث ا�ي �ط )2(فإن أردتم :فأجاب

من غلة ا.شتاء (ن خرج قبل  ،و§ن أردتم ا¬لث ا�ي ¾سب .لصيف xدة .قبل أن �ب �
  )4(.واهللا أعلم ،فإنه يÍون ذ.ك .ورثته ،ا.صيف

فيمن تقبل أرضا �Zسة S رجل وابنه أر�عة  ،نظر ما .لWز� ×ا البن ا1اجبوا: قلت
 ،من أنها ت�تقض القبالة ~ حق األب ~ بقية ا(دة ،فمات األب قبل تمامها ~ شهر مارس ،أعوام

وعليه  ،vزارعة؛ ألنها قبالة ال وا.زرع .لمتقبل ،)6(]~ نصف االبن )5(وت1بت[ ،االبن/ إY  وترجع
   .من ا.شهور إY تمام ا.زرع ؛ فيما بÀكراء ا(ثل ~ ا1صة ا(تصwة .البن من األب

و.و �ط ~ هذه  ،)8(]الطوع[ا.كراء S  )7(إن قبض و�ب رجوعه ~ ترyة األب بقدرها
نظره أيضا ~ واه ؛ بموت أحدهما اا.كراء )9(ألنه من باب ا�يع وا.سلف �قد ؛�ز.م  ،ا�قد

  .)10(وyتب �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK .ا.كراسة ا¬ا¬ة بعد
-737 R*E� "
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ثم وهبه  ،اعمن وهب ألحد و�يه ش®ئً  - وفقه اهللا -سئل ¢تبه  :ما نصه )11(ومن خط ابنه
  بعده آلخر من األحق به منهما؟

  و§ن .م  ،فاألول أحق بها قوال واحدا ،وال ا¬ا] ،بأنه إن حاز األول أو .م ¾ز هو: فأجاب

                                                 
  .»�ط« :، ك، ط~ ي  )1(
  .»أرتم« :~ ي  )2(
  .»�طه«: ~ ط  )3(
  .»قال ا.شيخ أبو فارس بعد ما نصه«ز\ادة : ~ ك، ط  )4(
  .»ثبت«: ~ ك  )5(
  .»وت1بت ~ نصيب االبن«ط : وa. ي، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .ي، ك: وما أثZته من. »ينقبض« :األصل، ط ~  )7(
  .بياض: ~ ط  )8(
  .»�قض« :، ك، ط~ ي  )9(
  » بعدوyتب �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK وأنظره أيضا ~ ا.كراسة ا¬ا¬ة « :ك، ط ~  )10(
  .»االبن«: ~ ط  )11(

 ]ب/274[
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و§ن وهب : "قال فيها ،ومذهب ا(دونة أنها .ألول .فÌ ذ.ك خالف ،)1(]وحاز ا¬ا][¾ز األول 
 )2(جاز ،عبدا، أو تصدق به S رجل، أو أخدمه إياه حياته، ثم أعتقه ا(عطي قبل حوز ا(عطى

أو .م يعلم، و.و وهبه لغwه أو تصدق به،  )3()وا.صدقة(العتق و�طل ما سواه، علم ا(عطى با�بة 
 أن يموت ا.واهب قبل قيامwخو§ن حازه األ. فاألول أحق به

ّ
ألول، فيبطل حقه، و\صح ا ، إال

  .قبض ا¬ا]
واختار ابن ا(واز  ها )5("، و§ن .م يمت ا.واهب)4(بل ا¬ا] أحق به إذا حازه: وقال أشهب

   .قول أشهب
   ..ألول: ا¬ا]، فقال ابن القاسم فلو ¢ن وهبها وحازها: "ابن ا1اجب

®س؛ ألن ا�بة تلزم عندنا األول أق: ، توضيح)6("وا1ائز أوÉ ،ل®س هذا ��ء: وقال �مد
  . هفلم يهب .لثا] إال vلك األول ا ،بالقول

و.و أعطى ما وهب : ابن عرفة ،ومثله ~ ا.لباب ،Þو عبارة ابن ا1اجب )7(والبن شاس
   .فÌ رده .ألول وvضيه .لثا]( ،وحازه ا¬ا] ،قبل حوزه ا(وهوب �

  .إن فات ،ول أحق به أو بقيمتهو§ال فاأل ،فا¬ا] أحق ،إن فرط ~ ا1وز :ثا¬ها
~ كون األول  :ابن رشد ،وأصبغ ~ العتZية ،و�مد مع الغw فيها ،ا�اî عن ابن القاسم 

   .و.و .م يفرط األول ،أو ا¬ا] إن قبض ،)8()و.و فرط حÄ قبض ا¬ا] ،أحق
   .أو ال يعلم ،الفرق ب� أن يعلم فيفرط :ثا¬ها

أو ال يمC ما يمكنه فيه  ،الفرق ب� Cv وقت يمكنه فيه القبض .و علم :ورابعها(
�اللة متقدم @مه S أنهما  ،و.م يعز األخر\ن ،)9()لظاهر قو� ابن القاسم وأشهب فيها ،ذ.ك

  . هألصبغ وا(غwة ا

                                                 
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»حاز« :~ ي  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .وما أثZته أصوب .»أحق إذا حاز«: ~ اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )4(
  .435ص 2ج: ؛ ينظر ا(دونة520-519ص 2ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )5(
  .455ص: جامع األمهات  )6(
  .64ص 3ج: ينظر عقد ا#واهر  )7(
  .ك: سقط من  )8(
  .ي: سقط من  )9(
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ه وأن .، أن ا.صدقة hالف ا�يعومذهب ابن القاسم ~ ا(دونة: "ما نصه ،والبن رشد أيضا
  ه ا )1("~ ا.صدقة أحق بها، و§ن قبضها ا¬ا]، علم أم ال فرط أم ال

 ،و.م يعلم بذ.ك ،فباعها قبل أن يقبضها ا(تصدق عليه ،فإن تعدى عليها" :ابن سلمون
فال �ء .لمتصدق عليه  ،فإن مات قبل ذ.ك( )2()،ورد ا�يع ما ¢ن ا(تصدق حيا(فله طلبها 

   .وال غwه ،من ثمن
وال �ء  ،فا�يع نافذ ،وحازها ا(شÖي ،إذا باعها ا.واهب قبل القبض :أشهبوقال 

)4())3(.)حيا(و§ن ¢ن ا(تصدق عليه  .وال غwه ،.لمتصدق عليه من ثمن
األول قول ابن و( 

   .القاسم و�ه العمل
wفله فسخها وا.صدقة � ،ا(تصدق عليه قبل أن يقبضها )5()وا�بة كذ.ك إذا وهبها لغ، 

  . ها )6("وا1ائز أوÉ ،¼ .لثا] إذا حازها :وقال غwه .ما دام ا(تصدق حيا عند ابن القاسم
w1أبو ا1سن كما ~ ا�ر ا� Äك أن ا.شيخ  ،، فإذا علمت هذا(7)و�ما ~ ا(دونة أف. �Zت

ب� .ك و\Á ،(ا ذكره �مد ،و§ن ¢ن غwه أق®س عنده ،~ ¤ت�ه S قول أشهب )v()8ر(خليال 
وال  ،(ا علمت من نصوص األئمة ،غw صحيح )9(أن ما ~ ا(خت� هو ا(شهور :أن قول اqر�
     : ذكر ~ حاش®ته عند قو� )10(فإنه ،و§نما سلفه ~ ذ.ك الف®� .وابن رشد ،سيما ابن عرفة

   .هذه فروع vشهورة مب�ية S ضعيف: "ما نصه ... إلخ )11("أو وهب ¬ان"
فإن  ،لعدم صدق تعر\ف ا(شهور S ما ذكر أنه ا(شهور ،و§نما قلنا أن قو� غw صحيح

  وهذا قد قيل فيه أن مقابله هو  ،ما قوى د{له :وقيل .وهذا .م يÕÍ /  ،هو ما كÕ قائله :ا(شهور

                                                 
  .مع قليل من ا�Rف. 131، 14ج: ا�يان واRحصيل  )1(
 ك: سقط من )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .ي، ك: سقط من  )4(
  .ك: سقط من  )5(
  .116ص 2ج: العقد ا(نظم  )6(

(7) w1386ص 2ج: ينظر ا�ر ا�.  
  .طك، : سقط من  )8(
  .106ص 7ج: ينظر �ح ¤ت� خليل .لخر�  )9(
  .»فكأنه« :ك~   )10(
  .254ص: ¤ت� خليل  )11(

 ]أ/275[
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 )1()~ ا(دونة وهذا مقابله هو قول ابن القاسم( ،أنه قول ابن القاسم ~ ا(دونة :وقيل .األق®س
  . كما علمت

وقول ما.ك ~ ا(دونة مقدم S قول ابن القاسم  :قا.وا: وعن أ± ا1سن الطن� ما نصه
ألنه أعلم بأقوال  ؛وقول ابن القاسم فيها مقدم S قول غwه فيها .؛ ألنه اإلمام األعظمفيها

   .هاوقول غwه فيها مقدم S قو� ~ غwها .صحتها  .ما.ك
و(ا يفهم من @م ابن سلمون أنه ا�ي به  ،أن األول ~ ا�ازلة أحق (ا ذكر )2(بهذا فبان

   )3(.واهللا أعلم ،سيما إن .م يفرط وال ،العمل
قد استو� ا.0م فيه S نازلة  ؛أجاب به ا.شيخ أعاله )4(ما :وyتب أسفله سيدي وا�ي

  )5(.واهللا أعلم ،و\دفع منا ومن غwنا ،وغwه ي�بذ ،فما ظهر � يÁبع ،ا.سؤال
  .)7(واهللا أعلم ،ا#واب صحيح :الفقيه ا.سيد ا1اج �مد بن أ�د ا.راشدي (6)وyتب بعد
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حZس S من سيوجد  )8(عمن -~ xفية ا�ار\ن   أطال اهللا بقاءه - وسأ� سيدي وا�ي 
   ،ا¢ن يدخل وºرج حبوً  )9(ومات بعد أن ،ثم حدث � و� ،وال و� � ح� ا.وقف ،من أوالده

وأوS ò ترyته إن  ،إثر vوته سافر )10(ثم ،ومات رضيعا ،ثم تزايد � أيضا آخر ،أو S رجليه
  ،وS خدمة �يع أصله أخاه ،ظهرت

�
ثم ظهرت  ،)12(»وج.م يَ  نْ إِ  )11(هِ جِ وْ زَ  ،اهَ فِ ة وêَْ وS الغل

   .)13()بموته(ب®نة سماع 

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»هذا« :ط~   )2(
�ّمد بن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به«ز\ادة : ~ م  )3( Yقا� عبيد ر�ه تعا«.  
  .»ثم كتب سيدي وا�ي بعده و�عد فما«: ~ م  )4(
�ّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK«ز\ادة : ~ م  )5( Yقا� عبيد ر�ه تعا«.  
  .»بعده« :م، ك، ط~  (6) 
  .»ثم صححه أيضا الفقيه سيدي ا1اج �مد بن أ�د ا.راشد«: ~ م  )7(
  .»عن« :~ ي  )8(
  .»ما« :ك، ط~   )9(
  .»~«ز\ادة  :م، ط~   )10(
  .»زوجته« ط: ~ ،».زوجه« :~ ي  )11(
  .ك: وما أثZته من. »ت»وج« :األصل، ي، ط~   )12(
  .ي: سقط من  )13(
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وحZس  ،(ّيهٍ ونصفه  ،اشÖط ~ حZسه إن عدمت ترyته أن نصفه يرجع Z1س أبيه )1(وقد
واألخ ا.وS H اqدمة  ،ومن .م 2ستغن من اإلناث منهم ،إنما هو S أوالده ا�كور )2(األب

يوقف �  ،وأنه إن مات وترك فيه دينا .واسÁث÷ أيضا ثلث الغلة ،من �لة أوالد األب ،ا(ذكورة
   .هذا حاصله .حÄ يقD منه ا�ين ا(ذكور ،ثلث الغلة ا(ذكور

.لdط�  -  ر�Íم اهللا -نظروا ثمن الغلة من وقفه بعد vوته، فا وقد جعل أيضا .زوجته
هل S تقدير  ،ونصفه .كذا ،نصفه .كذا )3(إن عدمت ترyته يرجع :واألول هو قو� ،األخw\ن

 ،أو حيث وجد � و� ال �ء (ن ذكر ،و.و بعد ا.وجود ،و¾مل S العدم ،صحته يرجع (ن ذكر
   ؟وقد حصل ا.وجود ،ألن العدم ضد ا.وجود ؛و§ن عدم

كنت ال أمÖي ~ بطالن هذا  ،] قبل أن أقف S ما سأذكره من أقاو\ل العلماءثم إ
أنه ºرج إY يد  )4(وفقدوا ،و.و وجدوا ،وأنه ال فرق ب®نه و�� من حZس S من سيوجد .ا.وقف

   .حسبما نقله ا.شارح ~ ا.وسط ،{حوزه (ن يوجد بت�\ح S ذ.ك ،ثقة
حÄ عÕت S ما  ،إن .م ي�ح با1وز (ن ذكر ،و\د وyيله كيده ،وأنه إن .م ¾وزه بطل

��صور ،س S معلوممن حZ: ونصه ،نص عليه الWز wوجود غv S و�عد،  S كقو�
ّ  ،و.م يÖك و�ا ،و�عدهم .لمساك� ،أوالدي وعند  ،فعن ابن القاسم يرجع vل� ،س من ا.و�أو أ2

  .عبد ا(لك ينفذ حZسا .لمساك�
~  )5(أحفظه ،ت�ف غلته ~ زمن فقد ا.و� S ا(ساك� ،وS قول عبد ا(لك: قلت
وظاهر @م غwه أن يوقف .ألول� إن  ،وال يبü اZ1س غvx wل :قال .جموعةا.وثائق ا(

ّ  ،وجدوا    .منه ها. نهم êف (ن بعدهم، واهللا أعلمس مو§ن أ2
لعله أن يأ� فإن .م  ،و\وقف ما حZس ~ ا(رض S و� و�ه :قال أشهب :ثم قال أيضا

   .أو أ2س من ذ.ك �م رجع مwاثا ،يو� �
  ... لخ إو\وقف ما حZس ~ ا(رض  :وقو� :ثم قال

   ،فتكون (ن ¾دث و2ستحق اZ1س ،ظاهره أنه يوقف بمنافعه وال يت�ف فيها: قلت

                                                 
  .»إنه« :~ ي  )1(
  .»أبيه« :~ ي  )2(
  .»رجع« :~ ي  )3(
  .ك، ط: وما أثZته من .»فقدت« األصل، ي، م: ~  )4(
  .»أحفظ« :~ ي  )5(



 1020 
 

   .أنه يوقف بغلته ،وyذا ظاهر ح�يات ا(تقدم� فيمن يوقف �م اZ1س
  .قبل حصول ا(حZس عليهم ،)1(ما يقتC أنه ت�ف غلته .لمرجع ،وa ا.وثائق ا(جموعة

نقرض ا(حZس إذا ا: ما نصه ،2سكنه حياته ،(3))منها(ب®تا  )2(]ا(حZس[قال ~ تر�ة اسÁثناء 
بعد انقراض ب�يه ا(حZس  ،اZ1س ~ حياة ا(حZس (4)رجع ،وا(حZس باق ،وأعقابهم ،عليهم
�  ال يو�ن ألنه قد يمÍن أ ؛ا�ي جعل vرجعه إ{ه إY أن يو� � ،وأعقابهم إY ا.وجه ،عليهم
ا�ي جعل vرجعه إ{ه  ،فيكون ~ توقيف الغلة عمن Çب � من ا(رجع ،حÄّ يموت ،أصال
  .. .إلخ  (5)�را

أنه يوقف  ،فيمن يوقف �م اZ1س ،نظروا @م غw ا.وثائق من ح�يات ا(تقدم�فا
بد من  فقد كنت أجزم بأن ال ،ثم إنا إذا قلنا باإليقاف .وهو ظاهر @م أشهب أعاله ،بغلته

حÄ طالعت أيضا ما ذكره vؤلف ¤ت�  ،كما ذكرنا أوال ،إيقافها مع األصل عند غw ا.واقف
فإن مات  ،.لمتصدق جاز (6)وS من يو� ،vسألة من تصدق S ابنه ا.صغw :ونصه ،ا(تيطية

وال  ؟حÄ ينظر أيو� � �ء أم ال ،وقفت ا.صدقة بيد األب ،االبن ا(تصدق عليه ~ حياة أبيه
إال  ،فال �وز .البن أن ¾دث فيها ش®ئا ،و§ن مات األب عن زوجة ~ حياة االبن ،�وز � بيعها

  .وذ.ك إذا .م ت»وج ا(رأة بعده ،أو Úس S االختالف ~ أقû أمد ا1مل ،بعد أر�ع س��
تصدق S  أنه إذا  :وقد قيل/  ،.م يÖك األب زوجة انطلقت يد االبن ~ ا.صدقة (7)فإن

ه ا .أعقابهم )9(سيما إذا دخل فيه فذ.ك حZس ال ،.ألب من �هول يأ� )8(وS من يو� ،ابنه
   .منه

  وأ�تبوا ما ظهر لÍم ×ا  ،وتأvلوه كرة بعد أخرى ،هذا اZ1س -  سددÐم اهللا -فتصفحوا 
   أن قو� .زوجه S ،أو إبطالٍ  ،وال تأ.وا من فصل منه S تقدير صحة ،سÁبديه قر¾تÍم

                                                 
  .»(رجع« :~ ي  )1(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(

  .ط: سقط من (3)
  .»يرجع« :~ ي (4)
  .»�ر« :ي ~ (5)
  .»سيو�« :ط~  (6)
  .»و§ن« :ك~  (7)

  .»سيو�« :~ ي  )8(
  .»فيها« :~ ي  )9(

 ]ب/275[
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وyذا ما ذكره  ،ألنه �ط غw جائز S تقدير صحته ؛أنه vلY ،الغلة بعد vوته عندي )1(ثمن
إذ هو  ،لقضاء دين إن ¢ن، إن .م يÍن دين ال أثر � أيضا ،من إيقاف ا¬لث أيضا بعد vوته

 .وyهفا عند األوام ،واهللا يبقيÍم غيثا .ألنام ،وال �º ما فيه من ا.0م ،شZيه �dط االعتصار
  .رزقه اهللا رضاه آم� ،ا جوابه �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباKقا� طا�ً 
، ألوالد أوالده قبل vسألة من أوò بثلث ما� ،)2(أنه يوقف بغلته :نظر قو�ا: قلت(

وا.شيخ ميارة  ،ل»اماتهال© ذكرها ا1طاب ~ ا ،واشÖط إيقاف غلته �م إY وجودهموجودهم، 
من غw  ،مع ما ذكره هنا من إيقافها �م ،وما ذكر فيها من اqالف ،)3(~ �حه Rكملة ا(نهج

�مد عبد العز\ز �مد بن �مد عبد ا.ر�ن ا�لباK .ذكر خالف Yقا� ¢تبه عبيد ر�ه تعا، 
  . رزقهم اهللا رضاه آم�

وابن عمتنا ا.سيد ا1بيب بن  ،سيدي ا�داويهذا ×ا زدته بعد �سخ سيدي �مد بن و[
  )5().)4( ]سيدي �مد بن سيدي عبد اهللا بن إبراهيم ~ ترميمه �ا

وحZس أبيه  ،َماي"هٍ يرجع (ا قا� ا(حZس من  ،بمحو� )6()�(أن اZ1س ا(شار : فأجاب
وال  .و.و بعد ا.وجود ،)7()فقد ا.و�(ألن العدم ~ عرف ا�اس  ؛وهو عدم ا.و� ،.وجود �طه

   .)9(وهو أيضا ا(قصد .لمحZس ،يتوقف ~ ذ.ك )8(أظن أحدا منهم
ألنه �ط جائز ال مانع  ، ولقضاء ما يyÖه من دين ماض؛وما اشÖطه من الغلة �فسه

ألن االعتصار يÍون ~ ا.رقبة Rعود  ؛.وجود الفارق ،وال vشابهة ب®نه و�� �ط االعتصار ،فيه
أ�Õ من  )10(�ط، .و نعم .ألمد مع� ال يعلم منتهاه ،فيما جوز � اسÁثناؤه من الغلةوهذا  ،vل�

  .وذ.ك واضح ،ا¬لث �طل

                                                 
  .»من« :~ ي  )1(
  .»قو� أنه يوقف بغلته أنظره مع«: ~ م  )2(
  .»~ تÍملة ا(نهج بل ~ �حه �ا«: ~ م  )3(
  .م: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )4(
  .ك، ط: سقط من  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»جوابÍم« :~ ي  )8(
  .».لمحZس�« :، ك~ ي  )9(
  .»اشÖط« :، م، ط~ ي  )10(
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وyأنه حZس  ،إال جوازه )2(فلم يظهر ،ثمن الغلة .زوجته ما دامت حية (1)وأما اشÖاطه
  .ألنه صحيح ؛وÞوهن )3(كما يصح Þوه ~ بناته ،S أن تأخذ كذا ما دامت حية ،عليها

حÄ يقال  ،ول®س فعله ~ حال vرض ،واإل�سان ما دام صحيحا ال حجر عليه ~ ما�
  . وهو واضح وا�اس عند �وطهم،، .كونه وصية .وارث ،بعدم ا#واز

 ،فال يقول به إال ابن ا(اجشون ،وأما إخراج اZ1س ا(حZس S من سيوجد إY يد ثقة
وما نقله الWز�  ،)5(بل حÄ ~ �وح ا(خت� ،وابن عرفة ،)4(ح¢Rوضي ،كما ~ ا�وادر وغwها

كما نقله عنه  ،وارتضاه ابن عرفة ،~ غv wوضع ،عن ا.وثائق ا(جموعة هو ا�ي ~ ا�وادر
وال د{ل ~ @م ابن هارون v SسأRنا؛ ألن نصه ~ ا.صدقة ال©  ،الWز� ~ وصايا حاو\ه

مع أن ابن هارون .م ي�ح بوقف  ،وا�ازلة ~ اZ1س .سه من ا.و�ترجع .لمتصدق vل� عند يأ
   .فهو ×ا يمÍن أن ينخرط ~ نص ا.وثائق ا(جموعة ،بل يوقف ا(لك فقط ،الغلة

(ن إ{ه ا(رجع  ،من حو� وقوتهٌئ õW تَ مُ  ،وهو يقر با#هل واRقصw ،هذا ما ظهر .�تبه
wواهللا أعلم ،وا(ص .  

األجو�ة أعاله عن  :بقو� ،الفقيه أبو حفص عمر بن عبد ا.ر�ن صاحب ا(هديةثم تابعه 
  .واهللا اعلم ،واضحة أدRها ،ا(سائل بمحو�

-739 R�$'� 
)� 
	�� �� ,�-� "��� [� �=) M9�X  

ثم ماتا معا  ،ثم تزايد � و�ان ،و.م يوجد أحد منهم ،أصال )6(وسأ� عمن حZس S أوالده
هل ذ.ك  ،وقد جعل � vرجعا ~ عدم أوالده ،وôب وترك ذ.ك األصل بيد أخيه ،~ حياته
نظروا ¤ت� ، حÄ يو2س � من ا.و� أو ال؟ واوأن ذ.ك يبü بيده ،ا(رجع ~ ا1وز صليÌÍ أ

  .ا(تيطية ~ ا�بة وا.صدقة
vوت  أن ما ذكر من فعل ا(حZس ال يÌÍ ~ حوز أهل ا(رجع؛ ألّن الغلة بعد: فأجاب

  ،وال توقف S ما نص عليه أئمتنا ،تÍون ألهل ا(رجع إY أن يو� غwهم .لمحZس ،ا.و�ين

                                                 
  .»اشÖاط« :~ ي (1)

  .ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )2(
  .»�ناته« :ط~   )3(
  .282ص 7ج: ينظر اRوضيح  )4(
  .633ص 7ج: ؛ اRاج واإلùيل632ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )5(
  .»يعU«ز\ادة  :ك~   )6(
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إذ vرجعها  ،ابن هارون؛ ألنه ~ ا.صدقة )3(ما ذكره )2(وال يرد ،وغwها )1(كما ~ ا�وادر
  .واهللا أعلم ،ال ~ اZ1س ا�ي vرجعه لغwه ،ف�ا وقفت بيده ،.ألب

هو  )5(")4(َكَمْن َسُيوَ�ُ : "S ا(خت� عند قو� ،�د بابا ~ حاش®تهقال ا.شيخ أ ،vسألة
ألن ا(عدوم ال  ؛فكأنه جعله S نوع� من يصح تملكه ومن سيو� ،أنه lشZيه :شوقال  ،مثال

  .فتأvله ،صفة � أصال مع صحة ا.وقف عليه
-740 R����K�� Oc% ! ��ª�� ����G ��C-� n�K�X  

ونصه  ،�سخة من رسم دعت ا1اجة إ{ها :ما نصه ،ا.شيخ أ± ز\د )6()وا�ه(ووجدت hط 
عبد (مع ابن عمه ا.سيد  ،حö �ينا ا.سيد عبد اهللا بن ا.سيد ا1اج ع® :بعد سطر االفتتاح

 )8(أصحاب زاو\ة الyWة ،وا(كرم عبد ا.ر�ن بن عمر اRورس®© ،عبد ا.كر\م )7()اهللا بن
بيع ~  ،وفات منها �ء كثw ،� األول أن �ا ثمن الفقارةدّ فا ،~ شأن زاو\ة الyWة متخاصم�

وما  ،إال ما هو vوجود ا{وم ،أنها ل®س �ا )9(واد� اآلخران ،العول من �ن أجدادهم إY ا{وم
فال يعطيهم إال  ،وأما الظلمة .واد� األول أن ا.زاو\ة ال يأ�لها إال ا(ساك� ،فات ال حقيقة �

âان ،أهل ا�wاألخ Eإذا أراد  ،فوقع الفصل بعد إدالئهم أن ا.زاو\ة يأ�ل منها � وارد ،)10(وأ
أهل S  )11(فهو ،الظا.م أ�Õ من ا(عتاد/ و§ذا أراد  .ا(عتاد ×ا ير\ده ا.واردون ظا(ا ¢ن أم ال

   .وغwُها ~ ذ.ك سواء ،ا�â ا.زاو\ة
و\أ�ل منها  ،هللا يبü ~ ا.زاو\ة حسبما اشÖط ا(حZس ~ أوالدهوأن ا.سيد عبد ا

ا بذ.ك ورضيَ  ،واستحسنا � أن يأ�ل ا.ر�ع ،كما اشÖط ا(حZس ،ومن ºدمه ،با(عروف هو

                                                 
  .وما بعدها 61ص 12ج: ينظر قول أصبغ من ا�وادر وا.ز\ادات  )1(
  .»يزد« :ك~   )2(
  .»ذكر« :ك~   )3(
  .م، وهو vوافق (ا ~ ¤ت� خليل: وما أثZته من. »سيوجد«األصل، ي، ك، ط : ~  )4(
  .251ص: ¤ت� خليل  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  . ق� بد�ول ا�ي يقع شمال أدرار، اRابع ألوقروت، و�ها ا.كثw من الفقارات ا(ائية :زاو\ة الyWة  )8(
  .»اآلخر«ي  :~  )9(
  .»اآلخر« :~ ي  )10(
  .»فهل« :~ ي  )11(

 ]أ/276[
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وأهل بâه ينازعونه ~ مقدار ما تقدر عليه  ،أطلق � )2(ألن ا(حZس ؛ا .لÁشاجردفعً  )1(خwاناأل
 ،ووقوفه .لجلب وا�فع �ا وعنها ،وسداد ~ مقابلة نظره ،~ ذ.ك صالحف�ن  ،ا.زاو\ة أن يأ�له

، S ما ¢نوا فيما سوى ما ذكر )3(وأنهم ينفقون .الشÖاط ا(حZس ذ.ك ،وال ينازعه ~ ذ.ك غwه
\wواجل ماء )4(نوندبنا األخv أن يز\دوا .لزاو\ة أر�ع S، فرضيا بذ.ك عن طيب منهما.   

من ماء ا.زاو\ة .م  ،ألن دعوى األول بفوات �ء ؛وال قيام ،وىوال دع ،ثم ال حجة
وال  ،ف¦ زور ،)7(cجته )6()قام(فمن  ،واالسxÖء فيه ما تÍرر ،وأبطلوا االسxÖء ،بعد )5(ت1بت

و§ال  ،فيعلم منه ثمنه ا�ي حZسه ،ما ترك ا(حZس يوم vوته ؛ي1بت .لزاو\ة �ء حÄ بالعدول
   .وما زاد ال ي1بت إال بعدل� ،ألنه األصل ؛فالعمل S ما وجد ا{وم

 - � )8(]اهللا[¢ن - عبد ا.ر�ن بن إبراهيم خديم ا.d\ف  ،وyتب حاكما ب®نهم بذ.ك
وyذ.ك �  ،و§ال فال ،وال قيام ألحد ~ غw هذا ،وقع ا.0م حي�ئذ ،فإذا ثبت ذ.ك بعدل� :قائال

   .فهو �ا ،و\ةما تصدق S ا.زا
أعلم بإعما� عبيد ر�ه تعاY  ،ا1مد هللا وحده :عبد ا.ر�ن بن إبراهيم )9(وyتب vستدرyه

  ،و�عد .)11()اa صÅ وسلم S سيدنا �مد وآ� ،وحده(ا1مد هللا  :ووضع شØه
وحكموه ~ ا�ازلة  ،و�و� ا1اÐم ب®نهم ،ا(ذكورون أعاله )13(ْواتراض )12(]فحيث[

وال  ،وال �وز تعقبه ،فال @م ألحد ~ نقضه ،وحÍم ب®نهم بما كتبه فوقه و�و� ،ا(ذكورة
�مد .ليه، و{علمه ا.واقف عنقضه Yلزمه ب®نهم عبيد ر�ه تعاv تبyه ،وØا1مد هللا :ووضع ش، 

  ،أصله فماثله حرفا cرفومقابله به عبيد ر�ه تعاY ووضع شØه ا ،أعلم بإعمال األعالم أعاله
                                                 

  .»األجwان« :~ ي  )1(
  .»إذا«ز\ادة : ~ ط  )2(
  .»يبقون« :م، ط~   )3(
  .وما أثZته هو ا.صواب. »األخر\ن« :، م، ط~ ي.»األخwان« :األصل، ك~   )4(
  .»ي1بت« :ك~   )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .»cجة« :، م، ك~ ي  )7(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
  .»vستدروyه« :ك~   )9(
  .ك، ط: سقط من  )11(
  .ك، ط :وما أثZته من. األصل، ي :سقط من  )12(
  .وما أثZته هو ا.صواب. وهو خطأ ¤الف لقواعد ا.�ف. »ترا�« األصل، ط: ~  )13(
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وخط ا(خاطب عليه  ،هو شيخه سيدي عبد ا.ر�ن بن إبراهيم ،xرف خط ا(حÍم ا�ي
سيدي ا1اج عبد القادر عبيد ر�ه تعاY عبد ا.ر�ن  )1(]سيدي عمر بن[هو شيخه  ،األول ا�ي

  .لطف اهللا به آم� ،بن عمر
-741 R ��* ? [� �$J�� #�$J8 #G���� ]=�� &P?KI��� ��* ? �� ,*9�L�X 

 ،وال S إقرار ا1ائز ،ا1يازة ال يÌÍ فيها شهادة ا.شهود S إقرار ا(عمر :فأجاب ؟وسئل
واهللا  ،نص S ذ.ك الفقهاء وا(وثقون ،أو غwهم 1يازة ا1ائز ،بد من معاينة شهود ا.رسم بل ال
  .أعلم

-742 R.��4'� ]�
� Av�� �=�� �~���� G�¶ &PX  

   ؟هل Çوز فيه ا(عاوضة ،سئل عن اZ1س إذا عدمت منفعتهو
العمل بفاس µواز  )2(أنه جرى ،بأن صاحب العمليات الفاسية ذكر ~ �حه �ا :فأجاب

  .واهللا أعلم ،كما قا� أيضا ،وما جرى به العمل مقدم S ا(شهور ،ذ.ك من غw �ط
-743 RO�'	 ! �9�  .� ^r- 
�� [� �=) M9� ,"
�8 M8�� �W ,�m� ����X 

وترك  ،ثم االبن بعده ،ومات األب ،� قسمة ~ جنان )3(صغwٍ  وسئل عمن حZس S و�ٍ 
  أو ا�كور منهم فقط؟ ،افهل 2ستغل اZ1س اإلخوة �يعً  ،)4()وأخواته(إخوانه 

عليه vرجع  .لمحZس )5(يرجع :فقيل ،اZ1س ا(ذكور قد اختلف ~ vرجعه :فأجاب
   .)6(وهو ا(شهور: قال ا1طاب ناقال عن اRوضيح .ألقرب فقراء عصبة ا(حZساألحباس 

وهما روايتان ~  ،إن مات vل� ال حZسا ،ا أو ورثتهيرجع .لمحZس إن ¢ن حيً  :وقيل
  .واهللا أعلم ،)7(ا(دونة

ْن َضاَق : "قو� ~ ا(خت� ،vسألة َم اَ�نَاُت : فَإِ õما نصه  ،ا، قال فيه ا.شيخ أ�د باب)8("ُقد  

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»به«ز\ادة  :~ ي  )2(
  .»و�ه ا.صغw« :ط~   )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .»بعد vوت«ز\ادة  :، م، ك، ط~ ي  )5(
  .643ص 8ج: ينظر vواهب ا#ليل  )6(
  .420ص 2ج: ينظر ا(قدمات ا(مهدات  )7(
  .252ص: ¤ت� خليل  )8(
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  و§ال  ،فهو ب®نهم إن ¢ن فيه سعة ،فيه بنات وعصبة (1)فإن ¢ن ،لفظ ابن القاسم: اRوضيح
   .(2)]به[فا�نات أحق 

و§ن قدرنا  (3)]أنا[و ،يفهم من هذا ا�ص أن ال�ساء األقرب ~ درجة العصبة إال بعد :ش
   ه، فتأvله اال تÍون ¢.رجل من � وجه ،ا(رأة رجال
   .ب®نها و�� العصبة حيث اlسع )4(فلÁسو\ته :األولأما 

  . بابا (5))ما ~ حاشية(ه ا" فلتقديمه �ا حيث ضاق :وأما ا¬ا]
ظاهره أّن ا�نات هنا �ّن خصوصّية S بقّية  : "ما نصه ،ونقل سيدي وا�ي عن اqر�

 لقال
ّ
 (7)".أَ$م�  (6)اإلناث، فيكونقّدم : اإلناث، لقّوتهّن دون األخوات والعّمات وÞو ذ.ك، و§ال

 إذا : "وقال
ّ
© .و رّجلت عّصبت، ال تدخل ~ ا(رجع مع العاصب، إال

ّ
¢نت  (8)واعلم أّن ا(رأة ال

   ها (9)".أقرب ال إن ساوته خالفًا (ا فهمه القرا~
ّجلت واvرأًة .و رُ  : "بد ا.ر�ن ا#نتوري عند قو�وa حاشية ا.شيخ سيدي ع

 ،و§ن رجع إY عصبة ذكور دخل معهم أخواتهم :قال ابن عرفة :قلت: "ما نصه ،)11(")10(عصب
فقال ما.ك يدخلون  ،فإن رجع إY العتق دخل معهم بناته و§ن ¢ن ال�ساء أقرب من العصبة

  . )12()ما ~ ا1اشية(ه ùهم ا
وما . تهرجع إY ورثة ا(حZس يوم vو ،�" ما رجع من اZ1س بمع÷ ا(wاث: "ومن ا�وادر

، فهو فإن ¢نوا بناٍت وعصبة. يوم ا(رجع )13()با(حõZس(يرجع ألقرب ا�اس  ،¢ن يرجع حZسا

                                                 
  .»¢نت« :ط~   (1)
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  (2)
  .بياض: ط~   (3)

  .»فلÁسو\ة« :~ ي  )4(
  .ك، ط: سقط من  (5)
  وما أثZته من �ح اqر� S ¤ت� خليل .»{كون«: �يع ال�سخ~   (6)
  .90ص 7ج: �ح ¤ت� خليل .لخر�  (7)
  .»إن« :�يع ال�سخ~   (8)
  .90ص 7ج: �ح ¤ت� خليل .لخر�  (9)

  .»عصبت« :ط~   )10(
  .252ص: ¤ت� خليل  )11(
  .ك، ط: سقط من  )12(
  .ط: سقط من  )13(
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وال تدخل معهن  ،و§ال فا�نات أوÉ من العصبة، وتدخل معهن األم ب®نهم إن ¢ن فيه سعٌة،
ة  َ8 . األخوات  و§ن رجعت إY إخوة دخل معهم. .ألم، وتدخل معهن ا#دة .ألب/ ا.زوجة، وال ا#د�

و§ن . و§ن رجعت إY بU أخ دخل معهم بنات األخ. و§ن رجعت إY أعمام دخل معهم العمات
و§ن رجعت إY و� ا(وÉ ا(نعم دخل معهم بنات ا(وÉ . رجعت إY بU عم دخل معهم بنات العم

يت من ال�: قال. ا(نعم õمن ُسم �عصبٌة وال�و§ن ¢ن َ=م �ساء أقرُب ساء، وَ=م.   
هم: قال ما.ك

ّ
ù ون سعةٌ  ،فيدخلونÍنات ، فيبدأإال أن تZالعصبة، ثم  )1(ب S ذكور و�ه
  .وyذ.ك العصبة األقرب فاألقرب إلخ @مه بطو� )2(."األقرب، فاألقرب ×ن سميت

-744 R�=�� ��(� b�j/ ,]'8� 
�� �=C9��� 3(��� z*(�� ,3(�� �=) M�X  

 :ما نصه ،بطرة ما قيده من نوازل ا.شيخ ا#نتوري - ر�ه اهللا -ومن خط سيدي وا�ي 
@هما من ابن عم �  ،انقرض العقب و.لمحZس و� و�نت ،وسئل بعضهم عن حZس معقب

و يرجع أ ،.كونها أقرب ،العم ا.شقيق )3()ابن(هل يرجع �نت  ،و�نت من ابن عم شقيق ،ألب
  .لجميع .لÁساوي ~ ا�رجة؟

   .وS عدد ا.رؤوس يقÁسمون ،أنهم يدخلون ~ ذ.ك �يعا :فأجاب
و§ن رجع إY أوالد ا(وÉ  .و§ن رجع إY بU عم دخل معهم بنات العم :قال ابن عبد ا.سالم

  ه ادخل معهم بنات ا(وÉ ا(نعم  ،ا(نعم
 :كفقال ما. ،و§ن ¢ن ال�ساء أقرب من العصبة :إY أن قال ،و§ن رجع إY عصبة :ابن عرفة

  ما وجدته ه ا .ببعض اختصاره ا .يدخلون ùهم
 aوأما ا��تان ا�اقيتان من : ما نصه ،من نوازل أ± ا(حاسن سيد عبد القادر الفا´ 44و

فاÍ1م ~ قسمة اZ1س عند  ،مع ا.ستة رجال من بU عمه ،�سل ا(حZس بعد انقراض عقبه
و§ن  .، والعصبة S ا.سواءم S ا��ت�فإن ¢ن فيه سعة قس ،أن ينظر .لحZس ،انقراض العقب

أي ا(رجع عن العصبة وا�نات قدم  ،"َو§ِْن َضاَق ": (5))(4))فÌ ا(خت�( ،قدم ا�نات(ضاق 
   .أي عليهم ،ا�نات

                                                 
  .»بنات« :~ ي  )1(
  .64-63ص 12ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )2(
  .ي: سقط من  )3(

  .ط: سقط من (4)
  .ك: سقط من (5)
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úتاRو§ال فا�نات أحق به ،و¸ن فيه سعة ،و§ن .م يضق :قال ا.   
~ سماع ابن  .سواء )1(]فيه[واألنN �كر واة افإنما يÍون با(سا ،وأما كيفية القسم

  .فضل عنه أو عنها )4(إال فيما ،األقرب من ا.رجال وال�ساء )3()مع(ال يدخل األبعد )2(و :القاسم
  . ي�فهم فيه �¸ء سواء .�كر مثل حظ األن1 ،و§ذا ¢ن ا.رجال وال�ساء ~ درجة(

ألنه  ؛فقد علم من ذ.ك من سماع ابن القاسم ،أخيها اأما vسألة ا�نت ا�اقية مع اب�تو :ثم قال
  . )5()إال فيما فضل عنه أو عنها ،ال يدخل األبعد األقرب من ا.رجال وال�ساء

ا د فتحً م� د بن العالمة سيدي َ�َ مّ سيدي أ± عبد اهللا ُ�َ  ،و.شيخ شيوخنا ا1افظ العالمة
  :ما نصه ،~ قسمة األحباس نظما - نفعنا اهللا به -ابن أ�د ا.زجالوي  )6()بفتح أو�(

 َv ْس 
َ
 أ
َ
  ةِ ـمَ سْ قِ  ِت ـبَ  عِ ـنْ ي مَ ـفِ         اِس ـا��  نَ ـْي ,َ  َف َال ـ خِ َال  ةٌ ـل

َ
  اسـبَ حْ األ

 §ِ وَ 
  نْ ــمِ  ةٍ ــثَ َال ى ثَ ـلَ عَ         لِ َال ـتِ ـي االغْ ـى فِ رَ ـا جَ مَ ـن�

َ
  الـــوَ قْ األ

 
ْ
َ وَ  عِ ـنْ ـمَ ا.

ْ
  قـيقِ َ�ْ  نْ ـعَ  ارِ مَ ي ا¬õ ـفِ  يّ ـهْ ـ.لن�          ِق ـ\رِ ـفْ ـاR� وَ  ازِ وَ ـا#

  هُ ـغَ و� ـسَ وَ 
ْ
  ةِ ـاعَ شَ اإلِ  رِ رَ ـَض .ِ        قِ َال ـطْ اإلِ بِ  ارُ ـتَ ـخْ مُ ا.

ْ
  )7(اقـتَ سْ مُ ا.

 وَ 
ْ
  عُ ـنْ مَ ا.

َ
 ـا قَ ًض يْ أ

َ
ُ  ْت ـال

ْ
 ـفِ  َل ـي4ِ وَ        اُق ذ� ـا1

َ
  اقِ رَ  عٌ ـنْ ـمَ  ارِ ـجَ شْ ي األ

  نْ إِ ـفَ 
َ
  ةُ ـمَ سْ ـقِ  ازَ ـجَ أ

ْ
 ا يُ م� vِ  )8()وَ ـهُ *َ ( ٍت ـبَ  ةَ ـمَ سْ قِ          ِس ـبِ حْ مُ ا.

ْ
  سـبَ ل

  دِ ـبْ ـعَ  نُ ـا ابْ نَ ـيهِ قِ فَ لِ فَ 
ْ
 رَ ـبِ  هُ ازُ وَ ــجَ          ِن ـمِ ؤْ مُ ا.

ْ
  هِ ــيِ أ

ْ
  نـــيبِ مُ ا.

 
َ
  ةِ ـمَ سْ قِ  نْ ـمِ  هُ ذَ ـخَ أ

ْ
  اعزَ ـنِ  )9(ىـلَ عَ  ـهِ عِ ـيْ ,َ  ِط رْ ـشَ وَ           اِع ـشَ مُ ا.

  ـهُ مَ سْ قِ وَ         ِح ـ\رِ ـْص اR� بِ  نِ ذْ ا اإلِ نَ ــا هُ ــهَ وَ 
َ
  حــيحِ ْص لت� .ِ  ُف ـــخ� أ

 قُ 
ْ
  ُت ـل

ْ
  ْت رَ ـجَ  اعُ ـشَ مُ ا.

َ
 فَ  ـةٍ مَ سْ ِلقِ       مُ َ� حْ األ

ْ
  ــامقَ ـ يُ َال  ُس ـيْ ـقَ ال

ْعِليـُل فِـي الَقِضيَـه  ه       ـيدِ رْ ـطَ  ةٍ ـفَ ِص  هِ ـيـفِ  نُ ذْ اإلِ وَ  �Rبُْطـُل ا   َ*يَ
 وَ 
ْ
  َراـ مِ ـَال بِ  رَ ـمَ $ُ  ِن ـي ابْ دِ ـيõ سَ .ِ   ى  رَ ـيَ  مِ ـسْ القِ وَ  عِ ـيْ اْ�َ  نَ ـيْ ,َ  ُق رْ ـفَ ال

                                                 
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي، م: سقط من  )1(
  .»أنه« ز\ادة: ي~   )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»ما« :ك~   )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(
  .»ا(شتاق« :ك~   )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .»بال«: ي~   )9(
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فَـاتَــه
َ
ن� بَـيْـَعـُه أ  ( رٌ ـييِ غْ 7َ  مُ سْ والقِ     )1(قَـاَل فَـإِ

َ
  )2()هُ ـل

َ
  (3)هءَ ـاسَ أ

  نْ إِ ـفَ 
َ
  ادَ رَ أ

ْ
َ  ِق لَ طْ ي مُ ـفِ (            اِت ـتَ اْ�َ بِ  مُ ـسْ قِ ـال

ْ
  )4()اتـبَ =ْ اإلِ بِ  ِس Zْ ا1

  عِ ـَ�ْ  نْ ـمِ  هُ رُ ـيْ ;َ وَ   ة      فَ رَ ـعَ  نُ ـابْ  هُ ـعَ ـنَ مَ  اٌق ـفَ وِ  وَ ـهُ *َ 
َ
  لِ ـهْ أ

ْ
  ةفَ رِ ـعْ مَ ا.

  نْ §ِ وَ 
َ
 َال ـتِ ـاغْ  ـةُ مُ ـسْ ـقِ  ادَ رَ أ

ً
  ـهُ عُ ـفْ رَ  ح" ـِص  يَ َال ـفَ            ال

َ
  الــوَ قْ األ

 
َ
 إِ  هُ ــاقُ فَ وِ         يõ ـلِ زُ الWُْ  رِ ـصتَ ي ُ¤ْ ـفِ  نْ Íِ ل

�
  ــيلِض فْ ى اR� ـلَ  عَ ال

 ـالعِ وَ  ِص ـ�� ¢َ        )5(ارَ رَ Íَ تَ  نْ إِ  ولِ ـقُ ـا�"  رُ ـاهِ ظَ وَ 
�
َرا (6)يدِ ؤَ ـتُ  ةِ ـل

َ
  َمـا أ

 .ِ  هِ ـيـفِ  اُل ـمَ ـتِ واالحْ 
ْ
  َال ي1َْبُـْت اqِـَالُف ِفـي ِحَسـاب           اِب ـط� ـحَ ل

  تõ ـُع بَ ـنْ مَ وَ 
ْ
  ــَال تِ االبْ  دَ ـنْ ـعِ  اُب وَ ـا.ص�  وَ ـهُ         ي األَراءِ ـفِ  مِ ـسْ ـقِ ال

 ه بِ ـتِ ـن� ُـ س هِ يــرِ يِ غَ 7َ          ِص ـي ا�� ـفِ  هِ ـعِ ـنْ مَ  هَ ـجْ وَ  ألن� 
ْ
  ص ـحْ ــفَ ال

 ازِ ي ا�� ـا فِ هَ ـنِ ـيْ عَ ه بِ ذِ ـهَ وَ 
َ
  ُض ـقَ نْ يُ *َ            ةِ ـل

ْ
  )7(ةـعَ اقِ ا.وَ  ِص ـنَ بِ  مُ ـسْ قِ ال

  نْ إِ 
َ
  اٍض ـقَ  مِ ـكْ cُِ  نْ Íُ يَ  مْ ـل

َ
  ِن ـظَ لِ  )8(ُض ـقْ ا��  دُ ـعُ بْ يَ *َ       هُ ـعَ 4َ وْ أ

ْ
 سْ مَ ا.

َ
 أ
َ
  ةـل

   . ها                                                                                                                                           
سيدي عبد ا.كر\م بن  ،)9()الفقيه القا� سيدي عبد ا1ق بن الفقيه(ثم (ا كتب إ{ه 

سيدي عبد ا.كر\م بن �مد يطلب منه  ،الفقيه ا.و� ا.صالح سيدي �مد ا�كري بن العالمة
ور�ة  ،ا.سالم عليك ،الفقيه ا(شارك ا.سيد �مد بن ا.سيد �مد العا.م :بيان األبيات بقو�

   :أما بعد .اهللا تعاY و�ر¸ته
 ونزل ما وقفت عليه ،فا(طلوب منك أن تWÁع بÁسو\د هذا القرطاس �dح األبيات فوقه

 ًÕ10(وألن ،وتتميما لفائدت�/  ،�عا .لج�س� ،امن ا�صوص ن( سق مlحصلما ا)فيه   )11(ن ا

                                                 
   .»أقامه«: ي، ط~   )1(
  .ط: سقط من  )2(

  .»أساره« :ك~   (3)
 .ط: سقط من )4(
  .»تÍرر«: ط~   )5(

  .»تأوي« :ك~  (6)
  .ي: وما أثZته من. »ا.واقفة«: األصل~   )7(
  .»ا�قص«: ي، ك~   )8(
  .ط: سقط من  )9(
  .»إY«: ي~   )10(
  .وما أثZته هو ا(راد .بياض ~ وسط ùمة ا(حصل، S حرف م: ~ األصل م، ك، ط  )11(

 ]أ/277[



 1030 
 

فإن تواله غwه  ،إال هو )2(مقصده )1(ألنه  ؛ال يتجرأ S فكه إال ناظمه ،ش�ل أو جهل با(رادإ
  . الح � ~ ذ.ك االحتمال

وأما " :ابن سلمون .~ قسمة ~ حZس )4(وال بت)3(][ ، فمع÷ ا�يت األول أما بعد :أجابه
   .)5("فممنوعة باتفاق ،قسمة ا�تات فيه

من  ،فإنما أخذناه من قول ا1طاب عن ابن رشد ،و§نما جرى ~ االغتالل ا�®ت� :وقو�
منها قسمة اZ1س : قال ابن رشد: قال. و.ّما ذكر ابن عرفة قسمة ا(هايأة: "، ونصهنقل ابن عرفة

  . ا .م يزد عددهم بوالدة، أو ينقص بموت ومنعه.الغتالل ~ جW ا(حZس عليهم؛ م
: Çوز برضاهم �عضهم، �تًجا بقو�م فيمن حZس ~ vرضه S و�ه وو� و�ه: ثا¬ها

ا بقول . يقسم اZ1س S عددهم، وغw ذ.ك من الّظواهر ا(وجودة ~ vسائلهم و�عضهم �تج�
  . انت& )7(")6(ال يقسم اZ1س وغwهم: ما.ك فيها

 .وغwها ،يÁناول القول� با#W وعدمه ~ األشجار ،لقول ا¬ا] ~ ا�ظم با#وازوا
أي عن  ،وتمام قو�ا .لن¦ ~ ا¬مار ،أيضا )8(واRفر\ق نقل ا.لباب عن ا(ذهب نقله ا1طاب

واRحقيق فهم ا.�ء  .قبله ~ ا�يت ،و\تعلق قو�ا عن �قيق بلفظ اRفر\ق ،بيعها قبل طيبها
وطالب قسمة نفع .م  .اعتمدنا فيه ظاهر قول اRحفة ،وسوغه ا(ختار باالطالق :وقو� ،هبد{ل

مع  ،أطلقوا اqالف ~ ذ.ك ؛ألن ا(تيطية وا(ع� وغwهما ؛وظاهره ~ األشجار وغwها .)9(2ُِس 
شاعة اإل )ö.()10( )12ر( :واحتجاجنا � بقو�ا ،كون �ب®س األشجار وغwها ~ بالدهم شائعا

  وقد جرى العمل باقÁسامه (ا ~ اإلشاعة من  ،أخذناه من قول ميارة عن ا(تيطية ،)13(ا(ستاق
                                                 

  .بياض: ي، ك، ط: بياض ~  )1(
  .»قصده«: ي~   )2(
  .بياض قدر ùمة  )3(
  .»ا�ت«: ي~   )4(
  .111ص 2ج: العقد ا(نظم  )5(
  .»غwه«: ك، ط~   )6(
  .407ص 7ج: vواهب ا#ليل  )7(
  .407ص 7ج: ~ ا.لباب، vواهب ا#ليل.. ينظر قول  )8(
  .»ياس« :ط~   )9(
  .ي: سقط من  )10(
  .»ظاهر«ز\ادة : ~ ي، ط  )12(
  .»ا(شتاق« :ك~   )13(
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  . هاRعطيل واRضييع ا
   .كما تقدم ،منهم اإلمام ابن عرفة وغwه ،ا1ذاق وا(نع أيضا قا�ُ  :وقو�
بن بعمر  هو ا�ي أفÄ به ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن ،وقيل ~ األشجار منع راق :وقو�

فمن احتاط  ،وغwهم ،ونقله عن غw واحد من أئمة ا(وثق� ،معتمدا S ما تقدم من ا1ديث
   .واهللا أعلم ،�ينه ال lسعه ¤الفته

.م  (2)]فإ][ أي 2ش� حكه ،فهو ×ا يلZس ،ا(حZس قسمة بت )1(فإن أجاز قسمة: وقو�ا
Dv نص فيه (ن S م فيه  ،~ هذه األعصار )3(وقد نزل ذ.ك با.زاو\ة ا.رقادية ،أقفØفت

كما وقفت عليه ~  )4(وا.سيد عبد ا.ر�ن بن عمر ،أبا عبد اهللا بن عبد ا(ؤمن ؛الفقيهان
~ ذ.ك أخذا  )6(و�طها ،لفظ ا(حZسة )5()اتباع(وحاصله أن ابن عبد ا(ؤمن أجاز  ،كتابتهما

فكأنه إذن  ،ا�يع )Í\d.)7ه، وقسمه بأن ا.واقف (ا علم أن من اعتال�م .صحة وقف ا(شاع
  ه � فيه ا

واستدل أيضا  )8(فا.�\ح أوÉ ،و§ذا ¢ن اإلذن ا1ك¯ ¢فيا ~ جواز اإلقدام S القسم :قال
وهذه  ،ألن اZ1س مع القسم باق S حا� ؛فيÁبع ~ القسمة أيضا ،باتباع �ط ا(حZس ~ بيعه

        األح�م جرت إY قسمه  )10(فألن ،قسم ا(شاع )9(]جواز[أما  ،حجة � فيها ùها دxوي ال
 )13(][ ، وفإنما هو تقر\ب منهم ،ف�ن ا.واقف أذن ~ قسمه ،األئمة )12(ول...)11(]بياض ثلث[

                                                 
  .»قول«: ط~   )1(

  .ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من (2)
توات . م17- ھ11¼ زاو\ة أ�د ا.رقاد بزاو�ة كنتة µنوب أدرار، أسسها ا.شيخ أ�د ا.رقاد خالل القرن  :ا.رقاديةا.زاو\ة   )3(

  .553ص 2ج: واألزواد
  .»بعمر« :م، ك~   )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»�طهما«: ط~   )6(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. »ا.Í\dه«: األصل~   )7(
  .»به«ز\ادة : ~ ي  )8(
  .بياض: ي، م~   )9(
  .»فإن«: ي~   )10(
  .بياض قدر ثلث سطر  )11(
  .»من«ز\ادة : ~ ي  )12(
  .بياض قدر ثالث ùمات  )13(
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 ؛من ا.dع إلغاؤه )1(] [بمع÷ أنه  ،ألن إذن ا.واقف ~ القسم وصف طردي ؛السÁش�ل قسمه
   .أن ا.واقف �S W القسم إن أراده ا.d\ك :ألنهم قا.وا

وأجاب ا.شيخ  ،اختلف فيه )2(فقد أجاب عنه بعض الفقهاء بأنه ما ،وأما �ط ا�يع
ألن ا.وقف ال 2شÖط  ؛)3(وال �ذور فيه ،سيدي عبد ا.ر�ن بأن �ط بيع اZ1س فيه فوته

، وقسم اZ1س فيه فهو ~ مع÷ ا.وصية عند ابن رشد ،)5(ا(حZس )4(] [أي و§ن ¢ن ا�يع  ،تأبيده
 wسه فيه ،)7(]به[ )6(][ تغيZ� ،فمراده صحيح ،)8(، فإن أراد الفقيه قسمهفال �وز اتباع �ط 

  .و§ن أراد قسمه اغتالال )9(]وفاق[ألنه  ؛ال تعقب عليه فيه
-745 R�=�� M� &I���X  

 ،وS شيخنا ا.سيد �مد بن ا.سيد �مد العا.م ألف سالم :وسأ� سيدي وا�ي بقو�
وال  ،وأوالدهم ما تناسلوا ،سيدى جوابك فيمن قال ~ حZسه S أوالده )10(]بعد[و ،وتابعاه

فيه S  )11(يÍون :قام أبناؤهم مقام أبائهم ،نقرضوا عن آخرهم، فإن امدخل .ألبناء مع أبائهم
 ،أن � واحد من أوالد األوالد � قسمة... فيه إلخ  )12(يÍون :�كأبائهم هل ا(راد بقو ،ا.سواء

  . مþلة أبيه ا�د أو تعدد )13(يþÁل ،و2ستوون فيه أوالد � و� من أوالد صلبه
 ،وال ب®نة (اء ا(سجد ،واد� أن � ~ ماجله ش®ئا من ا(اء ،وعن إمام ~ يده جنان ا(سجد

  هنا .لمسجد  )14(]ا1وز[فهل  ،وال ب®نة أيضا .لرجل ل lسÀ،كون اّ�اس يعرفون فيه ا(اجإال 

                                                 
  .بياض قدر ùمة  )1(
  .»×ا«: ي، ط~   )2(
  .»فيها«: ي~   )3(
  .بياض قدره ùمة  )4(
  .»اZ1س«: ي~   )5(
 .بياض قدره ùمة )6(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل، ك، ط: سقط من  )7(
  .»قسمـ  «: �يع ال�سخ~   )8(
  .بياض: ي، ك، ط~   )9(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل، ك: سقط من  )10(
  .»يÍونون«: ي، ط~   )11(
  .»يÍونون« :ك~   )12(
  .»يþل«: ي~   )13(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )14(
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   ؟أو .إلمام
 ،إال فالنا ال �ء � :وقال ،و.لرجل ثالثة من األوالد ،وعمن تصدق S أوالد رجل بثلثه

   ؟أو lشمل من سيو� ،إال فالنا :لقو� ،فهل ا.صدقة .لموجودين فقط
 .Çوز وأصلح  ،أنفع منه/ شهد أن ا(لك ا(عاوض به وعن معاوضة أصل اZ1س بعد أن 

وقد ¢ن ا.شيخ ا.سيد عبد  .إال إن قلت أو عدمت ،أو ال Çوز ،و§ن ¢نت منفعة اZ1س كثwة
   .معتمده )1(]وال أدري[يعU ابن عمر اRنال] يف© با#واز  ،ا.ر�ن

بد فيه من وصف  هل ال ،من اZ1س )2(] [فا.شاهد ا�ي 2شهد بأنه  ،و§ن قلتم با#واز
   ، أو تÌÍ ا(عرفة؟العدالة ال© مع ا(عرفة

و�اع نصيبه  ،فقام واحد من ا1ا�\ن )4(] [وa جنان ورثة رجال ال يقبل القسم )3(
óك ،ألجن\dه .أو .لù فهل إن  ،بيد أم� )5(] [، و�يع ولعدم قسمته ،ثم إن بعضهم قام ~ بيعه

      )6(بيع قبل بيع ا.�بها فيما وطل ،إن قدم الغائب ،م يقبل القسمقلنا بوجوب ا.شفعهة فيما .
 ،واد� ا(عطى � أنه رشيد ،واد� أنه وقت ا.صدقة �جور عليه ،أو ال؟ وفيمن تصدق ��ء

  فلمن القول منهما؟ 
و�À  ،و.م يوجد .لو� ا(ذكور و� ،وS أوالد و�ه ا.رشيد ،وفيمن حZس S من ~ حجره

 Uأن ماتيع Yس ~ يده إZ1خروجه من يده ،وال و� .و�ه ا(ذكور ،ا Yا .م  ،فهل ¾تاج إ)
 )8(]ا�ظم[أ�تب K سيدي )7( و ،أجب سيدي و.ك األجر ا#ز\ل ؟أو ¾تاج �.ك ،يوجد من ذكر

وجواب  ،وyذا ا.سؤال S اتباع رب الغبار نعائله( ،ا�ي وقع منك S قسمة اZ1س اغتالال
  . )9()واهللا ي1يبك ،نقلهما K معا، فاعمر عليه ا.سيد

                                                 
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .بياض قدره ùمة  )2(
  .»و×ا سأل ا�لباK شيخه العا.م ا.زجالوي ~ عدة أسئلة بما نصه جوابك«ز\ادة : ~ ك، ط  )3(
  .بياض قدر ùمة  )4(
  .بياض قدر ùمة  )5(
[ ] طلبها فيما بيع قبل«: ، ~ ي، ط»طلبه فيما بيع قبل ا.� بعد ا.� «: ، ~ م»طلب فيما قبل بيع ا.� بعد ا.�«: ~ األصل )6(

  .ك: وما أثZته من. »بعد ا.�
  .»ال بد«: ي، ك، ط~   )7(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
  .ك، ط: سقط من  )9(

 ]ب/277[



 1034 
 

 ،وإلخوانه با.ydة أيضا ،~ جنان با�صف )2(وفيمن اعÖف .زوجته أنها �\Íة)1(
وال  ،بل �° ا.شهود ا(قر � األول ،)3(وال ب®نة ألحدهما ،وا#نان ا(ذكور vشÖى ،فيمن اشÖى

وشفع  ،واZ1س إن عوض ~ شقص ،ل قو�فمن يقب ،اآلن )4()ا(قر(وال اعÖاف من  ،حيازة
و\بü ا¬من إY أن يوجد ما �عل  ،إن وقعت أوال �dوطها ،هل تصح هذه ا(عاوضة ،ا.d\ك

  أو تبطل ا(عاوضة ~ ا(شاع؟  ،فيه
أو �اعة  ،هل يÍون كمقدم اإلمام ،وa ا#ماعة العامية إن قدمت من ¾Íم ب®نهم(5)

ْحِكيِم إلخ : "أو ¢(حÍم �ري فيه قول ا(خت� ،عدول العلماء �Rَضا ِ~ اõوهل  ؟)6(..."وََدَواِم ا.ر
  أو ما ال ¾Íم فيه إال القضاة ¾Íم ~ ذ.ك أم ال؟  ،(ن .م ¾ö معهم أو �جور عليه

فهل إن مات بعد الطيب .وارثه  ،اوقال يع®ش فيه ما دام حيً  ،وفيمن حZس جنانا S رجل
  .انت& @م سيدي وا�ي ؟ال @م أو

  :فأجاب بعد أن ذكر ا.سؤال نظما بقو�
  والـى الـعل óّ الة .لنّ ـى ا.صـوأزy  دم أوال        ـى أقـى ا(ولـي علـتتائ
  الـان أغفـا كـه مـم بالفقـى xلـإل  دة       ـوازل عـن نـؤاال مـت سـرفع

  الـاوى ّد.ل vُْشكِ ـى الفتـاب علـأج  ن إذا      ـاق ومـور األفـا نـك يـجواب
  الـم مت�سـه وأوالد �ـب�ي       )7(ه Sـال ~ وقفـل فيمن قـما قيـب

  والـون بالـولÍن مقاَمهم يقوم  اء      ـع األبـه مـاء فيـل األبنـوال تدخ
  الـÇمد ـن آخر قـإذا انقرضوا ع  وا يÍونون ¢ألباء     ـى ا.سõ ـوزاد عل

  زال ـات ال نـجه ءوما أو األباـعم  د    ـن � حافـع مـوي ا#ميـل 2ستـفه
  الـه ا�ـز\ادة ¢(اء ~ أصل  د أّم ~ vسجد دx   ـا حÍم من قـوم
  ال~ اÍ1م إن ج تداع إY خراب  ي اRعو\ض غبطته بال   ـدع فـل يـوه
  الـمـهار تÍـتـه واالشـتـانـدي  ى كغwه      ـه يراعـارف بـل عـوه

                                                 
  .»و×ا سأل شيخنا ا�لباK شيخه العا.م العالمة ا.زجالوي ما نصه سيدي جوابك«ط ز\ادة : ~  )1(
  .»�\Íته«: ~ م، ط  )2(
  .»ألحدهم«: ~ ط  )3(
  .ي: سقط من  )4(

  .»جوابك سيدي: سأل شيخنا ا�لباK ر�ه اهللا تعاY شيخه العالمة ا.زجالوي ~ عدة أسئلة بما نصه«ز\ادة : ~ ك (5)
  .260ص: ¤ت� خليل  )6(
  .»عمال«: ي~   )7(
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  الـل كمـه األصـن لـه أو مـ.وارث  ات أ�لُها  ـرى إذا مـر العمـمـل توه
  الـد أهـوب .لرشـه ا(وهـوخالف  رع     ـرا cال تبـي حجـن يدعـوم(

  )1()ا.وقف نزالحفيدا مع ا(حجور ~   ا      ـن ¢ن xدمـرك (ـات vشـو§ن م
  الـي بذ.ك أو صح vسجـل ي�تفـفه  ره            ـد بأمـو ا1فيـازه أبـوما ح

  الـد تمثـم قـوى كبwهـ��ء س  ره      ـغي ألوالدي ـن يوصـا حÍم مـوم
  الـب )2(وم حÍم Ñlـفقط أو العم  ه    ـن ¢ن يومـل اإليصاء مـفهل 2شم

  الـع �مـام 2شفـب فقـى ôئـعل  ه        ـم ùـل القسـيقب ا الـع مـو§ن بي
  الـحـال تني مقـق فـل 2ستحـفه  ه          ـل ùـن قبـع مـد بيـة ما قـبعل
  )3(رها تÍميالـّم غيـ��ء وع  ه باشÖاكها      ـرف .زوجـن يعتـوم

  ب إقرار أصالـترت يـوال علم ف  رى  ـي � ما تـاد فـوز أو إشهـوال ح
  ب القا� العوام µهلهمـل ينصـوه

  
  د ساد بالعلم واعتالـفينقC كمن ق  

ه       ـن أهلـفا مـرا با.شـوابا جديـج  
  

  )4( الـا و�العنَ ـق با¬َ ـت حقيـوأن  
  

ومعانيها بما يؤدي  ،فمسألة اZ1س األوÉ متناقضة ~ فصو�ا ،و�عد :ونص ا#واب نÕا
يقتC دخو�م معهم فيه (ا  ،أوال S أوالده وأوالدهم :و�يان ذ.ك أن قو� ،إY اختالف مبانيها

~ كيفية  ،فيدخله اqالف ا�ي ح�ه ابن رشد ~ أجو�ته ،~ حرف ا.واو من مع÷ الdÁ\ك
  ؟فضل عنهم )6(]ما[إال  )5(]�م[أو ل®س  ،أو S قدر ا1اجة ،هل هو با.سو\ة ،اشÖاكهم معهم

 ؛hالفه إال أن ¾مل S اRفسw � ،وال مدخل .ألبناء مع أبائهم :وقو� ~ ا.وثيقة بعده
 ،أن األب ~ � طبقة ،وأيضا فمن قاعدة الفقه ~ مع÷ هذا الفصل األخw .ألن ا.0م بآخره
   .ال و� أخيه ،إنما ¾جب فرعه
  انقراض � S / إال أن ¾مل  ،إياه )7(يقتC حجبه ،فإن انقرضوا عن آخرهم :وقو� بعده

                                                 
  .ي: ا�®ت� ساقط� ~  )1(
  .»�سÖ«: ي~   )2(
  .»متكمال«: ي، م~   )3(
  .ك، ط: سقطت منستة أبيات  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .ي: وما أثZته من. »ححبه«: األصل~  )7(

 ]أ/278[
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، َوَ�ْعَدُهَما Sََ الُْفَقَراِء نَِصيُب َمْن َماَت .َُهمْ " :كما ~ قو� ،واحد من األباء    .)1("وSَََ اثْ�َْ�ِ
، فإن )3(� غلةفيما  )2(أنه .م ºتلف فيه ،وا.�~ ،وظاهر ما نقله ا(واق عن ابن ا1اجب

قام أبناؤهم مقام أبائهم أن أبناء � واحد منهم  :¢ن مع÷ قو� ،عمل بمقتD هذا ا�ص
بمع÷ أنه ال تفضيل لفقwهم  ،فيه S ا.سواء )4(و\Íونون ،يقوvون مقامه ~ استحقاق نصيبه

 ،الÁسو\ةو.و ال هذا اRنصيص �خله اqالف ~ ذ.ك ب ،وال �كرهم S أنثاهم ،S غنيهم
   .وشهر ¢(جهول� ،و�اRفضيل S قدر ا1اجة ،إ1اقا �م با(عن®�

فتكون األحفاد �يعهم بمþلة أبناء ا.صلب فيه  ،و¾تمل أن معناه مقابلة ا#ميع با#ميع
   .كأبائهم cيث يقسم S رؤوسهم بغw تفضيل أيضا ،S ا.سواء

عمال  ،مدخل أبيهم ~ حياة أعمامهم )5()من(و\بعد هذا االحتمال أن األوالد إذا دخلوا 
ول®س ~  ،فأي �ء يردهم بعد إY غw مدخل أبيهم ،و�قاعدة الفقه ~ ذ.ك ،با�ص ا(تقدم

   .، وa غwهأن العمل بالظاهر واجب ~ هذا )6(وقد تقرر ،ا.وثيقة ما يدل عليه
و.و  :فإن ¢ن حيا رجع إY قو� ،¢ن لفظ ا.واقف ¾تمل احتماالت و.و :قال ا.شWخي©

و§ن مات عمل S  .فال عWة بتفسwه ،فإن فÑ بما ال ¾تمل ا.لفظ ،فÑ بأضعف االحتماالت
   .االحتماالت )7(أظهر

 أن يعارض أظهرهما أصل، فيحمل S األظهر من باقيها: "قال ا1طاب
ّ
  . ها )8("إال

جزمه cمله S  - ر�ه اهللا -¢ن من حقه  ،إال أن ¾تمل S اRفسw :قو�: قلت(
wفسRبعضه بعضا ،ا Ñناقض  ،(ا علم من أن @م ا.شخص ا.واحد يفRا S فال ¾مل

 من ا�Rبيهات ال© ،و\دل � ما ~ ا�Rبيه ا.سادس .ما أمÍن �له S اRوافق )9(]اRخالفو[

                                                 
  .252ص: ¤ت� خليل  )1(
  .»فيها«: ي~   )2(
  .645-644ص 7ج: ينظر اRاج واإلùيل  )3(
  .»يÍون«: ط~   )4(
  .م: سقط من  )5(
  .»تقدم«: ي~   )6(
  .»ظاهر«: ك~   )7(
  .633ص 7ج: vواهب ا#ليل  )8(
  .م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب اqرم: سقط من  )9(
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يقع ~ : "ونصه ،)2( )1(]~ األحباس[بعد ا.لفظ ا.رابع من تأ{فه  ،1طابذكرها أبو زyر\اء ¾� ا
الطبقة العليا : ثم يقو.ون ،أو بغw لفظة من بعدهم ،ثم S أوالدهم من بعدهم ،عبارة بعضهم

 ،أو و� و�ه و§ن سفل ،نصيبه .و�ه (4)]منهم رجع[مات  (3)]من[S أن  ،�جب الطبقة ا.سف.
وa لفظة  ،يزول به ا�حث ا(تقدم ~ لفظة من بعدهم )6(.ِمَ  ...إن مات منهم إلخ S : (5)كقو�

إنما هو حجب �  ،ألن ذ.ك ê\ح ~ أن ا(راد بذ.ك ؛الطبقة ا.سف. )7(]العليا �جب[الطبقة 
  ها (8)."وهذا ظاهر ال إش�ل فيه ،ال فرع غwه ،أصل فرعه فقط

ف�ن  ،أنه يزول به ا�حث :وقال ،ش�لا�ي ال إ �\حا. )9(]ذ.ك من[نظر كيف عد فا 
واهللا  ،ألن ا(سألة من مع÷ ذ.ك ؛من حق ا.شيخ ا(جيب ~ نازلة ا.سؤال أن يقول كما قال

   )10(.)رزقهم اهللا رضاه آم� ،كتبه �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK .أعلم
با�®نة فيما اد� ز\ادته من ماء ~  )11(ثهفيطالب هو أو وار ،وأما vسألة إمام ا(سجد

فع. مدعيها  ،واألصل عدم ز\ادته فيه ،فيعد حائزا ،ألن رقبة األرض ل®ست � ؛ماجل ا(سجد

@�ïčÇŞ†�½aوهو  ،.لحديث )12(إثباتها ó�ÜflÇ@ čòfläğîfljÛa نص فيها ، )13(� ...لخ إ S و.م أقف بعد،  aو

  . ما 2شهد (ا ظهر K ~ ا#واب ؛¤ت� الWز� فيما أشبهها من نظائرها
واسÁث÷ من عموم لفظ  ،أو تصدق به S أوالد و�ه فالن ،وأما vسألة من أوò بثلثه

  ،فإنا Þمله S من و� منهم( ،و� ~ ح� ا.وصية أو ا.صدقة و�ان فقط ،األوالد فالنا منهم

                                                 
  .م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب اqرم: من سقط  )1(
  .658ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )2(

  .م: وما أثZته من. األصل: سقط من (3)
  .م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب اqرم: سقط من (4)
  .»فقو�«: ~ �ح ألفاظ ا.واقف� (5)

  .م: سقط من  )6(
  .م :وما أثZته من. األصل؛ �سبب اqروم: سقط من  )7(

  .19¾� ا1طاب، ص: �ح ألفاظ ا.واقف� والقسمة S ا(ستحق� (8)
  .م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
 .ي، ك، ط: سقط من )10(
  .ي: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »واثه«: األصل~   )11(
  .»إثباته«: ي ~  )12(
، وهو حديث 618ص 3، ج1342: ما جاء ~ أن ا�®ّنة S ا(دÝ، حديث: أخرجه الÖمذي ~ س�نه، باب أخرجه )13(

  . 279ص 8، ج2661: صحيح، أخرجه األ�ا] ~ إرواء الغليل، وقال حديث صحيح، رقم
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ألنه �رد احتمال  ؛)2()فال �وز Æصيصه با(وجودين منهم فقط ،)1(ة ا.لفظومن سيو� .صالحي
 ،أو وصيته (ع÷ أوجب ذ.ك ،ألنه إنما اسÁثناه من صدقته ؛ل®س معه ما يؤ\ده ال من االسÁثناء

نهما بلفظ ا1Rنية من أول وهلة فكفاه ذ.ك  ،وسماهما باسميهما ،وألنه .و أراد Æصيصهما لََعيَ
   .ا.شاvل �م ولغwهم ،سÁثناء من عموم لفظ األوالدعن تÍلف اال

أن العموم مقدم إذا .م يتقدم  ،األvر ب� احتمال العموم والعهد (3)وقد تقرر فيما إذا دار
أنه  ،با.الم أو اإلضافة )4(~ ا#مع ا(عرف ،وقد êح ابن ا.سب¶ ~ �عه ،~ ا.0م معهود

و§مام ا1رم� إذا  ،خالفا أل± هاشم من ا(ع»لة ~ نفيه عنه مطلقا ،.لعموم ما .م يتحقق عهد
   .احتمل معهودا

و¼ S  ،حÄ تقوم قر\نة ،فهو عند اإلمام مÖدد ب� العموم والعهد :قال ا#الل ا(ح.
 :وهو قو� فيها ،و§ال فنص ا(سألة ~ ا(دونة ،وهذا ùه تأن®س وتقر\ب ،)5(قو� vوجودة بما ب®ناه

   .، وال يرثونه، فذ.ك جائزومن أوò .و� و�ه بثلثه"
   .وو� غwهم بعد vوت ا(وH قبل قسمة ا(ال ،فإن مات أحدهم: قيل
   .(وا{همأو  ،ذ.ك كقول ما.ك ~ ا(وH ألخوا� وأوالدهم: قال

أو �U فالن بثلثه، فذ.ك (ن حö القسم، ال ¾سب من  ،أو �U عمه: قال ابن القاسم
Hوت ا(وv وال ¾رم من و�؛ ألنه .م 2سم قوما بعينهم ،مات بعد .  

وقال ابن القاسم ~ باب بعد هذا، فيمن أوò بثلثه (واK فالن، فمات بعضهم، وو� 
باختصار ه ا )6(."أن ذ.ك (ن حö القسم ¢.وصية .و� ا.و�: �عضهم، وعتق آخرون قبل القسم

ÝاذW(7)ال   

                                                 
  .»�م«ز\ادة : ك~   )1(
  .ط: سقط من  )2(

  .»أراد«: ي~  (3)
  .م، ك: وما أثZته من. »ا(عروف«: األصل، ي~   )4(
  .ي: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »ب®ناة«: األصل~   )5(
  .286- 285ص 4خلف الWاذÝ، ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )6(

(7) ÝاذWأبو سعيد : الÝاذWر هبة اهللا بن . خلف بن أ± القاسم األزدي الÍأخذ عن ابن أ± ز\د وأ± ا1سن القا�° وأ± ب
.م �صل � رئاسة بالقwوان �غض أصحابه � �سبب صحبته .سالطينها، ثم خرج إY صقلية فحصلت � هناك . عقبة

ترتيب . .م تذكر سنة وفاته. من تآ{فه اRهذيب وهو اختصار ا(دونة، واRمهيد (سائل ا(دونة، واختصار ا.واضحة. ا.شهرة
  .105ص: ة ا�ور، شجر182ص: ، ا�يباج ا(ذهب284ص2ج: ا(دارك
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ثلJ .و� فالن، وو� فالن ذ.ك ا.رجل �صورون ~ : قاسم فيمن قالثم قال عن ابن ال
   )2(.أنه يقسم ب®نهم با.سو\ة :)1(عdة ذكورا و§ناثا

 ،hالف األحباس ال© يؤثر فيها أهل ا1اجة ،ومعناه عند ابن يو�س أن ا.وصايا ~ القسم
وابن  .ما معناه أن ما.� تÍلم S من Çب � ا.وصية من األخوال وأوالدهم :وقال بعضهم

خالفا .سحنون ~ �له �م S ا(عي�� ~  ،فال اختالف ب®نهما ،القاسم S كيفية القسم
�Rا(سأ.   

 ،وفرق هو ب� أن تÍون ا.وصية بغلة vوقوفة ،)3(وأ.زم ابن القاسم �.ك تناقضا فيهما
قد علم أنه  :فقال ~ قسم الغلة ،و�� ا.وصية بما يقسم ناجزا 1ينه ،öت � xمتقسم إذا ح

 ،وا(وò �م معروفون لقلتهم ،وa ا(ال ا�اجز ،ف¦ S �هول من يأ� ،أراد بها غw معي��
  .و�اهللا اRوفيق ،أنها ¢.وصية لقوم vسم�õ ،واÞصار عدتهم

فمدارها S وجود سبب  ،وأعود نفعا ،اZ1س بما هو أصلح وأما vسألة معاوضة أصل
وأما وجود  .والعجز عن عمارته ،وخوف اسÁيالء اqراب عليه ،ا(عاوضة من قلة ا�فع أو عدمه

ألن ا.سبب   ؛وتعلق اÍ1م �سZبه أقوى من تعلقه �dطه ،فهو �ط فيها ،ا(عاوضة/ الغبطة ~ 
  . أو جلها ،و§ال ألّدى إY تغيw األحباس ùها ،فهو أحق با(راxة ،يؤثر بطرفيه

وêح ~ ùياته ببطالنه  ،)4("ال �وز تقدم اÍ1م S سZبه اتفاقا: "وa قواعد ا(قري
وأما هل يÍتÌ بوصف ا(عرفة  .~ ذ.ك ما يÌÍ و2شÌ )5()وغwهم( ،وأجو�ة الفاس®� ،�.ك

العمليات S (فقد نص ~ �ح  ،أو خالفها ،عن العدالة ~ ا.شاهد بوجود الغبطة ~ ا(عاوضة
  : قو� )6()اشÖاطها ~ �ح

  رـظـتـنـهم ال يُ ـتـات معرفـبـإث     رـصـاب ا�ــل بأر�ـساهَ ـوُ\تَ 
ووقع .شيخنا األستاذ أ± ز\د  .والقرا~ ~ غwهما ما فيه ا.كفاية ،ونقل عليه من @م ا(تيطي

  ،و§نما ينظر .لغZ ،أنه ال يعتW حال ا(قوم ،S مدين بتقو\م من ال يرø حا� )7(~ مبيع
                                                 

  .»ذكور أو إناث«:ط  ~  )1(
  .286ص 4خلف الWاذÝ، ج: ينظر اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )2(
  .»فيها«: ي~   )3(
  .282ا(قري، ص: قواعد الفقه  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .»بيع«: ي~   )7(

 ]ب/278[
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 ،و§نما يعتW حال ا(قوم� ~ تقو\م ا(تلفات :وقال أيضا .و§ال بطل ،فإن .م يÍن فيه صح
   .تمد S قو�م فيهاو\ع ،ال© ال غZ فيها

 ،بأن ا(دار S استقصاء القيمة ،~ رده S من خالفه ~ ذ.ك من تالمذته )2(êح )1(ثم
  .ووجد فيه الغZ ما Dv ،بد{ل أن العدل .و قومه ؛ومÄ فقدت رد ،فمÄ وجدت صح ا�يع

~ vسألة  فكتب أن األvر كما قال ،ووافقه الفقيه سيدي عمر بن عبد اهللا الفا´ ~ ذ.ك
Zالقيمة ،الغ Yرد ا�يع ،ينظر إ Zسبها غc و§ال فال إلخ  ،فإن ¢ن ~ ا(بيع ...  

وlسÍن  ،ي1بت بقول من اشتهرت معرفته )3(]إنما[أن الغZ ونفيه  :وفيه من ا�ظر
فعاد اختبار القيمة vسZبا  ،وال يعتمد عليه ،ال 2سÍن إY قو� (4)وغw ا¬قة ،ا�فس إY خWه

 ،ا#امع ب®نهما )5(ألن ا�فس إنما lسÍن إلخباره ؛كما قال ¤الفه ،عن �� العدالة وا(عرفة
  .و§ن .م 2شعر ،وvوافقه أنهما قد ناقضا ما رأياه ،و§ال فقد بان من @م شيخنا

×ا ال يقبل  ،ك فيهفيما بيع قبل بيع � ما � ِ�  ؛وأما vسألة الغائب إذا قدم وطلب ا.شفعة
وهو ا.راجح  ،السÁناده إY ظاهر ا1ديث (7)نقسمإن ا: (6)عمال بقو� ،فإنا ال نمكنه منها ،القسمة

   .عند غw واحد من علمائنا
 )8(ألن ا1صة ال© 2سÁشفع ؛فإن بيع ا.� إن صح يبطلها ،وS تقدير ثبوتها � ~ مقابله

ألنه وyيل �  ؛ألن بيع القا� عليه كبيعه هو ؛و§نما قلنا بذ.ك .بها قد خرجت من يده
تَهُ " :وa ا(خت� ،)ô)9ئب  )10("أْو بَاَع ِحص�

ّ
   .خ¯؛ ~ vسقطات ا.شفعة ال© أصلها ا.ل

واختاره  ،وهو كذ.ك S أحد قو� ما.ك ،ظاهره علم بZيع �\Íه أم ال :وقال بعضهم
  .أشهب وغw واحد

                                                 
  .»فيما«: ي~   )1(
  .».م ي�ح«: ي~   )2(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي :سقط من  )3(

  .»ثقاة«: ي~  (4)
  .»إلخبار«: م~   )5(

  .»بقول«: ي~  (6)
  .»ابن القاسم«: ي~  (7)

  .»2شفع«: ~ ك  )8(
  .»S الغائب«: ي~   )9(
  .231ص: ¤ت� خليل  )10(
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 عليه ~ حينها ،وأما vسألة من تصدق ��ء
ّ

Éوvُ الفه ~ ذ.ك ،واد� أنهº � وا(عطى، 
 ،عداءه عليه (1)ألن دعوى ا�افع � تقتC ؛فيكون القول ~ ذ.ك قول ا(عطى � ~ عدم ا�®نة

بد من  ولÍن ال ،و¼ ال تÁبعض ~ مثل ذ.ك ،واألصل عدمه مع ما فيه من تبعيض ا�عوى
  .هألنه .و أقر � بما يدعيه �فع ؛تلك ا�عوى )2(توجه ا{م� ~ دفع

فمات ا(حZس قبل  ،)3()بعد(وS من يو� .و�ه  ،وأما vسألة من حZس S من ~ حجره
وال �ء  ،ا1ائز �م )4(ألنها ؛فيختص اZ1س ا(ذكور بمن ¢ن ~ حجره ،أن يو� .لو� ا(ذكور
وال هو �وز من  ،ألنه ال يلزم بعقده ~ حقه عند ما.ك ؛ا(و.ود بعد vوته ،منه .و� و�ه ا(ذكور

و�ه قطع ا1طاب ~  ،فال يصح � ~ ا�ازلة S مذهب ما.ك وابن القاسم ،بل و.و ح� عنه ،يده
  : )5( و�.ك اخت�ته ~ قو� ،vسائل االل»ام �

 
ْ
ــ امُ زَ ــتِ ـواالل

ّ
  دـَص ـُ�قْ  هِ ـيـفِ  ُت ـو\ـفْ اR�  عُ ـنَ ال ُ�مْ        دُ ـوجَ ـيُ ي سَ ذِ .ل

 §ِ وَ 
       امِ ـيَ ـي القِ ــفِ  ق" ـحِ ـيَ  امَ ـن�

  
  يـامِ ــا��  ورِ ـهُ ظُ  مَ وْ ــيَ  هِ ـهِ ـجْ وَ .ِ   

وS أجنó ~ اشÖاط حيازة األجنó #ميعه  ،ففارق بذ.ك من حZس S من ~ حجره  
  .S ما فيه

و.م  ،شÖاهُ وإلخوانه با.ydة ~ � ما ا ،وأما vسألة من اعÖف .زوجته با.ydة ~ مع�
فع. تقدير  ،وال ¢ن ا(قر به �ت يد أحد منهما ،من اإلقرار\ن )6()من ا(تأخر(يعرف ا(تقدم 

  :)7(وهو ،ما قا� ~ اRحفة ،وصحتها هكذا يÍون ا#واب فيه ،lسليم هذه ا�عوى
عيـوا.ش�  َ� ـٌد يُ ـيـٌد وال َشهــوال يَ     َعاـاِن مَ ـِه َشْخصـيُء يَد�   د�
  َزمـاوي vُلْتَ ـي الÁ�سـوذاَك ُحÍٌْم ف    د الَقَسمْ ـعـُهَما بـا بَ®ْنَ ـمُم ـُ�ْقسَ 

  رِدِ ـد ُمنْفَ ــوُل ذي يَ ــوُل قـوالق    دِ ـاٍت أْو نÍُوٍل أْو يَ ـنـي بيõ ـف
  هْ ـِه اَ�®õنَ ـيـاَم فـْن أقـو (ـــوه

  
عْ ـــالـوحَ   

َ
   هْ ـنَ ـيõ ـها بَ ـنـَدِل مـُة األ

  
                                                 

  .»يقتC«: ي~  (1)
  .»دعوى«: ك~   )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»ألنه«: م~   )4(
  .»نظمها«: ~ ي، م، ط  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .البن xصم: �فة ا�1م. 203-200من : و¼ األبيات. »ونصه«: ~ ط  )7(
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 aْعَوى" :ا(خت�و   .¢لعول )2(")1(َوقُِسَم Sََ ا��
 ،فتبطل فيه ا(عاوضة من أصلها ،~ شقص .لمعاوض )3(إن عووض به ،وأما vسألة اZ1س

سيدي عبد القادر  ،وقد نص S ذ.ك ا.شيخ العالمة .النتفاء �طها ا�ي هو الغبطة وا.سداد
  . و�ه ~ �ح عملياته )4(الفا´ S ما نقله عنه

فتجري S حÍم من مات من أهل  ،وقد أعمر عمرى �ا ثمرة ،وأما vسألة من مات
وا(عمول به ×ا قيل  ،أو قبله µامع استحقاق غلة األصل دون رقبته ،اZ1س بعد طيب ا¬مرة

 ،فلبقيتهم .م تطب  و§ن ،من ا¬مرة .وارثه/ فنصيبه  ،أن من مات منهم بعد الطيب :)5(]فيه[
   .أو ا(حZس ،¢نوا يلونها

عن  )6(]سا.م[فنقل ا.شيخ  ،وأما vسألة نصب ا#ماعة .لحاÐم فيما �Íم فيه القضاة
   .صا1وا ا�â مقام اإلمام ،وحيث ال سلطان تقوم فيه ،تهذيب الطالب أن أطراف ا�الد

ي ينّصبه  " :~ �ح ا.رسالة )7(وقال ا�فراوي(
ّ

)8()هو اإلمام -القا�أي -وا�
األعظم،     

ين يقيمونه، كما �ب 
ّ

، و§ن .م يوجد واحد منهما، فجماعة ا(سلم� هم ا�
ً
أو نائبه إن ¢ن عدال

   .)9("عليهم إقامة ا.ّسلطان
  ~ �وط من  ،من ا.شافعية )10(وذكر ا.شيخ ميارة ~ �ح المية القضاء عن ا(اوردي

                                                 
  .»ا�xوى«: ي~   )1(
  .271ص: ¤ت� خليل  )2(
  .»فيه«: ك، ط~   )3(
  .»عنده«: ط~   )4(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )5(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
أخذ عن شهاب ا�ين . و� و�شأ ببâه نفره ثم ار�ل إY القاهرة. أبو العباس أ�د بن غنيم بن سا.م ا�فراوي: ا�فراوي )7(

ع ب� �. وأخذ عنه أبو العباس أ�د بن vصط� ا.صباغ وغwه. ا.لقا] و�ّمد بن عبد اهللا اqر� و¾� ا.شاوي وغwهم
�ح S ا.رسالة، �ح S ا�ور\ة، �ح S : من تآ{فه. العلوم العقلية وا�قلية، وانتهت إ{ه ا.رئاسة ~ ا(ذهب

  .40ص1ج: ؛ ا{واقيت ا¬مينة318ص: شجرة ا�ور. ه1125توa سنة . األجرومية، ورسالة ~ ا.0م S الZسملة
  .ي: سقط من  )8(
  .220ص 2شهاب ا�ين ا�فراوي، ج: الفواكه ا�وا] S رسالة ابن أ± ز\د القwوا]  )9(
أخذ عن أ± حامد اإلسفراي®U . با��ةه 364أبو ا1سن i بن �ّمد بن حبيب ا��ي ا.شاف�، و� سنة : ا(اوردي )10(

قضاة آخر ا�ولة العباسية، وّ� قضاء بâان عديدة  أ�W. وغwهم و�ّمد بن عدي بن زحر ا(قرئ و�ّمد بن ا(ع. األزدي
طبقات . من تآ{فه أدب ا�نيا وا�ين، األح�م ا.سلطانية، كتاب نصيحة ا(لوك، وأدب القا�. ودرس با��ة و�غداد

  .230ص1ابن قا� شبهة، ج: ، طبقات ا.شافعية267ص5ابن ا.سب¶، ج: ا.شافعية ا.كWى
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وا.رأي  ،والعلم ا�ي يتوصل به إY من 2ستحق اإلمامة ،العدالة ؛يقيم اإلمام من ا�اس ثالثا
   ها(صالح أقوم وأعرف ا )1(وRدبw ،وا1كمة ا(ؤديان إY اختيار من هو .إلمامة أصلح

وعليه درج ~  ،وابن رشد ،و§ذا ¢ن العلم ال 2شÖط ~ القا� S مذهب ابن حبيب
،و�ه خصال اù wqها ،نه بالعقل 2سألأل ؛بل العقل وا.ورع ¢ف عندهما ،اRحفة  ، و�ا.ورع يَِ�ّ

ْف S مذهبهم صحة تو{ة أهل  ،وال يقطع حكما دونهم ،ف®شاور فيما نزل به أهل العلم َºَ م.
   .واحتياط ~ األvور ،العقل وا�ين ×ن � نظر

 ،)3()لقضاءوا(.لفتوى  )2(إذا ¢نوا cيث ال �º عليهم ا(تأهل ،و§ن .م يÍن فيهم x.م
و�ه كتبه سائال من  .واهللا أعلم ،cسب حا� وزمانه كما أشار إY ذ.ك ~ �ح العمليات وغwه

xفسه وأحباباألخ ا�اصح ا�� Ýمن يتعلق به  ،بعد ا.سالم عليه ،هء ا.صالح حيث ما د Sو
  . ¢ن اهللا � ~ ا�ار\ن و{ا آم� ،عبيد ر�ه �مد بن �مد العا.م

  :ا#واب نظما بقو� ثم أxد
  الـت vُوصـه ما دمـاء وال أحصيـثن  ه       ـلـت أهـا أنـفسبحانك اa م

yلق أ�م  ة     ـيـالم �ـالة وا.سـى ا.صـوأزqا(ختار ~ ا vا(جت Sالـ  
  الـد تأهـم قـن xلـه مـرم بـوأ�  ه    ـم أسـي العلـاء فـد فاالستفتـعـو�

  الـد تفصـما قـناه بـض مبـتناق  ه     ـس فاعلم بأنـواب ا1بـا جـفأم
  الـض ماتـه يناقـر بـن آخـوع  ه      ـض قبلـل إال بناء يناقـفال تدخ

ال        ـه بيـان فيـت ثـإن قلـف õالـد �صـما قـى بـر يلغـوعن آخ  ن أو  
  خالئفـها ال غwها عـنـد مـن بـال    فإن من أصل ا.dع أن �جب األباء

  زالـمن )4()زلـمن(ات ـإY عدد ا#ه  رده            ـواء نـتـو§ذا ¢ن ذا باالس
  الـص اشمـر ا�ـا اقتضاه ظاهـم  ي � مþل S      ـل فـولÍن ال تفضي

  الَ ـرا ُمتََمهِ ـا.ك نـي حيـما زاد فـب  د  ـام إال �شاهـول .إلمــوال ق
  الـه vكمـي إ{ـن ا.سبب ا�اعـم  والبد ~ اRعو\ض ~ اZ1س إن جرى  

  الـع أفضـي ا�فـدل خwا منه فـفأب  ه بدا           ـن عمارتـزا عـا وعجـرابخ

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. وهو �رف ظاهر. »�بw«: األصل~   )1(
  .»ا(Áساهل«: ك~   )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .ط: سقط من  )4(
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  ال والـى و§ال فـه تُرضـديانتُ   ارف        ـوت بعـاض ~ ا¬بـاه قـوأvض
  الـل �مـد ضـألن اغتباطا فيه ق  دال      ـ�وز ذاك ~ ا.شقص مبول®س 

  زالـل منـه ال {عمـف عليـ.وق  ات إال كأ�ل             ـإن م )1(رٌ ـا ُمْعمَ ـوم
  زالـه تنـى عليـّدعـه مـفخصم  رع            ـال تبـرا cـى حجـن يدعـوم

  الـإY واقف خ )2(ن ¢ن معدوماـبم  ه          ـة أهلـوف �yـل ا(وقـوال يبط
  الـه متمثـل )3(ازه أبـو حـول  ه              ـد لعدمـه .لحفيـنـيء مـوال ش

ال  ـرا مثـه ابن القاسم ا1بـوناشئ  ول ما.ك       ـن قـور مـذا S ا(شهـوه
  الـم ا(خبـى العديـهم حتـ�يع  ره             ـيـاء ألوالد غـل إيصـمـو2ش

  الـاق فيجمـوم ا.لفظ بـألن عم    همـرد منـع اسÁثناؤه الفـوال يمن
  الـهم vسجـه عليـاقيـع �ـبZي  ع عنهم          ـا بيـاب مـع الغيـوال 2شف

  الـب أهمـرو الÖتـزوج وغيـل  دء أو عوده      ـيء بـرف با.شـن يعتـوم
  الـS حسب ا�عوى Ícم تأص  ن � واحد         ـد ا1لف مـعـم بـفيقس

  الـم وافق معمـي كمن بالعلـفيقض  ي أفقهم        ـوام قاضـب األعـو§ن نص
  )4(الـاب �مـر بانتصـو§ال فأح  ي �ط علمه     ـى ا(شهور فـذا علـوه

  )5(الـم َمُ»َجـالـل عـه بنجـسمّ ف  دري ا(جيب سؤا�     ـت أن تـو§ن شئ
  الـن ذوي العـميـده وا(سلـووال  ه        ـرة لـن مغفـن ا.ر�ـم )6(وـرجـو\

  ها                                                                                                                                             
وقد كتبه �  .هو نظمه ا(تقدم ،طلب منه سيدي وا�ي َكتْبَهُ  )7()ا�ي(وا�ظم  :قلت

وهذه  :وقد قال فيه هو عقبه ما نصه ،لÍن (ا ¢ن فيه بعض ¤الفة .لنظم األول ،عقب ا#واب
  ه ال�سخة من هذه القصيدة �ب أن يصلح بها ما خالفها من �سخها ا

Éوغفلنا عن  ،عبد ا1ق القا� )8(إنما ظفرنا بها من عند و� سيدي ،وذ.ك ألن األو  
                                                 

  .»بمعمر«: ي~   )1(
  .»معروفا«: ط~   )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .ك، ط: Úسة أبيات سقطت من  )4(
  .»�حها«ط : ~  )5(
  .»ترجوا«ك : ~  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»وا� ا.سيد«: ك~   )8(
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  :و¼ ،نا إxدة هذه ا.صحيحةو(ا ¢ن ا.واجب االكتفاء بها تع� علي ،هذه
  اسـة األحبـت قسمـع بـنـي مـف  اس      ـن ا�ّ ـالف بيـة ال خـvسأل

  والــن األقـة مــالثـى ثـعل  الل      ـتـي االغـرى فـــما جـو§ن
  ارـب األحبـي كتـه فـودون  ار        ـبـواز باإلجـع وا#ـنـمـال

  / ار ـهـع باإلظـنـها ا(ـيـق فـحق  ار   ـاألشجي ـاذ فـنا األستـوشيخ
  ودـال جحـة بـص ا.روايـن  ود     ـهـرب ا(عـقـي ا(ـو فـوه

  سـا يُلبـو ×ـت فهـة بـقسم  س      ـه ا(حبـاز قسمـإن أجـف
  نـــيّ ـه ا(بـــرأيـوازه بـج  ن      ـد ا(ؤمـبـن عـنا ابـقيهـفلف
  زاعـى نـلـه عـعـرط بيـوش  اع       ـة ا(شـن قسمـذه مـأخ
  حـ.لتصحي (2)فـــه أخـمـوقس  ح    ـر\ـباRص (1)نا اإلذنـا هـوه
  امـقـُس ال يـه فالَقيْ ـلقسم  ام   ـرت األحكـاع جـت ا(شـقل

  ةـي القضيـل فـل اRعليـفيبط  ة     ـة طرديـفـه صـيـواإلذن ف
  راـال مـٍر بـمَ ـن عُ ـدي ابـ.سي  رى      ـي (3)]وا�يع[ن القسم ـوالفرق بي

  )4(تـهماأشبـهـت اõRأ4ِيَت فـي اإل  ه          ـاتـه أفـعـيـإن بـــال فـق
  ىـن vضـل مـول كـي قـفلم �ز ف  ى   ـرتضـه ال يـر بـم تغييـوالقس

  اتـس باإلثبـق ا1بـي مطلـف  ات        ـفإن أراد القسم با�ت
  ةـل ا(عرفـع أهـن �ـره مـوغي  ة     ـه ابن عرفـعـاق منـو وفـفه

  ارـي اإلعصـازل فـادث ا�ـ.لح  ار   ـى األشجـع علـره ا(نـوقص
  واالـه األقـعـنـي مـه فـ.رفع  الال        ـه اغتـد قسمـر\ـد يـوق
  لـى اRفضيـه إال علـوفاق  ر الWز�   ـي ¤تصـت وفـقل
  ما أراهـب )5(اقاةـع ا(سـم  ا رآه         ـــوز رد مــال �ـف

  الءـد االبتـنـواب عـو ا.صـه  ي اآلراء    ـم فـت القسـع بـومن
  صـحـه بالفـتـره ُسن� ـتغيي  ص     ـي ا�ـه فـعـه منـألن وج

                                                 
  .ي: وما أثZته من. »االذان«: األصل~  (1)
  .»أحب«: ط~  (2)
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من (3)

  . »األمانة«: ي~   )4(
  .»ا(سافة«: ي~   )5(
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   ـهفـص ا.واقـنـم بـض القسـفينق  ة  ـازلـي ا�ـها فـنـذه بعيـوه
)1(عملهاض ـم يÍن Ícم قـإن ل

  ـهن ا(سألـض لظـد ا�قـعـفيب    
  انت&                                                                                                                                        

-746 R�=) �(�W� [� ���5�X 
  ،وvراجعة فيه من بعض الفقهاء ،من جواب � S وثيقة حZس ،و.لشيخ أ± ز\د أيضا

فال يö ~  ،من أسفل إY آخر ما يمÍن ا.وصول إ{ه ؛أما قول ا(وثق ~ انتهاء ا#نان :نصه
 ،و§نما يö إذا صار بيد الغS w وجه اRمليك ،اRحب®س إذا ¢ن ا#نان بيد ا(حZس عليهم

إذ ال يقD  ،فحي�ئذ ¾تاج إY �ديده ،وقام فيه ا(حZس عليهم باستحقاقه باRحب®س
   .باستحقاق ا(جهول

فإن نازعهم  ،فإنهم يصدقون ~ تعينه ،يقرون بتحب®سه ،وأما ما دام ~ يد ا(حZس عليهم
وهذا  ،بد من إثبات vلكية من نازعهم فيه فال ،من األرض بل ا#نان ،منازع فيما �ت أيديهم

  .واهللا أعلم ،�ل @م ابن رشد (ن تأvله
د ما ذكر ومن أنه xئ :وقال ،فقد ذكر ~ ا.وثيقة أن االبن ا.كبw حاز اZ1س ،وأما ا1يازة

   هأعد�ما اب وقو�لت بهذه ا�®نة وقD ،فإذا قامت ب®نة بعدم حيازته ،حيازته �لة
واهللا  ،)3( )2(الفخار من جواب ابن ،قD بأعد�ما مع ما يأ� ×ا ~ ا(عيار :انظر قو�: قلت

  . وyتب �مد عبد العز\ز. أعلم
-747 R?����� ¼4�8 ��m� [� ��m� ��� b>� �;? k�'8m� g� k�8m� &E
� &PX 

و.م 2شÖط  ،فا(حZس إذا عطف أوالد األوالد S األوالد بلفظ ا.واو ،و�عد :و� أيضا
   )4(.أنهم يدخلون معهم ،فا(نصوص البن رشد وغwه ،عدم إدخا�م مع أبائهم

  ونصه  ،أن ا.واو ظاهرة ~ الÖتيب: عن ابن رشد ،قد ذكر أبو ا1سن ~ كتاب الظهار: قلت
                                                 

  .»أعلمه«: ي، ك، ط~   )1(
أخذ عن ¾� بن عبد اهللا بن . الفخار أبو عبد اهللا �ّمد بن عمر بن يوسف بن �شكوال القرطó، أشتهر بابن: ابن الفخار )2(

رحل إ�v Y و§Y ا(دينة ا(نورة فشوِوَر بها، ¢ن ¾فظ ا(دونة . ¾� ا.ليJ وابن عون اهللا وأ± �ّمد ا�اî وغwهم
، وyتاب اختصار ا�وادر البن أ± ز\د القwوا]، اختصار ا(Zسوط .لقا� إسماعيل: من تآ{فه. وا�وادر و\وردها من حفظه

، شجرة 367ص: ، ا�يباج ا(ذهب295ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه419توa ببل�سية سنة . رّد فيه S ابن العطار ~ وثائقه
  .112ص: ا�ور

  .433ص 7ج: ا(عيار ا(عرب. »يُنظر إY أعدل ا�®ن�Á وُ\قD بها «: قول ابن الفخار ~ جوابه عن ا(سألة  )3(
  .»فارس ما نصها.شيخ أبو  قال«ز\ادة : ك، ط~  )4(
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 أو فأنت كظهر ،وأنت i كظهر أ� ،)1(فأنت طالق ،إن تزوجتك :و§ن قال ألجنZية: "عند قو�ا 
 )2(حÄ يÍفر ،ثم إن تزوجها بعد ذ.ك .م يقر بها ،فإن تزوجها طلقت عليه ،وأنت طالق ،أ�

  كفارة 
   .)3()أب�(وا�ي قدم الظهار ~ لفظه : إY أن قال ،الظهار

   .تصارخامن أ± ا1سن به ا ألن ا.واو ظاهرة ~ الÖتيب ؛و§نما قال أب� :ابن رشد
وyتب  .)4()من أنها تفيد الÖتيب ،قبل ~ الطرة عن األشمو� 6نظر ~ Ñ2ى ا.ورقة او(

Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا�  . رزقهم اهللا رضاه آم� ،�مد عبد العز\ز بن 
فإن أثZته  ،وأما العرف ا�ي ادxه بعض األوالد :وهو قو� ،ول�جع إY تمام @م ا.شيخ

وهو  ،بأنهم xينوا جل أحباس بâ ا(حZس بهذا ا.لفظ ؛وفÑوا vسÁندهم ~ شهادتهم ،بعدول
مع أن العرف جار بأنهم ال  ،و.م 2شÖط ا(حZس إخراجهم عنهم ،العطف با.واو ~ أوالد األوالد

مه بما و.م يأت خص ،)5()فإن ثبت العرف هكذا( ،2شارyونهم ~ هذه األحباس ا(نعقدة هكذا
   .فال شك أن العرف ~ مثل هذا معمول به ،ºالف ما أ5 به

ولغلبة ا#هل S أ�Õ  ،فال تعتW شهادتهم ال�ا�ا ،وأما إذا .م يذكر شهوده vسÁندهم
 ،أو êح ا(حZس بعدم إدخا�م ،نعقد العطف فيها بثم، إذ لعلهم xينوا األحباس ال© اا.شهود
فإذا ¢ن اعتمادهم  ،أو الطبقة العليا �جب الطبقة ا.سف. ،وال مدخل .ألبناء مع األباء :كقو�

ألن هذه خرج فيها أوالد  ؛فال تصح شهادتهم بالعرف ،S ما xينوا من قسمة هذه األحباس
  .واهللا ا(وفق ،أو بمقتD لفظه ال بالعرف ،األوالد عن أبائهم ب�\ح �ط ا(حZس

-748 R _�*4�����=)m� ! b>��� ! ������ ��W �8X  

~ اRفر\ق  ،وأما اعتماد الطلبة اآلن S ما نص عليه ابن رشد وغwه :ما نصه )6(ومن خط ابنه
   ،مع أن شهود هذا ا.زمان ال معرفة �م باRفر\ق ،ب� ثم وا.واو ~ العطف ~ األحباس

  .  منهه اواألوv Éراxة ا(قاصد  ،ففيه نظر

                                                 
  .»ثا¬ا«ز\ادة : ك~   )1(
  .»عنها«ز\ادة : ~ ط  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .ي، ك، ط: سقط من )4(
  .ي: سقط من )5(
  .»االبن«ك، ط : ~، »العالمة أ± عبد اهللا سيدي �مد بن ا.شيخ«: ~ ي )6(
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~ قول ابن  6ا.ورقة  )1()طرة ا.صفحة من(~  ،نظر ما كتZنا عن األشمو�وا: قلت(
  :~ باب العطف )2(ما.ك

 ـفَ 
َ
  ........ اقً ــحِ َال  اوٍ وَ ــبِ  ْف ـطِ ـعْ أ

  
  )3(ا�يت...........................................   

و�ذ.ك  ،وا.ر��  ،وثعلب/  ،وح\ قطرب ،وذهب بعض ا.كوفي� إY أنها ترتب" :×ا نصه  
رتب وyوفيهم S أن ا.واو ال تُ  )5(وا.سميÅ من إ�اع ا�حاة ب�\هم )4(يعلم أن ما ذكره ا.سwا~

   )7( )ها )6("غw صحيح
-749 R"�$% ¬�8 ��� ,�=) ��c��X  

و§كرام  ،أبو ز\د عليه مU آالف �ية ،�بنا ~ اهللا وشيخنا :نصه ،و×ا ¢تبه به القا�
 ،شهاد با1يازة، وما معه من اإلسيدي ترى رسم حZس أوالد ا1اج أ± القاسم)8( :أما بعد .وسالم

فقد  ،فأما ا.سيد ناجم ،بعد أن استحöت الà ×ن شهد به ،فظهر K بعد اRأvل ~ ب®نة ا1وز
 ري ذ.كوال يد ،واالزدراع ،وا1صد ،أنه شهد بت�ف و� ا(حZس ~ اZ1س بالقطع: قال

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
. ه600�ّمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن ما.ك الطاú ا#يا] ا.شاف� اّ�حوي، و� سنة أبو عبد اهللا �ال ا�ين : ابن ما.ك  )2(

أخذ عنه ابنه بدر ا�ين . سمع من ا.سخاوي وا1سن بن ا.ّصباح، وأخذ العر�ية عن �ع، وجا.س cلب ابن عمرون وغwه
 نظم الفوائد، والفوائد ~: من تآ{فه. وحافظ ا.ّلغة إمام ا�ّحاة. وا.شمس بن أ± الفتح ا�عÅ والعالء بن العّطار وغwهم

؛ بغية ا.وxة ~ طبقات 269الفwوز آبادي، ص: ا�لغة ~ تراجم أئمة اّ�حو وا.ّلغة. ه672توa سنة . اّ�حو، واأللفية
  .130ص1جالل ا�ين ا.سيو�، ج: ا.ّلغو\� وا�حاة

  : ا�يت هو  )3(
أو سـابـًقا    ............ ..............................

  
ـًقا   ُـÍِْم أو vصاحبا ُمـَوافِ

ْ
ـي ا1   فِ

  .36صا(كتبة ا.شعبية، بwوت، �نان، د ت، ابن ما.ك، : األلفية       

 قرأ القرءان S. ه270أبو سعيد ا1سن بن عبد اهللا بن ا.َمْرُزَ�ان ا.سwا~ ا�غدادي اّ�حوي، و� �سwاف قيل : ا.سwا~  )4(
بلغ ~ عدة فنون ز\ادة إY ا.ّلغة واّ�حو؛ . أ± بÍر بن �اهد وا.ّلغة S ابن ُدَر\ْد، وأخذ اّ�حو عن ابن ا.Ñاج ومWمان

¢ن يدرس ببغداد وو� قضاءها، وأفÄ ~ جامع ا.رصافة Úس� سنة S مذهب . مثل ا1ديث وا1ساب وا�ندسة وغwها
ا�لغة ~ تراجم . اب سبو\ه، �ح ا�رديدية، ألفات القطع وا.وصل، وأخبار اّ�حاة ا��\��ح كت: من تآ{فه. أ± حنيفة

  .507ص1ج: ، بغية ا.وxة ~ طبقات ا.لغو\� واّ�حاة115ص: أئمة اّ�حو وا.لغة
  .ي: وما أثZته من. »ب�هم«: ~ األصل  )5(
 2ج،)م1998- ه1419(األوÉ  الطبعة، �نان ،ا.كتب العلمية بwوت دارi األشمو�، : �ح األشمو� S ألفية ابن ما.ك  )6(

  .363ص
  .ط: سقط من  )7(
  ..لمناداة» يا«ز\ادة : ~ ي  )8(

 ]أ/280[
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 .ال األب ا(حZس يأvر ~ ذ.ك و\ن& أو )1(وال ¢ن ،أو �فسه ،وهو ¢.وّقاف ،ا�Rف ألبيه
، وا¬الث فاألوالن أديا ،وعبد ا�ادي ،وتابعه S ذ.ك �مد القراري ،أع� )2(وا.واقف وقتئذ

  . دائه با(رضمنقولة عنه Rعذر أ
   .)ù()3ها(ا.dع طرح تلك ا.شهادة فاقتD نظر  ،خرون من شهود ا1يازة ماتواواآل

ومن ا(علوم أن  ،وyون ا(حZس أع� ،فللجهل ا.الئح من شهادتهم ،أما ~ حق األحياء
فا.شهادة حي�ئذ �تاج إY تمي� ا�Rف  ،إ{هم )4(فإنه 2سÁند ت�فاته ،األع� إذا ¢ن � أوالد

   .ف®سقط بها االستدالل ،و§ال طرقها االحتمال ،(ن
بعد هذا رسم اZ1س كما  ، ثم يبÀفلعدم حصول األداء مع تمكنه ،~ حق األvوات وأما

فيبطل لعدم  ،)6(و§ال فاألصل االستصحاب )5(فإن أثZتوها ،فيØف األوالد إثبات ا1يازة ،هو
كما ~  ،)7(]فيبطل[وقد نوزع ا.ورثة ~ ذ.ك  .و×ا يبطل به أيضا سقوط ا1دود منه ،ا1يازة

و.م  ،فإن ¢ن vشتهرا با#نان الفال] ،ونوازل ابن رشد ،)8(وا(عيار ،� من األحباسنوازل الWز
وشهرته به  ،فهو ~ ح� ما .م ¾د ،يوم اRحب®س(اشتهر فيما سلف  ،يوجد من يقول أنه بذ.ك

  .نظره وتصفحهٱ ،وهذا ما ظهر K ،)10()اشتهر فيما سلف )9(]بذ.ك[اآلن ال يقD أنه 
فأما شهادة ا.سيد ناجم ا�ي شهد  .ور�ة اهللا ،ا.سالم عليÍم أيها ا(حب ،و�عد :فأجاب
إذ األصل  ،حÄ ي1بت أنه ت�ف ألبيه ،ألن األصل أن ت�فه �فسه ؛ف¦ vxلة ،بت�ف ا.و�

 ،)11()حÄ ي1بت ما يبطلها ،فحيازته �مل S ا.صحة ،يبطلها(~ العقود ا.صحة حÄ ي1بت ما 
S ذ.ك من تبعهyذ.ك و.   

  
                                                 

  .»لÍن«: ~ ي  )1(
  .»حي�ئذ«: ط~   )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»ت�فات«: ط~   )4(
  .»بذ.ك«ز\ادة : ط~  )5(
  .»فاالستصحاب«: ط~  )6(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .322-312ص 7ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )8(
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )9(
  .ي: سقط من  )10(
  .ط: سقط من  )11(



 1052 
 

~ ا.رفع S خط ا.شاهد  ،فيكتÌ با.رفع S خطوطهم S ا.وجه ا(علوم ،وأما ا�ين ماتوا
 ،إذ ال �ب عليهم األداء حÄ يطا�وا بذ.ك ،ائهم ~ حياتهم، وال يö عدم إدالغائب أو ا(يت

   .وال أعلم ~ ذ.ك خالفا
  أو با.سماع الفا�  ،بالقطع )2(حدودها )1(فإن ثZتت ،وأما عدم �ديد األvالك ا(حZسة

ونوزع فيه أهل اZ1س بطل  ،و§ن .م ي1بت ذ.ك ،ك� ذ.ك عن ذكر حدودها ~ ا.رسم ،�dطه
  هاعمن ذكرت  )3(كما نقلت ،حي�ئذ

 ،من قو� ~ جواب � أيضا ،وأما عدم �ديد األvالك إY آخره :نظر ما ºالف قو�ا: قلت
وأشار �كر الWز� ما يدل  ،#هل با1دود يقدح ~ صحة اZ1سأن ا :~ ا.ورقة ا¬ا¬ة بعد هذه

  .)4()بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK(وyتب �مد عبد العز\ز  .�
-750 R"G�¨ M� .�/ �
 � ,³�� ��� �) "��� [� �=) M9�X  

وشهد ا.شهود أنه حازه  ،وقدم فيه من ¾وزه ،وسئل عمن حZس S أوالده ح� أراد ا1ج
وأنه إنما حاز {قتC  ،يدÝ أنه يطالب ا(حZس بديون(إال أن ا1ائز  ،~ غيبة �Zسه .لحجاز

   .ال .لمحZس ،ذ.ك من غلته
  )5()فالظاهر من @م ا1ائز ،و�عد :فأجاب

ّ
  )6(وقد ،ة ~ vصلحة اZ1سأنه êف الغل

wاج� S سZط العلماء ~ صحة �ب®س ا(حÖهاش،  
ّ
ة ~ vصالح ا(حZس أن ي�ف الغل

  .)8()واهللا أعلم انت& ،)7(هذا ا.dط(فيبطل اZ1س لفقدان  ،عليهم
قال أبو ز\د  :ما نصه ،وأخرى بنفيه ،و×ا وجد من ا#واب عن ب®نة شهدت با1وز

شهد  )9(وأما .و :إY أن قال ،أو ا.شاهدين مثال ،أما شهادة ا.شاهد ا.واحد S ا1وز :ا#نتوري
 ثم شهد .لورثة شاهدان أيضا بأن ا.صدقة .م Æرج من ،ا(فيد مثال ¢.سنة ،شاهدان S ا1وز

                                                 
  .»ثبت«: ك~   )1(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. »حدوها«: ~ األصل  )2(
  .»ذكرت«: ~ ي  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .ط: سقط من )5(
  .»فقال«: ~ ط )6(
  .»�طه«: ~ ط )7(
  .ك: سقط من  )8(
  .»إن«: ~ ط )9(
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و¼  ،فال خالف أن ب®نة اإلثبات ،ا1وز إY أن مات )1(اال© ذكرها شاهدَ  ،يد ا(تصدق وا(دة
ألنها  ؛وزS ب®نة ا1 )2(ال© شهدت بأنه .م يزل يت�ف ~ ا.صدقة ا(ذكورة حv Äرض، مقدمة

فيجب بطالن  ،ومعلوم �x أن ب®نة اإلثبات تقدم S ب®نة ا�Ì ،نفت ا�Rف عن ا(تصدق
  ه�ا� ا كما هو منصوص ~ ،وال ينظر الÖجيح هنا بالعدالة أو العدد ،ا.صدقة ا(ذكورة

.لمحZس  )3()فيه(~ حZس قد توÉ القبض : "عن ابن الفخار ،وانظر هذا مع ما ~ ا(عيار
 ،وأثبت أن اZ1س .م يزل ~ vلك ا(حZس إY ح� وفاته ،عليه (ا vلك أvره، واعÖضه معÖض

  من العقد اآلخر أم ال؟ ما ظهرفهل يوهن ذ.ك 
وحازه  ،علم أنه إذا ثبت اZ1س S وجهه قبل وفاته �شهر، و¸ن صحيحاا: فأجاب

فهو نافذ، وال  ،وxين ا.شهود ا1يازة S حسب ما ذكرنا ،ا(حZس عليه .رشده ~ صحة ا(حZس
ألن  ؛وا�ي أثبت أوÉ ال؛ ألنه قد صار صحيحا أخwا،إ{ه من اRضييع أو (4)يلتفت إY ما صار

أصحابنا ~ ذ.ك، فح\  / فاختلف (5)ا(حZس .م ºرج عنه اZ1س حÄ تو� وهو بيده، 
   .C بهانظر إY أعدل ا�®ن�Á و\قبعضهم أنه ي

   .فاZ1س نافذ ،وقت ا�عوى (6)فإن ¢ن اZ1س بيد ا(د� عليه ،ينظر: وقال بعضهم
و§ن  ،)9(وا#واز إذا ¢نت xدلة ،أوÉ بالقبول )8(با1وز )7()من شهد(شهادة : وقال بعضهم

وتوجب حقا، وشهادة ا�ين .م 2شهدوا بها  ،ألن شهود ا1يازة تثمر حكما ؛¢نت األخرى أعدل
 ،تقرر عليه مذهب vلك وأصحابه )10()ا�ي(ينفون ذ.ك، ومن أثبت ش®ئا أوÉ ×ن نفاه، هذا 

  )11("ه، و�ه أقول اوقال به حذاقهم
  

                                                 
  .»شاهد«: ~ ي، ط  )1(
  .»متقدمة«: ~ ي  )2(
  .ط: سقط من  )3(

  .»جر«: ~ ي (4)
  . بياض قدره ùمتان (5)
  . »ا(حZس عليهم«: ~ ا(عيار ا(عرب (6)

  .ط: سقط من  )7(
  .»ا1وز«: ~ ط  )8(
  .ي: وما أثZته من. »عدلة«: ~ األصل، ك، ط  )9(
  .ط: سقط من  )10(
  .مع قليل من ا�Rف. 433ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )11(

 ]ب/280[
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فا.شهادة  ،ا.شهادت� ~ أvر ا�ار )1(أما اختالف :وقال ابن ما.ك: وa ¤ت� ا(تيطية
وشهدت ب®نة أن  :أعU بعد قو� ~ ا(سألةه ا )2(وعليه تدل ا.روايات ،بصحة ا1وز أعمل

وºتلف  ،وشهدت ب®نة أخرى أنه إنما ¢ن 2سÍن بموضع كذا ،ا.واهب سكنها حÄ تو� فيها
  ؟ )4(ا.شهادة يعمل )3(فبأي ،إY القر\ة فتو� فيها

ب من الفقه أشار إ{ه ة �~ هذه ا(سأل :قال أبو األصبغ بعد،: فأجاب بما ذكر، ثّم قال
يقD بأعدل ا�®ن�Á ~  :)5(فأما قول ابن xت، وأنا أب� ذ.ك وأ�سطه .ك باالختصار ،ا(فت�

  .فإن تÍافأتا سقطتا ~ ذ.ك منصوصة ،ا.سك÷
وترyها مwاثا  ،من أقام ب®نة ~ أمة بيد رجل أنها ألبيه :قال أشهب ~ كتاب ابن عبدوس 

 )7()ا(يت(ب®نة  )6(فإن قالت ،وأنه حازها منه ،أبا هذا الطالب تصدق بها عليه ،وأقام آخران ،�
تا قضيت بZينة أفإن تÍاف( ،)9(حÄ مات قضيت بأعدل ا�®ن�Á ،.م تزل ~ يده )8(أنها

   .ا(يت )10()ابن(
وقامت ب®نة أنه .م يزل ~ يد  ،أن أباه تصدق عليه بعبد وقبضه )11(ومن أقام ب®نة :قال

فإن  ،)13(و§ن .م يفت وقفا ،)12()إذا فات إيقاف ا.شهود قضيت بأعد�ما :قال ،األب حÄ مات
 ،مثل أن تقول ¢نت Æدمه ~ vرضه ،ما هو أقوى من األخرى قD بذ.ك )14(~ إحداهما أىر

  فتكون ب®نة ا1وز  ،ه ºدمهولÍن رأينا ،ال علم �ا بهذا :وقالت األخرى .كما ¢نت ~ ا.صحة

                                                 
  .وهو تصحيف ظاهر. »اختال«: ك~   )1(
  .»ا.رواية«: ~ ي  )2(
  .»فأي«: ك~   )3(
  .»بها«ز\ادة : ~ ط  )4(
  .»ابن عتاب«: ~ م، ك، ط  )5(
  .»قامت«: ~ ي  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .ط: وقد سقط من. »أنه«: ~ ي  )8(
  .»بأعد�ما«: ~ ي  )9(
  .ط: سقط من  )10(
  .»قام بZينة«: ~ ط  )11(
  .ي: سقط من  )12(
  .»وقفوا«: ~ ك، ط  )13(
  .»أحدهما«: ~ ط  )14(
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Éوقال ا.شهادة بصحة ا1وز أعمل  ،ابن ما.ك ~ ذ.ك )1(وخالف ،فهذا مع÷ قول ابن عتاب، أو
�Áافئ ا�®نÍمن شهادة من نفاه ،عند ت Éألن ب®نة ا¬بوت  ؛ير\د ألن شهادة من أثبت ا1وز أو

   .ف�نت أوÉ ،زادت
وشهد آخر  ،~ شاهدين شهدا ~ رهن S حيازة ،)2(و2شهد � من ا.روايات ما ~ ا(واز\ة

وسحنون  ،وابن ا(اجشون ~ ا(جموعة ،)5()ا(غwة(وقا�  ،شهادة ا1وز أوÉ :)4(قال .)3(أنه .م ¾ز
   .~ كتاب ابنه

  هاوأحسن ذ.ك أن يقD بZينة من ن� ذ.ك  :قال ابن ا(واز
ةٍ َو�ِنَْقٍل : "وa �ح ابن vرزوق S قول ا(اتن و.و شهدوا : "ما نصه ،)vُ َSَ")6ْستَْصِحبَ

فإن شهد البن ا(يت أنه .م  ،أو عمرى ،أو عطية ،أو هبة ،بصدقة مقبوضة من ا(يت ~ صحته
افؤا بطلت ب®نة فإن تÍ ،)8(انظر إY أعدل ا�®ن�Á وقD به ،حÄ مات )7(يزل ~ يديه

  ها" ا(تصدق عليه
َْوِز 4َبْلَهُ : "ا(اتن وa ا1طاب من باب ا.رهن S قول

ْ
ٌة Sََ ا1 ما ... إلخ )9("وََهْل تÌِÍَْ بَ®õنَ

وسأل القا� عياض ابن رشد عن مفلس، قام بعض غرمائه بعقد يتضّمن رهنه �ار : "نصه
، )10( سكناه قبل تفل®سه، وشهدت ب®ّنة بتحو\ز ا(ديان ا.ّراهن .لغر\م، ا(رتهن ا�ار ا(ذكورة

  . .لغر\م )11(خا{ًة من ا.ّساÐن، واألثاث، وغلق ا.ّراهن �ا، ودفع مفاتيحهاوvشاهدتهم �ا 
ه : وقال سائر الغرماء

ّ
ù ن فيها، وأّن ذ.كÐم يزل ا.ّراهن عنها وال فارقها، و§نّه اآلن سا.

 إّن ا(ديان .م يفارق اّ�ار: )12(�ّيل إلبطال حّقهم، وشهد �م �اعة ا#wان، ومنهم من يقول

                                                 
  .»قال«ز\ادة : ط~   )1(
  .»ا(دونة«: ك~   )2(
  .»يزل«: ~ ي  )3(
  .»~«ز\ادة : ~ ي  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .271ص: ¤ت� خليل  )6(
  .»يده«: ~ ي، ط  )7(
  .ط: وما أثZته من. »بهم«: ~ األصل، ي، ك  )8(
  .199ص: ¤ت� خليل  )9(
  .»ا(ذكور«: ~ ي  )10(
  .»مفا�ها«: ~ ط  )11(
  .vواهب ا#ليل: وما أثZته من. »وفيهم من يقبل«: ~ �يع ال�سخ  )12(
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   .)1(ورة إY ح� تفل®سها(ذك
بأهل ا.ّراهن، وأثاثه، فوقف ا(رتهن S  )v|)2شغولةً |وyشف القا� عن اّ�ار فوجدها 

ال علم K ��ء من هذا، وأنا حزت رهöc Uة ب®ّن©، وأخذت ا(فتاح وأ�ر\تها : ذ.ك، فقال
| ِÖَان قد رجع إ{ها، فقد افتأت وأثبت عند القا� ا.كراء ا(ذكور، و§ن ¢ن ا(دي، )3(|ِمْن ُمْك

iّ، و.م أعلم به، وجهاRه بذ.ك تبعد من طر\ق الّظن وصورة ا1ال، وشهد بعض ا#wان بأّن 
ا(رتهن x.م بÍون ا(ديان ~ اّ�ار ا(ذكورة، من قو� واجتماعه به فيها، فهل يقدح ذ.ك ~ 

  ا1يازة؟
 قادح فيها، وvؤثّر ~ صّحتها، وقد قال اهللا تعاYما ذكرته فيه vوهن .لحيازة : فأجاب

﴿ ٞQUَ�
ُ�ۡ  K �ٰٞ.َ/َِ�﴾ ،Bة فيها، وقد  )4()أن( فال ي�ب
ّ
© ال عل

ّ
 با1يازة ا.ّصحيحة، ال

ّ
ينفذ ا.ّرهن إال

و§ّن رهن من أحاط اّ�ين بما� ال �وز، وvراxة اqالف أصل من : قال ما.ك ~ أحد أقوا�
ت بإبطال رهن هذه اّ�ار، وقضيت بمحاّصة �يع الغرماء فيها كنت أصول ما.ك، فإذا حكم

  .  من vسائل ا1جر واRّفل®س ها/ أخذت با¬ّقة، و.م �Íم با.ّشّك، ووافقت ا1ّق 
بع وال نقصان عليك، من سماع ع® من كتاب ا.ّرهون : وa العتZّية ~ رسم: قال ثمّ 

 إذا علم ا(رتهن بذ.ك ا.ّراهن .رهنه، فال يبط )v)5سألة إذا xد
ّ
  .منهه ا )6( "...إلخ ل إال
 ،.و شهد أحدهما با1يازة (7)ابن xت: ما نصه ،وa حاوي الWز� من نوازل ا.رهن

ونقله أيضا ه فالقول قول ب®نة ا1يازة؛ ألنّها زادت ح�ه ابن ا(واز ا ،وشهدت ب®نة أخرى بعدمها
إال أن  ،واألجهوري )9(واRوضيح )8(وyذ.ك اqر� ،ا(سعودي ا�رÝ عن ابن عبد ا.سالم

   هابن رشد وجوابه ا(تقدم ا )10()به(األجهوري بعد ذكره أعقبه بما سأل القا� عياض 

                                                 
  .»lسلفه«: ~ ط  )1(
  .»vكÖ«: ~ ك، ط  )2(
  .ز\ادة من vواهب ا#ليل  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»ادx«: ك~   )5(
  .564ص 6ج: vواهب ا#ليل  )6(

  .»ابن عتاب«: ك~  (7)
  .200ص 4ج: ينظر �ح ¤ت� خليل .لخر�  )8(
  .152ص 5ج: ينظر اRوضيح  )9(
  .ك، ط: سقط من  )10(

 ]أ/281[
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   ها )2("(1)وقدمت ب®نة ا1وز S نافيته: "وa ا.شاvل
شيخ  ¢ف ~ صحة ما أجاب به أبو ز\د ،وما قا� ابن رشد ×ا نقله ا1طاب عنه: )3(]قلت[
فإنه أجاب عن  ،فراجع نوازل اإلمام ا.سيد عبد القادر الفا´ ،و§ن أردت بيان ذ.ك ،شيخنا

   .، وأزال اإلش�ل العارض .لجاهل بهاا�ازلة بعينها
و§ن : "نصه ما ،وa جامع القول ~ األقضية ~ ا.صدقات وا1يازات: وa ا�وادر ما نصه

وأقام ا�اقون ب®نة  ،وحازه ~ صحته ،بأن أباه تصدق عليه بهذا العبد )4(ب®نةأقام بعُض و� ا(يت 
فهو أحق به إن  ،)5(]�[فإن حازه االبن ا(عطى  ،أن أباهم .م يزل العبد ~ يديه حÄ مات

   ها )6("تÍافأت ا�®نتان ~ العدالة
  ×ن نفاه انت&ن أثبت حكما أوÉ م :عبارة ا.سودا]... من أثبت ش®ئا إلخ  :وقو�م فيما vر

وسئل  :بمراجعتها هو قو� - ر�ه اهللا -ونص ما ~ ا�وازل ال© أvر سيدي وا�ي  :)7(قال ¢تبه
 (9)~ جنان S ابن )8(جوابÍم ~ رجل وهب واجبه - يعU سيدي عبد القادر الفا´ -أيضا 

وفراغه من  ،عاينةوا1وز با( ،با�بة )10(ندياهوأشهد S نفسه ش ،� بالغ ما.ك أvر نفسه
lشهد بت�ف  )14(فإذا بZينة ،حسبما برسم ا�بة أعاله )13(وأمتعته )12(]القديم[ )11(شغل

  حسبما ~ رسم  ،ا(وهوب � بمحöه )16(و�ه )S)15 ع� ،ا.واهب ~ vوهو�ه بأنواع ا�Rفات
                                                 

  .»نافيه«: ك~  (1)
  .639ص 2ج: ا.شاvل  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .ي، ك: وما أثZته من. »بZينة«: ~ األصل، م، ط  )4(
  . ي، ط: وما أثZته من. األصل، م، ك: سقط من  )5(
  .234ص 12ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )6(
  .»يعU ا.شيخ أبا فارس«ز\ادة : ~ ك، ط  )7(
  .»ألخيه«: ~ ي  )8(

  .»أن«: ~ ك (9)
  .وما أثZته هو ا.صواب. »شهيدين«: ~ �يع ال�سخ  )10(
  .»ا.واهب«ك ز\ادة : ، ~»ذهب«ز\ادة : ~ ي، ط  )11(
  .ك: وقد سقط من. بياض: ~ ط  )12(
  .»أمتعة«: ~ ط  )13(
  .»ب®نة«: ~ ي  )14(
  .»عبد«: ~ ي  )15(
  .»وا�ه«: ~ ي  )16(
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شهد فهل سيدي يعمل S ما  ،و.م ي1بت أنه أخاله مدة ا1يازة حسبما أعاله ،أعاله االسxÖء
 )1(ال ،وال يفتقر لغw ذ.ك ،S قول ا(وثق فحازه معاينة أو ،خالءبه شهود االسxÖء من عدم اإل

 ،واآلخر با.dشور ،و�أن شهود ا1يازة أحدهما قاطن �سو\قة ابن صا~ ،(دة ا1يازة وال لغwها
فهل عدو�م عن شهود صالة  ،وا.واهب وا(وهوب عليه بدرب ا.ز\ات قرب قبيب ا�اقص

وcثهم عمن إحÖف بغw ا.شهادة  ،وÕyة وجودهم ~ ôلب األوقات ،القرو\� مع قر�هم �ا
أنه ¢ن  ،وهل تتوجه يم� S من اشÖى من ا(وهوب � ؟وغw ذ.ك تهمة أم ال ،كتعليم ا.صبيان

  x(ا بما شهد به شهود االسxÖء من عدم اإلخالء أم ال؟
فشهادة S نx Ìرضتها ا�®نة  ،سمعوه قط وهب )2()ما(أما قول ا.لفيف أنهم : فأجاب

 فاألوÉ ،و\بü ا.0م حي�ئذ S ا1وز ،وا(ثبت مقدم S ا�ا~ ،ال© شهدت ب1بوتها ،األخرى
ول®س ذ.ك تعرض  ،وهو يدل S ثبوت حوز ~ ا#ملة ،شهدت با1وز معاينة وقت ا�بة

صدقة ح�ت مدة طو\لة S  )4(فإن ¢ن ،وقوعه ~ ا(دة ا(عتWة ~ ا�بة )3()ال(و ،الستمراره
و§ن .م تطل وxدت إY ا.واهب  ،ف¦ جائزة ؟هل هو ا.سنة وا.س�تان ،~ الطول )5(اختالف

   .بالقرب بطلت اتفاقا
°2dار\خ :وقال ا.و�Rذا إذا جهل اyوقت ا.رجوع )6()~(أي  ،و.   

 ،لÍن ذ.ك .م يعارض ،ا1وز ا(ذكور ~ ا.شهادة األوÉ االستصحابن األصل ~ هذا ثم إ
وال رفع يده عنه  ،ا.واهب ما فارقه قط )7(وها هنا قد xرض هذا االستصحاب قول ا.لفيف أن

 ،فتلك شهادة تتضمن ا.رجوع ،يت�ف ~ تلك ا�بة إY أن مات ، و�Àمدة معتWة ~ ا1يازة
 °2dساو .لعلم برجوعه قبل ا.سنة ،ذكروقد رأيت أن ا.شيخ ا.و�v 8(أن جهل تار\خ ا.رجوع(.  

  وذ.ك  ،كما هو معلوم ،فإن االسÁبعاد من قوادح ا.شهادة ،وأما vسألة ا�ظر ~ شهود ا�بة
  .هاvوñ إY نظر القا� فإن قو\ت اRهمة ~ نفسه S ذ.ك عمل عليها واهللا أعلم 

                                                 
  .»إال«: ~ ط  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»¢نت«: ~ ط  )4(
  .»االختالف«: ~ ط  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .»ابن«ك : ~  )7(
  .»ا(سألة«: ~ ط  )8(
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 ةِ كَ رْ �مد بن سيدي ع® حZست S تَ  ،وسئل ا.شيخ عن ا1رة ïxشة بنت ا.سيد ا1اج
وS عقبهم وأعقاب أعقابهم ما  ،زوجة ا(رابط ا.سيد عبد ا.ر�ن بن ا.سيد vو� ،ب�تها فاطمة

ول®س �ا إال تلك ا�نت ا(حZس  ،أخت ïxشة ا(ذكورة (1)ثم إن ا(رابط ا(ذكور ابن ،تناسلوا
فلما تو� وقسم أوالده اZ1س Þو سبعة عd  ،أوالد (3).لمرابط (2))وال(ول®س �ا  ،S ترyتها

زعمت أن اZ1س ا(ذكور يقسم S ا.رؤوس بد{ل لفظة  ،فزاد .واحدة منهم أوالد و�نات ،xما
أوالد  )5(]أن[ ؛)4(إخوانها وأوالدهم أن عرفهم ا#اري ببالدهموزعم  ،فيدخل فيه العقب ،ةكَ رْ تَ 

حيث .م �Zس S بنت  ؛وأن ا(حZسة ا(ذكورة ،ش®ئا من األحباس ا(عقبة )6(نوا�نات ال يأخذ
 .ا�نات )7(ال أوالد ،هو/ فإنها قصدت أعقابه  ،وخصت به ترyتها أوالد فالن دونها ،صلبها

 يم� ، وفهم معانيها حÄّ ا.وثيقة .م يÍن xرفا بأح�م ا.وثائق وأثZتوا ب®نة أخرى أن شاهدي
 ْÖَوا�"  ةِ كَ ب� ال õر �ةِ \.  

أنه إن ثبت العرف ا�ي ادxه األوالد  :- واهللا ا(وفق - (8))ا#واب( ،ا1مد هللا :فأجاب
كما قا� ابن رشد فيمن  ،و§ن .م ي1بت دخل أوالد ا�نات S ظاهر ا(ذهب ،فإنه يعمل به ،ا�كور

  هاواهللا أعلم  ،وS أعقابهم :ثم قال ،S أوالدي ذكورهم و§ناثهم :قال
-752 R?.���E? O� .8 0�� .�� �=�� KI�)  * � �;? �j�� ��X 

 )9()وvلك( ،و�ديده ،فاZ1س ال ي1بت إال باحتيازه ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
  . يوم اRحب®س )10(ا(حZس (ا حZسه

  

                                                 
  .»أن«: ~ ك (1)
  .ط: سقط من (2)
  .»�ء«ز\ادة : ~ ك (3)

  .»بâهم«: ~ ط  )4(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، م، ك: سقط من  )5(
  .ك، ط: وما أثZته من. »يأخذون«: ~ األصل، ي  )6(
  .»األوالد«: ~ ط  )7(

  .ك: سقط من (8)
  .ط: سقط من  )9(
  .»حZس«: ~ ي  )10(

 ]ب/281[
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Àفإنه ي1بت �ب®سه  ،أحد )1(فإن .م ينازعهم ~ �ب®سه ،بيد ا(دع� �ب®سه وأما ما ب
  و§ن نازعهم أحد كما ~  ،)2(كما ~ ا(تيطية وغwها ،بإقرارهم

  ه اواهللا أعلم  ،بل إقرارهم دعوى ¾تاج إلثباتها ،فال ي1بت �ب®سه بإقرارهم ،ا�ازلة
{ختص به دون  ،ذ.ك .لحZس )Í)3م سيدي إذا أقر حائزه بتعي�وa ا.سؤال ما ا1

أم هو من  ،فيؤخذ بإقراره ،فهل هذا من قبيل اإلقرار ،كما �ط ا(حZس أنه S ا��� )4(أخواته
  هافيحتاج إY إثباتها  ،قبيل ا�عوى

-753 R�-� "��� ���; [� �=) &	� M�.��y M� � H�
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 ،ذكور أوالده أصال عن رجل حZس S -  )5()رشده(أ�مه اهللا -سئل ¢تبه  :و×ا وجد hطه
فعوض �ن من تلك الغلة أصال حZسه  ،ثم بدا � بعد ذ.ك ،ا من غلتهوجعل �ناته منه قدرً 

  هل يصح � ذ.ك أم ال؟ ،عليهن
فال �وز � تغيwه،  ،ل© تلزم بالقولبأن اZ1س من العقود ا :-  وفقه اهللا - فأجاب

  .واهللا تعاY أعلم ،فا(عاوضة غw صحيحة
وهو خالف ما خاطب به ا.شيخ  ،به هو ا.صحيح إن شاء اهللا تعاYما أجاب : قلت)6(

 )8(ا�ي جعل �ناته فيه �ل تمرا ،عبد ا.ر�ن بن عمر الW¸وي )7()حZس(ا#نتوري ~ vسألة 
ثم نقل �ن ذ.ك فيما حZس عليهن كما سيأ� ~ ا.ورقة  ،عdة قصعة .� منهن اث�©)9(و

ف�ن مقتضاه صحة  ،فخاطب عليه ا.شيخ ا#نتوري بقو� أعلم بإعما� ،بعد هذه )10(ا¬ا¬ة
 S أن مقتD ما أجازه األئمة من ،وال أدري ما وجه صحته ،نقل الغلة فيما ذكر ×ا حZسه

                                                 
  .»�ب®سهم«: ~ ي  )1(
  .»غwهم«: ~ ط  )2(
  .»ح�«: ~ ي  )3(
  .»إخوانه«: ~ ي  )4(
  .ك، ط: سقط من  )5(
  .»ثم كتب بعده ا.شيخ أبو فارس بما نصه«ز\ادة : ~ ك، ط  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»تمر«: ~ ي  )8(
  .»به«ز\ادة : ~ ي  )9(
  .كتبت باألرقام. »3«: ~ ك، ط  )10(
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أما نقله  ،ال حZسا عليه ،�اء تلك الغلة بما يÍون vل� .لمشÖي منه )1(جواز ،العمرى �اء
وyتب �مد عبد  .واهللا تعاY أعلم ،فال وجه � عندي كما هو ظاهر ،� فيما يÍون حZسا عليه

Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا� .رزقهم اهللا رضاه آم� ،العز\ز بن 

-754 R�=�� #G��C8 &����� ��� �iJ� �X  

أنه .م ير من اشÖط علم ا.وyيل  ،أن ا(حZس إذا وñ من �وز حZسه وحازه :و×ا وجد �
 هاو§ن ¢ن وyيال � من قبل اZ1س ~ ا�Rف  ،وأن ذ.ك صحيح عنده ،با1يازة .لحZس

-755 R�$%��8 �$�'8� [� � H~�� ]�=) #�*�� M�X  

، فهل ض vôرة .م تتقدم �ا عمارةواألر ،وسئل ابنه عن اvرأة حZست أرضا �ا S اب�تها
  شهاد بها ¢ف؟ اإل

 ،تتقدم فيها عمارة )2(].م[بد من إثبات صحة vلكيتها .ألرض ال©  فال ،و�عد :فأجاب
  ها ؟و§ال .م يصح ،واRحديد )3(وا1يازة فيها باRطواف ؟وهل vلكتها بوجه صحيح أو ال

-756 R�(�W��� *Eu ! "�$% ,�  �=) M� : x�v8 
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 ،بن عبد ا(لك الفالK ~ حZس قال شهوده ~ آخره )4(و×ا وجد hط ا.سيد �مد ا(د]
و§نما يفيد ~ vسائل  ،اقيدوا بذ.ك شهادتهم ال يفيد ش®ئً  :وقو�: ما نصه ،بذ.ك شهادتهم )5(قيد

   .ال© 2شهد بها اإل�سان فيما يرجع .لشهادة S ما ~ علمه ،االسxÖءات
 ،)6()به(شهد عليهما بذ.ك من أشهداه  :بد أن يقول فال ،ا يتلقاه من الغw ¢�ازلةوأما م

  .هوغwهما ا (7))وا(عيار( ،كما ~ تب�ة ابن فرحون ،وعرفهما
-757 R	� M�& "
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çمد ا.ز\ر�   ،بثلث متخلفه ألوالد و�ه ))9الفا´ عن رجل أو8( ò(وسئل ا.سيد 
                                                 

  .»جوز«: ~ ي  )1(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )2(
  .»باRطوف«: ~ ي، ط  )3(
  .»وا�ه«: ~ ي  )4(
  .»قيدوا«: ~ ي  )5(
  .ك: سقط من  )6(

  .ي: سقط من (7)
  .»ا.ز\زي«م : ، ~»ا.ز�wي«: ~ ي  )8(
  .»وò«: ~ ي  )9(
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حÄ أن �  ،والعرف عندهم ~ ا�â ال يطلقون األوالد إال S ا�كور فقط ،وسكت و.م يقيد
 ،هذا هو العرف ا#اري ا(ستمر ،ال يمÍن دخول األنN فيه أصال ،من يوH ألحفاده ��ء
   .وأن األنN ال تدخل إال با�ص ا.�\ح عليها ،)2( )1(ا�ي ال يعرف غwه عنهم
òبه ا�كور واإلناث ،وح� تو� ا(و òته اختص با¬لث ا(وyسمت ترÁوقسم  ،واق

فيما  ؛فهل سيدي يÍون .ألوالد رجوع بعد القسمة S اإلناث ،ا¬لث S ا.وجه ا(ذكور
وهل lسمع  ؟أم ال رجوع �م ،و\را� العرف ا(عروف عند أهل ا�â ،اختصوا به من ا¬لث

âال يعرف عرف ا� òدخول اإلناث ~ كون ا(و Ýأخرى ،دعوى مد âمع أنه  ؟.كونه من ب
فلما توفيت تزوج  ،س�� عديدة و.م يو� � معها ، و�Àوتزوج ،وvكث س�� عديدة ،جاء xزفا

ول®س من  ،ومعه العلم ،÷وأنه غرس و� ،)3(إY أن بلغ ومات ا.وا� ، وو� معها ذكرا، بÀأختها
  فهل يعد من أهل ا�â العارف� بأعرافها أم ال؟ ،العامة

دون  ،أو األوالد إال S ا�كور فقط ،أن أهل ا�â حيث ¢نوا ال يطلقون ا.و�: فأجاب
وذ.ك هو عرفهم ال  ،و�ب®سهم إال بنص ê\ح ،وأن األنN ال تدخل ~ وصاياهم ،اإلناث

إذ العرف قاعدة من  ،ومن أخذت منهن ش®ئا ردته ،فإن اإلناث ال دخول �ن ،يعرفون سواه
 ،وغwه األحباس وا.وصايا ابن رشد  / وقد نص v Sراxته ~ ،قواعد ا(ذهب يتع� اعتباره

 ،أجو�ته حسبما êح بذ.ك ~ ،أن ا.و� خاص با�كر دون األنN ،وyذ.ك نص ابن رشد وغwه
وأما  .وال يعرف سواه ،فأحرى عند من ال ينكر العرف ا(ذكور ،أنه عرف ا�اس ~ ا.و�: "قائال

òة )4(حيث ¢ن ا(وwقاطنا بها ا.س�� ا.كث âسمع  ،واألعوام الطو\لة ،متقررا ~ ا�l فال
âرف بعرفهم ،بل هو منهم ،دعوى من قال أنه ل®س من أهل ا�xسيما حيث  وال �هل ذ.ك ،و

صح  ؛بأن من vكث أر�عة أعوام ~ بâ )6(وقد êح اإلمام ا�ووي ،� حظ ~ العلم )5(¢ن ×ن
  .واهللا أعلم ،و\Íون من أهلها ،أن ي�سب إ{ها

                                                 
  .»عندهم«: ~ م  )1(
  .»عنهم غwه«: ~ ي  )2(
  .»ا.و�«: ~ ي  )3(
  .»ا(د�«: ~ ي  )4(
  .»من«: ~ ي  )5(
أخذ عن ياس� بن . بنوىه 631�j ا�ين ¾� بن �ف بن vري اّ�ووّي ا�vشÀ ا.شاف�، و� سنة  أبو زyر\اء: اّ�ووي  )6(

أخذ عنه عالء ا�ين بن العطار . ز ا�ين عمر بن أسعد اإلر�Å وغwهميوسف ا.ّزر�y وyمال ا�ين إسحاق ا(غرç وع
 ←رحل هو ووا�ه إY ا(دينة ثم رجع إY نوى، وو� دار . وشمس ا�ين بن ا�قيب وا1افظ �ال ا�ين ا(زي وغwهم

 ]أ/282[
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ألن وجه : فإنه قال بعد @م ،وما ذكره عن ابن رشد ~ أجو�ته Þوه ~ مقدماته: قلت
ا.و� S  (1))لفظ(بل ال يعرف صدق  ،.و� خاص با�كرأن ا ،ا.رواية ما ب®ناه من اعتقاد ا�اس

Nاص من العلماء اا�كر واألنqوقد سقناه بأطول من هذا ×ا فيه @م البن ا1اج  ه، إال ا
  .وyتب �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK. واهللا أعلم ،فانظره بعد ،وغwه

 ،ا#واب أعاله صحيح: بما نصه ،الفا´ أيضاوأجاب سيدي �مد عبد ا.سالم بنا] 
   .حتمال من ا.واضح ا��إ{ه عند اال )2(وvرجوx ،وyون العرف معتWا

   .أvر ا.وصايا واألحباس S ا(تعارف ب� ا�اس: قال اإلمام ابن رشد
~ باب من أجرى أvر األvصار S ما  ،ابن حجر ~ @مه ،وقال العالمة ا1افظ

ا.رجوع إY العرف إحدى القواعد : قال القا� ا1س� من ا.شافعية :ب®نهم )3(يتعارفون
منها ا.رجوع إY العرف ~ أvر  :ثم قال ،ثم عد�ا أمثلة ،ال© ي�بU عليها الفقه ،اqمس

 ،وا(واز\ن )4(ومقادير ا(كيال ،واRفو\ض ،وا.وصية ،وa ا.وقف ،كألفاظ األيمان ،¤صوص
   هذ.ك ا وغw ،وا�قود

وا.ّركون إY العوائد واألعراف أسلوب معتاد : "ما نصه أثناء جواب .صاحبه ،وa ا(عيار
  .واهللا أعلمه ا )6(")5(عند األئمة من غw خالف

بÍون اZ1س  ،ما سطر أعاله جوابا وتصحيحا :وأجاب ا.سيد �مد ا.صبيà الفا´
�مد إلخ  ،ا(سئول عنه يصار فيه إY العرف صحيح Yو�مثله يقول عبد اهللا تعا ...  

ا(سطر أعاله من كون اZ1س أعاله يصار  :يعرف با.س́و ،وأجاب ا.سيد أ�د الفا´
و�مثله يقول العبد  ،عند فقد ما يدل S مد.و� نصا من لفظ ا(حZس صحيح ،فيه إY العرف

   .أ�د �الفقw .ر�ة ر�ه 
  .فال vز\د عليه ،د أعاله صحيحا(قي :وأجاب سيدي يع®ش الفا´

                                                                                                                                                         
. ه677توa بنوى . ا.صا�1ا.ّروضة وا(نهاج، و�ح ا(هذب، ور\اض : من تآ{فه. باأل�فية إY أن توa ا1ديث←

  .153ص2البن قا� شبهة، ج: ، طبقات ا.شافعية395ص8ابن ا.سب¶، ج: طبقات ا.شافعية ا.كWى
  .ي: سقط من  (1)

  .»vرجوع«: ~ ي  )2(
  .»يتعارف«: ~ ي  )3(
  .»ا(�ييل«: ~ ي  )4(
  .»طلب«: ~ ي  )5(
  .63ص 6ج: ا(عيار ا(عرب  )6(
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  .و�مثلها يقول ،األجو�ة أعاله صحيحة :وأجاب سيدي �مد بن ا1سن بن رحال الفا´
  . ما سطر أعاله صحيح :وأجاب سيدي �مد بن عبد ا.كر\م بن �مد

كما  ،ألفاظ ا.واقف� �مل S ما تدل عليه عرفا: "ما نصه ،قال ~ الفتاوى األجهور\ة
و�اعة ¢بن عبد ا.سالم، وا.شيخ خليل ~ اRوضيح ~  ،وأشار إ{ه ابن �شw ،را~êح به الق

وعرف القائل أن  ،وأقره من بعده فيمن حZس S أوالده ،غw هذا ا(وضع، وyذا أفÄ ابن ا1اج
  .ها )1("خاصة باختصاص ا.وقف با�كور ؛األوالد هم ا�كور

âا(شار إ{ه إن استوطن ا� òيطانو ،وا(وÁو�÷  ،اإلقامة ب�ية عدم االنتقال ؛هو أي االس
ا�â ~  )3(يعطى � حÍم ،ا.سائل )2(كما ح\ �ا ،وغرس األشجار ا.س�� العديدة ،فيها

َمتُِع عدم إقامتهوقد نصوا S أن من  .وعوائدهم ،أعرافهم �Rبمكة وقت  �ط َدِم الِقَراِن َوا
َقامَ : "قال ~ ا(خت� ،اإلحرام ُط َدvِِهَما َعَدُم إِ ةِ  ةٍ َوَ�ْ   . ها )4("بَِمك�

 ،وأعرض عن سك÷ غwها ،وا(نقطع إ{ها كأهلها إذا قام بها: وقال ابن ا1اجب ما نصه
   ها وهذا حكمه حÍم ا(¶

ْوِطنََها xًَما vُْشِ�ٌ  ،َ*َقْوُل أِ± ُ$َمَر َال يÍَُوُن َمِكيًا: "وقال ا1طاب فهذا من . (5)"َحÄ� 2َْستَ
âأن من استوطن ب S ه ،ا�الئل ا.واضحةâأو انقطع عن ب، âم تلك ا�Íال  ،أنه يعطى � ح

   .سيما مع الطول
و\تأيد ذ.ك بمسألة وقعت ~ ا¬ا]  ،نص ا(حتاج منه ،ما 2شهد �.ك أيضا (6)وa ا(عيار

قال القا� حل  :إY أن قال ،أذكرها بنصها (ا اشتملت عليه من الفائدة ،من أح�م ابن سهل
فاختلف  ،فطلبوا ا�خول ~ vرضاها ~ ا1باسة S ا(رø بقرطبة ،بقرطبة vرø من غwها

و¸ن  ،فيما ينقسم عليهم من غلة أحباسهم ،فيها ~ ا.وقت ا�ي �ب فيه ا�خول مع vرضاها
  .قا.وا أنهم ير\دون االسÁيطان اإذ ،عة أيامرأى ذ.ك �م مع مقام أر�

                                                 
i األجهوري، إعتناء أبو الفضل ا�ميا� أ�د بن v ،iرyز الÖاث ا¬قا~ : ا.ورديّة ~ الفتاوى األجهور\ةا.ّزهرات  )1(

 Éوت، �نان، الطبعة األوwا�ار ا�يضاء، ا(غرب، دار ابن حزم، ب ،ç365-364ص 2،ج)م2011-ھ1432(ا(غر.  
  .»أن«: ~ ي  )2(
  .»تلك«ز\ادة : ~ ي  )3(
  .77ص: ¤ت� خليل  )4(

  .85-80ص 4ج: vواهب ا#ليل (5)
  .481ص 7ج: ا(عيار ا(عرب. ينظر vسألة ابن سهل (6)
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 ،وyتب ذ.ك إY أ± سلمة ،اهللا بن حسن مثل ذ.ك عن ابن القطان )1(وذكر K أبو عبد
  .يفرض �م إن شاء اهللا انت& واهللا تعاY أعلم ،فكتب إذا ثبت اسÁيطانهم بها فمن يوم ثبت ذ.ك

�ل ا(وò ×ا  ،ما ذكر أعاله من ا.رجوع .لعرف ا#اري :وأجاب سيدي �مد بن عمر ~
�º ا�ازلة .ال ~ Uوفيما نقل عن ابن رشد ما يغ.   

   :وa ا.زقاقية
  الـى حُ رَ ـجَ  ٍف رْ ـعُ لِ  دٌ ـييقْ 7َ وَ  دٌ ـيهِ شَ     مٍ هَ ـبْ مُ  wٌ ـسِ فْ 7َ وَ  ٌص ـيِص خْ ـتَ وَ  انٌ يَ ـبَ 
 وَ  مَ Íْ ا1ُ  هِ ـبِ 

ْ
  ....................... ايَ ـتْ فُ ال

   
  .................................................. )2(  

و�يع  ،وyذ.ك اإلطالق ~ ا.وصايا واأليمان ،ونص القرا~ ~ كتابه األح�م بعد @م  ...........
ألنه  ؛ القول قول من اد� ش®ئا/ وyذ.ك ا�xوى إذا ¢ن  ،أبواب الفقه ا(حمولة S العوائد

بل وال 2شÖط فيه تغw  ،بل انعكس ا1ال فيه ،ثم تغwت العادة .م يبق القول مدعيه ،العادة
ا�ي كنا  ،عوائدهم S خالف xدة ا�â ،بل .و خرجنا Þن من ذ.ك ا�â إY بâ آخر ،العادة

  . تعاY أعلمواهللاه اأفت®ناهم بعادة بâهم 
 S ا1قيقة  (3)لفظ ا(تWع ُل َ�ْ  :بقو� بل ،�ل :ز\ان ±أوأجاب سيدي ع® بن 

   .متع� منصوص عليه عند الفقهاء واألصو{� ،وعند أهل وطنه ،العرفية عنده
ثم هو أي ا.لفظ �مول S عرف ا(خاطب بÑÍ الطاء  :فÌ �ع ا#وامع البن ا.سب¶

    .أو ا.لغة انت& ×زوجا بÍالم شارحه ا(ح. ،أو أهل العرف ،ا.شارع
و§ن ¢ن طارئا أعتW ~ �له S  .فاألvر واضح ،اWRع (4))�ل(ثم إن ¢ن من أهل 

وهو غw  ،ومعرفة ا1قيقة وا(جاز �يهم ،(6)واRطبع بطباعهم ،بأخالقهم (5)اRخلق ،عرفهم
  .واهللا تعاY أعلم ،(8)وßعة و�طئا ،ع ا�اس بالدة وذ¢ءطبا (7)الختالف ،منضبط بزمان �دود

 

                                                 
  .»عبيد«: ~ ي  )1(
  .459ص: فتح العليم اqالق ~ �ح المية ا.زقاق  )2(

  .»ا(dع«: ~ ي (3)
  .ي: سقط من (4)
  .»ا(تخلق«: ~ ي (5)
  .»بطبائعهم«: ~ ي (6)
  .»اختالف ال«: ~ ي (7)
  .»بطاء«: ~ ي (8)

 ]ب/282[
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من كون ا(وò ¾مل S  ،وأجاب سيدي �مد بن عبد ا(لك ما أجاب به الفقهاء أعاله
لÍن يبü ا�ظر ~ القسمة ال©  ،صحيح وما ذكره ا(جيب كذ.ك يليه ،العرف ا#اري صحيح

  .اY أعلمواهللا تع ،فلينظر ~ ذ.ك ،وقعت ب� األوالد
وال vز\د عليها عندنا  ،األجو�ة بمحو� صحيحة ~ نفسها :وأجاب سيدي أ�د بن �اد

  .~ ا�ازلة
وا.سيد عمر  ،وا.سيد �مد بن عبد ا(ؤمن ،وأجاب سيدي عبد ا.كر\م بن سيدي ا�كري

   .بن �مد ا(صط� بن أ�د ا.رقادي بصحة ا#واب أيضا
من  ،بعمر اRنال] ما أجاب به ا(جيبون بمحو� وأجاب ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن بن

òا به ،اعتبار العرف ~ لفظ ا(و¾ê رادهv S عبد  ،إذا خال ×ا يدل Yيقول عبيد ر�ه تعا
  ... إلخ  (1))بن عمر(ا.ر�ن 

ما  :بما نصهيدي �مد ا.صالح بن سيدي ا�كري، وأجاب سيدي عبد ا.كر\م بن س
وêح  ،وا(صw إ{ه ،وتو�ع S ذ.ك من اتباع العرف ا#اري S األ.سنة ،أجاب به ا(جيب

ال ي�بB أن ºتلف ~  ،متفق عليه ،صحيح )2(لفظ ا(وH إY ما جرى عليه عرف اRخاطب
إال تبعا  ،وال تدخل فيه ا�نت ،فا(راد به ا�كر ،حيث أطلق )3(وا.و� ~ عرف اRخاطب .ذ.ك

ورد فيه أيضا  )4(]¢ن[و§ن  ،وروده ~ ا.كتاب العز\ز vرادا به ا�كر خاصة. ،.صالحية ا.لفظ �ا
   .األنNوبه ا�كر   )v)5رادا

خصت ذكور و�ه  ،من كتاب ا.وصايا من أوò .و� فالن ،وa سماع أصبغ ابن القاسم
وÇرد عن القر\نة S  ،فهذا من أدل د{ل S �ل ا.و� حيث عرى عن ا�يان أنثاهم،دون 

ال© استوطنها هذا  ،كما ال يمÖي xقل ~ �ل @م ا(وS ò عرف بâه ،ا�كر خاصة وو�ه
   .القدر

   .وأعاله )6(فال vز\د S ما ذكر �و� ،و�عد :وأجاب ا.شيخ أبو ز\د ا#نتوري

                                                 
  .ي: سقط من (1)

  .»ا(خاطب«: ~ ي  )2(
  .»ا(خاطب«: ~ ي  )3(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»vراد«: ~ ي  )5(
  .»بمحو�«: ~ ي  )6(
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   .وأعاله صحيح :وأجاب أخوه سيدي أ�د ما أثZته األعالم بمحو�
وعليه  ،سنة اهللا تعاY ~ � بالد اتباع عرفها :قال ابن مغيث ~ وثائقه :ما قيلوهو ك

فا(عتW فيه أح�م  ،إذا وافق د{لهما ا#واز ال فيما ا�{ل فيه بدعة ،Çري أح�م ا.d\عة
  هاواهللا أعلم  ،ا.d\عة فقط
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 2شÖط ~ شهود ا1يازة أن يÍونوا فال ،و�عد :فأجاب ؟وسئل شيخه ا#نتوري عما يظهر
 ،وهو من خطاب ا.وضع ،ألن ا1يازة �ط ؛وال علمهم بÍون ا(حاز حZسا ،هم شهود اZ1س

  ، علموا أنه حZس أم ال؟)3(S وجهها صحت )2(بل إن شهد بها ،)1()هنا علم(فال 2شÖط فيه 

Yذ.ك ~ قو� تعا S إل�اع. Nٱ﴿ ولفظ ا.و� 2شمل ا�كر واألن )ُ,ُ'sِ�ُ� ٓGِ ُ  : 
 ۡ)tُ8ِٰuَۡو

َ
وال يدخل العقب ~ أوالد  ،كذ.ك .لعلماء ~ ا�ازلة ~ غw ما ديوان )5(ا�صو ،(4)﴾أ

قا� ~  ،وال يدخل و� ا�نت ~ لفظ ا.و� ~ العقب ،S ا(نصوص ~ خليل وغwه ،ا�نات

ُ  ٓGِ�sِ�ُ'ُ,ُ( ٱ﴿�اع S أن و� ا�نت ال يدخل ~ قو� تعاY .إلا(دونة   :  ۡ)tُ8ِٰuَۡو
َ
يعU ه ا ﴾أ

من ه ا .وابن xصم وغwهما ،فإنه داخل وا�ص كذ.ك .لعلماء ~ خليل ،hالف و� ا�كور
  . خطه

والظاهر أنه xئد S ا.و�  ،وقد ¢ن ورث: فلم أفهم ا.ضمw ~ قو� ،وأما ا.صدقة :ثم قال
فإن ثبت  ،)6(فإذا ¢ن كذ.ك ف¦ v Sلك ا(تصدق ،فالقطعة .م تدخل ~ ا.صدقة أوال ،وعليه

ألن ا#نان �  ؛فقد اشÖاها مع ضميمة قول األب ،أن االبن هو ا�ي دفع ا¬من من ما� .لغرماء
   .صحة األب .ك� مع ادxء ا.صدقة من االبن ~ ،إذ .و .م يÍن إال ذ.ك

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .»بل«ز\ادة : ~ ط  )2(
  .»صحة«ك : ~  )3(

  .11اآلية : سورة ال�ساء (4)
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »ا�ص«: ~ األصل  )5(
  .»اRصدق«: ~ ي  )6(
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.م يÍن  ،متصدقا بها أيضا S االبن ؛وا1اصل إن ¢نت القطعة ا(بيعة من جهة القا�
إال إذا ¢ن vستغرق  ،و�اء االبن �ا ال يز\دها إال تصحيحا ،�يعها ~ دين S ا(تصدق وجه

   .ا�مة قبل ا.صدقة
فقول االبن أنه اشÖى بما� مع  ،ؤالكما هو الظاهر من ا.س ،متصدقا بها (1)و§ن .م تÍن

قول األب أنه �  )3(.�ن ،و.و .م يÍن �اء ،~ صحة ا.dاء ا(د� )2(أنه � ¢ف ؛قول األب
ال  :و§ال فال لقول خليل ،بعلم األب ~ صحته وسكوته ؛¢ف مع ادxء االبن ا.صدقة ~ ذ.ك

 ،فال يÌÍ ~ اWRع ذ.ك إال مع قر\نة ،�از )4()هذه دار ابU(بابن مع قو� داره إذ قول األب 
   .واهللا أعلم ،أوال/   )5(]ما قلنا[و�.ك قلنا 
فاتضح K أن ا(راد أن ا(تصدق تصدق  ،ا(سألة ~ رسم vصحوب �ذا )6(ثم تأvلت :قائال

 ،فأبطلوا صدقته ~ تلك القطعة ،فقام الغرماء ،و�عضه ورثه ،بعضه اشÖاه ،S و�ه µنان
وأن االبن ا(تصدق عليه دفع قيمتها من  ،بل قومت عليه ،فدفع األب قيمتها ،أرادوا إبطا�او

فطرأ  ،ورث ش®ئا فباعه أو وهبه )7()نْ مَ (وهو أن ا(سألة من باب  ،فت�Z � وجه اÍ1م ،ما�
 ،�بةوا(حاباة ¢ ،و.و بمحاباة فيه ،وعليه ا¬من و\مC ا�يع :كما ~ خليل ،وا�يع ماض ،غر\م

          ،و\لزمه أداء ا�ين إذا أحدث هبة ،هل يضمن ا.واهب .لغر\م ،وحÍم ا�بة ¤تلف فيه
   ؟عتقا ،أو صدقة أو

   .وال يرجعون S ا(وهوب � ��ء ،يضمنون ا�ين .لبيع وا�بة والعتق :ابن حبيب
قال ~  ،و\رجع صاحب ا�ين S ا(وهوب � ،ال يضمنون :وقال أشهب وسحنون

  ه ا )9(وa ا(دونة ما يدل S القول� ،)8(ا(قدمات

                                                 
  .»يÍن«: ~ ط (1)

  .».�ف«: ~ ي  )2(
  .»¢ن«: ~ ي  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .»تأvلنا«: ~ ي  )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .107ص 3ج: ينظر ا(قدمات ا(مهدات  )8(
  .»القول«: ~ ط  )9(

 ]أ/283[
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بقيت صدقته كما ¢نت  ،فإن قضاه األب من ما� ،)1(فا�ين قد قCَ  ،فإذا تقرر هذا
x�، ابنه ال ،)2(وال تنقض S � ح بأن ا#نان البنه وال �ءê سيما وقد.   

وا.صدقة صحيحة هنا  ،ع فقد وافق قوالألن � ما وق ؛فهو أوÉ ~ صحتها ،و§ن قضاه ابنه
الفتوى من القول� ~ غw  )3(�®نا ما به ،و.و ال هذا ،ألن الغرماء قد أخذوا ما�م ؛ù Sيهما

  هاأعلم  واهللا تعاY ،ا�ازلة
ا1مد  :نصه ،وجهه إ{ه تلميذه شيخنا أبو ز\د بن عمر )5(عن سؤال )4()هذا( �وجوابه 

 ،أدام اهللا وجودÐم ،وvصابيح الظالم ،وآ� ا.سادات األعالم ،ص. اهللا S سيدنا �مد ،هللا
وأوالد أوالده  ،جوابÍم ~ رجل حZس أصال S أوالده ،)7(]بنور علومÍم  )6(واإلشادة[

وإلخوانه  ،فأشهد أنه هو ا1ائز � ،إال أحدهم كبwا رشيدا ،و� ذكور و§ناث ~ حجره ،وعقبهم
ألبيه  ؛كما ¢ن يتواله قبل اRحب®س ،ا�Rف ~ ذ.ك األصل )8()االبن ا1ائز(فتوÉ  ،ا.صغار

فقام بعض ا.ورثة يدÝ  ،وا.و� ا1ائز وا.شهود ،و.م يعلم باZ1س غw ا(حZس ،حÄ مات األب
و§نما ظنوا أن ا1ائز إنما ¢ن يت�ف  ،بطالن اZ1س بعدم سماع شهود ا1يازة بÍونه حZسا

فهل  ،و§ذا قلتم بعدم بطالنه ؟فهل يبطله ذ.ك أم ال ،كما ¢ن قبل اRحب®س ،بة عن أبيهبا�يا
أم  ،وهل يدخل ~ العقب أوالد ا�نات ؟أم ºتص با�كور ،يدخل ~ لفظ األوالد ا�كور واإلناث

   .ذكوروأيضا هذا ا(حZس تصدق µنان S و�ه ا( ؟ºتص بأوالد ا�كور
وقد ¢ن ورث عن وا�ه قطعة من ذ.ك ا#نان  ،بعض غرماء وا�هثم بعد مدة قام عليه 

بل  ،>عليه <  فاشÖاها ا(تصدق ،القا� بتقو\م تلك القطعة ~ دين أبيه فأvر ،ا(تصدق
كما ¢ن  ،فبÀ ا#نان �يعه بيد االبن ا(تصدق عليه ،أبيه )9(ودفع قيمتها لغرماء ،قومت عليه

   .قبل قيام الغرماء

                                                 
  .»Dv«: ~ ط  )1(
  .»ينقض«: ~ ك  )2(
  .»~«: ~ ي  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .»ا.سؤال«: ~ ك  )5(
  .»االسÁنار«: ~ م، ك، ط  )6(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .ك، ط: سقط من  )8(
  .»الغرمات«: ~ ي  )9(
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قام بعض ا.ورثة S االبن ~ تلك القطعة مدعيا أنها v Sلك  ،ت األب ا(تصدقثم (ا ما
وxرضه االبن بأنه هو ا�ي  ،و.م 2شهد بعد أنه أ1قها با#نان صدقة ،حيث قومت عليه ،األب

  . S عدم كتبه �.ك اRقو\م مَ وأقام ب®نة lشهد بأن األب ِ{  ،دفع القيمة من ما�
  فهل اRقو\م الطاري S ا.صدقة  ،ألن ا#نان � ؛و ا�ي يالم S ذ.كبأن االبن ه :فأجاب

وتبv üل� .ألب أم ال؟ و§ذا قلتم ببطالن ا.صدقة  ،يقطع حÍم ا.صدقة فيها ،(1)~ تلك القطعة
إقرار بأنه  ،ألن ا#نان � ؛بأن ا�ي يالم االبن ،فهل جواب األب من المه S عدم كتبه ،فيها

أجيبوا مأجور\ن  ؟أو أنه أ1قها با#نان بعد أن صارت ~ vلكه باRقو\م أم ال ،بنإنما قومه .ال
وأجيب  ،هذا نص ا.سؤال hطه .وا.سالم ،وvزنة عند األوام ،والزRم كهفا .ألنام ،vشكور\ن

  .هاعنه بما كتب 
-759 R�$%?� ¹����8 ¡��?� ���v� �=) �8���X 

أشهد عبد  (2).)ص. اهللا S سيدنا �مد وآ�( ،ا1مد هللا :نصه ،و×ا وجد hطه أيضا
      ،من �ل تمر ،(3)ه من غلة حZسه S ذكور أوالدها.ر�ن بن عمر أن ما جعله �ناته يأخذنَ 

 ،و(ا حZس عليهن حظهن ،إنما فعل ذ.ك قبل أن ¾Zس عليهن ،أو اث�© عdة قصعة .� منهن
كما  ،فال مدخل �ن فيما حZسه S ا�كور ،وزاد �ن ،حZس عليهن نقل �ن تلك الغلة فيما

وyمال عقله بتار\خ  ،ما أشهد به ~ صحة بدنه )4(هذا ،أنه ال مدخل .�كور فيما حZسه عليهن
أعلم بإعما� عبد ا.ر�ن بن  :بما نصه ،)5(ثم خاطب عليه �و�... ثم وقع اإلشهاد إلخ  ،كذا

  .إبراهيم
-760 R �(�W� [� _������ ��=�� �=)O�G�8 z�c8 Av�� 
�
5�X 

ا�ي بأرض  ،فأما قول ا(وثق ا�ور ا#ديد ،و�عد ،ا1مد هللا :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
والغرس فيها  ،)6()ألن أرض بوزان واسعة ؛فإنه يقدح ~ صحة اZ1س .لجهل cدوده( ،بوزان
wعدم صحته بذ.ك .كث S ما يدل �   .وقد ذكر الWز

                                                 
  .»القطيعة«: ~ ك (1)
  .طك، : سقط من (2)
  .»أوالد ذكوره«ط : ~ (3)

  .»�ذا«: ~ ي  )4(
  .»بمحو�«: ~ ي  )5(
  .ط: سقط من  )6(
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ألنه .م يذكر أن ا(حZس  ؛فخفيف ،ا(وثق أيضا شهد بذ.ك من أشهدوه :)1(وأما قو�
وقد يقصد  ،وجهل عود ا.ضمw ،شهاده فقط، بل إو§نما قصد شهادة ا(حZس ،عليهم أشهدوه

   .و§ن ¢ن معاده مفردا تعظيمه ،باإلتيان بضمw ا#مع
 ،عليهم ~ حجر ا(حZسألن ا(حZس  ؛فال يö ،شهاد ê Sف الغلةوأما عدم اإل

    .خالفه/ فيحمل ê Sفها عليهم حÄ ي1بت  ،و�ت إنفاقه
   .و§ن .م يذكر ،�xً  )2()ألن ا(حZس هو ا1ائز ؛فال يö أيضا( ،وأما عدم ذكره ا1ائز

   .فال يö منها إال ما أدى لفساد ا(ع÷ ا�ي قصد ،وأما عدم �س� ألفاظ ا.وثيقة
 هاواهللا أعلم  ،بد منه فال ،ا.شاهدينوأما معرفة خط 

-761 R	� &9¨ �� [�� ^(4�� �* m ��=)m� n¢?�H=I�y O�� MX 
  ¾مل؟ )3(ماS  ،اوسئل عما رجع من األحباس .ألقرب الفقw من ¢ن ôئبً 

عمال باالستصحاب حÄ  أو غ÷، فلينظر 1ال الغائب يوم ôب من فقر ،و�عد :فأجاب
 هاواهللا أعلم  ،ظهر )4()بما(عمل  ،عن تغw تلك ا1ال )4(فإن كشف الغيبة ،ي1بت خالفه

-762  R�\ k²� ��'=�� M� ]'r��� M� O� .�=) ! �} M9�X  

فهل  ،�ط فيه واقفه أن من استغنت من ا�نات بمال ال �ء �ا ،وسئل عن حZس
  �ا حديقة ال lستغU بها غنية أم ال؟ (5))من(

فال lستحق  ،إن وجدت من 2شÖ\ها ،فا�نت ا(ذكورة غنية بثمن حديقتها ،و�عد :فأجاب
  هاواهللا أعلم  ،نفاق ا(عتاد، حl Äستفرغ ثمنها باإلش®ئا من غلة اZ1س

-763 RM��)� O? ���v�� g� �=�� ! ��'=�� ,�E �i%� M9�X  

و�ن  ،~ دخول ا�نات فيه إن احتجن ،وسئل االبن عمن اشÖط ~ حZسه S أوالده
 فأراد بعض إخوانهن أن يبعنه ،و§ن بيع يأ� بثمن كثw ،جدار ال تÍفيهن غلته ~ مئونة العام

                                                 
  .»قول«: ~ م، ط  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .ط: وما أثZته من. »من«: ~ األصل، ي، م  )3(
  .»الغيب«: ~ ك، ط  )4(
  .ي: سقط من  )4(

  .ط: سقط من (5)

 ]ب/283[
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فإذا انقضت  ،يأ�لن غلته :وقال .وأE بعضهم ذ.ك ،فإن انقD دخلن فيه ،ثمنه )1(نو\أ�ل
 ،أو �ن ا�خول مطلقا ،أو ا¬ا] ،ولفهل يÁبع قول األ ،أخذن ما يمؤنهن Rمام العام من اZ1س

  ¢ن عندهن جدار أم ال؟
فإن شهد  ،~ عرف بâ ا(حZس فيعمل به ،أن االحتياج يرا� فيه ما يعد احتياجا: فأجاب

�تاج ،أخذن حظهن ،العرف بأن من عنده ما ذكر 2س� �تاجا wم  ،و§ن شهد بأنه 2س� غ.
  .هاواهللا أعلم  ،يÍن �ن �ء

       : لvسألة منه أيضا عند قول خلي: ما نصه ،القا� ناقال عن ا(سعودي ووجد hط
من تعي� ا(رجع إY من يÍون بعد  )3(]بد[وال: قال الفشتاK ~ وثائقه. )2("أو .لمساك�"

   )4(..م تعمل ا.شهادة ،و§ن سقط من ا�ص ،أو ا(جهول� ،ا(عن®�
 )5()وال تعمل شهادة: "ألنه قال ؛ما ثبت با.سماعأنه في ،وظاهر @م ابن هالل ~ نواز�(

  ها )6("قا� غw واحد من ا(وثق� ،ا(رجع الو ،إذا .م يفÑ ا.شهود اRعقيب ،ا.سماع ~ اZ1س
-764 R.��8 !� �=�� !  
$% M� �j)X 

تبطل شهادته ~  :فأجاب ؟إذا شهد أيضا ~ بيعه ،وسئل ا.شيخ عن ا.شاهد ~ اZ1س
  . و§نما يعذر بال�سيان إذا ادxه ،وال يعذر با#هل ،اZ1س دون ا�يع

-765 R�=�� z�� ! ����rL� �j)X 
   ؟وسئل عن ا(غارسة ~ أرض اZ1س

ألن ذ.ك  ؛~ أرض اZ1س )9(با(غارسة )8()العمل( )7(فا(شهور أنه ال �وز ،و�عد :فأجاب
ل عندهم بمدينة فاس لÍن ذكر صاحب العمليات الفاسية أنه جرى العم ،يؤدي إY بيعها

   هµواز ذ.ك ا

                                                 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من .»يأ�لن«: األصل~   )1(
)2( W)XY ,Z?[$ :252ص. 
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )3(
)4(  K317ص 2ج: وثائق الفشتا.  
  .ك: سقط من  )5(
  .أ 74ل : نوازل ابن هالل  )6(
  .»Çوز«: ~ ي  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .»ا(غارسة«ي : ~  )9(



 1073 
 

-766 R�$�
� ML �$'� kK�8 ]�>��� ]��� �;? ��=CL� #��(4�� M�X 

و.م يعرف ما فيها  ،وأعطيت µزء منها (ن ºدمها )1(إذا ماتت ،وسئل عن الفقارة ا(حZسة
  إذا حÍم قاض بفسخ ذ.ك يعمل به أم ال؟ فهل  ،ال زمام �ا )2(]إذ[من ا(اء 

 .لعلة ،هو ا�ي تقتضيه قواعد ا(ذهب ،فما حÍم به القا� ~ ا�ازلة ،و�عد: فأجاب
مقâين من  ،ألن عمل ا�اس جرى ~ هذه ا�الد µواز ذ.ك ؛لÍن ال ي�بB � ذ.ك ،ال© ذكر

كما جرى العمل باألند.س بÍراء  ،.الحتياج إY ذ.ك ،من العلماء )3(يقول µواز جهل اإلجارة
وقد نص العلماء S أنه إذا جرى عمل ا�اس بقول من أقوال  ،ا.سفن µزء ×ا ¾مل فيها

 هافال ي�بB �لهم S خالفه  ،العلماء

-767 R�$I�� M� kK�8 �$�
� ML #��(4�� k�>�? M�X  

أن إعطاء الفقارة  ،ا(ذهب فا�ي تقتضيه قواعد ،و�عد: ونصه ،)S()4 ×اثلته(ومنه أيضا 
 )5(ألنها إجارة جهل العمل واألجرة ؛ال �وز ،ا�ي ¾صل hدمته ،(ن ºدمها µزء من مائها

 ،و§ن ¢نت الفقارة �Zسة ،فكيف µهلهما معا ،ومعلوم إن جهل أحدهما يفسدها ،فيها معا
قياسا S ترخيص  ،لÍن فقهاء بالدنا يرخصون ~ ذ.ك ،و¼ بيع اZ1س ،ففيها علة أخرى

وقياسا S  ،العاصمية )6(كما نقله شارح ،~ كراء ا.سفن µزء ×ا ¾مل فيها ،علماء األند.س
ألن من العلماء من أجاز اإلجارة  ؛إعطاء ا(عدن µزء ×ا ºرج منه .الحتياج إY ذ.ك

و§ذا ¢نت الفقارة  ،فل®س (ن خدم إال أجرة مثله ،فإذا ب�ينا S فساد ذ.ك ،�هولة (7))بإجارة(
إال ما فضل  ،إذ ل®س .لمحZس عليهم من الغلة ،فإنه 2ستغل ماءها حÄ 2ستوa أجرته ،حZسا

  )8(هاعن إصالح اZ1س 
  

 

                                                 
  .ك، ط: وما أثZته من. »مات«: ~ األصل، ي  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من )2(
  .»األخرة«ك : ، ~»األجرة«: ~ ي، م، ط  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. »اإلجارة«: ~ األصل، ي  )5(
  .»ا.شارح«: ~ ط  )6(

  .ي: سقط من (7)
  .»ا.شيخ أبو فارس بقو�... ثم انتقد قو� بأنه 2ستغل ماءها إلخ«ز\ادة : ~ ط  )8(
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(ا علم من vسألة  ،حÄ 2ستوa أجرته نظر (2)فإنه 2ستغل ماءها: قو� (1)قلت عندي ~
 ،من أنه 2ستغل ما زادته خدمته من ا(اءبعد أن أE اآلخر  ،إذا خدمها أحدهم ،ا.d¸ء ~ الع�

بن �مد بن عبد (قا� �مد عبد العز\ز  .واهللا تعاY أعلم ،حÄ يعطيه منابه من ا�فقة عليها
 . نظر وتأvلو.م يظهر K فرق ب� ا(سأ�R، فا :قائال .رزقهم اهللا رضاه آم� ،ا�لباK )3()ا.ر�ن
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 ،و�عد: ما نصه ،بل معاوضتها ،أجاب به القا� ابن عمر الفالK ~ بيع األحباس و×ا
و.م تÍن فيه غلة  ،S القول به من ثبوت كونه خر�ا ،فا#واب أن اZ1س ال بد ~ تعو\ضه

 ،و§ال فال Çوز معاوضته ،وال ترm عودته 1ا� ،وال يوجد من يتطوع بإصالحه ،تقوم بإصالحه
   .)4(كما ~ ا(عيار ،كذا قال اإلمام العبد́و ،و.و بمئة ألف

: قال إY أن ... إلخ  (6)أيضا عن ابن لب اÍ1م جواز اRعو\ض إذا ثبت ا(وجب/ وفيه 
أي [وا.ضعيف Çوز  ،إذ ا(شهور أن ال معاوضة ،¤الفة العمل بوجه )7(فال ¾ل ،فإذا تقرر هذا

فل®س إال ا�قض S قاعدة  ،فال vوجب .لتعو\ض ،فإذا انتفت ا.dوط ،�dوط )8(]معاوضته
   .اختالل ا.dط، فا.صواب مع االبن

جرى العمل : ما نصه ،قال ناظم عمل فاس سيدي عبد ا.ر�ن بن عبد القادر الفا´ :نعم
 أو قلة ،اqراب )9(ا.dوط ùها بعد وجود ~ vسطرة ا.شهود بعدم vراxة يوجد حسبماأيضا 

فإذا حصل  ،وأحسن بعد تقو\مه بأ�Õ من قيمة ا(عوض ،إال أنهم ينظرون ما هو أغبط ،ا(نفعة
وأغبط  ،أنفع (10)و§ن ر�ع كذا مثال تعو\ضه بÍذا ،فيقو.ون ~ ا(سطرة ،ذ.ك أvضاه القضاة

أن قليل ا(نفعة تقع فيه  ،أو قلة ا(نفعة :ثم أنه يفهم من قو� ه الستدامة ا(نفعة ا ،#انب اZ1س
  .ا إذا وجدت الغبطةو§ن .م يÍن خر�ً  ،ا(عاوضة

                                                 
  .»ثم أنتقد«: ~ ك (1)
  .»إلخ«: ~ ك، ط (2)

  .ط:سقط من  )3(
  .274ص 7ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )4(

  .94ص 7ج: ينظر ا(عيار ا(عرب (6)
  .»�ل«: ~ ط  )7(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي، ك: سقط من  )8(
  .»وجوب«: ~ ي  )9(

  .»كذا«: ~ ط (10)

 ]أ/284[
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 ،~ معاوضة ا.ر�ع غw اqرب )1(يعU فاسا ،ر�ما lسامح بعض قضاتها: وقد قال ا(نجور(
qروجه عن  ،وهذا ضعيف جدا ،~ ا.ر�ع ا(عوض ~ هذه األزمنة ا(تأخرة )2()إذا ¢نت الغبطة

          ،ال د{ل .لمعاوضة عند اختالل ا.dوط )4( )3(فت�Z أنه ،أ± القاسمنقله ابن ه ا(ذهب ا
   .إال vسطرة ا.شهود ،أو بعضها

   ه، واهللا أعلم اوالعمل ال بد � من د{ل: وقد علمت قول ا(نجور
R فنطلب من سادتنا ،و�عد :نص ا(قصود منه ،اللتيفاوهذا ا#واب بعد أن وجهت سؤاال 

أ± ز\د ا.سيد عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال]  ،زلة تÍررت الفتيا بها من x.م وقتناا#واب عن نا
 ،ا�ي هو من طلبة ا.سيد ا1سن بن رحال ا(عدا] ،خليفة ا.سيد عمر بن ا1اج عبد القادر

،      من غv wراxة اqراب ،وأغبط .لحZس فقط ،و¼ معاوضة ~ األحباس فيما هو أعود نفعا
حسبما ذ.ك ~ �ح  ،معتمدا S ما جرى به العمل ،ا�ي �طه ابن رشد وغwه ،ا(نفعةأو قلة 

بما  )6(فأجيب ؟من العمل )5()فع.( ،وو�ه ¢ن يف© بما البن رشد وغwه ،العميات .لفا´
  .أعاله
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 ،وyتب ،ودار ،بال ماء )7()بأرض(S و�ه وسئل ا.سيد عمر األ�W عمن تصدق 
ثم بعد ذ.ك ردها  ،ثم دفع ا(تصدق مفاتيح بعض ا.صدقة (ن ¾وز .و�ه ،وغw ذ.ك ،(8))وماء(

وا{Áيمة منهن صاحت  ،فيها (9)ثم بعد vوت األب سلم � أخواته ،وا.و� صغw ،عليه من حينه
بأن وقف  ،ووصيهن هو ا�ي وقف �ن ~ ذ.ك ،)10()بÍر(وواحدة منهن  ،بأنها سلمت خائفة

  ..لو� حÄ فعل � أخواته ذ.ك

                                                 
  .»قياسا«: ~ ي  )1(
  .ك، ط: سقط من  )2(
  .»أن«: ~ ي  )3(
  .»ا(عاوضة أنه«ز\ادة : ~ ي  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»فأجبت«: ~ ي، ك  )6(
  .ط: سقط من  )7(

  .ك: سقط من (8)
  .»إخوانه«: ~ ي (9)

  .ط: سقط من  )10(
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 ،أن ا.و� ا.صغw حيث ¢ن ~ والية أبيه ح� ا.صدقة :ا#واب ،ا1مد هللا وحده :فأجاب
وز ا.سنة أحكمت بأن األب هو ا�ي ¾ إذ ،فكون تلك ا.صدقة �ت يد أبيه ¢ف ~ ا1يازة

 )1(وال ¾تاج األب إY أن 2سÁند ،به عليه هو أو غwهسواء تصدق ، (حجوره ما تصدق به عليه
�جوره إY غwه S ه  ،حيازة ما تصدق بهwوحي�ئذ فكون األب ا(تصدق أسند ا1يازة لغ

ما � إذ هو ا1ائز .و�ه كما  ،ال يö إذ .و .م ºرج من يده أصال ،ثم رجع ذ.ك �ت يده ،ساعة
   .سبق

بأن يقف با.شهود إY آخر ما ذكر  )2(بÍونه أvره ؛و� بعد vوت أبيهوأما فعل ا.وH با.
  )3(.ومن خطه نقلته اواهللا أعلم  ،وا1اصل أن ا.صدقة صحيحة .فال ¾تاج إ{ه ،أعاله

�ص غwه ×ن  ،إذا .م ¾زه من أسند إ{ه حوزه نظر ،فيما ذكره من صحة اZ1س :قلت
رزقهم اهللا  ،ا�لباK )4()بن �مد بن عبد ا.ر�ن(قا� �مد عبد العز\ز  .تقدمه S عدم ا.صحة

  .و§ال .م يö عدم حوزه ،وهذا إذا أسند ذ.ك إ{ه ~ أصل عقد اZ1س :قائال .رضاه آم�
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 ،وغwه ترك أوالد ،ومنهم من ترك و�ا مفردا ،اقبً ترyه األجداد مع ،وسئل ا.شيخ عن حZس
  فكيف اÍ1م؟ ،ثنان .م يعقبوا، وقد مات منهم اأو ¢نوا قبل يقسمونه S مwاث آبائهم

 ،.م ي�Z ما حÍم أوالد األخ مع أعمامهم ،فا.رسم ا�ي اطلعت عليه ،و�عد :فأجاب
أبناء األخ مع  )5(فإن ¢نوا 2سوون ،والطبقات الفائتة ،واآلن فإنه يÁبع ~ قسمته xدة األباء

  ه افكذ.ك تعطى �م  ،و§ن ¢نوا يعطونهم قسمة أبيهم فقط ،فكذ.ك يفعل اآلن ،األعمام
-771 R�=��8 ��* �� [� _) .� M¢ _4�� M9�X 

بتحب®سه من  ؛فإذا اتفق �يع من � حق ~ األصل S اإلقرار ،و�عد :والبنه ما نصه
~ ذ.ك  ؟وهل 2شÖط حوزه عنهم أو ال ،فإنه يمC إن ¢نوا ما.ك� أvر أنفسهم ،غwهم عليهم

  هاقوالن 
  

                                                 
  .»2سند«: ~ ي، ك، ط  )1(
  .ي: وقد سقط من. »بأvره«: ~ ط  )2(
  .»ثم كتب عليه ا.شيخ أبو فارس«ز\ادة : ~ ك، ط  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .»ي1بتون«: ~ ي  )5(
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... وأعقابهم إلخ  ،و×ا وجد hطاب ا.سيد عمر األ�W أسفل حZس اvرأة S أوالدها

ثم سجل عليه  ،أعلم ب1بوت ا.رسم ،ا1مد هللا وحده: نصه ،أخوهم معاينة )1(وحازه ،وقبلوا ذ.ك
cسب  ،فاZ1س أعاله من أمعن فيه ا�ظر �ده صحيحا ،و�عد: أبو ز\د ا#نتوري ما نصه

/  ؛ألن بيد حاvله حججا كثwة ببطالنه ؛عمل عليه )3()ال( )2(وهو ~ نفس األvر باطل ،ظاهره
�وز wوزه ¤ ،ألنه غc بما ؛ ألن )4(ةتلفوا.شهادة أعاله Wعنها أخ Ñا.شاهد بها (ا استف

   .ألن ما قا� �تمل ؛وهو معذور فيما قال ،يبطلها
وا#ماعة  ،فإنÍاره vوافق (ا قال ا.شاهد ،أنÍر ا1يازة ا(عتWة ،وا(د� أنه هو ا1ائز

.�نت شهادته  ،جع ا.شاهد عما شهد بهو.و .م ير .ال© شهدت بعدم ا1يازة vوافقة �.ك أيضا
   ..كÕة من شهد بضدها ،vرجوحة

 ،بد من ا1يازة xما ¢vال و�ا#ملة فال ،وأن ا(حZسة تت�ف فيما حZسته إY أن ماتت
ا#ميع  )6(بل يت�ف ،وال حصاد ،وال جذاذ ،ا(حZسة ~ حرث )5()فيه(cيث ال تت�ف 

ألن  ؛أو ا1ا�\ن بو¸لة من ا(حZس ،)8(أو يÍون ا(ت�ف عن الغياب ،عليهم )7(ا(حZس
سواء حöوا  ،و\�ف فائدة S ا(حZس عليهم ،S حZسه يتواله )9(.لمحZس أن �عل ناظرا

   .hالف ا�بة ،ول®س من �ط اZ1س أن يقبضه ا(حZس عليه أو و{ه( ،أو ôبوا
أن  (11)و�يد اqصم ب®نة ،بد من قبو� فال ،)10()وأيضا من حZس S ما.ك أvر نفسه

   ،من قبول �يعهم(وذ.ك خالف ما ~ رسم اZ1س  ،بعض ا(حZس عليهم ôئب حÄ مات

                                                 
  .»أحازه«: ~ ي  )1(
  .»باطال«: ~ ط  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .وهو تصحيف. »¤تلة«: ~ م، ك  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»ي�ف«: ~ ك، ط  )6(
  .».لمحZس«: ~ ط  )7(
  .»الغائب«: ~ ط  )8(
  .وهو خطأ. »نا�ا«: ~ ي  )9(
  .ي: سقط من  )10(

  .»بZينة«: ~ ط  (11)

 ]ب/284[
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   .ال بإقرار ا(حZسة ،و�ا#ملة فالبد من ا1يازة ا¬ابتة بZينة
أن مبطالت هذا اZ1س ت1بت من  ،فعلم من �يع ما ذكرنا ،)1()وهذا ùه منصوص عليه

ر�ة  - و�.ك سجل عليه شيخنا  ،فل®س فيها ما يبطله ،اZ1س )2(وأما نص وثيقة .أvر خارج
  .واهللا أعلم ،و.م 2سعه ذ.ك ،.م 2سجل بصحته ،و.و وقف S هذه ا(بطالت - اهللا عليه

 رأىو§نما  ،هاوأنه .م يعاين ،وحيث رجع شاهد ا1يازة عن شهادته: بما نصه ،وyتب أيضا
i س جعل ~ يد أ�د بنZ1س ظن ،رسم اZ1ور بعزل اvفال يعمل  ،ذ.ك حوز )4(]أن[ )3(ا(أ

  . S رجل حZس S أوالده واحدهم مفقود و� أيضا. بها
ومات وا�ه ~  ،حيث ¢ن ح� اRحب®س مفقودا ،حظ .لمفقود ~ اZ1س بأنه ال: فأجاب

wعمR؛، بل يرجع أثناء مدة اÀمن ب S حب®س نصيبهRس عينه باZوهو أهل .لقبول ،ألن ا(ح، 
   .أنه ح� اRحب®س ¢ن حيا أو ميتا )5(فلم يقدم حÄ يعلم هل يقبل أم ال؟ بل وال علم

َ األْهَل : "وa خليل  ا.ُْمَع��
�
ال ِه، إِ

õْستَِحقvُ 6("َوَال 4َبُوُل(.   
وهذا  ،فهومه إذا .م يقبل .م يصح عليهومه فقبو� �ط ~ صحة اZ1س ا: ارحقال ا.ش

   .ظاهر؛ ألن ا.dط يلزم من عدمه العدم
ُ بُ فقَ : وقال ا.زرقا]

ُ
ومفهومه إذا .م يقبل ال ºتص  ها )8(�ط ~ اختصاصه باZ1س )7(و�

  . واهللا أعلم ،به
ث فال ير ،و.م يقدم وال عرفت حياته ،Dv اRعمw وأما وا�ه ا(يت ~ أثناء ا(دة cيث

وا.شك ~  ،أو مات وا�ه قبله ،ألنه اليدري أمات قبل وا�ه ؛وال من vوروثه ،من وا�ه ش®ئا
 بعد أن )9(ف�(جهول :فقد قال ،كما هو vشهور معلوم ~ خليل وغwه ،ا.سبقية من vوانع اإلرث

   ،وهو مفقود مع Cv اRعمw ،عليه و�هذا تعلم أيضا ر¸كة ا1باسة ،فأعرفه ،ذكر أvر ا(جهول

                                                 
  .ي، ط: سقط من  )1(
  .»ا.وثيقة«: ~ ط  )2(
  .»فظن«: ~ ي  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»يعلم«: ~ ي  )5(
  .252ص: ¤ت� خليل  )6(
  .�ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل: وما أثZته من. »~ قو�«: ، ~ ك»فقو�«: ~ األصل، ي، ط  )7(
  .155ص 7ج: �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل  )8(
  .»¢(جهول«: ~ ك  )9(
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  .من خطهه فنصيبه يرجع .لباق� منهم ا ،فقد مات قبل بيان استحقاقه .لحZس ،و.م يظهر
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وS  ،اب�تهعن رجل حZس ]يال � S  -وفقه اهللا  - سئل ¢تبه : من نصه ،(1)وhط االبن
أو ال يÍون  ،وvوت أوالدها ،فهل يÍون ذ.ك ألوالد أوالدها بعد vوتها ،ما تâه مع رجل سماه

  �م؟
وال يرجع لغwهم غw أنه ºتص به  ،بأنه يÍون ألوالد أوالدها - واهللا ا(ع� - :فأجاب

   .وال يÍون ألوالد اإلناث �ء منه ،هادأوالد ا�كور من أوال
وو�ها دخل  ،وقال ابن القاسم فيمن قال داري حZس S اب�© :(تيطيةقال ~ ¤ت� ا
 )2(وال �ء البن بنت ذكرا ،فإن ماتوا ¢ن ألوالد ا�كور ذكورهم و§ناثهم ،و�ها ا�كور واإلناث

Nن أو أن¢.   
  هاواهللا أعلم  ،ونقله غwهه اوهو أحسن  :قال ا.لخ¯

وا.سيد عمر بن عبد ا.ر�ن  ،القا� ا.سيد عبد ا1ق ،وأجاب بعده بصحة ا#واب
 .وا.سيد عبد ا.ر�ن بن سيدي �مد العا.م ،وسيدي �مد بن عبد ا(ؤمن ،اRنال]
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âأ (3)وسئل وا�ه ا.شيخ أبو ز\د عن أحباس ¢نت بب S4()أن(إال  ،وعرفهم متفق ،ناس( 
وعقبه  ،فهل األقل تابع .أل�Õ أم ال؟ وذ.ك ~ قول ا(وثق S فالن ،واحدا منهم ºالفهم ~ ذ.ك

فهل إن ¢ن عرف  ،غwه أEو ،فأراد بعضهم إدخال العقب مع األصل ،وعقب عقبه بواو العطف
  ا�S â األول يÁبع أم ال؟

 ،وال عWة بالعرف إذا .م يتقرر ،مع آبائهم إذا عطف با.واوفالعقب داخل  ،و�عد :فأجاب
  .واهللا أعلم
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 qروج أر�ابه من ا�â  ،كÕت فيه ا.ر\اح ،وسئل سيدي عمر األ�W عن حZس معقب

                                                 
  .»الفقيه ا.شيخ ا.سيد �مد بن ا.شيخ أ± ز\د سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر«: ~ ي، م (1)

  .»ذكر«: ~ ك  )2(
  .»�â«: ~ ط (3)

  .ي: سقط من  )4(
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ثم قدم بعض أهل  ،فباعوه .لöر ا(ذكور ،ثم عمد أهل ا�â إ{ه ،وأ�ت ر\احه با�â ،.ضعفهم
  فهل �اب �.ك أم ال؟ ،(1)و§قامة اZ1س S حا� ،وأراد نقض ا�يع ،اZ1س

ألنه يمÍن دفعها بإصالحه /  ؛ال �وز بيع اZ1س ا(ذكور (جرد هذه ا.öورة :فأجاب
�طالن ا�يع  ،فا.واجب رد اZ1س ا(ذكور ألوالد ا(حZس عليهم ،كما هو ظاهر ،من غلته
   .واهللا أعلم ،ا.واقع فيه

  .وأجاب بصحة ا#واب أبو ز\د ا#نتوري
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طاهر عمن حZس حZسا S  عبد اهللا بن i بن ئل سيدي قاسم بن �مد من آل ا.و�وس
.كون اZ1س .م  ،¢ب�ته مثال ~ إبطا� ،ثم تو� وقام بعض ورثته ،وفيهم من هو رشيد ،أوالده

فأظهر القائم ب®نة أن ا.رشيد أقر بأن  ،S أنه حاز )2(ودافأظهر ا.رشيد شه ،2شملها بعدم ا1يازة
ألن إقراره  ؛قادح ~ اZ1س ùه )3()هذا(فهل إقراره  ،أباه ا(حZس ¢ن يت�ف معه ~ اZ1س

وألنه يرى ما .م تره من ا�Rف ا.شاvل �  ،�®نته ا.شاهدة � با1وز ،بما أشw إ{ه vكذب
ومن شارyه ~ حياته من  ،إ{ه بعده )4(دون vرجع ،أو إقراره إنما يöه خاصة ما دام حيا ،وألبيه

 )6(آراءهم )5(ألن فقهاءنا قد اختلفت ؛ش�لبد من إتيان بنص ê\ح يز\ل اإل وال ،ا.صغار
  .ولÍم من اهللا جز\ل ثوابه ،فهو مهم ؟وتباينت

غw  ،أن إقرار ا(قر بما يبطل اZ1س :فأجاب ا�ي ظهر .�تبه ~ vسألة ا.سؤال أعاله
كيفما ¢ن الغR،  wعلق حقه فيه ،فتبü ا�®نة صا1ة بال�سبة لغw ا(قر ،قادح فيه بال�سبة لغwه

كمÖوك ا(حZس  ،ونصيب ا(قر تقسم غلته ،كأوالد ا(قر با.كÑ ،أو vرتقبا ،ا vوجوداحا�
و§ال خرج ¤رج  ،إن ¢ن � و� ،فإذا مات رجع نصيبه ا(قسوم ألوالده ،قسمة مقيدة cياته

   .و�طه كمسألة ا.وصية ألوالد األعيان ،اZ1س ا(ذكور
  

                                                 
  .»حاRه«: ~ ي (1)

  .وما أثZته هو ا.صواب. »شهد«: ، ~ ط»شهد«: ~ األصل، ي، م، ك  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»من رجع«: ~ م، ك  )4(
  .»اختلف«: ~ ك  )5(
  .ي، م: وما أثZته من. »أبارهم«: ~ األصل، ك، ط  )6(
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إنما يَُؤاَخُذ : قول ا(خت� ~ باب اإلقرار ،و\دل S عدم vؤاخذة الغw بإقرار ا(قر
ُف، بإقراره

�
Øَسوقا بأداة ا�1)1(ا.ُمv ه؛wال غ Uَال " :و\دل � أيضا ~ قو� باب ا.كراء. ، يع 

ثم أقر بأنها  ،يعU من أ�رى داره لغwه ،xطفا S ما ال يفسخ فيه ا.كراء )2("ِك ا.ِ ا.مَ  ارِ رَ إقْ بِ 
  ه اواهللا أعلم  ،Rعلق حق ا(كري بها ،)3(فال ينفعه ،ل®ست �

 :فإذا مات إY قو� :كما أن ا.صواب إسقاط ما بعد قو� ،صوابه ا(كÖي ،ا(كري :قو�
إنما يرجع ألهل اZ1س S �ط  ،و\صح ا.0م إذ نصيبه إذا مات ،)4(فيتصل مات hرج ،خرج

وyتب عن عجل عبد اهللا  :فإنه قال ،والعذر � ،خالف ما يوهمه @مه ،ا(حZس ¢ئنا من ¢ن
  ...قاسم إلخ 
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وأنÍر ا.وyيل ا1ائز  ،ثم شهدت ا�®نة بأنه حاز ،عمن وS ñ حوز حZس )5(وسئل االبن

  هل يقدح ذ.ك ~ ا.شهادة؟ ،ا.و¸لة )6(بلتلك ا1يازة بعد أن قَ 
وال يعول S  ،)8()بها( )7(ال يقدح ~ شهادة من شهد ،أن إنÍار ا.وyيل ا1يازة :فأجاب

و§ذا بطل  ،وا.لزوم ب� ،وهو باطل ،بأنه حاز :و§ال .زم إعمال قو� ،إذ ل®س ا1ق � ،إنÍاره
  هاا.الزم بطل ا(لزوم 

  :)9()قو� :قلت(
ّ
(ا تقرر من اشÖاط  ،عندي ~ هذا ا.لزوم نظر... إعمال إلخ  )10(.زم و§ال

و§ن ¢ن إقراره S  ،حZسوعدم صحة اإلقرار به من ا( ،وجود ا1وز بمعاينة ا�®نة ~ ذ.ك
 ،قا� ¢تبه �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK .واهللا أعلم ،فكيف بوyيله ،نفسه

  .رزقهم اهللا رضاه آم�

                                                 
  .219ص: ينظر ¤ت� خليل  )1(
 .245ص: ¤ت� خليل )2(
  .»تنفعه«: ~ ي  )3(
  .»µرح«: ~ ك  )4(
  .»عبد اهللا بن ا.شيخ أ± ز\د عمر«: ~ ي، م  )5(
  .»قال«: ~ ي  )6(
  .»شهدت«: ~ ي  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .»قول ا.شيخ«: ؛ ~ ك، ط»قول ا.شيخ: قلت«: ~ ي  )9(
  .»ا.الزم«: ~ ك  )10(
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~ : ما نصه ،ومن خط الفقيه العالمة قا� حöة فاس سيدي اRاودي بعد جواب لغwه

 وما ذكر فيه من االكتفاء cوز ا.كبw (ن معه ~ اZ1س من صغار ،بمحو� كفاية )1(ا#واب
~ وvش®نا عليه  ،هو ا�ي ظهر �ا قبل هذه األزمان ،دون ت�\ح باRوyيل من األب ،إخوته

� منهما إنما جعل مفهوم القيد  ،وصاحب ا�يان( ،ألن صاحب ا.وثائق ا(جموعة ؛�ح اRحفة
   .ا(ذكور عدم حيازة ا.كبw �لة

اZ1س ا(ذكور إY  )3()�يع(ودفع ا(حZس  :~ نص ا.وثيقة ،)2()قال ~ ا.وثائق ا(جموعة
wر نفسه {حوزه �فسه وإلخوته ا(ذكور\ن ،ابنه فالن ا.كبvعنه وا�ه ،ا(ا.ك أ � .Æو، 

S القبض إلخوته  ،إياه )4(وصار بيده بتوyيل أبيه ،واحتازه عنه ،وأقبضه إياه فقبضه منه
 ،و.م يقبض حÄ مات األب ،فإن سقط من ا.وثيقة قبض ا.كبw ،~ الفقه :ثم قاله األصاغر ا

فلم يذكر ~ ا�طالن إال عدم ... أو صدقة إلخ  ،يبطل ذ.ك حZسا ¢نفمذهب ابن القاسم أن 
  .ما وجد hطه ر�ه اهللا تعاYه بتوyيل أبيه ا )5(]قو�[و.م يعتW مفهوم  ،ا1وز �لة
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و§ن .م  ،ألبنائه(من مات رجع نصيبه  :Zسهوسئل أحد قضاة vكناسة عن رجل قال ~ ح
فأخذا نصيب  ،وترك ابنا و��تا ،ثم مات أحد األوالد ،ا�اق� )6()رجع نصيبه S ،يÖك ابنا

  فهل ألخته �يع ا�صيب أو بعضه؟ ،ثم مات االبن ،أبيهما
أخوها  )8()ال© مات(وهذه ا�نت  ،ا(حZس كألفاظ ا.شارع فتنفذ )7(أن ألفاظ: فأجاب

فال  ،وÆتص به دون من عداها ما دامت حية ،عمال بقول ا(حZس ،تأخذ �يع نصيب وا�ها
   .قول منازعها مع وجود ألفاظ ا(حZس )9(2سمع

                                                 
  .»ا(سطر«ز\ادة : ~ ك  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»أباه«: ~ ي  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .ي: سقط من )6(
  .»لفظ«ي : ~  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .»lسمع«: ~ ك  )9(
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ْن َجاَز  ت"ِبعَ ٱ)1(وَ "من : قال ~ ا(خت� ..و استحقته با(wاث لقبل قول xصبها ،نعم ُطُه، إِ ْ�َ
  ه ا )2(..."أْو 7َبِْدئَِة فَُالٍن بÍََِذا إلخ  ،أْو نَاِظرٍ  ،َكتَْخِصيِص َمْذَهٍب 

  . عمال بقول ا(حZس ،فتختص ا�نت بنصيب أبيها: ثم قال ،وصحح بنا] ا#واب
  : وقول ا.شاعر ،فإن راعينا ا(ع÷ ،أما بنت االبن :وقال اRاودي

و§ن راعينا  ،¢ن �ا ما ¢ن ألخيها )3(]عدو�ناتنا بنوهن أبناء ا.رجال األبا[ بنونا بنو أبنائنا
  .واهللا أعلم ،.م يÍن �ا �ء ،و§ن .م يÖك ابنا رجع نصيبه S ا�اق� :وقو�/  ،لفظ ا(حZس

~  )4(وأخواته ،غw أن حيازة ابن ا(حZس �فسه :وقال شيخنا ا.زجالوي بعد @م
ال يتطرق إ{ها خالف األئمة ~ احتياج تقديم األب  ،وS فروعهم من بعدهم ،ا(حZس عليهم

االبن ا.كبw ~ ا�ازلة  )6(ألن ؛ا.صغار )5(]معه من[�سبب من  ،.و�ه ا.كبw إY ا�R\ح بذ.ك
 ،S تو{ة اZ1س ~ وثيقته )7(فما زاده نصه ،¢ن يت�ف .ألب قبل �ب®سه ~ األصل ا(حZس

مع من .م  ،ا1وز ا1ك� )9()أثر(بقاء  ،بب اqالف ~ غwهوس ،و¸Rه S ذ.ك (8)إال تأ�يد
   .يÍن وyيال .ألب ~ �ء

~ vسألة بنت االبن وما اسÖوح به أنه ل®س من  ،وyذ.ك نقول ~ توقف فقيه اö1ة
~ غw هذا ا(وضع باختصاصها بنصيب  ،قد أفÄ غwه من مWزي اö1ة ،ا.صواب ~ �ء

وهو فإن انقرض أحد منهم رجع نصيبه S  ،االحتمال� ~ نص ا.وثيقةوهو الظاهر من  ،أخيها
   .وضمw منهم .ألبناء بمع÷ األوالد ،أبنائه

�  ،فقد ح� ما يأخذه من اZ1س ،وهذا ا(حمل متع� بد{ل ما قدمه ~ صدر ا.وثيقة
Öك ابنا رجع نصيبه و§ن .م ي ،فدل ذ.ك S أن قو� بأثر هذا ،واحد ~ أوالده من ا�كور واإلناث

   .S ا�اق�

                                                 
  .»من«: ~ �يع ال�سخ  )1(
  .252ص: ¤ت� خليل  )2(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، م، ك: سقط من  )3(
  .»إخوانه«: ~ ي  )4(
  .بياض: ~ ط  )5(
  .»البن«: ~ ي  )6(
  .»نصا«: ~ ط  )7(

  .»تأ�يدا«: ~ ي، ك، ط (8)
  .ي: سقط من  )9(
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خصوص  )2()فالظاهر أن ير\د به ،�يع أهل اZ1س(¾تمل أن ير\د به  )1(]إن ¢ن[و
   .vشارyيه ~ سهمه

S أن ألفاظ ا.واقف يعمل باألظهر من  ،وقد نص ا1طاب وغwه من �اح ا(خت�
  . واهللا أعلم ،�تمالتها وجو�ا

من عدم تأثw عدم  ،د{ال S ما اتفقنا عليه ،اRحو\زوتأvل أيضا ما ادxه من لغو 
   .(ا قدمته من استصحاب و¸Rه أبوه قبل �ب®سه ،ا�R\ح بتقديم ا.كبw ~ ا.وثيقة

كما هو ظاهر من نصوص  ،فإنما ألغاه ا(ذهب ~ ا1ائز �فسه ال لغwه ،اRحو\ز )3(وأما
  ه اا(دونة 

وa لغو : ما نصه ،أي اRاودي ~ آخر ا#واب بمحو�...  وتأvل أيضا ما ادxه إلخ: فقو�
   هأعلم ا واهللا ،د{ل أيضا كما ذكرتم ،وyون اRوyيل بما يدل عرفا ،اRحو\ز

 ،حZس فالن S أوالده ا�كور: ما نصه ،)4()إ{ها(وأما قول ا.واقف من بنت االبن ا(شار 
.�كر  ،كما قسم اهللا ~ كتابه ،ا.سواء ب®نهم وما يو� � مدة حياته S ،واإلناث فالن وفالنة

سوى فروع اإلناث ال مدخل  ،وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا ،وS أعقابهم ،مثل حظ األن1ي�
وال مدخل  ،وآخرا بعد أول ،طبقة بعد طبقة ،مقصور S من و� من صلبه )5(فاZ1س ،�م

فإن انقرض منهم أحد رجع نصيبه S  ،بناءفإن انقرض األباء قام مقامهم األ ،.ألبناء مع األباء
  هاو§ن .م يÖك أبناء رجع نصيبه S ا�اق�  ،أبنائه

حZس فالن �يع ما vلكه  :نصه ،و×ا أجاب به ا.سيد ع® بن أ± ز\ان بعد عقد حZس
وما �  ،فمن ذ.ك جنان أخلوف ،فمن ذ.ك ما� من ا�خيل ~ بâ كذا وyذا ،اهللا من األصل

وما � ~  ،وا(اء ا#اري ،وا(راحض ،وا.رّحاب ،µنان األقطار مع ما � من ا�يار واألندار فيها
  ... بâ كذا إلخ 

  ا.وقفال ي1بت به  ،أعاله )6(سخسنة ست وس�Á ومئة وألف رسم ا(نÁوذ.ك  :نص ا#واب

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»إنما«: ~ ك  )3(
  .ك، ط: سقط من  )4(
  .»~ اZ1س«: ~ ي  )5(
  .م، ك، ط: وما أثZته من .»سختما(«: ي،  ~ األصل  )6(
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فÌ نوازل ا(عيار .لسيد  ،او�ديده ،األvالك ا(حZسة (1)لعدم تع� ،و.و مع عدم رجوع شهوده
 )3(لعدم تع� ،�و� ال يوجب حكما )2(رسم اZ1س ا(سطر: "ما نصه ،عبد اهللا العبد́و

  ها )4("األvالك ا(حZسة فيه، إذ ال بد من تعي®نها
�ا1يازة من �ط تمام اZ1س ال يصح القضاء به : "ما نصه ابن رشد ،وa نوازل الWز
فإذا .م يبق من شهود اRحب®س من ¾وز الفندق  ، بمع� إال بعد تعي®نه دونها، وال �وز اÍ1م

ووصفه با.شهرة ، فل®س فيه حوز ،هذا ا�ي أشهدنا به ا(حZس: و\عينه من جهاته األر�ع، يقول
  ... إلخ  )5("(حZسه ال ي1بتها

إذا ¢نت ل®ست  ،ال تصح حيازة األvالك باZ1س: "ما نصه ،ونقل عن ابن ا1اج أيضا
وهم قد بادا كما ذكرت، فال سZيل إY  ،وال vوصوفة ~ عقد اZ1س بغw شهود األصل ،بمحدودة

  . واهللا أعلم ،)6("نفوذ اÍ1م باRحب®س
فقد وقفت S  ،و�عد: بما نصه ،ثم أجاب بعده شيخنا أبو ز\د ،ز\ان ±أوyتب ع® بن 

هدي سيدي ع® بن أ± ز\ان من بطالن اZ1س أبو م ،ما أفÄ به الفقيه ا(درس العالمة
   .لعدم �ديد األvالك ا(حZسة فيه ،ا(رسوم بمحو�

   .ال يوافق ا�ازلة فيما ظهر K ،أما ما استظهر به من نوازل ا(عيار وا1اوي
من  )7(�د من أن القائم باZ1س .م ،(ا ذكره ~ ا.سؤال ،فإنما أفÄ ببطالنه ،أما جواب العبد́و

وشهود عقد ( ،وهو ما v Sلكه يوم اRحب®س ،2شهد � بمعرفة ما عقد فيه ا(حZس اRحب®س
  وجود / و\مÍن ، ألن ا.صحيح من شهودها ? ؛وال كذ.ك ا�ازلة ،قد بادوا ùهم )8()اRحب®س

  وألن نازلة  ،)10(تارºه )9(لقرب ،(ا حZسه يوم اRحب®س ،من 2شهد معه بملكية ا(حZس

                                                 
  .»تعي�«: ~ ي، ك، ط (1)

  .»ا(سطرة«: ~ ط  )2(
  .»تعي�«: ~ ك  )3(
  .81ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )4(
)5(  �  .باختصار. 374-373ص 5ج: فتاوى الWز
)6(  �  .418ص 5ج: فتاوى الWز
  .»�«ز\ادة : ~ األصل، م، ط  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .»أقرب«: ~ ي  )9(
  .»تأخwه«: ~ ي )10(
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   .و¼ منكرة .لتحب®س ح� القيام ،العبد́و ا(لك ا(تنازع فيه بيد غw القائمة
فمحله حيث اختلف اqصمان ~  ،وأما ما استظهر به من نقل الWز� عن ابن رشد

قبل ما  ،كما نقله الWز� عن ابن رشد نفسه ،فال يÍلف القائم بها ،وأما مع اتفاقهما ،ا1دود
ال© أقر أن جده  ،ف®سأل ا(قوم عليه عن ا.ضيعة: "ونصه ،نقله الفقيه ا(ذكور عنه بنحو ورقة

التفاقهما  ،با1يازة (1)]فال يÍلف القائم تعينها[ ،فإن أقر أنها ¼ هذه عنده بعينها ،اشÖاها
ولعله سقط من  ،ºل با(ع÷ ،مع أن ~ نقل الفقيه ا(ذكور .0م ابن رشد اسقاطاه ا (2)"عليها

 ،ول®س ~ عقد اRحب®س S ا.سماع ما يع� حدوده ،فل®س فيه حوز: "ونصه بعد قو� ،�سخته
و�ا#ملة  ،إنما ¼ ~ ا.شهادة S ا.سماع ،فت�Z أن نازلة ابن رشد (3)...إلخ " ووصفه با.شهرة

حكوم به لعدم توافق اqصم� ~ جهل ا( ،وا1اوي ،فالعلة ~ بطالن اZ1س ~ نازل© ا(عيار
و�ا قال  ،وال vر\ة ~ عدم صحة اÍ1م ��ء �هول ،وعدم تع� ا�®نة �ا ،حدود ا(تنازع فيه

  : ~ العاصمية
هـيـْن حـاَب عـون   ودِ ـاَزِة ا.ش"

  
َْصَميْ ـتوافُ   

ْ
q4(دودِ ـي ا1ـِن فـُق ا(  

وهو vلكه يوم  ،ا(حZس اRحب®سوأما مع اتفاق اqصم� S حدود ما عقد فيه   
  ه افال وجه �طالن اZ1س من هذه ا1ي1ية واهللا ا(وفق  ،وثبوت vلكيته �.ك حي�ئذ ،اRحب®س

لعت ما تعقب به طا - وفقه اهللا بمنه -يقول ¢تبه  :ثم انتقد سيدي ع® هذا ا#واب بقو�
إما  ،وأ.زمنا ما ال يلزم ،بعض األقاو\ل فوجدته قد تقâ - سا�نا اهللا و§ياه - منا الفقيه أعاله @

 ،بمحو� )5()ا(رسوم(أل] ما أفتيت ببطالن اZ1س ؛ أو ألغراض يعلمها اهللا سبحانه ،.سوء فهمه
لعدم تع�  ،بل أفتيت بأن رسم اZ1س ا(نÁسخ ال ي1بت به ا.وقف ،فإن العرç با�اب ،كما زعم

واألعم ال  .من ا�طالن )6(]هو أعم[ ،د ا1اÐموتعينها عن ،وعدم �ديدها ،األvالك ا(حZسة
 ،.لشهرة ومن أولع باالعÖاض طلبا ،لÍن حبك ا.�ء يع¯ و\صم ،إشعار � بأخص مع�

                                                 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (1)
(2) �  .371ص 5ج: فتاوى الWز
  .ينظر إثبات ا.سقط ~ قول ابن رشد ~ ا.صفحة ا.سابقة (3)

 .�فة ا�1م. 1260: ا�يت )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .ي، م: وما أثZته من. بياض: ~ األصل، ك، ط  )6(
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قول ا.شيخ أ± مهدي سيدي  ،من الفرق )1(و2شهد (ا ذكرنا ،يرى ~ نفسه ما ال يراه ا�اس فيه
 :- ر�ه اهللا - ونص ا(حتاج منه ما ذكره ابن رشد  ،~ نواز� )2(ع® بن عبد ا.ر�ن ا.سكتا]

من (و�ديده  ،ي1بت عنده vلك ا(حZس (ا حZس حÄ ،أن القا� ال ¾Íم باRحب®س"
ير\د أن ذ.ك vوقوف S ثبوت  ،وثبوت اRحب®س إنما هو من جهته ،)3(]األر�ع[ا#هات 

إذ اÍ1م  ،و¾از حيازة توجب تعي®نه �يه ،(5)عنده )4()وأن ¾د ،وvلكية ا(حZس ،اRحب®س
   .و�اRحديد من ا#هات األر�ع يتع� و\عرف عند القا� ،ال يÍون إال بمعروف

ال  ،إنما 2شÖط ألجل اÍ1م ،وا1اصل أن هذا اRحديد ا(وجب Rعي®نه عند ا1اÐم
   .قائل بذ.ك إذ ال ،.و انت� بطل اRحب®س إذ )7(]اRحب®س حÄ[�ط  )6(~ألجل ا.dط 

و�� ما يتوقف  ،وم�شأ غلط طلبة هذه ا�الد عدم اRفرقة ب� ما يتوقف عليه اÍ1م
   .فغلطوا ،فظنوا اRحديد �طا ~ صحة اZ1س ،S اÍ1م

  ه اوحسZنا اهللا ونعم ا.وyيل ه ا )c")8ال يلتZس با(wاث 2شÖط معرفة ا(حZس ،نعم
w9(ثم انت� � ا1اج بطه( eÕال)و\قول ~ جوابه ،)10:  

  اـو ¢ن باديـو�ت ا¬ياب العار ل  من vالحة     )11(ى vسحةـه متS وج
  

                                                 
  .»ذكرته«: ~ ي  )1(
أخذ عن . و� بمراكش و�ها �شأ. أبو مهدي ع® بن عبد ا.ر�ن ا.رجراî ا.سكتا] :ع® بن عبد ا.ر�ن ا.سكتا]  )2(

�ع ب� العلوم العقلية وا�قلية، وتوÉ . وأخذ عنه �ّمد بن سعيد، و�ّمد بن سليمان الفا´ وغwهما. ا(نجور وغwه
: من تآ{فه. ثم قضاء تارودنت، ثم vراكش اإلفتاء والقضاء واRدر2س بمراكش، وو� قضاء تاvسنا ~ مدة ا(وÉ أ�د،

: ؛ خالصة األثر308ص: شجرة ا�ور. ھ1062تو� بمراكش سنة . حاشية S �ح أم الWاه�، ا�وازل، األجو�ة الفقهية
  .235ص 3ج

  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .ك: سقط من  )4(

  .»عنه«: ~ ط (5)
  .»أي«: ~ ي  )6(
  .ي: وما أثZته من. األصل، م، ك، ط: من سقط  )7(
ع® ا.سكتا]، اعتناء أبو الفضل ا�ميا� أ�د بن v ،iرyز الÖاث ا¬قا~ ا(غرç، ا�ار ا�يضاء، : األجو�ة الفقهية )8(

 Éوتن �نان، الطبعة األوw244، ص)م20011-ھ1432(ا(غرب، دار ابن حزم، ب. 
  .»بظهw«: ~ ي  )9(
  ..م أقف عليه .»ال»�«: ، ~ م»ال�Ö«: ي ~  )10(
  .»vسخة«ي : ~  )11(
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  :وقال
yر       ـى ألمـب 2سعـالـن طـم مـو

  
  دريـان يـو كـه لـه هالكـيـوف  

  -779 RG��� M� �$�'� ��r�8 �L� ,��r- �P� "��� [� �=) M9�X  

سيدي �مد بن أب ا(زvري عن األب إذا حZس S  ،ا.لغويوسئل العالمة ا�حوي 
وهو ×ن ال  ،من أبيهم تفاقم أvرهم معه )1(ثم بلغوا فمنعهم من ا1وز خوفهم ،وهم صغار ،أوالده

فهل يبطل اZ1س أم ال؟ وهل إن أvضاه قاض  ،ثم تمادى S ا1وز حÄ مات ،ي�تصف منه
  يمC؟

: ، بقو�كما نص عليه ابن xصم ،حيث تعذر ا1وز بما ذكر ،أن اZ1س صحيح :فأجاب
 )2(وما البن سلمون ،ثم ساق ما (يارة هناك ،شهاد أن أعوز ا1وز لعذر بادو\ÍتÌ بصحة اإل

وS من  :ثم قال عقب ذ.ك ،اqوف ب� ا.وصول إv Yوضع األvالك ا(تصدق بها )3(فيما إذا حال
   .أن يعضده بما ~ ا(دونة ،عبد ا.ر�ن بن بعمرمثل سيدي  ،وقف عليه من أشياخنا

  ... إلخ  )4(]قاض[وأما قولÍم فهل إن أvضاه 
أو اعتمد ~ إvضائه أيضا S  ،حيث ثبت بZينة xدلة ،لعله نظر إY العذر ا(ذكور: قلت

وحÍم  ،وا.شيخ زروق S ا.رسالة ،نقله ميارة ،ا�ي �� اZ1س من غw حوز ،قول أ± تمام
  .كما نص عليه غw واحد ،اqالف ما .م ºرق إ�اع أهل العلم )5(قا� برفعال

فهو  ،فمنعهم من اZ1س ،بعد رشدهم )6()أباهم(فإذا خاصم األوالد  ،و�عد :ثم أل� بعده 
   .فظاهر ا(دونة أنه يبطل ،و§نما ادعوا ما اعتذروا به ،و§ن .م ºاصموه ،صحيح

بها عليه  فامتنع من دفعها قD  ،لغw ثواب/ ومن وهب هبة  :منهاقال ~ كتاب ا�بات 
وا.سلطان  ،ا�بة )7(ووقفت ،وأوقع ب®نة ،و.و خاصمه فيها ا(وهوب ~ صحة ا.واهب ،.لموهوب

 ،فإنه يقD بها .لموهوب إن عدلت ب®نته ،حÄ مات ا.واهب قبل قبض ا(وهوب ،فيها )8()ينظر(
                                                 

  .»حقوقهم«: ~ ي  )1(
  .110-109ص 2ج: ينظر العقد ا(نظم  )2(
  .»داخل«: ~ ط  )3(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»يرفع«: ~ م  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .»ووهبت«: ~ ي  )7(
  .ك: سقط من  )8(

 ]أ/286[
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إن ر�ها أحق بها إن  ،ثم يموت ا(فلس ،وتقف ا.سلعة ،ع� سلعته¢(فلس ºاصمه ا.رجل ~ 
قال ه افال �ء � إال أن يصح  ،و§ن .م يقم ا(وهوب فيها حv Äرض ا.واهب ،)1(ثZتت ب®نته

  .ما وجد hط بعضهمه ا )2( ] [القا� عياض ~ 
   عن vسائل؟ )2(وسأل القا� سيدي عبد ا1ق ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر

أرشد] اهللا و§ياÐم .لحق  - وتصفحته  ،فقد وقفت v Sسطورyم ،و�عد :فأجاب
ثم مات بعد أر�عة  ،حZس أصله وôب )3(فهذا ا.رجل ،أما ا(سألة األوÉ -  والفتوى واÍ1م به

وال ºلوا األصل من أن يÍون �  ؟ال ºلوا ا(حZس عليهم من كونهم ~ حجره أم ال ،أشهر
فاZ1س صحيح S �  ،فإن ¢ن ا(حZس عليهم �اجwه ؟ا(دة )4( هذه~ وجه ¾از به أم ال

وا�صوص بذ.ك  ،وحيث ôب فمن جعله وyيال قام مقامه ،ألنه هو ا1ائز �م با.سنة ؛حال
   .متظافرة ~ دواو\ن ا(ذهب ال ÆفاÐم
 ،يازةيغU عن ا1 ،)5()يعU األب(شهاد بصدقته واإل: قال ابن عرفة ناقال عن ا(تيطي
  .منهه ا .وال يلZسه ،و§حضار ا.شهود �ا فيما ال 2سكنه األب

فهذا يفصل فيه ب� أن يÍون  ،أو بعضهم ال والية � عليهم ،و§ن ¢ن ا(حZس عليهم
�ء  )6(وأمÍن ا(حZس عليه ،أو غلق ،أو حرث ،من كراء ؛ألصله وجه ¾از به ~ تلك ا(دة

فاZ1س  ،فلم يفعل ،وأvكنه ~ تلك ا(دة ،فإن ¢ن � وجه ¾از به ،فلم يفعل أو ال ،من ذ.ك
   .فهو صحيح ،أو .م يمكنه حوزه ~ تلك ا(دة ،و§ن .م يÍن � وجه ¾از به .باطل

حيازتها، فإن  )8(رجل بأرض، فَقبُْضها )7(ومن تصدق عليه: "قال ~ كتاب ا�بة من ا(دونة
  ، )10(، أو حرث ¾رثه)9(¢ن �ا وجه �از به من كراء يÍر\ه

                                                 
  .»بZينة«: ، ~ م، ك»ب®نة«: ~ ي  )1(
  .بياض قدر ùمتان  )2(
  .»وسأ� أي شيخنا أ± ز\د القا�«ك، ط : ، ~»وسأ� أي شيخنا سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر سيدي عبد ا1ق«: ~ ي، م  )2(
  .»ا�ي«ز\ادة : ~ ط  )3(
  .»ا(سألة«ز\ادة : ~ ي  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .»عليهم«: ~ ط  )6(
  . »S«: ~ �يع ال�سخ  )7(
  .»فقبض ال«: ~ ط  )8(
  .اRهذيب: وما أثZته من. »يÍر\ها«: ~ �يع ال�سخ  )9(
  .اRهذيب: وما أثZته من. »¾رثها«: ~ �يع ال�سخ  )10(
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فلم يفعله حÄ مات ا(عطي، فال �ء  ،أvكنه �ء من ذ.ك ، فإن(2)]عليها[ (1)أو غلق يغلق
، وال أ5 �ا إبان تزرع فيه، (4)×ا ال �از بغلق، وال فيها كراء يÍرى )3(�، و§ن ¢نت أرضا قفارا
 (6)]األرض[ذة .لمعطى، وحوز هذه يعرف حÄ مات ا(عطي، ف¦ ناف )5(أو تمنح، أو ¾وزها بوجه

  . S اختصار أ± سعيد الWاذÝه ا (8)"(7)اإلشهاد
ظاهره و§ن .م  ،فإن ¢ن �ا وجه �از به من كراء يÍر\ها :قو� :قال أبو ا1سن ~ اRقييد

   .ألنه أطلق ؛تعاين ا�®نة نزول ا(كÖي
   ؟ا(كÖي أم ال )10(ولنزإY معاينة  )9(هل تفتقر ؛قوالن :وa ا.وثائق ا(جموعة

ثم ال  ،إذا ¢نت ا�بة �ستانا يغلق عليه أجزاه معاينة إغالقه :ا.لخ¯ ،أو غلق تغلق :قو�
ألن  ؛ثم .م 2سكنها ،وهو بمþلة من وهب دارا فأغلقها ا(وهوب � ،يöه إن .م يعمره حÄ درس

  ه االغلق حال ب®نها و�� ا.واهب 
أو مع÷  :قا.وا .فال �ء � ،فلم يفعله حÄ مات ا(عطى ،فإن أvكنه �ء من ذ.ك :قو�

فل®س ¾تاج إY أن يفعل ش®ئا من هذه  ،وأما .و حازها با�®نة ،ذ.ك إذا .م ¾زها بمحö ا�®نة
   .وقيل سواء قبضها با�®نة أو بغw ب®نة .ا.وجوه ا(ذكورة

عن ذ.ك  )11(با�®نة تغUحöت لغw واحد من ا(اض� يف© أن ا1يازة  :قال ابن كوثر
S ما روى مطرف عن ما.ك أن  )12(و§ن ¢ن ~ إبان يمكنه فيه العمل والعمل عنده

   .~ ذ.ك ¢ف )13(اRطَواف

                                                 
  .»يفعل«: ~ ي (1)
  .اRهذيب ~ اختصار ا(دونة: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من (2)

  .»فقرا«: ~ ي  )3(
  .»تÍرى �«: ~ �يع ال�سخ (4)

  .»من وجه«: ، ~ م، ك»وجه«: ~ األصل، ي، ط  )5(
  .اRهذيب ~ اختصار ا(دونة: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من (6)
  .»فاإلشهاد«: ~ ط (7)
  .349-348ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة (8)

  .»يفتقر«: ~ ط  )9(
  .»نزو\ل«: ~ ي، ط  )10(
  .»يغU«: ~ ي  )11(
  .»عندنا«: ~ ي  )12(
  .»اRطوف«: ~ ط  )13(
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 )1(ما أرادوا به اRطوافنّ أو و.و حازها إ ،فمع÷ @م هؤالء ا.شيوخ إذا .م ¾زها :ا.شيخ
   .بمحö ا�®نة

فهو عذر ال  ،إذا جاء وقت ا1رث فلم ¾رث األرض qوف حال دون ذ.ك :أبو عمران
شهاد �زي زاد ظاهره أن اإل )3(شهادفحوزه هذه اإل: قو� )2(صح تعا{ق .يمنع ذ.ك صحة ا1وز

   .)4(ا(وثقون مع اRطواف
د شهاازتها cرث، وال كراء وال عمل، فاإلال يمكنه حي إن تصدق بها ~ أوانٍ  :قال ابن رشد

   .وقبول ا(تصدق عليه حيازة ،با.صدقة
و§ن حددها  ،فذ.ك أقوى .لحيازة ،إن حددها ا.شهود وأوقفهم عليها :وقال مطرف وأصبغ

فإن .م يمت  ،فذ.ك أيضا حوز وهو دون األول[ ،~ كتاب ا.صدقة و.م يقف ا.شهود عليها
 Äّمات ا(تصدق )6(]فلم ¾زها با1رث والعمل ،أوان حوزها )5()أ5( ا(تصدق ح Äف¦  ،ح

  .واهللا أعلم ،@م أ± ا1سن مع بعض اختصار ال ºل با(راد وvراده با.شيخ نفسهه ا )7(باطلة
إن أعطيت األرض وقت إ�vن : ونقل القلشا] ~ �ح ا.رسالة عن ابن رشد ما نصه

ال يمÍن  و§ن أعطيت ~ وقت ،ف¦ ¢�ار حا�ة وôئبة ،أو شبهة ،أو كراء ،عمارتها cرث
  . واهللا أعلمه حوز إن مات معطيها قبل وقت حيازتها ا )8(فقبول ،ذ.ك فيها

وa اZ1س وا.صدقة منها (ا.ك إن .م يتمÍن ا(حZس : وقال ابن عرفة ~ تر�ة اZ1س
و.م يÍن ا(حZس  ،ن ا1رث و§�vنه، ومات ا(حZس قبل أوامن عمارة األرض عطىأو ا( ،عليه

   .و§ن .م ¾ز/ فاZ1س نافذ  ،أو وهبها يعU هبة االنتفاع بها ،منحها
 ،وح� بمعاينة ا�®نة .م يبطل بyÖه كراءه ،من أعطى ر�ع كراء أو حرث :وقال ابن ا�ندي

   .اأو حرثه إن مات معطيه مطلقً 
   .فجوابها ¢#واب عن األوÉ حرفا cرف ،و¼ من مات ح� اRحب®س فجأة ،وأما ا¬انية

                                                 
  .»اRطوف«: ~ ط  )1(
  .»تعليق«: ~ ك  )2(
  .»باإلشهاد«ط : ، ~»األشياء«: ~ ي  )3(
  .»اRطوف«: ~ ط  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .ط: وما أثZته من. »باطل«: ~ األصل، ي، م  )7(
  .»ا(عطي«ز\ادة : ~ م، ك   )8(

 ]أ/287[
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فا#واب أنه ال يصح إدخال ... و¼ من حZس S بعض بناته دون بعض إلخ  :وأما ا¬ا¬ة
و§ن قال و�  ،(ا ~ علمÍم من أنه عقد الزم ،اqارجة من بناته بعد عقد اRحب®س S غwها

   .)1(اqيار كما ~ نص ابن ا1اجب
قال ~  ،(ذهب فقطوقد علمتم أيضا أن العطية �عض األوالد دون بعض vكروهة ~ ا

 :قال القلشا] )2("وأما ا.�ء منه فذ.ك سائغ ،و\Íره أن يهب �عض و�ه ما� ùه: "ا.رسالة
"wكروه ال غv فضيلRومذهب ا.شاف� وما.ك أن هذا ا.   

ثم قال  .و§ن وقع وح� فال يرد بقضاء ،أ�ره أن يهب �عض و�ه ما� ùه :ابن القاسم
من هبة  (3)قال ابن رشد إخراج ا�نات من اZ1س عند ما.ك أشد كراهة ،أي من الفروع :ا¬ا]

إذ .م ºتلف قو� أن هبة ا.�ء من ما� �عض و�ه دون بعض  ،ا.رجل بعض و�ه دون بعض
  ه ا "جائزة

صحح فيه حÍم  -ر�ه اهللا  -.شيخنا أ± ز\د  م�سوبوقد وقفت S �سخة جواب 
واستدل فيه بÍالم نقله عن األ±  ،~ مثل صورة ا.سؤالبعض القضاة بإدخال ا�نت اqارجة 

ونقل ما فيها من اqالف ~  ،~ �ح vسلم (ا تÍلم v Sسألة إخراج ا�نات من اZ1س
وهذا اqالف �ري فيمن وهب �عض و�ه ما� ùه فلما وقفت عليه تأvلت @م : "ا(ذهب قال

  . ن ا(شهور ~ ا(ذهب ا.كراهةاأل± فألفيته نقل عن ا(ازري ما يدل S أ
 )5(جار S ا(شهور إغÖارا )4(أن حÍم هذا ا1اÐم: قال ~ جوابه - ر�ه اهللا -وا.شيخ 

وصورة ا�ازلة .م  ،وأنت خبw بأن هذا اqالف إنما هو فيمن وهب ما� ùه ،بأول @م األ±
وقد علمت ×ا  ،بناته غw ا(خرجة من حZس حZس ما� ùه S من عّ� يذكر فيها أن هذا ا.مُ 

   .واهللا أعلم ،عن القلشا] عن ابن رشد أن ا(ذهب .م ºتلف ~ جواز هبة ا�عض )6(نقلناه
وال فرق  ،وهذه ا�قول ظاهرها عدم الفرق ب� أن يدخل اqارجة قبل x Cvم أو بعده

  و§نما يقوى  ،إلناثوال ب� ا�كور وا ،أيضا ب� أن يÍون ا(حZس عليهن ~ حجره أم ال

                                                 
  .449ص: ينظر جامع األمهات  )1(
  .118ص: ا.رسالة  )2(

  .»كراهية«: ~ ي، ك، ط (3)
  . »اÍ1م«: ~ ي  )4(
  . »إحÖازا«: ~ ي  )5(
  . »نقلت«: ~ ي  )6(
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ألن ا(دار إنما .زوم  ؛واهللا أعلم ،اqالف إذا حZس S ا�كور دون اإلناث كما ~ غw ديوان
  .واهللا أعلم ،اRحب®س بمجرد العقد

األجهوري êح  )2(فا#واب أن ا.شيخ عليا ،باZ1س )1(و¼ شهادة العدل ،وأما ا.رابعة
فقال عند قول  ،أو S مع� ،سواء ¢ن معقبا ،با.شاهد وا{م� )3(بمشهور\ة صحة اZ1س

َر : "ا(خت� األول ا.وقف ا(عقب ي1بت با.شاهد : ت�بيهان )5(..."َ,ْعٍض إلخ  )4(]يَِم�ُ [َو§ِْن 7ََعذ�
S نقل شيخ شيخنا سيدي ه ا )6(وهو ا(شهور ،كذ.ك ¢.وقف S شخص بعينه ،وا{م� وغwه

  . ا1سن بن رحال ا(عدا]
... إلخ  )8(أو ôئب ،)7(]صغwا[ومن توجهت عليه ا{م�  ،وyيف .و قيم ~ ذ.ك :وقولÍم

فإذا بلغ ا.صó وحلف  ،فإن منكر اZ1س ¾لف اآلن {بü ا.�ء بيده ،أما إذا ¢ن صغwا
   .ألنه من �لة حقوقه ؛و§ن نÍل بطل اZ1س ،استحق حZسه

  : وقد قال ~ العاصمية
  َداـحَ ـْد جَ ـُه قَ ـمُ ـِه وَخْص ـقõ ـcَِ     َداـهِ ـِر شَ ـغيْدٌل .لص� ـُث عَ ـوحي

  َفاـق# ُوقِّ ـٌر وحـكِ ـُف ُمنْ ـلِ ـَ¾ْ 
  

 ـمِ ـِر َخْص ـإvَ Yصي  
�
Øَ9(َفاـِه ُم(  

  :قال ~ العاصمية ،ألن ا�كول بمþلة شاهد ثان ؛فإن نÍل منكر اZ1س ثبت اRحب®س  
كُر ـِدي ا.ُْمنْكِ ـبْ ـُث يُ ـوََحيْ    والَ ـا�"

  
 ـبُ   

õ
مـوٌر بِ ـجْـ َغ َ� ـل

ْ
  )10(والَ ـِه ا.َمأ

ألن  ؛حÄ يقدم الغائب ،فإن ا(شهود بتحب®سه يبü بيد منكر �ب®سه ،وأما إذا ¢ن ôئبا  
   .واهللا أعلم ،ا{م� مع ا.شاهد ال يتم اÍ1م بدونها اتفاقا

  
                                                 

  .»العدول«: ~ ي  )1(
  .»i«: ~ ي  )2(
  .»صحته«: ~ ي، م، ك، ط  )3(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .268ص: ¤ت� خليل  )5(
  .175ل : فتح الفتاح  )6(
  .»صغw«م، ك : وa. ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .»ôئبا«: ~ ي  )8(
 .�فة ا�1م. 226، 225: ا�يت )9(
 .نفسها(صدر . 227: ا�يت )10(
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  @م ... إلخ  )2(هابا.رجل ا�ي بعث زوجته ألبيها بعد سل )1(ةو¼ قضي: وأما اqاvسة
   .فأنظرها ~ ا��ح ،ا.شيخ

و¼ امتناع ا(حZس من اRخÅ عنه .لمحZس  ،وأما ا(سألة ا.سادسة :ثم قال بعد تمامها
حÄ مات  ،فجوابها أنه إذا .م يمÍن ا(حZس عليه إخراجه من يد ا(حZس بÍل وجه ،عليه

   .فاZ1س صحيح
ومن وهب هبًة لغw ا¬واب، فامتنع من دفعها، قC بها  : "قال ~ كتاب ا�بات من ا(دونة

فأوقف القا� ، )4(و.و خاصمه فيها ا(وهوب ~ صّحة ا.واهب وأوقع ب®ّنته )3(."عليه .لموهوب
 ا�بة أو ا.ّسلطان ينظر فيها حÄّ مات ا.واهب قبل قبض ا(وهوب، فإنّه يقC بها .لموهوب إن

تُهُ  لَْت بَ®õنَ õاختصار أ± سعيد واهللا أعلمه ا )5(ُعد S .  
~ إذا مات ا.واهب قبل ا1وز بطلت ا�بة، إال أن يÍون الطالب جادا : "وقال ابن شاس

، فمات ا.واهب، فقال ابن )6(�شاهد أو شاهدين حÄ يزyيا الطلب غw تارك، كما إذا ُوقَِفت
  . ا�جيب  صح S نقل )7("ذ.ك حوز، وصحت ا�بة: وأصبغ/ القاسم ومطرف 

قD بها إن عدلت  ،إن تأخر ا1وز (وت ا.واهب qصومته بإنÍاره إياها: وقال ابن عرفة
îقا� مطرف وأصبغ ،ب®نة ا(وهوب � ا�ا.   

قD  ،والبن القاسم إن وقف القا� العطية {نظر ~ صحتها ،تبطل :وقال ابن ا(اجشون
كما ]  [ي1بت عنـ ]  [قD بمـ ]   [ )9(عنها]  [ )8(]من حكمه[ ،أشهب إن منعها من ا.واهب بها

)11(]و§ن .م[ )10(] [ يقC به ~ حيا
   .بطلت 

  .منه وا.سالمه وعزا عياض األول� (ا.ك ا ،فاألقوال ثالثة عزوها بّ�  :قلت
                                                 

  .ي، ك، ط: وما أثZته من. »قضية«: ~ األصل، م  )1(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. »سلبها«: ~ األصل، ك  )2(
  .365ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )3(
  .»ب®نة«: ~ ي )4(
  .16ص 8ج: ا�ص ا(واK (ا ~ اRهذيب ل®س من اختصار أ± سعيد، بل هو ~ اRاج واإلùيل )5(
  .»تزyيا«: ~ ط  )6(
  .62ص 3ج: عقد ا#واهر  )7(
  بياض: ~ ط )8(
  .»عليها«: ~ ي  )9(
 .يتخلل هذه العبارة بياض )10(
  .بياض: ~ ي )11(

 ]ب/287[
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  ]حÍم من انقطعت با.سك÷ �â آخر ×ن حZسن عليهن[ 780-

ثم أن إحدى  ،من أنه وقف S وثيقة حZس S ا��� وا�نات ،و×ا ¢تبه به القا�
أن ال حق �ا ~ اZ1س حيث انقطعت : فأجاب بعض الفقهاء ،ا�نات تزوجت �â آخر

 )2(و§ن ا.زرقا]... إلخ  )1("َو.َْم ºَُْرْج َساÐِنٌ " :واستدل بقول خليل ،با.سك÷ ~ بâ آخر
فتأvلت ذ.ك  ،ال �ء من الغلة (ن انقطع با.سك÷ عن بâ ا(حZس: قا.وا )4(ا(واقو )3(واqر�

وا(طلق �مول S ا(قيد  ،وPم غwه أعU هذا الفقيه مطلقا ،افوجدت @م ابن يو�س مقيدً 
   .إن تقابال

أو ôب ال  انقطع ،وأما فضلة ا.كراء والغالت من اRمر وغwه: "ونص ما البن يو�س
  .)5()فضل(و§نما 2سقط عنه ا.سك÷ إذا .م يÍن فيه  ،2سقط

كما نقله ابن عرفة  ،)6(قيده به اإلمام ابن رشد ،فما قيد به اإلمام ابن يو�س ،و�عد: فأجابه
   .)7(ونبه S ذ.ك ~ اRوضيح ،أبو ا.و{د ا�اî نقله عنه أبو ا1سن وyذ.ك .وغwه

وهو قد  ،فإنما اغÖ بÍالم ا.شيخ عبد ا�ا
 ،وأما vساواة هذا الفقيه ب� ا.سك÷ والغلة
 .فيه نظر :بل قال ،مع أنه .م 2سلمه ،ال نقال ،اغÖ بنقل شيخه األجهوري عن بعض أشياخه cثا

   .ثم نقل تقييد ابن رشد
تبعا  ،و§نما تÍلما S ا.سك÷ فقط ،فلم يتØما S الغلة ،وأما ا(واق واqر� ~ صغwه

æلم..   
وهذه xدته ~ اقتصاره S @م هؤالء  ،وخالفته ،S جواب الفقيه ا(ذكوروقد وقفت 
فأضاع بذ.ك  ،ال ~ �قيق ا�قل ،مع أن همتهم ~ حل @م ا(صنف ،)8(ا.dاح ا(تأخر\ن

  .هسا�نا اهللا و§ياه ا ،حقوقا كثwة
  

                                                 
  .253ص: ¤ت� خليل  )1(
  .170ص 7ج: ينظر �ح ا.زرقا] S خليل  )2(
  .101ص 7ج: ينظر �ح ¤ت� خليل .لخر�  )3(
  .674ص 7ج: ينظر اRاج واإلùيل  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .وهونفس نص ابن يو�س. 243ص 12ج: ينظر ا�يان واRحصيل  )6(
  .321ص 7ج: ينظر اRوضيح )7(
  .»ا(تأخرة«: ~ ي  )8(
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  عن حÍم اZ1س ا�ي حZسته ا1رة  -  وفقه اهللا -سئل ¢تبه  :نصه و×ا وجد hط ا.شيخ

ُت بأ] تصفحت رسم  ،ا.سيدة حاج بنت العالمة ا.شيخ سيدي �مد ا�كري ،)1(األصيلة َجبْ
َ
أ فَ

فظهر K أنه ال يصح  ،ا�ي أدخلته ~ �ب®سها ،)3()ال جدل(�ب®س و�ها  )2(ورسم ،اRحب®س
   .م اRحب®سإال �ب®س ما v Sلكها يو

~ �يع  :فإنه قال ،فإنه .م يذكر ~ وثيقة اRحب®س إال vلكها ،وأما ما v Sلك زوجها(
 )5(يصدق عليه اسم تزر وال يö ،)4()ا�ي v Sلكها يوم اRحب®س ،vلكها تزر ونصف تزر

بن وألن العلماء ¢ ،فال يمÍن �ديده منفردا ،.كون ما v Sلكها منه vشاx ،�ديد ا.�
 
ّ

وألن  ؛(ا حZسه يوم اRحب®س ، ب1بوت vلكية ا(حZسرشد نصوا S أن اZ1س ال ي1بت إال
   :فال ¾Íم عليه بقول اRحفة ،لعقد اRحب®س ~ نصيبه ،زوجها .م ي1بت حضوره

  هِ ـالِ ـْن مـمِ  ٍب ــواهِ ـٌر لِ ـاِض ـحَ وَ 
  

   
َ
 ا رَ ـْر مَ ـْم ُ�َغيõ ـَول

َ
  هـالِ ـْن حَ ـى مِ أ

   .)6(ما استظهر به شارحه من @م ا(فيد أعمو§ن ¢ن   
   .فال يصح �ب®سه ،وأما ما عقد فيه ابنها اRحب®س

 ،قد علمت �ب®سه ،ألن وا�ته ا.واهبة S زعمه :إال بقو� ،و§ن .م ي1بت vلكيته � :ثانيا
 )7(ا�وهو يدÝ انتق ،كما تضمنه رسم �ب®سه ،.كونه جعل �ا حوز ما حZسه فحازته ،و.م تنكر

  .هاواهللا ا(وفق  ،هذا ما ظهر K .عن vلكها إv Yلكه
-782 R ��c��#��$J� "�
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فإن ¢نت  ،حدوده )8(وأما اZ1س إذا .م تذكر: نصه، ما و×ا وجد � أيضا S شورى
   .فال ¾تاج إ{ها ،و¼ بيد ا(حZس عليهم ،أو ا�ار ا(حZسة ،vشهورة باسم ا#نان

                                                 
  .»األصلية«: ~ ك  )1(
  .»برسم«: ~ ك )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .ك: سقط من )4(
  .»يصw«: ~ ي  )5(
  .985ص 2ج: ينظر @م ابن هشام ~ ا(فيد، ~ �ح ابن اّ�اظم Rحفة ا1ّ�م )6(
  .»انتقا�ا«: ~ ك  )7(
  .»يذكر«: ~ ي  )8(
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واZ1س  ،وأما إن .م تÍن vشهورة بذ.ك .ووجد من يعرفها ،وyذ.ك إن ¢نت بيد غwهم
wم بتحب®سه ،فال ي1بت استحقاقه ،بيد الغÍ¾ ت1بت معرفة حدوده ،وال Äكما البن رشد  ،ح

و§ذا ¢ن vشهورا  .مسألة ا�ازلةك ،إذا نازعهم غwهم ~ �ب®سه ،وyذ.ك ¾تاج إ{ها .وغwه
 ،وال ¾تاج لقول ا.شهود ~ ا.وثيقة ،اكت� بذ.ك ،ووجد من يعرف حدوده ،با#نان الفال]

   .ال تتوقف عليه ا.شهادة ،إخبار عن حÍم �Ý ،ألن قو�م ذ.ك ؛وشهرته ¢فية
   .ما ظهر K )1(فقد ذكرت .ك ،وأما عدم توyيل األب ا.كبار S ا1وز .لصغار

   .فأنت وذاك ،وأما ما ذكرت أنه ظهر .ك ما ظهر .شيخنا ا�الK ر�ه اهللا
ألن ابن القاسم ا�ي جرى  ؛فال ينهض ،استظهارك بÍالم العاصمية و�حها )2(وأما 

وPمنا إنما هو ~  ،ال S عدم توyيل األب إياهم ،العمل بقو� (ا تÍلم S عدم قبض ا.كبار
 ،و§نما أقول إن lسليم األب �م اZ1س .من غw ت�\ح ا(وثق بتوyيل األب ،قبضهم ا#ميع

ألن ا.و¸لة ت1بت بما يدل عليها من /  ؛قائم مقام ت�¾ه بتوyيلهم ،إ{هم (4))عنه( )3(وÆلية
  هواهللا أعلم ا ،أو فعل ،قول

-783 R�=) 
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عقد  (5)فإذا وقع �اء ا1اج �مد ~ األvالك ال© تضمنها: نصه ،وجواب آخر S شورى
إال بإبطال  ،إذ ال يصح vلك ا1اج �مد ،أو إبطا� ،فا.0م أوال ~ إثبات اZ1س ،اRحب®س

  .هاواهللا أعلم  ،وهذا ظاهر ،اZ1س
 ؛ف¦ vxلة ،�ف ا.و�فأما شهادة ا.سيد ا�اجم ا�ي شهد بت ،و�عد: وجواب آخر عنها

حÄ  ،إذ األصل ~ العقود ا.صحة ،ألبيه، حÄ ي1بت أنه ت�ف ألن األصل أن ت�فه �فسه
  .وyذ.ك من تبعه S ذ.ك ،حÄ ي1بت ما يبطلها ،فحيازته �مل S ا.صحة ،ي1بت ما يبطلها

  S ا.وجه ا(علوم ~ ا.رفع S خط ا.شاهد  ،فيكتÌ با.رفع S خطوطهم ،وأما ا�ين ماتوا
   ،حÄ يطا�وا بذ.ك ،إذ ال �ب عليهم األداء ،وال يö عدم أدائهم ~ حياتهم ،وا(يت ،الغائب

   .وال أعلم ~ ذ.ك خالفا

                                                 
  .»�«: ~ ي  )1(
  .»ما«ز\ادة : ~ األصل، ي، ط  )2(
  .»Æليه«: ~ ك، ط  )3(

  .ي: سقط من (4)
  .»تضمنت«: ~ ي (5)

 ]أ/288[
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أو با.سماع الفا�  ،ثبت حدودها بالقطع )1(فإن ،وأما عدم �ديد األvالك ا(حZسة
  ونوزع فيها أهل اZ1س بطل  ،و§ن .م ي1بت ذ.ك ،ودها ~ ا.رسمك� ذ.ك عن ذكر حد ،�dطه
  .هاواهللا أعلم  )2(عقلفهذا ال ي ،وأما اÍ1م بمجرد تصفح األرسام .(ا نقلته عمن ذكرت ،حي�ئذ

ما نقلته عن القلشا] من أن بعض القضاة حÍم  )3()وأما: أيضا(وجواب آخر عنها 
رده؛ ألن رده  ينا~ ما نقلته عن ا(عيار من أن .لناظر فال ،)4(ال تh Ìارجه ؛بنقض حZس غلته

إذ .و ¢ن  ،ول®س فيه أنه باطل ،هو ع� نقضه، والقا� ناظر S األحباس ال© ال ناظر �ا
  .هواهللا أعلم ا ،فحÍم ببطالنه :كذ.ك لقال

فا(رجع ~ األحباس ال Çري فيه  ،فأما ا(سألة األوÉ ،و�عد: نصه ،وجواب آخر عن شورى
   .إال إذا نص عليها فيه ،�وط ا(حZس ~ العقب
منهم صاحب ا(خت� إذ  ،فإنه يرجع فيه إY ما نص عليه الفقهاء ،و§ذا .م ينص عليها

ْن اْ-َقَطَع ألقَْرِب ُ*َقَراِء َعَصبَِة ا.ُمَحõZِس )5()َورََجعَ (: "قال ْت َعصَب ، َواvَْرأٍة .َْو رُجõ )6(، إِ واهللا  )8(")7(لَ
  .ا(وفق
-784 R?@='	m g�=� O� *>pL� AiJ9�� &$/ ,.�Em *>pL� g�=� O� .�/ �i%� �=) M�X  

فهل �وز .لمشÖي من  ،أن ا(ضطر يZيع ألخيه ،وسئل عن حZس اشÖط فيه �Zسه
óيع ألجنZبعض فقهاء ا.وقت؟ عن، كما قيل ا(ضطر أن ي  

وا.رواية  .وال بعد ~ ذ.ك ،هو ا�ي أقول به ،عن بعض الفقهاء )9(فما بلغك ،و�عد :فأجاب
ال تباع إال  ،)11(فÌ سماع ابن القاسم من جعل دارا � حZسا صدقة S و�ه ،vوجودة )10(بذ.ك

                                                 
  .»فإذا«: ~ ي  )1(
  .ي: وما أثZته من. »يغلق«~ األصل، ك، ط   )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»hراجه«: ~ ي  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»إلخ«ك، ط : ~  )6(
  .»عصبت«: ~ األصل، ي، م  )7(
  .252ص: ¤ت� خليل  )8(
  .»بلغوا«: ~ ط  )9(
  .»~ ذ.ك«: ~ ط  )10(
  .»أوالده«: ~ ط  )11(
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وقسموا ثمنها سواء  ،باعوها ،هم عليهاؤُ َال واجتمع vُ  ،فإن احتاجوا �يعها ،أن ¾تاجوا �يعها
وال مwاث ~ ثمنها  ،فله بيعها إن احتاج ،فإن .م يبق منهم إال رجل واحد( ،ذكورهم و§ناثهم

   ..ورثة ا(حZس
قل  ،أحدهم �يع حظه منها (2)ير\د أو ¾تاج ،(1))قو� إال أن ¾تاجوا �يعها :ابن رشد

و§ن .م يبق إال  .واختص بثمنه ،فمن احتاج ¢ن � بيع حظه ،أو كÕ لقلتهم ،اZ1س .كÕتهم
فهذا نص ê\ح ~ جواز بيعه �dط من  ،S نقل ابن عرفةه ا "واحد اختص بثمن �يعه

   .ا(حZس
و�ط ا�يع  ،وا(ا.ك � تمام ا�Rف با�يع وغwه ،وأصل ا�يع انتقال ا(لك إY ا(شÖي

ا�يع لغw ا(حZس  إال أن جواز :ثم راجعه بقو� .واهللا أعلم ،ال يؤثر ~ جواز ا�يع ،ألخيه
 ،وvوضوعه ،�له... وا(ا.ك � تمام ا�Rف إلخ  :ألن قول ا.شيخ ؛فيه عندي ما فيه ،عليهم

  . و�مراxته جرى العمل ،حيث .م يراع قصد ا(حZس
 ؛بطل �طه با.Øية ،فلو راعينا قصد ا(حZس ا�ي ذكرتم :و�عد ،بقو� :ثانيا (3)فأجابه

وهذا  ،فال يZيعه لغw أخيه ،صw كأنه قال فمن اشÖى نصيب أخيهألنه ي ؛ألنه �ط ال �وز
َكأْن َال : "قال ~ ا(خت� ×ثال � ،ألن فيه �جwا S ا(شÖي ؛�ط مناف (قتD العقد

   .وغwه (5)كما ~ ا1طاب ،أو من مع� ،، ير\د مطلقا(4)"يZَِيعَ 
 ذكرتم، وأن يÍون قصده أن قصده ما ¾تمل أن يÍو ،و�ط ا(حZس ا(ذكور

ّ
 يتملك ال

عليهم بيع  فإذا أباح .لمحZس ،ألن من اشÖى أصال ôلب قصده اقتناؤه ؛أصله غw أوالده
و§ذا  .فقد حصل قصد ا(حZس ،فالغالب أن من اشÖى من أخيه نصيبه يقت�يه ،بعضهم بعضا

ثم راجعه  .هللا ا(وفقوا ،إال أن يغلب الفساد ،�ل S ا.صحة ،احتمل العقد ا.صحة والفساد
دخول األجنó فيما قصد  )6()جواز(أفضل من  ،فبطالن ا.dط (ا فيه من اRحجw :و�عد ،بقو�

  ...إخراجه منه إلخ 

                                                 
  .ي، ك: سقط من (1)
  .»احتاج«: ~ ي (2)
  .»فأجاب«: ~ ي (3)
  .176ص: ¤ت� خليل (4)
  .214ص 6ج: ينظر vواهب ا#ليل (5)

  .ي: سقط من  )6(



 1100 
 

ألن اتباع �طه ا#ائز  ؛فال �وز إبطال �ط ا(حZس بمجرد االحتمال ،و�عد :فأجابه
 � �لقو�  ،واجب

ْ
  هاواهللا ا(وفق  ،وyونه غw جائز �تمل ،)1(�مْ هِ وطِ ُ�ُ  دَ نْ عِ  ونَ نُ مِ ؤْ مُ ا.

-785 R.��1� ! *��c/ .�=) ��y ��W �=CL� ,�EÅ8 
$% M� #�$%X 
 ؛فأما شهادة من شهد بإدخال ا(حZس ثلث غلة حZسه :و�عد :وأجاب عن شورى بما نصه

   .فال يلتفت إ{ها ،فأ�v ~ Õصا1ه
 ،عليهم )3(ما حZسه ~ vصالح ا(حZس/ ا(حZس غلة  )ê[)2ف[فألن اشÖاط  :أما أوال

وأما إذا ¢ن بعض ا(حZس  .و¸ن هو ا1ائز �م ،إنما هو إذا ¢ن ا(حZس عليهم ùهم ~ حجره
   .ذ.ك ا.dط )4(فلم أقف S من اشÖط ،وحاز اZ1س ،عليهم رشيدا

 اإلمام ابن عبد كما نقله غw واحد عن مع� ،فألن ا.شهادة بذ.ك غموس :وأما ثانيا
وyون الغلة ¤زونة  .ألن ا.شاهد ال يمكنه xدة أن يالزم ا(حZس ùما أنفق S عيا�؛ )5(ا.رفيع 

 ،وêف ثمنها ~ vصالح ا(حZس عليهم ،الحتمال بيعها ،~ داره ال 2ستلزم إنفاقها S عيا�
   .و§نفاقه S نفسه من غwها

ال يقدح ذ.ك ~ احتياز  من ا.وظائف وا(داراة، األصلوyذ.ك من شهد بإعطائه ما .زم 
  .ألن ذ.ك ال يعد ت�فا ~ اZ1س ؛ا1ائز من ا(حZس عليهم

فإنه يطلب بتفسw ا�Rف  ،ما شهادة من شهد بت�ف ا(حZس فيما حZسه حÄ ماتوأ
 من العا.م )7(ألن ا.شهادة ا(جملة ؟)6()أم ال({نظر هل يعتx� W  ،ا�ي شهد به

ّ
 ،ال تقبل إال

أبوه حيازة معتWة  )8(باحتيازه ما حZسه ؛فإذا أثبت ا.صديق ب®نة ال مطعن فيها ،كما ~ ا(عيار
x�،  سZ1هواهللا ا(وفق ا ،و§ال فهو باطل ،)9()صحيح(فا.   

                                                 
ِة، وهو بلفظ : اإلجارة، باب: أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، كتاب )1( َÑَْم ْجِر ا.س�

َ
؛ 794ص 2، ج�ا(سلمون عند و�وطهم�أ

 .94ص �12در ا�ين العيU، ج: ينظر عمدة القارئ �ح صحيح ا�خاريبنفس بلفظ ا(ؤمنون، : وa عمدة القارئ
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )2(
  .»اZ1س«: ~ ي  )3(
  .»�ط«: ~ ي  )4(
  .737ص 2ج: مع� ا�1م. ينظر قول ابن �ابة ~ شهادة الغموس ~ اZ1س  )5(
  .ك: سقط من  )6(
�تملة«: ~ ك  )7(«.  
  .»حازه«: ~ ك، ط  )8(
  .ك: سقط من  )9(

 ]ب/288[
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وعدم  ،لغلبة ا#هل S شهود ا.وقت ،وا.واجب تÍليف ا.شهود بأداء شهادتهم :قائال
فا.شهود ا�ين شهدوا بأن ا.و� ال يعلمونه يت�ف إال با�يابة  ،بمعا] ألفاظ ا.وثائقمعرفتهم 
ه .م ºتلف ت�فه مند تو� أvر أبيه إY رأو هم، إذ لعلهم بذ.كمل، 2سئلون عن وجه ععن أبيه
ل®س األvر  وأ ،فظنوا أن ت�فه قبل تار\خ اZ1س و�عده واحد ،وهم .م يعلموا باZ1س ،أن مات

 ،إنما ¢ن يت�ف �فسه ،كما ظنوا و�عده( ،ألن ت�فه قبل اZ1س با�يابة عن أبيه ؛.ككذ
إال إذا فÑوها  ،بعد اRحب®س )1()وال تصح شهادتهم بأنه يت�ف با�يابة عن أبيه ،وإلخوانه

فإ] قد  ،فت�بهوا �.ك .واqدمة إال بإذنه ،وا1رث ،وا1صاد ،بأنهم شاهدوه ال يت�ف بالقطع
، وشافهU شهودها ،عندي حيازة االبن ا(ذكور )2(وت1بت ،كما رأيتم ،كنت أبتليت بهذه القضية

 ،و(ا رءا ذ.ك أvسك عن ¤اصمة االبن ا(ذكور ،القائم فيهم مدفعا )3(د ا(د� وهو وا�و.م �
  . هاواهللا ا(وفق  ،بعد سعيه جهده ~ إبطال اZ1س
وخاطب القا� S  ،بن ا1اج عبد اهللا .م يرتض جواب ا.شيخثم إن الفقيه ا.سيد �مد 

   :و�عد :نصه ،ثم اتنقد ا.شيخ S خطابه ،~ ذ.ك )4()القا�(و�احثه  ،ذ.ك hطاب بليغ
ا�حث  )6(عن )5(راضاإلعلÍن  ،فقد وقفت v SراجعتÍم مع الفقيه ا(ذكور

Éمن  ،وا(ناقشة معه أو Xل الفائدة ،من الطعن )7()ذ.ك((ا أخ� S فأنبهك.   
ºتص  ،غلة اZ1س ~ vصالح ا(حZس عليهم )ê()8ف(ه من أن �ط فأما ما ذكرتُ 

مع  )11()قلتم( )10(كما ،)9(فهو ا(وجود ألهل ا(ذهب ،باRحب®س S من ~ حجر ا(حZس
إY أن  وابن يبü ،فقد ذهب ابن العطار ،~ غw ا(سكون وا(لبوس ،االختالف ~ �طية ذ.ك

  كما نقله  ،وأفÄ به اإلمام ابن عرفة .كما ~ ابن عرفة وغwه ،وهو القياس ،ذ.ك ال 2شÖط
                                                 

  .ك: سقط من  )1(
  .»ثZتت«: ، م»ثبت«: ~ ي  )2(
  .»و�«: ~ ط  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  »اإلعراض«: ~ ي، ك، ط  )5(
  .»S«: ~ ك  )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .ك: سقط من  )8(
  .»األعظم«ز\ادة : ~ ي  )9(
  .»(ا«: ~ ك  )10(
  .ي: سقط من  )11(
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U\Wعنه )1(القلشا] عن شيخه أ± مهدي الغ.   
فال وجه  ،وتWعوا بالغلة S ا(حZس ،وأما إذا حاز ا(حZس عليهم ما حZس عليهم

ألن حقيقة ا1وز �صل بدون  ؛د{ل عليها ا1وز دعوى ال )2(]كونه ينا~[و ،�طالن اZ1س
سمع ¾� ابن القاسم دفع ا(تصدق بدار مفتاحها (ن  :اإلمام ابن عرفة )3(قال .كما قلتم ،ذ.ك

 )5(والZستان :ثم قال بعد أسطره اتفاقا ا :ابن رشد .و.و .م 2سكنها ،)4()حوز( ،تصدق بها عليه
  .ها¢�ار يÌÍ فيه غلقه 

وال يرyبها إن ¢نت  ،ومن تصدق S أجنó، .م �ز � أن يأ�ل من ثمرها :وقال ~ ا(دونة
   .(8) (7)وال منها ،من ثمنها (6))��ء(دابة، وال ي�تفع 

 :قال �مد .فال بأس أن ينفق عليهما ×ا تصدقا به S االبن ،وأما األب واألم إذا احتاجا"
wمن ابن يو�سه ا )9("وهذا ~ ا.و� ا.كب.   

 ،وd2ب من �نها ،و.لرجل أن يأ�ل من 1م غنم تصدق بها S ابنه" :بلهوقال ق
   .وyذ.ك األم ،و\ÁÍ° من صوفها إذا ر� ا.و�

  . منهه ا )12("ما.ك )11(وقا� ،فال يفعل ،وأما ا.صغw ،)10(]ا.كبw[وهذا ~ ا.و�  :قال �مد
   الَ وَ " :و§{ه أشار ~ ¤ت�ه بقو� ،)13(وا.شيخ خليل ~ توضيحه ،ونقله ابن عرفة ¤ت�ا

                                                 
)1(  U\Wو�°: أبو مهدي الغRا U\Wّمد الغ�أخذ عنه أبو القاسم بن ناî وأ�د القلشا] . أبو مهدي ع® بن أ�د بن 

، ونقل عنه أبو القاسم الWز�. وا.dف العج®° وغwهم
ً
 ودينا

ً
ف �ح تهذيب الWاذÝ. ¢ن أوحد زمانه علما

ّ
توa . أل

  .243ص: ؛ شجرة ا�ور297ص: ؛ نيل االبتهاج122ص: ا�يباج توشيح. ه816أو  815أو  813سنة 
  .بياض: ~ ط  )2(
  .»وقا�«: ~ ك  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .»ا��يان«: ~ ي  )5(

  .ط: سقط من (6)
  .»البنها«: ~ ط (7)
  .429ص 4ج: ؛ ينظر ا(دونة338ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة (8)

 .317ص 6ج: ا(دونة وا(ختلطةينظر ا#امع (سائل  )9(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل، ك: سقط من  )10(
  .ي، ط: وما أثZته من. »قال«: ~ األصل  )11(
  .317ص 6ج: ينظر ا#امع (سائل ا(دونة وا(ختلطة  )12(
  .356- 355ص 7ج: اRوضيح  )13(
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وْ اهَ بُ كَ رْ يَ 
َ
 يَ  ، أ

ْ
 �ُ أ

ْ
 غَ  )1(ِمنْ ل

�
 إِ  ْل هَ وَ  ،اهَ تِ ل

�
 ال
َ
  نُ  اال,ْ øَ رْ يَ  نْ  أ

ْ
ِ  wُ بِ كَ ال � ْdُ ِب  

�
 تَ  ؟Zَِ ا.ل

ْ
نظر ، فا)2("ن\الَ وِ أ

؛ ألنهما من واد واحد غلة ما أو ا(تصدق ،إذ .و ¢ن أ�ل ا(حZس ،وفقنا اهللا و§ياÐم إY هذا
ما êحوا µواز  ،أو ا.صدقة ،~ بطالن اZ1س (3)بعد أن ح� عنه vؤثرا ،أو تصدق بهحZسه، 

كما فرقوا ب� ذ.ك ~ سك÷  ،أو أقلها ،أو جلها ،و.م يفرقوا ب� أ�ل �يع الغلة .ذ.ك .لوا�ين
  .ا(دونة، وهبة ا(خت�، وغwهما نكما ~ رهو ،ا(حZس قبل ا1وز )4()ا.�ء(واغتالل  ،ا�ار

ا.صغw  أن  :فإن ذ.ك يرد قول من قال ،اRفر\ق ابن ا(واز ب� ا.كبw وا.صغw/ نظروا وا
   .واهللا ا(وفق ،كفلق ا.صبح ،أحرى مع ظهور الفرق ب®نهما

وسوق ذ.ك (سÍن  ،و�ع غالتها ،وأما كون ا.و� ا.كبw واقفا S خدمة األجنة
فهو �Íم  ،�مول S تو{ة ذ.ك ألبيه ،عليها vرسلة يتحÍم فيها )5(و�قاء يده ،ا(حZس

   .ثZتت صحته باستكمال �وطه باالحتمال ،و§بطال العقد
 و.و ،وجعله S يد من ¾وزه � صح ،ومن وهب ش®ئا لغائب :وقد قال اإلمام ابن عرفة

ألنه  ؛hالف ما إذا ¢ن ا.�ء ا(وهوب بيد ا(وهوب � الغائب ،يعلم حÄ مات ا.واهب )6().م(
فيكون بعلمه بها حائزا �فسه  ،فكأنه بيد ا.واهب حÄ يعلم با�بة ،إذا ¢ن بيده بإذن ا.واهب

   .ها
ألبيه ~ ا#نات  ؛ألن االبن ا.كبw .و فرضنا أنه ¢ن يتوÉ ا�Rف ؛ا�ازلة (7))مثل(فهذه 

بل يÍون حائزا  ،فال يعد مت�فا ألبيه بعد علمه باRحب®س ،سه إياهاا(حZسة قبل �ب®
 ،ثم علم با�بة ،بإذن ا.واهب ؛الغائب ا�ي ¢ن ا(وهوب بيده قبل ا�بة ،¢(وهوب �( ،�فسه

وهو ا.سيد  ،مع أن أفضل شهود ا(حZس عليهم ،)8()ف�ن بعلمه بها حائزا �فسه ،وهو ~ يده
 ،عبد اهللا بن إبراهيم شهد بأن االبن ا.كبw ¢ن يت�ف ~ جنات ا(حZس بأنواع ا�Rف

 ، مع أن أباه بü×ن ~ دار أبيه  ،وغwهم ،و\نفقها S يديه S ا(حZس عليهم ،وºزن غلتها
                                                 

  .وهو تصحيف. »وال يأ�ل«: ~ �يع ال�سخ  )1(
  .255ص: ل¤ت� خلي  )2(

  .»vؤثر«: ~ ك (3)
  .ي: سقط من  )4(
  .»يدها«ك : ، ~»يديه«: ~ ط  )5(
  .ي: سقط من  )6(

  .ك: سقط من (7)
  .ي: سقط من  )8(

 ]أ/289[
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غلة فكيف يقال أن يد ا(حZس vرسلة S ال ،وyذ.ك االبن ا.كبv S. wلكه بعض األصل
   .فت�بهوا �.ك ،وقد بلغU أن ا.شاهد ا(ذكور أدى شهادته �يÍم ؟يتحÍم فيها

إنهاء تعتمدون  ،وأما جعلÍم ما ذكرت لÍم من أ] كنت ابتليت بهذه القضية إY آخره
و.ست  ،و.كU أردت أن أنبهÍم Rكونوا S بصwة ~ هذه ا�ازلة ،فإ] .م أقصد ذ.ك ،عليه

 ،واهللا ¾سن ا�يات ،وقد صدق الفقيه ا(ذكور ~ هذا الفصل ، أ�ملهوال ،من أهل اإلنهاء
   .و\صلح القلوب

إن  :ال ¾تاج إY معرفة ا(شار إ{ه بقو� ،ف0م مبتور ،وأما ما نقلته عن ابن عبد ا.سالم
مع أن  ،ل®س ê¾ا ~ بطالن اZ1س ،وأباه ابن القاسم :مع أن قو� ،أسلم ذ.ك إY من ¾وزه

   .كما شهد به أعدل بâهم ،ائز ~ ا�ازلة هو ا�ي توÉ االنفاق S ا(حZس عليهما1
فقد نقلته عن حاشية شيخنا العالمة أ± ز\د ر�ه اهللا S  ،وأما ما نقلته عن ا(ع�

وعن جواب الفقيه العالمة ا(درس أ±  .و.م يذكر ا(ع� ،البن عبد ا.رفيع (1)�سبه ،ا(خت�
وا�اقل  ،نقله عن مع� ا�1م ،ثم ا.سجلما´ ،مهدي سيدي ع® بن أ± ز\ان ا.كيwZي

  .هاواهللا ا(وفق  ،كهذين ا.شيخ� ،إن اشتهر باWR\ز والعدالة )2(سيما ال ،أم�
   .ن ~ حال ا.صحةوأيضا فأ�Õ ا.شهود ا�ين شهدوا با1يازة .م يذكروا أنه ¢ :وأجاب

   .فال يقدح ،وأما كونه �\ر ا��
wقبض �صيبه ،وأما كون األوالد فيهم صغ S فا(سألة  ،(3).م تظهر .ألب و¸لة .لكبار

طلبة شيخنا  )4()بعض(هل ذ.ك �ط أم ال؟ وقد وقع ب®U و��  ،وحديثا ،وقع فيها cث قديما
S ظاهر (اعتمادا  ،فأفتيت بعدم اشÖاط ذ.ك ،العالمة أ± العباس ا�الK ر�ه اهللا cث

S )5()اعتمادا ،وأفÄ هو باشÖاط ذ.ك .من أن ا1يازة ال �تاج إلذن ،وا(خت�ات ،ا(دونة
   .من غw ت�\ح �dطيته ،وصف ا(وثق� قبض ا.كبار بذ.ك

ثم رفعت .لفقيه ا(درس ا.سيد ع® بن  ،فقi � D ،ورفعت ا�ازلة .شيخنا ا(ذكور
 ،فأفÄ ا.سيد العرç ابن أ± �. ،بأنه اختلف ~ ذ.ك فقهاء سجلماسة وفاس :فأجاب ،أ± ز\ان

                                                 
  .»أنه«: ~ ك (1)

  .»سيما«: ~ ي  )2(
  .»نصيبه«: ~ ك (3)

  .ط: سقط من  )4(
  .ي: سقط من )5(
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 ،باشÖاط ذ.ك ،وا.d\ف سيدي �مد بن عبد اهللا ا.سجلماسيون وغwهم ،وسيدي رضوان
والقا�  ،®� ا.سيد �مد بن سودةوتبعهم من الفاس ،(1)واستد.وا بÍالم ا(وثق� ا(شار إ{ه

   .وغwهم ،)4(وسيدي أ�د بن ع® ،)3()الفا´(وسيدي �مد  ،)2(أبو العباس ا(زوار
وسيدي �مد  ،منهم سيدي عبد القادر الفا´ ،وخالف ~ ذ.ك �اعة من ا(حقق�

Hمع أن ا.و¸لة �صل بما يدل  .هأن ذ.ك �ط كمال ا :وقا.وا ،وسيدي الطيب ا(سناوي ،ا(جا
   .يþÁل مþلة ت�¾ه با.و¸لة ،وÆليه عنه ،وlسليم األب اZ1س .لكبw ،عليها عرفا

ال يقD : "قال ابن رشد .فهو قادح فيما .م ¾د منها ،وأما عدم �ديد األشياء ا(حZسة
ألvالك ا(حZسة وتعي� ا ،وvلك ا(حZس � يوم اRحب®س ،إال بعد إثبات اRحب®س ،باZ1س

Bما ي�ب S سائل األحباسه ا )5("با1يازة �اv ~ �  . نقله الWز
فال يوجب حكما ا�تة  ،أما رسم اRحب®س ا(سطور: "ما نصه ،ونقل ~ ا(عيار عن غwه

ميع ما فج /، فإذا .م ي1بت تعي®نها ،إذ ال بد من تعينها ،)7(]فيه[األvالك ا(حZسة  )6(لعدم تعي�
  هواهللا ا(وفق ا )10("vوروثة عنه ،األvوال )9(�يع أجناس )8()من(Æلفه ا(حZس ا(ذكور 

  
  
  
  

                                                 
  .»إ{هم«: ~ ك (1)

أخذ عن عبد ا.واحد بن . ه1012العباس أ�د بن �ّمد بن �دون ا(زوار ا.زجU الفا´، و� سنة  أبو: أبو العباس ا(زوار  )2(
�x .همwوأخذ عنه أبو العباس بن مبارك وعبد ا.سالم جسوس وا(هدي الفا´ وغ . wفسRبلغ ~ ا(عقوالت و� باع ~ ا

توa . ألف نظم عذب، و� تقاييده ~ ا�حو. طة القضاء بفاسوالفقه، و� اqطابة µامع األند.س وجامع القرو\� وو� خ
  .35ص1ج: ؛ ا{واقيت ا¬مينة312ص: شجرة ا�ور. ه1084سنة 

  .ي: سقط من  )3(
  .»سعيد«: ~ ك  )4(
)5(  �  .369ص 5ج: فتاوى الWز
  .»اRعي�«: ~ ي  )6(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .ك: سقط من  )8(
  .»أحباس«: ~ ك  )9(
  .81ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )10(

 ]ب/289[
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i  (ا ترافع إ{ه أوالده ا.سيد ،بن ا.سيد يدروقع ~ زاو\ة ا.سيد ا1اج �مد  شورى فيما
وطعنوا ~  ،و§خوانه أبوا ذ.ك ،ا(حZس جعلها ~ يد ا.كبw )2(.كون ،)1(ير\د االسÁبداد cوزها

وأراد القا�  ،وقد صا1هم أبو ز\د ا#نتوري بالقسم أثالثا .وñ أ5 ب®نة S ذ.ك ،تو{ته
 ،دةأفضل من ترyه بيد واح ،(ا ظهر � من أن األصل ا.كثw توز\عه ،إvضاء ذ.ك ا.صلح ب®نهم

، )3(فشاور S ذ.ك مطلع vشاورته ،و.و روعيت .ضاعت ا(صالح ،وال ترا� العدالة واألمانة
 ،وأxن 1ل العو\صات ،وأوقد قر¾تÍم ،إعالما .لسادات العلماء أدام اهللا xفيتÍم :و�عد

(ن ير\د ا.dب من عذب  ،علومÍم (4))إناء(و�ل S اإلصابة ما رشح من  ،فهو حÍم
و�ر¸ته تمازح 1ومÍم  ،وأرجائÍم ،تدور �ساحتÍم ،ور�ة اهللا ،ا.سالم عليÍم ،كؤسÍم

  ...ودماءÐم إلخ 
  :و�عد .ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،(5)وعليÍم ألف سالم ،ا1مد هللا وحده :جواب ا.شيخ

 ،واألرسام ا(صحو�ة بها ،وما بأعالها ،فقد تصفحت ما بمحول ا.ورقة ،وفقنا اهللا و§ياÐم
¢ن  (6)بما ،وما ظهر لÍم سدد اهللا رأيÍم من الفصل ب� الفر\ق� ،S ذ.ك ùهووقفت 

هو إن شاء اهللا  ،و�وأه من الفردوس فسيحه ،ب®نهما شيخنا أبو ز\د قدس اهللا روحه )7()به(فصل 
و.و علمت  ،وأقرب إY قصد ا(حZس من دوام إضافة ابن ا.سZيل ،أصلح بأحباس تلك ا.زاو\ة

لعدم  ،إذ هو ا.واجب .و وجد ،�دبتÍم إY رفعهما إ{ه ،ن يوثق بعلمه ودينهبتلك ا�احية م
لÍن قضاة تلك ا�احية  ،وعدم من يعرف خطوطهم هنا ،معرفتÍم cال شهود تلك ا�احية

 ،وتناقضها ما يغU عن اWq ،وشهادتهم من تدافع خطاباتهم ،ومتفقهوها قد بلغÍم حا�م
 ،)8(وقد توسمت ~ رجل� من أهل زاو\ة ا.واجدة ،فحملهم S ذ.ك ا.صلح هو ôية ا(جهود

فإن رأيتم أن  ،واآلخر 2س� ا1اج �مد اwq ،أحدهما 2س� سيدي إبراهيم بن عبد ا.ر�ن
                                                 

  .»1وزها«: ~ ط  )1(
  .»لÍن«: ~ ك، ط  )2(
  .»vشورته«: ~ ك  )3(

  .ي: سقط من (4)
  .»ا.سالم«: ~ ي (5)
  .»فما«: ~ ي (6)

  .ك: سقط من  )7(
  .»ا.واحد«: ~ ط  )8(
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 ،وو{اه الفر\ق� ا�اقي� ،فمن رأياه .م يقم بثلثه عزاه ،Çعلوهما ناظر\ن S تلك ا.زاو\ة
   .وا.سالم ،(1)كذا فافعلواوه

ن كتبت ما ~ باطن إ: و�عد :استدراك ،بل ا1مد اهللا ،و×ا أنبهÍم عليه أيها ا1بيب
فذكر أنه .م يرض بذ.ك  ،ورد S أحد اqصم� سيدي i ،ا.ورقة ~ شأن حفدة ا.سيد يدر

ال  (2)]وحÍم ا.dع[ ،وهم إنما وردوا عليك .لفصل Ícم ا.dع ،ا.صلح ا�ي عقدتموه
وال يمÍن لعدم معرفتÍم cال  ،إال ب1بوت ب®ناتهم �يÍم ،(4)الفصل ب®نÍم (3)يمكنÍم

واهللا  ،وخطه ،أو تؤجلوا �م حÄ يأتوyم �شهادة من يعرف حا� ،(5)فإما أن ترفعوهم ،شهودهم
  ه اأعلم 

 ،األ�Wفا.سيد i � ا�ظر بتقديم ا(حZس � ~ �طه  :و�عد :فأجابه ،ثم راجعه القا�
عذار إ{ه ~ بد من اإل فال ،إن قصد ا(حZس إنما ¾صل بقسمته ،فإذا ثبت عندÐم با�®نة

وال يمÍن  ،فحي�ئذ يتع� اÍ1م عليه بعز� ،فإذا .م يÍن عنده فيها مدفع ،تلك ا�®نة
 ،وهذا ظاهر منصوص عليه ~ عزل ا.وH .مع أن � حقا ~ اRو{ة ،اÍ1م عليه دون إعذار

  .هاواهللا ا(وفق  ،وغwهما من أر�اب ا.واليات ،والقا�
و×ا حÍم به العالمة سيدي عمر األ�W بن ا1اج عبد القادر اRنال] ~ حZس زاو\ة 

سيدي عمر بن ا.سيد ا1اج عبد القادر  ،أشهد شاهديه الفقيه األجل الyWة :ما نصه ،أvراقن
بن (وهم سيدي �مد بن سيدي �مد  ،أvورها (6)متو� ؛أنه �اÐم �يه أر�اب زاو\ة vراقن

وسيدي ع® بن سيدي ا1اج  ،وصنوه ا.سيد عبد ا.ر�ن ال�سب ،ا.سا.م (7))سيدي �مد
من  ،مع من ¢ن معهم[ (8)وأخوه سيدي ا1اج أبو ز\ان بن سيدي عبد ا(أvون ،عبد ا.رحيم

، وا.سيد بن ي �مد ا1فيان¢.سيد عبد ا.ر�ن بن سيد ،غwهم من �اعة ا�âة ا(ذكورة

                                                 
  .»تفعلوا«: ~ ي  (1)
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  (2)
  .»يمكنهم«: ~ ي  (3)
  .»ب®نهم«: ~ ي، ك  (4)
  .»ترفوعهم«: ~ ي  (5)

  .ي: وما أثZته من. »متواK«: ~ األصل  (6)
  .ي: سقط من  (7)
  .»عبد ا(ؤمن«: ~ ي  (8)
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وغwهم ×ن �  ،(1)]وعبد القادر بن �مد بن �مد و�مد بن ا1اج أ± بÍر ،سعر\ان ا.را
وأvر ا(داراة ال©  ،وغwهم ،وا.وارد من الظلمة ،~ أvر ما يعطونه .لصادر ،@م ~ ا#ماعة

âا� S يدارون بها.   
وزاد  ،إال ما Çاوز العادة ،S أن �يع الطعام S أهل ا.زاو\ة - سدده اهللا - فحÍم ب®نهم 

   .ومن غwهم ،فيلزم ا.زائد �يع ا�â منهم ،عليها
 ،فال يلزم ا#ماعة إال ما ¢نوا يعطونه قديما �م ،فإن ¢نت S العادة ،وأما ا(داراة

و\Íون S ا#ميع  ،ذ.ك ا.زائدفإنه يزاد �م بقدر  ،و§ن زادت ا(داراة S العادة .وألسالفهم
و§ن سقطت ا(داراة با.Øية سقط العطاء عن ا#ماعة با.Øية ا(عتاد  .وغwهم ،من أر�اب ا.زاو\ة

   .وغwه
وأشهد به بأواسط شوال من سنة  ،ونزاعهم ،وقطع به خصومتهم ،وهذا ما حÍم به ب®نهم

و�محو� أعلم  .وأبو بÍر بن �مد بن أ�د ،Úس� ومئة وألف عبد ا.ر�ن بن عبد القادر
   /  .ووفقه بمنه ،¢ن اهللا � و{ا ،ب1بوت رسم �و� عبيد ر�ه تعاY عمر بن عبد القادر

وأن اÍ1م بمحو� ~  ،علم به vوجبا .لعمل به معلما، واvxل] أعاله[عالم ا1مد هللا، اإل
وال  ،ال قيام فيه ألحد ،نافذ ،صحيح ماض، مدارته )2(مداراة من Çبو ،وا.وارد ،ùفة ا.صادر

 .كما نص S ذ.ك غw واحد ،وا(ذهب ا(ا.¶ ،.وقوعه S القانون ا.Ýd ،مطعن (ن أراده
hارج  ،وأن ما يطلبونه أر�اب ا.زاو\ة ا(ذكورة من قبض واجبها :وyتب vسجال بإvضائه معلما

âعية ،ا�d.م اإلرثول®س حكمه ح ،)3(ال توافقه القواعد اÍ، ور مع ا.وارث حيثما دار، يد
�مد عبد ا.كر\م بن سيدي  .ودفعا ،وال �ب إال عند اإلقامة با.زاو\ة جلبا ،و§نما ال يÖتب

  .هاا1اج �مد ا�كري ~ شلكه 
-787 RKI��� e�� &����� e��� ,�=�� M� �=CL� [2 ! T��%X  

  Æ. ا(حZس عن  ،xدلة )5(فإذا ثبت �يÍم ب®نة :و�عد ،)4(]ا.شيخ[شورى أجاب عنها 

                                                 
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من (1)

  .»مداراة من �ت«ز\ادة  :~ ي  )2(
  .»ا(ذهبية« :~ ي  )3(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»بZينة« :، ط~ ي  )5(

 ]أ/290[
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 ،أو وyيلهم ،وأعذرتم ~ ذ.ك إY ورثة ا(حZس ،ا1ائز )1()فيه ت�ف(وت�ف ا.وyيل  ،اZ1س
وما احتج به  ،والقضاء به الزب ،فاÍ1م بصحة اZ1س واجب ،فلم يÍن عندهم مدفع

  .ألنه ال 2شÖط S ا(شهور ؛ يصحال ،من عدم ثبوت قبول ا.و¸لة ،ا(حÍم S بطالن اZ1س
   :قال الفا´ ~ عملياته

  لـوyيـرط .لـتـس 2شـو{
  

  ا�يت .................................................  
وز\ادة  ،)2(وهو ا(شهور أن ا.وyيل ال 2شÖط قبو� .لو¸لة ،و×ا جرى به العمل :قال �شيه  

  .هاواهللا ا(وفق ه القبول vستغ÷ عنه S ا(شهور ا ،بعض ا(وثق� ~ وثيقة ا.و¸لة
 ،Zس، أنه أدخل بنات و�ه ~ ا1فأما ما أشهد به ا(حZس :و�عد :شورى ا#واب عنها

 .وهو الظاهر من شهادة من أشهده ،فيحتمل أنه أراد ادخا�ن بعد إخراجهن ح� اRحب®س
إذ ل®س  ،وا1قوق ال ت1بت باالحتمال ،Íون أراد تفسw لفظ ا(وثق ~ رسم اZ1سو¾تمل أن ي

   .)3(� إدخال ما ¢ن أخرجه
و§نما يبü ا�ظر ~ شهادة ا.سيد ا1اج  ،و§نما يقبل منه تفسw ما أراده ح� اRحب®س

 ،العارف با.لغةمع قول ا(وثق  ،واRفر\ق ب� ا(فرد وا#مع ،عبد ا.ر�ن بالعرف ~ لفظ ا.و�
 ،فإن ا.و� ~ ا.لغة اسم ج�س يطلق S ا.واحد ،فو�ه بمRþه ،وهو شيخنا أبو ز\د ر�ه اهللا

Yإِن ﴿ وا#مع قال اهللا تعا ۚ ُۥ َوَ©ٞ  َ{َن nَُۥ َوَ©ٞ  n � .ول®س vراده ا)فرد فقط ،gَ�﴾)4(ِن � ۡ( �َُ,
~ خد�ة (ا ôرت منها ïxشة ر�  �نظر إY قو� اده ا#�س ا.شاvل .لمفرد وا#مع، او§نما vر

@�ć†�Ûflë اهللا عنهما bflèžäčß@ïčÛ@ flæb�×flë@ Lžoflãb�×flë@ Lžoflãb�×�)5(، ول®س ذ.ك كتفر\ق  ،و¼ قد و�ت � أوالدا

   .(6)وهو ¤الف .لغة ،ألنه فÑ العرف ؛ا.سيد ا1اج عبد ا.ر�ن
ألنه إنما أسند شهادته  ؛وال ينا~ ما شهد به أوال ،فقد وقفت عليه ،وأما ما شهد به ثانيا

  .واهللا ا(وفق ،فلتتأvل ذ.ك ،.لغة

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .»قبول ا.و¸لة«: ~ ط  )2(
  .»إخراجه«: ~ ط  )3(
  .11اآلية : سورة ال�ساء  )4(
: خد�ة، وفضلها ر� اهللا عنها، حديث �تزو\ج اóّ�ّ : فضائل ا.صحابة، باب: أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، كتاب  )5(

  .1389ص 3، ج3607
  .»ا.لغة«: ~ ط  (6)
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إذا .م يعرف  ،v((1)وتهم(فقد علمت أن صدقة ا.صا�1 بعد  :و�عد :شورى ا#واب عنها
¾Íم ، (2)فإذا ¢ن حفدة ا(تصدق .يرجع �vفها إY عرف بâ ا(تصدق ،قصد ا(تصدق
وال عذر �م ~ عدم  ،و.م يقوvوا ،أو علموا بها ،وحöوا قسم ترyة ا(تصدق ،العرف بها �م

و§ن ¢ن  ،و§ن ¢ن �م عذر نظر فيه .سقط حقهم فيما قسم من ترyة ا(يت xما فأ�Õ ،القيام
و§قرار أحد ا.ورثة بأنهم  .�سكوتهم (3)فال lسقط ،كما ادعوه ،ا.صالحالعرف êفها ~ أحباس 

وهو شاهد ~  ،إذ مقتضاه أنهم �يورون معذورون ~ سكوتهم ،و.م يصح �م �ء الزم � ،قاvوا
واهللا  ،كما نبهوا عليه ،ال 2سقط إال .dط عدم ا.رجوع ،(5)ا�ي ذكرت (4)وا.صلح ،غw نصيبه

  . هاا(وفق 
يدعون بأن  ،S بن حس� S ورثة يوسف أنه قام عندي أوالد ا.سيد :شورىوvلخص ا.

فعارض ا.وارث بقسم  ،i بن حس� اهللا S ا(رابط ا.سيد )v)6وروثهم تصدق بثلث ما vلكه
  .�م وال عذر ،وال قاvوا ،أوالد ا.صالح ا(ذكور )7(مÖوyه S ع�

فادعوا أن  ،ال لÍم ،�م ا1ق ألبيÍم :فقلت ،أوالد ا.سيد i أنهم .م يعلموا :فأجاب
وا.سيد �مد أظهر إقرار �مد بن �مد بن  .ما ال يلتفت معه إY دنيا )8(أباهم خاvره من ا#دب

إقراره بالقيام  :فقال ،وال صح �م �ء ،وأنهم قاvوا إ{هم قبل ا{وم ،منصور أحد ورثة ا(تصدق
بÍونه يرث من ا.صدقة إن  ،وا ~ شاهد اإلقرارطعن )9(.كونهم ،يقدح ~ دعواه سكوتهم

أن صدقة ا.صالح هذا جرى  :.لمطلوب )10(فقاال �ي�Z ،ألن أمه من حفدة ا.و� ؛صحت
   .أنها ت�ف ~ ا.زاو\ة ؛العرف

                                                 
  .ي: سقط من (1)
  .»عليها« ز\ادة: ، ط~ ي (2)
  .»2سقط« :~ ي (3)
  .ي: وما أثZته من. »ا.لظح« :األصل~  (4)
  .»ذكرتم« :~ ي (5)

  .»ما.كه« :~ ي  )6(
  .»غw« :~ ي  )7(
  .»ا#ذب« ط: ~ ،»ا#ندب« :~ ي  )8(
  .».كنهم« :~ ي  )9(
  .»�يبا«: ~ ط  )10(
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 ،)2(ه، ورأيه لطخ)1(~ المه ،ال رجوع فيها :ح� قال فيه ،سيدي ت�به .رسم ا¬لث ،وأيضا
  ؟...أم تبطل ا.وثيقة إلخ  ،و\صح غwه ، ا.رجوعف®سقط ن� ،و.م ي�به عليه
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ال© أت®نا بها ~ حل  ،S ا1بيب اRعرض .âالئل وأنه قد بÀ: نصه فيها ،شورى vلخصها

رشد ~  ش�ال الح K من قول ابنثم أعرض عليه ثانيا، إ. أو اإللغاء ،اÍ1م األول با.صحة
 ،وما xرضه... وvلك ا(حZس (ا حZسه إلخ  ،إال بعد ثبوت اRحب®س ،يقC باZ1س/  جوابه

: وذكر ا.ّشيخ تÀّ اّ�ين عن ا(ا.كّية ما ذكرته قبل، واسÁبعده، فقال : "من قو� ~ اRب�ة
إY ح� ل®س .لقا� أن ¾Íم، حÄّ ي1بت عنده ا(لك وا1يازة، ير\د : ا(ا.كّية (3))قال(

َ�  وهذا بعيد، وفيه تعطيل .لحقوق، وا{د: قال. صدور ا.وقف   (4)."بها ~ ا(عاvالتيÍُْتَ
واعÖاض غw ا(ا.¶ S  ،ففهمت من هذا أن ا.شيخ تÀ ا�ين ل®س بما.¶ ا(ذهب

 ،ألن ا(ذاهب كذ.ك شأنها اRخالف ~ كثw من ا(سائل ؛ال يÍون حجة ألهل مذهبه ،ا(ا.¶
فإن ¢ن S مع÷ اعتباره ناقض أقوال  ،وألي غرض أورده ،أدري (اذا ساقه صاحب اRب�ةوال 

ارتفع  ،)5(و§ن ¢ن منه استطراد ،وثبت اإلش�ل ،اRعارض ب� األقوال ، وح�عيون مذهبه
.ك  )6(وما ا�ي يصيب سهمك من ا�ي أستهدفه ؟إ{ه فهمك نحفما ا�ي � ،وت�Z ا.صواب
أن ي1بتها  ،فهل يتع� ~ إثبات ا(لكية ،الفكر من غمد اإلش�ل )7(�سل؟ فإذا ا.كمن القول� ذ

أن األصل الفال]  :ن يقول؟ كأأو يÌÍ ~ ذ.ك اإل�ال من غÆ wصيص ،ا.شهود .لمحZس
فيخرج من ذ.ك شهادة تملك  ،و.و .م 2سم ا(حZس وال عينه ،كذا ألوالد فالن )8(حدوده

  ...(جهول إلخ 
و�ديد ا�حث فيما ¾تاج إY ا�حث  ،فالعذر ~ عدم تÁبع فصول ا.شورى ،و�عد :ا#واب

 ،وÇو\د ،لÖادف األشغال i� من إقراء ،منها كون رسولÍم قد يصادف اqاطر vشتغال .فيه
                                                 

  .ي: وما أثZته من. »ال« :األصل~   )1(
  .»لظح« :، ط~ ي  )2(

  .ط: سقط من (3)
  .95ص 1ج: تب�ة ا�1م (4)

  .»استطرادا« :~ ي  )5(
  .»أستهديه« :~ ي  )6(
  .»إستل«: ~ ط  )7(
  .»حدود« :~ ي  )8(

 ]ب/290[
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 �i فرغ �.ك ،وجواب عن أسئلة تردRن اÍفأقت�  ،فال يم)S()1( حتاج إ{ه)واهللا  ،القدر ا
   .ياÐم .لصوابيرشدنا و§

فإ] تصفحت اRب�ة فلم أقف S ذ.ك  ،وأما ما نقلتموه عن اRب�ة من @م تÀ ا�ين
وا�ي ي�بB لÍم إذا نقلتم من كتاب أن تعينوا ا(حل ا�ي نقلتم منه من )3( ،)2(~ مظانه

vسائلها ال  ألن أ�Õ ؛سيما اRب�ة ال ،أو باب Rخف ا(ئونة i� v ~راجعته ،أو فصل ،كتاب
   .تنضبط ~ باب مع�

 ،و§ن ¢ن ا(راد به ابن دقيق العيد .فهو شاف� �ض ،ثم إن ¢ن ا(راد بتÀ ا�ين ا.سب¶
فال يدفع  ،ثم بعد lسليم cثه .وñ أصحاب مذهب يد� أنه S مذهبه ،فإنه يف© ~ ا(ذهب�

وyثwا ما ينقل صاحب  ،األنقال ألن القاعدة أن اإلش�ل ال يدفع ؛ا(نقول عن أهل ا(ذهب
وال يعد ما  ،سيما ~ اÍ1م S الغw ال ،وا(قâ حسبه اتباع مذهبه ،اRب�ة عن أهل ا(ذاهب

فكيف يعدل ا(ا.¶  ،�R¾ه بأنه مذهب ا(ا.كية ،حÄ يتوقف ~ اÍ1م بمخالفه ،ذكره قوال
   .فضال عن غwهم ،إY اسÁش�ل يورده أهل مذهبه ،ا(قâ ا.�ف عن مذهب إمامه

أنه  ،فهو شهادة ا.شهود بأن ما ادxه القائم باZ1س ،وأما إثبات ا(لكية ا(عتW ~ ا�ازلة
 ،ال مقتضاه فقط ،هذا ê\ح @م ابن رشد .حZسم¢ن يوم تار\خ اRحب®س vل� .ل ،حZس

  .هاواهللا ا(وفق 
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ذ.ك أ] اشÖ\ت دارا ب®نها و�� دار أخرى  ،فقد نزلت ± نازلة ،أما بعد :وسأ� بقو�
 ،فاشÖ\ت تلك ~ زمان جدي ا.سيد ا�كري ،وGتا ا�ار\ن فيما Dv .رجل واحد ،زقاق

 ،وقد ¢ن ما.كهما األول سقف ا.زقاق الفاصل ب®نهما ،واشÖ\ت أنا هذه فيما قرب من األيام
و.و تعدد ما.كهما حي�ئذ ألنف  .ال يؤمن منها �ر االطالع S العورات ،عليه غرفة وعلق

، اْ-َهد� ُسوُر ا�ار، فلما انتقال عن vلكه ،هان عليه األvر ،لÍن .ّما ¢ن ا(ا.ك واحدا ،من ذ.ك
�ل  ،فdعت ~ بناء سورها ،ال© اشÖ\تها قبل أن أشÖ\ها �س�� عديدة Yفلما انت& ا�ناء إ

 ،بعد أن خرب ذ.ك ا(خزن ،الغرفة كما ¢نت ~ القديم ير\د رد )4(جاري ، قام iغرز اqشب
                                                 

  .ط: سقط من  )1(
  .»مظانها« :~ ي  )2(
  . 195ص 1ج: ينظر @م تÀ ا�ين ا�ي نقله ابن فرحون ~ اRب�ة هو ~  )3(
  .»جار« :~ ي  )4(
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أن ا.öر منعU من اإلذن .ك ~  :فعارضته بقو� ،هذا )1(وتعطل بناؤه س�� عديدة إY وقتنا
وأصل  ،)2(و.و طالت س�� ،إذ ا.öر ال ¾از ،وال حجة .ك ~ طول حيازتك .لمخزن ،الغرز

 ،فإن ¢ن xر\ة ،أو �اء منه ،ال يÍون إال xر\ة .ك من ا(ا.ك األول ،دخو.ك ~ الغرفة قطعا
ألن ا�واء ال �وز  ؛ما ال �º من الفساد ،فÌ �اء الغرف عندنا ،و§ن ¢ن �اء .فاألvر واضح

 ،فإن باعه أحد ،يع من � دار فيهوألن هواء ا.زقاق vلك #م ؛إال مقدرا بأذرع معلومة ،�اؤه
   .وهو �هول ا(قدار ،فقد باع ما ل®س �

وال يعتW ما أتوقعه من االطالع  ؟فهل سيدي تغرز اqشب ~ بناú جWا S هذا ا1ال
أو يرجع ~  ،عن ع� من S الغرفة ،)3(ال 2سÖÁ من فيهما ،ورحب© ،ألن vرحا� ؛S العورات

وال يرا� ما  ،وجب � S الغرز ،فإن احتوى S ا�ار وا(خزن ،ذ.ك إY رسم �اء جاري
/ ضمحلت ، ا¾تو إال S �اء ا�ار دون الغرفة )4(].م[و§ن  .ادعيته من جهل مقدار ا�واء

ئة عن فيحمل األvر S أنها ناش ،ذ إال �رد ا1يازةي�ئإذ ل®س � ح ،وقو\ت حج© ،حجته
          ،وال شك أنه قد Dv من ا.زمان قدر ما يرى أنه انتفع ا(رتفق ،م غwها، إذ ل®س تإxرة

  ، و�العار\ة؟أو ا(ستعw باRعليق
 ،فإن أقام ا�®نة S أنه اشÖاها ،أن جارyم إن حاز الغرفة مدة عd س�� فأ�Õ :فأجاب

و§ن  .وذ.ك معروف .لمتبايع� ،وسقفها ،ى ب�يانهافإنه إنما اشÖ ،وال جهل ~ �ائها ،فال إش�ل
كما نص عليه  ،وÞوه من وجوه ا(لك مع ا1يازة ،فإنه ي�تفع بمجرد دعواه ا.dاء ،.م يقم ا�®نة

 ،.كنها تدل S ا(لك ،اتفاقا )5(عليه .لحائز ا.َمُحوزِ ا1يازة ال تنقل ا(لك عن : ابن رشد بقو�
Öنقل ابن ه فيكون القول قول ا1ائز مع يمينه ا ،)7(وا.و¸ء )6(ومعرفة العفاص ،كإرخاء ا.س S

   .)8(ففيه ما هو أêح من هذا ،نظر ا1طابوا. عرفة

                                                 
  .»وقت« :~ ي  )1(
  .ي: وما أثZته من. »ا.سنون« :األصل، م ~  )2(
  .»فيها« :~ ي  )3(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .».لجائز« :~ ي  )5(
 7، ج)ع ف ص(مادة : .سان العرب. ا.وxء ا�ي فيه ا.�ء ا(لتقط، يÍون من ا#â أو اqرق أو غw ذ.ك :الِعَفاص )6(

 .216، ص)ع ف ص(مادة : ؛ ا(صباح ا(ن55wص
 .345، ص)و ك ي(مادة : ؛ ا(صباح ا(ن405wص 15، ج)وك ي(مادة : .سان العرب. حبل أو خيط 2شد به ا.وxء :ا.ِو¸َءُ   )7(
  .276- 275ص  8ج: vواهب ا#ليل، »..و§ن حاز أجنó«: لقول خليل ينظر �ح ا1طاب  )8(

 ]أ/291[
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فقد بناها بانيها ~ وقت �وز �  ،أن ا.öر ال ¾از إن أردتم با.öر بناء الغرفة :وقولÍم
(ن � دار أن ب®نهما طر\ق أن يS UZ  ،بناؤها، فÌ سماع أصبغ ابن القاسم ~ األقضية

: و§{ه أشار ~ ا(خت� بقو� .نقله ابن عرفةه أو �لسا فوق الطر\ق ا ،غرفة )1(جدار\هما
ٍة َ-َفَذْت إلخ  )2(َوَروََشٍن وََسابَاٍط " َانِبَاِن �ِِسك�

ْ
   )3(...".َِمْن َ�ُ ا#

وال أعلم ~ ذ.ك  ،ع منه ا#ارفهذا يمن ،و§ن أردتم با.öر االطالع S سقف الغرفة
و§ن طالت  ،إذ ا.öر ال ¾از :مع أن قولÍم ،وال تمÍن حيازته ،ألن هذا ا.öر يتجدد ؛خالفا

والقضاء من حيازته  ،وهو خالف ما به اÍ1م ،ح�ها ابن عرفة ،هو أحد أقوال ستة ،ا.سنون
به  :وقال ،وابن نافع ،وأشهب ،ونقله شارحها عن ابن القاسم ،)4(كما ~ العاصمية ،بالعd س��

  . )5(القضاء
   .ما ال �º من الفساد ،فÌ �اء الغرف عندنا :وقولÍم

   .وا�واء تبع � ،وهو معلوم كما vر ،ألنه إنما اشÖى ا�ناء ؛ال فساد فيه :أقول
  ... وألن هواء ا.زقاق vلك #ميع من � دار فيه إلخ  :وقولÍم

تبعا البن  )6(~ ا.سكة غw ا�افذة ،هو كذ.ك S ما اقت� عليه ~ ا(خت� :أقول
نظره، لÍن ا1يازة تمنع من قيام ، فا)7(ورده ا1طاب ،وناقشه ابن عرفة ~ ذ.ك .ا1اجب

   .كما vر ،ا.سكة )8(أر�اب
   .فيحمل األvر S أنها ناشئة عن إxرة ،إذ ل®س حي�ئذ إال �رد ا1يازة :وقولÍم

 ،فعليه ا�®نة ،العار\ة ومن اد� .كما vر ،بل يصدق ا1ائز ~ دعواه ا(لك مع يمينه :أقول
 بِإْسَ�ٍن َوÞَْوِهِ : "لقول ا(خت�

�
ال   .واهللا ا(وفق ،)9("إِ

  

                                                 
  .»جدارهما« :~ ي  )1(
ابَاُط   )2(   .141، ص)س ب ط(مادة : ¤تار ا.صحاح. و�عها َسَوا,ِيُط، وََسابَاَطات. سقيفة ب� حائط� �تها طر\ق :ا.س�
  .215ص: ¤ت� خليل  )3(
  .  من �فة ا1ّ�م 1492، 1491ا�يت   )4(
  .1425ص 3ج: �ح ابن ا�اظم Rحفة ا�1م  )5(
 بَابًا إْن نُ « : ينظر ¤ت� خليل عند قو�  )6(

�
َب إال õÍ«.  

  .139ص v7واهب ا#ليل، ج: ينظر ا�Rبيه ا¬ا] ~  )7(
  .»ألر�اب« :~ ي  )8(
  .272ص: ¤ت� خليل  )9(
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  ،فإن ا1يازة ال© ¼ �ط ~ صحة ا.صدقة :شورى جوابها
ّ

فرض   �شاهد S.م ت1بت إال
كما êح به ا(واق ~ نقله  ،وصحته ،و§ال فال يصح ا�قل عنه مع حضوره( ،ثبوتها با�قل عنه

ْن ôََب األْصُل " :)2()وأشار إ{ه ~ ا(خت� بقو� ،)1(عن ابن ا(واز    .إY آخره )3("إِ
Rكذيبه  ،وا.زامÍم غرم ا.شاهد ا(نقول عنه ،واÍ1م �شاهد واحد دون يم� باطل

قول  )4(كيف خ� عنكما ،ومن سيدي �مد ،والعجب منك .خالف ا(نصوص ،ا�اقل
َال ُغْرمٍ : "ا(خت�  Dَvَ بِ

�
Íُِْم، َو§ِال

ْ
بُْه أْصلُُه 4َبَْل ا1 õذÍَُية ،)5("َو.َْم يZواهللا  ،وأصله ~ العت  

  .هاا(وفق 
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~ قضية �مد بن ا1اج أ�د ا(نقولة ~ vسائل  ،و¸تبه ا.شيخ بعد أن أجابه عن ا.شورى
يتضمن صدقة اvرأة  ،و§] أيها ا1بيب وقفت S رسم بيد بعض أهل بودة ؛هذا :بقو� ،القضاء

و.م  ،ثم أمتعها به مدة حياتها ،�يع ر�ع ما vلكها اهللا S وجه القرءان العظيم ؛S ابن أخيها
 ،ما vضمنه تصحيح تلك ا.صدقة ،و�ته hطÍم ،هذا vضمنه .حÄ ماتت ،يزل ذ.ك عن يدها

رأيت  )6(فلما ،وميارة ،كما ~ ا1طاب ،ألن صدقة القرءان ال تفتقر 1وز ؛وعدم افتقارها .لحوز
 ،ثم (ت نف° ß Sعة اإلنÍار ،وتعجبت من صدور هذا من مثلÍم ،ذ.ك رعبت منه

ما نقله غw أ] ظننت أنه غرyم  ،وأردت اآلن استطالع ما اعتمدتم عليه ~ هذه ا(سألة
وهو ما ذكره ~ رسم  ،)7(َوال»اماته ،ا1طاب عن ابن رشد ~ حاش®ته S ا(خت� ~ باب ا�بة

م : إذا قال .و�ه: سماع أصبغ من كتاب ا.ّصدقاتمن  )8(]واألقضية[ا.كراء، 
ّ
أصلح نفسك، وتعل

فقال . ففعل ا.و�، ثّم مات أبوه، والقر\ة بيده قبل أن يبلغ ا.و� ا1وز ،قَْرَ\ِ© فَُالنَةُ  القرءان، و.ك
 أن: (ابن القاسم

ّ
  .�قيق ذ.ك بإشهاد األب S ذ.كُ�ْعَرَف  ال تÍون � القر\ة، إال

                                                 
  .238-237ص 8ج: ينظر اRاج واإلùيل  )1(
  .ي: ساقط من  )2(
  .268ص: ¤ت� خليل  )3(
  .»عليكما« :~ ي  )4(
  .268ص: ¤ت� خليل  )5(
  .»و(ا« :~ ي  )6(
  .»ا.زماته« :~ ي  )7(
  . ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
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لُهُ  (1))ام(: فقال ابن رشد  õَص�باإلشهاد  )3().لو�(إنّما ي1بت القر\ة  )2()أّن ابن القاسم ،ُ
مه القرءان، فتمC دون 

ّ
مع حوز األب .صغره، و.م �علها عوًضا عن إصالحه نفسه، وتعل

وa ذ.ك اختالف، فح\ عن مطّرف، وابن حبيب، وابن أ± حازم، أنّها من باب . حيازة
  . ا(عاوضة

  . العطّية/ وعن أصبغ، وابن القاسم، أنّها من باب 
   (4).وقول ابن القاسم هو ا.صحيح: قال ابن رشد

َدÐُمْ  فإذا ¢ن هذا هو    :وجوهن م فال يصح ،vُْسÁَنَ
و§نما  .األصول )5()أهل(وهذا ال يقول به أحد من  ،�لÍم ا(قيد S ا(طلق :أحدها

كما �ل رقبة الظهار  ،وهو مذهب ما.ك ،وهو �ل ا(طلق S ا(قيد ،اختلفوا ~ العكس
من قال بعدم افتقار  )7(أن ؛و�يان ذ.ك ~ ا(سألة ،S رقبة القتل ا(قيدة باأليمان )6(]ا(طلقة[

وأنتم �لتم هذا ا(قيد S مطلق  ،قيدها بأن تÍون ~ مقابلة ا(تصدق عليه ،ا.صدقة .لحوز
   .أنها ال �تاج إY حيازة :قلتمف ،صدقة القرءان

ألن  ؛فإنه ال عوض ~ ا�ازلة أصال ،~ مقابلة عوض )8(]أنها[قولÍم ~ ا�ازلة  :ا¬ا]
و§نما  .وال وقعت ب®نهما vواعدة S ذ.ك ،ش®ئا البن أخيها S تعلمه القرءان )9(ا(رأة .م تل»م

~ صبيان أقار�هم إذا ختموا سورة  x Sدة ا�اس ،قصدت بذ.ك عليه بعد قراءته القرءان
ال ينكرها  ،وهذه العادة معروفة ~ هذه ا�الد ،العتZية )10(فأين هذه ا�ازلة من vسائل ،ا�قرة

وÅº  ،وهو صغw ~ أول تمي�ه ،)12(أو غwه ا(كتب ،أب )11(وهو أن ا.صó يدخله و{ه ،أحد
                                                 

  .ط: سقط من (1)
  .ك: سقط من  )2(
  .ط: سقط من  )3(

  . 14ص 8ج: ينظر vواهب ا#ليل (4)
  .ك: سقط من  )5(
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )6(
  .»ألن« :~ ي  )7(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )8(
  .»تلزم«: ~ ط  )9(
  .»vسألة« :م، ك~   )10(
  .»�« :~ ي  )11(
  .»ا(كتبة«: ~ ط  )12(

 ]ب/291[



 1117 
 

 ،أو عرضا ،حفظا )1(]القرءان[حº Äتم  ،وا.öب ،�Wه S اRعليم با.سجن ،ب®نه و�� ا(علم
 ،وال وعد ،زام، ومنهم مدال من غw إ.فمن األباء واألقارب من يتصدق عليه ��ء من ما�

هذا ×ا ال S �º من � أد3 تأvل  ،قبيل ا(عاوضات )2(]من[¼  ،فكيف يقال ~ هذه ا.صدقة
   .إن وّفقه اهللا

األخذ  )3(فلو فرضنا صحة .~ نازلة ا.سماع قول ابن القاسمأن ابن رشد رجح  :وا¬الث
 )5(ا.شيخ  )4(وظU أنÍم قâتم ~ هذه ا�ازلة جدÐم ،وأفت®تم با(رجوح ،كيف ترyتم ا.راجحف

وال أرø لÍم اRقليد ا(حض من غh،  wطه )6(فإ] وقفت بنحو فتواÐم ،ا�كري ر�ه اهللا
   .إذ ال ينجيÍم ،)7(اسÁبصار

وxدة ا(حقيقن عدم  :ما نصه ،ال اإلمام ابن عرفة ~ آخر كتاب اإلجارة من ¤ت�هوقد ق
   )8(.ه.م يعزه ألصل vشهور أو معروف ا االكتفاء بنقل ا(تأخر إذا

 )9(والعلماء vؤتمنون فيما نقلوه مبحوث .و.م يعزه أصال ،فكيف بما قا� ،هذا فيما عزاه
 ،وال ZÇ عن إقداvك S ا�حث مع ا.شيخ ا(ذكور تعظيما (Rþه ~ العلم ،معهم فيما قا.وه

 ،وآبائهم ،وا1فدة يباحثون أشياخهم ،ونبالء األوالد ،Âباء الطلبة )10(إذ .م تزل ،ورفعة �vنته
وال يقدح  .و�عد ا(مات ،و2شددون ا�كw عليهم ~ ا1ياة ،وا#لوات ،وأجدادهم ~ اqلوات

   .وذ¢ئهم ،بل يعد ذ.ك من نبلهم ،وال vروءتهم إذا سلمت نياتهم ،دينهمذ.ك ~ 
ومع شيخه ابن هارون  ،وقد وقع ذ.ك .إلمام ابن عرفة مع شيخه ابن عبد ا.سالم كثwا

هما فيه ا.شيخ أبو عبد اهللا حÄ أفرد مباحثه مع ،و¤ت�ه الفق¦ vشحون بذ.ك ،قليال
  حÄ كتب بعض  ،وyذا بدر ا�ين بن ما.ك مع وا�ه ~ �حه S األلفية ،اK بتأ{فا(شدّ 

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»قصد« :~ ي  )3(
  .»حÍم« :~ ي  )4(
  .»ا.شيخ سيدي �مد ا�كري«: ~ م  )5(
  .»قولÍم« :~ ي  )6(
  .»استحضار« :~ ي  )7(
  .»منه« ز\ادة: ط~   )8(
  .»فيحدث«: ~ ط  )9(
  .»يزل« :~ ي  )10(
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  : منه قول ا.شاعراألدباء S طرة، 
  نُ ا,ْ وَ 

�
         َرنٍ ـ قَ ِ~  ز� ـا لُ ــمَ  اذَ إِ  ونِ ــبُ ا.ل

  
   

َ
َ  مْ ـل  وْ َص  عْ ـطِ تَ سْ 2

َ
  ةَ ل

ْ
  لِ Mُْ ال

ْ
  )1(®ِس اعِ نَ قَ ال

@� �قو�  )2(وذ.ك ùه vصداق   ïčnŞß�cćŠžîfl�@ bflçŽŠč�e@ žë�c@ ćŠžîfl�@ bflè�ÛŞë�c@ ôfl‰ž†Ží@ �ü@ sò�×fl‰bfljŽß�)3(  رواه ابن

 :�وقال إمامنا ما.ك  ،أخرجه ا.سيو� ~ جامعه ا.صغw ،عساكر عن عْمُر بن عثمان vرسال
 إِ  ،(4)كُ Öَْ \ُ وَ  هُ نْ مِ  ذَ خَ ؤْ يُ  مٍ َ@َ  ُ�" 

�
 ذَ هَ  َب احِ َص  مَ َ@َ  ال

ْ
ُ  Wِْ قَ ا ال    .)5( � هِ Wِْ قَ لِ  wُ شِ 2

وعطايا  ،منحا أ�ية و§ذا ¢نت العلوم من اهللا :وقال �ال ا�ين بن ما.ك ~ أول lسهيله
   .)7(ما خS Ì كثw من ا(تقدم� ،أن يدخر �عض ا(تأخر\ن )6(فال بدع ،ر�انية

أ± عبد اهللا سيدي �مد بن ا1اج أ�د  ،وقد وقعت ب� شيخنا أ± حفص وع�\ه
وتوقف  ،ال تفتقر 1يازة :S من قال ،فشدد ا�كw فيها ا¬ا] ،هذه ا�ازلة vراجعةا�داوي ~ 

وتعجب  ،فأنÍره - ر�ه اهللا - فعرضت توقفه S شيخنا أ± ز\د  ،ا.شيخ أبو حفص فيها
وأنه ال  ،و�ا#ملة فا�ازلة عندي ب®نة واضحة ،ال ي�بB أن يتوقف ~ هذه :)9(]قال[و ،)8(]منه[

 ،واإلنصاف ،وسالمة ا.صدر ،(ا منحÍم اهللا من ذ¢ء القر¾ة ،ي�بB من مثلÍم اRوقف فيها
   .وهللا ا1مد

 ،سيدي �مد بن سيدي ا1اج عبد اهللا ،)10()~ اهللا(وأعرضوها S الفقيه� األخو\ن 
   .واهللا ا(وفق ،وسيدي عبد ا.كر\م بن سيدي �مد ا.صالح

                                                 
يوسف ا.سwا~، �قيق �ّمد i ا.ر\ح هاشم، vراجعة طه عبد ا.رؤوف سعد، : �ح أبيات سبو\ه. هذا ا�يت قا� ابن جر\ر  )1(

  .310ص 1، ج)م1984- ھv)1394كتبة ا.Øيات األزهر\ة، دار الفكر .لطباعة وال�d، القاهرة، طبعة 
  .»vصدق« :ك~   )2(
حديث ضعيف، أخرجه ابن عساكر ~ تار\خ دvشق من طر\ق عبد اهللا بن أ± vليكة، و�ّمد بن عبد ا.ر�ن بن فروخ عن  )3(

 óّ�ّأم آخرها� �عمرو بن عثمان أن ا wة ال يدرى أو�ا خyأّمٌة مبار © سلسلة األحاديث ا.ضعيفة . 7060: ، حديث�أم�
 1168ص 14ا]، جاأل�: وا(وضوعة وأثرها ا.°ء S األمة

  .يÖك و\رد صحيحة: وهو ا.وارد ~ نص القول، والقول. ي: وما أثZته من. »يرد« :األصل، ك، ط~  (4)
 .178ص 7ج ،)م2006 -ه1427( طبعة، القاهرة ،دار ا1ديث: نقله اإلمام ا�هó ~ سw أعالم ا�بالء )5(
  .»يدع« :ط~   )6(
�مد ¢vل بر¸ت�قيق  �ال ا�ين بن ما.ك، :lسهيل الفوائد وتÍميل ا(قاصد )7(، çه1387(، طبعة دار ا.كتاب العر-

 . 2، ص)م1967
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
  .ك: سقط من  )10(
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 S Uية من ا.شورى ،(1)ذكرهاوما �لZإال  ،وذ.ك يعد من الفضول ؛و§ن ¢نت أجن
وyتب عبد ا.ر�ن بن عمر  .واهللا ا(وفق بمنه ال �\ك � ،و§فادتÍم ،ا1رص S إرشادÐم

  .لطف اهللا به
-793 R�P^y� ¡*��� ;�v5�8 �=�� ! 
	��L� �9I� e��X  

 ،وا1رث ،فت�ف أئمة ا(ساجد ~ اZ1س ا(ذكور با#ذاذ ،و�عد :شورى ا#واب
وال نعلم  ،وا�صوص بذ.ك متظافرة ،)2(]¢ف[وقيام وجهه  ،~ حياة ا(حZس وصحته ،وا1صاد

   .كما ادxه اqصم /أحدا اشÖط ا1وز وقت اRحب®س
 .وا(يا� ،سوما أشبهها من ا(دار ،وما نقلتموه عن اRوضيح، فإنما هو ~ ا(ساجد نفسها

كما ~  ،و§ال فالقا� يرى فيه رأيه ،فا1ائز � من أسند إ{ه ا(حZس حيازته ،وأما ما Þن فيه
  هاواهللا اعلم  ،اRوضيح نفسه

-794 Rk�(%m� .���E� .=�1� g	� ��� �;? 
���� O�� ,�$=(�� "��� [� � H�=) �=) M9�X  

ونص فيه S  ،سئل أبو ز\د عن رجل حZس حZسا S أوالده وعقبهم :وجد hط القا�
وترك زوجة أترث من غلة  ،فمات أحدهم ،رجع نصيبه إلخوانه األشقاء ،أن ا.و� إن مات

  اZ1س؟ 
بن القاسم إن من مات واختاره ا ،وا�ي رجع إ{ه ما.ك .أما ا¬مرة ففيها اختالف: فأجاب
ار بّ وأما إن مات قبل اإل .وال يورث عنه ،فنصيبه يرجع إلخوانه ،وقبل الطيب ،اربّ منهم بعد اإل

   .فإنه يورث عنه ،إن مات بعد الطيب)3(و .فال يورث عنه اتفاقا
 .فنصيبه إلخوانه ،ومات قبل حلول أجل اqراصة ،افإن ¢ن ا(اء ¤رًص  ،وأما غلة ا.زرع
   .)4(فهو .ورثته ،و§ن مات بعد حلو�ا

  .هاواهللا أعلم  ،فهو .ورثته ،عليه وأما إن حرثه ا(حZس
~ من تقبل أرضا : "قال ~ نوازل الWز� عن ابن ا1اج... وأما غلة ا.زرع إلخ  :قو�)5(

وتوa ~ شهر  ،و�À من ا(دة xم ونصف ،�Zسة S رجل وابنه ألر�عة أعوام، فمات األب
                                                 

  .»ما دلS U ما ذكر هنا « :~ ي (1)
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»أما«ز\ادة  :ك~   )3(
  .»vورثة عنه«: ~ ط  )4(
  .»ومن خط ا.شيخ أ± فارس ما نصه«ز\ادة : ~ ك، ط  )5(

 ]أ/292[
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 ،وت1بت ~ نصيب االبن ، االبنوترجع إY ،بالة ~ حصة األب ~ بقية ا(دةت�تقض القَ  ،مارس
 ،وعليه كراء ا(ثل ~ ا1صة ا(تصwة .البن من األب ،ألنها قبالة ال vزارعة ؛وا.زرع .لمتقبل

إن قبض ا.كراء S  ،و�ب رجوعه ~ ترyة األب بقدرها .بÀ من ا.شهور إY تمام ا.زرع فيما
ا.كراء بموت  ، �قضوا.سلف )1(عألنه من باب ا�ي ؛و.و �ط ~ هذه ا�قد .م �ز. الطوع

  . من الWز� ~ األحباسه ا )2("أحدهما
ما بÀ من أمد (بقدر  ،ا(يت من اZ1س )4(أن إلخوان ،~ الWز� )3(فقد علمت ×ا: قلت

فهو ¤الف (ا نقله  ،ألنه هو ا�ي يورث عنه ؛وهو ? ،ما Dv )5()و.ورثته بقدر ،ا.كراء
  .واهللا أعلم ،القا� من جواب ا.شيخ

 ،كما هو ا(قصود به ~ عرف بالدنا اRواتية ،فا(راد با1رث ا.زرع ،وأما إن حرثه :وقو�(
   .)7()ا(قصود به عند الفقهاء ،)6(ال �ر\ك األرض

 ،اZ1س )8(وال كراء عليهم ~ با
 ا(دة ألهل ،أي فا.زرع .ورثته ير\د ،فهو .ورثته :قو�
 )v()9سائل(~ تأ{فه S : ونصه ،وغwه ،كما يفيده ما أل± زyر\اء ¾� بن �مد ا1طاب

.و  :ا�اî :فقال ابن عرفة ،فحرثها من حZست عليه ،ت�بيه .و ¢ن ا(وقوف أرضا :األحباس
كراء  ثم ماتوا خw ر�ها ~ إعطائه ا.وارث ،وهم معينون ،فحرثها من حZست عليه ،¢نت أرضا

   .أو 2سلمها إ{هم بÍرائها تلك ا.سنة ،ثا1ر
   .وأصله .لنوادر .هوقا� أصبغ ا ،وال كراء عليه ،فهو .لوارث ،وفيها زرع ،و.و مات

، وهو جر\ان األقوال .�ن اÍ1م غw ذ.ك ،أنه .و مات بعضهم ،ثم ماتوا :ومفهوم قو�
  ما .لحطاب ~ تأ{فه ~ األحباس S أ] .م أفهم كيف جر\ان األقوال ه ا .ا¬مرة(ا(تقدمة ~ 

                                                 
  .»بيع« :~ ي  )1(
)2(  �  .367-366ص 5ج: فتاوى الWز
  .»ما« :، ك~ ي  )3(
  .»ألخوات« :ك~   )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»أرض« :ك~   )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .»ألجل« :~ ي  )8(
  .ك: سقط من  )9(
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ا�لباK  )2()ا.ر�ن بن عبد(قا� ¢تبه �مد عبد العز\ز بن �مد  .~ ا.زرع ا(ذكور )1()ا(تقدمة
  ..رزقهم اهللا رضاه آم�

ال ºلوا أن تÍون  ،فا¬لث ا�ي تWعت به أم ا(قدم S إخوانها ،و�عد :شورى جوابها
فإن  .أو ~ ا(رض ،وأن يÍون ~ ا.صحة ،أو بعد vوتها ،قصدت إخراجه من ما�ا ~ حياتها

بأن ¾وزه ا(عَطْون  ،بد فيه من ا1يازة فال ،S أن ºرج من ما�ا ~ حياتها ،أعطته ~ صحتها
خالف ~ هذا  S ،ت�ف ا.d\ك مع �\Íه ،أو با�Rف ~ �يع ما�ا ،بالقسمة معها

wقسمة ،األخ wحيازة أخيها بعض أصلها من غ ÌÍوال ت.   
و\Íون ~  ،فال ¾تاج 1يازة ،و¸ن ذ.ك ~ ا(رض ،و§ن قصدت إخراجه من ما�ا

   .إذ ل®س � إبطال حق �جوره ،وال يبطل بالقسمة ،متخلفها
   واهللا  ،أو القيمة ،رجع إY ا¬من ،إذا وقع الفوت بعد القسمة ~ بعض األنصباء :نعم

  .هاأعلم 
 ،واآلن ناب عن أوالد كذا خا� ،أنه حö عنده فالن مع وyيل فالن :وvلخص ا.شورى

فاد� عليه أن القسمة وقعت ~ مÖوك  ،و§ن أvر ا(قدم أعطت ا¬لث إلخوانها ،وقام بدعوتهم
¢ن حائزا  ،دم عليهموأخرج ا(قدم شهادة ابن أ± ا(ق ،وما سمع منه صياح ،أم ا.وH بمحöه

  ...إY أن مات إلخ  ،.�ء من متاع ا(تصدقة عليهم ،كذا وyذا
-795 R�=P ���� ! T��%X  

فلم يظهر K إال ما  ،واألرسام ا(صحو�ة معها ،فقد تصفحت ا.شورى ،و�عد :شورى جوابها
  .ا.واهب (ا وهبه يوم ا�بة )3(بد من ثبوت vلكية فال ،مع أنه .و ثبت رسم ا�بة ،ظهر لÍم

عبد  حÍم األرسم ا(لكية البنة ا.سيد )4(]بها[ال ي1بت  ،و�ا#ملة فجميع تلك األرسام
 ،)5()به(فأحكموا  ،يÍن عنده مدفع/ فلم  ،وأعذرتم فيه .لخصم ،فإن ثبت �يÍم ،ا#بار

  هاواهللا ا(وفق 
  

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .ي، ك، ط: سقط من  )2(
  .»vلك«: ~ ك، ط  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .ي: سقط من  )5(

 ]ب/292[
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... فإذا ثبت �يÍم إلخ  :فمع÷ قو� لÍم :و�عد ،أ± ¾� ~ حZس ا.سيد شورى
 )2(ال ،و§نما وظيفته بيان اÍ1م ،ل®س هو من وظيفة ا(ف© ،عليه أن ثبوت ا1وز )1(واقت�ت

 ÅÆ ،عدالة ب®نة )4(ثبوت ،)3()ب1بوت ذ.ك(وا(راد  ،ألنهما من وظيفة ا1اÐم ؛ا¬بوت وعدمه
 .واإلعذار فيها إY اqصم ،أو نائبه ،.لمعطى (6))منه(عن حZسه ب�ف اRمÍن  )5(ا(حZس

إال  ،وما ادxه باب أ�د ال يوهن اZ1س ،وñ �ء cسبه ،وما نقلتموه ~ حقيقة ا1وز صحيح
wس  ،الفرع األخZوهو أ�ل ا(ح]Õسه )7(]أ�Zفقد ح\ فيه ابن سلمون  ،من ثلث غلة ما ح

 )9()وأصحاب(وv aسائل ابن ا1اج ذكر ابن العطار : "ونصه)8( ]خالفا[ناقال عن ابن ا1اجب 
أن  ،وثبت أن األب أدخلها ~ vصا1ه ،و¸نت S صغw ،أن ا.صدقة إذا ¢نت �ا غلة ،ا.وثائق

ود{ل رواية ع® عن ابن  ،ومثله ~ ا(دونة البن كنانة .¢�ار 2سكنها األب ،ا.صدقة باطلة
 ،وôية ذ.ك أن األب تعدى S ابنه ~ الغلة ،أن ا.صدقة نافذة ،ما� )10(]يرُ دِ يُ [القاسم ~ رسم 
   .فعليه غرمها �

   .وyذ.ك ألصبغ ~ ا.واضحة أن ا.صدقة جائزة وهو hالف ا.سك÷
و§نما تعدى األب  ،)11(وقيل ا.صدقة جائزة :ثم قال ،وأفÄ ابن عتاب ~ ذ.ك مع ا.شيوخ

وأظن أن فيها إسقاطا من  ،هكذا ~ �سخ© .ها )12("ود{ل العتZية ،وهو قول أصبغ ،S الغلة
   .نظره، فا)13()ابن عتاب(وأفÄ  :قو�

                                                 
  .»اقت�تم«: ~ ط  )1(
  .»ا¬بوت إال«: ~ ط  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .»ب1بوت« :~ ي  )4(
  .»اZ1س«: ~ ط  )5(

  .ي: سقط من (6)
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )7(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
  .ك: سقط من  )9(
  .بياض :~ ي  )10(
  .»جائز«ط : ~  )11(
  .114-113ص 2ج: العقد ا(نظم  )12(
  .ط: سقط من  )13(
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  أن  ،مع أن ا.ورثة هم ا(Øفون بإثبات ،فما ظنك بما ح� عنه ،وهذا إذا ¢ن األب هو ا1ائز
(ا نقله ابن سلمون عن  ،S القول با�طالن ،~ vصا1ه ا(حZس êف أ�Õ من ثلث الغلة

إنما ¢ن يعمرها  ،وهو �مول ~ األرض S أنه :قال ابن رشد: "ونصه ،ابن رشد فيما نقلناه آنفا
  .واهللا أعلم ،ألنه أم� .لمحZس ؛فيصدق ~ دعواه ،مع أن ا1ائز هنا غwه... إلخ  )1("��يه

وسائر العطايا من واٍد  ،و¼ اZ1س ،~ فصل ا.صدقة (2)ذكره ،وما نقلناه عن ابن سلمون 
: ونصه ،أêح من نقل ابن سلمون ،ثم وقفت S ما نقله بهرام ~ كبwه عن ابن زرقون .واحد

وقامت ا�®نة أن  ،)5(أن األب إذا تصدق S االبن بما� غلة )4()ا(وثقون )3(ذكر( :ابن زرقون"
بمþلة ا.سك÷ إذا .م  ،ا.صدقة باطلة، فإY أن مات ، vصالح نفسهو\دخل الغلة ~ ،األب 2ستغل

 ؛وأن ا.صدقة جائزة ،وظاهر ا(ذهب خالفه ،ومثله ~ ا(دونة البن كنانة .ºل ا�ار حÄ مات
   .مال ابنه )6(فق، فإنما اسÁنألن ا.كراء إذا ¢ن �موال S أنه البنه

  . و\قضون انت& ،و�ه ¢ن ا.شيوخ يفتون ،ا(شهور ا(عمول به ا�طالن :وقال غwه
قول من ن� إدخال الغلة  ،القول (7))أن(منها إفادة  ،وفيه فوائد زائدة S @م ابن سلمون

ألنه ساقه ~ باب  ؛ومنها إفادة أن اZ1س ¢.صدقة... وقامت ا�®نة إلخ  :بد{ل قو� ،~ vصا1ه
َة َ�ُ : "اZ1س عند قول خليل

�
َف الَْغل َêَوهو القول با�طالن ،ومنها بيان ما به الفتوى .(8)"َو. 

  .هواهللا أعلم ا ،فيقوى القول با.صحة ،فكيف ~ احتياز غwه ،وهذا ùه ~ حيازة األب
-797 R���1�� �� 
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 ،فإن تعذر سؤا� ،ا.صا�1 يرا� فيها قصد ا(تصدق )10(فصدقات :)9(فأجاب ؟سئل
  .هاواهللا أعلم  ،فال شك أنه ºتص بها ،وأما إن ع� ا(تصدق أحد حفدته .روÝ فيها العرف

                                                 
  .114ص 2ج: العقد ا(نظم  )1(

  .»ذكر«: ~ ط (2)
  .»نقل«: ~ ك  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .»علة« :~ ي  )5(
  .»اسÁبفق« :، ك~ ي  )6(

  .ك: سقط من (7)
  .251ص: ¤ت� خليل (8)

  .»و�عد«ز\ادة : ~ ط )9(
  .»فصدقة« :~ ي  )10(
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وال قيام  ،فال دخول .ألبناء مع األباء :منها ،عنه (1)نص ا.سؤال ،وسأ� عن وثيقة حZس

، فحظه (ن )2(غw أن من مات منهم S غw ذكر ،S من � ذكر واحد ،(ن � أ�Õ من فرد ذكر
Àقسمة األباء  ب S مه امن درجتهÍ1س عليهم مات وذ.ك أن  ؟فما اZأحد و� ا.صلب ا(ح

 ،كما �ب S عددهم ،واقÁسموه ،ن أوالد ا.صلبفرجع نصيبه (ن ~ درجته م ،ن غw عقبع
هل يرد ما أخذه ~ حياته من نصيب أخيه ا�ي  .ثم بعد القسمة مات آخر من أوالد ا.صلب

فأجب  ،بعد vوت األول ،)3(و\بü بيد أوالد ا�ي مات آخرا ؟أو ال يرد ،عن غw عقب ،مات أوال
ا�ي هو و� ا.و� مع وجود  )4(]الفرع[ حرمان ،مع أن الظاهر من لفظ ا(حZس ،بما ظهر .ك

وا�رجة ا(ساواة ال أرفع وال  ،فحظه (ن ~ درجته :يؤخذ ذ.ك من قو� ،ا�ي هو العم ،األصل
ف�تبو�  ،ا�ي عندي (6)فهذا ،فكذ.ك هنا ،مع العم به (5))ا(wاث(فكما ¾جب ~  ،أخفض

  .)7()بما عندÐم(
غw أن من مات منهم S  :وا�ي يؤخذ من مفهوم قول ا(عمر .قد تأvلت ال�سخة :فأجاب
وهو ما ¢ن � قبل vوت  ،يأخذ أوالده �يع نصيبه يوم مات ،أن هذا ا(يت األخw... غw ذكر إلخ 

صار  ،ا(عمر )8(ألنه (ا استحقه �dط ؛عن غw ذكر ،وما صار � من نصيب أخيه ا(يت ،أخيه
  . واهللا أعلم ،هر Kوهذا ما ظ .من �لة نصيبه

لعل ما ذكره ا.سيد ا(جيب من اختصاص األخ بنصيب : قال مقيده �ّمد عبد العز\ز(
 ،~ ا�وادر/ ال©  ،¤الف (ا ~ vسألة ابن ا(واز ،دون أوالد أخيه ،عن غw و� ،أخيه ا(يت

  (10))هافراجعها ... إلخ  )9(حZس دارا S أر�عة نفر من أوالده فيمن

                                                 
  .»ا(سئول«: ~ م، ط (1)

  .»ذ.ك«: ~ ط  )2(
  .»آخر« :~ ي  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(

  .ي: سقط من (5)
  .»هذا« :، ك، ط~ ي (6)

  .ك، ط: سقط من  )7(
  .»من �ط« :~ ي  )8(
  .34-33ص 12ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )9(

  .ك، ط: سقط من (10)

 ]أ/293[
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فلما قدم رجع  ،وتوجه .لحجاز ،وS ñ حوزه ،وسئل ابنه عمن حZس S أوالده ا.صغار

حÄ ¾وز  ،ألن ا.وyيل زعم أنه .م يعلم باZ1س ؛و(ا تو� قيم ~ إبطا� ~ حيازته ،1وزه بنفسه
  .و§نما ¢ن األصل بيده S وجه ا1يازة .ر�ه ،�

أنه .م ¾زه  ،ا.وyيل S حوزه (1)]قول[وال يقدح فيه  ،أنه .م يظهر � وجه إبطا�: فأجاب
 ،وقال ابن رشد أنه مذهب ا(دونة ،S ما أفÄ به أبو ا1سن ،و§نما هو بيده أمانة .ب�ية اZ1س

إنما هو حيازة  ،سيما وهو 2شهد أن عوده إ{ه وال ،عامكما ال يö عود اZ1س إ{ه بعد تمام ال
  .هألوالده .صغرهم ا
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ابن  ـ بفتح أو�ـ د مّ فاZ1س ا�ي حZس S أوالد ا.شيخ َ�  :و�عد ،و×ا وجد أيضا hطه

فإن نصيبه يرجع  ،فمات أحدهم عن غw عقب ،وهم ثالثة ،عبد اهللا بن أ± اwq من أمهم
  ه قسموه S رؤوسهم ا ،و§ن استووا ~ ا1اجة ،.لمحتاج من أوالد أخو\ه

وهو ا�ي اعتمده  ،)2(هو نص ا�وادر ،فما ذكرناه ~ شأن اZ1س ا(ذكور فيه ،و�عد: ثم قال
      ا�ي وضعه ~ vسائل اZ1س  ،ا.شيخ ¾� ا1طاب ~ فصل قسم اZ1س من تأ{فه

  .ها )3(خاصة
حZسه ا.شيخ عبد ا(وÉ بن أ± ¾� S  ،عقدها بيده ،و×ا وجد � ~ عقد وثيقة حZس

 ،)5(] رؤوسهمS[وجعل �م قسمه : ما نصه ،ذكر ~ �طه ،�مد عبد ا.ر�ن )4(أوالد أوالده
   .)6(فنصيبه يرجع إلخوته ،و.م يÖك و�ا ،S أن من مات منهم ،أو انتفاع ،قسم بت

أعلم ب1بوته عبيد  :ما نصه ،ثم كتب هو بأسفلها .إال أنه شهد عليها غwه ،ثم أ�مل ا.وثيقة
�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به Yتب بأسلفه سيدي وا�ي .اهللا تعاyصهما ن ،و: 

                                                 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (1)

  .237ص 11ج: ينظر اRها~ ~ قسم الغالت وا.سك÷ واqدمة من ا�وادر وا.ز\ادات  )2(
مطبعة العرب، ¾� ا1طاب، : �ح ألفاظ وا.واقف� والقسمة S ا(ستحق�. ينظر الفصل األول ~ حÍم قسمة ا.وقف )3(

  .58صتو�س، الطبعة األوÉ، د ت، 
  .»و�ه« :، ط~ ي  )4(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. ، ياألصل: سقط من  )5(
  .»إلخوانه« ، ك، طي: ~  )6(



 1126 
 

و§�اب العمل به �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقه  ،ونفوذه ،وصحته ،أعلم بإعمال ما بأعاله
فاZ1س  :و�عد ،وyتب بأسفله سيدي عبد اهللا بن شيخنا سيدي �مد ا(ذكور .اهللا رضاه أم�

وأعلم بذ.ك عبد اهللا بن �مد بن عبد ا.ر�ن لطف  .�ب العمل بمقتضاه ،أعاله صحيح ماض
  .هللا بها
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ا(نصوص  ،ا1مد هللا :فأجاب ؟وسئل ا.سيد �مد بن أ�د بن ا1اج ا.وزا] عما يظهر
إال أن ¾وز  ،وال يÌÍ ا1وز ~ ا(سألة ا¬انية .ال يدخل فيه و� ا�نت (1)عليه أن لفظ العقب

وال  ،أو حاز بغw إذن من األب ،فإن .م ¾ز أصال .أو بإذن القا� ،ا.و� ا.كبw بتقديم من أبيه
   .ألنه ال والية � S من .م يوجد من أوالده ؛فال يصح ،من القا�

و§ن .م ي1بت  ،فاZ1س صحيح مطلقا ،بت سفه ا.و� ا.كبwفإن ث :)2(وأما ا(سألة ا¬ا¬ة
و§ن ¢ن قبله  ،فاZ1س صحيح .لجميع ،بعد Cv سنة )3(فإن ¢ن رجوع األب ا�Rف ،سفهه

   .هاواهللا أعلم  ،وا(عمول به ،هذا ا.واضح ،بطل ا#ميع
و�ط فيه إن انقرض  ،ا بعد عقبو�U ب�يهم عقبً  ،رجل حZس S ب�يه ،وأصل ا.سؤال
 ،بنات بناته )4()هل( .فانقرضوا ،أو من أعقابه ،Ðُّن منه، فwجع .إلناث ا�كور عن آخرهم

   .�خول ا�نت ~ لفظ العقب ،ألنهن من عقبه ؛يدخلنّ  ،و�نات بU بناته ،و�ناتهن
 وا1الة غw ،وأوالد ابنه ا.كبw ،وأبÍار بناته ،من حZس S صغار ب�يه :وا¬انية

ا(حZس S  ،ا.كبw )6(بد من حوز االبن أم ال ،هل يÌÍ حوز األب .صغاره .وقتئذ )v)5وجود
   ؟و§ن .م تÍن � غلة 2ستحقها اآلن لعدم وجوده ؟أوالده ~ ا.شياع

   ،ثم بدا � عز� ،� )7(وأسند ا1يازة ،وفيهم من vلك أvره ،أب حZس S أوالده :ثا¬ها

                                                 
  .»العقد« :~ ي (1)

  .»ا¬انية«: ~ ك  )2(
  .»ا(ت�ف« :~ ي  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .»vوجودة«: ~ ك  )5(
  .وهو خطأ ظاهر. »األب«: ~ ك  )6(
  .»ا1وز«: ~ ط  )7(
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ثبوت سفه ا.كبw،  )1()عدم(أو إال مع  ؟يبطل مطلقا ،ورجع يت�ف بنفسه إv Yوته ،فعز�
  ها ؟وما ا.راجح من قو� مطرف وابن ا(اجشون ،كما �عضهم ،)2(وعجزه
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أن اqالف ب� ابن القاسم وعبد ا(لك بن ا(اجشون فيمن  :فأجاب ؟وسئل االبن أيضا
حÄ  ،وأن ا.راجح قول ابن القاسم بعدم صحة ت�فه فيه .وال و� � معلوم ،حZس S و�ه
 .وهو قول ما.ك ،أن � ا�Rف فيه با�يع قبل وجود ا.و� ،وظاهر ما ~ ا(خت� .يؤ2س من ا.و�

فال  ،وأما بعد وجود ا.و� ..صح ذ.ك ،وأخرجه عن vلكه ،.و�وS هذا .و رجع فيه قبل وجود ا
  . هاواهللا أعلم  ،S سائر األقوال
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و.و ال  ،سؤا�ا ~ اZ1س إنما هو S ا�ي حZس باRبعية ألخيه ،و�عد :ثم روجع بما نصه

  ؟ع با.كÑبِ تَ فهل أيضا يÁبعه ا.مُ  ،ع بالفتحبَ تَ وقد بطل حZس ا.مُ  .أنه حZس ما حZس هو أيضا
.م  ،�ب®س أخيه، بطالن (وجب أوجبه )3(فتحب®س ا(تبع ال يبطل �سبب ،و�عد :فأجاب

  .هاواهللا أعلم  ،وهو واضح ،)4()هو(يوجد ~ �ب®سه 
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�مد بن أ�د األغماري S / شاهدان من حوز ما تصدق به ا1اج وسئل عما شهد به 
بأن حيازته ~ ا#نان ا(تصدق عليه به من أبيه µميع  )7(شهدا )6(فإنهما ،ا1اج i )5(و�ه

 .وذ.ك ا�عض فقط ،vضمنها ل®س القطع .لتمر بتمام ]يل ا#نان ،األنواع ا(ذكورة ~ رسم بيده
   .ثم ا�قص .لبلح من ا�خيل ا¬قيلة كذ.ك .كثم ا1صد .لتافسوت كذ.

  فطلب  ،إال أن ذات يوم ¢ن يدرس زرع ا#نان ا(ذكور ،)9(ل®س فيها حاز ،)8(وأما الطواف
                                                 

  .ك، ط: سقط من  )1(
  .»حجزه« :~ ي  )2(
  .»بطالن«ز\ادة : ~ ي  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»وحده« :~ ي  )5(
  .»فإنما« :~ ي  )6(
  .»شهد« :~ ي  )7(
  .»اRطوف«: ~ ط  )8(
  .»جار«ك : ، ~»أجاز«: ~ ط  )9(
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وطاف با#نان من أسفله إY  ،ثم وقفا عليه ،فذهبا معه ،من ا.شاهدين أن يعاينا درسه .زرعه
(ا تصدق به بعد vوت  ،مع رجوع ا(تصدقفما ذكر ال يÌÍ ~ ا1وز  ،و�عد :فأجاب أعاله؟

 ،بد من حوز منه xما ¢vال بل ال ،S ما أخWت به من شهادة ا.شاهدين ا(ذكور\ن بذ.ك ،و�ه
أن أعاله يعد  ،هل ما شهد به ا.شاهد ،القصد من ا.سؤال )1(ثم روجعه اS ا(نصوص ~ ذ.ك 

v فإذا ¢ن ما  ،قبل تمام العام .لحوز ،وت و�هحوزا أم ال؟ وأما رجوع ا(تصدق (ا تصدق به بعد
x� ةWا.رجوع إ{ه قبل العام ،شهد به ا.شاهدان حيازة معت Ýحجت�  ،فا�ي يد Yتاج إ¾

  .بل العاموyونه ق ،أنه رجع إ{ه
  ،ال lسّ� حوزا ،فاعلم أن األvور ال© شهد بها ا.شاهدان S ما وصف ،و�عد :فأجاب

ب�ف  ،رفع خاصية ا(لك فيه عنه :كما قال ابن عرفة ،حقيقته )2(فإن ،وال ¼ حقيقته
   .قطعا )3(وما ذكر ال يصدق عليه ا1د ،أو نائبه ،اRمÍن منه .لمعطى

و.م يتخل عن ذ.ك  ،.م ¾öه ا(تصدق إذ ،فال يÌÍ أيضا ،وأما اRطواف ا(شار إ{ه
 ،وابن هارون ،)4(¢بن رشد ،احدكما هو ~ نص ابن العطار ا�ي نقله غw و ،öcة ا.شهود

   .)5(وابن سلمون
فإن ابن سهل نقل  ،وا¬انية غv wسلمة ،فاألوv Éسلمة ،وأما ا1جتان ا.لتان أ�ت إ{هما

إال إذا قامت ب®نة S  ،ال ت1بت )7(أنه إذا رجع ا(عطى إY عطيته :)6(~ أح�مه عن ابن عتاب
عن vوت و�ه Þو  )8(أن vوته تأخر ،ثم أن ا(عطي ~ ا�ازلة قد بلغنا ،أنه رجع إ{ها بعد العام

مع ما علم من حا� ~ عدم lسليمه  ،من عطيته فيها )10(وال vر\ة ~ تمكنه ،)9(العdة األيام
  .هاأvالكه لغwه 

                                                 
  .»رجع«: ~ ط  )1(
  .»حقيقة فإنما«: ~ ك  )2(
  .ي: وما أثZته من. »ا1مد« :األصل~   )3(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. »راسد« :األصل~   )4(
  .101ص 2ج: ينظر العقد ا(نظم  )5(
  .»ابن xت« :، ك~ ي  )6(
  .»معطيه« :~ ي  )7(
  .»تأخرت«: ~ ك  )8(
  .»أيام« :~ ي  )9(
  .»تملكه« :~ ي  )10(
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 ابن )2(@م )1(وأما كيفية ا1يازة بعد: فÌ ا.لباب البن راشد بعد قو� :و�عد ،ا1مد هللا
وÅÆ ا(حZس عنها إS.  Y األرض بمحö ا�®نة حيازة (3)أن اRطوف(جرت الفتيا : "العطار

      وال نزو�  ،)5(و§ن .م تعاين علمه .با.0م حيازة تامة )4()ا(حZس عليه بمحö ا�®نة
  .ها )6("فيها

 ،لفظة وÅÆوز\ادة لفظة حيازة قبل  :قلت :قال ،ما نقل االبن ما البن راشد ا(ذكوروأ
   .هاوابن عرفة  ،)7(وابن عبد ا.رفيع ،وابن سلمون ،¢بن هارون ،ساقطة عند غwه

وما ~ نوازل  ،)8(فلينظر الWز� ~ آخر األحباس ،وأما قو� ~ ا1جة ا¬انية غv wسلمة
 ،ألن ا.شهود قد ضمنوا معاينة اRخÅ ؛ونص ا(قصود من جواب � ،ونوازل ابن لب ،الفا´
فإن ب�ينا S القول  ،.م يعلم و.م يظهر ،لÍن هذا ا.وجه أعU كونه �ت أيديهما ،وا1وز

ألن  ؛حÄ ي1بت خالفه ،ولÍن S ذ.ك ا.وجه ،حي�ئذ ¾مل األvر S بقاء ا1وز ،بصحة ا�بة
  .هاوCv العقود حÄ يظهر ما يبطلها  ،األصل استمرار االل»امات

 ،وال 2شÖط قيام ا�®نة S تمام ا1يازة xما �dط: ما نصه ،ومن جواب .إلمام ا#نتوري
 )9(وابن سلمون عن ،كما يفيد ا(تيطي ،بل شهادة شهود اZ1س بأن ا1يازة حصلت معاينة ¢ف

وÅÆ ا(حZس عنها إY  ،وجرت الفتيا بأن اRطواف S األرض مع ا.شهود :إذ قال ،ابن العطار
وقد علمت أن شهود اZ1س êحوا بتمام  ،هذا... ازة تامة إلخ حي ،)10(ا(حZس عليه بمحöهم

   .وذ.ك �مول S اسÁيفاء �وطها ،ا1يازة معاينة
  وÅÆ  ،وجرت الفتيا بأن اRطوف S األرض" :قال ابن العطار ،وa ¤ت� ا(تيطية vسألة

                                                 
  .م، ك: وما أثZته من. »يعد«ي، ط : ، ~»بعدم« :األصل~   )1(
  .»قال«م ز\ادة : ، وa»فقال«ز\ادة  :~ ي  )2(

  .»اRطواف«ط : ~ (3)
  .ك: سقط من  )4(
  .»عمله« :، م، ط~ ي  )5(
ابن راشد القفF، دراسة و�قيق �ّمد ا(دن®U وا1بيب بن طاهر، دار ا�حوث .âراسات اإلسالمية و§حياء : �اب ا.لباب  )6(

 Éاث، د±، اإلمارات العر�ية ا(تحدة، الطبعة األوÖ678ص 2، ج)م2007-ھ1428(ال.  
وجرت الفتيا بأّن اRطوّف S األرض مع ا.شهود وÅÆ ا(حZس عنها با.0م إY ا(حZس «: لفظ ابن العطار ~ مع� ا�1م  )7(

  .734ص 2ج» .عليه بمحöهم حيازة تامة و§ن .م يعاين ا.شهود عمله ونزو� فيها
)8(  �  .461ص 5ج: فتاوى الWز
  .»و« :~ ي   )9(
  .»بمحöتهم« :~ ي  )10(
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  .ها "ا(حZس عليه بمحöهم حيازة تامة (1)ا(حZس عنها بÍالم
 ،و�عد :ما نصه ،بل با1رث وغwه ،ل®ست باRطواف ،S حيازةوa جواب .البن أيضا 

ألن ذكره ~ ا.وثيقة ل®س �dط إن ¢نت S  ؛وال تتوقف S ذكر اRخÅ ،فا1يازة �و� ¢فية
  هاهو ع� اRخÅ عند ا�اس  (2)حائزا :فإن قو� فيها ،ا�ص ا(قيد

-805 []  

فال أعلم خالفا ~  ،فإذا بÀ �ء من عظام ا(وk ،و�عد :فأجاب ؟روسئل ا.شيخ عما يظه
، و§ن )5("َما َداَم بِهِ  )4(َال ُ�ْمXَ َعلَيِْه، َوَال ُ�نZَُْش : َوالَْقWُْ ُحZٌُس "كما ~ ا(خت�  ،حرثها )3()منع(

kعن حا�ا ،.م يبق منها �ء؛ من عظام ا(و wوقد نقل ~ ا(عيار عن  ،فا(شهور أيضا ال تغ
وما وقع ~ طرر ابن xت من . فال �وز تغwها أبدا ،أما ا(قWة: "ما نصه ،اإلمام ابن vرزوق

  ها )6("واهللا أعلم ،فل®س بالقوي مع احتما� اRأو\ل ،حرثها بعد عd س��
-806 R� ���r�� M� �v�� �v� .�/ .��'=� &�	� ,��-� ���v�� "��� [� �=) M9���� &X  

وجعل �ناته فيه كذا وyذا من الغلة  ،ا�كور أصوال / سئل بعضهم فيمن حZس S أوالده
  حZسه عليهن فيما �طه؟ ،ثم نقل �ن ما �ط �ن ~ أصل � ×لوك ،� xم

 ،و\Íون .لبنات ما حZس عليهن أخwا ،فالظاهر جواز فعل هذا ،و�عد: فأجاب
وقد نص S مثلها ~ عرايا  ،إن .م يÍن حق ألوالدهن ~ األوللعمرى �اء ا )7(و\Íون
  . )8(انظر هذا ا#وابه ا(دونة ا

 ؛وما ظهر � غw ظاهر .قد تقدم ا.0م ~ هذه ا(سألة ~ ا.ورقة العا�ة قبل هذه: قلت
 يللقول خل ،و.م يملÍن فيه إال غلته ،وما جعله �ن فيها ل®س بملك �ن ،الغلة vلك �ن ألنّ 

لقول  ،فال يصح �ب®سه عليهن( ،ل� �ن، وS تقدير كونه v)9("َوا(ْلُْك .ِلَْواِقِف " :~ اZ1س
                                                 

  .»إY«ز\ادة : ~ ط (1)
  .»حائز«: ~ ط (2)

  .ك: سقط من  )3(
  .»ينZس« :، ك~ ي  )4(
  .55ص: ¤ت� خليل  )5(
  .329ص 1ج: ا(عيار ا(عرب  )6(
  .».كون«: ~ ط  )7(
  .»ثم كتب عليه ا.شيخ أبو فارس بما نصه«ز\ادة : ~ ك، ط  )8(
  .253ص: ¤ت� خليل  )9(
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وS تقديره vل�  ،فكأنه حZس عليهن vلكهن بعد أن vلكه �ن ،)1("وكٍ لُ مْ vَ  ُف 4ْ وَ  ح� َص "  :خليل
كما نص عليه خليل  ،فال يصح �ب®س ا.شخص vلكه S نفسه ،)3()هنَ سْ Zَ وأنهن حَ  ،)2(�ن

   )4(.أو S نفسه :بقو�
-807 R^r- "��� [� F
1�L� "
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1� M9�X  

~  )6( )5(و.و وتدا :قال ،وسئل ا.سيد �مد ا.زجالوي عمن تصدق بثلث ما vلكه اهللا
وقال صدقة قصد  ،جدا (1)ا(تصدق S أوالده صغw ،وو� صلبه ا(ذكور ،ا1ائط S أوالد و�ه

   .)7(بها وجه اهللا
 ،وا.شهود �سوا ذ.ك ،ال �كره ا.صدقة أو ،هل ¾مل ذ.ك S ا.وصية �كره ا¬لث

بأن  ،العرف )8(وتو� و.م يدر �.ك ~ vرٍض أو ال؟ وهل يعمل فيها ،وا(تصدق بÀ بعدها أمدا
  ا¬لث ال يÍون إال وصية؟

 ،)9(روف من ا(ذهب ~ القضاء ببطالن ا.شهادة ا(جملةفا#اري S ا(ع ،و�عد: ا#واب
أن االل»ام (ن : وهو ،(ا قرره ا1طاب ~ كتاب االل»ام � ،أنه ال يعمل با.شهادة ا(وصوفة بأعاله

أنه ال يلزم  ،وال و� � ،�ري ~ الظاهر عنده S قول ما.ك فيمن حZس S و�ه ،سيوجد بعد
وa  ،فال مع÷ الشÖاط ا1وز فيه ،و§ذا ¢ن كذ.ك ،وال يمنع من تفو\ته بما شاءه فيه ،بعقده

ا إْن َماَت األُب 4َبَْل أْن يُوَ�َ َ�ُ " :وا(واق ،)10(ا.شاvل َال َحZَْس َوَ\رِْجُع ِمwَاثًا ،َوأم�    .)11("فَ
  ل�سيان  ،�ازلة ضعيفا.�ن ذ.ك ~ ا ،و.و قدرنا جواز ا.شهادة بالفهم S قول من يقول به

                                                 
  .251: ¤ت� خليل  )1(
  .»ما.كهن« :ك~   )2(
  .ي: سقط من  )3(
قا� �مد  كو.و �d\« ز\ادة  :طa و ،»و.و �ط �d\ه قا� �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK« ز\ادة  :~ ي  )4(

Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا�  .»عبد العز\ز بن 
  .»زندا« :ك~   )5(
 .324ص: القاvوس ا(حيط. ما رز� ~ األرض أو ا1ائط من خشب، و�عه أوتاد :ا.َوتَدُ  )6(

  .»صغwا« :، ك~ ي  (1)
  .»العظيم«ز\ادة  :ط~   )7(
  .»~ ذ.ك« :~ ي  )8(
  .»�لة« :ط~   )9(
  .815ص 2ج: ينظر ا.شاvل  )10(
  .660ص 7ج: وهو البن القاسم، ينظر اRاج واإلùيل  )11(
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   ،S ما كتبه ا.شاهد hطه )2(]بذ.ك[اعتWنا بالعمل  (1))إذا(ولÍن  ،ا.شهود ما وقع به اإلشهاد
انظر ه فهو ~ ا�ازلة أقرب العتبار ما فهمه ا.سيد ا.سائل بأعاله منه ا ،وأنه ينفع مع �سيانه

ا S وجه ا.وصية احÖازا من وقو�: "فقد حقق ذ.ك، نصه ،وثائق الفشتاK من باب ا.وصية
أو لفظ يصلح  ،أو ا.وصية ،إذ ال ºلوا أن يلفظ باZRتيل ،فيفرق فيه ب� ا(رض وا.صحة ،اZRتيل

 ،فإن .م تÍن قر\نة ،و\نظر ~ ا¬الث إY القرائن ،فال إش�ل ~ القسم� األول� ،)3(�ما معا
  .هصية او§ال فع. ا.و ،)4(فإن ¢ن ~ ا.صحة �ل S ا�تل

ومن قال غلة داري هذه  :ومن كتاب ابن ا(واز: "ما نصه ،ومن هبات ا�وادر ،و.البن أيضا
 ،ف¦ ~ ثلثه إن مات فيه ،)6(فإن قال ذ.ك ~ vرضه ،من يده )5(و.م Æرج ،~ ا(ساك� ثم مات

 ،ا�تل )8()أرادو§ن (. )7(ف¦ ~ ثلثه ،فإن أراد ا.وصية ،و§ن ¢ن صحيحا .أو ا�تل ،أراد ا.وصية
   ،ها )10(")9(فهذا باطل

لÍن  ،وأنه يصدق فيه ،ê\ح ~ أنه يرا� قو� فيما أراد... إلخ  ،فإن ¢ن صحيحا :فقو�
وقد نصوا S أن اإل�سان vصدق ~ وجه خروج  ،)12()هذا(يمينه vراxة 1ق الغw  )11(]مع[

  .واهللا أعلم ،ما� من يده
فقد نقلها برمتها صاحب ا(عيار من  ،ا(نقولة من ا�وادر فا(سألة :و�عد ،وyتب غwه

أو S  ،و§ن تأخر ،فهل يعمل S قو� ح� القيام عليه ،إال أن قو� فيما أراد ،نوازل األحباس
  . )13(؟فهم ا.شاهد منه

                                                 
  .ك: سقط من  (1)

  .ي: وما أثZته من. األصل، ك، ط: سقط من  )2(
  .»مع« :األصل~   )3(
  .»اZRتل« :، ط~ ي  )4(
  .»ºرج« :~ ي  )5(
  .»ا�ي مات فيه«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )6(
  .»إن مات وقتئذ«ز\ادة : ~ ي  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .»ف¦ باطلة« :، ك~ ي  )9(
  .131ص 12ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )10(
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )11(
  .ط: سقط من  )12(
  .60ص 7ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )13(
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وما .لفشتاK مثله : ثم قال... فنقله إلخ  ،وقو�ا S وجه ا.وصية: قال الفشتاK ~ وثائقه
فإن  ،عند �مل ا.شهادة )1(األvر فيه متوقف S ما فهمه ا.شاهدان: البن لب، فقال ~ جواب �

و§ن أديا S أنهما فهما  ،والقصد إ{ها ¾مل S ذ.ك ،مع÷ ا.وصية )2(]فهما[أديا S أنهما 
و§ن  ،فال �ب � بذ.ك �ء ،وال S مع÷ ا.وصية ،طيةالع )3(ا.وعد بعطية ~ ا1ياة S تZتيل

و§ن .م يÍن عند ا.شاهدين ز\ادة S  .ألنها عطية ~ ا(رض ؛العطية ¢نت وصية )4(فهما تZتيل
فانظر .م �عال إلرادتهما ه ألجل ذكر ا¬لث ا ؛(6)عنهما ¾مل ذ.ك S وجه ا.وصية )5(]تقيد[ما 

وغwه  ،ما ~ ا(رض S ا.وصية )8(�ال ،األvر (7)و§ن انبهم .ائنإال S ما فهم من القر ،حكما
حS()11(،  Ä ا�تل( )10(فهو ،و§ن ¢ن ~ صحته ،نظر أيضا آخر نص ا�وادروا. S(9) ا�تل

öه، وشهد عليها ايعلم أنه أراد ا.وصية بأسباب ما يرى من ح   
كما  ،فيما إذا مات ا(تWع/ فا�صوص ا(نقولة إنما ¼  ،و�عد: ثم أجاب االبن أيضا بعده

وهو واضح  ،كما البن رشد ،كما قيل ~ تفسw ألفاظه ا(حتملة ،و§ال قبل قو� ،هو واضح منها
  ه، واهللا أعلم افلكونه مات ،وأما ذكره األسباب .من نص ا�وادر حيث أسند األvر إلرادته

-808 R �$��� F
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هل ال بد �ا من  ،بصدقة )14()سيدها( )13(عن أم ا.و� إذا تصدق عليها )12()االبن(وسئل 
  أو وyيلها؟ ،حوزها �ا بنفسها

                                                 
  .»ا.شاهد« :ط~   )1(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»تZتل« :~ ي  )3(
  .»تZتل« :~ ي  )4(
  .بياض: ~ ي  )5(

  .»العطية« :ك~  (6)
  .»أبهم« :ك~  (7)

  .»�ل« :ط~   )8(
  .»اZRتل« :ك~  (9)

  .»من أجل«ز\ادة  :~ ي  )10(
  .ي: سقط من  )11(
  .ي: سقط من  )12(
  .»عليه« :~ ي  )13(
  .ك: سقط من  )14(
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  ها )1(نص عليه ~ ا�وادر ،ال بد من حيازتها ¼ �.ك: فأجاب
-809 R]'r��� M� ��'=�� O� .�/ �}� ,"��� [� �=) M9� �\ k² �X  

ثم  .أن ا�نات من استغنت ال �ء �ا ،و�ط فيه ،وسئل أيضا عمن حZس S أوالده
بأنها أعطت �يع ما تملك ¼  ،)2(فأبرزت رسما ، فنوزعت بالغ÷،قامت بنت زعمت االحتياج

  .وجوب إنفاقهم عليها؟ ،وهل تÍون أيضا غنية ب®Ñ أوالدها ،وزوجها قبل قيامها بمدة
أن يÍون .ألخت ا(ذكورة نصيب ~  ،فا�ي ظهر .�تبه ~ هذه ا(سألة ،و�عد :فأجاب

 ،وعن زوجها العطية ،ا�ي هو االحتياج إن ح�ت عنها ،.وجود �ط ا(حZس ،اZ1س ا(ذكور
ول®س Ñ2 أوالدها  ،ول®س هو بمþلة ا.و� إذا وهب أبوه ما� ،وال @م ألخيها ا(ذكور ~ العطية

ل®س ×ا يوجب وصفها  ،(4)إنفاقهم عليهاووجوب  ،كما قا� ابن منظور ،فها بالغ÷×ا يوجب وص
وال vوجب .رد العطية ا(ذكورة ~  ،وغwه ،كما ~ ا1طاب ،ألنه ال �ب إال باÍ1م ؛به أيضا

 .هاظاهر اÍ1م 

-810 R.8 g4�'� O� �? .� º�9�� ���/ ,.=(�� O�4� .��� ���8 º�� M�X  

h قال ،ومن كتاب ابن ا(واز ،طهو×ا وجد: òلفالن :فقال ،)5(ومن أو Kولعقبه ،ثلث ما، 
بما ي�تفع به ~ ا(ال  ،ولÍن ي�تفع به ،وال 2ستهلك ،من ذ.ك )6(فإنه ل®س .لموò � أن يأ�ل

وما و� � من و� دخل معه  ،وعليه ضمانه ،و� رcه ùه وحده ،)7(من اRجارة بما ال 2ستهلكه
و.و ¢ن آخرهم اvرأة ¢ن �ا  ،¢ن .ورثة آخر عقبه با(wاث ،فإذا انقرض آخر عقبه ،)8()فيه(

 .من كتاب اZ1سه اوغwها  ،تصنع به ما شاءت من أ�ل وصدقة ،ذ.ك

-811 R��� �P��� [� �$'�8 ���J� �-� ���=) #�E? M�X  

   .)9(بأن ذ.ك ُرvَ4ْ : فأجاب؟  وسئل عن إخوة حZسوا أصال vشاx ب®نهم S أوالدهم �لة

                                                 
  .178ص 12ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )1(
  .»رسمها« :~ ي  )2(

  .ي: وما أثZته من. »عليهمإنفاقها « :األصل، ك، ط~  (4)
  .»بثلث« ز\ادة : ~ ك، ط  )5(
  .»ما ¢ن« :~ ي  )6(
  .»استهلكه« :~ ي  )7(
  .ي: سقط من  )8(
ُه ُحZٌُس S اآلخرِ «: vَ4ْ ا.ر"  )9(  .551ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة. »َ�ِب®ُس رَُجلَْ�ِ داًرا ب®نهما S أّن من َماَت منهما فََحظ"
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-812 R�=�� ��� �	� g� 
�4� � n���� #�$%X 
فإن أنÍره ا(حZس  ،فشهادة ا.سماع ال تنفع مع وجود رسم اZ1س ،و�عد :ووجد hطه

إذ  ،(2)أن ا.شهادة أعاله غw مفيدة )1(ثمّ  ،أنهم ما علموا به ،فعليهم ا{م� بموضع ¤وف ،عليهم
ه ا )3(والفشتاK ،ذكره ابن هارون ،بد منه وذ.ك ال ،وال ذكروا ا(رجع ،.م يفÑ شهودها اRعقيب

-813 R.���) �� ���L� 7*/ �;Å/ ,����L� ! .�'8� �¨ O�� �� M�X  

   ؟وهكذا ،فإذا فرغ ا(وسم رد حواuه ،وسئل عن أب ¢ن ¾Å اب�ته ~ ا(واسم
إذ ال داللة ~ فعله ذ.ك S  ،البنة من اÅ1 ا(ذكور �ءفال يÍون . :و�عد :فأجاب

  هاواهللا أعلم  ،وصية .وارث ،�ا )4(و§يصاؤه به ،تمليك اÅ1 �ا
-814 Rª9�� ! ]���� ,&�*8� ! .�-*E #�*�� [� �=) M�X  

  ، هل .وارثها حق؟وماتت ~ دجنW ،وسئل عن حZس S اvرأة خرصته ~ أبر\ل
  .vوتها )7()يوم( ~ كراء العام إY )6(ا(حاصة (5)األخت.ورثة : فأجاب

-815 R&-� ! .�E� ��� |}� M9�X  

   ؟خيه ~ أصلوسئل عمن أ�ك أوالد أ
   فال تصح فيه ا.ydة ال©  ،فما ¢ن معروفا .لسيد �مد عبد ا.كر\م وحده ،و�عد :فأجاب

  هاواهللا أعلم  ،إن .م ¾ز منه ،عقدها S نفسه
-816 R�\ k² �/ ]'r��� M�� ,.=�- ��'=� ���v�� "��� ��'8 O� .�/ �=) ��� �(�W�X  

فقد وقفت S رسم �ب®س ا.شيخ �مد بن i ا.ونقاK  ،و�عد :ومن إvالئه ما نصه
فمن استغنت  ،فهن كبنات صلبه ،وأما بنات أوالده ا�كور :فإذا فيه ما نصه ،أvالكه S أوالده

ف� بنت �ا vلك  ،)8(وعليه فيجب اتباع ما �طه .فال حق �ا فيه ،هأو غw ،منهن بزوج

                                                 
  .»مع« :ك~   )1(

  .»مقيدة« :ك~  (2)
)3(  K319ص 2ج: ينظر وثائق الفشتا.  
  .ي: سقط من  )4(

  .»ا(رأة« :ط~  (5)
  .»ا(خاصة« :~ ي  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .»ا.dط« :~ ي  )8(
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ال حق �ا ~ ذ.ك  )1(فإنها ،أو � قيمة غw ضعيفة ،أو جله ،lستغله يÍفيها ~ vؤنتها العام
   .)2(ألن من هذه حا�ا lسّ� غنية ؛اZ1س

   .واهللا تعاY أعلم ،اأن من vلك قدر نصاب ا.ز¸ة 2س� غنيً  :وقد قال بعض العلماء
�مد  Yمد بن سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر عبيد ر�ه تعا�وyتب عن إvالء شيخه سيدي 

  .ةالفّض  أو ،هبوvراد العلماء با�صاب ا(ذكور نصاب ا�ّ  :ا(حفوظ بن �مد بن سا.م قائال
 )4(أن من � أصل يÍفيه: "وقد قال سيدي إبراهيم بن هالل ،من ذكر )3(وyتب عن إvالء
   .واهللا أعلم ،)6("ال 2ستحق ا.ز¸ة لغناه بذ.ك )5(فإنه ،ثمنه ~ xمه إذا باعه

و�عده hط سيدي وا�ي ر�هم ه اوyتب vكرر اسمه �مد ا(حفوظ بن �مد بن سا.م 
وyتب �مد  .واهللا أعلم ،فال �ء �ا ~ اZ1س ،ف¦ غنية ،فمن عندها ما يÍفيها :و�عد ،اهللا

  .)7()ومن خطهما نقلته ارزقه اهللا رضاه آم� (لباK بن عبد ا.ر�ن ا�
بنحو ورقة ( ،)8(ا نقله عنه×وa نوازل ابن هالل بعد ما ذكره ا.شيخ ا(جيب : قلت

وصوب ا.لخ¯ القول  .فا(شهور إعطاء ا.ز¸ة (ا.ك ا�صاب :وجوابه ،سؤال: "ما نصه ،)9()ونصف
   .، فهو غUباإل�اع S وجو�ها عليه

، "أجاز ما.ك إعطاء ما يغنيه نصابا فما فوقه )10(فÌ ا#الب ،وأما إعطاء ا�صاب: ثم قال
S سواهما أعطى / ودار ال فضل ~ ثمنهما  ،ومن � خادم: وa ا(دونة قال ما.ك: "إY أن قال

بد العز\ز وفيها أيضا قال عمر بن ع ،.م يعط منها ،و§ن ¢ن فيهما فضل عن سواهما ،من ا.ز¸ة

                                                 
  .»فإنه« :~ ي  )1(
  .»فنته« :~ ي  )2(
  .»إvالئه« :ك~   )3(
  .»به كيفية« :~ ي  )4(
  .»إنه« :~ ي  )5(
  .26ل : ينظر نوازل ابن هالل  )6(
  .ك، ط: سقط من  )7(
  .»عنها« :ط~   )8(
  .ك، ط: سقط من  )9(
هو أبو القاسم عبيد اهللا بن ا1سن بن ا#الب، ب�ي من أهل : ابن ا#البو. ا#البا#الب يقصد به اRفر\ع البن   )10(

�من تآ{فه اRفر\ع ~ . عبد ا.وهاب وا(سدد بن أ�دوأخذ عنه القا� . أخذ عن األبهري وغwه. العراق، فقيه أصو
، شجرة 237ص: ، ا�يباج ا(ذهب216ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه378توa سنة . ا(ذهب، و� كتاب ~ vسائل اqالف

  .92ص: ا�ور

 ]أ/295[
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 ،وقيد بما إذا ¢ن ¾تاج إY الفرس ،والفرس ،واqادم ،ال بأس أن يعطى منها (ن � ا�ار :�
   .فيصغر ~ نفسه ،و\تأذى بفقدها

إن ¢ن يفضل عن ا¬من  :قال ا(غwة ..م يعط ،فضل عن سواهما )1(و§ن ¢ن فيهما  :وقو�
ثم ساق ش®ئا ×ا نقله ا.شيخ  )2("فإنه يمنع إعطاء ا�صيب ،وهو S أصله .عdون دينارا .م يعط

  .عنه أيضا
-817 R�=CL� ,�  Ë�(� :.�� � ,�P��� [� �W :"��m .=�1'/ �=(� |*�� ��� M�X  

ومن مات  :وقو� ،ثم S أوالدهم :علم أن قول ا(حZس، فاو�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
إن .م يÍن عرٌف باختصاص لفظ  ،C دخول األب�ية ا(ذكورةيقت ،فنصيبه ألوالده ،اوترك عقبً 

   .ألبيها S هذا )3(]بما[وÆتص  ،األوالد با�كور
و§ن احتاجت  ،يقتC عدم دخو�ا إن .م �تج... لخ إو(ن احتاجت من ا�نات  :وقو�

   .بناء S ما vرّ  ،أبيها ل�ا ما )5(]¢ن[ ،)4()دار(
و§ذا ¢ن ا.0م يقتC  .ا وأنºNتص بمن ترك ذكرً ... لخ إ.�كر مثل حظ األن1ي�  :وقو�

ذكره ~ ذيل  ،~ ذ.ك خالف ؟أو اآلخر ،هل ¾مل S األول ،وآخره يقتC غwه ،أو� ش®ئا
واRخصيص يدل  ،إذ ال د{ل عليه ،وال يظهر تعميم قو� .�كر مثل حظ األن1ي� ،)6(ا(نهاج

واهللا  ،وعدم إطالقه ~ غwهم إال بنص عليه ،واألخوات ،باطالق هذا ~ اإلخوة ؛فعليه العر
  هاأعلم 

هل ... قو� .�كر مثل إلخ  (7)ألن ا.سائل ~ سؤا� ما يعU... وال يظهر تعميم إلخ  :وقو� 
�يع مع ... وقو� .�كر مثل إلخ  .فتأخذ ما ألبيها ùه ،و§ن .م يÍن ؟ذ.ك إن ¢ن معها أخ ذكر

 ،فإن أخذت ما�ا ،)8(يقسم عليهم ùه ،أعمامها أو ،من 2ستحق اZ1س من ا�كور من أبيها
  ...يأخذ � ذكر ما ألبيه إلخ  ،ترجع حي�ئذ الغلة S أر�ابها

                                                 
  .»إلخ« :ك، ط~   )1(
  .27ل : نوازل ابن هالل  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .ي، م، ك، ط: سقط من  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .»ا(نهج« :، ك، ط~ ي  )6(

  .»مع÷« :ك، ط~  (7)
  .»ùهم« :ي، ك، ط~   )8(
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-818 R.�=: .�/ ,�  ,�=) M� :� H4�� .��; ! �$/ @(8 ��� ,"��� a��1� ! e�� .��yX  

وما بÀ منها فهو ~  ،أن غلته ت�ف ~ vصالح أوالده :قال فيه �Zسه ،وسئل عن حZس
وحصل ~ ا�مة  ،هل بÀ �ء منها ،و.م يدر ،و§ن ¢ن يö اZ1س .حÄ يعطيه �م ،ذمته سلفا

  أم ال؟ وهل خطاب ا.سيد عبد ا.كر\م بن ا.سيد ا�كري يÌÍ ~ تعر\ف ا.شهود؟
أنه يفضل عن  ،حÄ ي1بت بZينة ،فما ذكر ~ اZ1س ا(ذكور ال يقدح فيه :و�عد :فأجاب
وخطاب القا� ا(ذكور ال يÍتÌ به عما يتوقف  .هو جل غلته )1()وvصا1ه( ،vصالح أهله

  .هاواهللا أعلم  ،(ا علم من lساهله ،ا.رسم )2()عليه(
-819 R�W�� �8 T*9�� _I�W� M� ��c��X  

 )3(هفإذا فيها رسم شهد شهود ،فقد وقفت S األرسام ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
إن .م  )5(وذ.ك ¢ف ~ إvضائها ،كخط ا(عمر ،ومعرفة خطوطهم ،العمرى )4()بمعرفة شهود(

شهادتهم  )7(كما أن فيه ،)6(بد من حضور اqط ا(شهود S ا.راجح إال أنه ال ،يÍن فيهم مقال
ل �ب عليك حي�ئذ رفع ب ،ال يوجب إبطال احتجاج اqصم بهم ،وعدم معرفتك �م .cيازتها

بعد خطابه .ك  )8(و\رفعها .ك ،فيؤدون �يه شهادتهم ، وعمله،أvرهم (ن تأمنه ببâهم �ينه
   .بقبو�م

وذ.ك إن صح  .و§براء بعضهم �عض ،تضمن مفاصلة ا.ورثة ،ثم وقفت فيها S رسم آخر
   .مع اRنصيص فيه عليها ،~ إبطال العمرى(×ا يبطل قيام القائم 

وهو إن صح ×ا يبطل قيام  ،ا.ورثة بتلك ا(فاصلة وقفت فيها S رسم آخر تضمن رضا مث
  .هاواهللا أعلم  ،األول )10()~ شهود(¢لقول  ،والقول ~ شهوده ،أيضا )9()القائم

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .ك، ط: سقط من )2(
  .ي، م، ك: وما أثZته من. »شهود«: األصل، ط~  )3(
  .ط: سقط من )4(
  .»إvضاءها« :ي~  )5(
  .»ا(رجح« :م، ك~  ،»ا(Öجح«: ي~   )6(
  .»فيهم«: ك، ط~   )7(
  .»لÍم«: ي~   )8(
  .ك، ط: سقط من  )9(
  .ك، ط: سقط من  )10(
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-820 R�=�� ! �\ _) �/ ,�P�'y�� � H��>� .�� [� _4'� 
���� O�� �;?X  

إال أنه إن  ،إن ¢ن ~ اZ1س �ا كفاية ،ال تلزمه نفقة أمهفا.و� ا(ذكور  ،و�عد :و� أيضا
 xًس ،وأغناها بإنفاقه ،¢ن ينفق عليها تطوZ1ن �ا حق ~ اÍواهللا أعلم ،وهو واضح ،.م ي.  

-821 R �$�/ ��c�� n�K�M� �=)X  

، وأخته نان أم أوالد ا.سيد vو� ،علم أن ا1اج �مد بن �مد، فاو�عد :ونصه ؟وسئل
إY أن مات ا1اج  ،نعرفهم ~ جنان �م ببâنا 2ستغالنه ،أخيهما ا.سيد أ�د بن إبراهيموابن 
 )2(ير\د إخراجها )1(ابن أخيها وقام عليها ،واألخت ا(ذكورة ،بيد ابن األخ ا(ذكور �À، و�مد

 ،فقامت وتصدقت به S أوالدها ،وأنها غنية µنان �ا ببâ أlسZيت ،�عواه أنه حZس ،منه
ألن أباه مات  ؛ابن ا.سيد أ�د[ ا#نان بيد  ، و�Àو¤اصمة إY أن ماتت ،ووقع ش�ئان من أجله

 ،إY أن مات االبن ا(ذكور ،ووñ عليه أحد أوالد العمة ا(ذكورة ،~ حياة نان عمته 2ستغله
نان ثم قدم الفقيه ا(ذكور يروم بيع ا# ،وزوجته بنت الفقيه سيدي مبارك ،وترك ب�تا وزوجة

ا.سيد ا1اج �مد ا(ذكور  )4(ابن )3(]فنازعه أوالد ا.سيد ا1اج �مد يزعمون أنه حZس ،ا(ذكور
وأخوه إبراهيم  ،�مد ا(ذكور )6()�مد بن(وأيضا ا1اج  ،)5(مانة.ل  و¼ اب�ته ،وهم وجدهم

، أعقابهم S((7)(و ،وS أوالد أوالدهما ،حZس فالن وفالن S أوالدهما ،حZسا دارا ونصه
(ا قاال  أو ،و�ا يبطل نصيبه من ا�ار )8(فهل إذا .م يÖك أحدهما ،خرومن مات رجع نصيبه .آل

  ؟)9(يÍون نصيب ا�ي .م يو� ألوالد األخw... ومن مات من األوالد إلخ  ،S أوالدهما
ثبت إقراره  )10(]إن[أن ابن األخ ا(ذكور  ،فا#واب عن ا(سألة األوÉ ،و�عد :فأجاب

وحوزه S   ،با.سماع/ و§ن .م ي1بت وثبت  ،فإنه ¾Íم عليه به ،باZ1س ح� منازعته لعمته

                                                 
  .»عليهم أخيهم«: ~ ي  )1(
  .»إخراجه«: ~ ك، ط  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»بنت«: ~ ي، م، ك، ط  )4(
  .».ل ماتة«: ~ م، ك »مال ماتة«ز\ادة : ~ ي  )5(
  .ي، ك، ط: سقط من  )6(

  .ك: سقط من (7)
  .»أحدهم«: ~ ي  )8(
  .»اآلخر«: ~ ك  )9(
  .م: وما أثZته من. األصل، ي، ك، ط: سقط من  )10(
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رجع  ،�dطها )1()�سخته(و.م ت1بت  ،و§ن .م ي1بت ذ.ك .فإنه ينفذ أيضا ،اRحب®س ا(دة الطو\لة
  .واهللا أعلم ،إن .م ي1بت انتقال vلك أحدهم عنه ،ب� ورثة األخو\ن وأختهما )2(مwاثها

 .فقط )S[)3 أوالده[أنه ¾تمل فيها أن يÍون � من األخو\ن حZس ما�  :وعن ا¬انية
 ،وأوالد أخيه ،و¾تمل أن يÍون � واحد منهما حZس ما� S أوالده ،وعليه فيبطل ما .لميت

  هاواهللا أعلم  ،و§ال فال ،عن ا(يت نصيبه صح )4(وعليه فإن ح� .وهو األظهر
-822 R�=�� ! �$��� �=CL� 
)� k�'8 �j)X 

فما دام .م  ،من غلته )5(]فيه[� اسÁيفاء نفقته  ،فما بناه العرç ~ اZ1س ،و�عد :و� أيضا
  هاواهللا أعلم  ،ف®ستوون فيه ،�¸ؤه ×ا بü � )6(إال إن vكنه ،2ستوفه ¢ن أحق به

-823 R.�����8 .� .�G�) .�
	 O� Z��� ,"
��� 3P� M9� "��� [� �\X  

وا(وهوب �  ،واد� أن جدته حازته � بتوyيله �ا S أوالده ،وسئل عمن وهب .و�ه
  رجع عن إقراره؟ ،فلما ùف إثبات حوزها � ،وأنه سفيه ،منهم

 ،واتصا� من ح� ا�بة إY توyيل أبيه ألمه ،أما مع ثبوت سفه ا(وهوب �ف ،و�عد :فأجاب
ورجوعه عن إقراره  ،ألن يد ا.وyيل كيد ا(وñ ؛فحوزها � ¢ف ،وثبوت اRوyيل كما �ب ،وvوته

öه ،مع بقاء سفهه ال يöدعواه ال© رجع �ا ،ومع رشده ي S ن ب®نةÍإن .م ت، �Z7(و.م ت(  
  .ه�ا ا

-824 R�	�K�� ��� ^r8 ��K�� G�)� ,�P
� ! �L "
�� �m 
���� #�$% �j)X  

فهو �ا سواء  ،وهو ~ حوزها ،ألم و�ه ~ صحته ا.سيدبه  )8()فما أشهد( ،و�عد :ضاو� أي
   .كأنه ~ يدها )10()أxرته(ما  )9(ألن ؛أو إxرته ،¢ن ~ يدها

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .»مwاثا«: ~ ط  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»حاز«: ~ ي  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .»أvكنه«ي : ~  )6(
  .»يÁب�«ك، ط : ~  )7(
  .ك: ، وقد سقط من»اعÖف«: ~ ط  )8(
  .»ال«: ~ ك  )9(
  .ي: سقط من  )10(
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أنه  :فقيل ،فيه خالفا ~ أول هبات ا�وادر ، فح¶وجةوج من غw علم ا.زّ وأما حوز ا.زّ 
   )1(.وهو قول ابن القاسم فيما رواه أصبغ .ال إال بتوyيلها :وقيل .يصح

و.و .م تعلم ~ vشاورة  ،من تصحيح حوزه)ê( )2ح به( وما ذكرت من أن ا.شيخ أبا ز\د
 ،وهو x.م �قق ،فلم أقف عليه ،ح اتفاقا، فيصوسكت ،وأما إن علمت cوزه :وقو� ،وا�نا �

  . هاواهللا أعلم 
�وفيه سئل بعضهم عمن تصدق S ابنة � ذات زوج : "ما نصه ،ومن هبات نوازل الWز

فهل اعتمار : إY أن قال، ثم تو� فعمر زوج ا(رأة الفدان ~ حياة ا(تصدق ،بفدان من أرضه
  ا.زوج ~ صحة األب حيازة أم ال؟

فابن  ، فÌ ذ.ك اختالف،إن .م تقم ب®نة بأن ا(رأة أvرت زوجها با1يازة �ا: فأجاب
 ،ونزلت واختلف فيها عندنا. وأصبغ ال يراه إال بتوyيل ا(رأة S ذ.ك ،ون يرى جوازها(اجش

  . ها... إلخ  )3(."وقC بانفاذ ا.صدقة
به  )5(تصدق )4()ما(وأحب إKّ أن �وز أم ا.و� �فسها  :ابن سهل ،ومنه أيضا من ا�بات

وa سماع ¾� حا�ا  .نفذ و§ن حازها ا.سيد .وهو ا�ي يفعله ا�اس عندنا ،عليها سيدها
فإن  ،¢ن 2ستحب األخذ برواية ¾� :اإلشZيÅ .ود{ل ا(دونة أن سيدها ¾وز �ا .كحال ا1رة

  )6(. هعمل بد{ل ا(دونة Dv ا
بال®سw  )7(فإنه ¾Íم � ،وما ادعته أم ا.و� من متاع ا�يت: "وa ابن سلمون من ا�بة

S (ا�®نة  )8(إال أن تقوم ،فإنه ال يÍون ذ.ك �ا ،ا(سÁنكرة وأما األvور: "ثم قال ."من ذ.ك
ف¦ بمþلة ا(رأة ~  ،سيدها �ا )10()يهبه(وما  ،وقبضه منه ~ صحته ،سيدها ذ.ك �ا )9()عطية

                                                 
  .128ص 12ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )1(
  .ي، م، ك، ط: سقط من  )2(
)3(  �  .484-483ص 5ج: فتاوى الWز
  .ك: سقط من  )4(
  . وهو  صواب، كما ~ األح�م ا.كWى. »يتصدق«: ~ ي، م، ك، ط  )5(
  .694ص 2ابن سهل، ج: األح�م ا.كWى  )6(
  .»�ا«: ~ ي، ط  )7(
  .»تقيم«: ~ ك، ط  )8(
  .نظمالعقد ا(: وما أثZته من. ك: وقد سقط من. »بتله« :~ �يع ال�سخ  )9(
  .ي: سقط من  )10(
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، وقيل .سيدها أن يقدم عليها من يقبض �ا .وتقبضها ¼ �فسها ~ رواية ¾� ،ا1يازة
   .و�األول Dv العمل ،وهو د{ل ا(دونة .¢ألمة )1()ألنها( ؛\قبض هو �اأو

فإن عمل أحد بد{ل ا(دونة  ،و¸ن أبو عمر اإلشZيÅ يرى العمل برواية ¾� :قال ابن رشد
  .ها )3(")2(و.م يرد ،Dv عنده

-825 R�=) .�� *(� &	� 
�8 �=) ! nG�'�X  

عبد ا.ر�ن حö مع ا1اج دا و� ا1اج فإن �مّ  ،و�عد :ونصها ،وسئل االبن vشاورة
وأنه إن تو�  .متنازع� ~ حZس ¢ن بيد رجل مقر أنه حZس ،� منهما وyيل عن غwه ،أ�د

 ،و§ن وجد سماع بأنه ألسالفهم ،2شw به إY أنها ا(حZسة ،ألن فالنة منهم ؛فا�ي أوÉ به فالن
  فيأخذه األقرب .لمقر؟ ،وأجدادهم

فيحتمل أن ( ،.م يع� ا(قر من حZسه إذ ،ه ال يفيدإ{�تم فاإلقرار ا�ي أ ،و�عد: فأجاب
   .وما ¢ن كذ.ك ال يصح االستدالل به .أو غwه هو )5()حZسه )4(يÍون

إال أن ا.رسم ا�ي وقفنا عليه  ،عمل به ،واحتج به ا1ائز ،فإن استو� �وطه :وأما ا.سماع
 ،نص عليه غw واحد من ا(وثق� بد منه S ما وذ.ك ال ،اRعقيب )6(.م يفÑ فيه شهوده

Kه )7(¢لفشتاwهواهللا أعلم ا ،وغ.  
نظر هذا ا... .م يع� ا(قر من حZسه إلخ  فاإلقرار إY قو� إذا :قو� ~ صدر ا#واب

من اشÖاط صحة اإلقرار باZ1س عدم ذكره  ،مع نقله ~ ا�ر ا�w1 عن ابن ا1اج ،اRعليل
أنها حZس من قبل أبيه  ،إذا أقر ا.رجل ~ أvالك بيده: وa نوازل ابن ا1اج: "ونصه ،ا(حZس

وºرجها عن  ،أو ألبيه، فال ي�تفع باإلشهاد حÄ ¾وزها ،وS عقبه، فإن علم ا(لك فيها � ،عليه
بيه، أو أل ،و§ن جهل vلكه �ا. يده؛ ألنه يتهم أن يقصد إبطال ا1يازة Rبü يده عليها حÄ يموت

خالف (ا أقر  حÄ يظهر خالفه، مثل أن يظهر ~ كتاب اRحب®س  ،فإشهاده باRحب®س جائز/ 

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»يرده«: ~ ك  )2(
  .مع قليل من ا�Rف. 127- 126ص 2ج: العقد ا(نظم  )3(
  .»من«ز\ادة : ~ ك، ط  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»شهود«: ~ ي  )6(
)7(  K319ص 2ج: ينظر وثائق الفشتا.  

 ]أ/296[
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أو ألبيه قبله، �،  أو يعرف ا(لك ،إY ما ~ كتاب اRحب®س )1(و\رجع ،اإلقرار به، في�تقض
قا� ¢تبه �مد عبد . من ا�ر ا�w1ه ا )2(."و\Íون حكمه حÍم ا(لك ،في�تقض إشهاده

  . لعز\زا
-826 R
)�� 
P�J8 �=) .� ]=W My ^r1��X  

¤اطبة ~ ا.صغw إن ثبت � حZس �شاهد  ،وجرى ب®U و�®نه: ما نصه ،سيدي وا�ي قال
  فهل ¾لف أهل ا(رجع و2ستحقونه إY أن يبلغ؟ ،واحد

  ه ال 2ستحقونه اآلن ا :فأجاب
-827 R�\ G�¨ M� &��� ,� H�=) Z����� ��>� Z>�� M�X  

فهل إذ بلغوا  ،وحاز �م xما فأ�Õ ،ووñ من ¾وز �م ،اوyذا من أعطى عطية {تا^ حZسً 
   ؟)3(]أم ال[1وز (¾تاجون 

 )4(حÄ يبلغوا مبلغ :ولقو� أيضا ،ألن يد ا.وyيل كيد ا(وñ ؛أنهم ¾تاجون :فأجاب
  ه وهذا إن ¢ن ا(حZس حيا ا .القبض
-828 R [� 
)���� 
P�J�� 
�4� &Pe*��� ! *�v�� [� _�>� 
���� O�X  

 .يÌÍ فيه واحد :فأجاب ، بأن ا.و� إنما يطلق S ا�كر؟بالعرف )5(وyذا شاهد واحد
  .هوÞوه ~ �ح عمليات الفا´ ا ،نقله ~ اRب�ة البن فرحون

-829 R&����� #G��) .8 a1� � ,.�=) ��� ^y ! �=CL� &����X  

ال  ،)S()6 حوز ما حZسه( ،فتوyيل ا(حZس ~ غw رسم حZسه ،و�عد :و×ا وجد hطه
  .هاقبل vوت ا(حZس  ،إال إذا .م يوجد ما.ك أvره من أهل اZ1س ،تصح به حيازة ا.وyيل

-830 R?k�p�=�� z�m� M� �=�� &4�c8 O�j� �� _C�� &PX  

ال©  ،فما ¢ن أسفل ا#نان ا(حZس من األرض ا�يضاء ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
  .هاواهللا أعلم  ،وال يلحقها به العرف ا(ذكور ،ال 2شملها اRحب®س ،.م تتقدم فيها عمارة

                                                 
  .»فwجع«: ~ ك  )1(
)2(  w1355ص 2ج: ا�ر ا�.  
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، م: سقط من  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .»شاهدا واحدا«: ~ ي  )5(
  .ي، ط: سقط من  )6(
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وقد ¢ن عرف ا�â أن ما �ت  :هو قو� ،ا(شار إ{ه ~ ا.سؤال (1))ا(ذكور(والعرف 
  هاºتص به دون أهل ا�â  ؛ا.واحد (2)]جنان[

أن 2شهد بأنه  ،و2شÖط ~ ا.شاهد به .فإنه يعمل به ،فإذا ثبت العرف ا(ذكور :)3(و� أيضا
وأظن تعذر هذا ~  ،cيث ال �º عن ا�كر واألنN ،عرف شائع وقت اRحب®س ~ بâ ا(حZس

ا ~ إال إن ¢ن تارºه ،شهادتهم )4(وقدماء ا.شهود ال تفيد .ور�ما صح ~ لفظ ا.و� ،لفظ العقب
  هاواهللا أعلم  ،cيث ال يمÍن تغwه ب� اRار�º ،أو قر\با منه ،وقت اRحب®س

  هاهو أن لفظ ا.و� يطلق S ا�كر فقط  ،والعرف ا(شار إ{ه
وأوالد من  ،.رجل S من سيوجد من أوالده ،و×ا كتب به ~ شأن شاهد وثق رسم حZس

، و�عد :ما نصه ،ثم بعد س�� أقر .شاهد آخر S إشهاده بما ~ ا.رسم ،وشهد عليه ،وجد
 ،إال إذا أشهده ا(حZس S �يع ما فيه حرفا حرفا ،فا.شاهد ا¬ا] S ا.رسم ال تتم شهادته فيه

أو  ،فلو .م 2شهده S �ء منه قل ،أو يقراه عليه مع فهم معناه ،بأن يقر � بلسانه µميع ما فيه
Õحيث  ،بد ~ وضع يده من تعي� وقت اإلشهاد وال .باطلة ، فإن شهادته فيههو قد وضع يدهو ،ك

  هاو§ال .م �ز � ذ.ك  ،تأخر إشهاده عن تار\خ اZ1س
-831 R.�=: ��y �W ,�=) G�C8 
$% M9�X  

مرة S رؤوس ، وترك اôRب �Zسه .لحجاز ~ حينه ،وسئل عمن شهد cوز حZس
وشاهد  .وأسند ا1وز ألخيه ،وأخذ سلما ح� سفره S اRمر ،~ اZ1سوقد أدرجه  ،ا�خل

كذا من  )7(]�[مÍن  )6()شهد عليه بأن األخ ،ا1ائز قطع تمره(بأن األخ  )5()شهد(ا1وز (ا 
و.م يقيد ~  ،وأيضا آخر شهد S ا1وز ؟هل يقدح فيه ،.كونه من ا�ين أسلموا .لواقف ،اRمر
يعينوا � أن  ،إذا طلب الطاعن ~ اZ1س ×ن شهد با1يازة )8()أيضا(و ،وال غwه ،ا(حZس صحة

  األصل ا(شهود cيازته؟
                                                 

  .م، ك، ط: سقط من (1)
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (2)

  .»و�عد«ز\ادة : ~ ك  )3(
  .»يقيد«: ~ ك  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )7(
  .ي: سقط من  )8(
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 (1)ز، إال إذا ثبت علمه بعدم حوفما ذكر ال يقدح ~ شهادة ا.شاهد ا(ذكور ،و�عد: فأجاب
   .(2)كما ~ حاوي الWز� ،وتعمده ،ذ.ك

 )3(فإنها ال تفيد ،كونه ~ صحة ا(حZس ،با1وزوأما ا.شاهد ا�ي .م ي�Z ~ شهادته 
با.وقوف  )4(أو تعينه ،(ا شهد بمعاينة حوزه ،بد ~ شاهد ا1وز من �ديده وال ،إلرسا� فيها

  .هاواهللا أعلم  ،.م تفد شهادته ،و§ن امتنع من األvر\ن ،عليه
  ]عمن ~ يده حZس حرثه ومات وانتقل لغwه[ 832-

 ،أو أعطى جنانا منه .و�ه ¾رثه ،وانتقل لغwه ،ومات ،وحرثه ،وسئل عمن ~ يده حZس
و�عض  ،~ صحته ي�سبه .لو� )5(و¸ن ،أو أعطى سالحا �عض و�ه ،وذ.ك ~ vرضه ،وحرثه

  فإن خرج نزعه؟ ،بناته إن ¢ن ¾ليهم ~ ا(وسم
 .)6(أصبغكما ~ ا�وادر عن  ،وال كراء عليهم ،أي .ورثته ،و�عد فا.زرع .زارعه: فأجاب

و§ن ¢ن @م ا1طاب 2شعر بإجراء اqالف ا�ي ~  ،وا1طاب ~ vسائله ،ونقله ابن عرفة
  . ا¬مرة فيه

وما .م يزرعه  .S ما قيل ~ زراعة أبيه قبل ،ما زرع ا.و� من ا#نان، فهو �: وعن ا¬انية
  . �يع من رجع � اZ1س (8)فهو ب� ،(7)من ا#نان

 ،باRمليك )10(إال بت�\ٍح  ،)9(ال يÍون .لو� ما بيده من سالح وا�ه أنه: وعن ا¬ا¬ة
أو دابة  ،هذا كرم و�ي: وقول ا.رجل ~ �ء يعرف �: ابن vز\ن. "ول®س ا.سالح ¢Rحلية

  أو بيع صغwا  ،أو صدقة ،إال باإلشهاد بهبة ،ش®ئا (11)ل®س ��ء وال 2ستحق منه االبن ،و�ي

                                                 
  .»جواز«: ~ ي، ط (1)
(2) �  .62-61ص 5ج: ينظر فتاوى الWز

  .»تفيده«: ~ ي  )3(
  .»تعي®نه«: ~ ك  )4(
  .»ذ.ك«ز\ادة : ~ ط  )5(
  .354ص 7ج: ينظر قول أصبغ ~ كتاب ابن ا(واز، ا�وادر وا.ز\ادات  )6(

  .»اZ1س«: ~ ي (7)
  .»من«: ~ ي (8)

  .»و�ه«: ~ ك  )9(
  .»با.�\ح«ط : ~، »با�R\ح«: ~ ي، ك  )10(

  .»االبن منه«: ~ ي، ك، ط (11)



 1146 
 

   / من اRوضيحه ا )1("وyذ.ك ا(رأة ،أو كبwا ،¢ن االبن
ن قارنها اشهاد ، إال إأن اRحلية قد نص األئمة S أنها ¢�R\ح با�بة: وعن ا.رابعة

  .هوقت اRحلية ا ،يقوم د{ل S ما ينا~ ا�بة أو ،كما البن رشد ،بالعار\ة
-833 R��
) M�� ��
  M� .�/� ,.� �-� �=) M9�X  

وقلنا بإبطال مناب القديم من  ،ودين حادث ،وفيه دين قديم ،عمن حZس أصال �وسئل 
واقتضوا ا�ا
 من اZ1س  ،فهل إن سلم أهل القديم ش®ئا من دينهم .لمحZس ،اZ1س فقط

  و\أخذون قدره من اZ1س أم ال؟ ،أن يقوvوا به ،ألهل ا�ين ا1ادث
 ،ال vوجب �طالن مقابله من اZ1س ،من دينهم )2(فما وضعه أهل ا�ين ،و�عد: فأجاب

وحÍم  ،فإن سبب ا�طالن القيام فيه بدينهم ،أvضوا اZ1س أو ،أسقطوا دينهم ùه )3().و(كما 
ا1ادث  )5(لÍن أهل ،ال وجه �طالنه ،وال وصله ،.م ¾تج 1اÐم )4()ما(و ،ا1اÐم به

  .واهللا أعلم ،كما البن رشد ،مع األول� فيما بطل )6(يتحاصون
-834 RF�+Å8 k*L� .j�9�� �� ��=�X 

 ،فتحب®س ما سيملكه ا(رء بإطالق أفÄ سيدي vصباح بإvضائه ،و�عد: و×ا وجد hطه
وأما  ..كنه ¤الف �صوص أئمة ا(ا.كية ،)7(نقله عنه صاحب ا(عيار ~ نوازل ا(عاوضات

S القول  )8(فتصح ،إال إن ¢ن أبوهم سفيها ،فال تصح S معروف ا(ذهب ،حيازته .و� و�ه
  . هبا�سحاب نظره عليهم ا

نظر هل 2شÖط ~ صحة وا: "ما نصه" صح وقف ×لوك: "خليلوa اqر� ا.كبS w قول 
فهو  ،أبU ~ هذا ا(وضع مثال � ما :فلو قال ؟أن يقع S ذات vوجودة حال ا.وقفية ،ا.وقف
  وأفÄ شيخنا ا#�ي بأن من  .أحفظ ش®ئا ~ ذ.ك )9()ال( ؟ال ا أوب�يانا يÍون وقف و�÷. وقف

                                                 
  .323ص 7ج: اRوضيح )1(
  .»القديم«ز\ادة : ~ ط  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»ا�ين«ز\ادة : ~ ط  )5(
  .»يتخاصمون«: ~ ي، ط  )6(
  .162ص 5ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )7(
  .»فال تصح«: ~ ك  )8(
  .ك: سقط من  )9(

 ]ب/296[
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  وال ¾تاج إل�شاء وقف  ،فيه يلزمه ما ال»مه ، ثم ب÷فهو وقف ،ال»م أن ما يZنيه با(حل الفال]
  . ها�.ك 

 " :~ ا�ذر: وقال ~ قو�
َ
 مَ  ُ�"  وْ أ

َ
� : فقال ،أو �vنا ،أما إن ع� زمانا"... إلخ  (1)"هُ بُ سِ Áَ �ْ ا أ

فإنه يلزم ثلث ما  ،�Áسبه ~ ا(�ن الفال]، أو ما أفهو ~ ا.كعبة ،�Áسبه ~ ا.زمان الفال]أ ما
   .أو ذ.ك ا(�ن ،يÁÍسبه ~ ذ.ك ا.زمان

  . .زمه ا¬لث اتفاقا ،من حلف بصدقة ما يفيده أبدا: قال ابن رشد
يعU ا(ملوك وقت  ،ما� )2(صدقة: �ونقل شيخنا ~ حاش®ته S اRوضيح ما صورته قو

   ،ما يفيده إY أجل سماه ،ال»م صدقة و.و ،.م يلزمه �ء ،فلو ال»م � ما يملكه أبدا ،ا{م�
نقل ا.لزوم أبو ا1سن عن  .بثلثه )3(أي اRصدق ،يلزمه :فقال ما.ك وابن القاسم ،أو بâ سماه

 ا.
ّ
   .بهرام ~ ا.كبwونقل ا.لزوم .لثلث ا.شيخ  .خ¯ ~ الطالقل

وهذا إذا أ5  ،ومثله � ما أفيده ،�Áسبهن � ما أأ: ما نصه) i األجهوري( 6وa �ح 
ال ثلث ما عنده  ،أو يÁÍسب ،ثلث ما يفيد )5()يلزمه(فإنه  ،منهما S وجه ا{م� )4(بÍل

 ،كما إذا أ5 به S وجه ا{م� ،فيه (6)فيلزمه ما اكÁسبه ،أو �vن ،إال أن يقيد بزمان ،من ا(ال
أو إكÁسبه  ،فإنه يلزمه ما أفاده ،أو �vن ،وا1اصل أنه إن قيد بزمان .أو �vن ،بزمان (7)]وقيده[

   .سواء أ5 به S وجه ا{م� أو ال ،فيهما
و§ن أ5 به ال  ،فال �ء عليه( ،فإن أ5 به S وجه ا{م� ،�vن )8(و§ن .م يقيد بزمان وال

Sها ا ،وهذا ما .م �عله (ع� .فإنه يلزمه ا¬لث ،)9() وجه ا{م�ù هو§ال .زمه ~ ا.صور .
  . )10(ثم نقل خالفا ،وانظر ا.زرقا] ففيه ¤الفة أوال

                                                 
  .102ص: ¤ت� خليل (1)

  .»صدقته«: ~ ي  )2(
  .»أي اRصديق«ك : ~، »ا.صدقة«: ~ ي  )3(
  .»كحل«: ~ ي  )4(
  .ك: سقط من  )5(

  .»اكÁسب«: ~ ي (6)
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (7)

  .»أو«: ~ ي  )8(
  .ي: سقط من  )9(
  .167ص 3ج: ينظر �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل  )10(
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ٍق بِهِ : "وقال ~ قول خليل  .ُِمتََصد�
�
ال َِميعُ  )1(إِ

ْ
ٍ فَا# وانظر هل يدخل ~ ا(ع�  :Sَ"(2)َ ُمَع��

ا(راد با(ع� من ¢ن : وقال .6؛ قوالن من �ح م ال؟ وتقدم ~ ا.ز¸ة ~ إ1اقه با(ع�و� فالن أ
  .ه~ سZيل اهللا ا )3(و§ال فهو كقو� بماK ،كبU ز\د ،أو µهة من جهاته ،vضبوطا بنفسه كز\د

-835 R?� �� .�K�� &P ,z�m� M� .j�9� ��/ ��=C��� 
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قد أفÄ سيدي  ،من عقد اRحب®س فيما يملكه من األرض: ما نصه ،و×ا وجد hطه
فظاهره ا(عاوضة  ،.زوم ا.صدقة بÍل ما يÁÍسبه(وقد نصوا S عدم  ،vصباح بلزومه

نوx من  ºصو.م  ،إنما هو إذا عمم ا(تصدق ~ � ما يملكه ،والظاهر عندي أن ما قا.وه
ا.لزوم فيما إذا قيد  )4()و�.ك نصوا S .والعتق ،كما ذكروا ذ.ك ~ الطالق ،ا(تمل�ت .لحرج

وتمÍن اRفرقة بأن ما  ،وÞوه ،وفتوى سيدي vصباح فيما إذا خصص بأصل ،ما يملكه بأجل
  .فتأvل ذ.ك ،فيما خرج S وجه اRطوعوما قا� . وا{م� )5(قا.وه فيما خرج S وجه ا�ذر

ْو ُ�" َما : "قو� ~ ا�ذر[
َ
Á�َِْسبُهُ أ

َ
: ما نصه ،، قال ز أي ا.زرقا] vزجا بÍالم ا(صنف)6("أ

و.م يقيد بزمن  ،أو صدقة .لفقراء ،أو بابها ،وقال إن فعلت كذا فإ] � ما أ�Áسبه ~ ا.كعبة"
فإن قيد بزمان أو �vن وحنث .زمه � ما يÁÍسبه بعد قو� ابن وال �vن وحنث فال يلزمه، 

لزمه ثلث �يع ما يÁÍسب ~ نذر و.م يقيد بزمن وال بâ في ن ¢نرشد وهو القياس، فأما إ
ومثل ùما أ�Áسبه ùما أفيده µميع ذ.ك بمدة أو بâ أم ال كذا ي�بB وسكت عن �  :بعد قو�

 âيل اهللا و§ن قيده بمدة أو بZس ~ K لكه صدقة فإن أطلق .زمه ثلث �يع ما عنده كماvما أ
 ا�ذر وأما ا{م� ك� ما أvلكه صدقة إن دخلت ا�ار ودخلها .زمه �يع ما يتجدد � ~

أvلكه يصدق  )7(][ ؛ ألن فيلزمه ثلثه إن أطلق فهو ¤الف � ما أ�Áسبه أو أفيده ~ هذه ا1الة
  . منهه ا )S")8 ما vلكه حال ا{م�

                                                 
  .»إال«ز\ادة : ~ ك  )1(

  .101ص: ¤ت� خليل (2)
  .»ماK«: ~ ي  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .»ا�ذور«: ~ ك  )5(
  .102ص: ¤ت� خليل  )6(
 .بياض قدر ùمتان )7(
  .181- 180ص 3ج: �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل  )8(
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يع ~ هذا هو ما ذكره من .زوم ا#م... فإن قيد بزمان أو �vن إلخ: "وقال ا�نا] ~ قو�
ا.راجح من قول� ح�هما ابن رشد وابن عرفة وغwهما ومقابله سقوط ا#ميع وهو ضعيف 

واختلف إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يÁÍسبه إY مدة أو ~ بâ ما، فحنث : ونص ابن رشد
فقال ابن القاسم وأصبغ ها هنا أنه ال يلزمه �ء وح\ ابن حبيب عن ابن القاسم وابن عبد 

Íم أنه يلزمه إخراج �يع ما يفيده أو يÁÍسبه إY ذ.ك األجل أو ~ ذ.ك ا�â وح\ ابن ا1
  . ها(واز عن أصبغ مثله وهو القياس ا

فإن قال (دة كذا أو بâة كذا فÌ لغوه و.زومه قوال أصبغ مع : واخت�ه ابن عرفة بقو�
لقاسم و�ّمد عن أصبغ وهو وابن حبيب عن ابن عبد اÍ1م مع ابن ا|سماع ع® بن القاسم
   )1(|ها.صواب ¢لعتق كذ.ك ا

مقت�ا عليه من .زوم ثلث ما يفيده أو يÁÍسبه إن قيد  ر�اqو�ه تعلم أن ما ذكره 
  . منهه ا )2("بزمن أو بâ غw صحيح إذ ل®س واحدا من القول� واهللا أعلم

~ يم� أو نذر أما اRطوع  أو ùما اكÁسبه صدقة فال �ء عليه ظاهره و.و قا�: وقال بابا
فباتفاق و�ا{م� ¢ن ùمت ز\دا فما اكÁسبه صدقة فع. أحد القول� وأما ا�ذر فيلزم إخراج 

ْ hِ0ۡ�ُ�ُ��دِ ﴿ .لصدقة ùما اكÁسبه لقو� تعاYكع. ثلثه قوال واحدا  ۡوُ��ا
َ
وهكذا حصا ابن  )3(﴾أ

دونه و§نما 2ستو\ان ~ ا.صدقة µميع ما  رشد قال وهذا �ل إطالق ا(دونة وغwها S ا{م�
  )4(].منهه vلخصا اه يملك ا
-836 R&�
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أن أهل : قال عبد ا(لك: ا(جموعة )5(ومن ا�وادر عن ،ا1مد هللا :و×ا وجد hطه أيضا
بأن ¢نوا معطوف�  ؛ال يدخل معهم ،من بعدهم ~ ا�رجاتوقف إذا استووا ~ ا�رجة، و¸ن ا.

  . هبعدهم ا )6(]يأ�[و\لزم من  ،واRعديل ،�وز �م أن يقÁسموا ا.وقف S اRحري ،بثمُّ 
   .هذا نص ~ جواز قسم ما حZس S فر\ق� قسم تقو\م وتعديل: قلت

                                                 
 .وما أثZته من الفتح ا.ر�ا]. �يع ال�سخ: سقط من )1(
  .180ص 3ج: الفتح ا.ّرّ�ا]  )2(
  .1اآلية : سورة ا(ائدة  )3(
 .م: ز\ادة من )4(
  .»و«: ~ ك  )5(
  .ي،م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
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  م (ا تÍلم S قس ،~ vسائل اZ1س ،وقد نقل هذا ا�ص ا.شيخ ¾� ا1طاب ~ تأ{فه
وهذا ا#نان ثلثه  ،ثم سئل بأن ا�ص أعاله ~ اZ1س ا.واحد قسم ب� أر�اب غلتهه ا )1(اZ1س

  .ألخر\ن )2(وثلثاه / ،حZس رجل S أوالد أخيه
 ،S فر\ق� )3(فإن قسمه قسم بتل ،و§ن ¢ن ×ا حZسه واحد: فنص ا�وادر ،و�عد: فأجاب

يوجبه ~  ،~ حZس واحد ،وما يوجب القسم باRحري واRعديل ،كحZس� ،أو فرق يصwه
  ه، واهللا أعلم اوهو واضح ،)4(من باب ال فرق ،حZس�
-837 R.���) #
� .�4'� .��y ��W .'� Z'����� ,"
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واسÁث÷ منه ثلث  ،حZسا S و�ه )5(]حZس[وسئل ا.سيد عبد اهللا بن أ± مدين عمن 
وا�ا
 .و�  ،وأنه إن تو� يرجع بعض ثلث الغلة .و� أخيه فالن :ثم قال ،فسه مدة حياتهغلته �

  . عمه
فقد علمتموه  ،أما ثلث الغلة بال�سبة إ{ه .Zس بما �طه من ذ.كأنه ال يبطل ا1: فأجاب

إذ .م  ،فال يöه أيضا ،وأما ما جعله من ذ.ك لغwه .ومن قبله ،¢(نجور )7( )6(من ت�\ح ا#م
وتأvلوا  ،ول®س بمحZس عليه حÄ ¾تاج إY حيازته ،�عل � ~ اZ1س غw إعطاء ثلث الغلة

  . ها )8("أْو 7َبِْدئَِة فَُالٍن بÍََِذا: "قو� ~ ا(خت�
من رجوع �ء من  ،أنه ال يبطل اZ1س بما ذكره ا(حZس :ووافقه االبن ~ ذ.ك بقو�

و§نما  .إذا .م ي�ح برجوعه (ن ذكر vل� ، يبطل ا(سÁث÷ أيضاكما ال ،ا¬لث ا(سÁث÷ غلته ةغل
كما ¢نت � هو مدة حياته  ،فتكون � ما دام حيا فقط ،(ن ذكره ،أراد رجوع تلك ا(نفعة فقط

  .ها
-838 R.��� e� �L�� b ���� ���� ,¯(/ .>�8 .�E� [� ��=) �=) M9�X  

  ومات ا.واقف وا(وقوف  ،فقط حZساجوابÍم عمن حZس S أخيه hطه  :سؤال نصه
                                                 

  .55ص: ينظر �ح ألفاظ ا.واقف�  )1(
  .»ثلثه«: ~ ي  )2(
  .»بتال«: ~ ي  )3(
  .»فارق«: ~ ي، ط  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .»اÍ1م«: ~ ك  )6(
  .»الغفw«ز\ادة : ~ ط  )7(
  .252ص: ¤ت� خليل  )8(

 ]أ/297[



 1151 
 

 ،عليهم أن أباهم ا(حZس عليه وعليهم )1(وأثبت ا(قوم ،وقيم S أهل اZ1س ~ إبطا� ،عليه
ألنه إنما وقع �شهادة  ؛إال أن شهود ا1وز .م يعلموا باZ1س ،¢ن حائزا � ~ حياة ا.واقف

  وزعم القائم أنه ر�ما وقع ~ حال vرض؟ ،ا(حZس
 ،واZ1س صحيح ،فإقرار ا(حZس الزم ،و�عد :ا.سيد �مد ا.ر�و� بما نصهفأجاب 
 ذَ إِ " :إذ ا(راد بقو� ،وال ينافيه @م خليل ،وا1يازة vxلة

َ
 (3))سواء(و ،اإل�اب فقط ،)2("دَ هَ شْ ا أ

   .أو باعÖافه عند ا�®نة ،حصل اإلشهاد hطه
 .اإل�اب )4(وأشهد عليه {تمحض ،Kما وهب .صغw إو ،قال أبو ا1سن ~ قول ا(دونة

بد{ل  ،ا1يازة من خطاب ا.وضع)6(و ،ê\ح ~ ذ.ك ،قرار~ اإل )5("رٍ كْ  ذِ ِ~  ادٍ هَ شْ إِ كَ " :وقول خليل
ÅخRطوا فيها �و\زا مع ثبوت اÖرضه ا(انع :وقول األخت .أنهم .م 2شv ~ ونÍاحتمال  ،ر�ما ي

وa كتب  .أن تÍون ~ حال ا.صحة ،فإن األصل ~ عقود ا(Øف ،وادxء غv wستقيم ،سقيم
  .هانوازل ابن رشد تقديم ب®نة ا.صحة S ب®نة ا(رض )7(و ،ا.وثائق

فال  ،فإن صح ا.رسم وا1وز .شهاد إنما �طوه ~ vسألة ا(حجوراإل: وأجاب ا.سيد ا1سن
   .هاإش�ل ~ .زوم اZ1س ا(ذكور 

وا�ي : ا#واب صحيح، فÌ نوازل الWز� ما نصه :ن أ± مدينوأجاب ا.سيد عبد اهللا ب
أنه  ،×ا يوجد S ظهر ا.كتب من اRحب®س بغw شهادة ،مثل هذا )8()~(عليه العمل فيما جرى 

و\1بت  ،و\Íون األصل � .أنه خط ا(حZس )9(أو ثبت ،ال يعمل عليه حÄ ي1بت �شهود
  . هكما ذكر ما.ك ر�ه اهللا ~ ا.سالح ا ،حÄ يÍون ¢1وز فيه ،ودخو� ،خروجه

وa ا�وادر عن مطرف وأصبغ ~ ا.رهن يوجد بيد ا(رتهن بعد : "وa ابن عرفة ما نصه
  . هاوyذا ا�بة  ،حزته ~ صحته :يقبل قو� ،vوت راهنه

                                                 
  .»العدم«: ~ ك  )1(
                                                                                                                                                                                                                                                          .251ص: ¤ت� خليل  )2(

  .ط: سقط من (3)
  .»{تمحص«: ~ ي  )4(
  .221ص: ¤ت� خليل  )5(
  .»�«ي، م ز\ادة : ~  )6(
  .»من«ز\ادة : ~ ك  )7(
  .ك: سقط من  )8(
  .»ي1بت«: ~ ي، م، ك، ط  )9(
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~ vسألة  )1(و§ن وقع اqالف ~ الÖجيح .لمتأخر\ن .و�هذا العمل S ما سطره ا(وثقون
وvسألة الWز� ذكرها ~ ه ا.0م بلفظه ا )2(إنما جلبت �قل ،وقصدنا بمعزل عنها ،ا.رهن

  .ها#هاد ا
-839 R�=) ! �9-���� M�X 

قد اشÖاه ا1اج ع® من بالد تميمون من ا1اج  ،وسئل االبن عن متخاصم� ~ حZس
 )4(يداوS ما تز ،ال© .م توجد ،S ترyته )3(وقام فيه و�ه يدÝ أن أباه حZسه ،أ�د بن ¾�

وذكر ~ اZ1س  ،وزاد و� ا�ائع ا.واقف بعد ذ.ك ،وقت تار\خ اZ1س )5(وا.� معدوم ،.لمحZس
وقام ا(شÖي  ،وشهد � با.dاء ،ال© .م توجد إY اآلن ،أنه جعله بيد و�ه ا(حZس S ترyته

   .وحيازته ،مدعيا باZ1س ،ذكورفمنعه و� ا.واقف ا( ،وأراد حوز ما اشÖى ،با.dاء
واآلخر أقر � ا.واقف بما شهد به  ،ث÷ عdن شهود اZ1س أحدهما شهد به xم اثم إ

ثم اطلع عليه بما  ،إال أن األول ¢ن منصو�ا .لشهادة ~ ا�â ،األول ~ xم أحد وعd\ن
وما قبله  ،ر\خ العزلطرح شهادته من تا ،واشÖطوا ب®نهم ،وأرخوا عز� ،فعز.وه ،به )6(�رح

بد من  فهل ال ،ا.شاهد بما أقر به ا(حZس ، و�Àفهل إن قلتم ببطالن شهادته مطلقا ،)7(ماضية
 ،وهل �ب®سه قبل ظهور ا(حZس عليه ؟كيف ا1ال ،و§ن .م يوجد من ¾لف معه اآلن ؟ا{م�

تأخر إن .م ي1بت  و§ن ؟و\بطل به اZ1س ،ا(شÖي 2سّ� دينا )8(وهل درك ؟يفيد إن ظهر بعد
                ،حكما يصح .و�ه ¾وز )9(أن ا.وا�(أو حيث  ،ا1وز ا1° .كون شهوده غw عدول

بد  ال ،وS ترyة و�ه ال© .م توجد ،� و� )11(ووجد ،¢ن S من يوجد من و�ه (10))أو حيث

                                                 
  .»ا(تأخر«: ~ ط  )1(
  .»جئت بنقل«: ~ ي  )2(
  .»حZس«: ~ ك، ط  )3(
  .»ي»ايد«: ~ ي، م، ك، ط  )4(
  .»معدم«: ~ ك  )5(
  .»ºرج«: ~ ك  )6(
  .»ماضيا«: ~ ط  )7(
  .»دين«: ~ ي  )8(
  .»ا.و�«: ~ ك  )9(

  .ط: سقط من (10)
  .»و�«: ~ ي  )11(
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و.و .م يذكروا /  ،يقدح ~ اZ1س ،با�ين (1)وهل إن شهد أن ذمة ا(حZس vxرة ؟من حوزه حسا
  ، وال كونه غر\ق ا�مة؟أر�اب ا�يون
فإن بيعه يمS C قول  ،إذا باع ا(حZس قبل وجود بعض ا(حZس عليهم ،و�عد :فأجاب

ز حÄ فلس بقيام ، فكذ.ك إن .م ¾و§ن باع بعد وجود ا.و� .ما.ك ا�ي Xv عليه ~ ا(خت�
   .ال ا.الحق ،حي�ئذ S أهل ا�ين ا.سابق ؛ال بإحاطة ا�ين Rوقف ا.رد ،الغرماء

 ،نع من ذ.ك قبل اÍ1م، وال يمحÍ¾ Äم بصحة اZ1س ،حوز ما اشÖى )2(و.لمشÖي
بَْهةِ : "لقو� ~ ا(خت� ي ا.ش" ُة ِ�ِ

�
  ... إلخ  )3("َوالَْغل

 ،وال ينفع ~ قبو�ا ~ األول ،فمن ثZتت جرحته منهم .م تفد شهادته ،وأما حÍم ا.شهود
âه ،ما �طه أهل ا�Rتت عداZو.م ت1بت جرحته ،كما ال يردها إن ث.   

 فال ،و§ن سلم أحد ا.شهود .ثم مانع ،و.م يÍن ،vxل إن فصل ،و§قراره باRحب®س ا¬ا]
 حلف ا(شÖي ما علم بتحب®سه قبل ،و§ن .م يوجد من ¾لف اآلن ،بد من ا{م� مع شهادته

 .فقد قدمنا قول ما.ك فيه ،وأما اRحب®س قبل وجود ا.و� .و\بü بيده إY وجود من ¾لف .بيعه
 ،وال يمS C قول ما.ك �ب®سه ،أنه ال يZيع حÄ يو2س من ا.و� :فقال ،وأما ابن القاسم
   .بإخراجه من يده

إال  ،اRحب®سلفرض تأخره عن عقد  ،فال يعد دينا يبطل به اRحب®س ،وأما درك ا(شÖي
ومن  ،وحيث ¢ن اZ1س S من ¾وز � .أو حسيا ،إذا فلس قبل حصول ا1وز ا.صحيح حكميا

إال إذا قام  ،وقد قدمنا أن ا�ين ا.سابق ال يرد به اZ1س .فالبد من ا1° ،كو� و�ه ،ال ¾وز �
  هاواهللا أعلم  ،ال به أهله ¢ن �يطا أو

-840 R M� ���CL� [� �=) M9�@'y �P� .�
4) 
)� "���� ,"���X  

فإن ا.سيد ا1اج أ�د عبد ا.سلطان قد ¢ن حZس S ا(حتاج  ،و�عد :ونصها رى،وشو
 ،فقام عليه بعض أحفاده مدعيا الفقر ،وهو غU ،وتواله من حفدته أحدهم ،من أوالده جنانا

؟ ومد� الفقر زهل ذ.ك جائ ،فصا1ه �شقص ×ا v Sلكه ،ورام بذ.ك ا�خول ~ اZ1س
  يصدق؟

                                                 
  .»عنده«: ~ ي (1)

  .»ا(شÖي«: ~ ك  )2(
  .228ص: ¤ت� خليل  )3(

 ]ب/297[



 1154 
 

¢ن القائم vستحقا  )1(إن ،فا.صلح ا(سئول عنه فاسد .لجهل بالعوض ،و�عد :فأجاب
إذ ال يدري ما  ،وهو �هول بملك معلوم ،ألنه صولح عما �ب � ~ الغلة ؛ا�خول ~ اZ1س

عدد ا.س�� ال© 2ستوجب  )2()قدر(يعلم ، .م و.و فرض أنه معلوم ،يأخذه من الغلة ~ � xم
 ، فيدخله من الفساد أيضا ر�اوأما إن ¢ن بالغلة .وهذا إن ¢ن ا.صلح بأصل ا(لك ،فيها الغلة
   .كما هو واضح ،ال�ساء ، ور�ااRفاضل

إلرادته استحقاق ما ¢ن  ،بد من إثباته � فال ،وأما طالب ا�خول ~ اZ1س مدعيا الفقر
  .هاواهللا أعلم  ،ع وا(د� يÍلف با�®نةفهو مد ،بوجه �Ý )3(بيده

 )5(ثم إن حÍم بعدم: "ما نصه ،من نوازل األحباس من ا(عيار 46وa ا.ورقة : قلت(4)
وÞن  .¢ن ¤الفا .لمع÷ ا(قصود ،بمجرد ا.لفظ )6(اعتبارا ،دخول من ذكر ~ اZ1س ا(ذكور

  .وهذا من تقر\ر ابن رشد ~ هذا ا(ع÷ .إنما تعبدنا با(عا] ا(قصودة من األلفاظ دون �ردها
أنه ال  )8(يقصد فيه ،معقبًا )7(أنه ال يوجد �õZس حZسا ،و�يان كونه ¤الفا .لمع÷ ا(قصود

   .هذا ما ال نظنه يوجد ،إال إذا دخل وا�ه ،يدخل ا.و�
 ال~ حياة ا.و� ا(حZ�ِس عليه، أن  .لزم إذا مات ا1فدة َدنيةً  ،اعتWنا ا.لفظ ثم إنا .و

 )10("وهذا غv wراد ،رجوعه إ{هم بعده )9(بل وال لغwهم ×ن �طت ،يÍون ألوالدهم �ء
  وقد وقع �  ،فقف عليه ،وغwه ،و�مد بن vو� ،)11(جواب لع® بن عالل ا(صمودي... إلخ 

                                                 
  .»أو«: ~ ك  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .»بيد غwه«: ~ ط  )3(

  .»ثم أجاب ا.شيخ أبو فارس بقو�«ز\ادة : ~ ك، ط (4)
  .»بعدم«: ~ ك  )5(
  .»اعتبار«: ~ ط  )6(
  .»حZس«: ~ ك  )7(
  .»به«: ~ ي  )8(
  .»من �ط«: ~ ي  )9(
  .196ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )10(
. اRازغدري وصحب عمر ا.رجراîأخذ عن أ± عمران العبد́و . مهدي ع® بن عالل ا(صموديأبو : ا(صمودي  )11(

¢ن شيخ ا#ماعة vشاوًرا، وو� القضاء وقيل ¢ن فقيه . وأخذ عنه أ�د ا(زدë وعبد ا.ر�ن ا.�وا] والقوري وغwهم
ف تعليقة S ¤ت� ابن عرفة. وقا� فاس

ّ
، شجرة 223ص: ، كفاية ا(حتاج123ص: توشيح ا�يباج. ه823توa سنة . أل

  .251: ا�ور
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  .ذ.ك ~ جواب vسألة حZس ا.d\فة فاطمة بفاس
-841 R� M�.��8 [� �$=�� �W ,�=) �(�W� ! .��$% 3�X 

S ( )1(ثم كتب شهادته ،وسئل بعض شيوخ األند.س عمن كتب شهادته ~ وثيقة حZس
  فيهما أم ال؟ )2()شهادته Çوز هل ،بيعه

و.م يÍن  ،إال بمن شهد با�يع ،إن ¢ن كتاب اZ1س .م ي1بت: خز\مة )3()ابن(فأجاب 
 ؛من يد ا(حZس أم ال ،شهدوا ~ خروج اZ1س )4(وسواء ،فا.شهادة ساقطة ~ ا.وجه� ،غwهم

  .و�اهللا اRوفيق ،ف¦ ساقطة عندي ،وقد تضادت واختلفت ،ألن اZ1س .م يقم إال �شهادتهم
�يعا  ،وا�يع ،فإن صح أن ا.شهود ا�ين أوقعوا أسماءهم ~ اZ1س: وأجاب ابن حارث

هو ا(حZس ~ كتاب  ؛x(� بأن ا(بيع ~ كتاب ا.dاء ،.لشهادة )5(هم¢نوا ~ وقت إيقاع
   .فشهادتهم فيهما جائزة ،و§ن .م ي1بت ذ.ك .فشهادتهم ùها ساقطة ،)6(اRحب®س

Yما يصلح  ،و.� درجة من ا�ظر ~ ذ.ك ،وما ثبت من ذ.ك نظرت فيه بما ير\د اهللا تعا
و�اهللا  ،وا.سؤال عنه ،وعند ا1اجة ،وvوضعه ،ا ~ وقتهوخw القول ما ¢ن صواب ،فيه من القول

  . من ¤ت� حلو.وه اRوفيق ا
هل  ،وحZسها ا¬ا] ،ثم باعها ،)7(هللاُ سئل ابن أ± ز\د عمن حZس كتبا : "ومن ا(عيار

  ترد إY �ب®س األول؟  (8))أم( ،يÍون فوتا �ا
 ،و§ن .م يقدر حÄ مات .وتبü حZسا ،ا�ائع ردإن قدر S رد ا�يع قبل vوت : فأجاب

  ها (9)"وتصw حZسا بتحب®س ا(شÖي ،ا1يازة / Dv ا�يع لفوات
 
 

                                                 
  .»شهادة«: ~ ي  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .»وضعهم«: ~ ط  )5(
  .»اZ1س«: ~ ي  )6(
  .»�«: ~ ي  )7(

  .ك: سقط من (8)
  .337ص 7ج: ا(عيار ا(عرب (9)

 ]أ/298[
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-842 R .� �=) ! T�%_I�W�X 
 õس ضيف اهللا ،و�عد: نصها )1(االبن رَ شووZى ما كتبه ا.سيد ا1سن من إبطال حÖف، 

çم به .لحاج العرÍس عليهم بال  .بدعوى أنه جهل سبقه ،وحZصالح ا(حv سعl و§ن غلته
واZ1س  ،حيث وقع اÍ1م � به ،وما ذكر معه ،فهل ا1اج العرç يطالب �سبقية ا�ين ،ثبوت
فال يمÍن إنÍاره (ا  ،وأما اZ1س ؟إبطا� بما ذكر )3(ال ،عليه اÍ1م ا�ي .م يذكر )2(ي1بته

، فأقبضه، وvزقه، lسÖح ترى اÍ1م عند ا1اج العرç ،)4(كتب ا.سيد ا1سن ا(ذكور .لقائد
  .لتهمن ôئ

إال إذا أقر ا1اج العرç إن  ،عليها )5(فاZ1س ال ي1بت باألرسام ال© وقفنا ،و�عد :فأجاب
وحي�ئذ ينظر 1ال �Zسه يوم  ،.كونه �شهادة عدول ال مطعن فيهم ،¢ن هو vشÖ\ه بصحته

فيحÍم ~ � من هذه اRقديرات  ،�يون أو ال؟ أو جهل أvرههل ¢نت ذمته vxرة با ،�ب®سه
وزعم إبطا� �سبقية  ،ذكرنا )6(كما ،إن أقر ا1اج العرç بصحته ،نعم .بما يوجبه ا.dع فيها

wرور العام من يوم �ب®سه ،فإنه يطالب حي�ئذ بإثبات ذ.ك ،ا�ين ال غv و§ال  ،إن أقر بيعه بعد
  هاواهللا أعلم  ،مدعيه Cv العامحÄ ي1بت  ،.م يطالب بذ.ك

-843 R.�P� M� �=�� z�� �/ �*y M�X 
   ؟وسئل عمن غرس ~ أرض اZ1س من أهله

وأجرة  ،وا1فر � ،وأجرة قلعه ،قيمة ذ.ك الغرس من يوم غرسه بأنه 2ستوa: فأجاب
 ،فإن ر� هو و�¸ؤه با.صW ،و§ن .م تÍن .إن ¢نت � غلة ،خدمته � من غلة ذ.ك الغرس

و�سب . إن .م يعطه �¸ؤه ما وجب � ،فليقلع غرسه ،و§ن .م يرضوا .حÄ توجد � غلة فذاك
  هذ.ك البن عرفة ا

  ،فا.صواب إسقاطه ،ال دخل � هنا )8(ألن حرف ا#ر ؛عندي ~ هذا ا#واب نظر :قلت)7(
                                                 

  .»شورى .البن«ي : ~  )1(
  .»ب®نة«: ~ ك  )2(
  .»إال«: ~ ي، م، ك، ط  )3(
  .».لعابد«: ~ ي  )4(
  .»وقفت«: ~ ي  )5(
  .»بصحة ما«: ~ ط  )6(
  .»ثم أجاب بعده ا.شيخ أبو فارس بما نصه«ز\ادة : ~ ك، ط  )7(
  .»وهو من«ز\ادة : ~ األصل، ي، م  )8(
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من  ،لناه ~ اqاvسة من نوازل االستحقاقنق )1(×ا ،> اهللا<  كما يدل � جواب وا�ه ر�هما
وأجرة من  ،قدر قيمة الغرس يوم غرس ،وyذ.ك يقال ~ الغرس :×ا نصه ،هذه ا�وازل بعد @م

Àه ،يعا#ه با.سwقو\م  ،وغRيوم ا Yهاإ .  
وال نهاية  ،إذ مع÷ من ابتداء الغاية ،إذ ال مع÷ � ،هو ا.صواب فÌ هذا ا#واب إسقاطه

ف�ن ا.صواب إن .و  ،وذ.ك إنما يتصور ~ األجرة ا(ذكورة بعدها ،حÄ يقدر ابتداؤها ،�ا هنا
يوم  وأجرة خدمته من يوم غرسه إY ،وأجرة ا1فر � ،2ستوa قيمة ذ.ك الغرس يوم غرس :قال

   .القيام عليه فيه
يوم غرسه ا�ي قلعه سابق S ؛ ألن إذا ¢ن يقوم يوم الغرس ،وأيضا فال مع÷ ألجرة قلعه

فهذه غفلة من ا.شيخ ر�ه  ،اعتبار تقو\مه )2(فكيف يعتW أجر قلعه ا.سابق S يوم ،قوم فيه
قا� ¢تبه �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه  .واهللا أعلم ،اهللا

  )3( .] سيدي �مد بن ا�دويوهذا زائد S ما ~ �سخة الفقيه أخينا ~ اهللا[ .آم�
-844 R.I�� ��*E? �� .���� �� .��G g�(8 � H�=) n�~� M�X 

أو إخراج مائه بأنه �ب عليه أن  ،أو ]يله ،وأجاب أيضا عمن أضاع حZسا بقلع زر�ه
  هاا{م�  )4(و§ال فتلزمه ،وا.ضياع ي1بت عليه بالعدول ،يصلح ما أفسد

-845 R,&	*� ��� [� ] 
1� M� ��r�� vE� �m�� �m� [� ]+}�X 
 ،فما تصدقت به ïxشة بنت �مد بن عبد ا.رحيم S أوالد عبد ا.وا~ ،و�عد :ومن إvالئه

~ ذ.ك أخذت  )5(فإن صدقاها ،ما دامت حية ،وادعت أنها �طت S األب واألم غلة ذ.ك
 ،و§ن أنÍرا ذ.ك .نصيبه وأخذ ،ومن كW منهم حلف S نÌ ذ.ك ،الغلة ما دام األوالد صغارا
  ه، واهللا أعلم األن األوالد ل®سوا ~ حجرها ؛وال يم� S األم ،حلف األب فقط S نفيه

-846 R HW��?� � H���; "��� [� � Hj�� �=) M� ��� Z�) �$=�1� K� �� ,��'=�� 
)� ]	�K�/ ,�
�=CL�X 

   ،وتزوجت ،فبلغت بنت من بناته ،وسئل عمن حZس vل� � S أوالد � ذكور و§ناث
                                                 

  .»بما«: ~ ي  )1(
  .»الغرس، ألن قلعه«ز\ادة : ~ ي  )2(
  .ي: ز\ادة  من  )3(
  .»فيلزمه«: ~ ي  )4(
  .»صداقها«: ~ ك  )5(
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 ،وذ.ك ~ حياة أبيها ،أو سبعا من يوم دخو� ،وحÍم �ا با.رشد بمقامها عند ا.زوج ست س��
  فهل يبطل �ب®سه بذ.ك أو ال؟ ،فلم �زه منه حÄ مات

وهو قد �ط أنه  .كونها م»وجة ،وال يمنع من بطالنه بما ذكر :باطل قائال )1(بأنه :فأجاب
بد{ل أنها .و طلقت لعاد إ{ها ما ¢ن �ا من  ،ألنها من أهل اZ1س ~ ا#ملة ؛ال حق .لم»وجة

  .هاواهللا أعلم  ،فلم 2سقط حقها منه ~ ا1قيقة ،حق فيه
 ،إن .م ت»وج ،فا(سألة أعاله ا.وقف S ا(ذكورة ~ األصل ،و�عد :نص ا(راجعة ،ثم روجع
وا�نت ال �ء  ،قد حÍم بأن األب ا.واقف ¾وز �م ا1وز ا1ك�، وا.dع جرهوS من ~ ح

بد  فال ،حكمه مع ا1ك� ا(طلوب اآلن ؟فكيف يطالب با1وز ا1° العديم اآلن ،�ا حي�ئذ
  .ش�لمن نص يز\ل اإل

قط حقها بال»وج من الغلة فقط، ش�ل ~ أن ا�نت ا(»وجة إنما س، فال إو�عد: فأجاب
فحيازة  ،و§ذا ¢ن األvر كذ.ك .ألنها .و طلقت ألخذته ؛وحقها ~ األصل باق ،دامت م»وجةما 

وهو  ،دون غwه/  ،حZس عليه فقط )3(إذ ال ¾وز إال (ن حجر ×ا ،حي�ئذ ساقطة )2(األب �ا
وتزوجن أن الغلة توقف ما  ،أال ترى أنه .و ¢ن اZ1س S نبات فقط ،واضح من نصوص األئمة

 ،و.و ¢ن تزوجهن يصwهن ¢لعدم .)4(كما ~ ا�وادر ،فمن رجعت منهن أخذتها ،دمن م»وجات
كما  ،.�ن باطال )5(و.م Æرج من يده ،و.و فرض ت�ف ا(حZس فيها إY أن مات ،(ا أوقفت �ن

   .هو واضح
و�عده S،  S أن من حZس حZسا S و� � صغw حياته ،�وادر أيضاوقد نص ~ ا

óفمات األب قبل بلوغ ا.و� ،أجن، óبل يرجع ذ.ك  ،؛ ألنه ال ¾وز �)6(أنه ال �ء .ألجن
وهو  ،(ن ~ حجره إذا �yه غwه ×ن ال ¾وز � ،مwاثا، فدل ذ.ك S أنه ال يصح ا1وز منه

حÄ  ،وñ حZس ¢ن كذ.ك و.م ¾زه غw ا.صغZ، wس S صغw وغwهوأيضا فهذا ح. واضح
  في�تج  ،ود{ل ا.كWى معلوم من نصوص األئمة ،فا.صغرى واضحة .فهو باطل ،مات ا(حZس

                                                 
  .»أنه«: ~ ي  )1(
  .»�«: ~ ك  )2(
  .»بما«: ~ ك، ط  )3(
  .41ص 12ج: ينظر قول عبد ا(لك ~ ا�وادر وا.ز\ادات  )4(
  .»مده«: ~ ي  )5(
  .120، 113ص 12ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )6(
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  .هواهللا أعلم ا ،هذا ا.ش� بطالن هذا اZ1س
هذه حZس S ابU فالن ا.صغw، : و.و قال: "هو قو� ،ونص ا�وادر ا(شار إ{ه: قلت)1(

فيموت األب قبل أن يبلغ االبن ا1وز، فذ.ك يبطل  ، ف¦ S فالن،وأنا أحوزها �، فإذا انقرض
óتمام عمره 1يازة األب � ،~ األجن Yون .البن إÍ\ها )2("و.  

-847 R �H�='	� &�	� ,�P
)m "G�) 
'��� ,"��� [� �=) M�� H*���X 
وأسند حوزه  ،حZسه رجل S أوالده ،ووجد hط العالمة أبو ز\د ا#نتوري ~ حZس

وفالن  ،¾وز � وإلخوانه ،وتوÉ حوزه البنه فالن :ونصه ،وفالن أجنó جعله ناظرا ،ألحدهم
فإن أباه هو ا�ي  ،رشد ا(حZس عليه ا(ذكور )4(فحيث .م ي1بت ،و�عد :نصه ،)3(ناظور مع و�ه

وyتب معلما به  ،وال ¾تاج إY العزل حيث ي1بت رشده ،و\�ف الغلة عليه ،وز � اZ1س¾
  ها.واقف عليه به ا

-848 R�\ k² � w�� ��K8 .��'8 M� ]	�K� M� .�=) ! �} M�X 
ßوv سه من تزوجت من بناته بزوجZال �ء �ا  ،وسئل االبن عمن �ط ~ ح

وñ من تلزمه نفقته أم  ،وأوالده ،وزوجه ،هل يعتÑ2 Wه �فسه ،إلحداهن زوج بأوالده)5(و
  كيف األvر؟
  ،فيعتW بال�سبة .لزوجة وغwها .لعرف ،)6(أما ال®Ñ ا(شار � :فأجاب

ْ
 )7(ةِ ر� عَ مَ إذ من ا.

، ال 2س� vوßا ،فمن � قدرة S مئونة زوجته دون أوالده ،عرفا ترك اإل�سان أوالده 2سأ.ون
  هم اواهللا أعل

-849 R��'=�� M� ]'r��� M9�/ �=�� �j)X 
فهل إن ¢ن �ا  ،من استغنت من ا�نات ال �ء �ا :قال �Zسه ،وسئل ~ حÍم حZس

  عقيق lس� به غنية؟

                                                 
  .»ثم أجاب ا.شيخ أبو فارس بقو�«ز\ادة : ~ ك، ط  )1(
  .113ص 12ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )2(
  .»وا�ه«: ~ ك  )3(
  .»(ن ثبت«: ~ ك  )4(
  .»ال«ز\ادة : ~ ك  )5(
  .»إ{ه«: ~ ك، ط  )6(
ةُ   )7( ة، فا(يم زائدة :ا.َْمَعر�   .181ص 5ج) ميم(مادة : .سان العرب. ¼ األذى، واألصل الَعر�
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  هاواهللا أعلم  ،هو العرف ،2س� غU )1(ا(را� فيما :فأجاب
-850 R.�=: ��� .'� ���=� �=) �j)X 

وال يدري هل  ،ةحرف  (2))بل ،حرف(إال  ،�Zسه منهوسئل عن رسم حZس مبتور اسم 
وyذا األصل  ،وأوالدها معروفون �ا ا(حZس عليهم أو ال .أو غw ذ.ك ،أو فاطمة ،ïxشة

  . ا(حZس
إال هذا ا.رسم .م  ،أو غwه ،إذا .م يÍن ¬بوت هذا اZ1س وجه من سماع ،و�عد :فأجاب

  .كما هو واضح ،.م يوجد )3(وهنا ،ألن من �ط ثبوته معرفة ا(حZس ؛ي1بت به
-851 R�\ k² � w�98 ]	�K� O? ]'=�� O� ,.�=) ! �i%� M9�/ Ã��� �(�()X 

فما  ،ثم تزوجت ،أن ا�نت إن تزوجت بموß ال �ء �ا ،وسئل عمن اشÖط ~ حZسه
Ñ®ط( ؟)4(وهل ذ.ك ا.زوج إن ¢ن � أوالد تلزمه نفقتهم ؟حقيقة الÖه بنفقتهم (5))2شÑ2، 

  و�يع ما يلزمه؟ ،ونفقتها
  .فما شهد به عمل به ،أن ال®Ñ يرا� فيه العرف :فأجاب

-852 RT*E� .� �'8� 
	���� 
	� ML� ,#�	��� �'��� .�'8� �'8� .j�� ��W Z>�� M�X 
 ، و(ن وجد وسيوجد البنة �وسئل عمن أعطى ثلث ما v Sلكه البنة ب�ته vوجودة معينة

  .وارثها �ء أم ال؟ ،وانقطع ال�سل بعدها ،هل هذه ا(عينة إن ماتت ،)6(� رىألخ
فإنه ال يÍون .وارثها  ،وال عّ� .لموجودة �ء ،أنه إذا مات و.م يÍن بيان :فأجاب

  .واهللا أعلم ،و§ال سئل ا(عطى ،و�� من وجد من ال�سل ،إذ ال فرق ب®نها ،�ء
-853 R�� 
=� ��� �=) M� x�L� ��j)� .��� T*�L�X 

حيث أvر  ،أجر\تم عليه أح�م ا(لك ،وسئل عن حZس أوالد عبد اهللا ا(دعو ببل
  أو ظهر لÍم؟ ،فهل قال به أحد نصا ،ووجد مثال من غZ وفوات وغwهما ،بمناقلته �dط كذا

  زالت عنه  ،أنه (ا وقع نقله �dطه ،أن إجراء حÍم ا(لك S ما ذكر عمد� فيه :فأجاب

                                                 
  .»فيها«: ~ ك  )1(

  .ي: سقط من (2)
  .»ما«: ~ ي  )3(
  .»نفقة«: ~ ك  )4(

  .ك، ط: سقط من (5)
  .»� أخرى �«: ~ م  )6(
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فال ºرج عنه إال باألوجه ال© Æرج به األvالك من يد  ،وصار vل� (ن xد� ،حرمة اZ1س
 )1()ال(قف S من قال بأنه ، و.م نكما يرا� حق اZ1س ،حقه بد من vراxة إذ ال ،ما.كيها

  .وهو واضح غU عن ا�ص ،فقط )2(بل حق ا(حZس ،يرا� حقه
-854 R .8 _C��� ����� O? ��r�� �=CL�X 

cضوره .لقسمة تمرا  )3(]هل[ ،وسئل أيضا عما 2ستحق به ا(حZس عليه الغلة إن مات
xيف إن خرص األرض ،وزرyومات؟ ،أو حرثها ،و  

 )5()إال(فا¬مرة ال Çب �م  ،زهرة )4(أو كبU ،أن ا(حZس عليهم إن ¢نوا فقراء: فأجاب
ضاق  ،ففيها خالف معلوم ذكره ابن عرفة وغwه ،أو كفالن وعقبه ،و§ن ¢نوا معي�� .بالقسم

   .عن جلبه ا(حل وا.زمان
  .ونقله عنه ا1طاب ~ vسائله ،نقله ~ ا�وادر ،وال كراء عليه ،فهو .زارعه ،وأما ا.زرع

نقله ابن ناظم  .منه ما Dv إY يوم vوته ،فهو مقسط S ا(شهور .لميت ،وأما ا.كراء
  . ه�حه �ا ا اRحفة ~

فانظره  ،Þوه ~ نوازل الWز�... شهور إلخ S ا(/ فهو مقسط  ،وأما ا.كراء :قو�: قلت)6(
  .واهللا أعلم ،كتZناه قبل )7()كنا(فيما 

 .وعليه الغلة ،أن ا.زرع � ،وقد تقدم ~ vسائل اإلجارة أن اإلمام إذا زرع وخرج: قلت
  .)9(من أحباس ا(عيار ~ جواب البن ßاج 28وÞوه ~  ،)8(نقلناه من نوازل ابن هالل

-855 R?�*{� 
��L� �~���� G�¶ &PX 
  ~ ماء حيث أ2س من عمارته؟ )10(هل ينقل ،وسئل عن ا(سجد اqرب

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»اZ1س«: ~ ي، م، ط  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»بU«: ~ ي  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»ثم كتب عليه ا.شيخ أبو فارس بما نصه«ز\ادة : ~ ط  )6(
  .ي :سقط من  )7(
  . أ 27ل : ينظر نوازل ابن هالل  )8(
  .119ص 7ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )9(
  .»ي�تقل«: ~ ك  )10(
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  ،ال Çوز معاوضته بوجه ،أن ا(سجد إذا خرب: فأجاب
ّ
بأن  )S)1 قول اإلمام بن أ�د إال

ال نعرف فيه خالفا ~  ،هذا هو ا(عروف ألئمتنا .و\بS ü حاRه ،)2(يZ÷ من غلة أحباسه
  ه، واهللا أعلم امذهبنا
-856 Rb-��� g	*� ML ,.j�� ��W g�9�8 "��� ��� [� F
1� M�?���8 �� ��-� &P� ,X 

وS ما  ؟(ن يرجع ا.وصف ،vلكه )4(µميع ثلث ما )3(وسئل عمن تصدق S أوالد أوالده 
  أو بتلة؟ ،وصية ،�مل عليه ا.صدقة

فإن ¢ن ~  ،فإنه يرا� حال ا(تصدق ،و.م يÍن عرف ،فإن أش� األvر :و�عد: فأجاب
و§ن ¢ن ثم عرف  .ذكره ~ ا�وادر ،و§ن ¢ن ~ ا(رض �ل S ا.وصية .ا.صحة �ل S ا�تل

 ،و§ن تعذر .سار شاهد ا.وثيقة عمل S تفسwهإذا أمÍن استف ،وأما ا.وصف .عمل عليه
   .ألنه ا(حدث عنه ؛فمقتD القواعد أن ا.وصف ألول ا(تضائف�

وهو ا(تبادر  ،فإنه يعمل عليه ،ّم عرف بعكس ذ.ك، إال إن ¢ن تفهو تقييد � ،وأما ا¬ا]
  هاهللا أعلم هل هو خاص با�كور أو ال؟ وا ،ثم يرا� العرف ~ لفظ األوالد ،~ .ساننا

-857 R��m� 
)� .��8� ,"��� [� �H��'	 �=) M�"� ��� ,X 
ثم قام ~ رده وزعم أن ا(شÖي  ،و�اعه أحد األوالد ،وسئل عمن حZس جنانا S أوالده

أو ال علم  ،وزعم أنه .م يقر ،و§ذا ¢ن أميا واد� ذ.ك .أو أvر بقطعه ،وأنه قطعه ،x.م باZ1س
  وهل تتوجه عليه يم�؟ ،بما فيه

 ،إال إن ثZتت حيازة اZ1س بوجه صحيح ،فا(شÖي ا(ذكور ال يم� عليه ،و�عد :فأجاب
 ،ال �سماع من األب ،و§ن أقر حلف أنه ما يعلم صحته .فحي�ئذ ¾لف أنه ما قطعه إن أنÍر

أقر � بائعه به  أو ،إذ .و علم صحته بوجه ما( .وال أخWه بائعه بأنه حZس قبل �ائه ،وال بغwه
  ها�اء ما ال يملكه بائعه  )7(Rعمده ،بيعه )6(�طل ،)5()قبل �ائه

                                                 
  .»أ�د« :~ ي  )1(
  .»أحباسا« :~ ي  )2(
  .»ا�كور«ز\ادة  :م، ط~   )3(
  .»S«ز\ادة : ~ األصل، ي، م  )4(
  .ك: سقط من  )5(
  .»أبطل« :ك~   )6(
  .»{عمده« :ك~   )7(
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-858 R ��c��k��i�� #�$% M9p� M�X 
حZس ش®ئا من  )1()إن(أشهد فالن S نفسه أنه : نصها ،وسئل عن vضمن شهادة اسxÖء

و§ن  .وvردود ،فهو باطل ،)2()به(وال ¾Íم عليه  ،فال يؤاخذ به ،أو صدقه ،أو وهبه ،متاعه
ألن علماءنا  ؛هذا االسxÖء )5(فهل يفيد ،)4(أو حياء من أخوا� )3(فإنه إال خوفا ،صدر منه ذ.ك

 .ال يفيد ،و S شخص مع�أ ،نصوا S أن االسxÖء ا(طلق ا�ي .م ينص فيه S ا.سبب
  .نظر حاشية ا#نتورياو

يÍون ~ �ء  هو أالو ،فاالسxÖء ا(طلق ا�ي أبطله شيوخنا وغwهم ،و�عد :فأجاب
 ،وأما ~ ا�ازلة .ال .سبب ، ال© تصدر من ا(سÝÖبأن يÍون معّمما ~ �يع األفعال ،مع�

بد ~ االسxÖء ~  أنه ال :و.م نقف S من قال ،هذا ا�ي فهمناه من @مهم ،فهو غw مطلق
إال  ،وما الح منه ،وما كتبت هذا حÄ راجعت ا1اشية ا(ذكورة ،(تWع عليهاxWRت من ذكر ا

  هاواهللا أعلم  ،ما قيدته
-859 R�� �¥��� [� "��=) ,|iJ� &-� �\ O�	��´
�c8 @(8� ,��r1 ���� O� l?X 

 ، و�ÀحZساه S أوالدهما ا.صغار ،رجالن �ما أصل vشÖك ،ا1مد هللا :و×ا وجد hطه
  . )6(أو يد أحدهما إY أن ماتا ،~ أيديهما

ألن � واحد منهما قد حZس S و�ه وو�  ؛فهو باطل ،~ أيديهما معا أنه إن بÀ: جوابها
منهما  )8()واحد(فيحZس �  ،ب� رجل� )7(وقد قال ما.ك ~ ا1ائط .فال يصح حوزه ،غwه

ال  )9()فهذا( ،نهما ما حZس عليهفقبض � واحد م ،وS عقب صاحبه ،نصيبه S صاحبه
  S غwهما  )10(و.و حZسا ،وهو كمن حZس S نفسه ،وهذه ا.رقv ،وهذا فرار من ا.وارث ،�وز

                                                 
  . ي، ط: سقط من  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .»خوف« :ك~   )3(
  .ك: وقد سقط من. »أحوا�« :~ ي  )4(
  .»يفسد« :~ ي  )5(
  .»مات« :، ك~ ي  )6(
  .»حائط« :~ ي  )7(
  .ك: سقط من  )8(
  .ك: سقط من   )9(
  .»أو حZسه« :ك~   )10(
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  ه ا )1(]�[إذا حازه ا(عطى  ،جاز ذ.ك
Àسه هو ،بيد واحد منهما و.و بZه ،بطل ما حwسه غZلعدم صحة حوزه (ا  ،وصح ما ح

فهو  ،ثم إن الظاهر إن وقع اRحب®س S أوالدهما �dط .إن وGه ،وصحة حوزه لغwه ،حZسه
vأوالده فقط .رق S س � واحد منهما نصيبهZطه  ،وأما إن وقع حd� هافهذا صحيح  

ونصه  ،لعدم ا1يازة بعد ا.س�� ا(تطاولة ،~ عمرى قيم ~ إبطا�ا ،و×ا انتقد به S غwه
وهو واضح (ن  ،وال جار S قواعده ،فل®س هو ا(ذهب ،رحونأما ما نقله عن ابن ف :بعد @م

   .ونصوص دواو\ن ا(ذهب توهنه ،تأvل @مه
ألن vوضوعه فيمن قام  ،فل®س cجة ~ صورة ا�ازلة ،نقله عن ابن رشد )2(]ما[وأما 

 ،و¸ن يت�ف فيها هو وvوروثه أز\د من سبع� سنة ،برسم حZس S من بيده أvالك ورثها
   .ة ا�ازلة hالف ذ.كوصور

بل قد  ،فهو إطالق خرج به عن أقوال ا(ا.كية... بطول ا1يازة إلخ  )3(ال عWة: وأما قو�
�ب®سه إن ¢ن بيد ا(حZس عليه وقت  ، أن ا.ُمّد�نص أبو ا1سن فيما نقله عن مطرف وأصبغ

  هاعمال باالستصحاب  ،فهو ¢ف مع ثبوت أصل اRحب®س ،االختالف
-860 R
)� �H��'	 �=) M��� #����� Z$�'98 .�4�� M� " .~�� ��*) l?X 

وP  ،أو إY حر\م أرضه ،من أسفله بمنت& العمارة )5(دَ دِ وحُ  ،عمن حZس جنانا )4(وسئل
مندرج ~  )8(عمارته )7(أسفل ا#نان ×ا .م تصله ا�â؛ أنجار شائع ~  )6(العرف/ ا.لفظ� 

  ؟)9(أحدا ال يعمر أسفل جنان أحدن ، وأا#نان
   )10(مبطل ،فتنصيص ا(حZس S أن ما حZسه ي�ت¦ إY حد عمارته ،و�عد :فأجاب

                                                 
  .ي: وما أثZته من. األصل، م، ك، ط: سقط من  )1(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )2(
  .»عبارة« :ك~   )3(
  .»سئلت« :ك، ط~   )4(
  .@هما صحيح. »ُحد� «: ك، ط~   )5(
  .»عرف« :~ ي  )6(
  .»تصل«: ~ ط ،»تطل« :~ ي  )7(
  »العمارة«ك، ط : ~  )8(
  .»واحد«: ~ ط  )9(
  .»فبطل« :ك~   )10(
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ا�يضاء ال© .م  وأيضا فاألرضه ا )1(]به[ا�ي حد  ،لعدم جر\انه S ا.لفظ ،.لعرف ا(ذكور
ألن  ؛ديده ¤رجا �ا� )2(.�ن ،و.و فرض ثبوته ،بد من ثبوت vلكه �ا ال ،تتقدم فيها عمارة

والعرف  .وال اqاص ،~ العرف العام )3()ال( ،األرض ا�يضاء ال يطلق عليها اسم العمارة
  . ا�صوص S خالفه�اللة  ،ا(شهود به ال يعول عليه

بعدم  )4(قاطن ساv، Kوالي عبد ا.كر\م بن i -  ر�ه اهللا -وقد حöت إفتاء وا�ي (
وال يليق فيه  ،فإنه ال يعتx� W ،ال lسألU :(ا سأ� عنه ،وقال � ~ جوابه ،اعتباره (ا سأ� عنه

   .أو معناه ،هذا لفظه .ألن ا�اس ال يقبلون فيه ~ بالدنا ما قا� العلماء ؛ا�حث
-861 R M� �=CL� ��'8 �8 a�-�=) ! n�K�X 

صا1هن ا�كور  ،وهو أن بنات ا(حZس (ا قمن ينازعن ~ اZ1س ،وأما ا.صلح ا(ذكور
  )5( ).بإعطاء كذا وyذا من الغلة مدة حياتهن

وأما ما وجد ~ رسم القسمة يعU  ..لجهل ~ ا(صالح به ،بأنه ال خفاء ~ فساده :فأجاب
بيد  )6()ن إالاآل(و.م توجد  ،وذكر فيها أن فقارة كذا بقيت ب� ورثته ،وجدت قسمة مÖوك ا#د

به  )9(ال يþع :فأجاب ،)8(بعد مدة قام فيها اآلن ا�نت)7()و ،بعدهم(ا�كور وأوالدهم 
  هاواهللا أعلم  ،ما ~ يد الغw )10(بمجرد
-862 R.�E�� Á� �8 �=) k�� ���(�X 

�Áم ثان وسx ~ س جنانا بمائه كذاZيلت الفقارة ~ ا.سادس منه ،وسئل عمن حyو، 
منه قسم ذ.ك ا(اء ب®نه و��  )11(ثم ~ ا¬امن ،و.م يذكر اZ1س ،وذكر ذ.ك ا(اء .�كر وأخته

                                                 
  .ي، م، ك: أثZته منوما . األصل، ط: سقط من  )1(
  .»لÍن« :~ ي  )2(
  .ك: سقط من  )3(
)4(  Kتبعد عنها بمسافة  :سا ،wم، وعن مقر أدرار 14ق� يقع جنوب أنز�Ð110مÐ.  
  .ط: سقط من  )5(
  .ك: سقط من  )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .»ا�نات« :، م، ط~ ي  )8(
  .»ي�»ع« :~ ي  )9(
  .»بمجرده« :، ط~ ي  )10(
  .»ا¬ان« :ك~   )11(
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 ،وا¬مان� كيلت بعد vوته )1(وa ا¬امن ،أنه باع منه ش®ئا ،ثم ~ اRاسع ذكر ~ ا.زمام ،األخت
  .وذكر فيه �يع ا(اء ا(ذكور ~ اZ1س .لحZس

1وزه مع األصل xما  ،صحة �ب®سه وثبوته معاينة ا�®نةا(اء ا(ذكور يعتW ~  :فأجاب
�ب®س  )3(فال يÌÍ ~ صحته ،وأما ا.زمام وحده .(2)ا�®نة او\Íون ا.زمام حي�ئذ vؤ\د ،¢vال

  . واهللا أعلم ،وعدم �سبة ا(اء فيه .لحZس ،سيما مع وقوع ا�يع فيه وال ،ا(اء
وا(اء وجد  ،فاعلموا أن اZ1س S صغار و�ه ،)4(معاينة ا�®نة 1وزه :فقولÍم ،ثم روجع
.كنها .م lستوف �وط معاوضة  ،ووقعت ا(عاوضة فيه من أر�ابه ~ أصل آخر ،~ اZ1س اآلن

  .األحباس
cيث .م يذكر فيه ا.وقف  ،فما أراده ا�ي بيده ا.وقف من ا.رجوع .لزمام ،و�عد: فأجاب

وعليه  ،زمام ال يبطل ما ¢ن م�سو�ا .لوقف من ا(اءوا. ،vر\دا إبطال ماء ا.وقف ال يتابع عليه
  هافwد اRعو\ض ا(ذكور ا.واقع بغv wوجب واهللا أعلم 

-863 R�=�� ! n���� #�$%X 
إذا ظهر  ،وأما ما قلناه من عدم انتفاع القائم با.سماع به ~ اZ1س: و×ا ¢تب به ما نصه

 ،وأما مع وجوده. ي�تفع بها عند عدم ا.رسمرسمه بيده وأنÍره، فألن شهادة ا.سماع إنما 
 ،ؤ\د با{م�و�.ك تُ  ،أو Þو ذ.ك فال؛ ألن شهادة ا.سماع ضعيفة ،و�طالنه بتجر\ح شهوده

   .وذ.ك ر\بة ظاهرة ،فيحتمل أن يÍون اسÁنادها �ذا ا.رسم الفاسد
   .(ا كنا با.زاو\ة القندوسية ،S فتوى بعض علماء فاس بذ.ك )5(وقد وقفنا

، فقد وجدته )6(ابن هالل من �ط تفسw العقب ~ شهادة ا.سماع وأما ما نقلته عن
، وقد �د عU اآلن �له ،كنت قيدتها با.زاو\ة القندوسية ،~ vسألة )h()7طي(منقوال عنه 

  هوا.سالم ا

                                                 
  .»ا¬ان« :ك~   )1(

  .»vؤ\دا .لب®نة« :ك، ط~  (2)
  .»صحة« :، ك~ ي  )3(
  .»(حوزه« :~ ي  )4(
  .»وقفت« :~ ي  )5(
  .أ 74ل: ينظر نوازل ابن هالل  )6(
  .ك: سقط من  )7(
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 )1(قال عبد ا(لك :وyتاب ابن ا(واز ،ا(جموعةمن : "ومن ا�وادر ما نصه: و×ا وجد hطه

وا ~ مþل أنه صدقة من أبيهم، أو من جّدهم  وأE  -ير\د عليهم وS أعقابهم  -~ قوم أقر"
وا -ير\د من ا.ورثة  -ا�اقون  و\لزم  -ير\د ~ نصيبهم  -يلزم ا(قر\ن إقرارهم : قال. أن يقر"

و\مC ذ.ك S �وطه عليهم، وS أعقابهم، . أوالدهم؛ ألنهم أقروا فيما صار �م با(wاث
وا، و�نوهم ن وقع اإلقرار �م ؛فيدخل عليهم فيه ا�ين .م يُِقر"  ،و.و ¢ن ذ.ك بÍتاب. ألنهم vم�

  ... إلخ )2("أقر� به بعضهم
و\Íون �Zسا عليهم S  ،مهم ذ.كو\لز ،و�وز إقرار ورثة ا(حZس Zcس: ابن هارون

 ،إال ~ حصصهم فقط ،و§ن �yهم أحد ~ ا(wاث .م ينفذ إقرارهم :ثم قال ،حسب ما أقروا به
ألنها  ؛و.م يÍن � رد ا{م� ،حZس عليهم ش®ئا (3)و\لزم ا(نكر ا{م� باهللا أنه ال يعلم vوروثه

  . هد عن أحد اوال ¾لف أح ،أعقابهمو.و ردت .ردت S مد� اZ1س 
S )4(و ،أنها حZس من قبل أبيه عليه ،إذا أقر رجل ~ أvالك بيده: وa نوازل ابن ا1اج"

 عن )6(وºرجها ،حÄ ¾وزها )5()باإلشهاد(أو ألبيه، فال ي�تفع  ،عقبه، فإن علم ا(لك فيها �
          ،و§ن جهل vلكها �. Rبü يده عليها حÄ يموت ،يده؛ ألنه يتهم أن يقصد إبطال ا1يازة

  . نقله ~ ا�ر ا�w1... إلخ  )7("أو ألبيه، فإشهاده باRحب®س جائز حÄ يظهر خالفه
إذا اد� أحد من ا.ورثة أن أباه حZس عليه  :ير\ةوa ا1د: "، ما نصهحاوي الWز�/ ومن 

فا.واجب أن  ،وأنÍر سائر ا.ورثة ،حصلت �ت يده �سبب ذ.ك وأنها ،من حومة كذا ،دار كذا
فإن .م  ،فيعذر �قيتهم ~ ذ.ك ،فإذا ثبت ،ي1بت ا(د� أنه قبض ا�ار ~ حياة األب وصحته

  ... vضت حصته من ا�ار حZسا S ا.وجه ا�ي ذكر إلخ  ،يÍن عندهم مدفع
Uا(عيار ~ جواب .سيدي إبراهيم ال�ناس aذا .م توجد شهادة بمعاي�تها .لحوز .م أنه إ :و  

                                                 
  .»عند ا(لك« :~ ي  )1(
  .105-104ص 12ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )2(

  .»vورثه« :~ ي (3)
  .»¼«ز\ادة  :ك~   )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .»¾وزها و¾رثها« ك: ~ ،»وºرجها ¾وزها« :ط~   )6(
)7(  w1355ص 2ج: ا�ر ا�.  

 ]أ/300[
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وعليه �ل ا.شيوخ  ،و.و وجدت بيد ا(عطى S ا(شهور من ا(ذهب( ،)1(تصح العطية
  ها )2()ا(دونة
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  وسئل عمن أبرأ ~ غلة ما حZس عليه؟ 
ق َمن ُحõZَسْت عليه من حZس S رجل ]ًال،  :قال ابن كنانة: "وa ا�وادر: فأجاب فتصد�

؛ .م Çز ا.صدقة 2óأجن S ابنه، أو S وال : قال. َمن شاء (3)و� أن �نيَها، وُ\ْطِعَم تَمرتها. بتمرها
ا ُجِعَل فيه ِ اZ1َس َ$م�

�wإلخ  (4)"يغ ...  
 ؛و.م يÍن ا(تصدق و�\Íه ،ولعل هذا فيما إذا ¢ن ا(قصود ع� ا(حZس عليه: قلت

  .هواهللا أعلم ا ،حي�ئذ ما.ك االنتفاع فقط ألنه
ع وقال : ونصه ،انظر ما ºالف جوابه ~ ا.dوط ~ ا��ح من ¤ت� ا(تيطية: قلت)5(

عليه  )7(من مال �Zس )6(بما 2ستغله ،وأبو عمران فيمن Þل اب�ته ،أبو بÍر بن عبد ا.ر�ن
     وال غرر ~  ،ألن الغلة عطية .البنة ؛)9(وانعقد ا��ح S ذ.ك أنه جائز :حياته )8()مدة(

  . هذ.ك ا
vشبها � ~  ،)11("َكُظُهوِر ُحZُِس َدارٍ "(: )10()~ ا.رهن(قول ا(صنف  ،ومن ذ.ك أيضا

وقيل يÍون �  : "ا(واق بعد @م ما نصه> قال <  .أو االنتقال (نفعة ا�ار ،)12()بطالن ا.رهن
©ما يصّح .لّراهن vلكه منها، و¼ 

ّ
ففيه د{ل S جواز هبة غلة  )13(."ها ُحZَِسْت عليه ا(نافع ال

                                                 
  .48ص 7ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )1(
  .ي: سقط من  )2(

  .»ثمرها« :ك~  (3)
  .97ص 12ج: ا�وادر وا.ز\ادات (4)

  .»ا.شيخ أبو فارس بما نصهثم كتب عليه «ز\ادة : ~ ك، ط  )5(
  .»lستغله« :~ ي  )6(
  .»اZ1س« :ط~   )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .»حائز« :~ ي  )9(
  .ك: سقط من  )10(
  .197ص: ¤ت� خليل  )11(
  .ي: سقط من  )12(
  .540ص 6ج: اRاج واإلùيل  )13(
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ا.رyن : ونصه ،ا#واب ما ~ ا�بة من ¤ت� ابن عرفة ،و\دل ا.صحة .واإلبراء منها ،اZ1س
¢�ار : فقال ابن عبد ا.سالم ،وتبعه ابن ا1اجب .وهو � ×لوك يقبل ا�قل ،ا¬ا] ا(وهوب

   .وأم ا.و� ،¢الستمتاع با.زوجة ،يقبل)2( ما ال ،)1(منافعهاوا¬وب و
وyذا  ،ألنهما ما{ان ؛وما زاده حسن ،و¸.شفعة ورقبة ا(�تب ،وزاد :وقال ابن هارون
وهو  ،ودخول ا(نافع فيه يدخل العار\ة ،وهو مندرج �ت � ×لوك ،اZ1س ال تصح هبته

ينقل االستمتاع  :وأخرج ابن عبد ا.سالم بقو�: "ونصه ،ونقله بنا] ها )3()العرف(خالف 
 )4(وما زاده حسن؛ ،ورقبة ا(�تب ابن عرفة ،وزاد ابن هارون إخراج ا.شفعة ،وأم ا.و� ،با.زوجة

وهو Þو ما نقله  ،فهذا يدل .صحة ا#واب ،)5(."هوyذا اZ1س ال تصح هبته ا ،ألنهما ما{ان
  . واهللا أعلم ،خالف ما قيده به ،إطالق القول فيه وقد علمت .)6(ا(جيب عن ا�وادر

بعد  ،~ ا1طاب ~ باب ا.ydة ،ما يقتC جواز هبة ا(حZس عليه منافع اZ1س )7(نظروا
\ٍك : "قول خليل ِ�َ َSَ َCِ ©... إلخ  )8("َوقُ

ّ
: �مل القسمة، فإنّه قال )9(]الَ [ ~ vسألة اّ�ار ال

و§ن ¢نت اّ�ار : سحنون من كتاب اZ1س من العتZّية )10(|سماع| و§ن ¢ن ذ.ك حZًسا، فقال ~"
Þن ال Þتاج .لّسك÷، ولÍن ينظر إY قدر ما يصw �ا من ا.ّسك÷، : واسعًة، فقال األغنياء

أêح  )14()وÞوه بل(ذكره ~ الفرع ا¬ّالث، . ها )13("، أو نÍَِْر\ِه �م)12(امن أحبZن )11(ف�سكنه
  .األجهوري منه ~ نوازل

                                                 
  .»منافعهما« :ط~   )1(
  .»ال«ز\ادة  :ك~   )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .»إلخ« :ك، ط~   )4(
  .172ص 7ج: الفتح ا.ّرّ�ا]  )5(
  .وما بعدها 9ص 12ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )6(
  .»أيضا«ز\ادة  :ك~   )7(
  .214ص: ¤ت� خليل  )8(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
  .vواهب ا#ليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )10(
  .»فنمكنه« :~ ي  )11(
  .»أخينا« :~ ي  )12(
  .107ص 7ج: vواهب ا#ليل  )13(
  .ك: سقط من  )14(
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قد أفÄ سيدي عبد  ،فا(سجد اqرب ا�ي ال يرm عود عمارته ،و�عد :و×ا وجد hطه

ا�ي  ،~ بنائه )1(بأن أحباسه ت�ف غلتها ،كما ~ نوازل األحباس من ا(عيار ،اهللا العبد́و
 )3(ي�ف إY أقرب :فقيل ،وما فضل :قال .ف دثورهخو ،حرمته )2(وتبü � ،يقام به رسمه

   )6(.هو�ه أفÄ ا .)5()و§ن بعد( (4)ألحوجها :وقيل ،ا(ساجد إ{ه
فأطلق K ~ وجود اqالف فيها من  ،وقد كنت سألت ا.سيد ا.وا� حفظه اهللا عن ا�ازلة

  هاواهللا أعلم  ،وهو قدوة ،وقد رأيت ميل العبد́و �قله .ألحوج .غw ترجيح
-867 R<��� O*(�� ¹���� ! �$�/ ��  �W ,�� A��� O*(�� ¹����8 �=P M�X  

 ،تار\خ سبعة وسبع� ~ القرن ا(ا� )7()هبة ~(اRاودي بن سودة عن وسئل ا.سيد 
ثم قيم فيها ~ تار\خ ثالث  ،وأvضاها قا� ا.وقت hطابه عليها ،هو ا1ادي عd )8(لعله

  .وlسع� ~ قرننا هذا
�ب  ،من زمن تارºها ا(ذكور أعاله ،ا(وهوب �م )9(ا1مد هللا ا�بة ا(حوزة بيد :فأجاب

 ،أو غwه ×ن صارت إ{ه بوجه من ا.وجوه ،أو ا(شÖي منهم ،وورثتهم ،أن تبü بيد ا(وهوب �م
~ ألن ا1وز  ؛يوجد ~ رسمها S تقدير وجوده )10()خلل(�سبب  ،وال 2سوغ اRعرض إلبطا�ا

¢ف مغن  ،S أن خطاب القا� ا(عروف ا.والية والعدالة بما تصح به ا.رسوم ،مثل ذ.ك ¢ف
ثم كتب  .أعلم واهللا سبحانه ،فال حاجة (عرفتهم بعد معرفته ،عن ا�ظر ~ ا.شهود وعداRهم

اء واالكتف ،ما ذكر أعاله من وجوب إvضاء ا�بة ا(ذكورة: بما نصه ،عليه ا.سيد �مد ا�نا]
  هاواهللا سبحانه أعلم  ،صحيح ،با1وز الطو\ل فيها

                                                 
  .»غلته« :ط~   )1(
  .»به« :ك~   )2(
  .»قرب« :ط~   )3(

  .»الرجوعها« :ك~  (4)
  .ك: سقط من  )5(
  .56ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .»و« :ك~   )8(
  .»بهذا« :~ ي  )9(
  .ك، ط: سقط من  )10(
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S ا.ونقاS K  احZسه �مد بن باب/ و�عد فاZ1س ا�ي : نصه ،و×ا وجد من إvالء االبن
فإنه يقسم ب�  ،أوالدهم ، و�Àفمات إخوانهما ،وذكر أنه يرجع إلخوانهما بعد انقراضهما ،اب�تيه

  . ههذا ا�ي به العمل ا ،ومن مات منهم يأخذ أوالده نصيبه ،أوالدهم با.سو\ة
: فأجاب ،وسأ� عن معتمده ~ ذ.ك ،قطع، ورأى أنه يÍون كمنو(ا باحثه غwه ~ ذ.ك

هو قول ا�وادر بعد  ،فمعتمدي فيه ،خواناZ1س ا(ذكور ألوالد األمن رجوع فما ذكرته  ،و�عد
وyذ.ك إن �ط أّن من : قال ابن ا(واز: "ما نصه ،نقله vسألة من حZس S أر�عة نفر من و�ه

فمات اثنان منهم عن أوالد، ومات ثالث عن غw . فنصيبه S إخوته ،مات منهم، و.م يÖك و�ا
S من ا.و�، وو� ا.و� باالجتهاد، وُ\ْؤثَُر فيه األحوج فاألحوج، وال و�، فإّن نصيبه يرجع 
 ا�ا

  . ها )1("�ري فيه قسم
وقد ذكر ذ.ك  ،كما يقو� ا(غwة ،فهو راجع لقسم اZ1س با.سو\ة ،وأما ما ذكرته من العمل

  .واهللا أعلم انت& ،وغwه ،العمل ابن ôزي ~ تÍميل اRقييد
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و§نما قال � وGتك  ،و.م يعلمه باRحب®س ،وسئل عن حZس جعل عليه �Zسه من ¾وزه
ال؟ وعمن تصدق بثلث ما� S إمام بâه ومعلمها إY غw  بد من علمه به أم هل ال ،S ا1وز

 ،و�ه(ومتو� ذ.ك من بعده  :ثم قال، فيه غلته )3(ا�ي ي�ف )2(وذكر ا.وقت ،صدقة بتلة ،ذ.ك
هل  ،أن مات (5)]إY[و�À بيده يت�ف فيه  .وا#امع ،ا(حöة (4)]أvر[و§ال فمتو�  ،إن ¢ن

  يرده وصية أم ال؟ ،فالن )6()ومتو� ذ.ك من بعده :أو قو� ،يبطل ذ.ك
Éحب®س :فأجاب عن األوRلقول ا.شيخ  ،صح حوزهو§ال .م ي ،أنه البد من علم ا1ائز با

  و§ن ¢ن مذهب ا(دونة عند  .هو قول ابن القاسم ~ سماع سحنون ،)7("مَ لِ عَ  نْ إِ  ٍع ودِ vُ وَ " :خليل

                                                 
  .34ص 12ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )1(
  .»ا.وقف« :~ ي  )2(
  .»ت�ف« :~ ي  )3(

  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (4)
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (5)

  .ك: سقط من  )6(
  .254ص: ¤ت� خليل  )7(
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  . و.و .م يعلم ،ابن رشد صحة حوزه
مع أهل زاو\ة سيدي عبد القادر ~ ا.ورقة  ،نظر جوابه ~ vسألة أهل تطافا: قلت(1)

  .ما ºالف ما هنا، ففيه ~ vسألة حيازة ا(ودع ،العا�ة بعد هذه
وال يصwها قو� ا(ذكور  ،لعدم ا1وز ،أن ا.صدقة ا(ذكورة باطلة :وأجاب عن ا¬انية

  .كما هو ظاهر ،وصية
Wنال] أ) سيدي عمر األ�Rثم  ،وأجاب بصحة ا#واب� سيدي عمر بن عبد ا.ر�ن ا

فا�ي يظهر أن ا.سائل سأل عن حÍم عدم  ،مه باRحب®سو.م يعل :ـ يعU ا.سائل ـوقو�  :قال
ا.صحة  ،وا�ي ظهر من علة ا1وز ؟هل حكمهما واحد ،مع علمه با1يازة ،علمه باRحب®س

 ،وا�ي عللوا به بطالن حوز العبد .ألن يده صارت حائزة .لغw قطعا ؛حيث علم با1وز
  . واهللا أعلم ، نص ê\ح ~ ا(سألةو.م نقف S .وأن يدهما كيده يقوي ما ذكرنا ،وا(حجور
نظر ما .لعالمة ا.زجالوي ~ ا.ورقة ا.سادسة ا :قلت( .وال يصwها قو� ا(ذكور وصية :قو�

  .)2()وما .لفشتاK وغwه من اRفصيل ~ مع÷ هذه ا(سألة ،قبل هذه
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وهل يمC  ؟(ن يرجع وقفه ،وسئل عن ا#امع األعظم إذا تعطل ~ ا�v âساجد غwه
م األvر (ا خافوا من تفاق ،دون سائر ا(ساجد ،~ vسجدين خاصة�  وضع ا#ماعة مع القا�
 ،ببâ ل®س به سواه حÄ أدى إY إغالفه ،vسجد بقرب ا(سجد األعظمأم ال؟ وهل �وز إحداث 

  خاصة إلن�اف ا�اس إY ا(حدث أم ال؟ ،cيث ال يص. فيه إال ا#معة
Éراب قر\ته ،أن ا(سجد إذا خرب و.م يرج عوده :فأجاب عن األوq فإنه ي�ف  ،وذ.ك
 ،وما فضل ،خوف دثوره ،حرمته )4()به(وتبü  ،به رسمه )3(ا�ي يقوم ،من غلة أحباسه ~ بنائه

   .إY أحوجها و§ن بعد :وقيل .جدي�ف إY أقرب ا(سا :فقيل
من حZس أرًضا S : "ونقل ا(ّواق عن ابن ا(كوّي ما نّصه و�ه أف©،: قال العبد́و

  . ها )v")5سجد، فخرب، وذهب أهله، �تهد القا� ~ حZسه بما يراه

                                                 
  .»بقو�ثم كتب بعده ا.شيخ أبو فارس «ز\ادة : ك، ط~  (1)

  .ورد بعد جواب ا.شيخ عن ا(سألة ا¬انية: ي، ك، ط: ~  )2(
  .»يقام«: ك~   )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .647ص 7ج: اRاج واإلùيل  )5(
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               ،وS هذا فلو اجتهد القا� مع ذوي ا.رأي من ا#ماعة ~ êف ذ.ك (سجد
  . وهو جC) ،Å ذ.ك  ،vسجدين أو

  .أو Rفر\ق �اعته ×نوع ،أن إحداث vسجد ~ ا�â يؤدي Rعطيل ا.سابق :وعن ا¬انية
وا.واجب اÆاذ vسجد : "ما نصه ،من إكما� )1(ا(سجد �قال األّ± ~ �ح حديث بنائه 

فالظاهر إÆاذ vسجد ثان مندوب  ،و§ن .م يÍف .فذاك ،وا#ماعة )2(فإن ك� .لجمعة ،واحد
وa العتZية عن سحنون ال بأس باÆاذ vسجد  :ثم قال .ألن فرض إقامة ا.سA سقط باألول ؛إ{ه

وخيف تعطيله منع ا¬ا] ابن  ،فإن قلت �اعة األول ،إذا عمرا معا ،.كÕة أهل األول ،قرب آخر
ترك  ،و§ن .م يZ بقصد ا.öار .ز�لةو�ö، v Àار هدم، وقصد به ا.و§ن فرق �اعة األول .رشد

  .منهه ا.كÕة ا�اس  ،إال أن ¾تاج إ{ه ،خا{ا
-871 R
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فأخذ ا(وهوب  ،و.لمسجد ماء ~ فقارة أخرى ،وسئل عمن تصدق عليه بماء مثال ~ فقارة
.كون ا(سجد � جنان ~ تلك الفقارة ا(وهوب  ،وترك .لمسجد ا(اء ا(وهوب ،� ماء ا(سجد

فهل إذا  ،اRأبيد  ال S ،االنتفاع/ وا(عاوضة S وجه  ،وال جنان � ~ ال© ماؤه فيها ،منها ا(اء
ألن عوضه أخذه  ؛�بة أوالتبطل ا ،مات ا.واهب قبل أن �عل ا(اء ا(وهوب ~ جنان ا(سجد

 وyيف إن ¢ن إمام ا(سجد هو ا(وهوب �؟ ،ا(وهوب �

{دخل ~ أحباس  ،وترك ا(اء ا(وهوب � ،وأما من أخذ ماء حZس ا(سجد :فأجاب
 ،فال خفاء ~ بطالن ا�بة ،فإن ¢ن بÀ بيد ا.واهب ،و.م يدخل حÄ مات ا.واهب ،ا(سجد

إن علم بذ.ك  ،فقد علمت حكمه ،أو vستعw وÞوه ،و§ن بÀ بيد غwه من vكÖ .لعدم ا1وز
 wٍ عِ تَ سْ vُ وَ  ،مدَ ُ¤ْ  زَ وْ حَ وَ " :وهو ما أشار إ{ه ا(اتن بقو� .وyذا حكمه إن .م يعلم ،من هو بيده

  .هامطلقا  :وال ºفاك ما قيل ~ قو�... إلخ  )3("مَ لِ عَ  نْ إِ  ،ٍع ودَ vُ وَ  ،اقً لَ طْ مُ 
 ،سيدي وا�ي أبو عبد اهللا سيدي �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK عن سبع vسائل وسأ�

Yله إن شاء اهللا تعا�وهو من حZس S أوالده  ،منها ما يناسب أن يذكر هنا .يذكر � منها ~ 
و.م  ،.كونهم vلكوا أvرهم ،و�طل ذ.ك اZ1س ،ثم مات ،ثم اشÖى �م أصوال من غلته ،ا.صغار

                                                 
  .375ص 1، ج524: ، حديث�ابÁناء vسجد اóّ�ّ : ا(ساجد وvواضع ا.صالة، باب: أخرجه vسلم ~ صحيحه، كتاب )1(
  .»ا#معة«: ك~   )2(
  .254ص: ¤ت� خليل  )3(

 ]أ/301[



 1174 
 

يÍون  ،بالغلة (1)فهل ما وقف من األصول ،و.م ¾ز ،معهم ح� ا1باسة ما.ك أvرهأو  ،¾وزوه
Hى ذ.ك �م ا.وÖوت األب من غلته ،.لورثة أم ال؟ وهل إذا اشv و�طل أيضا (وجب بعد ،

و§نما األصل (ن اشÖى باسمه  ،ا�ي اشÖى به ،أو يÍون � ا¬من ،لوارث أصاليÍون ذ.ك .
  أوال؟

وهدانا و§ياك ، سلك اهللا بنا و�ك أقوم طر\ق أما بعد،: د ا.سالم بما نصهفأجابه بعد ر
فقد وقفت S وجعل �ا و.ك ا#نة مأوى،  ونزهنا و§ياك عن إتباع ا�وى،.سZيل اRحقيق، 
م تأvلتها، فوجدت {لها قد حلك، ا(نظومة ~ كتابك هذا نظم ا#مان، ث vسائلك ا1سان

و§ن ضعفت ~ العلم ذات  .كU أردت أن أقدم فيها زندي،وطر\ق أجو�تها صعب ا(سلك، 
   .ساتر عور( (2)وأسبل S ما أ�تبه من فضلك فأقبل أيها األخ معذر(،يدي، 

Éسه :فأما األوZس من األصل بغلة ما حZاه ا(حÖسه ،فما اشZر\ة ~ أنه تابع (ا حv ؛ال 
   .فwجع مwاثا ،فمات و.م ¾ز ،وهبه ألوالدهو ،وyأنه اشÖى بما� أصال ،ألن الغلة من �لة ما�

òاه ا.وÖاه � ،وأما ما اشÖون (ن اشÍوقد علمت  ،� بوجه شبهة (3)ألنه استغل ؛فإنه ي
   .جوابه ~ هذه ا(سألةه واهللا أعلم ا ،وvوهوب ،أن الغلة �ي ا.شبهة من وارث

ما  ... أصال إلخ )4()بما�(وyأنه اشÖى  :وذكر سيدي وا�ي ~ حاشية ا#واب عند قو�
فأجاب  ،وأنه أوقف غلة ذ.ك .لصغار ،وقد سئل يعU ا(جيب عن هذه ا�ازلة بعينها :نصه

   )5(هاألنه ا1ائز �م  ؛بصحته
مع ما  ،من أن الغلة �ي ا.شبهة ،نظر ما علل به كون ا(شÖى .لمشÖي �ما( :)6()قلت(

أن ا.ورثة يرجعون  ،ثم ظهر بطالنه ،ا(حZس عليهم إذا استغلوا اZ1س )7()أن(من  ،قا� العلماء
  )8().يهم بالغلةعل

  
                                                 

  .»األصل«: ~ ي، م، ط (1)
  .»بفضلك«: ~ ي (2)
  .»استغله«: ~ ك، ط (3)

  .ك: سقط من  )4(
  .و¼ من خط ا�اسخ. »ثم كتب ا.شيخ أبو فارس S حاشية قو� والغلة �ي ا.شبهة إلخ ما نصه«ز\ادة : ~ ك، ط  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .ي، م: سقط من  )8(
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~  حöوا �ي متداعي� )1(فإن أهل �و\ن ،و�عد :واسÁشاره سيدي وا�ي بما نصه
 ،وهو ~ يد ورثة �Zسه ،وقد قسم .واآلخر يدÝ بطالنه ،فر\ق منهم يدÝ حباسته ،أصل

فلما رجع  ،وجعله ~ يد رجل فحازه ،�ب®سه ح� أراد اRوجه .لحجاز )2(و�Zسه قد وقع منه
واZ1س ا(ذكور قد أvضاه القا� ا.سيد  ..كونه S صغار أوالده ،من ا1جاز رجع Z1سه

واألوالد ا(حZس عليهم  ،�فهل رجوعه  ،ا1اج �مد عبد ا.ر�ن أبو ا.سيد �مد عبد ا.كر\م
و§ن قلتم  .ح� أراد اRوجه .لحجاز ،وال عWة cيازة من أسندها إ{ه ؟يبطله أم ال ،~ حجره
و§ن  ؟يبطلها ،ا(حZس S[(3)[دينا ¢ن K  ألقتC إنما حزت :فهل إن قال ا1ائز ،باعتبارها

تناء عن ¢ف ~ اإلغ وهل خطاب القا� ؟ال ونعتWها أو، (4))األب(ف�جع 1يازة  ،قلتم به
وهل إن قدح ~ شهود  ؟ال وÞو ذ.ك �عد زمانهم أو ،ومعرفة خط ،حÍم ا.شهود من تزyية

وترى  ،وترى الفقيه ا.سيد ا1اج �مد بن أ�د ما كتب S شهوده ؟اZ1س يصY إ{ه
  .واهللا ا(وفق ؟اqصم� أنفسهما يدK � واحد بما عنده

و§ن ¢نوا  .ال يوهنه ،رجوع ا(حZس (ا حZسه S صغار أوالده بعد العامبأن : فأجاب
وال عWة بقول  ،كما ال يö اRوyيل S ا1يازة ح� أراد ا.سفر ،فكيف وهم ~ حجره ،كبارا
و§عالم  .وقد نص ~ ا�وادر S أن رجوعه � ال يö ،أنه حاز {قتC دينه من غلته ،ا1ائز

 ،وهو ~ يد ا(حZس عليهم ،وال سيما مع طول ا(دة ،ده إن ¢ن عدال ¢فالقا� بقبول شهو
  .عن إvالئهه واهللا أعلم ا

-873 R.�(� ! _�� .�Pm O� .�/ ��+} �=) M�X  

 ؛حاجعن حZس أوالد �د  -وفقه اهللا  -تبه سئل ¢/  :ما نصه ،ومن خطه سؤاال وجوابا
فلهم  ،وأرادوا نقله �âة غwها ،أو غwه ~ تلك ا�الد ،Rحقوا µورا )5()إن(�طوا فيه أن أهله 

 .وغwها ،أدت إلفساد األصول ،وقعت )6(ثم إن فتنة ب� أهل أدôغ وأوالد أنقال .ذ.ك ال غwه

                                                 
  .Ðم150تقع ~ ا.شمال الغرç .والية أدرار، وتبعد عنها بمسافة  :�و\ن  )1(
  .»ح� أراد«ز\ادة : ~ ك  )2(

  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من (3)
  .ك، ط: سقط من (4)

  .ك: سقط من  )5(
  .ق�ان يقعان بوالية أدرار: أدôغ، وأوالد أنقال  )6(
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وهم من �لة ا�اخل� ~  ،وأهله ساكنون بأدôغ ،و¸ن ذ.ك اZ1س �ت سور أوالد أنقال
فلما  ،(1)فضال عن أن يدخلوه بأنفسهم ،وال يطمعون ��ء من غلته معها ،الفتنة ا(ذكورة

فهل �م  ،فقاvوا فيه ير\دون إبطال ا�قل ،)3(وفوت ذ.ك اZ1س أخذه ،نقلوه لغwه ،ذ.ك (2)رأو
  ذ.ك؟

 :ا(حZس )4(لقول ،فألن �ط نقله vوجود ،أما أوال .وال قيام ،فإنه ال @م �م :فأجاب
 ،فإن من يمنع من دخول أصله ،وهذه الفتنة من ذ.ك الغw بال شك ،ر أو غwهو§ن اRحقوا µو

~ : وال 2ستفاد من قو�. من أعظم ا.öر �ى � xقل ،فضال عن اRمÍن من اسÁيفاء غلته
ألن القضية تصدق بوجود  ؛عليه لفظه ل، وال يداشÖاط عموم ا#ور ~ قرى تي¯ ،تلك ا�الد

ختWت أ�Õ ، فلو اال يفرقون ب� لفظ ا�الد وا�â ،شهود اZ1س عوام وألن ؛فرد من أفرادها
بل عبارة أ�Õهم  ،ما وجدت أ�Õهم يفرق ب®نهما ،شهود بالدنا ~ الفرق ب� هذين ا.لفظ�

بيعه من  ،(5)ال غwه :و\ر\د بقو� .إال �vبر ،وال ينكر ذ.ك ،استعمال لفظ ا#مع ~ vوضع ا(فرد
   .كما هو واضح ،غw سبب

وسلبت عن  ،وانتقلت حرمته .لمنقول � ،نقله وقع S طر\ق �Ý ألنف :وأما ثانيا
ثم أن من ا(وجب وجود الغZ  .وال �وز نقضه بغv wوجب ،فال تعود � إال بموجب ،ا(نقول

وصوب ابن عرفة ~ Þو هذه  .¢لقا� عبد ا.وهاب وغwه ،قدره بعضهم با¬لث ،الفاحش
نص  .و§ال .م ي1بت فسخ ،فوت ا(نقول )6()عدم(وهذا مع  .كونه ×ا ال يتغابن ا�اس به ،ازلةا�

وأجاب سيدي عمر صاحب ا(هدية بصحة  .واهللا أعلم ،Rمام القيمة رجعيبل  ،عليه ابن رشد
  .ا#واب
-874 R"K¨ ��/ @='	� &	*� "G�) &�	� ,� H�=) �=) M9�X 

هل  ،ثم حازه ا(حZس عليه .فلم ¾زه ،وجعل حوزه .رجل أجنó ،وسئل عمن حZس حZسا
  يصح أم ال؟

                                                 
  .»بالقسم«ي : ~ (1)
  .»رأوا«: ~ ي (2)

  .»بأخذه«: ~ ك  )3(
  .»�قل«: ~ ك  )4(

  .»عWة«: ~ ط (5)
  .ك: سقط من  )6(
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.و قام  :نعم... لخإ )1("و§ن بال إذن ،وح�" :لقول ا(اتن ،بأن ا1وز ~ ا(سألة تام :فأجاب
  هاوهو واضح من نصوصهم  ،.�ن � ذ.ك ،ورام رده .لوyيل ،أو وyيله S ا1وز ،ا(حZس
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ومن سيوجد ما  ،S أوالدهم ا�كور من وجد )2()�م(وسئل عن Úسة إخوة حZسوا أصال 

واألصل vشاع ب�  ،ما القدر ا�ي �ب � ،ونز.وا و� أخ �م مþلة أوالدهم ~ اZ1س ،تناسلوا
 ، ا�ي حZسه؟� أوالد رجل منهم يأخذ vلك أبيه أو ،فيه سواء وهل أوالدهم ؟اإلخوة اqمسة

 ،بد من حوزهن أيضا فيما .لعم منه هل ال ،.كونه .م ¾ز ،وعمن أبرأ بنات أخيه ~ حZس أبيهن
 ،وسافر بفور vوتهما ،ثم و� � و�ان ،وعمن حZس S من سيوجد من أوالده ؟ال وهو ا¬لث أو

  وز أم ال بعد ا.والدة وا(وت؟بد من ا1 هل ال ،وسمع vوته
Éأن و� األخ ا(ذكور � مثل ما .واحد من أوالد أعمامه: فأجاب عن األو،  S إال بنص

وال نص  ،)3(وyون عقد اRحب®س واحد ،لفرض اإلشاعة ،كما ال ºتص أحد بما ألبيه ،خالفه
   .وذ.ك ب� ،S اRخصيص

كما نبهوا عليه ~ إجازة  ،ألن إبراء العم إ�شاء عطية ؛أنه البد فيها من ا1وز :وعن ا¬انية
   .ما زاد S ا¬لث ،ا.ورثة

. وهو واضح ،و§ال بطل ،أنه البد فيها من تمك� اZ1س (ن ¾وزه .لمرجع :وعن األخwة
  .واهللا أعلم ،طناب ا#وابوضيق ا(حل منع من إ
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و§ن .م  ،إن ¢ن �ا أخ ،نصف ما ألخيها ما يÍون �ا :وسئل عمن قال ~ حZسه .البنة
  /لمرجع؟ فهو . ، وما بÀأو ا�صف ا�ي �ط ،فهل تأخذ نصيب أبيها ùه ،يÍن ألبيها إال ¼

 .ومن مقاصد ا�اس ،وهذا واضح منه ،و\أخذ أخوها ا¬لث� ،أن االبنة تأخذ ا¬لث: فأجاب
و§ن .م  ،ألن الفرض أخذها نصف ما يأخذه أخوها إن ¢ن ؛و§ن .م يÍن �ا أخ أخذت �يعه

 ،و¤الف .لمنصوص ،ألنه يأباه قصد ا�اس ؛فتأخذ نصف ما� إن .و ¢ن ،يÍن .م يقدر وجوده

                                                 
  .254ص: ¤ت� خليل  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .»واحدا«: ~ ط  )3(
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 877- أعلم  واهللا ،أخذ �يعهفإنها ت ،إذ قد نصوا S أن اZ1س إذا .م يبق من أهله إال ابنة

R.� x�� k�� ! .��� �=) M� .~��� �=) M�X  

ثم xوض حZسا آخر عليه ~ ماء  ،وسئل عن حZس xوضه من حZس عليه ~ ماء vلك �
~  )1(إال ما ¢ن من ذكره ،وأما ا¬انية فلم يوجد � ،ثم (ا تو� وجد رسم ا(عاوضة األوÉ ،أيضا

وذ.ك بعد طول  ،بالعوض� معا )2(ال يÌ ،و.م يوجد v Sلكه إال ماء قليل ،زمام الفقارة فقط
ا�ي  ،فلمن يÍون هذا ا(اء منهما؟ وهل إن قال ا.ورثة البد من إثبات vلكيته �.ك ا(اء ،األمد

وهل عليه  ؟ال أو ،و§ن عدم ذ.ك يÍون ا(اء مwاثا ؟�ابون �.ك ،نقل فيه اZ1س وقت ا(ناقلة
  أو إثباته أم ال؟ ،أو تعذر أخذه ،إن فات اZ1سدرك ذ.ك 

(ا علم من أن  ،إن وقعت معاوضته S وجه سائغ ،أن ا�ي وجد رسمه أحق با(اء: فأجاب
�تاج إ{ه ،ا(ؤرخة أعمل من غwها wلكيته غv ن ا.وارث يدعيه �فسه ،و§ثباتÍبل  ،إن .م ي

كما أن  ،واألصل بقاء ما ¢ن S ما ¢ن ،عو\ضهألن ما ثبت به إرثه ي1بت به ت ؛(وروثه ا(عاوض
معÖضا S ابن عبد  ،نبه S معناه أبو i ناقال عن ابن عرفة ،األصل ا.صحة وا.سالمة

   .ا.سالم
وهذا مع عدم  .فتعذر رجوعه ،فالبد منه نظw من باع حرا ،وأما ا�رك فيما تعذر رجوعه

  .و§ال فال ،ظهور وقوع ا(عاوضة أوال S وجه سائغ
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و¸نوا ثالثة إخوة  ،ورجع ألقرب فقراء عصبة ا(حZس ،وسئل عن حZس انقرض أهله
ألنهم أقرب  ؛من اإلخوة )3()(ن بÀ(أو يرجع  ،فهل من مات منهم يأخذ نصيبه أوالده ،فأخذوه

  منهم؟
 )4(فإن رجعت إY أخ ثم: ونصه ،واب ما ~ ا(جموعة S نقل ابن أ± ز\دبأن ا#: فأجاب

رجعت إY  ،)5()ثم ماتت ،وyذ.ك إذا رجعت إY اب�ته ،فلÖجع إY أوÉ ا�اس با(تصدق( ،مات
  هأقعد ا�اس با(حZس ا

                                                 
  .»ذكر«: ~ ك  )1(
  .»يÌÍ«: ~ ك  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»وقد«: ~ ي  )4(
  .ي: سقط من  )5(
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بيد عبد ا.ر�ن بن أ�د تضمن  ،وقفت S �سخة من رسم )1(]فقد[ ،و�عد :و×ا كتبه

وأنه تصدق بنصفه S أوالد ا.سيد  ،�اء العقيد بن i .لجنان ا(عروف بÍذا بقر\ة كذا
 ،وحZس نصفه S ذر\ة ا.سيد ا(ذكور إxنة .لزاو\ة ،ا�ين .م يبلغوا ا1لم ،ا1اج أ± فالن

 ،وعن اZ1س ؟هل �وز فيها ا�يع بما ظهر من ا.رسم ،)2(فسئلت عن حÍم ا.صدقة ا(ذكورة
   ؟و\عوض ~ غwه ،هل ينقل

فإنه  ،فإن ثبت بموجبه ،وأما اZ1س .بأن ا�يع ~ ا�صف ا(تصدق به ماض :فأجبت
و.م يوجد عليه  ،و§ن .م ي1بت .S �وط معلومة ~ ذ.ك ،تأو قل ،يعوض إن عدمت منفعته

 .واهللا أعلم ،إن أنÍر حائزه �ب®سه ،فإنه ال يعمل بها ،إال ال�سخة ا(ذكورة
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بل منع ا�نات  ،و.م يقصد به وجه اهللا ،و�محو� سئل ¢تبه عمن حZس S ب�يه دون بناته
  من اإلرث ما حكمه؟

 ،و§ن جرى العمل بإvضائه ،وعليه فيجوز بيعه ،بأنه يبطل v Sشهور ا(ذهب :فأجاب
  .واهللا أعلم

 .ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،وS شيخنا أ± عبد اهللا بن ا.شيخ أ± ز\د ألف سالم ،و�أسفله
فبÀ  ،ما أ�ت إ{ه من شأن ال�سخةوطالعت  ،و�و� ،فقد تصفحت ما أجبت به أعاله :و�عد

فإن  ،فأما ا�بة ا(ذكورة ~ ا.رسم ،ومذاكرتك عنه ،فأردت اسÖجاعك ،~ قلó من ذ.ك �ء
فإذا بلغوا رد ما ذكر S  ،ا�ين .م يبلغوا ا1لم ،وهب نصف ا#نان S أوالد ا.شيخ :ا.واهب قال

حZس ذ.ك  :ثم قال .ونه S فقرائهمي�ف ،وا�صف اآلخر .زاو\ة ا.شيخ :ثم قال .صغارهم
وهو ا�ي ظهر  ،(4)].لنصف�[يرجع  ،حZسا vؤ�دا )3(أخwا :فهل قو�... عليهم حZسا vؤ�دا إلخ 

فإذا بلغوا رد  ،.م يبلغوا ا1لم :وأيضا قو� ؟كما يفهم من جوابÍم ،أو .لنصف األخK، w بديهة
                                                 

  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»ا(ذكور«: ~ ك  )2(
  .»أخw«: ~ ك  )3(

  .بياض: ~ ط (4)
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و§ن قلتم  ؟ال S �هول �صور أو )1(ألنه ؛فيكون حكمه حÍم ا.وقف ~ أvوره ،S صغارهم
 ؟أم كيف ا1ال ،هل .لصغار ا(وجودين ح� ا�يع خاصة ؟يÍون (2)فلمن ،وµواز بيعه ،با¬ا]

و.م يقصد به وجه  ،من جواز بيع ما حZس S ا��� دون ا�نات ،وأيضا ما أ�تم إ{ه أعاله
أو يÌÍ اqروج  ،إY ب®نة (3)وا(نع ¾تاجان ،دفهل هذا القص/  ،بل منع اإلناث من اإلرث ،اهللا
 )6(وyتب �بÍم .ولÍم ا#ز\ل من ا¬واب ،أجب عن � فصل فصل ،)5(أل�Õ (4)وتما.ؤا ؟منه

�مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقه اهللا رضاه آم�.  
فما أجبت بما  :و�عد .ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته،وعليÍم أيها األحب ألف سالم  :فأجاب
ألجل  ؛.لنصف ا(حZس S ا.زاو\ة )8(ظهر K من رجوع اRحب®س )7(إال (ا ،ذكر بمحو�

ألن ا(تبادر من  ؛بق�ه S ا(ذكور\ن )10(و.م اعتW اRحب®س ~ األول ،~ األول با�بة )9(تعبwه
 ،وت األبفإنه يÍون .لصغار يوم v ،و§ذا ثبت هذا ،لفظ ا�بة اRمليك دون اRحب®س

فاعتWت  ،وأما ما حZس S ا��� دون ا�نات .من ا.لفظ أنه يÍون آلخرهم بلوô )11(و\ظهر
من قصد ا�اس اختصاص ا�كور من أوالدهم بما  )12(كما ~ علمÍم ،جواز بيعه S ا(شهور

  هذاوقد نبه S .وهذا يعرفه من خالطهم بعض ا(خالطة ،وأنهم ال يقصدون بذ.ك وجه اهللا ،�م
  .أعلم واهللا ،أبو i بن رحال ~ حوا� �ح اRحفة
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  ثم إن أحدهما .م يرض بما  ،)13(حZسه جدهما ،وسئل عن أخو\ن اقÁسما جنانا .لزواية

                                                 
  .»ال غ÷«: ~ ك  )1(

  .»فلم«: ~ ي  (2)
�تاجان«: ~ ي  (3)«.  
  .»(ا هو«: ~ ي  (4)

  .»األ�Õ«: ~ ط  )5(
  .»دائما«ز\ادة : ~ ي، ك، ط  )6(
  .»بما«: ~ ك، ط  )7(
  .»ا(حZس«: ~ ط  )8(
  .»تغيwه«: ~ ك  )9(
  .»با�بة و.م أعتW«ز\ادة : ~ ي  )10(
  .»نظw«: ~ ي  )11(
  .»(ا علم«ز\ادة  :ي، م، ك، ط ~  )12(
  .»أحدهما«: ~ ي  )13(

 ]ب/302[



 1181 
 

�  )2(وهل � االسÁبداد با#ميع بعد أن سلم ؟فهل .ألخر منعه ،)1(وأراد إxدة القسمة ،صار �
يع� به  :وقال ا(حZس ،ا.زواية )3(وهل إن حZس عن ؟و§ن ¢ن هو ا(سÁبد به أوال ،ا�صف

  فما تفسw قدر الطاقة؟ ،أوالد فالن زاو\ة جدهم S قدر طاقتهم
�dط من و§ما  ،إما بÁسليم غwه � فيه ،أن من ¢ن بيده �ء من حZس ا.زاو\ة :فأجاب

ولعل ا(راد بقدر الطاقة  ،أو بعدم صالحه ،إال بظهور خيانة فيه ،فال ºرج من يده ،ا(حZس
 .وصحح ا#واب صاحب ا(هدية .واهللا أعلم ،)4(واqدمة ،بال�سبة .لغلة
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 ،)S()5 أوالد فالن(وسئل سيدي �مد بن ا1اج أ�د ا�داوي عمن حZس جنانا 
و.م يع� القدر ا�ي يعطى  .و\عينون به ا.زاو\ة بهذا ا.لفظ ،)6(ي�فونه S فقرائهم وvساكنهم

يعطي  أو ،يتحرىفهل من بيده اZ1س  ،ثم قام أهل ا.زاو\ة يطلبون تلك اإلxنة( ..لزاو\ة
  أم كيف اÍ1م؟ ،قدر طاقته )7().لزاو\ة

أن ا�ي يعطي .لزاو\ة من غلة ا#نان  ،أن ا�ي يظهر ~ vسألة ا.سؤال أعاله: فأجاب
   .أو ا(تو� أvر اZ1س ¢�اظر عليه ،أو ا.وH ،يÍون باجتهاد ا1اÐم ،ا(حZس

أي مع  :ما نصه ،)8("مْ هُ عَ مَ  دٍ ْ\ زَ كَ  ،دَ هَ تَ اجْ وَ ": قال اRتاú ~ باب ا.وصية عند قول ا(صنف
باالجتهاد  ،فيقسم ا(وò به ب®نهم ،أو الفقراء وا(ساك� ،أو بU تميم ،¢لغزاة ،غw ا(حصور\ن

  ه وÞوه ~ ا(دونة ا ،كأنه صار واحدا منهم ،وال أنصافا ،ال أثالثا ،cسب ا1اجة
وتابعه باRصحيح  .أعلم واهللا ،يالئم vسألة ا.سؤال ،وهذا ما رأيناه من نصوص الفقه

Wنال] ،سيدي عمر األ�Rوتلميذه سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر ا.  
فإن  ،أما اZ1س S ابن ا.سZيل :ما نصه ،ومن جواب .لعالمة سيدي عمر األ�W اRنال]

  قسم  ،فإن ¢ن � أصلح ،أو ابن ابنه ،من ابن ا(حZس ،ا�ي يتوÉ ا�Rف فيه من هو أصلح به
                                                 

  .»القسم«: ~ ي، ك، ط  )1(
  .»أسلم«: ~ ي، م، ك، ط  )2(
  .»S«: ~ ك  )3(
  .».لخدمة والغلة«: ~ ي  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»vساكينهم«: ~ ي  )6(
  .ي: سقط من )7(
  .303ص: ¤ت� خليل  )8(
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 .هدفعا .لþاع ا ،ب®نهما .لت�ف
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وvصابيح الظالم  ،وقناديل الع� ،ا.وقتفقهاء  ساداتنا :ونصه ،وسئل أيضا من بâ الyWة
S ا.صادر  )1(]وقفا[~ رجل حZس  ،فما تقو.ون أدام اهللا فضله عليÍم ،بعد ا.سالم عليÍم

أن يأ�ل منه هو  ،وجعل .لمت�ف ~ ذ.ك من أوالده ،وا.وارد S ما عرف من xدة ا.زوايا
cيث يليق بمن وقف عليه من  ،وا1الة أن ا.وقف ا(ذكور ¢ن ~ القوة ،وخدامه وعيا�

 ،ÕتهحÄ ال تقوم با.صادر وا.وارد .ك ،ثم اآلن ضعفت الغلة ،ا(ت�ف )2(و�ما يأ�له ،األضياف
أم ل®س  ،من األ�ل هو ومن ذكر ،فهل .لمت�ف بعد ذ.ك ما �طه ا.واقف � ،وضعف األصل

هل يÁبع ذ.ك ما �طه  ،وyذ.ك إن xونوها أهل ا�â ��ء .ضعفها ؟ذ.ك بعد ا.ضعف )3()�(
ا ألنهم ل®سوا من أوالد ا(حZس ما ورثوا فيه ؛ا(حZس أم ال؟ وهل ألهل ا�â ا.0م ~ ا.زاو\ة

وا(ت�ف ا�ي بيده  ؟يعU نزالء عليه vلكوا فيها ما كتب �م با.dاء ،و§نما هم فقراء ،مwاثا
هذا اZ1س ال يقدر S نفقة ا.وارد  :(4)قال .لجماعة ،وقلت غلته ،ذ.ك اZ1س (ا رءاه ضعف

ر ال ثم اآلن صا ،ألنه ¢ن ح� اRحب®س يقطع إY أر�ع� �ال من اRمر أو أ�Õ ؛وا.صادر
هل �  ،وأبت ذ.ك ا#ماعة ،وأما الظلمة فع. ا#ماعة .وال يقدر إال S ا(ساك� ،يقطع ش®ئا
  ذ.ك أم ال؟
فله  ،عما هو .لمت�ف فيها من ا�فقة ؛ا#واب حيث ضعف أصل ا.زاو\ة :)5(]فأجاب[

و\أخذ أقل من  ،أوال )6(بأن ينقص � عما ¢ن يأخذه ،من غلة أصلها القدر ا�ي يناسب ضعفها
عن / و§ن ضعفت غلة ا.زاو\ة  .وyذ.ك إن xونها أهل ا�c � âسب ذ.ك .ذ.ك cسب ضعفها

وا.زائد ا�ي �عل ألهل  ،S ا.زاو\ة )7(فا(ساك� ،وأهل ا(داراة ،ا.صادر وا.وارد من ا(ساك�
 . اRنال]جواب سيدي عمر األ�Wه واهللا أعلم ا ،يÍون S أهل ا�â (داراة،ا

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»يأ�ل«: ~ ك، ط  )2(
  .ك: سقط من  )3(

  .»ا#ماعة«: ~ ك (4)
  .ي، ك: وقد سقط من. بياض: ~ ط  )5(
  .»يأخذ«: ~ ي  )6(
  .»وا(ساك�«: ~ ي  )7(
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 õو�عد :ر االبن بما نصهوشوو،  xًى رسم عمرى مقطوÖعقدها ا.سيد عبد ا.ر�ن  ، �شق�ف
ثم S أوالده ذكورا  ،وS � واحد منهم أصل S حدته ،صاحب أقسطن S أوالده ا¬الثة

فأراد اإلناث  ،ثم إن أحدهم تو� وترك ذكورا و§ناثا .و.م يقل .�كر مثل حظ األن1ي� ،و§ناثا
   .وزعموا أن �م عرفا بذ.ك ،وأراد ا�كور .�كر مثل حظ األن1ي� ،القسمة با.سو\ة

اإلناث ×ا ºالف ذ.ك  )2(وأرسام ،يدعيه ا�كور (1)]ا�ي[ ،وترى رسم العمرى والعرف
وهل ما  ،(3))هنا(بد صفوا كيفيته �ا  فال ،و§ن قلتم به .هل العرف يفيد هناف ،العرف ~ دعواهم

 ،نظروا األرسام، والبد اكتب ~ األرسام ×ا .�كور ¢ف أم ال؟ أو ال يفيد العرف هنا ا�تة
  .وا.سالم ،وحققوا ا(ع÷
S ا.سواء ب�  )5(قسم العمرى ا(ذكورة ،اهللابه  (4)فا�ي عندي وأدين ،و�عد :فأجاب

إن .م يÍن نص من ا(عطى  ،�ص األئمة أن العطايا يÍون قسمها كذ.ك ،ا�كور واإلناث
ولعدم  ،فال يعمل به إل�vن جر\انه �سبب ا#هل باألح�م ،وأما العرف ا(د� .)6(باRفصيل

  .واهللا أعلم ،و(خالفته .لمنصوص ،واستمراره من زمن ا(عطى ،ا¬قة بصحته
-885 RM� �=) 3��	 [� "���� �$% &��� g� z���� &	�"��� [� �=) M9�� ,X  

وا(حZس  ،وتعاوضا فيه ،وسئل عن رجل تعاوض مع وyيل شهود وGوه S جانب حZس
أو قيد ووقعت ~ أصل  ،و.م يقيد ما .� واحد ،ذكر ~ رسم ا(عاوضة أنه حZس فالن وفالن

وطلب ا(عاوض � القيام به  ،فهل إن بطلت تلك ا(عاوضة ألجل اZ1س ،اZ1س ~ أصل vلك
     ،وال ºرج من يده إال به ،)7()�اب إY ذ.ك( ،وا(لكية .لواقف إY غw ذ.ك ،إثبات ا1باسة

أو يعذر بقو�  ،وال ¾تاج إY غwه ،منه به ايÍون إقرار ،أو �رد ذكر حZس فالن وفالن فيها
وهل البد  ؟وما رقم فيها ،أو ال عذر � رعيا .لمسطرة ،ا(ذكور\ن بقول ا�اسظننت بأنه حZس 

                                                 
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من (1)

  .وهو �ر\ف ظاهر. »أسام«: ~ ي  )2(
  .ك: سقط من (3)
  .»~ دواو\ن«: ~ ك (4)

  .»ا(ذكور«: ~ ط  )5(
  .»باRفصيل«م، ك : ، ~»اRفضيل«: ~ ط  )6(
  .ي: سقط من  )7(
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و.و S  ،فالبد أجب عن � فصل ؟أو يÌÍ حZسهما ،من تعي� ما .� منهما من ذ.ك اZ1س
  . بصحة تقديره )1(إلغائه

 هل ،وقلنا بالقول أن ا.وصف يرجع ألول ا(تضايف� ،وعمن أوò ألوالد أوالده ا�كور(
وتÍون ¤الفة .لوقف أو ال؟ وهل إن ¢نت ا.وصية  ،كذكور ذكوره ،ذكور أوالد بناته يدخلون

ا�ي أوò به فالن  ،~ رسم تفاضل ا.ورثة مع نائب ا¬لث (2))ا�®نة(فقالت  ،ا(ذكورة بZينة
و.آلخر إناث تÍون  ،وألحدهما ذكور و§ناث ،و.م تذكر ا�كور ،ألوالد و�يه فالن وفالن

و§ن ا(وò أخرج أوالد بناته  ،كأنها ب®نت ا.وصف ا(ذكور من رجوعه ¬ا] ا(تضايف�، .لب®نة
وأن ا(تبادر ألفهام العوام  ،وyيف إن ¢ن ا(وò ال علم � با.لسان العرç ا�تة ؟ال بنات أوالده

  )3()؟رجوع ا.وصف .لثا] ال .ألول
ثم قام عليه من ير\د vشارyته فيه بدعواه  ،بته من �Zسهوعمن استحق vرجع حZس لقرا

  يلزمه ا.صلح أم ال؟ ،فهل إن صا1ه فيه ،من غw إثباتها ،القرابة أيضا
Éوا إن ¢نوا هم شهود ا(عاوضة :فأجاب عن األوG(4).م ت1بت ،أن ا.شهود ا�ين و 

من باب  ،يفصل ما .� حZسإن .م  (5)كما ال ت1بت ،وهو اRوyيل ،.شهادتهم S فعل أنفسهم
بأنه xوض vلكه  ،وال يÍلف القائم إثبات �ء مع إقرار ا(عاوض .�ع سلع© رجل� ~ بيعة

بأنه أخرج vلكه �سبب  ،وال يعذر بما ذكر مع إشهاده S نفسه ،~ حZس فالن وفالن
فال يÍون �  ،طا�با.وجه ا�ي أراد إب ،ول®س � أن ينازع فيه .صwورته � ،~ كذا )6(معاوضته

  .كما هو واضح ،أن ي�تقل لغwه
قلت انظر ا.زرقا] : ما نصه ،وyتب سيدي وا�ي أسفل هذا ا#واب مع vسائل أخر: قلت

ْت َشَهاَدتَهُ : ")S)7 قول خليل ~ االستلحاق ، وما كتب عليه أبو ز\د ا#نتوري )9( )8("َكَشاِهٍد رُد�

                                                 
  .»الغاية«: ~ ط  )1(

  .ي: سقط من (2)
  .ط: سقط من  )3(

  .»ي1بت«: ~ ي، ك (4)
  .»ي1بت«: ~ ي، ك  (5)

  .»�«ز\ادة : ~ م، ط  )6(
هِ «: االستلحاقو .»االستحقاق«: ~ ي  )7( ِwٌْب ِلَغ

َ
ن�ُه أ
َ
: Ýِ   .446ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة. »ادxَõُء ا.ُْمد�

  .222ص: ¤ت� خليل  )8(
  .192ص 6ج: ينظر �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل  )9(
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ُ : "ا(ذكور )S)1 قول خليل ~ االستلحاق
ُ

َف َما� وما .لWز� من نوازل  .، وحاش®ته عليه)2("َوُوقِ
و.م  ،فردت شهادته (وجب ،مع غwه )3(وفيه فيمن شهد Zcس: ونصه ،األحباس عن ابن ا1اج

  . ها.سؤال مع ا#واب بطو� ا ، فعاوضه إلخفاعتقد بطالنه ،ي1بت اZ1س
فالبد من   ،أنه ال عرف ~ اختصاص لفظ األوالد با�كور /أنه إذا فرضنا  :وعن ا¬انية(

وال  ،وهو واضح ،كما ذكره شيخنا ر�ه اهللا ~ جواب � ~ ع� ا(سألة ،دخول ذكور ا�نات
S ما  ،أوالد بناته )5(�خل ،حZس S أوالد أوالده :ألنه .و قال ~ اZ1س ؛اZ1س )Æ)4الف

قال ابن  .لفتوى أ�Õ أهل زمانه ،)6(وقD به ابن ا.سليم .د¢ن يف© به ابن زروق شيخ ابن رش
كما يفهم من @م  ،ألنه .م ºرج ¤رج ا.شهادة ؛وال عWة بما ~ رسم اRفاصل ،و�ه أقول :رشد

أنه ا(تبادر  ،ذكرته (7)فهو ا�ي يراS Ý أن ما ،ألن ا(وثق غwه ؛وال عWة با(وH ،ا.زقاق
ال معرفة �م با(ضاف وا(ضاف  ،ألن ا.شهود �ôا عوام ؛و.و ¢ن األvر .لرأي لقيل به .صحيح

  (8) .)، فاألوÉ عندي ا.صلحفضال عن رجوع ا.وصف ألو�ما ،إ{ه
 ،.وجود �طه ،إن ¢ن � منهما أهال .لمرجع ،أن ا.صلح الزم (ن ذكر :)10(عن ا¬ا¬ة )9(و

وذ.ك . واهللا أعلم ،و§نما وقع ا.صلح إلدxئه �ا .قرابة � أصالإال إذا ثبت بعد أن ا(صالح ال 
وال»م ضمنا عدم تÍليفه  ،فسلم ~ بعضه (نازعه بدعواه ،� حق )12()ثبت(ا(صالح  )11(ألن

  . فال يÍون � أن يرجع عما ال»مه ،إثباتها
                                                 

  .»االستحقاق«: ~ ي  )1(
  .222ص: ¤ت� خليل  )2(
  .»~ حZس«: ~ ي  )3(
  .»ºالف«: ~ ي  )4(
  .»�خول«: ~ ي  )5(
وأ�د بن أخذ عن �ّمد بن أيمن . ه302أبو بÍر �ّمد بن إسحاق بن إبراهيم بن ا.سليم األvوي، و� سنة : ابن ا.سليم  )6(

قدم .لشورى ثم إY مظا.م . أخذ عنه القا� األصيÅ وغwه. خا� بن ا#باب وأ± جعفر بن ا�حاس ا�حوي وغwهم
كتاب اRوّصل vّما ل®س ~ ا(وطأ، إختصار كتاب ا(روزي ~ االختالف، وا(حسن ~ : من تآ{فه. ا.dطة ثم قضاء ا#ماعة

  .ه367توa سنة . ا1ديث
  .»من«: ~ ي (7)
  .ك، ط: سقط من (8)

  .»أجاب أ± االبن أيضا«ز\ادة : ي~   )9(
  .ك، ط: ا.صواب ما أثZته ألن ا#واب عن ا(سألة ا¬انية سقط من. »ا¬انية«: ~ ك  )10(
  .»أن«: ~ ك  )11(
  .ك: سقط من  )12(

 ]ب/303[
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إال أن ابن  ،الفقهوما ذكرناه ~ ا¬انية هو مقتD  :بقو� ،ثم استدرك #وابه عن ا¬انية(
أنه  ،وجب �لها S ما يغلب S الظن ،أن ا(تWع إن عW بعبارة �تملة: رشد قال ~ ا(قدمات

إال S ما يعلم من  ،أراده من �تمالتها بما يعلم من قصده؛ ألن عموم ألفاظ ا�اس ال �مل
 ،(1)لÍن ا(سألة معضلة ،إال من قصده ،إذ ال طر\ق إY العلم بما أراده ،قصدهم واعتقادهم
غw أن ا(علوم من قصد ا�اس  ،(2)ألن كتاب ا.وثائق جهلة ال علم �م: كما قال ابن هالل

(ا رأوا أن  )3()ألنهم( ؛إنفراد ذكور أوالدهم عن إناثهم ��ء ال Æصيص أوالد أوالدهم ،با¬لث
  .)4( ) أعلمواهللا ،وهذا ال ينكره أحد �ôا ،عد.وا ألوالدهم ،ال وصية .وارث

، فÌ ...إذا فرضنا أنه ال عرف إلخ )7(: )6()~ صدر ا#واب عن ا¬انية(قو� : )5(]قلت[
وa نوازل ابن ا1اج إن ¢ن عرف بâ القائل حZس S : "ما نصه ،باب اZ1س من ابن عرفة

حيث ا كعرف زمن ïxشة ر� اهللا عنه ،.م يدخل فيه اإلناث ،أنه S ا�كور فقط ،)8(أوالدي

QOَِi�Yَ )ِٰ�َۡrٞ ﴿ وتمثلت بقول اهللا تعاY: قالت
َ
ِ ٱۡ� ْ �VُWُ Gِ �Kَِن َ.ِٰ£ه ª  َوi�َ5ُ�ا َoَ ٌم ُ*�رrَِ� َوُ�َ/  ُ ِ!ّ

 ٗQ�َ'ۡ  K �ۡزَ�ِٰ;َ#�ۖ ~ن �َُ,
َ
َُٓءۚ dِ�§ِ�ۡ'َmَۡ( َوdُ¡َsۡۡ(ۚ إrِ ُ"ۥ َ$ِ¬'ٌ( َ�Dِ'(ٞ  أ َ�ُ ِ"'ِ( )ۡdُ(َ﴾ )9( العرف و.و ¢ن

ولفظ و�ي وو�  .و§ن .م يÍن عرف دخل فيه االختالف ،.م يدخل ا�كور ،كونه S اإلناث
 .ال يدخل فيه و� ا�نات ،رواية ابن وهب ~ ا(جموعة ،)10(أوالدي وأوالد أوالدي أو ،و�ي

وقD به القا� ابن  .و¸نت الفتوى بقرطبة دخو�م ،ا�اî عن ابن العطار هذا قول ما.ك
   .ف© أ�Õ أهل زمانه، با.سليم

                                                 
  .»مفصلة«: ~ ي (1)
  .أ 74ل : ينظر نوازل ابن هالل (2)

  .ي: سقط من  )3(
  ك، ط: سقط من  )4(
  .ي: وما أثZته من. األصل، م، ك، ط: سقط من  )5(
  .ي، ط: سقط من  )6(
و×ا نقله شيخنا أبو فارس سدده اهللا S جواب .البن ما نصه أنه إذا فرضنا أنه ال عرف ~ اختصاص لفظ «ك، ط ز\ادة : ~  )7(

ه اهللا ~ جواب � ~ ع� ا(سألة وهو واضح وال Æالف األوالد با�كور فالبد من دخول ذكور ا�نات كما ذكره شيخنا ر�
.لمحZس ألنه .و قال ~ اZ1س حZس S أوالده �خل أوالد بناته S ما ¢ن يف© به ابن زرق شيخ ابن رشد وقD به ابن 

  .»...ا.سليم لفتوى أ�Õ أهل زمانه قال ابن رشد و�ه أقول لخ
  .»أوالده«: ~ ي، ط  )8(
  .139اآلية : نعامسورة األ  )9(
  .»أوالد و�ي«: ~ ي  )10(
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أو إذا كرر ا.لفظ  ،من أدخل من متقدم شيوخنا و� ا�نات بهذا ا.لفظ :وa ا(قدمات
ال  :قو� )1(وتأو�ا cمله ،و¾تمل أنه علمها ،وجهل ا.رواية عنه ،وعزاه (ذهب ما.ك أخطأ .ثا¬ة

أن و�  ،S أصل مذهبه ،ا(حZس )2(]أبناء[به و� بنات  S أنه أراد ،يدخل ~ ذ.ك و� ا�نات
   .وهو تأو\ل بعيد ،وال عقب ،ا�نات ل®سوا بو�

روى ابن أ± زمن� ال يدخل  ،وأوالدهم ~ ا(قدمات )3(أو أوالدي ،ولفظ و�ي وأوالدهم
من ا.شيوخ  .من و� بنات ا�نات ،وأدخل و� ا�نات فيه خاصة دون من �تهم ،فيه و� ا�نات

 ،أوالدي )4()أوالد(وألوالد  :فيقول ،إال أن يز\د درجة ،من أدخلهم ~ و�ي وو� و�ي
و�إدخا�م بهذا  ،وyذا � ما زاد درجة دخلوا إY حيث انت& لفظه .فيدخلون ~ ا�رجة ا¬ا¬ة

 ودخو�م به أب� من دخو�م با.لفظ ،قD ابن ا.سليم بفتوى أ�Õ أهل زمانه( ،ا.لفظ
 )6()إناثهم(دون  ،و�ي وو� و�ي ºص و� ا�كور من و�ه :ألن األول وهو قو� ؛)5()األول

   .واRخصيص بعرف ا.dع متفق عليه ،وعرف ا�اس ،عرف ا.dع ،بوجه�
وهو مع÷ سماع أصبغ إن أوò  ،ولفظ أوالدي وأوالدهم ال ºتص إال بعرف ا�اس فقط

واRخصيص بعرف @م ا�اس ¤تلف فيه من قول  ،.و� عبد اهللا خص ذكور و�ه دون إناثهم
 .S قول ما.ك ال ºصص به ،دخول و� ا�نات ~ اZ1س بهذا ا.لفظ )7(فيتخرج ،وغwه ،ما.ك

يدخلون إY  (8))ا(حZس(ات إن و� بن ،وأوالد أوالد أوالدي :فقال ،وقول ا.شيوخ إن كرر ا.لفظ
  . إنما يأ� S اتباع ظاهر ا.لفظ لغة ،ال �ري S مذهب ما.ك cال ،انتهاء ا�رجات

خالف نقل  ،~ ا.لفظ ا�ي قبل هذا )10()أن قضاء ابن ا.سليم( )9(ظاهر قول ا�اî: قلت
سمائهم ذكورهم و2سميهم بأ ،مع÷ ولفظ أوالدي ،سيما مع ذكره الفرق ب®نهما وال ،ابن رشد

                                                 
  .»�ملة«: ~ ك  )1(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»أوالده«: ~ ي  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .ك: سقط من  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .»فتخرج«: ~ ي  )7(

  .ط: سقط من (8)
  .وما أثبت هو ا.صواب. »ابن القاسم«: ~ ك  )9(
  .ك: سقط من  )10(
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يدخل فيه و� ا�نات S مذهب ما.ك وأصحابه  ،ثم يقول S أوالدهم ~ ا(قدمات .و§ناثهم
ألنه .م يقله  ؛فال يعد خالفا ،وهو خطأ êاح ،إال ما روي عن ابن زرب ،وا(تأخر\ن ،ا(تقدم�

ألنه ¢ن يف© بما عليه ا#ماعة  ؛بل قا� بقياس فاسد S ما ذهب إ{ه من تقليد غwه ،برأيه
سأل ما.�   /، أنه )1(رأيت (و� بن طارق قا� ر�يد :فقال ،إY أن نزلت ،من دخول و� ا�نات

ال أعلم فيه  ،و� ا�نات ~ هذه ا(سألة ل®سوا بعقب :فقال ؟عمن حZس S و�ه وو� و�ه
ف�ن من قو� ~ القائل S و�ي  ،هوأشهد S رجوع ،فرجع عن قو� ،خالفا ب� أهل ا(دينة

كقو� S أوالدي  ،أنه ال �ء .و� فالنة ،وS أعقابهم وأعقاب أعقابهم ،فالن وفالن وفالنة
 ،S و�ي فالن وفالن وفالنة وS أعقابهم :إذا قال ،وyذا :قال ،أنN (2)وأعقابهم وفيهم

ي قا� ا#ماعة من عوده S �يعهم هو وا� ،دون ا�نت )3(الحتمال عود ا.ضمw إY ا�كر\ن
ألنها إنما ¼ فيمن حZس S  ؛فرجوع ابن زرب ألجل ا.رواية ال© ح�ها غلط ب� ،ا.صواب

 ،ألن وجه ا.رواية ما ب®ناه من اعتقاد ا�اس ؛و¼ غw ال© رجع عن جوابه فيها ،و�ه وو� و�ه
 .إال اqاص من العلماء ،S ا�كر واألنNبل ال يعرف êف لفظ ا.و�  ،أن ا.و� خاص با�كر
بل  ،يرجع إY �يع ا(ذكور\ن ،أن أحدا من ا�اس �هل أن ضمw ا#مع :وال يمÍن أن يقال

   .)4(ا.كثw منهم يعتقد أنه ال يصح رجوعه إY بعضهم
أنها  ،القرءان ا(خصصة بغwها )5(وقا.وا ~ عموم آي ،وذهب إ{ه كثw من العلماء

إال S من يرجع  ،أن لفظ و� ا.و� ال يقع ، وهو احتمال كون ما.ك رأىومع÷ آخر .م�سوخة
إال إذا قام عليه  ،وال يمÍن أن يقول أحد أن ضمw ا#مع يعود S بعض ا(ذكور\ن ،�سبه إ{ه

2ُِ,ۡ( ر4mُُٞ ﴿ كقو� تعاY ،د{ل
ۡ
zَ� )َۡi

َ
® �ِe �ِ َوٱۡ�ِّ ِ

ۡ̄ �َن َ�K )ۡ,ُ# )ۡ,ُ'َۡDِّ  َ°َٰ�ۡ�َ�َ ٱ >O�ُ?َ
 ،وقول ابن عبد ا.سالم وغwه .العلم بأنه تعاY .م يبعت من ا#ن رسوال )7(�ورة ،)6(﴾َءاَ°ِٰ± 

   .قول ابن ا1اجب

                                                 
  .»ز�يد«ي : ، ~»رئد«: ~ ي  )1(

  .»فيه«: ~ ط (2)
  .»ا(ذكور\ن«: ~ ط  )3(
  .»بعض«: ~ ي  )4(
  .»من«ز\ادة : ~ ي  )5(
  .130اآلية : سورة األنعام  )6(
  .».öورة«: ~ ي  )7(

 ]أ/304[
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îابن شاس ~ إطالقه لفظ  (1)#هله اصطالح ،أخطأ ابن زرب خطأ ~ العزو :وقال ا�ا
وتقدم ا.0م عليه ~  ،ولفظ القا� أ± ا.و{د S ا�اî ،ا.شيخ أ± ا.و{د S ابن رشد

   .وS أعقابهم :ثم قال ،و.م 2سمهم بأسمائهم ،ولفظ أوالدي ذكورهم و§ناثهم .ا(زارعة
و.م يذكر  ،hالف لفظ أوالدي ،ظاهر ا(ذهب دخول و� ا�نات ~ ذ.ك ،~ ا(قدمات

 .إال S ا�كور دون اإلناث ،من أن لفظ األوالد ال يوقعه ا�اس )2((ا قلنا ،لفظ ذكورهم و§ناثهم
 ،من مات منهم :وقال ،من حZس S و�ه ا�كر واألنN ،)3(واستدل بعضهم من رواية ا(واز\ة

   .واستدال� ضعيف ،أن ال �ء .و� ا�نات ،ال �ء .و� ا�نات ،فو�ه بمRþه
S أنه إنما أراد  :أن ¾مل قو� ، ضعفهووجه هذا القول إن سلمنا استدال� S وأعقابهم

 ،دون من �تهم من بU ا��� ،ا�كور واإلناث دنية )4(ب�يه ،أن ي�Z أنه .م يرد أن ºص Zcسه
   .ال إدخال من .م يÁناو� لفظ ا.و� ا�كران واإلناث

 ،سألة S ظاهرهاهذه ا( )6(ب� ا(سأ�R أن �مل )5(فالفرق ،و§ذا .م 2سلم االستدالل
 ،S اRفسw (ا تناو� ا.لفظ األول ،د من مات منهم فو�ه بمRþهو¾مل قو� ~ رواية �مّ 
حÍم  ،أو S بU و��يهم ،أو S بU و�U بU ،حÍم قو� S بU ،ولفظ ا��� ~ ا(قدمات

وS عدمه ينفرد ا�كور من  ،ا(ذكر يدخل فيه ا(ؤنث )7()�ع(لفظ ا.و� S القول أن لفظ 
   .دون اإلناث )8(ب�يه

 .ودخل فيه بنو ب�يه فقط ،.م يدخل فيه بناته ،S بU :وa ا.زا¼ البن شعبان .و قال :قلت


²ِٓ َءاَدَم Jِ�¡ۡ?َ Fََ# ُ,(ُ ﴿ لقو� تعاY ،يدخلن :وقيلَٰ°َ  ُ�ٰ³َ'ۡ  Iiخول ا�نات فيه )9( ﴾ٱ�.   
فهو S ما تقدم ~  ،وS أعقابهم ،و.و قال S بU ذكورهم و§ناثهم سماهم أم ال :ابن رشد

   .ا.و�

                                                 
  .»اصالح«: ~ ط (1)

  .»قلت«: ~ ي  )2(
  .»ابن ا(واز«: ~ ك  )3(
�Zسه بZنيه«: ~ ك  )4(«.  
  .»إذا تم االستدالل فما الفرق«: ~ ك  )5(
  .»¾مل«: ~ ي  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .»بU ب�يه«ز\ادة : ~ ط  )8(
  .27اآلية : سورة األعراف  )9(
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وS عدمه ينفرد ا�كور دون  ،قو� S القول أن لفظ �ع ا(ذكر يدخل فيه ا(ؤنث: قلت
   .خالف إطالق ا.رواية ،اإلناث

دخل فيه بناته  ،�U ب�يهمن تصدق S ب�يه و :قال ما.ك ،وظاهره من ا(جموعة :قال ا.شيخ
وذكره  .دخل فيه بنات ب�يه ا�كور ،وسمع ع® ابن القاسم من حZس S بنات � .و�نات ب�يه

îا1سن �وقو� : و.م يقيده قال ،ا�ا ~ �ć†ğîfl�@afl̂ flç@ïčäžia@Şæ�g�)1( والعقب ~  ،�از وثناء عليه

   .ا(قدمات هو ùفظ ا.و� اتفاقا
قال ابن  :قال ،والبن حبيب عن األخو\ن ،.رواية ابن القاسم ~ ا(جموعةعزاه ا.شيخ : قلت

Nحالت دونه أن Nمن ¤ت� ابن ه ا" وقا� ،فل®س بعقب ،ا(اجشون �مع ذ.ك أن � ذكر أو أن
  . عرفة

 :ا.شيخ ابن رحال تفسw قو� )2()وانظر ~ حاشية( ،وانظر ¤ت� ابن هارون .لمتيطية
بعد أن ساق ما البن  ،حاشية ابن رحال S ميارة S اRحفة )3()~(بل  ،من ïxشةكعرف ز

أشار لقو� ~  ،كعرف زمن ïxشة :وقو�: "ما نصه ،)4(دخل فيه االختالف :ا1اج إY قو�
ونهت  ،وقد حZس �اعة من ا.صحابة S ب�يهم وأعقابهم: ما نصه ،ا�وادر عن ا(جموعة

ما مثل ذ.ك إال كما : وقالت ،وغلظت فيه ،ïxشة ر� اهللا عنها عن إخراج ا�نات من اZ1س

QOَِi�Yَ )ِٰ�َۡrٞ ﴿ :قال اهللا تعاY ~ أهل الÍفر
َ
ِ ٱۡ� ْ �VُWُ Gِ �Kَِن َ.ِٰ£ه ُ*�رrَِ� َوi�َ5ُ�ا ُ ª و ّ!ِ َoَ ٌم  /َ�َُa

ۡزَ�ِٰ;َ#�
َ
يِه ُدوَن َ,نَاتِهِ أْو ": نظره عند قول ا(خت�ا/ ،﴾أ أن ما   )5()إY(، وابن رشد أشار "Sََ بَ�ِ

  ... هنا إلخ  )6()~ األيمان �ري(�ري 

                                                 
يصلح به ابU هذا سّيد، ولعّل اهللا أن � �.لحسن بن iّ  �قول اóّ�ّ : ا.صلح، باب: أخرجه ا�خاري ~ صحيحه، كتاب )1(

: عالمات اّ�بّوة ~ اإلسالم، حديث: ا(ناقب، باب: وأخرجه ~ كتاب. 962ص 2، ج2007: ، حديث�ب� فئ�Á عظيمت�
وa . 1369ص 3، ج3536: ، حديثمناقب ا1سن وا1س� : فضائل ا.صحابة، باب: وa كتاب. 1328ص 3، ج3430
: ، حديث�ابU هذا سّيد، ولعّل اهللا أن يصلح به ب� فئ�Á من ا(سلم��.لحسن بن i  �قول اóّ�ّ : الفæ، باب: كتاب

  .2602ص 6، ج6692
  .ك: سقط من  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»االختيار«: ~ ي  )4(
  .ك: سقط من  )5(
  .ي: سقط من  )6(
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 ،ا�ية والZساط إن فقدت: م S قول ابن �شwفقال ابن عبد ا.سال ،و§ذا ¢ن األvر كذ.ك
نا �له S األظهر ه :ما نصه ،إن ¢ن ثالثة ،أو �x ،أو عرفا ،فÌ �له S مقتضاه لغة

aلب قصد ا1الف ،العرô م بلغة ؛ألنهØا(ع÷ ا�ي  )1(]�ب[ ،ألن � مت S ل @مه�
 :حقه أن يقول ،األظهر :إال أن قو�. بلفظهه فيه ذ.ك ا.لفظ ا )2(2ستعمل أهل تلك ا.لغة

 م� =ُ ": حيث قال ،و�.ك جزم بذ.ك خليل ~ ¤ت�ه... �ب إلخ  :و§ن أشار بقو� ،)3(األوجب
ولعل ابن عبد ا.سالم قصد  ،وا�قل عن ا.لغة إY العرف فيه نقل تام وغw تام .)4("ِ�# وْ قَ  ٌف رْ عُ 

  . و§ال فاألول ال إش�ل ~ اتباعه ،ا¬ا]
ح� تÍلم v Sسألة من حZس S  ،وقال ~ نوازل اZ1س من ا(عيار عن ابن �دين

و¾تمل أن يÍون مع÷ ما ذهبوا إ{ه من : ما نصه ،خروج ا1افد توجيه )5()~( ،و�ه وو� و�ه
xدة  ،ا(فت� بذ.كأن تÍون أحباس وقت  ،)6(|جدهم أ± أمهم ~ حZس| ،منع و� ا�نات

ا.و�  )8(وأفراد و� ذكران ،~ زمانهم S اسÁثناء و� ا�نات من ا�خول ~ األحباس (7)�Zسيها
فوجب بذ.ك عندهم إذا وقع  ،دون و� ا�نات ،)9(]االسم[حÄ صاروا كأنهم ا(ختصون بهذا  ،به

و§Y و� ا.و�  ،أن يعد.وا به عن ظاهر ا.لفظ إY جاري العادة والعرف ،ذكر و� ا.و� �مال
العرف ~ العادة و ، ال إY و� ا.و� ا�ي جاربا�خول ~ األحباس أبدا ا(علوم ا(عتاد ا(قصود

وهذا مع÷ ما ذهب  .º Äصهم ا(حZس با�كر نصا ينصهح ، والعدول بهم عنه،اسÁثناؤهم منه
  . وهذا منه بلفظه... وغwه من ا(وثق� ~ كتب وثائقهم إلخ  ،إ{ه أبو عبد اهللا �مد بن العطار

 العرف و\�بB أن يرجع إY: ما نصه ،وa اRوضيح (ا قرر أن القوم يدخل فيه العصبة فقط
  . إن ¢ن هناك عرف هذا لفظه

  وانظر ~ ا.dح @م ابن ... َوِطْفٌل إلخ : عند vضمون قول ا(خت� ،وa ابن عرفة مثله

                                                 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»العدالة«: ~ ك  )2(
  .»األحب«: ~ ك  )3(
  .97ص: ¤ت� خليل  )4(
  .ك: سقط من  )5(
 .حاشية ابن رحال S �ح اRحفة (يارة: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )6(
�Zسها«: ~ ك (7) «.  
  .»أفردوا �كران«: ~ ي  )8(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
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وقد �صل  ،وال vر\ة ،وهو أvر ال شك فيه .ا�ال S اتباع العرف هنا ،وغwهما ،والقرا~ ،رشد
السيما وهو  ،فإنه يقرب األقû .ألفهام ،بهأو فعال، فافهم هذا واستعن  ،اتباع العرف قوال ¢ن

  . من الفحول األعالم
 ،قف S ا.dح فيما اعÖض به هذا االستدالل... ألن ع® من ذر\ة إبراهيم إلخ : قو�

ومن  ،(ا فيه من الفوائد ،وجلبناه بطو�، @مه ر�ه اهللاه ا (1)."وما وقع ~ ذ.ك من األقوال
  . هإY ما يقصد بها S ما جرت به األعراف والعوائد ا )2(ا.رجوع ~ األلفاظ

وأعدنا فيها  ،من حÍم ا(سألة ،بعد ×ا .سيدي ع® بن عالل وغwه 33نظر ما ~ وا(
 ،� ما ذكر من قو�(¢تبه �مد عبد العز\ز أحد جام� هذه ا�وازل  )3(قال .ما البن �دين

من ما يقتC اعتبار العرف ~ إطالق لفظ  ،كره االبنتأييد (ا ذ)4()و§ذا فرضنا إY هنا نقلته
   )6( ). )5()واهللا أعلم ،من ا(سائل ا¬الث(األوالد S ا�كور ~ جوابه عن ا(سألة ا¬انية 

-886 R@) �P� K¨ �� ,"��� M� ^r1��� ^=j�� [� �=) M9�X  

  و.م ¾ز وهو ?؟ ،وسئل ا.شيخ عمن حZس S ا.كبw وا.صغw من أوالده
و�ب عليه  ،ال يبطل اZ1س بعدم ا1وز ،أن األب ما دام حيا صحيحا قائم ا.وجه :فأجاب

 ،بيده حÄ مات ، فإن بÀ{تم ا1وز ،أو غwهم ،أن �عل حظ ا.صغار بيد غwه من أبنائه ا.كبار
  .هبطل اZ1س ا ،أو فلس ،أو vرض vرض ا(وت

-887 R��'=�� O� .�/ *�; �=) M� #��j��� �(4'�� M$�/ ,M��)� O? ,M�� ]	�K� ) �/ �_ �\X 
أ± عبد اهللا  ،الفقيه ا�Zيه ا.لبيب األر\ب ،وS أخينا وحب®بنا ~ اهللا :ومن خطه ما نصه

  :أما بعد .ور�ة اهللا و�ر¸ته ،سيدي �مد بن العالمة ا.سيد ا1اج عبد اهللا ألف سالم عليك
فإن األ�ف vوالنا أبا فارس بن vوالي عبد ا.ر�ن سألU عن  ،نور اهللا قلó وقلبÍم

 ،وشهادتÍم ،ا�ي عقده بوثيقتÍم ،ا�ي حZسه عليهم وا�هم ا(ذكور ،vسألة ~ حZسهم
   فمن استغنت منهن بزوج  ،فلهن ا�فقة وا.كسوة با(عروف ،و¼ أنه قال ~ ا�نات إن احتجن

                                                 
  .125-124ص 2ج: حاشية ابن رحال S اإلتقان واإلح�م (1)

  .»ا.لفظ«: ~ ط  )2(
  .»وهذا نقله«: ~ ي  )3(
  . ي: سقط من )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .ط: سقط من  )6(
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أو ¼  ،فسألU عمن �ا أب vوß أيÍون �ا حق ،بقةوyذ.ك بنات � ط .فال حق �ا ،مال أو 
  داخلة ~ عموم َمْن؟ 

وال تدخل ~ عموم من  ،بأن ظاهر ا.لفظ أن �ا ما ذكر من األ�ل وا.كسوة :فأجبته
 ؛و�.ك وجبت نفقتها S أبيها ،إذ ال مال �ا ،أنها ل®ست عنية لغة :أحدهما ؛.وجه� ،استغنت

   .و§نما أوجب ا.dع نفقتها عليه vواساة .هألن مال أبيها ال شبهة في
 ،فقد خصص هذا العموم با.زوج وا(ال ،l Sسليم دخو�ا ~ عموم َمنْ  :وا.وجه ا¬ا]

اa إال أن يدÝ ا(حZس  ،ا�ي .وال اRخصيص �خل فيه فرضا ،فخرج عنه االستغناء باألب
أنه  :رشد )1(]قال ابن[ه يصدق S ما فإن ،واRخصيص .م يقصده ،أنه قصد دخو�ا ~ عموم َمنْ 

   .و.و ¢ن بعيدا ،فيما ¾تمله ا.لفظ )2(يصدق
 /و.و ،بأن ذات أب vوß ال حق �ا :فأجبتموه ؟أنه سألÍم عنها :فقال K األ�ف ا(ذكور

فإن  ،ستطلع ما �يÍم ~ ا(سألة، وyتبت إ{Íم ألفاستغر�ت ذ.ك ،اد� ا(حZس إخراجها
علم يا ) أ] .وال أ] ظننت صدق وا. ولÍم ا(نة i ~ ذ.ك ،كنت أنا ا(خطئ فنبهو�

لÍن من حسن إسالم ا(رء أن  ،لغلبة ا�وى S فقهاء ا.وقت ،ما كتبت لÍم ~ ذ.ك ،ا(حبة
وأرى � ا(نة  ،لقد أحب من ي�بهS U خطأ ،وأنا وا�ي فلق ا1بة ،¾ب ألخيه ما ¾ب �فسه

i. مÍنت أطلب ذ.ك من إخوا] وأحب© مثلyفال أرى منهم ما أحب ،و،  Àوال أدري مع �ق
و¼  ،هذا و§ن األ�ف ا(ذكور سألU عن vسألة أخرى .ما ا(انع �م من ذ.ك ،أ] كثw اqطأ

 ،هل ¾تاج فيه إY أن يWئه وا�هما منه ،أن نصيب أخيه ا�ي زاد ~ هذا ا.وقت من غلة ثلثهم
  أعU الغلة ا(ستقبلة أم ال؟ 

 ،فهو ا(طالب بها ،ألن وا�ه هو ا1ائز � من اآلن نصيبه ؛بأنه ال ¾تاج إY ذ.ك: فأجبته
ول®س ذ.ك كنصيبه من  ،حÄ ¾تاج إY الWاءة منه ،وال سZيل ألخيه األ�ف ا(ذكور عليه

إذ ال يمÍن األب أن ¾وز  .ألنه هو ا1ائز #ميعه ؛ا�ي ¾تاج فيه إY الWاءة منه ،غلة اZ1س
wمع وجود ا.كب wأيضا ،نصيب و�ه ا.صغ K م :فقالÍأن  :فأجبتموه ؟أنه سأل Yبأنه ¾تاج إ

وyتب �بÍم عبد  .وا.سالم ،أثابÍم اهللا بمنه .فب®نوا K وجه ذ.ك أيضا ،يWئه األب منه
  . ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به آم�

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )1(
  .»تصدق«: ~ ي  )2(

 ]أ/305[
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وأن �ا ا�خول ~  ،من أن من �ا أب vوß ل®ست غنية - ر�ه اهللا - ذكره  ما: قلت
: ونصه ،Þ(1)وه ~ نوازل األحباس من ا(عيار من جواب أل± عمران vو� العبد́و ،اZ1س

أن القسمة S أهل اZ1س  ،ا1مد هللا من تمام ا#واب بمحو�: ما نصه ،وتقيد بمحو�"
و§ن  ،و\را� فقرهم ،وأوالد ïxشة يعطى �م .د بقدر حا� من الفقريعطى .� واح ،باالجتهاد

ßوv األبناء من باب ا(واساة ؛¢ن �م أب S ال تلحقهم ا(عرة بضياعهم ،ألن نفقة األباءc، 
وyتب vو� بن �مد بن معطى . واهللا و� اRوفيق ،فwاÝ القا� باجتهاده حا�م عند القسم

   (2)."بمنهلطف اهللا تعاY به 
بل أذكر ا.سؤال مع جوابه (ا فيه من  ،أحببت إثباتها ،و�أعاله من جوابه أيضا فائدة أخرى

سألة وسئل سيدي أبو عمران vو� بن �مد بن معطي العبد́و عن v: "ونصه ،الفوائد
و¼ بنت  ،وتوفيت أمها ،و¸ن إلحدى ا��ت� بنت ،وS عقبهما ،S أخت� َس ُحZِ  )3(|حZٍس |

ثم  ،و¸نت األخت األخرى يوم اRحب®س بÍرا ،و.م يÍن ألمها بعد عقب ،ثالث س��
فكWت وزوجها أبوها بÍرا ~  ،ماتوا و�قيت منهم بعد ابنة صغwه ،تزوجت وو�ت أوالدا

 ،واب�تها من أهل ا(ال ،و.م تزل ا.زهراء ا(ذكورة .�ا اآلن ثالث س�� ،وتز\دت �ا بنت ،حجره
   .®سار من يوم اRحب®س إY أن ماتتوال

wشة ا(ذكورة مال 2سïشة ا(ذكورة أصاغر ~ حجر وا�هم ،و¸ن لعاïx ري  ،و¸ن ألوالد�
و§Y أن تزوجت  ،و¸نوا هم ال مال �م إY أن مات من مات منهم ،عليهم ا�فقة إذا ¢ن vليا

 �يع اZ1س ا(ذكور بيد األخت و�À .وأخرج �ا أبوها شورة وجهازا ،ا�نت ا�اقية منهم
ضاع منه وو�À ها هنا من ا.سؤال �ء كثw  .ا(ذكورة تت�ف فيه بما يت�ف ا(ا.ك ~ vلكه

  .والقصد منه ال يتعذر فهمه من ا#واب إن شاء اهللا ،و.م يلتئم ا.0م ،ا�عض
  ا�ي ¢نت  S من حö من ابنة ا.زهراء ~ ا.وقت )4(غلة اZ1س � سنة تقسم: فأجاب

  وال  ،ول®س هنا إيثار األباء S األبناء .ا�ي وجدوا فيه وïxشة وأوالدها ~ ا.زمن ،فيه حية
                                                 

�ّمد بن معطي العبد́و الفا´أبو عمران vو� بن : vو� العبد́و (1) .�. أخذ عن عبد العز\ز القوي وعبد ا.ر�ن ا#زو
 . وأخذ عنه ابناه عبد العز\ز و�ّمد وحفيده عبد اهللا وابن عباد وأبو حفص ا.رجراî وغwهم

ً
 وفهما

ً
. ¢ آية ~ ا(دونة حفظا

؛ شجرة 604: ؛ نيل االبتهاج481ص: كفاية ا(حتاج. ه776توa سنة . تقييدان S ا(دونة، وتقييد S ا.رسالة: من تآ{فه
  .234ص: ا�ور

  .88ص 7ج: ا(عيار ا(عرب (2)
 .ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )3(
  .»قسم � سنة«: ~ ي  )4(
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و§ن ¢ن األشياخ اختلفوا ~ تأو\ل  ،~ ا(دونة يدخله اqالف ا.واقع ~ ذ.ك، إال ا.روايتان ال©
فقد  ،فإذا وجب ا1ق (ن حö ~ � سنة ،)1(أو ¤تلفان ،ما ~ ا(دونة، هل ا.روايتان متفقان

 ،أخذ من ترyتها �يع ما اغتلت ما حرثت من األرض� ،فإن ماتت ،وجب حقه S ا.زهراء
تؤخذ  ،S ما 2شهد أهل ا(عرفة ~ ا(عتاد من غلة تلك ا(واضعوما اغتلت . تؤخذ بÍرائه

، أو سكت عd منهم بالغا رشيدافمن ¢ن  ،وأما ا.d¸ء إذا قاvوا بöر اRحب®س .بقيمة ذ.ك
أو �جور  ،وال @م �، ومن هو صغw ،ما ¾از فيه  ا.öر S ا(شهور سقط مقا� ،خرس�� أ

 ،وما ال ¾مل القسم بيع ،والقيام با.öر اZ1س ا.صحيح و\قسم ما ¾مل القسم ،¢ن � ا(قال
و�Wون  ،Wون و\فسخ اZ1سوال � ،وندب ألهل اZ1س أن يعوضوا اZ1س عند ابن القاسم

  )2(."هواهللا و� اRوفيق ا ،عند عبد ا(لك
Þوه  .تلك ا(واضع )3(]غلة[وما ذكره ~ اÍ1م �شهادة أهل ا(عرفة ~ ا(عتاد من : قلت

�، ا.شعó من تصدق S اب�ته بأvالك من دور و�سات�: ونصه ،~ آخر هبات نوازل الWز
vستغال قدر Úسة  )5(إن .ألvالك :فقالت ،)4()بنفقتها(وهو قام عليها  ،تهابغلوقامت عليه 

  .~ نفسها / وأجرة ،و�ا أيضا خدمة ،~ العام hرص أهل العدل )6(عd دينارا
و¾سب  ،أنه .م يÍن S وجه ا1سبة ،� القيام با�فقة بعد حلفه :ابن العطار: فأجاب

ال  ،به )7(و§ال فقيمة ما Æرص ،ن ما باع من vستغل و�سات�وثم ،عليه كراء األرض طول ا(دة
  .بنقل سيدي وا�ي منه باختصار جداه ومثله .إلشZيÅ ا ،اqرص )v)8كيلة

وال Çوز شهادة ا.شهود أن قيمة غلة ا.ضيعة ا(ستغلة ظلما وعدوانا : وa نوازل ابن رشد
واRحقيق ومعرفة االستغالل  طعS اRقر\ب واRخم� مائ© مثقال و§نما Çوز S الق

   هS ما تقطع عليه وال شك فيه ا ا�®نة حl Äشهد )9(لفÁستذ

                                                 
  .»متفقتان أو ¤تلفتان«: ~ ا(عيار ا(عرب  )1(
  .88- 87ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )2(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»األvالك«: ~ ي  )5(
  .»دينار«: ~ ي  )6(
  .»ºرص«: ~ ي  )7(
  .ي: وما أثZته من. »vليكة«: ~ األصل  )8(
  .»فت�»ل«: ~ ي  )9(

 ]ب/305[
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فاستحق من يده  ،وv aسائل ابن زرب فيمن ورث ماال: "وa الWز� أيضا ما نصه
   ؟فسئل القا� هل S ا.وارث غرم الغلة ،باZ1س

وأما S  .ونزلت بقرطبة فقD بذ.ك ،عليه )1(فال خراج ،أما S قول ابن القاسم :فقال
   .فعليه اqراج ،سحنون )2()قول(

 ،فوطئها ،أو ث®با ،ما أشار إ{ه هو ا.واقع ~ استحقاقها فيمن اشÖى جار\ة بÍرا :ابن سهل
وعن سحنون ي�بB أن  .وyذا استحقها بملك ،فال �ء عليه ~ وطئها ،ثم استحقت cر\ة

 ،فخارجه ،وa سماع ع® من اشÖى عبدا .فعة وصلت إ{هألنها من ؛يÍون عليه ما نقصها
وهو Þو  ،وعن ا(غwة � ا.رجوع بما اغتل منه .)3(فال يرجع عليه ا(بتاع بغلة ،ثم استحق حرا

   .و�ا نظائر ،قول سحنون والبن القاسم ما يعارض هذا األصل
أو قذفه  ،العبد )4(رحمنها إذا ج ،هو ما ~ العتق ،لعل أصل ابن القاسم ا(عارض :قلت

óر\ة ،أجنc م ا1ر ا :قال ،ثم استحقÍوانظر قبله ما نقله عن وثائق ابن العطار. هحكمه ح.  
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وأراد ا#ماعة أن  ،�سZبه )5(وضعفت ،قد تöرت به ،فقارة �ا vسلك ماء وسئل عن

 )6()من ا(اء(وأرادت أن تZيع ش®ئا  ،وفيها ما هو م�سوب .لحZس ،¾و.وه إY �رى آخر
 و.و ضعيفا  ،فهل يوجد قول يعµ Uواز ا�يع ،إذ ال يوجد من ينفق S اZ1س اآلن ،)q)7دمته

  خالف ا�تة؟  ،أو ال
هل �وز أم ال؟ وS القول  ،باقهو�اعه qوف إِ  ،طلب من �Zسه ا�يع ،عن عبد �Zسو
أو من يقوم  ،بد من القا� شهاد أو ال، يÍفيه اإلفهل إذا اشÖى بثمنه آخر .لحZس ،با#واز
  مقامه؟

                                                 
  .»خرج«: ~ ي  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .»بغلته«: ~ ي  )3(
  .»أخرج«: ~ ي  )4(
  .»ضعف«: ~ ي  )5(
  .ك: سقط من  )6(
  .»qدمتها«: ~ ي  )7(
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فل®ستغل  ،اqدمة )2(ومن أراد ،أنه ال �وز بيع اZ1س بوجه (ا ذكر :عن األوÉ (1)فأجاب
أو �د من يتطوع بإعطاء  ،إن انقطعت منفعة ا(جرى األول ،ماء اZ1س حÄ 2ستوa نفقته

د{ل ... إلخ " وقS D �\ك: "~ �ح قو� ،وغwه (3)وvسألة الع� ا(ذكورة ~ ا1طاب .ذ.ك
  .واهللا أعلم ،S ذ.ك
أو من  ،ذ.ك اإلمام أىوز إن ر� ،أن بيع العبد ا(حZس qوف إباقه ا(حقق :وعن ا¬انية   

(ا ~ ذ.ك  ،و\Íون ا.dاء أيضا بإذن من ذكر ،كما ~ ا(دونة ،S مذهب ر�يعة ،يقوم مقامه
  .من حق الغائب
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S  ،وش®ئا منه S بناته ،ا.شيخ أبو ز\د عمن حZس S و�ه ش®ئا من أصله ،وسئل وا�ه

وجعل  ،فإذا ماتت رجع ألهل اZ1س ،أن .زوجته من غلة �يع اZ1س ا¬من ما دامت حية
فهل vوته قبل تمام ( ،ومات ~ مغيبه قبل تمام ا.سنة ،ثم ôب ا(حZس ،حيازته ~ يد رجل

  يبطل اZ1س؟ )4()ا.سنة
بعد أن حازه من  ،ال يبطله vوت ا(حZس قبل تمام ا.سنة ،بأن اZ1س صحيح :ابفأج

فال يبطل .كون ا(حZس عليهم  ،ومات قبل تمام ا.سنة ،بيده هو ، بل و.و بÀجعله ~ يده
  . واهللا أعلم ،فال قيام .لزوجة فيه ،فكيف وقد أخرجه من يده ،�اجwه

��طل (ا جعله .زوجته  ،بيده ؛ ألنه .و بÀهو غلط مU ،بيده بل و.و بÀ: استدراك S قو
�جورته ،منه wب :قائال ،و¼ غôس بيده وZ1فحاز بعده األصل  ،واحتياز ا�ي جعل ا

  و .وغwه من أصول ا(حZس ¢ف ،ا(حZس
وال 2شارyهما  ،فإنهما Æتصان بغلة حZس أبيهما ،وترك ب�ت� ،إذا مات ا.و� ا(حZس عليه

. هاواهللا أعلم  ،.�كر مثل حظ األن1ي� إذا وجد معهما ذكر :ألن ا(حZس إنما قال ؛دفيه أح
Yجوابه ر�ه اهللا تعا.   

  . أي ~ بطالنه لطلب مwاثها منه ،فال قيام .لزوجة فيه :قو�
  

                                                 
  .»فأجابه«: ~ ي (1)

  .»راج«: ~ ط  )2(
  .105ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل (3)

  .ط: سقط من  )4(
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يدÝ أحدهما  ،فقد قام عندي رجالن من أوالد عبد ا.صمد :و�عد :وشوور االبن بما نصه
أبو ا�نت ا(ذكورة  )1()بها(أنها حZس بعد أن تصدق  ،~ دار بيد زوجة اآلخر �ا سنون متطاولة

 ،ا.كبwة ~ الق� ،أشهد فالن وفالن أن ا�ار ال© سÍن فيها وا�ه :اZ1سونص . عليها
وتارºه آواخر �ادى  ،ا فيها حZساه S أوالدهمانصيبهمع أن �ي ،ا(عروفة قبالة �اب الق�

ذكر ا1يازة  ،وa ا.شهادة ا(ذكورة ،نظر تارºه، فااألوx Éم سبعة وعd\ن ومئة بعد ألف
و.م  ،نصيبهما  :بأن ا.شاهد قال ،ا(ذكور وyيل ا�نت قدح ~ هذه ا.شهادة/  زوجثم إن ا. .معاينة

فا�صيب وا(لكية .م  .وعدالة ا.شهود ،)2(وتعر\ف اqط ،Rحب®سوطلب ا(لكية ح� ا .يZينه
 ،شهد ا.سيد الWوك وا.سيد �مد بن عبد ا1ميد أن اqط ،واqط والعدالة ،يZينهما اqصم

 ،أنهما عدول مWزون ،وأنهما سمعا سماx فاشيا من ثقاة وغwهم .خطهما كذاتهما وصفاتهما
بأن ا.شاهدين ا(ذكور\ن .م يعاê ا(شهود S  ،فقدح ~ شهادتهما اqصم ،وماتا S العدالة

، فكيف يقوالن ~ اRعر\ف أنه خطهما كذاتهما وصفاتهما ،)3(�عد ما ب� زمانيهما ،خطهما
و§ن .م يقوال من ح� تار\خ  ؟هل Çوز ،نظر سددك اهللا ~ شهادتهما با.سماع S العدالةفا

وa قول  ؟هل �اب إ{ه أم ال( ،وفيما قدح فيه اqصم ؟أو ال Çوز مطلقا ،ا.شهادة إY أن مات
~  )5(هل تÌÍ ،)4()ا�ار ا.كبwة ~ الق� ا(عروفة قبالة �اب الق� ،ا.شاهدين أيضا
  اRحديد أم ال؟

إال بعد  ،فا�ار ا(ذكورة ال تþع من يد ا(تصدق بها عليه با.رسم ا(ذكور :و�عد: فأجاب
 ،وثبوت ا.رسم �شهادة عدل� ،نصيبه ا�ي حZسه )6(وتعي� ،vلكية ا(حZس (ا حZسهإثبات 

و�dط  ،كما ~ حاوي الWز� ،ااqط vشهورً  (7)]صاحب[ فطن� ×ارس� .لخطوط �dط كون
وال lشÖط ا(عاêة ~  ،و.و با.سماع �dطه ،ثبوت عدالة شاهده من وقت تارºه إv Yوته

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .»ا.لفظ«: ~ ي  )2(
  .»زمانهما«: ~ ي  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»يÌÍ«: ~ ي  )5(
  .»تع�«: ~ ي  )6(

  .ط: وما أثZته من .األصل، ي، ك: سقط من (7)
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ال يÌÍ  ،وتعر\ف ا�ار بما ذكر ~ ا.رسم .إن .م تÍن ر\بة S ا(رتD ،ا.شهادة S اqط
wغيRن ا�vإل.  

-901 R?�P
P�% �/*�� #G����8 #�$J�� ! �iJ� &PX  

به  تصدقوحاز زوجها ما  ،أن ا.زوجة إذا ¢نت رشيدة :وسئل عما وجد hطه ~ جواب �
و§ن رشدت ~  ،وال إY قبو�ا ا.صدقة ،و¸لة أن ذ.ك ال ¾تاج إY ،عليها أبوها قبل ال»و\ج

  .نظرyم (2)حققوا (1))فالبد( ،فعندي أن قبو�ا بعد ا.رشد البد منه ،حياته وصحته
حاصله أن ا.شهادة با1يازة ال lشÖط فيها معرفة  ،ما كنا كتZناه ×ا أ�تم إ{ه: فأجاب

 (3)و.م نقل .بل ا.شهادة ¢فية بدون ذ.ك ،وال بتوyيلها ،لقبول ا.زوجة ا(تصدق عليها ،شاهدها
ال  ،هو ظرف Rصدق ،إن ¢ن ا.لفظ كذ.ك ،وقو�ا قبل ال»و\ج .أن ا.صدقة تصح بدون قبول

أنه ال يفتقر إY إثبات اRوyيل  :وقلنا .إذ الفرض أن ا.زوج حاز ذ.ك قبل ال»و\ج و�عده ،1از
وألنه وyيل  ؛(4)كما ~ ا�وادر ،ه أخذو�: قال .�قل ابن حبيب ذ.ك عن مطرف ،S ا1يازة

 ،مع دعواها vلكيتها �ا �.ك ،وyون ا.صدقة ~ يد ا(تصدق عليها .(5)كما ~ ا1طاب ،بالعادة
  .وا�ي قبله عن إvالئه ،وهذا ا#واب .واهللا أعلم ،فهو ¢ف عن ا�R\ح ،دال S القبول

-902 R�� #�$% &P�?���� ! G�¶ b�4X 
كما جرى  ،و§ن .م �ز بها العمل عندنا ؟شهادة ا.لفيف هل Çوز ببالدنا اRواتيةوسئل عن 

  أم 2شÖط ~ جوازها جر\ان العمل؟ ،به ~ فاس
إن وجدت  ،وال أقول بعدم العدل به ،أن ا.لفيف .م �ر به عمل عندنا فيما Dv :فأجاب

  .�وط إعما� ا(ذكورة عندهم
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بد من أن يقول شهود ا(لك أنهم ال يعلمون خروج ا(لك عنه إY  ال :فأجاب ؟وسئل أيضا
  . واهللا أعلم ،vوته

   .، وغwهما من الفقهاءوسيدي وا�ي ،وصحح ا#واب� صاحب ا(هدية
                                                 

  .ي: سقط من  (1)
  .»فحققوا«: ~ ي  (2)
  .»تقل«: ~ ي  (3)

  .229-228ص 7ج: ا�وادر وا.ز\ادات. ينظر قول ابن حبيب ~ ا.وyيل ا(فّوض إ{ه  (4)
  .205، ص175ص 7ا�Rبيه ا¬ا]؛ ج: ينظر vواهب ا#ليل  (5)
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ال ¾صل إدراك كون اqط خط  :ابن عرفة :و×ا .سيدي وا�ي ~ تعر\ف اqط ما نصه

   .بأنه خطه العلم أو سماع يفيد ،إال بتكرار رؤ\ة وضعه ،فالن
وابن  ،)1(كخط ا.شلو�� ،فإنا نعرف خطوط كثw ×ن .م ندرyه :ابن عبد ا.سالم

  .مع ما تلقيناه من ا.شيوخ أنها خطوطهم ،Rكرر خطوطهم علينا ،)3(وابن ا.سيد ،)2(عصفور
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 ،كتاب حZس vؤ�د عقده فالن بن فالن .و�ه ا.صغار :نصه ،عن حZس )4()االبن(وسئل 
 )5(إY أن ذكر �يع ما عقد فيه ،وا�ين هما ~ حجره �يع كذا وyذا و،ا�ين هما �مد وعمر

ثم  ،S سواء ب®نهم ،من األوالد إن قD اهللا تعاY بذ.ك )6(]�[وS من يو�  :ثم قال .ا1باسة
 ،ال مدخل ~ ذ.ك .ألبناء مع األباء ،وامتدت فروعهم ،وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا ،S أعقابهم

رجع ذ.ك حZسا S أوالد أبناء  ،منهم )7()أحد( و.م يوجد ،نقرضوا عن آخرهمفإن ا: إY أن قال
 ،تدخل ~ اZ1سو، وأ�W من عمر ،فهل إن ¢نت � بنت أصغر من �مد... فالن إلخ  )8(عمه

                                                 
لَْو�ِ�  )1( أخذ عن أ± عبد اهللا بن . ه562أبو i عمر بن �ّمد بن عبد اهللا األزدي اإلشZيÅ، أشتهر با.شلو��، و� سنة : ا.ش�

اRوطئة : من تآ{فه. أخذ عنه ابن عصفور و�ال ا�ين بن ما.ك وابن األبار وغwهم. زروق وابن خروف وا.سهيÅ وغwهم
توa سنة . �حو، �ح ا(قدمة ا#زو{ة �dح� كبw وصغw، وتعليقة S مفصل ا.ز¤dي~ ا�حو، كتاب القوان� ~ ا

  .  182ص: ، شجرة ا�ور224ص2ا.سيو�؛ ج: ، بغية ا.وxة285ص: ا�يباج ا(ذهب. ~ منازلة ا.روم إشZيليةه 645
و� . و� اسمه i بن vؤمن بن �ّمد بن iأبو ا1سن i بن vو� ا�ö1 اإلشبÅ اّ�حوي، وقال ا.سي: ابن عصفور  )2(

ا(غرب، : من تآ{فه. وأخذ عنه أبو القاسم بن ناî. أخذ عن أ± i ا.شلو�� وع® الغU\W وا�باج وغwهم. ه597سنة 
جالل : اةبغية ا.وxة ~ طبقات ا.ّلغو\� واّ�ح. ه669توa سنة . ا(متع ~ ا�R\ف، �ح ا#زو{ة، و¤ت� ا(حÁسب

  .197ص: ، شجرة ا�ور335أ�د بابا ا�Rبك©، ص: ؛ نيل االبتهاج210ص2ا�ين ا.سيو�، ج
روى عن أخيه i بن �ّمد وأ± . ه444أبو �ّمد عبد اهللا بن �ّمد بن ا.سيõد ا�طلي́و ا�حوي، و� سنة : ابن ا.سيد  )3(

 باآلداب وا.لغات ومقدما ~ معرفتهما و§تقانهما. مبÍر بن xصم بن أيوب األديب وأ± سعيد ا.وراق وغwه
ً
من . ¢ن x(ا

توa سنة . اإلقتضاب ~ �ح أدب ا.كتاب، ا1لل S أبيات ا#مل .لزجاî، �ح ا(وطأ، وا(سائل واألجو�ة: تآ{فه
؛ بغية ا.وxة ~ 174ادي، صالفwوز آب: ؛ ا�لغة ~ تراجم أئمة اّ�حو وا.ّلغة228ابن فرحون، ص: ا�يباج ا(ذهب. ه521

  . 55ص2جالل ا�ين ا.سيو�، ج: طبقات ا.ّلغو\� واّ�حاة
  .ي: سقط من  )4(
  .»ا1اجة«ز\ادة : ~ ك  )5(
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .»ابن عمه«: ~ ك  )8(
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 )1(و\دخل أوالدها بعدها فيما ،و\Íون من ذكرهما بعد Æصيصا ،وتندرج ~ لفظة و�ه
فب®نوا  ،و§ن ¢ن فيه خالف ؟أو ال مدخل �ا فيه أصال... بعد ثم S أعقابهم إلخ  :لقو� ،)2(]�ا[

   .ومنثوره ،ومنظومه ،vشهوره
و.م  ،فهل إن مات ا�كران أعاله ،أو S ا(شهور ،اتفاقا )3(]اندراجها[و§ن قلتم بعدم 

يرجع  ،من أوالد أبناء ابن عمه ا(ذكور )4(و¸نت زوجة ا(حZس ا(تو� أم ب�يه ،ºلفا عقبا
لقرابتها من  ،و§ن ¢نت م»وجة غw غنية به ؟أو إنما يرجع الب�ته ا(ذكورة ،اZ1س إ{ها

وهل من اد� أنه  ؟امأو يÍون .ألقرب من العصبة غwه/  ؟lشÖك ¼ وأمها فيه)5(أو ،ا(حZس
من هؤالء أخذ رسم  )6(وهل (ن عي�تموه ؟د ¢إلرثدُ عْ أم البد من إثبات القُ  ،أقرب يصدق

Ýس من يد ا(ودZ1إ�ال عنده أم ال؟ أجيبوا عن � فصل ا w7(وال تطفيف ،فصل من غ( 
  .أثابÍم اهللا بمنه ،ش�لبنصوص vز\لة .إل

، S ما البن رشد ،أن ا�نت ا(ذكورة ال تدخل ~ اZ1س ا(ذكور با.لفظ ا(ذكور :فأجاب
ورد S ابن زرب ا�ي يقول بدخول  ،وقد نقله عنه ~ ا�ر ا�w1 ،~ أجو�تهكما هو مب� 

وال  ،الفتوى ال ¾تج به )8(خطاب"أنه : وقال .هذا ا.لفظ ا(سكوت عنه من األوالد ~ مثل
  . )9("إن صح ذ.ك عنه ،وال يعرج عليه ،يلتفت إ{ه

و.و  ،إن وجد جار\ا بإطالق لفظ ا.و� S ا�كر فقط ،و\Öجح عدم دخو�ا أيضا بالعرف
و§ذا .م تدخل فيه با�ص  ،فأوالدها كذ.ك من باب أوÉ ،)10(و§ذا .م تدخل ،ربS ما البن ز

ألنها ل®ست من أوالد أبناء ابن  ؛وهو ال 2شملها ،ف¦ غw داخلة ~ vرجعه �صه عليه ،ا(ذكور
  .كما هو واضح ،عمه

                                                 
  .»×ا«: ~ ك  )1(
  .ي، م، ك، ط: ما أثZته منو. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .»ب®نة«: ~ ي  )4(
  .»وال«: ~ ي )5(
  .»غنمتموه«: ~ ي  )6(
  .»تضعيف«: ~ ي  )7(
  .»خطأ من«: ~ �يع ال�سخ  )8(
)9(  w1366ص 2ج: ا�ر ا�.  
  .»يدخل«: ~ ك  )10(

 ]ب/306[
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صدق ف¦ داخلة . ،Æصيص لفظ ا.و� با�كر )1(فإن .م ºرجها غw ،وأما ا.زوجة ا(ذكورة
واألقرب  .كما هو واضح أيضا ،و§ن وجد غwها من أهل ا(رجع �yها فيه ،لفظ ا.و� عليها لغة

   .)2(كما هو ب� ،ثبات ال با.زعمإنما هو باإل
وا#اري S  .فلم أر فيه نصا ê¾ا ،قبض رسم اZ1س ،وأما استحقاق من صار � ا(رجع

فيودعه عند من  ،بل �تهد فيه ا1اÐم( ،Rعلق غwه به ،قواعد ا(ذهب عدم استحقاقه قبضه
  . هاأعلم  واهللا ،)3()و{أخذ ذو ا(رجع منه �سخة إن طلبها ،أداه � اجتهاده ×ن يؤمن

  ...أي Rعلق حق غwه به إلخ  ،S حذف vضاف)4()هو واهللا أعلم ،Rعلق غwه :قو�(
-905 R3I�y� B�) [� ��9�J� �=) �9�  M�X  

و§ذا ¢ن  .بأن قسمة اZ1س vشتملة S حا� وôئب .م يوجد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
فتبطل  ،وهذه .م يقع فيها تقديم .و§ال .م تصح ،فالبد فيها من تقديم القا� S الغائب ،كذ.ك
عمال  ،فعليه اإلثبات ،وقت القسم )6(ومن اد� نفيه .الغZ )5()كما تبطل ألجل ،ذ.ك(ألجل 

وyما تبطل أيضا بوقوعها S االتفاق  ،(ا فيه من حق الغائب ،ب ا1ال ألجل اZ1سباستصحا
ونقله عنها  ،(7)كما ~ ا�وادر ،ال بد فيه من اRحري واRعديل ،وقسم ا�ت ~ اZ1س .والÖا�

  . هأعلم ا واهللا ،ا1طاب ~ تأ{فه ~ vسائل اZ1س
سئل شيخنا سيدي �مد  :نص ا.سؤال حZس )8(وقع بمحول عقد قسمة ،جوابه وا.سؤال

هل ¼ صحيحة S ا.وصف ا�ي  ،بن سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر عن القسمة ا(قيدة بمحو�
  ...إلخ  :أو ال تصح؟ فأجاب ،مع ظهور الغZ فيها اآلن ،قسمت عليه

-906 R��=)m� M� &I���X  

   ؟أبو عبد اهللا سيدي �مد ا.رهو� عما يظهر ،وسئل عالمة ا(غرب ومفتيه

                                                 
  .»عرف«: ~ م، ك  )1(
  .»مب�«: ~ ط  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .ي: سقط من )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .»بقية«: ~ ك  )6(

  .وما بعدها 34ص 12ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات (7)
  .»القسمة«: ~ ط  )8(
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غw دار ا.سك÷ ×ا يÌÍ فيه  فإن ¢ن ما حZسه ،وأما �ب®س األب :فأجاب بقو�
فال ، فكيف مع وقوع ذ.ك منها ،وتعÖف بصحته ،و.و .م lشهد األخت بÁنفيذه ،شهاد فماضاإل

�مد بن أ�د قا� .أعلم، واهللا وال حجة �م فيما احتجوا به ،@م .ورثتها Yتبه عبيد ر�ه تعاyو 
   .وفقه اهللا ~ شØه ،)1(ا1اج

واعÖافها  ،هو إبراءها ،)3(االحتجاج ا�ي أشار إ{ه ~ ا.سؤال ا.صادر من ورثتها )2(]أما[و
فهل .ورثتها وجه فيما  ،فالبد فيها من معاينة ا1يازة ،اZ1س هو هبة منها ألخو\ها .بصحة ذ.ك

 ،وS تقدير احتياجه .لحيازة ،ول®س بهبة حÄ ¾تاج .لحيازة ،(4).كون هذا إقرارا ؟قا.وه أم ال
  .هافهل حيازة أمهما ا1اضنة عليهما ¢فية أم ال؟ 

بأن ا.زوج  ،أو ما دام حيا( ،وقف v Sسألة من وهبت .رجل غلة أvالكها ما دامت حية
vسÁشهدا � بما ح�ه  ،سائل ا1جرمن جواب .سيدي وا�ي ~ v .(5))ال يرد ذ.ك ما دامت حية

  .الWز� ~ vسائل العار\ة عن ابن رشد
-906 R ,�����'� �� ���(�� [�� ,�$'�8 k����� [� �´
�� [� ]�=) #�*�� M�X6666  

فالن وفالن  )7(عن اvرأة حZست S و�يها )6(فقد سئل :و�عد :ومن إvالء االبن ما نصه
 ،وامتدت فروعهم ،وأعقاب أعقابهما ما تناسلوا ،ثم S أعقابهما ،S ا.سواء ب®نهما واالعتدال
و§ن  .رجع نصيبه (ن بÀ منهما ،ومن مات منهم من غw عقب ،ال يدخل األبناء مع األباء

.و�ين هل يدخل أوالد بنات ا ،رجع ذ.ك ألقرب ا�اس إ{ها ~ اإلرث ،انقرضوا عن آخرهم
  ا(حZس عليهما؟

و¼ أن  ،أعلم أن ا#واب ~ هذه ا�ازلة يتحرر بعد تمهيد مقدمة :)8(]بما نصه[فأجاب 
و.و ¢ن   ،منها/ العمل Í1م بما صحبه وا ،اإلفتاءفإنه يتع�  ،ا(سألة إذا ¢نت ذات أقوال

 .بأن ما جرى به العمل مقدم S ا(شهور ،و�.ك جرى العمل عند الفاس®� ،ا(شهور خالفه
                                                 

  .»بن ا1اج«: ~ ك  )1(
  . ي: وما أثZته من. األصل، م، ك، ط: سقط من  )2(
  .»ا�ي«ز\ادة : ~ ك  )3(

  .»إقرار«: ~ ي (4)
  .ي: سقط من (5)

  .»سئلت«: ~ ك  )6(
  .»و�ها«: ~ ط  )7(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )8(

 ]أ/307[
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يعلم ذ.ك من مارس  ،الÖجيح بعمل أهل ا(دينة -ر�ه اهللا تعاY  -وقد علم من حال ما.ك 
وهو اÍ1م من كتاب اهللا : ا.َْمْقCِ" بِهِ : "وa اRب�ة أوائل ا.رyن ا¬ا] ما نصه ،كتابه ا(وطأ

د )1(د، فإن .م �� © � فZسّنة نZيõه �م�
ّ
¢ن خWًا صحبت غwه  )2(ا َصِحبََها الَْعَمُل، فإذال

األعمال، قD بما صحبته األعمال، وهذا معلوم من أصل ما.ك إذ العمل مقّدم S أخبار 
ونصوص ا(تأّخر\ن من أهل ا(ذهب متواطئة S أّن هذا vّما  " :، ثم قال بعد ذ.ك)3("اآلحاد

 أن ºتلف العرف ~ 
ّ
فإذا علمت هذا  ها )4("بâين، فال يÍون حي�ئذ vرّجًحايرّجح به، إال

ِهْم : "بقو� ؛أشار �ما ~ ا(خت� ،فاعلم أن ~ ا�ازلة ا(سئول عنها قول� ي َوَوَ�َ َوSَ aَِ َوَ�ِ
ْوَالن أنه ال فرق  :ألنا نقول ؛وا�ازلة ~ لفظ العقب ،ال يقال أن نص ا(خت� ~ لفظ ا.و� ،)5("قَ

ال فرق عند أحد  :واألجو�ة )6(]~ ا(قدمات[لقول ابن رشد  ،© العقب وا.و� ~ ا(ع÷ب� لفظ
  . ها )7(من العلماء ب� لفظ ا.و� والعقب ~ ا(ع÷

 )8(دخول أوالد بنات ،وأفÄ به ا.شيوخ ووقع به القضاء ،وا�ي جرى به العمل من القول�
وسئل الفقيه : "ما نصه ،تر�ة األحباس من ا(عيارفÌ أوائل  ،ا(حZس عليهما ~ اZ1س ا(ذكور

وعقب  ،وS عقبه ،وحوانيت ،وسماه دارا ،سيدي ع® بن عالل عن رجل حZس S و�ه
ف�ن  ،ثم تو� عن ذكور و§ناث ،اZ1س بيد و�ه ا(ذكور ، و�Àوتو� ا(حZس ،عقبه ما تناسلوا
  الء اإلناث أم ال؟يدخل أوالد هؤ، فهل ثم ماتوا ùهم عن أوالد ،اZ1س بأيديهم

Zس ا(ذكور مع و� و�ه ا(حZس عليه يدخلون ~ ا1 )10(بنات )9(بأن و�: فأجاب
من أن أوالد ا�نات يدخلون ~ لفظ  ،S ما جرى به العمل ،ألنهم من عقب عقبه ا(ذكور؛
  . ها )11("إY آخر طبقة انت& إ{ها ا(حZس بذكر العقب ،العقب

                                                 
  .»توجد«: ~ �يع ال�سخ  )1(
  .»فإن«: ~ ط  )2(
  .51ص 1ج: تب�ة ا�1م  )3(
  .55ص 1ج: تب�ة ا�1م  )4(
  .253ص: ¤ت� خليل  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .437ص 2ج: ا(قدمات ا(مهدات  )7(
  .وهو خطأ. »بنات أوالد«: ~ ك  )8(
  .»بأن«: ~ ك  )9(
  .وهو خطأ، وا.صواب ما أثبت. »بنات االبن«: ~ ا(عيار ا(عرب  )10(
  .ار ~ ا.سؤالمع اختص. 51-50ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )11(
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وأعقاب  ،ثم S أعقابهما ،فالن وفالن )1(وسئل ابن رشد عمن حZس vل� S ب�يه
  ... و�نوا ب�� إلخ  ،و�ما بنون ،فمات االبنان ،أعقابهما ما تناسلوا

   :S ثالثة أقوال ؟اختلف هل يدخل ~ ذ.ك أوالد ا�نات: فأجاب
   .ألن و� ا�نات ل®س بعقب ؛أنهم ال يدخلون فيه cال :أحدها
فأوالدهن  ،ألن بناتهما من عقبهما ؛)2(أنه يدخل فيه أوالد بنات االب�� ا(سم� :ا¬ا]

وال يدخل  .وS أعقاب أعقابهما :لقو� فيه ،فوجب أن يدخلوا ~ اZ1س ،من عقب عقبهن
ثم S أعقابهما : إال أن يقول ، أوالد بنات بناتهماوال ،S هذا القول أوالد بنات بU االب��

يدخل و� ا�نات  )4(زاد تعقيبا وyذ.ك ùما .)3()أعقابهما(وأعقاب أعقاب  ،وأعقاب أعقابهما
و.م يزد  ،ثم S أعقابهما ما تناسلوا: و.و اقت� S قو� .إY تلك ا�رجة ال© انت& إ{ها

و�هذا  .S مذهب ما.ك ،Zس أحد من أوالد بنات االب��(ا دخل ~ ا1 ،وأعقاب أعقابهما
وهو  .و�ه جرى العمل ،القول حöت شيخنا الفقيه أبا جعفر أ�د بن زروق يف© ر�ه اهللا

   .أظهر األقوال
وأوالد بنات  ،أنه يدخل ~ ذ.ك S مذهب ما.ك أوالد بنات االب�� :والقول ا¬الث

ه اوأعقاب أعقابهما  ،ثم S أعقابهما: ما تناسلوا بعد أن قال: لقو� ،و�ناتهم ما سفلوا ،بناتهما
   .)S)5 نقل سيدي ¾� ا1طاب ~ تأ{فه v Sسائل اZ1س

.م يصح .ك تقابله بما �سب  ،ما نص عليه هؤوالء ا.شيوخ، ووقفت S فإذا علمت هذا
   .@مهم )7(وتلB ،)6(ن تعتمده، وال أ�عض شيوخ شيوخنا

ال©  ،�سلم أنه ال يÍون و� ا�نت  ال يطلق S و� ا�نت سلمنا (اواستدال� بأن ا.و�
  وو�ها  ،وال ر\ب أن ا�نت عقب � .لقو� وS أعقابهم ،¼ من �لة ما يطلق عليه لفظ ا.و�

                                                 
  .»اب�يه«: ~ ك، ط  )1(
  .»ا(سمي�«: ~ ي  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .»تعقبا«: ~ ي  )4(
  .21ص: ينظر �ح ألفاظ ا.واقف�  )5(
  .»تعمده«: ~ ك  )6(
  .»يلY«: ~ ي  )7(
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   .كما أفاده @م ا.شيوخ ،عقب �ا
 .ال ينهض د{ال ~ ا�ازلة ،�نتبأن أحدا ال ¾Zس S و� ا ،واستدال� µر\ان العرف

خاصة دون  ،هو كونه جار\ا بإطالق لفظ العقب S ا�كر ،إنما العرف ا�ي 2ستدل به فيها
Nوجود ،األنv wهذا كفاية (ن أنصف .وهو واضح ،وهو غ aالئهه ا .وvراده  ،ما وجد من إvو

  .واهللا أعلم ،ببعض شيوخ شيوخنا هو ا#نتوري
بل ا�ي قا� ~ ا(عيار عن  ،غw ظاهر )2(...واستدال� µر\ان العرف إلخ  :قو�: قلت)1( 

 ،vراxة العرف بذ.ك )3(]أ�دين اعتبار[أ± عبد اهللا �مد بن i بن  ،قا� ا#ماعة بقرطبة
و¾تمل أن يÍون : "ونصه ،)5()97واالحتمال ا�ي ذكره هو ~  ،)4()فيه(وأطال  96وهو ~ (

 ،وقد حZس S و�ه ،ا�نات ~ حZس جدهم أ± أمهم )6(]من منع و�[ ،ما ذهبوا إ{ه مع÷
 �ري عرفهم  / وxدة �Zسها ~ زمانهم ،وو� و�ه أن تÍون أحباس وقت ا(فت� بذ.ك

ا.و� بها حÄ  )7()ُذْكَرانِ (فراد و� ، و§S اسÁثناء و� ا�نات من ا�خول ~ األحباس ،وxدتهم
ا.و�  إذا وقع ذكر ،ذ.ك عندهم (8)دون و� ا�نات فوجه ،كأنهم ا(ختصون بهذا االسمصار 
يعد.وا به عن ظاهر ا.لفظ إY جاري العادة والعرف، و§Y و� ا.و� ا(علوم  )9()أن( ،�مال
~ العادة والعرف  )10(ال إY و� ا.و� ا�ي جار ،ا(قصود أبدأ با�خول ~ األحباس ،ا(عتاد

وهو مع÷ ما ذهب  .º Äصهم ا(حZس با�كر نصا ينصهوالعدول بهم عنها ح ،Áثناؤهم منهااس
  . وغwه من ا(وثق� ~ كتب وثائقهم ،إ{ه أبو عبد اهللا �مد بن العطار

و�  وS أعقابهم، إن ،و§ذا قال ا.رجل حZٌس S و�ي فالن وفالنة: قال أبو عبد اهللا
~ امتناع دخول  ما�®نهووساوى ب®نها  ،قا� �ال S ا(سألة األوÉ .ا�نات ال يدخلون ُذْكَرانه

                                                 
 .و¼ من خط ا�اسخ. »ثم انتقده ا.شيخ أبو فارس بقو�«ك، ط ز\ادة : ~ )1(
  .»هو«ز\ادة : ي، ك، ط ~  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .ك، ط: سقط من  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )6(
  .ك: سقط من  )7(

  .وهو خطأ .»فوجب«: ا(عيار ا(عرب~  (8)
  .ي: سقط من  )9(
  .»جاز« :~ ا(عيار ا(عرب .»جرار«: ~ ي  )10(

 ]ب/307[
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 -  ر�ه اهللا - وقد حكيت اRفرقة عن ما.ك  .ورأيت مثل ذ.ك لغwه من فقهاء ع�ه .و� ا�نات
وS  ،)1(حZس S و�ي فالن وفالنة :و�� قو� ،وS أوالدي ،حZس S و�ي :ب� قو�
وقD ~  ..لعادة والعرف S ظاهر ا.لفظ ،فكأنه S هذا اRفر\ق قD ~ األوÉ ،أعقابهم

   .اآلخرة لظاهر ا.لفظ
ثم  ،S و�ي :وهو ا.صحيح؛ ألنه قال ،S العادة والعرف )2(وتأ�يده بالÁسمية و�

فأxد ا.ضمw  ،وأعقابهم وS أوالدهم: ثم قال ،ز\د وعمر وïxشة وفاطمة وز\نب: فقال ،سماهم
، فوجب أن يدخل أوالدهم واحدة )3()رةكَ (ا�ي هو ا�اء وا(يم S ا#ملة ا(سماة ا(ذكورة 

فمن أxده من ا#ملة ال© قد سماها ا(حZس عن  ،كما أدخلهم ا(حZس ،ا.لفظ )4()هذا(ظاهر ب
ما كتبه سيدي وا�ي ه ا )5("فقد xند ا1ق ،ز\د وعمر وعبد اهللا دون ïxشة وفاطمة وز\نب

  . من األوراق ال© نقلها منه 3ر�ه اهللا ~ ا.ورقة 
ففيما  )7(.نظرهاوقد نقل ا.شيخ بن رحال ~ حاش®ته S اRحفة هذا ا�قل ف: )6(]قلـت[

فوجب به صحة ما ذكره ا.شيخ ا#نتوري من  ،ذكر د{ل واضح S اعتبار العرف ا(ذكور
من نواز� أثناء vسألة حZس سيدي أ±  12هو ~ ا.ورقة )8(و ،جوابهونص ا(قصود من  ،اعتباره

K9( .القاسم العا.م ا�لبا(   
 :ثم قال .~ أوالدي وعقبهم ،وأما أوالد ا�نات فال يدخلون ~ ا.صيغة ال© أ�تم إ{ها

فيجب إ1اق الفرد باألعم األغلب إلخ  ،بأن أحدا ال ¾Zس S و� ا�نت ،والعرف جار ~ هذا
 ،وهذا ùه �شأ عن عدم vراجعة ا.كتب .وا.كمال هللا ،و�طالن رد شيخنا أ± عبد اهللا عليه... 

�مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر� .واهللا ا(وفق ،وÕyة ا�حث Yن قا� عبيد ر�ه تعا
  .ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم�

                                                 
  .»S أوالدي ز\د وعمر وعبد اهللا وفاطمة وïxشة«: ~ ا(عيار ا(عرب  )1(
  .ا(عيار ا(عرب: كما ~. »ا�كر«: ~ ي، ك، ط  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .406- 405: ا(عيار ا(عرب  )5(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .125-124ص 2ج: ينظر اإلتقان واإلح�م  )7(
  .»وما �سبه .لجنتوري«ز\ادة : ~ ك  )8(
  .»ونص ا(قصود منها«ز\ادة : ~ ي، ك  )9(
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فإذا ¢ن أصل �Zس v Sسجد  ،و�عد :فأجاب عن إvالئه ؟عما يظهر )1()االبن(وسئل 
âأحد ،فإنه ال ينقل (سجد آخر ،ب âه من  .و.و رجال واحدا ،ما دام ~ ا�Wh Éبه أو Àومن ب

 .غwه
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و�ناته فالنة  ،وyتب شهوده S أوالده ا�كور فالن وفالن ،وسئل وا�ه عمن حZس حZسا
فهل هذا العطف با.واو  ،من أوالد صلبه (3))بل(... وS أعقابهم إلخ  ،)2()وS أوالدهم( ،وفالنة

ألن  ؛إذ هو ×ا 2شبه ا(حال ،خالف ما كتبه شهوده ،مع أن عرف األحباس مع قصد ا(حZس
وال  .وyذا العرف ،(5)بعد vوته (4)و§نما يدخل ،قصد ا(حZس أن ال يدخل ا.و� مع أبيه ~ حياته

يرا� العرف ~  ،وهل مع جهل ا(وثق� .ونباهتهم ،�º حال ا.شهود ~ ا.وقت من قلة معرفتهم
  ×ا .م يوجد .كونه مقطوx؟ ،أو القصد إY آخر ا.وثيقة من ا.سؤال ،ذ.ك

و§ن شهد عدل بقول  .فإنه يعمل به ،فإن ثبت العرف ا(ذكور بمحو� ،و�عد :فأجاب
فال  ،وأما شهادة ا.لفيف .فإن من شهد � ¾لف مع شهادته ،ا(حZس ا(خالف لظاهر لفظ ا(وثق

  .واهللا أعلم ،تعتS W ا(شهور
-910 R(�� "��� [� �H��'	 �=) &	� M�"��� ���� "��� �8 b>��� _W�L� 3��� ,�$=X 

وأوالد  ،وyتب ا(وثق S أوالده ،وعقبهم ،وسئل أيضا عن رجل حZس جنانا S أوالده
S  ،مع أبائهم )6()األوالد(أنك أ�yت أوالد األوالد  :فقيل .لمحZس ،أوالده بالعطف با.واو

.م أرد  :وقال ،فأنÍر ذ.ك ،ال© �تمل الdÁ\ك ،مقتD ما كتبه ا(وثق من العطف با.واو
  أيقبل قو� أم ال؟ ،إنما أردت أن يÍون اZ1س �م بعدهم :وقال .اشÖاكهم معهم

  ألن العطف با.واو ¾تمل الdÁ\ك واRعقيب S حد  ؛بأنه يقبل قو� ~ ذ.ك :فأجاب
  نواز� S أن ا(حZس إذا فÑ  وقد نص ابن رشد ~ .أنها (طلق ا#مع :كما قال ا�حو\ون ،سواء

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .ك، ط: سقط من  )2(

  .ي: سقط من (3)
  .»يدخلون«: ~ ي (4)
  .»×اته«: ~ ط (5)

  .ي، م، ك، ط: سقط من  )6(
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  .فإنه �ب اتباعه ،و.و باحتمال vرجوح ،قو�
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هل �ب S  ،و.م �عل عليها وصيا ،صغwة إذا ترك ابنة ،وسئل أيضا عن هذا ا(حZس
 )2(]أي من[ ؟أن يقبض نصيبها من اZ1س )1(وهل ألحد إخوانها ؟�اعته أن �علوا عليها وyيال

  غلته من غw تقديم أم ال؟
أن يقدvوا S االبنة من ينظر ~  ،أنه �ب S �اعته إذا .م يÍن �م قاض :فأجاب

انتهت  ،ا S ذ.ك بغw تقديمألخيه )3(]وال سZيل[ ،و\قبض نصيبها من غلة اZ1س ،vصا1ها
   .وGها من نازلة نزلت �d\ف من ا�بال من أوالد vوالي i .األسئلة ا¬الثة

 S ْف ا(حتمل ، ~ vرجع ا.وصف من خط االبن/  )4(ما نقلناه ~ vسائل ا.وصايا(َوقِ
ونقل عن . أوالد أوالده ا�كور )S()5 وقٌف  :~ قول ا.واقف ،أو .لمضاف إ{ه ،.لرجوع .لمضاف

وألن ا(ضاف إ{ه إنما سيق Rقييده  ؛ألنه ا(حدث عنه ؛شيخه ا�الK أنه يرجع .لمضاف
أن ا.وصف يرجع  :من قو� ،وانظر ما .وا�ه أ± ز\د من ذ.ك ا(ع÷ :جوابه... إلخ  (6))فقط(

  .(7)ألقرب مذكور
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أعقابهم إلخ  S((8)(ثم  ،من حZس S أوالده ا�كور دون اإلناث ،ومن خط االبن أيضا
 ،وا.صواب vراxة العرف فيه ،معلوم ؟هل يدخل فيه ا1افد أو ال ،ما .ألئمة ~ لفظ العقب... 

  .واهللا أعلم ،ا�كور :إال أن أوالد بنات صلبه خارجون بقو� ،كما قا� ا.شيخ أ�د بابا
 ،اختص ا.dط با(س� ،و�ط فالن كذا وyذا :ثم قال ،إذا حZس اثنان أصال :ومن خطه

  .واهللا أعلم ،كما هو واضح

                                                 
  .»إلخوانها«: ~ ك  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .»وهو ~ ا.ورقة ا.سابعة«ز\ادة : ~ ي  )4(
  .ك: سقط من  )5(

  .ي: سقط من (6)
  .»10~ ورقة وهو «ز\ادة : ~ ي (7)
  .ط: سقط من (8)

 ]أ/308[
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نص األئمة S اقتضائها  ،علم إن عطف طبقة S طبقة ~ األحباس با.واوا: ومنه أيضا
م ، و§ال أش� األvر إن ¢ن ث~ ا.شاهد إذا ¢ن xرفا بقواعد العر�ية وهو واضح ،الdÁ\ك

بأن جرى بعدم دخول األبناء مع األباء ما داvوا  ،عرف ~ زمن ا(حZس ال يقتC الdÁ\ك
  . ألنه ا(قصود �ôا ؛واألوÉ ا.رجوع � .أحياء

Uعلم وا: قال سيدي إبراهيم ال�ناس)W1()أن ا(عت(  س إن وجد~ األحباسZح)نص ا، 
فإن عدمت نظر  ،فإنها ¢�ص عليه ،أو ا1ا{ة ا�الة v Sراده ،و§ال روعيت القرائن ا.لفظية

إال أنه 2ش� عليه ما نصوا عليه من  ،هفإنه ا(قصود �ôا ا ،و�ل عليه ،العرa )2(إY ا(قصد
ذكره القرا~ ~ �ح  .hالف القو{ة ،(3)ال تؤثر ~ األلفاظ Æصيصا ،العوائد الفعلية

كما أشار � سيدي  ،فا1اصل أن هذه ا(سألة من ا(سائل ال© ي�بB اRوقف فيها .(4)اRنقيح
   .أعلم واهللا ،إبراهيم بن هالل ~ نواز�
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 .كما البن عرفة ،×نوع إ�اxً  ،أو vلك ،إذ ا.وطء بغw نÍاح ،ومنه وطء ا(حZسة ×نوع
 ،إذ ال تباع إال أن عدم نفعها ،أو غwه ،وال ¾لها تقو\مها بقاض ،.لواقف )5()~ اZ1س(وا(لك 

كما يفيده @م أ± ا1سن ~ آخر كتاب  ،.لحZس ، وتركٌ وا.و� الحق ،.كنه شبهة تدرأ ا1د
  .واهللا أعلم ،القذف
   ،أو xر\ة ،)7("ن وطئ أمة بيده رهناوم: "ونص ما أل± ا1سن عند قول ا(دونة: قلت)6(

وال : حيث قال ،تقدم ا.0م S األمة ا.رهن ~ كتاب ا.رجم .، أو بإجارة، فعليه ا1دأو وديعة
عن  ، ح¶وانظر S هذا إذا وطئ ا(خدمة .وال العجم إذا ادعوا ا#هالة ،يعذر ~ هذا أحد

   .وتÍون األمة .سيدها ،ق به ا.و�و\لح ،فال ¾د ،سحنون أنه فرق ب� ا(دة الطو\لة
  كذ.ك ال فرق  ،وا(عارة ،وS هذا ا(ستأجرة .و.م يلحق به ا.و� ،و§ن ¢نت ا(دة قر\بة حد

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .»ا(قصود«: ~ ك  )2(

  .»اRخصيص«: ~ ي (3)
  .48ص: ينظر �ح تنقيح الفصول (4)

  .ي: سقط من  )5(
  .و¼ من خط ا�اسخ. »قال ا.شيخ أبو فارس ما نصه«ز\ادة : ~ ك، ط  )6(
  .408 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )7(
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  . هفانظره شيخ ا ،أو بعوض ،ا(نافع بهبة (2)يملك (1))أن(ب� 
îوه ~ ابن ناÞو\لحق به ا.و� :بدل قول أ± ا1سن ،وال يلحق به ا.و� :إال أنه قال ،و. 

واهللا  ،فلعل ما ~ ابن ناî صحف بز\ادة ال ،وما ~ أ± ا1سن وقفت عليه ~ �سخت� منه
  .فانظره ،(ا يÍون فيه ا1د مع 1وق ا.و� ،إذ ل®س من ا(سائل ا(عدودة .أعلم

كما أ�نا � ~ ا.ورقة  ،ونقله عن شيخه ا�الK ،من خط االبن (3)ومن مع÷ ما نقلناه
وS � و�  ،حZس S فالن :إذا قال :قول الWز� ،وذكرنا أنا نقلناه ~ vسائل ا.وصايا .قبل هذه
ألن ا.ضمw يعود S  ؛�اللة ا.لفظ عليه ،فا.ضمx wئد S االبن ا(حZس عليه ،¾دث �
  .البن رشده ااألقرب 

 ،وS طر\ق األصو{� ،هذا األصل �ري S قاعدة باب األعمال من طر\ق العر�ية: قلت
خالف ~  ،منها )5(أو غw ذ.ك ~ � أصل ،(4)أو اسÁثناء ،أو �ط ،إذا تعقب ا#مل قيد بصفة

أنه يعود S أقر�هما  ،وحÍم ا.ضمw إذا جاء بعد مذكور\ن: ثم قال .فيجري هذا عليه ،بابه
  .من الWز�ه كما ºفض S ا#واز لقر�ه ا ،هذا األق®س ~ @م العرب .إ{ه
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وa أثناء نوازل : ما نصه ،اRنال] )6(ووجدت hط ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر
أن من وهب (حجوره دار سكناه µميع ما فيها فال يبطلها : ا(عيار )7(ا�بات منه يعU من

  ه ا )8(سكناه فيهااستمرار 
وفيه أن األب إذا وهب البنه ا.صغw هبة وحازها � ومات بعد بلوغه و¼ ~ يده فإن ¢ن 
االبن معلوم ا.رشد بطلت و§ن ¢ن معلوم ا.سفه صحت و§ن .م يعلم حا� فإن مات األب بعد 

  .ما وجدتهه ا )9(سنة من بلوغه بطلت

                                                 
  .ي: سقط من (1)
  .»vلك«ي : ~ (2)
  .»نقلته«: ~ ي (3)
  .»استدراك«: ~ ي (4)

  .»فصل«: ~ ك  )5(
  .»أ± ز\د«: ~ ي  )6(
  .»أي«: ~ ك، ط  )7(
  .وهو منقول من رهون ا(دونة. 159ص 9ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )8(
  .160-159ص 9ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )9(
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: ما نصه ،ومنه ~ أول نوازل األحباس .سيدي vو� العبد́و: نصهوhطه أيضا ما 
 ،فأما بيعه .حا� )2(أو بتغيw ،غwه )1(أو با(عاوضة بر�ع، إما بZيعه ؛تغيw اZ1س S ثالثة أوجه"

  . )3(]ما ~ بقائه �ر[فا.واجب  ،و¤تلف فيه ،و×نوع ،واجب ؛فهو عند العلماء S ثالثة أوجه
  . فهذا ال �وز بيعه باتفاق ،وال �ر فيه( ،~ بقائه منفعة ما: ا¬ا]

فهذا ¤تلف ~  ،)6(]~ ا(آل[ )5()منفعته )4(وترm ،ما ل®س فيه منفعة ~ ا1ال: ا¬الث
 ، فإذا عدم االنتفاع)7()به(إY قصد ا(حZس االنتفاع  نظرا ،من أجاز بيعه(فمن العلماء  ،بيعه
 أ �افظة  ،من منع بيعه/  )8()ومن العلماء .ما فيه منتفعوض به وع ،بيع

ّ
وقد وقع  . يغw اZ1سال

  . و§ن ¢نت فيه منفعة 2سwة ،)10(|بيعه|أنه �وز  )9(البن رشد ما ظاهره
  . لر�ع اqرب بر�ع غw خرب، فهذا فيه روايتان vشهورتانا(عاوضة .: القسم ا¬ا]

بقاء كونه حZسا، وذ.ك كإدخال ا�يار ا(حZسة ~  مع ،تغيwه عن حا�: القسم ا¬الث
 )11(."وأن اZ1س �وز أن يغw إY ما هو أنفع .لمسلم� .فهذا نص العلماء S جوازه ،ا(ساجد

 ا. )11()أن(وفيه  . باختصاره ا
ّ
  ه خ¯ .م ¾ك خالفا ~ أن اZ1س ي1بت با.شاهد وا{م� ال

و.م ترج  ،ال© هو فيها )12(رب ا(سجد مع القر\ةإذا خ :وفيه .سيدي عبد اهللا العبد́و
   .وتبü به حرمته خوف دثوره ،ا�ي يقام به رسمه ،~ بنائه تهافأحباسه ت�ف غال ،)13(عمارتها

                                                 
  .»مع«: ~ ي  )1(
  .»تغيw«: ~ ي  )2(
  .وهو vوافق (ا ~ ا(عيار ا(عرب. ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .»توجد«: ~ ي  )4(
  .ك: سقط من  )5(
  .وهو vوافق (ا ~ ا(عيار ا(عرب. ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .ك: سقط من  )8(
  .»ظاهر«: ~ ك  )9(
  .ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )10(
  .17-16ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )11(
  .ك: سقط من  )11(
  .»القرى«: ~ ي  )12(
  .»عمارته«: ~ ي  )13(

 ]ب/308[
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   )1(.هو�ه أفÄ ا .و§ن بعد ،أحوجها :وقيل .ي�ف إY أقرب ا(ساجد إ{ه :فقيل ،وما فضل
 ،وحفظ ا{Áيم ¾فظ العيال .عمارة ا(سجد �فظ عمارة القر\ة ومنه ثالثة �فظ ثالثة،

   .ùه من خطه ر�ه اهللاه وحفظ ا�هائم ¾فظ أهلها ا .فيهم )2(ا�ين هو
واسÁث÷ ثلث غلة ذ.ك �فسه مدة  ،فيمن وهب �يع أvالكه البنه :ومنه البن رزقون

فل®س .ألب ثلث تلك ( ،vالكوأراد الغرماء بيع تلك األ ،فلحقت ا(وهوب � ديون ،حياته
و�يع ا¬مار قبل بدو  ،ألنه يؤدي إY بيع الطعام بمثله �س®ئة ؛{غتلها )4()إال ،)3(]األvالك[

وقد تقدمت هذه ا(سألة ~  )5(."هوا(زابنة ~ ا#�س ا.واحد ا ،و�يع ا#زاف بال رؤ\ة ،صالحها
  . ا(ديان

أن ا1اجز إذا أعطى : عن ابن xت ،ز�وa أثناء نوازل ا�بات من الW: ومنه ما نصه
فإن علم بها  ،ز عطيته حÄ مات حاجره، و.م ¾ورشد ا(حجور ~ حياة حاجره ،�جوره عطية

  ه و§ن .م يعلم صحت ا .ا(حجور بطلت
ثم مات  ،وسكنها ،بأخرى )7(ثم xوضها ،سكناه )6(أنه إذا وهبه دار :وفيه عن ابن حدير

  ه ألن ا(عاوضة حيازة ا ؛صحت ا�بة
فإن اد� ا(تصدق عدم  ،و�ا ماء تبعها ماؤها ،من تصدق بأرض :وفيه عن ابن رشد

   .)9(يمينه )8()يقبل( :وقال غwهم .ال يقبل قو� :واألخوان ،فقال ابن القاسم ،إدخا�
 ،أو بمشاع منها ،و.و ¢ن ا(اء بغwها ،و§ال .م يقبل اتفاقا ،وهذا إن أمÍن سقيها من غwه

  .ونفعنا بهمن خطه ùه ر�ه اهللا، ه اqالف اانعكس 
-916 R �P��� "��� [� �=) M9������m� ¼) &�� *�v� �\ 
��� ��� ��'=��� O�'=��� ,� X  

  ثم  ،ومن سيو� � ،وفالنة وفالنة ،وسئل االبن عمن حZس S أوالده فالن وفالن وفالن

                                                 
  .56ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )1(
  .»هم«: ~ ط  )2(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل، ك: سقط من  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .47ص 6ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )5(
  .»دارا«: ~ ي  )6(
  .»xوض«: ~ ط  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .»بZينة«: ~ ي  )9(
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وS  :ثم قال .2شyÖون فيه .�كر مثل حظ األن1ي� ،وما يو� �م و�ن ،فا�نون وا�نات :قال
فو�ه يþل  ،ومن مات من أوالده ،وامتدت فروعهم بعد فقد أبائهم ،أوالد ا#ميع ما تناسلوا

به يرجع إلخوانه فنصي ،ومن مات من أوالده عن غw و�ه ،وال @م ألعمامه معه ،)1(مþلة أبيه
  ؟S حسب ما تقدم

ثم  ،ذكورهم و§ناثهم ،vراده بهم هنا أوالد صلبه ،ا�نون وا�نات :أن قول ا(حZس :فأجاب
 :وyذا قو� ،vراده به أوالد صلبه ،وما يو� �م إY آخره :وyذ.ك قو� ،�كور أوالده بعد ذ.ك

والعطف  ،و§ن سفل ،و\عU بال�سل �سل أوالده ،يعU به �يع أوالد صلبه ،)3()ا#ميع( )2(أوالد
Wمعت wمطلقا ،بعد فقد أبائهم :لقو� ،با.واو هنا غ Wأنه عندي ال يعت S،  ن ا.شاهدÍإن .م ي

   .كحال شهود بالدنا �ôا ،)x)4(ا با.لسان العرç وvوارده
وS أوالد  :وقو� ،وما يو� �م و�ن :فهو ê\ح قو� ،وأما شمول ا.و� هنا .و� ا�نت

أو .و�ه  ،أو أنN .صلبه ،فمراده أن ال يÖك و�ا ذكرا ،ومن مات عن غw و� :�وأما قو .ا#ميع
وآخره  ،وأما كون أول ا.0م يقتC ش®ئا .و� � )5(فال يطلق عليه أنه ،وأما أوالد ب�ته ،ا�كور

  .جوابهه .م ¾�ö اآلن ا ،فقد ذكر فيه خالفا ~ ذيل ا(نهج ،يقتC ش®ئا
-917 R �} �j)"^y Ä�- *$� �� ,�*E �;? �=�� �~���� �=CL�X  

    ،علم أن �ط ا(حZس معاوضة اZ1س إذا خرب، اهللا ا1مد: ما نصه ،ومن خط االبن
 .ألن تعو\ضه إذا خرب ¤تلف فيه ؛ا وأ�Õ فائدة جائزبما هو أعود نفعً  ،أو ظهر صالح غwه

و§ذا ¢ن �طه إن وجد ثمن  .ا1طاب قا� .يمC �طه من ا(حZس ،)6()وما هو ¤تلف فيه(
 ،وابن سلمون ،وا(تيطية ،)7(كما ~ ا�وادر ،و§ن .م يظهر خرابه ،جائزا ،باع واشÖى غwه ،رغبة

 .وجود �ط )8(]من غw[و ،من غw إذن من قاض ،فيعمل بمقتضاه ،فا�ي ظهر خرابه أحرى
ود{له ما قا.وه فيمن  ،إنما هو مع فقد �ط ا(حZس معاوضته ،وما يذكر من ا.dوط .لمعاوضة

                                                 
  .»ابنه«: ~ ي  )1(
  .ي: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »أوال«: ~ األصل  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»vراده«ك : ~  )4(
  .»يصدق عليها أنها«: ~ ي  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .85ص 12ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )7(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )8(
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هذا  .أو غwه ،يذكروا ~ ذ.ك �طا من إذن قا� )1(]و.م ،باع ،رغبة[�ط إن وجد ثمن 
وyذا �وز �طه  .وعوض بما هو أحسن ،إن وجد اqراب ،والعمل µ Dvوازها بدون �ط منه

احتاج دون   فيZيع �.ك من ،تصديقه ~ ا1اجةو ،من ا(حZس عليهم/  )2(]من احتاج[بيع 
ونقله ~ ا(عيار عن  .وصاحب اRوضيح ،والWز� ،نص عليه ا(تيطي ،ودون يم� ،إثبات ا1اجة

  . أ± عمران
 من مال ا�ائع، ومن مات  : "ابن رشد > قال< 

ً
و\بطل اZ1س فيما بيع، و\Íون ثمنه ماال

مات عن حZس، ال يورث عنه، و\رجع إY من معه ~  )3(حّظه؛ ألنّهمنهم قبل أن ¾تاج سقط 
  .نقله ا1طاب، ومن خطه نقلت. )4("ها اZ1س، وال يورث �ء منه عن �Zس

-918 R
�
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تضمنت بطالن  ،أعلم أنه وقع ~ ا(عيار فتيا .سيدي عبد اهللا العبد́و: ومن خطه أيضا
فÌ ا.وثائق  ،و¼ ¤الفة .لمنصوص لغwه، )6(~ وثيقته األvالك ا(حZسة )5(.م تتع� ،حZس

تصف  ،أو �يع أvالكه ال© بموضع كذا ،حZس فالن �يع ا�ار ال© بموضع كذا :ا(جموعة
تمÍن فهو أتم .لحZس إذا  ،و§ن أردت وصف األvالك ا(حZسة: ثم قال. األvالك S ما تقدم

 ،و(ا نقل ا.شيخ سيدي ا1سن بن رحال صدر ا�بة من �حه @م ا.وثائق ا(جموعة. ذ.ك
 ،أن فتوى العبد́و ال عWة بها ،وقد �صل من هذا ùه: "قال ما نصه ،وفتوى العبد́و

  ه ا )8("والعلم عند اهللا سبحانه ،ا�ي فهمناههو  )7()هذا(
ال يمنع صحة  ،ديد اZ1س من ا#هات األر�عوa أجو�ة سيدي ع® ا.سكتا] عدم �

أن ابن رشد ذكر  ،من قضاة هذه ا�الد زاعم� ،كما يفهمه من ألü بيده إY اRهلكة ،اZ1س
  )9(. ال ~ أصله ،أي؛ ألن @م ابن رشد ~ اÍ1م باZ1س... ذ.ك إلخ 

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )2(
  .»إنما«ز\ادة : ~ ك، ط  )3(
  .663ص 7ج: vواهب ا#ليل  )4(
  .»تع�«: ~ ي  )5(
  .81-80ص 7ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .، ¤طوطات جامعة ا(لك سعود3371:¤طوط. أ 6ل 10ابن رحال، ج: فتح الفتاح  )8(
 .244ا.سكتا]، ص: األجو�ة الفقهية )9(

 ]أ/309[
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حZس فالن �يع  :أن اZ1س ا�ي قال فيه ا(وثق :وa أجو�ة سيدي عبد القادر الفا´
   .)2(أصبغ )1(ورواية ،بد{ل ما ~ ا(جا.س ،صحيح... ما يملكه إلخ 

ما  ،ووقع ~ أوائل نوازل األحباس من ا(عيار جواب .سيدي عبد اهللا العبد́و ا(ذكور
حZس نصف ا1ظ  ،أنه سئل عن رجل � حظ ~ حوانيت: وهو ،يدل S خالف فتياه ا(ذكورة

  )3(... و.م يع� قدر ا1ظ إلخ  ،وعقبها ،ا(ذكور S اب�ته
 :وÞوه ~ جواب البن لب ~ قاعدة )5(.فانظره إن شئت ،ذ.ك (4)بما حاصله Cv: فأجاب

فانظره ~  ،وال cدود ،)7(ال بتح� ،وال حد حق الغw ،اZ1س )6(ال يعلم حد ،دار فيها حZس
   )8( .نوازل األحباس من ا(عيار

و.م 2سمه، قيل  ،ومن وهب .رجل نصيبا من دار: "من ا(دونةوa أوائل كتاب ا�بة 
 )11(وهو ال يدري ،من فالن )10(و§ن وهبه vورثه. بما شئت ×ا يÍون نصيبا )9(أقر: .لواهب

أو جدار، وال يدري Ðم ذ.ك، فذ.ك  ،أو وهبه نصيبه من دار ،أو سدس ،ر�ع من Ðم هو
  . ها )12("جائز

و§ن اZ1س  ،ما هو ê\ح ~ عدم اشÖاط �ديد األvالك ا(حZسة ،وa أجو�ة ابن رشد
وهو أيضا نصهم ~ أن هبة  .فانظره ،وذ.ك ~ vسألة ابن زهر ~ vوضع� .)13(و§ن .م �د ،يصح

عرف قدره ظاهر @مهم أنه ال ¾تاج : )14(وقو�ا: "فÌ وثائق الفشتاK ما نصه ،ا(جهول جائزة

                                                 
  .»روى«: ~ ي  )1(
  .759ص 2ج: ينظر �ا.س القضاة وا�1م  )2(
  .45ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )3(

  .»إvضاء«: ~ ط (4)
  .46ص 7ج: ينظر ا#واب ~ ا(عيار ا(عرب  )5(
  .وهو vوافق (ا ~ ا(عيار ا(عرب. ي، ك، ط: وما أثZته من. »قدر«: ~ األصل  )6(
  .وهو تصحيف. »بتحر«: ~ ك  )7(
  .72ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )8(
  .»أvر«: ~ ك  )9(
  .»vوروثه«: ~ ك، ط  )10(
  .».م يدر«: ~ ي  )11(
  .344ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )12(
  .»¾د«: ~ ي  )13(
  .»قو�«: ~ ي  )14(
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 Yت ا(عرفةوأ .القيد (1)]هذا[إxWRأو وهب ،بقدر ما تصدق به ،نه ال ¾تاج ~ رسوم ا،          
  ... إلخ  (2)"أو أعتق

واختلف ~ ذكر معرفة : ~ ا.وثائق الغرناطية: "ما نصه ،وa نوازل ا.صلح من ا(عيار
وعليه  ،وذكرها أحسن. وشبهها ،وا.صدقات ،كوثائق األحباس ،فيما ل®س فيه عوض ،القدر

  . وأول قسمة ا(ختلطة جواز هبة ا(جهول ،إن ¢ن ~ صدقة ا(دونة ،vضت وثائق ا.سلف
 ،وثائق ا�بات )3()تضمينهم(Dv ا�اس ~ عقد ا.وثائق S : وa وثائق ابن ا�ندي

وا(حZس  ،وا(تصدق ،أو با#ميع معرفة ا.واهب ،وا1صص S اإلشاعة ،واألحباس ،وا.صدقات
 ،وما رأيت .لسلف ر�هم اهللا وثيقة ~ ا(عا] ا(ذكورة .و\عقدونه أيضا ~ ا#ميع .بقدر ذ.ك

  . هخلت من ذ.ك ا
و2ستحب كونها بعد معرفة  ،جائزة ماضية )4()به(وا.صدقة  ،وa ا.لخ¯ هبة ا(جهول

  . هالعطية خوف ا�دم ا
ح\ �مد : نصهما  ،وa كتاب العرايا من ت�بيه ا.شيخ أ± طاهر بن �شw ر�ه اهللا

 S طه، ومنه نقلته @مه ا... إلخ  )6("هبة ا(جهول )5()جواز(اإل�اعh ما وجدته.  
وa كتب األئمة ما يدل S عدم اشÖاط �ديد األvالك : ومنه أيضا من مع÷ ما بأعاله

أول  فمن ذ.ك ما ~ ،Þوه، وإذا اقÖن �ب®سها بما ينÌ عنها اإلبهام من لفظ xم ،ا(حZسة
w1س من ا�ر ا�Z17(جواب من تر�ة ا( س جوابvخا aو ،)وه ~ جواب ،)8(منها أيضاÞ9()و( 

  .من خطهه مذكور ~ نوازل األحباس من ا(عيار ا ،.سيدي vصباح
-919 R�� Z(�� *�8 �\ O��� ,&�� �$�/ �~�� �=) &	� M�X  

  و¸ن �ا  ،سئل وا�ي ر�ه اهللا عن رجل حZس أرضا فيها ]ل: ما نصه ،ومن خطه أيضا

                                                 
  .»هذا«ز\ادة : ~ ك، ط (1)
(2) K308ص 2ج: وثائق الفشتا.  

  .ي: سقط من  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .568ص 6ج: ا(عيار ا(عرب  )6(
)7(  w1وما بعدها 348ص 2ج: ينظر ا�ر ا�.  
)8(  w1وما بعدها 364ص 2ج: ينظر ا�ر ا�.  
  .ي: سقط من  )9(
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 ~ نصيب ا�_ )1(]فصارت ،انتفاع[ثم اقÁسم ا(حZس عليهم تلك األرض قسمة  ، lسü بهاب_
وجعل  ،ا أخرى ~ نصيبه، ثم حفر من ل®ست ~ أرضه ب_منها الفر\قان مدة )2(فاستü ،واحد

 À3(]ثم ،منها[2ست( انهدÉمن األخرى أم ال؟ ،مت األو Àن ¼ ~ نصيبه ا.س) فهل  
ابه نَ اآلخر مَ / S  )4(غw أن 1افرها ،ألنها من منافع اZ1س ؛بأن � ا.سÀ منها :فأجاب

�سÀ  )5(و§ال فيقدم ا1افر ،وهذا إن ¢ن ~ مائها كفاية �ما .و\أخذه من الغلة ،~ ا�فقة عليها
   .أو حفر أخرى ،من غلة نصيبه إن أمÍن ،و�W اآلخر S إصالح ا(نهدمة ،نصيبه

فله أن ¾اسب بما أنفق من  ،وأصلح ،فإن ب÷ ا(وقوف عليه :ود{ل ذ.ك قول ابن سلمون
  .قا� عبد ا.ر�ن بن عمر .واهللا و� اRوفيق ،)6(أو مÖوك ،حÄ 2ستوa نفقته ،غلته

-920 R .� � Hj�� �=) &	� M�.�4� *�� x�� M� �$�/� ,"��� [�X  

وحازه  ،وa رسم اZ1س ،وفيهم من vلك أvره ،وسئل عن رجل حZس vل� � S أوالده
�شهادة من  )7(]ذ.ك[و ،قام ~ إبطا� بعض األعقاب ،فبعد مدة من وقت اRحب®س ،فالن معاينة

  فهل يبطل بذ.ك أم ال؟ ،شهد � بت�ف ا(حZس فيه إY أن مات
بأنه ال يبطل اZ1س با.شهادة ا(ذكورة إال إذا علم شهودها ابتداء ت�ف ا(حZس  :ابفأج

وÆ.  ،ووجد ذ.ك قبل تمام ا.سنة من يوم xين ا.شهود حوز ا(حZس عليه ،مع ا(حZس عليهم
   .ا(حZس عنه

 ،ا�ي هو �ط صحة اZ1س ،أثZتت االحتياز ،و�يان ذ.ك أن معاينة شهود اZ1س �.ك
~ [وشهادة من شهد برجوع ا(حZس إY ا�Rف  ،ل استمراره عمال باالستصحابواألص

 ،فإذا قطع ا.شهود بذ.ك ،إذا ¢ن قبل تمام ا.سنة من يوم Æليه عنه ،مانع من صحته ،)8(]اZ1س
  .هاأن ا.شك ~ ا(انع ال يؤثر  :ألن القاعدة ؛انت� ا(انع ،وا فيهك" و§ذا شَ  .حصل ا(انع

  
                                                 

  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )1(
  .»فاسÁسü«: ~ ط  )2(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .»1ائزها«: ~ ك  )4(
  .»ا1ائز«: ~ ك  )5(
  .»يÖك«: ~ م، ك، ط  )6(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )7(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
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وشهادة من  ،بمعاينة ا1وز(وال تعارض ب� شهادة من شهد  :جواب � آخروa : قلت
ثم  ،cوزه عنه سنة فأ�Õ ،إل�vن ا#مع ب®نهما ؛بت�ف ا(حZس فيه إY أن مات )1()شهد

.م يمÍن  ،إن شهد شهود ا�Rف باستصحابه من يوم اRحب®س :نعم .رجوعه � وت�فه فيه
  هاواهللا أعلم  ،بأحد وجوهه وصw حي�ئذ إY الÖجيح ،ا#مع

عن  ،ابن سهل ~ كتاب األقضية من أح�مه ؛وهذه ا(سألة قد ح\ فيها اqالف :قلت
وذهب ابن ما.ك إY أن ا.شهادة  .إY الÖجيح )4(فذهب ابن عتاب ،)3(وابن ما.ك ،)2(ابن عتاب

  .ومن خط االبن نقلت. هفانظره ا ،بصحة ا1وز أعمل
هل تفتقر صحتها  ،من ذ.ك من وهب وديعة ،vسائل {بحث فيها هذا تقييد :ومنه أيضا

انظر آخر هبات  .وهو ظاهر نصوصهم ،)6(أو إال لعلمه ،كما .لزرقا] ،ا(ودع عنده با1وز )5(ا.رض
w1ا�ر ا�.   

هل يرد ¬بوته  ،ثم وقع فيه ت�ف بعد ذ.ك ،vسائل اZ1س إذا ثبت �شهادة ا.سماع: ومنه
  . من يد حائز )8()بها(ال 2ستخرج  )7(ألنها ؟ال قبل ا.سماع أو

 ،وانظر ما با(حول .أنه 2ستخرج بها من يد حائز ~ اZ1س ،ظاهر @م ابن سهل: قلت
  :، ما نصهومن @م أ± ز\د سيدي ا1اج عبد ا.ر�ن ا#نتوري: ما نصه )9()ثم كتب با(حول(

معناه إذا قامت ب®نة  ،أن شهادة ا.سماع ال ي�»ع بها من يد حائز :علم أن قو�ما: ت�بيه
   .بيد غw من قام با.سماع ،ن ¢ن ا.�ءا.سماع بعد أ

أو vلكه  ،ن ا.�ء ا�ي بيد فالن حZس عليه، وأوأما إن ¢ن بيد من قام با.سماع
Zس ا¬ابت ثم قام من ¢ن هذا ا1 ،وأvضاه وسجل عليه ،وثبت هذا ا.سماع عند قاض ،�dطه

و\þع من يد vشÖ\ه بذ.ك  ،فإنه يبطل بيعه ،فباعه مثال بعد ثبوته با.سماع ،با.سماع بيده

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»ابن xت«: ~ ك  )2(
  .»ما.ك«: ~ م  )3(
  .»ابن xت«: ~ ك  )4(
  .».رضاع«: ~ ك  )5(
  .»بعلمه«: ~ ي  )6(
  .»ألنه«: ~ ك  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .ط: سقط من  )9(
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ال ي�»ع بها  :وال يقال هنا .به اZ1س قبل ا.dاء )1(ألنه ثبت ؛ا�ي تقدم S �ائه ،ا.سماع
هذا غلط فاحش (ن وقع منه  :ألنا نقول ؛ألن ا.سماع ال ي�»ع به من يد حائز ؛من يد ا(شÖي

 ،وا�ي ال ي�»ع به من حائز .ألن هذا ا(بيع قد ثبت �ب®سه قبل ا.dاء ؛أو غwهم ،من القضاة
والÁسو\ة  ،والفرق ب� ا(سأ�R ظاهر (ن أنصف .ا¬ابت بعد ا1وز با{د (2)إنما هو ا.سماع

  .واهللا أعلم ،وقلة فهم ،وغباوة ،و�ود طبع ،)3()و�الدة( ،ب®نهما جلمدة
-921 R.�p� 
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فا�ي ~  ،أو بعد vضيه ،من باع ما حZسه S صغار و�ه قبل x Cvم :ومن خطه أيضا
 رد ،ا(عيار إن باع قبل Cv العام صح ا�يع

ّ
  . و§ال

فÌ كتاب  ،)4(فانظر ذ.ك مع ما يتقرر ،والظاهر أن ذ.ك فيما إذا مات ا(حZس: قلت
أو S  ،أو ا.كبار ،قال أصبغ فيمن حZس S و�ه ا.صغار: قال ابن حبيب: "اZ1س من ا�وادر

ى فيه فباعه  َص قوم بأعيانهم، ثم من بعدهم S ا(ساك�، ثم تعد� �م، أو بعد طول )6(( )5(ةً ُمَغافَ
ألنها  ؛)7(هؤوالء، ~ قبضه ما ¢ن، وال يُنظُر إY توا] ن ا�يع منقوٌض، و\رد" اZ1س S، أزمان

يتصّدق بها [ع به، hالف ا.صدقة غw ا(حZََسة و§ن أعدم با¬من أبت. �بعدهم S ا(ساك
S[)8( يعها،رجلZفيما ال يمكنه فيه  ،أو بعد علمه ،فإن ¢ن مغافصًة .لُمعَطى قبل علمه ، ثم ي

فا�يع ماٍض،  .لقبض، والقيام؛  / )9(]علمه، و§�vنه[و§ن ¢ن بيعه بعد . فإن� بيَعه vردودٌ  ،القبض
ق عليه    ها )10("وا¬من .لمتصد�

و§ن حZس S و�ه حZسا ×ن ¾وز : قال ابن القاسم: "وa كتاب ا�بات وا.صدقات منها
   .ثم مات وهو رهن ،تعدى فرهنه(ثم  ،عليهم

                                                 
  .»ي1بت«: ~ ك  )1(

  .»ا.سامع«: ~ ي (2)
  .ك: سقط من  )3(
  .»تقرر«: ~ ي، ك  )4(
  ¼ ا(فاجأة: ا(غافصة  )5(
  .ك: سقط من  )6(
  .»بوائر  هؤوالء وال ~ قبضه«: ~ ا�وادر وا.ز\ادات  )7(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )8(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )9(
  .89-88ص 12ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )10(
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  هوyذ.ك ا�يع ا: قال أصبغ .و\1بت اZ1س ،)1()يبطل ا.رهن :قال
  .)2()سواء ¢ن ا(حZس دار سكناه أو ال ،أو ا�يع بعد طول أوال ،فظاهره وقع ا.رهن(: قلت

وهو  ،و.و ¢ن حZسها أي دار سكناه: ما نصه ،وa ¤ت� ابن عرفة ناقال عن ابن xت
وyذا .و باعها بعد أن  .ل اZ1سبط ،ثم رهنها �فسه قبل أن يرحل عنها حÄ مات ،ساÐن بها

فسخ  ،و.و عÕ عليه ~ صحته .أو vرض ،و.م يعÕ عليه حÄ مات ،)3(حZسها قبل أن يرحل منها
  ه وصحح حZسه با1يازة ا ،بيعه

ا.شيخ أبو إبراهيم  أي(وسئل : "وa نوازل األحباس من ا(عيار: ما نصه ،ثم كتب بمحو�
  ثم باعه بعد ذ.ك؟  ،ما تناسل منها فدانا، وS عن رجل حZس S ابنة � صغwة )4()األند.°

ا(حZس �ذا اZ1س [فإن ثبت أن بيع  ،ووقفت S ما ذكرته ،قرأت ما وصفته: فأجاب
وال قيام فيه  ،من يوم �ب®سه � بZينة ال مدفع فيها، فا�يع فيها ثابت .لمبتاع ،قبل انقضاء العام

 ،بهذا ا�يع قبل تمام االحتياز ،ا(حZس � )5(]وال (ن جعل vرجعه إ{ه بتفو\ت ،يه(ن حZسه عل
ووجب .لمشÖي ا.رجوع  ،فأما .و تم االحتياز بان�ام xم، فما زاد ¢ن بيعه �.ك مفسوخا

  ها )6("أو ~ ما� إن ¢ن ميتا إن شاء اهللا ،با¬من S ا�ائع إن ¢ن حيا
-922 R[� ���'	 �=) &	�.� .�G��) �=�� ��� ! &�	� , ^r- .� 
�� X  

وجعل ~ رسم اZ1س  ،نازلة رجل حZس S و� � صغw جنانا: ما نصه ،ومن خطه أيضا
بل بÀ بيد أم  ،ا.وyيل )8()اZ1س(وôب فلم ¾ز  ،.و�ه )7(وñ من ¾وزه غدهثم  ،حيازته �

 ،أو بعد vضيه ،lستغله إY أن باعه ا(حZس ~ غيZته قبل x Cvم من يوم اRحب®س ،الطفل
  فما اÍ1م؟ 

   ،وحيازة األب .و�ه أvلك .أن توyيل ا(حZس لغwه S ا1وز ¢لعدم :ا#واب واهللا ا(وفق

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .»عنها«: ~ ط  )3(
  .م: سقط من  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .227- 226ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )6(
  .»¾وز«: ~ ط  )7(
  .ي: سقط من  )8(
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 قبل x Cvم Dv(فإن باع  ،)1(و§ذا قدرت xما ،إذ .م يوGه S ا1وز ~ صلب اRحب®س
  .م عداء إن êفت الغلة S نفسهاوعد ت�ف األ ،بعد x Cvم بطل ا�يع )2()و§ن باع ،ا�يع

قال عبد ا(لك ~ : "فلقو� آخر تر�ة األحباس من ا�وادر عدما،أما صwورة اRوyيل 
زها أباه بعد تمام ا.صدقة، و.م 2شÖط ذ.ك ~ كتاب صدقته، فهذا ال يبطل به،: ا(جموعة  و.و حو�

   ها )3("أصلها ، إذا .م �عل ذ.ك لغwه ~وحيازة األب �ا أvلُك 
عمن حZس " :ونصه ~ جواب �عض ا.شيوخ ،فهو ا�ي ~ ا(عيار ،وأما اRفصيل ~ ا�يع

ثم باعه بعد ذ.ك، فإن ثبت أن بيع ا(حZس �ذا  ،وS من تناسل منها فدانا ،S ابنة � صغwة
 ،من يوم �ب®سه � بZينة ال مدفع فيها، فا�يع فيها ثابت .لمبتاع ،قبل انقضاء العام )4(اZ1س

بهذا ا�يع قبل تمام  ،وال (ن جعل vرجعه إ{ه Rفو\ت ا(حZس � ،وال قيام فيه (ن حZسه عليه
ووجب .لمشÖي  ،فما زاد ¢ن بيعه �.ك مفسوخا ،فأما .و تم االحتياز بان�ام xم ،االحتياز

S ما� إن ¢ن ميتا إن شاء اهللا ، ا�ائع إن ¢ن حياا.رجوع با¬من aها )5("و .  
 ،فإنه ºالف ما نقله صاحب ا(عيار ،وانظر ما نقله ابن سهل عن أصبغ ~ تر�ة األحباس

  .من خطهه أن بيع األب (ا وهبه البنه ا.صغw قبل ا.سنة يبطلها ا ،ووقع ~ هبات ابن سهل
أبو إبراهيم  هو ،ن ا(عيار لعل ا�عض ا(شار إ{هما ذكره عن بعض ا.شيوخ ع: قلت

ما ºالف ما استظهره االبن  ؛وفيه مع ما ح�ه عن هبات ابن سهل ،األند.° ا(تقدم آخر �و�
بد{ل إتيانه cرف  ،من أن ا�طالن مقيد بما إذا مات ا(حZس ،�يع ذ.ك من خطه .ا(نقول

 :و�د{ل قو�... Rفو\ت إلخ  :وهو قو� ،ي أورده بعدهواRعليل ا� ،االستغراق ا�ي هو .لقيام
وa ما� إن  ،أن ا(شÖي يرجع بثمنه S ا�ائع إن ¢ن حيا ،تمام العام(فيما إذا وقع ا�يع بعد 

    ،تمام ا.سنة )6()من بطالن ا�بة با�يع قبل ،و�د{ل ما ح�ه عن هبات ابن سهل ،¢ن ميتا
  . واهللا أعلم

   ،ولعل أبا إبراهيم S Xv أحدهما ،هو أن ا(سألة لعل فيها قول� ،أن يعتذر بهوا�ي �ب 

                                                 
  .»عدما«م : ، ~»عرفا«: ~ ط  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .120ص 12ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )3(
  . »إلخ ما بأعاله«: ~ ك، ط  )4(
  .227- 226ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )5(
  .ي: سقط من  )6(
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وyتب عبيد ر�ه تعاY . واهللا أعلم ،¢�وادر أنه غw ا(شهور ،و§ن ¢ن مقتD ما ح�ه عن غwه
�مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا الفوز ب�يل األما].  

عن جواب .سيدي vصباح فيمن حZس  ،من ا(عيار )1(وازل ا(عاوضاتومن خطه عن ن
wو� � صغ S � الكvسه  ،ثم رام نقض ا�يع ،ثم باعها بعد مدة ،نصف أZإن بيع األب (ا ح

من أحد قو�  ،وذ.ك منه اعتصار S ا.صحيح عند ا.شيوخ ،S و�ه ا.صغw من األvالك نافذ
 S س إذا ¢نZ1راجع الُعْمَرى ،مع�ما.ك ~ اv س إذا  ،أنه يرجع بعد انقراض ا(ع�Z1وا

  )4(.)3(]ا(دونة[قا� vلك ~  .)2(¢ن بمع÷ اRعمw ¢ن .ألب اعتصاره
ُك َصَدقٍة بَِغwِْ ِمwَاٍث : "ما نصه ،ومن خطه فيما قيده S ا(خت�

"
cال  ،)5("َوyُِرَه 7ََمل

وa إ1اق  .�وز :وقيل .¾رم :وقيل .)6(]ا(شهور[وهذا هو  ،يÍون �dائه ¢�ادم فتفسد ن®ته
/ ¢.رقاب أو ال؟ قوالن لعبد  )7(وهل �اء ا(نافع .1اقها بها، وا(شهور عدم إا�بة بها خالف

   .قا� األ± .وابن ا(واز ،ا(لك
أنها من الW  :وقد قال القرطó .ندوب إ{هاألنها م ؛وجازت العمرى أي vضت :)8()قو�(

   .هوا(عروف ا
واختلف إذا  :األ± .)10(و.و عقبا ،بعد vوت ا(عمر )9(أو وارثه ،ورجعت .لمعمر :قو�

    ،أعمرتك هذه ا�ار عمرك :كقو� ،عمر عقبهأو  ،أو بعمره ،بعمر األخذ )11(أو قيدت ،أطلقت
وترجع بعد  ،فمشهور قول ما.ك أن ا#ميع سواء ،و.م يقيد ��ء ،أو أعمرتك ،أو عمر عقبك

 .وا(سلمون عند �وطهم ،ألنه إنما وهب منفعة ؛أو .ورثته ،أو vوت عقبه .لواهب ،vوت األخذ

                                                 
  .»ا(عاوضة«: ~ ي  )1(
  .»االعتصار«: ~ ك  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .174ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )4(
  .255ص: ¤ت� خليل  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )6(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »ا(انع«: ~ ي  )7(
  .ك: سقط من  )8(
  .»ورثته«: ~ ي  )9(
  .»القبا«: ~ ي  )10(
  .»مقيدة«: ~ ط  )11(
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               ،إنما ترجع .لواهب :~ وثائقه ا(جموعة عن ابن ا�ندي من أنه )1(وما ذكره ابن فتوح
   .غw معقبة S �هول من يأ� من و�ه وو� و�ه إذا ¢نت ،أو .ورثته

أو غw معقبة إن ¢نت  ،هو خالف قول ما.ك وأصحابه أن العمرى معقبة :قال ابن xت
بل ترجع vل�  ،أنها ال تلحق باألحباس ،أو وقتت ،متاع، أو اإلأو اإلس�ن ،بلفظ اإلعمار

قول ابن  )2(عقيب ،ولعل ابن ا�ندي أخذ بظاهر قول ما.ك ~ ا(وطأ :قال .أو .ورثته ،.لمعمر
   .بن �مد )3(القاسم

 ،إن .م يقل ¼ .ك ،أن العمرى ترجع .�ي أعمرها ،S ذ.ك األvر عندنا :قال ما.ك
¼ .ك  :و§نما قال ،وال بما ~ معناها ،و§نما أراد ما.ك أنه .م يتلفظ فيها بلفظ العمرى .ولعقبك
  .من خطه ر�ه اهللاه ا ولعقبك

من فا إن فعله خو ،وقد ¢ن اسÖ� قبله ،وسئل األوري عمن حZس دارا � :ومنه أيضا
  فهل يصح اZ1س أو يبطل؟ ،¤دومته أن تغصبها منه

 .hالف ا(عاوضة ،وهو vصدق فيما يدعيه من غw إثبات تقية ،بأنه ال يلزم: فأجاب
فإذا حلف ارتفعت عنه  ،Zس عن غw طيب نفسن ا1، أوأقû ما يلزمه ~ هذا ا{م�

  .ها... ا.شكوك ~ أنه حZس عن طيب نفس إلخ 
-923 R��&I� ��=)m� �~���� M�X  

وسئل شيخنا ر�ه اهللا عن أصل �Zس بتلمسان S عقب : ما نصه ،أيضا )4(ومن خطه
و.م يتأت �م االنتفاع باألصل  .ك،@ها والعقب متوطن با.رتب من عمل سجلماسة  ،رجل

و�ô Sها  ،واسÁيالئها S غلته ùها تارة ،×ن ال يقدر S دفعه ،المتداد األيدي إ{ه ،ا(ذكور
 ،ودرء ا(فاسد عنه .شدة بعد ا(سافة ب� ا�âين ،مع عدم إ�vن قيامهم بمئونة اZ1س ،أخرى

أو بيعه  ،هل Çوز �م مناقلته .وغwه ،واالضمحالل (ا ذكر ،فخشوا عليه ا�ثور ،ولغw ذ.ك
  ؟)5(وتعو\ضه بأصل منتفع به ~ وطن ا(حZس عليهم

  و\Íون ذ.ك  ،بأن ذ.ك جائز S ما أفÄ به �اعة من األئمة ا(تأخر\ن: فأجاب وفقه اهللا

                                                 
  .»فتحون«: ~ ي  )1(
  .»عقب«: ~ ي  )2(
  .»القاسم«: ~ ي، م، ط   )3(
  .»خط االبن«: ~ ك  )4(
  .ط: وقد سقط من. »عليه«: ~ ي  )5(
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ما ¢ن عليه و\Íون ا(وضع ا(أخوذ عنه حZسا Íc،  Sم القا� بعد ثبوت ا(وجبات �يه
وقد علم أن ما جرى به العمل من األئمة  .وقد êح غw واحد بأن العمل جرى بذ.ك ،األول

   .ا(قتدى بهم مقدم S ا(شهور
 ؛وتعذر انتفاع ا(حZس عليهم بغw اqرب ،غw واحد ا(سألة ~ ر�ع اZ1س اqرب فرضوقد 

بل ألنّه يتعذر معه االنتفاع  ،Í1م �اتهvرا� ~ ا )1()إذ ل®س اqراب( ،يصwه بمþلة اqرب
وتعذرت  ،إذا تقدم الغصب �ذه الغرفة: "ما نصه ،فÌ ا(عيار عن ا.لخ¯ ،ا(قصود .لمحZس

به  )2(و¸ن يدخل S من � هناك �yة övة عووض ،� من عودة الغصب فيها، وºمنفعتها
أو ¢ن اqوف S  ،ال Xº مثل ذ.كو§ن ¢ن  ،يرى أنه ال hس فيها S ا(سجد ؛)S)3 صفة

  . هو\بS ü حا� ا ،فال يعرض .لحZس ،مثل ذ.ك نادرا
قال فضل بن vسلمة ~ حZس S ا(ساك� يÍون ~  :وa طرر ابن xت عن االستغناء

    ،أو عمل ،أو �yة ،يرى القا� فيها رأيه ~ بيع :قال .و¾Zس عنه ا(اء ،ا�â تب®س أشجاره
وyذ.ك ا(وضع  .وأبو بÍر بن ا.لباد يرى بيعه إذا ¢ن بهذه ا1ال ¾� بن خلف .كراءأو 

 )4()هو(وهذا  :قال .و\دخل ~ غwه ،فإنهم يرون بيعه ،وال ي�تفع به ،ا.صغw ا�ي ال ¾رث وحده
Yيع ما ال ي�تفع به منها ا :وقال ا(وثق .ا.صواب إن شاء اهللا تعاZلفقا من ه جرى العمل بv

vراده با(وثق ابن العطار ،وضع�vومقو� هنا منقول ~ ا(عيار ،و.  
وقد وقع .لقا� أ± ا.و{د بن رشد ~ : "ما نصه ،وa ا(عيار عن سيدي vو� العبد́و

قا� ~ بقعة  .2سwة )5()إذا ¢نت(و§ن ¢نت فيه منفعة  ،ما ظاهره أن اZ1س �وز بيعه ؛أجو�ته
 )7(فيها منفعتها ا(قصودة بها؛ مع أن ا�قعة )6(حÄ ال تÍون ،�Zسة ب� جwان يöون بها
و\قطع �ر  ،بأن �عل فيها بيت 2سÍن، أو حانوت تÍرى ،ا(ذكورة يمÍن االنتفاع بها

  . ها )8("ا#wان
                                                 

  .ك: سقط من  )1(
  .»عوض«: ~ ي، ط  )2(
  .»صفته«: ~ ي  )3(
  .م: سقط من  )4(
  .ك: سقط من  )5(
  .»يÍون«: ~ ي، ط  )6(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »ا�قعة«: ~ ي  )7(
  .17ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )8(
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إن ¢نت هذه القطعة من األرض ا(حZسة  :ونص فتوى ابن رشد S نقل ابن عرفة
فال بأس با(عاوضة فيها بم�ن يÍون  ،وعجز عن عمارتها وyرائها ،انقطعت منفعتها �لة

والغبطة ~ ا(عوض  ،و\Íون ذ.ك Ícم من القا� بعد ثبوت ذ.ك ا.سبب ،حZسا �vنها
 ،حذفه )3(ال ºل )2()ام(وقد اخت�ها x Sدته cذف . هو2شهد به ا ،ذ.ك )1(]عنها و2سجل[

  / . )5(]وغwه[ )4(ونقلها صاحب ا(عيار ،و¼ معروفة ~ أجو�ة ابن رشد
وa  ،كذا معاوضة ر�ع اZ1س S �وط أسست .لموl ،وa نظم العمليات الفاسية

 ،أن �اعة من ا.شيوخ ذوي ا1Rبت ~ العلم :�حها عن أ± العباس األبار شيخ ناظمها
أو قلت رعيا .لمصحة ال©  ،إذا .م تÍن فيه منفعة ،ومعاوضته بغwه ،بZيعهوا.رسوخ أفتوا 

واقتداء بزعيم  ،انتفاع ا(حZس عليه )6(إذ قصده ،واتباx لقصد ا(حZس ،اعت÷ بها ا.شارع
 ،و�قيقه .لروايات ،رسوخه ~ العلم.الفقهاء اإلمام ابن رشد إذ xدة ا.شيوخ تقديمه S غwه 

فقد سئل أبو سعيد بن لب عن بيع طراز  ،والفتيا بإ�اع من جل معاê\ه وتقديمه .لقضاء
   ؟تدا� .لسقوط )7(اZ1س

و\عوض به ما  ،من القول� ~ ذ.ك الطراز S ا.صحيح 2سوغ بيع :فأجاب بما نصه
  .هفهو أحسن إن أمÍن ا ،و§ن وجد من يعاvل به ،يÍون أنفع

هل يباع و2شÖي بثمنه ما  ،عن فدان حZس ال منفعة فيه )8(وسئل أبو عبد اهللا ا1فار"
  تÍون فيه منفعة؟

  فإنه �وز أن يباع و2شÖى  ،إذا ¢ن الفدان ا�ي حZس ال منفعة فيه: فأجاب بما نصه

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .»¾ل«: ~ ط  )3(
  . 138ص 7ج: ينظر جواب ابن رشد ~ ا(عيار ا(عرب  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )5(
  .»إذا قصد«: ~ ي  )6(
  .»حZس«: ~ ي، ك، ط  )7(
أخذ عن األستاذ ا�يا] وابن لب والزمه . أبو عبد اهللا �ّمد بن i بن �ّمد األنصاري الغرنا�، ا(عروف با1فار: را1فا  )8(

� فتاوى؛ نقل . وأخذ عنه ابن ßاج وأبو بÍر بن xصم وابن vرزوق ا1فيد باإلجازة وغwهم. وانتفع به وغwهما
: ، شجرة ا�ور477ص: بتهاج، نيل اال373ص: كفاية ا(حتاج. ه811نة توa س. ا.و�2d° بعضها ~ ا(عيار ا(عرب

  . 247ص

 ]أ/311[
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S ما أفÄ كثw من  ،وت�ف غلته ~ ا(�ف ا�ي حZس عليه األول ،بثمنه فدان آخر ¾Zس
   )1(."تدل بفتوى ابن رشد إY آخر @مهثم اس ،العلماء ~ هذا ا�حو

وغلة ا#نان ا(ذكور ال تÌ  ،وسئل سيدي ع® بن عالل عن سدس جنان ~ �yة رجل
  وتعو\ضه بما هو أغبط .لمحZس؟  ،فهل �وز بيعه ،بما يلزم ~ خدمته

وa واضحة  ،وا(سألة منصوصة ~ طرر ابن xت ،وعليه العمل ،بأن ذ.ك جائز: فأجاب
   )2(.هحبيب اابن 

ونقل فيه أيضا عن  ،نقلها صحاب ا(عيار ،واألجو�ة ا(سوقة فيه ،الغرض من @م األبار
تþ\ال .لمتوقع  ،)3(من غw قائم بإصالحه ،ابن لب جواز معاوضة اZ1س qوف اRهدم واqراب

 )5()إما( ،وقلته أو ا�يع S عدم االنتفاع ،وقد علم ×ا تقدم أن مدار ا(عاوضة .)4(مþلة ا.واقع
  .و§ن توقع ا�ثور كوقوعه ~ هذا اÍ1م ،و§ما لعدم اRمÍن منها مع وجودها ،النتفاء ا(نفعة

فال �وز تبديل  ،)6(وتمÍن ا(حZس عليه من اسÁيفائها ،وأما إن ¢نت ا(نفعة قائمة
و.و �ققت الغبطة .لحZس بأضعاف vضاعفة، فÌ ا(عيار عن سيدي عبد اهللا  ،اZ1س

 )7(و§ن ُعوõض ،أنّها ال Çوز ا(عاوضة فيها ،العبد́و ~ vسألة .م تتوفر فيها �وط ا(عاوضة
   .)8(عنها بمئة ألف

 ظهور ،من غv wراxة �ء من �وطها ؛وقد شاع ارتÍاب ا(عاوضة ~ األحباس
ّ
 )9(إال

 ،أن ثبوت الغبطة ا�®نة ¢ف ~ ا#واز ،وyثw من الطلبة ،ومعتقد العامة ،لغبطة #انب اZ1سا
و§نما نبهت عليه؛ أل] فاوضت  ،ال يوجد ~ ا(ذهب قول يوافقه فيما نعلم إذ ،وهو اعتقاد باطل

كون العوض أنفع  )10(×ن جرى ببâه ارتÍاب ا(عاوضة (جرد ،~ ا(سألة بعض القضاة

                                                 
  .مع بعض ا�Rف ~ ا(سألة. 200ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )1(
  .286ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )2(
  .260ص 7ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )3(
  .»ا.وقع«: ~ ك  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»استفائه«: ~ ي  )6(
  .»عوض«: ~ ك  )7(
  .52ص 7ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )8(
  .»ألvور«: ~ ط  )9(
  .»بمجرد«: ~ ك  )10(
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وما  ،فلم �ده ،وطا�ته بد{ل ا#واز ،فظهر K منه أنه ¢ن يعتقد جواز ذ.ك ،محZس عليه.ل
وyتب عبيد ر�ه . واهللا سبحانه أعلم ،(1)اغÖ إال بÕÍة وقوعه مع عدم تعرض ا�1م �قضه

 .هتعاY أ�د بن عبد العز\ز غفر اهللا � ا

-924 R &� &P ,.���� g�� ��r1�� .�'8 [� �=) M�?�=�� ! &E� .j�9� ��X  

من جواب .سيدي vصباح فيمن حZس  ،من ا(عيار (2)عن نوازل ا(عاوضات �ومن خطه 
هل يعمل �dطه فيلحق ما يملك  ،وñ ما يملكه مدة حياته ،S ب�يه ا.صغار �يع أvالكه

  باZ1س؟ 
إن ¢ن يوم vلكه سا(ا من ا�ين  ،أن � ما يملكه داخل ~ اZ1س: )3(]فأجب[

   )5(.هو§ال فال يصح ا ،فصح صحة ب®نة ،أو vر\ضا ،و¸ن صحيحا ،)4(ا(عÖف
وS  ،تقديم األب و�ه ا.كبw ~ حيازته عليه )6(وانظر ~ vسائل ا.صالة هل 2شÖط(
wحفة ~ ذ.ك ،ا.صغRسائل تتع ،وما قيل ~ @م اv لق با.ز¸ةوقد ذكرت هنا.ك غلطا ~ �لة، 
   )7( .)وغwها
-925 R .8 F
1�� �m� g	*/ ,��G�¨ �� ��r�8 �W ,"*�) ! ��r1�� "��� [� �=) &	� M�

��� [� �$��� �=CL�X 
عن رجل حZس S  ؛ثم ا.ساوري أصال ،وسئل سيدي عبد اهللا بن ا.ز�w ا(طرa م�شئا

فقام األب ورجع من ذ.ك  ،و.م ¾وزوا ،أو بعضهم ا1وز ،ثم بلغوا ،أوالده ا.صغار ~ حجره
 .)8(]باسم ا.صدقة[وحازه قبل vوته  ،وتصدق بما حZسه أوال S األوالد ا(ذكور\ن ،اZ1س

بل حÍم بصحة  ،فألفاها ،فأمعن ا�ظر فيها ،ورفعت ا(سألة .�تبه أعU ا.سيد عبد اهللا
  .دون بناته ، القول بÍون اZ1س S ب�يهS )9(]وجوه أحدها[و�طالن اZ1س من  ،ا.صدقة

                                                 
  .ي: وما أثZته من. وهو خطأ ظاهر. »نقضه«: ~ األصل (1)
  .»ا(عاوضة«: ~ ي (2)

  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، م، ك: سقط من  )3(
  .»ا(غÖق«: ~ ي، ك  )4(
  .162ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )5(
  .»�dط«: ~ ي  )6(
  .ك، ط: سقط من  )7(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )8(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )9(
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   .S القول بأن ا(حZس � ا.رجوع قبل ا1يازة :ا¬ا]
وهما من   ،أنها .لثا] ،إذا وهب قبل حوز األول /هب أن ا.وا )1()أنهم نصوا S( :ا¬الث

  .باب واحد
 .وما احتج به صحيح ،ما أجاب به الفقيه وحÍم بموجبه صواب: فأجاب األراري بعده

       ،ببلوغ بعض ا(حZس عليهم ،وا1جة ~ صحة ا.صدقة بعد اZ1س انقطاع حوزه ا1ك¯
 ،قبل حصول �ء من ا(وانع )2(]فيه[ثم يأذن �م  ،و¸ن �م أن يطا�وه باRحو\ز �م ،أو ùهم

.ك منهم إلغاء .لعقد ¢ن ذ ،وما عقده �م فيه ثانيا من ا.صدقة ،فلما رضوا بÖك حقهم ~ ذ.ك
تقر\ر .لحZس  ،أن ا1وز ا.واقع قبل جر\ان ا(انع :وقد قيل .و§بطاال 1كمه بمقتD ا¬ا] ،األول

و�  ،ألنها ~ اZ1س إذ هو من ألفاظها ؛ا.صدقة )3(ولفظ ،فيلY رجوعه ،واستدراك .شدة تقرره
  .هوجه ~ ا�ظر ا

ف¦ تصح S ما ذكرتم من أن من  ،vسألة اZ1سأما ما حكمتم به ~ : وأجاب ا(الºا~
 ،كما ~ vسألة ا.سؤال، أو يبطل إذا .م ¾ز، يبطل حZسه مطلقا ،حZس S ب�يه دون بناته

 ،و§ن .م ¾وزوه ،و§ال فاZ1س األول صحيح ،تصح ا.صدقة ،)4(وحي�ئذ إذا تصدق عليهم وحازه
ْن رَد� "كما ~ ا(خت�  ،و\لزم و§ن .م يقبلوه وال تقاس S  ،و.م يقل إن رُد� يبطل .)5("فََكُمنَْقِطعٍ  فَإِ

 )6(ألن  ،hالف هؤوالء ،ألن ا(عطى � ثانيا غw ا(عطى � أوال ؛vسألة من وهب ¬ان وحاز
من أن من  ،و\بü حZسا لÍن يصح S ما ذكرتم ،فهو تقر\ر .لحZس األول ،ا(عطى �م واحد

  .هأو قبل ا1وز ا ،لقاحZس S ب�يه دون بناته يبطل مط
-926 R�m� �P�4Ec/ ,�P
)� "*�� x�9/ ,"
�� ��r1� �� �P
(� T*9� ��c��X  

ْمرى عقدها أب .صغار ~ vسألة $ُ  ،ومن جواب ا.شيخ أ± ز\د ا#نتوري ~ مع÷ ا(سألة
  ،)7(فأخفاها األب عنه ،فملك أvره أحدهم ،و�ه

ّ
  . بعد vوته إلخ ا.سؤالفلم يعلم بها إال

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )2(
  .».لفظ«: ~ ط  )3(
  .»حازوه«: ~ ي  )4(
  .252ص: ¤ت� خليل  )5(
  .»ا(عطى � ثانيا غw«ز\ادة : ~ ي  )6(
  .»عنهم«: ~ ي  )7(

 ]ب/311[
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 ،ألن األب .و حاز حظ ا.صغار ؛فالعْمرى باطلة لعدم ا1وز من ا.رشيد ،و�عد: فأجاب
 ،يد ا(حZس مع ا.رشيد )1(بطل ا#ميع #والن ،وت�ف فيه مع أبيه ،وأعطى .لرشيد حقه

   .فكيف وا.رشيد .م ¾ز أصال
   :قال العاص¯
ُب ال يَ 

َ
غيـبِ ـقْ ـواأل   .....رِ ـُض .لص�

  
  (2)ا�يت...........................................  

ومن ع� ~ حZسه أهال  ،وال فرق ب� ا�بة والعمرى ،وما ذكره ابن ôزي هو ا.صحيح  
وما ذكره ابن ôزي جار ~  .فكيف يقبل ،فإذا .م يعلم به ،و.م يقبل بطل ،.لقبول ¢.رشيد

و§ذا بطل  .وسائر اxWRت الشÖاك ا#ميع ~ اشÖاط ا1وز ،والعمرى ،وا.صدقة ،وا�بة ،اZ1س
wس صحت ا.صدقة .لصغZ1ألن حوز األب حوز ؛ا .  

wلك و�ه ا.كبv ح ا1طاب بأن منê بيد األب ،و.م ¾ز �فسه ،وقد Àثم إن األب  ،و�
َف أvالكه هِ الَْكِبw قبل أن ¾و ،َو4� َكُه .َِوَ�ِ

�
ا.وقف ألهله، صح  ،زوأدخل ~ ا.وقف ما vَل

 أن ¾Íم به حاÐم ال 2شÖط ا1يازة، وهو S القول ا.ّراجح
ّ
 أنّ : واRّمليك باطل، إال

 بالقول االْعِتَصاَر 
ّ
   (3)هاال يÍون إال

وصحح  ،هنا بالقول )4(مع أنه ال اعتصار ،نظر كيف أبطل اRمليك لعدم ا1وز فقطا
ألن حوز األب صدقة ا.صغw  ؛فكذ.ك vسأRنا ،)5("وََجازَ . أْو َوَهَب ِ¬َانٍ : "وقد قال خليل .ا.وقف

Wس ،حوز معتZ1س عليه مع ا.صغار ،وذ.ك يبطل اZا(ح wألن حوز األب  ؛ا�ي .م ¾زه ا.كب
دون تعميمه  ،بصدقة خاصة معينة )6()ا(ع�(فإذا بطل صح حوزه .لصغw  ،�م مع ا.كبw باطل
  .برد اهللا �¾ه ا(راد منهه ابها مع ا.كبw أيضا 

هِ .ألِب : [عند قول خليل ،وما نقله عن ا1طاب ذكره ~ باب ا�بة  )7(]اْعِتَصارَُها ِمْن َوَ�ِ

 .َِمْحُجوِرهِ : "وقول ا(خت� :وقال أبو ز\د ~ أثناء جواب �
�
ال وأما األم وا#د  ،خاص باألب )8("إِ

                                                 
  .»cق أن«: ~ ي  )1(

  .�فة ا�1م. 1179: ا�يت (2)
  .26ص 8ج: vواهب ا#ليل (3)

  .»االعتصار«: ~ ك  )4(
  .254ص: ¤ت� خليل  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .255ص: ¤ت� خليل. وما أثZته من ¤ت� خليل (ا يناسب ا(قال .بياض قدر ùمتان: ~ �يع ال�سخ  )7(
  .255ص: ¤ت� خليل  )8(
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و¾وزوه (ن  ، �اجwهم من أيديهمبد من خروج ما حZسوه S فال ،وÞو ذ.ك ،وا.وH والعم
  ه، أو Þوهما اأو صدقة ،وسواء ¢ن ذ.ك حZسا ،يقبضه �م

�جوره vxلة ؛وا.وH نظر: قلت ~ قو�)1( S سهZا ح) Hألنه هو  ؛ألن حيازة ا.و
فإبقاء @م ا(صنف S عمومه هو ا(تع�  ،(2)]كما نص عليه األئمة األعالم[ ،ا1ائز �
قال ابن حبيب  ."إال (حجوره: "قول خليل ~ اZ1س( )4(وا�{ل S صحة حيازته � .)3(ا.واجب

،           أو وH ،إال وا� ،وال يÍون ا.واهب حائزا .لموهوب �": ما نصه ،بعد @م من ا(دونة
   .هقا.وا هو مقدم القا� ا :ا(غرç .)7("أvره )6(�وز )5(]من[أو 

و.و ختم ما  ،إال ما يعرف بعينه ،إال (حجوره ،أو بقيت ~ يده :ب ا�بةوقال ~ قو� ~ با
          ،أو ا.وH ،وا.سفيه ~ والية األب ،فدخل �ت @مه ا.صغw ،نصه حرر ا(ؤلف العبارة

   .من ابن ا�جيبه أو مقدمه ا ،أو القا�
بد من  H المن كون ا.و ،والعجب كيف يÍون ا#واب من ا.شيخ ا#نتوري بما ذكر

�جوره من يده S سهZعليه ذ.ك ،مع ما ذكرنا ،خروج ما ح �º وهو أجل من أن،  Yواهللا تعا
  )8(.)قا� ¢تبه �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم� .أعلم

S طرة �سخته من �ح ابن ا�جيب  ،~ معناها )9()بل ،فيها(و×ا قيده سيدي وا�ي 
Rقوى جانبه  ،قو� ¬ان وجاز: ")10(]ما نصه ،"وحاز[ أو وهب ¬ان: "ل ا(صنف ~ ا�بةعند قو
 ،وفرط أوال ،علم األول ورُ شُ وهذا هو ا.مَ  .وال قيمة � S ا.واهب Rفر\طه ~ ا1وز ،با1يازة

   )12(."القبض أوال/  )11(]يمكنه فيه[Dv من ا.زمان ما 

                                                 
  .و¼ من خط ا�اسخ. »قال ا.شيخ أبو فارس«ز\ادة : ~ ك، ط  )1(

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (2)
  .»وقد منعU ضيق ا.وقت عن جلب ا�{ل«ز\ادة : ~ ي، ط  )3(
  .»S صحة حيازته � قلت وا�{ل S ذ.ك«: ~ ي  )4(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .»¾وز«: ~ ي  )6(
 .335ص 4ج: اP _V`a?3^ اZ?Y)ر ا3;4و89 )7(
  .ك، ط: سقط من  )8(
  .ك، ط: سقط من  )9(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )10(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )11(
 .أ 276ابن ا�جيب، ل: �ح ¤ت� خليل )12(

 ]أ/312[
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وظاهره و§ن  ،فا(راد با�بة اWRع ،وغw ذ.ك ،ا.صدقة وا.وقف ؛ومثل ا�بة ~ هذا اÍ1م
وما البن القاسم ~ أحد  ،وهذا قول أشهب ،و.م يقع به مانع من vوانع ا�بة ،¢ن ا.واهب حيا

وذكر  .فاألول أحق بها ،إن ¢ن حيا )1()أنه( ،ولÍن ا�ي قا� ابن القاسم ~ ا(دونة ،قو{ه
   .وا.شارح عن �مد أن قول ابن القاسم ل®س ��ء ،)2(وأشهب ،ا(واق نصا البن القاسم

قت� ا (4)و(ا ذكره �مد )3(و�ذا ،وa @م ابن عبد ا.سالم ما يفيد ترجيح ما ألشهب
جد األول  )5(وظاهر ما ذكره ا.شارح أن ،فاألول أحق ،فإن حاز � منهما ،ا(ؤلف S ما ألشهب

وظاهر : ما نصه ،فإنه قال بعد ما نقل اqالف ا(تقدم وغwه ،ال يعطي حÍم ا1وز ،~ ا1وز هنا
، 2شمل )6()ال(فرط أو : هذا اqالف سواء فرط األول ~ القبض أم ال، علم با�بة أم ال، فقو�

ما  )h()7الف ،حصل هبة ¬انه هنا ألنّ  ؛جد أو :فال ºالف ما يأ� ~ قو� ،ما إذا جد ~ ا1وز(
فإن ¢ن  ،ثم إنه أبرأ من ا�ين ،أنه إذا صw رب ا�ين دينه لغw ا(دين ،ثم أنه يؤخذ ×ا ذكره ،يأ�

فإن اإلبراء من  ،ودفع ذكر ا1ق إن ¢ن S أحد قول� ،قبل قبض من صw � ا�ين باإلشهاد
. من اqر�ه فإنه يعمل باRصيw ا ،إ{هو§ن ¢ن بعد قبض من صw �  ،ا�ين هو ا(عمول به

نظر ا. (دونة ¼ .ألول، و§ن حاز ا¬ا]هذا خالف ا... إلخ " أو وهب ¬ان: "وقال ا.سودا] ~ قو�
  .ها (8)اRوضيح

-927 R*E� "
�8 .=P� �W �H��% .�
�� 
)m 3P� M9�X  

ثم وهبه  ،اسئل ¢تبه وفقه اهللا عمن وهب ألحد و�يه ش®ئً : ما نصه ،ومن خط االبن
  آلخر من األحق به منهما؟ )9()بعده(

و§ن .م  ،فاألول أحق بها قوال واحدا ،وال ا¬ا] ،أو .م ¾ز هو ،بأنه إن حاز األول :فأجاب
 ،و§ن وهب عبدا :قال فيها ،ومذهب ا(دونة أنها .ألول ،فÌ ذ.ك خالف ،وحاز ا¬ا] ،¾ز األول

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .15ص 8ج: اRاج واإلùيل  )2(
  .»هذا«: ~ ط  )3(

  .»أبو �مد«: ~ ك (4)
  .»من«: ~ ي  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .ي: سقط من  )7(

  .341ص 7ج: ينظر اRوضيح (8)
  .ي: سقط من  )9(
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جاز  ،)1(]�[ثم أعتقه ا(عطي قبل حوز ا(عطى  ،أو أخدمه إياه حياته ،أو تصدق به S رجل
أو تصدق به  ،و.و وهبه لغwه ،أو .م يعلم ،وا.صدقة ،و�طل ما سواه علم ا(عطَى با�بة ،العتق

و\صح  ،فيبطل حقه ،إال أن يموت ا.واهب قبل قيام األول )2(و§ن حازه األخw ،فاألول أحق به
   .ا¬ا] )3(قبل

قول  .واختاره ابن ا(وازه و§ن .م يمت ا.واهب ا ،بل ا¬ا] أحق به إذا حازه :وقال أشهب
   ..ألول :فقال ابن القاسم ،وحازها ا¬ا] ،فلو ¢ن وهبها: "أشهب، ابن ا1اجب

ألن ا�بة تلزم  ؛األول أق®س )5(توضيح". وا1ائز أوÉ ،��ء )4()هذا(ل®س  :وقال �مد
ومثله ~  ،والبن شاس Þو عبارة ابن ا1اجب. هفلم يهب .لثا] إال vلك األول ا ،عندنا بالقول

  . ا.لباب
وvضيه  ،فÌ رده .ألول ،وحازه ا¬ا] ،و.و أعطى ما وهب قبل حوزه ا(وهوب � :ابن عرفة

مته إن فات .لباî أو بقي ،أحق بهو§ال فاألول  ،فا¬ا] أحق ،إن فرط ~ ا1وز )6(]ثا¬ها[ ..لثا]
و.و فرط  ،وأصبغ ~ العتZية ابن رشد ~ كون األول أحق ،فيها الغwو�مد مع عن ابن القاسم، 

 Äو.و .م يفرط األول ،)7()أو ا¬ا] إن قبض ،قبض ا¬ا](ح.   
   .أو ال يعلم ،الفرق ب� أن يعلم فيفرط :ثا¬ها

 ،أو ال يمC ما يمكنه فيه ذ.ك ،يمكنه فيه القبض .و علم ،الفرق ب� Cv وقت :ورابعها
 ،�اللة متقدم @مه S أنهما ألصبغ ،اآلخر\ن )8(و.م يعز ،وأشهب فيها ،لظاهر قول ابن القاسم

  ه وا(غwة ا
وأنه ( ،ومذهب ابن القاسم ~ ا(دونة أن ا.صدقة hالف ا�يع: ما نصه ،والبن رشد أيضا

  ه افرط أم ال  ،و§ن قبضها ا¬ا] علم أم ال ،~ ا.صدقة أحق بها
  فله  ،و.م يعلم بذ.ك ،فباعها قبل أن يقبضها ا(تصدق عليه ،فإن تعدى عليها :ابن سلمون

                                                 
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، م، ك: سقط من  )1(
  .»ا¬ا]«: ~ ط  )2(
  .»قبض«: ~ م، ط  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»اRوضيح«: ~ ط  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .».م يعد«: ~ ك  )8(
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فال �ء .لمتصدق عليه من  ،فإن مات قبل ذ.ك ،ا¢ن ا(تصدق حيً  )2(ما )1()ورد ا�يع ،طلبها
   .وال غwه ،ثمن

وال �ء  ،فا�يع نافذ ،وحازها ا(شÖي ،إذا باعها ا.واهب قبل القبض :وقال أشهب
 ،واألول قول ابن القاسم و�ه العمل .و§ن ¢ن ا(تصدق حيا، وال غwه ،.لمتصدق عليه من ثمن
وا.صدقة ما دام  ،فله فسخها ،لغw ا(تصدق عليه قبل أن يقبضها )3(وا�بة كذ.ك إذا وهبها

   .هوقال غwه ¼ .لثا] إذا حازها وا1ائز أوÉ ا .ا(تصدق حيا عند ابن القاسم
w1أبو ا1سن كما ~ ا�ر ا� Äك أن ا.شيخ  ،)4(و�ما ~ ا(دونة أف. �Zفإذا علمت هذا ت

   .(ا ذكره �مد )5(]عنده[و§ن ¢ن غwه أق®س  ،خليال vر ~ ¤ت�ه S قول أشهب
(ا علمت من  ،غw صحيح )6(أن ما ~ ا(خت� هو ا(شهور ،�Z .ك أن قول اqر�وت

~  )7(]الف®� فإنه ذكر[و§نما سلفه ~ ذ.ك  .وابن رشد ،سيما ابن عرفة وال ،نصوص األئمة
 .هذه فروع vشهورة مب�ية S ضعيف :ما نصه... إلخ  "أو وهب ¬ان وحاز: "حاش®ته عند قو�

 ،تعر\ف ا(شهور S ما ذكر أنه ا(شهور )9(]لعدم صدق[ ،غw صحيح )8()قو�( و§نما قلنا أن
   .وهذا .م يÕÍ ،فإن ا(شهور هو ما كÕ قائله

   .وهو األق®س ،)10(]أن مقابله[وهذا قد قيل فيه  ،ما قوي د{له :وقيل
كما  ،وهذا مقابله هو قول ابن القاسم ~ ا(دونة ،أنه قول ابن القاسم ~ ا(دونة :وقيل

   .علمت
ابن القاسم  وقول ما.ك ~ ا(دونة مقدم S قول  :قا.وا: / ما نصه ،وعن أ± ا1سن الطن�

ألنه أعلم بأقوال  ؛وقول ابن القاسم فيها مقدم S قول غwه فيها .ألنه اإلمام األعظم ؛فيها

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .»فإن«: ~ ي  )2(
  .»وهب«: ~ ي  )3(
)4(  w1386ص 2ج: ينظر ا�ر ا�.  
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )5(
  .106ص 7ج: ينظر �ح ¤ت� خليل .لخر�  )6(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )9(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )10(

 ]ب/312[



 1235 
 

فبان بهذا أن األول ~ ا�ازلة أحق (ا  ،هاها مقدم S قو� ~ غwها .صحتها وقول غwه في .ما.ك
قا�  .واهللا أعلم ،سيما إن .م يفرط وال ،من @م ابن سلمون أنه ا�ي به العمل )1(و(ا يفهم ،ذكر

�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به Yعبيد ر�ه تعا .  
S  )2(أجاب به ا.شيخ أعاله قد استو� ا.0م فيه فما ،و�عد :ثم كتب سيدي وا�ي بعده

قا� �مد بن  .واهللا أعلم ،ومن غwنا ،و\دفع منا )3(]ي�بذ[وغwه  ،فما ظهر � يÁبع ،نازلة ا.سؤال
Kمد بن أ�د ا.راشد .عبد ا.ر�ن ا�لبا�  .ثم صححه أيضا الفقيه سيدي ا1اج 

 ،وا.صالة وا.سالم S سيدنا �مد نZيه ،ا1مد هللا حق �ده :ما نصه ،ومن خطه أيضا
فعرض ا.سائل جوا± S من  ،فأجبت فيها بما ظهر K ،فقد كنت سئلت عن نازلة :و�عد .وعبده

فأردت أن أب� ~ هذا  ،وyتب عليه بعضهم ما يعارضه ،فأحجم بعضهم ،2شار � بالعلم ببالدنا
بعده إY  )5(ثم أشw ،به )4(ما أعÖضو ،وأذكر فيه ما كنت أجبت به ،اRقييد صورة ا�ازلة

 :)6(القائل وا(قول فأقول و�اهللا ،وا�حث مع من xرضه رغبة ~ بيان ا1ق ،vسÁندي ~ ا#واب
وأسند حوزه �فسه إY  ،¼ أن رجال حZس أصال � S أوالد � ~ حجره :صورة ا�ازلة

   .بلوغهم
ثم أنه  ،ت�ف الغلة ~ vصالح األوالد ،فزوجته ¼ ا1ائزة ،و§ن خرج عن ا�â :وقال

 )7(وأراد ،فادعت ا.زوجة أنها .م تعلم باRحب®س ،ومات ~ سفره ذ.ك ،سافر ألداء فر\ضة ا1ج
وyيف إن وGها و¸لة xمة S �يع  ؟فهل يبطل بقو�ا أو ال ،بذ.ك إبطال اZ1س لÖث فيه

  ا أو ال؟هل يÍون أيضا قادحً  ؟و.م ينص ~ توyيله S حوز اZ1س ،أvوره
سواء ثبت توyيلها العام  ،وال يö عدم علمها به ،بأن اZ1س ال يبطل بذ.ك: فأجبت
   .و§ن .م تعلم؛ ألن يد ا.وyيل كيد ا(وñ ،أما مع ثبوته فحوزها صحيح .ا(ذكور أو ال

  وقع من أب  ،ناقال عن أ± ا1سن ~ vسألة تصيêwح به ابن هالل ~ ا�ر ا�w1،  وقد

                                                 
  .»و§ن .م يعلم«: ~ ط  )1(
  .»فيها«: ~ ي  )2(
  .ي، ط: وما أثZته من. سقط من األصل، م، ك  )3(
  .ي: وما أثZته من. »أعÖ«: ~ األصل  )4(
  .»أÑ2«: ، ~ ك»أب�«: ~ ط  )5(
  .»اRوفيق«: ~ ط  )6(
  .»أرادت«: ~ ي، م، ك  )7(
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وقد علم أن اRصيw  ،� ~ حجره ~ دار بيد وyيل � ôئ�Z من غw علم ا.وyيل به )1(.و�ه
   .أضيق من اZ1س

 ،إذ أسنده أوال �فسه ،فألن ا1وز حي�ئذ vسند � ،وأما مع عدم ثبوت توyيلها ا(ذكور
 .كما هو واضح ،وي مع ذ.كوyذا ترyه مهمال .وجود ا1وز ا(عن .ال يö )2(و§يداع ذ.ك األصل

كما .لقرا~ وغwه من  ،وهو ال 2شÖط فيه العلم ،وألن ا1وز �ط وا.dط من خطاب ا.وضع
   .و�.ك صح من ا(حجور ،األصو{�

، من أنها �وز إن ôب ال ي1بت به توyيل منه �ا S ا1وز ،وما أشw � ~ وثيقة اZ1س
 ،ال ي1بت إال باإلشهاد عليه كغwه نص عليه ابن ا1اج وهو .لعرو ا.وثيقة عن اإلشهاد عليه

�   .ونقله ا1طاب عن ابن سلمون ،ونقله عنه الWز
وجعله  ،بعزل نفسه عما أسنده �ا من ا1وز ؛وأيضا فإن ا.لفظ ا(ذكور ل®س فيه ت�\ح

و�ه فÑ ما  .بل vراده أنها تنوب عنه ~ êف الغلة S أوالده فقط ،كما هو واضح ،.زوجته
 .فال يöه عدم علمها ،وôية ما فيه أنه أودعها ما ¢ن بيده .كما يظهر بديهة ،جعله �ا من ا1وز

كما هو  ،اqالف فيما ¢ن بيده حال اRحب®س )S)3 مذهب من اشÖط علمه؛ ألن �لهو و
 )5().م(و.و ، )4(واضح S أن ابن هالل وغwه نقل أن مذهب ا(دونة عند ابن رشد صحة حوزه

   .)6(هذا حاصل جوا± ،يعلم
فإذا هو اعÖض صحة  ،راجعت ما كتبه ا(عÖض ا(شار � ،هذا هنا )7(و�عد أن كتب

و§نما هو ذكر  ،فلم يÍن ما كتبه حي�ئذ اعÖاضا ،شهادها إن ثبت توyيلها S ا1وز باإلحوز
وقد  .ألنه lشو2ش ؛عدم ذكرهبمعزل فاألوÉ  )8()عنها(بل هو  ،Í1م ما ل®س من ع� ا�ازلة

  S ا(جيب االقتصار S جواب يطابق  )9(ألن ا(تع� ؛نص غw واحد S أن Þو هذا فضول

                                                 
  . »أب .و�«م، ك : ، ~»أ± ا.و�«: ~ ي  )1(
  .»ئذحي�«ز\ادة : ~ ي، م  )2(
  .»�ال«: ~ ي  )3(
  .أ 68ل : ينظر نوازل ابن هالل  )4(
  .ك: سقط من  )5(
  .»جوابه«: ~ ي  )6(
  .»كتبت«: ~ ي، ك، ط  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .»ا(ع�«: ~ ي  )9(
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wحوزها ،ا�ازلة ال غ S ن فيها اإلشهادÍفإن ا�ازلة .م ي.   
فإن ابن رشد من فحول  ،وجوابه هو اعÖاضه ،واعÖض أيضا S ابن رشد ما نقلناه عنه

 ،فاعÖضه هو بأنه .م يذكر ~ ا(دونة ا(ودع ،و.م يعÖضوه ،وقد نقل @مه فحو�م أيضا .األئمة
غwه  )1(و§ن فهمها ،و.م يعلم بأنهما عند ابن رشد من وادي ا(ودع ،وا(ستعw ،و§نما ذكر ا(خدم

Öاض و§ذا .م يÍن ~ @مه اآلن اع ،وابن رشد مقدم عند كثw من األئمة ~ فهمه .S خالفه
ومن وهب : قال ابن عرفة :فنقول ،فال بأس بذكر ما يؤ\د ما كتZناه من األنقال ،S ما كتZناه

أو �dط  ،� بمجرد كونها بيده )2(فÌ صحة حوزها ،و.م يأvره cوزها � ،وديعة لغv wودعها
   .علمه با.صدقة بها

 ،م العشور من سماع ع® عن ا(دونةالبن رشد ~ رس )3(]ورضاه با1يازة[بعلمه  :ثا¬ها
فضلة [ )4()رهن(واRخر\ج S  ،وابن القاسم ~ نوازل سحنون مع سماعه إياه ~ كتاب ا.وديعة

و�y  ،)6(تراه نقل عن ابن رشد أن مذهب ا(دونة عدم اشÖاط عمله/ فأنت  ،)5(...]ا.رهن إلخ 
   .بهما

ْن : "و(ا قال ~ ا(خت� ~  )8(.م يقيده: ما نصه ،قال ا.شيخ vصط� )7("َعِلمَ َوvُوَدٍع، إِ
وتبعهما  ،وابن ا1اجب ،وعليه درج ابن شاس ،و§نما ذكره ابن القاسم ~ العتZية ،ا(دونة بالعلم

�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر .واهللا أعلم ،ها )9(ا(واق Yتب عبيد ر�ه تعاyتب بعده سيدي  .وyو
بعد فقد طالع ¢تبه ما سطر أعاله من ا�صوص ~ : ما نصه ،عمر بن عبد ا.ر�ن اRنال]

  . هواهللا أعلم ا ،ألن ا�اقل أم� يقتدى به ؛إال ا.صحة )10()�(فلم يظهر  ،ا(سألة
  سيدي �مد بن الفقيه سيدي �مد العا.م  ،وyتب بعده سيدي ا1سن بن الفقيه ا.واعية

                                                 
  .»فهمه«: ~ ي  )1(
  .»جورها«: ~ ي  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )5(
  .»علمه«: ~ ي، م، ك، ط  )6(
  .254: ¤ت� خليل  )7(
  .»تقيد«: ~ م  )8(
  .17ص 8ج: ، اRاج واإلùيل»وأّما صّحة حوز ا(ودع إن علم«: بقو�  )9(
  .ك: سقط من  )10(

 ]أ/313[
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S  )1(و¼ خليفته ،(رأة يعU زوجة ا(حZسوحوز ا ،وا#واب أعاله صحيح: ما نصه ،ا.زجالوي
ونص اRهذيب  .وأvره �ا با1وز ،ظاهر لفظ اRهذيب 2شÖط علمها باZ1س ،وأvوره ،داره

   ..لموهوب (4) (3)حوزه حوزا (2))ل®س(وyذ.ك خليفته S دار 
فيكون  ،إال أن يÍون أvره أن ¾وزها .لموهوب � ،ألن يد اqليفة كيد vوGه :ا.شيخ

ومال إY  ،وذكر قبل ذ.ك ~ كتاب ا.صدقة ما يدل S ما أشار إ{ه ابن عرفة .وyيال .لموهوب
و§{ه ن�  ،وذهب بعض ا.شيوخ إY أنه اختالف :قال أبو ا1سن .العمل به اW1 ا(جيب أعاله

   .ا.لخ¯
وا�ي �ب إ{ه  .حوزا (5))حوزه(إذا .م يعلم ا(ودع .م يÍن  :قال ا.لخ¯: وقال ا�نا]

فإن ¢ن S قول من .م  ،ا(رجع ~ ا(سألة ما عليه مدار الفتوى ب� ا(قتدى بهم ~ قطرنا
فكذ.ك وا(حÍم إذا رفع إ{ه  ،و§ن ¢ن S خالف ذ.ك .فيجب ا(صw إ{ه ،2شÖط العلم

  . هونفذ ا ،Dv )8( )7(به ورحج عنده (6)فما حÍم ،األvر
إن  ،فلفظ اRهذيب إنما هو ~ ا(وهوب � :و�عد :ما نصه ،أوال وyتب بعده االبن ا(جيب

و\د ا.واهب ~ ا�ازلة غw  ،بأن يد اqليفة كيد ا.واهب ،¢ن ما.� أvر نفسه يرشد � اRعليل
ألنها  ؛فحوز ا.زوجة فيها ال يمنع اتفاقا ،كما هو واضح )v)9ؤسسة � بل هو ،مانعة من ا1وز

وال  ،.م يع� فيه حZسا ؛وقد أوقفنا حاvله S توyيل ا(حZس �ا توyيال xما .وyيلة و¸لة xمة
  . هواهللا أعلم ا ،كما ب®ناه بأعاله ،فغw معتW ،وأما اإلشارة Rوyيلها S اZ1س ~ وثيقته .غwه

: ، بما نصهوأجاب بعده سيدي �مد بن سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر سيدي ا1سن ا(ذكور
وظهر K منها ما قا� العالمة  ،ا�ظر فيها )10(وأمعنت ،أvلت رسم وثيقة اZ1سفقد ت و�عد،

                                                 
  .»خليفة«: ~ ي  )1(

  .ط: سقط من (2)
  .»حوز«: ~ ي (3)
  .»ا1وز حوز«: ~ ط (4)
  .ط: سقط من (5)
  .»فحÍم به«: ~ ط (6)

  .»عنه«: ~ م  )7(
  .»صوابه«ز\ادة : ~ ك، ط  )8(
  .ي: وقد سقط من. »�ا«: ~ ك  )9(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. »امتنعت«: ~ األصل  )10(
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و.م يعلمها .�ن  ،و.و أسنده ،ما بيده من ا1وز .زوجته )2()ا(حZس( )1(وأنه .م 2سند .بمحو�
   .د ال»م تZي� ما به الفتوى، وق)3("َوvُوَدٍع إْن َعِلمَ : "لقول خليل ،اZ1س باطال S ا(شهور

: قال: "ونصه ،بد من علم ا(ودع اRو�° S ما نقل عنه أبو ا1سن بأنه ال: وقال أيضا
و§ن .م يعلم .م  ،)7(.لموهوب[وهب ا.وديعة ¢ن حائزا  )5(]علم أن ا(ودع )4(إن[وأما ا(ودع 

فوجه قول ابن القاسم أن ا(ودع .و شاء  ،غwه ذ.ك حيازة ورأى )8(]يÍن عند ابن القاسم حائزا
فحZسه صحيح؛  ،فحيث .م 2سند ما بيده من ا1وز .زوجته ،فال أحوز �ذا ،خذ ما أودعتU :قال

وXv  ،وما قا� أبو إسحاق ..�ن هو ا1ائز ألوالده ،ما أحوزه :ألنها .و قالت بعد علمها تقديرا
 ،فهو فهم منه .لمدونة ،ابن رشد )9(وما قا� .ابن ا1اجب ،قال به أيضا ا.لخ¯ ،عليه خليل

   .ما êّح به غwه من الفحول )11(و\Öك ،)10(حÄ يÍون عليه اRعو\ل ،ول®س هو ب�¾ها
لÍن S وجه الفهم؛ ألن اإلمام األعظم  ،وما قا� اإلمام ابن عرفة عنه Þوه البن هالل

 )12(ومن أ5 ،وا(خَدم ،ففهم من ا.سكوت أن حكمه حÍم حوز ا(ستعw ،سكت عن حكمها
  . هفنحن cمد اهللا من أهل اإلنصاف ا ،وا.شكر � ،فقد أ.زمنا ا�فس اتباعه ،ا(دونة )13(بنص

فقد تأvلت  و�عد،: ، فقالوأجاب بعده سيدي �مد بن عبد القادر بن �مد ا.صالح
�و� Sشهد به عليه من ا�قول ،جواب العالمة بأÁإال صحته ا ،وما اس K هفلم يظهر.   

 ؛فما ذكره ا.سيد أعاله حفظه اهللا من lشهw القول ،و�عد :ما نصه ،وyتب بعده االبن
   ..م أقف عليه لغwه )14().م يعلم(ببطالن ما حازه vودع 

                                                 
  .»2سÁند«: ~ ي  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .254ص: ¤ت� خليل  )3(
  .»فإن«: ~ م  )4(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )5(
  .».لموهوب �«: ~ ط  )7(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )8(
  .»قال به«: ~ ي  )9(
  .»تعليل«: ~ ط  )10(
  .»نÖك«: ~ ط  )11(
  .»أتانا«: ~ ي، م، ك، ط  )12(
  .»بلفظ«: ~ ي  )13(
  .ك، ط: سقط من  )14(
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إذ كثw من ا(سائل vر  ،ال ي�بB )1(واعتماده ~ ذ.ك S اقتصار ا.شيخ خليل عليه ×ا
   .وأشار �ا �وحه ،)2()فيها(وقد ألف  .فيها S غw ا(شهور

و.و ¢ن ما اقت� عليه ~ ا(ودع هو  ،الغالب هو ذ.ك أعU اقتصاره S ا(شهور :نعم
هو بنفسه بمشهور\ته ~  )3(و.م ي�ف ،¢بن عرفة وغwه ،ا(شهور ما خS Ì حفاظ ا(ذهب

ن القاسم أن وال يلزم من كونه قول اب .واهللا أعلم ،أنه قول ابن القاسم :و§نما قال .توضيحه
   .ا(ذهب ~ vصنفاته )4(]من مارس vسائل[كما ال S �º  ،يÍون vشهورا

وا.0م ~ ذ.ك طو\ل ال  ،ألن ترجيح ابن رشد مقدم ؛ونص اRو�° ال يدفع ما البن رشد
 .قا� �مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر .واهللا أعلم ،)6(]�[مع عدم االlساع  )5(]~ ا�ازلة[ �¾تاج 

�مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباKقا .وyتب بعده سيدي وا�ي ما بأعاله صحيح � .  /  
أن ا(حZس إذا وñ  :ما نصه ،×ا وجد hط و�ه ا.شيخ أ± ز\د ر�ه اهللا من مع÷ ا(سألةو

 )7()صحيح(ن ذ.ك وأ. Zسأنه .م ير من اشÖط علم ا.وyيل با1يازة .لح ،وحازه ،من ¾وز حZسه
  ها~ ا�Rف  )9(من قبل اZ1س )8()�(و§ن ¢ن وyيال  ،عنده

-928 R"^y �W ,.��y M� ��
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عن رجل حZس S ذكور أوالده  - أ�مه اهللا رشده  -سئل ¢تبه  :وhطه أيضا ما نصه
 ،فعوض �ن من تلك الغلة أصال ،� بعد ذ.ك، ثم بداوجعل �ناته منه قدرا من غلته ،أصال

  هل يصح � ذ.ك أم ال؟ ،حZسه عليهن
 ،فال �وز � تغيwه ،بأن اZ1س من العقود ال© تلزم بالقول :-  وفقه اهللا -فأجاب 

  .واهللا تعاY أعلم ،فا(عاوضة غw صحيحة
  

                                                 
  .»ما«: ~ ي  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  » ي�ح«: ~ ي، ك، ط  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .»ا(حZس«: ~ ك  )9(

 ]ب/313[
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، فهل واألرض vôرة .م تتقدم �ا عمارة ،وسئل ابنه عن اvرأة حZست أرضا �ا S اب�تها
  شهاد بها ¢ف؟اإل

بوجه  )2(فيها عمارة )1(].م تتقدم[ال©  ،بد من إثبات صحة vلكيتها .ألرض أنه ال :فأجاب
 
ً
وهذه ا(سائل ا¬الث قد (. هاو§ال .م يصح  ،واRجديد )3(وا1يازة فيها باRطواف ،صحيح أوال

  .)4()كتبها سيدي وا�ي ~ vسائل ا.وديعة غلطا
-930 R.� G�¨ &	� &��� ,.��� b � �� k² .� 3P �� �;? .�4��� �� .� <� � Av�� ^r1�� M�X 

�مد العا.م ا.زجالوي عن  وسئل ا.شيخ أبو عبد اهللا سيدي �مد بن ا.شيخ سيدي
� �ووñ رجال ¾وز � ذ.ك  ،أو وقف عليه ،أو ا.سفيه إذا وهب � �ء ،ا.صغw ا�ي ال و

  يفيد ذ.ك أم ال؟ ،ووS ñ ا1وز فحاز وyيله ،فهل ذ.ك ¢ف أم ال؟ وهل إن ¢ن � و� ،فحاز
 ؛�ما ما أعطياه ¢ف أو ا.سفيه من �وز ،فتوyيل ا.صغw ا�ي ال و� � ،و�عد :فأجاب

وقد شهر ا.شيخ خليل أعما�ا  ،ا1يازة بأنفسهما )5(و�� مبا�تهما ،ألنه ال فرق ~ ا(ع÷ ب®نه
ََطاُب  ،ونص ~ الطرر S مثل ذ.ك ~ ا.صغw ،~ ا.سفيه

ْ
ِفيِه  ،فَإْن .َْم يÍَُْن َ�ُ : وقَاَل ا1 أْو .ِلس�

 #�اَزُة ِمنُْهمَ  ؛َوِ يَ ِ
ْ
  . ها )6(ا بَِال ِخَالٍف َجازَْت ا1

إال من  ،وقد نص ~ ا(دونة S جواز ا1يازة من األجنó �ما دون توyيل من أب وÞوه
اتفق فيمن �  )8()كيف( ؛ا1وز )7(]وجود[فدل ذ.ك v Sراxة  ،أو ا.واقف ،ا.واهب نفسه

]�  خطاب  )11()باب(من  ))10وعلل بأنه ،وأشار إ{ه ميارة ~ �ح اRحفة .أو ل®س � ،9((]و

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»وهل vلكتها«ز\ادة : ~ ك  )2(
  .»اRطوف«: ~ ي  )3(
  .ك، ط: سقط من  )4(

  .»مبا�هما«: ~ ط  )5(
  .637ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل  )6(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
  .»ألنه«: ~ ي  )10(
  .ك، ط: سقط من  )11(
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  .)1(وغwه ،ا.وضع ا�ي 2ستوي فيه ا�الغ
-931 R�P
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أو S و�ه  ،أو بعدها ،قبل ا.سنة )2()ثم باعه ،vل�(وسئل عمن حZس S أوالده ا.صغار 
و§نما اRفصيل ا�ي ~  ،ن حيا vليا مطلقاهل يرد إن ¢ ،و�اعه قبل أن ¾وزه ،)3(ا(ا.ك أvره

 .وa ا.وقف إنما هو إذا مات ا(حZس ،و�عدها S ا.صغار ،وقبل ا.سنة ،وعدمه ،ا�بة ~ العلم
  أم ال؟ )5(]سيان[أو حÍم اZ1س وا�بة  ،فال فرق ،حياته )4(وأما مع

vردود �ب  (6)فبيعه ،أو بعدها ،أن من باع ما حZس S أوالده ا.صغار قبل ا.سنة :فأجاب
وهذا مفهوم ×ا نص عليه  ،أو الفلس فيما .م يتم فيه ا1وز ،إال أن يمنع منه مانع ا(وت ،فسخه

   .وا.لفظ � ،والقلشا] ~ �ر\ره ،ونقله عنه أبو ا1سن ~ تقييده ،ابن رشد ~ بيانه
 .صح ،يرحل عنهافباعها قبل أن  ،فيمن تصدق S ابنه ا.صغw بدار سكناه :قال ابن رشد

إال أن يÍون باعها  ،و¼ .لمشÖي ال البنه ،ألنه مات ؛و.و مات األب فيها ،وا¬من .البن
و.و علم بذ.ك ~  .فإن ا.صدقة تبطل ،وغفل عن ذ.ك حÄ مات ،�فسه اسÖجاx .لصدقة

و\بُعه بعد خروجه �مول S أنه البنه حÄ ينص S  ،وردت .و�ه ،فسخ ا�يع ،صحته
Öردود .لو� ،جاعهاسv ي ~ مال األب وجده أو ،و.و ¢ن ميتا .فبيعهÖال، وال �ء  وا¬من .لمش

فيجب  ،بأن �ط صدقته بدار سكناه ار�ا� ،وتعقبه ابن عرفة ،قا� ابن حبيب ،� ~ مال ا.و�
ومات  ،ا(تصدق عليه )7(كقول ابن القاسم فيمن باع ما تصدق به قبل حوزه ،كون ثمنها مwاثا

   .فا.صدقة باطلة
تعقبه بأن ا(قصود من اإلخالء ظهور شاهد حال 2شهد cصول  )8(يرد :قلت: قال القلشا]

و§ن ¢ن  ،و§ن تبدل ا�ية مع بقاء ا{د غw ¢ف فيما هو معروف �سك÷ ا.واهب ،وصف ا1يازة
وقياسه غw  ،ل ابن رشدكما قا ،و¸ن ا¬من .لو� ،¢ن ا�يع من مع÷ ا1يازة ،ا(قصود ما ذكرنا

                                                 
  .146ص 2ج: ينظر اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة ا1ّ�م  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .»أvر نفسه«: ~ ط  )3(
  .»~«: ~ ط  )4(
  .م: وما أثZته من. األصل، ي، ك، ط: سقط من  )5(

  .ي، ط: وما أثZته من. »فيZيعه«: ~ األصل (6)
  .»حوز«: ~ ط  )7(
  .»يعرف«: ~ ك  )8(
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 ،فبيعه � يتضمن إخالءها من نفسه ،ا.وا� هو ا1ائز .و�ه وا(ت�ف � )1(ألن vسألة ؛تام
   ..م 2ستمر حا� فيها S ما ¢ن اإذ ،وصف ا1يازة )2(و\قتC حصول ،وشواغله

و إذا .م فه ،هو ا(تصدق عليه ؛وأما vسألة من باع ما تصدق به قبل حوزه بتلك ا1ائز فيها
حÍم ما .و باع  (3)]يعلم[هذا : ومن نصه ،هبطلت ا.صدقة ا ؛يفعل حÄ حصل مانع ا(وت

قبضه ما  (5)وال بÖا) ،وهو أنه ال يبطل اZ1س بZيعه ،S ما.ك أvره من و�ه (4)األب ما حZسه
   .دام حيا vليا

 aسه :(6)]�ا.س ا(كنا´[وZس ا.رجوع ~ حZس  ،ول®س .لمحZو\لزم اقباضه .لمح
/  (7)]العقد بتأخر[وال يبطل  :ثم قال ،وa �سخته ح� عليه ،فإن امتنع من ذ.ك جW عليه ،عليه

   .هأو يÖاg ا(حZس عليه ~ القبض حÄ فوته ا(حZس ا ،القبض ما .م يمت ا(حZس
ل ا(دونة ~ وتفصي ،ال يصح (8)]با�يع[ألنه  ؛و\ظهر K إش�ل ~ تعبwه بتفو\ت ا(حZس

 ،cال (9)إذ ال �وز فيه ا�يع من ا(حZس ،ال �ري ~ اZ1س ،وا.صدقة ب� العلم وعدمه ،ا�بة
   .في�تقض مطلقا 1ق اهللا

 ،فإنما يظهر أثره ~ رجوع العطية إY يد ا(عطى قبلها ،وأما اعتبار ا.سنة ~ �ديد ا1يازة
 ،و§ال فال يö مطلقا ،فإن رجعت إY يده قبل ا.سنة � مطلقا ~ � من �طت فيه ،أو بعدها

وهو Þو  ،ألنه قد قطع تمامه ؛ما وجد من هذا ا#وابه ا)10( ] [أو ~ غw ا.صغار S األوالد 
واهللا  ،إنما كتZناه ×ا فهمنا من بقية حروف قد قطعت ،� مطلقا :سطر S أن ما بعد قو�

  .أعلم
   ،من vسائل األحباس 53ش�ل يرده ما نقله صاحب ا(عيار ~ ا.ورقة ما ذكره من اإل: لتق

                                                 
  .»vسأRنا«: ~ ي، ك، ط  )1(
  .»حصو�«: ~ ط  )2(

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من (3)
  .».لمحZس«ز\ادة : ~ ي (4)
  .»يÖاg«: ~ ي (5)
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من (6)
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من (7)
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (8)
  .»واZ1س«: ~ ي (9)

  .ع سطربياض قدر ر�: ~ �يع ال�سخ  )10(

 ]أ/314[
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وS من تناسل  ،رجل حZس S ابنٍة � صغwة" :من جواب أل± إبراهيم األند.° ~ vسألة
  . (1)ذ.كثم باعه بعد  ،منها فدانا

(2)|يوم|العام من �ذا اZ1س قبل انقضاء فإن ثبت أن بيع ا(حZس : فأجاب بما نصه
 

وال  ،وال قيام فيه (ن حZسه عليه ،فا�يع ثابت .لمبتاع ،فيها )5(ال مدفع )4(بZينة ؛)3()�(�ب®سه 
فأما .و تم االحتياز  .� بهذا ا�يع قبل تمام االحتيازRفو\ت ا(حZس  ،(ن جعل vرجعه إ{ه

ووجب .لمشÖي ا.رجوع با¬من S ا�ائع إن ¢ن  ،بان�ام xم، فما زاد ¢ن بيعه �.ك مفسوخا
  .منهه ا )6("وa ما� إن ¢ن ميتا إن شاء اهللا ،حيا

فإنه  ،وراجع أيضا جواب ا.شيخ فيما باعه ا(حZس S من ~ حجره بعد ا.سنة: قلت
عن  وانظر cث االبن فيما نقلناه عن ا(عيار ا(ذكور هنا .بظاهره vوافق فيه جواب أ± إبراهيم

   .(7)أ± إبراهيم ~ ا.رابعة قبل هذه من األوراق
فيه ~ جواب  )9(]ما[ )8(فقد تقدم ،وا�بة به ،وأما اRفو\ت بغw ا�يع من Þو ا.صدقة

  . فقف عليه ،~ ا.ورقة ا¬ا¬ة قبل هذه ،وغwه ،سيدي عبد اهللا بن ا.ز�w وا.شيخ ا#نتوري
من بطالن بيع (± ا1سن عن ابن رشد ما نقله ا.شيخ ا.زجالوي عن أ: قلت أيضا

ذكره ~  )Þ()11وه ~ الWز� عن ابن رشد .ما حZسه S صغار و�ه قبل ا.سنة )10(ا(حZس
فلم يعS Õ  ،ثم باعها قبل أن يرحل عنها ،hالف .و حZسها :ونصه بعد @م ،vسائل اZ1س

، وصح اZ1س وصحته لفسخ ا�يع ،و.و عS Õ ذ.ك ~ حياته ،أو مات ،ذ.ك حv Äرض
وyتب �مد عبد العز\ز بن �مد عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم  .هنظره ~ رسم أوò ابا1يازة ا

  .اهللا رضاه آم�
                                                 

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »ذكره«: ~ األصل (1)
  .ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من (2)

  .ط: سقط من  )3(
  .»ب®نة«: ~ ط  )4(
  .»يدفع«: ، ~ ك»مدفوع«: ~ ي  )5(
  .227- 226ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )6(

  .»إلخ ما تقدم«ك، ط : ~ (7)
  .»تم«: ~ ك  )8(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
  .»ا(حتZس«: ~ ي  )10(
  .ط: سقط من  )11(
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 ،وأما هل �وز قسم األصل ا(وò به (ن سيوجد بتال :فأجاب بما نصه ؟وسئل عما يظهر
xكيفي ،أو انتفا òإ{ه .م ينقطع بعد ،~ أصل وصيتهته إذا ب� ا(و òوا1ال أن ال�سل ا(و، 

فإنه ¾مل S اRملك S ما ~  ،فاعلم أ�رvك اهللا أن ا(وò إذا .م ي�Z وجه تملك ا(وò به
العالمة [نا وانتفاx 1ق اهللا S ما حققه شيخ ،ولÍن يمنع قسمه بتالحق ا.ورثة ،ذيل ا(نهج

وأذنت ~ قسمه بتال .لمحZس عليهم إن  ،األستاذ ر�ه اهللا ~ جوابه ~ نازلة اvرأة وقفت وقفا
 ،~ ا.شجر )2(واستطرد فيه أيضا منعه S وجه االغتالل ،فأفÄ بمنعه إبطاال .dطها ،)1(]أرادوه

وقد ضمنت فتيا  ،وخالفه ابن عبد ا(ؤمن ~ ذ.ك ،وغwه )4(~ ذ.ك إY نص ابن هالل )3(واسÁند
أضفته إ{ها من  )5()ما(و ،وأثبت فيها ما رد به S ا(خالف ،وما خولف فيه ~ قصيدة ،ا.شيخ

 )7(وضيق ا1ال ،و.و ال خوف اإلطالة ،ب®تا من ا.رجز )6(ث�� وعd\ن، و¼ ~ Þو اا.ز\ادات
  .جوابه ر�ه اهللاه ألثZتها هنا ا
وأما األبيات فقد  .vراده با.شيخ األستاذ العالمة سيدي عبد ا.ر�ن بن عمرو :قلت

   .، و¼ vسائل األحباس فراجعها)9(من هذه ا(سائل (8)كتZناها ~ ا.ورقة اqاvسة
-933 RG�G*� M� �� �=) [� _����X  

حZسه الفقw أبو عزة  ،)10(و×ا وجدناه �عض األئمة من ا.0م S حZس ورد من كرزاز
عبد اهللا وS و�مد  :وهم ،بن أ�د من زاو\ة سيدي أ�د بن vو� S أوالده ا�كور واإلناث

وحاز ذ.ك منه ابنه عبد اهللا ا�الغ ~ سنه ا(ا.ك أvر نفسه  :ثم ذكر شاهده ما نصه ،إY آخرهم
   .ودهكما �ب معاينة شه ،اوإلخوته من أنهم .م يبلغوا حوزا تامً  ،�

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»االعتالل«: ~ ي  )2(
  .»اسند«: ~ ط  )3(
  .أ 59ل: ينظر نوازل ابن هالل  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .»عd«: ~ ي  )6(
  .»ا(حل«ك، ط : ، ~»ا(حال«: ~ ي، م  )7(

  .»5«: ~ ك، ط (8)
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »ا(سا«: ~ األصل  )9(
  .Ðم330إحدى ا.واحات ا.صحراو\ة ا.واقعة جنوب والية �شار، وتبعد عنها بمسافة  :كرزاز  )10(
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ثم وضع  ،شهاداإل )1(]به[وهم cال يصح  ،شهد بذ.ك من أشهده به من عرفهم :ثم قال
ونص  .عبد اهللا (2))بن(و�ه كتب �مد  ،أعلم ب1بوته :ثم سجل عليه بما نصه ،شهوده أسمائهم

وال ¢ف ~ صحة  ،وحده رسم اZ1س ا(نÁسخ أعاله غw �دٍ  )3(]~[ ،ا#واب عنه ا.واقع بعده
  :واÍ1م به ألvور ،Zسا1[

، وPهما ا(حZس عليه أو ،احتمال كون ا.شهادة فيه S ا(حZس با.كÑ :)4(]أحدها
   .وعرفهم فيه االحتماالن ،أشهده به )5(]شهد بذ.ك من[ :و§ال بطل بقو� ،شهاد عليه�ب اإل

 / فÌ ا(عيار عن قا� ا#ماعة أ± سا.م إبراهيم ،وما احتمل واحتمل سقط به االستدالل
Uمد بن إبراهيم بن عبد اهللا ال�ناس�حيث  وا(ذهب رد ا.شهادة باإلرسال، : "ما نصه ،بن 

أو ~ vسÁند علمه، بل قد  ،وسواء ¢ن اإلرسال ~ لفظ ا.شاهد ،)Æ)6تلف أح�م ا.وجوه ا(حتملة
استوت أح�م ا.وجوه ا(حتملة كمسألة كتاب ا.والء من  ثبت رد ا.شهادة بمجرد االحتمال، و§ن

  .وأهل ا.وثائق وقر\ب منه عند ابن سهل ،وهذا من ا.واضح عند ا�1مه ا )7("ا(دونة
.م 2ستأنف  ،وvلك أvره ،ح� رشد )8(أنه ذكر ماسكه أن زاعم اRحب®س عليه :ثانيها

 بطل حسبما ~ ا(عيار ،بد منه وهو ال ،حوزا
ّ
وأما ا�بة  .نفسه(قبيل هذا بورقات ~ اZ1س  ،و§ال

 )10()وال فرق ب� اZ1س ،وغwهما ،)9(وابن سلمون ،فقد نص عليه فيهما ابن ا�اظم ،وا.صدقة
   .بل هو أحرى منهما؛ ألّن ا(لك فيه .لواقف ،وهذين

 إذ ال ¾Íم القا� ،وهو أvر ال بد منه ،خلوه عن ا(لكية إY ح� اRحب®س :وثا¬ها
 بعد أن ي1بت ،بصحة اZ1س

ّ
�يه vلكية ا(حZس (ا حZسه إY ح� اRحب®س حسبما  )11(إال

                                                 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل، م: سقط من  )1(

  .ط: سقط من (2)
  .ي: وما أثZته من. األصل، م، ك، ط: سقط من  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )5(
  .»كمسألة كتاب ا.والء من ا(دونة«ز\ادة : ~ ك  )6(
  .502ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )7(
  .»عنه«: ~ ي  )8(
  .101ص 2ج: ينظر العقد ا(نظم  )9(
  .ط: سقط من  )10(
  .»ثبت«: ~ ط  )11(

 ]ب/314[
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وأعجلU عن  .وyذا نقله صاحب ا(عيار ~ غv wوضع منه .هنص S ذ.ك ابن رشد ~ نواز� ا
   .اهللا وyتبه وقا� عبيد. نقل ذ.ك صاحبه؛ ألنه S قدم سفر واهللا أعلم

فقد  ،و�عد: بما نصه ،ا.شيخ أبو ز\د سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر ثم أجاب بعده العالمة
وما ذكره من األوجه ا¬الثة ~ بطالن اZ1س ا(رسوم  ،سئل ¢تبه وفقه اهللا عما كتبه ا.�تب

حتمال ال ي1بت به االستدالل إال إذا ، و§ن االبأن ما ذكره ~ ا.وجه األول ظاهر: فأجاب ،بمحو�
   .تفسwه بطل فإن تعذر ،فÑه ا.شاهد

احتياز من رشد من  )1(إن ثبت ما ذكره ا(اسك �ذا ا(كتوب من عدم ،وyذ.ك ا.وجه ا¬ا]
و.لصغار  ،إال أن شهود ا.وثيقة ذكروا أن ا(ا.ك ألvره من ا(حZس عليهم حاز � ،ا(حZس عليهم

    ،ود ا.وثيقة�شهود أعدل من شه ؛فإذا أثبت ماسكه ما ذكره من عدم ا1وز ،من إخوانه معاينة
و§ن .م  ،أو أن ا(حZس رجع إY ما حZسه بعد أن حازه ا.كبw قبل بلوغ ا.صغار بطل اZ1س

   .وعمل باستصحابها ،ا.وثيقة )3(ثZتت ا1يازة �شهادة شاهدي )2(ي1بت أحد أvر\ن
 ،vلكية ا(حZس (ا حZسه يوم اRحب®س �شهادة عدول )4(فإن .م ت1بت ،وأما ا.وجه ا¬الث

   .هقا� عبيد ر�ه تعاY عبد ا.ر�ن بن عمر ا )5(] [كما قال  ،بطل اZ1س به أيضا
 xًولعله سيدي عبد  ،و�أسفله جواب فقيه ،وما قبل وضع اسمه من ا�ياض وجدناه مقطو

 ،وقد انقطع �ل اسمه ،اإلشارة إ{ه ~ جواب سيدي ع® ر�هم اهللا )6()يأ�(كما  ،العز\ز
  ،وأ�Õ جوابه

ّ
هللا، ما أجاب به ا(جيب وا(وجود منه هو ا1مد  ،القليل ا�ي ال يفيد ش®ئا إال

صحة ما ذكره ا(جيب  ] [مناقض ... لخ إا¬ا] إن ثبت  ] [فا  :ا(جيب ا¬ا] ~ قو�  )7( ][ �ت 
  . )9()ما وجد(ه ا )8( ] [األول يوافق 

                                                 
  .»لعدم«: ~ ي  )1(
  .»األvر\ن«: ~ ي، ك، ط  )2(
  .»شاهد«: ~ ي  )3(
  .»ي1بت«: ~ ط  )4(
  .بياض قدر ثلث سطر تقر\بًا   )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .بياض قدر ùمة  )7(
  .يتخلل هذا ا.سطر بياض  )8(
  .ي: سقط من  )9(
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إال أنه مقطوع  ،الفالKو�أسفله جواب .لعالمة سيدي أ± مهدي ع® بن أ± ز\ان 
(1) ] [وآ�  ،ا1مد هللا ص. اهللا S سيدنا �مد :ونصه ،هو ما بمحو� ،وا(وجود منه صحيحا

 

�vوفا  ،شهد بذ.ك من أشهده به :شهاد ~ قو�، وحي�ئذ يÍون اإلذ.ك منه ابنه معاينة )2(وحاز
Ñس با.كZا(ح Yوضع و§نما هو من با ،فل®س هذا من باب اإل�ال ،إv � ~ ف ا.0مê ب

   .إY ما يليق به
 ،فإنما ¾تاج إY ا#واب عنه بعد ثبوته ،وهو اسÁئناف ا1وز بعد ا�لوغ ،وأما ا.وجه ا¬ا]

   .و§ال فظاهر ا.رسم ا.صحة
فإنما هو �ط ~ حÍم ا1اÐم بصحته ال ~  ،وهو خلوه عن ا(لكية ،وأما ا.وجه ا¬الث

وعدم اشتمال وثيقة اZ1س  :ما نصه :قال ا.شيخ سيدي ع® ا.سكتا] .أصل اZ1س نفسه
كما يفهمه من ألü بيده إY  ،ال يمنع صحة اZ1س ،v Sلك ا(حZس (ا حZسه يوم اRحب®س

فإن ابن رشد  ،ول®س كما زعموا ،اRهلكة من قضاة هذه ا�الد زاعم� أن ابن رشد ذكر ذ.ك
Rم القا� باÍح S لمÍأعلم... حب®س (دعيه إلخ إنما ت Yواهللا تعا.  Yتب عبيد اهللا تعاyو

   .ع® بن أ± ز\ان وفقه اهللا بمنه آم�
ا(جيب  )3(وما ذكره الفقيه ا�Zيه ا.سيد عبد العز\ز من ا(ناقضة ب� @� :استدراك

ما أجاب به  :صهما ن ،و�أسفله - وفقه اهللا بمنه - وyرر � ع®  .واهللا تعاY أعلم ،ا¬ا] ظاهر
�مد بن  و�ه يقول ،بن أ± ز\ان صحيح (4)]ع®[العالمة أبو مهدي سيدي  Yعبيد اهللا تعا

  .عبد اهللا بن ال®سع ¢ن اهللا � ~ ا�ار\ن بمنه
-934 R^ �(4�� ¬�8 [� �=) �(�W�X  

عقده  ،وشهادته به ،وثيقة حZس - ر�ه اهللا -  وhط ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر
وفقارة مفتاح ال©  ،~ زاو\ة أvراقن )5(ا1اج �مد بن سيدي ع® (راقU ~ فقارة cمد

�dط أن يتوÉ هو  ،ا.سZيل vلحقا � بأحباس جدهم )6(]فقارة ا(الح البن[و ،تملكها باRقو\م

                                                 
  .بياض قدر ثالث ùمات (1)

  .�ر\ف. »جاز«: ~ ي  )2(
  .»@م«ي : ~  )3(

  .م: وما أثZته من. األصل، ي، ك، ط: سقط من (4)
  .»با#مد«: ~ ي  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )6(
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ا1اجب  ابن[ا(شار إ{ها بقول  ،مقâا ~ ذ.ك ا.رواية ال© أجازته ،ا�ظر بنفسه مدة حياته
ثم  )2(.cوز، فل®س فثا¬ها فيما إن ¢ن غلة ،¢ن ي�ف منفعته ~ �vفها/ و§ن : فرعيه )1(]~

 )3(نظر فقد أجاز .لعا�ا.وثيقة فا... {ة من أوالده إلخ يتواله بعده من ظهرت فيه أهلية اRو
 .و§ن .م يÍن vشهورا ،تقليد قول من األقوال

-935 R �=) M9�/�$��j�� @�
� k�p�8 �~��X  

فمن حZس أرضا بيضاء قرب العمران جدا مدعيا  و�عد،: )4(االبن ما نصهخط ومن 
  .واهللا أعلم ،فإنه ال يصح �ب®سه إال بعد إثبات vلكيته �ا بوجه صحيح ،vلكيتها

-936 R�9-�½ ! 
��� �=) [� _4�� M�X 
هل يؤخذ  ،vسائل من �لتها ما أنفق S حZس v Sسجد ~ ¤اصمة )v)5سألة تتضمن

سيدي  - يعU واهللا أعلم -وسئل  ،ونص ا.سؤال وا#واب كما هو ~ أحباس ا(عيار ؟من غلته
 )6(وأعطى S ظهw ،عن رجل lسبب ~ �ب®س جنان v Sسجد" ،عبد اهللا العبد́و
فاحتاج إY  ،نازعه بعد رجل ~ �ب®سها، وأراد نقضه ثم ،)7(وS عقد حيازتها ،اRحب®س دراهم

، وñ ذ.ك من وأعطى عليه دراهم أيضا ،ثانية )9(ظهw اZ1س )8(فجدد ،و§Y نزاعه ،¤اصمة
من غلة حZس ا(سجد من ا#نان ا(ذكور، فهل  )10(ثم أراد أخذ عوض ما دفع قبل عقده .عنده

،  نية أن يرجع بذ.ك ~ غلة ا#نان ا(حZس ا(ذكور� ذ.ك أم ال؟ وهل يصدق ~ ن®ته إن ¢نت �
هل � أن يرجع أم ال؟  ،ا�راهم؟ وما اÍ1م إن .م تÍن � نية إن .م 2شهد S ذ.ك ح� دفعه

وا#نان ش®ئا ×ا ¾تاجان إ{ه من غلته  ،ر�ما أنفق ~ ا(سجد(وما اÍ1م أيضا ~ هذا ا�اظر 
نفاق أم ال؟ وما اÍ1م أيضا ~ هذا هل يصدق ~ دعواه اإل ؟من غw إشهاد S ذ.ك

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )1(
  .449: جامع األمهات  )2(
  .وهو خطأ ظاهر. »ا(عا]«: ~ ي  )3(
  .»وسئل أيضا عن مثل هذا سيدي وا�ي أ± عبد اهللا ر�ه اهللا فأجاب«: ك، ط~   )4(
  .»تضمن«: ~ ط  )5(
  .»ظهر«: ~ ط  )6(
  .»حيازته«: ~ ي  )7(
  .»�دد«: ~ ي  )8(
  .»اRحب®س«: ~ ي  )9(
  .»من عنده«: ~ ا(عيار ا(عرب  )10(

 ]أ/315[
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بوجيبة معلومة يرى قدرها  ،ر�ما ¢ن يÍري ذ.ك ا#نان من رجل يراه أهال �.ك ؟(1))ا�اظر
في�ء رجل يز\د فيها S ما عقد به ا�اظر ا.كراء األول، وا.رجل األول جيد  ،صالحا ~ ا.وقت

وغلبة ا(فسدين  ،اÍ1موال يقدر S اÍ1م عليه Rعذر منصف، واآلخر بعكسه،  )v()2لئ(
وأنا أحطه عنك .¶ يندفع عنا هذا  ،زد معه: بذ.ك ا(وضع، فيقول ا�اظر ا�ي أ�رى � أوال

فهل يصح فعل هذا ا�اظر،  ،)3(وجوهوال يتمÍن من  ،ا�ي ال يقدر S اÍ1م عليه ،ا(فسد
أم تبü تباعة ~ ا�مة؟ وما اÍ1م أيضا  ،ال© ذكرنا )4(و.لعلة ،وتصح هذه ا.وضيعة .لمصلحة

بعض ثماره، فيحط ا�اظر � [ )5(وlسقط ،وتÁساقط أوراق ا.شجر ،~ هذا ا#نان؟ ر�ما قل ماؤه
صلحا ~ ا1اuة ال© وقعت �سبب قلة ا(اء، فهل يصح هذا ا.صلح  ؛ش®ئا من ا.وجيبة

  .�ا ذ.ك بيانا شافيا ر�Íم اهللا )8(وانُ .لمحطوط عنه دون أن يقيم ب®نة بذ.ك؟ ب®ّ  )7(]و2سقط
وأما ما أعطى ~  .، فال يرجع ~ غلتهاRحب®س وحيازته )9(أما ما أعطى S ظهw: فأجاب

فإنه يرجع به ( ،فإن ¢ن .و ال ذ.ك �طل اZ1س ،فإنه ينظر ~ ذ.ك ،ا(خاصمة S ا.وجه ا(ذكور
و§نما  .بطال اZ1سإو§ن ¢ن ال ºاف  ،)10()روما أعطى ~ ا(خاصمة S ا.وجه ا(ذكو .ته~ غل

~ ذ.ك، أعU أنه أنفق ب�ية أن يرجع، و§ن  و\نوي ،ال يرجع به فيههو قطع .شغب ا�عوى، فإنه 
و¾لف أنه أنفق بقصد ا.رجوع، إال أن يÍون استحفظ  ،S ذ.ك قبل اإلنفاق )11(.م 2ستحفظ

فإنه يرجع بذ.ك بعد أن  ،وال عدمه ،فÁسقط عنه ا{م�، وyذ.ك إن .م تÍن � نية ~ رجوع
  . ¾لف أنه .م تÍن � نية ~ ذ.ك

فال يصدق فيه و\Íلف إثباته، إال أن يÍون هناك ما يدل S صدقه،  ،وأما ما أنفقه
وعمل 2شبه أن ينفق فيه ما اد�، فحي�ئذ  ،ت يده، وتظهر فيه خدمةكأن يÍون ا#نان �

                                                 
  .ي: سقط من (1)

  .ك: سقط من  )2(
  .ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. »وجب«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .».لغلة«: ~ ي  )4(
  .»تفسد«: ~ ا(عيار ا(عرب  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .»بيانا«: ~ ط  )8(
  .»ظهر«: ~ ط  )9(
  .ي، ك، ط: سقط من  )10(
  .»يتحفظ«: ~ ي  )11(
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وهو ساقط عنه،  ،وyذ.ك ما أنفق عليه ا�اظر مع ا(كÖي منه أوال. و¾لف S ذ.ك ،يصدق
إن ¢ن العمل بهذا جار\ا  ،هذا S تقدير كراء ر�ع اZ1س S قبول ا.ز\ادة S ا(كÖي

   .عندÐم
فال تقبل ا.ز\ادة، و.و  ،ول ا.ز\ادة S ما Dv به العمل عندناوأما إن ¢ن S عدم قب

   .ٍف ِص نْ مُ  2aِ(1) وَ  ئٍ لِ 2Uِ  َv و§ن ¢نت من غَ  ،¢نت من ا.كراء أضعافا vضاعفة
فإن ¢نت ا1طيطة ~ مقدار ما �ب حطه عن  ،وأما ما حطه ا�اظر ألجل نقصان ا(اء

ذَ  ،أو أقل جاز ،(2)ا(كÖي õوُ-ف،  
�
  (3)."رد منه مقدار ما زاد S ما Çب حطيطته �x و§ال

-937 R�=) M� ����m� ¼) &�� *�v�� ,�P
�8 
	��� M�� ,�P��� .�E� ��� [� O�/X 
وS شيخنا أ± عبد اهللا ا.سيد �مد بن  :)4(]نصه[بما  ،وسئل االبن ~ �ول عقد حZس

فأعلمنا هل هو  ،فسÖى سيدنا اZ1س بمحو� :و�عد .ور�ة اهللا و�ر¸ته ،شيخنا ألف سالم تام
 cبةألن ثلث ا#نان ا(ذكور بمحو� �Zس  ؛وعليه فهل توجد � طر\قة ~ نقله ؟تام نافذ

وماء آخر  ،ا¬لث� ا(شاع� معه )5()إال ماء(و.م �به اآلن  ؟و§ن بÀ �ا ضاع ،ونصف من ا(اء
أو ~ قسمة فيه  ،يوضع ~ جنان �Zس xقبته �م ،)6(]نقله ~ ماء ~ ا#ابية[فإن أجزتم  ،xر\ة

ا#ديد إن أجزتم ذ.ك �وز  )7(]وأيضا ا(اء[ .فذاك ،×لوyة 2شهد العراف بالغبطة ألهل اZ1س
  .، وا1اصل ما يمÍن أعلمونا به)9(]أصال[أو ال �وز  ،إال ~ القديم )8(]�وز[ال  أم ،ا�قل فيه

S سZا#نان و§نما ¢ن حائزا �فسه �عواه أن  ،زعم أنه .م ¾ز �م / أوالده واألب ا(ح
 ،فهل تنفعه دعواه مع قول ا.شهود بمحو� ،و¸ن ينازع أخاه وحازه منه من قبل ذ.ك ،ألبيه

   .ا.سؤاله ا هُ لَ بِ وقَ  ،وارتضاه ألوالده

                                                 
  .»من«: ~ ي (1)
  .»ا(كري«: ~ ي (2)
  .85- 84ص 7ج: ا(عيار ا(عرب (3)

  .بياض: ~ ط  )4(
  .ط: ساقط من  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )6(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )7(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )8(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(

 ]ب/315[
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فالن وفالن  )1()وهم ،فالن(ومن vضمن عقد اZ1س حZس فالن S أوالد أخيه 
 ،.�كر مثل حظ األن1ي� ،� بعد ذكورا و§ناثا �يع ثلث جنانه الفال] )2(ومن سيوجد ،وفالنة

.كونهم  ،وجعل ا(حZس ا(ذكور أل± األوالد أن ¾وز �م... ثم S أعقاب ا�كور منهم إلخ 
وشهد  ،وارتضاه �م ،األوالد منه (3)وقبله أبو ،فيحوزون ألنفسهم ،صغارا حÄ يبلغوا مبلغ ا1وز

  ...وأشهداه به إلخ  ،S ا#ميع بما فيه عنه
ونقله جائز S ما به العمل إن  ،إال أنه تام ،فلم يظهر K ~ اZ1س بمحو� ،و�عد :فأجاب

ونقله ~ ا(اء يرجع فيه ألهل ا(عرفة ا�ين 2شهدون بأنه  ،أو قلت S ما عرفته ،عدمت منفعته
ودعوى األب ا(ذكور ال أرى  ،اء ا#ديد فال أرى نقله فيه ما دام غw مأvونوأما ا( .أنفع وأصلح

فلwشح جواز  ،و§ن قلت منفعته .وقبول حوزه ألوالده )4(شهاده بقبو�، و§قبو�ا مع معاينة حوزه
واهللا  ،أو ºرج ¤رج ا.وصية ،نقله بمذهب أ± حنيفة أنه ال يصح إن .م ¾Íم به حاÐم

  .أعلم
-938 R M�,"��� ��m .4���� ���8 º�� ��m� ¼4� ! ��'=�� &E
� &PX 

 ،و¼ من أوò بثلث متخلفه ألوالد أوالده ،وسئلت عن vسألة من ا.وصايا واألحباس
ا¬لث ا(ذكور ألبناء  :استدراك ،ثم قال بعد تمام العقد ،فالن وفالن وفالن .رجال ثالثة سماهم

  لفظ األبناء ا�نات أم ال؟هل يدخل ~  ،أوالده ا(ذكور\ن
 ،وابن ا1اجب ،بأن ~ دخول اإلناث ~ �ع ا(ذكر خالفا ذهب ~ ا(خت� :فأجبت

َو�Uِ� " :ا�نات أوالدو§{ه أشار بقو� xطفا S ما ال يدخل فيه  ،وغwهما vرة S دخو�ن فيه
 Uِ�َ5(َو(  �Uَِب")عدم دخو�ن ،)6 S رةvُكوَر، َوأْوالََدُهمْ ": و§{ه أشار بقو� ،و ، )7("و�نوا أِ± إِْخَوتَُه ا�"

   .يعU ا�كور
   ،)8(]و�U بU[أو S بU  ،حZست S بU: وأما لفظ ا��� ~ قو� :فصل: "وa ا(قدمات

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .»سيو�«: ~ ي، م، ك، ط  )2(

  .»أ±«: ~ ك (3)
  .»إشهاد قو�«: ~ ي  )4(
  .»بنوا«: ~ �يع ال�سخ  )5(
  .253ص: ¤ت� خليل  )6(
  .253ص: ¤ت� خليل  )7(
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )8(
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والعقب S القول بأن  ،لفظ ا.و� )1(]ذ.ك Í1¢م ~[أو S بU و��يهم، فاÍ1م ~ 
 ،وS القول بأنهن ال يدخلن فيه ينفرد ا�كران من ب�يه ،�ع ا(ذكر يدخل فيه ا(ؤنث )2()فظل(

  . ها )4("(3)و�U ب�يه باZ1س دون اإلناث
ا�ي عليه �اعة أصحاب ما.ك أن  :فقال ا�اî ،فإن قال S بU و�U بU: "وa ا.شارح

 .أي فال يدخل و� ا�نات أيضا ،و�U و�U بU :و§{ه أشار بقو� آخرا ،و� ا�نات ال يدخلون
و§ناثهم قال ما.ك من  ،وعند ما.ك أن لفظ ا��� يÁناول ا.و� وو� ا.و� ذكورهم: ابن شاس

وروى ع® عن ابن القاسم  .فإن بناته و�نات ب�يه يدخلن ~ ذ.ك ،و�U ب�يه ،تصدق S ب�يه
من ه ثم ح\ ما تقدم عن ا�اî ا ،ع بنات صلبهفإن بنات ب�يه يدخلن م ،فيمن حZس S بناته

  . ا.شارح
و.و قال S بU  ،وأوالدهم ابن شاس عن ابن شعبان ،و�نو أ± إخوته ا�كور: وقال ~ قو�

 ،ومن ¢ن ذكرا من أوالدهم خاصة مع ذكور و�ه ،دخل فيه إخوته ألبيه وأمه و§خوته ألبيه ،أ±
وهو خالف ما تقدم ~ ا.رواية لفظ  ،بU :اإلناث �ت قو�وهذا 2شعر بأنه ال يرى دخول  :قال

  . من ا.شارحه ا��� ا
وأما لفظ ا���، فإنه يÁناول : "ولفظ ا#واهر البن شاس S ما وقفنا عليه ~ �سخته منه

  . ذكورهم و§ناثهم )5(وو� ا.و� ،عند ما.ك ا.و�
  ." نات صلبهيدخلن مع ب: "إY قو�" من تصدق S ب�يه: قال ما.ك

وا�ي عليه �اعة من أصحابه أن و�  -يعU ا�اî  -: قال القا� أبو ا.و{د: "ثم قال
    )7(."ه~ ا��� ا )6(نوا�نت ال يدخل

ي Sََ ا.َْمنُْصوِص : "وa ابن ا1اجب ي َوَوَ�ِ َوَ�ِ   ح ثم ساق ~ اRوضي )8("َوUِ�َ� َوUِ�َ بUَِ� َكَوَ�ِ

                                                 
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .ك: سقط من  )2(

وأما إذا قال حZست S بU ذكورهم، و§ناثهم سماهم، أو .م 2سمهم وS أعقابهم، فاÍ1م ~ ذ.ك S ما «ز\ادة : ~ ك، ط (3)
  .»ذكرته ~ ا.و� والعقب و�اهللا اRوفيق

  .438ص 2ج: ا(قدمات ا(مهدات  )4(
  .»ا�كور«: ~ �يع ال�سخ  )5(
  .ي، م: وما أثZته من. ا.�ف وهو ¤الف لقواعد.  »يدخلن«: ~ األصل  )6(
  .45ص 3ج: عقد ا#واهر  )7(
  .451ص: جامع األمهات  )8(
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يدخل أوالد  ،وS ما تقدم عن ابن عبد الõW وغwه: )1(ابن رشد: "هر، وقال عقبهما ~ ا#وا
ا(نصوص، S أن دخول و� ا�نات هنا  (2)ا�نات، ولعل هذا ا�ي أشار إ{ه ا(صنف بمقابل

أضعف من دخلوهم هنا.ك؛ ألن لفظ ا.و� حقيقة يطلق S ا�كر واألنN، وأما االبن فال 
  . من اRوضيحه ا (3)"يطلق S ا�نت

ُكورُ : "ثم قال ~ قول ابن ا1اجب أيضا ِ± إِْخَوتُُه ا�"
َ
ُكوُر،  ،وSَََ بUَِ أ ْوالَُدُهُم ا�"

َ
قَاَل َوأ

و�ُِ°"  "Rإخوته ا�كور أي سواء ¢نوا أشقاء أو ألب، وهكذا : وقو�: "ح� )4("وَُهَو اْخِتَالٌف : ا S
¢ن ذكرا [ومن  ،أبيه )5(و ،ومن قال S بU أ± يدخل فيه إخوته ألمه: ألنه قال ؛قال ابن شعبان

  . ألنهم من و� أبيه ؛خاصة مع ذكور و�ه )6(]من أوالدهم
 aم ا(صنف نظر من أوجهو@ :  
كما وقع ~ /  ،و�ه )7(]وذكور ا�كور،[وأوالدهم : يز\د بعد قو�¢ن ي�بB أن : أو�ا

  . ا.روايات
ذا أراد ابن قال اRو�°، و§نما هو ابن شعبان، وسبب وهمه أن ابن شاس إ: قو�: ثانيها

  . نف أنه اRو�°أ± إسحاق، فتوهم ا(ص )8(با.شيخشعبان عW عنه 
؛ ألنه و§نما أشار إ{ها ابن شاس ،وال أشار إ{ها ،أن ابن شعبان .م ي�ح با(عاوضة: ثا¬ها

بU، وهو خالف ما  :هذا 2شعر بأنه ال يرى دخول اإلناث ~ قو�: قال ،نقل قول ابن شعبان )9((ا
  . تقدم ~ ا.رواية

ال من جهة ا.لغة؛ ألن لفظ  ،العرفو\مÍن أن يفرق ب®نهما من جهة : ابن عبد ا.سالم
  فإنه  ،، وا�نت أحق بذ.ك، hالف بU أ±)11(نان2ستعمل عرفا ~ ا1 )10(|االبن|ن شعبان اب

                                                 
  .اRوضيح: وما أثZته من. »ر«: ~ �يع ال�سخ  )1(

  .»بقول«: ~ ي (2)
  .304ص 7ج: اRوضيح (3)

  .451ص: جامع األمهات  )4(
  .»إخوته«ز\ادة : ~ ي، م  )5(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )6(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )7(
  .اRوضيح: وما أثZته من. »ا.شيخ«: ~ �يع ال�سخ  )8(
  .»إنما«: ~ ي  )9(
  . اRوضيح: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )10(
  .ر\ف ظاهروهو �. »ا#نان«: ~ ي، ك، ط  )11(
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،êناRفيه 2ستعمل ~ ا Nوضيحه ا )1(."وال مدخل ألنRمن ا.   
أو S  ،أو S بU و�U بS، U بU :ولفظ ا��� ~ ا(قدمات حÍم قو�: "وa ابن عرفة

وS عدمه ينفرد  ،حÍم لفظ ا.و� S القول أن لفظ �ع ا(ذكر يدخل فيه ا(ؤنث ،بU و��يهم
   .ا�كور من ب�يه و�U ب�يه دون اإلناث

  .ودخل فيه بنو ب�يه فقط ،.م يدخل فيه بناته ،S بU :~ ا.زا¼ البن شعبان .و قال :قلت


²ِٓ ﴿ يدخلن لقو� تعاY :وقيلَٰ°َ ُ),ُ #َJِ�¡ۡ?َ Fَ َءاَدَم  ُ�ٰ³َ'ۡ  Iiخول ا�نات فيه، ﴾ٱ�.   
فهو S ما تقدم  ،وS أعقابهم ،أم ال ،و.و قال S بU ذكورهم و§ناثهم سماهم :ابن رشد

   .~ ا.و�
وS عدمه ينفرد ا�كور دون  ،S القول أن لفظ �ع ا(ذكر يدخل فيه ا(ؤنث :قو� :قلت

   .وظاهره من ا(جموعة :قال ا.شيخ .ق ا.روايةاإلناث خالف إطال
ع® ابن  )2(وسمع ،و�نات ب�يه ،و�U ب�يه دخل فيه بناته ،من تصدق S ب�يه :قال ما.ك

وقو�  :قال ،وذكره ا�اî و.م يقيده .القاسم من حZس S بنات � دخل فيه بنات ب�يه ا�كور

 ا1سن ~ � ć†ğîfl�@afl̂ flç@ïčäžia@Şæ�g� ه�از وثناء عليه ا.   

وا�كر من أوالدهم مع  .ولفظ بU أ± فيه 2شمل إخوته ألبيه وأمه وألبيه فقط: ثم قال
 ،بU :زاد ابن شاس وهذا 2شعر بعدم دخول اإلناث �ت قو� .ألنهم من بU ب�يه ؛ذكور و�ه

   .خالف ما تقدم ~ ا.رواية ~ لفظ ا���
و.و  .ألنه نص البن شاس كما تقدم ؛ووهم ابن ا1اجب ~ عزوه اRعقب .لتو�° :قلت

كما اتفق � مثل هذا ~  ،¢ن سبب ا.وهم ظنه أن أبا إسحاق هو اRو�° ،ووهم اRو�° :قال
   .وأخل ابن ا1اجب با�ص S دخول و� ا�كور معهم .غw هذا ا(وضع من كتابه

 ،بأن لفظ بU يطلق بمع÷ ا1نان وا.شفقة ،تعقب ابن شاسوأجاب ابن عبد ا.سالم عن 
عرفا عند ا(فاخرة واRعصب  )3(ولفظ بU أ± إنما استعمل ،وذ.ك قر\نة ~ إدخال ا�نات

  . وهذا ال يناسب إرادة ا(ؤنثات ،وا(حاماة
   يبطل إ�اب ،رجال إخو( :إن رد بأن إدخال صغار إخوته حال كونهم صغارا ~ قو�: قلت

                                                 
  .306ص 7ج: اRوضيح  )1(
  .»س�«: ~ ي  )2(
  .»2ستعمل«: ~ م  )3(
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ِجيب بأن ا(راد ا��ة ،قر\نة إرادة اRناê إخراج من ال ن�ة فيه
ُ
و¼  ،و.و بالقوة العادية ،أ

Nال ~ األن wعقب  .حاصلة ~ ا.صغRعند ابن شعبان اإلطالق لغة با Wوا1ق إن ¢ن ا(عت
   .فجوابه تام ،و§ن ¢ن ا(عتW اإلطالق عرفا ،الزم

و�ا (ا ذكر  ،أو ا.Ýd ال العرa ،بار اإلطالق ا.لغويولÍن ظاهر @م ابن شعبان اعت
ومقتD مذهب ما.ك اعتبار  ،ا(عا] قد وردت �ازا وهذه ،أثره :قال ،(1)ا�اî قو� ~ األهل

  . أو عرف استعما�ا ،)2(حقائقها
من ه ا" فحي�ئذ يÍون اRعقب الزما ،فخص ما.� باعتبار العرف دون ابن شعبان: قلت

  . ةابن عرف
فقال ابن  ،وأما لفظ ا���: "وv aسائل اZ1س .سيدي ¾� بن �مد ا1طاب ما نصه

فاÍ1م ~ ذ.ك  ،حZست S بU و��يهم :وأما لفظ ا��� ~ قو� :واألجو�ة ،رشد ~ ا(قدمات
وS القول  ،أن لفظ �ع ا(ذكر يدخل فيه ا(ؤنث ؛والعقب S القول به ،Í1¢م ~ لفظ ا.و�
 ،و�U ب�يه باZ1س دون اإلناث زاد ~ األجو�ة ،ينفرد ا�كران من ب�يه ؛بأنهم ال يدخلون فيه

   .ثم ساق ما البن عرفة ،وهو ا.صحيح من األقوال
أن ا.شيخ ابن أ± ز\د أنه  ،وظاهره أنه من ا(جموعة :قال ا.شيخ :قو�: ما نصه ،ثم قال بعده

 ،وذكره ا�اî :وقو� ،و�نات ب�يه عن ا(جموعة :دق S ب�يه إY قو�قال ما.ك من تص :نقل قو�
   .دخل فيه بنات ب�يه :بل قال ،أي .م يقيده بلفظه ا�كور ،و.م يقيده

فإنه قال  ،قت� عليه عدم دخول أوالد ا�ناتاو ،وا�ي شهده سيدي خليل ~ ¤ت�ه
ابن عرفة  )3(]باختصار @م[ما .سيدي ¾� ه ا "ال �س. وعقv و�U و�U بU :بعد قو� ا(تقدم

  .ا(ذكور فيه
-939 R�PG�� "^y l? �$�/� ,^r1�� "
�� [� F
1� M�X  

 ،أو إY أم و�ه {حوزها ،ودفعها إY غwه ،vسألة من تصدق S و�ه ا.صغw بصدقة
  . )5(قا� ~ ا(ع� .وأشهب ،ابن القاسم )4(]فل®س ذ.ك cوز عند[

                                                 
  .»األهمل«: ~ ي (1)

  .»حقيقتها«: ~ ي  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .وهو vوافق (ا ~ مع� ا�1م. ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )4(
  .753ص 2ج: ينظر مع� ا�1م  )5(
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َها: ِعنْدَ  )1(َووََضَعهُ : "قول ا(خت� ~ باب ا.صداق وانظر õv3(")2(َكأ(.   
.و�ه ا.صغS w يد  )4(و§ذا وضع عطيته عن ابن القاسم / قال أصبغ : "وa ا(ع� أيضا

ف¦ .البن تؤخذ من مال  ،ثم مات و¼ ~ يده ،أو مات فأخذها األب منه ،وأراد سفرا ،رجل
ثم مات فيها  ،أو غw ذ.ك ،بÍراء � وسكنها ،أو ثالثا ،كما .و تصدق بدار حازها � س�ت� ،أبيه

  . بعينه )6(منه ~ صدقة ما ال يعرفه ا )5(."فا.صدقة جائزة
 ،وز .صغw و�ه ما أعطاهمبن حبيب عن األخو\ن (ن جعل من ¾ا.شيخ ال ،والبن عرفة
 ،ألنه بتحو\زه غwه ألY حيازته .و�ه ؛فهو مwاث ،وتهثم وجد ذ.ك بيده بعد v ،وحوزه ذ.ك بZينة

أو إن حدث ×ن حاز �م  ،فÌ صحتها مطلقا ،أنه 1يازته �م )7()�(و.و أشهد ح� رجوعه 
 ،وقو�م وفاق البن القاسم .مع أصبغ ا�اî ،وابن ا(اجشون ،قوال مطرف ،)8(أو سوء والية ،سفه

   .هوزاد ابن ا(اجشون مع �ورة أخذها ا ،بأن قبضه .لحفظ .البن ،إال أنهم �طوا اإلشهاد
فÌ صحة حوزه  ،)9()أجنZيا(و.و حوز األب صدقته S ابنه ا.صغw : وa ابن عرفة أيضا

   .هقوال �مد وأشهب مع ابن القاسم ا ،�
ثم  ،)10(أضعه �م S يد عبدي :وقال ،و§ذا .م يرد أن ¾وز .لصغار :قال بعض الفقهاء

و§ذا حاز ا.كبار ما تصدق به عليهم ا.سنة  .ألنه .م ¾زه هو وال هم ؛بطل ،مات قبل أن يضعه
Õيد ا(تصدق ،فأ� Yهم رجوعها إöالف ا.صغار ،.م يh،  دهاÖو.و اس) S من يد من أوقفها

إال  )11()وأنه .م 2سÖدها ،إال أن يÁب� أنه يÍون هو ا1ائز �م ،بطلت إن مات ،يده .لصغار
  . من جامع ابن يو�سه �م ا )12(فإن أراد هذا تم ،{حوزها �م

                                                 
  .»وضعها«: ~ ي  )1(
  .»كأمه«: ~ ي  )2(
  .129ص: ¤ت� خليل  )3(
  .»عطية«: ~ ي  )4(
  .749ص 2ج: مع� ا�1م  )5(
  .»يعرها«: ~ ي  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»وال ب®نة«: ~ ط  )8(
  .ط: سقط من  )9(
  .»غwي«ط : ، ~»عبد«: ~ ي  )10(
  .ط: سقط من  )11(
  .»أرادها ذا أتم«: ~ ي  )12(
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çس من ا(غرZ1كتاب ا aوال  :ذكره ~ قو�ا )1()واحد(أن القبض وا1يازة بمع÷  ،و
  . إال ما قبض وح�،�وز من فعل ا.صحيح 

اهُ : "~ فصل اRفو\ض ~ ا��ح ،وa حاشية بنا] عند قول ا(صنف َÖَْو اْش
َ
األُب .ََها،  أ

َها: )3(]ِعنْدَ [ )2(َووََضَعهُ  õv
ُ
اإلشهاد  ذكرُ ... شهاده ~ هذه أنه �ا إلخ قول ا.زرقا] مع إ: "ما نصه "َكأ

كما يدل عليه  ،شهاد إذا وقع ال 2شÖط معه ا1وز، فيه نظر وا.صواب إسقاطه؛ ألن اإل~ هذه
أن ما اشÖاه األب وسماه  )4(و§نما معناه ،فيهشهاد ، وهذا قسيمه، فال إأشهد �ا أو :قو� قبل هذا

     ،Æتص به إذا أقر ا.ورثة بأنه سماه �ا )5(افإنه ،كأمها ،أو عند ،�سبه إ{ها ووضعه عندها ،�ا
  . أو شهدت ب®نة بذ.ك

شهاد من @م ابن vز\ن ا�ي نقله ، وال يتوهم اشÖاط ا1وز مع اإلشهاد قبلهوهذا غw اإل
ُشوَرٌة �ا، فأشهد أنّه  )6(|األُب |أّما ما ¢ن من ذ.ك قد سّماه : ونصه ،وغwهما ،وا(واق ،اRوضيح

 أّن ا.ورثة يقّرون أّن ذ.ك 
ّ
، وم�سوً�ا إ{ها،  )7(|¢ن|الب�ته، أو .م 2شهد عليه إال أنّه |الب�ته vس��

 :؛ ألن قو�هافال دخول .لورثة فيه، وحوز مثل هذا أن يÍون بيد االبنة، أو األّم  ،)8(|اُشوَرٌة �
... إال أن ا.ورثة يقرون إلخ  ،أو .م 2شهد :وهو قو� ،إنما يرجع .لقسم ا¬ا]... مثل هذا إلخ  زوحو

   .فتأvله ،ال (ا قبله أيضا
؛ ألن الغالب أن ص با.شورةولعل ما هنا من االكتفاء بالÁسمية ¤صو: قال ا�اê ا.لقا]

و§ال فقد نقل ~ اRوضيح من  ،واRمليك ،ا�بة )9(وlس� .لبنت بقصد ا.شورة إنما lشÖى،
فيه  ، أو ابUأو جنانا ،اجعل ~ هذا ا(وضع كرما :.و�ه اب ابن vز\ن ~ ا�بة ~ رجل قالكت

  أو جنان ابU، أن القاعة ال كرم ابU : دارا، ففعل االبن فيه ذ.ك ~ حياة أبيه، واألب يقول

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .وهو vوافق (ا ~ ¤ت� خليل. ي، ك، ط: وما أثZته من. »وضعها«: ~ األصل  )2(
  .وهو vوافق (ا ~ ¤ت� خليل. ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»معنا«: ~ ي  )4(
  .ك، ط: وما أثZته من. »فإنه«: ~ األصل، ي، م  )5(
  .اRاج واإلùيل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )6(
  .اRاج واإلùيل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )7(
  .اRاج واإلùيل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )8(
  .، م، ك، طي: وما أثZته من. »يقصد«: ~ األصل  )9(
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  . )1("ول®س .البن إال قيمة عمله منقوضا ،و¼ vوروثة ،lستحق بذ.ك
هذا ما يأ� ~ ا�بة  ،و\وافق vسألة ا.شورة: "@م ابن vز\ن )2(]تمام[قال بنا] بعد 

�مولة S ا�بة؛ ألنها مظنة ا1وز (3))من( óما �نا]ه ا )4("أن �لية ا.ص.  
فÌ ابن  ،أو البن صغw ،أو متاx من متاع ا�يت ،هبة أحد ا.زوج� .آلخر خادماvسألة 

وَْجْ�ِ َمتَاxً " :ا�جيب عند قول ا(صنف فأما .و وهب أحد ": ما نصه... إلخ  (5)"وَِهبَُة أَحِد ا.ز�
فروى ابن القاسم فيمن تصدق S اvرأته  ،أو متاx من متاع ا�يت ،ا.زوج� .آلخر خادما

   .فذ.ك جائز ،و¼ معه ~ ا�يت Æدمها cال ما ¢نت ،hادمه
   .وyذا متاع ا�يت ا�اî: وأصبغ ،وابن القاسم ،وقال �مد عن ابن عبد اÍ1م

فÌ العتZية عن أشهب عن ما.ك ~ اvرأة Þلت ابنا  ،وأما ما 2ستعمل منفردا كعبد اqراج
وyذ.ك .و Þله أبوه  .)6( ماتت األم أن ذ.ك حوزوال ا.و� حÄ ،فلم ¾زه األب ،�ا صغwا عبدا

األَب مع الغالم إY أن مات  )6(و§ن خدم .وخدمته حوزا ،وهو مع أبيه .�ن اختالفه معه ،الغالم
واألب  ،والغالم ا(وهوب ضمwه فاعل خدم ،وا(راد بالغالم أخwا ا.صó .نظر منة ا.رب، ااألب

  . همفعول به ا
 aصط� ما نصهوv وفيه نظر  ،با(تاع ما قابل دار ا.سك÷ )7(]ا(راد :األجهوري: [حاشية

 ،من غطاء )8(]ا�يت[بل هو خاص بمتاع  ،ول®س كذ.ك ،.شمو� � �ء عدا دار ا.سك÷
¾�  وÞوه ~ ابن ا1اجب وغwه، فÌ سماع /  ،كما قال اRتاú ،)9(]واqادم[ ،وآنية ،ووطاء

حا�ا ~ ذ.ك كحال  :فقال ،قاسم عن أم ا.و� يتصدق عليها سيدها أيلزمها ا1وزسألت ابن ال
   .ا1رة فيما يتصدق به عليها

                                                 
  .61-60ص 4ج: الفتح ا.ّرّ�ا]  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(

  .ك: سقط من (3)
  .61ص 4ج: الفتح ا.ّرّ�ا]  )4(

  .254ص: ¤ت� خليل (5)
  .ي، ط: وما أثZته من. »خوف«: ~ األصل  )6(
  .»أخدم«: ~ ي  )6(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )7(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )8(
  .طي، م، : وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )9(
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ل بها حيث انتق رى �اوما أشبه ذ.ك ×ا ال ي ،نية، واآلأما اqادم تÍون معها ~ ا�يت
   .وذكر أنها ال تقدر S حوزها بأ�Õ من ذ.ك .)1(شهاد و§عالن ا.صدقة حوزهاسيدها، فاإل

أو ما أشبه ذ.ك ×ا  ،أو ا.شجر ،أو األرض .لمزارعة ،أو ا�ار lسÍن ،)2(وأما العبد hارج
و§خراج ا.سيد من  ،فعليها أن �وزه بقبض اqراج من العبد ،وقبضه يمÍن ،هو بائن منها

   .وا.صغار ،وشبهه هذا ×ا ¾از ا�عيد ،)4(ةوجU ا.شجر ،أو كراؤها ،)3(وعمران ا(زارعة ،ا�ار
  .وما أشبه ذ.ك ×ا تصنعه ا(رأة بمتاعها ،فالقبض ~ ا.لZس والعار\ة ،وأما اÅ1 وا¬ياب

 ،تصدق به عليها سيدها )6()ما( )5(حÍم ألم ا.و� Ícم ا.زوجة ~ حيازة :ابن رشد
إذ ال  ،شهاد و§عالن ا.صدقة حوز فيهاأن اإل: وما أشبهه ،نية، واآلفقال ~ اqادم تÍون معها

   .تقدر ~ حوزها بأ�Õ من ذ.ك
فال اختالف ~ أن ا.زوجة ~ حيازتها عن  ،وما عدا ما هو من متاع ا�يت ،وأما ا(þل

فأ1ق ابن القاسم ا#ز\ري ا1يوان ، باختصاره فكذ.ك أم ا.و� ا ،¢ألجنó فيما يلزمه ،زوجها
وأ1ق  .هو§ن ¢نا ~ دار واحدة ا ،وا.رقيق ،أحد ا.زوج� .آلخر ا1يوان�وز هبة  :فقال ،با.رقيق

wرسم ا.وصية من سماع القر\�� ،واألم كذ.ك ،با.زوج� األب يهب البنه ا.صغ Ìف، 
فلم  ،و.البن أب و� مال ،معها )8(وابنا ،2سأل عن اvرأة Þلت ابنا �ا صغwا غالما )7(وسمعته

   ؟أترى ذ.ك حوزا ،وال ا.و� حÄ ماتت األم ،¾زه األب
وأما الغالم  ،فإ] أرى ذ.ك .لصó حوزا ،أما الغالم ا�ي هو .لخراج ،ذ.ك ºتلف :قال

فإ] أراه  ،وهو ~ ذ.ك مع أمه ،و\قوم ~ حواuه ،وºتلف معه ،ا�ي إنما هو .لخدمة ºدمه
وºتلف معه إY  ،يÍون معه ºدم ،مو§نما ذ.ك عندي بمþلة ا.رجل ينحل و�ه الغال ،حوزا

   .فهذا مثله ،فيكون ذ.ك حوزا ،ابنه عم ذ.ك وهو ~ ،ا.كتاب

                                                 
  .»حوز �ا«: ~ ي، ط  )1(
  .»¾تاج«ط : ، ~»hراج«: ~ ي  )2(
  .»األرض«: ~ ط  )3(
  .»ا.شجر«: ~ ك  )4(
  .»حيازتها«: ~ ي  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .»سمعت«: ~ ط  )7(
  .»ابنها«: ~ ي، ك، ط  )8(
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وPمه  ،~ ا.0م نقص ،وال ا.و� ،فلم ¾زه األب ،و.البن أب و� مال :قو� :ابن رشد
وال ا.و� إن  ،فلم ¾زه األب إن ¢ن � أب ،أو وصيه ،و� مال ~ يد و{ه ،أو ال أب � ،و.البن أب

   ..م يÍن � أب
 ،إن .م تÍن األم وصية :وأشهب ،قال ابن القاسم ،وa كتاب ابن ا(واز بأثر هذه ا(سألة

أو Æرجه األم من يدها  ،و¾وز �م ا.سلطان أن يو� عليهم ،فل®ست حيازتها حيازة S � حال
وقال ~ مع�  ،ه ابن عرفة بتمامهوقد نقل ،وأطال ~ ذ.ك ،واستظهر ابن رشد ما قااله .إY غwها

وهما مع األب ~  ،أو ا(ملوك ،وyذ.ك األب يهب البنه ا(تاع :بعد ذكر vسألة ا.زوج� ،ا�1م
 ،هو�ه اÍ1م ا: قال بعض ا(وثق� ،ورواه عن ما.ك ،فا�بة جائزة عند ابن القاسم ،دار واحدة

 )2(وتبü ،اqادم يرهنها أحد ا.زوج� .آلخروجعل ابن رشد ~ ا�يان  ،(1)فلم يقيد االبن با.صغر
  . ما (صط�ه تصح ~ ا�بة ال ا.رهن ا :ثا¬ها .2ستعمالنها معا ¢�بة
أو دار ا.سك÷  ،ال ا1يوان، واqادم فقط، ا(راد با(تاع هنا متاع ا�يت: "وa حاشية بنا]

دار  )3()هبة(~ إ1اقه صحة  و.ألجهوري ،خالفا .لجز\ري ~ إ1اقه ا1يوان با.رقيق ،وغwها
 ،ف0م ا(صنف هنا ~ متاع ا�يت ،)4(وال يZيعها ،و��يه �dط أال Æرج منها ،سكناها �

فيقيد بهما  ،وغwهما ،(7)وا(واق ،(6)ونقل اRوضيح ،(5)كما ~ لفظ ابن ا1اجب، وخادم فقط
�x الف ،@م ا(صنف ابنh مدخول S وا(ع÷ أن هبة أحد  .األظهر خفض هبة عطفا

xجوالن يد ا.واهب فيه تصح ،ا.زوج� صاحبه متا Yذ.ك .تدعوا ا1اجة إ wبد من  فال ،وأما غ
... كما ~ ا#ز\ري إلخ : ومثل هبة أحد ا.زوج� إY قو�: وقول ا.زرقا] .حوز ا(وهوب � إياها

واألم  ،األب يهب البنه ا.صغw وأ1ق با.زوج� ،علم أن ا#ز\ري أ1ق أيضا ا1يوان با.رقيقإ
  . vصط� )8()انظر( .كذ.ك

                                                 
  .»با.صغw«: ~ ي، م (1)

  .»بü«: ~ ط  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»يبعها«: ~ ي  )4(

  .455ص: جامع األمهات. .زوم هبة أحد ا.زوج� متاع ا�يت واqادم .آلخر (5)
  .336ص 7ج: اRوضيح ينظر (6)
  .19ص 8ج: ينظر اRاج واإلùيل (7)

  .ط: سقط من  )8(
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أو ال  ،و�طت عليه أال ºرجها منها ،أو ��يه ،دار سكناها .زوجها )1(وهبت.و : ت�بيه
وال يÍون سكناه معها فيها  ،ال �وز ذ.ك :فقال ابن رشد ~ نوازل أصبغ من العتZية ،يZيعها

نقله vصط�  .و�ه يرد ما ذكره األجهوري من صحة ا�بة با.dط ا(ذكور. هوال �م ا ،حيازة �
  . ما �نا]ه ا (2)"انظره

ا1اصل تفÖق دار : "ما نصه ،بعد @م" ودار سكناه" :وv aصط� أيضا عند قول ا(صنف
 ،البد من معاينة ا�®نة .لتخÅ )3(]فإن دار ا.سك÷ ،.لصغw[ا.سك÷ من غwها ~ هبة األب 

  .و§ن .م تعاين ا1يازة ،شهاد با.صدقة وا�بةاإل (4)]فيه[وأما غwها فيكÌ  .ومثلها ا(لبوس
 ،و§حضار ا.شهود �ا فيما ال 2سكنه األب ،شهاد بصدقته يغU عن ا1يازةواإل: )5(]ا(تيطي[

  .ما (صط� )6()صح(ه وال يلZسه ا
-940 R�� [� 0�% �=P��� [�  � .� ��P�L�� T*r-� Tª� M���
8 ^=j�� "
  ,3P����

"^	�: �W�� ¬�8 .�G�'/X 
 ،ا#ميع، قيمتها أقل من ثلث هبة شخص S و�ه ا.كبw بدار\ن كWى وصغرى/ vسألة 
و.م ¾لف ا(وهوب حال  ،إال واحد ،و.م يقبل من أر�عة شهود ا�بة بعد األداء ،وحاز ا.كWى

ونازعه  ،� هو ا.وS H أوالد ا.واهب )8()ا(وهوب(و ،عليه بعد vوت ا.واهب )7(وقيم ،األداء
بعدها من نوازل ابن  3مع  41ذكرها ~ ا.ورقة  .ورد الغلة قبل يمينه بعض ورثة �اجwه ،~ ا�بة

   .لب
إنما ¼ إذن  ،ب باالستغاللوذكر ~ ا.سؤال أن اRحقيق أن ا.شبهة ال© lسقط الطل

 :ثم قال .أو حلو� �ل من � ذ.ك اÍ1م ،)9()بعوض(ا.dع ~ ا�Rف ~ ا.�ء إذنا خاصا 
يطالب بÍراء ما سÍن  ،إذا .م lسقط شهادة ا.شاهد ا(قبول عند اإلعذار :وهل لقائل أن يقول

                                                 
  .الفتح ا.ّرّ�ا]: وما أثZته من. »وهب«: ~ �يع ال�سخ  )1(

  .185-184ص 7ج: الفتح ا.ّرّ�ا] (2)
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(

  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي، م: سقط من (4)
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .»قيل«: ~ ي  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .ط: سقط من  )9(

 ]ب/317[
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ألن ا{م� تتمة (ا وقع ؛ بذ.كيطالب  ال أو )2(با{م�  )1(إذا .م يتم اÍ1م �ا ،قبل ا{م�
فإنما يقدر وقوعها يوم  ،سيما S القول بأن ا(Öقبات إذا وقعت ال ،وهذا هو الظاهر ،وحصل

  ، و§ن تأخرت عنها األح�م؟األسباب ال© اقتضت أح�مها
   :ينح� ~ أر�عة vواضع )3(فيه بأن ا�ظر :فأجاب
   .وحلف ا(وهوب � معها ،~ حÍم ا�بة إذا تمت شهادة ا.شاهد :أحدها
   .الغلة ~ ا(دة قبل ا{م� )4(]حÍم[~  :وا¬ا]

و.م lستقل با{م� المتناعها  ،شهادة ا.شاهد عند اإلعذار بطلت إذا ،~ اÍ1م :وا¬الث
   .أو غwه ،بنكول

   .~ حÍم ا�ناء ا�ي بناه ا(وهوب � :وا.رابع
 ،)6(فيخرج من أصول ،با{م� )5(وأما حÍم الغلة ~ ا(دة قبل استقالل ا.شاهدة :ثم قال

فيمن أقام  شاهدا واحدا عدال ~ استحقاق �ء من األصول S  )7(]اختلف[وهو أن ا(ذهب 
   :أقوال ثالثة

قال ابن  .(8))به(وال Çب � الغلة حÄ يقD �  ،أنه ال يدخل ~ ضمان القائم :أحدها
أن الغلة .�ي ¼ ~ يديه حÄ يقD بها  ،وهو ا�ي يأ� S قول ما.ك ~ ا(دونة :رشد

 ،وغwها من األصول ا(ستحقة ،ألنها .و هلكت ¢ن ضمانها من ا(طلوب يعU ا�ار ؛.لطالب
� شاهد  )11(]يÍون[.لطالب مثل أن  )10(]وجب[ )9( ] [فإذا  :ما نصه ،وقال ~ ا.وثائق ا(جموعة

والغلة ~  ،توقف وقفا يمنع ا�ي هو ~ يديه من أن ¾دث فيها ش®ئا )12(فإنما ،واحد عدل
                                                 

  .»إال«: ~ ك، ط  )1(
  .»ألن«ز\ادة : ~ األصل، ي، ط  )2(
  .ي: وقد سقط من. »فيها«: ~ ك  )3(
  .ي: وما أثZته من. األصل، م، ك، ط: سقط من  )4(
  .»ا.شاهد«: ~ ي  )5(
  .»أصل«: ~ ي  )6(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(

  .ط: سقط من (8)
  .بياض قدر ùمة: ~ �يع ال�سخ  )9(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي، ك: سقط من  )10(
  .ط: وما أثZته من. بياض: ~ األصل، ي، م، ك  )11(
  .»فإنها«: ~ ك، ط  )12(
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و.م يعلم أنه ôصب حÄ  ،أو علم أنها صارت إ{ه من vشÖ ،اRوقيف .لمطلوب إذا ¢ن vشÖ\ا
 ،هوالغلة .لمبتاع با.ضمان ا ،ضمانه )2(من )1()¢نت(ألنها .و هلكت  ؛يقD بها .لطالب

وÇب � الغلة بعد شهادة  ،أنه يدخل ~ ضمان الطالب :القول ا¬ا] ،وPمه ~ ا�ور واألرض�
   .أو شاهد واvرأت� ،شاهدين

أن الغلة .لمبتاع إY يوم ي1بت  :إذ قال فيه ،وهو ظاهر قول ما.ك ~ vوطأه :قال ابن رشد
 ،ا(د� حقه )3(قيف �ب إذا أثبتأن اRو :إذ قال ،وهو قول عن ابن القاسم ~ ا(دونة ،ا1ق

   .وGف ا(د� عليه ا(دفع
ورأى بعضهم أال تÍون  :و§vالئه ،قال ~ نوازل ابن سهل فيما ح�ه من @م ابن زرب

وا1جة فيه أن الغلة  ،وهو ا�ي Çري به الفتيا ببâنا ،وحيازتهما ،الغلة إال بعد شهادة شاهدين
وال يÍون  ،قبل ذ.ك )5(منه )4(وضمانها ،حÄ يقD عليه ف¦ .لمطلوب ،إنما تÍون با.ضمان

وحيازتهما إن شاء  ،وال يÍون ا.ضمان إال بعد شاهدي عدل ،.لطالب إال إذا ¢ن ا.ضمان منه
حÄ يقD  :وهو ~ األول أظهر بقو� ،¾تمل أن ير\د مع÷ القول األول وا¬ا] )6(وهو .هااهللا 

   .عليه
   .~ ضمانه، وÇب الغلة �شهادة شاهد واحدأنه يدخل : القول ا¬الث
وروايته عنه  ،)7(و¼ رواية ع® عن ابن القاسم ~ كتاب ا�عوى وا.صلح :قال ابن رشد

وS هذا  ،أن ا¬مرة .لقائم إذا أقام شاهدا واحدا S دعوى األصل ،ا.رهون )v ~)8سألة أيضا
وتوقيف الغلة �شهادة  ،�ب ~ ا�ار بالفعل من أن اRوقيف ،)9(القول ما وقع ~ أح�م ابن ز\اد

   .ها.شاهد ا.واحد ا
                                                 

  .ك، ط: سقط من  )1(
  .»و«ط : ~  )2(
  .»ثبت«: ~ ط  )3(
  .»ضمانه«: ~ ط  )4(
  .»من«: ~ ك  )5(
  .»أن«ز\ادة : ~ ك  )6(
  .143ص 11ج: ينظر ا�يان واRحصيل  )7(
  .»كتاب«: ~ ي  )8(
وسمع منه ا�هلول بن راشد، وأسد بن . سمع ا.ليث، وا¬وري، واإلمام ما.ك. أبو ا1سن i بن ز\اد اRو�° :ابن ز\اد )9(

� كتب ~ أح�م . وهو ثقة حافظ روى عن اإلمام ما.ك ا(وطأ وهو أول من أدخله .لمغرب. الفرات، و سحنون وغwهم
  .60ص: ، شجرة ا�ور292ص: ، ا�يباج ا(ذهب185ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه183توa سنة . ا�يوع وا��ح والطالق
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 ،هو ا�ي 2س� ا(د� )2(]فيها و[وذ.ك أن الطالب  ،ا.0م إY نازRنا )1(ثم بعد هذا يعود
Ý4(]وال ،ا�بة[ )3(إنما هو اآلن ا�ي قام با.شاهد ا.واحد يد(  ©ة با{د الWع]�[)6(فال  ،)5( 

ألنه قد علم أصلها باعÖافه ح� اد� ا�بة من قبل ا(ا.ك ا�ي هو  ؛يÍون بها مدعيا عليه
�سبب  ،ألvوال من قيم عليه اآلن القابض ~ تلك ا(دة ا(اضية / السيما وقد ¢ن  ،(7)]ا(وروث[

تمام  وال يد ~ تلك ا(دة قبل ،وا.ضمان ،فيده � يد ~ اÍ1م ،¢ن ~ حجره و§Y نظره إذا
 ،إنما ¢ن من �يع ورثة األب با(فهوم � ا(لك بعد قيام هذه ا.شهادة با�بة ،ا.شهادة با�بة

فع. القول� األول� .م ي�تقل اÍ1م S ما ¢ن  ،يدخل اqالف ا(تقدم آنفا ~ انتقال ا.ضمان
ا�ار\ن  )8(]بغلةاسÁبد [فيجب ا.رجوع S هذا ا�ي  ،والغلة �م ،عليه ~ ا.ضمان من ا.ورثة

فال  ،وصارت الغلة .لمشهود � ،وS القول ا¬الث قد انتقل ا.ضمان با.شهادة .)h)9ط غwه هنا
  .اسÁبد با(لك اتفاقا ،أو شاهد آخر ،فإن قD � بها بعد ا{م� ،رجوع عليه

ول وامتنعت ا{م� بنك ،� )10(وأما حÍم الغلة إذا بطلت ا.شهادة عند اإلعذار (ن �ب
فال نظر S القول� األول� ~ أن  ،من ا.0م ~ ا(وضع ا�ي قبله )11()ذ.ك(فقد ظهر  ،أو غwه

   .وأوÉ وأحرى ح� بطلت ا.شهادة ،والغلة S ما ¢ن عليه ،)12(األvر ~ ا.ضمان
إنما  ،ألن االنتقال عند القائل به ؛فالظاهر أيضا أن األvر كذ.ك ،وأما S القول ا¬الث

واآلن ح� ظهر خالف ذ.ك  .¢ن �ال (ا يظهر من ا.شهادة S األصل من ا.صحة وا.سالمة
فال يبü �ا  ،وا.شهادة قد ظهر أنها أطرحت .ال ~ باطنه ،اÍ1م ت�Z أن االنتقال ¢ن ~ ظاهر

vسألة ابن سهل فيمن سÍن دارا  ؛و\دل S صحة هذا اÍ1م ~ ا�ازلة ،وال حÍم ،أثر
                                                 

  .»بعود«: ~ ي  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .ي: وما أثZته من. »يعU«: ~ األصل  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )4(
  .بياض: ~ ط  )5(
  .»ال«: ~ ط  )6(

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: منسقط   (7)
  .بياض: ~ ي  )8(
  .»منها«: ~ ي، م، ك، ط  )9(
  .»Çب«: ~ ط  )10(
  .ط: سقط من  )11(
  .»با.ضمان«: ~ ك، ط  )12(

 ]أ/318[
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وقD  ،فأفÄ ابن زرب أنه يؤخذ hراجها ،و.م تقم ب®نة ،فأنÍره ،د� ابÁياعها من رجلوا
هو مقر بأن ا�ار ¢نت  ،ل®س ~ مثل هذا :فقال ؟أل®س الغلة با.ضمان :فقال ابن دحون ،بذ.ك
و.و قال ا�ار vل¶ .م  :ثم قال .فهو يرجع عليه بالغلة ،وزعم أنه ابتاعها و.م ي1بت ذ.ك ،.لقائم

ا�ي قا� القا�  :ثم قال ابن سهل .ثم ثبت .لقائم vلكها .م يرجع عليه بالغلة ،يدع ابÁياعها
   .هاوهو د{ل ما ~ ا.شفعة من ا(ختلطة  ،قد سمعت بعض شيوخنا يقو�

 .واألصل ،وحي�ئذ يقD � بالغلة ،زاد بعض من اخت� ا�وازل يم� الطالب أنه ما باعها
وهو اعÖاف صاحب  ،الفتوى S ا(ع÷ ا(تقدم ا(وجود ~ vسأRنا وقد عول القا� ~ هذه

S (و¼ مع نازRنا ~ هذا ا(ع÷  ،ودعواه انتقا� إ{ه بوجه .م ي1بت � ،ا{د �سبق ا(لك لغwه
 )2(ومع أن ا{د هنا vستقلة ا1وز .وهو أقوى ~ هذا ا�اب من ا�بة ،أن هذا ا.dاء )1()سوى

إY نفسه غw متعلق  )3()ا(لك(صار ح� أضاف  ومن ها هنا ،�فسها hالف ا{د ~ vسأRنا
   .كما قال القا� ،به عن غwه مد� عليه

 ،وÇرد ا�عوى هنا ،من جهة قيام شهادة ا.شاهد فيها ،ب� vسأRنا وهذه فرقان )4(و§ن قيل
وها  .(�ن تلك ا.شهادة )5(ث األقوال ا(جتلبةأال ترى أن الغلة قد ¢نت هناك (د� ا�بة ~ ثال

وهو غw جار  ،و.م يÍن ن� ا�ظر ~ نازRنا إال S ذ.ك القول ،هنا .م تÍن معا �ذا ا(د�
وذ.ك يصwها ¢لعدم بملك  ،فيقال ا.0م إنما هو فيما إذا ظهر بطالن ا.شهادة ،~ هذه فافÖقا

 ،ازلة .م يÍن وقع فيها نظر حاÐم حÍم بذ.ك القولا� ا�عوى إذا رأى )6(فتجردت ،العدم
ثم ظهر بعد  ،.�ن حكما رتب v Sوجب ~ وقته ،و.و أنه وقع v Sوافقة ذ.ك القول .وال بغwه

فا.واجب ~ غلة  ،ثم حيث رجع S ا(وهوب � بالغلة .وهو vوضع نظر ،ذ.ك أنه ل®س بموجب
ألن ذ.ك حقه  ؛حظ غwه بالقدر ا�ي زاد فيها بناؤه ب÷ فيها أن يرا� � من )7()ال©(ا�ار 

   .فيكون � ما يقابل حقه من تلك الغلة ،وvلكه

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»ا(حوز«: ~ ك  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»قال«: ~ ي  )4(
  .»ا(جلبة«: ~ ط  )5(
  .»يصw بملك العدم فتجرد«: ~ ط  )6(
  .ط: سقط من  )7(
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فال نظر فيه إال S تقدير بطالن ا�بة ~ ا�ار  ،حÍم ا�ناء ا�ي بناه ا(وهوب � )1(وأما
.كون ا.واهب مات  :أوال ،فإن ¢ن ا�طالن خاصا بما ب÷ S بعض األقوال ا(ذكورة ،ا(ب�ية

ا(لك قد ثبت فيها .لبا] S (و§ذا ¢ن  .فال @م ~ أن � قيمة بنائه قائما لظهور ا.شبهة ،فيها
Õقول األقل ،قول األ� S إبطال ا�بة من  )2()و§ن ¢ن .فال أقل من أن ت1بت ا.شبهة بذ.ك

وهو  ،أنه ب÷ ~ أرض غwه :ماأحده ،أصلها لعدم كمال vوجبها أن � قيمة بنائه قائما من وجه�
 ،وظهر � وجه ،والقول قو� ~ ذ.ك إذا أشبه ،فتلك شبهة توجب �نائه حرمة ،يظنها �فسه بوجه

فإنها مظنة  ،ووجه ا.شبه شهادة ا.شاهد العدل � ،واألvر كذ.ك هنا .وسبب ذ.ك معناه ~ ا�يان
   .�.ك الظن

~ شياع ا.ydة ب� هذا االبن وا.ورثة  )3(¢نت ا�ار ،لةأن ا�بة إذا بطلت � :وا¬ا]
 )4(]وفاة[، فظهر اآلن أنه ب÷ بعد ألنهما vوروثان عن أ± هذا ا�ا] حظه منهما ؛الطا��

وا.ydة ~ األرض شبهة ºرج بها ا.d\ك ا�ا] عن اRعدي  ،)6(~ أرض � فيها �ك )5(وا�ه
 ،ا{د إذ ذاك من  ،ذكرهما ابن رشد ~ ا�يان مع ما ¢ن �/  ،ا(حض S أحد قول� ~ ذ.ك

وهذا ا(ع÷ مع  ،واليته )7()وa(إذا ¢ن �ت حجره  ،وا�ظر ~ مال من ¢ن �\Íا � حي�ئذ
فيبü ~ صحة جر\انه  ،)8(ا.وجه األول مانع القول اآلخر ~ vسألة Çرد ا.ydة أن �ري منها

   .نظر
يقال  :أحدهما ،~ هذه ا(سألة إن شاء اهللا )9()الغرض(ب عنهما يتم وهنا سؤاالن با#وا

رجع بالغلة ¢ن  )10(فحيث ،قد ¢ن يظهر ~ ا�ظر أن يرتبط ا�ناء .لفتيا بالغلة ~ اÍ1م
فيقال أوال هذا  ،وحيث ال يرجع بها يÍون �مله S ا�قاء والقيام ،�مل ا�ناء S القلع

                                                 
  .»أن«: ~ ط  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .»أن«ز\ادة : ~ ك  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»أبيه«: ~ ي  )5(
  .»�¸«: ~ ي  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»هنا«: ~ ي، م، ك، ط  )8(
  .ط: سقط من  )9(
  .»فحث«: ~ ي  )10(

 ]ب/318[
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 ،واغتلها و�÷ فيها ،ال vلك عليها تاترى أن من زرع أرضا يظنها vوا أال ،منكÑ بصور كثwة
و� قيمة  ،وال أدى عوضا ،ألنه .م يÍن ضامنا ؛يرجع عليه بالغلة ،ثم ثبت ا(لك عليها لقائم

فال ºتلف ~  ،وألن من اغتل �لة األرض ا(شyÖة ب®نه و�� غwه بغw إذن ،بنائه قائما
)Í\� ظc قول� كما تقدم ذ.ك .ه من الغلةا.رجوع عليه S أن  ،و§ن ب÷ فيها جرى

ا.ضمان  )2()أن(إال  ،وعدم ا.رجوع vرتبط با.ضمان ،ا.رجوع بها )1()اختالف حÍم الغلة ~
   .¢لغصب فيه من اqالف ~ الغلة ما قد استمر ،بدون �لة

وظهور ا(ظنة ثZتت  ،فمرتبط با.شبهة ،أو مقلوx ،وأما اختالف ا�ناء ~ تقو\مه قائما

، قال )5(��ĞÕfly@&áčÛb�Ã@&ÖžŠčÈčÛ@fl�žî�Ûflë �ال حرمة � لقو�  )4(وحيث �ض اRعدي ،)3(.لبناء ا1رمة

و§نما قلنا  :إذا استحقت األرض من يد ا�ا]( ،القا� عبد ا.وهاب ~ توجيهه تقو\م ا�ناء قائما
و§نما دخل S أنه ب÷ ~  .فيطالب بالقلع ،ألنه .م يتعد ~ ا�ناء ؛)6()يعطيه قيمة ا�ناء قائما

أرضا �شبهة ي�تÌ  )7(ومن عمر: "وقال ~ ا.�~ .بل ¢نت �نائه حرمة ،فلم يÍن ظا(ا ،vلكه
ثم يأ� من 2ستحقها ¢ن  ،فيها )8(ال يظنها ألحد و�÷ أو ،عنه بها الغصب مثل أن يظنها vواتا[

  . )S")9 أن يعطي العاvر قيمة عمارته و�نائه � أخذها معمورة
وذكر أن  ،ثم يأ� من 2ستحقها ،ا.رجل يUZ بوجه شبهة ~ أرض بيده :وقال ~ أصول الفتيا

فحكمه غw  ،وأما ما ¢ن من ا��يان S وجه اRعدي :ثم قال بعد ذ.ك .� قيمة بنائه قائما
wفسRم ما تقدم من اÍم القلع ،حÍألن  ؛ووجه هذا االختالف ب� ا�اب� ظاهر ،ثم ذكر ح

  فال ºرج عنه إY حÍم الفساد  ،واألصل بقاء حقه ،ا�ناء حق .لبا] S ما هو عليه من القيام
  

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»حرمة«: ~ ط  )3(
  .»اRعد«: ~ ي  )4(
  .ا�ي انفرد به اإلمام ما.ك، سبق Æر�ه 1456: هو حديث رقم  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .»أعمر«: ~ ي، ك، ط  )7(
  .»يUZ«: ~ م  )8(
دار ا.كتب العلمية، بwون، �نان، الطبعة  ،دار ا.كتب العلمية، بwون، �نان ابن عبد الW،  :ا(دينة ا(ا.¶ا.�~ ~ فقه أهل   )9(

  .مع قليل من ا�Rف. 884ص 2ج ،)م2002-ھ1422( ا¬انية
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فال ºرج عن  ،فاألصل إنها (ا.ك ا.رقبة ،hالف الغلة فيما ظهر أنه vلك غw ا(غتل ،إال بZيان
ٍ ,َ  ذ.ك إال بأvرٍ  õ�)1( حسبما أحكمته ~ ذ.ك ا.سنة .  

فهل يدخل ~ الغلة اqالف  ،أن يقال إذا بطلت ا�بة ~ vسأRنا من أصلها :ا.سؤال ا¬ا]
وyذ.ك vسألة ا�وازل �ري  ؟أم ال (2)]أح�م[فتجري عليه  ،وa غلة ا.�ء ا(غصوب ،ا(علوم

وحرابة  ،من غصب (4)متعددة )3(عهاومناف ،فيقال ا.وجوه ~ الÁسور S األvوال ،فيها هذا ا�ظر
   .~ أبوابها من الفقه )5(و�ا أح�م Æصها ،و§دالل وغw ذ.ك ،وßقة ،وخيانة

 )6(قال القا� أبو �مد ~ توجيه .وحقيقة غصب ا.رقاب أخذها S سZيل القهر والغلبة
وال شبهة .زمه  ،(7)أنه (ا اتنفع بملك غwه من غv wلك :القول با.رجوع بالغلة ~ باب الغصب

فأرشد إY أن ثم وجوها ال  ،إذا ابتدأ االستخدام وا.سك÷ من غw غصب ،قيمة ما انتفع به أصله
 ،~ vسأRنا بعد سقوط ا�بة فاالستغالل ،و¼ ال يدخلها خالف ~ ضمان الغلة ،lس� غصبا

ح� ¢ن ا(ا.ك  )9(نظره ¢ن إYا إذ ،.كون يده ¢نت مZسوطة S ا(ال ،اإلدالل (8)وحكمها lشبه
  . وا1مد هللا ،وهنا انتهت وجوه ا�ظر ~ ا(سألة ،�ت واليته وa حجره

وصاحب  ،وابن زرب ،وما تقدم من تþ\ل نازRنا S اqالف ا(جتلب من @م ابن رشد
 ،2ش� (10)ألنه ×ا ؛~ حÍم الغلة يفتقر من الZسط وا�يان إY أ�Õ ×ا تقدم ،ا.وثائق ا(جموعة

بل اqالف ا(ذكور إنما أصله فيما ب� ا(د� وا(د�  ،ور�ما .م يظهر وجهه ×ا سلف من ا.0م
 ،وGف ا(د� عليه ا(دفع ،بد{ل قول ابن رشد أن اRوقيف �ب إذا أثبت ا(د� حقه ،عليه

 ،ي ¼ بيدهالغلة .� :وهذا يدل S أن قو� ~ ا.كتاب .وال غwه ،فلم ºص ا(د� بصاحب يد
فا(د� عليه إذا هو مناط ذ.ك  ،إنما ع÷ به اRمثيل بمد� عليه صاحب يد كيف ¢نت

                                                 
  .»باألvر\ن«: ~ ي  )1(

  .ك: وما أثZته من. األصل، ي، م، ط: سقط من (2)
  .ط: سقط من  )3(

  .»معددة«: ~ ي (4)
  .»Æصه« :~ ك، ط  )5(
  .»توجه«: ~ ط  )6(

  .»vلكية«: ~ ك (7)
  .»شبه«: ~ ط (8)

  .»نظwه«: ~ ك  )9(
  .»ألنهما«~ ط  (10)
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 )1()تبليغه(ألنه مع األصل ا¬ا] أن صاحب ا{د إذا اعÖف  ؛و§ن .م يÍن صاحب يد .اÍ1م
ا{د  )3(]صاحب[و ،و§ن ¢ن خارجا ،فذ.ك ا(قر � هو ا(د� عليه ،غwه ا(لك من )2(]بتملكه[

   .هو ا(د�
قد  :(لك أر\ت إن قال رجل :قلت" :قال ~ كتاب ا.شفعة من ا(دونة ،و§ن ¢ن داخال

فقام   ،ا.شقص ôئب )5(ذ.ك/ وصاحب  ،)4(]ا�ار من فالن[اشÖ\ت هذا ا.شقص من هذه 
أترى أن ¾Íم عليه با.شفعة ~  ،وأE هذا أن يدفع إ{ه ذ.ك .أنا أخذ با.شفعة :فقال ،ا.شفيع

   ؟وال يعلم أنه اشÖى إال بقول ا(شÖي ؟قول ما.ك
ألن هذا ا�ي اد�  ؛وال أرى أن ¾Íم � با.شفعة ،.م أسمع من ما.ك فيه ش®ئا :قال

و\أخذ  ،¢ن � أن يأخذ منه كراء ما سÍن ،)6(]ا�ار[.م أبعه  :فقال ،االشÖاء إن أ5 رب ا�ار
 ،.م يÍن أن يأخذ من هذا ،.م أبع داري :فقال ،فأ5 رب ا�ار ،D �ذا با.شفعةو§ن ق .داره

وال يÍون �  ،ألنه سÍن S وجه شبهة ؛ا�ي قD � با.شفعة ش®ئا من ا.كراء فيما سÍن
ألن ا.ساÐن  ؛أيضا )7(أن يأخذ كراء ما سÍن هذا ا�ي أخذ با.شفعة من ا�ي اد� االشÖاء

فال يÍون �  ،¢ن قد أبطل حق رب ا�ار بال ب®نة ،فهذا القا� إذا قD با.شفعة ها هنا ،غwه
  . ها )8(شفعة إال أن تقوم ب®نة S �اء

فقد جعل هنا الغلة  ،و§Y هذه ا(سألة أشار ابن سهل بÍالمه ا(تقدم S فتوى ابن زرب
   .و�ه اقتدى ابن زرب ~ فتواه ،ومنعها صاحب ا{د ،ول®س صاحب يد ،.لمد� عليه
êح بأن علة vلك الغلة  ،أن ما تقدم اختالفه من نصوصهم ~ ح�ية اqالف :ا¬الث

   .القر�ةوال vلك  ،مطلقا ال مطلق ا{د :وقيل ،ا.ضمان �شبهة
  ألنه قد ¢ن ضمنها إن هلك  :توجيه بقاء الغلة .لمبتاع ~ االستحقاق )9(]~[قال ~ ا(وطأ 

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل، م: سقط من  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )4(
  .»هذا«: ~ ي  )5(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .»ا.dاء«: ~ ك  )7(
  .»ا.dاء«: ~ ك  )8(
  .م، ك، ط: وما أثZته من .األصل، ي: سقط من  )9(

 ]أ/319[
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   .َسيْلأو ذهب به  ،(1)فيها من غرٍس  ما ¢ن
ولÍن .و أراد ا(ستحق أن يغرمه  ،مع÷ ذ.ك أنه ال يرجع بثمنه S ا�ائع :قال القا�

ومن ها هنا قيد  ،أو بغw فعله ،وسواء تلف بفعل ا(شÖي ،أو قيمته .م يÍن � ذ.ك ،ثمن ذ.ك
فإنها ~  ،والغلة .�ي ¼ بيده حÄ يقC بها .لطالب: سحنون إطالق ما وقع ~ ا(دونة من قو�

و�.ك ¢ن ا.شفيع ~ vسألة  )2(.أو صارت إ{ه من مبتاع ،هذا إن ¢ن مبتاx: ضمانه بقو�
فإذا  ،د هالك ما أخذا¬من منه عن )3(ألن vصيبة ؛ا(دونة .و أخذ ا.شقص ال يرجع عليه بالغلة

هو  ،Þن نز�ا vسأRنا S هذه األصول .م �د ا(د� عليه إال �يع ورثة ا(عÖف � با(لك
ألن  ؛وال ~ جهتهم ،ا.ضمان )5(] [و.م  ،و¼ .م ت1بت � بعد ،عنه با�بة (4))مدع �قله(اآلن 

 َ فيه vوروثهم إن ¢ن  )7(دفع ا�ي ،وجب �م رجوع S أحد با¬من )6(امَ ذ.ك ا.�ء .و هلك .
   )8(.وا(يت S ا.dاء حÄ يعلم أنه ôصب: قال ~ ا(دونة .vشÖ\ا

فإذا نظر ما ~  ،وا�ازلة .م يقطع فيها حÄ اآلن إY شهادة ا.شاهد غwها من شاهد آخر
قبل قيام هذه ا.شهادة ~  ،والغلة ،ا.ضمان )9()أجر(وقد علمنا إن  ،حكمها اآلن ما ¼ عليه

 )10()عما(حÄ  ،فلما قامت هذه ا.شهادة ا�اقصة صار ا�ظر ~ االنتقال بها ،جهة ورثة األب
�ل اqالف ا(تقدم ،¢ن هو استصحاب ذ.ك األصل حÄ يظهر ما ~ ا(آل wوتر�ته  ،هذا غ

من �سط يده  )11(ه .ألصلأن يقال ما ثبت .لمد� عليه (�ن تمسك ؛cسب ا(ع÷ ا(قصود منه
بد من كمال  وال ؟هل ي�تقل إY ا(د� �شهادة شاهد واحد ،وvلكه لغلته بضمانه ،S ا.�ء

ومن هذا  ،ثالثة أقوال ي�ئذوح ؟يتوقف ذ.ك S حصول اÍ1م أو ،ا.شهادة ا(وجبة .لحÍم

                                                 
  .»غراس«: ~ ي (1)

  .602ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )2(
  .»vضيبة«: ~ ي  )3(

  .ط: سقط من (4)
  .بياض قدر ùمة  )5(
  .»×ا«: ~ ي  )6(
  .»دفعه«: ~ ي  )7(
  .109ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )8(
  .ط: سقط من  )9(
  .ط: سقط من  )10(
  .»باألصل«: ~ م، ك  )11(
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 ،ا ¢ن ~ ا.ضمانينقل اÍ1م عم )1(فل®س بيد االبن اآلن �ء ،بد ا(ع÷ ت�تظم vسأRنا فال
و.م  ،واستقال�ا با.واجب ،ثم إذا اتفق كمال ا.شهادة .إال هذه ا.شهادة ا(ختلف فيها ،والغلة

والظاهر حي�ئذ أال رجوع عليه  ،وصحت هبته ،عليه برد الغلة منذ ظهر vلكه ،يÍن به حÍم
   .(ا Dv من ا(دة

أن يرجع  )2(ألن .لغائب ؛ا(تقدمة من ا.شفعةقال ابن أ± ز\د ~ ¤ت� vسألة ا(دونة 
ومثله ما ~  .حÄ ي1بت ا.dاء :فزاد قو�( ،حÄ ي1بت أنه اشÖى ،بالغلة S مد� ا.dاء منه

ال ي1بت ه أنه 2شÖط ~ ا.رجوع بالغلة أوظاهر ،(3))فتيا ابن زرب ~ vسألة ا�وازل أنه اشÖى
و.م ي1بت ذ.ك  .و\زعم أنه ابتاعها :سألة ا�وازل من قو�~ فتوى ابن زرب ~ v )4(ومثله ،ا.dاء

وانتفاء ا¬بوت ظاهر ~ أال رجوع  ،فذكر عدم ا�®نة ،و.م يقم � ب®نة :وقو� ،~ صورة ا(سألة
فيقال عند ثبوت ا(لك حقيقة ال  ،وvسأRنا هبة ،فإن قيل هذا ~ ا.dاء ،بوجود ذ.ك وثبوته

وا(وهوب � نازل مþلة  ،ألنهم قد نصوا S أن ا.وارث ؛أو مwاث ،ةأو هب ،مباالة �سZبه من �اء
~ ح�ية  S(7) أن ~ العبارات ا(جتلبة ،)6(]عنهما[ا(لك  لü )5( ] [وا.واهب إذا ثبت  ،ا(وروث

القتضائها أن الغلة  )8( ][ ش�ال مع هذا الظاهر، إذا دو إ ،االختالف ~ انتقال ا.ضمان والغلة
~  )10()ما(وÞوها  .وذ.ك يوجب أنها � بÍل حال ،حقيقة بضمانه )9(]وvلكه ،ا.ضامن[حق 

اa  ،.لقائم ثم ثبت ا(لك  ،مطلق ا(لك/ vسألة ا�وازل من وجود الغلة .صاحب ا{د إذا اد� 
، فإذا .م يتفق ا(وجبوال يÁبدل بÁبدل  ،حصل v Sوجبه ،إال أن يÍونوا أرادوا ترتب اÍ1م

وصاحب  ،كما هو اآلن ،¢ن اÍ1م � فيما Dv ،من وجب � حÄ حصل اRبدلاستغالل ع
  هوا.سالم ا ،×ا سوغه ضمانها ،إذا اغتل ال تعمر ذمته بما قد Dv �ا ،ا{د ا.ضامنة �شبهة

                                                 
  .»ش®ئا«: ~ ك  )1(
  .»الغالب«: ~ ي  )2(

  .ك، ط: سقط من (3)
  .»منه«: ~ ي  )4(
  .بياض قدر ùمة  )5(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(

  .»ا(ختلفة«: ~ ك (7)
  .بياض قدر ùمة  )8(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )9(
  .ك: سقط من  )10(

 ]ب/319[
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ول�سق  ،وأت®ناه برمته من غw اختصار (ا فيه من الفوائد ،ا#واب بعد حذف صدره
وسئل ~ vسألة رجل وهب البنه : ونصه ،و§ن ¢ن فيه طول (ا فيه من الفوائد أيضا ،ا.سؤال

وأقبضه إياها بمعاينة من شهد  ،وحوزه ا.كWى منهما ،ا(ا.ك أvر نفسه دار\ن كWى وصغرى
ا ا.صغرى قيمته وهذه ،ساكنا فيها إY ح� وفاته ، بل بÀو.م يقبضه ا.صغرى ،بذ.ك من ا�®نة

   .أقل من ثلث ا#ميع
و.م ¾لف ا(وهوب حال  ،و.م يقبل القا� منهم إال واحدا ،وشهد بهذه ا�بة أر�عة شهداء

ونازع ا(وهوب � بعض  ،بل تراg األvر إY أن تو� اآلن بعض ورثة ا.واهب ،اRأدية والقبول
   .ورثة هذا ا(تو� ثانيا

وسكنها حÄ  ،وقبول ا.واحد منهم ،هؤالء ا.شهود و¸ن ا(وهوب � قد نزل ~ ا�ار بعد أداء
وا�ه با�بة  �ذا العقد، ا�ي اسxÖه بعد وفاةو�÷ ~ قاعة ا.صغرى فندقا vسÁندا  ،اآلن

.كون أخو\ه ا.وارث�  ،و.م يÍن تم ح� ا.شهادة باسxÖء ا�بة من يقع اإلعذار إ{ه ،ا(ذكورة
   .)1((وهوب � بتقديم من وجبوا�هم ا.واهب ¢نا ~ حجر هذا ا ،معه

فهل إذا  ،قام ورثته ينازعون هذا ا.وH ~ ا�بة ،و(ا تو� اآلن أحد األخو\ن ا(حجور\ن
وأحلف  ،و.م يÍن عندهم ~ تلك ا.شهادة مدفع ،أعذر إ{هم ~ شهادة هذا ا.شاهد ا(قبول

§نما تصح فيما و ؟وما .م يقبض ،تصح ا�بة بÍما�ا ما قبض منها ،(2)ا(وهوب � مع شهادته
و�هذا وردت  ،وا(نصوص ا.صحة ~ ا#ميع إذا ¢ن غw ا(قبوض أقل من ا¬لث ،قبض خاصة

   .ا.رواية
 ،ا.شهادة ا(قبولةه و§ذا أعذر إY هؤالء ا.ورثة ~ هذ ،قد قيل به ~ ا(ذهب ،وا(ع÷ ا¬ا]

 ،يطالب ا(وهوب � بÍراء ما سÍنفهل  ،وأتوا بمدفع 2سقطها حÄ بطلت ا�بة �سبب ذ.ك
ا(قبول .م تقÖن بها  )4(داهشهادة ا.ش )3(ألنا اآلن ؟و\Íون � قيمة بنائه ا�ي بناه ~ ا.صغرى

ال خالف أنه  :وقد قال ا(ازري ،اÍ1م با.شهادة )5(وقبو�ا قبل اإلعذار ×ا يتم بها ،حال أدائه
إال ~  ،.م يرد ا.dع بذ.ك إذ ،{ه �ءال يقD �شهادة شاهد واحد �رد من أن ينضاف إ

                                                 
  .»وهب«: ~ ط  )1(

  .»شاهده«: ~ ط (2)
  .»ألن«: ~ ط  )3(
  . م، ك: وما أثZته من. »ا.شهادة ا.شاهد«ي : ، ~»شهادة ا.شهادة«: ~ األصل، ط  )4(
  .»به«: ~ ك، ط  )5(
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وقد نقل اإلمام أن  ،)1(~ ا1ديث ا(أثور �و¼ شهادة خز\مة بن ثابت .لنó  ،قضية خاصة
هل إسناد ذ.ك إY شهادة ا.شاهد أوال  ،العلماء اضطر�وا ~ إسناد أخذ ا1ق با.شاهد وا{م�

~ عدم  )3(ا.شهادة شبهة )2(فيقوى S هذا ا(ع÷ أن تقول ،¢لعاضد .لشهادة ،وا{م� معه
فيقوى S  ،¢لعاضد �ا ،أو 2سند ذ.ك إY ا{م� وا.شاهد ؟وتقو\م بنائه قائما ،طلبه با.كراء

 فيتوقف ا.كمال S ،)5(سيان ~ القوة )4(أو هما ،وتقو\م بنائه مقلوx ،هذا ا(ع÷ طلبه با.كراء
   ؟كمالاإل

 K إذا سقطت شهادة هذا  ،أن هذا االغتالل ا�ي اغتله هذا ا(وهوب � قبل ا{م�و\ظهر
كما قيل ~  ،يلزمه غرامته إذ ل®س مأذونا � ~ ا�Rف إذنا خاصا )6(أنه ،ا.شاهد ا(قبول

من أنه ال يقD �شهادة شاهد �ردة مع أنهم فرقوا ~ ا(ذهب ب�  ،ا(ذهب (ا قدمناه عن اإلمام
فÌ األول ال يغرم  ،بغw عوض )8(و�� من اغتله ،فيه عوضا )7(ش®ئا بيده بعد أن بدلمن اغتل 

   .ا�ي بذل وحرمان االغتالل ،ما استغل cال �تمع عليه حرمان انتفاعه بالعوض
 ،و¸ن ضمان ذ.ك منه ،ما اشÖاه بيده .م يرجع با¬من ا�ي بذ�/ هلك  )9(]فإنه .و[وأيضا 

@��æbflàŞšÛbči �قال  وقد  ŽxaflŠ�̈ a�)10(ى ثو�اÖجموعة فيمن اش)أال ترى أن ابن القاسم قال ~ ا ،، 

                                                 
: أخرجه أبو داود ~ س�نه، كتاب. وهو حديث صحيح. ح� ابتاع فرًسا من أعراّ±  �خز\مة بن ثابت .لنó  ةهو حديث شهاد )1(

؛ وأخرجه ال�ساú 308ص 3، ج3607: إن علم ا1اÐم صدق ا.شاهد ا.واحد �وز � أن ¾Íم به، حديث: باباألقضية، 
؛ وأخرجه ا1اÐم ~ 301ص 7، ج4647: الÁسهيل ~ ترك اإلشهاد S ا�يع، حديث: ا�يوع، باب:~ س�نه، كتاب

 .  206، ص21883: ن ثابت، حديث؛ وأخرجه أ�د ~ vسنده، حديث خز\مة ب21ص 2، ج2187: ا(ستدرك، حديث
  .»يقول«: ~ ط  )2(
  .»�شبهة«: ~ ي  )3(
  .»بهما«: ~ ط  )4(
  .»العدة«: ~ ي  )5(
  .»ألنه«: ~ ي  )6(
  .»بذل«: ~ ي، م، ط  )7(
  .»اغتلتة «: ~ ي  )8(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )9(
 9، ج3046، 3045، 3044: فيما اشÖى عبًدا، فاستعمله، ثّم وجد به عيبًا، حديث: أخرجه أبو داود ~ س�نه، باب )10(

ما جاء فيمن 2شÖي العبد، :، باب�ا�يوع عن رسول اهللا : ، وأخرجه الÖمذي ~ س�نه، كتاب383،384،385ص
، وهو حسن صحيح من رواية �قD أّن اqراج با.ضمان �أن رسول اهللا �، بلفظ 1206: و2ستغله، ثّم �د به عيبًا، حديث

، 93ص 5، ج1207: ، أّما رواية هشام بن عروة عن ïxشة، فهو حسن صحيح غر\ب، حديث92ص 5عروة عن ïxشة، ج
َمانِ  �قDََ رَُسوُل اِهللا �، بلفظ 4414: اqراج با.ضمان، حديث: وأخرجه ال�ساú ~ س�نه، باب  ←،�أّن اqراج با.ض�

 ]أ/320[
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وقال ~ ا(دونة ~ كراء ا�ور  ،أن ا.واهب ال يضمن :فاستحق ،فوهبه (ن لZسه حÄ أباله
   .أنه ال يضمن ،أن ا.وyيل إذا وS ñ كراء فحاE: "واألرض�

 .فوهبه ،ن vسألة ا(جموعة وقعت ~ vشÖي بذل عوضاوفرق األشياخ ب®نهما بÍو
S أنه قد يقدح ~ هذه الطر\قة ما نص عليه  ،وvسألة كراء ا�ور وقعت وyيل .م يبذل عوضا

فإن وجدها قد فاتت ~ أيدي  ،فيمن أوò � بثلث دار: ~ كتاب القسم من ا(دونة ،ابن القاسم
   .يمة ا�دمأن ا.ورثة ال يضمنون � ق ،ا.ورثة بهدم

أنه ل®س �  ،ثم أv 5ستحقها ،)1(أال ترى أن ما.� قال فيمن اشÖى دارا فهدمها :قال
و§ن ¢نا  .بنص vلك با(ملوك بعوض )2()بغw عوض(فشبه vلك  ،تضم� ا(شÖي قيمة ا�دم

lسقط الطلب  )3(أن ا.شبه ا�ي ،كما أشار إ{ه بعض أهل ا(ذهب واRحقيق ،يفÖقان
أو حلو� �ل من �  ،إنما ¼ أذن ا.dع ~ ا�Rف ~ ا.�ء إذنا خاصا بعوض ،باالستغالل

   .ذ.ك اÍ1م
�عليه من ينازعه ~  )4(ثم طرأ ،احÖازا من ا.وارث 2ستغل مال ا(وروث ،بعوض :وقو

م ب� انتفاعه بنفسه وفرق ابن القاس ،كذا قال ابن كنانة .فإنه يغرمه ما استغل ~ حظه ،ا(wاث
فقد يÍون ~ نصيبه ما يÍفيه عن  ،وال يؤدي كراء ما سÍن ،ترد الغلة :فقال ،و�� اغتال�

  ، و�� من .م ي�تفع وyأنه .م ي�تفع بمال من طرأ عليه ،نصيب هذا ا.وارث الطاري )5(]سك÷[

                                                                                                                                                         
ِ  رَُسوُل  َ*َقاَل �، بلفظ 2234: اqراج با.ضمان، حديث: ، وأخرجه ابن ماجه ~ س�نه، باب17ص 14ج← �sََراجُ  � ا

ْ
qا 

َمانِ  ïxَ  õóَِِشَة َ$نْ  َ$نْ  ُعْرَوةَ  َ$نْ �، بلفظ 23091: ، حديث، وأخرجه أ�د ~ vسنده، vسند ïxشة 2ص 7، ج�بِا.ض�  ا��
ََراجُ  :قَاَل  �

ْ
qَمانِ  ا ن� �، بلفظ 24806: ، وحديث247ص 49ج� بِا.ض�

َ
óِ�  أ ن�  قDََ  � ا��

َ
ََراجَ  أ

ْ
qَمانِ  ا  52، ج�بِا.ض�

ما جاء ~ : ، وأخرجه ا�يهÀ ~ ا.سA ا.كWى، باب138ص 5، ج146: ، وأخرجه ابن أ± ش®بة ~ vصنفه، حديث463ص
 رَُسوُل أّن �، بلفظ 14783: ، وأخرجه عبد ا.رزاق ~ vصنفه، حديث322، 321ص 5اRدل®س، وyتمان العيب با(بيع، ج

 ِ �sََراجُ : قَاَل  � ا
ْ
qَمانِ  ا ََراجُ  � اó�ّّ  َ*َقاَل �، بلفظ 2136: ، وأخرجه ا1اÐم ~ vستدرyه، حديث177ص 8ج، �بِا.ض�

ْ
qا 

َمانِ  ِ  رَُسوُل أّن � ، بلفظ3047: ، وأخرجه ا�ار قطU ~ س�نه، حديث280ص 5، ج�بِا.ض� �sََراجُ  � ا
ْ
qَمانِ  َجَعَل ا ، �بِا.ض�

خيار : ، وأخرجه ابن حبان ~ صحيحه، باب293ص 7، ج�َمانِ قDََ أّن اqراج با.ض� �بلفظ  3048: ، وحديث295ص 7ج
  .382، 380ص 20، ج5018، 5017: ا�يع، حديث

  .»فهدمت«: ~ ط  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»ا.شبهة ال©«: ~ ي، ك، ط  )3(
  .»يطرأ«: ~ م، ط  )4(
  .ي، م، ك، ط: من وما أثZته. األصل: سقط من  )5(
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   .عوضا )1(فإنه ال يغرم منافعه ،وال هو ôصب � ،بمال غwه
فإن .لوارث  ،وهذا يقتC أنه .و طرأ وارث ¾جبه حÄ ال يرث ش®ئا :ا(ازريقال اإلمام 

فإنه يمÍن أن يÍتÌ بمقدار  ،ما انتفع إذا شارyه ~ ا(wاث ،(2)القادم أن يطا�ه بقيمته
أن يقول إذا .م lسقط شهادة ا.شاهد ا(قبول عند اإلعذار  )3(وهل لقائل .نصيبه ا�ي ورث

 ؟أو ال يطالب بذ.ك ،إذ .م يتم اÍ1م إال با{م� اآلن ،يطالب بÍراء ما سÍن قبل ا{م�
 ،وهذا هو الظاهر السيما S القول بأن ا(Öقبات إذا وقعت ،وحصل ،ألن ا{م� تتمة (ا وقع

 ،ا.سؤاله و§ن تأخرت األح�م عنها ا ،© اقتضت أح�مهافإنما يقدر وقوعها يوم األسباب ال
 ،واستقال�ا با{م� ،فأما حÍم ا�بة بعد كمال ا.شهادة :وا�ي حذفناه من ا#واب هو قو�

  : ففيها ثالثة أقوال
 ،كWاهما 1صول ا1يازة عن ا.واهب فيها ،نفوذ ا�بة ~ ا�ار\ن ،وهو ا(شهور: أحدها

وقيمة ا�بة أو  ،ا¬لث من �موع قيمة ا�ار\ن )4(إذا ثبت أن قيمتها ،ع �اوصغراهما Ícم اRب
هكذا ~  .و�طل ما سكنه األب ،نفذ .البن ا.كبw ما حازه ،و§ن ثبت أنها أ�Õ من ا¬لث .أقل

وفيه  .وا.صدقة ،ا(قرب من رواية ع® عن ابن القاسم عن ما.ك ~ ا�ور ا(تعددة ~ اZ1س
وا�بات ~ هذا : )6(]قال[ ،~ وثائق ابن العطار )5(ومثله .هب اRحديد با¬لثمن @م ابن و
وyذ.ك أيضا ~ ا.وثائق  .وا¬لث هو الغاية ،ودون ا¬لث أب� وأوضح: قال. بمثل ا.صدقات

  ،و�.ك �ط ذ.ك ~ ا�ور ا(تعددة ،ا(جموعة ~ ا.صدقة
õ

وهذا القول ~  .اد العقدةوهو ا�
  . )7(ا�وادر vضاف إY ابن القاسم

¾وزون عن  ،S كبار ا.و� )8(وابن ا(اجشون ~ ا.صدقة ا�تل ،عن مطرف: القول ا¬ا]
  ¢ن ما  كثwا، قليال أو )9(¢ن ،و\صح ما .م 2سÍن ،يبطل ما سÍن: "قاال ،األب ألنفسهم

                                                 
  .»منافع«: ~ ط  )1(

  .»بقيمة«: ~ ي، ط (2)
  .»القائل«: ~ ط  )3(
  .»قيمة«: ~ ك  )4(
  .»منه«: ~ ك  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .137ص 12ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )7(
  .»ا(بتل«: ~ ي  )8(
  .وهو خطأ. »¢نا«: ~ ي، م، ك، ط  )9(
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  ،سÍن أ�Õ ذ.ك ،أو دورا ،تصدق به دارا
�
   )2(.وذكر ~ ا#واهر vضافا إY ابن القاسم. )1("هأو أقل

 .بطل ا#ميع ،و§ن حاز األقل ،نفذ � ا#ميع ،أن ا(وهوب � إن حاز األ�Õ: القول ا¬الث
. وحد به القدر ال®سw با¬لث ،ذكره ~ اZ1س صاحب ا.�~ قوال بعد أن قدم القول ا(شهور

ثم ا#واب S ما  ،.ك إن أردته بذكر ا.سؤال أوالفرتب ذ ،ما ذكرناهوأما حÍم الغلة إلخ 
  .واهللا ا(وفق ال رب غwه ،يقتضيه ا�قل

-941 Rn�JL� ¬�8 �=P M� ��c��X  

قال يعU واهللا أعلم : ما نصه ،قال ~ vسائل ا�بة من الWز� ،vسألة من هبة بعض ا(شاع
  ،وºدمه يوما ،فيه أن ºدvك يوما )3(]فا1وز[ ،ومن تصدقت عليه بنصف عبدك :ابن يو�س

¢ن عبد  و§ن  ،)4(أو ا(عَطى/ ¢ن العبد حي�ئذ بيد ا(عِطي  ،فهو حوز تام ،فإن مت ،أو عdة أيام
فال �وز أن يبü بيد  ،وأما إن تصدق �شقص � ~ عبد .واقÁسما الغلة ،وأَجراُه �يعا )5(الغلة

 ،(7)و§ن سلم vصيZته ،أو أيديهما ،أو ا(عطي ،بيد ا.d\ك (6)ولÍن ،ا(تصدق منه �ء
   .إال أن ºرج عنها ،بطلت صدقته ،وتÍارى vصابة �\Íه

xشاv رجل بمورثه من قر\ة S ية من تصدقZالعت aوعمر  ،فعمل ا(عطى ~ القر\ة ،و
 ،فصار .لمعطى مثل ما .� أخ ،فاقÁسم إخوته بعد vوته ،ثم هلك ا(عطي ،بقدر حصة ا(عطى

ألنه إنما سلم إ{هم  ؛وابن وهب عمله حيازة ،فعن ابن القاسم ،أنك .م �ز :ال ورثة ا(عطىفق
   .حقه بما أسلموا إ{ه من حقوقهم

فب÷ ~ ناحية منها  ،وعن ابن القاسم ~ اvرأة تصدقت بمورثها S رجل من دار vشاع
ال أن يÍون �¸ؤه إ ،فهذه ا.صدقة رد ،)8()ا(رأة(فال مقاسمة حÄ ماتت  ،وسÍن فيها

   )9()فيه(فتكون حيازة أصبغ إال ا(وضع ا�ي ب÷  ،لwتفقوا هم بناحية وهو بناحية ،صا1وه

                                                 
  .159ص 12ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )1(
  .64ص 3ج: ينظر عقد ا#واهر  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .»�«ز\ادة : ~ ط  )4(
  .»أصله«: ~ ط  )5(

  .»{Íن«: ~ ط (6)
  .»vصابته«: ~ م، ك، ط (7)

  .ك: سقط من  )8(
  .ي: سقط من  )9(

 ]ب/320[



 1278 
 

ألنه سلم �م  ؛وهذه مثل األوÉ .وهو حيازة ،فحصة ا(عطى من عرصة ذ.ك ا��يان � ،وحازه
   .حقه بما سلموا �

 )1(فكقول ،و§ن بÀ �ا �ء .ف¦ حيازة qروجها عنها ،إن .م يبق .لمرأة حق :ابن ا(واز
   .ابن القاسم

إذا تصدق ا.ورثة بناحية  ،وعن ابن القاسم .هذا S أن قبض الغاصب قبض :ابن يو�س
 .vضت .لمعطى ،)2(فإن وقع .لمتصدق تلك ا�احية ،بعينها S رجل قبل القسمة تقسم األرض

و.و  ،و§ن وقع � بعض Dv ذ.ك ا�عض .يه أن يعوضهول®س عل ،و§ن وقع غwها بطلت ا.صدقة
فإن ¢نت ~ صفتها  ،بقية األرض القسم دونو¼ �مل  ،أقاسمÍم هذه األرض ا(عطاة :قال

و§ن ¢نت تضاف  ،)5(حصة .لمعطي )4(فيأخذ منها ،.سائر األرض قسمت وحدها )3(التصاف
  .Dv و¸ن اÍ1م S ما ،قسمت ùها ،�قية األرض ~ القسمة

أن يÍون � عوض ما  ،¢ن ا#اري v Sسألة هبة ا.شقص ا(بيع ~ باب ا.شفعة :قلت
 ،السÁشعاره ذ.ك عند ا�بة ،أو عوضه من األرض ،وyأنه وهب � ذ.ك ،ع� � من األرض

  .هhالف االستحقاق ا
-942 R������8 ���v�� �P��� [� "��=) ��8 ! ��iJ� M��E� M�X 

وحZسا S أوالدهم ا�كور ذ.ك  ،Ðم من بور ~ بالد ،عن أخو\ن vش�yÖوسئل االبن 
 ،ووقفوه S أوالدهما معا ،ونصه S ما ~ وثيقة اZ1س قد حZسوه ،با.سو\ة ب� أوالد � أخ

 ،إY أن يرث اهللا األرض ومن عليها )6(]بل عقب عقبهما[ ،وS عقبهما ،ا�كور دون اإلناث
يقسم ذ.ك أوالدهم S عدد ال�سل  ،دون اآلخر )7()عقبه(و ،(حZس�فهل إن تناسل ألحد ا

  أوالد رجل من  )9(فا.� ،)8(أو يقسم اZ1س أنصافا ،ا(شÖط ~ وثيقة اZ1س منصوصا

                                                 
  .»لقول«ط : ، ~»~ قول«: ~ ي  )1(
  .»�احةا«: ~ ي  )2(
  .»النتصاف«: ~ ي  )3(
  .»منكما«: ~ ط  )4(
  .» ا(عطي«: ~ ط  )5(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .»أيضا«: ~ ط  )8(
  .».�«: ، وa م» S �«: ~ ط  )9(
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  حكمه حÍم أصله ~ القسمة أيضا أم ال؟ ،وهل إن نقل اZ1س ببâ آخر ؟ا(حZس� اZ1س
وال  ،أن اZ1س ا(ذكور يقسم S رؤوس �سل ا(حZس� ،ا#واب واهللا ا(وفق :فأجاب

�مد  .واهللا أعلم ،سواء )1(وحÍم ما نقل فيه كحكمه ،يقسم ب®نهما أنصافا Yقا� عبيد ر�ه تعا
  .بن عبد  ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به

S (ا#واب أعاله صحيح  :وأجاب بعده القا� سيدي عبد ا1ق حفيد سيدي ا�كري
 .، فا#واب أعاله صحيحو�عد :عبد ا.ر�ن اRنال] )2(وأجاب سيدي عمر بن .ما ظهر �ا

  .ها (3))ا#واب أعاله صحيح :وأجاب سيدي وا�ي
-943 R?b�¨ M� "^r� .�� * � �� .==�8 �9� ]=	�� ,"^y ��v8 �'� 3P� M�X  

أو أقر أنه لغwه من ¾لف؟ فÌ  ،ووجبت يم� �سZبه ،vسألة من وهب دينا � بذمة غwه
وسئل فقهاء قرطبة عن vسألة نزلت عند القا� ابن : "ما نصه ،أوائل االستحقاق من ا(عيار

ال حق � فيه ثم أشهد صاحب ا�ين أنه  ،)4(�دين، وذ.ك أن رجال أثبت دينا S رجل ببل�سية
ثم  .وتوجهت يم� القضاء ،ه ببل�سيةأن يذهب إY اقتضائ[ا(قر �  أو ا(قرمع رجل سماه، فأراد 

  . )5(]؟ºاطب قا� بل�سية من ¾لف منهما إن ¢ن ا(قر أو ا(قر �
وأجاب  .ا�ي يظهر K أن ا(قر � ¾لف؛ ألنه صاحب ا�ين :بأن قال فأجاب ابن ا1اج،

  . أرى أن ¾لف ا(قر ال غw: وأجاب أصبغ بن �مد. أن ا(قر ¾لف: ابن �دين
و§ن ¢ن أقر أن ا�ين لفالن  ،فإنه ¾لف ا.واهب ،إن ¢ن وهب ا�ين: وأجاب ابن رشد

cقيقة  واهللا أعلم /  ،)8(]�يعا[وا(قر �  )7()ا(قر(فيحلف  ،.م يÍن هبة )6()إن(و ،دونه
  . ما ~ ا(عياره ا )9(."ا.صواب

                                                 
  .»حكمه«: ~ ط  )1(
  .»بن عبد القادر«ز\ادة : ~ ك  )2(

  .ط: سقط من (3)
Ðم من ساحل ا�حر األبيض ا(توسط، دام فيها اÍ1م  5ثالث ا(دن ا.كWى إلسبانيا، تقع S نهر تور\ا S بعد  :بل�سية  )4(

  . 100ص 5ج: ا(وسوعة العر�ية العا(ية. اإلسال� Þو ثمانية قرون
  .ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. بياض  )5(
  .ي، ط: سقط من  )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .وهو غw مثبت ~ ¤ت� حلو.و. ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من )8(
  .587ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )9(

 ]أ/321[
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ثم أشهد أنه ( ،دينا S آخر ببل�سية )1(فيمن أثبت: "وv aسائل اإلقرار من حلو.و vسألة
  فهل ¾لف ا(قر �؟  ،)2(واقتضاءه) ثم أراد ا(قر � ا�هاب إY بل�سية ،لغwه وسماه

و�مثله قال  ،وهو ا�ي ظهر البن �دين ،وهو ا�ي ظهر K أن ¾لف ا(قر: قال ابن ا1اج
ا�ين لفالن حلف  ن أقر أنّ ، و§إن ¢ن وهب ا�ين حلف ا.واهب: والبن رشد .أصبغ بن �مد

وال يمتنع من واحد )4( ،وتقدم � ~ ا.و¸لة أنه يدفع (ن طلبه منهما )3(]وا(قر �يعا. [ا(قر �
  . ما 1لو.واه ا )5(."منهما

ْهِن : "وa ا1طاب عند قول ا(صنف ~ باب ا�بة  فََ�.ر�
�
فإن وهب دينًا، و� : فرع "، )6("َو§ِال

، فهل ¾لف رّب اّ�ين، أو ا(وهوب �؟ قال ا(شّداK ~ حاش®ته S ا(دونّة ~ عليه شاهد واحد
.و وهب � دينًا، و� به شاهد، حلف ا(وهوب � مع شاهد ا.واهب، واستحّق اّ�ين، : ا.ّشفعة

  . هابعد vوت زوجها مع ما يناسبها َ¢cََِها وتقّدم ~ ا.ّسلم ا¬ّالث vسألة ا(رأة تهب 
 wما قا� ~ كتاب ا.ّسلم ا¬ّالث ~ قو�و2ش Yْعَت و§ن : إ طعاًما، فلم تقبضه حÄّ اْ,تَ

فيمن اشÖى سلعًة من رجل، ثّم أنÍر ا�ائع، و.م �د  )7( وvّما 2شبه هذا ما قا.وه. أسلفته
 شاهًدا واحًدا، و¸ن  )8(ا(شÖي

ّ
تصّدق بما اشÖاه، أّن ا{م� S ا(تصّدق  )9()قد(S ا.dّاء إال

عليه ال S ا(شÖي؛ ألنّه يقول ال أحلف، و\أخذ غwي، ح�ه ا.ّشيخ أبو ا1سن ~ كتاب 
  . ا.والء

بÍَِاKِِء  وذ.ك خالف ما أشار إ{ه صاحب الّطراز عن األبهرّي ~ اvرأة تصّدقت
 بعد يم� ا(رأة أنّها .م ال يق: قال. صداقها، وقد أثZتته S زوجها ا(ّيت

ّ
بضه ا(تصّدق عليه، إال

تقبضه، وال وهبته، وال أحالت به، وال تصّدقت به خوفًا أن تÍون إنّما فعلت Rدفع ا{م� 
ًقا S فتوى ابن رشد ~ ا�بة ¾لف ا.واهب: وقال الWز� ~ كتاب ا�بات. عنها

ّ
   .رأيت معل

                                                 
  .»�«: ~ ط  )1(
  .»اقتضاه«: ~ ي  )2(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )3(
  .»و\Wئه«ز\ادة : ~ ك  )4(
)5(  �  .314ص: ¤ت� فتاوى الWز
  .253ص: ¤ت� خليل  )6(
  .»قا.وا«: ~ �يع ال�سخ  )7(
  .»S ا.dب«ز\ادة : ~ ي  )8(
  .ك: سقط من  )9(
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َاِلف؟ (2)اّ�ين �شاهد واحد منإذا وهب  ،)x()1ت(وقد تقّدم عن ابن 
ْ
  . ها ا1
ومن أقام ب®ّنًة ~ دار أنّها : وما ذكره عن ا.ّشيخ أ± ا1سن هو ~ �ح قو� ~ ا(دّونة

  . ألبيه، وقد ترك أبوه ورثًة سواه، ا.ّشيخ
 شاهًدا واحًدا، وتصّدق 

ّ
نزلت vسألة، و¼ أّن رجًال اشÖى ش®ئًا، و.م يقم S ا.dّاء إال

بذ.ك ا.ّ�ء، ثّم قام ا�ائع عليه، فإّن ا{م� هنا S ا(تصّدق عليه؛ ألّن ا(شÖي يقول ال 
وانظر .و ¢ن ا(شÖي باعه، ثّم قام . هأحلف، و\�تفع غwي، وهذا يظهر من vسألة الغرماء ا

ا(سألة فانظر ا�ائع S ا(شÖي ا¬ّا]، فهل ا{م� عليه، أو S ا(شÖي األّول؟ وقد نزلت هذه 
  .ما ~ ا1طاب ر� اهللا عنهه ا )3(."ذ.ك، واهللا أعلم

ومن فتوى ا.صفراوي  ،زاد بعده متصال به ،و(ا ذكر الWز� ما نقله عنه ا1طاب: قلت
فأفÄ  ،وفيها ثالثة أقوال قد vرت ؟ا1الف نْ وجبت يم� االسWÁاء مَ وإذا وهب ا�ين  ،وغwه

 ،ولÍن إن اد� ا(ديان S ا(وهوب علم القبض ،ال يتوجه S ا.واهب يم� :ا.صفراوي
   .استحلفه أنه ال يعلم أنه وفاه

ذا ¢نت دعواه دفع ا1ق .لواهب قبل ا�بة :وأجاب ابن عوف
ّ
فال تتوجه S ا.واهب  ،إ

توجهت  ،ا�بة )4(و§ن ¢نت دعواه ا�فع قبل .و\قS D ا(ديان بدفع ذ.ك .لموهوب ،يم�
وحق  ،و§ن نÍل غرم .لغر\م ما أخذ منه ،فإن حلف برئ من الغرم ،ا{م� S ا.واهب

   .ا(وهوب متوجه S ا(ديان ~ ا.وجه�
حلف (فإن  ،ا{م� S ا.واهب 1ق ا(وهوب � ~ تتميم ا�بة :وأجاب أبو إبراهيم ا.ر��

 فإن قام الغر\م فاد� ،و�طلت ا�بة و�رئ( ،حلف الغر\م)5()و§ن نÍل عن ا{م� .تمت ا�بة
فإن نÍل عن  ؟ألنه 2ستحق ذ.ك ؛نظر هل ¾لف ا(طلوبوا. فيجب حلف الطالب ،القضاء

   ،وهب عينا ذهبت )7(ألنه إنما ؛و.م يرجع ا(وهوب S ا.واهب ��ء ،)6()ا{م� حلف الغر\م

                                                 
  .ط: سقط من  )1(

  .»فمن«: ~ ك (2)
  .9-8ص 8ج: vواهب ا#ليل  )3(
  . »بعد«: ~ م، ك  )4(
  .ي: سقط من )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .»(ا«: ~ ي  )7(
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  هاقبض  )1(]أنه[ول®س يم� الغر\م ×ا ¾قق عليه 
نقله عنهما أيضا ~  ،وابن عوف ،وما نقله الWز� ~ vسائل ا�بة عن ا.صفراوي :قلت

وأظن  ،ورأيت نظw هذا ~ الطرر :وزاد ما نصه ،و�طلت ا�بة :إY قو� ،vسائل ا.و¸لة واإلقرار
وشهد S قتله  ،خطأ )3(.و قتل رجال ،)2()أصحابنا(�عض  :أنه رأيته ~ ¤ت� فضل عنه قال

وyذا .و ¢ن  ،فإن لغرمائه أن يقسموا ،فأE ورثته من القسامة ،بما� )4(وعليه دين ¾يط ،واحد
   .و2ستحقوا ا�ية ،فلغرمائهم أن ¾لفوا ،وأبوا عن ا1لف ،S ا.ورثة دين

فوهب  ،خطأ )5(]رجل[.و قتل  ،ورأيت �عض أصحابنا ،وهذا جيد S أصو�م :قال فضل
بمþلة .و أن  ؟أو ا(وهوب � ،و2ستحق ديته ا.ورثة ،¾لف ~ هذا )6(من كنت ترى ،ديته .رجل

و2ستحق  ،فيحلف ا(وهوب � ،فوهبه .رجل ،�شاهد واحد )8(رجل دين )7(]¢ن � S[رجال 
.لصغw �ب / ، أال ترى أن ا1ق وهو جيد أيضا إنما ¾لف من ¢ن � ا1ق يوم ا1ق .ا�ين

  .وال ا.وH عن ا.صغw ،أنه ال ¾لف األببا.شاهد ا.واحد 
ونقل  .فع. هذا ¾لف ا.واهب ،وأظنه ~ ا��ح أن األب ¾لف ،وزاد ابن رشد قوال :قلت

wسائل اإلقراره ا .فعليه ما وقع ~ هذا ا#واب ،قوال أنه ¾لف ا.صغv ~ �ونقل  .ما ~ الWز
  .نظره�مد، وابن رشد، فا�دين، وأصبغ بن  وابن ،فيها أيضا ما البن ا1اج

فلم تقبضه حÄ  ،و§ن ابتعت طعاما :)9(]بعد @م[اK ~ قول سلمها ا¬الث وقال ا(شدّ 
ثم  ،و×ا 2شبه هذا ما قا.وا فيمن اشÖى سلعته من رجل :م" :بعد @م ما نصه... أسلفته إلخ 

أن  ،و¸ن قد تصدق بما اشÖاه ،و.م �د ا(شÖي S ا.dاء إال شاهدا واحدا ،أنÍره ا�ائع
   ا.شيخ أبو [ح�ه  .و\أخذ غwي ،ال أحلف :ألنه يقول ؛ال S ا(شÖي ،ا{م� S ا(تصدق عليه

                                                 
  .بياض: ~ ط  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .»رجل«: ~ ك  )3(
�يط«: ~ ي  )4(«.  
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، م، ك: سقط من  )5(
  .»من«ز\ادة : ~ ك  )6(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )7(
  .»¢ن � دين S رجل«: ~ ط  )8(
  .طي، ك، : وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(

 ]ب/321[
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   .~ كتاب ا.والء )1(]ا1سن
وذ.ك خالف ما أشار إ{ه صاحب الطرر عن األبهري ~ اvرأة تصدقت بÍاKء صداقها 

 ،إال بعد يم� ا(رأة أنها .م تقبضه ،عليه )2(]يقبضه ا(تصدق ال :قال ،S زوجها ا(يت[قد أثZتته 
فعلت ذ.ك Rدفع ا{م� [خوف أن تÍون إنما  ،وال تصدقت به ،وال أحالت به ،وال وهبته

و§ن ¢ن ، رأيت معلقا S فتوى ابن رشد ~ ا�بة ¾لف ا.واهب :ا�بات )3(]~ كتاب .عنها
   .إقرار با�ين ¾لف ا(قر وا(قر �

إذا  )5(وقد تقدم عن ابن عتاب .)4(]وأصبغ بن �مد إY إحالف ا(قر ،وذهب ابن �دين[
 ،ال تتوجه S ا.واهب يم� )6(ومن فتوى ا.صفراوي ؟وهب ا�ين �شاهد واحد من ا1الف

  . استخلفه أنه ال يعلم أنه وفاه ،علم القبض[ولÍن إن اد� ا(ديان S ا(وهوب 
فال تتوجه S ا.واهب  ،ا1ق .لواهب بعد ا�بة )7(]إذا ¢نت دعواه دفع :وأجاب ابن عوف

توجهت  ،و§ن ¢نت دعواه ا�فع قبل ا�بة .و\قS D ا(ديان بدفع ذ.ك .لموهوب � ،يم�
وحق  ،غرم .لغر\م ما أخذ منه ،و§ن نÍل ،فإن حلف برئ من الغر\م ،ا{م� S ا.واهب

  .  ا.وجه�ا(وهوب متوجه S ا(ديان ~
فإن حلف  ،ا{م� S ا.واهب 1ق ا(وهوب � ~ تتميم ا�بة: وأجاب أبو إبراهيم ا.ر��

فادx  فإن قدم الغر\م ،و�طلت ا�بة �رئو ،و§ن نÍل عن ا{م� حلف الغر\م ،تمت ا�بة
فإن نÍل حلف  ،نظر هل ¾لف ا(وهوب أنه 2ستحق ذ.كالقضاه، فيجب حلف الطالب، وا

يم� الغر\م [ول®س  ،)8(ألنه إنما وهبه عينا ذهبا ؛و.م يرجع ا(وهوب S ا.واهب ��ء ،الغر\م
  . منه اھ )10(" )9(]قبض أنه ×ا ¾قق عليه 

                                                 
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )1(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )2(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )3(
  .ي: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )4(
  .»ابن xت«: ~ ي  )5(
  .، وفيه سقط �سبب األرضة»فيها ثالثة اقوال قد تقدمت، فأفÄ ا.صفراوي.... وغwه إذا وهب « ز\ادة: ~ األصل  )6(
  .اKي، وتÍملة ا(شدّ : وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .ي: وما أثZته من. األصل؛ �سبب األرضة: سقط من  )9(
  .أ، ب 84ل: اKتÍملة ا(شدّ   )10(
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يم� قضاء ذي ا�يت آخر  :وa �ح المية ا.زقاق البن عبد ا.سالم ا�نا] عند قو�ا
وتوجهت يم�  ،)1(]أقرانه ال حق � فيه مع فالن[ا¬الث صاحب دين : ت�بيه ذكره ما نصه

  . هو�ا¬ا] أفÄ ابن ا1اج ا ،أو هما أقوال ،أو ا(قر � ،فهل ¾لفها ا(قر ،القضاء
-944 RD��C��� 
�� ���� �=) ��c��X  

سأ�ا عنها أخونا ~ اهللا الفقيه سيدي إبراهيم بن  ،)v)2سألة حZس ا1اج أ�د اRحتا�
شيخنا  :ونصها ،نفعنا اهللا به ،)4(ا.صالح سيدي إبراهيم ا.وجداوي )3(ا.سيد ا1اج أ�د من آل

ومنقدنا من ظلمات ا#هل إY نور العلم أبو عبد اهللا سيد ا1اج  ،ووسيلتنا إY ر�نا ،وقدوتنا
Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا� ،ومن i اهللا ،وأستاذنا وقرة أعي�نا عوض وا�نا ،وابنه شيخنا ،

  :أما بعد ،و§كرام ،وألف �ية ،عليه اعتمادنا سيدي �مد عبد العز\ز ألف سالم اهللا عليكماو
حöتÍما  )5(يرفع (قام ،أفاض اهللا علينا من cر برyتكما ما فيه سعادة دنيانا وأخرانا

S و�يه �مد  )6(ووهب ا(كرم ا1اج أ�د بن أ± القاسم اRحتا� ،و¼ هذه حZّس ،نازلة
 ،S أعقابهم :ثم قال ،إY أن ذكر ما احتوت عليه أvالك اRحب®س ،عبد اهللا وأ± القاسم

ومن مات منهم  ،وال مدخل فيه .ألبناء مع األباء ،متدت فروعهم، واوأعقاب أعقابهم ما تناسلوا
رجع نصيبه إY ا�ا
 منهم S  ،ومن مات منهم عن غw عقب ،بمRþه فو�ه ،وترك و�ا ذكرا
   .حاصل نص اZ1س )7(]هو[هذا  ،ا.dط ا(ذكور

ثم مات �مد عبد  ،فقسما اZ1س أنصافا ب®نهما ،ثم مات ا(حZس وترك و�يه ا(ذكور\ن
ثم  ،فقسموا نصيب أبيهم من اZ1س ا(ذكور S ا.سواء ب®نهم ،وخلف ثالثة أوالد ذكورا ،اهللا

وهو  ،فاختلف فيه أخواه وعمه ،فبü نصيبه من اZ1س ،و.م يÖك و�ا ،مات أحد األوالد ا¬الثة
ومن مات  :فالعم أراد االشÖاك مع أخو\ه �تجا بقو� ،ووقع الþاع ب®نهما عليه ،أبو القاسم

َخَوا ا(يت ير\دان  ،و\طلب ا�صف من ذ.ك ،به إY ا�ا
 منهمرجع نصي ،منهم عن غw و�
َ
  وأ

                                                 
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»اRحتاي©«: ~ ي  )2(
  .»ا.و�«ز\ادة : ~ ي، ك، ط  )3(
  .»ا.واجدوي«: ~ ك  )4(
  .»بمقام«: ~ ط  )5(
  .»اRحتاي©«: ~ ي  )6(
  .ي، ك: وما أثZته من. األصل، م، ط: سقط من  )7(
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   .فو�ه بمRþه ،ومن مات وترك و�ا :�تج� بقو� ،االختصاص به وحدهم
 )2(]اهللا[ )1(أبقاÐم وأقوال شافية ،نوا �ا حاصل ا(سألة بنصوص باهرة� ب®ّ بد ساد وال

وyتب . وا.سالم ،ا ذ.ك ~ هذا ا.سجلواكتبوا � ،ا#هل )4(نور ¬قب غياهب )3(شهاب
  .خديمÍم طا�ا صالح دxئÍم عبيد ر�ه تعاY إبراهيم بن ا1اج أ�د لطف اهللا به

�وا.لوذÝ األر\ب األخذ من  ،وعليك أيها األحب ا.لبيب ،ا1مد هللا وحده :فأجبته بقو
ة اهللا وخصب الظرف، بأوفر نصيب، ألف سالم ما رyب راكب أحسن Âيب، ور� ،الظرف
، وñ صادق ما ¢ن لفعل � فاعل عتيد ورقيب، وS ا.وا� وا.و� واإلخوة واRعلقات ،و�ر¸ته
   .وحبيب

هو بقية إخوته  ،هذا وا�ي �ب أن يÍون � حظ ا(يت عن غw و� من أوالد عبد اهللا
ومن مات منهم وترك  :إذ قو� ،وأسعد أيضا بظاهر لفظه ،وvراده ،ألنه قصد ا(حZس ؛دون عمهم

فحيث  ،أو تعدد ،يفيد اختصاص و� ا(يت µميع حظ أبيه ا�د ا.و� ،فو�ه بمRþه ،و�ا ذكرا
فكيف ال يفيد اختصاصه به  ،نفراد من أول األvرلفظه ذ.ك اختصاصه به عند وجود االأفاد 

وهو  ،المة ا1طابو\ؤ\ده أيضا ما ~ تأ{ف vسائل اZ1س .لع ،إذ ا(ع÷ واحد ؟~ ثا] حال
فمفهوم : "ال© ذكرها بعد ا.لفظ ا.سابع بعد @م ×ا نصه ،قو� آخر ا�Rبيه األول من ا�Rبيهات

�صور\ن )5(بل ê¾ه أنه إذا ¢ن vرجع اZ1س S معي�� ،@مه wووجد منهم أحد ،غ، 
 ،ه ºتصون بنصيبهفإن أوالد ،وترك أوالدا ،كما .و مات أحدهم ،فإنهم ºتصون به دون غwهم

   .كأوالد األخو\ن األول�
فنصيبه S  ،ومن مات منهم و.م يÖك و�ا .ومن ذ.ك vسألة ا(واز\ة (ا قال ا.واقف فيها

في�بB أن ºتصوا به  وته ×ن يرجع إ{ه اZ1س معي�� �صور\ن، وهم بقية اإلخوة األر�عة،إخ
فإذا مات  ،صورون غw معي�� ¢ل© قبلهاوقصارى األvر أن تقول فيهم أنهم � ،دون غwهم

  وهذا هو ا�ي عليه  ،كأوالد من مات منهم ،أحق به من غwهم )6(¢نوا ،أحدهم ووجد ا�عض

                                                 
  .»العا.م«ز\ادة : ~ ط  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»ا�ين«ز\ادة : ~ ط  )3(
  .»عياهب«: ~ ي  )4(
  .»ا(عي��«: ~ ك  )5(
  .»¢ن«: ~ ك، ط  )6(
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  . واهللا أعلم ،الفتيا
وعن  ،vسألة العتZية ال© تÍلم عليها ابن رشد نقلها ~ ا�وادر عن العتZية: ا¬ا]

ألنه نقل @م ابن ا(واز ا(تقدم  ؛ومفهوم @مه أنها ~ كتاب ابن ا(واز أيضا ،ا(جموعة أيضا
ارا S ومن حZس د: ومن العتZية وا(جموعة، ابن القاسم عن ما.ك: ونص @مه ،ذكره أثرها

فو�ه v Sصابه من اZ1س، فمات اثنان  ،و�ط أن� من مات من و�ه أر�عة نفر من أوالده،
ه يرجع S فإن� نصيبَ  ،أوالدا، وال و� .آلخر\ن، ثم مات أحد ا�اق�، وال و� � (1)منهم، وتر¸

 �ْÁيع و� إخوته ا(ي�  ّàوال قسم فيها ،و\ؤثر أهل ا1اجة منهم دون األغنياء منهم ،وأخيه ال. /   
يبه فنص ،وyذ.ك إن �ط أن من مات منهم و.م يÖك و�ا: )2()ا(واز(قال ~ كتاب ابن 

فإن� نصيبه يرجع S ا�ا
  ،منهم عن أوالد، ومات ثالٌث عن غw و�ٍ  فمات ا¬ا]. S إخوته
  . هوال �ري فيه قسم ا )3(]فاألحوج[و\وثر فيه األحوج،  ،من ا.و�، وو� ا.و� باالجتهاد

، ما 2سأل عنها )4(وyثwا ،ولفظ هات� ا(سأ�R من األلفاظ ا.واقعة كثwا ~ @م ا(حZس
  . وال إش�ل فيها ،أما األوÉ ف�ح به ما.ك و�أن .ك حكمها ×ا تقدم،

ولÍن ظهر وجه  ،ش�لفيها من اإلفال �º ما  ،و¼ vسألة ابن ا(واز ،وأما ا¬انية
 ،يÍون نصيبه إلخوته ،وهو أن من مات من أوالد ا.واقف عن غw و� ،اÍ1م فيها ×ا تقدم

نصيب من مات  :)5(حيث قال ،فوقهاوا(جموعة ال©  ،ا من سياق vسألة العتZيةوهو ا(فهوم أيض
كما فعل  ، فو�ه v Sصابه،ومن مات منهم و� و�: يÍون .و�ه فيما إذا قال ،منهم و� و�

فكذ.ك إخوته يÍون نصيب من مات منهم عن غw و�  ،ذ.ك ~ أوالد األخو\ن األول�
إذ ال فرق ب� أن  ،فنصيبه S إخوته ،مات منهم و.م يÖك و�ا )6(]من[أن : حيث قال ،إلخوته

  .@م ا1طاب ر�ه اهللاه ا )7(."واهللا أعلم ،فتأvله ،أو إلخوته ،فنصيبه .و�ه :يقول
ذكر ~ vسألة ... وو� ا.و� باالجتهاد إلخ  ،فإن نصيبه يرجع S ا�ا
 من ا.و� :قو�: قلت

وêح ابن رشد  .وyذ.ك ~ ا(رجع ،العقبان®� أن أصل عبد ا(لك إيثار األقرب ×ن حZس عليه
                                                 

  .ك: وما أثZته من. »ترك«: ~ األصل، ي، ط (1)
  .ك: سقط من  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»كثw«: ~ ط  )4(
  .»جعل«: ~ ي، ك، ط  )5(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
  .بعض ا�Rفمع . 27-26ص: �ح ألفاظ ا.واقف�  )7(

 ]أ/322[
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أن العمل  :كما أنه قال ~ أجو�ته ،بمشهور\ة القول بإيثار ا(حتاج S الغU ~ اZ1س ا(عقب
wوالفق Uسو\ة ب� الغÁال S سو\ة .جرى بقسمتهÁذ.ك رجح ا.لخ¯ القول بالyوا(ساواة ،و. 

... وyذ.ك رجحه كثw من ا.شيوخ إلخ  ،أو دخل با(ع÷ ،(1))ا.و�(أنه أحسن نص S و�  :وقال
   .ما نقله ا1طاب ~ تأ{فه ~ اZ1س

 aسو\ة هو ا(ختار .زوال  :من أحباس ا(عيار 60وÁأن القسمة باالجتهاد هو ا(شهور و�ال
Íوانظر ما ~ ا.لفظ ا¬الث ×ا .لقرا~ ~ تأ{ف ا1طاب ا(ذكور)2(فانظره ،لف االجتهادت ،.  

يفيد أن األخ إذا  ،رجع نصيبه إY ا�ا
 منهم ،ومن مات منهم عن غw عقب: وقو� أيضا
إY  :ألن قو� ؛أو إخوته عند اRعدد ،رجع نصيبه إY أخيه عند االنفراد ،مات عن غw عقب


حيث .م يÍن � عقب  ،وºصص إخوة ا(يت بأخذ نصيبه ،ذ.ك )3(يفيد ،أي اj1 ، منهما�ا
إرادته به  ،وال يظهر منه أي من لفظه هذا ،ألن أعمام ا(يت ال يقال أنه باق منهم ؛يأخذه
بل ا(راد أن من مات  ،�يع أهل اZ1س ،أهل اZ1س حÄ يقال أن ا(راد با�ا
 منهم )4(عموم

 ،بل .و ع� رجوعه ألهل طبقته ،رجع نصيبه .لبا
 من أهل فر\قه ،من � فر\ق من أهل اZ1س
به إخوته دون  )6(ص� تَ خْ ~ طبقته َال  )5()هم(و�نوا عمه ا�ين  ،و¸ن .لميت عن غw عقب إخوة

¬الث ما إذا ¢ن ~ @م ا.لفظ ا: ونصه ،كما نص عليه ا1طاب أيضا ~ ا.لفظ ا¬الث ،بU عمه
ثم من بعده S  ،وقف فالن S ز\د :كما إذا قال ،ا.واقف ضمw يصح عوده S جهات متعددة

ومن  ،ثم S أوالد أوالدهم إY انقراضهم ،ثم من بعدهم S أوالدهم ،أوالده بÍر وعمر وخا�
والده ا¬الثة بÍر وعمر وانتقل ا.وقف أل ،فمات ز\د ،~ طبقته )7(مات منهم رجع نصيبه (ن

وصار ب� � واحد ما  ،وترك � واحد منهم أوالدا ،ثم مات أوالده ا¬الثة ا(ذكورون ،وخا�
و�U عمه  ،أو إلخوته ،فهل يرجع نصيبه إلخوته فقط ،فمات واحد من أوالد بÍر ،¢ن ألبيه

~  م رجع نصيبه (نومن مات منه :وقد قال ا.واقف ؟ألنهم ا#ميع طبقة واحدة ؛عمرو وخا�
   .طبقته

                                                 
  .ك: سقط من  (1)

  .88ص 7ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )2(
  .»يعU«: ، ~ ط»يع�«: ~ ي، ك  )3(
  .»بعموم«: ~ ك  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  . »ال اختص«: ~ ي، ك، ط  )6(
  .»إY من«: ~ ط  )7(
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 ،و§ذا نص S طبقة ا(وقوف عليهم :@مه ا.سابق )2(ا(تقدم إثر (1)قال القرا~ ~ الفرع
وهو مع  ،ألنه مع ابن عمه ا#ميع أوالد عم ؛ف0 ا#هت� طبقة واحدة ،وفيهم األخ وابن العم

أو يقول األقرب  ،فيقول (ن ~ طبقته من إخوته ،في�بغ أن ي�Z ذ.ك ،إخوته ا.� إخوة
فإن  ،إال أن األخ أقرب ،ألنه و§ن ¢ن ~ الطبقة ابن العم كذ.ك ؛فيتع� األخ ،)3()فاألقرب(

 .)4(فأفÄ بعضهم باألخ دون ابن العم؛ ألنه �ل ا.لفظ S أتم vوارده ،~ طبقته وسكت :قال
   .ه.ك ا )5(ول®س كما قال كما ب®نت ،فال احتمال فيه ،هو�عض الفقهاء يتوهم أنه إذا قيل ~ طبقت

فال يدخل بنوا  ،إنما يÁناول اإلخوة فقط ،~ طبقته :أعU أن قو� ،فال احتمال فيه :وقو�
و.م يزد  ،إذا قال ~ طبقته )6(العم بوجه من ا.وجوه؛ ألّن الطبقة إنّما lشتمل S ابن العم ~ @مه

 (8)و§ما cمل ،بعض الفقهاء )7(إما أصالة كما توهمه ،عود S اإلخوةفا.ضمw إنما ي ،S ذ.ك
  .العم مع اإلخوة يدخل بنو :وهناك من يقول .كما أفÄ به بعض الفقهاء ،)9(ا.لفظ S أتم vوارده

أو .ألقرب /  ،(ن ~ طبقته من إخوته : ا.واقف من يعود إ{ه ا.ضمw بأن قالّ� وأما إذا ب
فقد ت�Z أنه ال  ا(راد منه،ه ا .اختصاص اإلخوة بذ.ك، فال إش�ل ~ فاألقرب ×ن ~ طبقته

وyتب �مد عبد العز\ز بن  .واهللا تعاY و� اإلرشاد ،دخول .لعم مع إخوة ا(يت من بU أخيه
�مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم� .S سيدي وا�ي  ثم عرضت جوا± هذا

  .واهللا تعاY أعلم ،وأنÍر أن يÍون .لعم ~ ذ.ك �ء ôية اإلنÍار ،ف�ح بصحته
-945 R��=)m� ! n���� #�$% M� ��c��X 

قال ا.شيخ أبو i بن رحال ~ حاش®ته S ميارة  ،vسألة من شهادة ا.سماع ~ األحباس
حاصله ... إلخ  )10(وقد تلخص: وقو�... ت�بيه ال ¾Íم باZ1س إلخ : قو�: "ما نصه ،S اRحفة

                                                 
  .»العرف«: ~ ط (1)

  .»أ�Õ«: ~ ي  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»vراده«: ~ ط  )4(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. »بيت«: ~ األصل  )5(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. »@«: ~ األصل  )6(
  .»توهمة«: ~ ي  )7(

�مل«: ~ ك (8)«.  
  .»vراده«: ~ ط  )9(
  .طي، ك، : وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »تلخض«: ~ األصل  )10(

 ]ب/322[
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 ،hالف ا.شهادة S ا.سماع ،البد فيها من ثبوت ا(لك .لمحZس ،أن ا.شهادة S ا�ت باZ1س
 )2(~ ب®نة ا�ت إذا أر\د بها إخراج اZ1س من يد من يدÝ )1(]ظاهر[وهو  ،فإن ذ.ك ال 2شÖط

 )3()فيظهر أنه ال 2شÖط ،وأما إن .م يدعه من حازه �فسه .أو أثZته �فسه مثال( ،ته �فسهvلكي
  .ي1بت به �ب®سه)5( ))4(ي1بت به إرثه(ألن ا.وجه ا�ي  ؛~ ثبوته ثبوت vلك ا(حZس (ا حZسه

ل®س ذ.ك : وقد اعÖض ابن عرفة ا(سألة S من اشÖط هذا ا.dط ~ ب®نة ا(لك قائال
 ،ووقف ،و�®نا هذا عند قول ا(خت� ~ شهادة ا.سماع .وال ا(عمول به ،وال vشهوره ،هبا(ذ

  ها )6("و�®نا أن ا.راجح هو ما اعÖضه ابن عرفة ،وتÍلمنا مع ابن عرفة فيما ذكره
-946 R"�5� M9W �j)X 

اختلف علماؤنا ~ حÍم ثمن ا#اه فمن قائل : vسألة ~ ثمن ا#اه، قال ~ ا(عيار
وأنه إن ¢ن ذو ا#اه ¾تاج  ،ومن فصل فيه ،(7)]ومن قائل با.كراهة بإطالق[ ،باRحر\م بإطالق

وS �  ،و§ال حرم ،فأخذ مثل أجر مثله ~ ذ.ك جائز ،أو  ترداد Xv ،وتعب وسفر ،إY نفقة
خول بل األوÉ عدم ا� ،وال �ناء vسجد وÞوهما ،تقدير ال ي�بB اإلقدام عليه ال .لمتصدق به

  : وa ا(ع÷ ،~ هذه ا(ضايق
  قـر vوفـيـد اهللا غـاء cمـفج  ه         ـر حلـن غيـد اهللا مـى vسجـبن

  دقـتتص )8()مـل(ي وـم تزنـت لـفيا {  عا          ـائم جـعـي وتطـزنـة تـار\ـكج
ها       ـارتـ. وجـيـن لـة مـالمـأن ا.س

  
  هاـواديـال بـى حـلـل عـأال �  

  -947 R.�8� #��) ! .��� �=) �� ,��� ,�$° K¨ � �;? ��c��X 
~ ظهر رسم  )9(وجدته ،vسألة ~ �هول ا1ال ~ حياة أبيه إذا .م ¾ز ما حZس عليه

شيخنا : ونصه ،حZس سأل عنه سيدي وا�ي شيخه سيدي �مد بن ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن
                                                 

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»مدÝ«: ~ ي  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»نفيه«: ~ ي  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .125ص 2ج: اإلتقان واإلح�م  )6(

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (7)
  .ي: سقط من  )8(
  .»وجدت«: ~ ي  )9(
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 .ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،ا.سيد �مد بن شيخنا أ± ز\د ألف سالم عليك ،وأستاذنا أبا عبد اهللا
وجد تار\خ  ،فإن االبن ا(حZس عليه ،وأمعن فيه نظرك ،نظر ا.وقف بمحو�ا بد فال :و�عد

وyثw من  ،وحي�ئذ مات االبن ،فحسب ذ.ك lسعة عx dما ونصف ،وتار\خ وفاة أبيه ،والدته
و�عد ترى ما شهدوا بأن االبن ا(ذكور �هول ( .ا#ماعة شهدوا بأن االبن ا(ذكور �هول ا1ال

بد  فال ،غw أن شهادتهم تلك بعد vوت االبن ا(ذكور ،و�عض ترى ما شهدوا ~ رسم ،)1()ا1ال
  أجب هل يطالب با1يازة مدعيه أم ال؟

فمجهول ا1ال ~ حياة  :و�عد )Y(.)2 و�ر¸تهور�ة اهللا تعا ،وعليÍم ا.سالم( :فأجاب
 )4()¾مل(وا(شهور أنه  ؛S قول� ؟أو ضده ،كما علمت هل ¾مل S ا.رشد )3(أبيه قد اختلف

ول®س عليه  :قال .ألنه (ا ح�ه أي األول ؛وظاهر @م ا(تيطي أن العمل S مقابله .S ا.سفه
 )5(وعليه فمد� ا1يازة عليه ،طي القتصاره عليهوظاهر @م صاحب اRحفة ¢(تي .العمل

  .هاإثباتها 
-948 R�=�� ���(� ��4�� M� ��c�� �$��� �=CL� �8X  

حZس ا1اج �مد بن سا´ ا#رx]  :نصها بعد افتتاحه ،vسألة عن كيفية قسم حZس
وS � و� ¾دث  ،وضمته فوائده ،وأخته vر\م �يع ما حوته أvالكه ،S و�ه �مد العيا�

وأعقاب أعقابهم ما  ،وS أعقاب ا�كور ،فل�كر مثل حظ أن1ي� ،أو أنN ،با
 عمره ذكرا )6(�
           ،عن و� )7()من مات(و ،وال يدخل األبناء ~ ذ.ك مع األباء ،وامتدت فروعهم ،تناسلوا

ثم  ،رجع نصيبه S ا�اق� ،ومن مات من غw ترyة ،فله أو �م نصيب وا�هم ،أو أوالد
  .)9(اRوثيق S سنة )8()تمم(

                                                 
  .ي، م، ك، ط: سقط من  )1(
  .ك، ط: سقط من  )2(
  .»العلماء«ز\ادة : ~ ط  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »عليها«: ~ األصل  )5(
  .»بعد«ز\ادة : ~ ك  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .ك: سقط من  )8(
  .»س�ته«م، ك : ، ~»س�نه«: ~ ي  )9(
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 ،نظروه �سديد الفهم، واونص ا.سؤال سيدي ر� اهللا عنÍم تأvلوا مع÷ اZ1س
فإن العيا� ا(ذكور  ،وأجيبونا عن كيفية تقسيطه ب� من هو ? من أعقاب أعقاب ا(حZس

أحدهم عن  ،ثم هلك أوالده ا¬الثة ،والد ثالثةو� أخ اسمه �مد هلك عن أ ،انقرض وعقبه
فهذه �لة من � القسم ~  ،كثانيهما وثا¬هما عن و� واحد وابنة واحدة ،أر�عة أوالد واب�ت�

 )1(و.� بنت نصف قسمة .لdÁ\ك ؟فهل .� و� من الÁسعة قسمة من �يع اZ1س ،اZ1س
    ،حيث احتجن الستغال� ،وتنصيص ا(حZس بقو� .�كر مثل حظ األن1ي� ؟با.واو )2()فيه(
 )4(حسبما ،بل .لحاجة والعيال ،العطف با.واو )3(ال لdÁ\ك ،أو يقسم .� أوالد ها.ك بعددهم(

 :لقو� فيه ،قسمة أبيهم زائدة S قسمهم )6())5()ها.ك( أو يÍون .� أوالد ،~ نص ا(خت�
أو يقسم فائد اZ1س أثالثا بعدد آباء  ،أوالد فله أو �م نصيب وا�همومن مات عن و� 

عWة بعطف  وال  ،.�كر مثل حظ األن1ي� ،قسمة ب� ذكورهم و§ناثهم/ .� أوالد ها.ك  ،ا�اق�
أوالد .و�  ،علم أن ا¬الثة ا�ين هلكوا، ثم اوأعقاب أعقابهم ،وS أعقاب ا�كور :ا.واو ~ قو�
تþ\ل لZس ا(توهم مأجور\ن  ،أجيبوا بنصوص عن أئمة ا(ذهب .ب ا(حZسواحد .صل
  .وا.سالم عليÍم ،vشكور\ن

ا1مد  :فأجاب ا1افظ ا.واعية ا.شيخ سيدي �مد بن سيدي �مد فتحا العا.م ا.زجالوي
أنه ال مدخل ألعقاب أعقاب  ،فا�ي وصل إ{ه فهمنا ~ وثيقة اZ1س بأعاله :و�عد .هللا وحده

ال يقسم ب®نهم  )9(وأنه ،)8(مع األباء )7()~ ذ.ك(وال يدخل األبناء  :لقو� فيها ،ا�كور مع أبائهم
ومن مات عن  :لقو� فيها ،أو قلة ،وال S قدر ا1اجة والعيال من كÕة ،أيضا S عدد رؤوسهم

   .فله أو �م نصيب وا�هم ،أو أوالد ،و�

                                                 
  .»الdÁ\ك«: ~ ي  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»فيه«ز\ادة : ~ ط  )3(
  .»كما«: ~ ك  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .ك: سقط من  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .ي: وما أثZته من. »األبناء«: ~ األصل  )8(
  .»أنهم«: ~ ي  )9(

 ]أ/323[
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وألفاظ  .مثل حظ األن1ي� )1(.�كر :~ الطبقة األوÉ كيف يقÁسمون ~ قو� وقد ب�
أباء  )2()رؤوس(وعليه فيقسم فائد اZ1س أثالثا بعدد  ،ا.واقف كنصوص ا.شارع �ب إتباعها

  . الفصل األخw من ا.سؤال... ا�اق� إلخ 
إال  ،يا رجع إY قو�فإن ¢ن ح( ،و.و ¢ن لفظ ا.واقف ¾تمل احتماالت: ومن ا.شWخي©

   .)3()و§ن مات عمل S أظهر االحتماالت ،أن فÑه بما ال ¾تمله ا.لفظ
 أن يعارض أظهرهما أصل، فيحمل S األظهر من باقيها : "ا1طاب >قال<

ّ
وال . ها (4)"إال

وال يدخل األبناء ~ ذ.ك مع  :وهو vرفوع بقو� ،هنا إال ما اقتضته ا.واو من الdÁ\ك )5(تعارض
 ،.م تفد ا.كيفية ~ قسمة الفائد ،فإذا .م تفد الdÁ\ك... ومن مات عن و� إلخ  :و�قو� ،األباء

و�ه كتب �مد بن �مد العا.م  .واهللا أعلم ،وهو ما ب®ناه ،ووجب ا.رجوع فيه إY ما هو ¢.�\ح
  .لطف اهللا به

فا#واب واهللا ا(وفق  ،و�عد ،ا1مد هللا :ا نصهسيدي عبد ا.ر�ن م ،وyتب بأسفله أخوه
منها  ،أن يقسم S ثالثة وعd\ن سهما ،أن ا�ي ظهر K ~ قسم غلة اZ1س أعاله :.لصواب

ألن ا�كور الÁسعة وا�نات اqمس تلقوا اZ1س  ؛وÚسة .لبنات اqمس ،ثمانية عd .�كور
أو أوالد فله أو �م نصيب ت عن و� ومن ما :وقول ا(حZس .بانقراض أبائهم من ا(حZس

�مول S ما إذا انقرض بعض الطبقة دون �يعها وا�هم،،  S س ما يدلZ1ول®س ~ وثيقة ا
بن [وyتب عبيد ر�ه عبد ا.ر�ن  .أبائهم بعد انقراض األباء )6(قسم غلته S أوالد األوالد بعدد

  .بن أ�د ¢ن اهللا � )7(]�مد
و�نحوه كنا أفت®نا ~ vسألة حZس  .ما أجاب به أخوه سيدي �مد هو ا.صحيح :قلت

و�نحوه أيضا أجاب ا.سيد �مد ا(ذكور ~ ا(سألة  ،ا1اج أ�د اRحتاي© ~ ا.ورقة قبل هذه
نظره قبل ، فاكما يعلم ذ.ك با.وقوف عليه ،وا.سيد اRاودي ،ال© أجاب عنها القا� ا(كنا´

وهو مقتD ما ذكره العالمة ¾� بن �مد ا1طاب ~ تأ{فه ~  .هللا أعلموا ،هذه بأوراق
                                                 

  .»فل�كر«: ~ م  )1(
  .ي، م، ك، ط: سقط من  )2(
  .ي: سقط من  )3(

  .633ص 7ج: vواهب ا#ليل (4)
  .»معارض«: ~ ي  )5(
  .»بعد«: ~ ك  )6(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
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�مد عبد العز\ز بن  .ذكرناه ~ vسألة حZس اRحتايÄ )1(حسبما ،اZ1س Yقا� عبيد ر�ه تعا
�مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم�)2(.  

إذ هو  ،خالفته �ص ا.واقف ا(تقدم( ،وال وجه #واب ا.سيد عبد ا.ر�ن هنا :قلت أيضا
þح ~ ت\ê\3(ل( لة أبيهمþوته مv س بعدZح)يث ال يقبل  ،أوالد � ذكر من عقب اc

ۥ �Kَ 8َ�ۡWَ﴿ لقول اهللا تعاY ،فخروجه عن نصه بغw د{ل حرام ،اRأو\ل ُnَ  8َ0 �َ��ٓ  mَِ�َ�ُ"ۥ َ)َ�ۢ  qِgَ�
 �َ�ِ ۥٓ إpُِۡ�ُ"ۥ oََ ٱ!  "َُr�ُi ِ8ّ
فيما إذا مات أحد  ،و§نما يتوجه �ل @مه Þ Sو هذا ا#واب .﴾ُ?َ

أو قال يرجع ألهل اZ1س  ،يرجع نصيبه بأن سكت )4(و.م ي�Z ا.واقف (ن ،األوالد عن غw و�
و�ه قال ا.لخ¯  ،كما هو ا(ختار .زوال تÍلف االجتهاد ،S القول بقسمه ب®نهم S ا.سواء

   .كما هو ا(شهور ،ال S ا1اجة ،و�اعة
هِ : "بقو� ~ آخر اZ1س ؛وعليه vر ~ ا(خت�   ،أْو Sََ َكَوَ�ِ

�
Éَل ا.ُمَو أْهَل  (5)َو.ْم ُ�َعيõنُْهْم فَض�

َاَجِة َوالِعيَالِ 
ْ
   .ألن حظه حي�ئذ من مع÷ هذه ا(سألة... إلخ  (6)"ا1

وS : "وعند قو�، (8) )7("َكَمْن َسيُوَ�ُ ": و\Áب� .ك ما ذكرنا ×ا ذكره ا1طاب عند قو�
  ... إلخ  (9)" اث��، و�عدهما S الفقراء

ْوِ�ِ  هِ : "وَِعنَْد قَ  ،و×ا ~ تأ{ف ابنه أ± زyر\اء ¾� ~ األحباس... إلخ  (10)"أْو Sََ َكَوَ�ِ
 ،ا(جيب أعاله ال وجه � )11(فعليه فما �له ،وغwهم ،البن ôزيوتÍميل اRقييد  ،وا(عيار

  .قا� ¢تبه �مد عبد العز\ز ا(ذكور. واهللا أعلم
  

                                                 
  .»سبما«: ~ ي  )1(
  .»بنصهما«ز\ادة : ~ ي  )2(
  .ي، ط: وما أثZته من. »تþل«: ~ األصل، م، ك  )3(
  .»م.«: ~ ي  )4(

  .»ا(توÉ«: ~ �يع ال�سخ (5)
  .253ص: ¤ت� خليل (6)

  .251ص: وهو vوافق (ا ~ ¤ت� خليل. ي، م، ط: وما أثZته من. »سيوجد«: ~ األصل، ك  )7(
  .632ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل (8)
  .645-644ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل (9)

  .672ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل (10)
  .»عليه«ز\ادة : ~ م  )11(
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وا.صالة  ،ا1مد هللا وحده :نصها ،من بالد قرارة )v)1سألة حZس وردت من بv Uلوك

وأزاح عنهم من  ،جواب األئمة األعالم أمدهم اهللا بأنوار اRوفيق ،وا.سالم S رسول اهللا
عن رجل حZس S  ،والyWة S ا�وام ،)3(واRحية ،الظالم بعد xم ا.سالم )2(ا#هالة غيب

وذكر  ،نصيبه إلخوانه ،ومن مات منهم من غw عقب :ثم قال ،أوالد ذكور � ستة مثال وسماهم
ثم تّمم  ،وامتدت فروعهم ،وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا ،وS أعقابهم :ثم قال ،األvالك ا(حZسة

 / ثنان ، وهم اأو بعد ×اته من غw عقب ،~ حياته )4(فمات بعض أوالد ا(حZس .صلبه ،ا.وثيقة
ومنهم  ،منهم من � عقب واحد ،با
 األوالد األر�عة عن عقب )5()من(ثم مات �  ،منهم مثال
Õف�ن � نصيب أبيه  ،إال العقب ا.واحد فإنه .م يعقب ،ثم عقب � واحد منهم أيضا ،من � أ�
فأراد الà ا�ي ~  ،ثم مات هو أيضا ،ثم مات بعض من عقب ~ حياة من .م يعقب ،من اZ1س

بإرادة  ؛×ن هو أسفل منه ونازعه فيه عقب من مات من أهل طبقته ،طبقته االسÁبداد بنصيبه
ا�ين ~ طبقتهم  ،فهل �م ا�خول أم ال؟ وهل إن دخلوا معه يدخل أوالده هو أيضا ،دخو�م معه

 ،ولÍم األجر ،ش�ل ¢فيا، ¾ل مقفل اإلجوابا شافيا بنص ê\ح ؟.كونهم �جو�� به ،أم ال
  .)6(وا¬واب من ا(ا.ك ا.وهاب

فا#واب واهللا  :و�عد .ور�ة اهللا و�ر¸ته ،ليÍم ا.سالموع ،ا1مد هللا وحده :)7(]فأجاب[
 ،أن ا�ي يفيده ما ذكره العالمة سيدي ¾� ا1طاب ~ تأ{فه ~ اZ1س :ا(وفق بمنه .لصواب
 ،أن ا�ا
 من أهل الطبقة العليا ºتص بنصيب من مات عن غw عقب ؛أن ا�ي عليه الفتيا

 ،فمفهوم @مه ،إذا علمت ذ.ك: "ما نصه ،وال �ء منه ألهل الطبقة ا.سل�، فإنه قال بعد @م
�صور\ن )8(بل ê¾ه wمعي�� غ S سZ1رجع اv فإنهم ( ،ووجد منهم أحد ،أنه إذا ¢ن

                                                 
  .ق� من قصور تيميمون :بv Uلوك  )1(
  .»غيهب«: ~ م، ك، ط  )2(
  .»واإلكرام«ز\ادة : ~ ط  )3(
  .»~ صلبه«: ~ ي  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »ا.واهباب«: ~ ك  )6(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، م، ك: سقط من  )7(
    .»إذا علم ذ.ك ب�\ح @مه«: ~ �يع ال�سخ  )8(
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ºتصون بنصيبه  )2()فإن أوالده ،(1)كما .و مات أحدهم وترك أوالدا ،ºتصون به دون غwهم
ومن مات منهم و.م يÖك  :ومن ذ.ك vسألة ا(واز\ة (ا قال ا.واقف فيها .الد األخو\ن األول�كأو
 ، وهم بقية اإلخوة األر�عة؟يرجع إ{ه اZ1س معينون �صورون )3(نْ فمَ  ،فنصيبه S إخوته ،و�ا

 وقصارى األvر أن يقول فيهم أنهم �صورون غw معي�� ،في�بB أن ºتصوا به دون غwهم
 .كأوالد من مات منهم ،¢نوا أحق به من غwهم ،فإذا مات أحدهم ووجد ا�عض ،¢ل© قبلها

  . ها )4("وهذا هو ا�ي عليه الفتيا
ا(شÖط  ،أن نصيب من مات من غw و�: ال© قال فيها ،vسألة ابن ا(واز )5()ذكر أن(و

يث ذكر فيها أنه يرجع S ا�ا
 وذ.ك ح ،ش�ل، أنه ال �º ما فيها من اإلفيه رجوعه إلخوته
   )6(.وال �ري فيه قسم ،و\ؤثر فيه األحوج فاألحوج ،من ا.و� وو� ا.و� باالجتهاد

وهو أن نصيب من مات من  ،ولÍن ظهر وجه اÍ1م فيها ×ا تقدم: "ثم قال متصال به
وهو ا(فهوم أيضا من سياق vسألة العتZية  ،يÍون نصيبه إلخوته ،أوالد ا.واقف من غw و�

ومن : يÍون .و�ه فيما إذا قال ،حيث جعل نصيب من مات منهم و� و� ،وا(جموعة ال© فوقها
فكذ.ك  ،كما فعل ذ.ك ~ أوالد األخو\ن األول� ،)8(S نصيبه )7(فو�ه ،مات منهم و� و�

أن من مات منهم و.م يÖك : حيث قال ،إخوته يÍون نصيب من مات منهم عن غw و� إلخوته
  واهللا  ،فتأvله ،إلخوته أو ،فنصيبه .و�ه :إذ ال فرق ب� أن يقول ،فنصيبه S إخوته ،و�ا

  ه ا )9("أعلم
عن  )10(]منهم[فقد ت�Z ×ا جلبناه عنه وجه اختصاص الطبقة العليا بنصيب من مات 

و§ن  ،أسفل منهم )11(]هو[أنه ال �ء منه (ن و ،ا(شÖط فيه رجوعه إلخوته عند عدمه ،غw و�
                                                 

  .»أوالد«: ~ ي (1)
  .غw مثبت ~ كتاب �ح ألفاظ ا.واقف�  )2(
  .م: وما أثZته من. »(ن«ي : ، ~»×ن«: ~ األصل  )3(
  . 26ص: �ح ألفاظ ا.واقف�  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .26ص: ينظر �ح ألفاظ ا.واقف�  )6(
)7(

  .»بمRþه« ز\ادة: ~ ك  
  .»vصابه«: ~ �يع ال�سخ  )8(
  .27-26ص: �ح ألفاظ ا.واقف�  )9(
  . ي: وما أثZته من. األصل، م، ك، ط: سقط من  )10(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )11(
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 ،ش�لال �º ما فيها من اإل )v ،)2سألة ابن ا(واز ا(ذكور فيها عدم اختصاصهم به )1()¢ن(
�مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK  .واهللا تعاY و� اRوفيق Yقا� عبيد ر�ه تعا

  .رزقهم اهللا رضاه آم�
تK �Z من نقل األئمة األعالم كصاحب  ،بعد أن كتبت هذا بÍثw )3()ثم(: قلت

وصاحب ا(عيار (سألة ابن ا(واز من غw اسÁش��م  .وغwهم ،وابن رشد ،وابن بطال ،)4(ا�وادر
S هؤالء األجلة S أن صاحب  )6(إذ .و ¢ن فيها (ا خ� ،)5(�ا أن ال يقال أن فيها اسÁش�ال

وقد نقلنا ذ.ك ~ تأ{ف ¾�  .و.م يعمله ،ا(عيار نقل فيها أن اإلمام ما.� ر�ه ألY ا.dط
  .فقف عليه ،ا(ذكور أي ~ طرته

-950 R ,����L�� k�*(4�� [� �$��y e��� .���� �=) M9� �W ,"��� 
)m e���� 
'���
.�K� ���X 

h مدو×ا وجد�فقد سئل  ،و�عد: ما نصه ،وهو سيدي ا(حفوظ ،ط ¢تب ا.شيخ سيدي 
 ،)7(سيدي �مد بن سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر عمن حZس أvال¢ � ،شيخنا أبو عبد اهللا

وا�Rف فيها �عض  ،وأسند حوزها ~ رسم �ب®سه ،�Rف غلتها S الفقراء وا(ساك�
و§سناد ا�Rف فيها لغwه  ،ثم أراد بعد ذ.ك عز� منها ،وجعل � األ�ل منها با(عروف ،أوالده

  هل � ذ.ك؟  ،لغv wوجب
 .نص S ذ.ك غw واحد ،Rعلق حق األول بها ،بأنه ل®س � ذ.ك :فأجاب وفقه اهللا بمنه

~ أصل  )8().كونه .م 2سند ذ.ك(فإنما هو  ،وأما ما ح\ عن ابن عرفة أنه ¢ن يقدم و\عزل
�مد ا(حفوظ بن �مد بن سا.م  .واهللا أعلم ،�ب®سه (ع� Yتب عن إذنه عبيد ر�ه تعاyو

  .)9()كعينه(من خطه ه الطف اهللا به آم� 
                                                 

  .ي، ك، ط: سقط من  )1(
  .»إذ«ز\ادة : ~ ط  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .34-33ص 12ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )4(
  .»إش�ال«: ~ ي، ط  )5(
  .»ال �º«: ~ ط  )6(
  .»أvالكه«: ~ ط  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .ك، ط: سقط من  )9(
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، من تصدق S ابنه ا.صغw بدار: vسألة ابن حدير: "vسألة ~ ا.صدقة من vسائل حلو.وا
Àوض بها دارا أ و�x Äخرى2سكنها حÀمات / 2سكنها ، و� Äنرى أن : ، فقال �يعهمح

wمنهه ا )1("ا(عاوضة جائزة تامة .لصغ .�وال  ا(تصدق .لعوض، اعتماروال يö : "زاد الWز
  .منهه ا )2("إذ قد خرج إY ا(عاوضة فيها ،ا.صدقة

� ،فÌ ذ.ك اختالف ،إن .م تقم ب®نة بأن ا(رأة أvرت زوجها با1يازة �ا: "vسألة من الWز
ونزلت واختلف فيها  ،وأصبغ ال يراه إال بتوyيل ا(رأة عن ذ.ك ،فابن ا(اجشون يرى جوازه

  .)5(وÞوه ~ ا�بات من ا(عيار. منهه ا )4("نفاذ ا.صدقة، وقD فيها بإ)3(عنده
w1ا�ر ا� aاب�ته: "و S و¼ ذات زوج  ،)6(روى ابن حبيب عن مطرف فيمن تصدق

إن ذ.ك حيازة الب�ته، مع أن األب  حÄ مات األب، )8(|طعاما|فيه ا.زوج  )7(، فخّزنبمسÍن
ورواه عن ابن . ال يÍون ذ.ك حيازة �ا إال أن توGه :وقال أصبغ. �ا )9(إنما أسلم إ{ه {حوزه

  .)10(وÞوه 1لو.وا. منهه ا." القاسم
 ،ثم باع منها بذ.ك دورا ،حلياvسألة ~ أح�م ابن سهل من وهب الب�ته ا.صغwة ثيابا و

و§ال فال �وز ذ.ك  ،)11(إذا ¢نت ا�ور ال© باعها خا{ة من سكناه وثقله ،فا�يع جائز صحيح
و�هذا  .و�À بها حl Äستكمل ا1يازة بانقضاء xم من ح� ا�بة ،إذا ¢ن ا�يع cدثان ا�بة

 ،فإذا صحت ا1يازة ،وهو قول صحيح S مذهب ابن القاسم ،¢ن يف© كثw من فقهاء بâنا
   .وانقضت ا.سنة جاز اRصيw ~ ا�ور وصح

وأن ا�يع  ،أو من يمنع ما.كه من تملكه ال �وز ،وال خالف أعلمه إن بيع ما فيه متþل
خ ف�ن ا.شيو ،و§ن دخله فوت ،و\رد إY ر�ه ،ما ¢ن ا�يع cا� .م يدخله فوت ،فيه مفسوخ

                                                 
)1(  �  .531ص: ¤ت� فتاوى الWز
)2(  �  .483ص 5ج: فتاوى الWز
  .»عندنا«: ~ ي، ك، ط  )3(
)4(  �  .484ص 5ج: فتاوى الWز
  .165ص 9ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )5(
  .»ابنة«: ~ ي  )6(
  .وهو vوافق (ا ~ ا�ر ا�w1. ك، ط: وما أثZته من. ، وهو �ر\ف»فحزن«: ~ األصل، ي  )7(
  .ا�ر ا�w1: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )8(
  .»{حوز«: ~ ك  )9(
)10(  �  .531ص: ينظر ¤ت� فتاوى الWز
  .»عمله«: ~ ط  )11(
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ومنهم من ¢ن يفسخه S �  ،فمنهم من ¢ن ¾مله �مل ا�يع الفاسد ،ºتلفون فيه )1(عنده
 ،و¸ن اختالفهم S غw رواية عندهم ~ ذ.ك ،و§Y هذا ¢ن يذهب أ�د بن خا� وغwه ،حال

 حÄ وجدت (ا.ك ر�ه اهللا ~ بعض ا.روايات ،وyنت أذهب إY قول أ�د بن خا� �{ل يؤ\ده
  . منهاه وا(صw إ{ه ا ،� )2(ما أوجب االختيار

إذا تصدق األب بناض S ابنه : قال القا� أبو بÍر بن زرب ~ vسائله ،وفيها قبل هذا
wنَةٍ  ،ا.صغõ®َمن يقبضه � بمعاينة ب Yثم باع منه بذ.ك دار سكناه قبل تمام  ،وأخرجه من يده إ

و§ن .م  ،ونفذ ،ذ.ك يö و§ن ¢نت غw دار سكناه .م .ذ.ك ¾ز .م ،1يازة ذ.ك ا�اض ،xم فأز\د
  . منهاه ا�اض عنه إال أقل من xم ا¾ز 

وسئل عمن ابتاع البٍْن � صغw دارا بمال : "وفيه بعده ،)3(وÞو هذا ~ ا(عيار عن ابن زرب
  أم يبطل أvرها؟ ،هل تنفذ � ،و.م يقبض االبن ا�ار ،ثم بلغ االبن ومات األب ،وهبه �

فلو أن : قال � ابن دحون .يازة .لهبة باالبÁياع .âار بهاوقد تمت ا1 ،ال يبطل: فأجاب
wمد ،رجال أقّر بدار البن � صغ� ،إن ¢نت ا�ار معروفة .ألب ،هذا اإلقرار �ل .لهبة: فقال 

 ،نت غw دار سكناهو§ال بطل، و§ن ¢ ،نفذ اإلقرار ،فإن خرج عنها وحازها البنه ،و¼ vسكنه
  . ها )4("و§ن .م ¾زها ،جاز اإلقرار ،أو ~ غwها vلك � ،و§ن .م يعلم ~ ا�ار ا.سك÷ .نفذ إقراره

وأخرجه  ،سئل ابن �ابة عن األب يتصدق S ابنه بناض: "وفيه ،ومثله ~ أح�م ابن سهل
  ؟ه بذ.ك دار سكناه بعد ذ.كثم باع من ،منه )5(]ا�®نة[من يده إY من يقبضه � عنه بمعاينة 

   .و§ن .م ¾ز ا�اض عنه إال دون العام ،بأن ذ.ك جائز :فأجاب
   .هاوهذا خالف ما تقدم من جواب ابن زرب  :قلت

أشهدÐم أ] تصدقت S ابU : وسئل أبو �مد عمن قال: "ومثله ~ أح�م ابن سهل
و¼ ال© 2سكنها  ،داري هذه )6(|نف°من |، و§] اشÖ\ت � بها اا.صغw بهذه اqمس� دينارً 

  . و�À فيها ساكنا حÄ مات ،األب

                                                 
  .»عندنا«: ~ ي  )1(
  .»ال اختيار«: ~ ي  )2(
  .147-146ص 9ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )3(
  .149ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )4(
  .ط: وما أثZته من. األصل، ي، م، ك: سقط من  )5(
 .ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )6(



 1299 
 

و§ن أقام بها ساكنا  ،وحقيقة هذا أنها صدقة با�ار ،هذا عندي مال .م 2ستقر �: فأجاب
  . منهه ا )1(ففيه طول ،وانظر بقية ا#واب ~ أح�م ا.شعó" بطلت ا.صدقة ،حÄ مات

فمات  :ا1سن من جامع الطرر عند قو�ا ~ كتاب ا(ديانالبن زرب نقل أبو  )2(]ما[وÞو 
عمن وهب ا�ار  )3(سئل ابن الطالع: "vسألة ~ ا(عيار ...ا.سابق قبل قبض ا.زوجة ا.صداق إلخ 

  بÍل ما فيها؟ 
وال ¾تاج إY اإلخالء، وال يö ا(وهوب � سك÷ ا.واهب  ،ا�بة نافذة ماضية: فأجاب

ف¦ .لبنت ما .م يÍن � فيها متاع غw  ،(4)ا(وهوب قبل قبض ا�يتاألب إن مات  و§ن ،فيها
  . منهه ا )7(."�ء ، وال يبü ألحد فيها(6)أو Æرجه ،إال أن تهبه (5)أو .زوجته ،ا(وهوب

ن متاع وأ1ق با.صدقة �يع ما ~ ا�ار م ،و§ذا ¢نت دار سكناه: "وa ابن سلمون
ألنه صار سكناه  ؛فهل تصح ا.صدقة ، ا.سك÷ حÄ ماتواستمر S وأسباب، وأشهد S ذ.ك،

  .منهه ا )8("فÌ وثائق ابن الطالع جواز ذ.ك ،¢�ظر البنه ،فيه
و§ذا سÍن دارا تصدق بها S صغار ب�يه دونهم حÄ  :فرع ~ ا.صدقات من ا(تيطية

   .أنها تبطل أيضافظاهر قول ما.ك /  ،)9(و§ن سكنها وهم معه .بطلت ا.صدقة ،مات
ذكره v¶ ~ كتاب  .ألنه إنما سÍن معهم 1ضانته �م ؛تتم �م ا1يازة :وقال ابن حبيب

  .منهه ااالختالف 
سألت ما.�  :اقال يعU سحنونً " :ما نصه ،vسألة ~ األحباس وا.صدقات من مفيد ا�1م

  ¸ن العبد ºدم األب و ،وهم معه ~ بيت واحد ،عمن تصدق بعبد S ابن � صغw ~ حجره
                                                 

  .133عبد ا.ر�ن ا.شعó، ص: األح�م: ~ينظر بقية جواب ا(سألة   )1(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )2(
أخذ عن يو�س بن مغيث . ه404أبو عبد اهللا �ّمد بن فرج القرطó ا(عروف بابن الطالع، و� سنة : ابن الطالع  )3(

سمع منه ا.كثw . وأبو عبد اهللا بن ع® وغwهماأخذ عنه أبو ا.و{د هشام بن أ�د . والطرابل° وابن القطان وغwهم
كتاب أح�م ا�óّ ص. اهللا عليه وسلم، أخرج زوائد : من تآ{فه. ورحل إ{ه ا�اس من � قطر لعلو سماعه ا(وطأ وا(دونة

  .123ص: ، شجرة ا�ور370ص: ا�يباج ا(ذهب. ه497توa سنة . أ± �ّمد ~ ا(خت�، وyتاب ا.dوط أو ا.وثائق
  .»�ا«ز\ادة : ~ ط (4)
  .»ا.زوجة«: ~ ط (5)
  .»ºرجه«: ~ ط (6)

  .164ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )7(
  .112ص 2ج: العقد ا(نظم  )8(
  .»هو معهم«: ~ ط  )9(
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  . منهه ا "نعم :قال ؟صدقة جائزة )1(أتراها ،واالبن
    ،ابن xت إن تصدق S ابنه صغwا )2(]عن: [ما نصه ،وa تر�ة اZ1س من ابن عرفة

و.و ¢نت األم ~  ،vسكنا .ألب hاص جاز Íن، و.م يو�ط سك÷ أمه معه ،أو كبwا
  .قا� بعد هذا ~ ورقة سابعة ،العصمة

 )3(وÞو ما ذكره .أن من بقر\ة فيها أهله أتم خالفه :مقتD قو�ا ~ ق� ا(سافر :قلت
 ،مع إس�نه بها أمهات أوالده ابن رشد ،صحة حوزه .صغw و�ه ا�ار )4(ابن xت سمع ع®

غw ا(تصدق عليه يبطل  أن إس�نه بها صغw و�ه ،األشياخ خالف ما ~ سماع ¾� )5(وجعله
وسواء ¢نت أمهات  ،و¾تمل أن يفرق �سك÷ االبن ا(تصدق عليه مع أمهات أوالده ،حوزه

  . )6(أو تزو\ج ما .م يÍن ذ.ك vسكنا � خاصا 2ستوطنه ،أوالده �ته بملك
ثم  ،وأ1ق با.صدقة �يع ما با�ار ،نظر .و تصدق S من ~ حجره بدار سكناها: ابن xت

أ1ق  )8(وyما إن ،)7(ألن سكناه بها صار ¢�ظر البنه ؛هل تصح ا.صدقة ،ها األب حÄ ماتسكن
  .وذكر أن ~ وثائق ابن الطالع جواز ذ.ك ،باألvالك ا.زرع ا�ابت بها

وقول  ،ألنه قادر S أن ºرج ما ~ ا�ار {نظر فيه ؛ظاهر ا.روايات بطالن ا.صدقة: قلت
 ،ال يبطلها ،S أنه vلحق بعد وفاته بصدقة سائرها ،ا(وثق� اسÁثناؤه سك÷ بيت مع� حياته

wينت ا�®نة إخالء غx ث÷( )9(و\لحق بها إنÁأن قيمته ا¬لث فأقل )11(وضمنت ،)10()ا(س. 
   .~ كتاب اZ1س )12(وتقر\ره ،تقدم عزوه .لمتقدم�

                                                 
  .»تراها«: ~ ط  )1(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل، ك: سقط من  )2(
  .»ذكر«: ~ ي، ك، ط  )3(
  .»~«ز\ادة : ~ ط  )4(
  .»~«ز\ادة : ~ ي  )5(
  .»ستوطنه«: ~ ط  )6(
  .»ألبيه«: ~ ط  )7(
  .»إذا«: ~ ي، م، ك  )8(
  .»ا.�ء«ز\ادة : ~ ط  )9(
  .ط: سقط من  )10(
  .»ضمنت«: ~ ط  )11(
  .»تقر\ر«: ~ ي  )12(
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وحوزه ذ.ك  ،.و جعل من ¾وز .صغw و�ه ما أعطاهمالبن حبيب عن األخو\ن  :ا.شيخ
و.و أشهد ح�  ،ألنه بتحو\زه غwه ألY حيازته .و�ه ؛ف¦ مwاث ،ثم وجد بيده بعد vوته ،Zينةب

 .أو سوء والية ،حاز �م سفه (1)أو إن حدث بمن ،فÌ صحتها مطلقا ،رجوعها � أنه 1يازتها �م
�طوا  إال أنهم ،وقو�م وفاق البن القاسم ،صبغ ا�اîمع أ ،وابن ا(اجشون ،قوال مطرف

   .وزاد ابن ا(اجشون مع �ورة أخذها .شهاد بأن قبضه .لحفظ .البناإل
ووجد به  ،مغلقا الب�ته ا.صغwة (2)من أشهد بهبة ما ~ تابوت ب®ته :وa أجو�ة ابن رشد

  .(3)وتعاينه مغلقا مقفال عنه ،إال أن يدفع مفتاحه .لب®نة ،هبته باطلة ،بعد vوته حÅ وثياب
ابن رشد  ،بطل #ميعهم ،ومات قبل حوزهم ،وفيها من حZس S صغار ب�يه وyبارهم

و.و بقسمه بعد  ،اتفق ا(دنيون وا(�\ون S أنه حاز حظ األصاغر )4(والبن حبيب .اتفاقا
 :قال فضل ،وزاد ~ رسم ا(�تب من سماع ع® ،قا� ~ سماع ع® .عقد اZ1س صح �م

 ؛وهو القياس .وسكت عن قسمه بعده ابن رشد ،رأيت البن حبيب هذا ~ قسمه ~ عقد اZ1س
wابنه ا.كب S القول بعدم .زوم عقد العطية (5)ووجه اعتباره ر� ،والغائب لغو ،ألن قسمه، 

   .فقسمه بعده كقسمه فيه
 أنه ل®س .لصغار منه جزء S ،ألن اZ1س ال يقسم أنه عقد ؛ومع÷ قول ابن القاسم فيها

 ؛أحدهما ،و.و ¢ن S اب�� بأعيانهما ،فحظه (ن بü ،أو كبw ،و§ن مات منهم صغw ،معلوم
ال  ،أو ألقرب ا�اس منه ،من مات منهم رجع حظه .لمحZس :صغw صح حوزه � S قول ما.ك

   .وروى ابن نافع وS حظ ا.صغار جائز �م ،وفيها .و ¢ن عليهم صدقة فكذ.ك .S أخيه
îالف ~ هبة ا(شاع ؛القوالن :ا�اqا S ثم قال ،بناء: wابنه ا.صغ S من تصدق،     

معناه  ،فÌ صحته و§بطا� نقل القا� رواي�Á ،أو داره vشاx ،أو عبده ،أو وهبه نصف غنمه
   .مات وحازه حÄ ،أو جعله ~ ا.سZيل ،ترك باقيه �فسه

Éو�ا¬انية قال أصبغ ،و¼ رواية أشهب ،قال ابن القاسم )6(و�األو.   

                                                 
  .»بما«ط : ، ~»فمن«: ~ ي (1)
  .»بZيته«: ~ ي، ك، ط (2)
  .»عليه«: م، ك~ ي،  (3)

  .»ابن حبيب«: ~ ط  )4(
  .»S«: ~ ك (5)

  .»باألول«: ~ ط  )6(
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فعن ما.ك فيها روايتان  ،و.م يعينها بما تعرف به ،ئة شاة من غنمهومن تصدق S ابنه بم
وابن حبيب قال  ،�مد :ومطرف قال ،و�ه قال ابن القاسم ،ال �وز :)1(~ ا(واز\ة والعتZية (ا.ك

   .)3(و�هذا أقول :قال ابن حبيب ،زاد ~ العتZية هو وأصحابه .ثم رجع ،��ه )2(أصبغ ¢ن
 ،وا(غwة ،وابن ا(اجشون ،وابن عبد اÍ1م ،و�ه أخذ ابن وهب ،ير\د با#واز :ابن زرقون

     ،ير\د إذا لZسه ،فإنه يبطل ،)4(واسÁث÷ ابن ا(اجشون العبد وا(سÍن وا(لبوس ،وابن دينار
أو ~  ،S كبw )5(أو صدقته ،و�اقيه � ،فÌ صحة حوز ا(شاع البنه ا.صغw :قال .أو سكنه

   .)6(ا.سZيل
 ،(ا.ك مع رواية i وألصبغ وابن القاسم ،أو صدقة ~ ا.سZيل ،إن أبقاه �فسه :ثا¬ها

 )7(×ا فسه {حوز � ،حقه ~ ا(قاسمة/ وقد علم  ،ومعناه أنه (ا تصدق S من ¾وز �فسه
   .فلم ¾ز vشاx ،إال {حوزه مقسوما ،تصدق S ابنه

xشاv ه تصدق {حوزwغ aو.و تصدق بنصف أرضه  ،كذا حصلها ابن رشد :قال ،و
� قوالن البن القاسم ~ تفسw ابن  )8(فÌ صحته ،فعمرها معه S اإلشاعة ،vشاS x رجل

   .وأصبغ ،vز\ن
ثالث ا.روايات ~  ،غw مع� )10(أو عددا ،ا.صغw جزءا vشاx )9(وa صحة حوزه البنه

  .ا#زء ا(شاع ال العدد
إنما هو بÁسمية عن ا(وهوب من عدد ا#ملة  ،وa العدد ،Rحقق قدر ا(شاع باسمه :قلت

  .من ابن عرفةه ا
  

                                                 
  .وهو خطأ ظاهر. »ذ.ك«: ~ ط  )1(
  .»كما«: ~ ي  )2(
  .»القول«: ~ ط  )3(
  .»ا(لZس«: ~ ط  )4(
  .»صدقه«: ~ ط  )5(
  .»سZيل«ط : ~  )6(
  .»فما« :طك، ~   )7(
  .»صحتها« :~ ط  )8(
  .»ألنه«: ~ ي  )9(
  .»عدا«: ~ ي  )10(

 ]أ/325[
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وlسجيله  ،وشهادة غwه عليه ،بيع حZس hط االبن (1))بل ،عقد معاوضة(vسألة ~ 
 ،يعرف شاهده اRدمايت ا(عروفة بأقبور لعبد القادر بن عبد ا.ر�ن بن أ± اwq :ونصه ،عليه

وقبلتها تدمايت عبد ا.ر�ن  ،ومن أسفلها أمدر أقبور ،ال© ¾دها من أعالها فقارة أ± سهيل
i معرفة تامة ،ومن ا#وف مقابر أوالد مثاقيل ،بن سيدي.   
بل قلت منفعتها cيث  ،وعمدت منفعتها ،مع ذ.ك بأنها خر�ة خا{ة من العمارة )2(و2شهد

و§ن أوالد عبد القادر  .و.و س�� ،بغلتها (4)وأنه ال يوجد من يعمرها ،بعمارتها (3))غلتها(ال تقوم 
 ،بأقبورعمارتها بال�سبة إ{هم لعدم سكناهم  يؤٌس من وما ،عن عمارتها (5)ا(ذكور xجزون

ئ�Á وألف وم )6(وعرفه وقيده .سائله بأواسط شوال من xم سبعة ،وشهد بذ.ك من علم ما ذكر
�مد بن عبد القادر بن أ�د بن �مد Yمد  ،عبيد ر�ه تعا��مد بن الطالب  Yوعبيد ر�ه تعا

بأسفله hط االبن مع شهادة ا.شاهدين ا(ذكور\ن  )7(من زاو\ة سيدي i بن أحن®U، و�عده
  : و�عد :ما نصه ،بعد افتتاحه

عبد  )8(أوالد وهم ،ا(ذكورة أعاله دمايت، رفع ا(حZسة عليهم اRن ثبت ما ذكر أعالهإ
القادر ا(ذكور عبد ا.كر\م وعبد ا.ر�ن وأختهما فاطمة أvرها (حمد بن عبد ا.ر�ن بن عمر 

اعتمادا S قول  ،فأذن �م ~ ذ.ك ،و\عمرها ،ذن �م ~ بيع نصفها (ن يقوم بها{أ ،القا�لعدم 
فاشÖتها منهم  ،رغب فيها فاطمة بنت �مد بن بقدير )9(ف�ن ×ن ،من أجاز ذ.ك من العلماء

 ،قبضوه منها ل®شÖوا به ما هو أنفع ×ا بيع ،بواحد وأر�ع� مثقاال ور�ع اشÖاء صحيحا
 ،ا(حدودة أعاله vشاx دمايت، وهو ا�صف من اRفحلت فيما اشÖته منهم ،همن )10(وأبرؤها

                                                 
  .ك، ط: سقط من (1)

  .»2شهدون«: ~ ط  )2(
  .ط: سقط من (3)
  .ي: وما أثZته من. وهو �ر\ف ظاهر. »يعرمها«: ~ األصل (4)
  .»xجز\ن«: ~ ي  (5)

  .»سبع« :~ ط  )6(
  .»بعد« :~ ط  )7(
  .»هو أوال«: ~ ي  )8(
  .»من«: ~ ي  )9(
  .»أبراها« :~ ط  )10(
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 ،وا(رجع با�رك ،)1()ذ.ك(وذي ا(ا.ك ا.صحيح ~ vلكه S ا.سنة ~  ،�ل ذي ا(ال ~ ما�
بل  ،ئ�Á وألفائله بأواخر شوال من xم سبعة وموقيده .س ،وشهد عليهم بذ.ك من أشهدوه به

ومع ا�صف ا(بيع سقيه من فقارة  ،دون أختهما صح )2(]ا(ذكوران[و�ان ا.رافع ألvرها ا.
�مد بن عبد القادر بن أ�د بن �مد استدراك ،الغازي Úس vواجل Yصح عبيد ر�ه تعا، 

وyتب vكرر اسمه �مد بن  ،فيها )4(ما رأينا أحد يت�ف ،بيضاء )3(أن جهة ا#وف أرض :قائال
و�أسفله hط  ،وعبيد ر�ه �مد بن الطالب �مد من زاو\ة سيدي i بن أحن®U ،عبد القادر

  .قا� �مد بن عبد ا.ر�ن لطف اهللا به .واهللا أعلم ،فما قيد أعاله ماض :و�عد ،ا1مد هللا :االبن
وyتب ذ.ك �مد بن  .صحيح فاإلعالم من الفقيه بإvضاء ذ.ك ا�يع :و�عد ،ا1مد هللا

   .اهللا ��مد العا.م ¢ن 
صحيح  ،وأغبط #انب اZ1س ،فمعاوضة اZ1س فيما هو أعود منه نفعا :و�عد ،ا1مد هللا
�مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقه اهللا رضاه آم� قا� .واهللا أعلم ،جرى به العمل .  
�مد بن عبد  .واهللا أعلم ،فما كتب أعاله صحيح ،و�عد :ا1مد هللا Yقا� عبيد ر�ه تعا

  .اRنال] خار اهللا � آم� ا.ر�ن
-951 Rm� ��C��$)�j� 
'� �$'�8 ��iJ� � H�� .��'8� T
)? �X 

ذكرها الWز� ~ نوازل  ،vسألة Þلة األب إحدى اب�تيه دارا vشyÖة ب®نهما عند نÍاحها
أنه استقر بيده عدد ذهب الب�ته فالنة  ،وسئل عمن أشهد ~ صحته :ا�بة عن ابن رشد نصها

Yا�ة كذا ،وفالنة من جدهما فالن هبة هللا تعاc ©وأنه اتباع �ما من نفسه �يع ا�ار ال، 
وصw �ما فيها ا�ار ا(وصوفة ال  ،وأنه قبض ا�هب ا(وصوفة �فسه من أمانته ،حدودها كذا

 ،فأنÍحها أبوها رجال ،ا��ت� أدرyتثم إن إحدى  .فضل .واحدة منهما فيها S األخرى
 ،ثم بعد Þو من عdة أعوام زوج ا.صغرى ،وÞلها ا�ار ا(ذكورة Þلة انعقد عليها ا��ح

أختها  )5(ثم أوò عليها عند حضور وفاته ،¼ خw من نصف األوÉ وثيابا وأمتعة ،وÞلها دارا

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»أرضا« :~ ط  )3(
  .»ت�ف«: ~ ي  )4(
  .ي، ك: وما أثZته من. »وفاتها«: ~ األصل، م، ط  )5(
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فأثZتها زوج  ،فألفيت وثيقة ا�ار ا(شyÖة ~ ترyته )1(وتو� ،و¼ �جورة ،ا.كWى وزوجها
وفاتت بطول  ،أبوها Þلها �يع ا�ار :فقالت ا.كWى ،وقام يطلب الyÖة ~ ا�ار ،ا.صغرى

وأبرز �ا دارا  ،وترك ما تؤدى منه إن وجبت ،و§ن أباها .زمته القيمة ~ ا�صف .لصغرى .ا.زمان
وأنه .م (، قيمة نصف ا�ار )2(أضعاف/ وهذا  ،أبرزها زوجهاوأنفق عليها حÄ  ،وثيابا وأسبابا

  فما ا.واجب ~ ذ.ك؟ ،ي1بت تصيw ا#د �ما ا�هب ا(ذكور
 ،فهو ساقط :إال بقو� ،)4(.م ي1بت استقرار ا�هب ا(ذكور S ا#د )3()إذا :فأجاب

بطلت  ،فإن .م يزل ساكنا فيها حÄ صwها .لكWى ،ا�ار ا(ذكورة )5(و\Íون هو ا.واهب الب�ته
و.زم األب نصف قيمتها يوم  ،و§ن .م 2سÍن فيها Dv �يعها .لكWى ،وصحت .لكWى ،ا�بة

   .هاوأتقâه فيما قيل ~ ذ.ك  ،هذا ما أقول به .ا�حلة
 كتب شيخنا العالمة سيدي �مد بن العالمة ا.شيخ سيدي :قال ¢تبه �مد عبد العز\ز

يعU  ،وزوجها وقع بعده ~ ا�وازل :قو� :ما نصه ،عبد ا.ر�ن S �سخته من الWز� بطرتها
كما ~  ،S ا#د صوابه S األب :وyتب S قو� .وزوج أختها ا.كWى ،نوازل ابن رشد

حذف و ،Þلة انعقد عليها :�يع ا�ار ا(ذكورة (ا وصله الWز� بقو� :وyتب S قو� .ا�وازل
�يع  :فيها بعد قو� فإنه قال ،ا(ذكورة وقع هنا سقط يعرف من ا�وازل :قو� :ما ب®نهما ما نصه

وÞلها ا�ار ا(ذكورة  ،بمحو� من قو� )6(ال© cا�ة كذا إY آخر ما كتZنا :ما نصه ،ا�ار
واهللا  ،و§ن .م يÍن ~ الWز� الختالل ا(ع÷ بدونه ،وyتZنا ذ.ك... لخ إÞلة  :متصال بقو�

  .أعلم
 :ونصه ،~ نوازل ا.وديعة عن ا(ازري ،نقله الWز� أيضا )8(ما )7()ومن هذا ا(ع÷ :قلت(

 ،S األصاغر )10(فقدم القا� األم ،وأ�ابر ،وسئل ا(ازري عمن تو� وتر¸ أوالدا أصاغر

                                                 
  .»توفيت«ط ك، : ~  )1(
  .»أضعف« :طك، ~   )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»األب« :~ ط  )4(
  .»الب�تيه«: ~ ي  )5(
  .»ما �ا« :~ ط  )6(
  .ك، ط: سقط من  )7(
  .»و×ا«: ~ ك، ط  )8(
  .»اإلمام«: ~ ي  )10(

 ]ب/325[
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وقد ذكرت  ،وقد أخذت بضائع صارت � بالقسمة ،صغwوفيهم  ،وأدخلتهن ،ا�نات فشورت
وأنفقت S ا.و� ~  ،أنفقتها عليها ،أنها lسلفت دنانw من مال ا.صغw .شورة إحدى ا�نات

   .حياته
وال  ،وال علم بيعها ،فلم يوجد .لو� �ء ×ا صار � ~ القسمة ،ثم توفيت بعد أعوام

 ،أو ¾مل S أنه أ�لها ،أو يوم ا(وت ،ضائع يوم القبضهل تلزم ترyتها قيمة تلك ا� ،أثمانها
  ~ هذه ا(دة ا(ذكورة ~ حياته؟ وأرادوا إ.زامه ما ¢نت أنفقته عليه ،وقد قام ورثتها

لÍن  ،الحتمال ا.ضياع وخفائه ،ا�ظر يقتC أن األمانة ال تتعلق بذمة ا(يت :فأجاب
وعلله حذاق األصحاب  ،تعلقها بyÖة ا(يت ،غwهموهو ا(شهور عن �اعة األئمة و ،~ ا(دونة

وذكرها مقدار ا.سلف د{ل S عدم أعيان  .فيحمل l Sسلفها ،به )1(بأنه .و ضاع Rحدث
فال  ،فإذا �لت S ا�يع ،إذ .و lسلفت ا.سلع �كرتها مع هذه ا�نانw ،ا.سلع قبل ا.سلف

 S شكوك فيه ،مذاهب األئمة )2()ظاهر(يلزمها إال أقل األسعارv أقل األسعار S إذ ا.زائد، 
   .وال تعمر ا�مة با.شك

ال يZيح ا.dع نفقته S ا{Áيم ~ �ء  ×ا )3(ف� ما هو فضول ،وأما ما أنفقته S ا.و�
   .هافال ¾اسب به  ،من ذ.ك
بن vش�ن عمن وسئل ا :ما نصه ،منه أيضا )4()ومن هذا ا(ع÷ أيضا ما ~ نوازل ا.وديعة(

وترyت اب�ت� صغwت�  ،وغw ذ.ك من صداقها ،وترyت أثاثا وحليا وجهازا ،هلكت زوجته
وقبل ذ.ك ا.زوج الب�تيه  ،من ا1ق S االب�ت� (2)فتصدق أبو ا.زوجة وا.زوج بما �ما ،(9)و§ياها

وyملت وثيقة  ،وال أسقطه ،و.م يذكر ا.صداق ،وأضاف �ما ا.زوج من مال نفسه ،وحاز �ما ذ.ك
فلم  ،وعدم بعض تلك األثاث ،ثم توa ،ثم أخرج األب إحدى االب�ت� ببعض ا#هاز ،ا.صدقة

وال  ،وهل تلزم ا.ورثة يم� أنهم ما استهلكوا ش®ئا منها ؟فهل تطلب ترyته بما عدم أم ال ،توجد
  ، و.م Çهز األخرى؟إال أنها .م توجد ،و.م يدر �ا ¤رج ؟كتموه أم ال

                                                 
  .»Rخذت«: ~ ط  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»فصول«: ~ ي  )3(
  .ك، ط: سقط من  )4(

  .»أباها«: ~ ك (9)
  .»بما�ا«: ~ ك (2)
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أو إêافه  ،فما غلب S الظن �ل عليه من ابتاع ذمة األب ،ينظر ~ هذا :فأجاب
 ،بمثل ذ.ك من إظهار تهمة (2)و\نظر ~ ا.وثيقة ،و�تهد ~ ذ.ك ،(1)أو ùهم ،�عض أوالده

  .فت�تÌ ا{م� ،أو براءة ،فيحلف
ثم مات وأوò أن  ،أو ع� ،و�م عروض ،vسألة إذا أنفق S و�ه يقرب من هذه :قلت

وابن يو�س  ،~ طالق ا.سنة )3(]رشد[وقد تÍلم عليها ابن  ،أو .م توجد ،ووجدت ،¾اسب أوال
 .هفتأvل ~ تلك ا(واضع ا ،لطرر ابن xت (4)وأول ا(سائل ا(ضافة ،~ إرخاء ا.ستور

952- R.��=C�8 �$��� �=CL� ��* ?� G��� @4j� �=�� ��=W?X 
¢ن اZ1س بيد ا فإذ ،و�عد :جواب .لشيخ أ± ز\د سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر نصهvسألة 

 ،ألنه ¾Íم بإقرارهم ؛فال ¾تاج إY تعر\ف خطوط ا.شهود ،ا(حZس عليهم يقرون بتحس®به
أو قام عليهم من شارyهم ~ ا(wاث ير\د إبطال  ،)5(نعم إذا أنÍر بعض من هو بيد �ب®سه

 ،وهذا إن .م توجد شهادة ا.سماع �dوطها ،ات خطوط ا.شهود وعداRهمبد من إثب فال ،اZ1س
 
ّ
ه ا وyتب عبيد ر�ه عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به .واهللا أعلم ،فتكÌ ~ إثبات اZ1س و§ال

  . / )6()كذاته(من خطه 
953- Rz*L� ! G��� �� �=�� ��c��X  

وما هو ا(خوف ا�ي يمنع صاحبه من  ،أو ا1وز ~ حالة ا(رض ،vسألة ~ اZ1س
تراجع ب� الفقيه� سيدي عبد ا.كر\م بن أ�د اRمنطيطي من أوالد  )7(]فيها[وقع  :ا�Rف

وا.شيخ أ± عبد اهللا سيدي �مد بن ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن بن  ،العالمة سيدي أ± ¾�
   :فتتاحنص ما كتبه أو�ما بعد سطر اال ،وجدتها hطهما ،عمر اRنال]

�مد عبد ا.كر\م بن أ�د إY سيدنا Yمد  ،من عبيد اهللا تعا�وابن سيدي شيخنا سيدي 
 )8()فقد( :و�عد .بن ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن ر�ه اهللا ألف سالم عليك ور�ة اهللا و�ر¸ته

                                                 
  .»�م«: ~ ي (1)
  .»ا.ورثة«: ~ ك (2)

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»ا(قاصة«: ~ ط (4)

  .»�ب®س« :~ ط  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .ي، ك: سقط من  )8(

 ]أ/326[
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K س ،ظهرZس أن حيازته ال تصح عن ا(حZ1سألة اv ~ رضه ا(خوف (1)و.كv ~،  üو�
  :فإن قلتم ،م ~ وصف ا(خوفا.0

ّ
وهو vر\ض  ،أن تقوم ا�®نة بأنه حZس أنه ال يÌÍ إال

مع كون ا.شاهد من أهل ا(عرفة  ،واتصل به ذ.ك ا(رض ا(خوف إY أن مات ،vرضا ¤وفا
أنه ما أقعد  :فقا.وا ،ألن األئمة ر�هم اهللا وصفوا ا(رض ا(خوف ؛فهذا .م يتضح K ،باألvراض

  وyقول  .و.م يقو.وا أنه مع هذا يرجع فيه إY األطباء ،وا�Rف ،واqروج ،�خولصاحبه عن ا
  ...ا(فلوج إلخ  :ا(دونة ا�ي نقلتموه

، (2)"بأن ا�الك به كثw ،و\رجع فيه إY معرفة الطبيب: "وأما قو� ~ ا(سائل ا(لقوطة
 كثwا ×ن أقعد طال به إقعاده حÄّ ر\ب أن  وال :)3(وأما قو� ،فلعله ~ ا(رض ا�ي ال نص فيه

فهذا صحيح لÍن إذا قامت ا�®نة العادلة با.صفة ال© وصفها  ،مات .كنه cدوث vرض آخر
فا�®نة S ( ،إنما مات cدوث vرض آخر ،فمن اد� أن ا(ر\ض S ذ.ك ا.وصف ،األئمة
  )4(.)آخره .م Âلبه إY ف�.ك ،و�ا
 @vك ال تتعلق به الفتوى ،واألصل االستصحاب ،ا(د�

إثبات كونه ¤وفا  ؛وهذا ùه إن فرضنا أن ا(رض ا(تصل با(وت ¾تاج فيه بعد ا(وت منه
فنحن منه ~ ظلمة  ،أنه ¾تاج فيه إY إثبات ذ.ك :فإن قلتم ،مع حصول اqوف ا(توقع منه

و§ال  ،vوتهوvوته وvرض  ،و�ط ا.وقف حوزه عنه قبل فلسه: "لقول ابن ا1اجب ،ا#هل
وأنه  ،؛ ألن ظاهر هذا أن ا(رض ا(تصل با(وت مانع من ا1وز)6(وÞوه البن سلمون. )5("بطل

   .¤وف
فأvرها  ،فلما ورد S كتابك توقفت ،فقد كنت أعتقد أنه حق وصواب ،وأما توقيف الغلة

وال حول وال قوة إال باهللا العÅ  ،وفقU اهللا و§ياÐم إلصابة ا.صواب ،واجتهدوا ،vسلم إ{Íم
  .العظيم

   .ور�ة اهللا و�ر¸ته ،وعليك أيها األخ ألف سالم: بعد افتتاحه ،فأجابه ا¬ا] بما نصه

                                                 
  .»اZ1س«: ~ ي (1)
ابن فرحون، اعت÷ به وصححه جالل i القذا~ ا#ها]، دار ابن حزم، بwوت،  :من ا.كتب ا(Zسوطة ا(سائل ا(لقوطة (2)

 É67ص ،)م2003- ھ1424(�نان، الطبعة األو.  
  .»قو.ك«: ~ ي، ط  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .449ص: جامع األمهات  )5(
  .101-100ص 2ج: ينظر العقد ا(نظم  )6(
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ك ، وسنجيب)1().ك(فيما كنا كتZناه  ،فقد وقفت S ما سطرته أعاله من األcاث :و�عد
c فأقول .ول اهللا وقوتهعليها:  óيل[وهو حسyأنه .م يتضح .ك  :أما قو.ك ،~ ا(قول )2(]ونعم ا.و

وأن يÍون ذ.ك  ،أن يقول أنه vرض ¤وف ،شهد بوقوعه ~ ا(رض (3)فيمن د� بُ  كون اZ1س ال
   .ا.شاهد من أهل ا(عرفة باألvراض

 ،وطهر ß\رتك من دس®سة اRعصب ،فألق سمعك (ا يت. عليك ،إن كنت تروم اتضاحه
أن يÍون ذ.ك ا(رض  ،فإن فعلت ظهر .ك من اشÖاط األئمة ~ اxWRت ا.واقعة ~ ا(رض

وأن اإل�ال ال يفيد وهو مطروح ~ باب  ،~ ا.شاهد بذ.ك أن ينص عليه د� بُ  أنه ال ؛¤وفا
وقد علم من القوان� العقلية أنه  .ألن بطالن اxWRت ~ ا(رض الزم عن كونه ¤وفا ؛ا.شهادة

وقد علم أن ا.dط يلزم  ،وهو أيضا �ط ~ بطالنها ،.م يÍن ا.الزم (4)).م يÍن ا(لزوم(إذا 
ووجود ا(لزوم وثبوته  ،فإذا سلم وجود ا(لزوم صح اÍ1م حي�ئذ بوجود ا.الزم ،من عدمه العدم

ال إ )5(]ال تÍون[وا.شهادة  ،و¼ ا(تعينة هنا ،إنما يÍون بطرق اإلثبات ال© منها ا.شهادة
   .ا(رض ا(تWع فيه ¤وف )6(من ا�ص S د� بُ  فبان بهذا ا�{ل العقÅ أنه الَ  ،با�R\ح

فمما ال خفاء فيه  ،وأما كون ا.شاهد بذ.ك البد فيه أن يÍون من أهل ا(عرفة باألvراض
  ،بالفرق ب� ا(خوف وغwه )8(vلزومة بمعرفته )7()¤وفا(إذ شهادته بÍونه 

ّ
.م تصح  و§ال

ومعرفته بالفرق ا(ذكور vلزومة (عرفته ( ،لعدم األمن عليه من اRباس ا(خوف بغwه ،ادتهشه
 )9(~ ا.شاهد با(رض ا(خوف أن يÍون xرفا باألvراض معرفة يأمن معه د� بُ  فإذا ال ،باألvراض

 ،ا(خوف وغwه )11()ب�(ألن ا(عرفة باألvراض الزمة .لمعرفة بالفرق  ؛)10()من اRباس بغwه

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .ط: وما أثZته من. كاألصل، ي، م، : سقط من  )2(

  .»من« :ي~  (3)
  .ط: سقط من (4)

  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .»أن«ز\ادة : ~ ك  )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .»vلزومة (عرفته«م : ، ~»vلزوما (عرفته«ك : ، ~»vلزوم (عرفته« :~ ط  )8(
  .»معها« :طم، ك، ~   )9(
  .ي: سقط من  )10(
  .ك: سقط من  )11(
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وصحة ا(لزوم توجب صحة  ،ا(رض ا(خوف )2(بتعي� )1(وا(عرفة بالفرق ا(ذكور الزمة .لشهادة
و�هذا ا�{ل العقÅ يتضح .ك ما ذكرت أنه .م  ،و�طالن ا.الزم يوجب بطالن ا(لزوم ،ا.الزم
   .)3().ك(يتضح 

Åتاج ،وأما ا�{ل ا�ق� wهذا ا(حل )4(فغ ~ �.   
  :فأقول... ألن األئمة وصفوا ا(رض ا(خوف إلخ  :ما قو.كوأ

ّ
ابن عبد  .م يصفه بذ.ك إال

 ،مٌ هْ اÍ1م ~ روايته S ما نقله ا�اî كما ~ ¤ت� ابن عرفة، فتعبwك بما يفيد العموم وَ 
   .مقتD ا.صناعة اRعبw باRعر\فإال أن  ،كما أن قو.ك وصفوا Çوز

   .مع هذا أنه يرجع فيه إY األطباءو.م يقو.وا  :وأما قو.ك
 ؛إذا وقفت S ما عرف به غw واحد ا(رض ا(خوف ظهر .ك صحة نقيض @vك :فأقول

 / وا(خوف ما ¾Íم الطبيب بأن ا�الك به : "ابن ا1اجب قال ~ تعر\فه ما نصه )5()ألن(
wون ا(وت عن هذه األشياء)6("كثÍأن ي wراده با.كثvا ال يتعجب من حصول ا(وت  ، وwشه

  .hالف ا#رب إY آخره :معه إY قو�
منها  ¤يفح� ا.ر�ع  ، فر�ما أزمنةو\�بB أن يرجع ~ هذا إY ما يقو� ثقاة األطباء

 )8()وا(قعد( )7(وأما ا(فلوج وصاحب ح� ا.ر�ع وا#ذام واألبرص: "و�ذا قال ~ ا(دونة ،ا(وت
فله حÍم  ،و�لغ به حد اqوف عليه ،وأضناه ،فما أقعده من ذ.ك ،وا#راح ،وذو القروح

فله حÍم  ،يبلغ به ذ.ك )11(وما .م، )10()فله حÍم ا(ر\ض ،وما .م يبلغ به ذ.ك( ،)9(ا(ر\ض
: ونصه ~ باب طالق ا(ر\ض ،غw أن فيه ¤الفة ~ بعض األلفاظ �ص اRهذيبه ا" ا.صحيح

                                                 
  .».لشهادت�«: ~ ي  )1(
  .»بتع�«: ~ ي  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»�تاج«: ~ ي  )4(
  .ط: سقط من  )5(
  .387ص: جامع األمهات  )6(
  .»الWص«م : ~  )7(
  .ي، م، ط: سقط من  )8(
  .»ا(رض« :~ ط  )9(
 .م، ك، ط: سقط من )10(
  .»ال« :~ ط  )11(

 ]ب/326[
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والقروح، فما أرقده  )1(ح� ا.ر�ع واألجذم واألبرص وا(قعد وذو ا#راحوأما ا(فلوج وصاحب "
فله حÍم  ،فله حÍم ا(ر\ض، وما .م يبلغ به ذ.ك ،و�لغ به حد اqوف عليه ،وأضناه ،من ذ.ك

  ه ا)3( ")2()و2سافر(أو يا�س ا#ذام يت�ف  ،ا.صحيح، فرب مفلوج
ةِ  حÍم وv Sر\ض: "قول ا(اتن ،)4(وÞو ما البن ا1اجب َÕْÍَِب" ب õ6("ا.َْموِْت بِهِ  )5(الط(، 

ما ... إلخ  )7("و\�بB: "وÞو قو� ~ اRوضيح ،و.م يقو.وا أنه مقيد بما ذكرت ،وقد سلمه شارحوه
قال ~ ا(سائل  : "ونصه... إلخ  )8("وvَ َSََِر\ٍض : "نقله ا1طاب عن ا(سائل ا(لقوطة ~ �ح قو�

   )9(."هاإY معرفة الّطبيب بأّن ا�الك به كثw  و\رجع فيه: ا(لقوطة
و.م ºصوا بعض األvراض بذ.ك مع أن  ،فأنت ترى تعميمهم ~ ا.رجوع إY قول األطباء

�  )10(وال يلزم من عدم اRعرض ،ابن عبد اÍ1م .م ينف ~ روايته ا.رجوع إY قول األطباء
  ،عدم القول به

ّ
فال  ،ا(خوف )11(ض؛ ألنه بصدد تعر\ف ا(رفةفاته كثw من األvراض ا(خو و§ال

ألنه يلزم عليه فساد عكس اRعر\ف  ؛وترك ا�عض كما توهمته ،عرف ا�عض )12()أنه( :يقال
وهو أن � vرض أقعد  ،وهو باطل بل vراده تعر\ف ا(رض ا(خوف بما ال �هله أحد ،وطرده

 ،و§ضجاعه � حÄ خيف عليه �سZبه ،و§ضنائه ،وا�Rف .شدته ،صاحبه عن ا�خول واqروج
   .فهو ¤وف

 ،وصاحب الفائق وغwهم ،وابن سلمون ،وأ± ا1سن ،ما يفيده @م اRوضيح )13(وS هذا
  .وهو واضح ،و\Íون ا.رجوع لقول األطباء فيه متعينا ،يÍون مآل اRعر\ف� واحدا

                                                 
  . ي، ط: وما أثZته من. »ذو ا#راج«ك : ، ~»ذو اqراج«األصل : ~  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .364ص 2ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )3(
  .387ص: ينظر جامع األمهات  )4(
  .»فكÕة«ي : ~  )5(
  .206: ¤ت� خليل  )6(
  .257ص 6ج: اRوضيح. »يقو� ثقات األطباء و\�بB أن يرجع ~ هذا إY ما«هو : تمام قول خليل ~ اRوضيح  )7(
  .206ص: ¤ت� خليل  )8(
  .663ص 6ج: vواهب ا#ليل  )9(
  .»اRعر\ض«: ~ ي  )10(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. »ا(ر\ض«: ~ األصل، ك  )11(
  .ك: سقط من  )12(
  .»وهو«ز\ادة : ~ ي، م، ط  )13(
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و§نما هو  ،نك �تج به (رادكوyأ ،فال أدري ما vرادك به... ا(دونة إلخ  وyقول :وأما قو.ك
   .حجة عليك ال .ك إن فهمته

هذا وهم  :فأقول ،~ ا(رض ا�ي ال نص فيه )1(أن نص ا(سائل ا(لقوطة لعله :وأما قو.ك
فهو ما فررت منه  ،ألن قو.ك ال نص فيه إن ¢ن vرادك نص األطباء ؛وغفلة ظاهرة ،فاحش

 ،و§ن ¢ن vرادك نص األئمة S كونه ¤وفا ،وجلس �ت ا(�اب ،وêت كمن فر من ا.سحاب
وفيه وقع االسÁشهاد  ،ا(وت به )2(فإنهم .م ينصوا إال S ما حÍم أهل ا(عرفة بالطب بÕÍة

   .بÍالم ا(سائل ا(لقوطة كما ~ ا1طاب
ا(تWع معه ~ ا�ازلة ¤وف وقع فيه  )3()ا(رض(لÍن ال �سلم أن  ،سلمنا ما ذكرت

 ،ا�Rف مع � واحد منهما )4(وyذا اإلقعاد .صحة ،يقع ا�ص S الع� أنه ¤وف.م  إذ ،ا�ص
   .وال قائل به ،أو مع ا{دين بعد الWء ،و.و قيل به ~ ا(قعد لقيل به ~ ا(قطوع ا.رجل� وحدهما

فمسلم لÍن ال �سلم أن ... فمن اد� أن ا(ر\ض S ذ.ك ا.وصف إلخ  :وأما قو.ك
ونافيها  ،ألن األصل ~ العقود ا.صحة ؛فعليه ا�®نة ،ومن ادxه ،~ vرض ¤وفوقع  (5)اWRع

و§ثباته إنما يÍون بمن � تمي� ب� األvراض  ،سيما مع طول ذ.ك ا(رض وال ،عليه اإلثبات
   .كما تقرر

  ... لخ إوهذا ùه إن فرضنا أن ا(رض ا(تصل با(وت  :وأما قو.ك
 )7(فيحتاج ،وقع منه ال من غwه بأن ا(وتإY من 2شهد  )6(ما قلت حق .كنه ¾تاج :فأقول

و�سZبهما  ،)8(و§قعاده ،~ ا�ازلة إY من 2شهد بأن vوت ا(حZس ا(ذكور حصل من أجل عماه
 ،وال يلزم من حصول ا(وت مع اإلقعاد كونه ¤وفا ،وقع vوته لعدم ثبوت ¤وفية اإلقعاد والع�

فإن  ،وال ابن سلمون ،وال حجة .ك ~ @م ابن ا1اجب ،فافهم مع÷ قو.ك منه ،.كÕة األسباب
 ،ال مطلق ا(رض ا(قارن .لموت ،ومن أجله ا(وت ،vرادهما بمرض ا(وت ا(رض ا�ي وقع �سZبه

                                                 
  .»فلعه«: ~ ي  )1(
  .»بÍرة«: ~ ي  )2(
  .ك، ط: سقط من  )3(
  .»مع صحة« :~ ط  )4(

  .»ا(تWع«: ~ ي (5)
  .»�تاج«: ~ ك  )6(
  .»فتحتاج« :~ ط  )7(
  .»اقعداه«: ~ ي  )8(
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 ،وهو واضح ا�طالن ،إذا اتصال بموتهما ،واألصم وÞوهما ،و§ال .زم عدم صحة تxWت األع�
  . yتب �بÍم �مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا بهو .واهللا أعلم

: و�عد ،وأجاب بعده سيدي عبد ا.كر\م بن سيدي �مد ا.صالح بن سيدي ا�كري بقو�
القا� سيدي عبد ا1ق بن عمه  )1(وأجاب بعده ،وأعاله من معارضة ظاهر ،فما قيد بمحو�

وأعاله ~  ،ا(رض ا(خوف بمحو� فما كتبه ابن شيخنا ~ ،و�عد :فقال ،سيدي عبد ا.كر\م
�مد عبد ا1ق بن �مد عبد ا.كر\م ،معرض من xرضه صحيح Yتب عبيد ر�ه تعاyو.  

فما كتبه  :و�عد :فقال ،وأجاب بعده سيدي عبد ا.ر�ن بن سيدي �مد فتحا ا.زجالوي
 ،صاحبنا سيدي �مد بن شيخنا أ± ز\د سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر ر�ه اهللا بمحو�

   .وعليه يوافق عبيد ر�ه عبد ا.ر�ن بن �مد لطف اهللا به/ و�ه يقول  ،صحيح )2(و�أعاله
وما كتب بأعاله من ا(رض ا(خوف  :بقو� )3(وأجاب بعده سيدي �مد بن عبد ا(أvون

اب بعده العالمة الفقيه سيدي �مد بن سيدي �مد فتحا ا.زجالوي ا(ذكور وأج .هو صحيح
 ، وS صاحبها من ا(وت إلخوزمانته ال تدل بمجردها S اqوف ،اإلقعاد )4(فعلة :بقو� و�عد

   .)6(.م تÁب� حروفه )5(@مه ×ا هو ×حو
�مد عبد ا.كر\م من عبيد اهللا  :ثم كتب األول ~ قرطاس آخر ما نصه بعد افتتاحه Yتعا

وابن سيدي شيخنا سيدي �مد بن ا.شيخ ا.سيد عبد ا.ر�ن ر�ه اهللا  ،بن أ�د إY سيدي
ورد S كتابك ~ شأن اZ1س ا�ي وقع  )7(]فقد[ :و�عد .ألف سالم عليك ور�ة اهللا و�ر¸ته

 ºرج وال وا�ي ظهر K أن هذا ا(ر\ض إذا ¢ن ال يدخل وال ،فيه األcاث ب®U و�®نك
وقد قلتم  ،منعه عن ا�Rف )8(فمرضه ¤وف إذ ال مع÷ إلرقاد ا(رض .صاحبه إال ،يت�ف

   .وأن األئمة .م ينصوا إال S ما حÍم أهل ا(عرفة بالطب بÕÍة ا(وت به ،قوال صحيحا

                                                 
  .»بعد«: ~ ك  )1(
  .»أعاله«: ~ ي، ك، ط  )2(
  .»عبد ا(ؤمن«: ~ ي، م، ك، ط  )3(
  .»عندي«: ~ ك  )4(
  .»بمحو�« :~ ط  )5(
  .»خروجه« :~ ط  )6(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )7(
  .»ال« :~ ط  )8(

 ]أ/327[
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قبل  )4(مع قو.ك ،)3()¤وف( )2(~ ا�ازلة )1()معه(ال �سلم أن ا(رض ا(تWع  :وأما قو.ك
   .ال �º ما ~ العبارت� من اRناقض ،ال يقال أنه عرف ا�عض وترك ا�عض ،ذ.ك

K أنه وهم فاحش  ؛أن ما ~ ا(سائل ا(لقوطة لعله فيما ال نص فيه :وأما قو.ك فيما ظهر
Uله مع أ] .م أقطع بذ.ك ،و§ن ¢ن خطأ ،فإن ¢ن صوابا فمن اهللا ،)5(وغفلة ظاهرة ،م� ،فمن 
   .لعله :ا قلتو§نم

 ،¾تاج ~ ا�ازلة بأن vوت ا(حZس ا(ذكور حصل من أجل عماه و§قعاده :وأما قو.ك
ألن ا.شهود قا.وا ~ شهادتهم أن هذا ا(قعد vر\ض  ؛فهذا غw متع� ،)6(و�سZبهما وقع vوته

فظهر من هذه ا.شهادة أن هذا ا(رض ل®س  ،وال يت�ف حÄ مات ،وال ºرج ،أع� ال يدخل
و§نما يقال ~ ا(قعد أن � حÍم  .أو أvراض أخر ،بل معهما vرض آخر ،و �رد اإلقعاد والع�ه

أو يا�س ا#ذام يت�ف (فرب مفلوج : "ا.صحيح إذا ¢ن يت�ف كما أشار إ{ه قول ا(دونة
   اھ )8( )7("و2سافر

�تاج إY جلبه واهللا ،أنه حجة i ال K :والعجب من قو.ك wك غv@ 
 يوفقنا و�ا
وyتب �بÍم ~ اهللا دائما  .وال حول وال قوة إال باهللا ،و§صابة ا.صواب ،و§ياÐم التباع ا1ق

�مد عبد ا.كر\م بن أ�د رزقه اهللا رضاه آم�.  
فا�ي ظهر K من  :و�عد ،وتا{اه ،وعليك ا.سالم :بعد افتتاحه ،فأجابه ا¬ا] بما نصه

 ،وما كنت أظن ذ.ك قبل ا{وم يÍون منك ،إنما هو �رد انتصار .لنفس ،@vك أوال وأخرا
ال بمجرد ما يز\نه العقل xر\ا عن  ،و¸ن ا.الئق بك ا(راجعة بنصوص األئمة ،لÍن ا.كمال هللا

  : )9(]قال ا.شاعر[ ،أو الÁسليم ،xضد
  ار ــصــاألبـوه بــــــاس رأألن  م     ـالل فسلــر ا�ــم تــإذا لــف

                                                 
  .ي: سقط من» معه«  )1(
  .»إلخ« :طك، ~   )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .ي: وما أثZته من. »ذ.ك«األصل : ~  )4(
  .»إلخ« :طك، ~   )5(
  .»إلخ« :طك، ~   )6(
  .364ص 2ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )7(
  .ك: سقط من  )8(
  .»قال ا.شاعر«ز\ادة : ~ ط  )9(
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ألن  ؛ومقطوع األطراف ،أقول ذ.ك منقوض باألع�... وا�ي ظهر K إلخ  :وقو.ك    
و¼ ¢ذبة  ،فمرضه ¤وف ،وال ºرج ،قضية مقو.ك ùية قائلة � مقعد وÞوه ×ن ال يدخل

 ،كما ~ ا(قعد ،وال ºرج بمخوف vرضه ،ل®س بعض من ال يدخل :القائل )1(.صدق نقيضها
   .وÞوه كما vر

فلم تفÑه حv،  Äرضه )2(و§ن عدمه ~ ا.شخص ¾قق ¤وفية ،وأما ا�Rف ا�ي ذكرته
فل®س � من عجز عنه ¾Íم عليه بأنه  ،غw أنك إن عنيت به ا.سفر وÞوه ،يبحث معك فيه

  .أو ~ وجوده ~ ا�ازلة ،فب®نه {بحث معك فيه ،و§ن عنيت به غw ذ.ك ،vر\ض vرضا ¤وفا
إن سلمنا معرفته  )4(وما أحق @vك به ،فلم نره ،ثZته ~ @منا من اRناقضأ )3(]ما[وأما 

وقد توقفت  ،وما أظنك فاعال .و�وطه فيه ،فأثبت وجهه ،فإن ادعيته ،و�dوطه ،cق اRناقض
   .عدم خفائه عليك )5(]مع[اآلن S إظهار ما ادعيت 

  )6()...فظهر من هذه ا.شهادة إلخ  :كوقو.(... لخ إألن ا.شهود  ؛فهذا غw متع� :وأما قو.ك
وyيف lستظهر من قول  ،ال طحن معها )7(وعجعجة ،هذه شقشقة ال هدير معها :أقول

S ما  )8(مع أنك lسلم قول األئمة باالعتماد ،وال شهدت �م بها ،شهود .م يدعوا معرفة بالطب
ومع جهل ا.شهود ~ هذا ا.زمان كما  ،)9(وأنه يرجع ~ ذ.ك لقو�م ،يقو� أهل ا(عرفة بالطب

 ،و.م تطلع ا�اس vستور عورتك ،فيا{تك .م تفه بZِِْنِت شفتك ،يعلم ذ.ك من مارس أحوا�م
أو أvراض غw ما نصوا  ،م vرض آخرا.شهود ا(ذكور\ن يلزمه أن يÍون تف�ت تدÝ أن قول 

وهذا  ،منها )10(دون ا�R\ح وêت تUZ األح�م S .وازم ا.شهادات ،وهو سبب .لموت ،عليه
   .فإنا هللا و§نا إ{ه راجعون ،وخرق يضيق عن ترقيع ا.راقع ،واهللا فساد

                                                 
  .»بقضيتها« :~ ط  )1(
  .»Æو\ف« :~ ط  )2(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل، م، ك: سقط من  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .»عحفة«: ~ ي  )7(
  .».العتماد«: ~ ي  )8(
  .»�م« :~ ط  )9(
  .»ا.�\ح«: ~ ي، م  )10(
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فلم  ،أو غwه ،واعتWته ~ حق ا(قعد {لحقه با.صحيح ،وأما ا�Rف ا�ي �جت به
 ،قولإال �رد اR ،وحاصل األvر .م نر ~ @vك ما ينظر إ{ه ،أو يؤ\د كما قدمنا ،تZينه {هدم

   .بطالنه ال ،وا�xوى ا.واهية ،و�ناء ا1جج
حÄ  ،بعد هذا ما يطا�نا بمراجعتك راجعناك )1(فإن ت�Z .ك ،أظهر من شمس الظهwة

، ومن و.م تتعرض � بعد هذا بعد تأييد الفقهاء (ا أصلناه ،و§ال ألغينا @vك ،يÁب� .ك ا1ق
وyتب عبيد ر�ه تعاY  .واهللا أعلم/  ،فهو ا(خطئ ،ا#ماعةعتقد ا.صواب ~ رأيه وحده دون ا

   .ن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به�مد ب
فقد طالع ¢تبه ما  ،و�عد :بعد افتتاحه ،ثم كتب بعده القا� سيدي عبد ا1ق ما نصه

 ،وزاد بال طائل إذ ما قل وأفاد خw ×ا كÕ )2()عناء(فوجدت ذ.ك  ،وأعاله من ا(حاورة ،بمحو�
يدل عليه تقسيم  ،مبطل )3(واألول زاحف ،ونصوص األئمة تقول بأن ا(جيب ا�افع �ق

   :الفقهاء األvراض قسم�
فال حجر  ،وغw ذ.ك ،واألرمد ،)4(واألجذم ، ¢ألبرص،vر\ض ال ºاف عليه ا(وت �ôا

   .عليه أصال
ا�ي  فهذا هو ،وشبه ذ.ك ،وذات ا#نب ،وا.سل ،¢�1 ،وvر\ض ºاف عليه ~ العادة

و×ا ºرج  ،واRداوي ،وا.كسوة ،وا.dب ،فيمنع ×ا زاد S قدر ا1اجة ~ األ�ل ،¾جر عليه
فإن مات ¢ن ما فعل : "نقل ذ.ك صاحب القوان� إY أن قال .¢�بة والعتق ،من ما� بغw عوض
رض ا�ي ºاف عليه ~ العادة أعم فظهر من @مه ر�ه اهللا أن ا(. ها )5("×ا يمنع منه ~ ثلثه
 ،أوصحة ،فاإلقعاد ~ @مهم وصف طردي ال يعد من ا.dوط كماال ،أو ال ،من أن يÍون أقعد

� .واهللا أعلم Yتب عبيد ر�ه تعاyمد عبد ا.كر\مو�   .مد عبد ا1ق بن 
 وyتب بعده سيدي �مد عبد ا.كر\م ا(لقب با1اجب ابن عمه سيدي �مد ا.صالح بن

 ،فما قيد بمحو� ،و�عد :)6(بعد افتتاحه ،سيدي �مد ا�كري نفعنا اهللا بهم أ�ع� ما نصه

                                                 
  .»�ا«: ~ ي، م، ك، ط  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»ا.زاحف« :~ ط  )3(
  .»األجذام«: ~ ي  )4(
  .276صم، 2009ابن جزي، دار الفكر، �نان، بwوت، طبعة : القوان� الفقهية  )5(
  .»افتتا«: ~ ي  )6(

 ]ب/327[
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�مد عبد ا.كر\م  .واهللا تعاY أعلم ،وأعاله ~ رد معارضة ا(عارض ظاهر Yتب عبيد ر�ه تعاyو
  هابن �مد ا.صالح 

954- R�9�
(�� ��=)m� M� ���'�� k�>�? �
� ��c��X  

وجدناه فيها hط  (2)فمما .~ عدم إعطاء ال�سخة من األحباس القديمة )v[)1سألة[
 )3(و.لمدين ،وقع ا.سؤال عن رجل � دين S آخر: األديب سيدي أ�د زروق ا�داوي ما نصه

 ،وطلب رب ا�ين أن يأخذ �سخة من رسم اZ1س .لطعن فيها ،وS عقبه ،أصل �Zس عليه
  ة من أصل ا.وقف أم ال؟فهل يمÍن من ال�سخ ،وا.وقف قديم

ة
ّ
وa سؤال  ،جوابه أنه سئل عن هذه ا(سألة القا� أبو عبد اهللا سيدي العرç بََرَدل

 ،بيد أر�ابها vستمرة S األعقاب ،جوابÍم ~ رسوم قديمة ألحباس وÞوه :ا.سائل � ما نصه
Öي برسوم فصيح S ا(ش ،وعمدا ،ثم أن بعض األعقاب باع ش®ئا منها جهال ،وأعقابهم
  {دفع فيها هل يعطى ال�سخ أم ال؟ ،فطلب ا(شÖي �سخ رسوم األحباس ،األحباس

فÌ ه اسائر ا.رسوم القديمة  )4(وyذ.ك ،أن ا(شÖي ال يمÍن من ذ.ك :فأجاب بما نصه
 ،وأن ا.رسوم ~ ا�ازلة حيث ¢نت قديمة ،جوابه ر�ه اهللا ما يرجع إ{ه ~ حÍم ا�ازلة

ال يمÍن من � دين S أحد � حق ~ اZ1س من �سخ رسوم  ،واZ1س بيد األعقاب �وز
و§نما يتعلق حق صاحب ا�ين cظ مدينه من غلة  ،األحباس ا(ذكورة بقصد الطعن فيها

  . منهه اواهللا أعلم  ،دينه(ما دام حيا حÄ 2ستوa  )5(ا�ور أو ،ا1وائط ا(حZسة
  )6().من vسائل القضاء وا.شهادات 8~ ا(سألة  وÞو هذه :قلت

أ± عبد اهللا سيدي �مد بن ا.شيخ أ± ز\د سيدي عبد ا.ر�ن  ومن خط الفقيه العالمة
وطلب  ،سئل ¢تبه وفقه اهللا عن حZس S إ�سان نازعه ~ صحته خصم �[ :ما نصه بن بعمر

   ،إن أردت اRأvل أنت :وقال � ،وامتنع من ¢ن بيده ،أو ير\ها من يتأvلها � ،منه �سخة {تأvلها
  ومن ¢ن بيده  .فإ] أقدم إ{ه به معك ،أو x(ا ،و§ن أردت أن توقف عليه شاهدا ،فخذه بال �سخ

                                                 
  .بياض :~ ط  )1(

  .»×ا«: ~ ي (2)
  .»ا(ديان« :~ ط  )3(
  .»~« :~ ط  )4(
  .»ا�ار«: ~ ك  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(
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   ، فهل �اب (ا أراد؟vسÍن ال ºاف منه أحد
إذ إعطاء ال�سخة إنما يÍون فيما lشعبت تدفع � �سخة S ا.وصف ا(ذكور،  ال :فأجاب

وذ.ك أvر قر\ب فيما  ،أو عدم حيازته ،وال vوk إال من شهوده ،ال فصول فيه واZ1س ،فصو�
واهللا  ،فأعطاه ال�سخة مع ذ.ك lشغيب ،يتمÍن فيه معه ما أراده اqصم ،ذكره من هو بيده

�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به  .أعلم Y1(]منهه اقا� عبد ر�ه تعا(  
ما سطر أعاله  :ومن جواب سيدي عمر الفا´ ما نصه :)2(]ومن خطه أيضا ما نصه[

فقد نص أئمتنا S أن ا�حث  ،من أنه ال �وز اRعرض إلبطال اZ1س القديم صحيح ،و�محو�
وال يفيد ش®ئا ~  ،وتطاول أvره ال �دي نفعا ~ بطالن ا.وقف ،~ رسم ا.وقف ا�ي تقادم عهده

ا�ي تقيد  )5(عن ا.رسم )4(عتماد S طول مدته يغUواال ،االعتداد �شهرته )3(ألن ؛حل عقده
 ،األعيان ا(وقوفة با.وقفية )7(وال سطر ~ وثيقة أل®س ~ اشتهار ،يتقيد برسم (6)فيه وهب .م

و\قتC  ،وشهادة ا.سماع ا(ستفيض بها ما يوجب أح�مها ،واحÖامها cرمة األحباس ا.dعية
  ه اوال �وز اRحيل S �سخ �كمها  ،ض مWمهافال �وز اRعرض �ق ،بقاءها ودوامها

ومطا�تهم ا(عاينة ~ حوز األحباس القديمة ال© طال أمدها  :ومنه أيضا بعد @م ما نصه
�Á8(¢.س(، ع� القائم S دة)س عليهم �ا ~ تلك اZمع حوز ا(ح Õوسكوته بال مانع  ،وأ�

  .من خطه ر�ه اهللاه اجهل 
955- R�=) ��c�� A��
=�� À��� M8 
��X 

 ا.سيد أ�د بن يع®ش )9(كتاب حZس عقده :ا�داوي نصه vسألة حZس أ�د بن يع®ش
مد فتحا وَ�  ،واüR ،وا1بيب ،مد ضماوسماه cدوده S أوالده ُ�  ،بن أ�يد ~ جنانه

عقاب ثم S أ ،ثم S أعقابهم ا�كور من بعدهم ،يقÁسمونه أر�اx ال فضل .واحد S آخر

                                                 
  .ي: وما أثZته من. األصل، ك، ط: سقط من  )1(
  .ي: وما أثZته من. األصل، ك، ط: سقط من  )2(
  .»إال أن«: ~ ي  )3(
  .»تغU«: ~ ط  )4(
  .»ا.رسوم«: ~ ي  )5(

  .»(ن«: ~ ي (6)
  .»اإلشتهار«: ~ ك، ط  )7(
  .»¢.س�ت�«ك : ، ~»¢.س��«: ~ ي  )8(
  .»عقد«: ~ ي  )9(
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� واحد يÁبع قسط  ،فهو بمþلة من أدY به من ا(حZس عليهم قل أو كÕ ،وñ عقب ،أعقابهم
أو أعقابهم ا�كور  ،ومن مات من ا(حZس عليهم دون عقب ذكر يرجع نصيبه إلخوانه ،أصله

   .ا(قصود منه سئل عنها من يذكر عقب جوابهه اS ا.dط ا(ذكور 
وقال ( ،األر�عة S أبنائه  حZسه سيدي أ�د بن يع®ش/ فاZ1س ا�ي  ،و�عد :فأجاب

فإنه  ،فإن مات �يع األبناء ،ثم S أعقاب أعقابهم ،ثم S أعقابهم ا�كور من بعدهم :فيه
فألوالد ا1بيب  ،و�مد اث�� ،فإن ترك ا1بيب أر�عة ،)2()األبناء )1(]أبناء[ يقسم S عدد

   .منها )4(�مد ا¬لث )3(.و�هو ،من غلته لثانا¬
و.م يقل فيه أنه يقسم S  ،ثم S أعقابهم :لقول ا(حZس ،وهذا ظاهر ال إش�ل فيه

أو أعقابهم  :فهو بمþلة من أدY به إY قو� ،وñ عقب :وهو ،وما قا� بعده ،رؤوس األباء
ألن  ؛ال حجة فيه (ن أراد أن يأخذ � من أوالد األوالد بهذه ا.لفظة ما ألبيهم )5(ا�كور

وال  ،)7(نصيب أبيهم )6(فيأخذ مع إخوته ،هذا فيمن مات أبوه مع وجود عمه :ا(حZس قال
وyتب عبيد ر�ه �مد بن عبد  .وهذا ظاهر من لفظه ال إش�ل فيه ،2شارyون أعمامهم بعددهم

   .ا.ر�ن العا.م
وسيدي  ،ححه سيدي �مد بن سيدي عبد القادر ب� سيدي �مد ا.صالح من قرابتهوص

ا.سيد �مد عبد اهللا  ا.سيد عبد اهللا بنوأخونا ~ اهللا  ،�مد بن سيدي أ�د أخ ا(جيب األول
بن سيدي �مد ا.صالح بن (بن العالمة ا.و� ا.صالح سيدي عبد ا.كر\م ا(لقب با1اجب 

وذ.ك بعد أن كنت أجبت عن ا(سألة (ا رفعت ، )9( ))8(ا� سيدي ا�كريالعالمة ا.صالح الق
Kو� ذكر ،إ wعن غ ÀRسمون نصيبه ب®نهم  ،وذ.ك بعد أن مات اÁف�ن إخوانه ا¬الثة يق

  وابنا أخيه ا(ذكور  ،وا1بيب ،فلم يغw أخواه �مد فتحا ،ثم مات �مد ضما عن و�ين ،أثالثا

                                                 
  .ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .».و�ي«ط : ، ~».و�«: ~ ي  )3(
  .»ا¬لثان«: ~ ي  )4(
  .»إلخ«: ~ ط  )5(
  .»إخوانه«: ~ ي، ط  )6(
  .»�م«: ~ ي  )7(
  .»أ± بÍر«: ~ ي  )8(
  .ك، ط: سقط من  )9(

 ]أ/328[
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و§xدتها  ،فأراد ا1بيب نقض القسمة ،�مد فتحا أيضا عن غw ذكر أيضا ثم مات .تلك القسمة
 ،ثم مات ا1بيب ،أخيه )1(.و�يوا¬لث  ،فأصلح ب®نهم فيه أثالثا ا¬لثان .لعم ،S غw ما ¢نت

وهم أر�عة ذكور مع ابU أخيه ا(ذكور\ن ~ نصيب �مد ا(ذكور مثل الþاع  ،فتنازع أوالده
وا�صف  ،ا�صف �ما ،فابنا �مد أرادا قسمة نصيب من .م يعقب من عميهما أنصافا ،ا(ذكور

فهو بمþلة من ( ،وñ عقب ،ألوالد عمهما ا1بيب األر�عة متمسك� بقول ا(حZس ~ �طه
ومن مات من ا(حZس عليهم دون  :ثم بقو� بعد ،� واحد يÁبع قسط أصله :أدY به إY قو�

   .S ا.dط ا(ذكور :إY قو� )2()عقب
ألن ا.dط  ؛أن قو� S ا.dط ا(ذكور يقتC قسمته ب®نهم أنصافا :ونص ما أجبت به

وهو نصفه  ،فيكون نصيب ا(ذكور\ن من اZ1س... وñ عقب إلخ  :ا(ذكور هو ما ذكر ~ قو�
S عدد  وهو مقسوم عليهم ،كقسمة ا�صف ا�ي .وا�يهما منه ،أخو\همامقسوما S أوالد 

هذا ما أفتيت  .من أول األvر )4(ذكر ~ عداد ا(عدوم ،ان عن غw عقبتي، فا(أنصافا )3(أبو\هم
   .وتابعU عليه غwي ،به

فيها سؤاال .لفقيه سيدي  )5(وأجاب فيها hالفه ا(ذكور كتب ،ثم (ا رفعت ا�ازلة (ن ذكر
.كونه عالمة  ،أ�د بن عبد ا.ر�ن بن ع® األ�الوي با.�ف ا(عقودة من بالد ا.ساورة

ي بن سودة نفعنا سيدي اRاود ،وعمال ،وفر\د ع�ه علما ،حافظا واعية ×ن قرأ S عالمة وقته
   :بعد افتتاحه اهللا به بما نصه،

  سادتنا األعالم أزال اهللا بÍم
ُ
وجعلÍم  ،وأنار بÍم من ا#هل سجف الظالم واُم،األ

و�ر¸ته  ،ور�ة اهللا ،وسالم عليÍم ،1ل vش0ت ا(سائل ال© ت�بU عليها األح�م v[(1)لجأ[
وiّ  ،وأنه ي�ت¦ إY �\ف أنديتÍم العظ� ،ما استغفر vستغفر عند تعسعس الظالم هذا

واRب�  ،فهمتموه من معناه بعد اRكشف سؤال نر\د اإلفصاح بما ،األح�مقامÍم األس� 
   :وهو ،~ معناه ومبناه

                                                 
  .».و�«: ~ ك، ط  )1(
  .ك، ط: سقط من  )2(
  .»أبوهم«: ~ ط  )3(
  .»عدد ا(علوم«: ~ ط  )4(
  .»كتبت«: ~ ي، ك، ط  )5(

  .بياض: ~ ط  (1)
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 ،واÀR ،وا1بيب ،أن ا.سيد أ�د بن يع®ش ا�داوي حZس أvال¢ S أوالده �مد ضما
S أعقابهم ا�كور من  :)1(]قال[ثم  ،و�مد فتحا يقÁسمونه أر�اx ال فضل .واحد S آخر

� واحد يÁبع ، أو كÕ، وñ عقب فهو بمþلة من أدY به من ا(حZس عليهم قل ،بعدهم كذ.ك
أو أعقابهم  ،ومن مات من اZ1س عليهم دون عقب ذكر يرجع نصيبه إلخوانه ،قسط أصله

   .ا(قصوده اا�كور S ا.dط ا(ذكور 
w ذكر، ، و�مد فتحا عن غوهما اÀR ،حZس عليهم األر�عة مات اثنان منهمثم أن ا(

فتنازع و�ا �مد وأوالد  ،و.لحبيب أر�عة ذكور ،فلمحمد ضما ذكران ،ومات اآلخران عن ذكور
ثم  ،ما كنا ذكرناه قبل إلخفاألوالن أرادا قسمة نصيب من .م يعقب من عميهما أنصافا  ،ا1بيب

   )2(...كتZنا ما أجاب به ا(جيب إلخ 
أنه .م  وا.سالم S  ،ولÍم األجر/  ،وأجيبوا جوابا شافيا ،.كتدبروا ذ د� بُ  فال :ثم قلنا �

و§ن عدها  ،وا.وهم ا.الئح ،و§نما عدها من الغلط ا.واضح ،يظهر .لمجيب أوال هذه الفتيا
وyتب طا�ا صالح  ،وأز\لوا اإلش�ل بنصوص ê¾ة ،فأمعنوا ا�ظر ،ا(جيب بها ×ا ال إش�ل فيه

Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا��مد عبد العز\ز بن  Yم عبيد ر�ه تعاÍئxرزقهم اهللا رضاه  ،د
   .)3()بتقديم وتأخw(ه اآم� 

 ،.كو� أنا ا(جيب أوال ،هذه الفتيا نف° )4()�(وأعU با(جيب أوال ا�ي .م تظهر 
قيه سيدي عبد ا.ر�ن بن سيدي �مد فتحا و�ا(جيب بهذه الفتوى الفقيه سيدي �مد بن الف

فال vر\ة بأن  :و�عد ،ا1مد هللا :ثم أجاب سيدي أ�د ا(ذكور بما نصه ،)5(العا.م ا.زجالوي
ال يلتفت  )7()وضجيج( ،وعو\ل ء،وما عداه خبط عشوا ،~ ا(سألة )6(ا#واب األول هو الفيصل

وأبناء ا.صلب �ط  ،بمþلة أبناء ا.صلبألن ا(حZس êح بأن األعقاب  ؛إ{ه ~ هذه ا�ازلة
،    ¢ن ألبيه تعدد )8()ما(فكذ.ك سائر األعقاب ال يأخذ عقب واحد منهم إال  ،فيهم الÁسو\ة

                                                 
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»إلخ ما تقدم منا ومن غwنا«: ~ ك، ط  )2(
  .ك، ط: قط منس  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  . »أعU با(جيب نف° و�ا(جيب بهذه الفتيا سيدي �مد بن عبد ا.ر�ن صاحب بعÅ«: ~ ك، ط  )5(
  .»الفصيل«: ~ ي، ك  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .ي: سقط من  )8(

 ]ب/328[



 1322 
 

إال أن ( ،وال 2سوغ العدول عنه بوجه من ا.وجوه ،فإن �ط ا(حZس �ب اتباعه .انفردأو 
  ه اوyتبه عبيد اهللا أ�د ~ شØه  )1(.)واهللا أعلم ،يÍون حراما

ثم رفعت ا�ازلة .لفقيه سيدي أ�د األ�الوي ا(ذكور vرة أخرى فأجاب فيها بما نصه 
ا1مد هللا تأvل ¢تبه �سخة من رسم �ب®س أ�د بن يع®ش بن �يدة ا�داوي اRوا� فألفاه 

أر�اx ال (وyذا يقÁسمونه حZس S ب�يه األر�عة �مد ضما وا1بيب واÀR و�مد فتحا كذا 
فضل .واحد S آخر ثم S أعقابهم ا�كور من بعدهم ثم أعقاب أعقابهم ما تناسلوا كذ.ك 

� واحد يÁبع قسط أصله ومن مات من  ،أو كÕ ،بمþلة من أدY به قل )2(]فهو[وñ عقب 
S ا.dط  األوالد ا(حZس عليهم دون عقب ذكر يرجع نصيبه إلخوانه أو أعقابهم ا�كور

   )3()لفظ �ب®سهه اا(ذكور 
فاشÖك إخوته  ،من ا(حZس عليهم مات صغwا )5(وذ.ك أن واحدا ،ثم وقع ا.سؤال عنه)4(

 ،ذكر )6()عقب(ثم مات آخر عن غw  ،ثم مات آخر عن ذكر\ن ،فقسموا اZ1س أثالثا ،~ نصيبه
ب®نهم من أصلح خوف الفتنة  فأصلح ،فنازعه و�ا أخيه ،فطلب أخوه الà االختصاص بنصيبه

)Ä7()ح( يتحاكما، wثم مات األخ األخ)وا ما رام أبوهم من االختصاص  ،عن أر�عة ذكور )8vفرا
  .فنازعهم و�ا عمهم هذا vلخص ا.سؤال ،غw ذكر ا(يت عن(بنصيب 

عمهم ا(يت عن غw ذكر ~  )9()وَجوابُه واهللا أعلم أن األر�عة األحفاد ºتصون بنصيب
ومن مات عن غw عقب ذكر رجع نصيبه  :لقول ا(حZس ،ألن أباهم استحقه �x ؛اة أبيهمحي

و§ن .م ¾زه .لصلح  ،فهم أحق بما انتقل ألبيهم �x ،وأبوهم هو أخوه ح� مات ،إلخوانه
فال يدخل ابن األخ مع عمه ~ vصاب أخ  ،مّ =ُ  األعقاب ب )10()~(و.كون العطف  ،ا(ذكور

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .ك، ط: سقط من  )3(
  .»ثم ا(قصود منه«ز\ادة : ~ ط  )4(
  .»واحد«: ~ ي  )5(
  .ي، ك، ط: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»اآلخر«ط : ~  )8(
  .ك، ط: سقط من  )9(
  .ك: سقط من  )10(
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 ،و.لقاعدة ا(قعدة و¼ من مات عن حق فلوارثه ،� S قسط أصله :ولقو� أيضا ،عمهم
وما قا� ا1طاب من أنه رأى  ،ا�يار ا(�\ة ا.لقا] )3(ما أفÄ به مف© )2()هو( (1))ألنه(و

~ بقاء � فر\ق S ما ¢ن بيد أبيه ل®س  ؛�vتبة hط وا�ه lشعر بمخالفته �اê ا�ين
   .بمشهور

إنما يقصدون بأحباسهم أن تÍون S سZيل  )4(وا(شهور ما .لقا] .كون ا(حZس
 ،وال ا(فاضلة إال بنص منهم ê\ح S ذ.ك ،وال يقصدون ا(ساواة ا(خالفة .لمwاث ،ا(wاث

 ،كما ي�ح به لفظه ~ vواضع ،بل ا�ص من ا(حZس هنا vوافق لقاعدة ا(wاث ،وال نص هنا
بالÁسو\ة ~ األحباس إنما هو ~ األحباس ا(طلقة العار\ة عن اRقييد S أنه  )5(]ا(غwة[وقول 

  .هأ�د بن عبد ا.ر�ن ~ شØه ا )6(وyتب .واهللا أعلم ،vرجوح بعد ذ.ك
ا1مد هللا وحده ( :وأجاب بعده الفقيه العالمة سيدي ا(د] بن ا.كبw الفالK بما نصه

فإن نصيب من مات من أهل اZ1س  :و�عد .)7()وآ� وصحبه lسليما ،وص. اهللا S سيدنا �مد
وال ºتص به األخ دون أبناء أخيه  ،وألبناء أخيه ،من غw و� ~ ا�ازلة ا.سؤا{ة يرجع ألخيه

بل يقسم ب� من ¢ن vوجودا من أهل اZ1س من  ،فضال عن ب�يه بعد وفاته ،حÄ ~ حياته
~ كتاب : "ولفظه S نقل ا.شيخ ¾� ا1طاب قال ،ابن ا(واز S ما نص عليه ،وغwهم ،ب�يه

 )8(فمات اثنان ،فنصيبه S إخوته ،و.م يÖك و�ا ،ن �ط أن من مات منهمإ وyذ.ك ،ابن ا(واز
ه ا )9("وو� ا.و� ،فإن نصيبه يرجع S ا�ا
 من ا.و� ،ومات ثالث عن غw و� ،منهم عن أوالد

  . ا(راد منه
مع ا.و� ا�ي  ،ا�ي هو ابن أخ ا(يت من غw و� ،تراه قد êح بدخول و� ا.و�فأنت 

 ،فنصيبه إلخوته مقت�ا S ذ.ك ،مع أن ا.واقف قد �ط أن من مات و.م يÖك و�ا ،هو أخوه

                                                 
  .ط: سقط من (1)

  .ي: سقط من  )2(
  .»ا(ف© صاحب«: ~ ك  )3(
  .»ا(حZس�«: ~ ك، ط  )4(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .»كتبه«: ~ ي  )6(
  .ك، ط: سقط من  )7(
  .»ا¬ا]«: ~ ي، ك، ط  )8(
  .26ص: �ح ألفاظ ا.واقف�  )9(
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فdك فيها  ،أو عقبهم ،فنصيب من مات من غw و� إلخوته ،فأحرى نازلة ا.سؤال ال© قال فيها
وذكر اسمه  ا(د] / قا� عبيد اهللا  .واهللا تعاY أعلم ،ترتيب العقب، إذ ل®ست أو بأداةو ب� األخ
   .~ شØه

ا1مد هللا أعلم  :وخاطب بعده العالمة القا� ا.d\ف سيدي �مد ا.صدوق بما نصه
فرفعتها لغwي (ا ظهر من قلة اإلنصاف  ،ثم رفعت إv Kرة أخرى( ،)1(بصحته �مد ~ شØه

وغwي ا(شار إ{ه هو  ،ومن تودية @� فيها �تك عر� لعدم من ينفذ اÍ1م ،ب� أهلها
فأوقفه  .حبنا الفقيه ا.سيد عبد اهللا بن ا.سيد عبد اهللا من آل سيدي ا�كري نفعنا اهللا به

ف�ن آخر ما  ،جواب من األجو�ة ا(ذكورة )2(اqصمان S ما بأيديهما من @م من تقدم � فينا
ا1مد هللا  :له سيدي أ�د األ�الوي وجوابه فيهافيها �ول �سخة من ا.سؤال ا�ي سئكتب �ما 

)3( ).وحده ص. اهللا S سيدنا �مد وآ� وصحبه
   :أما بعد 

،   عددفا#واب بمحو� من أن العقب ا(ذكور تابع ألصله فيما يأخذه من ا.وقف ا(ذكور ت
و§ن  .هو ا.صحيح ،و§ن ل®س � إال ما ألصله حسبما يظهر من اشÖاط ا.واقف ~ وقفه ،انفردأو 

 :وvوجب رجوعنا قول اإلمام ابن عرفة ~ كتاب ا.وقف ما نصه ،¢ن �ا قبل @م فيه غw هذا
     ،  وتأvل علم أن مقتD ا.روايات أن vوجب الÁساوي واRفاوت إنما هو ا�ص ،من أنصف"

واهللا أعلم من فقw ر�ه  ،معÖضا به S ابن عبد ا.سالم... لخ إد{ل القصد إY أحدهما أو 
  . )5(عبد اهللا ¢ن اهللا �)4(]بن[تعاY عبد اهللا بن �مد 

وyتب �مد بن �مد  ،فما كتب بأعاله و�و� صحيح :و�عد ،و�عده ا1مد هللا وحده(
وyتبه �مد  ،فما كتب بمحو� صحيح :و�عد ،و�عده ا1مد هللا وحده .ا1سن العا.م لطف اهللا به

  )6( .)الطيب بن �مد ا1سن العا.م ر�ه اهللا
  ]هل يصح ا.وقف �شاهد واحد؟[ -956

  وهو  ،منها[وا.شهادة  ،و×ا وقع من vسائل ا.وقف من vسائلنا هذه ~ vسائل القضاء(

                                                 
  .»ثم أجاب بعده غwه«ز\ادة : ~ ك، ط  )1(
  .»فيها«: ~ ي  )2(
  .ك، ط: سقط من  )3(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل، ك: سقط من  )4(
  .»وصححه و� ا.سيد ا1سن بن الفقيه سيدي �مد ا.زجالوي«ز\ادة : ~ ك، ط  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(

 ]أ/329[
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عن ا.وقف  (3))وسئل :ونصه(سئل عنه ا.شيخ أبو ز\د سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر  (2))ما )1(]~
  هل يصح �شاهد واحد؟

  . يصح �شاهد واحد مع يم� من وجد من ا(حZس عليهم S ا.راجح :فأجاب
957- R"
P�% 3�+� ,b��� �;? b ��� ��� M�X 

إن اRحب®س صدر  :وقال ،فأxده ،لب شاهده بإxدتهوسئل عن رسم ا.وقف إذا تلف وط
  هل يÌÍ إن اد� من ¢ن اشÖى ا(وقوف ا.سبقية؟ ،منه ح� ¢ن ذ.ك ~ vلكه

بأنه أشهده (ا ¢ن ~ vلكه  )4()شهادته(ده اهواد� ش ،إن تلف رسم اZ1س :فأجاب
  . واهللا أعلم ،صحت شهادته

958- R�=�� b��~ O�� �;? �=) ��� [� 
P�% M�X  

 ،xجزا عن األداء قد vسه ا�رم ،حZس إذا ¢ن ضعيف ا��وسئل عن شاهد S رسم 
وال ذاكر (ا يبعد  ،صحته غw حاذق )5()حال(وهو كثw ال�سيان ~  ،وقد طال زمن شهادته تلك

أو يÍتÌ فيها  ،فهل من حا� هكذا ساقط ا.شهادة ،ور�ما شك ~ خطه .رداءته ،)6(من شهاداته
  بتعر\ف خطه؟ 

 ،فإن اد� �سيانها ،جز عن أداء شهادته عند القا� تنقل عنها.شاهد العا :فأجاب
  . واهللا أعلم ،وهو ا�ي جرى به العمل ،وقيل يÍتÌ بمعرفة خطه ،فا(شهور أنها تبطل

959- R.8�8�� g�� ��p) ^y M� ��(�� .�>8� �=) M�X 
 ،بل vكنه إ{ه بعضهم )7()أر�ابه(وسئل عن حZس أبطله القا� من غw حضور �يع 

اآلخر  )8(فهل إذا اشÖى بعض ورثته من ا�عض ،وأعلم بذ.ك .كذا وyذا ،وyتب عليه أنه باطل
  فإن علم بإبطال القا�  ،و§ن قلتم با#واز ،أو ال �وز إال بعد حضورهم ùهم ،نصيبه منه �وز

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(

  .ك، ط: سقط من (2)
  .ك، ط: سقط من (3)

  .»شهادته«ز\ادة : ~ األصل، ي، ك، ط  )4(
  .ك: سقط من  )5(
  .»شهادته«: ~ ي  )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .ي: وقد سقط من. »S ا�عض«: ~ ك  )8(
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ö¾ م بعد ذ.ك ~ إرثه أو ال؟ ،ورءاه يباع وسكت ،)1(من .م@ � üهل يب  
حÄ يعذر .� من حö ×ن �  ،فال �وز .لقا� اÍ1م بإبطال اZ1س :فأجاب بما نصه

وال  ،فحكمه باطل ،فإن حÍم قبل ذ.ك ،والغائب S حجته ،فال �د عنده مدفعا ،حق فيه
فحي�ئذ �وز (ن أراد  ،نوأما إن أعذر .لحا�\ ،وال لغwهم �اؤه ،�وز �عض أهل اZ1س

فال يبطل ذ.ك قيامه إن ثبت  ،وهو يظن أنه صحيح ،ومن رءاه يباع ،والغائب S حجته ،�اؤه
  .واهللا أعلم ،فساده
960- R�=��8 ��m� ���� �� ,�m� 
�8 �� �8 .�G��)� ,�-� "��� [� �=) M9�X  

  عما يظهر من جوابه؟ (2)لقادروسئل شيخه العالمة سيدي أبو حفص عمر بن ا1اج عبد ا
وأن األصل  ،أنه إن ¢ن األvر كما ذكر -  )3()،واهللا و� اRوفيق -ا#واب ( :فأجاب

و.م 2شهد األب با1يازة  ،و\قC به دينه ،S األوالد ¢ن ا(حZس يت�ف فيه با�يع ُس Zَ حْ ا.مُ 
واستمر األب  ،و.م يعلم أحد من األوالد ا(حZس عليهم باZ1س ،وال ي�ف الغلة �م ،.ألوالد

إذ  ،ال يصح لعدم �وط صحته ،فإن اZ1س ا(ذكور باطل ،وظهر اZ1س ،S ذ.ك حÄ مات
وأن ال  ،وأن ي�ف الغلة ~ vصا1هم ،2شÖط فيما حZسه األب S صغار و�ه أن 2شهد �م

   .وغwهما ،وا(تيطية ،يلكما ~ ¤ت� ا.شيخ خل ،يÍون دار سكناه
ذ.ك  )4()�م(¾وز ، وأو �عل ا1وز لغwه ،¾وز ذ.ك �م حÄ يبلغوا مبلغ ا1وز ألنفسهمو

wس ،فإنه ¾وز �فسه ،ومن بلغ منهم مبلغ ا1وز ،الغZ1وجودة ~ هذا اv وطd.ول®ست هذه ا، 
   .فيكون باطال

و.م ي�ف �م  ،ألنه .و .م يبعه ؛فظاهر إذ ال يمÍن êف الغلة مع ا�يع ،أما ما بيع منه
 ،فإنه يرد ا�يع ،وعS Õ ا�يع حال حياته ،نعم .و ¢ن األب حيا ،فا�يع أحرى ،فيبطل ،الغلة

  .فال يمÍن تالفيه لعدم ا.dوط ،وحيث مات .وê Sف الغلة �م ،و�W األب S ا1وز
ألن من بلغ  ؛بل يبطل ،فال يصح �ب®سه أيضا ،و.م يبع إن بü منه �ء ،وأما ما بÀ منه

واستمر اZ1س �ت يد األب حÄ  ،و.م يقبض ،من األوالد ا(حZس عليهم مبلغ القبض �فسه
   .مات بطل

                                                 
  .»¾�ه«: ~ ك  )1(

  .»ا.سيد عمر األ�W«: ~ م (2)
  .ك، ط: سقط من  )3(
  .ط: سقط من  )4(
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 قُ  :ِب ر� قَ قال ~ ا(ْ "
ْ
عليه / وأشهد  ،البن القاسم أرأيت ما وهب األب .و�ه ا.ّصغw :ُت ل

َ آو ،واغُ لَ فإذا بَ  :)2()قال ما.ك(نعم، وهو قول ما.ك، : قال (1)]؟�م[ذ.ك  وزَ َ¾ُ  أ�وز أن منهم  )3(َس �
   .ها )4("ا.ّرشد، فلم يقبضوا حÄّ مات األب، فال �ء �م

وت�ف بعض األوالد  ،فال فرق ب®نهما فيه ،وا1وز ا(عتW ~ ا�بة ¢1وز ا(عتW ~ اZ1س
ال يÌÍ أن يÍون  ،ا.زرع مع عدم علمه باZ1س )5(وحصد ،القطع .لتمرا(حZس عليهم ب

نعم .و ثبت أنه x.م  ،ألنه إنما يفعل ذ.ك نيابة عن أبيه ال S أنه vلك �Zس عليه ؛حوزا
   .ا(ذكور فإنه يÌÍ حي�ئذ )6(وت�ف ،باZ1س

 وال ،فال يصح أيضا لعدم ا1وز ،وأما إن ¢ن هذا اZ1س S ا.صغار من األوالد وا.كبار
  .واهللا أعلم ،وقام عليه الغرماء ،سيما إن ¢ن غر\ق ا�مة حالة اZ1س

فقد  :و�عد ،و×ا وجدته hط ا.شيخ أ± ز\د ا(ذكور ~ �سخة من عقد حZس بعد افتتاحه
 تغU وال ،منها د� بُ  وا1يازة ا1سية ال ،فل®س فيه ما يبطله ،طالعت �سخة رسم اZ1س بمحو�

ومن تمامها أن 2شهدوا بتخÅ األب عن األصل  ،عنها ا1كمية إذا رشد االبن ~ حياة أبيه
إذ شهادتهم بت�ف االبن ال lستلزم ÅÆ األب عنه الحتمال ت�فه  ،ا(حZس البنه ا(ذكور

كما ~  ،ولÍن يمC بعد ا.وقوع ،ابتداء )7(وألوالده نقله ال �وز ،واشÖاطه �فسه ،معه
   .لطف اهللا به(عبد ا.ر�ن بن عمر  وyتب .واهللا أعلم ،وغwها ،ختصار ا(تيطيةا

 ،فما قا� ~ اZ1س ا(ذكور سيدي وا�ي به أقول ،و�عد :وyتب ابنه بعده بعد افتتاحه
�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به Yتب عبيد اهللا تعاy8( )و(.   

بد ا.كر\م بن سيدي وi ~ قسمة ذ.ك ثم وجدت �شهادة الفقيه ا.صالح سيدي ع(
     بعد( ،سيدي �مد ا(ذكور ما نصه )h()9ط يده بأvر ا.شيخ الفقيه ،اZ1س نفسه

                                                 
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من (1)

  .ط: سقط من  )2(
  .»أو�س«: ~ ي  )3(
 .153ص 2ج :اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة ا�1م )4(
  .»حصود«: ~ ط  )5(
  .»ا(ت�ف«ز\ادة : ~ م، ك  )6(
  .»¾وز«: ~ ي  )7(
  .ك، ط: سقط  )8(
  .» وصححه ابنه« : طa و .ط: سقط من  )9(

 ]ب/329[
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فلما عزم أوالد ا.شيخ �مد ضما ابن سيدي عمر بن بر�وش S قسم ما  ،و�عد :)1()،افتتاحه
و¸ن من مات منهم يرجع حظه  ،واستوت درجتهم ،حZس جدهم ا(ذكور عليهم من األصل

 ،ا(سلم� (4)ومتو� فصال ،(3)وهو مف© ا.وقت، )2(استأذنوا فيه من �ب إذنه ،ألوالده فقط
فأذن �م فيه  ،شيخنا العالمة األعدل سيدي �مد بن شيخنا العالمة سيدي عبد ا.ر�ن

   .من أجاز قسمه .النتفاع )5(اعتمادا S قول
فقسموه قسم  ،vسائله من جواز قسمه بتا ~ مثل هذه ا.صورة وS ما ذكره ا1طاب ~

 ،وصار ألخيه بر�وش ،لخ ما ذكره �إفصار ألب �د جنان تلمت� مع سقيه أر�عون حبة  ،عدل
وا(راضاة  ،وا(فاصلة ،وS هذا وقع العقد :ثم قال .إY أن كمل ما .� )6(وأخيه عالل أجدل

فمن قام منهم S اآلخر  ،وال حجة ،وال دعوى ،خر @مو.م يبق ألحد منهم S اآل ،ب®نهم
   .ودعواه باطلة ،أو دعوى يدÝ بها فحجته داحضة ،cجة

\خ أواخر شوال من سنة و�تار ،وهو cال كمال تم به اإلشهاد ،وS هذا شهد من أشهدوه
�مد عبد ا.كر\م بن �مدستة عd وم Yوألف عبيد ر�ه تعا �Áئ، iمد الطاهر بن  ،)7(و�و

�مد سعيد.   
أعلم بمC القسم  :)8()بعد افتتاحه( ،ثم كتب بأسفله ا.شيخ اإلذن ~ القسم ما نصه

من خطهما ه ا�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به  وقبول شاهده عبيد ر�ه تعاY ،أعاله
  .ر�هما اهللا

961- R�=�� *£ ���(� ��4��X  

هذا  ،فاZ1س ال يقسم تمره إال با.كيل ،و�عد :ما نصه ،)9()هبعد افتتاح(ومن خطه أيضا 
  . واهللا أعلم ،فيÁبع ،إال إن ¢ن ا(حZس �ط قسمه ،vشهور مذهبنا

                                                 
  .ك، ط: سقط من  )1(
  .و.م يتم ا.0م إY آخر الفقرة. »إلخ«: ~ ي  )2(

  .»القوت«: ~ ي (3)
  .»فصل«: ~ ي، ط (4)

  .ط: سقط من  )5(
  .»ألب �د كذا وألخيه كذا«: ~ ط  )6(
  .»واi«: ~ ي  )7(
  .ط: سقط من  )8(
  .ك، ط: سقط من )9(
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ثم ظهر الغZ ~ قسمة  ،فاZ1س إن قسم قسمة انتفاع :و�عد ،)1(وyتب أسفله سيدنا ا.وا�
قا� �يبا .سائله �مد بن  .واهللا أعلم ،فإن القسمة تعاد ثانيا ،أحدهم .ضياعها �سبب سماوي

  .عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقه اهللا رضاه آم�
962- R.���=  M� k�*(4�� .�^J� [� �=) M�X  

S تلميذه ¢تبه الفقيه سيدي �مد ا(حفوظ بن ( )2(أي االبن ،و×ا وجدته من إvالئه
ال S سيدي �مد  ،بل هو من إvالئه S و�ه سيدي عبد ا.ر�ن ،سيدي �مد بن سا.م

األوجرو( S [ا(حفوظ ~ �سخة من عقد �ب®س الفقيه سيدي ا1اج أ�د بن عبد ا.سلطان 
وا�ا
 منه يرزق منه من احتاج إ{ه من عشwة قبيلة أوالد  :لقو� ،عشwته الفقراء من قبيلته

 ،فإذا ¢ن أصل �Zس S الفقراء أو غwهم :و�عد ،)5()بعد افتتاحه( ،ما نصه )4()(3)]ا.سلطان
  ه امن غلته  )6(فإنها تعطى ،و.زمت أهل ا�â مدارة ال تقوم عمارة األصل ا(ذكور إال بها

فا(داراة الزمة  :و�عد ،)7()بعد افتتاحه( ،وyتب بعده سيدي وا�ي ر�هما اهللا ما نصه
و§ذا عدم االسÁيطان عدم  ،واالسÁيطان إال بها ،)8(اءُ وَ ا¬� مÍن ا(ذكور �x إذا .م ي.لحZس 

وتقوم  ،وتدوم منفعة األصل ،و�إعطائها يتمÍن القرار ،وهذا ôية ا.öر ،األصل با.Øية
  . وyتب �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم� .)9(ب�يتها

 ،إvالئه عليه S ال�سخة ا(ذكورة أيضاوأما ما كتبه تلميذه سيدي �مد ا(حفوظ من (
وأما ما أوò به  :بعد افتتاحه ،فهو ما نصه ،وذ.ك قبل ما ذكر من إvالئه S و�ه ا(ذكور

ومن اشتد  :ثم قال ،وال يقسم أصله ،فإنه يفرق عليهم غلته S حسب ما �طه ،لعشwته
   .اظرفإنه يفضل cسب اجتهاد ا� ،احتياجه من عشwته وال �ء �

                                                 
�مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به و×ا وجد hط القا� سيدي �مد بن عبد ا.ر�ن «: ~ م  )1( Yتب عبيد ر�ه تعاyو

  »ا�لباK ما نصه
  .»االبنو×ا وجد من إvالء «: ~ ك، ط  )2(

  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من (3)
  .ك، ط: سقط من )4(
  .ك، ط: سقط من  )5(
  .»تقD«ك : ~  )6(
  .ك، ط: سقط من  )7(
َواءُ   )8(  .125ص 14ج: .سان العرب. من ثََوى َ�ثْوِي ثََواًء، وهو طول ا.ُمقاَم :ا¬�
  .»ب�يته«: ~ ي، ك، ط  )9(
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ما �طه  ا#واب �و� ~ شأن  :ما نصه ،بعد تصحيح الفقهاء �/ [ثم كتب سيدي وا�ي 
 ،ومن ذ.ك الغU من عشwته سواء ¢ن غناه بأصل ،ا(وH من وجوب اتباعه فيما �طه صحيح

 ،وال @م ،�أو حرفة غw ¢سدة ال �ء  ،أو بتجارة ،و.و واحدة ،و§ن .م تÍن � ]لة ،أو بمال
ول®س ألحد أن  :قائال ،واهللا أعلم ،وال �قيق (ا �فسه تهواه ،إذ ال vوجب �عواه ،وال قيام

وهو و أهل �.ك ¢�ي هو ~ يده اآلن، بل يÍون بيد من ه ،�.ك )1(]  [وال  ،يطلب قسمته
àمد عبد القادر بن سيدي عبد ال�  . بن عبد ا.سلطان صح به مذيال � (2)سيدي 

         ،أو اvرأة من ا�راهم ،فإذا ¢ن بيد رجل :و�عد ،)3(ثم كتب عن إvالئه و�ه ا(ذكور
 ،أو Þوه ،فإنه ال 2س� �تاجا 2ستحق به ا�خول ~ حZس ،العام (4)ا1وائج ما يقوم بمئونته أو

بيد ا.ر�ن بن �مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر وyتب عن إذن وا�ه عبيد ر�ه تعاY ع .واهللا أعلم
   )5().لطف اهللا به

963- R�/��>L� M� �=) ��c�� M�X  

من ا(طارفة [ )7(vسألة حZس )6()عن - أ�مه اهللا رشده  - ا1مد هللا وحده سئل ¢تبه (
ا.سادات  :نص ا.سؤال( )9(]بن القادر )8()بن سيدي عبد ا.ر�ن(سأ�ا عنها الفقيه سيدي أ�د 

وأعز ا�اس  ،وS شيخنا :نصه )10()بل ،األئمة األعالم vصابيح الظالم أبü اهللا وجودÐم
وأنار به ع�نا ابن شيخنا العالمة  ،عندنا أ± فارس سيدي �مد عبد العز\ز ا�ي أعزه اهللا

وS ¢فة من دار  ،ا.سيد ا1اج �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK ألف ألف سالم ور�ة اهللا و�ر¸ته
   :أما بعد .واألوالد ،بك من ا1شم

  وأفد] cكمه ا(رتب  ،فا(طلوب من كرم سيدي ا�ظر فيما سÖاه vرقوما بهذه ا�طاقة

                                                 
 .بياض: ~ �يع ال�سخ )1(

  .»أ�د«: ~ ي (2)
  .»و×ا كتب عن إvالء االبن ما نصه«: ~ ط  )3(

  .»vؤونة«: ~ ي، ط (4)
 .ط: سقط من )5(
  .ي، ك، ط: سقط من  )6(
  .»أحباس«: ~ ي، ط  )7(
  .ك: سقط من  )8(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل، م: سقط من  )9(
  .ك، ط: سقط من  )10(
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 ،S أوالده وأوالد أوالده ا�كور واإلناث... حZس أبو القاسم بن أ�د إلخ  :نصه )1(ومآ� ،عليه
وامتدت فروعهم من عقب إY عقب حÄ يرث اهللا األرض  ،.�كر مثل حظ األن1ي� ما تناسلوا

ومن مات  ،وS أوالدهم ،حZس ذ.ك عليهم :إY أن قال ،)2()وهو خw ا.وارث�( ،ومن عليها
وñ واحد ×تد cظ أبيه ال  ،وأوالد إخوانه ،يرجع حظه .لباق� من إخوانه ،منهم من غw ترyة

ال  ،فل®س �م إال حظ أبيهم ،وأوالد أحد وقل اآلخرونأوالد  )4(إن كÕ ،)3(يدخل أحد S أحد
وS أوالدهم êمه من vلكه  ،وقال أيضا حZس ذ.ك عليهم ،يدخل و� طبقة S األخرى

وال يرث مع وجود  ،و(ن سيو� � من إخوانه ،وأوالده ،وñ واحد منهم ¾وز �فسه ،وأ1قه بهم
  ... إلخ  )6(� من أوالد )5(و(ن سيو� ،موألوالده ،و¾وزون ألنفسهم ،أبيه حÄ ي�سلخ

أ�مد وأ�د وفاطمة وvسعودة  :واألوالد ا(ذكورون هم :ومع هذا قد س� األوالد بقو�
 )8()بنت(و.م يبق إال بنت بنت  ،فانقرضوا ،� بعدهم داخل )7(ومن سيو� ،وا.زهراء وvر\م

أو ال �ء �ا  ،فهل Æتص بنت بنت بنت أ�مد cظ جدها ،وأوالد أوالد أوالد ا�نات ،أ�مد
وعليه  ؟أو يرجع ألقرب ا�اس با(حZس ،ا�نات )9()أوالد(وعليه فهل يرد S أوالد أوالد  ،أصال

أو  ،و§ن بعدوا درجة ،فهل ºتص به الفقراء ،و�تهم درجة فقراء ،فإن ¢ن .لمحZس قرابة أغنياء
أو يرجع S من بÀ من أهل اZ1س ا�ين هم أوالد  ،§ن ¢ن غنياو ،ºتص به من هو أقرب منهم

وyتب vسلما عليك عبيد  ،أفد] سيدي Ícم ا�ازلة فتح اهللا ß\رتك ؟أوالد أوالد ا�نات
   هاثم ا(طارa دارا خار اهللا � ~ ا�ار\ن  ،ر�ه تعاY أ�د بن عبد القادر بن أ�د ا.راشد

ووفقه {نظر ~ ا(سألة cثا .كو�  ،ا�كري أصلحه اهللا .و�ي سيدي �مد )10(فكتبت
   ،بعد أن أطلعU عليه )11(]فيها[ف�ن من جوابه  ،فبحث عن ا(سألة ،(ا أتا] ا.سؤال بأتمنطيط

                                                 
  .»قا�«: ~ ط  )1(
  .ك، ط: سقط من  )2(
  .»يعU«ز\ادة : ~ م، ك، ط  )3(
 .م: وما أثZته من. »أ�Õ«: ~ األصل، ي، ك، ط )4(
  .»سيوجد«: ~ ط  )5(
  .»األوالد«: ~ ك  )6(
  .»سيوجد«: ~ ط  )7(
  .ي: سقط من  )8(
  .ي: سقط من  )9(
  .»فكتب«: ~ ي  )10(
  .ي، م، ك، ط: أثZته من وما. األصل: سقط من  )11(
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   :و�عد .وعليÍم ا.سالم ور�ة اهللا و�ر¸ته :ما نصه
أن نصيب �مد يأخذه أوالد أوالد أوالد بنات  :- واهللا ا(وفق بمنه .لصواب -فا#واب 

و\دل �  ،وال ألقرب فقراء عصبة ا(حZس ،)1(وال �ء منه �نات بنات بنات ا.واقف ،ا(حZس
قال ~ كتاب ابن ا(واز فيمن أوقف S أر�عة : "ونصه ،ما .لشيخ ¾� ا1طاب ~ ا.لفظ ا.سابع

فمات اثنان منهم  ،)2(فنصيبه S إخوته ،Öك و�او.م ي ،و�ط أن من مات منهم ،نفر من أوالده
   ،وو� ا.و� باالجتهاد ،فإن نصيبه يرجع S ا�ا
 من ا.و� ،ومات ثالث عن غw و� ،عن أوالد

  ه ا )4("وال �ري فيه قسم ،)3()فاألحوج(و\ؤثر فيه األحوج 
وأوالد  ،من إخوانه ومن مات من غw ترyة يرجع حظه .لباق�: فإنه ~ vسألة ا.سؤال قال

 ،ا(شÖط رجوعه �م ،وأوالد أوالد أوالد بنات ا.واقف من أوالد إخوان ا(وقوف عليهم ،إخوانه
   .فنصيبه S إخوته ،ومن مات و.م يÖك و�ا :ألنه ~ vسألة ابن ا(واز قال ؛فهو فيها أقوى

 :فإنا نقول .برجوع حظ من مات عن غw عقب S ا�ا
 من ا.و� وو� ا.و� :وقال فيها
من سماع  )6(قله عن العتZية من رسم الMأيضا ما ن )5(]�[و\دل  ،أنه ~ vسأRنا بنص ا.واقف

سئل عن رجل حZس دارا S أر�عة نفر من : vسألة: "ونصه ،ابن القاسم من كتاب اZ1س
 فمات  ،من اZ1س )8(هابِ َص vُ فو�ه S  ،منهم عن و�ه/ أن من مات  و�ط ~ حZسه ،)7(و�ه

وال و�  ،ثم مات أحد ا�اقي�، )9(|ف�ن األخوان منهما ال أوالد �ما| ،وتر¸ أوالدا ،اثنان منهم
  فلمن ترى نصيبه؟  ،�

وºتص بذ.ك  ،أخو\ه ا(ي�Á وأخيه ا�ا
 )10(أرى أن يرجع حZسا S �يع أوالد: قال
  وأرى أن يؤثر أهل ا1اجة منهم من و�  ،وال يÍون فيها قسمة ،أهل ا1اجة منهم دون األغنياء

                                                 
�مد«: ~ ي، م، ك  )1(«.  
  .»إخوانه«: ~ ط  )2(
  .ك، ط: سقط من  )3(
  .24ص: �ح ألفاظ ا.واقف�  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
 .»ا�ذر«: ~ م )6(
  .»أوالده«: ~ �يع ال�سخ  )7(
 .243ص 12ينظر  ج. »vصابته«: ~ ا�يان واRحصيل. »نَِصابِه«: ~ �ح ألفاظ ا.واقف� )8(
 .243ص 12ينظر ج. ا�يان واRحصيل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )9(
  .»S و�ه«: ~ �ح ألفاظ ا.واقف�  )10(

 ]ب/330[



 1333 
 

  . )1()واألخ(بU األخ 
�ط أن يÍون حظ من مات منهم .و�ه رجع  (2)وهذا كما قال؛ ألنه (ا: قال ابن رشد

وال و� � أن يرجع  ،)4(مات منهم )3(نو¸ن اÍ1م فيم ،معقبا S غw معي�� ،اZ1س �.ك
وهذا ا�ي أراد  ،وال يقسم عليهم با.سواء.... ، حظه S �يع من ~ اZ1س من أهل ا1اجة

 )8(با.سواء ب� الغU والفقw، وقيل يقدم )7( (6)]يقسم[ :وقيل. وال يÍون فيها قسمة :)5(]بقو�[
  . هاألقرب S األبعدا

رجع اZ1س  )10(ا �ط أن يÍون حظ من مات منهم .و�ه( )9(]ألنه[ :وقول ابن رشد
أنه (ا �ط ا.واقف أن يÍون حظ من  ،واهللا أعلم .معقبا S غw معي�� يع÷ به ،)11(بذ.ك

�صور\ن غw معي�� S سZ1رجع اv أوالده ،مات منهم .و�ه ¢ن S فإذا مات  ،وهو كونه
ومن مات منهم عن غw  ،كما فعل ذ.ك مع أخو\ه قبله ،و� أوالد ¢ن نصيبه ألوالده ،أحدهم

�صور\ن ؛صار نصيبه #ميع أهل اZ1س ،و� wمعي�� غ S ألنه معقب،  �Zوا.واقف .م ي
ف�ن اÍ1م فيه كما قال ابن  ؟من مات منهم عن غw و� (ن يÍون )12()نصيب(�vف 

  . حظه S �يع من ~ اZ1سأن يرجع  ،وال و� � ،مات منهم )13(]من[من أن : رشد
رجع اZ1س  ،أنه (ا �ط أن يÍون حظ من مات منهم .و�ه: وال يعU ابن رشد بقو�

 )14(صابهvفو�ه S  ،أن من مات منهم عن و�ه: بذ.ك معقبا S غw معي��، أن قول ا.واقف

                                                 
  .ط: سقط من  )1(

  .»إنما«: ~ ي (2)
  .واRحصيل وهو vوافق (ا ~ ا�يان. م، ك، ط: وما أثZته من. »فيما«: ~ األصل، ي، �ح ألفاظ ا.واقف�  )3(
  .».و�ه رجع اZ1س �.ك معقبا S غw مع�، وyأن اÍ1م فيمن مات منهم«ز\ادة : ~ ط  )4(
  .كتاب �ح ألفاظ ا.واقف�: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )5(

  .م، ك، ط: ما أثZته من. األصل، ي: سقط من (6)
  .»ب®نهم«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )7(
  .»يبدأ«: ~ �يع ال�سخ  )8(
  .كتاب �ح ألفاظ ا.واقف�: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )9(
  .»إلخ«: ~ ك، ط  )10(
  .»�.ك«: ~ ي  )11(
  .ط: سقط من  )12(
  .م، ك، ط: وما اثZته من. األصل، ي: سقط من  )13(
 .»vصابته«: ~ ا�يان واRحصيل. »نَِصابِه«: ~ م )14(
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ألنه  ؛ي�� مطلقاأن هذا ا.لفظ يقتC أن يÍون ا.وقف ا(ذكور معقبا S غw مع ،من اZ1س
ألن ا.وقف ا(عقب  ؛(ا ¢ن اختص أحد من أوالد ا(ي�Á األول� بما ¢ن ألبيه ،.و ¢ن كذ.ك

  . و¸ن اÍ1م فيمن مات إلخ @مه: كما قال ،ال ºتص به أحد ،S غw ا(عي�� مطلقا
 بل ê¾ه أنه إذا ¢ن vرجع اZ1س S معي�� غw ؛فمفهوم @مه هذاإذا علم 

 ،وترك أوالدا ،كما .و مات أحدهم ،أنهم ºتصون به دون غwهم(ووجد منهم أحد  ،�صور\ن
ومن ذ.ك vسألة ا(واز\ة (ا قال  ،كأوالد األخو\ن األول� ،ºتصون بنصيبه )1()فإن أوالده

فمن يرجع إ{ه اZ1س معينون . فنصيبه S إخوته ،ومن مات منهم و.م يÖك و�ا: ا.واقف فيها
وقصارى األvر أن تقول  ،في�بB أن ºتصوا به دون غwهم ،وهم بقية اإلخوة األر�عة ،�صورون

ووجد ا�عض ¢نوا أحق به نفإذا مات أحدهم  نأنهم �صورون غw معي�� ¢ل© قبلها :فيهم
   )2(."هواهللا أعلم ا ،عليه الفتيا وهذا هو ا�ي ،من غwهم كأوالد من مات منهم

أنه (ا �ط أن يÍون حظ من  :قال ،فأنت تراه ،ا(راد من vسائل أ± زyر\اء ¾� ا1طاب
 ،و¸ن اÍ1م فيمن مات منهم وال و� � ،معقبا S معي�� ،مات منهم .و�ه رجع اZ1س �.ك

فمن ~ اZ1س فيها هم أوالد  ،فمسأRنا هذه كذ.ك... أن يرجع حظه S من ~ اZ1س إلخ 
ا(حZس  )3()أ�مد(وأما بنات بنات بنات  ،ألنهم من أهل اZ1س ؛أوالد أوالد بنات ا.واقف

 �وأدRه ~ كتب أئمتنا ، وال بأوالد أوالده ،ألنهن .سن بأوالده ؛فال �ء �ن ،وS أوالده ،عليه
   .واهللا و� اRوفيق ،فايةوفيما ذكرناه ك ،منعت عجلة ا1اvل من جلب بعضها ،كثwة

وyتب عن عجل أسw ذنبه vسلما S الفقيه األحب ا.سائل سيدي أ�د بن عبد القادر 
وS � من سيقف عليه من ا.سادات عبيد اهللا تعاY  ،)4()ثم ا(طارa  دارا ،بن أ�د ا.راشدي(

   .ه اهللا بمنه آم��مد ا�كري بن �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK أغن
ووفقنا  ،أصلحه اهللا -ما أجاب به ~ ا(سألة و�نا  ،عليه ا1مد هللا وحده )5(ثم كتبت

�مد عبد العز\ز بن �مد  .واهللا تعاY أعلم ،ال vر\ة فيه ،صحيح  -و§ياه Yتب عبيد اهللا تعاyو
  .بن عبد ا.ر�ن رزقهم اهللا رضاه آم�

                                                 
  .�ح ألفاظ ا.واقف�: غw مثبت ~  )1(
  .26-25ص: �ح ألفاظ ا.واقف�  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .ك، ط: سقط من  )4(
  .»كتب«: ~ ي، ك  )5(
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وعليك  :ونص ا#واب ،أxد سؤاال ثانيا ~ ا(سألة يظهر ا(راد منه ×ا كنا أجبناه به (1))ثم(
   :و�عد .ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،أيها األحب ألف سالم

به أوال من رجوع  (2)أن ما كنا أجبناك ،وفضله .لصواب ،فا#واب واهللا ا(وفق بمنه
فإنه ال ºتص به عقب دون  ،نصيب �مد ألوالد أوالد أوالد بنات ا(حZس ال© هن أخواته

(ا يفيده ما جلبناه من نص  ،أو vساو\ا � ،سواء ¢ن أحد األعقاب أسفل من بعض ،عقب
 من .� غw قادح فيما يÍون  ،فما ذكرته من غفلتك عن ذكر ا(راتب/  ،وا(واز\ة ،العتZية

إال ما ح�ه ابن رشد أخwا من تبدية األقرب S األبعد إن صدر برجوعه  ،األعقاب ا(ذكور\ن
   .S �يع من ~ اZ1س من أهل ا1اجة

   .وال يÍون فيها قسمة ،وهذا ا�ي أراد ،وال يقسم ب®نهم با.سواء :قال
  ه ابعد S األ بيد األقرب :وقيل .يقسم با.سواء ب� الغU والفقw :وقيل

بعد تصديره بالقول� األول� ا�ين  ،نظر كيف جعل تبدية األقرب S األبعد أخwافا
   .وهو ا(شهور ،رجوعه #ميع من ~ اZ1س من أهل ا1اجة :وهو أو�ما ،أحدهما

ورجحه  ،وهذا ا¬ا] هو قول ا(غwة ،قسمته ب®نهم با.سواء ب� الغU والفقw :وثانيهما
   .وyذ.ك رجحه كثw من ا.شيوخ ،أنه أحسن :وقال ،ا.لخ¯

وعدم إيثار الطبقة العليا  ،وهو اÍ1م بالÁسو\ة .أنه ا�ي جرى به العمل :وقال ابن رشد
كما يفيده @م أ± زyر\اء ¾� ا1طاب  ،وذ.ك .زوال تÍلف االجتهاد ،S ا.سف. ال© تليها

 S)3()أن( سZح)ون ،الظاهر من قصد اÍقسمته ب®نهم .�كر مثل حظ األن1ي� )4(هو أن ي، 
ثم ال  ،وأن يÍون S عدد ا#هات ،)5((ا ذكره ~ صدره من كون اZ1س يقسم ب� أهله كذ.ك

فما صار منه لعقب vسعودة مثال يقسم  ،فيما ºصهم منه ،يدخل أهل جهة S أهل جهة أخرى
   .ر لعقب vر\م كذ.كوما صا ،كما �ط ا.واقف فيما صار �ا من اZ1س أوال ،ب®نهم

  (ا نص عليه ا(حZس أيضا فيمن مات منهم  ،وهكذا بقية عقب أختيهما ا.زهراء وفاطمة

                                                 
  .ي: سقط من (1)
  .»أجبناه«: ~ ي (2)

  .ك: سقط من  )3(
  .»تÍون«: ~ ي، ك  )4(
  .22ص: ينظر �ح ألفاظ ا.واقف�  )5(
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واحد يمتد  )1()وñ( :وقال ،وأوالد إخوانه ،من أنه يرجع حظه .لباق� من إخوانه ،من غw ترyة
~ قسمة ذ.ك ا(رجع S حسب قسمة  (2)فهو ê\ح... ال يدخل أحد S أحد إلخ  ،cظ أبيه

  .واهللا تعاY أعلم ،¢ن بيد عقب ا�نات أوال )3(فما ،با
 اZ1س
لعدم من يقوم  ،اqراب وا.ضياع )4()عليه(فإن ¢ن ºاف  ،فإنه ينظر فيه ،وأما معاوضته

وlسور  ،âوتفرقهم با�الد غw ذ.ك ا� ،أو عدم اعتناء أهله به .كÕتهم ،به با�â ا�ي هو به
Lه �سبب ذ.ك ،من أخذ ما ل®س � منهم ،أيدي من ال يتحاwيزهد فيه غ Äكما هو  ،ح

وخر�ت بعد ما ¢نت من أحسن  )5(حÄ ضاعت ،vشاهد ~ كثw من األحباس ال© شأنها ذ.ك
 ألنه ؛)7(×ا صار �م منه ،غwه )6(فإنه Çوز معاوضتهم � ببالدهم كما xوضوا ،ا.ضياع وا.ر�اع

   .و§ال فال ،حZس واحد �ري س�نه سA ما قبله منه
(ا ºاف من انقطاع �سل إحدى  ،�سخا متعددة )8(و§ذا عووض فيلجعلوا ا(عاوضة

   .فال �د �سل األخرى ما يقوم به فيه ،ا�نات
و§ن شاء أر�ابه أن يدفعوها من أvوا�م  ،من غلته )9(وأما ما ذكرت من األجرة فإنما يÍون

Éأعلم ،وأفضل ،¢ن أو Yمد بن عبد ا.ر�ن  .واهللا تعا�وyتب عبيد ر�ه �مد عبد العز\ز بن 
  .ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم�

964- R ^=j�� .����� M�� ,"�
) M� n�K� ,�=) ! &I��� ��m� M��P^y�X 
ا�وازل vسألة vشتملة v Sسائل سئل عنها شيخنا أبو عبد اهللا ا(شار إ{ه ~ هذه 

 ،وقولÍم ا.وا~ ،وvصابيح الظالم جوابÍم ا.شا~ ،سادتنا العلماء :نصها بعد افتتاحها ،باالبن
وقاvوا ألر�ابه  ،وتأvله ا.ورثة ،ما ا�ي ظهر .كر\م علمÍم ~ اZ1س ا�ي كتبت منه �سخة

  هل يؤثر ذ.ك ~ اZ1س أم ال؟  ،.كونه .م 2ستكمل ا1دود ùها ،ونازعوهم ~ حدوده ،فيه

                                                 
  .ي: سقط من  )1(

  .»صحيح«: ~ ط (2)
  .»×ا«: ~ ي  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .»ضاع«: ~ ك  )5(
  .»xوضوه«: ~ ط  )6(
  .»منهم«: ~ ي  )7(
  .»(عاوضته«: ~ ي، م، ك  )8(
  .»تÍون«: ~ ي، م، ك  )9(
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S ا1وز  )2(و.م يوGهم ،)1(وما اÍ1م ~ هذا ا�ي دفع اZ1س .لكبw من األوالد
 )3(وما اÍ1م ~ اZ1س ا�ي ،أو ل®س �طا ،هل لفظ اRوyيل �ط ~ صحة اZ1س ،.لصغار

  هل ذ.ك يؤثر فيه أم ال؟  ،lشهد ا.شهود ب1بوت vلكية اZ1س يوم اRحب®س
هل  ،وا�يار أغنت شهرتهم ،حوزا تاما ا(عتx� W ،وهل قول ا.شهود �فسه وإلخوانه

وأيضا  ؟من ا.شهادة S معاينة حوز العام ¢vال د� بُ  و¾مل S أنه ح� أم ال ،يقبل ذ.ك منهم
هل  ،و.م يÍن �ء من ذ.ك ~ اZ1س ،وا1دود ،اqالء )6(�طها )5()من( )4()ال©(ا�يار 

  ~ حZسهن أم ال؟  يؤثر
هل ذ.ك من ا.كذب ا�ي  ،�شهد با1وز ا(عتx� W :قا.وا وما اÍ1م ~ ا.شهود ا�ين

وال تهملوا ش®ئا  ،من جوابÍم S هذه الفصول ùها تناساد د� بُ  تبطل به شهادتهم أم ال؟ وال
 ،و\بارك �ا فيÍم ،واهللا يÍافيÍم ،و�®نوا �ا لقلة فهمنا ،ألن ا1اجة داعية S ا.� ؛منها

  .وأجرyم S اهللا
أنه ال يقدح ~  :فا#واب واهللا ا(وفق عن ا(سألة األوÉ :و�عد ،)7()بعد افتتاحه(فأجاب 

و§ن  ،.م يö إذا ¢ن بيد أر�ابه ،بل .و .م يذكر �ء منها أصال ،اZ1س عدم ذكر �يع حدوده
أو �شهادة غw شهود اZ1س  ،م اZ1سإال بتحديده ~ رس ،فال 2ستحقونه منه ،¢ن بيد غwهم

  . واهللا أعلم ،cدوده
 ،أن اRنصيص S توyيل ا(حZس .لحائز ~ حوزه لغwه من صغار األوالد :وعن ا¬انية

وهو  ،لÍن ذكره حسن ،وا(ختار عدم اشÖاطه ،اختلف ا(تأخرون من فقهاء فاس ~ �طيته
  . واهللا أعلم ،من باب ا.كمال

  أنه ما /  )8(و¾مل S ،غw �ط ~ صحته ،أن ذكر vلكية ا(حZس (ا حZسه :ا¬ا¬ة وعن
   .حZس إال vلكه

                                                 
  .»أوالد«: ~ ي  )1(
  .»يوGه«: ~ ي، ط  )2(
  .».م«ز\ادة : ~ ي، م، ك  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»�طهن«: ~ ط  )6(
  .ك، ط: سقط من  )7(
  .ك: سقط من  )8(

 ]ب/331[
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فال يتم استحقاقهم � إال  ،عليهم )1()بيد غw ا(حZس(2شÖط اثبات ذ.ك إذا ¢ن اZ1س  ،نعم
  .واهللا أعلم ،أو غwهم ،بإثباتهم �ا �شهود اZ1س

واهللا أعلم  ،أن ما نص عليه ا.شهود ~ ا1يازة S ما وصف ال يÌÍ فيها :وعن ا.رابعة
وyذ.ك  ،و.م ºرج عنه إY أن مات ،وحوز العام ال 2شÖط إال إذا رجع اZ1س {د �Zسه :قائال

  .واهللا أعلم ،بل .و شهد بها غw شهود اZ1س .كفت ،ال 2شÖط ذكرها ~ رسم اZ1س
إن ¢نت ثلثه  ،إخالء ا(حZس �ار سكناه )2()عدم(~ اZ1س  أنه ال يقدح :وعن اqاvسة

قا� شيخنا  .واهللا أعلم ،إال إن ثبت تعمدهم ا.كذب ،~ ا.شهود (3)كروال يقدح ما ذُ  ،فأقل
وyتب عن إذنه �مد ا(حفوظ بن �مد بن سا.م  .سيدي �مد بن سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر

~ منازعة  )5()أخرجوه �ا( ،)4(بفادٍ  أوالد ا1اج ساكU بâوهو بيد بعض ه الطف اهللا به آم� (
  . )6()وقعت ب®نهم

من اشÖاط إثبات ا(حZس عليهم vلكية  ،ما ذكره ~ ا#واب عن ا(سألة ا¬ا¬ة :قلت
إنما ذ.ك إذا .م يÍن إقرار  ،(ا حZسه يوم اRحب®س إذا ¢ن بيد غw ا(حZس عليهم ،ا(حZس

ونقله  ،أو وارثه كما نص عليه ابن رشد ~ vسألة ابن زهر ،لكه ا(حZس×ن هو بيده أنه تم
\ٍك : "ا1طاب عنه ~ �ح قول ا(صنف آخر ا.شهادات ِ�َ ُwْ;َ #óِ ~ ا�Rّبيه  (7)"َو§ِْن َحاَز أْجنَ

ال lسقط ا1يازة، و.و طالت اّ�عوى ~ اZ1س، : ا.ّسادس: "ا.ّسادس من ت�بيهات ذكرها، ونّصه
أفÄ ابن رشد ~ نواز� ~ جواب ا(سألة اqاvسة من vسائل ا.وقف، و¼ vسألة تتضّمن بذ.ك 

Þًوا من سبع�  َوvَْوُروثِِهْم َوvَْوُروِث vَْوُروثِِهمْ  ،Sََ أvَْالِ�ِهمْ  أيِْدَ�ُهمْ  ا.ّسؤال عن �اعة واضع�
من وجوه اRّفو\ت، فاّد� xًما، يتّ�فون فيها با�ناء والغرس واRّعو\ض والقسمة، وyثwًا 

تََها عليهم    :ونّصه. شخص حا� x.م باRّفو\ت ا(ذكور، واRّّ�ف، هو وvوّرثه من قبلهبَِوقِْفي�
 بعد أن ي1بت اRّحب®س، وvلك ا(حZس (ا حZسه يوم 

ّ
وال �ب القضاء باZ1س، إال

اRّحب®س، و�عد أن تتعّ� األvالك ا(حZسة با1يازة �ا S ما تصّح فيه ا1يازة، فإذا ثبت ذ.ك 
                                                 

  .ط: سقط من  )1(
  .م، ك، ط: سقط من  )2(

  .»ذكره«: ~ ي (3)
  .Ðم 12يقال بوفادي أوالد ا1اج،  وهو ق� يبعد عن تمنطيط cواK  :فاد  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(

  .272ص: ¤ت� خليل (7)
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ُه S وجهه
"
ùُ، Yِم َعلَيِْهمْ وأْعِذَر إ  من ت ،)1( ا.ُْمَقو�

ّ
رك القائم وأبيه قبله فإن .م يÍن �م حّجة، إال

عليهم، وطول سكوتهما عن طلب حّقهما، مع علمهما بتفو\ت األvالك، فالقضاء باZ1س 
  .هواجب واÍ1م به الزم ا

Äسألة ابن  وأفv ~ صوماتqسائل اّ�عوى، واv زَْهٍر، بذ.ك أيًضا ~ ا(سألة ا.ّسادسة من
عن سلفه منذ سبع� xًما هو وأبوه، وهم َ=َها َورَ  ،َضيَْعةٌ و¼ vسألة تتضّمن أّن رجًال ~ vلكه 

~ vلكه، فقام عليه رجل واّد� أّن ا.ّضيعة رهن بيده، و�ذ.ك  )2( يتّ�فون فيها تّ�ف ا(ا.ك
ي بيده ا.ّضيعة

ّ
أّن جّده  ،)3(تملكها سلفه قبله منهم، واستد� عقد ا.ّسماع با.ّرهن فأثبت ا�

ا(ّد�  )4( أفÄ أّن شهادة ا.dّاء أعمل، ثّم قام ذ.ك ا.رّجلابتاعها من جّد القائم عليه فيها، ف
ا.ّرهينة بعينه، واّد� أنّها حZس عليه، وأثبت عقد اRّحب®س با.ّشهادة S خطوط شهدائه، فهل 

 با.ّرهن يبطل قيامه باZ1س أم ال؟
ً
  ترى قيامه أّوال

ي بيده ا.ّضيعة من: فأجاب
ّ

ف ا�
ّ
أين صارت إ{ه، حÄّ  ¢ن من وجه اÍ1م أن ال يÍل

وyذ.ك اÍ1م ~ . ي1بت القائم vلك ا.ّراهن �ا، ورهنه إيّاها، وvوته، وأنّه وارثه، أو وارث وارثه
ِم َعلَيْهِ  قيامه باZ1س سواء ~ مذهب ما.ك و�يع أصحابه، غw أّن قول أّن جّده ابتاعها  ،ا.ُْمَقو�

بملكها، فإن ¢ن هو ا(حZس، وأثبت حفيده عقد إقرار منه � الَْقائِِم َعلَيِْه  )5(]جدّ [من 
 Yه، با.ّسماع إن عجز عن ا�®ّنة القاطعة، وأعذر إwحب®س، وأنّه من عقبه ال عقب � غRّا

َم َعلَيِْه،  م عليه فيما ثبت من ذ.ك، فلم يÍن عنده فيه مدفع، فا.واجب أن 2سألا(قوّ  فإن ا.ُْمَقو�
© وقع ذكرها ~ كتاب اRّحب®س، .م �ب S القائم فيها حيازة التّفاقهما عليه

ّ
  . أقّر أنّها ¼ ال

وتار\خ ا.ّسماع �dاء جّد ا(قّوم عليه من  ،)6(وانظر إY تار\خ كتاب صاحب اRّحب®س
و§ن . جّد القائم، فإن وجد تار\خ اZ1س أقدم قD به، و�طل ا.dّاء، ووجب ا.رّجوع با¬ّمن

وجد تار\خ ا.ّسماع با.dّاء أقدم، أو .م يعلم أيّهما أقدم قبل صاحبه قD با.dّاء، و�طل 
  . اRّحب®س، وهكذا ا.ّرواية ~ ذ.ك

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. »عليه«: ~ األصل  )1(
  .»ذا ا(لك«ي : ، ~»ذي ا(لك«: ~ األصل  )2(
  .»S ا.ّسماع«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )3(
 .»ا(شÖي«ز\ادة : ~ vواهب ا#ليل )4(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .»اZ1س«: ~ �يع ال�سخ  )6(
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وسائر ما تضّمنه عقد اRّحب®س : جواب ثان S ا(سألة بعينها إثر ا#واب األّولثّم قال ~ 
 وال ،ُ�ْعتََقُل َعلَيْهِ  وال ،أن 2سأل من بيده �ء من ذ.ك من أين صار � )1( ا¬ّابت، ال يوجب

 من بعد أن ي1بت القائم باRّحب®س vلك ا(حZس (ا حZسه، و¾و
ّ
ف إثباتًا، وال عقًال، إال

ّ
ز يÍل

ي ذكرناه
ّ

  . ما أثبت �ب®سه حيازًة صحيحًة S ا.وجه ا�
ف إثبات من أين صار 

ّ
وهذا أصل ال اختالف فيه، أعU أّن من بيده vلك يدعيه ال يÍل

�، حÄّ ي1بت ا(ّد� ما اّدxه، و¾وزه، وال يلزم ا(قّوم عليه إذا قD ببقاء ا(لك بيده، وحÍم 
فيه  )3(إذا Dv من طول  ا(ّدة ما صدق ،)2(ه ��ء من ثمن ما اّد� �اءهاالعÖاض عن/ بقطع 

و.و .م يمض، .م ¾Íم .لمّدÝ . ا(بتاع S أداء ثمن ما ابتاعه ~ قول ما.ك و�يع أصحابه
با¬ّمن أيًضا حÄّ يرجع عّما اّدxه من اRّحب®س، إY تصديق دعوى ا(شÖي، S اختالف 

   ها(تقّدم� اأصحابنا 
أنّه S Xv أنّه ال 2سأل واضع ا{د عن �ء، حÄّ : من هذه ا(سألة فوائد، منها واستفيد

  . ي1بت القائم ا(لك
  . حÍم شهادة ا.ّسماع ~ ا.ّرهن: ومنها
  . القضاء باRّار\خ ا.ّسابق: ومنها
اء، و�طل اZ1س، إذا جهل ا.ّسابق من تار\خ ا.dّاء، أو اZ1س قC بتار\خ ا.dّ : ومنها

  ها )4("وأفÄ غwه، أنّه إذا جهل اRّار\خ قّدم اZ1س، واهللا أعلم
(ا قلته من أن ا(لكية إنما 2شÖط S ا(حZس  ،و�ما استد.لت به من @م ابن رشد :قلت

أنه تملكه من  ،إذا .م يÍن منه إقرار ،)5(]اZ1س[عليهم إثباتها عند قيامهم S من بيده 
   .ا(حZس

نص  ،استدل العالمة ا(حقق ا.شيخ أبو ز\د سيدي عبد ا.ر�ن ا#نتوري ~ جواب �
   .إنما هو إذا ¢ن ا(قوم عليه ال يقر بذ.ك ،وأما اشÖاط بيان vلك ا(حZس :ا(قصود منه

                                                 
  .وهو vوافق (ا ~ vواهب ا#ليل. ي: وما أثZته من. »�ب«: ~ األصل  )1(
  .»�اءوه«: ~ ي  )2(
  .»يصدق«: ~ �يع ال�سخ  )3(
  .282-281ص 8ج: vواهب ا#ليل  )4(
  .، ك، طي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(

 ]أ/332[
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فال lشÖط  ،من جهة من ثبت �ب®سه أن ا.�ء صار إ{ه )1(أو ثبت ،وأما إذا ¢ن يقر�ه
وقد أشار ا(جيب  ،كما يفيده @م ابن رشد ا�ي نقله ا1طاب ~ vسألة ا1يازة ،ا.شهادة بإثباته
.م 2ستدال به S عدم  و.و أمعناه ،إY هذا ا�قل بعينه .كنهما .م يمعنا ا�ظر فيه ،األول وا¬الث
�، يمرون عليها ،أطوف S سعدي .صحة اZ1سþوقد نبه  ،وهم عنها معرضون ،وسعدي بم

ا(قصود من ه اواهللا أعلم  ،وهو سيدي �مد بن سيدي ا1اج عبد اهللا ،(جيب ا.رابعS ذ.ك ا
عليه hط جواب شيخ شيوخنا أ± ز\د سيدي عبد ا.ر�ن عمر  )2(كما وقفت ،جوابه ر�ه اهللا

   .تلميذه ~ جواب أسئلة عنه ر�ه اهللا
ن لفظ به ا.شيخ و§ن .م يÍ ،أو S ا(حZس � ب )3(وما زدته من لفظ وارثه xطفا

وثبت أن  ،وذ.ك إذا ثبت أن ا(قوم عليه تملكه وارث ا(حZس ،فإنه يفهم منه ضمنا ،ê¾ا
فال  ،إقرار منه بملكية ا(حZس � ،ه منه، فإن إقراره � بتمØا.وارث تملكه إرثا من ا(حZس

�مد عبد  قا� عبيد ر�ه .أعلم واهللا تعاY ،يÍلف القائم حي�ئذ بإثبات تملك ا(حZس � Yتعا
  .العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم�

965- R? ��	�K�L� ¡���� ,�E �
� .�/ �i%� �=) ��?,�E
�� �\ &$/ ,^(/ ]	�K� 
)�� X 
ف»وجن إال أن واحدة  ،vسألة ~ حZس اشÖط ~ دخول اإلناث فيه عدم استغنائهن

فهل �ا ا�خول فيه أم ال؟ سئل عنها ا.شيخ أبو ز\د سيدي عبد ا.ر�ن  ،تزوجها فقw ال يغنيها
   :وجوابا بعد االفتتاح ،بن عمر نصها سؤاال

جوابÍم عن اvرأة حZست متاعها ùه S أبنائها ذكورا  ،سادتنا العلماء ر� اهللا عنÍم
فواحدة  ،�ناتف»وج ا ،وجعلت ~ اZ1س من أغنيت من اإلناث ما�ا �ء ~ اZ1س ،و§ناثا

 ،فهل �ا نصيبها فيه ،واZ1س يأ�له إخوانها ،وlشعت ،منهن .م يÍفها زوجها Çوع وتتعرى
ولÍم األجر  ،فهل هو غناها أم ال؟ أجيبوا ؟أم ا.زواج يمنعها منه ،تأخذه حيث .م تغن عليه

  .وا¬واب
واهللا  ،منهفإذا .م يÍفها زوجها فلها من اZ1س ما يÍفيها من نصيبها  ،و�عد :فأجاب

  قا� ¢تبه  .ومن خطه نقلت .هاوyتب عبيد ر�ه تعاY عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به  .أعلم

                                                 
  .»ي1بت«: ~ ي  )1(
  .»وقف«: ~ ي  )2(
  .»xطافا«: ~ ي  )3(
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Kمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا��مد عبد العز\ز بن .  
966- R.�8� ��K'� ,K'� ��� M� O� �=�� ! �} M9�/X  

فا.و� ا�ي مات من أهل اZ1س  ،و�عد: نصها -  ر�ه اهللا -vسألة وجدتها hط وا�ي 
 ،فإن نصيبها يرجع ألوالد أعمامها ،مدخل �م الوأوالدها  ،ثم ماتت ،ونزلت مRþه ،وترك ب�تا

  . وyتب �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK .وال يقسم S رؤوس األوالد ،� و� يþÁل مþلة أبيه
واهللا  ،مات يþÁل مþلة أبيه إذا ¢ن ا(حZس �ط أن من ،فما قيد أعاله صحيح ،و�عده

وyتبت  .وyتب عن إvالء وا�ه عبيد ر�ه عبد ا.ر�ن بن �مد بن عبد ا.ر�ن بن عمر. أعلم
  . واهللا تعاY أعلم ،بأسفله ا#واب صحيح

967- R#���� 
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: نصها )2(]ا(ذكورة[ووردت علينا vسألة من هذه ا�âة  ،)1(وا(سألة وردت من بâ وجالن
وأما ا�نات  ،ثم أعقابهم ما تناسلوا ،ما تقو.ون ~ رجل حZس أصال أي عقارا S أوالده

و�قيت بنت من  ،ثم انقرضوا ،فwجع ذ.ك ألقرب ا�اس إ{هم ،فإن انقرضوا ،ا1ياة )3(فبقيد
وأراد  ،فأراد ابنا العم االستقالل به ،وابن ابن عم ،عم )4(ثم انقرضت عن ابU  ،ا(حZس عليهم

فهل يÍون  ،إال مع عدم وجودنا ،ال �ء .ك منه :وقاال ،فامتنعا ،ابن ابن العم ا(شارyة معهما
  .ور�ة اهللا و�ر¸ته، وا.سالم عليÍم ،� معهما �ء أم ال؟ أجيبوا مأجور\ن

ونبه  ،)5(فا�ي يقتضيه ما ~ ا�وادر :و�عد .ور�ة اهللا و�ر¸ته ،وعليÍم ا.سالم: فأجبت
و§ن ¢نا أقرب .لمحZس من ابن ابن  ،، أنّه ال ºتص ابنا العم بذ.ك)6(عليه ابن رشد ~ ا�يان

وهو األخ ~ اهللا  ،هو اجتهادا كما وجدته مقيدا hط من يوثق به ،بل يؤثران و\عطى منه ،العم
ولعله من  ،¢تب ا.شيخ أ± عبد اهللا ،بن سا.م الفقيه سيدي �مد ا(حفوظ ب� سيدي �مد

واهللا أعلم S �سخة ا.شيخ أ± عبد اهللا سيدي �مد بن ا.شيخ أ± ز\د سيدي  ،إvالئه عليه
َورََجَع : "عند قول ا(صنف ~ اZ1س ،عبد ا.ر�ن بن عمر من �ح ا.شيخ عبد ا�ا
 ا.زرقا]

                                                 
  .Ðم60ق� من قصور lسابيت ال© تبعد عن أدرار بمسافة  :وجالن  )1(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»فيقيد«: ~ ي  )3(
  .»ابن«: ~ ي  )4(
  .80-79ص 12ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )5(
  .191-190ص 12ج: ينظر ا�يان واRحصيل  )6(
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ْن اْ-َقَطَع  قَْرِب (إِ
َ
هذا إن  ،)3("ألقرب فقراء إY آخره: "قو�: ونصه ،)2("َعَصبَِة ا.ُْمَحõZِس  )1(|ُ*َقَراءِ |أل

بل يؤثر ، وال ºتص به األقرب ،و§ال فال 2شÖط الفقر ،.ألقرب فاألقرب/  )4()با(رجع .م ي�ح
و§ن �ط ~ vرجعه  ،ونبه عليه ابن رشد ~ ا�يان ،ذكره ~ ا�وادر ،و\عطى غwه منه اجتهادا

  ه، واهللا أعلم اش®ئا عمل به
 ،كما هو ~ vسألة ا�وادر وا�يان ،فإذا ¢ن هذا ~ ا(رتب بالفاء ا(قتضية .لتعقيب: قلت

و§نما فيها يرجع ذ.ك ألقرب  !؟وال ترتيب ،فكيف ال يÍون ذ.ك ~ vسأRنا ال© ال تعقيب فيها
من باب  )5(بعدم اختصاص اب÷ العم به عن ابن ابن عمهما فكون اÍ1م فيها ،ا�اس إ{هم
Éر\اء ¾�  ،أحرى وأوyمد(وأيضا قد ذكر أبو ز�ا1طاب ~ تأ{فه ~ vسائل  )6()بن 

يتلخص �ا من  :اqاvس": ونصه ،فعل اRفضيل ~ Þو هذاباما يقتC أنه ال عWة : األحباس
ومن مات منهم رجع نصيبه .ألقرب  :ن يقول ا.واقفوابن رشد أنه ال فرق ب� أ ،@م العتZية

كما .و  ،أو بغwها كصيغة vسألة اZ1س وا.صدقة ،من طبقته بصيغة افعل اRفضيل ،فاألقرب
~  ،اÍ1م ~ ذ.ك واحد ،أو لقرابته من أهل طبقته ،رجع نصيبه ألقار�ه من أهل طبقته :قال

فإنهم نقلوا األقوال ا¬الثة ~ � من  ،~ دخول قرابته من جهة أمه ،جر\ان األقوال ا¬الثة
   .وتقدم أن ا(شهور من ا(ذهب دخول اإلخوة من األم ~ ذ.ك ،العبارت�

   .ها "فسيأ� ا.0م عليها vستوa إن شاء اهللا تعاY بعد ذ.ك ،وأما قسمة ذ.ك ب®نهم
 ،أجو�ته أن الÁسو\ة ب®نهم ~ القسمة لÍن ذكر ابن رشد ~ ،بل يوثر هو ا(شهور :قو�

وقال ابن عبد  .وقال أنه أحسن ،ورجحه ا.لخ¯ ،هو ا�ي جرى به العمل ،و¼ مذهب ا(غwة
  .قا� ¢تبه �مد عبد العز\ز ا(ذكوره أنه أقرب ا :ا.سالم

968- R O� .�/ �i%� �=) ! ^(48 ]	�K� M� ,�E ��c��]'r��� M�  �k² �\X  

  من  )8()أن(فقwا ~ حZس اشÖط فيه  )7()زوجا( ضمن دخول من تزوجتvسألة تت
                                                 

 .¤ت� خليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )1(
  .252ص: ¤ت� خليل  )2(
  .151ص 7ج: �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»عميهما«: ~ ي  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .ي: سقط من  )8(

 ]ب/332[
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   :و�عد ،فال �ء �ا نصها بعد سطر االفتتاح ،استغنت بمال أو زوج
فإذا  ،أ�د بن قاسم )1(رسم حZس vوالنا ا.d\ف بن vوالي ،فقد طالع ¢تبه أ�مه رشده

 ،و§ال فلها ا�خول .�كر مثل حظ األن1ي� ،فال حظ �ا ،فيه و§ن من استغنت من ا�نات بزوج
و\قC �ا  ،فال حظ �ا ،أو عقارا ،عنده ما ينفق به عليها ماال ،فعليه فمن ¢نت م»وجة بزوج

 .فحي�ئذ يقD �ا بأخذ نصيبها من الغلة ،حÄ ال يبü �ا �ء ،S ا.زوج بZيع عقاره ا�فقة
وال غwها ش®ئا من  ،وال تأخذ ¼ ،»رع نصيبها فقطف ،وأما األرض وا(اء ،أما اRمر فبا.كيل

و§صالح  ،ور�ط ا.سوا
 ،وا.زرب ،و§صالحه با�ناء ،إال ما فضل عن خدمة أصل اZ1س ،ا�فقة
   .×ا 2ستدام به غلته ،ا(واجل

وyذا من استحق  ،�ب عليه lسليمه (ن قدمه ا(حZس عليه ،وما ¢ن بيد من ال 2ستحقه
ومن قطع  ،×ا فضل S إصالحه ،ول®س � إال نصيبه من الغلة ،و.م يقم hدمته يþع منه ،غلته

قا� عبيد ر�ه تعاY عمر  .واهللا أعلم ،�ب عليه غرمه ،أو أفسد ش®ئا منه ،أو كرما ،منه ]يال
   .بن عبد ا.ر�ن اRنال]

�مد بن أ�د أمنه به يقول عبيد ر�ه تعا ،ا1مد هللا ما بأعاله من الفقيه سيدي عمر Y
قا� �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقه اهللا  .واهللا أعلم ،ا1مد هللا vضمن ما بأعاله صحيح .اهللا

وyتب عبيد ر�ه �مد [ ،ومن خط الفقهاء ا(جي�Z فيها نقلناها .)2(من أصلهاه رضاه آم� ا
هذه ا(سألة ×ا ز\د بعد  .م�عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آ

   )3(]ال�سخ ال© أخذت من هذه ا(سائل
969- R�\ k² � ]'r��� M� O� .�/ �} �=) ! ,�E
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 ،ا�نت ا�خول ~ غلة اZ1س ا(شÖط فيه أن من استغنت بمال )v)4سألة فيما lستحق به
   .فال مدخل �ا فيه ،أو غwه

فحZس �مد بن i  :و�عد ،ا1مد هللا وحده :فيها سيدي وا�ي ر�ه اهللا بما نصهأجاب 
أو بنات أوالده ا�كور من استغنت  ،بنات صلبه )5(بن ا1اج عبد ا.ر�ن حيث �ط فيه أن

                                                 
  .»vوالنا«: ~ ي  )1(
  .»أصلحها«: ~ ي  )2(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»lستحقه«: ~ ي  )4(
  .»من استغنت«ز\ادة : ~ ي  )5(
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تمون به نفسها ، هو أن يÍون �ا ما فالغ÷ ا(عتW ~ ذ.ك ،فال مدخل فيه ،أو غwه ،منهن بزوج
و§ال دخلت  ،تتوقف عليه xما ¢vال )1(وغw ذ.ك ×ا ،و§دام ،وحطب ،وتمر ،عوزر ،من كسوة

وyتب عن إذن شيخه الفقيه ا.سيد ا1اج �مد بن عبد ا.ر�ن  .واهللا أعلم ،~ اZ1س ا(ذكور
ومن خطه ه اvرض بعينه �مد بن عبد اهللا بن إبراهيم لطف اهللا به آم�  ،ا�لباK األجل

  . )2(]عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم� وyتب �مد. [نقلتها
970- R.��� .�=) �� .�G��� ^r1�� .'8� [� �m� ��
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wابنه ا.صغ S اط تقديم األبÖسألة تتضمن عدم اشv، سه عليهZحيازته ما ح ~،  Sو
وجدتها hط ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر  ،فيما ظهر �ا ،غwه ×ن ال تصح حيازة األب �

؛ ألنه ا.صغw، ومن وهب عبدا :قال ابن القاسم :ومن ابن يو�س ،ا1مد هللا :ر�ه اهللا نصها
مثل قول ما.ك فيمن حZس  ،فذ.ك ùه باطل ،وألجنó فلم يقبض األجنó حÄ مات ا.واهب

ألن ا.كبار  ؛أنه يبطل ùه ،ر اZ1س حÄ مات األبفلم يقبض ا.كبا ،S و�ه ا.صغار وا.كبار
   ..م يقبضوا اZ1س

   .هإال cيازة ا.كبار ا ،وال يعرف إنفاذ اZ1س .لصغار ها هنا :قال ما.ك
و.م  ،ا من عقارهوقال القا� عياض ~ ا�Rبيهات (ا تÍلم v Sسألة من وهب شقًص 

وحZسه  :وقد قال ما.ك ~ vسألة صدقة األب" :ما نصه ،وح\ فيه خالفا ،�ز ا(وهوب � ا#ميع
wبyو wصغ S، مات Äرج من يده حº فلم، wأنها باطل .لكب.  

 wواختلف قو� ~ ا.صغ، wا.صغ S قيل االختالف ~ جواز ا.صدقة فيهاUمب ،  S
�ما، تصح  )3(فع. القول أنه يصح ،خالف ~ حوز ا(تصق عليه مع ا(تصدق ما ب®نهما فيه �ك

wصيبو\صح حوز ا. ،.لصغ� Wإذا قام ؛مع األب )4(هكي wن � أن ¾وز نصيبه  ،ألن ا.كبÍم ي.
و�قيد تمام ذ.ك  ،ما وجدته hط ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن Rلف باقيهه ا )5("مع األب S هذا

تصدق عليه حÄ ¾وز ا( ال يصح: S هذا؛ وS قو�: "ونصه متصال بقو� ،من ا�Rبيهات
óوضع فيه يده مع األب فلم . ا#ميع واألجن wيأ� قو� هنا ال يصح �ما؛ ألن مقتضاه أن ا.كب  

                                                 
  .»فما«: ~ ي  )1(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»تصح«: ~ ي  )3(
  .ي: وما أثZته من. »�فسه«: ~ األصل  )4(
 .1995ص 4ج: ا�Rبيهات ا(سÁنبطة )5(
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wرجه من يد األب يصح �ما وأن .لكبº أن .  
يقسم، وقد ال / ا.كتاب ~ هذه ا(سألة أنه  )1(اZ1س ال يقسم، بيان من ألنوقو� هنا 
 نصيب ا.صغw إذا أبرز � ذ.ك )2(|حوز|�مد ب� اZ1س وا.صدقة، ~ جواز سوى ~ كتاب 

�مد عبد . @م ا�Rبيهاته ا )3("األب، ومنع نفسه من منافعه Yتبه مقيده منها عبيد ر�ه تعاyو
  .)4(العز\ز ا(ذكور

971- Rb � g�8 ��c��X  

ما  )5("ال صداق حرة" :~ االستحقاق نففÌ ا1طاب عند قول ا(ص ،vسألة ~ بيع وقف
سئل عن شخص باع وقًفا عليه يعلم بوقفّيته .شخص �هل ا.وقفّية، ثّم باعه ا(شÖي  : "نصه

إّن ا(شÖي ا¬ّا] باعه مع جهة أخرى vوقوفة S ا�ائع األّول،  )6(]ثمّ [.شخص يعلم ا.وقفّية، 
ة )8(فهل .لبائع األّول مطا�ة ،)7( تعّدى هذا ا(شÖي عليها

�
  ذ.ك أم ال؟ )9(بَِغل

�dوطه نقض ا�يع ~ �يعها،  )11(وقفّيته، وهو x.م هذه ا#هات )10(فأجبت إذا ثبت
ة ما باعه، وهو x.م بوقفّيته

ّ
  . وأعيدت S ما ¢نت عليه، وال رجوع .لبائع األّول بغل

© تعّدى عليها ا(شÖي ا¬ّا] و�اعها، فللبائع األّول ا
ّ
تها، وأّما ا#هة ال

ّ
.رّجوع عليه بغل

  . )12(وال رجوع � S ا(شÖي ا¬ّالث #هل ا(شÖي با.وقفّية
وانظر أح�م ابن سهل فيما إذا باع القا� اZ1س، وانظر ابن سلمون ~ vسائل 

   .ها )13(."اZ1س

                                                 
  .»~«: ~ �يع ال�سخ  )1(
  .ا�Rبيهات ا(سÁنبطة: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )2(
  .1996-1995ص 4ج: ا�Rبيهات ا(سÁنبطة  )3(
  .»بن �مد بن عبد ا.ر�ن رزقهم اهللا رضاه آم�«: ~ ي، م  )4(
  .229ص: ¤ت� خليل  )5(
  .vواهب ا#ليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )6(
  .»افباعه«ز\ادة : ~ ي  )7(
  .»مطا�ته«: ~ ي، م  )8(
  .»مطا�ته بالغّلة ~«: ~ vواهب ا#ليل  )9(
  .»أثZتت«: ~ ي  )10(
  .»وقفّية هذه ا#هات«: ~ vواهب ا#ليل  )11(
  .»ا.وقفّية«: ~ vواهب ا#ليل  )12(
  .354ص 7ج: vواهب ا#ليل  )13(

 ]أ/333[
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  انِ مَ َض  ُل قِ تَ �ْ ا يَ مَ -� §ِ وَ " :وانظر حاشية أ± ز\د عند قول ا(اتن
ْ
 بِ  دِ اسِ فَ ال

ْ
×ا طرره ه ا )1("ِض بْ قَ ال

: وقو� ،S �سخته من شفاء الغليل البن ôزي ~ باب االستحقاق - ر�ه اهللا - سيدي وا�ي 
وانظر حاشية أ± ز\د، هو العالمة سيدي ا1اج عبد ا.ر�ن بن الفقيه سيدي إبراهيم ا#نتوري 

  .قا� ¢تبه �مد عبد العز\ز ا(ذكور .ونفعنا بW¸تهم ،ر�هم اهللا
972- R����� M� 
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وآ� سادتنا جوابÍم ~ رجل حZس  ،ا1مد هللا ص. اهللا S سيدنا �مد :vسألة نصها
 ،فحازوه معاينة مدة تز\د x Sم كما شهد � ا.شهود بذ.ك ،وÆ. �م عنه ،أصال S أوالده

األحباس من  )2(و×ا 2شÖط ~ جواز ،وغرس الغرس ،ور�ط ا.ساقية ،وا.زرب ،وا1صد ،با#ذاذ
و�طالنه  ،وأخوات األوالد ير\دون نقض اZ1س ا(ذكور ،ثم قام اآلن رجل آخر ،غw ما ذكر

فدعوا ا(د� بهذا  ،ادعوا أن ا(حZس .م ينقطع عن ا�خول عن حZسه ا(ذكور ،لعدم ا1يازة
  . أجيبوا ؟وlسقط دعوة ا(دÝ بما ذكر أم ال ،(ذكورة تم2Cسمع لقو� أم ال؟ أو ا1يازة ا

   :و�عد ،وآ� وصحبه وسلم ،ا1مد هللا ص. اهللا S سيدنا �مد :)3(]جوابها[
وت�فه فيه بما ذكر  ،حZسه .لمحZس عليه )4(واهللا ا(وفق إن Æ. ا(حZس عما ،فا#واب

وyتبه عبيد  ،قال ذ.ك .واحÖامه cرمة األحباس ،فوقه حيازة توجب صحة اZ1س ،~ ا.سؤال
�مد عبد ا1ق بن �مد عبد ا.كر\م Yرزقه اهللا رضاه ،ر�ه تعا.   

وال تبطل ا1يازة ا(تيقنة بدخول ا.وا�  ،ا#واب بأعاله صحيح ،ا1مد هللا :بعده ما نصه
 ،وا.شك ال يرتفع به ا{ق� ،ألن ôية ما يوجب ذ.ك ا.شك ~ أvره ونفيه ؛ا(حZس إ{ه أحيانا

  .وyتبه �مد بن �مد العا.م ¢ن اهللا � أم� .واهللا أعلم
و�ه يقول عبيد  ،فا#واب أعاله صحيح :و�عد ،ا1مد هللا وا.صالة وا.سالم S رسول اهللا
   .ر�ه عبد ا.ر�ن بن �مد بن أ�د لطف اهللا به

و§ن دخول  ،فا#واب أعاله :و�عد ،وا.صالة وا.سالم S رسول اهللا ،ا1مد هللا وحده
وyتبه  .واهللا أعلم ،ال يقدح ~ حيازة حZس S أوالده ،ا(حZس (ا حZسه أحيانا من غw ت�ف

�مد بن أ�د.   
                                                 

 .177ص: ¤ت� خليل )1(
  .»حوز«: ~ ي، ك، ط  )2(
  .ي: وما أثZته من. األصل، م: سقط من  )3(
  .»(ا«: ~ ي  )4(
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بأن ا1وز ا�ي حازوا به أهل  :وتصحيحه ،فا#واب ا�ي بمحو� :و�عد ،ا1مد هللا وحده
وتارة S  ،وال يوهنه وقوف األب تارة ،كذ.ك نقول ،اZ1س من أبيهم معمول به ماض صحيح

و§نما  ،و.م يقل به x.م ،وال ºل بها ،وال يبطل ا1يازة ،وال يö ذ.ك باZ1س ،األvالك ا(حZسة
öف ،ا�ي ي�Rدمة واqول معهم ~ الغلة واÇ س من  ،.و ¢نت يدهZ1ومع ذ.ك ال يبطل ا

   .و.و ثبت أنه �ول معهم ،أصله
 ،فال يبطل منه ،إن ¢ن S من يملك نفسه ،أو اZ1س ،S أن ا.صدقةوقد نص العلماء 

ونصوا أيضا S أن ا(حZس إن ¢ن ما ~ ت�فه ا¬لث  ،إال ما .م يدخل ~ حوز ا(حZس عليهم
   .وال يبطله ،فال يö باZ1س ،فدونه

�وسÍن يعU ا(تصدق دارا منها  ،و§ن ¢نت ا.صدقة S من يملك نفسه :قال الWز
فع. هذا فلو ثبت جوالن  ،خاصة و§ن ¢نت أقل صح مطلقا ،أ�Õ من ثلث ا�ور بطل فيها

وأحرى هذا  ،فل®س بضارهم ش®ئا فيما يقاوم ا¬لث أصال ،وت�فه معهم ،األب مع األوالد
مة S شهادة من شهد وشهادتهم با1يازة مقد ،وقفنا S شهادتهم با1يازة اRامة ،شهود ا(حل

واهللا  ،(2)وا(ثبت مقدم S ا�ا~ ،(1)واألخرى نافية ،ألنها أي شهادتهم با1وز مثZتة ؛بعدمها
  .وyتبه عبيد اهللا ا1سن وفقه اهللا بمنه .تعاY أعلم

فإذا  ،و�عد :ما نصه ،~ قرطاس آخر ،جواب .سيدي وا�ي ر�ه اهللا ~ ا(سألة (3))~(و
و§نما يبطله  ،ودخول ا(حZس فيه ¢ألجنó ال يö ،فاZ1س صحيح ،ا.شهود بمعاينة ا1وز شهد

 ،وا(حZس عليه هو ا�ي توÉ ذ.ك با�Rفات ا(ذكورات ،وحيث خال من ا�Rف ،ت�فه فيه
قا� �مد بن عبد ا.ر�ن  .واهللا أعلم ،فال يÍلف غwه ،فذ.ك ا1وز ا�ي �طه الفقهاء

  . / ا�لباK رزقه اهللا رضاه آم�
973- R"^y� &�=��� M8� [� "��=) ,�¥�'j� ��*  ^y ! &-� ! ��iJ� ��	� M�X  

 ،وحZساه S ابن ا.سZيل وغwه ،vسألة ~ رجل� vش�yÖ ~ أصل ~ غw قر\ة سكناهما
وجعل أوالده  ،ثم مات ا�اظر ،أقره متو� أvرهما S ذ.ك (4)ثم (ا ماتا ،وجعال عليه ناظرا معينا

   ؟فهل #ماعة القر\ة اØRم ~ ذ.ك... ناظر\ن S ذ.ك إلخ 
                                                 

  .»منفية«: ~ ي (1)
  .»ا(نÌ«: ~ ي (2)
  .ي: سقط من (3)
  .»ماتاتا«: ~ ي (4)

 ]ب/333[



 1349 
 

سئل ¢تبه أ�مه اهللا رشده عن  :ما نصه ،وجد hط ا.شيخ أ± ز\د ~ جواب � :نصها
و�عضه S  ،وحZسا بعضه S ابن ا.سZيل ،رجل� اشÖ\ا أصال ~ قر\ة غw قر\ة سكناهما

وتوÉ  ،ثم ماتا ،وجعال عليه ناظرا معينا ،و�عضه S ا.وقيد ،و�عضه S اإلمام ،معلم ا.صبيان
فجعل أوالده  ،ثم مات ا�اظر ،وأقر ا�اظر S نظره ،)1(وهو ابن أخ األخ ،أvرهما أخو أحدهما

فأقرا و�  ،أvره و� أخيه ا�ي هو أحد ا.�Í\d وتوÉ ،ثم مات األخ ،ناظر\ن ~ �vن وا�هم
فهل #ماعة القر\ة ال© فيها تلك األحباس @م مع و�  ،ا�اظر S ا�ظر ~ تلك األحباس

  ا�ي صار ناظرا من جهة ا.و�ين ا(ذكور\ن أم ال؟ ،ا�اظر األول
اZ1س (ن جعله إ{ه  وا�ظر ~" :قال ابن عرفة .بأنه ال @م �م معه :فأجاب وفقه اهللا

لَُه َو.َِواِرثِِه َمنُْع َمْن يُِر\ُد ِإْصالََحهُ ": وقال ~ ا(خت� .ها "�Zسه ِف، فَ واهللا . ها )2("َوا.ِملُْك .ِلَْواقِ
  .قا� عبيد ر�ه عبد ا.ر�ن بن عمر .أعلم
974- []  

من خط ا.شيخ  ،vسألة ~ عدم اRعرض (ن جعل � ا�ظر فيما حZس S ابن ا.سZيل
سئل ¢تبه أ�مه اهللا رشده عن رجل� �\�Í اشÖ\ا أصال ~ قر\ة غw قر\ة  :نصها

و�À  ،ثم ماتا ،وجعاله ~ يد رجل ينفقه S ابن ا.سZيل ،S ابن ا.سZيل )3(هاوحZس ،سكناهما
É4(ا(تو( ذ.ك S رهماvذ.ك ،أ S ذكور)ا(ذكور ،وأقر ا�اظر ا �وخلف ابن  ،ثم مات ا(تو

فهل #ماعة القر\ة  ،كما vر ،فأقر ا�اظر ا(ذكور S ا�ظر ~ ذ.ك اZ1س ،أخيه S �يع أvوره
وa ا�Rف ~ غلته أم ال؟ وهل  ،ال© فيها األصل @م مع ا�اظر ا(ذكور ~ اZ1س ا(ذكور

âيل ~ أي بZابن ا.س S ف تلك الغلةê لناظر.،  S تص بمن يردº تلك القر\ة ال© فيها أو
   ؟األصل

 ،بأنه ال @م #ماعة القر\ة ال© فيها األصل مع من جعله ا(حZسان :فأجاب وفقه اهللا
لَُه َو.َِواِرثِِه َمنُْع َمْن يُِر\ُد ": وقد قال ~ ا(خت� ،ومن قام مقامهما ناظرا عليه ِف، فَ َوا.ِملُْك .ِلَْواقِ

ْصالََحهُ    ه ا )5("إِ

                                                 
  .»ابن األخ اآلخر«: ~ ي، م  )1(
  .253ص: ¤ت� خليل  )2(
  .ي، م: وما أثZته من. »حZسه«: ~ األصل  )3(
  .»متو�«: ~ ي  )4(
  .253ص: ¤ت� خليل  )5(
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 ،فلهم منع من ير\د ا�Rف ~ غلته من باب أحرى ،منع من ير\د إصالحه و§ذا ¢ن �م
   .واهللا أعلم

فللناظر êفه S ابن  ،و§ذا .م 2شÖط ا(حZسان êفه S ا.واردين S القر\ة ا(ذكورة
   .قا� عبيد ر�ه تعاY عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به .واهللا أعلم ،ا.سZيل حيث ¢ن

فال @م #ماعة القر\ة  :و�عد :ما نصه ،جواب عن سؤال سأ� بعد االفتتاحو� أيضا ~ 
بل  ،ال© فيها األصل ا(حZس مع ا�اظر ا�ي جعله متو� أvر ا(حZس� S تلك األحباس

 ،و§ن .م يعينا ا(وضع ا�ي ت�ف فيه ،2ستقل ا�اظر با�Rف ~ غالتها S �ط ا(حZس�
   .ر �تهد ~ ذ.ك ا(وضع ا�ي يÍون أ�Õ أجرا .لمحZس�فا�اظ ،وال علم قصدهم

ْصالََحهُ ": قال ~ ا(خت� لَُه َو.َِواِرثِِه َمنُْع َمْن يُِر\ُد إِ ِف، فَ و§ذا ¢ن �م منع  .ها "َوا.ِملُْك .ِلَْواقِ
   .فلهم منع من ير\د ا�Rف ~ غلته من باب أحرى ،من ير\د إصالحه

قا� عبيد ر�ه تعاY عبد  .واهللا أعلمه ا "(ن جعله ا(حZس �وا�ظر " :وقال ابن عرفة
  . ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به

975- R��=)m� �~���� M� ��c��X  

 ،سيدنا وشيخنا و�بنا ~ اهللا أبو ز\د ا.سالم عليك :بما نصه (2)وسأ� القا� ،v[(1)سألة[
فيما كتبت �م من  (3)وا1اج �مد راجعا] ،فإن �مد عبد اهللا :أما بعد .ور�ة اهللا و�ر¸ته

وPم  ،(ا وقفت عليه من @م ابن رشد ،بطالن اإلذن ا.صادر مU �م ~ معاوضة حZسهم
مع اهللا ~  (4)نظر سيدي ما ا�ي ين�فا. الفا´ ~ عملياته أشار فيه Rحصيل تلك ا.dوط

من vلك  ؟ وهل يعتW ~ ذ.ك ر�همافما ا�ي ترجح عندك في ،القول� (5)اÍ1م بأحد ذي�يك
  . سخطه، وقD با.راجح وسخط اآلخرون ألY ،أو إذا ر� ا�عض ؟أvره من أهل اZ1س

،    وأحÍم به ر� من ر� ،وما ا�ي أتقâه ،نظر ا(خرج من شبهة األقوالوا1اصل ا
،Eمد عبد ا.كر\م أو أ�هل �ط و ،وا.سالم من �بÍم عبيد ر�ه �مد عبد ا1ق بن 

  .؟ وا.سالمأو ذاك �ط ال �وز اشÖاطه ،و.و خرب يÁبع ،ا(حZس أن ال يعوض

                                                 
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  (1)
  .»ا.شيخ أ± ز\د«ز\ادة : ~ ي  (2)
  .»رجعا]«: ~ ي  (3)
  .»ينجيU«: ~ ي  (4)
  .»ي�يك«: ~ ي  (5)
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األخ ~ اهللا  )1(وعليك أيها ،وا.صالة وا.سالم S رسول اهللا ،ا1مد هللا :فأجاب بما نصه
   :و�عد .ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،ألف سالم

وأخWتك أن vؤلف  ،ومن أجازها �dوط ،فقد علمت أن ا(شهور منع ا(عاوضة ~ اZ1س
إال  ،أن العمل جرى بفاس µوازها من غw اعتبار تلك ا.dوط: العمليات قال ~ �حها

فال .وم  ،و§ن حكمت بما جرى به العمل ،فال .وم عليك ،فإن حكمت با(شهور ،الغبطة .لحZس
وyتب �بÍم عبد  .ا.سالمو ،فأنت أب� ،و§ن ظهر .ك بالقرائن ما يرجح أحد القول� ،عليك

فلم يزد ما �طه  ،وأما �ط ا(حZس عدم اRعو\ض :قائال ،ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به
   . وyرر اسمه عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به .واهللا أعلم/  ،فال تأثw � معه ،ا(شهور

يدي عبد إY شيخنا س :بعد االفتتاح ،ثم ¢تبه �مد عبد اهللا بن ا.شيخ hد بما نصه
من �بك �مد عبد اهللا بن ا.شيخ  ،ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،ا.سالم عليك ،ا.ر�ن بن عمر

   :و�عد ،hد
وال  ،وأخينا S تعو\ضه ،شاورنا عمنا ،يا سيدي سأ�اك خW حZسنا ا�ي ببالد بU تمرت

أو أفضل منه  ،(4)بأنه صالح تعو\ض اZ1س بمثله (3)بعد ما شهد ا.شهود ،بتعو\ضه (2)رضوا
القا� �م  )6(و\أذن ،ا.شهود بصالح )5(وأذن القا� إن ¢ن بعدما 2شهد ،ببالد ا(نصور

وyتب  .وأذن القا� ،حيث شهد ا.شهود (8)فأعلمنا ،و§ن .م يÍن �م ا.0م ،(7)فأعلمنا ،ا.0م
  .vكرر اسمه �مد عبد اهللا بن ا.شيخ hد ¢ن اهللا � آم�

فإن .م يÍن  :و�عد .ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،وعليك ا.سالم :االفتتاحبعد  ،فأجابه بقو�
أن  ،واتفق أهل ا(عرفة باألصل ،وعمك ~ الغلة ال© �م اآلن ،~ تعو\ضه �ر S إخوانك

  .وyتب عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به .واهللا أعلم ،فال @م �م ،تعو\ضه صالح
976- R�=) ��  ��c��X  

                                                 
  .ي: وما أثZته من. »أيه«: ~ األصل، م  )1(

  .»أرضوا«: ~ ي (2)
  .»ا.شاهد«: ~ ي، م (3)
  .وهو خطأ ظاهر. »بمثليه«: ~ م (4)

  .»2شهدوا«: ~ ي  )5(
  .»يذن«: ~ ي، م  )6(

  .»فعلمن«: ~ م (7)
  .»فعلمن«: ~ م (8)

 ]أ/334[
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وجدتها  ،أي ابن ا.شيخ سيد عبد ا.ر�ن ا(ذكور أعاله ،)1(حZس hط ابنه vسألة قسم
نص ما وجدت بعد  ،وأخيه سيدي i ،حول قسمة حZس أوالد سيدي عمر ا1اî حّبدي

بمحو� معتمدا ~ ذ.ك  ،فالقسم بمحو� وقع بإذ] الÞصار اZ1س ~ ا(ذكور\ن :و�عد ،افتتاحه
وyتب �مد بن عبد  .واهللا أعلم ،فال قيام ألحد فيه بعد ،وادرS ما ~ كتاب اZ1س من ا�

  .هاا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به آم� 
977- R��Â� #G����8 �m� 
$J� �� ,.�/ e��� @(8� ,"��� [� �=) M9�X 

ا#واب واهللا و�  ،ا1مد هللا وحده( :فأجاب ؟وسئل ا.سيد عمر األ�W عما يظهر من جوابه
 )3()ا(حZس(وأن األصل ا(حZس S األوالد ¢ن  ،أنه إن ¢ن األvر كما ذكر :)2()اRوفيق

و.م  ،وال êف الغلة �م ،و.م 2شهد األب با1يازة .ألوالد ،و\قC به دينه ،يت�ف فيه با�يع
 ،وظهر اZ1س ،واستمر األب S ذ.ك حÄ مات ،يعلم أحد من األوالد ا(حZس عليهم باZ1س

إذ 2شÖط فيما حZسه األب S  ،ال يصح لعدم �وط صحته ،)4()باطل(ا(ذكور  فإن اZ1س
يÍون دار سكناه كما ~  الن وأ ،وأن ي�ف الغلة ~ vصا1هم ،صغار و�ه أن 2شهد �م

،       و¾وز ذ.ك �م حÄ يبلغوا مبلغ ا1وز ألنفسهم .وغwهما ،وا(تيطية ،¤ت� ا.شيخ خليل
ول®ست  ،فإنه ¾وز �فسه ،ومن بلغ منهم ا1وز ،و¾وز �م ذ.ك الغw ،لغwه )5()ا1وز(�عل أو 

   .فيكون باطال ،هذه ا.dوط vوجودة ~ هذا اZ1س
و.م ي�ف �م  ،ألنه .و .م يبعه ؛إذ ال يمÍن êف الغلة مع ا�يع ،أما ما بيع منه فظاهر

 ،وعS Õ ا�يع حال حياته ،األب حيا نعم .و ¢ن ،فا�يع أحرى ،)7()ا.Øمة( )6(فيبطل ،الغلة
وحيث مات فال يمÍن تالفيه  ،وê Sف الغلة �م ،و�W األب S ا1وز ،فإنه يرد ا�يع
   .لعدم ا.dوط

                                                 
  .»ا.شيخ أ± عبد اهللا سيدي �مد ا(عW عنه باالبن«: ~ ي، م  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .ط: سقط من  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»طل«: ~ ي  )6(
  .ط: سقط من  )7(
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ألن من بلغ  ؛بل يبطل ،فال يصح �ب®سه أيضا ،إن بÀ منه �ء ،وأما ما بÀ منه و.م يبع
واستمر اZ1س �ت يد األب حÄ  ،و.م يقبض ،من األوالد ا(حZس عليهم مبلغ القبض �فسه

   .مات بطل
وأشهد عليه  ،)1(البن القاسم أرأيت ما وهب األب .و�ه ا.صغw :قلت :قال ~ ا(قرب"

  فلم  ،�س منهم ا.رشد، وأفإذا بلغوا :قال ما.ك .وهو قول ما.ك ،نعم :قال ؟أ�وز أن ¾وز ذ.ك �م
   .ها )2("فال �ء �م ،يقبضوا حÄ مات األب

وت�ف بعض األوالد  ،فال فرق ب®نهما ،وا1وز ا(عتW ~ ا�بة ¢1وز ا(عتW ~ اZ1س
ال يÌÍ أن يÍون  ،وحصد ا.زرع مع عدم علمه باZ1س ،ا(حZس عليهم بالقطع .لثمار

 نعم .و ثبت أنه x.م ،أنه vلك �Zس عليه )4(ال ،نيابة عن أبيه )3(]ذ.ك[ألنه إنما يفعل  ؛حوزا
وأما إن ¢ن هذا اZ1س S ا.صغار من  .ي�ئذفإنه يÌÍ ح ،وت�ف ا�Rف ا(ذكور ،باZ1س
وقام  ،سيما إن ¢ن غر\ق ا�مة حالة اZ1س وال ،فال يصح أيضا لعدم ا1وز ،وا.كبار ،األوالد

   .هاواهللا أعلم  ،عليه الغرماء

978- R�P
� M� �$	*2 �� ����� #^r1�� �$�'8� ]=P� M9� ]��� Z�)X  

وسأ�  :)5()نصه سيدي أ�د ا1بيب ما / و×ا وجدته vز\دا S �سختنا من �سخة الفقيه (
و.م  ،فما عي�ته األم من األمتعة الب�تها ا.صغwة ،و�عد :فأجاب ؟القا� عما يظهر من جوابه
ألن اإلشهاد  ؛)7(إال ما فرض اهللا �ا باإلرث )6()فيها(ل®س .البنة  ،Æرجها من يدها حÄ ماتت

إال ما اسÁثناه  ،وهذا ما ال أعلم فيه خالفا ،بد فيها من ا1يازة وال ،ا�بة )9(]~[يÌÍ  )8(ال
   .إال إذا ¢نت وصيا ،فال يفيد إشهاد األم ،وعليه ،أو من يþÁل مRþه من وصيه ،ا.dع من األب

  ال يöه  ،والعادة عندنا فيما قسمته األم ب� بناتها ،و¸ن العرف :وقولÍم حفظÍم اهللا

                                                 
  .»ألوالده ا.صغار«: ~ ط  )1(
 .153ص 2ج: اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة ا�1م )2(
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»S«ز\ادة : ~ ط  )4(
  .ك، ط: سقط من  )5(
  .ط: سقط من  )6(
  .»من اإلرث«: ~ ك  )7(
  .»فال«: ~ ط  )8(
  .بياض: ~ ط  )9(

 ]ب/334[
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والعادة إنما يعتWان فيما مدرyه  )1(فالعرف ،@م صدر منÍم من غw تأvل... عدم ا1يازة إلخ 
وغw ذ.ك ×ا ي�بU  ،واألثمان ،وا.وصايا ،واأليمان ،كألفاظ الطالق ،والعادة من األح�م العرف

   .وغwها من كتبه ،ام شهاب ا�ين القرا~ ~ فروقهكما حققه اإلم ،S العرف
فإنه يلزم عليه  ،فقد غلط غلطا فاحشا ،اتباع العرف والعادة ~ � حÍم مَ وأما من عم� 

 .وغw ذ.ك ،والغيبة ،و�ب اqمر ،¢.ر�ا ،اسÁباحة ا(حرمات ال© جرت xدة ا�اس S فعلها
 ،إذا .م تÍن وصيا .لفرق ب®نهما ،ألوالدهاو.م أقف S من نزل األم مþلة األب ~ االحتياز 

وyذ.ك قولÍم إذا ¢نت xدة ا�اس ~ أثاث ا�نات وجو�ه S  ،بأن األب حاجر hالف األم
ه هو و§نما قال من قال ذ.ك ~ األب .كون ،فإن العرف ال يوجب ش®ئا .م يوجبه ا.dع... األم إلخ 

  . واهللا أعلم ،فيجب عليه ا#هاز ~ مقابلة ا.صداق ،القابض .لصداق
979- R����� � H�� �\ #�*�� ]=P� ,]'8� 
�� �$'� .� O��� ,��� ��K� &	� M�X  

 ،اه دارً تِ كَ وأعطت اvرأة أخرى لÖَْ  ،وو� � معها و� و�نت ،ةوسئل عن رجل تزوج أمَ 
 ؟ا.و� يرجع S أبيه بغلته، وهل ومات األب ،وحازها األب ،وماتت ا.واهبة ،و]لة تدمامت

  .وحاسبت األب ،و¸نت تتفق S و�ها ،وا.زوج طلق زوجته ا(ذكورة
   .إذ ال حق ألبيه ~ ذ.ك ،)2(فا.و� يرجع S أبيه بغلة هبة ،و�عد :فأجاب

ال  ،هم S سيدهمفنفقت ،ألن و�ها رقيق .سيدها ؛فال رجوع �ا S أ± و�ها ،وأما األم
  .واهللا أعلم ،S أبيهم

980- Rx�; 3	�� .	� M� ,�>8�� .��� b�E �;? �=�� �j)X  

ا1مد هللا وعليك أيه األخ  :ونصه ،)3(فأجاب ¢تبه عن إvالءه ؟وسئل االبن عما يظهر
   :و�عد .ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،األحب ألف سالم

واÍ1م ا.Ýd ~ ذ.ك أنه إذا  ،وفهمت vضمنه ،إ{ه أ�تفقد وقفت S ا.رسم ا�ي 
 ،أو ثمنه ،فال بأس با.صلح عنه ��ء منه ،خيف S اZ1س اإلبطال من وجه يوجب ذ.ك

   .وغwه  ،S ما نص عليه ا(تيطي )5(اZ1س (4)فيصw ذ.ك ا�عض مطلقا من ر�قة
                                                 

  .»فإن العرف«: ~ ك  )1(
  .»هبته«: ~ ك  )2(
  .»إvالئه«: ~ ك، ط  )3(

  .»رقبة«: ~ ط (4)
  .»وا�ا
 حZسا«ز\ادة : ~ ط  )5(
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فإنه ال بأس بZيع بعضه ل®شÖي  ،وغلته ال تقوم بإصالحه ،وyذ.ك إن خيف عليه اqراب
وyتب عن إvالء شيخه أ± عبد اهللا سيدي �مد بن  .واهللا أعلم ،S ما به العمل ،بثمنه ماء

انت& ما وجدته من ( .سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر �مد ا(حفوظ بن �مد بن سا.م لطف اهللا به
K1()�سخة الفقيه سيدي أ�د ا1بيب ا�لبا(  /  

فاZ1س إذا اقÁسمه أر�ابه  ،و�عد :ما نصه ،أ± فارس برد اهللا �¾ه ومن خط شيخنا
ألن  ؛أو يعيد القسم ،فل®س ألحدهم أن يرده إY ا.شياع ،خوف ضياعه إذا بv Àشاx ب®نهم
، كغور مائه مثال ،إال إذا طرأ عليه خالء من غw سZبه ،ذ.ك أيضا ×ا يوجب ضياعه وتلفه

أو والدته ×ن تتغw حصة غwه  ،كموت أحدهم ،جب إxدة القسمأو ما يو ،دخول ا.رمال فيهأو
�مد عبد العز\ز بن �مد  .واهللا تعاY أعلم ،بز\ادة أو نقص ،�سبب ذ.ك Yتب عبيد ر�ه تعاyو

   .عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم�
و�ه يقول عبيد ر�ه تعاY  ،ما أجاب به سيدي وا�ي سدده اهللا صحيح ،ا1مد هللا :و�عد

به انت& من  �مد ا�كري بن �مد عبد العز\ز بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK لطف اهللا
  .وyرمه آم� ،خطهما ر�هما اهللا بمنه

فما زاده ا(حZس عليه من  ،و�عد :ومن خط الفقيه سيدي أ�د ا1بيب ا�لباK ما نصه
ألن األصل بقاء األvالك S  ؛و.م ي�Z ش®ئا ،يث ماتيÍون .ورثته ح ،ا(اء ~ جنان اZ1س

إذ .و أراده  ،ومن مات عن حق فورثته ،أو قر\ة ،فال ت�تقل عنها إال بمعاوضة ،vلك vالكها
   .فال يمنعه مانع منه ،ا(حZس عليه S فرض حياته .�ن �

UZس يZ1ومن : "نصهأو يصلح ما  ،أو يغرس ،وذكر صاحب ا�وادر ~ تر�ة بعض أهل ا
فيصw اZ1س لغwه،  ،ثم يموت ،و\رّم فيه ،يUZ اZ1س :قال ~ ا(حZس عليه ،كتاب ابن حبيب

م، أو ما يرى أنه 
ّ
ل ُل بعُضه مثل ا.لوح وا.س" ِة، وا.سقف يُبد� فل®س .ورثته أخذ ما ¢ن مثل ا.َمَرم�

  . أراد به اZ1س و§صالحه و§تمامه، فل®س � فيه حق# أوò به أم ال
أراد به  مايرى أنه  و×ا .أو ا1جرة ،¾دثهوا(سÍن  والعمل )2(ا��يان� بال مثل  وأما ما

فأنت ترى أنه ... إلخ  )3("فأراه حقا .ورثته ،و.م 2سمع منه ~ ذ.ك قول، وال أوò بذ.ك ،اZ1س
 ،فكيف بما ذكر من ا(اء ،وما يرى أنه ل®س يرد به اZ1س ،ا��يان � بال من أوجب .لورثة ما

                                                 
  .ك، ط: سقط من  )1(
 .»ما � من ا��يان«: ~ ا�وادر وا.ز\ادات )2(
  .100ص 12ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )3(

 ]أ/335[
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عبيدÐم، وخديمÍم أ�د وyتب . واهللا تعاY أعلم ،ال ألهل اZ1س ،فال جرم أنه .لورثة
  .ا1بيب بن �ّمد ا�لباK اھ من خطه

�وقد �صل أنه إذا تصدق : "ما نصه ،S اRحفة بعد @م )1(ومن �ح اإلمام الÁسو
، بل � ما عرف .لمحZس ،فال حيازة عند إرادة اÍ1م ،كذا ا�ي ~ �ل ،عليه µميع vلكه

و.م يتوافقا S  ،أو ا(تصدق عليه، و§ن ¢ن بأحقال ،فهو .لمحZس ،ا(تصدق بذ.ك ا(حلأو 
أو بعدد من مئة  ،أما إن تصدق µزء vشاع . بد من ا1يازة عند إرادة اÍ1مفال ،حدودها

تها ،عدمها فيهما ،ا.صحة فيهما :، فاألقوال ثالثةمثال وهو  ،~ ا(شاع دون العدد )2(صح�
  :من باب اZ1س من ا�Rبيه ا.ر�اع �ى قول اRّحفةه ا )3(."ا(عتمد

  هْ ــْد َسَكنَ ــا قَ ــُس مَ ــافٌِذ َ�ِْبيــَونَ 

  

  / )4(ا�®ت�.................................................   
  

فحيث ينقطع  ،و§ذا جرت S اZ1س xدة قديمة: ما نصه ،vسألة قال الWز� ~ نواز� 
و¸نت  ،و\رجع إY ا.سماع ،وÞوها ما ينقطع فيه العلم ،كمرور اqمس� سنة ،العلم بأصلها

منها S نقل الفقيه سيدي ه وجب جر\ه عليها ا ،العادة لفر\ق vستفادة S ا�كور دون اإلناث
Kمد فتحا ابن األديب العالمة سيدي أ�د ا1بيب ا�لبا� / .  

     
  
  
  

                                                 
)1(  �أخذ عن �ّمد بن إبراهيم واعتمد عليه، و�دون بن . أبو ا�1 بن عبد ا.سالم بن i الÁسو�، ا(دعو مديدش :الÁسو

ا�هجة ~ �ح اRحفة، حاشية S ا.زقاقية، : من تآ{فه. فقيه نواز�، حاvل .واء ا(ذهب ذو باع واسع. ا1اج وغwهما
؛ 397ص: شجرة ا�ور. ھ1285تو� سنة . ادر بن مà ا�ين ا#زائري�ح ا.شاvل، وأجو�ة S أسئلة األمw عبد الق

  .299ص 4ج: األعالم
  .»عدمه صحته«: ~ �يع ال�سخ  )2(
  .322ص 2الÁسو�، ج: ا�هجة ~ �ح اRّحفة  )3(
  : من �فة ا1ّ�م، وتمامه 1167: ا�يت  )4(

...........................................................  
      

ــهْ    نَ   بِــَما َ¢الْكِتـــَراِء ِمْن بَـْعِد ا.س�
  : ، وهو1168: وا�يت ا¬ا]  

إْن َكـاَن َمــا ُحبõـَس .ِلِْكـــبَاِر     
      

  َوِمثْــُل َذاَك ِ~ ا.ِْهــبَاِت َجـــارِي  
    

 ]ب/335[

 ]أ/336[
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  || ا�اب ا.سادس|| 

  
ن وهب وفيه م انُ ى واأليمَ وَ xَ  ونوازل ا�� وِ� ُض الفُ  عُ يْ ا و�َ دَ العِ  رُ ائِ وسَ  )2(ُب ْص والغَ  )1(اُق قَ حْ تِ االسْ 

  ةيازَ وا1ِ  ،صامٍ بها إxنة ا(وهوب � ~ خِ هبة واد� ا.واهب أنه قصد 

  

981- RF�(C���� M� ��c��X  

وا.صالة وا.سالم  ،ا1مد هللا: أجاب شيخنا أبو ز\د عن شورى من ا.سيد عبد ا1ق نصه

فإذا أثبت عندك تزyية من شهد : و�عد... أيها األخ األحب ألف سالم إلخ  ،S رسول اهللا

فأعذر فيهم (ن بيده، و(ن باع منه، فإن .م يÍن  ،.لقائم� باستحقاق ا1مار، وأدوا عندك

فاحÍم .لقائم� باستحقاقه، و§ن طلب ا(ستحق من يده ا�هاب به  ،عندهما مدفع فيهم

  )3(.واهللا أعلم ،فله ذ.ك ،�ائعه، ووضع قيمته

~ نوازل األقضية ما ذكره من اإلعذار (ن بيده ا1مار، و(ن باعه منه، هو كما نقلناه : قلت
من أنه يعذر إY من بيده  د بن بü، وهو خالف ما البن حارث،من جواب أ� عن نوازل حلو.و

: vسألة )6(ونصه ~ تÍررت فيها ا�ياxت، )5(~ vسألة قيام الغصب )4(األvالك، ذكره
م باعها ا(شÖي آلخر، أن فالنا غصبه أvال¢، و�اعها الغاصب، ث )8(من أثبت بZينة )7()فيه(و"
  )9(|(ن يÍون|

ً
   )11(؟)10(اإلعذار أوال

                                                 
ٍة كذ.ك بَغwِْ ِعَوٍض « :االستحقاق  )1( �\ õلٍْك 4َبْلَُه أو ُحرvِ ٍء ب1ُبُوِت  .470ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة. »َرْ*ُع vِلِك َ�ْ
تَالٍ « :الغصب  )2( ْخُذ َماٍل َ;wِْ َمنَْفَعٍة ُظلًْما 4َْهًرا َال qَوِْف قِ

َ
 .466ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة. »أ

  .»ن خطهم«ز\ادة : ~ م، ك، ط  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»بالغصب«: ~ م، ط  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .ك: سقط من  )8(
 .¤ت� حلو.و: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )9(
  .وهو تصحيف. »أم ال«: ~ ي  )10(
  .هو ا.صوابوما أثZته . »� اإلعذار أو ال؟«: ~ �يع ال�سخ  )11(
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Àا(شهود : )1(فأجاب أ�د بن ب Yالك  )2()عليه(بأن اإلعذار إvمن األ Y§بالغصب، و
  . عذار إY �يعهمبيده، و§ذا ظهر عندك انتقال األvالك، فاإل

يعذر إY من بيده األvالك، فإن أ5 بمدفع ~ ا.شهود، أو ~ ا.شهادة : وعن ابن حارث
بÍونها ناقصة وÞوها، سمع وال lسمع ب®نة بأنه ابتاع من فالن؛ ألنه .م 2سأل عنها هذا ا�ي ال 

  . بد منه، وال يعرف غwه
فإنما  ،إذا قام vستحق: فقال ،)3(فتكون اqصومة معه خاصة، وقد نص عليه ا.شعó: قلت

يرجع ا(شÖي S ا�ائع،  )4()فحي�ئذ(يطلب ا(شÖى بع� ش®ئه، فإذا ثبت � واستحقه، 
فيكون حي�ئذ اإلعذار .لبائع؛ بما ¢ن .لمشÖي ال قبل ذ.ك، وهكذا حÄ . ها )5("و\طلبه ال قبل

  . منهه يصل إY األصل ا
و§ذا ¢ن ذ.ك، فال �ب اإلعذار إY : "يعرف غwه، ما نصهال : زاد الWز� بعد قو�: قلت

و¼ . ها )8(")7(|األvالك|انتقلت ب®نهم األvالك، و§نما اإلعذار إY ا(ستحق من يده  )6(ا�ين
  .)9()وقد نقلناها أيضا ~ vسائل األقضية(ز\ادة حسنة جدا، 

982- R"^y 
�8 �_) .� O� @�
� M� ��c��X  

أن �مد بن عبد ا.رحيم قام S خا� : يقول ،د عبد ا1ق الفقهاء 2سأ�مو×ا ¢تب به ا.سي
لفا´، أ± القاسم يدÝ، وأن � جنانا .وا�ه قد اشÖاه أبو القاسم ا(ذكور من vوالي أ�د ا

فأثZتها، وذكر ~ رسم اإلثبات أن  فØفت القائم إثبات vلكيته،. vل¶ و�يدي: فأجابه بقو�
  � أنه بيع ذ.ك مهمل�، فأعذرت .لخصم ~ ب®نته، وادّ  )11(]صغارا[ )10(ك أوالدهأباهم قُتل، وتر

                                                 
)1(  �  .وهو خطأ، بل هو أ�د بن بÀ كما ذكر. »بن �دين تÀ بن ¤â«: ~ كتاب فتاوى الWز
  .ط: سقط من  )2(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »ا.سعó«: ~ ي  )3(
  .ي: سقط من  )4(
)5(  �  .352-351ص: ¤ت� فتاوى الWز
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »ا�ي«: ~ األصل  )6(
 .فتاوى الWز�: وما أثZته من. ل�سخ�يع ا: سقط من )7(
)8(  �  .139ص 4ج: فتاوى الWز
  .ك، ط: سقط من  )9(
  .»أوالدا«: ~ ي  )10(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل، ك، ط: سقط من  )11(
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  . األصل S ع� الطالب، و.م يقم إال بعد أمد طو\ل
بأن عنده صياحا v Sوالي أ�د ا(ذكور، واسxÖء S خا� ا(ذكور، واد� : فأجاب

. ، ورده �نات vوالي أ�د ا(ذكورأيضا أن بيع أ± القاسم فسخه شيخنا أبو ز\د بن أ± حفص
م، فتأvلت حججهما، فوجدت ا.صياح v Sوالي أ�د ال يÌÍ عن ا.صياح S أ± القاس

  . فسكوته عن �اء خا� ع� ا.رضا
وأما وقوع ا.صياح قبل ا�يع بمدة، فال يفيد حS Ä الÁسليم ا#دK، وyذ.ك S تقدير 

Rبايع يقC ا.صياح S أvر ا )1(نات ا(صيح عليه، فسبقيةفسخ �اء من ذكر، ورجوع ا(بيع �
عÖا] إش�ل ~ ذ.ك، ووجهه أن ا.صياح وقع v Sوالي أ�د، ثم بيع، �سقوط ا.صياح، .كU ا

فانÍشف الغيب أن ا#نان .م ºرج عن vلكه بعد، وقد علمتم أن ا(عدوم �x ¢(عدوم 
  . لرشادوفقتم . ،حسا، فأز\لوا عU هذا اإلش�ل

فال يعمل ~ ا(عاوضات إال مع اqوف، وال يÌÍ قول ا.شاهد خاف  ،وأما االسxÖء
اqوف، وعدمه صw فيهما  )2(و§ن تعارضت ب®نة ،فقط، بل يفÑ اqوف هل S ا�فس، أو ا(ال

إY الÖجيح، وا.صياح .م يقع إال v Sوالي أ�د، فهل رجوع ا#نان بيد بنات vوالي أ�د 
الفسخ، وقسم öcته، و.م يصح،   بالفسخ يZيح البن عبد ا.رحيم اØRم ~ ذ.ك، و.و بيع قبل 

  ال قيام �؟أو 
(قوم فيه إن أثبت القائم vلكيته، أن ا(لك ا: فأجابه ا.سيد �مد بن ا1اج عبد اهللا

وvلكية vوروثه فيه؛ إY تمام ما يطلب ~ ب®نة من قام ~ vلك بيد غwه، واحتج ا(قوم عليه فيه 
: �، األصل ~ ذ.ك قول ا(دونة ضيازته � مدة ا1يازة من غw معارS عينه، وح )3(ا�Rف

    )4(وثZتت ا(وار\ث ،¢ن ôئبا فادxهاثم قدم من  ،أو س�Á ،من قامت بيده دار Úس� سنة
، إن ¢ن ا(د� حا�ا با�â ا�ي ا�ار به، وح�ت عنه ا.س��: قو�: "عياض >قال<... إلخ 

فأقام ب®نة أنه دار أبيه، أو جده، وثZتت ا(وار\ث  ،)5(|من بâ آخر|فال حق �، و§ن ¢ن إنما قدم 
  . سئل الطالب

                                                 
  .»فسبقيته«: ~ ي  )1(
  .»ب®نتا«: ~ ك  )2(
  .»با�Rف«: ~ ي، ك  )3(
  .609ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )4(
 .ا�Rبيهات ا(سÁنبطة: وما أثZته من.�يع ال�سخ: سقط من )5(
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ا.شيوخ إY أن ا1ا� ا(ذكور ال يلزم من بيده ا�ار كشفه، ومن أين ذهب بعض 
و�هذا أفÄ : و�قول ع® بن دينار ا.ك هنا، وa ا(سألة ال© قبلها،�، واحتج بقول م )1(صارت

القائم  إذا أثبت / كما يوقف .لغائب الفه غwه، وأفÄ بتوقيفه .لحا�، ابن أ± زمن�، وخ
لÍن هذا ùه حيث .م يعذر  ها )2("لعله يقر بما ي�تفع به ،ين تصwت �vلكه، و\Íشفه من أ

  . ا1ا�
فهو ¢لغائب، وقد أقاvوا القا� مقام ا.سلطان بأvره،  ،وأما .و ¢ن � عذر ~ سكوته

 Cيم حجة تمÁ}ا1ا�، أو الغائب، وا S عd.ر اvون فيما يفوت بأÍي، فال يWو§نفاذه ج
بما فعل ا(ساوي حيث علم به، و.م ينكر عليه؛ ألن  وت تþل مþلة ا.ر�كوت؛ ألن ا.سكبا.س

  . مد.ول عوائد ا�اس ¢إلقرار
جب، فال يÍون فيه بمو )3(وأما من سمع أvر ا1اÐم ينفذ ~ vلكه، أو وقع اإلنفاذ

ا، ؛ ألن سكوته vسÁند (ظنة أن ذ.ك واقع عليه vوقع اإلكراه، واإل.زام جWسكوته إذنا، وال رضا
فإن قام بعد ذ.ك (ا سمع أن ذ.ك غw تام ا.dوط، أو ما اسÁند عليه باطل، أو 1جة وجدها بعد 
ذ.ك تنفعه ~ حل اÍ1م عليه سمعت منه، و.م ¾تج عليه �سكوته؛ ألن ما علم أصل مدخله 

القسمة ال تنفع ا1يازة فيه، فإذا تمهد هذا اكت� عن ا.صياح، ووقوعه S األول، أو ا¬ا]، أو 
  . فيه

وأما S تقدير وقوع ا1يازة، وا�Rف فيه، فا.صياح قبل تمام مدة ا1يازة ينفع القائم، 
ثم  ،ما دام ~ يد األول، وال ¾تاج Rقية، وال تفسw اqوف، وحيث بيع )4(و\Íون S حجته

ال أثره، وyشف ز (6)؛ ألن ا�يع ذاك(5)تاوxد .ليد زال ا(انع، و.م يعد فوفسخ، أو رد بعيب، 
ْن xَدَ  )7(]ا.ُمِفيُت [َواْر7ََفَع : "الغيب S أنه غw تام، وال واقع، لقول خليل    ،، وهو قول ما.ك(8)"إِ

                                                 
  .»تصwت«: ~ م، ك  )1(
  .، مع بعض ا�Rف16667-1666ص 3ج: ا�Rبيهات ا(سÁنبطة  )2(
  .»� إنفاذ به«: ~ ي  )3(
  .»~ سكوته«ز\ادة : ~ ك  )4(

  .ي، م، ك: وما أثZته من. »فاتا«: ~ األصل، ط (5)
  .»ذ.ك«: ~ ي (6)

  .ي، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .177ص: ¤ت� خليل (8)

 ]أ/337[



 1361 
 

  . عبد اهللا (2)]بن[وyتب عبيد اهللا سبحانه �مد بن �مد  .)1(وابن القاسم
يد، و§ن ه ال يفأن ما كتب بأعال ،أن ا�ي ظهر .�تبه: وأجاب بعده ابن عبد ا(ؤمن

  . ه~ ا�ازلة ا ا.سكوت ع� ا.رضا
 ا.سؤال ا(تقيد أعاله وقفت S )4(فقد و�عد،: ا.شيخ أبو ز\د (3))بعده(ثم أجاب 

إذا خاصمه �ى ا�1م، أما صياح القائم S من بيده ا#نان أوال، فال ينفعه إال  وتصفحته،
  . كما نقله غw واحد عن ا#زو� ،ثبت أنه منعه من ا1ضور معه، و.م �د من ينصفه منهأو

إال إذا  ،ف®سقطه سكوته عن خا� ا�ي تملك ا#نان بعد األول ،ومع lسليم انتفاعه به
 ؛القائم مقدمة )5(]فب®نة ،وأثبت ا(قوم عليه غwه[ ،وأثZته بZينة xدلة ،أثبت ما ادxه من اqوف

   .ألنها نافية ؛S ب®نة ا(قوم عليه )6(ألنها مثZتة
ا.سكوت ا�ال  )7(االنفصال عن اإلش�ل ا�ي اعÖاÐم أن سقوط قيام القائم سZبهو

إن (و ،وهذا ا.سبب vوجود مع انتقال ا(لك ~ الظاهر ،بالعادة S ترك ا1ق ا�ي وجب �
ا.dع .م ي�تقل إذ ال شعور .لقائم بذ.ك ح� وقوع ذ.ك  )9()نظر(و ،~ نفس األvر )8()¢ن

من أن  ،مع قطع ا�ظر عما ذكره ا(جيب بمحو� )10(�ار l Sسليم حقهوسكوته ا ،الظاهر
و§ال  ،و.م تتعرضوا � ~ ا.سؤال ،سكوت القائم سZبه جW القا� cكمه يZيع ا#نان ا(قوم فيه

   ها )11(]فهو مغلوب مقهور[ ،ألن من حÍم عليه القا� ؛فهو إن ادxه القائم عذر مقبول
983- R� M9 g>('� #��(/ �\ ]����P¦�� �$9��(� O�
�*� O�*Eu �$��� ��  ,�W���� ��� O��
�X 

  عن أناس ¢نت فقارة بإزاء ق�هم  - وفقه اهللا - سئل ¢تبه : و×ا وجد البنه ما نصه[[

                                                 
  .118- 117ص 3ج: ينظر ا(دونة  )1(

  .ي: وما أثZته من. األصل، ك: سقط من (2)
  .ي: سقط من (3)

  .»وسئل فأجاب«: ~ ك  )4(
  .بياض: ~ ي، م، ك  )5(
  .»فت�ته«: ~ ي  )6(
  »�سبب«: ~ م  )7(
  .ي، م: سقط من  )8(
  .ي، ك: سقط من  )9(
  .»lسليمه«: ~ ك  )10(
  .بياض: ~ ي، م، ك  )11(
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وآثار سواقيها دالة S ذ.ك  ،أنها أvالكهم vوروثة عن أبائهم (1)يدعون ،منقطعة ا.سيالن
وأرادوا  ،منهم (3)فجاء قوم آخرون من ق� آخر قر\ب ،با�خل (2)التصا�ا بأراضيهم العاvرة

الحتجاجهم  ،فهل �م ذ.ك مع ادxء من ذكر vلكيتها ،الدxئهم جهل ما.كها ،تملكها باRقو\م
و�رد ا�عوى  ،س �م ذ.كأو ل®( ،بأن دعوى ا(لكية ا(جردة عن vصدق من ب®نة غw نافعة

  ا(ذكورة نافعة؟
فل®س  ،بأن دعوى من ذكر vلكية الفقارة ا(ذكورة S ا.وصف ا(ذكور نافعة: فأجاب

و§ن  ،ومن رام إخراجها من vلكهم بمجرد ادxئه جهل ا(ا.ك ،وال غwه ،لغwهم فيها تقو\م
~ مثل  �وجهل ما ألئمتنا  وظلمفقد تعدى  ،(4))دعوى ا(لك ا(جردة عن منازع غw نافعة

اÍ1م ~ : "~ بعل بقر\ة ادxه قوم ما نصه (5)فÌ نوازل ا�xوى من ا(عيار عن ابن لب. ذ.ك
وهو | ،فهو (ن ثبت �، وما .م ي1بت عليه vلك ،ذ.ك أن ما ثبت عليه من ذ.ك ا�عل vِلٌْك بZينة

وما .م  ،ترتفع عنه بدعوى غwه فيهال  ،فهو باق �ت تلك ا{د ،واالستغالل ،�ت يد االنتفاع
وادxه قوم قسم ب®نهم بعد أيمانهم، و§ن .م يدعه  ،ول®س هو �ت يد أحد ،)6(|ي1بت عليه vلك

  ...إلخ  )7("فهو vرفٌق vشÖك ب� أهل تلك القر\ة ،أحد
�ر\ة حو�ا فدادين صارت عمن � ق ابن رشدوسئل : "وa نوازل القضاء من حاوي الWز

فقام صاحب القر\ة  ،وعمره بالغراسة ،فعمد رجل لفدان منها حول القر\ة ،لÖك عمارتها شعراء
  . و§نما عرف � بهذه العمارة ،و.م يÍن ألبيه وال جده ،واد� اآلخر أنه vلكه ،واد� أنه منها

، قسم ب®نهم  وال ب®نة S ذ.ك ،وال ألبيه ،إذا .م يعرف الفدان .واحد منهما: فأجاب
داالن S عدم تÍليف أهل الق� ا(ذكور  ؛فهذان نصان من هذين اإلمام�. نصف� اھ

  لعدم دعواه  ،(ر\ده )9()فيها(وأنه ال حق معهم  ،مع عدم ثبوتها (ر\د اRقو\م ،)8(بإثبات ا(لكية

                                                 
  .»يدعوا«: ~ ي (1)
  .ي: وما أثZته من. »العمارة«: ~ األصل (2)
  .»قر\با«: ~ ي (3)
  .ي: منسقط  (4)
  .»ابن �ابة«: ~ ا(عيار ا(عرب (5)

 . ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )6(
  .276ص 10ج: ا(عيار ا(عرب  )7(
  .»ا�®نة«: ~ ي  )8(
  .ي: سقط من  )9(
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   .بل جهلهاvلكيتها، 
w لعاvره، و\ص تبع، فغاvره أن من ورث مþال: "وa كتاب األرض� وا.شعاري من ا�وادر

 إذ لعله ¢ن بيد ا(يت  ،وال يÍلف إذا ¢ن مwاثا أن يأ� بوثيقة/ حوزه .لعاvر حوزا .لغاvر، 
   ها )1("وأvر قد درج وانطوى بانطوائه ،بوثيقة

آخر جواب .سيدي إبراهيم ال�ناسU ~ ع� ب�  ،وا(رافق من ا(عيار ،وv aسائل ا(ياه
أم ال؟ وادxه أهل  )2(و§ن ¢ن ا(اء ال يعلم أهو ×لوك: "ما نصه ،� عليهاقر\�Á ال vلك ألحد مع

 ،~ vراÝ القرى - ر�ه اهللا - فقد ح\ القا� أبو ا.و{د بن رشد  ،أو أحدهما ،القر\�Á معا
   :ثالثة أقوال )3(أي ما ل®س بمعمور منها ،وvôرها

   .أنه vلك �م، و�ه قال ابن القاسم أنه ¾مل: أحدها
فيصدقون أنه  ،إال أن يدعيه أهل القر\ة ،أن حكمه حÍم vوات األرض: ا¬ا]

  ... إلخ  )v")4لكهم
: ناقال عن ابن عبد ا.سالم ا(ليا] ،.سيدي عبد ا.ر�ن اRلمسا] )5(وv aسائل ا(غارسة

  أن �رد كون األرض ~ يد أحد من غw منازع يوجب � اÍ1م بملكها نص S ذ.ك 
   .ها ا�اودي

فال يÍلف  ،وال خفاء ~ كون هذه الفقارة بيد مدعيها من غw منازع � ~ vلكيتها
ِخwَِة ِعبَاَرٌة َ$ْن الُْقْرِب َواالتõَصالِ  .أvرا زائدا S ذ.ك ُد َكَما ِ~ ا�� وyون ا.رسوم ا(ذكورة  .)6(َواْ{َ

 )7(يه ابن فرحون ~ ا�اب ا.سبع�نص عل ،ا و¸فية فيهاممن ا.سوا
 دالة S ا(لكية مع دعواه
  .جوابهه ا )8(من تب�ته

                                                 
  .مع قليل من ا�Rف 535ص 10ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )1(
  .ي: وما أثZته من. »طمس �سبب فتات ا.ورق«: ~ األصل  )2(
  .ي، م: وما أثZته من. »طمس �سبب فتات ا.ورق«: ~ األصل  )3(
  .35ص 8ج: ا(عيار ا(عرب  )4(
  .»ا(غارسات«~ ي   )5(
قال : »و�يد«تعر\ف ا{د غw وارد ~ اّ�خwة، ور�ما أZRس األvر S القائل بنقل ا1طاب؛ ألنّه قال ~ �ح ¤ت� خليل   )6(

، فظن أنّه ~ ا�خwة، لÍن تعر\ف ا{د هو ~ كتابه الفروق، ينظر الفرق ... ا{د عبارة إلخ: القرا~ ~ كتاب اx�ّوى ت�بيه
  .77ص 4ا.رابع وا¬الثون وا(ئتان، ج

  .وما أثZته هو ا.صواب. وهو خطأ؛ ألنه ¤الف لقواعد ا�حو وا.�ف. »ا.سبعون«: ~ ي  )7(
  .101ص 2ج: تب�ة ا�1م. اراتيظهر من قرائن األحوال واألمينظر القضاء بما   )8(

 ]ب[  /
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فقد كتبت إ{ك ~  ،أما بعد :إY أن قال ،حب®بنا :نصه ،)1()ا.شيخ(و×ا ¢تب به القا� 
حÄ  ،س�� عديدة )2(وطال سكوتها ،شأن ا(طلقة ا.ساكتة عن طلب زوجها ~ صداقها حياته

ا(ذكورة إن  )3(]ا(رأة[ذكرت ~ آخره ما معناه أن  ،فأجبµ Uواب حافل ،فقامت فكتبت ،مات
فلها  ،و¸ن سكوتها (ا يلحقها من معرة ا.رغبة ~ ا.زوج إن طا�ته ،¢نت من ذوات األقدار

 ،دوا أنهم ال يدرون سبب سكوتهنفشه ،)4(فسأ�ا عن عرف ا�â ~ ذ.ك بعض العدول ،القيام
 ؟ألن العمل بها dvوع ~ ا�ين ؛فهل حيث جهل حا�ن يرجع فيما هو هكذا إY قرائن األحوال

  ه قر\نة دالة S خوف تلك ا(عرة؟وقيامها بعد وفات ،فسكوتها حياته
أو قرائن تبطل  ،أنه إن .م ي1بت عندÐم عرف ،فحاصل ما كتبت إ{Íم ،و�عد: فأجابه

وأحوال  ،وا.شاهد يرى ما ال يرى الغائب ،فأرجعوا إY األصل ا�ي هو بقاؤه ،ن ا(رأة ا(ذكورةدي
  ه، فال ¾Íم S أحد cال غwه اا�اس تتفاوت

985- R ��� �-� &r��� M� �j).�X  

و.م يظهر K  ،أن ا(سÁند .لظا.م ا(ذكور حكمه حÍم الغاصب: فأجاب ؟وسئل عما يظهر
وال حاجة �كر اqالف إذا  ،حÄ ال يدخله اqالف ~ .زوم الغلة .لغاصب هذا ،فرق ب®نهما

  ه، واهللا أعلم اعلم أنه يرد الغلة S ا(شهور
986- R�P��? .=1r8 ���� 3-�y M� ���� Ti%� M�X 

~ باب ما جاء  ،قال ا(غرç ~ تقييده S ا(دونة عند قو�ا ~ كتاب ا��ح األول: vسألة
بعد @م ... ونقد ا(هر إلخ  ،أو �vتب بغw إذن سيده ،و§ذا تزوج عبد ،وطالقه ،)5(العبد~ حد 
   .فال �ء �ا ،و§ن ب� �ا: قو�": ما نصه

و§نها  ،يؤخذ من هذه ا(سألة أن من اشÖى سلعة من ôصب يعلم بغصبه إياها :ا.شيخ
   :قول� )6(و¼ vسألة .lستحق أنه ال يرجع S الغاصب با¬من إذا استحقها ر�ها

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .»سكوته«: ~ ي  )2(
  .ي، م، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
  .»عدول«: ~ ي  )4(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »ا�عد«: ~ ي  )5(
  .»سلعة«: ~ ط  )6(



 1365 
 

   .ألنه واهب .لثمن ؛قا� الغزاK ،ال رجوع � S الغاصب :قيل
  ها" وهو ا(شهور؛ ألنه إنما قصد ا(عاوضة ،� ا.رجوع :وقيل

987- R���rL� g�8 M� ��c��X  

فقد كنت كتبت ~ تلك القضية  ،و�عد: فأجاب من قبل القا�؟ )1()أي ا.شيخ(وسئل 
فال �وز .ك  ،فإذا .م يتضح .ك جوازه � اإليضاح ،كتوقÌ فيما بيع من ا(غارم ،أنك توقفت

  هاوهو عمدة حجة القائم�  ،اÍ1م به
988- R�
��� ]	�K� �W ]8*P &	*� ��� , 
�8�M�K�� M� #
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و�ا سنون  ،ار بن عمرهر�ت .لسيد ا(خت )3(أمة .رجل من حينون ،)2(و×ا ¢تبه به القا�
و.م  .وا.سيد ا(ختار ،وماتت األمة ،وو� معها ،)5(وتزوجها حرثا] ،وأvكيد ،)4(عنده ~ ا#ديد

 ،وأثبت vلكيتها ،ثم قام فيها و�ه ،أو اqمس� ،2سمع من ما.كها مطا�ة �ا Þو األر�ع� xما
 ،فبعده ظهر أشياء تتوقف عليها سماع ب®نته منها سكوت ا(ا.ك عن طلبها من ا.سيد ا(ختار

كما استفدنا ذ.ك من @م القدوة ا.سيد  ،إال إذا حصلت من ا(وروث حياته ،وا�عوى ال تورث
  ...ح� خاطبته ~ سؤال من القراض تناسب هذه إلخ  )6(أ�د بن عبد العز\ز ا(طغري

عن  ،من سكوت ا(شهود � با(لكية .ألمة ا(ذكورة ،فأما ما ذكرت ،و�عده :خفأجاب ا.شي
 ،وال عن vلك وارثه ،فال يÍون بمجرده ¤رجا �ا عن vلكه ،طلبها من يد ا1ائز �ا ا(ذكور

   .إال إذا قارنه دعوى ا1ائز ا(لكية ،ا(لكية )7(ألن �رد ا1يازة ال تبطل ؛و.و طالت ا1يازة
و.كنه  ،)9(ا(لك عن ا(حوز عنه إY ا1ائز باتفاق )8(�رد ا1يازة ال ينقل: شدقال ابن ر

  وادxه vل� �فسه  ،غwه مدة تÍون فيها ا1يازة vxلة )10(فإذا حاز ا.رجل مال ،يدل S ا(لك

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»ا.سيد عبد ا1ق«: ~ ك  )2(
  .Ðم240هو زاو\ة لق� من قصور أولف، ال© تبعد عن مقر أدرار بمسافة  :حينون  )3(
  .Ðم60ق� من قصور تاvست اRابعة �ائرة فنوغيل، و¼ تبعد عن مقر أدرار بمسافة  :ا#ديد  )4(
  .»حرثان«: ~ ي  )5(
  .»ا(ظB«: ~ ي  )6(
  .»يبطل«: ~ ي، ك  )7(
  .»تنقل«: ~ ي  )8(
  .»بالتفاق«: ~ ي  )9(
  .»قال«: ~ ي  )10(
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  . من القلشا] باختصاره وجب أن يÍون القول قو� مع يمينه ا ،أو صدقة ،أو هبة ،بابÁياع
وهذه ا�عوى قد حصلت من ا(وروث  ،وما نقلته عن شيخنا ا�الK ر�ه اهللا صحيح

وأيضا   ،vلكيتها/ فيحتاج إلثبات دعوى ا.سيد ا(ختار  ،حÄ هر�ت منه ،ب1بوت vلكيته .ألمة
 : "قال ~ ا(خت� .ومÄ عرف وجهها بطل vوجبها ،وهو هرو�ها ،قد حصل وجه ا1يازة

�
ال إِ

   .)1("َ�ٍن َوÞَْوِهِ بِإِسْ 
فلم  ،منه؛ ألن ا.شهادة S عينها قد تعذرت بموتها د� بُ  فال ،وأما تÍليف ا.شاهد بوصفها

ألوcك ا�نات ا(د�  )2(ثم ا.شاهد بأvومتها ،إال وصف ا.شاهد بملكيتها ،يبق ما يعتمد عليه
فهما بمعرض  ،ال�سبوأما �رد االسم و .فإذا اتفق ا.وصفان عمل بموجبهما ،أنهن بناتها

  ه، واهللا ا(وفق امنه أيضا كما قلت د� بُ  فال ،وأما اإلعذار .لبنات ا(قوم عليهن .االشÖاك
989- R*Eu 
�8 .�� O� Z��� M�X  

أو أقر � بذ.ك من  ،فإذا أثبت رب ا#مل vلكيته .لجمل ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
فإن أذنه (ن أخذه من  ،فإنه ¾لف ما خرج عن vلكه بوجه من ا.وجوه إY اآلن ،هو بيده

   .)4(و\أخذ �له ،و§كراها منهم � ،إنما ¢ن غلبة )3(ا.لصوص ~ اختياره
فإنه يأخذه بعد  ،vلكية القائم .لجمل )5(تفإذا ثZت ،و�عد :بما نصه ،ثم أجاب عنها ثانيا

 )6(وا�ي اشÖاه إن أثبت أنه إنما أفتكه .ر�ه بأن ،جوهيمينه ما خرج عن vلكه بوجه من ا.و
والعداوة  ،فله S ر�ه ما أفتكه به ،ور�ه ال يقدر S إفت�كه إال بذ.ك ،أشهد بذ.ك عند ا.dاء

  هاواهللا أعلم  ،ال تZيح مال أحدهما .آلخر ،ا1اصلة ب� ا�ائع والقائم
990- R M� ��c���� g�8, �3I�r�X 

(ا قدم  ،فإذا ثبت عندك أن �مد بن بعÅ ا(ذكور ،و�عد :من القا�جواب عن شورى 
عندك  )7(، وثبتا(ذكورة من غيZته أنÍر بيع أب �د ا(ذكور من �مد بن أب اRدمايت

                                                 
  .272ص: ¤ت� خليل  )1(
  .»بأvوميتها«: ~ ي  )2(
  .»باختياره«: ~ ي  )3(
  .»�لة«: ~ ي  )4(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »ثبت«: ~ األصل  )5(
  .»إن«: ~ ي  )6(
 .»ثZتت«: ~ م )7(

 ]أ/337[
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ونقله  ،فإشهاده بعدم رضاه با�يع ا(ذكور ¢ف كما êح به ~ ا(فيد ،vلكية �مد بن بعÅ �ا
   :ونصه ~ �ح قول وا�ه ،شارح العاصمية عنه

يــَع َعلَيْـــِه َمـالُــهُ "   وََحاِضــٌر ,ِ
  

  )1(األبيـات اqمسة...........................   
 ،فال يغw ،فبلغ صاحب ا(ال ذ.ك ،وهو يدعيه أيضا �فسه ،وyذ.ك إذا باعه وهو ôئب  

وال إY  ،فال سZيل � إY ذ.ك ،وال 2شهد S ذ.ك عدوال، ثم قام بطلبه بعد ذ.ك ،وال ينكر
   ها )2("ثمنه

وهو  ،و§ن .م يرفع إY القا� ،أن إشهادهم ¢ف ،وال 2شهد S ذ.ك عدوال :فمفهوم قو�
 ،با�يع ، þR\ل سكوته مþلة ا.رõضاألنه إنما يقC عليه بإvضاء ا�يع �سكوته ؛ا.صواب

فامتنع من ا(�  ،ا(شÖي .لقا� Ýَِ ه دُ مع أن ،وvضاد � ،)3(وا(�ح باإلنÍار مناف .لرا�
  . سÁناده �ي سلطان كما ~ بعضهاال ،ومع خوفه منه ،كما ~ بعض أرسامه ،معه

بأن من سكت عن حقه يعد  ،علم أن vسÁند اÍ1م با1يازة إنما هو العرف والعادةوا
لÍن " :كما نقله شارح العاصمية أيضا ~ ا(حل ا(ذكور عن جواب ابن لب ونصه ،vسلما منه

 ،إنما هو أن العادة قاضية S من علم بZيع vلكه ،قد حصل العلم بأن vسÁند هذا اÍ1م
بأنه  ،مع تمكينه من طلب حقه ،والþاع ،(4))والقيام(وأvسك عن االعÖاض  ،وvصwه إY غwه

وخروجها  ،فإذا ثبت ~ نازلة من ا�وازل Æلف هذا ا(سÁند ،.لبيع فيهو×ض  ،vسلم (شÖ\ه
 ،واستحقاقه 1قه ،وجب بقاء من بيع عليه v Sلكه ،كما وقع ~ ا.سؤال ،عن الغالب ا(عتاد

  وال ¢ن  ،وال سلم ،وال ر� ،وال فوت ،أنه ما باع ،~ ذ.ك (5)بعد أن ¾لف ا{م� ا(عتادة

                                                 
 : األبيات اqمسة ¼ )1(

ــهُ   ...........................................................    
ُ
ُكـوُت َحال   بَِمْجِلـٍس ِ*يـِه ا.س"

ـر� َمـنْ  قَ
َ
يْـُع َو§ِْن أ   يَلْـَزُم َذا ا�َ

     
َمـنْ    ْعـِطَي ا¬�

ُ
  بَـاَع لَـُه بِـا.ِْملْـِك أ

  بَائُِعـهُ َو§ِْن يÍَُـْن َوقْـَت ا.َْمِبيـِع       
  

َعـاُه وَْهــَو َساِمُعـهْ      ِ�َْفِسـِه اد�
ي� ِحـيـِن   

َ
ـَمـا لَـُه إِْن قَــاَم أ   فَ

  
  ِ~ ثَـَمـٍن َحــق# َوَال َمثْـُمــونِ   

  وََغـائِــٍب يَـبْلُُغــُه َمـا َعـِملَـهْ   
  

َء لَــهْ    ٍة َال َ�ْ ـاَم بَـْعـَد ُمـد�   َوقَ
   

 .985ص 2ج: اّ�اظم�ح ابن  )2(
  .».لرضا«: ~ ط  )3(

  .ط: سقط من (4)
  .»ا(عتاد«: ~ ط (5)
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  ه ا )1("بما وقع ارة رضسكوته تلك ا(
 ،نظر إY القرائن، واقتد بها ~ أvورك، وا)2(~ تَاvورك واجعلها ،فشد يدك S هذه القاعدة

   .وا.سالم ،واهللا يوفقنا و§ياك ،وا.زمان وا(�ن
×ا قيده ... وyذ.ك إذا باعه وهو ôئب إلخ  :قول ابن ا�اظم :قال vؤلفه �مد عبد العز\ز

وvسائل  ،ونقلناه ~ vسائل ا�يوع ،عن ا�ردير ~ بيع ما .لغائب - اهللار�ه  - سيدي وا�ي 
و� أخذ  )3(ما .م يمض xم، فإن Dv فل®س � ا.ّردإن .لغائب إذا حö رده بعد علمه  ،ا.شفعة

 سقط حّقه منه أيًضا كذا ذكروا فتأvّله  )4(ا¬ّمن ما .م تمض
ّ
 )5(.هاثالثة أعوام من ا�يع، و§ال

  .)6()نظر ا�رديرٱ :قال بعده(
991- R �� M�.�/ ��� ��/ e�{� Z�X  

ال ينفعه إال إذا شهد �  ،بأنه أي من اد� اqوف فيما سلم فيه :فأجاب ؟وسئل عما يظهر 
وyون  ،ال مطلق كونه vسكينا ،بأنه ما سلم � حÄ خوفه ،أو من حö معهم ،شهود الÁسليم

ألن  ؛معاvلة ا(سك� مع العا� ~ �يع ا(عاvالت )7((ا ثبت ،إذ .و صح ذ.ك ،الغر\م ôئبا
  ه، واهللا أعلم ابد � من سبب اqوف ال

992- R.(C��� *$§�/ ,&	*� .�� .'§� �L ��(�� g�8 M�X  

أراد تقو\م  ،دينفا1اج عبد ا.ر�ن بن سعيد قام �ي بZينة  ،و�عد: ونصه ،وسأ� القا�
وتبü القيمة بذمته حÄ يظهر  ،فأذنت � بتقو\مها ،األر�اب )9(وأنها �هولة )8(األرض lشهد

فاقتD نظري أن إخواننا ا(رابط�  ،واآلن ظهر vستحقها ،فإن آ2س منه تصدق بها ،vستحقها
Wفإن صاحوا عليه  ،اال 2ستحقون منه إال قيمة األرض براحً  ،إن .م يصيحوا عليه ا.صياح ا(عت

  واهللا  ،أو اqطأ ،كشف �ا الغطاء عن رشدي ~ قو� هذافا. ¢ن � قيمة غرسه قائما .لشبهة
                                                 

 .986ص 2ج: �ح ابن اّ�اظم )1(
 .»تأvرك«هكذا كتبت، ور�ما يراد بها  )2(
  .»رده«: ~ ط  )3(
  .وما أثZته هو ا.صواب (ا يوافق قواعد ا.لغة. ».م يمض«: ~ �يع ال�سخ  )4(
)5(  wح ا.كبd.236ص 4ج: ينظر ا.  
  .ط: سقط من  )6(
  .»ثZتت«: ~ ي، م  )7(
  .»lسهد«: ~ ي  )8(
  .»vشهودة«: ~ ي  )9(
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  . )1(و�عل .ك ا.رشد وطنا ،�زل .ك العطاء
خالف ما نص عليه ابن يو�س من أنهم  ،فما اقتضاه نظرك ~ ابن سعيد ،و�عد: فأجاب

ونصه S نقل أ± ا1سن عند قول ا(دونة ~ آخر  ،2ستحقون أرضهم منه بال ثمن إذا ¢ن بذمته
يظنه .رجل  اإلمام / ا(سألة ابن يو�س أعرف أن � ما باعه " ،)2("ومن أوc òج" :االستحقاق

  ه ا "فر�ه أحق به با¬من ،فإذا هو لغwه
  )3(.واهللا أعلم ،وa ا�ازلة .م يدفعه ،أي إذا دفعه ا(شÖي :وقو� با¬من

993- Re��E�� F�ÃL� �
  ! F������ Z�
L� �8X  

 ،أن القول قول ا.سارقة ~ قدر ا(Ñوق مع يمينها S ا(شهور :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
  .واهللا أعلم

994- R�$=J�� Av� �*r��� k�'=�� �9�  k�>�? ��4��X 
ا.صغw نقل  فأما ا#واب عن ا(سألة األوÉ أن أبا ا1سن ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر

   :�ي ا.شبهة صفت� ،عمران ~ كيفية إعطاء قيمة ا�ناء والغرس )4(عن أ±
Éأبيد :األوRا S م قائماÍ1أن يقوم ذ.ك يوم ا.   
   .أن يقال Ðم ينفق عليه حÄ صار إY هذه ا1الة :ا¬انية

 ،ألن األوÉ فيها جور S رب األرض :قال ،واختار ا.شيخ أبو ا1سن هذه ا.صفة ا¬انية
  .واهللا أعلم ،وهو ظاهر ،وال حق � فيه ،بتقو\م �vن ا�ناء والغرس .لمستحق منه

995- R M� ��c��g�=�� ! ����X 
ثم أن أخاها باع ا#نان من  ،وسئل من قبل القا� عن رجل ب®نه و�� أخته جنان vشاع

ور�ما  ،و¼ Æافه ،سماعها با�يع بعدم رضاها بهفصاحت بنفس  ،وال إذنها ،غv wواvرتها
ثم إن ا(شÖي اشÖط S األخ ا�ائع أن  ،با�ي فعله تلها إن فهم منها عدم ا.رضاأو ق ،جرحها

فهل ا�يع وا.dط  ،فزاد هذا ا.dط ز\ادة �هولة ،يرجع عليه بمثل ما رجعت به عليه األخت
وقد  ،وما ينوب ا.dط من ا¬من �هول ،فيكون كجزئه ،ألن ا.dط vلحق بالعقد ؟باطالن

                                                 
  .ي: وما أثZته من. »وطا«: ~ األصل، م، ك، ط  )1(
 .119ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة )2(
  . »انظر من أين يؤخذ �ط دفع ا¬من فإنه .م يظهر K واهللا أعلم: قال ¢تبه عبد العز\ز«ز\ادة : ~ ك، ط  )3(
  .»ابن«: ~ ي  )4(

 ]ب/337[
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 ،)2(أو يصح ا.ydة ،ا.Í\dة كجزءها، أو يبطل ا�يع بعدم رضا )1(نصوا أن ا(لحق بالعقود
إذ ال يدري  :ابن القاسم .يفسد به ا�يع أيضا ،ألن ا.رجوع با(ثل إذا اشÖطه ا(شÖي ؛وهو بعيد

  .ا.صفقت� ابتاع
996-  R�% 3P� M��1E [� ���� .� O�j� O� [� &	*� �H�X 

واد� أنه  ،ثم قام ا.واهب ،وحازه منه ،عم � (3)وما تقو.ون أيضا فيمن وهب ش®ئا S ابن
 ،)5(و.م تقع � منه إxنة بزعمه ،{كون � عونا S خصم اعÖاه ،(4)استأجره بتلك ا�بة

   (7))و�رد دعوى ا.واهب ال تنفعه أم ال؟ ،فهل هبة ا(جهول جائزة( ،أن ا#زء �هول (6)واد�
ثم  :فإن قو� ،واهللا ا(وفق إن ا.سؤال فيه إ�ال ،فا#واب عن ا(سألة األوÉ ،و�عد: فأجاب

وهو ا�ي يقتضيه لفظ  ،¾تمل أن يÍون ا.dط ~ صلب العقد... أن ا(شÖي اشÖط إلخ 
وهو ا�ي يقتضيه لفظ  ،ون بعد العقدو¾تمل أن يÍ ،إذ .و ¢ن بعد العقد .�ن طوx ،ا.dط

   .والÖا) ،ثم ا(ؤذنة بالÖتيب
هل  ،ال يدري ما ا(راد بما ترجع به ،أن يرجع عليه بمثل ما رجعت به األخت :وyذ.ك قو�

فالعقد  ،فإن ¢ن ا.dط بعد العقد ،أو ما ينو�ه من ا¬من ،ا�ي lستحقه )8()ا�صيب(ا(راد 
فإن ¢ن ا(راد به أن يرجع عليه بمثل ا�صيب ا�ي lستحقه ~ جنان  ،.لdط )9(]  [ ،صحيح

و\رد � ما زاده � من  ،والغرر ،فا.dط باطل .لجهل ،أو من غwها ،� منها )10(]  [أو S  ،أخر
؛ فهو �ط صحيح ،ينو�ه من ا¬من )11(و§ن ¢ن ا(راد به ا.رجوع بما ،و.و ¢ن معلوما ،أجل ذ.ك

ألنه من أ�ل أvوال ا�اس با�اطل  ؛و\رد � ما أخذ منه S ذ.ك ،)12(][  من غw  ألنه ثابت �
                                                 

  .»بالعقد«: ~ ي  )1(
  .»ا.dط«: ~ م، ط  )2(

  .»البن«: ~ ك (3)
  .»اد� ا.واهب أنه إنما أجره بذ.ك«: ~ ك (4)

  .ك: وقد سقط من. ».زعمه«: ~ ي  )5(
  .»زعم«: ~ ك (6)
  .ك: سقط من (7)

  .ط: سقط من  )8(
 .بياض قدر ùمة )9(
 .بياض قدر ùمة )10(
  .»×ا«: ~ ي  )11(
 .بياض قدر ùمة )12(
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و¾لف أنه �هل ذ.ك  ،و\ظن أن ذ.ك ال �ب � إال با.dط ،إذا ¢ن ا(شÖي ×ن �هل ذ.ك
   .ونظائره كثwة ،من دفع ما ال �ب عليه ظانا وجو�ه :قاعدة ،أنذ.ك

فالعقد فاسد إن  ،فإن أراد ا.رجوع بمثل ا(ستحق ،و§ن اشÖط ذ.ك عليه ~ صلب العقد
ألنه  ؛فا�يع صحيح ،و§ن أراد بما ينو�ه من ا¬من ،و§ن فات ففيه القيمة يوم القبض ،¢ن قائما

   .ا.سابق )3(]اRفصيل[ألجله �ري فيها  )2(وا.ز\ادة ،العقد )1(�ط يقتضيه
  . اوقد نصوا أن ا(لحق بالعقود يعد كجزءه :وقول ا.سائل

ال تطرد ~  )5(]القاعدة[مع أن هذه  ،فيه اqالف )4(]إنما حكموا[و ،.م �زvوا بذ.ك :أقول
  . )7( )6(]إيضاحه[كما نبه عليه ا.و�2d° ~  ،كثw من ا(سائل

أن يÍافيه  )9()به(ما وهبه ألخيه قصد  )8(]أن ،ا(ذكور[فدعوى األخ  :وأما ا(سألة ا¬انية
 ؟وهل بيم� ،فالقول قو� ،فإن ¢ن مثله يقصد ذ.ك ،ينظر فيها 1ا� ،بإxنته ~ ¤اصمته ،عنه

   .وا(خت�ات ،وهو منصوص عليه ~ األمهات ،فال يصدق ،و§ن ¢ن مثله ال يقصد ذ.ك ،قوالن
 ،فال شك ~ جهله ،و§ن .م 2سمه ،فال جهل فيه ،ودعواه أن ا#زء �هول إن س� ا#زء

 ،و\صدق ~ تعي� ا#زء ا�ي أراده ،فال يö ا#هل فيها ،)10(ت ا�بة لغw ا¬وابلÍن إن ¢ن
  .واهللا أعلم ،ا�يع ~ ا#هل بقدر ا(وهوب )11(]كف¦ [ ،و§ن ¢نت .لثواب

997- R G��	�$��8 M� ��*{� �
� ����� @��� ,�$��8 ! #�*L� �9� k��X 
  ال  )13(بنات عمها )x()12دة(إن ¢نت يعU ا(رأة ا(د� عليها ال© من  :فأجاب ؟وسئل

                                                 
  .»يقبضيه «: ~ ي  )1(
  .»ا.ز\اد«: ~ ي  )2(
  .ي: وما أثZته من. بياض: ~ األصل، م  )3(
  .ي: وما أثZته من. بياض: ~ األصل، م  )4(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .بياض: ~ ي  )6(
 .105ص: ينظر إيضاح ا(سا.ك )7(
  .ك: بياض وما أثZته من: ~ األصل، ي، م، ط  )8(
  .ك: سقط من  )9(
  .»ثواب«: ~ ك  )10(
  .ك: وما أثZته من. بياض: ~ األصل، ي، ط  )11(
  .ي: سقط من  )12(
  .»أعمامها«: ~ ي، م، ك  )13(
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  .واهللا أعلم ،فإنها �لف ~ ب®تها ،ال Æرج حÄ ~ ا.ليل ،كما ~ ا.سؤال ،ºرجن .لقصور
998- R �_) .� M9� "^y 
'� ��� !X  

وال �وز  ،وجب عليه أن يمكنه منه ،أن من � رسم � فيه حق عند غwه :فأجاب ؟وسئل
إxنة � S أخذ  (2)ألن حضوره معه ؛حÄ يمÍن منه رسمه ،من ا1ضور معه (1)عمتن� أن ي

  .ألن القا� هو ا�ي يأvره بإعطائه إياه ؛رسمه منه
فما أجاب به من ذكر من توقف  ،و�عد: ما نصه ،و� أيضا ×ا صححه من جواب غwه[

wالغائب وا.صغ S مÍ1سمية ا.شهود ،صحة اl S،  م نقض حكمهÐوأنه إن .م يفعل ا1ا
  .)3(]هاو�ه يقول  ،S ا(شهور صحيح

999- R�\ .8 º�L� &r��� M� [� ���(�� �����8 �\ º�9��X  

القيام S من استغل ا#نان ا�ي صار �م ~  ،فللموò �م با¬لث ،و�عد :ووجد hطه
أخذه بغw ، فقد لعلمه بأنه استغل vلك غwه /، وال يöهم ا.سكوت عنه مدة استغال� ،ا¬لث
 إذا اقÁسم ورثته متخلفه ،شبهة

ّ
 ،حx Dv Äم ،وا(وò �م ساكتون من غw عذر ،اa إال

  .واهللا أعلم ،فال قيام �م حي�ئذ
1000- R ���(�� �\ &P ,�$�E� 
�8 O�'	 ! �$�Em �j�} ]E� M�?.��� 
�8 �W���� [�X  

ثم  ،cيث .م يعطها منه ش®ئا ،وسئل عن أخت ¢ن �ا �ك ~ جنان بيد أخيها 2ستغله
أن .ألخت القيام S ورثة أخيها بما استغله من : فأجاب فهل �ا القيام S ورثته؟ ،مات األخ

  . واهللا أعلم ،وغwه )3(نص عليه صاحب ا(عيار ،نصيبها ~ جنان
1001- R
�=�� &P� ��K� �$��'�� �$1��� ,�L� k�>�? O� e*� �;? ,#���
L�X 
وال تمكنهم اإلقامة فيها إال  ،بد منها ألهل ا�â فا(داراة ال© ال ،و�عد :فأجاب ؟وسئل[

وأصلها فتوى سحنون ~ ا.رفاق  ،وتفرق S ما اصطلحوا عليه من أvوا�م ،ف¦ الزمة ،بها
   )5(.]أعلمواهللا  ،)4(بأرض ا(غرب

                                                 
  .ي، ك: وما أثZته من. »يمتنع«: ~ األصل، م، ط (1)
  .»منه«: ~ ي (2)

  .ولÍن �له ل®س هنا. ك: وما أثZته من. األصل، ي، م، ط: سقط من  )3(
  .22- 21ص 9ج: ا(عيار ا(عرب. ينظر vسألة من ب÷ قصبة يطلع منها S دار أخته  )3(
  .295ص 15ج: ينظر ا�يان واRحصيل  )4(
 .م: وما أثZته من. األصل، ي، ك، ط: سقط من )5(

 ]أ/338[
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1002- R�$=�1� A;�CL� 
��9�� ] 
1� M� �$'�� ,�$'�8 ���'	 ��9�� � #�E? M�X  

وألخ وأخت ا#هة  ،فصار ألخ وأخت� جهة منه ،وسئل عن إخوة اقÁسموا جنانا ب®نهم
فقسم أهل  ،وهو ثلث ا#هة ال© صار �ما v Sسجد ،ثم تصدقت هذه األخت بما�ا ،األخرى

 - إذ هم ورثته -فقوم إخوته  ،ثم مات هذا األخ ،فإنه .م يقسم ،ا(سجد مع األخ ما سوى ا(اء
 ،نه �سبعة أثمان، وذكر ~ رسم اRقو\م وا.dاء أفاشÖى ذ.ك األخ الà ،وهو ثلثا ا#هة ،ما�

  اRقو\م أم ال؟ فهل يعمل S ما ~ رسم ،و�قيت .لمسجد أر�عة أثمان غw ثلث ،وثلث ثمن ماء
  .واهللا أعلم ،و§نما تعتW ا1يازة ،ال يعتW تقو\م األخ ~ حساب ا(اء: فأجاب

1003- RM����CL �(�
) ! �9-�½X 
 ،فاإلعالم (ن سيقف عليه من أئمة ا(سلم� علمائهم ،و�عد: و¸تبه القا� بقو�

 ،بعد ا.سالم عليهم ،وخصوصا العا.م األفضل ا.سيد عبد ا.ر�ن بن عمر ،وقضاتهم عموما
 ،وعبد اهللا بن عبد القدير ،وأن ا.سيد عبد ا.ر�ن بن أ�د بن عبد ر�ه ،ور�ة اهللا و�ر¸ته

فاختصما مع �مد بن ¢د  ،عن أخته ا.زهراء )1(]نائب[وا¬ا]  ،فاألول نائب عن أخيه عبد اهللا
Åا(ذكور\ن وقاما ،)2(ا.ساه �Gثم أن أمهما ا.وصية عليهما  ،عليه ~ حديقة ¢نت .لمو

 ،ورقية باعتها البن عمها ا.سيد أ�د ،ختهما رقية، ألxوضت ا1ديقة بعد vوت ا(dف عليها
 ،ورد ا.dع ا1ديقة ألر�ابها ا(حاجw ا(ذكور\ن أعاله ،فاختصما ،وهو باعها .لساهÅ ا(ذكور

فأعداه  ،فاد� فلسه ،فأعداه ا.dع به S من باع منه ،يه تÍلم ~ ا�ركثم أن ا(حكوم عل
ا�ي دفعته رقية توÉ  )3(كما اد� أن عوض ا1ديقة ا(ذكور ،فاد� مثل ذ.ك أيضا ،S رقية

وفيه  ،وأختيه ا.زهراء وïxشة ،وقبض ثمنه عبد ا.ر�ن ا�ي قام عليه ا{وم بو¸لة أخيه ،بيعه
   .حظ رقية

فا.رجوع بثمن ا�رك  ،باعه من استحق ا1ديقة اآلن )4(إن ثبت أن العوض :فقلت �ما
فا1ديقة  ،فإن .م يÍن �م مال ،فإنه يباع من ما�م قدره ،فإن عجزوا عن أدائه ،يÍون عليهم

فيقدم ا.سابق S  ،ألن دين ا�رك سبق تفو\تهم �ا با�يع ؛و§ن باعوها ردت ،هذه تباع ~ ذ.ك
   .و\Íون ا.ساهÅ أحق بها ~ درyه ،قا.الح

                                                 
  .»ناب«م : وa. ي، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
�مد بن ¢ف ا.سهÅ«: ~ ي  )2(«.  
  .»ا(ذكورة«: ~ ي  )3(
  .»ا(عوض«: ~ ي  )4(
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و\1بت ا.ساهÅ ما  ،أن ا1ديقة توقف .âرك من أول وهلة :فقال ،فعرضنا ا(سألة S فقيه
 ،فإذا أثZتوا ذ.ك بيعت تلك ا1ديقة ،ادxه من كون القائم� عليه هم ا�ائعون لعوضها

Åها ا.ساه\Öالءهم اآلن ،و2شv Wهم  ،و.م يعتÑع Wصم بال كما أعتqأوال بمجرد دعوى ا
كما نص عليه ~ اRب�ة  ،وهو أي اRوقيف ال �ب بمجرد ا�عوى ،وأوجب به اRوقيف ،إثبات

ونقله ميارة  ،)1(من ا.رyن ا.سادس من تب�ة ابن فرحون ،~ الفصل ا.رابع من القسم اqاvس
  : ~ �حه S العاصمية عند قو�

َ  ُب ـوجِ تُ  الَ  ةٌ ـاِ¬َ ـثَ 
ْ
  مْ ـعَ -َ  ق� ــا1

      
  )3( )2(ا إلخ األبيات ا¬الثةفً ـي4ِ وْ تَ  ُب ـوجِ تُ   

إال أن يÍون ما  ،و.و .رقية ال© دفعت مثلها فيه من أصلها ،وال توقف هذه ا1ديقة  
ذكر ذ.ك �اح  ،فل®س �ا إال القيمة ،فإن فات هذا ا(قوم ،(4)خرج من يدها قائما .م يفت

   . (5)"أْو 4ِيَمِتهِ  ،يَِدهِ َوaِ َعْرٍض بَِعْرٍض بَِما َخَرَج ِمْن : "خليل عند قو�
والÖاجع ×ن  ،حÄ يتعذر األخذ ،وال يرجع ا(ستحق منه S ما خرج من يده باÍ1م

أو كون العوض  ،واRعذر ا(ذكور يÍون بالفلس ،إال بمجرد ا�عوى ،�ب عليه بZينة xدلة
فحي�ئذ �ب ا.رجوع ~  ،)7(]�م[هم ا(حكوم  )6(و�ائعه ،ا�ي �ب ا.رجوع فيه بيد متغلب

   .ع� ا(حكوم فيه
فلما تفكرت  ،وخاطبت اqصم بما قال ثقة مU ،وقد كنت اقتديت بنقل هذا الفقيه

كما  ،قâ ال �وزوتقليد ا( .عتمد عليهمU � من غw د{ل أ )8(وجدت ما فعلته �ض تقليد
إال بعد مدة  ،و.م أستحö ما ¢تUZ به ،خاطبU بذ.ك شيخنا أبو ز\د أدام اهللا ا�فع به �vتبة

                                                 
  .152ص 1ج: ينظر تب�ة ا�1م  )1(
 : األبيات )2(

    ............................................................
  

Íََمْ   
ْ
  تُوِجُب تَْو4ِيًفا بِـِه َحÍََم ا1

ْرتُـِضـيَ   
ُ
  َوَ�ِقـَي اإلِْعــَذاُر ِ*يـَما تَـْقـتَِضـي    وٍَهــَي َشـَهـاَدُة بَِقْطـٍع ا

  وََحيْـُث تَْوقِـيـٌف ِمـْن ا(ْطـلُـوِب 
  

َجـٍل vَْضـُروِب   
َ
ـَال ِغـً÷ َعـْن أ   فَ

   
 .78ص 1ج: اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة ا�1م )3(

  .»يقت«: ~ ي (4)
  .229ص: ¤ت� خليل (5)

  .»باعه«: ~ ي  )6(
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .»يقليد«: ~ ي  )8(
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أذكر فيه أن ا(حكوم �م ال ¾ال ب®نهم و�� ما حÍم  ،ووجهت .لساهÅ كتابا :قلت، فحو
وهم أي  ،من اشÖىوال حرج S  ،أو غwه ،بل يفعلوا به ما شاءوا من بيع ،)1(ا.dع �م به

   ؟ا(دعون S ما ادعوه ~ ا.رجوع بدرyهم S من يÍون
أم ا.صواب فيما قا� الفقيه أوال؟ وقâت  ،هو ا.صواب ،فانظروا سادا� هل ما ظهر K ثانيا

 ،وأجرyم S اهللا ،2ستصبح به ~ ظلمة جهله ،من فهومÍم خو\دÐم �Ñاح )2(أفيدوا ،خWه
�مد عبد ا1ق بن عبد ا.كر\م لطف اهللا به آم�عبيد ر�ه تعا .وا.سالم Y.  

  : و�عد .ور�ة اهللا تعاY و�ر¸ته ،وعليÍم أيها ا(حب ألف سالم ،ا1مد هللا: فأجاب
اRوقيف أما عدم . و§ياÐم ،عليه سددنا اهللا/ ووقفت  ،فقد تصفحت سؤالÍم بمحو�

ثم  ،وأما حكمÍم برجوع ا(ستحق منه S من باع منه .فال أعلم فيه خالفا ،بمجرد ا�عوى
ألنه حÍم S من هو بمþلة  ؛فهذه غفلة منÍم ،فحكمتم � S بائع من باع منه ،اد� فلسه

 ،ثبت vوجب االستحقاقا فا.واجب إذ ،وهو أيضا حÍم بمجرد ا�عوى ،ا1ا� من غw إعذار
   .لعل عندهم مدفعا ،نهو�يÍم األعذار إY ورثة ا�ائع من ا(ستحق م

Dv تبت بذ.ك .شيخنا أ± ز\د ،وقد كنت توقفت ~ ذ.ك فيماyر�ه اهللا -  و  -  Uفأجاب
د ذ.ك وقفت S @م ثم بع ،لÍن نظرا من غw اعتماد S نص ،عذار إY ا�ائعبأنه �ب اإل

يوجد  ، و.م2شفUغw أن @مه .م  ،~ اختصاره .لWز� 2شw إY وجوب اإلعذار .لشيخ حلو.و
وقد êح فيه  ،فنقلتموه K ،فكتبت إ{Íم Rنقلوا K @م األصل ،بيدي أصل الWز� حي�ئذ

 ؛)3(ثم إذا ثبت فلسه �يÍم أعذرتم إY ا�ائع منه ،بوجوب اإلعذار .لبائع ~ ب®نات ا(ستحق
  .وهكذا ،ومديان ا(ديان ¢(ديان ،ألنه مديانه

فال يصح مع ثبوت  ،ا�ي صار �ما بتعو\ض أمهما )8(ا(حجور\ن .لعوضوأما بيع وyيل  )7(
قاما S حديقتهما قبل  و§ذ ،� بعد رشدهما )9(أو بإvضائهما ،إال بإvضاء و{هما � ،حجرهما

رجع  ،بد �م منه ثم إن êفا ثمنه فيما ال ،فwد ،فال سداد ~ إvضائه ،إvضاء بيع وyيلهما

                                                 
  .ي: وقد سقط من. »به �م«: ~ ك  )1(
  .»أفيدا«: ~ ي  )2(
  .»إ{ه«: ~ ي  )3(
  .»ومن ما أجاب به ما نصه«ز\ادة : ~ ك، ط  )7(
  .»العرض«: ، ~ ط»العوض«: ~ ي  )8(
  .»بإvضائهما«: ~ ي  )9(

 ]ب/338[
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أو ثبت  ،فإن جهل ،بد �ما منه و§ن .م ي1بت أنهما êفاه فيما ال ،يهماا(شÖي من وyيلهما عل
   .و¸نت ا(صيبة منه ،êفه فيما �ما منه برضاه S ا(شÖي

وyتب  .)2(واهللا ا(وفق ،وغwه ،)1(هذا �صل @م ابن رشد ~ ا�يان كما نقله ا1طاب
�بÍم عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به آم�.  

1004- R.��� Z�
L� *j�c/ ,.=�1� [� �
I�G k�� ¬�8 
'� �$p�8 Z�� ,#��(/ ! k��}X 
عن �¸ء ~ فقارة اد� بعضهم عند  - أ�مه اهللا رشده -سئل ¢تبه : ومن جوابه ما نصه

وأنه vلكه فما  ،فأنÍر ا(د� عليه أن يÍون زائدا ،زائدا S نصيبه )3()ماءً (بعضهم 
  اÍ1م؟ 

 )4(ألن ا(اء يز\د و\نقص ؛اهللا بأن ا.d¸ء ~ الفقارة ال تنفع ب®نهم ا1يازة وفقه: فأجاب
أو با.زمام  ،ب®نهم إال ثبوت ا(لكية بعقود األ�\ة )5(فال ينفع ،~ ا(قسم �سبب تÍرار ا.كيل
  ه، واهللا ا(وفق اا�ي اتفقوا S تقييده با.شهود

1005- R O��� ,.���(/� ,.�	�G &-� �
E M� &-m� nK�  ��� ���� ,�$�-� ���8 .�r���
.�=��:�X 

فأراد ا.وH  ،و¸ن 2ستغله ~ ¤سوره بعلم وصيها ،وفقارته ،وسئل عمن خدم أصل زوجته
  . والغلة يفوز بها ،فأE حÄ يقبض ¤سوره ،بعد نزع األصل منه �اسZته

~ ما�ا S وصيها إن فإنه يرجع  ،فما أنفقه ا.زوج S خدمة أصل زوجته ،و�عد: فأجاب
و\دفع  ،و.لوH قبض أصلها من ا.زوج ،¢نت ا.زوجة ال عبيد �ا ºدvون �ا تلك اqدمة

هذا إن قامت  ،و§ال رجع بقيمته ،.لزوج ما أنفق إن ¢ن مثليا رجع بمثله إن ¢ن معروف القدر
 )6(] [غله بل S ا.وH وال يفوز بما است ،و§ال قومت خدمته ورجع بالقيمة ،� ب®نة بقدر ما أنفق

، و§ال فبقيمته باRقدير، ومثل اRمر إن عرف قدره ،و\Áبعه hراصة ا(اء واألرض ،بما استغله
  .   واهللا تعاY أعلم

                                                 
  .562-561ص 8ج: ينظر vواهب ا#ليل  )1(
  .».لصواب و§{ه ا(رجع وا(آب«ز\ادة : ~ ط  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .»ينقض«: ~ ي  )4(
  .»تبع«: ~ ي  )5(
 .بياض قدر ùمة: ~ �يع ال�سخ )6(
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1006- Rx�P �W ,.4�� ª���� H�*/ Ti%� M9�X  

 ،ثم سمع بأvر ~ بâ بأن نزلت به العرب ،عمن اشÖى فرسا باqيار {ختW علفه (1)وسئل 
  ما اÍ1م؟  ،فأجراه فهلك ،وأعطاه .صهره Xv به

بال  )3(ومب®ته ،ا(ذكور إذا ثبت تعديه فدفعه لغwه )2().لفرس(فا(شÖي  ،و�عد: فأجاب
  .واهللا أعلم ،أو ا�قصان ،فإنه يضمن ما وقع فيه من اRلف ،و§ن ذ.ك سبب vوته ،علف

1007- R ��(�� T���=� M� 
�" k�p(�� ��° ��p) l? M� ����E�� ,�$'�8 �j¨X 
ا.سيد الفاضل ا1بيب ا.واصل سيدي أ�د بن سيدي �مد بن سيدي  ،)4(و×ا وجد hطه

   :و�عد... ا1اج أ± القاسم ألف سالم إلخ 
فقد أخ�W ا.سيد األجل الفقيه ا(بجل سيدي أبو القاسم بن سيدي ا1اج �مد أنه ثبت 

طلب  )6(وأنه ،و�شهادتÍم hطÍم و§قرارyم ب1بوته ،عدل� )5(ن �شاهدين� بذمتÍم دي
وادعيتم أن .وا�Ðم عليه  ،فامتنعتم من ذ.ك ،منÍم قضاءه ح� طلبتم منه �سخة األرسام

وطلب منÍم ا1ضور  ،وأنه ¤اصم فيه ،واد� أن عنده مدفعا فيه .بإقراره hط يده )7(دين
و¾ö � ما عنده من  ،�يه ~ �يع ما يدÝ به � منكما S صاحبه )8(�ى من تتحاكما
   .ا1جج وا�xوى

فحي�ئذ Æاصمه ~ إسقاط ا�ين  ،حÄ يدفع إ{ك �سخ األرسام ،وأبيت أنت من ذ.ك
 ؛ذ.ك .ك فل®س ،فإن ¢ن كذ.ك ،بما ادعيت أنه ثبت ألبيك عليه ،ثبت � عليك )9(]ا�ي[

 ،ثم بعد ذ.ك يدفع .ك ال�سخ ،قضيه ا�ين ا�ي ال تنازع ~ ثبوتهألن ا.واجب عليك أن ت
وذ.ك ألن هذه ال�سخ  ؛وتتحاكما �ى من تراضيتماه ¾Íم ب®نكما ~ �يع ما تدÝ به عليه

وجرى فيها من  ،وتطاول زمانها ،ال© تطا�ه بها إنما تر\د بها ¤اصمته ~ نازلة قد تقادم عهدها
                                                 

  .»فأجاب يعU«ز\ادة : ~ األصل، ي، ك (1)
  .ط: سقط من  )2(
  .»به«ز\ادة : ~ ي  )3(
  .»hط«: ~ ي  )4(
  .»�شهادة«: ~ ك  )5(
  .»إنما«: ~ ي  )6(
  .»دينا«: ~ ي، ك  )7(
  .»يتحاكمان«: ~ ك  )8(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(



 1378 
 

.و ثبت إY �ا.س و�اكمات وvشاورات ~ زمان  ،¾تاج ~ إبطا�اا�Rفات وا1كومات ما 
   .فل®س .ك أن تعلق قضاء دينه ا¬ابت ا�ي ال تنازع ~ ثبوته بأvر ¾تاج إY ما ذكر ،طو\ل
وال  ،وال Æاصمه ~ �ء ،فأجبته بأنك ال �اكمه ،أنه دxك .لمحاكمة (1)]وقد ذكر[

وقلة اإلنصاف واإلذxن Í1م  ،ا.âد )2(وهذا من عالمة ،سخحÄ يدفع إ{ك ال� ،تقC � دينا

ن ﴿ قال اهللا تعاY ؛ا.dع
َ
ِ َورnِ�mَُِۦ dُ#َ�َۡ0 )َ,ُ�َۡkِۡ( أ ْ إَِ� ٱ:  إqِ َ�� َ{َن 5َۡ�َل ٱKِHۡ�ُۡi#6َِ إَِذا ُدُ�ٓ�ا

ْوvَِ´ªµَ 3ُُ( ٱD¡ۡ�ُۡiُِ��نَ 
ُ
َ¶ۡ�َ#�ۚ َوأ

َ
   .اآلية )i��ُ?َ﴾)3ُ�اْ mَِ�ۡ�َ#� َوأ

أردت غwنا  فها هو منتظرك غدا إن شاء اهللا و§ن  ،عندنا/ فاآلن إن أردت ا1ضور معه 
 .وا.سالم ،فضال معه ،نصاف مع غwه، و§ياك وا.âد وقلة اإلفأعلمه يقدم إ{ه ،وذ.ك من®تنا

  .وyتب �بÍم عبد ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به آم�
1008- R ! �() Z�� M�?��r�� .�K�� &P ,"*j�c/ ,.�E� 
�8 ��X 

  فأنÍره هل تلزمه الغلة أم ال؟  ،وسئل عمن اد� حقا ~ دار بيد أخيه
فال غلة  ،كما إذا اشÖاها ،حازها بوجه شبهة )5(ا�ار إن ¢نت )4(أن من بيده: ا#واب

فإن  ،كما إذا استحق أخوه نصيبه منها باإلرث مثال ،وأما إن .م تÍن 1يازته إياها شبهة( .عليه
   .)6()أعلم واهللا ،عليه الغلة

واهللا  ،فإنه يضمنه ،وترyه حÄ مات ،وأما من قدر S استخالص مال vسلم من ظا.م
  .أعلم

1009- R�/ ��c��z�m�� k�L� M� "
�8 �� ��y M� &�� ��/ ^- M9X  

   :و�عد... وعليك أيها ا(حب ألف سالم إلخ  :و×ا وجد hطه �يبا لغwه
wصيRفيما وقع فيه ا K ن ال  ،إال ~ غلة ا¬لث �مال ،فإن ا.سيد عبد اهللا .م يذكرÍل

إذ ال يصح  ،ال فيما استغله ا.سيد �مد بن عبد اهللا ،يصح إال فيما أ�له سيدي أ�د من الغلة
  ا�ي باعه  ،أنه صw فيما أ�ل من غلة ما بيده من ا(اء واألرض :فإن قيل .ذ.ك �x وال xدة

                                                 
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من (1)

  .»عالمات«: ~ ي  )2(
  .51اآلية : سورة ا�ور  )3(
  .ي: وما أثZته من. »يده«: ~ األصل  )4(
  .»¢ن«: ~ ي، م، ك  )5(
  .ي: سقط من  )6(

 ]أ/339[
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   .ا(ذكور من ا.سيد �مد
باعه �dط  )1(ألن الفرض ؛و§ن قصد بذ.ك ا(عاوضة ،أنه ال تلزمه تلك الغلة :قيل

و§نما ي�تقل ضمان الفاسد  ،ألن اqراج با.ضمان ؛وال تÍون � الغلة إال بالقبض ،اإلقالة
 ؛و¼ معاوضة فاسدة ،بل دفع � عوضه جنان ا¬لث ،أنه .م ºرج من يده ،بالقبض والفرض

فقد استحقه  ،وأما ا¬لث .فتفسد لعدم �ب األجل ،و.و فرضنا أنه هلكه ،ألنه غv wلكه
  ه، واهللا أعلم اأبيهم .م ينازعه أحد فيه )2(و¸ن ~ يد ،ا(وò �م من يوم vوت ا(وصية

1010- R x�� ���� O���*�����'�� x��� &�� M� ��� �\ 
$ �%� ,�$j��� ��� � z��� ����X 
ال يعرف �ما ما.ك  ،عن ]لة وأرض -  أ�مه اهللا رشده - سئل ¢تبه : ووجد hطه ما نصه

وهاتان  ،وشهد �ما بعض ا�اس أن تلك ا�خلة يعرفها vل� لفالن ،و§نما دعتهما اvرأتان ،مع�
شهادة  )3(هل تنفع ،وال تناسخ ا(wاث ،و.م يذكر واعدة ا.ورثة ،لا(رأتان من �سل ذ.ك ا.رج

  أوcك ا�عض؟
و\نظر �ات�  ،حÍم )4()بها(وال ي1بت  ،بأن هذه ا.شهادة غw تامة: -  وفقه اهللا - فأجاب 

و§ن  ،فإنها تقسم ب®نهما S قدر دعواهما بعد أيمانهما ،فإن .م يدع هذه ا�خلة غwهما ،ا(رأت�
وحكمه �يت  ،ف¦ مال جهلت أر�ابه ،و§ن .م يدعها ،قسمت S قدر دعواهم ،غwهما ادxها

  .واهللا ا(وفق ،و§ال ف¦ .لفقراء وا(ساك� ،ا(ال إن وجد
1011 - R��(�� ^y 
'� � H() Z�� M�X  

Kطه من سؤال وجهه .شيخه أ± العباس ا�الh جواب ما نصه و.م يظهر ،و×ا وجد � :
   .ال يفيدها ،نا S حÀأ: وقو�ا .لشهود
  .)5()عند القا�(فألنها .م تقل ذ.ك بفور ا�يع  :أما أوال

   .إذ ال يعد القيام إال إذا تÍرر عند القا� ،ذ.ك ال يعد قياما )6(فألن قو�ا :وأما ثانيا
© تنفعه إذا ¢ن ºاصمه عند  : "قال ا1طاب ناقال عن ا.شيخ يوسف بن عمر

ّ
  واّ�عوة ال

                                                 
  .»أنه«ز\ادة : ~ م  )1(
  .ي: وما أثZته من. »أيد«: ~ األصل  )2(
  .»تنفعهما«: ~ ي، م، ك  )3(
  .ك: سقط من  )4(
  .ك: سقط من  )5(
  .»قو�ما«: ~ ي  )6(
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  .ما وجده @م ا1طاب اه ا (1)"وÞوه .لجزو�. هالقا�، وأّما غw ذ.ك، فال ينفعه ا
عند قول اRحفة ~ باب  (2)×ا ºالفه ،وانظر ما البن رحال ~ حاش®ته S ميارة: قلت

   :ا1يازة
ْ=بَ ـَوا.ْمُ 

َ
Ýِ إْن أ   عْ ــَزاَع مَ ـَت ا�õ ـد�

  
َ ـِه ِ~ مُ ـَخِصيمِ   

ْ
ِة ا1   عْ ـْوِز اْ-َتفَ ـد�

 ،)5(هذا ا�قل هو كذ.ك ~ ابن ا�اظم... إلخ  )4("(3)ا(شاور إذا .م يزل": قو�: ونصه   
ال 2سقط  ،ألنه إذا خاصم و.و vرة واحدة عند القا� ؛بل تعليلهم يقتC ،وعندي ~ هذا نظر

ألنه ال 2سكت اإل�سان عd س�� عمن يت�ف ~ vلكه  ؛ألنهم عللوا الفوت با1يازة ؛حقه
hالف ما يدل عليه نقل هذا  ،وPمه يدل S عدم رضاه ،وهذا .م 2سكت فيها .هذه ا(دة

 ،وقف S ا.dح إن شككت ،وما ذكرناه هو ا�ي يدل عليه @م ا�اس .كما ال �º ،ا.شارح
æ)6("ٌت اكِ سَ " :ألن قو� ؛وما ذكرناه هو ظاهر ا(س�� dذكورةه ا ، يتعلق به ع)من ا1اشية ا. 

  . فانظره ،وقد تعرض � ا.شيخ ~ جواب � أيضا ~ ا.ورقة ا¬ا¬ة بعد هذه
قام  ،وقسم ورثته ا#نان ا(ذكور بنحو xم ،ثم بعد vوت ا(شÖي: ثم ذكر بعد ما نصه

   .فØفتهم إثبات ذ.ك ،فادعوا اqوف من ا(شÖي ،األوالد وأمهم S ورثة ا(شÖي
 ،ألن صلحهم بيع من ا�يوع ؛بد من إثبات إكراههم S ا.صلح واإلبراء فال ،أما األوالد

ألن العام ال  ؛ال �رد اqوف العام ،وا�يع ال يفيد ~ رده إال اإلكراه عليه ،ألنه S غw ا(د�
  ... إلخ  )7(شعور � بأخص مع�

1012 - Rz�� ! ��� �*y &	� M� x�; ���'9� � �=�� #��� ,��*  �*  k�p�8X  

عن رجل  -أ�مه اهللا رشده  - سئل ¢تبه ...: بعد ا1مد هللا إلخ  :و×ا وجد hطه ما نصه
من أراد أن يغرس ~ األرض  )8(وxدة تلك ا�الد ،غرس ]ال ~ أرض بيضاء قرب قر\ة

باعه  ؛�.ك الغرس Þو عd س�� ثم (ا Dv ،و.و ¢ن طارئا عنهم ،فال يمنعونه ،ا�يضاء
                                                 

  .278ص 8ج: vواهب ا#ليل (1)
  .ي: وما أثZته من. بياض: ~ األصل (2)
  .ي: وما أثZته من. »ا زل«: ~ األصل (3)

 .169ص 2ج: ا�1ماإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة  )4(
 .1272ص 3ج: �ح ابن اّ�اظم Rحفة ا1ّ�مينظر  )5(
  .165ص 2ج: اإلتقان واإلح�م  )6(
  .»فع�«: ~ ي  )7(
  .»أن«ز\ادة : ~ ي  )8(
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وزعم أنه وجد  ،فقام S ا(شÖي رجل اد� أن األرض vلك � من آبائه ،ôرسه من رجل آخر
وزعم أنها ¼ تلك  ،بأن األرض الفالنية من جنان كذا إY ا(اجل هو لفالن ،من 2شهد �

  هل 2ستحق تلك ا�خل �شهادة أوcك أم ال؟  ،األرض
حÄ ي1بت  ،بأنه ال ي1بت .لقائم استحقاق تلك ا�خل من يد ا(شÖي: فأجاب وفقه اهللا

أو (ن انتقلت منه  ،نها vلك .لقائم، وأxدلة �ديد تلك األرض ا(غروسة cدود معلومة )1(بZينة
يت�ف فيها ت�ف ا(ا.ك ~  ،وأنهم يعرفونه ،أو غwهما من أسباب ا(لك ،أو �اء ،إ{ه بإرث

وهكذا   ،وارثا غwهما/ ال نعلم �  ،حÄ مات وأورثها ورثته فالن وفالن ،vلكه من غw منازع
فإنه  ،و.م يÍن .لمشÖي فيه مقال ،ذ.ك )2(فإذا أثبت ،أو نصيبه منها ،حÄ تصل إY القائم

وyذ.ك عذره ~ سكوته يوم باعها  ،يÍلف إثبات عذره ~ سكوته عن الغارس ا(دة ا(ذكورة
.وجود اإلذن  ،فإنه 2ستحقها بعد أن يدفع .لبائع قيمة غرسه قائما ،فإذا أثبت ذ.ك ،(شÖيمن ا
   .حي�ئذ )3(ا¬منبو\رجع ا(شÖي S ا�ائع  ،العام

ألنه ال ي�»ع بها من يد  ؛فال تفيد ،أو �رد شهادة ا.سماع ،وأما �رد دعواه أنها آلبائه
حÄ ي1بت  ،� با(لك من غw �ديد cدود معلومةوyذ.ك شهادة من شهد  ،حائز S ا(شهور

وعدم  ،ا�Rف )4(وyذ.ك ال تفيد ا.شهادة بمجرد ا(لك من غw إثبات ،دخول ا�خل ~ ا1دود
وyذ.ك ال تتم من غw بيان عدة ا.ورثة ~ � من  ،وغwه )5(كما ~ ا(خت� ،منازع مدة معتWة

واهللا تعاY  ،كما ~ غw ديوان من كتب الفقه واألح�م ،انتقلت عنه إY أن تصل إY القائم
  .هأعلم ا
1013 - R?"^y� �*y� k�'8 M� z�m� 
�L _C��L� ��X  

   :و�عد ،)6()ا1مد هللا وا.صالة وا.سالم S رسول اهللا( :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
 قائمة ¢�ناء فل®س .لمستحق منه إال قيمة ما جدده ~ ا#نان ا�ي استحق منه ×ا � ع�

وما غرسه فيه رب األرض من  ،وما سوى ذ.ك من األرض ،والغرس وا.ساقية وا(اجل واRابوت

                                                 
  .»ب®نة«: ~ ي، ك  )1(
  .»ثبت«: ~ ي، ك  )2(
  .م: وما أثZته من. »ا¬من«: ~ األصل، ي، ك، ط  )3(
  .»إلثبات«: ~ ي  )4(
  .271ص: ¤ت� خليل. »وصّحة ا(لك باRّّ�ف«: قول خليل  )5(
  .ك، ط: سقط من  )6(

 ]ب/339[
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إال أنه اختلف ~ الغرس ا�ي وجد  ،فهو .رب األرض ا(ستحق ،قبل أن يتملكه ا(ستحق منه
وعالجه أم ال؟ و.م أقف S ترجيح  ،وقد ¢ن 2سقيه و\غWه، هل � كراء سقيه ،فيه ا(ستحق منه

   .أحد القول�
أنه يقوم  ،فظاهر أمهات الفقه ¢(دونة وا.رسالة ،وأما كيفية تقو\م ما زاده ا(ستحق منه

 )2(ألن ؛بأن فيه جورا S رب األرض ،واسÁش� ا.شيوخ هذا الظاهر ،من األرض (1)مع بقعته
   ، فكيف يأخذ قيمته؟ال حق .لبا] والغارس فيه ،�vن ا�ناء والغرس

ذ.ك ا�ناء، وyذ.ك يقال ~  مثل ،به )3(قيمة ما يZ÷ ،بأن مع÷ قيمته: فأجاب بعضهم
   .وغwه إY يوم اRقو\م ،وأجرة من يعا#ه با.سÀ ،قدر قيمة الغرس يوم غرسالغرس 

ألن رب األرض (ا ¢ن  ؛لبا] والغارس بقيمة vوضعهما من األرضإنما حÍم .: وقيل
ومال أبو  ،فقد ر� بإسقاط حقه ،و�� أن يلزمه قيمة األرض براحا ،¤wا ب� أن يعطيه القيمة

  . هواهللا أعلم ا ،ا1سن .لجواب األول
كما  ،وما اغتله الغارس من ثمرة غرسه قبل إعطاء رب األرض � قيمته و.و منقوضا: قلت

كما نقلنا ~ vسائل العار\ة عن سماع أصبغ ~ vسألة زارع  ،فال رجوع � به عليه ،~ الغاصب
  . قا� �مد عبد العز\ز .)4(وعن ا�وادر ~ الغاصب إذا غرس ،القطن

  . هول®س عليه إال كراء األرض ا: قلت
1014- R����¢ z�� ! .� ��� �� [� �G Av�� _C��L� ��X 

إال قيمة  ،فل®س (ن زاد S ما ل®س � ،فإن ¢نت األرض ×لوyة: فأجاب ؟وسئل عما يظهر
أو Þو ذ.ك من  ،أو هبة ،إال إذا اد� أنه تملكها �dاء ،وال حجة � با1يازة و.و طالت ،عمارته

  .هاواهللا أعلم  ،فحكمها .لسلطان ،و§ن ¢نت األرض ل®ست ×لوyة ،وجوه اRمليك
1015 - R��*�� ! ����� M�X  

  وسئل أبو العباس ا�الK عن ا.ydة ~ ا1ر\م؟ 
 ؛والطاري ،¼ S حسب أنصباء القر\ة كما ~ ابن سلمون سواء منهم األصÅ: فأجاب

   أي فدادين ~ القر\ة، وال �ء (ن � أحقال ،ألن من vلك نصيبا منها vلكه بمنافعه وvرافقه
                                                 

  .»نفقته«: ~ ي (1)
  .»ال«: ~ ك  )2(
  .»ب÷«: ~ ط  )3(
  .339ص 10ج: ينظر ا�وادر وا.ز\ادات  )4(
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  واهللا  ،ا(ذكور إنما هو ا�ور ال الفدادين ألن ا1ر\م ؛من غw أن يÍون � �ء ~ دور القر\ة
  .هأعلم ا
1016- R*	��� �8� .'�8 ��/ ��4% .��� ���C9�� &P?X  

أو حضانته ¼ S حقها  ،ال© ~ حجر خا�ا (1)فاالبنة ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
يöها سكوتها مادامت سيما إن .م تعلم �dائه ال  ال ،وغwها ،فيما ب®نها و�� خا�ا من شفعة

وذكره  ،و\قطع ر�ها نص S ذ.ك غw واحد ،وثبت أنها إن طلبت حقها يعاديها ،~ حضانته
  .هاواهللا أعلم  ،و�ب عليه أن يظهر �ا حقها ×ا با�ه من حقها (2)الفا´ ~ عملياته

1017 - R_�(C���8 �? |��m� 
�
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إما  .فاRحديد ال يÌÍ فيه إال اRحقيق ،و�عد :فأجاب وسئل أيضا عما يفهم من ا#واب؟
أو جنان  ،من جهة كذا دار فالن )3(بأن يقول شهود ا(لك حده ،أو باألvالك ال© Çاوره ،با.كيل

  .و\عينوها .شاهدين آخر\ن ،بد أن يقف ا.شهود S تلك ا1دود لÍن ال ،فالن
1018 - R &P ,x�; n�8� ,����K�� [� F
1� M9�?��=)m� ��j)� �(�X  

فهل ا.صدقة عليها تقتC أح�م األحباس أم  ،وسئل عمن تصدق S ا.زاو\ة و�اع ذ.ك
  ال؟

النتقال  ،فال @م .وراثه ،فإذا ثبت تصدق ا(شÖي األول S ا.زاو\ة ،و�عد: فأجاب
إذ  ،أحباسهاألنه vلحق ب ؛و\Íون حي�ئذ القيام فيه �اظر ا.زاو\ة ،vلكية vوروثه عنه با.صدقة

وال يفيته تداول األvالك وال  ،وÞوهما ،ذاك هو قصد � من تصدق S ا.زوايا وا(ساجد
   .ألنه حق لغw مع� ؛ا.سكوت

فلوارثه القيام إن أثبت vلكية vوروثه بت�فه فيه  ،و§ن .م ي1بت تصدق ا(شÖي األول
Õة أشهر فأ�dمنازع )4(ك؛ ت�ف ا(ا.ع wلكه من غv ~، لكهv وال تعلم ب®نته أنه خرج عن 

   .أو vلكية بائعه كذ.ك ،حÄ اآلن )5()بوجه(
  ه واهللا أعلم ا ،فال يفيد إال إذا أثبت vلكية بائعه كما ذكر ،وأما �رد رسم ا.dاء

                                                 
  .»فاب�ته«: ~ ي (1)
  .أ 142ل : ينظر العمليات الفاسية (2)

  .»حدوده«: ~ ط  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. »األvالك«: ~ األصل  )4(
  .ي: سقط من  )5(
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 ،فاألعالم .شيخنا ،و�عد: ألنه ا.سائل بما نصه ؛ثم تفاوض معه القا� ~ ا#واب أعاله
استحقاقا من  ا(شÖي األول ال يوجب � رسم �اء vوروثه / وأن وارث  ،ومفيدنا بعد ا.سالم

بد  وال ،إال S جهة ا�ائع إن قام بدعوى استدامة ا(لك ،إذ ل®ست حجة ،ا.�ء بيده )1((ن ،يد
   .من إثبات ا(لكية ألبيه

 ،لغwه )2(وال تتعدى ،ف¦ حجة قاêة S من أقامها ،وأما إثباتها .لبائع مع تعذرها ألبيه
فإن  ،وا(بيع �وز بيد بائعه ،وتظهر ثمرة ذ.ك فيما إذا قام وارث ا(شÖي S ا�ائع أو وارثه

فكيف و¼ بهذه ا(ثابة  ،ف¦ حجة vؤyدة (لكية ا1ائز ،تعÑت إقامتها .لمشÖي دون ا�ائع
.م أقف S من نص عليه بعد اRفت®ش عنه ~ �له و ،تÍون vلكية من باع منه حجة �

  .وا.سالم ،وأجرك S اهللا ،أفدنا سيدي
أن وارث  :قو.ك فأما ،و�عد... وعليك أيها األخ ألف سالم إلخ : فأجابه ا.شيخ بما نصه

   .)3(فقد نقلناه ،ا(شÖي األول ال ي1بت � رسم �اء أبيه استحقاقا بمجرده
لÍن إثبات vلكية بائعه  ،فقد قلناه أيضا ،من إثبات ا(لكية ألبيهبد �  وال :وأما قو.ك
وقد قال اإلمام ا(حقق ابن vزروق  .فيؤخذ بإقراره ،ألنه قد أقر أنه باعه منه ؛vستلزم (لكيته

ُة ا.ِملِْك : "ا1فيد عند قول ا(خت� ِف [وَِصح� "�َ �Rقو�" )4(]بِا Yاءِ : "إ َÖِما نصه (6)" )5(َال بِاالْش :
فانظر ... إلخ " شÖاء بل حÄ يعلم أنه اشÖى ما vلك ا�ائعوأما أن ا(لك ال ي1بت بمجرد اال"

  ... حÄ يعلم إلخ  :قو�
فيصح  ،فقد علم أنه اشÖى ما vلكه ا�ائع ،فإذا ثZتت vلكية ا�ائع من أ± القائم

وسئلت عمن شهد .رجل استحق  :ونصه" ،)8()~ ا�وادر(و2شهد �.ك أيضا ما ذكره  ،)7(�اؤه
  . وأنا بعته منه ،ثو�ا أنه �

                                                 
  .ك: وقد سقط من. »من«: ~ ي، م، ط  )1(
  .»يتعدى«: ~ ك  )2(
  .»قلناه«ك : ، ~»قلناه«: ~ ي  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»با.dاء«: ~ �يع ال�سخ  )5(

  .271ص: ¤ت� خليل (6)
  .»�اءه«: ~ ي  )7(
  .ط: سقط من  )8(

 ]أ/340[
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ال تتم  ،ألن من شهد � ��ء أنه يملكه �dائه إياه من فالن ؛أنه ال Çوز شهادته :فأجبت
أو ¾وزه حيازة ا(لك حÄ  ،ا�ائع علمنا أنه يملكه )1()هو(أن فالنا : ا.شهادة فيه حÄ يقو.وا

  ه ا )2("ائع .م ي1بت vلكه .لثوب إال بقو�وهذا ا.شاهد ا� ،باعه من هذا
 :حÄ يقو.وا :، وقول ا.شيخ أ± �مدفهذا نص فيما قلت أنك .م تقف S من نص عليه

كما نبه  ،ألن ا(دار إنما هو S ثبوت vلك ا�ائع ؛أو يقو� غwهم :ير\د ،...إن فالنا ا�ائع إلخ 
و§Y فتوى ا.شيخ أ± �مد  ".اشÖى ما vلك ا�ائع حÄ يعلم أنه": عليه اإلمام ابن vرزوق بقو�

ْن َشِهدَ : "أشار ~ ا(خت� بقو� ~ أول ا.شهادات  )5(")4(]َ�ُ [أنَا بِْعتُُه : بِاْسِتْحَقاٍق، َوَقاَل  )3(َوَال إِ
  . هواهللا ا(وفق ا

1019- R��-��� ��� ��$�? ! �$�E� [� ]��  M9�/X  

 ،�ا ذ.ك(فا�نت القائمة S أخيها ~ إظهار رسم ا.وصية  ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
فال  ،وصدقته ~ ذ.ك ،فإن علمت ح� القسمة أن أخاها قام بمجرد دعواه ،فإن اد� األخ تلفه

وادعت أنها إنما سكتت لظنها أن أخاها أثبت ا.وصية  ،و§ن .م تعلم بذ.ك ،قيام �ا بعد ذ.ك
فإن .م ي1بتها  .اآلن )6()و\Íلف األخ بإثبات ا.وصية ،واها�لف S دع ،حي�ئذ إثباتا �عيا

  . واهللا أعلم ،من األصل والغلة )7(وجب عليه أن يعطيها مwاثها ×ا أخذه .لثلث
  .هأن األخت قامت بعد مدة بذ.ك ا :وa ا.سؤال

بل .و  ،.لورثة فغلة اZ1س ا�ي ظهر بطالنه إنما ¼ ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
  هاواهللا أعلم  ،إذ ال شبهة �م فيها ،ردها .لورثة (8)).وجب عليهم(استغله ا(حZس عليهم 

فقد وقفت S ا.سؤال ا(تقيد  :و�عد ،ا1مد هللا :نصه ،فيه بÖ ،و×ا وجد hطه ~ رسم
 فال ينفعه إال إذا خاصمه �ى ،أما صياح القائم S من بيده ا#نان أوال .وتصفحته ،أعاله

   .ما تقدم ~ ا.ورقة اqاvسة قبل من هذه... القائم إلخ 
                                                 

  .ك، ط: سقط من  )1(
  .196ص 8ج: .م أقف عليه ~ كتاب ا�وادر وا.ز\ادات، وهو ~ وvواهب ا#ليل نقال عن ا�وادر، ينظر vواهب ا#ليل  )2(
  .»2شهد«: ~ ي  )3(
  .لوهو vوافق (ا ~ ¤ت� خلي. ط: وما أثZته من. األصل، ي، م، ك: سقط من  )4(
  .265ص: ¤ت� خليل  )5(
  .ك: سقط من )6(
  .»ا¬لث«: ~ ط  )7(

  .ط: سقط من (8)
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وخاطب القائم  ،و�عد مدة قيم فيها ،و�اع ش®ئا منها ،وسئل عمن اشÖى أرضا وغرسها
 )v()2شق©(و ،وال أر\د إال در� ،سلمت :)1(فقال (ن قرأه عليه ،ا(شÖي با(رافعة عند ا1اÐم

  وS من اqصومة؟  بطيب نفس، فهل � درك
أن من  ،ا#واب واهللا ا(وفق بمنه .لصواب ،ا1مد هللا: )3(]نصه[ ،فأجاب ~ رسم قطع بعضه

 ،حÄ ي1بت استحقاق القائم بموجبات االستحقاق ،بيده ا#نان ال ي1بت � ا.رجوع S بائعه
فل®س � ا.رجوع  ،وأما إذا سلم ا#نان .لقائم بمجرد قيامه .عليه با�رك فحي�ئذ يتوجه رجوعه

  .واهللا تعاY أعلم ،عليه
فرفع  ،سئل ¢تبه أ�مه اهللا رشده عمن وقعت ب®نه و�� آخر جراحات ،ا1مد هللا :والبنه

وأ.زمه أن  ،فأغرمه ماال كثwا ،و\تجاوز فيه ا1د ،ا(جروح أvره (ن يعلم أنه يتعدى S جارحه
وجارحه ×ن  ،فهل يلزم ا.شا� غرم ذ.ك ا(ال ،يÖافع مع ا.شا� (جلس ا.dع ~ شأن ا#رح

  ينقاد (جلس ا.dع أو ال؟
 ،بأن ش�ية من ذكر (ثل من ش\ إ{ه اختلف العلماء ~ إغرام ا.شا� �سZبها: فأجاب

فع.  ،و\نقاد إ{ه إن اد� � ،وا�ي اختاره ابن vرزوق أنه إن ¢ن ا(دعو يمتثل أvر ا.dع
فال  ،وال ينقاد � إن د� � ،و§ن ¢ن ال يمتثل أvر ا.dع ،شاكيه غرم ما أخذ منه ا(شكو �

  ها )4(وهو ا.صحيح ،هذا ا�ي به العمل: قال أبو i ا.سيد ا1سن بن رحال .غرم S شاكيه
ثم إن أراد ا.رجوع ~ درyه  .أوال مع ا(شÖيفاqصام ا(ذكور إنما يÍون  و�عد،: و� أيضا

وادفع K �سخة  ،بل يقول .لقائم أثبت vلكيتك بعدول ،فال يطعن ~ شهود القائم ،S ا�ائع
 ،فله ذ.ك ،و\طعن ~ شهود القائم بما يمكنه ،و§ن أراد أن يتوÉ اqصومة .ألرجع بها S بائ�

  ه S ا(شهور ا�ي وقع به العمل ا إن عجز ال يÍون � رجوع S بائعه/ .كنه 
و¸ن �  ،و§ال سقط اqالف ،وvرجع درyهم ا(وثق S سنة ا(سلم�،هذا ما .م يذكر : قلت

: كما ذكره ا1طاب عن ابن العطار عن ابن ا�ندي عند قول ا(صنف ،)5()قوال واحدا(ا.رجوع 

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )3(
  .أ 246ل  7ج: ينظر فتح الفتاح  )4(
  .ي: سقط من  )5(

 ]ب/340[
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ْن قَاَل َدارَهُ " . والقضاء بأنّه يرجع: العّطار ~ وثائقه القول�، قالوذكر ابن : "، ونصهفانظره )1("َال إِ
إذا قال ~ آخر ا.وثيقة S سّنة ا(سلم�، وvرجع درyهم، فإنّه 2سقط اqالف، : قال ابن ا�ندّي 

 واحًدا
ً
  .قا� ناقله منه �مد عبد العز\ز )2("ها و\Íون � ا.رّجوع قوال

  أعلم من ب÷  ،ا1مد هللا: ما نصه ،طانعبد ا.سل )3(]بن[و×ا وجد .لسيد أ�د بن �مد 
إن ¢ن ~  ،أو قيمته منقوضا ،فله نقضه ،ثم استحقت Zcس ،أو غرس ~ أرض بوجه شبهة

و§ال فيو� من الغلة قطعا  ،وهذا إذا ¢ن ما بناه ال ¾تاج إ{ه ا.وقف ،ا.وقف ما يدفع منه ذ.ك
  .ها

1020- R ���(L� ! x�L� �9�(�� ]=�� &P?�9��(��X 
إن ¢ن من ثبت  ،نعم .القسمة ال ت1بت ا(لك ~ ا(قسوم .لقاسم�: فأجاب ؟وسئل ا.شيخ

 ،فإنه ينقطع قيامه ~ ذ.ك ،وسكت xما من غw عذر ،وهو x.م ،� ا(لك حا�ا (لكه يقسم
ه vل� أن ا.�ء الفال] نعرف ،)4(وا(لكية ال ت1بت إال (ن قامت � ب®نة :واهللا أعلم قائال

ال نعلم أحدا نازعه  ،أو سنة ،يت�ف فيه ت�ف ا(ا.ك ~ vلكه مدة من عdة أشهر ،لفالن
  .من خطهه فيه حÄ اآلن ا

vلكية ا.رجل ا(يت .ألرض  )7(فإذا ثZتت ،و�عد: (6)ما نصه ،)5(و×ا وجد أيضا hطه
 ،أو (ن تملكها منه ،ياهوهو إقطاع ا.سلطان �ا إ ،بت به vلكية األرض ا�يضاء؛ بما ت1ا(ذكورة

  (8).هاواهللا أعلم  ،ف¦ .ورثة ا.رجل ،وثبت فساد ا.وصية
  

                                                 
  .229ص: ¤ت� خليل  )1(
  .362ص 7ج: vواهب ا#ليل  )2(
  .ي، ك: وما أثZته من. األصل، م: سقط من  )3(
  .»ب®نته«: ~ ي  )4(
  .»hط ا.شيخ«: ~ ي  )5(

  .»من خطه ونص جواب آخر #دنا ا(ذكور أيضا ر�ه اهللا«: ك، ط~  (6)
  .»ثبت«: ~ ي  )7(

و§ثبات دخو�ا  ،وال قيام إال بعد إثبات ما ذكرنا ،فال @م (بارك ا(ذكور مع ورثة vشÖي ا.سبخة ،هذا فع.«ز\ادة : ك، ط~  (8)
كيف يÍون @م وvشÖي ا.سبخة .م 2شÖها إال بعد  ،وال يعول عليه ،فال يلتفت إ{ه ،وأما العرف ا�ي بيده .~ حZسهم

والشك أنه ما  ،ب®سهاو¸تبه بأنه ال يصح � .أذن � القا� أبو عبد ا�لباK أ�فه اهللا ~ رخصه بفضله ا(تواK ~ �ائها أن
قا� عبيد ر�ه تعاY عبد ا.ر�ن بن �مد بن عبد  .واهللا أعلم ،حÄ ثZتت عنده عدم دخو�ا ~ اZ1س ،أذن � ~ �ائها

  .»ثم أيد @مه ا.شيخ أبو فارس µواب وا�ه ا(نقول قبله ~ ا(حول .ا.ر�ن بن عمر لطف اهللا به
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و�قيت  ،اكتنفتها ا�اس بالعمارة من جهاتها األر�ع ،وسأ� القا� عن أرض بيضاء
دعواه أنها  )1(ثم إن بعض من جاورها قام وغرس فيها (جرد .و¼ S ذ.ك ا1ال قديما ،با.وسط

ونازعوه ~ ذ.ك الغرس وادعوا أنها حر\م  ،فقام عليه � من جاورها من ا#هات ا(ذكورة ،�
فلمن تÍون هذه األرض Ícم  ،)2(وأن الغارس ال يÍون أحق بها دونهم ،]يلهم

   ؟.إلمام )3(أو أvرها ،أو �م ùهم ،هل .لغارس ،االختصاص
هل ينقض غرسه Rعديه أو ال؟ وهل إن  ؟فما حÍم الغارس ،أنها .إلمام :فإن قلتم

  تÍون �.ك الغارس قيمة غرسه منقوضا Rعديه أو قائما؟ ،اإلمام ألحد )4(أقطعها
 )6(×ن )5(بوجه يمÍن من انقطاع ،إن ¢ن هذا الغارس اد� vلكية تلك األرض: فأجاب

فإنه يصدق ~ ذ.ك  ،أو صدقة منه ،أو هبة ،من vلكها بذ.ك )7()�اء(أو  ،يصح اإلقطاع عنه
ف¦ من  ،و§ن .م يدع ش®ئا من ذ.ك ،)8(كما نقله الWز� عن ا�اودي ،وقيل بغw يم� ،مع يمينه

من ا�ر ~ نوازل ا�xوى  كما نقله ،)10(القر\ة ا�ي تÍلم فيه ابن رشد ~ سماع ¾� )vô)9ر
w1وحر\م  ،حقهم )12(]من[ف¦  ،فإن ثبت ذ.ك ،وأما ا�ين ادعوا أنها حر\م ]لهم .)11(ا�

   .ا�خلة ما �تاج إ{ه
  نقله ابن  ،كما أجاب به ما.ك بن ôنم ،اث÷ عd ذراx من � جهة )14( )13(أنه :وقد قيل

                                                 
  .»بمجرد« :ك، ط~   )1(
  .»دونه« :ط~   )2(
  .»حدها«: ~ ي  )3(
  .»قطعها« :ط~   )4(
  .»اقطاع«: ~ ي، م، ط  )5(
  .»من«: ~ ي  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .475ص 4ج: فتاوى الWز�ينظر   )8(
  .»vxر«: ~ ي  )9(
 .214-213ص 11، ج318-317ص 10ج: ينظر ا�يان واRحصيل )10(
  .307ص 2ج: ا�ر ا�w1. ينظر حÍم vôر القر\ة  )11(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )12(
  .»أنها« :ط~   )13(
  .»حر\م ا�خلة قدر«ز\ادة : ~ ي  )14(
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  .)2()تقدمت ~ vسائل ا.öر(ه واهللا أعلم ا ،وغwه )1(يو�س
1022 - R.'� n�8 ML M9��� g/ .��� 3	� ��j�98 ei�� M�X 

يوجب عليه دفع ا¬من  ،فإن اعÖاف ا(سعود بملكية ابن معطي اهللا ،و�عد :)3(ومن خطه
ال© استوجب بها  ،ألن إقراره بذ.ك عجز منه عن ا�فع ~ ب®نته ؛وهو ابن مبارك ،(ن باع منه

   .االستحقاق من يد ابن مبارك
   ا�ي هو ا.سيد �مد بن vوالي ا.شيخ  ،كونه يوجب عليه عدم ا.رجوع S بائعهوأما 

 ،و§ن خاصم ~ ب®نة ابن معطي اهللا حÄ أبطلها ،فال بل إن عجز كعجزه رجع عليه ،أو vوGه
   .وال رجوع ألحد S أحد ،ورجع ا#نان (شÖ\ه األخw ،بطل اÍ1م باالستحقاق

و§نما يمتنع  .)4()فهو غلط مU وغفلة ،بن vوالي ا.شيخفإن كنت كتبت خالف ذ.ك ال(
: لقول ا(خت� ،وأن ابن معطي اهللا ظلمه ،ا(سعود من ا.رجوع S بائعه إذا أقر � بصحة ا(لك

َة vِلِْك بَائِِعهِ "   .واهللا ا(وفق )5("َكِعلِْمِه ِصح�
1023 - R¡���8 ��j�� .� ]�=W M9�/ ��c��X 

عندك vلكية  )6(فإذا ثZتت :و�عد :فأجاب ؟يظهر من جوابه وسأ� القا� أيضا عما
 ،واتصا�ا إY أن صارت �ن باإلرث ،تابوتونصف  ،vوروث بنات ا.سيد اöq ا�ار ا(ذكورة

فا.واجب  ،فلم يÍن عنده مدفع ،وأعذرت ~ ذ.ك إY خصمهن ،وعدة ورثته ،وvوت vوروثهن
و.م يظهر K ~ تلك األرسام ما  .اÍ1م �ن بذ.ك إن ثبت عذرهن ~ سكوتهن إY قيامهن

 ،إذ .م يقع �ن ذكر فيهما مع اختال�ما ،وال من صلح ،يوجب نقل ذ.ك عن vلكهن من حÍم
  .هاواهللا أعلم 

1024- RO�'	 ! *Eu [� ��  M9�X  

  ثم إن ا�ي بيده ا#نان .)7(ا �كما ب®نهماوحكم ،وسأ� أيضا عمن قام S آخر ~ جنان

                                                 
 .114ص 6ج: ا#امع (سائل ا(دونة وا(ختلطة )1(
  .ي، ك، ط: سقط من  )2(
  .»و×ا وجد hط القا� ناسبا .لشيخ«: ~ م  )3(
  .م: سقط من  )4(
  .229: ¤ت� خليل  )5(
  .»ثبت«: ~ ي، ك  )6(
  .»ب®نهما �كما«: ~ ك  )7(
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أن من ثبت � ا#نان منهما يأخذ  )2(وأشهدا S ،(1)قطع منه وقت اRحكيم أر�عة أ�ال تمرا
  .فظهر K من لفظ ا(وثق .زومها .لمحكوم � ،تلك األ�ال
فالغلة  ،�شبهةأخذ ا#نان ا(تخاصم فيه (فإذا ¢ن ا.سيد ا(ختار ر�ه اهللا  ،و�عد :فأجابه

.زمته  ،أخذه قبل اÍ1م )3()فإن ،وال تÍون .لشيخ خا� حÍ¾ Äم � به ،� أوال وأخرا
   .وثبت بعد ذ.ك ،الغلة و.و اد� �ب®سه

ُة : "قال ~ ا(خت�
�
بَْهةِ / َوالَغل ي ا.ش" االستحقاق،  قا� ~ باب  ،)4("أِو .ِلَْمْجُهوِل .ِلُْحÍْمِ  ،ِ�ِ

ُة َ�ُ .ِلَْقَضاءِ : "قال ~ ا.شهاداتثم 
�
الغلة �ي ا.شبهة بالقضاء  )7(صwورة )6(، فقد عينا)5("َوالَغل

S تفصيل فيه ذكره ا1طاب ~ ال»اماته  ،من ال»م ش®ئا .زمه (9))أن( )8(إال ،واÍ1م
  . هاواهللا ا(وفق  ،)10(فراجعوها

كما أ�ت i بذ.ك ~  ،~ ال»اماته ما اRفصيل ا�ي ح�ه ا1طاب :وقال � القا�
   .ومن أي ا.وجوه نازRنا من وجوه ذ.ك اRفصيل ؟جوابك

مه خا� ا(ذكور من رد ما أخذه من ال» )11()ما(وأما : ونصه ،ثم أجابه عن االل»ام ا(ذكور
كما سبق مU  ،و.و .م يل»مه ،فعليه رده ،وحازه قبل اÍ1م � به ،فإن ¢ن استغل ا#نان ،اRمر

  .هواهللا ا(وفق ا ،ت�بيهÍم عليه
1025 - R.'� "�i�� Av�� [� �
I�G .�r��� k�� "
'� O� [� ��  M9�/X 

أن � عنده ماء 2ستغله  ،وأن أبا خا� قام عليه وyيل ا.سيد ا(ختار ،)12(وسأ� أيضا شورى
 وأظهر تقييدا مقتZسا من أرسام وا�ه يقتÇ Cزئة ماء تلك ،زائدا S ا(اء ا�ي اكÖاه منه
                                                 

  .ي: وما أثZته من. »ترا«: ~ األصل (1)
  .ك: سقط من  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .228ص: ¤ت� خليل  )4(
  .267ص: ¤ت� خليل  )5(
  .»عنا«: ~ ي  )6(
  .»صwوة«: ~ ي  )7(
  .»إY«: ~ ي  )8(

  .ك: سقط من (9)
  . ا1طاب: ينظر vسائل ا�وع ا.سادس من ا�اب ا¬الث من �ر\ر ا.0م ~ vسائل االل»ام  )10(
  .ي: سقط من  )11(
  .»سورى«: ~ ي  )12(

 ]أ/341[
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، وال ~ خا� وفالن ثمانية وأر�عون غw ثلث :)1()اRقييد(وقال ا.�تب ~ آخر ذ.ك  ،الفقارة
Uأنها ال تغ K لتها فظهرvفتأ.   

 ،لهيتوقف ثبوته S ثبوت أص ،فألن العدد ا(�سوخ من أرسام أ± خا� من ا(اء :أما أوال
   .(2).ضعف شهادة االضطالع ،نعم .و ثبت �طل أيضا

فإن ا(قيد .م يقل أن ذ.ك العدد vصبوب ~ �رى أ±  ،فع. تقدير lسليمه :وأما ثانيا
فإن وجد ا.زائد ~  ،فظهر K إxدة ا.كيل ،ا(دة )3(و.و قا� .م يؤمن عليه ا�قص أطول ،خا�

  فهل ما رأيته من اRفصيل صواب أم ال؟ ،(4))فال(و§ال  ،ساقيته أغرمناه كراءه
من أن أبا القاسم ا(ذكور ال �ب عليه من كراء  ،فا�ي رأيتموه ~ القضية ،و�عد :فأجابه

أو بإقراره أنه  ،إال ما ثبت با�®نة ،ا�ي اد� أبو خا� أنه استغله زائدا S ما اكÖاه ،ا(اء
  .هاواهللا ا(وفق  ،هو ا1ق ؛فع. أ± القاسم ا{م� ،فإن .م تقم ب®نة ،استغله
1026- R"vEc/ O�/
� &	� ,�� [� "^y , M9�/X  

   ؟فأخذه ،شورى فيمن دل غwه S مال رجل مدفون
إال إذا ¢ن  ،فظهر K أن ال ضمان S ا�ال ،فقد تصفحت ا.شورى ا(قيدة ،و�عد :جوابها

   .وهو vوضوع @م ا1طاب ،راد أخذ ا(ال ظلماوأ ،)5(ا(د.ول ظا(ا ال ي�تصف منه
وال وجه عندي  ،و§ال رد ما أخذه ،فإن أثZته فذ.ك ،فهو طالب حقا ،وأما ا(د.ول ~ ا�ازلة

  .هاواهللا ا(وفق  ،لغرم ا�ال
1027 - RO�'	 ��j�� @�
� M9�/X  

وحاصلها أن ا#نان  ،فقد تصفحت ما كتZته من ا.شورى ،و�عد :شورى أجاب عنها ا.شيخ
تار\خ �اء ا.d\ف ا(ذكور من عمر  (6)]يوم[ ،إن ¢ن ~ يد أ± القاسم ا(ذكور يد� vلكيته

   .وقد علمت حكمه ،فال شك أنه �اء ما فيه خصومة ،وأخته
  فإن ثبت  ،و�� و�ي ا1اج �مد ،ثم إن ثبت ذ.ك عندك بÀ ا.0م ب� أ± القاسم

                                                 
  .ي: سقط من  )1(

  .»االطالع«: ~ ك (2)
  .»لطول«: ~ ي، ك  )3(

  .ك: سقط من (4)
  .»يتضمنه«: ~ ي  )5(

  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من (6)



 1392 
 

و�À نصيب أخته ~  ،وانقطع عنه خصمه ،القاسم vلك نصيبه بذ.ك )1(عندك lسليم عمر أل±
   .ووصيتها ،ف¦ S مwاثها منه ،فإن ثبت عندك vلك أمها � ،اqصومة

   .قد ذكرت ما يرجح أحد القول� ،ودعوى أ± القاسم اRو{ج فيه خالف
، Rعذر وجه ثبوتها عندي ،فال فائدة فيه إذ ال ي1بت عندي منها �ء ،وأما تصفح األرسام

  . هاو§ياك .لسداد  ،يوفقناواهللا 
وأما الطعن ~ �اء األم بما استظهره : نصه ،واRو{ج ا(شار إ{ه ~ ا.شورى من القا�

توّسطنا العقد، واتّفقا �يًعا S أّن : بقول ا.ّشهودألن اRو{ج ال ي1بت إال  ؛فال يفيد ،من ا�®نة
  . أقّر �ا بذ.ك ا(شÖي بعد ا�يع: ال حقيقة �، أو يقو.وا )3(ُسْمَعةٌ  عمن ا�ي )2( ما عقداه

ْوِ{ِج نقل ذ.ك ميارة ~ كيفّية ثبوت  �Rصم )4(اx عند قول ابن :  
  )5(ا�يت..............................................    رُْدودِ ــْن ا.ْمَ ــاEَ مِ ــْن حَ ـُع مَ ــَوَ�يْ 

فهو جائز S قول ابن القاسم ا�ي جرى به  ،إقرار ا.زوج .زوجته ~ حال ا.صحةوأما ()6(   
   .العمل

يدل عليه ما ~ ا(عيار من فتوى أ±  ،وا�Rف فيما باعه .زوجته ال يö ،واغتالل ا.زوج
 )7(]إن[و�علها .البن  ،فإن ما.� يلزمه إقراره: "ما نصه ،وa آخر جوابه ،عمر بن ا(كوي

وأيضا ا.زوج ~ ت�فه ~ مال  )8(."و�ه العمل ،وسكنها حÄ مات، وهو ا.صحيح ،األب اعتمرها
  . )10( ))9()وا.وصية ا(ذكورة لyÖتها(... زوجته �مول S ا.و¸لة إلخ 

 

                                                 
  .»أ±«: ~ ي  )1(
  .» عقده«: ~ ي  )2(
  .»سمعته«: ~ ي  )3(
  .232ص 2ج: ينظر اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة ا�1م  )4(
  : من �فة ا�1م، وتمامه 1423: ا�يت  )5(

     .........................................................
  

ُهــودِ    ــْوِ{ــُج  بِا.ش" �Rإْن ثَـبَــَت ا  
    

  .»ومن جواب .لشيخ أ± ز\د ما نصه«ز\ادة : ~ ط  )6(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
  .390ص 10ج: ا(عيار ا(عرب  )8(
  .ك: سقط من  )9(
  .ط: سقط من  )10(
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1028 - R*�� Av�� F�(C���� �j)� �/. ����1{� ����8X 
و×ا أنبهÍم عليه أيها ا1بيب حÍم االستحقاق ا�ي كÕت : نصه ،ثم ×ا ¢تبه به ا.شيخ

أن lستحöوا فيه @م ابن رشد ا�ي نقله ميارة ~ �ح العاصمية ~ أول  ،فيه اqصومات
 ،أنه يÍلف ا(دÝ إثبات vلكه ،وحاصله أن من اد� أصال بيد غwه ،)1(تر�ة االستحقاق

 ،هود بأنا نعرف أن فالنا ¢ن حائزا .لملك الفال]أن 2شهد ا.ش ،وحقيقة ا.شهادة با(لك
     ،أقلها عdة أشهر ،يت�ف فيه ت�ف ا(ا.ك ~ vلكه مدة ،أو 2شهدون S عينه ،و¾دونه

S  ،وال يعلمونه خرج عن vلكه بوجه حÄ اآلن ،أو xم S اqالف ال منازع � فيه
  أو كمال؟  ،~ هذا الفصل األخw هل هو �ط صحة )2(اqالف

 ،فإنه يÍلف إثبات vلكية أبيه كما سبق ،فإذا اد� هذا ا(د� أنه ورثه من أبيه مثال
فإن أقر فال  ،اإلنÍار/ أو ،فإن أثبت ذ.ك وقف ا(طلوب حي�ئذ S اإلقرار ،وعدة ورثته ،وvوته
فإن سلمها ùف حي�ئذ إثبات وجه ما vلك  ،و§ن أنÍر أعذر إ{ه ~ ب®نة vلك القائم ،إش�ل

و§ن أثبت تملكه من مثبت  ،فإن أثبت تملكه من غw مثبت ا(لك .م يلتفت إ{ه ،األصل )3(به
وأن تعلموا أن �رد عقود األ�\ة ال تفيد ا(لك S ا(عروف من  .ب®نة ا(لك حÍم � به

ميارة ~ �ح العاصمية ~ فصل  )4()عنه(كما êح به صاحب ا(عيار S ما نقله  ،ا(ذهب
و\فيده قول  ،)6(وyذ.ك اإلمام ا.رصاع ~ �ح حدود ابن عرفة ~ تر�ة االستحقاق ،)5(ا1وز

َ�ُِف : "ا(خت� �Rَة ا.ِملِْك بِا اءِ : "إY أن قال" وَِصح� َdِ.هواهللا ا(وفق ا ،)7("َال بِا.  
1028 - R.� ���'	 "
�8 O� &	� [� Z�� M9�/X 

، اشÖاه vوروثه من آخر، فاد� أحدهما جنانا بيد اآلخر ،رجالن )8(قام عنده :شورى
 ،با1باسة بعد اÍ1م بصحة اRحب®س ؛واآلخر استفاده باRقو\م ×ن اغتل حZسه بعلمه

                                                 
  .172ص 2ج: اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة ا�1م  )1(
  .»خالف«: ~ ك، ط  )2(
  .»هذا«ز\ادة : ~ ك  )3(
  .ي، ط: سقط من  )4(
  .166-165ص 2ج: اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة ا�1م  )5(
  .471ص 2ج: �ح حدود ابن عرفة  )6(
  .271ص: ¤ت� خليل  )7(
  .»عندي«: ~ ك  )8(

 ]ب/341[
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فعارضه اqصم برجوع ا1اÐم من حكمه  ،و§vضاء اÍ1م به ،واإلذن باRقو\م ،و�1بوت الغلة
  ...فساده ما بيع ألجله إلخ  باRحب®س إY ؛األول

ودفعا  ،وطلبا مU اÍ1م ب®نهما ،)1(فقد ¢ن فيما سلف ترافع إK الفر\قان ،و�عد: فأجاب
الغلة  )3(بلزوم ؛مب�ية S حÍم القا� S الفر\ق ا¬ا] )2(فألفيتها ،فتأvلتها ،إK أرسامهما

 ،فحÍم عليه بغلته ،رده فامتنع من ،وحÍم عليه بصحة �ب®سه .فيما اشÖاه من األصل
و�يان  ،فنحيتهم عU ،فألفيته ¤تال غv wستقيم ،فتأvلت ذ.ك ،و�يعت فيها أvالكه

و.و فرضنا اإلعذار  ،أنه حÍم عليه ب1بوت الغلة من غw إعذار ،ذ.ك اÍ1م )4()اختالل(
مع أن ا.زرع ال يلزمه  ،و.م يذكر ا.شاهد ج�س ا.زرع ،فحÍم عليه باRمر وا.زرع �مال ،إ{ه

   .إنما يلزمه كراء ا(اء واألرض ،أصال
ومع  ،و.م يذكروا قيمة ا.زرع واRمر .وال أعلم ~ ذ.ك خالفا ،وأما ا.زرع فهو (ن حرثه

و�ا#ملة فمن  .و\طلب منه دفع ما وجب عليه فيمتنع ،ذ.ك فال يباع فيه متاعه حÄ يعذر إ{ه
فال يعتمد S أح�م قضاة هذا ا.زمان خصوصا  ،~ هذه ا�الدأراد ا.سالمة ×ن ابت. باÍ1م 

  .قضاة Çرار\ن �سأل اهللا اRوفيق بمنه
1029- R.�/ "^y g� a��1� �W���� �j�� Z�� �/ T��%X 

فإن ورثة ا.سيد �مد العاقدين ا.صلح مع الطالب �مد  ،و�عد :شورى ا#واب عنها
  ،ا.صالح

ّ
ما علموا بموت أخيهم الغائب يوم عقدوا ا.صلح إY قيامهم  ، ا{م�ل®س عليهم إال

ألنهم .و سكتوا xما ¢vال بعد  ؛وقاvوا قبل العام من تار\خ علمهم ،أو إY تار\خ كذا ،اآلن
و§ذا  .وغwه ،)5(كما ~ ا1طاب ،اوسكت xمً  ،فال قيام �م بمþلة من علم بZيع vلكه ،علمهم

   .هواهللا أعلم ا ،إن ثبت ا#نان �م ،هم با.شفعةوأخذوا أنصباءَ  ،حلفوا استحقوا نصيب vورثهم
   )7(و2ستحقون ،دعواه .وارثه )6(فت�تقل ،وa ا.شورى ف�ن القول قول وارث الغائب أنه ?

                                                 
  .»الفر\قان إK«: ~ ك  )1(
  .»فتأvلتهما فألفيتهما«: ~ ك  )2(
  .»ب.«ز\ادة : ~ ي  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .285ص 8ج: ينظر vواهب ا#ليل  )5(
  .»فتنقل«: ~ ي  )6(
  .»2ستحقونه«: ~ ك  )7(
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  هبا.شفعة ا )2(ونصيب إخوانه ،با(wاث )1()نصيبه(
1030- R��(�� l? ��1{� g/� .���/ _) .� M9�/X 

فقد ذكر العلماء أن ا.صياح ا�ي ينفع ا(حوز عنه إذا ¢ن عند  ،و�عد :شورى جوابها
 ،)4(وا1طاب ،)3(نظر �ح العاصمية ~ باب ا1يازةٱ ،بأن ºاصمه ال بمجرد ا.صياح ،القا�

  .هاواهللا أعلم  ،وغwهما
1031 - R���1{� l? �91{� n�	�� a�1�� ��(�� .�/ ¬(� �j)X 

نبهتك v Sراxة �وط بيع األم بعد حكمك بنقض  )5(فإ] ،و�عد :شورى جوابها
فإذا  ،ونقض اÍ1م ا(بU عليه ،لعزvك S نقضه ،)6(ورجوع اqصم� إY اqصومة ،ا.صلح

فإنهم يدعون بطالن بيع أمهم  ،وقد ثZتت vلكية ا#نان .ورثة الطالب �مد ،رجعا إY اqصومة
ألنه إذا بطل بعدم lسمية  ؛أعتقد صحة اÍ1م بذ.ك )7(]و.ست[ .بتخلف �وط صحة بيعها

أل] رأيت وا�ك .م  ؛و§نما نبهتك S ذ.ك ،فال تمÍن صحته بتخلف تلك ا.dوط ،ا.شهود
   .يلم ~ حكمه بها

ثم إن خاصمهم ورثة  .وهم أوالد ا.سيد �مد ،ف¦ .لمستحق ،وأما الغلة ا(وجودة اآلن
واهللا  ،و§ال ف¦ qصمائهم S القاعدة ،ا{Zس ¢نت �م واستحقوه قبل ،الطالب �مد ا.صالح

  .هاأعلم 
1032 - R.�/ �����8 �� O�'5� &j8 .�Em &	� ��* ? ! �j��X 

فÌ علمÍم أن إقرار ا.شيخ �مد ألخيه ا.سيد ا1اج عبد ا.ر�ن  ،و�عد :شورى جوابها
فهو إقرار بملك  ،وأما إذا وقع بعده .إنما يفيد إذا تقدم تار\خ بيعه ،أو با.ydة فيه ،بÍل ا#نان

wم عدم إفادته ،الغÐفاº وال.   
   ،كما ~ شارح العاصمية ،وال بد من تÍرره ،وأيضا أن ا.صياح ال يفيد vرة واحدة(

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .»أخواته«: ~ ي، ك، ط  )2(
  .1272ص 3ج: ينظر �ح ابن ا�اظم Rحفة ا�1م  )3(
  .278ص 8ج: vواهب ا#ليل  )4(
  .»فإنU«: ~ ي  )5(
  .».لخصومة«: ~ ك  )6(
  .ي، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
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ء يتعذر ذ.ك من ال�سا )2()قد(و§ن ¢ن  .)1(�ما كما ،بد من كونه عند القا� وال ،وا1طاب
  .)3()هاواهللا أعلم  ،و\عتW سكوت ا(حجور من زمن رشده إY قيامه ،ال© ال ºرجن

1033 - R�'�=8 ��� OK�L�8 &� ��� #�� "
��� M� nK��� .�� "^y [� ��  M9�/X 
يدÝ أن العيا�  ،أن و� أ�د بن سا.م قام S أ± خا� بن العيا� :شورى vضمنها

فأظهر رسما فيه  ،فلما وقف أبو خا� S ذ.ك ،ان»ع من وا�ه عdة مثاقيل با(خزن ظلما بZينة
ومثقال  ،lسعة منها قيمة جنان ابتاعه أ�د من العيا� ،أن عdة مثاقيل � S ا(ذكور آنفا

  . وال أخذ عليه ش®ئا بالظلم ،من اqراصة ال© عليه
 ؛فا�ازلة ل®ست من باب تعارض ا�®ن�Á حÄ يطلب الÖجيح ،و�عد :ا#واب )4()نص(

   .وغwه ،)7(كما ~ ا(خت� ،حيث عدم إ�vن ا#مع ب®نهما )6()يطلب( (5)]إنما[ألنه 
 ،vرة ظلما )8(وهاتان يمÍن ا#مع ب®نهما بأن يتعدد إعطاء ا.سيد أ�د .لعdة ا(ثاقيل

 ؛ثبوت كونه ظلما/ مع  ،مع أ] متوقف ~ ثبوت الغرم S العيا� األvر بالقبض ،وvرة قضاء
   .وهو القابض ،أvر من ال ºافه ألنه 

اa إال أن يؤخذ من vسألة من  ،و.م أقف اآلن S من أناط الغرم بمجرد األvر بالغصب
حنون ~ ا(كره إذا أ�ره و§نما وقفت S ما نقله ابن عرفة عن نوازل س .ا ا(ختلف فيهادل .ًص 

ثم نقل عن  .من أخرج � مال غwه من داره، فذكر أن ا(غصوب منه ¤w ~ تضم� أيهما شاء
أنه إنما يÁبع األvر عند عدم  ،ابن سحنون أن من أ�ره غwه S إلقاء مال شخص ~ مهلكة cر

   .ا(أvور
ال يقال إن األvر  ،غصوب دون ا¬انيةوفرق ابن عرفة ب®نهما بأنه ~ األوÉ انتفع األvر با(

إن  :ألنا نقول ؛إنه دفعه عما .زمه ~ ا(طلب :ألن شهود ا.رسم قا.وا ؛~ ا�ازلة انتفع با(غصوب
x� � الزم wعدوم حسا ،ذ.ك ا(طلب غ)¢ x� مع أن @م ابن عرفة ~ اإلكراه  ،وا(عدوم  
                                                 

)1(  ,U2Vحفة ا�1مR واهب ا#ليل1272ص 3ج: �ح ابن ا�اظمv 278ص 8ج: ؛. 
  .ك: سقط من  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .ط: سقط من  )4(

  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (5)
  .ي، ط: سقط من  )6(
ٌع َ,ْ�َ اَ�®õنÁََْ�ِ « : ينظر ¤ت� خليل عند قو�  )7( َح �َِسبَِب vِلٍْك : َو§ِْن أْمÍََن َ�ْ õرُج 

�
َع، َو§ِال   .270، ص»ُ�ِ

  .»مثاقيل«: ~ ط  )8(

 ]أ/342[
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   .واهللا ا(وفق ،األعوان ال ºافون العيا�ألن  ؛إكراه ~ ا�ازلة )1(وال ،S الغصب
ففيه أن  ،وأما ا.رسم اآلخر .وa علمÍم ×ا يقدح فيه ،وa ا.رسم ا(ذكور �و ~ اRار\خ

¬بوت العdة ا(ثاقيل بذمة ا.سيد أ�د ا�ي ذكر أنها ثمن  ،شاهده .م يذكر وجه �مله .لشهادة
و§نما  ، أو حضوره .لبيع واqراصة،بإقرار سيدي أ�دبد من ذكر ذ.ك  إذ ال ،ا#نان واqراصة

 ،بذ.ك إY أخذ األعوان منه )3(اإلشارة )2()أن تÍون(فيحتمل  ،و�ه شهد من حö ذ.ك :قال
واهللا  ،وال يؤاخذ اإل�سان بأvر �تمل .و¾تمل أن تعود S ا�يع واqراصة ،وهو الظاهر منه

  .ها(وفق ا
1034- R(�� _) ��(� M� ��c��]��� �P� �() .�/ Z�� �� g�=� "��pC8 �I�X  

 )4(ذكره ،ا وسكوتهفسقوط حق القائم cضوره �يع ما اد� فيه حقً  ،و�عد: فأجاب ؟وسأ�
  . )6( )5("َال َ,ْ�َ أٍب َوابِْنهِ : "ا1طاب ناقال عن ابن رشد عند قول خليل ~ ا1يازة

طاب عند قو� ~ ا(حل ا(ذكور وعدم انتفاعه بدعواه أن سكوته لغيبة عقده؛ ذكره ا1
  . )7(ور�ه ساكت

 S ا.رسالة، ونقل رجوع شيخه � عن �حه S حه� ~ îوهناك نقل @م ابن نا
  .ها )8(فلينظره من أراده ،ا(دونة
1035 - R�3	� ��*j���8 n�K'�� g/*�� ��(�� 
'� ��(��X  

ول®س  .صحيح ،~ ا.شورى -أصلحه اهللا  -و�نا  )9(]به[فما أجاب  ،و�عد :و×ا وجد hطه

  ذكره شارح  ،vرارا )10(إال أن ا.صياح والقيام ا(قيد بÍونه عند القا� ،عندي غwه

  
                                                 

  .ي: وما أثZته من. »إال«: ~ األصل  )1(
  .ط: سقط من )2(
  .»ما إشارة«: ~ ي  )3(
  .»ذكر«: ~ ي  )4(
  .272ص: ¤ت� خليل  )5(
  .285ص 8ج: ينظر vواهب ا#ليل  )6(
  .285ص 8ج: ينظر vواهب ا#ليل  )7(
  .314ص 2ج: ينظر �ح ابن ناS î ا.رسالة  )8(
  .ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )9(
  .»قا�«: ~ ي  )10(
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  وتÍلم عليه شيخ شيخنا العالمة  .و.م يتعقباه ،)2(وا1طاب ناقال � عن ا#زو� ،)1(العاصمية
  .هواهللا أعلم ا ،)3(و.و vرة ،واختار أنه �زئه إذا ¢ن عند القا� ،سيدي ا1سن بن رحال

1036- R ��c�� !��j�� ��=W?X  

فإن ¢ن زائدا S ما  ،أحن� ×ا أثبت vلكية أبيه � )4()أب(وأما ما قام به  :و×ا وجد �
ا(لكية ما .� وال يöه عدم معرفة شهود  ،~ اإلبراء )5(فله ذ.ك السÁثنائه ،أخذه ~ ا(فاصلة

�yÖا�صف ؛من ا(ش S ة إن أطلقت �ملyd.و\دل عليه  ،)6(كما ~ ا(خت� ،ألن ا
واهللا  ،.�ن ت�فه cسب ما� ،إذ .و ¢ن ألحدهما أقل من ا�صف ،ت�فهما معا ت�فا vستو\ا

  .هاأعلم 
1037 - R&	� 
�8 �() �\ O� Z��/ ,.��E? *�� l�� M9�/X 

�مد ا.ساهÅ ،قام عندي عبد ا.ر�ن بن عبد ر�ه نائبا عن أخيه وأخته :شورى S، 
 :فقال ،فسأ�ا ا.ساهÅ عن وجه دخو� ،فاد� األول أن بيد ا¬ا] حديقة إلخوانه ا.صغار

فبحثنا S ا.وجه ال© تملكت به  ،وهو اشÖى من أخت القائم رقية ،با.dاء عن ابن عم القائم
 ،وما إلخوانها ،انعقدت فيما �ا من األصل :فقال ا(طلوب با(عاوضة ،ها ا.صغاررقية متاع إخوان

وتوÉ عقد ا(عاوضة عن ا.صغار  ،ف� واحد نزل مþلة اآلخر اآلن فيما تم� � ~ القسمة أوال
   .أمهم ا.وصية

أي ا.رسم ا�ي فيه �اء  ،األم ا.وصية ار ~ أو� .لمعاوضة، وa آخره رضاوأظهر رسما أش
أن األم إن وافقت ~ �اء أ�د من رقية S  :فعاوضه عبد ا.ر�ن بقو� ،ا.سيد أ�د من رقية

فظهر  .و�اؤyم بعد vوت ا.dك معها ¢لعدم ،فقد أ�ك أبونا ~ ا�ظر معها أخاها ،أنها وصية
   :K أن القضية ~ جانب الطالب تنح� ~ ثالث فصول

                                                 
  : ينظر �ح بيت  )1(

وا(ـدÝ إن أثبـت اّ�ـــزاع مــع     
  

  خصيـمه ~ مــدة ا1ــوز انتفــع  
  .1272ص 3ج: �ح ابن ا�اظم Rحفة ا�1م      

  .278ص 8ج: ينظر vواهب ا#ليل  )2(
  .169ص 2ج: واإلح�ماإلتقان  ينظر حاشية  )3(
  .ي: سقط من  )4(
  .»~ اسÁثنائه«: ~ ي  )5(
  .212ص: ¤ت� خليل  )6(
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وعدم ثبوت  ،وت�ف ا.وصية بعد vوت ا(dف ،األوالد ح� اRفو\ت إY اآلنسفه 
   .ا(عاوضة

   :منح�ة ~ فصل� ،(1)وa جانب ا(طلوب
   .أن االعتياض صدر من األم ا.وصية :وا¬ا] ،ثبوت ا(عاوضة :األول

 .أو Þو العام� ،وهو سكوت ا(حجورة عن القيام أز\د من xم� ،وزدت فصال ثا¬ا
  . وعدم صحته ،ت�ف األم بعد vوت ا(dف ،وقاعدة الفصول ùها صحت

أّن ا(dف ل®س بوّ�، وال � من : أّن ذ.ك vوقوف S نظر القا� لقول ابن رشد: قلت
 ّHح ا.وÍأنّه  (2)والية العقد �ء، و§نّما � ا(شورة، فإن أن 

ّ
دون إذنه، فالعقد صحيح، إال

َف  اتvوقوف S إجازته، فإن م نقله ا1طاب عند قول  S.(4) نظر القا� (3)ا.ُْمdُِْف ُوقِ
  .(5)"َو�ِأْ,َعْد َمَع أقَْرَب : "خليل

وما ذكرتموه من توقف الطالب S الفصول  ،فقد تصفحت سؤالÍم ،و�عد: جوابها
   .أنه ال يÍلف إال بالفصل األول فقط ،فا�ي ظهر (حبÍم ،)6(ا¬الثة

ذكرتم من  فا(طلوب هو ا�ي يÍلف بضدهما مع الفصل� ا.�ين ،وأما ا¬ا] وا¬الث
فحي�ئذ  ،فلم يÍن عنده مدفع ،وأعذرتم إY الطالب ~ ب®ناته ،فإذا أثبت �يع ذ.ك ،جهته

واهللا ا(وفق  ،أو إقامة من ينظر ~ ذ.ك .ليتا^ ،أو ردها ،ي�تقل ا�ظر إ{Íم ~ إvضاء ا(عاوضة
  .ها

1038 - R��iJ� ���� M�T*�L� ��>('� ]��� ,#��(/ ! X 
ماءها / و§نما ¾ملون  جرى،و¸نت منقطعة ا( ،وسئل القا� عن أناس vش�yÖ ~ فقارة


 ،و¸ن بعض أهل ا(اء ¾مل من سانية جاره .و�À أثاره ،ثم أن �راها انطمس بعضه .با.سوا
بَدُ 
َ
  وما بÀ من ا(جرى ~ ذ.ك  ،1د ا(اء )7(و\دخله جنانه بمسلك الفدادين ا(س� عندنا أ

                                                 
  .»ا(صلوب«: ~ ي (1)
  .»ا(وH«: ~ ي (2)
  .»وقع«: ~ ي (3)
  .62ص 5ج: vواهب ا#ليل (4)
  .113ص: ¤ت� خليل (5)

  .وهو �ر\ف ظاهر. »ا¬اثة«: ~ ي  )6(
  .»البد«: ~ ي  )7(

 ]ب/342[
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  وتÁبع أثارها {صل ا(اء #نانه cيث �عل  ،ثم أن ا�ي ¢ن يفعل ذ.ك أراد جهر ا(جرى ،ا#نان
  . فأE � جاره ا(ذكور ذ.ك ،سانية به

 ،ال �وز أن يمنع من خدمته ،و�À أثاره ،وانطمس ،أن ا(جرى القديم ا�ي تهدم: فأجاب
 ،فقد منع حقا وجب � ،ومن منعه ،�¸ؤه )1()به(كما انتفع  ،و\�تفع به ،{صل ا(اء إ{هوحفره 

  . من خطهه والظلم حرام ا ،وذ.ك ظلم
  .هاو�ه يقول  ،أعاله صحيح :ونص ا#واب ،وأجاب بصحته ابن ا.شيخ

1039- R3�=�� 
���� M� "�i%� "
�8 O�'	 ! A*j=�� 
���� [� Ä ��� ��� X 
وسئل االبن (ا قام أوالد دح S ا.سيد ا�كري ~ ا#نان ا�ي بيده اشÖاه من ا.سيد 

وادعوا أنه رجع من تلك ا.وصية واحتج عليهم �سكوتهم  ،وقد أوò به جدهم البنه ،ا1بيب
  .ألنه شيخهم ؛خوفهم من ا.سيد ا1بيب ،وزعموا أن ا(انع �م ،ح� ا�يع

حÄ 2شد شاهدان أن أباهم إن  ،فال تÍون �م حجة فيه ،هأما اqوف ا�ي ادعو: فأجاب
أو  ،و\قطعان بذ.ك ،من قبل سيدي ا1بيب ،أو ما� ،�ر ~ بدنه )2()�(قام ~ ذ.ك ¾صل 

 ،أو لغwه ال بمجرد ا�عوى واRوهم ،1صول ذ.ك من سيدي ا1بيب � قبل ذ.ك ،يظناه ظنا قو\ا
 ،مع أن سيدي ا1بيب .م ¾صل ذ.ك منه � ،ومن دعوته ،] أخاف من سيدي ا1بيبإ: قو� أو

  .هوال لغwه ا
1040- R ,,�-� M� ¾�� &	� M� ��c��,¾�� �=-�� .�W�� M�� KI��� [� .�W�� ��(/ m.��-X 

Uم عن رجل تو� عن أصولٍ  :نص ا.سؤال ،و×ا وجد (حمد بن أ�د القسمطيÍجواب، 
واستغلتاه S ع�  ،.زوجة و§حدى ا�نات بعض أصو�فحازت ا ،اوترك زوجة و�نات وxصبً 

و(ا تو� العاصب قام ورثته يطلبون واجبهم ~ األصل  ،العاصب أ�Õ من اث�© عdة سنة
  فهل �م @م مع سكوت vوروثهم ا(دة ا(ذكورة أم ال؟ ،ا(حاز

   v((4)وروثهم(و ،(3)ألن من مات عن حق فلوارثه ؛أن .لورثة القيام ~ ذ.ك: جواب ا(ذكور
  فألن ا.d¸ء مطلقا ¢نوا  :أما أوال ،وال عWة بتلك ا1يازة ،.و ¢ن حيا .�ن � القيام ~ ذ.ك

   .�رد االستغالل ~ ا(دة ا(ذكورة ؛ال يÌÍ ~ ا1يازة بال�سبة إ{هم ،قر�اء أم ال
                                                 

  .ط: سقط من  )1(

  .ي: سقط من  )2(
  .»فلوارثهم«: ~ ي (3)
  .ي: سقط من (4)
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صله، كما نّص عليه ابن فألّن ا1يازة إنّما تعمل فيما جهل أصله، ال فيما علم أ :وأما ثانيا
  )1(. ، ونقله عنه ا1طاب آخر ا.شهاداترشد

ال S جهة أنه vلك  ،وôيته أنه ترك بيد ا.زوجة وا�نت ،وا(لك هنا معلوم أنه .لوارث
وقد نص القا� عياض كما  .العÖافهما بعدم انتقال ا(لك إ{هما بوجه من وجوه ا�قل ،�ما

أو فعل  ،بد من ا�R\ح با.سقوط بل ال ،vسلم بمجرد سكوته قيل S أنه ال 2سقط حق اvرئ

ومن . )�flâŽ†�Ó@žæ�gflë@&áčÜž�Žß@&ù�Šžßa@şČÕfly@ŽÝ�İžjflí@�ü�)2 �وهو ¤تار ابن رشد أخذا من قو�  ،ما يþÁل مRþه

وyتب . واهللا أعلم ،أو ا¬الث� ،اشÖط طول ا(دة ¢لعd\ن سنة ،قال با.سقوط بمجرد ا.سكوت
  .ه�مد بن أ�د القسمطيU ا

1041- R.�/ ����� �I�(�� .8 �j)� ,.��� ��  O�'	 "
�8 ���? M�X 
و§عطاء كراء  ،وحÍم به .لقائم و.إلمام فيه ،وقيم عليه ،وسئل ا.شيخ عن إمام بيده جنان

بإبقاء ا#نان بيده  ،فأراد إتباع xدة أهل بâه اqراص� ،و� فيه أيضا خö وفواكه ،األرض
، وأيضا أثر غبار اإلمام بÀ وامتنع من ذ.ك ا(ستحق .لجنانه، و\ؤ�ره إY أن يصل ثمر )3(يذكره

  فيه؟
وال يلزم  ،فمستحقه ال �S W ترyه .إلمام يذكره ،أما تذكw ا#نان ا(ستحق: فأجاب

وذ.ك ال �وز  اع ا.كراء وا(ساقاة،يؤدي إY اجتمألنه  ؛بل ال �وز اتباعها ،إتباع العادة ا(ذكورة
   .Rنا~ أح�مهما

 )4(فإن شاء vستحق ا#نان ،فهو S حقه فيه ،وأما ما يبü من أثر الغبار بعد حصاد زرعه
وما حرثه  ،و§ن شاء أعطاه قيمة ما بÀ من أثر غباره ،و\عطيه ما ينو�ه من اqراصة ،ترyه ¾رثه

و\عطى vستحق ا#نان كراء قدر ما  ،ف¦ .�ي حرثها ،من اöq ~ ا#نان قبل االستحقاق
  هاواهللا أعلم  ،lسü به من ا(اء

                                                 
  .288ص 8ج: ينظر vواهب ا#ليل  )1(
 أن فيه : ، ول®س فيه لفظ328: القضاء ~ ا�يوع، حديث: حديث حسن، أخرجه ابن وهب ~ ا(وطأ، كتاب )2(

ّ
vسلم، إال

وثقه أ�د بن صالح ا(�ي، ينظر : بن حجر العسقال] قالعثمان بن اÍ1م، قال ابن أ± حاتم، ل®س با(تقن، لÍن ا
، وفيه زهw بن �ّمد، 110ص 7ابن حجر العسقال]، ج: ؛ تهذيب اRهذيب148ص 6ابن أ± حاتم، ج: ا#رح واRعديل

 .348ص 3ا(صدر ا.سابق، ج: ؛ تهذيب اRهذيب589ص 3ا(صدر ا.سابق، ج: ينظر ا#رح واRعديل. وهو vستقيم ا1ديث
  .معناه يؤ�ر، أي تأبw ا�خيل، و¼ لفظة �لية .لمنطقة :يذكر  )3(
  .»ا.كراء«: ~ ك  )4(
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1042- R��iJ� z�� ! #�	�L� *�=�� �j)X  

إال إذا أخرجوها ح�  ، ¼ (ن صارت ~ أرضه، فا�_و�عد: فأجاب ؟وسئل عما يظهر
  هاواهللا أعلم  ،أو جرى بذ.ك عرف بâهم ،القسمة
1043- R M�.��'	 ! .	�*E� .��E ! &��L� �=��C98 ��  3I�y &���X  

وتملك ش®ئا منه  .وخروجه ~ جنانه ،قام بمحاسبة ا(وñ ~ دخو� ،وسئل عن وyيل ôئب
  ، فأراد قر\به ºاصم عنه؟بإذن القا� ~ تلك ا(حاسبة

و§ال  ،له ذ.كف ،يطلب األجرة S قيامه ،أن �اسبة ا.وyيل .لغائب إن ¢ن مثله :ا#واب
وأما ا1اÐم ا¬ا]  .و§ال فال ،فحكمه ماض ،ثم إن القا� ا1اÐم إن ¢ن عدال x(ا .فال

  هاواهللا أعلم  ،فل®س � إقامة وyيل .لغائب S ا(شهور
1044- R"��	 z�m �
��� .~�� ! &	*� O��/ �\ ���� M�X 

حÄ دخلت  )1()وامتدت(و�ا فسالن  ،وسئل عن ]لة .رجل ~ أرضه �اذية ألرض جاره
   ؟أو .رب األرض ،هل الفسالن .رب ا�خلة .وصار ]ال ،وعظم ،~ أرض ا#ار

أو ز\دت � ~  ،أو ا.صدقة ،)2(أو ا�بة ،وأيضا رجل توÉ ]لة ~ أرض رجل با.dاء
  أيضا؟ )3()(ن هو( ،ثم كW ون� ،و�ا فسالن ال يلتفت إ{ه ،القسمة

 ،فله قلعه ،إن أ� برب األرض ،أن الفسالن ا�ابت ~ أرض غw ما.ك األصل :)4(ا#واب
  /  .wº ~ ذ.ك ،أو كراء vوضعه

wلك ]لة ~ أرض الغv ألن �  ؛فهو (ا.ك ا�خلة ،فما حدث �ا من الفسالن ،وأما من
حكمه ما سبق ~ ف ،و§ن فرضنا أنه تعدى .والعادة أن الفسالن ال يتعدى حر\مها ،حر\مها

إال إذا تعدى الفسالن حر\م  ،وyذ.ك نقول ~ ا(سألة قبلها أنه @م .لجار .ا(سألة قبلها
 ،وقد قا.وا اث÷ عdة ذراx من نواحيها ùها إY عdة أذرع ،وحر\مها ما فيه vصلحتها ،ا�خلة

َوَما ِ*يِه vَْصلََحٌة : وأشار إ{ه ~ ا(خت� ~ إحياء ا(وات بقو� ،فبهذا أجاب ما.ك بن ôنم
   .بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK قال ¢تبه �مد عبد العز\ز. هواهللا ا(وفق ا ،)5(َكنَْخلَةٍ 

                                                 
  .ي: سقط من  )1(
  .»با�بة«: ~ ي  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .»فأجاب«: ~ ط  )4(
  .249ص: ينظر ¤ت� خليل  )5(

 ]أ/343[
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واأليمان من كتاب جامع vسائل األح�م .إلمام أ± القاسم  ،وa أوائل نوازل ا�xوى
� ،فطلعت �تها غرسة ،عن رجل � ]لة ~ ضيعة رجل )1(وسئل ابن عبد الW: "ما نصه ،الWز

 ،خرجت من ]لته: وقال صاحب ا�خلة .� ]لة واحدة ألنّ  :وقال ،فأرادها صاحب ا.ضيعة
   ؟فلمن تÍون منهما

وال  ،(لكه إياه ،ف¦ .صاحب ا�خلة ،من حر\م، فإن دخلت فيه )2(بد .لنخلة ال: فأجاب
  . قطعها )3(.وجب ،ألنها .و خرجت ؛قد Æرج عنهابأنها  ،يلزم احتجاج صاحب ا.ضيعة

~ غرس ]لة �vن  ،)6()~ ا(دونة(مثله  ،حر\ممن  )5(|.لنخلة|بد  ال )4(|:قو�|: قلت
  ... إلخ  )7("أخرى ~ �ر األوÉ إذا انقلعت

    ~ من يغرس ~ داره  ،عن ابن وهب )8(وa العتZية: "ما نصه ،وفيها أيضا بعد أوراق كثwة
 ،)9(نظر إY ما ~ داره ،فإذا طلع عليها من �U ثمرها ،فتطول حdُl Äَف S دار جاره ،شجرة

فيدخل عليه  ،وºاف اRطرق منها ،ف�عم ا#ار أن vوضع ا.شجرة يöّ به ،أو يقرب من جداره
 ،قادمتأو يقطعها ùها لقر�ها من جداره؟ وyيف إن ت ؟~ طو�ا(هل يقطع ما يؤذيه  .~ داره

وd2ف منها  ،)10()فهل يأvر ا.سلطان بقطعها (ا يؤذيه ،و¼ تز\د ~ � xم ،وDv �ا أعوام
  S عيا�؟ 
فال  ،وطلوع من �نيها ،إن .م يÍن إال ما ش\ من الطروق من ناحية ا.شجرة: فقال

سZيل � إY وال  ،واإل�ار إن علم ذ.ك منهم ،�نيها من اRطلع )12(]من[ومنع  ،� )11(حاجة
ووقعت  ،وحدوده ،وعظمت حÄ خرجت من أرض صاحبها ،ولÍن إذا انdÁت فروعها .قطعها

                                                 
  .كما ~ فتاوى الWز�. »ابن عبد ا.ر�ن«: ~ ي، م  )1(
  .»من ا�خلة«: ~ ط  )2(
  ط .ي: وما أثZته من. ».ووجب«األصل : ~  )3(
 .فتاوى الWز�: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )4(
 .فتاوى الWز�: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )5(
  .ي: سقط من  )6(
)7(  �  .279-278ص 4ج: فتاوى الWز
  .»ما نصه«ز\ادة : ~ ي  )8(
  .»دار جاره«: م~ ي،   )9(
  .ط: سقط من  )10(
  .»حجة«: ~ ي، ط  )11(
  .م، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )12(
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وآذاه منها  ،ووقع ~ حدوده ،قطع ا�ي أ� به منها ،وأ� ذ.ك به ،وحدوده ،~ أرض جاره
  . ثم نقل عن ابن رشد وغwه @ما ال ¾مله هذا ا(حل )1(."فقط

          ،سئل بعض الفقهاء عن ا.رجل 2شÖي ا.شجرة: "بورقت�وفيها قبل vسائل ا(ديان 
أو (ن  ،فهل ا¬مار .رب األصل ،فتمتد فروعها حº Äرج #نان آخر ،أو يÍون أصلها ~ vلكه

  خرجت إ{ه؟ 
قا�  .، و� قطعها)2(وعليه ا.كراء .�ي خرجت إ{ه إن شاء ،ا¬مرة .صاحب األصل: جوابه

ز ا.صلح S أن تÍون ا¬مرة .�ي امتدت عنده الفروع، و.و اشÖى وال �و .أصحاب ما.ك
وا�يع فاسد؛ ألنه �هول ال تدرى  ،فهذا �ط ال يصح ،و§ن طالت .واشÖط مّد فروعها ،ا.شجرة
   )3(."هôيته ا
1045- R^r�� _) 
) �� �=�� 
) ���� �� ,^r�� _) .�/ �=) M� ��c��X  

وال حد حق  ،وال يعلم حد اZ1س ،وفيها حق .لغw ،حZس فيها (4)وسئل أيضا عن قاعة
wدود؟ال بتحو\ز ،الغc وال ،  

و§ن  ،فإن ¢نت ا�عوى مÁساو\ة قسمت أنصافا ،أن القاعة تقسم S ا�عوى: فأجاب
و\قسم ا�ا
  ،فهو � ،ومن أسلم ش®ئا .صاحبه ،¢لعول ،اختلفت قسمت S قدر ا�xوى

  ه، واهللا أعلم اب®نهما S اqالف ~ ذ.ك
1046- RM�
��8 k�
��� M� ��c��X  

عداء ~ بن �مد بن يع®ش الطلحاوي طلب االفإن أ�د  ،و�عد :نصها ،شورى .البن
وزعم أن � ~  )5()قبل(ن ا(طلوب قد قام ، ثم إ.كونه يطا�ه بمال ،أvالك ا1اج أ�د اRميمو�

وأن هذا ا.و� الطالب اتصل بمÖوك األب هو  ،الطالب ا(ذكور ماال وقد تو� (6)]±أ[ذمة 
وا.و� اد� أن الطالب ألبيه إنما أرسل  ،بدعواهما أنه تصدق عليهما بذ.ك ~ حياته ،وأخوه

  . وyتب ا.رسم �فسه ،و�اعها � ~ قرى تي¯ با�ين ،معه كسوة

                                                 
  .400ص 4ج: جامع vسائل األح�م  )1(
  .»اهللا«ز\ادة : ~ األصل، ي  )2(
)3(  �  .451ص 4ج: فتاوى الWز

  .»قاعدة«: ~ ي (4)
  .ي: سقط من  )5(

  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من (6)
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 ñاالقتضاء (1)ا(بضعثم بعد و S تب � ~ ا.و¸لة أن ا(ال � ،معه صاحب ا�ضاعةyو، 
#أ  ،بعد قبضه بعضا (3)ن، و.م تفلس ا(دايأن أباه مبضع معه فقط :- (2))ا.و�( - فهل يقبل قو�

وأنه باع با�ين من غw  ،ع با.كÑ أنه باع (ن ل®ست � ذمةهل إن اد� ا(بِض  .معه (4).لمبضع
قبل أن  ،وهل إن طلب ا(حاكمة ~ ذ.ك ؟و§ن ¢ن قد قبض بعضا ،يتجه عليه غرم )5()هل( ،أvر

Cاب أو ال؟ ،ما عليه )6(يق�  
واإلعذار  ،فال يمÍن أ�د ا(ذكور من االعداء إال بعد حضور ا(طلوب ،و�عد :فأجاب

   .أو بعضه ،وا{م� إن اد� ا(طلوب دفع ما بذمته ،وعجزه عن ا�فع ،إ{ه ~ ب®نة خصمه
و§قرار طا�ه بإرسا� مع  ،فال lسمع بدون ب®نة ،وأما دعواه عمارة ذمة vوروث طا�ه بمال

 .أو بالقيمة إن .م 2سم ،يوجب عمارة ذمة أبيه با(س� من ثمنها إن س� ،أبيه كسوة باعها بدين
واقتضاء ا(طلوب ذي  ،وال يؤاخذ غwه من ا.ورثة بإقراره هو ،لÍن بال�سبة لقدر إرثه منه

إن أنÍر  ،بذ.ك ا�ين عليه اتباعه، إذ ال �وز � ا.رضا ال يوجب ،ا�ضاعة .�ء من ا�ين
أْو بَِديٍْن إْن : "أو سكت، كما ~ ا1طاب عند قول خليل ،أنه ن& عنه :بل قال ،اإلذن ~ ا�يع به

  . / .م ¾تج #واب األسئلة ا،دعوى اإلذن، و§ذا .م �ز � ا.رض و¾لف �Ì، (8) (7)"فَاَت 
ثم  ،بل يقC ما بذمته ،فال �اب � ،وأما طلبه ا(حاكمة قبل أداء ما هو �قق بذمته

وسئل عن ا.رّجل يZيع من : قال ~ ا(فيد: "ما نّصهفÌ ا1طاب عن ا(سائل ا(لقوطة  .¾اÐم
أَراَد  و.م يÍنأنّه وجد به عيبًا، (ا.رّجل اّ�ابّة، أو ا¬ّوب، فزعم ا(شÖي  َ-َقَدُه ا¬�َمَن َ,ْعُد، فَ

ي ِÖََمنَ  أن ال )9()ا.ُْمْش�نُْقَد ا¬�بما ¾Íم، وقال ا�ائع ال أحاكمك  )10(حÍ¾ Äّم � ~ العيب ،َ
Cأقت Äّا¬ّمن )11( فيه ح .  

                                                 
  .»ا(بعض«: ~ ي (1)
  .ي: سقط من (2)
  .»ا(ائن«: ~ ي (3)
  .»ا(بضع«: ~ ي (4)

  .ي، ك: سقط من  )5(
  .»يقبض«: ~ ي  )6(

  .217ص: ¤ت� خليل (7)
  .195ص 7ج: ينظر vواهب ا#ليل (8)

  .وما أثبت ~ ا(خطوط يقتضيه ا�ص. غw مثبت ~ vواهب ا#ليل  )9(
  .»بالعيب«: ~ �يع ال�سخ  )10(
  .»أقD«: ~ ي  )11(

 ]ب/343[
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© يقD فيها من ساعته: فقال ابن vز\ن
ّ
حÄّ فإنّه ال ينقده  ،)1(أّما إذا ¢ن من العيوب ال

¾Íم ب®نهما، و§ن ¢ن أمًدا يتطاول فيه األيّام، فإنّه يقC .لبائع بأخذ ثمنه، ثّم يZتدئ ا(شÖي 
  . معه اqصومة بعد إن شاء

  . و�ه قال شيوخ القwوان: قال عبد ا1ّق 
َرأيُْت أبَا ، و)2(و�ه vضت الفتيا عند شيوخ قرطبة، وغwها من األند.س: قال ابن مغيث

عن أهل ا(ذهب  )5(وح�ه عن خلف بن vسلمة بن عبد الغفور، )4(يف© به غv wّرة (3)ا.ُْمطرف
  . منهه ا )6("~ كتابه االستغناء
وأخ�W إسحاق بن إبراهيم : د�مّ " :وقع قبله ~ ا(فيد ما نصه... وسئل إلخ : وقول ا(فيد

Åو�هذا  .واهللا أعلم ،فا(سئول هو وسيم... إلخ  )8("وسئل ،)7(أنه سمع وسيم بن سعدون الطليط
  .هواهللا أعلم ا ،)9(يÖجح أحد القول� ا�ين ذكرهما ا.زقاق تبعا .صاحب الطرر

1047- R.j��� .��� "
�8 �� O� Z��/ ,"vE� ��/ �¥
)� [� ��  ,#�*�� �W�� �'W� M�X 
ثم أنه قيم S أحدهما فيما  .وyهافاقÁسما مÖ ،)10()مثال(وسئل االبن عن اث�� ورثا اvرأة 

  فهل دعوى ا(ستحق  ،ثم أثبت القائم vلكيته واستحقه ،فاد� أن ما بيده ما� وvلكه ،أخذه

                                                 
  .»ساعة«: ~ ي  )1(
  .وهو خطأ، وما أثZته هو ا.صواب. »األند.س®�«vواهب ا#ليل : ~  )2(

سمع ا1ديث من أ± . ه341القنازÝ القرطó، و� سنة عبد ا.ر�ن بن هارون بن عبد ا.ر�ن األنصاري : أبو مطرف (3)
روى عنه ابن عتاب وابن عبد . ع® والقل� وابن عون وغwهم، وأخذ الفقه عن األصيÅ وأ± عمر بن ا(كوي وغwهما

بUْ وغwهم . ئق ابن ا�نديألف تفسw ~ ا(وطأ، واختصار كتاب ابن سالم ~ تفسw القرءان، واختصار وثا. الW وابن الط"
  .111ص: ، شجرة ا�ور249ص: ، ا�يباج ا(ذهب296ص2ج: ترتيب ا(دارك. ه413توa سنة 

  .»غwه«: ~ ي  )4(
أخذ عن القا� زyر\اء بن الغالب وأ± عمر بن ا�ندي وأ± . أبو القاسم، من أهل إقل®ش: خلفة بن vسلمة بن عبد الغفور  )5(

. ه440توa سنة . االستغناء ~ أدب القضاة واألح�م: من تآ{فه. يه حافظ؛ و� قضاء بâهفق. عبد اهللا بن العطار وغwهم
  .193ص1ج: ؛ ا.صلة183ص: ؛ ا�يباج ا(ذهب319ص2ج: ترتيب ا(دارك

  .417ص 6ج: vواهب ا#ليل  )6(
ّضاح، وi بن عبد العز\ز، وأبا سمع �ّمد بن و. أبو �ّمد وسيم بن سعدون بن عمر  الق®°، الّطليطÅ :وسيم بن سعدون )7(

و¸ن فقيه . اشتهر بالعبادة وا.صالح. وحّدث عنه ابنه �ّمد، وأبو إبراهيم الّطليطÅ، وغwهما. ز\د القراط®°، وغwهم
 . 1319ص 3ج: ؛ �هرة تراجم الفقهاء ا(ا.كية164ص 2ج: تار\خ علماء األند.س. ومف© طليطلة ~ وقته

  .319ص 4جابن هشام،  :يما يعرض �م من نوازل األح�مف لحّ�ما(فيد . )8(
  .315أ�د ا(نجور، ص: ينظر �ح ا(نهج ا(نتخب  )9(
  .ط :سقط من  )10(
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  مبطل قيامه S مقاسمه أم ال؟ ،منه ا(لكية
بعد عجزه  ؛فا#واب أن ا(ستحق منه يرجع Í\� Sه بما استحق منه ،و�عد: فأجاب

(ا عرف  ،ماK وvل¶ :قو� ،وال 2سقط رجوعه عليه ،هو أيضا عن ا�فع فيما قام به ا(ستحق
و§ن ¢ن ا(د� عليه يعلم بطالن ما  ،ودفع القائم بها ،عند العام واqاص من ادxء هذه ا�عوى

  . هاواهللا أعلم  ،ادxه من ا(لكية
  :قوa نظم عمليات الفالK من باب االستحقا

 .ِ  وعَ ــجُ رُ  الَ وَ 
�
  )1(ا  ا�®ت�ق� حِ تَ سْ vُ  مَ ـاَص ا خَ ذَ إِ  هُ ـنْ مِ   ا     ق� ـحَ ـتَ ي اسْ ذِ ــل

 ،وعجز عن ا�فع ~ ب®نته ،إذا خاصم ا(بتاع ا(ستحق: قال ~ ا�ر ا�w1: "قال ~ �حها
والعمل ا{وم أنّه ال يرجع، S ما ~ كتاب : قال ا.ّشيخ ر�ه اهللاهل � ا.رجوع S ا�ائع أم ال؟ 

 تأخذ ال�ّسخة، وترجع S بائعك با¬ّمن، : فيقال .لمستحّق من يده: الّطحاوي، وا(دن®ّ�، قال
ونقل عدم ا.رجوع كذ.ك عن صاحب  .ونقله ا1طاب أيًضا. هأو Æاصم، ثّم ال رجوع .ك ا

  . نص S العمل بذ.ك وابن سلمون دون( ،ا(عيار
وسئل يعU سيدي عبد اهللا العبد́و : (2))وقال ~ نوازل ا�يوع وا(عاوضات من ا(عيار
فوجد  ،فاستغلها ا(شÖي Þو أر�عة أعوام ،S ما يعطيه سياقه عن رجل باع أvال¢ من رجل

فأخذ ا(شÖي ºاصم إY  ،و.م يÍن ا�ائع علم ذ.ك ،فيه حظه �Zس ~ تلك األvالك (3)رسم
أم  )4()ذ.ك(.كونه خاصم ~  ،فهل يبطل حقه ،فأراد اآلن ا.رجوع S ا�ائع ،أن حÍم عليه

  ال؟ 
ألن ¤اصمته تتضمن أن بائعه إنما باعه ما  ؛S بائعه ا(ذكور )5()رجوع �(ال : فأجاب

هذا هو  !اZ1س ~ ذ.ك باطلة، فكيف يرجع عليه بما .م �ب عليه؟ )6(دعوى يملك، وأنّ 
  . الغرضه وعليه العمل ا ،و�ه القضاء ،ا(شهور من ا(ذهب

                                                 
  :  ا�يت ا¬ا] هو  )1(

 ...........................................................
   .  

واqُصـوَمـُة َعـَ. َمـْن َال رُُجــوَع     
  .، جامعة ا(لك سعود5133: ¤طوط .ب 163�ّمد بن أ± القاسم، ل: فتح ا#ليل ا.صمد ~ �ح اRكميل وا(عتمد      

  .ك: سقط من (2)
  .»رسما«: ~ ط (3)

  .ك: سقط من  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .»اد�«: ~ ي  )6(
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.و ¢ن قد  خاصم : ما نصه ،قال ~ آخره ،.لشيخ أ± ا1سن )1(وa ا�وازل ا(ذكورة جوابا
 ،ع عليه S أحد القول�.م يÍن � رجو ،حv Äلكه عنه ،واد� أن األصل ¢ن .لبائع �

  . هوعليه العمل ا
إذ  ،ال قيام .لمحكوم عليه بعد ادxئه ا(دفع S من باع منه: وقال ~ ا.وثائق ا(جموعة

  . ببعض اختصاره و§ذا أ�ذبها .م �ب � بها قيام ا ،قيامه عليه إنما هو با�®نة ال© شهدت
و.م �علوا ا�R\ح بملك  ،نعا من ا.رجوعوانظر .َِم جعلوا اإلقرار ا�ي تضمنه اqصام ما

اa إال أن يقال أن اqصام يتضمن إقرارا متكررا ~  ،كما vر ،ا�ائع عند ا.dاء مانعا منه
 ،إن ادxء ا(دفع ~ ب®نة االستحقاق :أو يقال ،وهو أقوى من اإلقرار vرة واحدة ،�ا.س اRخاصم

             ،وأو� قو�ا ،ذيبها من ا�R\ح بملك ا�ائعو�تك ،و¼ ال© يقوم بها S ا�ائع أêح
   )3(. "هأو سافع ا ،)2(ما ب� vلجم مهره :أو اqصومة بمع÷ ا.واو مثلها ~ قو�

: فأجاب ،وعمليات الفالK ،~ ا(سألة بما ذكر بعد جوابه بما ~ ا�ر ا�w1 (4)ثّم روجع
 ،ال ~ ا.وارث ،إنما هو ~ ا(شÖي إذا خاصم ،و�ح عمليات الفالK ،فما ~ ا�ر ا�w1 :و�عد

   .S ابن العطار ذكر أن القضاء با.رجوع .لمشÖي إذا عجز عن ا�فع
 ،إنما هو �فعه ~ ب®نة ا(ستحق ،(5)]إذا خاصم[فإن من قال بعدم رجوع ا(شÖي  :وأيضا

وyأنه خاصم عن نفسه ال عن  ،يما خاصم فيهفله حق ف ،وأما ا.وارث .وهو ال حق � ~ ا(بيع
وôية ما فيه أن يÍون  .ومن مات عن حق فلوارثه ،(6)وذ.ك أيضا حق (وروثه .�\Íه

  ه، كما ~ ا�وادر او.و حÍم � ،.Í\dه ا�فع فيما قام به ا(ستحق
1048- R����+ #
L _�*+ O�� ML *9L� ! �j��X 

واد� أن ذ.ك طر\قه  ،فمن ¢ن يمر S أحد مدة طو\لة ،و�عد :ووجد hط االبن أيضا
(روره / و§ن ¢ن  ،إال إن أثبت خصمه أن سلوyه �دث من غv wوجب ،فال ºرج منه ،(لكه

  ا هذ .حلف هو أن ذ.ك طر\قه ،فإن نÍل ،حلف خصمه أنه ال طر\ق � عليه ،مدة قر\بة

                                                 
  .»جواب«: ~ ط  )1(
  .»مهزه«: ~ ط  )2(
  .أ 164ل -ب 163�ّمد بن أ± القاسم، ل: فتح ا#ليل ا.صمد ~ �ح اRكميل وا(عتمد  )3(

  .»رجوع«: ~ ي (4)
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (5)
  .»(ورثه«: ~ ي (6)

 ]أ/344[
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  هحاصل ما أجاب به ابن القطان ا
1049- R9�/.��� n�� *�98 3I�y ¡���� n�8 MX  

فباع ا.وارث أصله قبل  ،و.م ي1بت ،وسمع vوته ،فمن ¢ن vوروثه ôئبا ،و�عد :أيضا )1(و�
 ،إن .م ي1بت أنه باع بعد vوته ،فللوارث رد ما باعه ،بعد ذ.ك )2(فإنه إن ثبت vوته ،ثبوت vوته
  . واهللا أعلم

: ونصه ،صاحب ا(خت� )3()ذ.ك(فقد نقل  ،ما بأعاله صحيح :وأجاب غwه بعده
ْن َوِرثَهُ "   . واهللا أعلم ،)4("َو.ِلَْغاِصِب، َ-ْقُض َما بَاَعُه إِ

 ،فا�ازلة قد ¢ن ظهر K فيها ما كتبت :و�عد .وS فالن ألف سالم: ثم كتب بعده االبن
رضه عندي نصه ثم x ،و§ن ¢ن خطر بباK نص ا(خت� ،إذا .م أر ~ عينها نصا (5)ثم شككت
�~ إش��ا ما هو ¢.�\ح ~ عدم ا�قض من  )6(وزاد ،فلم يتحقق عندي أvر فيها ،~ الفضو

w1ح ،وأظنه ~ تر�ة اإلقرار ،@م ذكر ~ ا�ر ا�\ê فا.شك باق ،فإن ظهر .ك فيها نص 
ّ
 ،و§ال

   (7).وا.سالم
ا.شيخ سيدي �مد (ا هنا ب� وهذه ا(راجعة قد تقدمت ~ vسائل ا�يوع بأ�سط ×: قلت

وقد تقدم  .وأجاب غwه: وهو ا(عW عنه بالغw ~ قو� ،و�� سيدي وا�ي ،(8))ا(عW عنه باالبن
فانظر ا(حل�  ،وجواب سيدي vصباح بنحوه ،~ vسائل اإلقرار نص ا�ر ا�w1 ا(شار إ{ه (9)�ا

  . l(10)ستفيد
1050- R ,Z���� [� ��
(� #�*�� M�&-m� ]��4� �\ ����« �� ,����� �$9��X 

  ، فباعت و.م �علوا �ا تفو\ت األصل ،وعمهم ناظور ،وسئل عن اvرأة مقدمة S يتا^

                                                 
  .».البن«: ~ ط  )1(
  .»بموته«: ~ ط  )2(
  .ي، ط: سقط من  )3(
  .169ص: ¤ت� خليل  )4(

  .»شØت«: ~ ط (5)
  .»زاد]«: ~ ي، ط  )6(

  .»ثم كتب بعده ا.شيخ أبو فارس بما نصه«ز\ادة : ~ ط (7)
  .»االبن«: ~ ط (8)
  .»انظر«: ~ ط (9)

  .»lستفد«: ~ ط (10)
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أناس  )1(وa(فهل �م @م؟  ،وال احتياج ،و.م تدفع ثمنه ~ دين ،لناظور جزءا من جنان �م.
  ؟)2()ثم قاvوا عليه ،واستغله ،فأجرى فيها ا(اء ،أعطوا فقارة �م (ن ºدمها با#زء

فإن  ،وأراد �¸ء ا{تا^ ا�يع ،فما باعته ا(رأة إن ¢ن جزءا ال يقبل القسم ،و�عد :فأجاب
أغتله ا�ي خدم يلزمه  )3(فلهم القيام به، وما ،بيعها يمC إال إن ¢ن فيه غZ فاحش يوم ا�يع

  .هاواهللا أعلم  ،ما ترyوه lسليما فيهأنهم  ،منه حظ �¸ئه بعد ا{م�
1051 - RgI�=�� ��� .��� ��  �W ,.9�� *$�c/ ���'	 *Eu M� Ti%� M9�X  

بأن األب بائعه  ،ثم قام عليه أوالد ا�ائع ،فأظهر رسمه ،وسئل عمن اشÖى من آخر جنانا
 رأىفلما  ،اءوتار\خ اZ1س أقدم من تار\خ ا.d .واألب قد توa ،وهم صغار ،قد حZسه عليهم

، أو با�ين �شهود آخر\ن ؛وأظهر �اءه بتار\خ متقدم عن تار\خ اZ1س ا(قوم به ،ذ.ك أخفاه
   أظهرهم قبل؟
، إال ا.رسم إال إن أشهد بأنه ال حجة � ،فال يö ا(شÖي إخراج ا.رسم اآلخر: فأجاب

   ها�ي أظهره أوال ا
1052 - Rb1'��8 �$�
� &	*� #��(/ Z>�� M� �j)X  

 ثم بعد أن ،فقارة ميتة أعطاها رجل آلخر ºدمها با�صف )4(وسئل االبن عن اÍ1م ~
   أجرى ماءها ادxها آخر؟

 ،وجهل أvره فيها ،ا(قدم هو ذو ا{د إن ¢ن يدعيها �فسه بوجه من وجوه ا(لك: فأجاب
  .واهللا أعلم ،و§ال صارت Í1م ما ال يد عليه عند اRنازع

1053 - R�� #��(/ M�Z��� M8 �� ��� �$��� nG�'X  

(ا اد� الفر\ق األول  ،أيضا عن الفقارة ا(تنازع عليها أوالد i بن vو� (5)وسئل
 ،وyذا إن (ن يقر به ،و.م يدع اآلن إال ا(لكية[فأنÍره  ،)6(وGف بإخراجه ،vلكيتها باRقو\م

   ، أو بيم�؟فهل يصدق ،بل اد� ا(لكية فقط

                                                 
  .»وسئل عن«: ~ ك، ط  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .»فما«: ~ ك، ط  )3(
  .»حÍم«: ~ ط  )4(

  .»االبن«ز\ادة : ~ ك (5)
  .»بإخراجها«: ~ ي  )6(
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  .ألنها �هولة األر�اب ؛إذ ال مد� �ا ¾لفه ؟هل عليه يم� أو ال ،)1(]باRقو\م وأنÍرومن أقر 
ال يتعرض �  ،فمد� vلكية �ء .م ينازعه فيه غwه بدعوى ×اثلة �عواه ،و�عد: فأجاب

م فل ،وأما تÍليفه ا{م� S نÌ ما اد� عليه به .بل Åº ب®نه و�� دعواه ،فيه بنÌ وال إثبات
   .هاواهللا أعلم  ،اآلن فيه �ء متضح )K()2(يظهر 

 ،لطول دثورها ،فالفقارة ا(ذكورة تعلق بها حق .سائر ا(سلم� :و�عد ،ثم كتب أيضا
      ،والقائم بها اإلمام .ا1ق ا(تعلق بها .لمسلم� )3(ل®سقط ،فمد� vلكيتها ¾لف ~ مقاطع

  ه، واهللا أعلم ا�صل @م الWز� ~ حاو\ه هذا .أو من يقوم مقامه من عدول ا(سلم�
1054- R^=j�� ��(L� M� *��� �� ,& � �� ,��· @ ��� [� ]9�  
  ^r�� #��(/ M�X 

wس� أمغl سة ،وسئل عن فقارةÚ 
أو أ�Õ من ا(قسم  ،أو أقل ،قد قسمت S سوا
wا ،ثم إن أحدهم باع .رجال من مائه منها .ا.كب× Õباع أ� Äأنه تارة ~  ،� فيها )4(ح S

فهل يÍون .لسابق باRار\خ  ،وتارة من أخرى ،بياxته ي�سب ا�يع من ا.ساقية الفالنية منها
حيث  ،أو ماء � ساقية ،أو ا(اء وحده ،؟ اشÖى ا(اء مع ا#نان)5()ال(مطلقا ع� � ا.ساقية أم 

وyذا  ؟و.و بv S Àلك ر�ه ،ماء غwها )6(وال يأخذ ،خرأو تأ ،عينت .لمشÖي ºتص بها تقدم
و\Íون اختالف ا.سوا
  ،�كره ا(عد .سقيه ،ماء جنان ساقية ال يدخل S جنان أخرى

)wلة اختالف الفقاقþو\قدم  ،أو حيث ¢نت الفقارة واحدة يرا� ا.سابق فقط، )8( )7()بم
  ،و.م يصح ا.dاء مثال ،وyذا من باع ما اشÖاه من آخر .فاألول إY أن يتم ما v Sلكه ،األول

وال عWة  ،حيث وجد v Sلكه ،فهل يرجع ا(شÖي S بائعه با(اء ،آلخر قبل )9(أو وجد قد بيع
   ~ ا�يع ا(اء ا(ستفاد من كذا؟ بذكر ا(وثق

                                                 
  .ي، م، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .ك: سقط من  )2(
  .»بها«ز\ادة : ~ ك  )3(
  .»من ما«: ~ م، ك، ط  )4(
  .ك: سقط من  )5(
  .»يدخل«: ~ ك  )6(
  .ك: سقط من  )7(
  .»أن ا�ائع إنما باع جزءا من أجزاء الفقاقw«ز\ادة : ~ ك  )8(
  .»باع«: ~ ك  )9(
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وا
 أن ا�ائع إنما Rعي� ا.س (1)أن ال اعتبار ،فا�ي نراه ~ ا(سألة األوÉ ،و�عد: فأجاب
فال  ،وا�يع ال يصح إال S ذ.ك ،وا(شÖي ما اشÖى إال ذ.ك ،باع جزءا من أجزاء الفقارة

يفيد ~ أنه يÍون � جزء  )4()نعم( .)3(وال يÁشخص �شخصها ،ا.ساقية )2(يتع� ا(بيع بتعي�
wأبيد .من تلك ا.ساقية ال غRا S كما  ،اا مقيدً ل زمنً ب ،وا(قسم ال يفيد تمي� ا1صص
   .(5)أوضحه أبو ز\د ا#نتوري

يذكره  وال  ،(7))مفيد(فالظاهر أن اRقييد فيها با�ائع األول /  نية،ا¬ا )6(]ا(سألة[وأما 
واهللا  ،و.م أقف S نص ~ ا(سأ�R اآلن ،إال �يان عدم ان�اف العقد لغwه ،ا�اس �ôا

  .هأعلم ا
1055 - R M�����K�� [� �=) �¥
)�� 
C�� �$9�(�� ,�$�� ��� ,.��'�8 �$'� &� ��	�X 

ا#نان�  )9(حدوأ ،)8(ومقسمهما متحد ،وساقيتهما ،وسئل عن رجل� � منهما µنانه
ثم (ا .م  ،ونزع �\Íه ا(قسم ا�ي ب®نهما ،ثم جدد أحدهما (ائه �رى آخر .حZس S ا.زاو\ة

  ، ورد ا(قسم (وضعه؟أراد ا.رجوع .لمجرى األول ا(شÖك ،يصلح به ذ.ك ا(جرى
 ،.م يÍن � رجوع إ{ه ،فإذا سلم اqارج من ا(جرى ~ حقه فيه .Í\dه ،و�عد: فأجاب

 ،لÍن ال يÍلف �\Íه بإxدة ا(قسم ،فله ا.رجوع إ{ه ،)10(و§ن .م 2سلم ،وحق ا.زاو\ة باقٍ 
  . هاواهللا أعلم  ،قه كما أحبو\ت�ف ~ ح ،بل � أن يÁن� عن ا(جرى

1056- Rnª��� ���L .j�� ]=W ��/ k��i��� g4'� &PX  

فÁسليم ا�عوى فيما ثبت vلكه .لمسلم تWع ينفع فيه  ،و�عد :فأجاب ؟وسئل عما يظهر
S ما .م ي1بت  ،إذ هو إقرار با(لكية لغwه ،فال ينفع فيه ،وما .م ي1بت vلكه عليه .االسxÖء

                                                 
  .»االعتبار«: ~ ي (1)

  .»بتع�«ط : ~  )2(
  .»بÁشخيصها«: ~ ي، م، ط  )3(
  .ي: سقط من  )4(

  .¤طوط hزانة أوالد سعيد، تيميمون، أدرار، ا#زائر. 64ص: ينظر نوازل ا#نتوري (5)
  .ي، ط: وما أثZته من. األصل، م، ك: سقط من  )6(

  .ك: سقط من (7)
  .»متحدان«: ~ ي، ط  )8(
  . »وأخذ«: ~ ي  )9(
  .»2سم«: ~ ي )10(

 ]ب/344[
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 ،ن إقرار ا(ا.ك لغwه بما علم vلكه �إ: ألنهم قا.وا ؛hالف ما ثبت vلكه عليه ،عليه vلكه هو
  ه، واهللا أعلم اهبة منه �

1057 - R.� ��� @�
� �$'� 
)�� &� ,z�� ��>  [� ��	� nG�'� M� T��%X 
خليفة ~ أرض بيد  )2(]بن[بن �مد بن hل تنازع مع i  )1()يع®ش( :ونصها ،رَ ووõ وشُ 

 ،ومنعتها من تمام حدودها ا(ذكورة ~ ا�يع ،يزعم ا¬ا] أنها اقتطعت من ß¾ة � ،األول
 
ّ
وأيضا عرف أهل بودة أن من � جنان  .أو من صارت � منه با.dاء ،كها أبوهوا.Ñ¾ة تمل

 ،م يعلم بت�فه فيهو. ،وأيضا اتصل بيد األول بالقرب .يأخذه vستقيما إY منت& عمارة ا#نات
، و§ن قلتم بطلب القائم با(لكية غw ا.dاء .وجده من قبله ،وزعم األول أنه ¢ن بيد أبيه

  فب®نوها؟
لعدم تمام  ،ناقص ~ نفسه ال تقوم به حجة ،فا.رسم ا(قيد بعضه بأعاله ،و�عد: فأجاب

 ،S من ا(لك بيده فال تقوم به حجة ،وS فرض أنه تام ا(وجبات .كما هو واضح ،vوجباته
نقله الWز�  .إال بعد صحة vلك بائعه ،وهو ال تقوم به حجة ،.كونه رسم �اء ،يدÝ أنه ورثه

ا(تبايع�  )4(رفع الþاع عن )3()يوجب(و§نما : قال ،عن ابن عرفة حاكيا � عن ابن عبد ا.سالم
 ،ال يؤخذ منه صحة هذا ا1دأنه  :فقيل فيها ،وذكر أنها نزلت ~ حد رسم أخذ من وثيقة. خاصة

  ... إلخ  )5((ا ذكرناه
و§نما يفيد إن اتفقا S  ..لعرف فائدة )6(.م تÍن ،و§ذا .م يصح االحتجاج برسم ا.dاء

 .وجه ت�فهما ،وجده ا(جهول ،ال من أبيه ،ومن ا1ائز وحده ،و¸ن ا�Rف قر\با ،صحة ا(لك
بموجب يت�ف  ،نعرف األرض ا(حدودة ا(بيعة vل� S فالن :وا(لكية ¼ أن يقول ا.شهود

أنها �  :قا.وا ،و§ن تعذر ا�Rف ،و�يعت ~ دينه ،نعلم � فيها تفو\تا إY أن مات فال ،فيها
   )7()،أو ×ن صارت � بذ.ك( ،فصارت بذ.ك � ،تملكها باتفاق أهل ا�S â قسمة تلك األرض

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: سقط من  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .»ب�«: ~ ي، ط  )4(
)5(  �  .125ص 4ج: فتاوى الWز
  .»يÍن«: ~ ي  )6(
  .ك: سقط من  )7(
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  .هواهللا أعلم ا
1058 - R M��=) .�� [� .�I�8 
�8 O�� 
=� ! n�K�X  

¢ن بيد  ،متداعي� ~ عبد (1)فإن vوالنا ا1سن حö مع أخو\ه ،و�عد: نصها ،رَ ووõ وشُ 
ورده األخوان  ،و�اعه ،جاءه ~ القسمة من العبيد ا(وقوفة ،S أنه حZس أبيهم عليهم ،األول

إال أن تفاصال ~  ،وأنه ال يدفع ذ.ك ،فطلب إظهار اZ1س ،وطلبا منه ما دفعا عليه ،با1باسة
  .، أو إبطا�صحة اZ1س
و§ن اد� أنه  ،بد من رده ما فدياه به فال ،فإن ¢ن أخذه أوال S أنه حZس ،و�عد: فأجاب

 ،وا�{ل ~ ذ.ك إبقاء ما ¢ن S ما ¢ن ،فال مطا�ة عليه ،وال ب®نة �ما S دعواهما ،vلكه
  . هأعلم اواهللا 

1059- R.��� �$JL� b�) 
P�J8 ,�L� ]�=� _) 3	� O?X  

، .رد حلف ا(شهود عليه ،�يت ا(ال �شاهد ،و§ن وجب حق: نصه ،و� ~ vوضع آخر
  هشهادته ا

1060- R.� ��) �� ,k² ! &	� [� ��  M� ��c��X  

¼ أن من قام S رجل ~  ،ا#واب عن ا(سألة ال© قلت .م تفهمها: وسئل، نص سائله
  ،وال حجة � ،�ء

ّ
أو اد� عليه أنه (ا اشÖاه  ،وطلب يمينه .أنت x.م بأن ا.�ء K : قو�إال

وطلب  ،وهو ا�ي أوجب سكوته ح� ا.dاء ،قد ¢ن علم بأنه ºاف منه هذا القائم ،من فالن
   ، وعدمه؟الستواء العلم فيه ،قال يم� ~ االستحقا :أنك قلت ،وقد رأينا ~ جواب .ك .يمينه

فأرسله  ،لÍن إن ¢ن بيدك جوا± ~ ا(سألة hطي ،فا{م� الزمة فيها ،و�عد: فأجاب
)K((2) لهvبيد من رأيته ،ألتأ Uصواب ا ،وأعلم wزقه إن ¢ن غvهأل .  

1061- R����� 
'� O�� �� �*j� �� ,�$'�� �$'� .�	�G k��} n�8 ��/ ��K�� ¬/�X  

~ أجرة ا(ستحق� مع طول  ،عنهم وعنها زوجتهوسئل عن صياح ا.زوج فيما باع �¸ء 
  وال ¢ن عند ا1اÐم؟ ،وال تÍرر ،و.م تصح ¼ بنفسها ،ا(دة Þو ست س��

ألنه نائب عن زوجته  ؛مفيد عندي ،بما ذكر ، فصياح ا(ذكور بعدم ا.رضاو�عد: فأجاب
  ،به زوجها فيما قام / عدم تÍلم ا(رأة  ،وال �º عن أحد أن عرف بالدنا قاطبة .وعرفا ،نصا

                                                 
  .»أخيه«: ~ ي  (1)

  .ط: سقط من  (2)

 ]أ/345[
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فإنه  ،وأما تÍرره .وال ينكرها أحد فيما أظن ،إال حيث تراه ساكتا ،وأنها ال تتØم ،وأنه بمRþها
   .أو انتقا�ا عن القائم بوجه ما ،أو Þوه ،إنما 2شÖط حيث يدÝ ا1ائز ا(لكية بإرث

فملك القائم باق  ،وما ¢ن كذ.ك .ال منه ،فا1ائز يدÝ انتقا�ا � من غw القائم ،هناوأما 
 وال وال وجود � مع ا.صياح بعدم ا.رضا، ،ال معارض � ،إال أن يدل S رضاه د{ل صحيح ،عليه

جب ا(و ،كما ~ هذه ا�الد ا.سائبة ،وعدم وجود ا�1م ،واإلذxن .لحق ،سيما مع قلة اإلنصاف
  هأعلم اواهللا  ،)1(كما نقله ~ ا�ر ا�w1 ،لعدم اشÖاط القيام عند ا�1م أيضا

1062- R ��  �W ,�$W���� |�i� ��9�� � �W�� M��P
)� ���(L� M� ���% .� O� M9p�� ��*8X  

ثم قام قائم منهم برسم  ،ووقع اRفو\ت ،مÖوك vوروثهم )2(وسئل عن ورثة اقÁسموا 
وقد صاح حي�ئذ واد� S  .و.م �د رسمه إال بعد القسم ،يتضمن أن � ش®ئا من ا(قسوم

  ، وطلب يمينهم؟وأنÍروه ،ا.ورثة علمهم به
إذ حÍم  (3)وال vوجب .ليم� ،ال Çوز Rعديه ،شهادة ا(خÌ عنده ا.رسم: فأجاب

   .هوعدمه ا ،االستحقاق ال يفÖق فيه العلم
1063- R
)�� 
P�J8 �\ �-� ��9�  k��} M�X  

ثم وقع ب®نهم  ،فباع أحدهم نصيبه ،وسئل عن �¸ء قسموا أصال �م �شاهد واحد
  فمن ¾لف مع ا.شاهد؟ ،اRخالف

  ذكره  .ا(وهوب � )4(من أن ا1الف ،كما قا.وه ~ ا�بة ،ا1الف ا(شÖي: فأجاب
�  . ها )5(الWز
1064- R&r��� �j) �$=% .	�8 ��>�X  

  وهو قول  ،أنه ال غلة عليه )8(بوجه شبهة عطية )7(من استغل: نصه)6( ،ومن جواب � أيضا

                                                 
)1(  w1215-214ص 2ج: ينظر اّ�ر ا�.  
  .»قسموا«: ~ ك، ط  )2(

  .»ا{م�«: ~ ي (3)
  .»~«ز\ادة : ~ األصل، ي، ط  )4(
  .503ص 5ج: فتاوى الWز�. ينظر هبة اّ�ين �شاهد واحد  )5(
  .»ما«ز\ادة : ~ ط  )6(
  .وهو �ر\ف ظاهر. »اشتغل«: ~ ك  )7(
  .وهو تصحيف. »عظيمة«: ~ ط  )8(
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 نقله عنه ~  .، وêح ابن جزي بمشهور\ته)1(وروايته عن ما.ك ~ ا(دونة ،ابن القاسم
  .ها )2(ا(عيار

وa نوازل األحباس من الWز� عن . و�سط القول فيها ،ذكره ~ vسائل األحباس: قلت
فسئل القا� هل S  ،باZ1س )3()من يده(~ من ورث ماال فاستحق : vسائل ابن زرب"

  ا.وارث غرم الغلة؟ 
 .بذ.ك )5(|فيها|فقC  ،ونزلت بقرطبة. عليه )4(فال خراج ،أما S قول ابن القاسم: فقال

  . qراجفعليه ا ،وأما S قول سحنون
فوطئها  ،أو ث®با ،ما أشار إ{ه هو ا.واقع ~ استحقاقها ~ من اشÖى جار\ة بÍرا: ابن سهل

   (6)."فال �ء عليه ~ وطئها، وyذا .و استحقها بملك ،ثم استحقها cر\ة
حÍم vستحق بعض  ،وغwه ،وa كتاب االستحقاق من تÍملة ا(شداK عن ا(تيطي

  )7(هل يرجع عليه بغلته؟ ،ه بهاZ1س من يد من يرى انفراد
1065- R�$��� nG�'�L� #��(4�� ���(�� ¯�>'£ &P� ��j�? M�X  

عن إنÍار  ،lسÁش�w فيه (8)فقد ورد i كتاب :و�عد .وS فالن ا.سالم :و×ا ¢تUZ به
فيمن شهد عليهم باإلقرار  )9(وطعنهم ،أهل تمنطيط Rقو\م الفقارة ال© ¢نوا يÁنازعون عليها

  تلزمهم ~ ذ.ك؟  )10(]هل[وعن ا{م�  ،به
 دعوى ا#هل �ا، 

ّ
فكتبت .ك أنّه ºّ. ب®نهم و�� ما اّدعوه، إن .م يÍن qصمهم، إال

   ثّم راجعت ا(سألة بعد ذ.ك، فوجدت. توّقÌ عن ا{م�، لعجلة حاvله )11()فيه(وذكرت .ك 

                                                 
  .194ص 4ج: ينظر ا(دونة  )1(
  . 594ص 10ينظر ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )2(
  .ط: سقط من  )3(
  .»إخراج«: ~ ك  )4(
 .فتاوى الWز�: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )5(
 (6) �  .380ص 5ج: فتاوى الWز
  .»من خط ا.شيخ أ± فارس سدده اهللا«ز\ادة : ~ ك، ط  )7( 
  .»كتابك منك«: ~ ك (8) 
  .»طعنتم«: ~ ي  )9( 
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )10(
  .ي: سقط من  )11(
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  . ها القول بتوجهها، واهللا أعلم )2(ترجيح ه وPم غwهوفهمت من @م ،)1(الWزّ� ذكر فيها قول�
وقفنا  ،قد س� منهم �اعة ~ رسم غw هذا ،فا(دعون .لتقو\م :و�عده ،ثم كتب أيضا

وال تقبل منهم  ،بعد ذ.ك(وعليه فال يصح منهم إنÍار اRقو\م  ،وشهد عليهم شاهدان ،عليه
   .وال 2سمع منهم @م إال بإخراجه ،دعوى vلكية بغwه

ْ�  (3))اRقو\م ومن أنÍر õا(سم wما قلناه  ،واد� عليه اإلقرار به ،من غ S فإنه ¾لف
   .ه~ غw هذا ا

و§ذا ثبت  .يÍذب دعواهم ا(لكية بغwه ،فاعÖاف ا(ذكور\ن باRقو\م :و�عد ،وyتب أيضا
 ،ألن ا(ال ا(جهول ما.كه أvره .إلمام ؛ا S سA ا.dعال �ري �ô ،فاRقو\م ببالدنا هذه ،ذ.ك

و\�ف ثمنه ~ vصالح ا(سلم� S أرجح  ،فيباع ،أو من يقوم مقامه من عدول ا(سلم�
   .القول� ~ ذ.ك

وال يلتفت  ،والعدول ال 2سمع قو�م فيها ،وقد علم أن اإلمام ال يتواله ببالدنا هذه �عده
بل من xدة بالدنا أن من  ،ف�فوا ثمنه ~ �له ،عدول )4(و.م نر قط ماال �هوال باعه ،إ{هم بها

و2شهد S تقو\مهما  ،أو مقوم� يقومان � ما أراد ،أراد منهم تملك مال �هول يأ� بمقوم
و\ذكر أن ~ ا.رسم وقوع  ،لعقد ا�يع فيه S ما �ب ،وال يتعرض ~ رسم اRقو\م ،عدل�
   .فال يعطى أبدا ،و§ن ا¬من باق ~ ذمة من طلبه إY ظهور vستحقه ،م بÍذا وyذااRقو\

Rعلم صحته من  ،بد من إخراج رسم اRقو\م وعليه فال ،وهذا ×ا ال خفاء ~ بطالنه
 ،�م ~ تصحيح دعواهم اإلمام )5(وا(طالب ،و§ال أجرى S سA ا.dع ،فإن صح Dv ،فساده

 xً� أو من يقوم مقامه.   
#ر\ان العرف ببالدنا أن  ،وال 2سمع منهم االÞراف �عوى Æالف ما شهد عليهم به

وطا�ه ¢.ضارب ~ حديد  ،لÍن هذا ال 2سمع ~ ظU ،اRقو\م ال يÍون إال ~ ا(ال ا(جهول
  .هواهللا أعلم ا ،وا(شتغل به ~ عناء بال طائل ،بارد

  

                                                 
)1(  �  .وما بعدها 236ص 4ج: ينظر فتاوى الWز
  .»بÖجيح«: ~ م  )2(

  .ي: سقط من (3)
  .»باعوه«: ~ ك  )4(
  .»الطالب«: ~ ك  )5(
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1066- R 
�=�� &P� O�� �� �� M��$�'� 
��� �W ,M�G v'� ����r���X  

لف، وطبقة بعد ون خلفا عن س، و\توضئوسئل أيضا عن ساقية ¢ن أهل ا�â 2سقون منها
  طبقة، ثم أر\د منعهم؟

فال يÍلف أهلها بyÖها  ،إذا .م يÍن ~ ا.ساقية ماء اZ1س .لسÀ وا.وضوء: فأجاب
  .هأو غwه ا ،\توضئون إما cفر ب_و ،وS أهل ا�â أن ينظروا ما 2سقون منه ،�.ك

1067- Rk�� ! ����
�� M� ��c��X  

حÍم فيه يþÁل S / ا(اء ا(تنازع فال خفاء ~ أن  ،و�عد: فأجاب ؟وسئل عما يظهر
لعدم تعي� ما فيها من  ،وال vوجب .لÖجيح باألرسام ،ا�عوى إذا .م تÖجم ��ء من vرجحاتها

   .ا�ي فيه ا(تنازع فيه ،مع احتمال أن يÍون ما فيها .م يصل �.ك ا(جرى ،ا(اء
أو .م يملكه ~ الفقارة  ،فيه بائعه (1)أو أقال ،أو باعه vشÖ\ه ،أما .كونه باقيا بيد بائعه

مع سكوته مدة ال  ،نعم ما ثبت حوزه � S ع� منازعه .إY غw ذ.ك من االحتماالت ،أصال
   .فيه األرسام إن صحت )2(تفيده ،عن حقه لغw عذر xدة2سكت ذو ا1ق 

مع سكوت خصمه كذ.ك vرجح  ،وحوزه � أيضا ،فال تقبل فيه ،وأما ما بيد ابن أخته
   .وهو vضمن ما أ�تم إ{ه ،فقد قدمنا ما فيه ،وأما إن .م يÍن �وزا .�عواه

إذ .م ي�Z ~  ،ادة vرسلةألنه شه ؛ول®س cجة ،فهو غw مفيد ،وأما ما شهد به سيدي عمر
كما هو شأن ôلب  ،أو بعضهم فقط ،أن ما شهد به أقر � به �يع من � حق ~ الفقارة ،شهادته

وهل إثباته  ؟أو �عضهم ،هل هو �م ùهم ،ألوالد باب i )3(زمامات الفقاقw مع عدم تZي®نه ×ا
 ؟أو إلخبار أحد من غwهم � بذ.ك ،أو لعلم حصل � به ،شهد به S إقرارهم � به ،ذ.ك �م

وحاصل األvر أن ôلب ا.زمامات  .وال تقوم به حجة ،وما ¢ن من ا.شهادات هكذا ال يعمل به
بل  ،ال تقبل فيه (ا قدمنا ،أنه � وحده ،ودعوى ا(شÖي ا(ذكور ~ ذ.ك ا(اء ،وال يعتمد ،يهدي

   .و�ري ب®نهم S ما قدمنا ،فيه من .م يدعهال yd2هم  ،يبü ا(اء ب� ا(تنازع� ا(دع� �
  ، � )4(هوال lسمع دعواه اشÖاءَ  ،فيؤاخذ به ~ إثبات ما ذكره ألخيه ،وأما إقرار اqال ا(ذكور

  وما ذكرتم ~ االستدراك عن  ،فيقابل برسم ابن أخته ،أو شهود كذ.ك ،ن قارنها رسم vؤرخإال إ
                                                 

  .»أظل«: ~ ي (1)
  .»تفيد«: ~ ك  )2(
  .»فيما«: ~ م، ك  )3(
  .»اشÖاؤه«: ~ ي  )4(

 ]ب/345[
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   .هواهللا أعلم ا ،وهذا ùه واضح ،ي ذكرناكما قدمنا .لقدح ا� ،ا.زمام ال يفيد
متداعي� ~ ماء من  ،فإن جبور حö مع خا� �مد بن بابا i :و�عد ،وأصل ا(شورة

استفاده با.dاء من خا� �مد ا.صالح أخ  ،)2()فيه(فاألول يدÝ أن � حقا  ،ا.صغw )1(إكرنج
ذ.ك  ،وأدY بأرسام أ�\ة من بائعها � ،�وا¬ا] يدÝ أنه  .ومن اإلرث من أمه أختهما ،األول

ا ال وهل إن .م يÍن �وزً  ؟وفيما بيد ابن أخته ،فهل تفيد أرسام فيما بيده ،ا(اء ا(تنازع عليه
   ؟فيقسم S ا�عوى ،ثنان، و\Íون كمال تنازعه اتنفع األرسام

 ،و.و .م ي�Z ما .� ،i اكذا وyذا ألوالد باب إنّ  ،ثم شهد ا.سيد عمر ~ زمام تلك الفقارة
فهل يÍلف  ؟)3()وأنه اشÖاه منه( ،إن أقر بأن ألخيه �مد ا.صالح كذا منه ،وما حÍم اqال

 )4(أحد ،i اوا�ي ~ ا.زمام ما نصه ألوالد باب ؟{قابل تارºه بتار\خ ابن األخت ،بإظهار رسمه
  .هرك ا�ا
 اوت ،ثنان (حمد بن بابا iة من ذكر منها ا�شهاد ،عd قwاطا

1068- R�\���� O�vEc�� ,O�L�§�� �\ z*��� F�/*�� M�X 
         ،أو مع دمائهم ،و\أخذون أvوا�م ،وسئل أيضا عن ا.رفاق ا�ين يتعرض �م الظا(ون

وما مع÷ قول الفا´  ؟هل .لغاصب� ؟فلمن القول ~ ا(أخوذ ،أو يدخلون S الق� و\�تهبونه
أو يعم ا(ال  ،هل قو� ذ.ك خاص مع دعوى القتل ؟)6(القتيل مع يم� ا�®ت� )5(~ عملياته .وا�

  وغwه؟ 
أن vضمن ا�®ت� خالف  ، فقد نص غw واحد، منهم ناظم العمليات،و�عد: فأجاب

و.م يذكر ~ ا.dح  ،يوجب ق�ه عليها ،وت�¾ه µر\ان العمل ~ vسألة القتيل ،ا(شهور
  .واهللا أعلم انت& ،)7(�وز العدول S ا(شهور ~ غwها فال ،جر\انه ~ غwها

                                                 
  .كتبت بالقاف. »إقرنج«: ~ ي  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .»إحدى«: ~ ي  )4(
  .».و�«: ~ ط  )5(
  : ا�®ت� هما  )6(

.َِواِلــِد الَْقـِتــيِل َمــَع يَـِمــِ�    
  

ــ�الَْقــْوِل ِ~    ْعــوَى بِــَال تZَْيِ   ا��
نÍَْــَرا  

َ
َعــى َدَراِهـًما َوأ   إََذا اد�

     
َعــاُه َوَطــَرا     الَْقاتِــلُوَن َمــا اد�

  .ب 103ل: �ح العمليات الفاسية           
  .ب103ل : ينظر �ح العمليات الفاسية  )7(
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 ،ذكر ~ �حه أنه خالف ا(شهور ،فما أشار � الفا´ :و�عد: فأجاب ؟وسئل عنها أيضا
لجأ (خالفة ا(شهور، فإذا وجد سبب يُ  ،بد من كونه .سبب وال .لÍن جرى به اÍ1م عندهم

  .هسب االجتهاد االþول c، وال يعرف ذ.ك إال عند عليه )1()عمل(
1069- R��*{� .�i� Av�� ��=r�� *W� �j)X 

  هل يÁبعها أم ال؟ ،وسئل عن أثر الغبار ا�ي ترyه اqراص ا�ي يقال � ا�عالة
فما بÀ من ا.ز�ل ~ األرض بعد ا1رث إن ¢ن يز\د من أجله ا.كراء  ،و�عد: فأجاب

هذا حاصل ما فهمناه  .و§ال فال ،ما يز\د به ا.كراء ¢ن � قيمة ،)2(و.م يÍن عرف يyÖه ،عرفا
إال أن فيها تصحيفا ~  ،)3(وا(سألة ذكرها الWز� ~ vسائل ا(زارعة .وغwه ،من @م ابن عرفة

  . هإن .م يWÁع عليه به ا ،و§ن وجب � �ء اتبع بمثله .�سخ©
 ،وجدها وحرثها ،أو حرث با�صف ،فهل إن ¢ن ح� خرص ،وa ا.سؤال إن قلنا � ذ.ك

  هل يÁبع هو بها أيضا؟ 
1070- R"^y ¡*) �W ,"�9�� �� ,b1'��8 n�K�� ¡*) M� ��c��X  

القدوة الyWة ا.سيد  (5)سؤالمن  )4()�سخة( :نصه ،و×ا ¢تب به ا.سيد �مد ا.زجالوي
Wاأل� Uم ،عمر يعÍبا�صف .ا.سالم علي xم فيمن حرث زرÍحيث طابوقسموه  ،جواب. 

أو جاء  ،وحرثه بعد اRافسوت شعw ،وجردها و.م ت�بت ،و.م ت�بت ،وحرث بعد ذ.ك اRافسوت
وأعطيت Úسة  .)7(ةِ خَ بْ وا1رث ~ ا.س�  ،وطلبناه ~ نصيZنا فأE ،كما �ب وتر\د )6()فيه(

  . (ن حرث بالغبار ،يعطون ا�صف )8(وا�الد ~ xداتها ،.لكمون
واهللا أعلم  ،أن .صاحب الغبار ما جرت به العادة :)9(ا#واب .ا1مد هللا وحده :نص ا#واب

وا.شعw  ،أن الغبار ا(ستهلك ~ األرض منفعة باقية فيها ،ووجهه :قال ا.زجالوي ا(ذكوره ا
                                                 

  .ي: سقط من  )1(
  .»بyÖه«: ~ ي، ك، ط  )2(
)3(  �  .423ص 3ج: ينظر فتاوى الWز
  .ك: سقط من  )4(

  .م: وما أثZته من. »ا.سؤال«: ~ األصل، ي، ك، ط (5)
  .ي: سقط من  )6(
بَْخةُ   )7(   .141، ص)س ب خ(مادة : ¤تار ا.صحاح. �عها ا.ّسباخ، و¼ األرض ذات vلح ونَز2  :ا.س�
  .»xدتها«: ~ ي  )8(
  .»وحده وا.صالة وا.سالم S رسول اهللا و�عدهللا ا#واب ا1مد «: ~ ط  )9(
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Éر\ه بما شاء ،إذ هو ~ أواخرها ،¾رث قبل تمام ا.سنة األوÍوالعادة  ،و.صاحب ا.�ء أن ي /
þÁط ا(لفوظ به )1(ل~ ذ.ك تd.لة اþي ،مÖثار حب ا(كÁوه ~ األرض  ،ففارق بذ.ك انÞو

 ؛وهو أخö( ،(3)إن تمت س�ته ،كراء مثل ا.زائد S من � زرع أخö )2(ووجوب ،ي�بت بعد
(ن  (4))¢.dط و§نما أ�رى غباره بداللة العادة ال© ¼ ،ألن صاحب الغبار .م يÖÍ األرض

  .هواهللا أعلم ا ،أو vكÖ غwه ،ي�تفع به من ر�ها
 ،ثم راجعت @م ابن سلمون :اتبعه بقو� ،ثم إن االبن بعد ما أجاب بما ذكر عنه أوال

أن ال �ء  ،وا�ي ترجح عندي بعد اRأvل .فوجدت ~ ا(سألة اضطرابا ،وغwهما ،وابن هارون
وهذا هو ا�ي  :قائال ،وال فرق ~ ذ.ك ب� اqراص وغwه ،زرعه� ~ ا.ز�ل ا�ا
 بعد أخذه 

w1ها )5(اقت� عليه ~ ا�ر ا�.  
1071 - R�$��j�98 .I��� ��) .� &� ,z�� ��j�� [� �/*+ �8 n�K�X  

 )6(فإن األ�ف� ا.سيد �مد بن vوالنا أ�د نائبا عن زوجه ،و�عد :االبن نصها رَ ووõ وشُ 
قاما S ا(حC بن ا1سن ~  ،وGهم من و\نة ،وأخاها ا.سيد �مد ،بنت vوالنا i بن هاشم

وآخر  ،.كونها �اورة #نان خرج من يد آبائهم أوال ،بأنها (والي هاشم جدهما ،أرض عمرها
بفقارته  (7))أرض د�ان(و ،وزعما أن تلك األرض تعرف بأرض د�ان ،باق ~ vلكهما إY اآلن

وادعياهما  ،وا.َمحC اد� أنها vلكه بيده ،وترى رسمه ،شÖاه جدهم ا.كبw من أهل تي¯ا
 اوأيضا قاما عليه ~ ]يل اشÖاه من �مد ا.صالح من باب ،أنهما صاحا عليه ح� أراد عمارتها

  .وأنه x.م بذ.ك ،وزعما أنه ¢ن ~ حوزهم قبل ،i األعر́و
 ،�ما بد من إثبات ا(لكية � أو فال ،فإن ¢ن القائمان قاما بفور عمارته ،و�عد: فأجاب

 .ألحدهم ب®نة )8(وهو أنها vلك �م بعد أيمانهم إن .م تÍن ،وتقسم S ا�عوى إن ادعياها
   .ودعواهما vلكها ،فهما أوÉ �عواه جهل ما.كها ،و§ن دخلها بتقو\م بغw علم منهما

                                                 
  .»تþل«: ~ ك  )1(
  .»وجود«: ~ ط  )2(

  .»ا.سنة«: ~ ي (3)
  .ي: سقط من (4)

)5(  w13ص 2ج: ينظر اّ�ّر ا�.  
  .@هما صحيح. »زوجته«: ~ ي  )6(

  .ك: سقط من (7)
  .»يÍن«: ~ ي  )8(

 ]أ/346[
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، و§ن .م تÍن �م ب®نة S ا{د .فبيعه vردود ،أيديهم من قبلوأما ا�خيل فإن ¢ن ب
  .هواهللا أعلم ا ،حÄ ي1بت vوجب نزعه منه ،حلف و�À بيدهوأنÍرها هو، 

1072 - RM��E� �8 a�1�� M� ��c��X  

Ç كرور العبيد ر\ر\ناوسئل عن رجل من أهلRفباع بعضهم  ،¢ن يرسل � أخوه ببالد ا
فقام  ،ثم أنه سافر ألخيه .وقيد ما باع بÍل سكة ،و�عضهم با1سحوس ،با(وزونة اإلسماعيلية

 ،فآل األvر إY أن اصطلحا بÍذا ،فوقع اإلنÍار ~ �ء من العبيد ،عليه األخ فيما أرسله
 ،ثم بعد قدومه وvوت ا(رسل .جرر\نافصw � ~ �ء من ذ.ك أصال بت ،وyذا مئة مثقال xدلة

وا1سحوس .م يذكروه  ،وتم األجل ،عد أن جعال �.ك أجال ~ ا.صلحصw بأvر القا� ما بÀ ب
ثم قام وارثه ~ ذ.ك ا.صلح مدعيا  .إال أنه وجد مقيدا ~ أرسام بعد vوت األخ ،ح� اRصالح

وتصيw  ،وا.صلح S اإلنÍار ،و.وقوع بعضه إY أجل ،.وقوعه با.كبwة عن ا.صغwة ،فساده
وا1ال أن اإلنÍار واإلقرار وقع S  ،ل أم ال؟ وyيف إن فاتفهل يبطل Rلك العل ،الغائب

  وا¬من .م يذكر أصال؟  ،وا.صلح أيضا وقع S ا.رؤوس ،رأس العبيد
فا.صلح  ،وحفظ ا¬من .لباعث ،إن ¢ن العبيد ا�ين أرسلوا .ألخ بقصد ا�يع: فأجاب

حÄ ي1بت  ،طه بوجه آخرhالف ما وقع به ا.صلح الحتمال إسقا ،وال يöه وجود أرسام ،ماض
وال يöه أيضا اRأخw ببعض  ،~ ا.صلحا فwد حي�ئذ لظهور ا.ر� ،أن ا.صلح وقع عنه وعن غwه

فتعدى األخ  .Þوهوو§ن ¢ن العبيد أرسلوا {yÖوا qدمة أصل  ،إذ ال �ذور فيه ،ا(صالح به
و¸ن ا(صالح به ×ا  .أو أقل ،دإال إن ¢ن بمثل قيمة العبي ،فهذا ال �وز فيه ذ.ك ا.صلح ،و�اع

   .وقت ا.صلح ~ بâ اRعدي ،تباع به العبيد
سواء ¢ن ما صw عنه ثبت من قبل  ،فال �وز كما ~ نص ا(æ ،وأما تصيw الغائب

حÄ ... وyيف إن فات إلخ  ،و.م ي�Z ضمw فات ~ قول ا.سائل .كما هو واضح ،اRعدي أو ال
واهللا  ،و�سط أجو�تها ،واستعجال ا1اvل منعا من �d االحتماالت ،وا.وقت ،يقع عليه ا#واب

  .أعلم
وyيف إن : وقو�: ثم قال ،بصحة ا#واب سيدي عمر بن عبد ا.ر�ن اRنال] وأجاب

فإنه  ،فإن ¢ن ذ.ك ،ا�ي حكمنا بفساده ،أن ا.سائل قصد فوت ا.�ء ا(صw ،فا�ي ظهر ،فات
  .واهللا أعلم ،و\بü اآلخر S حجته ،قبضيÍون .صاحب األصل قيمته يوم ال
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وقتال  ،ونهب أvوال ،وسئل عن قوم من ا.شعانبة ب®نهم و�� قوم من أعراب ا�ادية عداوة
وحö معهم ~ ذ.ك رجل  ،)1(.آلخر\نثم إن بعض األول� نهبوا أيضا إبال  .وÞو ذ.ك ،األنفس

 ،وألنهم ال تباعة ب®نهم و�®نه ؛1ضوره )2(فطلبه ا(نهوب منه بغرم �يع ا�هباء ،من اqنافسة
وال أضمن ما أخذه غwي .لصولة  ،إال ا�صيب ا�ي أخذته )4(ال أغرم لÍم :)3()�م(فقال 

  ذ.ك أم ال؟ )5(فهل يصح ،واRأو\الت ،وقتل األنفس ،ونهب األvوال ،والعداوة ،ال© ب®نÍم
فإن ¢نوا متأول�  .كما ~ ا�وادر ،فإن حÍم اqنف́و حÍم ا�ين ¢ن معهم: فأجاب

 ،وأفÄ ابن أ± ز\د به إن ¢ن رئ®سا .و§ال غرم عن ا#ميع v Sشهور ا(ذهب ،حكمهم )6(¢ن �
وأما  ..لحديث أو ،Áندا .لقرءانواRأو\ل ا�افع هو ما ¢ن vس .و§ال فعليه غرم نصيبه فقط

  .واهللا أعلم ،القبائل فال تأو\ل عندهم �ôا
باRقو\م #هل   ال© تملكها ا.سيد ا�كري ايْ دَ زْ ز\د ~ أرض تَ / وأجاب وا�ه ا.شيخ أبو 

 ،وقوم ش®ئا من ذ.ك )8()ا.صالح(وقام و�ه سيدي �مد  ،S ابن ا.سZيل )7(وحZسها ،أر�ابها
أن ا�®نة ترجح S معارضتها بتقدم اRار\خ كما نص  :ا#واب: بما نصه ،وحZسه S أوالده

   .وغwه )9(¢(خت� ،عليه غw واحد
فهو باطل أيضا لفقد  ،أو حك¯ ،عمراه إن .م يصحبه حوز ح°ووأما �ب®س االبن 

فال إش�ل  ،البن �امتقدما S تملك ا ،وا1اصل أن األب إن ¢ن تملكه األرض ،�ط صحته
و§ن ¢ن تملك االبن  .أو تعمwه إياها ،بتحب®س vوروثه ؛~ إبطال قيام وارثه S من ¼ بيده

   .)10()ال(أم  ،أو تعمwها ،فال ºلوا إما أن ي1بت ما ادxه vوروثه من �ب®سها ،متقدما

                                                 
  .»اآلخر\ن«: ~ ي  )1(
  .»ا(نهب«: ~ ط  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .ط: وقد سقط من. »�م«: ~ ي  )4(
  .»يضمن«: ~ ي  )5(
  .»�م«: ~ م، ط  )6(
  .هو �ر\ف. »حZسا«: ~ ي  )7(
  .ك: سقط من  )8(
َح �َِسبَِب vُلٍْك،«: ينظر ¤ت� خليل عند قو�  )9( õرُج 

�
ِمهِ ......َو§ِال   .270، ص»أْو تَاِر\ٍخ، أْو 7ََقد"

  .ي :سقط من  )10(

 ]ب/346[
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بت�ف وا�ه فيها مع حضوره  ؛�طالن حق vوروثه فيها ،فإن .م ي1بت بطل قيامه أيضا
كما نص عليه ابن  ،و.و ب� أب وابنه ،ألن ا�Rف باإلخراج من ا(لك حيازة معتWة ؛وعلمه

S ما نقله ا1طاب  ،~ رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب االستحقاق ،رشد ~ ا�يان
واهللا  ،ن ما ادxه بعدم ا1يازة�طال ،و§ن ثبت ما ادxه vوروثه بطل أيضا قيامه)2( )1(~ ا1يازات

  .أعلم
وما نقله عن ا�يان  .بأن ا#واب أعاله تام ¢ف :وأجاب بعده شيخه أبو ز\د ا#نتوري

Íَِهبَةٍ : "بواسطة ا1طاب هو ع� قول خليل  بِ
�
وال عذر .البن ~ سكوته  )3("َال َ,ْ�َ أٍب َوابِْنِه إال

 ؛حاvله (4)و.و ال استعجال ،ة ا(ذكورة ~ ا.سؤالبل فعل األب ماض مع ا1ال ،حياء من األب
  .واهللا أعلم ،لÍن ا(نصف يÍفيه ذ.ك ،أليدنا جواب ا(جيب بنقول كثwة

1074- R�� z�� M��M�G v'� �, z�  
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و�ناحيتها  ،واندرست منذ زمان طو\ل ،)5(قد عفت وسئل وا�ه أيضا عن أرض ميتة

 ،فقام شخص وأثبت جهل أر�ابها عند قاض ،وقد اكتنفتها فقاقx wفية ،]الت ت�سب .شخص
وغرس  ،منها )6(وزرب طائفة ،وأحدث فيها ماجل� ،فأجرى فقارتها ،وlسو\دها ،فأذن باعتمارها

 ،�سZتهاو� ،فيها )7(ثم أن رجال قام ير\د إثباتها �فسه با�خالت ا.سابقات .فيها عديد غرسات
هذا القائم ا(لكية  )8(و�مجرد ال�سبة أم ال؟ وهل إن ثبت ،فهل 2ستحقها ùها بتلك ا�خالت

        ،أو يبü .لفقراء وا(ساك� ،يعطى ما قومت به .لمثبت ،عند القا� )9(بعد ثبوت جهلها
  اِت بَ =ْ إِ  نْ وS مَ  ،أو 2ستحق األرض

َ
وا(قوم عليه ال يÍلف بأvر  ،هل S القائم ؟ةٌ ومَ لُ عْ ا مَ هَ -� :

أيؤvر بإثبات  ،أم كيف األvر؟ وهل إن اد� هذا القائم �ب®سها ،vل¶ و�يدي :زائد S قو�
  وvلك ا(حZس �ا يوم اRحب®س أم ال؟  ،وحيازته ،اZ1س

                                                 
  .285ص 8ج: ينظر vواهب ا#ليل  )1(
  .147ص 11ج: ينظر أقسام ا1يازات، ا�يان واRحصيل  )2(
  .272ص: ¤ت� خليل  )3(

  .»استعمال«: ~ ي (4)
  .72ص 15ج: .سان العرب. عفت ا.ر\اح اآلثار، أي �تها، ودرستها: َدرََسْت، َوَ�َْت، فيقال :َ$َفْت   )5(
  .وهو تصحيف. »طائفية«: ~ ي  )6(
  .»ا.سابقة«ي : ~  )7(
  .»أثبت«ك : ~  )8(
  .»جلها«: ~ ي  )9(
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أم ال؟ أجب عن �  )1(و§ال فشهادتهم ناقصة ،وهل S ا.شهود ا(ثZت� .لملكية �ديدها
v سألة منvوا.سائل � القا� سيدي عبد ا1ق ،وال تهمل منها ش®ئا ،سائل ا.سؤال.  

#هل أر�ابها  ،أما دعوى ا(دv Ýلكية األرض ا(بيعة ،قد تصفحت سؤا.ك: فأجاب
إال بما lستحق به األvالك من ثبوت  ،فال سZيل � إY ذ.ك ،بمجرد وجود ]الت � بإزائها

و§نما � ا�خالت وحر\مها  ،Rحديد كما ال ºفاك ذ.كوا ،وعدم ا(نازع ،وا�Rف ،ا1يازة
، �ZR اqطأ ~ فإنه 2ستحقها من يد vشÖ\ها ،و§ن أثبت vلكيتها S ا.وجه ا�ي ذكرنا .فقط

أو بذهاب عينها قياسا S ما  ،إال إذا فوتها vشÖ\ها بتحب®س ،د µهل ما.كهاشهادة من شه
   .ثم تZينت حياته ،روي عن ما.ك فيمن شهد بموته

اعرف أّن ّ� ما باع اإلمام يظّنه .رجل، فإذا هو لغwه،  " :قال ابن يو�س بعد نقله ا(سألة
نقله ا(واق عند قول ا(خت� ~ آخر ه ا "فرّ�ه أحق به با¬ّمن، أصله ما بيع ~ ا(غانم

 : ")2(االستحقاق
ُ
ُة vُْستَِحق2 َو§ِْن أ    )4(.ا(سألة )3("نِْفَذْت وَِصي�

كما ذكره ابن رشد  ،وvلكية �Zسها �ا يوم اRحب®س ،ومد� �ب®سها عليه إثبات ذ.ك
وما بÀ من فصول ا.سؤال يؤخذ جوابها ×ا ذكرناه  ،، ونقله عنه أر�اب ا�وازل بعده)5(~ نواز�

  .أوال
1075 - R�8�� &$	 ]=Wc/ &	� ,�  �W ,.�/ #��� *W� � ,�H8��8 � H)�*8 ���� z�� M���X 

 ،وال تابوت ،فال رسم ماجل ،ال أثر عمارة فيها رأسا ،اا بيابً براحً  وسأ� أيضا عن أرض ميتة
وهذه .م يÍن  ،بد أن توجد فيها عالمة ×ا ذكرنا فال ؟ثم اندرست ،كعادة ما سبقت فيها عمارة

من  )6(وأثبت �ى جهل أر�ابها �شهادة ،ثم قام عندي ابن ع¯ ا.سيد �مد ا.صالح .فيها ذ.ك
 ،وغرس ،ا(ياه )7()فيها(فأجرى  ،واعتمارها ،فأذنت � بÁسو\دها ،وهما أvس معاêهما ،قبل

فلما  ،وال نازعه فيها منازع ،و.م 2سمع من أحد نwÍ ،وت�ف ~ ذ.ك Þو xم� ،ودق ا(واجل

                                                 
  .»ناقضة«: ~ ي  )1(
  .»االستلحاق«: ~ ك  )2(
  .229ص: ¤ت� خليل  )3(
 .364ص 7ج: اRاج واإلùيل )4(
  .322ص 1ج: فتاوى ابن رشد. فيمن قيم عليه ~ أvالك بيده ورثها عن أبيه وذكر القائم أن فيها حZًسا: ينظر جواب vسألة  )5(
  .ي، ك، ط: وما أثZته من. »�شهاد«: ~ األصل  )6(
  .ك: سقط من  )7(
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خرج vلكية وأ ،قام ~ ذ.ك بعض أهل بâنا يدعيها آلبائه ،وتمهد � االعتمار ،اطمأن � الÁسو\د
بأسماء ال يدرك معرفتها أحد من أهل  ؛وفيها حدود vسميات ،قديمة كتبت ~ القرن اRاسع

 :فأجابهم ،وعرضوا ذ.ك S فقيه ،ونÍرة ال تتعرف ،ال يعرف ،و.م تزل مع ذ.ك �هوال ،زماننا
شهدوا فيها با(لكية S  ،فأقاvوا ب®نة أخرى جديدة من أهل ع�نا هذا ،أنها ال تفيدÐم ش®ئا

�هولة أسن  بأنها / ومن شهد  .ودعوى ا(لكية من غw منازع ،ال S ا.سماع با�Rف ،ا�ت
وlسقط �ا أو ال؟ وهل ا1ادث 2شهد با�ت فيما  ،فهل شهادتهم تعارض شهادة األخر\ن ،وأعدل

ذ.ك قادحا فيما  (1)]يÍون[أو  ،وتقدم عنه بÍثw ،واندرست رسومه ،وعفت آثاره ،باد جيله
كما يوجد ذ.ك بأرض� قديمة بأتمنطيط  ؟مع ما فقد من أثر العمارة من تلك األرض ،شهدوا به

  .وا.سالم ،أجب عن ذ.ك تؤجر .وهذه ل®ست كذ.ك ،وتي¯
فال  ،ال يوجد اآلن من يعرفها ،فأما ا.رسم القديم ا�ي ذكرت فيه حدودا ،و�عد: فأجاب

كما هو  ،لعدم ثبوت االستحقاق به �ردا ،وجد اآلن من يعرف تلك ا1دود و.و ،عWة به
   .فكيف إذا .م يوجد من يعرفها ،وغwها ،منصوص ~ كتب ا�وازل

فال عWة  ،كما هو ظاهر ا.سؤال ناهم العيفإن كذب ،وأما ا�ين شهدوا اآلن با(لكية قطعا
ما ه ا .واهللا أعلم ،فينظر ~ عداRهم ،وال من هو أعدل منهم ، و§ن .م يÍذبهم العيان،�شهادتهم

وyتب  ،وا(سئول ،من خطهما أي ا.سائل ،K فيه و.لمسلم� (2)]اهللا[نقله سيدي وا�ي بارك 
وسئل : "ا(عيار ومن نوازل ا.شهادات من: ×ا نصه ،واهللا أعلم د{ال .لمسألة ،هو بأسفله ما ساقه

وأقام ب®نة  ،إY أن قام رجل يطلبها ،� قوم �دقة بها .م يدعها أحدسبخة ب� أراابن رشد عن 
 ،منكر\ن ذ.ك )4(وقام سائرهم ،وا�â 2شهدون أنّها vلكه ،من غw أهل ا(وضع )3()غر\بة(

هل تقبل هذه  .وأنه ال vلك فيها لغwهم ،)5(زاعم� أنّها #ميعهم منفعة لقر�ها من أرضهم
.م 2شهد أحد  ،وقد vضت عليهم أعصار ،وa ا�â أعداد من ا�اس ،و¼ بهذه ا.صفة ،ا�®نة

 ،أنها من حقوقهم ؛قط بمثل شهادة أوcك الغر�اء؟ وهل يقبل مقال ا(جاور\ن أنها بدعواهم
  وأفنية أرضهم؟ أو ما يÍون حكمها؟ 

                                                 
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من (1)
  .، كي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من (2)

  .م: سقط من  )3(
  .»سائر ا#wة«: ~ م  )4(
  .»أراضيهم«: ~ م  )5(

 ]أ/347[
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وال  ،و§ذا ¢ن ~ ا�â من العدول �اعة من أهله ال يدعون ~ ا.سبخة حقا: )1(فأجاب
وا.واجب أن تبS ü حا�ا  .بها غw جائزة )2(|�|فشهادة الغر�اء  ،يعرفون .لقائم فيها vل�

  .ها )3("و�اهللا اRوفيق ،ومنفعة لعامتهم ،Ñvحا #ميعهم
1076- R¯�>'£ &P�� ,A*j=�� 
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اإلمام األعظم ن�ه اهللا  فإن ،و�عد: بما نصه - أدام اهللا ا�فع بهم -وشاوره سيدي وا�ي 
وأ�د علينا  ،وأهل أتمنطيط ،بفصل ا(رابط� حفدة ا.سيد ا�كري ،أرسل إ{نا رسالة يأvرنا فيها

، وأردنا وجعل عهدة الفصال ~ رقابنا ،و�ذل ا.وسع ~ �قيق مناطها ،~ االجتهاد فيها
yشارvرvم ~ األÍبداد با.رأي ،(ا تعلمونه من طلب ا(شاورة ،تÁا(ناضلة )4(وعدم االس ~.   

فمن حجج  ،والظواهر ا�ادية ،ثم القصد االجتهاد ~ ا�ازلة بتأييدها با�صوص ا.واضحة
 ،ا1فدة أن فقارة تعرف بيد (ا بلغهم أن أوالد ا1اج �مد من أهل أتمنطيط ¢نوا ºدvونها

ال نرفع  :قا.وا ،فلما بلغهم ذ.ك ،فقارتهم وأنها ،أرسلوا إ{هم شاهدهم بأن يرفعوا أيديهم عنها
فهل �رد  ،ئ�Á وألف، وذ.ك ~ xم ثالثة وعd\ن ومف�شارعهم ،و§ن أرادوا ا.d\عة ،أيدينا

   .إن أردتم ا.d\عة �شارعÍم :مع أن ا(قوم عليهم قا.وا ؟هذه ا�عوى حجة .لمرابط�
ثم فقارة أخرى ¢نت بيد  ،يازةقبل مدة ا1 )5(]وقع[والقيام  ،واآلن قد سألت hدمتهم

هد أنها ¼ الفقارة ال© ¢ن ºدمها ا.سيد عبد شُ ( ،و�اعة أوالد i بن vو� )6(أهل تورر\ن
وذ.ك  ،)v()7و� وغصبها منه أوالد i بن ،ا.كر\م بن ا.سيد �مد بن ا.شيخ ا.سيد ا�كري

ا1فدة ا(ذكور\ن ºافون من أهل ثم شهادة أخرى بأن  .�شوال xم lسعة عd بعد ا(ائ�Á وألف
ذي القعدة xم  وذ.ك ~ أوائل ،و§ن ظلموهم ال يصلون إY عقو�تهم ،)8(و\تقونهم ،أتمنطيط

   .ئ�Á واأللفlسعة عd بعد ا(

                                                 
  .»تأvلت سؤا.ك هذا ووقفت عليه«ز\ادة : ~ م  )1(
 .ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )2(
  .180ص 10ج: ا(عيار ا(عرب  )3(
  .»~ ا.رأي«: ~ ي، ط  )4(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .Ðم 75وهوق� من قصور زاو\ة كنتة ال© تبعد عن مقر أدرار ب :تور\ر\نأظنها . »تورن�«: ~ ط  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .»يتوقونهم«: ~ ي  )8(
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من أصحاب  )1(]أحد[¢ن أهل أتمنطيط إذا ورد عليهم ببâهم  :ثم شهادة أخرى نصها
و\طردونه ظلما وعدوانا، وذ.ك بعد  ،بها ي�öونه )4(حاجته )2({قC ،حفدة ا.سيد ا�كري

وأخيه ا.سيد إبراهيم من عند ا.سلطان ن�ه اهللا، وذ.ك بأواسط  ،رجوع ا.سيد �مد الطيب
شهدا بأن أوالد i بن  ،ثم شهادة أخرى �شاهدين .صفر من xم Úسة وعd\ن ومائ�Á وألف

وال يتوصلون إY دفع  ،ورأوهم يؤذونهم ،ريا�ك )5()ابن(vو� ºوفون ا(رابط� أوالد ا.سيد 
 ،فهل شهادتهم بذ.ك إذا زyوا... فعاقبوهم عليه إلخ  ،إال أنهم .م يروهم طلبوا حقا ،ذ.ك عنهم

أو إن     ،غصبها من ذكر ×ن ذكر :حيث قا.وا ؟و§ن طال األvر ،وأدوا به 2ستصحب بها الغصب
به، وهل إن  )6(و�عده ورثته يطلبون ،هطلب اqصم عذرهم ~ سكوتهم ~ حياة ا(غصوب من

   ؟...األوÉ قو�م ºافون من أهل أتمنطيط إلخ  ،أي العذر با.شهادة أعاله )7(ادعوه
ÌÍوف حقيقة ،يqا S و\عينون من هو  ،من ا�ص عليه )8(بد أو ال ،و§ن .م ينصوا

إذا ورد عليهم ببâهم  :وقو�م ~ ا¬ا¬ة .أو بغwهم ،وأنه فعل ذ.ك بهم(ا�ي يتوقع ذ.ك منه، 
/ وهل إن أقام  )10()؟من تفسw من يقع ذ.ك منه )9(بد أو ال ،هل يÍون xما ،ي�öونه :إY قو�

وأقام  ،وال من أهل ا.d وا.سطوة والعدوان ،بأنهم ل®سوا ×ن ºوفون ،)11()ب®نة(أهل أتمنطيط 
 ؟ل®ست �سائبة ×ن تقدمه :ا�â سائبة، وقا.وا همأو ادعوا أن  ،خالفه ×ن يقدم )12(غwهم

ورأوهم  ،أوالد i بن vو� ºوفون ا(رابط� )13(]أن[ :وقو�م أيضا ~ ا.شهادة األخwة
... عليه إلخ (فعاقبوهم  ،وال يتوصلون إY دفع ذ.ك عنهم، إال أنهم .م يروهم طلبوا حقا ،يؤذونهم

  إال أنهم .م يروهم  :قو�م ،وهل يقدح ~ شهادتهم .رواها ة ال©بد من تفسw اqوف واإلذاي ال
                                                 

  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .»أقD«: ~ ط  )2(
  .»حاجة«: ~ ي  )4(
  .ي: سقط من  )5(
  .ي: وما أثZته من. »يطلبون«: ~ األصل  )6(
  .»ادعوا«: ~ ي  )7(
  .ي، ط: وما أثZته من .»أوالد«: ~ األصل  )8(
  .ي، ط: وما أثZته من .»أوالد«: ~ األصل  )9(
  .ط: سقط من  )10(
  .ي: سقط من  )11(
  .»غw«: ~ ط  )12(
  .طي، م، : وما أثZته من. األصل: سقط من  )13(

 ]ب/347[
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  . وا.سالم ،أجيبوا عن � فصل بما ظهر  ؟ال أو )1()فعاقبوهم ،طلبوا حقا
فلم يتضح  ،)3(فقارة يد ا(ذكورة )2(فأما ،وتأvلناها ،فقد وقفنا S ا(شورة ،و�عد: فأجاب

وال بيد من  ،�ا )4(إن .م يÍن بيد من خدمها حجة توجب vلكه ،�ا اآلن ~ أvرها ما نعتمده
   .قام عليهم

فإذا شهد شهود بÍونها ~ يد من غصبت منه إY أن غصبت، و.م  ،وأما الفقارة ا¬انية
ألن العمل باالستصحاب من  ؛فإنه يعمل باستصحاب الغصب فيها ،يÍن .لخصم فيه مدفع

ْن ُشِهدَ وَ : "ولقو� ~ ا(خت� ،قواعد ا.dع ِ§
قَْرارٍ  )5( وقد نصوا S أنه ال يعمل  .)6("اْستُْصِحَب : بِإِ

حÄ ي1بت ا�قل بوجه من  ،و.و طالت ا1يازة ،و§ال عمل عليه ،إال مع جهل أصل ا(دخل ،ا1وز
   .وجوه ا(لك

وال  ،)7(فال ¾تاج .لشهادات ا(شار إ{ها ،وقلنا باستصحابه كما vر ،و§ذا ثبت الغصب
، وطالت حيازته بعده ومع ذ.ك إال إن ثبت تغw حال الغاصب ،ق ا(غصوب منه2سقط ح

يوصل ا1قوق  )9(حاÐم )8(إن .م يÍن ~ ا�â ،و\عذر ا(غصوب منه ~ سكوته .�dطها
وهو مقتD ما أل± عمر بن عبد الS W ما نقله  ،وذ.ك ا(راد با�â ا.سائبة عندهم ،ألهلها

w1وى من ا�ر ا�xالئهه واهللا أعلم ا ،)10(عنه ~ نوازل ا�vمن إ.  
1077 - R �� �W ,#��(/ k�� M� ��=C8 F
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وقد ¢نت إذ  ،ا�â ل®سÁسÀ منها أهل ،من ا(اء من فقارة كذا cب�Áوسئل عمن تصدق 
âذاك منفردة با�.  âفاستغ÷ ا�اس باالستقاء  ،أقرب منها �م )11()أخرى(ثم أحدث أهل ا�

                                                 
  .ط: سقط من  )1(
  .»وأما«: ~ ي، ط  )2(
  .»ا(ذكور«ي : ~  )3(
  .»vلكة«ي : ~  )4(
  .»شهدوا«: ~ ي  )5(
  .271ص: ¤ت� خليل  )6(
  .»معه«ز\ادة : ~ م  )7(
  .»با�â«: ~ ط  )8(
  .»x.م«ط : ~  )9(
)10(  w1327ص 2ج: ينظر ا�ر ا�.  
  .ط:سقط من  )11(
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 ة، فهل يÍري، و�عل كراؤه ~ مداراةفما اÍ1م ~ ماء ا.صدق ،منها عن ا.صدقة مدة طو\لة
âا�. âأهل ا1ل والعقد من أر�اب ا� Õئال ب� �يع أر�اب  ،وهو ا�ي أراده أ�x ونÍأم ي

وهل إن ¢ن ºتص با.سÀ به واحد دون  ،وهو ا�ي أراده أحد أهل ا�â .الفقارة ال© هو بها
و§ن  .أو من يوم إقراره ،تلزمه الغلة من يوم اÍ1م ،وأنÍره وثبت عليه ،ا�اق� من أر�ابها

  .يصنع بها؟ وا.سالم )1(ماذا ،قلتم بلزومها
ا(ذكورة أن  )2(راه ~ ا(اء ا(ذكور إن ¢ن ال يرm عود ا.سÀ من الفقارةا�ي أ: فأجاب

و.و بيع وعوض به مثله ~  ،فيه )3(في�ف ،وأقرب من مقصد ا(حZس ،ينظر ما هو أ�Õ نفعا
و¸ن  .إن .م يÍن فيها ماء �Zس .ك� ،منها أهل ا�â اآلن )5(2ستü )4(الفقارة ال© ¢نت
Zقصد ا(ح) mلك الفقارة ،سأرR Àعود ا.س mحا� ،و§ن ر S ا(اء üب.   

فإنه  ،فإن ¢ن ~ مدة االستقاء من ا.ساقية ال© هو فيها ،وأما استغالل ا(ذكور �.ك ا(اء
(ا  ،)6(أعU ا.كراء ألهل ا.ساقية إن .م يÍن نص من ا(حZس ~ ذ.ك ا.�ء ،يرد ما اغتل

ال ºتص به واحد دون  ،.ك ا(اء يÍون مفضوضا S ا(ياهمن أن مثل ذ ،جرى به العرف بتوات
إذ ال  ،فإنه يؤvر باRصدق با.كراء ،بعد انقطاع االستقاء منها )7()�(و§ن ¢ن استغال�  ،آخر

  .واهللا أعلم ،طالب � معينا
1078 - R.��? .���� .8� O� @�
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فمكنه  ،وجاء من اد� أن ر�ه أرسله إ{ه ،أو ~ ذمته آلخر ،عنده مال وديعةوسئل عمن 
�ب S  ،ودفعه فيها ،إن اشÖى به مد� اإلرسال سلعة )8(فهل ،ثم ظهر أنه .م يرسله ،منه

  ا(عتدي أم ال؟  )9(]بدرyه[و\Áبع  ،قابضه رده .ر�ه أو .âافع
  سيما إن  وال ،S القول µواز معاvلة الغاصبأنه ال تباعة S ا�ائع إن .م يعلم : فأجاب

                                                 
  .»ما إذا«: ~ ي  )1(
  .».لفقارة«: ~ ي، م، ك  )2(
  .»و\�ف«: ~ ي  )3(
  .»¢ن«: ~ ي  )4(
  .»2سü«: ~ ط  )5(
  .»S �ء«: ~ ي، م، ك، ط  )6(
  .ك، ط: سقط من  )7(
  .»قبل« : ~ ط  )8(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )9(
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 ،)1(أشار إ{ه ابن رشد ~ نواز� .بناء S أن ا�راهم وا�نانw ال تتع� ،.م يÍن vستغرق ا�مة
  .هوغwه ا
1079- R¯(/ �· .� O� ����  O� �=��� ,�$�� �P��� �$'� 
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 )2()�(وا�اقون ادعوا أنه ل®س  ،منهم واحد ادxها ùها ،وسئل عن أرض تداxها �اعة
  فكيف اÍ1م فيها؟ ،S دعواه (4)وال ب®نة ألحد منهم ،وأن ا�ا
 �م ،(3)معهم فيها إال Úسه

كما إذا ¢نت  ،أن األرض ا(ذكورة إذا .م تÍن بيد أحد من الفر\ق� ا(تنازع�: فأجاب
أنها  ، فا�ي ~ ا(دونةم تقم ألحد الفر\ق� S دعواه ب®نةو. ،وال �رث ،بيضاء ال شجر فيها

   .به دون صاحبه (5)حÄ يأ� أحدهما بأvر 2ستحقها ،توقف
ألن ترyها ووقفها  ؛فإنها تقسم ب®نهما ،��ء ، وال يأتياإال أن يطول ا.زمان: قال ابن القاسم

فال بد من حلفهما كما ~  ،(8)أنها تقسم )7()وS .أنها توقف أبدا(وروى ابن نافع  (6).فيه �ر
  . وغwهما ،(9)ا.رسالة

: وعليه vر ~ ا(خت� أنه ،وا�ي قا� ما.ك وأ�Õ أصحابه ،القسمةواختلف ~ كيفية 
فتقسم األرض ا(ذكورة عليه l Sسعة (د� ا.�  ،(10)"2سلك فيه vسلك العول ~ الفرائض"

 ،من Úسةأصلها /  ،كأنها فر\ضة )11(ألن األرض تقدر ؛ازعيه واحدو.� واحد من من ،Úسة
  . واهللا أعلم ،وxلت بمثل أر�عة أÚاسها

واألغماري  ،وابن ناê ا�داوي ،وصحح ا#واب سيدي عبد ا.كر\م بن أ�د اRمنطيطي
  .والعالمة شيخ شيوخنا سيدي �مد ا.زجالوي ،والقا� سيدي عبد ا1ق

                                                 
  .17ص 2ج: ؛ ا(قدمات ا(مهدات1091ص 2ج: ينظر vسائل ابن رشد  )1(
  .ك: سقط من  )2(

  .»Úسها«: ~ ي، م، ك، ط (3)
  .»ألحدهم«: ~ ي (4)
  .»2ستحقه«: ~ ي (5)
  .606ص 3ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة (6)

  .ط: سقط من  )7(
  .4ص 8ج: اRوضيح (8)
  .133ابن أ± ز\د القwوا]، ص: ا.رسالة (9)

  .5ص 8ج: اRوضيح (10)
  .»ùها«ز\ادة : ~ ك  )11(

 ]أ/348[
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¢ن 2سلك فيها أر�اب تلك ا#نات Þو  ،وسئل صاحب ا(هدية عن طر\ق فوق جنات
ومنع  ،ثم اشÖى رجل جنانا من ا#نات ا(سلوك فيها .و.م يتعرض �م أحد ،Úس� xما

  فهل � ذ.ك بعد ا(دة ا(ذكورة أم ال؟ ،فيهاا.سا.ك� من ا.سلوك 
فال قيام ألحد  ،vلكيتها )1(واوادع ،و.م يتعرض �م أحد ،إذا كملت عdون سنة: فأجاب
  .واهللا أعلم ،)2(نص S ذ.ك ~ نوازل ابن ا.را� ،~ منعه إياهم

1081 - R�'� ��8�� M� *��� � H�} � Hª��� �G�) �H��% G�) M9�X  

ثم باع نصفه من  ،عمن حاز ش®ئا حوزا معتWا �x أ�Õ من أر�ع� xماوسئل بعضهم 
 ،ومن يده خرج وشهد بدعواه شاهد ،حÄ اشÖاه من اد� أنه ¢ن ألبيه ،فتداوRه ا�يوع ،آخر

 ،فهل تنفعه هذه ا.شهادة مع حضوره .لحيازة بالغا رشيدا x(ا بها ،وأنه .م يعلم أنه خرج من يده
  إال أنه زعم أنه ظن أن ا.�ء خرج عنه بوجه جائز أم ال؟ ،وال مانع �

ال يþع من  ،ا.�ء ا(حوز ~ هذه ا(دة الطو\لة مع علم القائم ا(وصوف أعاله: فأجاب
   .وyتب عبيد ر�ه تعاY مبارك بن أ± القاسم ا�لباK. واهللا تعاY أعلم ،يد حائزه

êوأجاب عنه القا� سيدي عبد  .انوابن األغماري ا�داو\ ،وأجاب بصحته ابن نا
  . فا.dوط ال© اشÖطها الفقهاء ~ إثبات ا(لكية هو فيما جهل أصله ،و�عد: ا1ق بقو�

نقل ذ.ك ~  .اشÖط فيها أئمة األمة عd س�� ف¦ ال© ،وأما ما علم أصله لغw ا1ائز
فيقدم طول ا1يازة S  ،و.و أثZتها بعدل� ،فع. هذا فالطالب ال تنفعه ا(لكية .)3(ا(عيار

  . واهللا أعلم ،.كونه أبطل قيامه �سكوته من غw عذر ،ا(لكية
ا#واب أعاله هو  :وأجاب عنه سيدي �مد بن أ�د ا.راشدي أسفل جواب القا� بقو�

   .ع� ا1ق وا.صواب
يعU  ،بمحو� فا#واب ،و�عد :بقو� ،وأجاب سيدي عبد ا.كر\م بن أ�د اRمنطيطي

   .جواب سيدي مبارك وجواب ا.سيد �مد عبد ا1ق صحيحان

                                                 
  .ك: وما أثZته من. »ادعيا«: ~ األصل، ي، ط  )1(
  .139م، ص1999ابن ا.را�، �قيق ودراسة فر\د بن سليمان، vرyز ال�d ا#ام�، : ينظر اإلعالن بأح�م ا��يان  )2(
  .392ص 10ج: ا(عرب ا(عيار  )3(
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منها أذن ا.شيخ ا.سيد عمر بن عبد القادر  ،وقد وقف ¢تبه S أرسام vصحو�ة مع هذا
و\م�  ،�ائها بعد يم� اRصديق مع شاهد ؛ال© .لسيدة ïxشة ا�لبا{ة (1)~ بيع ا�يار

�شهادة ا.سيد �مد بن  ،و\م� القضاء ،رسم يم� اRصديق ،و�أسفل رسم ذ.ك اإلذن .القضاء
   .عبد ا(ؤمن S حلف من وجب عليهم ا1لف

 ُv فال @م فيها .لقائم ا(د� أن هذه  ،)2(وصلهفإذا ¢ن ا.سؤال عن هذه ا�يار كما ذكر
فتقوم ا�يار ال©  ،فإذا حلفوا كذ.ك .لقول ا.شيخ ا.سيد عمر ~ رسم إذنه hط يده ،ا�يار ألبيه

ا.سيد عمر  )3()حÍم(وال لقاض أن يتعقب  ،وال يمÍن (فت ،ثZتت .لسيدة ïxشة ا�لبا{ة
وال يö كون  ،وعلمه ،و�قق من عداRه ،بإبطال ا.رسوم ا¬ابتة عند ا.شيخ ا(ذكور مع ما ثبت

¢لyWة  ،¬بوت ا1لف واRقو\م عند غw شاهد رسم ا1لف ،ا�ازلة �شاهد واحد اRحليف ~
مع أن سكوت أ± القائم مدة ا1وز  ،ا.سيد عبد اهللا بن إبراهيم وغwه من شهود زاو\ة vلوyة

x� Wقطع حجتهم ،ا(عت ~ ÌÍانتقال ا(لك  )4(فكيف مع ثبوت ،وسكوت وارثه بعده ي
ألن ا�®نة ا(ثZتة  ؛ال ينفعهم ،وما علمت بأنه خرج ذ.ك من vلكهم :وقول شاهدهم ،عنهم

  .واهللا أعلم ،مقدمة S ا�افية
1083 - R.8 e É*V���� "vE� .'� 3�+� ,.� .�� "
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إن حاvله قد ùفU وألح i أن أخاطبك برسم سؤال  :وسأل بعض الفقهاء االبن بقو�
 .وطلب منه أخذه {عرف به ،أنه � )5(وذ.ك أن شخصا قد اد� عليه ~ �ل بيده ،أجبته عنه

فضال عن أخذه،  ،)7(فال �اب ،و.و طلب إيقافه )6()بل( ،بأن ال مقال � 2سمع ~ ذ.ك :فأجبته
ًة، أْو َسَماxً ي1َْبُُت بِِه، َ*يُو4َُف " Ýَِ بَ®õنًَة َحاِ�َ  أْن يَد�

�
ال    .~ ا(خت� ما... إلخ  )8("إِ

                                                 
  .»ا�ار«: ~ ك  (1)

  .»vوصولة«: ~ ي  )2(
  .ي: سقط من  )3(
 .»سبب«ز\ادة : ~ م )4(
  .»بيديه«: ~ م، ك  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .»إ�اب«: ~ ك  )7(
  .267ص: ¤ت� خليل  )8(
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 )1(ووضع قيمة ا(نازع ،و§ن .م تقطع ،أو ب®نة سماع ،بد فيه من إقامة عدل وأما األخذ فال
أو ا.سماع S ع� ا#مل ا(ذكور ب�  ،وتÍون شهادة العدل ،�اب إ{ه )2()فحي�ئذ( ،فيه

  . ال ~ غيZته ،القا� )3(يدي
 ،فأما vسألة االستحقاق .فظهر K فيه ما تراه ،وتأvلته ،قد وقفت S ما قيدته: فأجاب

تÍون S ع�  ،أو ا.سماع ،هو قو.ك أن شهادة العدول ،فحاصل ا(حتاج .ل0م عليه فيها
ال �اب القائم  ،وأن ا.شهادة إن .م تÍن S عينه .أو Þوه ،بل بذهابه بإباق ،ا(شهود باستحقاقه

و�y  ،بل قد وقفنا S ما ºالفه ،ده من @م األئمةوهذا ا.زعم .م نقف S ما يؤ\ ،.�هاب به
2شهد S القطع أنه  ،فأقام شاهدا عدال ،من اد� عبدا بيد رجل" :وهو ،)4(بذ.ك نص شهاداتها

ن .م تÍن شهادته و§ ،عبدا ßق � مثل ما يدÝ )5(أو أقام ب®نة 2شهدون أنهم سمعوا ،عبده
  ... إلخ " قاطعة

وقد نقل اإلمام ميارة ~  .أو S خالفه ،)6(هل يدل v Sرادك ،مثل ما يدÝ :نظر قو�فا
 .)8("بأعيانهم )7(بإحضارهم ،ذ.ك/ وا�عوث كثبوت  ،أن اÍ1م ب1بوت ا.صفات" :�ح ا.زقاقية

   .)9(خ األبيات ا.ستةو§ن .م يÍن إل: ذكره ~ �ح قو�

                                                 
  .»ا(تنازع«: ~ ك، ط  )1(
  .ط: سقط من  )2(
  .»بيد«: ~ ي، م، ط  )3(
  .»شهادتها«: ~ ط  )4(
  .»نإ«ز\ادة : ~ ك  )5(
  .»vراده«: ~ ك  )6(
  .»cضورهم«: ~ ي  )7(
 .354ص: فتح العليم اqالق ~ �ح المية ا.زقاق )8(
  :األبيات ا.ستة ¼ )9(

 َwْ;َ ْن لَْطٌخ َوَ\ْطلُُب َو4َْفÍََُو§ِْن .َْم ي    
  

ـال   õج
ُ
ـْوم أ ـاٍت بÍَِالـيَ   َرْ�ـٍع ِإلْ=بَ

ْو َشِهيـٌد   
َ
  َوَ\Zْتَِغـيَو§ِْن َكـاَن َسْمـٌع أ

     
  َذَهـابًا بِـِه َ�ْ ي1ُْبَـَت ا1ـق� فَاقِْبـال  

َمـِن اْجَعـال    بِِقيـَمـِتـِه َكـا.ُْمْسـتَِحـقõ يُـِر\ــُده         بِِه vُستَِحـٌق ِمـنْـُه .ِلث�
 Cِنَْق�ْئ ِحَ� َ َجًال إِْن .َْم َ�ِ

َ
  َ�ُ أ

  
   õـِحـق ـِقيـَمـتُـُه .ِلُْمْستَ ـالفَ õَوفُـص  

نْ    َ õwفَإِْن ِسـيَق َذا َ-ْقـٍص بُـَعيْـَد فََخ  
  

 فَــَرٌد َوا.َهــَالُك إِْن انْـَجـال  
�

  َو§ِال
ْمِل َذا   َc ٌط ْمُن َ�ْ

َ
ِمْن َحاvٍِل َواأل   فَ

  
ْطـَالٌق بِـَذ.َِك فَاْ$َمـال   ْعِض إِ   َو.ِلْبَ

 .345ص: فتح العليم اqالق ~ �ح المية ا.زقاق       

 ]ب/348[
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.و اد� عبدا بيد رجل، والعبد : قال ابن القاسم: "ما نصه ،وa كتاب األقضية من ا�وادر
   .ا�®نة S ذ.ك )2(ذ.ك فيقيم ~ )1()فقيم فيه ا�®نة، أو ¢ن حيوانا أو متاx بعينه،(ôئب، 

و�y بهذا د{ال  .منهاه ا (3)"وعرفوه وحلوه، و\قD � به ،فإنه يقبلها إذا وصفوا ذ.ك: قال
  .واهللا أعلم ،بنص )5(ما .م تدعمه )4(~ رد

1084- R�$'�8 b(��� O�j� b�j/ ,�$4(� *�v� �~*��� �� �P��(/ �� �\ M9�?X  

وسئل سيدي وا�ي أبو عبد اهللا سيدي �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK عمن �ما دار 
أم يÍون  ،هل ºتص � منهما منه بما فوق ا�ي صار � ،و.م يتعرضا .سقفها بذكر ،فقسماها

  ب®نهما S حسب ا.ydة ~ ا�ار قبل القسمة؟ 
وَُسْكَ÷ : "عند قول ا(خت� ،فأجاب باإلحالة S ا.وقوف S ما .لحطاب ~ اإلجارة

ْوقَهُ  اعلم أّن : قال القرا~ ~ الفرق ا¬ّا] عd بعد ا(ئ�Á: "بعد @م )7()ا1طاب(، ونص )6("فَ
ية، فهواء ا.وقف وقف، وهواء الّطلق طلق، وهواء ا(وات vوات، حÍم األهو\ة تابع Í1م األب�

ُنُُب،  وهواء ا(لك vلك، وهواء ا(سجد � حÍم ا(سجد، ال
ْ
ومقتD هذه القاعدة، أن َ�ْقَرُ�ُه ا#

Yَماءِ  يمنع هواء ا(سجد واألوقاف إ  ُرُؤوِس َوَ\S UِْZ ،اَخَشٍب حو� ْرزَ غَ  (ن أراد ،َ$نَاِن ا.س�
 فرع

ّ
َواِشِن وهو إخراج : اqشب سقًفا عليه ب�يان، و.م ºرج عن هذه القاعدة إال  )8(ا.ر�

يَطانِ  )10(َواألْجِنَحةِ )9( ِ
ْ
فظ هثّم أخذ يZّ� وجه خروجه إY آخر الفرق ا .Sََ ا1

ّ
  . با.ل

حÍم األهو\ة حÍم ما �تها، : قاعدة )11(،وÞوه ~ اّ�خwة، وÞوه ~ قواعد ا(قّري
  هواء ا.وقف وقف، فال يباع هواء ا(سجد (ن أراد غرس اqشب حو�ا، و�ناء ا�واء سقًفا ف

                                                 
 .378ص 8ج: وهو مثبت ~ منح ا#ليل �ح ¤ت� خليل. غw مثبت ~ ا�وادر وا.ز\ادات )1(
  .»فيه ذ.ك«: ~ ك  )2(

  .196ص 8ج: ا�وادر وا.ز\ادات (3)
  .»رده«: ~ ي  )4(
  .»يدعمه«: ~ ك  )5(
  .243ص: ¤ت� خليل  )6(
  .ي: سقط من  )7(
  .ي، م، ط: وما أثZته من. »ا.رواش�«: ~ األصل، ك  )8(
َواِشنُ  )9( ُف اqارج من خشب ا�ناء :ا.ر� وَْشِن، وهو ا.ر� ا�ووي، : ؛ �ر\ر ألفاظ ا�Rبيه181ص 13ج: .سان العرب. �ع .لر�

 .300ص
 .1883ص 4ج: ا�Rبيهات ا(سÁنبطة. ا.رفوف، والغرف اqارجة عن األفنية :األجنحة )10(
  .»قال ~ قواعد ا�يع«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )11(
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  . نظر ا1طابا )2(."ها )1(ُ��ْيَانًاوَ 
بعد أن أجاب S ا.سؤال hط يده ~ ... ا(ذكورة إنما صدرت منه إلخ  )3(واإلحالة: قلت

  . بيد سائله ،سؤال
1085 - R,#^�� ��'	 ¯�� MI�� O�'	 M� *Eu .�/ .��� T
�� 0(% .�/ 3I�y &	*��X  

و.رجل  ،وقد أحاطت به من �يع نواحيه ،وسئل االبن عن جنان ¢ئن وسط جنات كثwة
 ،)4(]�[فأ5 برجال قوvوه  ،زاعما أنه ºاف عليه اqراب ،ôئب فيه شقص تعدى عليه فيه آخر

  أو .م ي1بت؟ ،تذ.ك؟ و�تملكه �سبب ما ذكر إن ثب(فهل �وز �  ،فتملكه بذ.ك
وال  ،و.و بإذن قاض ،و\رد فعله فيه ،)6()ال �وز )5(بأن تقو\مه وهو با1ال ا(ذكور :فأجاب

يعَ " :وa ا1طاب ~ �ح قول صاحب ا(خت� .نعلم فيه خالفا ِ, 
�
أول باب ا�فقات S  ،)7("َو§ِال

 : "ا¬الث أي من الفروع :ما نصه ،نقال عن ا.شيخ يوسف بن عمر وا#زو� ،ا.رقيق وا�واب

وضّيعها بÖك القيام cّقها، فإنّه يؤvر بالقيام  ،)8(ومن ¢نت � شجر: قال ا.ّشيخ يوسف بن عمر
وقا� ا#زوّ� أيًضا، ه ا فيها، فإن .م يفعل، فإنّه مأثوم، و.م �سمع أنّه يؤvر بZيع ذ.ك إذا فّرط فيه

   )10(."واهللا أعلم هµميع ا¬ّمرة ا )9(و\قال � ادفعها (ن ºدمها vساقاةً : وزاد
وقد ¢ن سيدي وا�ي ر�ه اهللا تعاY سأل عن ا(سألة الفقيه العالمة ع® بن أ± ز\ان 

� ~ جوابه � عن  )11(فنقل ،وأعلمه بأن قا� بâنا ¢ن يأvر با�يع ~ مثل هذا ،ا.سجلما´
�وابن راشد القفF ~ فائقه جوا± عبد ا1ميد وا.لخ¯ ~ vسألة  ،وصاحب ا(عيار ،الWز

ا(فيدين عدم ا#S W  .وºاف عليها اqراب إن تغوفل عنها ،ا#نات ال© �تاج .ل»ر\ب

                                                 
 .وما أثZته من vواهب ا#ليل. »ب®تًا«: ~ �يع ال�سخ )1(
  543ص 7ج: vواهب ا#ليل  )2(
  .»ا1الة«: ~ ي  )3(
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»ا(ذكورة«: ~ ك  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .166ص: ¤ت� خليل  )7(
  .»شجرة«: ~ ك  )8(
  .»فساقه«: ~ ي  )9(
  .583ص 5ج: vواهب ا#ليل  )10(
  .»فنقول«: ~ ط  )11(
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من @م ا.لخ¯ أنه 2شÖط ~ ا#S W اإلصالح  يدَ فِ تُ سْ فَا: ، ما نصهثم قال بعد ذ.ك ،ا�يع
.م  ،أو انت� أحدهما ،معا )2(فإن انتفيا ،وصيانة ا(ال ،بمال ا(متنع )1(عدم اإلجحاف ،أvران

من إذنه ~ ا�يع  ،و�ه تعلم أن ما ¢ن يفعله قا� بالدÐم سا�نا اهللا و§ياه .�W عليه من أباه
  .هواهللا أعلم ا )3(]منه[ ا(راده غw صواب ا ،~ ذ.ك S اإلطالق حS Ä الغائب

ا�ي هو شيخنا الفقيه العا.م العالمة ا1افظ سيدي �مد بن  ،جواب االبن ا(ذكور
Yفهو ا(راد ~  ،وحيثما ذكر االبن ،العالمة ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن بن عمر ر�هما اهللا تعا

وحيثما  ،وا� االبن ا(ذكور ،فهو أبو ز\د سيدي عبد ا.ر�ن ،وحيث ذكر شيخنا ،هذه ا�وازل
دي عبد ا1ق بن سيدي عبد ا.كر\م القا� بن القا� ا.و� ا.صالح فا(راد به سي ،ذكر القا�

  .سيدي ا�كري نفعنا اهللا µميعهم
1086- R]4��/ O��=- �$(�+� �W ,�P
� � �PvEc/ �8? 
	� M� �j)X 

 .فأطلقها صبيان فتلفت ،ورغم أنه قيدها ،من وجد إبال فأخذها: ما نصه )4(ووجد hطه
خيانة أvر و، أو .صوص ،أنه إن جاز � األخذ .وجودها بمحل ºاف عليها من سباع :جوابها

وضمن ا.صبيان  ،ضمن، و§ال .م يÍن عليه ضمان ،و.م يفرط ،وتعدى غwه عليها ،نفسه فيها
َال "وهذا ظاهر من قول خليل  ،و§ال اتبعوا ~ ذمتهم لعدم إتيانهم ،أيضا ~ أvوا�م إن ¢نت �م

ْن أَ,َق  فَْسدَ : "ومن قو� )5("ِمنْهُ إِ
َ
  .ها )7(")6(وََضِمَن َما أ

1087 - R����L� M� &I���X 
جواب  ،ومنه يعU من ا(عيار ~ نوازل ا�xوى واأليمان: وhط ا.شيخ وا�ه ما نصه

¢التهام  ،)8(، تهمة تلحق ~ دعواها معرةاRهمة S قسم�: "ونصه ،.سيدي عبد اهللا العبد́و
 )9(و�انبة ،و¤الطة أهله ،باwq لحق من ال تليق به ×ن شهد �با.Ñقة والغصب، فهذه ال ت

                                                 
  .»إجحاف«: ~ ك  )1(
  .»انتفت«: ~ ك  )2(
  .ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )3(
  .»hط االبن« : ~ ط  )4(
  .258ص: ¤ت� خليل  )5(
  .»إن .م يأتمن«ز\ادة : ~ ط  )6(
  .205ص: ¤ت� خليل  )7(
  .وما أثZته هو ا.صواب. »övة«: ~ ا(عيار ا(عرب  )8(
  .»�انية«: ~ ي  )9(
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 d.ذ.ك/ أهل ا wهم وفاجرهم ،وا.ر\ب، وتهمة ~ غõفهذه تلحق ا{م� فيها �يع ا�اس بر،  S
  . ها )1("يه العملوعل ،و�ه القضاء ،القول بإ�اب ا{م� ~ اRهمة، وهو ا(شهور من ا(ذهب

ترm عنهما إY  ،أن يم� القضاء ا(توجهة S ا(حجورت� ا(ذكورت�: "و� أيضا
   )2(."رشدهما

بهذا  ،)3(فإنه يرجع به S ا.شا� ،أن ا(شكو إذا غرم ماال �سبب ا.ش�ية: و� أيضا
   )4(.هوعليه العمل ا ،القضاء

و§ما أن  .إما أن يقر ا(طلوب بمÅء ذمته با1ق: د وجه�أح�W ا(طلوب S : "و� أيضا
  عنه ، إال أن يفهم القا�)6(|وهو ¤w ~ ذ.ك| ،)5(خذ، وحي�ئذ ¾لف � اآل¾ö ا(ال

ّ
â.فال  ،دا

  . ها )7("يقبل منه إال إحضار ا(ال
 ...، ا�ي أخذ منه دين .رجل آخر غصبا ،وفتوى بعضهم بعدم براءة الغر\م: "ومنه أيضا

  . ها )8("غw صحيح
ال Çوز ، وأنه هو ا�ي باعه منه، من شهد .رجل استحق ثو�ا أنه �: "ومنه .لشيخ أ± �مد

ال تتم ا.شهادة فيه حÄ  ،شهادته �؛ ألن من شهد � ��ء أنه يملكه �dائه إياه من فالن
حÄ باعه من هذا، فهذا ا.شاهد  ،و¾وزه حيازة ا(لك ،أنه يملكه إن فالنا ا�ائع َعِلْمنَا: يقو.وا

  . ها�ائع .م ي1بت vلكه إال بقو� ا
و�ب  ،من هنا أخذ أن وثائق األ�\ة القديمة �ب دفعها .لمشÖي: قال بعض ا.شيوخ

حÄ ي1بت ما ºرج  ،أن تÍون �ذه ا.وثائق داللة S ا1وز، فيكون القول قول من ¼ بيده
. إال ب� ا(تبايع� خاصة ،وثائق األ�\ة ال توجب رفع الþاع: ورد S من قال. .ك من يدهذ

  . ها )9("نقله ابن عرفة عن ابن عبد ا.سالم

                                                 
  .256ص 10ج: ا(عيار ا(عرب  )1(
  .258ص 10ج: ا(عيار ا(عرب  )2(
  .»ا.سا�«: ~ ي  )3(
  .240ص 5ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )4(
 .»اآلخر«: ~ ا(عيار ا(عرب )5(
 .ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )6(
  .268ص 10ج: ا(عيار ا(عرب  )7(
  .53ص 6ج: ا(عيار ا(عرب  )8(
  .60- 59ص 6ج: ا(عيار ا(عرب  )9(

 ]أ/349[
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عن  (1)×ا نقله ،ما نقلناه عنه ~ vسائل ا�يوع ~ ا.ورقة ا(وفية .لعd\ن: ومنه أيضا
ثم تفاسخا ~ ا.�ء ا(بيع أنه  ،)2(اهم طعاماثم أخذ عن ا�ر ،أن من باع ش®ئا بدراهم: ا(عيار

طعام S وجه اRجاوز إال أن يÍون أخذ ال ،يرجع با�نانw ال بالطعام؛ ألنّه عقد ثان
  )4(.هفإنه يرجع بالطعام ا ،أ�Õ ~ وقت أخذ الطعام )3(وا¬من. واRخفيف

وa ا.ورثة كبار  ،دين S ميتي )5(أن من قال: ومنه ما نقلناه عنه ~ vسائل ا(ديان
فإن نÍل رد  ،فإنه يؤvر با{م� ،و.م ¾لفوه يم� القضاء ،فدفعوا � دارا من الyÖة ،وصغار

  )6(.هنصيب ا.صغار من ا�ار ا
1087 - R M8�� 
�(� [�&��E ,�  :�$=J�� Av� ���r���X 

بْ : "~ قو� ،ومن خط االبن فيما قيده S ا(خت� ي ا.ش" ُة ِ�ِ
�
إلخ ا.0م ~  )7("َهةِ َوالَغل

@æbflàŞšÛbči@� � واألصل فيه قو� ،~ ا(قدمات ~ االستحقاق )8(الغلة، قد أشبهه ŽxaflŠ�̈ a � 

ومنهم من �له S  ،فمنهم من �له S العموم ~ الغاصب وا(شÖي ،واختلف العلماء فيه"
فwدها  ،و� قول آخر باRفرقة ب� ا1يوان واألصول ،والقوالن (ا.ك أيضا .من ضمن �شبهة

وهو ال حÍم � دون ا1يوان؛ ألنه  ،.كونها مأvونة ال يضمنها إال نادرا ،الغاصب ~ األصول
S الف ذ.ك وهوh)9( قياس wغ .  

غw ا(تو� عن ا(ستحق  )11(]~[، وهذا ùه غw قياس )10(]S[وتم أقوال أخر ùها 
 ،فا.روايات S أن الغاصب يرده مع أصله ،وأما ما تو� عنه ¢لZ وا¬مرة .م وÞوه¢الستخدا

  .هذا حÍم ما يضمن. وهو ا.صحيح: ابن رشد .هذا ابن ا(واز اختالفا من القولوعد 

                                                 
  .»نقلناه«: ~ ي (1)

  .م، ك، ط: وما أثZته من. »طمعا«: ~ األصل، ي  )2(
  . ك، ط: سقط من  )3(
  .67ص 6ج: ا(عيار ا(عرب. ينظر من باع أمة بدنانw وأخذ عنها شعwا ثم تفاسخا ~ األمة  )4(
  .»قام بدين«: ~ ي، م، ك  )5(
  .233-232ص 6ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )6(
  .228ص: ينظر ¤ت� خليل  )7(
  .»أسبغه«: ~ ط  )8(
  .»قسم�« ز\ادة : ~ ي  )9(
  .م، ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي: ط منسق  )10(
 .م: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )11(
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    ،فإما أن يÍون ا(ستحق منه قد ودى فيه ثمنا ،وأما ما ال ضمان فيه S ا(ستحق منه
فإنه ال ضمان عليه  ،ثم 2ستحق Zcس ،أو أصال ،ثم 2ستحق cر\ة ،¢(شÖي عبداأو ال، فاألول 
ألنه ضامن � ~  ؛من ا¬من )1()أدى(الغلة � بما  :فقيل ،إن تلف ذ.ك عنده ،.رجوعه بثمنه

و�ه جرى العمل عندنا  ،و¼ رواية ع® عن ابن القاسم .إن تلف ذ.ك ا.�ء ،عدم ا�ائع
   .فيما 2ستحق باZ1س

وهو قول ابن  ،فلم يÍن ضامنا .�ء ،إن تلف ذ.ك ،أنه ال غلة � .رجوعه با¬من :وقيل
  . القاسم ~ ا(دونة

 ،أو سÍن ،فال اختالف أنه يرد ما اغتل ،ثم يأ� من هو أحق منه ،وا¬ا] ¢.وارث يرث
  . النتفاء وجوب ا.ضمان عنه

واألصح  .و.م يÍر ،¢ن سÍن وقد ،واختلف إن أ5 من 2شارyه ~ إرثه ال من هو أحق
  . و¼ رواية i بن ز\اد ،لعدم ضمانه ،وجوب ا.كراء عليه .لطارئ ~ حصته

لظنه االنفراد به، فقيل ال غرم  ،أو 2سكنه بعض ا(حZس عليهم ،وأما اZ1س 2ستغله
و¼ رواية ابن القاسم ~  ،)2(كما ~ ا(عيار ~ األحباس ء،قا� ابن جزي .وهو ا(شهور ،مطلقا

وهو قول ابن القاسم ~  ،وقيل به ~ الغلة دون ا.سك÷ ،وقيل به مطلقا .ا.صدقات وا�بات
 )4()وا.واهب( ،)3(وال ب� االستغالل وا.سك÷ ،وال فرق ~ القياس ب� اZ1س وغwه ،ا(Zسوطة

  .من خطهه ا (6)"غwه من ôصب أو ،من صار إ{هما ذ.ك عنه )5(]�ل[وا(وهوب � ¾الن 
 ،ومن ا(عيار أثناء نوازل ا��ح ~ vسائل سئل عنها vؤلفه: ما نصه ،ومن خطه أيضا

ومنها إذا سكت أحد ا.ورثة عن حقه، و�À اآلخر 2ستغل و\Íري و2سÍن، ثم يقوم : "ونصه
د سكوته ، أو مات وقام ورثته، أو قام S ورثة ا1ائز، هل يع)7(|واألصل|يطلب حقه ~ الغلة 

  )8("هبة (ا استغل أم ال؟
                                                 

  .ك، ط: سقط من  )1(
  .69-68ص 7ج: ا(عيار ا(عرب. »أنه ال غرم عليه (ا استغله ~ األvالك من الغالت«: vشهور ا(ذهب  )2(
  .»وا.وارث«ز\ادة : ~ م، ك، ط  )3(
  .م، ط: سقط من  )4(
 .م: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )5(

  .، مع ا.كثw من ا�Rف واالختصار508-504ص 2ج: ا(قدمات ا(مهدات. ينظر اqالف ~ vسألة اqراج با.ضمان (6)
 .ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )7(
  .352ص 3ج: ا(عيار ا(عرب )8(
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بعض ا.ورثة باغتالل  اسÁبدادوا#واب عن ا.سادسة عd أن " / :فأجاب بما نصه
وعدم  ،وأ�ل ا¬مار مع بقاء األصول ،وجائب ا.كراء ،وعقد ،ا(تخلف من األصول با.سك÷

Rشاهدته، وال مانع من سكوته ،مع حضور ا.وارث اآلخر �ف فيها ��ء من ا�دم وا�ناء،اvو 
وورثته بعده باقون  ،~ الغلة وا.سك÷، وهو S حقه إن ¢ن حيا )c)1قهال يمنع قيام صاحبه 

 .وال إسقاطا .�ء من حقه ،S حقوقهم، إذ من مات عن حق فلورثته، وسكوته ال يعد هبة
وهذا إن  ،فرد باالغتاللأن سكوته .م يÍن هبة .لمن ،~ مقطع ا1ق ا{م�وقصارى ما عليه 

وأما إن . .¶ توجه ا{م� ~ دعوى ا(عروفألن ا(شهور ~ ا(ذهب ا(ا ؛قطع عليه بدعوى ا�بة
و§نما اتهمه با�بة، فال تتوجه عليه ا{م� اتفاقا؛ ألنها دعوى تهمة  ،ا�عوى عليه بذ.ك .م �قق
و§ال فال،  ،)S)2 نÌ العلم إن ظن به وورثته ¾لفون ~ ا.وجه األول. قا� غw واحد .~ تWع

  ه ا )3("واهللا تعاY أعلم
 ،هذا ا#واب ºالف ما .سيدي ع® بن عالل: قلت: ما نصه ،ثم قال االبن بطرته

  .ها )4(انظره ~ نوازل ا(عاوضات ،vستدال �سماع ع® ~ كتاب االستحقاق
 ثم ،®نهما أرض S ا.شياعاvرأة وعمتها ب: وا�ي .سيدي ع® ا(ذكور ~: قلت)5(

فسلمه �ا بغw عوض من  ،العمة طلبت زوج بنت أخيها أن 2سلم �ا نصيب بنت أخيها )6()أن(
وÞوها  ،فاستغلت العمة �يع ا(لك أر�عة عd سنة ،وال �öها ،غw توyيل زوجه ا(ذكورة

وادعت عدم  ،وغلته ،فقامت اآلن طا�ة نصيبها ،ال بالÁسليم ،و¼ x(ة باالغتالل ،با1راثة
بÍرائه (ا� ا.س�� بعد  )7(]الغلة[وتلزم العمة  ،فهل تمÍن من نصيبها ،علمها بالÁسليم

 ،لعدم ا�ناء ،وال تÍون هذه حيازة ب� األقر�� ،وال رضيت ،حلفها أنها ما علمت بالÁسليم
  والغرس؟ ،وا�دم

   .نصيبها بعد أن �لف ما علمت بالÁسليم�نت األخ أن تأخذ : فأجاب

                                                 
 .ا(عيار ا(عرب: وما أثZته من. »1قهاألجنة «: ~ �يع ال�سخ )1(
  .كما ~ ا(عيار ا(عرب. »بهم«: ~ ي، ك  )2(
  .365ص 3ج: ا(عيار ا(عرب  )3(
 .266ص 5ج: ينظر ا(عيار ا(عرب )4(
  .و¼ من خط ا�اسخ. »قال ا.شيخ أبو فارس«ز\ادة : ~ ك  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .ي: وما أثZته من. األصل، م، ك: سقط من  )7(
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S ما هو vكتوب  )1()كما ذكرتم( ،�ء �ا فيما إذا ¢نت x(ة باالغتالل، فال وأما الغلة
وسئل عن اإلخوة يرثون : ونص ا.رواية ،من كتاب االستحقاق ،~ رسم باع شاة من سماع ع®

   .فيعمل ~ ذ.ك ا(þل واألرض ،رجل منهم )2(و\قدم ،ا(þل
 ؛فال �ء �م ،إن ¢نوا حضورا :قال ،فإن استغل من ذ.ك ش®ئا قبل القسم: قلت: ثم قال

  )4(. )3()64(ه وyتب ع® بن عالل ا(صموي ا .ألنهم بمþلة .و أذنوا
وا#واب ا.واقع ب� �مد  ،وa نوازل ا(عاوضات ~ vسألة ا(قال: قلت: ثم قال أيضا

أو ا(شهور أن  ،األصح: "ما نصه ،جاú وز\د ا(ازو� ~ جواب .لقا� أ± عبد اهللا العقبا]ا�
واWRع كدعوى  ،ألن ذ.ك من دعوى ا(عروف ؛دعوى ا.ضمان ال تتوجه فيها ا{م� S ا(نكر

   ها )5("وÞوهما ،واإلقالة ،ا�بة
أن رسوم : ضات من ا(عياروانظر ما نقل من خطه ~ نوازل ا�يوع عن نوازل ا(عاو

 .)8(S ما ~ ا�ر ا�w1 )7(، ومثلها رسوم ا�بة)6(األ�\ة ال تعارض ا1وز إذا .م يتصل بها ا1وز
S ما  ،ماK وvل¶ :حÄ يقول ،هو K :وال يÍتÌ بقول أحد ا.زوج� ~ متاع ا�يت

  .)9(.لقرا~
ºالفه ما ذكره الWز� ~  ،ضمانا{م� ~ دعوى ا. )10(ما ذكره من عدم توجه: قلت

إذا اد� أنه ضمن � ذهبا عن : ابن ا1اج: "ونصه ،vسائل ا.شهادات عن ابن ا1اج من توجهها
 yأنماو ،واستحق ما اد� عليه ،فإن نÍل حلف ا(دÝ ،� ا{م� عليه توجهت ،غر\م فأنÍر

   .ها )12("وال أعرف ا1اشية ،إال بعد ثبوت أصل ا1ق ،أنه ال تتوجه � ا{م� ،~ حاشية )11(ذكر
                                                 

  .ك: سقط من  )1(
  .كما ~ ا(عيار ا(عرب .»فيقدم« :~ ي  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .266- 265ص 5ج: ينظر ا(سألة وجوابها ~ العيار ا(عرب  )4(
  . 109ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )5(
  .113ص 5ج: ينظر ا(عيار ا(عرب  )6(
  .»ا�بات« :~ ي، ك  )7(
)8(  w1404-403، 349ص 2ج: ينظر عدم معارضة رسوم ا�بة .لحوز ~ ا�ر ا� .  
  .114ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )9(
  .»تتوجه« :~ ي  )10(
 .كما ~ فتاوى الWز� .»كأ] أذكر« :~ م )11(
  .235ص 4فتاوى  الWز�، ج  )12(
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 .فاستحق جزء vشاع ×ا أخذه ،وانظر ~ vسائل ا.صالة vسألة من اشÖى عرضا بعرض(
   .)1( )و¼ اqاvسة منها ،منها ما يتعلق بذ.ك ا(بحث ،نقلت هناك ~ �لة vسائل

 ،فجحدها ،ت S أبيها أن عنده صداقها~ اvرأة ادع: ابن سهل"وa نوازل الWز� عن 
ْفتَه .و\ضّيق عليه با.سجن ،ا.صداق/ فإنه 2شدد S ا.وا� ~ إظهار 

ّ
 ،وأطلْقتَه ،و§ن طال ذ.ك حل

   .وغwه ،قا� ابن �ابة .فينظر � S ما يظهر ،إال أن يأ� القائم بأظهر من هذا
أرى أن ُ¾Zس حÄ يظهر ا.صداق؛ ألنه قطع با.شهادة أنه : وزاد ،وقال ابن ôلب مثله

  . فال ي�بB أن يزول عن اZ1س ،عنده
انظرها ~ . ، أنه يلزمه ما أتلفوتلف بذ.ك ا1ق ،أو قطعها ،وتقدم إذا حZس ا.وثيقة

 ،و¸نت vرتَهنة ،وyذا من أتلف وثيقة vلك. انهامع إخو )2(�رز كتاب ا.صيد من تب�ة ابن
، فيغرم � أو ل®س � ذ.ك ،فإنه يلزمه أن يغرم ما ب� كون ا(لك � أصل vلك، )3(]عداءأو[

  . ها )4("ما ب®نهما فضل قيمة
إذا .م يعلم ا(بتاع : "من نوازل أحباس ا(عيار من جواب البن زرب 103وa ا.ورقة 

نظر  ،فإن .م �د من أين يأخذ القيمة ،فله قيمة ما ب÷ وغرس قائما ،وحلف S ذ.ك ،باZ1س
فيكون �\Íا ~ غلة اZ1س مع ا�ين حZس  ،و§Y قيمة األرض ،أو غرسه قائما ،إY قيمة بنائه

يأخذها من الغلة بقدر  ،حÄ 2ستوa قيمة عمارته ،وهم بقيمة القاعة ،هو بقيمة ا��يان ،عليهم
فال يÍون � ~  ،(حZس عليه هو ا�ي باعإال أن يÍون ا ،أرضهم ، وهم بقيمةأو غرسه ،بنائه

S ما �ب من دخول األبناء مع  ،و\دخل عقبه فيها إن ¢ن اZ1س S عقبه ،الغلة �ء
   .اآلباء

إال S ا�ائع، فإن .م يÍن � مال استغل  ،وال يرجع با¬من ،وحق ا(بتاع قد تم ~ ذ.ك
  . ، يعU إذا ¢ن معه عقب ~ اZ1سنصيبه خاصة

 )5(فإذا مات ا�ائع بطل با
 ا¬من، يعU إن .م يÍن معه ،خالف ما ب÷ وعمر وهو: الق
   .وال �ء S ا(بتاع فيما سÍن واستغل ،وهذا إذا ¢ن ا�ائع من ا�ين حZس عليهم: قال .مال

                                                 
  .ك: سقط من  )1(
  .  وهو خطأ؛ ألّن هذه ا(سألة غw واردة ~ تب�ة ابن فرحون. »ابن فرحون«: ~ ي، ك، ط  )2(
  .�يع ال�سخ: ز\ادة من )3(
)4(  �  .154ص 4ج: فتاوى الWز
  .»�«: ~ ك، ط  )5(
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  وقد استخدمه ا(بتاع S ما وقع ~ ذ.ك من  ،العبد 2ستحق نفسه )1()بمþلة(عليه  :وقيل
   )2(."هالف ااالخت

ومن : "ما نصه ،قال ~ كتاب القسمة من العتZية ،مثله البن ا1اج vسألة 107وانظر ~ 
 ،وسألت ابن القاسم عن اإلخوة يرثون مþال عن أبيهم ،يعU ع® :قال ،كتاب الWاءة

 ،ف®شÁبه عليهم حا�م ،فيقدم الغائب بعد س�� ،)3()و\قيم بعضهم( ،فيغيب بعضهم ،فيقÁسمونه
  هل يعيدون القسمة �يعا؟  .ال نعرف سهامÍم :و\قول ا�ين عمروا

 ،�اكهم أن ا�ين عمروا سهامهم، فيحلفون باهللا إذا .م يصدقهم أأما ا�ين عمروا: قال
  . عليهم ، القسمة فيما اشÁبهتو\عيدون هؤالء ا�ين اشÁبهت عليهم ا.سهام ،وال �ء عليهم

فوجب أن يÍون من بيده  ،S القسمة واتقار"  )4()قد( ألنهم: هذا كما قال: قال ابن رشد
  .و�اهللا اRوفيق ،أنها ¼ ال© صارت � بالقسمة ،القوُل قوَ� مع يمينه ،منها أرض ~ اعتماره

 ،أو Þوها ،فلو ¢ن حظ رجل منهم من تلك األرض بيد أخيه عd\ن سنة: vسألة، قلت
وا(þل  ،فطلب ذ.ك هو ،أو .م يمت ،ن عمهموطلب ذ.ك بنوه من بعده م ،فمات صاحب ا.سهم

أو .م يُقم؛  ،فذ.ك � أقام ا�®نة ،أو صدقة ،إن اد� اشÖاء: قال .معروف .وا�هم أنه مات عنه
 ،هو ~ يدي :و§نما يقول .وال صدقة ،و§ن ¢ن ال يدÝ �اء ،ألن ~ عd\ن سنة ما يZيد ا.شهود

ال ندري بأي �ء ¢ن : فقال ورثته ،و.و مات ا�ي ¢ن ا1ظ ~ يديه: قال .ال ي�تفع بهفإن ذ.ك 
ُ ُحقو4َُهمْ  ،فل®س عليهم �ء ،~ يد صاحبنا õ�َZُر يvإال أن يأ� ا�ين يدعونه بأ .  

إن  ،خالف قو� ~ رسم ،vساواتُه ~ هذه ا(سألة ب� ا.dاء وا.صدقة: قال ابن رشد
إذ ال فرق ب�  .من سماع ع® من كتاب االستحقاق ~ تفرقته ب®نهما ~ األجنZي� ،خرجت

وال  ،إذا .م يÍن هدم ،ا(سأS �R القول بأنه ال حيازة ب� األجنZي� ~ العdة األعوام
 إذا ،ألنه جعل ~ هذه ا.رواية القول قول ا1ائز فيما ي�Z فيه ا.شهود من ا(دة ؛¢لقرابة ،ب�يان

 ،و.م �عل ~ رواية ع® عنه من كتاب االستحقاق القول قو� ~ ذ.ك .أو صدقة ،ادÝ �اء
  . والþول ،وا�بة ،إال ~ ا.dاء دون ا.صدقة

  ا�ي ورثناه عنه قبل ذ.ك  ،أن ا.ورثة إذا قا.وا ال ندري بما تََصw ذ.ك إv Yوروثنا: وقو�
                                                 

  .ط: سقط من  )1(
  .427ص 7ج: ا(عيار ا(عرب  )2(
  .ك: سقط من  )3(
  .ك: سقط من  )4(
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هو مذهب ابن  ،vوروثهم إY )1(جه ا�ي تََصw� به ذ.كو§ن .م يدعوا ا.و .ونفعتهم ا1يازة ،منهم
 ،~ أنهم ال ي�تفعون با1يازة ،أنهم يþ.ون بمþلة vوروثهم :وقد قيل .ا(اجشون ا.صحيح ~ ا�ظر

وقد Dv القول S هذا vستو� ~ رسم 2سلف  .)2(أن يدعوا ا.وجه ا�ي صار به إ{هم معإال 
   ها (3)"و�اهللا اRوفيق ،من سماع ابن القاسم من كتاب االستحقاق

وا�ي أشار  :بن �مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK قال جامع هذه ا(سائل �مد عبد العز\ز
وسئل عن ا�ي  :ومن كتاب إن خرجت من هذه ا�ار" :هو ما نصه ،إ{ه ~ رسم إن خرجت

أو يقر � بذ.ك  ،أو أرضه ،أو األرض، فيقيم رجل عليه ب®نة أنه vسكنه ،يÍون بيده ا(سÍن
أشبه  أو ما  ،وهبه/ أو  ،أو تصدق به عليه ،و\دÝ ا�ي هو بيده أنه باعه منه ،ا�ي هو بيده

  . وال يأ� بZينة S �ء من دعواه ،ذ.ك
أن  ؛إذا ¢ن قد حاز ا.زمان ا�ي يعلم ~ مثله ،هو بيدهالقول قول ا�ي : قال ابن القاسم

وأما ا.صدقة وا�بة والþول، فإ] أرى أن ¾لف صاحب  .هلكت ا�®نة S ا�يع مع يمينه قد
، إال S وجه وال ¢ن ذ.ك منه ،وال تصدق، وال أنزل ،ا(þل باهللا ا�ي ال o إال هو ما وهب

و§ن أE أسلم إ{ه  ،ن يدفع إ{ه قيمة ما أحدث فيه نقضا إن أحب، فwد إ{ه بعد أاRماس ا.رفق
xنقضه مقلو .  

أو غwه، فالقول قو�  ،ورثها عن أب ها.ك ،و§ن ¢ن ا�ي األرض أو ا(سÍن ~ يديه: قال
ف®سئل ا�ي ¼ ~ يديه  ،أو #ده ،فيقيم ا�®نة أنه � ،إال أن يÍون مدعيها ôئبا طرأ ،مع يمينه

S اءا�®نةd.به ،أو سماع ، ا Éبها و§ن .فيكون أو Dلقادم إذا أقام  .م يأت ��ء من ذ.ك ق.
  . أو #ده ،ا�®نة أنها ألبيه

إذا .م يÍن  ب� األجنZي� ~ العdة األعوام،د{ل هذه ا.رواية أنه ال حيازة : قال ابن رشد
 ،اد� ابÁياعه من ا�ي حازه عليه إذا ،إذ .م �عل القول قول ا1ائز فيما حازه .، وال ب�يانهدم

  . إال أن تطول ا(دة إY ما تهلك فيه ا�®نات
خالف قو� ~ رسم الWاءة من سماع  ،وتفرقته ~ هذا ب� ا�يع وا�بة وا.صدقة والþول

~ أن القول قول ا1ائز فيما  ،فإنه ساوى ب� ا�يع وا�بة وا.صدقة ،ع® من كتاب القسمة
  . ~ وجه صاحبه إY ما تهلك فيه ا�®نات ؛إذا طالت مدة حيازته إياه ،ùه ادxه من ذ.ك

                                                 
  .»بذ.ك«: ~ ك  )1(
  .»إ{ه«: ~ ي، م  )2(

  .132-130ص 12ج: ا�يان واRحصيل (3)
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 ،أو غwه ،ورثها عن أب ها.ك(2) ،(1)و§ن ¢ن ا�ي األرض أو ا(سÍن ~ يديه: وقو�
وyذ.ك  .أو صدقة ،أو هبة ،ير\د فيما ادxه من أنه صار به إY أبيه من بيع ،فالقول قو� مع يمينه

وحزته عليك هذه ا(دة؛ .�ن القول قو� مع  ،ال أعلم بما تصw إY أ±، إال أ] ورثته عنه: .و قال
وهو  .هر هذه ا.روايةورثه عن أبيه ال يعلم بأي وجه تصw إ{ه S ظا ،وvلكه ،يمينه أنه ما�

   .وأصبغ ،خالف قول مطرف ،قول ابن ا(اجشون
عليه بمجرد حيازته دون  )3(، فال ي�تفع ا(قومطرأ فأقام ا�®نة ،وأما إذا ¢ن ا(دô Ýئبا

  .و�اهللا اRوفيق ،أو ا.سماع ،أن يقيم ا�®نة S ا.dاء بالقطع
1088 - R��(� O� &=  z�m�� ,K'L� ! &9�� �$'� &	� ��(�/ ,,K'L� O�W*� #�E? M�X 

 ،فيعمل ~ ذ.ك ا(þل واألرض ،فيقوم رجل منهم ،وسئل عن اإلخوة يرثون ا(þل: vسألة
  كيف األvر فيها؟  .ثم تقسم ،أو يغرس ،قبل أن تقسم بناء

فإن  ،خw ا�ي صار � ذ.ك ،و§ن صار لغwه ،فإن صار ذ.ك .�ي بناه ¢ن � ،تقسم: قال
  . فقلعه ،و§ن أحب أسلمه إ{ه ،أحب أعطاه قيمته منقوضا

ألنهم  ؛فال �ء �م ،إن ¢نوا حضورا: فإن استغل من ذ.ك ش®ئا قبل القسم، قال: قلت
يÍون عليه �م ما  ،فلهم من ذ.ك بقدر كراء األرض ا�يضاء ،و§ن ¢نوا غيبا ،بمþلة .و أذنوا �

  . إذا ¢نوا غيبا ،أو لغwه ،صارت � ،ينو�هم
فال  ،vستو� ~ أول سماع ابن القاسم ؛هذه vسألة قد Dv القول فيها: قال ابن رشد

xوفيق ،دتهمع÷ إلR(4)."و�اهللا ا   
وقد أطال ~ بيان  .واهللا أعلم ،يعU من كتاب االستحقاق :وقو� ~ أول سماع ابن القاسم

  .    ذ.ك كعادته ر�ه اهللا
Kملة ا(شداÍة من تyd.كتاب ا aما نصهو ، : Uابن عرفة ~ تر�ة االستحقاق "ف يع

      ،فÌ كون ا.كراء .ألول ،وحÍم � بعد ذهابه ،اناإلبّ و.و خاصم ا(ستحق ~  ،من ا(خت�
  هل يعتW اÍ1م بها يوم  .)5(وخرجهما ا(ازري S اqالف ~ ا(Öقبات ؛قوالن ،أو .لمستحق

                                                 
  .»يده«: ~ ك (1)
  .»إلخ«: ~ ك (2)

 .»ا(قام«: ~ ا�يان واRحصيل )3(
  .166-165ص 11ج: ا�يان واRحصيل (4)

  .»ا(þفات«: ~ ي  )5(
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  أو يوم حصو�ا؟  ،ثبوت سZبها
هل  .فحÍم عليه ،وقدم من شهد عليه ،فقدم فأنÍره ،من أعتق عبده ~ سفره)1(|منها|و

وقد يقال إن ¢نت ¤اصمة ا(ستحق  .أو يوم ثبت؟ فيهما اختالف فيه ،تقيقدر اÍ1م يوم أع
وحöت فتوى  .فهو (ستحقها ،و§ن ¢نت بباطل واضح .� (3)فا.كراء ،وجه )S[)2[منه بما� 

نه إن خاصم ا.زوجة بتأو\ل ؛ بأفأثZتته ،فأنÍر ا��ح ،ا.لخ¯ لقاض فيمن دعت زوجها .لبناء
   اھقD �ا با�فقة  ،و§ن خاصمها بباطل واضح .فال تطلبه بنفقة أيام اqصام ،وشبهة

فيمن اد� S رجل  ،وانظر ~ رسم �ل صبيا من سماع ع® من كتاب االستحقاق
و\قيم ا(دÝ بعدها بZينة  ،ثم تموت األمة .فيجحد ذ.ك ،أو غصبه إياها ،استودعه أمة (4)]أنه[

ا.شجرة من سماع ابن القاسم من كتاب  وانظر رسم قسم .ضامنأنه  ،أو الغصب ،اإليداع
  .وانظر ما ~ vسائل ا1يازة من ا�ر ا�w1ه ا )5("ا�عوى
1089- R.9�*y M� M� .=1y �¢ .'� ��1rL� ��*r�� #k�*8 ! ��c��X 

اK ~ كتاب vسألة ~ براءة الغر\م ا(غصوب منه ×ا غصبه من دين غر\مه، ذكرها ا(شدّ 
وما  ،ا.وانوë": ونصه ،وقد ذكرناها أيضا ~ vسائل األيمان وا�ذور ،بيوع اآلجال من تÍملته

 ،ا�ي أخذ منه دين .رجل غصبا ،ذكره ابن عرفة ~ ¤ت�ه من فتوى بعضهم بعدم براءة الغر\م
وا.صواب براءته، وال مقال  ،ول®س cجة علينا ،غw صحيح ،�تجا بأن ما ~ ا�مة ال يتع�

  . .رب ا�ين
وح¶ فيها قول� عن ا.شيوخ؛ أحدهما براءة ذمة  ،ا(خت�/ أظن أنها ~ ا.شهادات من : م
  . فهو بمþلة قول غwه ،و2شw با(يم �فسه. ها "واآلخر عدم براءته �تجا بما ذكر ،ا(ديان

 ،وغwها ،�م غنماأنهم أخذوه من غwهم من أvوا ،vسألة ما جلبه األعراب ×ا علم: قلت
ونقله عن ابن رشد ~ نواز�،  ،كما أجاب به أبو سعيد بن لب ~ نواز� ،�وز اشÖاؤها منهم

من أرض ا.روم ~ أسفار  )6(|ا(جتلبة|وسئل عن �اء األسباب : "ونص ما ~ نوازل ابن لب

                                                 
  .»منهم«: ~ ي، م، ك. وماأثZته من اRكملة. األصل، ط: سقط من  )1(
  .ك، ط: وما أثZته من. األصل، ي، م: سقط من  )2(

  .»ا.كراء«: ~ ي (3)
  .ي، م، ك، ط: وما أثZته من. األصل: سقط من (4)

)5( Kشدا)ملة اÍب 131ل: ت. 
 .تقر\ب األvل: أثZته منوما . �يع ال�سخ: سقط من )6(

 ]أ/351[
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 (2))ال(و ،و§خراجها من بâ العدو ،و�ائعها ما يفعل بثمنها( )1("هل هو جائز أم ال؟ ،ا(لك
]S[)3(صدق بهاRنية ا S ملك بلRكروه ،أو بثمنها ،نية اv أو مندوب إ{ه ،أو مباح ،هل هو، 

وا.زرع  ؟خوفا من وقوعه بيد من يأخذه ب�ية اRملك ،ال سيما إن ¢ن قصده استخالص ذ.ك
 ،و.و قسم بدار ا1رب ،قه ا.كراء.كونه 2ستغر ،هل يÍون .صاحبه حالال ،ا(جتلب S ا�واب

wا�اس ،.م ¾صل ألر�اب ا�واب إال ال®س S با .رخص ا.كراءZإذ صاحب  ،فيكون ذ.ك س
 ِ~  َب غِ رَ  ،ا�ابة إذا .م �د ما 2سوق �فسه

ْ
   )4(.)اءِ رَ كِ  ال

 : فأجاب"
َ
من وصول  )5(1صول ا{أس ،حرج فيه الَ  نْ اÍ1م ~ بيع ذ.ك و�ائه أ

   .ا(يؤوس من حضور صاحبها )6(فصار ذ.ك ¢.لقطة ،أصحابه الغانم� إ{ه
ثم  ،شÄ يتغاصبون فيما ب®نهم ز� S هذا اÍ1م ~ قبائلوقد نص ابن رشد ~ نوا

ألجل ا{أس من  ،ف®سوغ بيعه و�اؤه ،ثم ينقل ا(تاع ا(علق ~ األيدي فيباع( ،يتفرقون
   .عدم معرفتهم، و)7()بتفرقهم أصحابهم

ألجل إباحة  ،أن يتمسك عنه إن شاء hمس ا¬من ،واÍ1م عندي ~ ثمن ذ.ك (ن باعه
.و قسم و\تصدق با.زائد S ذ.ك ùه عن  ،Æم®س 1ظه منهو )8(و�ء زائد عليه cوز. اإلمام
إذا ، لعلمه بأن ا�ائع ال يتصدق ��ء من ا¬من ،وال يمنع ا(شÖي من �ائه بذ.ك ،أر�ابه

 .S أصح القول� ~ ا(سألة ،فال حرج S ا(شÖي �سZبه ،ألن تلك وظيفة ا�ائع حصل بيده؛
   .و�اعت ،ح�ها ابن رشد ~ ß\ة غنمت

وال حرج ~  .وال يؤدون Úسها ،وا(شÖي منهم يعلم أنهم قد استأثروا بالغنيمة ùها
خw، وفيه وسوقه  ،يÖك .لعدو، أو )9(وأنه ¾رز، الّطعام؛ ألّن العادة القديمة أنّه ال 2ساق غنيمةً 

   .أجر (نفعة ا(سلم� به

                                                 
  .72ص 2ابن لب، ج: تقر\ب األvل ا�عيد ~ نوازل األستاذ أ± سعيد )1(

  .ط: سقط من (2)
  .ي، م، ط: وما أثZته من. األصل، ك: سقط من  )3(
 .نوازل ابن لب: قد يÍون سقط من )4(
  .»cصول األياس«: ~ ط  )5(
  .وهو تصحيف ظاهر. »¢لقطة«: ~ ط  )6(
  .ي: سقط من  )7(
 .نوازل ابن لب: وما أثZته من. »cرز«: ~ �يع ال�سخ )8(
 .»¾رق«: ~ نوازل ابن لب )9(
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وال Úس  ،أنه (ن أخذه ،وضمه .لغانم� ،وقد قال الفقهاء فيما عجز اإلمام عن �عه
  وقف S ما نقله ا(واق ~ أول  ،من نوازل ابن لب 44فانظره ~ ا.ورقة   ،إلخ @مه بطو� )1("فيه

~ أvوال ال�Wر ا(جتمعة من ôرات بعضهم  )2(ونواز�ما ،وابن ا1اج ،ابن رشدباب الغر\م عن 
بعد ما نقله ا.شيخ أ�د بابا ~ حاش®ته S ا(خت� عند  22، وقد نقلنا ~ أول )S)3 بعض

  . ذ.ك lستفد(فانظر  ،)4(نظما، وما نقله ا.ورزازي ~ vسائله" وyراء األرض بطعام: "قو�
Wا(سألة ~ نوازل الغصبوقد أطال ال ~ �وذكرها ابن سلمون ~  .)5(فعليك به ،ز

~  ،من نوازل ابن لب أيضا )6()وانظر ~ vسائل ا�يوع من هذه ا�وازل ما نقلناه .ا(وار\ث
فقام S ا(شÖي رجل اد� أنه اشÖاه  ،)8(ببعيها قطيعا من أرض (حجور\ها ،)7()وصية(تعدي 

  .)9(وتقر\ر بليغ � ر�ه اهللا ،وتفصيل ،وفيه @م طو\ل حسن .�شهادة زوجها ،منها قبل ذ.ك
1090- R_) .�/ 3��>�� ��� &	� [� &	� T�� ��c��X 

، أراد منه إظهاره عند القا� ،vسألة ~ دعوى رجل S رجل رسما .لطالب فيه حق
 )10(وقد ¢ن أبو ،ا�هوقعت ~ رجل قام S شخص بعقد حZس (لك حZسه عليه و .{نظر فيه

أن أباه ا(حZس باعه ×ن باعه  )11(فاد� الغر\م ،وجعل نظره إ{ه ،ا(قوم عليه حZسه S ا.زاو\ة
   .بعد عقده اZ1س � فيه ،بيده من وا� ا�ي

ألن إشهاده  ؟{علم هل اشÖاه منه Rقوم � ا1جة به ،وطلب منه إظهار رسم ابÁياعه
أنه ل®س عنده إن  ،أو يمينه ،فال يÍلف إثبات ا(لك �.ك ،با.dاء منه إقرار � با(لك

  أنÍره؟
                                                 

  .73-72ص 2ابن لب، ج: تقر\ب األvل ا�عيد ~ نوازل األستاذ أ± سعيد  )1(
  .»نواز�«: ~ ي  )2(
حÍم ا.ورثة ~ األvوال ا(جتمعة من ôرات بعضهم S بعض؛ هو حÍم ا.لقطة ال© ال يعرف صاحبها، �م إvساكها  )3(

  .593- 592ص 6ج: ينظر اRاج واإلùيل. و2ستحب �م ا.صدقة بها
  .¤طوط hزانة ا(طارفة، أدرار، ا#زائر. أ 6ل: ينظر أجو�ة ا.ورزازي  )4(
)5(  �  .151-143ص 5ج: ينظر فتاوى الWز
  .ط: سقط من  )6(
  .ط: سقط من  )7(
  .»(حجورة بها«: ~ ط  )8(
  .وما بعدها 117ص 2ج: ينظر تقر\ب األvل ا�عيد ~ نوازل األستاذ أ± سعيد  )9(
  .وما أثZته أصوب. »أبوه«: ، ~ ك»أبوا«: ي، ط~ األصل،   )10(
  .»القائم«: ~ ي، م  )11(
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ألن ا{م�  ؛وال يم� عليه إن أنÍره ،أنه ال يÍلف ذ.ك :بعض أئمتنا األعالم فأجاب
 ،وغwها ،وقوفا مع ما نص عليه ابن رشد ر�ه اهللا ~ vسألة ابن زهر ،عليه فرع تÍليفه به

wْ;َ #óُِ ": (1)~ �ح قول ا(صنف ،كما ذكره ا1طاب عنه ~ ا�Rبيه ا.سادس َو§ِْن َحاَز أْجنَ
\ٍك  ال lسقط ا1يازة و.و طالت اّ�عوى ~ اZ1س، بذ.ك أفÄ ابن رشد ~ : "ونصه... إلخ  )2("َ�ِ
~ جواب ا(سألة اqاvسة من vسائل ا.وقف، و¼ vسألة تتضّمن ا.ّسؤال عن �اعة نواز� 

Þًوا من سبع� xًما،   )vَ()5)(6ْوُروثِِهمْ ( (4)َوvَْوُروثِِهْم َوvَْوُروِث  ،Sََ أvَْالِ�ِهمْ  (3)أيِْدَ�ُهمْ  واضع�
اRّفو\ت، فاّد� عليهم يتّ�فون فيها با�ناء والغرس واRّعو\ض والقسمة، وyثwًا من وجوه 

ثُُه ِمْن 4َبِْلهِ و بوقفّيتها شخص حا� x.م باRّفو\ت ا(ذكور واRّّ�ف، هو õَورvُ، وال �ب : ونّصه
 بعد أن ي1بت اRّحب®س، وvلك ا(حZس (ا حZسه يوم اRّحب®س، و�عد أن 

ّ
القضاء باZ1س، إال

ه S وجهه، تتعّ� األvالك ا(حZسة با1يازة �ا S ما تصّح ف
ّ
ù يه ا1يازة، فإذا ثبت ذ.ك /

 من ترك القائم وأبيه قبله عليهم
ّ
وطول  ،)8( )7(وأعذر إY ا(قّوم عليهم، فلم يÍن �م حّجة، إال

سكوتهما عن طلب حّقهما، مع علمهما بتفو\ت األvالك، فالقضاء باZ1س واجب، واÍ1م به 
  . هالزم ا

Äسألة ابن زهر،  وأفv ~ صوماتqسائل اّ�عوى، واv بذ.ك أيًضا ~ ا(سألة ا.ّسادسة من
و¼ vسألة تتضّمن أّن رجًال ~ vلكه ضيعة، ورثها عن سلفه منذ سبع� xًما هو وأبوه، وهم 

~ vلكه، فقام عليه رجل، واّد� أّن ا.ّضيعة رهن بيده، و�ذ.ك  )9(يتّ�فون فيها تّ�ف ا(ا.ك
ي بيده ا.ّضيعةتملك

ّ
أّن جّده  )10(ها سلفه قبله منهم، واستد� عقد ا.ّسماع با.ّرهن، فأثبت ا�

ا(ّد�  )11(ثّم قام ذ.ك ا.رّجل. ابتاعها من جّد القائم عليه فيها، فأفÄ أّن شهادة ا.dّاء أعمل
                                                 

  .»ا(خت�«: ~ ك (1)
  .272ص: ¤ت� خليل  )2(

  .»يدهم«: ~ األصل، ي (3)
  .»vورثهم وvورث«: ~ األصل، ي (4)

  .ك: سقط من )5(
 .»vورثهم«: ~ األصل، ي، ط )6(
  .وما أثZته من vواهب ا#ليل. »عليه«: ~ �يع ال�سخ  )7(
  .»القيام«ز\ادة : ~ ي، م  )8(
  .@هما �وز. »ذي ا(لك«: ~ األصل، ي  )9(
  .»S ا.ّسماع«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )10(
 .»ا(شÖي«ز\ادة : ~ vواهب ا#ليل )11(
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شهدائه، فهل  ا.ّرهينة بعينه، واّد� أنّها حZس عليه، وأثبت عقد اRّحب®س با.ّشهادة S خطوط
 با.ّرهن، يبطل قيامه باZ1س أم ال؟

ً
  ترى قيامه أّوال

َف  وجه اÍ1م، أن ال )1(]من[¢ن : فأجاب
�
ي بيده ا.ّضيعة من أين صارت إ{ه، يÍَُل

ّ
ا�

وyذ.ك  ،)2(|أْو َوارُِث َواِرثِهِ |َواِرثُُه حÄّ ي1بت القائم vلك ا.ّراهن �ا، ورهنه إيّاها وvوته، وأنّه 
ِم َعلَيِْه  (3) )قول(غw أّن . ~ قيامه باZ1س، سواء ~ مذهب ما.ك و�يع أصحابه اÍ1م ا.ُْمَقو�

ُه اْ,تَاَ$َها ِمْن  القائم عليه، إقرار منه � بملكها، فإن ¢ن هو ا(حZس، وأثبت  )4(]َجدõ [أن� َجد�
. عن ا�®ّنة القاطعةحفيده عقد اRّحب®س، وأنّه من عقبه ال عقب � غwه، با.ّسماع إن عجز 

وأعذر إY ا(قوم عليه فيما ثبت من ذ.ك، فلم يÍن عنده فيه مدفع، فا.واجب أن 2سأل ا(قّوم 
© وقع ذكرها ~ كتاب اRّحب®س، .م �ب S القائم فيها حيازة 

ّ
عليه، فإن أقّر أنّها ¼ ال

  . التّفاقهما عليها
ماع �dاء جّد ا(قّوم عليه من جّد القائم، اRّحب®س، وتار\خ ا.سّ  )5(وانظر إY تار\خ كتاب

وجد تار\خ  )6(فإن وجد تار\خ اZ1س أقدم قD به، و�طل ا.dّاء، ووجب ا.رّجوع با¬ّمن، و§ن
ا.ّسماع با.dّاء أقدم، أو .م يعلم أيّهما أقدم قبل صاحبه، قD با.dّاء و�طل اRّحب®س، وهكذا 

  . ا.ّرواية ~ ذ.ك
وسائر ما تضّمنه عقد اRّحب®س : ثّم قال ~ جواب ثان S ا(سألة بعينها، إثر ا#واب األّول

ا¬ّابت، ال يوجب أن 2سأل من بيده �ء من ذ.ك؛ من أين صار �، وال يعتقل عليه، وال 
 من بعد أن ي1بت القائم باRّحب®س vلك ا(حZس (ا حZسه، و¾و

ّ
ف إثباتًا، وال عقًال، إال

ّ
ز يÍل

ي ذكرناه
ّ

  . ما أثبت �ب®سه حيازًة صحيحًة S ا.وجه ا�
ف إثبات من أين صار 

ّ
وهذا أصل ال اختالف فيه، أعU أّن من بيده vلك يدعيه، ال يÍل

ُم َعلَيِْه )7(]و¾وزه[�، حÄّ ي1بت ا(ّدÝ ما اّدxه  إذا قD ببقاء ا(لك بيده، ، َوَال يُلَْزُم ا.ُْمَقو�

                                                 
  .ي، م، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .vواهب ا#ليل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )2(

  .ي: سقط من (3)
  .وهو vوافق (ا ~ vواهب ا#ليل. ي: وما أثZته من. األصل، م، ك: سقط من  )4(
 .»صاحب«: ~ vواهب ا#ليل )5(
  .»فإنّ «: ~ �يع ال�سخ  )6(
  .ي، م، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )7(
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من ثمن ما اّد� �اءه، إذا Dv من طول ا(ّدة ما  )1(عÖاض عنه ��ءاال/ وحÍم بقطع 
و.و .م يمض .م . ابتاعه ~ قول ما.ك و�يع أصحابه )2(]ما[يصدق فيه ا(بتاع، S أداء ثمن 

¾Íم .لمّدÝ أيًضا باّ¬من، حÄّ يرجع عّما اّدxه من اRّحب®س إY تصديق دعوى ا(شÖي، 
  ها ا(تقّدم� اS اختالف أصحابن

S أنّه ال 2سأل واضع ا{د عن �ء،  )3(من هذه ا(سألة فوائد منها أنّه مÄ علم واستفيد
. ومنها القضاء باRّار\خ ا.ّسابق. ومنها حÍم شهادة ا.ّسماع ~ ا.ّرهن. حÄّ ي1بت القائم ا(لك

 dّ.بتار\خ ا Cس قZ1اء، أو ا ّdّ.سومنها إذا جهل ا.ّسابق من تار\خ اZ1اء، و�طل ا . Äوأف
  .ما .لحطابه ا )4(."غwه أنّه إذا جهل اRّار\خ قّدم اZ1س، واهللا أعلم

: هل يطالب ا1ائز بZيان سبب vلكه؟ قال ~ اRّوضيح: "وقال قبل هذا ~ ا�Rّبيه اqاvس
. لك ا(ّد�إن .م ي1بت أصل ا(: يطالب به، وقيل: وقال غwه ،)5(ال يطالب به: قال ابن أ± زمن�

فال 2سأل ا1ائز عن بيان أصل vلكه، و§ن ثبت األصل .لمّدÝ بZّينة، أو بإقرار ا1ائز، سئل عن 
  . سبب ذ.ك

 إن ¢ن معروفًا بالغصب، واالستطالة، : وقال ابن عتاب، وابن القّطان
ّ
ال يطالب إال

  . باختصار ها. والقدرة S ذ.ك
فإذا : @م ابن رشد ~ رسم سلف، أّن ا1ائز يطالب بZيان سبب vلكه؛ ألنّه قال وظاهر

حاز ا.رّجل مال غwه ~ وجهه مّدًة، تÍون فيها ا1يازة vxلًة، واّدxه vلً� �فسه بابÁياع،       
  . مع يمينه )6(]~ ذ.ك[أو صدقة، أو هبة، وجب أن يÍون القول قو� 

ي ورث ذ.ك عنه، ~ أنّه: ئز وارثًا، فقيلواختلف إن ¢ن هذا ا1ا
ّ

ال ي�تفع  )7(أنّه بمþلة ا�
ي يصw به ذ.ك إv Yوّرثه

ّ
  . وهو قول مطرف وأصبغ، )8(بها دون أن يّدÝ ا.وجه ا�

  . ل®س عليه أن 2سأل عن �ء؛ ألنّه يقول ورثت ذ.ك، وال أدري بما يصw ذ.ك إ{ه: وقيل
                                                 

  .»ء��«: ~ ي، ك  )1(
  .ي، م، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .»v ~ :»Xvواهب ا#ليل  )3(
  .282-281ص 8ج: vواهب ا#ليل  )4(
  . وهو تصحيف. »يطالب«: ~ vواهب ا#ليل  )5(
  .ي، م، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )6(
 .vواهب ا#ليل: وما أثZته من. »أنها«: ~ �يع ال�سخ )7(
 .وهو صحيحن لÍن ما أثبت أبلغ .»vوروثه«: �يع ال�سخ~  )8(
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وهو قول . إن خرجت من سماع ع® من هذا ا.كتاب وهو ظاهر قول ابن القاسم ~ رسم
  . ابن ا(اجشون

وأفÄ ~ نواز� بأّن ا1ائز ال . هعندي بّ�، ~ أنّه ل®س عليه أن 2سأل عن �ء ا: وقو�
  . وسيأ� @مه ~ ا�Rّبيه ا.ّسادس. يطالب ��ء حÄّ ي1بت القائم عليه ا(لك

من كتاب ا.ّسداد واألنهار، بأنّه إذا ثبت أصل ~ �ح آخر vسألة من نوازل ع®  وجزم
           اشÖ\ته منه، أو وهب K، : بأن يقول: قال. vلكه )1(]سبب[ا(لك لغwه، فال بّد من بيان 

ي ورثته : أو تصّدق به iّ، أو يقول
ّ

ورثته عن أ±، أو عن فالن، وال أدري بأّي وجه يصw إKّ ا�
إذا ثبت  ،)2(دعوى ا(لك دون أن يّدÝ ش®ئًا من هذا، فال ي�تفع به مع ا1ائزوأّما �ّرد : قال. منه

  .هأصل ا(لك لغwه ا
عندي  وثائق : من اّدÝ عليه باألvالك، فقال: األقضية/ قال ابن سهل ~ vسائل : فرع

 ل®س عليه إحضار : ثّم طولب عند حاÐم آخر، فأنÍر تلك ا(قالة، فقال ابن القطان. ôئبة
  . ما .لحطابه ا )3(."انظر تمامها فيه. ها.وثائق ا

: ل®س عليه إحضار ا.وثائق، ما نصه: هو قو� متصال بقو� ،وتمامها ا�ي أvر بنظره: قلت
أن 2سأ� من أين صارت إ{ه األvالك؟ إال أن يÍون ا(وقوف معروفا  ،إذا .م يمÍن .لحÍم"

وال يÍلف من .م يÍن �ذه ا.صفة أ�Õ  .والقدرة S ذ.ك ،واالستطالة ،والÁسور ،بالغصب
  . ها )4("وقد تقدم ~ ا.ورقة قبل هذا من هذا ا(ع÷: قال القا� .¼ vل¶ و�يدي :من أن يقول
قوم ادعوا أvال¢ بيد : "هو ما نصه ،ولعل ما أشار إ{ه ابن سهل بأنه تقدم ~ ا.ورقة: قلت
كتبت بها إY أ± عبد اهللا بن  .وأثبت ذ.ك �شهودهم ،فاحتج باالعتمار öcتهم ،قر\ب �م

 ،وأثZتوا vوت أبيهم ووراثته ،وادعوا ذ.ك ،ب �م ~ أرض وشجر بيدهعتاب ~ قوم قاvوا S قر\
وأنهم .م يفوتوه إY ح�  .وأورثهم ذ.ك)5(األرض وا.شجر إY أن تو� وارثهموvلكه ¬لث تلك 

بمحöهم  ،فأثبت عقدا باعتماره إياه ثمانية عx dما ،وأعذر إY ا(طلوب ،وح� ا(لك ،قيامهم
   .رونوال ينك ،ال يغwون

                                                 
  .ي: وما أثZته من. األصل، م، ك: سقط من  )1(
 .وما أثZته هو ا.صواب. »ا1يازة«: ~ vواهب ا#ليل )2(
  .281-280ص 8ج: vواهب ا#ليل  )3(
  .523ص 1ج: اإلعالم بنوازل األح�م  )4(
 .»وأورثهم«: ~ اإلعالم بنوازل األح�م )5(
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وشهد بعضهم باعتمار أحد عd  ،ثبت بهم القائم� ما ذكرناه نوشهد بذ.ك ا.شهود ا�ي
هل  .وÑy صخورها ،وقطع شعراءها ،وa شهادتهم أن ا(عتمر غرس بعض تلك األvالك ،xما

  شهادتهم .لفر\ق� إسقاط �ا؟ 
شهدوا ~ األvر\ن ألنهم  ؛فكتب إK� شهادتهم .لفر\ق� جائزة ال يö اجتماعها فيهما

ول®س يلزمهم ا.كشف  .أو توyيل ،أو إرفاق ،ورأوا اعتمارا ¾تمل أن يÍون بابÁياع ،بعلمهم
  .رابة، و.و ب®نت .�ن ا#واب أوضحو.م ت�Z الق ،عن ذ.ك

ول®س يلزم ا(طلوب أن  ،حيازة ~ ذ.ك ا.�ء بعينه ،وقطع ا(عتمر وغرسه بعلم القائم�
          ،هل صارت إ{ه �سZبه ،من أين صارت األvالك بيده؟ إال أن يطلبه الطالب بذ.ك: يقول

و§ن ¢ن إنما سأ�  ،فيلزمه ا#واب عنه S ما جرى به االصطالح عندنا ،)v)1ورثهسبب أو �
  . قة ا.صوابcقي )2(]أعلم[واهللا  ،فال يلزمه ذ.ك ،عن ا.وجه ا�ي صارت إ{ه به

هل ¼ كحيازة األجنZي� فيما  ،منها حيازة األقر��: فصول ،قال القا� ~ هذه ا(سألة
هل 2سقطها  ،حازه بعضهم S بعض؟ ومنها شهادة ا.شهود (ن ح� عليه vلكه بمحöه بعد مدة

ومنها تفو\ت . ا�ي به صارت هذه األvالك إ{ه ،ومنها كشف ا(طلوب عن ا.وجه سكوتهم؟
 .طو\ل، و�ح وتفصيل �سط،هل هو تفو\ت .لجميع أم ال؟ فهذا ùه �تاج إY  ،بعض ا(لك

  .ها )3("وa �يعه تنازع ترyت اجتالبه كراهية اRطو\ل
   .ونÌ ا{م� عنه ،بأنه ال يÍلف إظهار ا.رسم ،2شهد .لمجيب )4(هذا ×ا: قلت

وابن  ،ع ما نص عليه ابن سهلوقوفا م ،أنه �ب عليه إظهاره �وأجاب غwه من أئمتنا 
غw أن قول ا(قوم عليه : ×ن ستقف عليه مع ما يفيده ما البن رشد من قو� ،وغwهما ،أ± ز\د

ور�ما  ،فل�سق ا�صوص ال© lشهد #وابهم ،إقرار منه � بملكها ،أن جده ابتاعها من جد القائم
وا#واب بعد  ،فÌ �ح ميارة S اRحفة ~ فصل ا(قال .لوقع فيها ما 2شهد .لجواب األو

ا ونÍوما ي: قو�ا ْب األبيات ا¬الثة إن .م (5)بَ®õنَ ومن نوازل ا�xوى واأليمان  : "ما نصه (6)ُ�ِ
                                                 

 .وهو خطأ. »vوروثه«: ~ �يع ال�سخ )1(
  .ي، م، ك: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .512ص 1ج: اإلعالم بنوازل األح�م  )3(
  .»(ا«: ~ ك  )4(

  .»مب®ّنا«: ~ م (5)
  : من �فة ا�1م، و¼ 59، 58، 57: ¼األبيات ا¬الثة  (6)

ــــْب       َوَما يÍَُــوُن َ,يõـــنًا إْن .َْم ُ�ِ
  

ـــْب    ـاُر َ�ِ يـِن فَاإلْجبَ   َعلَيِْه ِ~ ا1ِ
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من ا(عيار، سئل ابن أ± ز\د عن متخاصم� طلب أحدهما صاحبه، أن يوقفه S وثيقة بيده 
إذا حö اÍ1م، وجب إخراج ا.وثيقة .لّطالب {نظر فيها، ول®س �  :فيها حّق، فأجاب )1(|�|

  . )2("ها االمتناع منه، وهو من حّق الّطالب
بعد نقله  ،وقال العالمة القا� أبو عبد اهللا سيدي �مد اRاودي ~ �حه عليها أيضا

ة وا.شيخ أبو �مد وأفÄ القا� أبو عبد اهللا بن سود: "جواب ا.شيخ ابن أ± ز\د ا(تقدم ما نصه
و.و مÍن اqصم من  ،عبد القادر الفا´ بأن اqصم ال يلزمه إعطاء vوجباته ال© بيده qصمه

إذا  ألوÉو¸ن ا: قال ا(ح�. ها )3(لفتح S ا�اس باب من اqصومات يعÑ سده ،هذا وشبهه
  )4(."واهللا أعلم ،وما قا� ا.شيخان عند انتفائها ،قامت شبهة

إذا : فأجاب :قول ا.شارح يعU ميارة: "شيخه أ± ا�قاء سيدي يع®ش ما نصه وa حاشية
 ،رأيت فتيا .لشيخ قا� فاس سيدي �مد بن سودة... وجب إخراج ا.وثيقة إلخ  ،حö اÍ1م

و§ن اqصم ال  ،وصححها ا.سيد عبد القادر الفا´ ر�هما اهللا hالف ما أجاب به ابن أ± ز\د
ووقفت  ،وتقررت فتيا ا.شيخ سيدي العرç بردلة قا� فاس بذ.ك .يقة�S W إخراج ا.وث

: وقال ،وصحح فتيا ا.شيخ ابن أ± ز\د ..شيخنا ا(عدا] ر�ه اهللا S جواب طو\ل ~ ا.رد عليهم
  . ها" إن ا¬الثة ا�ين خالفوا ابن أ± ز\د .م 2سÁندوا �ص

ومن نوازل ا�xوى واأليمان : قو�: "ما نصه ،أيضا وa حاشية العالمة ابن رحال S ميارة
إذا ¢نت عند رجل : vسألة: ابن فرحون ما نصه / وa ،كأنه .م يقف S هذا إال ~ ا(عيار... إلخ 

ا ومنفعًة، وسأ� أن يأvر  )5( كتب لغائب، فقام رجل عند القا�، وذكر أّن � ~ تلك ا.كتب حق�
ي عنده ا.كتب بإحضارها، و\نظر ا.رّجل بإحضار ا.كتب، {نظ

ّ
ر � فيها، فإّن القا� يأvر ا�

: ونقلنا هذا ~ �حنا عند قول ا(خت�. بلفظهه ا من ابن سهل ~ كتاب األقضية. فيها
ْوَمانِ " ُة أِو ا{َ َdَآخر كتاب القضاء... إلخ  "َوالَْع.  

                                                                                                                                                         
ــــِل         ـأم" ـَقـــَر .لت� ـل" َمـــا اْ*تَ

ُ
yَو

  
ُْكـُم �َْسُخــُه وََضـْرُب األَجــلِ   

ْ
ـا1   فَ

ـــيَل الَ   َوَطاِلــُب اRّأِجيــِل فِــيَها َسُهــَال          ُعـُه َوقِ ـَ   .َِمــْقـَصٍد يَـْمن
                                                                                                        

  .اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة األح�م: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )1(
  .35ص 1ج: اإلتقان واإلح�م ~ �ح �فة ا1ّ�م  )2(
  .»سدها«: ~ ي  )3(
  .153ص 1جطبع بهاvش ا�هجة S �ح اRحفة، دار الفكر، �ّمد اRاودي، : حÅ ا(عاصم لفكر ابن xصم  )4(

  .»ا�®نة«: ~ �يع ال�سخ  )5(
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أن اqصم : ا نصهم ،ووجدت hط شيخ شيوخنا سيدي �مد بن سودة قا� فاس ~ حينه
 ،وأ.زم خصمه به ،و.و مÍن اqصم من هذا وشبهه ،ال يلزمه إعطاء vوجباته ال© بيده qصمه

  . هذا لفظه .لفتح S ا�اس باب من اqصومات يعÑ سدها
، أيضا (1))خطه من( وهو ،وyتب عليه ا.شيخ سيدي عبد القادر الفا´: ومن خطه نقلت

 ،و¸ن ما vر عن ابن سهل وابن أ± ز\د .وyتب عبد القادر الفا´ ا#واب صحيح،: ما نصه
و¾تمل  ،ذان ا.شيخان عند انتفائها، وما ذكره هحيث تقوم .لخصم الطالب شبهة تقّر�ه .لصدق

ومع ذ.ك فاتباع ا(نصوص أسلم  ،أن هذين ا.شيخ� .م يقفا S ما عند ابن سهل وابن أ± ز\د
  . )3(|باب|تفتح S ا�اس  :وقو�ما ،.شيخ� .م 2سوقا نصاأن هذين ا )2(]مع[ ،مع اهللا

سيما إن تقدمت من  ال ،وyذ.ك إذا .م يمÍن اqصم من رسم يدÝ أن � فيه نفعا: يقال
و§نما قصد اإلطالع S  .ما قصد حيلة أن الطالب ¾لف :و.و قيل .اqصم� �yة أو وراثة

  . وال حسنا.�ن ق ،أو يظنه ،نفع � ~ ا.رسم �زم به
 .ال اqصم ،يوثق به ينظره هو و§نما يدفع ا.رسم لعدل. .رسماqصم ال ينظر ا :وyذا .و قيل

 ،وراقب اهللا تعاY علم صعو�ته ~ اRمك� وا(نع ،فإنه أvر صعب فمن ابت. بالقضاء ،تأvل هذا
  . من حاشية سيدي أ± i ا1سن بن رحال ا(عدا] ر�ه اهللا بلفظهه ا )4("فافهم

بنقل اRوضيح عن  ،واضطراب األراء فيها ،فقد علمت ×ا تقدم ثبوت اqالف ~ ا(سألة
واRفصيل ~  .وعن غwه أنه يطالب به .ابن أ± زمن� أن ا1ائز ال يطالب بZيان سبب vلكه

و يÍون ا1ائز من أهل ؟ فال .ال ف®سئل أو ،أو إقرار ،بZينة )5(�ذ.ك ب� أن ي1بت ا(لك ا(د
وظاهر @م ابن رشد ~ رسم سلف . و§ال فال ،ف®سئل ،والقدرة S ذ.ك ،واالستطالة ،الغصب

   )6(.بأنه ال يطالب ،وفتواه ~ نواز�. مطا�ته بذ.ك
   )7(.إال إذا طلبه منه الطالب ،ه ال يطالببأنوتفصيل ابن سهل 

  ال يÍلف إثبات من  ،يعU ~ أن من بيده vلك يدعيه ،ال خالف أعلمه: وقول ابن رشد
                                                 

  .ي: سقط من (1)
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )2(
 .حاشية ابن رحال S اإلتقان واإلح�م: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )3(
  .32ص 1ج: حاشية ابن رحال S اإلتقان واإلح�م  )4(
  .».لمد�«: ~ ي  )5(
  .281ص 8ج: ينظر ا�Rبيه اqاvس من vواهب ا#ليل  )6(
  .521ص 1ج: ينظر اإلعالم بنوازل األح�م  )7(
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  )2(ا(دÝ ما ادxه )1(]ي1بت[حÄ  ،أين صار �
ً
  . (3)إلخ ما نقلناه عنه أوال

×ا نقله ~ اRوضيح عن  ،ال خالف أعلمه مع ما تقدم من اqالف: وقد أش� S قو�
وقد علمت أيضا من @م  .فانظر ما معناه ،وعن ظاهر @م ابن رشد ا(تقدم ،غw ابن أ± زمن�

وأيده  .)4(عن ابن سهل كما نقله عنه ابن فرحون ،وÞوه ،ابن أ± ز\د وجوب إخراج ا.وثيقة
و§ن مال إY  ،الفاس®� ال© hالف ذ.ك منوز\ف فتوى غwه  ،)5(ا.شيخ أبو i بن رحال

  .واهللا أعلم، (7)آخر @مه )6(اRوقف
 ،شدد عليه با.سجن حº Äرجها ،فأنÍرها ،من ظهرت عنده وثيقة لغwه فيها حق :فرع

قال حلو.وا ~ vسائل الغصب من اختصاره  .، وجب عليه غرم ما فيهاأو أحرقها ،و§ن خرقها
�جل إذا قطع ر: ذكر ابن �رز ~ كتاب ا.صيد vسائل منها: قلت" ،vسألة: ما نصه ،�وازل الWز

  . أو قطع ما أتلف ا1ق ضمن ا(ال ،وثيقة cق S رجل
فإنه 2شدد  نه قد ظهر عنده صداق اvرأة،ابن سهل فيمن شهد عليه شاهد بأ: ثم قال vسألة

إال أن يأ� القائم بأظهر  ،فإن طال ذ.ك حلفته وأطلقته ،)8(عليه ~ إظهاره باRضييق وا.سجن
وعن ابن  وهو ابن و{د وسعيد بن معاذ وقا� ابن �ابة، وغwه؛. ما يظهر فينظر � S ،من هذا

فال ي�بB أن ؛ ألنه قطع با.شهادة أنه عنده، ¾Zس حÄ يظهر ا.صداق :إال أنه قال ،ôلب مثله
   .وقا� عبيد اهللا بن ¾� .يزول عن اZ1س

 ،فتلف عند ا(رتهن ،ا(رتهن رسمه ، وحوزو¼ أن رجال رهن أصال ،وقعت vسألة: قلت(
رسم، فما ب®نهما يضمنها، وقيمته بغw  ه ينظر إY قيمة األصل برسمه،فأفÄ شيخنا اإلمام بأن

   )10(."هاألصل كما ¢ن ا )9(\1بت vلكو

                                                 
  .م، ك: وما أثZته من. األصل، ي، ط: سقط من  )1(
  .282ص 8ج: ينظر قول ابن رشد ~ vواهب ا#ليل  )2(

  .»يعv Uسائل ا1يازة قف عليها والبد«ز\ادة : ~ ك  (3)
  .92ص 2ج: ينظر تب�ة ابن فرحون  )4(
  .ب 275ل : ينظر فتح الفتاح  )5(
  .»اRوقيف«: ~ ي  )6(

  .283ل : ينظر فتح الفتاح (7)
  .»إلخ«: ~ ك  )8(
  .»ذ.ك«: ~ ي  )9(
)10(  �  .494ص: ¤ت� فتاوى الWز
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�ّ̄ عّمن أخذ وثيقًة .رجل، فأحرقها، أو خرقها، وa ا.وثيقة دين،  : "وa الWز خ
ّ
 سئل ا.ل

  .ن ~ ا.وثيقة من دين S حسب ما هلك من ذ.كيلزمه ما ¢: فقال. أو منفعة
من هذا ~  أب�: فقال. ذكر هذه ا(سألة مع نظائرها ابن �رز ~ كتاب ا.صيد: قلت

ا، أن وأتلف ا1ق بقطعه S وثيقة رجل فقطعها، وأفسدها، تعدى اRعدي واإلتالف، من
  ... خ وال ا.شهود به إل ،ا�ي عليه ا�ين يضمنه، وال يلزم عليه مثل

أنه  ،حÄ تلف حقه دة بإحياء حق .رجل، فلم 2شهد بهوyذا من ¢نت عنده شها: ثم قال
متعديا عليه ~ حZسها حÄ  ،فلم يردها ،وyذا .و ¢نت عنده وثيقة .رجل بإثبات حق. يضمنه �

  . وفيما ذكرناه كفاية ،وأمثلة هذا تÕÍ. فإنه يضمنه ،وال �ء عنده ،أو مات ،افتقر
وهو أضعف من  .ا(سائل ترك ، و�قيةألنه فعل تعد... وأب� من هذا إلخ : قو�: / قلت

   )2( )ها )1(."الفعل
بعد قو� ... إلخ  )3("أْو بِإvَِْساِك َوِ=يَقةٍ : "وقال ا.شيخ عبد ا�ا
 ا.زرقا] ~ قول ا(خت�

  . و�أي طر\ق يعلم ذ.ك: "ما نصه ،ت�بيه
وتعذر ا�قل  ،ثم جحد أعالمهم بها ،Íون أعلم العدول �شهادتهمن طرقه أن ي: قلت

   .وأE أداءها عنادا ،أو يÍون معÖفا بها ،ف®شهدون عليه بإعالمه �م ،عنه 1ضوره
 ،وخط شهوده ،بأنه ¢ن فيها ذ.ك ا1ق ،وأما ~ ا.وثيقة بأن يعÖف ا(مسك �ا أو القاطع

  . هفلو حöت شهد S خطهم ا ،أو ôبوا، وقد ماتوا
 ،وسئل ابن عرفة عمن أودع رجال وثائق أ�\ة: "ما نصه ،وa نوازل ا.وديعة من ا(عيار

  فضاعت؟
فإن طلبه صاحب ا.وثائق أن 2شهد بما فيه إن �قق  ،وهذا واضح ،ال ضمان عليه: فأجاب

ف�ن شيخنا ابن  ،همو�قق شهود ا.وثيقة خطوط ،و§ن .م يتحققه ،جاز أن 2شهد عليه ،ا(لك
{قع اإلعذار S  ،ألنه يفتقر إY حضوره ؛ال �� ا.شهادة S اqط - ر�ه اهللا - عبد ا.سالم 

وقبل  .Rقع ا.شهادة S عينه ،فال بد من حضوره ،يعU أنه �هول الع� ،وهو غv wوجود ،عينه
   .ابن عرفة هذا ا.0م

                                                 
)1(  �  .225-224ص 5ج: فتاوى الWز
  .ك: سقط من  )2(
  .91ص: ¤ت� خليل  )3(
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فلو  ،وyذا .و ¢ن شاهد ا.وثيقة S ظاهر ما قال ا،حلفهو.و ¢نت ا.وثيقة عقدا �يع جاز 
فع. ا�ا� ما  ،و§ثباتها يفتقر إY غرامة ،ونÍل عن ا{م� إذا توجهت عليه ،جحد ا.وثيقة

فع. ا�ا� قدر ما نقصت ا�ار عن ثمنها  ،و.و .م يقدر S إثبات vلك ا(بيع ،(1)يغرمه صاحبه
فلو قام عليه  ،�ري S هذا إذا جحده ا.زوج وغwه ،أو حÍم ا.صداق ،ثبت vلك )2(.و

  )4(."ه~ مذكورة ~ أح�م ابن سهل ا ،أنه رآه عنده )3(شاهد
1091- R�9��� k�� M� ��c��X 

ب®نه و��  فيمن: قال ما.ك: "ن ا�وادرقال ~ أول تر�ة من كتاب األقضية م ،vسألة يم�
رجل خلطة ~ مال، فتخاصما Þوا من شهر\ن، و¸نت � عنده ثمانية دنانw غw ذ.ك، فاقتضاها 

  . إنما تر\د يميU (�ن ما ب®U و�®نك: فقال ،فأنÍر فاستحلفه ها إ{ك،دفعت: منه، فقال �
  .ها (5)"أرى أن ¾لفه، وال يمنعه ما ب®نهما من إحالفه: قال

1092- RM� ��c�� &	� 
�8 �����) �� �
=� Z��X 
ما ( ،)6(من كتاب األقضية ا(ذكورة... أو حيوانا إلخ  ،وa تر�ة من اد� عبدا :vسألة

 و.م تقطع، ،ومن اد� أرضا بيد رجل، وأقام فيها ا�®نة: قال ابن القاسم: من ا(جموعة: ")7()نصه
َ� عليه أن يZيعها   . ل®س � أن يZيع؛ ألن ذ.ك خطر: قال غwه. فللمد�

  . ومÄ تنقC اqصومة فيه ،إذ ال يدري ا(بتاع مÄ يقبضه: قال سحنون
~ أرض حفر فيها صاحبها عينا، فادxها رجل، فتخاصما إY  قيل (ا.ك: قال ابن القاسم

  . صاحب ا(ياه، فأوقفهم حÄ يرتفعوا إY ا(دينة
إن : أن يتمادى ~ ا1فر، و\قول )8(افها، ول®س .�ي ¼ ~ يديهأصاب ~ إيق: قال ما.ك

ْت .ك أخْذتَها   ها )9("و4َُف وذ.ك إذا ت�Z� �عواه وجٌه، فحي�ئذ يُ : قال ابن القاسم. َصح�
                                                 

  .و.م يتم با
 ا.0م. »انظره«ز\ادة : ~ ك (1)
  .»أو«: ~ ي  )2(
  .»شاهدا«: ~ ي  )3(
  .91ص 9ج: ا(عيار ا(عرب  )4(

  .147ص 8ج: ا�وادر وا.ز\ادات (5)
  .»ا(ذكور«: ~ م  )6(
  .ي، ك: سقط من  )7(
  .»يده«: ~ ي، ك  )8(
  .181ص 8ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )9(
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1093- R�P^y� ����8 ���'�� A�� ��c��X 
فÌ  ؟مأم كيف اÍ1 ،و\ن� ،هل ºرج من ا�v، âسألة vؤذي ا�اس بالع� وغwها

w1ر من ا�ر ا�ö.رأة معيانة أصابت أخرى بالع�، فطلبت وسئل عن ا: "، ما نصهنوازل اv
  فامتنعت؟  ،وضوءها
  بماذا ي1بت أنها أصابتها؟: يل �ق ، وثبت أنها أصابت هذه،)2(إن ثبت أنها معيانة: )1(قالف

أو تُِقر به،  ،×ا جرت xدة ا(عيان به عند ذ.ك ،)3(أو نظر ،مثل أن 2سمع منها @م: قيل
  . فتجS W ا.وضوء �ا باÍ1م

رجح ا.وجوب من ألفاظ ووح\ قول�، هل وجو�ا أم ال؟  ،ونص عليه عياض ~ اإلكمال
  . وقعت بلفظ األvر ~ األحاديث

و§ن .م  ا�اس،بوحيث ال يö  ،يثقف ~ داره: أو تغر\به، فقال ا.شيخ ،وأما سجن ا(عيان
  .يÍن � مال أنفق عليه من بيت ا(ال

، إY بâ ال زرع فيه؟ وانظر أي بâ كما تغرب ا�هائم العادية S ا.زرع ،وانظر هل يغرب
وال إY ا.صحراء cال  ،وال ين� إY بâ أهل الÍفر ،إذ � vوضع فيه ا(سلمون يغرب إ{ه؟

  .يضيع
هو  ،)5(ان S ا.وضوء .لمعيون، ومال إY ا#Wا(عي )4(راجبإا�ي ح\ اqالف ~ : قلت

: ألنه نقله فيه، ونص @مه اإلكمال؛ )6(ال عياض، وعزاه ا.شيخ ر�ه اهللا إY ،ا(ازري ~ ا(علم
: ختلف ~ العائن هل �S W ا.وضوء .لمعيون أم ال؟ واحتج من قال با#W بقو� ~ ا(وطأوقد ا
  . ، وهذا أvر ¾مل S ا.وجوب)8( �َو§َِذا اْغÁُِسلْتُْم فَاْغِسلُوا� :�، و�قو� ~ vسلم )7(يتوضأ

  

                                                 
)1(  w1فأجاب«: ~ ا�ر ا�«.  
  .»معاينة«: ~ ي  )2(
  .»وانظر«: ~ ي  )3(
)4(  w1ا�ر ا� ~ :»Wهما صحيح. »ج@.  
  .ما أثZته أفصح. »إجباره«: ~ �يع ال�سخ  )5(
  .»~«: ~ �يع ال�سخ  )6(
  .»توضأ«: ~ �يع ال�سخ  )7(
وهو عن ابن عباس . 175ص 11، ج4058: الطب وا(رض وا.رO، حديث: ا.سالم، باب: ، كتابانفرد به vسلم ~ ا.صحيح  )8(

 óّ�ّالع� حٌق، و.و ¢ن �ء سابق القدر سبقته العُ�، و§ذا اْستُْغِسلتم فاغسلوا�: قال �عن ا�.  
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و¸ن وضوء  .فيه إذا خS X ا(عيون ا�الك و\بعد اqالف ،و\تضح عندي ا.وجوب: قال
به، أو ¢ن ا.dع أخW به جWا xما، و.م يÍن زوال ا�الك  (1)العائن ×ا جرت العادة بالWء

S(2) سلم ،ا(عيونv من باب من تع� عليه إحياء نفس wوهو  ،إال بوضوء هذا العائن، فإنه يص
  . وyيف بهذا ×ا يرتفع اqالف  فيه ،�S W بذل الطعام ا�ي � ثمن

، واRحرز ي�بB إذا عرف أحد باإلصابة بالع� اجتنابه: وa اإلكمال عن بعض العلماء
و\أvره بلزوم ب®ته، و§ن ¢ن فقwا رزقه ما يقوم  ،و\�بB .إلمام منعه من مداخلة ا�اس .منه

/ ا�ي منعه ا�ó  ،أذاه عن ا�اس، فöره أشد من �ر آ�ل ا¬وم وا�صل )4(و\Íف، )3()به(
والعلماء  �دخول ا(سجد cال يؤذي ا(سلم�، ومن �ر ا(جذوم ا�ي منع عمر  �

  . حيث ال يتأذى منها ،من ا(وا� ال© أvر بتغر\بها )5(س، ومن �ر العوادياختالطهم با�ا
 Wوقد شاهدت شيخنا أبا عمر أ�د بن عبد : -  ر�ه اهللا - ومن هذا ا(ع÷ قول ابن عبد ال

وأثZتوا عليه عند القا� أنه  ،أفÄ ~ رجل ش�ه جwانه - يعU اإلشZيÅ ر�ه اهللا -ا(لك 
  . و\بعد عنه ،ºرج من ا(سجد )6(و\ده، بأنهاجد بلسانه يؤذيهم ~ ا(س
  . وا.سوط ما يردعه )8(ةِ ر� أدبه با�õ  ، وقد ¢ن ~هذا )7(]ما: �[فقلت 

  . أوÉ �االستدالل cديث ا�ó : فقال

�flí@b@LflâìŽr�Ûaflë@flÝfl–flj�Ûa@L�åžîflnflrîčjfl�@�åžîflmflŠflvfl‘@žåčß@flæì�Ü�×�dflm@žá�ØŞã�g@Ž÷bŞäÛa@bflèşíc ونزع cديث عمر، يعU قو�: قال
@č�a@flÞìŽ�fl‰@Žoží�cfl‰@ž†�Óflë�@�ÉîčÔflj�Ûa@ó�Û�g@flx�Šž��d�Ï@čéči@flŠflß�c@đ†fly�c@žåčß@bflàŽè�°�‰@fl†fluflë@afl‡�g� )9(.   

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. »بالWاء«: ~ األصل (1)
  .»من«: ~ األصل، ي، م (2)

  .ي: سقط من  )3(
  .»كف«: ~ ي  )4(
 15ج: .سان العرب. و¼ اإلبل ال© تر� اqُل�ة، واqّلة؛ �ب من ا(ر� �بوب إY اإلبل: �ع xدية، والُعْدَوة :العوادي  )5(

  42-41ص
  .»بيد بأن«: ~ ي  )6(
  .م: وماأثZته من. األصل، ي: سقط من  )7(
ة  )8( ر� õب بها :ا�öُ282ص 4ج: .سان العرب. العصا ال© ي.  
ن¦ من أ�ل ثوما أو بصال أو Þوهما، ×ا � راiة كر\هة : ا(ساجد وvواضع ا.صالة، باب: vسلم ~ صحيحه، كتابأخرجه   )9(

ثّم إنÍم أيّها  �: ولفظه. 193ص 3، ج879: عن حضور ا(سجد حÄّ تذهب تلك ا.ر\ح، و§خراجه من ا(سجد، حديث
 خب®ث�Á، هذا ا�صل وا¬وم، لقد رأيت رسول اهللا 

ّ
إذا وجد ر¾هما من ا.ّرجل ~  �اّ�اس تأ�لون شجرت�، ال أراهما إال

خرج إY ا�قيع، فمن أ�لهما فليمتهما طبخا
ُ
  . �ا(سجد أvر به فأ
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وقاx فيهم، فقال سعيد بن  ،بلسانهمن شهد عليه أنه يؤذي ا�اس : وa أح�م ابن حدير
  . أرى حZسه ثالثة أيام: )1(أ�د بن عبد ر�ه

وأ5 من  ،فإن .م يÍن � مدفع ،)2(وتZيح � ا(دفع ،أرى أن تأvر �سجنه: وقال ابن حارث
و§ما زال  ،با1قيقة وتعهد إ{ه عهدا ناجزا فاصال، إما كٌف  .cقه )3(أخذت � ،ي1بت عليه قذفا

  . (4)ورحل عنهم ،عن القوم
 ،، فإن أتاك بما يوجب � نظرا(6)وتZيح � ا(دفع ،أرى أن تأvر Zcسه: )5(وقال ابن خز\مة

وهذا من ا.öر  .)7(ِض �َ ا.ر� وترحله عن  ،أو بÍرائها ،و§ال كفيت ا#wان �ه بZيع داره عليه
öقدر ذنبه به ا�ي يوجب إبعاده عمن ي S تهد ~ تأديبه با.سوطÇوأخذه من  ،ا(سلم�، و

 )8(."إال نيل منه باألدب بقدر ذ.ك ،أعراض ا�اس، فأعراض ا�اس �صنة ال ينال منها أحد
w1صح من ا�ر ا�.  

  . ما ذكر فيمن عرف با.öب S اqطوط ؛ومن هذا ا(ع÷: قلت
من ظهر عليه ا.öب S اqطوط بعد تأديبه  و¸نت القضاة ببâنا ينفون: قال ابن عرفة

   .فبعث فقهاء ا(dق إ{هم باRعقب عليهم ~ ذ.ك ،cسب اجتهادهم إY بالد ا(dق
�له بإرسا� S غwه من ا(سلم� (9)فعلÍم هذا كمن أراح نفسه من متعد :وقا.وا.  

  وانظر  .×ارسته خطوطهم لعدم ،ال قدرة � S خطوط من وصل إ{هم ا(نÌبأن  :فأجابوهم
                                                 

أخذ عن ابن �ابة وابن أيمن وابن القاسم . د ر�هأبو عثمان سعيد بن أ�د بن �ّمد بن عب: سعيد بن أ�د بن عبد ر�ه )1(
 ~ األح�م، ع¯ آخر . أخذ عنه ا.كثw منهم أبو حرvلة الفقيه. وغwهم

ً
¢ن من أهل العلم واألدب والطب، و¸ن vشاورا

  .204ص: ؛ ا�يباج ا(ذهب104ص: ترتيب ا(دارك. ه342توa سنة . أرجوزة ~ الطب: من تآ{فه. عمره وأE العالج
  .»ا�فع«: ~ ي  )2(
  .»عليه«: ~ �يع ال�سخ  )3(

(4) w1منهم«: ~ ا�ر ا�«.  
سمعع من �مود بن غيالن . ه223أبو بÍر �ّمد بن إسحاق بن خز\مة بن ا(غwة ا.سل¯ ا�®ساوي، و� سنة : ابن خز\مة  )5(

Åّمد بن أبان ا(ستم�نه ا.شيخان و�ّمد بن عبد اهللا بن عبد اÍ1م حدث ع. وعتبة بن عبد اهللا ا{حمدي ا(روزي و
¢ن ¾فظ الفقهيات من حديثه؛ فاشتهر اسمه وانتهت إ{ه اإلمامة وا1فظ ~ ع�ه . وأ�د بن ا(بارك ا(ستمÅ وغwهم

ف ما يز\د عن . hراسان
ّ
 منه vصنفه ~ ا1ديث 140أل

ً
؛ طبقات 207ص2شمس ا�ين ا�هó، ج: تذكرة ا1فاظ. كتابا

  .709جالل ا�ين سيو�، ص: 1فاظا
  .»ا�فع«: ~ ي (6)

ُض   )7( َ�   .330ص 18، ج)ر�ض(مادة : تاج العروس. فضاء ا(دينة، أو �يطها :ا.ر�
)8(  w1439- 436ص 2ج: ا�ر ا�.  

  .»معتد«: ي ~ (9)
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قد ال  ،إال بعد مدة وعمر ،وال خطوطÍم ،ال يعرف شهودÐم: وقو� ،فيه ما ~ ح�ية األ±
  .وأطال ا�فع به ~ طرره S ابن ا�جيب، �من نقل سيدي وا�ي ه ¾� إ{ها ا
مع ما نص عليه ~ كتاب ا.رجم  ،وانظر ما ذكروه من ا�Ì ~ هذه ا(سائل ا(تقدمة: قلت
   .)2("وال ين� ا.رجل ا1ر إال ~ ا.زنا، أو ~ حرابة: ")1(]بقو�[من ا(دونة 

 .)�a@flÞìŽ�fl‰@Şæ�c@ŽožÈčàfl�flë�@bĆäž�Žy@b@Û�g@žá�èflî�Ðflã@ôfl‰�c@b�Ûflë@L´čnfläfl‚Žà�Ûa@ó�Ðflã�)3@�: قال ما.ك: "قال ~ اRقييد

  ه انظر يو�س ا
 ،وابن عرفة ،بأنه ال ين� من ذكر ~ ا�ر ا�w1 ، ا(دونة واRقييد ا�R\حما ~ فادأفقد 

، بما اسÁشهدوا به، وانظر .م اسÁشهد فقهاء ا.dق ~ تعقبهم S قضاة بâ ابن عرفة ،فاعلمه
  . واهللا أعلم ،.و اسÁشهدوا به ؛¢ن ذ.ك ¢فيا �م وا عليهم بما ~ ا(دونة، إذاو.م 2سÁشهد

1094- R"
�8 ��� .� O� "^y [� Z��� M� ��c��X 
ل®س K بذ.ك  :فقال ،~ �ل عينه � با�ور ،من اد� S غwه أن � ]ال بيده vسألة

.كون العادة  ،غرسه )5(خل اشÖاه ×نأن نصف ا�ّ  ،� )4(]اعÖف[و¸ن ا(د�  .ا(حل ]ل
وزعم  .لغراسته )Í\)7ون � نصفهو ،يعطى (ا.كها نصفه )6(عندهم أن من غرس بأرض ا�ور
فأنÍر ا(د� عليه أن يÍون �  ×ن اشÖاه منه،اشÖاه  )8(أن نصف رب األرض من الغرس

  .بذ.ك ا(حل غرس
يدل � ما ذكره ابن فرحون ~ تب�ته ~ القسم ا¬الث من أقسام ا#واب عن  :جوابها

ل®س K : به لغwه، كقو� )9()بإقراره(.و اّد� رجل بملك، ف�ن إنÍاره : فصل : "ا�عوى بقو�
  : .ِلُْمَدÝِ  سّماه، فيقال )10( فيه �ء، و§نّما هو وقف S الفقراء، أو S و�ي، أو هو لطفل

                                                 
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .403ص 4ج: اRهذيب ~ اختصار ا(دونة  )2(
 .ال أصل �  )3(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .»من«: ~ ك  )5(
  .»با�ور«: ~ ي، م  )6(
  .»�«ز\ادة : ~ ك  )7(
  .»¢ن«ز\ادة : ~ ي  )8(
  .ي: سقط من  )9(
  .تب�ة ابن فرحون: وما أثZته من .»طفلو� أو «: ي~ ، »طفل«: ط ~ األصل، م، ك،  )10(
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 أن ي1بت ا(ّد� عليه ما ذكره من ذ.ك، فتقف  (1)ُ�نَازُِعَك  أثبت أنّه .ك، فإّن هذا ال
ّ
فيه، إال

 ل®س هو K، أو هو (ن ال أسّميه: عليه ا.والية، و.و قال )3(|�| (2)ا(خاصمة S حضور من ت1بت
و.و قال هو لفالن، وفالن حا� ~ ا�â، فحö ، )5(.م يمنع ا(ّدÝ ذ.ك من تمام ا1كومة، )4(

Ýِ أن واّد� به َف ا.ُْمَقر� َ�ُ،  ، فِللُْمد�
õ
ل  ،ا.ُْمَقر" َ�ُ فإن نÍل حلف ا(ّدÝ وأخذه، فإن حلف (ُ¾َ

Ýِ أنلِ ف ؛  لُْمد� َف ا.ُْمِقر�
õ
ل فإن نÍل حلف ا(ّدÝ، وأخذ من ، )6()ألنّه أتلفه عليه بإقرارهُ¾َ

  . ا.ُْمَقرõ بِهِ  )7()ا.ُْمِقرõ 4ِيَمةَ (
أّما .و أضافه إv Yلك ôئب، فإن أثبت ذ.ك بZّينة، ان�فت اqصومة عنه إY الغائب، 

،  و§ن .م ي1بت ذ.ك .م يصّدق، وحلف َ�ُ  ا.ُْمَقر" فإن نÍل أخذه ا(ّدÝ بغw يم�، فإن جاء ا.ُْمِقر"
َق ا.ُْمِقر� أَخَذُه؛ ف   ها )8("ن يÍون أراد êف اqصومة عن نفسهألّن من هو بيده يّتهم أَصد�

َو§ِْن : "هو ا(نصوص عليه ~ باب العدل من ا(خت� بقو� ،والفرع األول وا¬الث: قلت
ي َو4ٌْف،: قَاَل  ل®س هو K،      : و.و قال " )10(:وهو قو� ~ اRب�ة ،والفرع ا¬ا]... إلخ )9("أْو .َِوَ�ِ

  . واهللا أعلم ،فافهم ،وهو ا�ي يوافق ا(سألة ،.م يذكره... إلخ" أو هو (ن .م 2سّمه
من كتاب األقضية من ... أو وثيقة إلخ  ،ما ~ تر�ة من بيده حÍم قاض ،ومن هذا ا(ع÷

و§ذا أ5 إY ا1اÐم  :فقيل ،وهو ~ العتZية من رواية ع® ،وسئل ابن القاسم: "ونصه ،ا�وادر
 .ثم يقر بها أحدهما .آلخر من غw ب®نة ،خصمان ~ أرض با.صحراء يدعيها � واحد منهما

  أم ال؟  )11(وال يدري هل األرض ~ يديه ،كيف يوجه اÍ1م عليه
  وال 2شهد � أنه قD �  .، لفالن بهذه األرضعندي )12(]أقر[بل 2شِهد � أن فالنا : قال

                                                 
                     .                                                                                                                            ي، م، ك: وما أثZته من. »ينازك«: ~ األصل (1)
  .»ثZتت«: ~ ي (2)

 .فرحونتب�ة ابن : وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من )3(
  .»(ن 2سمه«ي : ، ~».م 2سمه«: ~ األصل، م، ك  )4(
  .»ا1اكمية«: ~ تب�ة ا�1م  )5(
  .ي: سقط من  )6(
  .غw مثبت ~ تب�ة ا�1م  )7(
  .142-141ص 1ج: تب�ة ا�1م  )8(
  .272ص: ¤ت� خليل  )9(
  .»وهو«ز\ادة : ~ األصل، ي  )10(
  .»يده«: ~ م، ك  )11(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )12(
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  . عنده فيها ب®نة وال ¾Íم فيها، حÄ يقوم. رارهولÍن S إق ،بها
Kتب إyون ذ.ك  ،أو عبدا ،سحنون فيمن اد� عند ا.رجل دابة وÍر اآلخر أن يÍفأن

بصفة كذا .لصفة ال© اد�  ،أو عبدا ،أن ا(طلوب أقر أن بيده دابة وأ5 الطالب با�®نة .عنده
Ýا(د .  

أن ~ يديه  :و§ن قال .عند فالن فقد تمت ا.شهادة ،أو عبده ،إن شهدوا أن دابة فالن: قال
  . فل®س هذا ��ء ا.صفة ال© يدÝ هذا،

يه ي مات ~ يدومن أقام ب®نة ~ عبد قد مات ~ يدي رجل أنه عبده، فل®س � S ا�
فهو  ،عنديقد هلك  :بيده )1(من و.و قال. أنه غصبه إياه ضمان �ء، إال أن تقول ا�®نة،

ق ٌق إن ¢ن ذ.ك حيوانا، و§ن ¢ن ×ا يغاب عليه .م يصد� و¾لف أنه هلك و\غرُم قيمته،  ،vَُصد�
إال أن تقوم ب®نة بهالكه بغw سZبه؛ من .صوص، أو غرق، أو نار وÞوه، فال �ء عليه، فإن 

ق ~ ثمنهباعه، فال يضمن إال ا¬من، وهو    . ا.�ء ~ يديه، أو ¾دث به عيب وقد يتغvُ .wَصد�
أن القا� فالن بن فالن  ،وروى ع® عن ابن القاسم فيمن أقام ب®نة ~ دار بيد رجل

   .، غw هذا ا�ي هو ~ يديه اآلنقد حÍم K بها S فالن
، )2()من أيديهم(قال فليخرْجها . ال علم �ا بهذا، و¼ بأيدينا قبل هذا اÍ1م: فقا.وا

إال أن يقيم من ¼ ~ يديه اآلن ب®نة : ير\د. إن ¢نت ا�®نة xدلة ،� )3(و\دفعها إY ا(حكوم
 ،من ا�وادره ا )5(."منهم؛ ألن اÍ1م ¢ن S غwهم، و\نظر أعدل ا�®ن�Á )4(فل®سمع ،ا �مأنه

  .و§ن زاد S ع� ا(سألة (ا فيه من الفوائد ،وجلبناه ùه
1095- Rx� �$�*yc/ x� �¤vE� ¸� b�)� .� ,�(/ ,.��� vE� .�� *Eu [� Z�� M� ��c��X  

أخذ � منه مئة مثقال،  أنه ،و\رقد معه فيه ،رجل اد� S آخر ¢ن يدخل معه ب®ته لةvسأ
فأجابه إY  .ها .كوأغرمُ  ،ها .كأخذتُ  )6(ب� ا(صحف وا�خاري لقدحلف ~ ا(نW ا: فقال �

   .حلفه كما طلب

                                                 
  .»هو«ز\ادة : ~ ي، م، ك  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .».لمحكوم«: ~ ي  )3(
  .»فلم 2سمع«: ~ ي  )4(
  .233-232ص 8ج: ا�وادر وا.ز\ادات  )5(
 .»K قد«: ~ ي )6(
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إال أ] ظننت أنك ال ÇيUZ إY ا1لف كما  ،وما قلت ذ.ك ،ال أقبل حلفك: ثم قال
  . طلبت

و\دل � ما ~ ا�اب  ،وال رجوع .لمتهم عما ال»مه ،أنه يلزمه ا(ئة إن حلف: جوابها
األيمان ~ اRّهم ال : vسألة : "ونصه ،ا¬امن والعd\ن من القسم ا¬ا] من تب�ة ابن فرحون

ليه، وامتنع فيها، وال قطع بل ¼ ظّن، فإذا توّجهت S ا(ّد� ع )1(ترّد؛ ألّن اّ�عوى ال �قيق
  . من ا{م� حZس حÄّ ¾لف؛ ألنّه حا�س نفسه
وذكر عن ا.ّشيخ أ± عمران، أّن أيمان اRّهم ~ : وقال ا(تيطّي ~ vوضع آخر من ا.كتاب

ي ~ ا.ّرواية �تمٌل . رّدها اختالف
ّ

إنّه ¾لف مع غلبة : )3(وا.ّصواب أن ال ترّد، وقد قيل، )2(وا�
ِغwِ َشاِهدٌ . )4(]قام[الّظّن، كما إذا    .بذكر حّق ألبيه، أنّه ¾لف مع ا.ّشاهد إذا كW ،)5(لص�

ّ� ما ¢ن من دعوى منصوصة، قطع ا(ّدÝ بأخذ ا(ّد� : قال ابن �ابة وأصحابه: ت�بيه
¢ن .لمّد� عليه بّذ.ك، رّد ا{م� S ا(ّدÝ، وما .م يÍن  ،)6()ا.ّ�ء ا(ّد� به(عليه؛ �.ك 

من يم� تهمة، حلف ا(ّد� عليه S ذ.ك، فإن نÍل شّدد القا� عليه بما يراه من منصوًصا 
  .اZ1س، أو غwه

 ،)8(إذا .م ¾ّقق ا(ّدÝ دعواه S ا(ّد� عليه، و§نّما اتّهمه hيانة: قال ابن سهل: )7(ت�بيه
 أن يÍون vّمن يّتهم ~ دينه

ّ
، باستحالل ما ال وشبهها، و.م يقطع عليه، فال Çب ا{م�، إال

  .¾ّل 
S العافية،  (9) وا(سلمون ~ دعوى الغصب والعداء، �مو.ون: قال ابن �ابة وغwه: ت�بيه

ول®س هذا من االختالف ا(ذكور ~ باب ا.ّشهادات، هل ا(سلمون . .... حÄّ ي1بت خالفها
  عدالة؟�مو.ون S العدالة، حÄّ ي1بت خالفها؟ أو S ا#رحة حÄّ ت1بت ال

                                                 
  .»�قق«: ~ ي  )1(
  .وما أثZته أصوب. »¾تمل«: ~ تب�ة ابن فرحون  )2(
  .»يقال«: ~ تب�ة ابن فرحون  )3(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )4(
  .وهو خطأ؛ ألنه ¤الف لقواعد ا.لغة. »شاهدا«: ~ ي  )5(
  .غw مثبت ~ تب�ة ا�1م  )6(
  .»فرع«: ~ �يع ال�سخ  )7(
  .»µناية«: ~ ي  )8(

  .تب�ة ا�1م: وما أثZته من. صحيح »¾ملون«: ~ �يع ال�سخ (9)
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. وأّما ا.ّشهادة S ا(تبايع� وا(تناكح�، فاّ�اس �مو.ون S ا.ّصّحة، وجواز األvر: ت�بيه
  . ول®س S ا.ّشهود ا�حث، هل هما ~ والية أم ال؟ من ا(تيطّية

واّ�اس عند ابن القاسم أحرار، فال �تاج ا(رأة عند إرادة اّ��ح، أن ت1بت أنّها : ت�بيه
  . ذ.ك (1) ند أشهب وغwه، اّ�اس حّر وعبد، فتحتاج إلثباتحّرة، وع

اّ�اس فيما اّدÝ عليهم علمه، �مو.ون S ا#هل، حÄّ ي1بت علمهم بذ.ك لقو� : ت�بيه

Yُ��َن َ\ۡ] ﴿ تعاDَ�ۡEَ Fَ )ۡ,ُِ�ٰZَ  K
ُ
� �VُWُِن أِۢKّ ),ُ;ََ/Yۡ

َ
ُ أ   . فجهل اإل�سان سابق لعلمه ،﴾� ٗٔ َوٱ: 

  . قا� ابن ا�ندّي . اّ�اس �مو.ون S ا.ّسفه، حÄّ يظهر منهم ا.رّشد: ت�بيه
والعمل : ذكره ابن ا�ندّي، قال. اّ�اس �مو.ون S العدم، حÄّ ي1بت ا(الء والغ÷: ت�بيه

  )3( ."أّن مّدÝ العدم، عليه اإلثبات لعدمه، وهو األصحّ  )S[)2[عند ا1ّ�م 
 ،)5(وS ا(الء، حÄّ ي1بت الفقر/  )v،)4سألة ا(تبايعان S ا(عرفة، حÄّ ي1بت ا#هل "

وS اإلسالم حÄّ ي1بت الÍفر، وS العدالة حÄّ ت1بت ، )6(وS ا1ّرّ\ة حÄّ ي1بت ا.ّرّق [
ه ا )9("قا� ابن سهل .)8(]والغائب �مول S ا1ياة، حÄّ ي1بت ا(وت، )7(عكسه: ا#رحة، وقيل

  . من ا�اب ا(ذكور من اRب�ة
إذا قام رجل : ¢ن ابن زرب ر�ه اهللا تعاY يقول: وv aسائل ابن زرب: vسألة": ومنه أيضا

S آخر بدعوى يتهمه فيها، فوجبت ا{م� S ا(ّد� عليه، فل®س � رّدها، وال ¾لف ا(ّد� 
ِم حÄّ ¾لف ا(ّدÝ لقد ضاع � ما اّدxه S عليه، إذا ¢ن vّمن تأخذه ا{م� S اRّهمة،  ا.ُْمَقو�

.م يضع .ك �ء، و§نّما تر\د أن �رجU : وحي�ئذ ¾لف ا(ّد� عليه، إذا قال .لمّدÝَعلَيِْه، 
  .با{م�، و�هذا ¢ن ¾Íم، و¸ن يغرب بها، و\قول إنّها من دقائق ا(سائل

                                                 
  . »إY إثبات«�يع ال�سخ : ~ (1)

  .ي: وما أثZته من. األصل، م: سقط من  )2(
  280ص 1ج: تب�ة ا�1م  )3(
  .»وS جواز األvر حÄ ي1بت ا.سفه، وS ا.رضا حÄ ي1بت اإلكراه، وS ا.صحة حÄ ي1بت ا.سقم«ز\ادة : ~ �يع ال�سخ  )4(
  .وهو vوافق (ا ~ تب�ة ا�1م. ي، م: وما أثZته من. »ا(وت«: ~ األصل، ك، ط  )5(
  .»تÁبث ا.ّرقية«: ~ ي، م  )6(
  .»العكس«: ~ م  )7(
  .وهو vوافق (ا ~ تب�ة ا�1م. ي، م: وما أثZته من. األصل، ك، ط: سقط من  )8(
ول®س هذا من االختالف ا(ذكور ~ باب ا.شهادة، و¼ ~ : رفة قبل قو�وردت vسألة ا(تبايعان S ا(ع: ~ تب�ة ا�1م  )9(

  .280ص 1ينظر ج. نفس ا.صفحة ا.سابقة

 ]ب/354[
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، فإنال  وا(شهور عن ما.ك أّن يم� اRّهمة: vسألة ا(ّتهم، ونÍل عنها حZس أبًدا، أEَ  تُّرد"
وقد : وa رسالة القضاء vّما نقله من كتاب ابن حبيب، قال. حÄّ ¾لف، من �موع الفتاوى

عليه، وقد  )1(|به|ذكر K بعض أصحابنا أنّه رأى ألهل العلم، أنّه إن أE أن ¾لف، غرم ما اّد� 
   ها )Í".)2متقّدم Þوه عن �ّمد بن عبد ا1

ا�ي سماه  ،من �ح أ± القاسم بن سعيد العمwي ،لخوv aسائل القضاء وا{م� إ
  :باألvليات الفاشية من �ح العمليات الفاسية عند قول ا�اظم

  ْل ـقُ وَ 
َ
  |Kِ | ْف لِ حْ ـُه ال

َ
   Uِ ـتَ مْ هَ ا7�  دْ ـقَ ل

  

 وَ   
َ
  اعَ ــَض  هُ ــن� :

�
   Uِ ـــتَ مْ هَ ـي ات� ذِ ــال

: ما نصه ،ووجدت ~ بعض اRقاييد: "بعد ذكره ما نقلناه عن اRب�ة عن ابن زرب ما نصه         
سئل أبو عمرو بن  - ر�ه اهللا - تأ{ف و� اإلمام عياض  ،وa مذاهب ا�1م ~ نوازل األح�م

 ،ßقتها )3(]أ][حلف أنت ا: �لف K، فقال ا¬ا]: وقال � ،ا(كوي عن رجل اتهم رجال �Ñقة
  قيمتها، هل �ب � ذ.ك؟ )4( .ك أغرمو

وأنه  ،يدÝ )5(|ا�ي|و§نما ¾لف لقد ßق � هذا  .ل®س عليه يم� أنه ßقها: فأجاب
  . فذ.ك � ،فإن أحب أن يرد عليه ا{م� S هذه ا.صفة ،يتهم ا(طلوب �Ñقته

  . هوقD به ا ،ذهب S القول �أخ�W من أثق به أن أ± 
فقد  ،و§نه vسÁند هذا العمل ا#اري ،أراد نظم هذا الفقه - ر�ه اهللا - فإن ¢ن ا�اظم 

قييد ا(خالف، إلطالق من اR )6(وآخر ،علمت ترyه (ا اشتمل عليه الفقه ا(ذكور أوال
  ها )7("ا�اظم

  : وهو ،وانظر قبله ~ �ح ا�يت قبله
 اوَ ـعَ د� ـال يِق ـقِ َ�ْ  ونَ دُ وَ 

َ
  ـانتَ ُ¤ْ  wِْ ــغَ ى لِ وَ ـقْ ـتَ  نْ إِ  ةٍ ـمَ هْ 7ُ       انُ مَ ـيْ ى أ

                                                 
  .تب�ة ا�1م: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )1(
  .282-281ص 1ج: تب�ة ا�1م  )2(
  .ي، م: وما أثZته من. سقط من األصل، ك، ط  )3(
تقديم و�قيق القا� عياض وو�ه، : مذاهب ا�1م ~ نوازل األح�م :وما أثZته من .»به«: واألvليات�يع ال�سخ، ~  )4(

  .66م، ص1997وتعليق �ّمد بن �\فة، دار الغرب اإلسال�، بwوت، الطبعة ا¬انية، 
  .شية �ح العمليات الفاسيةات الفامذاهب ا�1م ~ نوازل األح�م، واألvلي: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )5(
  .»آخرا«: ~ ي، م  )6(
، ¤طوطات جامعة ا(لك 5069: ¤طوط .ب 71لابن أ± القاسم العمwي، : األvليات الفاشية �ح العمليات الفاسية )7(

  .سعود
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ذكره سيدي عبد ا.واحد بن  .هذا أيضا ×ا جرى به العمل ~ فاس :قال ا.شارح: "قال فيه
�x"رزوق: "، ثم قالv ا(عيار من جواب البن aوا{م� مع : ما نصه ،ذكره ~ باب ا.شفعة ،و

وا.راجح عندي ~ هذا ا.وقت ا{م�  ،ومع اRهمة ¤تلف فيها ،�قق ا�عوى متفق عليها
  . همطلقا ا

اختلف ~ توّجه يم� اRّهمة، ومذهب ا(دّونة أنّها تتوّجه، : )1(وقال ا(واق عن ابن vرزوق
Ýا(ّد S ل، فال تنقلبÍتوّجهها، فا(شهور أنّه إن ن Sو .  

 ّîأن  إن اّد� ا(ودع تلف ا.وديعة،: قال ا�ا 
ّ
واّد� ا(ودع تعّديه عليها صّدق ا(ودع، إال

  . يّتهم فيحلف، قا� أصحاب ما.ك
  هفإن نÍل ضمن، وال ترّد ا{م� هنا ا: قال ابن عبد اÍ1م

aن  -تب�ة ابن فرحون  و\dا�اب ا¬امن والع ~ Uب : -يعÇ اختلف هل S ا{م�
Ç بعد �قيق اّ�عوى؟ ونقل عن أ± ا1سن ا(ّد� عليه مع عدم �قيق اّ�عوى، أو ال 

ّ
ب إال

 نّهوالّظاهر أ. ا.صغwّ أّن ا{م� Çب بمجّرد اRّهمة، v Sشهور ا(ذهب، و§ن .م تتحّقق اّ�عوى
  . ير\د بعد إثبات أّن ا(ّد� عليه vّمن تلحقه اRّهمة فيما اّد� عليه

هور أن ال يم� ~ ا.ّشّك، إذا .م تÍن أّن ا(ش: وa الّطرر أل± إبراهيم ~ باب ا.و¸لة
  :   Xv ابن xصم ~ قو� ،وS توجههاه ا. انظرها ~ vسألة اّ�رهم ا.ّزائف. اّ�عوى �ّققةً 

  )2(ُب ـ7َنَْقلِ  ْت ـوٍم َولَ®ْسَ ــُ� َمتْهُ ــيَمِ   ُب    ــَها Çَِ ــْت بِ ـِو\َ ـٌة إْن قَ ـَو7ُْهمَ 
: وهو كقو� ~ ا(خت� .يم� متهوم :إال من ¢ن متهما لقو� ،ال ¾لف )3(|أنه|وظاهره "  

َهمُ  ار إ{ه وما ا(راد با(تهم من 2ش: لÍن قال ا.شيخ نور ا�ين األجهوري ~ �حه. وََحلََف ا.ُْمت�
وسيأ� أول باب الغصب ما يفيد  .أو من .م يÍن من أهل اwq وا.صالح بما اد� عليه به،
  . هلقول� ااإلشارة إY هذين ا
úتاRا(تهم ال ¾لف )4(|@م|ظاهر  :وقال ا wوا(نقول أنه ¾لف ~ دعوى  .ا(صنف أن غ  

vشهورها ¾لف ا(تهم ، أو ا.ضياع  ،وa دعوى اRلف ،عليه ا�عوىحقق ألنه  ؛ا.رد بال نزاع
   .دون غwه

                                                 
  .ابن زرقون: اRاج واإلùيل: ~  )1(
  .من �فة ا�1م 214: ا�يت  )2(
  .األvليات الفاشية: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )3(
  .الفاشية اتيلvاأل: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )4(
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وحيث يÍون القول قو� ~ ا.رد  ،فعليه ا{م� باتفاق ،فإن ¢ن متهما: وقال ابن سلمون
فإن نÍل حلف  ،فإنه ¾لف ~ دعوى ا.رد خاصة S ا(شهور ،و§ن .م يÍن متهما ،واRلف
وذ.ك إذا .م يÍن تم إشهاد كما  .وحي�ئذ يأخذ S ا(شهور أيضا ،أنه .م يرد عليه ش®ئا ،صاحبها

  ه تقدم ا
وذكر أن  .أو ا.ضياع ،أو عدم العلم باRلف ،S أن ~ �سخة األجهوري ال© �ح عليها

سواء ¢ن متهما أم  ،فال بد من يمينه ،وS هذه ال�سخة :قال .~ بعض ال�سخ بدل ا.ضياع ا.رد
ثم إن @م ا(صنف  .وحلف ا(تهم ~ �له: فقول ا(صنف ،وS هذه ال�سخة ،ا.رد/ كدعوى  ،ال

وثققبضها بZينة مقص )1(|.م يÍن|مقيد بما إذا   ،فال تقبل دعواه ا.رد ،فإن ¢ن كذ.ك ،ودة .لتَ
  .من �ح العملياته واهللا أعلم ا )2(."وال بد من ا�®نة ا.شاهدة به

1096- RF�ÃL� �
  [� F������ .'� ��1rL� �8 e�{�X 
بل  :أو الغاصب ،وقال ا.سارق ،ن قدره كذا، أأو ا(غصوب منه ،إذا اد� ا(Ñوق: vسألة

  أو ا(د� عليه؟ ،هل القول قول ا(د� ،من ذ.ك )3(قل، ال كذا
 ،وقد جرى العمل فيها بغw ا(شهور ،أن ا(شهور هو أن القول قول ا(د� عليه: جوابها

      :(4)بقو� إلخ أيضا،وا.شهادات  ،كما نظم عليه صاحب العمليات ~ vسائل القضاء وا{م�

  القــول ~ ا�عــوى بــال تZيــ�  والـد القتــيل مــع يمــ�    ـل
  ا وأنÍــراـى دراهـمـإذا ادع

     
  القاتــلون مــا ادعــاه وطــرا  

هذه إحدى ا(سائل ال© جرى بها العمل  :قال ا.شارح: "قال العمwي ~ �حه ما نصه      
فالقول  ،وأنÍرها القاتلون ،من �لة ا(نهوب وا� القتيل إذا اد� دراهمو¼ أن  .بغw ا(شهور

   .قول وا� القتيل مع يمينه
   )5(سيدي عبد العز\ز بن ا1سن ا.ز\ا� ،وقد وقفت S خط الفقيه العا.م ا¬قة ا.ضابط

                                                 
  .األvليات الفاشية: وما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )1(
  .ب 71ل  -ب 70ل : األvليات الفاشية من �ح العمليات الفاسية  )2(
 .»أقل«: ~ ي )3(

  .أ 104ل: �ح العمليات الفاسية (4)
أخذ . أبو �ّمد عبد العز\ز بن أ± الطيب ا1سن بن يوسف ا.ز\ا� الفا´، من س�ن تطوان :عبد العز\ز بن ا1سن ا.ز\ا�  )5(

عن خا� العرç الفا´، أ± ز\د عبد ا.ر�ن، ورحل إv Yراكش فأخذ عن عبد اهللا بن يوسف اRمÅ، ورحل إألى ا(dق 
�v قصيدة خا� ~ ا�¢ة، و: من تآ{فه. فأخذ عن بعض شيوخ S تو� بتطوان سنة . � تأ{ف ~ فن القراءة�ح

 .16ص 4ج: ؛ األعالم513ص: طبقات ا1ضي¶. ھ1055

 ]أ/355[
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أ± عبد اهللا �مد العرç  ،أب®نا اإلمام ا1جة العا.م ا.شهw ،×ا قيده من خط خا� عمر ،~ نواز�
قا� ا#ماعة سيدي أ± القاسم بن  ،وجدت hط شيخنا: قال - ر�ه اهللا -بن يوسف الفا´ 

وذكرتم أن ما ادxه وا� القتيل من ا�راهم ال© : ما نصه ،جوابا .كتاب - ر�ه اهللا - أ± ا�عيم 
فا�ي جرت به األح�م  .وطلبتم ما يوجبه ا.dع فيها ،أنÍرها القاتلون ،¼ من �لة ا(نهوب

والظا.م أحق أن  ،أن القول قول وا� القتيل مع يمينه ،ومثلها ،ذه ا�ازلةعندنا بهذه اö1ة ~ ه
 ،وyم من vسألة جرت العادة باÍ1م فيها بغw ا(شهور .و§ن ¢ن ا(شهور خالفه ،¾مل عليه

   هرجحها العلماء .لمصالح العامة او
ر�ه  - س ا(نصور xم قدم اqليفة أبو العبا ،شاهدنا اÍ1م به - )1(ر�ه اهللا - وما ذكره 

 -  ر�ه اهللا -و¸ن ¾ö �لسه  ،وقد اdÞ ا�اس إY ا.شكوى با(ظا.م ،حöة فاس - اهللا
وشيخنا سدي  ،وشيخنا ا(ف© سيدي �مد القصار ،كشيخنا ا(ذكور ،.لحÍم فيها علماء فاس

وا.شيخ قا�  ،وغwه ،كسيدي �مد بن عبد اهللا ا�وعبدK ،وعلماء vراكش ،i بن عمران
فكأن اÍ1م يصدر S ا.وجه  .ر�هم اهللا (2)عرضون، سيدي �مد بن ا1سن بن شفشاون

  .من ا.dح ا(ذكوره ا )3("هو xم أحد عd وألف ،والعام ا(ذكور :قال .ا(ذكور
1097- R��v�� F*r��� �� ,��*) �� ,�) .��� &	 M� ������X 

~ حاشية ا.شيخ سيدي  ،أو vستغرق ا�مة ،حرام أو ،vسألة ~ معاvلة من جل ما� حالل
رٍْض بَِطَعامٍ : "أ�د بابا عند قول ا(صنف ~ باب اإلجارة

َ
ومن هذا ا(ع÷ : "ما نصه ،)4("َوyَِراِء أ

  :قول ا�اظم
  مـــآثـه بـيـس فـيـالل لـح  ا�       ـل مـن جـة اإل�سان مـمعاvل

ة وامنعن    ـب ا.كراهـوقال ابن وه
  

  ارمـل ا(حـاطا ألجـغ �تـألصب  
و§ن ¢ن جل ا(ال فاعلم �رما     

  
اسم   ـول ابن القـفمنع و§ن يÍره فق  

ة         ـل بقيمـامـاح أن يعـل مبـوقي  
  

م      ـالـ. رأي عـاة عـر �ابـيـبغ  
  ل اسÁبح ما نال باإلرث والعطاـوقي  

  
  م ـم زاحـفبالعلرك ـاع فأتـا ابتـوم  

      
                                                 

 .»قال اإلمام سيدي العرç ر�ه اهللا ا�ي«: ~ األvليات الفاشية من �ح العمليات الفاسية )1(
  .وهو تصحيف. »بن عرضهم«: ~ �يع ال�سخ (2)

  .أ 76ل  -ب 75ل : األvليات الفاشية من �ح العمليات الفاسية  )3(
  .241ص: ¤ت� خليل  )4(
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هم   ـوابن vَزْ\نِ  )1(ريـه ا.زهـوسوغ
  

م   ـة الئـح ال Æش .ومـذ واسÁبـفخ  
  ارمـ. وا(كـل ابن رشد ذو العـسلي  م ùه  ـا�ظح\ ذا الـذي قلنـاه و  

 ،وسئل اإلمام أبو صالح عن قوم يÁناهبون و\تغاصبون: "وa األجو�ة ا.وزراز\ة ما نصه
هل �وز ا.dاء منهم من هذه ا(اشية أم [ ،وأسالفهم كذ.ك ،وهؤالء هؤالء ،ينهب هؤالء هؤالء

  ال؟ 
وأسالفهم  ،يÁناهبون فيما ب®نهم ،قال اإلمام ابن رشد ~ قوم شÄ ~ ا.صحراء: فأجاب

 ،بغصبهاوعلموا  ،ورثوها من أبائهم ،إن ¢نت ا(اشية ال© ~ أيديهم ،وأvوا�م ا(وا� )2(].كذ.ك
فحÍم ما ~ أيديهم حÍم  ،)3(]وال ورثتهم[وال يمÍن معرفتهم  ،ولÍن جهلت أر�ابها

@bflèči � �ال© قال فيها سيدنا رسول اهللا  ،ا.لقطة �Ùflã�dfl‘ �)4(صدق بها وال �ب ؛R2ستحب ا، 

   .بل �سلها ،سيما إن .م تÍن ع� ا(غصو�ة ال ،(ن أراد �اءها ،فيجوز �اؤها منهم
اختلف  :و\غصبون من غwهم ،اإلمام ا(ازري ~ قوم غصاب يتغاصبون فيما ب®نهموقال 

؟ وهو أظهر (5)|و.م يفلس|ن بما�، أو حÍم من أحاط ا�ي ؟هل حكمهم حÍم ا(فلس .فيهم
فع. هذا  .وهو ا�ي Çري عليه فتاوى فقهاء إفر\قية من أهل القرن اqاvس .القول� عندي

من ا¬من �م مثل قيمة ما أخذ منهم فأ�Õ وال �وز قبول معروفهم Ç Sوز معاvلتهم إذا دفع 
 منهم، هذا ùه إن .م تعرف أعيان ا(غصوب، و.م يفلس، ما هو معلوم فيمن أحاط ا�ين بما�

  .فيتع� دفعه �م ،حÄ تعرف أر�ابه ،و§ال وجب وقف ا.�ء ا(غصوب ،وال رجيت معرفتهم
 ،وال فرق فيما ب� أيديهم من ا�راهم وغwها ،ل ما� حرامومثل هؤالء ما 2شبههم ×ن ج

وأن  ،وال ترm معرفتهم ،من جهل ا(غصوب منهم يها S ا.dوط ا(علومة،فتجوز معاvلتهم ف

                                                 
وأخذ عنه ا�خاري . أخذ عن ما.ك وا(غwة وابن دينار وغwهم. أبو vصعب أ�د بن القاسم بن ا1ارث بن زرارة: ا.زهري  )1(

ف ¤ت� ~ . ة، فهو ثقة توÉ قضاء ا(دينة وا.كوفة¢ن من أعلم أهل ا(دين. وvسلم وا�هÅ و§سماعيل القا� وغwهم
ّ
أل

  . 57ص: ؛ شجرة ا�ور83ص: ؛ ا�يباج ا(ذهب296ص1ج: ترتيب ا(دارك. ه242توa با(دينة سنة . قول ما.ك ا(شهور
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )2(
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  )3(
، 2297: إذا .م يوجد صاحب ا.لقطة بعد سنة ف¦ (ن وجدها، حديث: ا.لقطة، باب: صحيحه، كتاب أخرجه ا�خاري ~ )4(

اعرف عفاصها وو¸ءها، �: ، فسأ� عن ا.لّقطة، فقال�جاء رجل إY رسول اهللا : وهو ا#زء األول من حديث. 856ص 2ج
فضالة اإلبل؟ : قال. ¼ .ك أو ألخيك أو .�ئب: قال فضالة الغنم؟: قال. ثّم عّرفها سنة، فإن جاء صاحبها، و§ّل فشأنك بها

  .�ما .ك و�ا، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد ا(اء، وتأ�ل ا.شجر حÄّ يلقاها رّ�ها: قال
  .نوازل ا.ورزازي: وما أثZته من. �يع ال�سخ: من سقط  (5)
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 قال ¢تبه �مد عبد العز\ز بن ه ا )1("واهللا تعاY أعلم ،أو أ�Õ ،القيمة / يÍون ا(دفوع مثل
�مد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم� .  

بالغالب ا.صغw عن  ،فيه Þو كراسة ونصف ،ما بأعاله S جواب طو\ل )2()بعد( وقفت
منها األبيات ا(ذكورة  ،وذكر فيه ستة فصول جلب ~ الفصل ا¬الث ،سؤال عن هذه األvوال

  : وهو قو� ،وزاد ا�يت ا�ي كتZناه ~ الطرة ،أعاله
  و§ن .م يÍن ~ ا(ال ا�يت

  

  .............................................................  
ثم  ،فمن ذ.ك ا#واب ،وñ ما ~ الطرة ×ا جعلنا فوقه حرف اqاء عالمة S أنه �سخة  

  : فقال ،و.م أقف عليه � ،و\قال أنه ابن ôزي ،وذيل بعضهم األبيات: ما نصه ،قال بعد األبيات
   مـائـس بقـيـوب لـوت ا(غصـإذ ف  ا اqـالف كـلـه عـن �يـعـهم      ذوه

  ر الزمـظـنان با1ـثفلـم ºـتـلـف ا  ت     ـم يفـه لـوب بعينـك مغصـو§ن ي  
 )4(فظاهره منع... و§ن يك مغصوب إلخ  :قو� ~ اRذييل ،أيضا )3()انظر(: ثم قال فانظر  

و�ا#ملة فتخصيص اqالف ~ معاvلتهم  ،أو غv wستغرق ،�اء ا(غصوب مغصو�ا vستغرق
وهذه ا�صوص  ،كثwا جدا ~ نصوصهم، فقد دلت هذه القواعد ،با(ال ا�ي ل®س بع� ا1رام

  . فعليه ا�يان ،أو تأو\لها ،فمن اد� Æصيصا ،S منع �اء ا1رام القائم الع�
وعدم  ،و.م يÍن اختالف ،.و ¢ن إنصاف ،ثم ها هنا ما هو أêح وأقرب إY ع� ا�ازلة

أو الغراب  ،¢ألعراب ا�ين تتØم فيهم شبه ا(اء با(اء ،وهو نص ابن رشد ~ أعراب .ائتالف
قبائل شÄ� ~ ا.صحراء ؛ األجل عن أعراب جواب الفقيه: "ونصه S ما ~ ا(عيار .بالغراب

 ، وهو ×ن راع عن اRباعة،حراما 2شÖييتغاصبون فيما ب®نهم، هل 2سوغ ألحد � مال حالل أن 
ال  ذكورونهل �وز أن يZتاع من ذ.ك ا(ال ا(غصوب أم ال؟ وهؤالء القوم ا( ،وأراد اRورع
  ..سؤال باختصاراه قبلهم ا ، أو غصب أباءهمغصبهم نميغصبون إال 

وأجدادهم  ،قد توارثوها عن أبائهم ،إن ¢نت هذه ا(اشية بأيدي هؤالء: فأجاب ابن رشد
   ،وال يعلم ا{وم لقدم العهد أصحابها ا�ين غصبت منهم ،مغصو�ةو¼ ~ األصل  ،كما ذكرت

                                                 
  . ب 5ل: نوازل ا.ورزازي  )1(
  .ي: سقط من  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .وهو �ر\ف ظاهر .»مع«: ~ ي  )4(

 ]ب/355[
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 ،وال êف �ء منها إY أصحابه ،وال يمكنهم êفها إY أصحابها بأعيانهم ،وال ورثتهم
¢.لقطة  ،وأجدادهم ،بما ذكرت عن أبائهم ،فحكمها بأيدي ا�ين ¼ بأيديهم ..لجهل به بعينه

بها 2ستحب  �‘�bflèči@�Ùflã�dfl :.واجدها �ال© قال فيها رسول اهللا  ،وا{أس من ر�ها ،بعد اRعر\ف

، عيانهاال سيما إن .م تÍن ¼ ا(غصو�ة بأ ،وال �ب عليهم ذ.ك فرضا واجبا ،�م اRصدق بها
ا
ُ
وسواء ¢ن الغاصبون �ذه ، ن 2شÖ\ها، (ن أراد من ا�اس أ�وز �اؤها منهم .و§نما ¼ أ�ْسا�

إذا ¢نت القبيلة .م يعلم �  ،أو غصب أباءهم قبلهم ،غصبوها ×ن .م يغصبهم )1(]قد[ا(اشية 
   .أخذ مال من صار إ{ه ما� بعينه أنه إنما ،)2(واحد بعينهم

أو من يرثونها عنه  ،ا�ين هذه ا(اشية بأيديهم قد غصبوها منهم ،هؤالء القوم وأما إن ¢ن
 ،يعرفون أر�ابها ا�ين غصبت منهم ،أو من .م يغصبهم ،وأجدادهم ×ن غصبهم ،من أبائهم

 ،فا.واجب ا(تع� عليهم ا.الزم �م أو إY ورثتهم، )4(،)3(و\مكنهم أداؤها إ{هم بأعيانها
وال  ،منهم ا أحدٌ هَ لَ بَ قْ وال أن �َ  ،إذ ال ¾ل �م أن يتمسكوا ��ء منها ،أر�ابهاS  )5(ي�فونها

¢ن حكمه ~  ،فإن فعل ش®ئا من ذ.ك x(ا ،بأي وجه صارت إ{ه ،×ن صارت إ{هم من قبلهم
  . و�اهللا تعاY اRوفيق ،ذ.ك حÍم الغاصب

 ؛ما جاوب عليه با.لقطة فيه نظر -  ر�ه اهللا -lشZيه ابن رشد : )6(قال أبو عبد اهللا ا.زواوي
   .قطها من دفعها .ر�ها .و علم، و.م يلتقطها S سZيل اRملكألن ا.لقطة .م يمتنع vلت

إال  ،أو ورثها ،وما غصبها ،×تنع من دفعها .ر�ها .و علم ،بيده وvسألة ا(اشية من ¼
قد علم منهم  ،إال أن يÍون هؤالء ا�ين بأديهم هذه ا(اشية ،)7(ب®نهما{تملكها، فشتان ما 

  ا فيكون اÍ1م ¢.لقطة ال شك علمو .و أر�ابهإY ما بأيديهم من ا(اشية  وردّ  ،االنقياد إY ا1ق

                                                 
  .م: وما أثZته من. األصل، ي، ك، ط: سقط من  )1(
  .»بعينه«: ~ ي، م  )2(
  .م: وما أثZته من. »بأعيانهم«: ~ األصل، ي  )3(
  .»إ{هم«ز\ادة : ~ األصل، م  )4(
  .»ي�فوها«: ~ ي  )5(
سمع من ا1افظ أ± ا1س� بن . أبو عبد اهللا �ّمد بن سليمان بن سوvر ا.زواوي، ا(نعوث با#مال :أبو عبد اهللا ا.زواوي  )6(

، وأ± العباس أ�د بن عمر القرطó وغwهم قا� قضاة ا(ا.كية . ¾� القر�، أ± عبد اهللا �ّمد بن أ± الفضل ا(́ر
تو� سنة . وحّدث وتوÉ قضاء دvشق ثالث� سنة، وعزل قبل vوتهھ، واشتغل با�يار ا(�\ة، 745با.شام، قدم من ا(غرب 

  .215ص: ؛ شجرة ا�ور413ص: ا�يباج ا(ذهب. ھ719
  .»اa«ز\ادة  :~ ي  )7(
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 ،عنه من آبائهم )1(أو من ورثونها ،إن ¢ن هؤالء القوم قد غصبوها منهم :وأما قو�. فيه
فيه نظر؛ ألن من غصبهم �م  ،يغصبهم إY آخره @مه ، أو من .مقبلهم ×ن غصبهم ،وأجدادهم
 تباع؟ ف�ن ا.واجب أن )3(فكيف يقD عليهم بردها إ{هم مع كونهم �م تبعة ،)2(قبلهم تبعة

من اRباxت، اa إال أن يÍون يعلم عليه و2ستوa منها قيمة ما  ،هذه ا(اشية v Sلك أر�ابها
 ،فيتع� رد إ{هم ،أنهم إذا ردت إ{هم ماش®تهم يعطون ما عليهم من اRباxت ،ا�ممن ح

  . باختصاره ا )4("هذا هو ا.صواب عندي .و\Íون ذ.ك حقا
قد غَصبوها  ،وأما إن ¢ن هؤالء القوم ا�ين بأيديهم هذه ا(اشية: قو� ،منهوvوضع ا�اللة 

يعرفون أن  ،أو .م يغصبهم ،قبلهم ×ن غَصبهم ،وأجدادهم ،أو من يرثونها عنه من أبائهم ،هم
وال  :إY أن قال ،فا.واجب عليهم ي�فوها S أر�ابها / :إY قو� ،أر�ابها ا�ين غصبت منهم

  .)5(الغاصبمن قبلهم، فإن جعل ذ.ك x(ا ¢ن  وال ×ن صارت إ{ه ،يقبلها أحد منهم
�عض األعراب من  ،لة ظاهرة S ما قلناه من أنه ال �وز �اء األvوال ا(نهو�ةففيه دال

\�Z ذ.ك و. ~ �يع ا.وجوه ¢لغاصب ،وأن ا(شÖي العا.م بذ.ك ،و§ن ¢ن vستغرق ا�مة ،بعض
بعضهم S  )6(ما حÍم أvوال الWابر ا(جتمعة من إôرة: واهللا أعلم ،أن بعض روايات ا.سؤال

  . و§ذا سلم ذ.ك اندفع ،)7(بعض؟ كما ذكر ~ ا(واق عن ابن رشد
من أن @م ابن رشد ~ أعراب غw  :به بعض العلماء من أهل الع� )8(ما أجاب
فال lستغرق ا�vم من  ،إذ من ا(متنع xدة أن Çتمع األvوال من اإلôرات ،vستغرق ا�مة

سيما مع وقوع ذ.ك منهم S  ،ميع ما سلبوه من األvوالمع أن � واحد ضامن # ،ا(غw\ن
  .ا�وام

وا�ي  .جعله ما جهل من ذ.ك ¢.لقطة ،وتأvل اعÖاض ا.زواوي S ابن رشد: ثم قال
وهو ظاهر  .و\�فه من �vفه ،بل يمنع من �ائه ،يظهر أن ا.زواوي ال �عله ¢.لقطة حي�ئذ

                                                 
  .»ورثوها«ي، ا(عيار ا(عرب : ، ~»يرثوها«: ~ م  )1(
  .»تباعة«: ~ ي، م  )2(
  .»تباعة«: ~ ي، م  )3(
  .543-542ص 9ج: ينظر هذه ا(سألة ~ نوازل الغصب من ا(عيار ا(عرب. 72- 70ص 5ج: ا(عيار ا(عرب  )4(
  .»¢لغاصب«: ~ ي، م  )5(
  .»إôرات«: ~ ي  )6(
  .592ص 6ج: ينظر اRاج واإلùيل  )7(
  .»فأجاب«: ~ ي  )8(

 ]أ/356[
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من أن  ،الل ا(ج� بما ~ صدر باب الغر\م من ا(واقواستد ،وا�صوص ،×ا قدمناه من القواعد
   .�ب وال ،2ستحب �م اRصدق ،حÍم ورثة الغاصب فيما ~ أيديهم ¢.لقطة

ي�Z أر�ابه بد{ل كونه ¢.لقطة، بأن ذ.ك ~ مال جهلت  ،فرددنا عليه ،وأنه �وز �اؤه
واحتج  ،مقتطع من جواب ابن رشد ا.سابق ،بيان ابن رشد ا�ي قدمناه ~ ا(واق[ذ.ك بقية 

~ ا(عيار عن ابن عبد ا.سالم  )1(]بما ،بعض من �وز �اء أvوا�م ا(غصو�ة S اإلطالق
وال يعلم أعيان ا(غصوب  ،×ن أ�Õُ ما� حرام ،وشبههم ،واختلف ا(ذهب ~ الغصاب: "ونصه
و.م يفلس؟ وهو أظهر  ،�هل حكمهم حÍم ا(فلس؟ أو حÍم من أحاط ا�ين بما .منهم

فع. هذا  ،Çري عليه فتاوى أهل إفر\قية من القرن اqاvس )2(]وهو ا�ي. [القول� عندي
خذ منهم، فأ�Õ إذا دفع إ{هم ~ ا ،القول Çوز معاvلتهم بالقيمة

ُ
وال �وز  ،¬من مثل قيمة ما أ

ال فرق ب� اإلبل وغwها؛ ألنه فيمن أحاط ا�ين بما�، و ،قبول معروفهم S ما هو معلوم عندك
ال  نه قد أحاط ا�ين بما�، وyذاإذ الفرض أ ،و.و �قق (ا أفاد ،وال يظن ،.م يتحقق vلكها .لبائع

إال أن ترm معرفة أعيان ا(غصوب  ،أو غصبوه .لرxيا ،فرق ب� ما غصبه بعضهم من بعض
 ، ما دام ترmا.�ء ا(غصوبو�ب وقف ذ.ك  ،وال �º عليك ،فالفرق حي�ئذ ظاهر ،منهم

  . ا(راد منهه ا )3(."معرفة ما.كه
مع قيام عينه عند  ،#واز �اء ا(غصوب من األعراب ،هذا ال د{ل ê¾ا فيه: أقول

 من أن vستغرق ،وغwه ،.وجوب رد @مه إY ما أصله هو ،و§ن ¢ن دل عليه بالظاهر ،الغاصب
ال ºالف ما ال �وز �اء ما� من ôصبه، وc )4(¢(ديان و§ذا ¢ن .ا�مة ¢(دين ا(حيط دينه

 ،إال أن ترm معرفة أعيان ا(غصوب منهم: وPم ابن رشد فليتأvل قو� ،تقدم من القواعد
ا�مة  وما غصب (ستغرý ،يوقف ألر�ابه ،.لرxيا هو أن ما غصب ،فالفرق ظاهر بأن الفرق

وما بعده  ،ألن ما قبله ~ ا.dاء ؛فاالسÁثناء ~ @مه منقطع ،ي�ف ~ �vفه من بيت ا(ال
و�ب وقف ذ.ك ا.�ء  :يدل S ذ.ك قو� بعد ذ.ك ،فيما يلزم ا1اÐم أن يفعله ~ أvوا�م

  ... إلخ 
  و§ال فابن رشد هو  � هذا اRأو\ل {وافق @م ابن رشد،وتÍلفنا  ،وا.وقف إنما هو .لح�م

                                                 
  .ي: وما أثZته من. األصل، م: سقط من  )1(
  .ي: وما أثZته من. األصل، م: سقط من  )2(
  .143ص 6ج: ا(عيار ا(عرب  )3(
  .»¢(دين«: ~ ي  )4(
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و�يت  ،مال vستغرق ا�مة بيت ا(ال :فإن قال قائل ،ستغفر اهللاوأ.  أعلم، واهللاخدامهم ا(صدق
wوالفق Uا(ال حالل .لغ.  

وأنه دفع ما دفع ~ vستحقه من  ،عند األخذ[ينوي ذ.ك  :أو�ا ،¾تاج إY �وط إذ: قلت
ية �ا ؛ ألن ا�)1(]و§نما قلنا أن ينوي ذ.ك .بعد أن يÍون هو من �vف بيت ا(ال ،بيت ا(ال

إال (ن ينوي  ،االحتياط أال يقبل معروفهم: م قال أ�د بن ن� ا�اوردي، ومن تتأثw ~ األح�م
 ،فجعل األخذ يصلح با�ية تارة ،cيث .و êف .�ن هذا سZيله ،أنه من أهل �vف بيت ا(ال

  . وانظر ا.لقطة تضمن با�ية .لتملك دون اRعر\ف ،و\فسد بعدمها
.لزواوي ~ االنتقاد S ابن رشد ~ lشZيهه ما بأيدي الغصاب ×ا جهلت وانظر ما تقدم 

ومن بيده ا(اشية إنما قبضها  ،)2(ألن ا.لقطة اRقطت .لتعر\ف ال .لتملك :قال .أر�ابه با.لقطة
أن : حÄ قا.وا ،واألح�م ا(Öتبة S ا�ية أ�Õ من هذا ،فجعل ا�ية تؤثر ~ األح�م ،.لتمليك

: �@ğÝ�ØčÛ@bflàŞã�gflë@LčòŞîğäÛbči@ŽÞbflàžÇ�þa وقد قال ،أنه آثم ،أنه يطأ أجنZية ،من وطئ زوجته يصور ~ نفسه
و§نما يعتمدون ~ األخذ ، بل أ�Õهم ،وهذه ا�ية ال تقصد من كثw من ا�اس، )ôflìflã@bflß@&ù�Šžß�)3ٱ

مع أن  ،وyونهم وأقفوا اإلباحة األصلية ~ بيت ا(ال ،وتمليك الغاصب �م با�يع ،S أشw\تهم
  .إذ ال يعتد بموافقة ا#اهل .لمذاهب ،ال ºلصهم من اإلثم ،تعمدهم .dاء ا(غصوب

�اباة نفسه من  ،ومن �وط األخذ بذ.ك اRأو\ل wأن يأخذ حظه ب� ا(ساك� من غ
نبه S ذ.ك ~  ،حيث أنز� اهللا ~ بيت مال ا(سلم� ،بل �عل نفسه نازال ،أو إيثار ،Æصيص

 ،ا(قصود من ا#واب ا(ذكوره ا. أعلمواهللا  ،وأحسبه ابن عبد ا.سالم ،ا(عيار عن بعض ا.شيوخ
  . ففيه ا.شفاء ،ùه / فطالعه
1098- R�9�§�� ,���� �j)X  

واRدقيق ~ العلوم  ،وحيد دهره ~ اRحقيق ؛و×ا وقفنا عليه ~ ا(سألة hط العالمة
 ،أ± العباس سيدي أ�د بن عبد العز\ز ا�الK شيخ شيوخ شيوخنا ر�هم اهللا ،ونقليها ،عقليها

هذا سؤال عن vسأ�R وجهه إ{نا بعض األحبة : ما نصه ،فسيح جنته ،وأسكننا معهم وا(سلم�

                                                 
  .ي: وما أثZته من. األصل: سقط من  )1(
  .».لتمليك«: ~ ي  )2(
، 54: ثما جاء أّن األعمال باّ�ّية وا1سبة، و.ّ� اvرئ ما نوى،  حدي: اإليمان، باب: ا�خاري ~ صحيحه، كتاب أخرجه  )3(

  .30ص 1ج

 ]ب/356[
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: ما نصه ، ¼ ع� ا(قصودال© ،ثم قال ~ ا¬انية منهما ،وفقنا اهللا و§ياهم ،من فقهاء بâنا
، ×ا هو vستقبح ~ ظاهر وغw ذ.ك ،هل �ل بالغصب وا.Ñقة ،وا¬انية عن أvوال الظلمة

  .ولÍم األجر ،ب®نوا ذ.ك بنص ¢ف ،وقد رأينا من أفc Äليتها بما ذكرناه من ا.وجوه ا.dع،
يتها ~ كتاب أظنه نعم رأ .فلم أجدها ~ ا(فيد ،وأما ا¬انية: بما نصه �فأجاب عنها 

قال عبد اهللا بن �مد : "ونصها ،ا(سائل ا(لقوطة من ا.كتب ا(Zسوطة ا(�سوب .و� ابن فرحون
 ،سئل ما.ك عن قوم شأنهم اإلôرة S ا(سلم� مÄ وجدوا الغرة: ابن أ± بÍر ا(خزو�

و2سبون  ،(1)]ماءو2سفكون ا�[ ،فيأخذون ما وجدوا من األvوال ،والطرق ،والغفلة ~ ا(نازل
 دمائهم ~ قو� تعاY (2)]وحÍم[ ،هم �ار�ون: فقال ما.ك ،وال سئمون من الفساد ،العبيد

﴿ ْ ُؤا ª َ̧ ;َ ��َ qِإ  َ�Eُ ۡو
َ

ٓ�اْ أُ DOَُ� ۡو

َ
ن ُ?َ�� Dُٓ�اْ أ

َ
�ِض �ََ��ًدا أ

َ
�َ�ۡ�َن Gِ ٱۡ�َۡ�َ َورnَ�mَُُۥ َو � ºَُ�ر�wَُِن ٱ: َ�ِ َ¤ ٱ!   V

�ِض½ َ¼Yِ )ۡdَُi vَِiٰۡ§يٞ 
َ
� ٱۡ�َKِ ُْ#َ¡ۡ�ا�ۡو 

َ
� Yَِ¾ٍٰ� أِۡKّ )dُُD;ُۡر

َ
�8ِۡ�dِۡ( َوأ

َ
qَۡ'�ۖ َوGِ )ۡdَُi ٱ ® ¿Yَِ/ةِ َ�َ£اٌب Gِ ٱ©<

   .اآلية (3)﴾َ�ِ�'(ٌ 
فهو  ،وما .م يعرف ،فهو � ،فما عرف ما.كه ،سZيله سZيل ا.لقطة ،وما بأيديهم من األvوال

هو فئ ¾ل .لغU والفقw بأي وجه  :(4)]فقيل[ .وقد اختلف فيه ،ألنه مال جهلت أر�ابه ؛.واجده
فتحل .لفقراء  ،سZيله سZيل ا.صدقة :وقيل .أو ضيافة ،أو هبة ،أو ßقة ،بغصب منهم ،صار إ{ه

�ل ا1اجة منهه ا .دون األغنياء .  
و§نما ا.0م ~  .ال ¾ل مال الظا.م ��ء من ا.وجوه ،و�ر\ر ا(سألة أن مطلق الظلم

أو ما  ،إال ما أخذه من ا�اس ظلما ،وهو ا�ي ل®س بيده ،وا1رام ،vستغرق ا�مة باRباxت
ثم أصحاب  ،أخذه من ا�اس ،×ا حصل � بوجه جائز S ما بذمتهل®س يفضل منه �ء 

، ول®س فهم أحق بما� ،إال عجزهم عنه ،و.م يمنعهم من القيام ،اRباxت إن ¢نوا معي��
  : قوالن ؛فv Ìستحق ما بيده ،و§ن .م يÍونوا معي�� ،فيه �ء بوجه (5)لغwهم

  . في�ف .لفقراء خاصة ،�vف ا.صدقة: أحدهما
  غwهم ×ن فيه vصلحة xمة .لمسلمة  ~وyذا  ،في�ف ~ الفقراء ،أنه ¢لÌء: وا¬ا]

                                                 
  .ي: وما أثZته من. األصل، م: سقط من  (1)
  .ي: وما أثZته من. األصل، م: سقط من  (2)
  .33اآلية : سورة ا(ائدة  (3)
  .ي، م: وما أثZته من. األصل: سقط من  (4)
  .»لغر\مهم«: ~ ي  (5)
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 ،والطرق )1(ومنافع ا(ساجد القناطw ،وا(ؤذن� ،واألئمة ،وا(علم� ،وا(فت� ،والقضاة ،¢لغزاة
   .وشبه ذ.ك

فمن أراد ×ن هو  ،و.م ي�فه ~ vصارفه ،فإذا علم vستغرق ا�مة ما �ب عليه من ذ.ك
~ vسألة الظفر ا(ذكورة ~ أواخر ا.شهادة  ،أخذ �ء منه جاز � با.dوط ا(عروفة ،من �vفه

وتذنيب اRمهيد ~  ،وثالثة مقاصد ،فتحر\ر ا(سألة يقع إن شاء اهللا ~ تمهيد ،من ا(خت�
  ... ا�ي ل®س إلخ  هو ،وما يعرف هو به vستغرق ا�مة بزنة اسم الفاعل ،مع÷ vستغرق ا�مة

óسنة أطراف أطراف  ،ومن أهم ما ينظر فيه من أطراف ا(سألة :)2(قال أبو إسحاق ا.شاط
  : و\تصور ~ ذ.ك وجهان ،أين يعلم أنه vستغرق ا�مة ،أحدها

ال شك  ،و§نما اكÁسابه من أوجه حرام �ض .أن ال يعلم � وجه حالل يÁÍسب به :األول
 ،إال أن كÕة ما دخل بيده من ا1رام ،ووجه حرام ،ن يعلم � وجه حاللأ :وا¬ا]: ثم قال. فيه

استوفوا �يع  ،قد استغرق ما بيده من ا1الل أيضا؛ ألن الغرماء .و قاvوا عليه ،وترتب ~ ذمته
  ه ذ.ك ا

علم أن ذمته إما أن تÍون معمورة ، اا(قصد األول ~ �vف ما بيد vستغرق ا�مة
و§ما أن ال  .ال .زمه ا1اÐم القيام عليه من أجلهم ،يث .و قدر عليهc ،(عي�� معروف�

  . لفقد طا�يه ،cيث يتعذر اÍ1م عليه ،وجهل وارثهم ،بل (ن جهلوا ،تÍون (عي��
فضال ( ،ال Çوز معاvلته بمعاوضة ما{ة ،األخصاRفل®س  فهو ¢(فلس: فأما ا.وجه األول

لقو�  ،ال© حصلها ابن رشد ،فيه األقوال األر�عة ، وال Çريوعن قبول تWعه )3()،عن غw ا(ا{ة
إنما يصح إذا جهل أهل  ،وهذا االختالف ùه: "ما نصه S نقل ابن هالل ،بعد ح�يتها

، يعU )4("األول القول  /إال ،فال يصح ،وتعينوا ،وأما إذا علموا .وأ2س من معرفتهم ،اRاباxت
  وال فيما حصل بوجه  ،ال فيما بيده من حرام ،وال قبول تWعه ،جه من ا.وجوهعدم معاvلته بو

                                                 
  .»القناطر«: ~ م  )1(
أخذ عن ابن الفخار والزمه . ا.لخ¯ الغرنا�، أشتهر بأ± إسحاق ا.شاطó إبراهيم بن vو� بن �ّمد: ا.شاطó أبو إسحاق  )2(

وأخذ عنه أبو بÍر بن xصم وأخوه أبو ¾� �ّمد صاحبه . وأ± عبد اهللا ا�ل�° وأ± القاسم ا.d\ف ا.سZ© وغwهم
من . واتباع ا.سنة و�ار�ة ا�دعة عرف باجتهاداته و�قيقاته واRحري ~ ا(سائل. وانتفع به وعبد اهللا ا�يا] وغwهم

؛ نيل 91ص: كفاية ا(حتاج. ه790توa سنة . �ح S اqالصة، ا(وافقات، االعتصام، اإلفادات واإل�شادات: تآ{فه
  .231ص: ؛ شجرة ا�ور48ص: االبتهاج

  .ي: سقط من  )3(
  .ب 7ل : نوازل ابن هالل  )4(

 ]أ/357[
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   .أو غw ذ.ك ،أو هبة ،أو كسب �Ý ،جائز من إرث
óظل ا.وجاهة ،ألن ا(انع من القيام عليه منعته: قال ا.شاط Yفهم ~  )1([  ]، والعنا و#اه إ

فاستوى مع  ،وال (ا انZ÷ عليه من عدم القيام ،فال حÍم � �R¢، xارك باإلكراه ،ترك ذ.ك
S ع ،فال يصح � ت�ف بمعاوضة ،إذا قيم عليه ،القيام عليه )2(ا(قدورWهما وال تwوال غ ،

  . ال غw ، أر�اب اRباxتفم�ف ما� ~ هذا ا.وجه. ها
  : حّصل ابن رشد فيه أر�عة أقوال ا(علومةفقد : وأما ا.وجه ا¬ا]

  . كما ~ ا.وجه األول ،وال قبول تWعه ،بوجه معاvلته أنه ال �وز :أحدها"
  . وال تWعه ،وال Çوز �اباته ،جوازها بالقيمة فقط: ثانيها

.لöورة ا�اعية إY معاvلة  ،وأفÄ به غw واحد ،ور�ما استحسن هذا القول: والبن هالل
 ،حكمه حÍم من أحاط ا�ين بما�بناء S أن  ،ومن ~ معناهم ،vستغرý ا�vم من العمال

  . و.م يفلس
  . و�وز أيضا قبول ذ.ك منه هبة ،إال فيما كسبه بوجه جائز ،عدم جواز معاvلته: وثا¬ها

بمال  ه تأ� vسألة ا.سلعة ا1الل lشÖىوعلي .وابن حبيب ،وهو قول سحنون: ابن هالل
وقا� ابن  .ازهل �وز �اؤها أم ال؟ ود{ل ما ~ آخر كتاب ا.شفعة من ا(دونة ا#و ،حرام

  . وصححه ابن ا(واز ،وابن عبدوس خالفا .سحنون ،سحنون
   .)3("وهو أضعفها جواز معاvلته مطلقا: رابعها

وما .م �ز � ا�Rف فيه، فهل  .فواضح أvره ،فما جاز � ا�Rف فيه ،ثم إذا علم هذا
 ؟أو ºتص بالفقراء ،ومن �لتها الفقراء ؟�ب êفه فيما هو من vصالح ا(سلم� العامة

أخذ برضاه S وجه ال  )4(وتردد ~ مع� .وغwهما ،وأبو إسحاق ،ح�هما أبو الفضل ؛قوالن
أي ابن رشد  ،هل يلحق بغw ا(عي�� ،)6(اور� ،ومهر بB ،وثمن Úر ،)5(]ا.�هن[كحلوان  ،�وز

أصلها مغصو�ة من  ،يتوارثونها من أسالفهم ،~ ماشية بيد قوم ،ا ~ نوازل الغصب من ا(عياركم

                                                 
  .بياض قدر إتمام ا.Øمة  )1(
  .»عليه«: ~ ي  )2(
  .بت�ف. ب 7ل : نوازل ابن هالل  )3(
  .»متع�«: ~ ي  )4(
  .ي: ما أثZته من. األصل: سقط من  )5(
  .»زنا«: ~ ي  )6(
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ضعف ابن ا1اج و. ، ¢.لقطةووارثه ،جهلت أر�ابه و. أفÄ أنها كما ،¢نوا يتغاصبون ب®نهم ،أقوام
وانظر v Sسألة من ظفر بمال  ")2( ]  [ا(واق  )1( ]  [ ، وألYورجح ا.شاطó ما البن رشد ،ذ.ك

Zِيóِ"  هل .لفقw األخذ من مال vستغرق اّ�ّمة؟ أفÄ شيخنا، )3(|َمْن َجَحَدهُ | µواز ذ.ك، و¸ن ا.ش�
ي شافهU[هذا . شيخنا اإلمام يمنع ذ.ك ابتداءً 

ّ
به، ثّم بلغU أنّه رجع #واز ذ.ك،  )4(]هو ا�

wمال الغ Yهذا نقل ابن عرفة )6([ ]. ا(ّواق ~ ا(فلس >َ-َقلَُه  < )5(" كمسألة ا(ضطّر إ.  
1099- RgI�=�� @� .8 O� �$J�� 
$% ,Ai%� ��� [� ��(/ ,^r- ��� �� ÀC	 .� b�� M�X 

ا(لقب باب َحيْد  ،vسألة hط الفقيه األديب ا.و� ا.صالح سيدي عبد ا.كر\م بن أ�د
سئل شيخنا يعU العالمة ا.شيخ سيدي عبد ا.ر�ن : ما نصه ،ونفعنا به ،اRمنطيطي ر�ه اهللا

وهو مع القائم ~  ، فقام S ناس ~ �ار أشÖي،أي �ار صغw ،بن عمر عمن تلف � جحش
مع أن القائم قد أقر ~ �لس القا� بأن ا1مار ا�ي  ،ال يدÝ ش®ئا ،ا�Þ âو ثالث س��

يعرفونه  ،قد شهد ا.شهود أن بائعه هو ا�ي كواه ،وهذا ا�ي قام فيه ،قد كواه قبل تلفه ،تلف �
  .غw � ا�ائع ،ال نار به أصال ،عنده

وlشهد أنهم ال  ،إذا قامت � ب®نة lشهد S عينه ،بأن القائم 2ستحق ا1مار: فأجاب
  .واهللا أعلم ،ثم ¾لف القائم كذ.ك ،يعرفونه خرج عن vلكه إY اآلن

  .واهللا أعلم ،ال يعتW القرائن مع ا�صوص �ة ا.شيخ وهذه xد: قلت
1100- R�p �'�� �9�� ! 
P�J�� #�$%X  

فحÍم القا� با.شهادة األوÉ  ،��ء ~ رسم� متناقض� أيضا عمن شهدواوسئل 
 ،Þو ما كتZنا رسمك :فقا.وا ،فقام صاحب ا.رسم ا¬ا] S ا.شهود بغرم ما أتلفوه ،ترجيحا �ا

  .و§نما وضعنا عليهما فقط ،وال رسم خصمك
  و§نما يغرمان إذا رجعا بعد  .بمجرد Æالف ا.رسم� ،بأنه ال غرم S ا.شهود: فأجاب
  .واهللا أعلم ،وال عWة باألرسام ،فإنما يعتW أداء هما عند اÍ1م ،وأما القا� .اÍ1م

                                                 
  .قدر ùمة بياض  )1(
  .قدر ùمة بياض  )2(
  .بياض  )3(
  .اRاج واإلùيل: وما أثZته من. بياض  )4(
  .593ص 6ج: اRّاج واإلùيل  )5(
 .بياض )6(
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وتعذر الÖجيح  ،رف اqطوالظاهر إذا ع .هفيه لعذر ا )1(وانظر حÍم ما ال أداء: قلت
ما ه ا .واهللا أعلم ،وال �º ما يقع به الÖجيح عند تعارض ا�®نات ،ب� ا.شهادت� سقطتا

  .ونفعنا به ،وجدناه hط سيدي عبد ا.كر\م ا(ذكور ر�ه اهللا
 ،وسئل بعضهم عمن كتب شهادته ~ وثيقة: "ما نصه ،فÌ ا(عيار من مع÷ ا(سألة: قلت

  بعد األداء أم ال؟  ¢.ز\ادةهل يÍون  ،أو زاد عند األداء ،ثم نقص منها
   .قا� هشام بن أ�د .أنها ¢.ز\ادة بعد األداء :قيل ،اختلف ~ ذ.ك S قول�: فأجاب

و�ه قال ابن عبد  .و� أن يز\د و\نقص ،ال يÍون كتب ا.شهادة ¢ألداء :وقال ابن حارث
  )2(.من خط سيدي وا�ي ر�ه اهللاه ا" ر�ه

1101 - []  

وa : "ما نصه ،من استحقاق اRحفة البن ناظمها )3(�ح األبيات ا¬الثة فv، Ìسألة
وأ5  ،رجل ابتاع كتابا من كتب العلم، ثم جاء رجل آخر فادxه )4(|~|أنه سئل : نوازل ابن ا1اج

  وقد فات ا.كتاب؟  ،بÍتاب بذ.ك
واإلعذار إY  ،العدول S عينهإال بعد شهادة  ،ال يتوجه اÍ1م (ستحق ا.�ء: فقال

 ،فإذا ثبت االسxÖء ،وال يصح اÍ1م دون تع� ا(شهود فيه عند اÍ1م ،ا�ي هو ~ يده
ثم ال رجوع � بعد ذ.ك S من |فإن اد� مدفعا أّجله،  ،أعذر إY ا�ي أل� ذ.ك بيده ،وا{م�

§ن .م يدع مدفعا، وذهب إY باع منه، إن .م يقدر S حل ذ.ك؛ ألنه قد أ�ذب ما ثبت، و
  .ا.رجوع S من باع منه

  S ما جرى به العمل ~  ،~ ذ.ك )5(|فإن اد� مدفعا أّجله: وa ا.وثائق ا(جموعة

                                                 
  .»ما حÍم األداء«: ~ ي  )1(
�ّمد عبد العز\ز بن �ّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم�«: ~ ي، م  )2( Yقا� ¢تبه عبيد ر�ه تعا«.  
  :األبيات ا¬الثة ¼  )3(

ـُع     دفَ ـْ وََحيْثُـَما َ�ُقـوُل َمـا ِلـي َم
  

  يَرِْجـعَ*ُهـَو َعـلَـى َمـْن بَـاَع ِمـنْـُه   
ـالَ    õج

ُ
  َو§ِْن يÍَُْن لَــُه َمَقـاٌل أ

     
ْعِمـال  

ُ
تَـى بِـَما يُِفـيـُد أ

َ
ـإِْن أ   فَ

ـي َعـْجـزِهِ رُُجـوعُ          َوَمـا لَـُه فِ
  

ـيـع   ـِذي َكـاَن لَـُه ا(ْبِ
�
  َعـلَـى ال

  .1287ص 3ج: �ح ابن اّ�اظم Rحفة ا�1م      
  .�ح اRحفة البن اّ�اظم: ما أثZته من. �يع ال�سخ: سقط من  )4(
  .�ح اRحفة البن اّ�اظم: ما أثZته من. ال�سخ�يع : سقط من  )5(
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ا�ي ثبت � ا(لك S ما تقدمت  ،بعد يم� )1(]عليه[حÍم  ،فإن .م يأت بمدفع ،اRأجيل
إذ قيامه  ،ا(دفع S من باع منه )2(و.م يÍن .لمحكوم عليه قيام بعد ادxئه ،يمينه قبل هذا

ال مدفع : و§ن قال ..م �ب � بها قيام )3()ب ا�®نةو§ذا كذّ  ،ال© شهدت(عليه إنما هو با�®نة 
واستحلف ا(ستحق �ا S  ،إال أ] أر\د ا.رجوع S من باع مU، عقد ذ.ك من مقا� ،عندي

  ها )4("و\قD � بها ،ما تقدم
×ن ال يعلم أنه حZس من أنه ال غرم S  ،وهو x.م به ،وانظر حÍم من باع حZس غwه

من  60و¼ ~ ا.ورقة . )S)6 ا�ائع العا.م يغرمها (ن � اZ1س )5(]هو[و§نما  ،ا(شÖي لغلته
�مد عبد العز\ز بن �مد . (نوازل األحباس Yبن عبد ا.ر�ن بن عبد قا� ¢تبه عبيد ر�ه تعا

   )7(.)ا.ر�ن ا�لباK رزقهم اهللا رضاه آم�
  
  

	
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ي: ما أثZته من. األصل، م: سقط من  )1(
  .وهو تصحيف .»أدائه«: ~ ي  )2(
  .ي: سقط من  )3(
  .1289ص 3ج: �ح ابن اّ�اظم Rحفة ا1ّ�م  )4(
  .ي: وما أثZته من. األصل، م: سقط من  )5(
  .1240ص 3ج: �ح ابن اّ�اظم Rحفة ا1ّ�م. ينظر قول ابن اّ�اظم بعد عرض vسائل بيع حZس غwه  )6(
  .ي، م: سقط من  )7(
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  فهرس اآليات القرآنية   
  

  ا.صفحة              اآلية  ا.سورة   اآلية 
 138  111  ا�قرة  ﴾..........4ۡ5ُ 2�3َُ�اْ 0ُۡ/َ.َٰ#ُ,ۡ( ﴿

﴿ ِ ۡ?َ#َ�� 2َُ��<�اْ َ)َ=(  وَۡ;ُ" ٱ: 
َ
  448، 148  115   ا�قرة  ﴾ �َ@

nَُۥ mَ �Kَ 8َ�ۡWَِ�َ�ُ"ۥ ﴿  8َ0 �  1293، 489  181   ا�قرة  ﴾........َ)َ�ۢ

Dُ�ُٓ�اْ ﴿
ۡ
zَ2 Fَ4ِ َوVِٰ�َ�ۡhِ0 ),ُ#َ�َۡ0 ),َُ�ٰjَKۡ

َ
 711  188   ا�قرة                ﴾أ

﴿ Aَۡ�� ٱkََۡ�َٰ�ٰ  َٔ َوِ�َ vََr�Dُ﴾    709  220  ا�قرة 

﴿ ٖ{   ا�قرة                   ﴾}ٖ َ)َ#ِ�َ/ةٌ إَِ�ٰ Kَۡ�َ|َ  ~ن َ{َن ُذو ُ�ۡ|َ
  

280  579 

﴿ ٞQUَ�
ُ�ۡ  K �1056، 395  283  ا�قرة                                    ﴾ �َِ/َ.ٰٞ  
�ُ�( dُ#ِۡKّۡ( رُۡ\8ٗ ﴿َۡeِۡن َءاgَ� ْۡدَ)ُ�ٓ�اhَ� (ۡ اdَُiٰjَKۡ

َ
  ال�ساء  ﴾إdِۡkَِۡ( أ

  

6  475 

ۡ\8ُdِواْ َ�gَ� ۡ)dِ'َۡDَِذا ﴿
َ
zَ� )ۡdَُiٰjَKۡ

َ
931، 558  6  ال�ساء  ﴾َدَ)ۡ�ُ�ۡ( إdِۡkَِۡ( أ  

﴿  4َ5 �  �ِ̀ ٗ
'Oَِr ۚ ۡو َ*ُ َ
َ
ۡ¡ُ/وKِ � Uٗۡ#ُ" أ  K�﴾                    793  7  ال�ساء 

﴿ ٖQ 'sِ8ِ�ۡ َوWَ �ۢKِ  َdِ0 �ِ�ُ� ٓ �  ٍ�ۡو َد�ۡ
َ
  ال�ساء  ﴾أ

  

11  582 

ُ  ٓGِ�sِ�ُ'ُ,ُ( ٱ﴿  :  ۡ)tُ8ِٰuَۡو
َ
  ال�ساء  ﴾أ

  

11  505 ،1067  

ۚ إِن ﴿ ُۥ  َ{َن nَُۥ َوَ©ٞ  n � 1109  11  ال�ساء  ﴾َوَ©ٞ g�َِن � ۡ( �َُ,

َ_�ّٓرٖ ﴿ ُ̀  َLۡMَ ﴾  472  12  ال�ساء 

ۡوُ��اْ hِ0ۡ�ُ�ُ��دِ ﴿
َ
 1149  1  ا(ائدة                                       ﴾أ

�ِۡ( َوٱ8ۡ�ُ�َۡ�ٰنِ ﴿  692  2  ا(ائدة                      ﴾َوEَ Fََ��َوrُ�اْ oََ ٱۡ�ِ

﴿ ْ ُؤا ª َ̧ ;َ ��َ qِۥ إ ُnَ�mََُور َ � ºَُ�ر�wَُِن ٱ: َ�ِ  1478  33  ا(ائدة            ﴾... ٱ! 

﴿ ٞ4mُُ2ُِ,ۡ( ر
ۡ
zَ� )َۡi

َ
® �ِe �ِ َوٱۡ�ِّ ِ

ۡ̄  1188  130  األنعام  ﴾... َ°َٰ�ۡ�َ�َ ٱ

﴿ ٞQOَِi�Yَ )ِٰ�َۡr
َ
ْ �VُWُ Gِ �Kَِن َ.ِٰ£هِ ٱۡ� ُ*�رrَِ� َوi�َ5ُ�ا ُ 1190، 1186  139  األنعام ّ!ِ  

﴿ ُ),ُ #َJِ�¡ۡ?َ Fَ ²ِٓ َءاَدَم
َٰ°َ  ُ�ٰ³َ'ۡ  Iiاألعراف                     ﴾ٱ  

  

27  1189 ،1225  


�دِهِۦ﴿َ�ِ �ۡKِ ُٓء�Iََ� �Kَ �dَpُُِ�ر� ِ �َض ِ: 
َ
 683  28  األعراف  ﴾إِن  ٱۡ�

﴿ Aَۡ� َٔ  ْ Dُ  4َ3ۡٓ�ا
َ
         ﴾ ٱّ!ِۡ*/ِ إِن ُ*#ُ�ۡ( D�ۡEَ Fََُ��نَ  أ

  

  ا�حل

  

43  148 
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  ا.صفحة              اآلية  ا.سورة   اآلية 

﴿ )ۡ,ُِ�ٰZَ  K
ُ
� �VُWُِن أِۢKّ ),ُ;ََ/Yۡ

َ
ُ أ 1467، 439  78  ا�حل              ﴾....َوٱ:   

﴿ ٌ)Dۡ�ِ 0ِ"ِۦ vََi �َ�َۡ� �Kَ �ُ�ۡEَ Fَاإلسراء                       ﴾َو  
  

36  755 

﴿ Aَۡ� َٔ  ْ Dُ  4َ3ۡٓ�ا
َ
   األنZياء              ﴾ ٱّ!ِۡ*/ِ إِن ُ*#ُ�ۡ( D�ۡEَ Fََُ��نَ  أ

  

7  448 

﴿ ِ ْ إَِ� ٱ:  إqِ َ�� َ{َن 5َۡ�َل ٱKِHۡ�ُۡi#6َِ إَِذا ُدُ�ٓ�ا
َورnِ�mَُِۦ

  ا�ور 
  

51  1378 

﴿ ُnَ ¢ِ
َ
   ص               ﴾...ۥ ¥ِۡ�ٞ¤ َو¥ِۡ�ُ��َن Qٗ�َ�ۡqَ إِن  َ.َٰ£آ أ

  

23  826 


�ِد ﴿َ�ِ ۡ �َ�ِ�ُ��نَ  ��َ�َّ�َِۡ� �َ�ِ   ا.زvر                        ﴾.....ٱ! 
  

17 -18  129 

﴿ ُLۡMَ ِم�OَِPۡٱ Gِ �َ3َُو ِQ'َDِۡRۡٱ Gِ ْ Hُا  IَJُ� �Kَ َو
َ
أ

 ٖ6ِ
Kُ
  ا.زخرف

  

18  302 

ن  ٱiَۡ��َٓء ﴿
َ
َۡ�َ�ٞ َوdُ�ِّۡ�َrۡ( أ   القمر         ﴾5ِۡ�َ�� dُ#َ�َۡ0ۡ(ۖ ُ�< ِ�ٖۡب �<

  

28  741 

﴿ َoۡ
َ

xِِ ٱmَۡ( َرvَِwّ ٱۡ�ّmَ﴾   S507  1  األ 

         
  

	
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1487 
 

  فهرس األحاديث ا�بو\ة واآلثار
  

  ا.صفحة                                                                                                                        ا1ديث

ć†ğîfl�@ afl̂ flç@ ïčäžia@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@1190 ،1255  

@ğÝ�ØčÛ@bflàŞã�gflë@LčòŞîğäÛbči@ŽÞbflàžÇ�þaٱôflìflã@bflß@&ù�Šžß@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @1477 

ćŠžîfl�@bflçŽŠč�e@žë�c@ćŠžîfl�@bflè�ÛŞë�c@ôfl‰ž†Ží@�ü@sò�×fl‰bfljŽß@ïčnŞß�c@NNNNNNNNNNNNNNNNN@ @1118 

@č�a@flÞìŽ�fl‰@Şæ�c�@bĆyfl†�Óflë@bĆ��Üčy@flÊbfliNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@943 

@ žá�ØčÛaflìžß�c@ fls�ÜŽq@ žá�×b�İžÇ�c@ ��a@Şæ�gžá�ØčÛbflàžÇ�c@ïčÏ@ Cñfl…bflí�‹@ žá�Øčmb�Ïflë@ fl†žäčÇ@NNNNNNNNN@@@590 ،644  

ïčÇŞ†�½a@ó�ÜflÇ@čòfläğîfljÛa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @1037 

&Éfliž‰�þ@�ñ�cžŠflà�Ûa@ŽxflëflŒflnflm@ZbflèčÛbflàfluflë@bflèčÛbflßflë@bflèčjfl�flyflë@bflèčäíč†čÛ@NNNNNNNNNNNNNNNN@ @631 

@ŽéŽmflŒčöbflusò�Üžî�Ûflë@ćâžìflí@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @693 

�æbflàŞšÛbči@ŽxaflŠ�̈ a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@1274 ،1439  

�dfl‘@�ÙflãbflèčiNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNN@@@1472 ،1474  

@Č�ČäÜÛ@oibq@åi@ò¹Œ�@ñ…bè‘�@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @1274 

@ ğïčjŞäÜčÛ@ bflä�Ü�Ó�@_ôflŠflm@ bflà�Ï@ LbflãëŽŠ�Ôflí@ �ý�Ï@ &âžì�Ôči@ ŽÞ�Œžäflä�Ï@ LbfläŽrflÈžjflm@ �ÙČflã�g@NNNNNNN@@@828 

ć†�Ûflë@bflèžäčß@ïčÛ@flæb�×flë@Lžoflãb�×flë@Lžoflãb�×@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @1109 

&Êafl‰@ žá�Ø]Ü�×@čéčnŞîčÇfl‰@ žåflÇ@ ćÞëŽûž�flß@ žá�Ø]Ü�×flë@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@393 

fl‰aflŠč™@�üflë@fl‰flŠfl™@�ü@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @
@

502 ،668 ،692 

715 ،792 ،793 

@ŽÞbflß@şÝčzflí@�üٱŽéžäčß@&��Ðflã@čkîč�@žåflÇ@b@Û�g@&áčÜž�Žß@&ù�Šžß@NNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @
@ @

238 

flæìŽç�‰b�×@Žé�Û@�áŽçflë@L&â�ì�Ôči@Žâbflß�⁄a@ï9Üfl–Ží@�ü@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @
@ @

221 

@fl�òÜžî�ÛčÑžîŞšÛa@&áčÜž�Žß@ğÝ�×@ó�ÜflÇ@ćkčuaflë@ĞÕfly@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @
@ @

830 
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 ا.صفحة  ا1ديث

@şÕfly@bflßٱ&áčÜž�Žß@&ù�Šžß@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @
@ @

148 ،619  

žá�èč�ëŽŠŽ‘@fl†žäčÇ@flæìŽäčßžûŽà�Ûa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @1100 

bĆqč†žzŽß@ôflëe@žë�c@bĆqfl†fly@bflèîčÏ@fltfl†žy�c@žåflß@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @341 

Žé�Û@flï�è�Ï@Còflnğîflß@bĆ™ž‰�c@bflîžy�c@žåflß@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @941 ،952 ،954  

@žåflßđÂžŠfl‘@�òfl÷čß@flæb�×@žæ�gflë@LćÝč�bfli@flìŽè�Ï@Lč�a@člbflnč×@ïčÏ@fl�žî�Û@bC�žŠfl‘@�ÂflŠflnž‘a@NNNNN@ @
@ @

363 

čéčnflqfl‰flìčÜ�Ï@Cübflß@�ÚflŠflm@žåflß@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @975 

ŽÝŽuŞŠÛa@flÞì�Ôflí@žæ�c@�á�ÜčÈ�Ûa@flåčß@�ü@bflàîčÏ@�ü@á�ÜžÈflí@Žá�ÜžÇ�c@��a@žë�c@Žá�ÜžÇ�c@NNNNNNNNNNNNN@ @148 ،642  

Žé�Ðžîfl™@žâ�Š�ØŽî�Ü�Ï@�Šč�Ła@�âžìflî�Ûaflë@čéčÛìŽ�fl‰flë@č�bči@žåčßžûŽí@flæb�×@žåflß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNN830 

žë�c@bflèžÇfl‰žŒflî�Ü�Ï@ćāž‰�c@Žé�Û@žoflãb�×@žåflß@bflèžÇ�‰žŒŽîčÛ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @670 

aì�Üč��Ëb�Ï@žáŽn�Üč�Žn�Ëa@afl‡�gflë@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @1460 

L�ÈČ’Ûbi@�ÈČ’Ûaë@LğŠŽjÛbi@ČŠŽjÛaë@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN309 ،317  

@�a@flÞìŽ�fl‰@Şæ�c@ŽožÈčàfl�flë�@L´čnfläfl‚Žà�Ûa@ó�Ðflã@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @1463 

ĞÕfly@&áčÛb�Ã@&ÖžŠčÈčÛ@fl�žî�Ûflë@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @1268 

flãflè@ó�@čòfläfliaflŒŽà�Ûa@�åflÇ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @670 

@şïčjŞäÛa@óflèflã�@žåflàžšflí@žá�Û@bflß@�|ži�‰@žåflÇ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @206 

flí@b�åžîflnflrîčjfl�@�åžîflmflŠflvfl‘@žåčß@flæì�Ü�×�dflm@žá�ØŞã�g@Ž÷bŞäÛa@bflèşíc@NNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @1461 

�Ý�Ðž��þa@ó�ÜflÇ@ó�ÜžÇ�þa@ŽÝč�žŠŽí@ŞáŽq@L�åžîfljžÈ�Ø�Ûa@óŞnfly@�Ùfl�žàŽí@NNNNNNNNNNNNNNN@ @966 

Šqþa@ @  

 
َ
َك؟َال ُعُه، وَ فَ نْ ا �َ مَ  اكَ خَ .َِم تمنُع أ "öي  ................................................@ @684 
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  فهرس القواعد األصو{ة
  

 ا.صفحة  القاعدة
 W686  ...........................................إذا اجتمع �ران اسقط األصغر األ� 

 506،1211  ......................ا#مل قيد بصفة أو �ط أو اسÁثناء أو غwه إذا تعقب 
 283  ......................................................إذا فسد األصل فسد ما بU عليه

 1309  ...................................................إذا .م يÍن ا(لزوم .م يÍن ا.الزم
797، 149  ..................األصل مبS U رفع ا.öر أو ارتÍاب أخف ا.öر\ن   

1309، 1078  .......................................................إن ا.dط يلزم من عدمه العدم  
 337  .....................................إن ما ال يتوصل إY ا.واجب إال به فهو واجب

 201  ................................................................إن ا(عتW األفعال ال األقوال
526، 149  ..........................................................................أن من ألفاظ العموم  

 1310  ....................................................بطالن ا.الزم يوجب بطالن ا(لزوم
 547  .......................................ا.سبب يلزم من وجوده ا.وجود وعدمه العدم

 1218  .........................................................................ا.شك ~ ا(انع ال يؤثر
 1310  .......................................................ا.الزمصحة ا(لزوم توجب صحة 

1062، 149،673  ..........................................................العرف قاعدة من قواعد ا.dع  
 1429  ...............................................العمل باالستصحاب من قواعد ا.dع

 503،683،961  ..................................................يم درء ا(فاسد S جلب ا(صالحتقد
 275  ....................................................حفظ األنفس مقدم S حفظ ا(ال

245، 149  ......................................اqصوص إذا وقع بعد العموم فا(عتW العموم   
 288  ....................� أداة من أدوات ا.dط تقيد تعليق ا#واب S ا.dط

 1039  .................................................ال �وز تقدم اÍ1م S سZبه اتفاقا 
1316، 695  ............................................................ما قّل وأفاد خw ×ا vكÕ وزاد  

  v..................................................  133 ،294،1056راxة اqالف أصل من أصول ما.ك
  v................................................  267،683،719راxة ا(صلحة إذا ¢نت ùية حاجية 
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  ا.صفحة  القاعدة
  v...........................................................  275راxة ا(صلحة cسب ا.وقائع

  254  ......................................................................ا(قيد مقدم S ا(طلق
  254  ....................................................................ا�ص مقدم S الظاهر 
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  لفقهيةفهرس القواعد ا
  

 ا.صفحة  القاعدة
إذا فقد ا(ع÷ ا(قصود مع وجود الع� ا(حسوس، فهل 
�ب اÍ1م تابعا .لمع÷، فيقدر بعدمه عدم الع� أو 

  .............................................................................لع�

 

 310  

 977،1178،1414  ........................................األصل بقاء ما ¢ن S ما ¢ن
 1112  ................................................اإلش�ل ال يدفع األنقال

1097،1312، 1051، 679  ....................................~ العقود ا.صحة وا.لزوم األصل  
441، 149  .............................................إعطاء اRابع حÍم ا(تبوع  

 919  ...............إن القول قول رب ا(ال ~ صفة خروجه من يده
واء إال فيما أذن فيه إن العمد واqطأ ~ أوال ا�اس س

  .................................................................ê¾ا أو xدة
817 

إن (ن هو عليه أن يتخw ب� األمثال أو يعطي أي مثل 
شاء و.و عقد S مع� من تلك األمثال .م يÍن � 

 Yهاالنتقال عنه إwغ......................................................  

375 

 699  إن ا(رافق ال© ال �ر فيها ال يمنع منها من أراد إحداثها
أن من اد� ا#هل فيما من شأن أمثا� أن �هلوه فهو 

  ..........................................................................vصدق 
888 

 564  .....................ا�®نة S من اد� وا{م� S من أنÍر 
تþ\ل العقود ا(طلقة S العوائد ا(تعارفة أصل من 

  ..............................................................أصول ا.d\عة 
400 

 1435  .................................األب�يةحÍم األهو\ة تابع Í1م 
 1435  ......................................حÍم األهو\ة حÍم ما �تها

 844،1274،1379،1439  ..............................................................اqراج با.ضمان
 1347  ................................................ا{ق�ا.شك ال يرتفع به 
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 ا.صفحة  القاعدة
201، 149  ....................................................................ضع وتعجل  

 375  الفرق ما ي1بت ~ ا�vم و�� قاعدة ما ال ي1بت فيها
 206،342،543،611  ...........................................فاسد� سلف جر نفعا فهو 

550، 230  .....................� صفقة �عت حالال وحراما ف¦ فاسدة  
� ما باعه اإلمام يظنه .رجل، فإذا هو لغwه، فر�ه أحق به 

  ............................................................................با¬من
1369 ،1425  

977، 976  .............................� ما هو حق .لموروث ي�تقل .لوارث  
� ما �وز أن يباع أحدهما باآلخر إY أجل، فال �وز أن 

  .......................................يقتC أحدهما من ثمن اآلخر
434 

نقدا فال �وز أن � ما �وز أن يباع أحدهما باآلخر 
  ........................................يقتC أحدهما من ثمن اآلخر

434 

388، 149  .............� ما يفيت ا�يع الفاسد يفيت اإلجارة الفاسدة  
 330  ................� من أقر ��ء ~ أمانته فال يعدوا إY ذمته

Yيل إyأو و Hه من وwأجل، فال �وز � من باع عن غ 
Cال يم Zمنه ما ¢ن نظرا، وما ثبت فيه غ Cأن يم  

538 

 992  � من سكت عن حق ¢ن سكوته ¢إلذن ا(�ح به 
� من vلك حقا S وحجه ال يملك معه عز�، فله أن 

  يوH به و2ستخلفه عليه
647 

� من vلك حقا S وجه يملك معه عز� عنه فل®س � 
  أن يوH به

647 

 Wمن نقل نيابة العدول عن القا�، فإنما يعت �
  .......................................................................با#ماعة

231 

839، 837، 515  ...........................................ال مwاث إال بعد أداء ا�ين  
 753  ........................................ال ¾لف أحد و2ستحق غwه

1452، 1340  ال 2سأل واضع ا{د عن �ء حÄ ي1بت القائم ا(لك  
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 ا.صفحة  القاعدة
 243  ............................ما فات ووقع فيه االنفصال ال قيام فيه

 417،767  ........ما ~ ا�مة هل ي�تقل إY األمانة بمجرد األvر أم ال؟
هل تعد حاصلة من يوم ترقبها أو من يوم ا(Öقبات 

  .........................................................................حصو�ا
489 ،1263 ،1276  

1396، 264،1359  ...........................................ا(عدوم �x ¢(عدوم حسا  
 236  ..............................................كجزئها(لحق بالعقد يعد 

897، 239  ...ما ال �وز بيعه، ال �وز أن يÍون ثمنا إلجارة أو جعل  
 503  .............من أراد االرتفاق ��ء ¾دثه، أال يتöر بذ.ك 

 1390  .........................................................من ال»م ش®ئا .زمه
من أوصل نفعا من عمل ، أو مال بأvر ا(نتفع أو بغw أvره 

  ............................×ا البد � منه بغرم، فعليه أجرة العمل
215 

من بيده vلك يدعيه ال يÍلف إثبات من أين صار �، 
  ....................................حÄ ي1بت ا(دÝ ما ادxه و¾وزه

1340 ،1451 ،1456  

 1371  ................................من دفع ماال �ب عليه ظانا رجوعه
 1367  ................................من سكت عن حقه يعد vسلما منه

 231  ......................من فعل فعال .و رفع .لقا� .م يفعل غwه
ل عليه، فهل من فعال فعال .و رفع إY ا1اÐم .م يز

  .................................يÍون فعله بمþلة اÍ1م أو ال؟
272 ،534  

 518،919،1323،1400،1408  .............................................من مات عن حق فلوارثه
839، 568  ........................هل ت�تقل الyÖة .لوارث بموت vوروثه؟  

 323  ............................إY ا(قصود أو إY ا(وجود؟هل ا�ظر 
¾Íم ا(تعاvالن ألنفسهما فيما ال يتعلق لغwهما حق 

  فيه
272 
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  فهرس ا(صطلحات األصو{ة
  
  

ó444: االجتهاد ا(ذه  
  444: االجتهاد ا(طلق

  130، 121، 117، 60: اإل�اع
  313: اإل�اع ا.سكو(

  1477، 352: االحتياط
  657، 656، 275، 259، 211: االستحسان

  1202، 301: استصحاب ا1ال
، 1293، 1130، 656، 565، 207: اRأو\ل
1423 ،1476 ،1477  

U®حسR449: ا  
  553: تنقيح ا(ناط

، 1118، 888، 553، 545، 270: اRوقف
1210 ،1457.  
î449: ا1ا  
  1045، 448: ا1كمة
  435: ا�ر\عة

  347، 132: ا.رخصة 
  كثw: ا.dط

، 358، 266، 143، 133، 132: ا.öورة
718 ،775 ،859 ،921 ،964 ،1080  

  449: ا.öوري
  693، 243: عموم ا�لوى

  

، 440، 361، 347، 211، 121، 60: القياس
446 ،447 ،448 ،510 ،627 ،631 ،643 ،
653 ،654 ،755 ،896 ،1101 ،1148 ،

1149 ،1301 ،1440.  
   v :133 ،294 ،1054راxة اqالف

  v :259راxة مقاصد ا.d\عة 
   v :267 ،683 ،719راxة ا(صلحة
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  فهرس ا(صطلحات الفقهية
  

  )أ(
  .1434، 1197، 1196، 280،281: اإلباق
، 442، 424، 419، 418، 417، 141: اإلبّان
1090 ،1446.  
، 844، 599، 546، 526، 519: اإلبراء
847 ،860 ،862 ،864 ،680 ،687 ،865 ،
870 ،872 ،874 ،876 ،877 ،879 ،909 ،
928 ،1014 ،1169 ،1169 ،1232 ،

1380.  
  .كثw: اإلجارة
، 459، 458، 280، 279، 152: اإلحالة

460 ،461 ،462 ،463 ،464 ،1435 ،
1436.  

  .1415، 1378، 447: اإلذxن
  .987، 802، 720، 503: االرتفاق
  .1050، 999، 982،998: اإلزدراع

  .، وهو كث273w: االستحقاق
، 841، 526، 396، 395، 286: االسxÖء

850 ،857 ،858،867 ،874 ،876 ،886 ،
904 ،988 ،1014 ،1024 ،1058 ،1061 ،

1163 ،1359 ،1412 ،1482.  
  .1185، 1184، 881: االستلحاق

  .كثw: اإلقالة
  .630: اإل�اد

 ،1063، 952، 756،892، 699: األيمان
1065 ،1116 ،1190 ،1354 ،1357 ،
1403 ،1437 ،1447 ،1454 ،1455 ،
1460.  

  )ب(
  .1276، 1162، 133، 1132، 613: ا�تل

  .c :408 ،557 ،1000 ،1297دثان
  .287: بيع ا1صاة
  .845، 844، 247: بيع اqيار

، 333، 319، 385، 367، 277: بيع الغائب
341.  

  .، كث199w: ا�يع الفاسد
  .273، 271، 270، 265: ا(خزنبيع 

  .540، 274: بيع ا(ضغوط
  )ت(

wدبR998، 833، 644، 643، 493: ا ،
1000.  

  .694، 345، 344: اRدل®س
wصيR194: اwوهو كث ،.  
، 950، 930، 922، 883، 269: اRعدي

963 ،1267 ،1268 ،1422 ،1458.  
، 624، 563، 509، 443، 319: اRفل®س

625 ،840 ،1056 ،1479.  
  ، 1048، 967، 964، 959، 601: اRمليك



 1496 
 

1145 ،1180 ،1230 ،1258 ،1382.  
، 435، 409، 408، 404، 290، 200: اRّهمة
437 ،541 ،614 ،615 ،617 ،806 ،818 ،
892 ،1058 ،1437 ،1438 ،1467 ،

1469.  
  .،  و¼ كثwة209: اRّو{ة
  .1392، 476، 306، 203، 193: اRّو{ج

  
  )ث( 

  .607، 466، 234، 233، 232، 227: ا¬�يا
  

  )ج(
  .1213، 679، 600، 308: ا#زاف

  .وهو كثw، 216: ا#ُعل
  .606، 416، 250: ا#ناية
  .1294، 1210، 826، 637، 265: ا#هالة

  
  )ح(

، 525، 519، 518، 494، 484، 471: ا1جر
586 ،597 ،605 ،623 ،624 ،625 ،632 ،
634 ،636 ،638 ،640 ،642 ،844 ،896 ،
971 ،1056 ،1203.  

  .كثw: اZ1س
  .920، 705: حر\م اآلبار

  .1464، 859، 502، 501: ا1كومة
  610، 631، 563، 527، 505، 464: ا1مالة

633 ،635 ،636 ،636 ،637 ،645 ،845.  
، 463، 462، 461، 459، 201: ا1والة

464 ،631 ،633 ،635 ،636 ،637 ،645 ،
845 ،910.  

  .، وهو كث203w: ا1يازة
  

  )خ(
، 1259، 1196، 844، 725، 274: اqراج
1260 ،1379 ،1416.  

، 1119، 698، 591، 309، 300: اqراصة
1396 ،1397 ،1401.  

  
  )د(

، 915، 874، 841، 781، 704: ا�xوى
953 ،977 ،1065 ،1316 ،1357 ،1377 ،

1404 ،1468.  
  

  )ر(
، 1354، 826، 604، 461، 347، 343: ا.ر�ا

1422.  
، 531، 519، 472، 299، 272، 156: ا.ّرشد
597 ،623.  

  .كثw: ا.ّرهن
  .357، 350، 349، 348: ا.رواج
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  )س(
، 579، 545، 521، 494، 491:  ا.سفيه

586 ،639 ،1231 ،1241.  
  .كثw: ا.سلم

، 478، 415، 401، 290، 269: ا.سمسار 
587 ،891 ،892.  

  
  )ش( 

، 884، 883، 882، 690، 484: ا.شبهة
1153 ،1174 ،1263 ،1267 ،1268 ،
1369 ،1390 ،1439.  
  .كثw: ا.ydة

، 970، 962، 954، 953، 952: ا.شعراء
973.  

  .كثw: ا.ّشفعة
، 798، 680، 322،478، 294: ا.ّشقص

799 ،803 ،804 ،805 ،814 ،815 ،816 ،
817 ،818 ،888 ،947 ،1034 ،1044 ،

1046 ،1153 ،1270 ،1271 ،1277 ،
1278 ،1345 ،1436.  

  .كثw: ا.شورى
  .كثw: ا.شهادة

  
  )ص(

  
  .كثw: ا.صدقة

، 389، 355، 354، 295، 227: ا.�ف 
460 ،460 ،461 ،462 ،463 ،464 ،565.  

، 768، 754، 427، 392، 230: ا.صفقة
775 ،807 ،808 ،816.  

  .كثw:ا.صلح
، 935، 403، 402، 199، 198: ا.ّصناع
1310.  

  
  )ض(

  .كثw: ا.öر
  .كثw: ا.ّضمان

  )ع(
، 860، 612، 564، 529/ 403: العار\ة

915 ،924 ،928 ،949 ،985 ،986 ،987 ،
1113 ،1114 ،1146 ،1323 ،1382.  
، 995، 956، 467، 229، 226: العاvر
1268 ،1362.  
  .كثw: العتق

  .كثw: العروض
  . 840، 636: العر\ة

، 1130، 1061، 1035، 875، 271: العمرى
1138 ،1183 ،1223 ،1228 ،1230.  

  
  )غ( 

  . 946، 467، 229: الغاvر
Zالغ :wكث.  
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، 369، 368، 337، 288، 242، 236: الغرر
406 ،413 ،41 ،430 ،434 ،669 ،826.  

، 606، 304، 285، 276، 214: الغصب
692 ،694 ،800 ،989 ،1225 ،1268 ،

1269 ،1357 ،1358 ،1357 ،1358 ،
1396 ،1397 ،1428 ،1429 ،1437 ،
1447 ،1453 ،1466 ،1453 ،1478.  
  .كثw: الغر\م

  
  )ق(

  .1120، 1015، 196: القبالة
  .1364، 909، 817: قرائن األحوال

  .كثw: القراض
  .كثw: القرض
  .كثw: القسمة
  .1201، 872، 871: القعدد

â795، 794، 749، 742، 741، 736: الق.  
  

  )ك(
، 998، 592، 498، 473، 201: ا.كتابة
1000.  

  .846، 845، 636، 635: ا.كفالة
  

  )ل(
  

  .1474، 1472، 1448، 359: ا.لقطة

  )م(
، 529، 528، 520، 203، 196: ا(حاباة

532 ،582 ،624 ،625 ،1068.  
، 688، 672، 504، 471، 238: ا(داراة

694 ،695 ،696 ،697 ،702 ،723 ،841 ،
863 ،879 ،948 ،950 ،1100 ،1108 ،

1182 ،1326 ،1372.  
  .كثw: ا(ديان
  .334، 278، 256: ا(راcة

  .1328، 824، 800، 432: ا(راضاة
  .325: ا(راطلة
  .1213، 670، 600: ا(زابنة

، 424، 372، 372، 371، 339: ا(زارعة
763 ،822 ،988 ،1189 ،1260 ،1420.  

  .714، 675، 415، 413، 411: ا(زايدة
  .كثw: ا(ساقاة
  .202: ا(سحاة
  .779: ا(شاحة

  .كثv :wشاع
  .630: ا(طل

  .كثw: ا(عاوضة
  .كثw: ا(غارسة

، 603، 565، 564، 262، 247: ةا(قاص
604 ،666 ،667 ،1009.  

  .314: ا(قايلة
  .440، 432، 357، 353، 346: ا(�2سة
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  .564، 464، 463، 459: ا(ناجزة
  .1030، 749، 740: ا(هايأة

  .386: ا(واضعة
  

  )ن( 
  .374: ناظر األحباس

  
  )ھ(

  .كثw: ا�بة
  

  )و(
  .كثw: ا.وديعة
  .كثw: ا.وصية
  .كثw: ا.و¸لة
، 1246، 1000، 894، 853، 654: ا.والء

1280.  
  

  )ي(
  

، 1468، 818، 541، 200: يم� اRهمة
1469.  

، 513، 508، 485، 478، 283: يم� القضاء
519 ،536 ،547 ،555 ،570 ،587 ،596 ،
863 ،864 ،1279 ،1284 ،1433.  
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  فهرس األلفاظ الغر\بة
  

  )أ(
  1435، 963: األجنحة
  542، 541، 537: األخس

  411: اإلرخاص
  415: أعذق
  430: أع�م
  307:األقط

  
  )ب(

M1332، 430: ال  
، 702، 592، 502، 422، 226، 34: ا�ور
960 ،965 ،968 ،1070 ،1463  
  1425، 749، 744: بياب

  
  )ت(

  1473، 869، 527: اRباعة
 WْRّ300: ا  

  1146، 1145: اRحلية
  639: تهاتر

  
  )ج(

  
  746: ا#ابية

  317: ُ�ّار ا�خل

  )ح(
  993، 556، 417: حاصص

w963، 769، 688:حف  
  943، 413: ا1لس

  
  )خ(

  375: ةاqابي
، 591، 322، 321، 300، 202، 34: اqراص

618 ،1119 ،1396 ،1397 ،1401 ،
1402 ،1420  
                  441:  اqس" 
، 578، 371، 268، 158، 96، 34: خرق

1431  
  247، 227: خاللة

  
  )د(

  452، 150: ا�رغموس
  224، 223: دمن

  
  )ذ(

  424: اّ�رو
  

  )ر(
  1462: ا.ّر�ض
  720، 849:ا.رّحبة
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  1435: رواشن
  

  )ز(
، 1420، 423، 422، 300، 299: ا.ز�ل

1421  
  372: ا.زطاطة

  858: ا.زمهر\ر
  

  )س(
  797: ا.سانّية
  1114: ساباط

  1408: سافع
  584: ا.ّسبط

  
  )ص( 

Wْة   375:ا.ص"
  êُ :419ّد

  316: ا.صْفصَفة
  

  )ع(
  397: عجفت
  987، 985، 783: العرصة
  1113: العفاص

  1426، 1424: عفت
  1461: العوادي

  

  )غ(
  299: الغرائر

  1355، 312، 260، 243: غور
  

  )ف(
، 360، 1226، 1141، 956، 423: الفّدان
1396  

  438: الفراهة
  320، 62: الفسيل
  1453، 1269، 959، 720: الÁسّور

  434، 433، 381، 369: الفصيل
  

  )ق(
  441: قثاء

  1029، 756: القرطاس
  688: القصبة
  256: قطانية

  422: القليب
  627: قنية

  297، 296، 294، 292، 269: قواد2س
  

  )ك(
، 1012، 408، 388، 387، 296: ا.�لئ
1280  
  1420، 321: كمون
  783: ا.ُكوى
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  )م(
  

، 744، 704، 728، 680، 338، 237: ا(اجل
748 ،1032 ،1381  

  379: ا(أبورة
، v :67 ،264 ،452 ،945 ،1086 ،1128ْرَ\ة

1174 ،1192 ،1321 ،1334  
  1323، 838، 837: ا(�\ة

  1364، 1194، 1159: ا(عّرة
  484: ا(لف

  
  )ن(

  
  442، 441، 149: ا�ارنج

  1298، 629، 600، 541: ناّض 
  574: ن<

  1420: ا�عالة
  300، 299: نقار

  
  )ھ(

  
  980، 959، 275، 273: ا�رج

  
  )و(

  1131: ا.وتد
  926: ا.ودع

  

  1113: ا.و¸ء
  

  )ي(
  

  264: ال®سارة
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  فهرس األلفاظ ا(حلية
  

  )أ (
  

  926: أد�ش
Ñ769: اسم فقارة: أغ  
  748: اسم فقارة:أvزر

w1411: اسم فقارة: أمغ  
  317، 316 :نوع من ا.زر\عة: أيلول

  
  )ت(

  775: اRاسفوت
  317: الÖفاس

  1059، 593، 525، 149، 145: الyÖة
  l :246شنغيت

  312:  تهو\د
  

  )ج(
  .كثw: ا#نان

  
  )ح(

  1422: ا1سحوس
  )د(

  316: ا�نون
  )ذ(

  1401:  بمع÷ اRأبw: ذكر

  )ز(
  1418: زمام الفقارة

، 781، 746، 731، 705، 673، 672: ا.زرب
995 ،1344 ،1347  

  
  )س(

  652، 651: سلكة
  

  )ش(
  484، 423، 347: شاط

  630، 629: ا.ش�رة
  322، 321: ا.شمة

  
  )ص(

  
، 1568، 1360، 1359، 504: ا.صياح
1395 ،1397 ،1415  

  )ط(
  541: طاب

  )م(
  1376: ¤سور

  )ن(
  1410، 1409، 1159: ناظور
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  فهرس األعالم
  

  )أ(
  91: إبراهيم بن قاسم العقبا]

، 232: أبو إبراهيم إسحاق بن ¾� ا.ور\ا[
233 ،234 ،466.  

، 1173، 830، 449، 361: األ± األزهري
1223.  
، 286، 211، 209، 208، 200: األجهوري

319 ،333 ،385 ،406 ،407 ،536 ،
539 ،590 ،652 ،754 ،756 ،759 ،
763 ،765 ،767 ،840 ،916 ،930 ،
975 ،976 ،979 ،1056 ،1064 ،

1093، 1095 ،1147 ،1169 ،1259 ،
1262 ،1469.  

، 150، 116، 115، 110: أ�د بابا ا�Rبك©
271 ،275 ،446 ،606 ،644 ،645 ،
666 ،742 ،749 ،808 ،815 ،842 ،
994 ،995 ،1023 ،1025 ،1209 ،

1449 ،1471 .  
  .777: أ�د اRنال]

  93: أ�د بن ا1اج اRلمسا]
K103، 102، 56، 52: أ�د ا1بيب ا�لبا ،

105 ،148 ،163 ،164 ،165 ،166 ،
279 ،725 ،789 ،1353 ،1355 ،1356.  

K333: أ�د بن حرمة اهللا ا�لبا.  

  .267: أ�د بن حنبل
  .90 :ا�د بن زاغو

  .91: أ�د زyري ا(انوي
  .779: أ�د بن ا.سيد ا�اش¯

  .99: أ�د الطاهري
î221: أ�د بن عبد اهللا، ابن ا�ا.  

  .471: أ�د بن عبد اهللا الغراوي
  .1461، 221: أ�د بن عبد ا(لك أبو عمر

  .962: أ�د بن عثمان األودي
ú89: أ�د بن ع® ا�جا.  

  .90: أ�د بن ع® ا�طيوي
  .95: أ�د بن قاسم ا�و�

  570: أ�د بن القا� أبو العباس
، 431، 357، 356، 347 ،305: أ�د القباب

436 ،437 ،451  
  . 779: أ�د بن �ّمد

أ�د بن �ّمد اqياط بن أ± القاسم بن 
K¢503: إبراهيم ا�.  

  .41: أ�د بن �ّمد اRيجا]
  91: أ�د بن �ّمد بن ذا قال ا#زائري

  751: أ�د بن �ّمد الطيب
  94: أ�د بن �ّمد ا(قري أبو العباس

  1245، 699، 45: أ�د بن vو�
ê778، 777: أ�د بن نا  
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، 714، 710، 87: أ�د بن ن� ا�اودي
925 ،941 ،957 ،984 ،1363 ،1388  

  88): ابن أ± حجلة(أ�د بن ¾�
  546: أب أحن�

، 823، 674، 310، 207: أبو إسحاق اRو�°
1239 ،1480.  
، 1049، 1013، 445، 149: األشمو�

1050  
  .كثw: أشهب
  .كثw: أصبغ

  347، 345: ابن األعمش
، 962، 803، 594: ابن األغماري ا�دواي

1432  
  841، 696: أ�ّمد بن �ّمد بن �ّمد ا.سا.م

  837، 275: ابن أvالل
  535، 531: أبو األنوار بن عبد ا.كر\م

Ý436: األوزا.  
  .351: أبو عز\ز

  .832: أبو العباس: األيبا]
  

  )ب(
î255، 253، 221، 130، 123، 117: ا�ا ،

279 ،352 ،410 ،411 ،412 ،436 ،
536 ،545 ،620 ،711 ،716 ،726 ،
890 ،891 ،923 ،1016 ،1094 ،

1095 ،1120 ،1186 ،1187 ،1189 ،
1190 ،1253 ،1255 ،1256 ،1257 ،  

1259 ،1301 ،1301 ،1310 ،1469.  
  .18: باشا أ�د

i 18: باشا ا1اج.  
  .18: باشا حسن

  .19: باشا حس�
  .18: باشا �مد بو¸بوس

îزناqمد ا�  .18: باشا 
  .18: باشا �ّمد عثمان

i ّمد�  .16، 15: باشا 
  .18: باشا vصط�

  .19: باشا i خوجة
  .18: باشا i الغسال

ô19: باشا عمر اآل.  
  .16: ا�اي حس�

  .929، 809: ابن الWاء
  .89: بر¸ت ا�ارو� ا#زائري

  .613، 580): الغان¯(ال�Wو� 
UجيW928، 597: ال.  

�  .، وهو كث199w: الWز
  .815، 254: الZسا�
w1191، 1064، 609، 356، 122: ابن �ش.  
  .415: ا�طر�

wÍ394: ابن ب  
  .1108، 841: أبو بÍر بن �ّمد بن أ�د

، 147: أبو بÍر بن �ّمد بن ا.صالح الفال]
252.  
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  .هو كثw، و207: أبو بÍر بن يو�س
، 286: أبو عبد اهللا �مد بن ا1سن: ا�نا]

287 ،402 ،404 ،408 ،463 ،518 ،
550  ،556 ،573 ،626 ،630 ،631 ،
651 ،960 ،742 ،814 ،815 ،

831،966 ،980 ،1149 ،1238 ،1258 ،
1529 ،1261 ،1262.  

�مد بن عبد ا.سالم بن �دون بنا]: بنا] :
572 ،573 ،1063 ،1083 ،1169، 

1170.  
  .1123،1147، 724، 334: بهرام

  )ث(
  436: ا¬وري

  )ج(
�، 1361، 1006، 204، 200، 139: ا#زو

1398 ،1436.  
�مد ا#زو� ا�كري :60، 58، 57، 52.  

، 215، 105، 102، 99، 96، 83: ا#نتوري
217 ،243 ،250 ،260 ،261 ،264 ،
280 ،389 ،437 ،442 ،450 ،445 ،
480 ،488 ،490 ،499، 519 ،613 ،
664 ،692 ،698 ،704 ،739 ،742 ،

7776 ،785 ،922،923 ،985 ،1026 ،
1027 ،1052 ،1060 ،1066 ،1067 ،
1077 ،1080 ،1160 ،1129 ،1159 ،
1163.  

، 356، 355، 345، 352، 59: ابن �اعة
357 ،431 ،436 ،451.  

  .376، 375: ابن أ± جعفر
  

  )ح(
  .11116، 793، 518: ابن أ± حازم

  .247: ا1اج عبد ا�óّ أ�د
i 284 :ا1اج بن أب.  

  .971، 217): شاهد(ا1اج 1سن ا1سن 
  .585: ا1اج عبد ا.كر\م

  .217: ا1اج �ّمد بن ا#وزي
  .327: ا1اج �ّمد و� أب )

، 125، 108، 80، 42، 37: ابن ا1اجب
126 ،215wوهو كث ،.  

، 221، 137، 134: ابن حبيب عبد ا(لك
wوهو كث.  

  .، وهو كث213wا.صغw : أبو ا1سن
  .85: ن ا��يا1س

، 402، 340، 290، 267: ا1سن بن رحال
453 ،454 ،458 ،486 ،747 ،761 ،
834 ،871 ،885 ،915 ،916 ،987 ،

1064 ،1075 ،1093 ،1215 ،1386 ،
1398 ،1399 ،1457.  

  .609: أبو ا1سن بن سمعت
°2d88: ا1سن بن عثمان ا.و�.  
°2d816، 88: ا1سن بن عطية ا.و�.  
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: ا1سن بن �ّمد عبد اهللا بن ا.سيد األم�
342.  

  .617، 422: ا1س� بن xصم
  . ، وهو كث195w: ا1طاب

، 836، 764، 477، 420، 379، 253: حلو.و
989 ،1013 ،1156 ،1281 ،1298 ،

1358 ،1376 ،1458.  
Kّمد العّما�  .98: �يدة بن 

a601: ا1و.  
  

  )خ(
  .528، 527: أبو خا�

  .v :(535شÖي(ابن خّد بن أ± ¾� 
، 333، 287، 252، 209، 208: اqر�

358 ،815 ،939 ،941 ،981 ،983 ،
1018 ،1027 ،1057 ،1096 ،1147 ،
1150 ،1233 ،1235.  
  .، وهو كث200w: خليل

  .97: خليفة بن حسن الغماري
  .156: خليفة أبو العباس ا(نصور

  
  )د(

  .411: أبو داود
  .1299، 1267، 723، 505: ابن دحون

، 887، 837، 602، 421، 420: ا�ردير
980 ،982 ،1369.  

  .661، 487، 486: نياابن أ± ا�
  

  )ر(
، 913، 784، 782، 748: ابن ا.را� اRو�°

1433.  
î826، 768، 730، 729، 140: ا.رجرا.  
  :ابن رشد

  
  )ز( 

، 818، 810، 625، 559، 558: ابن زرب
819 ،820 ،837 ،895 ،931 ،932 ،
939 ،940 ،941 ،1189 ،1190 ،1197 ،

1202 ،1265 ،1267 ،1270 ،1271 ،
1273 ،1299 ،1300 ،1417 ،1444 ،
1468 ،1469 .  

  .، وهو كث286w: ا.زرقا]
  .1303، 1124، 600: ابن زرقون

، 1186، 1089، 255، 253، 125: زروق
1206 ،1318.  

، 55، 54، 48: زروق أبو العباس، ا�داوي
63 ،64.  

  .506): صاحب ôية ا.وصول(زyر\اء 
، 648، 374، 355، 248: ابن أ± زمن�

683 ،961 ،1188 ،1361.  
، 351: ا.زواوي، أبو عبد اهللا ا(نجال�

3770 ،1475 ،1476.  
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  .381: ا.زواوي أبو �مد
  .359): صاحب ما.ك(ز\اد 

  .696: عبد ا(ؤمنأبو ز\ان بن 
، 1179، 1156، 766، 737، 42:ابن أ± ز\د

1164 ،11257 ،1273 ،1424 ،1455 ،
1456 ،1467.  

  .619، 566): صاحب ابن القاسم(أبو ز\د 
  

  )س(
  .200، 412، 210: سا.م ا.سنهوري

  .967: أبو سا.م ال�نا´
، 61، 506، 444، 130، 120: ا.سب¶

1066 ،1113.  
  .وهوyثw، 216: سحنون

، 1397، 948، 908، 560: ابن سحنون
1481  

، 1009، 224، 151، 142: ابن ßاج
1010 ،1162.  
  .223،275: ا.Ñقسطي
  .436: ابن سw\ن

  .832: سعد ا(عافري
  .501: سعيد بن ا(سيب

  .94: سعيد قدورة
  .14: ا.سلطان أ�د ا¬الث

  .273: ا.سلطان إسماعيل
  .15: ا.سلطان سليم ا¬الث

  .52، 19: ا.سلطان سليمان بن �مد

  14: ا.سلطان عبد ا1ميد األول
  .16: ا.سلطان �مود ا¬ا]

  .15، 14: ط� ا¬الثا.سلطان vص
  .15: ا.سلطان vصط� ا.رابع

  .، وهو كث202w: ابن سلمون
  .445: ا.سمهودي

  .، وهو كث196w: ابن سهل
، 1084، 55: ابن سودة اRاودي أبو عبد اهللا

1085 ،1171  ،1293 ،1321 ،1456.  
، 810، 745، 294، 291، 274: ا.سيوري
922.  

  )ش(
، 624، 619، 529، 362، 320: ابن شاس

646 ،649 ،652 ،729 ،748 ،824 ،
898 ،902 ،977 ،1017 ،1095 ،1190 ،

1234 ،1238 ،1254 ،1255 ،1256.  
  .306: ابن ا.شاط
  .829، 445، 437، 372: ا.شاف�

   723، 505: ابن ا.شقاق
، 358، 254، 252، 251، 200: ا.شWخي©

428 ،533 ،623 ،976 ،979 ،1039.  
  656: ابن شبلون
  .934، 696: عر\ان ا.رأسا.شلó بن 

  .560: �حبيل
Uف بن عمر ا1س\d.499: ا.  

ëف ا(زد\d.305: ا.  
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  604: ابن شعيب
  

  )ص( 
  .798، 795، 747:ا.صائغ

  .806: ابن صعد
  .813: ابن صفوان

  
  )ع(

، 596، 541، 508، 414، 216: ابن xت
605 ،622 ،633 ،808 ،851 ،876 ،930 ،
975 ،983 ،1013 ،1055 ،1057 ،1131 ،

1214 ،1222 ،1225 ،1226 ،1228 ،
1301 ،1308.  

  .، وهو كث498w: ن xصم ا�اظماب
  .، وهو كث266w: ابن xصم أبو ¾�
  .607: أبو العباس ا.شماع

W793، 412 137، 117، 72: ابن عبد ال ،
892 ،918 ،1255 ،1404 ،1462.  

هو : عبد ا1ق بن عبد ا.كر\م ا�كري
  .، وهو كث82w: القا�

  .92: عبد ا1ق بن i ا#زائري
، 606: ا.كر\م ا.وطا´عبد اÍ1م بن عبد 

666.  
  .1025، 500: عبد ا.ر�ن بن إبراهيم خديم

  .734: عبد ا.ر�ن أززاو
i 734: عبد ا.ر�ن بن.  

، 44: عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال] أبو ز\د
51 ،57 ،58 ،67 ،82 ،83 ،96 ،98 ،

103 ،104 ،205 ،211 ،425 ،478 ،
533 ،596 ،663 ،667 ،776 ،803 ،
833 ،1033 ،1066 ،1075 ،1181 ،

1211 ،1307.  
  .580: عبد ا.ر�ن الغماري
  .487، 274: عبد ا.ر�ن الفا´

، 594، 241: عبد ا.ر�ن بن �ّمد بن أ�د
1348.  

wمد ا.صغ�  .288، 93: عبد ا.ر�ن بن 
  :عبد ا.ر�ن بن �ّمد فتًحا العا.م ا.زجالوي

  .88: عبد ا.ر�ن ا.وغل®°
  .813: عبد العز\ز بن Çد
U97: عبد العز\ز ا¬مي.  

  .98: القادر ا.راشديعبد 
  478: عبد القادر  بن عبد اهللا

، 801، 454، 197، 132: عبد القادر الفا´
853 ،1010 ،1028 ،1045 ،1058 ،

1075 ،1106 ،1217 ،1456 ،1457.  
  .94، 37: عبد ا.كر\م الفكون

  .101: عبد اهللا بن خا�
، 601، 454، 453، 234: عبد اهللا العبد́و

873 ،1086 ،1171 ،1213 ،1216 ،
1217 ،1228 ،1250 ،1408 ،1438.  

  .622: عبد ا(لك بن أ�د
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�x 816، 42،689: عبد ا.واحد بن ،
1262 ،1470 ،1470.  

، 805، 727، 454، 340، 339: ابن عبدوس
1055 ،1481.  

، 910، 909، 394: عبد ا.وهاب القا�
1177 ،1269.  

  .87: عبد ا.وهاب بن رستم
، 678، 630، 622، 582، 391: ابن عتاب

723 ،903 ،904 ،1056 ،1123 ،
1129 ،1220 ،1284.  

ó241: العتwوهو كث ،.  
  .1453، 1456، 1318، 691: العرç بردلة

  .، كث197w: ابن عرفة
  .840، 568: العصنو�

، 797، 723، 625، 457، 196: ابن العطار
1102 ،1123 ،1129 ،1130 ،1187 ،
1196 ،1197 ،1226 ،1277 ،1387 ،
1388 ،1409.  

  829: عقبة بن vxر
  .i :92 ا1لó ا#زائري

  .i :89 بن عثمان ا(نجال�
  .i :98 ا.ون®°

، 882، 529، 488): صاحب ا(هدية(عمر 
956 ،997 ،1033 ،1177 ،1182 ،

1200 ،1433.  
  .411: عبد اهللا: ابن عمر

  .753، 387، 374: أبو عمران الفا´
  .1329، 471: عمر بن بر�وش

  :عمر اRوا� اRوزري
، 452، 67، 43: عمر بن عبد ا.ر�ن اRنال]

458 ،466 ،646 ،659 ،837 ،842 ،856 ،
996 ،1079 ،1172 ،1237 ،1279 ،

1344 ،1423.  
، 203، 95: عمر بن عبد القادر اRنال]

212 ،440 ،663 ،695 ،785 ،841 ،
1107 ،1181 ،1182.  

  .94: عمر بن �ّمد ا.كّماد ا.ّوزان
Kو� ا(شّداv عمران بن:  

  .355أبو سا.م :العيا�
، وهو 563، 330،  210: ع® بن دينار

wكث .  
، 499، 498، 496، 237: ع® بن أ± ز\ان

534، 678 ،690 ،691 ،735 ،
748،835 ،919 ،1066 ،1085 ،

1086.  
  

  )غ( 
، 408، 284، 270، 253، 251: ابن ôزي

454 ،537 ،606 ،711 ،814 ،828.  
، 297، 294،  291، 96:الغU\W أبو القاسم

432،433 ،601 ،609 ،992 ،1103.  
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  )ط(
  .660: ب �ّمد بن الطالب iالطال

  
  )ف(

  .504: الفاعو�
  ، 888، 422: ابن فتوح

  ، 812، 774، 466،  233: أبو الفضل راشد
  275: أبو الفضل قاسم العقبا]

  .1226، 240: فضل بن vسلمة
  

  )ق(
، 928، 910، 909، 908، 342: القا�°

931.  
  .، وهو كث210w: ابن القاسم

  .828: قت®بة
  .828: القسطال]

K573، 572، 567: القشتا.  
  .1472، 355، 353:القصار

  .630، 417، 391، 245: ابن القطان
  .509، 431، 430، 253: القلشا]

، 833، 832، 808، 806، 601: القوري
838 ،839.  

  )ك(
  274: ابن كنانة

  508: كنون
  

  )ل(
  240: ابن �ابة
خ¯

ّ
  207: ا.ل

  828: ا.ليث
  )م(

  254: ابن ا(اجشون
  256: ا(ازري

  391: ابن ما.ك
  220: ا(تيطي

  207: ابن �رز
�ّمد بن أ�د ا.راشدي :595  

�ّمد بن أ�د بن عبد ا.ر�ن :641  
�ّمد بن أ�د بن i ا.d\ف اRلمسا] أبو 

  608: عبد اهللا
�ّمد بن أ�د الفا´ :373  
�ّمد بن أ�د ا(قري :608  

Uّمد األقسط� :813  
�ّمد أ�عم :660  
ÀRّمد ا� :324  

�ّمد اRللو� :324  
�ّمد بن ا�دوي :57  

�ّمد بن ا1اج ا.رهو� :517  
�ّمد بن ا1اج �ّمد بن ا1سن :544  

�ّمد ا1سن بن �ّمد الطاهر :324  
�ّمد بن خا� :987، 562  

�ّمد ا.ر�و� :485  
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�ّمد بن أ± ز\د أبو عبد اهللا اRنال] :54 
wوهو كث.  

�ّمد بن سا.م :694  
�ّمد ا.صالح األÂالوي :451  

�ّمد ا.صالح اRنال] :299  
): ناسخ(�ّمد بن صنب بن أ�د ا(تكردي 

252  
�ّمد عبد ا1ق بن �ّمد عبد ا.كر\م :

  .صاحب ا.شورى: القا�
�ّمد بن عبد اÍ1م :394  

Kّمد بن عبد ا.ر�ن ا�لبا�وا� �مد عبد : 
  .كÕ وروده: العز\ز

  54):االبن(عبد ا.ر�ن أبو عبد اهللا �ّمد بن 
  335): قا�(�ّمد بن عبد ا(ؤمن 

�ّمد ا(عتصم :325  
�ّمد العرç بن عبد ا.رفيع بن صالح :306  

Kالفال Kبن عبد العز\ز ا�لبا çّمد العر� :
336  

�ّمد بن عمر :499  
�ّمد بن فرج :539  

Kّمد بن أ± القاسم الفال� :391  
  449: أبو عبد اهللا �ّمد القوري

�ّمد ا(حفوظ بن �ّمد سا.م :489  
Ýّمد الطيب ا�ر��ّمد بن  :751  

�ّمد بن �ّمد العا.م ا.زجالويُ :259،287 ،
442 ،509 ،594 ،605 ،621 ،660 ،662 ،
783 ،853 ،959.  

�ّمد بن عبد ا.ر�ن العا.م ا.زجالويَ  :885.  
ا.و{د أبو بÍر بن خلف �ّمد بن 
  838: الطرطو�

�ّمد بن يوسف الع�° أبو عبد اهللا :609  
: أبو مدين بن ا1اج أ± بÍر اRمنطيطي

667  
  304: ابن vرزوق �ّمد ا#د

  359: ابن vز\ن
   666: ا(سعودي

   v :346سلم بن ا1جاج
  518: ابن vسلمة

  815: ا(سناوي
K196: ا(شدا  

  762: صلو(vصباح أبو ا.ضياء ا{ا
Hصط� ا.رماv :290  

  455: مطرف
، 323، 309، 272، 111: ا(قري أبو عبد اهللا

400 ،497 ،499 ،534 ،601 ،608 ،
663 ،840 ،1039 ،1435.  

  390: ا(كنا´
  502: ابن ا(كوي

  414: منذر بن سعيد
  727: ابن منصور

  .، وهو كث216w: ابن ا(واز
  .، وهو كث245w: ا(واق

  .315: ن فرجانأبو vو� ب
  .v :473والي أ�د vوالي ا.ز\ن بن عبد
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çوالي العرv:473.  
  

  )ن( 
î210: ابن ناwوهو كث ،.  

  .1432: ابن ناê ا�داوي
  .399: �ين ا.لقا]ناê ا

، 670، 656، 479، 376، 373: ابن نافع
891 ،892 ،1115.  

، 416، 409، 281، 279، 209: ابن ا�جيب
420.  

  )ھ( 
  

، 568، 567، 462، 444، 216: ابن هارون
627.  

  .687، 587: ابن هشام
  .، وهو كث223w: ابن هالل

: ا�الK أبو العباس أ�د بن عبد العز\ز
  .كثw، وهو 383

، وهو 209: ا�واري، ابن عبد ا.سالم اRو�°
wكث.  

  )و(
  

ë1448، 695، 416، 408، 250: ا.وانو.  
  .622: أبو ا.و{د بن خwة

  .، وهو كث412w:  ابن وهب

  )ي(
  .539: ¾� بن أ�د ا(ازو�
  .94: ¾� بن أ�د ا.شاوي

  .562: ¾� بن عبد العز\ز
  .196: ¾� بن وافد

U669: ¾� بن ا.وا~ ا#ك  
  .652، 481: ¾� بن ¾�

  .122: يز\د بن أ± حبيب
  .608، 371: أبو يوسف

: ا1فيظ بن يوسف اRنال] يوسف بن عبد
53 ،61.  

  .661:يوسف بن �ّمد بن ا1اج يوسف
ó607: أبو يوسف يعقوب ا.زغ.  

  .، كث207w: ابن يو�س
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  فهرس األبيات ا.شعر\ة
  

  ا.صفحةعدد   القائل  صدر ا�يت
ِ± وََشـِيÊِ وََسـيõِدي َوُمْعتََمـِدي

َ
�ّمد عبد العز\ز  أ  54  1 
 
ُ
ــجِ أ ــ َك يبُ   دَ بْــا $َ يَ

ْ
ــزِ زِ عَ ال  64  21  أ�د زروق  ُب نُــطْ اوَ  \

 570  4  أ�د بن القا�  ـٍت ـــيõ  مَ َ. ـــعَ  نٌ ــيْ دَ  انَ ـا كَ ذَ إِ 
 987  2  ابن xصم  ارِ ــٌن .لجــسَ ـاٍر حَ ــاُق جـإْرف

�ّمد عبد العز\ز  اْســِق ِمـيَــاَه َعـــابِــرِ   69  2 
 
َ
  رِ ـي cَْ ـا فِ ـقً ارِ ـغَ  ْث ـغِ أ

ْ
 866  3  القا� عبد ا1ق       اءِ ـَض قَ ال

ـُوُل َوقَـْد َ*َقـْدنَا َشيًْخا ُهَماًما ق
َ
�ّمد ا#زو� ا�كري  أ  57  7 
  َك َ{ْ إِ 

َ
 بَ أ

ْ
  اِس ـبَ عَ ا ال

َ
ُ أ
ْ

Þوَ ا و 
َ
�ّمد عبد العز\ز  ُب ـهَ ذْ أ  63  19 

هُ  يْـَت ُ-ُمـو�
َ
َذا َرأ ن� ا.ِْهـَالَل إِ  54  1  ا�الKأبو العباس   إِ

نْ  232،234،28  2  ميارة  ايَ ــْن ـثُ ـبِ  عٌ ــائِ ــبَ  اَت ـــمَ  إِ

ى    7 ِ{ُل قَْد 7ََقو� ْن يÍَُْن ا��  119  1  أبو ا.شتاء ا.صنهاî  إِ
ِة الَقـَدمِ 

َ
َ�ِتـنَا بَِوْطـأ ْÖُّمد عبد العز\ز  �ُْشـَرى ِل�  2  69 
 48  2  بن عبد ا.كر\م ا1اجب  َم�َْشاُؤهُ بَلْبَـاKِ# �ِْسZَتُـُه تَـَواُت 

 1289  3  �هول  ه         ـر حلـن غيـد اهللا مـى vسجـبن
 1065  2  ا.زقاق  مٍ هَ ـبْ مُ  wٌ ـسِ فْ 7َ وَ  ٌص ـيِص خْ ـتَ وَ  انٌ يَ ـبَ 

�ّمد ا.زجالوي  دم أوال        ـى أقـى ا(ولـي علـتتائ  1034  22 
�ّمد عبد العز\ز  َحاِضـرُ lَْسَمـْع .َمـا ُ�ْمَ. وَِدْهـنُـَك   69  2 

َ  ُب ـوجِ تُ  الَ  ةٌ ـاِ¬َ ـثَ 
ْ
 1374  3  ابن xصم  مْ ـعَ -َ  ق� ــا1

 337  2  �هول  ستم ا.س� ~ ا.ورمـ اRمÄّ ـح
نَْصـارِ 

َ
 49  1  بن الطالب ا�لباK  َحْسبÍُُْم بِـنَـَسـِب األ

ـُذوِذ     135  2  الفا´  ُحÍُْم قَُضاِة ا.َْوقِْت بِا.ش"
ــاقٍ  ةُ ادَ هَ ـشَ   597  2  ا.زقاق  إِْعـتَ
  ةُ ادَ هَ ـشَ 

ْ
 893  3  أ�د ا.رسمو�        دْ ـقَ  اِس ا��  نَ ـيْ ,َ  ِح ـلِ ْص مُ ا.

َخُذهُ 
ْ
�ّمد عبد العز\ز  َعـِن الَْعِليـِم َكـاَن َمـأ  67  16 
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 ا.صفحة  عدد  القائل  صدر ا�يت
َ  وِض مُ ـغُ 

ْ
 961  2  �هول  هُ ـنْ $َ  ب" ـــذُ تَ  �َ ـحِ  قõ ــا1

َســـٌة         ْÚَ ــــٍة ُهــْم
ـ�
 205  4  �هولالَْفائِــــُزوَن بَِغل

 1314  1  �هول  م     ـالل فسلــر ا�ــم تــإذا لــف
 ـفَ 
َ
 1050  1  األشمو�  اقً ــحِ َال  اوٍ وَ ــبِ  ْف ـطِ ـعْ أ

 350  1  عبد ا.ر�ن الفا´م      ـهَ رْ ا�õ  َف رْ ـَص  ُف لِ تَ ºَْ  ُث يْ حَ فَ 
 1045  28  ا.زجالوي  ه       ـلـت أهـا أنـفسبحانك اa م

َفَق  �ّمد ا�ابغة  َ*َما بِِه الَْفتَْوى Çَُوُز ا.ُْمت�  118  2 
�ّمد عبد العز\ز  َكيَْف اْصِطبَارِي Sََ ِخلõ ُشِغْفُت بِهِ   65  46 

 تَ  الَ 
ْ
  ِس �ْ جِ  نْ مِ  ن� ذَ ـخُ أ

َ
 437  3  ا#نتوريأبو ز\د       ِن ـيْ ا��  لِ ــْص أ

286، 219  1  �هول       احٌ ـنÍَ وَ  عٌ ــيْ ,َ  ُق ـليعْ ـاR�  ُل ــبَ قْ �ُ  الَ   
 ـلَ عَ  َس ـَ{ْ 

ْ
832، 827  2  ابن ôزي  ةٍ ـافَ يَ ِض  نْ ـمِ  هِ ـيقِ فَ ى ال  

نَا وََداَمْت  ْت vُِصيZََتَ
ـ�
�ّمد ا#زو� ا�كري  لََقـْد َجل  59  4 

 '( )*+ ,-+ .� /0+ )1  67  52  العز\ز �ّمد عبد  3/ +2'
ـاِء الِْكـَرامِ  َمـاَت  ْحيَ

َ
 53  4ا(أvون بن أمبارك   َصـWِْي َ,يْـَن أ

 58  2  ا�كري بن عبد ا.ر�ن  َماَل َسْعـَدى َرَمْت فَُؤاِد بِلَْحـٍظ 

 َv ْس 
َ
 أ
َ
�مّد ا.زجالوي        اِس ـا��  نَ ـيْ ,َ  َف َال ـ خِ َال  ةٌ ـلَ  1047، 1028  23  

 138  1  أبو ا.شتاء ا.صنهاvَ  îْشُهورِِهْم .َِراِجٍح 7ََعارََضا   

 1471  7  �هول  ا�       ـل مـن جـة اإل�سان مـمعاvل

 يَ  نْ مَ 
ْ
  ذَ خُ أ

ْ
 عِ ال

ْ
 445  2  األشمو� ا1نÌ      ةً هَ ا*َ شَ vُ  خٍ يْ شَ  نْ $َ  مَ ل

ُب ال يَ 
َ
غيـبِ ـقْ ـواأل  1230  1  ابن xصم  رِ ـُض .لص�

  نُ ا,ْ وَ 
�
 1118  1  ابن ما.ك         َرنٍ ـ قَ ِ~  ز� ـا لُ ــمَ  اذَ إِ  ونِ ــبُ ا.ل

 
ْ
ــ امُ زَ ــتِ ـواالل

ّ
 1043  2  ا.زجالوي       دُ ـوجَ ـيُ ي سَ ذِ .ل

 وَ 
َ
َ أ
ْ
 403  1  ابن أ± القاسم الفالK         اِع ـنَ ا.ص" ـبِ  ارِ ـسَ مْ وا ا.سõ ـقُ 1

مَ ـَو§ْن أبَ  و�  718  1  ابن xصم  َ�ْ      ـُل ا�َ ــُه أهْ ـــْوا قَ
 َ. ــعَ  ن� §ِ وَ 

َ
 770  1  ميارة      ِع ودِ ــا(ْ ـكَ  ةٍ ــانَ ــمَ  أ

 288  1  عبد ا.ر�ن األخöي       مْ Íِ حُ  دْ ا قَ يهَ *ِ  يِق لِ عْ  اR� Sََ  نْ §ِ وَ 
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 ا.صفحة  عدد  القائل  صدر ا�يت
 1473  1  �هول  و§ن .م يÍن ~ ا(ال

    َwْ;َ ْن لَْطٌخ َوَ\ْطلُُب َو4َْفÍَُ1434  6  ا.زقاق  َو§ِْن .َْم ي 

  ن� ــÍُ يَ  نْ §ِ وَ 
َ
 571  2  ا.زقاق  وٌت ــبُ =ُ ــــَال مَ هْ أ

ُ بِ  اُب وَ ا��  رٍ هْ شَ  دَ عْ �َ وَ 
ْ
q456، 453  1  عبد ا.ر�ن الفا´  وِص ُص ا  

 53  4  ا1فيظيوسف بن عبد   َو�َِعـاِم َدvُِرَش ِ*يـِه َجْفـي� َمـارٌِش 
 621  6  ابن عرفة  هِ ـوتِ ـٍم ِلقُ ـيـْن يَتِ ــَقاٍر عَ ـُع عَ ـَوَ�يْ 

  وٍط ــغُ ـْض vَ  عُ ــيْ �َ وَ 
َ
 275  شطر  عبد ا.ر�ن الفا´  وذٌ ــفُ ـنُ  هُ ـــل

 ـُع مِ ـيـ�وَ 
ْ
 835  1  ابن xصم  ِن ــضاِء َديْ ـٍك ِلقـل

 1392  1  ابن xصم  رُْدودِ ــْن ا.ْمَ ــاEَ مِ ــْن حَ ـُع مَ ــَوَ�يْ 
 1469  1  ابن xصم  ُب    ــَها Çَِ ــْت بِ ـِو\َ ـٌة إْن قَ ـَو7ُْهمَ 

 802  1  ابن xصم  ا      ـمَ وõ ـا قُ ـا مَ ذَ إِ  وِض رُ ـعُ ـالبِ  ازَ ــجَ وَ 
  اُط رَ ـتِ اشْ  ِن ـهْ ي ا.ر� ـفِ  ازَ جَ وَ 

ْ
 611  3  ابن xصم  ةـعَ فَ نْ مَ ا.

 .ِ  َل ـيـكِ وْ ـاR�   زَ وõ ــجُ وَ 
ْ
 474  1  عبد ا.ر�ن الفا´  ورِ ـــجُ حْ مَ ل

يــَع َعلَيْـــِه َمـالُــهُ   1367  5  ابن xصم  وََحاِضــٌر ,ِ
  وكٍ رُ ـتْ ـمَ  مِ ـسْ ـقَ لِ  رٌ ـاِض ـحَ وَ 

َ
 480  2  ابن xصم  هُ ــل

 1096  1  ابن xصم  هِ ـالِ ـْن مـمِ  ٍب ــواهِ ـٌر لِ ـاِض ـحَ وَ 
غيـُث عَ ـوحي  1093  2  ابن xصم  َداـهِ ـِر شَ ـْدٌل .لص�

دفَـُع     ـْ  1482  3  ابن xصم  وََحيْثُـَما َ�ُقـوُل َمـا ِلـي َم
 ـيْ حَ وَ 

ْ
م� ـا فِ مَ ـيِه بِ ـفِ ـُث يُل õصم  هي ا�x 543  1  ابن 

 اوَ ـعَ د� ـال يِق ـقِ َ�ْ  ونَ دُ وَ 
َ
 1468  1  الفا´      انُ مَ ـيْ ى أ

َف لَ®َْس .ِلَْعَمِل   õ133  3  عبد اهللا ا.شنقيطي  وَِذْكُر َما ُضع 
وْجَ   ـتَ ــُة اسْ ـَوا.ز�

َ
 918  4  ابن xصم  َها      ــَفاَد َزْوٌج َمال

 ـفِ  دَ ـ\زِ وَ 
َ
 834  1  عبد ا.ر�ن الفا´            ِن ـمَ ا¬�  ارِ َض حْ إِ  لِ ـجَ ي أ

عيـوا.ش�   1043  4  ابن xصم  َعاـاِن مَ ـِه َشْخصـيُء يَد�
 ـوا.ص" 
ْ
 ـفِ  حُ ل

ْ
  ةِ ــيَ ِص وَ ي ا.

�
  اِ ِ© ـال

ْ
 601  1  عبد ا.ر�ن الفا´        مَ َ»َ ل

 َ. ـعَ  مَ وْ ـا اْ{َ نَ ـفُ رْ ـعُ وَ 
ْ
 432  2  عبد ا.ر�ن الفا´  ةِ سَ ـايَ ـكَ مُ  ا.
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 ا.صفحة  عدد  القائل  صدر ا�يت
 391  1  ابن أ± القاسم الفالK  رـييْص ي اR� ـفِ  مُ ـتِ ـ يَ َال  دُ ـقْ ـوالعَ 

 1087  2  ا1اج بطهw  ى vسحة من vالحة    ـه متS وج
 غَ وَ 

�
488، 487  1  عبد ا.ر�ن الفا´  وòَ ـُـا(ْ  ودِ ـــجُ وُ  َل ــبْ 4َ  ةٌ ــل  

 ـَوفِ 
�
ْ ـَم مُ ـلِ ـِذي عَ ـي ال ُÇ صم  ُل ـعَ ـوٍصx 662  1  ابن 

 
َ
ـال  48  2  أ�د زروق  دٍ ـُه َعـبُْد الَْعـِز\ِز ُ�َم� ــَوقَـْد قَ

ار\ـَوقِ  �Rصم  ِخ ـَدُم اx 982  2  ابن 

ـــٌل    ْن َجـــَرى َ$َم ـــِعيُف إِ َم ا.ض� õـــد  143  1   عبد اهللا ا.شنقيطيَوقُ
  ْل ـقُ وَ 

َ
  |Kِ | ْف لِ حْ ـُه ال

َ
 1468  1  الفا´     Uِ ـتَ مْ هَ ا7�  دْ ـقَ ل

ْن َكÕَُ َمْن َ�ُقوُل بِِه    123  1  أبو ا.شتاء ا.صنهاî  َوالَْقْوُل إِ
 ُyْسمَ ــل" مَ ــَو ُر      ــتُُه 7َعَ ــا قِ  738  2  ابن xصم  ذ�

 
�
 433  8  ميارة  وا        ــعُ نَ مَ  دْ ــا قَ مَ هُ عَ ـيْ ا ,َ مَ َوyُـل

 646  7  ميارة  هُ ـلَ ـا فَ قً ـحَ  َك ـلَ ـمَ  نْ ـمَ  ل" ـyُ وَ 
 تَ  الَ 

ْ
  ِس �ْ جِ  نْ مِ  ن� ذَ ـخُ أ

َ
 437  3  أبو ز\د ا#نتوري      ِن ـيْ ا��  لِ ــْص أ

 رَ  ُث ـيْ ل حَ وّ ــتُ  الَ وَ 
ْ
  َس أ

ْ
 465  4  أبو ز\د ا#نتوري  الَ  الِ ــمَ ا.

 .ِ  وعَ ــجُ رُ  الَ وَ 
�
 1407  2  ابن أ± القاسم الفالK  ا     ق� ـحَ ـتَ ي اسْ ذِ ــل

ي أوòَْ اْرÇَِاُع َما يََرى     ِ
 609  1  ابن xصم  َو.ِ��

1470، 1419  2  عبد ا.ر�ن الفا´  .َِواِلــِد الَْقـِتــيِل َمــَع يَـِمــ�ِ   
  َس ـَ{ْ وَ 

َ
 755  2  ا.زقاق  ارُ رَ قْــاإلِ  هُ ــل

 1109  1  عبد ا.ر�ن الفا´  لـوyيـرط .لـتـس 2شـو{
 رَ ـتَ ا اشْ ـمَ وَ 

ْ
 583  2  ابن xصم  ُض ـ\رِ ـمَ ى ا.

ــوَ  ـــَم ــ اعَ ـا َض   اٌل ـَم
َ
ـــجْ ا.مَ  َث رَ وْ أ  دَ ـ

هُ ََْ
525، 149  1  �شار بن برد  

 761  2  عبد ا.ر�ن الفا´       دْ ـقَ  ي" ــِص ا.وَ  هِ ــبِ  ِن ـيْ ا��  نَ ـا مِ ـمَ وَ 
ــــْب       ــنًا إْن .َْم ُ�ِ õــوُن َ,يـÍَُصمَوَما يx 1455  3  ابن 

ْ=بَ ـَوا.ْمُ 
َ
Ýِ إْن أ  1380  1  ابن xصم  عْ ــَزاَع مَ ـَت ا�õ ـد�

 792  3  ابن xصم  مْ ـ َ�نَْقسِ ا َال ـِع مَ ـيْ ِ�َ   اـعَ دَ  نْ ـمَ وَ 

ٍع َ;بْ ـَومُ   679  1  ابن xصم  َطا      ــَغلَ َها أْو ــنًا بِ ـد�
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 ا.صفحة  عدد  القائل  صدر ا�يت 
571، 569  2  ا.زقاق  ن� ـتَ ـبِ 1ْ ِ{ُ  ٍت ـيõ مَ ا .ِ ق� ـحَ  Ýِ د� ـيَ  نْ ـمَ وَ   

هـيـْن حـاَب عـون  1086  1  ابن xصم  ودِ ـاَزِة ا.ش"
 1356  2  ابن xصم  هْ ــْد َسَكنَ ــا قَ ــُس مَ ــافٌِذ َ�ِْبيــَونَ 
 1473  2  �هولا اqـالف كـلـه عـن �يـعـهم      ذوه
 1039  1  عبد ا.ر�ن الفا´     رـصـاب ا�ــل بأر�ـساهَ ـوُ\تَ 

خْ ـر\ـيُ 
َ
 710  رشط  ابن xصم  ي ا¬�َمنْ ـُد فـز\ـَذُه يَ ـُد أ

 62  9  يوسف بن عبد ا1فيظ  يَـْهِدي الَْفِسـيَل بِنُـورِهِ َو�َِرvِْزهِ 
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  فهرس األماÐن وا�âان
  

  )أ(
  976: أبدُ 

  1177، 1176: أدôغ
  1422: أرض د�ان
  1424: أرض تزداي

  988: أزجان
  885: أزواد

  984، 929، 917، 612،833: اإلسكندر\ة
  924، 221: إشZيلية
  1473، 607، 574، 376: إفر\قية

  1304، 982: أقبور
  1184: أقسطن
  1366، 535، 517، 508: أvكيد
  584 :أمن�

، 482، 481، 376، 266، 260: األند.س
525 ،556 ،574 ،612 ،929 ،984 ،994 ،

1074 ،1156 ،1407.  
w735: أنز�  

  310: أوالد أ�يدا
  1177، 1176: أوالد أنقال
  491: أوالد سعيد

  964: أوالد عروسة
  1304: أوالد مثاقيل

751 ،795 ،796 ،828 ،830 ،832 ،885 ،

  )ب(
  577: باجة

  995: بر�اع
، 970، 967، 966، 965، 964، 963: بوزان
972 ،1072  

  1281، 1280: بل�سية
، 946، 730، 730، 713، 282، 281: بودة

1116 ،1414  
  1339: بوفاد

  1295: بv Uلوك
  

  )ت(
  994، 929: تادvكة

  1076، 870: تافياللت
  1367، 1304، 964: تدمايت
  l :23سابيت
  734: تدمي�
  963: تزوايت
  948، 606، 585، 451، 197: ت�بكت

، 315، 312، 309، 241، 222، 203: توات
323 ،325 ،333 ،371 ،372 ،404 ،485 ،
467 ،513 ،519 ،543 ،556 ،585 ،661 ،
668 ،703 ،704 ،705 ،722 ،738 ،750 ،  

  1167: ا.زاو\ة القندوسية
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907 ،945 ،948 ،964 ،1121 ،1240 ،  
  1428:تورر\ن

، 607، 601، 582، 561، 442، 274: تو�س
612 ،619 ،976 ،984 ،991 ،994  

  1427،  1405،1422، 1172، 965: تي¯
  

  )ج(
، 486، 230، 215 326): قرارة(جرارة 

499 ،606 ،1295  
  608: جامع نفطة

  
  )ح( 

  1366: حينون
  

  )خ( 
  584: بور ا.سبط

  
  )د(

  584: دعست
  584: درب ا.ز\ات

  283: ا�و\رة
  

  )ز(
  259: زجلو

  1024: زاو\ة الyWة
  )غ(

  
  )س(

K1166: سا  
، 1010، 869، 534، 498، 485: سجلماسة

1105 ،1125   
  1059: سو\قة ابن صا~

  
  )ش(

  1059: ا.dشور
  1059: �و\ن

  
  )ص(

  981: ا.صعيد
  612، 574، 560، 376: صقلية
  575: ا.ص�

  
  )ض(

  523: ا.ضيفة
  

  )ط( 
  868: طرابلس
  630، 417:طليطلة

  
  )ع(

  574: العدوة
  )م(
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  ô:584نة
  

  )ف(
  323، 275:فاس

w1412: فقارة أمغ  
  536، 533: فقوسة

  1425: فقاقx wفية
  

  )ق(
  1425: قا�س

i 259: قر\ة أبو  
  974:قر\ة أرارة

  698: قر\ة ا.شارف
  948، 276: قر\ة ا(Wوك

  686: أمة ا.رحيمقر\ة دار 
  907: القنادسة
  1407، 632، 574، 561: القwوان

  
  )ك(

  1246:كرزاز
  

  
  v :327 ،556 ،867 ،1472راكش

  v :988زدغة
�v :376 ،386 ،482 ،561 ،830 ،833 ،
833 ،838 ،871 ،980 ،994  

، 513، 500، 251، 204، 203: ا(غرب
680 ،751 ،952 ،959 ،976 ،985 ،995 ،

1203 ،1373  
  v :246 ،285 ،356 ،556 ،688لوyة

  v :348 ،574 ،980 ،984 ،1065كة
  1352، 1004، 607): ألدرار(ا(نصور 

  929، 488: ا(هدية
  309: معسكر

  
  )و(

  1343: وجالن
  225، 224: و\ن� 
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  فهرس ا#ماxت والقبائل
  

  )أ(
  

    974:  أهل أرارة
  523:  أهل ا.ضيفة

  224: أهل و\ن
Uد األقسطÆ 484: أوالد  

  1051، 270: أوالد ا1اج أ± القاسم
  865: بن عمروأوالد ا.سيد �مد 

   945، 504: أوالد ا.سيد ا�كري
  201: أوالد ا.سيد �د

  734، 473: أوالد سيدي حم بن ا1اج
Kبن عبد ا.ر�ن ا.ونقا i 270: أوالد ،

860 ،872  
  945: أوالد i بن vو�

  
  )ب(

ýd.ميمون ا U806: ب  
  )خ(

  1424: اqنافسة
  )ش(

  1424: ا.شعانبة
1458،  

  
  
  

  )غ(
  471، 228 : الغنانمة

  
  )ف(

  
  1204، 1106، 1040، 315: الفاسيون

  
  )ق(

  485: قبيلة أعر\ب
  ،1261، 985، 565، 213: القر\نان

، 813، 761، 417، 387، 222: القرو\ون
908 ،1059  

  )ل(
  788:  ا.المع�

  )م(
  

  1408، 1302، 849، 794، 549: ا(دنيون
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  فهرس ا(سائل الفقهية
  

  ا.صفحة                                                                                                         ا(سألة                

-1 @P &P ,��� ? M� T��%?,�V(L� #�/� 
�8 �W���� ��G� ……………………66         193 
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  ا(صادر وا(راجع
  .القرآن ا.كر\م

wفسRكتب ا  
�مد بن أ�د بن أ± بÍر بن فرح شمس ا�ين عبد اهللا  ±أل: ا#امع ألح�م القرآن -1

 الطبعة القاهرة، دار ا.كتب ا(�\ة، أ�د الWدو� و§براهيم أطف®ش �قيق ،القرطóي األنصار
  .م1384d - 1964ا¬انية، 

أل± �ّمد عبد ا1ق بن عبد ا1ق بن ôلب بن : ا(حرر ا.وج� ~ تفسw ا.كتاب العز\ز -2
عطية األند.°، �قيق عبد ا.سالم عبد ا.شا~ �ّمد، دار ا.كتب العلمية، بwوت، �نان، 

 ،Éم2001/ھ1422الطبعة األو.  
  كتب ا1ديث ا�بوي وعلوم ورجا�

  :vصادر ا1ديث ا�بوي. أ
أل± �ّمد عبد اهللا بن وهب بن vسلم ا(�ي القر� : أ، كتاب القضاء ~ ا�يوعا(وط -3
  .، �قيق ميØوش vورا]، دار الغرب اإلسال�)ھ197ت(
�مد بن ع® بن َسْورة بن vو� بن ا.ضحاك، الÖمذي أل± ع®: سA الÖمذي - 4 ،

، v، �vصط� ا�ا± ا1لy�óة vكتبة ومطبعة ، وآخرون أ�د �مد شاكر �قيق وتعليق
  .م1975/ه1395ا¬انية،  الطبعة

داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن �شw بن شداد بن عمرو األزدي  ±أل :سA أ± داود -5
ِجْستا] õو شَعيب األرنؤوط ا.سÅل قره بلvِ¢ د d 1430األوÉ،  الطبعة ،دار ا.رسالة العا(ية ،�َم�

  .م 2009/
6 -  Aّمد فؤاد عبد : ابن ماجهس�أل± عبد اهللا �ّمد بن يز\د القزو\U، ابن ماجه، �قيق 

óدار إحياء ا.كتب العر�ية، فيصل ع® ا�ا± ا1ل ،
  .ا�ا
7 - Àى .لبيهWا.ك Aوجردي : ا.سÑqو� اv بن i ر أ�د بن ا1س� بنÍأل± ب

ا، دار ا.كتب العلمية، بwوت، �نان، الطبعة اqراسا] ا�يهÀ، �قيق �ّمد عبد القادر عط
  .م2003/ ھ1424ا¬ا¬ة، 

8 - Uا�ار قط Aبن عمر بن أ�د : س i حققه وضبط أل± ا1سن ،Uنص ا�غدادي، ا�ار قط
 ،Éوت، �نان، الطبعة األوwؤسسة ا.رسالة، بv ،م2004/ھ1424شعيب األرنؤوط و�اعة .  
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 ،عبد اهللا بن عبد ا.ر�ن بن الفضل ا�ار�، اRمي¯ ا.سمرقندي�مد  ±أل: سA ا�ار� - 9
 الطبعة، دار ا(غU .ل�d واRوز\ع، ا(ملكة العر�ية ا.سعودية، حس� سليم أسد ا�ارا] �قيق

 ،É1412األو d/2000م.  
 ،عبد ا.ر�ن أ�د بن شعيب بن i اqراسا]، ال�ساú ±أل: ل�ساúاا.سA ا.صغرى  -10

 / ھ1406ا¬انية،  الطبعة، حلب ،vكتب ا(طبوxت اإلسالمية، عبد الفتاح أبو غدة �قيق
  . م1986

بÍر بن أ± ش®بة، عبد اهللا بن �مد بن  ±أل: ا.كتاب ا(صنف ~ األحاديث واآلثار -11
°Zكتبة ا.رشد، كمال يوسف ا1وت ا(حقق، خواس© العv، الطبعة، ا.ر\اض  ،Éھ1409األو.  

 �قيق، عبد اهللا ا1اÐم �مد بن عبد اهللا ا�®سابوري ±أل:ا(ستدرك S ا.صحيح� -12
  .م1990 / ھ1411األوÉ،  الطبعة، بwوت ،دار ا.كتب العلمية، vصط� عبد القادر عطا

أل± عبد اهللا أ�د بن �ّمد بن حنبل ا.ش®با]، �قيق شعيب : vسند اإلمام أ�د بن حنبل -13
وآخرون، إ�اف عبد اهللا بن عبد ا(حسن الv ،�Öؤسسة ا.رسالة، الطبعة األوÉ، األرنؤوط 

  .م2001/ھ1421
�دي بن �قيق  ،أبو عبد اهللا �مد بن سالمة بن جعفر القضاÝ ا(�ي: vسند ا.شهاب -13

Ìؤسسة ا.رسالة، عبد ا(جيد ا.سلv، وتwم1986 / ھ1407الطبعة ا¬انية، ، ب.  
حبيب  قيق� ،بÍر عبد ا.رزاق بن همام بن نافع ا1مwي ا{ما] ا.صنعا] ±أل: ا(صنف -14

  .ھ1403ا¬انية،  الطبعة، ا�ند ،ا(جلس العل¯، ا.ر�ن األعظ¯

  

  :�وح ا1ديث وغر\به. ب 
أ�د القسطال]، ا(طبعة ا.كWى األمw\ة، �v، : إرشاد ا.ساري .dح صحيح ا�خاري - 15

  .ھ1323الطبعة ا.سابعة، 
جعفر أ�د بن �مد بن سالمة بن عبد ا(لك بن سلمة األزدي  ±أل :�ح vش� اآلثار-16

، األوÉ الطبعة، vؤسسة ا.رسالة، شعيب األرنؤوط�قيق ، ا(عروف بالطحاوي ،ا1جري ا(�ي
  .م1494 /ه 1415

   ا1نÌ تا±�مد �مود بن أ�د بن vو� الغي ±أل :عمدة القاري �ح صحيح ا�خاري -16
  .بwوت، دار إحياء الÖاث العرçبدر ا�ين العي÷ 
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، رقم كتبه وأبوابه العسقال]أ�د بن i بن حجر  :فتح ا�اري �ح صحيح ا�خاري -17
عبد العز\ز بن ، عليه تعليقات �ب ا�ين اqطيب، إ�اف �مد فؤاد عبد ا�ا
وأحاديثه 

  .ھ1379بwوت،  ،دار ا(عرفة، عبد اهللا بن باز
أل± ا.سعادات �د ا�ين ا(بارك بن �ّمد بن �ّمد : ا�هاية ~ غر\ب ا1ديث واآلثار - 18

ا.ش®با]، ا#زري، ابن األثw، �قيق طاهر أ�د ا.زاوي و�مود �ّمد الطنا?، ا(كتبة العلمية، 
  . م1979/ھ1399بwوت، طبعة 

  
  :Æر\ج وعلل األحاديثكتب . ج

�ّمد ناê ا�ين األ�ا]، إ�اف زهw : إرواء الغليل ~ Æر\ج أحاديث منار ا.سZيل -19
  .م1985/ھ1405ا.شاو2ش، ا(كتب اإلسال�، بwوت، الطبعة ا¬انية، 

أل± عبد ا.ر�ن �ّمد : سلسلة األحاديث ا.ضعيفة وا(وضوعة وأثرها ا.°ء S األمة -20
�ين األ�ا]، دار ا(عارف، ا.ر\اض، ا(ملكة العر�ية ا.سعودية، الطبعة األوÉ، ناê ا
  .م1988/ھ1412

أل± عبد اهللا �ّمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا(غwة ا�خاري، �قيق �ّمد : األدب ا(فرد -21
  .م1989/ھ1409فؤاد عبد ا�ا
، دار الZشائر اإلسالمية، بwوت، الطبعة ا¬ا¬ة، 

عبد ا.ر�ن �مد ناê  ±أل: و�ء من فقهها وفوائدها ا.صحيحةسلسلة األحاديث  -22
ة العر�ية لكا(م ،، الرياضدار المعارف، األشقودري األ�ا] ،ا�ين، بن ا1اج نوح بن Âا�

  .م d/1996 1416 ،األوÉ الطبعة ،ا.سعودية
عبد ا.ر�ن �مد ناê  ±أل :~ األمة ءث ا.ضعيفة وا(وضوعة وأثرها ا.°سلسلة األحادي -23

ة العر�ية كلا(م ،دار ا(عارف، ا.ر\اض، األشقودري األ�ا] ،ا�ين، بن ا1اج نوح بن Âا�
  .م d /1992 1412األوÉ،  الطبعة ،ا.سعودية

24- wا]، �قيق : ا(عجم ا.كبWخ¯، الط
ّ
أل± القاسم سليمان بن أ�د بن أيوب بن مطw ا.ل

  . �دي بن عبد ا(جيد ا.سلv ،Ìكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة ا¬انية، دت
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  ومقاصدها أصول الفقه
ر�، دار الغرب أل± ا.و{د ا�اî، �قيق عبد ا(جيد ت: إح�م الفصول ~ أح�م األصول - 25

  .م1995/ھ1415اإلسال�، بwوت، طبعة 
أل± ا1سن اآلمدي، �قيق سيد ا#ميÅ، دار ا.كتاب العرç، : اإلح�م ~ أصول األح�م - 26

 ،Éوت، الطبعة األوwھ1404ب.  
أل± ا(عاK ا#و\U، تعليق صالح بن �ّمد بن عو\ضة، دار : الWهان ~ أصول الفقه - 27

  .م1997/ھ1418 ،علمية، بwوت، الطبعة األوÉا.كتب ال
28 - Rوت، �نان، الطبعة : عارض ب� ا.راجح وا(شهوراwقطب ا.ر2سو�، دار ابن حزم، ب

Éم2009/ھ1430 ،األو.  
  .أل± عبد اهللا �ّمد بن إدر2س ا.شاف�، �قيق أ�د �مود شاكر، د ت: ا.رسالة - 29
العباس شهاب ا�ين أ�د بن  ±أل: ~ اختصار ا(حصول ~ األصول �ح تنقيح الفصول -30

 الطبعة، �yة الطباعة الفنية ا(تحدة، طه عبد ا.رؤوف سعد، �قيق ا.شهw بالقرا~ ،إدر2س
 ،É1393األو d/1973 وت، �نان، طبعة  .مwم2004/ھ1424وطبعة دار الفكر، ب.  

¾� ز\ن ا�ين زyر\اء بن �ّمد األنصاري، دار أل± : ôية ا.وصول �ح لب األصول - 30
  .م1916ا.كتب العر�ية ا.كWى، �v، طبعة 

، وزارة األوقاف ا.كو\Áية، أ�د بن i أبو بÍر ا.رازي ا#صاص: الفصول ~ األصول -31
  .م1414d/1994ا¬انية،  الطبعة

ا�خاري، �قيق وضبط عبد العز\ز : كشف األßار عن أصول فخر اإلسالم الMذوي - 32
  .م1997/ھ1417 ،ا(عتصم باهللا ا�غدادي، دار ا.كتاب العرç، الطبعة ا¬ا¬ة د�مّ 
  .ا.شاطó، ا(كتبة اRجار\ة ا.كWى، �vاإلمام : ا(وافقات - 33
عبد اهللا ا.شنقيطي، �قيق �ّمد األم� بن �ّمد بيب، : �d ا�نود v Sرا
 ا.سعود - 34

  م2005/ھ1426وÉ، الطبعة األاإلمارات، 
  .، د ت�ال ا�ين اآلسنوي، x.م ا.كتب، القاهرة: نهاية ا.سول ~ �ح منهاج األصول - 35
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  الفقه وعلومه
  :االصطالح الفق¦. أ

�ّمد القادري، �قيق : رفع العتاب وا(الم عمن قال العمل با.ضعيف اختيارا حرام - 36
wب ،çا(عتصم، دار ا.كتاب العر ،Éھ1406وت، �نان، الطبعة األو.  

عمر بن �مد بن أ�د بن إسماعيل، ال�سÌ ا(طبعة أل± حفص Âم ا�ين  :طلبة الطلبة -37
  .ه1311 ، طبعةالعاvرة، vكتبة ا(ث÷ ببغداد

أل± زyر\اء مà ا�ين ¾� بن �ف ا�ووي، �قيق عبد الغU : �ر\ر ألفاظ ا�Rبيه - 38
  ).ھ1408(القلم، دvشق، الطبعة األوÉ ا�قر، دار 

ز\ن ا�ين �مد عبد ا.رؤوف بن تاج العارف� بن i بن : اRوقيف S مهمات اRعار\ف -39
األوÉ،  الطبعة، القاهرة، x.م ا.كتب، ا(ناوي القاهري ،ز\ن العابدين ا1دادي

  .م1990/ه1410
إبراهيم بن فرحون، دراسة و�قيق �زة : كشف ا�قاب ا1اجب من vصطلح ابن ا1اجب- 40

 ،Éوت، الطبعة األوwم1990أبو فارس، عبد ا.سالم �\ف، دار الغرب اإلسال�، ب .  
�مد إبراهيم ا1فناوي، دار : الفتح ا(ب� ~ حل رvوز وvصطلحات الفقهاء واألصو{� - 41

  .م2009/ ھ1430 ،ا¬ا¬ةا.سالم، �v، الطبعة 
�ّمد رواس قلع�، وحامد صادق قن®ó، دار ا�فاïس .لطباعة وال�d : معجم لغة الفقهاء - 42

  .م1988/ھ1408واRوز\ع، الطبعة ا¬انية، 
 

  :علم القواعد الفقهية. ب
  : كتب القواعد الفقهية.1

شهاب ا�ين أ�د بن : واإلمام، وتّ�فات القا� اإلح�م ~ تمي� الفتاوى عن األح�م - 43
 ،دراسة وتقديم عبد ا.ّسالم بالî، دار ابن حزم، بwوت، �نان، الطبعة األوÉ، القرا~إدر2س 
  .م2010/ھ1431

ا.و�2d°، دراسة بن يà أ�د : أ± عبد اهللا ما.ك إيضاح ا(سا.ك إY قواعد اإلمام ما.ك - 44
 ،دار ابن حزم، بwوت، �نان، الطبعة األوÉ ادق بن عبد ا.ر�ن الغر�ا]،و�قيق ا.ّص 

 .م2006/ھ1427
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الفا´،   ميارةبن أ�د حّمد (: ا.روض ا(بهج �dح �ستان فكر ا(هج ~ تÍميل ا(نهج - 45
  .م2001، فليتا، مالطا، طبعة ELGAدراسة و�قيق �ّمد فرج ا.زائد، م�شورات 

أ�د بن i ا(نجور، دراسة و�قيق �ّمد ا.شيخ : �ح ا(نهج ا(نتخب إY قواعد ا(ذهب - 46
�ّمد األم�، دار عبد اهللا ا.شنقيطي .لطباعة وال�d، د ت.  

أل± عبد اهللا �ّمد بن أ�د ا(قري، �قيق �ّمد ا�ردا±، دار األمان، : قواعد الفقه - 47
 .م2012ا.ر�اط، طبعة 

  :ا.Øيات الفقهية. 2
د أبو األجفان، ا�ار العر�ية .لكتاب، تو�س، ي، دراسة و�قيق �مّ ا(قر: ا.Øيات الفقهية - 48

  م1997طبعة 
  :الفروق. 3

القرا~، �قيق عبد ا1ميد هنداوي، ا(كتبة الع�\ة، صيدا، بwوت، طبعة : الفروق - 49
  .م2003/ھ1424

  :كتب الفقه ا(ا.¶. ج
  :الفقه ا�ظري  -1

ا.و{د �مد بن  ±أل: اRعليل (سائل ا(ستخرجةا�يان واRحصيل وا.dح واRوجيه و -50
óمد ح� وآخرون ،أ�د بن رشد القرط�ا¬انية،  الطبعة ،�نان، دار الغرب اإلسال�، بwوت، 

  .م1988/ه1408
�ّمد ا1طاب، �قيق أل± عبد اهللا شمس ا�ين �ّمد بن : �ر\ر ا.0م ~ vسائل االل»ام - 51

 ،بwوت، �نان، الطبعة األوÉ ا.d\ف، دار الغرب اإلسال�،عبد ا.سالم �ّمد 
  .م1984/ھ1404

القا� أبو �ّمد عبد ا.وهاب ا�غدادي، �قيق �ّمد ثالث سعيد : اRلق� ~ الفقه ا(ا.¶ - 52
  .م2000/ھ1420الغا]، دار الفكر، طبعة 

عياض، �قيق �ّمد ا.وثيق  القا�: ا�Rبيهات ا(سÁنبطة S ا.كتب ا(دونة وا(ختلطة - 52
Éت، �نان، الطبعة األوwم2011/ھ1432 ،وعبد ا�عيم �ي©، دار ابن حزم، ب.  

  الWاذÝ، أل± سعيد خلف بن أ± القاسم �ّمد األزدي ابن : اRهذيب ~ اختصار ا(دونة - 53
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مية و§حياء الÖاث، ، دار ا�حوث .âراسات اإلسالو� �ّمد سا.م بن ا.شيخ �ّمد األم� �قيق
 ،Éم2002/ھ1423د±، الطبعة األو.  

خليل، ضبطه وصصحه أ�د بن عبد : اRوضيح ~ �ح ا(خت� الفرÝ البن ا1اجب - 54
، القاهرة، طبعة .ل�Wة وا�راسات والطباعة وال�d ا.كر\م Âيب، دار Âيبو\ه

  .م2008/ھ1429
ا1اجب، �قيق أبو عبد ا.ر�ن األخö ابن �ال ا�ين بن عمر : جامع األمهات - 55

  .م2000/ھ1421 ،األخöي، ا{مامة .لطباعة وال�d واRوز\ع، دvشق، بwوت، الطبعة ا¬انية
أبو ، إخراج ا.صقÅ بن يو�سأل± بÍر بن عبد اهللا : ا#امع (سائل ا(دونة وا(ختلطة - 56

  ..م2012/ھ1433، الطبعة األوÉ ا�ميا�، دار ا.كتب العلمية، بwوتبن i أ�د الفضل 
57 - wموع األم� S طبعة حجر\ة: حاشية حجازي.  
58 - wح ا.كبd.ا S ýوت، د ت: حاشية ا�سوwدار الفكر، ب ،ýّمد بن عرفة ا�سو�.  
  .ھi1412 العدوي، دار الفكر، بwوت، طبعة : حاشية العدوي S ا.رسالة - 59
ا(طبعة األمw\ة ببوالق، �v، الطبعة األوÉ،  :�ح ا.زرقا]ية �ّمد كنون S حاش - 60

  .ھ1306
vكتبة طرابلس العلمية �ّمد بن �ّمد ا1طاب ا.رعيU، : ا1طاب S ا.رسالةحاشية  - 61

  .مZ}2000يا، الطبعة األوÉ، ا#ماهر\ة العظ� العا(ية، 
، ا.شهw بالقرا~ ،عبد ا.ر�ن العباس شهاب ا�ين أ�د بن إدر2س بن ±أل: ا�خwة - 61

 ،Éوت، الطبعة األوwة، دار الغرب اإلسال�، بMّمد بوخ��قيق �ّمد ح� وسعيد أعراب، و
  .م1994

  .ابن أ± ز\د القwوا]، دار الفكر، د ت: ا.رسالة - 62
صححه مwي، ضبطه وا�ّ بن عبد اهللا بن عبد العز\ز بهرام : ا.شاvل ~ الفقه اإلمام ما.ك - 63

أ�د بن عبد ا.كر\م Âيب، vرyز Âيبو\ه .لطباعة وال�d وا�راسات، القاهرة، طبعة 
  .م2008/ھ1429

ا1طاب، مطبعة بن �ّمد ا.رعيU ¾� : �ح ألفاظ وا.واقف� والقسمة S ا(ستحق� - 64
  .العرب، تو�س، الطبعة األوÉ، د ت

  .م1978/ھ1398بwوت، طبعة دار الفكر، : �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل - 65
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، ا(�ي ا.ّزرقا]بن يوسف بن أ�د بن �ّمد عبد ا�ا
 : �ح ا.زرقا] S ¤ت� خليل - 67
ضبطه وصححه وخرج آياته عبد ا.سالم �ّمد أم�، دار ا.كتب العلمية، بwوت، �نان، الطبعة 

 ،Éّمد بن : رقا]ومعه الفتح ا.ّرّ�ا] فيما ذهل عنه ا.زّ  .م2002/ھ1422األو�أل± عبد اهللا 
  .ا1سن بن vسعود ا�نا]

ا�ردير، خرج أحاديثه vصط� : ا.dح ا.صغS w أقرب ا(سا.ك إY مذهب اإلمام ما.ك - 68
  .كمال وصÌ، دار ا(عارف، القاهرة، د ت

  .أ�د ا�ردير، دار الفكر، د ت: ا.dح ا.كبS w ¤ت� خليل - 69
70 - ) wح ا.كبd.أ�د ا�ردير، دار إحياء ا.كتب العر�ية، القاهرة، د ت: خت� خليلا.  
، �نان، د بwوت ،دار الفكر ،�مد بن عبد اهللا اqر�أل± عبد اهللا  :�ح ¤ت� خليل -71
  .ت
�ّمد إبراهيم : ~ ا�يوع اRو�° �ح vسائل ابن �اعة - 72 i أ�د القباب، دراسة و�قيق

  .م2007/ھ1428ابن حزم، بwوت، الطبعة األوÉ،  بورو\بة، دار
�ّمد بن أ�د بن ôزي العثما]، دراسة و�قيق أ�د : شفاء الغليل ~ حّل مقفل خليل -73

 ،Éوا�راسات، الطبعة األو dيبو\ه .لطباعة وال�Â زyرv ،يبÂ بن عبد ا.كر\م
  .م2008/ھ1429

جالل ا�ين عبد اهللا بن Âم بن شاس، �قيق : دينةعقد ا#واهر ا¬مينة ~ مذهب x.م ا( - 74
 ،Éّمد أبو األجفان وعبد ا1فيظ، دار الغرب اإلسال�، الطبعة األو�  .م1995/ھ1415

أ�د غنيم ا�فراوي، vكتبة vصط� : الفواكه ا�وا] S رسالة ابن أ± ز\د القwوا] - 75
  .م1955/ھ1314 ،ا�ا± ا1لó ا(�ي، الطبعة ا¬ا¬ة

  .م2009/ ھ1430-1429ابن جزي، دار الفكر، �نان، بwوت، طبعة : القوان� الفقهية - 76
دار ا.كتب العلمية، بwون، �نان، الطبعة ابن عبد الW، : ا.�~ ~ فقه أهل ا(دينة ا(ا.¶ - 77

  .م2002/ھ1422ا¬انية، 
: ¸ن وا.dوط وا(وانع واألسباب�اب ا.لباب ~ بيان ما تضمنته أبواب ا.كتاب من األر - 78

أل± عبد اهللا �ّمد بن راشد ا�كري القفF، �قيق �ّمد ا(دن®U وا1بيب بن طاهر، دار 
 ،Éاث، د±، اإلمارات العر�ية ا(تحدة، الطبعة األوÖراسات اإلسالمية و§حياء الâ. ا�حوث

  .م2007/ھ1428
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 دار ا.شهاب، باتنة، ا#زائر،بن إسحاق ا(ا.¶،  أل± ا(ودة خليل: ¤ت� العالمة خليل - 79
  .دت
  .م1994/ھ1415 ،، دار ا.كتب العلمية، الطبعة األوÉبن أ�س اإلمام ما.ك: ا(دونة - 80
أل± العباس أ�د بن عبد العز\ز ا�الK، ضبط و�قيق : ا(راهم ~ أح�م فساد ا�راهم - 81

  .م2013/ھ1434الطبعة األوÉ،  عصام �ّمد ا.ّصاري، دار ابن حزم، بwوت،
أل± عبد اهللا �ّمد بن برهان ا�ين إبراهيم بن i : ا(سائل ا(لقوطة من ا.كتب ا(Zسوطة - 82

ابن فرحون، اعت÷ به وصححه جالل i القذا~ ا#ها]، دار ابن حزم، بwوت، �نان، الطبعة 
Éم2003/ھ1424، األو.  

، �قيق �ّمد ح�، دار القرطó بن رشدأل± ا.و{د �ّمد بن أ�د : ا(مهداتا(قدمات  - 83
Éوت، �نان، الطبعة األوwم1988/ھ1408 ،الغرب اإلسال�، ب.  

القا� عبد ا.وهاب، �قيق �®ش عبد ا1ق، ا(كتبة : ا(عونة S مذهب x.م ا(دينة - 84
  .اRجار\ة، vصط� أ�د ا�از، vكة ا(كرمة، د ت

�مد بن أ�د بن �مد عل®ش، دار الفكرأل± عبد اهللا : ح ا#ليل �ح ¤ت� خليلمن -85، 
  .م1989/ه1409 الطبعة، بwوت

 ا1طاب بن �ّمد بن عبد ا.ر�ن  �ّمدأل± عبد اهللا : vواهب ا#ليل .dح ¤ت� خليل - 86
Uوت، الطبعة ا¬انية، ا.رعيwھ1398، دار الفكر، ب.  

أل± عبد اهللا �ّمد بن : العلمية، بأسفله اRاج واإلùيل (خت� خليلوطبعة دار ا.كتب 
 ،Éوت، �نان، الطبعة األوwات، بwر\ا عمyيوسف ا(واق، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه ز

  .م1995/ھ1416
  .ا�ردير، دار إحياء ا.كتب العر�ية، القاهرة: ا.dح ا.كبw (خت� خليل - 87
ا(ز\دي، دار ا.كتب  ابن ناî اRنو)، �قيق أ�د فر\د: .رسالة�ح ابن ناS î ا - 88

Éم2007/ھ1428 ،العلمية، الطبعة األو.  
أل± العباس ا�الK، دار يوسف بن تاشف�، vور\تانيا، vكتبة اإلمام ما.ك،  : نور ا�� - 89

Éم2007/ھ1428 ،اإلمارات العر�ية، الطبعة األو. 

 ،ا.رجراî، ا(طبعة ا#ديدة، فاس، الطبعة األوÉ: اإلمام ما.كمنار ا.سا.ك إY مذهب  - 90
  .م1940/ھ1359
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  :ا(خطوطات
(حّمد بن أ± القاسم ا(شداK، ¤طوط : تÍملة ا(شّداS K حاشية ا.وانوS ë ا(دونة - 91

  . hزانة ا(طارفة، أدرار، ا#زائر
�اف ذوي ا�¢ء وا(عرفة بتكميل تقييد تÍميل اRقييد و�ليل اRعقيد S ا(دونة أو إ - 92

، 261: ، رقم2؛ج1، ج83: البن ôزي، ¤طوط رقم: أ± ا1سن، و�ليل تعقيد ابن عرفة
  .vؤسسة ا(لك عبد العز\ز، ا�ار ا�يضاء

�ح vسائل ابن �اعة، ا(س� إرشاد ا(كÁسب إY فهم معونة ا(كÁسب و�غية اRاجر  - 93
، 443: رقمد اهللا بن �ّمد بن أ± بÍر العيا� ا(غرç، ¤طوط سا.م عب أل±: ا(حÁسب

  .vؤسسة ا(لك عبد العز\ز، ا�ار ا�يضاء، ا(غرب
ابن ا�جيب اRكروري، ¤طوط hزانة مطارفة، : �ح ابن ا�جيب S ¤ت� خليل - 94

  .أدرار، ا#زائر
ال بن أ�د ا(عدا]، ¤طوط أل± i ا1سن بن رح: فتح الفتاح، وهو �ح ¤ت� خليل - 95
  .، جامعة ا(لك سعود، ا(ملكة العر�ية ا.سعودية3371: رقم
عبد اهللا بن �ّمد العيا�، ¤طوط أل± سا.م : نظم vسائل ابن �اعة اRو�° ~ ا�يوع - 96

  . �سخة مطارفة خزانة ابن عبد ا.كبw، أدرار، ا#زائر
97 - Kّمد أل± عبد اهللا : وثائق الفشتا�من جزئ�،  ، 21 :رقم الفشتاK، ¤طوطبن شعيب 

  .vؤسسة ا(لك عبد العز\ز، ا�ار ا�يضاء، ا(غرب
  

  :كتب الفتاوى وا�وازل -2
، اعتناء أبو الفضل ا�ميا� ا.رّجراî ا.سكتا] بن عبد ا.ر�ن ع®: األجو�ة الفقهية - 98

�نان، ، ا�يضاء، ا(غرب، دار ابن حزم، بwوت أ�د بن v ،iرyز الÖاث ا¬قا~ ا(غرç، ا�ار
Éم20011/ھ1432، الطبعة األو.  

عبد ا.ر�ن ا.شعó، �قيق ا.صادق ا1لوي، دار الغرب اإلسال�، الطبعة األوÉ، : األح�م - 99
  .م1992

أل± األصبغ ع® بن سهل بن عبد اهللا : األح�م ا.كWى أو اإلعالم بنوازل األح�م -100
  .م1995/ھ1415دي، �قيق نورة �ّمد عبد العز\ز ا.و�ري، ا.ر\اض، الطبعة األوÉ، األس
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أل± عبد اهللا �ّمد بن إبراهيم ا.لخ¯ ا(عروف بابن ا.را� : اإلعالن بأح�م ا��يان -101
  .م1999ا�ناء، �قيق ودراسة فر\د بن سليمان، vرyز ال�d ا#ام�، 

ابن لب، �قيق حس� ¤تاري، هشام : تقر\ب األvل ا�عيد ~ نوازل األستاذ أ± سعيد -102
 ،دار ا.كتب العلمية، بwوت، �نان، الطبعة األوÉإ�اف vصط� ا.صمدي، ا.ّرا�، 
  .م2004/ھ1424

103- wأجو�ة أ± ا1سن ا.ّصغ S w1�ّبن ، إخراج أ�د ا.ّسجلما´ بن هاللإبراهيم : اّ�ّر ا
Éوت، الطبعة األوwا�ار ا�يضاء، دار ابن حزم، ب ،çاث ا¬قا~ ا(غرÖز الyرv ،i، 

  .م20011/ھ1432
 عتناءi بن �ّمد بن عبد ا.ر�ن األجهوري، إ: ا.ّزهرات ا.ورديّة ~ الفتاوى األجهور\ة -104

ا�يضاء، ا(غرب، دار ابن  أبو الفضل ا�ميا� أ�د بن v ،iرyز الÖاث ا¬قا~ ا(غرç، ا�ار
 ،Éوت، �نان، الطبعة األوwم2011/ھ1432حزم، ب.  

105- �أل± القاسم بن : ، جامع vسائل األح�م (ا نزل من القضايا با(فت� وا1ّ�مفتاوى الWز
الWز�، تقديم و�قيق �ّمد ا1بيب ا�يلة، دار الغرب اإلسال�، بwوت، أ�د ا�لوي اRو�°، 

 ،Éم2002الطبعة األو.  
، تقديم و�قيق و�ع وتعليق أل± ا.و{د �ّمد بن أ�د بن رشد القرطó: فتاوى ابن رشد -106

  .م1987/ھ1407وÉ، ا(ختار بن الطاهر اRليÅ، دار الغرب اإلسال�، بwوت، �نان، الطبعة األ
عل®ش، ا(كتبة اRجار\ة  �مد: فتح العÅ ا(ا.ك ~ الفتوى S مذهب اإلمام ما.ك -107

  .ا.كWى، �v، د ت
�قيق �مد ، ا.و{د �مد بن أ�د بن رشد القرطó ±أل: vسائل أ± ا.و{د ابن رشد -108

1414dالطبعة ا¬انية، ، دار اآلفاق ا#ديدة، ا(غرب ،دار ا#يل، بwوت، ا1بيب اRج�]
  .م1993/

أ�د ا.و�2d°، : أهل إفر\قيا، واألند.س، وا(غرب ا(عيار ا(عرب، وا#امع عن فتاوى -109
خرجه �اعة من الفقهاء، إ�اف �ّمد ح�، �d وزارة األوقاف وا.شؤون اإلسالمية .لملكية 

  .م1981/ھ1401ا(غر�ية، الطبعة 
أل± عبد اهللا �ّمد بن عبد اهللا بن إبراهيم ا(ر\U، األند.°، ا(عروف : منتخب األح�م -110

  دراسة و�قيق �ّمد �اد، دار األمان .ل�d واRوز\ع، ا.ر�اط، ا(غرب، الطبعة بابن أ± زمن�، 



 1579 
 

 ،Éم2009/ھ1430األو.   
: ة من األح�م ا.كWى البن سهلوثائق ~ أح�م قضاء أهل ا�مة ~ األند.س vستخرج -111

 .م1982، 1981عبد ا.وهاب خالف، طبع ا(رyز العرç ا�و� .إلعالم، القاهرة، 

  :ا(خطوطات
أل± زyر\اء ¾� بن vو� بن ع® بن ¾� ا(غيÅ : ا�رر ا(كنونة ~ نوازل مازونة -112

تصو\ر vرyز �عة ا(اجد .لثقافة . vكتبة ا.شيخ ا1س�، ميلة، ا#زائر 4: ا(ازو�، ¤طوط رقم
  .والÖاث، د±

أل± ز\د عبد ا.ر�ن ا#نتوري، ¤طوط hزانة أوالد سعيد، تيميمون، : نوازل ا#نتوري -113
  .أدرار، ا#زائر

  .¤طوط hزانة ا(طارفة، أدرار، ا#زائر: نوازل ا.ورزازي -114
، 5839: ابن هارون، ¤طوط رقم: ¤ت� ا�هاية واRمام ~ معرفة ا.وثائق واألح�م -115

 . جامعة ا(لك سعود

، ¤طوطات جامعة 5367: أل± إسحاق إبراهيم بن هالل، ¤طوط رقم: نوازل ابن هالل -116
  . ا(لك سعود، ا(ملكة العر�ية ا.سعودية

  
  :كتب فقه القضاء -3

عبد اهللا، �مد بن أ�د بن �مد الفا´،  ±أل: ~ �ح �فة ا�1م اإلتقان واإلح�م -117
و�هاvشه حاشية أبو i ا1سن بن رحال بن أ�د ا(عدا] S . ، ، بwوت، د تدار ا(عرفة ،ميارة

  .ا.dح ا.سابق
ابن ا.صالح، �قيق vوفق عبد اهللا عبد القادر، vكتبة العلوم : أدب ا(ف© وا(ستف© -118

  .م2002/ھ1423واÍ1م، ا(دينة ا(نورة، طبعة 
ا(تندë : أس÷ ا(سا.ك ~ أن من عمل با.راجح ما خرج عن مذهب اإلمام ما.ك -119

  .، د تا(ور\تا]، ا(طبعة ا.وطنية، نواكشوط
ا�جاح، ا�ار ا�يضاء،  �ّمد ر\اض، مطبعة: أصول الفتوى والقضاء ~ ا(ذهب ا(ا.¶ -120

  .م1996/ھ1416لطبعة األوÉ، ا(غرب، ا
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i بن عبد ا.سالم الÁسو�، دار الفكر، بwوت، �نان، طبعة : ا�هجة ~ �ح اRحفة -121
  .أل± عبد اهللا �ّمد اRاودي: و�هاvشه حÅ ا(عاصم لفكر ابن xصم. م1996/ھ1416

�ال ه اديثابن فرحون، خّرج أح: تب�ة ا�1م ~ أصول األقضية ومناهج األح�م -122
  .م1995/ھ1416نان، الطبعة األوÉ، بwوت، � ،vرعشÅ، دار ا.كتب العلمية

إمام ا1رم� ا#و\U، �قيق عبد العظيم ا�يب، vكتبة : الظلم ~ اRياثغياث األvم  -123
  .ھ1401، إمام ا1رم�، الطبعة ا¬انية

ا�ين �ّمد بن أ�د ا(نهاî شمس : جواهر العقود ومع� القضاة وا(وقع� وا.شهود -124
  .األسيو�، الطبعة ا¬انية، د ت

، األند.°¾� �ّمد بن أ± بÍر �ّمد بن xصم  أل±: �ح ابن اّ�اظم Rحفة ا1ّ�م -125
Éوت، �نان، الطبعة األوwدراسة و�قيق إبراهيم عبد ا.سعود ا#نا±، دار ابن حزم، ب، 

  .م2013/ھ1434
أل± القاسم سلمون بن : العقد ا(نظم .لح�م فيما �ري ب� أيديهم من العقود واألح�م -126

مطبوع بهاvش تب�ة . ھ1302، ا(طبعة ا�هية، �v، ا.كنا] بن سلمونi بن عبد اهللا 
  .ا�1م البن فرحون

ق ~ �ح المية ا.زقاق -127
ّ
ارة الفا´، أل± عبد اهللا �ّمد بن أ�د مي: فتح العليم اqال

 .م2011/ھ1432ا(كتبة الع�\ة، صيدا بwوت، طبعة 

أ± ا.و{د لقا� .: و�يان ما Dv عليه العمل عند الفقهاء وا�1م فصول األح�م -128
 îو�ة، دار ابن ) ھ474ت(سليمان بن خلف ا�اRكتبة اv ،ّمد أبو األجفان�، �قيق وتقديم 

Éوت، الطبعة األوwم2002/ھ1422 ،حزم، ب.  
�ا.س القضاة وا�1م وا�Rبيه واإلعالم فيما أفتاه ا(فتون وحÍم به القضاة من  -129

نعيم عبد العز\ز سا.م بن : دراسة و�قيقأل± عبد اهللا �ّمد بن عبد اهللا ا(كنا´، : األوهام
األول،  طالب ا.كثwي، vراجعة عز ا�ين زغيبه، vرyز �عة ا(اجد .لثقافة والÖاث، الطبعة

  .م2002/ھ1423
القا� عياض وو�ه �ّمد، تقديم و�قيق وتعليق : مذاهب ا�1م ~ نوازل األح�م -130

  .م1997�ّمد بن �\فة، دار الغرب اإلسال�، بwوت، الطبعة ا¬انية، 
  أل± القاسم بن : vرجع ا(ش0ت، �ح نظم نوازل سيدي عبد اهللا العلوي ا.شنقيطي -131
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  .Rوا� ا.ليv ،óكتبة ا�جاح، طرابلس، �يا�ّمد ا
أل± إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد ا.رفيع، �قيق : مع� ا�1م S القضايا واألح�م -131

  .م1989�ّمد بن قاسم بن عياد، دار الغرب اإلسال�، بwوت، �نان، طبعة 
صم، �قيق �ّمد عبد ا.سالم �ّمد بن x:منظومة �فة ا�1م ~ نÍت العقود واألح�م -132

�ّمد، دار اآلفاق العر�ية، القاهرة، الطبعة األ ،Éم2011/ھ1432و. 

أل± ا.شتاء ا.صنهاî، مطبعة األمنية، : vواهب اqالق S �ح اRاودي .المية ا.زقاق -133
  .م1955/ھ1375ا.ر�اط، الطبعة ا¬انية، 

ابن هشام، �قيق سليمان بن عبد اهللا : األح�ما(فيد .لح�م فيما يعرض �م من نوازل  -134
 ،Éوز\ع، ا(ملكة العر�ية ا.سعودية، الطبعة األوRوا dيل، دار العاصمية .ل�qبن �ود أبا ا

  .م2012/ھ1433
  :ا(خطوطات

، 5069: ابن أ± القاسم العمwي، ¤طوط: األvليات الفاشية �ح العمليات الفاسية -135
  .ك سعود¤طوطات جامعة ا(ل

، vؤسسة 5388: رقم �ّمد بن أ± القاسم ا.سجلما´، ¤طوط: �ح العمل الفا´ -136
  .ا(لك عبد العز\ز، ا�ار ا�يضاء، ا(غرب

أل± ز\ـد ، .، أو العمليات ا.كWىنظم العمل الفا´، و�حه ا(شهور بالعمليات الفاسية -137
  .ا(لك عبد العز\ز، ا�ار ا�يضاء، ا(غرب، vؤسسة 197: ¤طوط رقم ،عبد ا.ر�ن الفا´

أل± ز\د عبـد ا.ـر�ن ا#نتـوري، ¤طـوط : �ح معونة الغر\م ~ أح�م القضاء ا.ُمليم -138
  .hزانة vلوyة، أدرار، ا#زائر

أل± ز\د ا#نتوري، ¤طوط hزانة ا�اي، : نظم معونة الغر\م ~ أح�م القضاء ا.ُمليم -139
  .زائرأولف، أدرار، ا#

  : كتب تار\خ الفقه -4
�مد إبراهيم i، دار ا�حوث .âراسات اإلسالمية : اصطالح ا(ذهب عند ا(ا.كية -140

 .م2002/ھ1418 ،و§حياء الÖاث، د±، اإلمارات، الطبعة ا¬انية

vكة �ّمد ا�ابغة القالوي، �قيق ودراسة ¾� بن الWاء، ا(كتبة ا(كية، : بوطليحّية -141
  .م2004/ھv، 1425ؤسسة ا.رّ\ان .لطباعة وال�d، بwوت، الطبعة ا¬انية(كرمة، ا
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عمر ا#يدي، م�شورات ع�ظ، : �ا�ات ~ تار\خ ا(ذهب ا(ا.¶ ~ الغرب اإلسال� -142
  .م1987ا.ر�اط، ا(غرب، طبعة 

wوت، الطبعة عبد العز\ز بن عبد اهللا، دار الغرب اإلسال�، ب: معلمة الفقه  ا(ا.¶ -143
Éم1983/ھ1403، األو.  

  :دراسات ~ الفقه -4
عبد العز\ز بن صالح اqليÌ، : االختالف الفق¦ ~ ا(ذهب ا(ا.¶، vصطلحاته وأسبابه -144

 Éھ1414رسالة أ�اديمية، ا(غرب، الطبعة األو  
 ،إسماعيل سا.م عبد العاv ،Kكتبة ا.زهراء، الطبعة األوÉ: ا�حث الفق¦ -145

  .م1992/ھ1412
عبد الà بن : تZي� ا(دارك .رجحان سنة �ية ا(سجد وقت خطبة ا#معة ~ مذهب ما.ك

  .ا.صديق الغماري، دار الفرقان ل�d ا1ديث، ا�ار ا�يضاء، د ت
 ،يوسف القرضاوي، دار ا.صحوة، القاهرة، الطبعة األوÉ: الفتوى ب� االنضباط والÁسيب -146

  .م1988/ھ1408
عمر ا#يدي،  إصدار صندوق إحياء الÖاث اإلسال�، : العرف والعمل ~ ا(ذهب ا(ا.¶ -147

  .م1984طبعة 
بن v iسفر : منهج اسÁنباط أح�م اّ�وازل الفقهية ا(عاêة، دراسة تأصيلية تطبيقية -148

 ،ا¬انيةالقطحا]، دار األند.س اöqاء، جدة، دار ابن حزم، بwوت، الطبعة بن �ّمد 
  .م2010/ھ1431

وهبة : سبل االستفادة من ا�وازل والفتاوى والعمل الفق¦ ~ اRطبيقات ا(عاêة -149
  .م2001/ھ1421 ،ا(كتó، دvشق، سور\ا، الطبعة األوÉ ا.زحيÅ، دار

�ّمد أبو فارس،  ا(جمع ا(ل¶ �حوث ا1ضارة، vؤسسة آل ا�يت، : ا.شورى ~ اإلسالم -150
 ).م1190( طبعة

 ،عبد ا.كر\م ز\دان، vؤسسة ا.رسالة، بwوت، �نان، الطبعة اRاسعة: أصول ا�عوة -151
  .م2002/ھ1423

عبد ا.سالم العÑي، وزارة األوقاف ا(غر�ية، طبعة : نظر\ة األخذ بما جرى به العمل
  .ھ1417
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  علم ا(نطق
قيق وتقديم وتعليق أبو بÍر عبد ا.ر�ن األخöي، �: ا.سلم ا(رونق ~ علم ا(نطق -152

Éم2006/ھ1427 ،بلقاسم ضيف ا#زائري، دار ابن حزم، الطبعة األو.  
  

  اRار\خ
أل± القاسم سعد اهللا، x.م ا(عرفة، ا#زائر، طبعة خاصة، : أcاث وآراء ~ تار\خ ا#زائر -153

  .م2009
اّ�اêي، �قيق وتعليق أ�د : االستقصا ألخبار دول ا(غرب األقû، ا�ولة العلو\ة -154

  .م1997/ھ1418جعفر اّ�اêي و�ّمد اّ�اêي، دار ا.كتاب، ا�ار ا�يضاء، ا(غرب، طبعة 
فرج �مود فرج، ديوان : إقليم توات خالل القرن� ا¬امن عd واRاسع عd ا(يالدي� -154

  .1977ا(طبوxت ا#امعية، ا#زائر، طبعة 
هاليÅ حنيÌ، دار ا�دى، ا#زائر، الطبعة األوÉ، : ائر العثما]أوراق ~ تار\خ ا#ز -155

  .م2008
 ت( بن عذاري ا(راك��مد بن �مد أل± عبد : ا�يان ا(غرب ~ أخبار األند.س وا(غرب

، �نان، دار ا¬قافة، بwوت، {Ì بروف�سال. كوالن، إِ . س. ج �قيق وvراجعة، ) ھÞ695و 
  .م1983ا¬ا¬ة،  الطبعة

�مود شاكر، ا(كتب اإلسال�، بwوت، �نان، الطبعة : اRار\خ اإلسال�، العهد العثما] -156
  .م2000/ه1421ا.رابعة، 

ا.صديق حاج : م20م إY 17/ھ14إY القرن  ھ11اRار\خ ا¬قا~ إلقليم توات من القرن  -157
  .م2003األوÉ  أ�د، مدير\ة ا¬قافة، أدرار، ا#زائر، الطبعة

أل± القاسم سعد اهللا، ا.ydة ا.وطنية : م20- 16/ه14-10تار\خ ا#زائر ا¬قا~، من ق -158
  .م1985ا#زائر، الطبعة ا¬انية،  .ل�d واRوز\ع،

وطبعة ديوان  .م2010عبد ا.ر�ن ا#يالK، دار األمة، ا#زائر، طبعة : تار\خ ا#زائر العام -159
  .، ا#زائر، د تا(طبوxت ا#امعية

ا(يv ،Åكتبة ا�هضة بن �ّمد ا�الK مبارك : تار\خ ا#زائر ~ القديم وا1ديث -160
  .م1964ا#زائر\ة، ا#زائر، طبعة 
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�ّمد فر\د بك ا(حا�، �قيق إحسان حÀّ، دار ا�فاïس، : تار\خ ا�ولة العلية العثمانية -161
 ،Éوت، الطبعة األوwم1981/ھ1401ب.  

اط، �ّمد ا.ضعيف ا.ر�ا�، �قيق أ�د العماري، دار ا(أثورات، ا.ر�: تار\خ ا.ضعيف -162
 ،Éم1986/ھ1406الطبعة األو.   

الطالب أ�د بن طو\ر ا#نة حاî ا.وادا]، �قيق أ�د بن أ�د سا.م، : تار\خ ابن طو\ر ا#نة
  .م1995م�شورات معهد ا�راسات اإلفر\قية، ا.ر�اط، ا(غرب، طبعة 

163- êإسماعيل : )م1980-م1492/ھ1400-ھ987(تار\خ العا.م اإلسال� ا1ديث وا(عا
�مود شاكر، دار ا(ر\خ، ا.ر\اض، ا(ملكة العر�ية ا.سعودية، طبعة  ،ëأ�د با

  .م1995/ھ1415
 عd واRاسع عd ا¬امن(توات واألزواد خالل القرن� ا¬ا] عd وا¬الث عd ا�جرة 

�ّمد ا.صالح حوتية، دار ا.كتاب العرç، : ، دراسة تارºية من خالل ا.وثائق ا(حلية)ديا(يال
  .م2007القبة، ا#زائر، طبعة 

ناê ا�ين سعيدو�، ا(ؤسسة ): العهد العثما](دراسات وأcاث ~ تار\خ ا#زائر  -163
  .م1984ا.وطنية .لكتاب، ا#زائر، طبعة 

�ّمد �ّمد ا.صال±، دار اRوز\ع: عواvل ا�هوض وأسباب ا.ّسقوطا�ولة العثمانية  - 164 i 

 ،Éاإلسالمية، الطبعة األو dم2001/ھ1421وال�.  
  .م1931أ�د توفيق مد]، ا(طبعة العر�ية، ا#زائر، طبعة : كتاب ا#زائر

ا.وطنية .ل�d  أل± القاسم سعد اهللا، ا.ydة): بداية االحتالل(�ا�ات تار\خ ا#زائر ا1ديث 
  .واRوز\ع، ا#زائر، الطبعة ا¬ا¬ة، د ت

خوجة، تقديم وتعر\ب و�قيق �ّمد العرç ا.ز�wي، ا(ؤسسة ا.وطنية بن عثمان �دان : ا(رآة
 .2005.ل�d واإلشهار، ا#زائر، طبعة 

#امعية، ¾� بوعز\ز، ديوان ا(طبوxت ا: مع تار\خ ا#زائر ~ ا(لتقيات ا.وطنية وا�و{ة
  .م1999ا#زائر، 
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  الÖاجم والطبقات 
أل± ا1سن i بن أ± ا.كرم �ّمد بن �ّمد ا.ش®با] : أسد الغابة ~ معرفة ا.صحابة -165

�ّمد معوض وxدل أ�د عبد ا.وجود، دار ا.كتب  i قيق� ،wا#زري، عز ا�ين بن األث
 ،Éم1994/ھ1415العلمية، الطبعة األو.  

أل± الفضل أ�د بن i بن �ّمد بن حجر العسقال]، : اإلصابة ~ تمي� ا.صحابة -166
 ،Éوت، الطبعة األوwدل أل�د عبد ا(وجود، دار ا.كتب العلمية، بxّمد معوض و� i قيق�

  .ھ1415
، )ه1396 ت(خw ا�ين بن �مود بن �مد بن i بن فارس، ا.زر� ا�vشÀ : األعالم -167

  .م2002 ،اqاvسة عdة الطبعة، ار العلم .لمالي�د
العباس بن إبراهيم ا.سمالK، راجعه : اإلعالم بمن حل vراكش وأغمات من األعالم -168

  .م1993/ھ1413عبد ا.وهاب بن منصور، الطبعة ا(لكية، ا.ر�اط، الطبعة ا¬انية، 
169- dمن أهل القرن ا1ادي ع Wّمد بن عبد ا.ر�ن : اإلعالم بمن غ�عبد اهللا بن 

الفهري، �قيق فاطمة نافع، �yة الÖاث ا¬قا~ ا(غرç، ا�ار ا�يضاء، دار ابن حزم، بwوت، 
 ،Éم2008/ھ1429الطبعة األو .  

يق �ّمد رضوان ا�اية، ابن األ�ر، �ق: أعالم ا(غرب واألند.س ~ القرن ا¬امن -170
Éوت، الطبعة األوwؤسسة ا.رسالة، بv ،1398م1976/ھ.  

، )ھ562ت( ا.سمعا]أل± سعيد عبد ا.كر\م بن �ّمد بن منصور اRمي¯ : األ�ساب -171
�قيق عبد ا.ر�ن بن ¾� ا(عل¯ ا{ما] وغwه، �لس دائرة ا(عارف العثمانية، حيدر آباد، 

Éم1962-ه1382(الطبعة األو(،  
�مد بن i بن �مد بن عبد اهللا ا.شو¸]: ا�در الطالع بمحاسن من بعد القرن ا.سابع -172، 

  .د ت. بwوت، دار ا(عرفة
أل± عبد اهللا �ّمد بن �ّمد بن أ�د ا(لقب : ر األو{اء والعلماء بتلمسانكالZستان ~ ذ -173

vراجعة �ّمد بن أ± شنب، ا(طبعة ا¬عا�ية، طبعة ، ، ا(لي© ا(ديو� اRلمسا]ابن vر\مب
  .م1908/ھ1336

أ�د بن ¾� بن أ�د بن عمwة، أل± جعفر : بغية ا(لتمس ~ تار\خ رجال أهل األند.س -174
óا.ض، çم1967طبعة ، القاهرة، دار ا.�تب العر.  
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غو\� واّ�حاة -175
ّ
أ± بÍر جالل ا�ين ا.سيو�، لعبد ا.ر�ن بن : بغية ا.وxة ~ طبقات ا.ل

  .�قيق �ّمد أبو الفضل إبراهيم، ا(كتبة الع�\ة، صيدا، �نان، د ت
غة -176

ّ
أل± طاهر �د ا�ين �ّمد بن يعقوب الفwوز آبادي، : ا�لغة ~ تراجم أئمة اّ�حو وا.ل

 ،Éوز\ع، الطبعة األوRوا dم2000/ھ1421دار سعد ا�ين .لطباعة وال�.  
ا1سن i بن  ±أل :)ا(رقبة العليا فيمن 2ستحق القضاء والفتيا(تار\خ قضاة األند.س  -177

#نة إحياء ، �قيق عبد اهللا بن �مد بن �مد ابن ا1سن ا#ذا� ا�با¼ ا(الÀ األند.°
الطبعة اqاvسة، ، �نان، بwوت، دار اآلفاق ا#ديدة، الÖاث العرç ~ دار اآلفاق ا#ديدة

  .م1983/ه1403
ن� األزدي، عبد اهللا بن �مد بن يوسف بن أل± ا.و{د  :تار\خ علماء األند.س -178

vكتبة  ،عزت العطار ا1س®U ووقف S طبعه ،ع÷ ب�dه وصححه، ا(عروف بابن الفر�
  .م1988 /ه1408¬انية، ا الطبعة ،اqان�، القاهرة

دار ا.كتب أل± عبد اهللا شمس ا�ين �ّمد بن أ�د بن عثمان ا�هó، : تذكرة ا1فاظ -179
  .م1998/ھ1419بwوت، �نان، الطبعة األوÉ،  العلمية،

.لقا� أ± الفضل : ترتيب ا(دارك وتقر\ب ا(سا.ك (عرفة أعالم مذهب اإلمام ما.ك -180
سا.م هاشم، دار ا.كتب العلمية، بwوت،  عياض بن vو� ا{حصóّ، ضبطه وصححه �ّمد

 ،Éم1998/ھ�1418نان، الطبعة األو.  
�ّمد �فوظ، دار الغرب اإلسال�، بwوت، �نان، الطبعة : تراجم ا(ؤلف� اRو�س®� -181

 ،Éم1982األو.  
الطبعة �ّمد �فوظ، دار الغرب اإلسال�، بwوت، �نان، : تراجم ا(ؤلف� اRو�س®� -182

 ،Éم1982األو.  
�ّمد ا1فناوي، مطبعة ب®w فونتانة ا.dقية، ا#زائر، : تعر\ف اqلف برجال ا.سلف -183

  .م1906/ھ1323طبعة 
ابن األبار، �قيق عبد ا.سالم، دار الفكر، �نان، طبعة : اRكملة .كتاب ا.صلة

  .م1995/ھ1415
، الفضل أ�د بن i بن �مد بن أ�د بن حجر العسقال] ±أل :تهذيب اRهذيب -184

  .ه1326الطبعة األوÉ،  ،مطبعة دائرة ا(عارف ا�ظامية، ا�ند
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�در ا�ين �ّمد بن ¾� بن عمر القرا~، �قيق i : توشيح ا�يباج وَحلية االبتهاج -185
 ،Éكتبة ا¬قافة ا�ي�ية، الطبعة األوv ،م2004/ھ1425عمر.  

�مد عبد ا.ر�ن بن �مد بن إدر2س بن ا(نذر اRمي¯ ±أل: ا#رح واRعديل - 186 ،Åا1نظ ،
دار و ،ا�ند، cيدر آباد ا�Ðن ،ة �لس دائرة ا(عارف العثمانيةطبع، ا.رازي ابن أ± حاتم

  .م 1952 /ه 1271األوÉ، الطبعة إحياء الÖاث العرç، بwوت، 
�مد أم� بن فضل اهللا بن �ب ا�ين بن  :أعيان القرن ا1ادي عdخالصة األثر ~  -187

Àشvا1موي األصل، ا� óمد ا(ح�  .بwوت ،دار صادر ،

قاسم i سعد، دار ا�حوث .âراسات اإلسالمية و§حياء : �هرة تراجم الفقهاء ا(ا.كية - 188

 ،Éاث، د±، الطبعة األوÖم2002/ھ1423ال.  
عبد القادر بن �مد بن ن� أل± �ّمد �j ا�ين : ا(ضية ~ طبقات ا1نفيةا#واهر  -189

�مد كتب خانه wاهللا القر�، م ،�lد ت. كرا.  

بن أل± الفضل أ�د بن i بن �ّمد ا(شهور با: ا�رر ا.�منة ~ أعيان ا(ئة ا¬امنة - 190
يدر أباد، حراجعه �ّمد عبد ا(عيد ضان، �لس دائرة ا(عارف العثمانية، العسقال]،  حجر

  .م1972/ھ1392، ا�ند، الطبعة ا¬انية
القا� إبراهيم بن نور ا�ين ا(عروف : ا�يباج ا(ذهب ~ معرفة أعيان علماء ا(ذهب -191

  .م1996/ھ1417 ،الطبعة األو�Éنان، دار ا.كتب العلمية، بwوت، ، ابن فرحونب
أ�د : رفع ا�قاب بعد كشف ا1جاب فيمن تال/ مع ا.شيخ اRيجا] من األصحاب -192

سكwج، دراسة و�قيق �ّمد ا.را� كنون ا1سU اإلدر2°، ا(طبعة ا(هدية، تطوان، ا(ملكة 
  .ا(غر�ية، د ت

): أدرار ا#زائروالية (سلسلة ا�وات ~ إبراز شخصيات من علماء وصالà إقليم توات  -193
  .مv2005والي اRها�، ا(ؤسسة ا.وطنية .ل�d واإلشهار، طبعة 

�ّمد : األنفاس األنفاس و�ادثة األ�ياس بمن أقW من العلماء وا.صلحاء بفاس -194
 ،Éوز\ع، الطبعة األوRوا dا.كتا]، دار ا¬قافة .ل� i مد �زة بن�ا.كتا]، �قيق 

  .م2004/ھ1425
ايْماز �مد بن أشمس ا�ين عبد اهللا  ±أل :w أعالم ا�بالءس -194 �د بن عثمان بن قَ

óم2006/ه1427 طبعة، القاهرة ،دار ا1ديث، ا�ه.  
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أ�د عر\ان ا.راس، دار هومة، : ا.ّشجرة ا(رجانّية ~ اRعر\ف باألßة ا�لبا{ة ا.ّر¢نية -195
  .م2010ا#زائر، طبعة 

�ّمد بن �ّمد ¤لوف، دار الفكر، د ت: ا.زyّية ~ طبقات ا(ا.كيةشجرة ا�ور  -196.  
أل± اwq شمس ا�ين �ّمد بن عبد ا.ر�ن : ا.ضوء ا.المع ألهل القرن اRاسع -197

  .ا.سخاوي، م�شورات دار vكتبة ا1ياة، بwوت، د ت
vراجعة و§كمال حسن حسU عبد ا.وهاب، : العمر ~ ا(صنفات وا(ؤلف� اRو�س®� -198

�ّمد العر́و و�شw ا�كوش، بيت ا1كمة ا(ؤسسة ا.وطنية .ل�Öة واRحقيق وا�راسات، 
 ،Éوت، الطبعة األوwم1990تو�س، دار الغرب اإلسال�، ب.  

أل± حفص ßاج ا�ين عمر بن i بن أ�د بن ا(لقن ا.شاف� : طبقات األو{اء -199
  .م1994/ھ1415 ،الطبعة ا¬انية،القاهرة vكتبة اqان�،\به، �قيق نور ا�ين �ا(�ي، 

�ّمد باي بلعا.م، دار : الغصن ا�ا] ~ تر�ة وحياة ا.شيخ عبد ا.ر�ن بن عمر اRنال] -200
  .م2004هومة، ا#زائر، 

�ّمد بن أ�د ا1ضي¶، �قيق أ�د بوvزyو، مطبعة ا�جاح ا#ديدة، : طبقات ا1ضي¶ -201
 ،Éم2006/ھ1427ا�ار ا�يضاء، ا(غرب، الطبعة األو.  

لعبد ا.ر�ن بن أ± بÍر جالل ا�ين ا.سيو�، دار ا.كتب العلمية، : طبقات ا1فاظ -202
 ،Éوت، الطبعة األوwھ1403ب.  

أل± ا1سن بن أ± يع. �ّمد بن �ّمد، �قيق �ّمد حامد الفÀ، دار : طبقات ا1نابلة -203
  .، بwوتا(عرفة
عالء ا�ين i بن أvر اهللا ا1ميدي، ا(عروف بابن ا#ناú وقناK زادة، : طبقات ا1نفية -204

 ،Éبغداد، الطبعة األو ،Uحان، مطبعة ديوان ا.وقف ا.سÑ.هالل ا j�دراسة و�قيق 
  .م2005/ھ1426

i، دار ا.كتب  �ّمد ا1سن ا(غرç، وضع حواشيه v́ر: طبقات ا.شاذ{ة ا.كWى -205
 .  م2005/ھ1436لطبعة ا¬انية، بwوت، �نان، االعلمية، 

أل± �ّمد �ال ا�ين عبد ا.رحيم بن ا1سن بن i اإلسنوي ا.شاف�، : طبقات ا.شافعية -206
 Éم�2002قيق كمال يوسف ا1وت، دار ا.كتب العلمية، الطبعة األو .  
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ابن قا� شبهة، �قيق ا1افظ ين بن أ�د بن �ّمد، أل± بÍر تÀ ا�: طبقات ا.شافعية -207
 ،Éوت، الطبعة األوwم ا.كتب، ب.x ،ھ1407عبد العليم خان.  

ا1س®U، �قيق xدل نو\هض، دار اآلفاق أل± بÍر بن هداية اهللا : طبقات ا.شافعية -208
  .م1982/ھ1402، ا#ديدة، بwوت، الطبعة ا¬ا¬ة

Rاج ا�ين عبد ا.وهاب بن تÀ ا�ين ا.سب¶، �قيق �مود : ا.كWىطبقات ا.شافعية  -209
�ّمد الطنا? وعبد الفتاح �ّمد ا1لو، هجر .لطباعة وال�d واRوز\ع، الطبعة ا¬انية، 

  .ھ1413
أل± إسحاق إبراهيم بن i ا.شwازي، �قيق إحسان عباس، دار ا.رائد : طبقات الفقهاء -209

  .م1970نان، الطبعة األوÉ، العرç، بwوت، �
أل± عبد اهللا �ّمد بن سعد بن منيع ا�اش¯، ا��ي، ا�غدادي، : الطبقات ا.كWى -210

 ،Éوت، الطبعة األوwّمد عبد القادر عطا، دار ا.كتب العلمية، ب�  . م1990/ھ�1410قيق 
عبد : لماء وا.صوفية، ا(سّ� .واقح األنوار القدسية ~ مناقب العالطبقات ا.كWى -211

توفيق i وهبة، vكتبة ا¬قافة وضبط أ�د عبد ا.رحيم ا.سايح وا.وهاب ا.شعرا]، �قيق 
  .م2005ا�ي�ية، القاهرة، طبعة 

أل± جعفر أ�د بن إبراهيم : ابن �شكوال، ومعه كتاب صلة ا.صلة: كتاب ا.صلة -212
افة ا�ي�ية، القاهرة، الطبعة األوÉ، الغرنا�، �قيق �\ف أبو العال العدوى، vكتبة ا¬ق

  .م2008/ ھ1429
الطالب �ّمد ا.وال�، �قيق �ّمد إبراهيم : فتح ا.ّشكور ~ معرفة أعيان علماء اRّكرور -213

Éوت، الطبعة األوwّمد ح�، دار الغرب اإلسال�، ب�  .م1981/ھ1401 ،ا.كّتا]، 
�مد َ$بْد الàَّ بن : ا(عاجم وا(شيخات وا(سلسالتفهرس الفهارس واألثبات ومعجم  -214

دار ، إحسان عباس �قيق، عبد ا.كبw ابن �مد ا1سU اإلدر2°، ا(عروف بعبد الà ا.كتا]
  .م1982 ا¬انية، الطبعة ،بwوت، الغرب اإلسال�

زائر، طبعة �ّمد عبد العز\ز عمر، دار هومة، ا#: قطف ا.زهرات من أخبار علماء توات -215
 .م2002

أ�د بابا ا�Rبك©، ضبط أبو ¾� عبد اهللا : كفاية ا(حتاج (عرفة من ل®س ~ ا�يباج -216
  .م2002/ھ1422 ،�نان، الطبعة األوÉ ،ا.كندري، دار ابن حزم، بwوت
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  .م2013 ا#زائر، عبد اهللا مقال� ومبارك جعفري، دار ا.سZيل،: معجم أعالم توات -217
xدل نو\هض، vؤسسة : معجم أعالم ا#زائر من صدر اإلسالم حÄ الع� ا1ا� -218

  .م1970-ھ1400نو\هض ا¬قافية، بwوت، �نان، الطبعة ا¬انية، 
vكتبة ، كحالة ا�vشÀ ،عمر بن رضا بن �مد راغب بن عبد الغU :معجم ا(ؤلف� -219
  .، د تبwوت ،دار إحياء الÖاث العرç ،ا(ث÷
عبد العز\ز القشتاK، �قيق عبد ا.كر\م كر\م، : مناهل ا.صفا ~ مآثر vوا{نا ا.dفا -220

  .م1972وزارة األوقاف وا.شؤون اإلسالمية وا¬قافة، ا(غرب، طبعة  مطبوxت
م، دار الغرب اإلسال�، الطبعة 1980-م622/ھ1400-1من : vوسوعة أعالم ا(غرب -221

 ،Éم1996/ھ1417األو.  
، م�شورات ùية ا�عوة )ھ1036ت(أل�د بابا ا�Rبك© : االبتهاج بتطر\ز ا�يباجنيل  -222

 ،Éاكية العظ�، الطبعة األوÖية ا.شعبية االشZاإلسالمية، طرابلس، ا#ماهر\ة العر�ية ا.لي
  .م1989/ھ1398

وxداتهم ا.وسيط ~ تراجم أدباء شنقيط وا.0م S تلك ا�الد �ديدا وÆطيطا  -223
 الطبعة، �v ،ا.ydة ا�و{ة .لطباعة ،أ�د بن األم� ا.ّشنِْقيطي: وأخالقهم وما يتعلق بذ.ك

  .م 2002/ه 1422اqاvسة، 
�قيق xدل نو\هض، القسنطيU،  ابن قنفذأل± العباس أ�د بن حسن بن i : ا.وفيات -224

  .م1983/ھ1403 ،دار اآلفاق ا#ديدة، بwوت، الطبعة ا.رابعة
األزهري، مطبعة الZشw ظافر �ّمد : ا{واقيت ا¬مينة ~ أعيان مذهب x.م ا(دينة -225

  .ھ1324العباسية، طبعة  ، ا(ال	

  :¤طوطات
¤طوط، خزانة كوسام،  .ير�ّمد العا.م ا�ك: تر�ة وج�ة �عض علماء إقليم توات -226

  .ا#زائر أدرار،

 بن عبد ا1ق ا(نطيطي، �مد بن عبد ا.كر\م: غرب بعد اإلسالمدرة األقالم ~ أخبار ا( -227
 .، أدرار، ا#زائر¤طوط، �سخة خزانة كوسام

�ّمد عبد : ا�رة الفاخرة ~ ذكر ما بتوات من العلماء، واأل�اف اإلدرس®� والعلو\� -228
  .¤طوط، خزانة كوسام، أدرار، ا#زائر .اRنال]بن عمر بن عبد ا.ر�ن القادر 
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  ا.رحالت وا�âان وا#غرافيا 
ا�ادي قطش وعبد ا.ر�ن أ�د إدر2س، دار ا�دى، ميلة، : أطلس ا#زائر والعا.م -229

  .م2011ا#زائر، طبعة 
أ�س ا.ساري وا.سارب من أقطار ا(غارب إY منت& اآلمال وا(آرب سيد األxجم  -230

ابن vليح، �ّمد بن أ�د الق®° ا.شهÑ� wاج، �قيق �ّمد ): ه1042-ه1040(واألxرب 
  .م1968/ه1388، فاس، ا(ملكة ا(غر�ية، طبعة الفا´

تر�ة و�قيق أبو : رحلة األغوا� ا1اج بن ا�ين ~ شمال إفر\قيا وا.سودان وا�رعية -231
 .م2011ا#زائر، طبعة خاصة، ع، \القاسم سعد اهللا، ا(عرفة ا�و{ة .ل�d واRوز

كروم : ا.رحالت بإقليم توات، دراسة تارºية وأدبية .لرحالت ا(خطوطة hزائن توات -232
  .م2007عبد اهللا، دار حلب، ا#زائر، طبعة 

ا1مwي،  بن عبد اهللا بن عبد ا(نعم �ّمدأل± عبد اهللا : ا.روض ا(عطار ~ خW األقطار -233
  .م�1980قيق إحسان عباس، vؤسسة ناê .لثقافة، بwوت، الطبعة ا¬انية، 

ا1سن بن �ّمد ا.وزان الفا´، تر�ة عن الفر�سية �ّمد ح�، �ّمد : وصف إفر\قيا -234
  .م1983األخö، دار الغرب اإلسال�، بwوت، �نان، الطبعة ا¬انية، 

  
  ا.لغة وا(عاجم

�ّمد بن �ّمد بن عبد ا.رّزاق ا1س®U، أل± الفيض : تاج العروس من جواهر القاvوس -235
�يدي،    .دار ا�داية، �موعة من ا(حقق� �قيقا(لّقب بمرتD، ا.ز�

ر\نهارت ب®Ö، تر�ة �ّمد سليم ا�عي¯، وزارة ا¬قافة : تÍملة ا(عاجم العر�ية -236
  .م2000الطبعة األوÉ  واإلعالم، ا#مهور\ة العراقية،

ا(رز�ان أبو �مد  يوسف بن أ± سعيد ا1سن بن عبد اهللا بن :�ح أبيات س®بو\ه -237
كتبة ا.Øيات األزهر\ة، v ،طه عبد ا.رءوف سعد، vراجعة �مد i ا.ر\ح هاشم�قيق ، ا.سwا~

  .م �v ،1394d/1974، دار الفكر .لطباعة وال�d واRوز\ع، القاهرة
، )ھ817ت (أل± طاهر �د ا�ين �ّمد بن يعقوب الفwوز آبادي : القاvوس ا(حيط -238

، ا.رسالة، بwوت،  �قيق vكتب �قيق الÖاث بمؤسسة ا.رسالة، إ�اف �ّمد نعيم العرقس́و
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وطبعة vكتبة vصط� ا�ا± ا1لó، القاهرة، طبعة  .م2005/ھ�1426نان، الطبعة ا¬امنة، 
  .م1952/ھ1371

، يا�� ،عبد ا.ر�ن اqليل بن أ�د بن عمرو بن تميم الفراهيدي ±أل :كتاب الع� -239
  .، د تدار وvكتبة ا�الل ،§براهيم ا.ساvراúومهدي ا(خزو� �قيق 

األنصاري  ،�مد بن vكرم بن S بن منظورالفضل �ال ا�ين  ±أل :.سان العرب -240
ü\وت، دار صادر ، اإلفرwه1414 ،ا¬ا¬ة الطبعة، ب.  

، عبد اهللا ز\ن ا�ين �مد بن أ± بÍر بن عبد القادر ا1نÌ ا.رازي أ±: ¤تار ا.صحاح -241
اqاvسة،  الطبعة، صيدا ،ا�ار ا�موذجية، بwوت، ا(كتبة الع�\ة، يوسف ا.شيخ �مد�قيق 
1420d/1999م.  

242- wا(صباح ا(ن : i ّمد بن�الفيو� ا(قري، ا(كتبة الع�\ة، صيدا، بwوت، أ�د بن 
  .م2000/ھ1420الطبعة ا¬انية، 

عمر، x.م ا.كتب، الطبعة األوÉ، أ�د ¤تار : معجم ا.لغة العر�ية ا(عاêة -242
  .م2008/ھ1429

إبراهيم vصط� وآخرون، �مع ا.لغة العر�ية، دار إحياء الÖاث : ا(عجم ا.وسيط -243
  .راإلسال�، قط

، �قيق i بن ا1سن ا.ُهناú األزدي، ا(لقب كراع ا�ملأل± ا1سن : ا.ُمَنّجد ~ ا.لغة -244
  .م1988أ�د ¤تار عمر وضا? عبد ا�ا
، x.م ا.كتب، القاهرة، الطبعة ا¬انية، 

  
  ا�حو وا.�ف

  .بwوت، �نان، د ت�ّمد بن عبد اهللا بن ما.ك األند.°، ا(كتبة ا.شعبية، : األلفية -245

�مد بن عبد اهللا بن ما.ك الطاú أل± عبد اهللا �ال ا�ين  :lسهيل الفوائد وتÍميل ا(قاصد
�مد ¢vل بر¸ت�قيق ، ا#يا]، dلطباعة وال�. çم1967/ه1387طبعة  ،دار ا.كتاب العر.  
�ّمد : �ح أبيات سبو\ه -246 óاهللا بن ا(رز�انبن أ± سعيد ا1سن بن عبد يوسف ل 

ا.سwا~، �قيق �ّمد i ا.ر\ح هاشم، vراجعة طه عبد ا.رؤوف سعد، vكتبة ا.Øيات 
  .م1984/ھ1394األزهر\ة، دار الفكر .لطباعة وال�d، القاهرة، طبعة 
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i بن �مد بن ع®،  أل± ا1سن نور ا�ين: �ح األشمو� S ألفية ابن ما.ك -247
ْشُمو�

ُ
  .م1998 /ه1419األوÉ  الطبعة، �نان ،دار ا.كتب العلمية بwوت، ا.شاف� األ
  

  كتب متفرقة
�ّمد الطاهر اRليÅ، �قيق أبو : إ�اف القارئ cياة ا.شيخ خليفة بن حسن األقماري -248

  .القاسم سعد اهللا، م�شورات ا(جلس اإلسال� األS الطبعة ا¬انية، د ت
بن القّيم أل± عبد اهللا �ّمد بن أ± بÍر، ا(عروف با: عن رب العا(� أعالم ا(وقع� -249

  .تعليق طه عبد ا.رؤوف سعد، دار ا#يل، بwوت،  د ت، ا#وزّ\ة
�مد العرç ا.ز�wي، ا.ydة ا.وطنية .ل�d واRوز\ع، : اRجارة اqارجية .لdق ا#زائري -250

  .م1972ا#زائر، طبعة 

أل± القاسم سعد اهللا، دار الغرب ): م1850ت(اإلسال�، �ّمد العنا±  رائد اRجديد - 251

  .م1990اإلسال�، الطبعة ا¬انية، 
�مد بن عبد ا.كر\م، ا.ydة ا.وطنية : �دان بن عثمان خوجة ا#زائري، ومذكراته-252

  ..ل�d واRوز\ع، د ت
 ابن عبد الWمر ا(عروف بأل± عمر يوسف بن عبد اهللا ا�: جامع ب� العلم وفضله -253

  .م1994/ھ1414وزي، ا�مام، طبعة �قيق أ± األشبال ا.زهwي، دار ابن ا#
بن عبد اهللا  i: ، �ف العلم ا#Å، وال�سب العÅجواهر العقدين ~ فضل ا.dف� -254

Uو� بناي العل ا1سv مطبعة العا]، بغداد، طبعة ا.سمهودي، دراسة و�قيق ،Åي
  .م1984/ھ1405

ا(ؤسسة ا.وطنية .لكتاب، ا#زائر،  ناê ا�ين سعيدو�،: دراسات ~ ا(لكية العقار\ة -255
  .م1986طبعة 
أل± راس ا#زائري، �قيق �ّمد بن عبد : فتح اإل� ومنته ~ اRحدث بفضل رç ونعمته -256

  .ا.كر\م ا#زائري، ا(ؤسسة ا.وطنية .لكتاب، د ت
¤W ا�ناء ا1ضاري ا(غرب األوسط، : ات .والية أدرار منطقة تيميمونفهرس خزائن ا(خطوط

جامعة ا#زائر، ¤W ا�حوث وا�راسات ~ حضارة ا(غرب ا.إلسال�، جامعة قسنطينة، 
  .م2009م�شورات ا.سهل، 
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حاî خليفة، vكتبة ا(ث÷، بغداد، طبعة : كشف الظنون عن أسا� ا.كتب والفنون -257
  .م1941

نور ا�ين زمام، : م1998- 1962ا.سلطة ا1اكمة واqيارات اRنمو\ة با(جتمع ا#زائري  -258
 ،çم2002طبعة ا#زائر، دار ا.كتاب العر.  

أ�د بن : ا(ثنو� وا�تار ~ Þر العنيد ا(عثار الطاعن فيما صح من ا.سA واآلثار -259
�v ،ھ1352، طبعة ا.صديق الغماري، ا(طبعة اإلسالمية باألزهر.  

تعر\ب وتعليق وتقديم إسماعيل العرç، ا.ydة ا.وطنية .ل�d : مذكرات و{ام شا.ر -260
  .1982طبعة  واRوز\ع، ا#زائر،

ناê ا�ين سعيدو�، ): 1830- 1792(ا�ظام ا(اK .لجزائر ~ أواخر العهد العثما]  -261
  .م1985ا.ydة ا.وطنية .ل�d واRوز\ع، ا#زائر، طبعة 

  
  ا.رسائل العلمية

بن صحراوي كمال، رسالة ماجسwÁ، : ا�ور ا�يبلوما´ {هود ا#زائر ~ أواخر ا�ايات -262
  .)م2008-2007(ا(رyز ا#ام� vصط� اسطنبو�، معسكر، ا#زائر، ا.سنة ا#امعية 

  
  ا(جالت

ا(شهدا]،  vؤ\د �مود): م1830-1518(أوضاع ا#زائر خالل اÍ1م العثما]  -263
 âية وا1ضار\ة، ا(جºارRضان، �لة ا�راسات اvن®سان 16، العدد 5وسلوان رشيد ر ،

  .ه1434م، �ادى ا¬ا] 2013
-1516(.س ~ ا(غرب ~ منع تÍرار مأساة األند) مدينة ا#زائر(دور قلعة ا#هاد  -264

، ا.سنة ا.رابعة عd، ¢نون 56عدد جقوا i، �لة آفاق ا¬قافة والÖاث، د±، الi أ): م1541
  .م2007ا¬ا]، يناير 

العدد ا¬ا] ا(غرب، �لة دار ا1ديث ا1س�ية،  ا1سن العبادي،: فقه ا�وازل ~ سوس -265
 ،dم1995/ھ1415ع.  
(حة عن vراكز ا(كتبات واqزائن ا.شعبية .لمخطوطات ~ توات جنوب ا#زائر خالل  -266

 .م2010، العدد اRاسع سZتمW بو.سيم صالح: .لهجرة 13-12القرن� 
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vؤسسة أعمال ا(وسوعة .ل�d واRوز\ع، ا.ر\اض، ا(ملكة : ا(وسوعة العر�ية العا(ية -267
  .م1999/ھ1419 ،العر�ية ا.سعودية، الطبعة ا¬انية

سن الفيالK، ا1: ا�وازل ا(غر�ية ودورها ~ حفظ فتاوى أعالم ا(ذهب ا(ا.¶ بالقwوان -268
�ا�ات vلتü القwوان vرyز عل¯ ما.¶ ب� ا(dق وا(غرب حÄ نهاية القرن اqاvس 

 Éوان، الطبعة األوwم1994- ھ1414(.لهجرة، الق(.  
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  فهرس ا(وضوxت
  

  ا.صفحة    ا(وضوع
  4  ................................................................................................................اإلهداء 

  ù............................................................................................................  5مة شكر 
  7  .................................................................................................................مقدمة 

  قسم ا�راسة
  

  الفصل األول
Kّمد عبد العز\ز ا�لبا�  ع� 

  

  14  ............................................................................. ا1الة ا.سياسية: ا(بحث األول
  14  ..................................................... ا.وضع ا.سيا´ .âولة العثمانية: ا(طلب األول
  14  .............................................................. ا.وضع ا.سيا´ ~ ا#زائر: ا(طلب ا¬ا]

  23  ............................................................... ا.وضع ا.سيا´ ~ توات: ا(طلب ا¬الث
  25  .......................................................................... ا1الة االجتماعية: ا(بحث ا¬ا]
  25  .............................................................. ا.وضع االجتماÝ .لجزائر: ا(طلب األول
  28  ................................................... ا.وضع االجتماÝ ~ منطقة توات: ا(طلب ا¬ا]

  31  ........................................................................ االقتصادية ا1الة: ا(بحث ا¬الث
  31  .......................................................... ا.وضع االقتصادي ~ ا#زائر: ا(طلب األول
  34  ............................................................. ا.وضع االقتصادي ~ توات: ا(طلب ا¬ا]
  37  ................................................................ ا1الة العلمية والفكر\ة: ا(بحث ا.رابع
  37  ................................................ ا.وض� العل¯ والفكري ~ ا#زائر: ا(طلب األول

  42  .................................................. ا.وض� العل¯ والفكري ~ توات: ا¬ا] ا(طلب
  الفصل ا¬ا]

Kّمد عبد العز\ز ا�لبا�  حياة 
  

 47  ......................................................... اRعر\ف بمحّمد عبد العز\ز: ا(بحث األول
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  ا.صفحة    ا(وضوع
 47  ................................................................................... اسمه و�سبه: ا(طلب األول
 47  ............................................................................... اسم عبد العز\ز: الفرع األول
�ّمد عبد العز\ز�سب : الفرع ا¬ا] ....................................................................  48 

 v ........................................................  50و� �ّمد عبد العز\ز و�شأته: ا(طلب ا¬ا]
 v .....................................................................  50و� �ّمد عبد العز\ز: الفرع األول
 50  ...................................................................... �شأة �ّمد عبد العز\ز: الفرع ا¬ا]

 x ..................................................................  51ئلة �ّمد عبد العز\ز: ا(طلب ا¬ا]
 54  ................................... شيوخ �ّمد عبد العز\ز، تالميذه، وأصحابه: ا(بحث ا¬ا]
 54  ..................................................................شيوخ �ّمد عبد العز\ز: ا(طلب األول
 56  .................................................................تالميذ �ّمد عبد العز\ز: ا(طلب ا¬ا]

 59  ............................................................أصحاب �ّمد عبد العز\ز: ا(طلب ا¬الث
�ّمد عبد العز\ز وثناء العلماء عليه مناصب: ا(بحث ا¬الث ..............................  60 

�ّمد عبد العز\ز مناصب: ا(طلب األول ..............................................................  60 
�ّمد عبد العز\ز: ا(طلب ا¬ا] S 61  .................................................. ثناء العلماء 

 63  .......................................................... ووفاتهآثار �ّمد عبد العز\ز : ا.ر�ع ا(بحث
 63  .................................................................... آثار �ّمد عبد العز\ز: ا(طلب األول
 v ................................................................  63ؤلفات �ّمد عبد العز\ز: الفرع األول
 63  ...................................................................... شعر �ّمد عبد العز\ز: الفرع ا¬ا]

 70  ............................................................................. وفاة عبد العز\ز: ا(طلب ا¬ا]
  

  الفصل ا¬الث
  فقه ا�وازل عند ا(ا.كية

 

 72  ............................................................... تعر\ف ا�وازل والفتاوى :ا(بحث األول
 72  .............................................................................. تعر\ف ا�وازل: ا(طلب األول
 72  .......................................................................... تعر\ف ا�وازل لغةً : الفرع األول
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  ا.صفحة    ا(وضوع
 72  .................................................................تعر\ف ا�وازل اصطالًحا: الفرع ا¬ا]

 74  ............................................................................. تعر\ف الفتاوى: ا(طلب ا¬ا]
 74  .......................................................................... تعر\ف الفتوى لغةً : الفرع األول
 74  ..................................................................تعر\ف الفتوى اصطالًحا: الفرع ا¬ا]

 75  ............................................................ الفرق ب� ا�وازل والفتوى: الفرع ا¬الث
 76  ............................................ تعر\ف ا(صطلحات ا(رادفة .لنوازل: ا(طلب ا¬الث
 78  ................................................... ارتباط ا.شورى بالفتوى والقضاء: ا(بحث ا¬ا]
 78  ............................................................................... ا.شورىأهمية : ا(طلب األول
 80  .......................................... خدمة القضاء ا.شوري .لمذهب ا(ا.¶: ا(طلب ا¬ا]

 82  ............................................ ~ الفتوى عند علماء توات ا(شورى: ا(طلب ا¬الث
 85  .................................................. ا(صنفات ا�واز{ة عند ا(ا.كية: ا(بحث ا¬الث

 85  .......................................................... اRأ{ف ~ ا�وازل والفتاوى: ا(طلب األول
 87  .................................................... ا�وازل عند علماء ا#زائركتب : ا(طلب ا¬ا]

   الفصل ا.رابع
  دراسة كتاب غنية ا(قتصد

 

�ّمد عبد العز\ز وvوضوxته: ا(بحث األول Y101  ..................... �سبة غنية ا(قتصد إ 
�ّمد : ا(طلب األول Y101  ........................................ عبد العز\ز�سبة غنية ا(قتصد إ 
 v ................................................................  104وضوxت غنية ا(قتصد: ا(طلب ا¬ا]
 v ...................................................  117صطلحات كتاب غنية ا(قتصد: ا(بحث ا¬ا]
 117  ........ ..............................................ا(صطلحات ا(عتمد ~ ا(ذهب: ا(طلب األول
 117  ........................................................................... القول ا(تفق عليه: الفرع األول
 119  ............................................................................................ا.راجح : الفرع ا¬ا]

 122  ........................................................................................ا(شهور : الفرع ا¬الث
 127  ...................................................................... القول ا(ساوي (قابله: الفرع ا.رابع

 128  ........................................................................ ما جرى به العمل: الفرع اqاvس
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 140  ............................................................. حÍم ما جرى به العمل: الفرع اqاvس
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  vلخص ا�حث
و§فر\قية ~ �ال اإلفتاء عW العصور، ال© لقد برز فقهاء ا(ا.كية با(غرب واألند.س 

ت»ايد ب»ايد العمران، وتطور ا.زمان وا(�ن، حيث ألفوا ا(صنفات ا(فيدة ~ ا�وازل واألجو�ة، 
  .وقضوا وأفتوا ~ �ر\ات ا.شؤون واألحوال، 1ل اإلش�الت وا(ستجدات من أوائل القرون

االهتمام با�وازل والفتاوى، وحل إش�الت  وال ºتلف فقهاء منطقة توات عن غwهم؛ ~
غنية ا(قتصد ا.سائل فيما "وقضايا ا�اس، ومن ب®نهم �ّمد عبد العز\ز ا�لباK ا�ي �ع نوازل 

  .، ال© تعتv Wوسوعة فقهية (ا �تو\ه من مادة علمية"وقع ~ توات من قضايا وvسائل
د عبد ا.ر�ن بن عبد القادر بن أ�مد �ّمد عبد العز\ز بن �مّ وصاحب هذه ا�وازل هو 

îزرqل بن يوسف بن ¾�، األنصاري، اv�.بن أ± ز\د بن عبد ا Kو� ، بن أ�د الفقيه ا�لبا
، ~ أحضان xئلة ذات علم ودين، ف�ن ~ تواتشأ ، و�ه1190شوال سنة  03يوم االث�� 

üال© تل Éشيوخ ا(نطقة فيها ا�يت ا�ي و� فيه هو مدرسته األو S اشتغل . العلم، ثم تتلمذ
تو� هذا �ّمد عبد العز\ز بالقضاء والفتوى واRدر2س، فتخرج عليه العديد من ا.شيوخ، و

  .ه1261سنة  العا.م القا�
ألف �ّمد عبد العز\ز ا�لباK بعض القصائد ا.شعر\ة ~ ا.رثاء وا(دح، أّما أهم ما ترyه 

يعتv Wوسوعة ه منطقة توات؛ نوازل ا.شورى ا.سابقة ا�كر، ا�ي من تراث عل¯، وما تع» ب
إّن نوازل غنية ا(قتصد تÍشف ف تها العلمية،دفقهية، (ا ¾تو\ه من vصادر فقهية، غنية بما

عن vالمح فقه القضاء ا(ا.¶ ~ توات؛ خالل فÖة زمنية �ددة، وال تتج. قيمتها ~ أح�م 
، وألنّها مقÖنة بأحداث واقعية، vسائلها، بل تتعدى Rصور 

ً
ا1ياة ا.واقعية Rوات .شمو�ا أوال

و¼ من ا�احية ا.سياسية واالجتماعية واالقتصادية؛ تÍشف عن ظواهر ~ ا�®ئة اRواتية، 
   .خالفت ا(عتاد ا(تأثرة بما جرت فيها من أحداث، وتصور حاالت

دة أوضاع، ألنّها تعالج قضايا واقعية و§ّن من ×�ات كتب ا�وازل والفتاوى تصو\رها لع
حدثت ~ زمن مع�، ف¦ تZسط زخم معرa .لمهتم� با�راسات اRارºية وا.سياسية 

صورة عن حياة تقدم ا�وازل و¼ تمثل vصدًرا �راسة اRار\خ، فهذه  واالجتماعية واألدبية،
¢ن �ا شيوع ~ ا(جتمع  ا(جتمع والقبائل ~ ا.صحراء ا#نو�ية، وتÍشف عن ظواهر وxدات

Ýار\خ االجتماRصادر اv صدًرا منv ا�وازل Wوا�، فتعتRا.  
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بعدة مناطق،  ف¦ vرتبطة§ّن هذه ا�وازل تقÖن بأحداث واقعية و§ش�الت ع�\ة، و
غر�ية، ومناطق من ا.سودان الغرç، فقد كشفت عن ا.كثw من ا1قائق منها اRواتية، وا(

¢ن �ا أثر S حياة ال© ة، ا.زراعو جارةاقتصادية تمثلت ~ ا�Rا ظواهر  ترصوو. اRارºية
  .طر\قة انتقال ا(متل�ت وا(نافع ب� ا�اس، وأهم ا.صادرات وا.واردات Rوات �يانأهل توات، و

وعليه يمÍن دراسة ا(نطقة µميع جوانبها من خالل هذه ا�وازل، باإلضافة إY ا.سمة 
  .يتصف بها فقهاء وعلماء توات العلمية ال©
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ABSTRACT  

  
 

Has emerged scholars Malikia Morocco and Andalusia and Africa in the 
field of the advisory through the ages, the increasingly growing urbanization and 
the evolution of time and space, where they wrote useful works in times of 
nawazeil and answers, and spent and have stated in the course of affairs and 
conditions, to resolve problems and developments of the early centuries. 

 
Jurists Tuoit area for others is no different; in the interest alnawazeil and 

Fatawa, solving problematic issues people, including Mohamed Abdelaziz 
Albelbali who collected the cataclysms of "Ghanait questioner as occurred in 
Touat  of  issues and questions", which is the Encyclopedia of jurisprudence as it 
contains scientific material. 

 
The owner of this nawaziel  is Mohammed Abdul Aziz Ibn Mohammed 

Abdul Rahman Ibn Abdul kader Ibn Ahmed al-Faqih Mohammed Albelbali Ibn 
Abi Zaid  Ibn Abdul-full  bin Yousof  Ibn Yahya Al-Ansari, Khazraji. 

 
Was born on Monday, 03 Shawwal 1190 Alhidjra, and grew up in Touat, in 

the arms of science and religion family, was the house where he was born is the 
first school in which science received, then a student of the elders of the region. 
 

Mohammed Abdul worked the judiciary and Fatwa and teaching, they 
come out by many of the elders. Died this world judge on year 1261 Alhidjra. 

 
He is the author Mohammed Abdelaziz Albelbali some poems in 

lamentation and praise, the most important legacy of scientific heritage, and 
proud Touat area; the cataclysms of the Shura above-mentioned, which is the 
Encyclopedia of jurisprudence, as it contains doctrinal sources, rich scientific 
Pmadtha, the cataclysms of Ghanait questioner  reveals features of jurisprudence 
Maliki in Touat; during a specific period of time, nor reflected its value in terms 
of its issues, rather than to visualize the real-life Touat for coverage first, but 
they are associated with events and realistic, one of the political, social and 
economic terms; reveal phenomena in Altouati environment, It has been 
affected, including the events, and the perception bucked the usual cases. 

 
Although the advantages of books chaos and Fatawa photographed for 

several conditions, because it addresses real issues occurred at a particular time, 
it simplifies the momentum of a knowledge for those interested in the historical, 
political, social and literary studies, which is a source for the study of history, 
this nawazeil provide a picture of the life of society and tribes in the southern  
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desert, and reveal phenomena and habits had a prevalence in the community 
Touati, considered nawazeil source of social history. 

And that these events are associated with times of nawazeil and realistic 
modern and problematic, they are linked to a number of areas, including 
Altouati, and Morocco, and parts of western Sudan, it has revealed a lot of 
historical facts. 

It has been portrayed by our economic phenomena represented in trade and 
agriculture, which have had an impact on the lives of the people of Touat, the 
statement mode of transmission properties and benefits among the people, and 
the most important exports and imports to Touat. 

   And it can study all aspects of the region through these times of nawazeil, 
in addition to the scientific characteristic that is characterized by scholars and 
scientists Touat. 

 

  

	
  
 


