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 :قّدمةامل

الفقه اإلسالمي   الحياة    -فيما مض ى-لم يكن   بمختلف مظاهرها، وإنما كان مو بمعزل عن واقع 
 
املجتمع   اكبا ملا يستجّد في واقع 

واملستويات، الّصعد  مختلف  على  ونوازل  أقضية  من     املسلم 
 
مهمّ   آخذا عاتقه  بيانعلى  تعبّ   ة  التي  وذلك األحكام  خلقه،  بها  هللا    د 

، والقاض ي بكون العلماء ورثة األنبياء، وقد تقرر  النبوي ف القاضية بالرجوع إلى أهل الذكر، وبمقتض ى اإلرث  بمقتض ى أمانة االستخال 

 بالحجج القاطعة أن وظيفتهم إنما هي بيان ما نّزل للناس من ربهم حتى يكونوا على مقتض ى الهدي اإللهي. 

بالناس   تنزل  كانت   -ولقد 
 
والظروف    -وجماعات  أفرادا واملقام  الحال  أجوبة بحسب  تتطلب    1لة، لناز لاملصاحبة  نوازل مختلفة، 

 
 
النوازل؛ نظرا الضرب من الفقه، وهو فقه  لجملة الخصائص    فتتوارد األجوبة من الفقهاء، ممن كان معروفا بالحذق والنفاذ في هذا 

   -وهو أمر وارد  -التي يختّص بها، فتارة يقع االتفاق في تلك األجوبة، وتارة يقع االختالف فيها
 
الختالف القرائح وزوايا النظر، وسواء    نظرا

الواقعة عن حكم هلل تعا أن تخلى  يقّدم للسائل، من دون  إلى جواب  التوصل  املطاف كان هو  نهاية  أو ذاك، فالحاصل في  لى كما هذا 

 2ر في األصول. تقرّ 

املعيار  أوردها صاحب  التي  النوازل  الوباء نازلة    3وقد كان من  الوصايا في زمن  في زمن الوباء،  4تتعلق بموضوع  دت  ، وتعّد وقعت 

لقد اختلف في هذه النازلة كل من  و .  بخصوصها أجوبة الفقهاء، ووقع بينهم أخذ ورّد واعتراض ونقض بحسب ما تقرر لديهم من قواعد

العقباني،   قاسم  والفقيه  الشاط،  بن  سعيد  بن  نظرو أحمد  وجهة  منهما  لكل  الجواب  كان  اآلخر  في  عن  أنهما  تختلف  من  بالرغم   ،

 
 مقال الكاتب جوستان ستيرنس. كان فقه النوازل يتفاعل مع كل ما يستجد من القضايا من مختلف املجاالت، ينظر في هذا الصدد 1

J. Stearns. The legal Status of Science in The Muslim World in The Early Modern Period: An Initial Consideration of Fatwas from Three Magribi 
Sources. In: The Islamic scholarly tradition, studies in history, law, and thought in honor of Professor Michael Allan Cook, p: 265-290. BRILL, 
2011. 

 . 2/485عن حكم هلل تعالى. ينظر: البرهان في أصول الفقه، اعتبر أهل األصول أنه ال تخلو واقعة  2
 أبو العباس الونشريس ي في كتابه: املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب.  3
 هذا وصف إجمالي ملوضوع النازلة فحسب، وإال فإن التفصيل في ذلك وارد عند التحليل من بعد.  4
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 لخص:امل

اط على نازلة وقعت  
ّ
زمن الوباء، وهي مستندات يقصد هذا البحث إلى إبراز املستندات التي اعتمد عليها جواب الفقيه ابن الش

االعتراض على  إلى  الفتوى، وبين ما هو جدلّي قاصد  التأصيل للجواب وبيان مستندات  بين ما هو تأصيلي، والقصد منه هو  تتراوح 

البحث   يسعى  كما  النازلة.  بخصوص  العقباني  قاسم  الفقيه  األجوبة-جواب  اختالف  خالل  لم   -من  االجتهاد  أن  على  التأكيد  إلى 

 عند الفقهاء رغم غياب املجتهد املطلق.  ينقطع

 املذهب املالكي.  ؛االجتهاد ؛أصول الفقه ؛النوازل  :تاحيةالكلمات املف

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/SIS/Home.aspx
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املذهب نفسه، وه إلى  التّ   وينتميان  أن  يثبت  املالكي، وهو ما  الواحد  مذهب املذهب  امل  باملذهب  الفقيه  ينفي االجتهاد عن  د؛ ال 
ّ
ألن    5قل

 وحدة األصول ال تتعارض مع تنّوع األجوبة عن النازلة الواحدة.

 قاسم  لقد نازع ابن الشاط الفقيه  
 
   ا

 
املقالة الوجيزة التعرض    العقباني فيما ذهب إليه، مخالفا له في رأيه، وليس القصد في هذه 

ابن الشاط في فتواه   إبرازالقصد هو    ، وإنماللمقارنة بين الرأيين اعتمد عليها  ، مع إبداء االعتراضات التي اعترض بها على األسس التي 

قة بمحاّل االختالف بينهما مّما أو 
ّ
 الفقيه العقباني، وقد كانت تلك املعارضة متعل

 
، بينما هو غير معتبر في نظر ابن  اله هذا األخير اعتبارا

اط. 
ّ
 الش

 البحث: أسئلة

ما هي مستندات الفتوى عند ابن الشاط باعتباره أحد من تعّرض للجواب عن هذه النازلة؟ وما هي مراتبها من حيث االستعمال 

الوباء خاّصة، فهل كان لذلك الظرف الطارئ أثر على جواب الفقيه  وحيث كان النازلة التي سنتطرق لها قد وقعت في زمن    واالستثمار؟

 6ابن الشاط، أم أنه لم يقم له وزنا فيما حّرره؟

 هذا الذي تسعى هذه املقالة إلى معالجته مقترحة املنهج اآلتي: 

 منهج البحث:

جواب ابن الشاط، وتحليلها وبيان    اعتمدهاتي  املنهج التحليلي القاصد إلى استنباط املستندات ال  املنهج املقترح لهذا املوضوع هو 

   .وجه استثمارها في النازلة

 مسألة من الوصايا وقعت ببجاية:

املدرّ  والفقيه  املشدالي،  بلقاسم  بن  محمد  أبو عبد هللا سيدي  األشهر  الفقيه  فقيهاها:  فيها  بن واختلف  أحمد  العباس  أبو  س 

سيدي   الفضل  أبي  شيخنا  بها  الشيوخ  وآخر  بتلمسان  الجماعة  لشيخ  باملسألة  أتباعه  مع  منهما  واحد  كل  وكتب  الشاط،  بن  سعيد 

 7:ما كتب سيدي أحمد بن سعيد ونص  قاسم العقباني. 

 الحمد هلل يا سيدي حمى هللا ساحتكم الكريمة من الغير، ومحاسنكم السليمة من  
 
،  الكدر، وخصكم من التحيات بأطيبها نشرا

 
 
السلسال، على ما تضمنته وأطلقها بشرا السائغ  الحالل،  الحلو  الزالل،  العذب  أن تسهمنا بجمل من كالمكم  املرغوب من كمالكم   ،

 ول أن يطلع ؤ هل هو صحيح يجب الرجوع إليه، أو باطل يحرم العمل عليه؟ وهللا املس ،األوراق املكتتبة بعد هذه 
 
مراجعتك  علينا سريعا

 الرافعة للجدل، الطالعة باألمل، بمنه وفضله، وقوته وحوله، والسالم الكريم، الطيب العميم، يخصكم والبركة. 

 ]اعتراف تاجر في صّحته بأن في ذمته لرجل لم يعينه مبلغا مهما من املال[ 

هللا على سيدنا محمد أكرم أنبيائه وخيرة رسله، وعلى الحمد هلل ناصر الحق ومؤيد أهله، وموفق من شاء التباعه بفضله. وصلى 

اب  آله وصحبه املتبعين ملنهاج سبله، وعلى األمناء من علماء هذه األمة على أداء العلم ألهله وحمله، صالة نرجو ببركاتها الفوز يوم الحس

 من فضيحته وصوله. 

 من  ]
 

وهو    ، أكابر التجار وذوي األموال الطائلة كان عهد في زمن الوباءأما بعد، فإنه قد وقعت في وقتنا هذا قضية، وهي أن رجال

باقي    أمر    بحال صحة وجواز   أن تخرج منه وصايا معينة، ويكون  بثلث جميع ما يخلفه ميراثا عنه على  من قبل مدة وفاته بمدة قريبة 

لث
ّ
ا، واعترف مع ذلك بأن في ذمته لرجل لم يعين اسمه وال نس  الث ا،  في وجه عينه أيض  به وال بلده وال حياته وال موته مائة وخمسين ذهب 

 
ّ
قها بذمته، وزعم أن ربها أمره أن يتصدق بها على الفقراء واملساكين. واملعترف املذكور ليس ممن يقصد في  وأنها كانت أمانة بيده ثم عل

وتضمّ  ببلده،  ذلك  من  منزلته  تقرب  وال  يديه  على  الصدقات  بتفريق  اعترافهالعادة  عهده  متميّ   ن  واحد  رسم  العهد املذكورين  فيه  ز 

 
ّ
ف من الورثة سوى أخوين شقيقين له، وبينه وبين أحدهما عداوة مشتهرة منذ  بصيغته وجد بدار املعترف املذكور بعد وفاته، ولم يخل

البلد املذكور ببالد    زمان طويل متصلة بوفاته، والعدو منهما حاضر ببلد املتوفى املذكور زمن صحته ومرضه ووفاته، واآلخر غائب عن 

 
، وقد دّل على هذا إمكان تجّزؤ منصب االجتهاد، بحيث يكون الفقيه مجتهدا في باب من أبواب الفقه أو في بعضها  وجود املجتهد املطلق ال يعني انسداد باب االجتهادعدم   5

ى في الترجيح  ، حيث برز آنذاك االجتهاد داخل املذهب مرحلة استقرار املذاهب   بعدكما دّل عليه واقع الفقه    .345. انظر: املستصفى، ص  وليس في جميعها
ّ
؛ وهو ما تجل

ه( في الجامع ملسائل املدّونة، وابن رشد   450بين األقوال، وتمييز املعتمد منها من الضعيف، والراجح من املرجوح، واملشهور من غيره. وهو ما كان يقوم به ابن يونس )ت 

 قّدمات املمّهدات. هـ( في امل 520)ت 

 على سبيل املثال:  ينظر ا امللحظ،وقد أشارت بعض الدراسات في الجامعات الغربية إلى هذ 

A. FIKRI, Rethinking the Taqlid Hegemony: An Institutional, Longue-Duree Approach, Journal of American Oriental Society, 126.4 (2016). P, 
803- 805. 

 وقد أضربنا عن جواب الفقيه العقباني وجواب غيره تجنبا للطول من جهة، وقصدا إلى تحليل جواب ابن الشاط فحسب من جهة أخرى.  6
 هو ابن الشاط املذكور قبل.  7
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تضمّ  ما  حاصل  وهذا  املذكور.  العاهد  وفاة  عن  متقدمين  اثنين  عامين  نحو  منذ  القضيّ املشرق  اختلّ نته  وقد  بجاية    ة،  بلدنا  فقهاء 

أو من    ؟هل يخرج من رأس املال  ،أكرمهم هللا تعالى في حكم العدد املعترف به فيها لثوإليه ذهب جمهورهم، 
ّ
فيه  ر  ظوبه جزم النا  ؟الث

 8.[حا بتخطئة مخالفيه وتوهيمهم مصرّ 

التّ   وهيم، والتّ خطئة والتّ وملا سمعت ما صدر منه من 
ّ
الجاري سقيم، وتحّق ضعيف ملستندهم والت املسألة هو  أن قولهم في  قت 

 
ّ
والط القويم،  املنهج  والنّ على  فيها،  معهم  الخوض  إلى  نفس ي  نازعتني  املستقيم،  والتدبّ ريق  مبانيها،  في  لعلمي ر  ظر  فدافعتها  ملعانيها، 

 
 
   ، أقامت عليّ بتقصيرها، وأمثل ما نزعت إليه األنفس تعريفها بمقاديرها. فلما لم تر مني إال نكوصا

 
 ر ، وأ أدلة ونصوصا

ني وهللا يسلم من ت 

الخفّي  القضيّ مكرها  في  ما عندي  إبداء  أن  الحّق ،  لي من وجه  الجليّ   ة هو  ليظهر خطؤه من صوابه، وفرجت     البّر ، 
 
بابه،    مصرعا من 

   القبول وثوابه، فاستخرت هللا تعالى وأقدمت بعد اإلحجام، واالعتراف  ورغبتني في أجره املرجّو 
ّ
مت عن بالقصور عن هذا املقام، وتكل

 
 
املسألة فصال    أجزاء 

 
 فصال

 
البحث سؤاال بما ظهر لي فيها من  ، وأتيت 

 
أهال العمل  لهذا  أكن  القوم بسهم وإن لم   ، وضربت مع 

 
،  وجوابا

ذلك خطونبّ  رأيت من  ما     أهت على 
 
 وصوابا

ّ
األدل بنصوصها، وتتبّ ، وجلبت  املستعان،  ة  بخصوصها. فقلت وهللا  املنتقد  اعتراضات  عت 

 كالن:وعليه التّ 

ته  في صّح   تنا. قال ابن الحارث: وكل من أقّر مّ ئهكذا نص عليه أ   ،ة حكمه اللزوم والخروج من رأس املالّح اعلم أن اإلقرار في الّص 

ا. قّر ه يلزمه إقراره كان املبدين فإنّ 
 
ا أو وارث    له أجنبيًّ

أو قبض   ،أو البراءات  ،أو الديون   ،ته بش يء من املاللوارث أو غير وارث في صّح   من أقّر   وقال أبو عمر بن عبد البر في كافيه: وكلّ 

ليج، واألجنبي في ذلك والوارث سواء. وال يحتاج من أقر وأشهد على  به تو  فإقراره جائز عليه ال تلحقه فيه تهمة وال يظّن  ،أثمان املبيعات

له ممن يعرف بالقهر واإلكراه والتعدي،   نفسه في الصحة ببيع ش يء وقبض ثمنه إلى معاينة قبض الثمن، وال وجه له إال أن يكون املقّر 

 لثمن ما تشهد له به بنيته. ته تهمته فتلزمه اليمين حينئذ بأنه دفع له من ا ويأتي مدعي ذلك بما تقرب صّح 

جل بعد سنين فيطلب الوارث يموت الرّ   ة ثمّ ّح لولده والمرأته أو لبعض من يرثه بدين في الّص   وفي العتبية: وسألته عن رجل يقرّ 

ا، ملا أقر به في الصّح له في الصّح  ذلك له إذا أقّر  :قال .له به الذي أقّر   ة فذلك له. ة، امرأة كانت أو ولد 

املشهور قال   مالك  وروايته عن  القاسم  ابن  املعلوم من قول  ابن رشد: هذا  كنانة    ة القاض ي  املبسوط البن  في  ووقع  املذهب،  في 

ته إذا لم يقم عليه بذلك حتى هلك، إال أن يعرف لذلك  واملخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن أبي سلمة أنه ال ش يء له وإن أقر له في صّح 

امثل أن يكون باع له    ،سبب ا، وهو قول له وجه من النظرأو يكون أخذ له من موروثات أمّ   ، رأس  ألن الرجل يتهم أن يقر بدين في  ؛  ه شيئ 

 صحته ملن يثق به من ورثته على أال يقوم به حتى يموت فيكون وصية لوارث.

املراد النصوص على  داللة هذه  نسلم  قلت: ال  للمع  ؛فإن  اإلقرار  إلى  انصب  إنما  فيها  الكالم  باب  يّ ألن  هي من  إنما  ن، ومسألتنا 

   ن أقوى.ن، واإلقرار للمعيّ اإلقرار لغير معيّ 

 
ّ
ن الذي ال يتهم عليه، إذ يمكن  ت على اعتبار اإلقرار في الصحة للمعيّ قلت: إنما يتوجه هذا السؤال لو كانت تلك النصوص إنما دل

  ، نفس األمر ممن يتهم عليه، أو أن ذلك املعترف به ال أصل له بالكليةأن يقال حينئذ: ولعل غير املعين الذي اتهم في مسألتنا يكون في  

للولد   الصحة  اإلقرار في  اعتبار  املتقدمة على  النصوص  املقر إخراجه عن نفسه من رأس ماله بعد موته. وأما حيث دلت  أراد  وإنما 

ا على نفسه فال معنى للتفرقة بين امل ،همةالذي هو موضع التّ   ن وغيره. عيّ ويوثره األب غالب 

إن إقراره    :على أن ابن رشد رحمه هللا قال فيمن أقر في صحته أن استنفق اللقطة وال دين عليه ولم يقم بذلك عليه حتى مات

هل يبطل أو يخرج    بذلك جائز من رأس ماله ورث بولد أو بكاللة. وما وقع له في كتاب الوصايا من حكاية الخالف في حكم اإلقرار من 

لثل أو من  من رأس املا
ّ
ل فيه بين أن يورث بولد أو كاللة. وقد صرح بذلك في كتاب اللقطة  إنما هو في إقرار املريض، ولذلك فصّ   ؟ الث

هت م من أنه أدنى مشاركة في الطلب أن ذلك الخالف ال يتناول إقرار الصحيح، وإنما نبّ ر الكالم على املسألة بعينها، وال يتوّه حيث كرّ 

 ناس به في املسألة.على هذا لتمسك بعض ال

يتهم عليه، الصحيح حيث لم  إقرار  إعمال  بالصحة، لكن    فإن قلت: حاصل ما ذكرته  التهمة في باب اإلقرار  وذلك مؤذن بإلغاء 

 وقع في املذهب ما يدل على اعتبارها في مسائل التوليج، فكيف السبيل إلى الجمع بين ذلك؟ 

ح هي التهمة الواردة من مجرد إقراره ملن يتهم عليه غير مصحوبة بشواهد وقرائن قلت: التهمة املطرحة في باب اإلقرار من الصحي

الوجه، وإنما جاء من قيام األمارة املذكورة، ثم يعرض   التوليج لم يجيء من هذا  تؤذن بأن ذلك اإلقرار ال أصل له، والخلل في مسائل 

ذل عن  فينشأ  التوسط،  أو  التعارض  أو  والضعف  القوة  األمارات  أخرى،  لتلك  إلغائها  على  واالتفاق  تارة،  اعتبارها  على  االتفاق  ك 

ا في حال. فمثال دخول التوليج في اإلقرار ملن يتهم عليه مسألة من 
 
  ويختلف تارة في اعتبارها وإلغائها، ويكون الخالف فيها حينئذ خالف

 
 ا لها عن غيرها من األجوبة واالعتراضات الواردة عليها.وضعت النازلة بين املعقوفتين تمييز  8
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ولم تزل األرض بيد البائع    ،ولم ير أحد من الشهود الثمن  ،ته أنه قد باع منزله هذا من امرأته أو ابنته أو وارثه بمال عميم أشهد في صّح 

أن مات فيها البيع ال يجوز، إذ ليس ببيع .  إلى  إنما هو توليج وخدعة ووصية لوارث حسبما نقل ذلك عن ابن رشد.   ،قال ابن القاسم: 

وهي  ،ومثال دخوله في اإلقرار ملن ال يتهم عليه مسألة من أشهد في صحته لوال قيام األمارات مسألة من باع دار سكناه من أجنبي بعشرة 

ابن حبيب  ،تساوي مائة املاجشو   ولم تزل في يده حتى مات، وفيها قال  ببيعومطرف وابن  إن ذلك ليس  لم    ،ن:  العطية  وهي من ناحية 

ا أو مقارب    ،تقبض أبعد تهمة إال أن ذلك مردود ما لم يشبه أن يكون ثمن  ا فيمض ي على جهة وهي باطل، وترد الدنانير إلى ربها. واألجنبي 

 البيع. فانظر ما في أحكام ابن سهل. 

املقوّ  األمارات  إلى  االلتفات  عن  عدلت  ولم  قلت:  لفإن  املقّر ية  وهي   تهمة محاباة  والخمسين،  باملائة  االعتراف  في مسألة  لنفسه 

بالقصد إلى ذلك؟ منها إعراضه عن تسمية صاحب الدنانير املذكورة ونسبته إلى أبيه أو قبيلته أو بلده أو تعريفه بما    ة تؤذنأمارات قويّ 

بها عنه    نأمكنه مع تمكنه م بالتصدق  أمره  أن ربها  ادعاؤه  أنه مذلك. ومنها  الصدقات عليه يديه.  ممع  إليه عادة بتفريق  ن ال يقصد 

قرائن   كلها  وهذه  أخيه.  مع  عداوته  ومنها  مات.  حتى  يديه  تحت  لذلك  املتضمن  الرسم  بقاء  ومنها  عهده.  رسم  في  اعترافه  كتب  ومنها 

 تقتض ي محاباته لنفسه بذلك املال وإخراجه عنه بعد وفاته من رأس ماله. 

نه. وذلك أن إعراضه عن تعريف صاحب الدنانير عليه حسبما نبيّ  في ذلك بتلك األمارات لضعف داللتها ال يصح التمسكقلت: 

أن يكون مقصود   يبعد  املقّر املذكورة ال  الدنانير من مال من يتضرر  تلك  ا، كأن تكون  لفائدة معتبرة شرع  أو    ،بتسميته  ا منه  كالعمال 

قر به، ال  أ ب، إذ يخاف أن ينشأ عن تسميته إياهم مطالبة والة األمر له أكثر مما  ي  أو األحياء الغ    ،الجبابرة أو املوتى الذين ال وارث لهم 

ا مع تبد الدول. وعلى هذا التقدير فيكون ادعا ق بها عنه ه أن رب الدنانير املذكورة أمره بالتصدؤ سيما إن ثبتت مخالطته لهم وخصوص 

إن املعترف املذكور أقر بذلك املال على وجه تتطرق إليه فيه    :فغاية ما يقال  ،تسترا منه بذلك. وعلى عدم ظهور أسباب ذلك االحتمال

 
 

 . تتضح التهمة بالقرائن القوية لإلقرار في الصحة، بل حتى التهمة وتشهد العادة ببعده، وليس كل ما كان هكذا ينهض مبطال

ا بمال زعم أنه مال ولده املستقر له بيده ولم يذكر ويدل على م
 
ا ذكرناه قول املتيطي: ومن ابتاع ملن يلي عليه من صغار بنيه ملك

ا، فهل يصح له ذلك أم ال؟ فيه قوالن، أحدهما أنه يصح له. قاله ابن القاسم وبه القضاء وعليه العمل. والثاني أنه ال يصح إال  له وجه 

 أن يعرف له مال، وهو  
 
ا وكتبها باسم ابنه وال يعلم لالبن مال،  قول مطرف وأصبغ. وفي طرر ابن عات عن االستغناء: إن ابتاع رجل أمالك

ألنه قد يكون لالبن مال بحيث ال    ؛فمالك يلزمه إقراره ويجعلها لالبن وإن اعتمرها األب أو سكت حتى مات، وهو الصحيح وبه العمل

 يء.ا وليس بش يعلم، وأصبغ يجعله تأليج  

ا ا وكتب له كتاب  وأشهد له أنه إما اشتراه البنه فمات األب    ،وفي العتبية: وسئل مالك عن رجل اشترى البن له صغير في حجره غالم 

إذا أشهد األب على شرائه أال    :بعد ذلك بسنة، فقال الورثة للصبي الغالم، قال مالك: ليس ذلك لهم، وأراه  نحن ندخل عليك في هذا 

ليه في ش يء منه. قال القاض ي ابن رشد: هذه املسألة صحيحة بينة ال إشكال في أنه ال دخول للورثة على االبن في الغالم يدخل الورثة ع

أن يحوزه،    ،الذي اشتراه وإن لم يحزه  إلى  يهبه األب له فيحتاج  إنما هو لالبن، فلم  العبد  وإنما اختدمه األب لنفسه، ألن أصل شراء 

ا  وإنما وهب له الثمن الذي   اشتراه به فصح له ملكه بالشراء. ونحو ما تقدم عن مالك في هذه الرواية نسبه ابن رشد البن القاسم أيض 

 في كتاب الهبات الرابع، وهذا كله مخالف لقول أصبغ. 

ري فإن قلت: فقد قال ابن رشد في البيان: حمل بعض الناس قول أصبغ على أنه خالف ملا وقع ملالك وابن القاسم في الذي يشت

ا غالم  في حجره  الصغير  األب  ،البنه  يموت  ثم  اشتراه البنه  أنه  ذلك   ،ويشهد  وليس  فيه،  الدخول عليه  للورثة  يكون  وال  له  يكون  أنه 

إنه اشترى البنه من مال االبن، فإذا لم يعلم لالبن مال من وجه من الوجوه تبين أن   :ألنهما مسألتان مفترقان، تلك قال فيها  ؛بصحيح

فوجب أن يكون العبد لالبن    ، ليه ماله وزعم أنه مال االبن، وهذه لم يقل فيها إنه اشترى من مال الولدعولج    ، ذلك توليج من األب البنه

 
 
 وملك

 
 فال يحتاج إلى أن يحوزه األب له على نفسه إذ لم يتقرر عليه ملك. ،إياه  ا بنفس الشراء، ألنه إنما اشتراه بمال وهبهماال

قلت: الظاهر ما نقله ابن رشد عن بعض الناس، ألن التهمة إنما تطرقت من كون الولد ال يعلم له مال، فإن جوزنا أن يكون األب  

 حيث لم يجر ملال الولد ذكر، فأحرى أن يجوز ذلك حيث جرى ذكره،
 

وال أقل من املساواة. وأما اشتمال رسم العهد على    وهب له ماال

 املسألة عن باب اإلقرار في الصحة لضعف داللة االقتراب. وملا نص عليه أيمتنا في ذلك. قال في العتبية:  االعتراف فال تخرج به

المرأته ولبعض    وسئل ابن القاسم عن رجل حضر خروجه لحج أو غزو أو سفر من األسفار فيكتب وصية ويشهد عليها ويشهد 

وكذا،  كذا  الدين  من  عليه  أن  يشهد  أنه  غير  الوصية،  في  ذلك  يضع  ال  أو  وصية  في  عليه  ويضع  كذا  لهم  الدين  من  عليه  أن  ولده 

تصدق على   وما  به  له  أقر  ما  للوارث  يجوز  فهل  ذلك،  في سفره  فيموت  الحوز،  يبلغ  لم  له صغير  ابن  بصدقة على  حينئذ  ويتصدق 

لقاسم: ما صنع من ذلك فهو جائز إذا أشهد عليه وهو صحيح، وال يشبه هذا باملرض ألنه صحيح، وهو أحق بماله  الصغير؟ قال ابن ا 

من ورثته، وال يتهم على ش يء من ماله إذا أشهد عليه وليس في السفر تهمة انتهى. فأنظره إلى اشتمال رسم العهد وعلى االعتراف كيف  
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ا. وأما بقاء رسم االعترا  ا في وقف ذلك املال  لم يوجب حكم   عن العهد، ألن له عذر 
 

ا ولو كان منفصال ف بيده إلى أن توفي فال يضر أيض 

ا، إذ ال يقبل قولهحتى يقوم ربه إن كان حي   إن صاحب املال أمره بالتصدق به عليه، ولو   :ا أن من ينوب عنه أو يظهر وارثه إن كان ميت 

 فعل لضمن إال أن يصدقه مستحقه.

اعلى أنا لو ف  لم يؤثر ذلك أيض 
 

ألن حياة املعترف لم تكمل حينئذ بعد اعترافه إال   ؛رضنا أن ذلك املال مما يحسن خروجه عاجال

ا في مسألة من اعترف لولده بدين ومات بعد ثم الولد يطلب دينه. وقد تقدم لنا  نحو الشهر. ولو أثر ذلك في مسألتنا لكان تأثيره أحروي  

املشهور من   أن  ابن رشد  يقوم  عن  ما  فيها  لكن  إلى موته  املعترف  بيد  الرسم  بقاء  فيها  يذكر  لم  وإن  فيها. وهذه  اإلقرار  لزوم  املذهب 

وهو تأخير الولد لطلب أبيه بدينه سنين ثم توفي، وهذه قرينة تقتض ي أن األب إنما أقر له بذلك ثقة منه بأنه ال يأخذه إال بعد   ،مقامه

ارث. ومع ذلك فقد طرحت تلك القرينة هناك واعتبر إقرار األب كما قدمناه. وقد قال املتيطي في موته، وذلك راجع إلى باب الوصية للو 

 ، رهاوأن تنفذ عنه بعد ذلك على وجه الوصية أشياء سماها وفّس   ،تؤدى عنه ديون ذكرها  نوإذا كان املوص ي قد عهد أ   كتاب الوصايا:

ا حين اإلشهاد، فإن الديون تنفذ للمقر لهم   بها بعد أيمانهم كانوا أباعد أو أصدقاء مالطفين. وكان صحيح 

إذ إنما    ؛ انين إلى املوت وانتفاء ذلك في مسألتفي مسألتنا لقوة داللة اللفظ في مسألته على تأخير أداء الّد   أحروّي   وكالمه هذا نّص 

 ة.فهم التأخير فيها على دعوى الخصم من القرائن خاصّ 

ي تلك إعماله في هذه لقوة ف فإن قلت: كالم املتيطي في اإلقرار للمعين. ومسألتك في اإلقرار للمجهول، وال يلزم من إعمال اإلقرار  

 األول وضعف الثاني. 

التهمة حسن هنا فيه  تلحق  الذي  املعين  في  كان كالمه  ملا  املالطف    قلت:  للصديق  اإلقرار  لتقارب حكم  ملسألتنا  به  االستدالل 

بل ربما انضافت إليها في بعض   ، ةوأما عداوة الوارث وحدها فغير معتبرة في باب اإلقرار في الصّح   ،ن بعدواإلقرار للمجهول حسبما تبيّ 

 مسائله قرائن مقوية للتهمة ولم تؤثر مع ذلك. 

بر وله مال وبنون ولم تكن له امرأة فآوى إلى كبير بنيه وأشهد على نفسه قبل موته بأعوام وقد سئل ابن رشد عن رجل أصابه الك

ا أنه عاملهم قديم  إلى غرماء ذكر  أداها عنه  أنه  أنفقها عليه ومن ديون ذكر  أنه  ا من نفقة ذكر  دين  الذي يؤويه عليه  وكتب   ،أن البنه 

ا وأشهد االبن أن الذي أدى إلى غرماء أبي  وعقد لهما بذلك  ،ه كان من ماله ومال زوجتهبذلك عقد 
 

وبقي االبن    ، فصير إليهما في ذلك ماال

 
 

أوال به  شهد  بما  إشهاده  على  متماد  واألب  األمالك  فيها  ،يعتمر  بامليراث  معه  ينزلون  ورثته  وقام  األب  مات  أبيه   ،ثم  بعقد  فاستظهر 

ا   وكنت تتملكه بضعفه وحاجته إلى  ،ليكوثبت أن له ذلك فقال الورثة: إن أبانا كان يميل إ   ،املذكور  الكون معك مع تفضيله لك قديم 

مع أن أبانا كان ماله يقوم به ويفضل له    ،وأدخلت بيننا وبينه العداوة حتى ولج إليك ماله ،فخدعته، وإنما كان يقول ويفعل ما تأمره به

ثبتوا جميع ذلك ولم يجد االبن املصير أ و  ،معك على ش يء وال يقدر ،بل كنت أنت تتصرف في ماله وتحكم فيه وتصرفه في منافعك ،منه

ا عن أخذ الدين. ا فأداه عنه ولم يعرف ذلك إال بقول االبن. وأشهد أنه كان غني   غليه بينة على أن أباه كان أدان دين 

ا يوم أشهد البنه بما أشهد ال مرض له إال الضعف من الكبر فيصح   لالبن جميع ما أشهد له به.فأجاب: إذا كان األب صحيح 

بته على ذلك من خروجها من  ت املتقدم كله على أن اإلقرار باملائة والخمسين كان في الصحة، ثم لك ما رتّ أنت ملا بنيّ فإن قلت:  

ا ببلد املعترف املذكور. وقد  التونسيين في تلف متأخرو أ رأس املال، لكنك أعرضت عن االلتفات إلى زمن االعتراف، كان مرض الوباء كثير 

الصحيح في زمن الوباء الكثير، هل حكمه حكم املحجور عليه أو ال؟ فقال بعضهم: حكمه حكم حاضر الزحف أو أشد إذا كان الوباء  

لثذريعا يذهب بكثير مثل النصف أو 
ّ
   أو نحو ذلك.  الث

لثمسين من  حكمه حكم الصحيح حتى يصيبه ذلك املرض. ولعل من قال برجوع املائة والخ  وقال بعضهم: 
ّ
بناء على أن حكم    الث

املعترف يومئذ حكم املريض املحجور عليه، ال سيما وقد وقع في كالم املتقدمين من أئمتنا ما يستروح منه ثبوت الخالف في ذلك، وهو 

املريض؟ فقال   إقرار  أو حكم  الصحيح  إقرار  أو سفر، هل حكمه حكم  أو غزو  املقر عند خروجه لحج  إقرار  مالك وابن  اختالفهم في 

ا إنه كإقرار الصحيح. القاسم وابن وهب مرة: إنه كإقرار املريض  . وصوبه أصبغ وإليه رجع ابن وهب.وقالوا أيض 

قلت: إنما يحسن تمسك الخصم بقول من مسألة الخالف إذا أخذه حجه للعمل فقط، وأما إذا أضاف إلى ذلك تخطئة خصمه  

لثدعاه الخصم من خروج املائة والخمسين من  أ لى أن ما  الخالف ال تقوم بها حجة، ع  فال، ألن مسألة
ّ
، ولو بنينا على أن اإلقرار بها الث

ا، فما دلت عليه قرائن األحوال من حصول التهمة  ألنه يتعين حينئذ القول ببطالن ذلك رأس    ؛في مسألتنا حكمه حكم اإلقرار في املرض

املرض   انسحاب حكم  املقر بسبب  الصديق وقوتها في جانب  إليه في حكم  املقر  أخيه، وكون  إلى ذلك من عداوة  انضاف  عليه مع ما 

 املالطف، حسبما يتبين بعد.
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العادة متى  التهمة، وأن  اعتبار  املريض  إقرار  باب  في  الذي يعتمد عليه  أن أصل قول مالك  أئمتنا رض ي هللا عنهم على  وقد نص 

عها اعتبر، ومتى اضطربت العادة وأشكل أمرها، جاء الخالف فمن أمض ى اإلقرار  شهدت بالتهمة في اإلقرار تبطل، ومتى شهدت بارتفا

   اعتبر ارتفاع التهمة، ومن ردها اعتمد حصولها واعتقادها. والبناء على هذا األصل يحقق لك ما قلناه.

الجري على هذه القاعدة   رته حسن من جهة الفقه لو ساعده النقل، لكنه لم يساعده. أال ترى أنفإن قلت: هذا األصل الذي قرّ 

ا؟ وقد وجدنا في املذهب ما يدل على الخالف في إعمال اإلقرار وإبطاله فيها، وهو قول ابن  واحد 
 

  يقتض ي بطالن اإلقرار في مسألتنا قوال

حتى يأتي لذلك   إنه إن أوص ى أنه يحبس ويوقف :رشد رحمه هللا تعالى. واختلف في املريض الذي يورث كاللة إذا أقر ملن ال يعرف، فقيل

لثفذلك جائز من رأس املال، وإن أوص ى أن يتصدق به عليه لم يقبل قوله، وال يخرج من رأس املال وال من  ا،طالب
ّ
 .الث

لثإنه يكون من    :وقيل
ّ
ا جاز من رأس املال، ووقف فإن لم    :وقيل  .وهذا القول قائم من كتاب املكاتب من املدونة  الث إن كان يسير 

املال وال في   ا لم يجز في رأس  به وإن كان كثير  لثيأت له طالب تصدق 
ّ
ابن رشد، وهو منطبق على مسألتنا كما    . هذا حاصلالث كالم 

 على حصول االتفاق عليه. 
 

 ادعيناه. فأين ظهور راجحية القول بالبطالن؟ فضال

ابن  يخرج كالم  لم  الخالف،    قلت:  الذي هو موضع  منه  الثالث  القسم  إلى  راجع  بل هو  الذي قررنا،  األصل  ال  رشد عن  أنه  إال 

يحسن التمسك بكالمه هذا فيما نحن فيه، لضعف التهمة في مسألته التي تكلم عليها عن التهمة الحاصلة في مسألتنا. وقوة هذه بوجود  

 العداوة املذكورة. 

ال فليس  لو قلنا بتساوي املسألتين تنزّ   ا، وعلى أنالبد فيها من االلتفات إلى الخصوصيات املثيرة إلى الفوارق واملقايسة بين املسائل  

وهو قول   ،مة التي حكاها ابن رشد ما يدل على صحة اإلقرار الكائن في مسألتنا. إال القول الثاني القائم من املدونةفي تلك األقوال املتقّد 

املدونة:    ، نع تناوله ملسألتناضعيف مبني على تقييد يمت املكاتب من  الشيوخ عليها. قال في كتاب  املدونة وكالم  ويتبين ذلك بجلب كالم 

فإن ورث كاللة و  الكتابة منه،  في مرضه بقبض  القاسم: وإن كاتبه في صحته وأقر  ابن  لثقال 
ّ
ببيّ   الث إال  وإن ال يحمله لم يصدق  نة. 

لثحمله  
ّ
لثهمه بامليل معه واملحاباة له لم يجز إقراره حمل  عتقه. قال غيره إذا اتّ صدق، ألنه لو أعتقه جاز    الث

ّ
أم ال، وال يكون في   الث

لث
ّ
لثإال ما أريد به  الث

ّ
ا غير مرة الث  انتهى.  .. وقاله ابن القاسم أيض 

يخقال  
ّ
لثأبو الحسن: قوله: وإن حمله    الش

ّ
لث صدق: ظاهره إن كان    الث

ّ
وقال عبد الحق عن بعض   . فارغا من الوصايا أم ال  الث

إذا كان   إنما يصح ما ذكر  لثالقرويين: 
ّ
   الث

 
إن كان أشغل  فارغ أما  الوصايا بش يء،  لثا من 

ّ
أن يستغرق وصاياه    الث بوصايا فهذا أحب 

شيوخنا   ضيعتق. وحكي عن بع  ويخرج العبد الذي أقر أنه قبض كتابه من رأس ماله، فهو كالقائل: أعتقت عبدي في صحتي فال  ثلثه.

لثقال: سواء أشغل    القرويين أنه
ّ
بوصايا أو لم يشغله، يجوز إقراره إذا كانت الوصايا مما يبدأ عليها عتق هذا العبد. انتهى. فأنت    الث

 نة كيف أوجب في مسألتنا بطالن اإلقرار كما قلناه. دت به مسألة املدوّ ترى ما قيّ 

ألن املائة والخمسين في مسألتنا ال    ؛الثاني فال  الّتقييدوأما على    ،األول فواضح  الّتقييدالبناء على  فإن قلت: أما بطالن اإلقرار ب

لثويصرف باقي    ،ة بسبب أن العاقد ملا عقد بوصايا تخرج من ثلثه في وجوه معينةئتخرج عن حكم التبد
ّ
في وجه آخر، وجب تبدئة    الث

لثن صرف باقي تلك الوصايا على ما عيّ 
ّ
ا على باقي  الث لثمنه. وملا كانت املائة والخمسون من جملة الوصايا وجب تقديمها أيض 

ّ
بدليل   الث

بعد  وكذا  كذا  في  فاجعلوه  ثلثي  من  بقي  ما  وقال:  فسماه  به  أمر  أو  ألحد  بعينه  بش يء  أوص ى  من  كل  العتبية:  في  القاسم  ابن  قول 

ما بقي من ثلثه، وإن كانت الوصايا بعد ما أوص ى أو قبله فهو سواء. وهذا   التسمية، فإن التسمية من الوصايا تبدأ قبل الذي جعل فيه

 .قول مالك في النوادر البن أبي زيد عن كتاب ابن عبدوس وكتاب ابن املواز

باقي   ثلثي ولفالن عشرة، فإنما لصاحب  أن لفالن عشرة دنانير ولفالن ما بقي من  أوص ى  لثوقال أشهب فيمن 
ّ
ما فضل بعد    الث

 وبعد كل وصية. وقاله مالك.  العشرين

لة العتبية وكتاب ابن املواز إنما جاءت من جهة لفظ العاقد  أقلت: هذا حجة الخصم، وهي ال تقوم على ساق، ألن التبدئة في مس

 عليها بقوله: وما بقي من ثلثي فاجعلوه في كذا القتضائه تأخيره عما سواه من الوصايا.

يها ما يدل على التبدئة بوجه، ألن طرق التبدئة ثالثة: إما األكذية وهي في مسألتنا منتفية، أو  وأما مسألة املائة والخمسين فليس ف

املائة  العاقد فيها لم يذكر  املسألة، ألن  ا في  أيض  الطريقين  بتعذر تعقل هذين  أو على ما يقتضيها. وال خفاء  التبدئة  العاقد على  نص 

الذي جر إلى خروجها من    ريق االعتراف املقتض ي خروجها من رأس ماله، والحكم هووإنما ذكرها على ط  ،والخمسين على طريق العقد

لث
ّ
 الث

 
لث صحة رجوع العدد املقر به في مسألتنا إلى  ، على أنا لو سلمنا تنزال

ّ
ا   الّتقييدمع البناء على    الث الثاني لكان التعويل عليه ضعيف 

ن القاسم في مسألة املدونة بقوله: ألنه لو أعتقه جاز عتقه، فإنما أشار بذلك األول هو مقتض ي تعليل اب  الّتقييدألن    ؛من جهة النظر

إلى ضعف التهمة في إقرار السيد بقبض الكتابة، إذ هو متمكن من أن يعتقه وينفذ عتقه من ثلثه، فال ضرورة تدعوه إلى املحاولة على 

 عتقه بواسطة اإلقرار بالقبض. 
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البناء على   الحقيقة مع  إنما يتمش ى في  التعليل  إقرار    الّتقييدوهذا  باب  املدار عندنا من  التي عليها  التهمة حينئذ  األول، النتفاء 

الثاني فال تبعد التهمة    الّتقييدولم يذكر غيره. وأما    الّتقييداملريض. ولهذا اقتصر اللخمي في كتاب أمهات األوالد من تبصرته على هذا  

ا تنبني عليه معه إ   كلي 
 

أن يجعل أصال الوصايا، وقل من يضبط ذلك. وما كان هذا شأنه فال ينبغي  ال في حق العالم بأحكام التبدئة في 

 املسائل.

 فإن قلت: ظاهر املدونة في مسألة املكاتب املذكورة اإلطالق والعمل بظاهرها كاف.

يخيه قلت: إطالقات املدونة كالعموم عند الشيوخ حسبما أشار إل
ّ
وقد  ابن عرفة في آخر كتاب الغصب من مختصره الفقهي.  الش

وقوته  الّتقييدعلى أنا نقول: إنما ينظر في اإلطالق و  ،اص يمتنع إجماع  نص أئمة األصول على أن العمل بالعموم قبل البحث عن املخصّ 

املذهب من  املشهور  على  مبنية  املكاتب  مسألة  كانت  لو  ضعفه  الصديق    ،أو  حكم  املكاتب  حكم  جعلوا  ألنهم  غيره  على  مبنية  لكنها 

من   الوصايا  كتاب  في  قوله  وهو  لد   و  د  
 
ول وال  ولد  يرثه  لم  إذا  املالطف  لصديقه  املريض  إقرار  بطالن  املذهب  من  واملشهور  املالطف 

 ن أو زوجة أو عصبة ونحوه لم يجز. املدونة: وإن أقر املريض لصديق مالطف جاز إن ورثه ولد أو ولد  ولد، وإن ورثه أبوا 

تها في همة في هذه وقوّ فإن قلت: ال يلزم من بطالن اإلقرار في مسألة كتاب الوصايا بطالنه في مسألة اإلقرار للمجهول، لضعف التّ 

 تلك.

ا. وسبب قوّ قلت: ال نسلم ضعف التّ  رار للمجهول طريق إلى ن. وذلك أن اإلقتها بيّ همة في مسألة اإلقرار للمجهول، بل هي قوية أيض 

فإنه   ،. وربما لم يكن له أصل، وإنما حابى بذلك نفسهن بخالف اإلقرار للمعينإخراج املال في وجه ال يعلم حقيقته إال من قول املقّر 

املقرّ  حال  إلى  فيه  الصّ   واملقّر   ينظر  في  قوّ له  يوجب  وغيرها مما  التّ داقة  ليترتّ ة  أو ضعفها،  بإعمهمة  الحكم  ذلك  أو  ب على  اإلقرار  ال 

 إلغائه.  
ّ
اإلقرار للصديق  وملا تعذ ا من حكم  العلماء فيه مسلك االحتياط، وجعلوا حكمه قريب  للمجهول سلك  اإلقرار  النظر في  ر هذا 

 املالطف.

ى  ويدل على صحة ما قلناه إقامة ابن رشد املتقدمة في مسألة كتاب املكاتب في مسألة اإلقرار للمجهول، مع أن حكم املكاتب عل

مذهب املدونة حكم الصديق املالطف على ما ذكر بعض الشيوخ. وملا خرج ابن رشد الخالف من مسألة املكاتب في مسألة اإلقرار على  

 تساوي املسألتين عنده في التهمة. 

ال نسلم قوتها في  همة في هذا الباب إذا قويت بقرائن توجب ذلك فإنها مبطلة لإلقرار رأسا كما ذكرت، لكن فإن قلت: سلمنا أن التّ 

ألن بإزاء قيام التهمة من جهة عداوة األخ الحاضر ارتفاعها بالنظر إلى جانب األخ الصديق املسافر، متى قويت التهمة بالنظر    ؛مسألتنا

ن عم ضرره ا على األخ العدو، لقلنا بقوة الريبة والتهمة، لكإلى جهة ضعفت بالنظر إلى جهة أخرى، ألن هذا اإلقرار لو كان ضرره قاصر  

الصديق والعدو، فضعفت التهمة فيه، لتقابل الطرفين، وذلك يوجب الرجوع بنا في املسألة إلى محل الخالف من األصل املتقدم. ويدل  

جانب آخر،   على اعتبار صحة هذا املعنى قول بعض كبار الشيوخ: اختلف في اإلقرار إذا تطرقت التهمة إليه من جانب، وارتفعت من

يرد إقراره لها ألنه ينقص ميراث ابن عمه فيتهم بقصد تفضيلها عليه، ألن   :بدين لزوجته وورثته هي وابنته وابن عمه، فقيلمثل أن يقر 

بل يمض ي هذا اإلقرار لكون ابنته التي هي آثر عنده من زوجته يلحقها من هذا اإلقرار   :العادة تشهد بإيثار الزوجة على ابن العم. وقيل 

أيض   حقها  اآلخر وهو قصد    ،اانتقاص من  الجانب  التهمة من  يرفع  الجانب  الضرر من هذا  يلحقها من  فما  ا.  أيض  ميراثها  ومن مقدار 

 الضرر بابن عمه.

وذلك أن وجود الولد هو الرافع للتهمة عند الفقهاء في  ال يصح دخول هذا الخالف في مسألتنا لقيام الفارق بين البنت واألخ.قلت: 

ع ذلك فقد وقع في اختالفهم في مسألة اإلقرار للزوجة وجود البنت وابن العم ما قد رأيت حتى قال ابن زرب: إن  جانب إقرار املريض، وم

ن  وجود البنت على اإلطالق ال يرفع تهمة اإلقرار في املرض، وأنها بمنزلة العصبة، وإن كان بعض الفقهاء نسبه في ذلك إلى الوهم. وإذا كا

يلزم   يقول:  أن  يمكن  فال  األخ ذلك  بوجود  مسألتنا  في  ارتفاعها  البنت،  بوجود  القولين،  أحد  في  املسألة  تلك  في  التهمة  ارتفاع  من 

 
ّ
ال تساوي حكم البنت واألخ من حيث الجملة، فال نسلم تساويهما، لغيبة األخ الصديق منا تنزّ الصديق، لتباين حاليها كما قررناه. ولو سل

ل املوجب  واحتمال موته  البعيدة،  املقرب.  بالبالد  أخيه  في ضعف مراعاة حقه عند  واألسير  املفقود  احتمال موت  الفقهاء  اعتبر  وقد 

 إسقاط الزكاة عن أموالهم مع ضعفه، لرجوعه عند املحّق 
ّ
 ك في املانع، وفيه ما قد علم. قين إلى باب الش

حي تتبين  حتى  املوت  على  محمول  هو  هل  بدين،  عليه  يقام  الغائب  في  األندلسيون  اختلف  يتبين  وقد  حتى  الحياة  على  أو  اته، 

 موته؟ فانظر في أحكام ابن سهل.

 
ّ
فت فيه من خالف طريقهم املشهور،  ة ما ذهب إليه الجمهور، وزيّ ة، وقد أوضحت فيه صّح قته على القضيّ وها هنا انتهى ما عل

ذلك منوحّج  في  األ   ته  بالنّص ئكالم  كلّ الصّ   مة  املسألة على  أن جوابه عن  ظهر  حتى  النكتقدير غير صحيح  ريح،  ة  ت، إلعراضه عن 

العظمى التي هي املدار، وهي األحق أن يقصد إليها بالتكلم ويشار، وهي التي خرجت املسألة بها عن أن تكون مسألة خالف عند من حقق  
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ائتالف على  ا 
 
خالف يؤثر  ولم  بإنصاف،  وتكلف  حّب النظر  أن  إال  ينزل    .  أن  على  املرء  ويحمل  ويصم،  يعمي  السوءالش يء  بل    ، باملنزل 

العميق، وهللا  ات الطريق، ويترك سلوك املسلك الفّج ي املغش ي باألمواج والسحب املدلم املدلهم، ويسلك بنيّ ويسلم ويخوض البحر اللّج 

وليّ  ذا   سبحانه  في  واملجد  العزم  أولي  اصطفى  الذين  والحمد هلل وسالم على عباده  أوضح طريق،  إلى  الهادي بفضله  وهو  ته  التوفيق، 

 .9"ومرضاته والتحقيق، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.

 وعناصرها:  موضوع النازلة

الوباء-شخص   باقي    -في زمن  ثلث تركته. وبإخراج  لثعهد قبل وفاته بإخراج وصايا معينة من 
ّ
بأن في   الث في وجه معّين. واعترف 

 على الفقراء واملساكين. ذّمته أمانة عالقة بذّمته لرجل مجهول غير معين وال معروف مائة وخمسين ذهبا، وزعم أنه أمره أن يتصدق بها

 هذا الشخص املعترف بما ذكر غير معروف بتفريق الصدقات وال هو من أهل هذا الشأن. 

املعترف له أخوان:   الشخص  الذي توفي فيه  هذا  البلد  بينه وبين أحدهما عداوة منذ زمن طويل متصلة بوفاته، وهو حاضر في 

 الشخص املعترف. واألخ اآلخر غائب عن البلد.

 سؤال النازلة: 

املعترف به  هل األغلب؟ أو تخرج من    -وهو مائة وخمسون ذهبا  -القدر  إليه  لث تخرج من رأس املال، وهذا الذي ذهب 
ّ
، وهو الث

 الذي ذهب إليه العقباني املخالف في املسألة؟

 
ا
 مستندات الجواب ومداركه:: أوال

 والتأصيل للفتوى  إقامة االستدالل .1

 وبيان مناطها.  أقوال علماء املذهب في اإلقرار  •

سعى ابن الشاط في هذه النازلة إلى إقامة االستدالل على أن املائة والخمسين العالقة بذّمة املعترف قبل وفاته تخرج من جملة  

لثرأس املال الذي تركه تركة، وليس من 
ّ
فقط. وحيث إن الباب الفقهي الذي ينتظم فيه الكالم عن املسألة هو باب اإلقرار باعتبار    الث

أقوال أ  إلى جلب ثالثة  الشاط  ابن  أقّر قبل وفاته بمبلغ عالق في ذّمته لشخص مجهول، فقد سعى  النازلة قد  املذكور في  الشخص  ن 

ّر  ، ويخرج ذلك من رأس  لعلماء املذهب فيمن أقّر لغيره بش يء، وكلها تتفق على أن الحكم في ذلك استحقاق املقّر له بما صرّح به املق 

 10.املال

عن الدليل،   ابن الشاط عن إيراد األدلة من القرآن والسنة وآثار الصحابة ال يعني أن ما اختاره من أقوال مذهبية خالعدول  

داعية،   أسباب  لذلك  بين  أولهاوإنما  املوجود  للخالف  التطرق  إعادة  إلى  يفض ي  املقام  هذا  في  الشرعية  بالنصوص  االستدالل  أن   :

املذهب في باب  الفقهاء، وليس القصد هو تحرير الق القصد هو الجواب بناء على ما تقرر من أقوال معتمدة في  الخالف، وإنما  ول في 

الشاط   ابن  الجواب-اإلقرار، ولو سعى  الكالم وانتشر   -وكل من كان في مقام  الشرعية لربما طال  النصوص  إقامة االستدالل من  إلى 

 صود هو الجواب بناء على ما تقرر في املذهب فقط.لقيام املخالف املنازع من املذهب اآلخر، في حين أن املق

 
ّ
تكل إذا  املذهب  فالفقيه من  ذلك،  جائز  وكمثال على  واعتبره  ّر  املق  إقرار  إقراره عندهم غير م عن  املراهق؛ ألن  يقصد  ال  فإنه  ا، 

 بينما اعتبره األحناف صحيح   11مقبول، وهذا أمر مقّرر في املذهب، 
 

 12في حالة أخرى. في حالة، غير مقبول  ا مقبوال

األصول،  وثانيها علم  قواعد  بمقتض ى  بينها  القائمة  للعالقات  مراعية  الشرعية،  للنصوص  متضّمنة  الفقهية  األقوال  تلك  أن   :

 13  ال بالدليل وال بوجه داللته وال بقواعد فهمه.فيأتي القول الفقهي لكل ذلك وإن لم يصرّح 

 دفع االعتراضات .2

ن املخالف من االعتراض على الحكم، سعى ابن الشاط إلى افتراضها    معّرضة لالحتمال  لظواهر تلك األقوا   توحيث كان
ّ
بما يمك

 والجواب عنها. وهذه االعتراضات هي: 

 
 . 21-6/5املعيار،  9

 وقد أورد ابن الشاط قول كل من ابن الحارث، وابن عبد البّر، وما ورد في العتبية. ينظر: ما تقدم في أول النازلة.  10
 . 2/612 ،اإلشراف على نكت مسائل الخالف، القاض ي عبد الوهاب  11
 .2/634 تحقيق تعريب: املحامي فهمي الحسيني، التفصيل في: درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر، انظر  12
ومنهم من يتوّجه    توّجه عليه التكليف،وللناظر أن ينظر فيما تقّرر عند الفقهاء بخصوص من يجوز إقراره ومن ال يجوز. يقول املازري: "قد تقّرر أن الناس نوعان: منهم من ال ي 13

فأما من   السكران.  في  اختالف  أو سكر، على  إغماء  بجنون أو  ومن فقد عقله  م، 
 
ل الح  يبلغوا  لم  يتوجه عليهم ذلك  فالذي ال  التكليف.  التمييز،  عليه  كمال  بلغ  وال  الحلم  يبلغ  لم 

. فهذا القول  3/10ما ينفعهم، فإن إقرارهم ال يختلف في أنه غير الزم.... ". ينظر: شرح التلقين،  كاألطفال الذين ال يميزون املصالح من املضاّر، وال يكّفون عما يضّرهم، وال يعلمون  

النظر إلى كونه تسّبب في إدخال السكر  جامع بين جملة من النصوص واآلثار والقواعد. فقد ورد النص في رفع التكليف عن الثالثة، وهم املذكورون في صدر القول. وأما السكران فب

ه. على  ب   نفسه، فترتب عن فعله مسب 
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 :االعتراض األول: نقول املذهب إنما هي في اإلقرار ملعّين

بأن  الشاط  ابن  اإل  أجاب  بين  وأنه ال فرق  املسألة،  في هذه  إليه  يتوّجه  ال  االعتراض  تلك  هذا  إن  للمعّين وغيره؛ من حيث  قرار 

ت النصوص املتقدمة على اعتبار اإلقرار في الّصّحة للولد 
ّ
النصوص جوزت إقرار األب البنه وهو ممن يّتهم عليه، يقول: "وأما حيث دل

ا على نفسه فال معنى للتفرقة بين املعّين وغيره"  .14الذي هو موضع الّتهمة، ويوثره األب غالب 

 كيف السبيل إلى الجمع بين إلغاء التهمة في اإلقرار واعتبارها في بعض مسائل التوليج؟ ثاني: االعتراض ال

ا بهبة، أو صدقة، في صورة املعاوضة إلسقاط حوز أو غيره من والتوليج عند الفقهاء هو: "إدخال املالك شيئه في ملك غيره مّجان  

)ت  15األغراض"  التسولي  ويذكر  أكثر    1258،   ه( عبارة 
 

 تفصيال
 

قائال طلب    املعاوضة؛  في صورة  العطّية  "هو  دفع  :  أو  الحيازة  ا إلسقاط 

املعّرة، وذلك أن الرجل يريد أن يعطي ملكا في املرض أو في الصحة على أال يحاز عنه إال بعد موته، وذلك يبطل العطّية، أو يعطي بعض  

 .16ا، وقبض الثمن معاينة أو باالعتراف" أوالده فيخش ى اللوم من غيره، فيشهد في جميع ذلك أنه باعه بكذ

إليه تتطرق  التهمة  أن  التوليج  معنى  من  ورثته  ظاهر  على  إدخال  من  به  يقوم  ما  جهة  أنمن  إال  املذهب   ؛  علماء  عند  التوليج 

 
 

املعيار نقال القسمة يقيم ا إلى  واستناد    17 عن غيره ينقسم إلى ثالثة أقسام: موهوم، ومعلوم، ومظنون،بحسب ما يذكر صاحب  هذه 

بأنه ليست كل    ابن الشاط جوابه في إقامة الفرق بين التهمة في النازلة املذكورة وبين ما اعترض به املخالف من مسائل التوليج؛ وذلك 

رحة هي التي ال تدعمها شواهد وقرائن قوّية، أم
ّ
ا التي بخالف تهمة في باب اإلقرار تعتبر ملغاة، وإنما األمر في ذلك يتفّصل، فالتهمة املط

ذلك فمعتبرة غير ملغاة. وهذا على خالف التهم الواقعة في مسائل التوليج؛ ألنها على ثالثة أحوال، تهمة قوية، وتهمة متوسطة، وتهمة  

" الفرق:  وجه  مبديا  الشاط  ابن  يقول  األمارة ضعيفة،  قيام  من  جاء  وإنما  الوجه،  هذا  من  يجيء  لم  التوليج  مسائل  في  والخلل 

، ثم يعرض لتلك األمارات القوة والضعف أو التعارض أو التوسط، فينشأ عن ذلك االتفاق على اعتبارها تارة، واالتفاق  املذكورة

ا في حال
ا
 .18" على إلغائها أخرى، ويختلف تارة في اعتبارها وإلغائها، ويكون الخالف فيها حينئذ خالف

ا، جاء في املعيار: "التوليجات  م بشأن كل واحد منها يختلف أيض  وإذ كانت مراتب التوليج مختلفة بحسب ما تقدم ذكره، فالحك

يوجب اليمين إال أن يقوى    واملظنون يوجب رد الفعل،    فاملعلومالتي يدور فيها الكالم تنقسم ثالثة أقسام: موهوم، ومظنون، ومعلوم.  

 فيصير كاملعلوم.  
 
وهو الذي يذهب    واملوهوم،  أحوال املظنون والترجيح فيهواختالفات املذهب في هذا النوع إنما هي للنظر في  جدا

 فال رّد له وال يمين فيه"
 
 .19الوهم إليه، وهو بعيد جدا

 : االعتراض الثالث: املعارضة بتهم أعرض عنها ابن الشاط

هذه األمارات    في رأيه بمحاباة الشخص املعترف من جهة أنه عدل عن اعتبار أمارات مقوّية لهذا املعنى، منط  عورض ابن الشا

إعراض الشخص املذكور عن ذكر ما من شأنه أن يعّرف بصاحب الدنانير، حيث لم يذكر اسمه، وال نسبه، وال قبيلته. وكعداوته مع 

بالتصدق على   أنه غير معروف  إلى حين وفاته، ومنها  للمبلغ  املتضمن  الرسم  بقاء  افتعال ما قاله، ومنها  إلى  تلجئه  أن  التي يمكن  أخيه 

 .20وهذه كلها قرائن تقتض ي محاباته لنفسه بذلك املال وإخراجه عنه بعد وفاته من رأس ماله" س، "النا

مبّين   التهم  إعراضه عن هذه  يورد وجه   ثم 
 

كان داال ما  بل  تهمة معتبرة،  ليس كل  وأنه  وقوي  ا وجه ضعفها ومرجوحّيتها،  يقول:    ا، 

املال على وجه تتطرق إليه فيه التهمة وتشهد العادة ببعده، وليس كل ما كان هكذا ينهض "فغاية ما يقال: إن املعترف املذكور أقّر بذلك 

 .21مبطال لإلقرار في الصحة، بل حتى تتضح الّتهمة بالقرائن القوّية" 

 :االعتراض الرابع: االعتراض بالقياس 

اعتباره وعدم    في  آخر، مختلف  جانب  وارتفعت من  جانب،  التهمة من  إليه  تطرقت  إذا  اإلقرار  بأن حكم  الشاط  ابن  رض 
 
اعت

يرد   "فقيل  وابن عمه،  وابنته  هي  وورثته  لزوجته  بدين  أقّر  فيمن  وذلك  لهااعتباره،  بقصد    ؛إقراره  فيتهم  ابن عمه  ميراث  ينقص  ألنه 

آثر عنده من زوجته  التي هي  ابنته  اإلقرار لكون  العم. وقيل: بل يمض ي هذا  ابن  الزوجة على  بإيثار  العادة تشهد  تفضيلها عليه، ألن 

ا" يلحقها من هذا اإلقرار انتقاص من حّق   .22ها أيض 

 
 . 6/11املعيار،  14
 .  142شرح التاودي على المية الزقاق، محمد التاودي، ص  15
 . 142الحواش ي الشريفة والتحقيقات املنيفة على شرح التاودي لالمية الزقاق، علي التسولي، ص  16
 . 8/76ينظر: املعيار،  17
 . 6/9، املصدر السابق  18
 . 8/76، املصدر السابق  19
 . 6/10، املعيار  20
 . 6/10، املصدر السابق  21
 .6/20، املصدر السابق 22
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وذلك أن وجود الولد  لقيام الفارق بين البنت واألخ، خالف في مسألتنا  يدفع ابن الشاط هذا القياس بأنه "ال يصّح دخول هذا ال

 24، ثم سعى في إيراد ما يدعم هذا من أقوال املذهب. 23هو الرافع للتهمة عند الفقهاء في جانب إقرار املريض" 

 : : وجوب بعمومات املدّونةالخامساالعتراض 

املدّونة من املصادر املعتمدة في هذه    وحيث كانت 
 

رض ابن الشاط واعتراض  الفتوى استدالال
 
بأن ما ورد   ا من املخالف، فقد اعت

مبّين   الشاط  ابن  فيجيب  ظهوره.  على  ذلك  حمل  فيجب  ظاهر،  عام  باملسألة  يتعلق  مما  وأن  فيها  املدونة،  نصوص  مأخذ  طريقة  ا 

وقد نص لعموم بالعمل قبل البحث عن مخّصصه، "اإلطالقات املوجودة فيها بمثابة العمومات عند شيوخ املذهب، وال يجوز ابتدار ا 

إجماعا  يمتنع  املخّصص  عن  البحث  قبل  بالعموم  العمل  أن  على  األصول  عليها .  25ا" أئمة  املنصوص  الداللة  قواعد  من  وهذه 

 26عندهم. 

 :عدم مراعاة حال الوباء الذي وقع فيه الحادث :السادس االعتراض 

ومقتض ى هذا االعتراض أن ابن الشاط لم يول اهتماما لظرف الوباء الذي يقتض ي أن تصّرف الصحيح فيه مثل تصّرف املريض، 

املذهب، يقول عليش   الذي نّص عليه فقهاء  في شرحه ملختصر خليل: "ومثل   (هـ  1292ت  )فيكون حكمه حكم املحجور عليه، وهو 

 
 

 القتال الناس  زمن الوباء ونحوه الذي أذهب نصفهم أو ثلثهم. أفتى به البرزلي قائال
 
والحكم في املريض أن   .27: إنه كاملرض" حاضر  صف

لثوصاياه تخرج من 
ّ
 28اعتبارا بحاله، وقد أفتى بهذا جملة من الفقهاء.  الث

مدى كون هذا الوباء  بار ابن الشاط للوباء في هذه النازلة، وأنه ال تأثير له في موضوعها، هو  إن الوجه الذي يحمل عليه عدم اعت

 "قد ارتقى إلى مرتبة الجائحة أم ال؟ ذلك أن الجائحة عند الفقهاء عبارة عما 
 
ا من ثمر أو نبات بعد من معجوز عن دفعه عادة قدر   فتل  أ

عه"    30في تسمية الجائحة،  املعنى املعتبر، وإذا كان عنصر اإلتالف هنا هو 29بي 
ّ
 . سميةفما أتلف اإلنسان كان أولى بهذه الت

ف جائحة، وإنما يكون كذلك إذا بلغ اإلتالف في اإلنسان النصف أو  على أنه ال يصّح االستدالل بمطلق اإلتالف حتى يسّمى املتل 

 الثلث بحسب ما يعطيه نّص خليل الس
ّ
 ابق، وأن يبلغ الث

 
مار أيض    لث

ّ
ولعّل الوباء املذكور في    31ا حسبما نّص عليه علماء املذهب. في الث

 ، وإال ملا كان البن الشاط أن يعدل عن ذكره من جهة، وأال يعتبره مؤثرا فيها من جهة ثانية.النازلة لم يرق إلى هذه املرتبة من اإلتالف

الشاط في   ابن  التفصيل والبيان حتى ال    أنه لم يتطرق للجواب بما يكفي،   اعتراضهوالظاهر من كالم  املقام هنا يقتض ي  أن  مع 

  يلتبس األمر في ذلك على القارئ.

الشاط  حاد  لقد    ابن 
 

لها   32آلية االنتقال   عن ذكر ذلك مستعمال ق 
ّ
تعل أمور أخرى ال  إذ سار في ذكر  الجدلّيين؛  املعروفة لدى 

وعلماء الجدل وإن اختلفوا في حكم االنتقال هل يجوز أو ال يجوز؛ إال أن الراجح عندهم أنه ال يجوز؛ وذلك بالنظر إلى   33بالوباء رأسا. 

، واالنتقال مفض إلى انتشار الكالم على 35"إذ الغرض من املناظرة املعاونة على البحث املفيد"  34عدم إفضائه إلى املقصود من املناظرة؛

 .36انتشار النظر يخّبط األمر عليهما جميعا"السائل واملسؤول، "و 

 
ا
 : واالجتهاد النوازل : ثانيا

إن أبرز ما يستخلص من فتوى ابن الشاط، سواء فيما أّصله من جواب، أو فيما اعترض به على غيره ممن سبقه إلى القول فيها،  

االجتهاد   استمرار  على  التأكيد  غياب  هو  عرفت  التي  العصور  في  ضرب  حتى  عرفت  املرحلة  هذه  أن  ذلك  املطلق؛  من املجتهد  آخر  ا 

 
 . 6/20، املصدر السابق  23
 . 6/20املصدر السابق، ينظر:  24
  ". امتنع ذلك باإلجماع ألنه ليس من منهج أهل الرسوخ، بل هو منهج أهل الزيغ في قراءة نصوص الشريعة. يقول ابن العربي املعافري:  6/18،  املعيار 25

 
 واحدا

 
فأنت  إن اتبعت حديثا

 . 1/519رح موطأ مالك بن أنس، ". القبس في شأوعليه رين  ،ن في قلبه زيغدون أن تضربه بسائر اآليات واألحاديث وتستخلص الحق  من بينها فأنت ممّ 
 . 3/312ينظر: املوافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي،  26
 .6/130منح الجليل،  27
 . 2/16ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي،  28
 . 2/392حدود ابن عرفة، مطبوع مع شرحه،  29
 . 2/392انظر: شرح حدود ابن عرفة، محمد الّرصاع،  30
 . 2/394انظر: املصدر نفسه،  31
 مقامات: جواب، وانتقال، وانقطاع. فالجواب: استدالل يجيب به عن مطلوب  32

 
السائل. واالنتقال: هو خروج عن    للمجيب ]= املستدّل[ عند توّجه السؤال إليه من املعتر ض ثالث

قا محتاجا إلى جواب. واالنقطاع: "هو العجز عن نصرة
ّ
 . 14الدليل". املنهاج في ترتيب الحجاج، أبو الوليد الباجي، ص   املوضوع املسؤول عنه إلى موضوع آخر، فيبقى السؤال معل

 . 6/14ينظر: املعيار،  33
 .4/308ينظر: البحر املحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركش ي،  34
 . 515املنتخل في الجدل، أبو حامد الغزالي، ص  35
 . 515املنتخل في الجدل، ص  36
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ا لبعض األقوال على بعض، املجتهدين، وهم أولئك الذين يجتهدون داخل املذهب الفقهي الواحد، ترجيحا بين أقواله ورواياته، وتشهير  

 ذا تصّرف معروف لدى الفقهاء من مختلف املذاهب الفقهّية.وه

وإن كان نظرهم ال    37رب من املجتهدين عن قواعد علم أصول الفقه ومفاهيمه هو أنه ال غنى لهذا الضّ ما ينبغي اإلشارة إليه هنا  

النصوص   هذه  على  االستدالل  في  االقتصار  ألن  املذهب؛  علماء  نصوص  محّل  يجاوز  هذا  ليس  والتاريخّية  العلمّية  أسبابه  له  أمر 

رعي في ذاته. 
ّ
 تفصيلها، وليس معنى ذلك تجاوز الّنص الش

لم تخل األعصار من مجتهد مقّيد وإن خلت عن مجتهد مطلق، ومصّنفات الّنوازل من أبرز األدلة على استمرار االجتهاد ووجود  

الحياة   38املجتهدين، جوانب  مختلف  من  لقضايا  الفقهاء  نوازل  تعّرضت  منضبطة  وقد  وأجوبة  وترجيحات  اختيارات  فيها  كانت   ،

 يصدر إال عن مجتهد.لضوابط علم أصول الفقه، وهذا ال 

 : خاتمة ال

لجواب ابن الشاط، حاولنا من خاللها فحص جوابه وتحليله بحسب ما سنحت   ما تقّدم كان عبارة عن حصيلة قراءة مختصرة 

ّنة. وقد بدا أن  
  
ا، وبين دفع االعتراضات ا وصواب  في جوابه عن هذه النازلة بين إقامة االستدالل على ما رآه حق    قد جمع  ابن الشاطبه امل

الفقهاء.  وهذه طريقة مألوفة لدى    الواردة حول حياضه. التأصيل واالستدالل من  بيان أهل  اإلقامة االستدالل  الغرض من  وإذا كان 

  املدارك املعتمدة في الجواب، فإن الغرض من دفع االعتراضات صيانة الجواب عن الهدم، عن طريق بيان وجه الحّجة فيما يورده من 

 أقوال في املذهب، وإبداء الفوارق، ودرء االحتماالت التي يبديها املخالف.

بحسب املقام، وهي آليات استثمرها    ة التي كان يستعملها ابن الشاط في جوابهلقد برز هذا في مختلف اآلليات األصولية والجدليّ 

 تلك االعتراضات الواردة على جوابه. لنصرة رأيه وتوهين رأي مخالفه، في قّوة عارضة بادية من خالل أجوبته عن 

 
 

مجاال الّنوازل  لت 
ّ
شك خصب  لقد  االجتهاد،    ممارسة  في  للفقهاء  املذهب  ا  لقواعد  استيعاب  عن  اإلبانة  خاللها  من  استطاعوا 

ا  لقضايا  الفقه  تأطير  تأكيد مسألة  إلى  يفض ي  ما  وهو  ياتها، 
ّ
تجل بمختلف  الحياة    ملجتمعوأصوله، وعن قدرة على مواكبة مستجّدات 

 سواء في عصر االجتهاد أو في عصور التقليد.

 

 

 

 

 

 

 

 
لكترونية  املفتي من داخل املذهب إلى علم أصول الفقه. انظر: أثر علم األصول في صناعة املفتي: املعرفة واملنهج، عبد الحميد الراقي، املجلة اإلتم التطرق في مقال سابق لحاجة   37

 م.2021، فبراير 33صات، العدد خصّ دة التّ متعّد 
 مختلفة وإن كانت سياقات التوظيف تختلف. انظر:يتكرر التنبيه إلى هذه املسألة من قبل الدكتور أحمد فكري في موارد  38

• I. FIKRI, Pragmatic in Islamic Law, in Middle East Studies Beyond Dominant Paradigm, Syracuse University Press, p. 11-15. (2014).  
• FIKRI, Rethinking the Taqlid Hegemony: An Institutional, Longue-Duree Approach, Journal of American Oriental Society, 126.4, (2016). 
• FIKRI, Rethinking the Taqlid-Ijtihad Dichotomy: A Conceptual -Historical Approach, Journal of American Oriental Society, 126.2, (2016). 

التقليد ال يعني غياب املجتهد؛ ذلك أنه تعّرض في هذا املقال  على أن الباحث في هذا املقال كان قد تناول االجتهاد والتقليد من زاوية أخرى، لكنها ال تبعد عما نحن بصدده من كون  

 .Ibd, p, 285 انظر: إلبراز مرتبة ثالثة بين االجتهاد والتقليد، وهي مرتبة االتباع، وأن هناك فرقا بين مفهوم االتباع وبين مفهوم التقليد.
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