بسم هللا الرحمن الرحيم
الموطأ – كتاب المدبر

الشيخ :عبد الكريم الخضير

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

سم.

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال المؤلف رحمه هللا تعالى :باب جراح المدبر:

حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسللم ملا يمللك منله إللى

المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه ،فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده.
قال مالك رحمه هللا :واألمر عندنا في المدبر إذا جلرح ثلم هللك سليده وللي

لله ملال غيلره ،أنله يعتل ثلثله ثلم

يقسم عقل الجرح أثالثا فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عت منه ويكلون ثلثلاه عللى الثلثلين الللذين بأيلدي

الورثة ،إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح ،وان شلاءوا أعطلوه ثلثلي العقلل ،وأمسلكوا نصليبهم
من العبد ،وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ،ولم تكن دينا على السيد ،فلم يكن ذللك اللذي

أحدث العبد بالذي يبطل ملا صلنع السليد ملن عتقله وتلدبيره ،فلإن كلان عللى سليد العبلد ديلن للنلا

ملع جنايلة

العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح ،وقلدر اللدين ،ثلم يبلدأ بالعقلل اللذي كلان فلي جنايلة العبلد ،فيقضلى ملن
ثمن العبد ،ثم يقضى دين سيده ،ثلم ينظلر إللى ملا بقلي بعلد ذللك ملن العبلد فيعتل ثلثله ،ويبقلى ثلثلاه للورثلة،

وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده ،وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدب ار قيمته خمسلون ومائلة

دينار ،وكان العبد قد شج رجال ح ار موضحة ،عقلها خمسون دينا ار ،وكان على سيد العبلد ملن اللدين خمسلون

دينا ار.

قال مالك رحمه هللا :فإنه يبدأ بالخمسين دينلا ار التلي فلي عقلل الشلجة فتقضلى ملن ثملن العبلد ثلم يقضلى ديلن

سيده ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعت ثلثه ،ويبقى ثلثاه للورثة ،فالعقل أوجب فلي رقبتله ملن ديلن سليده،
وديللن سلليده أوجللب مللن التللدبير الللذي إنمللا هللو وصللية فللي ثلللث مللال الميللت ،فللال ينبغللي أن يجللوز شلليء مللن

التدبير ،وعلى سيد المدبر دين للم يقل
يوصى بها أو دين}.

 ،وانملا هلو وصلية وذللك أن هللا تبلارك وتعلالى قلال{ :ملن بعلد وصلية

قال مالك رحمه هللا :فإن كان في ثلث الميت ما يعت فيه المدبر كله عت  ،وكان عقل جنايته دينا عليه يتبلع
به بعد عتقه ،وان كان ذلك العقل الدية كاملة ،وذلك إذا لم يكن على سيده دين.

قال مالك رحمه هللا في المدبر إذا جرح رجال فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هللك سليده وعليله ديلن ،وللم يتلرك
مال غيره ،فقال الورثة :نحلن نسللمه إللى صلاحب الجلرح وقلال صلاحب اللدين :أنلا أزيلد عللى ذللك ،إنله إذا زاد
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الغريم شيئا فهو أولى به ،ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح ،فإن لم يزد شليئا للم
يأخذ العبد.

قال مالك رحمه هللا في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه ،فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية
جرحه ،فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ،ورد المدبر إلى سيده ،وان للم يكلن فيله وفلاء اقتضلاه
من دية جرحه ،واستعمل المدبر ما بقي له من دية جرحه.

بما ،بما.

أحسن هللا إليك.

واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد :فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى :باب جراح المدبر:

جراح المدبر ،والجراح جمع جرح ،والجرح مصدر جرح يجرح جرحاً ،فالمدبر مضاف غليه ،وهذا من إضافة

المصدر إلى فاعله ،أو مفعوله؟ إلى فاعله ،يعني المدبر جارح وليس بمجروح ،المدبر جارح وليس بمجروح.

حددديني مالددك أندده بلغدده أن عمددر بددن عبددد العزيددز قضددى فددي المدددبر إذا جددرح أن لسدديده أن يسددلم مددا يملددك مندده إلددى
المجروح ،فيختدمه المجدروح ،يعندي بقددر مدا يقدوم بده الجدرح ،جدرح اعتددج جدرح إنسداناً أو أتلدف شديإاً ،فونده يقدوم،
يقوم بألف ميالً ،ألف ريال ،فلسيده أن يسدلم مدا يملدك منده إلدى المجدروح ،مدا الدذا يملكده السديد؟ الخدمدة الخدمدة،
فيقول :استعمله اختدمه لمدة شهر بهذا األلف ،أو أجره إلى أحد يستعمله بألف ،وتستوفي منه ،أن يسلم مدا يملدك

مندده إلددى المجددروح فيختدمدده المجددروح ،قددد يقددول المجددروح :أنددا ي حاجددة لددي بخدمتدده ،يقددال :أج دره ،واسددتوف مندده
أجرته ،ويقاصه بجراحه مدن ديدة جرحده ،فدون أدج قبدي ان يهلدك السديد رجدع إلدى سديده ،قدال لده :خدذه لمددة شدهر،

اختدمه أو أخدمه باألجرة في مقابي قيمة الجرح ،بعد شهر يعود إلى سيده ،فون كان سديده موجدوداً عداد مدا يملكده

منه وهو الخدمة إليه ،وان كان قد مات؟ ماذا يحصي؟ عتق المدبر ،يعتق المدبر.

قال مالك :واألمر عندنا في المدبر إذا جرح يم هلك سيده وليس له مال غيدره ،واألمدر عنددنا فدي المددبر إذا جدرح
يم هلدك سديده ،فدي الصدورة األولدى عداد إلدى سديده ألن سديده بقدي بعدد خدمدة المجدروح ،وهندا هلدك سديد ولديس لده

مددال غيدره ،أندده يعتددق يليدده ،لمدداذا؟ ألندده فددي هددذه المسددألة حكمدده حكددم الوصددية ،فددال يجددوز بمددا زاد علددى اليلد  ،يددم
يقسم عقي الجرح أيالياً ،يم يقسم عقي الجرح أيالياً ،قدرنا الجرح بألف أو ألف وماإتين أو بتسدعماإة أيدال  ،يلد
ياليماإة وياليماإة وياليماإة ،فيكون يل العقي على اليل الذا عتق منه ،يلزمه ياليماإدة ريدال متعلقدة بمدا عتدق
منه ،بالبعض الذا عتق منه ،ويلياه ،ويكون يلياه على اليليين اللذين بأيدا الورية ،يم بعد ذلك الورية ألنده بقدي

يلياه رق بأيدا الورية ،بومكانهم أن يبيعوا نصيبهم ،فوذا باعوه وفي اليليان مدن قيمدة اليليدين ،يليدا العقدي مدن يليدي
القيمة ،من يليي قيمة اليليين ،إن شاءوا أسلموا الذا لهم منه إلى صاحب الجرح ،وان شداءوا أعطدوه يليدي العقدي

ألنه يلزمهم إي إذا كان اليليان ،إذا كان اليليان من العقي أكير من قيمة يليي العقي ،فليس علديهم إي أن يسدلموا،

يسلموا العبد للمجدروح ،مدا قلندا فيمدا سدبق أنده إذا جندى العبدد جنايدة أكيدر مدن قيمتده ،فدون سديده ي يلدزم بدأكير مدن
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قيمته ،يسلمه للمجني عليه وينتهي اإلشكال ،وان شاءوا أعطوه يليي العقي ،وأمسكوا نصيبهم من العبدد ،وذلدك أن
عقي ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ،الجناية من العبد ،ولم تكن ديناً على السيد.

قد يقول قاإي :أن السيد عليه كفي من جناية العبد ،لماذا لدم يؤدبده ،لمداذا لدم يحفنده مدن ،تدرك لده التصدرف حتدى

يجندي؟ نقدول :نعدم ،عليده كفدي ،وهددذا الكفدي يفدوت عليده قيمدة العبدد ،أو العبددد نفسده ،إذا طلدب بحيد
أقي من الجناية أو مساوية للجناية ،ولكن أكير من ذلدك ي يلدزم ،فلدم يكدن ذلدك علدى الدذا أحدد

ذلك الذا أحد

العبد بالذا يبطي ما صنع السيد من عتقه وتدبيره.

قد يقول المجني عليه :اآلن اليل

اليليين ،اليليين الذين بأيدا الورية.
يقول :فلم يكن ذلك الذا أحد

الذا عتق منه ،يلزمه به يل

الدية ،يل

كاندت قيمتدده

العبدد ،فلدم يكدن

الدية ،واليليان من عقي الدية يتبعان

العبد بالذا يبطي ما صنع السديد مدن عتقده وتددبيره ،مدا يقدول المجندي عليده اآلن

أنا جنايته بألف وماإتين ،وهو ما يسوا إي ألف بأخذه كامي ،ويبقى لي ماإتين ،السيد ي يلزمه أن يدفع المداإتين
الزاإدة علدى يمنده ،ولدو لدم يددبره ،ي يلزمده ،ي يلزمده أكيدر مدن قيمتده ،واليلد

الدذا عتدق منده خدر ،مدن يدد السديد،

وخر ،من يد صاحب الجرح ،المجروح ،إي أنه يتبعه به ديناً عليه ،تبعاً لما تحرر به.

فلم يكن ذلك الذا أحد

العبد بالدذا يبطدي مدا صدنع السديد مدن عتقده وتددبيره ألن التددبير عقدد يزم واي جداإز؟

يزم ،فون كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبدد ،فدون كدان علدى سديد العبدد ديدن للنداس مدع جنايدة العبدد

بيع من المدبر بقدر عقي الجرح ،وقدر الدين ،بيع من المددبر بقددر عقدي الجدرح ،وقددر الددين ،لمداذا؟ أيهمدا أولدى

الدين أو عتق المدبر؟ نعم؟

طالب......:

يعني هي المقدم عتق المدبر أو الدين؟ شخص أوفى أعتق عبده عن دبر يم لحقه دين ،نعم؟

طالب......:

قلنا في دروس مضت أن التدبير حكمه حكم الوصية ،إي أنه ي يجوز الرجوع فيه ،حكمه حكم الوصية من جهة
أنه ي ييبت إي بالموت ،لكنه ي يجوز أن يزيد فيه ،أو ،يجوز أن يزيد ،لكن ي يجوز أن ينقص منه ،ما قلنا هذا

في درس مضى؟ قلنا هذا ،وذكر هذا اإلمام رحمه هللا أنه من جهة لزومه بدالموت ،ويبوتده بدالموت ،يكدون حكمده
حكم الوصية ،ومدن جهدة أنده ي يتصدرف فيده بخدالف الوصدية ،الوصدية لده أن يلغيهدا ،أمدا التددبير لديس لده ذلدك،
وهنا يقول :فون كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقي الجرح ،وقدر الدين ،يدم

يبدأ بالعقي الذا كان في جناية العبدد ،فيقضدى مدن يمدن العبدد ،يدم يقضدى ديدن سديده ،يدم ينندر مدا بقدي بعدد ذلدك
من العبد فيعتق يليه ،اآلن بيع العبد بعشرة آيف ،وعقدي الجدرح ألفدين وديدن السديد خمسدة آيف ،يبقدى مدن قيمتده
ياليدة آيف ،يبقدى مدن قيمتده يدم يبددأ بالعقدي ،تسددد ألفدين ،تسددد ،الدذا كاندت فدي جنايدة العبدد ،فيقضدى مدن يمددن
العبد يم يقضى دين السيد ،األلفين ،يم يننر إلى ما بقي بعد ذلك من العبدد ،يدم ينندر إلدى مدا بقدي بعدد ذلدك مدن

العبد ،كم؟ يالية آيف ،فيعتق يليه ،ويبقى يلياه للورية ،يل
طالب......:
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إيش؟ يعتق يليه ،يل

المال واي يل

العبد؟

يعتددق مددن العبددد بقدددر يلد

مددا بقددي مددن المددال ،يعنددي يبقددى ياليددة آيف نعددم وقيمتدده عشدرة آيف ،نعددم ،يعتددق مندده

واحد من عشرة ،يعتق منده واحدد مدن عشدرة ،كيدف خرجدت هدذه النتيجدة؟ ألنده يقدول :يدم يبددأ أو يبددأ بالعقدي الدذا
كان في جناية العبد فيقضدى مدن يمدن العبدد ،يدم يقضدى ديدن سديده ،لمداذا قددم العقدي علدى ديدن السديد؟ ألن العقدي

تعلقه بالسلعة ،تعلقه بالعبد ،بخالف الديون فهي مرسلة ،فحكم الجناية ،والعقي حكم الدين الذا برهن ،قلندا هنداك

حقوق متعلقة بالتركة مرتبدة ،األول :مإوندة التجهيدز ،واليداني :الدديون المتعلقدة بعدين التركدة ،كالدديون التدي بدرهن،
وهذا منها ،وهذا منها ،هذا متعلق بعين التركة بالعبد ،فهو مقدم على الدين المرسي ،يم بعد ذلك الديون المرسدلة،
يم الوصايا يم اإلر  ،وهذا الترتيب ماشدي ،نعدم ،قددم الددين المتعلدق بعدين التركدة الجنايدة ،جنايدة العبدد ،يدم الددين

المرسي ديون السيد غير الجناية ،يم بعد ذلك ما كان في حكدم الوصدية وهدو العتدق يدم اإلر  ،نداهر واي مدا هدو
بناهر؟ لكن ما هو بقال يعتق يليده ،نعدم ،يعتدق يليده ،هدي يعتدق يلد

العتق ،أو نقول :يل

الباقي وهو األلف ،إذا قلنا يل

ي يملددك مندده الموصددي إي اليل د

العبدد ،ونقدول :الياليدة آيف كلهدا فدي بداب

الباقي سداوينا الوصدية مدع اإلر  ،أو نقدول :إن هدذا البداقي

ألندده ي تجددوز الزيددادة بددأكير مددن اليل د  ،فعلددى هددذا يعتددق مندده يل د

البدداقي ،وي

نكون بهذا ساوينا بين الوصية واإلر إي حينما ضاق المال عن الوصية واإلر معاً ألنه ي يملك في ميي هذه
الحالة إي اليل

فقط ،فيعتق منه بقدر األلف الباقي ،وبقدر األلفين يبقى للورية.

وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده ،عرفنا وجه ذلك أن جناية العبد متعلقة بعين التركة بخالف الدديون

المرسددلة ،وذلددك أن الرجددي إذا هلددك وتددرك عبددداً مدددب اًر قيمتدده خمسددون وماإددة دينددار ،وكددان العبددد قددد شد رجدالً حد اًر
موضحة ،عقلها خمسون دينا اًر ،وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينا اًر.

قال مالك :فونه يبدأ بالخمسين دينا اًر التي في عقي الشجة ،وهذا ميي مدا ذكرندا أنهدا متعلقدة بعدين التركدة ،فتقضدى
مدن يمدن العبدد ،يدم يقضدى ديدن سديده ألن الدديون مقدمددة علدى الوصدايا وعلدى اإلر  ،يدم يننددر إلدى مدا بقدي مددن

العبد فيعتق يليه ،على ما قررنداه فدي العشدرة آيف ،فيعتدق يليده ،ويبقدى يليداه للوريدة ،فالعقدي أوجدب فدي رقبتده مدن

دين السيد ،ودين سيده أوجب من التدبير الذا إنما هو وصية في يل

المال ،وهذه من وجوه التشابه بين التدبير

والوصية ،فال ينبغي أن يجوز شيء من التدبير ،فدال ينبغدي أن يجدوز شديء مدن التددبير ،وعلدى سديد المددبر ديدن

لددم يقددض ،وانمددا هددو وصددية ،وانمددا هددو وصددية ،وذلددك أن هللا تبددارك وتعددالى قددال{ :مددن بعددد وصددية يوصددى بهددا أو
دين}.

فدي كدي اآليددات تقدديم الوصددية علدى الدددين بالدذكر ،بالددذكر وأهدي العلددم قاطبدة يقدددمون الددين علددى الوصدية ،لمدداذا؟

{من بعد وصية يوصي بها أو دين} أو توصون بها أودين ،أو يوصى بها أو دين؟
طالب......:

نعم ألن الدين له من يطالب به ،ألن الدين له من يطالب بده ،الددين لده مدن يطالدب بده ،وأيضداً مدن جهدة أخدرج
أنالدين مفروض على صاحبه فكأنه محسوم من التركة في األصي ،نعم ،فقوة نفوذه ،نعم قوة نفدوذه أقدوج مدن قدوة
نفوذ الوصية ،فقدمت الوصية لالهتمام بها ،وان كان شأن الدين أعنم.

طالب......:

ي ،هذه بمعنى الواو ،بمعنى الواو
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ربما عقبت الواو إذا ،ها األلفية
خير أبح قسم بأو وأبهم إلى أن قال :وربما عاقبت الواو ،يعني جاءت بمعنى الواو.

قال مالك :فون كان في يل

الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق ،وكدان عقدي جنايتده دينداً عليده ،اآلن صدار حدر

يطالددب هددو ،مددا يطالددب سدديده ،يتبددع بدده بعددد عتقدده ،وان كددان ذلددك العقددي الديددة كاملددة ،وان كددان ذلددك العقددي الديددة

كاملة ،وذلك إذا لم يكن على سيده دين.

ألنه إن كان على سيده دين يعتق واي ما يعتق؟

فون كان في يل

الميت ما يعتدق فيده المددبر كلده عتدق ،وكدان عقدي جنايتده دينداً عليده ألنهدا متعلقدة بعينده ،عقدي

الجناية متعلق بعين العبد ،يتبع به بعد عتقه ،وان كان ذلك العقي الدية كاملة ،وذلك إذا لم يكن على سيده دين.

لماذا؟

طالب......:
ألن الدين يمنع من سراية العتق ،الدين يمنع مدن سدراية العتدق ألن العتدق بالتددبير حكمده حمدك الوصدية ،والددين

مقدم عليهدا ،أمدا إذا عتدق كدامالً ألنده لدم يكدن علدى سديده ديدن ،فيكدون أهدي أن تكدون ذمتده مؤهلدة للحدوق الددين،

فيتبعدده المجنددي عليدده دينداً عليدده ،لمدداذا ي يقددول المجنددي عليدده مددادام هددذا ديددن فددي رقبتدده ي يبدداع ،يبدداع وآخددذ مددن
قيمته ،اآلن السيد اآلن يكلف بشيء من جناية العبد؟ نعدم ،أكيدر مدن أن يسدلمه كدامالً ،مدا يكلدف أكيدر مدن ذلدك،
وبعتقه بموت سيده صارت ذمته ،مؤهلة للحوق الدين ،فيتبعه المجني عليه.
وقددال مالددك فددي المدددبر إذا جددرح رجدالً فأسددلمه سدديده إلددى المجددروح ،المدددبر ،كددي المسدداإي فددي المدددبر ،مددا هددو فددي
الرقيق في المدبر ،إذا جرح رجالً فأسلمه سيده إلى المجروح ،يم هلك سيده وعليه دين ،ولم يترك مايً غيره ،فقال

الوريدة :نحدن نسدلمه إلددى صداحب الجدرح ،وقددال صداحب الددين :أندا أزيددد علدى ذلدك ،اآلن عندددنا ديدن متعلدق بعددين
التركة ،وهو الجناية ،ودين مرسي أيهما المقدم؟ المتعلق بعين التركة ،لكن الدين المرسدي إذا قدال :أندا أدفدع أكيدر،

نعم ،يقدم واي مدا يقددم؟ افترضدنا أن شخصداً مدات وعليده ديدون منهدا خمسدماإة ألدف بدرهن البيدت ،وسدبعماإة ألدف

مرسلة ،عرض على صاحب البيت الخمسماإة ،قال :خذ البيت عن الخمسماإة ،قال صاحب السبعماإة :أنا آخذه
بسبعماإة ،من يقدم؟ نعم؟

طالب......:

نعم يقدم األحظ للميت ،يعرض على صاحب الرهن إن قبي فهو أولى ،وان لدم يقبدي فالدذا يزيدد أولدى ،وميلده هندا
صاحب الجناية جنايته خمسماإة دينار ،والديون األخرج ألف دينار ،نعم ،إذا قالوا :نقبله عن األلف هدم أولدى بده

من صاحب ،المجني عليه ،وان كان دينه متعلق بعين التركة.

طالب......:
كيف؟

طالب......:
يبقى.

طالب......:
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المقصود أنه إذا كان ما يبي يضيع ،المسألة عرض وطلب ،يأخذه بسبعماإة.

طالب......:
وين؟

طالب......:
شوف ويش يقول اإلمام رحمه هللا ،يقول :يم هلك سيده وعليه دين ،ولم يترك مايً غيره ،فقال الورية :نحن نسلمه

إلدى صدداحب الجددرح ،وقددال صدداحب الدددين :أندا أزيددد علددى ذلددك ،إندده إذا زاد الغدريم شديإاً فهددو أولددى بدده ،ويحددط عددن

الددذا عليدده الدددين قدددر مددا زاد الغدريم علددى ديددة الجددرح ،ويحددط عددن الددذا عليدده الدددين قدددر مددا زاد الغدريم علددى ديددة

الجرح ،فون لم يزد شيإاً لم يأخذ العبد.

يعني إذا لم يزد شيء فال شك أن المجني عليه أولى ألن دينه متعلق بعين التركة.

اآلن ف ددي ص ددورة البي ددت ،ره ددن البي ددت بخمس ددماإة ،وال ددديون األخ ددرج بس ددبعماإة ،ل ددو ق ددال ص دداحب ال دددين ،ص دداحب
السبعماإة أنا آخذ البيت بسبعماإة ،قلنا :إنه يننر في األحظ للميت ،الغدريم ألن البيدت ي شدك أن الدراهن أولدى،
المرتهن ،المرتهن أولى من غيدره ،لكدن إذا زيدد عليده ،لدو زاد لدو قدال :بسدبعماإة كدان أحدق بده ألنده عندده مدرجح،

لكن إذا رفض أن يزيد ،أو رفض أن يأخذ بالسعر الذا دفع أكير من دينه ،ي شك أنه مفرط ،لو أن شدخص فدي
مسألة الشفعة ،شريك باع شريكه نصيبه بخمسماإة ألف ،قدال صداحب الشدفعة :أندا وهللا مدا يصدلح إي بأربعماإدة،

يطدداع و إي مددا يطدداع؟ مددا يطدداع ،وان كددان أحددق مددن صدداحبه ،وان كددان أحددق مددن صدداحبه ألن الفدوات حاصددي
حاصي ،إما على المرتهن أو على الغرماء اآلخرين ،الفوات حاصي حاصي ،لو قلندا مديالً أن هدذا لده وجده مدرجح
والدين اآلخر لده وجده مدرجح بالزيدادة ،فقلندا بالمحاصدة ،قلندا بالمحاصدة ،يأخدذ مدن قيمدة البيدت بنسدبة دينده ،وذاك

يأخذ من قيمة البيت بنسبة دينه ،يتجه واي ما يتجه ألن كي واحد منهما له وجه ترجيح.

اآلن إذا انهدمت الذمة بالموت ،أي يمكن أن يتنازل الدداإن أو المدرتهن أو غيدره عدن أكبدر قددر ممكدن يحصدي لده
ما يمكن أن يأخذه ،يعني هدي يمكدن أن يقدول إنسدان أندا فدالن مددين لدي بمداإتين ألدف ،ويعدرض عليده ماإدة ألدف،

يقددول :ي ،أنددا أبددي ذمتدده ،نعددم ،سددفه هددذا ،سددفه ،فكوندده يأخددذ البيددت بسددبعماإة ويبيعدده بخمسددماإة وتسدددد المدداإتين،

يجيه من ماله ياليماإة أفضي من أن يضيع بالكامي.

ويحط عن الذا عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح ،فون لم يدزد شديإاً لدم يأخدذ العبدد ،حدط عدن الغدريم،
يحط عن الذا عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح ،فون لم يزد شيإاً لم يأخذ العبد.

إيدش معنددى هدذا؟ اآلن عندددنا العبدد قددوم بددألف ،وصداحب الج ارحددة كدم ،كددم يطلبدده؟ كدم قدددرت الج ارحدة؟ نعددم؟ خلددوه

يأتي على جميع ،بألف ،والديون الداإن اآلخر ألف وخمسدماإة ،وقدال :أندا آخدذه بدألف وخمسدماإة ،صداحب الددين
المرسي ،المطلق قال :أنا آخذه بخمسماإة ،بألف وخمسماإة قدر دينه ،واليداني قدال :ي ،أندا ي أزيدد علدى الجدراح،

يسلم لمن؟ إذا زاد الغريم شيإاً ،أنا أزيد على ذلك ،أنه إذا زاد الغريم شيإاً فهو أولى به ،يعني أولى بالعبد.

ويحط عن الذا عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح ،فون لم يزد شيإاً لم يأخذ العبد.

كيف؟
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ويحط عن الذا عليه الدين ،من هو اللدي عليده الددين؟ السديد السديد ،قددر مدا زاد الغدريم علدى ديدة الجدرح ،فدون لدم
يزد شيإاً لم يأخذ العبد.

إيش معنى هذا الكالم؟ يعني هي هذا الكالم قدر زاإد على ما شرحناه سابقاً واي ما فيه جديد ،إيدش معندى ويحدط
عددن الددذا عليدده الدددين قدددر مددا زاد الغ دريم ،قدددر مددا زاد ،واي قدددر الدددين كلدده؟ الدددين ،الدددين المرسددي ،قلنددا :الدددين
المرسددي ألددف وخمسددماإة ،هددي نقددول إن الغدريم يحددط عندده الخمسددماإة التددي زادهددا صدداحب الدددين المرسددي ،نعددم ،أو

الخمسماإة كاملة ،نعم؟ أو ألف وخمسماإة؟ يقول :قد ما زاد الغريم على دية الجرح ،قدر ما زاد على ديدة الجدرح،
خمسماإة ،فون لم يزد شيإاً لم يأخذ العبد.

ألن إيش معنى هذا الكالم؟ ألنه بيحط عن الغريم الخمسماإة ،يم يننر في األلف الباقي نعم ،كيف؟

طالب......:

ي ،ما يعود لشيء ،يعود للمجروح؟ وصاحب الدين الذا هو عينه إيش يجيب؟

طالب......:

ي ،هو بيأخذ العبد باأللف والخمسماإة الذا له الدين ،هو بيأخذ العبد هنا؟

طالب......:

اآلن ما هو بيأخذ العبد ،ما احنا نسلم له العبد بألف وخمسماإة؟ طيب.

طالب......:

اآلن الل ددي ،اتجه ددت المس ددألة اآلن ،ال ددذا س ددام العب ددد أل ددف وخمس ددماإة ،بدين دده ،نع ددم ،يق ددال ل دده :خ ددذ العب ددد وأل ددف
وخمسماإة ،يدفع ألف وخمسماإة ،نعم ،والج ارحدة تؤخدذ مدن هدا األلدف والخمسدماإة ويعطدى صداحب الج ارحدة ألدف

وخمسماإة نعم؟

طالب......:

والخمسماإة تبقى قيمة للعبد ،نعم.

طالب......:

إا نعم إيه ،ما يدفعه يطلبه ألف وخمس ويش لون بيدفع ،هاه؟

طالب......:

هذا األصي نعم.

طالب......:

طيب وبعدين؟

طالب......:

ما يسلم ألف ياني ،من أين ،ليش يسلم ألف ،تصير ألفين وخمس تصير ،تصير ألفين وخمس.

طالب......:

وألف ،هو بيأخذ العبد باأللف والخمس اللي يطلبه ،ويش تطلبونه زيادة بعد؟ ويش لون؟

طالب......:
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حصددي ديندده كامددي بالعبددد ألددف وخمددس ،مددا نقددول يسددلمه العبددد فددي مقابددي الدددين ألددف وخمددس؟ خددالص انتهددى
اإلشكال.

طالب:يأخذ العبد له ،وال األصل أنه لصاحب الجرح.
إيه يصير بألفين وخمس ،ما تصدير ألدف وخمدس ،يعندي يسدلم الددين كامدي ألدف وخمدس ،مدع ايلدف اللدي بيسدلمه
لصاحب الجرح.

طالب......:

ما يسوج ألف ،هذاك رافضه بأكير من ألف ،صاحب الجرح.

طالب......:

إيه زاد خمس ،ما زاد ألف وخمس.

طالب......:

ويش هو؟ يرج أن قيمة العبد ولن يزيد ريال واحد ،وي أخذه بألف وخمس إي ألنده بيسدتافي ،مدا أخدذه  ،مدا يسدوج

أكير من ألف ،وصاحب الجراحة رفض يزيد ،فقلنا :هذا من باب مصلحة المدين ،وابراء ذمته يأخذ العبد.

طالب......:

وين؟ المهم صاحب الجرح متعلق بالعبد.

طالب......:

من اللي يدفع؟

طالب......:

ما يدفع ،هو يقول :زين أني دفعت ألفين وخمس ،هو ما يسوج إي ألف كيف أدفع خمسماإة زيادة؟

طالب......:

إي إذا قلنا أنها تعادلت الديون هذا متعلق بعين التركة ،وهذا زاد لمصلحة المدين فتعادلت ،إذا يمن بألف وخمدس

كي يأخذ بنسبته ،يتحاصان بينهم ،صاحب المجني عليه مع الداإن ،كي بنسبته.
طالب......:

ساويناه ألنه زاد ،وميلما قلنا في البيت البيت ما يسوج إي خمس ،وواحد يطلبه سبع قال :ما نبيع بالسبع.

طالب......:

لكن السعي إلبراء ذمته أي يتجه أن يقال :إن البيت يسوج سبعماإة؟

طالب......:

ويددش معنددى هددذا ،ويددش معنددى هددذا الكددالم هنددا ،تددرج التننيددر مطددابق مددع معنددا ،التننيددر مطددابق فددي الدددين الددذا
برهن ،بعين العبد نعم.

طالب......:

دين في ذمته ،لكن هي ذمته وهو عبد قابلة للدين ،غير قابلة ،غيدر قابلدة ،ديتده علدى سديده ،جراحتده علدى سديده،

إي إذا أراد أن يسلمه السيد للمجني عليه.
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قال مالك ،نعود إلى قراءة المسألة ،قال مالك في المدبر إذا جرح رجدالً فأسدلمه سديده إلدى المجدروح يدم هلدك سديده
وعليه دين ،ولم يترك مايً غيره ،فقال الورية :نحن نسلمه إلى صاحب الجرح ،وقال صاحب الدين :أنا أزيد علدى

ذلك ،إنه إذا زاد الغريم شيإاً فهو أولى به ،أولى بأا شيء؟ بالعبد ،أولى به ،ويحط عن الذا عليه الدين قدر مدا
زاد الغريم على دية الجرح ،فون لم يزد شيإاً لم يأخذ العبد.
طالب......:

هذا األصي ،وقيمة العبد ألف ،قال :أنا ما أزيد وي ريال عن اللي لي.

طالب......:
الدين نعم.

طالب......:
كيف ؟؟؟؟؟

طالب......:
هو مدين بألف وخمس والجناية ،طيب.

طالب......:

السيد مدين بجناية العبد ألنها عليه.

طالب......:

وألف وخمسماإة دين مرسدي ،قلندا:المجروح أولدى بده ،كمدا تقددم ،وقدال الددين صداحب الددين المرسدي :أندا أزيدد ،أندا

ديني ألف وخمسماإة ،يكفيني دين ،قيي لصاحب الجناية :تأخذه بألف وخمس ،ميي سوم صاحبك ،أندت أولدى بده
إن أخذه بألف وخمس ،ويدفع خمسماإة لصاحب الدين ،فيحط عنده فدي هدذه الصدورة خمسدماإة ،إن أخدذه المجندي
عليه بألف وخمسماإة ،يحط من دين السيد خمسماإة.

طالب......:

إيه يحط منه الخمسماإة الزاإدة ،هذه ما فيها إشكال ،لكن الكالم على العكس إذا أخذه الزاإد.

طالب :واآلن يأخذ الزائد يا شيخ دفع عن السيد خمسمائة إذا سللم العبلد للمجنلي عليله صلار فلي ذملة السليد

ألف وخمسمائة لصاحب؟؟؟؟ لكن لما أخذه ؟؟؟ صار اآلن في ذمة السيد ألف فقلط للمجنلي عليله ،سلقط عنله
خمسائة ،ألفين وخمسمائة ،وصل المجموع ألفين وخمسمائة.

نعم المجموع ألفين وخمسماإة ،وسقطت قيمة العبد ألف وخمس بقي ألف.

طالب :بقي عليه ألف هي في الحالتين ما يبقى عليه شيء ،إما للمجروح واما للدائن؟
واما للداإن نعم ،المدين ،نعم.

طالب :فإذا كان إذا أخذ المجروح ؟؟؟؟ العبد أصبح عليه خمسمائة ريال ،تدفع لصاحب الجرح ؟؟؟؟

ه ددذا واض ددح ،ه ددذا م ددا في دده أدن ددى إش ددكال ،ل ددو يأخ ددذ المجن ددي علي دده ب ددألف وخم ددس احنل ددت المس ددألة س ددقط م ددن دين دده

خمسماإة.

طالب :في ؟؟؟؟ بين الورثة وصاحب الدين ،؟؟؟؟؟ وقال أنا أزيد.
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طيب ،وقال :أنا با أزيد با أدفع زيادة.

طالب.........:

لكن هو ويش استفاد ،ويش استفاد؟

طالب :أنه أخذ العبد.

آخذاً العبد بزيادة ،بزيادة زيادة خمسماإة ،ويدفع بعد ألف.

طالب......:

العبد ما يسوج غال ألف ،وزيادة خمسماإة من أجي أن ينفر بشيء من دينه.

طالب :أحسن هللا إليك يا شيخ؟؟؟؟ قدر ما زاد الغريم عللى ديلة الجلراح ألن األللف والخمسلمائة كلهلا ،قلدر ول

يعني هو يمكن يقصد المبلغ الزائد الذي زاد به؟؟؟؟

ويحط عن الذا عليه الدين قدر ما زاد الغريم ،كدم زاد؟ زاد خمسدماإة علدى ديدة الجدرح ،فدون لدم يدزد شديإاً لدم يأخدذ

العبد.

طالب......:

إيه ألنه إذا لم يزد شيإاً فالمجني عليه أولى به منه ،نعم ،لم يأخذ العبد ،لكن الكالم ،فيها شيء من ايضطراب.
طالب :هناك ألف وخمسمائة وهناك العبد ،من الواقع أن العبد هو؟؟؟؟
هو في مقابي األلف وخمسماإة ،نعم ،فكيف يلزم بدفع ألف يانية؟ خسران من كي وجه هدذا ،اآلن هدو العبدد قلندا:

أنه ما يستحق أكير من ألف ،والجراحة بدألف ،والددين ألدف وخمسدماإة ،قدال الدداإن :العبدد وي القطيعدة نأخدذ العبدد
ونبيعه بألف أو بتسعماإة أو يمانماإة عن ألف وخمس أحسن من ي شيء ،يم نقول له :ادفع للمجني عليه ألف،

ي ،هذا نلم ذا.

طالب......:

هاه ،كما لو أخذه بألف ذهب حق الياني ،مويق ،قلنا :التويقة ي شك أن لها ،لكن أيضاً عورضت ،عورضت.
طالب......:
إيده لكدن عورضدت ألنده ويددش معندى التقددير بدألف؟ ويددش مدرد التقددير بدألف ،أو البيددت بخمسدماإة ألدف؟ مدا هددي

مسددألة عددرض وطلددب ،هددذا قددال :بخمسددماإة مددا أزيددد ،قددال اليدداني :بسددبعماإة :أكيددد أندده يسددوج سددبعماإة ،فددي هددذا

النرف الذا يعيشدونه يسدوج سدبعماإة ألن قيمدة السدلع تختلدف بداختالف الندروف ،ذلحدين أندت بومكاندك تشدترا
كتاب من شخص بألف ،والياني ما تشتريه وي بخمسماإة ألن بينك وبينه شيء.

طالب......:

من اللي يبيعه؟

طالب......:

ما يجيب أكير من خمسماإة.

طالب......:
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بيسومه بمليون ،وي يروح عليه الخمسماإة يمكن ،ما شفت معدامالت النداس ويدش يسدوون فدي وفداء الدديون؟ يأخدذ

اللي يجيه ،أبداً أبو مليون يقنع بياليماإة.
طالب......:

المسألة ضايعة ضايعة على هذا واي على هذا ،لكن يننر إلى األحظ بالنسبة للميت.
وقال مالك في المدبر إذا جرح وله مدال جدرح ولده مدال فدأبى سديده أن يفتديده ،قدال مالدك فدي المددبر إذا جدرح ولده

مال فأبى سيده أن يفتديه ،فون المجروح يأخذ مدال المددبر فدي ديدة جرحده ،فدون كدان فيده وفداء فدون كدان فيده وفداء
استوفى المجروح دية جرحه ،ورد المدبر إلى سيده ،وان لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه ،واستعمي المدبر
بما بقي له من دية جرحه.

يأخددذ المددال ،المدددبر لدده سددبعماإة ،والج ارحددة بددألف ،إذا كانددت سددبعماإة انتهددى اإلشددكال ،إذا كانددت الددف نعددم يأخددذ
السبعماإة ويستعمله بمقدار الياليماإة ،وهذه واضحة.

طالب......:
كيف؟

طالب......:

السيد عنده حلول ،له أن يضربه ،له أن يؤدبه ،له أن يحرمه ،كالولد ،إذا أراد اإلضرار بولده ويش سوج له ،أقول

السدديد ،العبددد لدده ،أقددول :بيددده أمددور كيي درة ،المسددألة فيهددا الحددي الشددرعي ألن هددذا ملددك ،بومكاندده أن يددأبق يشددرد
ويتركه ،ويفوت عليه ،له أن يقتي نفسه ،يفوت عليه ،المقصود أن هذه التصرفات غير الشرعية ما تننر في ميي

هذا.

سم.

أحسن هللا إليك.

باب ما جاء في جراح أم الولد:

قال مالك رحمه هللا في أم الولد تجرح :إن عقلل ذللك الجلرح ضلامن عللى سليدها فلي مالله ،إل أن يكلون عقلل

ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد ،فلي

على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها ،وذلك أن رب العبد أو الوليدة

إذا أسلللم غالملله أو وليدتلله بجللرح أصللابه واحللد منهمللا ،فلللي

عليلله أكثللر مللن ذلللك ،وان كثللر العقللل ،فللإذا لللم

يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لملا مضلى فلي ذللك ملن السلنة ،فإنله إذا أخلرج قيمتهلا فكأنله أسللمها ،فللي

عليه أكثر من ذلك ،وهذا أحسن ما سمعت ،ولي

عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها.

يقول المؤلف رحمه هللا تعالى :باب ما جاء في جراح أم الولد:
وعرفنا أنه من باب إضافة المصدر إلى الفاعي ،فأم الولد هي التي تجرح كالسابق المدبر.

قال مالك في أم الولد تجرح ،أو تجني على إنسان أو حيدوان مملدوك ،أو مدال :إن عقدي ذلدك الجدرح ضدامن علدى

سيدها في ماله ،ضامن يعني مضمون ،اسم الفاعي يأتي ويراد به اسم المفعول ،كما أن العكدس وارد أيضداً ،اسدم

المفعول يأتي ويراد به اسم الفاعي ،عيشة راضية يعني مرضية ،مستو اًر يعني سات اًر ،ويأتي المصدر ويراد به اسم

الفاعي ،ويأتي المصدر أيضاً ويراد به اسم المفعول ،وهذه األمور تتقارض يعني ينوب بعضها عن بعض.
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إن عقي ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله ،إي أن يكون عقي ذلك الجرح أكير من قيمة أم الولد ،أكير مدن
قيمة أم الولد ،يعني قيمتها ألف والجراحة ألف وخمسماإة يعني يقدال :ادفدع ألدف وخمسدماإة ،طيدب أم الولدد تعتدق

بمددوت سدديدها ،والمدددبر يعتددق بمددوت سدديده ،فددوذا جنددى قبددي مددوت سدديده يعتددق بمددوت سدديده واي مددا يعتددق؟ إذا مددات

سيده يعتق ويكون ديناً عليده ،أم الولدد كدذلك واي ي؟ ميلده إذا عتقدت بمعندى أنده مدات سديدها قبدي أن يددفع المبلد
تعتق ويكون ديناً عليها.

اآلن جنددى العبددد بجنايددة أكيددر مددن قيمتدده ،وهددو مدددبر ،قددال السدديد :خددذوه ،مددا لنددا بدده يزم ،مددا عندددنا اسددتعداد ندددفع
أكير من يمنه ،أو أم الولد جنت فقال سيدها :خذها ،يعني المجني عليه ،فهي يبقى أير التدبير ،وأيدر الدويدة بعدد
أن ينتقي الملك من المالك األصلي إلى المجني عليه أو ي يبقى؟

طالب :يبقى.

يبقى؟ يعني في المدبر يقول :إذا عتق يبقى ديناً في ذمته ،أو يستخدمه بمقدار الجناية.

يق ددول :وك ددذلك أم الول ددد يس ددتقدمها م دددة تناسد دب أجرته ددا أجد درة ه ددذه الم دددة جنايته ددا ،يس ددتعملها م دديالً جنايته ددا ب ددألف

وخمسماإة ميالً ،وقيمتها ألف ،ورفض السيد أن يدفع األلدف وخمسدماإة وسدلمها للمجندي عليده ،يجعدي هدذه األلدف
والخمسماإة نعم في مقابي الخدمة ألن أم الولد يعتقها ولدها ،وعلى القول بجواز بيع أمهات األويد ألن المسألة

خالفيددة ،علددى القددول بجدواز بيددع أمهددات األويد يملكهددا اليدداني وي تعتددق بمددوت سدديدها األول ألندده ي فددرق بددين أن
تباع من قبي السيد أو تنتقي من ملكه إلى ملك غيره بسبب جنايتها.

إي أن يكون عقي ذلك الجرح أكير من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يخدر ،أكيدر مدن قيمتهدا ألنده ي يجمدع
عليدده بددين مصدديبتين ،بددين غددرمين ،وذلددك أن رب العبددد أو الوليدددة إذا أسددلم غالمدده أو وليدتدده بجددرح أصددابه واحددد

منهما ،فليس عليه أكير من ذلك ،فليس عليه أكير من ذلك ،وان كير العقي ،وان كير العقي فدوذا لدم يسدتطع سديد

أم الولد أن يسدلمها فدوذا لدم يسدتطع سديد أم الولدد أن يسدلمها لمدا مضدى فدي ذلدك مدن السدنة ،فونده إذا أخدر ،قيمتهدا
فكأنه أسلمها.

إذا قال :وهللا أنا ي أستطيع أن أسلمك األمة ألنها أم ولدا ،وماذا يكون مصير ولدا؟ وهي ما تسوج إي ألف،

أنا أعطيك ألف ،ويروح عليك الخمس ،كأنه حينإذ أسلمها ،واضح معنى الكالم واي ي؟

يقول :إذا سلم قيمته كأنه سلمه ،فوذا دفع القيمة التي تستحقها ،قومناها بدألف ،والجنايدة ألدف وخمسدماإة ،إذا سدلم

األلف كأنه أسلمها.
يقول:

فددوذا لددم يسددتطع سدديد أم الولددد أن يسددلمها لمددا مضددى فددي ذلددك مددن السددنة ،إيددش معنددى هددذا؟ مددن بيددع مددن منددع بيددع

أمهات األويد ،فونه إذا أخر ،قيمتها فكأنه أسلمها ،فليس عليه أكير من ذلك ،يعندي الضدرر يكدون علدى السديد أو
علدى المجنددي عليدده ،أو يشدتركان فددي الضددرر؟ نعدم ،همددا مشددتركان فدي الضددرر ،المجنددي عليده راح عليدده مددن ديددة
الجنايددة اليل د  ،والسدديد ضدداع عليدده اليليددان ،ضدداع عليدده قيمتهددا ألددف ،لددو قدددرنا الجنايددة بددألف وخمسددماإة وقيمتهددا

ألف ،فذهب على المجني عليه اليل  ،وذهب على السيد اليليين ،أو اليليان.
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فوندده إذا أخددر ،قيمتهددا فكأندده أسددلمها ،فلدديس عليدده أكيددر مددن ذلددك ،عرفنددا أندده عنددد مددن يجيددز بيددع أمهددات األويد،
والخدالف معددروف قددديم بددين الصددحابة ،نعدم ،الخددالف بددين الصددحابة معددروف ،الدذا يجيددز ذلددك هدي يسددلمها غلددى
المجني عليه ليسترقها؟ نعم؟ كما لو كانت أمة ليست أم ولد ،مادام يجدوز بيعهدا لده أن يسدلمها إلدى المجندي عليده

ليسترقها ،ما دام يجوز له بيعها ،ويخرجها من ملكه بالبيع ،تخر ،من ملكه بالجناية ،كما لو لم تكن أم ولد.

ومددن يجيددز بيددع المدددبر يجعددي حكمدده حكددم الوصددية لدده أن يغيددر فيدده مددا شدداء أيضداً يجيددز لدده أن يدددفع المدددبر فددي
مقابي الجناية ،ليسترقها ،والذا ي يجيز بيع أم الولد وي المدبر يقول :يسلمها لتخدم في لتخدم المجني عليه بقدر

جنايتها ،وكذلك المدبر.

فونه إذا أخر ،قيمتها فكأنه أسلمها ،فليس عليه أكير من ذلك ،وهذا أحسن ما سدمعت ،ولديس عليده أن يحمدي مدن

جنايتها أكير من قيمتها.

ليس عليه أن يحمي من جنايتها أكير من قيمتها .وهذا معروف أنه ي يجمع له بين المصيبتين ،إخرا ،العبد مدن
يده والزيادة على ذلك.

الشددرح قددال شدديء بالنسددبة للسددنة؟ لمددا مضددى فددي ذلددك مددن السددنة ،أندده يجددب عليدده فددداءها ،فددداءها بقدددر قيمتهددا ي
أكير من ذلك ،لكن لو قال :يجب علي قيمتها ،لكن أنا ما عندا شيء ،ما عندا شديء ،كيدف يصدنع؟ يخددمها،

تكون بالخدمة ،فوذا عتقت تعلق الدين بذمتها ،كالمدبر.

كم باقي على اإلقامة؟

طالب.…:

إيه لكن هي ملكه ،ي شدك أن ملكده يفدوت عليده شديء مدن خدمدة سديده ،يعندي ميدي ايستسدعاء مديالً ،إذا قيدي إنده
يملك ميالً ،وقيي لده :اذهدب عدن عمدي تسددد بده ،هدذا ميدي الخدمدة ،ميدي خدمدة المجندي عليده ،يعندي ي فدرق بدين
كونه يستسعى فيأتي بقيمة الجناية من غيره أو منه ،قلنا :إن له أن يخيره بين أن يعمي عنده أو عند غيره.

اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك.
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