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املقدمة

الحمللُد لللله ربِّ العاملللن والصاة والسللام عىل 

سلليد املُرسلن محمد وعىل آله الطيبن الطاهرين، 

وريض الله عن صحابتِه الغر امليامن.

أما بعد، فليس من الغريب انتشار املذهب الحنفي 

أو الشللافعي وكذلللك الحنبللي يف بغللداد عاصمة 

الخافة العباسللية، فلكل واحٍد مللن أصحاب هذه 

املذاهب آثار وطاب وُمريدون، فاإلمام أبو حنيفة 

سكن يف بغداد ومات فيها وال يزال مسجده شاخصاً 

م عىل قسمن:  فيها، وأما اإلمام الشافعي ففقهه يُقسَّ

األول فرتة نزولِه أو وجوده يف بغداد، والثاين: نزوله 

أو وجوده يف مرص، وأما اإلمام أحمد فمن املعلوم 

أنه بغدادي املولد والسكن والوفاة.

لكللن أن يكللون للمذهللب املاليك أثللٌر يف بغداد، 

فهللذا يف الحقيقللة مللا ال يعلمُه الكثري عللىل اعتبار 

أنَّ اإلمللام مالللك بللن أنللس إمللام أهللل املدينللة 

وفقيههللا وُمفتيهللا، فا يتصللور أن يكللون ملذهبه 

وجللود يف بغللداد مللع تسلليُّد املذاهللب الثللاث 

األخللرى؛ ومللن هنللا كانللت فكللرة البحللث، فقد 

 تبللننّ أنَّ للفقلله املاللليك يف بغللداد وجللوداًَ وأثراً 

ار  وقضللاًء، ولبيان ذلك اخرتت شللخصية ابن القصنّ

املاليك قايض بغداد يف زمانِه عىل الفقه املاليك، 

وهذا إن دلَّ عىل يشء فهو يدل عىل أنَّ بغداد سبق 

لهللا وأن احتوت تنوعاً فكريللاً، ويف الحقيقة هذا ما 

يجللب أن تتصف بلله كل مدينٍة اختللريت أو تختار 

لتكون عاصمة جامعًة لثقافللاٍت أو تيارات متنوعة، 

وهذا كان سبباً مهامً يف اختيار املوضوع.

وأما منهجيتي يف البحث فكانت كاآليت :

درجت العادة يف مثل هذه املوضوعات التطرق إىل 

العرص الذي عاشت فيه الشخصية، وعىل ضوء ذلك 

يُتطرق إىل الحالة السياسللية واإلجتامعية والعلمية 

عىل اعتبار إنَّ لذلك تأثرياً عىل صاحب الشللخصية 

بشللكل أو بآخر، أمللا إذا تبنَّ للباحللث أنَّ صاحب 

 الشخصية ملا يتأثر بذلك؛ فيكون التطرق ملثل هذا 

األمر هو من باب الرسد التأريخي غري املرُبر، والذي 

اعتربه خروجاً عن موضوع البحث أصاً؛ وألين مل 

أجللد فيام اطلعللت عليه مام كُتللب بخصوص هذا 

ار  املوضوع عاقٌة أو تأثللرٌي عىل القايض ابن القصنّ

ال بصللورة مبارشٍة أو غري ُمبللارشة، فلم أتطرق ملثل 

ذلك حرصاً عىل عدم الخروج عن صلب املوضوع 

أو العنللوان لهذا البحث، وهو )اآلراء الفقهية لإلمام 

ار املاللليك يف الضامن( والللذي يعتربه  ابللن القصنّ

الباحللث هو اإلطار املحللدد ملا ينللدرج تحته من 

املادة العلمية. أما ما سوى ذلك فكان كاآليت :

ار يف الضامن  1- تتبعت املسائل الفقهية البن القصنّ

من مظانها ومن ثم أعرضها بالطريقة اآلتية: 

ابتدئ املسألة بعد بيان عنوانها بتمهيد يسري لها ُمبيناً 

فيه بعض مللا اتفق عليه العلللامء ومن ثم أدخل يف 

موضوع الخاف يف هذه املسللألة، ثم أبدأ بعرض 

ار )رحمه  آراء العلللامء فيهللا ُمبتدئاً برأي ابللن القصنّ

الله( ذاكراً نص قوله إن وجد.

ار من أصحاب  ثم أذكر من وافق رأيه رأي ابن القصنّ

املذاهللب األربعللة فقد اقترصت يف دراسللتي هذه 

عىل املذاهب األربعة فقط.
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ثللم أرشع يف ذكر الُحجة ألصحاب هللذا القول أو 

الللرأي ُمبيناً فيه وجه الداللة وقللوة الدليل، ثم أذكر 

ار وبالطريقِة  الرأي أو اآلراء املخالفة لرأي ابن القصنّ

نفسللها. ثم أذكر الرتجيح عىل أسللاس مللا ذُكر من 

األدلة وبعد ُمناقشتها وبيان األقوى منها.

2- اخللرتت أن تكللون كتابة الحكم عللىل الحديث 

يف املنت دون الهامش؛ ألنه األنسللب يف مثل هذه 

الدراسة املُقارنة باعتبارِه أمر أسايس فيها.

3- بينّنت )وجلله الداللة( لآليللات واألحاديث التي 

اسللتخدمتها، ثللم ألحقللت أو أرشت إىل موضللع 

اآلية من السللورة التي اسللتخدمتها وكذلك خرَّجت 

األحاديث من مظانها، وبينّنت الحكم عليها باستثناء 

ما كان من الصحيحن أو من أحدهام.

للح للقارئ  4- عرَّفللت باأللفللاظ املُبهمللة مبا يوضِّ

معناهللا سللواء كان ذلللك بالتعريللف اللغللوي أو 

اإلصطاحي أو بكليهام معاً.

5- أخللرت كتابة بطاقات الكتب، فذكرتها كاملًة يف 

املصادر وذلك تخفيفاً عن هوامش البحث.

6- مل أتطللرق إىل تراجم الرجال باسللتثناء شلليوخ 

ار( ملا يف ذلك من إثقال للبحث  وتاميذ )ابن القصنّ

وهوامشللِه، ولإللتزام بعدد صفحللات البحث الذي 

تشرتطه املجات النارشة.

مة  وقللد اقتضت خطللة البحللث أن أجعله مللن ُمقدِّ

أهميللة  مللة:  املُقدَِّ يف  بينّنللت  وخامتللة  ومبحثللن 

املوضوع وسللبب اختيللاره واملنهجيللة املُتبعة يف 

إنجازه.

ار  وجعلت املبحث األول: يف بيان: )هوية ابن القصنّ

الشخصية(.

وفيه مطلبان :

املطلب األول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه ووظائفه.

املطل��ب الثاين: آثللاره العلمية وشلليوخه وتاميذه 

وثناء العلامء عليه ووفاته.

أما املبح��ث الثاين: فهللو يف: )اآلراء الفقهية البن 

ار يف الضامن(. القصنّ

وفيه مطلبان :

املطلب األول: تعريف الضامن وبيان مرشوعيته.

ار يف الضامن. املطلب الثاين: يف آراء ابن القصنّ

وفيه ثاث مسائل :

املسألة األوىل: ضامن النقص يف العن املغصوبة.

املسألة الثانية: حكم ضامن الرضر بالتسبب.

املسألة الثالثة: ضامن الرهن إذا فرَّط بِه املُرتهن.

ثم الخامتة: وبينّنت فيها أهم النتائج والتوصيات.

املطل��ب األول: اس��مه وكنيت��ه ولقب��ه ونس��به 	 

ووظائفه.

أوالً: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه.

اس��مه: عي بن عمر بن أحمد، هذا أكرث ما ذُكر من 
اسمه يف كتب الرتاجم والطبقات.)1(

وبعض املصللادر تخترص يف ترجمته، فتقول: عي 

بن أحمد بدون ذكر أبيه، وهو ما ذُكر يف الديباج.)2( 

وعي بن عمر بدون ذكر جده وهذا ما ذكره الذهبي 

)1( يُنظللر: تاريخ بغداد: 496/13. طبقات الفقهاء: 168. 

ترتيللب املدارك: 70/7. سللري أعللام النبللاء: 107/17. 

شللذرات الذهب: 148/3. ديوان اإلسللام: 44/4. شجرة 

النور الزكية: 138/1.

)2( يُنظر: الديباج املذهب: 100/2.
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وصاحب كتاب شذرات الذهب.)1(

أما كنيت��ه: فقد توافقت أكرث املصادر التي ترجمت 
له عىل أنَّ كنيته التي اشتهر بها هي )أبو الحسن(.)2(

وأم��ا لقب��ه: فقد ذُكللر )رحملله الله( بألقللاب كثرية، 

تتناسللب مع ما برع به مللن علوم أو مع ما تقلده من 

وظائف أو ما ورثه عن أرسته، ومنها: الفقيه املاليك 

والقايض، وصاحب كتاب مسللائل الخاف، وابن 
ار)3(، وشيخ املالكية.)4( القصنّ

واملشللهور يف اسللمه وكنيته ولقبه: هو القايض أبو 

الحسن عي بن عمر بن أحمد البغدادي املاليك – 
ار-.)5( املعروف بابن القصنّ

والقّصار: نسبة إىل حرفة الِقصارة – بكرس القاف – 
وهي غسيل الثياب وتبييضها ودقِّها. )6(

: املحرر  ار واملقللرصنّ قللال ابللن منظللور: ))والقصنّ

للثيللاب، ألنه يدقهللا بالقرصة التي هللي القطعة من 
ارة((. )7( الخشب، وحرفته الِقصنّ

)1( يُنظر: العرب يف خرب من غرب: 66/3. شللذرات الذهب: 

.149/3

)2( يُنظللر: تاريخ بغداد: 496/13. طبقات الفقهاء: 158. 

ترتيللب املدارك: 70/7. سللري أعللام النبللاء: 107/17. 

ديوان اإلسام: 44/4.

)3( يُنظر: املصادر السابقة نفسها.

)4( يُنظر: ترتيب املدارك: 50/1.

)5( يُنظللر: تاريللخ بغللداد: 41/12. سللري أعللام النباء: 

107/17. العرب يف خرب من غرب: 66/3. شذرات الذهب: 

149/3. تاريللخ اإلسللام: 345/27. الللوايف بالوفيللات: 

.232/21

)6( يُنظر: اللباب يف تهذيب األنساب: 39/3.

)7( لسللان العللرب: 104/5. ويُنظر: الصحللاح تاج اللغة 

ار(( موروثة عن حرفِة  ويبدو أن ُشللهرته ))بابن القصنّ

عمَل بها والده أو أحد أجداده حتى ُعرِّف بها.

ار( أيضاً: إبراهيم بن عبدالله بن  واختُص بلقب )القصنّ

إسللحاق العدل املعروف بأيب إسحاق األصبهاين، 

للل املوىت)8(، وهذا من  وإمنا لُقِّب به؛ ألنه كان يُغسِّ

باب الخصوص ال العموم.

ار وظيفة القضاء  وظائفه: تقلَّد أبو الحسن ابن القصنّ

ببغداد فُقرنت باسللمه حتى صللارت لقباً ًمضافاً إىل 

اسمه.

ويبللدو أنلله ترك يف هللذه الوظيفللة أثراً كبللرياً للفقه 

املاللليك ببغداد جليللاً من خال ما ذُكللر عنه، فقد 

 قيللَل: ))لوال القللايض أبو بكر األبهللري والقاضيان 

للار وأبو محمللد عبدالوهاب  أبو الحسللن ابن القصنّ
لذهب الفقه املاليك من بغداد((. )9(

املطلب الثاين: آثاره العلمية وشيوخه وتالميذه 	 

وثناء العلامء عليه ووفاته.

أوالً: آثاره العلمية :

ار( عي بن عمر بن أحمد بشلليخ  ُعرف )ابللن القصنّ

املالكيللة يف زمانلله ويف هللذا داللللة واضحة عىل 

املكانللة العلميللة واإلجتامعية التي كان يشللغلها، 

فقللد وهب ُجلللَّ وقته للتحصيللل والبحث والنصح 

واإلرشللاد، وكان فقيهاً زاهداً ورعاً، وهذا مام جعله 
ُمؤهاً لتويل القضاء. )10(

وصحيح العربية: 794/2.

)8( يُنظر: املؤتلف وامُلختلف: 114/1.

)9( القايض عبد الوهاب البغدادي املاليك: 1371.

)10( يُنظر: سري أعام النباء: 107/17. الوايف بالوفيات: 

.232/21
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 للله ُمصنف يف الخافيات ذكللره أكرث من ترجم له، 

وهو كتاب ُمهم كبري يف مسائل الخاف، قيل فيه: ال 

يُعرف لهم يف الخاف كتاباً أحسللن منه.)1( ويسمى 

بل)عيون األدلة وإيضاح امللة يف الخافيات(.

))قال القايض عبد الوهاب: تذاكرت مع أيب حامد 

االسفراييني الشافعي يف أهل العلم، وجرى ذكر أيب 

ار وكتابه يف الحجة ملذهب مالك  حسللن ابن القصنّ

فقال يل: ما ترك صاحبكم لقائل من قول(()2(.

أما ش��يوخه: فلم يكن فيام سلف من الزمان وسيلة 

ألخذ العلم، إالنّ بأخذه من الرجال والشلليوخ، فمن 

أراد العلم سعى له بنفسه، وبذل يف ذلك الجهد 

والوقت واملال، ولذا يُعرُف علم العلامء مبن أخذوا 

ار مللع العلم،   عنهللم العلللم، وهذه حال ابللن القصنّ

فمن شيوخه :

1- أبللو بكر األبهري)3(: وهللو محمد بن عبدالله بن 

صالح يخرج إىل زيد مناة ابن متيم املاليك سللكن 

بغللداد وحدث بهللا، إمللام أصحابه يف عللرصه، له 

تصانيف يف رشح مذهب مالك بن أنس واالحتجاج 

له والرد عىل من خالفه، قيل عنه: ))كان ُمعظَّامً عند 

م فيه  سائر علامء وقتِه ال يشهد محرضاً إالَّ هو املُقدَّ

... ُسللئل أن يي القضاَء فامتنع، ... مات يف شوال 

سنة خمس وسبعن وثامثائة ببغداد(()4(.

)1( يُنظللر: طبقللات الفقهللاء: 168. الللوايف بالوفيللات: 

.232/21

)2( ترتيب املدارك: 71/7.

)3( يُنظر: الجامع ألخاق الراوي: 405/1.

)4( األنساب: 78/1. يُنظر: الديباج املذهب: 255/1.

2- أبللو الحسللن السللتوري)5( عي بللن الفضل بن 

إدريس بن الحسن بن محمد السامري من أهل رُسِّ 
ث بها. )6( من رأى سكن بغداد، وحدَّ

وثَّقلله الخطيب البغدادي فقال: ))سللمعت الُعتيقي 

ذكر عي ابن الفضيل الستوري فقال: ثقة ما سمعت 

شلليوخنا يذكرونه إالنّ بجميل(()7( تويف )رحمه الله( 
يف عام 343هل. )8(

ار أخذ  وقد أثبت الذهبللي )رحمه الله( أن ابن القصنّ
عن هذين العاملن الجليلن.)9(

أما تالميذه: فمنهم :

1- شلليخ الحللرم ُعبيللد بللن أحمللد بللن محمد بن 

عبدالله يرجع إىل غنم بن مالك بن النجار وسللامه 

 بعضهللم )عبدالله( يُعرف )بابن السللامك( أصله من 
هراة، ماللليك املذهب، أخذ عللن علامء املذهب 

غلللب  ونظرائلله،  للار  القصنّ ابللن  القللايض  منهللم: 

 عليلله الحديللث فللكان فيلله إمامللاً، للله العديد من 

وكتللاب  الُسللنة،  كتللاب  منهللا:  املُصنفللات، 

النبللوة،  العيديللن، ودالئللل  الدعللوات، وفضائللل 

عللىل  املُخللرج  الصحيللح  املًسللند  وكتللاب 

البخللاري ومسلللم، وكتللاب الجامللع، كان حللرباً 

 فاضللاً زاهللداً بصللرًي بالحديللث وعلللله ومتييللز 
الرجال، تويف يف ذي القعدة سللنة )435هل( وقيل 

)5( نسللبة إىل حفظ السللتور كام جرت به عادة امللوك، أو 

حمل أستار الكعبة. يُنظر: األنساب: 221/3.

)6( يُنظر: اإلكامل يف رفع اإلرتياب: 461/4.

)7( تأريخ بغداد: 48/12.

)8( سري أعام النباء: 443/15.

)9( يُنظر: املصدر السابق: 107/17.
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)434هل(. )1(

2- أبللو الفضللل محمد بللن عبدالله بللن أحمد بن 

اظ القرآن  محمللد بن عمروس البزار بغدادي من ُحفنّ

وُمَدرِّسلليه، انتهت إليه الفتوى يف الفقه املاليك يف 

زمانه ببغداد، إماٌم فاضللٌل فقيه وأصويل درس عىل 
ار، تويف يف عام )452هل(. )2( أيب الحسن ابن القصنّ

3- القايض أبو محمد البغدادي املاليك عبدالوهاب 

بن عينّ بن نرص بن أحمد شلليخ املالكية يف عرصه 

وزمانلله، ويلَّ القضاء ببادرايا كان فقيهاً شللاعراً وله 

ُمصنفللات كثللرية منهللا: التلقللن، واملعونة ورشح 

ار وغريه، تويف مبرص  الرسللالة، تفقه عىل ابن القصنّ
يف عام )422هل(. )3(

ثناء العلامء عليه :

ار بأنه مللن فقهاء املذهب املاليك  ُعرف ابن القصنّ

يف بغللداد بل هللو علٌم من أعللام معللدودٍة فيه)4(، 

وذلك؛ ألن فقه املالكية مل يكن له انتشللار واسللع 

يف بغللداد، والللذي يبدو يل: إنَّ لبعللد اإلمام مالك 

)رحمه الله( عن بغداد وسللكنه يف مدينة رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص األثللر الكبللري يف ذلك، وهذا فضللاً عن كونها 

– أي بغللداد – كانت قبلة لكثللري من العلامء فمنهم 

من سللكنها واسللتوطن كاإلمللام أيب حنيفة النعامن 

وتاميللذه واإلمام أحمد بن حنبللل، ومنهم من أقام 

)1( يُنظللر: طبقللات الحفللاظ: 425/1. الديباج املذهب: 

.217/1

)2( يُنظللر: الديبللاج: 273/1. العللرب يف خللرب مللن غللرب: 

.230/3

)3( يُنظر: تأريخ بغداد: 31/11. تأريخ اإلسام: 85/29.

)4( يُنظر: ترتيب املدارك: 50/1.

ومل يسللتوطنها كاإلمللام الشللافعي )رحمهللم الللله 

جميعاً( وبذا يتضح حجم املنافسللة لهذه املذاهب 

ار كوتللد من أوتاد  مجتمعللة. وإلن يظهللر ابن القصنّ

املالكية يف خضم بحللر متاطم األمواج من العلم 

ويكون قاضياً للمذهب املاليك يف زمانه هذا بحد 

ذاتلله يوضح املكانة العلمية التللي متتع بها، ويؤيد 

مللا ذكرنا وصللف العلامء للله: فقد قال عنلله أبو ذر 

الهروي: ))هو أفقه من لقيت من املالكين(()5(. 

ووصفه الذهبي بأنه: ))شيخ املالكية(()6(. 
ووثَّقه الخطيب البغدادي فقال عنه: )ثقة(.)7(

وقال عنه القايض عياض: ))كان أصولياً نظاراً(()8(.

وقال أبو إسحاق الشريازي عن كتابه الخاف: ))ال 

أعرف لهم كتاباً يف الخاف أحسن منه(()9(.

للار يف بغداد  وفات��ه: تللويف أبو الحسللن ابللن القصنّ

ودفللن بهللا)10(، يف اليوم السللابع مللن ذي القعدة، 

وقيللل يف الثامن منه)11(، يف عللام 397هل وقيل يف 

 398هل، واألول هو الللذي مال إليه أصحاب كتب 
الرتاجم. )12(

)5( الديباج: 199/1. العرب يف خرب من غرب: 66/3.

)6( سري أعام النباء: 157/17.

)7( يُنظر: تأريخ بغداد: 41/12.

)8( سري أعام النباء: 108/17.

)9( العرب: 66/3. سري أعام النباء: 108/17.

)10( يُنظر: تأريخ بغداد: 120/1.

)11( يُنظر: املصدر السللابق: 42/12. سري أعام النباء: 

108/17. ُمعجم املؤلفن: 157/7.

)12( يُنظللر: النجللوم الزاهرة: 217/4. شللذرات الذهب: 

149/3. ُمعجللم املؤلفللن: 156/6. ترتيللب املللدارك: 

602/2. الديباج املذهب: 100/2.
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وبي��ان 	  الض��امن  تعري��ف  األول:  املطل��ب 

مرشوعيته.

الض��امن يف اللغة: من ضمن اليشء بالكرس ضامناً 

نُه اليشء تضميناً  كفل بلله فهو ضامن وضمن وضمَّ
وهو جعل اليشء يف يشء يحويه.)1(

أم��ا الض��امن يف اإلصط��الح: فقللد عرَّفلله الفقهاء 

بتعريفات ُمتعددة نذكر منها :

1-تعري��ف الحنفي��ة للض��امن: هللو ))إعطللاء مثل 

 اللليشء إن كان مللن املثليللات وقيمتلله إن كان من 

القيميات(( )2(.

والض��امن عن��د املالكية: هو ))شللغل ذمللة أخرى 

بالحق(( )3(.

وأما الش��افعية فقد عرَّفوه: بأنه ))اإللتزام بحق ثابت 

يف ذمة الغري أو بإحضللار عن مضمونة أو بدن من 

يستحق حضوره(( )4(.

وه��و عن��د الحنابلة: ))ضللم ذمة الضامللن إىل ذمة 

املضمللون عنلله يف التزام الحق فيثبللت يف ذمتهام 

جميعاً(( )5(.

أما مرشوعية الضامن: الضامن جائز بالجملة وهذا 

هو قول أكرث أهل العلم وقد قيل: ))الضامن إذا صحَّ 

)1( يُنظللر: الصحللاح: 2155/6. مختللار الصحاح: 185 

مادة )ض.م.ن(. لسان العرب: 257/13 مادة )ضمن(.

)2( مجلة األحكام العدلية: املادة 417.

)3( عقللد الجواهللر: 814/2. جامع األمهللات: 312/2. 

التاج واالكليل: 30/7.

)4( أسللنى املطالللب: 235/2. اإلقنللاع: 312/2. ُمغنللي 

املحتاج: 198/3.

)5( امُلغني: 344/4.

لزم الضامن أداء ما ضمنه وكان املضمون له ُمطالبته 

وال نعلم يف هذا خافاً، وهو فائدة الضامن(( )6(.
واألصل يف جوازه: الكتاب، والُسنَّة، واإلجامع. )7(

أم��ا الكتاب: فقوله تعللاىل: حمسَولَِمن َج��آَء بِهِۦ ِحمُۡل 

بَعِيٖرىجس حجسيُوُسف الآية جحتخمتجحس .
نَا۠ بِ��هِۦ زَِعيٞم 

َ
وج��ه الدالل��ة: يف قوللله تعللاىل حمسَوأ

٧٢ىجس حجسيُوُس��ف الآية جحتخمتجحس ، والزعيللم، والضمن، والكفيل، 
الضللامن  بللاب  مللن  ))وهللذا  سللواء   والحميللل 

والكفالة(( )8(.

ومل يستدل الشافعية باآلية واكتفوا بالخرب واإلجامع 

فهللم يقولون: بأن رشع من قبلنا ليس برشع لنا عىل 

الصحيح، وإن ورد يف رشعنا ما يؤكده خافاً لبعض 
املتأخرين. )9(

وأما الُس��نَّة: فعن أيب أمامة قال سللمعت رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص يقللول: ))الزعيم غارم(()10(. والحديث صححه 
ابن حبان.)11(

وج��ه الداللة في��ه: الزعيم مبعنللى الضامن، فيكون 
معنى الحديث الضامن غارم وعليه ما ضمن. )12(

وعن أنللس ريض الله عنه قللال: ))كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

)6( امُلغنللي: 345/4. يُنظللر: الفتللاوى الكربى: 477/4. 

مطالب أويل النهى: 292/3.

)7( يُنظر: التنبيه: 364/1. املغني: 344/4.

)8( تفسللري ابللن كثللري: 486/2. ويُنظر: تفسللري القرطبي: 

.231/9

)9( يُنظر: مغني املحتاج: 198/2.

)10( ًمصنف عبدالرزاق: 173/8 برقم )14767(. ُمسللند 

أحمد: 267/5 برقم )22349(.

)11( يُنظر: كشف الخفاء: 45/2.

)12( يُنظر: فتح الباري: 555/2.
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عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات املؤمنن 

بصحفللٍة فيها طعللام فرضبت التللي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف 

بيتهللا يللد الخللادم فسللقطت الصحفللة فانفلقللت 

فجمللع النبللي ملسو هيلع هللا ىلص فلللق الصحفة ثم جعللل يجمع 

فيها الطعام الللذي كان يف الصحفة ويقول غارت 

أمكم ثللم حبس الخادم حتى أىت بصحفٍة من عند 

التللي هو يف بيتهللا فدفع الصحفللة الصحيحة إىل 

التي كُرست صحفتها وأمسللك املكسورة يف بيت 

التللي كُللرست فيلله(()1(.

وجه الداللة فيه: هو دفع النبي ملسو هيلع هللا ىلص الصحفة السليمة 

إىل التي كُرست صفحتها وإمسللاك املكسللورة يف 

بيللت من كرستها ويف الحديث: ))دليل عىل أن من 

استهلك عىل غريه شيئاً كان مضموناً مبثله(()2(.

أم��ا اإلج��امع: فقللد اتفللق الفقهاء عللىل مرشوعية 

الضللامن وجللوازه بالجملللة، واختلفللوا يف بعض 
فروعه.)3(

املس��ألة األوىل: ض��امن النق��ص يف العني)4( 	 

املغصوبة

ال خاف بن الفقهاء يف أنَّ ضامن العن املغصوبة 

)1( صحيللح البخللاري: 2003/5 برقم )4927(. ُمسللند 

أحمد: 263/3 برقم )13798(.

)2( ُسبل السام: 71/3.

)3( يُنظر: مراتب اإلجامع: 62/1. املغني: 344/4.

)4( العن: تطلق عىل معاٍن عدة منها: العن البارصة، وعن 

املللاء، واملراد بها هنللا: ))هي اليشء املُعن املُشللخص 

كبيللت وحصان وكريس ... وكلها من األعيان(( وهو كل ما 

له قيام بذاته.

درر األحللكام رشح مجلة األحللكام: 112/1 مادة )159(, 

ويُنظر: كتاب الكليات: 642/1.

عنللد تلفهللا أو فسللادها أو تغري هيئتهللا يكون عىل 

الغاصللب.)5( لكنهم اختلفوا يف نللوع النقص الذي 

يضمنه الغاصب، وكيفيته عىل ثاثة أقوال :

الق��ول األول: )إنَّ التعدي عىل املغصوب والنقص 

فيه عىل أربعة أوجه: يسللرياً يبطل الغرض املقصود 

منلله، ويسللرياً مل يبطل ذلللك منه، وكثللرياً مل يبطل 

الغرض املقصود منه، وكثرياً يبطل ذلك منه(. 
وهذا هو قول املالكية. )6(

فأم��ا الوج��ه األول: التعدي والنقص اليسللري الذي 

يبطل الغرض املقصود منه، ففيه خاف.

أوالً: )يضمن قيمة ما أتلف بالكامل(

ار، وهو املشللهور  وهذا هللو املروي عن ابن القصنّ

عن اإلمام مالك )رحمهام الله(.

ق��ال ابن القّص��ار: ))فللإن قطع ذنب دابللة القايض 

أو أذنهللا ضمنهللا، وكذا مركللوب كل مللن يُعلم أن 

 مثللله ال يركللب مثل ذلك فذلك سللواء ... وال فرق 

القللايض  كقلنسللوة  وامللبللوس  املركللوب  بللن 

وعاممته(()7(.

ثانياً: )يضمن قيمة ما نقص منه فقط(

ويُعللرف ذلك من التفللاوت ما بن قيمتلله صحيحاً 

وقيمتلله معيباً وهذا هو املروي عن اإلمام مالك يف 

)5( يُنظر: املبسللوط للرسخللي: 50/11. رشح مخترص 

املغنللي:   .102/7 الكبللري:  الحللاوي   .180/2 خليللل: 

.130/5

)6( يُنظللر: التبرصة: 5758/12. التاج واإلكليل: 337/7. 

رشح ميارة: 431/2.

)7( التبرصة: 5760/12. التاج واإلكليل: 337/7.
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رواية، وبه قال بعض أصحابه. )1(

فقالوا: ))لو تعدى عىل شللاٍة بأمر قللل لبنها به، فإن 

كان عظم ما تراد له اللنب ضمن قيمتها إن شاء ربها، 

وإن مل تكللن غزيللرة اللنب فإمنا يضمللن ما نقصها، 

وأما الناقة والبقرة فإمنا فيهام ما نقصهام وإن كانت 
غزيرة اللنب؛ ألن فيها منافع غري ذلك باقية((. )2(

أما الوجه الثاين: وهو التعدي والنقص اليسري الذي 

مل يبطل الغرض املقصود منه فا يضمنه، فإن كان 

ثوبللاً رفأه أو قصعة أصلحهللا، وإمنا لزمه اإلصاح؛ 
ألنه ال ميكن استخدامه إالنّ بعد إصاحه. )3(

وأم��ا الوجه الثال��ث: وهو التعللدي والنقص الكثري 

الللذي مل يبطل املقصود مللن املغصوب، فحكمه 
حكم النقص اليسري )أي ال ضامن عليه(. )4(

والوج��ه الرابع: وهو التعللدي والنقص الكثري الذي 

يبطل الغرض من املغصوب فضامنه عىل الغاصب 
كاماً. )5(

واحتج��وا ب�: ))أنَّ مللا أفات املقصللود فأنه يضمن 

قيمته كاماً كثرياً كان أو يسرياً وما مل يُفته فإمنا عليه 

ما نقصه كثرياً كان أو يسرياً(()6(.

القول الثاين: )ال يًضمن املغصوب بنقصان السعر، 

)1( يُنظللر: التبللرصة: 5760/12-5761. التاج واإلكليل: 

.338/7

)2( الجامع ملسائل املدونة :271/18.

)3( يُنظر: التبرصة: 5758/12. التاج واإلكليل: 338/7.

)4( يُنظر: التبرصة: 5759/12. التاج واإلكليل: 338/7.

)5( يُنظللر: التبللرصة: 5758/12-5761. التاج واإلكليل: 

337/7-339. رشح ميارة: 431/2.

)6( رشح ميارة: 431/2.

وال يُجمللع بللن ضللامن النقللص وأخللذ العن يف 

األموال الربوية)7( وضامن النقص يف ما سوى ذلك 

يكن بقدره(.
وهذا هو املروي عن الحنفية. )8(

واحتجوا ب� :

أوالً: إنَّ املضمللون نقصان املغصللوب، ونقصان 

السعر ليس بنقصان يف املغصوب بل لفتور يُحدثه 
)الله( سبحانه وتعاىل يف قلوب العباد. )9(

ثاني��اً: النقللص يف العللن املغصوبللة سللواء كان 

بفللوات جزٍء مللن عينها أم بفللوات صفللٍة أو معنى 

 مرغوب فيه يكللون مضموناً بقدره مللا مل يكن ماالً 

ربويللاً؛ ألن هاك املغصوب مضمللون بكل القيمة 
فهاك بعضه يكون مضموناً بقدره. )10(

ثالثاً: ال يجوز الجمع بن أخذ العن املغصوبة التي 

لحقهللا النقص وضامنه إذا كانت العن من األموال 

الربوية؛ ألن ذلك يؤدي إىل الربا، ولذا فاملغصوب 

منه بالخيار إن شللاء أخذهللا وال يشء له غريها وإن 

)7( األمللوال الربويللة: وهي األمللوال التي ال يجللوز بيعها 

بجنسللها ُمتفاضلللة كاملكيللات واملوزونللات، ويجمعها 

حديللث النبي ملسو هيلع هللا ىلص الللذي رواه عبادة بللن الصامت قال: قال 

رسللول الللله ملسو هيلع هللا ىلص: ))الذهب بالذهب والفضللة بالفضة والرب 

بالرب والشللعري بالشللعري والتمر بالتمر وامللللح بامللح مثاً 

مبثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا 

كيف شئتم إذا كان يداً بيد. صحيح ُمسلم: 1211/2. برقم 

)1587(. صحيللح ابن حبللان: 393/11. برقم )5018(. 

ويُنظر: بدائع الصنائع: 159/7.

)8( يُنظر: بدائع الصنائع: 155/7.

)9( يُنظر: املصدر السابق نفسه.

)10( يُنظر: املصدر السابق نفسه.



»اآلراء الفقهية لإلمام ابن القّصار املاليك يف الضامن )دراسة فقهية ُمقارنة(«

أ. د. جابر محمد جابر + مثنى برزان إبراهيم العلواين  |      105

نه مثلها.)1( شاء تركها للغاصب وضمَّ

الق��ول الثالث: )عللىل الغاصللب رُد العن وضامن 

ما نقص يف يده سللواء كان النقص ُمسللتقراً أو غري 
ُمستقر)2((.

وهذا هللو املللروي عللن الحنابلة ووافقهللم بذلك 

الشللافعية فيام كان نقصه ُمستقراً وأما غري املُستقر، 

فلهم فيه قوالن :

األول: يرتك ماله ويأخذ مثل مكيلته.
والثاين: موافق لقول الحنابلة. )3(

واحتجوا ب� :

أوالً: ضللامن املغصوب عىل الغاصب لوجوده يف 

يده، وملا كانت عن املال باقية وإمنا أصابها نقص 
فوجب فيها ما نقص. )4(

ثانياً: إنَّ النقص الغري ُمستقر )كبلل الطعام أو عفنه( 

يتزايد فسللاده ويتلف فصار كاملُسللتهلك؛ ولذا قال 
الشافعية فله مثل مكيلته. )5(

الرتجيح: الذي يبللدو يل راجحاً بعد عرض األقوال 

وبيللان أدلتها، هللو القول الثالث الللذي بننّ أننّ عىل 

الغاصللب رُد العللن وضامن ما نقللص منها إذا كان 

النقللص فيها ُمسللتقراً؛ وذلللك لوجللود التعدي من 

)1( يُنظللر: بدائللع الصنائع: 159/7. حاشللية ابن عابدين: 

.575/4

)2( النقللص امُلسللتقر: كإناء كُرس أو شللاة ُذبحت أو ثوب 

ُخرق. وأما غري املسللتقر: كطعام عفن أو ابتل وخيف عليه 

التلف والفساد.

يُنظر: املهذب: 369/1. املغني: 147/5.

)3( يُنظر: املصدر السابق نفسه.

)4( يُنظر: املصدر السابق نفسه.

)5( يُنظر: املهذب: 369/1.

الغاصللب بفعللل الغصللب، وإزالة يللد املالك عن 

ملكه؛ ألنه املُتلف الذي أتلف املغصوب فيضمنه 

بفعل نفسللِه. وأمللا النقص غري املُسللتقر فإن أمكن 

حرص ما نقص منه فهو كسللابقِه، وإالنّ فعليه ضامنه 

كاماً كام قال بذلك الشافعية؛ ألنه يؤدي إىل فساد 

املغصوب وتلفه بالكامل فكان كاملُسللتهلك ولذا 

فعليه ضامنه.

- والله تعاىل أعلم الصواب -

املسألة الثانية: حكم ضامن الرضر بالتسبب	 

إنَّ األصللل يف هللذه املسللألة هو انللدراج حكمها 

ضمللن ما عللربَّ عنلله الفقهللاء باإلتاف بالتسللبب، 

 فاملتسللبب هو الفاعل للسللبب املُفيض إىل وقوع 

الرضر، فالسللبب ما كان ليللؤدي إىل اإلتاف لو مل 

يُتبع بفعل فاعل، وقد قرَّر الفقهاء أنَّ اإلتاف سبٌب 

من أسباب الضامن)6(، ولكنهم اختلفوا يف تطبيقه، 

ومن ذلك اختافهم يف تضمن من فتح قفصاً ُمغلقاً 

عىل طائر عىل ثاثة أقوال :

القول األول: )إذا فتح قفصاً فيه طائر فطار منه ضمنه 

ُمطلقاً(.

ار)7(.  وهذا هو املروي عن أيب الحسن ابن القصنّ

وهو املروي عن واملالكية والشافعية والحنابلة يف 
روايٍة لهام. )8(

)6( يُنظللر: بدائع الصنائع: 164/7. روضة الطالبن: 4/5. 

الفروع: 387/4.

)7( يُنظر: رشح التلقن: 166/3.

)8( يُنظللر: اإلرشاف عىل نكت مسللائل الخاف: 630/2. 

روضة الطالبن: 5/5. املغني: 449/5.
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واحتجوا ب�: تعلق الضامن بالسللبب املُتلف سللواء 

كان ُمتصاً أو ُمنفصللاً كالجارح يضمن أن تعجل 

التلف أو تأجل، والطائر من طبعه النفور، وإمنا كان 

القفص مانعاً، فإذا أُزيللل املانع بفتح القفص، كان 
ضامنه عىل من أزال املانع. )1(

القول الثاين: )ال ضامن عىل من فتح قفصاً فيه طائر 

فطار منه(.
وهذا هو املروي عن أيب حنيفة وأيب يوسف. )2(

واحتجوا ب� :

أوالً: ))إنَّ الفتح ليس بإتاف ُمبارشًة وال تسبباً(( )3(.

ثانياً: كل حيٍّ له اختيار، فطريان الطائر من اختياره، 

كام إذا حلَّ القيد عن مملوك حتى أبق مل يكن عليه 
ضامن فكذلك ها هنا. )4(

ثالثاً: فتح القفص سبب محض، فا حكم له. )5(

القول الثال��ث: )التفريق بن طللريان الطائر من غري 

تهييج، فإن كان بعد ُمدٍة وإن قلَّت فا ضامن عليه، 

وإن طار مبارشًة ففيه القوالن(.
وهذا هو املروي عن الشافعي. )6(

واحتجوا بل :

وتللنللفللريه،  الللطللائللر  تهييج  حلللال  يف  أوالً: 

)1( يُنظر: اإلرشاف عىل نكت مسللائل الخاف: 630/2-

631. املعونة عىل مذهب عامل املدينة: 1221. الحاوي 

الكبري: 209/7.

)2( يُنظر: بدائع الصنائع: 166/7. اختاف األمئة العلامء: 

.17/20

)3( بدائع الصنائع: 166/7.

)4( يُنظر: بدائع الصنائع: 166/7.

)5( يُنظر: املصدر السابق نفسه.

)6( يُنظر: الحاوي الكبري: 208/7.

 فلليلللللزملله اللللضلللامن؛ ألنللله قللد ألللجللأه إىل 

تعلق  اإللجاء  السبب  إىل  انضم  وإذا  الطريان، 
الحكم بالسبب املُلجئ. )7(

ثاني��اً: يف حال عدم تهييج الطائر، فإن لبث بعد فتح 

القفللص زمانللاً وإن قللل فا ضامن عليلله إلنفصال 
السبب عن املبارشة. )8(

ثالثاً: إيجللاب الضامن يف حال الطريان ُمبارشًة بعد 

فتللح القفص إلتصال السللبب باملبارشة، وهذا مام 

وافق فيه الشللافعي محمد بن الحسللن من الحنفية، 

وأمللا القول اآلخر فهو عدم الضللامن لعدم اإللجاء 
والتنفري. )9(

الرتجيح: الللذي يبدو يل راجحاً بعللد عرض أقوال 

الفقهاء وأدلتهم هو القول األول واملُقتيض تضمن 

من فتح قفللص عىل طائر فطار منه سللواء هاجه أم 

ال؛ ألنه تسللبب بإتافه، فالطائللر ال ميكنه الخروج 

لللو مل يُفتح له القفص؛ وألنلله تعدى عىل مال غريه 

بدون وجه حق فأتلفه فيضمنه بذلك، وهذا مام أقرَّه 
الفقهاء. )10(

املسألة الثالثة: ضامن الرهن إذا فرَّط بِه املُرتهن	 

اإلتاف من أسباب الضامن عند أغلب الفقهاء كام 

ذكرنللا،  فإذا تلف الرهن بيد املرتهللن بتعٍد منه وإن 

)7( يُنظر: املهللذب: 209/2. الحللاوي الكبري: 208/7. 

روضة الطالبن: 5/5.

)8( يُنظر: الحاوي الكبري: 208/7. روضة الطالبن: 5/5.

)9( يُنظللر: بدائللع الصنائللع: 166/7. الحللاوي الكبللري: 

208/7. روضة الطالبن: 5/5.

)10( يُنظر: بدائع الصنائع: 164/7. روضة الطالبن: 4/5. 

الفروع: 387/4.
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كان بالتقصري يف حفظه فقط فإنه يضمنه)1(، لكن ما 

الحكم لو تلف عنده من غري تعٍد وال تقصري ؟

للفقهاء يف ذلك ثاثة أقوال :

الق��ول األول: )ال ضللامن عللىل املُرتهللن إذا كان 

املرهون مام ال يُغللاب عليه)2( ويضمن ما كان بيده 

إذا كان مللام يُغاب عليه)3( ومل تكن له بينّنة عىل تلفِه 

بغري تفريط منه. فإن وجدت، فا يسقط بها الضامن 

عن املُرتهن إال بتصديق الراهن تلف املرهون(.

ار من املالكية وهو  وهللذا هو املروي عن ابن القصنّ

املعتمد عندهم، ونُقل أيضاً عن اإلمام مالك القول: 
بالضامن وإن قامت البينة. )4(

واحتجوا ب� :

أوالً: الضللامن للتهمة، فإذا انتفت بأن كان املرهون 

مام ال يُغاب عليه، فا ضامن عليه؛ ألنه مؤمتن إال 
أن يظهر كذبه يف ذلك أو تقوم البينّنة عليه بإتافه. )5(

ثانياً: سللقوط الضامن فيام ال يُغاب عليه من الرهن 

وإن تلف ملا كان الغالب من أمرِه ظهور حالِه، فألن 

يسقط الضامن فيام يًُغاب عليه إذا قامت عليه البينّنة 

)1( يُنظللر: بدائع الصنائع: 164/7. روضة الطالبن: 4/5. 

الفروع: 387/4.

)2( أي ال ميكن إخفاؤه كالعقار والضياع والحيوان.

يُنظر: الرشح الكبري: 254/3.

)3( أي ما ميكن إخفاءه كالحي والثياب.

يُنظر: الرشح الكبري: 254/3.

)4( يُنظر: النوادر والزيادات: 86/1. املنتقى رشح املوطأ: 

244/5. بداية املجتهد: 208/2. الرشح الكبري: 254/3.

)5( يُنظللر: بدايللة املجتهللد: 631/1. الفواكلله الللدواين: 

167/2. الرشح الكبري: 253/3.

أوىل وأحرى. )6(

ثالثاً: أما من قال: بوجوب الضامن وإن قامت البينّنة 

فاحتللج بل: ))أن ما يُغاب عليه مللن الرهون ُحكمها 

الضامن وعىل ذلللك أُخذت، فاسللتوى فيها ثبوت 

إتافها ببينّنة أو خفاء ذلك(( )7(.

ويع��رتض عىل ذلك ب���: أنَّ وجللوب الضامن فيام 

يُغاب عليه عندهم ُمقيٌد برشوط منها: أن ال تشللهد 
بينّنة بإتافِه )كحرقِه( أو رسقته.)8(

فإن قامت البينّنة عىل عللدم إتافه للرهن أو تقصريه 

يف حفظللِه فقد الضللامن رشطاً أساسللياً من رشوط 

وجوبه.

الق��ول الثاين: )الضامن عىل املرتهللن ُمطلقاً بتلف 

املرهون وذلك بأقل أمرين: إما بأقل من قيمته، وإما 

بأقل من الحق املرهون فيه(.
 وهذا هو املروي عن الحنفية. )9(

واحتجوا ب� :

ِمَن 
َ
ۡقُبوَض��ةۖٞ فَ��إِۡن أ أوالً: قوللله تعللاىل: حمسفَرَِهٰ��ٞن مَّ

َمَٰنَتُهۥ َولَۡيتَِّق 
َ
َِّذي ٱۡؤتُِمَن أ َبۡعُضُكم َبۡعٗضا فَۡلُي��َؤّدِ ٱل

ىجس حجسالَبَقَرةِ الآية محتحمججحتجحس. ۥۗ َ َربَُّه ٱللَّ
وج��ه الداللة: يف قوللله: }فإن أمللن{ معطوف عىل 

قوله: }فرهان{ مام يللدل عىل أن الرهن ليس بأمانة؛ 

ألنه لو كان أمانة ملا عطف األمانة عليه؛ ألن العطف 

)6( يُنظر: املنتقى رشح املوطأ: 244/5.

)7( املصدر السابق نفسه.

)8( يُنظللر: الفواكلله الللدواين: 167/2. الللرشح الكبللري: 

.254/3

)9( يُنظللر: أحللكام القللرآن للجصللاص: 638/1. تبيللن 

الحقائق: 64/6.
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يكون عىل غريه ال عىل نفسه وإذا مل يكن أمانة كان 

مضمونللاً؛ ألن ما يكون عند الشللخص من غري ماله 
إما أن يكون أمانة، وإما مضموناً. )1(

ثاني��اً: الرهللن محتبس بعقللد عىل وجه اإلسللتيثاق 

إلسللتيفاء مال فوجب أن يكون تلفه موجباً لسقوط 
املال كاملبيع إذا تلف يف يد البائع. )2(

واع��رتض عىل ذلك ب���: ))إن املبيللع غري محتبس 

بعقد؛ ألن عقد البيع يوجب تسللليمه ومينع حبسه، 

وإمنللا تأخري الثمن يوجب حبسلله أال تراه يسللتديم 

حبسللاً قبللل البيللع فلم يسلللم الوصللف يف قولهم 

محتبس بعقد وإذا مل يسلم الوصف انتقصت العلة 

عىل أصلهللم بزيللادات الرهن مللن األوالد والنتاج 

وهي محتبسة بالحق ثم ال يضمنها املرتهن(()3(.

الق��ول الثال��ث: )ال ضللامن عللىل املرتهللن بتلف 

املرهللون إالنّ بالتعللدي وال يسللقط  يشء من الدين 

بتلفِه، ألنه أمانة(.
وهذا هو املروي عن الشافعية، والحنابلة. )4(

واحتجوا ب� :

أوالً: قوله تعاىل: حمس۞ َوِإن ُكنُتۡم عَلَٰى َسَفرٖ َولَۡم َتِجُدواْ 

ۡقُبوَضةۖٞىجس حجسالَبَقَرةِ الآية محتحمججحتجحس . َكاتِٗبا فَرَِهٰٞن مَّ
وج��ه الدالل��ة: ))جعل الللله تعاىل الرهللن بدل من 

الكتللاب، واألبللدال يف عللام أحكامهللا ويف حكم 

)1( يُنظر: أحكام القرآن للجصاص: 262/2.

تبيللن  للرسخللي: 65-64/21.  املبسللوط  يُنظللر:   )2(

الحقائق: 64/6.

)3( الحاوي الكبري: 259/6.

)4( يُنظر: األم: 170/3. الحاوي الكبري: 254/6. املغني: 

.478/4

مبدالتها كالصيام يف الكفارة ملا كان بدالً من العتق 

كان يف الوجوب كالعتللق وكالتيمم يف الطهارة ملا 

كان بدالً مللن املاء كان الوجللوب كالطهارة باملاء 

وإذا وجب أن يكون حكللم البدل حكم املُبدل ... 

وجللب أن يكون حكللم الرهن حكللم الكتاب فلام 

كان تلف الكتاب ال يوجب سقوط الحق وجب أن 

يكون تلف الرهن ال يوجب سقوط الحق(( )5(.

ثانياً: ما رواه سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ريض 

الله عنه: ))أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: )ال يغلق الرهن(

)6( مللن صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه(()7(. 

قللال عنه الدارقطنللي: حديث حسللن ًمتصل، وقال 
الحاكم: حديث صحيح. )8(

وج��ه الداللة: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )الرهن مللن صاحبه( معناه 

من ضامن صاحبلله؛ ألن من كان من يشء فضامنه 

منه ال من غريه يقولون هذا اليشء من فان يريدون 

من ضامنه.

وأمللا قوللله ملسو هيلع هللا ىلص: )للله غنمه وعليلله غرملله( معناه له 

سامته وزيادته وعليه عطبه ونقصه كام فرسه اإلمام 
الشافعي. )9(

)5( الحاوي الكبري: 257/6.

)6( أي ال يسللقط الحللق بتلفه، فإن ذهللب الرهن ال يذهب 

بيشء.

يُنظر: األم: 190/3.

)7( ُمسللند الشللافعي، كتللاب الرهللن: ص)148(. سللنن 

الدارقطني: كتاب البيوع 437/3 برقم )2920(.

)8( يُنظللر: سللنن الدارقطنللي: 437/3. امُلسللتدرك عللىل 

الصحيحن: 58/2.

)9( يُنظر: األم: 190/3.
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واعللرتض عللىل ذلللك بللل: أنَّ الحديث ُمرسللل)1(، 

واملُرسللل ليس بحجة عند الشللافعي )رحمه الله(، 

وأمللا قوله ملسو هيلع هللا ىلص )للله غنمه وعليه غرملله( ُمدرج)2( من 
كام سعيد بن املسيب. )3(

ابللن  مراسلليل  أنَّ  ب���:  ذل��ك  ع��ن  ويُج��اب 

الللله(  )رحملله  الشللافعي  عنللد  حجللة   املسلليب 

ويف ذلك يقول: ))ال نحفظ أن ابن املسلليب روى 

ُمنقطعاً إالنّ وجدنا ما يدل عىل تسللديده، وال أثر ... 

عللن أحد فيام عرفناه عنلله إالنّ ثقة معروف فمن كان 

مبثل حاله قبلنا ُمنقطعه(()4(.

أما من جهة اإلسناد فإن الحديث رواه ابن املسيب 

عللن أيب هريللرة متصللاً وصححه الحاكللم ووافقه 
الذهبي عىل ذلك. )5(

ثالثاً: ))الرهن وثيقٌة كالحاملة)6( فلو أنَّ رجاً كانت 

)1( ))هو قول التابعي الكبري: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص كذلك أو 

فعل كذا فهذا ُمرسل باتفاق((. املنهل الروي: 42/1.

)2( امُلدرج أقسام: أحدها: بأن يذكر الراوي حديثاً ثم يذكر 

بعده كاماً لنفسلله أو لغريه متصللاً بالحديث من غري فصل 

فيتوهم أنه من الحديث. وهو املطلوب هنا.

يُنظر: قواعد التحديث: 124/1.

)3( يُنظللر: أحللكام القرآن للجصللاص: 641/1. التجريد: 

.2857/6

)4( األم: 192/3.

)5( يُنظر: امُلستدرك عىل الصحيحن: 58/2.

)6( الحاملة والكفالة والضامن أسللامء معناها واحد، فمن 

قال أنا كفيل مبا لك عىل فان أو أنا زعيم أو أنا حميل فهو 

ضامن.

يُنظللر: الكايف البن عبد الللرب: 398/1. القوانللن الفقهية: 

.214/1

له عللىل رجل ألف درهم فكفل للله لها جامعة عند 

وجوبهللا أو بعده كان الحق عىل الللذي عليه الحق 

وكان الحمللاء ضامنن له كلهم فللإن مل يؤدِّ الذي 

عليلله الحللق كان للذي له الحللق أن يأخذ الحماء 

كللام رشط عليهم وال يللربأ ذلك الللذي عليه الحق 

حتى يستويف آخر حقه، ولو هلك الحماء أو غابوا 

مل ينقللص ذلك حقه ورجع به عللىل من عليه أصل 

الحق، وكذلك الرهن ال ينقللص هاكه وال نقصانه 

حق املرتهن(()7(.

الرتجيح: الللذي يبدو يل راجحللاً من خال عرض 

األقوال ومناقشة أدلتها هو القول الثالث واملقتيض 

)عدم الضللامن عىل املرتهللن بتلللف املرهون إالنّ 

بالتعللدي، وال يسللقط يشء من الديللن بتلفه(؛ ألن 

الرهن ملك الراهن دفعلله للمرتهن ال مغصوباً عليه 

وال بائعللاً له، فيكون أمانة بيد املرتهن، ثم أن الرهن 

إمنا هللو وثيقة بالحق الذي عىل الراهن؛ فوجب أن 

ال يكون تلفه ُمسقطاً لحق املرتهن. 

- والله تعاىل أعلم بالصواب –.

❊ ❊ ❊

)7( األم: 187/3.
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الخاتمة

الحمُد لله ربِّ العاملن والصاة والسام عىل سيد 

املُرسلللن )محمللٍد( وعىل آله الطيبللن الطاهرين، 

وريض الله عن صحابتِه الغر امليامن.

أما بعد :

بننّ البحث أنَّ الفقه املاليك كان له وجود يف بغداد 

عاصمة الخافة العباسللية وال ميكن وصف وجوده 

هذا بالشللكي البسلليط بدليل وجللود القضاة الذي 

يقضون عىل أساس هذا الفقه ومنهم: صاحب هذه 

ار( وقد  الدراسللة الفقيه القايض املاليك )ابن القصنّ

تبننّ من دراسة آرائِه الفقهية يف الضامن اآليت :

1-اشرتاطه قيمة ما أتلف بالكامل.

2-تضمن املتسبب باإلتاف ُمطلقاً.

3-الضللامن عللىل املرتهللن يف تلف املرهللون إذا 

كان مللام يُغاب عليه، ومل تكن له بينّنة بتلفِه من غري 

تفريٍط منه.

أما التوصيات، فهي :

* التوسللع يف دراسللة الضامن وتفصياتلله وكل ما 

يتعلللق بلله، عىس أن يكللون يف ذلك تغيللري ملا هو 

راسللخ يف عرف الناس من عدم جواز أو مرشوعية 

الضامن يف الفقه اإلسامي.

* اإللتللزام بالضوابللط الرشعية وعللدم تجاوز ذلك 

إىل األهواء واألعراف العشللائرية يف التضمن، فا 

إفراط وال تفريط.

والحمللُد لللله ربِّ العاملن والصاة والسللام عىل 

سيد املُرسلن.

املصـادر

- القرآن الكريم.

1-أح��كام الق��رآن: أحمد بللن عي أبو بكللر الرازي 

الجصاص، ت)370هل( تحقيق: عبد السام محمد 

عللي شللاهن )ط1 دار الكتللب العلميللة – بريوت 

1415هل - 1994م(.

2-أحكام الق��رآن: أحمد بن عي الرازي الجصاص 

أبللو بكللر، ت)370هل( تحقيللق: محمللد الصادق 

قمحللاوي )دار إحيللاء الللرتاث العللريب – بللريوت 

.)1405

3-اختالف األمئ��ة العلامء: الوزير يحيى بن محمد 

بن هبرية الشيباين تحقيق: السيد يوسف أحمد )ط1 

دار الكتب العلمية – بريوت 1423هل-2002(.

4-أس��نى املطالب يف رشح روض الطالب: زكريا 

بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين السنييك، 

تحقيللق: د. محمللد محمللد تامللر )ط1 دار الكتب 

العلمية – بريوت 1422هل(.

5-اإلرشاف عىل نكت مس��ائل الخ��الف: القايض 

عبدالوهللاب بن عي بن نرص البغللدادي املاليك، 

ت)422هللل( تحقيق: الحبيب بللن طاهر )ط1 دار 

ابن حزم 1999-1420(.

6-اإلقناع يف مس��ائل اإلجامع: عللي بن محمد بن 

عبدامللللك الكتامللي الحمللريي أبللو الحسللن ابن 

القطللان، ت)628هل( تحقيق: حسللن فوزي )ط1 

الفاروق للطباعة 2004-1424(.

املؤتل��ف  ع��ن  اإلرتي��اب  رف��ع  يف  7-اإلك��امل 
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واملختلف يف األس��امء والكنى: عللي بن هبة الله 

بللن أيب نرص بن ماكللوال )ط1 دار الكتب العلمية – 

بريوت 1411(.

8-األم: محمللد بن إدريس الشللافعي، ت)204هل( 

)دار املعرفة – بريوت 1990-1410(.

9-األم: محمللد بن إدريس الشللافعي، ت)204هل( 

)ط2 دار املعرفة – بريوت 1393(.

10-األنس��اب: عبدالكريللم بن محمللد بن منصور 

التميمي السللمعاين املللروزي ت)562هل( تقديم 

وتعليق: عبدالللله عمر البللارودي )ط1 دار الجنان 

.)1988-1408

11-بداي��ة املجته��د ونهاي��ة املقتص��د: محمد بن 

أحمد بللن محمد بن رشللد القرطبللي )دار الفكر – 

بريوت(.

12-بدائع الصنائع يف ترتي��ب الرشائع: عاء الدين 

بللريوت  العللريب –  الكتللاب  الكاسللاين )ط2 دار 

.)1982

13-بدائع الصنائع يف ترتي��ب الرشائع: عاء الدين 

الكاسللاين، ت)587هللل( )ط2 دار الكتب العلمية 

.)1986-1406

14-الت��اج واإلكلي��ل ملخترص خلي��ل: محمد بن 

يوسللف بللن أيب القاسللم العبللدري أبللو عبدالله، 

ت)897هل( )دار الفكر – بريوت 1398(.

15-تأري��خ اإلس��الم ووفيات املش��اهري واألعالم: 

شللمس الديللن الذهبللي ت)748هل( تحقيللق: د. 

بشللار عونّاد معللروف )ط1 دار املغرب اإلسللامي 

2003م(.

16-تأريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن عي بن ثابت بن 

أحمد بن مهدي الخطيللب البغدادي، ت)463هل( 

تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف )ط1 دار الغرب 

اإلسامي – بريوت 1422هل(.

17-التب��رصة: عي بللن محمد الربعللي )املعروف 

باللخمي( تحقيق: د. أحمد عبدالكريم )ط1 وزارة 

األوقاف والشللؤون اإلسللامية – قطللر 1432هل-

2011م(.

18-تبي��ني الحقائق رشح كنز الدقائ��ق: عثامن بن 

عي فخر الدين الزيلعي ت)743هل( )ط1 املطبعة 

الكربى األمريية – القاهرة 1313(.

19-التجريد: أحمد بللن محمد بن أحمد بن جعفر 

بن حمللدان القللدوري ت)428هل( تحقيللق: أ.د. 

محمللد أحمد الرساج، أ.د. عي جمعة محمد )ط2 

دار السام – القاهرة 2006-1427(.

20-ترتيب املدارك وتقريب املس��الك: أبو الفضل 

القللايض عياض بن موىس اليحصبي، ت)544هل( 

 – فضالللة  مطبعللة  )ط1  أحمللد  سللعيد  تحقيللق: 

املحمدية، املغرب 81-83م(.

21-تفس��ري الق��رآن العظيم املعروف بتفس��ري )ابن 

كثري(: إسللامعيل بللن عمر بن كثري الدمشللقي )دار 

الفكر – بريوت 1401(.

ال��ش��اف��ع��ي:  ال���ف���ق���ه  يف  22-ال���ت���ن���ب���ي���ه 

 إبللراهلليللم بللن عللي بللن يللوسللف الللشللريازي

 تحقيق: عامد الدين أحمد حيدر )ط1 عامل الكتب 

– بريوت 1403(.

23-جام��ع األمه��ات: عثامن بن عمر بللن أيب بكر 

بللن يونللس جللامل الدين بللن الحاجللب املاليك 

ت)646هل( تحقيق: أبو عبدالرحمن األخرض )ط2 
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الياممة للطباعة والنرش 1421هل - 2000م(.

24-الجامع الصحيح املس��ند املعروف )بصحيح 

البخاري(: محمد بن إسللامعيل، تحقيق: مصطفى 

ديللب البغللا )ط2 دار ابللن كثللري الياممللة – بريوت 

1407هل(.

25-الجام��ع ألح��كام الق��رآن املع��روف )بتفس��ري 

القرطبي(: محمد بن أحمد األنصاري القرطبي )دار 

الشعب – القاهرة(.

26-الجامع ألخالق الراوي وآداب الس��امع: أحمد 

بن عي بللن ثابت بللن أحمد الخطيللب البغدادي، 

ت)463هللل(، تحقيق: د. محمللود الطنّحان )مكتبة 

املعارف – الرياض(.

27-الجامع ملس��ائل املدونة: محمد بللن عبدالله 

بن يونس التميمي ت)451هللل( تحقيق: مجموعة 

باحثللن )ط1 دار الكتب للطباعة والنرش 1434هل 

.)2013 -

28-حاش��ية رد املحت��ار عىل ال��در املختار رشح 

تنوير األبصار املعروف )بحاشية ابن عابدين(: ابن 

عابديللن )دار الفكر للطباعة – بللريوت 1421هل - 

2000م(.

29-الحاوي الكبري يف فقه اإلمام الشافعي: عي بن 

محمد بن محمد بللن حبيب البرصي، ت)450هل( 

تحقيق: عي محمد معوض، عادل أحمد )ط1 دار 

الكتب العلمية – بريوت 1419هل-1999(.

30-درر الحكام رشح مجل��ة األحكام: عي حيدر 

تحقيللق وتعريللب: فهمللي الحسلليني )دار الكتب 

العلمية – بريوت(.

31-الديب��اج املذهب يف معرف��ة علامء املذهب: 

إبراهيللم بللن عي بن محمللد بن فرحللون اليعمري 

املاللليك ت)799هللل( تحقيق: محمللد األحمدي 

)دار الرتاث للنرش – القاهرة(.

32-ديوان اإلسالم: شمس الدين أبو املعايل محمد 

بللن عبدالرحمن بن الغللزي ت)1167هل( تحقيق: 

سلليد كللرسوي حسللن )ط1 دار الكتللب العلمية – 

بريوت 1411-1990م(.

33-روضة الطالبني وعمدة املفتني: يحيى بن رشف 

النللووي، ت)676هل( )ط2 املكتب اإلسللامي – 

بريوت 1405(.

34-سبل السالم رشح بلوغ املرام من أدلة األحكام: 

محمد بللن إسللامعيل الصنعللاين تحقيللق: محمد 

عبدالعزيللز الخويل )ط4 دار إحياء الرتاث العريب - 

بريوت 1379(.

35-س��نن الدارقطن��ي: عللي بللن عمر بللن أحمد 

البغدادي الدارقطني ت)385هل( تحقيق: شللعيب 

األرنللاؤوط، حسللن عبداملنعللم، عبداللطيف حرز 

وأحمللد برهللوم )ط1 مؤسسللة الرسللالة – بللريوت 

1424هل(.

36-س��ري أعالم النبالء: شللمس الدين أبللو عبدالله 

محمللد بن أحمللد بن عثامن بللن قاميللاز الذهبي، 

تحقيللق: مجموعللة مللن املحققن )ط3 مؤسسللة 

الرسالة 1405هل-1985(.

37-شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: محمد 

بن أحمد بن قاسم مخلوف، ت)1360( علَّق عليه: 

عبداملجيد خيايل )ط1 دار الكتب العلمية – لبنان 

1424-2003م(.

38-شذرات الذهب يف أخبار من ذهب: عبدالحي 
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بن أحمد العكربي ت)1089()دار الكتب العلمية(.

39-الرشح الكب��ري عىل منت املقن��ع: عبدالرحمن 

بن محمد بن أحمد بن قدامة املقديس الجامعيي 

الحنبللي، ت)682هل( )دار الكتللاب العريب للنرش 

والتوزيع(.

40-رشح مخت��رص خلي��ل: محمللد بللن عبدالللله 

الفكللر  )دار  املاللليك، ت)1101هللل(  الخللريش 

للطباعة – بريوت(.

41-رشح ميارة الفايس: محمد بن أحمد بن محمد 

املاللليك، تحقيللق: عبداللطيللف حسللن )ط1 دار 

الكتب العلمية – بريوت 1420هل - 2000م(.

42-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسامعيل 

بللن حامد الجوهري الفارايب، ت)393هل( تحقيق: 

أحمد عبدالغفللور عطار )ط4 دار العلم للماين – 

بريوت 1987-1407(.

43-صحي��ح ابن حبان: محمد بللن حبان بن أحمد 

التميمللي البسللتي ت)354هللل( تحقيللق: شللعيب 

األرناؤوط )ط2 مؤسسللة الرسالة – بريوت 1414-

.)1993

44-صحيح مس��لم: مسلللم بن الحجاج القشللريي 

النيسللابوري، تحقيق: محمد فللؤاد عبدالباقي )دار 

إحياء الرتاث العريب – بريوت(.

45-طبق��ات الحف��اظ: عبدالرحمللن بللن أيب بكر 

السلليوطي، ت)911هل( )ط1 دار الكتب العلمية – 

بريوت 1403(.

46-طبق��ات الفقهاء: أبو إسللحاق إبراهيم بن عي 

الشريازي ت)476هل( تحقيق: إحسان عباس )ط1 

دار الرائد العريب – بريوت 1970(.

47-الع��رب يف خرب م��ن غرب: شللمس الدين محمد 

بللن أحمد بن عثامن الذهبللي ت)748هل( تحقيق: 

صللاح الديللن املنجد )مطبعللة حكومللة الكويت 

.)1984

48-عق��د الجواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة: 

جللال الدين عبدالله بن نجم بن شللاس املاليك، 

تحقيللق: حميد بللن محمد لحمللر )ط1 دار الغرب 

اإلسامي بريوت – لبنان 1423(.

49-الفت��اوى الك��ربى: أحمللد بللن عبدالحليم بن 

عبدالسام بن تيمية الحراين ت)728هل( )ط1 دار 

الكتب العلمية 1408هل - 1987م(.

50-فتح الباري رشح صحي��ح البخاري: أحمد بن 

عي بللن حجر العسللقاين ت)852هللل( تحقيق: 

محب الدين الخطيب )دار املعرفة – بريوت(.

51-الف��روع وتصحيح الف��روع: محمد بللن ُمفلح 

املقللديس، تحقيق: حازم القايض )ط1 دار الكتب 

العلمية – بريوت(.

52-الفواك��ه ال��دواين ع��ىل رس��الة اب��ن أيب زيد 

الق��رياوين: أحمللد بللن غانم بللن سللامل املاليك، 

ت)1126هل( )دار الفكر 1415هل-1995(.

53-قواعد التحديث من فن��ون مصطلح الحديث: 

محمللد جللامل الديللن القاسللمي )ط1 دار الكتب 

العلمية – بريوت 1979-1399(.

54-القوان��ني الفقهي��ة: محمد بن أحمللد بن جزي 

الكلبي الغرناطي.

55-الكايف يف فقه أهل املدينة: يوسف بن عبدالله 

بللن عبدالللرب القرطبللي )ط1 دار الكتللب العلمية – 

بريوت 1407(.
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56-كش��ف الخفاء ومزيل اإللباس عام اش��تهر من 

أحادي��ث عىل ألس��نة الناس: إسللامعيل بن محمد 

العجلللوين، تحقيق: أحمد القاش )ط4 مؤسسللة 

الرسالة – بريوت 1405(.

57-الكلي��ات معج��م يف املصطلح��ات والفروق 

اللغوي��ة: أيوب بللن مللوىس الحسلليني الكفومي، 

تحقيق: عدنان درويش، محمد املرصي )مؤسسللة 

الرسالة – بريوت 1419(.

58-اللباب يف تهذيب األنساب: عي بن أيب الكرم 

محمد بن محمد الشلليباين الجللزري )دار صادر – 

بريوت 1400هل - 1980م(.

59-لس��ان الع��رب: محمللد بللن مكرم بللن منظور 

األفريقللي ت)711هللل( )ط3 دار صللادر – بريوت 

.)1414

60-املبس��وط: محمللد بللن أحمللد بن أيب سللهل 

الرسخللي، ت)483هللل( تحقيللق: خليللل محيي 

الديللن امليللس )ط1 دار الفكر – بللريوت 1421-

.)2000

61-مجلة األح��كام العدلية: لجنللة مكونة من عدة 

علامء وفقهاء يف الخافة العثامنية، تحقيق: نجيب 

هواويني - نور محمللد )كارخانة تجارة كتب – آرام 

باغ، كراتيش(.

62-مخت��ار الصح��اح: محمللد بللن أيب بكللر بللن 

عبدالقادر الللرازي، تحقيق: محمللود خاطر )طبعة 

جديللدة، مكتبللة لبنان نللارشون – بللريوت 1415-

.)1995

63-مرات��ب اإلج��امع يف العب��ادات واملعام��الت 

واالعتقادات: عي بن سعيد بن حزم الظاهري )دار 

الكتب العلمية – بريوت(.

64-املستدرك عىل الصحيحني: محمد بن عبدالله 

أبو عبدالله الحاكللم ت)405هل( تحقيق: مصطفى 

عبدالقللادر عطا )ط1 دار الكتللب العلمية – بريوت 

.)1990-1411

65-مس��ند أحم��د: أحمللد بللن حنبللل الشلليباين، 

ت)264هللل( تحقيق: شللعيب األرنللؤوط وآخرون 

)ط2 مؤسسة الرسالة – بريوت 1999-1420(.

66-مس��ند الش��افعي: محمد بن إدريس الشافعي، 

بللريوت   – العلميللة  الكتللب  )دار  ت)204هللل( 

1370هل(.

67-املصن��ف: عبدالللرزاق بللن هللامم أبللو بكللر 

الصنعللاين، ت)211هل( تحقيق: حبيللب الرحمن 

األعظمي )ط2 املجلس العلمي – الهند 1403(.

68-مطال��ب أويل النه��ى يف رشح غاي��ة املنتهى: 

مصطفللى بن سللعد بن عبده السلليوطي الدمشللقي 

الحنبللي، ت)1243هل( )ط2 املكتب اإلسللامي 

.)1994 – 1415

69-معجم املؤلفني: عمر بن رضا بن محمد راغب 

بللن عبدالغنللي كحالللة الدمشللقي، ت)1408هل( 

)مكتبة املثنى، ودار إحياء الرتاث العريب – بريوت(.

70-املعونة عىل مذهب عامل املدينة: عبدالوهاب 

بن عي بن نللرص الثعلبي البغللدادي، ت)422هل( 

تحقيللق: خميللس عبدالحللق )املكتبللة التجارية-

مصطفى أحمد الباز – مكة املكرمة(.

71-مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج: 

محمد الخطيب الرشبيني )دار الفكر – بريوت(.

72-مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج: 
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محمد بن أحمد الخطيللب الرشبيني، ت)977هل( 

)ط1 دار الكتب العلمية 1994-1415(.

73-املغني يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباين: 

عبدالللله بللن قدامللة املقللديس )ط1 دار الفكللر – 

بريوت 1405(.

74-املنتق��ى رشح املوطأ: سللليامن بن خلف بن 

سللعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي 

األندلللي، ت)474هللل( )ط1 مطبعة السللعادة – 

مرص(.

75-املنه��ل ال��روي يف مخترص عل��وم الحديث: 

محمد بن إبراهيم بن جامعة تحقيق: د. محي الدين 

عبدالرحمن )ط2 دار الفكر – دمشق 1406(.

76-امله��ذب يف فقه اإلمام الش��افعي: إبراهيم بن 

عي بن يوسف الشريازي ت)476هل( )دار الكتب 

العلمية – بريوت(.

77-املؤتلف واملختلف: محمد بن طاهر بن عي 

القيرساين، تحقيق: كامل يوسف الحوت )ط1 دار 

الكتب العلمية – بريوت 1411(.

78-النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة: يوسف 

بللن تغري بللردى بللن عبدالللله الظاهللري الحنفي، 

ت)874هل( )وزارة الثقافة واإلرشللاد، دار الكتب – 

مرص(.

79-النوادر والزيادات عىل ما يف املدونة من غريها 

م��ن األمهات: عبدالللله بن )أيب زيللد( عبدالرحمن 

النغزي القريواين املاليك، ت)386هل( تحقيق: د. 

عبدالله املرابللط الرتغي، ومحمد عبدالعزيز الدباغ 

)ط1 دار الغرب اإلسامي – بريوت 1999م(.

80-ال��وايف بالوفي��ات: صللاح الديللن بللن أيبك 

الصفللدي ت)764هللل( تحقيق: أحمللد األرناؤوط 

وتللريك مصطفللى )دار إحيللاء الللرتاث – بللريوت 

1430هل(.

❊ ❊ ❊
 




