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ملخص عربي

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد 

املرســلني وعىل آله وصحبه أجمعني ومن تبعهم 

بإحسان إىل يوم الدين .

أما بعــد؛ فإن علم الفقه من أرشف العلوم وأعالها، 

فاملتبحر يف هذا العلم يجــد الخري كل الخري يف 

ْهُه  الخوض فيه لقوله  : ))من يُرِْد الله ِبِه َخرْيًا يَُفقِّ

يِن((  . يف الدِّ

والحمــد لله تعــاىل إذ َمنَّ علينا بــأن برز من بني 

رجال هذه األمة من قام بهذا األمر ونرش فقه األمئة 

األفذاذ أصحاب املذاهب كاإلمام الغزايل واإلمام 

عبد الكريم بــن محمد الرافعي رحمهام الله تعاىل 

وهام من أجل علامء املذهب الشافعي، وغريهام، 

لذا فإننــي اخرتت موضوعــاً من مواضيــع الفقه 

الشــافعي ليكون عنواناً لبحثي هــذا، فقد اخرتت 

دراسة وتحقيق كتاب الضامن ال سيام الباب الثاين 

منــه وهو )يف حكم الضــامن الصحيح( من كتاب 

)العزيز رشح الوجيز( لإلمام عبد الكريم بن محمد 

بن عبد الكريم الرافعي رحمه الله تعاىل وهو رشح 

لكتاب )الوجيــز يف فقه مذهب اإلمام الشــافعي( 

لحجة اإلســالم اإلمام أيب حامد الغزايل رحمه الله 

تعاىل ملا له من األهمية البالغة يف الفقه اإلسالمي 

عامة والفقه الشافعي خاصة .  

فقد َخلََّف هذا الكتــاب وراءه كنوزاً علمية ال تقدر 

بثمــن كلها من أجــل خدمة هذا الديــن الحنيف، 

فطالب العلم ال ميل قراءته واملحقق ال يجد صعوبة 

يف تحقيقــه، فقد حققت الباب األول منه وهو )يف 

أركان الضامن( يف مرحلة املاجســتري وها أنا اليوم 

أقوم بدراسة وتحقيق الباب الثاين منه ليكون عميل 

متكامالً بإذن الله تعاىل .

❊ ❊ ❊
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English Abstract:

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, 

and prayers and peace be upon the master 

of the messengers, his family and his com-

panions, and those who followed them with 

charity until the Day of Judgment.

After:

The science of jurisprudence is the most 

honorable of science and the highest, and 

those who sail in this science find good all 

the good in going into it, saying: ))God is 

good by what he understands in religion((.

Praise be to Allaah. It is incumbent on us 

to emerge from among the men of this Um-

mah who has done this and to spread the 

jurisprudence of the great Imams, such as 

Imam Ghazali and Imam Abd al-Karim Ibn 

Muhammad al-Rafi’i, may God have mercy 

on them. They are for the scholars of the 

Shafi’i sect, and so on. Al-Shafi’i to be the 

title of this research, I chose to study and 

achieve the book of warranty, especially 

the second part of it (in the right warran-

ty( from the book )Aziz explain the short( 

to Imam Abdul Karim bin Mohammed bin 

Abdul Karim Al-Rafii, may Allah have mer-

cy on him, The doctrine of Imam Shafei( to 

the argument of Islam Imam Abu Hamid 

al-Ghazali, may God have mercy on him, 

because it is of great importance in the Is-

lamic jurisprudence in general and the ju-

risprudence of Shafi’i in particular.

This book has left behind invaluable scien-

tific treasures all in order to serve this true 

religion. The student of science is not tired 

of reading it and the investigator has no dif-

ficulty in achieving it. He has achieved the 

first part of it )in the pillars of the guaran-

tee( in the master’s stage. The second part 

of it to be integrated work, God willing .  

❊ ❊ ❊
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المقدمة

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد 

املرســلني وعىل آله وصحبه أجمعني ومن تبعهم 

بإحسان إىل يوم الدين .

أما بعد؛ فإن علم الفقــه من أرشف العلوم وأعالها 

، فاملتبحــر يف هذا العلم يجد الخري كل الخري يف 

ْهُه  الخوض فيه لقوله  : ))من يُرِْد الله ِبِه َخرْيًا يَُفقِّ

يِن(( )1). يف الدِّ

والحمــد لله تعــاىل إذ َمنَّ علينا بــأن برز من بني 

رجال هذه األمة من قام بهذا األمر ونرش فقه األمئة 

األفذاذ أصحاب املذاهب كاإلمام الغزايل واإلمام 

عبد الكريم بــن محمد الرافعي رحمهام الله تعاىل 

وهام من أجل علامء املذهب الشافعي، وغريهام، 

لذا فإننــي اخرتت موضوعــاً من مواضيــع الفقه 

الشــافعي ليكون عنواناً لبحثي هــذا، فقد اخرتت 

دراسة وتحقيق كتاب الضامن ال سيام الباب الثاين 

)1) متفق عليه : صحيح البخاري،لإلمام أيب عبد الله محمد 

بن إســامعيل البخاري، ط2)دار ابن رجب – دار الفوائد – 

املنصــورة – مرص – 1427هـــ - 2006م( 22/1 – 23، 

كتاب العلم، باب من يرد الله به خرياً يفقهه يف الدين، رقم 

الحديث)71(، صحيح مســلم، لإلمام أيب الحسني مسلم 

بن الحجاج بن مسلم القشــريي النيسابوري، راجع ضبطه 

وأوضح معانيه: محمد تامر،ط1)مطبعة املدين – القاهرة – 

1429هـ - 2008م( 472/1، كتاب الزكاة، باب النهي عن 

املسألة، رقم الحديث)1037) . 

منــه وهو )يف حكم الضــامن الصحيح( من كتاب 

)العزيز رشح الوجيز( لإلمام عبد الكريم بن محمد 

ابن عبد الكريم الرافعي رحمه الله تعاىل وهو رشح 

لكتاب )الوجيــز يف فقه مذهب اإلمام الشــافعي( 

لحجة اإلســالم اإلمام أيب حامد الغزايل رحمه الله 

تعاىل ملا له من األهمية البالغة يف الفقه اإلسالمي 

عامة والفقه الشافعي خاصة .  

فقد َخلََّف هذا الكتــاب وراءه كنوزاً علمية ال تقدر 

بثمــن كلها من أجــل خدمة هذا الديــن الحنيف، 

فطالب العلم ال ميل قراءته واملحقق ال يجد صعوبة 

يف تحقيقــه، فقد حققت الباب األول منه وهو )يف 

أركان الضامن( يف مرحلة املاجســتري وها أنا اليوم 

أقوم بدراسة وتحقيق الباب الثاين منه ليكون عميل 

متكامالً بإذن الله تعاىل .  وللكتاب أهمية تتلخص 

فيام يأيت: 

 إنَّ مؤلفــه هو اإلمام عبد الكريم الرافعي املعروف 

برباعتــه يف التحقيق وقوته يف الرتجيح فيام يخص 

املسائل الفقهية يف املذهب .

كونه رشحاً لكتاب ) الوجيز ( لحجة اإلسالم اإلمام 

الغزايل رحمه الله تعاىل وهو أحد الكتب الخمسة 

املعتمدة يف املذهب الشافعي وهي :- 

)مخترص املزين ، واملهذب ، والتنبيه ، والوسيط ، 

والوجيز ( .

إنه موسوعة يف الفقه الشــافعي حيث جمع اإلمام 

الرافعــي أغلب األقوال واألوجه ، واعتمد يف ذلك 

عىل كثري مــن املصادر املهمــة لعلامء املذهب 
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الذين ســبقوه ، كام إنه اشــتمل عىل ذكر آراء أمئة 

املذاهب األخرى .

كــرة األدلــة النقلية فيــه من اآليــات واألحاديث 

واآلثــار، وذلك مــام يندر وجــوده يف كتب الفقه 

الشــافعي ، وهو بهذا يتميــز عىل مخترصه كتاب ) 

روضة الطالبني ( لإلمام النووي الذي جرده من هذه 

األدلة لتسهيل االطالع عليه من العلامء واملفتني . 

لقد وقفت عىل نسخة محققة من هذا الكتاب )العزيز 

رشح الوجيز( محققة من الشيخني الجليلني الفاضلني 

)الشيخ عيل محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 

املوجود( طبعت هذه النسخة يف دار الكتب العلمية 

يف بريوت سنة)1417هـ - 1997م( إال أنني رأيت 

فيها أَنَّ الشــيخني الجليلني مل يقومــا بإحالة أقوال 

فقهاء املذهب الشافعي إىل كتبهم ناهيك عن أقوال 

أمئــة املذاهب األخرى كاإلمــام أيب حنيفة ومالك 

وأحمد رحمهم الله تعاىل. ومل يبيِّنا أَنَّ كتب الفقهاء 

الشافعية وغريهم هل طبعت أم ما زالت مخطوطات 

مل تطبع بعد، وكذلك وجدت يف كتابهام الكثري من 

السقط واألخطاء الطباعية ومل يقوما بتعريف ورشح 

املصطلحــات الواردة يف الكتاب مام دفعني للقيام 

بدراسة وتحقيق هذا الباب، أسأل الله تعاىل أن أكون 

قد وفقت للصواب .  

لقد قمت باختصار الكثري من املباحث واملطالب 

يف هــذا البحث كوين قد ذكرتها بشــكل تفصييل 

يف مرحلة املاجســتري خالل دراسة وتحقيق الباب 

األول من هذا الكتاب .

وتتكون خطتي يف البحث من قسمني : الدرايس ، 

والتحقيقي 

القسم األول : الدراسة . وتشتمل عىل مبحثني: 

املبحــث األول : دراســة موجزة عــن حياة اإلمام 

الرافعي : صاحب كتاب)العزيز رشح الوجيز( ونبذه 

مخترصة عــن حياة اإلمام الغــزايل صاحب كتاب 

)الوجيز( .

املطلب األول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته . 

املطلب الثاين: والدته ومراحل نشأته . 

املطلب الثالث: أرسته . 

املطلب الرابع: مكانته العلمية . 

املطلب الخامس: شيوخه وتالميذه .

املطلب السادس: وفاته .    

املبحث الثاين: وصف النسخ الخطية ومنهجي يف 

التحقيق. ويشتمل عىل مطلبني :

املطلب األول : وصف النسخ الخطية .

املطلب الثاين : منهجي يف التحقيق .

القسم الثاين : التحقيق  . 

ويعد صلب بحثي ويتضمن النص دراسة وتحقيقاً .   

وال بد لكل عمل يقوم به اإلنسان من صعوبات مير 

بهــا ، فكانت من ظمــن املصاعب التي اعرتضت 

طريقي خــالل مشــواري هذا يف تحقيــق كتاب 

الضامن ، هي صعوبة الحصول عىل املصادر التي 

اعتمدها املؤلف لكون أغلبها ما زال مخطوطاً غري 

مطبوع وليســت يف متناول اليد مام جعلني أعتمد 

عىل بعض الكتب املطبوعة لعلامء متأخرين، ألله 
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أسأل أن يوفقني لخدمة دينه الحنيف .

وآخر دعوانا أن الحمد للــه رب العاملني والصالة 

والسالم عىل ســيد املرســلني وعىل آله وصحبه 

أجمعني ... 

❊ ❊ ❊

 

القسم األول

الدراسة

قبل الدخول إىل دراســة حياة اإلمام الرافعي رحمه 

اللــه تعاىل ال بد لنا من أخذ نبذة مخترصة عن حياة 

اإلمــام الغزايل رحمــه الله تعــاىل مصنف كتاب 

)الوجيز( .

اإلمام الغزايل :	 

هو اإلمــام محمد بن محمد بــن محمد بن أحمد 

الطويس )1) ، أبو حامد الغزايل )2) ، ولد بطوس سنة 

)1) الطويس : نســبة إىل طوس ، وهــي مدينة بينها وبني 

نيســابور عرشة فراســخ أي ما يقــرب اآلن يف املقاييس 

الحديثة)60كم( تقريباً، تشتمل عىل بلدتني ، يقال ألحدهام 

) طابــران ( واألخرى ) نوقان ( ، وبهام أكر من ألف قرية ، 

وبها قرب الرشيد وعيل بن موىس الرضا يف بستان كان بها .

ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ، )دار صادر للطباعة 

والنرش - بريوت - 1376 هـ  ـ 1957 م( 49/4 .

)2) الغزَّايل : بالتشديد هو املشهور نسبة إىل الغزّال ، فقد 

كان والده يغزل الصوف ، وقيل : الغزايل بالتخفيف نســبة 

إىل )غزالة( قرية من قرى طوس . 

   ينظــر : وفيــات األعيان وأنباء أبناء الزمــان ، أبو العباس 

شــمس الدين أحمد بــن محمد بن أيب بكــر بن خلكان ، 

تحقيق: إحســان عباس ، )دار الثقافــة – لبنان(216/4 - 

219، طبقات الشــافعية الكربى ، تــاج الدين بن عيل بن 

عبد الكايف الســبيك ، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي 
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)450 هـــ( ، قرأ يف صباه طرفاً من الفقه ببلده ، ثم 

قدم نيســابور والزم دروس إمام الحرمني )1) ، وجدَّ 

واجتهــد حتى برع يف املذهــب ، ويف الخالف  ، 

والجــدل ، واملنطــق ، وقرأ الحكمة والفلســفة ، 

وأحكم كل ذلك )2) .

وبعد وفاة إمام الحرمني رحمه الله تعاىل خرج اإلمام 

الغزايل  قاصدا الوزير نظام امللك)3) يف معسكره)4)، 

وكان مجلســه مجمع أهل العلم ومالذهم ، فناظر 

األمئة العلامء يف مجلسه ، وقهر الخصوم ، وظهر 

كالمه عليهم ، واعرتفوا بفضله .

 وتلقاه الوزير بالتعظيم والتبجيل وأمره بالتوجه إىل 

- د.عبد الفتاح محمد الحلــو ، ط2)هجر للطباعة والنرش 

والتوزيع - 1413هـ( 220-191/6 . 

)1) إمام الحرمني : هو أبو املعايل الشــيخ عبد امللك بن 

عبد الله بن يوسف الجويني . وستأيت   ترجمته .

)2) ينظر : وفيات األعيان )216/4( . وطبقات الشــافعية 

الكربى )191/6) .

)3) هــو أبو عيل الحســن بن عــيل بن إســحاق ، أصله 

من طوس ، ولد ســنة )408هـ( نشــأ عىل طريقة الفقهاء 

الشافعية، اتخذه السلطان السلجوقي )طغرلبك ( وزيرا له  .

ينظر : الكامل يف التاريخ ، البن األثري  أيب الحسن عيل بن 

محمد بن عبد الكريم، راجعه  وصححه: د. محمد يوسف 

الدقــاق، ط1)دار الكتب العلمية – بــريوت - 1407هـ-

1987م( 478/8 .   

)4) هو امليدان الفســيح بجوار نيســابور أقــام فيه الوزير 

نظام امللك معســكره وكان هذا الوزير ذا اهتامم   وتبجيل 

للعلامء، ولذلك كان معسكره هذا محط للعلامء . 

ينظر : طبقات الشافعية الكربى )250/6) . 

مدرسته )النظامية()5) ببغداد وواله التدريس فيها. 

قدم بغداد سنة )484هـ( ودرس بالنظامية ، وخرج 

إىل الحج يف ذي القعدة سنة )488هـ( . واستناب 

أخاه يف التدريس . 

ودخل دمشــق يف سنة )489هـ( ثم توجه إىل بيت 

املقــدس ، ثم عاد اىل دمشــق . واخذ يصنف يف 

التصانيف املشهورة ، كإحياء علوم الدين ، والكتب 

املخترصة ، ثم أخذ يجــول يف البالد فدخل مرص 

وتوجه إىل اإلســكندرية ، ثم رجع إىل بغداد وعقد 

بها مجلســاً للوعظ ، ثم عاد اىل خراســان ودرّس 

بالنظامية مدة يســرية ، ثم رجــع اىل مدينة طوس 

واتخذ إىل جانب داره مدرســة للفقهــاء ، ومكاناً 

للصوفيــة .  ووزع  وقتــه عىل وظائــف ، من ختم 

القرآن ، ومجالسة أرباب القلوب ، والتدريس لطلبة 

العلــم ، وإدامة الصالة والصيام وســائر العبادات 

إىل أن تويف رحمــه الله بطوس يوم االثنني ســنة 

)505هـ( )6) .

)5) املدرســة النظامية : وهي املدرسة التي أسسها الوزير 

نظام امللك للشيخ أيب إسحاق الشريازي وابتدأ بناءها عىل 

شاطيء دجلة سنة )457هـ ( واستغرق العمل بها سنتني . 

ينظر : ســري أعالم النبالء ، محمد بــن أحمد بن عثامن بن 

قامياز الذهبي ، أبو عبد الله ، تحقيق: شــعيب األرناؤوط 

- محمد نعيم العرقسويس، ط9)مؤسسة الرسالة - بريوت – 

1413هـ( 461/18 . 

)6) ينظر : وفيات األعيان ) 4 / 216 ( . وطبقات الشافعية 

الكربى ) 6 / 191 ) .
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ولإلمام الغزايل رحمه الله تصانيف كثرية يف شــتى 

العلوم منها :

يف فقه املذهب : ) الوسيط ، والبسيط ، والوجيز ، 

والخالصة ، والفتاوى ( 

يف أصول الفقه : ) املنخول ، واملستصفى ( .

يف ســائر العلوم : ) إحياء علوم الدين ، واألربعني 

، واألسامء الحسنى ، وبداية   الهداية ، واملآخذ(.

يف الخالفيــات : ) تحصــني املآخذ ، واملنقذ من 

الضالل ، واللباب املنتخل (

يف الجدل  : ) اإلقتصاد يف اإلعتقاد ، ومعيار النظر 

، وبيان القولني للشافعي ، ومشكاة األنوار ( . وغري 

ذلك من املصنفات .

❊ ❊ ❊

المبحث األول

دراسة موجزة عن 
حياة اإلمام الرافعي

املطلب األول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته	 

أسمه : هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن 

الفضل بن الحسن بن الحسني )1) .

نسبه :  الرافعي القزويني )2)  .

أما الرافعي : فقد اتفق املرتجمون  عىل هذه النسبة، 

وقد ذكرهــا اإلمام يف ترجمة والــده 3، ولكن وقع 

اختالف يف أصلها .

قال اإلمــام الرافعي: )ســمعت الخطيب األفضل 

محمد بن أيب يعىل الرساجي يحيك عن أشــياخ له 

أن الرافعية من أوالد العرب الذين توطنوا هذه البالد 

يف عهد التابعني أو األتباع، وسمعت غري واحد أَنَّ 

آخرين من ولد رجل من العرب اسمه رافع أو كنيته 

أبو رافع ســكن أحدهام قزويــن، واآلخر همدان، 

)1) ينظر: التدوين يف أخبار قزوين لإلمام الرافعي تحقيق: 

عزيز اللــه العطــاردي، )دار الكتب العـــلمية - بريوت - 

1978م(328/1 ، طبقات الشافعية للسبيك 281/8 .

)2) قزويــن : بالفتح ثم الســكون ، وكرس الــواو ، مدينة 

مشهورة بينها وبني الري ســبعة وعرشون فرسخا وهي يف 

اإلقليم الرابع ، وتقع حالياً يف شامل غرب مدينة ) طهران( 

يف إيران وأول من استحدثها سابور ذي األكتاف .

ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي  ) 342/4).
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وأعقب كل واحــد منهام فيهــا . فقيل ألوالدهام 

الرافعية، وهناك بعد جامعة مــن العدول والقضاة 

بهذه النسبة()1) .

وذكر اإلمام النووي انه منســوب إىل )رافعان( بلدة 

من بالد قزوين)2)  .

والراجــح عند اإلمــام الرافعي ما ذكــره يف كتابه 

التدوين حيث قال  : )ويقع يف قلبي أنا من ولد أيب 

 . ( رافع  موىل رسول الله

لقبه : قد تضافــرت كتب الرتاجم عىل ذكره بـ)إمام 

الدين()3) .

كنيته : اتفق جميع مــن ترجم له عىل أن كنيته هي 

)أبو القاسم()4) .

املطلب الثاين: والدته ومراحل نشأته 	 

أوالً : والدته :  

ولــد اإلمــام الرافعي رحمــه  الله تعاىل يف ســنة 

)555هـ( بقزوين، نص عىل ذلك اإلمام نفســه يف 

، وقال اإلمــام الذهبي ناقالً عن  كتابه)التدوين()5) 

اإلمــام الرافعي )رحمهام الله( أَنَّه قال: )ســمعت 

مــن أيب حضوراً يف الثالثة ســنة مثان وخمســني 

)1)  ينظر : املصدر السابق 331-330/1 .

)2) نقله عن النووي  :  الســبيك يف الطبقات الوســطى، 

والسيوطي ، وقال ابن  الســكن : )وتبعه عىل ذلك والدي 

أطال الله بقاءه( . 

)3) ينظر : سري أعالم النبالء للذهبي ) 252/22) .  

)4) ينظر : مصادر ترجمة اإلمام السابقة .

)5)  ينظر : التدوين يف أخبار قزوين 330/1 . 

وخمسامئة( )6)، ولكن الزركيل قال: أَنَّ والدته سنة  

)557هـ ( وهو مرجوح )7) .

 ثانياً : نشأته :

كانت نشــأته األوىل دينية ، علمية إذ كان أبوه يوليه 

عنايــة خاصة يف تربيته ونشــأته ، فــكان لها األثر 

األكــرب يف منو الصالح والعلــم يف نفس اإلمام ، 

حيث حرص كثرياً عىل حضور ولده مجالس العلم 

، والقراءة ، كام كان حريصاً عىل تربيته عىل العبادة 

، والصلة بالله تعاىل ، حيث كان يكر من االعتكاف 

وقــراءة القــران ، وبعد وفاة والده أخــذ العلم عن 

علامء قزوين ، فقرأ عىل الكثري ، وسمع من الكثري ، 

وقام بعدة رحالت يف طلب العلم ، ومن رحالته انه 

ذهب إىل الحج ، وألف كتاباً أسامه : )اإليجاز يف 

اخطار الحجاز( )8) .

املطلب الثالث: أرسته	 

نشأ اإلمام الرافعي رحمه الله تعاىل يف أرسة علمية 

عريقــة من أرس قزوين وكان أبــوه عاملاٌ من علامء 

قزوين، وكان لوالده األثر الكبري يف إحياء وتجديد 

ســمة العلم يف أرسته حيث تفقــه عىل يديه أوالده 

وإخوانــه وأبناء عمومتــه ويكفيه فخــراً أَنَّ اإلمام 

)6) ينظر : سري أعالم النبالء 252/22 .

)7)  ينظر : األعالم للزركيل 55/4 .

)8) ينظر : سري أعالم النبالء 252/22 . طبقات الشافعية، 

أبو بكــر بن أحمد بــن محمد بن عمر بن قايض شــهبة، 

تحقيــق: د. الحافظ عبد العليم خــان، ط1)عامل الكتب - 

بريوت – 1407هـ( 75/2 .
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الرافعي هو أحد بذرات هذه الرتبية )1) .                                

وهذه ترجمة بأهم املعروفني بالعلم من أرسة اإلمام 

الرافعي :-

1- والــده: وهو اإلمام أبو الفضــل محمد بن عبد 

الكريم بــن الفضــل الرافعي القزويني ولد ســنة 

)513هـ( وتويف سنة )580هـ( )2) .

2- أخــواه: أبو الفضائل محمــد كان فقيهاً محدثاً 

رحل يف طلب العلــم، وأبو حامد عبد الرحمن بن 

محمد بن عبد الكريم الرافعي )3) . 

3- جده ألمه: الشيخ أبو الرشيد أسعد بن أحمد بن 

أيب الفضل بن الحسني تويف سنة )578هـ( )4) . 

املطلب الرابع: مكانته العلمية	 

     لقد أثنــى عليه العلامء الذين جــاؤوا من بعده 

نظراً ملكانته العلمية بني العلامء ولغزارة علمه، فقد 

ـه انتهت إليه معرفة املذهب(  قال عنه الذهبي: )أَنَـّ

)5). ووصفــه اإلمــام النووي : بقولــه: )هو اإلمام 

البارع املتبحر يف املذهب وعلوم كثرية ( )6) .  وقال 

 ابن الصالح عنه : )أظــن أين مل أر يف بالد العجم 

مثلــه()7) .  وأقره ابن الســبيك عــىل ذلك فقال يف 

)1) ينظر : التدوين 331/1 .

)2) ينظر : التدوين ) 329/1(،  طبقات الشــافعية للسبيك 

 . 131/6

)3) ينظر : التدوين 161/3 .

)4) ينظر : التدوين 282/2 - 283  .

)5) ينظر : سري أعالم النبالء 253/22 . 

)6) ينظر : تهذب األسامء واللغات للنووي 541/2 .  

)7) ينظــر :  تهذب األســامء واللغات للنــووي 541/2 

طبقاته : )ال شــك يف ذلك()8) .  وقد وصفه اإلمام 

األســنوي يف مقدمة كتابه )املهامت( بقوله : )فإن 

اإلمــام الرافعي ريض الله عنه وأرضاه وجعل الجنة 

متقلبــه ومثواه ملا برع يف علــم املذهب إىل حد 

مل يدركه فيه مــن جاء بعده.وال كثري ممن كان قبله 

.انتدب لتهذيبه وتحبريه ،وانتصب لتحقيقه( )9) . 

البارع  العالمة  الكبــري  اليافعي:)اإلمام  وقال عنــه 

الجامع بني العلوم واألعامل الصالحات( )10) .

املطلب الخامس: شيوخه وتالميذه	 

أوالً : شيوخه :                                                              

لقد نشــأ اإلمام الرافعي ) رحمــه الله تعاىل( ومنذ 

نعومة أظافره وحتى استقامة عوده عىل طلب العلم  

حتى أصبح عاملاً كبرياً ذا شأن رفيع وقد تلقى العامل 

العلم الجليل عىل يد الكثري من العلامء والشــيوخ 

فســمع منهم وقرا عليهم الكثري من العلوم الرشعية 

ومنهــم : والده : اإلمام أبــو الفضل محمد بن عبد 

كريم الرافعي – تلقى منه اإلمام ســائر العلوم تويف 

سنة ) 580هـ ( )11) .

، طبقات الشــافعية الكــربى تاج الدين بن عــيل بن عبد 

الكايف السبيك، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د.عبد 

الفتاح محمد الحلو، ط2)هجر للطباعة والنرش والتوزيع - 

1413هـ( 281/8 . 

)8) ينظر :  طبقات الشافعية الكربى للسبيك 281/8 .

)9) ينظر : املهامت عىل الرافعي والروضة لإلمام األسنوي 

، مخطوط يف مكتبة األوقاف العامة - بغداد، برقم )3872) 

)10) ينظر : مرآة الجنان 56/4 .

)11) والد اإلمام تقدمت ترجمته يف أرسته . 
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الشيخ رزق الله بن هبة بن محمد العجيل األصبهاين 

، أبــو بــركات : فقيه مناظر ، جاء إىل قزوين ســنة 

)506هـ( وسمع الحديث بها )1) .

أبو حامد عبد الله بــن أيب الفتوح بن عمران الفقيه 

– كان مــن رشكاء والده قرأ عليه ) جامع أيب عيىس 

الرتمذي ( بتاممه ، تويف سنة )585هـ( )2) . 

 أبــو بكــر عبــد العزيــز بــن الخليل بــن احمد 

الخلييل )3) .

اإلمــام أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن محمد 

الشــحاذي . الزمه الرافعي كثــرياً يف حله وترحاله 

تويف سنة )587هـ( )4) .

الشــيخ عبد الكايف بن عبد الغفار بن ميك الحريب 

، ابو الفتوح )5) .

القــايض أبو املكارم احمد بن الحســني بن بهرام 

القزويني )6) .

 أبــو بكــر عبد اللــه بــن إبراهيم بن عبــد امللك 

الشحاذي )7) .

الشيخ أبو القاسم عبد الله بن إسامعيل بن القاسم 

الجرجاين القزويني )8) .

)1) ينظر : التدوين 19/3 . 

)2) ينظر : املصدر السابق نفسه 234-233/3 .

)3) ينظر : املصدر السابق نفسه  190/3 .

)4) ينظر : املصدر السابق نفسه 323/1 .

)5) ينظر : املصدر السابق نفسه 228/3 .

)6) ينظر : التدوين 165/2 .

)7) ينظر : املصدر السابق نفسه  285-214/3 .

)8) ينظر : املصدر السابق نفسه  220/3 .

 أبــو عبد اللــه بــن الحافــظ أيب العــالء العطار 

الهمذاين )9) .    

ثانياً : تالميذه :

 ومــن أبــرز تالميذه الذيــن ورد ذكرهــم يف كتب 

الرتاجم : 

الشيخ أبو عمر عثامن بن عبد الرحمن الشهرزوري 

بـ)ابــن الصالح(، ولد ســنة )577هـ(  املعروف 

وتويف ســنة )643هـ(، وذكر من ترجم له انه رحل 

 اىل عــراق العجم فــالزم الرافعي حتــى برع يف 

العلم )10) .

 عبــد الرحمــن الرافعــي : وهــو أخــو اإلمــام 

الرافعي األصغر، ولد ســنة )560هـ( وتويف ســنة 

)615هـ ( )11) .

اإلمام الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي 

بن عبد الله )زيك الدين( املنذري الشــامي األصل 

املرصي املولد والوفاة . ولد سنة)581 هـ( وتويف 

سنة )656هـ()12) .

املطلب السادس: وفاته	 

اتفقت كتــب الرتاجــم والطبقات التــي ترجمت 

لإلمــام الرافعي رحمه الله تعــاىل إىل تاريخ وفاته 

فقد تويف )رحمه الله تعاىل( يف أواخر ســنة )623             

)9) ينظر : املصدر السابق نفسه 151-150/2 .

)10)  ينظر : سري أعالم النبالء 148/22 .  

)11)  ينظر :  التدوين 160-159/3 .

)12)  ينظر : سري أعالم النبالء 319/23 - 320 ، وطبقات 

الشافعية البن قايض شهبة 112-111/2 . 



كتاب الضامن الباب الثاين يف حكم الضامن الصحيح من كتاب )العزيز رشح الوجيز(

أ. م. د. عبد سامي عبد الخالدي    143 

هـ( أو أوائل ســنة )624ه    ـ( كام ذكر ابن الصالح 

واألسنوي، وابن قايض شهبه ، وكذلك جزم به ابن 

خلكان )1) . 

❊ ❊ ❊

)1) ينظر : تهذيب األســامء واللغــات 541/2 ، طبقات 

الشــافعية البن قايض شــهبة 76/2 ، ســري أعالم النبالء 

254/22 ، طبقات الشــافعية الكربى للســبيك 283/8 ، 

هدية العارفني 609/1 ، واألعالم للزركيل 55/4 . 

المبحث الثاني

وصف النسخ الخطية 
ومنهجي في التحقيق

األول: وصف النسخ الخطية

اعتمدت يف تحقيق كتاب الضامن عىل نســختني 

فقط نسخة مطبوعة طباعة تســمى بـ)الحجرية( ، 

وأخرى مخطوطة . وكام يأيت : 

أوالً : نسخة األصل )أ( :

وهي النسخة التي جعلتها األم، ورمزت لها بالحرف 

)أ( ، وهي النســخة املطبوعــة بهامش املجموع 

رشح املهذب لإلمام النــووي )رحمه الله(. وهذه 

نســخة مل نحصل عىل معلومات كافية عنها سوى 
ما كتب ، فمنها يف فهرســت املكتبــة األزهرية )2)  

مبرص . والحقيقة أَنَّ املوجود يف فهرست املكتبة 

األزهرية عدة نســخ ســيأيت ذكرهــا ، والذي يبدو 

يل من خالل اإلطالع عىل عناوين هذه النســخ أَنَّ 

النســخة املطبوعة هي برقــم )767(، و)726(، 

وســبب ترجيح كون هذه النســخة هي املطبوعة 

من دون النســخ الباقية ، أنها كاملة وتقع يف )18) 

مجلد، أما بقية النسخ فإنها ناقصة وغري كاملة . 

)2)  ينظــر : فهرســت املكتبة األزهريــة  ، مطبعة األزهر 

)1365هـ( 2/ 564، 564 .
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ثانياً : النسخة الثانية ) ب (  :

وهي النسخة املحفوظة يف مكتبة دار املخطوطات 

العراقية ، برقم)29617( تحت عنوان : )عزيز رشح 

وجيز(، وهذه التســمية مملوكة باســم)مال سعيد 

بن الحــاج عبد الله الســليامين(، ومكتوب عليها 

بالفارســية : )إنها مشــرتاة بـ)191( قرش خالص 

لغرض اإلنتفاع منها من قبل املســلمني(، وجعلتها 

النسخة الفرع ورمزت لها بالرمز )ب( .

 واملخطوطــة تشــتمل عــىل )1139( صفحة ، 

وتحتوي كل صفحــة ما بني )42 –46( ســطراً ، 

وقياس النسخة هو )19ســم  × 12سم( ، وتنتهي 

هذه النسخة بآخر ربع البيع ، ويرتاوح عدد الكلامت 

يف السطر الواحد بني )15 – 20( كلمة .

تاريخ النســخ: )5 شــوال 1326هـ(، وقد كتبت 

بلونني، حيث كتب الناســخ كلمة) قال( وهو يشري 

إىل كالم الغــزايل رحمه الله تعاىل بالحرب األحمر، 

ويكتب بقيــة الــكالم بالحرب األســود، كام يقوم 

 الناسخ بوضع مثلث عىل نهاية كالم اإلمام الغزايل 

رحمه الله . 

وهناك نســخ أخــرى لهذه املخطوطة مل اســتطع 

اعتامدهــا ، إما كونها غري موجــودة يف العراق، أو 

أنها موجودة ولكنها ناقصة وغري كاملة، وال تحتوي 

الجزء الذي قمت بتحقيقه ، ومن هذه النسخ : 

نســخة محفــوظ يف مكتبــة دار املخطوطــات 

العراقية برقم )836(، تحت عنوان: )الرشح الكبري 

 للرافعي املسمى بالعزيز(، وهذه النسخة يف مجلد 

واحد كبري يبدأ بـ)كتاب الوكالة(، وينتهي بـ)كتاب 

الهبة( . 

نسخة أخرى محفوظة يف دار املخطوطات العراقية 

ببغداد برقم )28135(، وتقع هذه النسخ يف مجلد 

واحد كبري يبدأ بـ)كتاب الغصب(، وينتهي بـ)كتاب 

الوصية - باب الرجوع عنها( .

نســخة أخرى محفوظة يف مكتبة دار املخطوطات 

العراقيــة ببغداد برقــم ) 1/19073( بعنوان)الربع 

الرابع من كتاب العزيز(، وتقع يف مجلد واحد كبري 

يبدأ  بـ)كتاب النكاح(، وينتهي بآخر الكتاب .

نســخة محفوظة يف مكتبة األوقاف يف بغداد برقم 

)3872( تحــت عنوان )العزيز رشح الوجيز( وتقع 

يف مجلد واحد ويشتمل عىل )246( ورقة . 

هناك نسخ أخرى تشتمل عىل أجزاء متفرقة محفوظة 

باملكتبة األزهرية أيضا ومن هذه النسخ: 

 )454) 3228 – الجــزء الخامــس : يبدأ بكتاب 

البيع وينتهي بكتاب الرهن 

 )2882(  امبايب  48361 – نســخة تشتمل عىل 

أربع مجلدات . )3883( امبايب  48362 –  الجزء 

األخري .

املطلب الثاين: عميل يف التحقيق 	 

1- قمت بعون من الله تعاىل وكرمه وعطفه بتحقيق 

كتاب الضامن من كتاب) العزيز يف رشح الوجيز ( 

لإلمام الرافعي ) رحمه الله تعاىل ( . ) الباب الثاين 

يف حكــم الضامن الصحيــح( . اعتمدت يف أثناء 

تحقيقي للمخطوطة عىل نسختني : 
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أ – النســخة األوىل: وهي )فتــح العزيز( املطبوع 

بهامش املجموع بإرشاف علامء   األزهر وجعلت 

هذه النســخة هي )أ( لكونها نسخة صحيحة وقليلة 

السقوطات . 

ب- النســخة الثانيــة: وهي النســخة املخطوطة 

واملوجــودة يف دار املخطوطــات العراقية وهي 

برقم)29617( وقد جعلتها النســخة )ب( لوجود 

بعض السقوطات فيها . 

قابلت بني النسختني )أ( و )ب( وبينت الفارق بينهام 

وأرشت إىل مواضع الســقط والزيادة من النسختني 

ورجحــت ما رأيته أنســب وأوضح مــن األلفاظ، 

واســتعنت يف ضبط نص كتاب )الوجيز( املوجود 

يف النسختني بكتاب )الوجيز( املطبوع واملحقق، 

ورجحت عبارة النســخة التي توافقه واستعنت يف 

الرتجيح بني ألفاظ النسختني لضبط كتاب )العزيز( 

لإلمام الرافعي ، بكتاب )روضــة الطالبني( لإلمام 

النووي  ألنه مخترص وفيه أغلب ألفاظه . 

قمت بتوثيق األقوال واملسائل الفقهية يف املذهب 

من مصادرهــا إذا كانت مطبوعة ولكن أكر الكتب 

التــي اعتمدها املؤلــف مــا زال مخطوطاً وغري 

موجود يف )العراق( مام اضطرين إىل الرجوع إىل 

الكتب القدمية التي تم طبعها وبعض كتب متأخري 

الشافعية مثل كتاب )روضة الطالبني ( لإلمام النووي 

، و)مغني املحتاج( للخطيب الرشبيني وغريهام . 

 قمت بتوثيق األقوال واملســائل الفقهية املنسوبة 

 إىل أمئــة املذاهــب كـــ) أيب حنيفــة ومالــك 

وأحمد ( رحمهــم الله تعاىل مــن الكتب الفقهية 

لتلك املذاهب . 

ذكرت يف الهامش مــا رأيته رضورياً من التعليقات 

املتممة من الكتب  الفقهية .

ترجمت للكتب التي ورد ذكرها يف النص املحقق 

وأرشت إىل مصادر الرتجمة . 

 ترجمــت لألعالم الذيــن ورد ذكرهــم يف النص 

املحقق وأرشت إىل مصــادر الرتجمة . لكنني مل 

أترجم لألعــالم البارزين كالصحابــة رضوان الله 

تعاىل عنهــم وأمئة املذاهب األربعــة )أيب حنيفة 

ومالك والشافعي وأحمد( رحمهم الله تعاىل وذلك 

لغناهم عن التعريف ولشهرتهم بني الناس .

يف حالة وجود إضافة أو ســقط بني النسختني فاين 

وضعته بني قوسني]  [وأرشت له يف الهامش

 رشحــت بعض العبــارات واملصطلحات الفقهية 

التي تحتــاج إىل الرشح مســتعيناً بكتب املعاجم 

اللغوية والفقهية . 

 قمت بعمل بعــض املالحق الخاصة باملخطوطة 

)كتصويرها( . 

تصوير لنسخة )العزيز( املطبوع بهامش املجموع 

للنووي ، وهي النسخة )أ( عندي يف التحقيق . 

العزيز( املوجودة  الخطية )من  للنســخة  تصوير 

والتــي تحمل  العراقيــة  دار املخطوطــات  يف 

الرقم )29617( وهي النســخة )ب( عندي يف 

. التحقيق 
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القسم الثاني

النص المحقق 

وهو: كتــاب الضامن – الباب الثــاين – يف حكم 

الضامن الصحيح – من كتاب )العزيز رشح الوجيز( 

كتاب الضامن )1).

الباب الثاين : يف حكم )2( الضامن الصحيح .

)1) الضامن لغة : مصــدر ضمن، وضمنت اليشء ضامناً 

: كفلت به ، فأنــا ضامن وضمني، وضمنته اليشء  تضميناً 

فتضمنه عنــي،  مثل غرمته . ينظر : الصحــاح ، تاج اللغة 

وصحاح العربية، إلسامعيل بن حامد الجوهري ، تحقيق : 

أحمد عبد الغفور عطار ، ط4)دار العلم للماليني – بريوت 

– 1407هـ(2155/6 .  

واصطالحــاً : معاملة صحيحة دل عليــه الخرب واإلجامع، 

ومعناه تضمني الدين يف ذمــة الضامن حتى  يصري مطالباً 

بــه مع األصيل . ينظر : الوســيط يف املذهب، ملحمد بن 

محمد بن محمد الغزايل أبو حامد، تحقيق: أحمد محمود 

إبراهيم، ومحمــد محمد تامر، ط1)مطبعة دار الســالم – 

القاهرة - 1417هـ(231/1. 

ء بأنّه كَذا  مِّ الَقضاُء يف اليشَّْ )2)  الحكم لغة: الُحْكُم بالضَّ

أو لَيْس ِبَكذا ســواٌء لَزِم ذلِك َغرْيَه أَْم الَ، هذا قوُل أهِل اللّغة 

َص بَعُضهم فقال: الَقضاُء بالَعْدل ، نقله األزهرّي .  . وَخصَّ

ينظر : تاج العروس من جواهــر القاموس، محمد مرتىض 

الحســيني الزبيدي، تحقيق: مجموعة من املحققني، )دار 

الهداية( 510/31 . 

   والحكم اصطالحاً: الحكم خطــاب الله تعاىل املتعلق 

قال }الغزايل{ )3( :  

    )وله أحكام )األول( يجوز )م( مطالبة الضامن من 

غري انقطاع الطلبــة عن املضمون عنه، ومهام أبرئ 

األصيل برئ الكفيل، [وإن] )4( أبرئ الكفيل مل يربأ 

األصيل، ولو كان الديــن مؤجالً فامت األصيل مل 

يطالب الكفيل ألنه حي( )5( .

}رشح الرافعــي{)6( : مقصود البــاب بيان ما يرتتب 

عىل الضامن الصحيح من اآلثار واألحكام،  فمنها: 

أنه يتجدد للمضمون له جــواز مطالبة الضامن،)7) 

وال تنقطع مطالبته عن املضمون عنه بل يتخري يف 

مطالبتهام ومطالبة واحد منهــام ألنَّ غرض العقد 

التوثيــق )8) . وعــن مالك ][ )9) أنــه ال يطالب 

بأفعال املكلفني . ينظر: رشح التلويح عىل التوضيح ملنت 

التنقيــح يف أصول الفقه، عبيد الله بن مســعود املحبويب 

البخاري الحنفــي، تحقيق: زكريا عمــريات، )دار الكتب 

العلمية - بريوت - 1416هـ - 1996م( 28/1 . 

)3) زيــادة من املحقق، وحيثام وجــدث يف البحث فهي 

زيادة من املحقق مل أذكرها الحقاً لعدم التكرار .

)4) يف )ب( : )فإن( . 

)5) الوجيز يف فقه اإلمام الشــافعي ، حجة اإلسالم اإلمام 

محمد بن محمد أيب حامد الغزايل ، )دار املعرفة – بريوت 

- 1399هـ-1979م( 185/1 .

)6) زيــادة من املحقق، وحيثام وجــدث يف البحث فهي 

زيادة من املحقق مل أذكرها الحقاً لعدم التكرار .  

)7) ينظــر : املهذب يف فقه اإلمام الشــافعي، إبراهيم بن 

عيل بن يوسف الشريازي، )دار الفكر – بريوت( 341/1 .

)8) ينظر : الوسيط يف املذهب 247/3 .

)9) ساقطة من )ب( .
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الضامن إال إذا عجز عن تحصيله من األصيل لغيبة 

أو إعســار، هذا إذا أطلق الضامن)1) [الضامن] )2) . 

أما إذا ضمن برشط براءة األصيل ففي صحته وجهان 

عن ابن رسيج )3): أشبههام: املنع ألنه قرن به رشطاً 

يخالــف مقتىض الضامن )4). والثــاين: يصح )5)، [

)1) ينظر : الخريش عىل مخترص سيدي خليل، )دار الفكر 

للطباعة – بريوت( 30/6 .

)2) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)3) هــو : أحمد بــن عمر بن رسيج القــايض أبو العباس 

البغدادي، حامل لواء الشــافعية يف زمانــه ونارش مذهب 

الشافعي، كان من عظامء الشــافعيني وعلامء املسلمني ، 

وكان يقال له  الباز األشهب ، وويل قضاء شرياز وكان يفضل 

عىل جميع أصحاب الشافعي حتى عىل املزين ، مات يف 

جامدي األوىل سنة ست وثالمثائة عن سبع وخمسني سنة 

ودفن ببغــداد بالجانب الغريب . ينظــر : طبقات الفقهاء ، 

إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي أبو إسحاق، تحقيق : 

خليل امليــس، )دار القلم – بريوت(118/1 ، املنتظم يف 

تاريــخ امللوك واألمم ، عبد الرحمن بن عيل بن  محمد بن 

الجــوزي ، ط1)دار صادر – بريوت - 1358هـ( 149/6 ، 

طبقات الشــافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن 

قايض شهبة، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، ط1)عامل 

الكتب - بريوت – 1407هـ( 89/2 ، طبقات الحفاظ، عبد 

الرحمن بن أيب بكر الســيوطي ، ط1)دار الكتب العلمية – 

بريوت - 1403هـ(340/1 .

)4) ينظر : روضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام يحيى بن 

رشف النووي، ط2)املكتب اإلسالمي - بريوت – 1405) 

264/4

)5) ينظر :  مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، 

محمد الخطيب الرشبيني، )دار الفكر – بريوت( 208/2 .

ملا] )6) روي أنه ملا ضمــن أبو قتادة  الدينارين 

عن امليت قال النبي  ))ُهــاَم َعلَيْك َحقُّ الَْغِريِم 

َوبَِرئَ الَْميُِّت ؟ فقال: نعم فََصىلَّ َعلَيِه(( )7) .

فإن قلنا: بالصحة ففي صحة الرشط وجهان، يشتمل 

الخالف يف براءة املُِحيل إذا أحال عىل من ال َدين 

عليــه )8) ، وصححنا هذه الحوالة ]وقد[ )9) َمرَّ ذلك 

)10)، وقــد يعكس الرتتيب فيقال يف صحة الرشط ]

وجهان[ )11): إن فســد ففي فساد الضامن وجهان، 

وإذا صححنا ]العقد والرشط[ )12) بَِرئَ األصيل )13)، 

وكان للضامــن الرجوع عليــه يف الحال إن ضمن 

بإذنه )14)، ألنه حصل براءة ذمته كام لو أدى ومهام 

)6) يف )أ( : )كام( وما أثبتناه من )ب( .

)7) الســنن الصغري ، إلمــام املحدثني الحافــظ الجليل 

أيب بكر أحمد بن الحســني بن عــيل البيهقي، وثق أصوله 

وخــرج أحاديثه وعلــق عليه: الدكتور عبــد املعطي أمني 

قلعجي، ط1)دار الوفــاء – املنصورة – مرص -1410هـ - 

1989م( 305/2 – 306، كتاب البيوع، باب الضامن، رقم 

الحديث)2098( . الحديث إســناده حسن . ينظر : مجمع 

الزوائد ومنبع الفوائد، عيل بن أيب بكر الهيثمي، )دار الريان 

للرتاث - دار الكتاب العريب - القاهرة - بريوت – 1407هـ(  

. 42/3

)8) ينظر : املهذب 342/1 .

)9) يف )ب( : )فقد( .

)10) ينظر : ص2 هامش رقم)7) .

)11) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)12) يف )ب( : )الرشط والعقد( .

)13) ينظر : مغني املحتاج 208/2 .

)14) ينظر : روضة الطالبني264/4 .
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ين األصيل بريء الضامن لسقوط  أبرأ مســتحق الدَّ

الحق كام لو أدى األصيل الدين أو أحال ]األصيل[ 

ين عىل إنســان أو أحال املستحق  )1) مســتحق الدَّ

امن  غرميه عليه )2)، وكذلــك يربأ برباءة َضاِمن الضَّ

)3)، ولو أبــرأ الضامن مل يربأ األصيل )4)، ألن إبراءه 

إســقاط ]للوثيقة[ )5) )6)، وذلك ال يقتيض ُســقوط 

أصل الدين كََفكِّ الرهن )7) .

 ويــربأ الضامن من الضامن بإبــراء ]املضمون له[ 

امن، كام  )8) )9)، وال يــربأ الضامن بإبراء َضاِمن الضَّ

ذكرنا يف الضامن واألصيل )10) .

 ولو ضمن ديناً مؤجالً فــامت األصيل وحل عليه 

)1) ساقطة من )ب( .

)2) ينظر : مغني املحتاج 210/2 .

)3) ينظر : روضة الطالبني 264/4 .

)4) ينظر : الرساج الوهاج عىل منت املنهاج، العالمة محمد 

الزهري الغمراوي، )دار املعرفة للطباعة والنرش – بريوت( 

. 243/1

)5) يف )ب( : )الوثيقة( .

)6) ينظر : مغني املحتاج 210/2 ، حاشية إعانة الطالبني 

عىل حــل ألفاظ فتــح املعني لرشح قــرة العني مبهامت 

الدين، أيب بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي، )دار الفكر 

للطباعة والنرش والتوزيع – بريوت( 80/3 .

)7) ينظــر : فتح الوهاب برشح منهــج الطالب، زكريا بن 

محمــد بن أحمد بن زكريا األنصــاري أبو يحيى، ط1)دار 

الكتب العلمية - بريوت – 1418هـ( 368/1 .

)8) يف )ب( : )الضامن( .

)9) ينظر :  روضة الطالبني 264/4 .

)10) ينظر ص3 هامش رقم )11( و)12) .

يــن مل يحل عىل الضامــن )11)، ألنه حيٌّ يرتفق  الدَّ

باألجل )12)، وخرج ابُن القطان ]وجهاً[ )13) )14): أنه 

يحل عىل الضامن أيضاً ألنه فرع األصيل )15)، وعىل 

املذهب لو أخر املســتحق املطالبة كان للضامن 

 أن يطالبــه بأخذ حقه من تركــة األصيل يف الحال، 

أو ]إبراء[ )16) ذمته ألنه قــد تهلك الرتكة، فال يجد 

مرجعاً إذا غرم )17) .

)11) ينظر : روضة الطالبني 264/4 .

)12) ينظر : الوسيط يف املذهب 248/3 . 

)13) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)14) هو أبو الحسني أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان 

البغدادي آخــر أصحاب ابن رسيج وفــاة ، أخذ الفقه عن 

ابــن رسيج ثم من بعده عن أيب إســحاق املروزي ، درس 

ببغداد وأخذ عنه العلامء ، قال الخطيب البغدادي : هو من 

كرباء الشافعيني ، كانت الرحلة إليه بالعراق مع أيب القاسم 

الداريك استقل ، بالرئاســة ، وله مصنفات يف أصول الفقه 

وفروعه . مات يف جامدي األوىل ســنة تســع وخمســني 

وثالمثِائة . ينظر : الوايف بالوفيات ، صالح الدين خليل بن 

أيبك الصفدي ، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتريك مصطفى 

، )دار إحياء الرتاث - بريوت - 1420هـ- 2000م( 210/7 

، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد 

بن محمد العكري الحنبيل، تحقيق : عبد القادر األرنؤوط - 

محمود األرناؤوط ، ط1)دار بن كثري - دمشق - 1406هـ( 

. 28/3

)15) ينظر : روضة الطالبني 264/4 .

)16) يف )ب( : )بإبراء( .

)17) ينظر : أسنى املطالب رشح روضة الطالب ، زكريا بن 

محمد بن زكريا األنصاري ، زين الدين أبو يحيى الســنييك 

، تحقيق : د. محمد محمد تامر ، ط1)دار الكتب العلمية – 
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وعن رواية الشيخ أيب عيل )1) وجه: أنه ليس للضامن 

ين،  هذه املطالبة )2)، ولو مات الضامن حل عليه الدَّ

فإن أخذ املســتحق املال من تركته مل يكن لورثته 

الرجوع عىل املضمــون عنه قبل ُحلول األجل )3)، 

ونقل القاىض ابن كج )4) وجهاً آخر أنه ال يحل عىل 

بريوت – 1422هـ - 2000م( 247/2 .

)1) اإلمام شيخ الشــافعية أبو عيل الحسن بن الحسني بن 

أيب هريرة البغدادي القايض ، من أصحاب الوجوه ، انتهت 

إليه رئاســة املذهــب ، تفقه بابن رسيج ثم بأيب إســحاق 

املروزي ، وصنف رشحاً ملختــرص املزين ، أخذ عنه أبو 

عيل الطربي والدارقطني وغريهام  ، واشــتهر يف اآلفاق . 

تويف ســنة خمس وأربعني وثالمثِائة . ينظر : ســري أعالم 

النبالء 430/15 ، وفيات األعيان 75/2 .

)2) ينظر : املهذب 342/1 .

)3) ينظر : إعانة الطالبني 80/3 .

)4) يوسف بن أحمد بن كج القايض أبو القاسم الدينوري 

، أحــد األمئــة املشــهورين وحفاظ املذهب الشــافعي 

املصنفني ، انتهت إليه رئاســة املذهــب يف بالده ، وكان 

يرضب به املثل يف حفظ املذهب بني رياسة الدين والدنيا 

، تفقه بأيب الحســني بن القطان وحــرض مجلس الداريك 

ومجلس القــايض أيب حامد املــروزي ، وكان يرحل إليه 

الناس من اآلفاق رغبة يف علمه وجوده ، قتله العيارون ليلة 

الســابع والعرشين من شهر رمضان سنة خمس وأربعامئة . 

وكج بكاف مفتوحة وجيم مشــددة ، وهو يف اللغة للجص 

الــذي تبيض به  الحيطان ، ومن تصانيفه ) التجريد ( . ينظر 

: طبقات الفقهاء للشــريازي 223/1 ، طبقات الشــافعية 

الكربى 359/4 .

الضامن كام ]ال[ )5) يحل عىل األصيل )6) . 

قال }الغــزايل{ : )الثاين: أَنَّ للضامن إجبار األصيل 

عىل تخليصه إن طولــب، ويف مطالبته بالتخليص 

قبل أن يطالب خالف، وكذا يف قدرته عىل املطالبة 

بتســليم املال إليه حتى يؤديه بنفســه فيخرج عن 

العهدة( )7) .

}رشح الرافعــي{ :  أصل مســائل الفصل وجهان، 

خرجهام ابن رسيج يف أن مجرد الضامن هل يثبت 

حقــاً للضامن عىل األصيل ويوجب علقة بينهام أم 

ال ؟ ففي وجه يوجب ألنه اشتغلت ذمته بالحق كام 

ضمن، فليثبت له عوضه عــىل األصيل )8)، ]وفيه[ 

)9) وجه ال )10)، ألنه ال يفوت عليه قبل الغرم يشء، 

فال يثبت له يشء إال بالغرم )11). 

إذا عرفت ذلك، فلو طالــب املضمون له الضامن 

)5) يف )ب( : )مل( .

)6) ينظر : روضة الطالبني 265/4 .

)7) الوجيز : 185/1 .

)8) ينظر : روضة الطالبني 265/4 .

)9) يف )ب( : )ويف( .

)10) قال اإلمام النووي رحمه الله تعاىل : ويف وجه شــاذ 

ليس له ، وليس له مطالبته قبل أن يطالب عىل األصح. ينظر 

: روضة الطالبني 265/4 .

)11) ينظر : حاشية قليويب عىل رشح جالل الدين املحيل 

عىل منهاج الطالبني، شــهاب الدين أحمــد بن أحمد بن 

ســالمة القليويب، تحقيق: مكتب البحوث والدراســات، 

ط1)دار الفكــر - لبنان - بــريوت - 1419هـ - 1998م( 

 . 413/2
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بأداء املــال كان له إن يطالب األصيل بتحصيله إن 

ضمن باإلذِن )1).

كام أنه يغرمه إذا غــرم )2). وعن القفال )3) وجه: أنه 

)1) )أمــا األصيل فألن الدين باق عليه ، ولهذا قال  أليب 

قتــادة t :  ))اآلَن بَرََدْت عليه ِجلُْدُه(( . مســند اإلمام أحمد 

بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشــيباين، )مؤسسة 

قرطبة – مرص( 330/3 ، مسند أيب سعيد الخدري  ، رقم 

الحديث)14576( . الحديث اسناده حسن . ينظر : مجمع 

الزوائد 39/3 . وأما الضامن : فلقوله  : ))الزَِّعيُم َغارٌِم(( . 

الجامع الصحيح سنن الرتمذي، محمد بن عيىس أبو عيىس 

الرتمذي الســلمي، تحقيق: أحمد محمد شــاكر وآخرون، 

)دار إحياء الرتاث العريب – بريوت( 565/3 ، كتاب البيوع 

، باب ما جــاء يف أن العارية مؤداة، رقم الحديث)1265) 

. قال أبو عيىس الرتمذي : حديث حســن غريب( . ينظر : 

كفاية األخيار يف حــل غاية اإلختصار، تقي الدين أيب بكر 

بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي، تحقيق: 

عيل عبد الحميد بلطجي - محمد وهبي سليامن، ط1)دار 

الخري - دمشق – 1994م( 267/1 .

)2) ينظــر : املهذب للشــريازي 341/1 ، الرساج الوهاج 

. 243/1

)3) القفال : القاسم بن أبو بكر محمد بن عيل بن إسامعيل 

القفال الكبري ، الشايش ، صاحب التقريب الفقيه الشافعي 

اإلمــام الجليل أحد أمئة الدنيــا ، والتقريب من أجل كتب 

املذهــب ذكره اإلمام أبو بكر البيهقــي وقال مل أرى أحداً 

من املصنفني يف نصوص الشــافعي t فيام حكاه أوثق من 

صاحــب التقريب، وهو من النصــف األول من كتابه أكر 

حكاية أللفاظ الشــافعي منه يف النصف األخري، والشايش 

نســبة اىل الشاش بشينني معجمتني بينهام ألف وهي مدينة 

وراء نهر ســيحون )وهو أحد أنهار  وسط آسيا، وأحد أكرب 

نهرين يف أوزبكستان حالياً( ، خرج منها جامعة من العلامء 

ال ميلك مطالبته ]به[ )4)، واملشهور األول )5)، وهل 

يطالبه بالتخليص قبل أن يطالب ؟ فيه وجهان:

أحدهــام: نعم، كام لو اســتعار عبــد الغري للرهن 

ورهنه، كان للاملك املطالبة بالفك )6).

 وأصحهــام: ال، ألنــه مل يغرم شــيئاً وال توجهت 

يِن،  عليه طلبة، ويخالف الرهــن فإنه محبوس بالدَّ

]وفيه[ )7) رضر ظاهر )8)، ومعنى التخليص أن يؤدي 

دين املضمون له ليربأ برباءته الضامن )9) .

ويف متكن الضامن من تغريم األصيل قبل أن يغرم 

حيث ثبت له الرجوع وجهان )10) ذكرهام الشيخ أبو 

وقد تويف بالشاش )الشاش قيل عنها إقليم، وقيل مدينة يف 

أوزبكســتان( يف ذي الحجة سنة خمس وستني وثالمثائة .   

ينظر : وفيات األعيان 200/4-201 ، وطبقات الشــافعية 

الكربى )472/3 - 474) . 

)4) ساقطة من)أ( وما أثبتناه من )ب( .

)5) ينظر : مغني املحتاج 209/2 .

)6) ينظر : املهذب للشريازي 243/1 .

)7) يف )ب( : )فإنه( .

)8) ينظر : املهذب للشــريازي 341/1 ، أسنى املطالب 

. 247/2

)9) ينظر : مغني املحتاج 209/2 .

)10) ينظر : روضة الطالبني 265/4 .
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محمــد )1) واإلمام )2) ]رحمهام اللــه[ )3) بناًء عىل 

األصــل املذكــور، إن أثبتنا له حقــاً عىل األصيل 

مبجرد الضامن فله أخذه وإال فال )4) . 

)1) عبد الله بن يوســف بن عبد الله بن يوسف بن محمد 

بن حيويه الشــيخ أبو محمد الجوينــي والد إمام الحرمني، 

كان إماماً بارعاً فقيهاً شــافعي املذهب مفرساً نحوياً أديباً، 

تفقه عىل أيب بكر القفال، وتخرج به فقهاء، صنف التبرصة 

وصنف التذكــرة والتعليــق ومخترص املختــرص والفرق 

والجمع والسلســلة وموقــف اإلمام واملأموم والتفســري 

الكبري، وســمع من جامعة، وروى عنه ولده إمام الحرمني 

وغريه . تويف يف ذي القعدة ســنة مثان وثالثني وأربعامئة 

. ينظر : طبقات الشــافعية الكربى للسبيك 73/5، وفيات 

األعيان 47/3، الوايف بالوفيات 363/17.

)2) هو إمــام الحرمني أبو املعايل ابــن اإلمام أيب محمد 

الجويّنــي، الفقيه امللقَّــب ضياء الّدين، رئيس الّشــافعية 

بنيســابور، كان إمام األمئّة عىل اإلطــالق املجتمع عىل 

إمامته رشقاً وغرباً مل تر العيون مثله، ولد ســنة تسع عرشة 

ه عــىل والده فأىت عىل جميع  رم، وتفقَّ وأربعامئة يف املحَّ

مصنّفاته، وتويّف أبوه وله عرشون سنة فأقعد مكانه للتّدريس 

فكان يدرّس ويخرج إىل مدرسة البيهقي، وأحكم األصول 

عىل أيب القاسم اإلسفرائيني، تويف يف الخامس والعرشين 

من ربيع اآلخر سنة مثان وسبعني وأربعاِمئة . ينظر : تاريخ 

اإلسالم ووفيات املشــاهري واألعالم، شمس الدين محمد 

بن أحمد بن عثامن الذهبي، تحقيق: د. عمر عبد الســالم 

تدمري، ط1)دار الكتاب العريب - لبنان - بريوت - 1407هـ 

- 1987م( 229/32 ، طبقات الشــافعية 255/1 ، الوايف 

بالوفيات 116/19 . 

)3) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)4) ينظر : روضة الطالبني 265/4 .

وقوله يف الكتاب )5) : )وكذا يف قدرته عىل املطالبة 

بتســليم املال ]إليه[ )6) ، حتى يؤديه بنفسه فيخرج 

عــن العهدة( )7) محمول عىل هــذه الصورة، ]وأنه 

يستظهر[ )8) باملأخوذ ويؤدي الدين، إما منه ]أو[ )9) 

من غريه، فيخرج عن العهدة، وظاهر اللفظ يشــعر 

بأخذه منه ليبــارش أداءه نيابة عنه، ويســتفيد بعني 

الرباءة، لكن الحمــل عليه بعيد لبعد الخالف يف ]

اإلجبار[ )10) عىل اإلنابة )11)، وأيضاً فإنه ليس له ذكر 

يف كتب األمئة ]رحمهم الله[ )12)، ولكن الوجهان 

يف متكينه من التغريم مفرعاً عىل أنَّ ما ]يأخذه[ )13) 

عوضاً عام يقيض به َدين األصيل ]هل[ )14) ميلكه؟ 

]فيــه[ )15) وجهان بناًء عىل األصل الســابق، ]فإن[ 

)16) دفعه األصيل ابتداًء من غري إجبار ومطالبة، فان 

قلنا ميلكه فله الترصف فيــه كالفقري إذا أخذ الزكاة 

)5) املراد به كتاب الوجيز لإلمام الغزايل رحمه الله تعاىل .

)6) ساقطة من )ب( .

)7) الوجيز 185/1 .

)8) يف )ب( : )كأنه مستظهر( . 

)9) يف )ب( : )وإما( . 

)10) يف )أ( : )اإلخبار( ، وما أثبتناه من )ب( وهو الصواب 

ألنه يتناسب مع ما بعده من كالم .

)11) ينظر : روضة الطالبني 265/4 .

)12) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)13) يف )ب( : )أخذه( .

)14) ساقطة من )ب( .

)15) يف )ب( : )وفيه( .

)16) يف )ب( : )وإن( .
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املعجلة، لكن ال يســتقر ملكه عليــه ]إال بالغرم، 

حتى لو أبرأه املســتحق كان عليه رد ما أخذه، كرد 

الــزكاة املعجلة إذا هلك املال قبل الحول )1)، فان 

قلنــا: ال ميلكه[ )2) ]فعليــه[ )3) رده ولو هلك عنده 

ضمن كاملقبــوض بالرشاء الفاســد )4)، ولو دفعه 

إليه وقــال: ]اقض[ )5) به ما ضمنت عني فهو وكيل 

األصيل واملال أمانة يف يده )6)، ويخرح عىل ذلك 

األصل صور أخرى: 

 منهــا: أنَّ الضامن هل يحبــس األصيل إذا حبس 

املضمون له الضامن؟ إن أثبتنا العلقة بني الضامن 

واألصيل، يجــوز للضامن حبســه )7)، وبه قال أبو 

حنيفــة ]رحمه اللــه[ )8) )9)، وإال فال، وهو االصح 

)10) . ومنها: لو أبرأ الضامن األصيل، عام سيغرم، إن 

)1) ينظر : روضة الطالبني 265/4 .

)2) ما بني املعقوفني ساقط من )ب( .

)3) يف )ب( : )وعليه( .

)4) ينظر : روضة الطالبني 265/4 .

)5) يف )أ( : )اقصد( ، وما أثبتناه من )ب( وهو الصواب .

)6) ينظر : روضة الطالبني 265/4 .

)7) ينظر : مغني املحتاج 209/2 .

)8) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من)ب( .

)9) ينظــر : البحــر الرائق، زين الدين بــن نجيم الحنفي، 

ط2)دار املعرفة – بريوت( 309/6 ، الفتاوى الهندية ، يف 

مذهــب اإلمام األعظم أيب حنيفــة النعامن، تأليف جامعة 

من علامء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين الربنهابوري، )دار 

الفكر – بريوت – 1411هـ - 1991م( 298/3 .   

)10) ينظر : فتح الوهاب 368/1 ، مغني املحتاج 209/2 

.

أثبتنا العلقــة يف الحال صح اإلبراء )11)، وإال خرج 

عىل اإلبراء عام مل يجب، ووجد سبب وجوبه )12) .

ومنهــا: لو صالــح الضامــن األصيل عن    

العرشة التى ســيغرمها عىل خمســة إن أثبتناها يف 

الحال صح الصلح، ]وكأنه[ )13) أخذ عوض ]بعض[ 

)14) الحق، وأبرأ عن الباقي وإال مل يصح )15) . ومنها: 

لو ضمن ضامن عن األصيل للضامن ]شــيئاً[ )16) 

مام ضمــن ]ففي صحته الوجهــان ، وكذا لو رهن 

األصيل عند الضامن شيئاً مام ضمن[ )17) واألصح 

]يف الــكل[ )18) املنع، ولو رشط يف ابتداء الضامن 

أن يعطيه األصيل ضامناً ففي صحة الرشط الوجهان 

إن صح فإن وىف ]األصيل[ )19) وأعطاه ضامناً فذاك، 

وإال ]فله فســخ الضامن[ )20)، وإن فســد فسد به 

)11) ينظر : روضة الطالبني 265/4 .

)12) ينظر : حاشــية الشــيخ ســليامن الجمل عىل رشح 

املنهج لزكريا األنصاري، ســليامن الجمــل، )دار الفكر - 

بريوت( 389/3 . 

)13) يف )ب( : )كأنه( .

)14) يف )ب( : )بعوض( .

)15) ينظــر : مغنــي املحتاج 210/2 ، حاشــية الجمل 

390/3

)16) ساقطة من )ب( .

)17) ما بني املعقوفني ساقط من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)18) ساقطة من )ب( .

)19) يف )ب( : )الضامن( .

)20) يف )أ( : )فال فسخ للضامن( وما أثبتناه من )ب( وهو 

الصواب .
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الضامن عىل أصح الوجهني )1) . 

قال }الغزايل{ : 

)الثالث: الرجوع ]ومن[ )2) أدى دين غريه بغري إذنه 

مل يرجع، ]وإن[ )3) أدى برشط الرجوع وإذنه رجع، 

وإن أدى بــاإلذن دون رشط الرجوع ]فوجهان[ )4)، 

والضامن يرجع إن ضمــن ]وأدى[ )5) باإلذن، وإن 

اســتقل بهام مل يرجع، وإن ضمن دون اإلذن وأدى 

باإلذن فالصحيح أنه ال يرجــع، وإن ضمن باإلذن 

 وأدى بغــري اإلذن عن مطالبة فريجــع، )و( )6) وإن 

]أدى[ )7) ابتدأ فوجهان( )8). 
}رشح الرافعي{ : 

الغرض اآلن بيان املوضع الذى يســتحق الضامن 

الرجوع عىل األصيل باملغروم والذي ال يســتحق، 

وقدم عليه الكالم يف أَنَّ من أدى دين الغري من غري 

ضــامن متى يرجع؟ وتفصيله أنــه إن أداه بغري إذن 

املديون مل يكن له الرجوع، ألنه متربع مبا فعل )9)، 

)1) ينظر : روضة الطالبني .

)2) يف )ب( : )من( .

)3) يف )ب( : )وإذا( .

)4) يف )ب( : )وجهان( .

)5) يف )ب( : )فأدى( .

)6) الواو :  وهو رمز عىل قول بعيد مخرج لألصحاب . 

)7) زيادة من الشارح كونها غري موجودة ضمن كالم اإلمام 

الغزايل رحمه الله تعاىل . ينظر : الوجيز 186/1.

)8) ينظر : الوجيز 185/1 – 186 .

)9) ينظر : منهج الطالب زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 

األنصاري أبو يحيــى، ط1)دار الكتب العلمية - بريوت – 

ويخالف ما لو أوجــر طعامه للمضطر حيث يرجع 

عليــه، وإن مل يأذن املضطر ألنه ليس ]متربعاً[ )10) 

)11)، بل يجب عليه إطعام املضطر استبقاء ملهجته 

ويخالف الهبة )12)، فإنَّ يف اقتضائها الثواب، خالف 

يذكر يف موضعه، ألنَّ الهبة متعلقة باختيار املُتَِّهِب، 

وال اختيار للمديون ههنا .

 وعن مالك ][ )13) ]أَنَّه[ )14) يثبت له الرجوع )15)، 

إال إذا أدى العــدو ديــن العدو فإنــه يتخذه ذريعة 

إىل إيذائة باملطالبــة، وإن أداه بإذن املديون، فإن 

جرى بينهام رشط الرجــوع ثبت الرجوع )16)، وإال 

فوجهــان: أحدهام: ال رجــوع )17)، ألنه مل يوجد 

 منــه إال اإلذن يف األداء، وليس مــن رضورة األداء 

الرجوع  .

1418هـ(53/1 ، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، محمد 

الرشبيني الخطيب، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات ، 

)دار الفكر - بريوت – 1415هـ(314/2 .

)10) يف )ب( : )املتربع( . 

)11) ينظر: حوايش الــرشواين عىل تحفة املحتاج برشح 

املنهاج، عبــد الحميد الــرشواين، )دار الفكر – بريوت( 

. 276/5

)12) ينظر : أسنى املطالب 247/2 .

)13) ساقطة من )ب( .

)14) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)15) ينظــر : التاج واإلكليل  ملختــرص خليل، محمد بن 

يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد الله، ط2)دار الفكر 

- بريوت – 1398هـ( 104/5 .

)16) ينظر : روضة الطالبني 266/4 .

)17) ينظر: إعانة الطالبني 81/3 .
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 وأصحهــام: الرجــوع )1)، بناًء عــىل املعتاد يف 

مثله من املعامالت، وأفاد الشــيخ أبو محمد ههنا 

كالمني:

أحدهام: تقريب هــذا الخالف من الخالف يف أن 

الهبة املطلقــة هل تقتيض الثــواب وترتيبه عليه؟ 

والحكــم بالرجوع أوىل من الحكــم بالثواب، ثم 

ألَنَّ الهبــة مرصحــة بالتــربع واألداء ]خالفه[ )2)، 

وألَنَّ الواهب مبتدئ بالتربع واألداء ههنا مســتوف 

باالستدعاء الذي هو كالقرينة املشعرة بالرجوع )3) .

والثــاين: أَنَّ يف الهبة فارقاً بــني أن يكون الواهب 

ممن يطمع مثله يف ثواب مثل املتهب أو ال يكون، 

فيخرج وجه ثالث مثله ههنا )4) .

وأما الضامن فله أربعة أحوال:

 أولها: أن يضمن بإذن األصيل ويؤدي بإذنه، فريجع 

عليه ألنه رصف مال إىل منفعة الغري بأمره، فأشبه ما 

إذا قال: اعلف دابتي ]فأعلفها[ )5)، وعن أيب حنيفة 

]رحمــه الله[ )6): أنه يرجع إذا قال: اضمن عني وأدِّ 

عني . أما إذا مل يقل عني فال يرجع )7) إال ]إذا كان[ 

)1) ينظر : الرساج الوهاج 244/1 .

)2) يف )ب( : )بخالفه( .

)3) ينظر : الوسيط يف املذهب 251/3 .

)4) ينظر : روضة الطالبني 266/4 .

)5) يف )ب( : )فعلفها( .

)6) ساقطة من )أ(  وما أثبتناه من )ب( .

)7) ينظر : بدائع الصنائــع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين 

الكاســاين، ط2)دار الكتاب العريب - بريوت – 1982م( 

. 13/6

)8) بينهام مخالطة ]رشكة[ )9)، أو زوجية أو نحوهام، 

وال فرق يف ثبوت الرجوع بني أن يشــرتط الرجوع 

أوال يشــرتط )10)، قال اإلمام: ويحتمل يف القياس 

أن ينــزل اإلذن يف الضامن، واألداء منزلة اإلذن يف 

اإلداء من غري ضامن، حتى يقول: إن رشط الرجوع 

ثبت، وإال فعىل الخــالف )11)، ويف كالم صاحب 

التقريب )12) رمز إليه )13) .

وثانيهــا: أن يضمــن ويؤدي بغري إذنــه فال رجوع 
 له عــىل األصيل، خالفــاً ملالــك )14) وأحمد )15)

)8) يف )ب( : )أن يكون( .

)9) يف )ب( : )برشكة( .

)10) ينظر : فتح الوهاب 368/1 ، حاشية البجريمي عىل 

رشح منهج الطالب )التجريد لنفع العبيد(، سليامن بن عمر 

بن محمد البجريمي، )املكتبة اإلسالمية - ديار بكر – تركيا( 

. 37/3

)11) ينظر : إعانة الطالبني 81/3 .

)12)  هو القاســم بن القفال الكبري الشايش ، مل أقف عىل 

كتابه التقريب .

)13) قــال إمام الحرمني الجوينــي رحمه الله تعاىل : وقد 

رمز إليه يف التقريــب ، ومل يرصح به أحد من األصحاب. 

ينظــر : نهاية املطلب يف درايــة املذهب ، إلمام الحرمني 

عبد امللك بن عبد الله بن يوســف الجويني ، حققه وصنع 

فهارسه : أ.د عبد العظيم محمود الديب ، ط1)دار املنهاج 

للنــرش والتوزيع – جــدة – اململكة العربية الســعودية – 

1428هـ - 2007م( 6/7 .

)14) ينظر : التاج واإلكليل 102/5 ، حاشــية الدســوقي 

عىل الرشح الكبري، محمد عرفه الدسوقي، تحقيق: محمد 

عليش، )دار الفكر – بريوت( 334/3 .

)15) ينظر : املغني يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباين، 
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]رحمهام الله[ )1). ]واحتج[ )2) األصحاب بحديث 

عيل وأيب قتادة ]ريض الله عنهام[ )3) ]بأن[ )4) النبي 

 صىل عىل ]امليتني[ )5) بعد ضامنهام، ولو كان 

 لهام الرجوع ملا صــىل لبقاء الديــن، وأيضاً فإنه 

عليه الســالم قال: ))اآلن بردت جلدتــه ]عن[ )6) 

النار(( )7) . ولو بقي الدين ملا حصل التربيد .

]وثالثهــا[ )8(: أن يضمن بغري إذنه ويؤدي بإذنه ففي 

 وجه يرجع ألنه ]إســقاط[ )9) الديــن عن األصيل 

بإذنه )10) . 

عبــد الله بن أحمد بن قدامة املقديس أبو محمد، ط1)دار 

الفكر - بريوت – 1405هـ( 353/4 .

)1) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)2) يف )ب( : احتج .

)3) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)4) يف )ب( : )فإن( . 

)5) يف )أ( : )امليت( وما أثبتناه من )ب( وهو الصواب ألن 

كل واحد منهام ريض اللــه عنهام ضمن غري امليت الذي 

ضمنه صاحبه .

)6) يف )ب( : )عىل( .

)7) بلفظ : ))اآلَن بَرََدْت عليه ِجلُْدُه(( . مسند اإلمام أحمد بن 

حنبل ، مسند أيب سعيد الخدري t ، رقم الحديث)14576) 

. الحديث اسناده حسن . ينظر : مجمع الزوائد93/3 .

)8) يف )ب( : )والثالثة( .

)9) يف )ب( : )أسقط( .

)10) ينظر : الحاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي 

وهــو رشح مخترص املــزين، عيل بن محمــد بن حبيب 

املاوردي البرصي الشــافعي، تحقيق: الشيخ عيل محمد 

معوض - الشيخ عادل أحمد عبد املوجود، ط1)دار الكتب 

العلمية - بريوت - لبنان - 1419هـ -1999 م( 437/6 .

 واألصح: املنــع، ألَنَّ اللزوم بالضــامن ومل يأذن 

فيه )11)، ورتب الوجهني يف النهاية )12) عىل الوجهني 

فيام إذا أدى دين الغري بإذنه من غري ضامن، ومن غري 

رشط الرجوع، ]وقال[ )13): ]هذه[ )14) الصورة أوىل 

]بأن ميتنع[ )15) الرجــوع، أَلنَّ اإلذن يف األداء بعد 

اللزوم بالضــامن يف حكم اللغو، وأبدى احتاملني 

فيام إذا أذن يف األداء برشط الرجوع والحالة هذه .

أحدهام: يرجــع، كام لو أذن يف األداء بهذا الرشط 

من غري ضامن، ووجه الثاين: أَنَّ األداء اســتحق ]

الضامن[ )16)، واملســتحق بال عوض ال يجوز أن 
يقابل بعوض كسائر الحقوق الواجبة)17).

والرابعــة: أن يضمــن باإلذن ويــؤدي بغري اإلذن، 

ففيــه وجهان عن ابن رسيــج، ووجه ثالث عن أيب 

إســحق )18) أحد وجهي ابن رسيــج، وهو األصح 

)11) ينظــر : املجموع رشح املهــذب، لإلمام أيب زكريا 

محيــي الدين بن رشف النــووي، )دار الفكــر - بريوت - 

1997م( 198/6 ، روضة الطالبني 266/4 .

)12) ينظر : نهاية املطلب يف دراية املذهب 7/7 .

)13) يف )ب( : )قال( .

)14) يف )ب( : )وهذه( .

)15) يف )ب( : )مبنع( .

)16) يف )ب( : )بالضامن( .

)17) ينظر : نهاية املطلب يف دراية املذهب 5/7 .

)18) إبراهيــم بن أحمد أبو إســحاق املــروزي أحد أمئة 

املذهب، أخذ الفقه عن عبدان املروزي . ثم عن ابن رسيج 

واألصطخري، انتهت إليه رئاسة املذهب يف زمانه، صنف 

كتباً كثرية، وأقــام ببغداد مدة طويلة يفتي ويدرس وانتفع به 

أهلها وصاروا أمئة كابن أيب هريرة وأيب زيد املروزي وأيب 
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املنصــوص: أنه يرجــع ، ألَنَّ األصــل يف الباب 

اإللتزام، وقد صادفه اإلذن فيلتقي به )1) .   

والثاين: ال يرجع، ألن الغــرم حصل بغري ]إذن[ )2) 

األصيــل، وإمنا مل ]يثبت له لرجــوع ألنه مل يكن 

مضطراً[ )3) يقصد إال التوثيق بالضامن . 

والثالث: وهــو الذى ذكره إبو إســحق أنه إن أدى 

من غري مطالبة أو عــن مطالبة ولكن أمكنه مراجعة 

األصيل واســتئذانه فلم يفعل، مل يثبت له الرجوع 

ألنــه مل يكــن مضطــراً إىل األداء، وإن مل ميكن 

مراجعته لكونه غائباً أو محبوساً، فله الرجوع )4) .

وأما ما ذكره يف الكتاب أنه إن كان األداء عن مطالبة 

فريجع، ]فــإن[ )5) ابتدأ فوجهــان )6)، فإن فقهه ما 

ذكرنــاه يف الوجه الثالث إال أنــه رأى الرجوع فيام 

إذا كان األداء عــن مطالبة كالظاهــر املقطوع به، 

وتخصيص ذكر الخالف مبا إذا ابتدأ باألداء )7) .

حامد املــروزي ، رشح املخترص وصنف األصول وانترش 

الفقــه عن أصحابه يف البالد وخرج اىل مرص ومات بها يف 

رجب سنة أربعني وثالمثائة . ينظر :  طبقات الشافعية البن 

قايض شــهبة 105/2 – 106 ، طبقات الفقهاء 121/1 ، 

سري أعالم النبالء 429/15 .

)1) ينظر : روضة الطالبني 266/4 .

)2) يف )ب( : )اإلذن( . 

)3) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)4) ينظر : املهذب 342/1 .

)5) يف )ب( )وإن( .

)6) ينظر : الوجيز 185/1 – 186 .

)7) ينظر : نهاية املطلب يف دراية املذهب 9/7 .

 واعلم أن العــرف غري منوط مبجرد كونه مطالباً أو 

مبتدئاً، بل املطالب الذى ]يحرض[ )8) يف املراجعة 

كاملبتــدئ عىل ما ســبق، فليضــم يف قوله: )عن 

مطالبة العبد املحتاج إليه( .

فرع: حوالة الضامن رب الدين عىل إنسان، وقبوله 

حوالة رب الدين عليه ومصالحتهام عن الدين عىل 

عوض، وصريورة الَدين مرياثاً للضامن، كاألداء يف 

ثبوت الرجوع وعدمه )9) .

قال }الغزايل{ : )ولو صالح املأذون يف األداء برشط 

الرجوع عىل غري جنــس الدين رجع عىل االصح، 

ولو صالــح ]الضامن[ )10) عن ألف بعبد يســاوي 

تســعامئة ]يرجع بتســعامئة[ )11) عىل وجه، وعىل 

وجه ]باأللف[ )12)، ألن املسامحة جرت معه، ولو 

ين أو صفته مل  ســومح الضامن ِبَحطِّ قدر مــن الدَّ

يرجع إال مبا بذل()13) .

}رشح الرافعي{ : 

قد بان يف الفصل الســابق موضــع أصل الرجوع 

والنظر بعده فيام يرجع به، فإن كان ما دفعه إىل رب 

)8) يف )ب( : )قرص( .

)9) ينظر : اإلقناع للرشبيني 315/2 .

)10) ساقطة من )ب( .

)11) ساقطة من )ب( .

)12) يف )ب( : )بألف( . 

)13) ينظر : الوجيز 186/1 .
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ين، وعىل صفته ]رجع[ )1) به،  ين مــن جنس الدَّ الدَّ

وإن اختلف الجنس، فالكالم يف املأذون يف األداء 

من غري ضامن ثــم يف الضامن أما األول فاملأذون 

برشط الرجوع أو دونه إذا أثبتنا له الرجوع لو صالح 

رب املال عىل غري جنســه فهل له الرجوع أو ال؟ 

فيه ثالثة أوجه: 

 أصحهــا: نعــم ألَنَّ مقصوده أن يــربئ ذمته، وقد 

فعل )2) .

دون  األداء  يف  أذن  إمنــا  ألنــه  ال،   وثانيهــا: 

املصالحة )3) .

وثالثهــا: الفرق بني أن يقول: أدِّ ما عيل من الدنايرن 

مثالً فال يرجع، وبني أن يقترص عىل قوله: أدِّ ديني، 

أو ما عيلَّ فريجع . 

 فــإن قلنــا بالرجــوع ]فيــام[ )4) يرجــع حكمه؟ 

ما ]يذكر[ )5) يف ]الضامن[ )6) )7) .

أما[ )8) الضامن، فلو صالح عىل غري الجنس يرجع 

بال خالف، ألَنَّ بالضامن ثبت الحق يف ذمته ثبوته 

يف ذمة األصيــل )9)، واملصالحة معاملة مبنية عليه 

)1) يف )ب( : )يرجع( .

)2) ينظر : الرساج الوهاج 244/1 .

)3) ينظر : روضة الطالبني 266/4 .

)4) يف )ب( : )فيمن( .

)5) يف )ب( : )نذكره( .

)6) يف )ب( : )الضامن( .

)7) ينظر : الوسيط 254/3 .

)8) يف )ب( : )وأما( .

)9) ينظر : مغني املحتاج 210/2 .

بخــالف املأذون من غري ضــامن )10)، ثم ينظر إن 

ين مل  كانــت قيمة املصالح عليه أكــر من قدر الدَّ

يرجع بالزيادة، ألنه متطــوع بها، وإن مل تكن أكر 

كام لو صالح من ألف عىل عبد يســاوي تسعامئة 

فوجهان، وقيل: قوالن .

أصحهــام: أنه ال يرجع إال بتســعامئة ألنه مل يغرم 

سواها.

والثاين: يرجع ]باأللــف[ )11)، ألنه قد حصل براءة 

ين جرت  ]الذمة[ )12) مبا فعل، ومســامحة رب الدَّ

معه )13)، ولو أنه باع العبد بألف وتقاصا فالرجوع ]

بألف[ )14) بال خالف ألنه ثبت يف ذمته ألف، ذكره 

يف التهذيب )15) .

ولو قــال للمضمون له: بعت منك هــذا العبد مبا 

ضمنتــه لك عن فــالن ففي صحة البيــع وجهان: 

حكاهام األســتاذ أبو منصور البغــدادي )16)، فإن 

)10) ينظر :روضة الطالبني 267/4 .

)11) يف )ب( : )بألف( .

)12) يف )ب( : )ذمته( .

)13) ينظر : الوسيط 254/3 .

)14) يف )ب( : )باألف( .

)15) ينظر : التهذيب يف فقه اإلمام الشــافعي، اإلمام أيب 

محمد الحســني بن مســعود بن محمد بن الفراء البغوي، 

تحقيق: الشــيخ عادل أحمد عبد املوجود – الشــيخ عيل 

محمد معــوض، ط1)دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان 

– 1418هـ - 1997م( 174/4 .   .

)16) عبد القاهر بن طاهر العالمة البارع املتفنن األســتاذ 

أبو منصــور البغدادي نزيل خراســان وصاحب التصانيف 
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صححنــا فريجع مبا ضمنــه، أم باألقل مام ضمنه 

ومن قيمة العبد؟ قال: فيــه وجهان )1)، وأما الصفة 

فــإن كان املؤدى خرياً كام لــو أدى الصحاح عن 

املكرسة )2) مل يرجع بالصحاح، وإن كان بالعكس 

ففيــه الخالف املذكــور يف خــالف الجنس )3)، 

وعن الشــيخ أيب محمد القطع بأنه يرجع مبا أدى 

)4)، وهذا مــا يقتضيه نظم الكتــاب )5)، والفرق أَنَّ 

غري الجنــس يقع عوضاً واملكــرسة ال تقع عوضاً 

عن الصحاح )6)، فال يبقــى إال رعاية حكم اإليفاء 

واإلســتيفاء قاله اإلمــام ويتعلق بالرجوع مســائل 

البديعــة وأحد أعالم الشــافعية، حدث عن إســامعيل بن 

نجيــد وأيب عمــرو محمد بــن جعفر بن مطــر وبرش بن 

أحمــد وطبقتهم، حدث عنه أبو بكر البيهقي وأبو القاســم 

القشــريي وعبد الغفار بن محمد الشــريويي وخلق، وكان 

أكرب تالمذة إيب إسحاق اإلسفراييني، وكان يدرس يف سبعة 

عرش فناً، ويرضب به املثل، وكان رئيســاً محتشامً مرياً، له 

كتاب التكملة يف الحســاب . مات بإسفرايني يف سنة تسع 

وعرشين وأربعامئة . ينظر : سري أعالم النبالء 572/17 . 

)1) قــال اإلمام النووي رحمه الله تعــاىل : قلت املختار 

الصحــة ، وأنه يرجــع مبا ضمنه . ينظــر : روضة الطالبني 

. 267/4

)2) الدراهــم والدنانري املكــرسة أو املقطوعة ، وضدها 

الصحيحة والصحــاح : هي ما قطعــت باملقراض ، وقد 

اختلف الفقهاء يف حكم كرس الدراهم . 

)3) ينظــر : ينظــر : التهذيب 174/4 ، أســنى املطالب 

. 249/2

)4) ينظر : روضة الطالبني 267/4 .

)5) كتاب الوجيز لإلمام الغزايل رحمه الله تعاىل .

)6) ينظر : أسنى املطالب 249/2 .

أخر نوردها موجزين: منهــا: لو ضمن عرشة وأدى 

ين[ )7) عن الباقي مل يرجع  خمســة وأبرأه رب ]الدَّ

إال بالخمســة املغرومة، وتبقى الخمســة األخرى 

عىل األصيــل، ملا َمرَّ أن إبــراء الضامن ال يوجب 

براءة األصيل، ولو صالحه من العرشة عىل خمســة 

فال يرجع إال بالخمســة أيضاً )8)، لكن يربأ الضامن 

واألصيل عن الباقــي، وإن كان صلح الَحِطيطَة )9) 

أبــرأ يف الحقيقــة، ألَنَّ لفظ الصلح يشــعر بقناعة 

املســتحق بالقليــل عــن الكثري، بخــالف ما إذا 

رصح بلفظ اإلبراء، هكذا أورده الشيخان الفراء)10) 

)7) يف )ب( : )املال( .

)8) ينظر : حاشية الجمل 390/3 .

ين : مبعنى اإلبراء عن البعض .  )9) صلح الحطيطة يف الدَّ

ينظر : الوسيط 50/4 .

)10) ينظر : التهذيب 174/4 .
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واملتويل)1) ]رحمهام الله[ )2)  )3) .

 ]ولو قــال[ )4) قائل لفظ الصلــح يتضمن القناعة 

بالقليل ممن يجري الصلح معه أم عىل االطالق . ]

والثاين[ )5): ممنوع مل ]يصح[ )6) الجواب . 

ومنهــا: ضمن ذمي لذمي ديناً عن مســلم، ]ثم[ )7) 

تصالحا عــىل خمر ]فهــل[ )8) يربأ املســلم ألَنَّ 

املصالحة بني الذميني أو ال يربأ كام لو دفع الخمر 

بنفســه؟ فيه وجهان: إن قلنا: بــاألول ففي رجوع 

)1) عبد الرحمن بن مأمون بن عيل بن إبراهيم النيسابوري، 

الشيخ أبو ســعد املتويل، تفقه مبرو عىل الفوراين، ومبرو 

الــروذ عىل القايض الحســني، وببخارى عىل أيب ســهل 

األبيوردي، برع يف الفقه واألصول والخالف، قال الذهبي: 

وكان فقيهــاً محققــاً وحــرباً مدققاً، وقال ابــن كثري: أحد 

أصحــاب الوجوه يف املذهب، صنــف التتمة ومل يكلمه 

وصل فيه إىل القضاء، وأكمله غري واحد، ومل يقع يشء من 

تكملتهم عىل نسبته،   صنف كتاباً يف أصول الدين، وكتاباً 

يف الخالف، ومخترصاً يف الفرائــض، درَّس بالنظامية، ثم 

عزل بابن الصباغ، ثم أعيد إليها. تويف يف شــوال سنة مثان 

وســبعني وأربعامئة ببغداد ومولده بنيسابور سنة ست وقيل 

ســبع وعرشين وأربعامئة. قال ابن خلكان: ومل أعلم ألي 

معنــى عرف بذلك، أي بلقب )املتــويل( . ينظر : طبقات 

الشافعية 247/1 – 248 ، وفيات األعيان 133/3 .

)2) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)3) ينظر : أسنى املطالب 249/2 .

)4) يف )ب( : )وقال( . 

)5) يف )ب( : )الثاين( .

)6) يف)أ( : )يتضح( وما أثبتناه من )ب( وهو الصواب .

)7) ساقطة من )ب( .

)8) يف )ب( : )هل( .

الضامن عىل املســلم وجهان، إن اعتربنا مبا أدى 

مل يرجع بيشء، وإن اعتربنا مبا أسقط رجع بالدين 

. (9(

ومنها: ضمن عن الضامن ]ضامن[ )10) وأدى الثاين 

فرجوعه عــىل األول كرجوع الضامن عىل األصيل 

فرياعى اإلذن وعدمــه وإذا مل يكن له الرجوع عىل 

األول مل يثبت بأدائــه الرجوع لألول عىل األصيل 

ألنــه مل يغرم )11)، ولو ثبت لــه الرجوع عىل األول 

فرجع رجــع األول عىل األصيــل إذا وجد رشطه، 

فلو أراد الثــاين أن يرجع عىل األصيل ويرتك األول 

نظر إن كان األصيل قد قال له: اضمن عن ضامني، 

ففي رجوعه عليه وجهان، ]كام لو قال إلنســان أد 

ديني فادى[ )12) وليس هذا كام لو قال ]إلنسان[ )13): 

اقــض دين فالن ففعل حيــث ال يرجع عىل اآلمر، 

ألن الحق مل يتعلــق بذمته، وإن مل يقل له: اضمن 

عن ضامنــي فــإن كان الحال بحيــث ال يقتىض 

الرجوع لألول عىل األصيــل مل يرجع الثاين عليه 

)9) ينظر : نهاية املطلب 8/7 ، فتح الوهاب 268/1 .

)10) ساقطة من)أ( وما أثبتناه من )ب( وهو الصواب .

)11) ينظــر : فتــاوى ومســائل ابن الصالح يف التفســري 

والحديــث واألصــول والفقــه ، عثامن بن عبــد الرحمن 

الشــهرزوري تقي الدين ابن الصالح أبــو عمرو، تحقيق: 

الدكتور عبــد املعطي أمني قلعجــي، ط1)دار املعرفة – 

بريوت – لبنان – 1406هـ - 1986م( 595/2 

)12) هذه الجملة مكررة يف )أ( .

)13) ساقطة من )ب( .
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)1)، وإن كان يقتضيــه فكذلك يف أصح الوجهني، 

ألنــه مل يضمن عن األصيل: ولــو أن الثاين ضمن 

عن األصيل أيضاً فــال رجوع ألحد الضامنني عىل 

اآلخر، وإمنا الرجوع للمــؤدي عىل األصيل، ولو 

ضمن عن األول واألصيل جميعاً، فإذا أدى كان له 

أن يرجع عىل أيهام شــاء، وإن ]رجع[ )2) بالبعض 

عىل هذا وبالبعض عىل ذاك تم لألول الرجوع عىل 

األصيل مبا غرم إذا وجد رشطه )3) .

ومنهــا: عىل زيد عــرشة ضمنها اثنان، كل    

واحد منهام خمســة وضمن أحدهــام عن اآلخر، 

ين مطالبــة كل واحد منهــام بالعرشة،  فلــرب الدَّ

نصفهــا ]عــىل[ )4) األصيــل ونصفها ]عــىل[ )5) 

الضامن اآلخــر، فإن أدى أحدهــام جميع العرشة 

رجع بالنصف عىل األصيل وبالنصف عىل صاحبه، 

وهل له الرجوع بالكل عىل األصيل إذا كان لصاحبه 

الرجوع عليه لو غرم؟ فيه الوجهان، وإن مل يؤِد إال 

خمســة فينظــر ]إن[ )6) أداها عــن األصيل أو عن 

صاحبه أو عنهام يثبت الرجوع بخمسة )7):

)1) ينظر : التهذيب 181/4 .

)2) يف )ب( : )يرجع( .

)3) ينظــر : فتاوى ابن الصــالح 595/2 ، روضة الطالبني 

. 268/4

)4) يف )ب( : )من( .

)5) يف )ب( : )عن( .

)6) ساقطة من )ب( .

)7) ينظر : التهذيب 182/4 .

ومنهــا: ضمن الثمن فهلك املبيع ]قبل القبض[ )8) 

أو وجد بــه عيباً فرده، أو ضمــن الصداق فارتدت 

املرأة قبل الدخول، أو فسخت بعيب، نظر إن كان 

ذلك قبل أن يؤدي الضامن بريء الضامن واألصيل، 

وإن كان بعده فإن كان بحيث يثبت له الرجوع رجع 

ين لألصيل  باملغروم عىل األصيل، وضمن رب الدَّ

مــا أخذ إن كان هالــكاً، وإن كان باقياً يرد عينه )9)، 

وهل له إمســاكه ورد بدله؟ فيــه الخالف املذكور 

فيام إذا رد املبيع بعيــب وعني دراهمه عند البائع، 

فأراد إمســاكها ورد مثلها . واألصح: املنع، وإمنا 

يغرم األصيل دون الضامن، ألن يف ضمن األداء عنه 

إقراضه ومتليكه إياه، ]وإن[ )10) كان بحيث ال يثبت 

له الرجوع فــال يشء للضامن عىل األصيل، وعىل 

املضمــون له رد ما أخذه، وعىل من يرد هو كام لو 

تربع بالصــداق وطلق الزوج قبل الدخول، ويجيء 

حكمه يف موضعه )11).

يــن، ثم وهبه رب ]املال[  ومنهــا: أدى الضامن الدَّ

)12) منه، ففي رجوعه عــىل األصيل وجهان مبنيان 

عىل القولني، فيام لو وهبت الصداق من الزوج، ثم 

)8) ساقطة من )ب( .

)9) ينظر : حاشية الرميل، أحمد الرميل الكبري األنصاري، 

بهامش كتاب أسنى املطالب رشح روض الطالب، الشيخ 

أبو يحيى زكريا األنصاري الشافعي)بال ت( 248/2 .

)10) يف )ب( : )فإن( .

)11) ينظر : روضة الطالبني 269/4 .

)12) يف )ب( : )الدين( .
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طلقها قبل الدخول )1) . 

ومنها: له عىل رجلني عرشة، وضمن كل واحد منهام 

ين يطالبهام  ]لآلخر[ )2) ما عليه، فال شك أن رب الدَّ

أو من شاء منهام بالعرشة، فإن أدى أحدهام جميع 

العرشة برئا جميعاً، وللمؤدي الرجوع ]بالخمســة[ 

)3) إن كان التصويــر يف حالة ثبــوت الرجوع، وإن 

أدى كل واحد منهام خمســة عام عليه فال رجوع، 

وإن أداها عــن اآلخر ]فلكل واحــد الرجوع عىل 

اآلخــر[ )4)، ويجيء خــالف التقاص، ]فــإن[ )5) 

أدى أحدهام خمسة ومل يؤد اآلخر شيئاً، فإن أداها 

عن نفسه بريء املؤدي عام كان عليه وصاحبه عن 

ضامنه، وبقي عىل صاحبه مــا كان عليه واملؤدي 

ضامن له، وإن أداها عن صاحبه رجع عليه باملغروم 

)6)، وبقــي عليه ما كان صاحبه ضامناً له، وإن أداها 

عنهــام فلكل نصف حكمــه، وإن أدى ومل يقصد 

شيئاً فيقسط عليهام، أو يقال: إرصفه إىل ما شئت، 

فيه وجهان سبق نظريهام يف آخر الرهن)7).

ومــن فوائد الوجهــني أن يكــون بنصيب أحدهام 

رهن، فــإذا قلنا له: رصفه إىل ما شــاء، فرصفه إىل 

)1) ينظر : أسنى املطالب 250/2 .

)2) يف )ب( : )عىل اآلخر( .

)3) يف )ب( : )بخمسة( .

)4) ساقطة من )ب( .

)5) يف )ب( : )وإن( .

)6) ينظر : الحاوي الكبري 446/6 .

)7) ينظر : أسنى املطالب 250/2 . 

نصيبه انفك الرهن، وإال مل ينفك، ولو اختلفا فقال 

، وقــال رب الدين: بل  املــؤدي: أديت عــام عيلَّ

أديت ]عام عىل[ )8) صاحبك، فالقول قول املؤدي 

مع ميينه )9) فإذا حلف بــريء عام كان عليه، لكن 

لرب الدين مطالبته بخمسة، ألنه إما صادق فاألصل 

بــاق عليه، أو كاذب فالضامن باق )10)، وعن بعض 

األصحاب: أنه ال مطالبة له، ألنه إما أن يطالب عن 

جهة األصالة، وقد صدق الرشع املؤدي يف الرباءة 

ين  عنها أو عن جهة الضــامن، وقد اعرتف رب الدَّ

بأنه أدى عنها )11) .

ين  هذا حكم األداء يف املســألة، ولــو أبرأ رب الدَّ

أحدهام عن جميع العرشة، بريء األصيل والضامن، 

ويربأ اآلخر ]عن[ )12) الضامن دون األصيل، ولو أبرأ 

أحدهام عن خمسة، نظر إن أبرأه عن األصيل بريء 

عنه، وبريء صاحبه عن ضامنه، وبقي عليه ضامن ما 

عىل صاحبه، وإن أبرأه عن الضامن بريء عنه وبقي 

عليه األصل، وبقي عىل صاحبه األصل والضامن، 

وإن أبرأه عن الخمســة عن الجهتني جميعاً ســقط 

عنه نصف األصل ونصــف الضامن، وعن صاحبه 

نصف الضامن وبقي عليه األصل ونصف الضامن، 

فيطالبه بسبعة ونصف، ويطالب املربأ عنه بخمسة، 

)8) يف )ب( : )عن( .

)9) ينظر : روضة الطالبني 270/4 .

)10) ينظر : التهذيب 183/4 .

)11) ينظر : أسنى املطالب 250/2 .

)12) يف )ب( : )من( .
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وإن مل ينو عند اإلبراء شيئاً فيحمل عىل النصف أو 

يخري ليرصف إىل ما شاء، فيه الوجهان )1) .

ولو قال املربيء: أبرأت عن الضامن، وقال املربأ 

عنه: بل عن األصل، فالقول قول املربيء )2) . 

ومنهــا: ادعى عــىل رجل أن له عليــه وعىل فالن 

الغائب ألف درهم عن مثن عبد باعه منهام واقبضه 

أو عن جهة أخرى، وأَنَّ كل واحد منهام ضمن عن 

اآلخر ما عليه وأقام عىل ذلك بينة وأخذ األلف من 

الحارض، قال املزين يف املخترص: يرجع الحارض 

بنصف األلف عىل الغائب )3) .

 واعرتض عليه بأن البينة إمنا تقام عند اإلنكار، وإذا 

أنكر كان مكذباً للبينة، زاعامً ظلم املدعى عليه مبا 

أخذه، وكيف يرجع عىل الغائب مبا ظلم به؟ واجاب 

األصحاب عنه، بأن ال نسلم بأن البينة إمنا تقام عند 

اإلنكار، بل يجوز أن يقــر الحارض ويقيم املدعي 

البينة لإلثبات عىل الغائب، ثم هب أَنَّه مل يقر لكن 

البينة ال تســتدعي اإلنكار بخصوصه، بل لإلنكار 

أو ما يقوم مقامه وهو الســكوت، فلعله كان ساكتاً، 

ثم هب اســتدعاءها ]لإلنكار[ )4) لكن ال تستدعي 

)1) ينظر : روضة الطالبني 270/4 - 271 .

)2) ينظر : املصدر السابق 271/4 .

)3) ينظر : مخترص املزين، إسامعيل بن يحيى بن إسامعيل 

املرصي املــزين، تحقيــق: محمد عبد القادر شــاهني، 

ط1)دار الكتــب العلمية – بريوت – لبنــان – 1419هـ - 

1998م( 108/1 ، نهاية املطلب 8/7 .

)4) يف )ب( : )اإلنكار( .

اإلنــكار منه بخصوصه، بل يكفــي صدور اإلنكار 

من وكيله يف الخصومــات، فلعل البينة أقيمت يف 

وجه وكيله املنكر، ثم هب أَنَّه أنكر، لكنه رمبا أنكر 

الضامن وســلم البيع، وهذا اإلنــكار لو كان مانعاً 

لكان مانعاً للرجوع بجهــة غرامة املضمون، ومن 

الجائــز أن يكون هذا الرجوع باعتبــار أَنَّ املدعي 

ظلمــه ]وأخذ[ )5) مــا عىل الغائب منــه، وللظامل 

مثــل املأخوذ عــىل الغائب ]فيأخــذ[ )6) حقه مبا 

عنــده )7)، والذاهبون إىل يشء من هذه التأويالت، 

ســلموا أنه لو وجد التكذيب القاطع لكل احتامل 

ميتنع الرجوع، وهو األصح عىل ما ذكره املسعودي 

)8) واإلمام )9) . ومنهم مــن قال: ال ميتنع الرجوع، 

وإن وجد رصيح التكذيب، وبه قال ابن خريان )10)، 

)5) يف )ب( : )بأخذ( .

)6) يف )ب( : )فأخذ( .

)7) ينظر : أسنى املطالب 250/2 .

)8) هو : محمد بن عبد الله بن مسعود بن أحمد بن محمد 

بن مسعود املسعودي، اإلمام أبو عبد الله املروزي، وقيل 

هو : محمد بن عبد امللك بن مســعود بن أحمد، أحد أمئة 

أصحاب القفــال، املروزي، كان إماماً مــربزاً زاهداً ورعاً 

حافظاً للمذهب، رشح مخترص املزين، وســمع القليل من 

أستاذه أيب بكر القفال، تويف سنة نيف وعرشين وأربعامئة 

مبرو . ينظر : كبقات الشــافعية 216/1 ، طبقات الشافعية 

الكربى 171/4 ، طبقات الفقهاء 226/1 . 

)9) قال إمــام الحرمني الجويني رحمه اللــه تعاىل : وإن 

ســكت بعد قيام البينة ، فلم يقر، ومل ينكر ، ففيه تردد أليب 

محمد . ينظر : نهاية املطلب 8/7 .

)10) ابن خريان: اإلمام شيخ الشافعية أبو عيل الحسني بن 
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ألَنَّ البينة أبطلت حكم إنكاره، فكأنه مل ينكر، وهذا 

ٍع أَنَّه ملكه وأن بائعه  كام لو اشــرتى عبداً فادعى ُمدَّ

غصبه ]منه[ )1)، فقال يف الجواب: ال، بل كان ملكاً 

لبائعــي، وإنه ]اآلن[ )2) مليك، فأقام املدعي ]بينة[ 

)3)، يرجع املشرتي عىل البائع وإن أقر بامللك عىل 

أَنَّ يف هــذه الصورة أيضاً خالف )4)، وســيأيت يف 

موضعه إن شاء الله تعاىل .

قال }الغزايل{ : )هذا الكالم إذا أشــهد عىل األداء، 

فإن قرص يف اإلشــهاد ومل يصــدق ال يرجع، وإن 

صدقه املضمون عنــه فال يرجع أيضــاً يف وجه، 

صالح بن خريان البغدادي الشــافعي، كان من جلة الفقهاء 

املتورعني وأفاضل الشيوخ، عرض عليه القضاء ببغداد يف 

خالفة املقتــدر فلم يفعل، قال القايض أبــو الطيب: كان 

أبو عيل بن خريان يعاتب ابــن رسيج عىل القضاء ويقول: 

هــذا األمــر مل يكــن يف أصحابنا إمنــا كان يف أصحاب 

أيب حنيفــة ريض الله عنه، قال الذهبــي مل يبلغنا عىل من 

اشتغل ابن خريان، وال عن من أخذ العلم . كانت وفاته يوم 

الثالثاء لثالث عرشة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة عرشين 

وثلثامئــة، قاله أبو العالء بن العســكري، وقال الحافظ أبو 

الحســن الدارقطني: تويف يف حدود ســنة عرش وثلثامئة، 

وصوبــه الحافظ أبو بكــر الخطيب يف ذلــك وقال: وهم 

أبو العالء العســكري رحمه الله تعاىل . ينظر : ســري أعالم 

النبالء 59/15 ، طبقات الشافعية الكربى ، وفيات األعيان 
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)1) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)2) يف )ب( : )اليوم( .

)3) يف )ب( : )البينة( .

)4) ينظر : نهاية املحتاج 363/8 .

ألنه مل ينفعــه أداؤه، وإن صدقه املضمون له رجع 

يف أظهر الوجهني، ألن إقــراره أقوى من البينة مع 

إنكاره، ولو أشــهد رجالً وامرأتني جاز، ويف رجل 

واحد ليحلف معه خــالف خوفاً من قاض حنفي، 

ويف املســتورين خالف ولو ادعى موت الشــهود 

وأنكر املضمون عنه أصل اإلشهاد فوجهان يف أَنَّ 
القول قول من لتقابل القولني()5).

}رشح الرافعــي{ :  كل ما مر مــن رجوع املأذون 

يف األداء والضامــن عىل األصيل مفروض فيام إذا 

أشهد عىل األداء وال فرق بني إشهاد رجلني أو رجل 

وامرأتني )6) ولو شهد واحد اعتامداً عىل أن يحلف 

معه فوجهان )7):

أصحهام: أنه يكفي، ألَنَّ الشــاهد مع اليمني حجة 

كافية إلثبات األداء )8) .

والثاين: ال، ألنهام قد يرتافعان إىل حنفي ال يقيض 

بشــاهد وميني، فكان ذلك رضبــاً من التقصري )9)، 

ولو أشهد مستورين فبانا فاسقني فوجهان: 

]أحدهام[ )10(: أَنَّه كام لو مل يشــهد، ألن الحق ال 

يثبت بشهادتهام، وأوالهام اإلكتفاء، ألَنَّه ال اطالع 

)5) ينظر : الوجيز 186/1 .

)6) ينظر : نهاية املطلب 7/7 .

)7) قال إمام الحرمني الجويني رحمه الله تعاىل : وال وجه 

للمنع ، إذ مل يشرتط أحد من األصحاب إشهاد من 
  يتفق العلامء عىل قبول شهادته . ينظر : املصدر السابق نفسه .

)8) ينظر : أسنى املطالب 251/2 .

)9) ينظر : مغني املحتاج 210/2 .

)10) يف )ب( : )أولهام( .
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له عىل الباطن فكان معذوراً )1) . 

     وال يكفي إشــهاد من يعرف ظعنه )2) عن قريب 

ألنــه، ال يفيض إىل املقصــود )3) . أما إذا أدى من 

غري إشــهاد فينظــر إن أدى يف غيبــة األصيل فهو 

مقرص برتك اإلشهاد، ]إذ[ )4) كان من حقه اإلحتياط 

ومتهيد طريق اإلثبات  .

يــن وال رجوع له عىل األصيل إن  لو جحد رب الدَّ

كذبه، وإن صدقه فوجهان: 

   أحدهــام: وبــه قال ابــن أيب هريــرة: أنه يرجع، 

العرتافه بأنه أبرأ ذمته بإذنه )5).

    وأظهرهــام: منع الرجوع، وبه قال أبو إسحق ألَنَّه 

مل يــؤِد بحيث ينتفع به األصيــل، فإن رب ]الدين[ 

)6) منكر وطلبته بحالها )7)، وهل يحلف األصيل إذا 

كذبه؟ قــال يف التتمة )8) : ينبني عىل أَنَّه لو صدقه، 

)1) ينظر : التهذيب 185/4 .

)2) ظعنه : مبعنى سفره .

)3) ينظر : ينظر : روضة الطالبني 271/4 .

)4) يف )ب( : )إذا( .

)5) ينظر : نهاية املطلب 7/7.

)6) يف )ب( : )املال( .

)7) ينظر : التهذيب 185/4 .

)8) كتــاب التتمة : صنفه اإلمام عبد الرحمن بن مأمون بن 

عيل بن إبراهيم النيسابوري، الشيخ أبو سعد املتويل رحمه 

الله تعاىل ومل يكمله، وصــل فيه إىل القضاء، وأكمله غري 

واحد ، حققت بعض األجزاء منه كـ)كتاب الزكاة والعبادات 

وكتاب الزنا( كرسائل لنيل شهادة املاجستري، وأطاريح لنيل 

شهادة الدكتوراه وذلك يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة . 

هل يرجع عليه؟ 

إن قلنــا: نعم، حلف عىل نفــي العلم باألداء، وإن 

قلنا: ال، فينبني عىل أَنَّ النكول ورد اليمني كاإلقرار 

أو كالبينــة، إن قلنا: باألول مل يحلف، ألَنَّ غايته أن 

ينكل فيحلف الضامن، فيكون كام لو صدقه، وذلك 

ال يفيد الرجوع . وإن قلنا: بالثاين، حلفه طمعاً يف 

أن ينكل ويحلف، فيكون كام ]إذا[ )9) أقام البينة )10) 

 .

ولو كذبه األصيل وصدقه رب املال، فوجهان: 

أحدهام: أَنَّه ال رجوع له، وال ينهض قول رب املال 

حجة عىل األصيــل . واظهرهام: ثبــوت الرجوع 

لســقوط الطلبة بإقراره، وإقراره أقوى من البينة مع 

إنكاره، فــإن أدى يف حضور األصيــل فقد حىك 

الشيخ أبو حامد وآخرون وجهاً: أَنَّه ال يرجع، كام لو 

ترك اإلشهاد يف غيبته، وظاهر املذهب املنصوص: 

ـه يرجع )11)، ألنه يف الغيبة مســتبد باألمر، فعليه  أَنَـّ

اإلحتيــاط والتوثيق، ]فإذا[ )12) كان األصيل حارضاً 

فهــو أوىل باإلحتيــاط، والتقصري وترك اإلشــهاد 

منسوب إليه، وإذا توافق األصيل والضامن عىل أَنَّه 

أشهد ولكن مات الشهود أو غابوا ثبت له الرجوع، 

ـه أىت مبا عليه، ونقل اإلمام وجهاً بعيداً )13): أَنَّه  ألَنَـّ

)9) يف )ب( : )لو( .

)10) ينظر : روضة الطالبني 271/4 .

)11) ينظر : نهاية املطلب 7/7 .

)12) يف )ب( : )وإذا( .

)13) قال اإلمام النووي رحمه الله تعاىل : وهو شاذ ضعيف 
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ال رجــوع )1) إذا مل ينتفع بأدائــه إذ القول قول رب 

ين[ )2) يف نفي اإلســتيفاء، ولــو قال الضامن:  ]الدَّ

أشهدت، وماتوا، ]فأنكر[ )3) األصيل اإلشهاد، ففيه 

وجهان: 

أصحهام: أَنَّ القول قول األصيل ]مع ميينه[ )4) ألَنَّ 

األصل عدم اإلشهاد.

 والثاين: أَنَّ القول قــول الضامن، ألَنَّ األصل عدم 

التقصري وألنه قد يكون صادقاً، وعىل تقدير الصدق 

يكــون ]يف[ )5) منعه من الرجــوع إرضاراً فليصدق 

للرضورة كام يصدق الصبي يف دعوى البلوغ إذ ال 

يعرف إال من جهته )6) . 

ولو قال: أشــهدت فالناً وفالناً، فكذباه فهو كام لو 

مل يشــهد ولو قاال: ال ندري ورمبا نسينا ]ففيه[ )7) 

تــردد لإلمام ]ريض الله عنــه[ )8) )9)، ومتى مل يقم 

البينة عىل األداء وحلــف رب املال بقيت مطالبته 

بحالها، فإن أخذ املال من األصيل فذاك، وإن أخذه 

. ينظر : روضة الطالبني 271/4 .

)1) ينظر : نهاية املطلب 7/7 .

)2) يف )ب( : )املال( .

)3) يف : )ب( : )أو أنكر( .

)4) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)5) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)6) قال اإلمام النووي رحمه الله تعاىل : أصحهام األول . 

ينظر : روضة الطالبني 171/4 .

)7) يف )ب( : )فيه( .

)8) ساقطة من )أ( .

)9) ينظر : نهاية املطلب 7/7 .

من الكفيل مرة أخرى مل يرجــع بهام، ألَنَّه مظلوم 

بأخذهــا، ]وال[ )10) يرجع إال عــىل من ظلمه وبم 

يرجع؟ فيه وجهان: 

أحدهام: أَنَّه ال يرجع بيشء، أما باملبلغ األول، فألنه 

قرص عند أدائه برتك اإلشــهاد وأما الثاين فالعرتافه 

بأَنَّه مظلوم ]به[ )11) )12) . وأظهرهام: أَنَّه يرجع )13)، أَلنَّه 

غرم إلبراء ذمته )14)، ]فعىل[ )15) هذا ]هل[ )16) يرجع 

بــاألول ألَنَّه املربيء للذمــة، ]أو[ )17) بالثاين أَلنَّه 

املسقط للمطالبة؟ فيه وجهان ]والله أعلم[ )18) . 

خامتــة: قال يف التلخيــص)19): لو كان عىل رجل 

تسعون درهامً، فجاء مريض ]فضمن[ )20) عنه بأمره، 

)10) يف )ب( : )فال( .

)11) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)12) ينظر : مغني املحتاج 210/2 .

)13) ينظر : روضة الطالبني 272/4 .

)14) ينظر : مغني املحتاج 211/2 .

)15) يف )ب( : )وعىل( .

)16) ساقطة من )ب( .

)17) يف )ب( : )وإما( .

)18) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)19) كتــاب التلخيص: تأليــف أيب العباس أحمد بن أيب 

أحمد الطربي ثم البغدادي الشافعي ابن القاص، تلميذ أيب 

العبــاس بن رسيج )ت 335هـ( . مل أقف عليه، فهناك من 

قال أنــه ال زال مخطوطاً ، وقيل أنه طبــع يف مطبعة )نزار 

مصطفى الباز( مبكة املكرمة من تحقيق الشيخني الجليلني 

عيل محمد معوض وعادل أحمد عبد املوجود . 

)20) يف )ب( : )وضمن( .
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وال مال له غــريه ]ومات[ )1) مــن عليه الحق ومل 

يرتك إال خمسة وأربعني درهامً، ومات الضامن كان 

لصاحب الحق ]مبطالبة[ )2) ورثة الضامن بســتني 

درهامً، ويرجع ورثــة الضامن عىل امليت بثالثني، 

ويرجــع صاحب الحق عىل امليت بخمســة عرش 

درهامً، هذا لفظه )3) . 

واعلم أَنَّ الضامن يف مرض املوت إذا كان بحيث 

يثبت الرجوع ووجد الضامن مرجعاً فهو محسوب 

من رأس املــال، وإن كان بحيث ال يثبت الرجوع 

أو مل يجــد مرجعــاً كموت األصيل معــرساً، فهو 

محسوب من الثلث وهذا قد مر طرف منه يف أوائل 

الضامن وبه تعرف أنه مل يشرتط يف صورة املسألة 

ين  موت األصيل، ومتى وفت تركة األصيل بثلثي الدَّ

فــال دور، ألن صاحــب الحق إن أخــذ الحق من 

تركة الضامن، رجع ورثتــه بثلثيه يف تركة األصيل، 

وإن أخــذ تركــة األصيل ]وفضــل[ )4) يشء أخذه 

من تركة الضامــن ويقع تربعاً، ألَنَّ ورثة الضامن ال 

يجدون مرجعــاً )5)، وإن مل تف الرتكة بالثلثني فقد 

]يتفق[ )6) الدور يف املسألة كالصورة املنقولة عن 

التلخيص وهي أن يضمن املريض تسعني وميوت، 

)1) يف )ب( : )فامت( .

)2) يف )ب( : )مطالبة( .

)3) ينظر : أسنى املطالب 251/2 .

)4) يف )ب( : )وبقي( .

)5) ينظر : حاشية الرميل 252/2 .

)6) يف )ب( : )سبق( .

وليس له إال تســعون، وميوت األصيل وليس له إال 

خمســة وأربعون، فصاحب الحق بالخيار، إن شاء 

أخذ تركة األصيل بتاممها، وحينئذ ال يقع دور أيضاً، 

وله مطالبة ورثة الضامن بثالثني درهامً، ويقع تربعاً 

إذا مل يبق لألصيل تركة حتــى يفرض فيها رجوع، 

فــإن أراد األخذ من تركة الضامن لزم الدور، ألن ما 

يغرمه ورثة الضامن ]يرجع[ )7) إليهم بعضه من جهة 

أنه يصري املغروم ديناً لهم عىل األصيل، فيضاربون 

به مع صاحــب الحق يف تركتــه، ويلزم من رجوع 

بعضه زيادة الرتكة ومن زيادة الرتكة زيادة املغروم، 

ومن زيادة املغروم زيادة الراجع )8) . 

وطريق اســتخراجه أن يقــال: يأخذ صاحب الحق 

من ورثــة الضامن شــيئاً ]ويرجــع[ )9) إليهم مثل 

نصفه، ألَنَّ تركة األصيل نصف تركة الضامن، فيبقى 

عندهم تسعون إال نصف يشء، وهو يعدل مثيل ما 

تلف ]بالضامن[ )10)، والتالف نصف يشء ]ومثاًل[ 

)11) يشء، فإذاً تســعون إال نصف يشء يعدل شيئاً، 

فإذا اخرتنا وقابلنا ]عدل[ )12) تســعون شيئاً ونصفاً، 

فيكون اليشء شــيئني، فبان لنا أَنَّ املأخوذ ستون، 

وحينئذ يكون الســتون ديناً لهم عىل األصيل، وقد 

)7) يف )ب( : )رجع( .

)8) ينظر : روضة الطالبني 273/4 – 274 .

)9) يف )ب( : )فريجع( .

)10) يف )أ( : )ناقصان( وما أثبتناه من )ب( وهو الصواب .

)11) يف )ب( : )فمثاًل( .

)12) يف )ب( : )عدلت( .
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بقي لصاحب الحق ثالثــون، فيتضاربون يف تركته 

بسهمني وسهم، وتركته خمسة وأربعون يأخذ منها 

]للورثة[ )1) ثالثني، وصاحب الحق خمســة عرش، 

ويتعطــل باقي دينه وهو خمســة عــرش، ويكون 

الحاصــل للورثة ســتني، ثالثون بقيــت عندهم، 

وثالثون أخذوها من تركــة األصيل، وذلك مثالً ما 

تلف ووقع تربعاً وهو ثالثون، ولو كان التصوير كام 

، لكــن تركة األصيل ثالثون لقلنا: يأخذ صاحب  َمرَّ

الحق شيئاً، ويرجع إىل ورثة الضامن مثل ثلثه، ألن 

تركة األصيل ثلث تركة الضامن، فبقى عندهم تسعون 

ناقصة ثلثي يشء، يعدل مثيل التالف بالضامن وهو 

ثلثا يش فمثاله يشء وثلث، ]فإذن[ )2) تســعون إال 

ثلثي يشء، يعدل شيئاً وثلثاً، فإذا اخرتنا وقابلنا عدل 

تسعون شــيئني، فيكون اليشء ]جميعه[ )3) خمسة 

وأربعــون، وذلك ما أخذه صاحب الحق ]صار[ )4) 

دينــاً لورثة الضامن عىل األصيــل، وبقى لصاحب 

الحق عليه خمســة وأربعون أيضــاً، فيضاربون يف 

تركته بسهم، وســهم يحصل بينهام مناصفة، ولو ]

كان[ )5) تركة األصيل ســتني فال دور، بل لصاحب 

الحق أخذ تركة الضامن كلها ] ثم هم يأخذون تركة 

)1) يف )ب( : )الورثة( .

)2) يف )ب( : )فإذاً( .

)3) ساقطة من )ب( .

)4) يف )ب( : )وصار( .

)5) يف )ب( : )كانت( .

األصيل كلهــا[ )6) بحق الرجوع ويقع الباقي تربعاً، 

ثم قال يف التلخيص: ولو كانت املسألة بحالها )7)، 

وكان قد ضمن أيضاً عن الضامن ضامن ثان ]ومات 

الضامن الثاين[ )8) ومل يرتك إال ســتني درهامً أيضاً 

كان لصاحب الحق أن يطالب ورثة أيهام شاء، فإن 

طالب به ورثة الضامن األول، كان كاملسألة األوىل 

يأخذ منه ستني، ومن ورثة من كان عليه أصل املال 

خمسة عرش، ويرجع ورثة الضامن ]الثاين[ )9) عىل 

ورثة الذي كان عليه الحق بثالثني، وإن طالب ورثة 

الضامن الثاين أخذ منهم سبعني درهامً، ومن ورثة 

من كان عليه ]األصل[ )10) خمسة عرش، ويرجع ورثة 

الضامن الثاين عىل الضامن األول بأربعني درهامً، 

ويرجع الضامن األول يف مال من عليه أصل الحق 

بثالثني، أما قولــه: )إن طالب ورثة الضامن األول، 

كان كاملسألة األوىل( معناه: ]أَنَّه[ )11) ال يأخذ منهم 

إال ستني، ويأخذ من تركة األصيل خمسة عرش كام 

يف الصورة الســابقة، لكــن ال يتلف من ماله يشء 

ها هنا، بل يطالب بالباقي وهو خمســة عرش ورثة 

الضامن الثاين )12) .

)6) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)7) ينظر : أسنى املطالب 252/2 .

)8) ساقطة من )ب( .

)9) ساقطة من )ب( .

)10) يف )ب( : )األصيل( .

)11) ساقطة من )ب( .

)12) ينظر : روضة الطالبني 273/4 .
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]أمــا[ )1) جوابه فيام إذا طالب ورثة الضامن الثاين، 

فقد غلطه األصحــاب فيه من جهــة أَنَّه أتلف من 

مال الثاين ثالثني، ألنه أخذ منهم ســبعني، وأثبت 

لهم الرجوع بأربعني، وكان الباقي عندهم عرشين، 

فاملجموع ســتون، ومل يتلف من مــال األول إال 

عرشة، ألَنَّه أخــذ منهم أربعني، وأثبت لهم الرجوع 

بثالثني، ومعلــوم أَنَّ الضامن الثــاين إمنا ضمن ]

لهم[ )2) تســعني عمن ميلك تسعني، واألول ضمن 

]تســعني[ )3) عمن ميلك خمسة وأربعني ]وكيف[ 

)4) يؤخذ من الثاين أكــر مام يؤخذ من األول؟ ثم 

اختلفوا يف الصواب فقال األســتاذ أبو منصور يف 

الوصايــا )5): يأخذ صاحب الحق من ورثة الضامن 

الثاين خمســة وســبعني، ويرجعــون مبثلها عىل 

ورثة األول، ويرجع ورثــة األول عىل ورثة األصيل 

برتكته ]وهو[ )6) خمســة وأربعــون، فيكون جملة 

ما معهم ستني خمســة عرش من األصيل، والباقي 

من العــوض، وذلك مثالً الثالثــني التالفة عليهم، 

ومل يثبت لصاحب الحق مطالبة ورثة الثاين بكامل 

الديــن، وقال القفــال واألكرون: لــه مطالبة ورثة 

)1) يف )ب( : )وأما( .

)2) ساقطة من )ب( .

)3) يف )ب( : )بتسعني( .

)4) يف )ب( : )فكيف( .

)5) باب الوصايا ضمن كتاب رشح املفتاح لألســتاذ عبد 

القاهر بن طاهر العالمة البارع املتفنن األستاذ، أبو منصور 

البغدادي ، مل أقف عليه ضمن كتب الشافعية .

)6) يف )ب( : )وهي( .

ين، ثم هم يرجعــون عىل ورثة  الثاين بجميــع الدَّ

األول بخمسة وســبعني يتلف عليهم خمسة عرش 

للــرضورة، ويرجع ورثة األول ]بهــا[ )7) عىل ورثة 

األصيل برتكتــه )8)، كام ذكره األســتاذ، ]وقال[ )9) 

اإلمام ]رحمه اللــه[ )10): كأن األســتاذ اعتقد أَنَّ ]

الضــامن[ )11) األول ]ال[ )12) يصلح إال يف قدر لو 

رجــع معه يف تركة األصيل ملا زاد التالف من تركته 

عىل ثلثهــا، ]وإذا[ )13) مل يصح ضامنه فيام زاد مل 

يصــح ضامن الثاين عنه، واآلخــرون قالوا: إمنا ال 

يؤخذ أكر مــن الثلث بحق الورثــة، لكنه صحيح 

يف الجميــع متعلــق ]بذمتــه[ )14)، فيكون ضامن 

الثاين عنه فيــام زاد كالضامن عن املعرس، ويجب 

أن يكون هــذا الخالف جاريــاً يف مطالبتهم بتتمة 

التســعني، إذا طالب أوالً ورثة الضامن األول، وإن 

مل يذكر ثم، وإن أخذ املســتحق أوالً تركة األصيل 

ين، ثم املستحق عىل  بريء الضامنان عن نصف الدَّ

جواب األكرين إن شاء أخذ من ورثة األول ثالثني، 

]ومن[ )15) ورثة الثاين خمســة عرش، وإن شاء أخذ 

)7) ساقطة من )ب( .

)8) ينظر : أسنى املطالب 252/2 .

)9) يف )ب( : )قال( .

)10) ساقطة من )ب( .

)11) يف )ب( : )ضامن( .

)12) يف )ب( : )مل( .

)13) يف )ب( : )فإذ( .

)14) يف )ب( : )بالذمة( .

)15) يف )ب( : )من( .
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الكل مــن ورثة ]األول[ )1) ]وال رجوع، وإن شــاء 

أخذها من ورثة الثاين[ )2)، وهم يرجعون عىل ورثة 

األول بثالثني، فيصل إىل متام حقه بالطريقني .

 وعىل جواب األستاذ: ليس له من الثاين إال ]ثالثني[ 

)3)، إن شــاء أخذها من ورثة األول وال ]يرجع[ )4)، 

وإن شــاء أخذ من ورثة الثاين، وهم يرجعون ]بها[ 

)5) عىل ورثة األول ]والله أعلم بالصواب[ )6) .

بعونه تعاىل قد تم اإلنتهاء من دراسة وتحقيق الباب 

الثاين من أبــواب كتاب الضامن يف حكم الضامن 

الصحيح مــن كتاب )العزيز( املســمى بـ)الرشح 

الكبــري( للرافعــي رحمــه الله تعــاىل وهورشح 

لكتاب)الوجيــز يف فقه مذهب اإلمام الشــافعي( 

لإلمام الغزايل رحمه الله تعاىل والله ويل التوفيق.

وآخر دعوانا أن الحمد للــه رب العاملني والصالة 

والسالم عىل ســيد املرســلني وعىل آله وصحبه 

اجمعني ... 

❊ ❊ ❊

)1) يف )ب( : )الثاين( .

)2) ما بني املعقوفني ساقط من )ب( .

)3) يف )ب( : )ثالثون( .

)4) يف )ب( : )رجوع( .

)5) ساقطة من )أ( وما أثبتناه من )ب( .

)6) ساقطة من )أ( .

المصادر والمراجع

أســنى املطالب رشح روضة الطالــب ، زكريا بن 

محمد بن زكريا األنصــاري ، زين الدين أبو يحيى 

السنييك ، تحقيق : د. محمد محمد تامر ، ط1)دار 

الكتب العلمية – بريوت – 1422هـ - 2000م( .

اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شــجاع، محمد الرشبيني 

الخطيب، تحقيق: مكتب البحوث والدراســات ، 

)دار الفكر - بريوت – 1415هـ( .

البحر الرائق، زين الدين بن نجيم الحنفي، ط2)دار 

املعرفة – بــريوت( 309/6 ، الفتاوى الهندية ، يف 

مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفــة النعامن، تأليف 

جامعة من علامء الهند برئاســة الشيخ نظام الدين 

الربنهابــوري، )دار الفكر – بــريوت – 1411هـ - 

1991م( .

بدائــع الصنائــع يف ترتيب الرشائع، عــالء الدين 

الكاســاين، ط2)دار الكتاب العــريب - بريوت – 

1982م( .

التاج واإلكليل  ملخترص خليل، محمد بن يوسف 

بن أيب القاسم العبدري أبو عبد الله، ط2)دار الفكر 

- بريوت – 1398هـ( .

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، شمس 

الدين محمد بن أحمد بن عثامن الذهبي، تحقيق: 

د. عمر عبد السالم تدمري، ط1)دار الكتاب العريب 

- لبنان - بريوت - 1407هـ - 1987م( .
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التدويــن يف أخبار قزوين لإلمــام الرافعي تحقيق: 

عزيز الله العطاردي، )دار الكتب العـلمية - بريوت 

- 1978م( .

 التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، اإلمام أيب محمد 

الحســني بن مســعود بن محمد بن الفراء البغوي، 

تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد املوجود – الشيخ 

عيل محمد معــوض، ط1)دار الكتــب العلمية – 

بريوت – لبنان – 1418هـ - 1997م( .

الجامع الصحيح ســنن الرتمذي، محمد بن عيىس 

أبو عيىس الرتمذي السلمي، تحقيق: أحمد محمد 

شاكر وآخرون، )دار إحياء الرتاث العريب – بريوت( 

.

 حاشــية إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني 

لرشح قرة العني مبهامت الدين، أيب بكر بن السيد 

محمد شــطا الدمياطي، )دار الفكر للطباعة والنرش 

والتوزيع – بريوت( .

 حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب )التجريد 

لنفع العبيد(، سليامن ابن عمر بن محمد البجريمي، 

)املكتبة اإلسالمية - ديار بكر – تركيا( .

 حاشــية الدسوقي عىل الرشح الكبري، محمد عرفه 

الدســوقي، تحقيق: محمد عليــش، )دار الفكر – 

بريوت( .

حاشــية الرميل، أحمد الرميل الكبــري األنصاري، 

بهامش كتاب أسنى املطالب رشح روض الطالب، 

الشيخ أبو يحيى زكريا األنصاري الشافعي)بال ت( 

.

حاشية الشيخ ســليامن الجمل عىل رشح املنهج 

لزكريا األنصاري، ســليامن الجمــل، )دار الفكر - 

بريوت( .

 حاشــية قليويب عىل رشح جــالل الدين املحيل 

عىل منهــاج الطالبني، شــهاب الديــن أحمد بن 

أحمد بن سالمة القليويب، تحقيق: مكتب البحوث 

والدراســات، ط1)دار الفكــر - لبنــان - بريوت - 

1419هـ - 1998م( .

 الحاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو 

رشح مختــرص املزين، عيل بــن محمد بن حبيب 

املاوردي البرصي الشــافعي، تحقيق: الشيخ عيل 

محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد املوجود، 

ط1)دار الكتب العلمية - بريوت - لبنان - 1419هـ 

-1999 م( .

 حــوايش الرشواين عــىل تحفــة املحتاج برشح 

املنهــاج، عبد الحميــد الــرشواين، )دار الفكر – 

بريوت( .

روضة الطالبني وعمدة املفتــني، اإلمام يحيى بن 

رشف النووي، ط2)املكتب اإلسالمي - بريوت – 

. (1405

الرساج الوهاج عىل مــنت املنهاج، العالمة محمد 

الزهــري الغمراوي، )دار املعرفة للطباعة والنرش – 

بريوت( .

 الســنن الصغري ، إلمام املحدثني الحافظ الجليل 

أيب بكر أحمد بن الحســني بن عيل البيهقي، وثق 

أصوله وخــرج أحاديثه وعلق عليــه: الدكتور عبد 
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املعطي أمني قلعجي، ط1)دار الوفاء – املنصورة 

– مرص -1410هـ - 1989م( .

ســري أعالم النبــالء ، محمد بن أحمــد بن عثامن 

بن قامياز الذهبي ، أبو عبد الله ، تحقيق: شــعيب 

األرناؤوط - محمد نعيم العرقسويس، ط9)مؤسسة 

الرسالة - بريوت – 1413هـ( .

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد الحي بن 

أحمــد بن محمد العكري الحنبــيل، تحقيق : عبد 

القادر األرنؤوط - محمود األرناؤوط ، ط1)دار بن 

كثري - دمشق - 1406هـ( .

 صحيح البخاري، لإلمــام أيب عبد الله محمد بن 

إسامعيل البخاري، ط2)دار ابن رجب – دار الفوائد 

– املنصورة – مرص – 1427هـ - 2006م( .

صحيح مســلم، لإلمام أيب الحســني مســلم بن 

الحجاج بن مســلم القشريي النيســابوري، راجع 

ضبطه وأوضــح معانيه: محمــد تامر،ط1)مطبعة 

املدين – القاهرة – 1429هـ - 2008م( .

طبقات الحفاظ، عبد الرحمن بن أيب بكر السيوطي 

، ط1)دار الكتب العلمية – بريوت - 1403هـ( .

 طبقات الشــافعية الكربى ، تاج الدين بن عيل بن 

عبد الكايف الســبيك ، تحقيــق: د. محمود محمد 

الطناحــي - د.عبد الفتاح محمد الحلو ، ط2)هجر 

للطباعة والنرش والتوزيع - 1413هـ( .

 طبقات الشــافعية الكربى تــاج الدين بن عيل بن 

عبد الكايف الســبيك، تحقيــق: د. محمود محمد 

الطناحــي د.عبد الفتاح محمــد الحلو، ط2)هجر 

للطباعة والنرش والتوزيع - 1413هـ( .

 طبقات الشــافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن 

عمر بن قايض شهبة، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم 

خان، ط1)عامل الكتب - بريوت – 1407هـ( .

طبقــات الفقهــاء ، إبراهيــم بن عيل بن يوســف 

الشريازي أبو إسحاق، تحقيق : خليل امليس، )دار 

القلم – بريوت( .

 فتاوى ومسائل ابن الصالح يف التفسري والحديث 

واألصــول والفقــه ، عثــامن ابــن عبــد الرحمن 

الشــهرزوري تقي الدين ابن الصــالح أبو عمرو، 

تحقيق: الدكتور عبد املعطي أمني قلعجي، ط1)دار 

املعرفة – بريوت – لبنان – 1406هـ - 1986م( .

فتح الوهاب برشح منهج الطالب، زكريا بن محمد 

بن أحمد بن زكريا األنصــاري أبو يحيى، ط1)دار 

الكتب العلمية - بريوت – 1418هـ( .

الكامل يف التاريخ ، البن األثري  أيب الحســن عيل 

بن محمــد بن عبد الكريم، راجعــه  وصححه: د. 

محمد يوســف الدقاق، ط1)دار الكتب العلمية – 

بريوت - 1407هـ-1987م( .

كفاية األخيار يف حل غايــة اإلختصار، تقي الدين 

أيب بكر بن محمد الحســيني الحصيني الدمشقي 

الشــافعي، تحقيــق: عيل عبد الحميــد بلطجي - 

محمد وهبي ســليامن، ط1)دار الخري - دمشق – 

1994م( .

مجمــع الزوائد ومنبــع الفوائد، عــيل بن أيب بكر 

الهيثمي، )دار الريــان للرتاث - دار الكتاب العريب 
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- القاهرة - بريوت – 1407هـ( .

 املجمــوع رشح املهذب، لإلمام أيب زكريا محيي 

الديــن بن رشف النــووي، )دار الفكــر - بريوت - 

1997م( .

 مخترص املزين، إســامعيل بن يحيى بن إسامعيل 

املــرصي املــزين، تحقيــق: محمد عبــد القادر 

شــاهني، ط1)دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان 

– 1419هـ - 1998م( .

مســند اإلمام أحمد بن حنبــل، أحمد بن حنبل أبو 

عبدالله الشيباين، )مؤسسة قرطبة – مرص( .

 معجــم البلدان لياقــوت الحمــوي ، )دار صادر 

للطباعة والنرش - بريوت - 1376 هـ  ـ 1957 م( .

مغنــي املحتاج إىل معرفة معــاين ألفاظ املنهاج، 

محمد الخطيب الرشبيني، )دار الفكر – بريوت( .

 املغنــي يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشــيباين، 

عبد الله بن أحمد بــن قدامة املقديس أبو محمد، 

ط1)دار الفكر - بريوت – 1405هـ( .

املنتظــم يف تاريخ امللوك واألمــم ، عبد الرحمن 

بــن عيل بن  محمد بن الجوزي ، ط1)دار صادر – 

بريوت - 1358هـ( .

منهج الطالب زكريا بــن محمد بن أحمد بن زكريا 

األنصاري أبــو يحيى، ط1)دار الكتــب العلمية - 

بريوت – 1418هـ( .

 املهامت عىل الرافعي والروضة لإلمام األســنوي 

، مخطــوط يف مكتبة األوقاف العامة - بغداد، برقم 

. (3872(

 نهايــة املطلب يف دراية املذهب ، إلمام الحرمني 

عبد امللك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، حققه 

وصنع فهارســه : أ.د عبد العظيم محمود الديب ، 

ط1)دار املنهاج للنرش والتوزيع – جدة – اململكة 

العربية السعودية – 1428هـ - 2007م( .

الوايف بالوفيــات ، صالح الدين خليــل بن أيبك 

الصفــدي ، تحقيــق: أحمــد األرنــاؤوط وتريك 

مصطفى ، )دار إحياء الرتاث - بريوت - 1420هـ- 

2000م( .

 وفيات األعيــان وأنباء أبناء الزمــان ، أبو العباس 

شمس الدين أحمد بن محمد بن أيب بكر بن خلكان 

، تحقيق: إحسان عباس ، )دار الثقافة – لبنان( .
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