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 خالف المظنون 
من حكم دعوى هالك المرهون

للقاضي خير الدين بن إلياس )ت: 1127هـ(
- تحقيقًا ودراسة -

د. بسام بن عبد السالم النصيري
المفتش القضائي بالمجلس األعلى للقضاء

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 
وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

فإن اإلنسان مدين بطبعه، ويظل حمتاجًا لغريه)))، وتصل حاجته يف كثري 
من األحيان إىل االستدانة لقضاء حاجته.

منه،  استدان  بام  يطالبه  املدين  إىل  الدائن  يتوجه  أن  التعامل  واألصل يف 
إذا  للثقة من قبل دائنه، فال يعطيه بأجل إال  املدين قد ال يكون حماًل  إال أن 
توثق لدينه بام يثبته، مما ال يستطيع معه املدين اإلنكار، وقد يكون املدين حماًل 

للثقة، لكن الدائن خيشى أن يفلس املدين فيضيع دينه.

إال أن الرهن قد هيلك يف يد املرهتن، فبسط العلامء القول يف هذه املسألة، 
وقد وقفت عىل رسالة كتبها خري الدين إلياس زاده بعنوان: )خالف املظنون، 
من حكم دعوى هالك املرهون(؛ فرأيت حتقيقها ملا اشتملت عليه من حترير 

مجيل.

أمهية املوضوع:

). علم اخلالف يف الفقه اإلسالمي، واهتامم العلامء به.

2. اإلثراء العلمي من خالل االطالع عىل األقوال واألدلة واالستدالل 
املناقشة والرتجيح. وكيفية 

مقدمة ابن خلدون ))/37)).  (((
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3. معرفة يرس الرشيعة، وشموهلا جلميع ما حيتاجه الناس.

4. إظهار مكانة العلامء، وأن اهلل قد حفظ هبم رشيعته.

أسباب اختيار املوضوع.

للمكتبة  املخطوط  هذا  بإخراج  الفقهي؛  الرتاث  خدمة  يف  الرغبة   .(
الفقهية.

2. إبراز عظمة الرشيعة اإلسالمية يف املعامالت.

3. أن هذا املخطوط مل يسبق حتقيقه، كام سأبينه يف الدراسات السابقة.

4. دخول عقد الرهن يف كثري من معامالت الناس.

يد  يف  املرهون  هلك  إذا  ما  وهي  وقوعها،  يكثر  مسألة  حكم  معرفة   .5
املرهتن.

6. أن عقد الرهن من أكثر العقود استفاضة ورواجًا يف هذا الزمان.

أهداف املوضوع:

شؤون  جلميع  واستيعاهبا  اإلسالمية  الرشيعة  شمول  بيان  يف  الرغبة   .(
احلياة.

2. إخراج اجلزء الذي سأقوم بتحقيقه للمكتبة اإلسالمية بالصورة التي 
أرادها املؤلف.

3. االطالع عىل أكثر من مذهب فقهي؛ مما حيقق اإلثراء العلمي.

4. اإلسهام يف إخراج تراث علامئنا لالستفادة منه.
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السابقة: الدراسات 

وقوائم  العلمية،  والدراسات  البحوث  مظان  يف  والتتبع  البحث  بعد 
قد  املخطوط  هذا  أن  أجد  مل  اجلامعات،  يف  املسجلة  للمواضيع  البيانات 

حظي بالتحقيق أو اإلخراج.

البحث: تقسيامت 

انتظمت خطة العمل يف مقدمة، وقسمني، وثبت للمصادر واملراجع.

اختياره،  وأسباب  املوضوع،  وأمهية  االفتتاح  عىل  فتشتمل  املقدمة:  أما 
وأهدافه، والدراسات السابقة، وتقسيامت البحث.

وأما القسامن فهام كام ييل:

القسم األول: قسم الدراسة:

ويشتمل عىل مبحثني:

املبحث األول: ترمجة املؤلف:

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: اسمه، ومذهبه، ومولده، ونشأته العلمية، ووفاته.

املطلب الثاين: أبرز شيوخه، وتالمذته.

املطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلامء عليه.

املطلب الرابع: آثاره العلمية.
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املظنون، من حكم دعوى هالك  الثاين: دراسة خمطوط )خالف  املبحث 
املرهون(:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: اسم املخطوط، وتوثيق نسبته ملؤلفه:

وفيه فرعان:

الفرع األول: اسم املخطوط.

الفرع الثاين: توثيق نسبة املخطوط ملؤلفه.

املطلب الثاين: وصف نسخة املخطوط، ونموذج منه:

وفيه فرعان.

الفرع األول: وصف نسخة املخطوط.

الفرع الثاين: نموذج من املخطوط.

القسم الثاين: قسم التحقيق.

ثبت املصادر واملراجع.

التحقيق: منهج 

). أثبت نص املخطوط يف املتن.

إىل  وأشري  معكوفني،  بني  أجعله  فإين  املخطوط  يف  خطأ  وجود  عند   .2
الصواب يف احلاشية.
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3. أثبت رقم كل وجه يف املتن عند بدايته، وجعلت الرتقيم بني معكوفني 
متتاليًا لكل وجه.

4. جعلت اآليات القرآنية داخل أقواسها املعتادة.

5. خرجت األحاديث الواردة يف املتن.

6. ترمجت لألعالم املذكورين يف املتن.

7. عزوت النقول الواردة يف املتن إىل مصادرها ما أمكن.

8. علقت يف احلاشية بعض التعليقات.
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القسم األول: قسم الدراسة

ويشتمل عىل مبحثني:

المبحث األول
ترجمة المؤلف

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: اسمه، ومذهبه، ومولده، ونشأته العلمية، ووفاته:

اسمه:

هو القايض اخلطيب خري الدين بن اخلطيب تاج الدين إلياس بن حممد 
زاده«  »إلياس  بـ  املعروف  املدين  الرومي  خرض  الدين  خري  بن  إلياس  بن 

ويعرف أيضًا بـ »ابن إلياس«))).

مذهبه:

فقهاء  مصنفي  ضمن  املرعشيل  الرمحن  عبد  الدكتور  ذكره  وقد  احلنفي. 
احلنفية)2).

مولده:

ولد يف مجادى الثانية سنة )086)هـ = 675)م(.

يف  واألصحاب  املحبني  وحتفة  )ص30(،  املدينة  أعيان  تراجم  ترمجته:  مصادر  ينظر   (((
واألعالم   ،)536/4( املكنون  وإيضاح  )ص42(،  األنساب  من  للمدنيني  ما  معرفة 

للزركيل )327/2(، ومعجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ))/694).
ينظر: مصادر الدراسات اإلسالمية للمرعشيل )57/3).  (2(
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العلمية: نشأته 

تأليف  عىل  عاكفًا  لألدب،  حمبًا  للعلم،  طالبًا  املنورة  املدينة  يف  نشأ 
والعلامء،  املشايخ  من  عدد  يد  عىل  تتلمذ  الشعر،  ونظم  واخلطب  الرسائل 
بيت  فهو  بالعلم  املشهورة  البيوتات  أحد  وهو  إلياس،  بيت  إىل  ينتمي  وهو 
اخلطباء والعلامء أصحاب الفتوى، بيت مدين أصيل قديم من بيوت املدينة 
القضاء منهم  تولوا  الذين  العلامء  البيت كثري من  العريقة، وقد ظهر يف هذا 

تاج الدين والد املصنف ومنهم املصنف نفسه، ومن شعره قوله:
أوصافـه الــذي  املـوىل  أهيــا  يـا 

والتعداد اإلحصاء  عن  جلت 
نولـه عزيـز  مـن  أرجـو  زلـت  مـا 

إرعاد يف  السحب  عليه  فيضًا 
تشــوقي أرس  بفــك  يمــن  فعسـى 

البغـدادي الـعـالمة  بضمـانة 

وفاته:

تويف هللا همحر يف شهر رمضان سنة )27))هـ =5)7)م())).

وقيل: تويف )30))هـ(.  (((
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المطلب الثاني: أبرز شيوخه، وتالمذته:

شيوخه:

صحيح  املصنف  عنه  روى  وقد  املغريب))):  سليامن  بن  حممد  الشيخ   .(
مالك وسائر  النحو البن  األلفية يف  عنه  مؤلفه، وروى  إىل  بسنده  البخاري 
الدين احللبي وسائر  ابن مالك، وروى عنه السرية احللبية لربهان  تصانيف 

تصانيف الربهان احللبي.

2. الشيخ حسن الشهري بالعجيمي املكي)2): وأخذ عنه تفسري البيضاوي 
مروياته  بجميع  وأجازه  األولية،  حديث  منه  وسمع  مالك،  اإلمام  وموطأ 

عن سائر أشياخه كام وجد بخطه.

تالميذه:

املدين  العبايس  الدين  مجال  حممد  أبو  اخلليفتي  الكريم  عبد  بن  اهلل  عبد 
وهو  اإللياسية«،  »الفتاوى  وسامه  الشيخ  فتاوى  مجع  الذي  وهو  احلنفي)3). 

أيضًا الذي مجع شعر الشيخ يف ديوان)4).

مل أقف عىل من ترجم له.  (((
األعالم للزركيل )205/2).  (2(

تراجم أعيان املدينة )32/2)).  (3(
مصادر الدراسات اإلسالمية للمرعشيل )57/3).  (4(
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المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:

من  العديد  يف  مشاركته  ذلك  عىل  يدل  كبرية،  علمية  مكانة  للمصنف 
األدب  يف  مشاركة  وله  للحديث،  ورواية  وفتوى،  فقه  من  العلمية  الفنون 
وله ديوان شعر جمموع، وقد توىل نيابة القضاء ثالث مرات، وتوىل منصب 

اإلفتاء يوما وليلة.

قال عبد الرمحن بن عبد الكريم احلنفي األنصاري: نشأ عىل طلب العلوم، 
الرسائل واخلطب، فمن  س وأمَّ وخطب، وألف  من منطوق ومفهوم، ودرَّ
وعدة  واملحاورات،  املحارضات  يف  وكتاب  الفالحة،  علم  يف  كتاب  تآليفه 
»الفتاوى  وسامها  فتاويه  بجمع  اخلليفتي  اهلل  عبد  اخلطيب  واعتنى  جماميع. 

اإللياسية«، وكذلك مجع ديوان شعره))).

بالروضة  الرشعية  واألحكام  السنة  خادم  املكنون:  إيضاح  يف  وجاء 
املدنية)2).

وإمامًا  مدرسًا  كان  املنورة،  املدينة  شعراء  من  أديب  األعالم:  يف  وجاء 
وخطيبًا باملسجد النبوي، وتوىل منصب اإلفتاء يومًا وليلة )سنة 3)))هـ(، 

وناب يف القضاء ثالث مرات)3).

حتفة املحبني واألصحاب يف معرفة ما للمدنيني من األنساب )ص: 42).  (((
إيضاح املكنون )536/4).  (2(

األعالم للزركيل )327/2).  (3(
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وجاء يف معجم املؤلفني: لغوي عامل مشارك يف بعض العلوم أقام باملدينة 
ومكة، من آثاره املقاالت اجلوهرية عىل املقامات احلريرية يف جملدين، وتكملة 

رشح الزمزمي))).

وجاء يف تراجم أعيان املدينة: كان فاضاًل عاملًا أديبًا، له مشاركة يف الفنون 
اإللياسية  بالفتاوى  مشهورة  نفيسة  فقهية  فتاوى  التآليف  من  له  العلمية، 
نفيس  املقامات احلريرية  بعد وفاته اخلطيب اخلليفتي، وله رشح عىل  مجعها 

جدًا ألنه متأخر عن الرشاح مجع غالبهم فيه)2).

المطلب الرابع: آثاره العلمية:

للمصنف الكثري من اآلثار العلمية لكن معظمها خمطوط ومل يطبع منها 
إال كتاب واحد فقط ومعظم آثاره يف الفقه ومصنفة ضمن الفقه احلنفي.

بدار  مطبوع  املساجد.  يف  السجاجيد  فرش  بحكم  العابد  عني  قرة   .(
اهلل  خري  بتحقيق  )/)/2008م  النرش  تاريخ  والتوزيع  للنرش  العاصمة 

الرشيف.

2. لذة السامع يف بيان قوهلم رشط الواقف كنص الشارع. وهو خمطوط 
ضمن جمموع يف مكتبة عبد اهلل بن عباس بمدينة الطائف / السعودية برقم 

82 ]77/4)[ من اللوح )2( إىل اللوح )9).

معجم املؤلفني ))/694).  (((
تراجم أعيان املدينة )ص: 30).  (2(
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3. بلوغ الرضا يف مسألة استيالء الشفيع قبل القضا. وهو خمطوط ضمن 
املجموع السابق من اللوح )9( إىل اللوح )3)).

ٱلَۡمۡوُت  َحَدُكُم 
َ
أ َحَضَ  إَِذا  َعلَۡيُكۡم  بيان ﴿ُكتَِب  املجلية يف  املرآة   .4

اللوح  ٱلۡوَِصيَُّة﴾))). وهو خمطوط ضمن املجموع السابق من  ا  َخۡيً تََرَك  إِن 
)3)( إىل اللوح )9)).

ضمن  خمطوط  وهو  املبيع.  يف  للمشرتي  الرؤية  بخيار  تتعلق  رسالة   .5
املجموع السابق من اللوح )20( إىل اللوح ))2).

العمل.  حمل  وهو  املرهون.  هالك  دعوى  حكم  يف  املظنون  خالف   .6
وخمطوطته ضمن املجموع السابق من اللوح ))2( إىل اللوح )28).

7. الغادة احلسنا يف معنى قوهلم: الساكن يف الوقف أحق بالسكنى. وهو 
خمطوط ضمن املجموع السابق من اللوح )28( إىل اللوح )32).

8. فتح الباب املغلق يف مسألة الوعد املعلق واملطلق. وهو خمطوط ضمن 
املجموع السابق من اللوح )32( إىل اللوح )36).

ضمن  خمطوط  وهو  احلبل.  للجارية  املشرتي  مدعي  يف  األمل  بلوغ   .9
املجموع السابق من اللوح )36( إىل اللوح )47).

خمطوط  وهو  احلابس.  عىل  املحبوس  نفقة  لزوم  يف  املجالس  نزهة   .(0
ضمن املجموع السابق من اللوح )47( إىل اللوح )50).

]البقرة: 80)[.  (((
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إذا نكر. وهو خمطوط ضمن  املقال املسفر يف رصف رمضان  )). وجه 
املجموع السابق من اللوح )50( إىل اللوح )60).

2). قطع اخلصام واجلدل يف حتقيق دعوى املشرتي احلبل. وهو خمطوط 
ضمن املجموع السابق من اللوح )60( إىل اللوح )63).

خمطوط  وهو  احلموي.  السيد  عىل  اشتبه  ما  بيان  يف  القوي  القول   .(3
ضمن املجموع السابق من اللوح )63( إىل اللوح )74).

طلقامها  ثم  اآلخر  بنت  منهام  كل  تزوج  رجلني  يف  جليلة  رسالة   .(4
ضمن  خمطوط  وهو  ال.  أم  اجلمع  يصح  هل  بينهام  جامعًا  ثالث  هبام  فتزوج 

املجموع السابق من اللوح )74( إىل اللوح )77).

وهو  الكعبة.  خارج  بإمام  بالبيت  من  اقتداء  كيفية  يف  األنبه  غنية   .(5
خمطوط ضمن املجموع السابق من اللوح )77( إىل اللوح ))7).

6). رفع السبابة يف الصالة. خمطوط يف جون زيالندر بامنشسرت ])443) 
B/(84[ يف ق )3/أ())).

ضمن  خمطوط  احلريرية.  املقامات  عىل  اجلوهرية  املقاالت   .(7
أكمل  76))هـ.  النسخ  تاريخ   849 رقم  سعود  امللك  جامعة  خمطوطات 
به رشح املقامات احلريرية أليب بكر بن عبد العزيز الزمزمي، وأنجزه بمكة 

سنة 26))هـ.

ينظر: الفهرس الشامل - الفقه )065/3)).  (((
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رقم  امللك سعود  الفالح. خمطوط ضمن خمطوطات جامعة  8). فالح 
849 تاريخ النسخ 359)هـ. وهو كتاب يف علم الفالحة.

9). ديوان شعر جمموع))) مجعه تلميذه عبد اهلل بن عبد الكريم اخلليفتي.

20. الفتاوى اإللياسية)2). مجعه تلميذه عبد اهلل بن عبد الكريم اخلليفتي 
العبايس.

مجع  من  وهو  إلياس)3).  الدين  خري  اإلمام  بأجوبة  األكياس  حتفة   .2(
صالح بن حممد بن نوح الفالين.

22. كتاب يف املحارضات واملحاورات)4).

األعالم للزركيل )327/2).  (((
حتفة املحبني )ص42(، واألعالم للزركيل )327/2).  (2(

معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ))/834).  (3(
حتفة املحبني )ص: 42).  (4(
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الثاني المبحث 
دراسة مخطوط )خالف المظنون، من حكم دعوى 

هالك المرهون(

وفيه مطلبان:

وفيه  لمؤلفه،  نسبته  وتوثيق  المخطوط،  اسم  األول:  المطلب 
فرعان:

الفرع األول: اسم املخطوط:

هو »خالف املظنون، يف حكم دعوى هالك املرهون«.

الفرع الثاين: توثيق نسبة املخطوط ملؤلفه:

غالف  يف  بذلك  الترصيح  عليها  يدل  ظاهرة؛  ملؤلف  الكتاب  نسبة 
املخطوط. 

الفقه   - الشامل  الفهرس  املصنف يف  إىل  املخطوط  ُنسب  أنه  إىل  إضافة 
املؤلف من  لكون  املصدر  أقف سوى عىل هذا  055)(. ومل  وأصوله )3/ 
متأخري احلنفية ومل يطبع له إال اليسري، وباقي مصنفاته ما زال خمطوطًا كام 

سبقت اإلشارة إىل ذلك.
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المطلب الثاني: وصف نسخة المخطوط، ونموذج منه:

وفيه فرعان.

الفرع األول: وصف نسخة املخطوط:

هلذا املخطوط النفيس نسخة واحدة مل أجد بعد البحث والتتبع والسؤال 
الطائف،  بمحافظة  امهنع هللا يضر  عباس  بن  اهلل  عبد  مكتبة  نسخة  وهي  غريها، 
حفظت ضمن جمموع رقمه )82( وعليه متلك عبد اهلل بن مصطفى بن عبد 
اهلل إلياس زاده، وموقع املخطوط من املجموع املذكور من اللوح ))2( إىل 
اللوح )28(، وعدد ألواحها أربع ألواح، كل لوح به وجهان، وكل وجه به 

سبعة وعرشون سطرًا، وكل سطر به ثالث عرشة كلمة.

ناسخها: مل يدون.

تاريخ نسخها: يوم الثالثاء املوافق 7)/2/7)))هـ.

وصفها: نسخة كاملة، خطها واضح، كتبت باللون األسود عىل أطرافها 
والتعليقات. التصحيحات  بعض 
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الفرع الثاين: نموذج من املخطوط:

نموذج ألول صفحة للمخطوط من املجموع
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صفحة من آخر املخطوط من املجموع
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القسم الثاني: قسم التحقيق

)النص المحقق(

خالف املظنون، من حكم دعوى هالك املرهون

للعالمة الفهامة املرحوم القايض

خري الدين إلياس زاده

رمحه اهلل تعاىل آمني

بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة  نعامئه،  جزيل  عىل  له  والشكر  آالئه،  جليل  عىل  هلل  احلمد 
وصحبه،  آله  وعىل  العظيم،  اخللق  ذي  حممد  سيدنا  عىل  بالتسليم،  املقرونة 

وتابعيه وحزبه، وبعد:

فيقول العبد املعرتف بخطئه وذنبه، املغرتف من بحر عطائه وسيبه، خري 
الدين إلياس زاده، ختم اهلل له بالسعادة، وأناله يف الدارين مراده: ملا كثر وقوع 
وعدمه  الضامن  وجوب  يف  واختلف  املرهون،  هالك  املرهتن  دعوى  مسألة 
واسترشفت  االختالف،  مادة  يف  للنظر  النفس  تطلعت  وامُلفتون،  القضاة 
إىل  والنظر  الصادق،  التأمل  بعد  فظهر  اإلنصاف،  بجهة  عليه  للوقوف 
احلقائق، ما تطمئن هبا النفوس األبية، وتركن إليه احلواس ]...[)))، فأحببت 
أن أجعله ضمن رسالة، وأودع فيها املقصود باختصار حيث كانت عجالة، 
أن  أسأل  واهلل  املرهون،  هالك  دعوى  حكم  من  املظنون  خالف  وسميتها: 

كلمة غري مقروءة.  (((
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ذو  واهلل  يشاء،  من  يؤتيه  اهلل  فضل  وذلك  الكريم،  لوجهه  خالصة  جيعلها 
العظيم. الفضل 

ومن  قيمته  من  باألقل  مضمون  الرهن  أن  وإياك-  اهلل  -رمحنا  اعلم 
الدين)))؛ يعني: ُينظر إىل الدين وإىل قيمة الرهن، فأهيام كان أقل مضموًنا به، 
فلو هلك الرهن يف يد املرهتن ومها -أي قيمة الرهن والدين- سواء، صار 
أمانة  فالزائد  الدين)3)  من  أكثر  قيمته  كانت  وإن  لدينه،  مستوف)2)  املرهتن 
يف يد املرهتن، ال يضمن ما مل يتعد يف هالكه، وإن كان الدين أكثر من قيمة 
وطولب  الرهن،  مالية  بينهام  القيمة  قدر  الدين  من  أي:  منه،  سقط  الرهن 
الرهن؛  قدر  عىل  الزائد  الراهن  من  املرهتن  طلب  أي:  بالباقي،  الراهن 
دينه.  سقط  املرهتن،  عند  فهلك  بعرشة  عرشة  قيمته  ثوًبا  رهن  إذا  مثاًل)4): 
فإن كانت قيمة الثوب مخسة، يرجع املرهتن عىل الراهن بخمسة أخرى، وإن 
كانت مخسة عرش فالفضل)5) أمانة، وتعترب قيمته يوم قبضه، أي: يوم قبض 

املرهتن الرهن. ولو اختلفا)6) يف القيمة فالقول للمرهتن، والبينة للراهن.

ينظر: رشح خمترص الطحاوي للجصاص )55/3)(، واملبسوط للرسخيس ))98/2).  (((
اجلادة: مستوفيًا.  (2(

كتب أمامه يف حاشية األصل: »إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدين«.  (3(
كتب أمامه يف حاشية األصل: »صورة ذلك«.  (4(

الصحاح  ينظر:  اإلحسان.  واإلفضال:  والنقيصة.  النقص  خالف  والفضيلة:  الفضل   (5(
للجوهري )5/)79)).

كتب أمامه يف حاشية األصل: »تعترب قيمته يوم قبضه ولو اختلفا فيها«.  (6(
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إذا ُعلم ذلك فقد ظهر أن املرهتن يضمن األقل من القيمة ومن الدين إذا 
إثباته  أو  املرهتن ]4)/أ[  بقول  يعلم  أن  إما  الرهن، وهالكه ال خيلو؛  هلك 

بالبينة))).
أما إذا ثبت بالبينة، فالكالم يف أن ما زاد عن الدين يكون أمانة، وجيري 
بقوله وادعائه ضياعه)2)،  إذا مل يعرف إال  املذكور سابًقا. وأما  التفصيل  فيه 
حمل  هو  ال؟  أم  باألقل  مضمونًا  كونه  وهو  السابق،  احلكم  له  يثبت  فهل 
حسن  الشيخ  الفقهاء  خامتة  العالمة  مشاخينا  شيخ  أفرد  وقد  النزاع)3). 
الرشنباليل احلنفي)4) هذه املسألة يف رسالة له سامها: »غاية املطلب يف الرهن 
ق بيمينه، ويضمنه ضامن الرهن، وال بد  إذا ذهب«)5)، واختار فيها أنه ُيصدَّ
من إيراد بعض ما متسك به العالمة املذكور، ونرشه يف كافور هذه السطور، 
الناظر عن وجه احلق  املقام؛ لُيكَشف لك أهيا  لنا يف هذا  اتباعه بام يظهر  ثم 

اللثام)6).
ينظر: اهلداية رشح البداية للمرغيناين )28/4)).  (((

كتب أمامه يف حاشية األصل: »إذا مل يعرف من قوله وادعائه ضياع«.  (2(
ينظر: املبسوط للرسخيس ))2/)3)(، ودرر احلكام يف رشح غرر األحكام ملحمد بن   (3(

مال خرسو )249/2).
حسن بن عامر بن عيل أبو اإلخالص الرشنباليل الوفائي املرصي الفقيه احلنفي األديب   (4(
بلولة  إىل شربى  نسبته  التصنيف.  فقيه حنفي، مكثر من  بالرشنباليل،  املعروف  املؤرخ 
يف  ودّرس  هبا  فنشأ  سنوات.  ست  وعمره  القاهرة،  إىل  منها  والده  به  جاء  )باملنوفية( 
659)م.   - 069)هـ  سنة  بالقاهرة  تويف  الفتوى.  يف  عليه  املعول  وأصبح  األزهر، 

ينظر: سلم الوصول إىل طبقات الفحول حلاجي خليفة )33/2).
توجد نسخة خمطوطة باملكتبة األزهرية تقع يف سبع ورقات، تاريخ نسخها 269)هـ،   (5(

املكتبة األزهرية اخلاص )3)9)( العام )26752).
ينظر: املصدر السابق.  (6(
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قال الشيخ ىلاعت هللا همحر بعد نقل فروع تتعلق بالوديعة: تنبيه: هو أنه كام 
املرهتن،  ُيقَبل قول  بيمنيه، كذلك  الوديعة  املوَدع يف دعواه هالك  ُيقَبل قول 
غري أن املوَدع ال ضامن عليه، واملرهتن يضمنه ضامن الرهن باألقل من قيمته 

ومن الدين، كام لوثبت هالكه بالبينة. انتهى))).

أقول: قياس الرهن عىل الوديعة غري صحيح يف هذه املسألة؛ فإن الرهن 
إال  مطلًقا  مضمونة  غري  والوديعة  والدين،  القيمة  من  باألقل  مضمون 
بالتعدي، والفرق بني الوديعة والرهن من وجوه)2) ذكرت يف املطوالت)3).

بل فرقوا بني الوديعة ومطلق األمانات، كام يف البحر واملنح وغريمها)4)، 
املرهتن  كذلك  وال  املوِدع،  إىل  الوديعة  رد  يف  قوله  ُيقَبل  املودع  أن  ُيرى  أال 
األساس؟  يبنى عىل ضعيف هذا  القياس)5)، وكيف  فأنى يصح  بالبينة،  إال 
وإذا نظرت إىل رسالته -نفع اهلل به- ظهر لك أن جل استناده إىل ما ذكر يف 
الوديعة، وال خيفى أن القياس عليها قياس مع الفارق)6)، ولو سلمنا صحة 
الرشنباليل  بن مال خرسو ومعه حاشية  احلكام رشح غرر األحكام ملحمد  ينظر: درر   (((

.(249/2(
كتب أمامه يف حاشية األصل: »الفرق بني الوديعة والرهن من وجوه«.  (2(

ينظر: فتح القدير للكامل ابن اهلامم )486/8).  (3(
احلقائق  وتبيني  احلنفي )468/7(،  نجيم  الدقائق البن  كنز  الرائق رشح  البحر  ينظر:   (4(
لشيخي  األبحر  ملتقى  رشح  يف  األهنر  وجممع   ،)76/5( للزيلعي  الدقائق  كنز  رشح 

زاده )338/2).
بينهام. ينظر: تقويم األدلة يف أصول  القياس: هو محل فرع عىل أصل يف حكم بجامع   (5(

الفقه )ص: 260(، وتيسري التحرير )4/ 76).
عدم  وهو  قادح  لوجود  أعل  ولكن  القياس  فيه  جرى  فيام  يكون  الفارق  مع  القياس   (6(
 مساواة الفرع لألصل املقيس عليه، إذ من رشوط القياس وجود علة األصل بتاممها  =
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مع  صحته  عدم  عنه  صدنا  النرباس؛  ذلك  من  لالقتباس  وتنزلنا  القياس، 
استند  قد  أنه  املذهب)))، عىل  احلقائق  بطراز  املعلم  املذهب  وجود نصوص 
-نفع اهلل بعلومه- أيًضا إىل ما ذكر يف احلقائق رشح منظومة النسفي)2)، يف 

باب اإلمام مالك.

ادعى  يربهن،  ومل  امللك  ادعى  إذا  املرهتن  عىل  الرهن  وقيمة  وصورته: 
أي:  عنده،  بلغت  ما  بالغة  قيمته  يضمن  له،  بينة  وال  الرهن  هالك  املرهتن 
يقل هلك  ومل  الوديعة)3)،  ادعى هالك  لو  املوَدع  أن  بناء عىل  مالك؛  اإلمام 
بقدره،  الدين  معها يشء آخر يل؛ ال يصدق عنده، وعندنا يصدق، ويسقط 

والباقي ال ضامن عليه. انتهى)4).

= يف الفرع فإن وجد بعض العلة فقط فسد القياس ألنه قياس مع الفارق، كام لو قاس 
هذا  بأن  املالكي  عليه  فيعرتض  ربويًا،  فيكون  الطعم  بجامع  الرب  عىل  التفاح  الشافعي 
االقتيات واالدخار  مثل  للتعليل  أخرى صاحلة  أوصافًا  الرب  الفارق ألن يف  مع  قياس 
وهي ال توجد يف التفاح، فيكون قياسًا مع الفارق ألن علة األصل غري موجودة بتاممها 

يف الفرع، فال يصح القياس هنا لوجود الفارق.
ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي )77/5).  (((

اسم الكتاب: حقائق املنظومة يف رشح منظومة النسفي يف اخلالفيات ملحمود بن حممد   (2(
خمطوطة  نسخة  توجد  )67هـ،  سنة:  تويف  األفشنجي،  البخاري  اللؤلؤي  داود  بن 
رقم   )44205( العام   ،)2860( اخلاص   ،275 األوراق:  عدد  األزهرية،  املكتبة  يف 
توجد  للنسفي.  اخلالفيات  منظومة  بعنوان:  للنسفي،  والنظم   ،327485 النسخة: 

نسخة خمطوطة يف املكتبة األزهرية، عدد األوراق 44)، رقمها: )33500.
كتب أمامه يف حاشية األصل: »لو ادعى هالك الوديعة، ومل يقل: هلك معها يشء آخر؛   (3(

ال يصدق عندنا«.
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )249/2(، وتبيني احلقائق   (4(

رشح كنز الدقائق للزيلعي )6/)9(، ولسان احلكام البن الشحنة )ص376).
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والفتاوى؛  والرشوح  املتون  لسائر  خمالف  هنا  الشارح  ذكره  ما  أقول: 
وسيظهر لك أن ما قرره غري موافق للصواب، بال شك وال ارتياب، وسنورد 
الصبيح،  الوجه  لك  ينجيل  كي  اللثام  لك  ونكشف  الصحيح،  هو  ما  لك 
امللك،  ابن  النفس  فقيه  للعالمة  ورشحه)))  البحرين  جممع  يف  قال  فنقول: 
املرهتن  ادعى  إذا  يعني:  اهلالك،  بدعواه  وضمنوه  فرشته)2):  بابن  الشهري 
البينة عليه، ضمنه عندنا مطلًقا، سواء كان الرهن من  ُيِقم  هالك الرهن ومل 
األموال  والعروض، ال يف  كالنقدي  الباطنة  أو  الظاهرة كاحليوان،  األموال 
الباطنة)3)، أي: قال اإلمام مالك ىلاعت هللا همحر: يضمن يف الباطنة؛ ألنه متهم 

فيه، وقول املتهم غري مقبول. انتهى)4).

الدين  لعز  النهرين  وملتقى  البحرين  جممع  عىل  ملك  ابن  رشح  الكتاب:  اسم   (((
بمكتبة  خمطوطة  نسخة  توجد  فرشته،  بن  الدين  أمني  بن  العزيز  عبد  بن  عبد اللطيف 
اخلاص  الرقم   ،44268 العام  الرقم   ،3(4 األلواح:  عدد  األزهرية،  املكتبة  بخيت، 

2923 / فقه حنفي.
بابن  املعروف  الدين،  أمني  بن  العزيز  عبد  بن  اللطيف  عبد  الدين  عّز  الفاضل  العامل   (2(
امَلَلك، املتوىف سنة مخس وثامنني وثامن مائة. كان معلاًم لألمري حممد بن آيدين ومدّرًسا 
رشح  الرشعية،  العلوم  يف  فاضاًل  عامًلا  وكان  اآلن،  إليه  منسوبة  وهي  تريه  بمدرسة 
»جممع البحرين« و»املشارق« و»املنار« وله رسالة يف التصوف تدل عىل حّظه يف معارف 
خليفة  حلاجي  الفحول  طبقات  إىل  الوصول  ينظر: سلم  885هـ.  تويف سنة  الصوفية، 

.(300/2(
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )249/2(، وجممع األهنر   (3(

يف رشح ملتقى األبحر لشيخي زاده )2/)59).
)ص3)4(،  القرطبي  الرب  عبد  بن  يوسف  عمر  أليب  املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف  ينظر:   (4(

ودرر احلاكم رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )249/2).
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يف  خرسو)))  املنال  اليقني،  مقدمة  ومنتج  املحققني،  عقد  واسطة  وقال 
ادعى  إذا  يعني:  بينة)2)؛  بال  اهلالك  بدعوى  املرهتن  وضمن  والغرر:  الدرر 
املرهتن هالك الرهن، ضمن إن مل ُيِقم البينة عليه مطلًقا، أي: سواء كان من 
كالنقد  الباطنة  األموال  أو من  والعقار،  والعبيد  كاحليوان  الظاهرة  األموال 
واحليل والعروض، وقال مالك: يضمن يف األموال الباطنة ال غري. انتهى)3).

املتون  فهذه  الغفار)5)،  منح  ورشحه  األبصار)4)  تنوير  يف  ومثله  أقول: 
والرشوح ]4)/ب[ نصوص ظاهرة يف أن املرهتن إذا ادعى اهلالك ومل يقم 

بينته، يضمن مجيع قيمته)6).

حممد بن فرامرز بن عيل، املعروف بمال - أو منال. أو املوىل - خرسو: قاض، أصويل،   (((
بياين، من فقهاء احلنفية، مشارك يف بعض العلوم، رومي األصل، أسلم أبوه، ونشأ هو 
مسلام، فتبحر يف علوم املعقول واملنقول. ودرس بمدينة أدرنة يف مدرسة شاه ملك، ثم 
بمدينة بروسة. وويل القضاء بالقسطنطينية، وضم إليه قضاء غلطة وإسكدار وتدريس 
آيا صوفيا. ثم صار مفتيًا بالتخت السلطاين، وعظم أمره، من كتبه »حاشية عىل أنوار 
التنزيل« يف التفسري للبيضاوي، تويف بالقسطنطينية، سنة 885هـ. ينظر: سلم الوصول 

إىل طبقات الفحول حلاجي خليفة )9/3)2).
كتب أمامه يف حاشية األصل: »ضمن املرهتن دعوى اهلالك بال بينة«.  (2(

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )249/2).  (3(
اسم الكتاب: تنوير األبصار ومجاع البحار ملحمد بن عبد اهلل التمرتايش.  (4(

اسم الكتاب: منح الغفار برشح تنوير األبصار ملحمد بن عبد اهلل اخلطيب التمرتايش.  (5(
الغفار  ومنح   ،)684/(( املختار  الدر  رشحه  مع  البحار  ومجاع  األبصار  تنوير  ينظر:   (6(
 ،)423/4( للمرغيناين  البداية  رشح  واهلداية  )326/ب(،  األبصار  تنوير  برشح 

العناية رشح اهلداية جلامل الدين الرومي )0)/65)).
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املرهتن  أن  وهي  بمقدمة،  اإلحاطة  عىل  يتوقف  املسألة  هذه  بيان  قلت: 
إذا ادعى هالك الرهن ومل تكن له بينة)))؛ ُصدق يف دعواه اهلالك بال مرية، 
أن  دعواه:  يف  تصديقه  وفائدة  ذلك،  يف  للتهمة  الرهن  قيمة  مجيع  ويضمن 
من  دينه  طلب  فإذا  الدين،  طلب  عند  الرهن  إحضار  عليه  جيب  املرهتن 
يف  يصدق  هالكه،  املرهتن  فادعى  الرهن،  بإحضار  الراهن  وطالبه  الراهن، 
اهلالك وال يطالب بالبينة ألجل طلب الدين. ففائدته: توجه طلب الدين مع 
تنتفي هتمته هبا فال  فإنه  بينة باهلالك  له  إذا كانت  الرهن، وإما  عدم إحضار 

يضمن إال ضامن الرهن، فيرتتب عىل إقامته البينة فائدتان)2):
إحدامها: عدم الضامن إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدين.

واألخرى: صحة طلب الزائد من الدين إذا كانت قيمة الرهن أقل من 
كالم  من  مأخوذ  ذكرته  الذي  وهذا  الرهن،  إحضار  لزوم  عدم  مع  الدين، 

علامئنا ىلاعت هللا مهمحر)3).
قال يف الفتاوى التاتارخانية)4)، ومنها نقلت: ويصدق املرهتن يف دعوى 

اهلالك، وال يصدق يف دعوى الرد. انتهى)5).
كتب أمامه يف حاشية األصل: »املرهتن إذا ادعى اهلالك ومل تكن له بينة«.  (((

كتب أمامه يف حاشية األصل: »فائدة تصديقه يف دعواه«.  (2(
وجممع   ،)249/2( خرسو  مال  بن  ملحمد  األحكام  غرر  رشح  يف  احلكام  درر  ينظر:   (3(

األهنر يف رشح ملتقى األبحر لشيخي زاده )587/2).
عالء  بن  عامل  العالمة  وهو  تاتارخان  إىل  نسبة  التاتارخانية  بالفتاوى  ُسمي:  الكتاب   (4(
األمراء  كبار  من  وهو  786هـ  سنة  املتوىف  اهلندي  الدهلوي  اإلندريتي  األنصاري 
عىل  موزًعا  الكتاب  جاء  وقد  اهلجري  الثامن  القرن  يف  اإلسالمية  اهلند  يف  والوزراء 

أبواب الفقه.
ينظر: الفتاوى التاتارخانية لعامل بن عالء األنصاري )8)/2)5).  (5(
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وسئل العالمة ابن الشبيل))) عن الراهن إذا طلب املرهتن العني املرهونة، 
فادعى املرهتن)2)؛ هل القول قوله مع يمينه أم ال؟

فأجاب بأن القول قول املرهتن يف هالك الرهن مع يمينه. انتهى)3).

إذا مل يعلم ضياعه  الرهن  الرميل)4) عن  الدين  وسئل شيخ مشاخينا خري 
بالغة ما بلغت، وتؤخذ منه ومن ورثته  إال بقول املرهتن، هل يضمن قيمته 

من بعده؟

عىل  زاد  ما  ويؤخذ  بلغت،  ما  بالغة  قيمته  مجيع  يضمن  نعم،  فأجاب: 
الدين منه أو من تركته بعد موته؛ حيث مل يعلم ذلك بالربهان، كام رصح به 

يف تنوير األبصار، والدرر والغرر)5).

فاضل  الدين:  تقي  ابن  الدين  بدر  اهلل،  عبد  أبو  الدمشقّي،  الشبيل  اهلل  عبد  بن  حممد   (((
فيها.  الشبلية(  )قّيم  أبوه  وكان  2)7هـ،  عام  بدمشق  ولد  احلنفية،  فقهاء  من  متفنن، 
أن  إىل  القضاء  يف  واستمر   755 سنة  الشام  طرابلس  قضاء  وويل  القاهرة،  إىل  ورحل 
أعيان  يف  الكامنة  والدرر   ،)234/6( للزركيل  األعالم  ينظر:  769هـ.  عام:  هبا  تويف 

املائة الثامنة )234/5).
كتب أمامه يف حاشية األصل: »الراهن إذا طلب العني املرهونة، فادعى املرهتن تلفها«.  (2(

ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي )73/4)).  (3(
الرميّل:  الدين  نجم  الفاروقي،  العليمي  األيويب  عيل  بن  أمحد  بن  الدين  خري  بن  حممد   (4(
النواظر(  )نزهة  منها  له كتب،  فيها.  ووفاته  بفلسطني.  )الرملة(  أهل  من  فقيه حنفي. 
تويف:  الفقه.  يف  والنظائر  االشباه  عىل  النواظر  نزهة  تصانيفه:  ومن  األشباه،  رشح  يف 

3)))هـ. ينظر: معجم املؤلفني لكحالة )294/9).
احلكام  املختار ))/684(، ودرر  الدر  البحار مع رشحه  األبصار ومجاع  تنوير  ينظر:   (5(
رد  لتكملة  األخيار  وقرة عني  بن مال خرسو )249/2(،  األحكام ملحمد  رشح غرر 

املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار البن عابدين )40/7).
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بمثل  فأجاب  فتاواه،  يف  آخر  موضع  يف  املذكور  العالمة  أيضًا  وسئل 
ذلك))).

قلت: إن نظرت ملا نقلناه، وتأملت ما يف رق الكتابة حررناه؛ ظهر لك 
ادعى  إذا  ببينة  يطالب  ال  يعني:  اهلالك،  دعوى  يف  يصدق  قوهلم:  معنى  أن 
هالكه عند طلب الدين، وأما كونه يضمن أو ال يضمن فالعبارة ال تفيد شيًئا 
من ذلك، وسؤال العالمة ابن الشبيل يرشد إىل محل العبارة عىل ما قلناه، فإنه 
فأجاب  هالكها،  فادعى  املرهونة  بالعني  املرهتن  طلب  إذا  الراهن  عن  سئل 
بأن القول قوله، أي: يف هذه الصورة، ومل يتعرض للضامن وعدمه، واحلمل 

عىل هذا واجب يف اجلمع بينه وبني املتون والرشوح)2).
ابن  وفتوى  التتارخانية،  عبارة  ينايف  ال  واملجمع  والدرر  املنح  وعبارة 
الشبيل واخلريية؛ ألهنم قالوا: وضمنوه بدعوى اهلالك... إىل آخره، ومفهومه 
أنه إذا ادعى هالك الرهن وأقام بينة ال يضمن، وإذا مل يقم بينة يضمن، وهو 
ال ينايف تصديقه يف دعوى اهلالك، بل أقول: عبارة الرشوح مطلًقا ربام تشعر 
ويعربون  املرهتن.  يد  يف  الرهن  هلك  فلو  يقولون:  أهنم  وذلك  ذكرته،  بام 
ما  بخالف  بالبينة،  إال  يكون  ال  وذلك  اهلالك،  حتقق  املفيدة  املايض  بصيغة 
إذا ادعى اهلالك فإنه ال يصح التعبري عنه بـ )هلك(، وإذا مل يصح التعبري عنه 
بذلك، فال يرتتب عليه احلكم املذكور، وهو كونه يضمن األقل، بل حكمه 

ضامن مجيع القيمة)3).

ينظر: رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين )6/)48).  (((

ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي )73/4)).  (2(
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )249/2).  (3(
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املسامة  احلنفية  رميل  العالمة  فتاوى  يف  ذكرناه  ما  يثبت  ومما  قلت: 
واحد  فضاع  خلخالني،  امرأة  عند  رهن  رجل  عن  سئل  حيث  باخلريية)))، 
منهام)2)، واملدعي يدعي أن يساوي كذا، واملرهتن دونه، فهل القول قوله أم 

قول املرهتنة؟

فأجاب: القول قول املرهتنة بيمينها يف قدر قيمة اخللخال الضائع، وإذا 
فينظر  اهلالك  أصاب  فام  مجيعه،  الرهن  قيمة  الدين  عىل  تقسم  ضياعه  ثبت 
إىل ما قابل املضمون منه فيضمن، وإىل ما قابل األمانة فال يضمن، فإذا كان 
مثاًل قيمة الرهن ضعف الدين)3)، ]5)/أ[ كان اهلالك النصف، فيسقط من 
الدين نصفه، وإذا مل يثبت هالكه بالبينة يضمن مجيع قيمة اهلالك. انتهى)4).

يف  وملا  والرشوح،  املتون  يف  ملا  املوافق  املدعي  صدق  بذلك  لك  فظهر 
التاتارخانية وغريها أيًضا، واحلمد هلل عىل ذلك.

وتبني لك أن استناد الشيخ حسن)5) ليس إال لعبارة احلقائق، وال خيفى 
عليك ما فيها، عىل أن املتون مقدمة عىل الرشوح، كام أن الرشوح مقدمة عىل 
الفتاوى، وأغرب من هذا أن العالمة الشيخ حسن املذكور، ضاعف اهلل له 
اسم الكتاب: الفتاوى اخلريية لنفع الربية عىل مذهب اإلمام األعظم أيب حنفية النعامن   (((
خلري الدين أمحد رميل احلنفي املتوىف سنة ))08)هـ(، ُطبع يف املطبعة الكربى األمريية 

ببوالق مرص املحمية سنة 300)هـ.
كتب أمامه يف حاشية األصل: »رهن عند امرأة خلخالني، فضاع واحد منهام«.  (2(

كتب أمامه يف حاشية األصل: »إذا كان مثال قيمة الرهن ضعف الدين«.  (3(
ينظر: املصدر السابق )ص89)).  (4(

ينظر  ترمجته،  سبق  وقد  الرشنباليل،  اإلخالص  أبو  عيل  بن  عامر  بن  حسن  الشيخ  هو   (5(
صفحة رقم: )29).
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األجور، نقل فتوى العالمة ابن الشبيل مستشهًدا هبا عىل مدعاه، مثبًتا هبا ما 
لذلك  الشبيل  ابن  العالمة  يذكر  ومل  نقلها:  عقيب  فقال  وادعاه،  إليه  ذهب 

سنًدا، وسنده قد ذكرناه لك من احلقائق. انتهى))).

أقول: قد ظهر لك أن ما أفتى به العالمة ابن الشبيل شاهد لنا، موافق ملا 
يف الدرر والغرر واملنح واملجمع فإنه ذكر أن القول قول املرهتن مع يمينه)2)، 
التسامح  العالمة املذكور يف رسالته وقوع  أثبت  ينفي الضامن، وقد  وهو ال 
رشح  عبارة  يف  الواقع  التسامح  يعلم  وهبذا  فقال:  والدرر  املجمع  عبارة  يف 
املجمع البن امللك، ثم قال: ووجه التسامح أن قول ابن امللك: »إذا ادعى 
دعوى  قبول  عدم  يوهم  عندنا«،  ضمنه  عليه،  البينة  يقم  ومل  الرهن  هالك 
بكونه  واملراد  مراًدا،  وليس  الرهن،  قيمة  مجيع  وضامنه  بينة،  بال  اهلالك 
يف  احلكم  وكذلك  الضامن،  مطلق  ال  الرهن  ضامن  يعني:  عندنا؛  مضموًنا 
مل  إن  قوله: »ضمن  الرشط يف  بأداة  إهياًما؛ إلتيانه  أشد  لكنها  الدرر،  عبارة 
يقم البينة«، فيوهم عدم الضامن مع إقامتها، وليس مراًدا كام علمته، فليتنبه 

له. انتهى)3).
بيان  يف  قوله  أما  أصاًل،  تساحمًا  فيهام  نر  فلم  للعبارتني،  تنبهنا  قد  قلت: 
املساحمة من عبارة رشح املجمع يف قوله: إن قول ابن امللك يوهم عدم قبول 
دعوى اهلالك بال بينة، وضامنه مجيع قيمة الرهن... إلخ، فغري صحيح، وقد 

ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي )73/4)).  (((
مال  بن  ملحمد  األحكام  غرر  رشح  احلكام  ودرر   ،)(46/3( للشيباين  األصل  ينظر:   (2(

خرسو )249/2(، وجممع الضامنات أليب حممد البغدادي )ص3))).
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )249/2).  (3(
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ابن امللك: »إذا ادعى اهلالك  وقع ذلك سهًوا من الشيخ العالمة؛ فإن قول 
موجب  باهلالك  البينة  إقامة  عدم  أن  معناه  ضمنه«  البينة؛  يقم  ومل  للرهن 
للضامن، ال أن عدم إقامتها موجب لعدم قبول دعوى اهلالك، ولو كان ذلك 
ادعى  إذا  فقال:  أخرى؛  عبارة  إىل  العبارة  هذه  عن  امللك  ابُن  لعدل  مراًدا 
هالك الرهن ومل يقم البينة مل يصدق. فإن هذه العبارة تؤدي ما فهمه الشيخ، 
بل عبارة ابن امللك إذا تأملتها رأيت ما يف التتارخانية منطوًيا فيها، وكذا ما 
أفتى به الرميل، فإن ترتب الضامن يف قوله: ضمنه عىل الدعوى، يؤذن بقبول 

قوله يف دعوى اهلالك بال بينة))).

وأما ما ذكره من وجه التسامح يف عبارة الدرر من قوله: وكذا احلكم يف 
عبارة الدرر، لكنها أشد إهياًما؛ إلتيانه بأداة الرشط يف قوله: ضمن إن مل يقم 
إذ مراد  أيًضا؛  انتهى. فغري ظاهر  الضامن، وليس مراًدا،  فيوهم عدم  البينة، 
صاحب الدرر بقوله: ضمن إن مل يقم البينة، أي: ضمن متام قيمة الرهن عند 

عدم البينة، وعند إقامتها يضمن ضامن الرهن)2).

العبائر)3) ورجوعه  الشيخ يف عدوله عن رصيح هذه  العجب من  ومن 
الدرر  حميش  وقول  ىلاعت هللا همحر:  الشيخ  قال  ثم  الظاهر،  عن  املسترت  إىل 
وعىل  بظاهر،  ليس  هنا  ها  وصلية  »إن«  كلمة  أن  الظاهر  الواين)4):  العالمة 

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )249/2).  (((
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )249/2(، وتبيني احلقائق   (2(

رشح كنز الدقائق للزيلعي )284/4).
ومل أقف عىل من مجع كلمة )عبارة( هبذه الصيغة.  (3(

التدريس  توىل  رومي.  حنفي  فقيه  قويل:  بوان  ويعرف  الواين،  مصطفى  بن  حممد   (4(
 والقضاء يف بالده. له تآليف عربية، منها )إثبات املسموعات( و)تعليقات عىل درر =
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تسليمه حيتاج إىل تأويلني؛ كون »إن« وصلية، وكون الضامن ليس إال ضامن 
الرهن ال مطلق الضامن. انتهى))).

فإنه  اللفظ  أما  اللفظ واملعنى،  الشيخ ال ختلو عن خلل يف  أقول: عبارة 
قال: كون »إن« وصلية غري ظاهر، ثم قال: وعىل تسليمه حيتاج إىل تأويلني؛ 
أحدمها: كون »إن« وصلية، وأنت قد فرضت صحة كون »إن« وصلية، ثم 
»إن«  كون  أحدمها  تأويلني؛  إىل  حيتاج  تقول:  أن  يصح  كيف  الفرض  بعد 
املعنى  وأما  ُخْلف،  هذا  وتسليمه  وصلية،  كوهنا  صحة  فرض  مع  وصلية 
صحيح؛  غري  وهو  الرهن،  ضامن  إال  ليس  الضامن  كون  تأويل  أوجب  فإنه 
فإنك إذا رضيت كون »إن« وصلية، ومحلت الضامن عىل ضامن الرهن، كان 
قيمته  من  األقل  ضمن  ]5)/أ[  الرهن  هالك  ادعى  إذا  املرهتن  أن  املعنى: 
ومن الدين، سواء أقام بينة أو ال، وإذا انحل الكالم إىل ما ذكرنا، وصار إىل 
ما إليه أرشنا، كان الرشح خمالًفا للمتن، مع أنه يف صدر احلل؛ فإن املتن أفاد 
إذا ادعى هالك  املرهتن  أن  بينة«  املرهتن بدعوى اهلالك بال  بقوله: »وضمن 
الرهن، وال بينة له، يضمن ضامن الرهن. وإنام محلناه هنا عىل ضامن الرهن 

ليوافق محل كالم الشارح عليه)2).

= احلكام يف رشح غرر األحكام( يف فقه احلنفية يسمى )نقد الدرر( ورسالة يف )كراهية 
و)كيمياء  للجوهري،  )الصحاح(  كتاب  الرتكية  إىل  وترجم  الرغائب(  وصالة  الذكر 
ينظر: معجم  املدينة، وتويف هبا. وتويف نحو: 040)هـ.  للغزايل، توىل قضاء  السعادة( 

املؤلفني لكحالة )2)/33).
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )249/2).  (((

ينظر: املصدر السابق، وجممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر لشيخي زاده )587/2).  (2(
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وإذا كان كذلك، اختلف كالم املاتن والشارح؛ فإن املاتن يقول: يضمن 
عند  الرهن  ضامن  يضمن  يقول:  والشارح  البينة،  عدم  عند  الرهن  ضامن 
البينة وعدمها، ومل يظهر من كالمه إرادة خمالفة املاتن، فإذا كان األمر كذلك 

نرجع إىل املتبادر من كالم الواين هللا همحر بالتوفيق بني الكالمني))).

هو  ما  بالضامن  املراد  يكون  وصلية-:  »إن«  كون  تسليم  -بعد  فنقول 
أعم، فإذا ادعى مع البينة ضمن ضامن الرهن، ومع عدم البينة قيمته بالغة ما 
بلغت. فإن قلت: ألي نكتة عدل الفاضل الواين عن كون »إن« رشطية إىل 

جعلها وصلية، مع أن كوهنا رشطية ظاهرة يف املقصود؟

مقيد  الضامن  أن  توهم  لدفع  ذلك  عن  الواين  الفاضل  عدل  إنام  قلت: 
والذي  بينة.  يقم  مل  إذا  يضمن  أنه  إىل  الفكر  ذهب  فربام  املذكور،  بالرشط 
هي  بل  التمحل،  هذا  إىل  حاجة  وال  بعيد،  وصلية  »إن«  كون  أن  يل  يظهر 
رشطية، واملراد بالضامن يف قوله: »ضمن إن مل يقم البينة« ضامن مجيع القيمة، 

فإذا أقام بينة ال يضمن مجيعها، بل ضامن الرهن املتقدم ذكره)2).

أفندي  السعود  أبا  الروم  عامل  املحققني  أن خامتة  ذكرناه:  ما  يرجح  ومما 
حسن  الشيخ  عنه  نقله  كام  البينة  عدم  عند  الضامن  بلزوم  أفتى  العامدي)3) 

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )249/2).  (((
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )249/2(، والبحر الرائق   (2(

رشح كنز الدقائق البن نجيم احلنفي)6/)24).
الدين  عامد  مصطفى  الدين  مصلح  بن  حممد  الدين  حميي  بن  أفندي  السعود  أبو  حممد   (3(
العامدي األسكليبي احلنفي أو أبو السعود بن حممد العامدي ويشتهر باسم )أبو السعود 
 أفندي(، هو فقيه وقاٍض مسلم ُولد يف قصبة أسكليب الُعثامنية يف هنايات القرن التاسع  =
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املذكور يف رسالته املزبورة))). فقد ظهر لك أهيا املتأمل بالنظر الصحيح أن 
الذي عليه االعتامد ما حررناه، واملرجع عند القضاة إىل ما قررناه.

وقد يمكن تأويل ما يف متن النسفية من قوله: وقيمة الرهن عىل املرهتن... 
إلخ، بام يظهر لك إن شاء اهلل تعاىل، توفيًقا بني العبارات، وتوقيًفا عىل حقائقها 
بلطيف اإلشارات، وذلك أنه أورد هذا البيت فيام انفرد به اإلمام مالك)2)، 
كام  الوديعة  مسألة  عىل  مبنية  هذه  ومسألته  األعظم)3)،  إمامنا  فيه  وخالف 
ذكره الشارح؛ وهو أن املودع لو ادعى هالك الوديعة، ومل يقل: هلك معها 
مسألة  قاس  فلام  يضمن،  وال  يصدق  وعندنا:  عنده،  يصدق  ال  آخر،  يشء 
فيام  املسألة  أورد هذه  املقيس عليه،  له يف  الوديعة، وكنا خمالفني  الرهن عىل 
أن  رأيت  الصحيح  بالنظر  تأملت  إذا  وأنت  حنيفة)4)،  أبا  مالك  فيه  خالف 
إيراده يف باب املخالفة ظاهر؛ من حيث قياسها عىل مسألة نحن خمالفون له 
فيها، ويكفي هذا يف اجلمع بني كالم األصحاب، والتوفيق بني العبائر عند 
ذوي األلباب، لكن يبقى ما ذكره صاحب احلقائق عند رشح هذا البيت من 
ملا  ينظر  املاتن ومل  اعترب ظاهر صنيع  أنه  والظاهر  التضمني،  امليش عىل عدم 

= اهلجري، أمىض ثالثني عامًا يف منصب مفتي القسطنطينية وهي مدة مل يبلغها أحد ال 
من قبله وال من بعده، وهو صاحب التفسري املعروف باسمه تويف أبو السعود، ودفن 
سنة:  القسطنطينية  أسوار  قرب  األنصاري  أيوب  أيب  اجلليل  الصحايب  قرب  جوار  إىل 

982هـ. ينظر: معجم املؤلفني لكحالة )))/)30).
الرسالة عنواهنا: »غاية املطلب يف الرهن إذا ذهب« وقد تم ذكرها سابًقا.  (((

ينظر: اجلامع ملسائل املدونة للصقيل )8)/377).  (2(
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )249/2).  (3(

ينظر: املصدر السابق.  (4(
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فيه، عىل أنه رصح بأن الناظم))) عىل مسألة الوديعة تأسست مبانيه؛ فاكتفى 
نة  بالقرش عن اللباب، وغفل عن كالم األصحاب، فسبحان من تنزه عن السِّ

والغفلة يف ذاته، وتفرد عن املمكنات يف صفاته.

التدقيق  من  نال  إذ  األسمى؛  باملحل  التحقيق  من  -وهو  يقال  وربام 
إن  القارص-:  اخليال  به  ورشح  الفاتر،  البال  به  رشح  وسهاًم  وافًرا،  نصيًبا 
ضامن  إجياب  هو  ىلاعت هللا همحر  مالك  اإلمام  مذهب  أن  تقتيض  املتن  عبارة 
ضامن  يضمن  البينة  وجود  وعند  البينة،  عدم  عند  املرهتن  عىل  القيمة  مجيع 
بأمر  تلف  إن  الرهن  أن  مذهبه  بل  كذلك،  ليس  مذهبه  أن  واحلال  الرهن، 
تلف  وإن  الدين،  من  يشء  يسقط  وال  أمانة،  فهو  حريق،  أو  كموت  ظاهر 
مفهوم  إجراء  بد من  فال  ذلك  وإذا علم  القيمة،  بغري يشء من ذلك ضمن 
املتن عىل ما يوافق مذهبه، فنقول: مراده ما ذكرناه من ضامن القيمة عند عدم 
البينة، وعند وجدوها ال يضمن شيًئا، وعند إمامنا األعظم: يضمن ]6)/أ[ 

ضامن الرهن، فكانت املخالفة بيننا ظاهرة)2).

وال يقال: من أين قولك: وعند وجودها ال يضمن القيمة ألهنا املذكورة 
ألنا  الرهن؟  ضامن  عدم  يقتيض  ال  للقيمة  الضامن  وعدم  البيت،  صدر  يف 

ابن لقامن السمرقندي  الدين أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد بن اسامعيل  هو: نجم   (((
النسفي احلنفي. قال السمعاين: فقيه فاضل صنّف يف كل نوع من العلوم قريبًا من مائة 
مصنّف، وكان ممن أحب احلديث وطلبه، وله شعر حسن مطبوع، تويف سنة: 537هـ. 
ينظر: طبقات املفرسين للداوودي )8/2(، واجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ملحيي 

الدين احلنفي ))/394).
ينظر: منح اجلليل رشح خمترص خليل )239/5).  (2(
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نقول: ملا علم من خارج أن مذهبه ليس ضامن الرهن يف صورة ما، وإنام هو 
ضامن الكل، أو كون الكل أمانة، ساغ نفي ضامن يشء من القيمة.

ومما ينبغي التنبه له أن املاتن هللا همحر ذكر أنه إذا رهن انتفى عنه الضامن، 
أن  عىل  مبني  هذا  أن  واملصفى)2)-  احلقائق)))،  -كصاحب  الرشاح  وذكر 
املودع لو ادعى هالك الوديعة ومل يقل: هلك معه يشء آخر له، ال يصدق. 
ويف املصفى)3): أن هذا احلكم يف كل أمانة عند مالك؛ فبني كالمهم تدافع، 
نفوه برشط  والرشاح وغريهم  الربهان،  بمجرد  الضامن  نفى  املاتن  أن  وهو 

دعوى هالك يشء آخر له)4).

أو  الرهن مثاًل بحرق داره  ادعى هالك  إذا  أنه  التوفيق  والذي يظهر يف 
نفي  أن  فظهر  الدار،  رسقة  تثبت  ببينة  يطالب  ذلك،  أشبه  وما  داره  رسقة 
الضامن مقيد بدعوى اهلالك، ودعوى ذهاب يشء آخر معه، وإثبات ذهاب 

ولد  األفشنجي،  البخاري  اللؤلؤي  داود  بن  حممد  بن  حممود  هو:  احلقائق  صاحب   (((
عارفًا  واعظًا  مدرسًا  مفتيًا  فاضاًل  عاملًا  إمامًا  فقيهًا  شيخًا  كان  627هـ،  سنة:  ببخارى 
)ص:  للسيوطي  املفرسين  طبقات  ينظر:  )67هـ،  سنة:  تويف  بالتفسري،  عاملًا  باملذهب 
به.  التعريف  سبق  والكتاب   ،)(6(/2( احلنفية  طبقات  يف  املضية  واجلواهر   ،)(2(

ينظر صفحة ))3).
صاحب املصفى هو عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين أبو الربكات النسفي أحد   (2(
0)7هـ.  سنة:  تويف  واألصول،  الفقه  يف  املفيدة  التصانيف  صاحب  املتأخرين  الزهاد 
املائة  أعيان  يف  الكامنة  والدرر   ،)270/2( احلنفية  طبقات  يف  املضية  اجلواهر  ينظر: 

الثامنة البن حجر )7/3)).
مل يتيرس يل احلصول عىل نسخته.  (3(

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )249/2).  (4(
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الربهان عىل ذهاب  أقام  لو  أنه  ذكرنا  ما  بمقتىض  عليه  فيتنوع  اليشء،  ذلك 
الرهن ومل يدع ذهاب يشء آخر له، ال ينتفي الضامن عنه))).

إذا علمت ذلك، فعليه يمكن توجيه عبارة احلقائق بأن يقال: قوله: بناء 
عىل أن املودع لو ادعى هالك الوديعة، ومل يقل: هلك معها يشء آخر يل، ال 
يصدق عنده... إىل آخره، أي: إذا ادعى هالكها وأقام الربهان عىل اهلالك، 
يف  يعني:  مالك،  اإلمام  عند  يصدق  ال  معها،  يل  آخر  يشء  ذهب  يقل:  ومل 
ذهاب  لدعوى  حاجة  غري  من  البينة  أقام  إذا  القيمة  ضامن  إىل  الضامن  نفي 
يشء آخر له، فصح تفريع الشارح عليه بقوله: ويسقط الذي بقدره والباقي 
ال ضامن عليه، وإنام اكتفى الشارح بقوله: ادعى هالكها، أي: الوديعة، ومل 

يقل: هلك معها... إلخ)2).

قال: ومل يقل ادعاها، وأقام الربهان ومل يذكر أنه هلك معها يشء آخر يل، 
بل اقترص عىل ما ذكره. ملا علم وتقرر من أن اشرتاط الربهان لنفي الضامن 
أمر ثابت، فرتكه يف عبارته اقتصار عام هو معلوم رضورة، وأما عبارة املتن 
قوله:  أن  وذلك  مجيعها،  للرشوط  مستجمعة  إهنا  أيًضا:  يقال  أن  فيمكن 
الرهن،  هلك  وهو  الضامن،  لنفي  املعترب  عندهم  املرشوط  اهللك  ادعى  إذا 
وهلك يشء معه فاهللك أعم، وملا ختلف الربهان بعد دعوى اهللك، مل يعترب 
دعوى اهللك، وهذا الذي ذكرناه إنام هو مجع بني العبائر املذكورة، وربام كان 
ذلك موافًقا ملذهب اإلمام مالك أو ال؛ فإن نقل املخالف غري معترب، ونحن 

ينظر: قرة عني األخبار البن عابدين )4/8)).  (((
ينظر: قرة عني األخبار البن عابدين )497/8).  (2(
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إنام نتكلم عىل ما يلوح من هذه العبائر، سواء وافق حقيقة مذهب مالك أم 
ال))).

والذي أحفظه من مذهبه هنع هللا يضر: أن الرهن ال خيلو؛ إما أن يكون من 
األموال الظاهرة أو ال، فإن كان األول فهو مصدق بال بينة يف هالكها لنفي 
أشياء  البينة هبالكها مع  يقيم  الباطنة فال يصدق حتى  التهمة، وإن كان من 
أخر للمرهتن، وأن الرهن من مجلة األشياء الذاهبة؛ فإن مل يقمها فهو ضامن 

لقيمته بالغة ما بلغت)2).

املاتن  قول  من  ثبت  ملا  يقال:  بأن  يتصور  الشارح  قول  فتوجيه  وعليه، 
أن اهلالك بال بينة يضمن مجيع القيمة، وبالبينة هيلك أمانة وال يضمن شيًئا.

ثم قول الشارح: لو ادعى هالك الوديعة ومل يقل: هلك معها يشء آخر، 
إذا  الوديعة  هالك  يف  يصدق  أنه  مفهومه  يصدق؛  وعندنا  عنده،  يصدق  ال 
ادعاها املودع عندنا، وإن مل يدع هالك يشء آخر معها، ال أن مفهومه يصدق 
إذا ادعى هالك الرهن كام هو ظاهر. ثم قوله: يسقط الدين بقدره، والباقي 
بقدره...إلخ،  ]6)/ب[  الدين  يسقط  حنيفة  أيب  عند  أي:  عليه،  ضامن  ال 
وإذا  بقدره.  يسقط  ال  عنده  فإن  احلكم)3)،  يف  مالك  ملذهب  خمالف  وهو 
وال  صبيح،  سفر  ووجهه  صحيح،  الشارح  قول  أن  لك  ظهر  هذا  تأملت 

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )256/2(، وجممع األهنر   (((
يف رشح ملتقى األبحر لشيخي زاده )2/)59).

ينظر: بداية املجتهد )247/2(، وحاشية الدسوقي 253/3).  (2(

ينظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل للرعيني )584/6).  (3(
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واهلل  والتحرير،  التقرير  يف  إليه  وجنح  النحرير،  العامل  ذلك  فهمه  ما  يصح 
يعفو عن كثري))).

فإن قلت: قد رتبتم ضامن القيمة عىل عدم البينة، وضامن الرهن عليها، 
فام وجه إقامة البينة، وكيف يمكن إقامتها؟

قلت: نعم، قد رتبوا عدم ضامن القيمة عىل إقامة البينة باهلالك كام تقدم، 
واهلالك أعم من أن يكون بآفة ساموية أو غريها، فإذا أقام بينة بأن املرهون 
نظروا  أو  فانكرس،  يشء  عليه  وقع  بأن  شاهدين،  بمشاهدة  عنده  هلك 
حرقت  إذا  أما  حيرق.  إليه  ينظران  ومها  حريق  عليه  وقع  أو  رسقه،  شخًصا 
داره وادعى أن املرهون كان من مجلة املحروق، فال يصدق. ولو أقام البينة 
عىل حرق داره، ومل يشهدوا باحرتاق نفس املرهون يف الدار، ال يقبل؛ ألنه 
إذا  فاحلاصل  جائز،  غري  وأنه  ثابت،  غري  بقوله  تصديًقا  فيكون  صدق  إن 
البينة،  قبلت  املتقدمة وما أشبهها،  الصور  البينة هبالكها بصورة من  أقيمت 

وانتفى ضامن القيمة النتفاء التهمة)2).

كثري  يف  جتده  ال  ربام  فإنك  إليه،  والتنبه  عليه  الوقوف  جيب  نفيس  تنبيه 
من الكتب الفقهية، عىل أنه مما عمت به البلية، وذلك أنه إذا ثبت هالكه ومل 
املرهتن قيمته)3)، كيف يكون احلال يف الضامن؟ وقد تقرر  الراهن وال  يعلم 

ينظر: جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر لشيخي زاده )2/)59).  (((
ينظر: تبيني احلقائق رشك كنز الدقائق للزيلعي )233/4).  (2(

املرهتن  وال  الراهن  يعلم  ومل  الرهن،  هالك  ثبت  »إذا  األصل:  حاشية  يف  أمامه  كتب   (3(
قيمته«.
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أن الدعوى ال تسمع يف اهلالك حتى يبني الدعي يف دعواه قيمة اهلالك، ومها 
ال يعلامنه.

فنقول: الذي وصل إليه نظري القارص، واتصل بالفكر الفاتر، ما أورده 
لك يف هذه الصحيفة املسطورة، التي هي بالفوائد الفرائد معمورة؛ قال يف 

الدرر والغرر: ولو قال غصب مني كذا وال أدري قيمته. قالوا تسمع))).

قال يف الكايف: وإن مل يذكر القيمة، وقال غصبت مني عني كذا وال أدري 
أنه هالك أم ال، وال أدري كم قيمته، ذكر يف غاية الكتب أنه تسمع دعواه؛ 

ألن اإلنسان ربام ال يعرف قيمة ماله، فلو كلف بيان القيمة لترضر به)2).

اجلهالة  هذه  مع  الدعوى  صحة  فائدة  أقول:  والغرر:  الدرر  يف  قال 
الفاحشة توجه اليمني عىل اخلصم إذا أنكر، واجلرب عىل البيان إذا أقر أو نكل 
عن اليمني، فليتأمل، فإن كالم الكايف ال يكون كافًيا إال هبذا التحقيق. انتهى 

ما يف الدرر)3).

مع عدم  اهلالك  عند  السامع  الغصب يف  الرهن كدعوى  قلت: ودعوى 
بيان القيمة، كام هو حمرر يف كتب املذهب من كتاب الدعوى)4)، وإذا علمت 

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )2/)33(، وتبيني احلقائق   (((
رشح كنز الدقائق للزيلعي )292/4).

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو )2/)33(، والبحر الرائق   (2(
رشح كنز الدقائق البن نجيم احلنفي )97/7)).

ينظر: املصدران السابقان.  (3(
ينظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق البن نجيم احلنفي )97/7)).  (4(
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ذلك، فقد ذكر الشيخ العالمة عيل الطوري))) يف رشح كنز الدقائق، املسمى 
بغصب  أقر  لو  املحيط  ويف  صورته:  ما  اإلقرار  كتاب  من  الفائق)2)  بالبحر 
مال متقوم، وأمجل وصفه ونوعه، فيجربه القايض عىل بيانه، وإذا مل يبني بعد 

اإلجبار ألزمه أدنى ما يغصب الناس من ذلك اجلنس. انتهى)3).
عن  الدعوى  من  األجور-  له  اهلل  -ضاعف  املذكور  الرشح  يف  وذكر 
املحيط: لو قال املغصوب منه: كان قيمة ثويب مئة درهم، وقال الغاصب: ما 
أدري ما قيمته، ولكن علمت أن قيمته مل تكن مئة درهم، فالقول للغاصب 
مع يمينه، وجيرب عىل البيان؛ ألنه أقر بقيمة جمهولة، فإذا مل يبني حيلف عىل ما 
يدعيه املغصوب منه بالزيادة، وإن حلف حيلف املغصوب منه أيًضا أن قيمة 
فإن  الثوب،  ظهر  ثم  أخذ  فإذا  مئة،  الغاصب  من  ويأخذ  درهم،  مئة  ثويب 
الغاصب باخليار؛ إن شاء ريض بالثوب وسلم القيمة للمغصوب منه، وإن 

شاء رد الثوب وأخذ القيمة. انتهى)4).

الرهن ]7)/أ[ ثم  قلت: والذي يظهر أن هذا هو احلكم فيام إذا رسق 
ُوجد بعد الضامن)5).

)تكملة  له  احلنفي.  القادري  الطوري  عيل  بن  حسني  بن  حممد  الشيخ  العالمة  اإلمام   (((
يف  املرصية(  احلوادث  يف  الطورية  و)الفواكه  نجيم،  البن  الكنز  رشح  الطائل(  البحر 
عليها.  وزاد  ورتبها  اهلندي  الرساج  فتاوى  فيه  مجع  احلنفية،  فقه  يف  جملدان  األزهرية، 

املتوىف بعد سنة: 38))هـ. ينظر: إيضاح املكنون للباباين )202/4).
وهو تكملة البحر الرائق رشح كنز الدقائق لعيل الطوري، ومل أقف عليه.  (2(

ينظر: جممع الضامنات للبغدادي احلنفي )ص: 370).  (3(
ينظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين )7/9).  (4(

تنقيح  الدرية يف  الرومي )402/5(، والعقود  الدين  العناية رشح اهلداية جلامل  ينظر:   (5(
الفتاوى احلامدية البن عابدين )229/2).
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ضامن  يف  املعترب  أن  وهو  استفادته؛  من  لك  بد  ال  أمر  عىل  الكالم  بقي 
الرهن يوم القبض أو يوم الفكاك، قال يف البحر الزاخر))): املعترب يف ضامن 

الرهن بالقيمة يوم القبض)2) ال يوم الفكاك. انتهى. وقد تقدم ذلك)3).

الذي  هلل  فاحلمد  اللثام،  احلق  وجه  عن  وزال  الكالم،  نظام  تم  وهبذا 
بنعمته تتم الصاحلات، وبفضله تتنزل الرمحات.

وتنميق  الرسالة،  هذا  تسويد  انتهاء  وكان  له-:  اهلل  غفر   - املؤلف  قال 
املبارك، سابع عرش شهر رجب األصب،  الثلوث  يوم  العجالة، عشية  هذه 
من شهور سنة ألف ومئة واثني عرش من اهلجرة، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد 

وآله وصحبه وسلم.

البحر الزاخر جتريد الرساج الوهاج عىل خمترص القدوري، خمترص ألمحد بن حممد )ابن   (((
نسخة  توجد  580)م،   - 988هـ  سنة:  )سكخن(،  حممد  مجال  كتبها  نسخة  إقبال( 

خمطوطة يف املكتبة األزهرية )09/2)).
كتب أمامه يف حاشية األصل: »املعترب يف ضامن الرهن بالقيمة يوم القبض«.  (2(

اهلامم  ابن  للكامل  القدير  فتح   ،)432/4( للمرغيناين  البداية  رشح  اهلداية  ينظر:   (3(
.((83/(0(
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المصادر والمراجع
)املتوىف: . ) الشيباين  فرقد  بن  احلسن  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  األصل، 

حزم،  ابن  دار  النارش:  بوينوكالن،  د  حممَّ الدكتور  ودراسة:  حتقيق  89)هـ(، 
بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 433)هـ - 2)20 م.

فارس، . 2 بن  بن عيل  بن حممد  بن حممود  الدين  املؤلف: خري  للزركيل،  األعالم 
الطبعة  للماليني،  العلم  دار  النارش:  396)هـ(،  )املتوىف:  الدمشقي  الزركيل 

اخلامسة عرش، مايو 2002م.
الظنون، املؤلف: إسامعيل بن حممد أمني . 3 الذيل عىل كشف  إيضاح املكنون يف 

وطبعه  بتصحيحه  عنى  399)هـ(،  )املتوىف:  البغدادي  الباباين  سليم  مري  بن 
واملعلم  الدين،  أمور  رئيس  بالتقايا  الدين  رشف  حممد  املؤلف:  نسخة  عىل 

رفعت بيلكه الكلييس، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.
بن . 4 حممد  بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أبو  املؤلف:  املقتصد،  وهناية  املجتهد  بداية 

أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد )املتوىف: 595هـ(، النارش: دار 
2004م،   - 425)هـ  النرش:  تاريخ  طبعة،  بدون  الطبعة:  القاهرة،  احلديث، 

عدد األجزاء: 4.
حتفة املحبني واألصحاب يف معرفة ما للمدنيني من أنساب، املؤلف: عبد الرمحن . 5

بن عبد الكريم احلنفي املدين الشهري باألنصاري )املتوىف: 95))هـ(، املحقق: 
األوىل،  الطبعة:  تونس،  العتيقة،  املكتبة  النارش:  املطوي،  العروييس  حممد 

390)هـ - 970)م.
تراجم أعيان املدينة، املؤلف: جمهول، حتقيق: حممد التونجي، الطبعة: األوىل، . 6

والتوزيع  للنرش  الرشوق  دار  النارش:  984)م،   - 404)هـ  النرش:  سنة 
والطباعة بجدة.
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عيسى . 7 بن  عمر  بن  اهلل  عبد  زيد  أبو  املؤلف:  الفقه،  أصول  يف  األدلة  تقويم 
الّدبويّس احلنفي )املتوىف: 430هـ(، املحقق: خليل حميي الدين امليس، النارش: 

دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، )42)هـ - )200م.
تيسري التحرير، املؤلف: حممد أمني بن حممود البخاري املعروف بأمري بادشاه . 8

احْلَلبِي - مرص ))35)هـ  البايب  النارش: مصطفى  972هـ(،  )املتوىف:  احلنفي 
- 932)م(، وصورته: دار الكتب العلمية - بريوت )403)هـ - 983) م(، 

ودار الفكر، بريوت )7)4)هـ - 996)م(، عدد األجزاء: 4.
التميمي . 9 يونس  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بكر  أبو  املؤلف:  املدونة،  ملسائل  اجلامع 

الصقيل )املتوىف: )45هـ(، املحقق: جمموعة باحثني يف رسائل دكتوراه، النارش: 
توزيع:  القرى،  أم  جامعة  اإلسالمي،  الرتاث  وإحياء  العلمية  البحوث  معهد 

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة: األوىل، 434)هـ - 3)20 م.
اهلل . 0) نرص  بن  حممد  بن  القادر  عبد  املؤلف:  احلنفية،  طبقات  يف  املضية  اجلواهر 

حممد  مري  النارش:  775هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  الدين  حميي  حممد،  أبو  القريش، 
كتب خانه، كراتيش.

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، املؤلف: حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي . ))
وبدون  طبعة  بدون  الطبعة:  الفكر،  دار  النارش:  230)هـ(،  )املتوىف:  املالكي 

تاريخ، عدد األجزاء: 4.
بن . 2) عيل  بن  حممد  املؤلف:  البحار،  وجامع  األبصار  تنوير  رشح  املختار  الدر 

088)هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  احلصكفي  الدين  بعالء  املعروف  احِلْصني  حممد 
الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  إبراهيم،  خليل  املنعم  عبد  املحقق: 

األوىل، 423)هـ - 2002م.
بن . 3) حممد  املؤلف:  الرشنباليل،  حاشية  ومعه  األحكام  غرر  رشح  احلكام  درر 

885هـ(،  )املتوىف:  خرسو  املوىل-  أو  منال  -أو  بمال  الشهري  عيل  بن  فرامرز 
النارش: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
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بن . 4) عيل  بن  أمحد  الفضل  أبو  املؤلف:  الثامنة،  املائة  أعيان  يف  الكامنة  الدرر 
حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: 852هـ(، املحقق: مراقبة / حممد 
اهلند،  أباد،  حيدر  العثامنية،  املعارف  دائرة  جملس  النارش:  خان،  عبد املعيد 

الطبعة: الثانية، 392)هـ - 972)م.
بن . 5) عمر  بن  أمني  حممد  عابدين،  ابن  املؤلف:  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد 

عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف: 252)هـ(، النارش: دار الفكر، 
بريوت، الطبعة: الثانية، 2)4)هـ - 992)م

سلم الوصول إىل طبقات الفحول، املؤلف: مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني . 6)
حممود  املحقق:  067)هـ(،  )املتوىف  خليفة«  »حاجي  وبـ  املعروف  العثامين 
النرش:  عام  تركيا،  إستانبول،  إرسيكا،  مكتبة  النارش:  األرناؤوط،  عبد القادر 

0)20م.
اجلصاص . 7) الرازي  بكر  أبو  عيل  بن  أمحد  املؤلف:  الطحاوي،  خمترص  رشح 

احلنفي )املتوىف: 370هـ(، املحقق: د. عصمت اهلل عناية اهلل حممد، أ. د. سائد 
دار  النارش:  فالتة،  حسن  حممد  زينب  د.  خان،  اهلل  عبيد  حممد  د.  بكداش، 

البشائر اإلسالمية، ودار الرساج، الطبعة: األوىل )43)هـ - 0)20م.
محاد . 8) بن  إسامعيل  نرص  أبو  املؤلف:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

اجلوهري الفارايب )املتوىف: 393هـ(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، النارش: 
دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة: الرابعة، 407)هـ - 987) م.

الدين . 9) جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  العرشين،  املفرسين  طبقات 
وهبة،  مكتبة  النارش:  عمر،  حممد  عيل  املحقق:  ))9هـ(،  )املتوىف:  السيوطي 

القاهرة، الطبعة: األوىل، 396)هـ.
الداوودي . 20 الدين  شمس  أمحد،  بن  عيل  بن  حممد  املؤلف:  املفرسين،  طبقات 

املالكي )املتوىف: 945هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، راجع النسخة 
وضبط أعالمها: جلنة من العلامء بإرشاف النارش.



54
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

خالف المظنون من حكم دعوى هالك المرهون 

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، املؤلف: ابن عابدين، حممد أمني بن . )2
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف: 252)هـ(، النارش: دار 

املعرفة، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
العناية رشح اهلداية، املؤلف: حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهلل . 22

)املتوىف:  البابريت  الرومي  الدين  مجال  الشيخ  ابن  الدين  شمس  الشيخ  ابن 
786هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

اهلندي . 23 الدهلوي  اإلندريتي  العالء  بن  عامل  املؤلف:  التاتارخانية،  الفتاوى 
)املتوىف: 786هـ(، املحقق: شبري أمحد القاسمي، النارش: مكتبة زكريا بديوبند، 

اهلند، الطبعة األوىل، 435)هـ - 4)20م.
النعامن، . 24 حنفية  أيب  األعظم  اإلمام  مذهب  عىل  الربية  لنفع  اخلريية  الفتاوى 

املؤلف: خري الدين أمحد رميل احلنفي، النارش: املطبعة الكربى األمريية ببوالق 
مرص املحمية، تاريخ النرش: 300)هـ.

املعروف . 25 السيوايس  الواحد  عبد  بن  حممد  الدين  كامل  املؤلف:  القدير،  فتح 
بابن اهلامم )املتوىف: )86هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون 

تاريخ.
الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي، مآب مؤسسة آل البيت، سنة نرش . 26

الكتاب: 987)م.
األبصار« . 27 تنوير  رشح  املختار  »الدر  عىل  املحتار  رد  لتكملة  األخيار  عني  قره 

)مطبوع بآخر رد املحتار(، املؤلف: عالء الدين حممد بن )حممد أمني املعروف 
)املتوىف:  الدمشقي  احلسيني  عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  عابدين(  بابن 
لبنان،  بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار  النارش:  306)هـ(، 

تاريخ النرش: بدون.
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، املؤلف: مصطفى بن عبد اهلل كاتب . 28
)املتوىف:  خليفة  احلاج  أو  خليفة  حاجي  باسم  املشهور  القسطنطيني  جلبي 
بنفس  لبنانية،  دور  عدة  )وصورهتا  بغداد  املثنى،  مكتبة  النارش:  067)هـ(، 
ودار  احلديثة،  العلوم  ودار  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  مثل:  صفحاهتا،  ترقيم 

الكتب العلمية(، تاريخ النرش: )94)م.
لسان احلكام يف معرفة األحكام، املؤلف: أمحد بن حممد بن حممد، أبو الوليد، . 29

البايب  النارش:  882هـ(،  )املتوىف:  احللبي  الثقفي  ْحنَة  الشِّ ابن  الدين  لسان 
احللبي، القاهرة، الطبعة: الثانية، 393)هـ- 973)م.

املبسوط، املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتوىف: . 30
النرش:  تاريخ  طبعة،  بدون  الطبعة:  بريوت،   - املعرفة  دار  النارش:  483هـ(، 

4)4)هـ - 993)م.
)املتوىف: . )3 احلنفي  البغدادي  حممد  بن  غانم  حممد  أبو  املؤلف:  الضامنات،  جممع 

030)هـ(، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
مصادر الدراسات اإلسالمية، املؤلف: يوسف بن عبد الرمحن املرعشيل، سنة . 32

النرش: 427)هـ - 2006م، دار البشائر اإلسالمية.
الغني كحالة . 33 عبد  بن  راغب  بن حممد  بن رضا  املؤلف: عمر  املؤلفني،  معجم 

العريب  الرتاث  إحياء  دار  بريوت،  املثنى،  مكتبة  النارش:  408)هـ(،  )املتوىف: 
بريوت، تاريخ النرش: بدون.

خلدون، . 34 بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  الدين  ويل  املؤلف:  خلدون،  ابن  مقدمة 
)املتويف: 808هـ( املحقق: عبد اهلل بن حممد الدرويش، النارش: دار يعرب يف 

دمشق.
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أبو . 35 عليش،  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  خمترص خليل،  اجلليل رشح  منح 
الطبعة:  بريوت،  الفكر،  دار  النارش:  299)هـ(،  )املتوىف:  املالكي  اهلل  عبد 

بدون طبعة، تاريخ النرش: 409)هـ - 989)م.
اهلل . 36 عبد  بن  حممد  املؤلف:  البحار،  وجامع  األبصار  تنوير  رشح  الغفار  منح 

التمرتايش، احلنفي )ت: 004)هـ - 596)م(، وهي خمطوطة عدد ألواحها: 
.429

اهلداية يف رشح بداية املبتدي، املؤلف: عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين . 37
املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين )املتوىف: 593هـ(، املحقق: طالل يوسف، 

النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.


