

معلومات اإليداع
النسخة الورقية:
مت اإليداع يف مكتبة امللك فهد الوطنية برقم 1439/8736
واتريخ 1439/09/17هـ

الرقم التسلسلي الدويل للدورايت (ردمد) 1658-7898

النسخة اإللكرتونية:
مت اإليداع يف مكتبة امللك فهد الوطنية برقم 1439/8738
واتريخ 1439/09/17هـ

الرقم التسلسلي الدويل للدورايت (ردمد) 1658-7901

املوقع اإللكرتوني للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
ترسل البحوث باسم رئيس حترير اجمللة إىل الربيد اإللكرتوني:
es.journalils@iu.edu.sa

هيئة التحرير

أ.د .عمر بن إبراهيم سيف
(رئيس التحرير)

أستاذ علوم احلديث ابجلامعة اإلسالمية
أ.د .عبد العزيز بن جليدان الظفريي
(مدير التحرير)

اهليئة االستشارية
أ.د .سعد بن تركي اخلثالن
عضو هيئة كبار العلماء (سابقا)
مسو األمري د .سعود بن سلمان بن حممد آل سعود
أستاذ العقيدة املشارك جبامعة امللك سعود

أستاذ العقيدة ابجلامعة اإلسالمية

معايل األستاذ الدكتور يوسف بن حممد بن سعيد
انئب وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

أ.د .ابسم بن محدي السيد
أستاذ القراءات ابجلامعة اإلسالمية

أ.د .عياض بن انمي السلمي
رئيس حترير جملة البحوث اإلسالمية

أ.د .عبدالعزيز بن صاحل العبيد

أ.د .عبد اهلادي بن عبد هللا محيتو
أستاذ التعليم العايل يف املغرب

أستاذ التفسري وعلوم القرآن ابجلامعة اإلسالمية

أ.د .عواد بن حسني اخللف

أستاذ احلديث جبامعة الشارقة بدولة اإلمارات

أ.د .أمحد بن حممد الرفاعي
أستاذ الفقه ابجلامعة اإلسالمية
أ.د .أمحد بن ابكر الباكري
أستاذ أصول الفقه ابجلامعة اإلسالمية
د .عمر بن مصلح احلسيين

أ.د .مساعد بن سليمان الطيار
أستاذ التفسري جبامعة امللك سعود
أ.د .غامن قدوري احلمد
األستاذ بكلية الرتبية جبامعة تكريت
أ.د .مبارك بن سيف اهلاجري
عميد كلية الشريعة جبامعة الكويت (سابقا)
أ.د .زين العابدين بال فريج
أستاذ التعليم العايل جبامعة احلسن الثاين

أستاذ فقه السنة املشارك ابجلامعة اإلسالمية

حممد الصغري
أ.د .فاحل بن ّ
أستاذ احلديث جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

سكرتري التحرير :د .خالد بن سعد الغامدي
قسم النشر :عمر بن حسن العبديل

أ.د .محد بن عبد احملسن التوجيري
أستاذ العقيدة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

***

()

قواعد النشر يف اجمللة























أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
اجلدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
أن يتّسم ابألصالة و ّ
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن تعيد
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:

صفحة العنوان مشتملة على بياانت الباحث ابللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث ابللغة العربيّة ،و ابللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية.
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ، PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر ابسم رئيس التحرير.

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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حتريرات علميّة ملعا ٍن فقهيّة من املذهب املالكي
 يف أبواب املعامالت-Scholarly Review of Jurisprudential Meanings of
the Maliki School - in the Chapters on
Transactions
إعداد:
د .ماجد حممد حسني املالكي
األستاذ املاشاك بقسم الاشريعة بكلية الاشريعة واألظنمةة جباععة الااف
الربيد اإللكرتوينmjd-8@hotmail.com :

حتريرات علمية ٍ
ملعان فقهيّة من املذهب املالكي -يف أبواب املعامالت ،د .ماجد حممد حسني املالكي
ّ

املستخلص
عنوان البحث :حتريرات علميَّة ٍ
ملعان فقهيّة من املذهب املالكي -يف أبواب
املعامالت
هدف البحث :يهدف البحث إىل حترير بعض املعاين الفقهيّة املتعلقة بباب
املعاعالت يف الفقه املالكي؛ وذلك لغةوضها وكثرة التفريع عليها فهي أشبه عا تكون
ابلقواعد واألصول يف املذهب .
منهج البحث :اصافى طريقة العرض على غراك كتب القواعد الفقهيّة يف املذهب
املالكي؛ كالتوضيح خلليل ،وإيضاح املسالك للوظناشريسي ،والقواعد للةقري؛ وذلك بعرض
القاعدة أو املعىن مث تقريره عن كتب املذهب ،وذكر التفريع عليه يف صوك خمتلفة عن أبواب
املعاعالت عن خالل كتب الفروع الفقهية ملتقدعي املذهب وعتأخريهم ،عع الربط بني
النصوص ،وذكر املعتةد يف الفرع الفقهي يف املذهب.
وأهم نتائج البحث :دقة املذهب املالكي يف ابب املعاعالت  ،وأن أصل املذهب يف
ابب املعاعالت عبين على محاية الذكيعة.
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Abstract
Research Title: Scholarly Review of Jurisprudential Meanings of the
Maliki School - in the Chapters on Transactions
The aim of the research: The research aims to review some
jurisprudential meanings related to the chapter of transactions in Maliki
jurisprudence, because of their ambiguity and the large number of off-shoot
issues premised on them, as they are similar to the rules and principles of
the school.
Research methodology: The presentation method was selected in line
with that of the books of al-qawaa'id al-fiqhiyyah (jurisprudential canons) in
the Maliki school of thought, such as Al-Tawdeeh of Khaleel, and Iidooh
Al-Masaalik of Al-Wanshareesi, and Al-Qawaa'id of Al-Maqarri. This was
done by presenting the canon or the meaning and then authenticating it from
the books of the school of thought, and mentioning the off-shoot issues
premised on it on different instances from the chapters of transactions by
using the books of jurisprudence authored by the earlier and the later
scholars of the school of thought, and linking between the texts, and then
mentioning the authoritative opinion of the school on the jurisprudential offshoot.
The most important research findings: The accuracy of the Maliki
school on issues of transactions, and that the bedrock of the opinions of this
school on issues of transaction is premised on the doctrine of sadd addaraai'i (blocking the means).
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حتريرات علمية ٍ
ملعان فقهيّة من املذهب املالكي -يف أبواب املعامالت ،د .ماجد حممد حسني املالكي
ّ

مقدمة:
احلةد هلل كب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ظنبينا حمةد وعلى آله
وصحبه أمجعني:
فهذا حبث قصدت فيه حترير بعض املعاين العاعة اجلاععة لفروع وظنمافر فقهية عن املذهب
املالكي ،كأيت فيها بعض الغةوض فاستعنت ابلعلي القدير يف بياهنا عن كتب املذهب دون
التاويل املةل أو االختصاك املخل ،كاجيا املوىل عز وجل أن ينفع به كاتبه وعن اطلع عليه.
وأما األسباب اليت دعتين للكتابة يف هذا املوضوع فيمكن إمجاهلا فيما أييت:
أوالً :تكرك هذه املعاين وهي أشبه عا تكون ابلقواعد يف املذهب – يف كتب املذهب
املالكي  -عع الغةوض الذي يكتنفها فرأيت حتريرها وكباها بتفريعاهتا.
اثنيا :تعلق هذه املعاين أو القواعد بفقه املعاعالت وهو عن األبواب اليت حتتا إىل
عناية وحبث ابستةراك  .وال ختفى عكاظنة املذهب املالكي يف ابب املعاعالت املالية وعا حوته
أصوله عن دقة واظنضباط ،اظنعكس ذلك جليا يف توليد املسافل وفرضها .
الدراسات السابقة:
مل أطلع على حبث عستقل تناول هذه اجلزفية  ،وهللا أعلم.
أما املنهج الذي سرت فيه فهو على النحو اآليت:
أوالا :تقرير املعىن الفقهي عن كتب الفقه املالكي واملراد به .
اثظنيا :قةت بسرد عن ذكر هذه القاعدة واملعىن العام عن كتب املذهب مث أتبعته
ابلتابيقات بذكر بعض الصوك اليت تندك حتته ابختصاك دون التعرض للخالف يف الفرع
الفقهي وإمنا أقتصر على ذكره بنصه عن كتبهم .
اثلث ا :وضعت خالصة يف هناية كل عبحث أشرت فيها إىل اتفاق أو اختالف
املذاهب الفقهية األخرى عع عا ذكره املالكية ابختصاك شديد.
كابعا :عزوت اآلايت القرآظنية إىل عواضعها بذكر اسم السوكة وكقم اآلية بعد اآلية عباشرة،
تقليال للحواشي.
خاعس ا :خرجت األحاديث إىل كتب السنة ،فإ ْن كان احلديث يف الصحيحني أو
أحدمها فإين اكتفيت ابلعزو ملن أخرجه عنهةا ،وإ ْن مل يكن عن أحاديث الصحيحني ،فقد
صحة وضعفا.
قةت بعزوه إىل كتب السنة عع بيان أقوال أهل العلم يف بيان دكجته ّ
- 12 -
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سادسا :خرجت اآلاثك عن عماهنا.
سابع ا :عرفت ابلكلةات الغريبة واملصالحات العلةية الواكدة يف البحث.
وأما خطة البحث فهي على النحو اآليت:
يتكون البحث عن عقدعة وأكبعة عباحث وخامتة:
املقدمة ،اشتةلت على االفتتاحية وأسباب اختياك املوضوع واملنهج وخاة البحث.
هم كاحملقق ،والراب املتوهم كاحملقق ،وفيه مسألتان:
املبحث األول :الفضل املُتَ َو ُ
املسألة األوىل :يف الصرف – املةاثلة املاشرتطة يف الصرف:-
املسألة الثانية :اشرتاط الرباءة عن العيبُ يف القرض.
املبحث الثاين :املختار يُع ُد منتقالً أو ال؟ ،وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل :عن ابع خنلة عثةرة على اللزوم خيتاكها املاشرتي عن خنالت عثةرات يف حافاه.
املسألة الثانية :صرف املغصوب
املسألة الثالثة :إذا آخر املسلم إليه املسلم فيه حىت اظنقاع وخر إابظنه وأعوز وجوده.
املسألة الرابعة :الصلح على تر القيام ابلعيب
املبحث الثالث :الرتدد بني السلفيّة والثمنيّة ،وفيه مخس مسائل:
املسألة األوىل :بيع اخلياك باشرط ظنقد الثةن
املسألة الثانية :شرط ظنقد الثةن يف بيع الغافب
املسألة الثالثة :كراء أكض للزكاعة مل يؤعن كيها
املسألة الرابعة :اشرتاط تعجيل اجلعل يف اجلعالة
املسألة اخلامس :شرط ظنقد األجرة يف اإلجاكة املعينة
املبحث الرابع :قبض األوائل هل هو قبض لألواخر أو ال؟ .وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل :فسخ عا يف ذعة املدين يف عؤخر
املسألة الثانية :أتخري ظنقد األجرة يف اإلجاكة املضةوظنة اليت شرع فيها
املسألة الثالثة :ابتداء الدين ابلدين
اخلامتة ،واشتملت على أهم النتائج
الفهارس العامة
- 13 -

حتريرات علمية ٍ
ملعان فقهيّة من املذهب املالكي -يف أبواب املعامالت ،د .ماجد حممد حسني املالكي
ّ

املبحث األول :الفضل املُتَوَهمُ كاحملقق ،والربا املتوهم كاحملقق
ذكر هذا الدكدير يف الاشرح الصغري(( :)1اعلم أن قاعدة املذهب سد الذكافع؛ فالفضل
املتوهم كاحملقق؛ فتوهم الراب كتحققه).
وقال املازكي(( : )2وجتويز الوقوع كتحقق الوقوع فيه).
وقال املازكي( ( :)3والاشك يف حصول التةاثل فيةا فيه الراب ممنوع ،كةا يتحقق
التفاضل فيه).
()4
وقال ( :واجلهل ابلتةاثل يف املنع كتحقق التفاضل).
وقال ابن شاس( ( :)5وهلذا جنعل توهم الراب كتحققه ،فال جنيز أن يكون عع أحد
النقدين أو عع كل واحد عنهةا غري ظنوعه ،أو سلعة؛ ألن ذلك يوهم القصد إىل التفاضل،
وهلذا عنع الديناك والدكهم ابلديناك والدكهم).
()6
الفضل :هو الزايدةُ ،ويقال هلا كابا أي زايدة الفضل .
أعا سد الذكيعة( :)7فقد أطال ابن كشد اجلد الكالم يف إثبات هذا األصل وأظنه عن
( )1الصاوي ،الاشيخ أمحد" .بلغة السالك ألقرب املسالك ( حاشية الصاوي على الاشرح الصغري
للدكدير)"( .داك الفكر).354 :3 ،
( )2املازكي ،أبو عبد هللا حمةد بن علي بن عةر الت َِّةيةي املالكي (ت536 :هـ)" .شرح التلقني" .حتقيق:
السالعي( .ط ،1داك الغرب ا ِإلسالعي2008 ،م).237 :4 ،
مساحة الاشيخ َّ
حمةد املختاك ّ
( )3املازكي" ،شرح التلقني".302 :4 ،
( )4املازكي" ،شرح التلقني".305 :4 ،
( )5ابن َشاسَ ،جالل ال ّدين َعبد هللا بن جنم (ت616 :هـ)" .عقد اجلواهر الثةينة يف عذهب عامل
املدينة" .دكاسة َوَْحت ِقيق :أ.دَ .محيد بن ُحمَ َّةد َحلْ َةر( .ط ،1داك الغرب اإلسالعي ،بريوت – لبنان،
 1423هـ 2003 -م).646 :2 ،
( )6النفراوي ،شهاب الدين أمحد بن غامن (أو غنيم) بن سامل ابن عهنا ،األزهري املالكي" .الفواكه
الدواين على كسالة ابن أيب زيد القريواين"( .بريوت :داك الفكر1415 ،هـ 1995 -م).73 :2 ،
الذكافع يف اللُّغة :مجع ذكيعة ،و َّ
(َّ )7
الذكيعة لغة :الوسيلة والاَّريق إىل الاشَّيء .قال القرايف يف املراد بسد الذكيعة:
( والذكيعة الوسيلة للاشيء وععىن ذلك حسم عادة وسافل الفساد دفع ا له ،فةىت كان الفعل السامل عن
=
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أصول املذهب املالكي( )1اليت بين عليها واستدل أبدلة كثرية يف إثباته واعتباكه واختصرت عن
اَّللُ  -القضاء هبا
كالعه عا يفي ابلغرض يف هذا الباب  ،قال (( :)2وعذهب عالك َ -كِمحَهُ َّ
واملنع عنها – أي الذكافع ،-وهي األشياء اليت ظاهرها اإلابحة ويتوصل هبا إىل فعل احملموك،
وعن ذلك البيوع اليت ظاهرها الصحة ويتوصل هبا إىل استباحة الراب ،وذلك عثل أن يبيع
الرجل سلعة عن كجل مبافة ديناك إىل أجل مث يبتاعها خبةسني ظنقدا ،فيكوانن قد توصال مبا
أظهراه عن البيع الصحيح إىل سل مخسني ديناكا يف عافة إىل أجل ،وذلك حرام ال حيل وال
اَّللُ تَـ َع َاىل  -وعن قال بقوله؛ ألن عا جر إىل
جيوز؛...والصحيح عا ذهب إليه عالك َ -كِمحَهُ َّ
احلرام وتارق به إليه حرام عثله؛ قال هللا عز وجل :ﱥﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ

ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱤ [األظنعام ،]108 :فنهى تباك وتعاىل عن سب آهلة الكفاك؛ لئال
يكون ذلك ذكيعة وتارقا إىل سب هللا تعاىل ...وقال النيب صلى هللا عليه وسلم« :احلالل
بني واحلرام بني ،وبينهةا أعوك عاشتبهات ،فةن اتقى الاشبهات استربأ لدينه ،وعن وقع يف
الاشبهات ،كان كالواقع حول احلةى يوشك أن يقع فيه ،وقال :أال لكل علك محى ،وإن
محى هللا حماكعه ،وعن حام حول احلةى يوشك أن يقع فيه»( .)3والراب أحق عا محيت عراتعه
=

املفسدة وسيلة إىل املفسدة عنعنا عن ذلك الفعل وهو عذهب عالك كمحه هللا) .اظنمر :ابن عنموك ،حمةد
بن عكرم بن على اإلفريقي" .لسان العرب"( .ط ،3بريوت :داك صادك1414 ،ه) .عادة " ذكع":8 ،
96؛ والقرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدكيس (ت684 :هـ)" .شرح تنقيح الفصول" .حتقيق :طه عبد
الرؤوف سعد( .ط ،1شركة الاباعة الفنية املتحدة 1393 ،هـ  1973 -م) ص.448
( )1قال املازكي يف "شرح التلقني" ( :201 :4 ،وأصل املذهب عبين على محاية الذكيعة).
( )2ابن كشد ،أبو الوليد حمةد بن أمحد القرطيب (ت520 :هـ)" .املقدعات املةهدات ملا اقتضته كسوم
املدوظنة عن األحكام الاشرعيات ،والتحصيالت احملكةات ألعهات عسافلها املاشكالت" .حتقيق:
األستاذ سعيد أمحد أعراب( .ط ،1داك الغرب اإلسالعي1408 ،هـ1988-م).42-39 :2 ،
( )3أخرجه البخاكي ،حمةد بن إمساعيل اجلعفي " .اجلاعع املسند الصحيح املختصر عن أعوك كسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايعه" .حتقيق :حمةد زهري بن انصر الناصر( .ط ،1داك طوق النجاة،
1422ه) :153 :1،كتاب اإلميان :ابب فضل عن استربأ لدينه؛ وعسلم ،ابن احلجا بن عسلم
النيسابوكي" .املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل كسول هللا صلى هللا عليه وسلم".
=
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اَّللُ َعْنهُ :-
وعنع عنها ،لئال يستباح الراب ابلذكافع؛ وقد قال عةر بن اخلااب َ -ك ِض َي َّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم -
صلَّى َّ
( كان عن آخر عا أظنزل هللا على كسوله آية الراب ،فتويف كسول هللا َ -
الرَاب َو ِّ
ومل يفسرها ،فدعوا ِّ
الريبَةَ)( .)1وأيضا فإن عراعاة التهةة أصل يبين الاشرع عليه ،قال
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم « :-ال جتوز شهادة خصم وال ظنني وال جاك إىل
صلَّى َّ
كسول هللا َ -
ظنفسه»( ، )2ومل جيز أهل العلم شهادة األب البنه ،وال شهادة االبن ألبيه ،عن طريق التهةة،
=

حتقيق :حمةد فؤاد عبد الباقي( .بريوت :داك إحياء الرتاث العريب) :1220 ،129 :3 ،كتاب
املساقاة :كاب أخذ احلالل وتر الاشبهات.
( )1أخرجه أمحد ،ابن حمةد بن حنبل الاشيباين" .عسند اإلعام أمحد بن حنبل" .حتقيق :شعيب األكظنؤوط -
عادل عرشد ،وآخرون( .ط ،1عؤسسة الرسالة 1421 ،هـ  2001 -م) ،361 :1. ،عن كواية ابن
املسيب واجلةهوك على عدم مساعه عن عةر كضي هللا عنه ،كةا قاله العراقي ،زين الدين عبد الرحيم بن
احلسني" .املغين عن محل األسفاك يف األسفاك ،يف ختريج عا يف اإلحياء عن األخباك" (عابوع هباعش
إحياء علوم الدين)( .ط ،1بريوت – لبنان :داك ابن حزم 1426 ،هـ  2005 -م) ،ص  ،603قال
حمقق املسند شعيب األكظنؤوط( :حسن ،كجاله ثقات كجال الاشيخني ،سعيد بن املسيب أدك عةر ومل
يسةع عنه ،وحيىي  -وهو ابن سعيد القاان  -مسع عن سعيد بن أيب عروبة قبل االختالط.وأخرجه ابن
الضريس ،أبو عبد هللا حمةد بن أيوب بن حيىي الرازي " .فضافل القرآن وعا أظنزل عن القرآن مبكة وعا أظنزل
ابملدينة" .حتقيق :غزوة بدير( .ط ،1دعاشق –سوكاي :داك الفكر 1408 ،هـ  1987 -م) )23( ،عن
طريق حيىي بن سعيد ،هبذا اإلسناد؛ وأخرجه ابن عاجه ،أبو عبد هللا حمةد بن يزيد القزويين" .سنن ابن
عاجه" .حتقيق :حمةد فؤاد عبد الباقي( .داك إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب).
()2276؛ والاربي ،أبو جعفر حمةد بن جرير" .جاعع البيان يف أتويل القرآن" .حتقيق :أمحد حمةد
عؤسسة الرسالة 1420 ،هـ  2000 -م) 37 :6 ،عن طريقني عن ابن أيب عروبة ،به؛
شاكر( .طّ ،1
وأخرجه ابن أيب شيبة ،عبد هللا بن حمةد بن إبراهيم" .الكتاب املصن يف األحاديث واآلاثك" .حتقيق:
كةال يوس احلوت( .ط ،1الرايض :عكتبة الرشد1409 ،ه)448 :4 ،؛ والاربي" .جاعع البيان".
 ،39 :6عن طريق الاشعيب ،عن عةر ،به.
( )2أخرجه عالك ،ابن أظنس األصبحي" .املوطأ" .صححه وكقةه وخر أحاديثه وعلق عليه :حمةد فؤاد
عبد الباقي( .بريوت – لبنان :داك إحياء الرتاث العريب 1406 ،هـ  1985 -م ،720 :2 ،بالغا
عن عةر كضي هللا عنه ،وأخرجه أبو داود ،سليةان بن األشعث السجستاين" .املراسيل" .حتقيق:
=
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وعنه عنعوا القاتل عةدا املرياث ،ووكثوا املبتوتة يف املرض ،وعثل هذا كثري).
وحىت يتضح هذا الضابط ويفهم ععىن التفاضل املتوهم والتفاضل احملقق البد عن ذكر
بعض الفروع اليت ذكرها املالكية حتت هذا املعىن عن ذلك:
املسألة األوىل  :يف الصرف – املماثلة املُشرتطة يف الصرف:-
عن املواطن اليت ذكر فيها هذا املعىن ابب الصرف يف بيان املةاثلة املاشرتطة:
قال خليل يف التوضيح( ( :)1ملا فرغ عن املناجزة أتبعها ابملةاثلة ،وال شك يف طلبها،
وألجل أظنه ال بد عنها عنع عا يوجب شكا فيها.)...
وعرض -
واملثال هلذا املعىن أن يتم صرف ديناك ودكهم بديناك ودكهم عثلهةا أو ديناك ْ
كاشاة  -بديناك وشاة(.)2
فةنع املالكية هذه الصوكة وحرعوها بناء على أن الفضل املتوهم كاحملقق ،فالراب املتوهم كاحملقق.

=

شعيب األكانؤوط( .ط ،1بريوت :عؤسسة الرسالة1408 ،ه) ص ،286عن طلحة بن عبد هللا
بن عوف ،قال :أعر كسول هللا صلى هللا عليه وسلم عناداي ،فنادى حىت بلغ الثنية« :ال جتوز شهادة
خصم وال ظنني ،وإن اليةني على املدعى عليه» .وقال احلافظ ابن حجر ،أمحد بن علي
العسقالين" .التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري" .حتقيق :أبو عاصم حسن بن عباس
بن قاب( .ط ،1عصر :عؤسسة قرطبة1416 ،هـ1995/م) " :374 :4 ،وكواه عالك عن
حديث عةر عوقوفا وهو عنقاع .قال اإلعام يف النهاية :اعتةد الاشافعي خربا صحيحا وهو «أظنه -
صلى هللا عليه وسلم  -قال :ال تقبل شهادة خصم على خصةه» قلت :ليس له إسناد صحيح،
لكن له طرق يقوى بعضها ببعض "...مث ساق تلك الارق .قال الزكقاين ،حمةد بن عبد الباقي بن
يوس  " .شرح الزكقاين على عوطأ اإلعام عالك" .حتقيق :طه عبد الرءوف سعد( .ط ،1القاهرة:
عكتبة الثقافة الدينية1424 ،هـ 2003 -م)« :10 :4 ،ظنني» أي :عتهم.
( )1خليل" ،التوضيح".272 :4 ،
( )2اظنمر :الدكدير ،أبو الربكات سيدي أمحد (ت1201 :هـ)" .الاشرح الكبري على خمتصر خليل".
عابوع عع حاشية الدسوقي( .داك الفكر)43 :3 ،؛ الصاوي" ،الاشرح الصغري عع حاشية
الصاوي".353 :3 .
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قال الدكدير يف شرحه على خليل(( :)1ال) جيوز (ديناك ودكهم) بديناك ودكهم عثلهةا
(أو غريه) أي غري الدكهم كاشاة عثال بدل الدكهم عع الديناك وبيع الديناك والاشاة (مبثلهةا)
أي بديناك وشاة ووجه كاب الفضل يف الصوكة األوىل احتةال كون الرغبة يف أحد الديناكين أو
أحد الدكمهني أكثر ،وجهل التةاثل كتحقق التفاضل ووجهه يف الثاظنية أن عا صاحب أحد
النقدين كالاشاة ينزل عنزلة النقد).
قال الدسوقي يف حاشيته(( :)2قوله :ال جيوز ديناك ودكهم) أي ألظنه مل يسلم عن الراب بل
فيه كاب الفضل كةا بينه الاشاكح (قوله :احتةال كون إخل) فيدفع ذلك الراغب ألجل كغبته أكثر
عن ديناك وأكثر عن دكهم (قوله :وجهل التةاثل كتحقق التفاضل) أشاك هبذا إىل أن حمل املنع يف
الصوكة األوىل إذا مل يتحقق عساواة الديناك للديناك والدكهم للدكهم بل شك يف تساويهةا أو توهم
ذلك أعا لو جزعنا ابملساواة جلاز ويكون هذا عن قبيل املبادلة ال عن قبيل الصرف.
(قوله :ووجهه يف الثاظنية إخل) حاصله :أن عا صاحب أحد النقدين عن العرض يقدك
أظنه عن جنس النقد املصاحب له فيأيت الاشك يف التةاثل واملنع يف هذه عالق ،ولو حتقق
متاثل الديناكين ومتاثل قيةة العرضني اهـ وإذا عنع البيع ألجل هذا التفاضل املتوهم فأحرى
املنع للتفاضل احملقق كبيع ديناك أو دكهم ابثنني.)...
املسألة الثانية :اشرتاط الرباءة من العيب يف القرض:
قال املازكي(( :)3فإ ّن القرض وعا يف ععناه ال جيوز فيه اشرتاط الرباءة عن العيب ،أل ّن
التربي عن سافر
الزايدة والتّفاضل .أل ّن عن أقرض ا
ذلك قد يوقع يف اشرتاط ّ
عبدا فاشرط ّ
الزايدة يف
عيوبه الّيت يعلةها واشرتط يف القضاء ا
سليةا ،فإ ّن هذا ظنوع عن اشرتاط ّ
عبدا ا
السل  ،وذلك ال جيوز ...والتّربي عن العيب يتضةن ًّ
ك يف
ايدة أو
الاش ّ
ظنقصاان ،و ّ
ا
شكا يف الز ّ
ّ
ّ
الراب يف العقود كتي ّقن حصول ذلك.
حصول ّ
العروض الّيت ال جيوز التّفاضل فيها ،كبيع صاع قةح
وهكذا جرى األعر يف بياعات ُ
بصاع قةح على أن ال قيام بعيب يف أحدمها ،فإ ّن ذلك مينع ،إِذا أجزان الرباءة يف عيوب
( )1الدكدير" .الاشرح الكبري للدكدير".43 :3 .
( )2الدسوقي" .حاشية الدسوقي" ،43 :3 .وحنوه يف "حاشية الصاوي".353 :3 .
( )3املازكي" .شرح التلقني".747 :5 .
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ك يف حصول
الاش ّ
ك فيه عن حصول التّفاضل بني الاّعاعني ،و ّ
الاش ّ
الاّعام والعروض .و ّ
التّفاضل كالتّي ّقن به).

خالصة:
هذا املعىن الذي ذكره املالكية عن كون الفضل املتوهم كاحملقق مبعناه عند املذاهب
الفقهية األخرى ؛ فقد ظنص فقهاء احلنفية( )1والاشافعية( )2واحلنابلة( )3أبن اجلهل ابلتةاثل
( )1ظنص السرخسي ،حمةد بن أمحد بن أيب سهل" .املبسوط"( .بريوت :داك املعرفة1414 ،هـ -
1993م) ،179 :12 ،على عا ذكره املالكية بعينه ،قال ( :وعندان الفضل الذي هو يتوهم الوجود
كاملتحقق يف ابب الراب؛ احتياطا ملا كوي أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم « -هنى عن الراب والريبة»
والريبة شبهة الراب وقال :ابن عسعود كنا ظندع تسعة أعاشاك احلالل خمافة احلرام) .وقال (:12
 ( :)191وحجتنا يف ذلك أن املعترب جلواز العقد العلم ابملساواة عند العقد؛ ألظنه إذا مل يعلم ذلك
كان الفضل ععدوعا عوهوعا وعا هو عوهوم الوجود جيعل كاملتحقق فيةا بىن أعره على االحتياط
كةا يف العقوابت اليت تندكئ ابلاشبهات ،وألن ابب الراب عبين على االحتياط فالفضل املوهوم فيه
كاملتحقق) .وقال البابريت ،حمةد بن حمةود (ت786 :هـ)" .العناية شرح اهلداية -عابوع هباعش
فتح القدير البن اهلةام" ( .داك الفكر) ( :141 :7.ألن العلم بتساويهةا حالة العقد شرط
صحته؛ ألن الفضل حينئذ عوهوم واملوهوم يف هذا الباب كاملتحقق) .وعثله يف شيخي زاده ،عبد
الرمحن بن حمةد أفندي" .جمةع األهنر يف شرح علتقى األحبر"( .داك إحياء الرتاث العريب).89 :2،
( )2اظنمر :املاوكدي ،أبو احلسن علي بن حمةد بن حبيب (ت450 :هـ)" .احلاوي الكبري" .حتقيق :علي
حمةد ععوض ،وعادل عبد املوجود( .ط ،1داك الكتب العلةية1414 ،هـ1994 -م)،108 :5 ،
 ،134 ،150ولفمه ( :وألن اجلهل ابلتةاثل كالعلم ابلتفاضل ،فلةا كان العلم ابلتفاضل يف بيع
التةر ابلرطب عاظنعا عن صحة البيع لنقصان الرطب إذا صاك مترا ،وجب أن يكون اجلهل ابلتةاثل
يف بيع الرطب ابلرطب عاظنعا عن صحة البيع جلواز أن يكون ظنقص أحد الارفني أكثر عن ظنقص
اآلخر إذا صاك مترا) .ويف السبكي ،تقي الدين علي بن عبد الكايف" .تكةلة اجملةوع"( .داك
الفكر) (:435 :10،فكل جنس اعترب التةاثل يف بيع بعضه ببعض فاجلهل ابلتةاثل كالعلم
ابلتفاضل بدليل النهي عن التةر ابلتةر جزافا).
( )3قال ابن قداعة ( :وإن مل يتحقق التفاضل ،فقد جهل التةاثل ،واجلهل ابلتةاثل كالعلم ابلتفاضل فيةا
ياشرتط التةاثل فيه) .ويف الزككاشي ،مشس الدين حمةد بن عبد هللا" .شرح الزككاشي على خمتصر
اَّللُ َعلَْي ِه
صلَّى َّ
اخلرقي"( .ط ،1داك العبيكان 1413 ،هـ  1993 -م) ( :446 :3،ألن النيب َ -
=
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كالعلم ابلتفاضل .
إال أن لكل عذهب اجتاهه يف تابيق هذا املعىن على آحاد الصوك؛ فةا ذكره املالكية
عن تابيقات على هذا املعىن ليس ابلضروكة أن يكون عتفقا عليه بني املذاهب الفقهية إال أن
املعىن العام هو حمل االتفاق .وهللا أعلم.

=

َو َسلَّ َم  -هنى عن بيع الرطب ابلتةر ،عاشريا للتعليل ابلنقص ،وهذا عوجود يف الرطبني ،ألهنةا
ينقصان ،حيققه أن اجلهل ابلتساوي كالعلم ابلتفاضل يف ابب الراب) .وعثله يف ابن عفلح ،برهان
الدين إبراهيم بن حمةد " .املبدع يف شرح املقنع"( .ط ،1بريوت – لبنان :داك الكتب العلةية،
 1418هـ  1997 -م)129 :4 ،؛ والبهويت ،عنصوك بن يوظنس " .دقافق أويل النهى لاشرح
املنتهى املعروف باشرح عنتهى اإلكادات"( .ط ،1عامل الكتب1414 ،هـ 1993 -م)65 :2. ،؛و
البهويت ،عنصوك بن يوظنس بن إدكيس (ت1051 :هـ)" .كاشاف القناع عن عنت اإلقناع".
حتقيق :حمةد أعني الضنّاوي( .ط ،1عامل الكتب1417 ،هـ1997-م).258 :3 ،
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املبحث الثاني :املختار يُعدُ منتقالً أو ال؟
مما ذكره املالكية وله عالقة بتوهم كاب الفضل أهنم قركوا أن املختاك يعد عنتقال يف البيع
خصوصا إذا كان العوض طعاعا.
قال الوظناشريسي يف إيضاح املسالك( ( :)1القاعدة اخلاعسة والتسعون :عن خري بني
شيئني فاختاك أحدمها هل يعد كاملتنقل أو ال؟ وكأظنه عا اختاك قط غري ذلك الاشيء؟ )
وقال القرايف( ( :)2عن خري بني شيئني فاختاك أحدمها هل يعد كاملنتقل أم ال ويف هذه
القاعدة لألصحاب قوالن).
وقال املازكي( ( :)3وهذا َجاك على أصل تدوك عليه فروع كثرية تذكر يف عواضعها،
عنتقال عن
وهو عن ُخِّري بني شيئني ،وعلك أن ميلك ،هل يُع ّد يف اختياكه أحد القسةني ا
عنتقال عنه
اآلخر أم ال؟ .وهل يقدك فيةن علك أن ميلك كأظنه استقر علكه عليه حىت يَصري ا
إىل عا سواه ،أم ال؟ يقدك أظنه قد استقر علكه عليه فال يتصوك فيه النقل عن وجه إىل وجه )
وقال خليل( ( :)4وعناشأ اخلالف :عن علك أن ميلك هل يعد عالك ا أم ال؟ وأحسن
عن هذا أن يقال كةا قال املازكي وابن شاس وغريمها :إن عن ُخِّري بني شيئني هل يعد عالكا
ملا خيتاكه قبل اختياكه أم ال؟)
قال العدوي( ( :)5ألن عن خري بني شيئني يعد عنتقال؛ ألظنه قد خيتاك شيئا مث ينتقل
عنه إىل أكثر عنه أو أقل أو أجود وهو تفاضل).
وقال الدسوقي( ( :)6فإذا اختاك واحدة بعد أن اختاك قبلها غريها واظنتقل مثنها هلذه
فاملنتقل إليه حيتةل أن يكون أقل عن املنتقل عنه أو أكثر أو عساواي والاشك يف التةاثل
( )1الوظناشريسي ،أبو العباس أمحد بن حيىي" .إيضاح املسالك إىل قواعد اإلعام عالك" .حتقيق :أمحد بو
طاهر اخلاايب ( ،املغرب :عابعة فضالة  -احملةدية 1400 .هـ 1980 -م) ،ص.356
()2القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدكيس (ت684 :هـ)" .الذخرية" .حتقيق :الدكتوك حمةد حجي.
(ط ،1داك الغرب اإلسالعي1994 ،م).99 :3 ،
( )3الرازي" .شرح التلقني".105 :2 .
( )4خليل" .التوضيح".264 :6 .
( )5اخلرشي ،أبو عبد هللا حمةد " .اخلرشي على خمتصر سيدي خليل وهباعاشه حاشية العدوي"( .ط،2
عصر :املابعة األعريية الكربى –بوالق1317 ،ه).74 :5 ،
( )6الدسوقي" .حاشية الدسوقي على الاشرح الكبري".58 :3 .
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كتحقق التفاضل ).
والذي ظهر يل بعد البحث يف كتب املذهب أن املاشهوك( )1أن عن خري بني شيئني يعد
عنتقال وبناء على هذا ظنص خليل على املنع يف صوك عن صوك بيع الاعام يف خمتصره وعلله
الاشراح هبذا التعليل أعين أن املختاك يعد عنتقال فيدخل يف توهم الفضل يف بيع الاعام .
وأشاك إىل هذا املعىن ابن كشد احلفيد يف تفصيل القول يف صوك البيعتني يف بيعة املنهي
عنها ،قال( ( :)2وأعا الوجه الثالث ،وهو أن يقول له :أبيعك هذا الثوب ظنقدا بكذا أو ظنسيئة
بكذا ،فهذا إذا كان البيع فيه واجبا فال خالف يف أظنه ال جيوز ،وأعا إذا مل يكن البيع الزعا
يف أحدمها فأجازه عالك ،وعنعه أبو حنيفة ،والاشافعي ،ألهنةا افرتقا على مثن غري ععلوم؛
وجعله عالك عن ابب اخلياك؛ ألظنه إذا كان عنده على اخلياك مل يتصوك فيه ظندم يوجب حتويل
أحد الثةنني يف اآلخر ،وهذا عند عالك هو املاظنع ،فعلة اعتناع هذا الوجه الثالث عند
الاشافعي ،وأيب حنيفة عن جهة جهل الثةن ،فهو عندمها عن بيوع الغرك اليت هني عنها؛ وعلة
اعتناعه عند عالك سد الذكيعة املوجبة للراب؛ إلعكان أن يكون الذي له اخلياك قد اختاك أوال
إظنفاذ العقد أبحد الثةنني املؤجل أو املعجل مث بدا له ومل يمهر ذلك ،فيكون قد تر أحد
الثةنني للثةن الثاين ،فكأظنه ابع أحد الثةنني ابلثاين ،فيدخله مثن بثةن ظنسيئة ،أو ظنسيئة
وعتفاضال ،وهذا كله إذا كان الثةن ظنقدا ،وإن كان الثةن غري ظنقد بل طعاعا دخله وجه
آخر ،وهو بيع الاعام ابلاعام عتفاضال).
وعن املسافل اليت ذكرها املالكية تابيقا على هذا املعىن:
املسألة األوىل :بيع خنالت معدودة من حائط على أن يعينها بعد الشراء املشرتي:
عن ابع خنلة عثةرة على اللزوم خيتاكها املاشرتي عن خنالت عثةرات يف حافاه ،أو غري
عثةرات فال جيوز يف املاشهوك عند املالكية ذلك البيع؛ بناء على أن عن خري بني شيئني يعد
( )1ظنقل خليل يف "التوضيح" :261 :5 .وقال يف اجلواهر :واملاشهوك جاك على أن عن خري بني شيئني
ال يعد عنتقالا ،بل يعد كأظنه مل يستحق غري عا اختاك.
( )2ابن كشد ،أبو الوليد حمةد بن أمحد بن حمةد أمحد القرطيب األظندلسي (ت" .)595 :بداية اجملتهد
وهناية املقتصد"( .القاهرة :داك احلديث).173 :3 ،
- 22 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء الثاين

عنتقال فإذا اختاك واحدة يعد أظنه اختاك قبلها غريها واظنتقل عنها إىل هذه فيؤدي إىل التفاضل
بني الاعاعني ،إن كاان كبويني ،أو أحدمها؛ ألن املنتقل إليه حيتةل أن يكون أقل عن املنتقل
عنه ،أو أكثر ،أو عساواي والاشك يف التةاثل كتحقق التفاضل(.)1
واستثىن املالكية عن هذه الصوكة إن كان املختاك هو البافع قال اخلرشي( ( :)2وملا قرك
املؤل املنع يف شراء الاعام على االختياك لزوعا وكاظنت العلة عد املختاك عنتقال وهي
عوجودة فيةن ابع بستاظنه املثةر واستثىن عنه عدد خنالت خيتاكها أشاك إىل جوازها بقوله :إال
البافع مخسا عن جناظنه (ش) أي :إال البافع يستثين مخسا عن جناظنه املبيع فإظنه جافز؛ ألن
البافع ملا كان الغالب أن يعرف جيد حافاه عن كديئه فال يتوهم فيه أن خيتاك ،مث ينتقل
خبالف املاشرتي(.))3
( )1اظنمر :ابن احلاجب ،عثةان بن عةر بن أيب بكر" .جاعع األعهات" .حتقيق :أبو عبد الرمحن
األخضر األخضري( .ط ،2اليةاعة للاباعة والناشر والتوزيع1421 ،هـ 2000 -م) ،ص349؛
وخليل" .التوضيح"334 :4 .؛ الدعريي ،هبرام بن عبدهللا (ت805 :هـ)" .حتبري املختصر".
حتقيق :د .أمحد بن عبدالكرمي جنيب ود .حافظ خري( .ط ،1عركز جنيبويه1434 ،هـ)541 :3 ،؛
اخلرشي" .شرح اخلرشي على خليل عع حاشية العدوي"73 :5 .؛ والدكدير" .الاشرح الكبري عع
حاشية الدسوقي89 :3 .؛ الدكدير" .الاشرح الصغري عع حاشية الصاوي" .410 :3 .وهذه
الصوكة خمتصة بيع الاعام الربوي عع غريه كةا ذكرها شراح خليل قال يف الاشرح الكبري عع
الدسوقي :وعثل للاعام عع غريه بقوله كنخلة أي بيع خنلة عثةرة على اللزوم ليختاكها اعاشرتي عن
خنالت ...قال الدسوقي :قوله :وعثل للاعام عع غريه اخل أي ألن البلح طعام واللي واجلريد
واخلاشب غري طعام...
( )2اخلرشي" .شرح اخلرشي".73 :5 .
( )3وقد خال يف ذلك ابن القاسم فسوى بني البافع واملاشرتي يف املنع وخال يف ذلك املروي عن
اإلعام عالك ،قال الباجي ،أبو الوليد سليةان بن خل بن سعد بن أيوب (ت494 :هـ)" .املنتقى
عن شرح عوطأ عالك" .كاجعه :د .حمةد حمةد اتعر ( .عكتبة الثقافة الدينية) ( :237 :4 ،وإن
كان البافع شرط اختياك عا استثىن عنها فإن كان استثىن الكثري مل جيز ذلك وإن كان استثىن اليسري
جاز ذلك عند عالك وعنع عنه ابن القاسم ،وجه قول عالك  :عا احتج به عن أن املستثىن ليس
ميتنع فال يفسد بغرك وال شيء مما تفسد به البيوع .وععىن ذلك عندي أن عا جيوز يف اختياكه عن أن
=
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وقال الصاوي(( :)1وعثل ذلك يف املنع ،بيعه خنلة عثةرة على اللزوم ليختاكها املاشرتي
عن خنالت عثةرات ععينات إال عن ابع بستاظنه املثةر فله أن يستثين عددا خيتاكه عنه باشرط
أن يكون املستثىن قدك ثلث الثةر كيال فأقل وال ينمر لعدد النخل وال لقيةته ).
املسألة الثانية :صرف املغصوب
ذكرها ابن شاس قال(( :)2صرف املغصوب .وله ثالث صوك:
األوىل :أن يكون عصوغ ا قافم العني .فاملنصوص أظنه ال جيوز صرفه حىت حيضر.
والصوكة الثاظنية :أن يكون عصوغا غري قافم العني .فإن ذهبت عينه مجلة فقد ضةن،
وهل تضةن قيةته أو وزظنه؟ قوالن.
التفريع :إن قلنا بضةان القيةة صرفت قيةته ،وهذا هو املاشهوك.
وإن قلنا بضةان الوزن صرف وزظنه ،وكان يف القيةة أو يف الوزن صرف عا يف الذعة.
وإن مل تذهب عينه حىت يكون لصاحبه اخلياك يف األخذ أو التضةني ،فيجري صرف
القيةة على اخلالف يف عن خري بني شيئني فاختاك أحدمها ،هل يعد عنتقالا عن كل واحد
عنهةا إىل اآلخر فال جيوز صرف أحدمها ،أو يعد كأظنه مل يستحق غري عا اختاك ،فيجوز له
صرف القيةة ،وإن أكاد صرف العني فيجري على عا قدعناه إذا كاظنت العني قافةة).
قال الدكدير على خمتصر خليل(( ( :)3و) كاعتناع صرف (عغصوب) غافب (إن
=

أيخذ شجرة مث يرتكها وخيتاك غريها إمنا يفسدها عا اظنتقل إىل املختاك على غري وجه البيع أو كان
ابقيا على امللك فإن ذلك ال يؤثر فيه .ووجه قول ابن القاسم :أظنه ال جيوز للبافع استثناء عا خيتاكها
عن احلافط جلواز أن خيتاك مثرة مث يرتكها وأيخذ غريها فيدخله التفاضل يف املاعوم وعثل هذا جيوز
على البافع يف اختياكه فيجب أن ال جيوز كةا ال جيوز اختياك املبتاع).
( )1الصاوي" .حاشية الصاوي على الاشرح الصغري".410 :3 .
( )2ابن َشاسَ ،جالل ال ّدين َعبد هللا بن جنم (ت616 :هـ)" .عقد اجلواهر الثةينة يف عذهب عامل
املدينة" .دكاسة َوَْحت ِقيق :أ.دَ .محيد بن ُحمَ َّةد َحلْ َةر( .ط ،1داك الغرب اإلسالعي ،بريوت – لبنان،
 1423هـ 2003 -م).633 :2 ،
( )3الدكدير" .الاشرح الكبري".46 :3 .
- 24 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء الثاين

صيغ) خبالف عسكو وعكسوك وترب وكل عا ال يعرف بعينه فيجوز صرفه ،ولو غافبا لتعلقه
ابلذعة (إال أن يذهب) أي يتل املغصوب املصوغ عند الغاصب (فيضةن قيةته) ؛ ألظنه
بدخول الصنعة فيه صاك عن املقوعات وإذا لزعته القيةة ابلتل (فكالدين) أي فحكةه
كصرف الدين احلال املرتتب يف الذعة وهو اجلواز ).
قال الدسوقي(( ( :)1قوله :وعغصوب) أي أظنه حيرم صرفه إذا كان غافبا عن جملس
العقد لغاصبه أو لغريه (قوله :إن صيغ) أي كاحللي (قوله :وكل عا ال يعرف بعينه) أي
كالسبافك.
(قوله :لتعلقه ابلذعة) هذا إشاكة للفرق بني املصوغ وغريه وحاصله :أن املصوغ إذا
هلك تلزم فيه القيةة لدخول الصنعة فيه وقبل هالكه جيب على الغاصب كده بعينه فيحتةل
عند غيبته أظنه هلك ولزعته قيةته وعا يدفعه يف صرفه قد يكون أقل عن القيةة أو أكثر فيؤدي
للتفاضل بني العينني ،وأعا غري املصوغ فبةجرد غصبه ترتب يف ذعته عثله فال يدخل يف صرفه
يف غيبته احتةال التفاضل).
املسألة الثالثة :إذا أخر املسلم إليه املسلم فيه حىت انقطع وخرج إابنة وأعوز وجوده:
ذكرها ابن شاس يف ابب السلم قال(( : )2فرع :إذا أخر املسلم إليه املسلم فيه حىت
اظنقاع وخر إابظنة وأعوز وجوده ،فاملسلم ابخلياك يف الفسخ أو اإلبقاء إىل عام اثن .وإن
قبض البعض مث اظنقاع ،فقال عالك(( :يتبعه إىل عام قابل)) .مث قال(( :ال أبس أبخذ بقية
كأس عاله)) .واختل أصحابه وأصحاهبم ،فقال سحنون :جيب التأخري .وقال أشهب :جتب
احملاسبة .وقال ابن القاسم :جيب التأخري إال أن يرتاضيا ابحملاسبة .وقال أصبغ :جتب احملاسبة
إال أن يرتاضيا ابلتأخري .وقال غريهم :اخلياك للذي له السلم يف احملاسبة والتأخري.
وحكى املتأخرون عن ابن القاسم أظنه عىت قبض األكثر جاز أتخري الباقي إىل قابل،
وإن قبض اليسري وجبت احملاسبة.
قال بعض املتأخرين :وهذه األقوال جتري على أصلني ،أحدمها :عن خري بني شيئني
( )1الدسوقي" .حاشية الدسوقي على الاشرح الكبري للدكدير".46 :3 .
( )2ابن شاس" .عقد اجلواهر الثةينة".755 :2 .
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فاختاك أحدمها :هل يعد كاملنتقل عن أحدمها إىل اآلخر أو يعد كاآلخذ عا وجب له.
واألصل الثاين :هل املقصود املاشرتي واألجل يف حكم التبع أو املقصود املاشرتي يف
أجل حمصوك (و) ألظنه إمنا حتصل املنفعة الكربى بتعجيله؟
فرأى سحنون وابن القاسم أن املقصود األول هو املاشرتي ،إال أن سحنون عد املخري
عنتقالا ،فيصري كةن ابع طعاعا قبل قبضه .ومل يعده ابن القاسم عنتقالا .وعلى هذه الاريقة
خير قول عالك.
وكوى أصبغ وأشهب أن املقصود الثةرة يف زعن حمصوك إال أن أشهب عد املخري
عنتقالا ،فيصري كةن وجب له دين ععجل ففسخه يف مثره إىل عام اثن .ومل يعده أصبغ
عنتقالا).
املسألة الرابعة :الصلح على ترك القيام ابلعيب:
وهذه أيضا ذكرها ابن شاس قال( ( :)1فأعا الصلح على تر القيام ابلعيب كةن
اشرتى سلعة مث اطلع على عيب فصاحل البافع على أال يقوم به باشيء دفعه إليه؛ فأصل ابن
القاسم يف املدفوع :األخذ ابألحوط وصرف هذا الصلح إىل أظنه استئناف عبايعة اثظنية بعد
تقدير كون األوىل قد اظنفسخت ،فيعترب عا حيل وحيرم يف املعاوضة الثاظنية ،وحيذك فيه عن بيع
وسل وفسخ دين يف دين.
وأصل أشهب :أن هذه املعاعلة ليست بفسخ للعقد األول حتقيقا وال تقديرا ،وإمنا
هي ععاوضة على تر عنازعة وإسقاط حق عن قياعه ابلعيب ،فيعترب عا جيوز أخذه عوض ا
عن اإلسقاط.
واختالفهم هذا يالحظ أصالا خمتلفا فيه يف املذهب ،وهو أن عن خري بني شيئني هل
يقدك أظنه عالك ملا خيتاكه قبل اختياكه أم ال؟ فإن املتةسك هبذا العيب علك أن يتةسك به
وأن يرد ،فهل يقدك أظنه علك الرد قبل اختياكه فيكون الصلح على عا علك يف هذا العني أو
ال يكون عالكا إال ملا اختاكه وهو التةسك).
( )1ابن شاس" .عقد اجلواهر الثةنية".802 :2 .
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قال خليل يف التوضيح( )1يف بيان هذا الفرع ( :يعين :أن عن اشرتى سلعة مث اطلع
على عيب هبا فقام به فأقر به البافع ،أو قاعت به بينة واصالحا على شيء يدفعه له ويرت
القيام ابلعيب ،فرأى ابن القاسم أن العقدة األوىل قد احنلت ،وهذه إظناشاء عبايعة أخرى،
وكأى أشهب أن العقدة األوىل ابقية ،وعا وقع به الصلح عوض عن القيام ابلعيب.
وعناشأ اخلالف :عن علك أن ميلك هل يعد عالكا أم ال؟ وأحسن عن هذا أن يقال
كةا قال املازكي وابن شاس وغريمها :إن عن ُخِّري بني شيئني هل يعد عالكا ملا خيتاكه قبل
اختياكه أم ال؟ فإن املتةسك هبذا املغيب علك أن يتةسك أو يرد ،فهل يقدك أظنه عالك للرد
قبل اختياكه فيكون الصلح عةا علك ،أو ال يكون عالكا إال ملا اختاكه وهو التةسك؟
واختاك مجاعة قول أشهب؛ ألن القيام ابلعيب ال يلزم فيه حل البيع.
اللخةي :وهو أقيس إذا قام ابلعيب ومل يقل كددت ،فإن قال :كددت ،فاجلواب على
قول ابن القاسم ،وقد ظنقل القصاك عن عالك أن قول املاشرتي :كددت ،فسخ للبيع وإن مل
حيكم بذلك).
خالصة:
تعرض القرايف هلذه القاعدة يف الفرق احلادي والعاشرون واملافة عن كتابه الفروق بصيغة
عن عن علك أن ميلك هل يعد عالكا أم ال؟
وعال إىل تضعي هذه القاعدة وعدم اعتباكها أصال يبىن عليه (. )2
قال ( :اعلم أن مجاعة عن عاشايخ املذهب  -كضي هللا عنهم  -أطلقوا عباكهتم بقوهلم
عن علك أن ميلك هل يعد عالكا أم ال؟ قوالن وخيرجون على ذلك فروعا كثرية يف املذهب
عنها إذا وهب له املاء يف التيةم هل يبال تيةةه بناء على أظنه يعد عالكا أم ال يبال بناء
على أظنه ال يعد عالكا وعن عنده مثن كقبة هل جيوز له االظنتقال للصوم يف كفاكة المهاك أم
ال؟ قوالن عبنيان على أن عن علك أن ميلك هل يعد عالكا أم ال وعن قدك على املداواة يف
السلس أو التزويج هل جيب عليه الوضوء أم ال؟ قوالن بناء على أن عن علك أن ميلك هل
( )1خليل" .التوضيح".41 :5 .
( )2اظنمر :القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدكيس " .أظنواك الربوق يف أظنواء الفروق"( .عامل الكتب).20 :3 ،
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يعد عالكا أم ال وكثري عن هذه الفروع زعةوا أهنا خمرجة على هذه القاعدة وليس األعر
كذلك بل هذه القاعدة ابطلة وتلك الفروع هلا عداك غري عا ذكروه.
وبيان باال هنا أن اإلظنسان ميلك أن ميلك أكبعني شاة فهل يتخيل أحد أظنه يعد عالكا
اآلن قبل شرافها حىت جتب الزكاة عليه على أحد القولني.)...
()1
قلت :كأن الاشيخ خليل مل يرتض هذه القاعدة هبذا املسةى ولذا قال يف التوضيح :
( وعناشأ اخلالف :عن علك أن ميلك هل يعد عالك ا أم ال؟ وأحسن عن هذا أن يقال كةا قال
املازكي وابن شاس وغريمها :إن عن ُخِّري بني شيئني هل يعد عالكا ملا خيتاكه قبل اختياكه أم ال؟).
ويف ظنمري أن التعبري عن القاعدة مبن خري بني شيئني  ...أليق صياغة عن قوهلم عن
علك أن ميلك ، ...وأعا املؤدى فليس مبتفاوت.
وأعيل إىل كأي القرايف بتضعي هذا املعىن وعدم اعتباكه قاعدة وأصال ،وهو احتياط
بعيد جدا تتناىف كوح الاشريعة ومساحتها ععه .وهللا أعلم.
ومل أجد للةذاهب األخرى أي ذكر هلذا املعىن أو عراعاته فهو عن فرافد املذهب
املالكي يف االحتياط.

( )1خليل" .التوضيح".41 :5 .
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املبحث الثالث :الرتدد بني السلفيّة والثمنيّة
ترددت هذه العباكة يف كتب الفقه املالكي تعليال ملنع صوك كثرية عن صوك املعاعالت
املالية يف املذهب.
وعند التأعل يف هذه العباكة فهي عومهة حتتةل ععنيني:
األول :اجتةاع السل والبيع يف عقد واحد.
الثاين :املخاطرة والدخول على أعر عوهم يكتن الثةن املدفوع فال يدكى عا عاهيته؟
هل هو مثن أو سل ؟ .أو بعباكة أخرى أن املنع ألجل توهم عاظنع السل الذي جير ظنفعا.
والشك أن املالكية مينعون اجتةاع البيع عع أحد سبعة عقود يف عقد واحد وعنها
السل ؛ لتنايف أحكاعها(.)1
قال الناظم(:)2
لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ععاظنيه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر اق
ـود عنعنـ ـ ـ ــا اثنـ ـ ـ ــني عنهـ ـ ـ ــا بعُ ْقـ ـ ـ ــدة
عقـ ـ ـ ـ ا
ظنكـ ـ ــاح ق ـ ـ ـراض قـ ـ ــرض بيـ ـ ــع حمقـ ـ ــق
ـود عنعنـ ـ ـ ــا اثنـ ـ ـ ــني عنهـ ـ ـ ــا بعُ ْقـ ـ ـ ــدة
عقـ ـ ـ ـ ا
ومينع اجتةاع البيع والسل عند املالكية إذا كان باشرط ،وأعا اجتةاعهةا عن غري
شرط فال ميتنع على املعتةد ولو اهتةا عليه(. )3
( )1اظنمر :األصبحي ،عالك بن أظنس (ت179 :هـ)" .املدوظنة الكربى كواية سحنون بن سعيد التنوخي
(ت 240:هـ)"( .داك عامل الكتب1424 ،هـ2003-م)173 :3 ،؛ القريواين ،أبو حمةد عبد هللا
بن عبد الرمحن بن أيب زيد " .النوادك والزايدات على عا يف املدوظنة عن غريها عن األعهات" .حتقيق:
الدكتوك عبد الفتّاح حمةد احللو وآخرين( .ط ،1بريوت :داك الغرب اإلسالعي 1999 ،م):6 ،
124؛ ابن كشد ،أمحد بن حمةد القرطيب األظندلسي" .البيان والتحصيل والاشرح والتوجيه والتعليل،
يف عسافل املستخرجة"( .داك الغرب اإلسالعي1404 ،هـ1984-م)417 :4 ،؛ املازكي" .شرح
التلقني"376 :4 .؛ اخلرشي" .شرح اخلرشي على خليل عع حاشية العدوي"41 :5 .؛ الدكدير.
"الاشرح الصغري"360 :3.؛ النفراوي" .الفواكه الدواين"89 :2 .
ُّسويل ،علي بن عبد السالم بن علي " .البهجة يف شرح التحفة" .حتقيق :حمةد عبد القادك
( )2اظنمر :الت ُ
شاهني( .ط ،1بريوت  -لبنان :داك الكتب العلةية1418 ،هـ 1998 -م).19 :2 ،
( )3اظنمر :اخلرشي" .شرح اخلرشي عع حاشية العدوي"81 :5 .؛ العدوي ،أبو احلسن علي بن أمحد بن
=
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وعلة املنع عن ذلك عن جهة املنقول عاكوي عن النيب  أظنّه هنى عن بيع وسل (.)1
وهذا املعىن واالحتةال غري الثاين أعين أن قول املالكية وتعليلهم يف صوك املنع ابلرتدد
بني السلفية والثةنية ال يعنون به اجتةاع البيع عع السل يف عقد باشرط وإمنا يقصدون
املعىن الثاين وهو املخاطرة والدخول على شبهة قرض جر ظنفعا.
وهذا التفنيد للعباكة ّبني يف كالم املازكي يف عواطن كثرية عن كتابه شرح التلقني وإليك
اقتباسات عن كالعه :
قال(ّ ( :)2أعا علّة فساد هذا البيع ،فإ ّن عباكات أهل املذهب اختلفت .فعلّل يف
جر
بيعا وسل افا .وأظنكر سحنون هذا التّعليل ،وقال :بل هو سل
املدوظنة أ ّن املنع لكون ذلك ا
ّ
ّ
بيعا.
املدوظنة ،فقال :املراد أظنّه يكون اتكة سل افا واتكة ا
عنفعة .واعتذك بعض األشياخ عن عباكة ّ
كد الثّةن ،كان ذلك سل افا .ويكون على هذا التّأويل
بيعا ،وإن ّ
إن مل أيت ابلثّةن كان ذلك ا
صوكانه).
حرف الواو ها هنا مبعىن أو ،فاملراد أظنّه بيع أو سل على حسب عا ّ
()3
فاسدا؛ ألظنه يف
بيعا أو سل افا كان ذلك ا
وقال ( :وإذا كان العقد ا
عرتددا بني أن يقع ا
=

عكرم الصعيدي" .حاشية العدوي على شرح أيب احلسن املسةى( :كفاية الاالب الرابين لرسالة ابن
أيب زيد القريواين يف عذهب اإلعام عالك)" ( .داك الفكر1424 ،هـ2003-م)163 :2 .؛
الدكدير" .الاشرح الكبري عع حاشية الدسوقي"117 :3 .؛ النفراوي" .الفواكه الدواين"89 :2 .
( )1أخرجه عالك بالغا يف عوطأه  657 :2كتاب البيوع ،ابب السل وبيع العروض بعضها ببعض،
وقد وصله بنحوه أبو داود ،سليةان بن األشعث السجستاين" .سنن أيب داود" .حتقيق :حمةد حميي
الدين عبد احلةيد( .صيدا – بريوت :املكتبة العصرية) 283 :3 ،برقم ( )3504كتاب البيوع،
ابب يف الرجل يبيع عا ليس عنده ،والنسافي ،أمحد بن شعيب" .سنن النسافي" .حتقيق :عبد الفتاح
أبو غدة( .ط ،2حلب  -عكتب املابوعات اإلسالعية1986 – 1406 ،م) 282 :7 ،كتاب
البيوع ،ابب بيع عا ليس عند البافع ،والرتعذي ،حمةد بن عيسى بن َس ْوكة" .سنن الرتعذي".
حتقيق :د .باشاك عواد ععروف( .بريوت :داك الغرب اإلسالعي1998 ،م) 526 :2 .برقم
( )1234عن حديث عةرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،وقال الرتعذي :حديث حسن صحيح.
( )2املازكي" .شرح التلقني".386 :4 .
( )3املازكي" .شرح التلقني".135 :4 .
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بيعا فريبح فيه،
ععىن سل جر عنفعة ،إذ ال يسةح يكون هذا سل افا إال لرجافه أن يكون ا
وإذا تردد عقده بني هذين األعرين وجب عنعه وإفساده).
وقال( ( :)1أعا اشرتاط النّقد يف بيع الغافب يف العقاك فإظنّه جافز على عا ق ّدعناه عن
أيضا
أ ّن عال اكا مل خيتل قوله يف ذلك.و ّأعا عا بعدت غيبته ِممّا سوى العقاك فإظنه مل خيتل
ا
يف عنع اشرتاط النّقد فيه ألجل كوظنه غري عأعون عليه اهلال  ،فإذا شرط النّقد يف العقد فقد
جر عنفعة؛ ألن املبيع الغافب إن سلم حىت يقبضه عاشرتيه كان
تعرض املتعاقدان إىل سل
ّ
ّ
كد الثّةن على دافعه ،فصاك كأظنّه أسلفه لقابضه
الثّةن املنقود عوضه .وإن كان مل يسلم وجب ّ
بيعا واتكة سل افا).
ينتفع به حيناا مث ّ
يرده .وقد تق ّدم بيان املنع عن عقد يكون الثةن فيه اتكة ا
وبني الصاوي احلكةة عن عنع الرتدد بني السلفية والثةنية قال ( ( : )2وحكةة عنع
ّ
الرتدد بني السلفية والثةنية عا فيه عن سل جر ظنفعا؛ ألن الدافع للثةن مل يكن قصده
ابلسل على احتةال حصوله وجه هللا بل كضاه به جموزا كوظنه مثنا ولوال ذلك عا دفعه؛
هكذا قرك األشياخ).
تطبيقات على هذا املعىن من الفقه املالكي:
عنع املالكية بعض صوك املعاعالت املالية ععللني املنع برتدد الثةن بني السلفية والثةنية
وعن ذلك:
املسألة األوىل :بيع اخليار بشرط النقد:
فساد بيع اخلياك( )3باشرط ظنقد للثةن؛ لرتدده بني السلفية والثةنية(.)1
( )1املازكي" .شرح التلقني".909 :6 .
( )2الصاوي" .حاشية الصاوي على الاشرح الصغري".467 :3 .
( )3قال الرباذعي ،خل بن أيب القاسم حمةد " .التهذيب يف اختصاك املدوظنة" .دكاسة وحتقيق :الدكتوك
حمةد األعني ولد حمةد سامل بن الاشيخ( .ديب :داك البحوث للدكاسات اإلسالعية وإحياء الرتاث،
 1423هـ  2002 -م) ( :173 :3 ،بيع اخلياك جافز ،وذلك أن يقول الرجل :أشرتي عنك هذا
الاشيء وأان عليك فيه ابخلياك إىل وقت كذا فأعا الثوب فيجوز فيه اليوم واليوعان وشبه ذلك،...
واجلاكية عثل اخلةسة أايم واجلةعة وشبه ذلك ،الختباك حاهلا وعةلها ،والدابة تُركب اليوم وشبهه،
=

- 31 -

حتريرات علمية ٍ
ملعان فقهيّة من املذهب املالكي -يف أبواب املعامالت ،د .ماجد حممد حسني املالكي
ّ

قالوا( : )2أعا لو ظنقد الثةن بدون شرط أي تاوعا عنه صح البيع.
قال يف عنح اجلليل(( :)3ابن احلاجب لو أسقط شرط النقد فال يصح البيع خبالف
إسقاط شرط السل  .وقيل :عثله .قال يف التوضيح :وعلى املاشهوك فالفرق أن الفساد باشرط
النقد للغرك يف الثةن ،والفساد باشرط السل ألعر عوهوم).
املسألة الثانية :شرط نقد الثمن يف بيع الغائب:
بيع الغافب على الصفة جافز عند املالكية فإن وجده على الصفة املذكوكة لزم البيع ،
وكذا جيوز بيع الغافب ولو بال وص باشرط أن جيعل للةاشرتي اخلياك إذا كآه(. )4
=

وال ابس أن ياشرتط أن يسري عليها الربيد وحنوه عا مل يتباعد ،قال غريه :والربيدين خيترب سريها،
والداك الاشهر ) .ويسةى هذا خبياك الرتوي عند املالكية.
( )1اظنمر :الرباذعي" .هتذيب املدوظنة"174 :3 .؛ وابن أيب زيد" .النوادك والزايدات"389 :6 .؛ وابن
احلاجب" .جاعع األعهات" .ص356؛ وابن شاس" .عقد اجلواهر الثةينة"694 :2 .؛ وخليل.
"خمتصر خليل عع الاشرح الكبري عع حاشية الدسوقي"148 :3 .؛ والدكدير" .الاشرح الصغري عع
حاشية الصاوي".465 :3 .
( )2املصادك السابقة.
( )3الاشيخ عليش ،حمةد بن أمحد بن حمةد " .عنح اجلليل شرح خمتصر خليل"( .بريوت :داك الفكر،
1409هـ1989-م).122 :5 ،
( )4اظنمر :ابن أيب زيد" .النوادك والزايدات"364 :6 .؛ وابن عبد الرب ،أبو عةر يوس املالكي
(ت463:هـ)" .االستذكاك اجلاعع ملذاهب فقهاء األعصاك وعلةاء األقااك فيةا تضةنه املوطأ عن
ععاين الرأي واآلاثك وشرح ذلك كله ابإلجياز واالختصاك" .حتقيق :حسان عبد املنان و د .حمةود
أمحد القيسية( .ط ،4عؤسسة النداء1423 ،هـ2003 -م)422 :6 ،؛ والباجي ،أبو الوليد
سليةان بن خل بن سعد بن أيوب (ت494 :هـ)" .املنتقى عن شرح عوطأ عالك" .كاجعه :د.
حمةد حمةد اتعر ( .عكتبة الثقافة الدينية)24 :5،؛ واملازكي" .شرح التلقني"887 :6 .؛ وابن
شاس" .عقد اجلواهر الثةينة"628 :2 .؛ واحلااب الرعيين  ،أبو عبد هللا حمةد بن حمةد بن عبد
الرمحن املغريب (ت954 :هـ)" .عواهب اجلليل يف شرح خمتصر الاشيخ خليل"( .ط ،1داك الكتب
العلةية1416 ،هـ1995-م).296 :4 ،
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إذا تبني هذا فإن عن ابع شيئا غافبا واشرتط يف العقد ظنقد الثةن فإن البيع يفسد؛
وخص املالكية صوكة الفساد عع اشرتاط النقد أن يكون الغافب غري عقاك وأن يكون بعيد
الغيبة كالعاشرة أايم وبيع على البت أي اللزوم وبيع على الوص (. )1
وعلة الفساد تردد املنقود أو الثةن بني السلفية والثةنية( . )2أي الغرك الذي يكتن
الثةن.
أعا لو كان املبيع الغافب عقاكا عالقا أو غري عقاك وكان قريب الغيبة كالثالثة األايم
فال يفسد باشرط النقد فيه ،وكذا جاز ظنقد الثةن يف بيع الغافب بدون شرط أي تاوعا سواء
كان عقاكا أم غري عقاك وهذا فيةا إذا بيع الغافب على الصفة أو على الرؤية املتقدعة ابللزوم
بال خالف وأعا إذا بيع على خياك ،فال جيوز النقد فيه ولو تاوعا(.)3
وسبب التفريق بني العقاك وغري العقاك وبني عا قربت غيبته وبعدت يف فساده باشرط
النقد قد ذكره الباجي وظنص كالعه ( ( :)4إذا ثبت ذلك فإظنه ال خيلو أن يكون بعيد الغيبة أو
قريبها فإن كان بعيد الغيبة مل جيز بيعه على شرط النقد على عا قدعناه عن عنع الذكافع؛ ألظنه
إن سلم إىل األجل وكان على الصفة كان بيعا وإن مل يسلم أو مل يكن على الصفة كد كأس
املال فكان سلفا فلةا اجتةع فيه هذان الوجهان عن الغرك مل جيز إال أن يكون املبيع أكضا أو
عقاكا فإظنه جيوز بيعه ابلصفة على شرط النقد وذلك أن السالعة فيها هي الغالبة فذهب الغرك
عن جهة عا يتوقع عليها وإمنا الغرك فيها عن جهة واحدة وهي املخافة عن خمالفة الصفة وقد
قال عالك إمنا النقد فيها إذا كان الواص غري البافع).
وقد ذكر املازكي( )5أن التفريق بني العقاك وغريه هو عبين على خالف املالكية يف
( )1اظنمر :املازكي" .شرح التلقني"908 :6 .؛ خليل" .التوضيح"236 :4 .؛ هبرام الدعريي" ،حتبري
املختصر"583 :3 .؛ الدكدير" .الاشرح الصغري عع حاشية الصاوي".465 :3 .
( )2اظنمر :خليل" .التوضيح"236 :4 .؛ هبرام الدعريي .حتبري املختصر،583 :3 .
( )3اظنمر :حااب" .عواهب اجلليل"299 :4 .؛ الدكدير" .الاشرح الكبري عع حاشية الدسوقي"148 :3 .؛
الدكدير" .الاشرح الصغري عع حاشية الصاوي".465 :3 .
( )4الباجي" .املنتقى".287 :4 .
( )5اظنمر :املازكي" .شرح التلقني".908 :6 .
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ضةان املبيع الغافب فذكر أن عالكا مل خيتل قوله يف جواز اشرتاط النقد يف بيع الغافب إن
كان عقاكا بناء على أن ضةاظنه عن املاشرتي؛ ألظنه عأعون اهلال .
وقال( )1عستدال على تفريق املالكية بني قريب الغيبة وبعيدها سوى العقاك( :أعا
اشرتاط النّقد يف بيع الغافب يف العقاك فإظنّه جافز على عا ق ّدعناه عن أ ّن عال اكا مل خيتل قوله
يف ذلك.
أيضا يف عنع اشرتاط النّقد فيه
و ّأعا عا بعدت غيبته ِممّا سوى العقاك فإظنه مل خيتل
ا
تعرض املتعاقدان إىل
ألجل كوظنه غري عأعون عليه اهلال  ،فإذا شرط النّقد يف العقد فقد ّ
جر عنفعة ،ألن املبيع الغافب إن سلم حىت يقبضه عاشرتيه كان الثّةن املنقود عوضه.
سل
ّ
كد الثّةن على دافعه ،فصاك كأظنّه أسلفه لقابضه ينتفع به حيناا مث
وإن كان مل يسلم وجب ّ
بيعا واتكة سل افا).
ّ
يرده .وقد تق ّدم بيان املنع عن عقد يكون الثةن فيه اتكة ا
املسألة الثالثة :كراء أرض للزراعة مل يؤمن ريها:
عن أككان اإلجاكة املنفعة وهي عوض األجرة وقد ذكر املالكية هلا شروطا البد عن
توفرها لصحة اإلجاكة وعن تلك الاشروط القدكة على تسليةها(. )2
مث إن املالكية قد ذكروا يف تفريعات هذا الاشرط صوكة تتعلق هبذا املبحث أعين املنع ؛
للرتدد بني السلفية والثةنية.
ففي هذه الصوكة احلديث عن األجرة هل يصح اشرتاط ظنقدها أي تعجيلها يف العقد
أو ال؟
والكالم هنا أيضا حمله يف إجاكة األكض للزكاعة وقد ظنص املالكية على جواز كراء
األكض عةوعا كاظنت أكض عار أو ظنيل أو عيون عأعوظنة أم ال(. )3

( )1املازكي" .شرح التلقني".909 :6 .
( )2اظنمر :خليل" .التوضيح"503 :5 .؛ 74؛ حمةد األعري املالكي" .ضوء الاشةوع شرح اجملةوع يف الفقه
املالكي" (حباشية :حجازي العدوي املالكي) .حتقيق :حمةد حمةود ولد حمةد األعني املسوعي( .ط،1
عوكيتاظنيا  -ظنواكاشوط :داك يوس بن اتشفني  -عكتبة اإلعام عالك 1426هـ  2005 -م).561 :3 ،
( )3اظنمر :حمةد األعري" .ضوء الاشةوع".588 :3 .
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وفصلوا يف األجرة عىت جيوز ظنقدها وتعجيلها تاوعا أو وجواب وعىت ميتنع ظنقدها
واشرتاطه يف العقد أي تعجيلها .
فذكر املالكية أظنه ال جيوز اشرتاط ظنقد األجرة يف العقد إذا كاظنت األكض املكرية
للزكاعة مل يؤعن كيُّها؛ لرتدد األجرة بني الثةنية والسلفية يف هذه الصوكة(.)1
وتتضح هذه الصوكة وتعليلها عن كالم اإلعام عالك وتعقيب ابن القاسم وسحنون يف
املدوظنة؛ قال يف املدوظنة( ( )2يف اكرتاء أكض النيل وأكض املار قبل أن تايب للحرث قلت:
أكأيت األكض أجيوز أن أتكاكاها قبل أن تايب للحرث يف قول عالك؟.
قال :قال عالك :ظنعم ذلك جافز فإن كاظنت األكض عثل أكض عصر عأعوظنة فإهنا
تروى فالنقد يف ذلك جافز .قال :فقيل ملالك :فأكض املار أجيوز النقد فيها؟
قال :قال عالك :ليس أكض املار عندي بينا كبيان النيل...
قال عالك :وإن كاظنت أكض ختل فال يصلح النقد فيها حىت تروى ومتكن للحرث
كاظنت عن أكض النيل أو عن غريه وهي يف هذا سواء إال أن يتكاكاها وال ينقد.
قال :ولقد سأل كجل عالكا وأان عنده قاعد عن الرجل يتكاكى األكض ،وهلا بئر قد
قل عاؤها وهو خياف أن ال يكفي زكعه؟
قال :قال عالك :ال أحب ألحد أن يتكاكى أكضا هلا عاء ليس يف عثله عا يكفي زكعه.
( )1اظنمر :عالك" .املدوظنة"536 :3 .؛ وابن كشد" .املقدعات املةهدات"230 :2 .؛ وخليل.
"التوضيح"509 :5 .؛ والغرانطي ،حمةد بن يوس العبدكي الاشهري بـ(املواق) (ت897 :هـ).
"التا واإلكليل ملختصر خليل" عابوع حباشية عواهب اجلليل( .ط ،1داك الكتب العلةية.
1416هـ1995 -م)315 :6 ،؛ والدكدير" .الاشرح الكبري عع حاشية الدسوقي"،149 :3 .
قال الدسوقي( :واحلاصل أن كراء األكض إن كان على اخلياك عنع النقد فيه عالقا تاوعا وباشرط
كاظنت األكض عأعوظنة ،أو غري عأعوظنة ،وإن كان على البت جاز النقد تاوعا وباشرط إن كاظنت
األكض عأعوظنة ،وإن كاظنت غري عأعوظنة جاز النقد إن كان تاوعا وعنع إن كان باشرط وسيأيت يف
اإلجاكة إن عأعوظنة الري ابلنيل إذا كويت ابلفعل جيب النقد فيها ،وحينئذ فالنقد يف كراء األكض
على ثالثة أقسام :جافز وممتنع وواجب).
( )2عالك" .املدوظنة".536 :3 .
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قال ابن القاسم :وإمنا كرهه عن وجه الغرك كأظنه يقول :هو عا ترى فإن سلةت كان
لك ،وإن مل تسلم زكعك فال شيء لك علي كأهنةا ختاطرا.
قلت :وكي يكون هاهنا اخلااك وأان أقول لصاحب األكض :إن مل يسلم زكع هذا
الرجل كددت إليه الكراء يف قول عالك؟
قال :ألن الزكع إذا ذهب عن قبل املاء كد الكراء على املتكاكي ،قال :فذلك يدلك
على أهنةا ختاطرا لو علم كب األكض أن يف بئره عا يكفي لزكع عا أكراها بضع ذلك
الكراء فذلك يدلك على املخاطرة فيةا بينهةا ،وأن الذي اكرتى األكض ،وفيها املاء املأعون
مل يتخاطر على شيء ،فإن اظنقاع عاؤها بعد ذلك أو قل ،فإمنا هي عصيبة ظنزلت عن
السةاء ،ومما يبني لك ذلك أن صاحب الكراء الصحيح على املاء الكثري إن اظنقاع عاؤها
بعد عا زكع بتهوك ب ئر أو اهندام عني كان له أن يصلحها بكراء تلك السنة اليت تكاكاها على
عا أحب صاحب األكض أو كره ،وأن هذا اآلخر ليس له أن يقول :أان أعةلها حىت يزداد
املاء فأكوي زكعي إذا أىب ذلك كهبا.
قال سحنون :وهو عن أصل قول عالك لعبد الرمحن بن القاسم وغريه ،ومل يتهم هذان
الل ذان تقدعا على املاء الكثري املأعون يف تعجيل النقد مبثل عا اهتةا عليه يف تعجيل النقد يف
املاء الذي ليس مبأعون ملا اظنتفع به عن تعجيل ظنقده يف ختفي الكراء عنه ،وقد ينال بتعجيل
ظنقده عا طلب إن مت له املاء وإن مل يتم له املاء كد عليه ظنقده ،فصاك عرة سلفا إن مل يتم وعرة
بيعا إن مت فصاكا خماطرين مبا حط كب األكض عن كراء أكضه ملا اظنتفع به عن تعجيل النقد
وملا ازداد الناقد بتعجيل ظنقده فيةا حط عنه عن الكراء إن مت له املاء غنب صاحبه وأدخل
عليه تعجيل ظنقده عنفعة .وإن مل يتم له غنب وكجع إليه عاله سلفا ،ومل يدخل عليه عاله
عنف عة ،ولعل ذلك جير املعاعلة بينهةا للرفق الذي أيعله عنه آخذه وينتفع به انقده ،وهذا
الباب كله يف كراهته النقد يف بيع اخلياك وبيع العهدة وبيع املواضعة وشراء السلعة احلاضرة
تؤخذ إىل أجل بنقد ،ويف شراء العبد الغافب البعيد الغيبة ،ويف إجاكة العبد بعينه والراحلة
بعينها تؤخذ إىل أجل بعيد ،واألكض غري املأعوظنة قبل أن تروى أو بعد عا تروى إذا كان كاي
غري عبلغ فخذ هذا األصل على هذا وحنوه أظنه يكون عرة بيعا وعرة سلفا .وقد هنى كسول هللا
 صلى هللا عليه وسلم  -عن سل جر عنفعة ،وهنى عن اخلار فكل هذا قد اجتةع يف- 36 -
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هذا األصل ،وعا كان عن املاء املأعون عن اكرتى األكض املأعوظنة أو اشرتاها أو الداك ،وإن
أتخر قبض عا اشرتى أو اكرتى أو كان عا اشرتى أو اكرتى يف قرب أو بعد واظنتقد فيه؛ ألظنه
عأعون مل يعةله صاحباه وإن وقع يف شيء عن ذلك حدث على شيء عن احلدث واملخاطرة
حىت يزداد به عا ازداد يف سلفه وأيخذ به الناقد املاشرتى يف شرافه وصنعه وال حذك عن قدك،
ولكن شفقة الناس يف هذا ليس سواء ،فخذ هذا األصل على هذا إن شاء هللا تعاىل) اظنتهى.
وقال أبو الوليد الباجي( ( : )1إذا ثبت ذلك فإن األكض على ضربني :عأعوظنة وغري
عأعوظنة ،فأعا املأعوظنة فهي أكض النيل .قال عالك وليس أكض املار عندي بينا كبيان أكض
النيل ،وإن كاظنت ال تكاد ختتل فالنقد جافز خالفا لعةر بن عبد العزيز يف أكض النيل،
والدليل على عا ظنقوله أن الغالب عن عنافعها االستيفاء فجاز الكراء فيها كسكىن الدوك ،قال
عالك وأصحابه وكذلك أكض اآلابك ،واألهناك؛ ألهنا ال تكاد ختل إال يف الغب...
وأعا األكض اليت ليست مبأعوظنة فال جيوز النقد فيها باشرط عند العقد خالفا أليب
حنيفة والاشافعي ،والدليل على عا ظنقوله أظنه ملا كاظنت عنفعتها املقصودة عنها ال تتم إال ابملار
مل جيب له كراء األكض إال عع املار ،وملا كان عدعه ععتادا مل جيز النقد؛ ألن بعدم املار
جيب كده فيكون اتكة كراء إن ظنزل املار واتكة سلفا إن عدم املار).
املسألة الرابعة :اشرتاط تعجيل اجلعل يف اجلعالة(:)2
عن الصوك اليت ميتنع فيها اشرتاط النقد يف العقد بسبب الدخول على املخاطرة وشبهة
سل جر ظنفعا وهو عا يعرب عنه املالكية ابلرتدد بني السلفية والثةنية اشرتاط تعجيل اجلعل
على حتصيل ضافع أو كد شاكد عثال.
()3
ففي خمتصر خليل وشرحه للخرشي ( :وجعل (ش) يعين أن عن جاعل شخصا على
( )1الباجي" .املنتقى".146 :5 .
( )2قال اخلرشي" .شرح اخلرشي على خليل" ( :59 :7 .اجلعالة بفتح اجليم وكسرها وضةها عا جيعل
على العةل وهو كخصة فهو أصل عنفرد ال يقاس عليه وهو أن جيعل الرجل للرجل أجرا ععلوعا وال
ينقده إايه على أن يعةل له يف زعن ععلوم أو جمهول مما فيه عنفعة للجاعل).
( )3اخلرشي" .شرح اخلرشي على خليل".114 :5 .
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اإلتيان بعبده اآلبق أو بعريه الاشاكد ،واشرتط اجملعول له اظنتقاد اجلعل يف العقد فإظنه يكون فاسدا).
قال الدسوقي يف حاشيته(( ( : )1قوله وجعل إخل) أي أن عن جاعل شخصا على
اإلتيان بعبده اآلبق عثال واشرتط اجملعول له اظنتقاد اجلعل يف العقد فإظنه يكون فاسدا ال إن
كان النقد تاوعا فال يضر على املعتةد).
()2
ووجه تردده بني السلفية والثةنية هنا عا أفاده الباجي قال  ( :وعن شرط اجلعل أن
ال ينقد اجلعل ،وكوى ابن املواز ،وابن حبيب عن عالك ال يصح األجل يف اجلعل ،وال النقد
قال ابن حبيب إال أن تتاوع به ،ووجه ذلك :أظنه قد ال يتم عا جعل له عليه فريد عا قبض،
وقد يتم فيصري له؛ فتاكة يكون جعال ،واتكة يكون سلفا ،وذلك مينع صحته).
املسألة اخلامس :شرط نقد األجرة يف اإلجارة املعينة :
عن استأجر أجريا ععينا ؛كزيد بعينه أو هذه الداك بعينها أو هذه الدابة بعينها وكان
شروعه يف العةل بعد أكثر عن ظنص شهر فاشرط ظنقد األجرة يف العقد يفسد اإلجاكة؛
الحتةال تل األجري املعني فيكون سلفا ،وسالعته فيكون مثنا(. )3
قال ابن كشد اجلد(( : )4اإلجاكة على عةل شيء بعينه ،كنسج الغزل وخياطة الثوب
تنقسم على قسةني؛ أحدمها :أن يكون العةل عضةوان يف ذعة األجري .والثاين :عتعينا يف
عينه .فأعا إذا كان عضةوان يف ذعته ،فال جيوز إال بتعجيل األجر أو الاشروع يف العةل؛ ألظنه
عىت أتخرا مجيعا كان الدين ابلدين ،فال جيوز إال تعجيل أحد الارفني أو تعجيلهةا مجيعا،
وأعا إذا كان عتعينا يف عينه ،فيجوز تعجيل األجر وأتخريه ،على أن ياشرع يف العةل ،وإن مل
ياشرع يف العةل إىل أجل مل جيز النقد إال عند الاشروع يف العةل).
خالصة:
قضية أن كل قرض جر ظنفعا فهو كاب حمل اتفاق بني املذاهب األكبعة:

( )1الدسوقي" .حاشية الدسوقي على الاشرح الكبري للدكدير".149 :3 .
( )2الباجي" .املنتقى".111 :5 .
( )3اظنمر :الغرانطي" .التا واإلكليل"316 :6 .؛ الدكدير" .الاشرح الكبري عع حاشية الدسوقي":3 .
148؛ الدكدير" .الاشرح الصغري عع حاشية الصاوي".466 :3 .
( )4ابن كشد" .البيان والتحصيل".410 :8 .
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قال الكاساين احلنفي( ( : )1الذي يرجع إىل ظنفس القرض :فهو أن ال يكون فيه جر
عنفعة ،فإن كان مل جيز ،حنو عا إذا أقرضه دكاهم غلة ،على أن يرد عليه صحاحا ،أو أقرضه
وشرط شرطا له فيه عنفعة ...وألن الزايدة املاشروطة تاشبه الراب؛ ألهنا فضل ال يقابله عوض،
والتحرز عن حقيقة الراب ،وعن شبهة الراب واجب هذا إذا كاظنت الزايدة عاشروطة يف القرض).
وقال الاشريازي الاشافعي (( : )2وال جيوز قرض جر عنفعة عثل أن يقرضه ألف ا على أن
يبين داكه أو على أن يرد عليه أجود عنه أو أكثر عنه.)...
قال ابن قداعة احلنبلي (( :)3وال جيوز أن ياشرتط يف القرض شرطاا جير به ظنفعا ،عثل أن
ياشرتط كد أجود عنه أو أكثر ،أو أن يبيعه ،أو أن ياشرتي عنه ،أو يؤجره ،أو يستأجر عنه ،أو
يهدي له ،أو يعةل له عةالا وحنوه).
( )1الكاساين ،عالء الدين أبو بكر بن عسعود احلنفي (ت587 :هـ)" .بدافع الصنافع يف ترتيب الاشرافع".
(ط ،1داك الفكر ،وط ،2بريوت :داك الكتاب العريب1982 ،م)395 :7 ،؛ واظنمر :الزيلعي ،فخر
الدين عثةان بن علي بن علي احلنفي (ت743 :هـ)" .تبيني احلقافق شرح كنز الدقافق"( .ط ،1داك
الكتب العلةية1420،هـ2000-م)29 :6 ،؛ البابريت" .العناية شرح اهلداية".250 :7 .
( )2الاشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوس " .املهذب يف فقة اإلعام الاشافعي"( .داك الكتب
العلةية)84 :2 .؛ واظنمر :اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوس  " .هناية املالب يف دكاية
املذهب" .حتقيق :أ .د .عبد العميم حمةود ال ّديب( .ط ،1داك املنها 1428 ،هـ2007-م):5 ،
452؛ الرافعي ،أبو القاسم عبد الكرمي بن حمةد القزويين (ت623 :هـ)" .فتح العزيز شرح
ععوض و عادل عبد املوجود( .ط ،1داك الكتب العلةية1417 ،هـ
الوجيز" .حتقيق :الاشيخ علي ّ
1997م)370 :9 ،؛ والنووي ،أبو زكراي حيي بن شرف" .كوضة الاالبني وعةدة املفتني" .طبع
إبشراف :الاشيخ زهري الاشاويش( .ط ،3املكتب اإلسالعي1412 ،هـ1991-م).34 :4 ،
( )3ابن قداعة ،عوفق الدين عبد هللا بن أمحد املقدسي " .الكايف يف فقه اإلعام أمحد"( .ط ،1بريوت:
داك الكتب العلةية 1414 ،هـ  1994 -م)72 :2 ،؛ واظنمر :ابن عفلح ،حمةد بن عفلح بن
حمةد بن عفر احلنبلي" .كتاب الفروع" (وععه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليةان
املرداوي) .حتقيق :د .عبد هللا الرتكي( .ط ،1عؤسسة الرسالة 1424 ،هـ  2003 -م):6 ،
352؛ والبهويت ،عنصوك بن يوظنس احلنبلي " .الروض املربع شرح زاد املستقنع" .خر أحاديثه :عبد
القدوس حمةد ظنذير( .داك املؤيد  -عؤسسة الرسالة) ،ص  ،363والبهويت ،عنصوك بن يوظنس" .
دقافق أويل النهى لاشرح املنتهى املعروف باشرح عنتهى اإلكادات"( .ط ،1عامل الكتب1414 ،هـ -
1993م).102 :2 ،
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املبحث الرابع :قبض األوائل هل هو قبض لألواخر أو ال؟.
هذه املسألة خالفية بني ابن القاسم وأشهب ؛ فابن القاسم ال يرى قبض األوافل
قبضا لألواخر وهو املاشهوك عن املذهب  ،وأشهب يراه قبضا .
قال املقري يف قواعده(( : )1قاعدة :وهي قبض أول عتّصل األجزاء ،هل هو قبض
مجيعه ،أو ال؟ .وعليهةا اختالف املالكية يف فسخ الدين يف الكراء وحنوه ،فيجري هنا
اخلالف الذي هنالك).
()2
وقال ابن كشد احلفيد  ( :وعن هذا الباب عا كان يرى ابن القاسم أظنه ال جيوز أن
أيخذ الرجل عن غرميه يف دين له عليه مثرا قد بدا صالحه ،ويراه عن ابب الدين ابلدين،
وكان أشهب جييز ذلك ،ويقول :إمنا الدين ابلدين عا مل ياشرع يف قبض شيء عنه( ،أعين :أظنه
كان يرى أن قبض األوافل عن األمثان يقوم عقام قبض األواخر).
وقد أكثر فقهاء املالكية عن ذكر هذا اخلالف يف كتبهم يف كالعهم على بيع الكالئ
ابلكالئ وتفريعاته الثالثة :فسخ الدين يف الدين وبيع الدين ابلدين وابتداء الدين ابلدين .
وأجاد املازكي يف تفنيد هذا اخلالف يف عسألة بيع الدين ابلدين وبني عأخذ اخلالف
يف ذلك بني ابن القاسم وأشهب فقال (( :)3لكن قد يعرض يف فسخ الدين يف دين عا
ياشكل عن انحية كوظنه كالدين أو كاملنقود ،عثل أن حيل له دين فيأخذ عنه سكىن داك ععينة
إىل أجل ععلوم أو ككوب دابة ععينة ،فإن هذا يصح أظنه إذا أخذ فيه سكىن أو ككواب عضةوان
يف الذعة؛ أن ذلك ال جيوز؛ لكون املضةون عن سكىن أو ككوب ال شك يف تسةيته دينا.
وإن أخذ فيه سكىن داك ععينة أو ككوب دابة ععينة فهاهنا عرض اإلشكال :هل ذلك
كالدين ملا كان ضةان هذه املنافع عن صاحب الداك والدابة وهي مل تقبض عنه مجلة واحدة
فتلحق أبحكام الديون اليت ال جيوز فسخ دين فيها كةا قاله ابن القاسم؟ أو تلحق ابملعينات
( )1املقري ،أبو عبد هللا حمةد بن حمةد بن أمحد" .القواعد" .حتقيق ودكاسة :أمحد بن عبدهللا بن محيد.
(جاععة أم القرى -عركز إحياء الرتاث اإلسالعي) ،ص .323
( )2ابن كشد" .بداية اجملتهد".175 :3 .
( )3املازكي" .شرح التلقني".374-373 :4 .
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املقبوضة ملا أسندت هذه املنافع إىل داك ععينة ودابة ععينة؟.
وقد عُلم أظنه لو أخذ الداك أو الدابة عن دينه الذي حل وقبضها على أن ذلك جافز.
فكذلك املنافع املسندة إليها املأخوذة عنها يقدك أن قبض أوهلا كالقبض آلخرها ،ملا كان ال
دك عليه إال على هذه الصوكة) اظنتهى كالعه.
يتصوك القبض يف هذه املعاين وال يـُ ْق ُ
واضارب املالكية يف هذه املسألة أعين األخذ بقول ابن القاسم أبن قبض األوافل
ليس قبضا لألواخر وقول أشهب أبظنه كقبض اآلخر ،فصححوا يف ابب فسخ الدين يف
الدين قول ابن القاسم وقالوا يف ابتداء الدين ابلدين بقول أشهب ويتضح ذلك يف املسافل
اآلتية:
املسألة األوىل :فسخ الدين يف الدين -فسخ ما يف ذمة املدين يف مؤخر:-
وكد يف خمتصر خليل عع الدكدير (( :)1وككالئ) أي دين عن الكالءة بكسر الكاف وهي
احلفظ أي بيع دين (مبثله) وهو ثالثة أقسام :فسخ الدين يف الدين وبيع الدين ابلدين وابتداء
الدين ابلدين وبدأ املصن ابألول؛ ألظنه أشدها لكوظنه كاب اجلاهلية بقوله (فسخ عا يف الذعة) أي
ذعة املدين (يف عؤخر) قبضه عن وقت الفسخ حل الدين أم ال إن كان املؤخر عن غري جنسه أو
عن جنسه أبكثر عنه (ولو) كان املفسوخ فيه (ععينا يتأخر قبضه كغافب) عقاكا أو غريه بيع
العقاك عذاكعة أو جزافا( ...أو) كان املفسوخ فيه (عنافع عني) أي ذاات ععينة كركوب دابة وخدعة
عبد ععينني فال جيوز؛ ألن املنافع وإن كاظنت ععينة يف الدابة والعبد عثال فهي كالدين لتأخر
أجزافها .وقال أشهب :جيوز؛ ألهنا إذا أسندت ملعني أشبهت املعينات املقبوضة وصحح لكن
الراجح األول ،وأعا املنافع املضةوظنة كركوب دابة غري ععينة وسكىن داك كذلك فال خالف بني
ابن القاسم وأشهب يف عنعها – أي يف عنع فسخ الدين فيها)
الدسوقي(( :)2قوله :أو عنافع عني) عا على قوله ععينا يتأخر قبضه فهو داخل يف
حيز املبالغة أي هذا إذا كان املفسوخ فيه عنافع عضةوظنة بل ،ولو كان عنافع عني أي ذات
ععينة وكد بلو على أشهب القافل :إن فسخ عا يف الذعة يف عنافع الذات املعينة غري ممنوع بل
( )1الدكدير" .الاشرح الكبري عع حاشية الدسوقي".95 :3 .
( )2الدسوقي" .حاشية الدسوقي على الاشرح الكبري".95 :3 .
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هو جافز وعثل الفسخ يف عنافع الذات املعينة يف عدم اجلواز الفسخ يف مثاك يتأخر جذها أو
سلعة فيها خياك أو كقيق فيه عهدة ثالث أو عا فيه حق توفية بكيل أو وزن أو عدد.
(قوله :كركوب دابة) أي كأن يفسخ عا عليه عن الدين يف ككوب دابة ععينة مجعة أو
خدعة عبد ععني شهرا أو سكىن داك ععينة سنة (قوله :لتأخر أجزافها) أي فقبض األوافل
ليس قبضا لألواخر عند ابن القاسم وعند أشهب إن قبض األوافل قبض لألواخر (قوله:
وصحح) قد كان عجل يعةل به فكاظنت له حاظنوت ساكن فيها جملد جيلد الكتب فكان إذا
ترتب له أجرة يف ذعته يستأجره هبا على تسفري كتب ،وكان يقول :هذا قول أشهب
وصححه املتأخرون وأفىت به ابن كشد)
املسألة الثانية :أتخري نقد األجرة يف اإلجارة املضمونة اليت شرع فيها:
قال الوظناشريسي( ( : )1وعن اكرتى دابة عضةوظنة وشرع يف ككوهبا ،جاز أتخري النقد
على القول أبن قبض األوافل قبض لألواخر ،وعلى أن ال ،فال ،ألظنه ابتداء دين بدين.
وكذلك إن هلكت املعينة يف بعض الاريق ،واتفقا على دابة أخرى  -وقد اظنتقد
الكراء  -مل جيز عند ابن القاسم؛ ألظنه دين يف دين ،إذ بقية الكراء قد صاك دينا على كب
الدابة ،فال يصلح أن يدفع فيه كراء دابة؛ وجاز عند أشهب ،وإن مل ينتقد جاز ابتفاق -
إذا علةا عا خيص عا بقى عن املسافة).
()2
ويف خمتصر خليل عع اخلرشي ( ( :ص) أو يف عضةوظنة مل ياشرع فيها (ش) أي:
وكذلك جيب تعجيل األجر إذا كان يف عنافع عضةوظنة مل ياشرع فيها وإال أدى إىل ابتداء
الدين ابلدين بياظنه أن ذعته عاشغولة لك ابلدابة وذعتك عاشغولة له ابلدكاهم .وعفهوم قوله مل
ياشرع فيها أظنه لو شرع يف السري جلاز التأ خري الظنتفاء الدين ابلدين حينئذ بناء على أن قبض
األوافل كقبض األواخر؛ ألظنه ملا شرع يف السري فكأظنه استوىف مجيع املنفعة).
قال العدوي( ( : )3قوله بناء على أن قبض إخل) جواب عةا يقال إظنه ولو شرع فيها
( )1الوظناشريسي" .إيضاح املسالك" .ص.361
( )2اخلرشي" .شرح اخلرشي على خمتصر خليل"3 :7 .؛ واظنمر :حااب" .عواهب اجلليل"،394 :5 .
( )3العدوي" .حاشية العدوي على شرح اخلرشي".4 :7 .
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العلة عوجودة؛ ألن املنافع مل تقبض كلها ،وحاصل اجلواب أن قبض أوافلها كأظنه قبض هلا
كلها ولو قال ذلك لكان أحسن فلم يلزم احملذوك املذكوك).
ويف خليل أيضا عع اخلرشي(( ( : )1ص) والرضا بغري املعينة اهلالكة إن مل ينقد أو ظنقد
واضار (ش) يعين أن الدابة املعينة إذا هلكت ببعض الاريق فال جيوز للةكري أن يعاي
للةكرتي دابة أخرى يركبه ا بقية سفره إن كان ظنقد األجرة للةكري؛ ألظنه فسخ عا وجب له
عن األجرة يف عنافع يتأخر قبضها بناء على أن قبض األوافل ليس كقبض األواخر ،أعا إن مل
حيصل ظنقد لألجرة أو حصل واضار املكرتي للثاظنية ضروكة شديدة فيجوز له أن يقبلها إىل
زوال الضروكة ).
املسألة الثالثة :يف ابتداء الدين ابلدين
خاصة يف السلم وهنا أخذ املالكية بقول أشهب:
عنح اجلليل(( ( : )2و) جاز السلم (ب) جعل (عنفعة) شيء (ععني) كعقاك وحيوان
كأس عاله وشرع فيها ولو أتخر متاعها عن قبض املسلم فيه بناء على أن قبض األوافل كقبض
األواخر ،وعنعت عن دين ألظنه فسخ دين يف دين وعا هنا ابتداء دين بدين ،والسلم كله عن
هذا والماهر أظنه ال بد عن قبض ذي املنفعة قبل متام ثالثة أايم إال احليوان فيجوز أتخري
قبضه بال شرط أكثر عنها قياسا عليه إذا كان كأس عال ،واحرتز مبعني عن عنفعة عضةون
فال جيوز جعلها كأس عال سلم ألظنه كالئ بكالئ ،وظاهره ولو شرع فيها البناين .جزم خرشي
بتقييد املنع بعدم الاشروع فيها وهو الماهر ،فال عفهوم لتقييد املصن ابملعني الشرتاط
الاشروع يف عنفعته أيضا فال فرق بينهةا).

( )1اخلرشي" .شرح اخلرشي عع حاشية العدوي".36 :7 .
( )2عليش" .عنح اجلليل"63 :3 .؛ واظنمر هبرام الدعريي " .حتبري املختصر".36 :4 .
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اخلامتة:
بعد الفراغ من كتابة هذا البحث خلصت للنتائج اآلتية:
أوالً :أن املعاين اليت مشلها البحث ترجع إىل ععىن واحد وهو االحتياط وسد الذكيعة
وهو عن األصول املعتربة اليت بُين عليها املذهب املالكي.
اثنياً :اتفقت املذاهب الفقهية على غالب هذه املعاين الفقهية اليت ذكرت يف البحث
عن حيث اجلةلة وإن اختلفت يف تابيقاهتا يف آحاد الصوك.
اثلثاً :عكاظنة ابن القاسم يف املذهب املالكي ؛فأغلب التفريع على قوله ،واملاشهوك عن
املذهب يكون عوافقا ملا قركه أو اختاكه.
رابعا  :ابستعراض التفريع على املعاين املذكوكة يف هذا البحث يتضح اضاراد أصل
املذهب املقرك غالبا فيها  ،ويمهر عدى اجلهد املبذول عن فقهاء املذهب املالكي املتقدعني
يف التحرير والتأصيل للةذهب.
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املصادر واملراجع
ابن كشد ،أبو الوليد حمةد بن أمحد بن حمةد أمحد القرطيب األظندلسي (ت" .)595 :بداية
اجملتهد وهناية املقتصد"( .القاهرة :داك احلديث).
ابن كشد ،أبو الوليد حمةد بن أمحد القرطيب (ت520 :هـ)" .املقدعات املةهدات ملا اقتضته
كسوم املدوظنة عن األحكام الاشرعيات ،والتحصيالت احملكةات ألعهات عسافلها
املاشكالت" .حتقيق :األستاذ سعيد أمحد أعراب( .ط ،1داك الغرب اإلسالعي،
1408هـ1988-م).
ابن كشد ،أمحد بن حمةد القرطيب األظندلسي" .البيان والتحصيل والاشرح والتوجيه والتعليل ،يف
عسافل املستخرجة"( .داك الغرب اإلسالعي1404 ،هـ1984-م).
ابن َشاسَ ،جالل ال ّدين َعبد هللا بن جنم (ت616 :هـ)" .عقد اجلواهر الثةينة يف عذهب
عامل املدينة" .دكاسة َوَْحت ِقيق :أ.دَ .محيد بن ُحمَ َّةد َحلْ َةر( .ط ،1داك الغرب اإلسالعي،
بريوت – لبنان 1423 ،هـ 2003 -م).
ابن عابدين ،حمةد أعني بن عةر (ت1252 :هـ)" .كد احملتاك على الدك املختاك (حاشية ابن
عابدين)" .حتقيق :عبداجمليد طعةة حليب( .ط ،3داك املعرفة1428 ،هـ2007-م).
ابن عبد الرب ،أبو عةر يوس املالكي (ت463:هـ)" .االستذكاك اجلاعع ملذاهب فقهاء
األعصاك وعلةاء األقااك فيةا تضةنه املوطأ عن ععاين الرأي واآلاثك وشرح ذلك كله
ابإلجياز واالختصاك" .حتقيق :حسان عبد املنان و د .حمةود أمحد القيسية( .ط،4
عؤسسة النداء1423 ،هـ2003 -م).
ابن قداعة ،عوفق الدين أبو حمةد عبد هللا بن أمحد بن حمةد املقدسي احلنبلي (ت:
620هـ)" .املغين شرح خمتصر اخلرقي" .حتقيق :ععايل الدكتوك عبد هللا الرتكي ،والدكتوك
عبد الفتاح احللو( .ط ،5داك عامل الكتب2005-1426 ،م).
ابن يوظنس ،أبو بكر حمةد بن عبد هللا الصقلي" .اجلاعع ملسافل املدوظنة واملختلاة وآاثكها
وزايداهتا وظنمافرها وشرح عا أشكل عنها وتوجيهه والفرق بينه وبني عا شاكله"( .داك
الكتب العلةية).
األصبحي ،عالك بن أظنس (ت179 :هـ)" .املدوظنة الكربى كواية سحنون بن سعيد التنوخي
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(ت 240:هـ)"( .داك عامل الكتب1424 ،هـ2003-م).
البابريت ،حمةد بن حمةود (ت786 :هـ)" .العناية شرح اهلداية -عابوع هباعش فتح القدير
البن اهلةام" ( .داك الفكر).
الباجي ،أبو الوليد سليةان بن خل بن سعد بن أيوب (ت494 :هـ)" .املنتقى عن شرح
عوطأ عالك" .كاجعه :د .حمةد حمةد اتعر ( .عكتبة الثقافة الدينية).
البهويت ،عنصوك بن يوظنس بن إدكيس (ت1051 :هـ)" .كاشاف القناع عن عنت اإلقناع".
حتقيق :حمةد أعني الضنّاوي( .ط ،1عامل الكتب1417 ،هـ1997-م).
اجلندي ،خليل بن إسحاق املصري املالكي" .التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب" .حققه
وضباه :أبو الفضل الدعياطي( .ط ،1بريوت :عركز الرتاث الثقايف املغريب ،داك ابن
حزم2012 ،م).
العدوي ،أبو احلسن علي بن أمحد بن عكرم الصعيدي" .حاشية العدوي على شرح أيب
احلسن املسةى( :كفاية الاالب الرابين لرسالة ابن أيب زيد القريواين يف عذهب اإلعام
عالك)" ( .داك الفكر1424 ،هـ2003-م).
احلااب الرعيين  ،أبو عبد هللا حمةد بن حمةد بن عبد الرمحن املغريب (ت954 :هـ)" .عواهب
اجلليل يف شرح خمتصر الاشيخ خليل"( .ط ،1داك الكتب العلةية1416 ،هـ1995-م).
الدكدير ،أبو الربكات سيدي أمحد (ت1201 :هـ)" .الاشرح الكبري على خمتصر خليل".
عابوع عع حاشية الدسوقي ( .داك الفكر).
الدكدير ،أمحد بن حمةد بن أمحد (ت1201 :هـ)" .أقرب املسالك ملذهب اإلعام عالك".
(كاظنو-ظنيجرياي :عكتب أيوب).
الدسوقي ،مشس الدين حمةد عرفة (ت1230 :هـ)" .حاشية الدسوقي على الاشرح الكبري".
(داك الفكر1426 ،هـ2005 -م).
الدعريي ،هبرام بن عبدهللا (ت805 :هـ)" .حتبري املختصر" .حتقيق :د .أمحد بن عبدالكرمي
جنيب ود .حافظ خري( .ط ،1عركز جنيبويه1434 ،هـ).
الرافعي ،أبو القاسم عبد الكرمي بن حمةد القزويين (ت623 :هـ)" .فتح العزيز شرح الوجيز".
ععوض و عادل عبد املوجود( .ط ،1داك الكتب العلةية1417 ،هـ
حتقيق :الاشيخ علي ّ
- 46 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء الثاين

1997م).
الزيلعي ،فخر الدين عثةان بن علي بن علي احلنفي (ت743 :هـ)" .تبيني احلقافق شرح كنز
الدقافق"( .ط ،1داك الكتب العلةية1420،هـ2000-م).
الاشربيين ،مشس الدين حمةد بن اخلايب" .عغين احملتا إىل ععرفة ععاين ألفاظ املنها ".
اعتىن به :حمةد خليل عيتاين( .ط ،2داك املعرفة1425 ،هـ2004-م).
الاشيباين ،حمةد بن احلسن (ت189 :هـ)" .األصل املعروف ابملبسوط"( .كراتاشي :إداكة
القرآن والعلوم اإلسالعية).
الصاوي ،الاشيخ أمحد" .بلغة السالك ألقرب املسالك ( حاشية الصاوي على الاشرح الصغري
للدكدير)"( .داك الفكر).
العةراين ،أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري سامل الاشافعي اليةين (ت558 :هـ)" .البيان يف
عذهب اإلعام الاشافعي (شرح كتاب املهذب كاعال والفقه املقاكن)" .اعتىن به :قاسم
حمةد النوكي( .ط ،2داك املنها 1424 ،هـ2003-م).
العيين ،بدك الدين حمةود بن أمحد احلنفي" .البناية يف شرح اهلداية"( .ط ،1داك الفكر،
1400ه).
الغرانطي ،حمةد بن يوس العبدكي الاشهري بـ(املواق) (ت897 :هـ)" .التا واإلكليل ملختصر
خليل" عابوع حباشية عواهب اجلليل( .ط ،1داك الكتب العلةية1416 .هـ1995 -م).
الفتوحي ،تقي الدين حمةد بن أمحد احلنبلي الاشهري اببن النجاك (ت972 :هـ)" .عنتهى
اإلكادات يف مجع املقنع عع التنقيح وزايدات" .حتقيق :الدكتوك عبد هللا الرتكي( .ط،2
عؤسسة الرسالة1427 ،هـ2006-م).
الفتوحي ،تقي الدين حمةد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي احلنبلي ،الاشهري اببن النجاك
(ت972 :هـ)" .ععوظنة أويل النهى شرح املنتهى" .دكاسة وحتقيق :د .عبد امللك بن عبد
هللا الدهيش( .ط ،1داك خضر1416 ،هـ1995-م).
القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدكيس (ت684 :هـ)" .الذخرية" .حتقيق :الدكتوك حمةد
حجي( .ط ،1داك الغرب اإلسالعي1994 ،م).
الكاساين ،عالء الدين أبو بكر بن عسعود احلنفي (ت587 :هـ)" .بدافع الصنافع يف ترتيب
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الاشرافع"( .ط ،1داك الفكر ،وط ،2بريوت :داك الكتاب العريب1982 ،م).
املازكي ،أبو عبد هللا حمةد بن علي بن عةر الت َِّةيةي املالكي (ت536 :هـ)" .شرح التلقني".
السالعي( .ط ،1داك الغرب ا ِإلسالعي2008 ،م).
حتقيق :مساحة الاشيخ َّ
حمةد املختاك ّ
املاوكدي ،أبو احلسن علي بن حمةد بن حبيب (ت450 :هـ)" .احلاوي الكبري" .حتقيق :علي
حمةد ععوض ،وعادل عبد املوجود( .ط ،1داك الكتب العلةية1414 ،هـ1994 -م).
املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليةان (ت885 :ه)" .اإلظنصاف يف ععرفة
الراجح عن اخلالف على عذهب اإلعام أمحد بن حنبل"( .ط ،1داك إحياء الرتاث
العريب1419 ،ه).
املرغيناين ،برهان الدين علي بن أيب بكر" .اهلداية شرح بداية املبتدي" .عابوع عع فتح
القدير البن اهلةام( .داك الفكر).
املقري ،أبو عبد هللا حمةد بن حمةد بن أمحد" .القواعد" .حتقيق ودكاسة :أمحد بن عبدهللا بن
محيد( .جاععة أم القرى -عركز إحياء الرتاث اإلسالعي).
النووي ،أبو زكراي حيي بن شرف" .كوضة الاالبني وعةدة املفتني" .طبع إبشراف :الاشيخ
زهري الاشاويش( .ط ،3املكتب اإلسالعي1412 ،هـ1991-م).
اهليتةي ،أمحد بن حجر (ت973 :هـ)" .حتفة احملتا باشرح املنها " .ضباه وصححه :عبد
هللا حمةود عةر( .ط ،1داك الكتب العلةية1321 ،هـ2001 -م).
الوظناشريسي ،أبو العباس أمحد بن حيىي" .إيضاح املسالك إىل قواعد اإلعام عالك" .حتقيق:
أمحد بو طاهر اخلاايب ( ،املغرب :عابعة فضالة  -احملةدية 1400 .هـ 1980 -م).
النفراوي ،شهاب الدين أمحد بن غامن  ،األزهري املالكي" .الفواكه الدواين على كسالة ابن
أيب زيد القريواين"( .بريوت :داك الفكر1415 ،هـ 1995 -م).
القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدكيس" .شرح تنقيح الفصول" .حتقيق :طه عبد الرؤوف
سعد( .ط ،1شركة الاباعة الفنية املتحدة 1393 ،هـ  1973 -م).
ابن عنموك ،حمةد بن عكرم بن على اإلفريقي" .لسان العرب"( .ط ،3بريوت :داك صادك،
1414ه).
البخاكي ،حمةد بن إمساعيل اجلعفي " .اجلاعع املسند الصحيح املختصر عن أعوك كسول هللا
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صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايعه" .حتقيق :حمةد زهري بن انصر الناصر( .ط ،1داك
طوق النجاة1422 ،ه).
عسلم ،ابن احلجا بن عسلم النيسابوكي" .املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل
إىل كسول هللا صلى هللا عليه وسلم" .حتقيق :حمةد فؤاد عبد الباقي( .بريوت :داك إحياء
الرتاث العريب).
أمحد ،ابن حمةد بن حنبل الاشيباين" .عسند اإلعام أمحد بن حنبل" .حتقيق :شعيب األكظنؤوط
 عادل عرشد ،وآخرون( .ط ،1عؤسسة الرسالة 1421 ،هـ  2001 -م).العراقي ،زين الدين عبد الرحيم بن احلسني" .املغين عن محل األسفاك يف األسفاك ،يف ختريج
عا يف اإلحياء عن األخباك" (عابوع هباعش إحياء علوم الدين)( .ط ،1بريوت –
لبنان :داك ابن حزم 1426 ،هـ  2005 -م)
ابن الضريس ،أبو عبد هللا حمةد بن أيوب بن حيىي الرازي " .فضافل القرآن وعا أظنزل عن
القرآن مبكة وعا أظنزل ابملدينة" .حتقيق :غزوة بدير( .ط ،1دعاشق –سوكاي :داك الفكر،
 1408هـ  1987 -م).
ابن عاجه ،أبو عبد هللا حمةد بن يزيد القزويين" .سنن ابن عاجه" .حتقيق :حمةد فؤاد عبد
الباقي( .داك إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب).
الاربي ،أبو جعفر حمةد بن جرير" .جاعع البيان يف أتويل القرآن" .حتقيق :أمحد حمةد
عؤسسة الرسالة 1420 ،هـ  2000 -م).
شاكر( .طّ ،1
ابن أيب شيبة ،عبد هللا بن حمةد بن إبراهيم" .الكتاب املصن يف األحاديث واآلاثك".
حتقيق :كةال يوس احلوت( .ط ،1الرايض :عكتبة الرشد1409 ،ه)
األصبحي ،عالك بن أظنس" .املوطأ" .صححه وكقةه وخر أحاديثه وعلق عليه :حمةد فؤاد
عبد الباقي( .بريوت – لبنان :داك إحياء الرتاث العريب 1406 ،هـ  1985 -م).
أبو داود ،سليةان بن األشعث السجستاين" .املراسيل" .حتقيق :شعيب األكانؤوط( .ط،1
بريوت :عؤسسة الرسالة1408 ،ه)
ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين" .التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري".
حتقيق :أبو عاصم حسن بن عباس بن قاب( .ط ،1عصر :عؤسسة قرطبة،
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1416هـ1995/م).
الزكقاين ،حمةد بن عبد الباقي بن يوس  " .شرح الزكقاين على عوطأ اإلعام عالك" .حتقيق:
طه عبد الرءوف سعد( .ط ،1القاهرة :عكتبة الثقافة الدينية1424 ،هـ 2003 -م).
السرخسي ،حمةد بن أمحد بن أيب سهل" .املبسوط"( .بريوت :داك املعرفة1414 ،هـ -
1993م).
شيخي زاده ،عبد الرمحن بن حمةد أفندي" .جمةع األهنر يف شرح علتقى األحبر"( .داك إحياء
الرتاث العريب).
السبكي ،تقي الدين علي بن عبد الكايف" .تكةلة اجملةوع"( .داك الفكر).
الزككاشي ،مشس الدين حمةد بن عبد هللا" .شرح الزككاشي على خمتصر اخلرقي"( .ط ،1داك
العبيكان 1413 ،هـ  1993 -م).
ابن عفلح ،برهان الدين إبراهيم بن حمةد " .املبدع يف شرح املقنع"( .ط ،1بريوت – لبنان:
داك الكتب العلةية 1418 ،هـ  1997 -م).
ابن احلاجب ،عثةان بن عةر بن أيب بكر" .جاعع األعهات" .حتقيق :أبو عبد الرمحن
األخضر األخضري( .ط ،2اليةاعة للاباعة والناشر والتوزيع1421 ،هـ 2000 -م).
اخلرشي ،أبو عبد هللا حمةد " .اخلرشي على خمتصر سيدي خليل وهباعاشه حاشية العدوي".
(ط ،2عصر :املابعة األعريية الكربى –بوالق1317 ،ه).
القريواين ،أبو حمةد عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب زيد " .النوادك والزايدات على عا يف
املدوظنة عن غريها عن األعهات" .حتقيق :الدكتوك عبد الفتّاح حمةد احللو وآخرين.
(ط ،1بريوت :داك الغرب اإلسالعي 1999 ،م).
ُّسويل ،علي بن عبد السالم بن علي " .البهجة يف شرح التحفة" .حتقيق :حمةد عبد
الت ُ
القادك شاهني( .ط ،1بريوت  -لبنان :داك الكتب العلةية1418 ،هـ 1998 -م).
الرتعذي ،حمةد بن عيسى بن َس ْوكة" .سنن الرتعذي" .حتقيق :د .باشاك عواد ععروف.
(بريوت :داك الغرب اإلسالعي1998 ،م).
الرباذعي ،خل بن أيب القاسم حمةد " .التهذيب يف اختصاك املدوظنة" .دكاسة وحتقيق:
الدكتوك حمةد األعني ولد حمةد سامل بن الاشيخ( .ديب :داك البحوث للدكاسات
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اإلسالعية وإحياء الرتاث 1423 ،هـ  2002 -م).
الاشيخ عليش ،حمةد بن أمحد بن حمةد " .عنح اجلليل شرح خمتصر خليل"( .بريوت :داك
الفكر1409 ،هـ1989-م).
ابن قداعة ،عوفق الدين عبد هللا بن أمحد املقدسي " .الكايف يف فقه اإلعام أمحد"( .ط،1
بريوت :داك الكتب العلةية 1414 ،هـ  1994 -م).
اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوس  " .هناية املالب يف دكاية املذهب" .حتقيق :أ .د.
عبد العميم حمةود ال ّديب( .ط ،1داك املنها 1428 ،هـ2007-م).
البهويت ،عنصوك بن يوظنس احلنبلي " .الروض املربع شرح زاد املستقنع" .خر أحاديثه :عبد
القدوس حمةد ظنذير( .داك املؤيد  -عؤسسة الرسالة).
البهويت ،عنصوك بن يوظنس " .دقافق أويل النهى لاشرح املنتهى املعروف باشرح عنتهى
اإلكادات"( .ط ،1عامل الكتب1414 ،هـ 1993 -م).
القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدكيس " .أظنواك الربوق يف أظنواء الفروق"( .عامل الكتب).
أبو داود ،سليةان بن األشعث السجستاين" .سنن أيب داود" .حتقيق :حمةد حميي الدين عبد
احلةيد( .صيدا – بريوت :املكتبة العصرية).
النسافي ،أمحد بن شعيب" .سنن النسافي" .حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( .ط ،2حلب -
عكتب املابوعات اإلسالعية1986 – 1406 ،م).
حمةد األعري املالكي" .ضوء الاشةوع شرح اجملةوع يف الفقه املالكي" (حباشية :حجازي العدوي
املالكي) .حتقيق :حمةد حمةود ولد حمةد األعني املسوعي( .ط ،1ظنواكاشوط  -عوكيتاظنيا:
داك يوس بن اتشفني  -عكتبة اإلعام عالك 1426 ،هـ  2005 -م).
الاشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوس " .املهذب يف فقة اإلعام الاشافعي"( .داك
الكتب العلةية).
ابن عفلح ،حمةد بن عفلح بن حمةد بن عفر احلنبلي" .كتاب الفروع" (وععه تصحيح
الفروع لعالء الدين علي بن سليةان املرداوي) .حتقيق :د .عبد هللا الرتكي( .ط،1
عؤسسة الرسالة 1424 ،هـ  2003 -م).
- 51 -

ٍ حتريرات علمية
 ماجد حممد حسني املالكي. د، يف أبواب املعامالت-ملعان فقهيّة من املذهب املالكي
ّ
Bibliography
Ibn Rushd, Abu Al-Waleed Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin
Ahmad Al-Qurtubi Al-Andalusi (d. 595 AH). "Bidaayah Al-Mujtahid
wa Nihaayah Al-Muqtasid". (Cairo: Daar Al-Hadeeth).
Ibn Rushd, Abu Al-Waleed Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi (d. 520
AH). "Al-Muqaddimaat Al-Mumahhidaat limaa Iqtadathu Rusuum
Al-Mudawwanah min Al-Ahkaam Ash-Shar'iyyaat wa At-Tahseelaat
Al-Muhkamaat li Ummaahaat Masaailihaa Al-Mushkilaat".
Investigation: Ustaadh Sa'eed Ahmad A'raab. (1st ed., Daar Al-Gharb
Al-Islaami, 1408 AH – 1988).
Ibn Rushd, Abu Al-Waleed Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi (d. 520
AH). "Al-Bayaan wa At-Tahseel wa Ash-Sharh wa At-Tawjeeh wa
At-Ta'leel fee Masaail Al-Mustakhrajah". ( Daar Al-Gharb Al-Islaami,
1404 AH – 1984).
Ibn Shaas, Jalaaluddeen 'Abdullaah bin Najm (d. 616 AH). "'Aqd AlJawaahir Ath-Thameenah fee Madhab 'Aalim Al-Madeenah". Study
and Investigation: Prof. Hameed bin Muhammad Lahmar. (1st ed.,
Daar Al-Gharb Al-Islaami, Beirut – Lebanon, 1423 AH – 2003).
Ibn 'Aabideen, Muhammad Ameen bin 'Umar (d. 1252 AH). "Radd AlMuhtaar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtaar (Haashiyah Ibn 'Aabideen)".
Investigation: 'Abdul Majeed Ta'mah Halabi. (3rd ed., Daar AlMa'rifah, 1428 AH – 2007).
Ibn 'Abdil Barr, Abu 'Umar Yusuf Al-Maaliki (d. 463 AH). "Al-Istidhkaar
Al-Jaami' li Madhaahib Fuqahaa Al-Amsaar wa 'Ulamaa Al-Aqtaar
feemaa Tadammanahu Al-Muwatta min Ma'aanee Ar-Rahy wa AlAathaar wa Sharh Dhaalika Kullihi bil Iijaaz wa Al-Ikhtisaar".
Investigation: Hassaan 'Abdul Mannaan and Dr. Mahmuud Ahmad
Al-Qaysiyyah. (4th ed., Muassasah An-Nidaa, 1423 AH – 2003).
Ibn Qudaamah, Muwaffaquddeen Abu Muhammad 'Abdullaah bin Ahmad
bin Muhammad Al-Maqdisi Al-Hambali (d. 620 AH). "Al-Mughni
Sharh Mukhtasar Al-Khiraqi". Investigation: His Eminence Dr.
'Abdullaah At-Turki and Dr. 'Abdul Fattaah Al-Hulw. (5th ed., Daar
'Aalam Al-Kutub, 1426 AH – 2005).
Ibn Yuunus, Abu Bakr Muhammad bin 'Abdillaah As-Saqali. "Al-Jaami' li
Masail Al-Mudawwanah wa Al-Mukhtalatah wa Aathaaruha wa
Ziyaadatuha wa Nazaairuha wa Sharh maa Ashkal minha wa
Tawjeehuhu wa Al-Farq baynahu wa bayna maa Shaakalahu". (Daar
Al-Kutub Al-'Ilmiyyah).
Al-Asbuhi, Maalik bin Anas (d. 179 AH). "Al-Mudawwanah Al-Kubra
Riwaayah Sahnuun bin Sa'eed At-Tannuukhi (d. 240 AH)". (Daar
'Aalam Al-Kutub, 1424 AH – 2003).
Al-Baabarti, Muhammad bin Mahmuud (d. 786 AH). "Al-'Inaayah Sharh
Al-Hidaayah –printed with Fath Al-Qadeer of Ibn Al-Humaam".
(Daar Al-Fikr).

- 52 -

 – اجلزء الثاين192 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Al-Baaji, Abu Al-Waleed Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyuub (d.
494 AH). "Al-Muntaqa min Sharh Muwatta Maalik", Revision:
Muhammad Muhammad Taamir. (Maktabah Ath-Thaqaafah AdDeeniyyah).
Al-Buhuuti, Mansour bin Yuunus bin Idrees (d. 1051 AH). "Kashaaf AlQinaa' 'an Matn Al-Iqnaa". Investigation: Muhammad Ameen AdDannaawi. (1st ed., 'Aalam Al-Kutub, 1417 AH – 1997).
Al-Jundi, Khaleel bin Ishaaq Al-Misri Al-Maaliki. "At-Tawdeeh Sharh
Mukhtasar Ibn Al-Haajib". Investigation and Correction: Abu Al-Fadl
Ad-Dimyaati. (1st ed., Beirut: Markaz At-Turaath Ath-Thaqaafi AlMagribi, Daar Ibn Hazm, 2012).
Al-'Adawi, Abu Al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Makram As-Sa'eedi.
"Haashiyah Al-'Adawi 'ala Sharh Abi Al-Hasan Al-Musammaa:
(Kifaayah At-Taalib Ar-Rabbaani li Risaalah Ibn Abi Zayd AlQayrawaani fee Madhab Al-Imaam Maalik)". (Daar Al-Fikr, 1424 AH
– 2003).
Al-Hattaab Ar-Ra'eeni, Abu 'Abdillaah Muhammad bin Muhammad bin
'Abdir Rahmaan Al-Magribi (d. 954 AH). "Mawaahib Al-Jaleel fee
Sharh Mukhtasar Ash-Shaykh Khaleel". (1st ed., Daar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, 1416 AH – 1995).
Ad-Durdeer, Ahmad bin Muhammad bin Al-Hassan (d. 1201 AH). "AshSharh Al-Kabeer 'ala Mukhtasar Khaleel". Printed with Haashiyah
Ad-Dusuuqi. (Daar Al-Fikr).
Ad-Durdeer, Ahmad bin Muhammad bin Al-Hassan (d. 1201 AH). "Aqrab
Al-Masaalik li Madhab Al-Imaam Maalik". (Kano – Nigeria: Maktab
Ayyuub).
Ad-Dusuuqi, Shamsuddeen Muhammad 'Arafah (d. 1230 AH). "Haashiyah
Ad-Dusuuqi 'ala Ash-Sharh Al-Kabeer". (Daar Al-Fikr, 1426 AH –
2005).
Ad-Dameeri, Bahraam bin 'Abdillaah (d. 805 AH). "Tahbeer AlMukhtasar". Investigation: Dr. Ahmad bin 'Abdil Kareem Najeeb and
Dr. Haafiz Khayr. (1st ed., Markaz Najeebweih, 1434 AH).
Ar-Raafi'I, Abu Al-Qaasim 'Abdul Kareem bin Muhammad Al-Qazweeni
(d. 623 AH). "Fath Al-'Azeez Sharh Al-Wajeez". Investigation:
Sheikh 'Ali Mu'awwad and 'Aadil 'Abdul Mawjood. (1st ed., Daar AlKutub Al-'Ilmiyyah, 1417 AH – 1997).
Az-Zayla'i, Fakhruddeen 'Uthmaan bin 'Ali bin 'Ali Al-Hanafi (d. 743 AH).
"Tabyeen Al-Haqaaiq Sharh Kanz Ad-Daqaaiq". (1st ed., Daar AlKutub Al-'Ilmiyyah. 1420 AH – 2000).
Ash-Sharabeeni, Shamsudeen Muhammad bin Al-Khateeb. "Mugni AlMuhtaaj ilaa Ma'rifah Al-Faadh Al-Minhaaj". Caring: Muhammad
Khaleel 'Itaani. (2nd ed., Daar Al-Ma'rifah, 1425 AH – 2004).
Ash-Shaybaani, Muhammad bin Al-Hassan (d. 189 AH). "Al-Asl AlMa'ruuf bi Al-Mabsuut". (Karachi: Idaaratul Qur'aan wa Al-'Uluum

- 53 -

ٍ حتريرات علمية
 ماجد حممد حسني املالكي. د، يف أبواب املعامالت-ملعان فقهيّة من املذهب املالكي
ّ
Al-Islaamiyyah).
As-Saawi, Ash-Shaykh Ahmad."Bugha As-Saalik li Aqrab Al-Masaalik
(Haashiyah As-Saawi 'ala Ash-Shar As-Sageer li Ad-Durdeer)". (Daar
Al-Fikr).
Al-'Imraani, Abu Al-Husain Yahya bin Abi Al-Khayr Saalim Ash-Shaafi'I
Al-Yamani (d. 558 AH). "Al-Bayaan fee Madhab Al-Imaam AshShaafi'I (Sharh Kitaab Al-Muhaddab Kaamilan wa Al-Fiqh AlMuqaaran)". Caring: Qaasim Muhammad An-Nuuri. (2nd ed., Daar AlMinhaaj, 1424 AH – 2003).
Al-'Aini, Badruddeen Mahmuud bin Ahmad Al-Hanafi. "Al-Binaayah fee
Sharh Al-Hidaayah". (1st ed., Daar Al-Fikr, 1400 AH).
Al-Garnaati, Muhammad bin Yuusuf Al-'Abdari popularly known as (AlMawaaq) (d. 897 AH). "At-Taaj wa Al-Ikhleel li Mukhtasar Khaleel"
printed with Mawaahib Al-Jaleel. (1st ed., Daar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, 1416 AH – 1995).
Al-Futuuhi, Taqiuddeen Muhammad bin Ahmad Al-Hambali popularly
known as Ibn Najaar (d. 972 AH). "Muntaha Al-Iraadaat fee Jam' AlMuqni ma'a At-Tanqeeh wa Ziyaadaat". Investigation: Dr. 'Abdullaah
At-Turki. (2nd ed., Muassasah Ar-Risaalah, 1427 AH – 2006).
Al-Futuuhi, Taqiuddeen Muhammad bin Ahmad Al-Hambali popularly
known as Ibn Najaar (d. 972 AH). "Ma'uunah Uli An-Nuha Sharh AlMuntaha". Study and Investigation: Dr. 'Abdul Malik bin 'Abdillaah
Ad-Daheesh. (1st ed., Daar Khidr, 1416 AH – 1995).
Al-Qaraafi, Shihaabuddeen Ahmad bin Idrees (d. 684 AH). "Ad-Dakeerah".
Investigation: Dr. Muhammad Hajji. (1st ed., Daar Al-Gharb AlIslaami, 1994 AH).
Al-Kaasaani, 'Alaauddeen Abu Bakr bin Mas'uud Al-Hanafi (d. 587 AH).
"Badaai' As-Sanaai' fee Tarteeb Ash-Sharaai". (1st ed., Daar Al-Fikr,
and 2nd ed., Beirut: Daar Al-Kitaab Al-'Arabi, 1982).
Al-Maaziri, Abu 'Abdillaah Muhammad bin 'Ali bin 'Umar At-Tameemi AlMaaliki (d. 536 AH). "Sharh At-Talqeen". Investigation: His
Eminence Shaikh Muhammad Mukhtaar As-Salaami. (1st ed., Daar
Al-Gharb Al-Islaami, 2008).
Al-Maawardi, Abu Al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habeeb (d. 450 AH).
"Al-Haawi Al-Kabeer". Investigation: 'Ali Muhammad Mu'awwad
and 'Aadil 'Abdil Mawjood. (1st ed., Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah,
1414 AH – 1994).
Al-Murdaawi, 'Alaauddeen Abu Al-Hassan 'Ali bin Sulaimaan (d. 885 AH).
"Al-Insaaf fee Ma'rifah Ar-Raajih min Al-Khilaaf 'ala Madhab AlImaam Ahmad bin Hambal". (1st ed., Daar Ihyaa At-Turaath Al'Arabi, 1419).
Al-Margiyaani, Burhaanudeen 'Ali bin Abi Bakr. "Al-Hidaayah Sharh
Bidaayah Al-Mubtadee". Printed with Fath Al-Qadeer by Ibn
Humaam. (Daar Al-Fikr).

- 54 -

 – اجلزء الثاين192 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Al-Maqarri, Abu 'Abdullaah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. "AlQawaa'id". Investigation and Study: Ahmad bin 'Abdullaah bin
Hameed, (Umm Al-Qura University – Markaz Ihyaa At-Turaath AlIslaami).
An-Nawawi, Abu Zakariyah Yahaya bin Sharaf. "Rawdah At-Taalibeen wa
'Umdah Al-Mufteen". Printed under the supervision of: Sheikh Zuhayr
Ash-Shaawish. (3rd ed., Al-Maktab Al-Islaami, 1412 AH – 1991).
Al-Haytami, Ahmad bin Hajar (d. 973 AH). "Tuhfah Al-Mujtaaj bi Sharh
Al-Minhaaj". Correction: 'Abdullaah Mahmuud 'Umar. (1st ed., Daar
Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 1321 AH- 2001).
Al-Wanshareesi, Abu Al-'Abbaas Ahmad bin Yahaya. "Iidooh Al-Masaalik
ilaa Qawaa'id Al-Imam Maalik". Investigation: Ahmad bu Taahir AlKhattaabi. (Morocco: Matba'a Fudaalah – Al-Muhammadiyyah, 1400
AH – 1980).
An-Nafraawi, Shihaabuddeen Ahmad bin Gaanim Al-Azhari Al-Maaliki.
"Al-Fawaakih Ad-Dawaani 'ala Risaalah Ibn Abi Zayd AlQairawaani". (Beirut: Daar Al-Fikr, 1415 AH – 1995).
Al-Qaraafi, Shihaabuddeen Ahmad bin Idrees. "Sharh Tanqeeh Al-Fusuul".
Investigation: Taaha 'Abdur Rauf Sa'ad. (1st ed., Sharikah At-Tibaa'ah
Al-Fanniyyah Al-Muttahidah, 1393 AH – 1973).
Ibn Manzour, Muhammad bin Makram bin 'Ali Al-Ifreeqi. "Lisaan Al'Arab". (3rd ed., Beirut: Daar Saadir, 1414 AH).
Al-Bukhaari, Muhammad bin Ismaa'eel Al-Ju'fi. "Al-Jaami' Al-Musnad AsSaheeh Al-Mukhtasar min Umuur Rasuulillaah –salla Laah 'alayhi wa
sallam- wa Sunanihi wa Ayyaamihi". Investigation: Zuhayr bin Naasir
An-Naasir. (1st ed., Daar Tawq An-Najaah, 1422 AH).
Muslim, Ibn Al-Hajjaaj bin Muslim An-Naisaabuuri. "Al-Musnad AsSaheeh Al-Mukhtasar bi Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl ilaa Rosuulillaah
salla Laah 'alayhi wa salaam". Investigation: Muhammad Fuad 'Abdul
Baaki. (Beirut: Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi).
Ahmad, Ibn Muhammad bin Hambal Ash-Shaybaani. "Musnad Al-Imaam
Ahmad bin Hambal". Investigation; Shu'aib Al-Arnaout – 'Aadil
Murshid et. al. (1st ed., Muassasah Ar-Risaalah, 1421 AH – 2001).
Al-'Iraaqi, Zainuddeen 'Abdur Raheem 'Al-Husain. "Al-Mughni 'an Haml
Al-Asfaar fee Al-Asfaar fee Takhreej maa fee Al-Ihyaa min AlAkhbaar". (printed with Ihyaa 'Uloom Ad-Deen). (1st ed., Beirut –
Lebanon: Daar Ibn Hazm, 1426 AH – 2005).
Ibn Darees, Abu 'Abdillaah Muhammad bin Ayuub bin Yahya Ar-Raazi.
"Fadaail Al-Qur'aan wa maa Unzil min Al-Qur'aan bi Makkah wa maa
Unzil bil Madeenah". Investigation: Gazwah Budayr. (1st ed.,
Damascus – Syria: Daar Al-Fikr, 1408 AH – 1987).
Ibn Maajah, Abu 'Abdillaah Muhammad bin Yazeed Al-Qazweeni. "Sunan
Ibn Maajah". Investigation: Muhammad Fuad 'Abdil Baaki. (Daar
Ihyaa Al-Kutub Al-'Arabiyyah- Faisal 'Isa Al-Baabi Al-Halabi).

- 55 -

ٍ حتريرات علمية
 ماجد حممد حسني املالكي. د، يف أبواب املعامالت-ملعان فقهيّة من املذهب املالكي
ّ
At-Tabari, Abu Ja'afar Muhammad bin Jareer. "Jaami' Al-Bayaan fee
Tahweel Al-Qur'aan". Investigation: Ahmad Muhammad Shaakir. (1st
ed., Muassah Ar-Risaalah, 1420 AH – 2000).
Ibn Abee Shaybah, 'Abdullaah bin Muhammad bin Ibrahim. "Al-Kitaab AlMusannaf fee Al-Ahaadeeth wa Al-Aathaar". Investigation: Kamaal
Yuusuf Al-Huut. (1st ed., Riyadh: Maktabah Ar-Rushd, 1409 AH).
Al-Asbuhi, Maalik bin Anas. "Al-Muwatta". Investigation: Muhammad
Fuad 'Abdil Baaki. (Beirut – Lebanon: Daar Ihyaa At-Turaath Al'Arabi, 1406 AH – 1985).
Abu Daawud, Sulaimaan bin Al-Ash'ath As-Sijistaani. "Al-Maraaseel".
Investigation: Shu'aib Al-Arnaout. (1st ed., Beirut: Muassasah ArRisaalah, 1408 AH).
Ibn Hajar, Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalaani. "At-Talkhees Al-Habeer fee
Takhreej Ahaadeeth Ar-Raafi'i Al-Kabeer". Investigation: Abu 'Aasim
Hasan bin 'Abaas bin Qutb. (1st ed., Egypt: Muassasah Qordoba, 1416
AH- 1995).
Az-Zarqaani, Muhammad bin 'Abdil Baaki bin Yusuf. "Sharh Az-Zarqaani
'ala Muwatta Al-Imam Maalik". Investigation: Taaha 'Abdur Rauf
Sa'ad. (1st ed., Cairo: Maktabah Ath-Thaqaafah Ad-Deeniyyah, 1424
AH – 2003).
As-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. "Al-Mabsuut". (Beirut:
Daar Al-Ma'arifah, 1414 AH – 1993).
Shaykii Zaadah, 'Abdur Rahman bin Muhammad Afandi. "Majma' AlAnhur fee Sharh Multaqa Al-Abhur". (Daar Ihyaa At-Turaath Al'Arabi).
As-Subki, Taqiuddeen 'Ali bi 'Abdil Kaafi. "Takmulah Al-Majmuu'". (Daar
Al-Fikr).
Az-Zarkashi, Shamsuddeen Muhammad bin 'Abdillaah. "Sharh Az-Zarkashi
'alaa Mukhtasar Al-Khiraqi". (1st ed., Daae Obeikan, 1413 AH –
1993).
Ibn Muflih, Burhaanuddeen Ibrahim bin Muhammad. "Al-Mubdi' fee Sharh
Al-Muqni'". (1st ed., Beirut – Lebanon: Daar Al-Kutub AL-'Ilmiyyah,
1418 AH – 1997).
Ibn Haajib, 'Uthmaan bin 'Umar bin Abi Bakr. "Jaami' Al-Ummahaat".
Investigation: Abu 'Abdir Rahmaan Al-Akhdar Al-Akhdari. (2nd ed.,
Al-Yamaamah for Printing and Publication and Distribution. 1421 AH
– 2000).
Al-Karshi, Abu 'Abdillaah Muhammad. "Al-Kharshi 'ala Muktasar Sayyidi
Khaleel with Haashiyah Al-'Adawi". (2nd ed., Egypt: Al-Matba'a AlAmeeriyyah Al-Kubraa – Bulaaq, 1317 AH).
Al-Qairawaani, Abu Muhammad 'Abdullaah bin 'Abdir Rahmaan bin Abi
Zayd. "An-Nawaadir wa Az-Ziyaadaat 'ala maa fee Al-Mudawwanah
min Ghayriha min Al-Ummahaat". Investigation: Dr. 'Abdul Fattaah
Muhammad Al-Hulw et al., (1st ed., Daar Al-Garb Al-Islaami, 1999).

- 56 -

 – اجلزء الثاين192 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

At-Tusuuli, 'Ali bin 'Abdis Salaam bin 'Ali. "Al-Bahjah fee Sharh AtTuhfah". Investigation: Muhammad 'Abdul Qaadir Shaaheen. (1st ed.,
Beirut – Lebanon: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1418 AH – 1998).
At-Tirmidhi, Muhammad 'Isa bin Sawrah. "Sunan At-Tirmidhi".
Investigation: Dr. Bashaar 'Awaad Ma'ruuf. (Beirut: Daar Al-Gharb
Al-Islaami, 1998).
Al-Baraadha'i, Khalaf bin Abil Qaasim Muhammad. "At-Tahdeeb fee
Ikhtisaar Al-Mudawwanah". Study and Investigation: Dr. Muhammad
Al-Ameen walad Muhammad Saalim bin Sheikh. (Dubai: Daar AlBuhuuth li Ad-Diraasaat Al-Islaamiyyah wa Ihyaa At-Turaath, 1423
AH – 2002).
Sheikh 'Elaish, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. "Minah Al-Jaleel
Sharh Mukhtasar Khaleel". (Beirut: Daar Al-Fikr, 1409 AH – 1989).
Ibn Qudaamah, Muwaffaquddeen 'Abdullaah bin Ahmad Al-Maqdisi. "AlKaafi fee Fiqh Al-Imam Ahmad". (1st ed., Beirut: Daar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, 1414 AH – 1994).
Al-Juwaini, 'Abdul Malik bin 'Abdillaah bin Yusuf. "Nihaayah Al-Matlab
fee Diraayah Al-Madhab". Investigation: Prof. 'Abdul 'Adheem
Mahmud Ad-Deeb. (1st ed., Daar Al-Minhaaj, 1428 AH – 2007).
Al-Buhuuti, Mansour bin Yuunus Al-Hambali. "Ar-Rawd Al-Murbi' Sharh
Zaad Al-Mustaqni'". Investigation: 'Abdul Quduus Muhammad
Nazeer. (Daar Al-Muayyid – Muassasah Ar-Risaalah).
Al-Buhuuti, Mansour bin Yuunus Al-Hambali. "Daqaaiq Uli An-Nuha Li
Sharh Al-Muntaha known as Sharh Muntaha Al-Iraadaat". (1st ed.,
'Aalam Al-Kutub, 1414 AH – 1993).
Al-Qaraafi, Shihaabuddeen Ahmad bin Idrees. "Anwaar Al-Buruuq fee
Anwaa Al-Furuuq". ('Aalam Al-Kutub).
Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistaani. "Sunan Abi Dawud".
Investigation: Muhammad Muhyiddeen 'Abdul Hameed. (Saida –
Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah).
An-Nasaai, Ahmad bin Shu'aib. "Sunan An-Nasaai". Investigation: 'Abdul
Fattaah Abu Guddah. (2nd ed., Aleppo – Maktab Al-Mabuu'aat AlIslaamiyyah, 1406 AH – 1986).
Muhammad Al-Ameer Al-Maaliki. "Daw Ash-Shumuu' Sharh Al-Majmuu'
fee Al-Fiqh Al-Maaliki" (with Hijaazi Al-'Adawi Al-Maaliki).
Investigation: Muhammad Mahmuud Walad Muhammad Al-Ameen
Al-Masuumi. (1st ed., Nouakchott –Mauritania: Daar Yusuf bin
Taashifeen – Maktabah Al-Imaam Maalik, 1426 AH – 2005).
Ash-Sheeraazi, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf. "Al-Muhaddab fee
Fiqh Al-Imaam Ash-Shaafi'i". (Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah).
Ibn Muflih, Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarrij AlHambali. "Kitaab Al-Furuu'" (with Tasheeh Al-Furuu' by 'Alaauddeen
'Ali bin Sulaiman Al-Murdaawi). Investigation: Dr. 'Abdullaah AtTurki. (1st ed., Muassasah Ar-Risaalah, 1424 AH – 2003).

- 57 -

- 58 -

The contents of this issue
No.
1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

Researches
Scholarly Review of Jurisprudential Meanings of the Maliki
School - in the Chapters on Transactions
Dr. Maajid Muhammad Husain Al-Maaliki
The Chapter on: "Returning of Sold Goods Due to Defect" in
Sharh Al-Muharrar
By Safiyyuddeen 'Abdul Muhmin bun 'Abdil Haqq Al-Baghdaadi
Al-Qatee'e Al-Hambali
Dr. Ahmad bin Aish Al-Muzaini
The Chapter on: "Returning of Sold Goods Due to Defect" in
Sharh Al-Muharrar
By Safiyyuddeen 'Abdul Mumin bn 'Abdil Haqq Al-Baghdaadi
Al-Qatee'e Al-Hambali
Dr. Yaasir ‘Ajeel Al-Nashmi
Compensations in Electronic Games
Dr. Husian bin Ma'lawi bin Husain Al-Sharaani
Tahqeeq Al-Manaat (Ascertaining the Effective Cause) According
to the Companions –May Allaah be pleased with them-: Rooting
and Application
Dr. Sulaiman bin Muhammad Al-Najraan
The Impact of the Purposes of Zakat on its Shari'ah Rulings"Support Purpose as a ModelDr. Sa‘ad bin Muqbil Al-Hareeri Al-‘Anzi
The Issues of Usuul upon Which the Agreement of the Four
[Ortodox] Imams [of Fiqh] Were Reported Regarding the
Chapter of Al-Ahkaam Ash-Shar'iyyah
Collection and Study
Dr. Saleh bin Sulaiman Al-'Oubaid
"The Objection of Prohibition (Qādiḥ al-Man') According to the
Scholars of Usūl"
Dr. Abdullah bin Ahmad bin Sa'eed Al-Sharif
The Methodologies of the Scholars of Usuul (Fundamentals of
Islamic Jurisprudence) in Studying Topics of Discrepancy and
Weighting: Balancing and Comparison
Hibbah Muhammad Khaalid Mansour
The Concealed Effective Cause (Al-‘Illa Al-Mugayyabah) and the
Impact of Its Transitivity on Off-Shoot Jurisprudential Issues
Dr. Adnan bin Zayid bin Muhammad Al-Fahmi
The Financial Restructuring Procedure According to the Saudi
Bankruptcy Law (An Establishing Legal Study)
Dr. Ahmad ‘Abdur Rahmaan Al-Majaali
Floating Rate (Ijara) in Saudi mortgage market
(Perception, Jurisprudential ruling and Application)
Dr. Mansour bin ‘Abdir Rahmaan bin Muhammad Al-Ghaamidi
The Powers of Preliminary Criminal Investigation Officers in
Accordance with the Saudi Anti-Commercial Fraud Law
An Analytical Study
Dr. Bandar bin Khaalid Al-Dhubyaani

The
page

9

59

137
177
241

309

367

447
497
551
623
667
705

Publication Rules at the Journal

((

 The research should be new and must not have been published before.
 It should be characterized by originality, novelty, innovation, and addition
to knowledge.
 It should not be excerpted from a previous published works of the
researcher.
 It should comply with the standard academic research rules and its
methodology.
 The paper must not exceed (12,000) words and must not exceed (70) pages.
 The researcher is obliged to review his research and make sure it is free from
linguistic and typographical errors.
 In case the research publication is approved, the journal shall assume all
copyrights, and it may re-publish it in paper or electronic form, and it has
the right to include it in local and international databases - with or without a
fee - without the researcher's permission.
 The researcher does not have the right to republish his research that has
been accepted for publication in the journal - in any of the publishing
platforms - except with written permission from the editor-in-chief of the
journal.
 The journal’s approved reference style is “Chicago”.
 The research should be in one file, and it should include:
- A title page that includes the researcher's data in Arabic and English.
- An abstract in Arabic and English.
- An Introduction which must include literature review and the scientific
addition in the research.
- Body of the research.
- A conclusion that includes the research findings and recommendations.
- Bibliography in Arabic.
- Romanization of the Arabic bibliography in Latin alphabet on a separate
list.
- Necessary appendices (if any).
• The researcher should send the following attachments to the journal:
The research in WORD and PDF format, the undertaking form, a brief CV,
and a request letter for publication addressed to the Editor-in-chief

() These general rules are explained in detail on the journal's website:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

The Editorial Board

Prof. Dr. Omar bin Ibrahim Saif

(Editor-in-Chief)
Professor of Hadith Sciences at Islamic
University

Prof. Dr. Abdul ‘Azeez bin Julaidaan AzZufairi
(Managing Editor)
Professor of Aqidah at Islamic University
Prof. Dr. Baasim bin Hamdi As-Seyyid
Professor of Qiraa‘aat at Islamic
University
Prof. Dr. ‘Abdul ‘Azeez bin Saalih Al‘Ubayd

Professor of Tafseer and Sciences of
Qur‘aan at Islamic University

Prof. Dr. ‘Awaad bin Husain Al-Khalaf
Professor of Hadith at Shatjah University in
United Arab Emirates
Prof. Dr. Ahmad bin Muhammad ArRufā‘ī

Professor of Jurisprudence at Islamic
University
Prof. Dr. Ahmad bin Baakir Al-Baakiri

Professor of Principles of
Jurisprudence at Islamic University
Formally
Dr. ‘Umar bin Muslih Al-Husaini

Associate Professor of Fiqh-usSunnah at Islamic University

***

Editorial Secretary: Dr. Khalid bin Sa’d AlGhamidi
Publishing Department: Omar bin Hasan
al-Abdali

The Consulting Board

Prof.Dr. Sa’d bin Turki Al-Khathlan

A former member of the high scholars

His Highness Prince Dr. Sa’oud bin
Salman bin Muhammad A’la
Sa’oud

Associate Professor of Aqidah at King
Sa’oud University

His Excellency Prof. Dr. Yusuff
bin Muhammad bin Sa’eed

Vice minister of Islamic affairs

Prof. Dr. A’yaad bin Naami As-Salami

The editor –in- chief of Islamic
Research’s Journal

Prof.Dr. Abdul Hadi bin Abdillah
Hamitu

A Professor of higher education in Morocco

Prof.Dr. Musa’id bin Suleiman AtTayyarr
Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s
University

Prof. Dr. Ghanim Qadouri AlHamad

Professor at the college of education at
Tikrit University

Prof. Dr. Mubarak bin Yusuf Al-Hajiri

former Chancellor of the college of sharia
at Kuwait University
Prof. Dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij

A Professor of higher education at
University of Hassan II

Prof. Dr. Falih Muhammad AsShageer

A Professor of Hadith at Imam bin Saud Islamic
University
Prof. Dr. Hamad bin Abdil Muhsin AtTuwaijiri

A Professor of Aqeedah at Imam
Muhammad bin Saud Islamic University

Paper version
Filed at the King Fahd National Library No. 8736/1439
and the date of 17/09/1439 AH
International serial number of periodicals (ISSN) 78981658

Online version
Filed at the King Fahd National Library No.
8738/1439 and the date of 17/09/1439 AH
International Serial Number of Periodicals (ISSN)
7901-1658

the journal’s website
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
The papers are sent with the name of the Editor in – Chief of the Journal to this E-mail address
es.journalils@iu.edu.sa
(The views expressed in the published papers reflect
the views of the researchers only, and do not
necessarily reflect the opinion of the journal)



