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 ملخص الرسالة

الكليات الفقهية عند املالكية يف باب البيوع من  عنوان الرسالة:

 .ًا ودراسةح مجًعأول القرض إىل آخر الصل

 .إبراهيم بن عبداهلل بن حممد جميد اسم الباحث:

 د. عبداهلل بن حممد حلمي عيسى.أ.اسم المشرف: 

 
 ، أما بعد:والسالم على رسول اهلل احلمد هلل والصالة 

لنيل درجة املاجستري يف الدراسات اإلسالمية،  مقدمٌة فهذه الرسالُة

 .ني، وخامتةوت مقدمًة، ومتهيًدا، وبابواليت َح

الفقهية واليت تبتدئ بكلمة  حتدثت يف هذا البحث عن الكلياتقد و

، وقسمت دراسيت إما بقاعدة فقهية، أو ضابط فقهي متبوعة )كل(

 إىل قسمني:

قسٌم نظري شرحت فيه تعريف الكلية والفرق بينها وبني نظرياتها، 

 ه بذكر مصادر الكلية الفقهية ومكانتها.بعُتواْت

الكليات الفقهية يف باب البيوع من  دراسةخصصته لقي تطبيوقسٌم 

واحدة ُكليًة منها  ا وستنياحًدوالقرض إىل الصلح، وقد حوى 

من مجع  كليًةتسع وعشرون ري، وَقكلية من مجع اإلمام امَلوعشرون 

ضمن حدود  كليًة ةعشر ىحدإي، واستخرجت اِسكَناإلمام امِل

، أدلتهاها، ويناببيان مع وذلك ،امجيًع البحث، ثم قمُت بدراستها

 ها.اتتطبيقومستثنياتها، و
   ** ** 
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Abstract   
 

Thesis Subject: The collective juristic rules in the chapter of 

sales from the topic of loan to the topic of reconciliation. 

Researcher Name: Ibrahim Bin Abdullah Mohammed Majeed. 

Supervisor Name: Dr. Abdullah Bin Mohammed Helmi Eisa. 
 

All praise be to Allah, peace and blessings be upon our prophet. 

This research is submitted for obtaining the Master Degree in Islamic 

Study, and it consist of introduction, preface, two chapters and conclusion. 

I have tackled Al-Kuliyat Al-Fiqhiyah (the collective rules of 

jurisprudence) which begins in Arabic with the word Kul (all) followed by 

the juristic rules or regulations. This research is divided into two sections: 

The first is the theoretical section, wherein I defined the collective 

juristic rules and differentiated between them and other collective rules. 

Then, I dealt with the sources of the collective juristic rules and their status. 

The second is the practical section which I dedicated to studying the 

collective juristic rules in the chapter of sales from the topic of loan to the 

topic of reconciliation. This part contained sixty one collective rules, with 

twenty one among them collected by Imam Al-Muqry, and twenty nine  

collected by Imam Al-Miknasy. In this study, I derived eleven collective 

rules, studied them, explained their meanings, and mentioned their 

evidence, exceptions, and applications.   

** ** 
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 المقدمة

من شرور أنفسنا ومن  إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل
سيئات أعمالنا، من يهد اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى  اإله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممد  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ آله وصحبه أمجعني، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، 

(1) چڦ   ڦ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ     ٿپ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ

چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹٹ
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ   (2) 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ    ڭھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

چ  ۋ
(3) (4). 

 أما بعد:
األبدان، وأخرج به الناس أصلح به و فإن علم الشريعة علٌم أنار اهلل به القلوب 

مب  ىب  يب    چ :من الضالل إىل الرشاد، ورفع به األجور والدرجات، قال اهلل 

چمج     مث  ىث     يث  حج  جثجت   حت  خت  مت  ىت    يت
، وقال اإلمام (5)

: باب العلم قبل القول والعمل؛ لقول اهلل تعاىل: (6)البخاري رمحه اهلل يف صحيحه
                                 

 .102اآلية آل عمران:  سورة( 1)
 .1 اآليةسورة النساء: ( 2)

 . 01-00 اآليتان سورة األحزاب:( 3)

(، كتاب 2/283وهذه املقدمة ُتسمى خبطبة احلاجة، وقد رواها عدد من األئمة منهم أبو داود يف سننه ) (4)
 النكاح، باب يف خطبة النكاح، وحكم الشيخ األلباين بصحتها. 

 .11 ( سورة اجملادلة: اآلية5)

صحيح البخاري وُيسمى  ،(، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل1/24( صحيح البخاري: )6)
هلل حممد بن إمساعيل وسننه وأيامه، أليب عبدا باجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل 

 البخاري اجلعفي، حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر، ط دار طوق النجاة. 
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چ جخ ...مت   ىت   يب  جت     حت     ختچ
فبدأ بالعلم؛ ولذا كان العلماء هم ورثة  (1)

له  وذلك بأمر اهلل  ،االستزادة من شيء إال من العلم األنبياء، ومل يطلب النيب 

چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چ :يف قوله تعاىل
(2)

 . 

حبياة املسلم، فبه يعبد  اوعلم الفقه من أشرف العلوم الشرعية وأكثرها تعلق  

ور، ولذلك بعدل بال اجحاف وج   هُ لق  على بصرية ونور، ويعامل خ    املسلم ربه

ودراية، ومن  ااعتىن العلماء به أشد العناية، وأخرجوا لألمة مصنفات تزيدهم علم  

الكليات  يسر إدراكه واالملام به، علمُ تلكم العلوم اليت ُتستقى من علم الفقه، وتُ 

سهل للعاملم واملفيت والقاضي د الفقهية، واليت تُ من أنواع القواع االفقهية اليت تعترب نوع  

أن أسلك  الوصول للحكم، وحتفظه من الوقوع يف الزلل والظلم، ولقد وفقين ريب 

عند  الفقهيةم  باب املشاركة يف دراسة هذا العلم من خالل حبثي املوسوم بـــــ "الكلياتم 

"، وذلك لنيل ودراسة امجع   إىل آخر الصلحم  من أول القرضم  البيوعم  يف بابم  املالكيةم 

لرب العاملني،  اللمسلمني، خالص   اأن يكون هذا البحث نافع   درجة املاجستري، رجاء  

 على اهلادي النذير وسلم صوابا على خطى سيد املرسلني، إنه جواد كرمي وصلى اهلل

 وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين. والسراج املنري
  

                                 
 .11اآلية :( سورة حممد 1)

 .114اآلية( سورة طه : 2)
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 موضوعأهمية ال

 يفيف ضبط األحـكام املتناثرة  ادراسـة الكـليات والقواعد الفقهية مهم جـد    (1
بـطون الكـتب، ومجـع شتاهتا، وجعلهـا يف نسق واحـد؛ فـهي تعـني الفقيه 

 واملتعلم على استحضــار األحكام، وتضبط استنباطاته هلا.
راسة أبواب الفقه سهل له دفقهية قوية تُ  كة  ن عند الباحث مل  كو  معرفتها تُ  (2

من  عليه اعلى استنباط أحكام ما لـم جيده منصوص   االواسعة، وجتعله قادر  
 املسائل النازلة، والوقائع املستجدة.

حفظ الفقيه للكـليات الفقهية جيعله يضبط املسائل الكـثرية املتناظرة، حبيث  (3
تكـون هذه القواعد والكليات وسيلة الستحضار األحكام الفقهية عند 

 احلاجة. 
كـم  الكليات الفقهية تُ  (4 الشريعة وأسرارها، ومـدى استيعـاب  ظهر للناظر حم

 الـفقه اإلسالمي لألحكام ، ومراعاته للحقوق والواجبات.
سهل الكليات الفقهية على غري املتخصصني بالفقه االطالع على حماسن تُ  (5

يف  رد  وت   ،زمانه، ومناسبته لكل العصور واألهذا الديـن، والنظر يف روعته ومجال
عون بأن الفقه اإلسالمي مشتمل على قواعد جزئيـة الوقت ذاته على من يد  

 فقط، ومل يشتمـل على قواعد كلية.
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 أسباب اختيار الموضوع

ثر، أسوق كُ   مما دفعين الختيار موضوع الكليات الفقهية عند املالكية أسبابٌ 
 منها ما يلي:

ة وأمهية كربى يف الفقه اإلسالمـي؛ فـهـي ن الكليات الفقهية تكتسب مكانإ (1
تــضبط االستنباط لألحكام الفرعية، وجتمع الفروع واجلزئيات املتناثرة، وجتعلها 
يف طـريق واحد، مما يساعد على إدراك الروابط بني اجلزئيات والفروع املتفـرقـة، 

خريج والقياس على الفروع ويعني على استحضار األحكام، ويسهل الت
رمحه اهلل: "البد أن يكون مع  (1)يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،هيةالفق

رد إليها اجلزئيات ليتكلم بعلم وعدل، مث يعرف اإلنسان أصول كلية تُ 
وجهل  ،اجلزئيات كيف وقعت، وإال فيبقى يف كذب وجهل فـي اجلزئيات

 .(2) وظلم يف الكليات، فيتولد فساد عظيم"
وانتشاره، ومشوله؛ فهو جيمع بني فقه األثـر  خصوبة املذهب املالكي، وسعته، (2

وفقه الرأي، وكذلك لمما يتميز به من أصالة األصول، وقوة القــواعد، حىت قال 
شـيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: "من تدبـر أصـول اإلسـالم وقواعد الشريعة 

 .(3) ..." أهل املدينة أصح األصول والقواعدوجد أصول مالك و 

                                 
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، اإلمام، شيخ اإلسالم، ولد يف حران وحتول  (1)

فنبغ واشتهر، صّنف الكثري من املصنفات ومنها: السياسة الشرعية، الفتاوى، اإلميان، به أبوه إىل دمشق 
خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي األعالم، ه(. انظر: 028اجلمع بني النقل والعقل، تويف )سنة 

 (.1/144) بن فارس، الزركلي الدمشقي، ط دار العلم للماليني

م تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، مجع ، لشيخ اإلسالفتاوىجمموع ال (2)
 .(11/203)، ط جممع امللك فهد وترتيب: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم

 .(20/328) ابن تيمية شيخ اإلسالم فتاوىجمموع  (3)
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اسة اىل دراسة الكليات الفقـهية يف املذهب املالـكي؛ حيث لفــت احلاجة امل (3
سيأيت ذكرمها يف  ني سابقني متقدمني يف هذا اجملالانتباهي وجود كتاب

 الدراسات السابقة بإذن اهلل.
بــل يف االطــالع علــى كتــب املــذاهب األخــرى الــيت مل يســبق   دراســتها مــن ق (4

للمـــــدارك، والتحلـــــي  افائـــــدة، وتوســـــيع  رغبـــــة يف ال املراحـــــل الدراســـــية الســـــابقة؛
 بأخالق العلماء يف تعاملهم مع مشاخيهم وتالميذهم.

ويعترب  ، باب البيوع من القرض إىل الصلحخرتت مجع الكليات الفقهية يفأ (5
هذا اجلمع إمتاما ملن سبقين من اإلخوة الباحثني يف باب البيوع الذي يعد من 

سلم يف حياته اليومية، وحيفظ له حقه، أهم أبواب املعامالت اليت حيتاجها امل
وحيفظه كذلك من التعدي على حقوق إخوانه املسلمني، وبذلك يسود األمن 

 واألمان جمتمع االسالم.
املشــاركة يف إحيــاء الــرتام اإلســالمي، وذلــك بتقــدمي إضــافة جديــدة مــن مجــع  (6

ودراســـــة للكليـــــات يف هـــــذا املـــــذهب اجلليـــــل؛ فاحلاجـــــة ماســـــة إىل دراســـــتها، 
 ريدها من مظاهنا، وتأصيلها، وربطها بفروعها ومواضيعها.وجت
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 الدراسات السابقة

سالمية على جمموعة من املراجع اليت حتدثت عن الكليات اشتملت املكتبة اإل
 الفقهية يف مجيع املذاهب الفقهية، أسوق منها ما يلي:

 :الكتاب األول

أمحد   حممد بن حممد بنعبد اهلل " لإلمام أيبملن أحب   ب  ب "عمل من ط  كتا
 م .1110طبعته الدار العربية للكتاب الطبعة األوىل يف بريوت عام ، (1)رياملق  
 الكتاب يقع يف أربعة أقسام : -

 القسم األول : يف األحاديث النبوية. -
 القسم الثاين : يف الكـليات الفـقـهية.  -
 القسم الثالث : يف القـواعـد احلكمية. -
 لفاظ احلكمية املستعملة يف األحكام الشرعية.القسم الرابع :يف األ -

وقـد قام د. حممد أبو األجفان بتحقيق القسم الثاين من الكتاب وهو )الكلـيات 

مام ويعد اإل ،هـ1432طبعة األوىل يف بريوت عام الفقهية( وطبـعته دار ابن حزم ال

مجع مادهتا من و ف يف  الكليات الفقهية، وصاغها بصفتها احلالية، املقري أول من أل  

                                 
امليم والقاف مع ري )بفتح امليم وسكون القاف، وقيل بفتح أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد املق   (1)

تشديد الثانية( التلمساين، أحد حمققي املذهب الثقات وأكابر فحوله األثبات العمدة املتفنن يف العلوم 
احلامل لواء املنثور واملنظوم حج ولقي أعالما  وأخذ عنهم، وقد توىل قضاء فاس أيام السلطان أيب عنان 

 احلسن علي بن عبد اهلل اجلذامي األندلسي، ه(. انظر: تاريخ قضاة األندلس أليب058املريين، )ت: 
(؛ اإلحاطة يف أخبار غرناطة، 161حتقيق: جلنة إحياء الرتام العريب، ط دار اآلفاق اجلديدة )ص: 

حملمد بن عبد اهلل بن سعيد السلماين، الشهري بلسان الدين ابن اخلطيب، ط دار الكتب العلمية 
الكية، حملمد بن حممد بن عمر بن علي بن سامل لخلوف، (، شجرة النور الزكية يف طبقات امل2/116)

 (.1/334علق عليه: عبد اجمليد خيا ، ط دار الكتب العلمية )
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أمهات الكتب الفقهية يف املذهب املالكي، واليت أشار إليها يف بعض الكليات، وهي 

 أربعة أسردها على النحو اآليت:

 هـ( .240سحنون القريواين )ت  مالك برواية املدونة لإلمام 
 هـ( .368 التفريع يف فروع املالكية أليب القاسم عبيد اهلل بن احلسن العراقي )ت 
 ان والتحصيل ملا يف املستخرجة من التوجيه والتعليل، للقاضي أيب الوليـــد حممد بن البي

 هـ(.520 أمحد بن حممد بن رشد املالكي )ت
  اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة أليب حمـــمد عبد اهلل بن جنــم بن شاس اجلذامي

 هـ(.610 السعدي )ت

كلية، موزعة على تسعة   رين ومخسمائةمخٍس وعشوقد رتبها على أبواب الفقه يف 
 عشر كتابا ، ابتداء  بكتاب الطهارة، وانتهاء  بباب الوصايا والفرائض. 

وهو يف الغالب يقتصـر على القـول املشـهور يف املسـألـة دون أن يصـرح بـذلك، 
ينص  اينص على أن ما ذكره هو املشهور، دون أن يعرج على غريه، وأحيان   اوأحيـان  
 القول املختار.  علـى

ويعد اإلمام املقري رمحه اهلل الرائد يف هذا اجملال، وإن كانت هناك بعض 
الكليات الفقهية تُنسـب إىل اإلمـام القـرافـي، وهـي سـبع عشـرة كـليـة فـي الفرائض، إال 

 .قري كان له السبق يف هذا اجملالمام املن اإلأ
ث واالستقصاء مل نتوصل إىل معرفة بعد البح" ل الدكتور حممد أبو األجفان:اق

من سبق أبا عبد اهلل املقري يف الــعناية بتـأليـف كـليات فـقهية بـصفة مـقصودة، وتـرتيبها 
 .(1)"على أبواب الفقه ...

وأول من ألف يف الكليات وصاغها بصفة "ل الدكتور ناصر امليمان: اوق
مد بن حممد بن أمحد املقري مقصودة حسب علمي هو الفقيه املالكي أبو عبد اهلل حم

                                 
 .(1/46) الدار العربية للكتاب، ط حتقيق الدكتور حممد أبو األجفان ،الكليات الفقهية للمقري( 1)
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 .(1)"من اهلجرة ... (058)املتوىف عام 

حسب  – اإلمام املقري رمحه اهلل من كليات فقهية ومل يقم أحد بدراسة ما مجعهُ 
وبلغت  حدود حبثي،، وقمت حبصر واستخراج الكليات الفقهية اليت ضمن - علمي

 نة على النحو التا :بي  وهـي مُ كلية،  نو إحدى وعشر 

 عدد الكليات    اسم الباب

 6 القرض

 2 الرهن

 4 أحكام إحاطة الدين مبال املدين والتفليس

ر وأحكامه        0 أسباب احلج 

 2 أحكام الصلح           

  
 الكتاب الثاني : 

راسة د ،(2)د اهلل حممد بن غازي املكناسي"الكليات الفقهية" لإلمام أيب عب
 ي أبو األجفان رمحة اهلل عليه.وحتقيق الدكتور حممد اهلاد

لقد اقتفى اإلمام املـكناسي أثـر اإلمام املقـري وتأثر به، فـصـاغ كليـات فقهية 
خصها بكتاب مسـتقل، وبىن اإلمام املكناسي رمحه اهلل الكليات الفقهـية على 

كلية، وزعها على وثالمثائة   وثالثني اأربع  املشهور من املذهب املـالكي اليت بلغت 
أبواب النكاح وما يتعلق به، واملعامالت وما شاكلها، والشهادات واحلدود، ومل 

 من مسائل العبادات.   ايضمن رمحه اهلل  كتابه شيئ  
                                 

 .(1/85بد اهلل امليمان )الكليات الفقهية دراسة نظرية تأصيلية للدكتور ناصر بن ع (1)
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن غازي العثماين املكناسي مث الفاسي، شيخ اجلماعة هبا اإلمام العالمة  (2)

البحر احلافظ احلجة احملقق، ذو التصانيف املفيدة العجيبة رحل الناس إليه لألخذ عنه كان عذب املنطق 
ه(. انظر: شجرة النور، 111تويف يف مجادى األوىل سنة )هـ( و 841حسن اإليراد والتقرير، ولد سنة )

 (.1/318البن لخلوف )
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 أما الكليات الفقهية اليت حصرهتا لدى كتاب الكليات الفقهية لإلمام املكناسي
 تفصيلها كاآليت:و  كلية،  تسع وعشرونفقد بلغت رمحه اهلل 

 عدد الكليات    باسم البا

 1 القرض

 14 الرهن

 13 إحاطة الدين مبال املدين والتفليس

 1 أحكام الصلح            

 
وكال الكتابني السابقني مالكيني، ومها ال يتعارضان مع موضوع الرسالة اليت 

 ها.حبثت

يف كتب األئمة املالكية ليصبح  املنثورةومن مث أضفت بعض الكليات الفقهية 
، ا، وقمت حبمد اهلل بـدراستها جـميعـــ  كلية    واحٌد وستونالكليات املستخرجة  جمموع

 ويف هذا إضافة علمية جديدة من جانبني:
يف نفس  -رمحهما اهلل  -الزيادة على كليات اإلمامني املقري واملكناسي .1

 املوضوع.
طور هذا كلياهتما والتـي زيـدت عـليها، دراسـة  وافية ، ويف هذا زيادة ت  دراسـةُ  .2

 العلم وجتدده، كما ال خيفى على كل منصف.

 الكتاب الثالث :

دكتور ناصر بن عبد "الكليات الفقهية عند احلنابلة" دراسة نظرية تأصيلية، لل 
 .اهلل امليمان"

 صفحة. (11)وزارة العدل يف  جملة حبث حمكم نشرته هو -
فقهية؛ وذلك ببيـان اعـتىن فيـه املـؤلف بـدراسة اجلانب النظري للكليات ال -

معــىن الكلية، ومدلوالهتا، وأحكامها، والفرق بني الكلية الفقهية وبني ما شاهبها من 
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الفنون كالكليات املنطقية، والكليات األصولية، والقواعد والضوابط الفقهية، وذكر 
ن أمهيتهـا وفائدة مجعها ودراستها، وبيان أنواعها ومصادرها وحجيتها. ويعـترب حبثـه م

 للكليات الفقهية. أهـم الدراسات النظرية التأصيلية

 الكتاب الرابع :

 "الكليات الفقهية يف املذهـب احلنبـلي "، للدكتور ناصر بن عبد اهلل امليمان.
 (3): كم من اجمللس العلمي جبامعة أم القرى، وأجيز بقراره رقمهو كتاب حُ  -

 هـ.1424معامنه بع الطبعة األوىل هـ، وطُ 10/1/1424وتاريخ 
ئة وأربع صفحات مهد فيه املؤلف ملعىن االكتاب متوسط احلجم يتكون من م -

الكليات الفقــهية، وقـام بـجمع الكـليات الفقهيـة املنثورة يف بطـون أمهـات  
كتب الفقه احلنبلي كاملستوعب للسامـري، واملغين والعمدة البن قدامة، واحملرر 

 للمجد، واإلنــصاف للمرداوي...اخل.
كلية فقهية مرتبة على األبواب   ةومخسمائمثان ومثانني مجع املؤلف يف كتابه هذا  -

ومعظم الكليات الواردة  ،بكتـاب اإلقـرار اطهارة ومنتهـي  بكـتــاب ال االفقهية، مبتدئ  
، إال أن املؤلف اقتصر الفقهية يف كـتابه من بـاب الضوابط الفقهية ال القواعد

 ت، وذكرها جمــردة من غري دراسة وحبث.على استخراج هـذه الكليا

 الكتاب الخامس:

ـــــد احلنابلــــة"، للــــدكتور  ـــــياه عنـ "الكليــــات الفقهيــــة وحكــــم التشــــريع يف بــــاب املــ
 .هلل آل سيفاعبد
 هو حبث حمكم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. -
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احلنبلي،  يف الفقه اصفحة، اعتمد يف دراسته على عشـرين كتابـ   مثاننييقع يف   -
منها احملرر البن تيمية، واملغنـي والكايف البن قدامـة، وكشـاف القـناع، وشـرح 

  .مـنتهى اإلرادات، والروض املربع للبهويت ...اخل
كلية فقهية، ما بني ني ومثانني  تاثنبلغت الكليات الفقهية يف هذا البحث  -

الفقهية، مث  الكلية فيهاويذكر  من قمبل الباحث، منصوص عليها ومستنبطة
ثل هلـا من كـالم وميُ  - إن وجد -يشري للخالف فيها داخل املذهب احلـنبلي 

 ج عليها ما تيسر من املسائل لتوضيحها. ـر  علماء املـذهب، و خيُ 
ويسـتـدل  ،التشريع يف باب املياه، وحيـرره، ويوثـقهيذكر الباحث يف حبثه حكم  -

 ويذكر كالم العلماء فيه.  ،عليه
، بل قـام فحسب مل يقتصر على الكليات املنصوصة عند الباحث أنه اجلديد -

 باستنبـاط بعـض الكليات الفقهية من خالل استقراء الفروع الفقهية املتشاهبة.

 الكتاب السادس :

يف أصول األقضية ومناهج "الكليات الفقهية من كتاب تبصرة احلكام 

ا، وتطبيق   وتأصيال   ا، شرح  (1)ضي برهان الدين بن فرحون املالكيللقا، األحكام"

 لباحثة عائشة لروي.ل

: تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام للقاضي أصل الكتاب -

 هـ(.011 برهان الدين إبراهيم بن فرحون األندلسي املالكي )ت

                                 
بن فرحون، برهان الدين اليعمري، عامل حبام، ولد ونشأ ومات يف املدينة،  إبراهيم بن علي بن حممد (1)

 ،ه013وتوىل القضاء باملدينة سنة  ،هـ 012وهو مغريب األصل، رحل إىل مصر والقدس والشام سنة 
أصيب بالفاجل يف  ،من شيوخ املالكية، من كتبه: الديباج املذهب يف تراجم أعيان املذهب املالكي وهو

 (.1/52األعالم، للزركلي ) انظر: .ه(011، وذلك عام )عاما 00شقه األيسر، فمات بعلته عن حنو 
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 أعمال الباحثة يف خدمة الكتاب: -
كتابه تبصرة عرفت الباحثة بالقاضي برهـان الدين بـن فرحـون املـالكي، وب .1

 احلكام.
بيان معناها، وبيان درست الباحثة اجلانب النظري للكليات الفقهية؛ ب .2

 وبني الفنون األخرى، وبيان أمهيتها، وأنواعها وما شابه ذلك. الفروق بينها
استخـرجت الباحثة الكليات الفقهــية مـن الكـتاب، ورتبـتها عـلى  .3

 األبـواب الفقـهيـة.
كلية فقهية يف القضاء   مثان وأربعنيتخـرجة بلغـت الكـليات املس .4

 والدعاوى ووسائل اإلثبات واجلنايات. 
درسـت الباحثـة الكلية املستخرجة؛ وذلك بشرح الكلية، وذكر أصلها،  .5

 وعـرض اخلالف فيها إن وجد، وتطبيقاهتا، وما يستثىن منها.

الرسالة اليت  هنا ال تتعارض معإوهذه الرسالة، وإن كانت يف الفقه املالكي إال 
 قمت بتقدميها ألمور:

ن الكليات اليت مجعتها كـانت من عدة مراجع من كتب األئمة املالكية، وأمـا إ األول:
الكليـــات الـــــيت مجعتهـــا البـاحــــثة عائشـــة كانـــت مـــن كتـــاب واحــــد فقــــط، وهــــو  

 كتاب التبصرة.
املالكية، وموضوع  موضـوع الكليات اليت مجعـتها هـو الكـليات الفقـهية عنـد الثاني:

البـاحثـة الكـليات الفقـهية مـن كتـاب التبصـرة فقـط، والكتاب مل يكن من 
 .التـي مجعت منها الكليات الفقهيةاملصادر 

إن كتـاب التبـصرة كتاب خـاص باألقضـية، والدعـاوى، واجلنـايـات، وحنـوها،  الثالث:
هو موضح يف عنوان والكليات اليت قمت ببحثها هي يف باب البيوع كما 

 الرسالة.
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 خطة البحث

وتفصيلها   ،من مقدمة، ومتهيد، وبابني، وخامتة، وفهارس يتكون البحث إمجاال  
 :آليتكا

، وخـــــطة ســـباب اختيـــاره، والدراســـات الســـابقةوتشـــمل أمهيــــة املــــوضوع، وأ :المقدمةةةة
 .ومنهـج البحـث ،البحــث

ان جهود املالكية يف التأليف يف ويشمل التعريف باملذهب املالكي، وبي :التمهيد
 الكليات، وفيه مبحثان:

 التعريف باملذهب املالكي  المبحث األول:
 جهود املالكية يف التأليف يف الكليات الفقهية.  :المبحث الثاني

 ، وفيه فصالن:الفقهية ويشمل الدراسة النظرية للكليات : الباب األول

 ق بينها وبني مشاهباهتا وفيه مبحثان:تعريف الكلية، وبيان الفرو  :الفصل األول

 وفيه أربعة مطالب: ،تعريف الكلية :المبحث األول
 : تعريف الكلية يف اللغة.املطلب األول

: تعريف الكلية يف اصطالح أهل الكالم الثاين املطلب
 واملنطق.

 املطلب الثالث: تعريف الكلية يف اصطالح األصوليني.
 اصطالح الفقهاء. : تعريف الكلية يفاملطلب الرابع

 وفيه مطلبان: ،ق بني الكلية الفقهية وما شاهبهاالفر : المبحث الثاني
: الفرق بني الكلية الفقهية، والقواعد والضوابط املطلب األول

 الفقهية.
 : الفرق بني الكلية الفقهية، والكلية األصولية.املطلب الثاين

 فيه مبحثان:مصادر الكليات الفقهية، ومكانتها، و  :الفصل الثاني
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 مصادر الكليات الفقهية، وفيه أربعة مطالب:  :المبحث األول
 الكرمي. القرآن: املطلب األول
 : السنة النبويـة. املطلب الثاين
 : اآلثار عن الصحابة والتابعـني.املطلب الثالث

 املطلب الرابع: أقوال أئمة املذاهـب األربعــة. 

 :ة، وفيه ثالثة مطالبكليات الفقهيمكانة ال :المبحث الثاني
 : أمهية الكليات الفقهيـة.املطلب األول

 املطلب الثاين: أنواع الكليات الفقهـية.
 حجية الكليات الفقهية. :املطلب الثالث

 
 :، وفيه مخسة فصولالفقهية للكليات الدراسة التطبيقية :الباب الثاني

 الكليات الفقهية يف القرض. :الفصل األول
 كليات الفقهية يف الرهن.ال: الفصل الثاني

مبال املدين  ينم الكليات الفقهية يف أحكام إحاطة الد   :الفصل الثالث       
 والتفليس.

ر وأحكامه. :الفصل الرابع  الكليات الفقهية يف احلج 
 الكليات الفقهية يف أحكام الصلح. :الفصل الخامس

 ة.ذكر أهم نتائج البحث، والتوصيات املقرتحأوفيها  :الخاتمة

وفهرس  ،النبوية ، وفهرس األحاديثيةالقرآن وتشمل فهرس اآليات :الفهارس    
، وفهرس رتج مم هلمامل وفهرس األعالم وفهرس الكليات الفقهية، اآلثار،

 فهرس املوضوعات.و املصادر واملراجع،  فهرساملصطلحات، و الكلمات الغريبة و 



 الكليات الفقهية عند املالكية يف باب البيوع من أول القرض إىل آخر الصلح

 

11 

 

 منهج البحث

 ة النظرية التأصيلية.درست موضوع الكليات الفقهية من الناحي .1
 اب املذهب املالكي معتمـد  كت  بعض ستخـرجت الكليـات الفقـهية الواردة يفا .2

 :وهي كما يلي ،أمههاعلى 
 هـ(.240تسحنـون القـريواين ) مالك، برواية املـدونة، لإلمـام - أ
التلقني يف الفقه املـالكي، للقـاضي أيب مـحمد عـبد الوهـاب بـن عـلي بن   - ب

 هـ(.422يب البغدادي )تنـصـر الثعل
الكايف يف فقه أهل املدينة، أليب عمرو يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب   - ت

 هـ(.463النـمري القرطيب )ت
البيان والتحصيل والشـرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، أليب الوليد  - م

 هـ(.520حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )ت
حممد بن أمحد بن رشد القرطيب  املـقدمات املمهدات، أليب الوليد - ج

 هـ(.520)ت
الــذخــرية، أليب العـباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن القرايف  - ح

 هـ(. 684)ت
عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد املقري  الكلـيات الفقهية، لإلمام أيب - خ

 هـ(.058)ت
إرشـاد السـالك إىل أشـرف املسالك يف فقه اإلمام مـالك أليب حممد  - د

 هـ(.032الدين عبد الرمحن بن حممد بن عسكر البغدادي )شهاب 
مد بن يوسف العبدري أليب عبد اهلل حم التاج واإلكليل ملختصر خليل، - ذ

 هـ(.810)تاملواق املالكي الغرناطي 
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مواهب اجلليل شرح لختصر خليل، أليب عبـد اهلل حممد بن حمــمد   - ر
 .ـ(ه154الطرابلسي املغريب املعروف باحلطاب الرعيين )ت

، بشرط أن تكون العبارة مشتملة على لفظـة ذكرت الكليات الفقهية بنصها .3
كل( فال أذكرها؛ ألن يف )كل(، أمـا إذا كـانت العـبارة غري مشتملة على لفظ )

 إذ باإلمكان حتويل كل لفظ عام إىل كلية.          اشديد   اذلك توسع  
افة لفظ، أو حذفه، أو إىل التعديل يف بعض الكليات بإض ت احلاجةُ تدع  اس   .4

 تقدميه، أو تأخريه، أو اختصاره، وقمت ببيان ذلك يف احلاشية.
يف احلاشية عند ذكر الكلية إىل الكتاب أو الكتب اليت استخرجت منها  رتُ أش   .5

 هذه الكلية.
 رتبت الكليات الفقهية على األبواب الفقهية اليت وردت فيها. .6
 درست الكليات الفقهية باتباع التا : .0

ذلك بذكر اخلالف يف  نتُ م  ، وض  (1)بـينت املعىن اإلمجا  للـكلية كاملة   - أ
خلالفات املذاهب  واإلشارة دون التطرق اكان قوي  ن  إالكلية داخل املذهب 

 األخرى؛ ألن موضوع رساليت يف املذهب املالكي فقط.
نتقلت أ، وإال -إن وجدت  -أصلها أدلة الكلية اليت تتعلق ب ذكرتُ  - ب

 دلة عقلية يف أغلب األحيان.ذكر أإىل 
 .-إن وجـدت  - املذكورة فيها ذكرت مستثنيات الكـلية الفقهيـة - ت
خاصة  أن بعض الكليات  –إن وجدت  –ذكرت تطبيقات للكلية  - م

 هي تطبيق يف ذاهتا.

                                 
اإلمجا  أشرحها   عىن( ألنين أقوم يف بعض املواضع باختصار الكلية وذكر متامها باحلاشية، ولكنين يف امل1)

 كاملة كما وردت، وال أقتصر على شرح ما اختصرته فقط.
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 معلومةٍ  إيصالُ االختصار يف دراسيت للكليات؛ ألن هديف  عتمدتُ أ - ج
استطردت يف بعض املواضع  د، وقإليهامللل  تسربنع مو  ؛مفيدة للقارئ

 حاجة، كبيان تعريف لفظ غريب، أو معىن ُمشكل، أو خالف قوي.لل
 عتمدت على ثالثة مراجع على األكثر يف أغلب نقواليت؛ لمما رأيت من تشابهٍ أ .8

يف األقوال يف كثري من املراجع، فاكتفيت هبذا العدد فاصال  بينهم بفاصلة 
 منقوطة عند ذكرها يف احلاشية.

 نتميف  عندما اقتبس النص باملعىن خدمت لفظة )انظر( يف حالتني:ستأ .1
 .يةشاقتبس يف احلمنص ذكر أي  ، وعندالرسالة

لسورة ورقم اآلية يف إىل مواضعها، بذكر اسم ا الكرمية يةالقرآناآليات  زوتُ ع   .10
 . احلاشية

ا األحاديث واآلثار، وذلك بعزوها إىل أصوهلا املعتمدة، وبيان درجته خر جتُ  .11
من حيث القبول والرد، من كالم أئمة احلديث والتخريج، خبالف ما إذا كان 

عزوه إليهما دون احلكم عليه، أاحلديث يف الصحيحني، أو يف أحدمها، فإنين 
ذكر املصدر، فرقم اجلزء والصفحة، مث اسم أو األثر قمت بوعند عزو احلديث 

 الكتاب، فاسم الباب، مث رقم احلديث إن وجد.
 ،الصحابة الكرام  املشهورين من دون – املتقدمني لألعالمترمجت  .12
، الع لم لوارد ذكرهم يف البحث، بذكر اسما - املعاصرينو  ،املشهوريناألعالم و 

 .، وختمت بذكر تاريخ وفاتهإن ذُكرت لفاته، وبعض مؤ هوبعض صفات
 ثالوارد ذكرهم يف البح األجالء تركت الرتحم على العلماء ،لالختصار اطلب    .13

وإين  ،افرمحهم اهلل مجيع   علينا،أقل حقوقهم من هذا مع إن ، يف أغلب املواضع
 كالمي بني كالمهم، ولكن ضرورة البحث تقتضي ذلك.ألستحي أن أسطر  

 شرحت كل ما حيتاج إىل شرح من كلمات غريبة، ومصطلحات علمية. .14
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 وضعت خامتة للبحث، وذكرت فيها أهم نتائجه وتوصياته. .15
 املصادر واملراجع. ثبتاملراجع يف  نع   علومات اليت توفرتذكرت مجيع امل .16
 وضـعت فهـارس علمية للبحث، وهي على النحو التا : .10

  ية.القرآنفهرس اآليات 
 .فهرس األحاديث النبوية 
 .فهرس اآلثار 
 فهرس الكليات الفقهية 
 .فهرس الكلمات الغريبة واملصطلحات 
 املرتجم هلم فهرس األعالم. 
  املراجع.ثبت املصادر و 
  املوضوعاتفهرس. 

ا ال حيصى وأشكره شكر    اهلل   وقبل أن أختم مقدميت هذه، فإين أمحدُ 
، الذي من  علي  بنعمه الكثرية وآالئه اجلزيلة، وجعلين من أمة خري عدده إال هو 

، ووفقين لسلوك طريق طلب العلم الشرعي، فأسأل اهلل أن يدمي علينا الرسل 
 ا من فضله، وأن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل.مه، وأن يزيدنع  نم 

ذين كان هلما الفضل بعد اهلل يف وصول  مث أتوجه بالشكر لوالدي  الكرميني الل  
، فأشكرمها على حسن توجيههما، وصادق دعائهما، وأدعو اهلل أن    كل خري إم 

فية، فيارب يرحم والدي رمحة  واسعة ، وأن ميد يف عمر والديت على طاعة منه وعا
 ا.ارمحهما كما ربياين صغري  

خاصة فرتة اجنازي و مث أسجل شكري وتقديري لزوجيت الغالية لوقوفها جبانيب، 
 وأوفره. د اهلل، فجزاها اهلل خري اجلزاءللبحث، واهتمامها بأبنائي ورعايتها هلم بع

مث أشكر إخواين الكرام على ما قدموه   من سند ودعم، وقيامهم برعاية 
ا، وأسعدهم بصالح ديت الكرمية حني انشغا  بإمتام البحث، فجزاهم اهلل خري  وال
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 أبنائهم وأبناء املسلمني.
الدكتور  األستاذ مث أسطر شكري ألستاذي الكرمي مشريف على الرسالة، فضيلة

عبداهلل بن حممد حلمي، فلفضيلته مين جزيل الشكر وعظيم االمتنان ملا وجدته منه 
خلقه، وعنايته البالغة يف توجيهي وإرشادي، فجزاه اهلل كل  خالل حبثي من حسن

 خري، وأحسن إليه، وأمد يف عمره على طاعته، ونفع به وبعلمه اإلسالم واملسلمني.
مث الشكر موصول، وممزوج باحلب والتقدير ألصحاب الفضيلة أعضاء جلنة 

رف حببه لطالب الذي عُ  املناقشة، فضيلة األستاذ الدكتور جباش بن سرحان املخاليف
 بن مسري ، وفضيلة الدكتور حممد بن مطراملتاحة العلم ورغبة إفادهتم بكل الوسائل

السهلي وكيل كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، والرئيس السابق ملركز الدراسات 
حببه لطالب العلم وما فتئ عن خدمتهم، وتيسري كل  كذلك  اإلسالمية الذي ُعرف

بات، فشكر اهلل لكما صاحيب الفضيلة على تفضلكما بقبول ه من صعو لقون  ما ي  
 مناقشة هذه الرسالة وقرأهتا، وإبداء ما فيها من مالحظات.

وشكري جلامعتنا العريقة ممثلة  بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية على إتاحة 
 من عمره الفرصة   بالدراسة يف مركز الدراسات اإلسالمية الذي أمضى ثالثة عقود

 لطالب العلم، فشكر اهلل لكل صاحب جهٍد جهده. اخادم  
 وبعد: فقد بذلت يف هذا البحث ما يف وسعي وطاقيت:

        (1)الالذي مح   رم د  والنمل يُعذر يف الق   ...   خافيةٍ  مثلي غريُ  لكن قدرة  

 اويف اخلتام أسأل اهلل العلي األعلى أن يتقبل مين هذا العمل، وأن جيعله خالص  
ا للعباد، فأنا ال أدعي فيه الكمال، للصواب، نافع   االكرمي، وأن يكون موافق   لوجهه

فالكمال هلل وحده، فإن أصبت فمن اهلل، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، واهلل 
 .، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبهر اهللورسوله منه بريئان، واستغف

                                 
     يف مقدمة كتابه "إيقاظ أو  اهلمم العالية"  - رمحه اهلل –( هذا البيت ذكره الشيخ عبدالعزيز السلمان 1)

 (.3) ص
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لمذهب المالكي وبيان جهود المالكية في التمهيد: ويشمل التعريف با

 وفيه مبحثان: ،التأليف في الكليات

 
 املبحث األول: التعريف باملذهب املالكي.

  
 املبحث الثاين: جهود املالكية يف التأليف يف  الكليات الفقهية.
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 المبحث األول:التعريف بالمذهب المالكي

أهل املدينة النبوية النبوية، و "مذهب يعترب مذهب املالكية مذهب أهل املدينة 
سنن اإلسالم  ن اهلل لرسوله حممد صرة إذ فيها س  ودار الن   ،ودار اهلجرة ،نةدار الس  
أصح مذاهب أهل املدائن  ،مذهبهم يف زمن الصحابة والتابعني وتابعيهم...  وشرائعه

 .(1)"يف األصول والفروع ،اإلسالمية شرقا وغربا
إمام دار اهلجرة،  ،(2)ه(101-ه13مالك بن أنس ) مامس املذهب اإلأس  

 وم  ق  أ   ا فال ريب عند أحد أن مالك  الذي ورم علمه عن علماء أهل املدينة، "
بذلك  ا؛ فإنه مل يكن يف عصره وال بعده أقوم  الناس مبذهب أهل املدينة رواية ورأي  

معني علمه،  وكانت تضرب إليه أكباد األبل من شىت األقطار للنيل من ،(3)"منه
 وواسع فهمه.

وقد انتشر املذهب املالكي حينئذ يف أقطار شىت من املعمورة، فعلى سبيل املثال: 

أخذ أمري األندلس إذ ذاك هشام بن عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن فقد "

                                 
 (.20/214)ابن تيمية  شيخ اإلسالم جمموع فتاوى (1)

صبحي احلمريي، أبو عبد اهلل: إمام دار اهلجرة، وأحد األئمة األربعة عند مالك بن أنس بن مالك األ (2)
عنه قرابة األلف  او  ، ووصل عدد الذين رو  يف املدينةكانت أهل السنة، وإليه تنسب املالكية، مولده ووفاته  

ووجه إليه كان صلبا يف دينه، بعيدا عن األمراء وامللوك، وشي به فضربه سياطا اخنلعت هلا كتفه.   رجل، 
الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه، فقال: العلم يؤتى، فقصد الرشيد منزله واستند إىل اجلدار، فقال مالك: يا 
أمري املؤمنني من إجالل رسول اهلل إجالل العلم، فجلس بني يديه، فحدثه. وسأله املنصور أن يضع كتابا 

ورسالة يف  ،وكتاب يف "املسائل" ،يف "الوعظ"وله رسالة  ،وطأ"املللناس حيملهم على العمل به، فصنف "
(؛ 5/250) ، للزركلياألعالمانظر: . و"تفسري غريب القرآن" ،وكتاب يف "النجوم" ،"الرد على القدرية"

االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة رضي اهلل عنهم، أليب عمر يوسف 
 (.15)ص: دار الكتب العلمية ط الرب بن عاصم النمري القرطيب، بن عبد اهلل بن حممد بن عبد

 (.20/320ابن تيمية ) شيخ اإلسالم جمموع فتاوى (3)



 الكليات الفقهية عند املالكية يف باب البيوع من أول القرض إىل آخر الصلح

 

26 

 

بالتزامهم مذهب مالك وصري القضاء والفتيا عليه  االناس مجيع   (1)عبدامللك بن مروان

  (2)"بعني ومائة من اهلجرة يف حياة مالك رمحه اهلل تعاىلسشرة الوذلك يف ع
وقد مر املذهب مبراحل لختلفة من التطور االصطالحي والعلمي منذ تأسسه، 
ولكل مرحلة خصائصها، ومميزاهتا، اليت ظهرت جلية من خالل املؤلفات اليت ألفت 

 حينها.

جيد "أن أول طبقة  يف كتب املؤرخني للمذهب وتطوره وعند اطالع الناظر
، (4)وأما من قبله فمتقدمون" ،(3)ابن أيب زيد ]يف اصطالح مذهب املالكية[املتأخرين 

لكن هذا التقسيم خيتزل داخله مراحل كثرية، ولعلي أسوق املراحل اليت مر هبا 
 :(5)املذهب، وهي كما يلي

 مرحلة التأصيل والتأسيس: .1

اإلمام مالك، وانتهت بنهاية  وبدأت هذه املرحلة من نشوء املذهب على يد
                                 

عبد الرمحن، وسنه حينئذ ثالثون سنة، أبيه بعد   اخلالفةو  ،هشام بن عبد الرمحن، يكىن أبا الوليد (1)
كان حسن السرية متحيزا  للعدل، يعود و  ،أن مات يف صفر سنة مثانني ومائة بعة أعوام إىلحكم سف

الدار ، ط مد بن فتوح احل مميدي، حملجذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس. انظر: املرضى ويشهد اجلنائز
 (.10)ص: املصرية للتأليف والنشر

 ابن تاويت ق:يقحت ،اليحصيب بن موسى الفضل القاضي عياض يب، ألترتيب املدارك وتقريب املسالك (2)
 (.1/20، ط مطبعة فضالة )جيالطن

ا ومنش ا ومدفن ا،  أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد (3)  ،إمام املالكية يف وقته، وقدوهتمالنفزي القريواين مولد 
له  ، قال الشريازي: وكان يعرف مبالك الصغري. بالرد على أهل األهواء ابصري  كان   وجامع مذهب مالك،

، للقاضي عياض ترتيب املداركه(. انظر: 386وغريها، )ت: ةكتاب النوادر والزيادات على املدون
(؛ معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، أليب زيد عبدالرمحن بن حممد األنصاري 6/215-222)

 (.123-3/101) املكتبة العتيقةاألسيدي الدباغ، حتقيق: حممد ماضور، ط 

 (.1/26، ط دار الفكر )ن عرفة الدسوقي املالكين أمحد بحاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حملمد ب (4)

انظر: اصطالح املذهب عند املالكية، حملمد إبراهيم علي، ط دار البحوم للدراسات اإلسالمية وإحياء  (5)
 (.35-31الرتام. )ص:
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و ج  بنبوغ عامل العراق القاضي امساعيل بن اسحاقالقرن الثالث اليت تُـ 
صاحب  (1)

املذهب، ومجع مساعات اإلمام والروايات  سم سُ املبسوط، وهي مرحلة متيزت بوضع أُ 
 عنه، وتدوينها، وتنظيمها، يف مؤلفات معتمدة.

 مرحلة التطور: .2

ة مراحل التفريع، والتطبيق، والرتجيح، اليت تظهر التطور ويندرج حتت هذه املرحل
 مبعناه الشامل.

ا ببداية القرن الرابع اهلجري، وانتهت بنهاية القرن وبدأت هذه املرحلة تقريب  
الذي يعترب رابع أربعة اعتمدهم  ،(2)السادس أو القرن السابع، أو بوفاة ابن شاس

فقه املالكي، ومتيزت هذه املرحلة صاحب أشهر لختصر يف ال (3)خليل بن اسحاق
 .حوابظهور نوابغ املالكية الذين فرعوا، وطبقوا، ومن مث رج  

                                 
 متفننا   ،كان فاضال  عاملا  ،  أصله من البصرة، بن محاد بن زيد بن درهم مساعيلإسحاق بن إمساعيل بن إ (1)

، مؤلفاته كثرية، منها: إال إلمساعيل القاضي -بعد مالك-االجتهاد  حتصل درجة ملقال الباجي: ، قيها  ف
 للقاضي عياض ،ترتيب املدارك(. 282املبسوط، ولختصره، وأحكام القرآن، والقراءات، وغريها، )ت: 

بن مهدي اخلطيب تاريخ بغداد، أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد (، وانظر: 4/208-213)
 (.0/202) حتقيق: بشار عواد معروف ،البغدادي

شيخ  أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن جنم بن شاس ابن نزار، اجلذامي السعدي املصري، جالل الدين، (2)
أّلف اجلواهر الثمينة يف مذهب ، من بيت إمارة وجاللة وعفة، من أهل دمياط ،املالكية يف عصره مبصر

شجرة النور، البن لخلوف ه(. انظر: 616ه/610، )ت:لى ترتيب الوجيز للغزا عامل املدينة ع
 (.4/124(؛ األعالم، للزركلي )1/238)

من  اممتع   اعلى فضله وديانته أستاذ   اجممع  ...،  يف علماء القاهرة اان صدر  ك ،خليل بن إسحاق اجلندي (3)
 يف العربية واحلديث والفرائض فاضال   يف فنون من اأهل التحقيق ثاقب الذهن أصيل البحث مشارك  

ه(. 006ه/041، اشتهر مبختصره يف الفقه، املعروف مبختصر خليل )ت:مذهب مالك صحيح النقل
حتقيق ، بن فرحون ملذهب، إلبراهيم بن علي بن حممدالديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء اانظر: 

للزركلي  ،األعالم(؛ 1/350) ام للطبع والنشردار الرت ط وتعليق: الدكتور حممد األمحدي أبو النور، 
(2/315). 
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 مرحلة االستقرار: .3

الفرعي  (1)، أو بظهور لختصر ابن احلاجباوبدأت ببداية القرن السابع تقريب  
 املعروف بـ )جامع األمهات(، وظلت هذه املرحلة مستمرة إىل وقتنا احلاضر.

الشروح، واالختصار، واحلواشي، والتعليالت، وهي مسة برفت حلة عُ وهذه املر 
أن علماء هذه املرحلة مل يشتغلوا باالجتهاد كسابقيهم، بل  تظهر بوضوح، خاصة  

 اقتصروا على الشرح، واالختصار، وحنوه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
، ا فعرف بهكان أبوه حاجب  ،  عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس، أبو عمرو مجال الدين ابن احلاجب (1)

جامع بــ ا يف فقه املالكية، ويسمىاستخرجه من ستني كتاب  الذي لختصر الفقه ، و الكافية :من تصانيفه
 (.4/211ه(. انظر: األعالم، للزركلي )646سكندرية سنة )، مات باإلاألمهات
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 في التأليف في الكليات الفقهية المالكيةجهود المبحث الثاني:

ذكر جهود املالكية يف التأليف يف الكليات الفقهية أشري إىل أن قبل الشروع يف 
 على مصطلح "الكليات الفقهية" مصطلح متجدد لدى علماء الشرع، وقد أُطلق أوال  

، فقد ذكرها (1)القواعد الفقهية يف كتب الفقه حبكم أن الكليات صفة بارزة للقواعد
كل طاهر من املاء طهور   "ن ذلك:يف كتابه "التلخيص"، وم (2)أبو العباس ابن القاص

، وأل ف أبو عبداهلل حممد بن (3)"، وهو املستعمل الذي أدى به الفرض مرةاإال واحد  
كل "من الكليات، ومن ذلك:  اكتابه "أصول الفتيا"، وضمنه عدد    (4)حارم اخلشين

هلا  ، ولكن كان ذكره(5)"ما أكره عليه الرجل من إتالف ماله، فأتلفه، فاملكره ضامن
 .(6)لتقرير األحكام الفقهية اال هدف   اعرض  

طلق مصطلح "الكليات الفقهية" على املعىن الظاهر هلا، أال وهي األحكام مث أُ 
، وكان (0)الكلية الفقهية املصدرة بـكلمة "كل" واليت تنطبق على فروع كثرية مباشرة

                                 
فص لت احلديث عن تعريف الكليات الفقهية يف املطلب الرابع من املبحث األول يف تعريف الكلية  (1)

 (.40الفقهية يف اصطالح الفقهاء، )ص:

شيخ أخشع الناس قلب ا،  ، كان منابن القاّص الفقيه الّشافعيّ  أبو العباس أمحد بن أيب أمحد الط ربي، (2)
له )أدب  ه(،335سنة ) ا بطرسوسوسكن بغداد، وتويف مرابط  فقه به أهلها وت الشافعية يف طربستان

طبقات الشافعية الكربى، لتاج (؛ 1/10. انظر: األعالم، للزركلي )القاضي( و )املواقيت( و )املفتاح(
مود حممد الطناحي، د. عبد الفتاح حممد الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ، احملقق: د. حم

 (.3/51) دار هجر للطباعة والنشر والتوزيعط احللو، 

 (.08ص:، ط مكتبة الباز )العّباس أمحد بن أيب أمحد الط ربيّ  يبالتلخيص، أل (3)

ا، انتقل إىل قرطبة صغري  ، كان حافظا  للفقه متقدما  فيه،  أبو عبد اهلل حممد بن حارم بن أسد اخلشين (4)
، )الفتيا((، يف مذهب مالك )االتفاق واالختالف ،)القضاة بقرطبة( :من كتبه، فتعلم هبا وو  الشورى

 (.6/05(؛ األعالم للزركلي )2/312ه(. انظر: الديباج، البن فرحون )361تويف سنة )

د أبو األجفان أصول الفتيا يف الفقه على مذهب اإلمام مالك، حملمد بن حارم اخلشين، حتقيق: د. حمم (5)
 (.314وآخرون، ط الدار العربية للكتاب )ص: 

 (.61-68انظر: املفصل يف القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب الباحسني، ط دار التدمرية )ص: (6)

 (.13انظر: الكليات الفقهية يف املذهب احلنبلي، لناصر بن عبد اهلل امليمان )ص: (0)
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بن حممد بن أمحد أبو عبد اهلل حممد أول من بدأ بالكتابة يف هذا الفن هو اإلمام 
الذي ألفه للمبتدئني من طلبة  ، الذي ضمنه كتابه "عمل من طب ملن أحب"املق ري
وعشرين  مخس االكليات اليت ضمنها اإلمام املقري كتابه  وقد بلغ عدد ،(1)العلم

، وقد اكتست بدأها بباب الطهارة، وانتهى بكتاب الوصايا والفرائضكلية،   ومخسمائة
ني: صبغة القواعد الفقهية؛ وصبغة الفروع الفقهية اليت كانت متيل هذه الكليات صبغت

 إليها أغلب الكليات الفقهية.

كلياته على تقسيم أبواب الفقه، وقد اقتصر يف عرضه هلا   اإلمام املقريوقد وزع 
إشارة  إىل ما جرى عليه  اعلى املشهور يف املذهب، غري أنه كان جيتهد برأيه أحيان  

، ومن أمثلة اجتهاده يف الكليات الفقهية قوله: "كل (2)ألمر مألوف العمل، أو نقده
مال حرام ال يُعرف مرجعه فمصرفه مصرف الفيء، وكذلك رشي الوالة املعلومة املالك 

 .(3)عندي ..."
وممن متيز بالتأليف يف الكليات الفقهية هو اإلمام ابن غازي املكناسي، الذي 

ا وثالثني وثالمثائة كلية، تدور حول أبواب وضمنه أربع  عنو ن ملؤلفه بالكليات الفقهية، 
ات واحلدود، ومل يضمن رمحه وما يتعلق به، واملعامالت وما شاكلها، والشهادالنكاح 
اإلمام ، وقد سار يف منهجه وفق ما سار عليه ا من مسائل العباداته شيئ  كتاب  اهلل  

و تعليق، حىت سخر اهلل له ، وقد طبع الكتاب طبعة حجرية بفاس دون حتقيق أاملقري
 . (4)الدكتور أبو األجفان فقام بدراسة الكليات وشرحها

 
 

                                 
 يراعون عند التأليف مستويات طالهبم، ويبينون هلم ذلك. وهذا دأب كثري من العلماء؛ فإهنم (1)

 (64)ص: ط الدار العربية للكتابانظر: مقدمة حتقيق الكليات الفقهية، للدكتور حممد أبو األجفان،  (2)

 .(120)ص: ، ط الدار العربية للكتابحممد أبو األجفاند.  :حتقيق، إلمام املقريالكليات الفقهية، ل (3)

 (.40دمة حتقيق الكليات، الفقهية للدكتور حممد أبو األجفان )ص:انظر: مق (4)
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وفيه  ،الفقهية : ويشمل الدراسة النظرية للكلياتالباب األول

 فصالن:

 

 وفيه مبحثان: ،الكلية، وبيان الفروق بينها وبني مشاهباهتا الفصل األول: تعريف

 املبحث األول: تعريف الكلية. 
  املبحث الثاين: الفرق بني الكلية الفقهية وما شاهبها.

 
 
 

 وفيه مبحثان: ،مصادر الكليات الفقهية، ومكانتها الفصل الثاين:

 املبحث األول: مصادر الكليات الفقهية.
 .انة الكليات الفقهيةمك: املبحث الثاين
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 يان الفروق بينها وبين مشابهاتها،الفصل األول: تعريف الكلية، وب

 وفيه مبحثان:

 :وفيه أربعة مطالب ،المبحث األول: تعريف الكلية

 املطلب األول: تعريف الكلية يف اللغة.
 املطلب الثاين: تعريف الكلية يف اصطالح أهل الكالم واملنطق.

 الث: تعريف الكلية يف اصطالح األصوليني.املطلب الث
 املطلب الرابع: تعريف الكلية يف اصطالح الفقهاء.

 
 المبحث الثاني: الفرق بين الكلية الفقهية وما شابهها. وفيه مطلبان:

 املطلب األول: الفرق بني الكلية الفقهية، والقواعد والضوابط الفقهية.
 ية، والكلية األصولية.املطلب الثاين: الفرق بني الكلية الفقه
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 المبحث األول
 :وفيه أربعة مطالب ،تعريف الكلية

 تعريف الكلية في اللغة:ب األولالمطل
 الكلية يف اللغة أصلها من كلمة )كل(، وقد وردت بعدة معاٍن منها:

اسم جلميع أجزاء الشيء للمذكر واملؤنث، ويقال: كل رجل، وكلة  :لكُ  -1
 .(1)امرأة

العامل  يصفه من الصفات، مثل "بلغ الغاية فيما قد تناهي، وأنه ال مبعىن ُكل: -2
 .(2)"كل العامل

ی  چ :كلمة تستعمل مبعىن االستغراق حبسب املقام كقوله تعاىل ُكل: -3

چی  جئ  حئ  مئ   
(3)(4). 

 .(5)جمموع املعىن ولفظه واحد الكل: يف اللغة اسم -4

 .(6)إىل ما بعده هو اسم موضوع لإلحاطة مضاف أبدا   :كل -5

من خالل ما سبق من التعريفات اللغوية لكلمة "كل" واليت يرجع إليها 
مصطلح "الكلية" أخُلص إىل أهنا ترجع ملعىن واحد؛ أال وهو أن الكل 
أو الكلية اسم جامع وشامل للمعاين واألجزاء اليت حتتويه، وسيظهر 

 عند التعريف الفقهي ملعىن الكلية. ااملعين جلي  
                                 

  (.042، ط مؤسسة الرسالة )ص:أيوب بن موسى احلسيين الكفوي البقاء يب، ألالكليات (1)

 اإلفريقي، مجال الدين ابن منظور األنصاري مد بن مكرم بن علىحم الفضل يبأل، لسان العربانظر:  (2)
 .(1053)ص:  يآباد د الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز، جملطالقاموس احملي(؛ 11/511)

 .282: البقرة (3)

 (.2/538، ط املكتبة العلمية )حممد بن علي الفيومي محد بن، ألاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري (4)

 (.186ص:، ط دار الكتب العلمية )التعريفات، لعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (5)

ثٌة صمح اح :)ك ل (وقد حتدم عنها يف مادة  (6) م ُأصوٌل ث ال  محد ، ألمعجم مقاييس اللغة. انظر: الك اف و الال 
 (.5/122، ط دار الفكر )هارون ق: عبد السالميقحتالرازي،  بن فارس بن زكرياا
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 اصطالح أهل الكالم والمنطق الكلية في المطلب الثاني:تعريف
إن مصطلح الكليات خيتلف يف إطالقه االصطالحي ما بني علماء الشريعة 
وأهل الكالم واملنطق الختالف قصد كل منهما، بينما يتوافق معهم يف املعىن اللغوي، 
فالكلي الذي جيمع بالكليات "هو الركن األساسي الذي عليه مبىن علم املنطق، إذ 

لطريق إىل املقصود بالذات من وضعه، و الغرض من وضع علم املنطق هو معرفة  هو ا
كيفية استخراج اجملهوالت التصورية والتصديقية، من طريق املعلومات التصورية 

 .(1)والتصديقية، وذلك ال يتحقق إال مبعرفة الكلي وضبط أقسامه"
مقاصدها فالكليات لديهم هي "مبادئ التصورات وعمدهتا، وعليها مدار 

دراك املطلوب التصوري، ومن املعرفات ميكن التوصل إاملعرفات اليت هبا يتوصل إىل 
إىل معرفة القضايا اليت هي مبادئ التصديقات، وهبا ميكن التوصل إىل معرفة 
مقاصدها اليت هي احلجج والرباهني، لذا تعترب الكليات مادة احلدود والرباهني، فهي 

 .(2)أساسها"
اطقة لأللفاظ اليت تدل على اإلحاطة الكلية أو اجلزئية كلمة ويستعمل املن

)ُسور(، واليت هي مأخوذة من سور البلد، وهي يف اصطالحهم "اللفظ الدال على  
لية، كلفظ كل وبعض ... والقضية املشتملة على السور  كمية األفراد يف القضايا احل م 

 .(3)تسمى مسو رة وحمصورة وهي إما كلية أو جزئية"
هي: "قضية مح  لية ُحكم فيها  -(4)كما عرفها التهانوي-عليه، فالقضية الكلية و 

                                 
 (.30، ط اخلليج العريب )ص:للعريب اللوه ،املنطق التطبيقي (1)

 (.40ع السابق )ص:املرج (2)

 (.1/181، ط مكتبة لبنان )كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حملمد بن علي التهانوي(3)

 له ، باحث هندي ،د صابر الفاروقي احلنفي التهانويحممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حممّ  (4)
ايات يف نسق سبق الغله كتاب  و ،ه1158فرغ من تأليفه سنة وقد ، كشاف اصطالحات الفنون

 (.6/215انظر: األعالم، للزركلي ) اآليات.
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 .(1)على مجيع أفراد املوضوع"
احلكم على كل فرد حنو: كل بين متيم يأكلون  :كذلك بأهنا  الكليةوُعرفت 

 ،الرغيف
ن خبالف الكلي كاإلنسا يدروجني واألكسجني،باهل اءم املباألجزاء كتقو   ومُ ق  والكل يتـ  

خبالف الكل  ،والكلي حممول على اجلزئي كقولنا: زيد إنسان ،فإنه ال يتقوم باجلزيئات
شيء من الكلي  وال ،والكل موجود يف اخلارج ماء، األكسجنييقال:  حيث ال

 . (2)وأجزاء الكل متناهية، وجزئيات الكلي غري متناهية، مبوجود يف اخلارج

إىل مخسة  إياه قة هو تقسيمهموأهم ما مي ز تعريف الكليات لدى املناط
 :(3)أقسام
ل على كثريين لختلفني باحلقائق يف جواب ما هو؟، فإذا قيل اجلنس: هو املقو   (1

: ما اإلنسان والفرس واألسد؟، فيكون اجلواب هو احليوان؛ ألن احليوان مثال  
 جنس.

ل على كثريين متفقني باحلقيقة يف جواب ما هو؟، فإذا قيل النوع: هو املقو   (2
 ؟، فيكون اجلواب إنسان. م: سعد وفهد ومحد، ما هثال  م

الفصل: هو الكلي املقول على الشيء يف جواب أي شيء هو يف ذاته؟،   (3
كالناطق بالنسبة لإلنسان، فإذا قيل: أي شيء اإلنسان يف ذاته؟، فيكون 

 اجلواب: هو ناطق.

لنسبة ، كالضحك باا عرضي  اخلاصة: كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة قوال   (4
                                 

 (.2/1381) لتهانويشاف اصطالحات الفنون والعلوم، لك(1)

 (.045انظر: الكليات، للكفوي )ص: (2)

-31، ط دار القلم )ص:حنبكة امليداينبن الرمحن  ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، لعبد (3)
41.) 
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 ه؟، فيكون اجلواب: هو ضاحك.رضم لإلنسان، فيقال أي شيء هو يف ع  

، كاملشي اعرضي   العرض العام: كلي مقول على أفراد حقائق لختلفة قوال   (5
بالنسبة لإلنسان، فهو مفهوم كلي خارج عن ماهية اإلنسان، وهو من 

 الصفات املشرتكة بينه وبني غريه من أنواع احليوان. 

لقول بأن تعريف الكلية عند املناطقة يشابه املعين اللغوي للكلية، وعليه ميكن ا 
مع  - إن شاء اهلل –وكذلك يشابه املعىن األصو  والفقهي، كما سنذكره الحقا 

 اختالف موضوع كل  منهم.
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 :تعريف الكلية في اصطالح األصوليينالمطلب الثالث

اإلمام  ذلك غ العموم، وقد ذكراتفق األصوليون على اعتبار )كل( من صي
نا نعلم باالستقراء من عادة العرب أهنم إذا أرادوا التعبري عن إ، فقال: "(1)العالئي

" و"مجيع" وما جيري جمرى ذلك، ولوال أن ذلك كل"لفظ  معىن العموم فزعوا إىل
 .(2)للعموم، ملا كان رجوعهم إليه"

إلمام العالئي سبب ذلك فقال: من أقوى صيغ العموم، وقد بني  ا )كل(وتعترب 
وال فرق بني أن تقع مبتدأ هبا أو تابعة  ،وهي أقوي صيغ العموم يف الداللة عليه"

 ،واحليوان واجلماد ،وهي تشمل العاقل وغريه ،مؤكدة إال من جهة التأسيس والتأكيد
، واملفرد واملثىن واجلموع، فلذلك كانت أقوى صيغ وغري ذلك واملذكر واملؤنث

 . (3)م"العمو 
ومدلوهلا اإلحاطة بكل فرد من اجلزئيات إن : "كل: (4)وأضاف اإلمام الزركشي

اإلكليل إلحاطته  :أضيفت إىل النكرة، أو األجزاء إن أضيفت إىل معرفة، ومنه
بالرأس، والكاللة إلحاطتها بالوالد والولد، ومعناها التأكيد ملعىن العموم، وهلذا قال 

                                 
بن ، واتفقه على الزملكاين، الدين، خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل العالئي الدمشقيصالح أبو سعيد  (1)

الفهوم يف ا، من تصانيفه: تلقيح ا ثبت ا ثقة عارف ا بأمساء الرجال والعلل واملتون فقيه  وكان حافظ  ، الفركاح
تاج الدين ، لطبقات الشافعية الكربىه(. انظر: 061وغريها، )ت: تنقيح صيغ العموم وكتاب املراسيل

 (.1356( )10/35) عبد الوهاب السبكي

شركة دار ، ط فهوم يف تنقيح صيغ العموم، لصالح الدين أيب سعيد خليل بن كيكلدي العالئيل( تلقيح ا2)
 (.113)ص: األرقم بن أيب األرقم

 (.250املرجع السابق )ص:( 3)

أخذ  ،بدر الدين أبو عبد اهلل املصري الزركشي حممد بن هبادر بن عبد اهلل العامل العالمة املصنف احملرر (4)
من تصانيفه:  ،ا فاضال  ا أديب  ا أصولي  كان فقيه  ،  وسراج الدين البلقيين ،عن الشيخني مجال الدين اإلسنوي

البن  ،طبقات الشافعيةه(. انظر 014، ومجع اجلوامع للسبكي، )ت:إلسنويلتكملة شرح املنهاج 
 (.3/160) قاضى شهبة
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 .(2)"بعدها يف كالم العرب كلمة أعم منها : ليس(1)القاضي عبد الوهاب
أما العام  ،وعام مبعناه دون صيغته ،عام بصيغته ومعناه ؛ألفاظ العموم قسمان"و

 .(3)"... بصيغته ومعناه فهو صيغة كل
أما بالنسبة لكلمة )الكلية( فتأخذ مدلوهلا اللغوي من كلمة )كل( اليت تفيد 

 الشمول واإلحاطة واالستغراق.
: "الكلية عبارة عن احلكم على كل فرد فرد من أفراد تلك (4)ام القرايفقال اإلم

املادة حىت ال يبقى منها فرد ... فإن قلنا: كل إنسان حيوان كلية، وقولنا: كل رجل 
 .(5)إنسان هو كلية يف نفسه، وهو جزئية بالقياس إىل تلك الكلية"

على كل فرد من أفراد "الكلية هي ما يقتضي احلكم  بقوله:( 6)وعرفها ابن جزي

                                 
تفقه على كبار أصحابه كابن القصار وابن  أبو حمم د عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، القاضي (1)

اجلالب، له تآليف كثرية منها: النصرة ملذهب مالك يف مائة جزء فوقع الكتاب بيد بعض قضاة الشافعية 
، البن لخلوف ه(. انظر: شجرة النور422تويف سنة ) فألقاه يف النيل، واملعونة، والتلقني، وغريها،

(1/154.) 

 (4/84، ط دار الكتيب )عبد اهلل بدر الدين الزركشي يبأل ،البحر احمليط يف أصول الفقه (2)

كنز الوصول اىل معرفة األصول، املعروف بأصول البزدوي، أليب احلسن علي بن حممد بن عبد الكرمي،  (3)
 (.60)ص: دار جاويد بريس، ط فخر اإلسالم البزدوي

عن مجال الدين بن احلاجب ، أخذ الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف الصنهاجي املصريشهاب  (4)
، له مصنفات عديدة من أّجلها: الذخرية، والفروق، وغريها الكثري، الفاكهاين والعز بن عبد السالم و

 (.1/200)، البن لخلوف (. انظر: شجرة النورهـ684)تويف يف مجادى اآلخرة سنة 

 (.1/150) ، ط املكتبة املكيةقد املنظوم يف اخلصوص والعموم، لشهاب الدين أمحد القرايفالع (5)

( أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن جزي الكليب، كان فقيها  حافظا  قائما  على التدريس، قرأ 6)
ن تآليفه: وسيلة املسلم يف على األستاذ أيب جعفر بن الزبري وأخذ عنه العربية والفقه واحلديث والقرآن، م

ه(. انظر: الديباج، البن 041: هتذيب صحيح مسلم، و األقوال السنية يف الكلمات السنية، )ت
 (.2/204فرحون )
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 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ احلقيقة، كقوله تعاىل: 
(1)(2)." 

وقد أطلق بعض العلماء اسم الكليات على مصطلحات شرعية أخرى، فقد 
وأعين رمحه اهلل على املقاصد الشرعية حيث قال: " (3)وصفها اإلمام الشاطيب

د أطلقها كذلك على ، وق(4)"واحلاجيات، والتحسينيات بالكليات هنا: الضروريات،
، (5)"العزمية من حيث كانت كلية هي مقصودة للشارع بالقصد األولالعزائم فقال: "

أما اإلمام القرايف رمحه اهلل فقد أطلقها على القواعد الكلية، فذكر يف كتابه الفروق: 
مشتملة على  ،عظيمة املدد ،كثرية العدد  ،والقسم الثاين قواعد كلية فقهية جليلة"

ومل يذكر منها ما ال حيصى  قاعدة من الفروع يف الشريعة الشرع وحكمه، لكل أسرار
  .(6)"شيء يف أصول الفقه

 
 
 
 
 

                                 
 .21: اآلية الرمحنسورة  (1)

 .(23ص:)، أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي تقريب الوصول إىل علم األصول (2)

أخذ عن أئمة منهم أبو عبد اهلل البلنسي وأبو ، لغرناطي الشهري بالشاطيبأبو إسحاق إبراهيم بن موسى ا (3)
منها: املوافقات، واالعتصام، ه تآليف نفيسة ، ليالقاسم السبيت و الشريف التلمساين واإلمام املقر 

 (.333-1/332انظر: شجرة النور، البن لخلوف )(. هـ010)تويف يف شعبان سنة وغريها، 

، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيبهيم بن موسى بن حممد إلبرااملوافقات  (4)
 (.20-1/11، ط دار ابن عفان )حسن آل سلمان

 (.1/541املرجع السابق ) (5)

املسمى بأنوار الربوق يف أنواء الفروق، أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الفروق  (6)
 .(1/6ط دار الكتب العلمية ) حتقيق: خليل املنصور، شهري بالقرايف،املالكي ال
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 تعريف الكلية في اصطالح الفقهاء:المطلب الرابع
بأن الكلية مصطلح متجدد لدى العلماء، فقد أُطلق على أنه  سبق وأن ذكرتُ  

مث أُطلق على كل ضابط فقهي ابتدئ  على املعىن، صفة بارزة للقواعد الفقهية بناء  
بكلمة "كل" بناء  على الشكل، "واحلاصل أن الكلية معىن ميثل روح القاعدة الفقهية 
وركنها، وماهيتها، وحقيقتها اليت تقوم هبا، فمىت ما وجدنا هذه الكلية يف عبارة من 

، إذ افقهي   االعبارات الفقهية، فهي قاعدة فقهية، وال علينا أن يسميها البعض ضابط  
 .(1)ال مشاحة يف االصطالح، والعربة باملعىن ال باللفظ"

وأود أن أذكر يف هذا املقام بعض تعريفات الفقهاء للقواعد الفقهية، واليت تعترب 
 الكليات الفقهية أحد أنواعه، واقتصر على ما يلي:

 .(2)ا"األمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم أحكامها منه" -1

موعة األحكام املتشاهبة اليت جيمعها قياس واحد يلم شتاهتا، ويضبط "جم -2
 .(3)مفرداهتا إلدخال اجلزيئات حتت قانوهنا"

"كل كلي هو أخص من األصول وسائر املعاين العقلية العامة، وأعم من  -3
 .(4)العقود ومجلة الضوابط الفقهية اخلاصة"

تشريعية  احكام  "أصول فقهية كلية يف نصوص موجزة دستورية، تتضمن أ -4
 .(5)عامة يف احلوادم اليت تدخل حتت موضوعها"

                                 
ــــاب اإلشــــراف علــــى مســــائل اخلــــالف، (1) ،         حممــــد الروكــــيالــــدكتور  قواعــــد الفقــــه اإلســــالمي مــــن خــــالل كت

 (.113)ص: ط دار القلم

 (.1/11) علميةدار الكتب ال، ط قي الدين السبكيتاج الدين عبد الوهاب بن ت، لاألشباه والنظائر (2)

، حتقيــق: حملمــد بــن أيب بكــر بــن ســليمان البكــري الشــافعي ،االعتنــاء يف الفــرق واالســتثناءمقدمــة حتقيــق:  (3)
 (.1/8) دار الكتب العلميةعادل عبد املوجود، وعلى معوض، 

 القــرى إحيــاء الــرتام اإلســالمي جبامعــة أم حبــوم مركــز القواعــد، أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد املقــري، ط (4)
(1/212.) 

 (.1/165، ط دار القلم )املدخل الفقهي العام، ملصطفى أمحد الزرقا (5)
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"قضية شرعية عملية كلية، تشتمل بالقوة على أحكام جزيئات  -5
 .(1)موضوعها"

للناظر أن الكلية صفة بارزة للقواعد  افيما سبق من التعريفات يظهر جلي  
 لك:الفقهية، أما الكلية الفقهية فلها عدة تعريفات عند الفقهاء، ومن ذ

 .(2)"احملكوم فيها على مجيع أفراد موضوعها" -1

وتندرج  - اغالب   – "قواعد خاصة مسل مة ال اختالف فيها، واليف فروعها -2
 .(3)"احتتها أحكام متشاهبة من باب واحد غالب  

"حكم كلٌي فقهي، مصدر بكلمة "كل"، ينطبق على فروع كثرية  -3
 .(4)مباشرة"

 دُ رم عليها كل ما ي   دُ رم مة "كل"، وي  "هي قاعدة أو ضابط فقهي، مصدرة بكل -4
 .(5)على القاعدة والضابط من استثناءات وغريها"

فمن خالل التعريف األول يظهر أن مراد الفقهاء بالكلية ال خيتلف عن مراد 
 اللغويني واألصوليني إال من حيث املوضوع، والذي هو أفعال املكلفني.

د فقهية صراحة، وقيدها بأمرين أما التعريف الثاين فخص الكليات بأهنا قواع
مة ال اختالف فيها، فتكون الكلية من القواعد الفقهية املتفق ل  اثنني: أوهلما: أهنا مس  

عليها، وعلى فروعها، وثانيهما: أهنا خاصة تندرج حتتها أحكام متشاهبة من باب 

                                 
 (.18، ط دار النفائس )ص:القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية، حملمد عثمان شبري (1)

 (.00القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب الباحسني، ط مكتبة الرشد )ص: (2)

 صـندوق إحيـاء الـرتام اإلســالميحتقيـق أمحـد بوطــاهر اخلطـايب إليضـاح املسـالك للونشريســي، ط  مقدمـة (3)
 (.113)ص:

 (.28(، )ص:30الكليات الفقهية: دراسة تأصيلية نظرية، للدكتور ناصر امليمان، جملة العدل، العدد ) (4)

للــدكتور رشــيد املــدور، جملــة تقريــب الكليــات الفقهيــة مــن خــالل كتــاب "القــوانني الفقهيــة" البــن جــزي،  (5)
 (.321(، )ص:3،2الغنية، العدد )
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صنيع  ا، فتتشابه مع الضابط الفقهي من هذا الباب، ويشهد هلذا التطابقواحد غالب  
وضابط هذا الباب أن كل بينة ابن فرحون يف كتابه تبصرة احلكام، عندما قال: "

 .(1)"شهدت بظاهر فإنه يستظهر بيمني الطالب على باطن األمر
 اشكلي   ا، وقيد هلا قيد  اقواعد فقهية ضمن   :أما التعريف الثالث فعد  الكليات بأهنا

 بأن تكون مصدرة  بكلمة "كل".
الرابع فهو ما أميل إليه؛ ألنه مشل أحوال الكلية الفقهية من حيث وأما التعريف 

، - وهي إىل الضابط أقرب - افقهي   اإما أن تكون قاعدة فقهية أو ضابط   ، وهياملعىن
 من حيث الشكل بتصدر كلمة "كل" هلا. اها أيض  ومشل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
، البــــــن فرحــــــون، ط مكتبــــــة الكليــــــات األزهريــــــة يف أصــــــول األقضــــــية ومنــــــاهج األحكــــــامتبصــــــرة احلكــــــام  (1)

(1/334.) 
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 المبحث الثاني
 مطلبان الفقهية وما شابهها، وفيهالفرق بين الكلية 

تتباين الكلية الفقهية مع مصطلحات عديدة كالقواعد الفقهية، والكليات 
وغريها، ولكين يف  والفروق الفقهية، األصولية، والضوابط الفقهية، والنظريات الفقهية،

 هبا، أال وهو الفرق بينها وبني األشدها التصاق  هذا املبحث سأقتصر إىل اإلشارة 
والكليات األصولية، مع أن "األولون كانوا خيلطون بني  وابط الفقهية،القواعد والض

القواعد والضوابط؛ ألهنم يهتمون بتقعيد املسائل وتأصيلها، وبيان الفروق الدقيقة 
 هائال   ابينها أكثر مما يهتمون بالتفريعات االصطالحية، فجاء من بعدهم فوجدوا كم  

؛ ليتمكن الباحثون من حتري اق  من القواعد والضوابط، فالح هلم أن جيعلوا بينهما فر 
الدقة يف التأمل والنظر فيما هو خاص جبميع األبواب أو بكل باب على حدة؛ 

، وقد أضيف إىل (1)وليسهل عليهم الرجوع إىل كتب الفقهاء على اختالف مذاهبهم"
القواعد والضوابط فن الكليات الفقهية الذي حيتاج كذلك ملزيد بيان بينه وبني ما 

  نون. سبقه من ف

 

 

 

 

 

                                 
 (.10القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه، للدكتور حممد بكر إمساعيل )ص: (1)
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 المطلب األول:الفرق بين الكلية الفقهية، والقواعد والضوابط الفقهية

رفت القواعد الفقهية يف املطلب السابق، وأما الضوابط الفقهية سبق وأن عُ 
 فت بعدة تعريفات منها:فُعر  

 .(1)"حكم كلي ينطبق على جزئيات" -1
 .(2)"ا من باب واحدً  جيمع فروع "ما -2
 .(3)فقهية، ودوهنا يف استيعاب الفروع""أخص من القواعد ال -3
 .(4)"حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد" -4

فنرى من خالل تعريفات القاعدة والضابط أن كالمها حكم كلي، وتندرج 
من أبواب فقهية متعددة،  احتتهما فروع كثرية، لكن خيتلفان بأن القاعدة تشمل فروع  

 باب فقهي واحد.خبالف الضابط الذي يتعلق ب
أما الكلية الفقهية فقد جعلها بعض الفقهاء قرينة الضابط، كالذي ذكره الشيخ 

فكل  ا هو أخص من القاعدة، وهو الضابط،أمحد بن محيد: "واملراد بالكليات هنا م
ما أورده املقري يف هذا الكتاب من كليات هي خاصة بباب معني، يؤيد هذا أنه 

 .(5)لصالة..."رتبها على أبواب الفقه: ا
تتميز بتصدرها بكلمة "كل"، وجعلها بعضهم دائرة  بني القاعدة والضابط، فهي 

، وليس كل قاعدة أو ضابط كلية، اضابط   أن تكون قاعدة أو "فكل كلية إما وعليه
...، فإذا اتسعت دائرة الكلية حبيث اشتملت على أكثر من باب كانت قاعدة، وإذا 

                                 
 (.2/1110لتهانوي )لوم، كشاف اصطالحات الفنون والعل  (1)

 (؛ وقــرره130(؛ وتابعــه ابــن جنــيم يف األشــباه والنظــائر )ص:1/8للســيوطي )األشــباه والنظــائر يف النحــو،  (2)
 .(028ص:الكليات ) يف كفويال

 (.51، د.حممد الروكي، ط مكتبة النجاح اجلديدة )ص:وأثرها يف اختالف الفقهاء نظرية التقعيد الفقهي (3)

 (.21( )ص:30) :، للدكتور ناصر امليمان، جملة العدل، العددنظرية الفقهية: دراسة تأصيليةالكليات  (4)

 (.1/04مقدمة حتقيق قواعد املقري، للشيخ الدكتور أمحد بن عبداهلل بن محيد ) (5)
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، مع أن الكليات الفقهية أقرب للضابط (1)"اكانت ضابط    اواحد   اضاقت فلم تتعد باب  
 .(2)ا يف تعلقهم باألحكام العامةمنها للقاعدة، وهم يشرتكون مجيع  

ضافة كلمة "كل" على القاعدة إوأرجح يف هذا املقام الرأي الثاين؛ إلمكانية 
كقولنا عن الفقهية فتصبح القاعدة كلية فقهية عند النظر للشكل واملبىن ال املعىن،  

 ، "كل األمور مبقاصدها".(3)القاعدة الفقهية "األمور مبقاصدها"
 الفرق بني الكلية الفقهية والقاعدة الفقهية والضابط الفقهي فيما يلي: لخصُ ونُ 

 حول باب واحد كالضابط  ان موضوع الكلية الفقهية يدور غالب  إ
ب لختلفة؛ من أبوا االفقهي، خبالف القاعدة الفقهية اليت جتمع فروع  

مما مت يف  اأكثر تتبع   التساع دائرة القاعدة، واعتمادها على استقراءٍ  ا"نظر  
 .(4)الضوابط والكليات الفقهية"

 ن الكليات والضوابط الفقهية قد تصاغ يف عبارة طويلة مفصلة، خبالف إ
القواعد الفقهية فتصاغ يف عبارات موجزة قصرية، وألفاظ تدل على 

 .(5)العموم واالستغراق
  ن الكليات والضوابط الفقهية أقل استثناءات من القواعد الفقهية؛ ألن إ

 واملسائلُ  ا عديدة ، فتكثر فيها االستثناءاتُ القواعد الفقهية تغطي أبواب  
 .(6)الفرعية

                                 
 (.30( )ص:30) :، للدكتور ناصر امليمان، جملة العدل، العددنظرية الكليات الفقهية: دراسة تأصيلية (1)

 (.21/160) ابن تيمية جمموع فتاوى شيخ اإلسالمانظر:  (2)

، جـالل الـدين السـيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر، لاألشباه والنظائر؛ (1/12لسبكي )لاألشباه والنظائر،  (3)
 (.23، البن جنيم )ص:األشباه والنظائر(؛ 8)ص: دار الكتب العلميةط 

 (.01-08ني )ص:القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب الباحس (4)

 .(23القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية، حملمد عثمان شبري )ص:انظر:  (5)

انظر: القواعد الفقهية: مفهومها، نشأهتا، تطورها، دراسة مؤلفاهتا، أدلتها، مهم تها، تطبيقاهتـا، لعلـي بـن  (6)
 (.51أمحد الندوي، ط دار القلم )ص:
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 والكلية األصولية لكلية الفقهيةالفرق بين االمطلب الثاني:

 بكلمة )كل( كاملثال التا : رةالكلية األصولية: هي القاعدة األصولية املصد  
 .(1)"عقل معناه، ففيه تعبدمعناه أو مل يُ  قل  كل أمر وهني عُ   "

والفرق بني الكليات الفقهية واألصولية يكاد يكون نفسه هو الفرق بني القواعد 
لكون الكليات الفقهية قواعد فقهية خاصة، جتمع الفروع من  االفقهية واألصولية؛ نظر  
، وميكننا أن نقيس األمر نفسه على القواعد والكليات (2)لبباب واحد يف الغا

 األصولية.
وأول من فر ق بني القاعدة الفقهية وبني القاعدة األصولية اإلمام القرايف  -

ا ا وعلو  فإن الشريعة املعظمة احملمدية زاد اهلل تعاىل منارها شرف  حيث قال: "
 :اشتملت على أصول وفروع، وأصوهلا قسمان

وهو يف غالب أمره ليس فيه إال قواعد األحكام  ،املسمى بأصول الفقه :أحدهما
وما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ والرتجيح  ،الناشئة عن األلفاظ العربية خاصة
 ...والصيغة اخلاصة للعموم وحنو ذلك  ،وحنو األمر للوجوب والنهي للتحرمي

مشتملة  ،عظيمة املدد ،كثرية العدد  ،جليلة ،قواعد كلية فقهية :والقسم الثاني
ومل يذكر  ،ما ال حيصى على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع يف الشريعة

فبقي  ،وإن اتفقت اإلشارة إليه هنالك على سبيل اإلمجال ،منها شيء يف أصول الفقه
 .(3)"تفصيله مل يتحصل

لية متعلقة أن القاعدة األصو  ومن الفروق اليت اعتربها شيخ االسالم ابن تيمية -

                                 
 (.2/355للشاطيب )املوافقات،  (1)

انظر: الكليات الفقهية من كتاب تبصرة احلكام يف أصول األقضية واألحكام، لعائشة لروي، ط دار ابـن  (2)
 (. 186حزم )ص:

 (.6-1/5الفروق، للقرايف ) (3)
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 .(1)ألحكام العامة، بينما قواعد وكليات الفقه فإهنا متعلقة بااألدلة العامةب
كذلك من الفروق أن القاعدة والكلية األصولية ختتص باللفظ من حيث  -

حتققه يف املسألة اليت يُراد إثبات احلكم الشرعي هلا، بينما القاعدة والكلية 
يف املسألة اليت يُراد النظر يف الفقهية فتختص باملعىن من حيث حتققه 

 .(2)حكمها
ن الكليات والقواعد األصولية ماهي إال وسائل لالستعانة من أجل استنباط إ -

والكليات الفقهية، ولذلك قال الدكتور حممد الروكي:  (3)القواعد الفقهية
بالقواعد  ا"أما القواعد الفقهية، فهي أحكام كلية يستنبطها الفقيه مستعين  

 .(4)ة نفسها"األصولي

ن القواعد األصولية وسط بني األدلة واحلكم، فهي اليت يستنبط هبا احلكم إ -
من الدليل التفصيلي، وموضوعها الدليل واحلكم، بينما القواعد الفقهية 
قضايا كلية أو أكثرية، جزيئاهتا بعض مسائل الفقه، وموضوعها هو فعل 

 .(5)املكلف

دة، ومنها ما هو ضابط، أما الكليات ن الكليات الفقهية منها ما هو قاعإ -
 . (6)األصولية فكلها قواعد

 
 
 
 

                                 
 (.21/160) ابن تيمية جمموع فتاوى شيخ اإلسالم (1)

 .(1/11) االعتناء يف الفرق واالستثناءمقدمة حتقيق:  (2)

انظر: مقدمة حتقيق عمل من طب ملن حـب، أليب عبـداهلل املقـري، حتقيـق: أبـو الفضـل بـدر بـن عبداإللـه  (3)
 (.25)ص: دار الكتب العلميةالعمراين الطنجي، ط 

 (.50نظرية التقعيد الفقهي، للروكي )ص: (4)

 (.13ص:انظر: القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه، للدكتور حممد بكر إمساعيل ) (5)

 (.34( )ص:30) :الكليات الفقهية: دراسة تأصيلية نظرية، للدكتور ناصر امليمان، جملة العدل، العدد (6)
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 وفيه مبحثان : ،مصادر الكليات الفقهية، ومكانتها :الفصل الثاني

 

 : مصادر الكليات الفقهية، وفيه أربعة مطالب: المبحث األول

 الكرمي. القرآن: املطلب األول
 : السنة النبويـة. املطلب الثاين
 : اآلثار عن الصحابة والتابعـني.ثالثاملطلب ال

 املطلب الرابع: أقوال أئمة املذاهـب األربعــة. 
 

 :كليات الفقهية، وفيه ثالثة مطالب: مكانة الالمبحث الثاني

 : أمهية الكليات الفقهيـة.املطلب األول
 : أنواع الكليات الفقهـية.املطلب الثــاين
 : حجية الكليات الفقهية.املطلب الثالث
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 المبحث األول

  مطالب مصادر الكليات الفقهية، وفيه أربعة

 يمالكر  القرآنالمطلب األول:

الكرمي يف مواضع لختلفة ختص مواضيع  القرآنتعدد لفظ كلمة "كل" يف 
 : ، وهي كاآليتمتعددة

   ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  چ  كقوله تعاىل:  ،يةقد  ع

چٹ  ٹ   ٹ  
(1)

 . 
 چۆ   ...    ڻ ں  ں  ڻ  ڻچ :كقوله تعاىل ،كونية

وكقوله ، (2)
چجب         حب  خب  مب       ىب  يب  چ : تعاىل

(3)
 . 

  ُچيت جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جحچ : كقوله تعاىل،  لوكيةس 
(4). 

أما بالنسبة للكلية الفقهية، فهناك آية واحدة فقط ينطبق عليها التعريف املقرر 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ وهي قوله تعاىل: اسابق  

چچ ...ڄ    ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ولكن هذه اآلية تتعلق بشريعة من ، (5)

 .(6)عتنايقبلنا، فهي منسوخة يف شر 

                                 
 .52،53سورة القمر: اآليتان  (1)

 .185 اآليةسورة آل عمران:  (2)

 .38 اآليةسورة املدثر:  (3)

 .38 اآلية: اإلسراءسورة  (4)

 .13 اآليةسورة آل عمران:  (5)

 (.40( )ص:30) :، للدكتور ناصر امليمان، جملة العدل، العددنظرية يات الفقهية: دراسة تأصيليةالكل (6)
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 السنة النبويةةلمطلب الثاني:ا

 أما السنة املطهرة الشريفة فمليئة بصور كثرية للكليات الفقهية، نذكر منها:
 حديث عائشة يف هذه الكلية ورد ودليل كل شراب أس كر فهو حرام، -1

 (1)عن البتع ئل رسول اهلل قالت: سُ أهنا  ، وعن أبيهارضي اهلل عنها
 .(2). متفق عليه«كل شراب أسكر فهو حرام»فقال: 

أن رسول  أيب هريرة كل صالة يشرع معها السواك، ودليلها حديث  -2
لوال أن أشق على أميت أو على الناس ألمرهتم بالسواك مع » :قال  اهلل

 .(3)متفق عليه .«كل صالة
أن  مابن عمر ها حديث الكل متبايعني فهما باخليار ما مل يتفرقا، ودلي -3

املتبايعان كل واحد منهما باخليار على صاحبه ما مل » قال: رسول اهلل 
 .(4). متفق عليه«يتفرقا إال بيع اخليار

أن  أيب هريرة كل كبد رطبة ففي اإلحسان إليها أجر، ودليلها حديث  -4
فشرب  افنزل بئر   بينا رجل ميشي فاشتد عليه العطش،» قال: هلل رسول ا

                                 
ويقـال  ،فـالبتع طـول العنـق مـع شـدة مغـرزه ،الباء والتاء والعني أصـل واحـد يـدل علـى القـوة والشـدةالبتع:  (1)

ون مسي بذلك لعلة أن تكون وميكن أن يك ،ما البتع فيقولون إنه نبيذ العسلفأ ،بتع :لكل شديد املفاصل
 .(1/115انظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس ) فيه.

(؛ 5585حـديث رقـم ) اخلمر من العسل، وهو البتـع باب(، كتاب األشربة، 0/105صحيح البخاري ) (2)
، حـديث بـاب بيـان أن كـل مسـكر مخـر وأن كـل مخـر حـرام (، كتـاب األشـربة،3/1585صحيح مسلم )

 . (2001رقم )
(؛ صـحيح مسـلم 880، حديث رقم )باب السواك يوم اجلمعة(، كتاب اجلمعة، 2/4صحيح البخاري ) (3)

 .(252(، كتاب الطهارة، باب السواك، حديث رقم )1/220وهو بشبهه )
(؛ 2111، حـــديث رقـــم )البيعـــان باخليـــار مـــا مل يتفرقـــا (، كتـــاب البيـــوع، بـــاب3/64صـــحيح البخـــاري ) (4)

، حـديث رقـم ثبوت خيار اجمللس للمتبايعني(، كتاب البيوع، باب 3/1163صحيح مسلم وهو بشبهه )
(1531). 
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لقد  فقال: فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، مث خرج، منها،
مث رقي فسقى  مث أمسكه بفيه، فمأل خفه، بلغ هذا مثل الذي بلغ يب،

 ،اوإن لنا يف البهائم أجر   قالوا يا رسول اهلل: ،فشكر اهلل له فغفر له الكلب،
 .(1). متفق عليه«يف كل كبد رطبة أجر قال:

 (2)ثعلبة ه منهي عن أكله، ودليلها حديث أبوفإن ل ذي ناب من السباعك -5
 :هنى رسول اهلل » قال  متفق «كل ذي ناب من السباعأكل  عن .
 .(3)عليه

 عن النيب  مابن عبد اهلل  كل معروف صدقة، ودليلها حديث جابر -6
(4)أخرجه البخاري .«كل معروف صدقة» :قال

. 
 
 
 
 

                                 
(؛ صــحيح 2363، حــديث رقــم )فضــل ســقي املــاء(، كتــاب املســاقاة، بــاب 3/111صــحيح البخــاري ) (1)

 .(2244، حديث رقم )فضل ساقي البهائم احملرتمة وإطعامها(، كتاب السالم، باب 4/1061مسلم )
، ومل خيتلفوا يفم صحبته وال يفم نسبته إىل خشني، اا كثري  ين اختلف يفم امسه واسم أبيه اختالف  أبو ثعلبة اخلش (2)

 بيعـة الرضـوان، وضـرب لـه رسـول اهلل  قال ابن الكليب: أبـو ثعلبـة الشـر بـن جـرهم، بـايع رسـول اهلل 
، متييـز الصـحابةاإلصـابة يف انظـر: . ه(05)مـات سـنة ، إىل قومـه فأسـلموا بسـهم يـوم خيـرب، وأرسـله 

 ،حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود، ن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالينالفضــل أمحــد بــن علــي بــ يبأل
 (.51-0/50) دار الكتب العلمية، ط وعلى حممد معوض

، حــديث رقــم أكــل كــل ذي نــاب مــن الســباع(، كتــاب الــذبائح والصــيد، بــاب 0/16صــحيح البخــاري ) (3)
حتــرمي أكــل  ، بـاب الصــيد والـذبائح ومــا يؤكــل مـن احليــوان(، كتـاب 3/1533(؛ صـحيح مســلم )5530)

 .(1132، حديث رقم )كل ذي ناب من السباع، وكل ذي لخلب من الطري
 (.6021، حديث رقم )كل معروف صدقة(، كتاب األدب، باب  8/11) صحيح البخاري (4)
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 (2)والتابعةين (1)آثار الصحابةالثالث:لمطلب ا
  في آثار الصحابة: التي وردت الُكلِّي ات   
، وردت بنصها "كل شرط خالف كتاب اهلل فهو باطل وإن اشرتط مائة شرط" -1

 .(3)به اجمزوم   اخرجه البخاري تعليق  أ .ما اعن عمر أو ابن عمر أو عنهما مع  
بنصها، أخرجه   ، وردت عن عمر"حمرم من اجملوس يفرق بينهمكل ذي " -2

 .(4)البخاري
 .صاحب النيب   ، وردت بنصها عن شريح"كل شيء يف البحر مذبوح" -3

 .(5)به اجمزوم   اأخرجه البخاري تعليق  
بلفظ:  ما ، وردت عن ابن عباس"فيجوز تصويره ،كل شيء ليس فيه روح" -4

فعليك هبذا الشجر، كل شيء ليس فيه  فقال وحيك إن أبيت إال أن تصنع
 .(6)روح... أخرجه البخاري

 عن ابن عباس، )يعين اخللع(، وردت "كل شيء أجازه املال فليس بطالق" -5
ما

(0). 
                                 

اإلصابة يف متييز انظر:  لى إسالمه.ومات ع ومؤمن ا به، ايف حياته مسلم    الرسول من لقيالصحايب:  (1)
شرح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر، لعلي بن سلطان (؛ 1/8، البن حجر العسقالين )الصحابة

حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري، قدم له: الشيخ عبد الفتح أبو غدة، حققه وعلق عليه: 
 .(505)ص: رقمدار األ، ط حممد نزار متيم وهيثم نزار متيم

، شرح خنبة الفكر. انظر: ، ولو ختللت ردة يف األصحا بالنيب هو من لقي الصحايب مؤمن  التابعي:  (2)
 (.515للقاري )ص:

(، كتاب الشروط ، باب املكاتب وما ال حيل من الشـروط الـيت ختـالف كتـاب 3/118صحيح البخاري ) (3)
 (.2035اهلل، حديث رقم )

 (. 3156حديث رقم ) ،(، كتاب اجلزية، باب اجلزية واملوادعة مع أهل احلرب4/16صحيح البخاري ) (4)
       ... ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ بـــاب قـــول اهلل تعـــاىل:  والصـــيد،(، كتـــاب  الـــذبائح 0/81) صـــحيح البخـــاري (5)

 (. 5413قبل احلديث رقم )، 16اآليةاملائدة:  چٹ  
،  لتصـاوير الـيت لـيس فيهـا روح، ومـا يكـره مـن ذلـك(، كتاب  البيوع، باب بيع ا3/82صحيح البخاري )( 6)

 (. 2225احلديث رقم )
 (، كتاب الطالق، باب الفداء.6/486) بسند صحيح يف مصنفه رواه عنه عبدالرزاق (0)
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  ، نص عليها عكرمة(1)ها فال بأس بالوضوء من سؤرهاكل حلمُ كل دابة أُ  -6
 .(2)أخرجه ابن أيب شيبة بسند صحيح ،بلفظها

 
  في آثار التابعين:وردت  التيالُكلِّي ات 
وغريه بلفظ: يف كل سهو  (3)كل سهو ففيه سجدتان، وردت عن الشعيب -1

 .(4)أخرجه ابن أيب شيبة بسند صحيح سجدتان.
كل صالة بعدها تطوع فيشرع التحول بعدها إال العصر والفجر، وردت عن  -2

يبة بسند بلفظها، )يعين االحنراف بعد الصالة (. أخرجه ابن أيب ش (5)أيب جمم ل ز
 .(6)صحيح

ا؛ من أجل أنه ولد على صارخ   (0)كل مولود متوىف يصلى عليه إذا استهل -3
 ، نص عليها(8)من أجل أنه سق ط ؛الفطرة، وال يصلى على من ال يستهل

 
                                 

، جممع اللغة العربية وآخرون املعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى. انظر: أسآر ، ومجعه:بقية الشيء :السؤر (1)
 .(1/410) الدعوةدار  ط بالقاهرة،

  .يف الوضوء بسؤر الفرس والبعري، كتاب الطهارات، باب (1/36) مصنف ابن أيب شيبة (2)
ولـد  ،ضـرب املثـل حبفظـهبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعيب احلمـريي، مـن التـابعني، يُ أ (3)

واختلفوا يف  وكان فقيها، ،زيزثقات، استقضاه عمر بن عبد العمن رجال احلديث ال ،ونشأ ومات بالكوفة
 (.3/251ه(. انظر: األعالم، للزركلي )103، تويف سنة )وقيل: عبد اهلل ،اسم أبيه فقيل: شراحيل

 .من كان يقول يف كل سهو سجدتان، كتاب الصلوات، باب (1/310مصنف ابن أيب شيبة ) (4)
قيـل: ، ابـن معـني: مل يسـمع مـن حذيفـةقـال مـن ثقـات التـابعني، لكنـه يـدلس، ، أبو جملز الحق بن محيد (5)

ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال، لشــمس الــدين أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن انظــر:  مــات بعــد املائــة.
از الذهيب، حتقيق: علي حممد البجاوي،  (.4/356) دار املعرفة للطباعة والنشر ط عثمان بن ق امي 

 ينحرف من كان يستحب إذا سلم أن يقوم أوت، باب ، كتاب الصلوا(1/261ابن أيب شيبة ) مصنف (6)
واألصل قوهلم أهل باحلج: رفع صوته بالتلبية  اهلاء والالم أصل صحيح يدل على رفع صوت، :هل   (0)

 .(6/11معجم مقاييس اللغة، البن فارس ). انظر: هتت عند والدا: صو  واستهل الصيب صارخ  

ط: الولد يسقط قبل والسق  ، حد يدل على الوقوع، وهو مطردالسني والقاف والطاء أصل وا :طسق  ال (8)
 .(3/86معجم مقاييس اللغة، البن فارس ). انظر: متامه، وهو بالضم والفتح والكسر
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 .(2)رمحه اهلل. أخرجه البخاري (1)اإلمام الزهري 
 يؤكل األرض مما يؤكل من خربز أو قثاء أو بقل ال يباع حىت هنبتكل شيء تُ  -4

 رمحه اهلل.(4)، قاهلا عطاء بن أيب رباح(3)منه كهيئة النخل

 أقوال أئمة المذاهةب األربعةةة:المطلب الرابع
لقد ورد على ألسنة أئمة املذاهب الفقهية األربعة عدة أمثلة على الكلية الفقهية، 

 :رمحه اهلل من ذلك ما قاله اإلمام أبو حنيفة
مام اذا تشهد سلم ن اإلإف ،و نقصانأة كل سهو وجب يف الصالة عن زياد   -

وليس شيء من السهو جيب  ،مث يتشهد ويسلم ،مث سجد سجديت السهو
 .(5)سجوده قبل السالم

إال يف خصلة  ،وقعت من قبل الرجل فهي طالق هرقة بني الرجل وامرأتكل فُ  -
رقة جاءت من قبل وكل فُ  ،االسالم مل تكن ردته بطالق ذا ارتد عنإواحدة 
 .(6)فليست بطالق بوجه من الوجوهاملرأة 

                                 
الفقهـاء احملـدثني التـابعني باملدينـة، رأى  أحـد أعـالم ،د بن مسلم بـن شـهاب الزهـري القرشـيأبو بكر حمم   (1)

شـجرة ه(. انظـر: 125)، مات سـنة اا مرفوع  حديث   أ مائة وثالثة وثالثونه يف املوط، لعشرة من الصحابة
 (.1/00النور، البن لخلوف )

(، كتـاب اجلنـائز، بـاب إذا أسـلم الصـيب فمـات، هـل يصـلى عليـه، وهـل يعـرض 2/14صحيح البخاري ) (2)
 (. 1358حديث رقم ) ،على الصيب اإلسالم

 (.3/48، ط دار املعرفة )العباس الشافعيعبد اهلل حممد بن إدريس بن  يب، ألاألم (3)
 املكـــيســلم القرشــي مــوالهم طــاء بــن أيب ربــاح مفـــيت أهــل مكــة وحمــدثهم القـــدوة العلــم أبــو حممــد بـــن أع (4)

وغـريهم  مسـع عائشـة وأبـا هريـرة وابـن عبـاس ، وقيل يف خالفة عمر  ولد يف خالفة عثمان، األسود
مــات يف  ،عطــاء : يــا أهــل مكــة جتتمعــون علــي وعنــدكممــا  بــن عبــاساقــال ، مــن الصــحابة الكــرام 

لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بـن أمحـد بـن عثمـان انظر: تذكرة احلفاظ،  مبكة.ه( 114 سنة)رمضان 
از الذهيب،ا  (.1/05) دار الكتب العلمية ط بن ق امي 

ط دار عـــــامل الكتـــــب ، احلجـــــة علـــــى أهـــــل املدينـــــة، أليب عبـــــد اهلل حممـــــد بـــــن احلســـــن بـــــن فرقـــــد الشـــــيباين (5)
(1/223.) 

 (.505-3/504املرجع السابق ) (6)
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 .(1)مقدم الفم ومؤخره سواء ،اإلبلمن  ةمخس هكل ضرس في -

 ومن ذلك ما قاله اإلمام مالك رمحه اهلل:
وكل سهو كان  ،فإن سجوده قبل السالم ،من الصالة اكل سهو كان نقصان   -

 .(2)زيادة يف الصالة، فإن سجوده بعد السالم

فبان اختالفه، فال بأس أن يشرتى  (3)مدكل ما اختلف من الطعام واألُ  -
 .(5)ا بيد، فإن دخله األجل فال خري فيهيد   (4)ابعضه ببعض جزاف  

 .(6)ا عن مرياثهرم، فإنه ال حيجب أحد  كل من ال يرم إذا مل يكن دونه وا -

 ومن ذلك ما قاله اإلمام الشافعي رمحه اهلل:
أو ما ال يعرف  (8)أو ودي (0)من رطوبة بول أو مذي كل ما خرج من ذكرٍ  -

                                 
 (.4/310) مد بن احلسنحملاحلجة على أهل املدينة،  (1)

(؛ وحكـاه عنـه 61، حـديث )اباب ما يفعل من سلم مـن ركعتـني سـاهي  (، كتاب الصالة، 1/15املوطأ ) (2)
 (.5/21ابن عبد الرب يف التمهيد )

دم قــال أبــو عبيــد: وال أرى هــذا إال مــن أ   املــيم أصــل واحــد، وهــو املوافقــة واملالءمــة،اهلمــزة والــدال و  :دماأل (3)
دم، بالضــم: مــا يؤكــل واألُ ، الطعــام، ألن صــالحه وطيبــه إنــا يكــون بــاإلدام، وكــذلك يقــال: طعــام مــأدوم

لســان العــرب، البــن ؛ (02-1/01معجــم مقــاييس اللغــة، البــن فــارس ). انظــر: . بــاخلبز أي شــيء كــان
 (.12/1ور )منظ

بـــال وزن وال كيـــل وهـــو يرجـــع إىل  واشـــرتا هبيعـــك الشـــيء جمهـــول القـــدر، وهـــو واجلزافـــة واجلزافـــة:  زافُ اجلمـــ (4)
 (.1/20لسان العرب، البن منظور ). انظر: املساهلة

 (.52، حديث )باب بيع الطعام بالطعام ال فضل بينهما(، كتاب البيوع، 2/646املوطأ ) (5)

 (.14، حديث )باب مريام أهل امللل، كتاب الفرائض، (2/520املوطأ ) (6)

منه املذي، وهو أرق ما يكـون  ،يدل على سهولة يف جريان شيء مائعامليم والذال واحلرف املعتل : م ذمي   (0)
معجــــم مقــــاييس اللغــــة، البــــن فــــارس فيــــه الوضــــوء. انظــــر: و لنطفــــة، والفعــــل منــــه مــــذيت وأمــــذيت، مــــن ا
(5/301.) 

معجم مقاييس اللغة، . انظر: الو دمي  بالتشديد يقال بالتسكني: ما خيرج بعد البول، وكذلك الو د يُ  :ودى (8)
 (.6/2521البن فارس )
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 .(1) ...أو يعرف فهو جنس كله ما خال املين

 .(2)كل ما ال حيل بيعه ال جيوز رهنه -

فللمقارض العامل فيه أجر مثله ولرب  ،اكان يف أصله فاسد   (3)كل قراض -
 .(4)ورحبه املالُ  املالم 

 ومن ذلك ما قاله اإلمام أمحد رمحه اهلل:
ا مضبب   وأ ا او فضةن يكون ذهب  أ الإناء طاهر يباح اختاذه واستعماله إكل  -

 .(5)حدمهاأب
 .(0)فهو طاهر يف احلياة، وبعد املوت (6)كل  ما ليس له دم سائل -

 .(8)اصح مهر   ،ا أو أجرةكل ما صح مثن   -

                                 
املبـــدع يف شـــرح انظـــر:  وأشـــري هنـــا إىل أن احلنابلـــة يُلحقـــون املـــين بالنجاســـات.(، 1/55األم، للشـــافعي ) (1)

 (.216-1/215) دار الكتب العلميةط ين، برهان الد بن مفلحإسحاق إبراهيم بن حممد  يبألاملقنع، 
 (.3/162األم، للشافعي ) (2)

ـــراء والضـــاد أصـــل صـــحيح، والقـــرض هـــو القطـــع، والقـــراض يف التجـــارة،  وكـــأن  (3) القـــراض لغـــة: القـــاف وال
صاحب املال قد قطـع مـن مالـه طائفـة وأعطاهـا مقارضـه ليتجـر فيهـا. انظـر: معجـم مقـاييس اللغـة، البـن 

؛ واصطالحا : متكني مال ملن يتجـر بـه جبـزء مـن رحبـه ال بلفـظ اإلجـارة. انظـر: شـرح (02-5/01فارس )
 (.301حدود ابن عرفة، للرصاع )ص:

 (.4/6املرجع السابق ) (4)

، أخصر املختصرات يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، حملمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي (5)
 .(81ط دار البشائر اإلسالمية )ص:

إذا فـما ليس له نفس سـائلة مثـل الـذباب والعقـرب واخلنفسـاء ومـا أشـبه ذلـك، : أي ما ليس له دم سائل (6)
املغــين، أليب حممــد موفــق الــدين عبــد اهلل بــن أمحــد بــن . انظــر: فــال ينجســهمــات يف املــاء اليســري 

ط دسـي، حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسـي مث الدمشـقي احلنبلـي، الشـهري بـابن قدامـة املق
 (.1/32) مكتبة القاهرة

 .(1/444) ، ط دار ابن اجلوزيمد بن صاا  العثيمني، حملالشرح املمتع على زاد املستقنع (0)

 (.12/250السابق ) جعاملر  (8)
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 المبحث الثاني

 كليات الفقهية، وفيه ثالثة مطالبمكانة ال

 ب األول:أهمية الكليات الفقهيةةالمطل

كبرية يف جمال الفقه االسالمي؛ ألهنا تعد نقلة نوعية ختدم لكليات الفقهية أمهية  ل

كافة علماء الشرع؛ من فقهاء، وأصوليني، وقضاة، وغريهم، وإليكم بعض صور هذه 

 :(1)األمهية

ات الفقهية تضبط املسائل املنتشرة، وتضم بعضها إىل بعض يف الُكل ـين إ -

فه ل  وما أ  لفروع، عن هذه ا اواضح   اسلك واحد، مما يعطي الفقيه تصور  

ه، وتيسري اإلمام املقري يف الكليات هلو أكرب دليل على مبادرته لتقنني الفق

 تناول مسائله للطالبني.

تضبط للفقيه هنا "إ: ة الكليات الفقهيةيف فائد (2)احلنبلي ل ابن رجبقا

وتنظم  ،خذ الفقه على ما كان عنه قد تغيبأصول املذهب، وتطلعه من مآ

 وتقرب عليه كل متباعد ،قيد له الشواردسائل يف سلك واحد، وتُ له منثور امل

."..(3). 

نب الفقيه التناقض يف الفروع الفقهية، واخللط بني ات جتُ يمعرفة هذه الكل ـ -

                                 
ك م التشريع يف باب املياه عند احلنابلة (1)  .لدكتور: عبد اهلل بن مبارك آل سيف، لالكليات الفقيهة وحم
حافظ للحديث، ،  الدمشقي، أبو الفرج، زين الدينن أمحد بن رجب السالمي البغدادي مثعبد الرمحن ب (2)

 ،ولــد يف بغــداد، والقواعــد الفقهيــة ،جــامع العلــوم واحلكــمو  ،شــرح جــامع الرتمــذي :مــن كتبــه ،مــن العلمــاء
 (.3/215(.  انظر: األعالم، للزركلي )هـ 015) ونشأ وتويف يف دمشق

 (.3عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ص: القواعد، أليب الفرج (3)
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 .املتشابه، فهي تضبط له الفقه على نسق واحد، ومتيز بني فروعه ومسائله

ه، وتعليالته اخلفية ات تساعد على معرفة مدارك الفقه وحقائقن الُكل ـيإ -

الفقهي السليم  س  ف  امللكة الفقهية، والنـ   الفقيه ي عندم  نتُ وجوامعه، مما 

 .املنضبط

على الفقه وفهمه بيسر  طالعاالات تيسر على غري املتخصص ن الُكل ـيإ -

 .وسهولة

كم التشريعية يف هذا العصر، ومن هنا حيتاج الفقيه كثرة سؤال الناس عن احلم  -

على  ة، مرتباألحكام الشرعية حبمك مها املتوافرة فيهجُيمع  لكتاب جامع

  .األبواب الفقهية، ليسهل عليه الرجوع إليها

ال بد أن يكون مع اإلنسان أصول كلية ترد إليها " قال ابن تيمية رمحه اهلل:

وإال فيبقى يف كذب ، مث يعرف اجلزئيات كيف وقعت ،اجلزئيات ليتكلم بعلم وعدل

 .(1)"ظلم يف الكليات فيتولد فساد عظيموجهل و  ،ياتوجهل يف اجلزئ
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (11/203)ابن تيمية  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم (1)
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 :أنواع الكليات الفقهةيةالمطلب الثةةاني
 ميكنين تقسيم أنواع الكليات الفقهية إىل نوعني:

 األول: باعتبار الشمول واالتساع، وهي نوعان:

 ، ومن أمثلتها:وهي اليت تشمل عدة أبواب فقهية كليات موسعة: -
، واليت تتعلق (1)فهو منهي عنه" اأو دفع صالح   ا"كل تصرف جر فساد   .1

 .لوكاالتبباب النكاح، وباب ا مثال  
 بباب ، واليت تتعلق مثال  (2)"كل تعليل يتضمن إبطال النص، فهو باطل" .2

 العبادات، وباب اجلنايات.
، واليت تتعلق جبميع أبواب (3)"كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوىف به" .3

 الفقه.
لنفسه بتصرفه حىت يقوم الدليل على أنه يعمل  كل أحد عاملٌ " .4

 ت.وكاال، وباب الالبيوع بباب واليت تتعلق مثال  ، (4)"لغريه

 من أبواب الفقه، ومن أمثلتها: اواحد   اشمل باب  وهي اليت ت كليات مضيقة: -
، واليت تتعلق بباب (5)"كل شيء جاز بيعه فال بأس أن يستأجر به" .1

 البيوع.
 ، واليت تتعلق بباب الطهارة.(6)"لسمك واجلرادكل ميتة جنسة إال ا" .2

                                 
قواعــد األحكــام يف مصــاا  األنــام، أليب حممــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم بــن أيب القاســم بــن  (1)

 (.2/81) مكتبة الكليات األزهرية، ط احلسن السلمي الدمشقي

 (.0/16، ط دار املعرفة )د بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسياملبسوط، حملم (2)

 (.35/10)ابن تيمية  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم (3)

 (.10/182املبسوط، للسرخسي ) (4)

  (، والـــيت رواهـــا اإلمـــام ســـحنون عـــن اإلمـــام3/418، لإلمـــام مالـــك ط دار الكتـــب العلميـــة )املدونـــة (5)
 عبدالرمحن بن القاسم.

 (.1/200األشباه والنظائر، للسبكي ) (6)
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واألحجار يف  ،لوغ الكلبقت إزالته بعدد فهو واجب كو ل  كل جنس عُ " .3
 .ا، واليت تتعلق بباب الطهارة أيض  (1)"االستنجاء

 الصالة. واليت تتعلق بباب، (2)"سقط فضيلتهاكل مكروه يف اجلماعة يُ " .4

 قهية األربعة، وهي نوعان:الثاين: باعتبار أقوال أئمة املذاهب الف

 ، واليت من أمثلتها:الفقهية األربعةيات متفق عليها بني املذاهب كل -
كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أمواهلم هلم، وأحكامهم " .1

 ، وقد وردت هذه الكلية يف كتاب اجلهاد.(3)"أحكام املسلمني
منه وال عدوان فال فريط ت مر به حبسب قدرته من غريكل من فعل ما أُ " .2

  ، وهذه الكلية تدخل يف أبواب شىت من العبادات(4)"إعادة عليه
 .ة مثال  طهارة والصالالك

 واليت من أمثلتها:، الفقهية األربعة بني أئمة املذاهبكليات لختلف عليها  -
 فعليهم كل قرية فيها أربعون رجال  " :الشافعي وأمحد اإلمامان قال .1

 .(5)"اجلمعة وجبت

                                 
، ط وزارة املنثـــور يف القواعــــد الفقهيــــة، أليب عبـــد اهلل بــــدر الــــدين حممـــد بــــن عبــــد اهلل بـــن هبــــادر الزركشــــي (1)

 (.3/144األوقاف الكويتية )

 .(438لسيوطي )ص:لاألشباه والنظائر،  (2)

التهـذيب يف  (؛ انظـر:63، ط دار املسلم )ص:اإلمجاع، أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري (3)
خللـف بـن أيب القاسـم حممـد، األزدي القـريواين، أبـو سـعيد ابـن الرباذعـي املـالكي، دراسـة اختصار املدونة، 

دار البحـوم للدراسـات اإلسـالمية وإحيـاء  ط وحتقيق: الدكتور حممـد األمـني ولـد حممـد سـامل بـن الشـيخ،
 (.0/380شافعي )(؛ انظر: األم، لل2/50) الرتام

 (.36؛ اإلمجاع، البن املنذر )ص:(441-21/440) جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (4)

 ر و زمي (5)
 (.102، ط دار أضواء السلف )ص:اختالف الفقهاء، أليب عبد اهلل حممد بن نصر بن احلجاج امل
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كل شيء ال يكال وال يوزن فال بأس ببيعه قبل مام مالك: "قال اإل .2
 .(1)"ضالقب

و نقصان أكل سهو وجب يف الصالة عن زيادة قال اإلمام أبو حنيفة: " .3
 ،مث يتشهد ويسلم ،مث سجد سجديت السهو ،ذا تشهد سلمإمام ن اإلإف

 .(2)"وليس شيء من السهو جيب سجوده قبل السالم

الف بني أئمة املذاهب رمحهم اهلل، ومل أشر إىل ا إىل االختوقد أشرت سابق  
 اخلالف داخل املذاهب نفسها؛ لقلة ذلك وندرته.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.531)ص: ، للمروزياختالف الفقهاء (1)

 (.1/223حملمد الشيباين )احلجة على أهل املدينة،  (2)
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 كليات الفقهيةحجية ال:المطلب الثالث

 .حيتج به على األحكام الشرعية؟ اشرعي   هل ميكن أن تكون الكلية الفقهية دليال  
لتفصيل، فإذا كانت الكلية إن اإلجابة على هذا التسا ل حيتاج لشيء من ا

، (1)"كل شراب أسكر فهو حرام" ا؛ كقوله فإنه حُيتج هبا اتفاق   اقطعي   االفقهية نص  
أو كان للكلية أصل من الكتاب والسنة، فإنه حُيتج هبا؛ ألن االحتجاج هبا نابٌع من 
 االحتجاج بأصلها إذا خال من املوانع؛ كنسخ، أو وجود نص أصح أو أخص منه، أو

 .(2)غري ذلك
أما خالف ذلك فإننا نعامل الكلية الفقهية معاملة القاعدة والضابط الفقهي؛ لعدم 

ها كذلك صورة  من صور ر ، وباعتباتطرق أحد من العلماء حلجية الكليات الفقهية
 .(3)القواعد والضوابط الفقهية

 فلقد اختلف العلماء يف صحة االحتجاج بالقواعد الفقهية على قولني:
 ول/ عدم االحتجاج بالقواعد والضوابط الفقهية، ومن أمثلة ذلك:األ

  الذي   (5)ابن بشري ا على صنيعالذي قال تعقيب   (4)ابن دقيق العيدما ذكره
كان يستنبط أحكام الفروع من القواعد الفقهية يف كتابه التنبيه، بأن طريقته 

وهو يعين  ،ألصوليةرد خترجيها على القواعد اط  غري لخل صة، وأن الفروع ال ي  

                                 
 .2، هامش:50سبق خترجيه يف املطلب الثاين من املبحث السابق، ص: (1)

ــــة امليســــرة، لعمــــاد علــــي مجعــــة )ص: (2) ــــة، للــــدكتور الباحســــني (؛ 10انظــــر: القواعــــد الفقهي القواعــــد الفقهي
 (.201-208)ص:

(، 30يمـــان، جملـــة العـــدل، العــــدد )الكليـــات الفقهيـــة: دراســــة تأصـــيلية نظريـــة، للـــدكتور ناصــــر املانظـــر:  (3)
 (.60)ص:

روف كأبيــه وجــده بــابن دقيــق حممــد بــن علــي بــن وهــب بــن مطيــع، أبــو الفــتح، تقــّي الــدين القشــريي، املعــ (4)
، و )اإلملــام بأحاديــث (إحكــام األحكــام: )منهــا لــه تصــانيف، ألصــولاقــاض، مــن أكــابر علمــاء ، العيــد

 (.6/283ه(. انظر: األعالم، للزركلي )002(، وغريها، تويف بالقاهرة سنة )األحكام

ـــ،  أبـــو الطـــاهر بـــن بشـــري التنـــوخي (5) ــــ اعا اكـــان رمحـــه اهلل إمام  التـــذهيب علـــى ، مـــن تصـــانيفه: جلـــيال   امفتي ـــ ملـ
ه(. انظـر: الـديباج، البـن فرحـون 526، وجامع األمهات، أكمـل تـأليف كتـاب املختصـر سـنة )التهذيب

(1/265-266 .) 
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هنا القواعد الفقهية؛ ألن مصطلح القواعد األصولية كان يشملها آنذاك، 
وجيعل  ،ا من قسمي أصول الشريعةومعلوم أن اإلمام القرايف اعتربها قسم  

كتابه  ذلك يف بداية مقدمة  هلا، كما بني   اسيم  أصول الفقه املتعارف عليه ق  
 .(1)الفروق

 واعد والضوابط الفقهية، ومن أمثلة ذلك:الثاني/ االحتجاج بالق

  يف شأن  (الفروق)مقالته الفريدة اليت افتتح هبا كتابه يف  اإلمام القرايفقول
دليل على فهمه للقواعد ومهارته  خريُ  ، واليت تعتربالقواعد الفقهية ومكانتها

وفروع، إىل أصول  الشريعة دُ رُ فيها، ومعرفته التامة بوظيفتها، ويف تلك املقالة يـ  
 .(2)وقواعد كلية فقهيةأصول الفقه،  وهلا قسمني:وجيعل أصُ 

  حكام أطرد يف كل معىن مناسب للحكم مُ :"(3)وقول اإلمام الغزا
و إمجاع أو سنة أقدم عليه من كتاب ه أصل مقطوع به مُ ردُ الشرع ال ي  

 .(4)"صل معنيأن مل يشهد له إبه و  قولٌ فهو م  

 ذي نقده ابن دقيق العيد.وكذلك قول ابن بشري السابق ال 

  يف تبصرة ابن  :ممن ح اجلليل شرح لختصر خليلوقد ذكر صاحب كتاب"
رحون نص العلماء على أن حكم احلاكم ال يستقر يف أربعة مواضع ف  

القواعد أو النص اجللي وينقض، وذلك إذا وقع على خالف اإلمجاع أو 

                                 
أمحـــد  وإشـــراف الـــدكتور ،للـــدكتور خليفـــة بـــابكر احلســـن، ايـــد للقواعـــد الفقهيـــة واألصـــوليةمعلمـــة ز انظـــر:  (1)

 (.2/121، وهو عبارة عن برنامج الكرتوين جامع لقواعد الفقه اإلسالمي )الريسوين

 (.1/6الفروق للقرايف )انظر:  (2)

يت مصنف منها: )إحياء علوم ( حممد بن حممد بن حممد الغ ز ا  الطوسي، أبو حامد، حجة اإلسالم، له مئ3)
 (.0/22للزركلي ) ،ه(. انظر األعالم505الدين(، )هتافت الفالسفة(، وغريها، تويف خبرسان سنة )

( املنخــول مــن تعليقــات األصــول، أليب حامــد حممــد بــن حممــد الغــزا  الطوســي ،حققــه وخــرج نصــه وعلــق 4)
 (.465دار الفكر املعاصر، )ص: ط عليه: الدكتور حممد حسن هيتو،
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 .(2)نفسه ، بل وينسب هذا القول إىل اإلمام مالك(1)"أو القياس

 الذي يرى جواز نسبة القول إىل  (3)عبد اهلل بن عرفة ووهو مسلك أب
 (4)حكى ذلك عنه احلطابفقد  ،ا من القاعدة الفقهيةاملذهب استنباط  

فقال: "سئل ابن عرفة : هل جيوز أن يقال يف طريق من الطرق هذا 
مذهب مالك ؟ فأجاب بأن من له معرفة بقواعد املذهب ومشهور 

والرتجيح والقياس، جيوز له ذلك بعد بذل جهده يف تذكر قواعد أقواله 
إال أن يعزوه إىل من قاله  املذهب، ومن مل يكن كذلك ال جيوز له ذلك

إذا جاز نسبة القول إىل املذهب بناء على القاعدة فإن يف ، ف(5)"قبله ...
 .(6) على جواز احلكم هباذلك دليال  

قول ابن دقيق العيد ليس بصريح ح أن وعند مناقشة قول الفريق األول يتض
يف املنع؛ ألن وصفه لطريقة ابن بشري بأهنا غري لخ ل صة، مبعىن أن تلك 
القواعد حتتاج إىل متحيص ملعرفة القوي فيها ليكون حجة، وغري القوي منها 

 ، فيقبل القوي، ويرتك الضعيف من النصوص.الذي ال يكون حجة
أن الكلية والقاعدة الفقهية حجة، إذا مل وعليه، أميل إىل قول اجمليزين ب

 .اجلي   اا، أو قياس  صحيح   ا، أو إمجاع  احمكم   اختالف نص  
                                 

 (.8/340) دار الفكرط ليش، أبو عبد اهلل املالكي، ( منح اجلليل شرح لختصر خليل، حملمد بن أمحد ع  1)

  ( املدخل إىل مذهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـل، لعبـد القـادر بـن أمحـد بـن مصـطفى بـن عبـد الـرحيم بـن حممـد2)
 (.384)ص:بدران، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة 

( حممد بن حممد ابن عرفة الورغمي، أبو عبـد اهلل، إمـام تـونس وعاملهـا، مـن كتبـه )املختصـر الكبـري( يف فقـه 3)
 (.0/43للزركلي ) ،ه( انظر: األعالم803املالكية، و )احلدود( يف التعاريف الفقهية، تويف سنة )

 ،أصله مـن املغـرب ،فقيه مالكي ،روف باحلطابحممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيين، أبو عبد اهلل، املع (4)
 ()حتريـر الكــالم يف مسـائل االلتــزام، و(مـن كتبــه )قـرة العـني بشــرح ورقـات إمــام احلـرمني ولـد واشـتهر مبكــة،

 (.0/58انظر: األعالم، للزركلي ) (.هـ 154سنة ) مات يف طرابلس الغربج(، داية السالك احملتا )هو

خلليل، مشس الـدين أبـو عبـد اهلل حممـد بـن حممـد بـن عبـد الـرمحن الطرابلسـي مواهب اجلليل لشرح لختصر ا (5)
 (.1/53) دار الكتب العلمية ط ، حتقيق: زكريا عمريات،ريب، املعروف باحلطاب الر عييناملغ

 (.1/118محيد )بن مقدمة حتقيق قواعد املقري، للشيخ الدكتور أمحد  (6)
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 .القرض في الفقهية الكليات : األول الفصل

 .الرهن في الفقهية الكليات : انيالث الفصل

  المدين بمال الدين إحاطة أحكام في الفقهية الكليات : الثالث الفصل

 .والتفليس

 .وأحكامه الحْجر في الفقهية الكليات : الرابع الفصل

 .الصلح أحكام في الفقهية الكليات : الخامس الفصل

 
 

 

 

 

، وفيه الفقهية الباب الثاني: ويشمل الدراسة التطبيقية للكليات

 خمسة فصول:
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 القرض، في الفقهية :الكلياتاألول الفصل

 وفيه ثمان كليات:

 

 شيء معروف فالقرض فيه جائز.كل  -1
 كل ما جاز أن يثبت يف الذمة س ل م ا جاز قرضه. -2
 كل قرض جر نفع ا للمقرض فإنه ميتنع. -3
كل ما سوى العني فال يلزم قبوله قبل األجل يف غري القرض، ويلزم فيها   -4

 كالقرض يف كل شيء.
 كل من أخ ر ما وجب له ُعد  مسلف ا. -5
ا وقال ربه: بل قرض صد ق طاه قراض  ل من ادعي عليه يف مال أنه أعك -6

 ا ألشهب.ربه، خالف  
كل دين يكون من قرض، وكان   على الذي له علي هذا الدين مثله،  -0

 فال بأس أن يتقاصا إذا كانت كلها من قرض وهي من نوع واحد.
كل من قضى أعلى مما عليه صفة جاز، وقدرا  امتنع يف القرض خاصة  -8

 . ا  إال يف اليسري جدّ 
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 لفصل األولا

 (1) الكليات الفقهية في القرض

 الكلية األوىل

 .(2) كل شيء معروف فالقرض فيه جائز

  معناها اإلمجايل:
 .(3)"وردت هذه الكلية بصيغة أخرى وهي: "السلف جائز يف كل شيء

 ، فتشري الكلية إىل جواز القرض يف كل شيء معروف، وهو(4)والسلف مبعىن القرض

 حترمي أو هني، مثل اجلواري، وتراب الفضة واملعادن. ما مل ي رمد فيه  كل

                                 
علـى  ا، قرضت الشيء أقرضـه بالكسـر قرضـا: قطعتـه، ويطلـق أيض ـدالقاف والراء والضاالقرض لغة: مادة  (1)

قــول الشــعر. انظــر: الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، أليب نصــر إمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري الفــارايب 
(.   واصطالحا : هو دفع املال على وجه القربة لينتفع بـه آخـذه مث يتخـري يف رد مثلـه أو عينـه 3/1101)

الذخرية، أليب العبـاس شـهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرمحن املـالكي انظر: . ما كان على صفته
: دفـع ا(؛ وقيل يف تعريفه أيض  5/286حممد بو خبزة، ط دار الغرب اإلسالمي ) الشهري بالقرايف، حتقيق:

ــ  بذمــة. امتمــول يف عــوض غــري لخــالف لــه ال عــاجال تفضــال فقــط، ال يوجــب إمكــان عاريــة ال حتــل متعلق 
اهلداية الكافية الشافية لبيـان حقـائق اإلمـام ابـن عرفـة الوافيـة املعـروف بــشرح حـدود ابـن عرفـة، أليب انظر: 

 (.210عبد اهلل حممد بن قاسم األنصاري، الرصاع التونسي املالكي، ط املكتبة العلمية )ص:
 (.156ري )ص:للمق ،الكليات الفقهية. انظر: وتتمة الكلية: "إال اجلواري وتراب الفضة" (2)

( الرســــــالة، أليب حممــــــد عبــــــد اهلل بــــــن أيب زيــــــد عبــــــد الــــــرمحن النفــــــزي، القــــــريواين، املــــــالكي، ط دار الفكــــــر 3)
 .(105)ص:

نظر: الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، ألمحد بن سامل ابن مهنا، شهاب الـدين األزهـري ( ا4)
 (.2/10النفراوي املالكي، ط دار الفكر )
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 دليلها:

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    چقوله تعاىل:  :القرآنمن 

چ  وئەئ
(1). 

 وجه الداللة:

 ،جاء هذا الكالم يف معرض الندب والتحضيض على إنفاق املال يف ذات اهلل تعاىل"

ا كثرية، إال أنه يف الشرع ثوابه أضعاف  ا من ماله فيضاعف له املعىن من يقطع اهلل جزء  و 

لخصوص بالسلف على عادة الشرع يف أن جيري على أسلوب اللغة يف ختصيص 

ال حيل إال ما  القرض، وأنه  استحبابفدل ذلك على  (2)"االسم ببعض حمتمالته

 هو منضبط معلوم، ال يفضي إىل حرام.

ار  ك  تسلف من رجل ب  اس ، أن رسول اهلل  (3)حديث أيب رافع ومن السنة:
(4) ،

كره، فرجع إليه الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل ب   من إبلم  فقدمت عليه إبلٌ 

                                 
 .245 اآلية( سورة البقرة: 1)

، راجــع أصــوله لعــريب املعــافري االشــبيلي املــالكيأحكــام القــرآن، للقاضــي حممــد بــن عبــد اهلل أبــو بكــر بــن ا (2)
 (.1/306) دار الكتب العلميةط وخرج أحاديثه وعل ق عليه: حممد عبد القادر عطا، 

قـال غري ذلك، وقيل سنان، وقيل ، يم، ويقال أسلميقال امسه إبراه موىل رسول الل ه : أبو رافع القبطي (3)
انتصـر علـى  بـأّن النـيب   أنه أسلم ملا بّشر العباس، ويقال ابن عبد الرّب: أشهر ما قيل يف امسه أسلم

مــات يف خالفــة علــي بــن أيب ، ا ومــا بعــدهاأهــل خيــرب، وكــان إســالمه قبــل بــدر ومل يشــهدها، وشــهد أحــد  
 .(113-0/112ييز الصحابة، البن حجر العسقالين )انظر: اإلصابة يف مت . طالب

كر ولد الناقة، وقيل: البكر من اإلبل مبنزلة الفيت من الناس. انظر: ر هو الفىت من اإلبل وقيل: الب  ك  الب   (4)
 (.4/01لسان العرب، البن منظور )
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اي  اعم ب  ر   اأبو رافع، فقال: مل أجد فيها إال خيار  
أعطه إياه، إن خيار الناس »، فقال: (1)

 .(2)«أحسنهم قضاء

 وجه الداللة:

اكر   ب  إبال    رسول اهلل اقرتض
على  ، دليلٌ اباعي  ر   ا خيار  إبال    ، مث ردهامن الرجل 

ال يستلف إال ما هو معلوم منضبط  مشروعية القرض والسلف، ومعلوم أن النيب 

للنهي  ا"وذلك بشرطني أحدمها: أن ال جير نفعا، فإن كانت املنفعة للدافع منع اتفاق  

لسلف عقد آخر  عنه وخروجه عن باب املعروف ...، الشرط الثاين: أن ال ينضم إىل ا

 .    (3)كالبيع وغريه"

 مستثنياهتا:

 .(4)استثين من جواز القرض أمران: اجلواري، وتراب الفضة

: "ال جيوز قرض اجلواري (1)واجلواري استثنيت إذا كانت بغرض الوطء، قال اللخمي

لسنه أو  ؛أو يكون املستقرض ال ميكن التذاذه هبا ،إال أن تكون يف سن من ال توطأ

 .(2)أو حمرما عليه وطؤها أو مدينا تقضي عنه"امرأة 

                                 
بــالتخفيف، وذلــك إذا دخــال يف  باعيــة،، ولألنثــى ر  بــاعٍ ور   بـاعٌ يقـال للــذكر مــن اإلبــل إذا طلعــت رباعيتــه: ر   (1)

 (.8/108السنة السابعة. انظر لسان العرب، البن منظور )

ــــاب مــــن استســــلف شــــيئا فقضــــى خــــريا منــــه، وخــــريكم 3/1224( صــــحيح مســــلم )2) ــــاب املســــاقاة، ب (، كت
 (.1600أحسنكم قضاء، حديث رقم )

، ابن جزي الكلـيب الغرنـاطي، حتقيـق: ( القوانني الفقهية، أليب القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل3)
 (.444أ.د. حممد بن سيدي حممد موالي )ص:

 ( ومثله تراب املعادن، وترب الذهب، وغريه مما يصعب حصره، وبيان صفته.4)
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.وقد قال ابن (3)وأما تراب الفضة فمنع من القرض؛ جلهالة مقدار املعدن النفيس فيه

لم فيه وال س  ا بيد وال يُ يف الكايف: "وأما تراب الصواغني فال جيوز شرا ه يد   (4)عبد الرب

 .(5)ألنه ال يوقف على حقيقته" ؛ستقرضيُ 

 تطبيقاهتا:

 ال مالك: القرض جائز يف مجيع األشياء كالبطيخ والتفاح والرمان والثياب ق

 .(6)واحليوان ومجيع األشياء والرقيق كلها جائزة إال يف اجلواري وحدهن
  قال ابن عبد الرب: "... ومن اقرتض أمة فله ردها مامل يطأها، فإن وطئها مل

 .(0)جيز له ردها وغرم لرهبا قيمتها"
 

                                                                                     
( أبـــو احلســــن علـــي بــــن حممـــد الربعــــي، املعـــروف بــــاللخمي القـــريواين اإلمــــام احلـــافظ العــــامل العامـــل العمــــدة           1)

يس الفقهـــاء يف وقتـــه وإليـــه الرحلـــة، لـــه تعليـــق علـــى املدونـــة مســـاه التبصـــرة، مشـــهور معتمـــد يف الفاضـــل رئـــ
 (.1/103ه(. انظر: شجرة النور، البن لخلوف )408املذهب، تويف سنة )

عبداهلل  ( التاج واإلكليل ملختصر خليل، حملمد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو2)
 (.6/521كي، ط دار الكتب العلمية )املواق املال

( انظـــر: شـــرح العالمـــة أمحـــد بـــن حممـــد الربنســـي الفاســـي، املعـــروف بـــزروق، علـــى الرســـالة، ط دار الكتـــب 3)
 (.1/140العلمية )

شيخ علمـاء األنـدلس،  ،( أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري، اإلمام احلافظ النظار4)
ملـا يف املوطـأ مـن املعـاين واألسـانيد، ومل يتقدمـه فيـه أحـد، واالسـتذكار مبـذهب علمـاء  أّلف كتاب التمهيـد

ه(. انظـر: شـجرة 463صار، واالستيعاب يف أمساء الصحابة، والكايف يف الفقه، وغريهـا، تـويف سـنة )األم
 (. 1/106النور، البن لخلوف )

بـــن حممـــد بـــن عبـــد الـــرب بـــن عاصـــم النمـــري  ( الكـــايف يف فقـــه أهـــل املدينـــة، أليب عمـــر يوســـف بـــن عبـــد اهلل5)
 (.2/613القرطيب، حتقيق: حممد حممد أحيد املوريتاين، ط مكتبة الرياض احلديثة )

 (.3/04( املدونة، لإلمام مالك )6)

 (.2/028( الكايف يف فقه أهل املدينة، البن عبد الرب )0)
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 الكلية الثانية

 .(1)كل ما جاز أن يثبت يف الذمة سَلَمًا جاز قرضه

  معناها اإلمجايل:

وقد قال العالمة خليل: "جيوز قرض ، (2)إن القرض جائز يف كل ما جيوز فيه الس لم
الذي قال:  وعلى ظاهره أكثر األشياخ: ومنهم اللخمي، (3)ما يسلم فيه فقط ..."

 .(4)"جيوز ملن له سلم أن يقرضه قبل قبضه"
 دليلها:

قدم » قال:  ماما ثبت يف الصحيحني وغريمها من حديث ابن عباس  :من السنة
املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني فقال: "من أسلف يف متر،   النيب

 .(5))متفق عليه( «فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم

                                 
انظر: الكليات الفقهية، للمقري  .كثر األشياخ"وتتمة الكلية: "مامل يؤد إىل عارية الفروج، وعلى ظاهره أ( 1)

(؛ عقـد اجلـواهر 3/222(؛ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، البن عرفـة الدسـوقي )150)ص:
الثمينـة يف مـذهب عـامل املدينـة، جلـالل الـدين عبـداهلل بـن جنـم بـن شـاس، حتقيـق: د.حممـد أبـو األجفـان و 

 (.2/565المي )عبداحلفيظ منصور، ط دار الغرب اإلس

لم: ( 2) م الـذي ل  اب واالنقيـاد: الس ـومـن بـاب اإلصـح   ،السني والالم وامليم معظم بابـه مـن الصـحة والعافيـةسم
 انظــــر: معجــــم مقــــاييس اللغــــة، البــــن فــــارس. الســــلف، كأنــــه مــــال أســــلم ومل ميتنــــع مــــن إعطائــــه :يســــمى

ـــاصـــطالح ا: و  (،3/10) غـــري عـــني وال منفعـــة غـــري متماثـــل م هـــو عقـــد معاوضـــة يوجـــب عمـــارة ذمـــة بل  الس 
 (.211العوضني. انظر: شرح حدود ابن عرفة، للرصاع )ص:

( لختصر خليل، خلليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين اجلندي املالكي املصري، حتقيق: أمحد جاد، ط 3)
 (.164دار احلديث )ص:

 (.6/423( التاج واإلكليل، للمواق )4)

رواه بشــبهه، كتــاب الســلم، بــاب الســلم إىل أجــل معلــوم، حــديث رقــم  (، وقــد3/80( صــحيح البخــاري )5)
 (. 1604( كتاب املساقاة، باب السلم، حديث رقم )3/1226(؛ صحيح مسلم )2253)
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 وجه الداللة:
ه كما جيوز تأجيل الثمن يف البيع جيوز تأجيل املبيع يف إن السلم جائز يف اجلملة؛ "ألن
يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل  بشرط أن يكون (1)السلم، من غري تفرقة بينهما"

فكل ما جاز أن يثبت يف  ابت يف الذمة فشابه السلم، وعليهمعلوم، والقرض أمر ث
 جاز قرضه. االذمة سلم  

 مستثنياهتا:
الفروج"، وقد  (2)ل املقري يف تتمة كليته: "مامل يؤد إىل عاريةاجلواري، وذلك يف قو  

 : "كل شيء معروف فالقرض فيه جائز".(3)بي نت ذلك يف الكلية السابقة

 تطبيقاهتا:
[: أرأيت لو أين أسلمت إىل رجل يف مائة (4)ما قيل يف املدونة: "قلت ]سحنون

طعام من قرض مثل كيل  حنطة فلما حل أجلها أحالين على رجل له عليه (5)إردب
 طعامي الذي   عليه من سلم، أجيوز هذا أم ال يف قول مالك؟.

                                 
 (.3/123( فقه السنة، لسيد سابق، ط دار الكتاب العريب )1)

، : أعرتـه الشـيء أعـريه إعـارة وعـارةتقـول ،( العاري ة: بتشديد اليـاء منسـوبة إىل العـارة، وهـو اسـم مـن اإلعـارة2)
لسـان العـرب،  . انظـر:قال اجلوهري: العاريـة، بالتشـديد، كأهنـا منسـوبة إىل العـار ألن طلبهـا عـار وعيـبو 

هي متليك منافع عني بغري عوض. انظـر: لبـاب اللبـاب يف بيـان مـا اصطالح ا: و ، (4/611البن منظور )
املوانع واألسباب، أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد تضمنته أبواب الكتاب من األركان والشروط و 

البكــري القفصــي املــالكي، حتقيــق: األســتاذ حممــد املــدنيين و األســتاذ احلبيــب بــن طــاهر، ط دار البحــوم 
 (.510للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتام )ص: 

 (.60الكلية األوىل )ص (3)

حبيـب التنـوخي القـريواين، مسـي سـحنون باسـم طـائر حديـد  ( أبو سعيد عبد السالم سحنون بـن سـعيد بـن4)
حلّدتــه يف املســائل، انتهــت إليــه الرئاســة يف العلــم وعليــه املعــول يف املشــكالت وإليــه الرحلــة ومدونتــه عليهــا 

(؛ شـــجرة 4/45) ، للقاضـــي عيـــاضه(. انظـــر: ترتيـــب املـــدارك 240االعتمـــاد يف املـــذهب، تـــويف ســـنة )
 (.1/103النور، البن لخلوف )

: مكيــال يســع أ ربعــة وعشــرين ص ــاع  5) = . انظــر: النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر، جملــد الــدين أبــو ا( اإلمرد ب 
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[: قال مالك: إن حل أجل القرض وقد حل أجل السلم فال بأس (1)قال ]ابن القاسم

به، وإن مل حيل أجل السلم ومل حيل أجل القرض فال خري يف هذا حىت حيال 

 .(2)مجيعا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
ـــزاو = حممـــود حممـــد  ي،الســـعادات املبـــارك بـــن حممـــد الشـــيباين اجلـــزري ابـــن األثـــري، حتقيـــق: طـــاهر أمحـــد ال

 (.1/30الطناحي، ط املكتبة العلمية )

ن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقّي املصري، ، ويعرف بابن القاسم، مجع بـني أبو عبد اهلل عبد الرمح (1)
له كتاب املدونة، وهي  ،الزهد والعلم، روى عن مالك والليث وغريهم، وروى عنه أصبغ وسحنون وغريهم

: ه(. انظـر111من أجّل كتـب املالكيـة، والـيت رواهـا عـن اإلمـام مالـك، مولـده ووفاتـه مبصـر، تـويف سـنة )
  .(468-1/465الديباج، البن فرحون )؛ و (3/323األعالم، للزركلي )

 (.3/138( املدونة، لإلمام مالك )2)
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 الكلية الثالثة

 .(2)للمقرض فإنه ميتنع (1)قرض جر نفعًا كل

 معناها اإلمجايل:
للمقرض حيرم إذا كان بشرط مسبق بينهما أو جرى العرف  اإن القرض الذي جير نفع  

قس م القرض إىل ما يراد به األجر، أو ما يراد به وجه  ما؛ ألن ابن عمر (3)بذلك
هني األولني ومنع الثّالث لكونه آخذه، أو ما يراد منفعة دافعه، فأشار إىل جواز الوج

وجيب على املقرتض أن يويف دينه يف نفس البلد الذي اقرتض فيه؛ ألن غريه ، (4)ربا
من املواضع تكليف للمقرتض وخسران والتزام وغرر طريق، إال إذا اتفقا على القضاء 
  يف بلد آخر، فإن كان بعد حمل األجل جاز؛ ألن ذلك رفق من الباذل والقابل، وإن

، وقد قال ابن عبد الرب عن (6)، إال العني(5)ألنه يف مقابلة التعجيل ؛كان قبله مل جيز
                                 

ـا قـد م املقـرتض  (1) ا للكلية فأقول: كل قرض جـر نفع ـا مقصـود ا للمقـرض فإنـه ميتنـع، فلرمب  أرى أن نضيف قيد 
 ؛ ألنه قرض جر نفع! واهلل أعلم. خدمة للُمقرمض؛ كأن يوصله بسيارته، فهل نقول أن هذا ال جيوز

وتتمـــة الكليـــة: "ومـــن مث مل جيـــز أن يـــوىف ببلـــد آخـــر، إال يف العـــني خاصـــة إذا ضـــرب أجـــال بلغـــه، كـــالبيع ( 2)
 (.150للمقري )ص: ،الكليات الفقهية . انظر:مطلق ا، ومل يكن ذلك لغرر الطريق وال غريه "

 (.3/226الدسوقي )( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، البن عرفة 3)

( شرح التلقني، أليب عبد اهلل حممد بن علي بن عمر الت مميمي املازري املالكي، حتقيق: الشيخ حممد املختـار 4)
 (.2/314الّسالمي، ط دار الغرب اإلمسالمي )

، ( املعونــة علــى مــذهب عــامل املدينــة، أليب حممــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلــيب البغــدادي املــالكي5)
 (.1000حتقيق: محيش عبد احلّق، ط مكتبة الباز )ص:

( العــني عنــد ابــن عرفــة خاصــة باملضــروب، فالــذهب والفضــة إذا مل يكونــا مســكوكني مــن غــري العــني فتصــري 6)
(؛ وقـال الصـاوي يف 5/5هذه الصورة كمسألة عرض يف عرض ... انظر: شرح لختصر خليل، للخرشي )

ض[ أخــذها خلفتهــا، : "هــي الــذهب أو الفضــة، فيلزمــه ]أي املقــرم حاشــيته علــى الشــرح الصــغري عــن العــني
بلغـة السـالك انظـر: ويلحق هبا اجلواهر اخلفيفة، وهذا إذا مل يكن خوف وال كبري محـل فـال يلـزم األخـذ". 

ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري، أليب العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري 
 (.3/220ملالكي، ط دار املدار اإلسالمي )بالصاوي ا
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ا إذا رده إليه ا كان أو عين  القرض: "ولو رده إليه املقرتض قبل األجل لزمه قبوله عرض  
يف املكان الذي أخذه فيه منه، وإن رده يف غري املكان الذي أخذه فيه مل يلزم ربه 

وكل ما ليست له محولة مثل الدنانري  ،ا، فإن كان رضي بذلك جازرض  قبوله إن كان ع
والدراهم وشبههما وأراد الذي عليه القرض أن يؤديه بغري ذلك البلد كان ذلك له 

ا ومل يشرتط مما له مؤنة محل ومل يكن عين   اجرب ربه على قبضه، ومن استقرض قرض  وأُ 
الذي اقرتض فيه، ولو لقيه يف غري البلد فإنه يلزمه القضاء يف املوضع  اللقضاء موضع  

الذي أقرضه فيه فطالبه بالقضاء فيه مل يلزمه ذلك ولزم أن يوكل من يقبضه منه يف 
ذلك البلد الذي اقرتضه فيه، ولو اصطلحا على القضاء يف البلد اآلخر كان ذلك 

البيع ، ك(1)إذا كان بعد حلول األجل وإن كان قبل حلول األجل مل جيز ..." اجائز  
 ا، دون أي تبعة على املقرتض، كغرر طريق، أو حتمل محالة. مطلق  

 دليلها:
كل قرض جر »أنه قال:  صاحب النيب   (2)بيدبن عُ  الة  ض  عن ف   :من السنة

  .(3)«منفعة فهو وجه من وجوه الربا

 وجه الداللة: 
ه الشارع للمقرض فهو نوع من أنواع الربا، وقد حرم مقصود ا اإن كل قرض جر نفع  

 احلكيم؛ ملا فيه من أكل أموال الناس بالباطل، والضرر للمقرتض.
                                 

 (.2/020( الكايف يف فقه أهل املدينة، البن عبد الرب )1)

ا، ا، ومل يشهد بدر  أسلم قدمي  ، األنصاري األوسي بن نافذ بن قيس بن صهيب بن األصرمف ضالة بن عبيد  (2)
، وعن ى عن النيب رو ، ا فما بعدها، وشهد فتح مصر والشام قبلها، مث سكن الشاموشهد أحد  

انظر: اإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجر ه(. 53)وأرّخ املدائين وفاته سنة ، عمر، وأيب الدرداء
 .(5/284العسقالين )

كم بضعفه، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة وح   ،اموقوف   (5/350)يف سننه الكربى  ( رواه البيهقي3)
 (.11252، حديث رقم )فهو ربا
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 مستثنياهتا:

إال خلوف  (1)ايصح إعادة القرض للمقرض يف غري بلده الذي أقرض فيه إذا كان عين  

يف حاشيته بقوله: " أن القرض إن   (2)طريق، أو زيادة محل؛ وذلك ملا قرره الدسوقي

ا كان يف حمل القضاء أو يف غريه حل رده لزم ربه قبوله مطلق  ا وأراد املقرتض كان عين  

األجل أو ال، إال خلوف يف الطريق أو احتياج إىل كبري محل فال يلزمه قبوهلا قبل 

ا فيجرب املقرض على القبول ا أو طعام  احملل، وإن كان القرض غري عني بأن كان عرض  

 . (3) وإال فال جيرب"إذا أتى به املقرتض يف حمل القضاء حل األجل أم ال

  تطبيقاهتا:

ذا قرض وهلذا إذا كان لرجلني على رجل دين مفرتق، هلذا مال وهلذا طعام، أو هل -1 

ا على أن جاز ذلك، إال أن يكون أحدمها أقرضه قرض   اا واحد  سلم، فأخذا به رهن  

 .(4)منفعة ا، فال جيوز، ألنه قرض جر  ا رهن  ا ويأخذا بذلك مجيع  يبيعه الرجل اآلخر بيع  

ما قيل يف املدونة: "قلت: أرأيت لو أن   على رجل ألف درهم من بيع أو من  -2

 قرض فقلت له: أسلمها إ  يف طعام ففعل أجيوز هذا؟.

                                 
من االختالف يف معىن العني، وهل املقصود به الذهب والفضة فقط، أم  اشيئ   يف الصفحة السابقة ينتُ ( ب  1)

 ، واهلل أعلم.، وأميل هنا للمعىن الثاين للعنييدخل معه النقود املعدنية، واجلواهر اخلفيفة

يف األزهر. له عدة كتب، ( حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، من علماء العربية، كان من املدرسني 2)
منها )احلدود الفقهية( يف فقه اإلمام مالك، و )حاشية على مغين اللبيب(، و )حاشية على الشرح الكبري 

 (.6/10ه(. انظر األعالم، للزركلي )1230على لختصر خليل(، تويف بالقاهرة سنة )

 (.3/220( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، البن عرفة الدسوقي )3)

 .(4/05( التهذيب يف اختصار املدونة، للرباذعي )4)
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ا عن الرجل يكون له على الرجل الذهب فيسأله أن يسلفها له يف قال: سألنا مالك  

 يقبضها. سلعة ]يقصد السلم[، فقال مالك: ال خري يف ذلك حىت

 قلت: مل قال ال خري فيه؟

ا جر منفعة وخياف قال: ألنه خياف أن يكون إنا أخره علي وجه االنتفاع فيصري سلف  

 .(2) (1)فيه عليه الدين بالدين

عطي: أنا  -3
ُ
أن يقرض رجل رجال  دنانري ببغداد واملقرتض بلده البصرة فيقول امل

 وكيلي بالبصرة أو أجيء أنا البصرة أقرضك هذه الدراهم هاهنا ببغداد وتدفعها إىل

ألنه مجيل وال نفع  ؛فآخذها منك حىت ال حتتاج إىل تكلف السفر هبا، فهذا جائز

للمعطي، فإن كان النفع فيه للمعطي مثل أن تكون عليه دراهم بالبصرة ويريد أن 

 إىل غرميه بالبصرة ملن يدفعهاينقلها إىل هناك دراهم فيخاف غرر الطريق فيقرضها 

قرض جير نفع ا ؛رر، فال جيوز ألنهفريبح هو نفقة الطريق والغ  
(3). 

 
 

                                 
ــا ورد يف احلــديث الــذي رواه ابــن عمــر 1)

 
ــى عــن قــال: )أن رســول اهللم  مــا( مل (،  الكــالئم  بيــعم  هن  بالكــالئم

النهـى  رواه البيهقي يف السنن الكربى وبه موسى بن عبيـدة وهـو ضـعيف، كتـاب البيـوع، بـاب مـا جـاء يف
(؛ ووقــع يف روايــة الــدارقطين موســى بــن عقبــة وهــو غلــط، واغــرت بــذلك 5/210)عــن بيــع الــدين بالــدين 

احلاكم فصـحح احلـديث. انظـر: الدرايـة يف ختـريج أحاديـث اهلدايـة، أليب الفضـل أمحـد بـن علـي بـن حممـد 
بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين، حتقيــق : الســيد عبــد اهلل هاشــم اليمــاين املــدين، ط دار املعرفــة؛ وال جيــوز ا

ين يف ديـن مثـل أن يكـون لـك شـيء مـن املـال يف ذمـة املـدين فتفسـخه يف شـيء لخـالف يف ذمتـه، فسخ د
 (.2/101ولو يف عدده وصفته، ال تتعجله. انظر: الفواكه الدواين، للنفراوي )

 .(3/81( املدونة، لإلمام مالك )2)

 .(1000( املعونة، للقاضي عبد الوهاب )ص:3)
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 الكلية الرابعة

كل ما سوى العني فال يلزم قبوله قبل األجل يف غري القرض، ويُلزم فيها كالقرض 

 .(1)يف كل شيء

 معناها اإلمجايل:
 يف ، ال يلزم قبوله قبل األجل احملدد إالكل ما سوى العني من ثياب وطعام مثال  

القرض، ويلزم كذلك يف قرض العني ما يلزم يف قرض أي شيء مما يوافق الشرع، وال 
من  تدخل يف القرض علة: حط الضمان وأزيدك، وهو كأن يكون على شخص دينٌ 

 ؛ خوف ا من فساده مثال  ، فيعجله للدائن مع زيادة فيهاطعام مرتتب عن بيع وليس قرض  
خبالف علة: ضع وتعجل، واليت تعىن بأن  فيدخل يف حمذور حط الضمان وأزيدك،

قبل األجل، وتدخل  ينقص املقرض ما له من دين مقابل أن يدفع له املقرتض حاال  
لم، كما قال الدسوقي يف حاشيته على الشرح الكبري: هذه العبارة يف القرض والس  

و ا أأن علة حط الضمان وأزيدك إنا تدخل قضاء مثن املبيع إذا كان عرض   اعلم"
وال يف مثن املبيع  ،اا؛ ألن احلق يف األجل لرب الدين، وال تأيت يف القرض مطلق  طعام  

ا؛ ألن احلق ملن عليه الدين إن شاء عجل أو بقي لألجل، وأما ضع إذا كان عين  
ا أو ا أو طعام  وتعجل فإهنا جتري يف قضاء القرض ومثن املبيع كان القرض أو الثمن عين  

 . (2)ا"عرض  

                                 
ــــل"( وتتمــــة الكليــــة: "ومــــن مث مل ي1) الكليــــات  . انظــــر:دخلــــه: ُحــــط  الض ــــمان  وأزيــــدك، خبــــالف: ض ــــع  وتعج 

 (.150الفقهية، للمقري )ص:

 (.3/45( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، البن عرفة الدسوقي )2)
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 دليلها:
 دليل مسألة: ضع وتعجل: 

 مائة دينار، مث خرج سهمي يف بعث قال : أسلفت رجال   عن املقداد بن األسود 

وأحط عشرة دنانري، فقال : نعم  فقلت له: عجل   تسعني دينار ا بعثه رسول اهلل 

 .(1)«أكلت ربا يا مقداد وأطعمته:»فقال  فذكر ذلك لرسول اهلل 

 وجه الداللة: 

يف الربا عندما طلب تعجيل دينه مقابل أن ع قو د ق املقداد بأن ميكن القول 

الفائدة صل أن تكون منه؛ ألن الفضل دار بني الطرفني، بينما األ اسقط جزء  يُ 

 دون املقرض. للمقرتض فقط

 مستثنياهتا:
جل يف بيع، وما يف ، ال يلزم قبوله قبل األن كل ما سوى العني من طعام وثياب مثال  إ

يلزم قبول القرض قبل حلول أجله فيما سوى العني، والعني من باب  ليهمعناه، وع

 أوىل.

 

 
                                 

أن يعجلــه بشــرط أن يضــع عنــه  ( رواه البيهقــي يف الســنن الكــربى، وضــعفه، كتــاب البيــوع، بــاب ال خــري يف1)
جممـــع الزوائــــد ومنبــــع (؛ ولـــه شــــاهد مـــن حــــديث أيب املعـــارك عنــــد الطـــرباين يف الكبــــري. انظــــر: 6/28)

الفوائد، أليب احلسن نور الـدين علـي بـن أيب بكـر بـن سـليمان اهليثمـي، حتقيـق: حسـام الـدين 
 (.4/116) مكتبة القدسيط القدسي، 
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  تطبيقاهتا:

قاعدة: ضع وتعجل: أن يكون لشخص على آخر دين إىل أجل فيسقط  -1

بعضه ويأخذ بعضه مثل أن يكون عليه مائة درهم إىل شهر فيقول له رب 

أسلف رب الدين : عجل   مخسني وأنا أضع عنك مخسني، فكأن الدافع 

الدين مخسني ليأخذ من ذمته إذا حل األجل مائة ففيه سلف بزيادة ، فإن 

 وقع ذلك رد إليه ما أخذ منه فإذا حل األجل أخذ منه مجيع ما كان له أوال  

 .(1)وهي املائة

وكذلك من أقرضته دراهم يزيدية فقضاك حممدية، أو قضاك دنانري عتقاء  -2

ولة، أو من شعري مل جترب على أخذها، من دنانري هامشية، أو مسراء من حمم

حل األجل أم مل حيل، قال ابن القاسم: وإن قبلتها جاز ذلك يف العني من 

بيع أو قرض قبل األجل وبعده، وال جيوز يف الطعام حىت حيل األجل كان 

 .(2)من بيع أو قرض، ألن الطعام يرجى تغري أسواقه وليس العني كذلك

 
 
 
 
 

                                 
ن املالكي، حتقيق يوسف الشيخ حممـد البقـاعي، ( كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب زيد القريواين، أليب احلس1)

 (.2/213ط دار الفكر )

(؛ وانظــر: حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــري، البــن 3/110( التهــذيب يف اختصــار املدونــة، للرباذعــي )2)
 (.3/222عرفة الدسوقي )
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 الكلية اخلامسة

 .(1)أخَّر ما وجب له عُدَّ مسلِفًا كل من 

 معناها اإلمجايل:
د مسلمفا، "ومن مث مل جيز أن يأمره بصرفه، وال جب له من املقرتض عُ إن من أخر ما وُ 

 .(2)ا مبنفعة، وإن أسلمه إىل نفسه، فسخ دين يف دين"أن يسلمه لئال يكون تأخري  

  تطبيقاهتا:

اشرتط هذا البائع على املشرتي عدم و  ،ن حاال  ا ملن له عليه ديمن باع شيئ  
املقاصة، بل يقتضيه مثن هذا املبيع، ويبقى الدين على حلوله فهذا بيع واشرتاط 

 .(3)لف هنا املشرتي من هذا املدينا واملس  د مسلف  جب له عُ ألن من أخر ما وُ  ؛سلف
 

 
 
 
 
 

                                 
 (.150( الكليات الفقهية، للمقري )ص:1)

أليب العبــاس أمحــد بــن حيــي الونشريســي، حتقيــق: أمحــد بوطــاهر ( إيضــاح املســالك إىل قواعــد اإلمــام مالــك، 2)
 (.338اخلطايب، ط صندوق إحياء الرتام اإلسالمي )ص:

( شــــرح ميــــارة الفاســــي، أليب عبــــد اهلل حممــــد بــــن أمحــــد بــــن حممــــد املــــالكي، حتقيــــق: عبــــد اللطيــــف حســــن 3)
 (.1/454عبدالرمحن، ط دار الكتب العلمية )
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 الكلية السادسة

دِّق ربه، به: بل قرض صُا وقال رعي عليه يف مال أنه أعطاه قراضًكـــل من ادُّ

 .(2()1)ا ألشهبخالفً

 معناها اإلمجايل:

نه إنه أخذه على وجه املضاربة فيه، وقال صاحب املال إأي إذا قال العامل باملال 
سلمه للعامل على وجه القرض، فُيصدق صاحب املال مع ميينه؛ "ألن األصل 

: "يكون القول (4)خلرشي، كما قال ا (3)تصديق املالك يف كيفية خروج ماله من يده"
 ،وقال الذي عنده بل قراض أو وديعةقول رب املال مع ميينه إذا قال رب املال قرض 

وإنا كان القول قول رب املال؛ ألن العامل يدعي عدم الضمان فيما وضع يده عليه، 
ا وقال وسواء كان تنازعهما قبل العمل أو بعده، ولو قال رب املال دفعته إليك قراض  

مل بل قرض صدق العامل؛ ألن رب املال هنا مدع يف الربح فال يصدق، العا
 .(5)واحلاصل أن القول قول من ادعى القرض منهما"

                                 
عزيز بن داود القيسي العامري املصري، انتهت إليه رئاسة مصر بعد مـوت ابـن ( أبو عمر أشهب بن عبد ال1)

روى عن الليث والفضيل بن عياض ومالك، وعنه بنو عبد احلكم وسحنون، خرّج عنه أصحاب  ،القاسم
الشافعي بثمانية عشر يوما .  اإلمام هـ(بعد موت204السنن وعدد كتب مساعه عشرون، تويف مبصر سنة )

 (.1/81النور، البن لخلوف ) انظر: شجرة

( الكليــات الفقهيــة علــى مــذهب اإلمــام مالــك بــن أنــس، أليب عبــداهلل حممــد بــن علــى بــن غــازي العثمــاين 2)
(؛ انظـــر: جـــامع األمهـــات، جلمـــال الـــدين بـــن عمـــر بـــن احلاجـــب الكـــردي املـــالكي، 54املكناســـي )ص:

 (.428حتقيق: عبدالرمحن األخضر األخضري، ط دار اليمامة )ص:

 (.3/530( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، البن عرفة الدسوقي )3)

( أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلرشي، شيخ املالكية وإمام السالكني وخامتة العلماء العاملني إليـه انتهـت 4)
ـــه غـــري ذلـــك مـــن  ،الرئاســـة مبصـــر، لـــه شـــرح كبـــري علـــى لختصـــر خليـــل، صـــغري احلجـــم رزق فيـــه القبـــول ول

 (.1/451. انظر: شجرة النور، البن لخلوف )(هـ1101)لفات، تويف يف ذي احلجة سنة املؤ 

(؛ انظـــــر: مـــــنح اجلليـــــل شـــــرح لختصـــــر خليـــــل، حملمـــــد علـــــيش 6/225( شـــــرح لختصـــــر خليـــــل، للخرشـــــي )5)
 (.2/812(؛ انظر: عقد اجلواهر الثمينة، البن شاس )0/380)



 الكليات الفقهية عند املالكية يف باب البيوع من أول القرض إىل آخر الصلح

 

83 

 

حسب ما ذكره ابن غازي يف هذه  –أما القول املخالف يف املسألة فهو قول أشهب 

ث به النوادر والزيادات حي، ولعلي أنقل ما ذكره أبو زيد القريواين يف كتا- الكلية

ا، وقال وأشهب، وروياه عن مالك، إذا أخذت املال قراض   قال ابن القاسم،قال: "

ا، فربه املصدق، وقال أشهب: وذلك إذا حرك املال، وأما إن تلف منه قبل ربه: سلف  

 يعمل به، فالقول قول املق ر.أن 

ومالك: إن القول قول العامل الذي بيده  (2)، عن ربيعة(1)وقال ابن عبد احلكم 

 املال.

 ، وقال: الذي رجع إليه مالك، أن رب(4)ذكر مثله ابن حبيبو  (3)ها ابن وهبار أو 
 

                                 
ع الليث وابن عيينة وغريهم، أفضت إليه الرئاسة مبصر بعد ( أبو حمم د عبد اهلل بن عبد احلكم بن أعني، مس1)

أشهب، له تآليف كثرية: منها املختصر الكبري واألوسط والصغري وكتاب األهوال وغريهـا، ولـد مبصـر سـنة 
 (.10-1/81ه(. انظر: شجرة النور، البن لخلوف )214هـ(، وتويف يف رمضان سنة )155)

مام اجلليل  در املدين، املعروف بربيعة الرأين فروخ موىل املنك( أبو عثمان ربيعة بن عبد الرمح2) مفيت املدينة اإلم
، وعنه أئمـة مـنهم مالـك، قـال مالـك: ذهبـت الثقة أدرك مجاعة من الصحابة وأخذ عنهم منهم أنس 

 (.1/00ه(. انظر: شجرة النور، البن لخلوف )136حالوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي، تويف سنة )

مــام اجلــامع بــني الفقــه واحلــديث، روى عــن أربعمائــة ( أبــ3) ــد عبــد اهلل بــن وهــب بــن مســلم القرشــي، اإلم و حمم 
عامل، منهم الليث ومالك وبه تفقه، روى عنه سحنون وابن عبد احلكم وغريهم، له تآليف عظيمة، منهـا 

ر، البـن لخلـوف هــ(. انظـر: شـجرة النـو 110مساعه من مالك وموطـأه الكبـري والصـغري، مـات مبصـر سـنة )
(1/81.) 

أبو مروان عبد امللك بـن حبيـب السـلمي القـرطيب، الفقيـه األديـب، انتهـت إليـه رئاسـة األنـدلس بعـد حيـ  ( 4)
كثــرية يف الفقــه واألدب   او ابــن عبــد احلكــم وغــريهم، ألّــف كتب ــ ابــن حيــ ، مســع مــن ابــن املاجشــون ومطرف ــا

ه(. انظــــر: شـــجرة النــــور، البـــن لخلــــوف  238يف ســـنة )والتـــاريخ منهـــا: الواضــــحة يف الفقـــه والســــنن، تـــو 
(1/111-112.) 
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، وابـــــــن (2)وأخــــــذ مطـــــــرف ،(1)املــــــال مصـــــــدق، وهبــــــذا أخـــــــذ ابـــــــن القاســــــم، وأصـــــــبغ 
 .(4)، وابن وهب، وأشهب، بقول مالك األول، وبه أقول"(3)املاجشون
  لنا أن أشهب أخذ بقول مالك األول.نيوبذلك يتب

هور يف املذهب أن القول لرب املال حال ادعاء العامل أنه قراض، وادعى واملش
 .(5)صاحب املال أنه قرض

 
 
 
 
 

                                 
م(، وهو مسن،  112ه ) 300( أصبغ بن حمم د بن يوسف والد قاسم بن أصبغ القرطيب، فإنه تويف سنة 1)

 (.1/113روى عن حي  بن حي . انظر: شجرة النور، البن لخلوف )

ليمان املــدين، روى عــن مجاعــة مــنهم مالــك وهــو ابــن ( أبــو مصــعب ُمط ــر ُف بــن عبــد اهلل بــن مطــرف بــن ســ2)
مــام ابــن  أختــه، وبــه تفقــه، وعنــه أبــو زرعــة وأبــو حــامت الرازيــان والبخــاري، وخــرج لــه يف الصــحيح، قــال اإلم

ه(. انظـــر: شـــجرة النـــور، البـــن لخلـــوف 220حنبـــل: كـــانوا يقدمونـــه علـــى أصـــحاب مالـــك، تـــويف ســـنة )
 .(2/340(؛ الديباج، البن فرحون )1/86)

( أبــو مــروان عبــد امللــك بــن عبــد العزيــز بــن املاجشــون القرشــي، الفقيــه البحــر الــذي ال تدركــه الــدالء، مفــيت 3)
املدينة من بيت علم هبـا وحـديث، تفقـه بأبيـه ومالـك وغريمهـا وبـه تفقـه أئمـة كـابن حبيـب وسـحنون وابـن 

 (.1/85)ه(. انظر: شجرة النور، البن لخلوف 212املعذل، تويف على األشهر سنة )

( الن وادر والز يادات على م ا يف املد ونة من غريها من األمهـات، أليب حممـد عبـد اهلل بـن أيب زيـد عبـد الـرمحن 4)
 (.0/284النفزي، القريواين، املالكي، حتقيق: حممد عبد العزيز الدباغ، ط دار الغرب اإلسالمي )

مي اطمي ( انظر: الشامل يف فقه اإلمام مالك، لبهرام بن عبد 5) اهلل أبو البقاء، تاج الـدين السـلمي الـد ممريمّي الـد 
املــالكي، ضــبطه وصــححه: أمحــد بــن عبــد الكــرمي جنيــب، ط مركــز جنيبويــه للمخطوطــات وخدمــة الــرتام 

(2/061.) 
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 الكلية السابعة

كل دين يكون من قرض، وكان يل على الذي له علي هذا الدين مثله، فال 

 .(1)بأس أن يتقاصا إذا كانت كلها من قرض وهي من نوع واحد

 معناها اإلمجايل:

ة عن املقاصة حال الدين، وقد ذُكر يف املدونة ما نصه: "قلت: فإن تتحدم الكلي
حل أجل الطعامني الذي   على صاحيب والذي له علي، فتقاصصنا وذلك من 

 قرض، أجيوز ذلك يف قول مالك؟
 قال: نعم.

 قلت: مل جوزته إذا حل األجل أو مل حيل؟
ل واحد منهما صاحبه من قال: ليس هاهنا بيع الدين بالدين، وإنا هو قضاء قضاه ك

 دين عليه قد حل أو مل حيل.
ا من قرض أيصلح لنا أن قلت: فإن حل أجل أحد الطعامني ومل حيل اآلخر ومها مجيع  

 نتقاص يف قول مالك؟
قال: نعم ال بأس بذلك، وإنا هو رجل عليه طعام إىل أجل فقدمه فقضى صاحبه 

 . (2)فال بأس بذلك"
 

                                 
وقد قمت باختصار الكلية اليت كان أصلها: "كل دين يكـون مـن قـرض يكـون علـي مـن ذهـب أو طعـام  (1)

ا يوزن ويكال ممـا يؤكـل أو يشـرب، وممـا ال يؤكـل وال يشـرب، وكـان   علـى الـذي لـه أو فضة، أو شيء مم
علــي هــذا الــدين مثلــه إىل أجلــه أو أبعــد مــن أجلــه أو أدآل مــن أجلــه فحلــت اآلجــال أو مل حتــل أو حــل 

املدونـة،  انظـر: أحدمها ومل حيل اآلخر فال بأس أن يتقاصا إذا كانت كلها من قرض وهي مـن نـوع واحـد"
 .(3/182إلمام مالك )ل

 (.182-3/181( املدونة، لإلمام مالك )2)
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 دليلها:
 ة للكلية:من األدلة العقلي

، حال انتفاء الغرر بأحدمها أو وقوع أحدمها أو كليهما ةإن املقاصة بني املدينني جائز 
 يف باب من أبواب الربا.

 مستثنياهتا:
يستثىن من الكلية إذا كان أحدمها من قرض واآلخر من سلم، وقد ذُكر يف املدونة: 

ومل حيل أجل  "قلت: وإن كان أحدمها من قرض واآلخر من سلم فحل أجل السلم
 القرض أيصلح لنا أن نتقاص؟

، كذلك قال (1)قال: ال؛ ألن أجل القرض مل حيل، وهذا بيع الطعام قبل أن يستويف
 مالك قلت: فإن كان أحدمها من قرض واآلخر من سلم واآلجال لختلفة أو سواء؟

 ا حل األجالن جاز هلما أنقال: فال يصلح هلما أن يتقاصا حىت حيل األجالن، فإذ
 .(2)"يتقاصا

 
 
 

                                 
أنــه قــال ملــروان: أحللــت بيــع الربــا، فقــال  ( ودليــل هنــي بيــع الطعــام قبــل أن يســتوىف، مــا ذكــره أبــو هريــرة 1)

عـن بيـع الطعـام حـىت  أحللت بيـع الصـكاك، وقـد هنـى رسـول اهلل »مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة: 
، قال سليمان: فنظرت إىل حرس يأخذوهنا من «فنهى عن بيعها»ل: فخطب مروان الناس، ، قا«يستوىف

(، كتــاب البيــوع، بــاب بطــالن بيــع املبيــع قبــل القــبض، حــديث رقــم 3/1162أيــدي النــاس. رواه مســلم )
(1528.) 

 (.3/182( املدونة، لإلمام مالك )2)
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 الكلية الثامنة

ا امتنع يف القرض خاصة إال يف كل من قضى أعلى مما عليه صفة جاز، وقدرً

 .(1)ا، وأدني جاز قبوله يف األجلاليسري جدً

 معناها اإلمجايل:
يشمل القضاء هنا قضاء الدين إذا كان من قرض أو بيع، وقد قال العالمة خليل عن 

ا ال وأفضل صفة وإن حل األجل بأقل صفة وقدر   ساوٍ قرض مب قضاء القرض: "وقضاءُ 
 .(2)ا"ا أو وزن  أزيد عدد  

أي جيوز قضاء القرض بنفس الصفة أو أكثر، حىت وإن حل األجل، بشرط عدم 
الزيادة يف العدد والوزن، إال اليسري منها، وجتوز الزيادة بأفضل صفة ونوعا، إذا مل 

 ا عليها.تكن مشروطة أو متعارف  
ص يف العدد ا، سواء كان النقبشري: "وإن قضى يف القرض أنقص جاز مطلق   قال ابن

وهذا إذا حل األجل، وأما قبله فال جيوز ألنه من باب ضع  ،أو يف الصفة أو فيهما
 .(3)وتعجل"

، ا، وبأقل صفة أو قدر  م الاألجل أ ، حلويف العني: القضاء مبساو، أو أفضل صفة
ا حل األجل أم ال ... واحلاصل أن العني إذا  زن  أو و  اإن حل األجل، وبأكثر عدد  

 .(4)بزيادة ا باتفاق؛ ألنه سلففال جيوز قضاء فرضها بأزيد عدد   اكان يتعامل هبا عدد  
 دليلها:

                                 
 (.155( الكليات الفقهية، للمقري )ص:1)

 (.140)ص:( لختصر خليل 2)

، (، وقــد مــر تعريــف "ضــع وتعجــل" يف الكليــة الرابعــة مــن هــذا البــاب6/183( التــاج واإلكليــل، للمــواق )3)
 .00ص:

 (. 38-3/30( بلغة السالك، للصاوي )4)
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 دليلها:
ا، فقدمت عليه إبل كر  استسلف من رجل ب   ، أن رسول اهلل حديث أيب رافع 

ره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: مل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بك
 .(1)«أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء»ا، فقال: باعي  ا ر  أجد فيها إال خيار  

 وجه الداللة: 
، فيه داللة على جواز القضاء بأجود صفة، اكر  ا مقابل ب  رباعي   اخيار   قضاء الرسول 

 إذا انتفى الشرط والعادة.

 مستثنياهتا:
ا، قال اللخمي: إن كانت أو وزن   امن الزيادة إذا كان القضاء عدد   استثين اليسري

 .(2)ر من ذلكا، ويكره ما كثُ الدراهم بامليزان جاز الرجحان إذا كان يسري  

 تطبيقاهتا:
ا جاز، ولو ا أنصاف  ا، فقضيته مخسني درمه  إن أقرضك مقرض مائة درهم وازنة عدد  

 .(3)زا ونصف درهم مل جيقضيته مائة درهم أنصاف  
 
 
 
 

                                 
 .2، هامش:60يف الكلية األوىل من الفصل األول، ص: ( سبق خترجيه1)

 (.5/54للخرشي ) (؛ شرح لختصر خليل،6/184( التاج واإلكليل، للمواق )2)

 .(3/116التهذيب يف اختصار املدونة، للرباذعي )؛ (4/330مواهب اجلليل، للحطاب ) (3)
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 الكليات الفقهية في الرهن،:الفصل الثاني

 :ةكلي أربع وعشرونوفيه 
 

فالقول قول الراهن فيما يزعم  ،كل رهن استحق يف يدي املرهتن، فأخرج من يديه -1
 أنه رهنه مع ميينه.

ا يف بيع أو سلف، ومل يشرتط قبضه، مث طلب ذلك قبل أن كل من اشرتط رهن   -2
 .لهيفوت الرهن،  فإن ذلك 

مما يغاب عليه، فالقيمة فيه يوم رهنه، وإن تداعيا يف احلق  اكل من ارهتن رهن   -3
 والرهن قائم، فالقيمة فيه يوم يتداعيان فيه.

كل متداعيني يف الرهن والبيوع، إذا ادعى أحدمها ما يشبه، وادعى اآلخر ما ال  -4
 قول الذي يشبه، ويسقط قول الذي ال يشبه. ايشبه، فالقول أبد  

 .جاز رهنه ،ن جاز تصرفه وجاز بيعه وشرا هكل م -5

 قبل حمل ل من كان له حق على رجل إىل أجل من اآلجال، فأخذ منه محيال  ك -6
 ا على أن يؤخره إىل أبعد من األجل، فال خري فيه.األجل، أو رهنه به رهن  

 .إال أن يشرتطها املرهتن ،فليست برهن أن رهن خنال  كل مثرة خترج يف الرهن بعد  -0

ال ميكن استيفا ه من الرهن أو مل يثبت دين ا يف الذمة الزم ا أو صائر ا إىل  كل ما -8
 .اللزوم، فال جيوز الرهن به، وبالعكس

كل ما ميكن أن يستوىف منه أو من مثنه أو منافعه الدين أو بعضه جاز رهنه منه،  -1
 وإال فال.

 كل ما يكال أو يوزن، يصلح أن يرهن. -10

 زع من يد املرهتن حىت يوىف مجيع حقه.كـــل رهن حمبوس يف حق فال ين -11
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حياب رهن شرط فيه آخذه بيعه عند حلول أجله جاز شرطه ونفذ بيعه ما مل  كل   -12
 .فيه
 سقي على أنفق ما خبالف الغرماء، أسوة هبا فهو نفقة مرهتنه عليه أنفق رهن كل -13

 .غريه على يُبدأ فإنه شجر
 ه األول كاٍف.كل من رهن ما بيده مساقاة أو مستأجرا فحوز  -14
 كـــل من رهن فضلة رهن جاز رهنه هلا إن علم األول أو رضي. -15
غاب عليه فال ضمان على املرهتن إال يف النصف املرهتن يكـــل من رهن نصف ما  -16

 خاصة.
ذلك امللك  قيمة بقية ا من ملك من أمالكه منع من بيعا مشاع  كـــل من رهن جزء   -10

 قبل حلول الدين.
بطل  ،وحازه املرهتن مث أذن للراهن يف كراء الرهن أو سكناه اكـــل من رهن رهن   -18

 .رتحوزه وإن مل يسكن ومل يك
صح بيعه إن عجل الدين  ،ا وحازه املرهتن مث باعه الراهنكـــل من رهن رهن   -11

 للمرهتن.
مث باع الراهن األصل قبل حوز  ،كـــل مرهتن ألصل يف دين لـه على الراهن إىل أجل -20

، وزاد وال يلزم الراهن تعجيل الدين كما يلزم يف احلوز ،ع نافذاملرهتن لـه فالبي
 .ابعضهم: إذا كان موسر  

ومل يكن  ،وفوض الراهن للمرهتن يف بيع الرهن جاز تفويضه ،اكـــل من رهن رهن   -21
 للراهن عزله عن ذلك حىت يستويف دينه كامال.

 فشرطه باطل. كـــل من رهن ما ال يغاب عليه وشرط الراهن على املرهتن ضمانه -22
كـــل من رهن ما يغاب عليه وقامت البينة حبرق دكانه؛ وعادة الناس جعل أمتعتهم  -23

 يف دكاكينهم؛ وادعى أن الرهن كان بدكانه وأنه احرتق فيها كان القول قولـه.
كـــل راهن اختلف مع املرهتن يف مقدار الدين فالقول يف ذلك قول املرهتن ما مل  -24

 رهن.تزد دعواه على قيمة ال
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 ثانيالفصل ال

 (1)الرهن الكليات الفقهية في

 الكلية األوىل

، فالقول قول الراهن فيما كل رهن استحق يف يدي املرهتن، فأخرج من يديه

 .(2)يزعم أنه رهنه مع ميينه

 معناها اإلمجايل:
، واليت تعين بأن كل رهن استحق للمرهتن، مث ُأخرج (3)هذه الكلية ذكرها ابن رشد

 هون من يد املرهتن، إما مبوٍت أو هالك، فالقول يف قيمته للراهن مع ميينه.الشيء املر 

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

إذا  للراهن، فهو أعلم به وبقيمته، فُيقدم قوله على قول املرهتن حمفوظٌ  إن الرهن حقٌ 

 .ُعدمت البينة
                                 

، وهـو مـن الثبـوت والـدوام، الراء واهلاء والنون أصل يدل على ثبات شـيء ميسـك حبـق أو غـريهالرهن لغة:  (1)
 بــن فــارسجــم مقــاييس اللغــة، المع. انظــر: حبســته بــه فهــو مرهــونأي  :ارهنتــه املتــاع بالــدين رهن ــويقــال 

. انظــر: شــرح بــه يف ديــن مــال قبضــه توثــقٌ (، واصــطالح ا: 1/242(؛ املصــباح املنــري، للفيــومي )2/452)
 (.304حدود ابن عرفة، للرصاع )ص:

البيـــان والتحصـــيل والشـــرح والتوجيـــه والتعليـــل ملســـائل املســـتخرجة، أليب الوليـــد حممـــد بـــن أمحـــد بـــن رشـــد  (2)
 (.11/50) دار الغرب اإلسالمي ط : د حممد حجي وآخرون،، حتقيقالقرطيب

 وأجـازه أبـو العبــاس، تفقـه بـابن رزق وعليـه اعتمـاده، القاضـي أبـو الوليـد حممـد بـن أمحـد بـن رشـد القـرطيب (3)
 ،ألّــف البيــان والتحصــيل ملــا يف املســتخرجة مــن التوجيــه والتعليــل واملقــدمات ألوائــل كتــب املدونــة، العــذري
 (.1/110انظر: شجرة النور، البن لخلوف ) (.هـ520) يف ذي القعدة سنة تويفوغريها، 
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 تطبيقاهتا:

ا فمــات العبــد يف  رهــن عنــد رجــل عبــد  لــو أن رجــال  قــول اإلمــام مالــك:  -1

ا، فقــال املــرهتن: ارهتنتــه بعشــرة دنــانري، وقــال يديــه، وقيمتــه عشــرون دينــار  

رهنته بدينارين، كان القول قول الراهن مع ميينـه إذا مـات العبـد،  :الراهن

 .(1)وال يلتفت إىل قيمة العبد يوم مات

ــــه رهن ــــ (2)ســــألتهقــــال ابــــن رشــــد:  -2 ــــرهن ل ــــأمر الرجــــل أن ي ا عــــن الرجــــل ي

ين، فذهب فرهنه له خبمسة، فجـاءه صـاحب الـرهن يطلـب رهنـه، بدينار 

وقـال صـاحب الـرهن: إنـا أمرتـه بـدينارين،  ،فقال املرهتن: ارهتنتـه خبمسـة

 : إنا رهنته بدينارين.(3)وقال الرسول

قال: إن كان لصاحب الرهن بينة إنا أمره بـدينارين، غـرم دينـارين وأخـذ 

 ،إال ميينه باهلل ما رهنته إال بدينارينرهنه، ومل يكن للمرهتن على الرسول 

 ويربأ وإن مل تكن له بينة، وإنا هو قوله وقول الرسول.

وقــال املــرهتن: ارهتنتــه خبمســة دنــانري، فــالقول قــول املــرهتن فيمــا بينــه وبــني 

د رهنـك بقيمتـه أو أن حييط بالرهن مع ميينه، مث يقال لصاحب الـرهن اف ـ

حلـف ى املـرهتن أكثـر مـن مثـن الـرهن، أُ دعه مبـا فيـه، فـإن كـان الـذي ادعـ
                                 

 (.11/50) البيان والتحصيل، البن رشد (1)

بــو حمم ــد عيســى بــن دينــار بــن وهــب أي ســأل عيســى بــن دينــار ابــن القاســم، وعيســى بــن دينــار هــو: أ (2)
مالـك ومسـع ابـن القاسـم وصـحبه به وبيح  بن حي  انتشر علم مالك باألندلس، مل يسـمع مـن ، القرطيب

، البــن (. انظــر: شــجرة النــوره212)طليطلــة ســنة مــات ب، يف مساعــه عنــه اوعــول عليــه ولــه عشــرون كتاب ــ
 (.1/15) لخلوف

 املقصود بالرسول هنا: الواسطة بني الراهن واملرهتن. (3)
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 الرســول بــاهلل مــا رهنتــه إال بــدينارين، مث يــربأ، وال يكــون لصــاحب الــرهن

يتبـــع املـــرهتن الرســـول بثالثـــة  : ومل التوال للمـــرهتن أن يتبعـــاه بشـــيء، قلـــ

دنـــانري، إذا أقـــام صـــاحب الـــرهن البينــــة أنـــه إنـــا أمـــره بـــدينارين، والــــرهن 

املــــرهتن فيمــــا بينــــه وبــــني أن حيــــيط بــــثمن  يســــاوي مخســــة؟ مل ال يصــــدق

الـــرهن، فيكـــون هلـــذا رهنـــه يغـــرم الـــدينارين، ويرجـــع املـــرهتن فيتبـــع الرســـول 

بثالثـــة دنـــانري، إذا كانـــت قيمـــة الـــرهن مخســـة دنـــانري كمـــا ادعـــى املـــرهتن؟ 

فاملرهتن مـدع قبلـه بثالثـة  ،قال: ألن الرسول إنا يدعي أنه رهنه بدينارين

الذي كان يصدق عليه فيه قد أخرجه صاحب الرهن دنانري؛ ألن الرهن 

 .(1)من يديه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.11/00البيان والتحصيل، البن رشد ) (1)
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 الكلية الثانية

، ثم طلب ذلك قبل يف بيع أو سلف، ومل يشرتط قبضه اكل من اشرتط رهنً

  .(1)، فإن ذلك لهيفوت الرهنأن 

 معناها اإلمجايل:

، مث طلبه قبل يف عقد بيع أو سلف، ومل يشرتط قبضه حاال   الرهن   إذا اشرتط املرهتنُ 

أن يتصرف الراهن يف رهنه، فعليه تسليمه له، إال إذا كره أن يكون الرهن بيديه، ُوضع 

أن يكون الرهن  ، إال أن يشرتط املرهتن ابتداء  االرهن بيد طرف ثالث يرضيان به مجيع  

 بيده، فله ذلك.  

 دليلها:

الصلح جائز : »قال أن رسول اهلل   (2)عمرو بن عوف املزينعن  من السنة:

شروطهم، إال  ا، واملسلمون على، أو أحل حرام  ا حرم حالال  بني املسلمني، إال صلح  

 .(3)«ا، أو أحل حرام  شرطا حرم حالال  

                                 
ضـع ، فقال ال أرضى أن يكـون رهـين يف يـديك وُ أن يكون يف يدي املرهتنه الراهن وإن كر وتتمة الكلية: " (1)

، ألنـه مل يشـرتط ذلـك علـى الـراهن عنـد ما على يدي من يرضيان به مجيعا ، ومل جيعل علـى يـدي املـرهتنهل
 (.11/00انظر: البيان والتحصيل، البن رشد ) ."ارهتانه إياه

بــد الل ــه، أحــد البّكــاءين، ذكــر ابــن ســعد بأنــه كــان مــن عمــرو بــن عــوف بــن زيــد بــن ملحــة املــزين، أبــو ع (2)
أنه مات يف والية  قيل، أّن أول غزوة شهدها األبواء، ويقال: أول مشاهده اخلندقو  اإلسالم، األقدمني يف

 .(4/552انظر: اإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجر العسقالين ) . معاوية

كتـاب أبـواب   ،(3/20) دار الغـرب اإلسـالميط عواد معروف،  بشار0حتقيق: درواه الرتمذي يف سننه،  (3)
حـديث (، وقـال: 1352، حديث رقم: )يف الصلح بني الناس باب ما ذكر عن رسول اهلل األحكام، 

  .حسن صحيح
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 وجه الداللة: 
إذا يمكن القول بأنه ف ،«واملسلمون على شروطهم» الشاهد من احلديث قوله 
 ا.ام الرهن قائم  ، فعليه ذلك ما دااشرتط املرهتن على الراهن رهن  

 مستثنياهتا:

 (1)أمساه فباعه أو أعتقه اعبد   الراهن على أن يرهن اأو أسلفه سلف   ابيع   املرهتنُ  إن باع"

قبل أن يقبضه املرهتن، فإن كان فرط يف قبضه حىت باعه الراهن أو أعتقه، فال حق 

يطه يف قبضه، وإن  ألنه قد ترك رهنه بتفر  ؛للمرهتن فيه، وال شيء له على الراهن املبتاع

كان أعتقه أو باعه بفور رهنه إياه، دون أن يطول، ومل يكن من املرهتن تفريط يف 

ا، وكان للمرهتن أن يفسخ البيع عن نفسه؛ ألنه إنا قبضه، مضى البيع والعتق أيض  

بايعه على ذلك الرهن بعينه، فلما فوته عليه كان أحق بسلعته إن كانت قائمة، أو 

 .(2)"ت فائتةقيمتها إن كان

 

 

 

 
 
 

                                 
العتـق: خـالف ، و ا، ومعـىن القـدمالعـني والتـاء والقـاف أصـل صـحيح جيمـع معـىن الكـرم خلقـة وخلق ـ :عتق (1)

لســان ؛ (4/211معجــم مقــاييس اللغــة، البــن فــارس ). انظــر: ، وكــذلك العتــاق، بــالفتحالــرق وهــو احلريــة
 (.10/234العرب، البن منظور )

 (.11/08البيان والتحصيل، البن رشد ) (2)
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 الكلية الثالثة

وإن تداعيا يف  ،، فالقيمة فيه يوم رهنه(1)مما يغاب عليه اكل من ارهتن رهنً

 .(2)احلق والرهن قائم، فالقيمة فيه يوم يتداعيان فيه

 معناها اإلمجايل:
قال ها هنا يف الرهن الذي يغاب عليه إذا أهلك عند املرهتن: "قال حممد بن رشد: 

، وإن اختلف الراهن واملرهتن يف قيمة الرهن، والرهن (3)"قيمته يوم ارهتنه ن عليهأ
 حاضر، فقيمته تكون يوم اختالفهما فيه ال يوم رهنه.

 تطبيقاهتا:
ا يف حق له إىل أجل، فأقاما الرهن بأربعة دنانري، فضاع الرهن، رهن   رجال   رهن رجلٌ 

ا يف قيمة الرهن أو زادا فيه، فريد إىل فأرى قيمة الرهن، ما قوماه به، إال أن يكونا قصر 
 .(4)قيمته إذا علم ذلك

 

 

 

 
                                 

. الفواكــــه الــــدواين، للنفــــراوي أي ميكــــن إخفــــا ه كحلــــي أو ثيــــاب وســــفينة يف حــــال جريهــــا :يغــــاب عليــــه (1)
(2/160.) 

 (، نقال  عن ابن القاسم.11/86يل، البن رشد )البيان والتحص (2)

 (.11/86املرجع السابق ) (3)

 (.11/86)املرجع السابق  (4)
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 الكلية الرابعة

ادعى أحدمها ما يشبه، وادعى اآلخر ما  ، إذاكل متداعيني يف الرهن والبيوع

 .(1)قول الذي يشبه، ويسقط قول الذي ال يشبه اال يشبه، فالقول أبدً

 معناها اإلمجايل:

لك بأن القول للذي يدعي شبيه ما يوع والرهن، وذهذه الكلية عامة يف باب الب

من العلماء،  اوصفه، ويُرد قول املخالف ملا وصف، وإن كان خالف هذا القول عدد  

 كأشهب، وابن القاسم، حبجة أن األشباه ال يُنظر إليها، وال يُعترب هبا.

 .(2)فهوالصحيح ما ورد يف هذه الكلية، بأن القول قول الذي يشبه، ويسقط قول لخال

 دليلها:

 من األدلة العقلية للكلية:

ما  ال يشبهيدعي ماأقوى يف احلجة والداللة من الذي  ما يدعيهم  به  ش  يدعي أن الذي 

 .؛ ولذلك ُقدم قول األوليدعيه

 تطبيقاهتا:

ف ويدفع ا من رجل بألف دينار فلما جاء ليقضيه األل  يف رجل ارهتن رهن   :قال أصبغ

مثنه مائة دينار، فقال: هذا رهنك، وقال الراهن: ال واهلل ما  اثوب  إليه رهنه، أخرج إليه 

ا بألف دينار، وهو ال يساوي إال مائة دينار، وما هذا رهين، وما كنت أنت لتأخذ رهن  
                                 

 (.11/111البيان والتحصيل، البن رشد ) (1)

 (. 120-11/111املرجع السابق )انظر:  (2)
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ي اأشبه ذلك، ولقد كان رهين الذي رهنتك هبذه األلف ثوب   صفته كذا وكذا  (1)ا وشم

 أو حنوها. صفة يشبه مثلها، وأن يكون يسوى األلف 

قال أصبغ: إذا تصادقا فيما رهن به الرهن، واختلفا يف الرهن على فعل هذين، حىت 

هذا  يتباين هكذا ويتفاوت، رأيت القول قول الراهن؛ ألن قوله يشبه أن يكون مثل

وقد أقر املرهتن أنه ارهتن منه الثوب بألف، وجاء  ،بألف الثوب الذي ادعى برهن

دينار، فقد تبني كذبه فيما زعم، فالقول قول الراهن؛ ألنه  بثوب ال يساوي إال مائة

ادعى ما يشبه، فله أن حيلف على صفة ثوبه الوشي، وحياسبه بقيمته، وسقط عنه 

 .(2)قول املرهتن؛ ألنه قد تبني كذبه حني ادعى ما ال يشبه

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 
آلخـر علــى نــاء وتزيينــه، واالــواو والشـني واحلــرف املعتـل: أصــالن، أحـدمها يــدل علـى حتســني شـيء  :وشـى (1)

. انظر: معجم مقاييس اللغة، و )الوشي( من الثياب معروف ،ااألول: وشيت الثوب أشيه وشي  ، و وزيادة
بكر بن عبد القادر احلنفي لختار الصحاح، لزين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب (؛ 6/114البن فارس )

 (.331)ص: املكتبة العصرية ط ، حتقيق: يوسف الشيخ حممد،الرازي

 (.11/111البيان والتحصيل، البن رشد ) (2)
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 الكلية اخلامسة

 .(1)كل من جاز تصرفه وجاز بيعه وشراؤه جاز رهنه

 ا اإلمجايل:معناه

 ، وجاز بيعه وشرا ه، جاز رهنه.اإن كل من جاز تصرفه بأن كان مكلف  

 دليلها:

 چڃ     ڀپ  ڀ چ : قال تعاىل:القرآنمن 
(2). 

 وجه الداللة:

تبعها ، يف آيات البقرة (3)مشروعية البيع، والقرض ذكر اهلل مُيكن القول بأنه ملا 

وع وهو عقد مبين على املعاوضة، بينما ذكر الرهن، فدل على مشروعيته، والبيع مشر 

، و مبا أن عقد املعاوضة جاز من جائز التصرف، فألن (4)الرهن مبين على االستيثاق

 جيوز عقد الرهن منه من باب أوىل.

 تطبيقاهتا:

 ،والثياب ،واحليوان ،كالعقار  ؛شياء كلهاما جاز بيعه جاز رهنه من مجيع األل ك

ىل إن الدنانري والدراهم خاصة حيتاج قابضها أإال  ،دراهموالدنانري وال ،والعروض كلها

                                 
 (.2/812، البن عبد الرب )الكايف يف فقه أهل املدينة (1)

 .283 اآليةسورة البقرة:  (2)

ذُكر دليل مشروعية القرض يف الفصل األول، الكلية األوىل، وكانت آية الرهن تابعة  آلية الدين اليت تعترب  (3)
 داللة واضحة على مشروعية الرهن. أطول آية يف القرآن، مما يدل

 (.2/364شرح التلقني، للمازري )انظر:  (4)
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وأما  ،(2)"ا من أن ينتفع هبا املرهتن فريد مثلها فيدخله بيع وسلفخوف  " عليها (1)اخلتم

 .(3)ابض صح رهنفإذا قُ  ،و ال يغابأعليه رهن مما يغاب سائر ما يُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
قال أبو إسحاق: معىن ختم وطبع ، و األخرية عن اللحياين: طبعه، فهو لختومو  ،ختمه خيتمه ختما وختاما (1)

گ     گ    ...چ: يف اللغة واحد، وهو التغطية على الشيء واالسـتيثاق مـن أن ال يدخلـه شـيء كمـا قـال 

 (.12/163. انظر: لسان العرب، البن منظور )24 اآلية: سورة حممد  چڳ  ڳ  ڳ  

 (.3/105املدونة، لإلمام مالك ) (2)

 (.2/812الكايف يف فقه أهل املدينة، البن عبد الرب ) (3)
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 الكلية السادسة

قبل حمل  (1)اأجل من اآلجال، فأخذ منه محيلًكل من كان له حق على رجل إىل 

 .(2)ا على أن يؤخره إىل أبعد من األجل، فال خري فيهاألجل، أو رهنه به رهنً

 معناها اإلمجايل:

قبل حمل األجل أو بعده على أن يؤخره الغارم  ا، أو رهن  إذا أخذ الغارم من الغرمي محيال  
ابن القاسم: ألن ذلك ؛ لقول "الفعلذا إىل أبعد من األجل املتفق عليه، فال جيوز ه

   .(3)"أسلفه على أن يزداد يف سلفه عنده كأنه سلفٌ 

 مستثنياهتا:
فال بأس  ،أبعد أجال   األجل على أن يؤخره حلولبعد  الغرمي الغارم إن رهن -1

 .(4)به

بعض ماله عليه قبل األجل، على أن  الراهن عن املرهتن طن حيأال بأس  -2
 .(5)ببقية احلق إىل أجله اأو رهن   ،يال  محالراهن ه يعطي

                                 
(؛ 11/180(؛ لســان العــرب، البــن منظــور )4/1608احلميــل هــو الكفيــل. انظــر: الصــحاح، للفــارايب ) (1)

حليــة . انظــر: والكفيـل، والــزعيم، والقبيـل، والصــبري، كـل ذلــك يرجـع إىل معــىن واحـد الضــمني،، و احلميـلو 
الشـركة  ط حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد احملسـن الرتكـي، ويين الرازي،القز  الفقهاء، ألمحد بن فارس بن زكريا

 (.143)ص:  املتحدة للتوزيع

 (.4/112، لإلمام مالك )املدونة (2)
 (.4/112)رجع السابق امل (3)

 (.4/112)املرجع السابق  (4)

 (.4/112املرجع السابق ) (5)
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 بعةالكلية السا

فليست برهن إال أن يشرتطها  اكل مثرة خترج يف الرهن بعد أن رهن خنلً

  .(1)املرهتن

 معناها اإلمجايل:

 أو شجرة  مثمرة ، فإن مثرها ليس برهن إال أن يشرتطها املرهتن، إذا رهن الراهن خنال  

أو  ،أو الشجر ،صلي، سواء  كانت يف ر وس النخلفتكون حينها مرهونة مع الرهن األ

  .مل تكن، أو خرجت بعد ذلك

 ، وناء الرهن داخل معه إن كان مما ال يتميز عنه كالسمنقال القاضي عبد الوهاب: "

 ،وما عدا ذلك من غلة ،سيل النخلفك  ،تاج وما يف معناهكالوالدة والن    أو كان نسال  

 .(2)"أشبه ذلك فال يدخل فيه إال أن يشرتطه وما ،أو صوف ،أو لنب ،أو مثرة

 
 
 
 
 

                                 
ا مـع النخـل، كانـت يف رءوس النخـل أو مل فإن اشرتط ذلـك املـرهتن فـإن الثمـرة تكـون رهن ـوتتمة الكلية: " (1)

 (.4/135، لإلمام مالك )املدونة". انظر: تكن، أو خرجت بعد ذلك

، حتقيق: أبـو بن نصر الثعليب البغدادي املالكيالكي، أليب حممد عبد الوهاب بن علي امل الفقهالتلقني يف  (2)
 (.2/164) دار الكتب العلمية ط أويس حممد بو خبزة احلسين التطواين،
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  دليلها:
له هنه، ن ر ممال يغلق الرهن »: : قال رسول اهلل قال املسيب بناعن  من السنة:

 »(2) .(1)رمهغُ  وعليه ،نمهُ غُ 

 وجه الداللة: 
ا، وهذا هو ليكون حق املرهتن مضمون   ُملكهُ  هنوإنا ر  إن الرهن حق حمفوظ للراهن، 

، فدل فثمرها له، إال أن يشرتطها املرهتن ،خنال   إذا رهن الراهنوعليه  ،ة من الرهنالغاي
 .للراهن على أن األصل وما ينتج عنه

 

 

 

 
 

                                 
ا: قوله: "ال يغلق الرهن" أي: ال يستحقه املرهتن بالدين الذي هو مرهون به، يقال: غلق الرهن يغلق غلوق   (1)

رد ما عليه د املرهتن، ال يقدر راهنه على ختليصه، وكان من أفاعيل اجلاهلية أن الراهن إذا مل ي  إذا بقي يف ي
اإلحسـان يف تقريـب صـحيح انظـر:  .الك املرهتن الرهن، فأبطل الشارع ذلـك تصـرحي  يف الوقت املشرتط، م  

، التم ، حـامت، الـدارمي، الُبسـيتيمـي، أبـو ابن حبان، حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بـن م ع بـد 
، حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه: شـعيب األرنـؤوط، الء الدين علي بن بلبـان الفارسـيترتيب: األمري ع

 (.13/260) مؤسسة الرسالةط 

(، 15034ال يغلـق، حـديث رقــم ) الــرهن(، كتــاب البيـوع، بـاب 8/238أخرجـه عبـدالرزاق يف مصـنفه ) (2)
على اإلسناد علـى شـرط الشـيخني، ومل خيرجـاه، الخـتالف فيـه علـى أ ،قال احلاكم: هذا حديث صحيحو 

. انظـر: قد روي هذا احلديث متصال أيضا مـن طـرق أخـرى عديـدة، ذكرهـا الـدارقطين، و أصحاب الزهري
، جلمال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي، حتقيق: حممد نصب الراية ألحاديث اهلداية

 (.4/320) دار القبلة للثقافة اإلسالميةو لريان للطباعة والنشر، مؤسسة اط عوامة، 
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 الكلية الثامنة

الزمًا أو صائرًا  (1)كل ما ال ميكن استيفاؤه من الرهن أو مل يثبت دينًا يف الذمة

 .(3)به، وبالعكس (2)إىل اللزوم، فال جيوز الرهن

 معناها اإلمجايل:
يف الذمة ميكن  اأن يكون دين  "ه رطُ هو أحد أركان الرهن، فش   (4)إن املرهون فيه

الستحالة استيفاء  ؛ وال يف منفعتهعني  استيفا ه من الرهن، فال يصح الرهن يف مُ 
ا إىل ا أو صائر  الدافع العينة أو منفعتها من ذات مثر الرهن، وأن يكون ذلك الدين الزم  

من ادعاء  اذ رهن من صانع، أو مستعري خوف  خ  ، "وأ  (6)"بعد العمل (5)وم، كاجلعلاللز 
  .(0)فيكون الرهن يف القيمة" ،ضياع

                                 
. انظـر: الفـروق، شرعي مقدر يف املكلف قابل لاللتزام واللـزوممعىن الذمة كما عرفها اإلمام القرايف: معىن  (1)

 (.231-3/230للقرايف )

. انظــر: بلغـــة توثــق يف احلقــوقلــك، قصــد بــه العقــد الزم ال ينقـــل املم الــرهن هنــا أطلــق مبعــىن العقــد، وهــو  (2)
، وقد ذكرها الشيخ الدردير يف شرحه الصغري، وأشار إليها الشيخ حممد أبو (3/233)السالك، للصاوي 

 األجفان يف حتقيقه لكليات اإلمام املقري.

 (.161-168الكليات الفقهية، للمقري )ص: (3)

. انظــر: إال الصــرف ورأس مــال الســلم ،كأو غــري ذلــ ،أو ســلف ،هــو مجيــع احلقــوق مــن بيــع :املرهــون فيــه (4)
 (.480القوانني الفقهية، البن جزي )ص:

واجلعـل واجلعالـة واجلعيلـة: مـا ، قاسة، ال يشبه بعضـها بعضـااجليم والعني والالم كلمات غري مُ اجلعل لغة:  (5)
عقـد : ؛ واصـطالح ا(1/460انظر: معجم مقاييس اللغة، البن فـارس ). جيعل لإلنسان على األمر يفعله

انظر: شرح حدود ابن عرفة، . ه به ال جيب إال بتمامهل  معاوضة على عمل آدمي بعوض غري ناشئ عن حم   
 (.402للرصاع )ص:

 (.2/166الفواكه الدواين، للنفراوي ) (6)

 .(3/233بلغة السالك، للصاوي ) (0)
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 تطبيقاهتا:
، كالدين من قرض - أي الرهن – جائز لكل دين الزم أمكن استيفا ه من مثنه الرهن

 .(1)أو بيع أو قيمة متلف أو غري ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.2/331شرح التلقني، للمازري ) (1)
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 عةالكلية التاس

ز رهنه مثنه أو منافعه الدين أو بعضه جاكل ما ميكن أن يستوفى منه أو من 

 .(1)منه، وإال فال

 معناها اإلمجايل:
ألنه جاز رهنه؛ " تاجهم الديُن،ن من أو أو من بعضه، ،أو من مثنه ،ل ما يستوىف منهك

: وإال فال جيوز، وقد ذكر القاضي عبد الوهاب يف تعريف الرهن (2)"حكمة الرهن

ه من احتباس العني وثيقة باحلق ليستويف احلق من مثنه أو مثن منافعها عند تعذر أخذ"

 .(4)"(3)الغرمي مفردة كانت أو مشاعة

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

ا حلقه عند تعسر كل ما فيه إمكان الستيفاء حق الدائن، أجاز الشارع رهنه؛ حفاظ  
  .الذي عليه أداء احلقعن  املدين

                                 
، وأجـــاز املالكيـــة رهـــن مـــا فيـــه غـــرر يســـري كالعبـــد اآلبـــق، والبعـــري (161، للمقـــري )ص:الفقهيـــة الكليـــات (1)

حاشـية العـدوي . انظـر: فة غررمها خبالف ما اشتد غرره كاجلنني فال يصح رهنـه لقـوة الغـرر فيـهالشارد، خل
، حتقيـق: يوسـف الشـيخ سن علـي بـن أمحـد بـن مكـرم الصـعيديعلى شرح كفاية الطالب الرباين، أليب احل

 (.2/200) دار الفكرط حممد البقاعي، 

 ق:يــق، حتالــرمحن املــالكي الشــهري بــالقرايف العبــاس شــهاب الــدين أمحــد بــن إدريــس بــن عبــد يب، أللــذخريةا (2)
 (.8/01) دار الغرب اإلسالميحممد حجي، ط 

. لسـان العـرب، ومشـاع فيهـا أي لـيس مبقسـوم وال معـزول ،يقال: نصيب فالن شائع يف مجيـع هـذه الـدار (3)
 (.8/111ور )البن منظ

 (.2/163التلقني، للقاضي عبد الوهاب ) (4)
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 الكلية العاشرة

 .(1)كل ما يكال أو يوزن، يصلح أن يرهن

 معناها اإلمجايل:
حبيث أن يطبع إن كل ما يكال أو يوزن من احلنطة والشعري، يصلح أن يرهن، 

كما يفعل بالدنانري   ،وبني أن يصل إىل منفعته، وحُيال بني املرهتن (2)عليها
 .(3)والدراهم

لدراهم والفلوس وما ال يعرف بعينه من طعام أو وال ترهن الدنانري واقال احلطاب: "
إدام أو ما يكال، أو يوزن إال أن يطبع على ذلك ليمنع املرهتن من النفع به ورد 

 .(5)، وهذا هو املشهور يف املذهب(4)"مثله

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

ك خبتمه والطبع ا حلق الدائن، ويتأكد ذلرهن العروض اليت ُتكال وُتوزن جائز؛ حفاظ  
 عليه؛ لئال يُتالعب فيه. 

 
 

                                 
 (.4/150املدونة، لإلمام مالك ) (1)

 .11الطبع مبعىن اخلتم، وقد تقدم تعريفه يف الكلية اخلامسة، ص: (2)

 (.4/150)املدونة، لإلمام مالك  (3)

 .(4/64التهذيب يف اختصار املدونة، للرباذعي ) ؛(5/5مواهب اجلليل، للحطاب ) (4)

 (.5/5مواهب اجلليل، للحطاب ) (5)
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 الكلية احلادية عشرة

  .(1)كـــل رهن حمبوس يف حق فال ينزع من يد املرهتن حتى يوفى مجيع حقه

 معناها اإلمجايل:

، فإن إذا كان الرهن يف يد املرهتن فهو حمبوس لديه، حىت يويف الراهن حق املرهتن كامال  

فع األمر للحاكم بعد امتناع الراهن من بيع رُ رهون، "امتنع الراهن من أداء حق امل

فإن  ،أو امتنع من الوفاء وهو موسر ،الرهن وهو معسر ليس له مال غريه يقضي منه

 إال أنه يف الغائب ،اا، أو ميت  ائب  احلاكم يبيع عليه الرهن، ومثل ذلك إذا كان الراهن غ

 .(3)"(2)ميني االستظهار -أي املرهتن – وامليت حيلف

 دليلها:

 من األدلة العقلية للكلية:

إال الستيفاء حقه منه حال رفض الراهن، أو عسره عن  الرهن   ن املرهتن مل يطلبم إ

 . حقه كامال  وىف  فمن باب أوىل أال ينزع منه حىت يُ  السداد له،

 
                                 

، البـن الكليـات الفقهيـة علـى مـذهب اإلمـام مالـك بـن أنـسوتتمة الكلية: "ولو بقـي منـه درهـم". انظـر:  (1)
 (.43غازي )ص:

يلجـأ إليهـا و املدعي بطلب القاضي مع األدلة لدفع التهمـة عنـه،  حيلفه واملقصود بيمني االستظهار هو ما (2)
 ا كانـت الــدعوى حبـق علـى ميـت أو غائــب، الحتمـال أنـه قـد اســتوىف الـد ين أو أبـرأه منــهالقاضـي عـادة إذ
حاشــية الدســوقي علــى الشــرح . انظــر: لوجــود الشــك ؛ويأخــذ مــا ادعــاه بالبينــة واليمــني فيحلــف املــدعي،

 (.3/201بلغة السالك، للصاوي )؛ (3/251الكبري، البن عرفة الدسوقي )

 (.5/254) شرح لختصر خليل، للخرشي (3)
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 الكلية الثانية عشرة

ا م ،كـــل رهن شرط فيه آخذه بيعه عند حلول أجله جاز شرطه ونفذ بيعه

 .(1)مل حياب فيه

 معناها اإلمجايل:

إذا اشرتط املرهتن بيع الرهن حال بلوغ األجل املتفق عليه بينه وبني الراهن، جاز بيعه 
 ، ما مل يضر بالراهن، كأن يبيعه بأقل من مثنه.ونفذ

 دليلها:

قال:  عن عمرو بن عوف املزين، عن أبيه، عن جده، أن رسول اهلل  من السنة:
ا، واملسلمون على ، أو أحل حرام  ا حرم حالال  بني املسلمني، إال صلح  الصلح جائز »

 .(2)«ا، أو أحل حرام  شروطهم، إال شرطا حرم حالال  

 وجه الداللة:
، فإذا اشرتط املرهتن على «واملسلمون على شروطهم» الشاهد من احلديث قوله 

 الراهن بيع الرهن حال حلول األجل، نفذ شرطه، وجاز بيعه.

 دلة العقلية للكلية:من األ

 بيعه ال يناقض مقتضى العقد، فكان ط املرهتن بيع الرهن حال بلوغ األجلااشرت إن  
 .اجائز  

                                 
 (.43، البن غازي )ص:الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس (1)

 .2، هامش:13سبق خترجيه يف الكلية الثانية من هذا الفصل، ص: (2)
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 الكلية الثالثة عشرة

 على أنفق ما خبالف الغرماء، أسوة هبا فهو نفقة مرهتنه عليه أنفق رهن كل

(1)غريه على يُبدأ فإنه شجر سقي
. 

 معناها اإلمجايل:

حال فلس الراهن أو موته، إال  الغرماء أسوة هبا فهو نفقة مرهتنه عليه أنفق رهن كل
 إذا كان إنفاق املرهتن على سقي خنل أو شجر، فُيقد م حينها على مجيع الغرماء.

قلت: أرأيت الذي ارهتن الثمرة قبل أن يبدو صالحها، ذُكر يف املدونة ما نصه: "
 .أيأخذ النخل معها؟

على قبض الثمرة إال بقبض النخل، والنخل ليست رقاهبا  قال: نعم؛ ألنه ال يقدر
النخل معها؛ ألن الثمرة يف الثمرة وسقيها إال و  (2)برهن، ولكنه ال يقدر على حوز

فإن أفلس الراهن وقد حازها املرهتن مبا وصفت لك من سقيها والقيام عليها،  ،النخل
 .(3)"فالثمرة له دون الغرماء والنخل للغرماء

 :تطبيقاهتا

ا يف ملرهتن النخل مع الثمر واألرض مع الزرع ليتم له احلوز، مث ال يكون رهن  اأن يأخذ 
 .(4)قيام الغرماء إال التمر أو الزرع خاصة

                                 
 (.43الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص: (1)

. انظـر: الصـحاح، اا وحيـازة، واحتـازه أيض ـحازه حـوز  ا فقد وكل من ضم إىل نفسه شيئ   ،اجلمعاحلوز لغة:  (2)
، شــرح حــدود ابــن عرفــة. انظــر: رفــع مباشــرة الــراهن التصــرف يف الــرهن(؛ واصــطالح ا: 3/805للفــارايب )
 (.310)ص: للرصاع

 (.4/134املدونة، لإلمام مالك ) (3)

 .(6/540التاج واإلكليل، للمواق ) (4)
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 الكلية الرابعة عشرة

 .(1)ا فحوزه األول كافٍكل من رهن ما بيده مساقاة أو مستأجرً

 معناها اإلمجايل:

ملن هو مستأجره قبل انقضاء مدة وصح رهن الشيء املستأجر قال اخلرشي: "

  (3)وكذلك رهن احلائط املساقى لعامله وحوزمها األول باإلجارة، واملساقاة ،(2)اإلجارة

  .(4)..." عن حوز ثان للرهن كافٍ 

 تطبيقاهتا:

: (...) وجاز رهن شيء مستأجر يف شرحه لبلغة السالك:  (5)قال الشيخ الصاوي

ا أن جاز لرهبا إذا تداين من زيد دين   ،مثال   اشهر   من رهبا اأي فإذا استأجر زيد دار  

 يرهنه تلك الدار قبل انقضاء مدة اإلجارة. 

                                 
 (.43ام مالك بن أنس، البن غازي )ص:الكليات الفقهية على مذهب اإلم (1)

العمـل، والثـاين اهلمـزة واجلـيم والـراء أصـالن ميكـن اجلمـع بينهمـا بـاملعىن، فـاألول الكـراء علـى اإلجارة لغـة:  (2)
، (1/62انظــر: معجــم مقــاييس اللغــة، البــن فــارس ). فأمــا الكــراء فــاألجر واألجــرة ،جــرب العظــم الكســري

نقله غري سفينة وال حيوان ال يعقل بعوض غري ناشئ عنها بعضه يتبعض  ما أمكن بيع منفعةم واصطالح ا: 
 (.312انظر: شرح حدود ابن عرفة، للرصاع )ص:. بتبعيضها

. السني والقاف واحلرف املعتل أصل واحد، وهو إشـراب الشـيء املـاء ومـا أشـبههاملساقاة لغة: من سقى و  (3)
عقد على عمل مؤنة النبات بقدر ال من  صطالح ا:، وا(3/84انظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس )
  (.386انظر: شرح حدود ابن عرفة، للرصاع )ص:. غري غلته ال بلفظ بيع أو إجارة أو جعل

 (.5/240خليل، للخرشي ) شرح لختصر (4)

 ،وقيالـدردير واألمـري الكبـري والدسـأخـذ عـن أئمـة مـنهم ، اإلمام الفقيه ،أبو العباس أمحد الصاوي اخللويت (5)
وحاشية على شرح الـدردير ألقـرب  ،وعلى شرح الدردير لرسالته يف البيان ،له حاشية على تفسري اجلاللني

 (.1/522) ، البن لخلوف(. انظر: شجرة النوره1241)املسالك وغري ذلك، تويف باملدينة املنورة سنة 
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(: صورهتا: زيد نزل مساقي يف حائط سنة  ... ) ورهن حائط مساقي وقال كذلك:

ه تلك احلائط يف مدة املساقاة حىت نجاز له أن يره، فإذا تدين رهبا منه دينا مثال  

 .(1)يستويف دينه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.3/230بلغة السالك، للصاوي ) (1)
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 الكلية اخلامسة عشرة

 .(2)رهن جاز رهنه هلا إن علم األول أو رضي (1)كـــل من رهن فضلةُ

 معناها اإلمجايل:

رهنه األول، جاز رهنه، بشرط موافقة املرهتن األول  لىرهن ما زاد عب قام إن من

ن رتط رضا األمني دو فإن كان بيد أمني اشُ ورضاه بذلك إن كان الرهن بيده، "

 .(3)"املرهتن

قال ابن حبيب عن أصبغ عن وقد ورد اخلالف حول اشرتاط رضى املرهتن األول، "ف

 آخر إال برضى األول. دفيمن له رهن أنه ال يرهن فضله عن :ابن القاسم عن مالك

 ؛قال أصبغ: وما أدري ما حقيقة ذلك، وقال أشهب: ذلك له رضي األول أو سخط

 أ به.ألنه ال ضرر عليه إذ هو املبد

قال ابن حبيب: إنا أراد مالك برضى األول ليتم احلوز للثاين، وإذا مل يـرض لـه مل يـتم 

 .(4)"ا، وهو أسوة الغرماء يف التفليساحلوز للثاين، وال تكون الفضلة له رهن  

 حلق املرهتن الثاين، واهلل أعلم. امالك؛ حفاظ   اإلمام وعليه ميكن ترجيح رأي

 
                                 

فريهنه عند آخر على أن يستويف األول منه  ،الدينقيمة أكثر من الرهن  ةقيمتكون أن معىن الفضلة هنا:  (1)
 (.5/6. انظر: مواهب اجلليل، للحطاب )وفضلة مثنه للثاين ،دينه

 (.43الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص: (2)

 (.3/230حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، البن عرفة الدسوقي ) (3)

 (.10/101النوادر والزيادات، أليب زيد القريواين ) (4)
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 دليلها:

 لية للكلية:من األدلة العق

ستيفاء احلقوق، فإذا كانت قيمة الرهن أكرب من الدين، احلكمة من الرهن هو ان إ

 فللراهن أن يرهن فضلة رهنه بعد علم املرهتن األول ورضاه.

 مستثنياهتا:

إذا كانت بيده وهي مما يغاب عليها وتلفت  فضلة الرهن ال يضمناألول إن املرهتن 

فُيحتاج لعلمه ، (1)أمني وإنا يضمن مبلغ دينه فقط ؛ ألنه فيهابذلك ومل تقم بينة

 .(2)ورضاه فقط دون ضمانه لفضلة الرهن

 تطبيقاهتا:

فإنه جيوز للراهن أن يرهن قيمة باقيه عند  ،ا يساوي مائة يف مخسنيإذا رهن رهن  

للمرهتن ا شخص آخر بشرط أن يعلم بذلك املرهتن األول ويرضى به ليصري حائز  

 .  (3)الثاين

 
 
 
 

                                 
 (.5/241شرح لختصر خليل، للخرشي ) (1)

 وعنوان الكلية القادمة سيوضح هذا األمر. (2)

 (.5/241شرح لختصر خليل، للخرشي ) (3)
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 الكلية السادسة عشرة

كـــل من رهن نصف ما يغاب عليه فال ضمان على املرهتن إال يف النصف 

 .(1)املرهتن خاصة

 معناها اإلمجايل:
فضلة ما يغاب عليه  الراهن فإن رهنمبا قبلها،  اوثيق   اإن هذه الكلية مرتبطة ارتباط  

 ل قدر دينه فقط ال الفضلةاألول، ففيها يضمن املرهتن األو  املرهتن من غريه فهلك بيد
 .(2)على األصح
أما ما يغاب عليه فاملرهتن يضمنه إذا قبضه، إال أن يقيم بينة على  : "(3)قال الرباذعي

بأمر من اهلل، أو بتعدي أجنيب، فذلك من الراهن، وله طلب  ،هالكه من غري سببه
الراهن برهن ثقة  ىإن أت -، فإذا غرم املتعدي القيمة، فأحب ما فيه إّ  (4)املتعدي

 .(5)"ايمة، وإال جعلت هذه القيمة رهن  ذ القأخ -مكان ذلك 

 تطبيقاهتا:
وهو يف  ،من ارهتن نصف ثوب فقبضه مجيعه فهلك عنده مل يضمن إال نصف قيمته

 .(6)النصف اآلخر مؤمتن
                                 

 (.43الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص: (1)

 (.1/635م الدمريي )الشامل، لبهرا انظر: (2)

مــن كبــار أصــحاب ابــن أيب زيــد والقابســي ، املعــروف بــالرباذعي ،لقاســم األزديأبــو ســعيد خلــف بــن أيب ا (3)
له تآليف مشهورة منها التهـذيب اختصـار املدونـة ظهـرت بركتـه وعليـه عـّول النـاس، والتمهيـد  ،وهبما تفقه

(؛ 156-1/150) ، البـــن لخلـــوفرة النـــور(. انظـــر: شـــجهــــ302وغريهـــا، تـــويف ســـنة ) ملســـائل املدونـــة،
 (.2/311األعالم، للزركلي )

 أال وهو املرهتن يف هذه احلالة. (4)

 .(4/41التهذيب يف اختصار املدونة، للرباذعي ) (5)

 (.5/241شرح لختصر خليل، للخرشي ) (6)
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 الكلية السابعة عشرة

امللك  من ملك من أمالكه منع من بيع بقية ذلك امشاعً اكـــل من رهن جزءً

 .(1)قبل حلول الدين

 معناها اإلمجايل:
لكه ا غري معزوٍل من ملكه للمرهتن، ُمنع من بيع بقية مُ ا مشرتك  إذا رهن الراهن جزء  

 حيت يؤدي ما عليه للمرهتن من دين.

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

البيع  من فُمنع رهتن من قمبل الراهن قد يؤثر على اجلزء املرهون،املغري ن بيع اجلزء إ
 من الراهن.  كامال    حيت يستويف املرهتن حقه

 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 (.43الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص: (1)
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 الكلية الثامنة عشرة

الرهن أو  (1)ثم أذن للراهن يف كراء ،ا وحازه املرهتنكـــل من رهن رهنً

  .(2)سكناه بطل حوزه وإن مل يسكن ومل يكرت

 معناها اإلمجايل:

مث أذن للراهن أن يبيع الرهن، أو يؤجره، أو ، ا، أو دار  اأرض  وكان إذا حاز املرهتن الرهن 

 يسكنه، بطل حوزه ورهنه، حىت لو مل يسكنه، أو يبيعه.

فأذن لرهبا أن يسكن أو يكري فقد خرجت من الرهن  امن ارهتن دار  قيل يف املدونة: "

 0(3)"وإن مل يسكن ومل يكر ،حني أذن له

، أو -أي املرهونة  – مة الرهنفإن أذن املرهتن للراهن يف أن يطأ األوقال اخلرشي: "

يف أن يسكن الدار املرهونة، أو يؤجر العني املرهونة اليت هي أعم من الدار، واحليوان، 

 حلقه يف حوز الرهن، أي: يصري دينه والعرض فإن ذلك اإلذن من املرهتن يكون مبطال  

ولو مل  ،ولو مل يسكن الراهن الدار املأذون له يف إسكاهنا ،بال رهن على املشهور

                                 
الكاف والراء واحلرف املعتل أصـل صـحيح يـدل علـى لـني يف الشـيء وسـهولة، ورمبـا دل علـى لغة:  الكراء (1)

وأمـا املكـاري الـذي ، ومـن بابـه السـري املكـري: اللـني الرقيـق ،للني والسهولة الكـرى، وهـو النعـاسفا، تأخري
سـعوا يف ذلـك فسـموا مث ات ،ا، ألنـه يسـاير املكـرتي منـهيكري اجلمال وغريها، فذاك مشتق مـن السـري أيض ـ

انظــر: معجــم مقــاييس اللغــة، البــن فــارس . ا إىل مــا ال يســاير بــه، كالــدار وحنوهــاونقلــوه أيض ــ ،األجــر كــراء
، شــرح حــدود ابــن عرفــة، كالـدور واألرضــني. انظــر: بيــع منفعــة مــا ال ميكــن نقلــه، واصـطالح ا: (5/103)

 (.318)ص: للرصاع

 (.44لك بن أنس، البن غازي )ص:( الكليات الفقهية على مذهب اإلمام ما2)

 (.4/406املدونة، لإلمام مالك )انظر:  (3)
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 .(1)"ولو مل يطأ األمة املأذون له يف وطئها ،يؤجر العني املأذون له يف إجارهتا

 مستثنياهتا: 

ن املرهتن إذا أذن للراهن يف بيع الرهن وسلمه له، أي: وباعه ا: "إقال اخلرشي أيض  

 ، يسلمه إليهفإنه يبطل، وال يقبل قول املرهتن إين مل آذن له إال إلحيائه بثمنه وإن مل

حلف على ذلك  ،إنا أذنت له يف بيعه إلحيائه بثمنه ال ليأخذ مثنه :وقال املرهتن... 

إىل األجل إن مل يأت الراهن برهن كاألول يف قيمته يوم رهن ال يوم  اويبقى الثمن رهن  

البيع الحتمال حوالة األسواق بزيادة، أو نقص وهو مماثل األول يف كونه يغاب عليه، 

 .(2)أو ال يغاب عليه

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.5/245شرح لختصر خليل، للخرشي ) (1)

 (.3/118بلغة السالك، للصاوي )(؛ وانظر: 5/245)شرح لختصر خليل، للخرشي  (2)
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 الكلية التاسعة عشرة 

ا وحازه املرهتن ثم باعه الراهن صح بيعه إن عجل الدين كـــل من رهن رهنً

 .(1)للمرهتن

 معناها اإلمجايل:

إذا سل م الراهن الرهن للمرهتن وحازه، مث بعد ذلك باعه الراهن، صح بيعه بشرط أن 

 يكون قد أدى ما عليه من دين للمرهتن.

ال جيوز بيعه، فإن أجازه  فباعه الراهن بغري إذن املرهتن اا رهن الرجل رهن  قال مالك: إذ

 .  (2)املرهتن جاز البيع وعجل للمرهتن حقه

 دليلها:

 من األدلة العقلية للكلية:

 هنه من قبل.ا قام الراهن بتعجيل ما عليه من دين، صح بيعه ملا قد ر  ملـــ 

 

 

 

 

 

                                 
 (.44الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص: (1)

 .(6/555التاج واإلكليل، للمواق )(؛ 4/133) دونة، لإلمام مالكاملانظر:  (2)
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 الكلية العشرون

يف دين لـه على الراهن إىل أجل ثم باع الراهن األصل قبل كـــل مرهتن ألصل 

 ،(1)وال يلزم الراهن تعجيل الدين كما يلزم يف احلوز ،حوز املرهتن لـه فالبيع نافذ

 .(2)"اوزاد بعضهم: "إذا كان الراهن موسرً

 معناها اإلمجايل:

ه تعجيل دينه ومل حيزه املرهتن، مث باعه الراهن نفذ بيعه، وال يلزم امن ارهتن رهن  
 للمرهتن، خبالف إن حاز املرهتن الرهن كما يف الكلية السابقة.

ا فكتب أنه قبضه املرهتن، وحازه ومل يفعل، مث إن صاحبه من ارهتن رهن  قال ابن رشد: 
ر صاحبه فيه جائز، وليس كتاب م  باعه، فبيعه جائز؛ ألنه ليس برهن مقبوض، فأ  

ابن  عن كر يف موضع آخر نقال  ، وُذ (3)شيءاملرهتن أنه قبضه وحازه ومل يفعل ب
إن أعتق أو  ز عنه بأمر الراهن فيه جازاالقاسم: وكل رهن مل يقبض من الراهن وحي

وطئ أو باع أو وهب أو حنل أو تصدق، وكل ما صنع فيه من شيء فهو جائز له إذا  

                                 
، والفــرق بــني هــذه الكليــة (44الكليــات الفقهيــة علــى مــذهب اإلمــام مالــك بــن أنــس، البــن غــازي )ص: (1)

واليت قبلها أن يف األوىل كان البيع بعد حوز املرهتن فاشرُتط لصـحة بيـع الـرهن أن يكـون الـراهن قـد عجـل 
 أما هنا فلم ُيشرتط ذلك؛ ألن املرهتن مل يكن قد حاز الرهن بعد. سداد الدين،

عبــارة عــن   هــذه الزيــادة، و (5/11مواهــب اجلليــل، للحطــاب )؛ (11/00البيــان والتحصــيل، البــن رشــد ) (2)
ها: "كل رهـن مل يقـبض مـن ، وأصلُ ها مع هذه الكلية؛ لتوافقهماكلية فقهية تامة قمت باختصارها وضم

نه فأمر الراهن فيه جائز إن أعتق، أو وطئ، أو باع، أو وهب، أو حنل، أو تصدق إذا كان الراهن وحياز ع
 موسرا ...". 

 .(11/01البيان والتحصيل، البن رشد ) (3)
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مل  اا، ويؤخذ منه ما عليه من الدين، ويعطى صاحبه، وإن مل يكن موسر  كان موسر  
 .(1)اجيز منه شيئ  

 ص إىل أن تصرف الراهن يف الرهن الذي مل حيزه املرهتن مشروط بيسار الراهن.فنخلُ 

 مستثنياهتا:
منه، أو إال أن يطأ أمة فتحمل ، "اال جيوز تصرف الراهن يف الرهن إذا كان غري موسر  

 .(2)"ا فيبيعه فينفذ بيعهشيئ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.11/00)البيان والتحصيل، البن رشد  (1)

 (.11/00املرجع السابق ) (2)
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 الكلية احلادية والعشرون

ملرهتن يف بيع الرهن جاز تفويضه؛ ومل يكن اا وفوض الراهن ــل من رهن رهنًكـ

 .(1)اللراهن عزله عن ذلك حتى يستويف دينه كاملً

 معناها اإلمجايل:
إذا فو ض الراهن املرهتن يف بيع الرهن جاز ذلك، وعليه فال يستطيع أن يلغي تفويضه 

  من الراهن.له حىت يستويف حقه كامال  
وإن وكل الراهن املرهتن على بيع الرهن عند حلول األجل : (2)رشد احلفيدقال ابن 

ألن بيعه ؛ (4)إال أن يرفع األمر إىل السلطان يف إحدى روايتيه (3)جاز؛ وكرهه مالك
عند احلاكم أحوط هلما وأحسم لدعوى الراهن حماباة املرهتن نفسه برتك االستقصاء، 

 .(5)وليكون أسلم للمرهتن
 .(0)ليس للراهن عزل من وكله يف بيعه على األظهر إال بإذن مرهتنه: (6)قال هبرام

                                 
 (.44ي )ص:الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غاز  (1)

، ولـد أبو الوليد حممد بـن أيب القاسـم أمحـد ابـن شـيخ املالكيـة أيب الوليـد حممـد بـن أمحـد بـن رشـد القـرطيب (2)
يف الفقـــه،  : بدايـــة اجملتهـــد، مـــن تآليفـــهعلـــى أبيـــه عـــرض املوطـــأه(، 520)قبـــل مـــوت جـــده بشـــهر، ســـنة 

(. انظــر: ســري أعــالم النــبالء، ه515، تــويف ســنة )الكليــات يف الطــب، و لختصــر املستصــفى يف األصــولو 
ــاز الــذهيب، حتقيــق : جمموعــة مــن احملققــني  لشــمس الــدين أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن ق امي 

 (.21/300) مؤسسة الرسالة ط بإشراف الشيخ شعيب األرنا وط،

شرح التلقني، انظر:  والعلة يف ذلك وجود التهمة حال توكيل الراهن املرهتن بيع الرهن عند حلول األجل. (3)
 ، وهذه العبارة بتوجيه من فضيلة املشرف وفقه اهلل.(2/464للمازري )

بداية اجملتهد وهناية املقتصد، أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بـن أمحـد بـن رشـد القـرطيب الشـهري بـابن  (4)
 (.4/58) دار احلديثط رشد احلفيد ، 

 .(1161املعونة، للقاضي عبد الوهاب )ص: (5)

انتهــت إليــه رياســة  ،اج الــدين الســلمي الــدمريي القــاهريهبــرام بــن عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز، أبــو البقــاء، تــ (6)
شــرح لختصــر ابــن و ، الشــامل :لــه كتــب منهــا ،أخــذ عــن الشــيخ خليــل تآليفــه وبــه تفقــه ،املالكيــة يف زمنــه

، البـــن (؛ شـــجرة النـــور00-2/06ه(. انظـــر: األعـــالم، للزركلـــي )805وغريهـــا، تـــويف ســـنة )، احلاجـــب
 (.345-1/344) لخلوف

 .(1/641الشامل، لبهرام الدمريي ) (0)
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 الكلية الثانية والعشرون

كـــل من رهن ما ال يغاب عليه وشرط الراهن على املرهتن ضمانه فشرطه 

 .(1)باطل

 معناها اإلمجايل:
 من رهن ما ال يغاب عليه كدابة، واشرتط الراهن على املرهتن ضماهنا، فشرطه باطل.

أن يشرتط املعري أو الراهن على املستعري أو املرهتن الضمان فيما ال قال ابن رشد: 
أو مع قيام البينة فيما يغاب عليه، فهذا قول مالك فيه ومجيع  ،يغاب عليه من احليوان

نه قال: إن شرط عليه إا، فمجلة من غري تفصيل حاشا مطرف  أصحابه أن الشرط باطل 
أو ما أشبه ذلك، فالشرط  ،أو لصوص ،أو هنر ،لخوفة ألمر خافه من طريق الضمان

 .(3)يف األمر الذي خافه واشرتط الضمان من أجله (2)الزم إن عطبت
 ،والفضة ،ضمن من الرهون ما خيفى هالكه كالذهبيُ قال القاضي عبد الوهاب: 

 .(4)والعقار ،وال يضمن ما يظهر هالكه كاحليوان ،والعروض
 
 
 

                                 
 (.44الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص: (1)

 .(1/184الصحاح، للفارايب ). ، واحدها معطبوأعطبه: أهلكه ،وقد عطب بالكسر ،العطب: اهلالك (2)

 .(4/220بن رشد )البيان والتحصيل، ال (3)

اإلشـــراف علـــى نكـــت مســـائل اخلـــالف، للقاضـــي أبـــو حممـــد عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي بـــن نصـــر البغـــدادي  (4)
 (.2/582) دار ابن حزم ط ، حتقيق: احلبيب بن طاهر،ملالكيا
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 ونالكلية الثالثة والعشر

وادعى أن الرهن كان  ،اب عليه وقامت البينة حبرق دكانهكـــل من رهن ما يغ

 .(1)كان القول قولـه ،بدكانه

 معناها اإلمجايل:

من رهن ما يغاب عليه كحلي، أو ثياب، وثبت أن دكان املرهتن قد احرتق، وادعى 

 املرهتن أن الرهن كان فيه، ُأخذ بقوله، وادعائه. 

املرهتن من رهن يغاب عليه فضاع فإنه يضمنه إال أن تقوم بينة قال مالك: ما قبضه 

 .(2)على هالكه من غري سببه

وإذا جاء املرهتن بالرهن وقد احرتق وقال وقعت عليه نار فال  :(3)وقال الباجي

من  امشهور   اأو يكون االحرتاق أمرا معروف   ،يصدق، وهو ضامن إال أن تقوم عليه بينة

 .(4)ا فإنه يصدقفيأيت ببعض ذلك حمرتق   ،وتهأو حان ،احرتاق منزله

                                 
كــــل مـن رهــن مـا يغـاب عليـه وقامـت البينـة حبـرق دكانـه؛ وعــادة قمـت باختصـار هـذه الكليـة، وأصـلها: " (1)

". انظر: عل أمتعتهم يف دكاكينهم؛ وادعى أن الرهن كان بدكانه وأنه احرتق فيها كان القول قولـهالناس ج
 .(44ت الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص:االكلي

 (.6/506التاج واإلكليل، للمواق ) (2)

مـن  ، مـن رجـال احلـديثو الكي فقيـه مـ ،جيـيب القـرطيب، أبـو الوليـد البـاجيسليمان بن خلـف بـن سـعد الت (3)
، وغريهـا، تــويف عــام شـرح املدونــة، و وإحكـام الفصــول يف أحكـام األصــول ،الســراج يف علـم احلجــاج :كتبـه
 (.3/125(. انظر: األعالم، للزركلي )ه404)

شرح املوطأ، أليب الوليد سليمان بن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارم التجيـيب القـرطيب البـاجي  املنتقى (4)
 (.5/244) مطبعة السعادةط  ،لسياألند
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 تطبيقاهتا:

مبا ال يعلم سببه مثل أن يقول وقع يف نار أو جاورته  املرهتن احرتاق الثوب يكون عند

أو يدعي احرتاق ذلك مبا يعلم  ،أو تعدت إىل يسري خيفى مثله ،نار مل تتعد إىل غريه

وإن جاء به  ال يعلم سببه فهو ضامن ا كان ممافإذ ،أو احلانوت ،سببه كاحرتاق املنزل

أو  ،إال أن تقوم بينة مبا يدعيه، وإن كان مما قد علم سببه كاحرتاق منزله ،حمروقا

أو  ،أو منزله ،فال خيلو أن يثبت أن ذلك الثوب كان فيما احرتق من حانوته ،حانوته

عض فإن ثبت ذلك ببينة فال خالف يف تصديقه سواء أتى بب ،ال يثبت ذلك ببينة

أو مل يأت بشيء منه، وإن مل يثبت ذلك ببينة، فإن أتى ببعض ذلك  اذلك حمروق  

ا صدق أنه كان من حانوته الذي احرتق، وإن مل يأت بشيء منه، وادعى حمروق  

 .(1)احرتاق مجيعه فظاهر املسألة أنه غري مصدق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .(5/244) ، للباجياملنتقى (1)
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 الكلية الرابعة والعشرون

ر الدين فالقول يف ذلك قول املرهتن ما مل كـــل راهن اختلف مع املرهتن يف مقدا

 .(1)تزد دعواه على قيمة الرهن

 معناها اإلمجايل:

إذا اختلف املرهتن مع الراهن يف قيمة الرهن، فُيقدم قول املرهتن بشرط أال تزيد دعواه 
 على قيمة الرهن الذي أرهنه إياه الراهن.

غري مالك ومن  (2)يف هذه املسألةا راعى قيمة الرهن وال نعلم أحد  قال ابن عبد الرب: 
 ،ومل خيتلف أصحابه عنه أن القول قول املرهتن فيما بينه وبني قيمة الرهن، قال بقوله

ألن الرهن وثيقة  ؛إال أهنم ال يكون القول عندهم قول املرهتن إال إىل قيمة الرهن
 يصدق وال ،بالدين فأشبه إليه وصار القول قول من الرهن يف يده إىل مقدار قيمته

فإن كان الرهن قائما  ،والقول قول الراهن فيما زاد على ذلك ،على أكثر من ذلك
واختلفا يف الدين فإن كان الرهن قدر حق املرهتن أخذه حبقه وكان أوىل به من الراهن 

 .(3)إال أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه
واملرهتن يف قدر الدين فإن قيمته تعترب يوم  هنا واختلف الراموجود  وإذا كان الرهن 

ال يوم االرهتان؛ ألن الشاهد إنا تعترب شهادته يوم  ،احلكم لتكون شاهدة أليهما
 .(4)احلكم هبا فكذلك الرهن

                                 
 (.44الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص: (1)

 .اختالف الراهن واملرهتن فيما على الراهن من الدينأي  (2)

ي القرطيب، حتقيق: سـامل االستذكار، أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمر  (3)
 (.0/131) دار الكتب العلميةط حممد عطا، حممد علي معوض، 

 (.5/261شرح لختصر خليل، للخرشي )انظر:  (4)
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 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

مانة  اختالفهما يف مقدار الدين؛ ألن يده عليه يد أُقدم قول املرهتن على الراهن حني
ألن الرهن وثيقة بالدين فأشبه إليه وصار القول قول من الرهن يف فكان القول قوله؛ و 
 .يده إىل مقدار قيمته

ذا اختلف املرهتنان يف قدر احلق، فالقول قول املرهتن إىل قال القاضي عبد الوهاب: إ
ما  فدليلنا أن العرف أصل يرجع إليه يف التخاصم إذا مل يكن هناك ...،قيمة الرهن

هو أوىل منه، والعرف جاٍر بأن الناس ال يرهنون إال ما يساوي ديوهنم أو يقارهبا، فمن 
 .(1)عن العرف وال يلزم عليه البينة ادعى خالف ذلك فقد خرج

 تطبيقاهتا:

وقال  ،ارهتنته منك مبائة :فقال املرهتن ،ا قيمته مائةفيمن رهن رهن  قيل يف املدونة: 
ا قيمته مائة أرأيت إن ارهتنت رهن   :القول قول من قلت ،خبمسني رهنتكهُ  :الراهن

 .دينار، فقال املرهتن: ارهتنته مبائة دينار، وقال الراهن: بل رهنتكه خبمسني؟
 قال مالك: القول قول املرهتن فيما بينه وبني قيمة الرهن.

 قلت: فإن ادعى أكثر من قيمة الرهن؟
فإذا حلف برئ مما زاد على قيمة الرهن  قال: ال يصدق املرهتن، وعلى الراهن اليمني،

 .(2)وأدى قيمة رهنه وأخذ رهنه إن أحب، وإال فال سبيل له إىل رهنه
 

                                 
 (.2/585( اإلشراف، للقاضي عبد الوهاب )1)

 (.4/145، لإلمام مالك )( املدونة2)
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الكليات الفقهية في أحكام إحاطة الدين بمال المدين :الفصل الثالث

 والتفليس،

 وفيه ثمان عشرة كلية:
 

غــري املعاوضــة  كـل مــن أحـاط الــدين مبالــه ومل يضـرب علــى يديــه فـال ينفــذ تصــرفه علـى -1
احملضة إال فيما يلزمه أو جرت العادة بـه أو عـرف مـن مثلـه، فـإن ضـرب علـى يديـه مل 

 ينفذ حكمه فيما حجر عليه فيه، إال أن يعني ما على أصله بينة.
كــل مــا بيــد املفلــس منتــزع إال كســوة مثلــه املعتــادة وقوامــه وقــوام مــن تلزمــه نفقتــه حنــو  -2

والطــول، خبــالف مــا لــيس بيــده إال أنــه يؤخــذ الشــهر ومعجــل الصــداق قبــل الــدخول 
 مبؤاجرة مدبره إذ ال يباع املدبر يف الدين الالحق خبالف السابق.

 كل ما يتعلق مبصلحة مجيع املال كأجرة احلمال والكيال فهو مقدم على الديون. -3
 كل ما يتعلق به حق الغري مما يستفيده املفلس فال حق للمفلسني فيه معهم. -4
نا من مـال ميـت أو فلـس لزمـه احللـف وال تنفعـه بينـة إال أن يسـقط كل من اقتضى دي -5

 ذلك الورثة أو الغرماء.
كـــل مفلس وجد بيده ما اشرتاه قبل تفليسه فربه أحق به إال أن يرضى الغرماء بإعطاء  -6

 الثمن فيكون هلم؛ خبالف املوت هو يف ذلك إسوة الغرماء.
ــــل صـــانع اســـتؤجر علـــى عمـــل صـــناعة فالصـــانع أ -0 حـــق بالشـــيء املصـــنوع يف املـــوت كــ

 والفلس مامل يسلم الصانع الشيء املصنوع لربه.
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 ،كـان دينـه حيـل يف خـالل ذلـك السـفر  ا كان لرب املـال منعـه إذاكـــل مديان أراد سفر   -8
خبــالف مـا ال حيـل يف خــالل سـفره ال يكـون لـــه  ، أن يوكـل مـن يــويف دينـه يف غيبتـهإال

 غيب أكثر من أمد دينه فيحلف لـه على نفي دعواه.منعه إال أن يتهمه أن ي
كـــل مفلس قام لـه شاهد واحد حبـق وأ  أن حيلـف مـع شـاهده حلـف كـل واحـد مـن  -1

 أرباب الدين وأخذ حصته.
كل من ثبت له دين على  مفلس فال حيـاص إال بعـد ميينـه أنـه مل يقـبض منـه شـيئا  -10

 وال أسقطه وأنه مل يزل على الغرمي إىل اآلن.
كــذلك إن عليــه بصــدقة فــال يلزمــه قبوهلــا، و  صــدقهبــت لـــه هبــة أو تُ مفلــس وُ كــل  -11

 طوع  عليـه بسلف فال يلزمه أخذ الشفعة وال قبول السلف.وجبت لـه الشفعة أو تُ 
ــ -12 ا بعــد قيــام الغرمــاء عليــه ألــزم حبميــل باملــال خبــالف مــن ثبــت كــل مــن ادعــى فلس 

 .ُعدمه
لب التأخري ليبيع عقاره، فال  يـؤخر كل من طُلب بدين فادعى أنه ال ناض لـه وط -13

 حىت حيلف أنه ال ناض لـه وإن كان تاجرا.
كل من طلب بدين فادعى العدم وادعى أن صاحب احلق يعلم ذلك وجـب علـى  -14

 صاحب احلق اليمني خالفا للخمي .
كــل مــن علــم مــأله وادعــى العــدم و أثبتــه فــال يقبــل منــه ذلــك حــىت يثبــت ســبب  -15

 ضياعه.
ـــ كــل مـــن -16 ا علـــى ســـائر وزرعهـــا مث فلــس، كـــان صـــاحب األرض مقـــدم   ااكـــرتى أرض 

 .وقيل يف الفلس خاصة ،الغرماء يف املوت والفلس مادام الزرع هبا
إال أن يرضــى ا، مث فلــس كـان رهبــا أحـق ببقــاء املـدة ا، أو حانوتـ كـل مـن اشــرتى دار   -10

 .الغرماء بدفع كرائها
 املوت والفلس.كل من تسلف ماال مث فلس، كان املسلمف أسوة الغرماء يف  -18
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 الفصل الثالث

الكليات الفقهية في أحكام إحاطة الدين بمال المدين 
 (1)والتفليس

 الكلية األوىل

ضرب على يديه، فال ينفذ تصرفه على غري كل من أحاط الدين مباله ومل يُ

 .(2)املعاوضة احملضة

 معناها اإلمجايل:
فجائز أن يقضي  ومل يوقف لتفليسٍ  مباله يطُ قال ابن عبد الرب: "ومن كان عليه دين حيُ 

تصرفه يف بيعه وشرائه وأخذه وعطائه ونكاحه وسائر  وجائزٌ  ،بعض غرمائه دون بعض
فاحملاباة عطية وهبة، وال جيوز ذلك  فإن حا  أحدٌ  ،ال أن حيايب يف ذلكإمعاوضاته 

 يتهم فيه عرف مبعاملته والملن أحاط الدين مباله قبل التفليس وال بعده، وإقراره ملن يُ 
جائز له ماض له وعليه ما مل يفلسه احلاكم وحيال بينه وبني ماله، ومن كان عليه دين 

ا من إمائه مل ن أحبل شيئ  إحييط مباله فللغرماء أن يردوا عتقه وهبته وصدقته إال أنه 

                                 
ويقولون: أفلس الرجل، قالوا:  ،فلوس الفاء والالم والسني كلمة واحدة، وهي الفلس، واجلمعفلس: لغة: ( 1)

انظر: معجم . اا وزيوف  ا كأنا صارت درامهه فلوس  صار مفلس  ، و معناه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم
التفلـــيس واصـــطالح ا:  ،(6/166(؛ لســـان العــرب، البـــن منظـــور )4/451مقــاييس اللغـــة، البـــن فـــارس )

حلاكم خبلع كل ما ملدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما أخص وأعم، فالتفليس األخص حده بقوله "حكم ا
لزمــه"، واألعــم "قيــام ذي ديــن علــى مــدين لــيس لــه مــا يفــي بــه". انظــر: شــرح حــدود ابــن عرفــة، للرصــاع 

(؛ واعتــرب اإلمــام مالــك أن إحاطــة الــدين مبــال املــدين هــو نفســه التفلــيس. انظــر: بدايــة اجملتهــد 311)ص:
 (.4/68يد )وهناية املقتصد، البن رشد احلف

وتتمة الكلية: "إال فيما يلزمه أو جرت العادة به أو عرف من مثله، فإن ضرب على يديه مل ينفذ حكمه  (2)
 (. 160الكليات الفقهية، للمقري )ص:. انظر: فيما حجر عليه فيه، إال أن يعني ما على أصله ببينة"
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ذا وق ف احلاكم مال املفلس وقضى بتفليسه مل جيز له يف إيكن له سبيل اىل بيعها، و 
 .(1)قر يف هذه احلال كان إقراره يف ذمته ..."أم حىت ينقضي أمره فإن ماله حك

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

  على مال الغرماء اُمنع املفلس من التصرف يف ماله إال فيما حيتاجه يف معاشه؛ حفاظ  
 .من الضياع

 مستثنياهتا:
 (2)ا ذكر ذلك ابن عبد الرب، كمس حال احملاباة؛ ألهنا عطية وهبةال ينفذ تصرف املفل

 تطبيقاهتا:
 مامل حيجر عليه. املفلس شراءجواز بيع و   -1
 اإلنفاق على زوجه وكل من يلزمه اإلنفاق عليه.  -2

 الزواج من املال الذي بيده مامل حيجر عليه.  -3

ين مباله فال جتوز له هبة وال صدقة وال عتق وال قال ابن رشد: ومن أحاط الد  
عليه، وكذلك له أن  (3)عليه، وجيوز بيعه وابتياعه ما مل حيجر إقرار بدين ملن يتهم

ينفق على زوجه، وعلى كل من يلزمه اإلنفاق عليه، وأن يتزوج من املال الذي بيده ما 
 .(4)مل يضرب على يديه وحيجر عليه فيه

                                 
 (.821-2/828( الكايف يف فقه أهل املدينة، البن عبد الرب )1)

 (.2/821املرجع السابق ) (2)

ر: لغة3) ح جر اإلنسان،  همنو  ،حلاء واجليم والراء أصل واحد مطرد، وهو املنع واإلحاطة على الشيء: ا( ح ج 
ا؛ وذلك منعه إياه مـن التصـرف يف مالـه. انظـر: وقد تكسر حا ه، ويقال حجر احلاكم على السفيه حجر  

هو صفة حكمية توجب منـع موصـوفها نفـوذ  ا:اصطالح  و  ،(2/138) ، البن فارسمعجم مقاييس اللغة
 (، وقال خليل:313تصرفه يف الزائد على قوته أو تربعه مباله. انظر: شرح حدود ابن عرفة، للرصاع )ص:

 (.6/226منع املالك التصرف يف ماله ملصلحة نفسه أو غريه. انظر: التوضيح، خلليل اجلندي ) هو

(؛ 2/313وليد حممد بن أمحد بـن رشـد القـرطيب، ط دار الغـرب اإلسـالمي )( املقدمات املمهدات، أليب ال4)
 (.8/160انظر: الذخرية، للقرايف )
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 الكلية الثانية

 .(1)خبالف ما ليس بيده ،كل ما بيد املفلس منتزع

 معناها اإلمجايل:

 م كل  ه وكسوهتُ سرتم ة عليه لظن يُ كل ما بيد املفلس، "وُيرتك له قوته والنفقة الواجب  نزعيُ 

ات  د س  
، فُترتك له نفقته، ونفقة من تلزمه من أهله قدر الشهر، ومعجل (3)"امعتاد   (2)

، خبالف ما ليس بيده، وهم خالف زوجاته (4)صداق الزوجة قبل الدخول والطول

 .(6)"(5)الذي ال يباع عليه كأم ولده ومدبره ورقيقه ،وأوالده ،ووالديه
 

                                 
قمت باختصار الكلية، وأصلها: "كل ما بيد املفلس منتزع إال كسوة مثله املعتادة وقوامه وقوام مـن تلزمـه  (1)

 س بيده إال أنه يؤخذ مبؤاجرة مدبرهنفقته حنو الشهر ومعجل الصداق قبل الدخول والطول، خبالف ما لي
 (.168إذ ال يباع املدبر يف الدين الالحق خبالف السابق". انظر: الكليات الفقهية، للمقري )ص:

ت: بالسـني املهملـة، لغـة يف الدشـت، باملعجمـة أو هـو األصـل، مث عـرب باإلمهـال، وتـأيت يف العربيـة س  ( الد  2)
ظر: تاج العروس مـن جـواهر القـاموس، حملّمـد بـن حمّمـد بـن عبـد الـرزّاق مبعىن اللباس، والرياسة، واحليلة. ان

(، وقـــال الدســـوقي: الدســـت 4/518احلســـيين، أبـــو الفـــيض، امللّقـــب مبرتضـــى، الز بيـــدي، ط دار اهلدايـــة )
بدال مفتوحة وسني مهملتني مقابل ثياب الزينة. انظـر: حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبـري، البـن عرفـة 

ــ(، وقــال احلطــاب: الد  3/200الدســوقي ) ت: القمــيص، والعمامــة، والســراويل، واملكعــب، وهــو املــداس س 
 (.5/40ويزاد يف الشتاء اجلبة. انظر: مواهب اجلليل، للحطاب )

 (.100( انظر: لختصر خليل )ص:3)

اق: د(؛ وقـال النفـراوي عـن الص ـ11/414( الطول: القدرة على املهر. انظر: لسـان العـرب، البـن منظـور )4)
ألن وجوده يدل على صـدق الـزوجني، ويقـال لـه املهـر  ؛والص داق بفتح الصاد وكسرها مشتق من الصمدق

 (.2/5والطول والنحلة، ومل أر حده البن عرفة وال غريه. انظر: الفواكه الدواين، للنفراوي )

 .، فيقول: أنت حر بعد مويتبعد موتهذلك عبده عن دبر، و  الرجلُ  أن يعتق   وهو من التدبري لغة : ر:( املدب  5)
هــو عقــد يوجــب عتــق مملــوك يف ثلــث مالكــه ، واصــطالح ا: (4/203لســان العــرب، البــن منظــور )انظــر: 

 (.522بعد موته بعتق الزم. انظر: شرح حدود ابن عرفة، للرصاع )ص:
 (.3/200على الشرح الكبري، البن عرفة الدسوقي ) ( انظر: حاشية الدسوقي6)
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ألنه مل يبق له فيها إال االستمتاع، خبالف  ؛لقاضي أم ولدهقال خليل: "ال يؤاجر ا

 .(1)املدب ر فإنه يؤاجره عليه لبقاء اخلدمة له"

وقال القرايف: "ال يباع املد بر يف حياة السيد يف فلس وال غريه إال يف دين قبل  

 .(3). فُيفهم أنه ال يصح بيع املدبر يف الدين الالحق خبالف الدين السابق(2)التدبري"

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

 امن يد املفلس؛ لقضاء الغرماء حقوقهم مبا ال يضر املفلس ضرر   اانتزاع ما ليس ضروري  

 ا، أو يضر من جتب عليه نفقتهم.بيـ ن  

 مستثنياهتا:
بيده فال ينزع قوته، وقوت من جتب عليه نفقتهم كما هو  ايستثىن مما كان ضروري  

 مذكور بتمام أصل الكلية.

 تطبيقاهتا:
هلا، فال تُنزع كسوة املفلس املعتادة، وال يُنزع ماله  اما ذُكر يف أصل الكلية يُعد تطبيق  

 الذي يقوم به هو وأهله يف حياته اليومية، وكذلك معجل الصداق قبل الدخول.

                                 
رح املختصــر الفرعــي البــن احلاجــب، خلليــل بــن إســحاق بــن موســى، ضــياء الــدين اجلنــدي التوضــيح يف شــ( 1)

املــالكي املصــري، حتقيــق: د. أمحــد بــن عبــد الكــرمي جنيــب، ط مركــز جنيبويــه للمخطوطــات وخدمــة الــرتام 
(6/110.) 

 (.11/228( الذخرية، للقرايف )2)

دونــة وحــل مشــكالهتا، أبــو احلســن علــي بــن ( انظــر: منــاهج التحصــيل ونتــائج لطــائف التأويــل يف شــرح امل3)
 (.5/235دار ابن حزم ) سعيد الرجراجي، اعتىن به: أبو الفضل الّدمي اطي، وأمحد بن علي، ط



 الكليات الفقهية عند املالكية يف باب البيوع من أول القرض إىل آخر الصلح

 

134 

 

 لثةالكلية الثا

كل ما يتعلق مبصلحة مجيع املال كأجرة احلمال والكيال فهو مقدم على 

 .(1)الديون

 معناها اإلمجايل:

، أو أجرة من يكيل لع املفلس إىل السوق مثال  ن أجرة من حيمل سم إقال خليل: "
قدم على الديون؛ ألنه لوال ذلك ما أمكن الغرماء الوصول إىل تُ  ،هنُ زم الطعام، أو ي  

 .(2)األمثان"
قدم على مجيع الديون وقال القرايف: ما يتعلق مبصلحة احلجر كأجرة الكيال واحلمال تُ 

 .(3)ألهنا أهم من مصاا  الغرماء

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

ن احلمال والكيال أوىل باملال من صاحب الدين؛ ألنه أحق بعني املال، ولوالهم ما اك
 حقهم. خذُ حص ل للغرماء أ  

 
 
 

                                 
 (.2/610(؛ عقد اجلواهر الثمينة، البن شاس )168( الكليات الفقهية، للمقري )ص:1)

 (.6/105( التوضيح، خلليل اجلندي )2)
 (.8/101( الذخرية، للقرايف )3)
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 كلية الرابعةال

 .(1)كل ما يتعلق به حق الغري مما يستفيده املفلس فال حق للمفلسني فيه معهم

 معناها اإلمجايل:

لعل املقصود من هذه الكلية أن صاحب الدين العيين مقدم على صاحب الدين 

س املدين، فال حق ألصحاب الدين العادي معهم، مع العلم أن ل  فـ   العادي حال  

 من نتاج الدين العيين إذا كانت مزرعة مثال. املفلس قد يستفيد

 ا يف املساقاة أن يكون أوىل بالثمن يف الفلس.: ينبغي إذا كان أجري  (2)قال عبد احلق

وقد يُقصد هبا أن كل حق كان للمفلس عند إفالسه، فإنه ينتقل حلق غرمائه، وال 

 حق له فيه.

كلمة )للمفلسني( بـــ )للغرماء(، ولو افرتضنا أن هناك خطأ يف نقل الكلية، فاستبدلنا  

فتصبح الكلية: كل ما يتعلق به حق الغري مما يستفيده املفلس فال حق للغرماء فيه 

ن ما يستخدمه املفلس من حق غريه، فليس للغرماء حق أن أمعهم، فتعين بذلك: 

 يتملكوه حال فلس املدينون، واهلل أعلم.

 .(3)، واهلل أعلمواملقصود األول يف نظري أقرب

                                 
 (.168( الكليات الفقهية، للمقري )ص:1)

( أبــو حممــد عبــد احلــق بــن حممــد بــن هــارون الســهمي القرشــي، لقــي إمــام احلــرمني مبكــة فباحثــه وســأله عــن 2)
مسائل مشهورة بني الناس نقلها الونشريسي يف معياره، كـان ملـيح التـأليف، ألـف كتـاب النكـت والفـروق 

ه(. انظـــر: الـــديباج، البـــن فرحـــون 466، مـــات باإلســـكندرية ســـنة )ملســـائل املدونـــة، و هتـــذيب الطالـــب
 (.1/103(؛ شجرة النور، البن لخلوف )2/56)

 وهذه الكلية مل أجد هلا ذكٌر يف املراجع اليت توفرت  ، ولفضيلة املشرف. (3)
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 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

ما دام أن املفلس ُحكم بإفالسه، فتعني خروج ما ميلكه من ملكه إىل ملك غرمائه، 

 فيقتسموه بينهم، إال إذا كان هذا امللك لغريه، فال حق للغرماء فيه.
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 الكلية اخلامسة

تنفعه بينة إال أن وال  ،ا من مال ميت أو فلس لزمه احللفكل من اقتضى دينً

 .(1)يسقط ذلك الورثة أو الغرماء

 معناها اإلمجايل:
ا من مال ميت أو فلس لزمه احللف، وال تنفعه بينة إال أن يسقط ذلك من اقتضى دين  

الورثة أو الغرماء؛ ألن احتمال القضاء من امليت واملفلس قائم واحلق لغريمها وهو 
 .(2)الوارم والغرمي

 دليلها:
 العقلية للكلية:من األدلة 

 .غريه على حقوق اس؛ حفاظ  ل  ا من مال ميت، أو فـ  لزوم احللف ملن اقتضى دين  

 مستثنياهتا:
 يسقط احللف عن الدائن حال تنازل الورثة عن ذلك.

 تطبيقاهتا:
زيد مصدق فيما يدعيه وأقر له  - أي املدين –قال ابن القاسم إذا قال عند موته 

 .(3)، حيلف على حتقيق دعواه ويأخذهاا دينار  فادعى مخسني ابأربعني دينار  
                                 

أحـــد   عـــن ابـــن دحــون: وهـــو عبــد اهلل أبـــو حممـــد بــن حيـــ  بــن دحـــون(، نقــال  1/283( الــذخرية، للقـــرايف )1)
قـال ابـن حيـان: مل يكـن يف أصـحاب بـن  ،الشيوخ القلة املفتني بقرطبة، وأحد كبـار أصـحاب بـن املكـوى

تـويف سـنة  ،مـع نصـيب وافـر مـن األدب يف اخلـري املكوى أفقه منه وال أغوص على الفتيا وال أضبط للرواية
 (.1/438ه(  انظر: الديباج، البن فرحون )431)

 (.1/283( الذخرية، للقرايف )2)

 (.1/283( املرجع السابق )3)
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 الكلية السادسة

كـــل مفلس وُجد بيده ما اشرتاه قبل تفليسه فربه أحق به إال أن يرضى 

 .(1)الغرماء بإعطاء الثمن فيكون هلم، خبالف املوت هو يف ذلك إسوة الغرماء

 

 معناها اإلمجايل:

ه فصاحبها يكون أوىل بسلعته إذا أدركها إذا ُوجد بيد املفلس سلعة اشرتاها قبل تفليس

 .(2)من الغرماء يف التفليس ال يف املوت

قال ابن عبد الرب: "إذا أ  غرماء املفلس دفع السلعة إىل صاحبها وقد وجدها بعينها 

ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم ملا هلم يف قبض السلعة من الفضل، فقال 

 .(3)سلعة أخذها إذا دفع إليه الغرماء مثنها"مالك: ذلك هلم وليس لصاحب ال

قال ابن وهب: ومسعت من أرضى به يقول: مسعت من أدركت من علمائنا يقولون: 

من باع سلعة من رجل فأفلس املبتاع، فصاحب السلعة أحق هبا إذا وجدها قائمة 

 .(4)ليس له النماء ها، إال أن يُعطى مثن سلعته كامال  بعين

 

                                 
 (.48( الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص:1)

 (.4/85( انظر: املدونة، لإلمام مالك )2)

 (.6/506( انظر: االستذكار، البن عبد الرب )3)

 (.4/85( املدونة، لإلمام مالك )4)
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 دليلها:
من أدرك ماله »يقول:   قال: مسعت رسول اهلل  عن أيب هريرة :من السنة

 .(1)متفق عليه «قد أفلس فهو أحق به من غريه -أو إنسان  -بعينه عند رجل 

أميا رجل »قال:   أن رسول عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارم بن هشامو 

ئا، فوجد متاعه بعينه الذي ابتاعه ومل يقبض الذي باعه من مثنه شي ا فأفلسباع متاع  

 .(2)«فهو أحق به، وإن مات املشرتي فصاحب املتاع أسوة الغرماء

 وجه الداللة:

، فهو أحق به من غريه من إن الغارم إذا وجد عني ماله عند من ابتاعه منه وقد أفلس

 سواء. وغرمائه ، إال حال موت املشرتي فهوالغرماء

 مستثنياهتا:
 العني أخذ عني ماله، بل يصبح بذلك أسوة  إذا مات املفلس فال حيق لرب 

 .(3)للغرماء

 

 

                                 
يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفلـيس، بـاب إذا (، كتاب 3/118( أخرجه البخاري يف صحيحه )1)

(؛ وأخرجـه مسـلم 2402وجد ماله عند مفلس يف البيع، والقرض والوديعة، فهـو أحـق بـه، حـديث رقـم )
(، كتــاب املســاقاة، بــاب مــن أدرك مــا باعــه عنــد املشــرتي وقــد أفلــس فلــه الرجــوع 3/1113يف صــحيحه )

 (.1551فيه، حديث رقم )

(، كتاب البيوع، بـاب يف الرجـل يفلـس فيجـد الرجـل متاعـه بعينـه عنـده، 3/286) يف سننه و داودرواه أب (2)
 .(، وقال األلباين: حديث صحيح3520حديث رقم )

 (.6/618التاج واإلكليل، للمواق )انظر:  (3)
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 الكلية السابعة

كـــل صانع استؤجر على عمل صناعة فالصانع أحق بالشيء املصنوع يف 

 .(1)املوت والفلس مامل يسلم الصانع الشيء املصنوع لربه

 معناها اإلمجايل:

زالت الصناعة بيد  ر، ومالصناعة ما، مث مات أو فلس املستأجم  امن استأجر صانع  

 الصانع، فهو أحق هبا من مجيع الغرماء.

 . (2)قال الرباذعي: "ومجيع الصناع أحق مبا يف أيديهم يف املوت والف ل س"

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

مبا أن الصانع بذل جهده وماله يف صناعٍة طلبها املشرتي، فهو أحق هبا حني إفالسه 

 ألهنا أشبهت الرهن. ما دامت السلعة بيده؛

 مستثنياهتا:
إذا استلم املفلس ما طلبه من الصانع، فالصانع أسوة الغرماء يف املوت فقط، كما قال 

ابن رشد: "فأما العرض فإن كان يف يد بائعه مل يسلمه حىت فلس املشرتي، فهو أحق 

كان قد ا؛ ألنه كالرهن بيده، وهذا ما ال خالف فيه، وإن  به يف املوت والفلس مجيع  

                                 
 (.48( الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص:1)

 (.3/501ر املدونة، للرباذعي )( التهذيب يف اختصا2)
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دفعه إىل املشرتي مث فلس وهو قائم بيده، فهو أحق به من الغرماء يف الفلس دون 

 .(1)املوت عند مالك ومجيع أصحابه

 تطبيقاهتا:
ها، أو دواب فهو أسوة الغرماء يف لُ حم ر  قال مالك: "ومن استؤجر يف إبل يرعاها أو يُـ 

وما يشبههم،  ،والصائغ ،والصباغ ،مثل اخلياط وكل ذي صنعة ،الفلس مجيع  املوت وا

 .(2)ا"فهم أحق مبا يف أيديهم من الغرماء يف املوت والفلس مجيع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.2/334( املقدمات املمهدات، البن رشد )1)

 (.4/86( املدونة، لإلمام مالك )2)
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 الكلية الثامنة

املال منعه إذا كان دينه حيل يف خالل ذلك كان لرب  اكـــل مديان أراد سفرً

وكِّل من يويف دينه يف غيبته، خبالف ما ال حيل يف خالل سفره السفر، إال أن يُ

أكثر من أمد دينه فيحلف لـه على   يكون لـه منعه إال أن يتهمه أن يغيبال

 .(1)نفي دعواه

 معناها اإلمجايل:

ا، فلمن بقي له دين حاٌل منعه، وليس ملن له دين قال ابن شاس: "وإن أراد سفر  

، د، إال أن يكون مما حيل يف غيبتهوال طلب الكفيل، وال طلب اإلشها ،مؤجل منعه

 .(2)يقضيه عند استحقاقه"فليوكل من 

وقال الدسوقي: "وأما إن كان الدين ال حيل يف غيبته فليس له منعه من السفر كما أنه 

ل يف قضائه ا ووك  ، أو كان موسر  (3)لو كان حيل يف غيبته ولكنه ثابت العسر فال مينعه

يف  نه موسٌر فال مينعه من السفر، وحمل عدم منعه إذا كان ال حيلمم إذا حل، أو ض  

، وإال كان للغرمي منعه الحتمال أن يرتاخى يف (4)ا باللددغيبته ما مل يكن معروف  
                                 

 (.48( الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص:1)

 (.2/610( عقد اجلواهر الثمينة، البن شاس )2)

 قا ه سواء.( ال مينعه من السفر حال عسره؛ ألن سفره وب3)

الالم والدال أصالن صحيحان: أحدمها يدل على خصام، واآلخر يدل على ناحية وجانب،  اللدد: لغة : (4)
 چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   چتعـاىل:  قـال اهلل ،فاألول اللدد، وهو شدة اخلصـومة. يقـال رجـل ألـد وقـوم لـد

 (، وقد يُعرف األلد يف عصرنا5/203) ، البن فارس(. انظر: معجم مقاييس اللغة10 اآليةمرمي: سورة )
 ، واهلل أعلم.باملماطل الذي يؤخر حق الدائنني
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 .(1)ا"الرجوع من السفر لدد  

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

من حق الدائن احملافظة على حقه بأن مينع املدين من السفر حال بلوغ أجل دينه؛ 

 ليستويف حقه منه.

 مستثنياهتا:
 :ال مينع فيها الدائن غرميه، وهي الكلية حالتنيُتستثىن من 

 .عدم حلول أجل الدين فرتة سفر املدين، إال أن يكون املدين مماطال   -1

 ريه ليويف الدائن حقه.قيام املدين بتوكيل غ   -2

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.3/262( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، البن عرفة الدسوقي )1)
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 الكلية التاسعة

كـــل مفلس قام لـه شاهد واحد حبق وأبى أن حيلف مع شاهده حلف كل 

 .(1)وأخذ حصتهواحد من أرباب الدين 

 معناها اإلمجايل:

فللغرماء أن حيلفوا،  (2)كما ذُكر يف التوضيح: "وحيلف املفلس مع شاهده، فإن نكل

أي: إذا قام للمفلس شاهد واحد بدين، فإن حلف استحقه وقسم بني غرمائه، وإن 

 .(3)نكل فللغرماء أن حيلوا حمله يف اليمني"

ا حبق له على شخص فل س الذي أقام شاهد  : "وإن نكل امل(4)وقال الشيخ الدردير 

عن اليمني معه ليأخذ حقه، حلف كل  من الغرماء مع الشاهد لتنزيلهم منزلة املفلس 

يف اليمني كحلف املفلس، فيحلف كٌل أن ما شهد به الشاهد حق، وأخذ كل حالف 

 .(5)حصته من الدين فقط

ده فيه وشهد له به ن املفلس إذا كان له حق على شخص فجحإوقال اخلرشي: "

                                 
 (.48الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص:( 1)

نع وامتناع، وإليه يرجع فروعه، ومعناه أنه فعل  النون والكاف والالم أصل صحيح يدل على م لغة : ( نكل:2)
 ، البـــن فـــارسبـــه مـــا مينعـــه مـــن املعـــاودة ومينـــُع غـــريه مـــن إتيـــان مثـــل صـــنيعه. انظـــر: معجـــم مقـــاييس اللغـــة

(5/403.) 

 (.2/610(؛ انظر: عقد اجلواهر الثمينة، البن شاس )6/106( التوضيح، خلليل اجلندي )3)

ولـد يف بـين  ،مـن فقهـاء املالكيـة ،ي، أبـو الربكـات الشـهري بالـدردير، فاضـل( أمحد بن حممد بـن أمحـد العـدو 4)
عـدي مبصـر، وتعلــم بـاألزهر، مـن كتبــه أقـرب املسـالك ملــذهب اإلمـام مالـك، وغريهــا يف علـوم شـىت، تــويف 

 (.1/244ه(. انظر: األعالم، للزركلي )1201بالقاهرة سنة )

 (.3/260ة الدسوقي )( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، البن عرف5)
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لة للحجة فإن الغرماء شاهد واحد ونكل املفلس أن حيلف مع شاهده اليمني املكمم 

زلون منزلة املفلس وحيلفون مع الشاهد على ذلك احلق كما كان املفلس حيلف أن تن  ي  

ما شهد به الشاهد حق ال على قدر حصته من ذلك الدين حللول كل منهم حمل 

م تقامسوا ذلك احلق، وإن نكلوا كلهم فال شيء هلم منه، ومن املفلس، فإن حلفوا كله

 .(1)حلف أخذ حصته فقط"

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

إن الغرماء يتنزلون منزلة املفلس، فإن حلفوا كلهم تقامسوا احلق الذي أيب املفلس أن 

ه حيلف ألجله، وإن نكلوا كلهم فال شيء هلم منه، ومن حلف منهم أخذ حصت

 .(2)فقط
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.5/260( شرح لختصر خليل، للخرشي )1)

 (.5/260( انظر: شرح لختصر خليل، للخرشي )2)
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 الكلية العاشرة

إال بعد ميينه أنه مل يقبض منه  (1)على  مفلس فال حياصكل من ثبت  له دين 

 .(2)وأنه مل يزل على الغريم إىل اآلن ا وال أسقطهشيئً

 معناها اإلمجايل:

من ثبت له دين على مفلس، فال يأخذ نصيبه إال بعد أدائه اليمني اليت تفيد صدقه 

 استلم من املفلس حقه، أو قيامه بإسقاطه عن املفلس، وأن حقه ما زال قائم  بأنه مل ي

 حىت وقت احملاصة.

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:
على حق املفلس من التعدي عليه، خاصة وأنه يف موطن  اإلزام الدائن باليمني؛ حفاظ  

 ضعف وذلة.

 

 

                                 
احلــاء والصــاد يف املضــاعف أصــول ثالثــة: أحــدها النصــيب، واآلخــر وضــوح الشــيء ومتكنــه، لغــة :  ( حــص  1)

إذا أعطيتـه حصـته،  والثالث ذهاب الشيء وقلته، فاألول احلصة، وهي النصيب، يقـال أحصصـت الرجـل
احملاصـة: مـا كـان عـن اصـطالح ا: (، و 2/12) ، البـن فـارسوهو املراد به هنا. انظر: معجم مقـاييس اللغـة

ــعــوض مــا  لــزم آخــذ العــوض طوع ــ أو متعــة أو وديعــة. انظــر: شــرح حــدود ابــن عرفــة،  اا أو بضــع  ا أو كره 
 (.312للرصاع )ص:

 (.48بن أنس، البن غازي )ص: ( الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك2)
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 الكلية احلادية عشرة

كذلك عليه بصدقة فال يلزمه قبوهلا، و صدقكل مفلس وهبت لـه هبة أو تُ

طوع  عليـه بسلف فال يلزمه أخذ الشفعة وال قبول إن وجبت لـه الشفعة أو تُ

 .(1) السلف

 معناها اإلمجايل:

ذل قال خليل يف حديثه عن املفلس: "وال يلزمه أن يشفع وال أن يستسلف ولو بُ 
صية، وإنا مل يلزمه أن يشفع أو و  ،أو صدقة ،السلف له، وكذلك ال يلزمه قبول هبة
وهو غري الزم؛ ألنه ال تلزمه عهدة  رٌ ف وجت   ل  س  وإن كان يف األخذ بالشفعة ربح؛ ألنه ت  

 .(2)بالشفعة، ومل يلزمه السلف؛ ألنه استدانة أخرى"
على رجل مفلس بدنانري ليؤديها يف دينه، فلم  وقال ابن القاسم: "فإن ت صدق رجلٌ 

صدق حنن نقبل ذلك عليه، وال ينبغي له أن يضر بنا يف رد ما تُ  يقبل، وقال الغرماء:
رب على أخذ الصدقة؛ ألنه يقول: ال ألزم نفسي مذمة، وال به عليه، فقال: ال جيُ 
 .(3)ة، وسريزقين اهلل، فأ دي إن شاء اهلل"ن  أوجب ألحد علي مم 

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

و هبة؛ لئال يعرض نفسه للمهانة أمام الناس، وقد من حق املفلس عدم قبول صدقة، أ
 ا.يسدد الناس من خالله الحق   يرثه ارث  أو إ حلق يأتيه، ايكون منتظر  

                                 
 (.48( الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص:1)

 (.111-6/110( التوضيح، خلليل اجلندي )2)

 (.14/36( البيان والتحصيل، البن رشد )3)
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 الكلية الثانية عشرة

لزم حبميل باملال خبالف من ثبت ا بعد قيام الغرماء عليه أُكل من ادعى فلسً

 .(1)عُدمُه

 معناها اإلمجايل:

غرماء عليه، أُلزم بضامن يضمنه بدفع املال لغرمائه إذا مل من ادعى الفلس بعد قيام ال
 بت فقره وُعدُمه، فإنه ال يُلزم بضامن يضمنه.يؤد املفلس حقهم، وهذا خالف من ث  

أنه ُيكل ف حبميل املال إىل  (3)ي  يطم : نقل بعضهم عن املت  (2)وقال الشيخ حممد عليش
 . (4)لى املشهور املعمول بهأن ي ثُبت العدم، فإن عجز عن محيل املال سجن ع

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

الفلس ال يشفع للمفلس ترك الغرماء له دون مطالبة حلقوقهم، بل جيب عليه  إدعاء
 حضار كفيل له حيفظ حقوقهم من الضياع والتعدي.إ

 مستثنياهتا:
 من ثبت ُعدمه فال يُلزم بإحضار كفيل للمال.

                                 
 (.41( الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص:1)

لـيش الطرابلسـي الـدار املصـري القـرار، شـيخ السـادات املالكيـة هبـا حمم د بن أمحـد بـن حمم ـد ع  ( أبو عبد اهلل 2)
ومفتيها، أخذ عن الشيخ األمري الصغري وأجازه، له تآليف كثرية يف عدة فنون، منها: حاشيته علـى أقـرب 

 (.1/552هـ(. انظر: شجرة النور، البن لخلوف )1211املسالك، تويف مبصر سنة )

القاضــي أبـــو احلســن علـــي بــن عبـــد اهلل بــن إبـــراهيم األنصــاري، يعـــرف بــاملتيطي، الزم بفـــاس أبــا احلجـــاج ( 3)
يف الوثــائق مســاه النهايــة والتمــام يف معرفــة الوثــائق واألحكــام اعتمــده املفتــون واحلكــام  ااملتيطــي، ألّــف كتاب ــ

 (.1/235ر، البن لخلوف )هـ(. انظر: شجرة النو 500واختصره جمموعة منهم ابن هارون، تويف سنة )

 (.6/50( منح اجلليل شرح لختصر خليل، حملمد عليش )4)
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 الكلية الثالثة عشرة

لـه وطلب التأخري ليبيع عقاره، فال  ( 1)من طُلب بدين فادعى أنه ال ناضِّ كل

 .(2)اؤخر حتى حيلف أنه ال ناض لـه وإن كان تاجرًيُ

 معناها اإلمجايل:

 فإن امتنع منه ؤخر وأمر باألداء معجال  قال ابن جزي: "فإن كان من أهل الناض مل يُ 

وأنكر الغرمي، حلف الغرمي أنه  اض  جن، فإن ادعى صاحب احلق أن عند الغرمي ناسُ 

ليس عنده ناض، فإن نكل عن اليمني حلف صاحب احلق وأجرب الغرمي على األداء 

 .(3)ومل يؤخر"

: "إن كان يُعرف بالناض وأخفاه فال يؤجل هذا ساعة، وإن (4)وقال القاضي عياض

، على مل يُعرف بالناض، فهذا يؤجل مبقدار ما يبيع عروضه، على اختالف آجاهلا

 ظاهر الروايات، وعند كثري من الشيوخ.

 وقال آخرون: ال تؤجل، ويباع عليه حلينه.

                                 
 انض املال ينض، إذا حتول نقـد   :ا، ويقالق  ا وورم ا أو فضة، عين  من النضض: وهو ما كان ذهب   : لغة  ( الناض1)

مثـان أي مـا حصـل وظهـر مـن أ« خـذ صـدقة مـا قـد نـض مـن أمـواهلم» :ا، ومنه احلـديثبعد أن كان متاع  
 (.5/02أمتعتهم وغريها. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري )

 (.41( الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص:2)

 (.480( القوانني الفقهية، البن جزي )ص:3)

يالد أندلسـي األصـل، ( هو أبو الفضل عياض بن موسـى بـن عيـاض بـن عمـرون اليحصـيب، سـبيت الـدار واملـ4)
، مـن تآليفـه: إكمـال املعلـم يف شـرح صـحيح مسـلم، اأصـولي   اا بالتفسري، فقيه  ــــ  إمام وقته يف احلديث، عامل

، وكتـاب التنبيهـات املسـتنبطة علـى الكتـب املدونـة، تـويف سـنة وكتاب الشـفا بتعريـف حقـوق املصـطفى 
 (.1/205ة النور، البن لخلوف )(؛ شجر 41-2/46ه(. انظر: الديباج، البن فرحون )544)
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 به؟ اواختلف هل حيلف هذا على إخفاء الناض إذا مل يكن معروف  

 فقيل: حيلف، وهو مذهب ابن دحون.

 .(1)وقيل: ال حيلف، وهو مذهب أيب علي احلداد

. ا، وال حيلف إن مل يكن تاجر  (2)بر وقيل: إن كان من التجار حلف، وهو قول ابن ز  

 .(3)واخلالف يف هذا مبين على اخلالف يف ميني التهمة"

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:
حيلف أنه ال ميلك  دينه، فطلب التأخري، فال يؤخر حىتإذا طُلب من املدين سداد 

  على أموال الدائنني. اناض؛ حفاظ  

 

 

                                 
( هو احلسن بـن أيـوب األنصـاري، مـن أهـل قرطبـة، يكـىن، أبـا علـي، ويعـرف باحلـداد، كـان مـن أهـل العلـم 1)

ـ اباملسائل واحلديث، كان حافظ   هبـا علـى مـذهب املالكيـة، تفقـه عنـد القاضـي  اللمسـائل، واألجوبـة. قائم 
، للقاضـــي ه(. انظـــر: ترتيـــب املـــدارك425، تـــويف ســـنة )أيب بكـــر بـــن زرب ومجـــع مســـائله يف أربعـــة أجـــزاء

(؛ الصلة يف تاريخ أئمة األندلس، أليب القاسم خلف بـن عبـد امللـك بـن بشـكوال، عـين 0/302) عياض
 (.135بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار احلسيين، ط مكتبة اخلاجني )ص:

ــد بــن بقــي بــن ز  2) ع مــن قاســم بــن أصــبغ ومــن يف طبقتــه وحممــد بــن دلــيم رب القــرطيب، مســ( هــو أبــو بكــر حمم 
وتفقــه عنــد اللؤلــؤي وأيب إبــراهيم بــن مســرة، ألّـــف كتــاب اخلصــال يف الفقــه مشــهور علــى مــذهب مالـــك 

هـــ(. انظـر: ترتيــب 381عـارض بـه كتــاب اخلصـال البــن كـابس احلنفــي وهـو يف غايــة اإلتقـان، تــويف سـنة )
 (.1/141لنور، البن لخلوف )(؛ شجرة ا0/114) ، للقاضي عياضاملدارك

ت لطة، لعيـاض بـن موسـى بــن عيـاض بـن عمـرون اليحصــيب ُـ دونة واملـُـ ( الت نبيه ـات املسـت نبطة علـى الكتـب املــ3) خ 
الســـــبيت، أبـــــو الفضـــــل، حتقيـــــق: الـــــدكتور حممـــــد الوثيـــــق، الـــــدكتور عبـــــد النعـــــيم محيـــــيت، ط دار ابـــــن حـــــزم 

(3/1601.) 
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 الكلية الرابعة عشرة

دم وادعى أن صاحب احلق يعلم ذلك وجب لب بدين فادعى العُكل من طُ 

 .(1)ا للخميعلى صاحب احلق اليمني خالفً

 معناها اإلمجايل:
لم عدمه، ما ع  دمه لزمه اليمني أنه الدين عُ  لم رب  إن زعم املدين عم " ي:املتيط قال

  .(2)"قاله غري واحد من الفقهاء ،فإن نكل حلف املدين
أن من ظاهره الفقر بنزارة حاله وصناعته كالبقال واخلياط وحنومها  "وأشار اللخمي إىل

من أهل الصنائع اليت من شأن أهلها العدم يقبل قوله يف العدم، وال حيبس إال أن 
 .(3)ثبت ذلك"ق حىت يُ د  ص  تكون الدعوى يف يسري عومل عليه يف صنعته، وال يُ 

دم، دون احلاجة لذي ادعى العُ ا ومظهر املدين فنالحظ أن اللخمي ينظر إىل حالةم 
 حللف الدائن، إال أن تكون الدعوى يسرية، ومثبتة.

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

بدين أن صاحب احلق يعلم ُعدمه، لزم صاحب احلق اليمني؛ لئال  إذا ادعى املطلوبُ 
 خرين.، وتربئة لذمته من ظلم اآلاا وعدوان  ُيسجن املطلوب بالدين ظلم  

 

                                 
 (.41مام مالك بن أنس، البن غازي )ص:( الكليات الفقهية على مذهب اإل1)

 (.6/615التاج واإلكليل، للمواق ) (2)

 (.6/118( التوضيح، خلليل اجلندي )3)
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 ة اخلامسة عشرةالكلي

قبل منه ذلك حتى يثبت سبب دم و أثبته فال يُكل من علم مأله وادعى العُ

 .(1)ضياعه

 معناها اإلمجايل:
، ال يقبل منه ذلك حىت يثبت سبب زوال امن ادعى الُعدم وأثبته بعد أن كان ملي  
 ماله؛ كاحرتاق منزله، أو سرقته، أو حنومها.

 دليلها:
 ية:من األدلة العقلية للكل

البد لكل من ادعى الُعدم بعد ملئه أن يثبت سبب ضياع ماله؛ لئال يأيت كل مدين 
 املماطلني. و  شُ ويدعي الُعدم، فيرتتب على ذلك ضياع حقوق الدائنني، وفُ 

 تطبيقاهتا:
أن يأخذ رجل أموال الناس ويقعد للتجارة مث يدعي ذهاهبا، ومل يُظهر ما يصدقه من 

أو ميوت يف  ،أو حنوها، فيحبس حىت يؤدي أموال الناس احرتاق منزله، أو سرقة،
 .(2)السجن
 
 

                                 
 (.41( الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص:1)

 (.6/113( التوضيح، خلليل اجلندي )2)
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 الكلية السادسة عشرة

ا على ا وزرعها ثم فلس، كان صاحب األرض مقدمًكل من اكرتى أرضً

 .(1)سائر الغرماء يف املوت والفلس مادام الزرع هبا، وقيل يف الفلس خاصة
 

 معناها اإلمجايل:

 .(2)ألرضه منزلة يده عال  الزرع يف الفلس واملوت ج  قال ابن يونس: وقيل: هو أحق ب

قال ابن حبيب: "ومكري األرض أحق بالزرع يف الفلس وهو يف املوت أسوة و 

 .(3)الغرماء"

وقال الرباذعي: "وإذا فلس املكرتي أو مات بعد أن زرع ومل ينقد، فرهبا أحق بالزرع يف 

 .(4)الفلس وهو يف املوت أسوة الغرماء"

ن صاحب األرض مقدٌم على سائر الغرماء حال فلس املكرتي، دون موته واملشهور أ

 فإنه حينئذ هو أسوة الغرماء.

 

 

                                 
 (.41، البن غازي )ص:( الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس1)

 (.5/404( الذخرية، للقرايف )2)

بـن يـونس التميمـي الصـقلي، حتقيـق: مجعـان بـن علـي اهلل  دونة، أليب بكر حممـد بـن عبـد( اجلامع ملسائل امل3)
 (.10/011مجعان الغامدي، ط مركز إحياء الرتام اإلسالمي مبعهد البحوم العلمية جبامعة أم القرى )

 (.501-3/508صار املدونة، للرباذعي )( التهذيب يف اخت4)
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 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:
على سائر الغرماء يف الفلس؛ ألن الغرس يف حوز أرضه،  اكان صاحب األرض مقدم  

 فكأنه يف حوزه، فصار أحق به من غريه.

 تطبيقاهتا:
ال أوىل باملتاع، حىت يقبض كراءه، كرتي أو مات فاجلم  إذا فلس امل -1

 .(1)ويكري الغرماء اإلبل يف مثل ما اكرتى

 .(2)مجيع الصناع أحق مبا يف أيديهم يف املوت والف ل س -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.3/501( التهذيب يف اختصار املدونة، للرباذعي )1)

 (.3/501( املرجع السابق )2)



 الكليات الفقهية عند املالكية يف باب البيوع من أول القرض إىل آخر الصلح

 

155 

 

 الكلية السابعة عشرة

ا، ثم فلس كان رهبا أحق ببقاء املدة إال أن ا، أو حانوتًكل من اشرتى دارً

 .(1)بدفع كرائهايرضى الغرماء 
 

 معناها اإلمجايل:

الدار أوىل مبا فيها يف فلس وال  س مكرتي الدار مل يكن ربُ "قال مالك: وإذا فلُ 

موت، وكذلك احلوانيت، قال: وهو أسوة يف حصة ما مضى من الكراء ، وهو أحق 

 .(2)ببقية السكىن، يريد: يف حصة ذلك من الكراء"

، مث فلس املكرتي (3)لشخص وجيبة اا أو دار  أرض  أو  وقال الدسوقي: "من أكرى دابة  

ري إن شاء أخذ دابته وأرضه قبل دفع الكراء وقبل استيفاء مجيع املنفعة فإن املكري خيُ 

الغرماء بأجرة املدة اليت استوىف املفلس فيها  وحاص   ،وداره وفسخ الكراء فيما بقي

 .(4)ميع الكراء"وإن شاء ترك ذلك للغرماء وحاصص جب ،املنفعة قبل الفلس

 

 

                                 
 (.41( الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص:1)

 (.08-10/00( الن وادر والز يادات، أليب زيد القريواين )2)

املعينـة، وتقابـل املشـاهرة: وهـي املـدة املقـدرة بالشـهر. انظـر: مواهـب اجلليـل، للحطـاب  ( وجيبة: وهي املـدة3)
(4/163.) 

 (.3/280( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، البن عرفة الدسوقي )4)
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 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

كان رب الدار أوىل ببقاء مدة اإلجارة؛ ألنه صاحب األرض، ومالكها، فهو أوىل من  

 غريه؛ الرتباطه هبا.

 مستثنياهتا:
إذا دفع الغرماء حصة باقي املدة لصاحب الدار أو احلانوت فال يكون أحق ببقاء 

 كرتي.املدة اليت فلس فيها امل

قال أصبغ: "إال أن يدفع إليه الغرماء حصة باقي املدة بعد أن يأخذوا من الكراء ما 

فدوها به، ويكون حلصاص فيما بقي مع سائر مال الغرمي، وإن شاء رب الدار تسليم 

 .( 1)، فذلك له"هم جبميع الكراء يف ذلك ويف غريهباقي السكين، وحياص

 تطبيقاهتا:
سنة بستة دنانري، وانتقد ثالثة وسكن ستة أشهر، مث  ارتى دار  قال ابن القاسم: وإن اك

فلس الساكن، فإن شاء رب الدار ترك الدار وحاص بالثالثة دنانري الباقية له، وإن أيب 

إال أخذ داره فلريد نصف ما انتقد حصة النصف الباقي من السنة يف ذلك، ويأخذ 

، إال أن يشاء الغرماء أن باقي السكىن، وحياص بدينار ونصف بقية حصة ما مضى

ونصف حصة باقي السكىن من الكراء، وحياص بدينار ونصف باقي ما  ايعطوه دينار  

 .(2)مضى

                                 
 (.08-10/00( الن وادر والز يادات، أليب زيد القريواين )1)

 (.10/08)( الن وادر والز يادات، أليب زيد القريواين 2)
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 الكلية الثامنة عشرة

 .(1)ف أسوة الغرماء يف املوت والفلسكل من تسلف ماال ثم فلس، كان املسلِِّ

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:
يُطالب  اهم، فأشبههم املسل ف؛ ألنه أيض  سل ف حبقوقكما إن الغرماء يُطالبون امل
 للغرماء بذلك حال الفلس واملوت. املسل ف حبقه، فأصبح أسوة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.41( الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص:1)
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 الكليات الفقهية في أسباب الَحْجر وأحكامه،: الرابعالفصل 

 وفيه سبع كليات:

 
ه نافذ، مكلف مسلم ال حجر عليه ومل حُيط الدين مباله فعتقه ملا ميلك كل -1

وال يعرض للكافرين يف غري التظامل، واملسلم، وللغرمي رد ما يستوىف منه إن 
 تعذر غريه أو تعسر.

كل من يرتقب موته بسبب ظاهر قوي فتربعه خيتص بالثلث، وبالعكس  -2
 إال ذات زوج.

كل ما سوى املال ولوازمه فال حجر فيه على احلر املكلف إال أن خياف  -3
 يث العهد بالبلوغ إليه، حىت يُتبني أمره.األب سفه ا فله ضم احلد

 كل ما ال يوجب طروه احلجر فال يوجب بقا ه استدامته. -4
 كل ما لو قارن البلوغ أوجب بقاء احلجر فطروه يوجب ابتداءه. -5
جر عليه حلق  نفسه فال يلزمه بعد اإلطالق ما استدان أو عقد كل من حُ  -6

 ه.يف احلجر، وبالعكس، إال ما أسقطه السيد أو رد  
فعاريته صحيحة إذا ُعرف املعار  ،كل مالٍك للمنفعة غري حمجور عليه -0

  ومل يكن تلذذ ا بأنثى. ،بعينه
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 الفصل الرابع

 وأحكامه (1)الكليات الفقهية في أسباب الحجر
 

 الكلية األوىل

 .(2)كل مكلف مسلم ال حجْر عليه ومل يُحط الدين مباله فعتقه ملا ميلكه نافذ

 يل:معناها اإلمجا

 ،عليه، أو حكم احلاكم بتفليسه اعتق املسلم املكلف لعبده نافٌذ، ما مل يكن حمجور  
أو  ، وال املسلم كذلك، وللدائن منع املدين من بيعملوال يعرتض للكافر يف غري التظا

 ، حىت يوفيه إياه.حال تعُذر غريه ما يستويف منه حقه وهب

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

رطي اإلسالم والتكليف، وانتفاء احلجر، فإنه يصح تصرف املسلم يف ماله،  بتحقق ش
 ومن ذلك عتقه لرقيقه.

 
 

                                 
ر يف الكلية األوىل من الفصل السابق1)  .(120، )ص: ( سبق التعريف باحلج 

وتتمة الكلية: "وال يعرض للكافرين يف غري التظامل، واملسـلم، وللغـرمي رد مـا يسـتوىف منـه إن تعـذر غـريه أو  (2)
 .(141للمقري )ص: الكليات الفقهية،ظر: . انتعسر"
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 الكلية الثانية

كل من يرتقب موته بسبب ظاهر قوي فتربعه خيتص بالثلث، وبالعكس إال 

 .(1)ذات زوج

 معناها اإلمجايل:
، فإحسانه قتال، أو غريه مشاركة يف ، أوعضال من شعر بدنو أجله بسبب مرض

مقيد بثلث ماله فقط، خبالف صحيح البدن فإنه يتصرف يف ماله كما يشاء يف وجوه 
الرب واإلحسان، إال الزوجة فإهنا متعلقة بإذن زوجها يف تصرفاهتا، "واملذهب كله متفق 

 .(2)على احلجر عليها فيما زاد على الثلث إال يف املعاوضات واملصاا "
مرضه، فـ ع ال على ثلثه، جاز منه الثلث، وأما ذات  قال الرباذعي: "ومن أوصى يف

الزوج إذا عالت على ثلثها يف عطاياها يف الصحة فرده الزوج، مل جيز منه شيء عند 
مالك؛ ألن املريض ال يريد الضرر، وإنا يريد الرب لنفسه، فيجوز من فعله الثلث، 

ه، وال ينبغي أن جياز ه كلُ واملرأة إذا زادت على ثلثها، فذلك ضرر عند مالك فريدُ 
 .(3)بعض الضرر ويرتك بعضه"

قال ابن عبد الرب: "وبيع املرأة بغري إذن زوجها جائز، فإن كان يف بيعها حماباة فحكم 
احملاباة حكم العطية يراعي مالك فيها وأصحابه الثلث فيجيزون من عطيتها يف 

 ، ثلث مل جييزوهصحتها بغري إذن زوجها ما كان ثلث ماهلا فدون وما كان فوق ال
وحجتهم يف ذلك حديث عمرو بن شعيب الالحق الذكر، وأكثر العلماء جييزون 

                                 
 (.166الكليات الفقهية، للمقري )ص:( 1)

العزيز بن إبراهيم بن بزيزة التونسي، دراسة  ( روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني، أليب حممد عبد2)
 (.2/1114وحتقيق: عبداللطيف زّكاغ، ط دار ابن حزم )

 (.4/254ي )( التهذيب يف اختصار املدونة، للرباذع3)
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هي عندهم والرجل يف ذلك  ،للمرأة الرشيدة التصرف يف ماهلا بالعطية وغريها
 .(1)سواء"

 دليلها:
 من السنة:

 ، أن رسول اهلل  ماعن عمرو بن شعيب، أن أباه، أخربه، عن عبد اهلل بن عمرو 
 .(2)«ال جيوز المرأة عطية، إال بإذن زوجها»ال: ق

 وجه الداللة:
؛ اوض ح احلديث أن املرأة عليها أخذ اإلذن من زوجها حال تصرفها باملال هبة ، وتربع  

ا ينبغي هلا أن تتصرف يف ماهلا إال مبشورة زوجها أدب   فال عقل ةناقص الكوهن
 .(3)اءا فالنهي للتنزيه كذا قاله بعض العلمواستحباب  

 من األدلة العقلية للكلية:
ا، ويُلحق به من كان يف معناه ف  ه؛ حلقوق ورثته إذا كان مرضه لخو املريض حُيجر علي

حبصوله يف حالة يعظم اخلوف عليه فيها؛ كالزاحف يف الصف، واحملبوس للقتل، 
 .(4)واحلامل إذا بلغت ستة أشهر

ال الزائد، وأجيب بأهنا ملا إه ال يرد "وأما الزوجة فليس لزوجها رد الثلث، فمقتضاه أن
 .(5)فعوملت بنقيض قصدها" ،تربعت بالزائد محلت على أن قصدها إضرار الزوج

                                 
 (.821-2/828( الكايف يف فقه أهل املدينة، البن عبد الرب )1)

(، كتاب البيوع، باب يف عطية املرأة بغري إذن زوجها، حديث رقم 3/213) يف سننه ( رواه أبو داود2)
ال جيوز المرأة يف ماهلا، إال »(، وقال األلباين: حديث حسن صحيح؛ ورواه ابن ماجة بلفظ: 3540)

(، كتاب اهلبات، باب عطية املرأة بغري إذن زوجها، 2/018« )وجها، إذا هو ملك عصمتهابإذن ز 
 (، وصححه الشيخ األلباين.2388حديث رقم )

عون املعبود شرح سنن أيب داود، حملمد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو عبد الرمحن، شرف انظر: ( 3)
 (.1/335علمية )احلق، الصديقي، العظيم آبادي، ط دار الكتب ال

 (.2/631( انظر: عقد اجلواهر الثمينة، البن شاس )4)

، والذي أراه أن هذا األمر ليس على إطالقه، فقد يكون الزوج موسر ا، (3/311( بلغة السالك، للصاوي )5)
 وال يتضرر من انفاق زوجه زيادة  عن الثلث، خاصة  إذا كانت النفقة يف وجوه الرب، واهلل أعلم.  
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 مستثنياهتا:
استثنيت الزوجة من االختصاص بالثلث يف النفقة على بعض األقوال، وقد ذُكر يف 

أن حتايب يف إال  -رضي بذلك زوجها أو مل يرض  -املدونة: "واشرتا ها وبيعها جائز 
 .(1)"بيعها واشرتائها فيأ  زوجها فيكون ذلك يف ثلثها

قال ابن شاس: "وأما الزوجة مع الزوج فله منعها من التصرف فيما زاد على ثلثها هببة 
 .(2)أو صدقة أو عتق أو غري ذلك مما ليس مبعاوضة"

 تطبيقاهتا:
مجيع ماله، وإنا جيوز املريض، وقد ذكر اإلمام مالك: "وكذلك املريض قد ُحجر عنه 

 .(3)له من ماله الثلث"
، إذا اأو رشيد   اا أو أنثى، سفيه  ر على مريض كان ذكر  جم وقال الشيخ الدردير: وحُ 

 ينشأ املوت عنه عادة، ومن أمثلة ذلك: امرض مرض  
ل -  (4)مرض السم
 (5)مرض الُقولنج -

 احلمى القوية -

ف القتال، وإن مل ُيصب وذكر كذلك احلامل يف الشهر السادس، واملشارك بصفو 
 .(6)جبرح، وغري ذلك

                                 
 (.4/254ملدونة، لإلمام مالك )( ا1)

 (.2/631( عقد اجلواهر الثمينة، البن شاس )2)

 (.4/110( املدونة، لإلمام مالك )3)

هو مرض ينحل البدن فكأن الروح تنسل معه شيئا فشيئا. انظر: بلغة السالك، للصاوي السل: ( 4)
(3/308.) 

 (.3/308انظر: بلغة السالك، للصاوي ) هو مرض ممع وي يعسر معه خروج الغائط والريح.القولنج: ( 5)

 (.301-3/308) ( انظر: بلغة السالك، للصاوي6)
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 الكلية الثالثة

 .(1)جر فيه على احلر املكلفكل ما سوى املال ولوازمه فال حَ

 معناها اإلمجايل:

 إن احلر املكلف إذا ُحجر عليه، فال حُيجر عليه إال يف ماله دون غريه من املتاع. 

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

اة، وبه يتبادل الناس املنافع فيما بينهم، فناسب أن يكون احلجر فيه املال عصب احلي

 . يف املال االتعدي والسرف يقع غالب  فقط دون غريه من املنافع الضرورية األخرى؛ ألن 

 مستثنياهتا:
وُيستثىن من ذلك حجر األب البنه حديث البلوغ حال خوفه صدور السفه منه، فله 

 رفه. ن تص  سُ أمره، وحي   ستبنيحينئذ ضمه إليه حيت ي  

 

 

 

 

                                 
. انظر: وتتمة الكلية: "إال أن خياف األب سفه ا فله ضم احلديث العهد بالبلوغ إليه، حىت يُتبني أمره" (1)

 .(166الكليات الفقهية، للمقري )ص:
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 الكلية الرابعة

 .(2)احلجر فال يوجب بقاؤه استدامته (1)كل ما ال يوجب طروه

 معناها اإلمجايل:
كل ما ال يوجب حلوله على السفيه أو الصغري حجر ماله، فال يوجب بقا ه استدامة 

 احلجر عليه.

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

يوجب ابتداء احلجر، فمن باب أوىل أن بقاء هذا السبب ال ما ال  اإذا كان سبب  
 يوجب دوام احلجر.

 تطبيقاهتا:
 أصحاب االحتياجات اخلاصة:

فإهنم إذا كانوا يف كامل قواهم العقلية والفكرية، فال حُيجر عليهم، حىت لو استمرت 
 إعاقتهم طوال حياهتم، فإعاقتهم ليست سبب ا للحجر عليهم. 

 

 

                                 
بلة األرض، الطرا والثرى، فالطرا كل ما كان عليه من غري جم أتى من مكان بعيد، وقالوا أي ا: ا طرو  ( طر  1)

وطرى إذا أتى، وطرى إذا مضى، وطرى إذا جتدد، وطري يطرى إذا أقبل. انظر: لسان  ،والطري: الغريب
 (، ولعل املعىن األقرب هو القدوم واالتيان.15/6العرب، البن منظور )

 (.166( الكليات الفقهية، للمقري )ص:2)
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 الكلية اخلامسة

 .(1)كل ما لو قارن البلوغ أوجب بقاء احلجر فطروه يوجب ابتداءه

 معناها اإلمجايل:
ه، وعلى ذلك هأن احلجر إنا يكون على الصغري؛ لصغره، أو على الكبري؛ لسف معلومٌ 

فكل ما قارن البلوغ من األسباب اليت توجب بقاء احلجر، فظهورها مرة أخرى توجب 
 .هعلى من تظهر علي ابتداء احلجر

 .(2)قال أكثر أصحاب مالك: إن مل يتقدم عليه حجر فأفعاله جائزة حىت حُيجر عليه

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

كان أثناء البلوغ، أو بعده فإننا حنجر على من ظهر إذا ظهر أي سبب للحجر سواء   
 رب.أو كم  عليه هذا السبب، دون النظر لصغرٍ 

 تطبيقاهتا:
وال  بال مصلحة من ماله، وحظ عليه أنه دائم الشراءن عمره، ولُ شاب بلغ العشرون م

 ذلك أدى وقد؛ من كماليات احلياةوذلك  ،لنفسه، وألصدقائه بأسعار باهظة حاجة،
ه، وال يُرفع عنه احلجر إال إذا اخُترب هإىل نفود ماله، فهنا حيق لوليه احلجر عليه لسف

 .(3)وأحسن التصرف

                                 
 (.166يات الفقهية، للمقري )ص:( الكل1)
 (.8/230( انظر: الذخرية، للقرايف )2)
 (.304-3/303( انظر: بلغة السالك، للصاوي )3)
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 الكلية السادسة

ر عليه حلقِ نفسه فال يلزمه بعد اإلطالق ما استدان أو عقد يف جكل من حُ

 .(1)هدَّاحلجر، وبالعكس، إال ما أسقطه السيد أو رَ

 معناها اإلمجايل:

بغري إذن وليه مث فك  اقال القاضي عبدالوهاب: "من استدان من احملجور عليهم دين  

، ولزم فيمن حجر حجره مل يلزمه ذلك فيمن حجر عليه حلق نفسه كالسفيه والصغري

 .(2)إال أن يفسخه عنه سيده قبل عتقه" ،عتقعليه حلق غريه كالعبد يُ 

ر عليه من أجل سيده، فإذا أعتقه سيده : "ألن العبد إنا ُحج(3)وقال ابن اجلالب

جر عليه من أجل نفسه، فإذا فك حجره مل يتبع سقط حقه وزال حجره، والسفيه حُ 

؛ ألنه لو ثبت ذلك عليه مل ينفع احلجر (4)جرهبشيء مما استدانه يف حال ح  

 .(5)شيئا"

                                 
 (.160( الكليات الفقهية، للمقري )ص:1)
 (.2/168( التلقني، للقاضي عبد الوهاب )2)
ري وغريه، وكان من أحفظ ( أبو القاسم عبيد اهلل بن احلسن بن اجلالب، من أهل العراق، تفقه باألهب3)

أصحابه وأنبلهم وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغريه من األئمة، له كتاب يف مسائل اخلالف، وكتاب 
 (.1/130هـ(. انظر: شجرة النور، البن لخلوف )308التفريع يف املذهب مشهود ومعتمد، تويف سنة )

ح الدائن مضيعا  حلق نفسه بتسليفه إياه، لكن ما املدين حمجور عليه؛ فأصب هذا م الدائن أنلم ( هذا إذا ع  4)
 ذنبه إن مل يعلم حبجره، هل يضيع ماله سدى؟!.

اهلل بن احلسني بن احلسن بن اجلالب البصري، حتقيق: الدكتور حسني بن  ( التفريع، أليب القاسم عبيد5)
 (.2/56سامل الدمهاين، ط دار الغرب اإلسالمي )
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 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

جر عليه حلق نفسه ال يلزمه رد ما استدانه من غريه حال احلجر؛ إذ لو لزمه مل من حُ 

 .(1)يكن للحجر فائدة خبالف من حجر عليه حلق غريه

 مستثنياهتا:
أمــــــورهم املاليـــــــة، فقـــــــد قـــــــال القاضـــــــي العبيــــــد يســـــــريون حبكـــــــم أســـــــيادهم خاصـــــــة يف 

عبــــدالوهاب: "وأمــــا العبيــــد فلســــاداهتم احلجــــر علــــيهم ومــــنعهم مــــن التصــــرف يف قليــــل 

أمواهلم وكثريها مبعاوضـة وغريهـا، كـانوا ممـن حيفظهـا أو يضـيعها، ولسـيد العبـد أن يـأذن 

ذي يف يده نع السيد من انتزاع ماله، ويكون دينه يف ذمته ويف ماله الله يف التجارة، وميُ 

 . (2)دون قيمته"
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.2/1115ن بزيزة )( انظر: روضة املستبني، الب1)
 (.2/168( التلقني، للقاضي عبد الوهاب )2)
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 الكلية السابعة

كل مالكٍ للمنفعة غري حمجور عليه فعاريته صحيحة إذا عُرف املعار بعينه ومل 

 .(1)يكن تلذذًا بأنثى

 معناها اإلمجايل:

حال حتديد  عليه، فإعارته مللكه صحيحٌ  اها وكان غري حمجور  لك  من حاز منفعة وم  

 هبا. جارية يُراد وطئها، والتمتعُ املعار، بشرط أال تكون 

 دليلها:
 من األدلة العقلية للكلية:

ا، وال يرتتب على إعارته ضرر من حق املالك أن يتصرف مبلكه، ما دام املعار معلوم  

  من كان. اعلى أحد كائن  

 مستثنياهتا:
 عار.كل ما يعاره املسلم من ُملكه نافٌذ إال اجلواري فإهنا ال تُ 

 
 
 

                                 
(، وهذه الكلية تشبه يف فحواها ما ذُكر يف الكلية الثانية بالفصل  181( الكليات الفقهية، للمقري )ص:1)

األول املعنون بالكليات الفقهية يف القرض ما نصه "كل ما جاز أن يثبت يف الذمة س ل م ا جاز قرضه مامل 
إىل عارية الفروج، وعلى ظاهره أكثر األشياخ"، وقد أشار إىل ذلك الشيخ حممد اهلادي أبو األجفان  يؤد

أن القرض والعارية ال جتوز حال  -واهلل أعلم  -يف حتقيقه لكليات املقري، واملقصود من ترابطهما 
 إفضائها للوطء واالستمتاع باجلواري.
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 الكليات الفقهية في أحكام الصلح،: امسالفصل الخ

 وفيه ثالث كليات:

 
 كـــل صلح كان على اإلقرار من املتنازعني فحكمه حكم البيع. -1

 كل صلح على عوض فهو كالبيع. -2

 .كل نقل فهو مفتقر إىل القبول، خبالف اإلسقاط، ويف اإلبراء قوالن -3
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 الفصل الخامس

 (1)الكليات الفقهية في أحكام الصلح
 

 لية األوىلالك

 .(2)كـــل صلح كان على اإلقرار من املتنازعني فحكمه حكم البيع
 

 معناها اإلمجايل:

قال ابن فرحون: "والصلح بيع من البيوع إن وقع على اإلقرار، وكذا إن وقع على 
 .(3)اإلنكار عند مالك رضي اهلل تعاىل عنه؛ الشرتاطه فيهما ما يشرتط يف البيع"

 دليلها:
 لعقلية للكلية:من األدلة ا

 ا، فأشبه البيع يف صورته، فأخذ حكمه.مبا أن الصلح يقع بني طرفني غالب  

 تطبيقاهتا:
ا ما، فحصل تنازع بينهما، مث أقر له عمرو بالكتاب واصطلحا لزيد عند عمرو كتاب  

 .وكراسة على أن يتم مبادلة الكتاب بقلم
                                 

والصلح: من تصاا  القوم فيما بينهم، والصلح: هو الس ل م.  ( الصلح لغة من الصالح وهو ضد الفساد،1)
لرفع نزاع، أو  (، وشرعا : انتقال عن حق، أو دعوى بعوض،2/510انظر: لسان العرب، البن منظور )

(، وقال القاضي عياض: الصلح معاوضة 314: شرح حدود ابن عرفة، للرصاع )ص:خوف وقوعه. انظر
صلح على إقرار، وصلح على إنكار، وصلح على سكوت من  عن دعوى، وهو على ثالثة ضروب:

 (.3/1403املطلوب، وهو عندنا جائز يف الوجوه الثالثة. انظر: الت نبيه ات املست نبطة، للقاضي عياض )
 (.30( الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، البن غازي )ص:2)
 (.2/48( التبصرة، البن فرحون )3)



 الكليات الفقهية عند املالكية يف باب البيوع من أول القرض إىل آخر الصلح

 

101 

 

 الكلية الثانية

 .(1)كل صلح على عوض فهو كالبيع

  ها اإلمجايل:معنا
قال ابن شاس عن الصلح: "هو معاوضة كالبيع، فحكمه حكم البيع فيما جيوز 

 .(2)وميتنع"
 :(3): الصلح على نوعنيجزيقال ابن 

ا، وسيأيت بيانه يف الكلية الالحقة بإذن النوع األول: إسقاط وإبراء، وهو جائز مطلق  
 اهلل.

، ]فإنه ال جيوز[ أدى إىل حرامالنوع الثاين: صلح على عوض، فهذا جيوز إال إن 
 .(4)البيعوحكمه حكم 

 تطبيقاهتا:
كثوب بقميص، أو طبق   وغريها، صورة الصلح يف املعاوضات تكون يف األعيان،

شبه أ، فنالحظ أن العوض املصاا  به مغاير ا للمدعى به، ف(5)بدلو، أو غري ذلك
 بذلك البيع.

                                 
 (.151الفقهية، للمقري )ص:( الكليات 1)
 (.506)ص: جزي(؛ القوانني الفقهية، البن 2/635( انظر: عقد اجلواهر الثمينة، البن شاس )2)
إىل ثالثة أقسام: بيع وإجارة وهبة.  خليلقد قسمه غريه من العلماء كللصلح، و  جزي( هذا تقسيم ابن 3)

 (.6/2) (؛ شرح لختصر خليل، للخرشي104لختصر خليل )ص:انظر: 
 .(506)ص: جزي( القوانني الفقهية، البن 4)
 بقوله:  عنون له ذي(، وال202يف الفرق: ) (، وقد ذكر القرايف ذلك5-4/2( انظر: الفروق، للقرايف )5)

"بني قاعدة الصلح وغريه من العقود"، وقد استدرك عليه ابن الشاط يف هذه القاعدة بقوله: "ما قاله غري      
خر؛ ألهنا ا بني الصلح وغريه"، واملهم بأال تكون املعاوضة بأحد النقدين عن اآلفرق   صحيح؛ ألنه مل يبد
 ا.ا وليست عوض  تسمى حينئذ صرف  
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 الكلية الثالثة

 .(1)خبالف اإلسقاط، ويف اإلبراء قوالن كل نقل فهو مفتقر إىل القبول،

 معناها اإلمجايل:

ذلك يف سياق  (2)لكم من ذمة ألخرى، وقد ذكر القرطيباملراد بالنقل هنا هو نقل امل

، وعرفه ابن رشد: بأنه نقل امللك (3)حديثه عن البيع، بأن النقل يعترب كناية عنه

 .(4)بعوض بوجه جائز

ين، وأن يأخذ بعضه بغري الدائن عن املدين بعض الد   ط  ف بأن ُيسقوأما اإلسقاط فُعر  

 .(5)إجبار

 .(6)امن الدين كلي   املدين   الدائنُ  ربأ  ف بأن يُ وأما اإلبراء فُعر  

                                 
 (.151( الكليات الفقهية، للمقري )ص:1)
( أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فـ ر ح األنصاري اخلزرجي األندلسي القرطيب، من كبار 2)

ه: اجلامع ألحكام القرآن، قمع احلرص بالزهد والقناعة، األسىن يف شرح أمساء اهلل املفسرين، من كتب
(؛ شجرة النور، البن لخلوف 5/322ه(. انظر: األعالم، للزركلي )601احلسىن، تويف سنة )

(1/282.) 
بكر بن فرح ( انظر: اجلامع ألحكام القرآن واملعروف بتفسري القرطيب، أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب 3)

األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، ط دار الكتب املصرية 
(3/350.) 

(؛ الثمر 2/325(؛ عقد اجلواهر الثمينة، البن شاس )2/11( انظر: املقدمات املمهدات، البن رشد )4)
السميع اآليب األزهري، ط املكتبة الثقافية  الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين، لصاا  بن عبد

 (.415)ص:
 (.2/1130( انظر: روضة املستبني، البن بزيزة )5)
 (.2/1130( انظر: املرجع السابق )6)
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أن اإلسقاط واإلبراء قد يأخذ أحدمها صورة اآلخر، وهذا  - واهلل أعلم –والذي أراه 
، مث يبيعه اي املدعي على رجل شيئ  عندما صو ر اإلسقاط كأن يدع (1)ما قرره ابن بزيزة

منه، فال جيوز إال يف معلوم وحكمه حكم البيع، وصو ر اإلبراء كأن يضع املدعمي 
ر اإلبراء بأن يضع املدعي بعض احلق، وليس  ، فنالحظ أنه صو  (2)بعض احلق املدع ى

 كل احلق فشابه اإلسقاط. 
 والتصرف يف احلقوق واألمالك، ينقسم إىل قسمني:

النقل وهو تصرف يفتقر إىل القبول، وينقسم إىل ما هو بعوض يف األعيان،   ول:األ
والقراض  (3)كالبيع والقرض، وإىل ما هو بعوض يف املنافع، كاإلجارة واملساقاة واملزارعة

 واجلعالة، وإىل ما هو بغري عوض، كاهلدايا والوصايا والوقف واهلبات.
والعفو  ،القبول، وهو إما بعوض، كاخللع اإلسقاط وهو تصرف ال يفتقر إىل الثاني:
فجميع  ،وعلى التعزير ،والصلح على الدين ،وبيع العبد من نفسه ،والكتابة ،على مال

هذه الصور يسقط فيها الثابت وال ينتقل إىل الباذل ما كان ميلكه املبذول من العصمة 
وحد  ،والتعزير ،والقصاص ،وبيع العبد وحنومها، وإما بغري عوض، كاإلبراء من الديون

وغريها، فجميع هذه الصور يسقط  ،وإيقاف املساجد ،والعتاق ،والطالق ،القذف
 .(4)فيها الثابت وال ينتقل لغري األول

                                 
( أبو حممد عبد العزيز بن إبراهيم القرشي التميمي التونسي، عرف بابن بزيزة، كان يف درجة االجتهاد، له 1)

، ح اإلرشاد، وشرح األحكام الصغرى لعبد احلق اإلشبيلي، وشرح التلقنيتآليف منها: اإلسعاد يف شر 
 (.203-1/202ه(. انظر: شجرة النور، البن لخلوف )663أو ) ه(662تويف يف ربيع األول سنة )

 (.2/1130( انظر: روضة املستبني، البن بزيزة )2)
انظر: . فالزرع معروف، ومكانه املزدرع ،الزاء والراء والعني أصل يدل على تنمية الشيءاملزارعة لغة: ( 3)

ل جع   ، والشركة: هوشركة يف احلرم املزارعة، واصطالح ا: (3/50معجم مقاييس اللغة، البن فارس )
انظر: شرح حدود ابن عرفة، للرصاع . من الثمن هم ابم ن  ا لغريه باختياره مما اشرتاه لنفسه مب  مشرت قدر  

 (.310،281)ص:
(، واليت عنون له بقوله: "بني 01(، وقد ذكر القرايف ذلك يف الفرق: )202-2/201( الفروق، للقرايف )4)

 قاعدة النقل، وقاعدة اإلسقاط".
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 ، ففيه قوالن:(1)وإما اإلبراء من الدين
 األول: أنه مفتقر إىل القبول، وهذا ظاهر املذهب.

 الثاين: أنه غري مفتقر إىل القبول.
وبني   -الذي هو التملك  – العلماء هو تردد اإلبراء بني النقل وسبب اخلالف بني

 .(2)اإلسقاط

 دليلها:
 من السنة:

ا كان له عن عبد اهلل بن كعب بن مالك، عن كعب، أنه تقاضى ابن أيب حدرد دين   
وهو يف بيته، فخرج  عليه يف املسجد، فارتفعت أصواهتما حىت مسعها رسول اهلل 

قال: لبيك يا رسول اهلل، « يا كعب»حجرته، فنادى: إليهما حىت كشف سجف 
وأومأ إليه: أي الشطر، قال: لقد فعلت يا رسول اهلل، « ضع من دينك هذا»قال: 
 .(3) متفق عليه«. قم فاقضه»قال: 

 وجه الداللة:
أسقط من دينه الشطر برضى منه دون   اأن كعب  ب بني   قد احلديثمُيكن القول بأن 

 سقاط.لى جواز اإلإكراه، فدل ذلك ع

                                 
( وقد أقام بعض العلماء اإلبراء مقام اهلبة، كالدسوقي يف حاشيته. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح 1)

 (. 3/310الكبري، البن عرفة الدسوقي )
 (.6/241(؛ الذخرية، للقرايف )2/202رايف )( انظر: الفروق، للق2)
(؛ 450(، كتاب الصالة، باب التقاضي واملالزمة يف املسجد، حديث رقم )1/11( صحيح البخاري )3)

 (.1558(، كتاب املساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، حديث رقم )3/1112صحيح مسلم )
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 مستثنياهتا:
إن اإلسقاط ال حيتاج إىل قبول من عليه احلق، وكذلك إبراء املدين على أحد قو  

  علماء املذهب.

 تطبيقاهتا:
أن علماء املذهب اختلفوا يف اإلبراء، هل يفتقر إىل القبول أم ال، بناء   اذكرت سابق  

 على أنه نقل أو إسقاط. 
ا عين   (1)ك ملا يف ذمة املدين فيفتقر إىل القبول كما لو مل كهفمن قال أنه "نقل ومتلي

باهلبة أو غريها، على أن املنة يف اإلبراء قد ت عظُم وهي تضر بذوي املروآت واألنفات، 
ا للضرر ال سيما من السفلة، فجعل صاحب الشرع هلم قبول ذلك أو رده؛ نفي  

 .(2)احلاصل من املنن من غري أهلها أو من غري حاجة"
ومن قال بأنه إسقاط فال يفتقر للقبول، "كالطالق والعتاق فإهنما ال يفتقران إىل 

 .(3)قبول املرأة والعبد، ولذلك ينفذ الطالق والعتق وإن كرهت املرأة والعبد"
 .(4)يف أقسام التصرف يف األمالك واحلقوق اوهناك الكثري من الصور ذُكرت سابق  

 
** ** 

 
 

 
                                 

 ( أي مل ك الدائن املدين.1)
 (.2/136( الفروق، للقرايف )2)
 (.2/136( املرجع السابق )3)
 (.103وذلك يف )ص  (4)
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 الخاتمة

لذي بنعمته تتم الصاحلات، والشكر له على ما من  علي به من احلمد هلل ا
ثوب الصحة والعافية، حىت أمتمت هذا  توفيقه، حيث مد يف عمري، وأسبغ علي  

وده، املزيد من واسع فضله وجُ  هخرة، وأسألاحلمد يف األوىل واآل البحث، فله 
 وبعد:

يف  ة عند املالكيةفقد تبني   من خالل البحث يف موضوع "الكليات الفقهي
 الصلح" ما يلي: آخر القرض إىل أول من باب البيوع
أمهية املذهب املالكي يف تاريخ التشريع اإلسالمي، خاصة وأنه تأسس  -1

 .مدينة املصطفى  يف

لدراسة األحكام الفقهية،  األمهية مبكان؛من  ن الكليات الفقهيةإ -2
 وتدوينها، وحفظها.

 .وواضح ا للعيان ات املالية جلي  دقة املذهب املالكي يف املعامال -3

توسع اإلمام ابن رشد يف مسائل الرهن؛ لمما هلا من أمهية عظمي يف  -4
 تعامالت الناس فيما بينهم.

 ولعلي أدلف ألهم التوصيات وهي كما يلي:
كتب علماء األمة اإلسالمية، واليت تبدأ مجع الكليات الفقهية املنثورة يف   -1

على  ، وتُقس مدمجالفقهية، ومن مث  تُ  جبمعها منفصلة  حسب املذاهب
يف املذهب املالكي على  ا، ولعلي اقرتح موضوع  حسب األبواب الفقهية

  "نبع الكليات الفقهية من حبر الكتب املالكية". سبيل املثال:

 .- دراسة حتليلية مقارنة –دراسة الكليات الفقهية للمذاهب األربعة  -2

به فقهية عن الكليات اليت تشقواعد الال ليت تشبهفصل الكليات الفقهية ا -3
 الضوابط الفقهية.

لعباده، إنه  اله، نافع   اويف اخلتام أسأل اهلل أن يتقبل هذا العمل، وأن جيعله خالص  
 اجواد كرمي، وصلى اهلل على سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  

 ا.مزيد  
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 يةالقرآنفهرس اآليات 

 الصفحة ةالسور اآلية / اآليات م

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   چ  1

 چ...  وئەئ
 60 البقرة

 18 البقرة چڃ     ڀپ  ڀ چ 2

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ 3

 چچ ...ڤ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ
 41 آل عمران

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ  4

 چڦ  ڦ
 5 آل عمران

 41 عمرانآل  چۆ   ...    ڻ ں  ں  ڻ  ڻچ 5

6 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ     ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٹٹ

 5 النساء

 52 املائدة  چٹ         ... ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  0
 41 االسراء چيت جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جحچ  8
 141 مرمي چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   چ 1
 6 طه چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  10

11 
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ڭے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

 چۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

 5 األحزاب

   5حممد  چجخ       ... يب  جت     حت     خت   مت   ىتچ  12
   11 دحمم چگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ      ...چ 13

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٺچ 14

 چٹ   ٹ  
 41 القمر
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 الصفحة السورة / اآلياتاآلية  م
 31 الرمحن چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  15

  جثمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت  ... چ 16

 چمث  ىث     يث  حج  مج   
 5 اجملادلة

 41 املدثر چجب         حب  خب  مب       ىب  يب  چ  10
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 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة الراوي احلديث م
  60أبو رافع  .إن خيار الناس أحسنهم قضاءأعطه إياه،  1

 .مقداد وأطعمته أكلت ربا يا 2
املقداد بن 
  األسود 

08 

  50أبو هريرة  ... بينا رجل ميشي فاشتد عليه العطش 3

4 
الصلح جائز بني املسلمني، إال صلحا حرم حالال، أو 

 أحل حراما ...

عمرو بن 
 عوف 

13 

  103كعب  ضع من دينك هذا ... 5

 50 اعائشة  .كل شراب أسكر فهو حرام 6

 كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. 7
فضالة بن 

 عبيد 
04 

 .كل معروف صدقة 8
جابر بن 
 عبداهلل 

51 

 .ال جيوز المرأة عطية، إال بإذن زوجها 9
عبداهلل بن 

 عمرو 
160 

 102 بن املسيبا ُغرمه. لرهن ممن رهنه، له ُغنمُه، وعليهال يغلق ا 11

  50أبو هريرة  لوال أن أشق على أميت أو على الناس ألمرهتم... 11

12 
املتبايعان كل واحد منهما باخليار على صاحبه ما مل 

 .يتفرقا إال بيع اخليار
 50 ماابن عمر 

  138أبو هريرة  من أدرك ماله بعينه عند رجل ... 13

 ... لوممن أسلف يف متر، فليسلف يف كيل مع 14
ابن عباس 
ما 

00 

  85أبو هريرة  .عن بيع الطعام حىت يستوىف هنى رسول اهلل  15

  51أبو ثعلبة  .عن أكل كل ذي ناب من السباع هنى رسول اهلل 16

ى عن 17  06 ماابن عمر  .بالكالئم  الكالئم  بيعم  هن 
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 فهرس اآلثار

 الصفحة الراوي األثر م
   53عكرمة .بأس بالوضوء من سؤرها كل دابة أكل حلمها فال 1

  52عمر  .كل ذي حمرم من اجملوس يفرق بينهم 2

 53 رمحه اهلل الشعيب ن.كل سهو ففيه سجدتا 3

4 
كل شرط خالف كتاب اهلل فهو باطل وإن اشرتط مائة 

 شرط

ابن عمر أو 
 ماعمر 

52 

 52 ماابن عباس كل شيء أجازه املال فليس بطالق 5

 53 رمحه اهلل عطاء بت األرض مما يؤكل من خربزكل شيء تن 6

  52شريح  .كل شيء يف البحر مذبوح 0

ابن عباس  .فيجوز تصويره ،كل شيء ليس فيه روح 8
ما 

52 

كل صالة بعدها تطوع فيشرع التحول بعدها إال  1
 .العصر والفجر

 53 رمحه اهلل ابن جملز

 53 رمحه اهلل الزهري ... خا  كل مولود متوىف يصلى عليه إذا استهل صار  10
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 فهرس الكليات الفقهية

 الصفحة الكلية الفقهية م

 
 

 11 .كل شيء معروف فالقرض فيه جائز 3

4 

كل ما جاز أن يثبت يف الذمة س ل م ا جاز قرضه ما مل يؤد إىل 
 عارية الفروج، وعلى ظاهره أكثر األشياخ.

08 

1 

ميتنع، ومن مث مل جيز أن يوىف  كل قرض جر نفع ا للمقرض فإنه
ببلد آخر، إال يف العني خاصة إذا ضرب أجال بلغه، كالبيع 

 مطلق ا، ومل يكن ذلك لغرر الطريق وال غريه.
01 

2 

كل ما سوى العني فال يلزم قبوله قبل األجل يف غري القرض، 
له: ُحط  ويلزم فيها كالقرض يف كل شيء، ومن مث مل يدخ

 الض مان  وأزيدك، خبالف: ض ع  وتعج ل.
00 

 08 كل من أخ ر ما وجب له ُعد  مسلف ا. 2

1 

كـــل من ادعي عليه يف مال أنه أعطاه قراضا وقال ربه بل قـرض 
 صدق ربه خالفا ألشهب.

03 

0 

كل دين يكون من قرض، وكان   على الذي له علي هذا 
اصا إذا كانت كلها من قرض وهي الدين مثله، فال بأس أن يتق

 .من نوع واحد
02 

0 

 القرض ا امتنع يفكل من قضى أعلى مما عليه صفة جاز، وقدر  
 .وأدين جاز قبوله يف األجل، اخاصة إال يف اليسري جد  

01 

 
 

 

9 

، فالقول يف يدي املرهتن ، فأخرج من يديه كل رهن استحق  
 .قول الراهن فيما يزعم أنه رهنه مع ميينه

98 

38 

مث  كل من اشرتط رهن ا يف بيع أو سلف ، ومل يشرتط قبضه ،
 .، فإن ذلك لهطلب ذلك قبل أن يفوت الرهن

91 

 92مما يغاب عليه ، فالقيمة فيه يوم رهنه ، وإن  اكل من ارهتن رهن   33
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 تداعيا يف احلق والرهن قائم ، فالقيمة فيه يوم يتداعيان فيه .

34 

، لبيوع، إذا ادعى أحدمها ما يشبهن واكل متداعيني يف الره
، قول الذي يشبه اوادعى اآلخر ما ال يشبه، فالقول أبد  

 .ويسقط قول الذي ال يشبه
91 

 90 .كل من جاز تصرفه وجاز بيعه وشرا ه، جاز رهنه 31

32 

كل من كان له حق على رجل إىل أجل من اآلجال، فأخذ 
نا على أن يؤخره إىل منه محيال قبل حمل األجل، أو رهنه به ره

 أبعد من األجل، فال خري فيه.
388 

32 

كل مثرة خترج يف الرهن بعد أن رهن خنال فليست برهن إال أن 
ا يشرتطها املرهتن، فإن اشرتط ذلك املرهتن فإن الثمرة تكون رهن  
مع النخل، كانت يف رءوس النخل أو مل تكن، أو خرجت بعد 

 ذلك.

383 

31 

فا ه من الرهن أو مل يثبت دين ا يف الذمة كل ما ال ميكن استي
 الزم ا أو صائر ا إىل اللزوم، فال جيوز الرهن به، وبالعكس

381 

30 

كل ما ميكن أن يستوىف منه أو من مثنه أو منافعه الدين أو 
 بعضه جاوز رهنه منه، وإال فال.

382 

 381 كل ما يكال أو يوزن، يصلح أن يرهن. 30

39 

 حق فال ينزع من يد املرهتن حىت يوىف مجيع كـــل رهن حمبوس يف
 منه درهم. ولو بقيحقه 

380 

48 

كـــل رهن شرط فيه آخذه بيعه عند حلول أجله جاز شرطه 
 فيه. حيابونفذ بيعه ما مل 

380 

43 

 خبالف الغرماء، أسوة هبا فهو نفقة مرهتنه عليه أنفق رهن كل
 .غريه على يُبدأ فإنه شجر على سقي أنفق ما

389 

 338 كل من رهن ما بيده مساقاة أو مستأجرا فحوزه األول كاٍف. 44

 334 كـــل من رهن فضلة رهن جاز رهنه هلا إن علم األول أو رضي. 41

42 
كـــل من رهن نصف ما يغاب عليه فال ضمان على املرهتن إال 

 يف النصف املرهتن خاصة.
332 

 332مالكه منع من بيع كـــل من رهن جزء ا مشاع ا من ملك من أ 42
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 قيمة بقية ذلك امللك قبل حلول الدين.

41 
ا وحازه املرهتن مث أذن للراهن يف كراء الرهن كـــل من رهن رهن  

 أو سكناه بطل حوزه وإن مل يسكن ومل يكرت.
331 

40 
ا وحازه املرهتن مث باعه الراهن صح بيعه إن كـــل من رهن رهن  

 عجل الدين للمرهتن.
330 

40 

كـــل مرهتن ألصل يف دين لـه على الراهن إىل أجل مث  -
باع الراهن األصل قبل حوز املرهتن لـه فالبيع نافذ؛ وال يلزم 

 الراهن تعجيل الدين كما يلزم يف احلوز.
كل رهن مل يقبض من الراهن وحياز عنه فأمر الراهن  -

فيه جائز إن أعتق، أو وطئ، أو باع، أو وهب، أو حنل، أو 
 .كان موسراتصدق إذا  

339 

49 

ا وفوض الراهن للمرهتن يف بيع الرهن جاز كـــل من رهن رهن  
تفويضه؛ ومل يكن للراهن عزله عن ذلك حىت يستويف دينه  

 كامال.
343 

18 

كـــل من رهن ما ال يغاب عليه وشرط الراهن على املرهتن 
 ضمانه فشرطه باطل.

344 

13 

نة حبرق دكانه؛ وعادة كـــل من رهن ما يغاب عليه وقامت البي
الناس جعل أمتعتهم يف دكاكينهم؛ وادعى أن الرهن كان 

 بدكانه وأنه احرتق فيها كان القول قولـه.
341 

14 

كـــل راهن اختلف مع املرهتن يف مقدار الدين فالقول يف ذلك 
 قول املرهتن ما مل تزد دعواه على قيمة الرهن.

342 

 
 

11 

ذ تصرفه مل يضرب على يديه فال ينفكل من أحاط الدين مباله و 
 على غري املعاوضة احملضة.

349 

12 

كل ما بيد املفلس منتزع إال كسوة مثله املعتادة وقوامه وقوام 
من تلزمه نفقته حنو الشهر ومعجل الصداق قبل الدخول 
والطول، خبالف ما ليس بيده إال أنه يؤخذ مبؤاجرة مدبره إذ ال 

313 
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 حق خبالف السابق.يباع املدبر يف الدين الال

12 

كل ما يتعلق مبصلحة مجيع املال كأجرة احلمال والكيال فهو 
 مقدم على الديون.

311 

11 

كل ما يتعلق به حق الغري مما يستفيده املفلس فال حق 
 للمفلسني فيه معهم.

312 

10 

ا من مال ميت أو فلس لزمه احللف وال كل من اقتضى دين  
 ذلك الورثة أو الغرماء. تنفعه بينة إال أن يسقط

311 

10 

جد بيده ما اشرتاه قبل تفليسه فربه أحق به إال كـــل مفلس وُ 
أن يرضى الغرماء بإعطاء الثمن فيكون هلم؛ خبالف املوت هو 

 يف ذلك إسوة الغرماء.
310 

19 

كـــل صانع استؤجر على عمل صناعة فالصانع أحق بالشيء 
لم الصانع الشيء املصنوع املصنوع يف املوت والفلس مامل يس

 لربه.
319 

28 

ا كان لرب املال منعه إذا كان دينه حيل كـــل مديان أراد سفر  
يف خالل ذلك السفر؛ إال أن يوكل من يويف دينه يف غيبته؛ 
خبالف ما ال حيل يف خالل سفره ال يكون لـه منعه إال أن 
يتهمه أن يغيب أكثر من أمد دينه فيحلف لـه على نفي 

 اه.دعو 

323 

23 

كـــل مفلس قام لـه شاهد واحد حبق وأ  أن حيلف مع شاهده 
 حلف كل واحد من أرباب الدين وأخذ حصته.

321 

24 

مفلس فال حياص إال بعد ميينه أنه مل  على ه دينكل ما ثبت ل
 ا وال أسقطه وأنه مل يزل على الغرمي إىل اآلن.يقبض منه شيئ  

322 

21 

أو تصدق عليه بصدقة فال يلزمه كل مفلس وهبت لـه هبة 
عليـه بسلف  كذلك إن وجبت لـه الشفعة أو تطوعقبوهلا، و  

 فال يلزمه أخذ الشفعة وال قبول السلف.
321 

22 

لزم حبميل باملال كل من ادعى فلس ا بعد قيام الغرماء عليه أُ 
 خبالف من ثبت ُعدمه .

320 

 320التأخري ليبيع ـه وطلب كل من طُلب بدين فادعى أنه ال ناض ل 22
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 ا.يؤخر حىت حيلف أنه ال ناض لـه وإن كان تاجر   عقاره فال

21 

دم وادعى أن صاحب احلق لب بدين فادعى العُ كل من طُ 
 .ا للخمييعلم ذلك وجب على صاحب احلق اليمني خالف  

328 

20 

قبل منه ذلك حىت أثبته فال يُ كل من علم مأله وادعى العدم و 
 يثبت سبب ضياعه.

323 

20 

كان صاحب األرض   ،ا وزرعها مث فلساكرتى أرض  كل من 
 ،ا على سائر الغرماء يف املوت والفلس مادام الزرع هبامقدم  

 وقيل يف الفلس خاصة .
324 

29 

كل من اشرتى درا أو حانوتا  مث فلس كان رهبا أحق ببقاء 
 املدة  إال أن يرضى الغرماء بدفع كرائها .

322 

28 

 مث فلس كان  املسلف أسوة الغرماء يف كل من تسلف ماال  
 املوت والفلس.

321 

 
 

23 

كل مكلف مسلم ال حجر عليه ومل حُيط الدين مباله فعتقه ملا 
 ميلكه نافذ.

320 

24 

كل من يرتقب موته بسبب ظاهر قوي فتربعه خيتص بالثلث، 
 وبالعكس إال ذات زوج.

329 

21 

لى احلر املكلف إال كل ما سوى املال ولوازمه فال حجر فيه ع
أن خياف األب سفه ا فله ضم احلديث العهد بالبلوغ إليه، 

 حىت يُتبني أمره.
314 

 311 كل ما ال يوجب طروه احلجر فال يوجب بقا ه استدامته. 22

22 

كل ما لو قارن البلوغ أوجب بقاء احلجر فطروه يوجب 
 ابتداءه.

312 

21 

بعد اإلطالق ما  جر عليه حلق  نفسه فال يلزمهكل من حُ 
استدان أو عقد يف احلجر، وبالعكس، إال ما أسقطه السيد أو 

 رده.
312 
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20 

للمنفعة غري حمجور عليه فعاريته صحيحة إذا عرف  كل مالكٍ 
 310 املعار بعينه ومل يكن تلذذ ا بأنثى.

 
 319 كـــل صلح كان على اإلقرار من املتنازعني فحكمه حكم البيع.   20

 308 .ح على عوض فهو كالبيعكل صل 29

18 

كل نقل فهو مفتقر إىل القبول، خبالف اإلسقاط، ويف اإلبراء 
 قوالن.

303 
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 فهرس األعالم المترجم لهم

 الصفحة اسم الشهرة الَعلم م

3 
إبراهيم بن علي بن حممد، ابن 
 .فرحون، برهان الدين اليعمري

 15 ابن فرحون

4 
اهيم بن موسى أبو إسحاق إبر 

 الغرناطي.
 31 الشاطيب

1 
أبو الربكات أمحد بن حممد بن أمحد 

 العدوي.
 144 الدردير

2 

أبو البقاء هبرام بن عبد اهلل بن عبد 
العزيز، تاج الدين السلمي الدمريي 

 .القاهري
 122 هبرام

2 
أبو احلسن علي بن عبد اهلل بن 

 .إبراهيم األنصاري
 148 املتيطي

 00 اللخمي علي بن حممد الربعيأبو احلسن  1

 62 ابن بشري أبو الطاهر بن بشري التنوخي. 0

 111 الصاوي أبو العباس أمحد الصاوي اخللويت. 0

9 
أبو الفتح حممد بن علي بن وهب 
 بن مطيع تقّي الدين القشريي.

 62 ابن دقيق العيد

38 

أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن 
رجب السالمي البغدادي مث 

 الدمشقي.
 50 ابن رجب

33 
أبو الفضل عياض بن موسى بن 
 عياض بن عمرون اليحصيب.

 141 القاضي عياض

34 
أبو القاسم عبيد اهلل بن احلسن بن 

 اجلالب.
 166 ابن اجلالب

31 
أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد 

 بن أمحد بن جزي الكليب
 38 ابن جزي
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32 
أبو الوليد سليمان بن خلف بن 

 تجييب القرطيب الباجي.سعد ال
 124 الباجي

32 

أبو الوليد حممد بن أيب القاسم أمحد 
ابن شيخ املالكية أيب الوليد حممد 

 بن أمحد بن رشد القرطيب.
 122 ابن رشد احلفيد

31 
أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد 

 .القرطيب
 11 ابن رشد اجلد

30 
أبو بكر حمم د بن بقي بن ز رب 

 150 ربابن ز   .القرطيب

30 
أبو بكر حمم د بن مسلم بن شهاب 

 54 ابن شهاب الزهري .الزهري القرشي

39 
 أبو ثعلبة الشر بن جرهم اخلشين

 
  51 أبو ثعلبة

48 
أبو حامد حممد بن حممد بن حممد 

 الغ ز ا  الطوسي.
 63 الغزا 

  68 أبو رافع  أبو رافع القبطي 43

44 
م أبو سعيد خلف بن أيب القاس

 .األزدي
 115 الرباذعي

41 
أبو سعيد صالح الدين، خليل بن  
 كيكلدي بن عبد اهلل العالئي

 30 العالئي

42 
الل ه عمرو بن عوف بن زيد  أبو عبد

  بن ملحة املزين
  14املزين  عمرو بن عوف

42 

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب 
بكر بن فـ ر ح األنصاري اخلزرجي 

 .األندلسي القرطيب
 102 القرطيب

41 
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن 

 .غازي العثماين املكناسي
 12 ابن غازي املكناسي

 148 عليشأبو عبد اهلل حمم د بن أمحد بن حمم د  40
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 .عليش

40 
أبو عبد اهلل حممد بن هبادر بن عبد 

 30 الزركشي .اهلل بدرالدين املصري الزركشي

49 
اهلل  أبو عبد اهلل حممد بن عبد

 اخلرشي.
 82 اخلرشي

18 
أبو عبد اهلل حممد بن حممد ابن 

 عرفة الورغمي.
 64 ابن عرفة

13 
أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد 

 .املق ري
 10 املقري

14 
أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد 

 الرمحن الرعيين.
 64 احلطاب

11 
أبو عبداهلل مالك بن أنس بن مالك 

 .األصبحي احلمريي
 25 اإلمام مالك

12 
أبو عبداهلل حممد بن حارم 

 اخلشين.
 21 ابن احلارم اخلشين

12 
أبو عثمان ربيعة بن عبد الرمحن بن 

 فروخ.
 83 ربيعة

11 
أبو علي احلسن بن أيوب 

 األنصاري.
 150 أبو علي احلداد

10 
أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن 
 .داود القيسي العامري املصري

 82 أشهب

10 
أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن 

 00 ابن عبد الرب .حممد بن عبد الرب النمري

19 
أبو عمرو عامر بن شراحيل بن 
 53 الشعيب .عبد ذي كبار، الشعيب احلمريي

28 
أبو عمرو عثمان بن عمر بن أيب 
بكر بن يونس مجال الدين ابن 

 28 ابن احلاجب
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 .احلاجب
 53 أبو جملز أبو جملز الحق بن محيد 23

24 
أبو حممد عبد احلق بن حممد بن 

 .هارون السهمي القرشي
 134 عبداحلق

21 
أبو حممد عبد العزيز بن إبراهيم 

 .القرشي التميمي التونسي
 103 ابن بزيزة

22 
أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد النفزي 

 .القريواين
 26 ابن أيب زيد

22 
أبو حمم د عبد اهلل بن عبد احلكم 

 83 ن عبد احلكماب .بن أعني

21 

أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن جنم 
بن شاس ابن نزار، اجلذامي 

 .السعدي املصري
 20 ابن شاس

20 
أبو حمم د عبد اهلل بن وهب بن 

 .مسلم القرشي
 83 ابن وهب

20 
أبو حممد عبد اهلل بن حي  بن 

 .دحون
 130 ابن دحون

29 
أبو حمم د عبد الوهاب بن علي بن 

 .غدادينصر الب
 38 القاضي عبدالوهاب

 54 عطاء .أبو حممد عطاء بن أيب رباح 28

23 
أبو حمم د عيسى بن دينار بن وهب 

 .القرطيب
 12 عيسى

24 
أبو مروان عبد امللك بن حبيب. 

 .السلمي القرطيب
 83 ابن حبيب

21 
أبو مروان عبد امللك بن عبد العزيز 

 .بن املاجشون القرشي
 84 ابن املاجشون

 84 مطرفأبو مصعب ُمط ر ُف بن عبد اهلل بن  22
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 .مطرف بن سليمان املدين
 21 أبو العباس ابن القاص .أمحد بن أيب أمحد الط ربي 22

21 
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 

 . احلراين
 8 ابن تيمية

20 
إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن 

 محاد بن زيد بن درهم.
 20 إمساعيل القاضي

20 
بغ بن حمم د بن يوسف والد أص

 84 أصبغ .قاسم بن أصبغ القرطيب

 20 خليل خليل بن إسحاق اجلندي 29

18 
شهاب الدين أبو العباس أمحد بن 
 .إدريس القرايف الصنهاجي املصري

 38 القرايف

13 
عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن 

 جنادة العتقّي املصري.
 03 ابن القاسم

14 

بن نافذ بن قيس ف ضالة بن عبيد 
األنصاري  بن صهيب بن األصرم
  األوسي

  05 ف ضالة بن عبيد

 06 الدسوقي حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي. 11

12 

حممد بن علي ابن القاضي حممد 
حامد بن حمّمد صابر الفاروقي 

 احلنفي التهانوي
 34 التهانوي

12 

هشام بن عبد الرمحن بن معاوية بن 
 بن مروان. هشام بن عبدامللك

 26 هشام بن عبدالرمحن الداخل
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 المصطلحاتالكلمات الغريبة وفهرس 

 الصفحة الكلمة م

 111 إجارة 1

 55 أُدم 2

 03-02 إردب 3

 53 استهل 4

 50 بتع 5

 68 كرب   6

 52 تابعي 7

 55 جزاف 8

 104 ُجعل 9

 131 حجر 11

 146 حص   11

 101 محيل 12

 110 حوز 13

 100 ختم 14

 132 ستد   15

 61 باعر   16

 11 رهن 17

 53 سقط 18

 162 سل 19

 53 سؤر 21

 52 صحايب 21

 100 صلح 22

 164 طرا 23
 132 طول 24

 15 عتق 25
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 123 عطب 26

 04 عني 27

 113 فضلة 28

 130 فلس 29

 56 قراض 31

 60 قرض 31

 162 قولنج 32

 110 كراء 33

 33 كل 34

 142 لدد 35

 132 مدبر 36

 55 مذي 37

 103 مزارعة 38

 111 مساقاة 39

 106 مشاع 41

 141 ناض 41

 144 نكل 42

 155 وجيبة 43

 55 ودي 44

 18 وشى 45
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 ثبت المصادر والمراجع

 املرجع م

 القرآن الكريم

 
 

3 
هـ(، حتقيق: 311اإلمجاع، أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )املتوىف : 

 م.2004 -هـ 1425املنعم أمحد، دار املسلم للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  فؤاد عبد

4 

اإلحاطة يف أخبار غرناطة، حملمد بن عبد اهلل بن سعيد السلماين اللوشي األصل، 
الغرناطي األندلسي، أبو عبد اهلل، الشهري بلسان الدين ابن اخلطيب، دار الكتب 

 م.2003 -ه 1424العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

1 

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن 
، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف:  هـ(، ترتيب: األمري عالء الدين 354م ع بد 

هـ(، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب  031علي بن بلبان الفارسي )املتوىف: 
 م.1188 -هـ 1408ؤوط،  مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، األرن

2 

أحكام القرآن، للقاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي 
هـ(، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل ق عليه: حممد عبد القادر عطا، دار 543)املتوىف: 

 م.2003 -هـ 1424الثة، الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الث

2 

 ر و زمي )املتوىف: 
هـ(، 214اختالف الفقهاء، أليب عبد اهلل حممد بن نصر بن احلجاج امل

حتقيق: د. حُم مد ط اهر ح كميم، األستاذ املساعد جبامعة اإلمام حممد بن سعود 
 م.2000 -هـ 1420الرياض، الطبعة األوىل،  -اإلسالمية، أضواء السلف

1 

تصرات يف الفقه على مذهب اإلمام أمحـد بـن حنبـل، حملمـد بـن بـدر الـدين بـن أخصر املخ
بلبــــــان الدمشــــــقي، حتقيــــــق : حممــــــد ناصــــــر العجمــــــي، دار البشــــــائر اإلســــــالمية، بــــــريوت، 

 م.1115 -ه 1416

0 

االستذكار، أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري 
قيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض، دار الكتب هـ(، حت463القرطيب )املتوىف: 

 م.2000 –ه 1421العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
األشباه والنظائر يف النحو، جلالل الدين عبدالرمحن بن الكمال السيوطي، حتقيق:  0

 حرف األلف
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 م.1180 -ه 1400عبداإلله نبهان، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، 

9 
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الكتب العلمية، األشباه والنظائر، ل

 م.1111 -هـ 1411بريوت، الطبعة األوىل 

38 
األشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم بن حممد، الشهري بابن جنيم، دار الكتب 

 م.1111 -هـ 1411العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 

33 
رمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، األشباه والنظائر، لعبد ال

 م.1110 -هـ 1411الطبعة األوىل، 

34 

اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، للقاضي أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
هـ(، حتقيق: احلبيب بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة 422البغدادي املالكي )املتوىف 

 م.1111 -هـ 1420األوىل، 

31 
اصطالح املذهب عند املالكية، حملمد إبراهيم علي، دار البحوم للدراسات اإلسالمية 

 م.2002 -ه 1423، الطبعة الثانية، وإحياء الرتام

32 

أصول الفتيا يف الفقه على مذهب اإلمام مالك، حملمد بن حارم اخلشين، حتقيق: الشيخ 
ن بطيخ، الدار العربية للكتاب، طبعة حممد أبو األجفان، د. عثما. حممد اجملدوب، د

 م.1185 -ه 1405عام 

32 

اإلصابة يف متييز الصحابة، أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر 
هـ(، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض، دار 852العسقالين )املتوىف: 

 م.1115 -هـ 1415الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

31 

االعتناء يف الفرق واالستثناء )كتاب يبحث يف قواعد الفقه وفروعه(، حملمد بن أيب بكر 
بن سليمان البكري الشافعي ، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، وعلي حممد معوض ، 

 م.1111 -هـ 1411قدم له وقرظه د. حممد أنيس عبادة، دار الكتب العلمية، بريوت، 

30 
لدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي،  دار األعالم، خلري ا

 م.2002 -ه 1423العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر ، 

30 
األم، أليب عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن 

 م.1110 -هـ 1410عبد مناف املطليب القرشي املكي الشافعي، دار املعرفة، بريوت، 

39 

االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة رضي اهلل عنهم، 
أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، دار 

 الكتب العلمية، بريوت.
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48 

حيي الونشريسي، حتقيق: إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك، أليب العباس أمحد بن 
أمحد بوطاهر اخلطايب، بإشراف صندوق إحياء الرتام اإلسالمي، مطبعة فضالة، 

 م.1180 -ه 1400

 
 

43 
البحر احمليط يف أصول الفقه، أليب عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر 

 م.1114 -هـ 1414الزركشي، دار الكتيب، الطبعة األوىل، 

44 

جملتهد وهناية املقتصد، أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد بداية ا
 -هـ 1425هـ(، دار احلديث، القاهرة، 515القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد )املتوىف: 

 م.2004

41 

بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري، أليب العباس 
هـ(، دار املدار 1241ويت، الشهري بالصاوي املالكي )املتوىف: أمحد بن حممد اخلل

 م.2002 -ه 1422اإلسالمي، لبنان، الطبعة األوىل، 

42 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، أليب الوليد حممد بن أمحد 
الغرب هـ(، حتقيق: د حممد حجي وآخرون، دار 520بن رشد القرطيب )املتوىف: 

 م.1188 -هـ 1408اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 

 
 

42 
تاج العروس من جواهر القاموس، حملّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، 

 هـ(، دار اهلداية.1205امللّقب مبرتضى، الز بيدي )املتوىف: 

41 

قاسم بن يوسف العبدري كليل ملختصر خليل، حملمد بن يوسف بن أيب الالتاج واال 
هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة 810الغرناطي، أبو عبد اهلل املواق املالكي )املتوىف: 

 م.1114 -ه 1416األوىل، 

40 

تاريخ بغداد، أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي  
بريوت، الطبعة: األوىل،  حتقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي،

 م. 2002 -هـ 1422

40 
تاريخ قضاة األندلس )املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا(، أليب احلسن علي بن 
عبد اهلل بن حممد بن حممد ابن احلسن اجلذامي النباهي املالقي األندلسي، حتقيق: جلنة 

 حرف الباء

 حرف التاء
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فاق اجلديدة، بريوت ، الطبعة إحياء الرتام العريب يف دار اآلفاق اجلديدة، دار اآل
 م.1183 -هـ 1403اخلامسة، 

49 

تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، إلبراهيم بن علي بن حممد، ابن 
 -هـ 1406فرحون، برهان الدين اليعمري، مكتبة الكليات األزهرية، الطبعة األوىل، 

 م.1186

18 
از الذهيب،  تذكرة احلفاظ، لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امي 
 م.1118 -هـ1411دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل، 

13 

ترتيب املدارك وتقريب املسالك، أليب الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب، 
احملمدية، املغرب،  -حتقيق: ابن تاويت الطنجي، سعيد أمحد أعراب، مطبعة فضالة 

 م.1165 -ه 1385وىل، الطبعة األ

14 
التعريفات، لعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، ضبطه وصححه مجاعة من 

 .م1183 -ه 1403العلماء، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 

11 

التفريع، أليب القاسم عبيداهلل بن احلسني بن احلسن بن اجلالب البصري )املتويف سنة 
، حتقيق: الدكتور حسني بن سامل الدمهاين، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة ه(308

 م.1180 -ه 1408األوىل، 
 .تقريب الوصول إىل علم األصول، أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي 12

12 
التلخيص، أليب العّباس أمحد بن أيب أمحد الط ربّي، حتقيق: علي معوض وعادل 

 املوجود، مكتبة الباز.عبد

11 

تلقيح املفهوم يف تنقيح صيغ العموم، لصالح الدين أيب سعيد خليل بن كيكلدي بن 
املوجود، شركة دار األرقم  عبد اهلل العالئي الدمشقي، حتقيق: علي معوض وعادل عبد

 م.1110 -ه 1418بن أيب األرقم، بريوت، الطبعة األوىل، 

10 

ب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي، أليب حممد عبد الوها هالتلقني يف الفق
هـ(، حتقيق: أبو أويس حممد بو خبزة احلسين التطواين، دار الكتب 422املالكي )املتوىف: 

 م.2004 -ه 1425العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

10 

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن 
ن عاصم النمري القرطيب، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي، حممد عبد الكبري عبد الرب ب

 م.1100 -هـ 1380البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب، 
ت لط ة، للقاضي عياض بن موسى بن عياض  19 تـ ن ب طة على الكتب املـُد و ن ة واملـُخ  الت نبيه ات املـس 



 الكليات الفقهية عند املالكية يف باب البيوع من أول القرض إىل آخر الصلح

 

118 

 

هـ(، حتقيق: الدكتور حممد الوثيق، 544لسبيت، أبو الفضل )املتوىف: بن عمرون اليحصيب ا
 م.2011 -هـ 1432الدكتور عبد النعيم محييت، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل،  

28 

التهذيب يف اختصار املدونة، خللف بن أيب القاسم حممد، األزدي القريواين، أبو سعيد 
هـ(، دراسة وحتقيق: الدكتور حممد األمني ولد حممد 302ابن الرباذعي املالكي )املتوىف: 

سامل بن الشيخ، دار البحوم للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتام، ديب، الطبعة األوىل، 
 م.2002 -هـ 1423

23 

التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب، خلليل بن إسحاق بن موسى، ضياء 
هـ(، حتقيق: د. أمحد بن عبد الكرمي جنيب، 006ىف: الدين اجلندي املالكي املصري )املتو 

 م.2008 -هـ 1421مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتام، الطبعة األوىل، 
 

 

24 
الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين، لصاا  بن عبد السميع اآليب األزهري 

 هـ(، املكتبة الثقافية، بريوت.1335)املتوىف: 
 

 

21 

ه(، 646امع األمهات، جلمال الدين بن عمر بن احلاجب الكردي املالكي )املتوىف:ج
-ه 1421حتقيق: عبدالرمحن األخضر األخضري، دار اليمامة، لبنان، الطبعة الثانية، 

 م.2000

22 

اجلامع ألحكام القرآن واملعروف بتفسري القرطيب، أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب 
هـ(، حتقيق: أمحد 601اري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتوىف: بكر بن فرح األنص

 -هـ 1384الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 
 م.1164

22 

اجلامع ملسائل املدونة، أليب بكر حممد بن عبداهلل ابن يونس التميمي الصقلي، حتقيق: 
مركز إحياء الرتام اإلسالمي مبعهد البحوم العلمية  مجعان بن علي مجعان الغامدي،

 م.2012 -ه 1433، الطبعة األوىل، جبامعة أم القرى

21 

جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، حملمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن محيد 
 األزدي امليورقي احل مميدي أبو عبد اهلل بن أيب نصر، الدار املصرية للتأليف والنشر،

 م.1166 -ه 1386القاهرة، 

 حرف الثاء

 حرف اجليم
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20 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حملمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، دار 

 الفكر.

20 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين، أليب احلسن علي بن أمحد بن مكرم 
هـ(، 1181الصعيدي العدوي )نسبة إىل بين عدي، بالقرب من منفلوط( )املتوىف: 

 م.1114 -هـ 1414حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت، 

29 
احلجة على أهل املدينة، أليب عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين حتقيق: مهدي 

 م.1183 -ه 1403حسن الكيالين القادري، عامل الكتب، بريوت، الطبعة: الثالثة، 

28 

هـ(، 315ن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف: حلية الفقهاء، ألمحد ب
حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، الشركة املتحدة للتوزيع، بريوت، الطبعة 

 م.1183 -هـ 1403األوىل، 
 

 

23 

الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر 
هـ(، حتقيق: السيد عبد اهلل هاشم اليماين املدين، دار املعرفة، 852سقالين )املتوىف:الع

 بريوت.

24 

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، إلبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، 
برهان الدين اليعمري، حتقيق وتعليق: الدكتور حممد األمحدي أبو النور، دار الرتام للطبع 

 النشر، القاهرة.و 

 
 

21 

الذخرية، أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري 
هـ(، حتقيق: حممد بو خبزة، وسعيد أعراب، دار الغرب اإلسالمي، 684بالقرايف )املتوىف: 

 م.1114 -ه 1414بريوت، الطبعة األوىل، 

 
 

)أيب زيد( عبد الرمحن النفزي، القريواين، املالكي )املتوىف: الرسالة، أليب حممد عبد اهلل بن  22

 حرف احلاء

 الدال حرف

 حرف الذال

 حرف الراء
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 هـ(، دار الفكر.386

22 

روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني، أليب حممد عبدالعزيز بن إبراهيم بن بزيزة التونسي 
هـ(، دراسة وحتقيق: عبداللطيف زّكاغ، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، 662)املتوىف: 
 م.2010 -ه 1431

 
 

21 

سنن ابن ماجه، البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد 
فيصل  -هـ(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 203)املتوىف: 

 البايب احلليب.

20 

مرو سنن أيب داود،  أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن ع
تاين )املتوىف:  س  هـ(، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة 205األزدي الس جم

 العصرية، بريوت.

20 

سنن الرتمذي وُيسمى )اجلامع الكبري(، حملمد بن عيسى بن س و رة بن موسى بن  
بشار عواد معروف، دار  0هـ(، حتقيق: د201الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: 

 م.1118 -ه 1411بريوت،  –رب اإلسالمي الغ

29 
السنن الكربى، أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، جملس دائرة املعارف 

 م.1124 -هـ 1344النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد، الطبعة: األوىل،  

18 

از الذهيب سري أعالم النبالء، لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثما ن بن ق امي 
هـ(، حتقيق: جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرنا وط، 048)املتوىف : 

 م.1185 -هـ 1405مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 
 

 

13 

الشامل يف فقه اإلمام مالك، لبهرام بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو 
ي اطمّي املالكي )املتوىف: البقاء، تاج الدين السلمي ال هـ(، ضبطه 805د ممريمّي الد م 

وصححه: أمحد بن عبد الكرمي جنيب، مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتام، 
 م.2008 -هـ 1421الطبعة األوىل، 

14 
شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حملمد بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل 

األوىل،  ار الكتب العلمية، لبنان، الطبعةاجمليد خيا ، دلخلوف، علق عليه: عبد 

 حرف السني

 حرف الشني
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 م.2003 -هـ 1424

11 

شرح التلقني، أليب عبد اهلل حممد بن علي بن عمر الت مميمي املازري املالكي )املتوىف: 
هـ(، حتقيق: مساحة الشيخ حمم د املختار الّسالمي، دار الغرب اإلمسالمي، الطبعة 536
 م.2008 -ه 1428األوىل،

12 
ه(ـ، 811شرح العالمة أمحد بن حممد الربنسي الفاسي، املعروف بزروق املتوىف )سنة 

 هـ.1420 -م 2006على منت الرسالة، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

12 
الشرح املمتع على زاد املستقنع، حملمد بن صاا  بن حممد العثيمني،  دار ابن اجلوزي، 

 م.2001 - ه1422الطبعة األوىل، 

11 
هـ(، 101شرح لختصر خليل، أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي )املتوىف:

 دار الفكر للطباعة، بريوت.

10 

هـ(،  1002شرح ميارة الفاسي، أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد املالكي )املتوىف
 -هـ 1420بنان، حتقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرمحن، دار الكتب العلمية، ل

 م.2000

10 

شرح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر، لعلي بن سلطان حممد، أبو احلسن نور 
هـ(، قدم له: الشيخ عبد الفتح أبو غدة، 1014الدين املال اهلروي القاري )املتوىف: 

 حققه وعلق عليه: حممد نزار متيم، وهيثم نزار متيم، دار األرقم، بريوت.
 

 

19 

ح تاج اللغة وصحاح العربية، أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب الصحا 
هـ(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة 313)املتوىف: 
 م.1180 -  هـ1400الرابعة، 

08 

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن 
، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: م ع   هـ(، حتقيق: شعيب األرنؤوط، 354بد 

 م.1113 –ه 1414مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، 

03 

 صحيح البخاري، واملسمى باجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل 
بخاري اجلعفي، حتقيق: حممد زهري بن وسننه وأيامه، حملمد بن إمساعيل أبو عبداهلل ال
 م.2001 -هـ 1422ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل، 

، صحيح مسلم، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  04

 حرف الصاد
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هـ(، حتقيق: حممد فؤاد 261ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 
 قي، دار إحياء الرتام العريب،  بريوت.عبد البا

01 

الصلة يف تاريخ أئمة األندلس، أليب القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال )املتوىف: 
هـ(، عين بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار احلسيين، مكتبة 508

 م.1155 -هـ 1304اخلاجني، الطبعة الثانية، 
 

 

02 
االستدالل واملناظرة، لعبدالرمحن بن حسن حنبكة امليداين، دار ضوابط املعرفة وأصول 

 م.1113 -ه 1414القلم، دمشق، الطبعة الرابعة، 
 

 

02 

طبقات الشافعية، أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضي شهبة، حتقيق: د. 
-هـ 1400احلافظ عبد العليم خان، دار عامل الكتب، الطبعة األوىل، بريوت،  

 م.1186

01 

طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، احملقق: د. 
حممود حممد الطناحي، د. عبد الفتاح حممد احللو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 م.1113 –ه 1413الطبعة الثانية، 
 

 

00 

عبداهلل بن جنم بن شاس  عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، جلالل الدين
حممد أبو األجفان وعبداحلفيظ منصور، دار الغرب  ه(، حتقيق: د.616)املتوىف سنة 

 م.1114 -ه 1415اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

00 
العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم، لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: أمحد 

 م.1111 -ه 1420الكتيب، الطبعة األوىل، اخلتم عبداهلل، املكتبة املكية، دار 

09 
عمل من طب ملن حب، أليب عبداهلل حممد املقري، حتقيق: أبو الفضل بدر بن عبداإلله 

 م.2003 -ه 1424األوىل،  مية، الطبعةالعمراين الطنجي، دار الكتب العل

08 
اود وإيضاح عون املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب د

علله ومشكالته، حملمد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو عبد الرمحن شرف احلق 

 حرف الضاد

 حرف الطاء

 حرف العني
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هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 1321الصديقي العظيم آبادي )املتوىف: 
 م.1116 -هـ 1415

 
 

03 

د بن إدريس بن الفروق ) أنوار الربوق يف أنواء الفروق(، أليب العباس شهاب الدين أمح
هـ(، حتقيق: خليل املنصور، دار الكتب 684عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف )املتوىف: 

 م.1118 -ه 1418العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

04 
هـ(، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، 1420فقه السنة، لسيد سابق )املتوىف: 

 .م1100 -هـ 1310

01 

كه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، ألمحد بن غامن )أو غنيم( بن سامل ابن الفوا 
هـ 1415هـ(، دار الفكر، 1126مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي )املتوىف: 

 م.1115 -
 

 

02 

القاموس احمليط، جملد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى، حتقيق: مكتب 
ق الرتام يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي،  مؤسسة الرسالة حتقي

 م.2005 -هـ 1426لبنان، الطبعة الثامنة،  –للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

02 

قواعد األحكام يف مصاا  األنام، أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب 
هـ(، راجعه 660مشقي، امللقب بسلطان العلماء )املتوىف: القاسم بن احلسن السلمي الد

-ه 1414وعلق عليه: طه عبد الر وف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 
 م.1111

01 

قواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب اإلشراف على مسائل اخلالف، للدكتور حممد 
 -هـ1411الطبعة األوىل،  الروكي، جدة، جممع الفقه اإلسالمي، دمشق، دار القلم،

 .م1118

00 

القواعد الفقهية )املبادئ، املقومات، املصادر، الدليلية، التطور(، دراسة نظرية، حتليلية، 
تأصيلية، تارخيية، للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني، الطبعة األوىل، مكتبة 

 .م1118 -ه 1418الرشد، الرياض، 
 م.2006 -ه 1420لعماد علي مجعة، الطبعة األوىل، القواعد الفقهية امليسرة،  00

 حرف الفاء

 حرف القاف
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09 
القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه، للدكتور حممد بكر امساعيل، دار املنار، الطبعة 

 م.1116 -ه 1410األوىل، 

98 
القواعد الفقهية: مفهومها، نشأهتا، تطورها، دراسة مؤلفاهتا، أدلتها، مهم تها، تطبيقاهتا، 

 م. 1118 -ه  1418محد الندوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الرابعة، لعلي بن أ

93 
القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية، حملمد عثمان شبري، دار 

  م.2000 -هـ 1428النفائس، عّمان، األردن، الطبعة الثانية، 

94 
، مكتبة نزار مصطفى الباز القواعد، أليب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي

 م.1111 -ه 1411مكة، 

91 
ق ري املالكي، حتقيق: أمحد بن عبد اهلل بن 

 
القـــــواعد، أليب عبداهلل حممد بن أمحد امل

 مركز إحياء الرتام اإلسالمي جبامعة أم القرى، مكة املكرمة. محيد،

92 
عبد اهلل، ابن جزي الكليب  القوانني الفقهية، أليب القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن

 هـ(، حتقيق: أ.د. حممد بن سيدي حممد موالي.041الغرناطي )املتوىف: 
 

 

92 

الكايف يف فقه أهل املدينة، أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم 
يثة، النمري القرطيب، حتقيق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبة الرياض احلد

 م.1180 -هـ 1400الرياض، الطبعة الثانية، 

91 

كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حملمد بن علي التهانوي، حتقيق: علي دحروج، 
ترمجة النص من الفارسية إىل العربية: عبداهلل اخلالدي، الرتمجة األجنبية: جورج زينايت، 

 م.1116 -ه 1410مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة األوىل، 

90 
كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب زيد القريواين، أليب احلسن املالكي، حتقيق: يوسف 

 .م1111 -ه 1412الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت، 

90 
الكليات الفقهية على مذهب اإلمام مالك بن أنس، أليب عبداهلل حممد بن على بن 

 الل على اجلهاين.، اعتىن هبا: جه(111غازي العثماين املكناسي )ت:

99 
الكليات الفقهية يف املذهب احلنبلي، لناصر بن عبداهلل بن عبدالعزيز امليمان، الطبعة  

 م.2003 -ه 1424األوىل، 

388 
الكليات الفقهية من كتاب تبصرة احلكام يف أصول األقضية واألحكام، لعائشة لروي، 

 م.2010 -ه 1431دار ابن حزم، الطبعة األوىل، 

 حرف الكاف
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383 
ناصر امليمان، حبث منشور مبجلة العدل، العدد  لكليات الفقهية: دراسة تأصيلية، د.ا
(30.) 

384 
الكليات الفقهية، لإلمام املقري، حتقيق الدكتور حممد بن اهلادي أبو األجفان، الدار 

 م.1110 -ه 1418العربية للكتاب، بريوت، 

381 

ك م التشريع يف باب املياه ع ند احلنابلة، للدكتور: عبد اهلل بن مبارك الكليات الفقيهة وحم
آل سيف، حبث حمكم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، املوقع االلكرتوين 

 للمؤلف.

382 
الكليات، أليوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي )املتوىف: 

 الة، بريوت.هـ(، حتقيق: عدنان درويش، وحممد املصري، مؤسسة الرس1014

382 

كنز الوصول اىل معرفة األصول، املعروف بأصول البزدوي، أليب احلسن علي بن حممد بن 
هـ(، دار جاويد بريس،  482)املتوىف:  احلسني بن عبد الكرمي، فخر اإلسالم البزدوي

 كراتشي.
 

 

381 

ع واألسباب، لباب اللباب يف بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من األركان والشروط واملوان
هـ(،  036أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد البكري القفصي املالكي املتوىف سنة )

حتقيق: األستاذ حممد املدنيين و األستاذ احلبيب بن طاهر، دار البحوم للدراسات 
 م.2000 -هـ 1428اإلسالمية وإحياء الرتام، الطبعة األوىل، 

380 
بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري  لسان العرب، حملمد بن مكرم

 م.1113 -هـ1414الرويفعي اإلفريقي، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة، 
 

 

380 

املبدع يف شرح املقنع، إلبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح، أبو إسحاق، 
 -هـ 1418وت، الطبعة األوىل، هـ(، دار الكتب العلمية، بري 884برهان الدين )املتوىف: 

 م.1110

389 
هـ(، دار 483املبسوط، حملمد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )املتوىف: 

 .م1113 -هـ 1414املعرفة، بريوت، 
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، أليب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي  338

 حرف الالم

 حرف امليم
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-هـ 1414يق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، هـ(، حتق800)املتوىف: 
 م.1114

333 

جمموع الفتاوي، لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق: 
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة 

 م.1115 -ه 1416النبوية، اململكة العربية السعودية، 

334 

لختار الصحاح، لزين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي 
الدار النموذجية،  -هـ(، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية 666)املتوىف: 

 م.1111 -هـ 1420بريوت، الطبعة اخلامسة، 

331 

بن موسى، ضياء الدين اجلندي املالكي املصري  لختصر العالمة خليل، خلليل بن إسحاق
-ه 1426هـ(، حتقيق: أمحد جاد، دار احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل، 006)املتوىف: 
 م.2005

332 
ه 1418املدخل الفقهي العام، ملصطفى أمحد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، 

 م. 1118 -

332 

ن حنبل، لعبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ب
هـ(، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، 1346الرحيم بن حممد بدران )املتوىف: 

 م.1182 -ه 1401مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، 

331 
ر هـ(، دا101املدونة، ملالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف: 

 م.1114 -هـ 1415الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

330 

مسند الدارمي املعروف بـ )سنن الدارمي(، أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل 
رام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )املتوىف:  هـ(، حتقيق: حسني 255بن هب 

يع، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، سليم أسد الداراين، دار املغين للنشر والتوز 
 م.2000 -هـ 1412

330 
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، ألمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو 

 العباس، املكتبة العلمية، بريوت.

339 

أيب  مصنف ابن أيب شيبة املسمى بالكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، أليب بكر بن
هـ(، 235شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي )املتوىف: 
-ه 1401حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 

 م.1188
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348 

مصنف عبدالرزاق، أليب بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين 
حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، اجمللس العلمي، اهلند، الطبعة الثانية،  هـ(،211)املتوىف: 
 م.1182 -ه 1403

343 

معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، أليب زيد عبدالرمحن بن حممد األنصاري األسيدي 
 -ه 1388الدباغ، حتقيق: حممد ماضور، املكتبة العتيقة، تونس، الطبعة الثانية، 

 م.1168

344 
عجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبد القادر، حممد النجار، امل

 جممع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة.

341 
معجم مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف: 

 م.1101 -هـ 1311هـ(، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، 315

342 

معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، للدكتور خليفة بابكر احلسن، وإشراف الدكتور 
أمحد الريسوين، وهو عبارة عن برنامج الكرتوين جامع لقواعد الفقه اإلسالمي بإشراف 
مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية، ومنظمة التعاون 

 االسالمي.

342 

املعونة على مذهب عامل املدينة، أليب حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب 
هـ(، حتقيق: محيش عبد احلّق، املكتبة التجارية، مصطفى 422البغدادي املالكي )املتوىف: 
 أمحد الباز، مكة املكرمة.

341 

يلي املقدسي املغين، أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماع
هـ(، مكتبة القاهرة، 620مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي )املتوىف: 

 م.1168 -هـ 1388

340 
املفصل يف القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني، دار التدمرية، 

 م.2011 -ه 1432الطبعة الثانية، 

340 

ضته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت املقدمات املمهدات لبيان ما اقت
احملكمات ألمهات مسائلها املشكالت، أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب 

 م.1188 -هـ 1408هـ(، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 520)املتوىف: 

349 
الونشريسي، حتقيق:  مقدمة حتقيق إيضاح املسالك إ  قواعد اإلمام مالك، أليب العباس
 م.1180 -ه 1400أمحد بوطاهر اخلطايب، صندوق إحياء الرتام اإلسالمي، الرباط، 

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكالهتا، أليب احلسن  318
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هـ(، اعتىن به: أبو الفضل الّدمي اطي، وأمحد 633علي بن سعيد الرجراجي )املتوىف: بعد 
 م.2000 -هـ 1428علّي،  دار ابن حزم، الطبعة األوىل، بن 

313 

املنتقى شرح املوطأ، أليب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارم التجييب 
ه 1332هـ(، مطبعة السعادة، الطبعة األوىل، 404القرطيب الباجي األندلسي )املتوىف: 

 م.1111 -

314 
 عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي املنثور يف القواعد الفقهية، أليب

 م.1185 -هـ 1405هـ(، وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، 014)املتوىف: 

311 
منح اجلليل شرح لختصر خليل، أليب عبد اهلل حملمد بن أمحد بن حممد عليش املالكي 

 م.1181 -هـ 1401هـ(، دار الفكر، بريوت، 1211)املتوىف: 

312 

املنخول من تعليقات األصول، أليب حامد حممد بن حممد الغزا  الطوسي )املتوىف: 
هـ(، حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور حممد حسن هيتو، دار الفكر املعاصر، 505

 م.1118 -هـ 1411سورية، الطبعة الثالثة،  –لبنان، دار الفكر دمشق 

312 
-ه 1421ي اللوه، مطبعة اخلليج العريب، الطبعة الثالثة، املنطق التطبيقي، للعريب عل

 م.2008

311 

املوافقات، إلبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب )املتوىف: 
هـ(، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األوىل 010
 .م1110  -ه 1410

310 

ح لختصر اخلليل، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد مواهب اجلليل لشر 
هـ(، حتقيق: زكريا 154الرمحن الطرابلسي املغريب ، املعروف باحلطاب الر عيين )املتوىف : 

 م.1115 -هـ 1416عمريات، دار الكتب العلمية، 

310 

د بن عثمان بن ميزان االعتدال يف نقد الرجال، لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمح
از الذهيب )املتوىف:  هـ(، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار املعرفة للطباعة والنشر، 048ق امي 
 م.1163 -هـ 1382بريوت، الطبعة األوىل، 

 
 

319 

نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي، جلمال الدين 
هـ(، صححه ووضع 062ن حممد الزيلعي )املتوىف: أبو حممد عبد اهلل بن يوسف ب

احلاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاين، إىل كتاب احلج، مث أكملها حممد يوسف 

 حرف النون
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الكاملفوري، حتقيق: حممد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بريوت، دار القبلة 
 م.1110 -هـ 1418للثقافة اإلسالمية، جدة، الطبعة األوىل، 

328 
نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء، حملمد الروكي، مطبعة النجاح اجلديدة، 

 م.1114 -ه 1414الدار البيضاء، الطبعة األوىل، 

323 

النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن 
هـ(، حتقيق: طاهر أمحد 606ألثري )املتوىف: حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن ا

 م.1101 -هـ 1311الزاوى، وحممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، 

324 

الن وادر والز يادات على م ا يف املد و نة من غريها من األمهات، أليب حممد عبد اهلل بن أيب 
هـ(، حتقيق: حممد عبد العزيز 386: زيد عبد الرمحن النفزي، القريواين، املالكي )املتوىف

 .الدباغ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت

 
 

321 

اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية املعروف بـشرح حدود ابن 
عرفة، أليب عبد اهلل حممد بن قاسم األنصاري، الرصاع التونسي املالكي )املتوىف: 

 م.1130 -هـ 1350مية، الطبعة األوىل، هـ(، املكتبة العل814

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حرف اهلاء
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ادعى أنه ال ناضلـه وطلب التأخري ليبيع عقاره، فال  يؤخر حىت حيلف أنه كل من طُلب بدين ف
 141 .............................................................. ال ناض لـه وإن كان تاجر ا.
 151 ............................................................... الكلية الرابعة عشرة

 كل من طُلب بدين فادعى العدم وادعى أن صاحب احلق يعلم ذلك وجب على صاحب احلق
 151 ...................................................................اليمني خالف ا للخمي.

 152 ............................................................. الكلية اخلامسة عشرة
 152 ..... كل من علم مأله وادعى الُعدم و أثبته فال يقبل منه ذلك حىت يثبت سبب ضياعه.

 153 ............................................................ الكلية السادسة عشرة
كل من اكرتى أرضا وزرعها مث فلس، كان صاحب األرض مقدم ا على سائر الغرماء يف املوت 

 153 ............................................ والفلس مادام الزرع هبا، وقيل يف الفلس خاصة.
 155 ............................................................. الكلية السابعة عشرة

، مث فلس كان رهبا أحق ببقاء املدة إال أن يرضى الغرماء بدفع  كل من اشرتى دار ا، أو حانوت ا
 155 ................................................................................ كرائها.

 150 .............................................................. الكلية الثامنة عشرة
 150 ............. كل من تسلف ماال مث فلس، كان املسلمف أسوة الغرماء يف املوت والفلس.

 168 ................. لفصل الرابع: الكليات الفقهية في أسباب الَحْجر وأحكامه،ا



 الكليات الفقهية عند املالكية يف باب البيوع من أول القرض إىل آخر الصلح

 

215 

 

 151 .................................................................... الكلية األوىل
ر عليه ومل حُيط الدين مباله فعتقه ملا ميلكه نافذ.  151 .............. كل مكلف مسلم ال حج 

 160 .................................................................... الكلية الثانية
 160 ... كل من يرتقب موته بسبب ظاهر قوي فتربعه خيتص بالثلث، وبالعكس إال ذات زوج.

 163 .................................................................... الكلية الثالثة
 163 ........................... كل ما سوى املال ولوازمه فال حجر فيه على احلر املكلف.

 164 .................................................................... الكلية الرابعة
 164 ............................ كل ما ال يوجب طروه احلجر فال يوجب بقا ه استدامته.

 165 .................................................................. الكلية اخلامسة
 165 ....................... .كل ما لو قارن البلوغ أوجب بقاء احلجر فطروه يوجب ابتداءه

 166 .................................................................. الكلية السادسة
كل من حجر عليه حلقم نفسه فال يلزمه بعد اإلطالق ما استدان أو عقد يف احلجر، وبالعكس، 

 166 ............................................................. إال ما أسقطه السيد أو رده.
 168 ................................................................... الكلية السابعة

كل مالٍك للمنفعة غري حمجور عليه فعاريته صحيحة إذا ُعرف املعار بعينه ومل يكن تلذذ ا بأنثى
 ...................................................................................... 168 

 151 ....................... الفصل الخامس: الكليات الفقهية في أحكام الصلح،
 100 .................................................................... الكلية األوىل

 100 ........................ كـــل صلح كان على اإلقرار من املتنازعني فحكمه حكم البيع.
 101 .................................................................... الكلية الثانية

 101 ................................................. كل صلح على عوض فهو كالبيع.
 102 .................................................................... الكلية الثالثة

 102 .................. كل نقل فهو مفتقر إىل القبول، خبالف اإلسقاط، ويف اإلبراء قوالن.

 175 ................................................................... الخاتمة

 177 ........................................................... يةالقرآنفهرس اآليات 

 171 ......................................................... فهرس األحاديث النبوية

 181 .................................................................... فهرس اآلثار

 181 .......................................................... فهرس الكليات الفقهية

 187 ...................................................... فهرس األعالم المترجم لهم

 112 ........................................... فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات

 112 ......................................................... ثبت المصادر والمراجع
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 211 ............................................................. فهرس الموضوعات


