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الشكر والتقدير
دَي ِّ َو َأ ِّْنِّ
ذ ِّ َوال ِ َِّّ
ل ِّ َو َع َ ىِّ
ت ِّ َع َ َِّّ
َك ِّا َّلتِي ِّ َأ ْك َع ْؿ َ ِّ
انطبلقان مف قكؿ اهلل تعالىَ  :ربِّ ِّ َأ ْو ِز ْعـِي ِّ َأ ِّْن ِّ َأ ْش ُؽ َِّر ِّكِ ْع َؿت َ ِّ
ل ِّص ِ
ي ،)1(كمف قكؿ النبي ( :من
ن ِّادُْ ْسؾِ ِؿ َِّ
ك ِّ َوإِّنِّ ِّ ِم َِّ
ت ِّإلق َ ِّ
ف ِّ ُذر َّيتِي ِّإِّنِّ ِّ ُتبْ ُ ِّ
ل ِّ ِ ِّ
ح ِّ ِ ِّ
اِلًا ِّت َْر َضا ُِّه ِّ َو َأ ْصؾِ ْ ِّ
َأ ْع َؿ َ ِّ َ
ل يشكر الناس ل يشكر اهلل)( ،)2فإنني أتقدـ بالشكر كالتقدير كاالمتناف إلى أساتذتي في كمية
الشريعة  -قسـ الفقو المقارف ،الذيف عممكني كأفادكني ،كأخص منيـ أستاذم كشيخي ،الدكتكر/
نعيـ سمارة المصرم  -حفظو اهلل -الذم تفضؿ بالمكافقة عمى اإلشراؼ عمى دراستي ،حيث ما
بخؿ بكقتو كجيده في مراجعة الدراسة كتنقيحيا حتى آخرىا ،كال أنسى تكجيياتو القيمة التي كانت
سندان كعكنان لي في كتابة ىذه الدراسة.
كما كأشكر عضكم لجنة المناقشة الذيف تكرما بقبكؿ مناقشة رسالتي ،كىما:
فضيمة األستاذ الدكتكر /مازف صباح.

حفظو اهلل،،،

فضيمة الدكتكر :إبراىيـ النجار.

حفظو اهلل،،،

كالشكر أيضان مكصكؿ إلى جامعتي جامعة األزىر كالعامميف فييا ،كأخص بالذكر رئيس
الجامعة كنائبيو الكريميف ككمية الشريعة ممثمة بعميدىا كأساتذتيا ،ككذلؾ طبلبيا كالعامميف فييا،
عمى ما يقدمكنو لخدمة العمـ الشرعي.

واِلؿدِّهللِّربِّالعاديِّ.

()1
() 2

سكرة األحقاؼ :اآلية .15
سنف الترمذم :لمترمذم ،كتاب (أبكاب البر كالصمة)،باب(ما جاء في الشكر لمف أيحسف إليو) حديث رقـ

( ،339/4 ،)1954كقاؿ عنو الترمذم" :ىذا حديث صحيح".
ج

ممخص الدراسة
تناكلت ىذه الدراسة مسائؿ القراض مف كتاب (المكطأ) لئلماـ مالؾ بف أنس – رحمو اهلل–

كيتككف البحث مف مقدمة كفصؿ تمييدم كثبلثة فصكؿ متعمقة بمكضكع البحث ،كىك آراء اإلماـ

مالؾ في المكطأ كتاب القراض دراسة مقارنة بيف المذاىب األربعة.

ففي المقدمة بينت مشكمة البحث كأىمية المكضكع كأسباب اختياره كأىداؼ البحث ،كمنيج

الباحث كالدراسات السابقة ،كخطة البحث أما الفصؿ التمييدم فتككف مف مبحثيف ،أما المبحث
األكؿ فقد كاف بمثابة ترجمة لئلماـ مالؾ ،كنسبو كمكلده ككفاتو كحياتو العممية كمؤلفاتو  ...الخ،

أما البحث الثاني كاف تعريفان بكتاب المكطأ ،كسبب تأليؼ المكطأ كأىمية المكطأ ،كمنيجية اإلماـ

فيو.

كأما الفصؿ األكؿ فكاف عبارة عف ثبلثة مباحث ،تناكلت في المبحث األكؿ تعريؼ العقد لغة

كاصطبلحان ،أما المبحث الثاني تناكلت تعريؼ القراض لغة كاصطبلحان ،كالمبحث الثالث تناكلت فيو

مشركعية القراض.

كأما الفصؿ الثاني فكاف بعنكاف :اآلراء الفقيية لئلماـ مالؾ في النفقة كالشرط كأحكاـ

العركض كالكراء مف كتاب القراض ،كفيو مبحثاف .المبحث األكؿ تناكلت ما يجكز مف النفقة
كالشرط في القراض كتضمف عدة مسائؿ كىي :نفقة عامؿ القراض في الحضر كالسفر ،كتقييد

عامؿ القراض بالتجارة بشخص بعينو ،كتقييد عامؿ القراض بزمف معيف ،كتقييد عامؿ القراض
بسمعة معينة ،كالمبحث الثاني تناكلت فيو أحكاـ العركض ،كالكراء كالسمؼ كالديف كالمحاسبة كخمط

ماؿ القراض ،كالعركض تباع كيقارض بثمنيا.

كأما الفصؿ الثالث فكاف بعنكاف :اآلراء الفقيية لئلماـ مالؾ في األحكاـ المتعمقة برب الماؿ
كعامؿ القراض .كفيو مبحثاف .المبحث األكؿ تناكلت أحكاـ رب الماؿ كفيو ثبلث مسائؿ كىي

كاآلتي :اختبلؼ الماؿ كعامؿ القراض في بيع السمعة ،كرب الماؿ يشترم مف عامؿ القراض،
كاختبلؼ رب الماؿ كعامؿ القراض في الربح .أما المبحث الثاني تناكلت فيو أحكاـ القراض كفيو

فسرؽ الماؿ قبؿ دفعو ،كقكؿ عامؿ القراض
ثبلث مسائؿ كىي كاآلتي :عامؿ القراض اشترل سمعة ي
لرب الماؿ ىذه حصتؾ مف الربح قبؿ أف يسمـ رأس الماؿ ،كقياـ كرثة عامؿ القراض مقامو بعد
مكتو.
كفي نياية البحث كانت الخاتمة كتضمنت نتائج البحث التي تكصمت إلييا كالتكصيات

كالفيارس.

د

Abstract
This study explores the issues of Speculation from the book "Al-Mowatta" of Imam
Malik bin Anas, may Allah have mercy upon him. The research consists of an
introduction, a preliminary chapter, and three chapters related to the subject, which
presents Imam Malik’s views on the issue of speculation: a comparative study of the
four doctrines of theologians.
The introduction states the problem of the research, the reasons and significance of
the subject, objectives, the methodology, the previous studies, and the research plan.
The preliminary chapter is composed of two sections. The first is a translation of
Imam Malik, his origins, birth, death, scientific life, and works. The second section
offers a definition of the book “Al-Mowatta,” its composition and importance and the
methodology of Imam Malik.
The first chapter consists of three sections. The first dealt with the definition of the
contract; language and term. The second section offers the definition of speculation;
language and term. The third section dealt with the legality of speculation.
The second chapter was entitled: the jurisprudential views of Imam Malik in alimony
and condition, the provisions of offers and rentals from the book of Speculations. It
has two topics. The first topic dealt with what alimony and condition are allowed in
speculation; it explores several issues: the expense of the speculation agent in
presence and absence, the restriction of speculation of trade in a particular person, and
the restriction of the speculation with a certain time and a specific commodity. The
second topic dealt with the provisions of offers, lending, loaning, debt, accountability,
and mixing the money of speculation; the bids are sold and its price is speculated.
The third chapter was entitled: The jurisprudential views of Imam Malik on the
provisions concerning the capital holder and the factor of speculation. It has two
sections. The first dealt with the provisions of the capital holder, including three
issues: differences of money and the agent of speculation in the sale of a commodity,
and the capital holder buys from the agent of speculation, and the dispute of capital
holder and the agent of speculation on profit. The second section dealt with the
provisions of the speculation; it has three issues: the agent of speculation bought a
commodity and its money was stolen before being paid, and the statement of the agent
of speculation to the capital holder “this is your share of the profit before the capital is
handed and the heirs of the speculation agent took his place after his death.
Finally, the conclusion included the findings of the research, recommendations, and
bibliography.
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المقدمة
إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا ،كمف سيئات أعمالنا،
مف ييده اهلل فبل مضؿ لو ،كمف يضمؿ فبل ىادل لو ،كأشيد أف ال إلىو إال اهلل كحده ال شريؾ لو،
كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو ،فإف أصدؽ الحديث كبلـ اهلل ،كخير اليدل ىدم محمد "صمى اهلل

عميو كسمـ" )كشر األمكر محدثاتيا ،ككؿ محدثة بدعة ،ككؿ بدعة ضبللة ،ككؿ ضبللة في النار)،

أما بعد:

س ِّو ِ
ِ
اِّو َب َّ
واِّر َّب ُؽ ُم ِّا َّل ِذ َ
ثِّ
احدَةٍ َِّو َخ َؾ َق ِِّمـْ َف َ
اِّز ْو َج َف َ
يِّخ َؾ َؼ ُؽ ْمِّم ْن ِّ َك ْػ ٍ َ
يقكؿ اهلل تعالىَ  :ياِّ َأ ه َُّياِّالـ ُ
َّاس ِّا َّت ُؼ َ
ونِّبِ ِه َِّو ْاْلَ ْر َحا َمِّإِ َّنِّاهللََِّّك َ
ِمـ ُْف ََم ِِّر َج ًاًلِّكَثِ ًرا َِّوك ِ َسا ًء َِّوا َّت ُؼواِّاهللََِّّا َّل ِذيِّت ََسا َء ُل َ
َانِّ َع َؾ ْق ُؽ ْم َِّرقِق ًبا.)1(
ح ِّ َل ُؽ ِّْم ِّ َأ ْع ََم َل ُؽ ِّْمِّ
ًل ِّ َس ِديدً ا ِّ(ُ ِّ )07ي ْصؾِ ْ ِّ
هللَّ ِّ َو ُقو ُلوا ِّ َق ْو ً ِّ
ين ِّآ َمـُوا ِّا َّت ُؼوا ِّا َِّ
كيقكؿ اهلل تعالى َ  :يا ِّ َأ ه َُّيا ِّا َّل ِذ َِّ
قَم.(2)
ازِّ َف ْو ًزاِّ َعظِ ً ِّ
هللََِّّ َو َر ُسو َل ُِّهِّ َف َؼ ِّْدِّ َف َِّ
نِّ ُيطِ ِِّعِّا ِّ
َو َي ْغ ِػ ِّْرِّ َل ُؽ ِّْمِّ ُذ ُكو َب ُؽ ِّْمِّ َِّو َم ِّْ
ًل ِّ ُه َِّوِّ
ًل ِّإِ َل َِّه ِّإِ َّ ِّ
ط ِّ َ ِّ
ًل ِّ ُه َِّو ِّ َوادَْ ََلئِ َؽ ُِّة ِّ َو ُأو ُلوا ِّا ْل ِع ْؾ ِِّم ِّ َقائِ ً َِّم ِّبِا ْل ِؼ ْس ِِّ
ًل ِّإِ َل َِّه ِّإِ َّ ِّ
هللَُّ ِّ َأ َّك ُِّه ِّ َ ِّ
كيقكؿ اهلل تعالىَ  :ش ِف َِّد ِّا ِّ
()3
ا ْل َع ِز ُيزِّ ِّ ْ
اِلَؽِ ُِّ
قم ، فبدأ سبحانو بنفسو ،ثـ ثنى بمبلئكتو  ،ثـ ثمث بأىؿ العمـ ،كناىيؾ بيذا شرفان

كفضبلن ،كنببلن.
كيقكؿ الرسكؿ "صمى اهلل عميو كسمـ" َ ( :من ُي ِرد اهللُ ِب ِو َخي ارً ُيفَقِّ ُو ِفي الد ِ
ِّين)
صمي اهلل عميو كسمـ في حديث آخر( :إِن العمَماء ُىم ورثَ ُة األَن ِبي ِ
اء)(.)5
َ
ُ َ َ
ََ

()4

كركم عنو

فإف عمـ الشريعة مف أفضؿ العمكـ كأشرفيا ،فيك يستمد أحكامو مف القرآف الكريـ كالسنة

المطيرة؛ كلذلؾ فخيره عظيـ ،كنبعو ال ينضب ،فيك يسمؾ في شتى جكانب الحياة ،كال سيما ما
اختص في أمكر الفقو كتأصيبلتو ،ككذلؾ ما استجدت مف حكادث كمممات؛ ليككف العبد عمى
بصيرة في عبادتو ،كمعامبلتو ،فبل ينخرـ عقدىا ،كال يذىب أجرىا سدل؛ ،كلذلؾ انبرل ليذا العمـ

أفاضؿ الناس مف العمماء؛ ليبينكا لمناس ما نزؿ اهلل عمى رسكلو لعميـ ييتدكف ،فجمعكا كأصمكا
كبينكا ،ككاف مف ضمف ىؤالء األعبلـ ،اإلماـ مالؾ ابف أنس ،عميو -رحمة اهلل تعالى ،-ىذا اإلماـ
()1
()2
()3
()4
()5
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الفذ األشـ ،الذم كاف لو الفضؿ العظيـ في نشر الفقو اإلسبلمي ،كعمى مصنفاتو قاـ المذىب

المالكي ،كلذلؾ قد كقع االختيار عمى كتاب المكطأ ،لئلماـ مالؾ عميو -رحمة اهلل ،-بركاية يحي
اخر ،و
بف يحي الميثي ،ألف الكتاب ميـ بما يحتكيو مف و
عمـ ز و
كفقو جـ ،كلمكانة مؤلفو اإلماـ مالؾ -
رحمو اهلل -ذلؾ العالـ الفذ الجميؿ إماـ دار اليجرة ،فقمنا أنا كاخكاني بدراسة الكتاب دراسة فقيية
مقارنة ،كانحصرت دراستي مف كتاب المكطأ في باب القراض ،كذلؾ بعرضيا عمى المذاىب الفقيية

األربعة ،لمكصكؿ إلى القكؿ الراجح ،تحت عنكاف( :آراء اإلمام مالك بن أنس الفقيية الواردة في

كتاب الموطأ كتاب القراض) ،كاهلل أسأؿ أف يجعؿ جيدنا فيو خالصان لكجيو الكريـ ،كأف يجعمو في
ميزاف حسناتنا يكـ القيامة ،كأف يجعمو مف العمـ النافع الذم ينفع المسمميف ،كيككف لنا ذخ انر في

اآلخرة ،إنو كلي ،ذلؾ كالقادر عميو ،كىك حسبنا كنعـ الككيؿ.

أولً -طبيعة الموضوع:
المكضكع عبارة عف دراسة فقيية مقارنة ،كجمع أراء اإلماـ مالؾ ابف أنس الفقيية ،مف
كتاب المكطأ كتاب القراض ،كمقارنتيا بالمذاىب الفقيية األربعة ،ثـ مناقشتيا كترجيح ما دؿ عميو

الدليؿ األقكل ،كفؽ مسكغات الترجيح.

ثانياً -أىمية الموضوع :
تظير أىمية الموضوع من خالل ما يمي:
 -1مكانة اإلماـ مالؾ ،كعظمة قدره ،كعمك شأنو في العمـ ،كالرغبة الشديدة في التعرؼ إلى منيجو،
حافز ميـ شجعني لمكتابة في ىذا المكضكع.

حيث إنو جانب ميـ في
 -2الحديث عف مسائؿ القراض لما ليا مف أىمية في فقو المعامبلت ،مف ي
اإلسبلـ.

أسباب اختيار الموضوع
 -1الحديث عف فقو القراض يتكجو بو العبد إلى الخير كاإلحساف ،كالتعاكف المشترؾ بيف
المسمميف.

 -2إثراء المكتبة اإلسبلمية ،بمرجع جديد ،يخدـ طمبة العمـ ،كلكؿ مف بحث في ىذا الشأف.

 -3إف ىذا العمؿ يمكف أف يككف جزءان مف سمسمة عمؿ جماعي ضخـ يخدـ الفقو بخدمة أحد
أكعيتو النفيسة ،كىك كتاب المكطأ ،كما يخدـ طبلب ىذه الجامعة المعطاءة في جميع
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المراحؿ مف حيث الدراسة كالرسائؿ العممية ،ليذه األسباب اخترت الكتابة في ىذا

المكضكع ،سائبلن اهلل التكفيؽ كالسداد.

ثالثاً -الجيود السابقة:
بعد البحث كالسؤاؿ ،لـ أعثر عمى مف كتب في ىذا العنكاف بالتحديد حسب اطبلعي ،لكف
ىناؾ مف تناكؿ مكطأ اإلماـ مالؾ بف أنس بشركحات متعددة ،مثؿ شرح اإلماـ الزرقاني عمى كتاب

المكطأ ،كالمنتقى شرح المكطأ لئلماـ الباجي ،أما دراسة آراء اإلماـ مالؾ بف أنس مف خبلؿ كتابو
المكطأ كتاب القراض ،كدراستيا دراسة فقيية مقارنة بالمذاىب األربعة ،فيذه لـ ييسبؽ إلييا أحد،
عمي حسب عممي.

رابعاً -الصعوبات والمعيقات:
كاجيني في إعداد ىذا البحث العديد مف الصعكبات ،ككاف مف أىميا:
 -1صعكبة الكصكؿ لتكثيؽ آراء العمماء في بعض المسائؿ الدقيقة ،فكنت أمكث أكقات طكيمة
أبحث في أميات الكتب ،بحثان عف قكليـ في المسألة ،متحريان نقؿ القكؿ بدقة ،كما قالو
قائمو.

خامساً -منيج البحث:
وقد سرت في ىذا البحث وفق المنيج الستقرائي التحميمي المقارن:
 -1طريقة البحث:
 قرأت كتاب القراض مف كتاب المكطأ ،كجمعت آراء اإلماـ مالؾ في ىذا الكتاب ،كمف ثىـ
عرضتيا عمى المذاىب الفقيية األربعة مكتفيان بيا ،كمناقشة األدلة ،لآلراء ثـ الترجيح مع
بياف المسكغات.

أيت تقديمو مف المسائؿ ،تبعان لكحدة
 لـ أتقيد في البحث بترتيب المكطأ ،فقدمت ما ر ي
المكضكع.
 الرجكع لممصادر األصمية لمذاىب الفقياء ،ككذلؾ االستعانة بالكتب الحديثة كاجتيادات
أصحابيا.
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 -2طريقة عرض المسائل:
اتبعت المنيج الكصفي مستفيدان مف المنيجيف االستقرائي كاالستنباطي التحميمي كفؽ

الخطكات التالية:

 ذكر عنكاف لممسألة ثـ نص اإلماـ مالؾ ،كذكر صكرة المسألة كتحرير محؿ النزاع كسبب
الخبلؼ.

 ذكر مذاىب الفقياء في المسألة ،كأقتصر عمى أقكاؿ المذاىب الفقيية األربعة فقط.

 ذكر أدلة المذاىب الفقيية ،مبتدئ( :بالقرآن ،السنة ،األثر ،اإلجماع ،القياس،
المعقول).

 ذكر كجو الداللة منيا ،فإف كجدتو منصكصان عميو أخذتو ،كاف لـ أجده اجتيدت في
استخراجو كيككف ذلؾ مف فيمي كصياغتي.



ذكر مناقشة أدلة المذاىب كما ذكرت في مراجعيـ ،كاف لـ أجد اجتيدت في المناقشة.

 بياف الرأم الراجح ،مع ذكر مسكغات الترجيح.

 -3طريقة التوثيق:

 التكثيؽ في الحاشية بذكر اسـ الكتاب أك شيرتو ،ثـ اسـ المؤلؼ أك شيرتو ،ثـ الجزء
كرقـ الصفحة ،ثـ في المراجع في نياية البحث سيككف التكثيؽ كامبلن ،مع ترتيب المراجع

ضمف أقساـ ،مثؿ( :القرآف الكريـ كعمكمو  -الحديث كعمكمو -الفقو كعمكمو...إلخ مع

الترتيب حسب الحركؼ األبجدية).

 عند اقتباس نص كما يكجد في المصدر كضعتو بيف قكسيف ،كاال عبرت في اليامش
بقكؿ (انظر) لتحرم األمانة العممية في البحث.

 عزك اآليات إلى سكر القرآف الكريـ ،مع ذكر رقـ اآلية  ،كاسـ السكرة.

ِّ
مظانيا كتخريجيا كالحكـ عمييا ،باستثناء ما كرد في الصحيحيف.
 عزك األحاديث إلى
 تخريج اآلثار مف مصادرىا األصمية كالحكـ عمييا.


ذكر في الحاشية ما يتعمؽ بتخريج الحديث ،اسـ الكتاب أك شيرتو ،ثـ اسـ المؤلؼ أك

شيرتو ،ثـ الجزء كالصفحة ،ثـ رقـ الحديث مسبكقان بكممة حديث ثـ الحكـ عمى الحديث
مف حيث الصحة كالضعؼ إف كاف في غير الصحيحيف.

 -4توضيحات:

 التعريؼ بالمصطمحات الكاردة في البحث.

 كضع فيارس تخدـ الرسالة ،كتسيؿ االستفادة منيا.
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سادساً -خطة البحث:
تتضمف خطة البحث مف مقدمة كفصؿ تمييدم :كثبلثة فصكؿ ،كخاتمة كنتائج كتكصيات.
وقد جاءت عمى النحو التالي:
 المقدمة :وفييا:
 أىمية المكضكع كأسباب اختياره ،كخطة البحث ،كمنيجو.

 الفصل التمييدي -ترجمة اإلمام مالك والتعريف بالموطأ ،وفيو مبحثان:
 المبحث األول -ترجمة اإلمام مالك ،وفيو ثالثة مطالب:
 المطمب األكؿ -اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو.
 المطمب الثاني -نشأتو كصفاتو كأخبلقو.

 المطمب الثالث-:حياتو العممية كمؤلفاتو كثناء العمماء عميو.

 المبحث الثاني -تعريف بكتاب الموطأ ،وفيو مطمبان:

 المطمب األكؿ -سبب تأليؼ المكطأ كمنيجية اإلماـ مالؾ في تأليؼ المكطأ.
 المطمب الثاني -أىمية كتاب المكطأ كمكانتو العممية.

 الفصل األول -تعريف المفردات المتعمقة بالبحث وفيو ثالث مباحث
 المبحث األكؿ -تعريؼ العقد لغة كاصطبلحان.

 المبحث الثاني -تعريؼ القراض لغة كاصطبلحان.
 المبحث الثالث -مشركعية القراض.

 الفصل الثاني :اآلراء الفقيية لإلمام مالك في النفقة والشرط وأحكام العروض والكراء من
كتاب القراض ،وفيو مبحثان:

 المبحث األول -ما يجوز من النفقة والشرط في القراض ،وفيو أربع مسائل:
 المسألة األكلى -نفقة عامؿ القراض في الحضر كالسفر.
 المسألة الثانية -تقييد عامؿ القراض بالتجارة بشخص بعينو.
 المسألة الثالثة -تقييد عامؿ القراض بزمف معيف.

 المسألة الرابعة -تقييد عامؿ القراض بسمعو معينو.

 المبحث الثاني :أحكام العروض ،والكراء ،والسمف ،والدين والمحاسبة وخمط مال القراض
وفيو سبع مسائل:

 المسألة األكلى -المسألة األكلي العركض ىي رأس ماؿ القراض.
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 المسألة الثانية -العركض تباع كيقارض بثمنيا.
 المسألة الثالثة -الكراء في القراض.

 المسألة الرابعة  -الخمط في القراض.

 المسألة الخامسة -الديف في القراض.

 المسألة السادسة -السمؼ في القراض.
 المسألة السابعة -المحاسبة في القراض.

 الفصل الثالث :اآلراء الفقيية لإلمام مالك في األحكام المتعمقة برب المال وعامل القراض،
وفيو مبحثان:

 المبحث األول -أحكام رب المال وفيو ثالث مسائل:
 المسألة األكلى -اختبلؼ رب الماؿ كعامؿ القراض في بيع السمعة.
 المسألة الثانية -رب الماؿ يشترم مف عامؿ القراض.

 المسألة الثالثة -اختبلؼ رب الماؿ كعامؿ القراض في الربح.

 المبحث الثاني :أحكام عامل القراض وفيو ثالث مسائل:

فسرؽ الماؿ قبؿ دفعو.
 المسألة األكلى -عامؿ القراض اشترم سمعو ي
 المسألة الثانية -قياـ كرثة عامؿ القراض مقامو بعد مكتو.

 المسألة الثالثة -قكؿ عامؿ القراض لرب الماؿ ىذه حصتؾ مف الربح قبؿ أف يسمـ رأس
الماؿ.

 الخاتمة.
 النتائج.

 التوصيات.

 الفيارس العامة.
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الفصل التمييدي
ترجمة اإلمام مالك والتعريف بالموطأ
وفيو مبحثان:
 المبحث األول :ترجمة اإلمام مالك بن أنس .وفيو ثالثة مطالب:
 المطمب األكؿ -اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو.
 المطمب الثاني -نشأتو كصفاتو كأخبلقو.
 المطمب الثالث -حياتو العممية كمؤلفاتو .كثناء العمماء عميو.
 المبحث الثاني :تعريف عام بكتاب الموطأ .وفيو مطمبان:
 المطمب األكؿ -سبب تأليؼ المكطأ ،كمنيجية اإلماـ في تأليفو.
 المطمب الثاني -أىمية كتاب المكطأ كمكانتو العممية.
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المبحث األول
ترجمة اإلمام مالك بن أنس
المطمب األول -اسمو ونسبو ومولده ووفاتو:
أولً -اسمو:
ىك شيخ اإلسبلـ ،حجة األمة ،إماـ دار اليجرة  ،أبك عبد هلل مالؾ بف أنس بف مالؾ بف

أبي عامر األصبحي الحميرم ،المدني حميؼ بني تيـ مف قريش(.)1

ثانياً -نسبو:
ىك اإلماـ مالؾ بف أ ىىنس بف مالؾ بف أىبي عامر بف عمرك بف حارث بف غيماف بف حثيؿ
بف ىشداد ً
ىص ىب ىح بف ىعكؼ بف مالً ًؾ بف ىزيد ً
بف يزٍرىعة ،كىك ًح ٍم ىي ير
بف عمرك بف الحارث كىك ذك أ ٍ
ً
ىص ىب ًح ُّي ،المدني ،ىك ًع ىد يادهي في بني تىٍيًـ بف مرة مف قريش إًلىى عبد الرحمف
األصغر الح ٍم ىي ًرمُّ ،ثيـ األ ٍ
بف عثماف بف يع ىب ٍيًد اهلل التيمي(.)2
جده مالؾ :مف كبار التابعيف كعممائيـ ،يركم عف عمر كعثماف كطمحة كعائشة كأبي

ىريرة كحساف كغيرىـ ،كىك مف األربعة الذيف حممكا نعش عثماف ليبلن إلى قبره كغسمكه كدفنكه.
يركم عنو بنكه :أنس كبو يكنى كأبك سييؿ نافع كالربيع ،مات سنة أربع كسبعيف عمى الصحيح.

أبك جده – أبك عامر صحابي جميؿ ،شيد المغازم كميا مع النبي  ،خبل بد انر ،كذا قاؿ

القاضي عياض نقبلن عف القاضي بكر بف العبل القشيرم ،لكف قاؿ غيره :أبك عامر جد مالؾ
األعمى ،كاف في زماف النبي  ،كلـ يمقو ،سمع عثماف بف عفاف ،فيك تابعي مخضرـ ،قاؿ الحافظ

الذىبي في التجريد :لـ أرل أحدان ذكره في الصحابة كنقمو في اإلصابة كلـ يزد عميو

أكالده :كاف لئلماـ مالؾ أربعة مف األكالد كىـ( :يحيى ،كمحمد ،كحماد ،كفاطمة).

ثالثاً -مولده:
اختمؼ في مكلده ،اختبلفان كثي انر ،فقيؿ سنة تسعيف ،كقيؿ سنة ثبلث كتسعيف ،كقيؿ سنة

أربع كتسعيف ،كقيؿ سنة خمس كتسعيف ،كقيؿ سنة ست كتسعيف ،كقيؿ سنة سبع كتسعيف لميجرة،

()1
()2

انظر سير أعبلـ النببلء :لمذىبي.49/8 ،

انظر االنتقاء :البف عبد البر.11-10/1 ،
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كاألشير في ذلؾ أنو كلد سنة ثبلث كتسعيف لميجرة ( 93ىػجرم) ،في المدينة النبكية ،كذلؾ العاـ

الذم تكفى فيو أنس خادـ رسكؿ اهلل .)1(

رابعاً -وفاتو:
تكفي مالؾ بف أنس صبيحة أربع عشرة مف شير ربيع األكؿ سنة تسع كسبعيف كمائو في
كصمي عميو أمير المدينة يكمئذ ،كدفف في البقيع ،ككاف يكـ مات ابف خمس
خبلفة ىاركف الرشيد ي
كثمانيف سنو(.)2

المطمب الثاني -نشأتو وصفاتو وأخالقو:
أولً -نشأتو:
نشأ اإلماـ مالؾ ،في بيت اشتغؿ بعمـ األثر ،كفي و
بيئة كمُّيا لؤلثر كالحديث ،أما بيتو فقد

كاف مشتغبلن بعمـ الحديث كاستطبلع اآلثار ،كأخبار الصحابة كفتاكييـ ،فجده مالؾ بف أبي عامر
كاف مف كبار التابعيف كعممائيـ ،كقد ركل عف مجمكعة مف الصحابة ،كعمر بف الخطاب كعثماف

بف عفاف كطمحة بف عبيد اهلل كعائشة أـ المؤمنيف ،أما أبكه أنس فمـ يكف اشتغالو بالحديث كثي انر،

ألنو لك كاف لو شأف فيو لكاف مالؾ أكؿ مف ركل عنو ،إذ لـ يثبت عنو إال حديث يش ىؾ في صحتو،
كج ِّده
أنس إذان مف المشتغميف بالعمـ كالحديث ،كميما كاف حا يؿ أبيو مف العمـ ففي أعمامو ى
فمـ يكف ه
غناء ،كيكفي مقاميـ في العمـ لتككف األسرة مف األسر المشيكرة بالعمـ ،كما كاف أخك مالؾ كىك

النضر بف أنس مبلزمان لمعمماء يتمقى عمييـ كيأخذ عنيـ(.)3

فقد حفظ القرآف الكريـ منذ الصغر ،ثـ اتجو بعد ذلؾ إلى حفظ الحديث ،كلقد اقترح عمى
أىمو أف يذىب إلى مجالس العمماء؛ ليكتب العمـ كيدرسو ،فذكر ذلؾ ألمو" ،قاؿ مالؾ :قمت ألمي

أذىب فأكتب العمـ؟ فقالت تعاؿ فالبس ثياب العمـ ،فألبستني ثيابان مثمرة ككضعت الطكيمة عمى
رأسي كعممتني فكقيا ،ثـ قالت :اذىب فاكتب اآلف ،كقاؿ :كانت أمي تعممني كتقكؿ لي اذىب إلى

ربيعة فتعمـ مف أدبو قبؿ عممو.

()1
()2
()3

سير أعبلـ الببلء :لمذىبي.49/8 ،
االنتقاء :البف عبد البر ،ص.45

مالؾ حياتو كعصره :ألبي زىره ،ص.30-29
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قاؿ ابف القاسـ :أفضى بمالؾ طمب العمـ إلى أف نقض سقؼ بيتو فباع خشبو ،ثـ مالت

لو الدنيا بعد(.)1

ثانياً -صفاتو:
ؼ ٍب يف ىع ٍبًد الم ًو الي ىس ًارمُّ" :كاف مالؾ بف أنس ،طكيبلن عظيـ اليامة أصمع أبيض
قاؿ يمطىِّر ي
الرأس كالمحية أبيض شديد البياض إلى الشقرة" ( ،)2كقاؿ عيسى بف عمر المديني :ما رأيت قط

بياضان كال حمرة أحسف مف كجو مالؾ ،كال أشد بياض ثكب منو ،ككصفو غير كاحد مف أصحابو،

منيـ مطرؼ كاسماعيؿ كالشافعي كبعضيـ يزيد عمى بعض ،قالكا :كاف مالؾ بف أنس طكيبلن
جسيمان عظيـ اليامة أبيض الرأس كالمحية شديد البياض إلى الصفرة ،أعيف ،حسف الصكرة أصمع
أشـ عظيـ المحية تاميا ،تبمغ صدره ذات سعة كطكؿ ،ككاف يأخذ إطار شاربو كال يحمقو كال يحفيو
كيرل حمقو مف المثؿ ،ككاف يترؾ لو سبمتيف كيحتج بفتمة عمر لشاربو ،إذا ىمو األمر ،ككصفو أبك

حنيفة أنو أزرؽ أشقر(.)3

ثالثاً -أخالقو:
فأخبلؽ اإلماـ مالؾ ىي أخبلؽ العالـ الرباني ،كاإلماـ الكرع ،فقد كاف أحسف الناس خمقان

كأدبان؛ ينيؿ الناس مف أدبو قبؿ عممو ،قاؿ ابف الميدم "ما رأت عينام أحدان أىيب مف ىيبة مالؾ
كال أتـ عقبلن كال أشد تقكل كال أكفر دماغان مف مالؾ" كقاؿ ابف كىب" :الذم تعممنا مف أدب مالؾ
أكثر مما تعممنا مف عممو" ،كقاؿ ىاركف الرشيد عنو "ما رأيت أعقؿ منو" ،كقاؿ زياد بف يكنس "كاف

كاهلل مالؾ أعظـ الخمؽ مركءةن كأكثرىـ صمتان ،ككاف إذا جمس جمسة ال ينحؿ منيا حتى يقكـ كرأيتو
(.)4
كثير الصمت قميؿ الكبلـ متحفظان لمسانو"

()1
()2
()3
()4

انظر :ترتيب المدارؾ :لمقاضي عياض.131-130/1 ،
شرح الزرقاني عمى المكطأ :لمزرقاني.156/1 ،
انظر :ترتيب المدارؾ :لمقاضي عياض.121-120/1 ،

ترتيب المدارؾ :لمقاضي عياض.127/1 ،
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المطمب الثالث -حياتو العممية ومؤلفاتو وثناء العمماء عميو:
عند الحديث عف حياة اإلماـ مالؾ العممية ،فبل ىبد مف ذكر شيكخو ،كتبلميذه ،كحضكره
لمعمـ ،كمؤلفاتو.

أولً -شيوخو:
أدرؾ اإلماـ مالؾ مف الشيكخ ما لـ يدركو أحد بعده ،فقد أدرؾ مف التابعيف نف انر كثي انر،

كأدرؾ مف تابعييـ نف انر أكثر ،كاختار منيـ مف ارتضاه لدينو كفيمو ،كقيامو بحؽ الركاية كشركطيا،
كسكنت نفسو إليو ،كترؾ الركاية عف أىؿ ًديف كصبلح ال يعرفكف الركاية ،فكاف مف أخذ عنيـ
تسعمائة شيخ؛ منيـ ثبلث مئة مف التابعيف ،كمف شيكخو :ابف ىرمز ،كنافع مكلى ابف عمر ،كزيد
بف أسمـ ،كابف شياب الزىرم ،كأبك الزناد ،كعبد الرحمف بف القاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ،

كى شاـ بف عركة ،كيحيى بف سعد األنصارم ،كعائشة بنت سعد بف أبي كقاص ،كعامر بف عبد اهلل
بف الزبير بف العكاـ ،كغيرىـ( ،)1كذكرىـ اإلماـ الذىبي مفصؿ القكؿ بعدد األحاديث التي ركاىا عف

كؿ كاحد منيـ كسطره في المكطأ(.)2

ثانياً -تالميذه ومن روى عنو :
إف حياة اإلماـ مالؾ في المدينة ليا األثر الكبير في نشر مذىبو كعممو كفقيو كالتمميذ عمى
يده كالركاية عنوً ،ل ىما كاف لممدينة مف أثر كبير في قمكب الناس ،فقد تتممذ عمى يد اإلماـ مالؾ
كبير ،ككاف مف أشير تبلمذتو اإلماـ الشافعي ،كاإلماـ
عدد كبير مف الخمؽ ،ككذلؾ ىرىكل عنو ه
عدد ه
محمد بف الحسف الشيباني ،فأما مف حدث عنو مف شيكخو :عمو أبك سييؿ ،كيحيى بف أبي كثير،
كابف شياب الزىرم ،كيحيى بف سعيد ،كيزيد بف الياد ،كزيد بف أبي أنيسة ،كعمر بف محمد بف

زيد ،كغيرىـ(.)3

كما حدث عنو مف أقرانو :أبك حنيفة ،كاألكزاعي ،كيحي بف يحي الميثي ،كشعبة ،كحماد بف

زيد ،كاسماعيؿ بف جعفر ،كسفياف بف عيينة ،كعبد اهلل بف المبارؾ ،كابف عمية ،كعبد الرحمف بف
القاسـ ،كعبد الرحمف بف ميدم ،كعبد اهلل بف كىب ، ،كأبك جعفر النفيمي ،كمصعب بف عبد اهلل

()1
()2
()3

مالؾ حياتو كعصره :لعبد الغني الدقر ،ص.62-61
انظر :سير أعبلـ النببلء :لمذىبي.54-49/8 ،
انظر :المرجع السابؽ.54-52/8 ،
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الزبيرم ،كأما آخر أصحابو مكتان فيك راكم "المكطأ" أبك حذافة أحمد بف إسماعيؿ السيمي ،كقد
عاش بعد مالؾ ثمانيف عامان كقد حج قديما(.)1

ثالثاً -جموسو لمتعميم:
"طمب مالؾ ،العمـ كىك ابف بضع عشرة سنة ،كتأىؿ لمفتيا ،كجمس لئلفادة ،كلو إحدل
كعشركف سنة ،كحدث عنو جماعة كىك حي شاب طرم ،كقصده طمبة العمـ مف اآلفاؽ في آخر

دكلة أبي جعفر المنصكر ،كما بعد ذلؾ ،كازدحمكا عميو في خبلفة الرشيد"( ،)2كأصبح عالمان بعد أف
نضج كاستكت رجكلتو في مسجد رسكؿ اهلل ) ،)يفتي ،كيركم طبلب الحديث عنو حديث رسكؿ

اهلل ) ،)ككاف مجمسو في المسجد النبكم الشريؼ؛ ىك المكاف الذم كاف يجمس فيو عمر بف

الخطاب ،لمشكرل كالحكـ ،كلـ يفارقو في دركسو حتى مرض بسمس البكؿ ،فبعد مرضو انتقؿ درسو

إلى بيتو ،قاؿ اإلماـ مالؾ" :ليس كؿ مف أحب أف يجمس في المسجد لمحديث كالفتيا جمس ،حتى

ً
أىؿ الصبلح كالفضؿ ،فإف رأكه لذلؾ أىبلن جمس ،كما جمست حتى شيد لي سبعكف
يشاكر فيو ى
شيخان مف أىؿ العمـ أني مكضع لذلؾ(.)3

رابعاً -مؤلفاتو:
أكثر ما اشتير بو اإلماـ مالؾ ،مف مؤلفاتو كتاب المكطأ ،حتى ظف كثير مف الناس بأنو

ال يكجد تأليؼ غيره لئلماـ مالؾ ،كفي الكاقع لو تأليؼ غير كتاب المكطأ ،كلو ركايات مركية عنو
أكثرىا بأسانيد صحيحة في غير فف مف العمـ ،لكف لـ يشتير عنو منيا كال كاظب عمى إسماعو

كركايتو غير المكطأ مع حذفو منو كتمخيصو لو شيئان بعد شيء كسائر تأليفو إنما ركاىا عنو مف

كتب بيا إليو أك سألو إياىا ،فمف أشيرىا(:)4

 -1رسالتو في القدر ،كالرد عمى القدرية ،كىك خيار الكتب الدالة عمى سعة عممو إلى ابف
كىب كما يقكؿ القاضي عياض.

 -2كتابو في النجكـ ،كحساب مدار الزماف كمنازؿ القمر ،كىك كتاب جيد كمفيد جدان ،كقد
اعتمد عميو الناس في ىذا الباب ،كجعمكه أصبلن.

()1انظر :سير أعبلـ النببلء :لمذىبي.54-49/8 ،
()2
()3
()4

سير أعبلـ النببلء :لمذىبي.55/8 ،
انظر :مالؾ حياتو كعصره :ألبي زىرة ص ،50-49مالؾ بف أنس إماـ دار اليجرة :لمدقر.52-51 ،

انظر :الديباج :البف فرحكف.125-124/1 ،
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 -3رسالتو في األقضية ،كتب بيا إلى بعض القضاة عشرة أجزاء.

 -4رسالتو إلى أبي غساف ،محمد بف المطرؼ كىك ثقة مف كبراء أىؿ المدينة قرينان لمالؾ كىي
في الفتكل مشيكرة.

حدث بيا في األندلس أكالن بف
 -5رسالتو المشيكرة إلى ىاركف الرشيد في اآلداب كالمكاعظ ٌ
حبيب عف رجالو عف مالؾ ،كحدث بيا آخ انر أبك جعفر بف عكف اهلل.
 -6رسالتو إلى الميث بف سعد في إجماع أىؿ المدينة كىي مشيكرة متداكلة بيف العمماء.

 -7كتابو في التفسير لغريب القرآف الذم يركيو عنو خالد بف عبد الرحمف المخزكمي ،كقد يركم
عف أبي العباس السراج النيسابكرم أنو قاؿ" :ىذه سبعكف ألؼ مسألة لمالؾ" ،كأشار إلى

كتب منضدة عنده كتبيا.

 -8كقد نسب القاضي أبك الفضؿ عياض ،إلى اإلماـ مالؾ كتاب ييسمى كتاب "السيرة" مف
ركاية القاسـ عنو.

خامساً -ثناء العمماء عميو:
لئلماـ مالؾ بف أنس ،مكانة عظيمة القدر بيف أىمو كأقرانو ،حتى أصبح عممان مف أعبلـ

األمة ،بؿ كمف أفقو عمماء األرض ،الذيف أسسكا المدارس الفقيية ،كالتي سارت بيا الركباف ،كعمييا

يبنيت االجتيادات الفقيية ،فرحـ اهلل األماـ مالؾ ،كجزاه اهلل خي انر

ومن أقوال العمماء في اإلمام مالك:
أنس؟! إنما كنا نتبًع آثار و
 -1قال سفيان بن عيينة :كما نحف عند مالؾ بف و
مالؾ كننظر
الشيخ ،إذا كاف كتب عنو مالؾ كتبنا عنو(.)1

أردت اهلل كالدار اآلخرة ،فعميؾ بمالؾ بف أنس(.)2
 -2قال أسد بن الفرات :إذا
ى
ؾ كابف عيينة ،لذىب عمـ الحجاز(.)3
 -3قال الشافعي :لكال مال ه
 -4قال اإلمام أحمد :إذا ذكر الحديث فمالؾ أمير المؤمنيف(.)4

 -5قال الربيع بن سميمان :سمعت الشافعي يقكؿ :إذا جاءؾ الحديث عف و
مالؾ ،ف يشد بو يديؾ،
النجـ(.)5
ؾ
كسمعت الشافعي يقكؿ :إذا جاءؾ
الخبر ،فمال ه
ي
ي
ي
()1
()2
()3
()4
()5

االنتقاء في فضائؿ الثبلثة األئمة الفقياء :البف عبد البر ،ص.21
سير أعبلـ النببلء :لمذىبي.94/8 ،
االنتقاء في فضائؿ الثبلثة األئمة الفقياء :البف عبد البر ،ص.21
تاريخ ابف خمدكف :البف خمدكف.684/7 ،

االنتقاء في فضائؿ الثبلثة األئمة الفقياء :البف عبد البر ،ص.23
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 -6وقال الشافعي :مالؾ بف و
أخذت العمـ( .)1كقاؿ أيضان "العمـ يدكر عمى
أنس معمِّمي ،كعنو
ي
ثبلثة مالؾ بف أنس كسفياف بف عيينة كالميث بف سعد( ،)2كمالؾ بف أنس معممي كجعمتو
حجة فيما بيني كبيف اهلل(.)3

 -7وقال اإلمام الذىبي" :كقد اتفؽ لمالؾ مناقب ما عممتيا اجتمعت لغيره :أحدىا طكؿ العمر
كعمك الركاية ،كثانيتيا الذىف الثاقب كالفيـ كسعة العمـ ،كثالثتيا اتفاؽ األئمة عمى أنو حجة

صحيح الركاية ،كرابعتيا تجمعيـ عمى دينو كعدالتو كاتباعو السنف ،كخامستيا تقدمو في

الفقو كالفتكل ،كصحة قكاعده"(.)4

 -8قال عبيد اهلل بن عمر القواريري :كنا عند حماد بف زي ود ،فجاءه نعي مالؾ بف و
ت
أنس ،فسالى ٍ
ي
و
دمكعو ،كقاؿ :يرحـ اهللي أبا عبداهلل ،لقد كاف مف ِّ
سمعت أيكب
بمكاف ،ثـ قاؿ حماد:
الديف
ي
نافع (مكلى عبداهلل بف عمر)(.)5
يقكؿ :لقد كانت لو حمقةه في حياة و
و
 -9قال البخاري :مالؾ بف و
سعيد
إماما ،ركل عنو يحيى بف
أنس ،كنيتو أبك عبداهلل ،كاف ن
األنصارم(.)6

ُّ
نافع ،عف ابف عمر(.)7
وقال البخاري:
أصح األسانيد كميا :مالؾ عف و

أقمت عمى مالؾ بف و
ككسرا ،ككاف يقكؿ :إنو
أنس ثبلث سنيف
 -10قال محمد بن الحسن:
ي
ن
حديث ،قاؿ :ككاف إذا حدثيـ عف و
و
مالؾ امتؤل منزلو ،ككثير
أكثر مف سبعمائة
سمع منو لف ن
ظا ى
و
ً
سير(.)8
الناس عميو حتى
ى
يضيؽ عمييـ المكضع ،كاذا حدث عف غير مالؾ لـ يج ٍئو إال إلى ي
أقدـ عمى و
 -11قال عبدالرحمن بن ميدي" :ال ِّ
أحدا( )9كما بقي عمى
مالؾ في صحة الحديث ن
كجو األرض آمف عمى حديث رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -مف مالؾ بف أنس"(.)10
ٍ
سعيد القطان :كاف مالؾ بف و
إماما في الحديث(.)11
 -12قال يحيى بن
أنس ن
()1

المصدر السابؽ ،ص.23

()3

ترتيب المدارؾ :لمقاضي عياض.150/1 ،

()2

()4

التمييد :البف عبد البر.684/1 ،

تذكرة الحفاظ :لمذىبي.157/1 ،

()5

االنتقاء في فضائؿ الثبلثة األئمة الفقياء :البف عبد البر ،ص.22

()7

سير أعبلـ النببلء :لمذىبي.114/8 ،

()6

()8
()9

المصدر السابؽ ص.31

حمية األكلياء :ألبي نعيـ األصبياني.330/6 ،
االنتقاء في فضائؿ الثبلثة األئمة الفقياء :البف عبد البر ،ص.25

()10
()11

شرح الزرقاني عمي المكطأ :لمزرقاني .54/1 ،الديباج :البف فرحكف.110/1 ،

االنتقاء في فضائؿ الثبلثة األئمة الفقياء :البف عبد البر ،ص.27
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المبحث الثاني
تعريف بكتاب الموطأ
المطمب األول -سبب تأليف الموطأ ومنيج اإلمام فيو:
أولً -سبب تأليف الموطأ:
ما ذكره ابن عبد البر في كتابو "التمييد" :مف أف مالكان  ،لما رأل تصنيؼ عبد العزيز بف

عبد اهلل بف أبي سممة ابف الماجشكف ،كذكر فيو ما اجتمع عميو أىؿ المدينة ،كلـ يذكر فيو شيئان

مف الحديث ،فأعجب بو مالؾ ،كقاؿ ما أحسف ما عمؿ ،كلك كنت أنا الذم عممتو لبدأت باآلثار،

ثـ شددت ذلؾ بالكبلـ ،قاؿ ثـ إف مالكان عزـ عمى تصنيؼ المكطأ فصنفو(.)1

 -1ما ذكره ابن خمدون في كتابو "التاريخ" :أف الخميفة المنصكر عبد العزيز بف عبد اهلل
الماجشكف طمب مف اإلماـ مالؾ ،كتابان يكطئو لمناس فأجابو اإلماـ لذلؾ ،كقد ذكر ىذا

"حج أبك جعفر المنصكر ،كلقيو مالؾ بالمدينة،
السبب ابف خمدكف في تاريخو ،فقاؿٌ :
فأكرمو كفاكضو ،ككاف فيما فاكضو :يا أبا عبد اهلل لـ يبؽ عمى كجو األرض أعمـ مني
تجنب فيو شكاذ ابف
كمنؾ ،كقد شغمتني الخبلفة ،فضع أنت لمناس كتابا ينتفعكف بوٌ ،
عباس كشدائد ابف عمر ككطٌئو لمناس تكطئة ،قاؿ مالؾ :فمقد عمٌمني
مسعكد كرخص ابف ٌ

كسماه
التأليؼ ،فكانت ىذه كأمثاليا مف البكاعث لمالؾ عمى تصنيؼ ىذا الكتابٌ ،
فصنفو ٌ
–المكطأ -أم المسيٌؿ"(.)2

 -2ما ذكره الذىبي في كتابو "السير" ،واإلمام ابن عبد البر في كتابو" النتقاء" :أف أمير
المؤمنيف الميدم ىك مف طمب مف اإلماـ مالؾ كتابان ليحمؿ الناس عميو كجاء في القكؿ:
قال الزىري :سمعت مالكا ،يقكؿ :قاؿ لي الميدم" :ضع يا أبا عبد اهلل كتابا أحمؿ األمة

عميو"(.)3

وقال أبو ُخمَي ٍد ،قال مالك" :قاؿ لي أمير المؤمنيف الميدم يا أبا عبد اهلل ألؾ دار قاؿ قمت

ال كاهلل يا أمير المؤمنيف كال حدثنؾ حديثان حدثناه ربيعة بف أبى عبد الرحمف أف نسب المرء داره"(.)4
()1
()2
()3
()4

انظر :التمييد :البف عبد البر .86/1 ،تاريخ ابف خمدكف :البف خمدكف.684/7 ،
تاريخ ابف خمدكف :البف خمدكف .684/7 ،كانظر :التعميؽ الممجد ،مقدمة عبد الفتاح أبك غدة :لمكنكم.12/1 ،
سير أعبلـ النببلء :لمذىبي.78/8 ،كشؼ المغطى :البف عساكر.25/1 ،
االنتقاء :البف عبد البر ،ص.40
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ثانياً -منيج اإلمام مالك في الموطأ:
جمع المكطأ بيف الفقو كالحديث ،كسبب تأليفو ىك لتيسير العمـ ،فقد امتاز اإلماـ مالؾ

بمنيجية مميزة في تأليفو ،معتمدان عمى مكىبتو الفريدة في الجمع بيف أصناؼ العمكـ ،كالتي لـ
تجتمع إال لمن ٍزًر اليسير مف العمماء.
فكل من ق أر من كتاب الموطأ يجد بأن منيجية اإلمام مالك  ،فيو تتمثل باآلتي(:)1
 -1صنؼ كتابو في الحديث عمى طريقة األبكاب الفقيية ،مثؿ ":كتاب الطيارة ،ثـ كتاب
الصبلة ،ثـ كتاب الزكاة ،ثـ كتاب الصياـ" ،كىكذا ،بحسب ما يحتاج إليو المسممكف في
عبادتيـ ،كمعاممتيـ ،كآدابيـ ،مف معرفة العمؿ فييا.

 -2كاف يضع عنكاف لكؿ باب الذم يتضمف الحكـ الفقيي.
 -3ثـ يكرد األحاديث المرفكعة إلى رسكؿ اهلل .

 -4ثـ يعقبيا بأقكاؿ الصحابة ،ثـ ما كرد مف فتاكم التابعيف.

 -5كفي بعض المكاطف يذكر ما عميو العمؿ المجمع عميو عند أىؿ المدينة بقكلو" :كىذا ما
أجمع عميو أىؿ المدينة" ،كقد يذكر بعض اآلراء الفقيية لو.

 -6كاف يقدـ اإلماـ مالؾ عمؿ أىؿ المدينة كعمميـ عمى غيرىـ مف اآلراء كالفتاكم ،شأنو في
ذلؾ شأف بعض مف الصحابة كالتابعيف.

 -7كفي آخر الكتاب كضع بابان جامعان ،ذكر فيو ما ال يدخؿ في باب خاص مف األبكاب
المخصصة بفقو بعض األعماؿ ،قالكا :كمالؾ ،ىك أكؿ مف عنكف كتابان مف كتب مصنفة
بكتاب الجامع.

 -8كأضاؼ إلى ذلؾ ما استنبطو مف أحكاـ في مكاقع االجتياد مما يرجع إلى جمع بيف
متعارضيف ،أك ترجيح أحد خبريف ،أك تقديـ إجماع أك قياس ،أك عرض عمى قكاعد

الشريعة،

()1

انظر :كشؼ المغطى :البف عاشكر ،ص.28-27
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المطمب الثاني -أىمية كتاب الموطأ ومكانتو العممية:
لكتاب "المكطأ" مكانة عظيمة ،كمزايا كثيرة تميز بيا عف سكاه مف كتب الحديث الشريؼ،
أتعرض ىنا إلى جممة منيا باختصار:
ؼ في الحديث
صنً ى
 -1حظي المكطأ بمكانة عظيمة بيف المسمميف ،حيث كاف مف أكائؿ ما ي
كالفقو ،كمف أصحيا ،مع كجكد كتب كثيرة مصنفة في ذلؾ الكقت في السنف ،البف جريح،
كألبي قرة مكسى بف طارؽ الزبيدم ،كمصنؼ عبد الرزاؽ بف ىماـ ،كغير ذلؾ ،ككاف

كتاب مالؾ ،كىك "المكطأ" ،أجمٌيا كأعظميا نفعان ،كاف كاف بعضيا أكبر حجمان منو ،كأكثر

أحاديث(.)1

 -2كمما يميز المكطأ عف غيره ،أنو يجمع بيف الحديث كالفقو ،كقؿ ما نجد مثؿ ذلؾ ،كىذه
ميزة المكطأ التي رفعت مف شأنو ،قاؿ :الشيخ أبك غدة ،في مقدمتو لمشرح الممجد" تأليؼ
الحديث كجمعو في كتاب عمى األبكاب الفقيية ،ال ينيض بو إال فقيو يدرم معاني

األحاديث ،كيفقو مداركيا كمقاصدىا ،كيميز بيف لفظ كلفظ فييا ،كىذا النمط مف العمماء

ِّ
المحدثيف الفقياء يي ىع ُّد ىن ٍز انر يسي انر بالنظر إلى كثرة المحدثيف الركاة كالحفاظ األثبات(.)2
 -3أنو تأليؼ إماـ فقيو محدث مجتيد متقدـ كبير شيد لو أئمة عصره كمف بعدىـ باإلمامة في
الفقو كالحديث دكف منازع(.)3

ً
إماـ فقيو ِّ
باإلمامة في الفقو كالحديث كالعربية،
مجتيد كبير ،مشيكد لو
ث
محد ه
ه
 -4إنو يركيو ه
شيخو مالكان ،كسمع منو الكتاب بمفظو ،فتمؤلى كتركل،
الزىـ ى
اإلماـ يحي بف يحي الميثي ،ى
ي
كعب مف فقيو كعممو كركايتو ،مع ما كاف عميو مف الذكاء النادر ،كالفطنة التامة،
ى
كنيىؿ ى
ً
كفقاىة النفس كالبدف(.)4

 -5أطبؽ العمماء عمى الثناء عميو كتبجيمو ،ككثر كبلميـ في مدحو كتقريظو ،كأكتفي ىنا

بكممات قاليا إماـ األئمة الفقيو المحدث المجتيد اإلماـ الشافعي -رضي اهلل عنو،-
ُّ
أصح بعد كتاب اهلل مف كتاب
كتاب
كحسبؾ بو ككفى ،قاؿ :ما عمى ظير األرض
ي
مالؾ( .)5كذلؾ كاف قبؿ تأليؼ صحيح البخارم كمسمـ.

()1
()2
()3
()4
()5

انظر :الباعث الحثيث :البف كثير ،ص.30
انظر :التعميؽ الممجد ،مقدمة عبد الفتاح أبك غدة :لمكنكم.18/1 ،
انظر :ترتيب المدارؾ :لمقاضي عياض.72/2 ،41-38/1 ،
انظر :المرجع السابؽ.73/2 ،

انظر :التعميؽ الممجد ،مقدمة عبد الفتاح أبك غدة :لمكنكم.26-25/1 ،
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غير مسبكؽ بمثمو ،إذ ىك
 -6أنو مف مؤلفات منتصؼ القرف الثاني مف اليجرة ،فيك
ه
سابؽ ه
اإلماـ الذم ىسف التأليؼ الحديثي عمى
أك يؿ كتاب في بابو ،كلمسابؽ فضؿ كمزية ،إذ ىك
ي
المؤتمكف مف كرائو مث يؿ عبد اهلل بف المبارؾ ،كالبخارمِّ ،كمسمـ،
أبكاب الفقو ،كاقتدل بو
ُّ
كسعيد بف منصكر ،كأبي داكد ،كالترمذم ،كالنسائي ،كابف ماجو كسكاىـ(.)1

( )1انظر :التعميؽ الممجد ،مقدمة عبد الفتاح أبك غدة :لمكنكم.26-25/1 ،
18

الفصل األول
تعريف المفردات المتعمقة بالبحث
المبحث األول -تعريف عقد القراض ومشروعيتو .وفيو ثالثة مطالب:
 المطمب األول -تعريف العقد لغة واصطالحاً.

 المطمب الثاني -تعريف القراض لغة واصطالحاً.
 المطمب الثالث -ألفاظ ذات صمة بالقراض.
 المطمب الرابع -مشروعية القراض.

المبحث الثاني -الحكمة من مشروعية القراض .وفيو ثالثة مطالب:
 المطمب األول -حكمة مشروعية القراض.
 المطمب الثاني -أركان عقد القراض.
 المطمب الثالث -شروط عقد القراض.
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المبحث األول
تعريف عقد القراض ومشروعيتو
المطمب األول -تعريف العقد لغ ًة واصطالحاً:

أولً -تعريف العقد لغ ًة:
()1

قاؿ ابف فارس

العيف كالقاؼ كالداؿ أصؿ كاحد يدؿ عمى شد كشدة كثكؽ ،كاليو ترجع
()2

فركع الباب كميا كالعقد مصدر عقده يعقده عقدان ،كيستعمؿ اسمان فيجمع عمى عقكد

كيطمؽ عمى

معاني كثيرة في المغة منيا الربط كالشد كالتكثيؽ ،كاإلحكاـ كالقكة كالجمع بيف الشيئيف ،كالعيد تقكؿ
عقدت الحبؿ ،إذا شددتو كعقدت البناء بالجص ألزقتو ،كعقد التاج فكؽ رأسو كاعتقده عصبو بو.

إبرامو

()3

كاعتقد بينيما اإلخاء إذا صدؽ كثبت ،كعقد اليميف ،تكثيقان بالمفظ ما عمييا ،كعقد كؿ شيء
كىذه المعاني متقاربة يجمعيا معنى كاحد الربط الذم ىك نقيض الحؿ(.)4

ثانياً -تعريف العقد في الصطالح:
عميو(.)5

ىك ارتباط اإليجاب الصادر مف أحد المتعاقديف بقبكؿ اآلخر عمى كجو مشركع يثبت أثره في المعقكد

كعرفتو مجمة األحكاـ العدلية :التزاـ المتعاقديف كتعيدىما أم انر ،كىك عباره عف ارتباط

اإليجاب بالقبكؿ(.)6

يقكؿ الشيخ مصطفى الزرقا رحمو اهلل :العقد ضرب مف تصرفات اإلنساف( .)7فيك يرل أف

العقد مصدر مف مصادر االلتزاـ ،فيك سبب مف األسباب الشرعية ،كتترتب عميو أحكاـ ككنو عمؿ

إرادم مشترؾ يقكـ عمى التراضي ،كيربط جانبيف مف األشخاص بأحكامو الشرعية التي تمثؿ جممة
الحقكؽ كااللتزامات التي ينشئيا العقد في مكضكع معيف(.)8

()1

معجـ مقاييس المغة :البف فارس.86/4 ،

()2

انظر لساف العرب :البف منظكر 296/3 ،مادة عقد.

()4

انظر صيغ العقكد في الفقو اإلسبلمي :لمفميقة ،ص.26

()3

()5
()6
()7
()8

انظر لساف العرب :البف منظكر .296/3 ،كالصحاح :لمجكىرم.510 /2 ،

مرشد الحيراف :لقدكرم باشا ،27/1 ،ماده .168
مجمة األحكاـ العدليو ،29/1،ماده .103
المدخؿ الفقيي ،لمزرقا ،ص.379

انظر المرجع السابؽ ص379
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المطمب الثاني -تعريف القراض لغة واصطالحاً:
أولً -تعريف القراض لغة:
كىك لفظ مأخكذ مف القرض مطمب ،كىك القطع كما ييقاؿ قرض الفأر الثكب أم قطعو
كمنو المقراض ،ألنو ييقطع بو ،فكأف صاحب الماؿ اقتطع مف مالو قطعةن كسمميا إلى العامؿ أك

اقتطع لو قطعة مف الربح.

كقيؿ اشتقاقو مف المقارضة ،كىي المساكاة كالمكازنة يقاؿ تقارض الشاعراف إذا كازف كؿ

منيما بشعره(.)1

كيقاؿ لممالؾ مف المفظة األكلى :يم ً
قارض بفتحيا ،كمف
ي
قارض بكسر الراء ،كلمعامؿ :يم ى
() 2
المفظة الثانية ييقاؿ لمعامؿ مضا ًرب بكسر الراء ،ألنو الذم يضرب في األرض بالماؿ كيقمبو
ون ِّ َي ْ ِ
فِّ
ون ِّ ِ ِّ
ْض ُب َِّ
كالمضاربة ،مفاعمو مف الضرب ،كىك السير في األرض قاؿ تعالىَ  :و َآ َخ ُر َِّ

ض
ْاْلَ ْر ِِّ

()3

كيقاؿ لمعامؿ قارض أك ضارب ،ألنو يضرب في األرض(.)4
()5

يريد

يحكي عف أبي الدرداء أنو قاؿ قارض الناس ما قارضكؾ ،فإف تركتيـ لـ يترككؾ
ساكىـ فيما يقكلكف ،كيطمؽ عمى القراض أيضاى مضاربة ،كىي مأخكذة مف الضرب ،كلكف في لغة

أىؿ الحجاز قراض( ،)6كفي لغة أىؿ العراؽ مضاربة(.)7

ثانياً -تعريف القراض اصطالحاً:

كرد تعريؼ القراض (المضاربة) في غالب كتب الفقياء مف المذاىب المعتمدة ،كاختار
()8

الحنفية

()9

كالحنابمة

ىذه التعريفات.

التسميو بالمضاربة ،كاختار المالكية

()10

كالشافعية

( )1لساف العرب :إلبف منظكر 217/7 ،مادة قرض.
( )2الميذب :لمشيرازم .292/1 ،التيذيب لمبغكم.378/4 ،
( )3سكرة المزمؿ ،اآلية.20 :
( )4انظر لساف العرب :البف منظكر .544/1 ،تاج العاركس :لمزبيدم.19/19 ،
( )5لساف العرب :البف منظكر.217/7 ،
()6انظر المصدر السابؽ.217/7 .
( )7إعانة الطالبيف :لمدمياطي.117/3 ،
( )8تحفة الفقياء :لمسمرقندم.19/3 ،
( )9الشرح الكبير عمي متف المقنع :البف قدامو.130/5 ،
( )10جامع األميات :البف الحاجب.423/1 ،
()11

بحر المذىب :لمريكاني.73/7 ،
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()11

التسميو بالقراض كمف

 -1عند الحنفية :المضاربة ىي دفع الماؿ إلى الغير ليتجر بو عمى أف يككف الربح الحاصؿ
فيو بينيما عمى ما شرطا(.)1

 -2عند المالكية :القراض ىك أف يدفع رجؿ الى رجؿ دراىـ أك دنانير ليتاجر فييا ،كليبتغي
رزؽ اهلل فييا يضرب في األرض إف شاء ،أك يتجر في الحضر فما أفاء اهلل في ذلؾ الماؿ
مف ربح فيك بينيما عمى شرطيما(.)2

 -3عند الشافعية :القراض ىك أف يدفع المالؾ إلى العامؿ ماالن ليتجر العامؿ فيو كالربح
مشترؾ(.)3

 -4عند الحنابمة :المضاربة ىي أف يدفع إنساف مالو إلى آخر يتجر فيو كالربح بينيما(.)4
كبالنظر في التعريفات السابقة لفقياء المذاىب لمقراض أك المضاربة نجد أنيا جميعان متقاربو،

كلـ تختمؼ العبارات فييا كثي انر كالعبلقة كاضحو بيف المعنى االصطبلحي الذم أكردكه كالمعني

المغكم حيث إف الضرب في األرض أك قطع جزء مف الماؿ ىما الركف األساسي لعقد القراض أك

المضاربة في الماؿ.

تعريف الباحث لعقد القراض:
وبعد ذلك يمكن لمباحث أن يقول أن عقد القراض  :عقد شراكة بيف رب الماؿ ،كعامؿ
القراض يدفع فيو رب الماؿ لعامؿ القراض ماالن ليتجر فيو كالربح بينيما.

()1
() 2

تبيف الحقائؽ :لمزيمعي .52/5 ،العناية شرح اليداية :لمبابرتي.446/8 ،
مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ :لمحطاب .355/5 ،الكافي في فقو أىؿ المدينة :البف عبد البر،

.771/2

()3
()4

معنى المحتاج :لمشربينى .398/3 ،تكممة شرح الميذب :لممطيعى.358/14 ،

مطالب أكلي النيى :لمرحيباني .513/3 ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة.152/2 ،
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المطمب الثالث -ألفاظ ذات صمة بالقراض:
 -1اإلبضاع:

أ .في المغة:
لو(.)1

أبضع الشيء جعمو بضاعة ،كىك إعطاء شخص آخر رأس ماؿ عمى ككف الربح تمامان عائدان

ب .في الصطالح:

 تعريف الحنفية :ىك أف يككف الماؿ لممبضع ،كالعمؿ مف اآلخر(.)2

 تعريف المالكية :أف يبضع بماؿ القراض أم يرسمو أك بعضو مع غيره ليشترم بو ما يتجر
العامؿ بو(.)3

 تعريف الشافعية :ىك بعث البضاعة أم الماؿ لمف يتجر لو فيو فيككف ككيبلن ال أجرة
لو(.)4

 تعريف الحنابمة :أف يقكؿ صاحب الماؿ :خذ ىذا الماؿ كاتجر بو ،كالربح كمو لي فيك
إبضاع(.)5

والصمة بينيما :أف كبلن مف المضاربة كاإلبضاع أخذ ماؿ مف مالكو ليتجر فيو آخذه ،لكف

آخذ الماؿ في المضاربة لو جزء مف الربح بحسب ما اتفقا عميو ،فيك شريؾ فيما يككف مف ربح

التجارة ،أما في اإلبضاع فبل شيء لو؛ ألنو ككيؿ عف صاحب الماؿ دكف أجرة(.)6

() 1

انظر :القامكس الفقيي :ألبك حبيب( ،ص ،)37:المعجـ الكسيط :لمجمع المغة العربية ،60/1 ،معجـ لغة

()2

البناية شرح اليداية :لمعيني ،88/10 ،كانظر :المبسكط :لمسرخي .100/22 ،العناية شرح اليداية :لمبابرتي،

الفقياء :لقمعجي( ،ص.)39:

.474/8
() 3

حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير :لمدسكقي .521/3 ،كانظر :شرح مختصر خميؿ :لمخرشي.208/6 ،

()4

الغرر البيية في شرح البيجة الكردية :لمسنيكي .286/3 ،كانظر :نياية المحتاج إلى شرح المنياج :لمرممي،

الذخيرة :لمقرافي.172/7 ،

 .226/5تحفة المحتاج في شرح المنياج :لمييتمي.290/5 ،
() 5

المبدع في شرح المقنع :البف مفمح .368/4 ،كانظر :اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ :لممرداكم،

 .417/5شرح منتيى اإلرادات :لمبيكتي.212/2 ،

()6

المكسكعة الفقيية الككيتية :ك ازرة األكقاؼ.36/38 ،
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 -2الشركة:

أ .في المغة:
ىك أف يككف الشيء بيف اثنيف ال ينفرد بو أحدىما .كيقاؿ :شاركت فبلنان في الشيء ،إذا

صرت شريكو .كأشركت فبلنان ،إذا جعمتو شريكان لؾ(.)1
ب .في الصطالح:

 عند الحنفية" :عبارة عف عقد بيف المتشاركيف في األصؿ كالربح"(.)2

 عند المالكية" :ىي إذف كؿ كاحد مف المتشاركيف لصاحبو في التصرؼ في مالو ،أك ببدنو
ليما أم لو كلشريكو"(.)3

 عند الشافعية" :ثبكت الحؽ في شيء الثنيف فأكثر عمى جية الشيكع"(.)4
 عند الحنابمة" :االجتماع في استحقاؽ أك تصرؼ"(.)5

الصمة بينيما :أف كبلن مف الشريكيف في المضاربة كالشركة يستحقاف جزءان مف الربح ،كالفرؽ

بينيما أف المضارب ال يشارؾ في رأس الماؿ كالشريؾ ،كلكف منو العمؿ فقط( ،)6كتككف الخسارة

في الشركة بيف الطرفيف ،كفي المضاربة عمى رب الماؿ فقط.

 -3القرض:

أ .في المغة:
قرض :القاؼ كالراء كالضاد أصؿ صحيح ،كىك يدؿ عمى القطع .كالقرض :ما تعطيو

اإلنساف مف مالؾ لتقضاه ككأنو شيء قد قطعتو مف مالؾ(.)7

()1

انظر :مقاييس المغة :البف فارس .265/3 ،لساف العرب :البف منظكر .448/10 ،كمعجـ لغة الفقياء :محمد

ركاس قعمجي.261/1 ،

()2

الدر المختار :البف عابديف .299/4 ،كانظر :مجمع األنير :شيخي زاده .714/1 ،كالجكىرة النيرة :لمزبيدم،

.285/1

()3

() 4

مكاىب الجميؿ :لمحطاب .117/5 ،كانظر :منح الجميؿ :لعميش .248/6 ،التاج كاإلكميؿ :لممكاؽ.64/7 ،
أسنى المطالب :لؤلنصارم .252/2 ،كانظر :مغني المحتاج :لمشربيني .221/3 ،حاشيتا قميكبي كعميرة:

لقميكبي كعميرة.416/2 ،

()5
()6
()7

المغني :البف قدامة المقدسي .3/5 ،كانظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي :لمزركشي.124/4 ،
بدائع الصنائع :لمكاساني.62/6 ،

انظر :مقاييس المغة :البف فارس .71/5 ،معجـ لغة الفقياء :لقعمجي.361/1 ،
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ب .في الصطالح:

 تعريف الحنفية :عقد مخصكص يرد عمى دفع ماؿ مثمي لرد مثمو(.)1

 تعريف المالكية :دفع متمكؿ في عكض غير مخالؼ لو ال عاجبلن ،تفضبلن فقط ال يكجب
إمكاف عارية ال تحؿ متعمقان بذمة(.)2

 تعريف الشافعية :ىك تمميؾ الشيء عمى أني رد بدلو(.)3

 تعريف الحنابمة :ىك دفع الماؿ إلى الغير لينتفع بو كيرد بدلو(.)4
الصمة بين المضاربة والقرض :أف في كؿ منيما دفع الماؿ إلى غيره ،إال أنو في القرض

عمى كجو الضماف( ،)5كفي المضاربة عمى كجو األمانة(.)6

المطمب الرابع -مشروعيتو القراض:

اتفؽ الفقياء عمى مشركعية القراض كال خبلؼ بيف المسمميف في ذلؾ كأف المضاربة كانت

في الجاىمية ،كأقرىا اإلسبلـ(.)7

قاؿ ابف عبد البر رحمو اهلل( :أصؿ ىذا الباب إجماع العمماء عمى أف المضاربة سنة

معمكؿ بيا مسنكنة قائمو)(.)8

()1

مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر :لشيخي زاده .82/2 ،كانظر :بدائع الصنائع :لمكاساني .395/7 ،رد

المحتار عمى الدر المختار :البف عابديف.161/5 ،
() 2

حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير :لمدسكقي .222/3 ،كانظر :الذخيرة :لمقرافي .286/5 ،حاشية الصاكم

عمى الشرح الصغير :لمصاكم.291/3 ،

()3

نياية المحتاج إلى شرح المنياج :لمرممي .219/4 ،كانظر :مغني المحتاج :لمشربيني .29/3 ،حاشية الجيرمي

عمى شرح المنيج :لمبجيرمي.348/2 ،
() 4

المبدع في شرح المقنع :البف مفمح .194/4 ،كانظر :اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ :لممرداكم،

 ،123/5اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ :لمحجاكم.146/2 ،

()5

كجو الضماف :أم يضمف النقص في ماؿ القرض ،تعدل أك لـ يتعد ،قصر أك لـ يقصر ،أما كجو األمانة :فيك

ال يضمف إال إذا تعدل أك قصر .انظر :الفقو اإلسبلمي كأدلتو :لمزحيمي.3633/5 ،

()6

() 7

المقدمات كالمميدات :البف رشد.5/3 ،
انظر بدائع الصنائع :لمكاساني .79/6 ،بداية المجتيد :البف رشد .21/4 :تكممة شرح الميذب :لممطيعى،

 .359/14المغني :البف قدامو.19/5 ،

()8

اإلستذكار :البف عبد البر.4/7 ،
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والدليل عمي ذلك :القرآن والسنة واآلثار والقياس:

أولً -من القرآن:

ونِّ َي ْ ِ
ِّاْلَ ْر ِ
ون ِِّف ْ
ضِّ َيبْتَ ُغ َ
ْض ُب َ
آخ ُر َ
 قكلو تعالىَ  :و َ
هللَّ.)1(
ون ِِّم ْنِّ َف ْض ِلِّا ِِّ
ِ
ِ ِ
ِّاْلَ ْر ِ
َِشوا ِِّف ْ
ض َِّوا ْب َت ُغوا ِِّم ْن ِّ َف ْض ِل ِّاهللَِّ َِّوا ْذ ُك ُروا ِّاهللََّ ِّكَثِ ًراِّ
 قكلو تعالىَ  :فإِ َذا ِّ ُقضقَت َّ
ِّالص ََل ُة ِّ َفا ْكت ُ
َل َع َّؾ ُؽ ْمِّ ُت ْػؾِ ُحو َِّن.)2(
َاحِّ َأ ْنِّ َت ْب َت ُغواِّ َف ْض ًَل ِِّم ْن َِّرب ُؽ ِّْم.)3(
ِّجـ ٌ
 قكلو تعالىَ  :ل ْق َسِّ َع َؾ ْق ُؽ ْم ُ

وجو الدللة:
أف القراض أصمو مف الضرب في األرض كالمضارب يضرب في األرض يبتغى مف فضؿ
اهلل ،ألف التاجر يسافر في طمب الربح كالسفر يكنى عنو بالضرب في األرض ،كألنو طمب

الفضؿ(.)4

ثانياً -السنة النبوية:

 ما يركم عف ابف عباس -رضى اهلل عنيما -أنو قاؿ( :كـــان العبــاس بـــن عبـــد المطمب)
إذا دفع مالً مضاربة اشترط عمى صاحبو :ل يسمك بو بح ارً ،ول ينزل بو وادياً ،ول

يشترى بو ذات كبد رطبة ،فإن فعل فيو ضامن ،فرفع شرطو إلى رسول اهلل -صمى اهلل

عميو وسمم :-فأجازه(.)5

 عف صييب  -رضى اهلل عنو  -قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ( :-ثالث
فيين البركة ،البيع إلى أجل ،والمقارضة ،وأخالط البر بالشعير ،لمبيت ل لمبيع)(.)6

رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عيو كسمـ  -كالناس يتعاقدكف المضاربة فمـ ينكر عمييـ،
 ي
كبعث ي
كذلؾ تقرير ليـ عمى ذلؾ ،كالتقرير أحد كجكه السنة(.)7
()1
()2

سكرة المزمؿ ،اآلية.20 :
سكرة الجمعة ،اآلية.10 :

()3

سكرة البقرة ،اآلية.198 :

() 5

المعجـ األكسط :لمطبراني ،كتاب (القراض) ،حديث رقـ  .231/1 ،760السنف الكبرل لمبييقى :حديث رقـ

()4

بدائع الصنائع :لمكاساني.79- 88/6 ،

 ،184/6 ،16611كضعو البييقى.

()6

سنف ابف ماجو :البف ماجو ،كتاب (التجارات)(،باب الشركو كالمضاربو) ،حديث رقـ  .768/2 ،2289قاؿ عنو

األلباني منكر ،السمسمة الضعيفة كالمكضكعة :لؤللبانى.18/5 ،

()7

بدائع الصنائع :لمكاسانى.79/6 ،
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وجو الدللة:
تدؿ األحاديث السابقة عمى مشركعية المضاربة ،كأنيا جائزة كأقرىا النبي –صمى اهلل عميو

كسمـ.-

ثالثاً -اآلثار:
 عف أسمـ رضي اهلل عنو قاؿ :خرج عبد اهلل كعبيد اهلل ابنا عمر بف الخطاب في جيش إلى
العراؽ ،فمما قفبل م ار عمى أبي مكسى األشعرم –رضي اهلل عنو ، -فرحب بيما كسيؿ،

كىك أمير البصرة ،فقاؿ :لك أقدر لكما عمى أمر أنفعكما بو لفعمت ،ثـ قاؿ :بمى ،ىا ىنا
ماؿ مف ماؿ اهلل ،أريد أف أبعث بو إلى أمير المؤمنيف ،فأسمفكماه فتبتاعاف بو متاع مف

متاع العراؽ فتبيعانو بالمدينة ،فتؤدياف رأس الماؿ إلى أمير المؤمنيف ،كيككف لكما الربح،

فقاال :كددنا ،ففعبل ،فكتب إلى عمر -رضى اهلل عنو -يأخذ منيما الماؿ ،فمما قدما المدينة
باعا كربحا ،فمما رفعا ذلؾ إلى عمر -رضى اهلل عنو -قاؿ" :أكؿ الجيش أسمفؾ كما

أسمفكما؟ قاال :ال ،قاؿ عمر -رضى اهلل عنو :-ابف أمير المؤمنيف فأسمفكما ،أديا الماؿ
كربحو ،فأما عبد اهلل فأسمـ ،كأما عبيد اهلل فقاؿ :ال ينبغي لؾ يا أمير المؤمنيف ،ىذا لك

ىمؾ الماؿ أك نقص لضمناه ،قاؿ" :أدياه" ،فسكت عبد اهلل ،كراجعو عبيد اهلل ،فقاؿ رجؿ

مف جمساء عمر بف الخطاب -رضى اهلل عنو :-يا أمير المؤمنيف ،لك جعمتو قراضان،

فقاؿ" :قد جعمتو قراضان" ،فأخذ عمر -رضى اهلل عنو -الماؿ كنصؼ ربحو ،كأخذ عبد اهلل
كعبيد اهلل نصؼ ربح الماؿ(.)1

وجو الدللة:
 -1قد استقر رأل عمر بف الخطاب عمى القراض حيث جعؿ ربح الماؿ مشتركان بالنصؼ بينو
كبيف عبد اهلل كعبيد اهلل  ،كفى ىذا داللة كاضحو عمى مشركعيتو.

 -2عف حكيـ بف حزاـ-رضى اهلل عنيما -صاحب رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -أنو:

(كان يشترط عمى الرجل إذا أعطاه مالً مقارضة يضرب لو بو أن ل تجعل مالي في كبد

()1

السنف الكبرل لمبييقى :كتاب (القراض) حديث رقـ  ،183/6 ،11605مكطأ مالؾ :كتاب (القراض) ،باب (ما

جاء في القراض) حديث رقـ  ،688/2 ،1قاؿ الحافظ :اسناده صحيح ،انظر :نيؿ االكطار :لمشككانى.318/5 ،
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رطبة ،ول تحممو في بحر ،ول تنزل بو في بطن مسيل ،فإن فعمت شيئاً من ذلك فقد

ضمنت مالي)(.)1

 -3عف عمى -رضى اهلل عنو  -في المضاربة( :الوضيعة عمى المال ،والربح عمى ما
اصطمحوا عميو)(.)2

 -4عف العبلء بف عبد الرحمف بف يعقكب ،عف ابيو ،عف جده ،أف عثماف بف عفاف( ،أعطاه
ماالن قراضان يعمؿ فيو عمى أف الربح بينيما)(.)3

وجو الدللة:
لفظة اإلعطاء تقتضى تسميمو إليو كائتمانو عميو ،كىذه سنة القراض ،كلك شرطا بقاء الماؿ

بيد صاحبو كاذا اشترل العامؿ سمعة كزف ،كاذ باع قبض الثمف لـ يجز ذلؾ(.)4

قال اإلمام الشوكانى- :رحمو اهلل" :-فيذه اآلثار في المضاربة تدؿ عمى أف الصحابة

كانكا يتعاممكف بيا مف غير نكير ،فكاف ذلؾ إجماعان سككتيان منيـ عمى الجكاز"(.)5

قال ابن عبد البر –رحمو اهلل" :-وىذه اآلثار وما كان مثميا عما ذكرناه من الصحابة تدل

عمى جواز القراض فيما ذكرنا من اجماع العمماء واتفق الفقياء –ائمة الفتوى -عمى جواز

القراض حجة كافية شافية"(.)6

رابعاً -القياس:
استدؿ بعض الفقياء عمى مشركعية المضاربة بالقياس عمى المساقاة؛ قاؿ الخطيب
الشربينى :كقد ثبتت بالقياس عمى المساقاة؛ ألنيا إنما جكزت لمحاجة مف حيث اف مالؾ النخيؿ قد

()1

سنف الدار قطنى :لمدار قطني كتاب (البيكع) ،حديث برقـ  .24/4 ،3033قاؿ الصنعانى :رجالو ثقات ،كقاؿ

عنو االماـ مالؾ :كىك مكقكؼ صحيح ،انظر :سبؿ السبلـ :الصنعانى .111/2

()2

مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعانى :لمصنعاني كتاب (البيكع) ،حديث رقـ  .248/8 ،15087قاؿ عنو ابف الممقف

()3

مكطأ مالؾ :كتاب (القراض) ،حديث رقـ .994/4 ،2535 ،قاؿ عنو شعيب األرنؤكط ،في سنده يعقكب المدني

أثر عمى غريب ،كىذا يقتضى ضعفو عنده .البدر المنير :البف الممقف.26/7 ،

كىك مجيكؿ .لكف يشيد لو الحديث الذم قبمو في كتاب المكطأ ،حاشية جامع األصكؿ :البف األثير.293/10 ،

()4
()5
()6

المنتقى شرح المكطأ :لمباجى.151/5 ،
نيؿ األكطار :لمشككاني.318/5 ،
االستذكار :البف عبد البر.4/7 ،
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ال يحسف تعيدىا كال يتفرغ لو ،كمف يحسف العمؿ قد ال يممؾ ما يعمؿ فيو ،كىذا المعنى مكجكد في

القراض(.)1

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو اهلل" :-لقد كان أحمد يرى أن يقيس المضاربة عمى

المساقاة والمزارعة".

لثبكتيا بالنص فتجعؿ أصبلن يقاس عميو ،كاف خالؼ فييما مف خالؼ ،كقياس كؿ منيما

عمى اآلخر صحيح ،فاف مف ثبت عنده جكاز أحدىما أمكنو أف يستعمؿ فيو حكـ اآلخر

لتساكييما(.)2

()1
()2

مغني المحتاج :لمشربيني.398/3 ،

مجمكع الفتاكم ،البف تيمية.101/29 ،
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المبحث الثاني
الحكمة من مشروعية القراض وأركانو وشروطو
المطمب األول -الحكمة من مشروعية القراض:
لقد أباح اإلسبلـ التعامؿ بالمضاربة لشدة حاجة الناس إلييا ،كلما يترتب عمييا مف منافع

عديدة فاإلسبلـ حريص كؿ الحرص عمى استثمار الماؿ ،كعدـ تركو عاطبلن كحريص أيضان عمى
قياـ اإلنساف بالعمؿ كابتعاده عف الكسؿ كالتعطيؿ ،كليس كؿ مف يممؾ الماؿ لديو القدرة عمى

العمؿ فيو كاستثماره كال كؿ مف يممؾ القدرة كالكفاءة عمى العمؿ يتكافر لديو الماؿ.

كمف ىنا كانت المضاربة األداة التي تحقؽ التعاكف المثمر بيف الماؿ كالعمؿ لصالح

الطرفيف كالمجتمع في آف كاحد ،كتتحقؽ بمشركعية ىذا العقد سد حاجة الطرفيف ،كتكسعة أبكاب

الرزؽ الذم يعكد عمى رب الماؿ المضارب باإلضافة لما فيو مف نفع لممجتمع كتنمية لو.

المطمب الثاني -أركان عقد القراض:
فبلبد مف بياف حقيقة العقد كأركانو
لما كاف القراض يحصؿ بيف رب الماؿ كعامؿ القراض
ى
التي ال يقكـ إال بيا.
 -1عند الحنفية :ركف العقد .اإليجاب كالقبكؿ ،كذلؾ بألفاظ تدؿ عمييا فاإليجاب ىك لفظ
المضاربة كالمعاممة كالمقارضة ،كما يؤدم معاني ىذه األلفاظ ،بأف يقكؿ رب الماؿ ،خذ ىذا

الماؿ مضاربة عمى أف ما رزؽ اهلل -عز كجؿ -أك أطعـ اهلل منو مف ربح ،فيك بيننا عمي
كذا مف نصؼ أك ربع أك ثمث أك غير ذلؾ مف األجزاء المعمكمة(.)1

 -2عند المالكية :القراض أركانو أربعو ،كىـ العاقداف كىما( :الككيؿ كالمككؿ) ،كالماؿ،
كالصيغة ،كالجزء المعمكؿ لمعامؿ (الربح)(.)2

 -3عند الشافعية :أركاف القراض خمسو ،ماؿ ،كعمؿ ،كربح ،كصيغو ،كعاقداف(.)3

 -4عند الحنابمة :أركاف المضاربة خمسو أيضان ،صيغو ،كعاقداف ،كماؿ ،كعمؿ ،كتقدير نصيب
العامؿ(.)4
()1

بدائع الصنائع :لمكاساني .79/6 ،كانظر مجمع األنير :لشيخي زاده.321/2 ،

()3

انظر أسني المطالب :لؤلنصارم .380/2 ،مغني المحتاج :لمشربيني.318/3 ،

()2

انظر الفكاكو الداني عمي رسالة بف أبي زيد القي اركاني :لمنفراكم.122/2 ،

()4

انظر المغني :البف قدامو ،20/5 ،كشؼ القناع :لمبيكتي.580/3 ،
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كمما سبؽ يتضح لنا أف الحنفية عندىـ الصيغة ،ىي الركف فقط الكحيد كىك اإليجاب

كالقبكؿ ،كالمالكية عندىـ أربعة أركاف كالشافعية كالحنابمة متفقيف عمى األركاف الخمسة ،كىي التي
يتكقؼ ،كيرتكز عمييا تحقيؽ عقد القراض فإذا فقد كاحد منيا ال يكجد قراض كفسد العقد.

المطمب الثالث -شروط عقد القراض:
 -1ما يتعمق بالعاقدان من الشرط ،كالعاقداف ىما( :المالؾ كالعامؿ) كشركطيما كككيؿ كمككؿ
في شرطيما ،ألف القراض تككيؿ بعكض ،فيشترط أىمية التككؿ في المالؾ ،كأىمية التككؿ في
العامؿ ،فبل يككف كاحد منيما سفييان كال صبي كمجنكف كسفيو أف يقارض مف يجكز إيداعو
الماؿ المدفكع إليو ،سكانء أكاف الكليي أبان أك أك جد أك كصي أـ حاكـ(.)1

 -2ما يتعمق بالمال من الشرط :يشترط لصحة ككف الماؿ فيو دراىـ كدنانير خالصة ،كأف يككف
مسممان إلى العامؿ(.)2

 -3ما يتعمق بالعمل من الشرط :كيشترط فيو التجارة كىي االسترباح بالبيع كالشراء(.)3

 -4ما يتعمق بالربح من الشرط :كيشترط اختصاصيما بالربح حسب النسبة كتككف مشاعو مثبلن
الربع أك النصؼ أك الثمث حسب االتفاؽ بينيما دكف تحديد مبمغ معيف(.)4

 -5ما يتعمؽ بالصيغة مف الشرط ،كيشترط لصحة القراض صيغو ،كىي إيجاب كقارضتؾ أك

أيضا في الصيغة
ضاربتؾ أك عاممتؾ أك بع كشترم عمى أف الربح بيننا نصفيف ،كيككف ىناؾ ن
قبكؿ ،كىك متصؿ باإليجاب بالطريؽ المعتبر في البيع(.)5
إذان يتضح لنا مف ىذه الشركط :أف يككف الربح مجيكؿ الكميو معمكـ النسبة كربع كخمس

كيككف مف ربح الماؿ ال مف غيره.

كأف يككف رأس الماؿ نقدان أك ما يقكـ مقامو ،كيككف مسممان كقت العقد مف يده ،فبل يصح

بديف كال رىف كال كديعو.

()1
()2
()3
()4
()5

مغني المحتاج :لمشربيني .405/3 ،الفكاكو الداني :لمنفراكم.122/2 ،
اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ :لمحجاكم.253/2 ،
التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :لممكاؽ.451/7 ،
مغني المحتاج :لمشربيني.403/3 ،
المرجع السابؽ .405/3
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ممخص شروط القراض:
 -1أف يككف أرس الماؿ نق ندا مضركبان كما ألحؽ بو.
 -2أف يككف رأس الماؿ مسممان كقت العقد مف يده.

 -3ال يصح أف يككف رأس الماؿ رىف كال كديعو كال ديف.
 -4أف يككف الربح مجيكؿ الكميو معمكـ النسبة كربع كخمس.
 -5أف يككف الربح مف نفسو أم مف نفس الماؿ ألمف غيره.

 -6أف يككف جميع العمؿ عمي العامؿ كال يتقيد عقده بصيغو مخصكصو(.)1

()1

الفكاكو الداني :لمنفراكم.123/2 ،
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الفصل الثاني
اآلراء الفقيية لإلمام مالك في النفقة والشرط وأحكام العروض
والكراء من كتاب القراض

وفيو مبحثان:
 المبحث األول -ما يجوز من النفقة والشرط في القراض ،وفيو أربع مسائل:
 المسألة األكلى -نفقة عامؿ القراض في الحضر كالسفر.

 المسألة الثاني -تقييد عامؿ القراض بالتجارة بشخص بعينو.
 المسألة الثالثة-تقييد عامؿ القراض بزمف معيف.

 المسألة الرابعة -تقييد عامؿ القراض بسمعو معينو.

 المبحث الثاني -أحكام العروض ،والكراء ،والسمف ،والدين والمحاسبة وخمط
مال القراض .وفيو سبع مسائل:

 المسألة األكلى -العركض رأس ماؿ لمقراض.

 المسألة الثانية -العركض تباع كيقارض بثمنيا.
 المسألة الثالثة -الكراء في القراض.

 المسألة الرابعة -خمط ماؿ القراض بماؿ العامؿ.
 المسألة الخامسة -البيع بالديف (نسيئو) في القراض.
 المسألة السادسة -السمؼ في القراض.

 المسألة السابعة -المحاسبة في القراض.
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المبحث األول
ما يجوز من النفقة والشرط في القراض
وفيو أربع مسائل:
 المسألة األولى -نفقة عامل القراض في الحضر والسفر.
 المسألة الثانية -تقييد عامل القراض بالتجارة بشخص بعينو.
 المسألة الثالثة -تقييد عامل القراض بزمن معين.
 المسألة الرابعة -تقييد عامل القراض بسمعو معينو.
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المسألة األولى

نفقة عامل القراض في الحضر والسفر

قاؿ يحيى قاؿ مالؾ( :وجو القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبو

عمي أن يعمل فيو ول ضمان عميو ،ونفقة العامل في المال في سفره من طعامو وكسوتو وما
يصمحو بالمعروف بقدر المال ،إذا شخص

()1

في أىمو فال نفقة لو من المال ول كسوة)(.)2

في المال ،إذا كان المال يحمل ذلك ،فإن كان مقيماً

 صورة المسألة:

(إذا احتاج المضارب إلى نفقة في أثناء عممو كأجرة سكن وقوت ،ونحو ذلك في حال

سفره وحضره فيل لو أخذ النفقة من مال المضاربة أم ل؟)(.)3

 تحرير محل النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى جكاز المضاربة في السفر إذا كانت مطمقو فمو أف يتصرؼ في ماؿ
()4

القراض ما بدا لو في سائر األمكنة

 سبب الخالف:

كاختمفكا عمى نفقة المضارب في السفر كالحضر(.)5

اعتبركا أف النفقة في السفر كالحضر عمي المضارب زيادة منفعة ،ألف عامؿ القراض

شريؾ مع رب الماؿ في الربح عمي ما يتفقا عميو كليس أجير.

 مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في المسألة عمي أربعة مذاىب:
المذىب األول -مذىب الحنفية

( )6

كقكؿ لمشافعية( ،)7أنو ال يستحؽ المضارب النفقة في

الحضر أما في السفر فمو النفقة بالمعركؼ عرفان.
()1
()2
()3
()4

ص في الماؿ /أم سافر في الماؿ ،المكطأ شرح الزرقاني :لمزرقاني.528/3 ،
ى
شخ ى
المكطأ :لئلماـ مالؾ.994/4 ،
انظر المرجع السابؽ الجزء كالصفحة.

المبسكط :لمسرخسي .31/22 ،بداية المجتيد :البف رشد .26/4 ،الميذب :لمشيرازم .229/2 ،المغني :البف

قدامو.16/5 ،

()5
()6

انظر بداية المجتيد :البف رشد.21/4 ،
انظر المبسكط :لمسرخسي .62/22 ،بدائع الصنائع ،105-72/6 :شرح فتح القدير :البف اليماـ.67/10 ،

تبيف الحقائؽ :لمزيمعي.51/3 ،

()7

أنظر ركضة الطالبيف كعمدة المفتنيف :لمنككم .135/5 ،مغني المحتاج :لمشربيني.428/2 ،
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قاؿ الكاساني  -رحمو اهلل" :-كأما تفسير النفقة التي في مال المضاربة والكسوة والطعام

واإلدام والشراب ،وأجر األجير وفراش ينام عميو ،وعمف دابتو التي يركبيا في سفره ،ويتصرف

عمييا في حاجتو وغسل ثيابو ودىن السراج والحطب ونحو ذلك"(.)1
()2

المذىب الثاني :مذىب الشافعية

كىك األصح عندىـ ،أنو ليس لممضارب نفقة مطمقاً ل

حض ارً ول سف ارً ولو شرط ذلك واذا شرطو فيذا شرط فاسد.

قاؿ يحي النككم رحمو اهلل" :ول ينفق منو عمي نفسو حض ار ول سف ار في األظير"(.)3
المذىب الثالث :كىك قكؿ اإلماـ مالؾ كاليو ذىب المالكية( :)4إذا كان المال كثي ارً فمو

النفقة في سفره دون الحضر أما إن كان قميالً فال نفقة لو في السفر والحضر.

قاؿ اإلماـ مالؾ -رحمو اهلل .:"-وليس لممقارض أن يستنفق من المال ،ول يكتسي منو

ما كان مقيما في أىمو ،إنما تجوز لو النفقة إذا شخص في الما ُل ،وكان المال يحمل النفقة فإن
كان إنما يتجر في المال في البمد الذي ىو بو مقيم ،فال نفقة لو من المال ول كسوة(.)5
المذىب الرابع -مذىب الحنابمة( )6أف العامؿ ليس لو نفقة إال إذا اشترط ذلؾ.
قاؿ اإلماـ أحمد -رحمو اهلل" :-ينفق عمي من كان ينفق عميو غير متعد بالنفقة ول

مضر بالمال ولو نفقو من المأكول خاصو إل إذا كان سفره طويالً يحتاج إلى تجديد كسوه ،فمو

أن يكتسي ،وىذا يكون حسب ما اشترطا عميو"(.)7

 األدلة:
أدلة المذىب األول -استدل أصحاب المذىب األول بالقياس والمعقول:

()1

بدائع الصنائع :لمكساني.107-106/6 ،

()2

انظر ركضة الطالبيف :لمنككم .135/5 ،التجريد لنفع العبيد :حاشية البجيرمي.152/3 ،

()4

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ .1005/4 ،انظر شرح الزرقاني عمي المكطأ :لمزرقاني.449-439/3 ،

()3

()5
() 6

مغني المحتاج :لمشربيتي.317/2 ،
المكطأ :لئلماـ مالؾ.1005/4 ،

انظر المغني :البف قدامو .178/7 ،الفركع :البف مفمح .384/4 ،اإلنصاؼ :لممارداكم .440/5 ،كشؼ

اإلقناع :لمباىكتي.516/3 ،

()7

انظر الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامو.156-153/2 ،
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 -القياس :قالكا :ال يستحؽ شيئان في الحضر ،ألف ىذا مقتضى القياس فيك باقي في الحضر

ألجؿ نفسو ال لممضاربة فيك لـ يحتبس ألجميا .كأما في السفر فتجب النفقة ،ألنو احتبس
ألجؿ المضاربة كالقاعدة أف كؿ مف احتبس آلخر فعميو نفقتو قياسان عمى الزكجة(.)1

 -المعقول :ألنو لك أنفؽ في السفر لكاف عقد شركة عناف

() 2

ال مضاربة ،كاألصؿ أف

المضارب ال نفقة منو بخبلؼ الحضر ،فيك ممزـ بالنفقة عمى نفسو كلك لـ يضارب(.)3

أدلة المذىب الثاني -واستدلوا بالمعقول:
 -1ألف لو نصيبان مف الربح فبل يستحؽ شيئان آخر(.)4

 -2النفقة قد تككف قدر الربح فيؤدم إلى انفراده بو ،كقد تككف أكثر منو فيؤدم إلى أف يأخذ
جزءان مف رأس الماؿ ،كىك ينافي مقتضاه(.)5

 -3إذا اشترط فالشرط فاسد ،ألنو شرط ينافي مقتضى العقد(.)6
أدلة المذىب الثالث -استدل أصحاب ىذا المذىب بالمعقول.
حجة المالكية أنو إذا كاف الما يؿ كثي انر فإنو ال تضر النفقة برأس الماؿ أما إذا كاف الماؿ
قميبلن فإنيا تضر بو ،ألنيا قد تستغرؽ رأس الماؿ فبل يبقي منو شيئان ،كىذا فيو ضرر عمي رب

الماؿ(.)7

أدلة المذىب الرابع -من القياس والمعقول.
 -القياس :أف العامؿ لو نفقو في السفر كالحضر قياسان عمى الككيؿ.

()1
()2

المبسكط :لمسرخسي .62/22 ،تبيف الحقائؽ :لمزيي.51/3 ،
شركة العناف :العناف مف المعانة كىي المعارضة كالمعارضة لممساكاة ،ىك أف يشترؾ اثناف بمالييما عمى أف

يعمبل فيو بأبدانيما ،كالريح بينيما ،فإذا صحت ،فما تمؼ مف الماليف ،فيك مف ضمانيما ،كاف خسرا ،كانت الخسارة
بينيما عمى قدر الماليف .كىي جائزة باالتفاؽ .انظر :البحر الرائؽ :البف نجيـ .187/5 ،جامع األميات :البف

الحاجب .393/1 ،بحر المذىب :لمركياني .12/6 ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة.146/2 ،

()3
()4
()5
()6
()7

انظر بدائع الصنائع :لمكاساني .72-105/6 ،عقد المضاربة في االقتصاد اإلسبلمي :لمدبك ،ص.195
انظر :احكاـ الطكارئ في عقكد المعكضات المالية  ،820/2الشركات :لرشاد خميؿ ص.177
انظر مغني المحتاج :لمشربيني ،429/2 ،حاشية الجمؿ :لمجمؿ.519/3 ،
المضاربة :لمماكردم ،ص .172

انظر المكطأ :لئلماـ مالؾ.1005/4 ،
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 وجو القياس :أف الككيؿ لو نفقو مف الماؿ المككؿ في التصرؼ فيو إذا احتاج منو شيئان،كلكف إذا اشترط ذلؾ ،ككذلؾ عامؿ القراض في سفره (.)1

 المعقول: -1األصؿ أنو ال يستحؽ النفقة ،ألنو ماؿ مسمـ أكالن كال يحؿ ماؿ المسمـ إال برضى منو.

 -2قالكا اشتراط النفقة في عقد المضاربة شرط صحيح ال ينافي مقتضى العقد فيمزـ العمؿ
بو(.)2

 -3أنو غير مخالؼ لمعرؼ :قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيميو -رحمو اهلل "-:إن كان بينيما شرط
في النفقة جاز ذلك ،وكذلك إن كان ىناك عرف وعادة معروفة بينيم ،وأطمق العقد فإنو

يحمل عمى تمك العادة  ،وأما بدون ذلك فإنو ل يجوز"(.)3

 مناقشة األدلة:
المذىب األول -أنيـ قاسكا عمى الزكجة يجاب عميو أف الزكجة كاجب اإلنفاؽ عميو في
السفر كالحضر ،ألنيا احتبست ألجمو  ،أما عامؿ القراض كرب الماؿ شركاء في األرباح بنسبو
متفؽ عمييا بينيما مف الماؿ ،كلذلؾ فإف االحتباس ال يككف ألحدىما بؿ ليما معان.
كعقكد المعامبلت تختمؼ عف عقكد المعامبلت.
المذىب الثاني -قالك أف لو نصيبان مف الربح كلذلؾ ال يستحؽ شيئان آخر ىذا كبلـ ال

يتكافؽ مع القكاعد الفقيية التي تقكؿ الضركرة تقدر بقدرىا ،كالذم يسافر لمعمؿ يحتاج إلى
مصركفات كمستمزمات لمسفر ،كلذلمؾ ينبغي أف تككف لو نفقة قد تككف األرباح أقؿ مف الماؿ الذم

أنفقو عمى تجارة المضاربة كفي ىذه الحالة يقع عميو ضرر كقاؿ النبي -عميو الصبلة كالسبلـ:-

(ل ضرر ول ضرار)( ،)4كال نسمـ أنو يتنافى مع مقتضى العقد بؿ يكافقو ،ألف مقتضى العقد أف ال
يدفع العامؿ ماالن بؿ منو العمؿ فقط.

()1
()2
()3

الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامو.153/2 ،
انظر المغني :البف قدامو .178/7 ،شركة المضاربة في الفقو اإلسبلمي :لمسممي ص.189
مجمكع الفتاكم :البف تيميو.90/30 ،

( )4سنف الدارقطني :لمدار القطني كتاب األقضية حديث رقـ  .577/2 ،86كقاؿ الحاكـ .صحيح اإلسناد عمي شرط
مسمـ ،المستدرؾ عمى الصحيحيف :لمحاكـ .57/2 ،كقاؿ عنو ابف رجب الحنبمى حديث حسف ،جامع العمكـ كالحكـ:

البف رجب الحنبمى.207/2 ،
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المذىب الثالث -الماؿ إذا كاف قميبلن فبل نفقة لو كالرد عمى ىذا أف العبرة ليست بكثرة
الماؿ كال بقمتو ،كلكف بحجـ المجيكد كاإلنفاؽ مف العامؿ كالمجيكد ،كاإلنفاؽ الذل تحممو العامؿ
بسبب الشركة.
المذىب الرابع :كىك مذىب الحنابمة أف العامؿ ليس لو نفقة إال إذا اشترط ذلؾ ،كىذا قكؿ
اعتمد عمى قاعدة العقد شريطة المتعاقديف كقكؿ النبي -عميو الصبلة كالسبلـ( -المسممون عند
شروطيم) ( ) 1كلكف العقد شريطة المتعاقديف مالـ يخالؼ الشرع كظني ىنا أنو في حالة عدـ
ظا كالعادة محكمة كاألصؿ في
االشتراط نرجع المسألة إلى العرؼ فالمعركؼ عرفا كالمشركط لف ن
العقكد التراضي.
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمة -رحمو اهلل "إن كان بينيما شرط في النفقة جاز ذلك ،وكذلك
إن كان ىناك عرف وعادة معروفة بينيم وأطمق العقد فإنو يحمل عمى تمك العادة وأما بدون ذلك
فإنو ل يجوز"(.)2

 الترجيح:

بعد النظر في أقكاؿ العمماء ك األدلة كمناقشتيا تبيف لي أف أرجح األقكاؿ قكؿ الحنابمة،
كىك أف عامؿ القراض (المضارب) لو أخذ النفقة إذا اتفؽ مع رب الماؿ كاشترطا عميو ذلؾ ،كاف لـ
يشترطاف رد المسألة لمعرؼ كالعادة ،ألف العادة تقكـ مقاـ الشرط في حاؿ عدـ االتفاؽ ،أك غفؿ
العامؿ عف االشتراط.
أسباب الترجيح:
 -1كؿ ما استدؿ بو أصحاب المذاىب أدلو عقميو كال يكجد نص أك إجماع يعتمد عميو ،كالقكؿ
بيذا الرأم ىك األقرب لمكاقع كاألبعد عف النزاع كأكؿ ماؿ الغير بغير طيب نفس.
 -2العقد شريطة المتعاقديف مالـ يخالؼ الشرع كعمى ىذا لك اشترط العامؿ عمي رب الماؿ
النفقة جاز كال إشكاؿ فيو
 -3أف كثير مف المعامبلت اإلسبلمية في حؿ النزاعات ترجع فييا إلى العرؼ إف لـ يكف
ىناؾ شرط قائـ بينيما.
 -4العمو مف التجارة كبخاص وة عقد القراض تحقيؽ الربح كالنفع لرب الماؿ كعامؿ القراض فمك
حممنا النفقة لعامؿ القراض لكقع عميو ضرر فكؽ مجيكده كعممو.

()1

المستدرؾ عمي الصحيحيف :لمحاكـ .كتاب (البيكع) حديث رقـ(،57/2 )2310قاؿ الحافظ ابف حجر رحمو اهلل:

كثير بف عبد اهلل ضعيؼ عند األكثر لكف البخارم كمف تبعو كالترمذم كابف خزيمو يقككف أمره كأما حديث أبي

ىريره فكصمو أحمد كأبك داكد كالحاكـ مف طريؽ كثير بف زيد عف الكليد بف رباح .فتح البارم :البف حجر

العسقبلني .451/4

()2

مجمكع الفتاكم :البف تيميو .90/30 ،الفتاكم الكبرم :البف تيميو.384/4 ،
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المسألة الثانية
تقييد عامل القراض بالتجارة مع شخص بعينو
قاؿ مالؾ :كال يجكز لرجؿ أف يشترط عمى مف قارضو ،أف ال يشترم إال مف فبلف .لرجؿ

يسميو فذلؾ غير جائز .ألنو يصير لو رسكال بأجر ليس بمعركؼ(.)1

 صورة المسألة:
(أف يطمب صاحب الماؿ مف عامؿ القراض أف ال يشترم إال مف فبلف بعينو)(.)2

 تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة أف لصاحب الماؿ الحؽ في اختيار الشخص الذم يريد أف يضارب

بمالو ،لكف اختمفكا في ككف رب الماؿ يشترط عمى العامؿ التقيد بمعالة شخص بعينو(.)3

 سبب الخالف:

أجير ،كقد تخؿ بمقصد العقد ،ألف تعيف شخص مظنة
أف ىذه الحالة تجعؿ عامؿ القراض
ان

عدـ الربح(.)4

 مذاىب الفقياء:
اختمف الفقياء في ىذه المسالة عمى مذىبين:
المذىب األول -ذىب الحنفية

()5

()6

كالحنابمة

إلى جكاز تعييف الشراء مف شخص بعينو.

قاؿ الكاساني -رحمو اهلل :-كلك قاؿ لو عمى أف تشترم مف فبلف كتبيع منو ،جاز عندنا،

كىك عمى فبلف خاصة ليس لو أف يشترم كيبيع مف غيره(.)7
()1
()2
() 3

المكطأ :لئلماـ مالؾ.999/4 ،
انظر المرجع السابؽ .999/4
بدائع الصنائع :لمكاساني .100/6 ،بداية المجتيد :البف رشد  .24/4منياج الطالبيف :لمنككم،154/1 ،

المغني :البف قدامو.177/7 ،

()4
()5

المنتقي شرح المكطأ :لمباجي  .163/5مغني المحتاج :لمشربيني.311/2 .
بدائع الصنائع :لمكاساني .100/6 ،تبيف الحقائؽ :لمزيمعي .95/5 ،اليداية في شرح بداية المبتدم :لممرغيناني،

.122/3

()6
()7

المغني :البف قدامو .177-176/7 .اليدايو في مذىب اإلماـ أحمد :لمكمكذاني.286/1 ،

بدائع الصنائع :لمكاساني.100/6 ،
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قاؿ ابف قدامو -رحمو اهلل" :-فالصحيح مثؿ أف يشترط عمي العامؿ أف ال تشتر إال مف

رجؿ بعينو ...أما لك قاؿ :التبع إال ممف اشتريت منو فإنو ال يصح"(.)1
المذىب الثاني -قكؿ مالؾ كاليو ذىب المالكية

() 2

كالشافعية

() 3

إلى عدـ جكاز تعييف

شخصان بعينو لمتعامؿ معو في الشراء كالبيع في القراض.
قاؿ اإلماـ مالؾ -رحمو اهلل" :-ول يجوز لرجل أن يشترط عمى من قارضو ،أن ل يشتري

إل من فالن .لرجل يسميو فذلك غير جائز"(.)4

قاؿ اإلماـ النككم -رحمو اهلل" :-ول يجوز أن يشترط عميو شراء متاع أو معاممة

شخص"(.)5
لزيد"(.)6

قاؿ اإلماـ الشربيني -رحمو اهلل" :-ول يجوز معاممة شخص بعينو ،كي ل تبع إل

 األدلة:
أدلة المذىب األول -استدل أصحاب المذىب األول بالمعقول:
 -1قالكا أنيا مضاربو خاصو ال تمنع الربح بالكمية فصح ،كما لك شرط عميو التجارة في نكع
معيف يعـ كجكده(.)7

 -2يصح التقيد لزيادة الثقة في المعامبلت(.)8

 -3إنو إذف في التصرؼ حاؿ الحياه فبل يبطمو التخصص كالككالة(.)9

 -4إف لرب الماؿ غرضان صحيحان في تخصيص رجؿ بعينو ألمانتو كثقتو(.)10
()1
()2
()3

المغني :البف قدامو.185-184/5 .
المكطأ :لئلماـ مالؾ .999/4 ،الشرح الكبير :لمدردير .467/3 ،المنتقي شرح المكطأ :لمباجي.477/3 ،
مغني المحتاج :لمشربيني .401/3 ،تحفة المنياج :لمييثمي .87/6 ،تكممة شرح الميذب :لممطيعي.369/14 ،

()4

المكطأ :لئلماـ مالؾ.999/4 ،

()6

انظر مغني المحتاج :لمشربيني.401/3 ،

()5

()7
()8
()9

منياج الطالبيف :لمنككم.154/1 ،
المغني :البف قدامو.177/7 ،
انظر العناية شرح اليداية :لمبابرتي .457/8 ،فتح القدير :البف اليماـ.457/8 ،
انظر المحصكؿ :لمرازم .7/3 ،اإلحكاـ :لبلمدم.281/2 ،

()10

التجريد :لمقدكرم.3512/7 ،
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 -5الشراء مف بعض الناس دكف اآلخريف قد يككف أربح لككنو أسيؿ في البيع(.)1
أدلة المذىب الثاني-
استدل أصحاب المذىب الثاني بالمعقول:
 -1العامؿ في الماؿ سنيتو التصرؼ ،كطمب االسترخاص ،فإذا منع مف ذلؾ ،كنص لو عمى
االبتياع مف معيف ،كاف بمثابة الرسكؿ إلى ذلؾ الرجؿ يبتاع منو لرب الماؿ ،فبل يجكز أف
تتعمؽ أجرتو بضماف الماؿ ،ألف كجكده مجيكؿ كمقداره مجيكؿ(.)2

 -2إذا عيف لممضارب شخصان خاصان فقد صار أجي انر لو بأجر مجيكؿ فبل تجكز(.)3

 -3إف مقصكد ىذه العقكد تحصيؿ الربح  ،فإذا خص رجبلن بعينو جاز أف ال يبيعيا مالكيا،
كاذا خص ماالن يكجد في عمكـ األكقات لـ يقدر عميو المضارب ،فمـ يكجد مقصكد

العقد(.)4

 -4إنو قد ال يبيع منو ذلؾ الرجؿ كال يشترم منو إال ما يككف فيو الربح ،كقد يغيب عنو ذلؾ
الرجؿ أك يفمس أك يمكت ،كذلؾ يمنع مقصكد عقد القراض فمـ يصح(.)5

 -5إف ىذا االشتراط مف باب التضيؽ عمي المقارض فيعظـ الغرر بذلؾ(.)6

 -6أف في ىذا مخالفو لمقتضي العقد ،ألف مقتضاه أف يتصرؼ العامؿ مع مف يشاء،
كالشخص الذم عينو لو صاحب الماؿ قد ال يجد عنده ما يظف فيو الربح فبل يبتاع منو ما

يربح فيمنع كجكد النماء ،فيبطؿ المقصكد مف المضاربة كىك الربح(.)7

 مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذىب األول القائمين بجواز تخصيص شخص بعينو:
 -1قكليـ تخصيص النكع كتخصيص الشخص ،ىذا مناؼ لتخصيص العيف ،أال ترل أف في
بيع السمـ لك خص نكعا جاز ،لكف لك خص متاع فبلف لـ يجز(.)8

()1

بدائع الصنائع :لمكاساني.100/6 ،

()2

المنتقي شرح المكطأ :لمباجي.77/3 ،

()4

البياف في مذىب اإلماـ الشافعي :لمعمراني.200/7 ،

()3

()5
()6
()7
()8

انظر المكطأ :لئلماـ مالؾ.999/4 ،
البياف :لمعمراني.199/7 ،

بداية المجتيد :البف رشد.23/4 ،
مغني المحتاج :لمشربيني .401/3 ،شرح الميذب تكممة المطيعي :لممطيعي.201/14 ،
التجريد :لمقدكرم.3513/7 ،
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 -2قكليـ لزيادة الثقة كاألمانة ،نقكؿ أف عقد القراض مبني في األصؿ عمى األمانة بؿ ىك قائـ
بيف الطرفيف عمييا كالعامؿ مؤتمف عمي ماؿ المضارب كلك لـ يكف ذلؾ ما دفع لو الماؿ

ابتداء.
ن

 -3قالك أف المضاربة إذف في التصرؼ ،فالكصية تصرؼ حاؿ الحياه ،كال تككف مقيده ،ككذلؾ
اإلذف في التجارة يككف عمى إطبلقو(.)1

مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائمين بعدم تخصيص وتقيد شخص بعينو:
 -1قكليـ أف العامؿ لو سنيتو التصرؼ ،نقكؿ ىذا ال يتنافى مع اشتراط رب الماؿ تاجر بعينو
لشراء السمعة منو فربما كاف ىذا التاجر ىك المستكرد ليذه السمع كالبضائع ،كرب الماؿ لـ
و
بخاصة إذا
يعيف ىذا الشخص إال بعد معرفو كخبره بأنو سيؿ المعاممة ،كالمكرد كالسمع ك
كاف مستكردان فإنو يبيع أرخص مف غيره.

 -2قكليـ يمنع مف مقصكد العقد .ىك ال يمنع كانما يقممو كتقميمو ال يمنع الصحة ،كتخصيصو
بالنكع ،كيفارؽ ما إذا شرط أف ال يبيع إال ب أرس الماؿ ،فإنو يمنع الربح بالكمية ،ككذلؾ إذا

قاؿ :ال تبع إال لفبلف ،كال تشترم إال مف فبلف ،فإنو يمنع الربح أيضان ،ألنو ال يشترم ما
باعو إال بدكف ثمنو الذم باع بو ،كليذا لك قاؿ ال تبع إال ممف اشتريت منو لـ يصح

ذلؾ(.)2

 -3قكليـ يصبح بالتعيف كالتقيد أجي انر كليس مضاربان ،ال يككف أجي انر ألف األجرة تتعمؽ بذمة
اء أكاف في الماؿ ربح أـ لـ يكف أما العامؿ في القراض فإف جيده يتعمؽ
رب الماؿ سك ن
ب أرس الماؿ إف كاف فيو ربح كاف لو نصيب ،كاف لـ يكف خسر جيده.

اء أطمؽ العقد أـ قيده فقد يحصؿ
 -4قكليـ أف تخصيص الشخص قد يمنع الربح ،نقكؿ سك ن
الربح ،كقد ال يحصؿ فيك كالشراء المطمؽ الذم يجكز أف يحصؿ فيو الربح كيجكز أال
يحصؿ فيو الربح.

 -5قكليـ األصؿ في المضاربة إطبلؽ التصرؼ ،ىذا ال ينافيو الشرط المفيد النافع الذم
يتحقؽ فيو ىدؼ رب الماؿ ،كيتحقؽ فيو ىدؼ عامؿ القراض تبعان(.)3

()1
()2
()3

تحفة المنياج :لمييثمي.419/4 ،
انظر المغني :البف قدامو.177/7 ،

تحفة المنياج :لمييثمي.487/4 ،
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 الترجيح:
كالذم يراه الباحث :راجحان كاهلل أعمـ ،القكؿ بجكاز تعيف شخص بعينو في البيع كالشراء

منو ،كىذا ما ذىب إليو أصحاب المذىب األكؿ مف الحنفية كالحنابمة ،كاهلل أعمـ كذلؾ لؤلسباب

التالية:

سبب الترجيح:
 -1ألف التصرؼ في ممؾ الغير ال يجكز إال إذا أيذف لو في التصرؼ كحينئذ يتقدر اإلذف
بقدره ،كيباح لو التصرؼ فيما أذف لو المضارب إذا كاف مطمقان ،كاف كاف العقد مقيدان يمتزـ
()1

المضارب بيذا القيد ،لقكلو -صمي اهلل عميو كسمـ" -المسممون عند شروطيم"

(.)2

 -2أف المضاربة ككالو كالككالة األصؿ فييا أف تككف مخصصو.

 -3ألف الشرط مفيد ،كذلؾ الختبلؼ الناس في األمانة كالثقة ،كسيكلة التعامؿ كفي تقييد
شخص معيف ضماف في تحقيؽ الربح.

 -4ألف الناس تختمؼ في حسف التعامؿ كالتصرؼ عف بعضيا البعض فرب الماؿ قد تككف
عنده خبره مسبقو بتعامؿ الشخص كتصرفاتو ،كلذلؾ عينو.

()1

المستدرؾ عمي الصحيحيف :لمحاكـ (كتاب البيكع) حديث رقـ  .57/2. 2310قاؿ الحافظ ابف حجر رحمو اهلل

كثير بف عبد اهلل ضعيؼ عند األكثر لكف البخارم كمف تبعو كالترمذم كابف خزيمو يقكف أمره ،فتح البارم :البف
حجر .451/4

()2

بدائع الصنائع :لمكاساني.100/6 ،
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المسألة الثالثة
تقييد عامل القراض بزمن معين
قاؿ يحيى ،قاؿ مالؾ :ال يجكز لمذم يأخذ الماؿ قراضا أف يشترط أف يعمؿ فيو سنيف ال
ينزع منو .قاؿ :كال يصمح لصاحب الماؿ أف يشترط أنؾ ال ترده سنيف ،ألجؿ يسميانو .ألف القراض

ال يجكز إلى أجؿ ،كلكف يدفع رب الماؿ مالو إلى الذم يعمؿ لو فيو .فإف بدا ألحدىما أف يترؾ

ذلؾ .كالماؿ ناض لـ يشتر بو شيئان ،تركو .كأخذ صاحب الماؿ مالو .كاف بدا لرب الماؿ أف
يقبضو ،بعد أف يشترم بو سمعة .فميس ذلؾ لو حتى يباع المتاع كيصير عينا .فإف بدا لمعامؿ أف

يرده ،كىك عرض .لـ يكف ذلؾ لو .حتى يبيعو ،فيرده عينا كما أخذه(.)1

 صورة المسألة:
(أن يقول رب المال لعامل القراض خذ ىذا المال واعمل بو سنة أو سنتين فقط)(.)2

 تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة عمى جكاز المضاربة في كؿ األكقات ،لكف اختمفكا عمى تحديد

المضاربة في زمف مقيد كمحدد(.)3

 سبب الخالف:

 -1إنو عقد يقع مطمقان فإذا شرط قطعو لـ يصح كالنكاح .كقد يؤدم ىذا أم التكقيت فيو
إلى ضرر بالعامؿ ،ألنو قد يككف الربح كالحظ في تبقية المتاع كبيعو بعد السنة(.)4

 -2إف القراض مف العقكد الجائزة ال البلزمة فقد صح عقده مطمقان بدكف شرط مده أك تحديد
كقت كاال يصبح الزـ(.)5

()1
()2
() 3

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.999/4 ،
انظر المصدر السابؽ الجزء كالصفحة.
بدائع الصنائع :لمكاساني .99/6 ،المكطأ :لئلماـ مالؾ .999/4 ،المتقي شرح المكطأ :لمباجي.162/5 ،

الفكاكو الدكاني :لمنفراكم .122/2 ،األـ :لئلماـ الشافعي .8/4 ،المغني :البف قدامو.177/7 ،

()4
()5

المغني :البف قدامو.177/7 ،

شرح الميذب تكممة المطيعي :لممطيعي.370/14 ،
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 مذاىب الفقياء:
اختمف الفقياء عمى ىذه المسألة عمى مذىبين:
المذىب األول :ذىب الحنفية

( )1

كالحنابمة( )2في المعتمد عندىـ أف تأقيت عقد المضاربة

بمدة جائز.

قاؿ الكاساني -رحمو اهلل" :-لك قاؿ خذ ىذا الماؿ مضاربة إلى سنو جازت عندنا

المضاربة"(.)3

ذكر ابف قدامو -رحمو اهلل-عف أبي الخطاب في صحة شرط التأقيت ،ركايتيف ،إحداىما

كماؿ ابف قدامو إلى الصحة(.)4
صحيح كالثانية ال يصح
ى

قاؿ ابف قدامو -رحمو اهلل :-كيصح تأقيت المضاربة ،مثؿ أف يقكؿ :ضاربتؾ عمي ىذه

الدراىـ سنو فإذا انقضت فبل تبع كال تشترل(.)5

()6

المذىب الثاني-قكؿ مالؾ كاليو ذىب المالكية

كالشافعية

()7

()8

كركاية عند الحنابمة

بعدـ

تأقيت القراض بمدة معينة.
قاؿ اإلماـ مالؾ -رحمو اهلل :-ال يجكز لمذم يأخذ الماؿ قراضا أف يشترط أف يعمؿ فيو

سنيف ال ينزع منو .قاؿ :كال يصمح لصاحب الماؿ أف يشترط أنؾ ال ترده سنيف ،ألجؿ يسميانو.
ألف القراض ال يجكز(.)9

قاؿ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل" :ل يجوز أن أقارضك بالشيء جزافاً ل أعرفو ،ول تعرفو

فمما كان ىكذا لم يحز أن أقارضك إلى مدة من المدد"(.)10
()1

بدائع الصنائع :لمكساني .99/6 ،البناية شرح اليداية.58/10 :

()3

بدائع الصنائع :لمكساني.99/6 ،

()2

()4

المغني :البف قدامة ،177/7 ،كشؼ القناع  :لمباىكتي.512/3 ،
المغني :البف قدامو.177 /7 ،

()5

المصدر السابؽ الجزء كالصفحة.

()7

األـ :لئلماـ الشافعي .8/4 ،مغني المحتاج :لمشربيني .402/3 ،نياية المطمب في دراية المذىب :لمجكيني.

()6

المكطأ :لئلماـ مالؾ  ،999/4المتقي شرح المكطأ :لمباجي .162 ،5شرح مختصر خميؿ :لمخرشي.206/6 ،

 .435/7تكممة شرح الميذب :لممطيعي.369 /14 ،

()8
()9

المغني :البف قدامو  .177/7اليداية عمي مذىب اإلماـ أحمد :لمكمكذاني.286/1 ،
مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ .999/4 ،المنتقى شرح المكطأ :لمباجي.162/5 ،

()10

مغني المحتاج :لمشربيني.312/2 ،
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 األدلة:
أدلة المذىب األول -:استدل المذىب األول القائمين بالجواز بالمعقول:
 -1يجكز تأقيت عقد المضاربة ألنيا تككيؿ ،كالتككيؿ يحتمؿ التخصيص بكقت دكف كقت(.)1
 -2التكقيت مفيد ،فكجب اعتباره ،كالتقيد بالزماف كالتقيد بالنكع كالمكاف(.)2

 -3أف رب الماؿ لو الحؽ في ذلؾ ،ألنو ييعد مف مقتضي العقد كما لك قاؿ إذا انقضت المدة
فبل تشتر شيئان(.)3
 -4إف ىذا التقييد بشرط مفيد كالناس يتفاكتكف في المعاممة كاإلستقضاء كالمساىمة كيتفاكتكف
في مبلءمة الذمة كقضاء الديكف  ،كقد يككف أكثؽ عمي الماؿ فكاف التقييد بشرط مفيد
كالتقييد بنكع دكف نكع(.)4

 -5ألف البيع تضمنتو المضاربة فإذا شرط تكقيتو فييا لـ يبطؿ كالشراء(.)5
أدلة المذىب الثاني -استدل اصحاب المذىب الثاني القائمين بعدم جواز التأقيت

بالمعقول.

 -1المضاربة عقد جائز كمطمؽ ،لكؿ منيا فسحو متى شاء كالتكقيت يمنع ذلؾ(.)6

 -2التأفيت يؤدم إلى التحجير كالتضيؽ عمي عامؿ القراض الخارج عف سنة القراض(.)7

 -3التأقيت يخؿ بمقصكد المضاربة ،كىك الربح فميس لو كقت معمكـ فقد ال يربح في المدة
المعينة كالمحددة(.)8

 -4التأفيت قد يؤدم إلى انياء المضاربة في كقت تككف السمع فيو قد كسدت ،فيحصؿ ضرر
عمى العامؿ(.)9

()1
()2

انظر التجريد :لمقدكرم ،3510/7 ،بدائع الصنائع  :لمكاسني.99/6 ،
فتح القدير :البف اليماـ .457/8 ،المغني :البف قدامو.178/7 ،

()3

المغني :البف قدامو.178/7 ،

()5

التجريد :لمقدكرم.3510/7 ،

()4

()6
()7
()8
()9

المبسكط :لمسرخسي .42/22 ،بدائع الصنائع :لمكاساني.100/6 ،
المنتقي شرح مكطأ مالؾ :لمباجي.162/5 ،
الشرح الكبير :لمدردير.519/3 ،
مغني المحتاج :لمشربيني.402/3 ،

المغني :البف قدامو ،184/5 ،مغني المحتاج :لمشربيني.402/3 ،
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 مناقشة األدلة:

المذىب األول-:
 -1الككالة يجكز أف تختص بالبيع أك بالشراء ،لكف المضاربة ال يجكز أف تككف في الشراء
دكف البيع فبل يجكز أف تختص(.)1
و
مناؼ لتخصيص الكقت -كالسمـ ( ) 2لك خص نكعان جاز كلك
 -2تخصيص النكع كالمكاف
خص متاع فبلف لـ يجز(.)3

 -3أف عامؿ القراض في ماؿ القراض بمثابة الشريؾ كلو الحؽ في التصرؼ في الماؿ كعدـ
التقييد ،ألف عقد القراض جائز كليس الزـ(.)4

 -4قكليـ أف التقييد مفيد لممضاربة كفيو النفع كالمصمحة أكثر ،يجاب عميو أنو قد يعكد عمى
العامؿ بالضرر ،ألنو قد يككف الربح كالحظ في تبقية المتاع(.)5

المذىب الثاني-:
 -1قكليـ أف عقد القراض يقع مطمقان كغير مقيد ،ىذا تحجير كتضيؽ لصاحب الماؿ كيخالؼ
مقتضي العقد ،ألف صاحب الماؿ يحؽ لو في عقد المضاربة أف يخصص المتاع لعامؿ

القراض ،ككذلؾ يجكز لو تخصيص الزماف كعقد الككالة(.)6

 -2قكليـ عقد القراض جائز كغير الزـ ،لكف تمزمو العادة كالعرؼ لك كاف يترتب عمى رب
الماؿ ضرر في فسخو ،خاصةن لك كانت في يده تجاره يخشي كسادىا.

 -3قكليـ التكقيت يؤدم إلى التحجير الخارج عف سنة القراض بالعكس التكقيت كالتخصيص
كما خصصننا متاعان بعينو نكقت كقتان بعينو كالككالة(.)7

 -4قكليـ التكقيت قد يككف في مكعد البضاعة فيو قد كسدت ىذا ال يضر بالبضاعة كال يؤدم
لمكساد ،ألف تحقؽ الربح قد ال يحصؿ حتي لك عمؿ فتره طكيمة ،كأخذ كقتان أطكؿ بؿ طكؿ

()1

التجريد :لمقدكرم.3513/7 ،

()2

السمـ/عقد عمي مكصكؼ في الذمة مؤجؿ بثمف مقبكض في مجمس العقد ،كشؼ القناع :لمبيكتي-288/3 ،

()3

التجريد :لمقدكرم-3514.4/7 ،اليدايو مع تكممة فتح القدير لممرغيناني .67/7 ،المغني :البف قدامو.185/5 ،

.289

()4
()5
()6
()7

انظر بداية المجتيد :البف رشد.24/4 ،
المغني :البف قدامو.178/7 ،
اليداية مع تكممة فتح القدير :لممرغيناني ،67/7 ،المغني :البف قدامو.185/5 ،

التجريد :لمقدكرم.457/8 ،
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المدة قد يؤدم إلى خسارة لصاحب الماؿ لك أطمقيا لعامؿ القراض ،ألنو سيحتاج مصاريؼ
كنفقو أكثر مف رأس الماؿ خاصة إذا كاف في سفر.

 الترجيح:
بعد النظر في أدلة الفريقيف كالنظر فييا كمناقشتيا يظير لي أف قكؿ المذىب األكؿ،
الحنفية كالحنابمة في المعتمد بجكاز تقيد القراض بكقت معيف ىك الراجح.
أسباب الترجيح:
ِِّت َارةًِّ َعنِّت ََر ٍ
 -1لقكلو تعالى :إِ ًَّلِّ َأنِّ َت ُؽ َ
اضِّمـ ُؽ ِّْم.)1(
ون ِ َ
 -2قكلو -صمى اهلل عميو كسمـ" :-المسممون عند شروطيم"(.)2
 -1أف الشرط ال يخالؼ مقتضى العقد .فبل يمنع أف يضع شرطان تقييد بكقت معيف.
 -2أف تقيد الزماف كتقيد المكاف.

 -3قد يككف لممالؾ غرض صحيح كلو رغبة في ذلؾ :مثؿ ككنو سيحتاج الماؿ فمك لـ يأتي
الماؿ في الكقت الذم حدده لفاتتو المصمحة التي يريدىا.

 -4أف شرط التقيد بزمف محدد فيو مصمحو لمعامؿ كصاحب الماؿ ،فيو مصمحو لمعامؿ أنو لك
طالت المدة فقد يتكسع العامؿ في تجارتو تكسعان يصعب معو تصفية الماؿ لكف بالتقيد
يجعؿ العامؿ يأخذ بعيف االعتبار بيذا الشرط فيصفي في الكقت المحدد لو ،كأما رب الماؿ

فإنو مع انتياء المدة المحددة يتحصؿ عمى رأس الماؿ فيك بالخيار فربما تككف لو فرصة
كتجاره أنفع مف ىذه كأصمح أك شخص أخبر ،كأصمح كىذا األمر ال يتحقؽ إذا أطمقنا زمف

القراض ،كلـ يقيداه بزمف كمحدد.

()1
()2

سكرة النساء ،اآلية.29 :

سبؽ تخريجو ص ، 34ىامش (.)1
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المسألة الرابعة
تقييد عامل القراض بسمعة معينة
قاؿ يحيى :قاؿ مالؾ في رجؿ دفع إلى رجؿ ماالن قراضان ،كشرط عميو أف ال تشترم بمالي

إال سمعة كذا ككذا أك ينياه أف يشترم سمعة باسميا.

قاؿ مالؾ :مف اشترط عمى مف قارض أف ال يشترم حيكانان أك سمعة باسميا فبل بأس بذلؾ،

كمف اشترط عمى مف قارض أف ال يشترم إال سمعة كذا ككذا فإف ذلؾ مكركه إال أف تككف السمعة

التي أمره أف ال يشترم غيرىا كثيرةن مكجكدةن ال تختمؼ في شتاء كال صيؼ فبل بأس بذلؾ(.)1

 صورة من المسألة:
(أن يشترط رب المال عمى عامل القراض أن ل يشتري بمالو إل سمعة كذا وكذا لشيء

متداول بأيدي الناس أو غير متداول بأيدييم في البيع والشراء)(.)2

 تحرير محل النزاع:
ال خبلؼ بيف األئمة أف لرب الماؿ أف يشترط عمى العامؿ أال يبيع خم انر كال يشترم أشياء

محرمة يتجر فييا ،كاتفقكا عمى جكاز أف يعيف لو سمعة بعينيا تبقى في أيدم الناس كمتداكلة

( )3

كاختمفكا إذا اشترط عميو شراء سمعة معينة ال تبقى متداكلة بيف الناس كال في أيدييـ ،كمف السمع
التي تفقد أحيانان.

 سبب الخالف:
ىؿ االشتراط بيذه الكيفية يككف فيو تضييؽ عمى عامؿ القراض فبل يتسنى لو أف يتاجر كال
يككف عنده سعة في التجارة كالربح أـ ال.
والفريق المخالف قال أن المال لرب المال ولو الحق أن يتصرف فيو كيف يشاء(.)4

()1
()2
() 3

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.996/4 ،
انظر مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.996/4 .
المبسكط :لمسرخسي ،42/22 ،منح الجميؿ :لعميش ،329/7 ،البياف في مذىب اإلماـ الشافعي :لمعمراني،

 ،200/7تكممة شرح الميذب :لممطيعي ،369/14 ،المبدع في شرح المقنع :البف مفمح.371/4 ،

()4

بداية المجتيد :البف رشد.23/4 ،
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 مذاىب الفقياء:
اختمف الفقياء في ىذه المسألة عمى مذىبين:
المذىب األول -ذىب الحنفية

() 1

كالحنابمة

() 2

إلى أنو إذا اشترط رب الماؿ عمى عامؿ

القراض المضارب أال يشترم إال سمعة معينو تبقى متداكلة في السكؽ في أيدم الناس أك ال تبقى

فيجكز لو ذلؾ.

قاؿ أبك حنيفة -رحمو اهلل ":-مف دفع الى رجؿ ماالن ،كاشترط عميو أف ال يشترم بمالو

إال سمعة كذا ككذا لشيء يبقى في أيدم الناس أك ال يبقى فذلؾ جائز ،كىك عمى ما اشترطا كال
م غير ما أمره بو"(.)3
ينبغي لو أف يشتر ى

قاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل" -إذا اشترط عمى العامؿ أال يسافر بالماؿ ،أك يسافر بو أك ال

اء أكاف
يتجر إال في بمد معيف أك نكع بعينو أك ال يشترم إال مف رجؿ بعينو فيذا كمو صحيح سك ن
النكع مما يعـ كجكده أـ ال يعـ  ،كالرجؿ ممف يكثر عنده المتاع أك يقؿ(.)4
()5

المذىب الثاني -قكؿ اإلماـ مالؾ كاليو مذىب المالكية

()6

كالشافعية

إلى أنو ال يصح أف

يشترط عمى المضارب أف يشترم سمعة ال تبقى في أيدم الناس.
قاؿ الشيخ المطيعي -رحمو اهلل" :-ال يصح إال عمى التجارة في جنس يعـ كالثياب

كالطعاـ كالفكاكو في كقتيا فإف عقد عمي ما ال يعـ كالياقكت األحمر كالخيؿ البمؽ( )7كما أشبييا أك

عمي التجارة في سمعو بعينيا لـ يصح"(.)8

()1

المبسكط :لمسرخسي ،42/22 ،البدائع :لمكاساني  .100/6اليداية شرح بداية المبتدم :لممرغيناني.202/3 ،

() 2المغني :البف قدامو المقدسي .95/5 ،شرح المقنع :البف مفمح .371/4 ،اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد:
لمكمكذاني.286/1 ،

()3

الحجو عمي أىؿ المدينة :لمشيباني.22/3 ،

()5

الذخيرة :لمقرافي .43/6 ،جامع األميات :البف الحاجب.424/1 ،

()4

()6

المغني :البف قدامو المقدسي.95/5 ،

نياية المطمب في دراية المطمب :لمجكيني .45/7 ،تكممة شرح الميذب :لممطيعى .369/14 ،حاشيت اقميكبي

كعميرة :لقيمكبي كعميره.54/3 ،

()7
()8

الخيؿ البمؽ /ىي الخيؿ التي فييا سكاد كبياض ،لساف العرب :البف منظكر.25/10 ،

تكممة شرح الميذب :لممطيعي.369/14 ،
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قاؿ اإلماـ الخرشي -رحمو اهلل" -:وكذلك يكون القراض فاسداً إذا عين رب المال لمعامل

نوعاً ،وكان ذلك النوع في نفسو يقل"(.)1

 األدلة:
استدل المذىب األول-القائمين بجواز التقيد بالسنة النبوية وبالمعقول:
أولً -من السنو النبوية:
ما يركم عف ابف عباس -رضى اهلل عنيما -أنو قاؿ( :ك ػػاف العبػػاس ب ػػف عب ػػد المطمب ،إذا
دفع ماالن مضاربة اشترط عمى صاحبو :ال يسمؾ بو بح انر ،كال ينزؿ بو كاديان ،كال يشترل بو ذات كبد
رطبة ،فإف فعؿ فيك ضامف ،فرفع شرطو إلى رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ :-فأجازه(.)2
وجو الدل لة:
أف العباس اشترط عمي عامؿ القراض أف ال يشترم الحيكانات ،كانما نياه عف ذلؾ ،ألف ما
كاف لو ركح عرضة لميبلؾ بطركء المكت ،عميو كقد بمغ ىذا الشرط النبي -صمى اهلل عميو كسمـ-
()3

كأجازه

فيعد ذلؾ دليبلن عمي جكاز تقيد العامؿ بما يراه رب الماؿ.

ثانياً -من المعقول:
قالكا :أف رب الماؿ لما أراد أف يضارب خصص لو رجؿ بعينو ،ككذلؾ لو الحؽ أف يقيد

كيخصص سمعو بعينيا .كأف ىذا التقيد كالتخصيص ال يبطؿ المضاربة كالككالة .فرب الماؿ عندما
يعيف كيحدد سمعو بعينيا ،أك مكاف بعينو لكي يأمف خطر الطريؽ ،أك خيانة المضارب ،ككذلؾ

األسعار .قد تختمؼ ،فبالتقيد تحصؿ الفائدة(.)4

()1
()2
()3
()4

شرح مختصر خميؿ :لمخرشي.206/2 ،
سبؽ تخريجو ،ص .24ىامش (.)4
نيؿ األكطار :لمشككاني.319/5 ،

انظر اليداية :لممرغيناني .202/3 ،تبيف الحقائؽ :لمزيمعي.59/5 ،
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أدلة المذىب الثاني -استدل المذىب الثاني القائمين بعدم جواز التقيد بالمعقول:
 -1أف المقصكد بالقراض الربح فإذا عمؽ عمى ماال يعـ أك عمى سمعة بعينيا تعذر المقصكد،
ألنو ربما يتفؽ ذلؾ ،كال يجكز عقده عمى أال يشترم إال مف رجؿ بعينو ،ألنو ال يتفؽ
عندما يربح منو أكال يبع منو ما بربح فيو فيبطؿ المقصكد(.)1

 -2أف ىذا االشتراط بالتقيد مف باب التضيؽ عمى المضارب فيعظـ الغرر بذلؾ(.)2
 -3أنو يصير بمنزلة العقد المقيد بمدة فبل يجكز(.)3

 مناقشة األدلة:
مناقشة المذىب األول -القائمين بالجواز:
 -1أف حديث ابف عباس ضعيؼ كال يجكز االستشياد بالضعيؼ(.)4

 -2الككالة يككف فييا التخصيص بالبيع كالشراء بخبلؼ المضاربة ال يجكز
الشراء دكف البيع فبل يجكز أف تختص.

( )5

أف تككف في

 -3قكليـ أف التقييد يحصؿ فيو فائدة ،ككذلؾ عدـ التقييد يحصؿ فيو فائدة ،كذلؾ بتكسع
المساحة في إطبلؽ العقد فيتسنى لو االتجار في كؿ االصناؼ كىذا أنفع.
مناقشة المذىب الثاني -القائمين بعدم جواز التقييد:
 -1قكليـ :إنو يمنع المقصكد .ممنكع ،كانما يقممو ،كتقميمو ال يمنع الصحة ،كتخصيصو بالنكع.
كيفارؽ ما إذا شرط أف ال يبيع إال برأس الماؿ ،فإنو يمنع الربح بالكمية .ككذلؾ إذا قاؿ :ال

تبع إال مف فبلف ،كال تشتر إال مف فبلف .فإنو يمنع الربح أيضان؛ ألنو ال يشترم ما باعو
إال بدكف ثمنو الذم باعو بو .كليذا لك قاؿ :ال تبع إال ممف اشتريت منو .لـ يصح؛

لذلؾ(.)6

 -2قكلو أف االشتراط بالتقييد فيو تضييؽ عمى العامؿ ال يصح ،ألف التقييد أنفع لرب الماؿ
و
بخاصة إذا اشترط عميو عدـ شراء سمعو بعينيا كلـ يقيده بسمعو كاحده.
كالعامؿ ك
()1
()2
()3
()4
()5
()6

الميذب :لمشيرازم .229/2 ،تكممة شرح المجمكع :لممطيعي.369/14 ،
بداية المجتيد :البف رشد.23 /4 ،
المصدر السابؽ.24/4 ،
سبؽ تخريجو كالحكـ عميو ،ص.24ىامش(.)4
بحر المذىب :لمريكاني.83/7 ،
المغني :البف قدامو.50/5 ،
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 -3المضاربة شراكة كالشراكة تحتمؿ التخصيص كالتقييد.

 -4ككف األصؿ إطبلؽ التصرؼ ،فبل ينافي الشرط المقيد النافع الذم يحقؽ ىدؼ رب الماؿ
تبعا(.)1
كىدؼ المضارب ن

 الترجيح:

كالذم أ اره راجحان  -القكؿ بجكاز تقييد القراض بسمعو معينو مطمقان سكاء تبقي في أيدم

الناس أـ ال تبقي ،كىك مذىب الحنفية كالحنابمة.
اسباب الترجيح:

 -1ألف التصرؼ في ممؾ الغير ال يجكز إال إذا أيذف لو في التصرؼ.
 -2ألف الشرط مفيد الختبلؼ الناس في الثقة كاألمانة.

 -3أف المضاربة ككالو كالككالة يجكز فييا التخصيص.
 -4لعدـ كقكع الضرر مف المضارب بأنكاع فييا مخاطرة كال يحصؿ فييا الربح.

()1

المبسكط :لمسرخسي.42/22 ،
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المبحث الثاني
أحكام العروض ،والكراء ،والسمف ،والدين والمحاسبة وخمط
مال القراض
وفيو سبع مسائل:
 المسألة األولى -العروض رأس مال لمقراض.
 المسألة الثانية -العروض تباع ويقارض بثمنيا.
 المسألة الثالثة -الكراء في القراض.
 المسألة الرابعة -خمط مال القراض بمال العامل.
 المسألة الخامسة -البيع بالدين (نسيئو) في القراض.
 المسألة السادسة -السمف في القراض.
 المسألة السابعة -المحاسبة في القراض.
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المسألة األول
()1

العروض

رأس مال لمقراض

قاؿ يحيى :قاؿ مالؾ :ال ينبغي ألحد أف يقارض أحدان إال في العيف كال تبتغى المقارضة

في العركض ،إنما يككف عمى أحد كجييف .إما أف يقكؿ لو صاحب العرض :خذ ىذا العرض فبعو.
فما خرج مف ثمنو فاشتر بو .كبع عمى كجو القراض .فقد اشترط صاحب الماؿ فضبلن لنفسو .مف
بيع سمعتو ،كما يكفيو مف مؤكنتيا.

أك يقكؿ :اشتر بيذه السمعة كبع .فإذا فرغت فابتع لي مثؿ عرضي الذم دفعت إليؾ .فإف

فضؿ شيء فيك بيني كبينؾ .كلعؿ صاحب العرض أف يدفعو إلى العامؿ في زماف ىك فيو نافؽ.
ى
كثير الثمف .ثـ يرده العامؿ حيف يرده كقد رخص .فيشتريو بثمث ثمنو .أك أقؿ مف ذلؾ فيككف
العامؿ قد ربح نصؼ ما نقص مف ثمف العرض .في حصتو مف الربح .أك يأخذ العرض في زماف

ثمنو فيو قميؿ .فيعمؿ فيو حتى يكثر الماؿ في يديو .ثـ يغمك ذلؾ العرض .كيرتفع ثمنو حيف يرده.

فيشتريو بكؿ ما في يديو .فيذىب عممو كعبلجو باطبلن .فيذا غرر ال يصمح .فإف جيؿ ذلؾ حتى
يمضي ،نظر إلى قدر أجر الذم دفع إليو القراض ،في بيعو إياه ،كعبلجو في عطاه .ثـ يككف

الماؿ قراضا مف يكـ نض .كاجتمع عينا .كيرد إلى قراض مثمو(.)2

 صورة المسألة:
(أن يعطى صاحب المال عامل القراض عرضاً ،ويطمب منو المضاربة فيو .وبعد انتياء

المضاربة يطمب منو شراء العرض ،واسترجاعو لو كونو ىو رأس المال وما زاد فيو ربح
بينيما)(.)3

 تحرير محل النزاع:
اتفق الفقياء عمي جواز المضاربة بالنقود واختمفوا عمى المضاربة بالعروض(.)4
()1

العروض  /ىي غير األثماف مف الماؿ ،كعمى اختبلؼ أنكاعو مف النبات كالحيكاف كالعقار كسائر الماؿ .المغنى:

()2

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.1001/4 ،

البف قدامو .58/3 ،المبدع في شرح المقنع :البف مفمح .368/2 ،كشاؼ القناع :لمبيكتى.239/2 ،

()3
()4

انظر مكطأ مالؾ لئلماـ مالؾ .المصدر السابؽ.
بدائع الصنائع :لمكاساني .82/6 ،المعكنة عمي مذىب عالـ المدينة :لمثعمبي .1119/1 ،تكممة شرح الميذب:

لممطيعي .359-357/14 ،المغني :البف قدامو.13/5 ،
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 سبب الخالف:
أف المقصكد بالقراض رد رأس الماؿ كاالشتراؾ في الربح كألف أرس ماؿ المضاربة إذا كاف

عرضان كاف فيو غر انر ،ألنو يقبض العرض كىك يساكم قيمة ما ،كيرده كىك يساكم قيمة غيرىا،

فيككف رأس الماؿ كالربح مجيكالن ،كمف رأل أف العركض ممكف تقديرىا أجاز القراض في
العركض(.)1

 مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في ىذه المسألة عمى مذىبين:

المذىب األول-ذىب جميكر العمماء مف الحنفية

كالشافعية

() 4

() 2

كالمالكية كىك قكؿ اإلماـ مالؾ

() 3

كالحنابمة في المعتمد عندىـ( ،) 5أنو يشترط في ماؿ المضاربة أف يككف نقدان( :مف

األثماف) فبل تصح المضاربة عمى العركض.

قاؿ اإلماـ أبك حنيفة -رحمو اهلل" :-ل تكون المضاربة إل بالدراىم والدنانير"(.)6

قاؿ اإلماـ مالؾ -رحمو اهلل" :-ل ينبغي ألحد أن يقارض أحدا إل في العين ول تنبغي

المقارضة في العروض"(.)7

قاؿ اإلماـ الشافعي -رحمو اهلل" :-ول يجوز القراض إل في الدنانير والدراىم التي ىي

أثمان لألشياء وقيميا"(.)8

قاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل" :-فأما العروض فال تجوز الشركة فييا في ظاىر المذىب

نص عميو أحمد في رواية أبي طالب وحرب وحكاه عنو ابن المنذر"(.)9

()1
()2
()3

انظر بداية المجتيد :البف رشد.21/4 ،
المبسكط :لمسرخسي .21/22 ،بدائع الصنائع :لمكاساني.82/6 ،
المكطأ :لئلماـ مالؾ .1001/4 ،الذخيره :لمقرافي ،30/6 ،مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ :لمحطاب،

.360/5

()4
()5
()6
()7
()8
()9

الحاكم الكبير :لمماكردم .307/7 ،تكممة شرح الميذب :لممطيعي.361/14 ،
المغني :البف قدامو .13/5 ،الشرح الكبير عمي متف المقنع :البف قدامو.191/5 ،
المبسكط :لمسرخسي.21/22 ،
المكطأ :لئلماـ مالؾ .1001/4 ،الذخيره :لمقرافي.30/6 ،

الحاكم الكبير :لمماكردل.307 /7 ،
المغني :البف قدامو.13/5 ،

57

()1

المذىب الثاني :ذىب الحنابمة في ركاية
فتصح عندىـ المضاربة عمى العركض.

أنو ال يشترط في ماؿ المضاربة أف يككف نقدان

قاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل :-كعف أحمد في ركاية أخرل أف الشركة تجكز بالعركض،
كتجعؿ قيمتيا كقت عقد رأس الماؿ .قاؿ أحمد -رحمو اهلل -إذا اشتركا في العركض تقسيـ الربح

عمى ما اشترطاه .كقاؿ األشرـ :سمعت أبا عبد اهلل يسأؿ عف المضاربة بالمتاع؟ فقاؿ :جائز

فظاىر ىذا صحة الشركة ليا .اختار ىذا أبك بكر ،كابف الخطاب(.)2

 األدلة:
أدلة المذىب األول -القائمين بعدم جواز المقارضة بالعروض من السنة النبوية

والمعقول:

أولً -السنة النبوية:
عف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده قاؿ "نيى رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ – عف

ربح مالـ يضمف"(.)3
وجو الدللة:

أف ربح ما يتعيف بالتعييف ربح ما لـ يضمف؛ ألف العركض تتعيف عند الشراء بيا ،كالمعيف
غير مضمكف ،حتى لك ىمكت قبؿ التسميـ ال شيء عمى المضارب فالربح عمييا يككف ربح ما لـ

يضمف(.)4

ثالثاً -المعقول:
 -1لكجكد الضرر في حاؿ تغير األسكاؽ الحتماؿ أف يغمك غمكان يستغرؽ رأس الماؿ كالربح
فيؤدم إلى بطبلف العامؿ ،كقد يرخص فيأخذ العامؿ بعض رأس الماؿ.

()1

الفركع كتصحيح الفركع :لممرداكم .105/7،المغني :البف قدامو.13/5 ،

() 3

سنف الترمذم :لمترمذم ،كتاب (البيكع)،باب (ما جاء في كراىية بيع ما ليس عندؾ) حديث رقـ (،)1234

()2

المغني :البف قدامو.13/5 ،

 .527/3سنف النسائي ،كتاب البيكع ،باب(التجارة) حديث رقـ ( .295/7 ،)4630سنف ابف ماجو ،كتاب التجارات
حديث رقـ ( .737/2 ،)2188السنف الكبرل :لمبييقي حديث رقـ ( .570/5 ،)10922قاؿ عنو الترمذم حديث
حسف صحيح.

()4

بدائع الصنائع :لمكاساني.82/6 ،
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كذلؾ أف العامؿ قد يأخذ العرض مضاربة ،كقيمتو مثبلن مائة دينار فيتجر في الماؿ فيربح

مائة فيرده كقيمتو مائتاف فيصير الربح كمو لرب الماؿ كال يحصؿ لمعامؿ شيء ،كقد يربح غيره
كقيمتو خمسكف فيبقى بيده مف رأس الماؿ خمسكف فيأخذ نصفيا ،كىك لـ يربح شيئان(.)1

 -2أف المضارب لك باع العركض فيمكت العركض في يده لـ يضمنيا ،ألف العركض أمانة

عنده إف سمميا تـ البيع ،كاف ىمكت في يده بطؿ البيع فإذا لـ يكف العرض مضمكنان عميو

فالربح الحاصؿ منو يككف ربح ما لـ يضمف ،كىك حراـ لمنيى(.)2

 -3أف الشركة إما أف تقع عمى أعياف العركض أك قيمتيا لو أك أثمانيا ،كال يجكز كقكعيا عمى
أعيانيا ،ألف الشركة تفضي الرجكع عند المفاصمة برأس الماؿ أك بمثمو ،كىذه ال مثؿ ليا

فيرجع اليو ،كقد تزيد قيمة جنس أحدىما دكف اآلخر في ثمف ممكو الذم ليس بربح كال عمى

قيمتيا ،ألف القيمة غير متحققة القدر فيفضي إلى التنازع ،كقد يقكـ الشيء بأكثر مف
قيمتو ،ألف القيمة قد تزيد في أحدىما قبؿ بيعو فشاركو اآلخر في العيف المممككة لو كال
يجكز كقكعيا عمى أثمانيا ،ألنيا معركفة حاؿ العقد كال يممكانيا(.)3

 -4ألف المضاربة رخصة اتفؽ الفقياء عمى جكازىا بالدنانير كالدراىـ ،كبقى ما عداه عمى
أصؿ المنع(.)4

أدلة المذىب الثاني -استدل المذىب الثاني بالمعقول:
قال ابن قدامو -رحمو اهلل" :-ألف مقصكد الشركة جكاز تصرفيا في الماليف جميعان،
كككف ربح الماليف بينيما ،كىذا يحصؿ في العركض كحصكلو في األثماف ،فيجب أف

تصح الشركة كالمضاربة بيا ،كاألثماف .كيرجع كؿ كاحد منيما عند المفاصمة بقيمة مالو

عند العقد ،كما أننا جعمنا نصاب زكاتيا قيمتيا"(.)5

 مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة المذىب األول -استدالؿ المانعيف بالسنة يجاب عنو أف القراض بالعركض
ربح ما يتعيف بالتعيف ىك ربح ما لـ يضمف ،ىك نقض ألصؿ مشركعية المضاربة ،كىدـ لمقكؿ
()1
()2
()3
()4

المغني :البف قدامو.13/5 ،
تبيف الحقائؽ :لمزيمعي.53/5 ،
تكممة شرح الميذب :لممطيعي.65/14 ،
بدائع الصنائع :لمكاساني .82/6 ،المعكنة عمي مذىب عالـ المدينة :لمثعمبي .1119/1 ،تكممة شرح الميذب:

لممطيعي .359-357/14 ،المغني :البف قدامو.13/5 ،

()5

المغني :البف قدامو.13/5 ،
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بجكازىا .ألف العامؿ في القراض ال يضمف شيئان مف الماؿ ،كانما يخسر جيده كما المضاربة

بالدراىـ كالدنانير تمامان .كألف أكؿ التصرؼ في العركض البيع كفي النقكد الشراء ،كبيع أحدىما

مالو عمى أف يككف اآلخر شريكان في ثمنو ال يجكز ،كشراء أحدىما شيئان بمالو عمى أف يككف المبيع
بينو كبيف غيره جائز(.)1

مناقشة األدلة العقمية:
األصؿ في األفعاؿ كالتصرفات الحؿ عند جميكر أىؿ العمـ ( ،) 2كمف ىذه األفعاؿ
كالتصرفات الشركات بشتى أنكاعيا كأصنافيا ،فبل نبحث عف دليؿ حؿ ،كانما عف دليؿ تحريـ ،فمف

قاؿ بجكاز المضاربة عمى العركض فيك يستدؿ باألصؿ ،كعمى المانع الدليؿ لذا سنناقش أدلة
القائميف بعدـ الجكاز.
 -1أف العبرةى بسعر العرض كقت عقد العقد فما زاد في ثمنو أك نقص بعد ذلؾ فيك مف الربح
كالخسارة تجرل عميو فمك فرضنا أف ثمف السيارة عشرة آالؼ دينار كقت العقد ،ثـ بعد عاـ
أصبحت خمس عشرة ألؼ دينار .فإف ىذه الزيارة في السعر جزء مف الربح ،تضمف
بالكيفية المناسبة ،أما إذا نقص سعرىا إلى خمس آالؼ ،فيذا النقص جزء مف الخسارة

يعكض مف األرباح إال إذا زادت الخسارة عمى األرباح فالزائد مف الخسارة يتحممو المالؾ،

ألف العامؿ يككف قد خسر جيده كالمالؾ قد خسر جزءان مف رأس الماؿ حسب أصكؿ

المضاربة.

كأما بالنسبة لمضرر فيك مغتفر ىنا ،ألف المتعاقديف يعرفاف احتماؿ ارتفاع سعر العرض

أك نقصانو ،فالغنـ بالغرـ.

أما أف العمؿ فيو غير مضبكط كالربح غير مكثكؽ ،فيذا شأف غالب التعامبلت التجارية

بالعمؿ كالربح غير مضمكنيف في شركة المضاربة عمى النقكد كشركة العناف ،ألنيا تجارة تحتمؿ

الربح كالخسارة(.)3

 -2أف العبرةى بثمف العرض عند العقد أم كقت إبراـ العقد فما زاد أك نقص مف ثمنو فيك مف
الربح كالخسارة فبل يككف العقد عمى العيف ،كاف سمـ أف العقد عمى نفس العيف ال قيمتو فبل
أشكاؿ في ذلؾ ،ألف العرض كالسيارة مثبلن ترجع عنيا عند انتياء المضاربة إف كانت
()1
()2
()3

انظر فتح القدير :البف اليماـ.169/6 ،
انظر التقرير كالتحبير :البف أمير حاج.101/2 ،

انظر أسني المطالب في شرح ركض الطالب :لؤلنصارم.93/2 ،
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باقية ،أيا المتغيرات التي تحصؿ عمى بعض أجزائيا نتيجة العمؿ ،ألنيا استيمكت عميو أف

نقكـ بتغير القطع المعطكبة كالمستيمكة ككضع جديد – فإف لـ يكف ليا مثيؿ نأخذ قيمتيا.

 -3ال نسمـ أف المضاربة تعتبر رخصة ،ألف مطمؽ االحتماؿ كالمخاطرة في الربح كالخسارة ال
يجعؿ في المعامبلت غر انر ،ألف أغمب التعامبلت المالية يدخؿ فييا االحتماؿ كالمخاطرة
()1

كالبيع كالشراء كاالستصناع

()2

كالسمـ كالمزارعة

كالمساقاة( .)3كالصرؼ.

لك سممنا جدالن أف المضاربة رخصة مستثناه مف األصؿ ،ككذلؾ العركض مستثناه مف

األصؿ ،كىناؾ كثير مف التعامبلت المعاصرة – المضاربة فييا عمى العركض أصبحت الحاجة ليا

ممحة كضركرية في التعامبلت بيف الناس(.)4
مناقشة أدلة القول الثاني-:

قكليـ أنيا تصح كاألثماف  ،يجاب عميو أف الدراىـ كالدنانير ثمناف ال يختمفاف باألزمنة

كاألمكنة إال قميبلن ،كال يقكماف بغيرىما ،كالعركض تختمؼ قيمتيا فمك رجعت رأس ماؿ لزـ إما أخذ

رب الماؿ جميع الربح أك أخذ عامؿ القراض بعض رأس الماؿ ،ككضع القراض عمى أف يشتركا في

الربح كينفرد رب الماؿ برأس الماؿ(.)5
 الترجيح:

الراجح فيما يراه الباحث بعد مناقشة األدلة جكاز المضاربة بالعركض ،كىذا ما ذىب اليو
أصحاب المذىب الثاني مف الحنابمة كمف معيـ ،كاهلل أعمـ.

( )1االستصناع /طمب الصنعة ،كىك أف يقكؿ لصانع خؼ ..أك أكاني ..اصنع لي خفنا طكلو كذا ،كسعتو كذا،
كيعطي الثمف المسمى أك ال يعطي شيئا فيعقد اآلخر معو ..،شرح فتح القدير :البف اليماـ.114/7 ،
()2
ً
ً
ً
ينيما بً ًن ٍسىبة
المزارعة /ى
طريقىة الستغبلؿ ٍاأل ىىراضي الزراعية باشتراؾ ا ٍل ىمالؾ كالزارع في االستغبلؿ ىكيقسـ الناتج ىب ى
يعينيا العقد أىك ا ٍلعرؼ ،..المعجـ الكسيط :لمزيات ،لعبد القادر ،لمنجار.392/1 :
()3

المساقاة /أنيا دفع أرض كشجر لو ثمر مأككؿ لمف يغرسو ،أك مغركس معمكـ لمف يعمؿ عميو ،كيقكـ بمصمحتو

بجزء مشاع معمكـ مف ثمرتو ،..اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد :لمحجاكم.274/2 ،

()4
()5

البياف كالتحصيؿ :البف رشد.171/12 ،

انظر أسني المطالب في شرح ركض الطالب :لؤلنصارم.381/2 ،
61

أسباب الترجيح:
 -1لـ تسمـ أدلة المذىب األكؿ مف الردكد كالمناقشة ،فبل تقكل عمى معارضة األصؿ العاـ.
المقرر أف األصؿ في البيكع اإلباحة ،كاألصؿ في المعامبلت الحؿ(.)1

 -2أف بعض أىؿ العمـ قاؿ أف القراض (المضاربة) يشرعت عمى خبلؼ القياس( .)2ألف عامؿ
القراض يربح ما لـ يضمف ،فيك ال يضمف شيئان مف ماؿ القراض مالـ يتعدل كيقصر،
كانما يخسر جيده فقط.

 -3لـ يثبت أف اإلجماع كقع عمي عدـ جكاز المضاربة بالعركض أما الذم ثبت فيك اإلجماع
عمي جكاز القراض(المضاربة) بالنقكد.

 -4جميع المعامبلت المالية غير مضمكنة الربح ،كاألسعار ترتفع كتنخفض كعميو فإف الغرر
في القراض بالعركض يغتفر.

 -5أف المجتمع بحاجة ماسة إلى المضاربة عمى العركض لشدة حاجة األمو إلى تكسيع دائرة
التعامبلت االقتصادية كتكفير األمكاؿ لؤليدم العاممة التي ال تممؾ ماالن ،كتكفير عمالة
جيدة مخمصة لمعمؿ مف خبلؿ عامؿ القراض ،ألف ربح صاحب الماؿ ربح لو فالمنفعة

متبادلة كىذا يعمؿ حركة اقتصادية نشطة.

()1
()2

األشباه كالنظائر :البف نجيـ ،ص ،56مجمكعة الفكائد البييو عمي منظكمة القكاعد الفقييو :لمقحطاني ،ص.75
انظر تبيف الحقائؽ :لمزيمعي .322/3 ،مغني المحتاج :لمشربيني.406/3 ،
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المسألة الثانية
العروض تباع ويقارض بثمنيا
قاؿ يحيى :قاؿ مالؾ :ال ينبغي ألحد أف يقارض أحدان إال في العيف .كال تنبغي المقارضة

في العركض ،إنما يككف عمى أحد كجييف .إما أف يقكؿ لو صاحب العرض :خذ ىذا العرض فبعو.

فما خرج مف ثمنو فاشتر بو .كبع عمى كجو القراض فقد اشترط صاحب الماؿ فضبلن لنفسو .مف
بيع سمعتو كما يكفيو مف مؤكنتيا(.)1
 صورة المسألة:
(أن يقول صاحب المال لعامل القراض خذ ىذا العرض فبعو ثم ضارب في ثمنيا)(.)2
 تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى جكاز المضاربة بالدراىـ كالدنانير

كمنيا أف يقكؿ لو خذ ىذه السمعة فبعيا كقارض في ثمنيا.

( )3

كاختمفكا في المضاربة بالعركض،

 سبب الخالف:
أف عامؿ القراض إذا أخذ السمعة العركض– كأراد بيعيا – ىناؾ يحصؿ ظمـ لمعامؿ –
ألنو قاـ بأخذ (العركض) ثـ بيعيا ثـ قارض بثمنيا – كلـ يأخذ أجرة عمى عممية بيع العرض –
بخبلؼ لك أخذ الماؿ نقدان ثـ تاجر أك قارض أك ضارب بو – فميس لو أجرة .كأيضان تعميؽ

المضاربة عمى شرط كالجيالة في الثمف الذم ستباع بو العركض ،كىك رأس ماؿ المضاربة.
 مذاىب الفقياء:
اختمف الفقياء في ىذه المسألة عمى مذىبين
()5

المذىب األول -ذىب الحنفية( )4كالحنابمة

()1
()2
()3

إلى القكؿ بالجكاز.

المكطأ :لئلماـ مالؾ.1001/4 ،
انظر المكطأ المصدر السابؽ.1001/4 ،
بدائع الصنائع :لمكاساني .82/6 ،المعكنة عمي مذىب عالـ المدينة :لمثعمبي .1119/1 ،تكممة شرح الميذب:

لممطيعي .359-357/14 ،المغني :البف قدامو.139/5 ،
()4

()5

المبسكط :لمسرخسي .37/22 ،الفكاكو الدكاني :لمنفراكم.123/2 ،

الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامو .152/2 ،الشرح الكبير عمي متف المقنع :البف قدامو.139/5 ،
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قاؿ الكاساني رحمو اهلل" -إنو لك دفع إليو عركضا فقاؿ لو بعيا ،كاعمؿ بيا كاعمؿ بثمنيا

مضاربة فباعيا بدراىـ أك دنانير كتصرؼ فييا جائز ،ألنو لـ يضؼ المضاربة إلى العركض كانما

أضافيا إلى الثمف ،كالثمف تصح بو المضاربة"(.)1

قاؿ ابف قدامو -رحمو اهلل" .-وان قال صاحب القراض بع ىذا العرض وضارب بثمنو

صح ذلك القراض ،ويكون وكيالً في بيع العرض"(.)2

()3

المذىب الثاني -قكؿ مالؾ كاليو ذىب المالكية

()4

كالشافعية

إلى القكؿ بعدـ الجكاز.

قاؿ اإلماـ مالؾ -رحمو اهلل –"ال ينبغي ألحد أف يقارض أحدان إال في العيف .كال تنبغي

المقارضة في العركض"(.)5

قاؿ الجكيني -رحمو اهلل" -:ولو قال خذ ىذه العين ،وأشار إلى سمعو فبعيا ،وقد قارضتك

عمي ثمنيا فقد نص الشافعي عمي قساد القراض"(.)6
 األدلة-:

أدلة القائمين بالجواز :استدل أصحاب المذىب األول بالمعقول:
 -1ألنيا استبانةه في التصرؼ ،فجاز تعميقيا بالشرط ،كالكصية يجكز تعميقيا بالشرط(.)7
 -2في بيعو لمعرض صار ككيبلن مؤتمنان عميو فجاز جعمو مضاربة كما لك قاؿ :اقبض الماؿ
مف غبلمي كضارب بو(.)8

 -3ألف المقصكد مف البيع الممؾ ،كذلؾ ال يقؼ عمى شرط فمـ يقؼ عقد البيع عمى شرط
كالمقصكد بالمضاربة الربح ،كذلؾ مكقكؼ عمى الشرط ،فجاز أف يتعمؽ العقد عمى

الشرط(.)9
()1
()2

بدائع الصنائع :لمكاساني.82/6 ،
المغني :البف قدامو.139/5 ،

()3

المكطأ :لئلماـ مالؾ.1004/4 ،

()5

المكطأ :لئلماـ مالؾ .1004/4 ،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير :لمدسكقي.519/3 ،

()4

()6
()7
()8
()9

الحاكم الكبير :لمماكردم.309/7 ،
نياية المطمب في دراية المذىب :لمجكينى.449/7 ،
التجريد :لمقدكرم .3507/7 ،الشرح الكبير عمي شرح المقنع :البف قدامو.139/5 ،
الشرح الكبير مع المغني .139/5

التجريد :لمقدكرم.3508/7 ،
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أدلة المذىب الثاني -القائمين بعدم الجواز واستدلوا بالمعقول:
 -1أف القراض تـ عمى ما بيعت بو السمعة نفسيا فأصبح قراض كمنفعة مع أف ما يبيع بو

السمعة مجيكؿ فكأنو إنما قارضو عمى رأس ماؿ مجيكؿ ،كيشبو أف يككف أيضان إنما منع
المقارضة عمى قيـ العركض لمكاف ما يتكمؼ المقارض في ذلؾ في البيع ،كحينئذ ينص

أرس ماؿ القراض ،ككذلؾ إف أعطاه العرض الذم اشتراه بو(.)1

 -2ألنو عقد ال يصح عمى مجيكؿ ،فبل يصح تعميقو بالشرط كالبيع(.)2
 -3في ىذا جمع بيف قراض كاجارة .فمـ يجز أف يجتمعا في عقد الختبلؼ مقتضاىما.

 مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة المذىب األول القائمين بالجواز:
 -1مف المعمكـ أف الجيالة في العقكد تحدث غر انر كالمضاربة ال تنعقد عمى ماؿ مجيكؿ ،فبل

البد مف أف تنتفي الجيالة مف المضاربة لئبل يدخؿ الفرد
تتعمؽ بشرط كالبيع ،كلذلؾ ى
كالنزاع(.)3

 -2ال يجكز أف تعمؽ الككالة عمى شرط مستقبمي(.)4
 -3األحناؼ يعتبركف أف المضارب لك شرط عمى رب الماؿ في المضاربة منفعة سكل الربح
فإف ىذا الشرط فاسد(.)5

مناقشة أدلة المذىب الثاني القائمين بعدم الجواز:
كثير مف البيكع قد يككف
 -1قكليـ أنو يكجد جيالة في العقد كيصبح غرر غير مسمـ فيو ،ألف ان
فييا شيء مف الجيالة ،كلكف بسبب تداكليا بيف الناس ،ككثرة العمؿ بيا مثؿ السمـ ،فيك
بيع مكصكؼ بالذمة بيع آجؿ بعاجؿ فيو شيء مف الجيالة ،لكف لكثرة التعامؿ بو أجازه

اإلسبلـ.

()1
()2
()3
()4
()5

بداية المجتيد :البف رشد.21/4 ،
تكممة شرح الميذب :لممطيعي.108/14 ،
الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامو.141/5 ،
تكممة شرح الميذب :لممطيعي.108/14 ،
المبسكط :لمسرخسي.37/22 ،
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 -2قكليـ أنو ال يصح تعميؽ عقد المضاربة بالشرط ال يصح ،ألنو لك دفع إليو دراىـ ال يعمـ
كزنيا ،لـ يعرؼ قدرىا ،فالمضاربة أكلى بالمنع مف البيع(.)1

األصؿ مضاربة .ثـ
قكلو أنو اجتمع في عقد كاحد إجارة كمضاربة ىذا ال يسمـ بو ،ألف
ى
جاء بعد ذلؾ بيع العيف تبعان كلك صح القراض في رأس الماؿ لدفعو قراضان.
قكليـ أف أحد المقارضيف ينتفع زيادة عف الربح لمالؾ ،كقد جرت العادة عمى ذلؾ كال يكجد
ضرر كقد اتفؽ.

 الترجيح:
الراجح جكاز المضاربة بالعركض بعد بيعيا كالمضاربة في ثمنيا .كىك قكؿ الحنفية

كالحنابمة.

أسباب الترجيح:
 -1ألف العرض أصبلن بعد بيعو يصبح ثمنان ،كىذا متفؽ عميو(.)2
 -2أف الجيالة التي خاؼ منيا أصحاب القكؿ الثاني تزكؿ بالبيع كنقد الثمف(.)3
 -3ال حرج مف بيع العرض كأخذ عميو أجرة ،ألف العادة جرت بذلؾ .ثـ يضارب بثمنو.
 -4لك فرضنا أف العامؿ أخذ منفعةن كسمٌمنا بعدـ الجكاز لكجكد شرط يتـ اتفاؽ بيف العامؿ كرب
الماؿ بدالن مف الثمث مثبلن – يككف الربح مناصفة بينيـ – كيحسب أجرة بيع العرض ،لكف
تكضع في األرباح .كفي ىذه الحاؿ ال يككف عميو ضرر.

()1
() 2

التجريد :لمقدكرم.3058-3507/7 ،
بدائع الصنائع :لمكاساني .82/6 ،مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ ،1004/4 ،المعكنة عمي مذىب عالـ المدينة:

لمثعمبي ،1119/1 ،تكممة شرح الميذب :لممطيعي ،359-357 ،المغني :البف قدامو.15/5 ،

()3

انظر بداية المجتيد :البف رشد.21/4 ،
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المسألة الثالثة
()1

الكراء

في القراض

قاؿ يحيى" :قاؿ مالؾ ،في رجؿ دفع إليو ماؿ قراضا .فاشترل بو متاعا .فحممو إلى بمد
لمتجارة فبار عميو .كخاؼ النقصاف إف باعو .فتكارل عميو إلى بمد آخر .فباع بنقصاف فاستغرؽ

الكراء أصؿ الماؿ كمو".

قاؿ مالؾ" :إف كاف فيما باع كفاء لمكراء ،فسبيؿ ذلؾ ،كاف بقي مف الكراء شيء ،بعد أصؿ
الماؿ كاف عمى العامؿ .كلـ يكف عمى رب الماؿ منو شيء يتبع بو .كذلؾ أف رب الماؿ إنما أمره
بالتجارة في مالو .فميس لممقارض أف يتبعو بما سكل ذلؾ مف الماؿ ،كلك كاف ذلؾ يتبع بو رب

الماؿ ،لكاف دينا عميو .مف غير الماؿ الذم قارضو فيو .فميس لممقارض أف يحمؿ ذلؾ عمى رب

الماؿ"(.)2

 صورة المسألة:
(رجؿ دفع إلى عامؿ القراض ماالن فاشترم بو سمعو ثـ حمميا إلى بمد لمتجارة فبارت عميو

كخاؼ النقصاف إف باع ،فتكارم عمييا إلى بمد آخر فباع بنقصاف فكانت األجرة أكثر مف رأس

الماؿ)(.)3

 تحرير محل النزاع:
ال خبلؼ بيف الفقياء األربعة أنو إف كاف مف نقصاف في القراض فإنو يرجع إلى الربح،

كما زاد فيي بيف العامؿ كرب الماؿ( .)4كاختمفكا في الكراء لك استغرؽ أصؿ الماؿ مف يتحممو؟(.)5

()1

الكراء /ىك األجرة كىك مصدر في األصؿ مف كاريتو الدار كغيرىا إكراء ،فاكتراه بمعني اجرتو فاستأجر ،فالكراء

األجر كاألجرة .انظر المصباح المنير :لمفيكمي ،مقايس المغة :البف فارس.62/1 ،

()2
()3
()4

المكطأ :لئلماـ مالؾ.1002/4 ،

انظر المكطأ :لئلماـ مالؾ.1002/4 ،
بداية المبتدم :لممرغيناني .ص .180المكطأ :لئلماـ مالؾ .995/4 ،تكممة شرح الميذب :لممطيعي.71/14 ،

الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامو.146/2 ،

()5

الحجو عمي أىؿ المدينة :لمشيباني .37/3 ،المدكنة :لئلماـ مالؾ .637/3 ،أسني المطالب في شرح ركض

الطالب :لؤلنصارل .387/2 ،مطالب أكلي النيي :لمرحيباني.417/3 ،
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 مذاىب الفقياء:
اختمف الفقياء في ىذه المسألة عمي أربعة مذاىب:
المذىب األول -ذىب الحنفية

() 1

إلى أف كؿ ما أنفقو في الكراء فيك شيء تطكع بو ال

يرجع عمي رأس الماؿ كال عمي ربحو ،كال شيء لو مف ثمف السمعة.
قال أبو حنيقو -رحمو اهلل" :-في رجؿ دفع الى رجؿ ماال مضاربة فاشترل بو سمعة ثـ
حمميا الى بمدة التجارة فبارت عميو كخاؼ لنقصاف إف باع فتكارل عمييا إلى بمد آخر فباع بنقصاف

فاستغرؽ الكراء أصؿ الماؿ كمو ،أف جميع ما اشترل مف ذلؾ المضارب فيك متطكع فيو كال شيء
لو مف ثمف السمع"(.)2

()3

المذىب الثاني -قكؿ مالؾ كاليو ذىب إليو المالكية

إلى أف المقارض يرجع بالكراء عمي

ثمف السمعة التي باعيا ،كاف بقي مف الكراء شيء بعد األصؿ أم بعد أصؿ الماؿ كاف عمى

العامؿ ،كليس عمى رب الماؿ.

قاؿ اإلماـ مالؾ -رحمو اهلل :-إف كاف فيما باع كفاء لمكراء ،فسبيؿ ذلؾ ،كاف بقي مف

الكراء شيء ،بعد أصؿ الماؿ كاف عمى العامؿ .كلـ يكف عمى رب الماؿ منو شيء يتبع بو .كذلؾ

أف رب الماؿ إنما أمره بالتجارة في مالو .فميس لممقارض أف يتبعو بما سكل ذلؾ مف الماؿ ،كلك
كاف ذلؾ يتبع بو رب الماؿ ،لكاف دينا عميو .مف غير الماؿ الذم قارضو فيو .فميس لممقارض أف

يحمؿ ذلؾ عمى رب الماؿ(.)4

()5

المذىب الثالث -ذىب الشافعية

إلى أف عامؿ القراض يضمف الثمف الذم باع بو ماؿ

القراض بسبب تعديو بالسفر مف غير إذف رب الماؿ.
قاؿ زكريا األنصارم -رحمو اهلل :-كيضمف الثمف الذم باع بو ماؿ القراض في سفره فإف
سبب التعدم السفر ،كمزايمة مكاف الماؿ ،كأنو شامؿ لمثمف بخبلؼ ما إذا ىك باع ،ما تعدم فيو
بغير السفر ال يضمف ثمنو كما في الككيؿ ،كاف أعاد الماؿ أك ثمنو إلى بمد القراض فإنو يضمنو،

ألف سبب الضماف كىك السفر ال يزكؿ باإلعادة كيصح بيع ما باع العامؿ مف الماؿ في المحؿ
()1
()2
()3
()4
()5

تبيف الحقائؽ :لمزيمعي ،71/5 ،بداية المبتدم :لممرغيناني .270/7 ،البحر الرائؽ :البف نجيـ.270/7 ،
الحجو عمى أىؿ المدينة :لمشيباني.37/3 ،
المدكنة :لئلماـ مالؾ ،637/3 ،اإلستذكار :البف عبد البر.20/7 ،
مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.1002/4 ،
اعانة الطالبيف :لمبكرم.121/3 ،
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الذم سافر إليو ،بسعر تقدما -أم :بمد القراض ،أك بأكثر مما يتغابف ،فيك منقكص كما لك كاف
في البمد ،كال ينفسخ القراض بالبيع مطمقان كما صرح بو اإلماـ الغزالي ،كنصيب العامؿ مف الربح

يجب لو في سكرة السفر ،كاف تعدل بو لئلذف لو في البيع اما إذا سافر باإلذف فبل ضماف(.)1
المذىب الرابع -ذىب الحنابمة

()2

إلى أنو يصح بيع المبيع مع نقمو إلى بمد آخر كال يصح

مع مؤنة النقؿ ،كيضمف المضارب كالربح لصاحب الماؿ.
قاؿ الحجاكم كيضمف الثمف الذم باع بو ماؿ القراض في سفره ،فإف سبب التعدم السفر،

كمزايمة مكاف الماؿ ،كأنو شامؿ لمثمف بخبلؼ ما إذا باع ما تعدل فيو بغير السفر ال يضمف ثمنو

كما في الككيؿ(.)3

 األدلة:

أدلة المذىب األول -استدل الحنفية عمي القول بأن نفقة الكراء يتحممو العامل

بالمعقول:

 -1أف رب الماؿ أمره أف يتاجر في مالو ،كلـ يأمره أف يستديف شيئان ،كاذا اشترم بالماؿ كمو ثـ
استداف عمي الماؿ الكراء كغيره كرب الماؿ لـ يأمره بذلؾ إنما استداف عمى نفسو(.)4

 -2إذا حمميا بمائو مف عنده فقد استداف عمى المضاربة بعد استغراؽ رأس الماؿ فمـ ينفذ عمي
رب الماؿ فصار متبرعان بو(.)5

 -3أنو حيف اشترل بالماؿ سمعو كاف متطكعا حتى اكترل عمييا(.)6
 -4إنو اكترل عمى ذلؾ بدراىـ كليس في يده مف المضاربة دراىـ إنما في يده طعاـ ،فميس لو
م عمي المضاربة بغير ما في يده فييا ،فإف فعؿ فذلؾ شيء تطكع بو(.)7
أف يكتر ى

أدلة المذىب الثاني -استدل المالكية عمي القول بأن الكراء يكون من ثمن السمعة

بالمعقول:

()1
()2

الغرر البييو :لؤلنصارم.290/3 ،

كشؼ القناع :لمبيكتي .475/3 ،اإلقناع في فقو اإلماـ احمد :لمحجاكم240./2 ،

-3اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد :لمحجاكم.240/2 ،

()4
()5
()6
()7

الحجو عمي أىؿ المدينة :لمشيباني.38/3 ،
الجامع الصغير كشرحو النافع الكبير :ألبي الحسنات ،ص.425
الحجو عمي اىؿ المدينة :لمشيباني.38/3 ،

المرجع السابؽ.38/3 ،

69

 -1إف رب الماؿ أطمؽ يد العامؿ مف مالو عمى رأس ماؿ القراض دكف غيره(.)1

 -2إف رب الماؿ إنما أمره بالتجارة في مالو فميس لممقارض أف يتبعو بما سكم ذلؾ مف
الماؿ(.)2

 -3إف لحؽ العامؿ بعد ذلؾ غرـ بسبب ماؿ القراض فيك ممتزـ متعد في التزامو فكاف عميو
غرمو(.)3

أدلة المذىب الثالث -استدل الشافعية عمي القول أن المضارب (عامل القراض) يضمن

الثمن بالمعقول:

 -1أف القراض ال ينفسخ بالبيع إف كاف بنقصاف مطمقان كيستحؽ العامؿ ربحو لئلذف لو في
البيع(.)4

 -2يضمف عامؿ القراض الثمف بسبب التعدم في أنو سافر كالسفر فيو مخاطرة(.)5
أدلة المذىب الرابع -استدل الحنابمة القائمين إلى أنو يصح بيع المبيع مع نقمو إلى بمد

آخر ول يصح مع مؤنة النقل ،ويضمن المضارب والربح لصاحب المال ..،بالمعقول:

 -1يضمف المضارب (عامؿ القراض) النقص في الثمف ،ألف فيو جمعان بيف حظ المشترم بعدـ
الفسخ كحظ البائع ،كيصح البيع بدكف ثمف المثؿ(.)6

 -2ال يصح ىذا البيع ألنو تصرؼ مف نفس العامؿ ،كىذا فيو رجكع عف الككالة(.)7

 مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذىب األول-:
 -1إذا تبيف أنو لـ يتعد فكؿ ما اشترم كأنفؽ كاكترل فيك عمي ماؿ القراض ،ألنو لـ يشتر.

()1

المنتقي شرح المكطأ :لمباجي .166/5 ،شرح الزرقاني عمي المكطأ :لمزرقاني.526/3 ،

()2

المكطأ :لئلماـ مالؾ.1002/4 ،

()4

أسني المطالب :لؤلنصارم.387/2 ،

()3

()5
()6
()7

شرح الزرقاني عمي المكطأ .526/3
الغرر البيية :لؤلنصارم.290/3 ،
كشاؼ القناع :لمبيكتي.475/3 ،
المرجع السابؽ .475/3
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 -2بينا فيما سبؽ في ىذا البحث (ص )34في مسألة النفقة في الحضر كالسفر أف النفقة
تككف في السفر عمي ماؿ القراض.

 -3بالنسبة لبلستدانة التي لجأ ليا عامؿ القراض لـ يستدف فييا لنفسو كذاتو ،كلكف كانت
لماؿ المضاربة كأنفقيا عمى ماؿ القراض في السفر كالكراء.

 -4إف رب الماؿ اطمؽ العامؿ في التصرؼ بالمضاربة (رأس الماؿ).
مناقشة ادلة المذىب الثاني-:
 -1ببل شؾ أف رب الماؿ أطمؽ يده لعامؿ القراض أف يتصرؼ كيؼ يشاء ،كأعطاه الحرية في

ماؿ القراض ،لكف أف يستغرؽ ماؿ القراض كمو كيستديف عميو فيذا فكؽ طاقة رب الماؿ،
ألف التصرؼ كاف في أرس الماؿ فقط دكف أف يتجاكز ذلؾ.

 -2ال يككف عمي عامؿ القراض غرـ إال إذا تعدل في الماؿ.
 -3إف عامؿ القراض إذا اشترل سمعان برأس الماؿ كأنفؽ عمييا يككف مف نفقتو.
مناقشة أدلة المذىب الثالث-:
البد لممضارب ضماف الثمف .ال يككف ذلؾ ألف عامؿ القراض قد يككف سافر بإذف
 -1قكليـ ى
رب الماؿ .فما كاف مف خسراف فعمى الربح.
 -2نص الفقياء أف القراض ال ينفسخ بمجرد البيع باقؿ مما يتغابف الناس بمثمو.
مناقشة أدلة المذىب الرابع-:
 -1السفر كاف بإذف مف رب الماؿ.
 -2لما سافر عامؿ القراض بالسمع كالبضائع بإذف رب الماؿ فبل يعد سفره رجكعان عف العقد،
كلذلؾ بيعو صحيح لكجكد اإلذف.

 -3ال يصح البيع دكف ثمف المثؿ ،كىك مما ال يتغابف الناس بمثمو.
 -4شأف المعامبلت التجارية أف يعمك السعر كيرخص كال يضمف المضارب النقص ،بؿ يككف
عمى الربح.
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 الترجيح:
كالذم يراه الباحث :راجحان ىك قكؿ المذىب الثاني ،مف أف عامؿ القراض يرجع بما أنفقو

في الكراء عمي ثمف السمعة ،كاف بقي شيء بعد أصؿ الماؿ فيي عمي العامؿ.

سبب الترجيح:
ألف عقد القراض (المضاربة) أصبلن مبني عمي أمريف.

 األول -أف رب الماؿ منو رأس الماؿ القائـ عميو العمؿ كالمضارب (عامؿ القراض) منو
الجيد كالعمؿ كالتعب فإذا أنفؽ أك تكارم أك تصرؼ في الماؿ لصالح المضاربة دكف
تعدم كتفريط منو ،كخسرت المضاربة فسيخسر جيده .كعممو كفي حاؿ الربح سيعكد الربح

لمطرفيف.

 الثاني -أف رب الماؿ يتحمؿ خسارة رأس الماؿ كال يتحمؿ الديف فيك عمى العامؿ.
 -عامؿ القراض يعمؿ في ماؿ القراض ما يعمؿ فيو الناس غالبان.

 ألف عامؿ القراض أنفؽ عمي المضاربة ،كىك يسعي جاىدان لتحقيؽ الربح كيؼ ال كلونصيب منو.
ه
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المسألة الرابعة

خمط مال القراض بمال العامل

عنده.

قاؿ مالؾ :في رجؿ دفع إلى رجؿ ماالن قراضا ،فتعدل فاشترل بو سمعة .كزاد في ثمنيا مف
قاؿ مالؾ :صاحب الماؿ بالخيار .إف بيعت السمعة بربح أك كضيعة .أك لـ تبع .إف شاء

أف يأخذ السمعة ،أخذىا كقضاه ما أسمفو فييا .كاف أبى ،كاف المقارض شريكان لو بحصتو مف الثمف

في النماء كالنقصاف .بحساب ما زاد العامؿ فييا مف عنده(.)1

 صورة المسألة:
(أف يختمط ماؿ القراض بماؿ عامؿ القراض لنقص في ماؿ القراض)(.)2
كما لك دفع رب الماؿ ماالن لعامؿ القراض ليتجر فيو فقاـ العامؿ بشراء سمعة مف رأس

الماؿ فكجد الماؿ ال يكفي لشرائيا ،فدفع منو باقي الماؿ .ففي ىذه الحالة اختمط الماالف ،ماؿ رب

الماؿ كماؿ عامؿ القراض ،كأصبح لكؿ كاحد مف رب الماؿ كالعامؿ نصيب في رأس الماؿ.

 تحرير محل النزاع:
اتفؽ األئمة األربعة عمى أف العامؿ إنما يجب لو أف يتصرؼ في عقد القراض ما يتصرؼ

فيو الناس غالبان في أكثر األحكاؿ( ،)3كاتفقكا عمى عدـ جكاز شراء العامؿ بأكثر مف رأس ماؿ

( )4
البد فيو مف اإلذف أـ
المضاربة بغير إذف  ،كاختمفكا في خمط ماؿ المضاربة بماؿ العامؿ ىؿ ى
يجكز بمطمؽ العقد؟

 سبب الخالف:
كجكد التيمة في عمؿ المضارب في مالو دكف ماؿ رب الماؿ كعدميا ،فمف رأل التيمة في

عمؿ المضارب لـ يجز الخمط ،كمف نفى التيمة عند عدـ اإلذف قالكا بجكاز الخمط.
()1
()2
() 3

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.1004/4 ،
انظر :المرجع السابؽ .1004/4

بدائع الصنائع :لمكاساني .78/6 ،بداية المجتيد :البف رشد .26/4 ،مغني المحتاج :لمشربيني.400/3 ،

المغني :البف قدامة.40/5 ،
() 4

بدائع الصنائع :لمكاساني .90/6 ،تبييف الحقائؽ :لمزيمعي .69/5 ،منح الجميؿ :لعميش .355/7 ،الذخيرة:

لمقرافي .76/6 ،حاشية البجيرمي عمى المنيج :لمبجيرمي .152/3 ،الميذب :لمشيرازم ،230/2 ،الكافي في فقو
اإلماـ أحمد :البف قدامة 154/2 ،المغني :البف قدامة.34/5 ،
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 مذاىب الفقياء:
اختمف الفقياء في ىذه المسألة عمى مذىبين:
المذىب األول -ذىب الحنيفة

() 1

كالشافعية

() 2

كالحنابمة

() 3

إلى القكؿ بجكاز خمط ماؿ

المضاربة بماؿ العامؿ عند كجكد اإلذف قبؿ التصرؼ في الماؿ األكؿ ،كال يجكز قبؿ اإلذف.
قاؿ السرخسي – رحمو اهلل " :-كاذا قاؿ رب الماؿ لممضارب اعمؿ فيو برأيؾ فخمطو بمالو

ثـ اشترل بو جاز عمى المضاربة؛ ألنو بتعميـ التفكيض إلى رأيو يممؾ الخمط بمالو فبل يصير بو
مخالفان ،كلك لـ يقؿ لو :اعمؿ فيو برأيؾ كاف ىك بالخمط ضامنان لمماؿ كالربح لو ،كالكضيعة عميو
لبطبلف حكـ المضاربة بفكات شرطيا"(.)4

قاؿ الماكردم -رحمو اهلل -:اعمـ أف العامؿ في القراض ممنكع أف يقارض غيره بماؿ

القراض ما لـ يأذف لو رب الماؿ إذنا صحيحان صريحان(.)5

قاؿ ابف قدامة – رحمو اهلل " :-كليس لو أف يخمط ماؿ المضاربة بمالو فإف فعؿ ،كلـ

يتميز ضمنو؛ ألنو أمانة فيك كالكديعة فإف قاؿ لو اعمؿ برأيؾ جاز ذلؾ"(.)6ولذلك يرل الحنفية

كالحنابمة أف قكؿ رب الماؿ لممضارب (اعمؿ فيو برأيؾ) يتضمف اإلذف بالخمط كاف لـ يصرح.
المذىب الثاني -قكؿ مالؾ ك ىكما ذىب إليو المالكية

()7

القكؿ بجكاز خمط ماؿ القراض

بغير إذف رب الماؿ ،فإف اشترط الخمط فمـ يجز ،كصاحب الماؿ بالخيار ،إف شاء أخذ السمعة،
كاف شاء كاف شريكان لو.

()1
()2
()3

البناية شرح اليداية :لمعيني ،84/10 ،مجمع الضمانات :لمبغدادم( ،ص.)309
ركضة الطالبيف :لمنككم ،148/5 ،تحفة المحتاج في شرح المنياج :لمييتمي.104/6 ،

المغني :البف قدامة ،36/5 ،المحرر في الفقو :ألبي البركات ،351/1 ،الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف

قدامة .154/5 ،

()4

المبسكط :لمسرخسي.48/22 ،

()5

الحاكم الكبير :لمماكردم.336/7 ،

()7

المدكنة :لئلماـ مالؾ .641/3 ،النادر كالزيادات :لمقيركاني .251/7 ،شرح مختصر خميؿ :لمخرشي.210/6 ،

()6

الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة.154/5 ،

حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير :لمدسكقي  .523/3كىك رأم اإلماـ ،أما أصحاب مالؾ فاختمفكا إذ اشترط رب
الماؿ خمط الماليف ،قاؿ الباجي شارح المكطأ" :فإف شرط ذلؾ حيف عقد القراض فاختمؼ أصحابنا فيو ففي المدكنة:
لئلماـ مالؾ ،عف ابف القاسـ المنع منو ،كركل ابف حبيب عف مطرؼ كابف القاسـ إجازتو إذا شرط رب الماؿ عمى

العامؿ قالو مالؾ" .انظر :المنتقى شرح المكطأ :لمباجي.168/5 ،
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قاؿ اإلماـ مالؾ - :رحمو اهلل" :-لو أف يخمطو بغير إذف رب الماؿ بمالو كبماؿ غيره ،كاف

دفع إليو الفاعؿ أف يخمطيا الفاعؿ بألؼ لو ،كلو في الربح الثمثاف فبل يصمح"( .)1كقاؿ – رحمو

اهلل" :- -صاحب الماؿ بالخيار ،إف بيعت السمعة بربح أك كضيعة ،أكلـ تبع ،إف شاء أف يأخذ

السمعة ،أخذىا كقضاه ما أسمفو فييا ،كاف أبي كاف المقارض شريكان لو بحصتو مف الثمف في النماء
كالنقصاف ،بحساب ما زاد العامؿ فييا مف عنده"(.)2
()3

كاشترط المالكية

لجكاز الخمط ىذه الشركط:

 -1أف يككف الماالف مثمييف.
 -2فيو مصمحة غير متيقنة ألحد الماليف.

 -3أف يككف الخمط قبؿ شغؿ أحدىما ،أك بعد شغؿ أحدىما كتعيف لمصمحة متيقنة.

 األدلة:

أدلة المذىب األول -أصحاب المذىب األول القائمون بجواز الخمط مع وجود اإلذن

بالقياس و المعقول:

أولَ -القياس :كىك قياس القراض عمي الكديعة بجامع العمة المشتركة بينيما ،كىي األمانة

كحفظ الماؿ:

وجو القياس :أنو ال يجكز لممكدع عنده التصرؼ باألمانة إال بإذف رب الماؿ كعميو ال

يجكز لممضارب التصرؼ إال بإذف رب الماؿ(.)4
ثانياً -المعقول:

 -1إف رب الماؿ رضي بشركتو ال بشركة غيره ،كدفع الماؿ مضاربة أك شركة إلى غيره أك
خمط ماليا بمالو أك بماؿ غيره ،ىك أمر زائد عمى ما تقكـ بو التجارة؛ لعدـ العرؼ لذلؾ
بينيـ ،فبل يدخؿ ىذا النكع تحت مطمؽ العقد؛ ألف رب الماؿ لـ يرض بذلؾ(.)5

()1
()2
()3

االستذكار :البف عبد البر.23/7 ،
المنتقى شرح المكطأ ،لمباجي.168/5 ،
حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير :لمدسكقي.523/3 ،

( )4المغني :البف قدامة.36/5 ،

()5

البناية شرح اليداية :لمعيني.84/10 ،
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 -2إنو بتعميـ التفكيض إلى رأيو يممؾ الخمط بمالو فبل يصير بو مخالفان ،كلك لـ يقؿ لو :اعمؿ
فيو برأيؾ كاف ىك بالخمط مخالفان ضامنان لمماؿ كالربح لو كالكضعية عميو؛ لبطبلف حكـ

المضاربة بفكات شرطيا(.)1

 -3قد يرل الخمط أصمح لو فيدخؿ في قكلو اعمؿ برأيؾ ،كىكذا القكؿ في المشاركة بو ليس لو
فعميا إال أف يقكؿ لو اعمؿ برأيؾ فيممكيا(.)2

 -4إنو أمانة فيك كالكديعة ،كما ال يجكز أف يتصرؼ في الكديعة إال باإلذف ،فكذلؾ ماؿ
المضاربة.

أدلة المذىب الثاني :استدل المالكية عمى القول بجواز الخمط بالمعقول:
 -1إنو قد يخاؼ العامؿ بتقديـ أحد الماليف في البيع كالشراء رخصان لمماؿ اآلخر ،كيككف ما
اشترل مف السمع بينيما عمى القراض(.)3

 -2إف عمؿ المضارب في الماليف ينتج عنو ربح كاحد معمكـ(.)4
 -3إف شرطان خمط الماليف عند العقد فبل تيمة أف يعمؿ في أحد الماليف أكثر مف اآلخر؛ ألف
الماليف أصبحان ماالن كاحدان ،فإف لـ يشترطا الخمط فبل يجكز ،فيتيـ العامؿ أف يعمؿ في
جزئو دكف الماؿ اآلخر(.)5

 -4إنيا منفعة داخمة في الماؿ غير خارجة عنو كال منفصمة منو(.)6

 -5إف رب الماؿ يشترط في ذلؾ استقرار الربح بماؿ العامؿ كاالنتفاع بو؛ ألف التجارة بكثرة
الماؿ أشد فائدة ،كاألرباح أغزر كأمكف ،كاذا منع مف ذلؾ صاحب الماؿ كجب أف يمنع

العقد ذلؾ(.)7

 -6إف اشتراط رب الماؿ لو ال تيمة فيو؛ ألنو ال يأخذ إال ربح مالو(.)8

()1

المبسكط :لمسرخسي.48/22 ،

()2

الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة .154/5 ،المغني :البف قدامة.36/5 ،

()4

البياف كالتحصيؿ :البف رشد.414/12 ،

()3

()5
()6
()7
()8

شرح مختصر خميؿ :لمخرشي.210/6 ،
شرح مختصر خميؿ :لمخرشي.212/6 ،

البياف كالتحصيؿ :البف رشد.415/12 ،
المنتقى شرح المكطأ :لمباجي.168/5 ،

المرجع السابؽ .168/5
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 مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة المذىب األول -لم يناقش المذىب الثاني – حسب عممي – أدلة المذىب

األول ،ويمكن أن نناقشيم فنقول:

اء أكاف الخمط بماؿ المضارب أـ بماؿ
 -1إف مقدار كؿ مف الماليف قبؿ الخمط معمكـ ليما ،سك ن
غيره.
 -2إف رب الماؿ قد ككؿ المضارب بالقياـ بالمضاربة فيك يقكـ بما يحقؽ الربح كالتكسعة،
فيرل أف يخمط مالو بماؿ المضاربة.

 -3إنو إذا اشترط عميو الخمط ،فيخشى أف يعمؿ في الماؿ الثاني دكف الماؿ األكؿ ،فيككف
ىناؾ تيمة كمحاباة في العمؿ.

 -4ال يقاس ماؿ المضاربة عمى الكديعة؛ ألنو ال ربح لممكدع عنده بحفظيا ،كال عمؿ لو كال
عقد بينو كبيف المكدع.

مناقشة أدلة المذىب الثاني -نوقشت أدلة الفريق الثاني بما يأتي:
 -1إف المضارب قد يرل في الخمط مصمحة ،كىك طريؽ الربح كاالستثمار؛ ألف فرص التجارة،
كالربح لمماؿ الكثير أكبر مف فرص الماؿ الضئيؿ(.)1

 -2ربما تضيع صفقة رابحة إذا لـ يضـ مالو إلى ماؿ المضاربة لعدـ كفاية رأس الماؿ
المكجكد معو(.)2

 -3الخمط بماؿ المضارب أك بماؿ غيره يمزـ رب الماؿ بما لـ يمتزمو ،كيكجب في مالو حقان
البد مف إذف رب الماؿ صراحة أك
لغيره ،فبل يممؾ المضارب الخمط بمطمؽ العقد؛ بؿ ى
داللة(.)3

 الترجيح:

كالذم يراه الباحث :راجحان –– ما ذىب إليو جميكر العمماء أصحاب المذىب األكؿ مف

القكؿ بجكاز خمط المضارب ماؿ المضاربة بمالو ،إذا أذف لو المالؾ قبؿ التصرؼ.

()1
()2
()3

الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة.154/5 ،
المنتقى شرح المكطأ :لمباجي.168/5 ،

بدائع الصنائع :لمكاساني .69/6 ،الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة.154/5 ،
77

أسباب الترجيح:
 -1إف عقد المضاربة ىك ككالة عند تصرؼ العامؿ في ماؿ المضاربة ،حيث إف تصرفو في
ماؿ غيره كاف بإذف فكجب أف تقتصر عمى اإلذف.

 -2إف عقد المضاربة قائـ عمى االتساع في االسترباح كاالستنماء ،قد يحتاج زيادة عمى رأس
الماؿ ،كال مانع إذا كاف بإذف مف صاحبو.

الجزء في كؿ مف الماليف مختمفان؛ ألنو يرجع في النياية إلى
 -3إننا قمنا بالجكاز حتى لك كاف ي
جزء كاحد مسمى معمكـ ،كما قاؿ سحنكف كابف يكنس مف المالكية(.)1

 -4العرؼ معتبر في الشريعة اإلسبلمية ،كجرم عرؼ بيف التجار بخمط ماؿ المضارب برأس
الماؿ.

()1

التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :المكاؽ .453/7 ،منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش.344/7 ،
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المسألة الخامسة
البيع بالدين (نسيئو) في القراض
قاؿ مالؾ :في رجؿ دفع إلى رجؿ ماال قراضا .عمى أنو يعمؿ فيو .فما باع بو مف ديف

فيك ضامف لو :إف ذلؾ الزـ لو .إف باع بديف فقد ضمنو(.)1

 صورة المسألة:
(اف يدفع رب الماؿ إلى عامؿ القراض ماالن فيبيع العامؿ بالديف)(.)2

 تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء عمي البيع حاالن كنقدان في القراض( ،)3كاختمفكا في جكاز البيع بالديف (نسيئو)

إذا أطمؽ رب الماؿ ،كلـ يقيد البيع بالنقد.

 سبب الخالف:
أف عامؿ القراض نائب كككيؿ في البيع فمـ يأذف لو رب الماؿ البيع بالديف لحدكث الضرر

كالغرر في القراض  ،فإف فعؿ ذلؾ فعمى مف يككف الضماف؟.

 مذاىب الفقياء:
اختمف الفقياء في ىذه المسالة عمي مذىبين:
المذىب األول -ذىب الحنفية

( )4

كالحنابمة في المعتمد

( )5

إلى أف المضارب يجكز لو أف

يبيع بالديف ،كبيعو جائز كال يضمف إال إذا نياه رب الماؿ عف الديف.

()1

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.1008/4 ،

()3

تبيف الحقائؽ :لمزيمعى .274/4 ،منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش .348/7 ،مغنى المحتاج :لمشربينى،

()2

انظر المكطأ :لئلماـ مالؾ.1008/4 ،

 .400/3المغنى :البف قدامو.29/5 ،
()4

الحجو عمي أىؿ المدينة :لمشيباني .28/3 ،بدائع الصنائع :لمكاساني .100/6 ،البحر الرائؽ :البف نجيـ،

.168/7

()5

اإلنصاؼ :لممرداكم .419/5 ،المغني :البف قدامو.148/7 ،
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قاؿ اإلماـ أبك حنيفة -رحمو اهلل" :-من دفع مالو مضاربو فباع بالدين فبيعو جائز ول

يضمن إل أن يكون قد نيي عن الدين وان كان قد ُنيي عن الدين فباع بالدين ضمن ،وىو لزم

لو إن باع بالدين فقد ضمنو"(.)1

"قاؿ محمد بف الحسف الشيباني -رحمو اهلل :-إف المضارب إذا يدفع إليو الماؿ مضاربة،
كلـ يسـ لو ما يشترم كاف لو أف يشترم جميع التجارات ،فكذلؾ لو أف يشترم كيبيع بالنقد كالنسيئة

حتي يينيي عف ذلؾ"(.)2

كجاء في المغني البف قدامو :إف أطمؽ فبل خبلؼ في جكاز البيع حاالن ،كفي البيع نسيئو

ركايتاف أحدىما ليس لو ذلؾ ،كالثانية أنو يجكز لو البيع ىن ىساء ،كىك اختيار ابف عقيؿ(.)3
المذىب الثاني -قكؿ مالؾ ك إليو ذىب المالكية

()4

()5

كالشافعية

كركاية عند الحنابمة إلى

أنو ليس لو أف يبيع بالديف إال بإذنو ،كاف باع بالديف ضمف كىك الزـ.
قاؿ اإلماـ مالؾ -رحمو اهلل :-في رجؿ دفع إلى رجؿ ماالن قراضان .عمى أنو يعمؿ فيو .فما

باع بو مف ديف فيك ضامف لو :إف ذلؾ الزـ لو .إف باع بديف فقد ضمنو(.)6

قاؿ اإلماـ الشافعي -رحمو اهلل" :-كاف باع كاشترم بالديف فضماف إال أف يأذف لو"(.)7
قاؿ الماكردم -رحمو اهلل" :-اعمم أن رب المال ل يخمو حالو في القراض من ثالثة أقسام

في دفع المال لعامل القراض".

 القسم األول -أف يأمر رب الماؿ عامؿ القراض في البيع كالشراء نقدان فبل يجكز لمعامؿ أفيشترم بالن ىساء ،كال أف يبيع بالنساء.
 القسم الثاني -أف يأذف لو في البيع كالشراء بالنساء ،فيجكز لمعامؿ أف يبيع كيشترم بالنقدكالن ىساء.

()1

الحجو عمي أىؿ المدينة :لمشيباني.28/3 ،

()3

المغني :البف قدامو.29/5 ،

()2

()4
()5
()6
()7

الحجو عمي اىؿ المدينة :لمشيباني.29-28/3 ،
مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ ،1008/4 ،المدكنة :لئلماـ مالؾ.652/3 ،
الحاكم الكبير :لمماكردم .321/7،نياية المطمب :لمجكيني .467/7 ،مختصر المزني :لممزني.221/8 ،
المكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.1008/4 ،

الحاكم الكبير :لممرداكم.321/7 ،
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 -القسم الثالث -أف يطمؽ لو اإلذف بالبيع كالشراء ،كىذا محؿ خبلؼ بيف الفقياء(.)1

 قال ابن قدامو -رحمو اهلل"-:إف أطمؽ فبل خبلؼ في جكاز البيع حاالن ،كفي البيع نسيئوركايتاف أحدىما ليس لو ذلؾ(.)2

 األدلة:

أدلة المذىب األول -استدل المذىب األول عمى القول بالجواز من القرآن واإلجماع

والقياس والمعقول:

ونِّ
ًلِّ َأ ِّْنِّ َت ُؽ َِّ
لِّإِ َّ ِّ
ًلِّ َت ْل ُك ُؾواِّ َأ ْم َوا َل ُؽ ِّْمِّ َب ْقـَ ُؽ ِّْمِّبِا ْل َباصِ ِِّ
ينِّآ َمـُواِّ َ ِّ
أولً -مف القراف قاؿ اهلل تعالىَ  :أ ه َُّياِّا َّل ِذ َِّ
قَم.)3(
َانِّبِ ُؽ ِّْمِّ َر ِح ً ِّ
هللََِّّك َِّ
ًلِّ َت ْؼ ُت ُؾواِّ َأ ْك ُػ َس ُؽ ِّْمِّإِ َِّّنِّا ِّ
اضِّ ِمـْ ُؽ ِّْمِّ َو َ ِّ
نِّت ََر ٍِّ
ار ًِّةِّ َع ِّْ
ِ َِت َِّ
وجو الدللة:
إف التراضي حصؿ لمطرفيف في العقد فبل يحؽ لآلخر نقض ما تراضيا عميو إال بحؽ ،فمك
رضي لو رب الماؿ ،كلـ ينياه عف البيع بالديف صح القراض
لِّ َأ َج ٍلِّ ُم َس  ىؿىِّ َفا ْك ُتبُو ُِّه.)4(
أيضاَ  :ياِّ َأ ه َُّياِّا َّل ِذي َنِّآ َمـُواِّإِ َذاِّتَدَ ا َيـْتُ ْمِّبِدَ ْي ٍنِّإِ َ ىِّ
كاستدلكا بقكلو تعالى ن
وجو الدللة:
تدؿ اآلية عمي جكاز الشراء بالنسيئة ،ألف االستدانة ىي شراء بالنسيئة ،كتدؿ اآلية عمي

جكاز عقكد المداينات( .)5كالمضاربة مف العقكد التي يككف فييا البيع كالشراء بالنسيئة.
ثانياً -اإلجماع:
 -1أجمع أىؿ العمـ أنو لك اشترل بالنقد ،لكف آخر الثمف جاز ذلؾ(.)6

()1الحاكم الكبير :لممرداكم.322-321/7 ،
()2
()3
()4
()5
()6

المغني :البف قدامو.29/5 ،
سكرة النساء ،آية.29 :
سكرة البقرة ،آيو.282 :
انظر أحكاـ القراف :لمجصاص.207/2 ،

العناية شرح اليداية :لمبابرتي.427/8 ،
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ثالثاً -القياس:
-1

في الككالة يحؽ لمككيؿ أف يؤجؿ الثمف ،كيؤخره فالمضارب أكلي بذلؾ ،ألف عقد القراض

أعـ مف الككالة كتصرؼ المضارب في المضاربة أعـ مف تصرؼ الككيؿ(.)1
رابعاً -المعقول:
إن إذنو في التجارة يعود حسب التجارة المعتاد عمييا أصحاب:

 -1التجارة كىذه ىي عادة التجارة ألنو يقصد الربح كمف المعركؼ اف الربح مف الن ىساء
اكثر(.)2

 -2إنو تمميؾ ماؿ بماؿ فيك كالصرؼ(.)3
أدلة المذىب الثاني -استدل أصحاب المذىب الثاني بالمعقول.
 -1أف البيع بالديف فيو غرر(.)4

 -2إنو ال يجكز لمعامؿ أف يبيع نسيئو بغير اإلذف ،ألنو ضد مقصكد رب الماؿ(.)5

 -3إنو نائب في البيع ،فمـ يجز لو البيع نسيئو بغير إذف صريح فيو كالككيؿ .كذلؾ ألف
النائب ال يجكز لو التصرؼ إال عمى كجو الحظ كاالحتياط ،كفي البيع نسيئو تعزير بالماؿ

كقرينة الحاؿ تقيد مطمؽ الكبلـ فيصير كأنو قاؿ :لو بعو حاالن(.)6

 -4إف اآلجاؿ ال تثبت في العقكد إال بشرط كاألثماف(.)7

 مناقشة األدلة:

المذىب األول -يجاب عف استدالليـ بالقراف في اآلية األكلى أنيا عامةه في نيي اهلل -عز

كجؿ -عف المحرمات مثؿ القمار كالربا ،كغير ذلؾ مف األمكر التي حرميا اهلل إال عف التجارة التي

أيبيحت لكـ(.)8

()1

بدائع الصنائع :لمكاساني.88/6 ،

()2

انظر المبسكط :لمسرخسى.213/12 ،

()4

نياية المطمب في دراية المذىب :لمجكيني.468-467/7 ،

()3

()5
()6
()7
()8

المغني :البف قدامو.16/5 ،

البناية شرح اليداية :لمعيني.82/10 ،
المغني :البف قدامو.29/5 ،
الحاكم الكبير :لمماكردم.322/7 ،

تفسير الطبرم :لمطبرم.216/8 ،
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قكليـ في أية الديف بأنيا دليؿ عمي البيع بالنسيئة ،كأنيا مف عقكد المداينات صحيح ،لكنيا

عامو في عقكد المداينات ،كدخميا التخصيص بأف األجؿ ال يثبت في العقد إال بشرط ،كالخاص
يقدـ عمي العاـ(.)1

أما استدلليم بالمعقول:

 -1فيجاب عنو في قكليـ بأف المضارب أعـ مف الككيؿ كلو حؽ التأجيؿ ىذا صحيح ،لكف
بحدكد اإلذف ،كليس عمى اإلطبلؽ كال يجكز لو أف يتعدل ذلؾ اإلذف(.)2

 -2قكليـ إجماع أىؿ العمـ عمى تأخير الثمف كبيعو بالنقد ..ىذا في حاؿ أذف لو رب الماؿ
بذلؾ ،ألنو قد يقع عميو ضرر.

 -3قكليـ أنو إذف في التجارة  ...يجاب عنو أنو ال يممؾ الماؿ كال أف يأمر كينيي كيقر في
ماؿ المضاربة ما يشاء(.)3

مناقشة أدلة المذىب الثاني-:
 -1إذا دفع رب الماؿ لمعامؿ مضاربة فمـ يأمر بشيء ،كلـ ينو عف شيء ،فمو أف يصنع فيو
ما يصنع التجار في أمكاليـ مف البيع بالنقد كالنسيئة ،كىؿ يربح الناس عامو أرباحيـ إال

في النسيئة ،أال ترل أف المضارب إذا يدفع إليو الماؿ مضاربة ،كلـ يسـ لو ما يشترم كاف
لو أف يشترم جميع التجارات ،فكذلؾ لو أف يشترم كيبيع بالنقد كالنسيئة حتي يينيي عف

ذلؾ(.)4

 -2أف المضارب يتصرؼ في الماؿ فيما يراه مناسبان كما تقتضيو المصمحة التجارية فقد تككف
المصمحة بالنسيئة أكثر مف النقد.

 -3إف غالب الناس يتعاممكف بالنسيئة ،ألنو ال يممؾ النقد في كؿ األكقات كفي ىذه الحالة
رفض البيع بالديف قد يترتب عمي البضاعة كالسمعة ضرر مف كسادىا كعدـ بيعيا.

 -4إف رب الماؿ لـ يحدد لعامؿ القراض كقتان معينان لممضاربة ،فبل ييقاؿ أف اآلجاؿ تثبت
بالشرط.

()1
()2
()3
()4

انظر الحاكم الكبير :لمماكردل.322/7 ،
المغني :البف قدامو.29/5 ،
النكادر كالزيادات :لمقي اركاني.281/7 ،

الحجو عمي أىؿ المدينة :لمشيباني.29-28/3 ،
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 الترجيح:
كالذم يراه الباحث :بعد ذكر األدلة لكؿ فريؽ كمناقشتيا كبالنظر في أقكاؿ كؿ فريؽ ،أف
الراجح قكؿ المذىب األكؿ الحنفية كالحنابمة في المعتمد ،بجكاز البيع بالديف فيما يجكز فيو الن ىساء،
كال يضمف إال أف يككف ينيي عف الديف.

أسباب الترجيح:
 -1أف عامؿ القراض مؤتمف عمي رأس الماؿ يده يد أمانو فيك حريص أال يبع نسيئو إال
لتحقيؽ المصمحة التجارية لو كلرب الماؿ.

 -2أف أكثر التجار يتعاممكف في مثؿ ىذه المعاممة كاذا أراد أف يتفرد بالبيع بالبعد عف العرؼ
السائد بينيـ فسيجد صعكبة في التعامؿ التجارم مما يؤدم إلى تقميص الربح.

 -3أف رب الماؿ حريص عمي مالو لك لـ يعمـ أف عامؿ القراض سيبيع بالديف لما أطمؽ لو
اإلذف في البيع.

 -4بما أف عامؿ القراض امتمؾ رأس الماؿ فمو أف يتاجر كيؼ شاء.

 -5عامؿ القراض صاحب كالية عامو ألنو شريؾ في الربح أك بعكضيو أف يصير شري نكا،
فكاف أصيبلن(.)1

()1

البناية شرح اليداية :لمعيني.83/10 ،
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المسألة السادسة
السمف في القراض
اضا .فأخبره أنو قد اجتمع عنده .كسألو أف يكتبو
قاؿ مالؾ :في رجؿ دفع إلى رجؿ ماالن قر ن
عميو سمفان .قاؿ :ال أحب ذلؾ .حتى يقبض منو مالو .ثـ يسمفو إياه إف شاء ،أك يمسكو ،كانما ذلؾ

مخافة أف يككف قد نقص فيو .فيك يحب أف يؤخره عنو .عمى أف يزيده فيو ما نقص منو .فذلؾ

مكركه .ال يجكز كال يصمح(.)1

 صورة المسألة:
(أف يطمب عامؿ القراض مف رب الماؿ أف يسمفو رأس ماؿ القراض بعد أف يجتمع عنده

كقبؿ أف يسممو إياه)(.)2

 تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف العامؿ ليس لو االستقبلؿ بأخذ نصيبو مف الربح أك شيئان دكف إذف

رب الماؿ كعدـ حضكره ،ألنو شريؾ مع رب الماؿ( .)3كاختمفكا إذا أراد العامؿ أف يستمؼ الماؿ قبؿ

أف يسممو لرب الماؿ ،كذلؾ بعد انتيائو مف العمؿ.

 سبب الخالف:
قياس المضاربة عمي الكديعة ،فمف قاس السمؼ في المضاربة عمى السمؼ في الكديعة قاؿ
بالجكاز كمف رأل عدـ صحة القياس قاؿ بعدـ الجكاز ،ألف المسمؼ لـ يعرؼ كـ أسمؼ.

 مذاىب الفقياء:
اختمف الفقياء في ىذه المسألة عمى مذىبين:
()4

المذىب األول -ذىب الحنفية

إلى أنو يجكز أف يسمؼ رب الماؿ عاممو ماؿ المضاربة

قبؿ أف يقبضو.
()1
()2
() 3

المكطأ :لئلماـ مالؾ.1009/4 ،
انظر المرجع السابؽ.1009/4 ،
المبسكط :لمسرخسى .19/22 ،المنتقى شرح المكطأ :لمباجى .178/5 ،تكممة شرح الميذب :لممطيعى،

 .383/14كشؼ القناع :لمبيكتى.520/3 ،

()4

الحجة عمى اىؿ المدينة :لمشيبانى.24/3 ،
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قاؿ اإلماـ أبك حنيفة -رحمو اهلل -:في رجؿ دفع إلى رجؿ ماالن مضاربة فأخبره العامؿ أف

الماؿ قد اجتمع عنده كسألو أف يسمفو إياه ففعؿ ،أف ذلؾ جائز(.)1
()2

المذىب الثاني -قكؿ مالؾ كاليو ذىب المالكية

()3

كالشافعية

()4

كالحنابمة

إلى أنو ال يجكز

أف يسمؼ رب الماؿ عاممو ماؿ المضاربة قبؿ أف يقبضو.
اضا .فأخبره أنو
قال اإلمام مالك -رحمو اهلل " :-قاؿ مالؾ ،في رجؿ دفع إلى رجؿ ماالن قر ن
قد اجتمع عنده .كسألو أف يكتبو عميو سمفا .قاؿ" :ل أحب ذلك .حتى يقبض منو مالو .ثم يسمفو
إياه إن شاء ،أو يمسكو"(.)5

قاؿ الشافعي -رحمو اهلل" :-كره منو ما كره مالك أن يأخذ الرجل مالً قراضاً ثم يسأل

صاحب المال أن يسمفو إياه" :وانما كرىتو من قبل أنو لم يب أر المقارض من ضمانو ،ولم يعرف

المسمف كم أسمف من أجل الخوف(.)6

أدلة المذىب األول -استدل الحنفية عمى الجواز بالقياس والمعقول:
 أولً -القياس :قياس السمؼ مف ماؿ المضاربة عمى السمؼ مف ماؿ الكديعة ( .) 7ألف
الكديعة أمانو في يد المكدع عنده ،ككذلؾ القراض أمانو في يد العامؿ.

 ثانياً -المعقول :أف المضاربة إذا صارت في يد المضارب ماالن عينان ىي بمنزلة الكديعة
فإذا أسمفيا إياه صارت قرضان مضمكنان عمى المضارب ،كخرج الماؿ مف المضاربة(.)8

أدلة المذىب الثاني -استدل المذىب الثاني بعدم الجواز بالمعقول:
 -1ذلؾ مخافة أف يككف قد نقص فيو فيك يحب أف يؤخره عنو عمى أف يزيده فيو ما نقص
منو ،فذلؾ مكركه كال يجكز كال يصمح(.)9

()1
()2

الحجة عمى اىؿ المدينة :لمشيبانى.24/3 ،
المنتقى شرح المكطأ :لمباجى .176/5 ،االستذكار :البف عبد البر.29/7 ،

()3

األـ :لئلماـ الشافعي.10/4 ،

()5

المكطأ :لئلماـ مالؾ .1009/4 ،المنتقي شرح المكطأ :لمباجي.176/5 ،

()4

()6
()7
()8
()9

اإلقناع :لمحجاكم .266/2 ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامو.158/2 ،

األـ :لئلماـ الشافعي.10/4 ،
الحجو عمي أىؿ المدينة :لمشيباني.25/3 ،
المرجع السابؽ.25/3 :

المنتقي شرح المكطأ :لمباجي.176/5 ،
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 -2أنو لـ يب أر المقارض مف ضمانو ،كلـ يعرؼ المسمؼ كـ أسمؼ خكفان مف كجكد نقصاف في
الماؿ(.)1

 مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة المذىب األول وىم الجميور:
ال نسمـ ليـ بقياس الكديعة عمى المضاربة فيك قياس مع الفارؽ ،نعـ إف المكدع مؤتمف،
ككذا العامؿ مؤتمف ،غير أف العمة ليست مشتركو فعقد الكديعة ليست عقد شراكو كالمضاربة كما

أف المكدع متطكع ،كيقكـ بالعمؿ بدكف عكض أما العامؿ فيقكـ بالعمؿ بمقابؿ العكض ،فافترقا فبل
يصح حينئذ القياس.
الرد عمى المذىب األول في المعقول:
 -1أف عقد المضاربة لـ ً
ينتو كما زاؿ قائمان فبل يممؾ عامؿ القراض حصتو إال بتسميمو لرب
الماؿ.

 -2إذا بقي عقد المضاربة قائمان لـ تصبح قرضان إذا أسمفو إياه.
مناقشة المذىب الثاني-:
كاآلتي:

لـ ً
يأت الحنفية بمناقشات عمى أدلة الجميكر حسب عممي ،كيمكف مناقشة بعض األدلة

 -1إف عقد المضاربة مبني عمى األمانة بيف العامؿ كرب الماؿ فبل مانع مف أف يسمفو إياه.
 -2مجرد أف دفع رب الماؿ لممضارب أصبح في يده كالكديعة.
 -3إف عقد المضاربة في األساس ىك عقد أمانة باتفاؽ الفقياء فيك أميف عمى أرس الماؿ
كعمى التجارة.

 الترجيح:
والذى يراه الباحث :بعد النظر في األدلة كمناقشتيا أف الراجح قكؿ المذىب األكؿ لمحنفية
كىك جكاز أف يستمؼ العامؿ مف ماؿ القراض قبؿ أف يقبض رب الماؿ.

()1

األـ :لئلماـ الشافعي.10/4 ،
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أسباب الترجيح:
خكؼ مف حدكث نقص في رأس الماؿ عند
 -1أف الجميكر عندما قالكا بذلؾ إنما ىك
ه
استبلؼ الماؿ قبؿ أف يقبضو رب الماؿ ،كأف الربح يككف فيو جيالة ،كعدـ خركج
المضارب مف الضماف ،ىذا اإلشكاؿ يحؿ باشتراط تكافر األمانة كالثقة عند عامؿ القراض.

 -2أف رب الماؿ قد ككؿ عامؿ القراض بالبيع كالشراء ،فيجكز لو أف يستمؼ مف مككمو.
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المسألة السابعة

المحاسبة في القراض

قاؿ مالؾ :ال يجكز لممتقارضيف أف يتحاسبا كيتفاصبل .كالماؿ غائب عنيما حتى يحضر

الماؿ ،فيستكفي صاحب الماؿ رأس مالو .ثـ يقتسماف الربح عمى شرطيما(.)1

 صورة المسألة:

يستوفي صاحب المال رأس مالو
(عامل القراض يريد أن يأخذ حصتو من الربح قبل أن
َ
والمال غائب)(.)2

 تحرير محل النزاع:

اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف عامؿ القراض ال يممؾ حصتو مف الربح ممكان مستق انر إال
()3

بالقسمة كتصفية الماؿ كتسميمو لصاحبو كامبلن

كاتفقكا عمى أنو ال يجكز لمعامؿ أف يأخذ نصيبو

مف الربح إال بحضرة رب الماؿ ،كأف حضكر رب الماؿ شرط في قسمة الماؿ ( .) 4كاختمفكا إذا
كتحاسبا في القراض كالماؿ غائب عنيما.
تفاصبلن
ن

 سبب الخالف:

البد أف تككف في حضكر رأس الماؿ ،ألف الزائد عف رأس الماؿ ىك الربح الذم
إف القسمة ى
يكزع ،كاذا كاف الما يؿ غائبان قد تككف جيالة في ىذا الربح.

 مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في ىذه المسألة عمى مذىبين:
المذىب األول -ذىب الحنفية

()8

كالحنابمة
()1
()2
()3

()5

()6

كىك قكؿ مالؾ كاليو ذىب المالكية

كالشافعية في قكؿ

إلى أنو ال يجكز أف يتحاسب رب الماؿ ،كعامؿ القراض حتي يحضر الماؿ .

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.1010/4 ،
انظر المرجع السابؽ.1010/4.
البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ :لبلبف نجيـ .268/7 ،المنتقى شرح المكطأ :لمباجى .178/5 ،التنبيو في فقو

اإلماـ الشافعي :لمشيرازم ،ص .120المغنى :البف قدامو.41/5 ،
() 4

المبسكط :لمسرخسي .133/22 ،المنتقي شرح المكطأ :لمباجى ،تكممة شرح الميذب :لممطيعي.383/3 ،

لمباجي .178/5 ،كشؼ القناع :لمبيكتى.520/3 ،

()5
()6
()7
()8

( )7

المبسكط :لمسرخسي .33/22 ،تحفة الفقياء :لمسمرقندم.24/3 ،
اإلستذكار :البف عبد البر .92/7 ،الكافي في فقو أىؿ المدينة :البف عبد البر.776/2 ،
بحر المذىب :لمركياني .92/7 ،الحاكم الكبير :لمماكردم.327/7 ،

اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد :لمحجاكم .267/2 ،الشرح الكبير عمي متف المقنع :البف قدامو.166/5 ،
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الماؿ أف يتفاصبل ىكاٍل ىماؿ ىغائًب
قاؿ أبك حنيفىة -رحمو اهلل " :-ىال يجكز لٍم يم ى
ضارب ىكرب ى
رطيما(.)1
الماؿ راس ىمالو ثـ يقسماف ِّ
الرٍبح عمى ىش ى
الماؿ فيستكفي رب ى
ىع ٍنيي ىما ىحتى يحضر ى
قاؿ اإلماـ مالؾ -رحمو اهلل" :-ال يجكز لممتقارضيف أف يتحاسبا كيتفاصبل .كالماؿ غائب

عنيما حتى يحضر الماؿ ،فيستكفي صاحب الماؿ رأس مالو .ثـ يقتسماف الربح عمى شرطيما"(.)2

قاؿ الماكردم -رحمو اهلل" :-كال يمزـ رب الماؿ أف يحاسبو إال بعد حضكر الماؿ ،ألنو قد
ال يصدؽ فيما يخير بو مف كفكره أك سبلمتو ،فإذا حضر الماؿ تحاسبا ،فإف ظير ربح تقاسما ،فمك

تقاسما قبؿ المحاسبة عمى ما ذكره العامؿ مف قدر الربح ثـ تحاسبا فكجدا رأس الماؿ ناقصان ترادا

الربح ليستكمؿ رأس الماؿ(.)3

قاؿ ابف قدامو -رحمو اهلل :-ال يستحؽ المضارب أخذ شيء مف الربح حتي ييسمـ رأس
الماؿ إلى ربو ،كمتى كاف في الماؿ خسراف ،كربح جبرت الكضيعة مف الربح(.)4
المذىب الثاني -ذىب الشافعية في المعتمد
القراض قبؿ حضكر الماؿ بشرط رضا رب الماؿ.

()5

إلى أنو يجكز أف يتحاسب رب الماؿ كعامؿ

قاؿ اإلماـ الشافعي -رحمو اهلل" :-كىذا كمو كما قاؿ مالؾ إال قكلو يحضر الماؿ حتي
يحاسبو فإف كاف عنده صادقان فبل يضره يحضر الماؿ ،أك ال يحضره"(.)6

 األدلة:

أدلة المذىب األول -استدل الجميور عمي عدم الجواز بالسنة والمعقول:
أولً -السنو النبوية:
قكلو -صمي اهلل عميو كسمـ( -مثل الذي ُيتم صالتو كمثل التاجر ل يخمص لو ربحو حتي
يخمص لو رأس مالو كذلك المصمي ل تقبل حتي يؤدي الفريضة)(.)7
()1
()2

الحجو عمي أىؿ المدينة :لمشيبانى.29/3 ،
مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.1010.5/4 ،

()3

الحاكل الكبير :لمماكردل.327/7 ،

()5

تكممة شرح الميذب :لممطيعي.383/14 ،

()4

()6

المغني :البف قدامو.41/5 .

األـ :لئلماـ الشافعي.10/4 ،

( )7السنف الكبرل :لمبييقي .كتاب (الصبلة) باب (ما يركل في إتماـ الفريضة مف التطكع) حديث رقـ ،4004
 ،541/2كقد اختمؼ عميو في اسناده قاؿ ابف بف رجب :مكسي بف عبيده ضعيؼ جدان مف قبؿ حفظو كقد تفرد
بيذا .فتح البارم :البف رجب.145/5 ،
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وجو الدللة :أف الربح ال يتبيف قبؿ كصكؿ رأس الماؿ إلى رب الماؿ ،ألف رأس الماؿ

أصؿ كالربح فرع كما بقي مف رأس الماؿ في يد المضارب فيك أميف فيو(.)1
ثانياً -المعقول:

 -1إف قسمة الربح ىنا قبؿ كصكؿ رأس الماؿ إلى رب الماؿ بمنزلة قسمة الكارث التركة مع
قياـ الديف عمي الميت(.)2

 -2إذا تحاسب الطرفاف صاحب الماؿ كعامؿ القراض في عدـ كجكد رأس الماؿ فيذه محاسبو
مجيكلة كال تجكز(.)3

 -3إف عامؿ القراض قد ال يصدؽ فيما يخبر بو فكره أك سبلمتو(3.)4

 -4يجب حضكر الماؿ مخافة أف يككف نقص فيو فيك يحب أال ينتزع منو كاف نقص عنده(.)5
أدلة المذىب الثاني -استدل الشافعية عمي الجواز بالمعقول.
 -1إف عامؿ القراض أميف عمي ماؿ القراض فبل يشترط حضكر الماؿ عند المفاصمة ،ألنو
أميف عمي رأس الماؿ كمقدار الربح(.)6

 -2إف حضكر الماؿ عند المحاسبة يككف مف باب االحتياط فقط لرب الماؿ(.)7
 مناقشة األدلة:

المذىب األول -استدل أصحاب المذىب األول بالسنة وىو استدلل ضعيف لمتالي:
 -1الحديث الذم استدلكا بو ضعيؼ جدان كالحديث الضعيؼ ال تقكـ بو حجو كال يبني عميو
أحكاـ.

 -2الحديث كاف سممنا بصحتو فإنو دؿ عمى أف الربح ال يككف مفيدان لمتاجر حتى يسمـ لو رأس
الماؿ ،ك أرس الماؿ سميـ ،كعامؿ القراض ثقو كمؤتمف.

()1

المبسكط :لمسرخسي.1053/22 ،

()3

المنتقى شرح المكطأ :لمباجى .177/5 ،بحر المذىب :لمركيانى.93/7 ،

()2

()4
()5
()6
()7

المبسكط :لمسرخسى.105/22 ،

الحاكم الكبير :لمماكردم.327/7 ،
البياف كالتحصيؿ :البف رشد.328/12 ،
االـ :لئلماـ الشافعي.10/4 ،

انظر بحر المذىب :لمريكاني.93/7 ،
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واستدلليم بالمعقول :يجاب عنو بما يمي:
أف تشبيو قسمة الكارث عند قسمة التركة قبؿ سداد الديف عف الميت ال تصح كقياس غير

دقيؽ .لؤلسباب التالية:

 -1في عقد المضاربة الذم ييقسـ ىك الربح كليس رأس الماؿ كالتركة.
 -2التركة مكجكده عند الكرثة ،لكف في القراض قد ال يككف ىناؾ ربح ،كاف كاف ىناؾ ربح
كنقص في أرس الماؿ فإنو ييكمؿ مف الربح بخبلؼ التركة فإنو ال يكمؿ مف الديف.
 -3قكليـ إنو يكجد جيالة غير صحيح ،ألف العامؿ ثقو كمؤتمف كعقد القراض يعد عقد أمانو

كرس الماؿ معركؼ لدل رب
كعقد شراكو كعقد ككالة ،كىذه كميا اجتمعت بعامؿ القراض ،أ

الماؿ.
مناقشة المذىب الثاني -قوليم أن حضور المال عند المحاسبة احتياط نقول إن.
االحتياط ميـ جدان ،ألف النقص الحاصؿ عمي فرض حصكلو يكمؿ مف الربح كاذا لـ يكف

عامؿ القراض أمينان في اإلخبار عف الربح فإنو يرجع إلى رأس الماؿ لذلؾ يمزـ كجكده.

 الترجيح:
كالذم يراه الباحث :راجحان كاهلل أعمـ بالقكؿ بجكاز المحاسبة في الربح مع غياب الماؿ

بشرط رضا رب الماؿ ،كىذا قكؿ الفريؽ الثاني مف الشافعية.
أسباب الترجيح:

 -1ألف الحديث الذم احتج بو الفريؽ األكؿ ضعيؼ كال يؤخذ بو في األحكاـ كال يحتج بو كما
بينا مسبقان.

 -2طالما أف الثقة مكجكده بيف االثنيف صاحب الماؿ كعامؿ القراض فبل حرج مف المفاصمة
كالحساب بغياب الماؿ.

 -3إذا رضي رب الماؿ فبل بأس في ذلؾ خاصة ،كأنو ىك صاحب رأس الماؿ الذم يجبر مف
الربح إذا كاف فيو خساره.
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الفصل الثالث
اآلراء الفقيية لإلمام مالك في الحكام المتعمقة برب المال
وعامل القراض

وفيو مبحثان:
 المبحث األول -أحكام رب المال وفيو ثالث مسائل:
 المسألة األكلى -اختبلؼ كرب الماؿ كعامؿ القراض في بيع السمعة.
 المسألة الثانية -رب الماؿ يشترل مف عامؿ الق ارض.
 المسألة الثالثة -اختبلؼ رب الماؿ كعامؿ القراض في الربح.

 المبحث الثاني -أحكام عامل القراض وفيو ثالث مسائل:
فسرؽ الماؿ قبؿ دفعو.
 المسألة األكلى -اشترل عامؿ القراض سمعو ي
 المسألة الثانية -قياـ كرثة عامؿ القراض مقامو.

 المسألة الثالثة -قكؿ عامؿ القراض لرب الماؿ ىذه حصتؾ مف الربح قبؿ تسميـ
رأس الماؿ.
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المبحث األول
أحــكـــام رب الـمــال
وفيو ثالث مسائل:
 المسألة األولى -اختالف رب المال وعامل القراض في بيع السمعة.
 المسألة الثانية -رب المال يشترى من عامل القراض.
 المسألة الثالثة -اختالف رب المال وعامل القراض في الربح.
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المسألة األولى
اختالف رب المال وعامل القراض في بيع السمعة
قاؿ يحيى ،قاؿ مالؾ ،في رجؿ دفع إلى رجؿ ماال قراضا .فابتاع بو سمعة .فقاؿ لو
صاحب الماؿ :بعيا .كقاؿ الذم أخذ الماؿ :ال أرل كجو بيع .فاختمفا في ذلؾ.
قاؿ :ال ينظر في قكؿ كاحد منيما .كيسئؿ عف ذلؾ أىؿ المعرفة كالبصر بتمؾ السمعة ،فإف

أركا كجو بيع ،بيعت عمييما ،كاف أركا كجو انتظار ،انتظر بيا(.)1

 صورة المسألة:
(صاحب الماؿ يدفع إلى عامؿ القراض ماالن فاشترم بو سمعو فقاؿ رب الماؿ بعيا فرفض

عامؿ القراض بيعيا)(.)2

 تحرير محل النزاع:
اتفؽ األئمة األربعة عمى أف عامؿ القراض لو بيع ماؿ القراض إذا فسخ العقد كمازاؿ الما يؿ
ىع ىرضان( .)3كاختمفكا إذا أمر رب الماؿ عامؿ القراض بيع السمعة كامتنع عف ذلؾ.

 سبب الخالف:

العقد الذم بيف الطرفيف ىؿ ىك الزـ أـ جائز فريؽ قاؿ بمزكمو ،ألف الشراء تـ ،كلذلؾ ال

ييجبر العامؿ عمي بيع السمعة ،كفريؽ آخر يرل أف العقد غير الزـ كلرب الماؿ إجباره.

 مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في ىذه المسألة عمى مذىبين.
()4

المذىب األول -ذىب الحنفية

()5

كالشافعية

()6

كالحنابمة في األصح

إلى أف عامؿ القراض

يجبر عمي بيع السمعة.
()1
()2
() 3

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.1012/4 ،
انظر المرجع السابؽ.1012/4 ،

تحفة الفقياء :لمسمرقندم .25/3 ،المنتقي شرح المكطأ :لمباجي .163/5 ،تكممة المجمكع شرح الميذب:

لممطيعي .384/14 ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامو.

()4
()5
()6

بدائع الصنائع :لمكاساني.100/6 ،
مغني المحتاج :لمشربيني.416/3 ،الميذب :لمشيرازم.232/2 ،
المبدع في شرح المقنع :البف مفمح.381/4 ،
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قاؿ اإلماـ أبك حنيفة -رحمو اهلل" :-أف المضارب يجبر عمى بيعيا رأم كجو بيع أـ لـ ىير،

ألف لرب الماؿ أف يأخذ مالو منو كال يدعو"(.)1

كعمى ىذا مف حؽ رب الماؿ فسخ العقد كأخذ المبيع كبيعو ،كأخذ مالو فيك ليس عقد لزكـ

فكؿ كاحد مف رب الماؿ كعامؿ القراض لو أف يتفرد بالفسخ قبؿ العمؿ كبعده ،كبنا نء عمى ىذا إف
طمب رب الماؿ البيع كامتنع العامؿ ،جبر عمي بيعو ،ألنو حؽ رب الماؿ في رأس الماؿ كال

يحصؿ ذلؾ إال بالبيع(.)2

قاؿ الشيرازم -رحمو اهلل : -كاف طمب رب الماؿ البيع ،كامتنع عامؿ القراض أيجبر عمى

بيعو(.)3

كجاء في المبدع :إف طالب رب الماؿ البيع ،ييجبر العامؿ عمي بيعو كقبض ثمنو حيث لـ
يرض المالؾ ىذا ىك األصح ،ألنو عميو رد الماؿ ناضان كما أخذه(.)4
ى
()5

المذىب الثاني -قكؿ مالؾ كىك مذىب المالكية

أنو ال يجبر العامؿ عمي البيع ك ييرجع
()6

إلى أىؿ المعرفة كاالختصاص لمحكـ بالبيع أك عدـ البيع ،كىك كجو عند الحنابمة
عمي البيع إذا لـ يكف في الماؿ ربح.

أنو ال يجبر

قاؿ اإلماـ مالؾ -رحمو اهلل" :-في رجؿ دفع إلى رجؿ ماالن قراضان .فابتاع بو سمعة .فقاؿ

لو صاحب الماؿ :بعيا .كقاؿ الذم أخذ الماؿ :ال أرل كجو بيع .فاختمفا في ذلؾ.

قاؿ :ال ينظر في قكؿ كاحد منيما .كيسئؿ عف ذلؾ أىؿ المعرفة كالبصر بتمؾ السمعة ،فإف

أركا كجو بيع ،بيعت عمييما ،كاف أركا كجو انتظار ،انتظر بيا"(.)7

قاؿ ابف قدامو -رحمو اهلل" :-كاف طمب رب الماؿ البيع .كأبي العامؿ فإنو ال ييجبر إذا لـ
يكف في الماؿ ربح ،أك أسقط حقو مف الربح.)8(،
()1
()2

الحجو عمي أىؿ المدينة :لمشيباني.44/3 ،
انظر المجمكع تكممة المطيعي :لممطيعي.384/14 ،

()3

الميذب :لمشيرازم.232/2 ،

()5

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.1012/4 ،

()4

()6

المبدع في شرح المقنع :البف مفمح.381/4 ،

المغنى :البف قدامو .47/5 ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامو ،158/2 ،المبدع شرح المقنع :البف مفمح،

 .381/4اإلنصاؼ :لممرداكل.448/5 ،

()7
()8

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.1012/4 ،
المغني :البف قدامو.47/5 ،
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 األدلة:
أدلة المذىب األول -استدل الفريق األول القائمين أن عامل القراض ُيجبر عمي البيع
بالمعقول:
 -1ألف منع المالؾ عف تنفيذ رغبتو في ممكو لحؽ يحتمؿ الثبكت كالعدـ ،كىك الربح ال سبيؿ
إليو ،كلكف يقاؿ لمعامؿ إف أردت اإلمساؾ فرد عميو مالو كنصيبو مف الربح ،إف كاف كيسمـ

المتاع إليؾ(.)1

 -2إف حؽ رب الماؿ في رأس الماؿ كال يحصؿ ذلؾ إال بالبيع(.)2
 -3عقد القراض عقد جائز و
كلكؿ فسخو متي شاء قبؿ العمؿ أك بعده مع كجكد الربح أك حدكث
()3

الخسراف ،ألف عقد القراض في بدايتو ككالة كفي انتيائو إما شركة
عقكد جائزه(.)5

()4

كاما جعالو

ككميا

 -4يجب عمي عامؿ القراض رد الماؿ ناضان كما أخذه(.)6

 -5إف تأخير بيع السمع كتركيا مدة مف الزمف قد يحصؿ ضرر بيا(.)7
أدلة المذىب الثاني -استدل المالكية أصحاب المذىب الثاني القائمين بإرجاع المسألة

لمعرف وأىل الختصاص بالمعقول:

 -1إف لكؿ كاحد منيما حقان في الماؿ ،فكجب أال يغمب قكؿ كاحد منيما عمي صاحبو ،كأف
يسأؿ عف ذلؾ أىؿ المعرفة بو فمف يرئي الصكاب في رأيو منيما حمبلن عميو(.)8
 -2ألف القراض قد لزـ بالشراء كالعمؿ فميس ليما االنفكاؾ منو إال عمى الكجو المعيكد(.)9
()1

بدائع الصنائع :لمكاساني.100/6 ،

()3

تعريؼ الشركة :ىي اجتماع في استحقاؽ أك تصرؼ ،انظر بدائع الصنائع  :لمكاسانى  ،62/6،مكاىب الجميؿ

()2

المجمكع تكممة المطيعي :لممطيعي.384/14 ،

 :لمحطاب  ،117/5،أسني المطالب  :لؤلنصارم  .252/2 ،المغني :البف قدامو.3/5 ،

()4

تعريؼ الجعالة :ىي معاكضة عمي عمؿ ادمي يجب عكضو بتمامو ال بعضو ببعضو .مكاىب الجميؿ في شرح

()5

انظر مغني المحتاج :لمشربيني.319/2 ،

مختصر خميؿ :لمحطاب.452/5 ،

()6
()7
()8
()9

المبدع في شرح المقنع :البف مفمح.381/4 ،
الحجو عمي أىؿ المدينة :لمشيباني.44/3 ،
البياف كالتحصيؿ :البف رشد.327/12 ،

شرح الزرقاني عمي المكطأ :لمزرقاني.536/3 ،
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 -3إرجاع المسألة لمعرؼ فيو مصمحو لمطرفيف.
كاستدؿ الحنابمة في الكجو اآلخر عندىـ القائؿ بعدـ إجبار العامؿ عمي البيع إف لـ يكف
في الماؿ ربح باآلتي.
 -1إنو متصرؼ لغيره بحكـ عقد جائز فمـ يمزمو التصرؼ كالككيؿ(.)1
 -2إنو بالفسخ زاؿ تصرفو ،كصار أجنبيان مف الماؿ فأشبو الككيؿ(.)2
 -3في عدـ اإلجبار عمى البيع مراعاة مصمحة لمطرفيف(.)3

 مناقشة األدلة:

ذلك.

مناقشة المذىب األول -القائمين ببيع السمعة ورد المال لصاحبو ويجبر العامل عمى

 -1قكليـ أف المالؾ لو الحؽ ،ألنو مالؾ الماؿ .يجاب عميو أف رب الماؿ قد أطمؽ يد العامؿ
في رأس الماؿ يتصرؼ فيو حسب ما يراه مف مصمحو لمقراض.

 -2إذا أمسؾ عامؿ القراض المبيع ،كلـ يسممو لرب الماؿ فإف الربح الحاصؿ سيككف لبلثنيف
معان كال يختص بو عامؿ القراض.

 -3العامؿ أدرل في السكؽ كالتجارة فيك ينتظر صفقو مربحو فيك يمتنع عف تسميـ المبيع إال
لمصمحة القراض.

 -4االشتراط بإعادة الماؿ ناضان كما استممو ،ال يعني ىذا إجبار عامؿ القراض عمى بيع
السمعة متى أراد رب الماؿ.

 -5قكليـ أف عقد القراض الزـ بعد الشراء كالشركع في العمؿ ىذا غير مقطكع فيو ،ألف
المسألة فييا خبلؼ بيف العمماء ،كعمى ىذا فسخ العقد يككف حسب ما ىك معيكد كمعركؼ
في عادة التجار(.)4

()1
()2
()3
()4

الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامو.158/2 ،
المغني :البف قدامو.47/5 ،
قرة عيف األخيار :لمدمشقي.461/8 ،
المبسكط :لمسرخسي .53/22 ،نياية المطمب :لمجكيني .481/7 ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامو،

.158/2
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مناقشة أدلة المذىب الثاني -القائمين بإرجاع المسألة ألىل العرف والتخصص:
 -1قكليـ إف لكؿ كاحد منيما حؽ في الماؿ كال يغمب قكؿ أحدىما عمى اآلخر ،يجاب عميو
أنو ليس في معيكد التجارة منع المالؾ مف التصرؼ في ممكو ،كعامؿ القراض يعمؿ في
القراض في حدكد إذف رب الماؿ كال يتجاكزه(.)1

 -2قكليـ أف القراض أصبح الزمان بالشراء ،نقكؿ أف ىذا غير مقطكع بو كما بينا قبؿ ذلؾ.

مناقشة الوجو الثاني لمحنابمة -من الحنابمة القائل بعدم إجبار العامل عمى البيع
إن لم يكن في المال ربح:
 -1قكليـ إنو متصرؼ لغيره بحكـ عقد جائز فمـ يمزمو التصرؼ كالككيؿ يجاب عميو أف
تصرؼ المضارب أعـ مف الككيؿ ،كيفترؽ عنو ،فبل حؽ لمككيؿ فيما يشتريو بينما

المضارب لو الحؽ فيما يشتريو(.)2

 -2قكلو أف فيو مراعاة لمصمحة الطرفيف ،يجاب عميو أنو لتحقيؽ مصمحة الطرفيف ال يمسؾ
العامؿ السمع عف البيع ،بؿ نرجع ألىؿ الخبرة كاالختصاص في ذلؾ(.)3

 الترجيح:

كالذم يراه الباحث :راجحان كاهلل اعمـ ىك رأم اإلماـ مالؾ كمذىب المالكية بأنو عند

االختبلؼ نرجع ألىؿ الخبرة كاالختصاص كالمعرفة لمفصؿ بينيما بالبيع أك عدـ البيع.
أسباب الترجيح:

اس َل ُلواِّ
 -1قكة أدلتيـ كحجتيـ الكاضحة .كأف اهلل أمرنا بالرجكع ألىؿ المعرفة كالخبرة كالعمـَ  :ف ْ
َأ ْه َلِّالذك ِْرِّإِنِّ ُكـتُ ْم ًَِّلِّ َت ْع َؾ ُؿو َِّن.)4(
 -2إذا أراد رب الماؿ بيع السمعة كرفض عامؿ القراض بحجة أف السمعة لك بيعت في ىذا
الكقت ستخسر نرجع ألىؿ التخصص كالدراية في السكؽ.

 -3رد المسألة إلى أىؿ التخصص كالمعرفة فيو مصمحو لرب الماؿ كعامؿ القراض.

()1
()2
()3
()4

بدائع الصنائع :لمكاساني.100/6 ،
المبسكط :لمسرخسى.58/22 ،
اإلستذكار :البف عبد البر.32/7 ،

سكرة األنبياء ،اآلية.7 :
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المسألة الثانية

رب المال يشترى من عامل القراض

قاؿ مالؾ :كال بأس أف يشترم رب الماؿ ممف قارضو بعض ما يشترم مف السمع ،إذ كاف

ذلؾ صحيحان عمى غير شرط(.)1

 صورة المسألة:
(أف يشترل رب الماؿ مف عامؿ القراض بعض ما اشترل مف السمع دكف أف يككف ذلؾ

شرطان بينيما عند العقد)(.)2

 تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء أف عامؿ القراض أميف فيما في يده مف رأس الماؿ كلو أف يبيع كيشترل مما

يشاء ما لـ يقيد بذلؾ ( ،) 3كلكنيـ اختمفكا إذا أراد رب الماؿ أف يشترم بعض السمع مف عامؿ

القراض.

 سبب الخالف:
اختبلؼ الفقياء في اعتبار شبية منفعة زائده مف الربح لرب الماؿ ،ألنو صاحب الماؿ قد

يككف رخص لو في السمعة مف أجؿ ما قارضو كأعطاه الماؿ(.)4

 مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في ىذه المسألة عمى مذىبين:

المذىب األول -ذىب الحنفية عدا زفر( )5كقكؿ مالؾ كىك مذىب المالكية

()7

الحنابمة
()1
()2
() 3

()6

كركاية عند

إلى أنو يجكز أف يشترل رب الماؿ ممف قارضو.

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.994/4 ،
انظر :المصدر السابؽ الجزء كالصفحة.
أنظر تبييف الحقائؽ :لمزيمعي .53/5 ،القكانيف الفقيية :لمغرناطي( ،ص ،)186مغني المحتاج لمشربيني،

 .412/3المغني :البف قدامة.69/5 ،

()4
()5

انظر بداية المجتيد :البف رشد.25/4 ،
بدائع الصنائع ،225/5 :تبييف الحقائؽ :لمزيمعي .77/4 ،قرة عيف األخيار :لمدمشقي.447/8 ،

() 6االستذكار :البف عبد البر .7/7 ،البياف كالتحصيؿ :البف رشد .337/12 ،النكادر كالزيادات :لمقيركاني،
.256/7

()7

الكافي :البف قدامة  ،160/2المغني ،البف قدامة.42/5 ،
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()1

قاؿ اإلماـ أبك حنيفة
ما اشترى من السمع".

– رحمو اهلل " :-ل بأس أن يشترى رب المال من مضاربو بعض

قاؿ اإلماـ مالؾ" :ول بأس أن يشتري رب المال ممن قارضو بعض ما يشتري من السمع،

إذ كان ذلك صحيحاً عمى غير شرط"(.)2

قاؿ ابف قدامة" :إذا اشترل رب الماؿ مف ماؿ المضاربة شيئان لنفسو لـ يصح في إحدل

الركايتيف ،كيصح في األخرل(.)3

()4

المذىب الثاني -ذىب الشافعية

()5

كالحنابمة في األصح  ،كزفر مف الحنفية

إلى أنو ال

يجكز أف يشترم رب الماؿ مف مضاربو.
قاؿ الزيمعي -رحمو اهلل" :-أعمم أن المضارب من رب المال جائز عندنا؛ ألنو يستفيد

ولية التصرف خالفاً لزفر؛ ألن شراء اإلنسان من مال نفسو ل يجوز"(.)6

قاؿ العمراني – رحمو اهلل " :-ل يجوز لرب المال أن يشتري من المال الذي في يد

العامل لمقراض؛ ألن المال لو ،فال يجوز أن يشتري منو ،كما ل يجوز أن يشتري من وكيمو"(.)7

قاؿ المرداكم – رحمو اهلل " :-وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئاً

لنفسو ،ىذا المذىب .قال في الرعايتين والحاوي الصغير :ول يشتري المالك من مال المضاربة

شيئاً عمى األصح .قال في الفائق :ليس لو ذلك ،عمى أصح الروايتين وصححو في النظم ،وجزم
بو في الوجيز ،وغيره"(.)8

 األدلة:
أدلة المذىب األول -استدل الفريق األول عمى القول بالجواز بالمعقول:

()1

الحجة عمى أىؿ المدينة.22/3 ،

()2

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ ،994/4 ،منح الجميؿ ،شرح مختصر خميؿ :لعميش.346/7 ،

()4

بحر المذىب :لمركياني .111/7 ،البياف في مذىب اإلماـ الشافعي :لمعمراني.207/7 ،

()3

()5
()6
()7
()8

المغني ،إلبف قدامة.42/5 ،

اإلنصاؼ :لممرداكم ،438/5 ،شرح منتيى اإلرادات :لمبيكتي ،221/2 ،كشاؼ القناع :لمبيكتي.516/3 ،
انظر بدائع الصنائع :لمكاساني ،225/5،تبييف الحقائؽ :لمزيمعي.77/4 ،
البياف في مذىب اإلماـ الشافعي :لمعمراني.207/7 ،

اإلنصاؼ :لممرداكم.438/5 ،
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 -1ألف رقبة الماؿ لرب الماؿ كمف كجو لممضارب ،كليذا إذا اشترل ال يجكز حجر رب الماؿ

عمى المضارب في البيع فمما كاف كذلؾ يبيعو عمى أقؿ الثمنيف لبلحتياط كحصة

المضارب مف الربح؛ ألف المضارب في ذلؾ بمنزلة األجنبي(.)1

 -2ألنو قد تعمؽ حؽ المضارب بو فجاز لو شراؤه ،ككما لك اشترل مف مكاتبو أك مف عبده
المأذكف الذم عميو ديف(.)2

 -3ألنو بيع مالو بمالو ،كيستفيد كؿ كاحد منيما بيذا العقد ممؾ اليد كالتصرؼ ،كاف كاف ال
يستفيد ممؾ الرقبة ،فكاف صحيحان إلفادتو ،كال يمزـ مف جكاز البيع إفادة ممؾ الرقبة(.)3

 -4البيع يتبع الفائدة ال الممؾ عينان ،كقد كجدت الفائدة ىنا ،أما في حؽ المضارب فظاىر،
كأما في حؽ رب الماؿ فإنو يممؾ التصرؼ فيما اشتراه منو بالشراء كال يممكو قبمو كاف كاف

ممكو؛ ألف المضارب تعمؽ لو بو حؽ(.)4

أدلة المذىب الثاني -استدل القائمون بعدم الجواز بالمعقول:
 -1إنو ىممى ىكوي ،فمـ يصح شراؤه لو ،كشرائو مف ككيمو(.)5
 -2إنو مالو كالعامؿ ككيمو يتصرؼ فيو بإذنو ،كىك ممؾ لرب الماؿ كيأخذه بقيمتو كال يككف
بيعان(.)6

 -3إف رب الماؿ تصرؼ في ماؿ نفسو بغير تككيؿ كلـ يصرح بو فيككف مستردان لمماؿ ،كليذا
ال يصح اشتراط العمؿ عميو ابتداء(.)7

()1

بدائع الصنائع :لمكاساني ،225/5 ،تبيف الحقائؽ :لمزيمعي.77/4 ،

()3

تبييف الحقائؽ :لمزيمعي.77/4 ،

()2

()4
()5
()6
()7

المغني :البف قدامو.42 /5 ،

المرجع السابؽ .الجزء كالصفحو
الكافى في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامو .160/2 ،المغنى :البف قدامو.42/5 ،
بحر المذىب :لمركياني .111/7 ،البياف في مذىب اإلماـ الشافعي :لمعمراني.207/7 ،
قرة عيف األخيار :لمدمشقي.447/8 ،
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 المناقشة:
مناقشة أدلة المذىب األول -نوقشت بعض أدلتيم باآلتي:
 -1رب الماؿ ال يصح أف يككف ككيبلن؛ ألف الككيؿ مف يعمؿ في ماؿ غيره كرب الماؿ ال
يعمؿ في ماؿ غيره بؿ في مالو نفسو(.)1

 -2العامؿ ككيؿ رب الماؿ في مالو ال يتصرؼ إال بإذنو ،فكيؼ يبيعو مف مالو؟(.)2
 -3إذا حدث ىذا فبل يككف بيعان؛ بؿ يأخذه رب الماؿ بقيمتو(.)3

 -4مذىب الحنفية كالمالكية أف العامؿ ال يستحؽ أخذ شيء مف الربح حتى يسمـ رأس الماؿ
إلى ربو ،فمف يستطيع أف يعرؼ قدر الربح كالخسراف إذا باعو شيئان مف ماؿ المضاربة(.)4

 -5إف المضارب ككيؿ عنو ،كليذا تبطؿ المضاربة بمكت أحدىما(.)5
مناقشة أدلة المذىب الثاني-:

 -1الكاجب لو التخمية كقد تمت كصار التصرؼ حقان لممضارب ،كلو أف يككؿ الماؿ صالحان،
لذلؾ كاإلبضاع تككيؿ؛ ألنو استعانة ،كلما صح استعاف المضارب باألجنبي فرب الماؿ

ابتداء؛ ألنو
أكلى لككنو أشفؽ عمى الماؿ فبل يككف استردادان ،بخبلؼ شرط العمؿ عميو
ن
يمنع التخمية(.)6

 -2إف الماؿ تعمؽ بو حؽ المضارب ،فصار رب الماؿ كاألجنبي(.)7

 -3إف مذىب الشافعي عمى الراجح أف العامؿ ال يستحؽ أخذ شيء مف الربح إال بالقسمة؛
ألنو لك ممكو الختص بربحو ،كلكجب أف يككف شريكان لرب الماؿ(.)8

 -4كالية التصرؼ انقطعت عف رب الماؿ بتسميـ الماؿ إلى المضارب ،ثـ لما اشترل مف
المضارب استفاد كالية التصرؼ(.)9

()1
()2

المرجع السابؽ.الجزء كالصفحو
الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة.154/2 ،

()3

بحر المذىب :لمركياني.111/7 ،

()5

تبييف الحقائؽ :لمزيمعي.77/4 ،

()4

()6
()7
()8
()9

المبسكط :لمسرخسي .133/22 ،المنتقى شرح المكطأ :لمباجي.178/5 ،
قرة عيف األخيار :لمدمشقي.447/8 ،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني .229/5 ،المغني :البف قدامة .42/5
مغني المحتاج :لمشربيني.412/3 ،
تبييف الحقائؽ :لمزيمعي.77/4 ،
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 الترجيح:
كالراجح فيما أراه – كاهلل أعمـ – القكؿ بجكاز شراء رب الماؿ مف مضاربو لنفسو؛ كىك

مذىب الحنفية كقكؿ مالؾ مف المالكية ،كىك ما ذىب إليو المالكية كركاية عند الحنابمة.
أسباب الترجيح:

 -1لـ يستدؿ أم مف الفريقيف بأدلة مف الكتاب كالسنة ،كأف مجمؿ ما استدؿ بو الفريقاف ىي
أدلة عقمية.

 -2تعميؿ الفريؽ الثاني بككف ماؿ المضاربة مالو ،فقد بيف بعض الحنفية أف لو حؽ الممؾ في
الرقبة ،كليس لو حؽ التصرؼ ،فصار كاألجنبي.

 -3في القكؿ بالجكاز مصمحة مشتركة بيف العامؿ كرب الماؿ ،كربما كاف فائدة لممضارب مف
شراء رب الماؿ.

 -4إذا ظير أف ىناؾ جمبان لمنفعة خاصة أك شائبة ربا فاألكلى المنع ،كىك ما نبو إليو بعض
الحنفية.
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المسألة الثالثة
اختالف رب المال وعامل القراض في الربح
بحا .فقاؿ العامؿ :قارضتؾ عمى
اضا .فربح فيو ر ن
قاؿ مالؾ :في رجؿ دفع إلى رجؿ ماالن قر ن
أف لي الثمثيف ،كقاؿ صاحب الماؿ :قارضتؾ عمى أف لؾ الثمث.
قاؿ مالؾ :القكؿ قكؿ العامؿ .كعميو في ذلؾ اليميف .إذا كاف ما قاؿ قراض مثمو.
ككاف ذلؾ نحكا مما يتقارض عميو الناس .كاف جاء بأمر يستنكر ،ليس عمى مثمو يتقارض

الناس .لـ يصدؽ .كرد إلى قراض مثمو(.)1

 صورة المسألة:
(صاحب المال دفع لعامل القراض مالً ليتجر فيو فتاجر فيو ربح وعند قسمة الربح قال

العامل لي الثمثين وقال رب المال بل قارضتك عمي أن لك النصف)(.)2

 تحرير محل النزاع:
اتفؽ األئمة األربعة عمى أف صاحب رأس الماؿ ،كعامؿ القراض إذا اختمفا في قدر رأس

الماؿ فالقكؿ قكؿ العامؿ(.)3

كلكنيـ اختمفكا إذا ما اختمؼ رب الماؿ ،كعامؿ القراض في قدر الربح ىؿ القكؿ قكؿ رب
الماؿ أـ قكؿ العامؿ؟.

 سبب الخالف:
اختبلفيـ في سبب كركد النص بكجكب اليميف عمى المدعى عميو ىؿ ذلؾ ،ألنو مدعى
عميو أك ألنو في األغمب أقكل شبية فمف قاؿ ،ألنو مدعى عميو قاؿ القكؿ قكؿ رب الماؿ كمف

قاؿ ،ألنو أقكاىما شبية في األغمب قاؿ القكؿ قكؿ العامؿ ،ألنو عنده مؤتمف كأما الشافعي فقاس
اختبلفيما عمى اختبلؼ المتبايعيف في ثمف السمعة(.)4

()1
()2
() 3

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.1013/4 ،
انظر المرجع السابؽ.
بدائع الصنائع :لمكاساني .109/6 ،المدكنة :لئلماـ مالؾ  .661/3الحاكم الكبير :لمماكردم،350/7 ،

المغني :البف قدامو.55/5 ،

()4

بداية المجتيد :البف رشد.27/4 ،
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 مذاىب الفقياء:
اختمف الفقياء في ىذه المسألة عمي ثالثة مذاىب:
المذىب األول ذىب الحنفية

()1

()2

كالحنابمة في المعتمد

إلى القكؿ بأنو إذا اختمؼ رب الماؿ

كعامؿ القراض في مقدار الربح فالقكؿ قكؿ رب الماؿ ،كعميو اليميف عند الحنفية.
قاؿ اإلماـ أبك حنيفة -رحمو اهلل" :-إف القكؿ قكؿ رب الماؿ كعميو في ذلؾ اليميف ألف

الماؿ مالو كالربح ربح مالو فالقكؿ قكلو"(.)3

قاؿ ابف قدامو -رحمو اهلل" :-كاف قاؿ :شرطت لي نصؼ الربح .فقاؿ :بؿ ثمثو .فعف أحمد

فيو ركايتاف؛ إحداىما :القكؿ قكؿ رب الماؿ .نص عميو ،في ركاية ابف المنصكر كسندم .كبو قاؿ
الثكرم ،كاسحاؽ ،كأبك ثكر ،كأصحاب الرأم ،كابف المبارؾ ،كابف المنذر؛ ألف رب الماؿ ينكر
السدس الزائد كاشتراطو لو ،كالقكؿ قكؿ المنكر"(.)4

()5

المذىب الثاني -قكؿ مالؾ كاليو ذىب المالكية

()6

كالحنابمة في ركاية

إلى القكؿ بأنو إذا

اختمؼ رب الماؿ كعامؿ القراض في مقدار الربح فالقكؿ قكؿ عامؿ القراض مع يمينو عند اإلماـ
مالؾ إذا قاؿ بمثؿ ما يقارض الناس.
بحا .فقاؿ
اضا .فربح فيو ر ن
قاؿ اإلماـ مالؾ -رحمو اهلل" :-في رجؿ دفع إلى رجؿ ماالن قر ن
العامؿ :قارضتؾ عمى أف لي الثمثيف .كقاؿ صاحب الماؿ :قارضتؾ عمى أف لؾ الثمث".
كقاؿ مالؾ :القكؿ قكؿ العامؿ .كعميو في ذلؾ اليميف .إذا كاف ما قاؿ قراض مثمو.
ككاف ذلؾ نحكا مما يتقارض عميو الناس .كاف جاء بأمر يستنكر ،ليس عمى مثمو يتقارض

الناس .لـ يصدؽ .كرد إلى قراض مثمو(.)7

() 1

العناية شرح اليداية :لمبابرتي .481/8 ،البحر الرائؽ :البف نجيـ .272/7 ،العناية شرح اليداية :لمبابرتى،

.481/8

()2
()3
()4
()5
()6
()7

اإلنصاؼ :لممرداكم .456/5 ،المبدع في شرح المقنع :البف مفمح.383/4 ،
الحجو عمي أىؿ المدينة :لمشيباني.39/3 ،
المغني :البف قدامو.55/5 ،

التاج كاإلكميؿ :لممكاؽ .447/7 ،منح الجميؿ :لعميش.330/7 ،
اليداية عمي مذىب الغماـ أحمد :لمكمكذاني ،ص .289المغني :البف قدامو.55/5 ،

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.1013/8/4 ،
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جاء في المغني :في الركاية الثانية لئلماـ أحمد" :أف العامؿ إذا ادعى أجر المثؿ ،كزيادة

يتغابف الناس بمثميا ،فالقكؿ قكلو ،كاف ادعى أكثر ،فالقكؿ قكلو فيما كافؽ أجر المثؿ"(.)1
()2

المذىب الثالث -ذىب الشافعية

إلى أنو إذا اختمؼ رب الماؿ كعامؿ القراض في مقدار

الربح تحالفا.
قاؿ الماكردم -رحمو اهلل" :-كاذا اختمؼ رب الماؿ كالعامؿ في قدر ما شرطا مف الربح

فقاؿ رب الماؿ شرطت لؾ ثمث الربح كباقيو لي كقاؿ بؿ شرطت لي ثمثي الربح كباقيو لؾ فإنيما

يتحالفاف كما يتحالؼ المتبايعاف"(.)3

كقاؿ الشيرازم -رحمو اهلل" :-فإف اختمفا في قدر الربح المشركط فادعي العامؿ أنو النصؼ
كادعى رب الماؿ أنو الثمث تحالفا ،ألنيما اختمفا في عكض مشركط في العقد فتخالفا كالمتبايعيف
إذا اختمفا في قدر الثمف فإف حمفا صار الربح كمو لرب الماؿ كيرجع العامؿ بأجرة المثؿ ألنو لـ

يسمـ لو المسمى فرجع ببدؿ عممو"(.)4

 األدلة:
أدلة المذىب األول -استدل القائمون بأن القول قول رب المال بالسنة النبوية والمعقول:
أولُ -السنة النبوية:
ًّعي عميو"(.)5
قكلو -صمي اهلل عميو كسمـ" -ولكن اليمين عمى المد َ
وجو الدللة:
فرب
أف الحديث ينص عمى أف اليميف تجب عمي المدعي عميو كال تجب عمى المدعي ،ي
الماؿ تجب عميو اليميف ،ألنو المدعي عميو ،كال تجب ،عمي عامؿ القراض الذم يدعي الربح(.)6

()1

المغني :البف قدامو.55/5 ،

()2

تكممة شرح الميذب :لممطيعى .386/14 ،الحاكم الكبير :لمماكردل .350/7 ،أسنى المطالب في شرح ركض

()3

الحاكم الكبير :لمماكردم.350/7 ،

الطالب :لؤلنصارم.392/2 ،

()4
()5

الميذب في فقو اإلماـ الشافعي :لمشيرازم.234/2 ،
صحيح البخارم (كتاب الرىف)باب(إذا اختمؼ الراىف كالمرتيف كنحكه) حديث رقـ ( .143/3 )2514صحيح

مسمـ (كتاب األقضيو)باب(اليميف عمي المدعى عميو) حديث رقـ (.1336/3 )1711

()6

شرح النككم عمي صحيح مسمـ :لمنككم.3/12 ،
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ثانياً -المعقول:
 -1اليميف عمي المنكر كما جاء في الحديث ،كعامؿ القراض يستحؽ ما يستحؽ بالشرط ،فكاف
مدعيان لمشرط ،بخبلؼ المتبايعيف ألف كؿ كاحد مدع كمنكر(.)1

االختبلؼ في المضاربة فمـ يتحالفا كسائر ما قدمنا اختبلفيما فيو كالمتبايعاف يرجعاف
 -2ألف
ى
إلى رؤكس أمكاليما بخبلؼ ما نحف فيو(.)2
 -3رأس الماؿ ىك األصؿ كالربح تبعان لو ،كقد اختمفا في قدر الربح كلـ يختمفا لمف المشركط
لو(.)3

ينكر الزيادة التي ادعاىا عامؿ القراض كاشتراطو لو ،كالقكؿ قكؿ المنكر(.)4
 -4إف رب الماؿ ى
 -5رأس الماؿ مف حؽ صاحب رأس الماؿ كلما حصؿ الربح حصؿ في مالو فالقكؿ قكلو(.)5
أدلة المذىب الثاني -استدل الفريق الثاني عمى أن القول قول عامل القراض من السنة

النبوية والمعقول.

أولً -السنة النبوية :قكؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ( -إذا اختمف المتبايعان فالقول

قول البائع)(.)6

وجو الدللة:

ألف عامؿ القراض ىنا ىك البائع لعمؿ يده إذا كاف مف الصنع -كاف كاف مف التجارة

فالبضاعة أيضان في يده ،كىك مككؿ في بيعيا مف رب الماؿ ،ألنو مضارب بيا ،كماداـ أنو بمثابة
البائع فالقكؿ قكلو كليس لرب الماؿ.

ثانياً -المعقول:

 -1عند االختبلؼ في قدر أرس الماؿ يككف القكؿ قكؿ العامؿ باتفاؽ العمماء ،ككذلؾ عند
االختبلؼ في قدر الربح(.)7

()1

البناية شرح اليداية :لمعيني.103/10 ،

()2

المغني :البف قدامو.56/5 ،

()4

المبدع في شرح المقنع :البف مفمح.383/4 ،

()3

()5
() 6

اليداية :لممرغيناني.212/3 ،
الحجو عمي أىؿ المدينة :لمشيباني.31/3 ،
مسند أحمد :مسند عبد اهلل ابف مسعكد ،حديث رقـ ( .446/7 ،)4447قاؿ عنو الترمذم حديث مرسؿ

.562/3

()7

المدكنة :لئلماـ مالؾ.633/3 ،
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ب الماؿ ،كالزكجيف إذا اختمفا في
 -2الظاىر صدؽ العامؿ ،فمك ادعي أكثر قيبًؿ قك يؿ ر ي
الصداؽ(.)1
أدلة المذىب الثالث -استدل الشافعية عمى أنيما يتحالفان ،بالسنة النبوية والمعقول.
أولً -السنة النبوية:
أف رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ( :ولكن اليمين عمي المدعي عميو)(.)2
وجو الدللة:
أف اليميف إنما تجب عمى المدعي كصاحب الماؿ مدع كمدعي عميو فتجب عميو اليميف،

ككذلؾ العامؿ مدع كمدعي عميو فتجب عميو اليميف ،كلذلؾ يتحالفاف(.)3
ثانياً -المعقول:

 -1لعدـ ترجح قكؿ أحدىما عمى اآلخر فكجب تحالفيما كما يتحالؼ المتبايعاف إذا اختمفا فيما
بينيما.

 -2ألف مقتضي التحالؼ كالفسخ رجكع كؿ مف العكضيف لصاحبو فإف تعذر فقيمتو كقد رجع
الماؿ كربحو لممالؾ كقياسو رجكع العمؿ لمعامؿ ،لكنو تعذر فأكجبنا قيمتو كىي األجرة(.)4

 -3الختبلفيما في عكض العقد مع اتفاقيما عمي صحتو فأشبيا اختبلؼ المتبايعاف(.)5

 مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذىب األول-:
قكليـ في الحديث النبكم أف رب الماؿ ىك المدعى عميو ،كلذلؾ يككف في حقو يميف ال

المدع كبل الطرفيف األكؿ يدعي أف لو ثمثي الربح كالثاني يقكؿ مثمو فرب الماؿ
يصح ذلؾ ألف
ً

المدعي ال يجب في حقو اليميف ،ألنو ادعى جزءان مف الربح ،كعامؿ القراض يدعي زيادة
يمدعي ك ي
في الربح.

()1
()2
()3
()4
()5

المبدع شرح في شرح المقنع.384/4 :
سبؽ تخريجو ص.101
تحفة المحتاج في شرح المنياج :لمييثمي.476/4 ،
أسني المطالب في شرح ركض الطالب :لؤلنصارم.392/2 ،

تحفة المنياج في شرح المنياج :لمييثمي.106/6 ،
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ُيجاب عن استدلليم من المعقول:
 -1أف العامؿ مؤتمف عمى أصؿ الماؿ كالظاىر صدقو في قكلو.

 -2عامؿ القراض مثؿ الصانع فالصانع يكسب مف يده ،ككذلؾ العامؿ يكسب مف يده كلذلؾ
يككف القكؿ قكؿ العامؿ كليس رب الماؿ.

 -3إذا نص العقد عمى إعطاء عامؿ القراض ربحان معينان فيجب االلتزاـ بالعقد.
مناقشة المذىب الثاني-:
 -1بما أف رب الماؿ ينكر الزيادة في الربح فالقكؿ قكلو ،ألف األصؿ براءة الذمة كالقكؿ قكؿ
المنكر.

 -2رأس الماؿ مف حؽ صاحبو كجاء الربح تبعان لو كال يقدـ األصؿ عمى التبع.
 -3قكليـ أف المضارب كالصانع قكؿ غير دقيؽ لآلتي:

 -ألف الصانع يأخذ أجرة أما عامؿ القراض فمو نسبة مف الربح.

 -الصانع ليس لو بالخسارة أما عامؿ القراض فيتحمؿ جزءان مف ذلؾ كىك مجيكده كتعبو.

 األجرة التي اتفؽ رب الماؿ عمييا مع الصانع تتعمؽ بذمتو بخبلؼ عامؿ القراض فبليتعمؽ بذمة رب الماؿ ،ألف لو نصيبان مف الربح.

مناقشة أدلة المذىب الثالث-:
احتج الفريؽ الثالث بحديث النبي -صمى اهلل عميو كسمـ"-إذا اختمف المتبايعان فالقول

قول البائع".

كىذا االستدالؿ قد ال يككف أك ال يصمح في ىذه الكاقعة بالذات ،ألف كؿ مف الطرفيف
يدعي شيئان .عامؿ القراض يدعي الزيادة كرب الماؿ ينكر عميو في ىذه الحالة يككف رب الماؿ ىك

المدعى عميو.

أما استدالليـ بالمعقكؿ قكليـ أنيـ كالمتبايعيف كبلـ غير دقيؽ ،ألف رب الماؿ ليس بائعان

كال مشترياى بؿ ىك مالؾ لمماؿ ،كىك صاحب الماؿ كعامؿ القراض عامؿ عنده بمالو.

 الترجيح:
كالذم يراه الباحث :ارجحان كاهلل أعمـ ما قاؿ بو اإلماـ مالؾ كمذىب المالكية كركاية أحمد.

أف القكؿ قكؿ العامؿ في مقدار الربح كعميو اليميف.
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أسباب الترجيح:
 -1القكؿ قكؿ العامؿ ،ألنو بمنزلة رجؿ دفع إلى خياط ثكبان فاختمفا في أجرة الخياطة فقاؿ

الخياط أجرتي درىماف كقاؿ صاحب الثكب أجرتؾ درىـ فالقكؿ قكؿ العامؿ إذا جاء بما

يشبو ،فكذلؾ المقارض ،القكؿ قكلو إذا أتي بأمر يشبو.

يأتي بما يشبو قراض مثمو.
 -2أنو أقرب إلى عادة التجار فعميو اليميف كأف ى
 -3قياس الشافعية عمى المتبايعيف ال يصح فاختبلؼ رب الماؿ كعامؿ القراض يختمؼ عف
اختبلؼ المتبايعيف .فالبيع كالشراء شيء كالمضاربة شيء اخر.
و
خاصة مف طرؼ العامؿ فيك مؤتمف فتجب اليميف في
 -4عقد القراض مبني عمى األمانة كب
حقو زيادة اطمئناف كتأكيد.

 -5الماؿ في يد عامؿ القراض فكاف القكؿ قكلو مع يمينو ،ألنو أكلى بما يدعيو.
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المبحث الثاني
أحــكام عـامــل القــــــراض
وفيو ثالث مسائل:
فسرق المال قبل دفعو.
 المسألة األولى -اشترى عامل القراض سمعو ُ
 المسألة الثانية -قيام ورثة عامل القراض مقامو.
 المسألة الثالثة -قول عامل القراض لرب المال ىذه حصتك من الربح قبل تسميم
رأس المال.
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المسألة األولى
فسرق المال قبل دفعو
اشترى عامل القراض سمعو ُ
اضا .فاشترل بيا سمعة .ثـ ذىب ليدفع إلى
قاؿ مالؾ :في رجؿ أعطى رجبلن مائة دينار قر ن
رب السمعة المائة دينار .فكجدىا قد سرقت .فقاؿ رب الماؿ :بع السمعة .فإف كاف فييا فضؿ كاف

لي .كاف كاف فييا نقصاف كاف عميؾ .ألنؾ أنت ضيعت.

كقاؿ المقارض :بؿ عميؾ كفاء حؽ ىذا .إنما اشتريتيا بمالؾ الذم أعطيتني.
قاؿ مالؾ :ييمزـ العامؿ المشترم أداء ثمنيا إلى البائع ،كيقاؿ لصاحب ماؿ القراض إف
ً
اضا عمى ما كانت عميو المائة
شئت فأد المائة الدينار إلى المقارض ،كالسمعة بينكما .كتككف قر ن

اضا عمى سنة
األكلى .كاف شئت فاب أر مف السمعة .فإف دفع المائة دينار إلى العامؿ كانت قر ن
القراض األكؿ .كاف أبى ،كانت السمعة لمعامؿ .ككاف عميو ثمنيا(.)1

 صورة المسألة:
(كىك أف يدفع رب الماؿ لعامؿ القراض ماالن ليشترم بو سمعو ما ،كعند دفع الماؿ لصاحب

السمعة بعد شرائيا كجد الماؿ قد يسرؽ)(.)2

 تحرير محل النزاع:
اتفؽ األئمة األربعة عمي أف رأس الماؿ إذا تمؼ أك ضاع أك يسرؽ قبؿ التصرؼ فيو
بالشراء فقد بطمت المضاربة لفكات محميا(.)3كاختمفكا إذا ىمؾ كتمؼ ماؿ القراض بعد أف اشترل

عامؿ القراض بو سمعو ما كقبؿ أف ينقده البائع(.)4

 سبب الخالف:
اختبلؼ الفقياء في قياس عامؿ القراض عمى الككيؿ ،ككذلؾ ىؿ يعتبر عامؿ القراض

خالؼ إذف رب الماؿ بالعمؿ فيمزـ بالثمف أـ ال؟
()1
()2
()3

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.1013/4 ،
انظر المرجع السابؽ.
المبسكط :لمسرخسي .169/22 ،بدائع الصنائع :لمكاساني .113/6 ،منح الجميؿ :لعميش ،356/7 ،تكممة شرح

الميذب :لممطيعي ،388/14 ،نياية المطمب في دراية المذىب :لمجكيني .546/7 ،المبدع في شرح المقنع :البف
مفمح .378/4 ،المغني :البف قدامو.48/5 ،

()4

بداية المجتيد :البف رشد.25/4 ،
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 مذاىب الفقياء:
اختمف الفقياء في ىذه المسألة عمى ثالثة مذاىب:
المذىب األول -ذىب الحنفية

() 1

كالشافعية في المعتمد

() 2

إلى أف الشراء يككف لمقراض

كيمزـ رب الماؿ بدفع الماؿ مره ثانية ،كيككف رأس الماؿ جميع ما دفع.
ي
قاؿ أبك حنيفة -رحمو اهلل" :-في رجؿ دفع إلى رجؿ ماالن مضاربة فاشترل بو سمعة ثـ

ذىب ليدفع إلى رب السمعة الماؿ فكجد الماؿ قد يسرؽ بعد ما اشترل أف المضارب يرجع عمى رب
الماؿ بمثؿ ذلؾ الماؿ يدفعو إلى البائع ،كيأخذ السمعة فتككف عمى المضاربة فإف كاف في ذلؾ ربح

فأرادا القسمة فاف رأس ماؿ رب الماؿ في المضاربة الماؿ الذم سرؽ كالماؿ الذم أعطاه ثانيان

جميعا فإذا استكفاىما قسـ ما
األكؿ كاآلخر ،كال ربح لكاحد منيما حتى يستكفي رب الماؿ الماليف
ن
بقي ،كىك الربح بينيما عمى ما اشترطا في أصؿ المضاربة عمى الربح ،ألنو ال ربح في ىذه
المضاربة حتى يستكفي رب الماؿ جميع مالو"(.)3

كقاؿ السرخسي -رحمو اهلل" :-كاذا دفع الرجؿ إلى الرجؿ ألؼ درىـ مضاربة بالنصؼ

شيئا ،ثـ ضاعت األلؼ قبؿ أف ينقدىا المضارب البائع ،فإف المضارب يرجع بمثميا
فاشترل بيا ن
عمى رب الماؿ؛ ألف رأس الماؿ كاف أمانة في يده بعد الشراء ،كما قبمو فيمؾ مف ماؿ رب الماؿ،
كلـ يبطؿ الشراء بيبلؾ األلؼ ،كالمضارب عامؿ لرب الماؿ في ىذا الشراء فيرجع عميو بما لحقو
مف العيدة؛ فميذا يرجع بألؼ أخرل عمى رب الماؿ فيدفعيا إلى البائع ،فإف قبضيا مف رب الماؿ

أيضا.
فمـ يدفعيا إلى البائع حتى ضاع ،رجع بمثميا ن
ككذلؾ كؿ ما ضاع مما يقبضو قبؿ أف ينقده البائع كاف ما يقبضو مف رب الماؿ يككف
أمانة في يد المضارب.
أال ترل أف عند حصكؿ الربح يحصؿ جميع رأس الماؿ ،كىك ما قبضو في المرات كميا،

كرأس الماؿ يككف أمانة في يد المضارب؛ فميذا يرجع مرة بعد أخرل حتى يصؿ الثمف إلى

البائع(.)4

()1
()2
()3
()4

بدائع الصنائع :لمكاساني .133/6 ،اليداية في شرح بداية المبتدم :لممرغيناني.211/3 ،
الحاكم الكبير :لمماكردم ،334/7 ،نياية المطمب :لمجكيني.547/7 ،
الحجو عمي أىؿ المدينة :لمشيباني.40/3 ،

المبسكط :لمسرخسي.169-168/22 ،
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قاؿ المطيعي -رحمو اهلل" :-أف الشراء يككف في القراض ،ألنو معقكد لو ،كىذا عمى الكجو

الذل يقكؿ فيو الشافعي :إف ما تمؼ بعد الشراء كقبؿ البيع داخؿ في القراض ،فعمى ىذا يجب

عمى رب الماؿ أف يدفع ألفا ثانية ،تصرؼ في ثمف العرض ،يصير رأس الماؿ ألفى دينار ،كعمى

العامؿ أف يجبر بالربح األلؼ التالفة فمك تمفت اآللؼ الثانية قبؿ دفعيا في ثمف العرض لزـ رب
الماؿ أف يدفع ألفا ثالثة ،كيصير رأس الماؿ ثبلثة آالؼ دينار ،كعمى العامؿ أف يجبر بالربح كبل

األلفيف التالفتيف(.)1

المذىب الثاني -قكؿ مالؾ كاليو ذىب المالكية

( )2

كقكؿ عند الشافعية

( )3

إلى أف الشراء

كيمزـ .بدفع ثمنيا لمبائع كبالنسبة لرب الماؿ فيك مخير عند المالكية ،بأف
يككف لعامؿ القراض ي
يدفع ثمف السمعة مره ثانية ،كتككف عمي القراض ،كاف شاء تب أر منيا.
اضا .فاشترل بيا سمعة .ثـ ذىب
قاؿ اإلماـ مالؾ ،في رجؿ أعطى رجبلن مائة دينار قر ن
ليدفع إلى رب السمعة المائة دينار .فكجدىا قد سرقت .فقاؿ رب الماؿ :بع السمعة .فإف كاف فييا
فضؿ كاف لي .كاف كاف فييا نقصاف كاف عميؾ .ألنؾ أنت ضيعت.
كقاؿ المقارض :بؿ عميؾ كفاء حؽ ىذا .إنما اشتريتيا بمالؾ الذم أعطيتني.
قاؿ مالؾ :ييمزـ العامؿ المشترم أداء ثمنيا إلى البائع ،كيقاؿ لصاحب الماؿ القراض إف
شئت فأدل المائة الدينار إلى المقارض ،كالسمعة بينكما .كتككف قراضا عمى ما كانت عميو المائة

األكلى .كاف شئت فاب أر مف السمعة .فإف دفع المائة دينار إلى العامؿ كانت قراضا عمى سنة

القراض األكؿ .كاف أبى ،كانت السمعة لمعامؿ .ككاف عميو ثمنيا(.)4

كىناؾ قكؿ عند الشافعية :أف الشراء في ذمة العامؿ كاف ما تمؼ بعد الشراء كقبؿ البيع

خارج مف القراض(.)5

()6

المذىب الثالث -ذىب الحنابمة

إلى أف الشراء يككف لممضاربة كيمزـ رب الماؿ أف يدفع

ثمنيا ،كيككف رأس الماؿ الثمف دكف التالؼ.
()1
()2
() 3

شرح الميذب تكممة المطيعي :لممطيعي.389-388/14 ،

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ .1013/4 ،المدكنة لئلماـ مالؾ .614/3 ،بداية المجتيد :البف رشد.25/4 ،
فتح العزيز بشرح الكجيز :لمرافعي .69/12 ،الحاكم الكبير :لمماكردم .334/7 ،ركضة الطالبيف :لمنككم،

.140/5

()4
()5
()6

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.1013/4 ،
الحاكم الكبير :لمماكردم.334/7 ،

مطالب أكلي النيي :لمرحيباني .532/3 ،الكافي في فقو اإلماـ احمد :البف قدامو.154/2 ،
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قاؿ ابف قدامة -رحمو اهلل" :-فإف اشترل لممضاربة شيئان ،فتمؼ الماؿ قبؿ نقده ،فالشراء
لممضاربة ،كعقدىا با و
ؽ ،كيمزـ رب الماؿ الثمف ،كيصير رأس الماؿ الثمف دكف التالؼ؛ ألف األكؿ
تمؼ قبؿ التصرؼ فيو .كىذا قكؿ بعض الشافعية .كمنيـ مف قاؿ :رأس الماؿ ىذا كالتالؼ"(.)1

 األدلة:
أدلة المذىب األول -استدل أصحاب المذىب األول بالمعقول:
 -1إف عقد القراض قائـ بيف الطرفيف ،كلـ يفسخ بالتمؼ كال بسرقة الماؿ فكاف لو أف يرجع ثانيان
كثالثان ،كيحسب لرب الماؿ مف رأس الماؿ ،ألنو غرـ بسبب القراض فيككف كمو مف ماؿ

القراض(.)2

 -2إف الشراء معقكد لمقراض فتككف السمعة عمي رب الماؿ(.)3

 -3إف المضارب متصرؼ لرب الماؿ ،فيرجع ما لحقو مف الضماف بتصرفو كالككيؿ(.)4
 -4إف رأس الماؿ بمثابة األمانة في يد عامؿ القراض ،فإذا ىمؾ ماؿ القراض فيرجع بمثمو مف
رب الماؿ(.)5

 -5أصؿ الماؿ لصاحبو كعمى ىذا يككف المبيع لو كليس لمعامؿ فيمزمو الثمف كتككف عمي
رأس الماؿ(.)6

أدلة المذىب الثاني-:
 -1إف كاف التمؼ كضياع الماؿ بعد الشراء تحكؿ الممؾ إلى العامؿ ،ألنو قد تعذر عميو كزف
الثمف مف ماؿ رب الماؿ فتحكؿ المبيع إليو(.)7

يرض بأف يزيد تصرفو عمي رأس الماؿ المسمـ إليو كال سبيؿ إلى الحكـ
 -2إف رب الماؿ لـ ى
بانفساخ العقد فبل مسمؾ أقرب مف انقبلب العقد إلى مف تكاله(.)8

()1

المغني :البف قدامو.49/5 ،

()2

انظر بدائع الصنائع :لمكاساني.113/6 ،

()4

بدائع الصنائع :لمكاساني.113/6 ،

()3

()5
()6
()7
()8

الحاكم الكبير :لمماكردم .334-333/7 ،انظر شرح الميذب تكممة المطيعي :لممطيعي.388/14 ،
انظر المغني :البف قدامو.49/5 ،
بحر المذىب :لمريكاني.112/7 ،
بحر المذىب :لمريكاني.112/7 ،

نياية المطمب في دراية المذىب :لمجكيني.547/7 ،
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 -3ألنو لـ يبؽ في يده مف ماؿ القراض ما يككف الشراء مصركفان إليو كعمى ىذا فإف ما تمؼ
بعد الشراء ،كقبؿ البيع يككف خارج القراض(.)1

 -4ألف إذف رب الماؿ إنما تضمف التصرؼ في قدر الماؿ الذم دفعو إليو في القراض ،كلـ
يضمف أف يمزمو أكثر منو(.)2

أدلة المذىب الثالث -استدل أصحاب المذىب الثالث بالمعقول:
 -1إف التمؼ قبؿ التصرؼ مثؿ التمؼ قبؿ القبض ،ألنو لـ يستمـ السمعة ،فيصبح رأس الماؿ
الجديد ،ىك أرس الماؿ كال يحسب التالؼ(.)3

 -2إف المكجب لفسخيا ىك التمؼ ،كلـ يكجد حيف الشراء كال قبمو كالثمف يككف عمي رب الماؿ،
ألف حقكؽ العقد متعمقة بو كالككيؿ ،فيصير رأس الماؿ الثمف دكف التالؼ ،لتمفو قبؿ

التصرؼ فيو أشبو ما لك تمؼ قبؿ القبض(.)4

 -3الثمف عمي رب الماؿ ،ألف الشراء كاف عمي المضاربة كذلؾ يكجب ككف المشترم لو
كالثمف عميو(.)5

 مناقشة األدلة:
أولً -مناقشة أدلة المذىب األول -القائمين بأن الشراء يكون عمى مال القراض:
 -1لـ يكف ىناؾ ماؿ ،لكي ينعقد عميو القراض.

 -2رب الماؿ أعطى الماؿ كسممو إلى عامؿ القراض ،كقد ال يحتاج إلى قراض آخر كيمزـ بو.
 -3مف أىداؼ عقد القراض الربح كليس الغرـ الذم تحممو رب الماؿ ،كىك تمؼ الماؿ بيد
عامؿ القراض.

 -4إذا ألزمنا رب الماؿ بدفع الماؿ ثانية كنحسبو أرس لماؿ القراض ،كيسترد التالؼ مف الربح
ففي ىذه الحالة نككف الزمنا عامؿ القراض بضماف الماؿ الذم سرؽ ،كىذا ال يتكافؽ مع
مقتضي العقد .فعامؿ القراض مؤتمف عمى الماؿ كال يضمف.

()1
()2
()3
()4
()5

الحاكم الكبير :لمماكردم.334/7 ،
البياف :لمعمراني.221/7 ،
الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامو.154/2 ،
المبدع في شرح المقنع :البف مفمح.379/4 ،

المرجع السابؽ.379/4 ،
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مناقشة أدلة المذىب الثاني -القائمين بأن الشراء يكون لعامل القراض:
 -1أف يد العامؿ في القراض يد أماف ،كال يضمف إال إذا تعدل أك قصر كىنا ال تككف العيدة
عميو بؿ عمي صاحب رأس الماؿ.

 -2إف شراء السمعة حصؿ بمكجب عقد القراض ،كلذلؾ يمزـ رب الماؿ بدفع ثمنيا ال عامؿ
القراض.

 -3إف عامؿ القراض ككيؿ لرب الماؿ في ىذا الشراء فيرجع إليو بالثمف.
 -4كؿ تصرؼ في عقد القراض مف بيع كشراء كضياع ماؿ كتمؼ كسرقة كغيره إذا كاف مف
غير تعدم فإنو ينصرؼ إلى عقد القراض كليس لممضارب.

 -5إف عقد القراض ال ينفسخ ،ألف الماؿ تمؼ بعد الشراء كليس قبمو.
مناقشة أدلة المذىب الثالث -القائميف بأف الشراء يككف لمقراض كيمزـ العامؿ بدفع الثمف
دكف التالؼ.
 -1إف شراء السمعة لـ ينعقد عمي القراض لعدـ كجكد رأس ماؿ ليذا العقد.
يرض أف يزيد عامؿ القراض في مالو بغير إذنو.
 -2صاحب الماؿ لـ ى
 -3عقد القراض انعقد عمى أرس ماؿ كعمؿ كقد تمؼ رأس الماؿ.

 الترجيح:

كالذم يراه الباحث :راجحان كاهلل أعمـ ،ىك قكؿ الحنابمة بأف الشراء يككف لمقراض ،كيمزـ رب

الماؿ أف يدفع ثمنيا ،كيككف رأس الماؿ دكف التالؼ.
أسباب الترجيح:
 -1قكة حجتيـ كأدلتيـ العقمية.

 -2إف عامؿ القراض اشترم السمعة لمق ارض كلـ يشترييا لنفسو.

 -3إف الماؿ الذم تمؼ ال يعتبر رأس ماؿ ،ألنو يسرؽ ،كيككف رأس الماؿ ىك الثمف المدفكع.
 -4عامؿ القراض يتصرؼ في بيعو كشرائو كتجارتو بإذف رب الماؿ.

 -5عامؿ القراض مؤتمف عمي ماؿ القراض كيده يد أمانو كليذا ال يضمف ،إال في حاؿ تعديو
كتقصيره.

 -6التمؼ كضياع الماؿ حصؿ بعد الشراء كلـ يحصؿ قبؿ الشراء ،كلذلؾ يبقي عقد القراض
با و
ؽ كلـ ينفسخ ،كاهلل أعمـ.
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المسألة الثانية

قيام ورثة عامل القراض مقامو

قاؿ يحيى :قاؿ مالؾ :األمر المجتمع عميو عندنا في رجؿ دفع إلى رجؿ ماالن قراضان

فاشترل بو سمعة .ثـ باع السمعة بديف .فربح في الماؿ .ثـ ىمؾ الذم أخذ الماؿ ،قبؿ أف يقبض

الماؿ .قاؿ :إف أراد كرثتو أف يقبضكا ذلؾ الماؿ ،كىـ عمى شرط أبييـ مف الربح ،فذلؾ ليـ .إذا

كانكا أمناء عمى ذلؾ فإف كرىكا أف يقتضكه ،كخمكا بيف صاحب الماؿ كبينو ،لـ يكمفكا أف يقتضكه
كال شيء عمييـ .كال شيء ليـ .إذا أسممكه إلى رب الماؿ .فإف اقتضكه فميـ منو مف الشرط كالنفقة،
مثؿ ما كاف ألبييـ في ذلؾ ىـ فيو ،بمنزلة أبييـ.

فإف لـ يككنكا أمناء عمى ذلؾ .فإف ليـ أف يأتكا بأميف فيقتضي ذلؾ الماؿ .فإذا اقتضى

جميع الماؿ .كجميع الربح .كانكا في ذلؾ بمنزلة أبييـ(.)1

 صورة المسألة:

(رجؿ دفع لرجؿ ماالن قراضان فاشترل بو سمعو كباعيا ثـ مات قبؿ أف يقبض الماؿ فيؿ

يفسخ العقد بمكتو أـ لكرثتو اتماـ القراض ،كالقياـ مقاـ أبييـ)(.)2

 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أىؿ العمـ عمى أف عقد القراض غير الزـ ،كأف لكؿ مف المتعاقديف فسخو مالـ يشرع

العامؿ في القراض

()3

كاتفقكا لك أف رب الماؿ مات فإف الكرثة يقكمكف مقامو في القراض إذا أذف

القرض لك مات فيؿ الكرثة يقكمكف مقامو في ماؿ القراض أم
الكرثة بذلؾ( ،)4كاختمفكا في عامؿ ا
يكرث أـ ال؟.
ىؿ عقد القراض ى

 سب الخالف:
اختبلفيـ في بقاء عقد القراض أك فسخو بمكت العامؿ  ،كىؿ يقاس مكتو عمى مكت رب
الماؿ.
()1
()2
()3

مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ.1007/4 ،
انظر المكطأ :لئلماـ مالؾ .1007/4 ،المغني :البف قدامو.48-47/5 ،
بدائع الصنائع :لمكاساني .109/6 ،بداية المجتيد :البف رشد .24/4 ،شرح الميذب تكممة المطيعي :لممطيعي،

 .216- 212/14المغني :البف قدامو.179 /5 ،
()4

تبيف الحقائؽ :لمزيمعى  ،67/5،المدكنو  :لئلماـ مالؾ ،664-663/3 ،مغنى المحتاج  :لمشربيى،415/3،

المغنى  :البف قدامو.48/5 ،
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 مذاىب العمماء:
اختمف الفقياء في ىذه المسالة عمي مذىبين:
()1

المذىب األول -ذىب الحنفية

()2

كالشافعية

()3

كالحنابمة

أنو إذا مات عامؿ القراض انفسخ

عقد القراض بمكتو كال يكرث ،ألنو عقد غير الزـ ،كعمي ىذا فبل يقكـ الكرثة مقاـ أبييـ العامؿ في

القراض.

ً
يمف دفع إلى رجؿ دينا في مضاربة فاشترل بو سمعة
قى ى
اؿ ابك حنيفىة -رحمو اهلل -ى
"ع ٍنيي ىما ف ى
ثـ باع السمعة بديف كربح في الماؿ ثـ ىمؾ الًذم أخذ الماؿ قبؿ أف يقبض الماؿ أف القى ً
اضي إذا
ى
ى
ى
ً
ً
ً
الماؿ ىرأس ىمالو كحصتو مف
الماؿ فى ٍ
يدفىع إًلىى ى
صاحب ى
رفع ىذلؾ إليو جعؿ لٍم ىميت ىكصٌيا ىرضيان لقبض ى
اف اٍل ىميِّت أكصى إلى إنساف فىيي ىك الًذم
يدفىع الى ىكىرثىة اٍل ىميِّت حصتيـ مف ِّ
ِّ
الرٍبح ىك ٍ
الرٍبح كأف ىك ى
ً
ً
الماؿ ،كىـ عمى ىشرط ابييـ مف
الماؿ ىكقى ى
اؿ أىؿ اٍل ىمد ىينة إف ىش ى
اء ىكىرثىة اٍل ىعامؿ أف يقتضكا ى
يتقاضى ى
الرٍبح فى ىذلًؾ لىييـ"(.)4
ِّ
قاؿ الشافعي -رحمو اهلل" :-كاف مات رب الماؿ صار رأس ماؿ الق ارض لكارثو فإف رضي

ترؾ المقارض عمى قراضو ،كاال فقد انفسخ القراض .كاف مات العامؿ لـ يكف لكارثو أف يعمؿ

مكانو(.)5

قاؿ ابف قدامو -رحمو اهلل" :-أما إف مات العامؿ أك جف ،كأراد ابتداء القراض مع كارثو أك
ابتداء
كليو ،فإف كاف ناضان ،جاز ،كما قمنا فيما إذا مات رب الماؿ كاف كاف عرضان ،لـ يجز
ن
القراض إال عمى الكجو الذم يجكز ابتداء القراض عمى العركض ،بأف تقكـ العركض ،كيجعؿ رأس
الماؿ قيمتيا يكـ العقد؛ ألف الذم كاف منو العمؿ قد مات ،أك جف ،كذىب عممو ،كلـ يخمؼ أصبلن
يبني عميو كارثو ،بخبلؼ ما إذا مات رب الماؿ ،فإف الماؿ المقارض عميو مكجكد ،كمنافعو

مكجكدة ،فأمكف استدامة العقد ،كبناء الكارث عميو"(.)6

()1

بدائع الصنائع :لمكاساني .1012/6 ،المبسكط :لمسرخسي .69/22 ،اليداية شرح بأية المبتدم :لممرغيناني،

()2

فتح العزيز :لمرافعي .71/12 ،مغني المحتاج :لمشربيني .415/3 ،تكممة المجمكع :لممطيعي.391/14 ،

.206/3

()3
()4
()5
()6

المغني :البف قدامو .48/5 ،اإلنصاؼ :لممرداكم.451/5 ،
الحجو عمي اىؿ المدينة :لمشيباني.25/3 ،
مختصر المزني :لممزني.221/8 ،
المغني :البف قدامو.48/5 ،
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يتبيف لنا مف كبلـ الحنابمة أف عامؿ القراض إذا مات فإف العقد انفسخ ،لكف لرب الماؿ أف

يمضي العقد إذا أراد تجديده كابتداءه مف جديد مع الكرثة فبل بأس بشرط أف يككف الما يؿ ناضان ،أما
إذا كاف مف العركض فمـ يجز إال إذا تـ تقيـ العركض ،كيجعؿ رأس الماؿ قيمتيا يكـ العقد.

() 1
إف مات عامؿ المضاربة قبؿ
المذىب الثاني -قكؿ مالؾ كىك مذىب المالكية أنو ٍ
أف يكمؿ العمؿ عمى حكـ مكرثو ،فيبيع ما بقي مف سمع
نضكض رأس ماليا فمكارثو األميف ٍ
ً
بمكت العامؿ.
المضاربة ،كيأخذ حظ مكرثو مف الربح ،كال ينفسخ عقد المضاربة

قاؿ مالؾ -رحمو اهلل" :-األمر المجتمع عميو عندنا في رجؿ دفع إلى رجؿ ماالن

قراضان فاشترل بو سمعة .ثـ باع السمعة بديف .فربح في الماؿ .ثـ ىمؾ الذم أخذ الماؿ ،قبؿ أف
يقبض الماؿ .قاؿ :إف أراد كرثتو أف يقبضكا ذلؾ الماؿ ،كىـ عمى شرط أبييـ مف الربح ،فذلؾ ليـ.

إذا كانكا أمناء عمى ذلؾ(.)2

قاؿ اإلماـ الخرشي -رحمو اهلل" :-إف مات فمكارثو األميف أف يكممو كاال أتى بأميف كاألكؿ
كاال سممكه ىد انر ،يعني أف عامؿ القراض إذا مات قبؿ نضكض الماؿ فمكارثو األميف كلك أقؿ أمانة
ف مكرثو أف يكممو عمى حكـ ما كاف مكرثو"(.)3

 األدلة:
أدلة المذىب األول -استدل الفريق األول بالمعقول:
 -1أف المضاربة كالككالة ،كلما بطمت الككالة بمكت الككيؿ .فكذلؾ المضاربة تبطؿ بمكت
العامؿ قياسان(.)4

 -2عقد القراض عقد جائز ،فبل يككف مكرثان(.)5

 -3أف عقد القراض في االساس عقد أمانو فعامؿ القراض الذم تـ معو العقد مؤتمف ،كقد ال
تككف ىذه الصفة في مكرثو بعد مكتو(.)6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

المكطأ  :لئلماـ مالؾ .1007/4 ،حاشية الدسكقي :لمدسكقي.536/3 ،
المكطأ :لئلماـ مالؾ.1007/4 ،
شرح مختصر خميؿ :لمخرشي.223/6 ،
بدائع الصنائع :لمكاساني.12/6 ،
البناية شرح اليداية :لمعيني.75/10 ،

كفاية األخيار :لمحصني.290/1 ،
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أدلة المذىب الثاني -استدل الفريق الثاني بالمعقول:
 -1أف العمؿ في القراض حؽ لمكرثة في الماؿ ،فمزـ انتقالو إلييـ كانتقاؿ الحؽ في خيار
العيب( ،)1كما شابو ذلؾ(.)2

 -2القراض عقد الزـ بعد الشركع  ،لما في بقاء الجكاز مف الضرر ،كعميو فيك مف العقكد
المكرثة(.)3

 المناقشة:
مناقشة أدلة المذىب األول -القائمون بفسخ عقد القراض بموت عامل القراض ول يحق

لمورثة من بعده أن يقوموا مقامو:

 -1قكليـ أف المضاربة كالككالة ...يجاب عميو أف الككالة تفترؽ مع القراض بمسائمو كثيره.
منيا أف الككيؿ ليس شريؾ ،لكف المضارب شريؾ كما أشبو ذلؾ(.)4

جائز(.)5
 -2أف بعض أىؿ العمـ قالك أف العقد بعد الشركع يككف الزـ كليس
ان

 -3عقد القراض ال يككف التصرؼ فيو إال بإذف صاحبو فبل بأس أف يأتي بما ىك أميف مف
كرثة العامؿ(.)6

مناقشة أدلة المذىب الثاني -القائمون بعدم

وتوريث حق العمل في القراض:

فسخ عقد القراض بعد موت العامل،

 -1أف أصؿ الماؿ ليس لمعامؿ فبل يحؽ لمكرثة أف ينتقؿ ليـ الماؿ.

 -2أف جميكر العمماء عمى أف عقد القراض جائز كغير الزـ كيفسخ بمكت العامؿ(.)7
 -3خيار العيب يككف بيف البائع كالمشترم معنى ىذا قد يككف العيب في السمعة ،كقد يككف

بناء عمي ذلؾ العيب،
في النقكد بأف تككف نحاسان أك رصاصان أك مزيفو فميما فسخ العقد ن

()1

خيار العيب :ىك ما ينقص قيمة المبيع .زاد المستقنع :لمحجاكم.105/1 ،

()2

المنتقي شرح المكطأ :لمباجي.175/5 ،

()4

انظر البناية شرح اليداية :لمعيني.75/10 ،

()3

()5
()6
()7

بداية المجتيد :البف رشد.24/4 ،
بداية المجتيد :البف رشد.24/4 ،

انظر المكطأ :لئلماـ مالؾ .1007/4 ،المنتقي شرح المكطأ :لمباجي.175/5 ،
المبسكط :لمسرخسي .53/22 ،نياية المطالب :لمجكيني .481/7 ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامو،

.158/2
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اء أكاف مف البائع أـ المشترم ،لكف في عقد القراض صاحب الماؿ دفع الماؿ إلى
سك ن
العامؿ ،كىك بمثابة الككيؿ فمف حقو إنياء الككالة كاسترداد ممو(.)1
يأتي برجؿ أميف مف الكرثة ييكمؿ معو القراض .يجاب عميو أنو قد ال يككف ،كاف
 -4قكليـ أف ى
كجد قد ال يككف ممف يحسنكف التجارة.

 الترجيح:

ما يراه الباحث :راجحان بعد النظر في ادلة المذىبيف كمناقشتيا أف الراجح قكؿ الجميكر

القائميف :بأف العقد ينفسخ بمكت العامؿ كال يحؽ لمكرثة أف يقكمكا مقاـ أبييـ .كاذا كاف الما يؿ ناضان
ييرد الماؿ لصاحبو ،كاذا كاف ىعرضان يباع كنرد أرس الماؿ لصاحبو كيقسـ الربح عمى رب الماؿ
كالكرثة.

سبب الترجيح:
 -1قكة حجتيـ كظيكر أدلتيـ.

ِِّت َار ًة ِّ َعن ِّت ََر ٍ
اضِّ
 -2التجارة البد أف تككف عف تراضي مف الطرفيف ،لقكلو تعالى :إِ ًَّل ِّ َأن ِّ َت ُؽو َن ِ َ
مـ ُؽ ِّْم( .)2فرب الماؿ قد ال يككف ر و
اض عف الكرثة لضعؼ أمانتيـ.
 -3بمجرد مكت عامؿ القراض انتيي العقد بفسخو ،كىذا رأم جميكر العمماء.
 -4مف حؽ رب الماؿ أف يبدأ العقد أك يفسخو ،ألنو مالؾ الماؿ.

 -5اإلذف في التصرؼ بالماؿ كاف مف رب الماؿ لمعامؿ بعينو فبل يحؽ لغيره كالككالة.

()1
()2

انظر المغني :البف قدامو.33/4 ،

سكرة النساء ،اآلية.29 :
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المسألة الثالثة

قول عامل القراض لرب المال ىذه حصتك من الربح قبل تسميم رأس المال

اضا .فعمؿ فيو فجاءه فقاؿ :ىذه حصتؾ مف
قاؿ مالؾ ،في رجؿ دفع إلى رجؿ ماالن قر ن
الربح .كقد أخذت لنفسي مثمو .كرأس مالؾ كافر عندم.
قاؿ :ال أحب ذلؾ .حتى يحضر الماؿ كمو .فيحاسبو حتى يحصؿ رأس مالو .كيعمـ أنو

كافر .كيصؿ إليو .ثـ يقتسماف الربح بينيما .ثـ يرد إليو الماؿ إف شاء ،أك يحبسو ،كانما يجب

حضكر الماؿ مخافة أف يككف قد نقص فيو .فيك يحب أف ال ينزع منو .كأف يقره في يديو(.)1

 صورة المسألة:

(رب الماؿ يدفع لعامؿ القراض ماالن فيربح العامؿ فيو كيقكؿ لصاحب الماؿ ىذه حصتؾ
مف الربح ،كقد أخذت لنفسي مثمو ،كرأس مالؾ عندم كلـ يسممو لو بعد)(.)2

 تحرير محل النزاع:

اتفؽ األئمة األربعة عمى أف الربح ال يظير في الماؿ إال بعد أف يتحصؿ رأس الماؿ

كامبلن( ،)3كاختمفكا في قسمة الربح قبؿ أف يسمـ العامؿ رب الماؿ رأس مالو كاف كاف متكف انر.

 سبب الخالف:

عامؿ القراض دائر بيف أف يككف شريكان بعممو ،كرب الماؿ بمالو كبيف أف يككف أجي انر
الختصاص رب الماؿ بغرـ رأس الماؿ؛ كألنو معاكضة عمى عمؿ كىك شأف اإلجارة ،كمقتضى
الشركة أف يممؾ بالظيكر كمقتضى اإلجارة أال يممؾ بالقسمة(.)4

 مذاىب العمماء:

اختمف العمماء في ىذه المسألة عمى مذىبين:

المذىب األول -ذىب الحنفية () 5كالمالكية في غير المشيكر

()7

الشافعية
()1
()2

كالحنابمة في المعتمد

()8

() 6

كغير األظير عند

إلى أف المضارب يممؾ حصتو مف الربح بمجرد ظيكر الربح،

المكطأ :لئلماـ مالؾ.1011/4 ،
انظر المرجع السابؽ.

()3

البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ :البف نجيـ .268/7 ،المنتقي شرح المكطأ :لمباجى .178/5 ،التنبيو في فقو

()4

الذخيرة :لمقرافي.25/3 ،

اإلماـ الشافعي ،ص .120المغنى :البف قدامو.41/5 ،

()5
()6
()7
()8

المبسكط :لمسرخسي .105/22 ،تبييف الحقائؽ :لمزيمعي .61/5 ،البناية شرح اليداية :لمعيني.96/10 ،
جامع األميات :البف الحاجب( ،ص .)425الذخيرة :لمقرافي .89/6 ،المنتقى شرح المكطأ :لمباجي.155/5 ،
البياف في مذىب اإلماـ الشافعي :لمعمراني .227/7 ،تكممة شرح الميذب :لممطيعي.377/14 ،

الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة .441/2 ،كشاؼ القناع :لمبيكتي.520/3 ،
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دكف تكقؼ عمى القسمة ،كلكف ال يستقر ممكو لنصيبو منو إال بعد القسمة كتسميـ رأس الماؿ إلى

صاحبو.

قاؿ اإلماـ الشيرازم- :رحمو اهلل" :-كأف ظير في الماؿ ربح ففيو قكالف :أحدىما أف
العامؿ ال يممؾ حصتو إال بالقسمة ،كيككف الجميع لرب الماؿ كزكاتو عميو كلو أف يخرجيا :مف
الماؿ والثاني -أف العامؿ يممؾ حصتو بالظيكر ،كيجرم في حكلو إال أنو ال يخرج الزكاة منو قبؿ

المقاسمة"(.)1
قاؿ الزيمعي- :رحمو اهلل" :-كلك اشترل العامؿ باأللؼ أمة أك غنمان أك بق انر أك مكزكنان
يساكم ألفيف زكي حظو لظيكر الربح"(.)2
كقاؿ اإلماـ القرافي- :رحمو اهلل" :-قاؿ صاحب المنتقى ال يممؾ العامؿ حصتو بالظيكر
بؿ بالقسمة؛ ألف سبب االستحقاؽ العمؿ فبل يستحؽ إال بعده ،كىك المشيكر كعف مالؾ بالظيكر؛
ألنيما شريكاف(.)3
كقاؿ الكمكذاني- :رحمو اهلل" :-ىؿ يممؾ العامؿ الربح بالظيكر أك بالقسمة؟ كفيو ركايتاف:
إحداىما -أنو يممؾ بالظيكر ،كيجزئ في حؽ الزكاة .كالركاية األخرل :ال يممؾ إال بالقسمة(.)4
( )6
المذىب الثاني -قكؿ مالؾ كىك مذىب المالكية في المشيكر( )5كالشافعية في األظير
كالحنابمة في ركاية( )7أف المضارب ال يممؾ حصتو مف الربح إال بالقسمة ،كليس بمجرد ظيكر
الربح.
اضا .فعمؿ فيو فجاءه فقاؿ:
قاؿ اإلماـ مالؾ -رحمو اهلل ":-في رجؿ دفع إلى رجؿ ن
ماال قر ن
ىذه حصتؾ مف الربح .كقد أخذت لنفسي مثمو .كرأس مالؾ كافر عندم.
قاؿ :ال أحب ذلؾ .حتى يحضر الماؿ كمو .فيحاسبو حتى يحصؿ رأس مالو .كيعمـ أنو
كافر .كيصؿ إليو .ثـ يقتسماف الربح بينيما .ثـ يرد إليو الماؿ إف شاء ،أك يحبسو ،كانما يجب
حضكر الماؿ مخافة أف يككف قد نقص فيو .فيك يحب أف ال ينزع منو .كأف يقره في يديو(.)8

()1
()2

التنبيو في الفقو الشافعي :لمشيرازم( ،ص.)120
تبييف الحقائؽ :لمزيمعي.75/5 ،

()3

الذخيرة :لمقرافي.89/6 ،

()5

الذخيرة :لمقرافي .89/6 ،المنتقى شرح المكطأ :لمباجي.288/4 ،

()4

() 6

اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد :لمكمكذاني( ،ص.)288
نياية المطمب في دراية المذىب :لمجكبني .504/7 ،مغني المحتاج :لمشربيني ،412/3 ،حاشيتا قميكبي

كعميرة :لمقميكبي كعميرة.66/3 ،

()7
()8

المغني :البف قدامة المقدسي .41/5 ،الشرح الكبير عمى متف المقنع :إلبف قدامة.441/2 ،
المكطأ :لئلماـ مالؾ.1011/4 ،
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كقاؿ في نص آخر في المكطأ :ال يؤخذ مف ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب

الماؿ فيأخذ مالو .ثـ يقتسماف الربح عمى شرطيما(.)1

قاؿ اإلماـ القرافي – رحمو اهلل" :-قاؿ صاحب المنتقى ال يممؾ العامؿ حصتو بالظيكر بؿ

بالقسمة؛ ألف سبب االستحقاؽ العمؿ فبل يستحؽ إال بعده كىك المشيكر(.)2

قاؿ الباجي شارح المكطأ" :قاؿ أنو ال يجكز أف يقاسـ الربح إال بعد رد رأس الماؿ كقبض
صاحبو لو؛ ألف العامؿ ال يممؾ حصتو مف الربح إال بعد القسمة ،كالربح تبع في القسمة لرأس

الماؿ ال تصح قسمتو إال بعد ذلؾ"(.)3

قاؿ اإلماـ الجكيني –رحمو اهلل" :-الممؾ في الجزء المشركط مف الربح متى يحصؿ

لمعامؿ؟ كفيو قكالف لمشافعي :أحدىما :أنو إذا ظير الريح ،ممؾ العامؿ القسط المشركط لو مف
الربح ،كلـ يتكقؼ ثبكت ممكو عمى المفاصمة ،والقول الثاني -أف العامؿ ال يممؾ ما شرط لو

بمجرد الظيكر ،حتى تنتيي المعاممة عمى ما سنصؼ انتياءىا .كىذا اختيار المزني"(.)4

 األدلة:

أدلة المذىب األول -استدل أصحاب المذىب األول القائمين بأنو يممك حصتو بمجرد

الظيور ،بالقياس والمعقول:
أولً -القياس:

قياسان عمى شركة المساقاه ،أف المساقي يممؾ حصتو مف الثمرة بمجرد ظيكرىا ،ككذلؾ

عامؿ القراض يممؾ حصتو مف الربح بمجرد ظيكره(.)5
ثانياً -المعقول:

 -1إف الشرط صحيح فيثبت مقتضاه ،كىك أف يككف لو جزء مف الربح ،فإذا كجد يجب أف
يممكو بحكـ الشرط(.)6

()7

 -2ألنو يممؾ المطالبة بالقسمة؛ كال يمتنعف أف يممكو ،فكاف مالكان كأحد شريكي العناف.
()1

المكطأ :لئلماـ مالؾ.1010/4 ،

()3

المنتقى شرح المكطأ :لمباجي.179-178/5 ،

()2

()4
()5
()6
()7

الذخيره :لمقرافي.89/6 ،

نياية المطمب في دراية المذىب :لمجكيني.504/7 ،
مغني المحتاج :لمشربيني .412/3 ،المغني :البف قدامو.41/5 ،
الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة.166/5 ،

المغني :إلبف قدامة  .41/5كشاؼ القناع :لمبيكتي.520/3 ،
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 -3ال يمنع أف يممكو ،كيككف كقاية لرأس الماؿ ،كنصيب رب الماؿ مف الربح ،كبيذا
امتنع اختصاصو بربحو(.)1

 -4كألنو لك اختص بريح نصيبو الستحؽ مف الربح أكثر مما شرط لو ،كال يثبت بالشرط
ما يخالؼ مقتضاه(.)2

بد لو مف مالؾ كرب الماؿ ال يممكو اتفاقان فمزـ أف يككف
 -5ألف ىذا الجزء مممكؾ كال ى
لممضارب(.)3
أدلة المذىب الثاني -استدل أصحاب المذىب الثاني القائمين بأنو يممك حصتو بالقسمة

ل الظيور بالمعقول:

أحد باختصاصو بنصيبو
 -1إف المضارب لك ممؾ نصيبو بالظيكر الختص بربحو ،كلـ يقؿ ٌ
مف الربح(.)4
 -2ألف نصيبو مشاع كليس لو أف يقاسـ نفسو ،كألف ممكو عميو غير مستقر ،كألنو كقاية لرأس
الماؿ كال يؤمف الخسراف(.)5

 مناقشة األدلة :مناقشة أدلة المذىب األول-
يجاب عن استدلليم بالقياس:
القياس عمى شركة المساقاه :قياس مع الفارؽ :فإف الربح كقاية لرأس الماؿ في القراض،

بخبلؼ نصيب العامؿ مف الثمار ال يجبر بو نقص النخؿ(.)6
يجاب عن استدلليم بالمعقول:

 -1لك ممكو بمجرد بالظيكر لكجب أف يككف شريكان لرب الماؿ(.)7
 -2ألف سبب االستحقاؽ العمؿ فبل يستحؽ إال بعده(.)8

()1

المغني :البف قدامة.41/5 ،

()2

المرجع السابؽ.

()4

المغني :البف قدامة.41/5 ،

()3

()5
()6
()7
()8

المغني :البف قدامة .46/5 ،كشاؼ القناع :لمبيكتي.520/3 ،

كشاؼ القناع :لمبيكتي.520/3 ،
مغنى المحتاج :لمشربينى.412/3 ،
المغني :البف قدامة.41/5 ،
الذخيرة :لمقرافي.89/6 ،
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 -3ألف العامؿ ال يممؾ حصتو مف الربح إال بعد القسمة ،كالربح تبع في القسمة لرأس الماؿ ال

تصح قسمتو إال بعد ذلؾ؛ ألف مقتضى القراض أف يجبر رأس الماؿ بالربح ،كلك عقدان

القراض عمى خبلؼ ذلؾ لـ يصح(.)1

 -4إذ لك ممؾ بو لكاف شريكان في الماؿ ،حتى لك ىمؾ منو شيء ىمؾ مف الماليف ،كليس
كذلؾ ،بؿ الربح كقاية لرأس الماؿ( ،)2فإذا حدث نقصاف في رأس الماؿ نزؿ النقصاف مف

الربح كبقي راس الماؿ سالمان.
مناقشة أدلة المذىب الثاني-
صحيح في عقد صحيح ،فيثبت مقتضى
 -1إف الشرط جزهء معمكـ مف الربح لممضارب شرطه
ه
الشرط ،كىك أف يستحؽ القدر المسمى لو مف الربح ،كاذا استحقو كجب أف يممكو بمجرد
ظيكر الربح(.)3

 -2إف ىذا القدر المسمى المستحؽ لو مف الربح ليس مممككان لرب الماؿ ،كال تثبت أحكاـ
الممؾ في حقو ،فكجب أف يككف مممككان لممضارب ،حتى ال يصير غير مممكؾ ألحد(.)4

 -3إنو يممؾ المطالبة بقسمة الربح ،كلك لـ مالكان لنصابو بمجرد ظيكر الربح لما كاف لو حؽ
المطالبة بالقسمة ،فكاف المضارب مالكان لنصيبو كشريؾ العناف(.)5

 -4أما أنو ال يختص بريحو قبؿ القسمة؛ ألنو كقاية لرأس الماؿ كضماف لو ،كنصيب رب
الماؿ مف الربح ،كككنو ضامنان لرأس الماؿ ككقاية لو ال يتنافى مع ممكيتو ،كال يمنع ذلؾ أف
يممكو ،كحبس المبيع أف يقبض البائع الثمف ،فإنو ال يمنع أف يككف المبيع قد ممكو

المشترل بالعقد(.)6

 الترجيح:
المضارب يممؾ حصتو مف الربح
كالذم يراه الباحث :راجحان – كاهلل أعمـ – القكؿ بأف
ى
بمجرد ظيكر الربح ،دكف تكقؼ عمى القسمة ،كلكف ال يستقر ممكو لنصيبو منو إال بعد القسمة،
كتسميـ رأس الماؿ عمى صاحبو .كىك ما ذىب إليو أصحاب المذىب األكؿ.
()1
()2

المنتقى شرح المكطأ :لمباجي.179-178/5 ،
مغني المحتاج :لمشربيني.412/3 ،

()3

الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة.166/5 ،

()5

المغني :البف قدامة .46/5

()4المغني :البف قدامة  .46/5كشاؼ القناع :لمبيكتي.520/3 ،
())6

مغني المحتاج :لمشربيني.412/3 ،
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أسباب الترجيح:
 -1ألف المضارب شريؾ لرب الماؿ في الربح حسب ما اتفقا عميو؛ ألف الربح حصؿ يماؿ
كعمؿ ،فاستحؽ كؿ منيما جزءان مف الربح.

 -2إف المضارب يستحؽ نصيبو مف الربح بمقتضى عقد المضاربة ،فإذا ما قاـ بالعمؿ كظير
الربح ممؾ نصيبو.

 -3إف نصيب العامؿ مف الربح ليس مممككان لرب الماؿ ،فكجب أف يككف مممككان لممضارب.

 -4القكؿ بأف الربح كقاية لرأس الماؿ ال يتنافى مع ممكيتو ،كال يمنع أف يممكو؛ كحبس المبيع
عند البائع.
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الخاتمة
الحمد اهلل رب العالميف الذم كفقني ليذا البحث المتكاضع ،آراء اإلماـ مالؾ في المكطأ
دراسة فقييو مقارنو( :كتاب القراض) .كقد تكصمت إلى أىـ النتائج ،كبعض التكصيات عمى النحك
اآلتي:

أول -نتائج البحث:
ً
 -1أف أقكاؿ اإلماـ مالؾ جاءت مكافقو ألقكاؿ بعض العمماء في أكثر مسائؿ القراض.
 -2أف أقكاؿ المذىب المالكي جاءت مكافقو ألقكاؿ اإلماـ مالؾ في مسائؿ القراض.

 -3أف عقد القراض عقد شرعي ،كىك مف العقكد التي أجازىا الشارع الحكيـ ألىميتيا في
تحقيؽ مبدأ التعاكف بيف المسمميف.

 -4النفقة تككف مف رب الماؿ ال يتحمميا عامؿ القراض في حاؿ السفر ،كيقدرىا أىؿ العرؼ.

 -5أف عقد القراض مف العقكد غير البلزمة فإذا مات عامؿ القراض انفسخ العقد كال يكرث،
كعمى ىذا ال يقكـ الكرثة مقاـ أبييـ ،ألف العقد عقد أمانو كالماؿ في يد عامؿ القراض يد

أمانو .كىذه الصفة قد ال تككف في الكرثة.

 -6يجكز المقارضة بالعركض بشرط تقيميا عند العقد ،كلك باع العرض كتاجر بثمنو ،ألف
المعامبلت األصؿ فييا اإلباحة.

 -7يجكز لرب الماؿ أف يقيد كيخصص شخص بعينو لمشراء كالبيع منو فيما يتناسب مع
التجارة كالسكؽ.

يقيد القراض بكقت معيف مف الزماف ،ألف كثير مف التجارات ال تككف
 -8يجكز لرب الماؿ أف ى
إال في مكاسـ معينو ،كرب الماؿ قد يحتاج الماؿ في كقت معيف.
 -9يجكز لرب الماؿ أف يقيد سمعو معينة ،ألف المقارضة ككالو كالككالة مخصصو.

 -10إذا اختمؼ رب الماؿ كعامؿ القراض عمي بيع سمعو معينو ،ففي ىذه الحالة ينرجع
المسالة ألىؿ العرؼ كاالختصاص لمفصؿ بينيما.

 -11يجكز لعامؿ القراض البيع بالديف بشرط إذف رب الماؿ كاذا خالؼ ضمف.
 -12عامؿ القراض ينبغي لو أف يرجع بما أنفقو في الكراء عمى ثمف السمعة كاف بقي شيء
بعد أصؿ الماؿ فيي عمي العامؿ.

 -13يجكز خمط الماؿ األكؿ بماؿ عامؿ القراض قبؿ التصرؼ في الماؿ األكؿ إذا أذف رب
الماؿ بذلؾ.
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 -14يجكز لمعامؿ أف يستمؼ مف القراض قبؿ أف يقبض رب الماؿ رأس المالة.

م رب الماؿ مف عامؿ القراض سمعو لنفسو ،ألف ذلؾ مف التعامؿ
 -15يجكز أف يشتر ى
المسمكح بو ،ألف األصؿ فيو اإلباحة.
 -16في حاؿ اختبلؼ رب الماؿ مع عامؿ القراض في الربح فالقكؿ لعامؿ القراض مع
اليميف .

 -17بمجرد ظيكر الربح يحؽ لعامؿ القراض أف يممؾ حصتو منو دكف التكقؼ عمي القسمة،
لكف ال يستقر ممكو لنصيبو منو إال بعد القسمة ،كتسميـ رأس الماؿ إلى صاحبو.

 -18العامؿ ييعد أميف في عقد المضاربة كعمى ىذا فيك غير ضامف إال إذا تعدل.
 -19إذا اشترل عامؿ القراض سمعو ككجد الماؿ يسرؽ فإف الشراء يككف لمقراض كيمزـ رب
الماؿ أف يدفع ثمنيا ،كيككف رأس الماؿ الثمف دكف التالؼ.

ثانياً -التوصيات:
 -1العناية بكتب العمماء القديمة لما فييا ثركه فقييو كبيره.
 -2عمؿ بحث أك دراسة مقارنو بيف أقكاؿ اإلماـ مالؾ كمف خالفو مف المالكية في المسائؿ
الفقيية المتعمقة بالمعامبلت.

 -3العمؿ عمى تنشيط االستثمار مف خبلؿ عقكد القراض التي تجرييا المصارؼ اإلسبلمية،
كفؽ الضكابط الشرعية الصحيحة التي حددىا الفقياء.

ىذا وباهلل التوفيق ،وان كان في ىذه الرسالة من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان،
وان كان من توفيق فمن اهلل وحده ،و-صمى اهلل وسمم -تسميماً كثي ار عمى سيدنا
وحبيبنا أشرف خمق اهلل محمد بن عبد اهلل وعمى آلو وصحبو أجمعين.
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فيرس اآليات القرآنية
طرف اآلية :قولو تعالى:

السورة

اآلية

الصفحة

م
-1

َك...
َ ربِِّّ َأ ْو ِز ْعـِيِّ َأ ِّْنِّ َأ ْش ُؽ َِّرِّكِ ْع َؿت َ ِّ

األحقاؼ

()15

ج

-2

َّاسِّا َّت ُؼواِّ َر َّب ُؽ ُِّمِّ...
َ ياِّ َأ ه َُِّّياِّالـ ُ ِّ

النساء

()1

1

-3

هللََّ...
نِّآ َمـُواِّا َّت ُؼواِّا ِّ
َ ياِّ َأ ه َُّياِّا َّل ِذي َِّ

األحزاب

()71-70

1

-4

ًلِّ ُه َِّوِّ...
ًلِّإِ َىل َِّهِّإِ َّ ِّ
هللَُِّّ َأ َّك ُِّهِّ َ ِّ
َ ش ِف َِّدِّا ِّ

آؿ عمراف

()18

1

-5

ونِّ َي ْ ِ
َ و َ
ضِّ...
فِّ ْاْلَ ْر ِِّ
ونِّ ِ ِّ
ْض ُب َِّ
آخ ُر َِّ

المزمؿ

()20

23

-6

ِ
َِشوا...
َ فإِ َذاِّ ُق ِض َق ِ ِّ
تِّ َّ
الص ََل ُِّةِّ َفاكت ُ

الجمعة

()10

24

-7

َاحِّ َأنِّ َت ْب َت ُغواِّ...
سِّ َع َؾ ْق ُؽ ِّْمِّ ُجـ ٌ ِّ
َ ل ْق َ ِّ

البقرة

()198

24

-8

اضِّمـ ُؽ ِّْمِّ...
ِت َار ًِّةِّ َعنِّت ََر ٍِّ
ًلِّ َأنِّ َت ُؽ َِّ
إِ َّ ِّ
ونِّ ِ َ

-9

ن...
إِ َذاِّتَدَ ا َيـتُمِّبِدَ ْي ٍِّ

-10

لِّالذك ِِّْرِّ...
اس َل ُلواِّ َأ ْه َ ِّ
َ ف ْ
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-75-44

النساء

()29

البقرة

()282

75

األنبياء

()7

93

117

فيرس األحاديث واآلثار
م

طرف الحديث

ورود الحديث

الصفحة

-1

اس.............
ل َيش ُك ُر الم َو َمن ل َيش ُك ُر الن َ

السنف الترمذم

ج

-2

َمن ُي ِرِد الم ُو ِب ِو َخي ًار .........................

البخارم

1

-3

العمماء ورثة األنبياء ........................

سنف الترمذم

1

-4

الث ِفي ِين ال َب َرَك ُة ...........................
ثَ ٌ

سنف ابف ماجو

24

-5

كان العباس إذا دفع المال مضاربة..........

الطبراني في المعجـ
االكسط

24

-6

خرج عبد اهلل وعبيد اهلل......................

السنف الكبرم ،لمبييقي

25

-7

أن ل تجعل مالي في كبد رطبو...............

سنف الدار القطني

25

-8

أعطاه مالً قراضاً يعمل فيو...................

مكطأ مالؾ

26

-9

الوضيعة عمي المال..........................

مصنؼ عبد الرازؽ

26

-10

ضرر وَل ِ
ض َرَار............................
َل َ َ َ َ

الدار القطني

33

-11

شر ِ
وط ِيم.....................
ال ُمسمِ ُم َ
ون َعمَى ُ ُ

الصحيحيف

-12

لكن اليمين عمي المدعي.....................

البخارم

-13

إذا اختمف المتبايعان ........................

مسند أحمد
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المستدرؾ عمي

39-34
-101
103
102

المصادر والمراجع
تفسير القرآن الكريم:
 -1أحكاـ القرآف :المؤلؼ ،أحمد بف عمي الرازم الجصاص الحنفي (المتكفي370 :ىػ)،
المحقؽ :محمد صادؽ القمحاكم -عضك لجنة مراجعة المصاحؼ باألزىر الشريؼ ،دار

إحياء التراث العربي -بيركت 1405ىػ.

القرف ،المؤلؼ :محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب
 -2جامع البياف عف تأكيؿ أم آ

األممي ،أبك جعفر الطبرم (المتكفي310 :ىػ) ،تحقيؽ الدكتكر عبد اهلل بف عبد المحسف
التركي بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات اإلسبلمية بدار ىجر ،الدكتكر عبد السند

حسف يمامة ،الناشر دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف ،الطبعة األكلى،
1422ىػ2001/ـ.

متون الحديث وشروحيا:
 -1البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير المؤلؼ :ابف الممقف

سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم (المتكفى804 :ىػ)

المحقؽ :مصطفى أبك الغيط كعبد اهلل بف سميماف كياسر بف كماؿ الناشر :دار اليجرة
لمنشر كالتكزيع  -الرياض -السعكدية الطبعة :األكلى1425 ،ىػ2004-ـ .

 -2جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ المؤلؼ :مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد

بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني الجزرم بف األثير (المتكفى606 :ىػ) تحقيؽ:
عبد القادر األرنؤكط  -التتمة تحقيؽ بشير عيكف الناشر :مكتبة الحمكاني  -مطبعة المبلح

 -مكتبة دار البياف الطبعة :األكلى (طبعة :دار الكتب العممية).

 -3سنف ابف ماجو :ابف ماجو أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ،كماجو اسـ أبيو يزيد
(المتكفي273 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية -فيصؿ
عيسي البابي الحمبي.

 -4سنف الترمذم :محمد بف عيسي بف ىسكره بف مكسي بف الضحاؾ ،الترمذم ،أبك عيسي
(المتكفي279 :ىػ) ،تحقيؽ كتعميؽ :أحمد محمد شاكر كمحمد فؤاد عبد الباقي كابراىيـ

عطكه عكض ،المدرس في األزىر الشريؼ ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفي البابي الحمبي-

مصر ،الطبعة الثانية1395 ،ىػ1975/ـ.
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 -5سنف الدار القطني :عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار

البغدادم الدار القطني (المتكفي385 :ىػ) ،حققو كضبط نصو كعمؽ عميو ،شعيب
األرنؤكط حسف عبد المنعـ شمبي ،عبد المطيؼ حرز اهلل ،أحمد برىكـ ،مؤسسة الرسالة -

بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى1424 ،ىػ2004/ـ.

الخسركجردم الخرساني أبك بكر
 -6السنف الكبرل :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسي ي
البييقي (المتكفي458 :ىػ) ،المحقؽ عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية بيركت لبناف،
الطبعة الثالثة1424 ،ىػ2003/ـ.

 -7صحيح مسمـ :مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشرم النيسابكرم (المتكفي261 :ىػ)،
المحقؽ محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيركت.

 -8المستدرؾ عمي الصحيحيف :محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف ينعيـ بف الحكـ
الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع (المتكفي405 :ىػ) ،تحقيؽ :مصطفي
عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية  -بيركت ،الطبعة األكلى 1411ىػ1990/ـ.

 -9مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني
(المتكفي241 :ق) ،المحقؽ :شعيب األرنؤط -عادؿ مرشد ،كاخركف ،اشراؼ :د .عبد اهلل
بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلي 1421ىػ2001/ـ.

شروح الحديث:
 -1اال ستذكار :يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم أبك عمر القرطبي
(المتكفي463 :ىػ) تحقيؽ سالـ محمد عطا ،محمد عمي معكض ،دار الكتب العممية -
بيركت ،الطبعة األكلى 1421ىػ2000/ـ.

 -2التعميؽ الممجد عمي مكطأ محمد (شرح مكطأ مالؾ بركاية محمد بف الحسف) ،المؤلؼ:
محمد عبد الحي بف محمد عبد الحميـ األنصارم المكنكم اليندم أبك الحسنات ،المتكفي،

1304ق ،تعميؽ كتحقيؽ ،تقي الديف الندكم ،الناشر -دار القمـ ،دمشؽ -الطبعة الرابعة،
2005- 1426ـ.

 -3سبؿ السبلـ :محمد بف اسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني ،الكحبلني ثـ الصنعاني،
أبك إبراىيـ ،عز الديف ،المعركؼ كأسبلفو باألمير( ،المتكفي1182 :ىػ) دار الحديث،

الطبعة بدكف طبعو ،كبدكف تاريخ.

135

 -4شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ :محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ الزرقاني المصرم،
األزىرم ،تحقيؽ :طو عبد الرؤكؼ سعد ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة ،الطبعة األكلي،
1414ىػ2003/ـ.

 -5فتح البارم شرح صحيح البخارم :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني ،دار

المعرفة بيركت 1379ىػ ،رقـ كتبو كأحاديثو محمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو كصححو
كأشرؼ عمى طبعو :محب الديف الخطيب ،عميو تعميقات العبلمة :عبد العزيز بف عبد اهلل

بف باز.

 -6المنتقي شرح المكطأ :سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث النجيبي القرطبي
الباجي أبك الكليد األندلسي (المتكفي474 :ىػ) ثـ صكرتيا دار الكتاب اإلسبلمي ،القاىرة

 -الطبعة الثانية ،بدكف تاريخ.

 -7المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج :محي الديف يحي بف شرؼ أبك زكريا النككم
(المتكفي676 :ىػ) ،دار إحياء التراث العربي  -بيركت ،الطبعة الثانية 1392ىػ.

 -8نيؿ األكطار :محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني (المتكفي1250 :ىػ)
تحقيؽ عصاـ الديف الصبابطي ،دار الحديث مصر ،الطبعة األكلى 1413ىػ1993/ـ.

معاجم المغة العربية:
 -1تاج العركس مف جكاىر القامكس ،المؤلؼ محمد بف عبد الرازؽ الحسيني أبك الفيض،
الممقب بمرتضي الزبيدم( ،المتكفي1205 :ىػ) المحقؽ مجمكعة مف المحققيف ،الناشر،

دار اليداية.

 -2الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ،المؤلؼ أبك نصر اسماعيؿ بف حماد الجكىرم
الفاربي (المتكفي393 :ق) تحقيؽ ،أحمد عبد الغفكر عطار ،الناشر ،دار العمكـ لممبلييف،
بيركت -الطبعة الرابعة 1407ىػ1987/ـ.

 -3لساف العرب ،المؤلؼ :محمد بف مكرـ بف عمي ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر

االنصارم الركيفعي اإلفريقي (المتكفي711 :ىػ) الناشر دار صادر بيركت ،الطبعة الثالثة

1414ىػ.

 -4معجـ مقايس المغة ،المؤلؼ :أحمد بف فارس بف زكريا الفزكيني الرازم أبك الحسنيف
(المتكفي395 :ىػ) المحقؽ عبد السبلـ محمد ىاركف .الناشر دار الفكر عاـ
1399ىػ1979/ـ.
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كتب الفقو:
 المذىب الحنفي: -1البحػػر ال ارئػػؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ :زيػػف الػػديف بػػف إب ػراىيـ بػػف محمػػد ،المعػػركؼ بػػابف نجػػيـ
المصػػرم (المتػػكفي970 :ى ػػ) ،كفػػي آخ ػره :تكممػػة البحػػر ال ارئػػؽ لمحمػػد بػػف حسػػيف بػػف عمػػي

الطػػكرم الحنفػػي القػػادرم (ت بعػػد 1138ىػػ) ،كبالحاشػػية :منحػػة الخػػالؽ البػػف عابػػديف ،دار
الكتاب اإلسبلمي ،الطبعة الثانية – بدكف تاريخ.

 -2بػػدائع الصػػنائع فػػي ترتيػػب الش ػرائع :عػػبلء الػػديف ،أبػػك بكػػر بػػف مسػػعكد بػػف أحمػػد الكاسػػاني
الحنفي (المتكفي587 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة الثانية1406 ،ىػ1986/ـ.

 -3البناية شرح اليداية :محمكد بف أحمد بػف مكسػى بػف أحمػد بػف حسػيف الغيتػابي الحنفػي بػدر
الػػديف العينػػي (المتػػكفي855 :ى ػػ) ،دار الكتػػب العمميػػة – بيػػركت ،لبنػػاف ،الطبعػػة األكل ػى،

1420ىػ2000/ـ.

 -4تبيػػيف الحقػػائؽ :لمزيمعػػى (المتػػكفي743 :ى ػػ) ،المطبعػػة الكبػػرل األميريػػة – ب ػكالؽ ،القػػاىرة،
الطبعة األكلى1313 ،ىػ.

 -5تحفػػة الفقيػػاء :محمػػد بػػف أحمػد بػػف أبػػي أحمػػد ،أبػػك بكػػر عػػبلء الػػديف السػػمرقندم (المتػػكفي:
نحك 540ىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة الثانية1414 ،ىػ1994/ـ.

 -6تكممػػة فػػتح القػػدير (نت ػػائج األفكػػار فػػي كشػػؼ الرم ػػكز كاألس ػرار :قاضػػي زاده أفن ػػدم ،ط،1
المطبعة األميرية ،بكالؽ – مصر1317 ،ىػ.

 -7الج ػػكىرة النيػ ػرة :أب ػػك بك ػػر ب ػػف عم ػػي ب ػػف محم ػػد الح ػػدادم العب ػػادم الزبي ػػدم اليمن ػػي الحنف ػػي
(المتكفي800 :ق) ،المطبعة الخيرية ،الطبعة األكلى1322 ،ىػ.

 -8الحجة عمى أىؿ المدينة :محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني (المتػكفي189 :ىػػ) ،المحقػؽ:
ميدم حسف الكيبلني القادرم ،عالـ الكتب – بيركت ،الطبعة الثالثة1403 ،ىػ.

 -9درر الحكػػاـ شػػرح غػػرر األحكػػاـ :محمػػد بػػف ف ارمػػرز بػػف عمػػي الشػػيير بمػػبل – أك مػػنبل أك
المكلى – خسرك (المتكفي885 :ىػ) ،دار إحياء الكتب العربية ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 -10رد المحتػار عمػى الػدر المختػػار :محمػد أمػيف بػػف عمػر بػف عبػػد العزيػز عابػديف الدمشػػقي
الحنفي (المتكفي1252 :ىػ) ،دار الفكر – بيركت ،الطبعة الثانية1412 ،ىػـ1992ـ.

 -11العنايػػة شػػرح اليدايػػة :محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػكد ،أكمػػؿ الػػديف أبػػك عبػػد اهلل ابػػف الشػػيخ
شمس الديف ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي (المتػكفي786 :ىػػ) ،دار الفكػر ،بػدكف

طبعة كبدكف تاريخ.
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 -12فتح القدير :كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ (المتكفي:
861ىػ) ،دار الفكر ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 -13قره عيف األخيار لتكممة رد المحتار عمي "الدر المختار شرح تنكير األبصار" :عبلء

الديف محمد بف (محمد أميف المعركؼ بابف عابديف) بف عمر بف عبد العزيز عابديف

الحسيني الدمشقي (المتكفي1306 :ىػ) ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت –
لبناف.

 -14المبسكط :محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي (المتكفي483 :ىػ)،
دار المعرفة – بيركت ،بدكف طبعة1414 ،ىػ1993/ـ.

 -15متف بداية المبتدم في فقو اإلماـ أبي حنفية :عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني
المرغيناني ،أبك الحسف برىاف الديف (المتفكم593 :ىػ) ،مكتبة كمطبعة محمد عمي صبح

– القاىرة.

 -16مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر :إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ الحمبي الحنفي
(المتكفي956 :ىػ) ،المحقؽ :خرج آياتو كأحاديثو خميؿ عمراف المنصكر ،دار الكتب

العممية – لبناف /بيركت ،الطبعة األكلى1419 ،ىػ1998/ـ.

 -17مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر :عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعك بشيخي
زاده ،يعرؼ بداماد أفندم (المتكفي1078 :ىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،بدكف طبعة

كبدكف تاريخ.

 -18اليداية في شرح بداية المبتدم :عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني،
أبك الحسف برىاف الديف (المتكفي593 :ىػ) ،المحقؽ :طبلؿ يكسؼ ،دار احياء التراث

العربي – بيركت – لبناف.
 -المذىب المالكي:

 -1بداية المجتيد كنياية المقتصد :محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي
الشيير بابف رشد الحفيد (المتكفي595 :ىػ) ،دار الحديث – القاىرة ،بدكف طبعة،

1425ىػ2004/ـ.

 -2بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير :أحمد بف
محمد الخمكتي ،الشيير بالصاكم المالكي (المتكفي1241 :ىػ) ،دار المعارؼ ،بدكف طبعة

كبدكف تاريخ.
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 -3البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة :محمد بف أحمد بف رشد
القرطبي (المتكفي520 :ىػ) ،حققو :د محمد حجي كآخركف ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت
– لبناف ،الطبعة الثانية1408 ،ق1988/ـ.

 -4التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم
الغرناطي ،أبك عبد اهلل المكاؽ المالكي (المتكفي897 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة

األكلى1416 ،ىػ 1994 -ـ.

 -5التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ،المؤلؼ أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف
محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرل القرطبى ،المتكفي 463ق ،تحقيؽ :مصطفي بف
أحمد العمكم ،محمد عبد الكبير البكرم ،الناشر ك ازرة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية

المغرب ،عاـ النشر1387 ،ق.

 -6جامع األميات :ابف الحاجب الكردم المالكي ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 -7حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير :محمد بف أحمد عرفة الدسكقي المالكي (المتكفي:
1230ىػ) ،دار الفكر ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 -8حاشية العدرم عمى شرح كفاية الطالب الرباني :عمي بف أحمد بف مكرـ الصعيدم العدكم

(نسبة إلى بني عدم ،بالقرب مف منفمكط) (المتكفي1189 :ىػ) ،المحقؽ :يكسؼ الشيخ

محمد البقاعي ،دار الفكر – بيركت ،بدكف طبعة1414 ،ىػ1994/ـ.

 -9الذخيرة :أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي (المتكفي684 :ىػ)،
المحقؽ :محمد حجي كآخركف ،دار الغرب اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة األكلى1994 ،ـ.

 -10شرح مختصر خميؿ :محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل (المتكفي:
1101ىػ) ،دار الفكر لمطباعة – بيركت ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 -11الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني :أحمد بف غانـ (أك غنيـ) بف سالـ
ابف مينا ،شياب الديف النفراكم األزىرم المالكي (المتكفي1126 :ىػ) ،دار الفكر ،بدكف

طبعة1415 ،ىػ1995/ـ.

 -12القكانيف الفقيية ،المؤلؼ :أبك القاسـ محمد بف محمد بف عبد اهلل ابف جزم الكمبي
الغرناطى (المتكفي741 :ق) .بدكف طبعو.

 -13كفاية األخيار في حؿ غاية االختصار :أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف
معمى الحسيني الحصني ،تقي الديف الشافعي (المتكفي829 :ىػ) ،المحقؽ :عمي عبد

الحميد بمطجي كمحمد كىبي سميماف ،دار الخير – دمشؽ ،الطبعة األكلى1994 ،ـ.
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 -14مختصر العبلمة خميؿ :خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى ،ضياء الديف الجندم المالكي

المصرم (المتكفي776 :ىػ) ،المحقؽ :أحمد جاد ،دار الحديث/القاىرة ،الطبعة األكلى،
1426ىػ2005/ـ.

 -15المدكنة :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (المتكفي179 :ىػ) ،دار
الكتب العممية ،الطبعة األكلى1415 ،ىػ1994/ـ.

 -16منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :محمد بف أحمد بف محمد عميش ،أبك عبد اهلل المالكي
(المتكفي1299 :ىػ) ،دار الفكر – بيركت ،بدكف طبعة1409 ،ىػ1989/ـ.

 -17مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ،محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي

المغربي ،المعركؼ بالحطاب الرعيني المالكي (المتكفي954 :ىػ) ،دار الفكر ،الطبعة

الثالثة1412 ،ىػ1992/ـ.

 -18النكادر كالزيادات عمي ما في المدكنة مف غيرىا مف األميات ،المؤلؼ :أبي محمد عبد

اهلل بف عبد اهلل بف عبد الرحمف أبي زيد القيراكني ،الممقب بمالؾ الصغير( ،تكفي:

386ق) ،تحقيؽ الدكتكر /عبد الفتاح محمد الحمك كآخركف ،الناشر دار الغرب اإلسبلمي،

بيركت ،الطبعة األكلي1999ـ.
 -المذىب الشافعي:

 -1أسنى المطالب في شرح ركض الطالب :زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم ،زيف الديف
أبك يحيى السنيكي (المتكفي926 :ىػ) ،دار الكتاب اإلسبلمي ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 -2إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف :عثماف بف محمد شطا الدمياطي الشافعي

المشيكر بالكبرم (المتكفي1310 :ىػ) ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة

األكلى1418 ،ىػ1997/ـ.

 -3بحر المذىب في فركع المذىب الشافعي :أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيؿ الركياني
(ت502ىػ) ،المحقؽ :طارؽ فتحي السيد ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى2009 ،ـ.

 -4البياف في مذىب اإلماـ الشافعي :يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني إلىمني الشافعي

(المتكفي558 :ىػ) ،المحقؽ :قاسـ محمد النكرم ،دار المنياج – جدة ،الطبعة األكلى

األكلى1421 ،ىػ2000-ـ.
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 -5التجريد لنفع العبيد  -حاشية البجيرمي عمى شرح المنيج :سميماف بف محمد بف عمر

البجيرمي المصرم الشافعي (المتكفي1221 :ىػ) ،مطبعة الحمبي ،بدكف طبعة،
1369ىػ1950/ـ.

 -6تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب = حاشية البجيرمي عمى الخطيب :سميماف بف محمد بف
عمر البجيرمي المصرم الشافعي (المتكفي1221 :ىػ) ،دار الفكر ،بدكف طبعة،

1415ىػ1995/ـ.

 -7تحفة المحتاج في شرح المنياج :أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي ،ركجعت
كصححت :عمى عدة نسخ بمعرفة لجنة مف العمماء ،المكتبة التجارية الكبرل بمصر

لصاحبيا مصطفى محمد ،بدكف طبعة1357 ،ىػ1983/ـ.

 -8التنبيو في الفقو الشافعي :إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ أبك اسحاؽ الشرازم (المتكفي:
476ىػ) ،عالـ الكتب ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 -9حاشيتا قميكبي كعميرة :أحمد سبلمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة ،دار الفكر -بيركت،
بدكف طبعة1415 ،ىػ1995/ـ.

 -10الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني :عمي بف محمد
بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ،الشيير بالماركدم (المتكفي450 :ىػ) ،الحقؽ:

الشيخ عمي محمد معكض – الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،بيركت

– لبناف ،الطبعة األكلى1419 ،ىػ1999-ـ.

 -11ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :يحيى بف شرؼ النككم (المتكفي676 :ىػ) ،تحقيؽ
زىير الشاكيش ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت – دمشؽ – عماف ،الطبعة الثالثة،

1412ىػ1991/ـ.

 -12الغرر البيية في شرح البيجة الكردية :زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم،
زيف الديف أبك يحيى السنيكي (المتكفى926 :ىػ) الناشر :المطبعة الميمنية الطبعة :بدكف
طبعة كبدكف تاريخ.

 -13فتح العزيز بشرح الكجيز :عبد الكريـ بف محمد الرافعي القزكيني (المتكفي623 :ىػ)،
دار الفكر.

 -14فتكحات الكىاب بتكضيح شرح منيج الطبلب المعركؼ بحاشية الجمؿ :سميماف بف

عمر بف منصكر العجيمي األزىرم ،المعركؼ بالجمؿ (المتكفي1204 :ىػ) ،دار الفكر،

بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
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 -15المجمكع شرح الميذب (مع تكممة السبكي كالمطيعي) :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف
شرؼ النككم (المتكفي676 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر.

 -16مختصر المزني :إسماعيؿ بف يحي بف إسماعيؿ ،أبك إبراىيـ المزني (المتكفي:

264ق) ،دار المعرفة  -بيركت 1990-1410ـ .كفاية األخيار في حؿ غاية االختصار:

أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف معمي الحسيني الحصني تقي الديف
الشافعي (المتكفي829 :ق) ،تحقيؽ :عمي عبد الحمي بمطجي ،كمحمد كىبي سميماف ،دار

الخبر ،دمشؽ ،الطبعة األكلي.1994 ،

 -17مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج :محمد بف أحمد الخطيب الشربيني
الشافعي (المتكفي977 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى1994/1415 ،ـ.

 -18منياج الطالبيف كعمدة المفتيف في الفقو :يحيى بف شرؼ النككم (المتكفي676 :ىػ)،
المحقؽ :عكض قاسـ أحمد عكض ،دار الفكر ،الطبعة األكلى1425 ،ىػ2005/ـ.

 -19الميذب في فقو اإلماـ الشافعي :إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ أبك اسحاؽ الشيرازم
(المتكفي476 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 -20نياية المحتاج إلى شرح المنياج :محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف
الرممي (المتكفي1004 :ىػ) ،دار الفكر ،بيركت ،الطبعة ط أخيرة – 1404ىػ1984/ـ.

 -21نياية المطمب في دراية المذىب :عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني،

أبك المعإلى ،ركف الديف ،الممقب بإماـ الحرميف (المتكفي478 :ىػ) ،حققو كصنع فيارسو:

أ .د .عبد العظيـ محمكد الديب ،دار المنياج ،الطبعة األكلى1428 ،ىػ2007-ـ.
 المذىب الحنبمي: -1اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ :مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف
سالـ الحجاكم المقدسي ،ثـ الصالحي ،شرؼ الديف ،أبك النجا (المتكفي968 :ىػ)،

المحقؽ :عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي ،دار المعرفة بيركت – لبناف.

 -2اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ :عمي بف سميماف المرداكم الدمشقي الصالحي
الحنبمي (المتكفي885 :ىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثانية – بدكف تاريخ.

 -3جامع العمكـ كالحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ المؤلؼ :زيف الديف عبد
السبلمي ،البغدادم ،ثـ الدمشقي ،الحنبمي
الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف ،ى
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(المتكفى795 :ىػ) المحقؽ :شعيب األرناؤكط  -إبراىيـ باجس الناشر :مؤسسة الرسالة -
بيركت الطبعة :السابعة1422 ،ىػ 2001 -ـ .

 -4حاشية الركض المربع شرح زاد المستقنع :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي
الحنبمي النجدم (المتكفي1392 :ىػ) ،بدكف ناشر ،الطبعة األكلى – 1397ىػ.

 -5دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات :منصكر بف يكنس بف
صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتي الحنبمي (المتكفي1051 :ىػ) ،عالـ الكتب،

الطبعة األكلى1414 ،ىػ1993/ـ.

 -6الشرح الكبير عمى متف المقنع :عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي

الجماعيمي الحنبمي ،أبك الفرج ،شمس الديف (المتكفي682 :ىػ) ،دار الكتاب العربي لمنشر

كالتكزيع ،أشرؼ عمى طباعتو :محمد رشيد رضا صاحب المنار.

 -7الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :محمد بف صالح بف محمد العثيميف (المتكفي1421 :ىػ)،
دار ابف الجكزم ،الطبعة األكلى1428/1422 ،ىػ.

 -8الفركع كتصحيح الفركع :محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج ،أبك عبد اهلل ،شمس الديف

المقدسي الراميني ثـ الصالحي الحنبمي (المتكفي763 :ىػ) ،المحقؽ :عبد اهلل بف عبد

المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى1424 ،ىػ2003/ـ.

 -9الكافي في فقو اإلماـ أحمد :عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ
الدمشقي الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفي620 :ىػ) ،دار الكتب العممية،

الطبعة األكلى1414 ،ىػ1994/ـ.

 -10كشاؼ النقاع عف متف اإلقناع :منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف
إدريس البيكتي الحنبمي (المتكفي1051 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،بدكف طبعة كتاريخ.

 -11المبدع في شرح المقنع :إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح ،أبك إسحاؽ،
برىاف الديف (المتكفي884 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى،

1418ىػ1997/ـ.

 -12متف الخرقي عمى مذىب أبي عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الشيباني :عمر بف الحسيف بف
عبد اهلل الخرقي (المتكفي334 :ىػ) ،دار الصحابة لمتراث1413 ،ىػ1993/ـ.

 -13مجمكع الفتاكم :أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني (المتكفي728 :ىػ) ،المحقؽ:

عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ،مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ،المدينة

النبكية ،المممكة العربية السعكدية1416 ،ىػ1995/ـ.
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 -14المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ :عبد السبلـ بف عبد اهلل بف
الخضر بف محمد ،ابف تيمية الحراني ،أبك البركات ،مجد الديف (المتكفي652 :ىػ) ،مكتبة

المعارؼ – الرياض ،الطبعة الثانية1404 ،ىػ1984/ـ.

 -15مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى :مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة،
الرحيباني مكلدا ثـ الدمشقي الحنبمي (المتكفي1243 :ىػ) ،المكتب اإلسبلمي ،الطبعة

الثانية1415 ،ىػ1994/ـ.

 -16المغني :عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي،
الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفي620 :ىػ) ،مكتبة القاىرة ،بدكف طبعة،

1388ىػ1968/ـ.

 -17المغني :مكفؽ الديف أبي محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامو المقدسي
الجماعيمي الدمشقي الصالحي الحنبمي (المتكفي 541ق620-ـ) ،تحقيؽ د .عبد اهلل بف
عبد المحسف التركي ،د .عبد الفتاح محمد الحمك .دار العالـ الكتب لمطباعة كالنشر

كالتكزيع ،الرياض .الطبعة الثالثة 1417ق1997 -ـ.

 -18اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني :محفكظ بف
أحمد بف الحسف ،أبك الخطاب الكمكذاني ،المحقؽ :عبد المطيؼ ىميـ – ماىر ياسيف

الفحؿ ،مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى1425 ،ىػ2004/ـ -18 .زاد

المستقنع في اختصار المقنع :مكسي بف أحمد بف مكسي بف سالـ بف عيسى بف سالـ
الحجاكم المقدسي ثـ الصالحى ،شرؼ الديف أبك النجا( المتكفي968 :ق) ،تحقيؽ :عبد

الرحمف بف عمي بف محمد العسكر ،دار الكطف لمنشر ،الرياض.
فقو عام:

 -1أحكاـ الطكارئ في عقكد المعاكضات المالية ،سعيد الكادعي بف مسفر الدغار ،جامعة
اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،المعيد العالي لمقضاء .نشر 1411ق1999/ـ.

 -2الشركات في الفقو اإلسبلمي دراسة مقارنو :رشاد حسف خميؿ ،دار الرشيد سنة النشر
( ،)1981-1401الطبعة الثالثة.

 -3كشؼ المغطي في فضؿ المكطأ ،الحافظ عمي بف الحسيف بف ىبة اهلل ابف عساكر،
(المتكفي571 :ق) تحقيؽ محمد مطيع الحافظ ،بدكف طبعو.
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 -4كشؼ المغطي مف المعاني كاأللفاظ الكاقعة في المكطأ ،المؤلؼ :محمد ابف الطاىر ابف
عاشكر ،المحقؽ :طو بف عمي بكسريح التكنسي ،سنة النشر -2007 -1428 :الطبعة

الثانية.

 -5مجمكع الفتاكم :أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني (المتكفي728 :ىػ) ،المحؽ :عبد

الرحمف بف محمد بف قاسـ ،مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ،المدينة النبكية،

المممكة العربية السعكدية1416 ،ىػ1995/ـ.

بف يمحمود
 -6مجمكعة الفكائد البيية عمى منظكمة القكاعد الفقيية ،المؤلؼ :أبك يمحمود،
ي
صالح ي
و
ً
طاني اعتنى بإخراجيا :متعب بف مسعكد الجعيد
بف
القح ُّ
حسف آ يؿ يع ىمي وِّر ،األسمرمٍُّ ،
الناشر :دار الصميعي لمنشر كالتكزيع ،المممكة العربية السعكدية الطبعة :األكلى1420 ،ىػ
 2000 -ـ

 -7المحصكؿ :أبك عبد اهلل محمد بف الحسيف بف الحسيف التيمي الرازم ،الممقب بفخر الديف

خطيب الرم (المتكفي606 :ق) ،تحقيؽ الدكتكر /طو جابر فياض العمكاني ،مؤسسة

الرسالة ،الطبعة الثانيو1418 ،ق1997-ـ.

 -8المضاربة عمي العركض :الدكتكر /أيمف عبد الحميد البداريف ،مجمة الجامعة اإلسبلمية،

(سمسمة الدراسات اإلسبلمية) جامعة الخميؿ ،فمسطيف  -المجمد السابع عشر – العدد
األكؿ ،يناير 2009ـ.

 -9إلىسير بشرح الجامع الصغير :زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف
عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المنادم القاىرم (المتكفي1013 :ق) ،مكتبة اإلماـ

الشافعي ،الرياض ،الطبعة الثانية.
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كتب األعالم والتراجم:
 -1تاريخ ابف خمدكف -ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم
الشأف األكبر ،المؤلؼ :عبد الرحمف بف محمد بف مجمد ابف خمدكف أبك زيد ،كلي الديف

الحضرمي اإلشبيمي المتكفي 808ق ،المحقؽ :خميؿ شحادة ،الناشر ،دار الفكر ،بيركت،
الطبعة ،الثانية .1988 -1408

 -2ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ،المؤلؼ :أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسي اليحيصي
(المتكفي 544ق) المحقؽ ،ابف تاكيت الطنجي1965 ،ـ ،عبد القادر الصحراكم،

 ،1970-1966محمد بف شريفو ،سعيد أحمد أعراب 1983-1918ـ ،مطبعة فضالو-
المحمدية ،المغرب ،الطبعة األكلي.

 -3حمية األكلياء كطبقات األصفياء ،المؤلؼ :ابك نعيـ احمد بف عبد اهلل بف احمد بف اسحاؽ
بف مكسي بف ميراف األصبياني (المتكفي430 :ق) الناشر :السعادة ،بجكار محافظة

مصر ،1974-1394 ،بدكف تحقيؽ.

 -4الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب ،المؤلؼ ،إبراىيـ بف عمي بف محمد ،ابف
فرحكف ،برىاف الديف اليعمرم (المتكفي799 :ق) تحقيؽ كتعميؽ :الدكتكر :محمد األحمدم
أبك النكر ،الناشر .دار التراث لمطبع كالنشر ،القاىرة.

 -5سير أعبلـ النببلء ،المؤلؼ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايمز

الذىبي (المتكفي748 :ق) المحقؽ مجمكعو مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرنؤكط،
الناشر مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة 1405ق.1985 /

 -6مالؾ حياتو كعصره آراؤه الفقيية ،المؤلؼ :محمد أبك زىره ،الناشر دار الفكر العربي-
القاىرة ،الطبعة الثالثة.

 -7مالؾ بف أنس إماـ دار اليجرة ،المؤلؼ عبد الغني الدقر ،الناشر دار القمـ ،سنة النشر
1419ق1998-ـ -الطبعة الثالثة.

 -8االنتقاء في فضائؿ الثبلثة األئمة الفقياء ،مالؾ كالشافعي كأبي حنيفة رضي اهلل عنيـ،
المؤلؼ :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي
(المتكفي463 :ق) الناشر دار الكتب العممية  -بيركت.
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