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 بسم الله الرحمن الرحيم
ينِ  الحمد لله وحده ربنا ورب كل شيء، القائل في محكم كالمه:         لِيَ تَ َفقَُّهوا ِفي الدِ 

"  -وهو من أوتي جوامع الكلم -، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل[088]التوبة: 
صحابه من حملوا وصيته فصاروا أئمة من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين"، ورضي الله عن أ

 الهدى وأسرجة الدجى، رضي الله عنهم وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 أما بعد:   
، إذ –رضوان الله عليه -فال زلنا نتفيأ ظالل مذهب إمام األئمة وسيد الفقهاء مالك بن أنس   

ك اإلحسان، فما فرغنا من تحقيق  مازالت منن الله ونعمه تتوالى علينا وتغمرنا بهذا الفضل وذل
كتاب سيدنا الفقيه ميارة حتى أتحفتنا يد القدر بمخطوط نفيس في بابه، قليل في عدده، كبير 

" لمؤلفه الفقيه أبي العباس أحمد مسائل التصييرلالتحرير في فوائده، مثمر في جناه، وهو كتاب "
ي، يعالج فيه موضوعاً من أهم مواضيع بن محمد البويعقوبي، أحد علماء القرن الثاني عشر الهجر 

المعامالت في الفقه اإلسالمي، يحتاجه الفقهاء وطالب العلم والمتعاطون لإلفتاء، اعتمد فيه 
طريقة العرض والنقد، مستدالًّ بنصوص المذهب وأصوله، شارحًا حيناً، وناقدًا حيناً، يخلص في  

 قوال.كثير من المسائل إلى الحق من األراء والصحيح من األ
فطوينا الفؤاد على تحقيقه وتقديمه للقارئ وطالب العلم والمفتي والفقيه، جناحانا عزم ماض،    

وتوكل صادق، " فإذا عزمت فتوكل على الله" ، فجمعنا نسخ المخطوط المتيسرة، وبعد دراستها 
 واستعراضها تأكدت لنا أهميته، إذ لعلها أجمع ما كتب في موضوعه.

ا هي بين أيدي القراء في رداء زاه، نامل أن تلقى الرضا ويقبل عليها أهل العلم وبحمد الله ه   
 وطالبه.

في قسمين رئيسين، حوى كل قسم جملة من  -جريًا على عادة المحققين -وقد أخرجناها   
 المباحث والمطالب على النحو اآلتي:

 القسم األول: القسم الدراسي وفيه مبحثان:   
 لتعريف بالمؤل ِّف وفيه خمسة مطالب:المبحث األول: في ا

 المبحث الثاني: في التعريف بالمؤلَّف وفيه ثالثة مطالب:
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 القسم الثاني: القسم التحقيقي:
 وقد كان منهجنا في التحقيق على النحو اآلتي:  

لما لم يكن سبيل إلى الترجيح بين النسخ الختيار نسخة )أصل( ُتصحح بقية النسخ   -0
مرجحات المتعارف عليها بين المحققين، عمدنا إلى اعتماد الطريقة عليها؛ النعدام ال

المقابلة والمتعارف عليها لدى المحققين أيضاً، ونعني بها طريقة " النص المختار"؛ 
للوصول إلى أقرب صورة للكتاب كما أراده مؤلفه، وقد نبهنا إلى مقابل المختار في 

 الهامش. 
ر" أثبتنا ما رأيناه الصحيح واألليق بالسياق من لما اعتمدنا طريقة " النص المختا  -8

 األلفاظ والعبارات، منبهين على مقابله في الهامش.
كتبنا النص بحسب الرسم اإلمالئي المعاصر، غير غافلين عن إصالح ما كان من    -3

 سهو أو نسيان نتج عنه خطأ نحوي أو إمالئي مع التنبيه عليه في الهامش.
 من الغرائب والمصطلحات.شرحنا ما احتاج إلى شرح   -4
 وثقنا نصوص الكتاب وإحاالته قدر االستطاعة .  -5
 خرجنا استشهادات المؤلف باألحاديث النبوية .  -6

هذا ما بذلناه من جهد، فيه من الطبيعة البشرية من نقص وعجز وقصور، إذ قلما 
ينجو محقق من الهفوات، ويسلم باحث من المالحظات، فما وفقنا فيه للصواب ولم 

خب فيه السهم عن المراد، فهو محض فضل الله تعالى، وإن كانت األخرى فنستغفر ي
 الله تعالى منها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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 القسم األول: القسم الدراسي
 المبحث األول: في التعريف بالمؤل ِّف:

 توطئة:   
لملوي صاحب الكتاب والمعني بالترجمة لم نعثر له أحتاجها للتنبيه إلى أن المؤلف أبا العباس ا   

على ترجمة مفردة، إذ أهمله المترجمون، وأغفله المؤرخون، حتى التحق أو كاد بمن جهل حاله 
وزمانه. وال يقدح ذلك في علمه وال ينقص من قدره، ففي مؤلفاته شاهد علمه ودليل قدره، وعلى  

رجمة له من خالل مؤلفاته ومن إشارات له وقعت كل حال فقد بذلنا جهدًا في محاولة تجميع ت
في بعض الكتب عند الحديث عن غيره. وقد صد رنا حديثنا عنه بهذا التنبيه وابتدأناه بهذا التنويه 

 حتى ال نتهم بالتقصير، وإن كان مالزماً لنا وصفة من صفات بشريتنا.
 المطلب األول: اسمه، ونسبه، ولقبه.  
 (1)مد البويعقوبي التازي منشأ وداراً ومزاراً اسمه ونسبه: أحمد بن مح 
 (2)كنيته: أبو العباس     
 (3)شهرته: الملوي 
  (4)مولده: لم أقف على سنة مولده  

 

                                                           

(  ينظ  ر: الكوك  ب األس  عد ف  ي مناق  ب عل  ي ب  ن أحم  د، ألب  ي عب  د الل  ه محم  د ب  ن محم  د المكناس  ي به  امش 1)
تحفة اإلخوان ببعض مناقب شرفاء وازان لحمدون ب ن محم د الحس ني، طبع ة حجري ة، ) المغ رب: مطبع ة العرب ي 

لتاريخي  ة واإلنتاج  ات األدبي  ة والفقهي  ة، ، مكان  ة ت  ازة العلمي  ة م  ن خ  الل النص  وص ا 060ه    ( ص0384األزرق، 
 .   0م( ص0990، نوفمبر 826مجلة شهرية تعنى بالدراسات اإلسالمية، )الرباط: العدد 

 . 060(  ينظر: الكوكب األسعد ص2)
 .  060، الكوكب األسعد ص  -السابق –(  ينظر: مكانة تازة العلمية 3)
رن الث اني عش ر الهج ري ينظ ر: أض واء عل ى اب ن يج بش الت ازي، (  نص بعضهم على أنه كان حياً ف ي أوائ ل الق 4)

. ويض    اف إل    ى ذل    ك أن 50ه     ( ص0996ألب   ي بك    ر البوخص    يبي، ط: األول   ى، )ال    دار البيض    اء: دار الثقاف    ة، 
يوسف سركيس ع ده م ن علم اء الق رن الثال ث عش ر الهج ري. ينظ ر: معج م المطبوع ات العربي ة والمعرَّب ة، د.ط، ) 

 .8/0999الثقافة الدينية، د.ت(  القاهرة: مكتبة
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 المطلب الثاني: شيوخه وتالميذه:         
كنا أشرنا فيما سبق إلى أن مؤلفنا الفقيه الملوي لم يكن محل عناية من المترجمين، وعليه     

ألساتذته وتالمذته. إال أنني وقفت على ترجمة العالمة الفقيه المغربي ابن سودة فال ذكر 
صاحب الشروح والحواشي، أن من تالمذته أبا العباس أحمد الملوي، يعني به فقيهنا  (1)المري

 رحمة الله عليه.
م في أما عن تالمذته فلم أقف حتى اآلن على من تتلمذ له. اللهم إال إشارة كما وقع لبعضه   

 .(2)قولهم"... شيخنا الفقيه أبي العباس أحمد بن محمد البويعقوبي"
 المطلب الثالث: مؤلفاته: 

اشتغل صاحب الكتاب بالتأليف، لكنه على ما يظهر من مؤلفاته أنه لم يكن معنيًا بشرح    
المختصرات وال اختصار المطوالت، وإنما كانت مؤلفاته صغيرة حجمًا ، عالج فيها مواضيع 
فقهية يكثر السؤال عنها، وتشتد حاجة الناس إليها، كما أنه كان معنياً بجمع ما تفرقت مسائله 

مطياًل في  -رحمه الله –وتناثرت جزئياته ليسهل حفظه واالطالع عليه ومراجعته. ولهذا لم يكن 
التأليف، فجاءت مؤلفاته على شكل رسائل قصيرة تغني في بابها وال ترهق في قراءتها وحل 

 عباراتها، ال ينقصها جزالة اللفظ وإحكام العبارة ودقة النقل. 
 وفيما يأتي نعرض ثبتاً بما نما إلى علمنا من مؤلفاته:   

 مسائل التصيير وهو الكتاب موضع التحقيق.لالتحرير  -
( ضمن 429مخطوط بخزانة تطوان تحت رقم ) –تحفة القضاة ببعض مسائل الرعاة  -

 مجموع.
 ( ضمن مجموع.581خطوط بخزانة تطوان تحت رقم )رسالة في الزكاة م -
 ن(.8/882مناسك الحج مخطوط بالخزانة الحسنية تحت رقم ) -

 
                                                           

(  ينظ   ر: س   لوة األنف   اس ومحادث   ة األكي   اس بم   ن أقب   ر م   ن العلم   اء والص   لحاء بف   اس، للش   ريف أب   ي عب   د الل   ه 1)
محمد بن جعفر الكت اني، تحقي ق: حم زة ب ن محم د الكت اني وآخ رون، ط: األول ى، )ال دار البيض اء: دار الثقاف ة، 

 .394-398، شجرة النور0/009م(8114
 .      060(  ينظر: الكوكب األسعد ص2)
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 المطلب الرابع: مكانته العلمية:  
ال يراودني شك قيد أنملة أن المؤلف كان له شأن بين علماء عصره، يراسله العلماء لإلفادة،    

، لكن حظه لم يكن كحظ السابقين (1)طلباً للفتوى ويقصده طالب العلم للدرس، ويعاوده العامة
مجهول المولد  -غير إشارات -وال الالحقين، أهمله المؤرخون، ولم يقم به طالبه، فصار

 والوفاة، وهذا ال يعيبه في شيء، وإنما يعيب من أهمله.
  -لتحقيقموضوع ا –ويكفي في هذا المقام أن أشير إلى أن كتابه " التحرير لمسائل التصيير"    

كان مالذ الفقهاء والشراح والمفتين، عوَّل عليه فقيه الفقهاء وأستاذ األساتذة في عصره العالمة 
التسولي في كتابه الماتع" البهجة في شرح تحفة ابن عاصم" في فصل التولية والتصيير. كما عوَّل 

 معياره الجديد.خاتمة المحققين والنوازلي العظيم الفقيه الوزاني في  -في موضوعه –عليه 
وال يفوتني هنا أن أثبت بعض اإلشارات التي تفيد ما أثبتناه في مبتدأ حديثنا عن مكانته    

 العلمية.
 .(2)وصفه صاحب كتاب الكوكب األسعد بقوله " شيخنا الفقيه" -
 .(4)، ووصفه بالعالمة(3)باإلمام -المعيار الجديد –وصفه الوزاني في نوازله الكبرى  -
م من أنه كان وجهة المستفتين وقبلتهم يقصدونه ويتوجهون له لعلمهم ما ذكره بعضه -

 .  (5)أن عنده فصل المقال
 

 

                                                           

 .   0(  ينظر: مكانة تازة العلمية ص1)
 .    060( ينظر: ص2)
( ينظر: النوازل الجديدة الكبرى فيما ألهل فاس وغيرهم من البدو والقرى المس ماة ب    المعي ار الجدي د الج امع 3)

لمه دي ال وزاني، ص ححه وقابل ه: عم ر ب ن المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب، ألبي عيسى سيدي ا
 .    445، 486م( 0992عب اد،      ) المغرب: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

 .    489( ينظر: 4)
 . 0( ينظر: مكانة تازة العلمية ص5)
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 المطلب الخامس: وفاته: 
لم أقف على سنة وفاته. ولكن الذي يظهر أنه كان حيًّا نهاية القرن الثاني عشر الهجري، فقد    

وقعت في عشرة السبعين بعد ما يفيد ذلك، فيذكر نازلة  -موضع التحقيق -جاء في الكتاب
 . وهذا يفيد ما قيدناه أعاله.(1)المائة وألف

كما ذكر في ثنايا كتابه أنه معاصر للفقيه أبي حفص عمر الفاسي ووقع بينهما حوار في بعض     
 ه  . 0022توفي سنة  -رحمه الله تعالى –. والفقيه عمر الفاسي (2)المسائل

ل... سنة ست وثمانين ومائة التحقيق )ووقع السؤا كما جاء في المخطوط أيضًا موضوع    
 . (3)وألف(

 
 المبحث الثاني: في التعريف بالمؤلَّف:

 مدار حديث المبحث حول اسم الكتاب وتوثيق نسبته لكاتبه، والنُّسخ المعتمدة في التحقيق. 
 المطلب األول: توثيق عنوان المخطوط:

ير لمسائل التصيير" وهو ذاته أثبته من أتى على ذكر كما أثبتناه صدر هذا البحث هو" التحر     
 .(4)الكتاب 

كما أن الملوي نفسه قد نص على اسمه صدر تأليفه، فقال:"... وسميت هذا التقييد     
 .(6)، وفي بعض النسخ " التحرير لمسائل من التصيير" (5)بالتحرير لمسائل التصيير" 

سمنا به المؤلَّف هو عين ما اختاره المؤلف ذاته عنواناً كل ذلك يقودنا للجزم بأن ما أثبتناه وو     
 لكتابه.

                                                           

 (، فقرة ]أ[، من النسخة )أ(.    5( ينظر: اللوحة )1)
 )أ(.          (، فقرة ]أ[، من النسخة5( ينظر: اللوحة )2)
             (، فقرة ]ب[، من النسخة )أ(.3( ينظر: اللوحة )3)
( ينظ   ر: ال   دليل الت   اريخي لمؤلف   ات الم   ذهب الم   الكي، لمحم   د العلم   ي، ط: األول   ى، )الرب   اط: دار األم   ان، 4)

، فه    رس مخطوط    ات خزان    ة الق    رويين، أع    ده للطب    ع وفهرس    ه محم    د الفاس    ي الفه    ري،  ط: 412م( ص8108
 .      836-835ولى، صاأل
 (، فقرة ]أ[، من النسخة )أ(.                0( ينظر: اللوحة )5)
 (، فقرة ]أ[، من النسخة )د(.                    0( ينظر: اللوحة )6)
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 المطلب الثاني: توثيق اسم الكتاب لمؤلفه:
 كل الدالئل تشير إلى أن هذا الكتاب من تأليف الفقيه الملوي، وإليك هذه الدالئل:    

 أن المؤلف نسبه لنفسه. -0
 .(1)سبته له كل فهارس المخطوطات والكتب التي جمعت مؤلفات المذهب ن   -8
 .(2)من الفقهاء المحققين في المذهب  نسبه له من جاء بعده  -3

 المطلب الثالث: وصف نسخ المخطوط:
حصلنا على خمس نسخ من المخطوط، أربع من المغرب والخامسة من المكتبة الوطنية    

لرقم بتونس، وبعد االطالع على النسخ استبعدنا نسخة المكتبة الوطنية بتونس الواقعة تحت ا
 (؛ وذلك لرداءتها وعدم وضوحها وسنرفق صوراً منها أوائل هذا البحث.5359)

وبعد استبعاد نسخة المكتبة الوطنية بتونس، كان االعتماد على النسخ األخرى، وهي أربع    
 نسخ، وصفها كاآلتي:

 النسخة األولى: رمزنا لها ب   )أ(
 النسخة الثانية: رمزنا لها ب   )ب(

 ثة: رمزنا لها ب   )ج(النسخة الثال
( تسلسل 0913وهذه النسخ الثالث مصدرها الخزانة العامة في الرباط تحت رقم حفظ )

 (، وإليك وصفها:26998)
 نسخة )أ( النسخة األولى: 

 مسائل التصيير.لالعنوان: التحرير 
 المؤلف: أحمد بن محمد اليعقوبي.

 الخط: مغربي واضح.
 عدد اللوحات: سبع لوحات.

                                                           

 . 412( ينظر: الدليل التاريخي ص1)
اص  م األندلس  ي، وبحاش  يته ( ينظ  ر: البهج  ة ف  ي ش  رح التحف  ة عل  ى األرج  وزة المس  ماة بتحف  ة الحك  ام، الب  ن ع2)

حل  ي المعاص  م لفك  ر اب  ن عاص  م، ألب  ي عب  د الل  ه محم  د الت  اودي، وه  و ش  رح أرج  وزة الحك  ام، ) بي  روت: المكتب  ة 
 .5/445، والنوازل الجديدة الكبرى  053-8/058م( 8112العصرية، 
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 سطر: ستة وثالثون سطراً لكل فقرة.عدد األ
 الناسخ: محمد بن علي الورياغلي.

 ه  .0813تاريخ النسخ:
 : نسخة )ب(النسخة الثانية

 العنوان: التحرير لمسائل التصيير.
 المؤلف: أحمد بن محمد البويعقوبي.

 الخط: مغربي واضح.
 عدد اللوحات: عشرون لوحة.

 رة.عدد األسطر: خمسة وعشرون سطراً لكل فق
 الناسخ: مجهول.
 تاريخ : مجهول.
 : نسخة )ج(النسخة الثالثة

 مسائل التصيير.لالعنوان: التحرير 
 المؤلف: أحمد بن محمد اليعقوبي.

 الخط: مغربي واضح.
 عدد اللوحات: تسع لوحات.

 عدد األسطر: تسعة عشر سطراً لكل فقرة.
 الناسخ: مجهول.
 تاريخ : مجهول.
 (: نسخة ) دالنسخة الرابعة

 (.0589) -فاس –المصدر: خزانة القرويين 
 العنوان: التحرير لمسائل التصيير.

 المؤلف: أحمد بن محمد البويعقوبي.
 الخط: مغربي.

 عدد اللوحات: إحدى عشرة لوحة.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 8102لسنة                      العدد األول                                       جملة كلية الشريعة والقانون     

02 

 

 عدد األسطر: ثمان وعشرون سطراً لكل فقرة.
 الناسخ: مجهول.

 ه  .0823تاريخ : غير واضح لعله 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 من النسخة "أ" الصفحة األولى
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 "بالصفحة األولى من النسخة "
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الصورة األولى من النسخة "ج"
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 "دالصورة األولى من النسخة "
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 وصلى الله على سيدنا وموالنا محمد وآله وصحبه وسلم.   
وُيستتُم، وصلى اللَّه على  الحمد للَّه الذي بحمده يُفتتُح وُيختتُم، وُيستكمُل كلُّ أمر ذي بال     

سيدنا ُمَحمَّد  الذي أكمَل به الن ُّبُ وََّة والرسالَة وَخَتَم، وعلى آلِه شموِس الهدى وأقماِر الدُّجى وبُُدوِر 
الظَّالِم، وأصحابِِه أعالِم السنَِّة، وسلَّم، صالًة وسالمًا يُفنيان األلَم، ويُولَِياِن الن  َعِم، وَيْصرفاِن البالَيَا 

النِ َقم، َعَدَد َما ذكرُه الذاكروَن، وغفَل عن ذكرِه الغاِفلوَن. وبَ ْعُد، فَ يَ ُقوُل َعْبُد رب ِِه َأْحَمُد بُن محمَّد  و 
التَّْصِييِر ِمْن أَهمِ  ما  : لمَّا رَأَْيُت َمَساِئلَ  -غفر اللَّه ل ُه ُذنُوبَُه، وَستَ َر فِي الدَّارَْيِن ُعُيوبَهُ  –اليَ ْعُقوِبيُّ 

َها ما تَ َيسََّر لي ِفي َمَحل   واِحد ؛  تاُج إِلَْيِه ُكلُّ ِنْحرير ؛ ِلَكثْ َرِة ُوُقوِعَها وَتَشعُِّب فُ ُروِعَها،يح َجمْعُت من ْ
ْيِن في  لَتْسُهَل ُمرَاَجَعتُ َها للَقاِصِد، ثم َذي َّْلُتها بفْصل  ذََكْرُت فيه مساِئَل مَن الت ُّْهمِة على فْسِخ الدَّ

ْيِن، وفَ  صل  آَخَر ذََكْرُت فيه مسائَِل َيْكثُ ُر ُوُقوُعَها بْيَن أْرباِب الدُّيُوِن، ربَّما يَتحيَُّل الَفَسَقُة ِبَها إلى الدَّ
ا لِلذَّرِيَعِة، وَسمَّْيُت َهَذا الت َّْقِييد ب   "  َها؛ سدًّ التحرير الت ََّوصُِّل إلى ما ال َيُجوُز شْرعاً، يَْمَنُع الشَّارُِع ِمن ْ

في تَ ْيسيِر ُكلِ  عسير ، فإنَّه على ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر،  -تعالى -" معتمدًا على اللهلتصييرلمسائل ا
في البُيوِع  -: قال-واللُه الُمْستَ َعاُن، وعليه الُمَعوَُّل واالْعِتَماُد، وبِِه االطمئناُن وله االستنادُ  -فقلتُ 

، فاَل تَ ْفَسْخُه إالَّ فيما : "وُكلُّ َدْين  لك عل-(1)الفَاِسَدِة مَن المدوَّنَةِ  ى َرُجل  مْن قَ ْرض  أْو بَ ْيع 
 . (2)عن الَكاِلئ بالكاِلئ تتَ َعجَُّلُه" لنهي النبي  

                                                           

الموط أ دي وان ف ي : هي أصل المذهب وعمدته، وأشرف ما أل ف ف ي الفق ه م ن ال دواوين، ول يس بع د المدونة( 1)
الفقه أفيد منه ا، وه ي عن د أه ل الفق ه ككت اب س يبويه عن د أه ل النح و، وموض عها ف ي الفق ه موض ع أم الق رآن ف ي 
الص  الة، وه   ي مص  حف ال   دارس ورأس م  ال الطال   ب، اختص   رها المختص  رون، وش   رحها الش  ارحون، به   ا المن   اظرة 

ها ودرسها إال عرف ذلك في ورعه وزهده، م ذهبها ه و والمذاكرة، أفرغ الرجال فيها عقولهم، ما اعتكف أحد علي
المش  هور عن  د المغارب  ة عل  ى اإلط  الق، ألفه  ا س  حنون ب  ن س  عيد م  ن إم  الء إم  ام الم  ذهب وعمدت  ه اب  ن القاس  م. 

 004، واصطالح المذهب ص55-54ينظر:  الدليل التاريخي ص
رقطني، تحقيق وتعليق: شعيب أخرجه الدارقطني في سنن الدارقطني، ألبي الحسن علي بن عمر الدا( 2)

[، عن 3161، كتاب: البيوع، رقم ]4/41م( 8114االرنؤوط، وآخرون، ط: األولى، )بيروت: مؤسسة الرسالة،
والبيهقي في السنن الكبرى، ألحمد بن الحسين  «نَ َهى َعْن بَ ْيعِّ اْلَكالِّئِّ بِّاْلَكالِّئ »  ابن عمر، بلفظ: أن النبي

( البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط: الثالثة، )بيروت: دار الكتب ابن علي بن موسى، )أبو بكر
[، والحاكم في 01539، باب: ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين رقم ]5/494م(  8113العلمية، 
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ثمَّ قالت:" فإن أخذت ِمْن َغرِيِمَك ِسْلَعًة معيَّنًة قبل اأَلَجِل أو بْعَدُه فاَل تُ َفارِْقُه َحتَّى تَ ْقِبَضَها،  
 .(1)ْز"فَإْن َأخَّْرتَ َها لْم َيجُ 

ْيِن ال َيْخُلو؛ ِإمَّا َأْن َيُكوَن قَ ْبَل اأَلَجِل، أْو بعَد (2)قال أَبُو الَحَسنِ     ْيِن في الدَّ َم أنَّ َفْسَخ الدَّ :" تقدَّ
َفْسُخ  حُلولِِه، فَِإْن كاَن بَ ْعَد ُحُلوِل اأَلَجِل، َفاَل َيُجوُز بات َِفاق، وأمَّا ِإْن كاَن قْبَل ُحُلوِل اأَلَجِل وَيُكونُ 

ْيِن إلى اأَلَجِل، فاْخُتِلَف ِفيِه على قولْينِ  :" سببُ ُهما "الن َّْهُي عِن (4). قال صاحب المناهج(3)الدَّ
ْيِن، هْل هَو ُمتَ َعبُّدٌ  ْيِن بالدَّ أَْم ُمَعلٌَّل، فمْن قَاَل تَ َعبٌُّد َمَنَع مْنُه، ومْن قَاَل ُهَو ُمَعلٌَّل ِبَقْوِلِهْم" إمَّا  (5)الدَّ

 انتهى. (8)َمِظنََّة زِيَاَدة " (7)أجاَز؛ أَلنَّ َكْوَن َفْسِخِه ِإَلى اأَلَجِل لَْيَس ُهو (6)تَ ْقِضَي أْو تُ ْرِبيَ  أنْ 
                                                                                                                                        

المستدرك على الصحيحين،ألبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري 
بيروت،  –ابن البيع، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط: األولى، )بيروت: دار الكتب العلمية المعروف ب

 ، وقال الذهبي:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.8/65م(0991
لخلف بن أبي القاسم، األزدي القيرواني، )أبو سعيد( ابن البراذعي،  ،التهذيب في اختصار المدونة: ينظر (1)

د. محمد األمين ولد محمد سالم بن الشيخ، ط: األولى، )دبي: دار البحوث للدراسات اإلسالمية تحقيق: 
 . 3/059م(  8118وإحياء التراث، 

: هو علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي، )أبو الحسن(، المعروف بالصغير: قاض معمر، من  أبو الحسن( 2)
لربيع " القضاء بفاس فحسنت سيرته. وكان يدر س بجامع كبار المفتين في المغرب. واله السلطان " أبو ا

األجدع فيها. له " التقييد على المدونة"، في الصادقية بتونس، باسم " شرح تهذيب المدونة "، في فقه 
ه   909المالكية، و " فتاوى وتقييدات " قيدها عنه تالميذه، وأبرزت تأليًفا. عاش أكثر من مئة عام، توفي سنة 

لديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إلبراهيم بن علي بن فرحون، تحقيق: د.علي عمر، . ينظر: ا
 .805، وشجرة النور ص 019-88/012م(8113ط : األولى، )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،

  ( لم أقف عليه. 3)
لعلي بن سعيد أبي الحسن  : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة،مناهج التحصيل( 4)

الرجراجي، لخص فيه ما وقع فيه لألئمة من التأويالت، معتمداً كالم ابن رشد وعياض، وتخريجات أبي الحسن 
 .009اللخمي.ينظر: الدليل التاريخي ص

 في ب )تعبد(.( 5)
 (.( في ج )ُتوفي6)
 زيادة من أ، ج.( 7)
تَّْأِويل في َشرِح المَدوَّنة وَحلِ  ُمشِكالتها، ألبي الحسن علي بن مَناِهُج التَّحِصيِل ونتائج لطائف الينظر: ( 8)

مَياطي، ط: األولى، )بيروت: دار ابن حزم،   .6/822م( 8119سعيد الرجراجي، اعتنى به: أبو الفضل الد 
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:" َفاَل تُ َفارِْقُه حتَّى (1)-السابق -: ُيْشتَ َرُط في التَّْصِييِر إْنَجاُز الَقْبِض؛ لَِقْوِل الُمدوَّنَةِ مسألة   
:" وَمْن لَك َعَلْيِه أَْلُف ِدْرَهم  َحالٌَّة، فَاْشَترْيَت ِبَها مْنُه ِسْلَعًة َحالًَّة -أَْيضاً  -ِلَها، ولَِقوْ (2)تَ ْقِبَضَها"

َتَك قْبَل أْن تَ ْقِبَضَها، فَالبَ ْيُع َجائٌِز، وتَ ْقِبُضَها ِإذا (3)ِبَعْيِنَها ، َفاَل تُ َفارِْقُه حتَّى تَ ْقِبَضَها، فِإْن َدَخْلَت بَ ي ْ
 انتهى(4)َخَرْجَت"

في قَ ْوِلَها: " َفاَل تُ َفارِْقُه حتَّى تَ ْقِبَضَها، فَِإْن أخَّْرَتها لْم َيُجْز" َهْل ُهَو َخاَلٌف  واْختَ َلَف الشُُّيوخُ    
 ، أْو ِوفَاٌق؟(5)ِلَقْوِلَها " وتَ ْقِبَضَها ِإذا َخَرْجَت"

: ال ِخاَلَف بيَن (9). وقال الَقَرِويُّونَ (8)َفَتانِ : الَمْسأَلََتاِن ُمْخَتلِ (7)، وَيْحَي بُن ُعَمرَ (6)فقال سحنون   
 رِيٌب، قَ  ِي الثَّانَِيِة؛ أل نَُّه إنَّما ُهَو ُدخوُل البَ ْيِت والُخُروُج منُه، وَذِلَك     الَمْسأَلتَ ْيِن، والَفْرُق قُ ْرُب اأَلَمِد ف

 

                                                           

 زيادة من )أ(، )ج(.( 1)
 .3/049تهذيب المدونة للبراذعي ( 2)
 .( سقط من )ج(3)
 .3/049ذعي تهذيب المدونة للبرا( 4)
 .( واْختَ َلَف... َخَرْجَت، سقط من )ج(5)
هو عبد السالم بن سعد بن حبيب التنوخى، الملقب بس حنون ، ق اض  ، فقي ه ، أص له ش امي، م ن : سحنون (6)

حم   ص ، ومول   ده ب   القيروان ، ك   ان رفي   ع الق   در ، عفي   ف ال   نفس، روى المدون   ة ف   ي ف   روع الفق   ه الم   الكي ، ول   ي 
ينظ  ر: ترتي   ب الم   دارك وتقري  ب المس   الك لمعرف   ة أعي   ان ه.  841واس   تمر إل  ى أن ت   وفي س   نة القض  اء ب   القيروان، 

مذهب مالك، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي تحقي ق: د. عل ي عم ر، ط: األول ى، ) الق اهرة: مكتب ة الثقاف ة 
ي    ة، ش    جرة الن    ور الزكي    ة ف    ي طبق    ات المالك،  39 -8/89، ال    ديباج الم    ذهب 49 -8/5م( 8119الديني    ة، 

 .91-69ص لمحمد بن محمد مخلوف، ) بيروت: دار الفكر، د. ت(، 
: هو يحي بن عم ر ب ن يوس ف ب ن ع امر الكن اني )أب و زكري اء( األندلس ي، القيروان ي، س مع م ن يحي بن عمر( 7)

سحنون وبه تفقه، وأصبغ بن الفرج وغيرهم، من مصنفاته:" اختصار المستخرجة"، و" كت اب ف ي أص ول الس نن"، 
، ال ديباج 8/354ه   بسوسة، وقبره قرب باب البحر يزار. ينظر: ترتيب الم دارك829" الميزان"، توفي سنةوكتاب

 .93، شجرة النور الزكية ص  8/335المذهب 
ينظر: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة البن أبي زيد القيرواني، لقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي  (8)

 .8/066م( 8119مد فريد المزيدي، ط: األولى )بيروت: دار الكتب العلمية، القيرواني،اعتنى به: أح
 .   8/066شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة، ( ينظر: 9)

 القبص إنجاز

 في شرط

 التصيير صحة
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 .(1)لَفاِسَدِة. فَ بَ ُعَد أَْمُد الت َّْفرِيق ِفيَهاِبِخاَلِف َمْسأََلِة الِبُيوِع ا
: وإذا َأَخْذَت ِبَديِْنَك طَعامًا َيْكثُ ُر، َفَذَهْبَت -وِمْن َمْعَنى المسألِة الثَّانَِيِة، قولُُه في المَدوَّنَِة أيضاً    

وَذلَك يَتأخَُّر اليَ ْوَم واليوميِن  -اًل أْو ُسُفناً َمْنزِ  (2)بَ ْعَد ُوُجوِب البَ ْيِع الثاِني بَدَوابَّ َتْحِمُلُه، أْو َتْكَترِي به
أو َشَرْعَت في كْيلِه فَغابَ ِت الشمُس وَقْد بَِقَي مْن َكْيِلِه َشْيٌء، فَ َتأخََّر إلى الَغِد، فاَل بَأَس بِه،  –

 انتهى. (3)ولْيَس َهَذا ديْناً ِبَدْيِن"
، (4)الُمَعيَِّن يَ ْفَتِقُر إلى ِحَيازَة . وَدرََج َعَلْيِه ِفي الُمْخَتَصرِ  فقد اسُتِفيَد مْن هذا الن َّْقِل أنَّ َتْصِييرَ    

 (5)حيث قال:" وَلْو ُمَعيَّناً يَتأخَُّر قَ ْبُضُه "

يُوِن َجائٌز، إالَّ أنَُّه يَ ْفَتِقُر ِإلى الَقْبِض النَّاِجِز ِحيَن (6)وفي الَمتِ يِطيَّةِ     :" وَتْصِييُر اأُلُصوِل ِفي الدُّ
ْيُن بالدَّْيِن، كَما لْو َصي ََّر َلُه ِفي َديِْنِه َدارًا َغائَِبًة ا أْو حاِضرًَة، لَعْقِد، فَِإْن تََأخََّر َعْنُه َفَسَد، وَدَخَلُه الدَّ

ْبًدا، أْو على أَْن َيْسُكنَ َها الَبائُع َمدًَّة، أو ِسْلَعًة على الِخَياِر، أْو ُسْكَنى َدار ، أْو َجارِيًَة تتَ َواَضُع، أْو عَ 
 . (7)وابِن الَقاِسمِ  أَمًة على الُعْهَدِة، هَذا ُهَو الَمْشُهوُر من مْذَهِب مالك  

                                                           

، وش    رح اب     ن ن     اجي عل    ى م     تن الرس     الة، 3/0032ينظ    ر: التنبيه     ات المس     تنبطة م    ن المدون     ة والمختلط     ة ( 1)
8/066. 
 .( سقط من )ب(2)
 .3/049ة للبراذعي تهذيب المدون ( 3)
: هو كت اب ألف ه ش يخ المالكي ة ف ي عص ره خلي ل ب ن إس حاق، قص د في ه إل ى بي ان المش هور مج رداً المختصر (4)

عن الخالف، وجمع فيه فروعاً كثيرة، وأجاد في ه ك ل اإلج ادة، ال يُعل م أح ٌد نس ج عل ى منوال ه وال س محت قريح ة 
 .439لمذهب ص بمثاله، اختصر فيه ابن الحاجب. ينظر: اصطالح ا

ينظر: مختصر خليل، لخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، تحقيق: أحمد  (5)
 .049م(  ص8115جاد، ط: األولى،   ) القاهرة: دار الحديث، 

)ت : ه   ي النهاي   ة والتم   ام ف   ي معرف   ة الوث   ائق واألحك   ام، لعل   ي ب   ن عب   د الل   ه ب   ن إب   راهيم المتيط   ي المتيطي   ة( 6)
 -ه  (، اشتهر في المذهب ب " وث ائق المتيط ي" أو "المتيطي ة"، وه و معتم د ل دى المفت ين والحك ام. اختص ره591

كثي    ر م    ن األع   الم. جم    ع في    ه لب   اب ك    الم المتق    دمين وفت   اوى المت    أخرين، وأحك    ام األندلس    يين وآراء   -ألهميت   ه
 . 368لمذهب ص، واصطالح ا319القرويين من كتب كثيرة. ينظر الدليل التاريخي ص

: هو عبد الرحمن بن القاس م ب ن خال د ب ن جن ادة العتق ي  المص ري، )أب و عب د الل ه(، ويع رف ب ابن ابن القاسم( 7)
ط(  –ه   ، ل ه )المدون ة 038القاسم: فقيه، جمع بين الزهد والعلم. وتفقه باإلمام مالك ونظرائه. ولد بمص ر س نة 
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عْن ماِلك  أَنَّه َأَجاَز أْن يَأُخَذ عْن َديِْنِه َداراً َغائَِبًة أْو عْبداً بالِخَياِر أْو أَمًة تتواَضُع أْو  (1)ورَوى َأْشَهبُ 
ْيُن بالدَّْيِن. قال بَ ْعُض الَقَرِوي ِيَن: وْهَو ُسْكَنى دار ؛ ألنَّ هذِه اأَلْشيَ  اَء ُمَعي ََّنٌة، فاَل يَْدُخُلَها الدَّ

ي        ف -(5)م                  ، وابُن َعاصِ -(4)ي َوثَائِِقهِ        ف -(3)واعتَمَد اْبُن َسلُمون. . انتهى باختصار(2)أَقْ َيُس"
 (6)ُتْحَفِتهِ 

                                                                                                                                        

-0/562ه    . ينظ ر: ترتي  ب الم  دارك 090ام مال ك، ت  وفي س نة ، وه ي م  ن أج ل  كت  ب المالكي ة، رواه  ا ع ن اإلم  
 .408-0/419، والديباج المذهب523

القيس ي الع امري الجع دي ، )أب و عم رو(: فقي ه ال ديار المص رية ف ي عص ره.  : هو أشهب بن عبد العزي ز أشهب (1)
: م   ا أخرج   ت مص   ر أفق   ه م   ن أش   هب ل   وال ط    يش في   ه. قي   ل: اس   مه ك   ان ص   احب اإلم   ام مال   ك. ق   ال الش   افعي 

، وال    ديباج 590-0/523ه      . ينظ    ر: ترتي    ب الم    دارك 814مس    كين، وأش    هب لق    ب ل    ه. م    ات بمص    ر س    نة 
 .0/862المذهب

) المغ رب: 842: 0/8ينظر: اختصار النهاية والتم ام ف ي معرف ة الوث ائق واألحك ام، الب ن ه ارون، تح ت رق م ( 2)
 فقرة ]ب[ .  019 -[ ، فقرة ]أ016الخزانة العامة بالرباط( لوحة رقم 

: هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي ب ن س لمون الكن اني، )أب و محم د(، فاض ل أندلس ي. ابن سلمون( 3)
ول   د بغرناط   ة، وق   رأ به   ا وبمالق   ة وبس   بتة، وتص   وف بف   اس، ل   ه تص   انيف منه   ا: " الش   افي ف   ي تحري   ر م   ا وق   ع م   ن 

و" الوث   ائق" ، ك   ان المع   و ل عليه   ا ف   ي األن   دلس والمغ   رب  الخ   الف ب   ين التبص   رة والك   افي " ف   ي ف   روع المالكي   ة"
 .804ه  . ينظر: شجرة النور ص940وتونس، و " العقد المنظم للحكام"، توفي سنة 

ه   ( وص فه 999: هو الوثائق، ألب ي عب د الل ه محم د ب ن أحم د ب ن عب د المل ك الفش تالي الفاس ي )تالوثائق( 4)
 .442، واصطالح المذهب ص319ليل التاريخي صالمترجمون بأنه مليح مفيد. ينظر: الد

: ه  و محم  د ب  ن محم  د ب  ن محم د، )أب  و بك  ر( اب  ن عاص  م القيس  ي الغرن  اطي، ق  اض، م  ن فقه  اء اب  ن عاص  م( 5)
المالكية باألندلس. مولده ووفاته بغرناطة. كان يجل د الكتب في صباه، وتقدم حتى ولي قضاء القضاة ببلده. من 

كت العقود واألحكام" أرجوزة ف ي الفق ه الم الكي تع رف بالعاص مية، و" ح دائق األ مصنفاته:"تحفة الحكام في ن
ه     . ينظ  ر: 289زه  ار ف  ي مستحس  ن األجوب  ة والمض  حكات والحك  م واألمث  ال والحكاي  ات والن  وادر". ت  وفي س  نة 
: مكتب ة الثقاف ة  نيل االبتهاج بتطريز الديباج، ألحمد بابا التنبكتي، تحقيق: د. علي عم ر، ط: األول ى، ) الق اهرة

 .868، وشجرة النور الزكية ص063-8/060م( 8114الدينية، 
ه   ، نظ م 289هي تحفة الحكام في نك ت العق ود واألحك ام، لمحم د ب ن محم د ب ن عاص م، ت وفي  التحفة:( 6)

فيها من النصوص ما هو معمول به ومعول عليه في المذهب، وقع عليها القبول واعتمدها العلماء حتى أصبحت 
عمدة القضاء، ال يتجاوزها متجاوز، والتأمت حولها تحقيقات رجال القضاء، ذاعت ش هرتها ف ي واس ع األقط ار. 

 .526ينظر: اصطالح المذهب ص
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 .(4)، القوَل بافِتَقاِر التَّْصِييِر إلى الَحْوِز النَّاِجزِ -(3)ِفي ُمِعيِنهِ  -(2)الرَّفيعِ عْبدِ  اْبنُ  (1)واْعَتَمدَ 
أنَّ باْفِتَقاِر التَّصِييِر  -َتْصِييِر الزَّْوِج لَزْوِجِه َداَر ُسْكناهُ ي                        ف -(5)عِن الَمتِ يِطي والِفْشَتالي -ويَْأِتي   
 ُه               . وَنَظمَ (8)ِه الَعَملَ     أَنَّ بِ  -أيضاً  -(7). وذََكَر البُ ْرزُِليُّ (6)ى الِحَياَزِة َجَرى الَعَمُل. وْهَو الَمْشُهورُ          إل

                                                           

 .( زيادة من )ب( )ج(1)
وازل، أخ  ذ ع  ن ، فقي  ه، أص  ولي، ع  الم باألحك  ام والن  الربع  ي التونس  ي: ه  و إب  راهيم ب  ن حس  ن اب  ن عب  د الرفي  ع( 2)

جماع  ة الواف  دين عل  ى ت  ونس م  ن األن  دلس وس  مع م  نهم، م  ن تص  انيفه:" مع  ين الحك  ام"، و" اختص  ار أجوب  ة اب  ن 
 .819، شجرة النور ص0/832. ينظر: الديباج المذهب ديع في شرح التفريع البن الجالب"" الب  رشد"،

إب   راهيم ب   ن حس   ن الربع   ي ا واألحك   ام"، الب   ن عب   د الرفي   ع : ه   و "مع   ين الحك   ام عل   ى القض   ايمع   ين الحك   ا ( 3)
ه  (، كتاب كثير الفائدة، غزير العلم، نحا فيه إل ى اختص ار المتيطي ة، ي ذكر باس م: "أحك ام اب ن 933التونسي )ت

، واص   طالح الم   ذهب 822عب   د الرفي   ع"، و"مع   ين الحك   ام"، "اختص   ار المتيط   ي". ينظ   ر: ال   دليل الت   اريخي ص
 . 480-481ص

 .406-8/405، معين الحكام 8/050، تحفة الحكام880ينظر: العقد المنظم ص( 4)
: ه  و محم  د ب  ن أحم  د ب  ن عب  د المل  ك، )أب  و عب  د الل  ه( الفش  تالي: قاض  ي ف  اس، م  ن العلم  اء بفق  ه الفش  تالي (5)

بأبي ات أوله ا: "  المالكية واألدب، وأحد الكت اب البلغاء في عصره. وهو ال ذي خاطبه لس ان ال دين اب ن الخطي ب
ه   ، وك ان يوجه ه ف ي الس فارة عن ه إل ى 956من ذا يعد  فضائل الفشتالي"، واله سلطان المغرب قضاء ف اس، س نة 

ط " بف اس، يع رف      ب  " وث ائق الفش تالي"، وألحم د ب ن يحي ى الونشريس ي  -األندلس. له تآليف في " الوثائق 
 .836-835ه  . ينظر: شجرة النور ص999وفي سنة تعليق عليه سماه " غنية المعاصر والتالي"، ت

، فق    رة ]أ[، والوث    ائق، ألب    ي عب    د الل    ه الفش    تالي، تحقي    ق: د. عم    ران 019ينظ    ر: اختص    ار المتيطي    ة لوح    ة ( 6)
 .094م( صELGA ،8114العماري، )مالطا: شركة 

رزلي، أح  د أئم  ة المالكي  ة ف  ي : ه  و أب  و القاس  م ب  ن أحم  د ب  ن محم  د البَ لَ  ِوي القيروان  ي، المع  روف ب  البالبرزل  ي (7)
ه  ، وسكن تونس، وانتهت إليه الفت وى فيه ا. وك ان ينع ت بش يخ اإلس الم. 211المغرب. حج، ومر بالقاهرة سنة 

وعمَّر طوياًل، قال السخاوي: توفي بتونس عن مئة وثالث سنين. من كتبه " جامع مسائل األحك ام مم ا ن زل م ن 
 -مختص رًا م  ن كتاب ه "الفت اوى "، س ماها الناس  خ، ف ي أوله ا " الفت  اوي "  القض ايا للمفت ين والحك ام "، ق  د يك ون

وفي نهايتها " النوازل " على طريقة المغاربة. وله " ال ديوان الكبي ر " ف ي الفق ه، ت وفي س نة  -على طريقة المشارقة 
 .845، شجرة النور ص09-8/09ه  . ينظر: نيل االبتهاج للتنبكتي 240

األحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، ألبي القاسم بن أحمد البل وي التونس ي  ينظر: جامع مسائل( 8)
م( 8118المع    روف ب    البرزلي، تحقي    ق: محم    د الحبي    ب الهيل    ة، ط: األول    ى، )بي    روت: دار الغ    رب اإلس    المي، 

3/008. 
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 بَقْولِِه:   (1)في الَعَمِليَّاتِ 

 (2)وَذا َتْكِثير َولِْلِحَيازَِة اْفِتَقاُر التَّْصِييْر           وَحْوزُُه َشْهرٌ                  
 أَنَّ التَّصِييَر الَ  -(5)في الُعْتِبيَّةِ  –عن ابن القاسم  – (4)أْحَكاِمهِ ي                   ف – (3)وذََكَر اْبُن َسْهل     

 .(6) ى ِحَياَزة              يَ ْفَتِقُر إل

 

                                                           

ه    (، وه  و 0196)ت: ه  و نظ  م العم  ل الفاس  ي، لعب  د ال  رحمن ب  ن عب  د الق  ادر أب  ي زي  د الفاس  ي، العملي  ا ( 1)
المعروف بالعمليات، نحو أربعمائ ة بي ت م ن الرج ز، ض منه م ا ج رى ب ه عم ل ف اس ل دى مفتيه ا وقض اتها، كت اب 

 .890جليل القدر ال يضيره عدم التحرير في مواضع منه. ينظر: الدليل التاريخي ص
  ، فقرة ]أ[33( ينظر: العمل الفاسي مع شرحه للعميري، لوحة 2)
ه  و عيس  ى ب  ن س   هل ب  ن عب  د الل  ه األس  دي الجي  اني)أبو األص   بغ(، روى ع  ن أب  ي عب  د الل  ه ب   ن : اب  ن س  هل( 3)

عتاب، وأبي عمر القطان، كان جيد الفقه في األحك ام ول ه فيه ا كت اب حس ن، دخ ل س بتة ورأس فيه ا وأخ ذ عن ه 
. ينظ ر: ال ديباج ه   426فقهاؤها، تولى قضاء طنجة ومكناسة، من تآليف ه: " دي وان األحك ام الكب رى"، ت وفي س نة

 .088، شجرة النور ص66-8/65المذهب 
ه   (، كت اب 426هو اإلعالم بنوازل األحك ام، ألب ي األص بغ عيس ى ب ن س هل األس دي)تأحكا  ابن سهل: ( 4)

مفيد، عو ل عليه المفتون والحكام، احتوى على نوازل واقعية حكم فيها المؤلف بنفسه، إذ ك ان قاض ياً، أو ص در 
، واص   طالح الم   ذهب 825وى م   ن ك   ان يتص   ل به   م م   ن العلم   اء. ينظ   ر: ال   دليل الت   اريخي صفيه   ا حك   م أو فت   

 . 319ص
ه (، اعتمد في تآليفه على الس ماعات الت ى وص لت إلي ه، ويرج ع 855العتبية أو المستخرجة ، ) ت  العتبية:( 5)

. اه تم به ا ع الم األن دلس معظمها إلى ابن القاسم عن مالك بن أنس، كما أنها احت وت آراء فقهي ة لتالمي ذ مال ك
وف  ارس الم  ذهب اب  ن رش  د الج  د ف  ي كتاب  ه البي  ان والتحص  يل فمي   ز ص  حيحها م  ن س  قيمها وقويه  ا م  ن ض  عيفها. 

 .083، اصطالح المذهب ص60ينظر: الدليل التاريخي ص
يد ينظر: ديوان األحكام الكبرى" النوازل واألعالم البن سهل" ألبي األصبغ عيسى بن سهل، تحقيق: رش( 6)

، والبيان والتحصيل 8/930م( 0999النعيمي، ط: األولى، )السعودية: مطابع شركة الصفحات الذهبية، 
والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: د محمد 

 .08/93م( 0922حجي وآخرون، ط: الثانية، )بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 
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 (5)الِيْزنَاْسِني (4). وأفْ َتى بِهِ -(3)أْيضاً  -ِسمِ عن ابِن اْلَقا (2)والِمعيارِ  (1)وَنْحُوُه ِفي َشرِْح الَعَمِليَّاتِ  
. وهو (8)، وذكَر أنَّ اْعَتَماَدُه ِفي َذِلَك َعَلى َما َذَهَب إِلَْيِه َجَماَعٌة ِمْن شُيوِخ قُ ْرطَُبةَ (7()6)والوانغيلي
. (9)الصََّوابُ   ِعْنَد اْبِن َسْهل 

 

 

                                                           

: ه  و األمني  ات الفاش  ية ف  ي ش  رح العملي  ات الفاس  ية، ألب  ي القاس  م ب  ن س  عيد ب  ن أب  ي القاس  م ش  را العملي  ا ( 1)
 .310ه  . ينظر: الدليل التاريخي ص0092العميري التادلي، توفي 

ه     ( ، م   ن الت   آليف ذات الش   أن ف   ي الم   ذهب، وه   و 904: ه   و ألحم   د ب   ن يحي   ى الونشريس   ي ) تالمعي   ار( 2)
لن  وازل عل  ى اإلط  الق، جم  ع في  ه فت  اوى س  ابقيه، ول  م يكت  ف ب  الجمع ، ب  ل ك  ان ناق  داً، يقب  ل وي  رد أجم  ع كت  ب ا

 .490-491ويصحح ويضعف. ينظر: اصطالح المذهب ص
فق رة  33األمنيات الفاشية في شرح العمليات الفاسية، ألبي القاسم ب ن س عيد العمي ري الت ادلي، لوح ة ( ينظر: 3)

 .5/046، والمعيارلوكة(]أ[ مخطوط        ) شبكة األ
، وشرح العمل الفاسي، ألبي زي د الفاس ي، ت أليف محم د ب ن أب ي القاس م 5/046( ينظر: المعيار للونشريسي 4)

 ، فقرة ]ب[.29(، ]لوحة 0030/3[، ف )5322السجلماسي، مكتبة جامعة الملك سعود، تحت رم]
ن أب ي الخي ر عب د الل ه اليزناس ي، )أب و س الم(، مفت ي : هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي زيد ب اليزناسي( 5)

ف   اس وعالمه   ا وص   الحها، أخ   ذ ع   ن أع   الم، وعن   ه الحفي   د اب   ن م   رزوق وأثن   ى علي   ه كثي   راً ، ل   ه فت   اوى كثي   رة نق   ل 
 .  839، شجرة النور الزكية ص0/41ه    . ينظر: نيل االبتهاج 994الونشريسي في معياره جملة منها. توفي سنة 

: هو أبو محمد عبد الله الوانغيلي الضرير مفتي فاس وعالمها، الفقيه األصولي، انفرد بمعرف ة كت ابي ليالوانغي (6)
اب  ن الحاج  ب ف  ي األص  ول والف  روع. أخ  ذ ع  ن أب  ي الربي  ع البج  ائي اآلخ  ذ ع  ن القراف  ي، وعن  ه جماع  ة، م  نهم: اب  ن 

دون ة، والش يخ الرجراج ي، ت وفي الخطيب القسنطيني، ختم علي ه مختص ر اب ن الحاج ب األص لي، وحض ر علي ه الم
 .835شجرة النور الزكية ص 0/839ه  . ينظر: نيل االبتهاج 999سنة 

 ( .( في ج )اليانوغي7)
 . 6/21ينظر: المعيار المعرب ( 8)
 .8/986ينظر: أحكام ابن سهل ( 9)
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َبِغي َأْن يُ ْعَدَل َعْنُه، َواَل يَْدُخُلُه الدَّْيُن عْن بَ ْعِضِهْم أَ  (1)َونَ َقَل الِمْكَناِسيُّ     نَُّه الصََّواُب الَِّذي اَل يَ ن ْ
 .(2)بالدَّْينِ 

. ِإالَّ أَنَُّه اَل يُْشتَ َرُط أَْن َتُكوَن اْلِحَيازَُة فَ ْوراً، (3)َونَ َقَل اْبُن َسْهل  عْن بَ ْعِضِهْم أَنَُّه يَ ْفَتِقُر إَلى ِحَياَزة     
مَِّة بِبَ ي ِ  فإَذا َماتَ  ْيُن الُمَصي َُّر ِفيِه ثَابِتاً في الذِ  َنة  لْم الُمَصيِ ُر قَ ْبَل اْلَحْوِز بََطَل، َكالِهَبِة. وِقيَل ِإْن َكاَن الدَّ

عَلى َقْصِد اْلِهَبِة  يْفَتقْر إَلى ِحَيازَة ؛ ألنَُّه ُمَعاَوَضٌة، وإْن َلْم َيُكْن ثَابِتًا بِبَ يِ َنة  افْ تَ َقَر إَلى ِحَيازَة ؛ للت ُّْهَمةِ 
، وََكَتَب َعَلْيِه الشَّْيُخ (6)في َشرِح التُّحَفةِ  (5)الشيُخ َميَّاَرة (4)والتََّحيُِّل عَلى ِإْسَقاِط اْلِحَيازَِة، واْسَتْظَهَرهُ 

 :(7)اْبُن َرحَّال  
                                                           

المكناس ي م ن ذري ة : هو محمد بن عبد الله اليفرني )أبو عب د الل ه( المكناس ي، الش هير بالقاض ي المكناسي( 1)
أب  ي الحس  ن الطنج  ي المع  روف بالمكناس  ي الفقي  ه، أخ  ذ ع  ن أع  الم ك  أبي عب  د الل  ه الق  وري، وعيس  ى ب  ن ع  الل 
المص   مودي، أخ   ذ عن   ه جماع   ة م   نهم أب   و العب   اس الونشريس   ي، واب   ن عب   د الواح   د، وعل   ي ب   ن ه   ارون المظف   ري، 

م فيم    ا أفت    اه المفت    ون وحك    م ب    ه القض    اة م    ن وغي    رهم، م    ن تآليف    ه:" مج    الس القض    اة والحك    ام والتنبي    ه واإلع    ال
 .895ه  . ينظر: شجرة النور ص909األحكام"، توفي سنة 

( ينظر: مجالس القضاة والحكام والتنبيه واإلعالم فيما أفتاه المفتون وحك م ب ه القض اة م ن األوه ام، ألب ي عب د 2)
( 8118ل ى ) دب  ي: مرك  ز جمع  ة الماج  د،الل ه محم  د المكناس  ي، تحقي  ق: د. نع يم عب  د العزي  ز الكثي  ري، ط: األو 

 .8/820والبهجة في شرح التحفة  ، 249ص
 . 8/985ينظر: أحكام ابن سهل ( 3)
( ينظ  ر: ش  رح مي  ارة الفاس  ي، ألب  ي عب  د الل  ه محم  د ب  ن أحم  د الفاس  ي، عل  ى تحف  ة الحك  ام ف  ي نك  ت العق  ود 4)

اهرة: المكتب  ة التوفيقي  ة، د.ت( واألحك  ام، ألب  ي بك  ر محم  د محم  د ب  ن عاص  م، تحقي  ق: مص  طفى ش  تات، ) الق  
8/040-048. 
: ه  و محم  د ب  ن أحم  د ب  ن محم  د، )أب  و عب  د الل  ه(، مي  ارة: فقي  ه، م  الكي، م  ن أه  ل ف  اس. م  ن كتب  ه: مي  ار ( 5)

"اإلتق  ان واإلحك  ام ف  ي ش  رح تحف  ة الحك  ام"، و"ال  در الثم  ين ف  ي ش  رح منظوم  ة المرش  د المع  ين"، ويع  رف بمي  ارة 
ه، يس   مى )مي   ارة الص   غير(، و"تنبي   ه المغت   رين عل   ى حرم   ة التفرق   ة ب   ين المس   لمين"، الكبي   ر، تميي   زًا ع   ن مختص   ر ل   

 .319ه . ينظر: شجرة النور ص0198و"تكميل المنهج للزقاق"، توفي سنة
اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام، لمحمد بن أحمد أبي عبد الله ميارة الكبير،  : هوشرا التحفة( 6)

فتين والقضاة، اهتم به المؤلفون، ووضعوا عليه الطرر والحواشي والتعاليق، أشهر من عمدة الفقهاء، وملجأ الم
 . 895حشاه الفقيه ابن رحال. ينظر: الدليل التاريخي ص

الحس  ن ب  ن رح  ال ب  ن أحم  د الت  دالوي، )أب  و عل  ي(، م  ن فقه  اء المالكي  ة، م  ن أه  ل المغ  رب : ه  و اب  ن رحَّ  ال( 7)
ثم ولي في آخر أمره قضاء مكناسة واستمر إلى أن توفي فيها، م ن كتب ه:" األقصى، ولي قضاء فاس، ونحي عنه. 
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ْيُن بِبينَ  ة  أْو ِإْقرار ، وَعَدُم الَحْوِز ُيْشِبهُ "الَمْذهُب والمشهوُر هو االْفِتَقاُر إلى الَحوِز ُمطلقاً، ثَ َبَت الدَّ
" ْيَن بالدَّْيِن، وَذِلَك َكاف   .(1)الدَّ

؛ الَمْشُهوُر الَمْعُموُل بِه افِتَقاُر َتْصِييِر الُمَعيَِّن إَلى الحْوِز النَّاجِ     ِز، فيتحصَُّل في الَمْسألِة أَْربَ َعُة أقْ َوال 
ْيُن ثَابِتًا بِبَ يِ َنة   ويَِليِه الَقْوُل بَِعَدِم االْفِتَقارِ  أِو  (2)إلى الِحَيازَِة، ويَِليِه الَقْوُل بالت َّْفِصيِل بيَن أْن َيكوَن الدَّ

، ويَِليِه الَقْوُل بأنَُّه كالِهَبِة يْفَتِقُر إَلى ِحَيازَة  قَ ْبَل َمانِِعَها. والله  أَْعَلُم. -تعالى -اْعِترَاف 
لَعَدِم الُمَناَجَزِة في قَ ْبِض  -على المْشُهورِ -مَناِفِع الُمَعيَِّن في الدَّْيِن  : اَل يجوُز َتْصِييرُ َمْسأََلة     

 . (3)أَواِخرَِها؛ ألنَّ َمْذَهَب اْبِن القاسِم أنَّ " قَ ْبَض اأَلوائِِل ليَس بَِقْبض  لأَلَواِخِر"
فالَ َتْكَتِر مْنُه َداَرُه بِِه َسَنًة، أْو أْرَضُه الِتي قال في الُمَدوَّنَِة:" ومْن َلَك َعَلْيِه َدْيٌن َحالٌّ أْو إلى أَجل     

وِس ُرِوَيْت، أْو َعْبَدُه َشْهرًا، أْو َتْستَ ْعِمْلُه هَو بِِه عماًل يَ َتَأخَُّر، واَل تَِبْع مْنُه بِه ثََمَرًة حاِضَرًة في ُرؤُ 
ارَِها، وَلِو اْسُتِجذَّْت الثََّمرَُة أِو اْسُتْحِصَد الزَّرُْع وال النَّْخِل قْد أْزهْت أو أَْرطََبْت، أْو َزْرًعا أفْ َرَك اِلْسِتْئخَ 

 انتهى. (4)تَْأِخيَر لُهَما َجاَز، َوالَ تَِبْع ِمْنُه بِِه ِسْلَعًة ِبِخَيار  أْو أَمًة تتَ َواضُع"
 . (5)وإلَى َذِلَك َأَشاَر في الُمْخَتَصِر بقوله:" أَْوَمَناِفَع َعْين "

 
 
 

                                                                                                                                        

شرح مختصر خليل"، و"حاشية على شرح الخرشي" ، وحاشية على" شرح الشيخ ميارة على التحفة"، ت وفي س نة 
 .334شجرة النور ص ه  . ينظر:0041

محم   د ب   ن أحم   د الفاس   ي، عل   ى تحف   ة ( ينظ  ر: حاش   ية اب   ن رحَّ   ال َعلَ   ى ش   رح مي   ارة الفاس   ي، ألب  ي عب   د الل   ه 1)
الحك ام ف  ي نك  ت العق ود واألحك  ام، ألب  ي بك ر محم  د محم  د ب ن عاص  م، تحقي  ق: مص طفى ش  تات، ) الق  اهرة: 

 . 8/040المكتبة التوفيقية، د.ت( 
 . ( سقط من )ج(2)
يق: د. ( ينظر: إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام أبي عبد الله مالك، ألحمد بن يحيى الونشريسي، تحق3)

[، ومَناِهُج 018قاعدة رقم ] 052م( ص0999الصادق الغرياني، ط: الثانية، )طرابلس: دار الحكمة، 
 .2/801التَّحِصيِل 

 . 3/048تهذيب المدونة للبرادعي ( ينظر:4)
 .049ينظر: المختصر ص ( 5)

 تصيير منافع   

 المعين في      

 الدين    
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: َوْهَو (4)". قَاَل اْبُن عْبِد السَّاَلمِ (3()2):" وَأَجاَز َذلَك َأْشَهُب واْبُن َمْسَلَمةَ (1)الَجالَّبِ قال ابُن    
ُرونَ   .(7): إنَُّه أَقْ َيسُ (6). وقَاَل اْبُن يُوُنسَ (5)الَِّذي َصحََّحُه اْلُمَتَأخِ 

َوُب. َوأَمَّا ِإْن َلْم َيِحلَّ األَجُل وَكاَن اْنِقَضاُء َهِذِه :" أمَّا ِإْن َحلَّ اأَلَجُل فالَمْنُع َأصْ (8)وقَاَل الَّلْخِميُّ 
َلُه َفاَل يَْدُخُلُه " َدْيٌن ِبَدْين "؛ ألَن ََّها ُمَعي ََّنٌة،  َقِضي عْند اأَلَجِل اأَلوَِّل أْو قَ ب ْ  الَمَناِفِع يَ ن ْ

                                                           

قي  ه م  الكي، م  ن أه  ل : ه  و عبي  د الل  ه ب  ن الحس  ين ب  ن الحس  ن )أب  و القاس  م(، اب  ن الج  الب: فاب  ن الّ  ال ب( 1)
ه   . 392البصرة توفي عائًدا من الحج. له كتاب " التفريع" في الفقه، وكتاب في " مسائل الخالف "، ت وفي س نة

 .98، شجرة النور الزكية ص0/416، الديباج المذهب 3/399ينظر: ترتيب المدارك 
يد بن المغيرة ، ) أبو هشام (، هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن الول: ابن مسلمة( 2)

روى عن مالك وتفقه عنده، كان من أفقه أصحاب مالك، وأحد فقهاء المدينة، ثقة مأمون حجة، جمع العلم 
ه    816، وفيه توفي سنة 8/043، الديباج 492 -0/499ه  . ينظر: ترتيب المدارك 806والورع، توفي سنة 

. 
لل  ه ب  ن الحس  ين ب  ن الحس  ن اب  ن الج  الب البص  ري، تحقي  ق: د. حس  ين ينظ  ر: التفري  ع، ألب  ي القاس  م عبي  د ا( 3)

 .8/069( 8112الدهماني، ط: األولى،   ) تونس: دار الغرب اإلسالمي، 
الفقي  ه المفت  ي، قاض  ي الجماع  ة بت  ونس،  ،ري التونس  ي: ه  و محم  د ب  ن عب  د الس  الم اله  وااب  ن عب  د الس  ال ( 4)

ه   . ينظ ر: ش جرة الن ور 949، ت وفي س نة ح عل ى مختص ر اب ن الحاج بي ة، ل ه ش ر المتبحر في العلوم العقلية والنقل
 .801ص

( ينظ  ر: الخرش  ي عل  ى مختص  ر خلي  ل، ألب  ي عب  د الل  ه الخرش  ي، وبهامش  ه حاش  ية الش  يخ عل  ي الع  دوي، ) دار 5)
 .99/ 5الفكر للطباعة والنشر والتوثيق، د.ت( 

يمي، الصقلي، أحد األئمة، له ب اع ف ي الت رجيح، : هو محمد بن عبد الله بن يونس ) أبوبكر( التمابن يونس( 6)
أكث  ر النق  ل ع  ن أب  ي عم  ران الفاس  ي، وح  دث ع  ن الحس  ن القابس  ي، م  ن تص  انيفه: "الج  امع"، م  ن أش  هر كت  ب 

ينظ ر: ه.  450المذهب، اعتمد عليه الطلبة، وجاء فيه بطريق ة مرض ية، و"المق دمات"، و"الف رائض"، ت وفي س نة 
 .000، شجرة النور ص8/888الديباج

الجامع لمسائل المدونة، ألبي بكر محمد بن يونس التميم ي الص قلي، تحقي ق: مجموع ة ب احثين ف ي ينظر: ( 7)
جامع   ة أم  -الناش  ر: معه  د البح   وث العلمي  ة وإحي  اء الت   راث اإلس  المي ، م 8103رس  ائل دكت  وراه، ط: األول   ى، 

 .08/692كر للطباعة والنشر والتوزيع، القرى )سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها(، توزيع: دار الف
: ه  و عل  ي ب  ن محم  د الربع  ي، )أب  و الحس  ن(، المع  روف ب  اللخمي، فقي  ه م  الكي، ل  ه معرف  ة ب  األدب اللخم  ي (8)

والح   ديث، قيروان   ي األص   ل، ن   زل ص   فاقس، ص   نف كتبً   ا مفي   دة، م   ن أحس   نها تعلي   ق كبي   ر عل   ى المدون   ة ف   ي فق   ه 
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الَوْقَت فَ َيُجوُز َهاُهَنا وإْن َكثُ َر اأَلَجُل  أْو تُ ْرِبي"؛ ألنَُّه لْم َيْسَتِحقَّ الَقضاَء ذِلكَ  (1)اَل " تَ ْقِضيوَ 
 انتهى. (2)وكاَن الَ ُيَجاوُِز اأَلَجَل اأَلوََّل"

: فِإَذا َلْم َيُجْز ِلي أْن أْكَترَِي مْنُه َدارَُه بَدْين  ِلي َعَلْيِه، أْو مسألة    : قال ابُن يُوُنَس: ِقيل لمالك 
ْيُن لْم َيِحلَّ أْكَترَِي مْنُه عْبَدُه، فَ َهْل َأْست َ  ْعِمُلُه ُهَو بِِه عَماًل ؟ قال مالٌك: أمَّا الَعَمُل الَيسيُر والدَّ

 انتهى. (3)َفَجائٌِز، وإْن َحلَّ َفالَ َيُجوُز ِفي َيِسير  َوالَ َكِثير "
يَ ْفَسَخ ذِلَك ِفي َقَضائَِها  :" َمْن َواَجَر نَ ْفَسُه أْو َعْبَدُه ِفي الِخياَطِة َشْهراً لْم َيُجْز َأنْ وفي الُمَدوَّنَةِّ    

 انتهى. (4)أْو َغْيرَِها؛ ألنَُّه َدْيٌن ِبَدْين ، إالَّ أَْن َتُكوَن اإلَجاَرُة يَ ْوماً وَنْحَوُه "
: فلْم َيْجَعْل ِفي الُمَدوَّنَِة الَيوَم واليَ ْوَمْيِن َأَجاًل. قاَل: فَ َيُجوُز -رحمه الله -(5)قال َسيِ ِدي ابُن سراج     
ْيِن ِفي ِخْدَمِة ُمَعيَّن  اليَ ْوَم وَنْحَوُه، فَإْن َكاَن إلْنسان  ِقَبَل آَخَر َدْيٌن، فَقاَل َلُه اْحُرْث َمِعي َفسْ  ُخ الدَّ

غًدا وأَقْ َتِطُع َلَك مْن َديِْنَك، أْو اْخُدم َمِعي غًدا، فَ َهَذا َجائٌِز على قَ ْوِل أْشَهَب، وقْد َرجََّحُه اْبُن 
ْيُن َلْم َيِحلَّ  -أْيًضا –يُوُنَس، وْهَو  ، وإْن َكاَن الدَّ يَ َتَمشَّى على قوِل مالك  أنَّ اليَ ْوَم وَنْحَوُه لْيَس بَِأَجل 

، وَسلمُه ابُن عرََفةَ   انتهى(7)" (6)فيكوُن ذلَك جائِزًا، على ما تَ َقدَّم للَّخِميِ 
                                                                                                                                        

ه     . ينظ  ر: ترتي  ب الم  دارك 492ه آراء خ  رج به  ا ع  ن الم  ذهب، ت  وفي س  نة المالكي  ة، س  ماه " التبص  رة "، أورد في  
 .009، وشجرة النور ص8/95، والديباج المذهب 3/606
 .( سقط من )ج(1)
ينظ  ر: التبص  رة، ألب  ي الحس  ن عل  ي ب  ن محم  د الربع  ي اللخم  ي، تحقي  ق: د.أحم  د عب  د الك  ريم نجي  ب، ط:  (2)

 . 9/4094م( 8100سالمية، األولى،) قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإل
 . 08/694ينظر: الجامع لمسائل المدونة والمختلطة  (3)
 .  3/369تهذيب المدونة للبراذعي ( ينظر: 4)
: ه  و محم  د ب  ن محم  د الغرن  اطي )أب  و القاس  م(، قاض  ي الجماع  ة، ل  ه الفت  اوى، نق  ل ف  ي المعي  ار اب  ن س  را ( 5)

 .842ه   ينظر: شجرة النور ص242في سنة جملة صالحة منها، طبعت بعناية أبي األجفان، تو 
، )أبو عبد الله(، إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره، :ابن عرفة( 6) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي 

ه  993، وللفتوى سنة 998ه  ، وقدم لخطابته سنة 951مولده ووفاته فيها. تولى إمامة الجامع األعظم سنة 
ير" في فقه المالكية، و"المختصر الشامل " في التوحيد، و"الحدود" في التعاريف من تصانيفه: "المختصر الكب

 .889، وشجرة النور ص032-8/089ه  . ينظر: نيل االبتهاج 213الفقهية. توفي سنة 
ينظر: التاج واإلكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي،  (7)

 .6/833م (0994،)بيروت: دار الكتب العلمية،ط: األولى

استعمال  
الدائن عَْبدَ  
المدين في  
 قضاء دينه
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ْرَهِم    : " ال يُجوُز أْن َتسَتْخِدَمُه ِبَدْين  (1)وقال اْبُن جماعةَ     لَك عَلْيِه، إالَّ أْن َيُكوَن َيسيرًا؛ كالدِ 
َم يُ َرجِ ُحُه. (4)الَقبَّابُ  (3)، وتَ َعقََّبهُ (2)وَنْحوِِه"  ، ِإالَّ أنَّ ما تَ َقدَّ

ْيه وفي الَمتِ يِطيَِّة: " َيُجوُز في الشَّْيِء الَيسيِر أن تُ ْعِطَي َغرِيمَك ثَ ْوبًا َيِخيطُُه لَك ِمْن َديِْنَك علَ    
 انتهى. (5)وشبِه َذِلَك، فَإْن َكثُ َر الَعَمُل لْم َيُجْز "

: يُ ْؤَخُذ مْن َهِذِه األَنْ َقاِل ومن َكاَلِم الُمَدوَّنِة الَمارِ  ِفي الَمْسأَلِة اأُلوَلى َجواُز التَّأخيِر الَيِسيِر تنبي   ه   
اَرى أَمِدِه أنَُّه َفْسُخ َدْين  في َدْين ، وفْسُخ الدَّْيِن في ِفي ِحَيازَِة التَّْصِييِر، كاليَ ْوِم واليَ ْوَمْيِن، إْذ ُقصَ 

ْينِ  ، ثُمَّ تَ ْولَِيٌة  (6)الدَّ يُ ْغتَ َفُر ِفيِه َما قَ ُرَب، ولَذا قَاَل ِفي الُمْخَتَصِر:" واأَلْضَيُق َصْرٌف، ثُمَّ إِقَاَلُة َطَعام 

                                                           

: ه و أب وبكر ب ن القاس  م اب ن جماع ة )أب و يحي ى( اله واري التونس  ي، م ن كب ار الفقه اء، أخ ذ ع  ن اب ن مماع ة( 1)
علم  اء المغ  رب والمش  رق، مث  ل اب  ن دقي  ق العي  د وأض  رابه، ومم  ن ق  رأ علي  ه محم  د ب  ن عب  د الس  الم، م  ن مص  نفاته:  

ه   . ينظ ر: كت اب 908ش رحه الح افظ القب اب، ونظم ه الحب اك والعياش ي وغيرهم ا، ت وفي كتاب البيوع في الفق ه، 
العم   ر ف   ي المص   نفات والم   ؤلفين التونس   يين، لحس   ن حس   ني عب   د الوه   اب، ط: األول   ى، ) بي   روت : دار الغ   رب، 

 . 0/988م( 0991
م القب اب، تحقي ق: عل ي ب ن ينظر: شرح مسائل ابن جماعة التونسي في البيوع، ألبي العب اس أحم د ب ن قاس  ( 2)

 .038م( ص8119محمد بو رويبة، ط: األولى، )بيروت: دار ابن حزم، 
، وفي   ه م   ا نص   ه:" وي   زاد ف   ي ق   ول 033ينظ   ر: ش   رح مس   ائل اب   ن جماع   ة التونس   ي ف   ي البي   وع، للقب   اب، ص (3)

ان ع   و ض ققول   ه:"  المؤل   ف: ك   اليوم ونح   وه، وال   دين األول ل   م يح   ل ، أو ك   ان من   افع مع   ين، ليواف   ق الم   روي ول   و ك   
كالدرهم" " كاليوم" لكان أحسن؛ ألنه يوافق لفظ الرواية، وألن المعتبر قصر الزم ان وطول ه ال مق دار ثم ن العم ل" 

. 
ه   و أحم   د ب   ن قاس   م ب   ن عب   د ال   رحمن الج   ذامي الفاس   ي، )أب   و العب   اس(، الش   هير بالقب   اب: فقي   ه،  القب   اب:( 4)

ى به ا، والقض اء بجب ل الف تح، ث م اعت زل وعك ف عل ى الت دريس ف ي مالكي، قاض، مولده ووفاته بفاس. ولي الفت و 
)المدينة البيضاء( فالج امع األعظ م بف اس. وع رض علي ه قض اء الجماع ة ف امتنع واختف ى م دة، وع اد إل ى الت دريس 
والفتيا. وحج . ثم ولي الخطاب ة بالج امع األعظ م، ل ه كت ب منه ا:" ش رح قواع د عي اض" و" اختص ار إحك ام النظ ر 

، ش   جرة الن   ور الزكي   ة 0/068ه     . ينظ   ر: ال   ديباج 992القط   ان" و"ش   رح مس   ائل اب   ن جماع   ة"، ت   وفي س   نة الب   ن
 .835ص

 . 8/820البهجة في شرح التحفة ، و 6/834ينظر: التاج واإلكليل ( 5)
ْين... الدَّْين سقط من )ج(6)  . ( الدَّ
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يْ  ، وَفْسُخ الدَّ بَِناًء على أنَّ مْعنى الضِ يِق والسََّعِة ِفيها جَواُز التَّأخيِر  (1)ِن"وَشرَِكٌة فيِه، ثُمَّ إقَاَلُة ُعُروض 
َر. (3)قَ رََّرُه على أنَّ الُمرَاَد بالسَّعِة قُ وَُّة الِخاَلفِ ( 2)الَيِسيِر ِفيما َعَدا الصَّْرَف، وإْن َكاَن الَحطَّابُ   اَل َغي ْ

 أنَّ التَّْصِييَر ُيْشِبُه الصَّرَف في الُمَناَجَزِة.( 6)اْبِن الَعطَّارِ عِن  (5)وَشرِْح الَعَمِليَّاتِ  (4)وِفي الِمْعَيارِ   
يَ ُقوُل:" إَذا َخَدَم َمَعَك مْن َلَك َعَلْيِه َدْيٌن  -رحمه الله تعالى -: كاَن َسيِ ِدي ابُن ِسرَاج  مسألة   

الِذي َلَك َعَلْيِه. قاَل: وِبَهَذا أفْ َتى ابُن  ِبَغْيِر َشْرط  َجاَز َلَك أَْن تُقاِصَصُه ِعْنَد الَفرَاِغ مَن الدَّْينِ 
 انتهى (9) ِلُظُهورِِه ِعْنَدُه، إْذ َما َكاَن اْبُن ُرْشد  َيْخَفى عَلْيِه قَ ْوُل اْبِن الَقاِسِم. (8)ِفي نَ َوازِلِهِ  (7)ُرْشد  

                                                           

 .052ينظر: مختصر خليل ص( 1)
حمن بين حسين المعروف بالحط اب الرعين ي )أب و عب د الل ه(، فقي ه، : هو محمد بن محمد عبد الر الحطاب( 2)

بمك ة م ن تص انيفه: "مواه ب الجلي ل"، "تحري ر المقال ة"، "متمم ة ه  918أصولي، أص له م ن المغ رب، ول د س نة 
 .891-869، شجرة النور822-8/825ينظر: نيل االبتهاج ه .  954األجرومية في علم العربية" توفي سنة 

واه  ب الجلي  ل ف  ي ش  رح مختص  ر خلي  ل، ألب  ي عب  د الل  ه الحط  اب، تحقي  ق: زكري  ا عمي  رات، )بي  روت: ينظ  ر: م( 3)
، وفي   ه م   ا نص   ه:" َوِإنََّم   ا تَ ْفتَ   رُِق فِ   ي َك   ْوِن بَ ْعِض   َها ِفي   ِه اْلِخ   اَلُف، َوبَ ْعِض   َها اَل  6/430م( 8113ع   الم الكت   ب، 

لسََّعِة ِفي تِْلَك اأْلَبْ َواِب بِاْعِتَباِر قُ وَِّة اْلِخاَلِف َوَضْعِفِه". ينظر: ش رح ِخاَلَف ِفيِه". قال الخرشي:" َواْلُمرَاُد بِالضِ يِق َوا
 .5/091مختصر خليل للخرشي 

 .5/046( ينظر: الونشريسي 4)
فق رة  33األمنيات الفاشية في شرح العمليات الفاسية، ألبي القاسم ب ن س عيد العمي ري الت ادلي، لوح ة ( ينظر: 5)

 ]ب[.
: ه و محم د ب ن أحم د المع روف ب ابن العط ار األندلس ي، )أب و عب د الل ه( ل ه: كت اب علي ه المع ول لعط ارابن ا( 6)

 .8/804، الديباج المذهب 439-3/433ه   . ينظر: ترتيب المدارك 399في الشروط، توفي 
ة. وه  و : ه و محم د ب ن أحم د اب ن رش د، )أب  و الولي د(، قاض ي الجماع ة بقرطب ة. م ن أعي ان المالكي اب ن رش د( 7)

جد  ابن ُرْشد الفيلسوف )محمد بن أحمد(، له تآليف منها: " المقدمات الممهدات" و" البيان والتحصيل " و" 
 .089، وشجرة النور ص 831-8/889ه    . ينظر: الديباج المذهب 581المسائل " ، توفي سنة 

المأخ ذ س ليمة الم نهج ، تلقاه ا : هي األجوبة: وهي واحدة من تآليف ابن رشد المعتم دة، ص حيحة النوازل( 8)
 . 388-381الفقهاء بالقبول، جمعها تلميذه ابن الوزان. ينظر: اصطالح المذهب ص

ينظ   ر: الف   تح الرب   اني فيم   ا ذه   ل عن   ه الزرق   اني، لمحم   د ب   ن الحس   ن ب   ن مس   عود البن   اني، المطب   وع م   ع ش   رح ( 9)
ق اني المص ري، ض بطه وص ححه وخ رج آيات ه: الزُّرقاني عل ى مختص ر خلي ل، لعب د الب اقي ب ن يوس ف ب ن أحم د الزر 

 .  5/049م( 8118عبد السالم محمد أمين، ط: األولى،     ) بيروت: دار الكتب العلمية، 

مق اصة الدائن  
مدينه من  

اجرته من غير  
 شرط
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ْيِر َشْرط  أْن يَ ْقَتِطَع َلُه ُأْجرَتَُه ِممَّا :" فَيُجوُز ولِو اْستَ ْعَمَلُه ِفي َزمان  َكِثير  على غَ (1)قال الزُّْرقاِني   
بِِه اْبُن َعَلْيِه، وِبَهَذا َيْخرُُج مْن ُحْرَمِة تَ ْقِليِد الضَِّعيِف، لَما َرجََّحُه األْشياُخ وَصحََّحُه الُمَتَأِخُروَن َوأَفْ َتى 

ِفي َدْين ، وِإنََّما ِفيِه الُمَقاصَُّة، بِل الظَّاِهُر أنَّ اْبَن  ُرْشد ، َوَلَعلَّ َوْجَه ُظُهورِِه أَنَُّه لَْيَس في َهذا َفْسُخ َدْين  
ى الَقاِسِم اَل ُيَخاِلُف ِفي َهَذا، َحْيُث اَل َشْرَط َواَل ُعْرَف واَل نَ َوى االْقِتطَاَع، َوَلِكنَّ الُمتَ َباِدَر ِمْن فَ ت ْوَ 

 انتهى (2) ْيُث َلْم يُْشتَ َرْط."حَ  -أيًضا –اْبِن ُرْشد  َجَوازُُه َمَع نِيَِّة االْقِتطَاع 
ْيِن َما ِإَذا اْكتَ َرى ِمْنه َدابًَّة ُمَعي ََّنًة َونَ َقَدُه الِكرَاَء، فَ َهَلَكْت ِفي مسألة    : ِمْن َتْصِييِر الَمَناِفِع في الدَّ

َة َسَفرِِه، فاَل َيُجوُز َذِلَك كَما ِفي  أَثْ َناِء الطَّرِيِق، وأَرَاَد رَب َُّها أْن يُ ْعِطَيُه َدابًَّة أْخَرى يَ رَْكبُ َها بَِقيَّ 
َوَغْيرَِها، ِإالَّ أَْن ُيِصيَبُه َذِلَك ِفي َفالَة  وَمْوِضع  اَل يُوَجُد ِفيِه ِكرِاٌء فاَل بَْأَس بِِه ِفي الضَُّرورَِة  (3)الَمَدوَّنَةِ 

 ون  أَْو ُمَعيَّن ، ِإَذا َكاَن الِكرَاُء اأَلوَُّل ُمَعيَّناً.ِإَلى َمْوِضع  ُمْستَ ْعَتب  فقط، وَسَواٌء َتَحوََّل ِفي ِكرَاء  َمْضمُ 
ُقْد َجاَز؛ ألنَّهُ     َتَدأٌ   (4)قال ابن رشد:" فَِإْن َلْم يَ ن ْ . َوإَِلى َذِلَك َأَشاَر ِفي الُمْخَتَصِر بَقْولِِه:" (5)ِكرَاٌء ُمب ْ

قُ  "وِالر َِضى بَِغْيِر الُمَعي ََّنِة الَهاِلَكِة ِإْن َلْم يَ ن ْ َوِمْثُل َذِلَك يُ َقاُل ِفي َسائِِر اأُلَجرَاِء ِإَذا  (6)ْد، أَْو نَ َقَد واْضطُرَّ
اأُلْجرََة،  َماَت اأَلِجيُر، َكالرَّاِعي َوأَرَاَد َوارِثُُه أْن يُِتمَّ َعَمَلُه، َفاَل َيُجوُز ِإْن َكاَن اأَلِجيُر اأَلوَُّل انْ تَ َقدَ 

َقَضى اأَلَجُل الُمَعيَُّن َفَصحَّ وأَرَاَد أَْن يُِتمَّ لُه َما بَِقَي ِمَن السََّنِة الِتي بَ ْعَدَها، وََكَذِلَك ِإَذا َمِرَض َحتَّى ان ْ 
َهِدُم َوَما أْشَبَه َذِلكَ  اُر تَ ن ْ  .(7)وََكَذِلَك الدَّ

                                                           

: ه  و عب د الب  اقي ب ن يوس ف ب  ن أحم د الزرق  اني، فقي ه م  الكي، ول د وم  ات بمص ر. م  ن كتب ه: "ش  رح الزرق اني (1)
، 8/829ه   . ينظر: خالص ة األث ر 0199لعزية "،توفي سنة مختصر سيدي خليل " فقه، أربعة أجزاء، و" شرح ا

 .314وشجرة النور الزكية ص 
ينظ   ر: ش    رح الزُّرق    اني عل    ى مختص    ر خلي    ل، لعب    د الب    اقي ب    ن يوس    ف ب    ن أحم    د الزرق    اني المص    ري، ض    بطه ( 2)

م( 8118وص     ححه وخ     رج آيات     ه: عب     د الس     الم محم     د أم     ين، ط: األول     ى، ) بي     روت: دار الكت     ب العلمي     ة، 
5/049. 
 .96-9/95ينظر: البيان والتحصيل ( لم أقف على هذا النص في المدونة، وإنما هي من رواية العتبية. 3)
 سقط من ج. ( 4)
( ينظر: المقدمات الممهدات،ألبي الوليد محمد بن بن رشد القرطبي، تحقيق: د.محمد حجي، ط: 5)

 . 8/026م( 0922األولى،) بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 
 . 819ينظر: مختصر خليل ص( 6)
 سقط من )ج( )أ(.( وكذلك ... ذلك 7)

تصيير   
 المنافع

 في  الدين
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اِر وَوْجُه َذِلَك أَنَُّه َلمَّا انْ َقَضى اأَلَجُل ِفي الَمَرِض أْو ُفِسَخِت اإِلَجارَُة ِبَموْ     ِت اأَلِجيِر أِو اْنِهَداِم الدَّ
ابَِّة الُمْكتَ رَاةِ  فَ َقْد َوَجَبِت الُمَحاَسَبُة، وتَ رَتََّب َمناُب الَباِقي َديْناً ِفي ِذمَِّة َماِلِك الدَّابَِّة أِو  (1)أْو َمْوِت الدَّ

اِر َمَثالً، َفاَل َيُجوُز لُه أَْن ُيَصيِ َر َمَناِفَع ُمَعيَّن  ِفيَما ْيِن. وَيُجوُز َجِميعُ  الدَّ َذلَك  (2)تَ َرتََّب َعَلْيِه ِمَن الدَّ
َمِة  عَلى قَ ْوِل َأْشَهبَ  ِإْن َكاَن َما َتَحوََّل إِلَْيِه َمَناِفُع ُمَعيَّن ، َوأَمَّا ِإَذا َتَحوََّل ِإَلى َمَناِفَع َمْضُمونَة  ِفي الذِ 

.  َفالَ َيُجوُز بِِإْجَماع 
ْيِن َما : ِمْن َتْصِييرِ مسألة    ِإَذا َسلََّمِت الَمْرأَُة ِلَزْوِجَها ِفي َمْهرَِها الِذي َلَها ِبِذمَِّتِه  (3)الَمَناِفِع ِفي الدَّ

، وْهَو َمَناِفُع يَ َتَأخَُّر (4)عَلى أَْن َيْخرَُج َمَعَها لِْلَحجِ ؛ ألَن ََّها َفَسَخْت َما َلَها ِفي ِذمَِّتِه ِفي َذَهابِِه َمَعَها
ْن َواِخرَِها، وَكَذا َعَلى أَْن يَ ُزوَر َمَعَها أْو يُ ْقرَِئ َوَلَدَها، َوَما َأْشَبَه َذِلَك مْن اأَلْعَماِل، َوأَمَّا َعَلى أَ قَ ْبُض أَ 

َر أَنَّ َلَها أَْن تَ رْ  (5)يَْأَذَن َلَها ِفي الَحجِ  َوَلْم َتْشَترِطْ  ِجَع َعلى الزَّْوِج الذََّهاَب َمَعَها، َفَذلَك َجائٌِز، َغي ْ
 يَ ْلَزُمُه اإِلْذُن َلَها َوَلْم َتُكْن َعاِلَمًة بَِأنَّ لَها أَْن َتُحجَّ َوِإْن َكرَِه. (6)َعَلْيِه؛ حْيُث كان

 بَِأنْ  وَيْجرِي عَلى َهَذا َما ِإَذا َأْسَقَطْت َعْنُه َمْهَرَها لَِيْأَذَن َلَها ِفي الزَّيَاَرِة، فَِإْن َكاَن يَ ْلَزُمُه اإِلْذنُ    
َلِد َرَجَعِت َتُكوَن اْشتَ َرَطْت َعَلْيِه َذِلَك، أْو َلْم َتْشَترِْط وََكاَن أَقَارِبُ َها الَِّذيَن يُ ْقَضى َلَها بِزِيَارَتِِهْم ِفي الب َ 

َلَها ِفي زِيَارَتِِهْم، أَْو َعَلْيِه، ِإالَّ أَْن َتُكوَن َعاِلَمًة بِأَنَُّه يَ ْلَزُمُه اإِلْذُن، وإْن َكاَن ِبَحْيُث اَل يَ ْلَزُمُه اإِلْذُن 
 انتهى    (7) ِممَّْن الَ يَ ْلَزُمُه اإِلْذُن ِفي زِيَاَرتِِهْم َلْم تَ ْرِجْع َعَلْيِه.

: َنصَّ ِفي الُمَدوَّنَِة عِن اْبِن الَقاِسِم َعَلى أَنَُّه اَل َيُجوُز َتْصِييُر ِسْلَعة  َغائَِبة  َعَلى ِصَفة  أَْو َدار  مسألة   
 (8) ة  عَلى ِصَفة ."َغائِبَ 

                                                           

 سقط من ج .( 1)
 سقط من ج .( 2)
 سقط من ج .( 3)
 . 6/559( ينظر: المعيار للونشريسي 4)
 في )ب( وإن لم تشترط .( 5)
 سقط من )ب(، والعبارة في )ج( حيث كان يلزم الزوج يأذن للزوجة.( 6)
 لم أقف عليه .( 7)
 . 3/83تهذيب المدونة للبراذعي  ينظر:( 8)

تصيير  
 المنافع

 في  الدين

  تصيير السلعة
أو الدار  

الغائبة على  
 الصفة
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َمة ؛ ألَنَُّه اَل يَ ْقِدُر ِحيَنِئذ      اُر َعلى ِصَفة  أَْو ُرْؤيَة  ُمتَ َقدِ  عَلى  (1)قَاَل اْبُن يُوُنَس:" َوَسَواٌء َكاَنِت الدَّ
َبِتَها...الخ" ِمْن َتْصِييِر الَعَقاِر  الَمْنعَ  (4)اْبُن يُوُنَس واللَّْخِميُّ واْبُن ُمْحرِز   (3)َفَحَملَ  (2)قَ ْبِضَها لَِغي ْ

 والزُّْرقَاِني.  (8)ُمْصطَفى (7). واْعَتَمَدهُ (6)أْو ُمَذاَرَعةً  (5)الَغاِئِب عَلى ِإْطالَِقِه َسَواٌء بِيَع ُجزَافاً 
 
 
 
 

                                                           

 سقط من )أ( .( 1)
 .08/692الجامع لمسائل المدونة، ينظر: ( 2)
م( 0929ينظ    ر: م    نح الجلي    ل ش    رح عل    ى مختص    ر س    يدي خلي    ل، لمحم    د عل    يش، )بي    روت: دار الفك    ر،  (3)

5/44  . 
الفاسي، وعم ر العط ار، ك ان  : هو عبد الرحمن بن محرز القيرواني )أبو القاسم(، تفقه بأبي عمرانابن محرز (4)

فقيه   اً نظ   اراً، ابتل   ي آخ   ر عم   ره بالج   ذام، م   ن تص   انيفه:  تعلي   ق عل   ى المدون   ة س   ماه" التبص   رة" ، و كتاب   ه الكبي   ر 
 .  001، وشجرة النور ص3/528ه  . ينظر: ترتيب المدارك451المسمى" بالقصد واإليجاز"، توفي 

مك  يالً ك  ان أو موزون  اً. ينظ  ر: أن  يس الفقه  اء ف  ي تعري  ف  الج  زف والج  زاف: المجه  ول الق  در : ه  والّ  زا ( 5)
، والنهاي  ة ف  ي غري  ب الح  ديث 93األلف  اظ المتداول  ة ب  ين الفقه  اء، لقاس  م القون  وي، تعلي  ق: د. يحي  ى م  راد، ص 

م ادة  0/869واألثر، البن األثير، تحقيق: الطاهر الزاوي، محم ود الطن احي، ) بي روت: المكتب ة العلمي ة، د.ت( 
 )جزف(.

: ف ي الق اموس: والمذارع ة... والبي ع بال  ذرع، ال بالع دد والج زاف. ينظ ر: ترتي ب الق اموس المح  يط، المذارع ة( 6)
، ت   اج الع   روس، للزبي   دي، )بي   روت: دار 8/885م( 0921الط   اهر ال   زاوي، ط: الثالث   ة،) ال   دار العربي   ة للكت   اب، 

 ، مادة )ذرع(.5/336صادر، د.ت( 
، والف   تح الرب   اني فيم   ا ذه   ل عن   ه الزرق   اني، لمحم   د ب   ن 5/045ختص   ر خلي   ل ينظ   ر: ش   رح الزرق   اني عل   ى م( 7)

الحس   ن ب   ن مس   عود البن   اني، المطب   وع م   ع ش   رح الزُّرق   اني عل   ى مختص   ر خلي   ل، لعب   د الب   اقي ب   ن يوس   ف الزرق   اني 
 . 5/046م( 8118: عبد السالم محمد أمين، ط: األولى، ) بيروت: دار الكتب العلمية، اعتنى بهالمصري، 

مص   طفى ب   ن عب   د الل   ه ب   ن موس   ى الرَُّماص   ي ) أب   و الخي   رات(، م   ن بل   د قري   ب م   ن  ه   ومص   طفى الرماص   ي:  (8)
مازونة،المحقق المؤلف المدقق، أخ ذ ع ن ش يوخ مازون ة، ومص ر، م نهم الخرش ي والزرق اني، ل ه حاش ية عل ى ش رح 

 .334ه  . ينظر: شجرة النور ص0036التتائي على المختصر، توفي سنة 
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ا ِإَذا أَخَذ الَعَقاَر الُمَدوَّنََة َعَلى مَ  (5)واألْنَدُلِسيُّونَ  (4)والتُّوُنِسيُّ  (3)واْبُن أَِبي َزَمِنينِ  (2)َفضلُ  (1)َوَحَمل

، فَإْن َكاَن َعَلى رْؤيَة  وَمْعرَِفة  وَلْم يْشَترْه عَلى َتْذرِيع   الَغاِئَب ِفي الدَّْيِن َعَلى ِصَفة  أَْو َتْذرِيع 

                                                           

 . 5/44ح الجليل، لمحمد عليش، ينظر: من( 1)
الجهن  ي البج   اني، س  مع ببل  ده، ث  م رح  ل فس  مع بإفريقي  ا "الواض  حة" م  ن يوس  ف فض  ل ب  ن س  لمة  : ه  وفض  ل( 2)

ي   ات وأع   رفهم ب   اختالف المغ   امي تلمي   ذ اب   ن حبي   ب، وم   ن غي   ره م   ن اص   حاب س   حنون، ك   ان أجم   ع الن   اس للروا
"، زاد في  ه م  ن فقه  ه وتعق  ب عل  ى اب  ن حبي  ب كثي  راً م  ن قول  ه، ، ل  ه:" كت  اب ف  ي اختص  ار الواض  حةأص  حاب مال  ك

 .8/085، الديباج المذهب8/931ه  . ينظر: ترتيب المدارك309و"كتاب في اختصار الموازية"، توفي سنة 
ه و محم د ب ن عب د  -بف تح ال زاي المعجم ة والم يم وكس ر الن ون ث م ي اء س اكنة بع دها ن ون -: ابن أب ي زََمنِّ ين( 3)

يس ى، تفق ه بقرطب  ة عل ى أب ي إب راهيم التجيب ي واب  ن فحل ون واب ن العط ار، س مع من  ه محم د ب ن قاس م ب  ن الل ه ب ن ع
ه  الل، وه  و م   ن كب  ار الفقه  اء والمح   دثين، م  ن تص  انيفه:" المنتخ   ب"و" المه  ذب ف  ي اختص   ار ش  رح اب  ن م   زين 

 .8/804، الديباج المذهب 3/455ه  . ينظر: ترتيب المدارك399للموطأ". توفي سنة 
: هو إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي )أبو إسحاق (، فقيه، حافظ، أصولي، تفقه بابي عمران التونسي( 4)

الفاسي، وأبي بكر بن عبد الرحمن، ودرس األصول على األزدي، وتفقه به جماعة منهم عبد الحميد الصائغ، ل ه 
 .019-012، شجرة النور ص0/840ه   . ينظر: ترتيب المدارك 443تعاليق على المدونة، توفي سنة 

: ويقص  د به  م أص  حاب مال  ك م  ن أه  ل األن  دلس مث  ل اب  ن ش  بطون ويحي  ى ب  ن يحي  ى وغي  رهم. األندلس  يون( 5)
 .02لهادي عبد الله الحسن صاينظر: بحث بعنوان المصطلحات عند المالكية محددات واتجاهات، إعداد 



 الجعرود فتح الله جهيمة و د. فتحيمحمد د. مصطفى  – التحرير في مسائل التصيير 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (3)وبَ ْهرَامُ  (2)حُ َهَذا التَّْأِويَل ابُن َعْبِد السَّاَلم والت َّْوِضي (1)واْعَتَمدَ  َجاَز؛لُدُخولِِه ِفي َضَمانِِه بِاْلَعْقِد،
َهْورِيُّ   . (4)والسَّن ْ

َحا َشْيئاً  -(6)ِفي َتْكِميِل الت َّْقِييدِ  -(5)ونَ َقَل أبُو اْلَحَسِن، واْبُن َغازِي وفي اْبِن  .(7)التَّْأِويَلْيِن َوَلْم يُ َرجِ 
ر ، َوأَمَّا ِإْن َكاَن َقْد َنظََر َلَها أَْو ُوِصَفْت َسْلُموَن:" َفاَل َيُجوُز أْن ُيَصيِ َر لَُه َداراً َغائَِبًة َعَلى َوْصف  ُمَتَأخ ِ 

                                                           

 .5/44ينظر: منح الجليل، لمحمد عليش،  (1)
ه   ، اعتم  د علي  ه الن  اس، ب  ل وأئم  ة 996كت  اب التوض  يح لخلي  ل ب  ن إس  حاق الجن  دي المت  وفى   ه  و :التوض  ي ( 2)

 .565المغرب من أصحاب ابن عرفة وغيرهم. ينظر: اصطالح المذهب ص 
ِميري الق اهري: فقي ه انته ت هو  بهرا :( 3) بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز، ) أبو البقاء(، تاج الدين السُّلمي ال دَّ

ه رياس ة المالكي ة ف ي زمن ه، مص ري نس بته إل ى )مي رة( قري ة ق رب دمي اط. أفت ى ودرس ون اب ف ي القض اء بمص  ر، إلي 
ه     ، وك  ان محم  ود الس  يرة ل  ين الجان  ب، كثي  ر الب  ر، انتف  ع ب  ه الطلب  ة والس  يما بع  د 998 – 990واس  تقل ب  ه س  نة 

ف  ي األص  ول، و " ش  رح ألفي  ة اب  ن  ص رفه ع  ن القض  اء. م  ن تص  انيفه: " الش  امل "، " ش  رح مختص ر اب  ن الحاج  ب"
مالك"، كما ألف على المختصر ثالثة شروح عليه، واشتهر األوسط منها غاية ف ي جمي ع األقط ار م ع أن الص غير 

  839شجرة النور ص، و 063-0/061ه  . ينظر: نيل االبتهاج215أكثر تحقيقاً، توفي سنة 
)أبو النجاة(، المصري: فقيه. كان مفتي المالكية.ولد بسنهور هو سالم بن محمد عز الدين :السنهوري( 4)

الشروح  لجمع ، سماه )تيسير الملك الجليلالشيخ خليل"  مختصر   على  حاشية  وتعلم في القاهرة، له: "
-بليبيا –رية اإلسالمية وحواشي خليل( َحق ق أغلبه طلبُة الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بالجامعة األسم

ه  . ينظر: شجرة النور الزكية 0105، والبعض اآلخر قيد التحقيق، ورسالة في )ليلة نصف شعبان(، توفي سنة 
 . 829ص

قيه، من المالكي ة، م ن العثماني المكناسي. )أبو عبد الله(، مؤرخ حاسب فهو محمد بن أحمد : ابن غازي( 5)
ه    وت  وفي به  ا. م  ن مص نفاته: " غني  ة الط  الب ف  ي ش  رح 290، واس  تقر بف  اس س  نة ، وتفق  ه به  ا وبف اسبن ي عثم  ان

مني    ة الحس     اب" و" كلي    ات فقهي    ة عل    ى م    ذهب المالكي    ة " و" ش    فاء الغلي    ل" و" تكمي    ل التقيي    د"، ت    وفي س    نة 
 .  896الزكية ص  ،  وشجرة النور893-8/890ه  . ينظر: نيل االبتهاج 909

: اس  مه: إتح  اف ذوي ال  ذكاء والمعرف  ة بتكمي  ل تقيي  د أب  ي الحس  ن وتحلي  ل تعقي  د اب  ن عرف  ة، تكمي  ل التقيي  د( 6)
ه  (، كمل ب ه تقيي د أب ي الحس ن الزرويل ي وح ل مش كل  909لمحمد بن أحمد بن محمد العثماني المكناسي)ت

زي ر واط الع واس ع ودق ة ف ي اس تنباط األحك ام، إل ى كالم ابن عرفة في مختصره، موسوعة فقهي ة ت دل عل ى عل م غ
، واصطالح 009ينظر: الدليل التاريخي ص جانب تحقيقات تاريخية وفتاوى مهمة، أبدع فيه بما لم يسبق إليه.

 .499المذهب ص
 .5/046ينظر: الفتح الرباني للبناني ( 7)
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. َوقَاَل ُمطَرِ فٌ  اِر الَغائَِبِة  (1)َلُه فَالتَّْصِييُر ِفيَها َجائٌِز ِباَل ِخاَلف  : اَل بَْأَس بِالتَّْصِييِر ِفي الدَّ َعْن َماِلك 
نَ َها ا َنُه َوبَ ي ْ انتهى. َوَقرِيٌب ِمْنُه ِفي  (2)ألَيَّاُم ِإَذا َخرََج إَلى قَ ْبِضَها."َعَلى َوْصف  ُمَتَأخِ ر ، َوِإْن َكاَنْت بَ ي ْ

 . (5)، قَاِئاًل: َواأَلوَُّل َأْحَسنُ (4)اْبِن َعات   (3)طَُررِ 
 اَل يَْدُخُل الِجْنَسْيِن، َوإِنََّما يَْدُخلُ  (8)"َضْع َوتَ َعجَّْل" (7)أَنَّ  (6): ُمْقَتَضى قَ ْوِلِهْم: الرَّاِجحُ مسألة   

ْيِن قَ ْبَل ُحُلوِل َأَجِلِه َجائٌِز َوِإْن َكاَنْت  ِقيَمُتُه اَل تَِفي الِجْنَس الَواِحَد، َأْي: َتْصِييُر الَحاِضِر ِفي الدَّ
 أنَُّه الَ َيُجوُز،  -(10)في قَوانِيِنهِ  –(9)وذََكَر اْبُن ُجَزي، بِالدَّْينِ 

                                                           

ك واب ن الماجش ون واب ن كنان ة، وه و ف ي ق ال الش يرازي: تفق ه بمال ، : هو مطرف ب ن عب د الل ه الهالل يمطر ( 1)
 .8/380، الديباج المذهب 421-0/492ه   ينظر: ترتيب المدارك881توفي الحديث ثقة، 

 . 0/888ينظر: العقد المنظم ( 2)
واش عل ى ه   ، وه و ح 528الن َّْف زِي )أب و محم د(، المت وفى س نة: هي طرر اب ن ع ات، له ارون ب ن أحم د الطرر( 3)

"الوثائق المجموعة" البن فتوح، سماه بعضهم" بلوغ األمنية ومنتهى الغاية القصيَّة في شرح ما أشكل م ن مس ائل 
، وه ي معتم دة ف ي الم ذهب ف ي غي ر الموض وعة عل ى الوث ائق المجموع ة"الوثائق البونتي ة " وسماه بعضهم" الط رر 

 .368 -348، واصطالح المذهب ص301التاريخي صما انفردت به. ينظر: الدليل 
هو هارون بن أحمد بن جعفر بن عات، أبو محمد النفري الشاطبي: قاض، من فقهاء المالكية.  ابن عا :( 4)

. ه   528استقضي بشاطبة وحمدت سيرته، له تآليف، منها: " الطرر الموض وعة عل ى الوث ائق المجموع ة". ت وفي 
 .2/59 م( 8118الزركلي، ط: الخامسة عشر )بيروت: دار العلم للماليين،  األعالم لخير الدينينظر: 

 لم أقف عليه .( 5)
 سقط من )أ( .( 6)
 سقط من )ج( ) أ(. ( 7)
 .049ينظر: إيضاح المسالك ص ( 8)
: هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلب ي، )أب و القاس م(: فقي ه، م ن العلم اء ابن مزي( 9)

ص   ول واللغ   ة. م   ن أه   ل غرناط   ة. م   ن كتب   ه: " الق   وانين الفقهي   ة ف   ي تلخ   يص م   ذهب المالكي   ة "، و" تقري   ب باأل
ه   . ينظ  ر: ال  ديباج الم  ذهب 940الوص  ول إل  ى عل  م األص  ول " و " الفوائ  د العام  ة ف  ي لح  ن العام  ة "، ت  وفي س  نة 

 .803، شجرة النور الزكية ص8/855-859
الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على م ذهب الش افعية والحنفي ة  : هو" القوانينالقوانين الفقهية( 10)

ه     . ينظ    ر: ال   دليل الت    اريخي 940والحنابل   ة"، ألب    ي القاس   م محم    د ب   ن أحم    د ب   ن ج    زي الكلب   ي الغرن    اطي ت 
 .859ص

تصيير  
الحاضر في  
لدين قبل  
 حلول أجله
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ْينِ   . وقْد َعِلْمَت أنُه اَل َيْجرِي على الرَّاِجِح.  (1)إالَّ ِإَذا َكاَنْت ِقيَمُتُه َتِفي بالدَّ
في َوْقِتِه  (2)َأَحِد الُمْفِتينَ  -أَظُن َُّها ِلَسيِ ِدي أَُوْيِس ْبِن ِعيَسى –: َوقَ ْفُت عَلى فَ ت َْوىمسألة   

ْيِن ِمْن َغرِيِمِه  -(3)بَفاس   ، (4)َعَقاراً ِبَدرَاِهَم ِفي ِذمَِّتهِ ِفي َشْخص  لَُه َعَلى َغْيرِِه َدْيٌن، فَاْشتَ َرى َربُّ الدَّ
ْيِن، وََكاَن الشِ رَاُء والُمَقاصَُّة ِفي َوْقت  وَرْسم  َواِحد . َفَأَجاَب بَِأنَّ َهَذا  َتْصيِيٌر ثُمَّ تَ َقاصَّا ِفي ِمقَداِر الدَّ

 أعلم. -تعالى-. والله(5)ْهَو التَّْصِييرُ يَ ْفَتِقُر ِإَلى ِحَياَزة؛  أَلنَّ اأَلْمَر أرَاُه َأْخَذ َعَقاَر  في َديِْنِه، وَ 
َل َورُبََّما يُِفيُدُه َما تَ َقدََّم عِن اْبِن ِسرَاج  في ُمَقاصَِّة الَمِديِن الَِّذي َخَدَم َمَع َربِ  الدَّْيِن، َحْيُث َجعَ    

 اْلَجَواَز َغي َْر َجار  َعَلى َمْذَهِب اْبِن الَقاِسِم.
ُمَصيِ ُر والُمَصي َُّر َلُه عَلى َعَدِم قَ ْبِض الشَّْيِء الُمَصيَِّر نَاِجزًا أَْو َتَضمََّن اْلَعْقُد : ِإَذا ات ََّفَق المسألة   
 -َه ذِلكَ َكَما ِإَذا َصي ََّر َلُه َغائِباً أَْو ُمَواَضَعًة، أَْو َما يَ َتَأخَُّر ُجَذاُذُه، أَْو َمَناِفَع ُمَعيَّن ، أَْو َما َأْشبَ   -َذِلكَ 

َكاَل ِفي َفَساِد التَّْصِييِر َعَلى الَمْشُهوِر اْلَمْعُموِل بِه. َوأَمَّا ِإَذا َدَخاَل َعَلى اْلَقْبِض النَّاِجِز َفاَل ِإشْ 
، َفِفي الُمَدوَّنَِة َما يَ ْقَتِضي َعَدَم الَفَساِد؛ ألَن ََّها قَاَلْت  ُر ُمْشَترط  ِفي الصُّْلِح َعِن  –َفَحَصَل تَْأِخيٌر َغي ْ

، َجاَز الصُّْلُح عَلى َدرَاِهَم ُمَؤجََّلة ، ِمْثَل (7)الُمْستَ ْهَلُك ِممَّا يُ َباُع بِالدَّرَاِهمِ  (6): َوِإْن َكانَ -كِ الُمْستَ ْهلَ 
 ، َواَل َيُجوُز َعَلى َدنَانِيَر أَْو َعْرض  إالَّ نَ ْقداً، بَ ْعَد َمْعرِفَِتُكَما بِِقيَمِة الُمْستَ ْهَلِك ِمنَ (8)الِقيَمِة فََأْدَنى

                                                           

دين ه ، وفيه ما نصه:" ويجوز أن يعطيه ف ي دين ه عرض ا قب ل األج ل وإن ك ان يس اوي أق ل م ن 855ينظر: ص ( 1)
." 
 سقط من )ج( . ( 2)
ه     عاص  مة الدول  ة اإلدريس  ية، م  ن أه  م معالمه  ا: ج  امع  098: ه  ي راب  ع م  دن المملك  ة، تأسس  ت س  نة ف  ا  (3)

وثق افي، تخ رج في ه كثي ر م ن القرويين أشهر مساجد المغرب، وأعرق مؤسسة علمي ة، وأكب ر مرك ز إش عاع حض اري 
خبر األقطار، ألبي عبد الله محمد بن عبد الله الِحميرى، تحقيق: ينظر: الروض المعطار في  العلماء والمثقفين.

 . 434م( ص0921إحسان عباس، ط: الثانية، )بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة ، 
 سقط من )ج( . ( 4)
 لم أقف عليه .( 5)
 سقط من )ج( . ( 6)
 في )أ( بالدين . ( 7)
 في )ج( فأقل . ( 8)

وقوع الشراء   
والمق اصة في  
رسم ووقت  

 واحد

فساد التصيير  
إذا دخال على  
عدم القبض  
أو تضمن  
 العقد ذلك
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ِلُوُقوِعِه الدَّرَاِهِم، َوإْن َشَرْطُتَما تَْأِخيَر َذلَك إَِلى َأَجل  َلْم َيُجْز، َوَلْو تَ َعجَّْلَتُه بَ ْعَد الشَّْرِط َلْم َيُجْز؛ 
 . انتهى(1)فَاِسًدا

نَُّه ِإَذا َوَقَع التَّْأِخيُر ِباَل َشْرط  َفِقْف َعَلى قَ ْوِلَها" َوِإْن َشَرْطُتَما تَْأِخيَر َذِلَك َلْم َيُجْز"، فَِإنَُّه يَ ْقَتِضي أَ    
َك لْم َيُجْز"، َجاَز. َوَلمَّا نَ َقَل ِفي الِمْعَياِر َكاَلَم الُمَدوَّنَِة هَذا قَاَل بِأَثَرِِه:" قَ ْوله "َوإْن َشَرْطُتَما تَْأِخيَر َذلِ 

مَِّة ظَاِهرُُه َلْو َوَقَع الصُّْلُح ِبَدنَانِيَر َعْن َدرَاِهَم أَْو ِبَدرَ  اِهَم َعْن َدنَانِيَر ِمْن َغْيِر السِ كَِّة الُمتَ رَتَِبِة ِفي الذِ 
أَوََّل الِكَتاِب" َوإْن تََأخََّرِت الدَّنَانِيُر ِمْن َغْيِر َشْرط   (2)َوتَْأخََّر ِباَل َشْرط  فَالَجَواُز، َوْهَو َصرِيُح قَ ْولهِ 

 انتهى. (3)َجاَز"
 (4)ِفي َرُجل  َلُه ِقَبَل آَخَر ُخُصوَماٌت، َوتَ َرت ََّبْت لَُه ِفي ِذَمتِ ِه أَْمَواٌل فَأَبْ رَأَهُ  -أَْيًضا -وِفي الِمْعَياِر    

َجاَب: ِإْن َلْم يَُكِن عَلى َأِن اْلتَ َزَم َلُه بَِأْربَِعَماَئِة ِديَنار َذَهباً، فَ َلْم يَْدفَ ْعَها َلُه ِإالَّ بَ ْعَد اثْ َنْي َعَشَر يَ ْوماً، فَأَ 
 انتهى وَأطَاَل ِفي َذِلَك. (5)ْأِخيُر َمْشُروطاً ِفي َأْصِل الصُّْلِح، َفاَل َقْدَح ِفي الصُّْلِح َوالَ َخَلَل يَ ْعَترِيِه"التَّ 
 

ُروض  ثُمَّ ِإقَاَلُة عُ  والزُّْرقَاِنيُّ َما يَ ْقَتِضي تَ ْقِييَد قَ ْوِل الُمْخَتَصِر قَ ْبَل الُمرَاَبَحِة "  (6)وذََكَر اْلِخَرِشيُّ    
ْيِن في الدَّْيِن" ْينُ (7)َوَفْسُخ الدَّ . َوَلْم أَِقْف اآلَن (8)، ِبَما ِإَذا َوَقَع َشْرُط تَْأِخيِر قَ ْبِض َما ُفِسَخ ِفيِه الدَّ

                                                           

 . 3/331ينظر: تهذيب المدونة للبراذعي ( 1)
 سقط من )ج( . ( 2)
 . 6/596ينظر: الونشريسي ( 3)
 في )ب( فأراد . ( 4)
 .6/95ينظر: الونشريسي  (5)
: ه و محم د ب ن عب د الل ه الخراش ي، الم الكي )أب و عب د الل ه(، أول م ن ت ولى مش يخة األزه ر، نس بته الخرشي( 6)

ض  الً ، ورًع  ا، أق  ام وت  وفي بالق  اهرة، م  ن تآليف  ه: إل  ى قري  ة يق  ال له  ا أب  وخراش )م  ن البحي  رة، بمص  ر(، ك  ان فقيًه  ا، فا
"الش   رح الكبي   ر عل   ى م   تن خلي   ل" ف   ي فق   ه المالكي   ة، و"منته   ى الرغب   ة ف   ي ح   ل ألف   اظ النخب   ة " الب   ن حج   ر ف   ي 

 . 309ه  .  ينظر: شجرة النور الزكية ص0010المصطلح، توفي سنة 
 . 052ينظر: مختصر خليل ص( 7)
 . 5/316لزرقاني على خليل ، وشرح ا5/069ينظر: الخرشي ( 8)
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َبطَ (1)ُدوَن َشْرط  اَل َيُضرُّ  -بِالَفْتحِ  -عَلى َمْن َصرََّح بَِأنَّ تَْأِخيَر قَ ْبِض اْلُمَصيَّرِ  ُه ِمْن  ، ِسَوى َما اْستَ ن ْ
 .(2)َكاَلِم اْلُمَدوَّنَِة وََكاَلِم اْلِمْعَياِر اْلَمْذُكورِ 

َم ِمْن األَنْ َقاِل َوَما يَْأِتي ِمْن اْلَفَتاَوى، أَنَُّه َمَتى َلْم يُ ْقَبْض فَ ْورًا َفَسَد التَّْصيِ     يُر. َوَقْد َوظَاِهُر َما تَ َقدَّ
َم قَ ْوُل الُمَدوَّنَِة" َفاَل تُ َفارِ  ْرتَ َها َلْم َيُجْز".تَ َقدَّ  ْقُه َحتَّى تَ ْقِبَضَها، فَِإْن َأخَّ

. وِفي (4)الَمتِ يِطيَِّة عَلَى َأنَّ ِحَياَزَة التَّْصِييِر َيْكِفي ِفيَها االْعِترَافُ  (3): اقْ َتَصَر ِفي اْخِتَصارِ مسألة   
 . . انتهى(6)ْوِز عَلى اْلَمْشُهوِر ِمَن اْلَمْذَهِب":" َويُْكتَ َفى بِِإقْ رَارِِهَما بِاْلحَ (5)اْلَمَجاِلِس الِمْكَناِسيَّةِ 

َما َنصُُّه:" َصرََّح َأْصَحاُب الن ََّوازِِل أَنَّ ِحَيازََة  (8)ِفي ِكَتاِب الرَّْهِن ِمْن َحاِشَيِتهِ  (7)وقَاَل اْبُن َعاِشر    
 . انتهى(9)ُهوِر والَِّذي بِِه اْلَعَمُل"التَّْصِييِر الَ تَ ْفَتِقُر إَِلى ُمَعايَ َنِة اْلبَ يِ َنِة ِفي اْلَمشْ 

 
 

                                                           

 سقط من )أ( )ج( . ( 1)
 سقط من )ج( . ( 2)
 سقط من )ج( . ( 3)
 .8/402، فقرة ]أ[، ومعين الحكام البن عبد الرفيع 019ينظر: اختصار المتيطية لوحة ( 4)
ب ه القض اة : هو مجالس القضاة والحكام والتنبيه واإلعالم فيما أفتى به المفت ون وحك م المّالس المكناسية( 5)

ه   (، ف  ي س  فر متوس  ط، وه  و عم  دة 902م  ن األحك  ام، لمحم  د اب  ن أحم  د ب  ن عب  د الل  ه اليفرن  ي المكناس  ي )ت
 .  494، واصطالح المذهب ص891القضاة إلى اآلن. ينظر: الدليل التاريخي ص

 . 251-8/249( ينظر: مجالس القضاة، 6)
نص  اري: فقي  ه، ل  ه نظ  م. أندلس  ي  األص  ل. نش  أ : ه  و عب  د الواح  د ب  ن أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن عاش  ر األاب  ن عاش  ر( 7)

عاًما. له تصانيف منها: " المرشد المعين على الضروري  من علوم الدين " منظومة في فقه  51وتوفي بفاس، عن 
ط " ف     ي عل     م رس     م القرآن،ت     وفي س     نة  -المالكي     ة، وأرج     وزة ف     ي " عم     ل الرب     ع المجي     ب " و " تنبي     ه الخ     الن 

 .899ور صه  . ينظر: شجرة الن0141
: هي حاشية على جواهر الدرر في ح ل ألف اظ المختص ر، لعب د الواح د ب ن أحم د ب ن عل ي حاشية ابن عاشر( 8)

ه    ( ط  رر قي  دها عل  ى ش  رح التت  ائي عل  ى المختص  ر الخليل  ي، ط  رر جي  دة، 0141ب  ن عاش  ر األنص  اري األندلس  ي )
 .  054حل فيها إشكاالت ودفع إيهامات. ينظر: الدليل التاريخي ص

 . 5/99( ينظر: المعيار للونشريسي 9)

االكتف اء  
باالعتراف في  
 حيازة التصيير
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؛ قَاِئاًل:" اْلَقْوُل (4). وقاََلُه أَبُو ِعْمرَانَ (3)أَنَُّه الصَِّحيحُ  (2)واْلِمَعَياِر َعِن اْبِن ُلب    (1)وِفي الَماُزونِيَّةِ    
 .(5)يَ تَ بَ يَّْن ِخالَفُُه" قَ ْوُلُهَما ِفي الت ََّقاُبِض، ِإِذ اْلَقْوُل قَ ْوُل ُمدَِّعي الصِ حَِّة َما َلمْ 

" ِإَذا َلْم تَ ثْ ُبْت ِحَياَزُة اأَلْماَلِك بِبَ يِ َنة  َعَلى ُمَعايَ َنِة اْلِحَياَزِة ِحيَن التَّْصِييِر أَْو (6)َوِفي َجَواب  لِْلَعْبُدوِسي   
فَاِسٌد".  (8)َأنَّ اإِلقْ رَاَر بِِه َكاف  فَالتَّْصِييُر فيهِمَن اْلَقْوِل ب (7)بِِإقْ رَارِِهَما َعَلْيِه ِحيَن التَّْصِييِر َعَلى اْلُمْخَتارِ 

 انتهى. 

                                                           

: ال   درر المكنون   ة ف   ي ن   وازل مازون   ة، ألب   ي زكري   ا يحي   ى ب   ن أب   ي عم   ران موس   ى ب   ن عيس   ى المغيل   ي المازوني   ة( 1)
ه    (، اش  تهر بالمازوني   ة، وبن  وازل مازون  ة، جم   ع في  ه فت  اوى المت  أخرين م   ن أه  ل ت  ونس وبجاي   ة 223الم  ازوني )ت

ينظ  ر: ن  ه اس  تمد الونشريس  ي م  ع ن  وازل البرزل  ي، وه  و م  ن كت  ب الن  وازل المعتم  دة. والجزائ  ر، وتلمس  ان، وغي  رهم. م
  . 499،529، واصطالح المذهب ص388الدليل التاريخي ص

: ه و ف رج ب ن قاس م ب ن أحم د ب ن ل ب، )أب و س عيد( التغلب ي الغرن اطي: نح وي، م ن الفقه اء العلم اء، ابن لب( 2)
ي الخطاب ة بج امع غرناط ة. م ن مؤلفات ه: كت اب ف ي " الب اء الموح دة "، انتهت إليه رياسة الفتوى في األندلس. ول 

-8/089ه    . ينظ  ر: ال  ديباج الم  ذهب  928و" األجوب  ة الثماني  ة " ، ورس  التان ف  ي الفق  ه، بالرب  اط. ت  وفي س  نة 
 .9-8/4، نيل االبتهاج 031

وتحقي  ق: د. محم  د البرك  ة،  ينظ  ر: فق  ه الن  وازل عل  ى الم  ذهب الم  الكي" فت  اوى أب  ي عم  ران الفاس  ي" ، جم  ع( 3)
  . 032م(  ص8101)الدار البيضاء: أفريقيا الشرق ، 

: هو موسى بن عيسى بن أب ي حج اج الغفج ومى، الفاس ي )أب وعمران(: ش يخ المالكي ة ب القيروان. أبو عمران (4)
نه ووفات ه نسبته إلى غفجوم )فخذ من زناتة من البربر(، وأصله من فاس من بيت يعرف فيه ا ببن ي حج اج. ومس ك

بالقيروان. زار األندلس والمشرق. وخرَّج م ن ع والي حديث ه نح و مئ ة ورق ة، م ن مص نفاته:" التع اليق عل ى المدون ة" 
 .016، شجرة النور ص8/309ه. ينظر: الديباج 431ولم يكمله، و )الفهرست(. توفي سنة 

 .  032ينظر: فتاوى أبي عمران الفاسي، ص (5)
، عالمه    ا -وب   ه ع    رف الفاس   ي -محم   د ب    ن معط   ي العبدوس   ي ) أب    و عم   ران(  : ه   و موس    ى ب   نالعبدوس   ي (6)

ومفتيها، كان آية في معرفة المدونة، أقرأه ا نح واً م ن أربع ين س نة، ول ه مجل س يحض ره الفقه اء والمدرس ون، أخ ذ 
منه  ا  ع  ن عب  د العزي  ز الق  وري، وعب  د ال  رحمن الجزول  ي، وعن  ه جماع  ة م  نهم ابن  اه: عب  د العزي  ز، ومحم  د، ل  ه ت  آليف

، ش جرة الن  ور 8/311ه   . ينظ ر: ال ديباج الم ذهب 996تقيي دان عل ى المدون ة، وتقيي د عل ى الرس الة، ت وفي س نة 
 .835-834ص

 سقط من )ج( . ( 7)
 زيادة من )أ( )ج( . ( 8)
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 .(3( )2)الزَّيَّاِتيُّ  (1)نَ َقَلهُ 
؛ ألَنَُّه ِمْن بَاِب الصِ حَِّة َوالَفَساِد، َكِإقْ رَاِر      وِفي اْلِمْعَياِر:" ِإقْ رَاُر اأَلِب اْلُمَصيِ ِر ِفي َذِلَك َكاف 

 . إلخ.(4)اَجَزِة"الُمَتَصارِفَ ْيِن بِالُمنَ 
ُر َكاف      َر ِفي ُمِعيِن اْلُحكَّاِم بَِأنَّ االْعِترَاَف بِالَحْوِز َغي ْ . َوَنْحُوُه ِفي الطَُّرِر َواْبِن َسْلُموَن َعِن (5)وَصدَّ

 .(6)الُمَشاَوِر قَاِئاًل:" ِإنَّ بِِه الَعَمَل"
بَ ْعَد َشْهر  َلْم َيُضرَّ  (8)اْلُمَصيِ رِ  (7)اْلُمَصي ََّر ثُمَّ َرَجَع إَِلى يد: ِإَذا َحاَز الُمَصي َُّر إِلَْيِه الشَّيَء مسألة   

: " اْلِحَياَزُة ِفي التَّْصِييِر َعْشرَُة -نَاِقاًل عْن َخطِ  َغْيرِهِ  – (9)َذِلَك. قَاَل الشَّْيُخ َسيِ ِدي اْلَعرَِبي الَفاِسي
، وِقيَل ِعْشُروَن، َوِقيَل َثالَثُونَ   أَْعَلُم" -تعالى -. والله(10)َوبِِه اْلَفت َْوى َواْلَعَملُ  أَيَّام 

 َونََظَمُه ِفي اْلَعَمِليَّاِت بَِقْولِِه:   
    (11)َولِْلِحَياَزِة اْفِتَقاُر التَّْصِييْر       َوَحْوزُُه َشْهٌر َوَذا َتْكِثيرْ                          

                                                           

 لم أقف عليه. ( 1)
 في )ج( الزرقاني. ( 2)
ف ارس الزي اتي: فقي ه، م ن علم اء المالكي ة، : ه و عب د العزي ز ب ن الحس ن )أب ي الطي ب( اب ن يوس ف أب و الزياتي( 3)

م ن س  كان تط  وان، ووفات  ه به  ا. ق رأ بم  راكش، ورح  ل إل  ى المش  رق فأخ  ذ ع ن بع  ض الش  يوخ بمص  ر، م  ن تص  انيفه:  
كت  اب ف  ي الن  وازل واألحك  ام، س  ماه " الج  واهر المخت  ارة مم  ا وقف  ت علي  ه م  ن الن  وازل بجب  ل غم  ارة "، ت  وفي س  نة 

 .8/06ه. ينظر: األعالم 0155
 .5/065ينظر: الونشريسي ( 4)
 .8/402ينظر: معين الحكام البن عبد الرفيع ( 5)
 .0/888ينظر: العقد المنظم ( 6)
 زيادة من )أ(. ( 7)
 المصيَّر... المصيِ ر سقط من )ج( . ( 8)
 ه و محم د ب ن أحم د ب ن عل ي تق  ي ال دين ) أب و عب د الل ه( الفاس ي، الرح ال الؤل ف الم  تقن،: العرب ي الفاس ي( 9)

قض  اء المالكي  ة بمك  ة، ق  ال اب  ن حج  ر: رافقن  ي ف  ي الس  ماع بمص  ر والش  ام وال  يمن، س  مع م  ن اب  ن فرح  ون، ول  ي 
وبهرام، من مص نفاته: " ش فاء الغ رام بأخب ار بل د الل ه الح رام" و" العق د الثم ين ف ي ت اريخ البل د الم ين"، ت وفي س نة 

 .853-858ه   . ينظر: شجرة النور ص233
 [، فقرة ]ب[ .33ات للعميري لوحة ]ينظر: شرح العملي ( 10)
 [ فقرة ]أ[ .29ينظر: العمل الفاسي بشرح السجلماسي، لوحة ] ( 11)

رجوع  
المصيَّر إلى  
يد المصي ِّر  
 بعد شهر



 الجعرود فتح الله جهيمة و د. فتحيمحمد د. مصطفى  – التحرير في مسائل التصيير 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 8102لسنة                      العدد األول                                       جملة كلية الشريعة والقانون     

22 

 

 انتهى .   
الَمتِ يِطيَِّة َعَلى أنَّ الزَّْوَج ِإَذا َصي ََّر ِلَزْوَجِتِه َداَر ُسْكَناُه َفَحاَزتْ َها ِمْنُه بِاْلُمَعايَ َنِة،  َواقْ َتَصَر ِفي اْخِتَصارِ     

اَر َمَع َزْوِجَها، َواَل يُ ْبِطُل َذِلَك قَ ْبَضَها، ِبِخاَلِف الصََّدَقِة َواْلِهبَ  ِة الَِّتي فَ َلَها بَ ْعَد َشْهر  أَْن َتْسُكَن الدَّ
 انتهى (1) َتْحَتاُج َمَع اْلَقْبِض ِفيَها ِإَلى ِحَياَزِة اْلَعاِم َواْلَعاَمْيِن َعَلى اْلِخاَلِف ِفي َذِلَك."

ِفي بَ ْعِض َأجِوبَِتِه أَنَّ اْلَفت َْوى ِفيَمْن ُوِهَب َلُه َشْيٌء َوَحازَُه بِاْلُمَعايَ َنِة ثُمَّ  (2): ذََكَر الَوْنَشرِيِسيُّ مسألة   
 َي اْلَواِهُب َوَشِهَدْت بَ يِ َنٌة بِاْسِتْغالَلِِه ِإَلى أَْن َماَت، أَنَّ اْلِهَبَة َماِضَيٌة؛ أِلَنَّ اْلِمْلَك َقْد ثَ َبتَ تُ ُوف ِ 

َتِقُل بِاالْحِتَماِل َحتَّى َتْشَهَد اْلبَ يِ َنُة بِاتِ َصاِل االْسِتْغاَلِل ِمْن ِحيِن اْلِهبَ  أَْو اْلَحْوِز  ةِ لِْلَمْوُهوِب لَُه، َفاَل يَ ن ْ
ِه إَِلى ِإَلى َمْوتِِه، أَْو َتْشَهَد بُِرُجوِع اْلَمْوُهوِب إَِلى يَِد اْلَواِهِب قَ ْبَل ُمِضيِ  َسَنة ، واْسَتَمرَّْت يَُدُه َعَليْ 

 .(3)ُحُصوِل اْلَمْوِت أَِو اْلَفْقدِ 
أَنَّ اْلَمْوُهوَب َلَها ِإَذا  -(4)وِبَة  الْبِن اْلَمْكِويَوذََكَر ِفي نَ َوازِِل اْلِهَبِة مْن اْلِمْعَياِر ِفي ِسَياِق َأجْ    

، َوأُْلِفَي الشَّْيُء الَمْوُهوُب ِفي تَرَِكِتَها، فَاْلِهَبُة (5)َحاَزْت اْلِهَبَة بِاْلُمَعايَ َنِة، ثُمَّ َماَتْت اْلَواِهَبُة بَ ْعَد ُمدَّة  
 .(6)اُء، ِإالَّ أَْن َتْشَهَد بَ يِ َنٌة لِْلَمْوُهوِب َلَها أَن ََّها َحاَزِت اْلِهَبَة َسَنةً بَاِطَلٌة َعَلى قَ ْوِل الِمْصرِي ِيَن، َوبِِه اْلَقضَ 

                                                           

 ، فقرة ]أ[.  019ينظر: اختصار المتيطية لوحة ( 1)
: ه و أحم د ب  ن يحي ى ب ن محم د الونشريس  ي التلمس اني، )أب و العب اس(: فقي  ه م الكي، أخ ذ ع  ن الونشريس ي( 2)

ه   فتوطنه ا إل ى أن م ات فيه ا، 294ليه حكومتها أمرًا فانتهبت داره وفر إلى ف اس س نة علماء تلمسان، ونقمت ع
عام  ا. م  ن مؤلفات  ه: " إيض  اح المس  الك إل  ى قواع  د اإلم  ام مال  ك" و" المعي  ار المع  رب ع  ن فت  اوى  21ع  ن نح  و 

ينظ ر: ني ل االبته اج ه    . 904علماء إفريقية واألندلس وب الد المغ رب" و" القواع د" ف ي فق ه المالكي ة، ت وفي س نة 
 . 894، شجرة النور الزكية ص 0/044
 لم أقف عليه. ( 3)
: ه   و أحم   د ب   ن عب   د المل   ك ب   ن هاش   م األش   بيلي )أب   و عم   ر( المع   روف ب   ابن المك   وي، ش   يخ اب   ن المك   وي( 4)

ع األن دلس ف  ي وقت  ه ورئ يس الفقه  اء به  ا، تفق  ه ب أبي إب  راهيم ب  ن مس رة وغي  ره، وه  و ال  ذي تم م كت  اب االس  تيعاب م  
 3/402ه    . ينظ  ر: ترتي  ب الم  دارك 410المعيط  ي ، وعن  ه أخ  ذ اب  ن الش  قاق واب  ن دح  ون وجماع  ة . ت  وفي س  نة 

 .018شجرة النور ص
 وذكر... مدة سقط من )ج( . ( 5)
 . 9/084ينظر الونشريسي ( 6)

نف اذ الهبة  
إذا حازه  

بالمعاينة ثم  
توفي  
 الواهب
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، َوْهَو َوأَفْ َتى الَقاِضي ِبِمْكَناَسِة الزَّيْ ُتوِن بَِأنَّ اْلُمَحبِ َس ِإْن ثَ َبَت أَنَُّه َلْم ُيْخرِْج َما َحبََّسُه ِمْن يَِدهِ    
َمْت َهِذِه الشََّهاَدُة َعَلى َمْن َشِهَد بِاْلَحْوِز َوَلْو بِاْلُمَعايَ َنِة. قَاَل َسيِ ِدي  يَ َتَصرَُّف ِفيِه ِإَلى أَْن تُ ُوفِ َي ُقدِ 

: فَاأُلوَلى َشِهَدْت بِاْلَحْوِز ُمَعايَ َنًة َوْقَت -ِفي ِمْثِل َذِلكَ  -(2)ِفي َأْجوِبَِتهِ  -(1)َعْبُد اْلَقاِدِر اْلَفاِسي
... إلخ َوَما أَفْ َتى (3)يَُدلُّ َعَلى ثُ ُبوِت َحْوز  ِفي اْلُجْمَلِة، َولَْيَس ِفي َذِلَك تَ َعرٌُّض اِلْسِتمرَارِهِ  اْلِهَبِة، َوْهوَ 

 ِبِه هَذا الَقاِضي ُهَو َما اْعَتَمَدُه اْلَمتِ يِطيُّ ِفي ِكَتاِب اْلُحُبِس قَاِئاًل:" ِبِه َحْكَم الَقاِضي بَ ْعَد َمُشورَةِ 
اَر َولَْم  (5). وذََكَر ِفي ِكَتاِب اْلِهَبِة عِن اْبِن َعتَّاب  (4)اْلُفَقَهاءِ  أَنَُّه " ِإَذا قَاَمْت بَ يِ َنٌة أَنَّ الَواِهَب أْخَلى الدَّ

َها، فَاْلِهَبُة نَاِجزٌَة، َوِإْن َلْم تَ ُقْم بَ يِ َنٌة ِبَذِلَك  َها َسَنًة ِمْن ِحيِن اْلِهَبِة، ثُمَّ َعاَد إِلَي ْ ْهَي بَاِطَلٌة، فَِإْن ف َ َيْسُكن ْ

                                                           

من كبار : هو عبد القادر بن علي بن يوسف بن محمد الَمْغرِبي الفاسي، المالكي: عبد القادر الفاسي( 1)
ه  وتوفي بها. لم يشتغل بالتأليف،  0185الشيوخ في عصره. ولد ونشأ في " القصر " وانتقل إلى فاس سنة 

وإنما كانت تصدر عنه أجوبة على أمور يسأل عنها، فجمعها بعض أصحابه فجاءت في مجلد. قال فيها 
األجوبة الكبرى" ، و " األجوبة  صاحب الصفوة: وهي من الفتاوى التي يعتمد عليها علماء الوقت. منها: "

الصغرى  ". وصنف ابنه عبد الرحمن كتابا حافاًل في ترجمته، سماه " تحفة األكابر بمناقب الشيخ عبد القادر 
 .305-304ه   ينظر: شجرة النور ص0190". توفي سنة 

ه   ، ليس ت 0190سنة  : هي األجوبة الكبرى لإلمام أبي محمد عبد القادر بن علي الفاسي المتوفىأموبته( 2)
 .331من تأليفه، وإنما جمعها تالمذته وأصحابه، وهي من الفتاوى المعتمدة. ينظر: الدليل التاريخي ص

ينظ ر: األجوب  ة الكب  رى، ألب  ي محم د عب  د الق  ادر الفاس  ي، تحقي  ق: ج ابر ب  ن عل  ي الحوس  ني، ط: األول  ى، ) ( 3)
 . 0/834م( 8106الرباط: 

 . 8/985، فقرة ]ب[ وقريب منه في معين الحكام 840لوحة  ينظر اختصار المتيطية( 4)
: هو عبد الله بن محمد بن عتاب )أبو محمد(، اإِلمام، الفقيه، خاتمة العلماء األعالم، أخذ عن ابن عتاب( 5)

وال  ده وأكث  ر عن  ه، وأب  ي عم  ر، واب  ن الض  ابط الصفاقس  ي، وروى ع  ن أئم  ة وس  مع م  نهم كح  اتم الطرابلس  ي وأج  ازه،  
ازه جماعة منهم: أبو محمد مكي، وابن عبد البر، وعنه القاضي عياض وابن بشكوال وابن قرقول، كانت كما أج

ه  أو سنة  581الرحلة إليه من اآلفاق وألحق األبناء باآلباء وانتفع الناس به. له تآليف حسنة وفهرسة. توفي سنة 
 .031-089ه ، وهو األصح. ينظر: شجرة النور ص 582
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ِإنََّما َسَكَن بَ ْعَضَها، ُقِضَى  (2)أَنَّ الَواِهَب َسَكنَ َها ِإَلى َأْن َماَت َوَشِهَدْت أُْخَرى أَنَّهُ  (1)َشِهَدْت بَ يِ َنةٌ 
 .(4)حَِّة اْلَحْوِز أَْعَمُل":الشََّهاَدُة ِبصِ (3)بَِأْعَدِل البَ يِ نَ تَ ْيِن، فَِإْن َتَكافَأَتَا َتَساَقطَتا. َوقَاَل اْبُن َماِلك  

اً، وإنََّما فَاْنظُْر هْل َيْجرِي ِمْثُل َذِلَك ِفي التَّْصِييِر؟ َوَعَلْيِه فَِإَذا َشِهَدْت البَ يِ َنُة ِبَحْوِز الُمَصيَِّر لَُه َشْهر     
يِ َنٌة ِبَحْوِز الُمَصيَِّر لَُه َوأَنَُّه نَ َزَل ِفي ِإْن َشِهَدْت ب َ و َرَجَع لَِيِد الُمَصيِ ِر بَ ْعَد َشْهر  َلْم يَ ْبُطِل التَّْصِييُر،

بِاْلُمَعايَ َنِة واالْعِترَاِف، َوَشِهَدْت أُْخَرى بأَنَُّه َلْم يَ َزْل بَِيِد الُمَصيِ ِر، فَ َيْجرِي َعَلى  -َمَثالً  -الدَّارِ 
 االْخِتاَلِف الَمْذُكوِر.

قَاَل بَ ْعُض األَْنَدُلِسيِ يَن:" َوَلْو َصي ََّر َلُه ِمْلكاً ِفي ِذْكِر َحق   َوَلْم  : قَاَل ِفي اْخِتَصاِر الَمتِ يِطي ِة،مسألة   
َقاِضي، يُ بَ يِ ْن َذِلَك الَحقَّ، َلْم َيُجْز، َحتَّى يُ بَ يِ َن َما َوْجُه اْلَحقِ  الَِّذي َزَعَم. وقَاَلُه ُمْنِذُر ْبُن َسِعيد  الْ 

"َواْحَتجَّ بِأَنَُّه رُبََّما اْعت َ   . انتهى.(5)َقَد َحق اً َما لَْيَس ِبَحق  
 
 

رِيَن:" ِإَذا َلْم يُ بَ يِ ِن اْلَعاِقُد اْلَحقَّ الَِّذي  -ِفي ُمِعيِن اْلُحكَّامِ  –وَعب ََّر َعْنُه     بَِقْولِِه: قَاَل بَ ْعُض اْلُمَتَأخِ 
َتِفْع  ، َوذََكَر أَنَُّه قَ ْوُل ُمْنِذِر (6)بِاْلَعْقِد. قَاَلُه َأْصَبُغ ْبُن َسِعيد  َوَقَع التَّْصِييُر ِفيِه ِمْن َأيِ  َوْجه  تَ َرتََّب، َلْم يَ ن ْ

                                                           

 ينة سقط من )ج( .بذلك... ب( 1)
 سقط من )ج( . ( 2)
: ه و عب د الل ه ب ن مال ك ب ن محم د ب ن عب د الل ه )أب و م روان( القرطب ي، انقط ع إل ى فقه اء طليطل ة،  ابن مالك( 3)

ث   م ع   اد إل   ى وطن   ه، وج   د ف   ي طلب   ه، وأخ   ذ ع   ن أب   ي األص   بغ وغي   ره، رس   خ ف   ي م   ذهب مال   ك، واس   تظهر كت   اب 
اء من الكتب قليلة، كان بينه وبين ابن عتاب مباينة ومخالفة في الفتوى، "المدونة"، وله فيه مختصر حسن، وأشي

 .329-0/326ه  . ينظر: الديباج المذهب 461توفي سنة
 ، فقرة ]ب[ . 840ينظر: اختصار المتيطية لوحة  (4)
 . 8/409، فقرة ]أ[، ومعين الحكام 019ينظر: اختصار المتيطية لوحة  (5)
ج بن سعيد بن نافع، فقيه من كبار المالكية بمصر، صحب اب ن القاس م واب ن وه ب أصبغ بن الفر  : هوأصبغ( 6)

وأشهب وسمع منهم، وعليه تفق ه اب ن الم واز، واب ن حبي ب، واب ن الم زين، ق ال اب ن الماجش ون: م ا أخرج ت مص ر 
مث   ل أص    بغ. وك    ان كات    ب اب   ن وه    ب. ل    ه تص    انيف، منه   ا:" آداب القض    اء"، " تفس    ير غري    ب الموط    أ"،" آداب 

 .0/868، الديباج المذهب 983-0/902ه  . ينظر: ترتيب المدارك 885لصيام". توفي سنةا

امتناع  
التصيير مع  
عدم معرفة  
وجه الين  
 وقدره
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، ُهَو ِعْنَدُه َكَذِلَك، َوْهَو (1)ْبِن َسِعيد  اْلَقاِضي ، وََكاَن َيْحَتجُّ ِلَذِلَك َويَ ُقوُل: رُبََّما قَاَل ُهَو ِمْن َوْجِه َحق  
 انتهى. (2) ْجَه َذِلَك.ِعْنَدنَا ِبِخالَِفِه َحتَّى يُ بَ يِ َن وَ 

ْيِن الُمَصيَِّر ِفيِه؛ أَلنَّ التَّْصِييَر بَ ْيٌع ِمَن الِبُيوِع، َوِمنْ      َشْرِط َوُيْشتَ َرُط ِفي التَّْصِييِر َمْعرَِفُة َقْدِر الدَّ
ُهَما، َوِإَلى َذِلَك َأَشاَر اْبُن َعا  ِصم  ِبَقْولِِه:اْلِعَوَضْيِن ِفي اْلبَ ْيِع َمْعرَِفُة َقْدِر ُكل   ِمن ْ

 ... (3)والشَّْرُط ِفي التَّْصِييِر أَْن يُ َقدَّرَا  د ْيٌن"                   
ياً، َكَما يَْأِتي.      والَ َيْخرُُج َعْن َذِلَك ِإالَّ َما ُصيِ َر َتَمخِ 
ْيُن َمْجُهواًل َقْدرُُه، مسألة     اَل يَ ْعرِفُُه األُب أَِو الَوِصيُّ، َوإنََّما : قَاَل ِفي اْلَمتِ يِطيَِّة:" َوإْن َكاَن الدَّ

َيا ِمْنُه، َوَصي َّرَا َلُه ِفي َذِلَك َدارًا أَْو ِمْلكاً، َجاَز التَّ  ْصِييُر َوَصحَّ اْستَ ْهَلَكا َلُه َمااًل َلْم يَِقَفا َعلْيِه، فَتَمخَّ
 انتهى. (4) ِفيِه."اْلَقْبُض، َعَلى َما ذََكْرنَاُه ِممَّا َلْم َيْسُكِن اْلُمَصيِ ُر 

 
 
 
 
 

                                                           

منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن الن فزي القرطبي، )أبو الحكم(، البلوطي: : هو منذر بن سعيد( 1)
بلوط( بقرب قرطبة. قاضي قضاة األندلس في عصره. كان فقيًها، خطيًبا، شاعرًا، فصيًحا. نسبته إلى )فحص ال

ه  فأقام في رحلته أربعين  312ويقال له: )الكزني( نسبة إلى فخذ من البربر يسمى )كزنة( . رحل حاًجا سنة 
شهرًا، أخذ بها عن بعض علماء مكة ومصر، ولي قضاء )ماردة( وما واالها، ثم قضاء الثغور الشرقية، لم تحفظ 

باه على استنباط األحكام من كتاب الله" ،" اإلبانة عن حقائق أصول عليه مدة واليته قضية جور. من كتبه: "اإلن
ه  . ينظر: تاريخ علماء األندلس، لعبد الله بن محمد بن يوسف 355الديانة" و"الناسخ والمنسوخ"، توفي سنة

األزدي، المعروف بابن الفرضي، عنى بنشره؛ وصححه؛ ووقف على طبعه: السيد عزت العطار الحسيني، ط: 
 .91، شجرة النور ص8/048م( 0922نية، )القاهرة: مكتبة الخانجي، الثا

 ، وفيه:" قال بعض الموثقين" . 8/409( ينظر: ابن عبد الرفيع 2)
( ينظ      ر: تحف      ة الحك      ام ف      ي نك      ت العق      ود واألحك      ام، الب      ن عاص      م، )الق      اهرة: مطبع      ة مص      طفى الب      ابي 3)

 . 69ه ( ص0342الحلبي،
 . 8/409ينظر معين الحكام ( 4)

التصيير  
على وجه  
 التمخي
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َمااًل ُجِهَل َقْدرُُه َوَصي ََّر  (2)" بَِقْولِِه:" َوَلِو اْستَ ْهَلَك اأَلُب أَِو اْلَوِصيُّ للصبي (1)واْخَتَصَرُه اْبُن َهاُرونَ    
 ... إلخ. (4)تَ َقدَّمَ  (3)َلُه ِفيِه ِمْلكاً َجاَز، َوَصحَّ اْلَقْبُض عَلى َما

اَل يُ ْعَرُف البِْنِه أَْو يَِتيِمِه  (5)يِن اْلُحكَّاِم بَِقْولِِه:" َوَيُجوُز ِلَمْن تَ َقرََّر ِفي ِذمَِّتِه َدْينٌ َوَعب ََّر َعْنه ِفي ُمعِ    
"أَْن ُيَصيِ َر لَُه ِفي َذِلَك رَْبعًا َعَلى َمْعَنى التََّحلُِّل ِمْنُه ِإَذا قَ َبَضُه نَاِجزاً، َوَيُجوُز َذِلَك ِلأَلْجَنبِ  يِ 

(6) .
 هى.انت

ْجُهوُل الِمْقَداِر، قَاَل الشَّْيُخ َميَّاَرُة:" وََكاَلُم اْلَمتِ يِطيَِّة اْلَمْذُكوُر َصرِيٌح ِفي أَنَّ الدَّْيَن ُمَحقٌَّق، ِإالَّ أَنَُّه مَ    
ْيِن الُمَصيَِّر ِفيِه، فإِ  َذا تَ َعذََّرْت َمْعرِفَ ُتُه َكَهَذا فَ َيُكوُن ِفي َمْعِرِض االْسِتثْ َناِء ِمِن اْشِترَاِط َمْعرَِفِة َقْدِر الدَّ

مَِّة، وََكَذِلكَ  ْيُن،  (7)-والله تَعاَلى أَْعَلمُ  -َجاَز التَّْصِييُر ِفي اْلَمْجُهوِل؛ لِبَ رَاَءِة الذِ  ِإَذا َلْم يَ َتَحقَِّق الدَّ
ْو َنِسَيُه، ِإالَّ َأنَّ َهَذا ُمْسَتَحٌب، َوِإنََّما َخاَف َأْن َيُكوَن ِفي ِذمَِّتِه ِمْن َماِل الَمْحُجوِر َشْيٌء َجِهَلُه أَ 

 ..إلخ باختصار(8)َواأَلوَُّل َواِجٌب. والله أعلم
 وِفي اْبِن َسْلُموَن:" فَِإْن أَرَاَد َأٌب أَْو َوِصيٌّ أَْن ُيَصيِ َر لِْلَمْحُجوِر ِمْلكًا ِفي ِدْين  َمْجُهول  َعَلى ِجَهةِ    

ْستَ ْهَلَك لَُه أَْو َتَصرََّف ِفيِه َوأَرَاَد التََّحلَُّل ِمْن َذِلَك، َفَذِلَك َجائٌِز، ثُمَّ قَاَل:" التََّمخِ ي، َعَسى أَْن َيُكوَن ا
، واْختَ َلَفا ِفي (9)قَاَل اْبُن ُرْشد : َوات ََّفَق اْبُن اْلَقاِسِم وُسْحُنوٌن على أَنَُّه اَل ُشْفَعَة ِفي َهَذا التََّمِخي

                                                           

محمد بن هارون الكناني التونسي، )أبو عبد الله(: فقيه م الكي، م ن مدر س ي ج امع الزيتون ة  : هوابن هارون( 1)
بت ونس. ل  ه ش  روح واختص  ارات، منه  ا: " اختص  ار المتيطي ة" و" ش  رح مختص  ري اب  ن الحاج  ب" و " ش  رح المع  الم 

ه  . ينظ ر ش جرة الن ور الزكي ة 951سنة الفقهية " و "مختصر التهذيب" و " شرح التهذيب" عدة مجلدات، توفي 
 .800ص

 زيادة من )أ( . ( 2)
 سقط من )ج(.  ( 3)
 ، فقرة ]أ[.019ينظر اختصار المتيطية لوحة ( 4)
 سقط من )ج( )أ(. ( 5)
 .  8/409ينظر معين الحكام  (6)
 وكذلك... أعلم سقط من )ج( .( 7)
 . 8/044ينظر شرح ميارة الفاسي ( 8)
 ي سقط من )ج(. عسى... التمخ ِ ( 9)
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ُن اْلَقاِسِم بَ ْيعًا ُجِهَل ِفيِه الثََّمُن َفاَل ُشْفَعَة ِفيِه واَل يَ ْفَتِقُر ِإَلى ِحَياَزة . َوَرَءاُه ُسْحُنوٌن الت َّْعِليِل؛ فَ َرَءاُه ابْ 
 انتهى (1)َصَدَقًة، َفاَل ُشْفَعَة ِفيِه، َوْهَو ِعْنَدُه يَ ْفَتِقُر ِإَلى الِحَياَزِة. قَاَل: َوقَ ْوُل ُسْحُنون  َأْظَهُر ِعْنِدي"

 ب ي       ها :تن   
ًيا إِنََّما َيِصحُّ ِفي َغْيِر َداِر األول    : ُعِلَم ِمْن َكاَلِم اْلَمتِ يِطيَِّة َأنَّ َتْصِييَر اْلَحاِجِر ِلَمْحُجورِِه َتَمخِ 

ورِِه، َوِلَذِلَك قَاَل السُّْكَنى؛ أَلنَّ َداَر السُّْكَنى الَ َيِصحُّ َأْن َيُكوَن الَحاِجُر ِفيَها قَاِبضاً ِمْن نَ ْفِسِه ِلَمْحجُ 
ْو ُخِتَم َعَلْيِه ِفي اْلِهَبِة ِمْن الُمْخَتَصِر:" َواَل ِإْن بَِقَيْت ِعْنَدُه، ِإالَّ ِلَمْحُجورِِه، ِإالَّ َما اَل يُ ْعَرُف بَِعْيِنِه َولَ 

 إلخ(2)َوَداَر ُسْكَناُه ِإالَّ أَْن َيْسُكَن أَقَ لََّها َوَيْكرَِي َلُه اأْلَْكثَ رَ 
: ُعِلَم ِمْن َكاَلِم ُمِعيِن اْلُحكَّاِم أَنَّ التَّْصِييَر َعَلى َوْجِه التََّمخِ ي اَل َيْخَتصُّ بِالَمْحُجوِر؛  الثاني   

"  .(3)ِلَقْولِه: "َوَيُجوُز َذِلَك ِلأَلْجَنِبيِ 
َقاِر إَِلى اْلِحَيازَِة ِفي الُمَصيَِّر َعَلى َوْجِه : َما اقْ َتَضاُه َكاَلُم الَمت ِيِطيَِّة َوُمِعيِن اْلُحكَّاِم ِمَن االْفتِ الثالث    

ْبُن ُرْشد  التََّمخِ ي، ُهَو اْلَجارِي عَلى اْلَمْشُهوِر اْلَمْعُموِل ِبِه ِمِن اْفِتَقاِر التَّْصِييِر إَلى ِحَياَزة . َوَما نَ َقَلُه ا
َيْجرِي َعَلى اْلَمْشُهوِر، َوِلَذا اْحَتجَّ اْبُن َسْهل  ِفي  َعِن اْبِن اْلَقاِسِم ِمْن َعَدِم اْفِتَقارِِه ِإَلى ِحَياَزة  الَ 

بَ ْعَد  -فَ َقالَ َأْحَكاِمِه بَِقْوِل اْبِن الَقاِسِم َهَذا؛ ِلَما َصوَّبَُه ِمْن َعَدِم اْفِتَقاِر َتْصِييِر الُمَعي ََّناِت ِإَلى ِحَيازَة ، 
َما َنصُُّه:" َوِفي ُسُقوِط اْلَحْوِز ِفي التَّْصِييِر رَِوايٌَة  -ِه َداَر ُسْكَناهُ الزَّْوِج ِلَزْوَجتِ  (4)ِذْكِر َمْسأََلِة َتْصِييرِ 

ْذ لَْم َسَقَطْت َعْن ذِْكِر َجِميِع َمْن أَفْ َتى ِفي َهِذِه اْلَمْسأََلِة َوَعَزَبْت َعْن ِحْفِظِهْم فَ َلْم َيْسَتْشِهُدوا ِبَها، إِ 
:" َوَسأَْلُتُه َعمَّْن -ِفي ِكَتاِب الشُّْفَعِة، ِفي َسَماِع عيَسى عِن اْبِن الَقاِسمِ  -يَْذُكُروَها. قَاَل ِفي اْلُعْتِبيَّةِ 

 َتَصدََّق ِبَحظِ ِه ِفي قَ ْريَة  بسهمه عَلى ُأْخت  َلُه، َوقَاَل: ِإنِ ي ُكْنُت أَصْبُت ِمْن َمْوُروثَِها، َواَل يَ ْعَلُم َما
اُء اأَلْخَذ بِالشُّْفَعِة، َهْل َيُجوُز قَ ْولُُه:" ِإنِ ي َأَخْذُت ِمْن َماِلَها" َوَتُجوُز َأَصاَب ِمْن َماِلَها، َوأَرَاَد الشُّرَكَ 

، (5)َلَهاَلَها الصََّدقَُة َعمَّا َأَخَذ ِمْن َماِلَها ِفيَما َزَعَم عَلى َغْيِر َحْوز  َحتَّى َهَلَك؟ قَاَل اْبُن اْلَقاِسِم: َذِلَك 
ُشْفَعًة؛ أِلَنَّ َأْصَل الثََّمِن اَل يُ ْعَرُف، أِلَنَّ َماِلكاً قَاَل: لََنا َما طَاَل ِمْن الشُّْفَعِة َحتىَّ َواَل أََرى أِلَحد  ِفيَها 

                                                           

 . 0/883ينظر العقد المنظم ( 1)
 . 804ينظر خليل ص( 2)
 . 8/409( ينظر ابن عبد الرفيع 3)
 سقط من )ج( )أ(.( 4)
 سقط من )ج( .( ذلك...لها 5)
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ُه، َواَل َحْوَز ُنِسَي ثََمُنُه، َوَلْم يَ َر أَنَّ َصاِحَبُه َأْخَفى َذِلَك لَِقْطِع الشُّْفَعِة، َفاَل ُشْفَعَة ِفيِه ِإَذا أََتى َمْن طََلبَ 
َها ِفي َذِلَك؛ أِلَنَّ اْلَحظَّ ِإنََّما َصاَر َلَها َعَلى َوْجِه اْشِترَاء  َفاَل َحْوَز ِفيِه. َهَذا َنصَُّها ِفي الْ  ِكَتاِب. َعَلي ْ

 انتهى المرَاُد ِمْنُه. (1) َوَوَصَل ِبَها َجَواَب ُسْحُنون  ِفيَها بَِنْحِو َذِلَك."
، قَاَل َعِقَبُه:" فَ َتَأمَّْلُه َتْسَتِعْن بِِه َعَلى فَ ْهِم الَمْسأََلِة َغايًَة، َوَلَعلَّ اْلَحْوَز  َوَلمَّا نَ َقَلُه الشَّْيُخ اْبنُ     َرحَّال 

 (3)إلخ. فَ َتَأمَّْلهُ  (2)ِإنََّما َسَقَط ِفي َهِذِه الَمْسأََلِة لَِعَدِم ِمْن َيُحوُز، ِإِذ اأُلْخُت اَل ِعْلَم َلَها بِاأَلْمرِْينِ 
" أَلنَّ اْلَحظَّ ِإنََّما َصاَر َلَها َعَلى َوْجِه اْشِترَاء  َفاَل َحْوَز ِفيِه"، َمَع -َلِة فَ َقْوُل اْبِن اْلَقاِسمِ وبِاْلُجمْ 

يَُدلُّ َعَلى أَنَُّه َجاِر َعَلى اْلَمْشُهوِر الَمْعُموِل بِِه  -اْحِتَجاِج اْبِن َسْهل  بِِه ِلُسُقوِط اْلَحْوِز ِفي التَّْصِييرِ 
 أَْعَلُم. -تَعاَلى -اْفِتَقاِر التَّْصِييِر إَِلى ِحَيازَة ، فَاْقِتَصاُر اْبِن َسْلُموَن َعَلْيِه لَْيَس ِبَجيِ د . َواللهُ  ِمنِ 
اٌل : قَاَل الشَّْيُخ َميَّاَرُة:" َوَقْد َوَقَع ِفي َهَذا الَوْقِت أَنَّ َرُجاًل أَْوَصى ِبَوَصايَا، َوِمْن ُجْمَلِتَها مَ تَتِّمَّة     

يًا ِلَما َعَسى أَْن َيُكوَن تَ بَ قَّى ِفي ِذمَِّتِه ِمْن َماِلَها الَِّذي َكانَ  يَ َتَصرَُّف  َعيََّن ِمْقَداَرُه ِلَمْحُجورِة  َلُه َتَمخِ 
َوْهَو  -لَوَصايَاِفيِه، ثُمَّ َرَجَع َعْن تِْلَك الَوَصايَا َوأَْبطََلَها، َهْل يَْدُخُل التََّمخِ ي ِفي الَمْرُجوِع َعْنُه ِمَن ا

َوْهَو اْلَجارِي َعَلى قَ ْوِل اْبِن اْلَقاِسِم أَنَُّه بَ ْيٌع  -أَْو اَل يَْدُخُل؟ -اْلَجارِي َعَلى قَ ْوِل ُسْحُنون  أَنَُّه َصَدَقةٌ 
 انتهى. (4)الظَّاِهُر أَنَُّه َيْجرِي َعَلى َهَذْيِن اْلَقْولَْيِن. والله أعلم" -ُجِهَل ِفيِه الثََّمنُ 

َوأَْلف  أنَّ َرُجاًل اْلتَ َزَم بِنَ َفَقِة يَِتيَمْيِن إَِلى ُمدَّة  ِمْن  (6)َعاَم اثْ نَ ْيِن َوِتْسِعيَن َوِمائَة   (5)قُ ْلُت: نَ َزَل بَِتازَا   
ًيا ِلَما َعَسى رَُّف ِفيِه، ثُمَّ أَْن َيُكوَن تَ بَ قَّى ِفي ِذمَِّتِه ِمْن َماِلِهما الِذي َكاَن يَ َتصَ  (7)َعْشَرِة أَْعَوام  َتَمخِ 

                                                           

 . 08/93، والبيان والتحصيل 938-8/930ينظر أحكام ابن سهل ( 1)
 . 8/044ينظر حاشية ابن رحال ( 2)
 سقط من )ج( .أمله ( باألمرين... فت3)
 . 8/045شرح التحفة على العاصمية ( 4)
: هي من بالد المغرب، أول بالد تازا حد ما بين المغرب األوسط وبالد المغرب في الطول، وفي العرض تازا( 5)

ازا، البالد الساحلية مثل وهران ومليلة وغيرهما، وقد بني فيها في هذا العهد القريب مدينة الرباط أعني في جبال ت
ولها نظر كبير كثير الزرع والفواكه وجميع الخيرات، وسورت هذه المدينة سنة ثمان وستين وخمسمائة، وهي 
على طريق المار من المغرب إلى المشرق وتسمى مكناسة تازا، ومكناسة قبيلة من البربر سكنوا هناك فسمي 

 . 082الموضع بهم. ينظر: الروض المعطار في خبر األقطار،  ص
 في )ج( مائتين.( 6)
ًيا... عسى 7)  سقط من )ج( .( تمخِ 
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ِة الَمْذُكورَِة، َوالظَّاِهُر أَنَُّه َيْجرِي بُْطاَلُن َما بَِقَى ِمْن الُمدَِّة َوَعدَ  ُم بُْطاَلنِِه َعَلى تُ ُوفِ َي قَ ْبَل اْنِقَضاِء اْلُمدَّ
َصابََة َشْيء  ِمْن َماِلِهَما اَل يَ ْعَلُم قَ ْوِل ُسْحُنون  َواْبِن الَقاِسِم الَمْذُكوِر، أَْو يُ َفصَُّل بَ ْيَن َكْونِِه َتَحقََّق إِ 

َم َعْن مَ  يَّاَرَة أَنَّ َقْدَرُه، فَ َيُكوُن التََّمخِ ي الَمْذُكوُر ُمَعاَوَضًة َوَعَدَم َتَحقُِّق َذِلَك فَيُكوُن ِهَبًة؛ ألَنَُّه تَ َقدَّ
ْقَتِضيِه َكاَلُم الَمتِ يِطيَِّة َوُمِعيِن اْلُحكَّاِم ِمَن التََّمخِ ي ِفي َهَذا اْلَوْجِه َمْنُدوٌب فَ َقْط، َوأَمَّا َعَلى َما ي َ 

ًيا، فَ َهَذا َتْصِييٌر َلْم ُيَجْز. والله أعلم  االْفِتَقاِر إَلى ِحَيازَِة الُمَصيِ ِر َتَمخِ 
ِإالَّ َأْن َيُكوَن َلُه َوِصيٌّ : اَل َيُجوُز التَّْصِييُر ِلَمْن اَل َيِصحُّ قَ ْبُضُه ِمْن يَِتيم  ُمْهَمل  أَْو َغْيرِِه، مسألة   

، َوَنَظَمُه اْبُن َعاِصم  بَِقْولِِه:             (2)َواْبِن َسْلُمون (1)يَ ْقِبُض َلُه نَاِجزاً، َوِإالَّ َكاَن َديْناً ِبَدْين ، َكَما ِفي الَمتِ يِطيَّةِ 
 (3)َأب  أَْو َوِصي    َواْمتَ َنَع التَّْصِييُر لِلصَِّبيِ            ِإْن َلْم َيُكْن َذا

: قاَل ِفي الَمتِ يِطيَِّة:" َوِإَذا َكاَن لِلصَِّغيِر عَلى أَبِيِه أَْو َوِصيِ ِه َدْيٌن َفَصي ََّر لَُه ِفيِه ِمْلكًا َجاَز مسألة   
اُر ِفي ُسْكَناُهَما" : َويَ ْقِبُض اأَلُب (5)يْ . انتهى أَ (4)َذِلَك، ِإَذا َكاَن َذِلَك َسَداداً َونَظَراً َما َلْم َتُكِن الدَّ

ِفي  (6)أَِو اْلَوِصيُّ َذِلَك الشَّْيَء اْلُمَصي ََّر ِلَمْحُجورِِه ِمْن نَ ْفِسِه، َكَما ُهَو َواِضٌح، َوأَْفَصَح َعْنُه َميَّاَرةُ 
اُر َسَكناً َلُه" ، قَاِئاًل:" ِإنْ (7)التَّْصِييِر َعَلى َوْجِه التََّمخِ ي. وَنْحُوُه ِفي الت َّْيِسيِر َوالتَّْسِهيلِ  . (8)َلْم َتُكِن الد 
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 الِتي بَ ْعَد َوَقْد ذََكُروا أَنَُّه يَ ْقِبُض ِلَمْحُجورِِه َما َوَهَبُه لَُه ِإالَّ َما اَل يَ ْعِرُف َوَداَر ُسْكَناُه. َوِفي الَمْسأََلةِ 
 .-أَْيضاً  -َهَذه َما يُِفيُد َذِلكَ 

َبْت َصَداقَ َها الَِّذي ِفي ِذمَِّة َزْوِجَها َعَلى َوَلِدَها فَ ُيَصيِ ُر َلُه ِفيِه أَْماَلكاً : ِفي الِمْعَياِر" ِفيَمْن َوهَ مسألة   
، بَْل َجَعَل قَ ْبَضَها بَِيِد َجدِ  االْبِن. َفَأَجاَب: التَّْصِييُر َصِحيٌح َجائٌِز َوِإْن َلْم ُتَشاِهِد الَبيِ َنُة َحْوَز َذِلكَ 

؛ أِلَنَُّه ِمْن بَاِب الصِ حَِّة َواْلَفَساِد، َكِإقْ رَاِر الُمَتَصارِفَ ْيِن بِالُمَناَجَزِة، َولَْيَس   ِإقْ رَاُر اأَلِب ِفي َذِلكَ  َكاف 
ْصِييرُُه َذِلَك َكَحْوِز الصََّدقَاِت، َوَهَذا َعَلى َمْذَهِب اْلَقَرِوي ِيَن. َوأَمَّا َعَلى َمْذَهِب األَْنَدُلِسيِ يَن فَ َيِصحُّ تَ 

 انتهى (1)  َيْحَتاُج ِإَلى ِحَيازَة ."بَْدءاً َوالَ 
ْصِييَر ِفيِه وََكأَنَّه ُمرَاُد َشارِِح اْلَعَمِلَياِت ِبَقْولِِه:" َوِفي الِمْعَياِر ِمْن َجَواِب أَِبي اْلَحَسِن الصَُّغيَِّر أَنَّ التَّ    

َلْم َيْحَتْج ِإَلى َحْوز ، َوَعَلى اْلَقْوِل بِاْلَحْوِز َفاَل قَ ْواَلِن، َهْل َيْحَتاُج إَِلى َحْوز  أَْم اَل ؟ فَِإْن قُ ْلَنا بَ ْيٌع 
َيِد الُمودَِع َيُحوُز اِلبِْنِه َما يُ ْعَرُف بَِعْيِنِه، َواَل َيُضرُّ َكْونُُه بَِيِد اْلوَِكيِل؛ أِلَنَّ يَدُه َكَيِد الُمَصيِ ِر أَْو كَ 

 انتهى (2) الُمْخَتِلِف ِفي َحْوزِِه. والله أعلم."
 فاْسُتِفيَد ِمْنُه ِحَيازَُة اأَلِب اِلبِْنِه َما َصي َّرَُه َلُه ِفي َدْين  تَ َرتََّب َلُه َعَلْيِه.   
 - ِمْنُه َكَما اْسُتِفيَد ِمْنُه َأنَّ االْعِترَاَف بِاْلَحْوِز َكاف  َحتَّى ِفيَما َيُحوزُُه اأَلُب أَْو نَائُِبُه ِلالْبِن، ويُ ْفَهمُ     

، وَلِكنَّ الَمْسأَلََة َمْفُروَضٌة ِعْنَدُه ِفي التَّْصِييِر أنَّ ا -أَْيًضا ْعِترَاَف الُمَصيِ ِر َوْحَدُه بالَحْوِز َكاف 
 لِْلَمْحُجوِر.

َمة  أَْو ُمَتَأخِ َرة ، أوْ مسألة    أَقَ رَّ  : ِإَذا َصي ََّر الرَُّجُل ِلَمْحُجورِِه ِمْلكًا ِفي َمال  تَ رَتََّب َعَلْيِه ِبَشَهاَدة  ُمتَقدِ 
، َصِحي حاً  ِبِه ِحيَن التَّْصِييِر وََكاَن يُ ْعَرُف َأْصُلُه َكَما ذََكَر ِفي الَوثِيَقِة، َفَذِلَك َجائٌِز َسائٌِغ ِباَل ِخاَلف 

، َوِإْن َلْم َيُكْن يُ ْعَرُف َأْصلُ  ُه فَ َعَلى َكاَن الُمَصيِ ُر أَْو َمرِيضاً، َوَذِلَك نَاِفٌذ لِْلَمْحُجوِر َعَلى ُكلِ  َحال 
.( 3)ُحْكِم اإِلقْ رَاِر لِْلَواِرِث"  انتهى ِمِن اْبِن َسْلُمون 

: ِفي نَ َوازِِل اْلُمَعاَوَضِة ِمَن اْلِمْعَياِر:" َوُسِئَل اليْزنَاْسِنيُّ َعمَّْن َمِرَض َمَرضًا َمُخوفاً، َصي ََّر مسألة   
وَِكيُلَها ِفي اْلَحْوِز، فَ َلْم يَ ْلَبْث ِإالَّ يَ ْوًما َفَماَت. فََأَجاَب: ِلَزْوَجِتِه بَ ْعَض أَْماَلِكِه ِفي َكالِِئَها، َفَشرَع 
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، فَاأْلَمْ  ُر ُمَفر ِط  ، َوعَلى اْلَقْوِل بِاْفِتَقارِِه فَ ْهَو ُهَنا َغي ْ اَلُك َحاِصَلةٌ التَّْصِييُر اَل َيْحَتاُج إَِلى َحْوز  َعَلى قَ ْول 
 .انتهى باختصار فتأمله (1)لِْلَمْرأَِة"

َواْلِمْعَياِر َما َنصُُّه:" اأَلْمُر ِفي  (3)، نَ َقَلُه ِفي اْلَماُزونِيَّةِ (2): ِفي َجَواب  أِلَِبي اْلَفْضِل اْلُعْقَباِنيمسألة   
نَّ اْلِجَناَن َلْم يَ َزْل التَّْصِييِر َمْحُموٌل َعَلى اْلَقْبِض، اَل َيْحَتاُج ِإَلى ُمَعايَ َنِة اْلبَ يِ َنِة، َلِكْن ِإْن قَاَمِت اْلبَ يِ َنُة أَ 

 انتهى (4)بَِيِد الُمَصيِ ِر أَْو َمْن يَنوُب َعْنُه، َلْم يَِتمَّ التَّْصِييُر َعَلى اْلَمْشُهوِر. َوِقيَل يَِتمُّ"
لشِ رَاِء قَ ْبٌض َواَل َوِفي نَ َوازِِل الطَّاَلِق ِمَن اْلِمْعَياِر َعِن اْبِن ُلب   َما َنصُُّه:" َوِإْن َلْم يَ ثْ ُبْت ِفي َعْقِد ا   

اِر َوْقَت التَّْصِييِر َوبَ ْعَد َذِلَك، ِمْن ُدوِن ُخُرو  اِر، َوثَ َبَت بِاْلبَ يِ َنِة ُسْكَناُهَما بِالدَّ َها، تَ َناُجٌز ِفي الدَّ ج  َعن ْ
 .(5)َلى الصِ َحِة...إلخ"َفِفي َذِلَك ِخاَلٌف بَ ْيَن الشُُّيوِخ؛ َأْكثَ ُرُهْم َعَلى بُْطاَلِن التَّْصِييِر، َواألََقلُّ عَ 

الصِ حََّة َوَغي ْرُُه  فَاْسُتِفيَد ِمْنُه أَن َُّهَما ِإَذا تَ َناَزَعا ِفي اْلَحْوِز َوَعَدِمِه فَاْلَقْوُل ِلُمدَِّعي اْلَحْوِز؛ أِلَنَُّه يَدَِّعي   
َها، َويُِفيُد َذِلَك قَ ْوُل يَدَِّعي اْلَفَساَد، ِإالَّ َأْن َتْشَهَد بَ يِ َنٌة ِبُسْكَنى اْلُمَصيِ ِر للدَّ  اِر، َوَعَدِم ُخُروِجِه َعن ْ

: اإِلقْ رَاُر ِبَذلَك َجائٌِز،  -َلمَّا َتَكلََّم َعَلى أَنَّ االْعِترَاَف بِاْلَحْوِز َيْكِفي ِفي ِصحَِّة التَّْصِييرِ  -الَمتِ يِطي
ْفَع  َكاْلُمَناَجزَِة ِفي الصَّْرِف. قَاَل أَبُو ِعْمرَاَن: َكاْلُمْسِلمِ  َوالُمْسَلِم إِلَْيِه يَدَِّعي َأَحُدُهَما الت ََّناُجَز والدَّ

، فَاْلَقْوُل ِلُمدَِّعي الصِ حَِّة" انتهى. َوَقرِيٌب ِمْنُه ِفي ُمعِيِن  (6)ِبُقْرِب اْلَعْقِد، َويَ ُقوُل اآلَخُر بَ ْعَد ُطول 
َبِغي أَْن يُ َقيََّد َذِلَك ِبَما ِإَذا َلْم يَ ْغِلِب  . َوَحْيُث َكاَن َذِلَك ِمْن َدْعَوى الصِ حَّةِ (7)اْلُحكَّامِ  َواْلَفَساِد، فَ يَ ن ْ

َوُخُصوصًا ِفي  -الَفَساُد، َوِإالَّ فَاْلَقْوُل ِلُمدَِّعيِه، َكالتَّْصِييِر لِلزَّْوَجِة ِفي َوْقِتَنا، فَِإنَّ اْلَغاِلَب َعَلى الزَّْوَجةِ 
 َرُه َلَها َزْوُجَها.َعَدُم َحْوزَِها ِلَما َصي َّ  -الَباِديَة

                                                           

 . 5/046ينظر: الونشريسي ( 1)
ه  و قاس  م ب  ن س  عيد العقب  اني التلمس  اني )أب  و الفض  ل( ، فقي  ه، بل  غ درج  ة االجته  اد. ول  ي القض  اء : العقب  اني( 2)

بتلمسان، ثم عكف على التدريس إلى أن مات. له اختيارات خارجة ع ن الم ذهب، أخ ذ ع ن وال ده وغي ره، وعن ه 
ل  ه " أرج  وزة " ف  ي التص  وف، و " تعلي  ق عل  ى اب  ن الحاج  ب " ت  وفي س  نة أخ  ذ الرص  اع والقلص  ادي والونشريس  ي، 

 .855، شجرة النور الزكية ص04-8/08ه  . ينظر: نيل االبتهاج 254
 . ، فقرة ]أ[099( ينظر: لوحة 3)
 . 0/000ينظر: الونشريسي ( 4)
 . 850-4/851ينظر: الونشريسي ( 5)
 . ، فقرة ]أ[019ينظر: اختصار المتيطية لوحة ( 6)
 .  8/402معين الحكام  ( ينظر:7)

التنازع في  
 الحوز وعدمه
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َذا : قَ يََّد اْبُن ُمْحرِز  َكْوَن اْلَقْوِل ِلُمدَِّعي الصِ حَِّة ِمَن الُمتَ َبايَِعْيِن، ِإْن َلْم يَ ْغِلِب اْلَفَساُد ِبَما إِ تنبيه   
 . (1)فَاَت اْلَمِبيُع، َوِإالَّ َتَحاَلَفا َوتَ َفاَسَخا

. (4). َواْعَتَمَدُه اْلِخَرِشيُّ (3)، َواْلِفْشَتاِليُّ ِفي َوثَائِِقِه وَسلََّماهُ (2)اْلُمَدوَّنَةِ  ونَ َقَلُه أَبُو اْلَحَسِن ِفي َشرْحِ     
ذَّاُق َونَ َقَلُه ِفي ِكَتاِب السََّلِم ِمَن اْلَمت ِيِطيَِّة َعْن أَِبي َبْكر  ْبِن َعْبِد الرْحَمِن، قَاِئاًل: َوإِلَْيِه َذَهَب حُ 

ْلَعُة أَْو َلْم تَ ُفتْ  َأْصَحابِِه، َونُِقلَ   .(5)َعْن بَ ْعِض شُيوِخ اْلَقَرِوي ِيَن أَنَّ اْلَقْوَل ِلُمدَِّعي الصِ حَِّة، فَاَتِت السِ 
أَْعَقَب قَ ْوَل بَ ْعِض  -اْلَقْولَْينِ  -(7)ِفي ِكَتاِب األَْقِضَيِة ِمْن َشرِْح الر َِساَلةِ  – (6)ولمَّا نَ َقَل القْلَشاِنيُّ    

 انتهى (8)يَن ِبَما َنصُُّه:" قَاَل اْبُن يُوُنَس: َهَذا َعَلى اْلَقْوِل ِبدْعَوى اأَلْشَبِه َمَع اْلِقَياِم"اْلَقَرِوي ِ 
َق ُمْشَتر  ادََّعى اأَلْشَبَه، َوَحَلَف ِإْن فَاَت".     انتهى (9)َوَقْد َعِلْمَت قَ ْوَل اْلُمْخَتَصِر:" َوُصدِ 

                                                           

 .062ينظر: الوثائق للفشتالي ص( 1)
 .8/041ينظر: اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام، لمحمد بن أحمد أبي عبد الله ميارة الكبير، ( 2)
 . 818ينظر: الوثائق ص( 3)
 . 5/811ينظر: شرح مختصر خليل ( 4)
 .  8/402فقرة ]ب[، ومعين الحكام ، 049ينظر: اختصار المتيطية لوحة ( 5)
: هو أحمد بن محمد بن عبد الله، )أبو العباس( القلشاني، نسبته ال ى قلش ان، م ن ن واحي ت ونس، القلشاني( 6)

ه  ، ثم قضاء الجماعة بتونس. وانقطع لإلمامة 288قاض تونسي، من فضالء المالكية. تولى قضاء قسنطينة سنة 
ب  ه:" ش  رح الرس  الة الب  ن أب  ي زي  د القيروان  ي"  "ش  رح مختص  ر اب  ن الحاج  ب الفرع  ي" بالزيتون  ة إل  ى أن ت  وفي. م  ن كت

ه     . ينظ   ر: ني   ل 263و"ش  رح المدون   ة"، ق   ال اب  ن أب   ي الض   ياف: حض  ر جنازت   ه الس   لطان فم  ن دون   ه، ت   وفي س  نة 
 . 852، شجرة النور ص0/009االبتهاج 

ه   ، م ن 263محم د القلش اني، المت وفى س نة  : هي تحرير المقالة في شرح الرسالة، ألحمد ب نشرا الرسالة( 7)
الشروح الكبرى للرسالة، بيَّن معانيها وحل مش كالتها، م ن الكت ب المعتم دة ف ي الم ذهب. ينظ ر: ن ور البص ر ف ي 
شرح مقدمة المختصر، ألبي العباس أحمد ب ن عب د العزي ز الهالل ي ، تحقي ق: أحم د ب ن عب د الك ريم نجي ب، ط: 

 .031، والدليل التاريخي ص066-065م( ص8103نجيبويه،  األولى، ) القاهرة: مركز
 لم أقف عليه. ( 8)
 . 060ينظر: المختصر ص( 9)

 

التناجز في  
القبض إذا  
كانت قيمة  

المصيَّر أكبر  
من قيمة  
 الدين
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ْيِن َجاَز َذِلَك : قَاَل ِفي ُمِعيِن اْلُحكَّ مسألة    اِم:" َوِإَذا َكاَن اْلُمَصي َُّر إِلَْيِه زَاَد ِفي الدَّاِر زِيَاَدًة عَلى الدَّ
ْيُن ُمْعَظَم الثََّمِن أَْو َيِسيرًا، ِلَما يَْدُخُلُه ِفي التَّْأخِ  يِر ِمَن الدَّْيِن وَلْم َيُكْن بُدٌّ ِمْن تَ َناُجِز اْلَقْبِض، َكاَن الدَّ

 أَْيضاً. (2). انتهى. وْهَي ِعَباَرُة الَمت ِيِطيَّةِ (1)"بِالدَّْينِ 
: وََكَذِلَك ِإْن َكاَن التَّْصِييُر ِفي َدْين  َوزِيَاَدة  زَاَدَها َفالَ بُدَّ ِمَن الت ََّناُجِز".      انتهى(  3)وِفي اْبِن َسْلُمون 
:" وََكَذِلَك ِإْن قَاصَُّه بِبَ ْعضِ     َفاَلبُدَّ َلُه ِمَن اْلَقْبِض النَّاِجِز ِفيَما َأَخَذ  (4)الثََّمنِ  َوِعَبارَُة البُ ْرزُِليِ 

 وََكَذا ِفي الشَّْيِخ َميَّاَرَة ِفي َشرِْح قَ ْوِل التُّْحَفِة: (6)انتهى. َوْهَي ِعَباَرُة الطَُّرِر ِبُحُروِفَها (5)ِلَغْيرِِه"
 (7)لُّ َعْنُه َقْدُر الدَّْينِ َوَجائٌِز ِفيِه َمزِيُد اْلَعْيِن             َحْيُث يَقِ 

ْيُن ِمائًَة فَ ُيَصيِ ُر َلُه َعَرًضا ُيَساِوي ِمائًَة َوِعْشرِيَن، ويَزِيُدُه َربُّ الدَّ  ْيِن ِعْشرِيَن، قَاِئاًل:" ِمْثُل أَْن َيُكوَن الدَّ
" إِنََّما وََكتَ . . انتهى(8)َوُيْشتَ َرُط أَْن َتُكوَن ُمَعجََّلًة، َواَل َيُجوُز تَْأِخيُرَها" َب َعَلْيِه الشَّْيُخ اْبُن َرحَّال 

َلِت الز ِيَاَدُة؛ أِلَن ََّها ِفي ُمَقابَ َلِة الدَّْيِن، فَ َلْو ُأخِ َرْت َلَكاَن َذِلَك ِمْن َفْسِخ الدَّْيِن ِفي  ُعجِ 
ْيِن"  .انتهى(9)الدَّ

 وُل:" الَ َوْجَه اِلْشِترَاِط تَ ْعِجيِل الز ِيَاَدِة،يَ قُ  -َحِفظَُه اللُه تَ َعاَلى -(10)وََكاَن شْيُخَنا اْبُن َسْوَدةَ    

                                                           

 . 8/409ينظر: معين الحكام  ( 1)
  وعزاه للمتيطية. 400( ينظر: التيسير والتسهيل ص2)
 . 0/888ينظر: العقد المنظم ( 3)
 فالبد... الثمن سقط من )ج( .( 4)
 . 008-3/000األحكام  ينظر: جامع مسائل( 5)
 . ( لم أقف عليه6)
 .  8/041ينظر: اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام، لمحمد بن أحمد أبي عبد الله ميارة الكبير، ( 7)
 . 8/041ينظر: شرح العاصمية ( 8)
 .  8/041ينظر: شرح العاصمية  (9)
)أبو عبد الله( األندلسي أصالً ، الفاسي منشأ  : هو محمد التاودي بن الطالب بن سودة الُمر ِي،ابن سود ( 10)

وداراً، جمع بين جاللة العلم وال دين، أخ ذ ع ن جماع ة م ن أش ياخ وقت ه مش رقاً ومغرب اً، وأخ ذ عن ه خل ق كثي ر، م ن 
مصنفاته: " حاشية على شرح الزرقاني على شرح خليل المسماة بطالع األم اني" " ش رح عل ى تحف ة اب ن عاص م"، 

 .0/009، وسلوة األنفاس 394-398ه . ينظر: شجرة النور0819نة وغيرها، توفي س
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اْبِن َسْلُمون  َواْلَمتِ يِطيَِّة َوُمِعيِن اْلُحكَّاِم؛ اِلْحِتَماِل َأْن َيُكوَن اْلُمرَاُد  (1)َواَل َشاِهَد ِلَذلَك ِفي كاَلمِ 
ِفي َأْصِل الشَّيِء الَِّذي ُصي ََّر ِفي الدَّْيِن". قُ ْلُت:  (2)ُجزِ ِبَقْوِلِهْم الَبُدَّ ِمَن الت ََّناُجِز" أَنَُّه الَبُدَّ ِمَن الت ََّنا

ِنِه الَِّذي َوَعَلى َهَذا َفِهَم َصاِحُب التيَّْسِيِر والتَّْسِهيِل" َكاَلَم الَمتِ يِطيَِّة؛ ألَنَُّه قَاَل:" ِإَذا َصي ََّر َلُه ِفي َديْ 
اِر، َكاَنِت الز ِيَاَدُة َأْكثَ َر مَن  -أَْيضاً –ًة، َفاَلبُدَّ َعَلْيِه َدارًا  وزَاَدُه َربُّ الدَّْيِن زِيَادَ  ِمَن التَناُجِز ِفي الدَّ

ْينِ   . انتهى(4)أَْو أََقلَّ. قَاَلُه ِفي اْلَمتِ يِطيَِّة" (3)الدَّ
ْعِجيُلَها؛ ألَنَُّه قَاَل:" َوِإْن َكاَن َوَقْد َذَهَب ِفي َوثَائِِق الِفْشَتاِليِ  عَلى أَنَّ الزِيَاَدَة اْلَمْذُكورََة اَل ُيْشتَ َرُط ت َ    

ْيُن أََقلَّ  ذََكْرتَ َها َوذََكْرَت قَ ْبَضَها أَْو  (6)ِمْن ِقيَمِة الشَّْيِء الُمَصيَِّر َوزَاَد الُمَصي َُّر َلُه لِْلُمَصيِ ِر زِيَاَدةً  (5)الدَّ
"  ْبُن َرحَّال  َغي ُْر ظَاِهر .. انتهى. َوَما َعلََّل بِِه الشَّْيُخ ا(7)تَْأِخيرَها ِإَلى َأَجل 

ْيِن َوبَِقَي بَ ْعُضُه َعَلى اْلَغرِيِم مسألة    : قَاَل ِفي َوثَائِِق الِفْشَتاِلي:" َوِإَذا َكاَن التَّْصِييُر ِفي بَ ْعِض الدَّ
ْيِن بَاق  َعَلى اْلَغرِيِم كَما َكاَن قَ ْبَل التَّ  ْصِييِر ِمْن ُحُلول  أَْو ذََكْرَت َذِلَك، َوذََكْرَت أَنَّ بَاِقَي الدَّ

"  . انتهى(8)تَْأِجيل 
اِر، ُفِسَخ ِفي اْلَجِميِع؛  (9): ِإَذا َصي ََّر الزَّْوُج ِلَزْوَجِتِه َدارًا وَ مسألة    أْرضاً، َفَحاَزِت األْرَض ُدوَن الدَّ

َعِن اْبِن  (10)ِفيُدُه َما نَ َقَلُه البُ ْرزُِليُّ أِلَنَّ الصَّْفَقَة ِإَذا َجَمَعْت َحاَلاًل َوَحرَاًما ُفِسَخ اْلَجِميُع، َكَما يُ 

                                                           

 زيادة من )أ( )ج( .( 1)
 . ( أنه... التناجز سقط من )ج(2)
 . ( من الدين زيادة من )ب( 3)
 . 400( ينظر: التيسير والتسهيل ص4)
 . ( أو أقل ... أقل سقط من )ج( 5)
 زيادة من )أ( )ج( .( 6)
 .094ينظر: ص( 7)
 . 094ص ينظر:( 8)
 في )أ( )ب( أْو .( 9)
 . 8/96ينظر: المعيار للونشريسي ( 10)
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. َويُِفيُدُه أَْيًضا َما ذََكرَُه ِفي اْلُمَدوَّنَِة ِمَن أَنَُّه:" ِإَذا تََأخََّر بَ ْعُض رَْأِس َماِل السََّلِم ُفِسَخ (1)ُحَدْير  
 (2) ِإَذا َبَطَل بَ ْعُضَها بََطَل ُكلَُّها." الَجِميُع، َوالَ َتُجوُز ِمْن َذِلَك ِحصَُّة الن َّْقِد؛ أِلَنَّ الصَّْفَقةَ 

 .(4)أَنَّ تَْأِخيَر اْلبَ ْعِض ِفي الصَّْرِف َكَتْأِخيِر اْلَجِميِع ِإْن َكاَن اْخِتَيارًا (3)وََكَذا نَ َقَل اْلَموَّاقُ    
ْيِن ألَن ََّها قَاَلْت:" َوِإْن ِبْعَت ِمْن َوَنْحَو َذِلَك نَ َقَل اْلَقْلَشاِني َعِن اْلُمَدوَّنَِة ِفي َفْسِخ الدَّْيِن ِفي ا    لدَّ

ْرُه بَِثَمِنِه، َوِإْن تََأخََّر َذِلَك أَْو بَ ْعُضُه َحتَّى فَارََقكَ   َلْم َيُجْز، َرُجل  طََعاًما َلَك َعَلْيِه ِمْن قَ ْرض  َفاَل تُ َؤخِ 
َقى الطََّعاُم ِبَحالِِه، َواَل َيُجو  ، َويَ ب ْ ُز ِمْن َذِلَك ِحصَُّة الن َّْقِد، ِإالَّ َأْن يَ ْقُرَب اْفِترَاُقُكَما، َوتَ ُردُّ َما قَ َبْضتَّ

ُقَدَك"  . انتهى.(5)ِمْثُل أَْن َتْذَهَب َمَعُه إَِلى السُّوِق أَِو اْلبَ ْيِت فَ يَ ن ْ
 ِن. واللُه تعالى أعلم. َواَل َشَك أَنَّ َعَدَم اْلُمَناَجَزِة ِفي التَّْصِييِر ِمْن قَِبيِل َفْسِخ الدَّْيِن ِفي الدَّيْ    
َيازٌَة : قاَل اْلبُ ْرزُِليُّ:" َوِفي الطَُّرِر َلْو ثَ َبَت اْلَغْبُن َواْلُمَحابَاُة ِفي التَّْصِييِر َوَلْم َتِصحَّ ِفيِه بَ ْعُد حِ مسألة   

اٌة َواَل ِحَيازٌَة وََكاَن اْلُمَصي َُّر َدارًا َبَطَل، َوَلْو َصحَّْت َدَخَلُه قَ ْواَلِن. َوَلْو َلْم تَ ثْ ُبْت َواَل َصحَّْت ِفيِه ُمَحابَ 
، وَعوََّل اْبُن فَ تُّ  وح  َعَلى َمْشُغولًَة ِبُسْكَنى اْلُمَصيِ ِر الَنْ بَ َغى أَْن يَْدُخَل قَ ْواَلِن ُهَما: ِفي الثَّاِني اِلْبِن َسْهل 

 . انتهى.(6)َأنَّ َذِلَك ُمْفَتِقٌر إَِلى ِحَيازَة "
ازِِل اْلُمَعاَوَضِة ِمَن اْلِمْعَياِر أَنَُّه:" َيُجوُز ِلَمْن َأْكَرى أَْرَضُه لِلز ِرَاَعِة َأْن ُيَصيِ َرَها ِلَمْن لَهُ : ِفي نَ وَ مسألة   

َعْن بَ ْعِض . نَ َقَلُه (7)َعَلْيِه َدْيٌن؛ أِلَنَّ اْلُمَصي ََّر َلُه يَ ْقِدُر َعَلى التََّصرُِّف ِفيَها بِاْلبَ ْيِع َواْلِهَبِة َوَغْيرِِهَما"
 الشُُّيوِخ.

                                                           

: ه  و محمَّ  د ب  ن حي  درة التونس  ي )أب  و عب  د الل  ه(، اإِلم  ام العالم  ة الق  دوة الفهام  ة الش  يخ الص  الح اب  ن ح  دير( 1)
 .800ه . ينظر: شجرة النور الزكية ص 628المجاب الدعوة ،أثنى عليه كثيراً ابن خلدون. مولده سنة 

 بتصرف . 3/32ينظر: التهذيب للبراذعي ( 2)
: ه  و محم  د ب  ن يوس ف ب  ن أب  ي القاس م ب  ن يوس  ف العب دري الغرن  اطي، )أب  و عب د الل  ه( الم  واق: فقي  ه الم وا ( 3)

مالكي، كان عالم غرناطة وإمامها وصالحها في وقت ه، م ن مص نفاته:" الت اج واإلكلي ل " ف ي ش رح مختص ر خلي ل، 
 . 868، شجرة النور ص8/842ه   . ينظر: نيل االبتهاج 299ت الدين" توفي سنة و"سنن المهتدين في مقاما

 . 6/034ينظر: التاج واإلكليل ( 4)
 . 3/042ينظر: التهذيب للبراذعي ( 5)
 . 3/000ينظر: جامع مسائل األحكام ( 6)
 . 5/053ينظر: الونشريسي ( 7)

الغبن  
والمحاباة في  
 عقد التصيير

تصيير األرض  
 المكتراه  

 

سكنى الزوجة  
لما صيرته  

 لزوجها
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َها ِلَزْوِجَها َويَ تَ َعجَّ مسألة    َل : قَاَل ِفي ُمِعيِن اْلُحكَّاِم:" َوَيُجوُز لِْلَمْرأَِة َأْن ُتَصيِ َر َداَرَها ِفي َدْين  َعَلي ْ
 انتهى. (1) قَ ْبَضُه، َواَل َيُضرُُّه ُسْكَناَها َمَعُه ِفيَها."

اَر َصِحيٌح"َوَنْحُوُه ِفي اْلَمتِ يِطيَّ       (3). انتهى واللَُّه أَْعَلمُ (2)ِة، قَاِئاًل:" أِلَنَّ اإِلْسَكاَن َعَلْيِه، فَ َقْبُضُه الدَّ
َمْهٌر  -: قَاَل أَبُو َعْبِد اللِه الِفْشَتاِلي:" واْختَ َلَف الشُُّيوُخ ِفي الزَّْوِج َيُكوُن َعَلْيِه ِلَزْوَجِتِه َدْينٌ مسألة   

رُهُ  َصيِ ُر َلَها ِفي َذِلَك َداَر ُسْكَناُه، َفِقيَل ِإنَّ َذِلَك اَل َيُجوُز؛ أِلَنَّ َعَلْيِه ِإْسَكانَ َها، َحتَّى فَ يُ  -أَْو َغي ْ
ِه ُيْخِليَ َها ِمْن ُسْكَناه ، فَ َيِتمُّ لَها قَ ْبُضَها. قَاَل بَ ْعُض الشُُّيوِخ: َهَذا ُهَو اْلَمْشُهوُر ِمَن اْلَمْذَهِب، َوبِ 

 انتهى (4)قَاَلُه أَبُوِعْمرَان."اْلَعَمُل. وَ 
اُر لِلزَّْوِج َوَصي ََّرَها ِلَزْوَجِتِه ِفي َدْين  َلَها َعَليْ     ِه، َفاَل َيِصحُّ َوَنصَّ اْلَمتِ يِطيُّ ِفي النِ َهايَِة:" ِإَذا َكاَنِت الدَّ

َها قَ ْبُضَها، َهَذا ُهَو اْلَقْوُل اْلَمْشُهوُر اْلَمْعُموُل قَ ْبُضَها َواَل َيُجوُز، ِإالَّ أَْن ُيْخِليَ َها ِمْن ُسْكَناُه، فَ َيِتمُّ لَ 
 انتهى (5) بِِه."
َعَلى اْبِن َسْهل  ِفي َتْصوِيِبِه فَ ت َْوى أَِبي َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن  -َأِي: الَمتِ يِطيُّ  -ثُمَّ اْعتَ َرضَ    

 .(6)بِاْلَجَوازِ 
   
 
 
 
 
  
 

                                                           

 . 8/409( ينظر: ابن عبد الرفيع 1)
 ، فقرة )أ( .019متيطية لوحة ينظر: اختصار ال( 2)
 ونحوه... والله أعلم سقط من )أ( .( 3)
 . 039، وفتاوى أبي عمران الفاسي ص094ينظر: الوثائق ص( 4)
 . 8/409، فقرة ]أ[ ومعين الحكام 019( ينظر: اختصار المتيطية، لوحة 5)
 . ، فقرة ]أ[ 019( ينظر: اختصار المتيطية، لوحة 6)
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أَنَّ الَِّذي بِِه اْلَعَمُل أَنَُّه الَبُدَّ أَْن ُيْخِليَ َها ِمْن  -(2)رِ  النَِّثيرِ ِفي الدُّ  -(1)َوذََكَر اْبُن ِهاَلل    
اُر َداَر (3)ُسْكَناهُ  ، َنْحُو َما تَ َقدََّم َعِن الَمت ِيِطي. َوَنْحُوُه قَ ْوُل البُ ْرزُِلي َعِن اْبِن ُحَدْير  "ِإَذا َكاَنِت الدَّ

ِمْن َعَمِلِه َوَمَتاِعِه قَ ْبَل َتْصِييرَِها ِفي الدَّْيِن واَل ِحيَن َذِلَك، َفَذِلَك َدْيٌن ِبَدْين   ُسْكَنى الزَّْوِج َوَلْم يُ ْفرِْغَها
طَُبَة؛ اْبُن َوبَ ْيٌع فَاِسٌد، َويُ ْفَسُخ ِفي اأَلْرِض، َوالصَّْفَقُة َواِحَدٌة، َوْهَو قَ ْوُل اْبِن اْلَقاِسِم. َوبِِه قَاَل ُشُيوُخ قُ رْ 

 انتهى. (5)َوَغي ْرُُه، َوبِِه اْلَعَمُل." (4)لَُبابَةَ 
، َعْن َرُجل  َصي ََّر لَِزْوَجِتِه َداَر      ُسْكَناُه، َوَوَقَع السَُّؤاُل ِبَمْحُروَسِة فَاس  َسَنَة ِست   َوثََمانِيَن َوِمائَة  َوأَْلف 

َرِحَمَنا اللُه  -(7)، َوَسيِ ِدي ُمَحمَُّد بَ نَّاِني(6)ِسيَوبَِقَي َساِكًنا ِبَها ِإَلى أَْن َماَت، َفأَفْ َتى َسيِ ِدي ُعَمُر اْلَفا

                                                           

اهيم ب  ن ه  الل ب  ن عل  ي، )أب  و إس  حاق( الص  نهاجي نس  ًبا الفالل  ي السجلماس  ي، فقي  ه م  ن : ه  و إب  ر اب  ن ه  الل( 1)
علم  اء المالكي  ة. ك  ان مفت  ي سجلماس  ة ف  ي المغ  رب األقص  ى وعالمه  ا. ووفات  ه به  ا، م  ن مص  نفاته: "الن  وازل" و " 

ش جرة  0/52ته اج ه     . ينظ ر: ني ل االب913الدر النثير على أجوبة أبي الحس ن الص غير" و"األجوب ة" ت وفي س نة 
 .869-862النور ص

: هو "الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير"، ألبي إسحاق إب راهيم ب ن ه الل السجلماس ي، الدر النثير( 2)
ه   وهو ترتيب ألجوبة أبي الحسن الصغير على التبويب المتعارف في مؤلفات الفقه، معتمد عند 913توفي سنة 

 .348يخي صالمالكية. ينظر الدليل التار 
ينظ  ر: ال  در النثي  ر عل  ى أجوب  ة أب  ي الحس  ن الصُّ  َغيِ ِر إلب  راهيم ب  ن ه  الل السجلماس  ي، اعتن  ى ب  ه: أب  و الفض  ل ( 3)

 . 0/405م( 8100الدمياطي، ط: األولى ) بيروت: دار ابن حزم، 
، المش اور، روى ع ن هو محمد بن عمر بن لبابة القرطبي، )أبو عبد الله(، الفقيه، العالم، الح افظلبابة: ابن ( 4)

عب  د الل  ه ب  ن خال  د، ويحي  ى ب  ن م  زين، والعتب  ي. وك  ان اعتم  اده علي  ه، وعن  ه اب  ن دك  وان واب  ن مس  رة وغي  رهم، انف  رد 
ه     . ينظ   ر: ال   ديباج 304ب   الفتوى بع   د أي   وب ب   ن س   ليمان، ودارت علي   ه األحك   ام نح   و س   تين س   نة،  ت   وفي س   نة 

 .26، شجرة النور ص095-8/093المذهب
 .3/006مع مسائل األحكام ينظر: جا( 5)
: هو عمر بن عبد الله بن عمر بن يوس ف، أب و حف ص الفه ري الفاس ي: فقي ه م الكي، م ن أه ل عمر الفاسي( 6)

فاس، مولده ووفاته بها، كان يستنبط األحكام على طريقة المجتهدين. من مؤلفاته: " طالئع البشرى " " حاش ية 
ح رج ز اب ن عاص م "، و" حاش ية عل ى ش رح المختص ر المنطق ي"، على ش رح العقي دة الكب رى للسنوس ي"، و " ش ر 

 .356، وشجرة النور الزكية ص 0/324ه  . ينظر: سلوة األنفاس 0022توفي سنة 
: هو محم د ب ن الحس ن ب ن مس عود البن اني، )أب و عب د الل ه(، فقي ه م الكي، م ن أه ل ف اس، ك ان محمد بنَّاني( 7)

كتب، منها: " الفتح الرباني" حاشية استدرك بها على الزرق اني م ا ذه ل خطيب الضريح اإلدريسي بها وإمامه. له  
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أَبُو ِبَفَساِد التَّْصِييِر، َواحَتجَّ اأَلوَُّل ِبَكاَلِم اْلِفْشَتاِلي، َوالثَّاِني ِبَكاَلِم النِ َهايَِة. َوأَفْ َتى َشْيُخَنا  -َوِإيَّاُهَما
ِبَما َنصُُّه:" اْلَحْمُد لِلَِّه، ِفي اْفِتَقاِر التَّْصِييِر لِْلَحْوِز اْخِتاَلٌف  -ىَحِفظَُه اللُه تَ َعالَ  - َعْبِد اللِه ْبُن َسْوَدةَ 

، َوَقْد أَطَاَل ِفيَها َكِثيراً  ِفي َشرِْح  -َشِهيٌر َواْضِطرَاٌب َكِثيٌر، َوِممَّْن َتَكلََّم ِفي اْلَمْسأََلِة الشَّْيُخ اْبُن َرحَّال 
َشْرطُُه اْلَحْوُز، َوِإالَّ  -ِفي َغْيِر َمْسأََلِة الزَّْوَجةِ  –َنصُُّه:" َوَقْد تَ بَ يََّن أَنَّ التَّْصِييَر  ، ثُمَّ قَاَل َما-اْلُمْخَتَصرِ 

ِفيَها  َفَسَد، َوَمْسأََلُة الزَّْوَجِة ِفيَها ِخاَلٌف، والصََّواُب ُهَو اْلُمِضيُّ. قَاَل: أِلَنَّ َمْسأََلَة الزَّْوَجِة َحائِزَةٌ 
َحْوِز، َواَل َكَذِلَك َمْن َلْم َيُحْز َأْصالً، ِبَدلِيِل أَنَّ الصََّدقََة ُتَحاُز َمَع الُمَتَصدِ ِق َوَتِصحُّ انتهى. بَ ْعَض الْ 

تَ َعاَلى  َت. َواللهُ َوُمرَاُدُه ِبَمْسأََلِة الزَّْوَجِة َما ِإَذا َصي ََّر َلَها الزَّْوُج َداَر ُسْكَناُه َوبَِقَي َمَعَها ِفيَها إَِلى أَْن َما
 انتهى َكاَلُم َشْيِخَنا اْبِن َسْوَدَة. (1)أَْعَلُم."

َها الزَّْوُج، وِبَذِلَك   -َرِضَي اللُه َعْنهُ  -َفَمالَ     َكالشَّْيِخ اْبِن َرحَّال  ِإَلى ِصحَِّة التَّْصِييِر َوِإْن َلْم َيْخرُْج ِمن ْ
ِفي الِذي َصي ََّر اِلْمرَأَتِِه  -آِخَر َفْصِل اْلَقْرضِ  -وَكَذا ذََكَر الَموَّاقُ َشافَ َهِني َلَما َتَكلَّْمُت َمَعُه َفي النَّازَِلِة. 

َفذُ  ، ِفي َكالِئَها ِنْصَف َداِر ُسْكَناُه َمَعَها، َوَسَكَناَها َجِميًعا إَِلى أَْن َماَت ِفيَها، فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: اَل يَ ن ْ
ِع اَل َيْحَتاُج إَِلى ِإْخاَلء  واَل ِحَياَزة ، َوِبَهَذا أَفْ َتى اْبُن َعتَّاب  َواْبُن َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: بَْل التَّْصِييُر َكاْلبَ يْ 

: َوَهَذا ُهَو الصََّواُب" . قَاَل اْبُن َسْهل   انتهى. (2)اْلَقطَّاِن واْبُن َماِلك 
، َوأَنَّ اْلَمْشُهورَ     َم اْعِترَاُض الَمتِ يِطي َتْصوِيَب اْبِن َسْهل  اْلَمْعُموَل بِِه أَنَُّه الَبُدَّ ِمْن ِإْخالَئَِها ِمَن  َوتَ َقدَّ

 ُسْكَناُه، َوِإالَّ َفَسَد التَّْصِييُر. والله أعلم.
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:" َوإَذا َصي ََّر اإِلْنَساُن اِلْمرَأَتِِه ِفي َكالِِئَها أَْو ِفي  (1): قَاَل ِفي نَ َوازِِل اإِلقْ رَاِر ِمْن نَ َوازِلِ مسألة    البُ ْرزُِليِ 
ا ن  يُ ْعَلُم َسبَ ُبُه ِنْصَف َدارِِه َوَسَكَن َمَعَها ِإَلى أَْن َماَت، فَ ْهَو َتْصيِيٌر َجائٌِز ِإَذا َلْم َيْشَترِْط َعَلي ْهَ َديْ 

 . انتهى(2)السُّْكَنى ِفيَها. َوِقيَل: َمْرُدوٌد. َواأَلوَُّل أَْظَهُر"
َم ِمْن َكاَلِم َغْيرِِه، َوَلَعلَّ َما َوَلمَّا نَ َقَلُه ِفي الت َّْيِسيِر َوالتَّْسِهيِل، أَ     ْعَقَبُه ِبَقْولِِه:" فَ َتَأمَّْلُه َمَع َما تَ َقدَّ

اِر ُكلِ َها؛ أِلَنَّ حَ  ْوَزَها لِِنْصِف اْسَتْظَهرَُه لَْيَس ِبظَاِهر ، ِإالَّ َأْن يُ َقاَل ِإنَّ َتْصِييَر النِ ْصِف لَْيَس َكَتْصِييِر الدَّ
اِر َعِسيٌر، ِإذْ  َفرَِدًة َعْن َزْوِجَها، َواَل يَ َتأََتى َغالِبًا ِإْكرَاُء النِ ْصِف، َوِلَهَذا ِقيَل َما  الدَّ اَل يُْمِكُن ُسْكَناَها ُمن ْ

 انتهى (3) ِقيَل. والله تَ َعاَلى أَْعَلُم."
ُقوَل ِفي اْلَمْسأََلِة قَ ْبَل َهذَ     يَ ْعِني اْبَن  -ا، أَْعَقَبُه بَِقْولِِه:" قَالَ َوَلمَّا نَ َقَل الَموَّاُق َكاَلَم اْبِن َسْهل  اْلَمن ْ

: أِلَنَّ ِمْن قَ ْوِل َماِلك  ِفيَمْن َوَهَب َأْجَنِبيًّا ُجْزًءا ِمْن َمالِِه ُمَشاًعا، َواْعَتَمَر الَمْوُهوُب َلُه َمَع -َسْهل  
اِر َلَها  -. انتهى. َوِفيِه نََظٌر؛ أِلَنَّ الزَّْوَجةَ (4)اْلَواِهِب، إِنَُّه َجائٌِز" لَْم  -ِفي َمْسأََلِة َتْصِييِر ِنْصِف الدَّ

ًئا ِفي اْلَحِقيَقِة، ِإْذ ُسْكَناَها َعَلى َزْوِجَها، َفَكَأنَّ الزَّْوَج اْعَتَمَر اْلَجِميَع. وَ  اللُه تَ َعاَلى تَ ْعَتِمْر لِنَ ْفِسَها َشي ْ
 أَْعَلُم.

: -مَّا َتَكلََّم َعَلى َمْسأََلِة َتْصِييِر الزَّْوِج لَِزْوَجِتِه َداَر ُسْكَناهُ لَ  -: قَاَل ِفي الت َّْيِسيِر َوالتَّْسِهيلِ مسألة   
َقى َوِمْن َهَذا اْلَباِب َما يَ ْفَعُلُه أَْهُل اْلَباِديَِة ِمْن َتْصِييرِِهْم ِلَزْوَجاتِِهْم بُِيوَت الشََّعِر ِفي َأْصِدقَِتهِ  نِ ، ثُمَّ يَ ب ْ

ْوَجِة إَِلى اْلَمَماِت فَ تَ ُقوُم ِهَي ِبَذِلَك التَّْصِييِر، وَُكلُّ َذِلَك َجَهاَلٌة َواْعِتَباٌط ِفي الزَّْوُج َساِكًنا َمَع الزَّ 
َتْدُخُل ِفي  َضالَلَِتِهْم، َعَلى أَنَّ ِفي ِفْعِلِهْم َذِلَك َبْحثاً آَخَر ِمْن ِجَهة  ُأْخَرى أَْيًضا، َوْهَو أَنَّ الزَّْوَجَة إِنََّما

اَل أَلْمِر َعَلى أَن ََّها تَْأُخُذ اْلبَ ْيَت الَِّذي يَُموُت الزَّْوُج فَيِه، َوأَمَّا اْلَمْوُجوُد اآلَن ِعْنَد التَّْصِييِر فَ َحِقيَقِة ا
َرَة بِِه، َوِفي َهَذا ِمَن اْلَجْهِل َواْلَغَرِر َما الَ َيْخَفى، َوالسَّاَلُم"  . انتهى(5)ِعب ْ
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ًئا ِمْن َمَتاِع الَبيِت، َكاأَلَواِني َواْلِغطَاِء َوالَوطَا، َوِمثْ ُلُه  : ذََكُروا أَنَّ ِهَبةَ مسألة    َأَحِد الزَّْوَجْيِن ِلآلَخِر َشي ْ
ْخُدُمَها اْلَخاِدُم، َيْكِفي ِفي َحْوزَِها اإِلْشَهاُد َواإِلْعاَلُن َوَلْو بَِقَيْت اأَلَمُة الَِّتي َوَهبَ َها الزَّْوُج ِلَزْوِجِه تَ 

َلى َكاَنْت َتْخُدُمَها قَ ْبَل اْلِهَبِة أَْو بَِقَي اْلَمَتاُع اْلَمْوُهوُب بَِيِدِهَما َعَلى َحالِِه، أِلَنَّها اَل تَ ْقِدُر عَ   ِبَحاِل َما
 اْلَحْوِز بَِأْكثَ َر ِمْن َذِلَك. 

ِد الزَّْوَجْيِن اْلَحيَ َواَن َوالرَِّقيَق َوِإْن  :" وََكَذِلَك اْلَحيَ َواُن، فَ َيُجوُز ِهَبُة َأحَ (1)قَاَل أَبُو اْلَقاِسِم اْلَجزِيرِي ِ    
 . انتهى(2)َكانَا ِفي َدار  َواِحَدة "

ُر الَواِهِب َحتَّى َتِصحَّ اْلِحَياَزُة، فَاْنظُْر َهلْ      ِبِخاَلِف اْلَمْسَكِن َوَنْحوِِه، َفاَلبُدَّ َأْن َيْسُكَن ِفيِه َغي ْ
أِلَنَّ اْلَحْوَز ِفيِه َأَخفُّ ِمَن اْلَحْوِز ِفي اْلِهَبِة لَِقوَِّة اْلَقْوِل بَِأنَّ َتْصِييَر  َيْجرِي ِمْثُل َذِلَك ِفي التَّْصِييِر،

 تَ َعاَلى أَْعَلُم. اْلُمَعي ََّناِت الَ يَ ْفَتِقُر ِإَلى ِحَياَزة . َواللُه أَْعَلُم. َوَلْم أَِقِف اآلَن َعَلى َمْن نَ بََّه َعَلى َذِلَك. واللهُ 
َعْن َرُجل  َخَدَم اْمَرأًَة ثََماِنَي َعْشَرَة َسَنًة،  -َرِحَمُه اللُه تَعاَلى َوِإيَّانَا -ُسِئَل اْبُن ِسرَاج  : مسألة   

أَنَُّه بَِقَي  َفَأْشَهَدْت َلُه ِبَماَئِة ِديَنار  ِإَجاَرًة َعْن ِخْدَمِتِه، َوَصي ََّرْت َلُه ِفي َذَلَك ِمْلًكا ِمْن أَْماَلِكَها، ِإالَّ 
ْيُن ثَاِبٌت والتَّْصيِ ذَ  . فََأَجاَب: الدَّ يُر ِلَك اْلِمْلُك اْلُمَصي َُّر َتْحَت يَِدَها َتْسَتِغلُُّه َنْحَو أَْربَ َعِة أَْعَوام 

 . انتهى(3)َمْرُدوٌد"
ْوَجُة الَبائِِع : قَاَل ِفي الدُّرِر:" ُسِئَل اْلُعْقَباِني َعْن َرُجل  اْشتَ َرى ِمْن آَخَر أَْرضاً، وََكاَنْت زَ مسألة   

َجاَب: َحاِضرًَة لِْلبَ ْيِع، ثُمَّ بَ ْعَد َذِلَك أَثْ بَ َتْت أَنَّ اأَلْرَض َقْد َكاَن َزْوُجَها َصي ََّرَها َلَها ِفي َديِْنَها. فَأَ 
 انتهى (4) التَّْصِييُر ِبُدوِن َحْوز  فَاِسٌد، َوُسُكوتُ َها َمَع ُحُضوِر اْلبَ ْيِع يَ ْقَطُع ُحجَّتَ َها."

                                                           

فقيه مالكي. أصله من ريف ، : هو علي بن يحيى بن القاسم الصنهاجي الجزيريأبو القاسم الّزيري( 1)
ندلس( وولي قضاءها، فنسب إليها. من مصنفاته: " المقصد المحمود في المغرب.نزل بالجزيرة الخضراء )في األ

 .052شجرة النور ص 0/354ه    ينظر: نيل االبتهاج 525تلخيص العقود" يعرف بوثائق الجزيري توفي سنة 
ينظر: المقصد المحمود في تلخيص العقود، ألبي القاسم الجزيري، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من ( 2)
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َل : ُسِئَل أَبُو اْلَفْضِل اْلُعْقَباِني َعْن َرُجل  تُ ُوفِ َي َوَعَلْيِه َدْيٌن ِلَزْوَجِتِه ِمْن َصَداِقَها، َوَقْد َكاَن قَامسألة   
ْيَن َأْكثَ ُر ِمْن ِقيَمِة اْلمِ  ْلِك، َهْل ِفي َحَياتِِه: َجِميُع ِمْلِكي َهَذا ِلَزْوَجِتي ِفي َصَداِقَها، َواْلَفْرُض أَنَّ الدَّ

َفُعَها َذِلَك أَْم اَل ؟ َفَأَجاَب: ِإْن َحاَزْت َذِلَك بُِقْرِب التَّْصِييِر َصحَّ، َوِإالَّ فَ َلْيَس َلَها ِسَوى طََلبِ   يَ ن ْ
 انتهى (1) َديِْنَها."

َرِر ِفي سَياِق َأْسئَِلة  لِْلُعْقَباِني: ِإْن َكاَن التَّْحِبيُس َوالتَّْصيِ مسألة  يُر ِبَمْحَضِر اأَلِخ َوَسَكَت : ِفي الدُّ
َحتَّى انْ َقَضى اْلَمْجِلُس أَْو َلْم َيُكونَا ِبَحْضرَتِِه َلِكْن َعِلَم َوَسَكَت بَ ْعَد اْلِعْلِم َعامًا فََأْكثَ َر، َمَضى 

 . انتهى (2)التَّْحِبيُس َوالتَّْصِييُر، َواَل َيُكوُن ِلأْلَِخ َوالَ ِلَورَثَِتِه ِقَياٌم. والله تعالى أعلم"
َما َنصُُّه:" َجَواُبُكْم لِلَِّه َعمَّا يُ ْلَفى ِبُصُكوِك َأْصِدَقِة قَ ْوم  ِمَن  : قَاَل ِفي ُبْسَتاِن الن ََّوازِلِ مسألة   

ًنا، َكَأْربَِعيَن   التَّْصِييِر َساَعَة َعْقِد النِ َكاِح، َوَذِلَك أَن َُّهْم ِحيَن يُرِيُدوَن إِبْ رَاَمُه ُيَسمُّوَن ِفي الصََّداِق َعي ْ
، َواْلِعْشُروَن اْلَباِقَيُة ُيَصيِ ُروَن فِيَها ثُ ُلَث أَْرِضِهْم أَ  ْو ِنْصَفَها أَْو أُوِقيًَّة َمَثاًل، عْشُروَن ُمْحَتوِيٌَة َعَلى ُحِلي  

َقى اأَلْرُض بَِيِد الزَّْوِج َكَما َكاَنْت أَوََّل َمرَّة  ِإَلى َمْوت  أَوْ  ، ثُمَّ ِإنَّ الزَّْوَجَة الُمَصي ََّر  َنْحَو َذِلَك، َوتَ ب ْ ِفرَاق 
َويَ ُقوُم َوَرثَ تُ َها يَْطُلُبوَن َما ُصيِ َر َلَها ِمَن اأَلْرِض َساَعَة اْلَعْقِد،  -َوَلُكْم طُوُل اْلبَ َقاءِ  -َلَها َتُموتُ 

َوَيْحَتجُّ َعَلْيِهْم بِبَ َقاِء َذِلَك َتْحَت يَِدِه إَِلى  فَ َيِجيبُ ُهُم الزَّْوُج اْلُمَصيِ ُر بَِفَساِد َذِلَك التَّْصِييِر أَْو َوَرثَ ُتُه،
َتْسِمَيَة اْلَعْيِن َوَجْعَلُهْم ِفيَها َعَقاراً بِاْلَحْضرَِة َتْصِييرًا تَاًما ُيْشتَ َرُط  -َحِفَظُكُم اللهُ  -َمْوتَِها، فَ َهْل تَ َرْونَ 

ْيِن بِالدَّْيِن، أَوْ  تَ َلفُُّظُهْم بِاْلَعْيِن َلْغٌو؛ ِلَكْوِن َما َصي َُّروُه ُهَو اْلَمْدُخوُل َعَلْيِه  ِفيِه اْلَقْبُض َحَذرًا ِمَن الدَّ
ًذا ُهَو التَّْصِييَر أَوََّل َمرَّة  َوَعَلْيِه انْ َعَقَد ِنَكاُحُهْم، وَُكلُّ َما انْ َعَقَد َعَلْيِه اَل يَ ْفُسُد بَِعَدِم اْلَقْبِض، فَ َلْيَس إِ 

َها، قَاَل:" اْلَمْعُهوَد، َوِفي ِعلْ  ِمُكْم َتْشِهيٌر ِلَهَذا ِمْن َكاَلِم اْلَمْغرِِبي  َعَلى اْلُمَدوَّنَِة ِفي بَاِب النِ َكاِح ِمن ْ
َي ِبَذِلَك ُحِلي اً أَْو غَ  َر َذِلَك، َواَل ِإنَّ َمْن تَ َزوََّج اْمرَأًَة َوَسمَّى َلَها ِفي َصَداِقَها عيَ ْناً أَنَُّه َيُجوُز َأْن ُيَسمِ  ي ْ

ْيِن َواَل التَّْأِخيُر يُضرُّ الَقْبَضْيِن. قَاَل: وَهَذا ِممَّا يَ ْفَعُلُه أَْهُل البَ َواِدي الْ  ْيُن بِالدَّ يَ ْوَم. قَاَل يَْدُخُلُه الدَّ
اَدِة، فَ ْهَو  الشُُّيوُخ: َوَذِلَك َجائٌِز َعَلى َما ُهنَا. قَاَل: َوَما ِفي اْلبَ َواِدي اْليَ ْوَم ُهَو َمْدُخوٌل َعَلْيِه بِاْلعَ 

. َوَنْحُوُه أِلَِبي اْلَفْضِل رَاِشد   ، فََأْسِفْر لََنا َعْن َمْسأَلَِتَنا بِالصِ حَِّة (3)َكالشَّْرِط، فَ َلْيَس ُهَو َمَحلَّ تَ َوقُّف 
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 ُيَسمَّى َتْصِييرًا َحتَّى َجَوابًا َشاِفياً. َوَجَوابُُه: اْلَحْمُد لِلَِّه، الَ  -َواللُه َيْحَفُظُكْم ِمْن ُكلِ  ِإْثم  -َوالسََّقِم، 
ْيِن أَ  ْيُن بِالدَّ ُقُلَها ِإَلى َشْيء  آَخَر فَ َيِصيُر الدَّ مَِّة ، ثُمَّ إِنَّه يَ ن ْ رُُه، َوأَمَّا ِإْن تَ َتَخلََّد اْلَعْيُن َديْناً ِفي الذِ  ْو َغي ْ

َلِع َعَلْيِه، َفَذِلَك َجائٌِز، َلْم يَ ًقْع ِإالَّ ُمَجرَُّد َتْسِمَيِة اْلَعْيِن ِمْن َغْيِر َتَخلُّد  فِ  مَِّة َوفَ ْوِت تِْلَك السِ  ي الذِ 
تَ َعاَلى َولَْيَس َذِلَك ِمْن بَاِب التَّْصِييِر اْلَمْوُقوِف ِصحَُّتُه َعَلى ُمَناَجَزِة اْلَقْبِض َواْلَحْوِز. َواللُه ُسْبَحانَُه وَ 

 انتهى. (1) أَْعَلُم."
َوَسيِ ِدي ُمَحمَّد  ْبِن  (2)يَها اْضِطرَاٌب بَ ْيَن الَقاِضي َسيِ ِدي ُموَسى اْلُمَصْيِمِديَهِذِه النَّازَِلُة َوَقَع فِ    

َوَسيِ ِدي َعْبِد الرَّْحَمِن التِ َجاِني اْلَكِبيِر، َواْختَ َلَف ِفيَها قَ ْوُلُهْم بِاْلَمْنِع واْلَجَواِز، فَ رََفَع  (3)َحجِ ي
َليَّ، فَ َلخَّْصُت قَ ْوَلُهْم ِفي السَُّؤاِل أَْعاَلُه، َوَوجَّْهُتُه لِْلَفِقيِه َسيِ ِدي ُمَحمَِّد ْبِن َصاِحُب النَّازِلَِة َما قَاُلوُه إِ 

َهَداُه اللهُ -َعْبُد اللِه َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّد  البَ ْعلِ (6). فََأَجاَب بَما فَ ْوَقُه. وَكاِتُب السَُّؤالِ (5()4)َجاَلل  
 ُم نَ َوازِِل اْلُبْسَتاِن.انتهى َكالَ  (7)َوَوف ََّقُه."

                                                                                                                                        

نظ   ر: س   لوة األنف   اس ومحادث   ة ه    . ي695عل   ى المدون   ة" و" فت   اوى" نق   ل منه   ا ف   ي المعي   ار جمل   ة، ت   وفي س   نة 
األكياس بمن أقبر م ن العلم اء الص لحاء بف اس، لمحم د ب ن جعف ر ب ن إدري س الكت اني، تحقي ق: الش ريف محم د 

 .488ه  ( 8114حمزة الكتاني وآخرون، ط: األولى، ) الدار البيضاء: دار الثقافة، 
 لم أقف عليه .( 1)
 في )ب( المصمودي .( 2)
حمد بن حجي بن قاسم بن زنبر الس مالوي، ك ان عالم ة مش اركاً مدرس اً، ل ه ت آليف : هو ممحمد بن حّي( 3)

منها: شرحه للهمزية، من أحسن الش روح ول ي القض اء بمدين ة س ال، والخطاب ة بالج امع األعظ م فيه ا، ت وفي ببل ده 
غ   رب، ه      . ينظ   ر: موس   وعة أع   الم المغ   رب، تنس   يق : محم   د حج   ي، ط: األول   ى، ) بي   روت: دار ال0094س   نة 

 .9/8409م( 0996
محم  د ب  ن عب  د ال  رحمن ب  ن ج  الل ال  وعزاني التلمس  اني الونشريس  ي ) أب  و عب  د الل  ه(،  : ه  ومحم  د ب  ن م  الل( 4)

، 8/893ه      ينظ  ر: ني  ل االبته  اج 920مفت  ي تلمس  ان وعالمه  ا، أخ  ذ ع  ن علم  اء تلمس  ان وفقهائه  ا، ت  وفي س  نة 
 .825شجرة النور ص

 [ فقرة )ب( .05الفاسي لوحة ] ذكره العميري في شرحه للعمل ( 5)
 . ( سقط من )ب( )ج(6)
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 الَ يَ ْفَتِقُر َوَلمَّا نَ َقَل اْبُن ِهاَلل  ِفي الدُّرِ  النَِّثيِر َعْن أَِبي اْلَحَسِن أَنَّ التَّْصِييَر اْلَواِقَع ِفي َعْقِد النِ َكاحِ    
َها ِإَذا َكاَن تَ بَ رُّعاً، قَالَ   –َما َنصُُّه: " وقَ ْوُل الشَّْيِخ  -َد َكاَلِم َكِثير  بَ عْ  -ِإَلى ِحَياَزة ، َوِإنََّما يَ ْفَتِقُر إِلَي ْ

 -يُرِيُد ِفي َعْقِد النِ َكاحِ  -ثُمَّ التَّْصِييُر الثَّاِني َوِإن َلْم ُيَحْز َفاَل يَ ْبُطل؛ ألَنَُّه ِفي اْلَعْقدِ  –َرِحَمُه اللُه 
نََّما انْ َعَقَد بِِتْلَك اأَلْماَلِك اْلُمَصي ََّرِة، َوأَمَّا َما ُسمِ َي َفاَل يَ ْفَتِقُر ِإَلى َحْوز ؛ أَلنَّ النِ َكاَح ِفي اْلَحِقيَقِة إِ 

ُر َواِحد  ِمَن اْلُمَوث ِِقينَ  . َوَقْد َحَكى ِمَن الصََّداِق الَِّذي ُصيِ َر ِفيِه فَ ْهَو َلْغٌو؛ أِلَنَُّه رِيَاٌء وُسْمَعٌة. قَاَلُه َغي ْ
َوُه، ثُمَّ ذََكَر َكاَلَم اْبِن يُوُنَس، َوَحاِصُلُه:" أَنَّ اْلُمْعتَ بَ َر ِفي النِ َكاِح اْبُن يُوُنَس َعْن بَ ْعِض الشُُّيوِخ َنحْ 

رُُه. (1) ُهَو اْلَعْرُض اْلُمَسمَّى آِخراً، ِبِخاَلِف اْلبَ ْيِع.  واللُه تَ َعاَلى أَْعَلُم؛ الَ َربَّ َغي ْ
 -مثالً  -ِف اْلبَ ْيِع" أَْن ُيِشيَر إَِلى َمْسأََلِة َمْن اْشتَ َرى ثَ ْوباً َواْنظُْر َهْل أَرَاَد اْبُن يُوُنَس بَِقْولِِه:" ِبِخالَ    

َرَها، َكَطَعام  ثُمَّ اْسُتِحقَّ الث َّْوُب، فَِإنَّ الَواِجَب الرُُّجوُع ِبَما َوَقَع اْلَعْقُد  َعَلْيِه، َوْهَو ِبَدرَاِهَم فَانْ تَ َقَد َغي ْ
ُقوِد؛ أِلَنَُّه َعْقٌد آَخُر َكَما َنصَّ عَلى َذِلَك اْبُن اْلَقاِسِم، َولَْيَس ِفي اْلُمَدوَّنَِة الدَّرَاِهُم، اَل بِالطََّعاِم اْلَمن ْ 

ِعْنَد الشُُّيوِخ َما ُيَخاِلُف َذِلَك، ِإالَّ َما َوَقَع ِفي ِكَتاِب االْسِتْحَقاِق ِمَن اْلُمَدوَّنَِة،" ِفيَمِن اْشتَ َرى 
َها دَ  ؛ َوَوْجُه (2)رَاِهَم، ثُمَّ اْسُتِحقَّ الشَّْيُء اْلَمِبيُع، فَِإنَُّه يَ ْرِجُع ِبَما َدَفَع اَل ِبَما َعَقَد"ِبَدنَانِيَر َفَدَفَع َعن ْ

 َذِلَك أَنَُّه ِإَذا َرَجَع ِبَما َعَقَد َعَلْيِه أَدَّى َذِلَك ِإَلى تَْأِخيِر الصَّْرِف، فَ َتَأمَّْلُه.
اْلَفاِسُد َكاالْسِتْحَقاِق، فَ َيْدَفُع اْلَبائُِع الثََّمَن الَِّذي َوَقَع َعَلْيِه  :" َواْلبَ ْيعُ (3)قَاَل ِفي الشَّاِملُ    

 (4)اْلبَ ْيُع."
ِبيِع َوِفي ِكَتاِب اْلُعُيوِب ِمَن اْلَمتِ يِطيَِّة أَنَّ اْلَعْيَب َكَذِلَك، فَِإَذا اطََّلَع اْلُمْشَترِي َعَلى َعْيب  ِفي اْلمَ    

ى اْلَبائِِع ِبَما َوَقَع اْلَعْقُد َعَلْيِه اَل ِبَما نَ َقَدُه. قَاَل: ِإالَّ أَْن يَِبيَعُه عَبْدًا ِبَدرَاِهَم عَلى أَْن َوَردَُّه َرَجَع َعلَ 
َعَلى  َخَذهُ يَْأُخَذ ِبَها َعَرضاً، فَ َيُكوَن َكبَ ْيِعِه ابِْتَداًء بِاْلَعْرِض، وََكَذا يَ ْرِجُع بِاْلَعْرِض اْلَمْدُفوِع ِإَذا َكاَن أَ 

                                                           

 . 403-0/408( ينظر: 1)
 . 4/000ينظر: تهذيب المدونة ( 2)
ه   ، ألفه في فروع المالكي ة، جم ع في ه  251: هو الشامل، لبهرام بن عبد الله الدميري، المتوفى سنة الشامل( 3)

جمع اً وتحص ياًل، ف ي غاي ة التحقي ق واإلج ادة، اعتم ده الفقه اء بع ده ونقل وا  كل ما حصله، بل من أج لِ  تص انيفه
 .463-468، واصطالح المذهب ص22عنه، كما شرحوه وحشَّْوه. ينظر: الدليل التاريخي ص
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َها َعْرًضا َوْجِه التَّْحِقيِق ِبَحْيُث اَل ُيْشِبُه أَْن َيُكوَن ثََمنًا لِْلَعْبِد، ِمْثُل أَْن َيُكوَن ثََمُنُه ِمائًَة فَ َيْأُخُذ عَ  ن ْ
 (1) ُيَساِوي َخْمِسيَن، فَ َهاُهَنا ِإْن َردَّ اْلَعْبَد َرَجَع بِاْلَعْرِض، فَِإْن فَاَت َفِقيَمُتُه."

َها َشِعيراً، ثُمَّ تَ َفاَسَخا (2)ْحُوُه قَ ْوُل اْلِمْعَياِر َعن اأَلِشيرِي ِ َونَ     : َمْن بَاَع َخاِدًما ِبَدنَانِيَر ثُمَّ َأَخَذ َعن ْ
، ِإالَّ أَْن َيُكوَن َأْخُذ الشَِّعيرِ  َعَلى َوْجِه  ِفي اْلَخاِدِم، فَِإنَُّه يَ ْرِجُع بِالدَّنَانِيِر، َوَأْخُذُه لِلشَِّعيِر َعْقٌد ثَان 

 (3)ْثِلِه."التََّجاُوِز َوالتَّْخِفيِف، َوالثََّمُن َأْكثَ ُر ِفي اْلَوْقِت اْلَمْأُخوِذ ِفيِه الشَِّعيُر فَِإنَُّه يَ ْرِجُع ِبَشِعير  مِ 
 انتهى

َها زَيْ ًتا    َأنَّ الرَّاِجَح ِمْن أَقْ َوال   -الً َمثَ  -َوَقْد ذََكُروا أَْيضاً ِفيَمِن اْشتَ َرى ِشْقصاً ِبِمائَِة ِدْرَهم  َونَ َقَد َعن ْ
َكَما ِفي ِكَتاِب   -(4)َخْمَسة  ُوُجوُب الشُّْفَعِة ِبَما َعَلْيِه َعَقَد. َوْهَو قَ ْوُل اْبِن اْلَقاِسِم. قَاَل اْبُن َمْرُزوق  

ْأُخُذ ِفي اْلِماَئِة زَيْتًا َكَذا، َفاَل َيُكوُن لَهُ : ِإالَّ أَْن َيْشَترَِط ِعْنَد اْلَعْقِد أَنَُّه إِنََّما يَ -الشُّْفُعِة ِمَن اْلِمْعَيارِ 
 انتهى باختصار (5) اأَلْخُذ ِإالَّ بِالزَّْيِت اْلَمن ُْقوِد َكَما قَاَل ِفي ِكَتاِب الصَّْرِف ِمَن اْلُمَدوَّنَِة."

، ِمنْ     أَنَُّه ِإَذا َلْم يَ َقْع ِفي اْلَعْقِد ِإالَّ  فَ َقْد َظَهَر ِمْن َهِذِه األَنْ َقاِل ِصحَُّة َما َأَجاَب ِبِه اْبُن َجاَلل 
َعِقَدٌة َعَلى أَنَّ اْلَمْرأََة ِإنََّما تَْأُخُذ ِسْلَعًة فَ َلْيَس َذِلَك ِمَن التَّ  ْصِييِر ِفي َشْيء ، َتْسِمَيُة اْلَعْيِن َوالضََّمائُِر ُمن ْ

رَُة ِبَما اْشُترَِط نَ ْقُدُه أَْو ِبَما َجَرِت اْلعَ   اَدُة بِنَ ْقِدِه وََكأَن اْلَعْقَد َوَقَع َعَلْيِه ابِْتَداًء.َواْلِعب ْ
اْلُحْكَم ِفيَما َجَرْت بِِه اْلَعاَدُة ِفي اْلَباِديَِة ِمْن أَنَّ الرَُّجَل يَ تَ َزوَُّج اْلَمْرأََة بِنَ ْقد ،  -أَْيًضا-َوبِِه تَ ْعَلمُ    

ْوُج ِبِكْسَوة  َوُحِلي   َوَيْحِسُب َذِلَك ِمَن الصََّداِق، فَِإنَّ النِ َكاَح َواْلَعاَدُة َعَدُم َدْفِعِه، َوِإنََّما يَْأِتي الزَّ 
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َك اْلِكْسَوِة َصِحيٌح ِإَذا َكاَن َما يَْأِتي بِِه َمْعُروفًا اَل َيْخَتِلُف؛ أَلنَّ اْلَعاَدَة َكالشَّْرِط، وََكأَنَُّه تَ َزوََّجَها بِِتلْ 
 َوَذِلَك اْلُحِليِ  ابِْتَداًء.

َمرَّتَ ْيِن، َوِفي َأَحِد السَُّؤالَْيِن" َورُبََّما َكاَنِت اْلِكْسَوُة ُمْخَتِلَفًة  (1)َوَقْد ُسِئَل َعْن َذِلَك السَُّيورِي   
 انتهى (2) َواْلُحِليُّ َكَذِلَك؟ َفَأَجاَب: النِ َكاُُح فَاِسٌد ِبَما َوَصْفَت."

ورِي َوأَقَ رَُّهَما، فَاْغتَ رَّ ِبَذِلَك َكِثيٌر ِمَن الطََّلَبِة َفَجَعُلوا يُ ْفُتوَن ِبَفَساِد َونَ َقَل ِفي اْلِمْعَياِر َجَواَبْي السَّيُّ    
" َورُبََّما َكاَنِت اْلِكْسَوُة ُمْخَتِلَفًة -النِ َكاِح اْلَمْذُكوِر ُمْطَلقًا ُدوَن تَ نَ ُبه  لَِقْوِل السَّائِِل ِفي َأَحِد السَُّؤالَْينِ 

 ....إلخ".
َما َنصُُّه:" قُ ْلُت: أِلَنَُّه فَ َرَض أَنَّ  -َعِقَبهُ  -مَّا نَ َقَل أَبُو اْلَقاِسِم اْلبُ ْرزُِليُّ َجَواَب السَّيُّورِي. قَالَ َولَ    

، فَ َلْو َلْم َيْظَهْر ِفيِه اْخِتاَلٌف َلَكاَن َجائِزًا ِإَذا َكاَن اْلُعْرُف   الَ َذِلَك ُمْخَتِلٌف ِفي اْلِكْسَوِة َواْلُحِليِ 
ْلَحَضِر َيْخَتِلُف، َكَقْولِِه ِفي اْلُمَدوَّنَِة:" ِإَذا َنَكَحَها َعَلى ُشَواِر بَ ْيت  َجاَز، ِإَذا َكاَن َمْعُروفاً"، َوَشْورَُة ا

نَانِيِر تَزِيُد َذِلَك بَ َيانًا ِفي الصِ َفِة ، َوَعَلْيِه  ِنَكاُح بَِاديَِة أَْفرِيِقيََّة اَل ُتْشِبُه َشْوَرَة اْلَباِديَِة، َوَما ذََكَرُه ِمَن الدَّ
ِفي َزَمانَِنا َهَذا؛ يُ ْعِطيَها َعَلى أَْن َيْكُسَوَها َويَْدُخَل ِبَها، فَِإْن كاََن َذِلَك َمْعُروفًا ِعْنَد ُكلِ  قَ ْوم  

ْوَرِة َأَشاَر ِفي اْلُمْخَتَصِر َوإَِلى َمْسأَلَِة النِ َكاِح بِالشَّ . انتهى (3) َوَعاَدتَ ُهْم فَالنِ َكاُح َجائٌِز َوِإالَّ َفاَل."
َما  -َعِقَبهُ  –ثُمَّ َلمَّا نَ َقَل اْلبُ ْرزُِليُّ َجَواَب السَُّيورِي اآلَخَر قَاَل . انتهى (4)ِبَقْولِِه:" َوَجاَز ِبَشْورَة . "

اً َوَلْو ِفي َغْيِر ِصْنف  ِمْن َغْيِر ِذْكِر َنصُُّه:" قُ ْلُت َهَذا ِإَذا َلْم َيُكْن َما يَْأِتي بِِه ُمْعَتاداً، فَِإْن َكاَن ُمْعَتاد

                                                           

: ه   و عب   د الخ   الق ب   ن عب   د ال   وارث السُّ   ُيورِي )أب   و القاس   م(: خاتم   ة علم   اء إفريقي   ة، وآخ   ر ش   يوخ ورِّيالسُّ   يُ  (1)
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فيان المق  ري، وب  ه تفق  ه عب  د الحمي  د وغيرهم ا؛ ك  ان ل  ه عناي  ة بالح  ديث والق  راءات، أخ ذ ع  ن أب  ي عب  د الل  ه ب  ن س 
الص  ائغ، واللخم  ي، وعب  د الح  ق الص  قلي غي  رهم، ل  ه تعلي  ق حس  ن عل  ى المدون  ة ، وك  ان يحفظه  ا، ت  وفي ب  القيروان 
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ُكوُن ِصَفِتِه، فَِإنَُّه َصِحيٌح، َويُ ْقَضى ِعْنَد التََّشاحِ  بِاْلَوَسِط ِمْن َذِلَك الصِ ْنِف، يُ َقاِبُل َذِلَك الن َّْقَد، َويَ 
 انتهى (1) َمْعَنى َما يُ َؤيِ ُدُه ِفي َمْسأََلِة الشَّْورَِة."أَْيضاً َما يُ َقابُِلُه ِمَن الن َّْقِد َمْعُلوماً. َوَقْد َمرَّ ِمْن َهَذا الْ 

ِمْن ِصحَِّة النِ َكاِح ِإَذا َكاَن َما يَْأِتي بِِه الزَّْوُج ِمَن  -َرِحَمُه اللُه تَ َعاَلى َوإِيَّانَا -َوَما ذََكَرُه اْلبُ ْرزُِليُّ    
و اْلَفَضِل رَاِشٌد، َوَسلََّمُه تِْلِميُذُه أَبُو اْلَحَسِن، َوأَفْ َتى بِِه َشْيُخَنا ِبِه أَفْ َتى أَبُ  -الشَّْوَرِة َمْعُروفًا بِاْلَعاَدةِ 
 ُمْحَتجًّا ِبَمْسأََلِة الشَّْوَرِة. أَبُو َعْبِد اللِه ْبُن َسْوَدةَ 

يِ ِدي الت َُّهاِمي بُو َوأُْخِبْرُت أَنَّ َسيِ ِدي اْلَحَسَن ْبَن َرحَّال  أَفْ َتى ِبَذِلَك أَْيضاً، وََكَذا أَفْ َتى سَ    
 .(2)َخارِق

ِمْن أَن َُّهَما ِإَذا تَ َعاَقَدا َعَلى َشْيء  واْلَمْقُصوُد بِالشَّْرِط واْلَعاَدِة َدْفُع َغْيرِِه،  -َوِممَّا يُ َؤيِ ُد َما تَ َقدَّمَ    
رََة ِبَما َسمََّياهُ  َما ِفي نَ َوازِِل اْلِبُيوِع ِمَن البُ ْرزُِليِ  ِفيَمْن  -َفَكأَن َُّهَما تَ َعاَقَدا َعَلى َذِلَك اْلَمْقُصوِد، َواَل ِعب ْ

 .(3)َسمَّى ِفي اْلبَ ْيِع َدنَانِيَر َواْلَمْقُصوُد َصْرفُ َها َدرَاِهَم أَنَُّه يُ ْقَضى بِالدَّرَاِهمِ 
َأْن يُ ْعِطَيُه ِفضًَّة َقْدُرَها َكَذا : أَنَُّه ِإَذا بَاَعُه ِبُجْزء  ِمْن ِديَنار  ِإَلى َأَجل  َوَدَخاَل َعَلى -أَْيضاً –َوِفيِه    

 . (4)نَةِ َجاَز َذِلَك، َوَيُكوُن َكالت ََّعاُمِل بِاْلِفضَِّة الَ بالذََّهِب، قَاِئاًل: َوَقْد َنصَّ َعلَْيِه أََواِخَر َصْرِف اْلُمَدوَّ 
ُمْشَترِي أَْن يَْدَفَع َلُه َذَهًبا، فَاْمتَ َنَع ِمَن َذِلَك، َوِفيِه َعِن اْبِن َعرَفََة ِفيَمْن بَاَع ِبِستِ يَن ِدْرَهماً، فََأرَاَد الْ    

َهُب، أَنَُّه يُ ْقَضى َعَلْيِه ِبَقْبِض الذََّهِب، قَاِئاًل: اْلُمْعتَ بَ ُر ِفي ِستِ يَن ِدْرَهمًا اْلُعْرُف، َوُعْرُف الَيوِم الذَّ 
 انتهى (5) َماَلْم َيُكْن َشْرٌط، فَ ْهَو اْلُمْعتَ بَ ُر."

نْ َيا أَنَُّه ِإنََّما يُ ْقَضى بِالدَّرَاِهِم؛ أِلَنَّ َأْسَماَء الْ قَ     َعَدِد اَل اْلبُ ْرزُِليُّ:" قُ ْلُت: تَ َقدََّم اِلْبِن أَِبي الدُّ
 . فَ َتَأمَّْلُه.انتهى. (6)ُنُصوٌص"

رَُة ِبَذِلَك اْلَمْقُصوِد، فَ َقْد بَاَن َلَك ِمْن َهَذا أَنَّ َمْن َعَقَد َعَلى َشْيء  َواْلَمْقُصوُد َدْفُع َغيْ     رِِه، فَاْلِعب ْ
َعَقار ، َفَكأَنَُّه تَ َزوََّج وََكَأنَّ اْلَعْقَد َوَقَع َعَلْيِه ابِْتَداًء، فَِإَذا تَ َزوََّج بِنَ ْقد  َواْلَمْقُصوُد بِالشَّْرِط أَِو اْلَعاَدِة َدْفُع 

                                                           

 . 8/353جامع مسائل األحكام ( ينظر: 1)
 لم أقف على ترجمته.( 2)
 .3/021جامع مسائل األحكام ( ينظر: 3)
    . 3/353جامع مسائل األحكام ( ينظر: 4)
    . 3/353جامع مسائل األحكام ( ينظر: 5)
     . 3/021حكام جامع مسائل األ( ينظر: 6)
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َيازَة ، َوِإَذا تَ َزوََّج بِنَ ْقد  َواْلَعاَدُة َدْفُع َشْوَرة ، َفَكأَنَُّه تَ َزوََّج ِبَذِلَك اْلَعَقاِر ابِْتَداًء، َفاَل َيْحَتاُج ِإَلى حِ 
 " َوَجاَز ِبَشْوَرة ".-تَ َبعاً لِْلُمَدوَّنَةِ  -بِالشَّْورَِة ابِْتَداًء، فَ َيْجرِي َعَلى قَ ْوِل اْلُمْخَتَصرِ 

 بَِقْولِِه: وََكَأنَّ َهَذا ُمرَاُد أَِبي َزْيد  ِفي َعَملِيَّاتِهِ    
 زِ ِبِذمَّ                      ة  ُم      َق  وَّماً َفَج             ائِ             ٌز       َولَْيَس َتْصِييٌر بَِغْيِر َحائِ           
         (1)َواْعَتِبِر اأَلْعرَاَف ِفي اْلَفت َْوى َوِفي       اْلُحْك     ِم َلِكْن بِانِْتَفائَِها نُِفي         

 انتهى.
َها. والله     تعالى َوَقْد َتَحي ََّر َشارُِحُه ِفي َمْعَناُه. َوإِنََّما أَطَْلُت ِفي َهِذِه اْلَمْسأَلَِة ِلَمِسيِس اْلَحاَجِة إِلَي ْ

 أعلم.
ْماَلكًا ِفي َكاِلِئ َصَداِقَها، الزَّيَّاِتي: ُسِئَل اْلَعْبُدوِسي َعمَّْن َصي ََّر ِلَزْوَجِه أَ (2): قَاَل ِفي نَ َوازِلِ مسألة   

َمْت لَِقْبِض َذِلَك ابْ نَ ْيِن َلَها بَالَِغْيِن، فَ َلْم يَ لْ  َبِث الزَّْوُج َوَشِهَد َعَلْيِه ُعُدوٌل، َوقَِبَلِت الزَّْوَجُة َذِلَك، َوَقدَّ
َلى األَْماَلِك أِلمِ ِهَما بَ ْعَد َذِلَك بَِنْحِو ِإالَّ َنْحَو َشْهرَْيِن َفَماَت، فَ َوَضَع االبْ َناِن اْلَمْذُكورَاِن يََدُهَما عَ 

ْم َعاَمْيِن، فَ َقاَم َواِرٌث آَخَر لِْلَهاِلِك َواْحَتجَّ ِبَعَدِم اْلَحْوِز ِفي َحَياِة اْلُمَصيِ ِر، َوُشُهوُد التَّْصِييِر لَ 
ْيِن َعَلى اْلَحْوِز. َفَأَجاَب: ِإْن َلْم تَ ثْ ُبْت ِحَيازَُة َيْشَهُدوا ِإالَّ َعَلى التَّْصِييِر َوقَ ُبوِل الزَّْوَجِة وتَ ْقِديِم االبْ ن َ 

عَلى اْلُمْخَتاِر  -اأَلْماَلِك بِبَ يِ َنة  َعَلى ُمَعايَ َنِة اْلِحَيازَِة ِحيَن التَّْصِييِر أَْو بِِإقْ رَارِِهَما َعَلْيِه ِحيَن التَّْصِييرِ 
 انتهى (3)ْصِييُر فَاِسٌد، فَ تَ ُردُّ الزَّْوَجُة اأَلْماَلَك، َوَتْطُلُب َكالِئَ َها."فَالتَّ  -ِمَن اْلَقْوِل أَنَّ اإِلقْ رَاَر بِِه َكاف  

َعْن َرُجل   (4): قَاَل ِفي نَ َوازِِل اْلُمَعاَوَضِة ِمَن اْلِمْعَياِر:" ُسِئَل أَبُو الضِ َياِء َسيَِّدي ِمْصَباحٌ مسألة   
اِقَها، فَ َلْم تَ ْقِبْضَها ِمْنُه ِإَلى َشْهر  أَْو َعام  َمَع ِإْمَكاِن اْلَحْوِز قَ ْبَل َصي ََّر ِلَزْوَجِتِه أَْرضًا ِفي بَِقيَِّة َصدَ 

يَ ُفْت، أَْو  َذِلَك، فَ َهْل َيِصحُّ التَّْصِييُر أَْو يَ ْفُسُد؟ َوِإْن قُ ْلُتْم يَ ْفُسُد ِلَعَدِم اْلُمَناَجَزِة، فَ َهْل يُ ْفَسُخ َما َلمْ 
                                                           

 [ فقرة )ب(. 05ينظر: العمل الفاسي لوحة ]( 1)
: هي" الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة"، ألبي محمد عبد العزيز بن نوازل الزياتي( 2)

ه      ،جم   ع فيه   ا م   ا وق   ف علي   ه م   ن فت   اوى الفقه   اء المت   أخرين م   ن أه   ل ف   اس 0155حس   ن الزي   اتي، ت   وفي س   نة 
 .382غيرهم، وأضاف إليه من نوازل الونشريسي وغيرها. ينظر: الدليل التاريخي صو 
 لم أقف عليه. ( 3)
هو مصباح بن محمد بن عبد الله اليالصوتي ) أبو الضياء(، الفاسي، من أكابر : أبو الضياء سيدي مصباا( 4)

اوى نق ل بعض  ها ف ي المعي  ار، ت وفي س  نة أص حاب أب ي الحس  ن الصُّ غير، ك  ان فقيه اً ص  الحاً حافظ اً، نوازلي  اً، ل ه فت  
 .8/316ه   . ينظر: نيل االبتهاج 951

خلو  
التصيير  
 من الحوز
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َوَذَهَب إِلَْيِه اْلَقَرِويُّوَن  -ا الَِّذي يُِفيُتُه؟ َفَأَجاَب: أَفْ َتى أَبُو ِعْمرَاَن اْلَفاِسيُّ يُ ْفَسُخ َوِإْن فَاَت؟ َومَ 
أَنَّ التَّْصِييَر اَل يَِتمُّ ِإالَّ بِاْلَحْوِز بِأَثَِر اْلَعْقِد، َوِإْن تَ رَاَخى اْلَقْبُض َكاَن بَ ْيعًا فَاِسداً  -َواتََّصَل بِِه اْلَعَملُ 

َمَع اْلِقَياِم، َوِإْن فَاَت ِبَما يَ ُفوُت بِِه الرَّْبُع َكاَنْت ِفيِه اْلِقيَمُة يَ ْوَم اْلَقْبِض. وبالله التوفيق."  يُ َردُّ 
 انتهى(1)

َسيِ ِدي ِمْصَباٌح َعْن َرُجل  َصي ََّر لَِزْوَجِتِه ُجْمَلًة  -َرِحَمُه اللهُ -: ِفي اْلِمْعَياِر أَْيضاً: َوُسِئَل مسألة   
، فَ َفوَّتَهُ مِ  َها ِمْنُه َوَحازَْتُه، َوبَِقَي بَِيِدَها َنْحَو اْلَعْشرَِة أَْعَوام  بِاْلبَ ْيِع لَِرُجل   ْن أَْماَلِكِه ِفي َكالِِئَها، فَ َقَبَضت ْ

َتاِع َنْحواً ِمْن َعاَمْيِن، ثُمَّ قَاَم َأُخ الزَّْوَجِة الَمْذُكوَرِة َعَلى  َتاِع، َواْسَتْظَهَر ِبَرْسم  آَخَر، فَ َبِقَي بَِيِد اْلُمب ْ اْلُمب ْ
ٌر َعْن تَارِيِخ اال بِْتَياِع، يَ َتَضمَُّن ِهَبَة ُأْخِتِه َلُه َجِميَع َما َكاَن َصي ََّر َلَها َزْوُجَها، َوتَارِيُخ اْلِهَبِة ُمَتَأخِ 

َتاَع أَقَ رَّ أَنَّ التَّْصِييَر  الَِّذي َكاَن أُلْخِتِه ِمْن َزْوِجَها فَاِسٌد َغي ُْر َصِحيح  َوأَثْ َبَت أَْيضاً َأُخ الزَّْوَجِة أَنَّ اْلُمب ْ
ُمَواِفٌق َمَع تَارِيِخ ِمْن ِقَبِل أَن ََّها َلْم تَ ْقِبْضُه َوَلْم يَ َزْل بَِيِد الزَّْوِج إَلى أَْن َماَت، َوُوِرَث َعْنُه، َوتَارِيُخ ِإقْ رَارِِه 

اُعُه بِِإقْ رَارِِه ِبَفَساِد التَّْصِييِر أَْم اَل ؟ َوِإْن قُ ْلُتْم بَِفَساِدِه فَِلَمْن َيُكوُن ِهَبِة ُأْخِتِه َلُه، فَ َهْل يَ ْفُسُد ابِْتيَ 
َتاُع اْلَمْذُكوُر ِفيَما  اْلِمْلُك اْلُمَصي َُّر، َهْل لِلزَّْوَجِة أَْو ِلَسائِِر َورَثَِة َزْوِجَها؟ فََأَجاَب: اَل ُيَصدَُّق اْلُمب ْ

لتَّْصِييِر ِإالَّ أَْن تُ َواِفَقُه َعَلى َذِلَك الزَّْوَجُة اْلَمْذُكوَرُة، فَ يُ َردُّ اْلبَ ْيُع َوالتَّْصِييُر، َوتُ َردُّ ادََّعى ِمْن َفَساِد ا
ْن َكاَنْت َقْد ِك َوإِ اأَلْماَلُك إَِلى َورَثَِة الزَّْوِج، َوتَ ْرِجُع َعَلْيِهُم الزَّْوَجُة ِبَكالِِئَها، َوِإنََّما ُردَّ اْلبَ ْيُع ِفي األ ْماَل 

ًعا َصِحيحاً، َواْلبَ ْيُع الصَِّحيُح يُِفيُت اْلبَ ْيَع اْلَفاِسَد إِلقْ رَاِر اْلُمتَ َباِيَعْيِن ِبَفَساِد التَّصْ  ِييِر، َوِإنََّما بِيَعْت بَ ي ْ
ِإْن َعِلَم َوَقَصَد الت َّْفِويَت َلْم يَ ُفْت، يُِفيُت اْلبَ ْيُع الصَِّحيُح اْلبَ ْيَع اْلَفاِسَد ِإَذا َلْم يَ ْعَلِم اْلَبائُِع بِاْلَفَساِد، فَ 

: اْنظُْر قَ ْوَلُه ِفي َهَذا اْلَجَواِب" ِإالَّ َأْن تُ َواِفَقُه ا لزَّْوَجُة َعَلى وََكأَنَُّه بَاَع َما اَل يَْمِلُك. قَاَل اْلَوْنَشرِيِسيُّ
َلى اْلَورَثَِة، َوتَ ْرِجُع َعَلْيِهُم الزَّْوَجُة ِبَكالِِئَها" َفِفيِه نَظٌَر، َذِلَك فَ يُ َردُّ اْلبَ ْيُع َوالتَّْصِييُر، َوتَ ُعوُد اأَلْماَلُك إِ 

َها  فَِإنَّ اْلَمانَِع ِمْن َفَساِد اْلبَ ْيِع ُدوَن ُمَوافَ َقِة الزَّْوَجِة تَ َعلُُّق َحقِ َها بِبَ َقائِِه َعَلى َما َوَقَع، َفاَل   ُيَصدَُّق َعَلي ْ
؛ أَلنَّ َلَها َحق اً ِفي بَ َقائِِه َكَحقِ ِه، فَِإْن تَ َوافَ َقا َعَلى اْلَفَساِد َوَجَب َردُّ اْلبَ ْيِع، َوِإَذا  َكَما اَل ُتَصدَُّق َعَلْيهِ 

 ْصِييِر، فَِإنَّ َكاَنِت اْلِعلَُّة َهِذِه َفَما اْلُموِجُب لَِردِ  التَّْصِييِر ِمْن َغْيِر ُمَوافَ َقِة َورَثَِة الزَّْوِج َعَلى َفَساِد التَّ 
 انتهى (2)َلُهْم َحق اً ِفي بَ َقائِِه."
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 : َوقَ َعْت ِفي َعْشرَِة السَّْبِعيَن بَ ْعَد اْلِمائَِة َوأَْلف  نَازَِلٌة، َوْهَي أَنَّ َرُجاًل َصي ََّر لَِزْوَجِتِه ِجَناناً مسألة   
ِة الزَّْوِج َوبَاَعْتُه ِمَن اْلَغْيِر، فَ َقاَم َواِرُث َزْوِجَها َوبَِقَي يَ َتَصرَُّف ِفيِه ِإَلى أَْن َماَت، َفَحازَْتُه اْلَمْرأَُة بَ ْعَد َوفَا

ُه اَل َحقَّ اْلُمَصيِ ِر َعَلى اْلُمْشَترِي ُمْحَتج اً بَِفَساِد التَّْصِييِر. َفأَفْ َتى َجَماَعٌة ِمْن فُ َقَهاِء َذِلَك اْلَوْقِت بِأَنَّ 
 ْم َيُحْز فَ ْوراً بَ ْيٌع فَاِسٌد، َوَقْد فَاَت بِاْلُخُروِج َعِن اْلَيِد.َلُه ِفي اْلِجَناِن؛ أِلَنَّ التَّْصِييَر َحْيُث لَ 

أَنَّ التَّْصِييَر َكاْلِهَبِة  -ِفي َأْحَكاِمِه اْلُكب َْرى -َوأَفْ َتى بَ ْعُضُهْم ِبَما ُمَحصَُّلُه أَنَّ اْبَن َسْهل  ذََكَر    
قَ ْبِض الشَّْيِء اْلُمَصيَِّر . َوذََكَر أَْيضًا أَنَُّه َكاْلبَ ْيِع ال َيْحَتاُج  َوالصََّدَقِة يَ ْبُطُل ِإْن َماَت اْلُمَصيِ ُر قَ ْبلَ 

َيِصحُّ  (1) الَ ِلِحَيازَة . َونَ َقَل اْلَمتِ يِطيُّ َواْبُن َسْلُموَن َأنَّ بِاْفِتَقارِِه إَِلى اْلَحْوِز َجَرى اْلَعَمُل. فَ َعَلى اأَلوَّلِ 
ْعَد ُحُصوِل اْلَمانِِع َوْهَو َمْوُت اْلُمَصيِ ِر، َوَعَلى أَنَُّه َكاْلبَ ْيِع، َلِكْن َيْحَتاُج ِإَلى قَ ْبُض اْلُمَصيِ ِر َلُهَما ب َ 

ِه ِإْنَجاِز اْلَقْبِض َكَما قَاَل اْلَمتِ يِطيُّ َيُكوُن قَ ْبُضَها بَ ْعَد َمْوِت اْلُمَصيِ ِر فَاِسًدا، يَ ُفوُت ِبَما يَ ُفوُت بِ 
 اْلبَ ْيُع اْلَفاِسُد. 

بَِقْولِِه: َما ذُِكَر ِمْن أَنَّ ِإْخرَاَج اْلَمْرأَِة اْلِجَناَن ِمْن يَِدَها   َوأَفْ َتى أَبُو َحْفص  َسيِ ِدي ُعَمُر اْلَفاِسي   
؛ ألَنَُّه َمَتى ُسلِ َم بُْطاَلُن التَّْصِييِر َوبَ َقاُؤُه بَِيِد َماِلِكهِ  ُر َصِحيح  ِإَلى أَْن  يُ َفوِ ُت التَّْصِييَر اْلَفاِسَد َغي ْ

ياَلُؤُها َعَلْيِه َماَت، فَاْلَحْوُز بَ ْعَد اْلَمْوِت اَل يُِفيُد، ِبَمْنزِلَِة اْلِهَبِة َوالصََّدَقِة، فَ َيُكوُن اْلِجَناُن ِميرَاثًا، َواْستِ 
ُعَها َلُه تَ َعد   َوَتَصرٌُّف ِفي ِمْلِك اْلَغْيِر، فَِلْلَورَثَِة نَ ْقُضُه َوَلْو تَ َعَددَ  ْت فِيِه اْلبَ َياَعاُت، َولَْيَس َهَذا ِمْن َوبَ ي ْ

ْلَحْوِز فَ ْوراً، بَاِب ُمَفوِ تَاِت اْلبَ ْيِع اْلَفاِسِد؛ أِلَنَّ َعْقَد التَّْصِييِر ِفي نَ ْفِسِه َصِحيٌح َوَلِكنَُّه َلْم يَِتمَّ ِلَعَدِم ا
 انتهى (2) لم."فَاْلبَ ْيُع بَ ْعَد ُحُصوِل اْلَمانِِع الَ يُ َتمِ ُمُه. والله تعالى أع

َها، َوَجَزَم بِأَنَُّه  -رحمه الله تعالى -قُ ْلُت َوَقِد اْجَتَمْعُت بِهِ     َواُه اْلَمْذُكوَرِة فَ َرَجَع َعن ْ فَ َفاَوْضُتُه ِفي فَ ت ْ
َر أَنَُّه اْخَتاَر أَنَّ التَّْصيِ  يَر لِْلُمَعي ََّناِت اَل يَ ْفَتِقُر إَِلى اَل فَ ْرَق بَ ْيَن َحْوزَِها قَ ْبَل َمْوِت اْلُمَصيِ ِر أَْو بَ ْعَدُه، َغي ْ

.  ِحَياَزة  َأْصاًل؛ ألَنَُّه َمْحُض بَ ْيع 

                                                           

 . ( سقط من )ب( )ج(1)
 لم أقف عليه .( 2)
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الزَّيْ ُتوِن اْلُمتَ َولِ ي  (2)اْلُمْفِتي َوقْ َتِئذ  ِبِمْكَناَسةِ  -(1)وََكَتَب الشَّرِيُف َسيِ ِدي َعْبُد اْلَقاِدِر السِ ِجْلَماِسي   
َب فَ ت َْوى َسيِ ِدي ُعَمَر اْلَمْذُكوِر َما ُمَحصَُّلُه أَنَّ التَّْصِييَر اْلَمْذُكوَر الَ َعقِ  -اْلَقَضاَء ِبَها بَ ْعَد َذِلكَ 

ْن َكاَلِمِه يُِفيُتُه اْلبَ ْيُع اْلَمْذُكوُر، َواْحَتجَّ ِلَذِلَك بَِفت َْوى َسيِ ِدي ِمْصَباح  الَمْذُكوَرِة، قَاِئاًل: ِإِذ الظَّاِهُر مِ 
ي َحَياِة اْلُمَصيِ ِر، فَ يُ ْفَهُم ِمْنُه أَنَّ اْلِحَياَزَة َوالت َّْفِويَت ِإَذا َوقَ َعا بَ ْعَد َوفَاتِِه َلْم يُ ْعتَ بَ رَا. َأنَّ اْلبَ ْيَع َوَقَع فِ 

َواُه اْلَمْذُكوَرِة َما َنصُُّه:" اْلَحْمُد لِلَِّه َما ُسطِ َر أَْعاَلُه َصِحيٌح، َواَلبُدَّ ِمْن إِ  ِت بَ َقاِء ثْ َباَوتَ َقيََّد َعِقَب فَ ت ْ
ْسِتْداَلُل اْلُمَصيَِّر لِلزَّْوَجِة َتْحَت يَِد َزْوِجَها َحتَّى َماَت، فَ َوَقَع اْلبَ ْيُع، َواألَنْ َقاُل أَْعاَلُه َكَذِلَك ِهي، َواال

يد  ِبَها َواِضٌح َغِنيٌّ َعِن اْلَمزِيِد. والله تعالى أعلم، وََكَتَب َعْبُد الله تَ َعاَلى بِْلَقاِسِم ْبِن َسعِ 
 انتهى (4). "(3)الَعِميرِي

أَنَُّه قُ ْلُت: َلْم َيْظَهْر ِلي َوْجُه االْسِتْداَلِل ِبَكاَلِم أَِبي الضِ َياِء ِمْصَباح  اْلَمْذُكوِر؛ أِلَنَّ َمْجَرى َكاَلِمِه    
؛ أِلَنَُّه َحَمَلُه َعَلى أَنَّهُ  َر ُمِفيت   َقَصَد بِاْلبَ ْيِع اإِلفَاتََة. والله تعالى أعلم. ِإنََّما َجَعَل اْلبَ ْيَع ِفي نَازِلَِتِه َغي ْ

َرُه فَ َلْم َتُحْزُه ِمْنُه َوتَ رَاَخْت َحتَّى بَاَعُه ِمْن َغْيرَِها،مسألة    َمَضى  : ِإَذا َصي ََّر ِلَزْوَجِتِه َمَثاًل َعَقارًا أَْو َغي ْ
ُعُه الثَّاِني َكَما يُِفيُدُه الَحطَّاُب؛ أِلَنَُّه ذََكَر  ًعا فَاِسًدا إَذا بَاَعُه بَائُِعُه َمرًَّة ثَانَِيًة َوْهَو ِفي بَ ي ْ أَنَّ الَمِبيَع بَ ي ْ

                                                           

قاض ي مكناس ة  : هو عبد القادر بن أحمد أو محمد السجلماسي، الفقيه العالم ة،عبد القادر السّلماسي( 1)
ه   . 0029الزيتون، من مصنفاته:" شرح عل ى تحف ة اب ن عاص م"، " ش رح عل ى بس تان المه ج لمي ارة"، ت وفي س نة 

 .4/44، األعالم 8410ينظر: موسوعة أعالم المغرب ص
مدينة بالمغرب في بالد  -بكسر أوله وسكون ثانيه ونون وبعد األلف سين مهملة -: هيمكناسة الزيتون( 2)

بينها وبين مراكش أربع عشرة مرحلة نحو المشرق، ومكناسة الزيتون حصينة مكينة في طريق المار من فاس  البربر
إلى سال على شاطىء البحر فيه مرسى للمراكب ومنها تجلب الحنطة إلى شرق األندلس. ينظر: معجم البلدان، 

 .5/020م( 0995در، لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي، ط: الثانية، )بيروت: دار صا
: ه   و س   عيد ب   ن أب   ي القاس   م العمي   ري الج   ابري الت   ادلي: فاض   ل، م   ن قض   اة المغ   رب، ل   ه اش   تغال العمي   ري( 3)

بالتأريخ. نسبته إلى بني عمير )من تادال(، ولد بفاس القرويين، وانتقل به والداه إل ى مكناس ة الزيت ون، فتق دم فيه ا 
"الفهرس   ت" ف   ي أس   ماء ش   يوخه وبع   ض س   يرته، و" التنبي   ه واإلع   الم إل   ى أن ول   ي قض   اءها. وت   وفي به   ا. م   ن كتبه:

بفض   ل العل   م واألع   الم" و "ال   ورد الن   دى" ف   ي الس   يرة النبوي    ة، مض   افا إليه   ا ض   بط غري   ب اللغ   ة وأس   ماء األم   اكن 
 .3/99ه  . ينظر: األعالم 0092وتعريفها وأخبار الفتوحات اإلسالمية وفتح المغرب واألندلس، توفي سنة 

 . م أقف عليه( ل4)

بيع المصير  
قبل حوزه  
 فوات  
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ُعُه. قَاَل:" َوُمْقَتَضى َكالَِمِهْم أَنَُّه اَل ِخاَلَف فِ  ي َذِلَك، يَِدِه قَ ْبَل أَْن يَ ْقِبَضُه الُمْشَترِي، فَِإنَُّه يَْمِضي بَ ي ْ
 .(1)ِخاَلِف ِفي َذِلَك َلْم أَِقْف َعَلْيِه لَِغْيرِِه"َوَما َحَكاُه ِفي الشَّاِمِل ِمَن ال

: إَذا قَ َبَضِت الزَّْوَجُة َمَثاًل الشَّْيَء الُمَصي ََّر َوَلْم َيُكْن قَ ْبُضَها َلُه َعَلى اْلَفْوِر، فَ َعَمَد إِلَْيِه مسألة   
ِني نَ ْقضًا للتَّْصِييِر الَواِقِع لِلزَّْوَجِة أَْم اَل، قَ ْواَلِن، الزَّْوُج َوبَاَعُه َوْهَو ِفي يَِدَها، فَ َفِي َكْوِن بَ ْيِعِه الثَّا

 .والرَّاِجُح َكَما يُِفيُدُه الَحطَّاُب أَنَُّه نَ ْقٌض للتَّْصِييِر، ويَْمِضي اْلبَ ْيُع الَواِقُع ِمْنُه، والِهَبُة َكالبَ ْيعِ 
اتِِه بَِيِد الزَّْوَجِة، وأمَّا إَذا بَاَعُه أَْو َوَهَبُه بَ ْعَد فَ َواتِِه بَِيِدَها وَهَذا ُكلُُّه َحْيُث َوَقَع بَ ْيُع الزَّْوِج قَ ْبَل فَ وَ    

ٌر ُمْعتَ َبر . ُعُه َغي ْ  فَ بَ ي ْ
، مسألة    : إَذا بَاَعِت الزَّْوَجُة َمَثاًل َما ُصيِ َر َلَها قَ ْبَل أَْن َتُحوزَُه ِمَن الزَّْوِج، وَكاَن َذِلَك بَ ْعَد تَ رَاخ 

ى َما ذََكُروُه ِفي الُمْشَترِي يَِبيُع َما اْشتَ رَاُه ِشرَاًء فَاِسدًا قَ ْبَل أَْن يَ ْقِبَضُه ِمَن الَبائِِع، والرَّاِجُح َجَرى َعلَ 
ِر َفاَل ، والِهَبُة والصََّدَقُة والِعْتُق والرَّْهُن واإلَجارَُة َكالبَ ْيِع، وأمَّا إَذا بَاَعْتُه ِبَفْوِر التَّْصِيي(2)أنَّ َذِلَك فَ ْوتٌ 

 ِإْشَكاَل ِفي ِصحَِّة اْلبَ ْيِع ِلُوُقوِعِه قَ ْبَل أَْن يَ ْعَترَِي التَّْصِييَر َفَساٌد. والله تعالى أعلم
، َوطَاَل الزََّماُن َوْهَو ِفي يَِد الُمَصيَِّر َلُه َوَلْم مسألة    : إَذا قُِبَض اْلَعَقاُر الُمَصي َُّر بَ ْعَد تَ َوان  َوتَ رَاخ 

يِه ُمَفوِ ٌت، َجَرى َعَلى الِخاَلِف ِفي طُوِل الزََّماِن َهْل يُِفيُت الَعَقاَر الَمِبيَع فَاِسًدا أَْم اَل؟ َيْحُصْل فِ 
قَاَل ِفي الشَّاِمِل:" واْخُتِلَف ِفي فَ ْوِت الَعَقاِر بالطُّوِل، َفِفيَها: "يَ ُفوُت بِِه. َوِفيَها: لَْيَس السَّنَ َتاِن 

  (3)َل: َأْصَبُغ: ِإالَّ َكِعْشرِيَن َسَنة. َوُحِماَل َعَلى الِوفَاِق".والثَّاَلُث فَ ْوتاً. قَا
واقْ َتَصَر الَموَّاُق عَلى قَ ْولِِه ِمَن الُمَدوَّنَِة:" قَاَل اْبُن الَقاِسِم: اَل يُِفيُت الدُّوَر واأَلَرِضيَن َحَوالَُة    

"  انتهى (4)َأْسَواق  أْو طُوُل َزَمان 

                                                           

 .8/686، والشامل 326-4/325ينظر: مواهب الجليل  ( 1)
ينظر: عقد الجواهر الثمينة ف ي م ذهب ع الم المدين ة، ألب ي محم د ج الل ال دين عب د الل ه ب ن نج م ب ن ش اس ( 2)

ب  ن ن  زار الج  ذامي الم  الكي، تحقي  ق: د. حمي  د ب  ن محم  د لحم  ر، ط: األول  ى، )بي  روت: دار الغ  رب اإلس  المي، 
 . 8/509م (  8113 -ه   0483

والن  وادر والزي  ادات عل  ى م  ا ف  ي المدون  ة م  ن غيره  ا م  ن األمه  ات، ألب  ي محم  د ب  ن ، 8/686ينظ  ر: الش  امل ( 3)
عبد الله القيرواني، تحقيق: عبد الله المرابط الترغي، ومحمد الدباغ، ط: األولى، )بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 

 ز 6/098م( 0999
 . 6/859إلكليل ينظر: التاج وا( 4)

بيع المصير  
قبل الحوز  

 نقض للتصيير

بيع المصير  
قبل حوزه  

حكمه حكم  
 البيع الف اسد

 

ال يفيت  
ة  العق ار حوال
األسواق  

 وطول الزمان
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َيا -ُحكَّامِ َوِفي ُمِعيِن ال    َما َنصُُّه:" َوفَ ْوُت اأُلُصوِل اَل َيُكوُن ِإالَّ بِاْلِبَناِء  -َلمَّا َتَكلََّم عَلى بَ ْيِع الث ُّن ْ
 . انتهى.(1)واْلَهْدِم واْلَغْرِس َوَنْحِو َذلَك. َهَذا ُهَو الَمْشُهوُر ِمَن الَمْذَهِب"

الَمتِ يِطيَِّة، ِإالَّ أَنَُّه َجَعَل ُمَقاِبَل اْلَمْشُهوِر فَ ْوتَ َها ِبَحَوالَِة  َوَقرِيٌب ِمْنُه اِلْبِن َهاُروَن ِفي اْخِتَصارِ    
اأَلْسَواِق. َوَنصُُّه:" واْلَفْوُت ِفي اأَلُصوِل َعَلى الَمْشُهوِر بِالِبَناِء والَهْدِم والَغْرِس وَنْحِو ذِلَك. وقَاَل 

 انتهى (2) اِق َكالَحيَ َواِن واْلُعُروِض."َأْشَهُب َوَأْصَبُغ: يُِفيتُ َها َحَواَلُة اأَلْسوَ 
" وبِاْشِترَاِطِه ِفي بَ ْيع  فَاِسد   -ِفي الرَّْهنِ  -َوذََكَر الَحطَّاُب ِفي الت َّْنِبيِه الَخاِمِس ِفي قَ ْوِل الُمْخَتَصرِ    

َما َنصُُّه:" َوأَمَّا الدُّوُر  -يُوُنسَ  َحْيُث َتَكلََّم َعَلى َمْسأََلِة َغْلِق الرَّْهِن َعِن اْبنِ -َظنَّ ِفيِه اللُُّزوَم"، 
 انتهى (3)َواأَلَرُضوَن فاَل يُِفيتُ َها َحَواَلُة اأَلْسَواِق َواَل طُوُل الزََّماِن، َوِإنََّما يُِفيتُ َها الَغْرُس واْلِبَناُء"

بِاْلَهْدِم واْلَغْرِس َوَنْحِو َذِلَك،  الَحطَّاِب َما َنصُُّه:" فَ ْوُت اأُلُصوِل اَل َيُكوُن ِإالَّ  (4)َوِفي اْلِتزَاَماتِ    
 انتهى(5)َهَذا ُهَو الَمْشُهوُر ِمَن الَمْذَهِب" 

 –َما َنصُُّه:" َواْخُتِلَف ِفي اأُلُصوِل، َفَمْذَهُب اْبِن الَقاِسِم  لِْلَجزِيرِي (6)َوِفي الَمْقِصِد الَمْحُمودِ    
ُة اأَلْسَواِق، وإنًَّما يُفيتُ َها الِبَناُء والَهْدُم والَغْرُس، ِخالَفًا أِلَْصَبَغ أنَُّه اَل يُِفيتُ َها َحَوالَ  -وبِِه اْلَعَملُ 
 انتهى (7)َوَأْشَهَب"

                                                           

 . 8/488ابن عبد الرفيع ( ينظر: 1)
 ، فقرة ]أ[.012ينظر: اختصار المتيطية لوحة  ( 2)
 .   08/611،  والجامع البن يونس 6/550ينظر: مواهب الجليل ( 3)
ه   ، 954: هو" تحرير الكالم في مسائل االلتزام"، لمحمد بن محمد الحطاب، المت وفي التزاما  الحطاب( 4)

ه ف  ي كت ب أه ل الم  ذهب ب اب وال فص ل مق  رر، فقص د جم ع م  ا تيس ر م ن مس  ائله وض بط أقس امه، وتبي  ين ل يس ل 
 . 849مشكله وتحرير أحكامه. ينظر: الدليل التاريخي ص

ينظر: تحرير الكالم في مسائل االلتزام، لإلمام الحطاب، تحقيق: عبد السالم محم د الش ريف، ط: األول ى، ( 5)
 . 0/833م( 0924) بيروت: دار الغرب، 

: ه  و" المقص  د المحم  ود ف  ي تلخ  يص العق  ود"، ألب  ي الحس  ن عل  ي ب  ن يح  ي ب  ن القاس  م المقص  د المحم  ود( 6)
ه  ، عرف بوثائق الجزيري، أجاد فيه، كثر اس تعمال الن اس ل ه، م ن مص ادر 625الصنهاجي الجزيري المتوفى سنة 

 . 312ابن عاصم في تحفته. ينظر: الدليل التاريخي ص
 . 025: الجزيري صينظر( 7)
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الر َِساَلِة:"واْخُتِلَف ِإَذا طَاَل الزََّماُن ِفي الدُّوِر واأَلَرِضيَن، والَمْشُهوُر (2)ِفي َشرْحِ (1)وقَاَل اْبُن نَاِجي   
ُة َكِعْشرِيَن َسنًة، فَِإنَُّه ُمِفيٌت. نَ َقَلُه اللَّْخِميُّ َعْن َأْصَبَغ، أَنَُّه لَْيَس ِبَفْوت   . َوِقيَل: ِإْن طَاَلِت الُمدَّ

ِإَلى أَنَُّه ِوفَاٌق. َوقَاَل اْبُن ُرْشد : ِفي ( 3)قَاِئاًل: الَبَُد أَْن يَْدُخَلَها الت َّْغِييُر ِفي َذِلَك. َوَأَشاَر الَمازِرِيُّ 
 انتهى. (4)ِن، ِكاَلُهَما ِفي ِكَتاِب الشُّْفَعِة ِمَن الُمَدوَّنَِة"َذِلَك قَ ْوالَ 

تَ َغي ََّرِت َوِفي ِكَتاِب الشُّْفَعِة ِمَن الَمتِ يِطيَِّة:" فَِإْن طَاَل الزََّماُن َسنَ تَ ْيِن أْو َثاَلثًا ِفي البَ ْيِع الَفاِسِد، أْو    
 (5)اِلك  ِفي الر ِبَاِع واْبِن الَقاِسِم. وقَاَل َأْشَهُب َذِلَك فَ ْوٌت"األْسَواُق، فَ َلْيَس َذِلَك ِبَفْوت  ِعْنَد مَ 

 انتهى.
 وقَاَل قَ ْبَل َذِلَك: فَِإِن اْختَ َلَف الُمتَ َباِيَعاِن والشَِّفيُع ِفي الثََّمِن. قَاَل ِفي الُمَدوَّنَِة: فَِإْن َلْم تَ ُفتِ    

، أْو َهْدم  أْو بِنَ  اُر ِبطُوِل َزَمان  َتاِع، َتَحاَلَفا وتَ َفاَسَخا الدَّ اء  أْو بَ ْيع  أْو ِهَبة ، َوْهَي بَِيِد الَبائِِع أِو الُمب ْ
" يُ ْؤَخُذ ِمْنُه أَنَّ ُطولَ  اُر ِبطُوِل َزَمان   واَل ُشْفَعَة. ثُمَّ قَاَل:" وقَ ْولُُه ِفي الكَتاِب:" فَِإْن َلْم تَ ُقِت الدَّ

 . (6)الُمتَ َباِيَعْيِن فَ ْوٌت. إلخ" الزََّماِن ِفي الدُّوِر ِفي اْخِتاَلفِ 
 أَنَّهُ وِفي نَ َوازِِل الُمَعاَوَضِة ِمَن الِمْعَياِر أَنَّ اْبَن َمْرُزوق  ُسِئَل َعمَِّن اْشتَ َرى َربْ ًعا واْشتَ َرَط َعَلى الَبائِعِ    

َلى َعْيِن الَبائِِع وبَ ْعِض الَورَثَِة َنْحًوا ِمْن ِإِن اْسُتِحقَّ ِمْن يَِدِه َعوََّضُه ِمْلكًا آَخَر، فَاْستَ َغلَُّه الُمْشَترِي ع

                                                           

: هو قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني، فقي ه، م ن القض اة، م ن أه ل القي روان. تعل م فيه ا ابن نامي( 1)
وولي القضاء ف ي ع دة أم اكن. م ن مؤلفات ه: " ش رح المدون ة " و " ش رح رس الة اب ن أَب ي َزيْ د القيروان ي " و " ش رح 

 .844، شجرة النور ص8/08ينظر: نيل االبتهاج  ه  .239التهذيب للبراذعي "، توفي سنة
ه    ش رح حس ن 239هو" شرح الرسالة "، لقاسم ب ن عيس ى ب ن ن اجي التن وخي، المت وفى س نة  شرا الرسالة:( 2)

 .031مفيد أثنى عليه الفقهاء. ينظر: الدليل التاريخي ص.
بف تح  -يعرف باإلمام، أصله م ن م ازر: هو محمد بن على بن عمر التميمي )أبو عبدالله( المازري، المازري( 3)

مدينة في جزيرة صقلية، إمام بالد إفريقية وما وراءها وصار اإلمام لقباً له، أخ ذ ع ن اللخم ي واب ن -الزاي وكسرها 
الصائغ وغيرهما، وممن أخذ عنه باإلجازة القاضي عياض، من تصانيفه: "شرح التقلين" "المعل م" "ش رح البره ان" 

 .833-8/830ينظر: الديباج المذهب ه.   536توفي سنة 
 . 8/043ينظر: شرح الرسالة البن ناجي ( 4)
 [ ، فقرة )ب(.005ينظر: اختصار المتيطية لوحة ]( 5)
 [، فق  رة )أ(، وته  ذيب المدون  ة للبراذع  ي008[، فق  رة )ب(، ولوح  ة ]000( ينظ  ر: اختص  ار المتيطي  ة لوح  ة ]6)

4/035. 
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َعَلى الَوْجِه َثالَثِيَن َسَنًة، ثُمَّ قَاَم بَ ْعُض الَورَثَِة ِممَّْن َلْم يَِبْع يَْطُلُب الشُّْفَعَة ِفي الَمِبيِع. َفَأَجاَب: البَ ْيُع 
ِسَخ البَ ْيُع، َوِإْن فَاَت بَِغْرس  أْو بَِناء  أْو َنْحوِِه َلزَِم الَمْذُكوِر فَاِسٌد، فَِإْن َلْم يَ ُفِت البَ ْيُع الَمْذُكوُر فُ 

..."إلخ، فَ َلْم َيْجَعْل طُوَل الزََّماِن َثالَثِيَن َسَنًة ُمِفيًتا لِْلبَ ْيِع الَفاِسِد. والله تَ َعاَلى (1)الُمْشَترِي ِقيَمُتهُ 
 أَْعَلُم.
لسََّواِقي، ِإَذا بِيَع بَ ْيعًا فَاِسداً، َفُحْكُمُه ِفيَما يُِفيُتُه ُحْكُم الَماُء اْلَجارِي َكاْلُعُيوِن وا َتْكمِّيل :   

 .(2)الَعَقاِر، َكَما أَفْ َتى بِِه اللَّْخِميُّ ونَ َقَلُه البُ ْرزُِليُّ 
َم َعْن أَِبي الضِ َياِء ِمْصَباح  أَنَّ الشَّْيَء الُمَصي ََّر إَذا َلْم يُ ْقَبْض فَ ْورًا مسألة    َوفَاَت بَِيِد الُمَصيَِّر : تَ َقدَّ

َلُه َضِمَن ِقيَمَتُه يَ ْوَم الَقْبِض. وَلِكنَّ الَجارِي َعَلى قَ ْوِل الُمْخَتَصِر تَ بَ ًعا لَِغْيرِِه، " فَِإْن فَاَت َمَضى 
َر أَنَّ قَاِعَدَة ا(3)الُمْختَ َلُف ِفيِه بِالثََّمِن" فَ َقْط؛  (4)لُمْخَتَصِر أَْغَلِبيَّةٌ ، أَنَُّه يَْمِضي بِالثََّمِن اَل بِالِقيَمِة، َغي ْ

 أِلَن َُّهْم أَْوَرُدوا َعَلى ُمِضيِ  الُمْختَ َلِف ِفيِه بِالثََّمِن َمَسائَِل.
لََّس : ِإَذا َصي ََّر الزَّْوُج َمَثاًل لَِزْوَجِتِه ِمْلًكا فَ َلْم َتُحْزُه إالَّ بَ ْعَد ُمْهَلة ، ثُمَّ َماَت الُمَصيِ ُر أَْو ف َ مسألة   

َجَرى ِفي تَ ْقِديِمَها َعَلى الُغَرَماِء الِخاَلُف الُمَشاُر إلَْيِه بَِقْوِل الُمْخَتَصِر آِخَر الَفَلِس" َوِفي َكْوِن 
ْلَعِة تُ ْفَسُخ ِبَفَساِد البَ ْيِع أَْو اَل؟ أْو ِفي الن َّْقِد؟ أَقْ َواٌل"  .(5)الُمْشَترِي َأَحقَّ بِالسِ 

فَ ْرَق بَ ْيَن الَمْوِت والَفَلِس، كَما ذََكُروا أنَّ الرَّاِجَح ُهَو الَقْوُل اأَلوَُّل، وْهَو َكْوُن  وَقْد ذََكُروا أَنَُّه اَل     
فَ لََّس  الُمْشَترِي أْو الُمَصيَِّر َلُه َأَحقَّ ِبَها إَِلى أَنَّ َيْستَ ْوِفَي ثََمَنُه. َكَما ذََكُروا أَنَّ َمَحلَّ الِخاَلِف إَذا

ْلَعُة بَِيِد الُمْشَترِي أْو الُمَصيَِّر َلُه، وأمَّا إَذا فَ لََّس وِهَي بَِيِد الَبائِِع، فَِإْن َردََّها لَُه  الَبائُِع أْو َماتَ  والسِ 
 . واللُه تَ َعاَلى أَْعَلُم.(6)الُمْشَترِي فَ ْهَو ُأْسَوُة الُغَرَماءِ 

                                                           

 . 5/058ينظر: الونشريسي ( 1)
نظ   ر: فت    اوى الش   يخ أب    ي الحس    ن اللخم   ي القيروان    ي، جم   ع وتحقي    ق: د.حمي    د ب   ن محم    د لحم    ر، ) دار ي( 2)

 .  3/355، جامع مسائل األحكام 90البيضاء: دار المعرفة، د.ت( ص
 .049( ينظر: المختصر ص3)
مض  ى ( ق ال الش يخ عل  يش:" وم ا ذك  ره المص نف أكث  ري؛ ألن ه تق  دم للمص نف أن البي  ع وق ت الجمع  ة إن ف ات 4)

بالقيمة، وهو مختلف فيه، ويأتي له في بيوع اآلجال... ، ويأتي له في العينة ما يخ الف ه ذا أيض اً . ينظ ر: م نح 
 .5/66الجليل 

 .090( ينظر: المختصر ص5)
 . 5/55، مواهب الحليل 5/822ينظر الخرشي ( 6)
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 ي الدَّْينِّ.فصل: َأذُْكُر فِّيهِّ َمَسائَِّل الت ُّْهَمةِّ َعَلى َفْسخِّ الدَّْينِّ فِّ 
 

: قَاَل ِفي ِكَتاِب الصَّْرِف ِمَن الُمَدوَّنَِة:" ِإَذا قَ َبْضَت ِمْن َغرِيِمَك َديْنًا َفاَل تُِعْدُه إِلَْيِه َمَكاَنَك مسألة
 انتهى. َأْي: للت ُّْهَمِة َعَلى َفْسِخ الدَّْيِن ِفي الدَّْيِن. (1)َسَلًما ِفي َشْيء "

، َلْم : ِفي ِكَتاِب السَّ مسألة    َلِم ِمَن الُمَدوَّنَِة" ِفيَمْن َلُه َعَلى َرُجل  َدْيٌن، فَ َقاَل أُْسِلُمُه َلَك ِفي طََعام 
ْيِن َغي ُْر  (2)َيُجْز َحتَّى يَ ْقِبَضُه ثُمَّ تَ ُردَُّه" ْيِن ِفي الدَّ انتهى، َفَكأَنَُّه بَ َنى َعَلى أَنَّ الت ُّْهَمَة َعَلى َفْسِخ الدَّ

 .(5()4)نَاَزَعُه ِفيِه اللَّقَّاِني بَ ْيَن الَمْسأَلَتَ ْينِ  (3)َما فَ رََّق بِِه ِفي الت َّْوِضيحِ ُمْعتَ بَ َرة . وَ 
ِه : قَاَل ِفي الُمَدوَّنَِة:" َوَلْو َأْسَلْمَت إِلَْيِه َدنَانِيَر ثُمَّ َقَضاَكَها ِبَحَدثَاِن َذِلَك ِمْن َدْين  َلَك َعَليْ مسألة   

 .(7)ِبَحَدثَان" (6)ُجْز، ويُْكَرُه َذِلَك ُكلُّهُ ِبَغْيِر َشْرط  َلْم يَ 
: قَاَل ِفي الُمَدوَّنَِة:" قَاَل َماِلٌك: َوِإْن َكاَن َلَك ِعْنَد َرُجل  َدْيٌن فَ ُقْلَت اْعَمْل بِِه ِقرَاضاً، َلْم مسألة   

ِإالَّ َأْن يَ ْقِبَضُه ِمْنُه ثُمَّ يُِعيَدُه إِلَْيِه. قَاَل اْبُن َيُجْز. وََكَذِلَك َلْو َأْحَضَرُه فَ َقاَل َلُه ُخْذُه ِقرَاضاً َلْم َيُجْز، 
ْيِن َويَزِيَدُه"  انتهى (8)الَقاِسِم: َخْوَف أَْن َيُكوَن اْعَتاَد أَْن يُ َؤخََّرُه بِالدَّ

ْيِن ِقرَاًضا تَ ُزوُل بِالَقْبِض، َوَصرََّح أَ     بُو اْلَحَسِن فَ َقاَل: الت ُّْهَمُة َفَمَشى َعَلى أَنَّ الت ُّْهَمَة ِفي َعْوِد الدَّ
                                                           

 . 3/99ينظر: تهذيب المدونة ( 1)
 .3/33ينظر: تهذيب المدونة  (2)
 .  9/39 ( ينظر3)
: هو محمد بن حسن اللقاني، )أبو عبد الله(: الشهير بناص ر ال دين اللق اني، إم ام، محق ق، أص ولي، اللقاني( 4)

أخذ عن النور السنهوري، وعنه أعالم منهم: يحيى القرافي، وسالم السنهوري، وعبد الرحمن األجهوري، وغي رهم، 
زه ر ف ي تالمذت ه وتالم ذة تالمذت ه، إلي ه انته ت رياس ة العل م أقرأ العل م نح واً م ن س تين س نة وعم ر حت ى انحص ر األ

بمص ر بع د م وت أخي ه الش مس، ل ه:" ط رر عل  ى التوض يح" و"حاش ية عل ى المحل ى عل ى جم ع الجوام ع" و"ش  رح 
 .898-890، شجرة النور ص 824-8/828ه    . ينظر: نيل االبتهاج  952خطبة المختصر" توفي سنة 

، وش  رح بس  تان فك ر المه  ج ف  ي تكمي ل الم  نهج، لعب  د  6/326ه الزرق اني م ا ذه  ل عن  ( ينظ ر: الف  تح الرب  اني في5)
 .600-614، من البيت 809القادر السجلماسي، تحقيق: جمعة عبد الله الكعبي ص

 زيادة من )ج(. ( 6)
 . 3/99ينظر: تهذيب المدونة ( 7)
: األولى، )بيروت: دار الكتب : المدونة، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، ط( ينظر8)
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 . انتهى.(2()1)تَ ُزوُل بِاْلَقْبِض َوَلْو أََعاَدُه بِاْلُقْرِب"
َما َنصُُّه:" َوْهَو َجار   –َعِقَب َكاَلم   -وذََكَر ِفي نَ َوازِِل الِبُيوِع ِمَن البُ ْرزُِليِ  أَنَّ بِِه اْلَعَمَل؛ أِلَنَُّه قَالَ     

ْيِن ِإَذا َدفَ َعُه إِلَْيِه َوَردَُّه ِفي اْلَحاِل َفَجائٌِز، َوبِِه اْلَعَمُل ِإَذا َصحَّ َذِلَك َوَلْم َعَلى َمْسأََلِة الْ  ِقرَاِض بِالدَّ
 انتهى (3) يَ تَ َفاَهَما َعَلْيِه."

َنُه َوبَ ْيَن َمْسأََلِة الصَّْرِف السَّابَِقَة، بَِأنَّ َمْسأََلةَ     الِقرَاِض ِفيَها نَ ْقُل الَماِل ِمْن  َوفَ رََّق ِفي الت َّْوِضيِح بَ ي ْ
 . واللُه تَ َعاَلى أَْعَلُم (4)ِذمَّة  أِلََمانَة  فَ َتْضُعُف الت ُّْهَمةُ 

َم. َوَيْسَتِمرُّ ِفي مسألة    ْيِن ِقرَاضًا َلْم َيُجْز َذِلَك، َكَما تَ َقدَّ ْيِن ِلَمِديِنِه اْعَمْل بِالدَّ : ِإْن قَاَل َربُّ الدَّ
 .(5)دَّْيِن َكَما ِفي الُمْخَتَصرِ َضَماِن ال

ْيِن  قَاَل ِفي الدَُّررِ     : ِإالَّ أَْن َتْشَهَد َلُه بَ يِ َنٌة أَنَُّه اْشتَ َرى بِِه لِْلِقرَاِض َوَصدََّقُه َربُّ الدَّ َعْن اْبِن َمْرُزوق 
ْيِن"  انتهى (6)ِفي َذِلَك، فَ َيُكوُن الضََّماُن ِمْن َربِ  الدَّ

، فَ َلمَّا َحلَّ اأَلَجُل قَاَل َلُه َغرِيُمُه : َسمِ مسألة    َع اْبُن الَقاِسِم: َمْن أَقْ َرَض َرُجاًل َطَعاًما إَِلى َأَجل 
َعاَم َقْد ِبْعِني طََعاَمَك أَْقِضَك، فَِإِن ابْ َتاَع ِمْنُه بِنَ ْقد  َفاَل بَْأَس، َوِإْن َكاَن إَِلى َأَجل  َلْم َيُجْز؛ أِلَنَّ الطَّ 

َع لَْيِه، َفآَل اأَلْمُر ِإَلى َأْن َأَخَذ ِمْنُه ِفي الطََّعاِم الِذي َكاَن َلُه َعَلْيِه ِمَن اْلَقْرِض الثََّمَن الَِّذي بَا َرَجَع إِ 
َذِلَك  َلىبِِه، فَِإْن َكاَن نَ ْقًدا َجاَز، َوِإْن َكاَن إَِلى َأَجل  َلْم َيُجْز؛ أِلَنَُّه َفَسَخ الطََّعاَم ِفي َذِلَك الطََّعاِم إِ 
مَّ ِشرَاُؤُه اأَلَجِل. اْبُن ُرْشد : فَ َلْو بَاَعُه ِمْنُه بَِثَمن  إَِلى َأَجل  َعَلى َغْيِر َشْرِط أَْن يَ ْقِضَيُه إِيَّاُه، فَ َلمَّا تَ 

َنُه َوبَ ْيَن َقَضاُه ِإيَّاُه، َلْم َيُجْز أَْيضاً، َوُفِسَخ ِمْن بَاِب اْلُحْكِم بِالذَّرَائِِع اَل ِمْن َأْجِل أَنَُّه حَ  رَاٌم ِفيَما بَ ي ْ

                                                           

التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، ، و 6/326ه الزرقاني( ينظر: الفتح الرباني فيما ذهل عن1)
لخليل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي المصري، تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، ط: األولى، 

، وشرح بستان فكر المهج  9/39( م8112 -ه  0489يبويه للمخطوطات وخدمة التراث، )القاهرة: مركز نج
 .802-809ص

 من قوله فمشى... بالقرب سقط من )أ( )ج( .( 2)
 لم أقف عليه .( 3)
 . 9/39ينظر: ( 4)
 .9/845ينظر: النوادر والزيادات ( 5)
 . ( لم أقف عليه6)

ضمان المدين  
حال    للدين

العمل به  
 قراضاً 
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. اْبُن ُرْشد : َوَلْو َكاَن الطََّعاُم ِمْن (1)َخالِِقِه ِإْن َصحَّ َعَمُلُه ِفيِه َعَلى َغْيِر َشْرط  َواَل َعاَدة  َواَل ِرَضاء  
ْثِل الثََّمِن الَِّذي أ ْسَلَم إِلَْيِه ِفيِه نَ ْقًدا، بَ ْيع  َلْم َيُجْز أَْن َيْشَترَِي ِمْنُه طََعامًا َعَلى أَْن يَ ْقِضَيُه إِيَّاُه ِإالَّ ِبمِ 

 انتهى (2)اَل أََقلَّ َواَل َأْكثَ َر."
َرِحَمهُ  -(3)َوِمْن أَفْ رَاِد َكاَلِم اْبِن الَقاِسِم َهَذا َما ُسِئَل َعْنُه َشْيُخَنا َسيِ ِدي ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الصَّاِدقِ    

َشْخصاً أَقْ َرَض أِلُنَاس  َطَعاًما، فَ َلمَّا َحلَّ َأَجُلُه َلْم َيِجُدوا طََعاًما، فَ َباَع َلُهْم  ، َوَذِلَك َأنَّ -اللُه تَ َعاَلى
، فَ َقَضْوا ِمْنُه، َوأَْنظََرُهْم بِالدَّرَاِهِم ِإَلى ُحلُوِل َأَجِلهَ   -ا. َفَأَجابَ َطَعاًما بَِأْربَ َعِة َدرَاِهَم لِْلُمدِ  ِإَلى َأَجل 

 (4) بَِقْولِِه: َهِذِه ِحيَلٌة اَل َتُجوُز، َوَيِجُب َفْسُخ اْلُعْقَدِة اْلَمْذُكوَرِة. واللُه أَْعَلُم." -تَعاَلى َرِحَمُه اللهُ 
 انتهى

َنُه َوبَ ْيِن َخالِِقِه ِإْن َصحَّ  -: اْسُتِفيَد ِمْن قَ ْوِل اْبِن ُرْشد  تنبيه    " اَل ِمْن َأْجِل أَنَُّه َحرَاٌم ِفيَما بَ ي ْ
أَنَّ َمَسائَِل الت َُّهِم اْلَمْبِنيََّة َعَلى َسدِ  الذَّرَائِِع َكِبُيوِع اآلَجاِل َوبُِيوِع اْلِعيَنِة والت ُّْهَمِة َعَلى  -ُه... إلخ"َعَملُ 

ْيِن َوَما َأْشَبَه َذِلَك، تُ ْفَسُخ ِفي الظَّاِهِر، واَِل ُيَصدَُّق اْلَفاِعُل ِفي ِصحَِّة قَ  ْصِدِه َفْسِخ الدَّْيِن ِفي الدَّ
َنُه َوبَ ْيَن الله تَ َعاَلى ِإْن َصحَّ َقْصُدُه.  بَاِطناً، ِإالَّ أَنَُّه اَل إِْثَم َعَلْيِه ِفيَما بَ ي ْ

ْز وِمْن َذِلَك َمْسأََلُة َسَماِع أَِبي زَْيد : ِإْن أَْعَطى َحاِمُل الطََّعاِم رَبَُّه َعَلى نَ ْقِص َطَعاِمِه َذَهًبا َلْم َيجُ    
ْمِل انْ تَ َقَد ِكرَاَءُه. قَاَل اْبُن ُرْشد : لِتُ ْهَمِتِهَما َعَلى أَنَّ َما َدَفَع إِلَْيِه ِمَن اْلِكرَاِء، بَ ْعُضُه ثََمٌن ِلحَ ِإْن َكاَن 

َنُه َوبَ ْيَن ا للِه الطََّعاِم َوبَ ْعُضُه َسَلٌف، فَ َيْدُخُلُه اْلبَ ْيُع والسََّلُف، َواَل َشْيَء َعَلى فَاِعِل َذِلَك ِفيَما بَ ي ْ
 انتهى (5) تَ َعاَلى ِإْن َلْم يَ ْقِصْد َذِلَك."

ِفيَمْن َدَفَع ِديَنارًا َأْجَر َسَنة ، فَ َعِمَل بَ ْعَضَها ثُمَّ تَ َقاَياَل  -أَْيًضا -َوَنْحُو َهَذا قَ ْوُل اْبِن ُرْشد     

                                                           

 ابن رشد... رضاء سقط من )أ( .( 1)
 .9/98ر: البيان والتحصيل ينظ( 2)
: هو محمد بن عبد الصادق، الع الم، العالم ة، الفقي ه، الن وازلي، المفت ي، ) أب و عب د محمد بن عبد الصاد ( 3)

الل   ه( محم   د ب   ن عب   د الص   ادق ال   دكالي، الفرج   ي، ق   رأ عل   ى الحس   ن ب   ن رحَّ   ال، درَّس مختص   ر خلي   ل بمس   جد 
ه     . ينظ  ر: س  لوة 0095فت  وى بف  اس نح  واً م  ن ثالث  ين س  نة، ت  وفي س  نة الق  رويين زمانً  ا كثي  راً وش  رحه، ك  ان مرج  ع ال

 . 6/8808، موسوعة أعالم المغرب العربي 312/ 0األنفاس
 . ( لم أقف عليه4)
  6/890، والتاج واإلكليل 2/335ينظر: مختصر ابن عرفة ( 5)
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َنُه َوبَ ْيَن اللِه تَ َعاَلى ِإَذا َلْم َوَتَحاَسَبا، فَ َردَّ بَِقيََّة َما َعَلْيِه َدرَاهَم أَنَُّه اَل ِخاَلَف ِفي صِ  حَِّتِه ِفيَما بَ ي ْ
 .(1)يَ ْعَماَل َعَلى َذِلكَ 

َوَردَّ  َوِفي اْلُمَدوَّنَِة: ِفيَمْن ابْ َتاَع ِسْلَعًة ِإَلى َأَجل  بِِنْصِف ِديَنار ، فَ َلمَّا َوَجَب اْلبَ ْيُع أَْعطَاُه ِديَنارًا   
نَ ُهَما َوبَ ْيَن اللِه  (2) ْم َيُجْز."َعَلْيِه بَِقي ََّتُه َدرَاِهَم لَ  قَاَل اللَّْخِميُّ: اتَِّهَمُهَما، َواَل َشْيَء َعَلْيِهَما ِفيَما بَ ي ْ

 انتهى (3)تَ َعاَلى."
نَ ُهَما َوبَ ْيَن اللِه تَ َعاَلى إِ     ْن َصحَّ َوِبِحَكايَِة اْبِن ُرْشد  االت َِفاَق َعَلى أَن َُّهَما اَل َشْيَء َعَلْيِهَما ِفيَما بَ ي ْ

ْن نَ َوازِلِِه َقْصُدُهَما، تَ ْعَلُم َما ِفي َسْوِق البُ ْرزُِليِ  ِلَذِلَك َكاْلُمَقاِبِل؛ أِلَنَُّه قَاَل ِفي َمَساِئِل بُِيوِع اآلَجاِل مِ 
ِفي  (4)ِعي ِ :" وَهَذا  ُكلُُّه َعَلى َمْذَهِب َماِلك  ِفي بُِيوِع اآلَجاِل، َوَعَلى َمْذَهِب الشَّافِ -بَ ْعَد َكاَلم   -

َك َذِلَك ُكلِ ِه فَ ْهَو َجائٌِز، وََكَذا َعَلى َمْذَهِب اللَّْخِميِ  ِعْنَدنَا، الَِّذي يَ ُقوُل: ِإَذا َلْم يَ ْعَماَل َعَلى َذلِ 
نَ ُهَما َوبَ ْيَن اللِه تَ َعاَلى ِلَك. واللُه تَ َعاَلى ، َويُ ْفَسُخ ِإْن ُعِثَر َعَلى ذَ (5)ابِْتَداًء َفاَل َشْيَء َعَلْيِهَما ِفيَما بَ ي ْ

 .(7)انتهى. واْنظُِر اْلَحطَّاَب ِفي أَوَِّل بُِيوِع اآلَجالِ  (6)أَْعَلُم."

                                                           

 . 9/459ينظر التاج واإلكليل ( 1)
 .3/98( ينظر: تهذيب المدونة 2)
 . 6/8992التبصرة  ( ينظر:3)
هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشى المطلب الشافعى، )أبو العباس( : الشافعي( 4)

أحد األئمة األربعة عند أهل السنة ، وإليه ينسب الشافعية، دخل بغداد وصنف بها كتبه القديمة . ثم خرج إلى 
من مصنفاته: "المسند فى الحديث"، ه. 814توفى سنة  مصر وصنف بها كتبه الجديدة ، وأقام بها إلى أن

تهذيب األسماء واللغات، أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، "أحكام القرآن"، "كتاب األم". ينظر: 
لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي طبقات الشافعية الكبرى، ، 69-0/44)بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(

يق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط: الثانية، )الناشر: هجر الدين السبكي، تحق
 . 8/90 ه (0403للطباعة والنشر والتوزيع، 

 من قصدهما ... وبين الله تعالى سقط من )ج( .( 5)
 . 3/069ينظر: جامع مسائل األحكام ( 6)
أن يكون المتبايعان قصدا الممنوع وتحيال عليه  ، وفيه ما نصه:" وال فرق بين6/898ينظر: مواهب الجليل ( 7)

بالج   ائز ف   ي الظ   اهر أو ل   م يقص   داه وإنم   ا آل أمرهم   ا إل   ى ذل   ك ق   ال ف   ي التوض   يح الم   تهم علي   ه ف   ي ه   ذا الب   اب  
 كالمدخول عليه   إال أن الداخل عليه آثم آكل الربا".     



 الجعرود فتح الله جهيمة و د. فتحيمحمد د. مصطفى  – التحرير في مسائل التصيير 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 8102لسنة                      العدد األول                                       جملة كلية الشريعة والقانون     

12 

 

: ُسِئَل أَبُو اْلَفْضِل اْلُعْقَباِني َعمَّْن َلُه َعَلى َرُجل  ِديَناٌر َفطََلَبُه بَِقَضائِِه، فَ َلْم َيِجْد ِعْنَدُه َما مسألة   
ْيِن لِْلِمْديَاِن: ُخْذ ِمنِ ي ِكَساِئي ِبَدْين  إَِلى َأَجل  بَِأْكثَ َر ِممَّا ُيَساِوي َوِبْعَها ُيَخلِ ُصُه ِمْنُه، فَ َقا َل َربُّ الدَّ

ْلَعِة إَلى اأَلَجِل الَِّذي َأخَّْرُتَك بِِه، َهْل َتُجوُز َهِذِه المُ  َقى َلَك ِمْن ثََمِن السِ  َها، َويَ ب ْ َعاَمَلُة َوَخلِ ْصِني ِمن ْ
َر ِفيِه، َوَوْجُه اْلَمْنِع ُمَضاَهاتُُه الر ِبَا اْلُمَحرََّم بِاْلُقرْ أَْم اَل  آِن؛  ؟ َفَأَجاَب: اْلَحْمُد لِلِه، َهَذا بَ ْيٌع اَل َخي ْ

 .(1)َوْهَو التَّْأِخيُر بِالدَّْيِن َعَلى الز ِيَاَدِة"
ِفي الرَُّجِل َتُكوُن َلُه َعَلى الرِ َجاِل ِمائَةُ  :" قَاَل َماِلكٌ -ِفي َتْكِميِل الت َّْقِييدِ  -َوقَاَل اْبُن َغازِي:   

 َوَخْمِسيَن ِإَلى ِديَنار ، فَِإَذا َحلَّْت قَاَل َلُه الَِّذي َعَلْيِه الدَّْيُن: بِْعِني ِسْلَعًة ثََمنُ َها ِمائَُة ِديَنار  نَ ْقًدا ِبَمائَة  
. َهَذا بَ ْيٌع اَل َيْصُلُح، َوَلْم يَ َزْل أَْهُل الْ  َهْوَن َعْنُه. قَاَل َماِلٌك: َوإِنََّما ُكرَِه َذِلَك أِلَنَُّه ِإنََّما َأَجل  ِعْلِم يَ ن ْ

ُر َعْنُه اْلِمائََة اأُلوَلى ِإَلى اأَلَجِل الَِّذي ذََكَر َلُه آِخَر َمرَّ  ة ، َويَ ْزَداُد َعَلْيِه يُ ْعِطيِه ثََمَن َما بَاَعُه بَِعْيِنِه َويُ َؤخِ 
: "َهَذا َعَلى َما قَاَل؛ أِلَنَّ (3). قَاَل اْلَباِجيُّ (2)ِفي تَْأِخيرِِه َعْنُه، فَ َهَذا َمْكُروٌه اَل َيْصُلحُ َخْمُسوَن ِديَناراً 

، فَاْشتَ َرى ِمْنُه ِعْنَد اأَلَجِل ِسْلَعًة ُتَساِوي ِمائًَة ِبَماَئة  َوخَ  ْمِسيَن، َمْن َكاَن َلُه َعَلى َرُجل  ِمائٌَة إَِلى َأَجل 
ُيْشِبُه  َديْ َنُه اأَلوََّل، فَِإنََّما َقَضاُه ثََمَن ِسْلَعِتِه َوزَاَدُه َخْمِسيَن ِفي َديِْنِه لَِتْأِخيرِِه َعْن َأَجِلِه، فَ ْهوَ  فَ َقَضاهُ 

ْلَعَة ِبَمائَة  ُمعَ  جََّلة ، َوَخْمِسيَن رِبَا اْلَجاِهِليَِّة، َويَْدُخُلُه أَْيًضا بَ ْيٌع َوَسَلٌف؛ أِلنَُّه ِإنََّما ابْ َتاَع َهِذِه السِ 
َرُه بِاْلِمائَِة الَِّتي َحلَّْت َعَلْيِه، َوُوُجوُه اْلَفَساِد ِفي َهَذا َكِثَيرٌة، فَِإْن َوَقَع، َفِفي اْلُمَدوَّنَةِ ُمَؤجََّلة ؛ لِي ُ   َعْن َؤخِ 

ْلَعِة ِبَمائَة  َوَخْمِسيَن، فَِإْن فَاَتْت َفِقيَمتُ َها، وََكانَا َعَلى َأَجِلِهَما ِفي الدَّ  :" يُ ْفَسُخ بَ ْيُع السِ  ْيِن َماِلك 
 ، (4)اأَلوَِّل"

                                                           

 . 5/010ينظر: المعيار للونشريسي ( 1)
ن أن    س، تحقي    ق: محم    د ف    ؤاد عب    د الب    اقي، )بي    روت: دار إحي    اء الت    راث العرب    ي، لمال    ك ب     ( ينظ    ر: الموط    أ2)

 . 8/693م( 0925
: ه  و س  ليمان ب  ن خل  ف ب  ن س  عد التجيب  ي القرطب  ي، )أب  و الولي  د( الب  اجي: فقي  ه، م  الكي، كبي  ر، م  ن الب  امي( 3)

ه   فمك ث ثالث ة  486رجال الحديث. أصله م ن بطلي وس، ومول ده ف ي باج ة باألن دلس. رح ل إل ى الحج از س نة 
أعوام. وأقام ببغداد ثالثة أعوام، وبالموصل عاًما، وفي دمشق وحلب مدة. وع اد إل ى األن دلس، ف ولي القض اء ف ي 
بع    ض أنحائه    ا. م    ن نص    انيفه: "إحك    ام الفص    ول، ف    ي أحك    ام األص    ول" ،"اخ    تالف الموط     آت" ،"اإلش    ارة"، 

 .0/331، الديباج المذهب 689-3/683ه  . ينظر: ترتيب المدارك 494"المنتقى".توفي سنة 
ه    ( 0338( ينظ  ر: المنتق  ى ش  رح موط  أ مال  ك، ألب  ي الولي  د الب  اجي، ط: األول  ى، )الق  اهرة: مطبع  ة الس  عادة، 4)

5/65-66 . 

من بيوع   
 العينة
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 انتهى (3)ِمثْ َلُه" (2)َعْن َماِلك   (1)َوَرَوى َيْحَيى ْبُن َيْحَيى

يُوِن َوالرُُّهوِن، وََكاَن اْلَقاِضي أَبُو َعْبِد اللِه اْلِمكْ     َناِسي َوَهِذِه اْلَمْسأََلُة تَ َقُع َكِثيرًا بَ ْيَن َأْصَحاِب الدِ 
، وََكاَلِم أَبِي ِإْسَحاَق، وََكاَلِم اللَّْخِميِ  (4)، َحتَّى َوَقَف َعَلى َنصِ  اْلُمَوطَّأِ َيْجَنُح لِلرُّْخَصِة ِفي َذِلكَ 

. واللُه اْلُمْستَ َعاُن. َويَأِتي َشْيٌء َعِن (6). َوِمثْ ُلُه اِلْبِن َعَرَفَة ِفي بَاِب اْلَقْرضِ (5)ِفي ِكَتاِب اأَلَجلِ 
 اْلبُ ْرزُِليِ  ِفي اْلَفْصِل بَ ْعَدُه.

أَنَّ اْلَمِديَن إَذا َدَفَع لَِربِ  الدَّْيِن ِفي َديِْنِه ِسْلَعًة َلْم َيُجْز َلُه ِشرَاُؤَها  : ذََكَر النَّاِصُر اللَّقَّاِنيُّ مسألة   
ْيِن اأَلوَّ  ِل؛ أِلَنَُّه يَ ُؤوُل ِإَلى ِمْنُه ِبُمَؤخَّر  ِمْن َغْيِر ِجْنِس الدَّْيِن اأَلوَِّل، أَْو ِمْن ِجْنِسِه َوْهَو َأْكثَ ُر ِمَن الدَّ

َها َلْغوٌ  ْيِن ِفي الدَّْيِن؛ ِإْذ َما َخرََج ِمْن يَِد اْلَمِديِن َوَعاَد إِلَي ْ . واللُه تَ َعاَلى أَْعَلُم َوَأْحَكُم. الَ (7)َفْسِخ الدَّ
 َربَّ َغي ْرُُه.

                                                           

: ه  و يحي ى ب  ن يحي  ى ب  ن كثي ر الليث  ي القرطب  ي: )أب  و محمَّ د(، اإِلم  ام الحج  ة الثب  ت، رئ  يس يحي  ى ب  ن يحي  ى( 1)
وكبيره  ا، س  مع الموط  أ أوالً م  ن ش  بطون ث  م س  معها م  ن مال  ك غي  ر االعتك  اف وروايت  ه  علم  اء األن  دلس. وفقيهه  ا

أشهر الروايات، وسمع ابن وهب وابن القاسم وابن عيينة ونافعاً القاري والليث بن سعد وغيرهم، وعنه أبناؤه عبي د 
واب  ن وض  اح وبق  ي ب  ن الل  ه وإس  حاق ويحي  ى واب  ن حبي  ب، وتفق  ه ب  ه م  ن ال يحص  ى كث  رة، م  نهم العتب  ي واب  ن م  زين 

ه     ع   ن اثنت   ين  834مخل   د، وآخ   ر م   ن ح   دث عن   ه ابن   ه عبي   د الل   ه ، نش   ر م   ذهب مال   ك باألن   دلس، ت   وفي س   نة 
 . 64-63، وشجرة النور ص0/622وثمانين سنة. ينظر: ترتيب المدارك 

 .5/66في المنتقى ]نافع[  (2)
 .66-5/65ينظر: المنتقى شرح الموطأ  (3)
لإلمام مالك بن أنس، أول كتاب في شرائع اإلس الم، ت وخى في ه الق وي م ن ح ديث أه ل الموطأ : هو الموطأ( 4)

الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، أحسن تبويبه وترتيبه، وض عه بحس ب م ا يحتاج ه المس لمون ف ي 
يحي ى الليث ي، ومحم د ب ن  عباداتهم ومعامالتهم وآدابهم، أشهر رواياته وأكثرها تداوالً بين العلماء روايتا يحي ى ب ن

 . 99-29الحسن الشيباني. ينظر: اصطالح المذهب ص
 . 9/4093ينظر: التبصرة ( 5)
ينظ  ر: المختص  ر الفقه  ي، لمحم  د ب  ن محم  د اب  ن عرف  ة ال  ورغمي التونس  ي الم  الكي، تحقي  ق: د. ح  افظ عب  د ( 6)

 -ه       0435الخيري   ة،  ال   رحمن محم   د خي    ر، ط: األول   ى، ) الناش   ر: مؤسس    ة خل   ف أحم   د الخبت    ور لألعم   ال
 . 6/301م (  8104

 لم أقف عليه .( 7)

خرج من   ما 
 يد المدين

وعاد إليها  
 لغو
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، َوْهيَ  ُّوُز َشْرعاً. فصل: َأذُْكُر فِّيهِّ َمَسائَِّل تَ َقُع بَ ْيَن َأْربَابِّ الد ِّيُونِّ  ُمَؤد ِّيَة  إَِّلى َما ََل َي
 

فَِإْن َكاَنِت  اْعَلْم أنَُّه ِإَذا بَاَع الرَُّجُل ِمْن َغْيرِِه ِسْلَعًة ثُمَّ اْشتَ رَاَها ِمْنُه بِأََقلَّ ِممَّا بَاَعَها بِِه أَوَّاًل،   
َعَتاِن ُمَؤجََّلتَ ْيِن اتُِّهَم َعَلى َذِلَك َسائُِر النَّا ، َوَلْو َلْم َيُكْن َواِحٌد ِمَن (1)ِس. قَاَل اْبُن َعرََفَة: ات َِفاقًاالبَ ي ْ

واْبُن َعَرَفَة  (2)الُمتَ َبايَِعْيِن ِمْن أَْهِل اْلِعيَنِة. َوِإْن َكاَنِت اأُلوَلى ُمَؤجََّلًة، فَ َقاَل اللَّْخِميُّ واْبُن َبِشير  
ُرُهَما: ُحْكُمُهَما ُحْكُم َما ِإَذا َكان َ  ، َفذََكَر (3)َتا ُمَؤجََّلتَ ْينِ َوَغي ْ . َوِإْن َكاَنِت األوَلى نَ ْقًدا والثَّانَِيُة أِلََجل 

ُهَما أَنَُّه اَل يُ ت ََّهُم ِإالَّ (5). قَاَل اْبُن َبِشير  واْبُن اْلَحاِجبِ (4)قَ ْولَْينِ  اللَّْخِميُّ واْلَمازِرِيُّ  : اْلَمْشُهوُر ِمن ْ

                                                           

 .5/364ينظر: المختصر الفقهي ( 1)
إب  راهيم ب ن عب  د الص  مد ب  ن بش  ير التن  وخي المه دوي، )أب  و الط  اهر(، إم  ام فقي  ه، ح  افظ، بين  ه  : ه  واب  ن بش  ير( 2)

ختيارات ه، أخ ذ ع ن اإلم ام الس يوري وبين أبي الحسن اللخمي قرابة، وتفقه علي ه ف ي كثي ر م ن المس ائل، ورد علي ه ا
وغي ره، م ن مؤلفات ه:" كت اب التنبي ه"، و" الت ذهيب عل ى الته ذيب" و"كت اب المختص ر"، ذك ر في ه أن ه أكمل ه س  نة 

، ش    جرة الن    ور 834-0/833ه      . م    ات ش    هيداً ل    م يوق    ف عل    ى س    نة وفات    ه. ينظ    ر: ال    ديباج الم    ذهب 586
 .086ص

 . 4/393ليل للحطاب ، مواهب الج9/4098ينظر: التبصرة  (3)
شرح التلقين، ألبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَِّميمي المازري المالكي، ، و 9/4098( ينظر: التبصرة 4)

م( 8112تحقيق: سماحة الشيخ محمَّد المختار الس المي، ط: األولى، )بيروت: دار الغرب اإِلسالمي،
 .4/393الجليل للحطاب  ، ومواهب8/388
: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، )أبو عمرو( جمال الدين ابن الحاجب: فقيه امبابن الح( 5)

مالكي، من كبار العلماء بالعربية. كردي األصل. ولد في أسنا )من صعيد مصر( ونشأ في القاهرة، وسكن 
و " الشافية " في دمشق، ومات باإلسكندرية. وكان أبوه حاجبا فعرف به. من مؤلفاته: " الكافية " في النحو، 

الصرف، و " مختصر الفقه " استخرجه من ستين كتابًا، في فقه المالكية، ويسمى " جامع األمهات " وغيرها. 
 .062-069، شجرة النور الزكية ص 28-8/92ه  . ينظر: الديباج المذهب 646توفي سنة 
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انَ َتا َمعًا نَ ْقًدا ُحِمَل أَْمُرُهَما َعَلى اْلَجَواِز، َواَل يُ ت ََّهَماِن ِفي َشْيء  ِمْن َذِلَك . َوِإْن كَ (1)أَْهُل اْلِعيَنةِ 
. فَِإْن َكاَن َأَحُدُهَما ِمْن أَْهِل الْ  ، ِإالَّ أَْن َيُكونَا ِمْن أَْهِل اْلِعيَنِة فَ يُ ت ََّهَماِن بِات َِفاق  ِعيَنِة، فَ َقاَل بِات ََّفاق 

َها. َونَ َقَل اْبُن ُمْحرِز  َكاَل َأْصَبُغ: َذلِ  َم َك ِبَمْنزَِلِة َما ِإَذا َكانَا ِمْن أَْهِل اْلِعيَنِة؛ أِلَنَّ اآلَخَر يُ َعاِمُلُه َعَلي ْ
ا ِلَما ، ِخاَلفً (5)واْبُن َشاس   (4)اْبُن ُرْشد  واْلَقرَاِفيُّ  (3)، وََكَذا(2)َأْصَبَغ َكأَنَُّه اْلَمْذَهُب َوَلْم يُ َقيِ ْدُه ِبَشْيء  

. َوقَ يََّد اللَّْخِميُّ واْلَمازِرِيُّ َكاَلَم َأْصَبَغ ِبَما ِإَذا َلْم َيُكِن (6)يَ ْقَتِضيِه َكاَلُم الت َّْوِضيِح ِمْن أَنَُّه َضِعيفٌ 
يِن ُحِمَل َعَلى أَنَُّه لَ  يِن، فَِإْن َكاَن مْن أَْهِل الَفْضِل َوالدِ  ْم يُ َعاِمْلُه َعَلى الثَّاِني ِمْن أَْهِل اْلَفْضِل والدِ 

 . (7)اْلِعيَنةِ 
، فَِإَذا قَ َبَضَها مسألة    َلِع ِمْن َرُجل  بَِثَمن  إَِلى َأَجل  : " ُسِئَل َماِلٌك َعِن الرَُّجِل ِممَّْن يُِعيُن بَ ْيَع السِ 

وَّاًل اْشتَ رَاَها ِمْنُه بَ ْعَد َذِلَك ِفي ابْ َتاَعَها ِمْنُه َرُجٌل َحاِضٌر َكاَن قَاِعًدا َمَعُهَما، ثُمَّ ِإنَّ الَِّذي بَاَعَها أَ 

                                                           

بي بكر بن يونس، أبو عمرو ، وجامع األمهات، لعثمان بن عمر بن أ 5/364( ينظر: المختصر الفقهي 1)
جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي، تحقيق: أبو عبد الرحمن األخضر األخضري، ط: الثانية، ) 

 .358م( ص8111 -ه  0480الناشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، 
 . 5/364( ينظر: المختصر الفقهي 2)
بي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي ، والذخيرة، أل8/48ينظر: المقدمات الممهدات ( 3)

الشهير بالقرافي، تحقيق: محمد حجي، وآخرون، ط: األولى، )بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 
 .8/629، وعقد الجواهر الثمينة البن شاس 5/02م(0994

بالقرافي )شهاب  : هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله ، الصنهاجي األصل، المشهورالقرافي ( 4)
، م   ن تص   انيفه: "ال   ذخيرة ف   ي الفق   ه" ، و"ش   رح ه 686ال   دين، أب   و العب   اس(، فقي   ه، أص   ولي مفس   ر، ول   د س   نة 

، شجرة النور ص  812 -0/815، الديباج المذهبه  624المهذب" ، "التنقيح في أصول الفقه" توفي سنة 
022. 

ذامي الس   عدي المص   ري، ج   الل ال   دين، )أب   و : ه   و عب   د الل   ه ب   ن نج   م ب   ن ش   اس اب   ن ن   زار، الج   اب   ن ش   ا ( 5)
محم   د(، ش   يخ المالكي   ة ف   ي عص   ره بمص   ر، م   ن أه   ل دمي   اط، م   ن مؤلفات   ه: "الج   واهر الثمين   ة ف   ي م   ذهب ع   الم 

ه     . ينظ   ر: ال   ديباج 601المدين   ة " ف   ي فق   ه المالكي   ة، ت   وفي ب   دمياط مجاه   ًدا، واإلف   رنج محاص   رون له   ا. س   نة 
 .065، شجرة النور الزكية ص0/391المذهب 

 .  4/393، ومواهب الجليل للحطاب 5/390( ينظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق 6)
، 4/393، ومواه        ب الجلي        ل للحط        اب 888-8/880، وش        رح التلق        ين 9/4098ينظ        ر: التبص        رة  ( 7)

 .5/364والمختصر الفقهي 
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نَ ُهَما."  انتهى (1) َمْوِضع  َواِحد . قَاَل: اَل َخي َْر ِفي َهَذا، َوأَرَاُه َكأَنَُّه ُمَحلِ ٌل ِفيَما بَ ي ْ
 يِه أَنَُّه َمْكُروٌه.ُيْختَ َلُف فِ  (2)قَاَل  اْبُن ِديَنار : َوَهَذا ِممَّا ُيْضَرُب َعَلْيِه ِعْنَدنَا، َوْهَو ِممَّا الَ    
ِلَك َوَلْو َوَحاِصُل َما ذََكَرُه الزُّْرقَاِنيُّ ِفي َذِلَك: أَنَُّه ِإْن بَاَعَها الثَّاِلُث ِمَن اأَلوَِّل قَ ْبَل قَ ْبِضَها ُمِنَع ذَ    

َع أَْيضاً، َكَما قَاَلُه ِفي ِفي َمَجاِلَس، َوِإْن بَاَعَها ِمْنُه بَ ْعَد اْلَقْبِض، فَِإْن َكاَن ِفي َمْجِلس  َواِحد  ُمنِ 
 .(4). َوِإْن بَاَعَها بَ ْعَد اْلَقْبِض ِفي َمْجِلس  آَخَر َجاَز، ِإالَّ لِتَ َواُطؤ  َعَلى تَ َعدُِّد اْلَمْجِلسِ (3)الشَّاِملِ 

اِفِع، ثُمَّ مسألة    يَِبيُعَها ِمْنُه بَِثَمن  َأْكثَ َر  : ِإَذا َدَفَع َرُجٌل َدرَاِهَم ِلَمْن َيْشَترِي ِبَها ِسْلَعًة َعَلى ِمْلِك الدَّ
، َلْم َيُجْز َذِلَك؛ ِلُمَضاَهاتِِه الر ِبَا؛ أِلَنَّ أَْمَر اْلَقاِبِض آَل إَِلى أَْن قَ بَ  –َض ِمائًَة ِمْنُه ِفي ِذمَِّتِه ِإَلى َأَجل 

َعِن اْبِن ُرْشد  آِخَر َفْصِل  (5)ا نَ َقَلُه اْلَحطَّابُ لَِيْدَفَع ِمائًَة َوِعْشرِيَن بَ ْعَد ُمدَّة ، َويُ ْؤَخُذ اْلَمْنُع ِممَّ  -َمَثاًل 
 َوْهَي َمْسأََلٌة َكِثيَرُة اْلُوُقوِع ِفي َزَمانَِنا.. (6)اْلِعيَنِة. َوَنْحُوُه لِلزُّْرقَاِنيِ  اْسِتْظَهاراً 

نَ ْقدًا َوأَنَا َأْشَترِيَها ِمْنَك بِاثْ َنْي َعْشَر  : اَل َيُجوُز لِلرَُّجِل أَْن يَ ُقوَل لَِغْيرِِه اْشَتِر ِسْلَعًة بَِعْشرَة  مسألة   
، َكَما ِفي اْلُمْخَتَصرِ   . (7)ِإَلى َأَجل 

يُوِن ِفي َزَمانَِنا أَْيضاً. فَِإْن قَاَل َلُه اْشَترَِها َوأَنَ     ا أُْرِبُحَك َوْهَي َمْسأََلٌة َكِثيرَُة اْلُوُقوِع بَ ْيَن أَْربَاِب الدِ 
 . (8)َصر ِْح َلُه ِبِمْقَداِر الر ِْبِح، ُكرَِه فَ َقْط عَلى الَمْشُهورِ ِفيَها، َوَلْم يُ 

                                                           

 .6/93، والنوادر والزيادات 9/29ينظر: البيان والتحصيل  ( 1)
 سقط من )ب(. ( 2)
 .8/594ينظر: بهرام  (3)
 .5/092ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل ( 4)
 .4/492( ينظر: مواهب الجليل 5)
 .5/094ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل  (6)
 .9/29، والبيان والتحصيل 050( ينظر: المختصر ص7)
 . 8/56ينظر: المقدمات الممهدات ( 8)



 الجعرود فتح الله جهيمة و د. فتحيمحمد د. مصطفى  – التحرير في مسائل التصيير 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 8102لسنة                      العدد األول                                       جملة كلية الشريعة والقانون     

11 

 

. فَِإْن َلْم ُيَصر ِْح بِالر ِْبِح َواَل ِبَقْدرِِه، َوإِنََّما قَاَل أَنَا َأْشَترِيَها ِمْنَك، أَْو (2): يُْمَنعُ (1)وقَاَل اْبُن َحِبيب  
ُر، فَ َقاَل ابْ  : يُْكَرهُ اْشَترَِها َوَلَك ِفيَها الَخي ْ رُُه: َيُجوزُ (4)، َوتَِبَعُه ِفي الُمْخَتَصرِ (3)ُن َحِبيب   (5). وقَاَل َغي ْ

. 
:" َكرُِهوا أَْن يَ ُقوَل اَل َيِحلُّ ِلَي أَْن أُْعِطيَك ثََمانِيَن ِفي ِمائَة ، (6): قَاَل اْلَقاِضي ِعَياضٌ مسألة   

".َوَلِكْن َهِذِه ِسْلَعٌة ِقيَمتُ َها ثََمانُوَن ُخْذهَ   .(8)انتهى. وتَِبَعُه ِفي اْلُمْخَتَصرِ  (7)ا ِبَمائَة  ِإَلى َأَجل 
ُمرُّ : َكِثيراً َما يَ َقُع ِفي َوْقِتَنا أَنَّ التَّاِجَر َيُكوُن َجاِلًسا ِفي َحانُوتِِه ُمْشَتِغاًل بِاْلبَ ْيِع والشِ رَاِء، فَ يَ مسألة   

َنَك، ثُمَّ ِإَذا َذَبْحتَ َها َوبِْعَت بِِه َرُجٌل فَ يَ ُقوُل َلُه: ُخْذ َهِذِه الدَّرَ  اِهَم َواْشَتِر ِبَها َشاًة لِْلَوزِيَعِة بَ ْيِني َوبَ ي ْ
نَ َنا، َوَما يَ ُنوُبَك ِمَن الثََّمِن ِفي َنِصيِبَك ِمَن اللَّْحِم َرَجْعُت بِِه َعَلْيَك. َواَل   َسَقَطَها َوَقَع الِحَساُب بَ ي ْ

َيُجوُز؛ أِلَنَُّه َسَلٌف ِمَن التَّاِجِر لَِنِصيِب اْلَقاِبِض ِمَن الثََّمِن َجرَّ َلُه نَ َفًعا َوْهَو َشكَّ أَنَّ َهَذا اْلِفْعَل اَل 
ُقُد الثََّمَن ِمْن َمالِِه َوي َ  تَ َولَّى تَ َولِ ي الَقاِبِض لِِتْلَك الُكَلِف، فَِإْن َكاَن الُمتَ َولِ ي لِلشِ رَاِء ُهَو الَِّذي يَ ن ْ

                                                           

ب ن س ليمان ب ن ه ارون الس لمي اإللبي ري القرطب ي، )أب و م روان(، ع الم  : هو عبد الملك بن حبي بابن حبيب( 1)
األن  دلس، وفقيهه  ا ف  ي عص  ره. أص  له م  ن طليطل  ة، م  ن بن  ي ُس  ليم، أو م  ن م  واليهم. ول  د ف  ي إلبي  رة، وس  كن قرطب  ة. 

 فت    وفي بقرطب    ة. ك    ان عالم    ا بالت    اريخ واألدب، رأًس    ا ف    ي فق    ه المالكي    ة، م    نوزار مص    ر، ث    م ع    اد إل    ى األن    دلس 
مؤلفات   ه:"حروب اإلس    الم " و " طبق   ات الفقه    اء والت   ابعين " و  " الواض    حة " ف   ي الس    نن والفق   ه "، ت    وفي س    نة 

 .94، شجرة النور ص 8/2الديباج المذهب ، 8/22ه  . ينظر: ترتيب المدارك 832
 . 6/22( ينظر: النوادر والزيادات 2)
 .8/0108طة ، والتنبيهات المستنب6/22 ( ينظر: النوادر والزيادات3)
 . 050( ينظر: المختصر ص 4)
الشرح الكبير، ألحمد الدردير أبو البركات، تحقيق: محمد عليش، ) بيروت: دار الفكر، د.ت( ( ينظر: 5)

وإن أومأ من غير تصريح بلفظه نحو: وال يكون إال خيراً، جاز"، قال الدسوقي في  ، وفيه ما نصه:" 3/29
 يح وهو الحق خالفًا لظاهر كالم المصنف هنا من الكراهة".حاشيته:" أي: كما هو مفاد التوض

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي، السبتي، )أبو الفضل(، عالم المغ رب  هو: القاضي عياض( 6)
وإم    ام أه    ل الح    ديث ف    ي وقت    ه، ول    ي قض    اء س    بتة، ث    م قض    اء غرناط    ة، م    ن تص    انيفه:" الش    فا بتعري    ف حق    وق 

ه     ، قي  ل: س   مَّه 544ارك" و" ش  رح ص  حيح مس   لم "، ت  وفي بم   راكش مس  موماً س  نة المص  طفى" و" ترتي  ب الم   د
 .040-041، شجرة النور الزكية ص 42 -8/43يهودي . ينظر: الديباج المذهب 

 . 8/0108ينظر: التنبيهات المستنبطة ( 7)
 .  050( ينظر: المختصر ص 8)
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 .(1)ْرِجُع َعَلى َأْشرَاِكِه ِبَما يَ ُنوبُ ُهْم ِمَن الثََّمِن، َجاَز؛ أِلَنَُّه َمْحُض تَ َفضُّل  َعَلْيِهمْ الُكَلَف، ثُمَّ ي َ 
ِمْن : ِإَذا قَاَل التَّاِجُر لِْلَمْأُموِر اْشَتِر ِلي َشاًة أِلُْضِحَية  أَْو َعِقيَقة  َمَثاًل ِبَعْشَرة ، َوانْ ُقْد ثََمنَ َها مسألة   

َتِني ِبَها َدفَ ْعُت َلَك َعْشَرَتَك َوزِْدُتَك ِدْرَهَمْيِن ِفي ُمَقابَ َلِة َعَمِلَك، َحُرَم َذِلَك، فَِإْن َماِلَك، فَ  ِإْن أَتَ ي ْ
ْرَهَمْيِن، َكَما ِفي اْلُمْخَتَصرِ  ْن ، فَإِ (2)ُعِثَر َعَلى َذِلَك بَ ْعَد اْلَعَمِل، فَِلْلَعاِمِل األ َقلُّ ِمْن أُْجَرِة ِمْثِلِه والدِ 

 َعَلى اآلِمِر َلْم َيْشَترِِط اآلِمُر َعَلى اْلَمْأُموِر الن َّْقَد َجاَز؛ َسَواٌء نَ َقَد اْلَمْأُموُر الثََّمَن ِمْن َمالِِه لِيَ ْرِجَع بِهِ 
الشَّاِة لِْلَمْأُموِر قَ ْبَل  أَْو َجاَءُه بِالشَّاِة َوَأَخَذ ِمْنُه ثََمنَ َها. َوِمْثُل َذِلَك ِفي اْلَجَواِز َما ِإَذا َدَفَع اآلِمُر ثََمنَ 

 الشِ رَاِء، َوقَاَل َلُه اْشَتِر ِلي بِِه َوَلَك ِدْرَهَماِن ِفي ُمَقابَ َلِة َعَمِلَك.
ْيِن ِمَن الَمِديِن ِسْلَعًة َعَلى َشْرِط أَْن مسألة    ، فَاْشتَ َرى َربُّ الدَّ : ِإَذا َكاَن ِلَرُجل  ِقَبَل َغْيرِِه َدْيٌن َحالٌّ
ْيِن الَِّذي َلُه َعَلْيِه. َفَسِمَع َأْشَهُب َواْبُن نَاِفع  يَْدفَ  ِمْن َماِلك  أَنَّ  (3)َع َلُه ثََمنَ َها َواَل يُ َقاِصُصُه بِِه ِمَن الدَّ

ِتزَاَماتِِه:" اْلبَ ْيَع َصِحيٌح والشَّْرُط بَاِطٌل. َواقْ َتَصَر َعَلْيِه اْلَحطَّاُب ِفي َفْصِل الت ََّناُوِل. َوقَاَل ِفي َخاتَِمِة الْ 
َمَع اْبِن الَقاِسِم ِفي الُمَدوَّنَِة أَنَّ اْلبَ ْيَع  (4)َيْظَهُر ِمْن َكاَلِم اْبِن ُرْشد  أَنَُّه الرَّاِجُح. َوقَاَل اْبُن ِكَنانَةَ 

ْرِط تَ ْرِك اْلُمَقاصَِّة َصِحيٌح َوالشَّْرُط َصِحيٌح َمْعُموٌل بِِه. َوُرِوَي َعِن اْبِن اْلَقاِسِم أَنَّ اْلبَ ْيَع يَ ْفُسُد ِبشَ 
َحْيُث َكاَن الثََّمُن َحاالًّ؛ ِلَما ِفيِه ِمَن اْلبَ ْيِع َوالسََّلِف. َوقَاَل َأْصَبُغ: َذِلَك َخِفيٌف ِإْن َلْم َيْضِرْب 

ْيِن َأَجالً َوَلْم َيْشَترِْط َأالَّ يَ ْقِضَيُه َذِلَك اْليَ ْومَ   .(5)لِلدَّ
زُِليِ  َعِن اْبِن ُرْشد  َعمَّْن بَاَع ِسْلَعًة بَِثَمن  نَ ْقداً، فَ َلمَّا قَ َبَضُه أَرَاَد ِشرَاَءَها ِمْنُه : ِفي نَ َوازِِل البُ رْ مسألة   

ْهَو تَ َقَد ثََمنَ َها ف َ بَِثَمن  ِإَلى َأَجل  أَْو ُمَقدَّم  بَ ْعُضُه، أَنَُّه ِإِن اْشتَ رَاَها ِمْنُه ثَانِياً بِِنيَّة  َحَدَثْت َلُه بَ ْعَد أِن ان ْ 
أَْعِرُف اِلْبِن َجائٌِز، َوِإالَّ َلْم َيُجْز. البُ ْرزُِليُّ: ظَاِهُر الُمَدوَّنَِة اْلَجَواُز، ِإالَّ أَْن َيُكوَن ِمْن أَْهِل اْلِعيَنِة. وَ 

                                                           

 . 5/35ينظر: المعيار المعرب للونشريسي ( 1)
 . 050لمختصر ص ينظر: ا ( 2)
: ه   و عب   د الل   ه ب   ن ن   افع م   ولى بن   ي مخزوم،)أب   و محم   د( المع   روف بالص   ائغ، أح   د أئم   ة الفت   وى اب   ن ن   افع ( 3)

بالمدينة، كان أمياً ال يكتب، تفقه بمال ك ونظرائ ه وص حبه أربع ين س نة، وك ان حافظ اً، س مع من ه س حنون، وكب ار 
ه   . ينظ ر: ترتي ب 026ر في الموطأ، توفي بالمدينة سنةأتباع أصحاب مالك، روى عنه يحيى بن يحيى، له تفسي

 .55شجرة النور ص 499-0/495المدارك 
: هو عثمان بن عيس ى ب ن كنان ة ) أب و عم رو(، م ن فقه اء المدين ة، أخ ذ ع ن مال ك، ل م يك ن عن ده ابن كنانة( 4)

 .0/390المدارك  ه  . ينظر: ترتيب026أضبط وال أدرس منه، قعد في مجلس مالك بعد وفاته، توفي سنة 
 . 325-324ينظر: تحرير الكالم في مسائل االلتزام ص ( 5)
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 "(2) َعَدَم َجَوازِِه. (1)اْلَماِجُشونَ 
، َهْل َوُسِئَل أَْيضًا َعمَّْن بَاَع َدارًا بَِثَمن  نَ ْقدًا َوقَ َبَضهُ     ، ثُمَّ أَرَاَد ِشرَاَءَها ِبِضْعِف الثََّمِن إَِلى َأَجل 

َلَها ِفي اْلَجَواِب"  .(3)َيُجوُز؟ َفَأَجاَب: ِهَي َكالَِّتي قَ ب ْ
، َفحَ مسألة    : ِفي َرُجل  بَاَع ِمْن َرُجل  طََعاًما ِبَدرَاِهَم إَِلى َأَجل  لَّ : ِفي نَ َوازِِل اإِلَجارَاِت ِمَن اْلبُ ْرزُِليِ 

ْيِن أَْن َيْكَتاَل ِمْنُه الزَّرَْع ِبَدرَاِهَم َويَ ُردََّها َعلَ  ْيِه اْلَمِديِن، أَنَّ اأَلَجُل َوَحَضَر لِْلَمِديِن َزرٌْع، َفَأرَاَد َربُّ الدَّ
، َوُخُروُج الدَّرَاِهِم ِمنْ  يَِدِه َوُدُخوُلَها َلْغٌو.  َماِلكًا َكرَِه َذِلَك؛ أِلَنَُّه بَ ْيُع طََعام  َحاِضر  ِبطََعام  َغاِئب 

 .(4)َوَأَجاَز َذِلَك اْبُن اْلَقاِسِم ِإَذا َلْم يَ ْعَماَل َعَلى َذِلكَ 
ْنُه : ِفي نَ َوازِِل اْلِبُيوِع ِمَن اْلبُ ْرزُِليِ  َأنَّ َمْن بَاَع ِمْن َغْيرِِه َشاًة ِبَدرَاِهَم، َوقَ ْبَل أَْن يَ ْقِبَضَها مِ مسألة   

، فَِإْن َكاَن َذِلَك بَ ْعَد الت ََّفرُِّق ُمِنَع. وََكَذِلَك ِإْن َوَقَع َما ذُِكَر قَ ْبَل الت ََّفرُِّق ِإْن   َأْسَلَمَها َلهُ  ِفي طََعام 
َيِة َفَجائٌِز. َوِفيِه َنَظرٌ   .(5)َكاَنِت الشَّاُة ِممَّا يُ رَاُد لِلَّْحِم، فَِإْن َكاَنْت لِْلُقن ْ

َرَها ِمْن نَ ْوِعَها،  َكَما أَنَُّه ِإَذا َصَرَف َلهُ      َذَهبًا بَِقْبِض الدَّرَاِهَم ثُمَّ َردََّها ِفي اْلَمْجِلِس َوَأَخَذ ِمْنُه َغي ْ
 (7)َوَأَجاَزُه السُكوني (6)َفَمنَ َعُه اْبُن َعرََفةَ 

َأَجُلُه أَْو قَ ُرَب، َفاَل َيُجوُز  : َوأَمَّا َمْن َعَلْيِه َدْيٌن َحلَّ -أَْيضاً  -: ِفي نَ َوازِِل اْلِبُيوِع ِمَن اْلبُ ْرزُِلي ِ مسألة

                                                           

عب  د المل ك ب  ن عب د العزي ز ب  ن عب د الل  ه التميم ى ب  الوالء )أب و م  روان( اب ن الماجش  ون :  : ه واب ن المامش  ون( 1)
ير البص ر ، ويق ال فقيه مالكي، فصيح  دارت عليه الفتيا فى زمانه وعلى أبي ه قبل ه، فه و فقي ه اب ن فقي ه ، وك ان ض ر 

عمي آخ ر عم ره ، وج ده عب د الل ه ي روي ع ن اب ن عم ر وغي ره ، والماجش ون: الم ورد بالفارس ية ، ق ال ال دارقطني : 
س    مي ب    ذلك لحم    رة ف    ى وجه    ه ، وحك    ى اب    ن ح    ارث : أن ماجش    ون موض    ع بخراس    ان نس    بوا إلي    ه، ل    ه كت    اب 

ينظ   ر ترتي   ب الم   دارك ه .  808ا . ت   وفى س   نة )س  ماعاته( وه   ى معروف   ة ، ورس   الة ف   ى )اإليم   ان بالق  در(، وغيره   
 .56، شجرة النور ص 2 -8/6، الديباج  429 -0/421
 . 3/94ينظر: جامع مسائل األحكام  ( 2)
 .3/94ينظر: جامع مسائل األحكام  ( 3)
 .091-3/069ينظر: جامع مسائل األحكام  ( 4)
 .3/90ينظر: جامع مسائل األحكام  ( 5)
 .3/90ل األحكام ينظر: جامع مسائ ( 6)
: هو عمر بن محمد بن أحمد بن خليل السكوني )أبو علي( نزي ل ت ونس، فيق ه، ع الم، عالم ة م ن السكوني( 7)

 .0/332ه   . ينظر: نيل االبتهاج 909فقهاء المالكية. له مؤلفات، توفي سنة 

من وجوه بيع   
الطعام  
بالطعام  
 الممنوعة

من وجوه   
 السلم الممنوع

استذانة  
المدين من  
 رب الدين  

أو الدائن  
دينا آخر قبل  
 قضاء األول



 الجعرود فتح الله جهيمة و د. فتحيمحمد د. مصطفى  – التحرير في مسائل التصيير 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 8102لسنة                      العدد األول                                       جملة كلية الشريعة والقانون     

828 

 

ْيِن َديْنًا آَخَر، َكاَن اأَلوَُّل ِبَرْهن  أَْم اَل. َوَلْو َزَعَم أَنَُّه ِلَغْيرِِه ِإذَ  ا َكتَ َبُه بِاْسِمِه، َأْن َيْسَتِديَن ِمْن َربِ  الدَّ
ِمْنُه َديْ َنُه اأَلوََّل أَْم اَل َوَعْن بَ ْعِض اأَلْشَياِخ: ِإَذا  َوَسَواٌء َكاَن اْلَغرِيُم َمِلي ًا أَْو ُمْعَدًما، َقَضاُه ِممَّا َأَخذَ 

 . (2)أَنَُّه َيُجوُز بَ ْعَد َوُقوِعِه؛ َواْلِعلَُّة َسَلٌف َيُجرُّ نَ ْفعاً  (1)َلْم يَ ْقِضِه َديْ َنُه ِممَّا َأَخَذ ِمْنهُ 
َر اأُلوَلى َوَلْم يَ ُردََّها َعَلْيِه اْلبُ ْرزُِليُّ: ظَاِهُر َمَسائِِل الصَّْرِف ِمَن الُمَدوَّنَةِ     ْلَعُة الثَّانَِيُة َغي ْ : ِإَذا َكاَنِت السِ 

نَ ُهَما َشْرٌط َواَل رَْأٌي َواَل َعاَدٌة أَنَُّه َجائِزٌ   .(3)ِفي اْلَحاِل أَْو َما قَ ُرَب، َوَلْم َيُكْن بَ ي ْ
َها قَ ْبَل اأَلَجِل، َفَمْذَهُب اْلُمَدوَّنَِة ِفيَها اْلَجَواُز؛ بَِناًء فَ زَاَد ِمثْ لَ  (4): َمْن َأْسَلَم ِفي ِماَئِة َقِفيز  مسألة   

َها. َوَمْذَهُب ُسْحُنون   . قَالَُه  َعَلى أَنَّ اْلُمْلَحَقاِت بِاْلُعُقوِد تُ َعدُّ َكُجْزء  ِمن ْ ِفيَها اْلَمْنُع؛ َكأَنَُّه َهِديَُّة ِمْديَان 
َها (5)اِلكِ الَوْنَشرِيِسيُّ ِفي ِإيَضاِح اْلَمسَ  . َواللهُ (6)ِفي قَاِعَدِة: اْلُمْلَحَقاُت بِاْلُعُقوِد َهْل تُ َعدُّ َكُجْزء  ِمن ْ

 تَ َعاَلى أَْعَلمُ 
، فَ َلمَّا قَ َبَضُه مِ مسألة    ْنُه : ذََكَر اْلبُ ْرزُِليُّ َعِن اْلَمازِرِيِ  ِفيَمْن بَاَع َزيْ ًتا ِمِن اْمَرأَة  بِِتْسِعيَن إَِلى َأَجل 
ْتُه بِبَ ْيِعِه َلَها لَِعَدِم َمْعرِفَِتَها بِاْلبَ ْيِع، فََأَمَر َمْن بَاَعُه ِبَخْمسيَن، َوَدَفَع َذِلَك َلَها، فَِإْن قَ طَالَ  اَلْت ِإنَّ ب ْ

نَ ُهَما ُمَواطَأٌَة َعَلى َما اَل َيُجوُز َمَضى َذِلَك َواَل كَ  اَلَم َلَها. َوِإْن اْلَمْاُموَر بَاَع َذِلَك َحِقيَقًة َوَلْم َيُكْن بَ ي ْ
َعاِن قَاَلْت ِإنََّما أََتى بَخْمِسيَن َوَزَعَم أَن ََّها ثََمُن الزَّْيِت، فَ َهَذا يُ ْنَظُر ِفيِه ِفي أَْهِل اْلِعيَنِة، فَِإْن وَ  َقَع اْلبَ ي ْ

 تَِبْعَها أَْنَت ِلُمْشَترِيَها ِمْنَك َعَلى َوْجه  َصِحيح  َفاَل َمَقاَل َلَها. قَاَل اْلبُ ْرزُِليُّ: قُ ْلُت: ِفي اْلُمَدوَّنَِة" اَل 
َيُكوَن اْلُمْشَترِي َيْسأَُلَك َذِلَك ِلَجْهِلِه بِاْلبَ ْيِع، ِإالَّ ِبَما َيُجوُز َلَك ِشرَاُؤَها بِِه، َووَِكيُلُه ِبَمْنزِلَِتِه، ِإالَّ أَْن 

                                                           

 دينه...منه سقط من )ج( .( 1)
 .3/851ينظر: جامع مسائل األحكام  ( 2)
 .3/851جامع مسائل األحكام  ينظر: ( 3)
، من المكاييل والموازين، يساوي من -بفتح القاف وكسر الفاء ممدودة، والجمع أقفزة وقفزان -: هوالقفيز ( 4)

األرض ق    در مائ    ة وأربع     ة وأربع    ين ذراع     اً، وف    ي الم     وازين يس    اوي ثماني     ة أرط    ال. ينظ     ر: ق    اموس المص     طلحات 
م( 0993د. محم     د عم     ارة، ط: األول     ى ) الق     اهرة: دار الش     روق ،   االقتص     ادية ف     ي الحض     ارة اإلس     المية،   

 .464-463ص
: ه و "إيض اح المس الك إل ى قواع د اإلم  ام مال ك"، كت اب ف ي القواع د الفقهي ة، جم ع نح  و إيض اا المس الك( 5)

 .849مائة قاعدة فقهية بُِني عليها الخالف في المذهب، وهو كتاب محرر. ينظر الدليل التاريخي ص
 .012نظر: إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام مالك صي( 6)

الملحق ات  
بالعقود  

تعد كجزء  
 منها

من وجوه  
 بيع العينة
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 ...إلخ(1)ُهَو الَِّذي وَكََّل اأَلْجَنِبيَّ 
               (2)نَِة: َمْن َلَك َعَلْيِه َطَعاٌم ِمْن َسَلم  اَل تَ ُقْل َلُه بِْعُه َوِجْئِني بِالثََّمنِ : ِفي اْلُمَدوَّ مسألة   

بَ ْعَد اأَلَجِل َعْينًا أَْو َعْرضًا َوقاَل  -يَ ْعِني اْلُمْسَلَم إِلَْيهِ  -: قَاَل ِفي الُمَدوَّنَِة:" َوِإْن أَْعطَاكَ مسألة   
ا وَُكْلُه، ثُمَّ اْقِبُض َحقََّك، َلْم َيُجْز؛ أِلَنَُّه بَ ْيُع الطََّعاِم قَ ْبَل قَ ْبِضِه، ِإالَّ أَْن َيُكوَن ِمْثَل َلَك اْشَتِر طََعامً 

 انتهى (3) َرْأِس َماِلَك َذَهباً أَْو َورِقاً، فَ َيُجوُز، ِبَمْعَنى اإِلقَاَلِة."
:" وََكاَن َشيْ مسألة    ُخَنا اإِلَماُم اْلَفِقيُه ُيَجو ُِز ِلَمْن َلُه َعَلْيِه ثََمُن طََعام  أَْن يَُدسَّ : ِفي نَ َوازِِل اْلبُ ْرزُِليِ 

ِمْن  َمْن َيْشَترِي ِمْن ُمْشَترِي الطََّعاِم طََعاًما ِبَماِل الطَّاِلِب ثُمَّ يَ تَ َقاَضاُه ِمْنُه الطَّاِلُب، َوظَاِهرُُه َوَلوْ 
اًة ِلَمْن ُيِجيُز أَْن يَ ْقَتِضَي ِمْن ثََمِن الطََّعاِم َطَعاماً. َوْهَو قَ ْوٌل َخارُِج َسَبِبِه، َوَلَعلَُّه َخفََّفُه ُمرَاعَ 

 .(4)اْلَمْذَهِب"
:" ُسِئَل اْلَمازِرِيُّ َعمَّْن َأَضرَّْتُه اْلَحاَجُة إَِلى اْقِتَضاِء الطََّعاِم ِمْن ثََمِن مسألة    : ِفي نَ َوازِِل اْلبُ ْرزُِليِ 

َأَجاَب: بِأَنَُّه اَل َيُجوُز...إلخ." ثُمَّ قَاَل ِفي آِخِر َكاَلِمِه:" َوَلِكْن ِإْن َلْم يَ ْقِدْر َعَلى َخاَلِص الطََّعاِم. فَ 
ِمْلِك رَب ِِه الثََّمِن ِإالَّ بِالطََّعاِم، فَ يَ ْفَعاَلُه َعَلى َوْجه  َسائِغ  بَِأْخِذ الطََّعاِم َويُ وَكِ اَل بِِه َمْن يَِبيُعُه َعَلى 

اِن َما اَل يُ ْنِقُذُه اْلَحاِضُر َويَ ْقِضي اْلَبائَِع َويَ ْفَعُلُه بِِإْشَهاد  ِمْن َغْيِر َتَحيُّل  َعَلى ِإْظَهاِر َما َيُجوُز َوإِْبطَ ف َ 
ِطيِه اْلَحيَ َواَن. َيُجوُز قُ ْلُت: ِمثْ ُلُه يَ َقُع اْليَ ْوَم ِعْنَدنَا، يُ ْعِطي الزَّرَْع لِْلَباِديَِة َفاَل َيِجُد َما يَْأُخُذ فَ يُ عْ 

 .(5)والسَُّؤاُل َكالسَُّؤاِل ، َواْلَجَواُب َكاْلَجَوابِ 
:" َمْن بَِقَي َعَلْيِه ِنْصُف َقِفيز  ِمْن َسَلم  َفَدَفَع َلُه ثََمَنُه َوقَاَل َلُه اْشَترِِه (6): قَاَل اْبُن َقدَّاح  مسألة   

                                                           

، وفتاوى المازري، حميد لحمر، 3/88، وتهذيب المدونة للبراذعي 3/010ينظر: جامع مسائل األحكام  ( 1)
 .0/839م( 8100ط: األولى،         ) القاهرة، دار اللطائف، 

 .8/29ينظر: تهذيب المدونة للبراذعي  ( 2)
 .8/29لمدونة للبراذعي ينظر: تهذيب ا ( 3)
 .069-3/066ينظر: جامع مسائل األحكام  ( 4)
 .439-01/436، والمعيار 0/844، وفتاوى المازري091-3/069ينظر: جامع مسائل األحكام  ( 5)
: هو عمر بن علي بن قداح الهواري )أبو علي(، فقيه حافظ لمذهب مالك، تولى قضاء األنكحة ابن قداا ( 6)

مدار الفتوى مع ابن عبد الرفيع، أخذ عن ابن أبي الدنيا وغيره، وعن ه اب ن عرف ة، ل ه رس ائل قي دت  في كرتين وعليه
ه   وتولى القضاء بعده ابن عبد 934عنه مشهورة تولى قضاء الجماعة بعد ابن عبد الرفيع، وتوفي على ذلك سنة 

 .819، شجرة النور ص8/94ه  . ينظر: الديباج المذهب 934السالم توفي سنة 

 ل السلممن مسائ

من وجوه  
بيع الطعام  
 قبل قبضه

من بيوع  
 العينة

من أضرته  
الحاجة إلى  
اقتضاء  

الطعام من  
 ثمن الطعام

دفع ثمن  
ما بقي  
 من السلم
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 انتهى (2()1) َعَلى نَظَرَِك، َفاَل َيُجوُز."
ْلَعَة بَِثَمن  ِإَلى َأَجل   -َأِي اْلَمْمُنوع -: قَاَل اْلَقاِضي ِعَياُض: بَ ْيُع اْلِعيَنةِ مسألة   أَْن يَِبيَع الرَُّجُل السِ 

َها َهَذا ِبيعُ َمْعُلوم  ثُمَّ َيْشَترِيَها ِمْنُه بِأََقلَّ ِمْن َذِلَك الثََّمِن، أَْو َيْشَترِيَها ِبَحْضرَتِِه ِمْن َأْجَنِبي   ثُمَّ يَ 
ْم، َوَرَءاُه اْلُمْشَترِي اأَلِخيُر ِمَن اْلَبائِِع اأَلوَِّل نَ ْقًدا بِأََقلَّ ِممَّا اْشتَ رَاَها بِِه. َوَخفََّف َهَذا اْلَوْجَه بَ ْعُضهُ 

 انتهى واللُه تَ َعاَلى أَْعَلمُ  (3) َأَخفَّ ِمَن اأَلوَِّل."
     

 َعْونِّهِّ  انْ تَ َهى بَِّحْمدِّ اللهِّ تَ َعاَلى َوُحْسنِّ 
     

 
 

  

                                                           

المسائل  الفقهية، ألبي علي عمر بن ق داح اله واري، تحقي ق: د. محم د أب و األجف ان، ط: األول ى، )  ( ينظر:1)
 .3/91، و جامع مسائل األحكام 051م( ص8100بيروت: دار ابن حزم، 

إل ى غي ر  : ألنه يؤدي إل ى اإلقال ة م ن بي ع الطع ام بع د الغيب ة ع ن ال ثمن، وبي ع الطع ام قب ل قبض ه،قال البرزلي (2)
 .3/91ذلك. ينظر: جامع مسائل األحكام 

 .8/0100ينظر: التنبيهات المستنبطة ( 3)

من بيوع  
 العينة
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 فهر  المصادر والمرامع:
األجوب ة الكب  رى، ألب  ي محم  د عب  د الق  ادر الفاس  ي، تحقي  ق: ج  ابر ب  ن عل  ي الحوس  ني، ط: األول  ى،  -0

 م(8106)الرباط: 
)المغ رب: 842: 0/8اختصار النهاية والتمام في معرفة الوثائق واألحكام، الب ن ه ارون، تح ت رق م  -8

 الخزانة العامة بالرباط(
اص    طالح الم    ذهب عن    د المالكي    ة، د. محم    د إب    راهيم عل    ي، ط: األول    ى، ) دب    ي: دار البح    وث  -3

 م( 8111للدراسات اإلسالمية وإحياء الثرات، 
أض   واء عل   ى اب   ن يج   بش الت   ازي، ألب   ي بك   ر البوخص   يبي، ط: األول   ى، )ال   دار البيض   اء: دار الثقاف   ة،  -4

 ه  (   0996
 م(8118ط: الخامسة عشر )بيروت: دار العلم للماليين،  األعالم لخير الدين الزركلي، -5
الف  تح الرب  اني فيم  ا ذه  ل عن  ه الزرق  اني، لمحم  د ب  ن الحس  ن ب  ن مس  عود البن  اني، المطب  وع م  ع ش  رح  -6

الزُّرقاني على مختصر خليل، لعبد الباقي بن يوسف بن أحم د الزرق اني المص ري، ض بطه وص ححه وخ رج 
 م(8118ط: األولى، ) بيروت: دار الكتب العلمية، آياته: عبد السالم محمد أمين، 

المسائل  الفقهية، ألبي علي عمر بن قداح اله واري، تحقي ق: د. محم د أب و األجف ان، ط: األول ى،  -9
 م(8100) بيروت: دار ابن حزم، 

 األمنيات الفاشية في شرح العمليات الفاسية، ألبي القاسم العميري التادلي، ) شبكة األلوكة( -2
 أنيس الفقهاء في تعريف األلفاظ المتداولة بين الفقهاء، لقاسم القونوي، تعليق: د. يحيى مراد -9

إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام أبي عبد الله مالك، ألحم د ب ن يحي ى الونشريس ي، تحقي ق: د.  -01
 م(0999الصادق الغرياني، ط: الثانية، )طرابلس: دار الحكمة، 

تحفة على األرجوزة المسماة بتحفة الحك ام، الب ن عاص م األندلس ي، وبحاش يته البهجة في شرح ال -00
حل  ي المعاص  م لفك  ر اب  ن عاص  م، ألب  ي عب  د الل  ه محم  د الت  اودي، وه  و ش  رح أرج  وزة الحك  ام، ) بي  روت: 

 م(8112المكتبة العصرية، 
حم د ب ن أحم د ب ن البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمس ائل المس تخرجة، ألب ي الولي د م -08

 م(0922رشد القرطبي، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، ط: الثانية، )بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 
الت   اج واإلكلي   ل لمختص   ر خلي   ل، لمحم   د ب   ن يوس   ف العب   دري الغرن   اطي، أب   و عب   د الل   ه الم   واق  -03

 م (0994المالكي، ط: األولى،)بيروت: دار الكتب العلمية،
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ن   دلس، لعب  د الل   ه ب   ن محم  د ب   ن يوس   ف األزدي، المع  روف ب   ابن الفرض   ي، عن   ى ت  اريخ علم   اء األ -04
بنش    ره؛ وص    ححه؛ ووق    ف عل    ى طبع    ه: الس    يد ع    زت العط    ار الحس    يني، ط: الثاني    ة، )الق    اهرة: مكتب    ة 

 م(0922الخانجي، 
التبصرة، ألبي الحسن علي بن محمد الربع ي اللخم ي، تحقي ق: د.أحم د عب د الك ريم نجي ب، ط:  -05

 م(8100،) قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، األولى
تحري  ر الك  الم ف  ي مس  ائل االلت  زام، لإلم  ام الحط  اب، تحقي  ق: عب  د الس  الم محم  د الش  ريف، ط:  -06

 م(0924األولى، ) بيروت: دار الغرب، 
تحف    ة الحك    ام ف    ي نك    ت العق    ود واألحك    ام، الب    ن عاص    م، )الق    اهرة: مطبع    ة مص    طفى الب    ابي  -09

 ه (0342الحلبي،
، 8/885م( 0921ترتيب القاموس المحيط، الطاهر الزاوي، ط: الثالثة،) الدار العربية للكت اب،  -02

 تاج العروس، للزبيدي، )بيروت: دار صادر، د.ت(
ترتي    ب الم    دارك وتقري    ب المس    الك لمعرف    ة أعي    ان م    ذهب مال    ك، للقاض    ي عي    اض ب    ن موس    ى  -09

 م(8119) القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، اليحصبي تحقيق: د. علي عمر، ط: األولى، 
التفريع، ألبي القاسم عبيد الله بن الحس ين ب ن الحس ن اب ن الج الب البص ري، تحقي ق: د. حس ين  -81

 (8112الدهماني، ط: األولى، ) تونس: دار الغرب اإلسالمي، 
قي  ق: د. محم  د التنبيه  ات المس  تنبطة عل  ى المدون  ة والمختلط  ة، ليع  اض ب  ن موس  ى اليحص  بي، تح -80

 م(8100الوثيق، عبد النعيم حميتي، ط: األولى، )بيروت: ابن حزم، 
ته ذيب األس  ماء واللغ ات، أب  ي زكري  ا محي ي ال  دين يحي ى ب  ن ش  رف الن ووي، )بي  روت: دار الكت  ب  -88

 العلمية، د.ت(
ن الته    ذيب ف    ي اختص    ار المدون    ة، لخل    ف ب    ن أب    ي القاس    م، األزدي القيروان    ي، )أب    و س    عيد( اب     -83

البراذع   ي، تحقي   ق: د. محم   د األم   ين ول   د محم   د س   الم ب   ن الش   يخ، ط: األول   ى، )دب   ي: دار البح   وث 
 م 8118للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، 

التوض   يح ف   ي ش   رح المختص   ر الفرع   ي الب   ن الحاج   ب، لخلي   ل ب   ن إس   حاق ب   ن موس   ى الجن   دي  -84
: األول    ى، )الق    اهرة: مرك    ز نجيبوي    ه الم    الكي المص    ري، تحقي    ق: د. أحم    د ب    ن عب    د الك    ريم نجي    ب، ط

 م(8112 -ه  0489للمخطوطات وخدمة التراث، 
التيسير والتسهيل، لعبد الرحمن المجاجي، دراسة وتحقيق: خال د ب و ش مة، ط: األول ى، )بي روت:  -85

 م(8115دار ابن حزم، 
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ن الحاج  ب ج  امع األمه  ات، لعثم  ان ب  ن عم  ر ب  ن أب  ي بك  ر ب  ن ي  ونس، أب  و عم  رو جم  ال ال  دين اب   -86
الك ردي الم  الكي، تحقي  ق: أب  و عب  د ال  رحمن األخض ر األخض  ري، ط: الثاني  ة، ) الناش  ر: اليمام  ة للطباع  ة 

 م(8111 -ه  0480والنشر والتوزيع، 
الجامع لمسائل المدونة، ألبي بكر محمد بن ي ونس التميم ي الص قلي، تحقي ق: مجموع ة ب احثين  -89

 -الناش  ر: معه  د البح  وث العلمي ة وإحي  اء الت  راث اإلس  المي  م، 8103ف ي رس  ائل دكت  وراه، ط: األول ى، 
 جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها(، توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

ج   امع مس   ائل األحك   ام لم   ا ن   زل م   ن القض   ايا ب   المفتين والحك   ام، ألب   ي القاس   م البل   وي التونس   ي  -82
 م(8118حقيق: محمد الهيلة، ط: األولى، )بيروت: دار الغرب اإلسالمي، المعروف بالبرزلي، ت

حاشية اب ن رحَّ ال َعلَ ى ش رح مي ارة الفاس ي، ألب ي عب د الل ه محم د ب ن أحم د الفاس ي، عل ى تحف ة  -89
الحك  ام ف  ي نك  ت العق  ود واألحك  ام، ألب  ي بك  ر محم  د محم  د ب  ن عاص  م، تحقي  ق: مص  طفى ش  تات، 

 قية، د.ت()القاهرة: المكتبة التوفي
الخرشي على مختصر خليل، ألبي عبد الله الخرشي، وبهامشه حاشية الشيخ عل ي الع دوي، )دار  -31

 الفكر للطباعة والنشر والتوثيق، د.ت(
الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصَُّغيِ ِر إلب راهيم ب ن ه الل السجلماس ي، اعتن ى ب ه: أب و الفض ل  -30

 م(8100: دار ابن حزم، الدمياطي، ط: األولى ) بيروت
ال دليل الت اريخي لمؤلف ات الم ذهب الم  الكي، لمحم د العلم ي، ط: األول ى، )الرب اط: دار األم  ان،  -38

 م(8108
الديباج المذهب ف ي معرف ة أعي ان علم اء الم ذهب، إلب راهيم ب ن عل ي ب ن فرح ون، تحقي ق: د.عل ي  -33

 م(8113عمر، ط : األولى، )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،
دي  وان األحك  ام الكب  رى" الن  وازل واألع  الم الب  ن س  هل" ألب  ي األص  بغ عيس  ى ب  ن س  هل، تحقي  ق:  -34

 م( 0999رشيد النعيمي، ط: األولى، )السعودية: مطابع شركة الصفحات الذهبية، 
الذخيرة، ألبي العب اس ش هاب ال دين أحم د ب ن إدري س الم الكي الش هير ب القرافي، تحقي ق: محم د  -35

 م(0994آخرون، ط: األولى، )بيروت: دار الغرب اإلسالمي، حجي، و 
الروض المعطار في خب ر األقط ار، ألب ي عب د الل ه محم د ب ن عب د الل ه الِحمي رى، تحقي ق: إحس ان  -36

 م(0921عباس، ط: الثانية، )بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة ، 
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بف  اس، للش  ريف أب  ي عب  د الل  ه  س  لوة األنف  اس ومحادث  ة األكي  اس بم  ن أقب  ر م  ن العلم  اء والص  لحاء -39
محمد بن جعف ر الكت اني، تحقي ق: حم زة ب ن محم د الكت اني وآخ رون، ط: األول ى، )ال دار البيض اء: دار 

 م( 8114الثقافة، 
سنن الدارقطني، ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق وتعليق: شعيب االرنؤوط،  -32

 م(8114وآخرون، ط: األولى، )بيروت: مؤسسة الرسالة،
السنن الكبرى، ألحمد بن الحسين ابن علي بن موسى، )أبو بكر( البيهقي، تحقيق: محمد عبد  -39

 م(  8113القادر عطا، ط: الثالثة، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
الشامل في فقه اإلمام مالك، لبهرام بن عبد الله الدميري، تحقيق: أحمد عبد الك ريم نجي ب، ط:  -41

 م(8112هرة: مركز نجيبويه، األولى، )القا
ش  جرة الن  ور الزكي  ة ف  ي طبق  ات المالكي  ة، لمحم  د ب  ن محم  د مخل  وف، ) بي  روت: دار الفك  ر، د.  -40
 ت(
ش  رح اب   ن ن   اجي التن  وخي عل   ى م   تن الرس   الة الب  ن أب   ي زي   د القيروان   ي، لقاس  م ب   ن عيس   ى التن   وخي  -48

 م(8119الكتب العلمية،  القيرواني،اعتنى به: أحمد المزيدي، ط: األولى )بيروت: دار
شرح التلقين، ألبي عبد الله محمد بن علي بن عم ر التَِّميم ي الم ازري الم الكي، تحقي ق: س ماحة  -43

 م(8112الشيخ محمَّد المختار الس المي، ط: األولى، )بيروت: دار الغرب اإِلسالمي،
لمص   ري، ض  بطه وص   ححه ش  رح الزُّرق  اني عل   ى مختص  ر خلي   ل، لعب  د الب   اقي ب  ن يوس   ف الزرق  اني ا -44

 م(8118وخرج آياته: عبد السالم محمد أمين، ط: األولى، ) بيروت: دار الكتب العلمية، 
شرح العمل الفاسي، ألبي زيد الفاسي، تأليف محمد بن أبي القاس م السجلماس ي، مكتب ة جامع ة  -45

 (،0030/3[، ف )5322الملك سعود، تحت رم]
 بو البركات، تحقيق: محمد عليش، ) بيروت: دار الفكر، د.ت(الشرح الكبير، ألحمد الدردير أ -46
 شرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج، لعبد القادر السجلماسي، تحقيق: جمعة الكعبي -49
شرح مسائل ابن جماعة التونسي ف ي البي وع، ألب ي العب اس أحم د ب ن قاس م القب اب، تحقي ق: عل ي  -42

 م(8119يروت: دار ابن حزم، بن محمد بو رويبة، ط: األولى، )ب
شرح ميارة الفاسي، ألبي عبد الله محمد بن أحمد الفاسي، على تحفة الحك ام ف ي نك ت العق ود  -49

 واألحكام، ألبي بكر محمد بن عاصم، تحقيق: مصطفى شتات، ) القاهرة: المكتبة التوفيقية، د.ت(



 الجعرود فتح الله جهيمة و د. فتحيمحمد د. مصطفى  – التحرير في مسائل التصيير 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 8102لسنة                      العدد األول                                       جملة كلية الشريعة والقانون     

821 

 

ي ال دين الس بكي، تحقي ق: د. محم ود الطبقات الشافعية الكب رى، لت اج ال دين عب د الوه اب ب ن تق  -51
محم   د الطن   احي د. عب   د الفت   اح محم   د الحل   و، ط: الثاني   ة، )الناش   ر: هج   ر للطباع   ة والنش   ر والتوزي   ع، 

 ه (0403
عق  د الج  واهر الثمين  ة ف  ي م  ذهب ع  الم المدين  ة، ألب  ي محم  د ج  الل ال  دين عب  د الل  ه ب  ن نج  م ب  ن  -50

ي د ب ن محم د لحم ر، ط: األول ى، )بي روت: دار الغ رب شاس بن نزار الجذامي المالكي، تحقيق: د. حم
 م ( 8113 -ه   0483اإلسالمي، 

فت  اوى الش  يخ أب  ي الحس  ن اللخم  ي القيروان  ي، جم  ع وتحقي  ق: د.حمي  د ب  ن محم  د لحم  ر، ) دار  -58
 البيضاء: دار المعرفة، د.ت(

 م(8100فتاوى المازري، حميد لحمر، ط: األولى، ) القاهرة، دار اللطائف،  -53
فت   اوى قاض   ي الجماع   ة أب   ي القاس   م ب   ن س   راج األندلس   ي، تحقي   ق: د. محم   د أب   و األجف   ان، ط:  -54

 م(8116الثانية، ) بيروت: دار ابن حزم، 
الف  تح الرب  اني فيم  ا ذه  ل عن  ه الزرق  اني، لمحم  د ب  ن الحس  ن ب  ن مس  عود البن  اني، المطب  وع م  ع ش  رح  -55

ف بن أحم د الزرق اني المص ري، ض بطه وص ححه وخ رج الزُّرقاني على مختصر خليل، لعبد الباقي بن يوس
 م(.8118آياته: عبد السالم محمد أمين، ط: األولى، ) بيروت: دار الكتب العلمية، 

فق   ه الن   وازل عل   ى الم   ذهب الم   الكي" فت   اوى أب   ي عم   ران الفاس   ي" ، جم   ع وتحقي   ق: د. محم   د  -56
 م(8101البركة، )الدار البيضاء: أفريقيا الشرق ، 

الس  امي ف  ي ت  اريخ الفق  ه اإلس  المي ، محم  د ب  ن الحس  ن ب  ن العرب  ي  ب  ن محم  د، الحج  وي ،  الفك  ر-59
 م (0995ط: األولى، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

قاموس المصطلحات االقتصادية في الحضارة اإلسالمية، د. محمد عمارة، ط: األول ى ) الق اهرة:  -52
 م(0993دار الشروق ،

ت والم   ؤلفين التونس   يين، لحس   ن حس   ني عب   د الوه   اب، ط: األول   ى، ) كت   اب العم   ر ف   ي المص   نفا  -59
 م(0991بيروت : دار الغرب، 

الكوكب األسعد في مناقب عل ي ب ن أحم د، ألب ي عب د الل ه محم د ب ن محم د المكناس ي به امش  -61
تحفة اإلخوان ببعض مناقب شرفاء وازان لحمدون بن محمد الحسني، طبعة حجرية، ) المغ رب: مطبع ة 

 ه  ( 0384ربي األزرق، الع
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مجالس القضاة والحكام والتنبي ه واإلع الم فيم ا أفت اه المفت ون وحك م ب ه القض اة م ن األوه ام، ألب ي  -60
عب   د الل   ه محم   د المكناس   ي، تحقي   ق: د. نع   يم عب   د العزي   ز الكثي   ري، ط: األول   ى ) دب   ي: مرك   ز جمع   ة 

 (8118الماجد،
ة ال  ورغمي التونس  ي الم  الكي، تحقي  ق: د. ح  افظ المختص  ر الفقه  ي، لمحم  د ب  ن محم  د اب  ن عرف   -68

عب    د ال    رحمن محم    د خي    ر، ط: األول    ى، ) الناش    ر: مؤسس    ة خل    ف أحم    د الخبت    ور لألعم    ال الخيري    ة، 
 م ( 8104 -ه   0435

مختص ر خلي ل، لخلي ل ب ن إس حاق ب ن موس  ى، ض ياء ال دين الجن دي الم الكي المص ري، تحقي  ق:  -63
 م(  8115: دار الحديث، أحمد جاد، ط: األولى،   ) القاهرة

المدونة، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األص بحي الم دني، ط: األول ى، )بي روت: دار الكت ب  -64
 م(0994العلمية،

المس  تدرك عل  ى الص  حيحين،ألبي عب  د الل  ه الح  اكم محم  د ب  ن عب  د الل  ه ب  ن محم  د ب  ن حمدوي  ه  -65
لق  ادر عط  ا، ط: األول  ى، )بي  روت: دار الكت  ب النيس  ابوري المع  روف ب  ابن البي  ع، تحقي  ق: مص  طفى عب  د ا

 م(0991بيروت،  –العلمية 
معج  م البل  دان، لش  هاب ال  دين أب  و عب  د الل  ه ي  اقوت الحم  وي، ط: الثاني  ة، )بي  روت: دار ص   ادر،  -66

 م(0995
 .8/0999معجم المطبوعات العربية والمعرَّبة، د.ط، ) القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، د.ت(  -69
ق  دمات الممه  دات،ألبي الولي  د محم  د ب  ن ب  ن رش  د القرطب  ي، تحقي  ق: د.محم  د حج  ي، ط: الم -62

 م(0922األولى،) بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 
المقصد المحمود في تلخيص العقود، ألبي القاسم الجزيري، أطروح ة مقدم ة لني ل درج ة ال دكتوراه  -69

د نبي   ل غن  ايم، جامع   ة أم الق   رى، كلي   ة م  ن الطال   ب: ف   ايز ب  ن م   رزوق الس   لمي، تح   ت إش  راف: د. محم   
 الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم الدراسات العليا   

مكانة تازة العلمية م ن خ الل النص وص التاريخي ة واإلنتاج ات األدبي ة والفقهي ة، مجل ة ش هرية تعن ى  -91
 م(     0990، نوفمبر 826بالدراسات اإلسالمية، )الرباط: العدد 

حِصيِل ونتائج لطائف التَّْأِويل في َشرِح المَدوَّن ة وَح لِ  ُمش ِكالتها، ألب ي الحس ن عل ي ب ن مَناِهُج التَّ  -90
 م(8119سعيد الرجراجي، اعتنى به: أبو الفضل الد مَياطي، ط: األولى، )بيروت: دار ابن حزم، 

 ه  (0338دة، المنتقى شرح موطأ مالك، ألبي الوليد الباجي، ط: األولى، )القاهرة: مطبعة السعا -98
 م(0929منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل، لمحمد عليش، )بيروت: دار الفكر،  -93
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مواه    ب الجلي    ل ف    ي ش    رح مختص    ر خلي    ل، ألب    ي عب    د الل    ه الحط    اب، تحقي    ق: زكري    ا عمي    رات،  -94
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