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                                            ABSTRAK 

Perlaksanaan hukum gadaian (al-rahn) menurut mazhab Maliki dianggap sebagai salah 

satu sarana yang dapat memainkan peranan yang berkesan dalam memperbaiki keadaan 

ekonomi yang semakin merosot di Niger. Meskipun demikian, mazhab ini tidak 

diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari terutamanya mengenai pelaksanaan 

skim gadaian di negera itu yang kebanyakan penduduknya memeluk agama Islam. 

Justeru, kajian ini bertujuan untuk: Membincangkan hukum hakam gadaian dalam 

mazhab Maliki mengikut undang-undang gadaian yang dilaksanakan sekarang di Niger, 

menerangkan sejauh mana pelaksanaan Undang-undang Syariah Islam menurut mazhab 

Maliki yang dianuti di sana dan mengkaji penyelesaian serta kaedah-kaedah yang harus 

diikuti untuk menyelesaikan beberapa masalah undang-undang yang bertentangan 

dengan syarak supaya berjalan dengan baik dan benar. Untuk merealisasikan matlamat 

kajian ini, pengkaji telah menggunakan metode induksi, analisis, perbandingan, soal 

selidik dan perbandingan beberapa perkara yang berkaitan dengan topik kajian. Setelah 

menjalankan penelitian terhadap hukum-hakam gadaian dari pelbagai aspek dan 

memaparkan isu-isu baru mengenai hukum hakam gadaian mengikut mazhab tersebut, 

pengkaji telah mendapati beberapa hasil kajian, di antaranya: Skim gadaian diharuskan 

dalam beberapa transaksi ekonomi di Niger  dan tidak diharuskan dalam beberapa 

transaksi ekonomi yang lain. Kajian menekankan bahawa sektor ekonomi dalam hal 

skim gadaian boleh memainkan peranan penting dalam membangun dan 

mengembangkan pendapatan negara. Hasil kajian yang diperolehi juga menunjukkan 

bahawa pelaksanaan skim gadaian harta pada masa yang akan datang adalah kaedah 

alternatif terbaik dan bersesuaian dengan syarak, terutamanya dalam usaha mengimport 

bahan-bahan makanan di Niger demi menghadapi krisis makanan yang dialami oleh 

negara tersebut. Didapati juga bahawa mazhab Maliki mempunyai pendekatan yang 

terbaik untuk menghadapi dan mencegah berulangnya krisis kewangan yang mungkin 

muncul dari keharusan menggadai barang dalam dua pinjaman yang berbeza atau lebih 

pada satu masa. 
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ABSTRACT 

Although the application of Rahn (Collateralized Borrowing) Rulings based on the 

Maliki School of Law is considered to be from the Islamic means that can contribute 

effectively to improve the economically deteriorating conditions in Niger, this school of 

law is far from the practical life in the Collateralized Borrowing transactions in that 

country whose people adopt Islam. Thus, this study aims at discussing the Rahn 

(Collateralized Borrowing) Rulings in the Maliki School of Law in view of the 

Consolidated Insurance Law that is implemented in Niger, indicating the degree of 

compatibility between this law and the Islamic Shariah represented by the Maliki 

School of Law, and presenting the solutions and methods that should be taken to make 

the legal issues which disagree with Shariah on the right track. The researcher adopted 

the inductive, analytical and comparative methodology in order to induce, analyze and 

compare the details of this topic. After concerned study of the rulings of Collateralized 

Borrowing in all their various aspects and verifying the rulings which are new to the 

Maliki School of Law, the study finds that collateralized borrowing is permissible in 

some economical segments in Niger and impermissible in the other segments. The 

research shed light on the economical segments that may play a significant role in 

activating and developing productivity in the country. The results of the study state that 

applying the future property collateralized borrowing is the best Islamic substitute for 

the policies of importing the nutritional materials in Niger so that the government can 

face the food crisis. The research concluded that the Maliki School of Law contains the 

best solution to solve the recurrent monetary crises emanating from the permissibility of 

the mortgaged object relating to two or more rights at one time.    
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 الملخص

تطبيقأحكاـالرىنعلىضوءادلذىبادلالكي،تػيٍعتىربمنالوسائلالشرعيةاليتميكنأٍفتسهم كرغمأفَّ
ادلذىبيعيشًعيشةنمنعزلةنعناحلياة يفحتسنياألكضاعاإلقتصاديةادلتدىورةبالنيجر،إالَّأفَّ بدكروفعَّاؿو

كمنَثىَّجاءت.ادلعامالتالرىنيةيفتلكالدكلة،اليتتىًدينأغلبيةسكاهناباإلسالـاحلنيفالعمليةيف
مناقشةأحكاـالرىنيفادلذىبادلالكيعلىضوءقانوفالتأمناتادلوحدةادلطبق:ىذهالدراسةذلدؼ

ادل اإلسالمية مبيِّنانمدلتطابقذلكالقانوفللشريعة يفادلذىبادلالكيادلعتنقحاليانبالنيجر، بوتمثلة
ىنالك،كمستعرضاناحللوؿكالطرؽاليتينبغيإتبعهالوضعادلسائلالقانونيةاليتختالفالشرعيفمسارىا

الصحيحة منهج. أىداؼالدراسة الباحثيفسبيلحتقيق انتهج كقد كادلقارنة،: كالتحليل، اإلستقراء،
كبعددراسةمتعنيَّةوألحكاـالرىنمنشىت.ئياتادلتعلقةدبوضوعالبحثالستقصاء،كحتليل،كمقارنةاجلز

ادلذكور ادلذىب على ادلستجدة الرىاف أحكاـ نوازؿ كختريج جوانبها، ييًفيد. ما إىل الدراسةي توصلٍت
ادلوجودةيفالنيجر،كعدـجوازهيفالشرائحاآلخرل،:فحواىا جبوازالرىنيفبعضشرائحاإلقتصادية

يف دكرانىامان يلعبالرىن أٍف ميكن اليت القطاعاتاإلقتصادية على الكاشفة البحثاألضواء كسلط
تنشيطكتنميةإنتاجهاداخلالدكلة،حيثاندرجتنتائجالدراسةعلىماييٍستىنبطمنو،بأفَّتطبيققواعد

الغذائ ادلواد استرياد لسياسات شرعيو بديلو خري ادلستقبل، ادلاؿ مواجهةرىن يف النيجر، يف ادلتعبة ية
يفتارخيها الدكلة اليتييعاينمنها األزماتالغذائية بأفَّ. إىلالقوؿ، اإلطار انتهىالبحثيفىذا كما

مىسدو،للمجاهبةكاحليلولةمنتكراراألزماتادلاليةاليتقدتنجمعن ادلذىبادلالكيينطومعلىأىٍمَتى
.حبقنيخمتلفنيأكأكثريفآفكاحدجوازرىنالعنيادلرىونة
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 اإلىداء

 

 .رب ارحمهما  كما ربياني صغيرا.... إلى والديَّ الكريمين -
عائشة بنت أبي بكر التي أنفقت الثمين والغالي من مالها في سبيل تعليمي،        / إلى جدتي -

 . طيب اهلل ثراىا وجعل الفردوس األعلى متقلبها ومسكنها
لفضل األول بعد اهلل أحمد أبوبكر، صاحب ا/ شيخالعالمة الالجليل إلى أستاذي وشيخي  -

ية وأْن صحة والعافالأْن يمتعو ب تعالى نشأتي وتكويني العلمي والروحي، سائاًل اهللتعالى، في 
 ...إلجابة جديرعلى ذلك قدير، و بالهم الحسنى وزيادة، إنو يجعلو من أولئك الذين 

 .....  لى كل ىؤالء أىديإ -
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 الشكر والتقديركلمة 

لطالب اليتفتحتأبواهبا ماليا باجلميلللجامعة كالعرفاف العميم األرض،العلمالشكر منشىتبقاء
اهللالقائمنيكمهدتذلمسبلالتحصيليفخمتلفاجملاالت،رغبةيفالرقيهبمكالنهضةبأمتهم،فجزل

.عليهاخرياجلزاء

 كأخصبالشكر كالتقدير، لكمالعاملاذبوانج أحمد ىدايت/ األستاذ الدكتورمعلميكشيخيفضيلة
كأعطاينمن،بقبوؿاإلشراؼعلىىذهالرسالةالذمتفضلمشكورانكعلمو،ورمنحبعليَّالذمأفاض

،يقابلالسليميفسرعةاإلدراؾكالفهمكىوأستاذحبقو.كبرهماأقاؿعثرايتكسددخطوايت،ككرمو،عطفو
جيعلعلمويفميزافأساؿأفٍتعاىلفاهللمنواخللقكاألدب،طالبوبالتبسمكالوجوالطليق،كقدتعلمتي

.عليونوكيلذلككالقادر،إكأفيسًتهيفالدنياكاآلخرة،حسناتو

مليبخلالذم فيعبد اهلل محمد علي صالح الِمْخل  كإىلفضيلةاألستاذادلمتحنالداخليالدكتور
أطوارمنوئو،َثشغلكقتولتفرغيفقراءةرساليتبنصائحوالعلميةكادلنهجيةأثناءإعدادخطةالبحثكعليٌ
ستاذادلشارؾالدكتورادلمتحناخلارجياألكإىلفضيلةاليتأفادتالبحثكثريان،حظاتالقيمةإعطاءادلالك

البحثسفيان بن أحمد أمين اليتأثرٍت الدقيقة العلمية كتوجهاتو مين،الذمأبدلمالحظاتو فلهما
.جزيلالشكركالتقدير

للعميد موصوؿ العميم الدراساتاإلسالميةكالشكر األكادميية الدكتور أستاذ ذوالكفل محمد داتو
،يوسف الدكتورة كالقانوف الشريعة قسم كالقسم،زبيدة إسماعيلكرئيسة الكلية يف األساتذة كمجيع ،

شكرمخصوصانأكلئكالذين أكجو أٍف اإلطار ىذا يف أنسى ال ك الرسالة، يف بصماتكاضحة ذلم
كلمنساعدينكتقديرماخلالصل يفإخراجىذاالعمل،كلمةخبطوة،أك زالوجود،اجلليلإىلحيأكدرىمو

كلهمأىلهلً كثريكفجدانك تصدؽنٍكرباالسم،كلكنادلقاـاليتسعلذلك،فاهللجيزيهمجزاءمىذًفهم
أنفقتميينوبً ما مشالو اليعلم حىت فأخفاىا صدقة . فؤدم-كأيخىصصي زىرة األكىل إيلَّزكجيت احملبىبىة

ىذاالبحثدبدادأرؽجبينها،كاملالشكركالتقدير،ب-حميد  سالمة مختارآدم/ السيدة كتبتي فقد
.مشاقاتمجةمماالأنسى،فجزاىااهللاجلزاءاألكىفمتاعبككحتملتٍ
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