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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 المقدمة
على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم 

 -وصحابته أمجعني، أما بعد : 

فإن من أعظم نعم اهلل سبحانه على الناس هذا الدين العظيم الذي أكمل اهلل به الرساالت، 

}اليوم وجعله مهيمنًا على كافة األديان والتشريعات، وخصه بالكمال والتمام، يقول سبحانه : 

، ومن وجوه كمال (1)دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينًا{أكملت لكم 

هذا الدين ودالئل صالحه لكل زمان ومكان اشتماله على مقاصد عظيمة وغايات سامية جتعله 

قادرًا على استيعاب مجيع النوازل واحلوادث يف كل األبواب ، وهذه املقاصد منها ما هو عام ، 

املقاصد اخلاصة باملعامالت وأثرها  من األحكام ، وهذا البحث يتناول ومنها ما هو خاص بنوع

، واملراد هبذه املقاصد : ) الغايات واحِلَكم اليت ُشرعت من يف ضبط عمل املصارف اإلسالمية 

 .أجلها أحكام املعامالت املالية ( أو املعاين اليت تدور حوهلا أحكام هذا الباب عموماً 
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 أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره: 

 تظهر أمهية املوضوع من خالل النقاط اآلتية :

أنه يتعلق مبقاصد الشريعة اإلسالمية ، وال خيفى على أحد قيمة هذا العلم ، ومكانته بني  -1

 علوم اإلسالم.

، وقدرهتا  أنه يظهر جبالء أثر املقاصد اخلاصة يف استنباط أحكام املعامالت املالية املعاصرة -2

على استيعاب مجيع النوازل واملستجدات يف هذا الباب ، وكون هذه الشريعة صاحلة لكل زمان 

 ومكان .

أنه حيدد الضوابط الشرعية لالجتهاد املقاصدي يف باب املعامالت ، درًء إلشكالية اإلفراط  -3

 والتفريط .

قوانني الوضعية ، وهو مراعاهتا أنه يظهر جانبًا مهمًا من جوانب متيز هذه الشريعة عن ال -4
 للمعاين والقيم ، واعتبارها يف األحكام اجلزئية.

 المشكلة:

 تدور مشكلة البحث حول عدد من القضايا، وهي:

 وجود مقاصد خاصة باملعامالت املالية. -1

 كثرة نوازل املعامالت وتسارعها .  -2

 .االعتماد على املقاصد يف ختريج أحكام نوازل املعامالت -3
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 أهداف البحث:      

إثبات متيز الشريعة اإلسالمية عن القوانني واألنظمة البشرية ، وإظهار قدرهتا على  -1

 استيعاب كافة احلوادث واملستجدات.

 بيان أمهية املقاصد يف االجتهاد عموماً ، وعند النظر يف أحكام النوازل على وجه اخلصوص. -2

يان حقيقة كل مقصد ، وضوابطه ، واألدلة على حصر املقاصد اخلاصة باملعامالت ، وب -3

 رعاية الشريعة له .

 بيان أثر املقاصد اخلاصة يف ضبط عمل املصارف اإلسالمية. -4

 

 الدراسات السابقة :

هـ ( من أكثر العلماء الذين لفتوا األنظار إىل  املقاصد 1393يعد حممد الطاهر بن عاشور ) ت 
مقاصد الشريعة اإلسالمية ( ، فقد بنين أهم هذه املقاصد ، اخلاصة باملعامالت يف كتابه : ) 

وأقام األدلة على كوهنا غايات للشارع يف هذا الباب ، وجاء بعده مجلة من الباحثني املعاصرين 
الذين كان هلم اهتمام هبذا الفن ، ففصلوا ، وزادوا ، ونقصوا ، واختلفت وجهات نظرهم يف 

عض املقاصد العامة ، ومنهم من ضم إليها بعض مقاصد حصرها ، فمنهم من أضاف إليها ب
 املكلفني ، وأغلب اختالفهم فيها اختالف يف العبارة .

 وقد ظهرت يف السنوات القريبة املاضية بعض الدراسات املتعلقة هبذا املوضوع ، ومنها:
ن بيه،  مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات  ، لفضيلة الشيخ عبد اهلل بن الشيخ احملفوظ ب-1

ملؤسسة الفرقان  وقد صدر هذا الكتاب عن مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية، التابع
احلجم الكبري، وقد  صفحة من 516، ويقع الكتاب يف 2010للرتاث اإلسالمي، الطبعة األوىل 
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تناول املؤلف فيه املقاصد اخلاصة باملعامالت اليت أشار إليها ابن عاشور وهي : ) رواجها 
وضوحها وحفظها وإثباهتا والعدل فيها ( ، وأثر هذه املقاصد يف استنباط أحكام املعامالت و 

عمومًا ، مث عقد حبوثًا فقهية يف بعض املعامالت املعاصرة ، كالتأمني ، وتغري قيمة األوراق 
 النقدية ، واإلجارة املنتهية بالتمليك.

الشيخ احملفوظ بن بيه  وهي دراسة خمتصرة املعامالت واملقاصد لفضيلة الشيخ عبد اهلل بن -2
صادرة عن اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث يف جلسته الثامنة عشرة املنعقدة بباريس، ومادهتا 

 النظرية ال خترج عن ما ذكره املؤلف يف الكتاب ، لكنها تتميز ببعض التطبيقات اجلديدة.
ف عز الدين بن زغيبة، مراجعة وتقدمي د. بالتصرفات املالية ، تألي مقاصد الشريعة اخلاصة-3
صفحة ، وهو يف األصل رسالة دكتوراه ، وقد  400الدين صغريي ، وهذا الكتاب يقع يف  نور

تناول فيه املؤلف أهم املقاصد اخلاصة اليت ذكرها ابن عاشور ، مع العناية بإقامة األدلة على 
واردة يف الكتاب والسنة اليت يظهر فيها أثر رعاية الشريعة هلا من خالل بيان أحكام املعامالت ال

 هذه املقاصد .
كما توجد بعض البحوث املختصرة يف املقاصد اخلاصة باملعامالت ورسالة دكتوراه يف طور 
اإلعداد يف جامعة املدينة العاملية عنواهنا :) الـمقاصد الشرعية للمعامالت املالية وأثرها على 

 من إعداد الطالب :حممد مصطفى أمحد شعيب.    )ة مقاصديةاالقتصاد اإلسالمي )دراسة فقهي
وهذه الدراسات تناولت اجلانب النظري للمقاصد اخلاصة ، مع بيان أدلتها ووجوه رعاية الشريعة 
هلا يف املعامالت السائدة زمن التشريع ، وأثرها يف املعامالت املالية املعاصرة ، لكين الحظت أن 

مل تنل ما تستحقه من البحث والنظر ،   –صد الرضا وترتب اآلثار كمق  –بعض املقاصد اخلاصة 
كما الحظت احلاجة املاسة إىل بيان حدود هذه املقاصد وضوابطها درًء إلشكالية اإلفراط يف 

إضافة إىل بيان أثرها يف ضبط األعمال املصرفية  –التعويل عليها أو التفريط ، وهذه القضايا 
 جري الرتكيز عليه يف هذا البحث.هو ما سي -على وجه التحديد 
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 خطة البحث :

 يتكون هذا البحث من مقدمة ، ومتهيد ، وثالثة مباحث ، وخامتة .

 .المقدمة -

والدراسات السابقة ، ،  واملشكلة ، واألهداف وتتضمن أمهية املوضوع ، وأسباب اختياره ،

 وخطة البحث ، واملنهج .

 حقيقة مقاصد الشريعة ، وأمهيتها يف االجتهاد. التمهيد : -

 مقصد حفظ املال ، حقيقته ، وأمهيته ، ووجوه رعاية الشريعة له. المبحث األول : -

 املقاصد اخلاصة باملعامالت. المبحث الثاني : -

 أثر املقاصد اخلاصة يف أحكام معامالت املصارف اإلسالمية .المبحث الثالث :  -

 ضمن أهم النتائج ، والتوصيات .: وتت الخاتمة -

 

 منهج البحث :

 اتبعت يف دراسة هذا املوضوع منهجاً حمدداً أبرز مالحمه ما يأيت :

 االعتماد على املصادر األصيلة يف مجع املادة العلمية. –1

االقتصار على املقاصد اليت تعم أحكام هذا الباب ) باب املعامالت املالية ( ، وعدم -2

 د العامة للشريعة ، أو املقاصد اجلزئية ملعاملة بعينها. التعرض للمقاص
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دراسة كل مقصد من املقاصد اخلاصة ، وإقامة األدلة على اعتبار الشارع له يف هذا الباب ، -3

 مع بيان أثره يف ضبط عمل املصارف اإلسالمية.

 التوثيق ، واإلحاالت املفصلة ، واالعرتاف بالسبق ألهله . – 4

كرة ببعض النقول اليت تؤيدها عن العلماء الذين هلم باع طويل يف هذا الفن ، تعزيز الف – 5

مع مناقشتها، مع اإلفادة من قرارات اجملامع  -إن وجدت  -وعرض النقول اليت تعارض الفكرة 

 الفقهية وتوصياهتا هبذا الشأن.

 عزو اآليات إىل املصحف ببيان اسم السورة ورقم اآلية. – 6

إذا مل  -باختصار-ديث من كتب السنة، مع بيان احلكم عليها صحة وضعفاً ختريج األحا – 7

 يكن احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها.

 ذكر سنة الوفاة لكل علم يرد امسه يف صلب البحث بعد االسم مباشرة. – 8

 

 المصادر:

ومن الكتب اليت اعتنت مبقاصد الشريعة عمومًا ومقاصد املعامالت على وجه اخلصوص ، -1

أبرزها : كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وكتب ابن القيم ، وكتب العز بن عبد السالم ، 

واملوافقات للشاطيب ، ومقاصد الشريعة اإلسالمية حملمد الطاهر بن عاشور ، ومقاصد الشريعة 

 ومكارمها لعالل الفاسي ، وغريها .
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 ه اخلصوص.كتب الفقه عموماً والكتب املصنفة يف املعامالت على وج  -2

 قرارات وتوصيات وأحباث مؤسسات االجتهاد اجلماعي. -3

 

هذا وأسأل اهلل سبحانه أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكرمي، وأن يرزقنا مجيعًا السداد يف 

 القول والعمل، إنه مسيع جميب، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.
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 التمهيد

 يقة مقاصد الشريعة ، وأهميتها في االجتهادحق

 

 أوالً : حقيقة المقاصد.

من القضايا املسلنمة أن مقاصد الشريعة خرجت من رحم علم أصول الفقه ، حيث ُعين 

هـ ( باملقاصد يف ثنايا حبثهم للموضوعات األصولية ذات 204األصوليون منذ الشافعي) ت

-ويف مقدمتها املصلحة املرسلة  -األدلة املختلف فيها الصلة ، كعوارض التكليف ، والقياس ، و 

، واالستحسان ، وسد الذرائع ، وغريها ، وباب االجتهاد ، والتعارض والرتجيح ، لكن أكثر  

وهي أهم  -كالمهم فيها كان يف باب تعليل األحكام ، وخصوصًا عند الكالم على املناسبة 

م يعنون هبا : اجلمع بني الفرع واألصل بوصف ، وذلك ألهن-املسالك اليت تستنبط هبا العلل

يغلب على الظن أنه جيلب املصلحة أو يدفع املفسدة ، وهذا هو املقصد األعظم من وضع 

 الشريعة.

مل يُعرِّفوا مقاصد الشريعة ،  –هـ( رائد علم املقاصد 790مبا فيهم الشاطيب )ت  -واألصوليون  

، ولعل هذا يعود إىل شهرهتا ، -كما هي عادهتم يف أغلب املصطلحات -ومل يضبطوها حبدٍّ  

ووضوح معناها ، ومن تتبع كتبهم وجد أن أكثرهم يستغين عن تعريفها ببيان املقصد األعظم من 

وضع الشريعة ، وهو ) جلب الصالح ودرء الفساد ( ، أو بعدِّ الضروريات اخلمس وحصرها ، 
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هـ( ، 505هـ( ، والغزايل )ت 478وبيان وجوه رعاية الشريعة هلا ، كما فعل  اجلويين ) ت

 هـ ( ، وغريهم.631هـ( ، واآلمدي )606والرازي ) ت

هـ ( من أوائل 1392الفاسي ) تهـ( ، وعالل 1393ويعد حممد الطاهر بن عاشور ) ت  

حيث عرفها ابن عاشور العلماء الذين اعتنوا بتعريف مقاصد الشريعة حبسب ما وصل إلينا ، 

بأنها : )المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث ال 

 .(2)تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة ( 

وعرف عالل الفاسي مقاصد الشريعة بأنها : ) الغاية منها واألسرار التي وضعها الشارع  

 .(3)عند كل حكم من أحكامها ( 

 مث عرفها الباحثون املعاصرون الذين صنفوا يف هذا الفن بتعريفات متقاربة تعرب عن هذا املعىن.

 هنا : ويف ظين أن التعريف املختار ملقاصد الشريعة يف االصطالح هو أ

) الغايات التي وضعت الشريعة من أجلها ، والحكم واألسرار التي وضعها الشارع عند كل 

، وذلك ألن هذا التعريف يتناول املقاصد العامة ، وهي الضروريات حكم من أحكامها ( 

اخلمس ، والكليات املهمة األخرى كالعدل، ورفع احلرج، ودفع الضرر ورفعه، واملساواة، 

 وغريها.واالئتالف، 
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كما يتناول املقاصد اخلاصة ، وهي اليت ختتص  بباب من أبواب التشريع ، كمقاصد العبادات ،   

واملعامالت ، وأحكام األسرة ، واجلنايات واحلدود ، وحنوها، ويتناول كذلك املقاصد اجلزئية ، 

 وهي املعاين والعلل اخلاصة بكل حكم جزئي من أحكام الشريعة.

 

 في االجتهاد.ثانياً: أهميتها 

يعــد العلــم مبقاصــد الشــريعة أحـــد شــروط االجتهــاد، وقــد صـــرح باشــرتاطه مجــع مــن علمـــاء 

ه ( حيــث نــصى علــى أن املقاصــد مرجــوع إليهــا، وأن  660عز بــن عبدالســالم )تاألصــول  ، كــال

 .(4)كل غافل عنها يف حكمه أو فتواه يلزمه أن ينقض حكمه، ويرجع عن فتواه

الـــذي مل جيعـــل جمــرد اإلحاطـــة مبعظـــم قواعـــد الشـــريعة كافيـــاً يف  هــــ(756وابــن الســـبكي )ت

بلــوه هــذه الرتبــة، بــل زاد علــى ذلــك شــرطاً آخــر يبــني مــدى أمهيتهــا يف االجتهــاد، وهــو أن يكــون 

للمجتهــد مــن املمارســة والتتبــع ملقاصــد الشــريعة مــا يكســبه قــوة يفهــم منهــا مــراد الشــرع مــن ذلــك، 

ذلك احملل وإن مل يصرح به، كمـا أن مـن عاشـر ملكـاً ومـارس وما يناسب أن يكون حكماً له يف 

أحوالــه وخــرب أمــوره إذا ســيل عــن رأيــه يف القضــية الفالنيــة يغلــب علــى ظنــه مــا يقولــه فيهــا وإن مل 

 . (5)يصرح له به، لكن مبعرفته بأخالقه وما يناسبها من تلك القضية 
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 .(6)لشافعي رمحه اهلل تعاىلوأشار كذلك إىل هذا الشرط عند كالمه يف تقليد اإلمام ا

( الذي جعل العلم هبا هو أساس بلوه هذه الدرجة حني قال: "إمنا حتصل هـ790والشاطيب )ت 

درجـــة االجتهـــاد ملـــن اتصـــف بوصـــفني ، أحـــدمها : فهـــم مقاصـــد الشـــريعة علـــى كماهلـــا، والثـــاين : 

 .(7)هـ-التمكن من االستنباط بناًء على فهمه فيها"أ

اط هذا الشرط من علماء األصول فألنه يرى أنـه متحقـق حتمـاً فـيمن تـوفرت ومن مل يصرح باشرت 

فيــه الشــروط املفصــلة الــيت ذكروهــا، ولعــل أــا يؤكــد هــذا أهنــم يكــادون يتفقــون علــى اشــرتاط ملكــة 

النظــر والــتمكن مــن االســتنباط، والــيت يعــرب عنهــا املتقــدمون بالقرحيــة، والشــك أن هــذه امللكــة هــي 

من املقارنة، والتحليل، واالسـتنتاج، وإدرا  العالقـة بـني األدلـة اجلزئيـة، والتوصـل اليت متكن اجملتهد 

 إىل املعاين الكلية من خالهلا. 

هـ( : "وإمنا شرطنا مع احلفظ لألصول واملعرفة هبا أن يكـون عاملـاً بطريـق 370يقول اجلصاص )ت

ثـــة إذا مل يكـــن صـــاحبها املقـــاييس واالجتهـــاد، ألن حفـــظ األصـــول ال يغـــين يف معرفـــة حكـــم احلاد

عاملاً بكيفية وجوب ردها إىل أصوهلا، وإىل األشبه هبا، أال ترى أن قـراء القـرآن ، وحفـاظ األخبـار 

ال يغنيهم ما حفظوه يف معرفة حكم احلادثـة وردهـا إىل أصـوهلا، ولـذلك قـال النـيب صـلى اهلل عليـه 
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مل يســمعها، فــرب حامــل فقــه غــري  وســلم: "نضــر اهلل امــرأ مســع مقــاليت فوعاهــا، مث أداهــا إىل مــن

 .( 8ـ) ه-فقيه، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه"أ

 وتظهر حاجة اجملتهد إىل مقاصد الشريعة يف جوانب مهمة من أبرزها :

 فهم النصوص وتفسريها ومعرفة دالالهتا. -1

 الرتجيح بني األدلة املتعارضة والتوفيق بينها. -2

 مل يرد بشأهنا نص خاص. معرفة أحكام الوقائع اليت -3

التمكن من حتقيق املناط وتنزيل األحكام الشرعية على الوقائع حبسب الظروف الزمانية ، -4

 واملكانية، واألحوال.

 حتقيق التوازن واالعتدال وعدم االضطراب يف االجتهاد. -5

يل ، وشيخ اإلسالم وأن أشار إىل أمهية العلم باملقاصد يف االجتهاد: الشافعي ، واجلويين ، والغزا

 ابن تيمية ، والعز بن عبد السالم ، والشاطيب ، وغريهم.

"ومن مل يتفطن لوقوع املقاصد يف األوامر والنواهي فليس على بصرية : هـ(478)تيقول اجلويين 

 .(9)هـ-من وضع الشريعة"أ
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"مقاصد الشرع قبلـة اجملتهـدين مـن توجـه جهـة منهـا أصـحاب -هـ(:505)تويقول الغزايل 

 .(10)هـ-احلق"أ

هـــ( : "البــد أن يكــون مــع اإلنســان أصــول كليــة تــرد إليهــا 728ويقــول شــيخ اإلســالم )ت

اجلزئيــات ليــتكلم بعلــم وعــدل، مث يعــرف اجلزئيــات كيــف وقعــت، وإال فيبقــى يف كــذب وجهــل يف 

 .(11)اجلزئيات وجهل وظلم يف الكليات فيتولد فساد عظيم"أ.هـ

 .(12)شارع كان هو الفقيه حقاً""من فهم حكمة الويقول رمحه اهلل: 

ه ــــة على وجـــــام معامالت املصارف اإلسالميـاصدي يف أحكــة إىل االجتهاد املقــوتتأكد احلاج

اخلصوص ، نظراً لكثرة العقود واملعامالت املستحدثة اليت مل تكن معروفة لدى السابقني،إضافة 

تم التعاقد بواسطتها. إىل التطور املتسارع يف األساليب والوسائل اليت ي  

املعرفة  -باإلضافة إىل العلم باملقاصد العامة  -واالجتهاد املقاصدي يف هذا الباب يتطلب 

الدقيقة باملقاصد اخلاصة باملعامالت ، وأثرها يف استنباط أحكامها ، وهو مدار هذا البحث 

 املختصر.

أن اإلشارة إىل أمهية املقاصد يف االجتهاد ال تعين  لكن ينبغي التنبيه هنا إلى أمر مهم وهو:

االستغناء هبا يف هذا الباب وإمهال األدلة ) اخلاصة ( اجلزئية ، فإن هذا املنهج يعد متييعاً للشريعة 
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اإلسالمية وتقدميًا للرأي على الوحي، ألن األصل يف الدين هو األدلة اجلزئية اخلاصة، وهي اليت  

قاصد العظيمة ، بدليل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مكث ثالثاً كشفت لنا عن هذه امل

وعشرين سنة يبلغ الناس األحكام ، ويفصل هلم احلالل واحلرام ، بل ويوقِّفهم على كل حكم 

بعينه ، ولو كانت املقاصد وحدها كافية ملا احتاج إىل كل هذه السنوات ، إلمكان تعليمهم 

خطبة الوداع ، حني جعلها مقتصرة على املعاين الكلية ،  إياها يف وقت وجيز ، كما فعل يف

 واملقاصد العامة ، لضيق الوقت .

وإذا ُعِلم موقع املقاصد من األدلة اخلاصة فال جيوز  أن تعود على أصلها باإلبطال ، بل ينبغي  

نان بالنسبة أن يقوم االجتهاد املقاصدي على املوازنة الدقيقة بني الكليات ، واألدلة اجلزئية، فيكو 

للمجتهد مبثابة جناحي الطائر، وهذا املنهج يف املوازنة هو الذي سار عليه سلف هذه األمة من 

الصحابة ، والتابعني ، واألئمة اجملتهدين ، واملتمكن من ضبطه هو العامل الذي يستحق أن 

 وغريه. (13)يوصف بالرباين، واحلكيم، والراسخ يف العلم، كما ذكر ذلك الشاطيب 

: " فاحلاصـل أنـه البـد مـن اعتبـار  –بعـد بيانـه ألمهيـة ذلـك  -هـ( 790قول الشاطيب )تي

خصوص اجلزئيات مع اعتبار كلياهتا وبالعكس ، وهو منتهى نظر اجملتهدين بإطالق، وإليه ينتهي 

 .(14)هـ-طلقهم يف مرامي االجتهاد "أ
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عه امليزان فقط، واملقصود هبا ومن علم الكليات من غري معرفة املعني فم" ويقول شيخ اإلسالم: 

وزن األمور املوجودة يف اخلارج ،وإال فالكليات لوال جزئياهتا املعينات مل يكن هبا اعتبار، كما أنه 

 (15) ."لوال املوزونات مل يكن إىل امليزان من حاجة 
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 المبحث األول

 مقصد حفظ المال ، حقيقته ، وأدلته ، ووجوه رعاية الشريعة له.

 

أرباب يعـد حفظ املـال أحـد املقاصـد الضرورية اخلمسة اليت اتفقت مجيع امللل والشرائع ، بل و 

. (16) العقول السليمة على حفظها  

هـ( : "واتفق احلكماء على ذلك وكذلك الشرائع على حترمي 660يقول العز بن عبدالسالم )ت 

.(17ـ)ه-الدماء ، واألبضاع ، واألموال ، واألعراض" أ  

هـ( : " ومقصود الشرع من اخللق مخسة : أن حيفظ عليهم دينهم، 505ويقول الغزايل )ت 

.(18)هـ-ونفسهم ، وعقلهم، ونسلهم، وماهلم" أ  

وإمنا جعل  املال يف اإلسالم أحد املقاصد الضرورية ألنه عصب احلياة ، وبه تقوم مصاحلها، 

.(19)ي جعل اهلل لكم قيامًا{}وال تؤتوا السفهاء أموالكم التيقول سبحانه وتعاىل :   

.(20)ومعىن قياماً : أي ملعاشكم وصالح دنياكم  
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والمقصود بالمال : كل ما يتموله اإلنسان من متاع أو نقٍد أو غيره، وليس خاصاً بالنقدين  

 كما قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس. 

.(21)هـ-هـ( : "املال ما ملكته من كل شيء" أ817يقول الفريوز أبادي )ت   

 واحلاجة إىل املال ماسة يف حق الفرد وحق اجلماعة :

أما يف حق الفرد : فإن املال أحد املقومات األساسية لقيام مصاحل اإلنسان الدينية والدنيوية، إذ 

حيتاجه حلفظ حياته، وتأمني مأكله، ومشربه، وملبسه، وكافة احتياجاته، فإذا مل يتوفر لديه املال 

وانب معاشه. حلقه ضرر شديد يف كافة ج  

 وأما يف حق األمة : فتظهر احلاجة إليه من وجوه كثرية لعل أمهها ما يأيت :

أن األمة عبارة عن جمموعة من األفراد فإذا دخل النقص على كل فرد دخل على مجيع  -1

.(22)األمة، ألن حفظ اجلزء الزم حلفظ الكل  

ن التعليم، والصناعة، والزراعة، والقوة أن املال به قوام الشيون واملصاحل العامة الالزمة م  - 2

 العسكرية اليت متكن األمة من الدفاع عن نفسها.

أن وجود املال يف يد األمة يغنيها عن أعدائها ، ويقطع الطريق عليهم، ويوصد الباب يف   -3

.(23)وجوه الطامعني فيها  
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 وقد جاءت الشريعة بحفظ المال من جانبين :

}فإذا ك باحلث على الكسب وطلب الرزق، يقول سبحانه: ، وذلاألول : جانب الوجود 

.(24)قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهلل{  

هـ( :  " إذا فرغتم من الصالة فانتشروا يف األرض للتجارة والتصرف يف 671قال القرطيب  )ت 

(25)هـ -حوائجكم" أ  

ة، بل حيصل بسببه منافع دنيوية وأخروية وفائدة املال ال تقتصر على جلب مصاحل اخللق الدنيوي  

، فمن ملك ماالً فقد فُتح له باب من العبادة ال يفتح لغريه، من الزكاة، والصدقة، واحلج، 

والعمرة، والنفقة الواجبة، واهلبة ، واهلدية، فكل هذه عبادات مالية لو افرتضنا عدم املال مل تكن 

 أكنة.

ا عد زكاة األموال ثالثة لقواعد اإلسالم وجعلها شعار هـ( : " وم1393يقول ابن عاشور )ت 

املسلمني وجعل انتفائها شعار املشركني  ...إال تنبيه على ما للمال من القيام مبصاحل األمة 

. (26)هـ  -اكتساباً وإنفاقاً" أ  

: فقد حرصت الشريعة اإلسالمية على حفظه من هذا اجلانب وذلك  الثاني : جانب العـدم

-اد الواقع أو املتوقع عليه، من خالل تشريع مجلة من األحكام ، أمهها ما يأيت:بدرء الفس  
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-حترمي االعتداء على األموال : -أ  

فقد كفل اإلسالم حق اإلنسان يف ماله، وجعل له وحده حرية التصرف فيه بالطرق املشروعة، 

} وال وحرم على اآلخرين أخذ شيء منه ، أو التصرف فيه من دون إذنه ورضاه ، قال تعاىل : 

تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس باإلثم 

.(27)تم تعلمون {وأن  

حترمي إضاعة املال وتبذيره : -ب   

}وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اهلل لكم قياماً وارزقوهم فيها يقول سبحانه: 

.(28)واكسوهم{  

 والنهي عن إعطائه ملن ال حيسن التصرف فيه يفيد وجوب احملافظة عليه.

يل وال تبذر تبذيراً، إن المبذرين  }وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبويقول تعاىل : 

(.29) كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا{  

، وحذر من ذلك يف أحاديث كثرية، (30)وقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن إضاعة املال

 وبأساليب متنوعة.
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مثنياً  -حانه  واإلسـالم حيض على االعتدال يف إنفاق املـال، فال إفـراط، وال تفريط، يقول سب

، ويقول (31)}والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا{:  -على املؤمنني  

.(32)}وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحب المسرفين{سبحانه :   

تشريع احلدود والعقوبات املتعلقة باملال : -جـ   

ة على املال، وما إجياب القطع على السارق فإنه من أوضح الدالئل على عناية الشارع باحملافظ

واحملارب إال صيانة ألموال الناس، وردعاً ملن تسول له نفسه االعتداء عليها، ومثله إجياب العقوبة 

 على املنتهب ، واملختلس، والغاصب، فكلها ظاهرة احلكم واملعاين.

ضمان املتلفات :  -د   

ريه بغري حق، فإن كان املتلف مثلياً وجب فقد أوجب اإلسالم الضمان على من أتلف مال غ

.(33)عليه ضمانه باملثل، وإن مل يكن كذلك وجب عليه دفع قيمته  

ويف إجياب الضمان حمافظة على املال من جهة أن اإلنسان إذا استحضر ذلك احلكم الشرعي  

التنبه واليقظة كان هذا مبثابة الرادع والزاجر له عن االعتداء على أموال اآلخرين، والدافع له إىل 

.(34)واحلذر من التفريط عند التعامل مع أتلكاهتم  
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وهذه التشريعات تعدى غيضاً من فيض األحكام اليت تعرب عن عناية اإلسالم باملال وحرصه على 

احملافظة عليه، حىت إنه شرع للمسلم أن يقاتل دون ماله، وحكم له بالشهادة إن مات يف سبيل 

.(35)وسلم : )من قتل دون ماله فهو شهيد(ذلك، يقول صلى اهلل عليه   

ومن أبرز الدالئل على عناية اإلسالم باملال تلك التشريعات الدقيقة اليت وضعها الشارع 

 للمعامالت املالية، واليت تشكل جزًء كبرياً من أحكام شريعتنا الغراء.

عة يف األصل واملتأمل يف هذه التشريعات بعني اإلنصاف والعدل يدر  أهنا وإن كانت موضو 

لتنظيم تلك التعامالت على أحسن ما يكون يف اجلانب االقتصادي واملايل، إال أن هلا أبعاداً 

إنسانية واجتماعية وسياسية ال ختفى، وما ذا  إال ألن الواضع هلا هو اإلله اخلالق العامل مبصاحل 

 الناس العاجلة واآلجلة.

م إىل قسمني :والتشريعات اإلسالمية اخلاصة باملعامالت تنقس  

أحكام صرحية تتناول معامالت بعينها ، ويشمل هذا القسم كافة صور  -القسم األول :

املعامالت اليت ورد بشأهنا نص خاص من الكتاب، أو من السنة، أو أمجعت عليها األمة، 

وأغلب املعامالت الشائعة يف زمن الوحي جرى بيان أحكامها من قبل النيب صلى اهلل عليه 

 وسلم.

                                                 



 

23 

 

قواعد وضوابط وأصول عامة ال ختتص مبعاملة بعينها عرفت من خالل استقراء  -القسم الثاين :

األدلة اجلزئية يف هذا الباب ، ومن خالل النظر يف مقاصد التشريع العامة، واملقاصد اخلاصة 

 باملعامالت املالية.

ها مسة السعة يفتح آفاق االجتهاد فيها ، ويكسب أحكام -كما هو ظاهر   -وهذا التشريع 

 والشمول ، واستيعاب كافة املستجدات واحلوادث.
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 المبحث الثاني

 المقاصد الخاصة بالمعامالت

أن حممد الطاهر ابن عاشور هو  -حينما ذكر الدراسات السابقة  -سبق أن أشرت يف املقدمة 

حيث  –حبسب ما اطلعت عليه  –أول من مجع املقاصد اخلاصة باملعامالت يف موضع واحد 

مقاصد التشريع اخلاصة بأنواع املعامالت بني الناس ، وحصرها جعل القسم الثالث من كتابه يف 

واملقصد الشرعي يف األموال كلها مخسة أمور :  " يف مخسة مقاصد فقال :اهلل تعاىل  رمحه

.(36) "رواجها ، ووضوحها ، وحفظها ، وثباهتا ، والعدل فيها   

املقاصد اليت نبه إليها مبثوثة يف كتب املتقدمني ، وهنا  من زاد عليها بعض املعاين اليت وهذه 

 اعتىن الشارع هبا يف باب املعامالت ، كمقصد الرضا ، وترتب اآلثار ، وسأبني يف هذا املبحث

لنقوالت عن العلماء الذين أشاروا مع االستدالل عليها ، معززاً ذلك ببعض  اهذه املقاصد ، 

. إليها  

، وبيان أثرها يف استنباط أحكامها البد من  قبل الحديث عن المقاصد الخاصة بالمعامالتو 

أمرين : إىل  التنبيه  

املعرفَة  -باإلضافة إىل املعرفة هبذه املقاصد  -أن االجتهاد يف هذا الباب يتطلب  األول :

باملقاصد العامة اليت تشمل باب املعامالت وغريه ، كالتيسري ورفع احلرج ، ودفع الضرر ورفعه، 
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 واحملافظة على اجلماعة ، واالئتالف والتعاون ، وغريها من املعاين املهمة واملؤثرة يف استنباط

األحكام ، كما يتطلب املعرفة باملقاصد اجلزئية للمعاملة أو املعامالت ذات الصلة بالنازلة ، وألن 

 موضوع البحث يُعىن باملقاصد اخلاصة وحدها فلن أتعرض هلذه املقاصد خشية اإلطالة.

هي ذات الطرق اليت تثبت هبا املقاصد  املقاصد اخلاصة باملعامالتطرق إثبات أن  الثاني :

( ، واإلمجاع ، واستقراء  على سبيل التصريح أو اإلمياء عامة ، وهي : النص ) الكتاب والسنةال

األحكام اجلزئية ، والتعبريات الشرعية املوحية بالقصد ، وأقوال الصحابة ، واملسالك اليت 

وغريها من  والشبه ، ) كالسرب والتقسيم ، واملناسبة ،اعتمدها األصوليون يف استنباط العلل 

.(37) ، وسكوت الشارع مع قيام املقتضي وانتفاء املانعاملسالك االستنباطية املعتربة (   

 

 

 والمقاصد الخاصة بالمعامالت تنقسم إلى قسمين :

 القسم األول : مقاصد املعامالت املالية.

 القسم الثاين : املقاصد اخلاصة باملعامالت املتعلقة باألبدان.

األول ، ألنه هو املتعلق بعمل املصارف اإلسالمية .وسأكتفي بالقسم   
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 المقاصد الخاصة بالمعامالت المالية :

حفظ المال.-1  

وهو املقصد املهيمن على مجيع مقاصد هذا الباب وقد سبق احلديث عن أمهيته ، وبيان األدلة 

 على عناية الشارع به يف املبحث السابق .

العدل .-2  

}إن اهلل وهو أحد املقاصد الكبـرى واملعاين العظيمة يف الشريعة اإلسالمية ، يقول سبحانه : 

.(38)يأمر بالعدل واإلحسان{  

العدل واجب شرعي يف األقوال ، واألفعال ، ويف العبادات ، واملعامالت ، وسائر األبواب.و   

ث على املصاحل كلها والزجر هـ( : " أمجع آية يف القرآن للح660يقول العز بن عبدالسالم )ت 

 عن املفاسد بأسرها قوله تعاىل )إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان( ...

فإن األلف والالم يف العدل واإلحسان للعموم واالستغراق فال يبقى من دق العدل وجله شيء 

.                         (39)هـ-إال اندرج يف قوله:  )إن اهلل يأمر بالعدل(   " أ  

(40)هـ-هـ( :" الشريعـة منباها على العدل " أ728ويقـول شيـخ اإلسـالم ابن تيميـة )ت   
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ويقول : " وأمر العامل يف الشريعة مبين على هذا وهو العدل  يف الدماء ، واألموال ، واألبضاع ، 

. (41)هـ-واألنساب ، واألعراض" أ  

إال أنه من  -ي كل األبواب وإن كان في األصل من المقاصد العامة للشريعة ف -والعدل 

، بل يرى بعض العلماء أنه أهم مقاصد الشارع في باب المعامالت على وجه الخصوص

.(42)املقصد األساس يف تشريع املعامالت ، وأن مجيع املعاين األخرى ترجع إليه  

هـ( : "واألصل يف العقود مجيعها هو العدل، فإنه بعثت 728يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية )ت 

} لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب به الرسل، وأنزلت الكتب، قال تعاىل : 

، والشارع هنى عن الربا ملا فيه من الظلم، وعن امليسر ملا فيه من والميزان ليقوم الناس بالقسط{

صلى اهلل  الظلم، والقرآن جاء بتحرمي هذا، وهذا، وكالمها أكل املال بالباطل، وما هنى عنه النيب

، وبيع حبل عليه وسلم من املعامالت كبيع الغرر، وبيع الثمر قبل بدو صالحه، وبيع السنني

فاإلجارة  ، وحنو ذلك: هي داخلة إما يف الربا وإما يف امليسر،  ة ، واحملاقلةبناحلبلة، وبيع املزا

املال هو من امليسر، فهذا باألجرة اجملهولة مثل أن يكريه الدار مبا يكسبه املكرتي يف حانوته من 

ال جيوز، وأما املضاربة ، واملساقاة ، واملزارعة فليس فيها شيء من امليسر، بل هو من أقوم العدل" 

.(43ـ)ه-أ  
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، إال أن هذا املعىن قد ال يتحقق يف كل (44)والعدل وإن كان معناه العام : التسوية واإلنصاف 

ربة التساوي، وال يلتفت إىل الغنب اليسري.معاملة على وجه الكمال، وهلذا يكفي حصول مقا  

هـ( : " يظهر من الشرع أن املقصود بتحرمي الربا إمنا هو ملكان الغنب 595يقول ابن رشد )ت 

.(45)هـ-الكثري الذي فيه، وأن العدل يف املعامالت إمنا هو مقاربة التساوي " أ  

ا ـــم لتقوميهـــت ُجعل الدينار والدرهذواـــولذلك ملا عسر إدرا  التساوي يف األشياء املختلفة ال

وتقديرها، وملا كان العدل يف األشياء املختلفة الذوات اليت ال تكال وال توزن يف وجود النسبة أي 

نسبة قيمة أحد الشييني إىل جنسه نسبة قيمة الشيء اآلخر إىل جنسه وجب التساوي يف هذه 

و أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إىل النسبة، مثال ذلك : أن العدل يف بيع فرس بثوب ه

 األفراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب إىل الثياب.

ا ــــــل االختالف ، وكانت منافعهــــانت ليست ختتلف كــــة، فلما كــة واملوزونــــوأما األشياء املكيل

إال  متقاربة، ومل تكن حاجة ضرورية ملن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه

.(46)على جهة السرف كان العدل فيها بوجود التساوي يف الكيل أو الوزن  
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الرضا . -3  

ة يف باب صـــــــة خاــــــــــــوهذا املقصد وإن كان له عالقة مبقصد العدل ، إال أن الشارع أواله عناي

 املعامالت  ، وقد دل على اعتباره فيها مجلة من اآليات واألحاديث ، منها:

}يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة قوله تعاىل :  - 1

.(47)عن تراٍض منكم{  

، وذلك  ارة إال الرتاضيـــــــهـ( : " مل يشرتط يف التج728ة )ت ـــــــيقول شيخ اإلسالم ابن تيمي

تراضى املتعاقدان بتجارة أو طابت  يقتضي أن الرتاضي هو املبيح للتجارة ، وإذا كان كذلك فإذا

نفس املتربع بتربع ثبت حله بداللة القرآن، إال أن يتضمن ما حرمه اهلل ورسوله ، كالتجارة يف 

.(48)هـ-اخلمر وحنو ذلك" أ  

. (49)قول صلى اهلل عليه وسلم : )إمنا البيع عن تراٍض( - 2  

   

.الرواج ، وتنمية األموال-4  

.(50)دوران املال بني أيدي أكثر من ميكن من الناس بوجه حق (واملراد هبذا املقصد :)   
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ويدل على كونه مقصداً شرعياً للمعامالت : الرتغيب بالتجارة، ومشروعية التوثق يف انتقال 

 األموال من يد إىل أخرى ، والنهي عن كنز األموال وحبسها .

من تتبع نصوص الكتاب : فهو ظاهر كل الظهور لكل  أما الترغيب في التجارة والمعامالت

.(51)}وآخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل اهلل{والسنة، يقول سبحانه :   

ويقول صلى اهلل عليه وسلم : )ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً، فيأكل منه طري أو هبيمة 

.(52)إال كان له صدقة(  

بعد املوت يف سبيل اهلل أحب إيل  وروى عن عبداهلل بن عمر أنه قال : "ما خلق اهلل موتة أموهتا

.(53)من املوت بني شعبيت رحلي أبتغي من فضل اهلل ضارباً يف األرض"  

وأا يدل على فضل التجارة كذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل قرن بينها وبني اجلهاد يف قوله:  

.(54) }وآخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل اهلل وآخرون يقاتلون في سبيل اهلل{  

فيدل له ندب الشارع إىل اإلشهاد على املعامالت وحثه على   وأما التوثق في انتقال األموال

 }يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلكتابتها يف أدلة كثرية منها قوله سبحانه : 

،(55)مسمى فاكتبوه{  
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.(57)تبايعتم{، وقوله:}وأشهدوا إذا (56)وقوله :}واستشهدوا شهيدين من رجالكم{   

:}والذين يكنزون الذهب والفضة وال فدليله قوله تعاىل :  وأما النهي عن كنز األموال

.(58)ينفقونها في سبيل اهلل فبشرهم بعذاب أليم{  

 وقد جاءت الشريعة اإلسالمية جبملة من الوسائل اليت حتقق هذا املقصد ، من أمهها:

داول ،  ـــــــــــــة الناس إىل التـــــــــــمن الغرر حلاج امالت اليت تتضمن شيياً ــــجتويز بعض املع-1

 كالسلم ، واملزارعة ، وغريها.

إباحة التعامل بالنقدين وما يف حكمهما من األمثان والعمالت املختلفة بدالً من  -2

 التعامل بأعيان السلع.

حضور  ترجيح جانب املصلحة يف املعامالت على املفسدة اليسرية ، كعدم اشرتاط-3

 أحد العوضني يف التبايع ، مع أنه مظنة اإلفالس .

األمر باإلنفاق باملعروف على النفس والزوجة واألقارب ، واألمر بالصدقة على املساكني ،  -4

وإقراض احملتاين ، واإلحسان إىل اآلخرين، والشك بأن تشريع النفقة والصدقة والقرض 

.(59) واإلحسان حيقق مقصد التدوال والرواج  
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ة أو بتربع، ــــــة مبعاوضـــــــــعلى هذا املقصد ُشرعت عقود املعامالت لنقل احلقوق املالي وللمحافظة

دين، ــــــــــوُجعل لزومها متوقفاً على حصول صيغها ، وهي األقوال الدالة على الرتاضي بني املتعاق

ا صارت صحيحة، وألجل واشرتطت فيها شروط لفائدة املتعاقدين كليهما، فإذا استوفت شروطه

 هذا  كان األصل يف العقود املالية اللزوم دون التخيري إال إذا شرطه أحد املتعاقدين.

الوضوح والبيان والصدق.- 5  

، وحيقق مراد (60)نه يدرء النزاع لكو فإنه من أهم املعاين اليت أكد عليها الشارع يف املعامالت ، 

 الطرفني من املعاملة ، وبه تتحقق الربكة ، وقد بنين النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا املعىن بقوله : 

) البيعان باخليار مامل يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بور  هلما يف بيعهما وإن كذبا وكتما حمقت بركة 

  والصديقني ، وقوله : ) التاجر الصدوق األمني مع النبيني( 61)بيعهما ( 

(62)والشهداء (   

اإلثبات والضبط : -6  

يه ، ــــــــه وما علـــــدر  كل طرف مالــــــة يف هذا الباب ، والغرض منه أن يــــــفإنه أحد املقاصد املهم

فيكون ذلك مانعاً من اخلصومة والنزاع ، وألجل هذا املقصد شرعت كتابة الدين، واإلشهاد على 
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} يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل التداين، يقول سبحانه :  البيع، والرهن يف

، ويقول : "} وال تسئموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم (63)مسمى فاكتبوه{

. (64) أقسط عند اهلل وأقوم للشهادة وأدنى أال ترتابوا {  

ظاهرة إىل أنه يكتبه جبميع صفته املبينة  هـ( : "ويف قوله : )اكتبوه( إشارة671يقول القرطيب )ت

له املعربة عنه ، املعرِّفة للحاكم ما حيكم به عند ارتفاعهما إليه ، لالختالف املتوهم بني املتعاملني 

.(65)هـ-" أ  

هـ( : ")وأقوم للشهادة( أي : أثبت للشاهد إذا وضع خطه مث رآه 774ويقـول ابن كثري )ت 

نه لو مل يكتبه أن ينساه، كما هو الواقع غالباً، )وأدىن أال ترتابوا( : تذكر به الشهادة، الحتمال أ

 وأقرب إىل عدم الريبة ، بل ترجعون عند التنازع إىل الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بال 

.(66ـ)ه-ريبة " أ  

.(67)}وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة{ويقول سبحانه :   

كان ملصلحة حفظ األموال يف العقود اليت تتعذر فيها الكتابة، وقد وردت   فتشريع الرهن إمنا

اإلشارة إىل الرهن أثناء السفر، واحلكم يعم السفر واحلضر، فقد رهن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

.(69)، وكان هذا العقد يف احلضر(68)درعه عند يهودي عندما اقرتض منه  
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.(70)هـ-راب ذمة الغرمي عذر يوجب طلب الرهن" أ"فاخلوف على خهـ(:671يقول القرطيب )ت   

 

.ترتب اآلثار  - 7  

العقود أسباب النتقال األموال بني الناس، ولذا فإن من مقاصدها األساسية ترتب آثارها عليها، 

ة، وال ــــــــــه صحيح ال خطر فيه وال منازعــــة ، والبائع للعوض ، على وجــــــبتملك املشرتي للسلع

، ومن القواعد الفقهية املهمة يف باب (71) ة، إال إذا حتقق فيها ذلكــــــبكوهنا صحيحتوصف 

.(72)املعامالت قاعدة : "كل تصرف تقاعد عن حتصيل مقصوده فهو باطل"   

 وهذا املقصد الشرعي ينبين عليه عدة أحكام هي : 

يكون يف اختصاصه  اختصاص املالك الواحد أو املتعدد مبا متلكه بوجه صحيح ، حبيث ال - 1

ة ــــــــبه وملكه إياه تردد وال خطر، وال يكون ألحد منعه من هذا احلق إال إذا كان لوجه مصلح

عامة، واعتباراً هبذا املقصد انبنت أحكام صحة العقود، والوفاء بالشروط، وفسخ ما تطرق إليه 

 الفساد.
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تصرفاً ال يضر بنفسه وال بغريه أن يكون صاحب املال حر التصرف فيما متلكه أو اكتسبه  - 2

ضرراً معترباً، ولذلك حجر على السفيه التصرف يف أمواله، ومنع اإلنسان من التصرف يف ملكه 

 إذا أدى ذلك إىل اإلضرار باجملاورين له، ومنعت املعاملة بالربا ملا فيه من األضرار العامة واخلاصة.

ق الغري به وامتنع من أدائه، فإن يلزم باألداء، أن ال ينتزع منه بدون رضاه، إال إذا تعلق ح - 3

ومن ذلك بيع احلاكم، والقضاء باالستحقاق، وإجبار الشريك املمتنع على البيع دفعاً للضرر عن 

الشركاء، وحنو ذلك، وحتقيقاً هلذا املقصد أقرت الشريعة التملك الذي حصل يف زمان اجلاهلية 

.(73)نتقل إليهم منهابأيدي من صار إليهم يف تلك املدة ومن ا  
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 المبحث الثالث

 أثر المقاصد الخاصة في أحكام معامالت المصارف اإلسالمية

 

على اليت تتم من خالل املصارف اإلسالمية باب املعامالت عمومًا ، واملعامالت املعاصرة  يعد

 ألمرين :وجه اخلصوص ميداناً فسيحاً لالجتهاد املقاصدي 

أن املعامالت معقولة املعىن، وميكن الوقوف على احلكم واملعاين املناسبة لتشريع  -: األول

 ، واألصل يف العادات التعليل.(75)، وما ذا  إال ألهنا ضرب من العادات(74)أحكامها

هـ( : "األصل يف العبادات بالنسبة إىل املكلف التعبد، دون االلتفات 790يقول الشاطيب ) ت 

 . (76)العادات االلتفات إىل املعاين" أ.هـإىل املعاين، وأصل 

عن  -يف اجلملة–أن املعامالت املالية وإن كانت مقاصد املكلفني فيها ال خترج  -: الثاني 

معاين االكتساب، وطلب الرزق، وتنمية املال، وقضاء احلوائج الدنيوية واألخروية، إال أن مسة 

واألمكنة، واألحوال، والعادات واألعراف  وسائلها التبدل والتغري والتطور حبسب األزمنة ،

اجلارية، وهو األمر الذي يؤكده واقع العصر ، وال خيتلف فيه اثنان ، وقد عقد البخاري يف 

صحيحه بابًا عنوانه : "باب من أجرى أمر األمصار على ما يتعارفون بينهم من البيوع واإلجارة 
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، أورد فيه مجلة من األحاديث اليت (77)شهورة"واملكيال والوزن وسنتهم على نياهتم ومذاهبهم امل

 تدل على أن أحكام املعامالت مبنية على األعراف والعادات. 

وما كان هذا شأنه فال سبيل إلدرا  أحكامه إال باالجتهاد، إلن إغالق باب االجتهاد فيه 

خصوصاً يؤدي إىل حصول املشقة واحلرج على الناس، واإلسالم جاء بالتيسري والتخفيف عليهم 

 فيما يتعلق هبذا النوع من األحكام.

هـ( : "تصرفات العباد من األقوال واألفعال نوعان: 728يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية )ت 

عبادات يصلح هبا دينهم، وعادات حيتاجون إليها يف دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن 

هبا إال بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده  العبادات اليت أوجبها اهلل أو أحبها ال يثبت األمر

 .(78ـ)ه-الناس يف دنياهم أا حيتاجون إليه، واألصل فيها عدم احلظر" أ

: "البيع واهلبة واإلجارة وغريها من  -بعد تقريره هلذه القاعدة وإقامة الدليل عليها  -مث يقول 

فإن الشريعة قد  -ب واللباسكاألكل والشر   –العادات اليت حيتاج الناس إليها يف معاشهم 

جاءت يف هذه العادات باآلداب احلسنة فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما البد منه، 

وكرهت ما ال ينبغي ، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة يف أنواع هذه العادات ومقاديرها 

 وصفاهتا.
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شريعة، كما يأكلون وإذ كانت كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا، ما مل حترم ال

 .(79)ويشربون كيف شاءوا ما مل حترم الشريعة" أ.هـ

ة ــــــــة إىل الضوابط العامـــــيتطلب باإلضاف واالجتهاد في أحكام معامالت المصارف اإلسالمية

َة باملقاصد اخلاصة باملعامالت اليت سبق بياهنا ، وال ميكن أن يتم النظر يف هذا ــــلالجتهاد املعرف

النوع من األحكام على وجه صحيح من دون املعرفة الدقيقة حبقيقة كل مقصد من هذه املقاصد 

 ، وإدرا  عالقته باملقاصد اخلاصة األخرى ، واملقاصد العامة ، واألدلة اجلزئية ، واملوازنة بينه وبني

.املعاين املؤثرة يف أحكام املعامالت ، كالربا ، والغرر ، وغريها   

وحاصل القول أن املقاصد اخلاصة تفتح للمجتهد آفاق االجتهاد يف املعامالت املعاصرة ، ومتكنه 

ور ، ـــــــــد من الصـــــله قادراً على استيعاب ما استجــــمن استنباط أحكامها بشكل صحيح ، وجتع

، والصيغ اليت مل تكن معروفة لدى السابقني. واألمناط  

وباملقابل فإن إهدار هذه املقاصد وعدم التعويل عليها يورث اخلطأ يف االجتهاد حتماً ، إذ ال   

حىت ولو توفرت  -يكفي للحكم بصحة املعاملة اجلديدة االعتماد على تصحيح صورهتا الظاهرة 

، بل  -ة ـــــة ما يشاهبها من املعامالت املنصوصــــحفيها الشروط اليت جعلها الشارع سبباً يف ص

 البد للمجتهد أن يتأكد من عدم تفويتها ملقصد عام ، أو خاص .
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ة للحيل ، ومن القواعد ــــــدة املتضمنــديـــــوهذا اخلطأ يبدو جلياً يف بعض املعامالت والعقود اجل 

قصَد الشارع.املقررة يف األصول أنه البد أن يوافق قصُد املكلف   

قصد الشارع من املكلف أن يكون قصده يف العمل موافقاً لقصده يف التشريع  "قال الشاطيب :  

ة ملصاحل العباد على ـــــــة ، إذ قد مر أهنا موضوعـــــــــــاهر من وضع الشريعـــــ، والدليل على ذلك ظ

أفعاله ، وأن ال يقصد خالف اإلطالق والعموم ، واملطلوب من املكلف أن جيري على ذلك يف 

لف خلق لعبادة اهلل وذلك راجع إىل العمل على وفق القصد يف ــــد الشارع ، وألن املكـــما قص

.(80)" أ.هـوضع الشريعة   

ه ــــ، وأما أثر كل مقصد على وج هذا ما يتعلق بأثر المقاصد الخاصة على سبيل اإلجمال

على النحو اآليت :  بيانهالتفصيل فيمكن   

أمهيته الذي يعد املقصد األساس يف هذا الباب ، فقد جرى بيان  أما مقصد حفظ المال -  

كيفية رعاية الشريعة له ، وإذا كانت الشريعة اإلسالمية قد راعت هذا املقصد من جانب الوجود و 

فالبد للمجتهد أن يسعى يف  -كما تقدم   –ومن جانب العدم يف أحكام املعامالت املنصوصة 

دة ، حبيث ـــرعايته من هذين اجلانبني عند النظر يف أحكام معامالت املصارف اإلسالمية اجلدي

د من جانب ـــــه أن احلكم الذي انتهى إليه  يتضمن رعاية هذا املقصـــــيتيقن أو يغلب على ظن

 الوجود أو من جانب العدم.
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 ومن أهم الفروع اليت يظهر أثر هذا املقصد فيها ما يأيت:

جيب على املصارف اإلسالمية محاية احلسابات االستثمارية بوجهيها الوقائي والعالجي ،  -1

.(81)من خالل وسائل احلماية املشروعة ، ألن ذلك حيقق مقصد حفظ املال  

جيب على املصارف اإلسالمية أن تتبع يف إدارهتا ألموال املستثمرين اإلجراءات والوسائل  -2

واملتعارف عليها بني أهل االختصاص حفاظاً على أموال الناس ، وتقليالً  ةــــة املشروعــــاملهني

.(82)للمخاطر  

ة أساسية يف تشريع املعامالت ، فيجب على الناظر يف ــــالذي يعد قيموأما مقصد العدل  -

ة ـــــــــميا، فكل معاملة وجدت فيها هذه القاملعامالت املالية مراعاته عند االجتهاد يف أحكامه

 فاألصل فيها احلل، ما مل يطرأ عليها معىن آخر يقتضي حرمتها، وكل معاملة اشتملت على 

 ظلم فاألصل فيها احلرمة.

واملصــــارف اإلسالميـــــة وإن كان من أهـــــــــم أسباب وجـــــــــودها رعايــــــــة هــذا املقصــــــــد             

، إال أن للظلم صوراً متعددة  -ت الربوية تعد من أبشع صور الظلم باعتبــــــــار أن املعامال –

د املتعاملني ، ــد يتضمن إجحافاً ألحــــــــذا فإن األصل حترمي كل عقـــــــينبغي االحرتاز منها، ول  
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وإن خال من الربا ، وهذا األمر ال يقدره إال العارف باملقاصد ، ومن يدقق النظر يف صيغ بعض 

ت والعقود يف املصارف اإلسالمية يالحظ أن بعضها روعي فيه مصلحة املصرف على املعامال

. (83)حساب العميل ، وُغلِّب فيه مقصد الرضا على مقصــــد العدل ، كعقود اإلذعان  

ق هذا املقصد يويف ظين أنه البد من مراجعـــــــة هذه العقــــود ، وإعادة صياغتها مبا يضمن حتق 

 للطرفني.

هم الفروع اليت يظهر أثر هذا املقصد فيها ما يأيت :ومن أ  

رف ــــل ، وهو ما يسمى يف عــــة أعلى مع التأجيـــــــدين على املدين بقيمــــال جيوز بيع ال -1

 االقتصاديني ) جدولة الديون ( ، وذلك ألنه نوع من الظلم ، ومن مقاصد الشريعة العدل 

.(84)يف املعامالت  

.(85)جزائي تضمن غرامة على املدين يف حال التأخر عن السداد حيرم كل شرط -2  

جيوز تعديل احلقوق وااللتزامات يف احلقوق املرتاخية التنفيذ ) كعقود التوريد والتعهدات  -3

وحنوها( إذا تبدلت الظروف اليت مت فيها التعاقد تبدالً أدى إىل تغري التكاليف واألسعار بشكل  
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مل تكن متوقعة حني التعاقد ، حتقيقاً ملقصد العدل الواجب بني طريف كبري ألسباب طارئة عامة 

.(86)العقد ومنعاً للضرر املرهق ألحدمها بسبب ال يد له فيه  

جيوز فسخ العقد املربم بني املصرف والعميل ومتديد أجله إذا تبدلت الظروف اليت مت فيها  -4

رفني ــــد الطـــــــيلحق الظلم الفادح بأح التعاقد تبدالً أدى إىل تغري األسعار والتكاليف بشكل

د ـــــألسباب طارئة عامة مل تكن متوقعة وقت التعاقد وال يد ألحد الطرفني فيها حتقيقاً ملقص

.(87)العدل  

ذهب بعض الفقهاء املعاصرين إىل عدم جواز اعتبار توزيع أرباح املصارف هنائياً مبقتضى  -5

يرتتب عليها ظلم إما على اخلارج من أرباب املال أو على التقومي ، وذلك ألن هذه الطريقة 

.(88)الباقني منهم إذا بيعت العروض يف املستقبل خبالف ما قومت به ، اعتباراً هبذا املقصد  

  فيظهر أثره يف معامالت املصارف اإلسالمية يف جانبني :وأما مقصد الرضا  -

ولزومه أن يكون صادراً برضا الطرفني، وهذا الرضا : يف إنشاء العقود، فالبد لصحة العقد األول 

إمنا يتحقق بأمرين : العلم ، واالختيار، فمن مل يكن عاملاً بداللة اللفظ مدركاً ملعناه فال يتصور 

 رضاه به.

.(89)ومثله من كان عاملاً لكنه أجرب على العقد، ألن رضاه ليس حقيقياً    
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راضى عليه الطرفان، وهلما ـــد تتحدد حبسب ما تـــــعق: يف آثار املعامالت ، فموجبات ال الثاني

.(90)حرية حتديد ما جيب لكل واحد منهما  

 والرضا املؤثر يف العقود له ضوابط حمددة البد للمجتهد يف املعامالت املصرفية من التنبه هلا، 

 وهي :

إسقاط ما أوجب، أن ال يكون الرتاضي على حتليل ما حرم اهلل ، أو حترمي ما أحل ، أو  - 1

.(91)فإنه يكون حينيٍذ باطالً الغياً ال عربة به  

أن ال يكون الرتاضي على أمر مناقض وخمالف ملقصود العقد ومقتضاه ، كالرتاضي على  - 2

.(92)عدم متليك السلعة للمشرتي، أو املنفعة للمستأجر، أو حنو ذلك أا خيل مبقتضى العقد  

إهدار رضا املالك ، وإلزامه بالعقد بغري رضاه، فال يعترب أن ال يوجد سبب قوي يقتضي  - 3

رضاه حينيٍذ، وإمنا يعترب رضا من له التعاقد، وذلك كإجبار احلاكم املدين على بيع ماله للوفاء 

بدينه، أو للنفقة على نفسه، أو من حتت يده، فاملعترب رضا احلاكم وليس رضا صاحب املال، 

.(93)يم، فاملعترب رضا الويل ال اليتيمومثله تصرف الويل يف مال اليت  

وميكن للمجتهد يف معامالت املصارف اإلسالمية استثمار هذا املقصد والتعويل عليه يف اعتبار  

كافة الوسائل اليت تعرب عن مراد املتعاقدين، من األقوال ، أو األفعال ، أو غريها، فليست عناية 
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ال لكون هذه الوسيلة أصرح ما يكشف عن مقصود الشارع باإلجياب والقبول بالصيغة املعروفة إ

، ومن القواعد الفقهية املقررة : " األصل يف العقود املالية أهنا تنعقد بكل  (94)املتعاقدين  ومرادمها

.(95)ما دل على مقصودها من قول أو فعل"  

ع أو هـ( : "فكل ما عده الناس بيعاً أو إجـارة فهو بي728يقول شيخ اإلسـالم ابن تيمية )ت 

إجارة، وإن اختلف اصطالح الناس يف األلفاظ واألفعال انعقد العقد عند كل قـوم مبا يفهمونه 

بينهم من الصيغ واألفعال ، وليس لذلك حد مستمـر ال يف شرع وال يف لغة، بل يتنـوع بتنوع 

 اصطالح الناس، كما تتنوع لغاهتم ... وال جيب على النــــاس التــــــزام نوع معني من

.(96)هـ-االصطالحـــات يف املعامـــالت" أ  

 ومن القواعد الفقهية املعربة عن ذلك :

.(97)قوهلم  : العربة يف العقود إمنا هو بعرف املتعاقدين  

.(98)وقوهلم : كل اسم ليس له حد يف اللغة وال يف الشرع فاملرجع فيه إىل العرف  

القبض واحلرز وإحياء املوات وغري ذلك من وقوهلم : كل ما عده الناس بيعاً كان بيعاً ، كما يف 

.(99)األلفاظ املطلقة  
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.(100)وقوهلم : العقود والفسوخ تنعقد مبا دل عليها من أي لفظ كان  

 ومن أهم الفروع اليت يظهر فيها أثر هذا املقصد ما يأيت :

لفاكس ، جيوز إجراء العقود واملعامالت املصرفية بالوسائل احلديثة ، كاهلاتف العادي ، أو ا -1

أو من خالل شبكة اإلنرتنت بواسطة أجهزة احلاسب اآليل ، أو التطبيقات املتاحة على اهلواتف 

.(101)الذكية ، وحنو ذلك ، وذلك ألهنا وسائل معربة عن الرضا يف عرف الناس  

.(102)جتوز احلطيطة من الدين املؤجل إذا توافق الطرفان على التعجيل -2  

 ه أوـــــــــــال موت املدين أو إفالســــــه بالرتاضي يف حــــــــحاالً واحلط مندين ــــــجيوز اعتبار ال -3

.(103)أاطلته  

جيوز للمصرف أن يتفق مع العميل على أداء الدين بعملة مغايرة للعقد يوم السداد ال قبله  -4

.(104)بسعر صرفها يوم السداد  

يف مجيع العقود املصرفية ما عدا العقود اليت جتوز الشروط اجلزائية اليت يرتاضى عليها الطرفان  -5

.(105)يكون االلتزام األصلي فيها ديناً ألن ذلك يعد من الربا  
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فهـــو مـــن أظهـــر املقاصـــد أثـــراً يف أحكـــام معـــامالت املصـــارف   وأمـــا مقصـــد الـــرواج والتنميـــة -

قتضـــي اإلســـالمية ، لكونـــه األصـــل يف إباحـــة كـــل املعـــامالت املســـتحدثة الـــيت ال تتضـــمن معـــىن ي

 .(106)هـ -التحرمي ، ومن القواعد الفقهية الثابتة: " أن األصل يف العقود اإلباحة" أ

يقـول الشافعي رمحه اهلل تعاىل :" فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا املتبـايعني اجلـائزي األمـر 

ىن مـا هنـى عنـه فيما تبايعا، إال ما هنى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسلــم منهـا، ومـا كــان يف معـ

 . (107)هـ -رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حمرم إذ إنه داخل يف املعىن املنهي عنه..." أ

د املعامالت ــــوتتأكد احلاجة إىل إعمال هذا املقصد يف العقود اليت يؤدي التشدد فيها إىل تعقي

ذلك.وتعطيلها، كالوسائل اليت يتم هبا اإلجياب والقبول، وكيفية القبض ، وحنو   

 ومن أهم الفروع اليت يظهر أثر هذا املقصد فيها ما يأيت :

جواز املضاربة املشرتكة ) القراض ( أو ما يسمى يف عرف املصارف اإلسالمية ) حسابات  -1

التوفري واالستثمار ( مع أهنا تتضمن خلط أموال عمالء املصرف بعضها مع بعض أو مع مال 

لط يزيد الطاقة املالية للتوسع ويسهم يف تنمية املال وزيادة املضارب ) املصرف ( ، وذلك ألن اخل

.  (108)األرباح  
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،  (109)جواز كافة العقود احلديثة إذا مل تشتمل على معىن يقتضي التحرمي ، كعقد التوريد -2

، وذلك ألن هذه العقود  (112)، وعقود املقاوالت (111)، وعقود املناقصات (110)وعقود املزايدات

 تسهم يف رواج األموال وتنميتها.

جيوز البيع ، والشراء ، وسداد الديون بواسطة البطاقات اليت تصدر عن البنو  ، كبطاقات  -3

.(113)االئتمان وحنوها ، إذا توفرت فيها الضوابط الشرعية  

ر ــــــا يف العصــــــارف عليهـــــــاملتع ةــــــــع األسهم ورهنها من خالل القنوات املصرفيــــــجيوز بي -4

.(114)احلاضر  

 .(115)جتوز احلوالة بالعمالت األجنبية بشرط إمتام عملية الصرف قبل احلوالة -5

ارف ـــــــــــد يف معامالت املصــــــــــــفهو حيتم على اجملتهوأما مقصد البيان والصدق والوضوح   -

اد ــــــــــــاالكتفاء مبجرد األقوال ، وظواهر األحوال ، بل ال بد من اعتماإلسالمية التنبه إىل عدم 

وت ــــــــــــــالوثائق الرمسية اليت تؤكد صدق املتعاملني ، وتساعد على التحقق من شخصياهتم ، وثب

امللكية ، أو التوكيل ، كوثائق اهلوية ، وأسانيد امللكية ، وأصل الوكالة ، وحنو ذلك ، إضافة إىل 
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الوثائق اليت تبني نوع السلعة ، ومواصفاهتا ، ومصدرها ، كشهادات املنشأ ، والعالمات التجارية 

 ، وحنوها.

 ومن أهم الفروع اليت يظهر أثر هذا املقصد فيها ما يأيت :

ب على املصارف اإلسالمية التعامل باألمانة والصدق ، واإلفصاح عن البيانات بصورة جي -1

تدفع اللبس واإليهام ، وتطابق الواقع ، وتنسجم مع املنظور الشرعي ، دفعاً للتغرير بالعمالء 

واملسامهني ، وملا للوضوح والصدق من أثر بالغ يف مبدأ التعامل مع املصرف ، وشراء أسهمه 

.(116)هومنتجات  

،  وصيغها التمويلية حترم الدعايات الكاذبة واحلمالت الرتوجيية اخلادعة ملنتجات املصارف -2

اعتماد الوسائل السمعية أو املرئية أو املقروءة اليت تذكر  -مثالً  - فال جيوز للمصارف اإلسالمية

ى التعاقد ، ألن هذا من أوصافاً رفيعة ال متثل احلقيقة ، أو ترفع الثمن لتغر املشرتي ، وحتمله عل

.(117)النجش احملرم شرعاً   

فيظهر أثره يف اعتبار وسائل اإلثبات اجلديدة اليت يتحقق هبا  وأما مقصد اإلثبات والضبط -

ا ــــــارب صالحيتهـــــهذا الغرض، فقد انتشرت يف هذا العصر مجلة من الوسائل اليت أثبتت التج

ة ، ـــالعادي ، واإللكرتوين )الرقمي(،  والبصمات العادي لتحقيق هذا املقصد، ومنها : التوقيع

ر ، ـــــــواإللكرتونية، واألوراق التجارية اليت حتمل العالمات الدالة على جهة اإلصدار، والفواتي
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ة احلديثة اليت متكن أرباب األموال ــــوأسانيد البيع ، واإليصاالت ، وغريها ، والوسائل اإللكرتوني

ة على ــــــــتصرف فيها إلكرتونياً من خالل أجهزة احلاسب اآليل والتطبيقات املتاحوالسلع من ال

اهلواتف الذكية ) اسم املستخدم ، والرقم السري ( ، فهذه الوسائل وحنوها تعد يف عرف الناس 

 اليوم أدوات آمنة للضبط والتوثيق واإلثبات ، ولذا استغنوا هبا عن الكتابة واإلشهاد.

فروع اليت يظهر أثر هذا املقصد فيها ما يأيت :ومن أهم ال  

اتفق الفقهاء املعاصرون على عد األوراق التجارية املتعارف عليها يف هذا الزمن  -1  

) كالشيكات ، والسندات ألمر ، وسندات السحب ، وحنوها ( وسائل معتربة ومشروعة لتوثيق 

  .(118)احلقوق املالية والديون

احلسابات اجلارية ، وحسابات االستثمار ( مبنع صاحبها من التصرف جيوز رهن الودائع )  -2

.(119)باحلساب خالل مدة الرهن حفظاً حلق الدائن  

.(120)جيــــوز رهن األسهم ومنع املــدين من بيعهـا خالل مـــدة الدين حفظـاً حلق الدائن -3  

ستحدثة، أو احلكم فله أثر بالغ يف تصحيح العقود والشروط امل وأما مقصد ترتب اآلثار -

عليها بالفساد، وميكن للمجتهد أن يعتمد عليه يف إبطال العقود الصورية اليت ال يقصد من 
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ورائها انتقال السلع ، والعقود اليت يتعذر فيها قبض املعقود عليه، كما ميكن أن يعتمد عليه يف 

 اعتبار بعض الوسائل احلديثة اليت جرى العرف بعدِّها قبضاً. 

الفروع اليت يظهر أثر هذا املقصد فيها ما يأيت :ومن أهم   

اتفق الفقهاء املعاصرون على أن اإليداع والتحويل واحلسم من احلساب واستالم الشيك من  -1

روط ـــــــــــع والصرف إذا توفرت الشــــــــة للقبض احلكمي ، وترتتب عليها آثار البيــــــالصور الصحيح

.(121)الالزمة  

للمصرف إذا باع سلعة على العميل بثمن مؤجل أن حيتفظ مبلكية املبيع بعد البيع ، ال حيق  -2

.(122)وال جيوز له أن يشرتط على املشرتي رهنه عنده لضمان حقه يف استيفاء األقساط املؤجلة  

يعد القيد يف سجالت املصارف الورقية واإللكرتونية يف حكم القبض ملن يريد استبدال عملة  -3

.(123)ة فيهــــــة مودعـــــــــــــة يعطيها العميل للمصرف ، أو بعملــــــاء كان الصرف بعملبأخرى ، سو   

ال جيوز للمصرف القيام برتتيب عمليات شراء عمالت مستقبلي لصاحل العميل ، ألن  -4

.(124)التقابض شرط لصحة متام عقد الصرف ومل حيصل  

لتسليم متحقق ، حيث إن ما يف ذمته جيوز بيع الدين للمدين بثمن حال، ألن شرط ا -5

.(125)مقبوض حكماً فانتفى املانع من بيع الدين الذي هو عدم القدرة على التسليم  
                                                 



 

51 

 

ال جيوز العقد على سلعة موصوفة يف الذمة يف موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم مع  -6

.(126)اشرتاط أن ينتهي فعالً بالتسليم والتسلم ، وذلك لتأجيل البدلني  

يرى مجع من الفقهاء املعاصرين عدم جواز عقد الصرف من خالل الوسائط اإللكرتونية ،   -7

.(127)الشرتاط التقابض فيه ، وعدم جو عقد السلم من خالهلا الشرتاط تعجيل رأس املال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمـــة
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احلمــــد هلل الذي بنعمــــه تتم الصــــاحلات، والصــــالة والسالم على املبعوث بأكمل الرســـاالت، 

إمــــام املتقني، وسيد اخللق أمجعني حممد بن عبد اهلل، عليه وعلى آله وصحابته أمت صالة وأزكى 

  -تسليم، أما بعد :

ت من ورائه تسليط الضوء على املقاصد فقد يسر اهلل يل إمتام هذا البحث املختصر الذي قصد

اخلاصة باملعامالت ، وأثرها قي ضبط عمل املصارف اإلسالمية، وقد خرجت منه بنتائج مهمة 

-أبرزها ما يأيت :  

مقاصد الشريعة هي الغايات اليت وضعت الشريعة من أجلها ، واحلكم واألسرار اليت  – 1

 وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.

د املعرفة باملقاصد أحد الشروط األساسية يف اجملتهد ، وقد صرح باشرتاطها عدد من تع – 2

علماء األصول ، كالعز بن عبدالسالم ، وابن السبكي ، والشاطيب ، وال عربة مبجتهد جيهلها ، 

 أو يقصر علمه عن اإلحاطة هبا.

اجملتهد يف استنباط  املقاصد العامة واخلاصة من أهم األدوات اليت ميكن أن يستعني هبا -3

 أحكام النوازل عموماً ، واملعامالت املالية املعاصرة على وجه اخلصوص .

ال جيوز للمجتهد االستغناء باملقاصد عن األدلة اخلاصة ، كما ال جيوز له االستغناء باألدلة  -4

سألة ، اخلاصة عن املقاصد ، بل املنهج الصحيح هو املوازنة بينهما ، ومراعاهتما حبسب كل م

 وذلك ألهنما بالنسبة له كجناحي الطائر .
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يعد حفظ املال أحد املقاصد الضرورية اخلمسة ، وقد جاءت الشريعة اإلسالمية برعايته  – 5

 من جانيب الوجود والعدم.

: ) العدل ، والرضا ،  -باإلضافة إىل حفظ املال  -أهم املقاصد اخلاصة باملعامالت  – 6

، والوضوح والصدق والبيان، والضبط واإلثبات ، وترتب اآلثار ( . والرواج  وتنمية املال  

جيب على اجملتهد يف معامالت املصارف اإلسالمية وغريها التنبه إىل أمهية موافقة قصد  – 7

الشارع عند النظر يف حكم املعاملة ، وعدم االكتفاء بتصحيحها يف الظاهر ، حىت ولو بدت 

 مكتملة الشروط.

خلاصة أثر ظاهر يف استنباط أحكام معامالت املصارف اإلسالمية ، وذلك للمقاصد ا – 8

ألهنا تفتح للمجتهد أفق النظر ، وتعينه على معاجلة واستيعاب هذا الكم اهلائل من املعامالت 

 والعقود اجلديدة يف صورها ، وصيغها ، وآثارها.

 

الكرمي، وأن يغفر يل ما وقع  أسأل اهلل سبحانه أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه وفي الختام

فيه من خطأ أو زلل، إنه جواد كرمي، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته 

 أمجعني. 
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 م.1983،  1هـ ، الناشر  دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط911السيوطي ت
هــ ، حتقيـق: 490، تأليف: أيب بكر حممـد بـن أيب سـهل السرخسـي تأصول السرخسي -14

 م.1993-هـ1414سنة  1أيب الوفاء األفغاين، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، ط
، تــأليف:  ـس الــدين أيب عبـداهلل حممــد بـن أيب بكــر لمينأعـالم المــوقعين عـن رب العــا -15

هـ ، مراجعة: طه عبدالرؤوف سعد، الناشر: دار اجليل، 751املعروف بابن قيم اجلوزية ت
 بريوت.
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، تـــأليف  شـــيخ اإلســـالم ابـــن اقتضـــاء الصـــرات المســـتقيم مخالفـــة أصـــحاب الجحـــيم -16
 ملعرفة، بريوت.هـ، حتقيق  حممد حامد الفقي، الناشر  دار ا728تيمية، ت

هــــ، حتقيـــق  660تـــأليف: عبـــدالعزيز بـــن عبدالســـالم بـــن أيب القاســـم الســـلمي ت اإلمـــام، -17
 هـ.1407سنة  1رضوان خمتار بن غريبة، الناشر  دار البشائر اإلسالمية ، بريوت ط

، الناشـــر: دار الفكـــر، بـــريوت، الطبعـــة الثانيـــة ســـنة األم للشـــافعي مـــع مختصـــر المزنـــي -18
 هـ.1403

، تأليف  بدر الدين حممد بن هبادر بن عبداهلل الزركشي حيط في أصول الفقهالبحر الم -19
هـــ، ضــبط وتعليــق  د. حممــد حممــد تــامر، الناشــر  دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 794ت
 م.2000-هـ 1421سنة  1ط

هــــ ، 595تـــأليف : حممـــد بـــن أمحـــد بـــن رشـــد القـــرطيب أيب الوليـــد ت بدايـــة المجتهـــد ،  -20
 ، بريوت .الناشر ، دار الفكر 

، تــــــأليف: عبــــــدامللك بــــــن عبــــــداهلل بــــــن يوســــــف اجلــــــويين البرهــــــان فــــــي أصــــــول الفقــــــه -21
سـنة  4هـ،حتقيق: د. عبدالعظيم حممـود الـديب ، الناشـر: دار الوفـاء ، مصـر ، ط478ت

 هـ.1418
تأليف شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة أمحـد بـن عبـد احللـيم بيان الدليل على بطالن التحليل،  -22

ــــن عبــــد الســــالم ت  هـــــ،حتقيق د:فيحان املطــــريي، الناشــــر مكتبة أضــــواء النهــــار ، 728ب
 م.1996السعودية ، الطبعة الثانية سنة 

هــ ، حتقيـق: 476. تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآبادي الشـريازي تالتبصرة -23
 هـ.1403سنة  1د. حممد حسن هيتو، الناشر: دار الفكر ، دمشق ط

، تــأليف  كمــال ين اصــطالحي الحنفيــة والشــافعيةالتحريــر فــي أصــول الفقــه الجــامع بــ -24
الدين حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد بن مسعود ، املشهور بـ: ابن مهام الدين احلنفي 

 هـ.1351هـ، الناشر  مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، طبع سنة 861ت
بـو العـال، ت ، تـأليف  حممـد بـن عبـدالرمحن بـن عبـدالرحيم املبـاركفوري أ تحفة األحوذي -25

 هـ، الناشر  دار الكتب العلمية، بريوت.1353
، تــأليف : شــهاب الــدين حممــود بــن أمحــد الزجنــاين ، ت تخــريج الفــروع علــى األصــول -26

، ســــــنة 5هــــــ، حتقيــــــق: د. حممــــــد أديــــــب الصــــــاحل، الناشــــــر : مؤسســــــة الرســــــالة ، ط656
 هـ.1404

هــــ، 656أبـــو حممــد ت، تــأليف  عبـــدالعظيم بــن عبـــدالقوي املنــذري الترغيــب والترهيـــب -27
 هـ.1417سنة  1حتقيق  إبراهيم  س الدين، الناشر  دار الكتب العلمية، بريوت ، ط
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، تــــــــأليف  بــــــــدر الــــــــدين حممــــــــد بــــــــن هبــــــــادر  تشــــــــنيع المســــــــامع بجمــــــــع الجوامــــــــع -28
هـــــ،حتقيق  أيب عمــــرو احلســــيين بــــن عمــــر بــــن عبــــدالرحيم، الناشــــر  دار 794الزركشــــي،ت

 هـ.1420ة الكتب العلمية، الطبعة األوىل سن
هــــــ، الناشـــــر  دار املعرفــــــة 301، تــــــأليف حممـــــد بـــــن جريـــــر الطــــــربي تتفســـــير الطبـــــري -29

 م.1990سنة
، تأليف  حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فـرج تفسير القرطبي )أحكام القرآن للقرطبي ( -30

 هـ، الناشر  دار الكتب العلمية.671القرطيب أبو عبداهلل ت
،تأليف عمادالـدين أبـو الفـداءإمساعيل بـن عمـر تفسير ابـن كثير)تفسـير القـرآن العظـيم( -31

 هـن الناشر  دار إحياء الرتاث العريب.774بن كثريت
، تأليف  السيد رشيد رضا، الناشر  مطبعة حممد علي صبيح مبصر، الطبعة تفسير المنار -32

 هـ.1375الثالثة، سنة 
هـــ، 403ت، تــأليف  أيب بكـر حممــد بــن الطيـب البــاقالين  التقريـب واإلرشــاد )الصــغير( -33

 هـ.1418حتقيق  عبد احلميد أبو زنيد، الناشر  مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية سنة 
، تأليف: أيب القاسم حممد بـن أمحـد بـن جـزي الكلـيب تقريب الوصول إلى علم األصول -34

هــــ، حتقيـــق: د. حممـــد املختـــار الشـــنقيطي، الناشـــر: مكتبـــة ابـــن 741الغرنـــاطي املـــالكي ت
 هـ.1414 1بة العلم جبده. طتيمية بالقاهرة، ومكت

، تـأليف  حممـد بـن حممـد بـن حممـد بـن حسـن بـن علـي بـن سـليمان بـن التقرير والتحبيـر -35
ســـــنة  1هــــــ، الناشـــــر  دار الفكـــــر، بـــــريوت ط879عمـــــر املعـــــروف بـــــابن أمـــــري احلـــــاج ت 

 م.1996
هــ، 430، تـأليف  أيب زيـد عبيـداهلل بـن عمـر الدبوسـي تتقويم األدلـة فـي أصـول الفقـه -36

ســــــنة  1خليــــــل حمــــــي الــــــدين املــــــيس، الناشــــــر  دار الكتــــــب العلميــــــة، بــــــريوت ط حتقيــــــق 
 م.2001-هـ1421

، تأليف: تقـي الـدين علـي بـن عبـدالكايف السـبكي، ت تكملة المجموع شرح المهذب -37
 هـ، حتقيق: حممد جنيب املطيعي، الناشر: املكتبة العاملية بالفجالة.756

 أيب املعــايل عبــدامللك بــن عبــداهلل بــن ، تــأليف: إمــام احلــرمنيالتلخــيص فــي أصــول الفقــه -38
هـ، حتقيق: د. عبـداهلل النيبـايل، وشـبري أمحـد العمـري، الناشـر: دار 478يوسف اجلويين ت

 م.1996-هـ1417 1البشائر اإلسالمية، ومكتبة دار الباز، ط
هــ، 510. تـأليف: حمفـوظ بـن أمحـد بـن احلسـن الكلـوذاين ت  التمهيد فـي أصـول الفقـه -39

 هـ.1406، سنة 1يد حممد أبو عمشة، الناشر: جامعة أم القرى، طحتقيق: د. مف
، تـأليف: ابـن عبـدالرب القـرطيب، حتقيــق: التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني واألسـانيد -40

 جلنة من العلماء ، الناشر: وزارة األوقاف املغربية، املغرب.
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صــدر الشـــريعة ، تــأليف  عبيــداهلل بـــن مســعود املعــروف بــــ: التوضــيم مـــع شــرح التلـــويم -41
 هـ.1325هـ، الناشر  مطبعة دار الكتب العربية سنة 747ت

 ، تأليف: حممد أمني املعروف بأمري بادشاه ، الناشر: حممد علي صبيح. تيسير التحرير -42
، تــأليف  جــالل الــدين عبــدالرمحن الســيوطي، مــع شــرحه فــيض القــدير، الجــامع الصــغير -43

 هـ.1356الناشر  مصطفى حممد سنة 
هــــ،)مطبوع مـــع شـــرح 771، تأليف عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي الســـبكي، تعجمـــع الجوامـــ -44

 احمللي وحاشية العطار(، الناشر  دار الكتب العلمية بريوت.
ــــة حاشــــية البجيرمــــي -45 ، تــــأليف  ســــليمان بــــن عمــــر بــــن حممــــد البجريمــــي، الناشــــر  املكتب

 اإلسالمية ، ديار بكر، تركيا.
،تأليف عبـد الـرمحن بـن المحلـيحاشية البناني على جمـع الجوامـع مـع شـرح الجـالل  -46

 هـ.1356جاد اهلل البناين،الناشر مطبعة مصطفى البايب احلليب بالقاهرة، الطبعة الثانية
ــــر -47 ــــى الشــــرح الكبي ــــدين بــــن عرفــــة حاشــــية الدســــوقي عل ــــأليف:  ــــس ال ، ت

 الدسوقي ، الناشر : دارة إحياء الكتب العربية،عيسى البايب احلليب، القاهرة.
هــــ، وحاشـــية الســـيد الشـــريف اجلرجـــاين 791ت الـــدين التفتـــازاني حاشـــية العالمـــة ســـعد -48

هـــ ملختصــر املنتهــى األصــويل 756هـــ، علــى شــرح القاضــي عضــد امللــة والــدين ت816ت
هـ، مع حاشية الشيخ حسن اهلـروي علـى حاشـية السـيد اجلرجـاين، 646البن حاجب ت

-هـــ1403ع ســنة مراجعــة ، د. شــعبان إمساعيــل ، الناشــر، مكتبــة الكليــات األزهريــة طبــ
 م.1983

 تأليف  عبداحلميد الشرواين، الناشر  دار الفكر، بريوت.حواشي الشرواني ،  -49
هـــ،الناشر  مطبعةكليــة 684، تأليف شــهاب الــدين أمحــد بــن إدريــس القــرايف تالــذخيرة -50

 الشريعة باجلامع األزهر، الطبعة األوىل.
 م.1966، تأليف: ابن عابدين، الطبعة الثانية سنة  رد المحتار حاشية الدر المختار -51
هــ، حتقيـق: أمحـد حممـد شـاكر، 204لإلمام املطليب حممـد بـن إدريـس الشـافعي ت الرسالة -52

 هـ.1399سنة  2الناشر  مكتبة دار الرتاث بالقاهرة ط
،تــأليف:موفق الــدين عبــداهلل بــن أمحــد بــن قدامــة املقدســي  روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر -53

حتقيق  د:عبــــدالكرمي النملــــة ، الناشــــر  مكتبــــة الرشــــد بالرياض،الطبعــــة الثانيــــة هـــــ،620ت
 هـ.1414سنة

سـنة  1، تعليـق : عبيـد الـدعاس ، الناشـر   حممـد علـي السـيد، محـص، طسنن أبـي داود -54
 هـ.1388
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هـــــــ،حتقيق أمحد 279،تــــــأليف أيب عيســــــىمحمد بــــــن عيســــــىنب ســــــورةتســــــنن الترمــــــذي -55
البـاقي،وإبراهيم عطوة،الطبعـة الثانية،مطبعـة مصـطفى البـايب احللـيب شاكر،وحممد فـؤاد عبـد 

 وأوالده مبصر.
، وبذيلـه التعليـق املغـين علـى الـدار قطـين، الناشـر  عبـداهلل هاشـم ميـاين، سنن الـدار قطنـي -56

 هـ.1386سنة
 هـ.1386، الناشر  عبداهلل هاشم مياين، سنة سنن الدارمي -57
 هـ.1344نة ، طبعة اهلند سالسنن الكبرى للبيهقي -58
 ، حتقيق  حممد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار الفكر، القاهرة. سنن ابن ماجة -59
طبعــــت بإشــــراف: عبــــدالفتاح أبــــو غــــدة، الناشــــر: مكتــــب  ســــنن النســــائي "المجتبــــى". -60

 املطبوعات اإلسالمية حبلب.
، تـأليف: شـهاب الـدين أبـو شرح تنقيم الفصول في اختصار المحصول فـي األصـول -61

هـ، حتقيق: طـه عبـدالرؤوف سـعد، الناشـر: مكتبـة 684بن إدريس القرايف تالعباس أمحد 
 هـ.1393سنة  1الكليات األزهرية، ودار الفكر، القاهرة ط

، تــأليف  حمــي الــدين النــووي، الناشــر: دار إحيــاء الــرتاث العــريب ، شــرح صــحيم مســلم -62
 الطبعة الثانية.

هــــــ، 702قيـــــق العيـــــد تتـــــأليف تقي الــــدين أيب الفـــــتح ابـــــن دشـــــرح عمـــــدة األحكـــــام،  -63
 الناشر دار الكتب العلمية، بريوت.

هـــ، الناشـــر  دار 681تــأليف  حممـــد بــن عبدالواحــد السيواســـي تشــرح فــتم القـــدير ،  -64
 الفكر، بريوت، الطبعة الثانية.

، تأليف: حممد بن أمحد بن عبدالعزيز شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير -65
هـ، حتقيق  د حممد الزحيلي، د. نزيه محاد، الناشر: 972الفتوحي املعروف بابن النجارت 
 هـ.1400جامعة امللك عبدالعزيز ، سنة 

، تــأليف: جنــم الــدين أيب الربيــع ســليمان بــن عبــدالقوي الطــويف، شــرح مختصــر الروضــة -66
 هـ.1410سنة  1حتقيق: د. عبداهلل الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط

أليف: حممــد بــن إمساعيــل البخــاري، الناشــر: ، تــ صــحيم البخــاري "الجــامع الصــحيم" -67
 حممد علي صبيح عبيدان، األزهر.

،تـأليف الشـيخ حممدناصـر الـدين األلباين،الناشـر املكتب صحيم الجامع الصغير وزيادته -68
 هـ.1406اإلسالمي ببريوت،الطبعة الثانية

، تــأليف مســـلم بــن احلجـــاج القشــريي النيســـابوري ، حتقيــق  حممـــد فـــؤاد  صــحيم مســـلم -69
 هـ.1375بدالباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، سنة ع
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تـأليف: الـدكتور أمحـد بـن عبـداهلل ضوابط االجتهاد فـي المعـامالت الماليـة المعاصـرة ، -70
الضـــوحيي )حبـــوث مـــؤمتر املؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية معـــامل الواقـــع وآفـــاق املســـتقبل ( ، 

 م.2005جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، 
، تـــأليف: القاضـــي أيب يعلـــى حممـــد بـــن احلســـني الفـــراء احلنبلـــي فـــي أصـــول الفقـــه العـــدة -71

 هـ.1410هـ، حتقيق: أمحد بن علي سري مباركي، الطبعة الثانية 458ت
تأليف: شيح اإلسالم ابن تيمية، قدم له وراجعه: مصطفى بـن العـدوي، ضـبطه العقود ،  -72

الناشــر: مكتبــة املــورد، الطبعــة وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه : أبــو يعقــوب نشــأت املصــري، 
 هـ.1423األوىل سنة 

ـــــود -73 ،تأليف حممـــــد  ـــــس احلـــــق العظـــــيم آبـــــادي، حتقيق عبـــــد الـــــرمحن حممـــــد عـــــون المعب
 عثمان،الناشر املكتبة السلفية باملدينة املنورة.

حتقيــق  مصـطفى عاشــور، الناشـر  مكتبــة فتـاوى ســلطان العلمـاء العــز بــن عبدالسـالم،  -74
 والتوزيع.القرآن للطبع والنشر 

 ، تأليف  ابن حجر اهليثمي ،الناشر: دار الفكر،بريوت. الفتاوى الكبرى الفقهية -75
تـــأليف  أمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقالين  فـــتم البـــاري بشـــرح صـــحيم البخـــاري، -76

هـــ، حتقيـــق  حممـــد فــؤاد عبـــدالباقي، وحمـــب الــدين اخلطيـــب. الناشـــر  دار املعرفـــة، 852ت
 هـ.1379بريوت، سنة 

ــــة شــــرح بدايــــة المبتــــديفــــتم القــــدير  -77 ، تــــأليف كمــــال الــــدين حممــــد بــــن علــــى الهداي
، 2هـــــ، الناشــــر: دار الفكــــر ، ط861عبدالواحــــد اإلســــكندري املعــــروف بــــابن اهلمــــام ت

 هـ.1397
هـــــ، الناشــــر: عــــامل 684، تــــأليف: شــــهاب الــــدين أمحــــد بــــن إدريــــس القــــرايف ت الفــــروق -78

 الكتب، بريوت.
ف: أمحـــد بـــن علـــي الـــرازي اجلصـــاص تـــألي الفصـــول فـــي األصـــول )أصـــول الجصـــاص(، -79

هـ، حتقيق: د. عجيل جاسم النشمي، الناشر: وزارة األوقاف والشيون اإلسالمية 370ت
 هـ. 1405سنة  1بالكويت، ط

، تــــــأليف أيب بكــــــر أمحــــــد بــــــن علــــــي بــــــن ثابــــــت اخلطيــــــب البغــــــدادي الفقيــــــه والمتفقــــــه -80
الطبعـــــــــة هـــــــــ،حتقيق عادل بـــــــــن يوســـــــــف العـــــــــزازي، الناشــــــــر دار ابـــــــــن اجلـــــــــوزي، 462ت

 هـ.1421الثانية،سنة
، تــأليف  حممــد عبــد الــرؤوف املنــاوي، الناشــر  دار فــيض القــدير شــرح الجــامع الصــغير -81

 هـ.1391املعرفة للطباعة والنشر، بريوت سنة 
، تــأليف: جمــد الــدين حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادي، الناشــر: شــركة القــاموس المحــيط -82

 م.1952-هـ1371 2مبصر، ط مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده
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تأليف: أيب املظفر منصور بن حممـد بـن عبـداجلبار السـمعاين  قواطع األدلة في األصول، -83
هـــ، حتقيــق: حممــد حســن حممــد الشــافعي، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 489ت
 .1997سنة  1ط

، تــأليف : أيب حممــد عــز الــدين عبــدالعزيز قواعــد األحكــام فــي مصــالم األنــام -84
 .هـ، الناشر: دار املعرفة، بريوت660عبدالسالم السلمي، ت  بن

هــ ، حتقيـق  إيـاد 660، تـأليف  عبـدالعزيز بـن عبدالسـالم السـلمي ت القواعـد الصـغرى -85
 هـ.1416سنة  1خالد الطباع، الناشر  دار الفكر، دمشق ط

)  تــأليف الــدكتور   ضــوحيي بــن عبــداهلل الضــوحييالقواعــد الفقهيــة الحاكمــة للعقــود ،  -86
حبوث مؤمتر األعمال املصرفية اإللكرتونية بني  الشريعة والقانون ( جامعة اإلمارات العربية 

 م.2004املتحدة 
ـــأليف عبـــدالرمحن بـــن ناصـــر الســـعدي، الناشـــر : مكتبـــة القواعـــد واألصـــول الجامعـــة،  -87 ت

 هـ.1410، سنة 2اإلمام الشافعي، الرياض،ط
لــــدين اهليثمي،حتقيق حبيــــب الــــرمحن ، تــــأليف نور اكشــــع األســــتار عــــن زوائــــد البــــزار -88

 هـ1399األعظمي،الناشر  مؤسسة الرسالة،الطبعة األولىسنة
تـأليف: عـالء الـدين عبـدالعزيز بـن  كشع األسرار عن أصول فخـر اإلسـالم البـزدوي، -89

هــــ، ضـــبط وتعليـــق: حممـــد املعتصـــم بـــاهلل البغـــدادي، الناشـــر: دار 730أمحـــد البخـــاري ت
 م.1994-هـ1414، 2الكتب العربية، ط

ـــــة الوصـــــول( -90 ـــــب األصـــــول،مع شـــــرحه: ) غاي ، تـــــأليف  أيب حيـــــن زكريـــــا األنصـــــاري، ل
 هـ، الناشر  مصطفى البايب احلليب وشركاه.925ت

هــ، تعليـق: علـي شـريي، الناشـر: دار 711، تـأليف: العالمـة ابـن منظـور تلسان العـرب -91
 م.1992-1412، 2إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، ط

، تـــأليف: أيب إســـحاق إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســـف الشـــريازي هاللمـــع فـــي أصـــول الفقـــ -92
 م.1985 -هـ 1405، 1هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ط476ت

، تأليف: حممد بن مفلح احلنبلي، الناشـر: املكتـب اإلسـالمي ، المبدع في شرح المقنع -93
 بريوت.

هــ، الناشـر: 490، تأليف:  س األئمـة أيب بكـر حممـد بـن أمحـد السرخسـي تالمبسوت -94
 دار املعرفة، بريوت.

 ، تأليف: جلنة من العلماء من الدول العثمانية.مجلة األحكام العدلية للدولة العثمانية -95
هــ، الناشـر  دار الريـان للـرتاث 807، تأليف علي بـن أيب بكـر اهليثمـي ت مجمع الزوائد -96

 هـ.1407بالقاهرة ، ودار الكتاب العريب ببريوت ، سنة 
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، تــــأليف: حمــــي الــــدين النــــووي، حتقيــــق: حممــــد جنيــــب اهلل  المهــــذبالمجمــــوع شــــرح  -97
 املطيعي، الناشر: مكتبة اإلرشاد، جدة.

، مجع: عبدالرمحن بن حممـد بـن قاسـم العاصـمي مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -98
 النجدي، طبع بإشراف الرئاسة العامة لشيون احلرمني.

حلـــافظ صـــالح الـــدين خليـــل بـــن  ، تـــأليف  االمجمـــوع المـــذهب فـــي قواعـــد المـــذهب -99
هــــ ، دراســـة وحتقيـــق  د. جميـــدي علـــي العبيـــدي، و د. أمحـــد 761كيكلـــدي العالئـــي، ت

خضـــــري عبـــــاس ، الناشـــــر  دار عمـــــار ،واملكتبـــــة املكيـــــة، عمـــــان، األردن، الطبعـــــة األوىل، 
 م.2004هـ ـ 1425سنة

بر هــ، حتقيـق: طـه جـا606، تأليف: حممد بن عمر بـن احلسـني الـرازي تالمحصول -100
، ســنة 1، الناشــر: جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض، طالعلــوانيفيــاض 
 هـ.1400

هـــ،ومعه حاشــية التفتــازاين 646، تــأليف ابن احلاجــب املــالكي تمختصــر المنتهــى -101
هــ،مراجعة وتصـحيح  د:شـعبان 756واجلرجاين على شـرح القاضـي عضـد الـدين وامللـة ت

 هـ.1403لكليات األزهريةسنةحممد إمساعيل، الناشر مكتبة ا
، تــــأليف  احلــــافظ أبــــو عبــــداهلل احلــــاكم النيســــابوري  المســــتدرى علــــى الصــــحيحين -102

هــــ، وبذيلـــه التخلـــيص للحـــافظ الـــذهيب، الناشـــر  مكتبـــة املطبوعـــات اإلســـالمية، 405ت
 حلب، سوريا.

ـــــن حممـــــد الغـــــزايل المستصـــــفى مـــــن علـــــم األصـــــول -103 ـــــأليف: أيب حامـــــد حممـــــد ب ، ت
، ســــــنة 1كتــــــاب فــــــواتح الرمحــــــوت، الناشــــــر  دار الكتــــــب العلميــــــة طهـــــــ، ومعــــــه  505ت

 هـ.1322
هـــ، الناشــر  241، تــأليف  اإلمــام أمحــد بــن حنبــل الشــيباين تمســند اإلمــام أحمــد -104

 املكتب اإلسالمي، ودار صادر، بريوت، لبنان.
، مجعهــــا: شـــهاب الــــدين أبـــو العبــــاس احلنبلـــي احلــــراين المســـودة فــــي أصـــول الفقــــه -105

وتعليـــق: حممـــد حمـــي الـــدين عبداحلميـــد، الناشـــر  دار الكتـــاب العـــريب،  الدمشـــقي، حتقيـــق
 بريوت.

، تأليف الشـــهاب البوصريي،حتقيق موســـى مصـــباح الزجاجـــة فـــي زوائـــد ابـــن ماجـــة -106
 حممد علي ود:عزت علي عطية، الناشر دار الكتب احلديثة ومطبعة حسان بالقاهرة.

بـن حممـد بـن علـي املقـري  . تأليف: أمحدالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير -107
 هـ.1323هـ، الناشر: املطبعة األمريية ببوالق سنة 770الفيومي ت
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،تأليف أيب سليمان محد بن حممـد اخلطـايب)وهومطبوع مـع خمتصـر سـنن معالم السنن -108
أيب داود للمنــــــــــذري( حتقيق حممــــــــــد حامــــــــــد الفقــــــــــي، الناشــــــــــر مطبعة الســــــــــنة احملمديــــــــــة 

 هـ.1368سنة
تــأليف: أيب احلســن حممــد بــن علــي بــن الطيــب البصــري  ،المعتمــد فــي أصــول الفقــه -109

 هـ، تقدمي : الشيخ خليل امليس، الناشر  دار الكتب العلمية، بريوت.436املعتزيل ت
هــ، حتقيـق  360تـأليف  أيب القاسـم سـليمان بـن أمحـد الطـرباين ت المعجم الكبيـر، -110

 محدي عبداجمليد السلفي، الناشر  مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
، تأليف: حممد فؤاد عبدالباقي ، الناشـر:  جم المفهرس أللفاظ القرآن الكريمالمع -111

 هـ.1401 2دار الفكر، بريوت، ط
ــــي -112 ــــن أمحــــد بــــن قدامــــة املقدســــي  المغن ــــدين أيب حممــــد عبــــداهلل ب ــــأليف  موفــــق ال ، ت

هـــ، حتقيــق  د. عبــداهلل الرتكــي ود. عبــدالفتاح احللــو، الناشــر: دار هجــر، القــاهرة 620ت
 هـ.1408سنة  1ط
 ، تأليف  حممد اخلطيب الشربيين، الناشر  دار الفكر، بريوت.مغني المحتاج -113
، تأليف  الدكتور: أمحد حممد البدوي، الناشر  دار  مقاصد الشريعة عند ابن تيمية -114

 هـ.1421النفائس باألردن، الطبعة األوىل سنة
احل بــن ، تــأليف د. عمــر بــن صــمقاصــد الشــريعة عنــد اإلمــام العــز بــن عبــد الســالم -115

 هـ.1423عمر ، الناشر  دار النفائس باألردن ، الطبعة األوىل سنة
، تأليف الشــيخ حممــد الطــاهربن عاشــور ،حتقيق حممــد مقاصــد الشــريعة اإلســالمية  -116

 هـ.1421الطاهر امليساوي ، الناشر  دار النفائس باألردن، الطبعة الثانية سنة
ــة الشــر  -117 ، تأليف د:حممــد بــن أمحــد عيةمقاصــد الشــريعة اإلســالمية وعالقتهــا باألدل

 هـ.1423اليويب، الناشر دار اهلجرة، الطبعة الثانية سنة
تــأليف :عــالل الفاســي ، الناشــر : مطبعــة مقاصــد الشــريعة اإلســالمية ومكارمهــا ،  -118

 م .1979الرسالة باملغرب ، الطبعة الثانية
ين حممد بن تأليف  أيب عبداهلل بدر الد المنثور في القواعد الفقهية "فقه شافعي"، -119

هــ، حتقيق حممـد حسـن إمساعيـل، الناشـر  دار الكتــب 794هبـادر بـن عبـداهلل الزركشـي ت
 م.2000-هـ1،1421العلمية،بريوت، ط

هــ، حتقيــق  505، تـأليف  حممـد بـن حممـد بــن حممـد الغـزايل أبـو حامـد ت المنخـول -120
 هـ.1400، سنة2د. حممد حسن هيتو، الناشر  دار الفكر، دمشق، ط

، تـأليف: أيب إسـحاق إبـراهيم بـن علـي الشـريازي فقـه اإلمـام الشـافعيالمهذب فـي  -121
 هـ.1412، 1هـ، حتقيق: د. حممد الزحيلي ، دار القلم ، دمشق ط476ت
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، تـــأليف  إبـــراهيم بـــن موســـى اللخمـــي الغرنـــاطي الموافقـــات فـــي أصـــول الشـــريعة -122
ـــــ: أيب إســــحاق الشــــاطيب ت دراز،  هـــــ ، تعليــــق  الشــــيخ عبــــداهلل790املــــالكي املعــــروف ب

 الناشر  دار املعرفة ، بريوت.
هــــ ، 954، تـــأليف  أيب عبـــداهلل حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن املغـــريب، تمواهـــب الجليـــل -123

 هـ.1398الناشر دار الفكر ، بريوت، الطبعة الثانية، سنة 
، روايـة حيـن بــن حيـن الليثـي، شـرح وتعليـق  أمحـد راتـب عرمــو ، موطـأ اإلمـام مالـك -124

 هـ.1390لبنان، سنة الناشر  دار النفائس، 
، تأليف: عبداهلل بن يوسف الزيلعي. الناشـر  املكتبـة نصب الراية ألحاديث الهداية -125

 هـ1392سنة 2اإلسالمية ط
، تـــأليف: مجـــال الـــدين عبـــدالرحيم األســـنوي نهايـــة الســـول شـــرح منهـــاج األصـــول -126

 هـ، الناشر: مطبعة حممد علي صبيح بالقاهرة.772الشافعي ت
ـــل األوطـــار،  -127 ، الناشـــر  دار اجليـــل، 1250  حممـــد بـــن علـــي الشـــوكاين ت تـــأليفني

 م.1973بريوت، سنة 
، تـــأليف: حممـــد بـــن حممـــد الغـــزايل، حتقيـــق : أمحـــد حممـــود  الوســـيط فـــي المـــذهب -128

 هـ.1417، سنة 1إبراهيم، وحممد حممد تامر، الناشر : دار السالم، القاهرة،ط
 


