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يف رام اهلل،  مؤمتر بيت املقدس اإلسالمي الدويل اخلامس ألقي يف* 

 م.2014فلسطني 

 

 ملخص البحث:

سعيت يف بحثي إلبراز دور املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية يف تنمية 

نشاط املصارف اإلسالمية، وزيادة الثقة هبا، وإبداع الطرق املختلفة 

ثامرهتا، ولتحقيق هذا لنجاحها، ومضاعفة إيرادهتا وعائداهتا واست

لت الكالم يف  الغرض بدأت البحث بتمهيد يف تعريف املقاصد، ُثمَّ فصَّ

املقاصد املتعّلقة أنواع املقاصد، وقسمتها لثالثة أقسام: األول: 

انّية للتَّرشيع، والثالث: والثاين ،بالوسائل بَّ : املقاصد املتعّلقة باملعاين الرَّ

عّيةاملقاصُد املتعلِّقُة بالغايا  .ت لألحكام الرشَّ

عية يف التَّمويلُثمَّ ختمت البحث ببيان  ، لتوظيفها أثر املقاصد الرشَّ

يف تطوير وتفعيل التَّمويل اإلسالمي املرصيف، من خالل التنبيه عىل عدة 

يف  وُيبدع، أفضل وأحسن حّل وهيئة للمعاملة املالّيةأمور يف تقديم 

، ويرغب املستثمرين وحيفزهم ألمةمعامالِت جديدٍة مستفادٌة من تراث ا

حيث يشتمل فقه املعامالت عىل أفكار  ويعطيهم ثقة أكرب باالستثامر،

اقتصادية هائلة يمكن استثامرها واالنتفاع هبا، ولو تّم تفعيلها فستكون 

مصدرًا ضخاًم للموارد املالية، وحاًل رائعًا لكثري من املشكالت 

 ؤسسات السيام املرصفية.االقتصادية لألفراد واجلامعات وامل



 مقاصد الرشيعة يف تطوير التمويل اإلسالميدور   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 

 

 

 

Abstract: 

In this paper, I show the role of the higher 

objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah) in 

encouraging economic activity in Islamic banks 

and in devising different methods for this to 

ensure the success of these banks, multiply their 

profits and investments, and increase the trust 

people place in them. To achieve this, I start by 

explaining the concept of higher objectives, then I 

speak in detail about their types. I list three types: 

the first are the higher objectives that pertain to 

intermediary means (wasā’il); the second are 

higher objectives that pertain to the divine will 

embodied in sacred law; and the third are those 

that pertain to the desired outcomes (ghāyāt) of 

Islamic legislation. I conclude the paper by 

showing the effect of the higher objectives of 
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Islamic law on financial investment, as it is the 

basic activity of Islamic banks, by emphasising the 

importance of presenting the best, practical 

solution  for financial transactions. I show how the 

Islamic tradition strongly encourages investment 

and provides new transactions and economic 

concepts that can be utilised, and if implemented, 

can lead to great profits and solutions for many 

economic problems faced by individuals, groups 

and institutions, especially Islamic banks. 
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 يل ىل مل خل
 مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، سيدنا 

حمّمد النبي األمي، وعىل آله وصحبه وسلم، وَمن اتبعه بإحسان إىل يوم 

 ، وبعد:الدين

، وكلُّ ما ـ كام هو معلوم لكّل مسلمـ غنيٌّ عن عباده  نَّ اهلل فإ

صلحة لنا ودفع املفسدة عنا ال يرشع لنا من األحكام يكون لتحقيق امل

تسعى لتحقق السعادة احلقيقة للبرشية يف الدنيا قبل اآلخرة، فهي غري، 

ق له أكمل العدالة  وترتقي باإلنسان إىل أعىل درجاته اإلنسانية، وحتقِّ

  .البرشية، وتنظم له كافة املناحي احلياتية واالجتامعية واملالية وغريها

املعلومة لكل منا ـ يف حياته، سيجد من عايش هذه احلقيقة ـ  ومن

هلذا الترشيع ما ال يعّد وال حيىص، َوَلسعى بجّد إىل  قاصدم واملكَ احلِ 

ا رشعت ملصحلته الدنيوية  التزام أحكامه ومل يرتدد يف تطبيقه؛ ألَّنَّ

 دية.ئًا ملَن عاش يف كنف الرشيعة املحمّ يفهن، واألخروية معاً 
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مبنّيٌة عىل علٍل جيب  ة أنَّ أحكامهاالرشعي املعامالَت  ومما يميز

مراعاهتا عند قراءة فروعها، واألحكام متعلِّقة هبذه املعاين، وما يذكره 

رة يف كلِّ باب من أبواب الفقه  الفقهاء من مسائل هي أمثلٌة لقواعد مقرَّ

م يذكرون  عاّمة واملعامالت خاّصة؛ إذ من طريقتِهم يف التَّأليف أَّنَّ

حيح، عرف القاعدة  القاعدة باملثال، ر بناءه الصَّ فمن فهم املثال وتصوَّ

 التي ُبنى عليها.

املتتبع لألحكام الرشعية يعلم أنَّ أحكام اهلل »: (1)قال الكرديُّ 

سبحانه وتعاىل كلَّها معلَّلة بمصالح العباد؛ ألنَّ اهلل حكيم، واحلكمُة 

إليها،  معناها وضع األمور يف مواضعها وترشيع األحكام وفق احلاجة

فكان مقصود الشارع لذلك إنَّام هو عني املصلحة التي يراها الناس 

مصلحة ويتعارفون عليها، ال فارق بينهام يف واقع احلال، ولكنَّ إرادة اهلل 

ع لنا أحكامًا نستطيع فهم علتها، فندرك  سبحانه وتعاىل قضت أن ُيرشِّ

معقولة املعنى، بذلك معنى املصلحة القائمة فيها، وتسمى هذه أحكامًا 

أخرى نعجز عن إدراك معنى املصلحة فيها، وهذا ال  ويرشع لنا أحكاماً 

ا ال مصلحة فيها، فإنَّ حكمة اهلل تنايف ذلك، ولكنَّه يعني يعني بحال أَّنَّ 

أنَّ عقولنا تعجز عن إدراك مواطن املصلحة فيها، وتسمى هذه أحكامًا 
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كثر األحكام التعبدية، ومن غري معقولة املعنى، ومن هذا النوع الثاين أ

 . «النوع األول أكثر أحكام املعامالت

فعلينا أن ندرك متامًا أنَّ ما بني أيدينا هي ألفاظ موصلة إىل معاين، 

واملعاين هي الغايات، فإنَّ هذه املعاين هي أسس وقواعد يف كل باب 

ُبنيت عليها األحكام، وقد استنبطت من القرآن والسنة وآثار الصحابة 

تى هبا اإلسالم واستفيدت من العقل السليم أوالقواعد العامة التي 

الذي يسري عىل املنهج املستقيم يف تقدير األمور بام يعود عىل البرشية 

 بالنفع واخلري.

وكان من أسباِب نجاحه وتفوقه  وهذا األمر ظاهر يف فقِه احلنفّية،

من علامء  :يب حنيفة ذهب املنتمون إىل أ»: (1)يف املعامالت، قال الزنجاين

األصول إىل أنَّ األحكام الرشعية... أثبتها اهلل تعاىل ورشعها معللة 

بمصالح العباد ال غري،... فالشافعي رأى أنَّ التعبد يف األحكام هو 

 :ائله يف الفروع عليه، وأبو حنيفةاألصل، فغّلب احتامل التعبد، وبني مس

 . «ئله يف الفروع عليهحيث رأى أنَّ التعليل هو األصل، بنى مسا

وَمن مل ينتبه هلذا وبقي يقرأ مسائل الفقه جمردًة عن كوَّنا معلَّلة 

بمعاين وأصول، فلن يكون قادرًا البتة عىل فهم الفقه، وغري قادر عىل 

النَّصوُص خصوصًا أنَّ ربط الفروع ببعضها، ومعرفة حكم املستجدات، 
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عيُة الواردُة يف ثرٍي من النُّصوص الواردة يف أقلُّ بكاملعامالت  الرشَّ

العبادات، فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثر، ومرونة العمل أوسع، 

 .وقدرة االجتهاد فيها أعظم

ح فنحن بحاجٍة ماسة إىل َمن معامالت النَّاس بام ال ُُيالف  يصحِّ

يعة، و يف حتقيِق  يسعىامُلعاملة بام حيفظ حّق مجيع األطرف، و ررحيالرشَّ

بام جيعلها أكثر نجاحًا ومالئمًة  ينقح املعاملةامُلتعاقدين، و العدل بني

 ويبدعيف تطويِرها بحكِم التجربِة الواقعيِة والتَّارُيية،  ويساهمللواقع، 

 .يف معامالِت جديدٍة مستفادٌة من تراث األمة

من هبذه الصورة التي نحتاجها  باملعامالت الرشعيةاالهتامم  نَّ وإ

 وحيويتهوشموليته الترشيع اإلسالمي رضوريات استمرارية 

، ولواله لوقع الناس يف ضيق وصالحيته للتطبيق يف كل زمان ومكان

جال للزعم بأنَّ مسايرة امليعطي ألدعياء التقدمية مما وحرج شديد، 

العرص تقتيض البعد عن كل موروث واالرمتاء يف أحضان املناهج 

غراض الناس وحتقق هلم مل تستطع أن تلبي أالتي  االقتصادية الوضعية

 .السعادة املرجوة يف الدنيا واآلخرة

الكالم فيام كان  وإنفرأيت لزامًا عيلَّ أن أبحث يف هذا املوضوع، 

ال َّناية له، وقد كثر التأليف فيه، وإنَّام  ومقاصدهيتعلق بأرسار الترشيع 

عية يف بحثي توظيف أردت  ؛  التَّمويل اإلسالمي املرصيفيف املقاصد الرشَّ

 وحماكاة الواقع ومواكبة املستجدات.  تلبية أغراض الناسل
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 السؤال التايل:تظهر يف اإلجابة عن ومشكلُة البحث وأمهيته 

يلمقاصد اهل يمكننا توظيف  تطوير وتفعيل التَّمويل ة يف عرشَّ

اإلسالمي املرصيف، أم علينا مسايرة العرص واالرمتاء يف أحضان املناهج 

 ؟االقتصادية الوضعية

االستقرائي بجمع املقاصد من طيات كتب املنهج  يف بحثيواتبعُت 

الفروع واألصول، واملنهج االستنباطي باستخراج اآلثار للمقاصد عىل 

 التمويل، واملنهج الوصفي يف عرض املادة وتوضيحها.

ومل أقف يف حدود علمي عىل دراسة خاصة تتعرض هلذه اجلزئية 

 تمويل املرصيف.من أنواع املقاصد وأثرها يف ال

 إىل متهيد، ومبحثني، وخامتة: هذا وقد خلص البحث بتوفيق اهلل 

 متهيد: يف تعريف املقاصد:

 :، وفيه ثالثة مطالبأنواع املقاصديف املبحث األول: 

 .املقاصد املتعّلقة بالوسائليف املطلب األول: 

انّية للاملطلب الثاين:  بَّ  تَّرشيع.يف املقاصد املتعّلقة باملعاين الرَّ

يف املقاصُد املتعلِّقُة بالغايات لألحكام  :املطلب الثالث

عّية.  الرشَّ

عية يف التَّمويل املرصيفيف املبحُث الّثاين:   .أثر املقاصد الرشَّ

 

*   *   * 
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 متهيد: يف تعريف املقاصد:

نقترص فيه عىل بيان املقصود بمقاصد الرشيعة؛ ملا ناب هذا 

ا بقية مفردات العنوان وهي تطوير املصطلح من التحريف وا خللط، وأمَّ

التمويل اإلسالمي، فهي ظاهرة، وهي بمعنى التنمية لنشاط املصارف 

اإلسالمية، وزيادة الثقة هبا، وإبداع الطرق املختلفة لنجاحها، ومضاعفة 

 إيرادهتا وعائداهتا واستثامرهتا، وال يتسع هذا البحث املخترص للخوض

 فيها.

َء وَلُه من امَلْقِصد، مصدٌر ميمٌي من  د لغًة:أوالً: املقاص ْ َقَصْدُت الَّشَّ

َب، َطَلْبُتُه بَِعْينِِه وإَِلْيِه َقْصِدي وَمْقِصِدي وإَِلْيِه َقْصداً  ، قال (1)من باِب رَضَ

ه»: (2)ابُن فارس ء وأمِّ  ٰى ٰر ُّٱ، ومنه قوله تعاىل: «تدلُّ عىل إتيان الَّشَّ
 .9النحل: َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

ه وسلك الطَّريق التَّوجُه والطَّريُق والغايةفيكون معناه:  : أي توجَّ

واعتمده لتحقيق غايته ومراده،  فيشتمل عىل نفس التَّوجه، وعىل نفس 
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 .95: 5( يف معجم مقاييس اللغة2)
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الطريق، وعىل نفس الغاية، فتطلق املقاصد عىل التوجه ابتداًء والطريق 

 ثانيًا والغاية انتهاًء، واهلل أعلم.

عّي هلا ـ كام سيأيت ـ.وهذه االستخدامات مال  حظة يف املعنى الرشَّ

بانّية للتَّرشيع والغاياُت من  ثانيًا: املقاصد اصطالحًا: هي املعاين الرَّ

 األحكام والوسائل لتطبيقها.

 فيشتمل هذا التعريف عىل ثالثة أمور، وهي: 

 وحتتوي عىل: رسم املفتي وامللكة الفقهية. الوسائل لتطبيق األحكام، .1

اينة للترشيع،املعاين  .2 بَّ وحتتوي مبنى املسألة، والعّلة اخلاصة للحكم،  الرَّ

والعّلة العامة لألحكام،  واالستحسان، وَسّد الّذرائع،  واملصالح 

 املرسلة، وغريها.

وحتتوي عىل ِحَكم الترشيع وفوائده، وجلب املصالح  الغايات لألحكام، .3

 وحفظ الكلّيات اخلمس، وغريها.

فت املقاصد هب لف وعرَّ ذا التَّعريف؛ ملوافقته الستخدام السَّ

واخللف هلذا املصطلح، والستيعابه للمقاصد املذكورة يف كتب األصول 

والفروع، فكان أوىل من تعريف املعارصين املقترص عىل الغايات 

فحسب؛ ملنافاته حلقيقتها، وعدم شموله ألنواعها املختلفة، واقتصاره 

يعة وطريقة عىل بعضها دون بعض، ممَّا سبب إر باكًا كبريًا يف النظر للرشَّ

التعامل معها وفهم أحكامها، وانحرافًا واضحًا يف مسلكها، وطعنًا بيِّنًا 

ة وُكتبها، وليس هذا البحث حماّلً للمناقشة فيها.  األُمَّ
ِ
 يف علامء
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وال َشكَّ أنَّ ما كان موافقًا ملا سار عليه علامء األّمة يف كتبهم، 

اهتم، وقادرًا عىل تفسري نصوصهم املختلفة، وشاماًل الستخدام

ومستوعبًا لعلومهم املتنوعة أوىل باالتباع؛ ألّنه هذه األمة حمفوظة 

، 9احلجر:  َّ  ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ بسريها وسلوكها:

فكلُّ ما كان مطابقًا لسري األّمة فهو املعترب، وسواه املرتوك حتى نكون 

قني للقرآن.   ُمصدِّ

 

 

*   *   * 
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 املبحث األول

 أنواع املقاصديف 

دة نعرضها يف ثالثة مطالب تيسريًا لفهمها،  للمقاصد أنواع متعدِّ

 وهي:

 

 املقاصد املتعّلقة بالوسائل: يف املطلب األول:

 ، ومها:وأقصد هبام هنا نوعان من املقاصد

 الً: امللكة الفقهية:أوَّ 

علم يف حياتِه وإفادِة جمتمعه به وزيادتِه ملسائلِه إنَّ تطبيق املرء لل

َّنا فيه، وهذا األمُر مُ  ةٌ راجع ق يف الفقه؛ ألنَّه إىل مقداِر املَلَكة التي كوَّ تحقِّ

 فيه، وهذه االجتهاداُت 
ِ
ن من اجتهاداِت العلامء علٌم كسائر العلوم تكوَّ

َف يف  هذا العلم منبُعها املَلَكات، وبقدِر حتصيلها يستطيع أن يترصَّ

ن منها.  وُيضيف إليه معارف وإفادات مبنّية عىل ُأسس العلم التي مَتَكَّ
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وما مل تتكون لدى الفقيه امللكة الفقهية القادرة عىل بلوغ الدرجة 

فيعة والفهم العميق للواقع، فلن يكون قادرًا عىل حتصيل  العلمية الرَّ

 مقاصد الرشيعة بتاممها.

عىل التخريج والرتجيح القدرة ية: ويمكن تعريف امللكة الفقه

ويتضح هذا  .من فقيه النفس والتمييز والتقرير لألحكام الرشعية

 التعريف بالنظر من خالل الوظائف للمجتهد.

 وظائف اآلتية: اليف الفقه بتحقيق امللكة كون تو

حابة  نة وآثار الصَّ ، األوىل: استنباط األحكام من الكتاب والسُّ

 وهو نوعان:

 .تامُد عىل أصوٍل استخرجها املجتهُد بنفِسه.االع1

 .االعتامُد عىل أصوٍل ُمقّررٍة يف املذهِب استخرج ُأسسها أئّمُته.2

 الّثانية: التَّخريج عىل أقوال أئّمة املذهب، وهو نوعان:

.محُل قوِل املجتهد املطلق عىل حممل معنّي بأن يكون كالُمه من 1

 .الفرائض أو الواجبات

 عىل مسائِل املجتهِد وقواعِده يف املسائل املستجدة. .التَّفريعُ 2

 املذهب،
ِ
جيح والتَّصحيح بني أقواِل علامء  نوعان: وهو الثَّالثة: الرتَّ

جيح بني األقوال اعتامدًا عىل األصول والقواعد واملعاين 1 .الرتَّ

 .وأسس األبواب
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جيُح بني األقوال بناء عىل قواعِد رسم املفتي من املصل2 حة .الرتَّ

 .والعرف والتيسري

وايات،   نوعان:وهو الرابعة: التمييز والتفضيل بني األقوال والرِّ

 .متييز أصل املذهب )ظاهر الرواية( عن غريه من األقوال.1

عيفمتييز بني األقوى والقوّي .2 حيح والضَّ  .، والصَّ

التَّقرير والتَّطبيق يف العمل واإلفتاء والقضاء باملناسب  اخلامسة:

 نوعان:وهو ، للواقع

تقرير ما هو األنسب واألرفق واملفتى به بناء عىل قواعد رسم  .1

 .املفتي

ا هي املناسبة 2 رها جيدًا، وإدراك أَّنَّ .تقريُر املسألة بعد تصوِّ

 للواقعة.

فهذه عرشة وظائف للمجتهد، وكلُّ وظيفة فيها تشتمل عىل 

املستقل حتصيلها، حتى االجتهاد  درجات عديدٍة يتفاوت العلامُء يف

 درجات.

وإنَّ السبب الرئييس لنجاح املعامالت الفقهية: هو مرونتها 

وحيوهتا بربطها بملكة الفقيه، وليست مجودًا عىل نصٍّ أو هيئة قديمة، 

فكلُّ ما ندرس املقصود منها حتقيق امللكة الفقهية القادرة عىل حماكاة 

وإفادهتا من الواقع وتلبية متطلباته بام يتوافق مع مقاصد الرشيعة، 

 جتربتها العميقة، وتراثها الضخم.
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وهذا يساعدنا كثريًا عىل مسايرة الواقع، والتَّطورات االقتصادية 

الكبرية، وتلبية حاجات املجتمع املختلفة، واإلبداع يف إجياد احللول 

للمشكالت املالّية، فبمقدار وجود امللكة الفقهّية عند الفقيه يكون 

مه من الطرق املبدعة للمصارف واالستثامرات  نجاحه فيام يقدِّ

 اإلسالمية.

ى بـ)رسم املفتي(:  ثانيًا: علُم تطبيق الفقه املسمَّ

فام مرَّ معنا يف امللكة يمثل القدرة الذاتية لتحقيق مقصد الرشيعة، 

، وموضوع هذا العلم «علم رسم املفتي»وأداته يف حتقيقها هي هذا 

رج والعرف واملصلحة وتغرّي يدور حول الرضورة والتيسري ورفع احل

 الزمان.

وكلُّ أصل من أصول هذا العلم هو مقصد للرشيعة بعينه، 

فالرضورة مقصد، والتيسري مقصد، ورفع احلرج مقصد، وهكذا، وليس 

 هذا البحث للتفصيل، وإنامَّ للتنبيه عليها واإلشارة إليها.

 ين ُّٱ ورة:يف القرآن من اعتبار الرضَّ  ٌس الكالم يف هذا العلم مؤسَّ و
 مح جح مج حج مث هتُّٱ :ريالتيس،  و119األنعام:  ٱٱَّ ىهيه مه جه

 هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ ، ورفع احلرج:185البقرة:   ٱَّ مخ  جخ
 .78احلج:         ٱٱَّ جتحت

للفقه، فال سبيل لنا  التطبيقّي  اجلانب العميلّ هذا العلم يمثل و

علامء  للرتجيح بني األقوال الفقهية إال به، وال فهم اخلالف احلاصل بني
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املذهب إال من خالله، وال إعامل الفقه يف الواقع بدونه، فهو أقرُب ما 

 يكون بالروح للفقه؛ إذ بدونه ال حياة له.

ويف ظنِّي أنَّ هذا الرتاجَع الذي َحَصَل لعلم الفقه يف هذا الزمان 

ة ة والسياسيّ ة واالجتامعيّ حتى أصبح علاًم نظريًا يف حياتنا االقتصاديّ 

قة ترك الدراسة املتعمّ األول:  ة هلو عائد ألمرين:ة والقضائيّ والعسكريّ 

إمهال علم رسم املفتي، فَمن مل يضبطه وُيدركه ، والثاين: املتمكنة يف الفقه

ن من تطبيِق الفقه واختياِر األنسب للواقع وفهم كيفيِة التعامِل  لن يتمكَّ

 معه.

ن ) من علم  (%50لذلك أقول: إنَّ دراسَة الفروع كام َمرَّ ُتكوِّ

هي قواعُد رسم اإلفتاء، وهي عىل قسمني: جانب  (%50الفقيه، و)

من علم الفقه، وجانب عميل: وهو  (%25نظري لقواعد اإلفتاء يمثل )

املعرفة احلقيقية املتبرّصة بالواقع الذي يريد اإلفتاء به وتنظيمه وترتيبه 

ذلك َكُثَر من علم الفقه؛ ل (%25عىل أمجل طريقة وأحسِن سلوك متثل )

 قوهُلم: َمن مل يكن عاملًا بأهِل زمانه فهو جاهل.

نة يف الكتب وهذا العلم ُيمثُِّل احللقة ما بني املسائل الفقهّية املدوّ 

وما بني الواقع املعاش للناس يف كاّفة مناحي احلياة، فَمن فقده فهو فاقٌد 

مل به لنفسه للعلم حكاًم؛ إذ ال خري يف علٍم بال عمل، وفاقُده فاقٌد للع

 ولغريه.
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وهذا يظهر لنا جليًا كيف أنَّ التَّنظيم الفقهي لالستثامر قائم عىل 

اليرس ودفع احلرج، فالعرس يف الربا والقامر وغريها من طرق البنوك 

التقليدية، الذي أوقع االقتصاد يف مأزق، ومحَّل املجتمع تبعات تضخم 

 فاق قدرته وإمكانياته.

لألحكام، وخمرجة هلا من احلرام إىل وجيعل الرضورة مغريًة 

احلالل، حتى ال تكلِّف اإلنسان فوقه طاقته، فكلُّ أساس من أسس 

 رسم املفتي سبب رئييس يف نجاح املعامالت واملصارف اإلسالمية.

 

انّية  املطلب الثاين: يف املقاصد املتعّلقة باملعاين بَّ الرَّ

 للتَّرشيع:

غايات من املقاصد، ولوال هذه املعاين هي األساُس للوصول لل

اًل يف أحكامه، وألنزل علينا عمومات  ع مفصَّ ذلك ملا نزل إلينا الرشَّ

وطالبنا بالعمل هبا، فاجلزئيات مطلوبة للوصول للكلّيات، حتى تقيََّد 

 عمومها، وُتفصح عن حاهلا.

خبايا يف بعض مسائل أصول الفقه أو يف »: (1)قال ابُن عاشور

ورة عند املدارسة أو اململولة، ترُسُب يف أواخر كتب مغمور أبواهبا املهج

 .«األصول...، وهي بأن تعدَّ يف علم املقاصد َحِرية

                                                           

 .6( يف مقاصد الرشيعة ص 1)
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فقواعد علم األصول العامة مندرجة يف املقاصد: كالعّلة اخلاصة، 

واالستصحاب، وسد الذرائع واالستحسان،  وغريها، ولكنَّ البحث 

 آلتية:يطول يف رسدها، فنذكر أبرزها يف النقاط ا

 أوالً: العّلة اخلاصة للحكم )املؤثر(:

احلكم يف األصل متى  ر يف ثبوِت الوصف الصالح املؤثِّ فالعّلة: هي 

 . )1(وجد مثله يف الفرع يثبت مثل ذلك احلكم فيه قياسًا عليه

إدراك العّلة اخلاّصة للحكم هو األصل يف القدرة عىل تطبيقه يف و

ة من أكرِب ونفسه صحيحًا، وقياس غريه عليه،  استقراء العلِّل اخلاصَّ

العوامل عىل تكوين امللكّية الفقهّية التي نقدر هبا تطبيق الفقه، وإدارك 

مقاصده، بل هذه العلِّل اخلاّصة مُتّثل املقاصد اخلاّصة يف كّل حكم، وهي 

ارع احلكيم،  ة املقصوده عند الشَّ قال الطَّريق للوصول إىل املقاصِد العامَّ

ة  من طرائق االستدالل عىل املقاصد...: »(2)ابن عاشور استقراء أدلَّ

أحكام التي اشرتكت يف عّلة بحيث حيصل لنا اليقني بأن تلك العّلة 

ارع  «.مقصٌد مراٌد للشَّ

يعة، وَمن فقدها  فهي األساُس يف التَّكوين العلمي واملقصدي للرشَّ

يعة إىل مقاصد عقله، وَمن مل يرتبَّ  عليها لن يشّم  خرج من مقاصِد الرشَّ

صيد العلمي  (%50)دارستها تشكل  رائحة التَّرشيع اإلهلي؛ ألنَّ  من الرَّ
                                                           

 .834-833: 2 ينظر: ميزان األصول (1)
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عي ومقاصده، فهي الفاصُل بني العقل املصلحي الرشعي  للعلم الرشَّ

ل.  والعقل املصلحي البرشي، وبقدر إدراكها ينتقل من الثاين إىل األوَّ

مقاصد الرشيعة استقراء العلِّل حيصل العلم ب»:(1)قال ابن عاشور

بسهولة؛ ألننا إذا استقرأنا علاًل كثرية متامثلة يف كوَّنا ضابطًا حلكمة 

ا مقصد  متحدة، أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة فنجزم بأَّنَّ

 رشعي...

 مثاله: أننا إذا علمنا علة النهي عن املزابنة... يف قول رسول اهلل 

طُب »رطب: يف احلديث الصحيح ملن سأله عن بيع التمر بال أينقص الرُّ

؟ قال: نعم، قال: فال إذن، حصل لنا أن علة حتريم املزابنة هي  إذا جفَّ

اجلهل بمقدار العوضني، وهو الرطب املبيُع باليابس، وإذا علمنا النهي 

عن بيع اجلزاف باملكيل، وعلمنا أنَّ علََّته جهل أحد العوضني بطريق 

م بالغبن، وعلمنا أنَّ عّلته نفي استنباط العلة، وإذا علمنا إباحة القيا

للرجل الذي قال له: إين ُأخدع  اخلديعة بني األمة بنّص قول الرسول 

إذا علمنا هذه العلل كلَّها  (2)«إذا بايعت فقل: ال خالبة»يف البيوع: 

استخلصنا منها مقصدًا واحدًا، وهو إبطال الغرر يف املعاوضات، فلم 

شتمل عىل خطر أو غرر يف ثمن أو مثمن يبق خالف يف أنَّ كلَّ تعاوض ا

 .«أو أجل فهو تعاوض باطل
                                                           

 .27( يف مقاصد الرشيعة ص1)

 .1165: 3، وصحيح مسلم 65: 3( يف صحيح البخاري 2)
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 :وطرق اعتبار الشارع الوصف علة

؛ إذ ال يبقى بني الفرع أن يظهَر تأثرُي عني الوصف يف عني ذلك احلكم .1

واألصل مباينة إال تعدد املحّل، كتأثري عني الكيـل وهـو عّلـة يف ثبـوت 

بال شبهة؛ إذ ال يبقى إال اخـتالف حكم الربا يف التمر، فاجلصُّ ملحٌق به 

 عدد األشخاص. 

واملراد من اجلـنس  أن يظهر تأثري عني الوصف يف جنس ذلك احلكم: .2

املجانس، واملجانسان مها املتحدان من حيث اجلنس: كتأثري عني وصف 

الصغر وهو عّلة يف ثبوت حكم واليـة النكـاح للـويل، يف جـنس حكـم 

 .(1)بت حكم والية املال للويلالنكاح، وهي الوالية مطلقًا، فيث

ق لنا االستفادة من الّترشيعات اإلهلّية يف الفروع  وهذا املقصد حُيقِّ

يعة، ويتمُّ  املستجّدة يف التَّمويالت املالّية بحيث تراعى فيها املوافقة للرشَّ

تطويرها بام يلبي احلاجات االقتصادّية امُلختلفة، واملتطلبات االجتامعية 

 يتوافق مع روح الترشيع االسالمي.املنوعة، بام 

 ثانيًا: العّلة العامة لألحكام )املالئم(:

وهي اجلنس للعلة اخلاصة، أو الوصف اجلامع ملجموعة أوصاف 

 خاصة للحكم.

 :الوصول للعلة العامة )جنس الوصف( وحتقيقها ملقصدها وطريق
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، كمالئمـة جـنس .مالئمة جـنس الوصـف لعـني ذلـك احلكـم1

واملشقة بعارض ساموي لعني حكـم سـقوط قضـاء  وصف لزوم احلرج

الصالة الكثرية، وهذا اجلنس للوصف استفيد من عني وصـف اجلنـون 

واحليض يؤثر يف عني حكم سقوط قضاء الصالة الفائتة الكثرية، فيندرج 

يف هذا اجلنس اإلغامء ملجانسته إّياها فتسقط الّصالة بـه: أي رغـم أنـه مل 

قوط، لكنَّه اعترب ما هو جنسه، فيقاس اإلغامء يرد اعتبار الشارع علة للس

عىل اجلنون واحليض، ويعترب علة إلسـقاط قضـاء الصـالة الفائتـة عـن 

 املغمى عليه.

كمالئمـة جـنس .مالئمة جنس الوصـف نـنس ذلـك احلكـم، 2

وصف احلرج واملشقة جلنس حكم التخفيف يف األحكام، وهذا اجلـنس 

فر واملـرض، وجـنس للوصف مستفاد من عني وصـف احلـيض والسـ

عني حكم سقوط القضـاء بـاحليض، وإباحـة الفطـر من احلكم مستفاد 

وقرص الصالة وغريها بالسفر، وإباحة الفطـر والصـالة قاعـدًا ومؤمئـًا 

الشارع اعترب كّل جنس من أجناس مظاّن احلـرج  وغريها باملرض، فكأنَّ 

 عّلة لكّل جنس من أجناس األحكام التي فيها ختفيف.

يف أنَّ قضــاء أوقــات الصــلوات الفائتــة للحــائض مــن وال ريــب 

أجناس َمظاّن احلرج، وسقوط قضائها عن احلائض من أجناس األحكام 

التي فيها ختفيف، فيكون جنس الوصف قد اعترب عّلة جلـنس احلكـم ال 

لعينه؛ ألن عني احلكم يف املقيس عليه هـي اإلفطـار يف رمضـان، وقرصـ 
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لعّلة َمظِنّة احلرج، بقصد دفعه، والتخفيـف الصالة يف السفر، وقد ُأبيحا 

عن املريض واملسافر، وتكليف احلائض بقضـاء الصـلوات التـي فاتتهـا 

أثناء احليض فيه حرج ومشقة، وهو من جنس احلرج الذي َيلحق املسافر 

، (1)واملريض، ولـذلك أسـقط عنهـا للتخفيـف، ودفـع احلـرج واملشـقة

 فنتجت قاعدة: املشقة جتلب التيسري.

من مالئمِة جنس الوصف جلنس احلكم تستفاد القواعد الفقهية، و

فمثاًل عرفنا من التطبيقات السابقة كيف خرجت القواعد، بالنظر لعلل 

 عديدة متجانسة وأحكامها، بحيث نحتكم هلا يف غريها.

وهبذه الطريقة نتوصل إىل معرفة القواعد الكلية يف املعامالت 

لنزاع تفسد العقد، والرضر يزال، والرضورت املالّية: كاجلهالة املفضّية ل

 تبيح املحظورات، وغريها.

ق مقاصد  فيكون تطبيق الفقه من خالهلا أيرس وأسهل، وحُتقِّ

الرشيعة من إيصال النفع العام للبرشية، ورفع الرضر، وحتقيق غايات 

 املجتمعات يف الّتنمّية االقتصادّية الفّعالة.
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 :ألةبنى الفقهّي للمسثالثًا: امل

إنَّ املسائل الفقهّيَة مبنّيٌة عىل ضوابط وقواعد، ُتدرس من أجل 

حتصيلها، وعاّمة املذكور يف كتب الفقه السيام فيام عدا أبواب العبادات 

ا عبارٌة عن أمثلٍة وليست مقصودًة بذاهتا، وإنَّام هي تطبيٌق يف زمن  فإَّنَّ

 ومكاٍن ُمعنّي.

ًا ملبانيها وقواعدها وأسسها، وَمن ال يدرس املسائل الفقهية مالحظ

قًا  فإنَّه ال يقدر عىل فهم حقيقِة الفقه والعيش يف كنفه، وإنَّام يبقى متعلِّ

ن فيه، وال يصل إىل امللكة الفقهّية  بقشوٍر بدون قدرٍة عىل ضبٍط ومتكُّ

 التي هبا ُنطبق الفقه، وال يستطيع إدراك مقاصد الترشيع.

املطلع عىل كتب الفقه العالية من ذكر وربام جيد »: (1)قال ابُن عاشور

مقاصد الرشعية كثريًا من مهاّمت القواعد ال جيد منه شيئًا يف علم 

األصول، وذلك ُيّص مقاصد أنواع املرشوعات يف طوالع األبواب 

 .«دون مقاصد الترشيع العامة
ونقصد هاهنا بمبنى املسألة هو األصل والضابط الذي بنيت عليه 

ثاهلا من املسائل التي تشبهها، فاملسألة دائاًم هي تطبيق هذه املسألة وأم

 ألصل، وهذا األصل عادة يشتمل جمموعة من املسائل املتشاهبة.
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ح يف بداية  «الزيادات»وَأبدع قايض خان يف رشحه عىل  عندما رصَّ

رشحه لكل جمموعة من املسائل باألصل الذي بنيت عليه، ومن أمثلتها 

 يف البيوع:

بيع للمشرتي توجب سالمة الثمن للبائع، ويرتتب .سالمة امل1

عليه استحقاق املبيع عىل املشرتي يوجب الرجوع بالثمن عىل البائع 

 .(1)حتقيقًا ملقتىض املعاوضة واملساواة

ا وضعت 2 .حمل البيع هو املال اململوك، وحمل اإلجارة املنفعة؛ ألَّنَّ

اشرتى أرضًا سبخة أو لتمليك املنفعة، فيقتيض قيام املنفعة، فمثاًل لو 

 .(2)مهرًا صغريًا جاز، ولو استأجر ذلك ال جيوز

.الواحد يف املعاوضات املالية ال يصلح  عاقدًا من اجلانبني؛ ألنَّ 3

حقوق العقد فيها ترجع إىل العاقد، فيصري الواحد مطالِبًا ومطاَلبًا، 

 .(3)وذلك حمال

فنا  بانتفاء العشوائية يف وارتباط املسائل بأصوٍل ومباٍن دقيقة ُيعرِّ

ارس والعامل هبا، يف  األحكام وانتظامها وترتيبها، بام يورث الثِّقة من الدَّ

حتقيقها ملقصد الرشيعة، وجيعل األحكام متسقة بعضها مع بعض، وهذا 

 كلُّه يصبُّ يف قدرهتا عىل النَّجاح يف تطوير االقتصاد.
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 رابعًا: املبنى الفقهّي للباب كامالً:

أنَّ كلَّ باب من األبواب الفقهية له فكرة رئيسية يسعى ونقصد به 

لتحقيقها، وتدور مسائله عىل تطبيقها، وهذا ما يعرف بالقياس يف 

الباب، الذي يقابله االستحسان، فالفقه قياس واستحسان، والقياس هو 

القاعدة يف الباب التي تنطبق عليه عامة مسائله، واالستحسان هو 

اعدة، فالفروع التي خرجت عن القياس بنّص أو االستثناء من هذه الق

 إمجاع أو رضورة أو عرف أو غريه، نسميها استحسان.

أما يف املعامالت فاملبنى العام يمثل املبادئ العامة التي تسري عليها 

عيُة الواردُة يف أبواِب املعامالت أقلُّ بكثرٍي من املسائل، و النَّصوُص الرشَّ

ادات، فلم تكثر األحاديث فيها كام كثرت يف النُّصوص الواردة يف العب

ارع احلك بب ، وإنَّ ام هبيالعبادات، وليس مرجع هذا عدم اهتامم الشَّ ام السَّ

ا تربية، بخالف املعامالت كون العبادات غري معقولة املعنى؛ ألَّنَّ هو 

 ا تنظيم.ا معقولة املعنى؛ ألَّنَّ فإَّنَّ 

يعة فيها هو توإنَّ  أسيس قواعد عاّمة تسري عليها ام كانت طريقُة الرشَّ

املعامالت وتنضبط هبا، فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثر، ومرونة 

العمل أوسع، وقدرة االجتهاد فيها أعظم، فَمن مل يكن يسري عىل أصوٍل 

ظواهر  حمكمٍة يف الفقه، لن يستطيع املنافسة يف أبواب املعامالت؛ ألنَّ 

َمه يف العبادات مل َتُعد متوفرًة إال بني عليها كالاألحاديث التي كان يَ 

 قلياًل.
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وسطحيُة االجتهاد يف املعامالت تكشف عواره، وهتلك املجتمع، 

وتكون سببًا رئيسيًا يف التفلت من األحكام الرشعية يف املعامالت؛ لعدم 

عقالنية األحكام الصادرة من بعض املفتني، فال يستطيع املسلم االلتزام 

 :احتجاجًا بحديث ؛واز التَّقسيِط يف البيع مطلقاً ج مكالفتوى بعد :هبا

 ،، فهي تغلُق بابًا واسعًا يف البيوع وغرِيها(1)«عن بيع ورشط النهي»

  البيع، فتكون املعامالت سببًا للحرج ال للفرج والتيسري.وتعرّس 

فعدم االنتباه هلذه امليزة العظيمة يف املعامالت يربك املشتغل هبا، 

عامالت أحكام املجعل هو الذي إليها أكثر من غريهم والتفات احلنفية 

، وجعل فيها تيسريًا كبريًا ورفعًا التطبيقالعمل وسهلة يف يف مذهبهم 

ة التي تظافرت م حيتكمون فيها للمبادئ العامّ ؛ ألَّنَّ للحرج عن الناس

 عليها النصوص الرشعية.

ة ، وإزالالقامرعدم و ،باوعدم الرّ  ،الرضا :ومن هذه القواعد

 ، كام ستأيت.وغريها ،اجلهالة

 خامسًا: االستحسان: 

وهو عدوُل املجتهد عن قياس جيل إىل قياس خفي، أو عدول 

املجتهد عن حكم كيلِّ إىل حكم استثنائي بدليل انقدح يف عقله رجح له 

 .(2)هذا العدول
                                                           

 .335: 4، واملعجم األوسط160( يف مسند أيب حنيفة ص1)

 .69صدراسة الفقه اإلسالمي  ينظر: املدخل إىل (2)
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هو القواعد التي تسري عليها املسائل يف األبواب  :فالقياس

هو االستثناء من هذه األبواب سواء بالنص من  :ناملختلفة، واالستحسا

 .القرآن أو السنة أو القياس أو اإلمجاع أو الرضورة أو العرف أو غريها

فكان االستحساُن هو املنقذ من غلو القياس، وامليرُس للتَّطبيق فيام 

تعرسَّ بالقواعد؛ ألنَّ العلم ال ُبّد فيه من قواعد حيتكم هلا، والتزام هذه 

د ُمطلقًا موقع يف حرج عظيم، فاالستحساُن يكون امَلخرج القواع

 للخروج ممَّا َعرُسَ العمل به قياسًا،بأن نعمل به استحسانًا، ومن أمثلته:

 فعن حكيم بن حزام القياس يف عدم جواز بيع ما ال متلك؛ 

 حاجة إىل، ولكن ما كان للناس (1)«ال تبع ما ليس عندك»:  قال

َلم اب الزروع والثامر والتجارات حيتاجون إىل النفقة عىل ألنَّ أرب ;السَّ

لريتفقوا,  ;لتكمل, وقد تعوزهم النفقة, فجوز هلم السلم ؛أنفسهم وعليها

َمن أسلف »:  قال عن ابن عباس ؛ ف(2)ويرتفق املسلم باالسرتخاص

 .(3)«يف متر فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم

ما ليس عند  ألنَّه بيعُ  ;ز االستصناعوال جُي  وكذلك القياس

قد  ألنَّ اإلنسانَ  ;تدعو إليه نَّ احلاجةَ ، لكن جاز استحسانًا؛ ألاإلنسان

                                                           

، 289: 7، واملجتبى 283: 3، وحسنه، وسنن أيب داود 534: 3(  يف جامع الرتمذي 1)

 وغريها.

 ، وغريه.185: 4ينظر: املغني   (2)

 ، وغريها.781: 2، وصحيح البخاري 1226: 3يف صحيح مسلم  (3)
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 ،صفة خمصوصة, وقلَّام يتفق وجوده مصنوعاً مصنوع معنّي عىل حيتاج إىل 

عن ابن عمر ؛ فاس يف احلرجفلو مل جيز لوقع النّ  فيحتاج إىل أن يستصنع

اصطنع خامتًا من ذهب فكان جيعل فّصه يف باطن   إنَّ رسول اهلل»: م

إنَّه جلس عىل املنرب فنزعه، فقال:  مَّ كّفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثُ 

قال: واهلل  مَّ ه من داخل فرمى به، ثُ إين كنت ألبس هذا اخلاتم وأجعل فّص 

 .(1)«فنبذ الناس خواتيمهم ،ال ألبسه أبداً 

هلم به حاجة، وخىل عن الربا والقامر فكلُّ ما تعارفه الناس وكان 

واملحرمات الظاهرة، كان للفقهاء فرصة بإجازته للناس وتيسري األمر به 

عليهم، ومثل ذلك ما حصل ببيع الوفاء، حيث أنَّه بيع مؤقت، 

يقول البائع للمشرتي: بعت منك عىل أن تبيعه مني متى وصورته: أن 

ولكن ملا كانت للناس به حاجة  ، وهذا ممتنع عند الفقهاء،(2)جئت بالثمن

فاسد يف حق بعض كبرية وجدنا مجعًا من الفقهاء جيوزونه، فقالوا: 

األحكام, حتى ملك كل منهام الفسخ، صحيح يف حق بعض األحكام: 

حتى مل يملك املشرتي بيعه من آخر  كمنافع املبيع, ورهن يف حق البعض،

                                                           

: 13، وصحيح ابـن حبـان 1655: 3ح مسلم ، وصحي2205: 5يف صحيح البخاري   (1)

 ، وغريها.302

 ، وغريها.430: 2، وجممع األَّنر 276: 5، ورد املحتار 173: 5ينظر: تبيني احلقائق   (2)
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ود الثالثة، وجوز وال رهنه وسقط الدين هبالكه، فهو مركب من العق

 .(1)حلاجة الناس إليه برشط سالمة البدلني لصاحبهام

 سادسًا: سّد الذرائع:

 .(2)به إىل فعل حمظور ُل توصَّ ما كان ظاهره اإلباحة ويُ هي 

اإلمام فمتى كان الفعل السامل عن املفسدة وسيلة للمفسدة منع 

سد » :رطبيُّ قال القُ  ،(3)من ذلك الفعل يف كثري من الصور :مالك 

الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه وخالفه أكثر الناس تأصياًل، وعملوا 

 .(4)«عليه يف أكثر فروعهم تفصيالً 

ه إعانة ؛ ألنَّ همثاله: بيع العنب من مخار، فذهب اجلمهور إىل حتريم

عىل احلرام، وسدًا للذيعة، وأجازه أبو حنيفة والثوري وعطاء واحلسن؛ 

عمل يف احلالل واحلرام، واملحرم هو فعل ألن العني غري منكرة، تست

 وهو مباح، نفسه يف البائع وفعل ،فاعل خمتار، فانقطعت احلرمة عن البائع

 املشرتي. صنع هو مخر إىل والتحويل البيع،

                                                           

. (118)املادة وشيوعه وانتشاره جعل جملة األحكام العدلية تستحسن األخذ به، كام يف   (1)

، 184-183: 5، وتبيني احلقـائق 207: 2، ودرر احلكام 277-276: 2ينظر: رد املحتار و

: 2، والرشنباللية 237-236: 9، واهلداية 184: 5، وحاشية الشلبي 430: 2وجممع األَّنر 

 ، وغريها.237-236: 9، والعناية 207

 .89: 8( ينظر: البحر املحيط 2)

 .32: 2( ينظر: الفروق 3)

 .89: 8( ينظر: البحر املحيط 4)
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 سداً  منها يمنع وبالتايل احلرام، عىل عانةاإل حتقق يف حنيفة أبو فرشط

م يف إالّ  ُتستعمل ال منكرةً  العني تكون أن للذريعة،  كاخلمر املحرَّ

ا باطاًل، فيها البيعُ  فيكون واخلنزير،  بأن منكرةٍ  غريَ  فيه العنيُ  تكون ما وأمَّ

  .ذلك فأجاز خمتار، فاعل فعُل  وختلَّل واحلرام، احلالل يف ُتستعمل

 وأباح النصارى، أو لليهود معبد فيه ليعمل البيت تأجري أجازو

 رعي وكذلك  ،(1)صية يف عني العملألنه ال مع الكنيسة؛ تعمري يف العمل

 .(2)ألَّنا مال متقوم يف حقهم بمنزلة الشاة والبعري يف حقنا لذمي؛ اخلنازير

 تقويةِ  يف منه ُيستفاد ما وكلُّ  السالح بيع القاعدة هذه من واستثنى

ار  بيعِ  من منع وأيضاً  ِسْلاًم، أو َحْرباً  معهم ُكنَّا سواء املسلمني عىل الُكفَّ

الح عمران  فعن ،(3)املسلمني قتل من عليهام يرتتيب ملا الفتنة؛ أهل من السِّ

 .(4)«َّنى عن بيع السالح يف الفتنة رسول اهلل  إنَّ »: بن احلصني 

ما قامت املعصية بعينه فحرام كبيع  فاحلاصل عند أيب حنيفة أنَّ 

مل  اخلمر، ومعنى بعينه: أن عينه منكرًا ال تقبل إال الفعل املحظور، وإن ما

                                                           

، 292-391: 6الدر املختارو، 39-38: 16، واملبسوط 166-165: 6اهلداية( ينظر: 1)

 وغريها.

 ، وغريها.273: 2رمز احلقائق، و29: 6، و التبيني39: 16املبسوط( ينظر: 2)

، 329: 1، ورمز احلقائق306: 1، ودرر احلكام142: 7، 232: 5البدائع( ينظر: 3)

 وغريها.

، وقال: رفعه وهم، واملوقوف 327 :5معّلقًا، سنن البيهقي 741: 2( يف صحيح البخاري4)

 أصح.
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تقم املعصية بعينه فغري مكروه، ويطيب أجره، ومعنى ذلك؛ أن عينه 

ليست منكرًا، بأن املقصود األصيل منها ليس املعصية، وإنام هي أمر 

عارض حيصل بفعل فاعل خمتار فتنقطع نسبته عن البائع أو غريه، أما يف 

، كام األعامل فيكفي فيام مل تقم املعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل خمتار

 يف رعي اخلنازير وتعمري الكنيسة.

ل قول أيب حنيفة َوَجَد أنه فيه يف هذا الزمان خاصة تيسريًا  وَمن تأمَّ

ين، واختالط احلرام  وفرجًا كبريًا بسبب عدم قيام الدول عىل شعائر الدِّ

باحلالل وكثرة املعايص والفجور، فتكون رخصًة كبريًة؛ لتحليل أموال 

 واسع يف االستثامرات وتيسري العديد من املسلمني، وفتح باٍب 

 املعامالت التِّجارية طاملا أَّّنا يف ذاهتا مباحة.

 املصالح املرسلة: سابعًا:

ارع دون أن يكون هلا شاهٌد  وهي كلُّ منفعٍة داخلٍة يف مقاصِد الشَّ

 .(1)باالعتبار أو اإللغاء

ارُع احلكيُم لعباِده من حفظِ  دينهم  واملنفعُة التي قصدها الشَّ

 .(2)ونفوِسهم وعقوهِلم ونسلِهم وأمواهلم طبق ترتيب معنّي فيام بينها

                                                           

ــلحة ص (1) ــوابط املص ــر: ض ــالمي ص330ينظ ــه اإلس ــة الفق ــدخل لدراس ، 156، وامل

 .39واالستصالح واملصالح املرسلة للزرقا ص

 .24ينظر: ضوابط املصلحة ص (2)
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رسلة إلرساهلا: أي إطالُقها عـاّم يـدّل عـىل اعتبارهـا أو موُسميت 

إلغائها رشعًا، واملختار عند أكثر العلـامء َردُّهـا مطلًقـا؛ إذ ال دليـل عـىل 

ــارع إّياهــ : ااعتبـار الشَّ ل حاُلــه مــن اإللغــاء إن مــا ُجِهــ»، قــال القــرايفُّ

 .(1)«واالعتبار هو املصلحة املرسلة التي تقول هبا املالكية

 هي:وعدمه، الشارع هلا من حيث اعتبار وأقسام املصلحة 

ارع وأمر هبـا ـ، مثـل: ترشـيع  .مصلحٌة معتربة1 ـ أي اعتربها الشَّ

القصاص ملصلحة حفظ األنفس، وحد الزاين ملصلحة حفـظ اإلنسـان، 

ارق ملصلحة حفظ األموال، وحد الشارب ملصـلحة حفـظ وقطع يد الس

 العقول وهكذا.

يف غريهـا مصـلحة أكـرب أو أنفـع،  ؛ ألنَّ .مصلحٌة ألغاها الشارع2

مثل: إعطاء البنت كاالبن يف املـرياث، فيـه مصـلحة للبنـت إال أن هـذه 

ــه  ــي قول ــة وه ــا اآلي ــلحة ألغته   َّ منزن رن مم ام ُّٱٱ: املص

عطاء الذكر أكثر من األنثـى تفـوق مصـلحة مصلحة إ ؛ ألنَّ 11النساء: 

إعطائها مثله ملا يرتتب عىل االبن من متطلبـات ال ترتتـب عـىل البنـت. 

واالستسالم للعدو فيه مصلحة حفظ النفوس من قتل املحاربني، ولكن 

تفوت بـه مصـلحة أعظـم وهـي حفـظ الـبالد وذّل سـكاَّنا حتـت نـري 

 احتالهلم.

                                                           

 .151: 3( ينظر التقرير والتحرير1)
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، وهـي مـا بإلغائها أو اعتبارهـا .مصلحٌة مل يأت دليل من الشارع3

يستجد من أمور بعد انقطاع الوحي، واملصلحة للنـاس فيهـا ظـاهرة ومل 

يأت بترشيعها الرشع ومل يأت يشٌء فيه بإلغائها، وهي التي أطلـق عليهـا 

 .(1)املصلحة املرسلة

وهبذا يعلم أنَّ املصلحة املرسلة املقصودة هنا خمتلفة عن املصحلة 

ع، قال العقلية املنافي ة للرشيعة بحيث تقدم ما يستحسنه العقل عىل الرشَّ

ومن مجلة أساليبهم الزائفة يف تغيري الرشع بمقتىض »: (2)الكوثري 

أهوائهم قول بعضهم: إنَّ مبنى الترشيع يف املعامالت ونحوها عىل 

، املصلحة، فإذا خالف النص املصلحة يرتك النّص ويؤخذ باملصلحة

عىل ما ينطق لسانه بمثل هذه الكلمة وجيعلها أصاًل فياللعار والشنار 

 .«يبني عليه رشعه اجلديد

املصلحة العقلّية خمتلفٌة َعامَّ نحن فيه من املصالح املرسلة التي  هوهذ

يشرتط أن يعلم كوَّنا مقصودة للرشع بالكتاب أو السنة أو اإلمجاع إال 

م كوَّنا مقصودًة ال بدليل أَّنا مل يشهد هلا أصٌل معنّيٌ باالعتبار، وإّنام يعل

واحٍد، بل بمجموع أدّلٍة وقرائن أحوال وأمارات متفّرقة، ومن أجل 

ذلك ُتسّمى مصلحة مرسلة، وال خالف يف اتباعها إال عندما تعارضها 

                                                           

 .15-14لة للشنقيطي ص، واملصالح املرس73ص دراسة الفقه( ينظر: املدخل إىل 1)

 .343-342( يف مقالة أثر العرف واملصلحة يف األحكام ص2)
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مع مصلحة ُأخرى، وعند ذلك يأيت اخلالف يف ترجيح إحدى 

 املصلحتني.

د احلنفية ـ كام املصلحة يندرج جزٌء منها حتت االستحسان عن هوهذ

سبق ـ، ويندرج جزٌء آخر حتت قواعد رسم املفتي، فهي إحدى قواعده، 

ويندرج قسم ثالث حتت امللكة الفقهية؛ إذ كلَّام ارتقت امللكُة الفقهّيُة 

ع، وكان أقدر يف الوقوف الفقيه أدرك  واإلفتاء هبا، عليها مصالح الرشَّ

 فتاء، واالستحسان هبا.فيتمكن من تطبيق قاعدة املصلحة يف أصول اإل

وهذه بال َشّك تفتح طريقًا واسعًا يف التَّقدير بام فيه منفعٌة للتمويل 

ق مصالح للفرد واملجتمع بام ال يتعارض مع  واالستثامر إن كانت حتقِّ

 النصوص الرشعية.

 

قُة بالغايات لألحكام  املطلُب الثَّالُث: يف املقاصُد املتعلِّ

عّية:  الرشَّ

ملطلب عىل ثالثة أمور: ِحَكم التَّرشيع وفوائده، ويشتمل هذا ا

 وحفظ الكلّيات اخلمس.وجلب املصالح ودفع املضار، 

 ِحَكم الترشيع وفوائده:أّوالً: 

ا متثل  وهي أبرز ما يطلق عليه املقاصد عند املعارصين؛ إذ أَّنَّ

 الفوائد املرتتبة عىل ترشيع األحكام الرشعية.
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 الترشيع له جانبان: تربوي ومدار هذه احلكم راجع إىل أنَّ 

 وتنظيمي.

أّما الرتبوي فهو يتجسد بصورٍة واضحٍة يف العبادات التي تسعى 

 بإنسانيِة اإلنساِن إىل َأعىل مراتبها، وختليِصِه من 
ِ
سعيًا حثيثًا إىل االرتقاء

الصفاِت احليوانيِة الذميمة، فعىل عىل قدر التزام املسلم بدينه يرتقي 

ترصفاته إىل أعىل مستويات اإلنسانية، ويؤكد قوله سلوكه وأخالقه و

« :قُة ألفضل (1)«بعثت ألمتم مكارم األخالق ، والعبادات هي املحقِّ

 املكارم اخللقيِة بالتخلِص من الصفاِت الذميمِة واإلخالِص هللِ تعاىل.

وأما اجلانب التنظيمي يف الترشيع فهو يتمثل يف النكاح والطالق 

ء والسري واملواريث وغريها، ففيها يسعى الفقهاء إىل واملعامالت والقضا

م لنا أفضل مما عندنا لن  تقديم أفضل حلول للحياة اإلنسانية، وَمن قدَّ

 املقصود إجياب أحسن حياة برشية. نتوانا يف االستفادة واألخذ منه؛ ألنَّ 

نا موارد الرشيعة اإلسالمية أإذا نحن استقر: »(2)قال ابن عاشور

مقاصدها من الترشيع، استبان لنا من كيان دالئلها من  الدالة عىل

جزئياهتا املستقرأة أنَّ املقصد العام من الترشيع فيها هو حفظ نظام األمة، 
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واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه، وهو نوع اإلنسان، ويشمل 

صالُحه صالَح عقله، وصالَح عمله، وصالَح ما بني يديه من 

 «.عيش فيهموجودات العامل الذي ي

 والفقيُه يف حتقيق ذلك له نوران: نور العقل ونور الرشع.

فأما نور العقل فهو يبذل قصارى جهده يف تقديم الطريق األرشد 

واألفضل يف حّل املشاكل احلياتية يضاف إليها التجربة التارُيية العميقة 

يف هذا اجلانب من الفقهاء ومالحظًا معرفة أهل االختصاص يف هذا 

ان، فام يقدمه غري املسلم يف تنظيم احلياة اإلنساينة ال يعدوا نور امليد

العقل البرشي، ومثله يستفاد منه بكامله عند الفقهاء أضف إليه جتارب 

 غريهم من الفقهاء.

وأما نور الرشع فهو يتمثل يف أمور ال يمكن للعقل إدراكها بنفسه 

ديدة، فالرشع اخترص ألول وهلة وإنام تدرك بالنظر إىل آثارها بعد مدة م

َف عىل  علينا الطريق وعرفنا هبا ابتداء، فال حاجة لنا إىل عملها حتى نتعرَّ

ين بالدين وبيع ما ال  با والقامر وبيع الدَّ ملك ففيه من يرضرها فمثاًل: الرِّ

مان بسبب الكارثة االقتصادية ما ال ُيفى،  املضاّر التي علمت يف هذا الزَّ

بتداًء وإن كانت ال يدرك بالعقل إال بآثاره حتى ا افالرشيعة عرفتنا هب

 نتعذب دهرًا قبل نتوصل إىل هذه احلقيقة.
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وعىل كلٍّ تسعى الرشيعة إىل تنظيم احلياة البرشية هبذين النورين 

، اللذين ال يوجدان بتاممها عند غري املسلم املسرتشد بنور اهلل 

ل إىل أبدِع تنظيٍم وترتيٍب لكلِّ جوانب ح  ياته.فيتوصَّ

وإدراك أنَّ املعامالت املالية من جانب التنظيم يفتح ُأفقًا كبرية يف 

التفكري، ويزيل حرجًا عظياًم، فنظرتنا للمعامالت أَّّنا من املدنيِة 

ناعات املختلفة، تستفيد كلُّ ُأّمة منها من جتارِب  املشرتكِة بني األمِم كالصِّ

ستثامري، بعد إزالة ما َعلِق غريها؛ لتطوير جانبها االقتصادي واملايل واال

با والقامر وأمثاهلا، فتكون مجيع جتارب الدول  هبا من شوائب الرِّ

دة  واحلضارات حَملُّ استفادة منّا، وتكون أقوال املذاهب الفقهّية املتعدِّ

ق النَّجاح.  مرتعًا خصبًا للتَّنمية والتَّطوير بام حُيقِّ

 ثانيًا: جلب املصالح ودرء املفاسد:

ل يتكلَّم لف هذا النَّ وُيت الفوائِد التَّفصيلية  عنوع عاّم سبقه أنَّ األوَّ

عيَّة والثَّاين يتكّلم عن الفائدة  للتِّرشيع يف كّل حكم من األحكام الرشَّ

 الكلّية اجلامعة لكّل الفوائد اجلزئية يف حتقيق املصلحة لإلنسان.

معلَّلة برعاية  أفعال العباد وأحكامه تعاىل: »(1)قال ابُن أمري احلاج

 «. مصالح العباد كام تنادى به تعليالهتم يف رشعية املعامالت والعقوبات

                                                           

 .234: 3( يف التقرير والتحبري1)
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ال شّك أنَّ الرشائَع كلها متفقٌة عىل النظر إىل : »(1)وقال السيوطّي 

جلب املصالح ودرء املفاسد، وكذا أحكام القضاء والقدر جارية عىل 

 «. اسنن ذلك وإن خفي وجه ذلك عىل الناس يف كثري منه

اهلل غنيٌّ عن  والسبب وراء أنَّ الرشيعة وجدت ملصالح العباد أنَّ 

إنَّ القاعدَة : »(2)عباده أمجعني، وإنَّام يريد هلم ما يف خريهم، قال الشاطبيُّ 

رَة أنَّ الرشائَع إنَّام جيء هبا ملصالح العباد، فاألمُر والنهُي والتخيرُي  املقرَّ

ِف ومصاحِله؛ ألنَّ اهللَ غنيٌّ عن احلظوِظ منّزه مجيعًا راجعٌة إىل َحظِّ املكلَّ 

 «. عن األغراض

وإدراك هذا املقصد العظيم يدخل الطمأنينة يف قلب املسلم 

واملستثمر؛ ألنَّ املقصود من هذه الترشيعات بكل تفاصيلها هو حتقيق 

املصلحة له، ودفع املرّضة عنه، فتكون ثقة تامة بالترشيعات والنّشاطات 

 دة، وعنرص الثِّقة من أهمِّ عنارص النَّجاح االستثامري.املتعدِّ 

 الثَّالث: الكلّياُت اخلمس )املقاصد العاّمة(:

تكاليف الرشيعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق، وهذه 

 املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام:

: وهي ما ال بد منها لقيام مصالح الدين : أن تكون رضوريةاألول

ِقدت مل جتر مصالح الدنيا عىل استقامة، بل عىل فساد والدنيا بحيث إذا فُ 
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وهتارج وفوت حياة، ويف األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع 

 .(1)باخلرسان املبني

ا ما انتهت احلاجة فيها إىل حّد  ووصفت بالرضورية؛ ألَّنَّ

الرضورة، فتتضمن حفظ مقصود من املقاصد اخلمس التي مل ختتلف 

 ي مطبقة عىل حفظها، وهي:فيها الرشائع, بل ه

فالقتل للردة وغريها من  لأ.حفظ الدين برشعية القتل والقتا

موجبات القتل؛ ألجل مصلحة الدين, والقتاُل يف جهاد أهل احلرب، كام 

التوبة:  َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ُّٱ  يف قوله تعاىل:

 اآلية. 29

 خت ُّب.حفظ النفس برشعية القصاص، كام يشري إليه قوله تعاىل: 
 . 179البقرة:  َّ جخ مح جح مج حج  مث هت مت

ج.حفظ العقل برشعية احلد عىل رشب املسكر, فاختالل العقل مؤدٍّ 

 إىل مفسدٍة عظمى.

د.حفظ النَّسب بكلٍّ من حرمة الزنا وحّده؛ حتى ال ختتلط 

 األنساب.

هـ.حفظ املال بأمرين: أحدمها: إجياب الضامن عىل املعتدي فيه فإنَّ 

 وثانيهام: بالقطع بالرسقة.املال قوام العيش، 

                                                           

 .8: 2( ينظر: املوافقات1)
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وتسّمى هذه بالكليات اخلمس وهي حفُظ الدين والنفس والنسل 

 واملال والعقل، وكلٌّ منها دون ما قبله.

وحرص املقاصد يف هذه ثابت بالنظر إىل الواقع وعادات امللل 

 .(1)والرشائع باالستقراء

ورفع وهي املفتقر إليها من حيث التوسعة  الثاين: أن تكون حاجية:

الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب، 

فإذا مل تراع دخل عىل املكّلفني عىل اجلملة احلرج واملشّقة، ولكنَّه ال يبلغ 

 .(2)مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصالح العامة

ا مل تنته احلاجة إليها إىل حّد رضورة رشع  وُسميت باحلاجية؛ ألَّنَّ

واإلجارة مللك املنفعة ، البيع مللك العني بعوض مال حلكم هلا، نحو:ا

واملضاربة للرشكة يف الربح بامل من واحد وعمل فيه من ، بعوض مال

 واملساقاة لدفع الشجر إىل من يعمل فيه بجزء من ثمره.، آخر

فإنَّ هذه املرشوعات لو مل ترشع مل يلزم فوات يشء من الرضوريات 

: كاالستئجار إلرضاع َمن ال مرضعة له وتربيته ورشاء اخلمس إال قليالً 

املطعوم وامللبوس للعجز عن االستقالل بالتَّسبب يف وجوِد هذه األشياء 

فاحتيج إىل دفع حاجة املحتاج إليها هبذه العقود، فهذه املستثنيات من 
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ورّي؛ حلفظ النَّفس؛ ألنَّ اهلالَك قد حيصل برتكها فال جرم أن  قبيل الرضَّ

ها اآلمدي منه  .(1) عدَّ

وهي األخُذ بام يليق من حماسن العادات  الثالث: أن تكون حتسينية:

وجتنب األحوال املدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، وجيمع ذلك 

 .(2)قسم مكارم األخالق

ا من قبيل رعاية أحسن املناهج يف حماسن  وسميت بالتحسينية؛ ألَّنَّ

رات حّثًا عىل مكارِم األخالِق والتزام العادات، مثل: حرمة القاذو

 يت ُّٱٱ بترشيع ذلك، فقال تعاىل يف وصفه: موصوٌف  نا املروءة ونبيُّ 
، وإن مل يتعلَّق به 157األعراف:  َّىث  نث مث زث رث

لفوه رضورًة وال حاجًة وال تكميل إلحدامها بل إجراء للناس عىل ما أَ 

 .(3)من العادات املستحسنة يف ذلك

وهبذا يعلم أنَّ اجلانب املايل هو جزء من الرضوريات التي ال حياة 

بانعدامه، ومتامه يقع يف احلاجايات التي تكمل الرضوريات، بحيث 

ترتفع هبا املشّقة، وهذه العناية التي أوالها الّترشيع اإلسالمي للامل 

ا جزء من حياهتا ال يمكن وتنميته متوافقٌة مع احلاجة ا لبرشّية له؛ ألَّنَّ
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إمهاله، وأبدع الفقهاء أيام إبداع يف ترتيبهم له وبيان منزلته ودرجته مع 

 غريه، كام سبق.

 

 

*   *   * 
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 ايناملبحُث الثّ 

عية يف   أثر املقاصد الرشَّ

 مويل املرصيفيف التَّ 

عة يف إىل توظيف  نسعى يف هذا املبحث املقاصد الرشعية املتنوِّ

 تطوير وتفعيل التَّمويل اإلسالمي املرصيف، من حيث التنبيه عىل ما ييل:

ُيمثُل ف، قوم عىل أساس الرتايض بني النَّاسي  التمويلأنَّ أوالً: 

ايض أبرز قاعدة ُبنيت عليها املعامالت ، مما يرغب املستثمرين الرتَّ

 أكرب باالستثامر.وحيفزهم ويعطيهم ثقة 

ولو مل يكن يف النصوص الرشعية إال هذا األساس يف التعامل لكان 

فات  كافيًا للداللة عىل عظم هذا الترشيع، فهي جتري يف كافة الترصُّ

وح يف اجلسد، فال حياة جلسٍد بال روح، وال اعتبار  التِّجارية جمرى الرُّ

 ملعاملٍة بدون رضا.

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱ :قال 
إذ يف اآلية إباحة سائر ، 29النساء:  َّ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

التجارات الواقعة عن تراض، والتجارة اسم واقع عىل عقود 
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 ني  مي زي ري ٰى ين ُّٱ :املعاوضات املقصود هبا طلب األرباح؛ قال 
ٱَّ مئ خئ حئ جئ يي ىي فسّمى اإليامن جتارًة عىل وجه  ،10الصف:  ٱ

 .(1)األرباحاملجاز تشبيهًا بالتجارات املقصود هبا 

إنَّام البيع عن »، فقال: وأكد هذا املعنى الوارد يف اآلية النبي 

 .(2)«تراض

فخلو العقد عنه ابتداًء عند التعاقد أو بقاًء بعد التعاقد يسبب خلاًل 

 ظاهرًا فيه يمنع من صّحة العقد، ويوجب الفسخ لفساده.

ضا هو أكثُر فكرٍة مراعاٍة يف العقود، فعليها مد اُر التَّعامالت، والرِّ

فهي القاعدُة العظمى واملرتكز األسايس فيها، فتدخل يف عامة متعلقات 

 املعامالت من رشوط وخيارات وعيوب وجهالة، ومن أمثلة ذلك:

: .ثبوت خيار الرؤية للمشرتي حتى حيصل له متام الرضا؛ قال 1

عًا ومل ، فإن اشرتى مبي(3)«َمن اشرتى شيئًا مل يره فهو باخليار إن رآه»

 يشاهده يبقى له احلّق يف رؤيته حتى يتم البيع بتحقق الرضا فيه.

                                                           

 ، وغريه.245: 2ينظر: أحكام القرآن للجصاص  (1)

: 6، والسنن الكربى للبيهقي340: 11، وصحيح ابن حبان727: 2( يف سنن ابن ماجة2)

 ، وغريها.29

: 4، ومصنف ابن أيب شيبة 4: 3، وسنن الدارقطني 268: 5(  يف سنن البيهقي الكبري 3)

 ، وغريه.65 - 61: 14، وغريها، وينظر: إعالء السنن 9: 4، ورشح معاين اآلثار 268
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.ثبوت خيار الرشط؛ لتحقيق متام الرضا من البائع واملشرتي 2

بثبوت حّق فسخ العقد لكّل واحد من املتعاقدين يف ثالثة أيام إن اشرتطا 

شرتيه ذلك عند التعاقد؛ ألنَّ اإلنسان حمتاج إىل التأّمل والتفكر فيام ي

قال  ؛(1)ويبيعه، حتى ال يترضر يف ذلك، وال يكون ذلك إال بخيار الرشط

 :« ً(2)«إن املتبايعني باخليار يف بيعهام ما مل يتفرقا أو يكون البيع خيارا. 

وهذه قاعدٌة كبريٌة، ُيعربَّ عنها ، قوم عىل أساس رفع النزاعه ي: أنَّ ثانياً 

، فكّل ما يسبب النِّزاع ُتفسُد البيع كثريًا بعبارة: كلُّ جهالٍة ُتفيض إىل

 النزاع يرتك ويبتعد عنه.

ِق النِّزاع فيها، فعاّمة  فميزوا بني اجلهالِة املعفوِة وغرِي املعفوة بتحقُّ

 الفروع يف الفساد يعلِّلون فسادها باجلهالة أو بالنِّزاع.

 واجلهالُة متفاوتٌة جدًا من زماٍن إىل زماٍن، ومكاٍن إىل مكاٍن، لكنَّ 

ها إىل النزاع، فيكفينا مثاًل يف بلدة أن نذكر يف املبيع بعَض األوصاف  مردُّ

وتكون كافيًة بعدم حصول التَّنازع، ويف بلدٍة ُأخرى ال يكفينا ذكر مثل 

هذه األوصاف فيحصل تنازع إن مل يبنيِّ أكثر، فيكون البيع يف البلد الذي 

 ال يتنازعون صحيح ويف اآلخر فاسد.

                                                           

 .290: 1(  ينظر: درر احلكام 1)

 ، وغريه.742: 2(  يف صحيح البخاري 2)



 مقاصد الرشيعة يف تطوير التمويل اإلسالميدور   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 56 

 

ْخيِسّ (1)«َّنى عن بيع الغرر»: فالنبي  َ : (2):، قال اإلمام الرسَّ

، فال بد أن يكون ما يف العقد واضحًا «الغرر ما يكون مستور العاقبة»

 بيِّنًا وحمددًا لكل واحد من املتعاقدين.

ق هذا األصل يف  وعىل املشتغل باملعامالت أن ينتبه دائاًم إىل  حتقُّ

مفضية إىل النزاع، وإال فسدت، وليس  املعاملة، بأن ال يكون فيها جهالة

مردُّ اجلهالة إىل النظرية والعقل، وإنَّام إىل الواقع والتطبيق، فكم من 

املسائل نحكم بجهالتها عقاًل، لكن ال يتنازعون فيها يف الواقع، فال 

 نحكم بالفساد بسبب هذا اجلهالة، ومن أمثلة ذلك:

رشه؛ لكونه معتادًا وال .جواز بيع القمح يف سنبله والباقالء يف ق1

 يفيض للنزاع.

.جواز بيع ورشط يف كثري من البالد رغم اجلهالة؛ لتعارفهم إياه، 2

 ، كام حصل يف االستصناع.وعدم التنازع بسببه

بحيث تـرتك  قوم عىل أساس أخذ املال باحلقِّ دون الباطلي هأنَّ  :ثالثاً 

واملجتمع ويرغب يف كل الطرق غري املرشوعة يف االستثامر، فينتفع الفرد 

 مثل هذا النوع من التمويل املرصيف.

                                                           

: 11، وصـحيح ابـن حبـان 1153: 3، وصحيح مسـلم 753: 2يف صحيح البخاري   (1)

 ، وغريها.327

 .68: 13يف املبسوط  (2)
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فطرُق احلصول عىل املال متعددٌة، منها ما هو مرشوع، ومنها ما هـو 

غــري مرشــوع، ومــا كــان غــرَي مرشــوع منهــا مــا هــو حمــل توافــق بــني 

قة، واخليانة، والغصب، ومنها ما متنعه قـوانني لـدول  املجتمعات: كالرسَّ

دها تلك األنظمة.وتبيحه ُأخرى عىل حسِب    ثقافاٍت ومنافع وَمضاّر حُتدِّ

ويف نظامنــا اإلســالمي أدخلنــا فيــه كــلَّ مــا كــان ُمرّضــًا بــاألفراد 

ونجعلـه مـن املحظـورات: كالربـا، والقـامر،  واملجتمع مما ال نفـع فيـه،

 الغناء، وثمن اخلمر، وغريها.أجرة و

ـارُع هــذه امليِّـزة بقولــ ـد الشَّ   ىن نن من زن ُّٱ:  هوأكَّ
 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
أكل املال بالباطـل »: (1):قال اإلمام اجلصاص ، 188البقرة:   َّ جب هئ

 عىل وجهني:

ـقة واخليانـة والغصـب ومـا  أحدمها: أخذه عىل وجه الظَّلـم والرسَّ

 جرى جمراه.

وأجـرة الغنـاء، واآلخر: أخـذه مـن جهـة حمظـورة, نحـو: القـامر، 

والقيان، واملالهي، والنائحة، وثمن اخلمر واخلنزير واحلر، وما ال جيـوز 

 .«أن يتملكه وإن كان بطيبة نفس من مالكه

                                                           

 .344: 1كام القرآن يف أح  (1)
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فات املمنوعـة رشعـًا تكـون مـن  وُيمكن ضبط ذلك بأنَّ كلَّ التَّرصُّ

ا منعت ملا فيها من مفاسد، فلم تعترب الرشـيعة أنَّ   أكل املال بالباطل؛ ألَّنَّ

كسبها حالالً؛  ليمتنَع النَّاس عن القياِم هبـا، وإن كـان النَّهـي شـديدًا يف 

ها، يكون الكسب النَّاتج عنهـا خبيثـًا، بحيـث ال حيـلُّ أكـُل ورشُب  حقِّ

ـوا  وضيافُة ومرياُث صاحبها؛ ألنَّ ملَكه بطريق باطل، ومن أمثلِة مـا نصُّ

 عىل أنَّ كسبه خبيث:

؛ ااألجرة لـه، ولكـن يتصـدق هبـ.الغاصب إذا أجر املغصوب، ف1

 .(1)له بكسب خبيث تحصل األَّنَّ 

.َمن َصريَّ ما ليس بامل من ملك الغري ماالً بفعله، كان ذلـك املـال 2

له: كمن اختذ كوزًا من تراب غريه وباعه، ولكن ينبغي له أن يتصدق به؛ 

 .(2)ألنَّه حّصله بكسب خبيث

نَّاس عن سلوك واعتبار الكسب خبيثًا طريٌق لطيف يف رصف ال

طرق فاسدة يف كسب املال؛ حفظًا للمجتمع من االنحراف والسري يف 

 طريق املهالك.

الربا  ألنَّ ؛ شبهتهعن و هاالبتعاد عنحماربة الربا واحلض عىل : رابعاً 

مهلكة االقتصاد؛ ملا فيه من تضييع املجتمع يف زيادة الفقري فقرًا وزيادة 

 مر.بتحقيقه للتضخم املست الغني غنًى 
                                                           

 .70: 5( ينظر: املبسوط1)

 .27: 11( ينظر: املبسوط2)
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، فطاملا أنَّه ال يوجد (1)وتعريُفه العاّم: هو زيادٌة خاليٌة عن عوض

عوض مل يعد أخذه بحّق، ومل يعد الّرضا بتامِمه موجودًا، بل أحُد 

الطَّرفني منتفٌع واآلخُر مترضر؛ هلذه األسباب وغريها وجدنا القرآن 

 جم يل ىل مل خل ٱُّٱ: حارب الربا حماربة شديدة، فقال 
 حيجي يه  ىه مه جه ين ىن منخن حن جن يم  ىم مم خم حم
 .275البقرة:  َّ ٰرٰذ يي ىي مي خي

فكان أثره اليسء يف التعامالت املالية كأثر الزنا يف العالقات بني 

الرجال والنساء، فكام ُمنِع من كلِّ الطُّرق املوصلة للّزنا: كالتربج 

با، فكانت شبهة الربا  واالختالط، كذلك ُمنِع من كلِّ الطُّرق املوصلة للرِّ

بالربا يف احلرمة؛ غلقًا هلذا الباب، وسّدًا لكل املنافذ املوصلة له؛  ملحقة

 خلطورته الشديدة عىل األموال.

مسم بالشريج  فمثاًل منع أبو حنيفة  من بيع الزيتون بالزيت والسِّ

حتى يكون الزيت والشريج أكثر مما يف الزيتون والسمسم؛ ليكون قدره 

اد اجلنس بينهام معنى باعتبار ما يف ؛ الحت(2)بمثله، والزائد بالثَّجري

ضمنهام، وإن اختلفا صورة، فيثبت بذلك شبهة املجانسة، والربا يثبت 

بالشبهة، فلو مل يكن الدهُن اخلالص أكثر من الذي يف اآلخر، كان الثجري 

 بال عوض يقابله فيحرم، ولو مل يعلم أنَّ اخلالص أكثر ال جيوز؛ ألنَّ 
                                                           

 .116: 3والتحبري ، والتقرير117: 12( ينظر: املبسوط1)

 ، وغريها.89: 2(  الثجري: وهو ُثْفل كل يشء يعرص. ينظر: جممع  األَّنر2)
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با كاملت قاملتوهم يف الرِّ إنَّ آخر ما نزل من القرآن »: عن عمر ، ف(1)حقِّ

، (2)«قبض ومل يفرسها، فدعوا الربا والريبة آية الربا، وإنَّ رسول اهلل 

يعني إنَّ هذه اآليِة ثابتٌة غرُي منسوخٍة، غري مشتبهة؛ »قال الطِّيبِي: 

ها النبيُّ  ا ، فَأجروه عىل ما هي عليه، وال ترتابوا فيهفلذلك مل يفرسِّ

 .(3)«واتركوا احليلَة يف حلِّ الّربا

ونخلص من ذلك: أنَّه ينبغي االبتعاد كلَّ البعد عن كلِّ معاملٍة فيها 

با، بأن حتتوي عىل فضل خاٍل عن عوٍض، وهو خمالٌف  ربا أو مورثة للرِّ

 ال أن يكون خاليًا عاّم ُيقابله؛ 
ٍ
 بَّشء

ِ
ء ملبنى املعاوضات من مقابلِة الَّشَّ

قِّ الغري حلاجته واضطراره، فيمنع منه، ويمنع من كلِّ الطُُّرق ألنَّه أكل َح 

با.  املوصلة له من شبهة الرِّ

معناه العاّم:  القامرف، : لزوم العوض يف مقابل عني أو منفعةخامساً 

تعليق أصل االستحقاق عىل احلّظ؛ إذ ال يقابل املال فيه حقٌّ معترب من 

 ، فال يرغب فيه.منفعة أو عني

                                                           

 ، وغريها.96: 4، وتبيني احلقائق 548(  ينظر: رشح الوقاية ص1)

: 35: 3، وقال الكناين يف املصباح 764: 2، وسنن ابن ماجة 49، 36: 1(  يف مسند أمحد 2)

 رجاله ثقات.

 .162:  5( ينظر: عمدة الرعاية 3)
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ل يف املعنى العام للربا، وهو القامر، ومعناه العاّم: تعليق وهو يدخ

؛ إذ ال يقابل املال فيه حقٌّ معترب من منفعة (1)أصل االستحقاق عىل احلظّ 

 أو عني.

واملقصود بالعني: األعياُن التي ُيضاف إليها عقد البيع وأمثاله، 

 وأمثاله. واملقصوُد باملنفعة: املنافُع التي ُيضاف إليها عقُد اإلجارة

 تقديِم عنٍي أو منفعٍة؛ 
ِ
ففي العقوِد املعتربِة يكون املاُل ُمستحّقًا بإزاء

ألنَّ هبا متام العدل يف مقابلة الَّشء بقيمته املتوافق عليه بني املتعاقدين، 

ويكون الزٌم عىل كلِّ طرٍف تقديم ما يلزم عليه قضاًء، بخالف ما يكون 

َم شيئًا ومل يأخذ يف مقابلِِه عوضًا، ولذلك قامرًا، فكيف يلزم عليه أن ُيقدِّ 

 ال ُيقىض عليه به؛ لعدم استحقاِقِه له، وهذا كامل العدل.

 مق حق مف خف حف جف ُّٱ وَّنى اهلل تعاىل عن القامر يف قوله:
املائدة:  َّ هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك

ه أخذ املال بسهولة من غري وامليرس: هو القامر مشتق من اليرس؛ ألنَّ ، 90

 .(2)كدّ تعب وال 

وتوضيحًا ملفهوم القامر املراد عند الفقهاء أورد بعض املسائل التي 

 عللو حتريمها بأنَّ فيها قامرًا، وهي:

                                                           

 ، وغريها.433: 11البنايةو، 440: 9، وفتح القدير75: 7( ينظر: املبسوط1)

 .104: 7( تعليقات البغا عىل البخاري2)
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.إن رشط شخصان جعاًل من كلِّ واحد، بأن قال لصاحبه: إن 1

 .(1)سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك تعطيني كذا، فهو القامر بعينه

 .(2)ذة وإلقاء احلجر؛ ملا فيها من القامر.املنع من بيع املالمسة واملناب2

حتصل يف التي ضاربات كامل، العقود حقيقة ال ومهيةأنَّ : سادساً 

البورصات وغريها جُينى من ورائها أرباح طائلة دون أن يكون فيها 

 فائدة تعود عىل املجتمع بإنتاِج عنٍي أو تقديِم منفعٍة.

هلا أثرًا سلبيا  وال يقف األمر عند هذا احلّد فحسب، بل يكون

بحصول تضخم يف األسعار، مما يلحق رضرًا بليغًا باملجتمعات حلساب 

ول إن أرادت أن  أفراٍد معينني، ممَّا جعل بعض االقتصاديني ُيطالب الدُّ

 حتل مشكلة التعثر االقتصادي أن ترتك وتبتعد عن العقود الومهية.

سائل جتعل هذه الكيفيات مل تقبلها الرشيعة، وحاربتها وسلكت و

ة تعود بالنفع عىل األفراد واجلامعات باإلنتاج والعمل يالعقود حقيق

ومن أمثلِة  واالستثامر احلقيقي، فال نريد عقدًا بدون عني أو منفعة.

 حتقيِق الفقه لذلك:

.املنع من بيع يشء مل يقبض، تأكيدًا عىل حتقق العقد بانتقال املبيع 1

قلت: يا »قال:  م بن حزام ووجود الضامن له؛ فعن حزام بن حكي

                                                           

 .323: 5( ينظر: املحيط الربهاين1)

 .417: 6( ينظر: العناية2)
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؟  رسول اهلل، إيّن رجل أشرتي املتاع فام الذي حَيِّل يل منها وما حَيُْرم عيلَّ

 .(1)«فقال: يا ابن أخي، إذا ابتعت بيعًا فال تبعه حتى تقبضه

.املنع من بيع السلعة قبل متلكها؛ مبالغة يف حصول البيع بحق، 2

أتيت رسول »قال:  بن حزام وابتعادًا عن أسباب النزاع؛ فعن حكيم 

، فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له اهلل 

 .(2)«من السوق، ثم أبيعه؟ قال: ال تبع ما ليس عندك

األصُل يف املعامالت اإلباحة ما مل ختالف هني الشارع أنَّ : سابعاً 

خصصني باإلبداع وهذا يفتح آفاقًا للمت، املبنّي يف كتب أئمتنا الفقهاء

 واالستفادة من التجارب الرشقية والغربية.

إنَّ اعتباَر أئمة الفقه قاطبًة أنَّ األصَل يف املعامالت اإلباحة َميِّزٌة و

كبريٌة جدًا، فيه تيسرٌي، ورفٌع للحرج، وابتعاٌد عن التَّعقيدات 

 والتَّقييدات، وهذا متوافٌق مع كوِن املعامالت من التَّنظيامت.

ص يف الصناعة  :ى هذاومعن أنَّ الذي يضع املعاملة هو املتخصِّ

والتجارة وغريها وليس الفقيه، فالفقيه أشبه ما يكون عمُله بالقانويّن 

ولة وما هو  كة لقوانني الدَّ الذي ينظر يف موافقِة أنظمة املعاملة أو الرشَّ

                                                           

: 7، واملجتبى37: 4، وسنن النسائي الكربى358،361: 11( يف صحيح ابن حبان1)

 .154: 1، واملنتقى286

، 289: 7، واملجتبى 283: 3، وحسنه، وسنن أيب داود 534: 3(  يف جامع الرتمذي 2)

 وغريها.
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األنسُب واألفضُل منها بحفِظ احلقوق، ويكون عنده نوُع مساعدٍة يف 

 وضع العقود، لكن وضعها ابتداء فهو من قبل أهل كلِّ فنٍّ هي فيه.

وعمل الفقيه يتمّيُز أيضًا عن عمِل القانويّن أنَّ املعاملَة مع موافقتِِها 

لنظام الدولة نحتاج أن تكون موافقًة للرشيعة، وبحكم الرتاث الفقهي 

احلكم  الضخم عرب التاريخ، والتجارب اهلائلة يف الدول املتعاقبة يف

بالرشيعة، أصبحت لدى الفقه صورًا من العقوِد واملعامالِت ال ُتعدُّ وال 

 حُتىص، فيستطيع أن يفيَد منها جمتمعه والبرشية مجعاء.

وبالتَّايل يكون عمُل الفقيه تصحيُح معامالت النَّاس بام ال ُُيالف 

ع يعة، وحَتريُر امُلعاملة بام حيفظ حّق مجيع األطرف، والسَّ ي يف حتقيِق الرشَّ

العدل بني امُلتعاقدين، والتَّنقيُح بام جيعلها أكثر نجاحًا ومالئمًة للواقع، 

واإلسهاُم يف تطويِرها بحكِم التجربِة الواقعيِة والتَّارُيية، واإلبداُع يف 

 معامالِت جديدٍة مستفادٌة من تراث األمة.

ة، وهذا اإلباحُة مندرجٌة يف قاعدة: األصل يف األشياء اإلباح

ويستنثى منها الفروج؛ إذ األصل فيها التحريم، قال العالمة شيخي زاده 

(1) :« واعلم أنَّ األصَل يف األشياء كلِّها سوى الفروج اإلباحة، قال

 :وقال 29البقرة:   َّ مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  ُّٱ ، :

، وإنَّام تثبت احلرمة 168 البقرة: َّمغ جغ مع جع مظ حطُّٱ

                                                           

 .568: 2يف جممع األَّنر  (1)
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وي، فام مل يوجد يشء من الدالئل بمعارضة نص مطلق أو خرب مر

 .«املحرمة فهي عىل اإلباحة

وما قيدُت به من كوِن اإلباحِة مقيَّدٌة بعدِم خمالفة النَّهي يف الكتِب 

الفقهّية ال النَّهي يف الكتاب والسنّة؛ تنبيٌه عىل أمٍر يف غايِة األمهية، وهي 

ل املجتهدين لنهي أنَّ الكتَب الفقهّية هي تفسرٌي وتوضيٌح وتبينٌي من قب

ارع وإباحتِِه يف النصوص الرشعية، وهم األقدُر عىل فهم مراد  الشَّ

رة املشهورة، فال ينبغي لغري املجتهد أن يبيَح لنفِسِه  الشارع بأصوهلم املقرَّ

فهم مقصود الّشارع كيفام أراد، وتأويل اآليات واألحاديث عىل حسب 

 م الفقهاء.رغبته، وإنَّام يرجع ملن ختصص يف هذا، وه

اإلباحة حتى يدل الدليل عىل  ةبالتايل فإنَّ األصل يف املعامل

، فكوَّنا مباحة هو ما قامت عليه العديد من األدلة الرشعية، فام احتريمه

مل يرصح فقهاؤنا بتحريم رشط وعقد ومعاملة؛ ملنع من قبل الشارع، ملا 

ا تبقى  ألصل من اعىل يرتتب عليها من املخاطر واملحظورات، فإَّنَّ

 اإلباحة.

َم  عي احلرمَة عليه أن ُيقدِّ وكوَّنا مباحًة يف األصل يقتيض أنَّ َمن يدَّ

عي اإلباحة وإالّ لبقيت عىل إباحتها،  بمعنى: أنَّه  الدليَل عليها ال َمن يدَّ

لو اختلف اثنان يف معاملة من املعامالت، هل هي حالل أم حرام، فإنَّ 

نَّ هذه املعاملة حرام، أما الذي إيقول: الذي ُيطاَلب بالدليل هو الذي 

ا حالل فال ُيطاَلب بالدليل؛ ألنَّ األصل معه.  يقول: أَّنَّ
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فهذا االختالف ثامنًا: استفادة املعامالت من اختالف الفقهاء، 

جعل عندنا ثروة فقهية يف املعامالت وغريها ال ُتضاهى، مما يوسع األمر 

 يف التمويل وال جيعله ضيقًا.

وماين، ولو ُوِزَن ما فأعظم ث عيها األوربيون هو القانون الرُّ روًة يدَّ

جاء عن الرومان ما َعدل ُعرش ِمعشار ما تَرَكه الفقهاء املسلمون من 

عيون الفقه ومسائله املشتملة عىل ما ال يدخل حتت حرٍص من احللول 

، اجلزئيَّة والقواعد الكليَّة، بام يغني اإلنسانية إْن بغت اخلري لنفسها

ه  هت إىل ما ينفعها ويعلو هبا، فال عجب أْن قيل: إنَّ ممَّا أسهم يف نموِّ واجتَّ

واتِّساعه هو االختالُف الذي أدَّى إىل تقِّصِّ احلقيقة، وهذا من أهمِّ آثار 

 .(1)االختالف عىل الفقه

ومعلوٌم أنَّ االستفادَة من املذاهب الفقهّية املعتربة للمكّلف 

ول  جائزٌة برشوٍط ليس هنا حملُّ بياَّنا، ففي موضع واملجتمعات والدُّ

ورة جيوز لنا العمل بمذهب الغري؛ الجتامع دليل الرضورِة مع أدّلة  الرضَّ

ى عىل مذهبنا يف َحقِّ هذه املسألِة فجاز العمل به، وهذه  الغري، فيتقوَّ

توسعٌة كبريٌة عىل األمة، وهذه االستفادة أكثر ما تظهر يف املعامالت؛ 

تنظيم، فكل مذهب يسعى لتقديم تنظيم لنا، فام رأيناه أنسب  لكوَّنا

 للواقع وأكثر فائدة وإحكامًا أخذنا به.

                                                           

 .253-249لعبد الوهاب صينظر: علم األصول   (1)
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لذا شاع وذاع عىل لسان كثري من السلف: أنَّ اختالف األئمة يف 

: الفروع هو رضب من رضوب الرمحة، فروي عن رسول اهلل 

ختالُف كان ا»: :، وقال القاسم بن حممد (1)«اختالف أمتي رمحة»

 ، وقال عمر بن عبد العزيز(2)«سرمحًة هلؤالء النّا  أصحاب رسول اهلل 

ين أنَّ يل باختالف الصحابة » : رمحه اهلل  .(3)«مُحُر النِّعم ما َيرُسُ

واالطالُع عىل اختالِف الُفقهاء يف داخِل املذهب وخارجه توسُع 

د الفقيه يف مو در وتفتُح املدارك، بحيث ال يتشدَّ اضع اخلالف وال الصَّ

ه التَّشدد من مواضع اإلمجاع بني العلامء،  د فيام َحقُّ ُينكر فيها، وإنَّام يتشدَّ

رته  وتكون فتواه فيها تسامٌح وتيسرٌي ورفٌع للحرج عىل مقتىض ما قرَّ

وه » ::الرشيعة، قال  ابن أيب عروبة  َمن مل يسمع االختالف فال تعدُّ

َمن مل يعرف اختالَف »:  الرازياهلل ، وقال هشام بن عبيد(4)«عاملاً 

                                                           

« رسالته األشعرية»ذكره البيهقي يف : »74: 1قال العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء (1)

، «اختالف أصحايب لكم رمحة»من حديث ابن عباس بلفظ « املدخل»تعليقًا وأسنده يف 

 «.وإسناده ضعيف

 .188: 7كبري، والطبقات ال189: 5، والطبقات الكربى119: 7يف حلية األولياء  (2)

 .371: 7، والطبقات الكبري566: 2، واإلبانة الكربى901: 2يف جامع العلوم واحلكم  (3)

: 6، وسري أعالم النبالء152، وامليزان449: 4، والكامل 815: 2يف جامع بيان العلم (4)

413. 
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َمن مل يعرف االختالف مل يشمَّ »: وقال قتادة، (1)«الفقهاء فليس بفقيه

 . )2(«الفقه بأنفه

فهذا االختالُف يستفيد منه الفقيه يف حسِن نظره لأُلمور وموازنته 

هلا، ويكون فيه سعًة كبريًة عىل األمة باختياره ما ُيناسبها من أقوال 

ونمى الفقه بسببه نموًا هائاًل فأفادنا كثريًا يف املعامالت املتنّوعة الفقهاء، 

 واملستحدثة.

: لزوم رشوط املتعاقدين ما مل ختالف مقتىض العقد وهني تاسعاً 

فعندما يشرتُط رشطًا منافيًا هلذا املقتىض، فإنَّ كالَمه ، الشارع احلكيم

 ، إال إن كان هذا موافقًا للعرف فيعمل به.تناقض

عنى مقتىض العقد: ما يقتضيه: أي ما ُعِقد العقد من َأجل وم

حتقيِقه، فهو مقصوُد العقد، فعندما يشرتُط رشطًا منافيًا هلذا املقتىض، فإنَّ 

وهو يشرتط أن يبقى  ،كالَمه تناقض، فمثاًل عقد البيع يقتيض التَّمليك

ق التَّمليك من مثاًل، وهو يعني حتقُّ الكامل  املبيع عنده مّدًة من الزَّ

ط، وال شّك بقّوة املقتىض  املوجود يف العقد، فيتناقض املقتىض مع الرشَّ

ط؛ ألّنه ما قام عليه العقد ال ما ُأضيف إليه.  عىل الرشَّ

عندما  لمن هذه الرشوط يف حديث بريرة  وقد منع النبي 

أن يبقى الوالء، وهذا خمالف  لاشرتط سيدها عند بيعها للسيدة عائشة 
                                                           

 .816: 2يف جامع بيان العلم (1)

 .814: 2، وجامع بيان العلم70يف ترتيب األمايل للشجري ص (2)
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 لعائشة  عقد من انتقال امللك للمشرتي، والوالء تبع له؛ فعنملقتىض ال

اشرتي »: فذكرت له، فقال رسول اهلل  دخل عيل رسول اهلل 

من العَّش فأثنى عىل اهلل  قام النَّبيُّ  مَّ الوالَء مَلن َأعتق، ثُ  وأعتقي، فإنَّ 

اهلل، قال: ما بال أناس يشرتطون رشوطًا ليس يف كتاب  مَّ بام هو أهُله، ثُ 

َمن اشرتط رشطًا ليس يف كتاب اهلل فهو باطٌل، وإن اشرتط مئة رشط، 

 .(1)«ورشط اهلل َأحّق وَأوثق

ومعنى الوالء: أنَّ العبَد بعد عتقه يتحّمل سيده جنايته، ويرثه سيده 

إن مل يكن له عصبة من أبناء أو آباء أو ُأخوة أو أعامم، فوالء العتاقة هو 

الوالُء حلمة كلحمة النَّسب، »: قال  مر آخر العصبات؛ فعن ابن ع

 . (2)«ال ُيباع وال ُيوهب

ابق: أنَّ  اعترب أنَّ اشرتاط رشوٍط   النبيووجه داللة احلديث السَّ

خُمالفة ملقتىض العقد ُُيالف إباحة القرآن للعقود املختلفة من البيع 

هن وغريها، فتكون رشوطًا ليست يف كتاب اهلل ؛ ألنَّ  والنِّكاح والرَّ

الذي يف القرآِن هو العمُل بمقتىض هذه العقوِد ُمطلقًا، وهو املتوافُق مع 

 ما اتفق عليه املتعاقدان...

                                                           

 .756: 2( يف صحيح البخاري 1)

، ومعجم 82: 2، واملعجم األوسط379: 4، واملستدرك326: 11(  يف صحيح ابن حبان2)

 .240: 6، وسنن البيهقي312: 1الشيوخ
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وهذه الرشوط التي تكون خمالفة ملقتىض العقد منها ما يكون فيه 

منفعة للبائع: كاشرتاطه عدم تسليم املبيع مبارشة، أو منفعة للمشرتي: 

اشرتاه، ومرَّ سابقًا أنَّ عّلة هذه الرشوط  كاشرتاطه خياطة الثوب الذي

 هي الربا والنزاع، فإن تعارفوا هذه الرشوط انتفى األمران وجازت.

وأما الرشوط املوافقة ملقتىض العقد، مثل: اشرتاط الرهن أو الكفالة 

أو غريها مما يؤكد مقتىض العقد ويكون مالئاًم له، فهي ال تفسد العقد، 

املسلمون عند رشوطهم إال رشطًا » :ة يف قوله بل تثبته، فتكون داخل

 .(1)«حرم حالالً أو رشطًا أحل حراماً 

والرشوط التي َّنى عنها الشارع، مثل: أن يكون العقد ربا أو قامرًا 

ا ممنوعة.  وأمثاهلا، فإَّنَّ

وبالتايل تكون هذه ميزة للمعامالت، بأن يباح لك اشرتاط ما تريد 

الطَّرفني برشط أن ال تكون مناقضة ملا من الرشوط وتكون الزمة عىل 

اقتضاه العقد أصاًل، حتى ال يتحقق التناقض، إال إن جرى عرف يف 

 ذلك.

فالعقد وجد لتحقيق ، : دفع الرضر بفسخ العقد إن لزم منهعارشاً 

جاز و ًا،كن الزميفإن لزمت منه مرضة مل  ،املنفعة ال جللب مرّضة

 .فسخه، ويظهر هذا جليًا يف اإلجارات
                                                           

، 79: 6، وسنن البيهقي الكبـري 57: 2معلقًا، واملستدرك  794: 2يف صحيح البخاري  (1)

 ، وغريها.90: 4ورشح معاين اآلثار ، 27: 3واللفظ له، وسنن الدارقطني 
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األصل فيها: أنَّ كلَّ موضع ال يقدر العاقد عىل امليض يف موجب و

َر مدفوٌع  العقد إالّ برضر، مل يلزمه العقد، فهو عذر يف فسخه؛ ألَنَّ الرضَّ

ر امليض يف  رشعًا: كام لو استأجر؛ لقلع رضسه، ثّم زال الوجع، فإنَّه يتعذَّ

 .(1)العقد إال برضر، فال يلزم هذا الرضر

البيوع: بيع ذراع من ثوب يرّضه التبعيض، أو بيع جذع ومثاله يف 

راَع ، مل يلتزمه من سقف؛ ألنَّه ال يمكنه تسليمه إال برضر فلو قطع الذِّ

قِف وَسلَّم قبل فسخ املشرتي عاد  من الثَّوِب أو قلع اجلذَع من السَّ

 .(2)صحيحاً 

الك ومثاله املعارص: لو أنَّه باع احلديد الذي يف داخل بنائه أو أس

الكهرباء يف داخل اجلدران، فإنَّه ال يلزمه التَّسليم؛ لعظيم الرضر الواقع 

عليه، حيث ُيرس أضعاف ما يربح بسبب هدمه للبناء أو إفساده، فلم 

 يكن الزمًا رغم االتفاق، وجيوز هلام الفسخ.

ألنَّ فهذه ميزة بإلغاء اللزوم يف العقد إن ترتب عليه رضر بسببه؛ 

قيق النفع للعاقدين، فإن لزم بالعقد رضر ظاهر فسد مقصود العقود حت

ر أن يفسَخ  العقد، بحيث ال يلزم االستمرار فيه، وجيوز مَلن يلحقه الرضَّ

ر عند الفقهاء أنَّ الرضر ُيزال.  العقد؛ ألنَّ من امُلقرَّ

                                                           

 .77: 2( ينظر: خالصة الدالئل 1)

 .24: 2، واللباب 33: 4( ينظر: رشح الوقاية 2)
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، لكامل النفع للمتعاقدين بحفظ حقهام املعاملة : حتقيقاحلادي عرش

تطبيق، حيث الرب السابقة يف التاريخ الفقهي من استفيد من التجاالذي 

يف حتقيق النفع لكل من  استمّر حتسني العقود والترصفات لتصل للكامل

 .العاقدين

فمثاًل: منعوا بقاء األرض يف يد املالك يف عقد املزارعة؛ ألنَّه 

ومنعوا من بقاء مال املضاربة ، سيكون مانعًا من متام ترصف العامل فيها

ضارب؛ لتقييده حرية املضارب يف الترصف، فال يتحقق النفع يف يد امل

وغريها من التقييدات العديدة التي ذكروها يف ، املقصود من العقد

العقد؛ سعيًا لتحقيق االستفادة لكل من العاقدين؛ ألنَّه ما مل ينتفع كلٌّ 

 منهام ويستفيد فلن يستمر يف العقد، وسيسعى للتهرب منه بشتى الطرق.

ة حقِّ كّل من املتعاقدين عىل متامه، وعدم اإلفراط والتفريط فرعاي

فيه، هو مقصود كّل واحٍد من املتعاقدين، فإن مل تكن املعاملة مهتمة 

بتحقيقه ال تكون ناجحة، ونلمس هذا جليًا يف عمل الفقهاء من سعيهم 

 احلثيث يف حفظ حقوق املتعاقدين بالكامل والتامم.

نا إنَّ ف، وأحسن حّل وهيئة للمعاملة املالّيةتقديم أفضل  عرش:الثاين 

ُم لتنظيم حياة نسعى إلجياد  اإلسالميةاملعامالت يف  أفضُل حلول ُتقدَّ

 النَّاس.

وهذه هي نظرُة الفقيه أثناء عملِه وتفكرِيه بتقريِر املعاملة، وهذا 

 تأكيدًا عىل معنى التَّنظيم الذي َمرَّ سابقًا.
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ار بني أقوال الفقهاء أوسع من غرِيه من وهذه النَّظرُة جتعل االختي

؛ ألنَّ مسعاه هاهنا احلصول عىل أكمل وأتم املعامالتاألبواب السيام 

وأحسن هيئة، فإن وجد مثلها يف غري مذهبه أمكنه االستفاد منه، فام كان 

من املذاهب أقدر عىل أحسن حل للمشكلة، وأيرس يف التطبيق، وأنجح 

تار يف العمل، حتى أننا لو رأينا  هيئة أفضل يف الواقع، كان أجدر بأن ُي

 ألي معاملة يف أي قانون ال مانع لنا من االستفادة منه ما مل يكن حمظورًا.

وهذا األمور التنظيمية تشبه الصناعات التي ُوِجدت لتسهيل 

وتيسري احلياة البرشية، وليست حكرًا عىل جمتمع دون جمتمع، بل ُيمكن 

فة املجتمعات، ولكن يف املجتمعات املسلمة نحتاج االستفادُة منها يف كا

هَبا بام يتالئم مع  حها وَُّنذِّ عند أخذ أي معاملٍة من غرِي املسلمني أن ُنصحِّ

 قواعدنا الفقهّية وأحكام رشيعتنا.

وال يعني كالمي أن ال تكون املعامالت واألنظمة والقوانني غري 

ضياع وتشتيت، مقعدة عىل مذهب معني، بل هو األصل، ودون ذلك 

واملذهب ال يمنعنا من االستفادة من غريه فيام فيه حاجة ورضورة 

م  ومصلحة وتيسري؛ ألنَّه يسعى لذلك يف عملِِه، فإن استطاع غرُيه أن ُيقدِّ

أفضل منه يف التَّطبيق أشار إلينا علامء املذهب باألخذ به، فالبناء 

غريه يف العمل  والتأصيل ال بّد له من مذهب واحد، وإن احتجنا إىل

 والتطبيق فال مانع منه.
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مبنى  إنَّ ف، قييداألصل يف املعامالت احلرّية ال التّ : الثالث عرش

التَّعامالت ليس عىل املنِع يف اإلباحة، بل عىل احلرّية، فنعطيه حّق أن 

َر ويشرتي ويبيع ويملك ويتملَّك كيفام شاء.  ُيسعِّ

وإنَّام نمنع ما فيه إرضارًا فال نضع عليه موانع وقيود ال معنى هلا، 

م عىل املصلحة العاّمة، ومن  عامًا باملجتمع؛ ألنَّ املصلحَة اخلاّصة ال ُتقدَّ

با أو القامر أو املخالف للمصلحة العامة أو بيٍع أمثلة ذلك: املنع من الرِّ 

غري مملوك أو معدوٍم أو مل يقبض أو بيع دين بدين أو جهالٍة تفيض للنِّزاع 

  عقد غري متعارفني بحيث يسببان نزاعًا أو ربا.أو عقدين يف

وفيام عداها إمجاالً كان امليدان واسعًا يف النّشاط بحرّية تاّمة، فإن 

منعنا من يشء أو قيدنا به كان ملصلحة ظاهرة تعود عىل الفرد أو 

 املجتمع، حيث يكون التغليب للمصلحة العامة.

وفاسد ومكروه  : تقسيُم العقود إىل صحيح وباطلالرابع عرش

 هالم تكن العقود فيها صحيح وباطل فحسب، بل جعلنا فيف، وغريها

 ، بحيث يمكن تصحيح العقد برفع الفساد.الفاسد

فإنَّ هذه ميزة عظيمة جدًا مل تكن العقود فيها صحيح وباطل 

الفاسد، وهو ما كان صحيحًا يف أصله ال يف  هافحسب، بل جعلنا في

الباطل ما مل يكن صحيحًا ال بأصله وال وصفه عىل املشهور، بخالف 

 بوصفه.
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وهيمنا هنا أنَّ الباطل حكُمه كالعدم، فال نرتب عليه ُحكاًم، وُيعترب 

ا الفاسد فيملك بالقبض ، كأنَّه مل يفعل أصاًل فال حيصل فيه ملك وأمَّ

 ويصّح الترّصف فيه، ويقسم إىل قسمني: متمكن وغري متمكن.

ن ال يلحقه التَّ  صحيح، بل يبقى الزمًا فيه الفسخ، مثاله: واملتمكِّ

رشط الربا يف العقد، واألجل الفاحش يف الثمن، مثل: هبوب الريح 

 ونزول املطر، فال يصح العقد بإلغاء الرشط، وإنَّام علينا جتديد العقد.

ن يلحُقه التَّصحيح، بأن نرفَع سبب الفساد فينقلب  وغرُي املتمكِّ

منفعٌة ألحد املتعاقدين أو األجل غري صحيحًا، مثاله: أي رُشط فيه 

الفاحش للثمن: كوقت احلصاد وقدوم احلاّج، فإذا ارتفع رشط الفساد 

 انقلب العقد صحيحًا.

ملا فيه من غرر  ؛وأّما املكروه فالعقُد فيه صحيٌح وإنَّام يلحُقه إثامً 

 ورضر.

ن فقسُم البيع الفاسد ُمفيدٌة للغاية يف حيويِة العقود، وانقالهبا م

 فاسدة إىل صحيحة بعد إزالة املفسد، وهذا جيعل هلا ميزة كبرية.

حيث يشتمل الفقه عىل أفكار اخلامس عرش: اإلبداع االقتصادي، 

اقتصادية هائلة يمكن استثامرها واالنتفاع هبا: كالوقف واملزارعة وإحياء 

 املوات والزكاة والوصية وغريها.
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مصدرًا ضخاًم للموارد وهذا التنظيامت لو تّم تفعيلها فستكون 

املالية، وحاًل رائعًا لكثري من املشكالت االقتصادية لألفراد واجلامعات 

 واملؤسسات السيام املرصفية.

 

 

*   *   * 
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 اخلامتة:

ويف ختام هذا البحث نخلص إىل هذه النتائج، ونلخصها يف النقاط 

 اآلتية:

بانّية للتَّرشيع والغاياُت من األحكام املقاصد اصطالحًا: هي املعاين  أوالً: الرَّ

لف واخللف  والوسائل لتطبيقها، وهذا التعريف موافٌق الستخدام السَّ

 هلذا املصطلح، وهو أوىل من تعريف املعارصين.

تيسري فيه  احلرام، عىل عانةاإل مسائلالضابط الذي اعتمده احلنفية يف  ثانيًا:

حتليل  يف رخصة كبريةورج كبري من املعامالت التِّجارية وف للعديد

 أموال املسلمني، وفتح باٍب واسع يف االستثامرات.

ك مصالح ادرعىل إكان أقدر لدى الفقيه كلام كلَّام ارتقت امللكُة الفقهّيُة ثالثًا: 

ع ، هبا تطبيق قاعدة املصلحة يف أصول اإلفتاء، واالستحسانو الرشَّ

 ر.للتمويل واالستثامكبرية فيه منفعٌة وهذا 

إدراك أنَّ املعامالت املالية من جانب التنظيم يفتح ُأفقًا كبرية يف رابعًا: 

التفكري، ويزيل حرجًا عظياًم، فتكون مجيع جتارب الدول واحلضارات 

دة مرتعًا خصبًا  حَملُّ استفادة منّا، وتكون أقوال املذاهب الفقهّية املتعدِّ

ق النَّجاح.  للتَّنمية والتَّطوير بام حُيقِّ
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وأنَّ اهلل غني عن  لبرشاصالح معىل حتقيق  مبنيةحكام األنَّ أإدراك  خامسًا:

يورث الثقة الكاملة ويدخل الطمأنينة يف قلب املسلم واملستثمر عباده، 

 يف أحكام املعامالت. 

عية يف لتوظيف سادسًا:  تطوير وتفعيل التَّمويل اإلسالمي املقاصد الرشَّ

مُتثِّل اخلطوط العريضة التي سلكها عدة أمور املرصيف، ينبغي لنا التنبه ل

فهم البناء  الفقيهسهل عىل حتى تفقهاؤنا يف تقرير أبواب املعامالت، 

أفضل وأحسن حّل وهيئة للمعاملة لنا م قدِّ ؛ ليالفقهي ملسائل املعامالت

، ويرغب يف معامالِت جديدٍة مستفادٌة من تراث األمة وُيبدع، املالّية

 .زهم ويعطيهم ثقة أكرب باالستثامراملستثمرين وحيف

لكامل  املعاملة حتقيق، وقوم عىل أساس الرتايض بني النَّاسي التمويل سابعًا:

أخذ املال باحلقِّ دون ، ورفع النزاع، والنفع للمتعاقدين بحفظ حقهام

العقود وأنَّ  ،شبهتهعن و هاالبتعاد عن، وحماربة الربا واحلض عىل الباطل

لزوم رشوط و، األصُل يف املعامالت اإلباحةو، حقيقة ال ومهية

اإلبداع  ، واألصل يف املعامالت احلرّيةو ،دفع الرضر، واملتعاقدين

 االقتصادي.

 

 

 

*   *   * 
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 طبعة دار الكتب العلمية.

ْينِي بدر الدين أليب حممد حممود بن أمحد العَ  البناية يف رشح اهلداية: .10

 مـ.1980، 1هـ(، دار الفكر، ط762-855)

لعثامن بن عيل الزيلعي فخر الدين   تبيني احلقائق رشح َكنْز الدقائق: .11
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ـ(، ت: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار إحياء ه1222-1298)

 الرتاث العريب، بريوت.

أليب بكر حممد بن أيب سهل الرسخيس توىف بحدود  املبسوط: .51

 هـ، دار املعرفة، بريوت.1406هـ(، 500)

-215أليب عبد اهلل أمحد بن شعيب النسائي ) املجتبى من السنن:  .52

عات اإلسالمية، حلب، (، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبو303

 هـ.1406، 2ط

ومي  .53 محِن بِن حممد الرُّ جممع األَّنر رشح ملتقى األبحر: لعبِد الرَّ

 هـ.1316هـ(، دار الطباعة العامرة، 1078املعروف بـ)شيِخ زاده()ت 

املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة: أليب املعايل  .54

عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري برهان الدين حممود بن أمحد بن 

هـ(، ت: عبد الكريم سامي اجلندي، دار الكتب 616احلنفي )ت: 

 م. 2004 -هـ  1424، 1لبنان، ط –العلمية، بريوت 

املدخل إىل دراسة الفقه اإلسالمي: للدكتور صالح حممد أبو احلاج،  .55

 م.2004، 1دار اجلنان، عامن، ط

هـ(، 405حمد بن عبد اهلل احلاكم )تمل  املستدرك عىل الصحيحني: .56

 هـ.1411، 1ت: مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
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-336مسند أيب حنيفة: أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ) .57

، 1هـ(، ت: نظر حممد الفاريايب، مكتبة الكوثر، الرياض، ط430

 هـ.1415

هـ(، مؤسسة 241-164ألمحد بن حنبل ) مسند أمحد بن حنبل: .58

 قرطبة، مرص.

ملحمد األمني الشنقيطي، مركز شؤون الدعوة،  :املصالح املرسلة .59

 هـ.1410السعودية، 

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري: ألمحد بن عيل الفيومي  .60

 م.1909، 2هـ(، املطبعة األمريية، ط770)ت

-159َة )لعبد اهلل بن حممد بن أيب َشْيبَ   املصنف يف األحاديث واآلثار: .61

 هـ.1409، مكتبة الرشد، الرياض، 1هـ(، ت: كامل احلوت، ط235

-260للحافظ أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين )  املعجم األوسط: .62

 هـ.1415هـ(، ت: طارق بن عوض اهلل، دار احلرمني، القاهرة، 360

هـ(، ت: الدكتور عمر 402معجم الشيوخ: ملحمد الصيداوي )ت .63

 هـ.1405، 1الة، بريوت، طتدمري، مؤسسة الرس

هـ(، ت: 395ألمحد بن فارس بن زكريا )ت  معجم مقاييس اللغة: .64

 عبد السالم هارون، دار الكتب العلمية.
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هـ(، ت: 691-629املغني يف أصول الفقه:  لعمر بن حممد اخلبازي ) .65

، 1الدكتور حممد مظهر بقا، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط

 .هـ1403

 م.2011اشور، دار الكتاب اللبناين، بريوت، املقاصد: البن ع .66

-1296مقاالت الكوثري: ملحمد زاهد بن احلسن الكوثري ) .67

 م.1994هـ(، املكتبة األزهرية للرتاث، 1371

هـ(، 307لعبد اهلل بن عيل بن اجلارود )ت املنتقى من السنن املسندة: .68

 هـ.1408، 1مؤسسة الكتاب الثقافية، بريوت، ط

ملحمد بن أمحد   ائج العقول يف أصول الفقه:ميزان األصول يف نت .69

هـ(، ت: الدكتور عبد امللك السعدي، طباعة 539السمرقندي )ت

 هـ.1407، 1وزارة األوقاف العراقية، ط

َهبِي  .70 ميزان االعتدال يف نقد الرجال: أليب عبد اهلل حممد بن أمحد الذَّ

ر هـ(، ت: الدكتور عبد الفتاح أبو سنة، دا748-673شمس الدين )

 هـ.1416، 1الكتب العلمية، بريوت، ط

نور األنوار رشح املنار: ألمحد بن أيب سعيد الصديقي امليهوي احلنفي  .71

هـ(، املطبعة األمريية ببوالق، مرص، 1130املعروف بـ)مال جيون()ت

 هـ.1316

اهلداية رشح بداية املبتدي: أليب احلسن عيل بن أيب بكر املرغيناين  .72

 البايب، الطبعة األخرية، بدون تاريخ طبع.هـ(، مطبعة مصطفى 593)ت
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