
 
 

 املعامالت املالية املستحدثة من منظور مقاصدي

 

 الدكتور دمحم رمح

 عضو املجلس العلمي املحلي

 إلقليم موالي يعقوب 

 

تشغل املسائل املستحدثة حيزا مهما من دائرة البحث الفقهي، فهي مسائل محل ابتالء يكثر السؤال 

عنها، وهي متجددة دائما؛ الرتباطها بالتطور العلمي والتقني الذي تعيشه البشرية اليوم، وقد يعبر 

اقعات والفتاوى و النوازل الفقهيةعنها باملسائل املستجدة   .، والحوادث أو الو

كل موضوع جديد يطلب له حكم شرعي سواء لم يكن في السابق، أو كان : " واملسائل املستحدثة هي

لكن تغيرت بعض قيوده؛ فاألول من قبيل النقود الاعتبارية التي لم تكن من قبل، والثاني؛ من قبيل 

 . 1"لنجسة والتي لم تكن لها مالية في املاض ي اعتبار املالية لبعض ألاعيان ا

مؤكدة،  واستحداث العقود من أكبر املستجدات إشكاال وأكثرها شيوعا، وحاجة الناس إلى معرفتها

فيحتاج ألامر ... وله تطبيقات معاصرة، مثل عقد إلاجارة املنتهية بالتمليك، واملرابحة لآلمر بالشراء 

إلى البسط والتحليل لبيان موقف الشريعة إلاسالمية من هذه املعامالت املستحدثة التي اختلف 

 .الناس فيها، وجزئياتها كثيرة متناثرة 

  . وأهم مؤلفاتها جديدةالعقود لاوحكم استحداث  مفهوم املقاصد

 :املحور ألاول                                           

 حقيقة املقاصد وعالقتها باملوضوع :أوال 

 :إذا أردنا تعريف مقاصد الشريعة فالبد أن نعرفها باعتبارين 

 وباعتبار أنها علم على علم معين -باعتبار أنها مركب إضافي     -

 مقاصد الشريعة باعتبارها مركبا إضافياتعريف 

: ، يقال " قصد " هي جمع مقصد، واملقصد مصدر ميمي، مأخوذ من الفعل؛ : حد املقاصد لغة  -1

 .2فاملقصد واملقصد بمعنى واحد . قصد يقصد قصدا ومقصدا

 :وقد ذكر اللغويون أن القصد له عدة معان 
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قصده، وقصد له، : يقال .3الاعتماد والاعتزام، وألام، وإتيان الش يء وطلبه، والتوجه : املعنى ألاول 

: قصدت الش يء، له وإليه قصدا، من باب ضرب: " وجاء في املصباح املنير . وقصد إليه، إذا أمه

 .4" طلبته بعينه 

أي على هللا تبيين ، 5"هللا قصد السبيل وعلى : " استقامة الطريق، ومنه قوله تعالى : املعنى الثاني 

 .6الطريق املستقيم، والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة

 .7العدل، والتوسط، وعدم الافراط : املعنى الثالث 

بيننا وبين املاء ليلة قاصدة، : طريق قصد؛ أي سهل، ويقال: السهولة والقرب، يقال : املعنى الرابع 

 . 8أي هينة السير

 . 9قصدت العود قصدا أي كسرته: الكسر، بأي وجه كان حسيا أو معنويا؛ يقال : املعنى الخامس 

 .الاكتناز في الش يء؛ والناقة القصيدة ، املكتنزة املمتلئة لحما: املعنى السادس 

واملعنى ألاول هو ألاصل في هذا الباب وهو املقصود أصالة، وهو املستعمل في كالم ألاصوليين 

اقعها في كالم العرب: " وفي سر الصناعة البن جني: " ء، قال الزبيديوالفقها : أصل ق ص د، ومو

الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو ش يء على اعتدال كان ذلك أو جور، وهذا أصله في الحقيقة، 

وإن كان يخص في بعض املواضع بقصد الاستقامة دون امليل؛ أال ترى أنك تقصد الجور تارة كما 

 .10" قصد العدل أخرى،فاالعتزام والتوجه شامل لهما ت

 مقاصد الشريعة باعتبارها علما على علم معين اصطالحا:  2

على استحضارهم ملعاني املقاصد الشرعية والعمل بها أثناء الاجتهاد  اقتصر القدامى من العلماء

التدوين أو التمثيل أو الفقهي وفهم النصوص الشرعية دون أن يولوها حظها من التعريف أو 

مقصود الشريعة، الحكمة الشرعية، : يعبرون عنها بتعبيرات مختلفة مثل  االتأصيل، وكانو 

املصلحة، نفي الضرر، نفي الحرج، دفع املشقة، رفع الحرج والضيق، الكليات الشرعية، العلل 

 .الشرعية، املعاني الشرعية، الغرض املراد واملغزى الشرعي

 ؛؛ عرف املعاصرون املقاصد الشرعية بتعاريف تتقارب في جملتهان للمقاصدمفهوم املتأخري

 :مدارها على مراد الشارع ومقصود الوحي ومصالح الخلق، ومن تعاريفهم لها 
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مقاصد التشريع العامة هي املعاني والحكم امللحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو " :قولهم 

املراد بمقاصد الشريعة الغاية منها وألاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم : " وقيل  .11"معظمها 

 .12"من أحكامها 

 .13" هي الغايات التي وضعت الشريعة ألجل تحقيقها ملصلحة العباد : " وقيل 

املقاصد هي املعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا : " وقيل بأن 

املقاصد هي املصالح التي قصدها الشارع بتشريع : " وقيل . 14"من أجل تحقيق مصالح العباد 

هي القسم التي تكمن وراء الصيغ والنصوص، ويستخدمها التشريع : " كما عرفت بأنها  .15" ألاحكام 

 .16" كليات وجزئيات 

ألاحكام الشرعية، واملترتبة عليها سواء املقاصد هي املعاني امللحوظة في : " فهو : أما التعريف املختار 

 أكانت تلك املعاني حكما جزئية أم مصالح كلية، أم سمات إجمالية وهي تتجمع ضمن هدف واحد،

 .17" نسان في الدارين هو تقرير عبودية هللا ومصلحة إلا

ام والخالصة أن املقاصد الشرعية هي جملة ما أراده الشارع الحكيم من مصالح ترتب على ألاحك

الشرعية، كمصلحة الصوم والتي هي بلوغ التقوى ، ومصلحة الجهاد والتي هي رد العدوان والذب 

موا عنها وعن ف،وعليه عن ألامة 
َّ
مين، وإنما تكل ِ

لم أقف على تعريٍف واِضح للَمقاصد عند املتقد 

 
ً

ٍ وتعريف للمقاصد الشرعية أنواعها، فالشاطبيُّ مثال
بينما حظيت ، 18لم َيحرص على إعطاء حد 

 ، وتعريف19تعريف دمحم الطاهر بن عاشور : املقاصد في العصر الحديث بعدة تعريفات؛ من أشهرها

 ، 20الفاس ي عالل
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ريعة هي ، وغيرهم، وكلها تدور حول تعريف الريسوني؛ وهوأن 21ودمحم سعد اليوبي
َّ
مقاصد الش

 .22الغايات التي وضعت الشريعة ألجل تحقيقها ملصلحة العباد

 حكم استحداث عقود جديدة:  ثانيا

العقود التي استحدثها الناس ولم تكن مألوفة وليس عليها دليل خاص من ءل عن الكل يتسا

 هل تعتبر عقودا صحيحة ال يبطل منها إال ما دل الشرع على بطالنه أو تعتبر عقودا باطلة؟ ،الشرع

 :اختلف العلماء في ذلك على قولين 

من العقود وما يتصل بها من شروط ألاصل فيها الصحة، ويجب الوفاء ما يستحدثه  الناس : أولهما 

 .23بها، وال يبطل منها إال ما دل الشرع على تحريمه نصا أو قياسا، وبه قال الجمهور 

ما يستحدثه الناس من عقود وما يتصل بها من شروط باطلة، ال يجوز منها ش يء إال ما ورد  :والثاني 

 .24لظاهرية به الشرع وأجازه، وبه قال ا

وسبب الخالف يرجع إلى الخالف في التشدد واملرونة في جعل آثار العقود من عمل الشارع، فمن 

تشدد وجعل كل آثار العقود من عمل الشارع قال بأن ألاصل في العقود الحظر واملنع حتى يقوم 

الشارع قال بأن ، ومن أظهر مرونة وجعل للرضا أثرا في العقود بمقتض ى إذن الدليل على إلاباحة

 . 25ألاصل  في العقود إلاباحة حتى يقوم الدليل على املنع والتحريم

 

       .   الدراسات السابقة :ثالثا  

كتاب مقاصد الشريعة الاسالمية للشيخ دمحم الطاهر بن عاشور، وقد جعل فيه قسما للمقاصد  -1

إضافة إلى أنه حصر مقاصد الخاصة بالتصرفات املالية؛ إال أنه تحدث على سبيل الاجمال، 

 .حفظ ألاموال، وثباتها، والعدل فيها، ووضوحها، ورواجها: ألاموال في خمسة مقاصد، وهي

                                                 

 
. وما بعدها 26 –يرجى مراجعة املقاصد الشرعية تعريفها وأمثلتها وحجيتها؛ نور الدين بن خمتار اخلادمي  -22  
. 7 –نظرية املقاصد عند الشاطيب؛ أمحد الريسوين -22  
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الباحث عز الدين زغيبة، وهو عبارة عن رسالة  –مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات املالية  -2

دكتوراه من جامعة الزيتونة، بتونس؛ إال أن الباحث تابع فيها ما ذكره الشيخ ابن عاشور في حصره 

 .دون أن يتطرق للمقاصد ألاخرى الخاصة باملعامالت املالية. الخمسة املشار إليها ملقاصد ألاموال

ظ املال وتنميته دراسة فقهية موازنة، الباحث دمحم سعد مقاصد الشريعة الاسالمية في حف -3

اقتصر فيها  املقرن، وهي رسالة دكتوراه في الفقه وألاصول، من جامعة أم القرى بمكة املكرمة، و

الباحث على ما يتعلق بمقصد حفظ املال وتنميته فحسب، كما أنه حصر التنمية في ثالث وسائل 

 .اعة، مقلدا في ذلك الشيخ ابن عاشور في كتابه املذكور فحسب، وهي الزراعة والتجارة والصن

الباحث عثمان بن ابراهيم ابن مرشد، وهي رسالة  -املقاصد من أحكام الشارع وأثرها في العقود -4

دكتوراه في الفقه وألاصول من جامعة أم القرى بمكة املكرمة، وهي خاصة بأثر املقاصد الشرعية 

 .على العقود فقط

بحوث املشار إليها على الرغم من أهميتها وجودتها فيما تطرقت له من موضوعات إال أنها وهذه ال     

لم تتعرض للمقاصد الجزئية الخاصة بكسب املال واستثماره وإنفاقه على وجه الدقة والشمول 

نب من جوانبه على وجه العموم وإنما اكتفت بعضها بتناول جا. وإلاحاطة بأطراف املوضوع

 .ا تحمل معظمها طابع التقليد والتكرارجمال، كموإلا 

وألجل ذلك فإن تركيز هذه املداخلة سيكون على دراسة املقاصد الخاصة في كسب املال    

في  واستثماره وإنفاقه مع مقارنتها باالقتصاد املعاصر، وبيان الضوابط الشرعية التي تحكمنا

لفقهية املقاصدية املتعلقة باملعامالت التعامل مع املال ليكون إضافة علمية في مجال الدراسات ا

 .املالية

أمر مستحيل، واملسألة ال تعدو  وما دام الوقوف على جميع مقاصد الشارع من تشريعه لألحكام       

مجرد شواهد وأمثلة يهتدي لها عقل املجتهد والفقيه وطالب العلم بعد كد وتعب وعناء في جميع 

نيها وتلمس حكمها وأهدافها، وأما أن نحيط علما بجميع النصوص الشرعية وتأملها ودراسة معا

 .مقاصد الشارع، فدون ذلك خرط القتاد

 

 أهمية علم املقاصد وغاياته :املحور الثاني 

وإن من ألاهمية بمكان أن تتم قراءة النصوص الشرعية قراءة مقاصدية؛ إليجاد نوع من التوازن 

بدل حصر النصوص في نطاقها الزماني الذي نزلت الفكري، وبسط هذا الفكر على مناحي الحياة، 

 .فيه فحسب، أو إطارها املكاني الذي سيقت من أجله فقط

فالشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية وألاخروية، كما جاءت إلصالح شؤون الناس في 

 .العاجل وآلاجل، وشرعت من ألاحكام ما يناسب املقدمات والنتائج



قاصد من العلوم العلية، واملباحث الجليلة، وهو علم دقيق، ال يخوض فيه إال من هذا وإن علم امل   

لطف ذهنه، واستقام فهمه، ودق اجتهاده، وعلم املقاصد علم راسخ ألاساس، ثابت ألاركان، مستقر 

القواعد، مرن الفروع والجزئيات، وفهم مقاصد الشريعة على كمالها هو أول شرط في بلوغ درجة 

 .الاجتهاد

 

 :أوال  ألاهمية العلمية والعملية لتكييف العقود املالية املستحدثة

ألاهمية العلمية والعملية لتكييف العقود املالية املستحدثة تفرض علينا ولوج مختبر التشريح 

 .الفقهي للوصول إلى حقائق املعامالت وضبط مقاصدها الحسان الباعثة على الاطمئنان

املالية املستحدثة  له أهمية علمية وعملية، ونحتاج لتحديدها، لكي إن تكييف العقود هذا و 

 .يطمئن الباحث بأن ما يقوم به له أهمية على املستوى العلمي والعملي

 : بالنسبة لألهمية العلمية فيمكن إيجازها فيما يلي:  1

أن ألاصل في املعامالت إلاباحة، فال يجوز املسارعة إلى تحريم صورة من صور املعامالت  – أ

 .املستحدثة حتى يتبين أن الشريعة قد حرمتها

أن العبرة في املعامالت املالية للعلل واملقاصد حيث إن أحكام فقه املعامالت معللة وعللها  – ب

 بعكس فق
ً
 وعدما

ً
ه العبادات التي يجب التوقف فيها عند حدود مرتبطة بالحكم الشرعي وجودا

النص، لذلك فعملية إلحاق العقود املالية املستحدثة بأصول لها في الفقه إلاسالمي مسترشدين 

 .بالعلة، هو ما يقدمه لنا التكييف الفقهي

أن إلاسالم لم ينش ئ العقود املالية، وإنما وجهها الوجهة الصحيحة عن طريق تنقييتها من  – ج

 .حرمات وتشريع ألاحكام العامة وتقرير القواعد الكلية املنظمة لهاامل

 : 2 :                            أما بالنسبة لألهمية العملية فهي 

رفع الحرج واملشقة عن جمهور املتعاملين من املسلمين الذين يتعاملون بالعقود املالية  – أ

 من بمستجداتها الحديثة، ولكي يكون للفقه إلاسال 
ً
مي حضور قوى على الساحة الاقتصادية بدال

 .تعطيله

 لتطوير كثير من العقود املالية، فتكيف ألاموال التي يودعها  – ب
ً
التكييف الفقهي قد يكون أساسا

آالف املودعين في حسابات إستثمارية لهم في املصارف إلاسالمية، والتعامل مع هذه ألاموال كوحدة 

املضاربة،  واحدة في عمليات املضاربة، مع العلم أنه ال يجوز خلط مال املضاربة بعد بدء عمليات

أدى بنا إلى إستحداث ما يسمى باملضاربة املشتركة وتطوير عقد املضاربة الثنائية التقليدي 

 .املعروف في الفقه، وذلك لالبتعاد عن ما ال يجوز في عقد املضاربة

 



 

  .الفوائد املرجوة من دراسة املقاصد وربطها باملوضوع: ثانيا 

قال الشاطبي  ؛ فاألعمال التي ال تراعى فيها املقاصد بمثابة ملا كانت املقاصد أرواح ألاعمال كما  -1

 .ألاجسام التي ال روح فيها وال حياة، وهي بذلك ال قيمة لها 

لفهم املقاصد أثر على املكلف ، فالعبد إذا أدرك حكمة الشرع  كان ذلك أكثر إقباال منه على  -2

 .حكام الشرعية عليهالتكاليف الشرعية واحتسابا لألجر عند هللا وتأثيرا أل 

اقع قال ابن العربي  -3 : " يستعان باملقاصد على فهم النصوص الشرعية وتفسيرها وتنزيلها على الو

ال تتعلق ألاحكام باأللفاظ، إال أن ترد على موضوعاتها ألاصلية في مقاصدها املطلوبة، فإن ظهرت في 

 .26"غير مقصدها لم تعلق عليها مقاصدها 

 .ريع وحكمه العامة والخاصة في مختلف أبواب الشريعةإبراز علل التش -4

تمكين الفقيه من الاستنباط على ضوء املقاصد الشرعية التي تعينه على فهم الحكم وتحديده  -5

 .وهو ما يصطلح على تسميته باالجتهاد املقاصدي

 .ئع وغيرهاإثراء املباحث ذات الصلة باملقاصد مثل املصالح املرسلة والقياس والعرف والذرا -6

التقليل من الاختالف الفقهي والتعصب املذهبي ودرء التعارض بين آلاراء املختلفة باالعتماد على  -7

 .علم املقاصد

تتبع مقاصد وأهداف الشريعة يمكن من التعرف على املقاصد التفصيلية التي تتناولها ألاحكام،  -8

قصد الشرع، وفي ضوء ذلك يمكن للمجتهد فالفقيه مثال ال يدرك بعد الحكم الشرعي إال بمعرفة م

أن يستنبط أحكاما لقضايا جديدة، بحيث يكون الحكم مرتبطا باملقصد الشرعي العام والخاص 

 .فيما تجريه من الاستنباط أو من القياس

 

إن هذه الاستفاقة أو قل الهبة، وإن جاءت متأخرة إلى حد ما، ال يدري هل تترجم إلى أفعال ملموسة 

 مليات املصرفية والبنكية وألاعمال املالية أم أنها تظل مجرد صرخة في واد؟تطال الع

إن هذه الشريعة الربانية؛ وهي ترسم لإلنسان منهاجا حياتيا يكفل السعادة الدنيوية وألاخروية     

وربطت تشريعاتها وبنتها على غايات وأسرار؛ ومن تلك التشريعات؛ التصرفات املالية، وبعد 

: ليةالاستقراء والتتبع ملظان الشريعة وقف املقاصديون على خمس موجهات كبرى للمعامالت املا

 .رواجها، ووضوحها وحفظها وإثباتها والعدل فيها 
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 وأثر املقاصد فيها السمات الغالبة على باب املعامالت املالية: املحور الثالث 

 السمات الغالبة على باب املعامالت املالية: أوال 

بسيطا  إن سمات الفردية الغالبة على باب املعامالت املالية في الفقه الاسالمي جعلت منه فقها

من بين أبواب الفقه ألاخرى، بيد أن ما  –من حيث السعة واملحتوى  –يحتل موقعا متواضعا 

اقع فقه املعامال  سسية ت املالية املعاصرة من سمات املؤ استجد في العصر الحديث على و

التجاري والتركيب والتداخل والتنوع في صيغ التمويل والاستثمار، وكذا التعقيد في آليات التبادل 

بين ألافراد والجماعات والدول، إلى جانب الطفرة التقنية التي ألقت بظاللها على العمل التجاري 

ووسائله وأساليبه؛ كل ذلك قد أدى إلى تضخم ألانواع والتقاسيم، واملسائل والفروع املندرجة 

 .تحت نطاق فقه املعامالت املالية املعاصرة

والتحوالت الاقتصادية الكبيرة قد بات معها من الضروري إفراد والذي يظهر أن هذه املعطيات     

؛ وإنما مسائل ونوازل فقه املعامالت املالية واعتبارها فنا مستقال عن سائر أبواب الفقه الاسالمي

ندعو لذلك أسوة بصنيع الفقهاء وما درجوا عليه من تخصيص بعض ألابواب الفقهية بمزيد 

اقعهم العملي، وذلك عناية؛ ملكانتها وعظم خطرها  وعلو أثرها واتساع تطبيقاتها في حياة الناس وو

إفرادهم أبواب القضاء والحسبة، فضال عن فضل مصنفات الفقه ألاكبر عن الفقه ألاصغر، : مثل

وإنما يهدفون من ذلك استقصاء مسائلها وفروعها باستيعاب وعناية، ومن منطلق أن هذا الفن 

ه منهجيته الاستداللية الخاصة، فإذا أخذنا تلك الدواعي باالعتبار قد بات علما مستقال بذاته ل

وجدنا أنفسنا مضطرين للتصنيف في مجال فقه املعامالت املالية استقالال، ال سيما إذا استدعينا 

، "منهجية الضوابط" ما تقدم من الاستقالل املنهجي لفقه املعامالت املالية وفق ما اسميناه 

ية الداللية العامة ممثلة في القواعد ألاصولية والفقهية واملقاصد الشرعية، واتساقها مع املنهج

 .وألاثر املباشر لجميع ما سبق على تجويد فقه املعامالت املالية املعاصرة

إفراد كليات وشعب ومسالك متخصصة في دراسة الاقتصاد  ومن الانجازات الجديدة في هذا املجال

صرفية الاسالمية في عدد من الدول الاسالمية والعربية، بل الغربية الاسالمي والعلوم املالية وامل

 .أيضا

وعليه فإن الواجب الفني تجاه عرض املادة العلمية لفقه املعامالت املالية املعاصرة تقتض ي منا 

 .تجديدها بما يحقق العلم في ألامة ويقربه من فهم املعلمين واملتعلمين وعموم املسلمين

 

 

 



 

 املقاصد الشرعية على املعامالت املالية املعاصرةأثر : ثانيا 

 ؛ومبادئه هذا العلمتعتبر مقاصد الشريعة الاسالمية من أهم املواضيع التي اشتملت على أسس 

 .ألهميته في مساعدة الفقيه على استنباط ألاحكام للقضايا املستجدة التي تطرأ في حياة املسلمين

املقصودة بذاتها، التي تسعى النفوس إلى تحصيلها بمساع املقاصد هي ألاعمال والتصرفات و    

إقامة املنزل والعائلة  شتى، أو تحمل على السعي إليها امتثاال ، مثل قصد التوثيق في عقد الرهن، و

 .في عقد الزواج، ودفع الضرر املستدام في مشروعية الطالق

فهي غير مقصودة لذاتها بل  أما الوسائل فهي ألاحكام التي شرعت ألن بها تحصيل أحكام أخرى 

لتحصيل غيرها على الوجه املطلوب ألاكمل، إذ من دونها قد ال يحصل املقصد أو يحصل معرضا 

لالختالل والانحالل، فالحوز للرهن ليس مقصودا لذاته ولكنه شرع لتحقيق ماهية الرهن وحصول 

 .الرهن ألاول التوثيق ألاتم حتى ال يرهنه الراهن مرة أخرى عند دائن آخر فيفوت 

وبالتالي، فاملقاصد في هذه املداخلة هي قضية منهجية أساسية تدخل أول ما تدخل في وضع     

السياسات وترتيب ألاوليات وطريقة التفكير، وليس فقط في مناسبات أو مصالح أو علل الفتاوى 

 .الجزئية

ي املعامالت املالية، التي أهم القضايا املتعلقة بمقاصد الشارع ف هذا املقاموعليه، فسأبسط في 

همومها عمت بها البلوى، حيث يعاني املجتمع املسلم املعاصر اليوم كثيرا من صنوف املعامالت 

 .املصرفية واملالية

خادمة للمقاصد العامة، ومؤكدة لها، ومن ثم يعد  واملتتبع ملقاصد الشارع يجد الخاصة منها   

. بواب الفقه إخالال باملقاصد العامة في ذلك البابالاخالل باملقاصد الخاصة لباب معين من أ

وحفاظا على هذا التناسق العام بين املقاصد العامة والخاصة طلب من املجتهد أن يلحق كل 

اجتهاد أو مسألة عرضت له بمقصدها الخاص بها، وكذا املقصد العام الذي تنخرط فيه بوصفها 

 .به حريا بأن يتبوأ منزلة القائم مقام النبوةجزءا من التشريع، ومثل هذا الاجتهاد يجعل صاح

وبهذا تقدم الشريعة النموذج ألامثل وألافضل لتنظيم حياة البشر وضبط سلوكهم وتصرفاتهم    

على أحسن وجه، حتى يحيوا حياة طيبة، ويعيشوا عيشة راضية، منسجمين مع الفطرة التي فطر 

 .هللا الناس عليها

 

الكبيرة في الاسالم أن علماءنا جعلوه من الكليات الخمس، أو الست على مما يوضح مكانة املال و 

سالم فحسب، إنما هي موجودة سالمية، وهي كليات ليست خاصة باإل خالف، ملقاصد الشريعة الا 

تكاليف الشريعة : " في كل ديانة وكل ملة، وال تقوم الحياة إال بها، يقول الامام الشاطبي رحمه هللا



أن تكون : قاصدها في الخلق، وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام؛ أحدها ترجع إلى حفظ م

 .أن تكون تحسينية: أن تكون حاجية، والثالث : ضرورية، والثاني

ما الضرورية؛ فمعناها أنها البد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر أ

ج وفوت الحياة، وفي ألاخرى فوت النجاة والنعيم، مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهار 

ما يقيم أركانها :  أحدهما :  يتابع الشاطبي ؛ يكون بأمرين  –والرجوع بالخسران املبين؛ والحفظ لها 

اقع : والثاني  .ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود ما يدرأ عنها الاختالل الو

 .27"عبارة عن مراعاة من جانب العدم أو املتوقع فيها، وذلك 

مراعاة الضروريات من جانب الوجود تكون بفعل ما به : " ويعلق الشيخ عبد هللا دراز على ذلك قائال

إن : قيامها وثباتها، ومراعاتها من جانب العدم تكون بترك ما به تنعدم، كالجنايات، فال يقال 

املأكوالت مثال هو مراعاة لها من جانب العدم، إذ  مراعاتها من جانب الوجود بمثل الصالة، وتناول 

بفعل هذه ألاشياء التي بها الوجود والاستقرار ال تنعدم مبدئيا أو ال يطرأ عليها العدم، فما كان 

 .28" مراعاة لها من جانب الوجود هو أيضا مراعاة لها من جانب العدم بهذا املعنى 

 ألاموال والتصرفات التي روعيت فيهااملقاصد الشرعية في : املحور الرابع 

 املقاصد الشرعية في ألاموال: أوال 

رواجها، : أرجع الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور املقاصد الشرعية في ألاموال كلها إلى خمسة أمور 

 .ووضوحها، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها

بوجه حق، وهو مقصد عظيم  إن الرواج هو دوران املال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس: وقال 

 .شرعي دل عليه الترغيب في املعاملة باملال ومشروعية التوثق في انتقال ألاموال من يد إلى يد أخرى 

... املالية بمعاوضة أو بتبرع ومحافظة على مقصد الرواج شرعت عقود املعامالت لنقل الحقوق 

ملغارسة والسلم واملزارعة ا: وتسهيال للرواج شرعت عقود مشتملة على ش يء من الغرر مثل

 ...والقراض

ومن وسائل .... وألجل مقصد الرواج كان ألاصل في العقود املالية اللزوم دون التخيير إال بشرط

 ...رواج الثروة القصد إلى استنفاذ بعضها وذلك بالنفقات الواجبة على الزوجات والقرابة

وترجيح جانب ما فيها من املصلحة على ما  ومن وسائل رواج الثروة تسهيل املعامالت بقدر الامكان

 .عس ى أن يعترضها من خفيف املفسدة

وأما وضوح ألاموال فذلك بإبعادها عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الامكان، ولذلك شرع 

 .الاشهاد والرهن في التداين
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بينكم بالباطل إال أن كلوا أموالكم يا أيها الذين آمنوا ال تأ: " لى وأما حفظ ألاموال فأصله قوله تعا

فأوجبت الشريعة  .29"تكون تجارة عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما 

 .املحافظة على املال ، وحذرت من الافتتان به والطغيان بسببه

وحثت الشريعة في هذا . وأما إثبات ألاموال فأردت به تقررها ألصحابها بوجه ال خطر فيه وال منازعة 

، وأن اكتساب املال ملقصد على إنتاج املال وكسبه من طرقه املشروعة، وحرمت الكسب الخبيثا

من الحرام ال تطهره الصدقة، وإيجاب تنمية املال بالطرق املشروعة، وتحريم إنتاج ما يضر، حيث 

تحقيق الاكتفاء : جاء التنويه بمقصدين آخرين أحدهما؛ تحقيق تمام الكفاية للفرد، والثاني

 .لذاتي لألمةا

 

وأما العدل فيها فذلك بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم،وذلك إما أن تحصل بعمل مكتسبها، وإما 

حتى يتحقق العدل في توزيع املال بين الفئات وألافراد، وتمليك  .بعوض مع مالكها أو تبرع، وإما بإرث

الفقراء والضعفاء بإيجاب الزكاة واعتبارها ركنا من أركان الاسالم، والتقريب بين الفوارق، واحترام 

 .امللكية الخاصة للمال

 

 

             والوجود تصرفات مالية روعي فيها مقصد الرفق واملعروف من حيث العدم:ثانيا 

 مقصد الرفق واملعروف من حيث العدم -1

، إنها تصرفات علل "درء املفاسد أولى من جلب املصالح " استهل بهذه التصرفات مراعاة لقاعدة 

التحريم فيها لغياب ذلك املقصد، وحل محله الاستغالل، والظلم ، والخصومات، والخيانة، 

 .واطنة، وللقيم الانسانية املشتركةوالخداع، والتهديد لرابطة الايمان، ولحقوق امل

يأتي في مقدمة تلك التصرفات ربا النسيئة الذي شدد في تحريمه وأدرج في خانة الكبائر، كما أن  -   

 .تحريمه تحريم مقاصد ال تحريم وسائل، وبالتالي يصنف في املقصد الضروري 

ضاء، وما تفض ي إليه الجهالة ومن أكل أموال الناس بالباطل، بيوع الغرر؛ فهي ظلم وعداوة وبغ -

 .والخطر إلى إلاضرار بالناس في أموالهم وأنفسهم

، ومن جهة "قال الباجي، وهو يغوص في أغوار نهيه ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع حاضر لباد، وعن نهيه لتلقي الركبان

يبيعون؛ ألن ما  أنهم ال يعرفون ألاسعار؛ فيوشك إذا تناولوا البيع ألنفسهم استرخص منهم ما: املعنى

يبيعونه أكثره ال رأس مال لهم فيه؛ ألنهم لم يشتروه، وإنما صار إليهم باالستغالل، فكان الرفق بمن 

لزم الاحتياط لها والرفق سيشتريه أولى مع أن أهل الحواضر هم أكثر الاسالم؛ وهي مواضع ألائمة؛ في
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من إضعاف املصر بإخراج  –ألارياف  أي أهل –يمنعون : " ويقول في موضع آخر  .  30"بمن يسكنها 

 .31" الطعام منه؛ ألنه إذا لم يكن بد من إتالف الجهتين كانت مراعاة بقاء املصر أولى 

أن الرفق واملعروف يتفاوت بحسب : إن هذه النظرة املقاصدية من الباجي تؤسس لقاعدة مفادها

: ولى بالرفق ؟ فيكون الجواب من أ: كثرة املصالح وقلتها، وأنه عند التعارض؛ وعند طرح سؤال

وأن هذه ألاخيرة أحق باملعروف والرفق؛ وهو ما تضمنه نهيه . الرفق يكون في جهة املصلحة العامة

 .32"ال يحتكر إال خاطئ : " ملسو هيلع هللا ىلص عن الاحتكار؛ حيث قال 

وقد بين  .33" أصل هذا مراعاة الضرر؛ فكل ما أضر باملسلمين وجب أن ينفى عنهم : " قال املازري 

، ويكون لهم رأس  -املحتكرين  -أرى أن يباع عليهم: " يحيى بن عمر ألاندلس ي كيفية نفيه بقوله 

 .34" مالهم، والربح يتصدق به أدبا لهم ، وينهوا عن ذلك، فمن عاد ضرب وطيف به وسجن 

 تصرفات مالية روعي فيها مقصد الرفق واملعروف من حيث الوجود -2

تشوف الشارع للتعاون والتضامن، ومعاملة آلاخر بالبر والاحسان وأظهر من أن يستدل عليه، ومع 

 إنه ثابت بالكتاب والسنة،: ذلك نقول 

ال مسلما، أقال هللا عثرته يوم من أق: " فمن صور املعروف والاحسان  ما جاء في حديثه ملسو هيلع هللا ىلص  -

اية ، 35"القيامة   .36" من أقال نادما بيعته، أقال هللا عثرته يوم القيامة : " وفي رو

من هذه الصور وغيرها يتبين مدى مركز مقصد املعروف والرفق ملا خولفت قاعدة من قواعد 

املندوب على الواجب، فإن الترجيح ألجله؛ وهي رجحان الواجب على املندوب؛ فخولفت ألجله فقدم 

ذلك املركز الذي تبوأه يزداد اتساعا في مخالفة أصول وقواعد مقاصدية ألجل املحافظة عليه 

وعدم املس به، وبذلك ارتقى ذلك املقصد بأن أصبح سندا لالستحسان ويظهر ذلك في مسألتين 

 :اثنتين

 

 تجويز القرض -أ

جل، ولكنه أبيح ملا فيه من الرفق والتوسعة على القرض ربا ألاصل؛ ألنه الدرهم بالدرهم إلى أ

 . 38فكان ضرب ألاجل فيه أتم للمعروف وأبقى للمودة ،37املحتاجين، ولو امتنع أصل الرفق
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شرع هللا تعالى السلف للمعروف والاحسان؛ ولذلك استثناه من الربا : قاعدة : " يقول القرافي 

املحرم، فيجوز دفع أحد النقدين فيه ليأخذ مثله نسيئة، وهو محرم في غير القرض؛ لكن رجحت 

مصلحة الاحسان على مصلحة الربا، فقدمها الشرع عليها على عادته في تقديم أعظم املصلحتين 

وهذا من الصور التي : " ويقول في فروقه بعد إيراده نحو ما سبق ، 39" لى أدناهما عند التعارض ع

 . 40"قدم الشرع فيها املندوبات على املحرمات 

 بيع العرايا -ب

إنه بيع الرطب باليابس، أي بيع الثمر على رؤوس النخل وشبهه بخرصها تمرا تعطى عند الجداد، 

وهو ظاهر ألاحاديث؛ وفيها أن ) املزابنة : وخولفت فيه أربع أصول  ،41فقلكنه أبيح ملا فيه من الر 

، إال أنه رخص في بيع "ذلك الربا، تلك املزابنة : " رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بيع التمر بالتمر وقال 

وربا الفضل ، ، 42العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا

 .43والنساء، والعود في الهبة 

وال يقف مقصد الرفق عند هذا الحد من كونه يعول عليه في ركوب الاستحسان في مخالفة ألاصول 

والقواعد، وفي الترجيح به، بل يقفز إلى درجة الاعتماد عليه في التأسيس لنظرية الضرورة، أو ألحكام 

 .أو ما اصطلح عليه القانونيون نظرية الظروف الطارئة،  44الطوارئ كما سماها ابن رشد الحفيد

 

نماذج من فتاوي السلف التي راعت مقاصد الشريعة مع تطبيقات لبعض : املحور الخامس 

 العقود املستحدثة

 نماذج من فتاوى السلف: أوال 

يكون أجاز أهل املدينة شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراح وحدها دون غيرها بشرط أن  -1

" ذلك قبل تفرقهم، فإن افترقوا فال شهادة لهم إال أن يكون سمع قولهم عدول قبل أن يتفرقوا 

وحكم أهل املدينة بذلك سنده املصلحة التي تعلقوا فيها بمقصد الشارع في حماية ألانفس 

رهم فيها، والاحتياط للدماء، ألن الصبيان في غالبهم ينفرون في مالعبهم، حتى ال يكاد أن يخالطهم غي
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فلو لم تقبل شهادتهم فيما يقع بينهم كان ذلك تهاونا في حفظ كلي هو النفس الذي حرصت الشريعة 

 . 45"في كافة أحكامها في املحافظة عليه

جواز التسعير إن دعت الحاجة واملصلحة الجماعية إلى  –رحمه هللا  –ويرى سعيد بن املسيب  -2

 .46مصلحة الفرد  ذلك، وذلك ألن مصلحة الجماعة أولى من

كما سار من قبلهم من السلف من حيث التعلق بمقاصد  –رحمهم هللا  –وسار ألائمة ألاربعة 

فقد كان ألائمة ألاعالم يلتفتون إلى املقاصد ويعملون بها، إذا لم " الشريعة في ألاصول والفتاوي، 

تسعفهم النصوص والنقول، أو إذا كانت تلك النصوص والنقول قد تزاحمت عليها معان كثيرة 

 .47"د الشارع وألصقها به تحتاج إلى تحديد مترجيح أقربها ملرا

لقد عرف ألائمة ألاربعة بالنظر املقاصدي والاجتهاد املصلحي ألاصيل، مع التفاوت امللحوظ من 

حيث درجة الاعتداد باملقاصد والتعويل عليها، ويتجلى ذلك في أصولهم الاجتهادية ذات الصلة 

 باملقاصد، على نحو القياس، والاستحسان والاستصالح، ومسائل التعليل، والعرف وسد الذرائع،

 .48" وغير ذلك 

غنيا بالتحليل والتعليل والغوص وراء املعاني،  –رحمه هللا  –أما أبو حنيفة فقد كان أسلوبه * 

والبحث عن العلل، وكان يمض ي أحكامه على القياس، فإذا فتح القياس يمضيها على الاستحسان 

 . 49"ما دام يمض ي له، فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل به املسلمون 

كان له القدح املعلى في ذلك، فقد أثر عنه أنه كان يقدم القياس  –رحمه هللا  –الامام مالك و * 

املعتضد بقاعدة قطعية على خبر الواحد، وفي ذلك رد حديث إكفاء القدور، وتمريغ اللحم في التراب 

50. 

 . 51"وإذا كانت الضرورة فدين هللا يسر : " يعقب على كثير من فتاواه بقوله  –رحمه هللا  –وكان 

وإذا أردنا أن نفرق بين أبي حنيفة ومالك في أسلوب نظر كل منهما للمقاصد يمكن أن نجعل الفارق   

بينهما أن أبا حنيفة كان نظره  للمقاصد من خالل دليلي القياس والاستحسان، أما الامام مالك، 

 .52ان نظره إليها في اجتهاده من املصالح املرسلة والاستحسانفقد ك
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وأخيرا أختم بنص إمام الحرمين في كتابه الغياثي مظهرا ألهمية املقاصد عند فقدان النص على 

ي ال توجد فيها التصرف في الوقائع املستجدة، التوهكذا سبيل : "  املسائل والوقائع املستجدة 

وأصحاب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، ورض ي عنهم، لم يجدوا في الكتاب والسنة إال أجوبة العلماء معدة، 

اقعة عنت، ولم يجاوزوا وضع الشرع، وال تعدوا  نصوصا محصورة محدودة، ثم حكموا في كل و

ء النهاية عنها صادرة عن تتناهى في الوقائع، وهي مع انتفا حدوده، فعلمونا أن أحكام هللا تعالى ال 

 . 53"ضبوطة قواعد م

 تطبيقات لبعض العقود املستحدثة: ثانيا 

 .تطبيقات التكييف الفقهي للعقود املالية املستجدة في نماذج التمويل إلاسالمية املعاصرة

 ليكتمل لدينا التصور النظري والعملي يلعقود مالية مستحدثة وتكي باختيار نماذج
ً
فها فقهيا

نموذج بيع املرابحة لآلمر بالشراء ونموذج إلاجارة املنتهية  للتكييف الفقهي، والنماذج املختارة هي

 .بالتمليك

 : نموذج بيع املرابحة لآلمر بالشراء -الصورة ألاولى

    
ً
اقعة املستجدة وتحليلها إلى عناصرها ألاساسية: أوال هو بيع املرابحة لآلمر  :التعرف على الو

 .بالشراء املكون من بيع عادي مؤجل ووعد ووبيع مرابحة

    
ً
مشروعية البيع بنص القرآن : التعرف على ألاصول التي تكيف عليها العناصر ألاساسية: ثانيا

 55ومشروعية الوعد امللزم بترجيح مجمع الفقه إلاسالمي ل 54"وأحل هللا البيع وحرم الربا"الكريم 

عية املرابحة على أساس أنه نوع من أنواع بيوع ألامانة املشروعة الذي نص عليه ومشرو 

 .56الفقهاء

 
ً
 :التعرف على أوصاف ألاصول الفقهية: ثالثا

واملعقود عليه ( البائع واملشتري )مبادلة مال بمال بالتراض ي، وأركانه هي العاقدين : البيع –أ  

ط في العاقدين ألاهلية، وفي املعقود عليه أن يكون ، ويشتر (إلايجاب والقبول )والصيغة ( املبيع)

 للبائع، والصيغة 
ً
 وأن يكون مملوكا

ً
 متقوما

ً
 على تسليمه وان يكون ماال

ً
 ومقدورا

ً
 ومعلوما

ً
موجودا

                                                 

.267،  266 –اجلويين  –الغياثي  -53  
. 612اآلية  –سورة البقرة  -44   

بيع المرابحة في المصارف االسالمية، سلسلة دراسات في االقتصاد اإلسالمي، حسنين غياض عبد المنعم،  -44 

 المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 

                                                                                       .، انظر المعامالت المعاصرة لعثمان شبير 03ص  

 القاهرة                      

. 18ص  –المرجع السابق  -42  

. 0و  6اآلية  –سورة الصف  -41  

. 0/42 –صحيح مسلم بشرح النووي  -49  

  

 



وشرطه وجوب صدور ما يدل على إلايجاب والقبول من البائع واملشتري، ويجوز أن يزيد السعر 

 .الفقهاء في عقود املعاوضات املاليةالحال  عن السعر آلاجل عند جمهور 

بشراء السلعة التي طلبها حال تملك البنك ( املشتري )وهو تعهد من آلامر بالشراء : الوعد امللزم -ب

بأن الذي ( م1888)لها، وقد رجح مجمع الفقه إلاسالمي في دورته الخامسة املنعقدة في الكويت 

 للواعد ديانة إال لعذر، وهو ملزم قضاء إذا يصدر من آلامر أو املأمور على وجه إلانفراد ي
ً
كون ملزما

 على سبب ودخل املوعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر إلالزام في هذه الحالة إما 
ً
كان معلقا

 بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر، وذلك 
ً
اقع فعال بتنفيذ الوعد، وإما بتعويض عن الضرر الو

ء عند ابن شبرمة وإسحاق بن راهويه والحسن البصري وهو قول استنادا إلى أن الوعد ملزم قضا

 ان تقولوا ما ال * يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون "عند املالكية، لقوله تعالى 
ً
كبر مقتا

إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن : آية املنافق ثالث"، وقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  57"تفعلون 

 . 58"خان

وهو أحد أقسام بيوع ألامانة ألاربعة، التولية وهو البيع برأس املال أو التكلفة : بيع املرابحة –ج 

، فيقول وليتك إياها، والوضيعة البيع بأقل من رأس املال أو (خسارة)أو نقصان ( ربح)دون زيادة 

ربح معلوم، وبيع إلاشراك  ، واملرابحة البيع برأس املال أو التكلفة بزيادة(أي خسارة)ثمن التكلفة 

 من املبيع
ً
 له ببيع جزءا

ً
 .أي أشرك غيره في البيع جعله شريكا

 
ً
 :التحقق من مطابقة العقود املستجدة ألوصاف ألاصول الفقهية: رابعا

اقع عن طريق طلب شراء البضاعة الذي يقوم العميل  بالنسبة للوعد امللزم، تحققه في الو

 بتقديمه للمصرف، حيث يعتبر هذ
ً
 وقانونا

ً
ا الطلب وعد ملزم للعميل مقدم الطلب ألنه تحقق عرفا

بذلك، أما بالنسبة للبيع فهو متحقق في بيع املرابحة لآلمر بالشراء عن طريق تملك البنك للسلعة 

 على الوعد املسبق، وتحمله لتبعة الهالك، وتنفيذه آلثار عقد البيع من تسليم املبيع حسب 
ً
بناءا

دون زيادة ( ثمن املبيع)في نموذج طلب الشراء، وتحديده لألقساط املستحقة ألاوصاف املحددة 

مشروطة الحقة، وأما بالنسبة لتحقق بيع املرابحة فهو من ناحية أن املصرف يعلم العميل بتكلفة 

السلعة ومقدار ربحه، ويقوم بتملك السلعة قبل إبرام عقد البيع، وهي من الشروط ألاساسية 

 .رابحةوالخاصة ببيع امل

 

            (:التأجير التمويلي)نموذج إلاجارة املنتهية بالتمليك -الصورة الثانية

                                                 

 

 



 
ً
وهو عقد يقوم بموجبه  :التعرف على العقد املالي املستجد وتحليله إلى عناصره ألاساسية: أوال

املصرف بتأجير عين كسيارة إلى شخص مدة معينة باجرة معلومة قد تزيد عن أجرة املثل، على أن 

وهي بذلك مكونة من عقد   59يملكه إياها بعد انتهاء املدة ودفع جميع أقساط ألاجرة بعقد جديد

 .إجارة وعقد بيع ووعد ملزم

 :تكيف على أساسها العناصر ألاساسيةالتعرف على ألاصول الفقهية التي :ثانيا

قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استأجرت "وهي مشروعة بدليل قوله تعالى : إلاجارة –أ 

 : ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: وقال ملسو هيلع هللا ىلص 60"القوي ألامين
ً
رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا

 .61ستوفى منه ولم يوفه أجرهفاكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فا

 (.تم توضيحهما في نموذج بيع املرابحة لآلمر بالشراء: البيع والوعد امللزم -ب

 
ً
 :التعرف على أوصاف ألاصول الفقهية: ثالثا

( املنفعة)فهي تمليك منفعة بعوض، وشروطها الخاصة، أن يكون محل العقد : بالنسبة لإلجارة

ملكية تامة وان ال تكون مما تستهلك باستيفاء املنفعة منها مثل مباحة مشروعة ومملوكة للمؤجر 

النقود التي ال تجوز إجارتها، وأن تكون ألاجرة محددة معلومة للطرفين غير قابلة للزيادة بعد ثبوتها 

 .بالذمة بسبب التأخير في التسديد

 
ً
أما البيع  :الفقهيةالتحقق من مطابقة عناصر العقد املستجدة ألاساسية ألوصاف أصولها : رابعا

وما يهمنا هنا هو عملية التأجير  وردت بياناتهما الفقهية التوثيقية في بابها بتفصيل،والوعد فقد 

التمويلي، فبالنسبة لشروط أصولها الخاصة فهي متحققة، حيث يقوم املصرف بناء على طلب 

أن يملكه منفعتها دون على ( املستأجر)العميل بشراء ألاصل املطلوب تأجيره ويتفق مع العميل 

 بتسديد أقساط ألاجرة املحددة 
ً
أصلها على أن تبقى ألاصل في ملك املصرف، وعلى أن يتعهد أيضا

 .واملعلومة للطرفين عند استحقاقها

 .وما اختصره املقال فيه قصد كل لبيب، وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب
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