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ملخص البحث
خر خلقه محمد (صل هللا علیه وسلم) وعى وآله وصحبه ومن وااله و بعد :
الحمدهلل والصالة والسالم عى ي
ف
ف
ف
ـرم هــذا البحــث إىل تفعيــل المقاصــد ي� العقــود واألمــور الماليــة يك ال يقــع العبــاد ي� البلــوى والمشــقة والضيــق ي� معامالتهــا اليوميــة وخاصــة
يـ ي

ف
ـالم اليــوم بحاجــة إىل إعــادة علميــة وعمليــة وقـراءة جديــدة للتطــورات والمســتجدات والنــوازل المســتحدثة,خاصة
ي� عقــد اإلجــارة؛ألن العالــم اإلسـ ي
مايتعلــق بالتطــورات الماليــة وأحكامهــا ف� الفقــه اإلســالم بحســب مقتـ فـص المقاصــد ش
ت
ال�عيــة والمصالــح اإلنسـ
ـانية،والى تظهــر أهميــة البحــث
ي
ي
ي
ف
تناولــه للموضــوع بالتحليــل واالســتقراء والمقارنــة وتوصــل البحــث إىل مجموعــة مــن النتائــج منها:بيــان الفهــم المقاصــدي ي� كيفيــة التعامــل مــع
الوقائع المســتجدة وتطورها ف� المعامالت المالية ،وبناء منظومة مقاصدية ف
تبى عى أســس وضوابط منهجية للتعامل مع تطور الواقع وخاصة
ي
ف
العقــود المرصفية،باإلضافــة إىل أثــر االجتهــاد المقاصــدي ي� تطــور أحــكام العقــود المرصفيــة وخاصــة عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك .

المقدمة
خر خلقه محمد (صل هللا علیه وسلم) وعى وآله وصحبه ومن وااله و بعد :
الحمدهلل والصالة والسالم عى ي
ف
ف
ف
ف
ت
العالم،وأل�
كبر ي� جميع األنشطة �
إن التطور والتقدم ال�ي ــع والملفت ي� مختلف مجاالت الحياة االنسانية ي� العرص الحديث،كان له أثر ي
ف ف
ـر� ي� المجتمع،وفتــح البــاب أمــام المؤسســات الماليــة والمصــارف اإلســالمية لتطــور
ـاىل والمعـ ي
بظاللــه ومتطلباتــه ومقتضاياتــه عــى المجــال المـ ي
ت
والتطبي�،ولكن كان من ف
الرصوري أن تكون هذه التطورات
والعمى
العلى
نفســها وعقودها ومعامالتها لتنمو وتزدهر بشــكل منســجم مع الواقع
ي
ي
ي
ف
ي� األحــكام الماليــة وفــق ضوابــط و مبــاديء مقاصدية،لــذا يحتــاج هــذا األمــر الخطــر إىل بنــاء أســس مقاصديــة تطبيقية،دراســة وتأصيــال بمــا ينســجم
مــع روح النــص والواقــع العمـ يـى.
سبب اختيار الموضوع:إضافة إىل ماسبق هناك أسباب عدة منها:-1الرغبة ف� كتابة موضوع ي ف
يب� المقاصد وفهمها بالنسبة للمعامالت المالية،وكيفية تطبيق األحكام عى ضوئها.
ي
ف
ف
-2الحاجــة إىل الفهــم المقاصــدي � كيفيــة التعامــل مــع الوقائــع المســتجدة � المعامــالت الماليــة وتأصيــل أحكامهــا مــن خــالل مقاصــد ش
الت�يعــات
ي
ي
الخاصــة بهــا ووضــع أســس وضوابــط لهــا.
ف
والمصل� للناس.
العمى
-3بيان المنهج المقاصدي لعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك وإبراز أثره ي� الواقع
ي
ي
ف
ت
اآل�:
 أهمية الموضوع وهدفه:يمكن القول بأن أهمية البحث وهدفه تكمن ي� يف
-1عناية ش
ال�يعة اإلسالمية بالفهم المقاصدي للنصوص ي� التطبيقات المعارصة وخاصة مايتعلق باألحكام المالية
ف
ال�عيــة عــى وجههــا األمثــل ف ف
-2فهــم النصــوص ش
وتريلهــا عــى الواقــع مفتقــر إىل العلــم واالجتهــاد المقاصــدي وخاصــة مايتعلــق بالتطــورات ي� أحــكام
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت

354 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020
المعامــالت الماليــة والمرصفية،ولكــن بضوابــط منهجيــة علمية،واالبتعــاد عــن المخاطــر و تقليلهــا أو توزيعهــا بصــورة عادلــة بـ ي ف
ـ� أطـراف عقــد اإلجــارة
المنتهيــة بالتمليــك .
 -3التأكيــد عــى بقــاء ثوابــت و قطعيــات النصــوص دون التعــرض عليهــا عنــد التطــور لألحــكام المالية،بــل إن التطــور الصحيــح هــو إجتهــاد مقصــدي
ش
ع الصحيــح عــى هــذا الواقــع ممــا ينســجم
محــض وقـراءة للواقــع المتجــدد والنــوازل المعــارصة بنظــرة متعمقــة ومتمعنــة وذلــك إلنـزال الحكــم الــ� ي
ويتمـ ش
ـاس مــع العــرص ومتطلباتــه ومقتضياتــه.

مشكلة البحث:تتلخص مشكلة البحث ف ي� اإلجابة عن هذه األسئلة:
 -1الحاجة إىل التطبيقات العملية لألحكام الفقهية المالية ف ي� ضوء اإلجتهاد المقاصدي.
ف
لتغير القطعيات والثوابت ش
ال�عية؟أم أنها اجتهاد مقاصدي محض؟
 -2هل قضية التطور ي� المعامالت المالية
ي
 -3ما ه الضوابط واألسس ش
ال�عية للتعامل مع تطور العقود المرصفية وخاصة اإلجارة؟
ي
ش
-4هل هناك تطور للعقود المرصفية مع بقاء الثوابت ال�عية،لو أخذنا بالمثال عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك؟
تأثر عى العقود وتطورها بحسب الحاجة ومرونة ش
-5هل للمقاصد ش
وتيسرها؟
ال�يعة
ي
ال�عية ي

منهجية البحث:

ئ
ت
ـ� لألحــكام
ا� والتحليـ يـى
ـص متطلبــات ومســتلزمات التطــور الفقـ ي
اعتمــد هــذا البحــث عــى المنهــج االســتقر ي
ي
التطيب�،الــذي يقــوم عــى بيــان وتقـ ي
ً
ش
ال�عيــة الماليــة بنــاءا عــى المســتجدات والقضايــا المســتحدثة ،و اســتقراء األدلــة واســتنباط األحــكام منهــا إن لــزم وإتيــان المعلومــات مــن المصــادر

ش
ـالم.
ع للواقعــة وتطبيقهــا عــى إحــدى عقــود المــرصف اإلسـ ي
األصليــة ثــم التأصيــل الــ� ي
ف
ف
نطــاق البحــث :يقتــرص نطــاق دراســة هــذا الموضــوع ضمــن مقاصــد ش
ال�يعــة اإلســالمية وذلــك لبيــان أحــد العقــود المتداولــة ي� الســوق وخاصــة ي�
المصــارف اإلســالمية أال وهــو عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك ف ي� ضــوء المقاصــد.
يف
ومبحث� وخاتمة.
التاىل :مقدمة
 محتويات البحث:وبناء عى ما تقدم أتت هذه الدراسة ضمن المخططي
أما المقدمة:فتشتمل عى أسباب اختيار الموضوع ومشكلته وأهميته وأهدافه ومنهجية وخطة البحث،والمبحث
ف
ف
ف
ـا�
األول:خصصنــاه للتعريــف بالموضــوع وحــرص المفاهيــم ومــدى أهميــة الفهــم المقاصــدي للمســائل الماليــة ي� هــذا العــرص وتطرقنــا ي� المبحــث الثـ ي
ف
ف
ف
إىل جوانــب التطــور ي� فقــه المعامــالت الماليــة وفــق الفهــم المقاصــدي ألحــد العقــود المتداولــة ي� الســوق وخاصــة ي� المصــارف اإلســالمية وذلــك
ً
ف
ـك،و� الختــام نعــرض أهــم النتائــج المرجــوة مــن البحــث والـ تـى توصــل إليهــا
بنــاءا عــى التحقيــق المقاصــدي أال وهــو عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليـ
ي
البحــث.

المبحث األول:التعريف بالموضوع وح� المفاهيم

ف ي� هذ المبحث نتطرق إىل بيان وتوضيح للمصطلحات الرئيسة للموضوع ومدى أهمية الفهم المقاصدي للمسائل المالية ف ي� هذا العرص:

المطلب األول:التعريف بالمصطلحات الرئيسة للموضوع
والعمى لألحكام الفقهية المالية:
العلى
الفرع األول:تعريف تطور
ي
ي

ت
ت
نأ� إىل تعريفه مركبا:
بداية البد من تعريف المصطلحات مفردة حى يكون للمصطلح بأجمعه مفهوم،ثم ي

أوال:تعريف التطور ض ي� اللغة واالصطاح:

ف
ف
ـور»و� األصــل لــه معــان منها:األول:االمتــداد ي�
 -1لغة:من(طور)و(الطاءوالــواو والراء)أصــل صحيــح يــدل عــى معـ فـى واحد،وهــو أصــل كلمة»التطـ
ي
ْ
ف
وقدره([،)]2والثالث :ف
شسء من مكان أو زمان([)]1وفيه ف
بمعى
والنمو،والثا�:التعدي ومجاوزة الحد كقولك عدا طوره أي جاوز حده
معى الزيادة
ي
ي
َ
ًّ
غرهمــا تدريجيــا ([،)]3بحســب الظروف(الزمــان والمكان)والبيئــة.
تحــول مــن طــور ِإىل طــور،أي التنقــل والتغـ يـر مــن هيئــة و حــال إىل ي
ف
ـا� كلمــة طــور نــرى أن المعـ فـى المقصــود مــن طــور واألقــرب إىل منهــج البحــث هــو المعـ فـى الثالــث وهــو التحول،الــذي هــو
وبعــد أتيــان وبيــان معـ ي
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التغـ يـر مــن حــال إىل حــال حســب الزمــان والمــكان والبيئــة المحيطــة بــه.
ف
ف
ـالم مــع اإلشــارة إىل أن هنــاك عمــوم وخصــوص
-2اصطالحا:هنــاك اختــالف ي� التعريــف االصطـ ي
ـال� للتطــور بـ يـ� المفهــوم العــام والفقــه االسـ ي
بينهما،ولكــن الــذي نقصــده بالتطــور هنــا هوالتطــور ف� األحــكام الفقهيــة الماليــة والـ تـى ترتبــط إرتباطــا متينــا بأصــول ش
ال�يعــة اإلســالمية ومقاصدهــا،
ي
ي
ش
ت
بحيــث إن هــذه األحــكام تتمـ ي فـر بالتجديــد والمرونــة والتطــور حســب الضوابــط والقواعــد ال�عيــة الـ يـى وضعــت ألجــل هــذا التطور،لــذا نعــرف
ف
ّ
ش
ع الــذي نــص عليــه الرســولصل هللا علیــه
التطــور الفقـ ي
ـ� المـ ي
ـاىل([ )]4بأنه:مســايرة تغـ يـر أحــوال النــاس بتغـ يـر الزمــان والمــكان ي� إطــار التجديــد الــ� ي
ف
وســلم بقولــه {:إن هللا عزوجــل يبعــث لهــذه األمــة عــى رأس كل مئــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا}([.)]5
([،)]6و� موضــع آخــر يقــول هو:مســايرة
ي
التطــور الطبيــ� ألحــوال النــاس بتغـ يـر الزمــان والمــكان عــى ش�يطــة أن تكــون هــذه المســايرة ف� حــدود النصــوص ش
ال�عيــة فــال تتعــارض أبــدا مــع هــذه
ي
ي
النصــوص)]7[(.

ثانيا:تعريف العلم ض ي� اللغة واالصطاح:

َ
َّ
ش
ال�ء بحقيقته عى ماهو عليه إدراكا جازما وهو ي ف
علم يعل ُم إذا تيقن،ونقيضه الجهل([)]8
اليق� يقال ِ
1لغة:إدراك ي
ت
ـأ� بتعريــف دقيــق للعلــم مــع أنــه أوضــح أن يعرف،ألننــا أمــام أنــواع مــن العلــوم ،فقــد عــرف بأنه:االعتقــاد الجــازم
-2اصطالحا:ليــس مــن الســهل أن نـ ي
ش
ع المتعلــق بأفعــال
المطابــق للواقــع([،)]9أو أنــه معرفــة المعلــوم عــى ماهــو به([،)]10ولكــن العلــم الــذي نعنيــه ونحــن بصــدده هنــا هــو العلــم الــ� ي
ف
المكلف�:وهــو العلــم الـ شـ�ع المأخــوذ والمســتنبط مــن النصــوص ســواء أكان مــن الكتــاب أو الســنة أو األدلــة ش
يف
ال�عيــة األخرى،حيــث يقــال ي�
ي
تعريفه:هــو العلــم الواقــع عــن الكتــاب والســنة وإجمــاع األمــة،و القيــاس عــى أحــد هــذه األصــول الثالثــة([.)]11

العمل ض ي� اللغة واالصطاح:
ثالثا:تعريف
ي

ف
ف
يف
من(عمل)و(الع� والميم والالم)أصل واحد صحيح،وهو عام ي� كل فعل يفعل)]12[(.
� اللغة:وهو مأخوذي
ف
العمى ي� االصطالح:مجهود يبذله اإلنسان لتحصيل منفعة([ ،)]13أو هو:كل فعل من الحيوان بقصد)]14[(.ي
ف
غر العقائد و األخالقيات والمناقب والزهد،وإنما
هذا بصورة عامة أما الذي نريده فهو الذي يتعلق بترصفات وأفعال
المكلف� وما يصدر منهم ي
ي
ف
اإلسالم.
األعمال اليومية من المعامالت المالية والعقود المدنية ي� الفقه
ي

رابعا:تعريف األحكام ض ي� اللغة واالصطاح:

-1لغة:األحكام جمع حكم ويطلق عى عدة معان منها(القضاءوالمنع والعلم والفقه):وإذا تأملنا مادة (ح,ك,م)
ف
ت
ش
ف
ـأ� كذلــك بمعـ فـى
ـ�ءأي المنــع مــن الوقــوع ي� الفســاد،أو حكمــت الرجــل تحكيمــا،إذا منعتــه ممــا أراد،ويـ ي
فإنــه يــدل عــى معى(المنع)كحكــم الـ ي
فَ
ت
َ ْ ُ ُ
َ َ َ
ـأ� بمعـ فـى العلــم والفقــه)]15[(.
القضاءكقولك:حكــم ب ــينهم يحكــم،أي قص،ويـ ي
ف
ش
العمى الذي عرفه األصوليون بأنه:
ع
ي
ي
 �-2االصطالح:نقصد بالحكم هنا الحكم ال� ي
ف
يف
أوالتخير أوالوضع([.)]16
المكلف� باإلقتضاء
مقتص خطاب الشارع المتعلق بأفعال
أ -هو
ي
أوالتخير أوالوضع)]17[(.
ب-مدلول خطاب هللا المتعلق بترصفات اإلنسان والوقائع عى وجه االقتضاء
ي

خامسا:تعريف الفقه ض ي� اللغة واالصطاح:

ْ
ش
ش
ـ� وإدراكــه والفهــم
ال�ءوالعلــم به([،)]18فــإذن ِ
الفقــه بالكــ� :العلــم بالـ ي
-1لغة:مادة(الفاءوالقــاف والهاء)أصــل واحــد صحيح،يــدل عــى إدراك ي

له،وكقولك:فقــه الرجــل يفقــه فقهــا إذا فهــم وعلم،ثــم خــص بــه علــم ش
ال�يعــة)]19[(.
ّ
المعر ي ف
ف� له منها:
-2تعريف الفقه اصطالحا:تعددت التعريفات لمصطلح الفقه حسب
أ -العلم باألحكام ش
ال�عية،عن أدلته التفصيلية باالستدالل)]20[(.
ب -العلم باألحكام ش
ال�عية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية)]21[(.

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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سادسا:تعريف المال ف ي� اللغةو االصطالح:
ف
ـدة،ه تمــول الرجــل أي اتخــذ ماال([،)]22ويطلــق المــال عنــد العــرب عــى كل ماتملكــه
 �-1اللغة:أصله(مول)و(الميــم والــواو والالم)كلمــة واحـ
ي
ي
ـعر وخـ ب فـر..أو غـ يـر ذلــك([)]23
اإلنســان -فــردا أو جماعة-مــن األشــياء مــن دراهــم ودنانـ يـر وشـ ي
ف
غره ولو بحيازة مصدره)]24[(.
-2المال ي� االصطالح :أ-ما أمكن صاحبه التسلط عليه ومنعه عن ي

ب -هو كل ماله قيمة ي ف
ب� الناس،ومنفعة حسب العرف)]25[(.

ً
َّ
ش
ف
سء يمكــن أن
ج-وعنــد االقتصاديـ يـ� :هــو كل ماينتفــع بــه عــى وجــه مــن وجــوه النفع،كمــا يعــد كل مــا يقــوم بثمــن ماال،أيــا كان نوعــه أو قيمته...فــكل ي
ف
يعــرض ي� الســوق وتقــدر لــه قيمــة فهــو مــال)]26[(.
ف
الثا� :تعريف مقاصد ش
ال�يعة:
الفرع ي
ف
-1المقاصــد ي� اللغة:جمــع مقصدوأصله(قصد)مــن بــاب فرصب،و(القــاف والصادوالدال)أصــول ثالثة,يــدل عــى معــان عــدة منهــا([-:)]27
ْ َ
َ ْ ْ ف
العدل:وهوالتوســط بـ ي ف
ـ� اإلف ـراط والتفريط،ومنــه قولــه
تعاىل(واق ِصــد ِ ي� َمشـ ِـيك)لقمان19 :
ت
َ
تعاىل(و َعـ َـى َّ ِ َ ْ ُ َّ
ـأ� بمعــان أخــرى
االســتقامةومنه قولــهيل)النحل،9:هوالطريق المســتقيم القاصــد الــذي ال اعوجــاج فيه([،)]28وقــد يـ ي
الل قصــد السـ ِـب ِ
ّ
ش
واألم)]29[(.
ـ�ء وإتيانــه واالعتمــاد والتوجــه إليــه
منها:طلــب الـ ي
ف
ش
ش
يف
من(�ع)فـ(الشـ ي ف
اءوالع�)أصــل واحد([،)]30وتســتخدم لعــدة معــان منها:الرفــع و البيــان واإلظهــار
ـ� والر
-2ال�يعــة ي� اللغة:أصلهــا مأخــوذة
� َعـ ًـة َوم ْن َه ً
اجــا) المائدة،48:أي :ش
تعاىل(لـ ُـك ٍّل َج َع ْل َنــا ِم ْن ُكـ ْـم شِ ْ
ال�عــة والمنهــاج الطريــق الواضــح.
وموردالشــاربة المــاء ونهــج الطريــق الواضح،ومنــه قولــه
ِ
ِ
([)]31

ف
ش
ش
ه
ـاء� تحديــد المفهــوم االصطـ ي
-3مقاصــد ال�يعــة اصطالحــا:وردت عبــارات العلمـ ي
ـال� للمقاصــد متعــددة ومتنوعــة منهــا - :إن مقاصــد ال�يعــة ي
الغايــات الـ تـى وضعــت ش
ال�يعــة ألجــل تحقيقهــا لمصلحــة العبــاد)]32[(.
ي
ش
ت
الى وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها)]33[(.
أو المراد بمقاصد ال�يعة:الغاية منها،واأل�ار يث
ه:
بعد التطلع والدراسة لتعريفات ي
كثرة للمقاصد يرى الباحث أن التعريف المناسب واألكر انضباطا ي
ف
ف
ش
الى أراد الشارع من ش
ت
ت�يعاته تحقيق مصالح الخلق ف ي� الدارين).
(
ي
المعا� والحكم الملحوظة ي� األحكام ال�عية ي
الفرع الثالث:العالقة ي ف
والتغير:
الفق� والتجديد
ب� التطور
ي
ي
ف
هناك مصطلحات قد ظهرت ي� العرص الحديث بصورة واسعة وظاهرة للعيان من قبل العلماء المعارصين و

المتعلــق بالفقــه وأصولــه مــع أنهــا قديمــة واســتعملت اســتعماال محــدودا عنــد الفقهــاء والعلمــاء القــدام بعكــس يومنــا هــذا ،منها:التجديــد والتغيـ يـر،
حيــث لهمــا عالقــة بمصطلــح التطــور ،ألن كل واحــد مــن هــذه المصطلحــات لــه مدلــول خــاص مختلــف عــن اآلخــر ،و لمعرفــة العالقــة بينهمــا البــد
مــن الوقــوف عــى تحديــد مفهــوم التجديــد والتغيـ يـر.

أوال :العاقة ي ض
ب� التطور والتجديد:

ت
نأ� ببيان العالقة بينه ي ف
وب� التطور:
بداية البد من توضيح وبيان لمفهوم ومدلوالت التجديد ثم ي
َ
ّ
ّ
ش
ـ�ء يجــدده
-1تعريــف التجديــد لغة:مأخــوذ مــن جــد بجــد جديدا،والجديــد نقيــض الخلق،والخلــق القديم،فالجديــد نقيــض القديــم ،وجــدد الـ ي
ت
َّ
ّ
ف
ف
بمعى(القطع)يقــال جــد النخــل أي قطــع ثمــره ،)]34[(،والجديــدان واألجــدان الليــل
ـأ�
صـ يـره جديدا،بمعــى حــول القديــم فجعلــه جديدا،وكذلــك يـ ي
والنهار([،)]35ألنهمــا اليبليــان أبــدا.

ف
ف
مــن النقــول الســابقة يمكــن القــول إن التجديــد ي� أصــل معنــاه اللغــوي يبعــث ي� الذهــن تصــورا تجتمــع فيــه ثــالث معــان متصلــة اليمكــن فصــل
ف
ش
ش
ف
ـ�ء
ـ�ء قــد كان ي� أول األمــر موجــودا وقائمــا للنــاس بــه عهد،وثانيهــا:أن هــذا الـ ي
أحدهــا عــن اآلخر،ويســتلزم كل واحــد منهــا المعــى اآلخر:أولهــا:أن الـ ي
ش
ـ�ء قــد أعيــد إىل مثــل الحالــة الـ ت يـى كان عليهــا قبــل أن يبــى ويخلــق)]36[(.
أتــت عليــه األيــام فأصابــه البــى وصــار قديمــا خلقــا ،و ثالثهــا:أن ذلــك الـ ي
ف
ف
الحارص،وذلــك بســبب وجــود األحاديــث النبويــة الـ ت يـى
-2التجديــد ي� اإلصطالح:لقــد وردت تعريفــات عديــدة للتجديــد منــذ ســلف األمــة إىل يومنــا
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ذكــرت فيهــا مصطلــح التجديد،لــذا كان هــذا المفهــوم لــه معـ فـى ودالالت ف� كل عرص،مــع أن هــذا المصطلــح قــد شــاع بـ ي ف
ـ� العلمــاء والفقهــاء إال أننــا
ي
ف
نــرى أن تعريفــه متناثــر ي� ثنايــا كتــب ش�وح الحديــث والطبقــات والعقيــدة والفقــه وغـ يـر ذلــك،وكان التجديــد كمســألة علميــة موضــع بحــث ودراســة
ف
ف
و� مجالســهم ي� كل قــرن ويتداولــون فيمــا بينهــم اآلراء واألفــكار عنه،ومــع هــذا لــو اطلعنــا عــى كتــب علمــاء الســلف وآرائهــم اليمكــن
مــن قبــل العلمــاء ي
ف
ف
ـال� الــذي عــرف بــه
أن نــرى تعريفــا ومعــى دقيقــا و محــددا للتجديــد بالمعــى االصطـ ي
ت
يأ� بعض تعريفات للتجديد من قبل علماء السلف والمعارصين:
هذا المصطلح([ ،)]37وفيما ي
أ-إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة واألمر بمقتضاهما)]38[(.
يب� السنة من البدعة ث
ب-وجاء ف� كتاب»فيض القدير»قوله(:يجدد لها دينها أي ي ف
ويكر العلم وينرص أهله ويك� أهل البدعة ويذلهم)]39[(.
ي
ج-هو تنقية اإلسالم من كل جزء من أجزاء الجاهلية،ثم العمل عى إحيائه خالصا محضا عى قدر االمكان)]40[(.
فف
والمحدثات،وتريله عى واقع الحياة ومستجداتها)]41[(.
د-هو إحياء وبعث ما اندرس منه،وتخليصه من البدع
ه ــالتجديد هــو االحتفــاظ بجوهــر البناءالقديم،واإلبقــاء عــى طابعــه وخصائصه،وترميــم مايـ يـى منــه وتقويــة ماضعــف مــن أركانه،وإدخــال تحســينات
عليــه التغـ يـر مــن صفته،والتبــدل مــن طبيعتــه)]42[(.
ف
ال�يعة ف� واقعها ف
و-هو اسم جامع لكل مايحقق ش
وين� مايخل بها،هذا كان تعريف التجديد مطلقا أما تعريفه ي� فقه المعامالت المالية،فهو:اسم
ي
ي
ال�يعة ف� مجال المعامالت المالية ف
جامع لكل مايحقق ش
وين� مايخل بها)]43[(.
ي
ي
مــن مجمــوع هــذه التعريفــات نــرى أن المقصــود مــن التجديــد هــو إحيــاء الديــن وإظهــار مــا انــدرس مــن التطبيقــات و العلــوم المتعلقــة بالقــرآن والســنة
ـلم� إىل التمســك ممــا تمســك بــه جيــل الصحابــة والتابعـ ي ف
،ونـ شـ� العلــم ونقلــه مــن جيــل إىل جيــل عــى نهــج الســلف الصالــح والعــودة بالمسـ ي ف
ـ� ودفــع
ماينقــض هــذا المنهــج القويم،وليــس معنــاه تبديــل الديــن أو تعديــل نــص مــن نصوصــه أو تغيـ يـر الحقائــق الثابتــة القطعية،بــل معنــاه إعادتــه إىل أصلــه
ف
ت
ـ� وتنقيتــه مــن األدران والبــدع الـ ت يـى تعلــق بــه)]44[(.
الصـ ي
ـا� النـ ي
ف
ـالم البــد أن يجــاري تطــورات حيــاة البـ شـ�
مــن هــذا المنطلــق نقــول إن هنــاك عالقــة وطيــدة بـ يـ� التطــور الفقـ ي
ـ� وتجديــده،ألن الديــن اإلسـ ي
ّ
ونهضته،وأن يجدد فقهه ويطوره وأن الينفصل عن مواكبة الحياة ودروبــها ووسائلها التكنلوجية والمعرفية والعلمية،بحيث اليتعلق هذا التطور
ُ
ُ َُ ْ َ
ْ
ُ ََ ُ
َْ ْ ُ َ ُ
َ ُ َْ
ـت لكـ ُـم ِاإل ْســا َم ِد ًينا)المائدة،3:فــال
بالديــن نفســه،ألنه أ كمــل مــن قبــل هللا ســبحانه كمــا قال(ال َيـ ْـو َم أ ك َملــت لكـ ْـم ِدينكـ ْـم َوأت َم ْمــت عل ْيكـ ْـم ِن ْع َمـ ِ ت يـى َو َر ِضيـ
ف ف
ـا� ي� علمــه وأوضاعــه المعيشــية و االقتصاديــة والسياســية
يجــوز تبديلــه
ي
وتغيره،ولكــن البــد لهــذا الديــن أن يكــون لــه موقــف مــن تطــور الحيــاة اإلنسـ ي
ش
ع مناســب
وعاداتــه اليوميــة والبيئيــة ي
وغرها،ولكــن تطــورا إىل األحســن بفضــل األســاليب والوســائل العلميــة المتطــورة النتــاج واســتنباط حكــم � ي
وواضــح لمشــكالت ومســتجدات العــرص يتفــق مــع روح ش
ال�يعــة ومقاصدهــا)]45[(.

ثانيا:العاقة ي ض
والتغي�:
ب� التطور
ي

لبيان العالقة ي ف
التغير ف ي� اللغة واالصطالح:
التغير والتطور البد من توضيح وبيان لمفهوم ومراد
ب�
ي
ي
ت
ت
ش
ـأ� بمعـ فـى االنتقــال :االنتقــال مــن حــال إىل حــال أي كــون
ـ�ء عــن حالــه أي تحول،وأيضــا يـ ي
-1تعريــف التغيـ يـر لغة:يـ ي
ـأ� بمعــان منها:التحول،تغـ يـر الـ ي
ش
ش
ـ�ء بغـ يـره)]46[(.
ـ�ء بحــال لــم يكــن لــه قبــل ذلــك،أو االستبدال:اســتبدال الـ ي
الـ ي
ش
ال�ء من حالة إىل حالة أخرى)]47[(.
-2تعريف
ي
التغر إصطالحا :هو انتقال ي

ـال� اســتمداد لمعنــاه اللغــوي واليخــرج عنــه بصــورة عامــة،ألن التغـ يـر ظاهــرة طبيعيــة كونيــة يشــمل التغيـ يـر المــادي والمعنوي،فقــد
ومعنــاه االصطـ ي
ـ� أي تغـ يّـر
يكــون إيجابيــا أوســلبيا،بالنتيجة هــو انتقــال أو تحويــل مــن وضــع موجــود إىل وضــع أفضــل أو أســوأ .أمــا إذا تعلــق األمــر بتغيـ يـر الوضــع الفقـ ي
م�وعــة إىل حالــة غـ يـر ش
األحــكام مــن حالــة ش
م�وعــة أو مــن الحــالل إىل الحرام،فهــو اســتبدال للحكــم حســب مناســبته للزمــان والمــكان حيــث تختلــف
األحــكام عنــد تطبيقهــا باختــالف الظــروف والمالبســات المحيطــة بالنازلــة أو الحادثــة.

ف
لــذا هنــاك عالقــة متبادلــة وتكامليــة بـ ي ف
والتغر،بحيــث إن التغيـ يـر يــؤدي إىل التطــور واالرتقــاء إىل األفضــل ي� الغالــب إن عرفنــا طبيعــة
ـ� التطــور
ي

التغيـ يـر وكيفيــة التعامــل معــه بالحكمــة والمعرفــة ووازنــاه بموازيــن جلــب المصالــح
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ودرءالمفاسد و إحقاق الحق عند التطبيقات الفقهية عى األفراد والمجتمع.

ض
الثا�:األسس والضوابط ش
ال�عية لتطور األحكام المالية:
المطلب
ي

ال�ع ومدى ش
هنا نتطرق لدراســة مســألة تطور األحكام المالية من حيث تأسيســه ش
يثر جدال علميا
م�وعيته و تأصيله ألن موضوعا كهذا قد ي
ي
ف
وعمليــا عنــد أهــل العلــم والباحثـ ي ف
والتغير،فهــل كل تطــور أو تجديــد ي� األحــكام الماليــة موافقــة مــع
ـ� والمفكريــن الذيــن يهتمــون بقضيــة التجديــد
ي
ف
النصــوص ش
ال�عيــة أي أن هــذا المجــال مـ تـروك الجتهــادات العلمــاء بــدون تأصيــل أو تأســيس للقضيــة أم بالعكــس هنــاك ضوابــط وأســس ي� التعامــل
مــع األحــكام الماليــة ف ي� اإلســالم،لذا البــد مــن وضــع ضوابــط و أســس ش�عيــة للتطــور وتكييفــه وخاصــة ف ي� واقعنــا المعــارص.

ض
التأصيل لمسألة تطور األحكام المالية:
والمب�
الفرع األول:األساس
ي

ً
بالنظر إىل مكانة األحكام المالية والمتعلقة بالحياة والمعيشة اليومية لالنسان،نرى أن هناك طروءا ونوازل جديدة

عــى األمــوال ومعامالتها،فيفــرض هــذا عــى أهــل العلــم بيــان هــذه النــوازل والوقــوف عــى تكييفهــا ويضعــوا لهــا أحكامــا جديــدة توائــم مــع الواقــع
ف
المعــارص لصيانــة أمــوال النــاس عــى أســاس ومبــدأ العــدل وعــدم الظلــم والجور،وهــذا مايريــد منــا تطــورا ي� األحــكام الماليــة تنســجم وتالئــم المقاصــد
ش
ال�عيــة الســتقرار الحيــاة والســوق ،ولكــن مــع وجــود ضوابــط ومبــاديء مصلحيــة عامــة منبثقةمــن النصــوص برؤيــة صحيحــة معارصة،ولمــا كان
الهــدف مــن تطــور األحــكام الماليــة هومســايرة التغيـ يـرات االجتماعيــة والســوقية ,فــإن ذلــك التطــور ليــس عــى إطالقــه وعمومه,ولكــن لــه ضوابــط و
ً
ت
التتغر التطور أو تبدل ,أو تحرف بناءا عى الهوى و المصالح الفردية،ومن هذا المنطلق البد من بناء أساس
وردها،حى
أسس,ال تجوز تجاوزها
ي
ف
ش
ع تســتند إليهــا عنــد ضبطها:وهــذا األســاس تبـ فـى عــى معرفــة أقســام األحــكام الفقهيــة ي� االســالم مــن حيــث قطعيتهــا أو اجتهاديتها،فيمكــن
�ي
تقســيمها بهــذا االعتبــار عــى نوعـ ي ف
ـ� وهمــا:
أوال :األحــكام القطعيــة ثبوتــا وداللــة([ :)]48نقصــد بهــا األحــكام الـ تـى اليتطرقهــا ف
أد� مراتــب الظــن والـ ت يـى ثبتــت بأدلــة قطعيــة الثبــوت وقطعيــة
ي
ـة،وه األحــكام الثابتــة ببعــض الكتــاب والســنة والمتواترة،حيــث إن القطعيــات امجــال لالجتهــاد فيهــا وال التغيـ يـر بتغـ يـر الزمــان والمكان،وهــذه
الداللـ
ي
ليــس للعالــم إال التســليم واالنقيــاد لها-نصــوص الكتــاب

ف
والسنة المتواترة ثبوتا والقطعية داللة ،)]49[(-وجاء ي�»الموافقات»مانصه ( فأما
القط� :فال مجال للنظر فيه بعد
ي
ف
ف
ف
ـ� أو ي� اإلثبــات ،وليــس محــال لالجتهاد)([،)]50فاألحــكام الثابتــة بذلــك مثــل أصــول الديــن كااليمــان بــاهلل والرســل
وضــوح الحــق ي� النـ ي
الزنــا،

والقتل،وال�قة،وأيــات

المواريث،والمقــدرات

واالنبياءوالبعث،وكوجــوب الصلــوات الخمس،والزكاة،والصوم،والحج،وكحرمــة
ف
ش
ا� فأجلــدوا كل واحــد منهمــا مائــة جلدة)النور،1:لــذا فإن(األمــر الــذي يجــب تأكيــده
ال�عية،كالحــدود والكفارات،وذلــك مثــل قولــه تعاىل(الزانيــة والـز ي
ت
ت
ف
ه
ـ� مــن جهـ يـى الثبــوت والداللــة ال يجــوز أن نــدع للمتالعبـ يـ� أن يجــرؤوا عــى اقتحــام حمــاه ،فــإن هــذه القطعيــات ي
بقــوة هــو أن ماثبــت بدليــل قطـ ي
ـرواس لألرض،تمنعهــا أن تميــد و تضطــرب،وال يجــوز لنــا التســاهل مــع قــوم
ـة،وه لهــا بمثابــة الـ
عمــاد الوحــدة االعتقاديــة والفكريــة والعمليــة لألمـ
ي
ي
مــن األدعيــاء ،يريــدون أن يحولــوا القطعيــات إىل محتمــالت)([.)]51
التغير والالتطوير واليدخل دائرة االجتهاد،وهو ثابت
بناء عى ماسبق فإن هذا القسم (ثابت دائم اليقبل
ي
ت
الى نص عليها القرآن)([.)]52
بدليل
قط� الشبهة فيه،كمعظم أحكام المواريث ي
ي

الى للعالم أن يبذل وسعه وجهده المبنية عى رعاية مصالح العباد ش
ت
ال�عية لمعرفة معناها وكيفية
ثانيا:األحكام االجتهادية:نقصد بهذه األحكام ي
تف
ت
والى تختلف باختالف أحوال الناس وعاداتهم ومقاصدهم وحوائجهم،ويمكن
تطورها،ولكن مع االلرام بالنصوص ومقاصدها وعدم مخالفتها ي
يف
قسم�:
أن نقسم هذه األحكام إىل
غره،حيــث
وه األحــكام الـ ت يـى داللتهــا عــى المعـ فـى ظنيــة القطعية،ألنهــا تــدل عــى معـ فـى ظـ ف يـى ويحتمــل الداللــة عــى ي
-1أحــكام ظنيــة الداللــة([ :)]53ي

يتجاذبــه مجموعــة مــن القواعــد والمقاصــد ش
ال�عيــة الـ ت يـى البــد مــن مراعاتهــا لمصالــح العباد،و(ألنهــا ثبتــت بأدلــة ظنيــة الثبــوت والداللــة معــا،أو
قطعيــة الثبــوت ظنيــة الداللــة)([.)]54

وهــذه األحــكام ظنيــات فيهــا مجــال لالجتهــاد مــن قبــل العلمــاء للوصــول إىل الحق،وجــاء ف� كتاب»االجتهــاد ف� ش
ال�يعــة اإلســالمية»مانصه(ونوع
ي
ي
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 359
ف
ـاروع ي� ش�عيتــه الزمــان والمــكان والعــرف والحال،كبعــض أنــواع العقوبــات التعزيرية،وبعــض
آخر-ظـ ف يـى الداللة-يقبــل االجتهــاد والتجديــد ،وهــو مـ
ي
ف
األحــكام المبنيــة عــى العــرف والعــادة وأحــوال النــاس ي� ذلــك العرص،فــإذا تغـ يـرت تغـ يـر الحكــم المؤســس عليهــا،ألن المعلــول يــدور مــع علتــه وجــودا
وعدمــا)([)]55
-2وه االحــكام الـ تـى التســتند مبـ ش
ـا�ة عــى نــص
قط�،بــل مســتندها نــص ظـ ف يـى أو عــرف أو مصلحــة ســكت عنهــا النصــوص أو الـ ت يـى تــرك الشــارع
ي
ي
ي
ف ف
ف
ث
ـا،وه األحــكام الـ ت يـى تحتمــل أ كــر مــن معــى ي� مجــال التأويــل ،ويمكــن للعالــم أن يبــذل جهــده
للمخاطــب فيهــا حــق االجتهــاد ي� اســتنباط األحــكام فيهـ ي
ف
التغير والتطوير
بتغر أحوال الناس ومصالحهم،لذا يقبل
غر ثابتة
ي
وتتغر ي
ي
وتغرها،ألن طبيعة هذه األحكام ي
ووسعه ي� هذه األحكام وأن يطورها ي
ويدخــل دائــرة االجتهــاد عــى النحــو الــذي تتحقــق منــه المصلحــة العامــة للناس،وتمثــل هــذه األحــكام أ كـ تـر أنــواع
األحكام ش
ال�عية([.)]56
ً
ـاءا عــى ماســبق نقول:لمعرفــة األحــكام ش
ال�عيــة ومــدى تطويرهــا وتجديدها،البــد أن نعــرف أقســام األحــكام حيــث تنقســم إىل األقســام
وبنـ
الســابقة،وخاصة الماليــة منهــا،وإذا أردنــا أن نطــور حكمــا فقهيــا ماليا،البــد مــن التميـ ي فـر بـ ي ف
ـ� هــذه األقســام وعــدم االختــالط فيمــا بينها،ألنــه مــن
الخطــأ والخطــر أن نخلــط أحــد النوعـ ي ف
ـ� باآلخــر عــى هــوى وتصــورات عقليــة بحتــة دون الرجــوع إىل االعتبــارات القطعيــة والظنيــة للنصــوص
ش
وتغيرها،وعنــد عــدم اعتبــار هــذه
ال�عية،فنطــور مــاال يقبــل التطوير،كاألحــكام القطعيــة ثبوتــا وداللــة،أو نوقــف مــا يمكــن تطويرهــا وتجديدهــا
ي
األساســيات والمبـ فـا� التأصيليــة للتطــور تصبــح ش
ت
ـاؤوا،ومى شــاؤوا
ال�يعــة عجينــة بيــد أهــل التطــور العقـ يـى البحت،يطورونهــا كيفمــا شــاؤوا ولمــا شـ
ي
مــن غـ يـر رقيــب والعتيــب.

ض
الثا�:الضوابط ش
الفقیه لألحكام المالية:
ال�عية لمسألة التطور
الفرع
ي
ي

ف
ف
ـى لألحــكام الفقهيــة الماليــة ,وكيفيــة التعامــل مــع النصــوص
بعــد أن عرضنــا ي� الفــرع األول األســس العلميــة والمبـ ي
ـا� الدالــة عــى مســألة التطــور العلـ ي
ال�عيــة مــن حيــث المبــدأ التطــوري أو عدمه،نـ تـأ� إىل بيــان الضوابــط ش
ش
الفق�,مــن هــذا المنطلــق البــد مــن وضــع تصــور مالئــم
ال�عيــة للتطــور
ي
ي
وصحيــح للتطــور مــن حيــث ضبطــه عــى أســس أصــول ش
ال�يعــة ومقاصدهــا و قواعدهــا الثابتــة والقطعيــة،ألن التطــور مرتبــط باألحــكام االجتهاديــة

ف
ف
ش
ـالم،ومصالح العبــاد الـ ت يـى مــن أجلهــا وضعــت
اع ي� التطبيــق لألحــكام ال�عيــة مرونــة وســعة وشــمولية الديــن اإلسـ ي
ـ� أن ت ـر ي
دون القطعية،لــذا ينبـ ي
ف
ال�يعــة ،والــذي نحــن بصــدده ونقصــده هنــا مــن الضوابــط ش
ش
ال�عيــة هــو االلـ ت فـرام واألخــذ بالجوانــب العلميــة والعمليــة الفقهيــة الماليــة ي� ضــوء
ف
مقاصــد ش
ال�يعــة وفحواهــا  ،لضبــط التطــور والتجديــد االجتهــادي ي� هــذا
ف
الماىل:
الفق�
المجال حسب النوازل و المستجدات،فمن هذا المنظور البد من مراعاة الضوابط التالية ي� التطور
ي
ي

المطور(أهلية التطور):
القسم األول:الضوابط المتعلقة باعتبار النظر إىل
ِ

ف
ف
ف
ش
ـ� مراعــاة األهليــة
إنــه مــع قولنــا بــرصورة وجــود تطــور وتغـ يـر ي� األحــكام ال�عيــة القابلــة للتطــور وخاصــة المتعلقــة بالمعامــالت الماليــة ،ولكــن ينبـ ي
ـ� عــى اإلفتــاء بــال علــم وفقــه ف� ش
العلميــة الرصينــة للمطور،حيــث اليجــوز لمــن يقــوم بالتطــور جاهــال أو مــن عــوام النــاس أومــن المتجرئـ ي ف
ال�يعــة
ي
ـاطى االجتهــاد ولواحقــه عــى ر ي ف
ف
ـاي� همــا كمــا يقول(ومايتوقــف منهــا عــى الر ي ف
ـ� أسـ ي ف
ـ� وركنيـ ي ف
كرتـ ي ف
كن�-حــذق
اإلســالمية ومقاصدها،وللقــد بــى الشـ ب ي
ف
ف
ش
ت
ـاطى ي� الموافقــات عــى
اللغــة العربيــة حــى يكــون المجتهــد ي� معرفــة ترصفاتهــا كالعرب،وفهــم مقاصــد ال�يعــة عــى كمالهــا )]57[()-وركــز الشـ ب ي
مســألة المقاصــد و فهمهــا واهتــم بهــا كثـ يـرا ونبــه عــى العمــل بهــا وخاصــة لمــن أراد الحصــول عــى مرتبــة االجتهــاد حيــث يقول(إنمــا تحصــل درجــة
ف
ش
يف
ـا� :الممكــن مــن االســتنباط بنــاء عــى فهمــه فيها)([)]58وأشــار إىل
االجتهــاد لمــن اتصــف
بوصف�:أحدهما:فهــم مقاصــد ال�يعــة عــى كمالهــا .والثـ ي
ف
ف
ت
ـا� مــن المصالــح و المفاســد
ذلــك ي� موضــع آخر(االجتهــاد إن تعلــق باالســتنباط مــن النصوص،فــال بــد مــن اشــراط العلــم بالعربيــة ،وإن تعلــق بالمعـ ي
ف
ف
مجــردة عــن اقتضــاء النصــوص لهــا أو مســلمة مــن صاحــب االجتهــاد ي� النصوص؛فاليلــزم ي� ذلــك العلــم بالعربية،وإنمــا يلــزم العلــم بمقاصــد الـ شـ�ع
ف
ش
ش
ت
ع مــن دليله،لــذا
ـى مــن المطــور حــى يصــل إىل حكــم � ي
ـص مســألة التطــور بــذل أقــص جهــد علـ ي
مــن ال�يعــة جملــة شــخص مســلم،حيث تقتـ ي
ف
البــد أن تتوافــر ش�وط المجتهــد ي� المطـ ِـور،أو عــى األقــل أن يعــرف العلــوم اإلســالمية مــن معرفــة آيــات األحــكام و أحاديــث األحكام،وعلــم الناســخ
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
المعى،وعلــل األحــكام واللغــة العربيــة وأن يــدرك
والمنســوخ،وعلم الحديــث ومعرفــة األدلــة وطــرق االســتنباط منهــا وأوجــه داللــة اللفــظ عــى
ف
ف
ممراتــه وخاصــة ف� عرصنــا الحـ ف
ـر� العلــى للمطــور ومــن ي ف
ش
ـارص-
ي
مقاصــد ال�يعــة اإلســالمية ي� اســتنباط األحكام-وهــذه مــن أهــم التحصيــل المعـ ي
ي
ً
الفق�([،)]60وماقلنــاه بنــاءا عــى العمــل
،ومعرفــة أحــوال الناس,وعاداتهم,وأعرافهم,ومتابعــة التغـ يـرات الـ ت يـى تطـرأ عــى المجتمع،ومعرفــة التكييــف
ي
بقاعدة(مااليتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب)([ ،)]61وممــا الشــك فيــه أن اإلحاطــة بعلــم المقاصــد مــن قبــل المجتهــد أو المفـ ت يـى تمكنــه مــن التعامــل
ـ� النصــوص واألحــكام وحســن ف ف
تريــل هــذه األحــكام إىل الواقــع وذلــك بالجمــع بـ ي ف
مــع النصــوص والنظــر فيهــا و يربــط بـ ي ف
ـ� مايقتضيــه النصــوص مــن
أحــكام وبـ ي ف
ـ� مايقتضيــه الواقــع بحيــث يمكــن
ش
ع من هذا الجمع)]62[(.
تحقيق المقصد ال� ي

ض
الثا� :الضوابط المتعلقة بالتطور باعتبار النظر إىل المسألة كعملية علمية مقاصدية:
القسم
ي

ف
ف
ش
ت
الى البد من مراعاتها
ي� هذا القسم نتحدث عن مجموعة من األصول والضوابط ال�عية والمقاصدية كمنهجية علمية ي� المعامالت المالية ي
واألخــذ بهــا ف� مجــال التطــور الفقــ� العمــى لألحــكام ش
ال�عية،منها:
ي
ي
ي
ض
أوال :رعاية النصوص ش
ال�عية واألخذ بها والتحقق من قطعيتها وظنيتها ي� مجال المعامات المالية:
ف
ال�عية مصدر أساس لألحكام ش
إن النصوص ش
ال�عية ي� كل حادثة أو واقعة عى اختالف الزمان والمكان
ي
ف
ينب� عى العالم المطور اعتبار هذا المصدر واألخذ به والعول عليه
و األحوال وخاصة األمور المالية منها،لذا ي
ف
ف
ف
ف
َ
تعاىل(ما َف َّر ْط َنا ف� ْال ِك َتاب ِم ْن شَ ْ
س ٍء)(األنعام)38:
ي� كل نازلة تحدث ي� هذه األمة،وخاصة ي� المعامالت المالية المعارصة،وهذا يتحقق ي� قوله
ِ
ِي
ي
َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً ُ ِّ شَ ْ َ ُ ً َ َ ْ َ ً َ ُ ْ
ف
ـ�ى ل ْل ُم ْســلم فَ
ر� هللا عنــه
ِِي
س ٍء وهــدى ورحمــة وبـ ش َ ِ
�) (النحل،)89:ومــاورد عــن ب ي
أ� هريــرة ي
وقولــه ســبحانه(ونزلنا عليــك ال ِكتــاب ِتبيانــا ِلــكل ي
ف
ت
ـلم{إ� قــد تركــت فيكــم شـ ي ف
ـنى،ولن يتفرقــا حـ تـى يــردا عـ يـى الحــوض}
قال:قــال رســول هللا صــل هللا عليــه وسـ
ي
ـيئ� لــن تضلــوا بعدهماكتــاب هللا وسـ ي
ف
ـص إىل تحقيــق الحــق وجلــب المصالــح الدينيةوالدنيويــة ألفـراد
([،)]63فــإن العــول عــى النصــوص واعتبارهــا عــى الوجــه الصحيــح والمقاصــدي تفـ ي
ف
ف
ش
ـة� اإلســالم([،)]64يقول
ـص إىل الفســاد وعــدم م�وعيــة المعامــالت الماليـ ي
المجتمــع واألمــة عامــة وعــدم اعتبارالنصــوص وعــدم العــول عليهــا تفـ ي
ف
ش
ف
ـا� منهمــا ،ومــن جعــل ذلــك دأبــه وجدهــا
ك�(عــى فقيــه النفــس ذي الملكــة الصحيحــة تتبــع ألفــاظ الوحيـ يـ� الكتــاب والســنة واســتخراج المعـ ي
الزر ي
مملــوءة,و ورد البحــر الــذي اليـ ف فـرف)([.)]65
ف
ينب� لمن يتصدى للتطور ف� المجال الماىل أاليخرج عن المسار الصحيح ش
لل�يعة ،وذلك بعدم التصادم مع النصوص القطعيةأي فرصورة
ي
ي
لذا ي
ف
ش
ـة� اإلســالم،ألن
التحقــق مــن قطعيــة النصــوص وثوابتهاومقاصدها،وكمــا أ�نــا ســابقا أنــه اليجــوز الخــروج و التصــادم مــع النصــوص القطعيــة الثابتـ ي
ش
ف
ـالم وأسســه ومقاصــده العليا،كمايقــول
الدريى(إنســانية ِق َيمــه الـ ت يـى تمتــاز بالســمو والشــمول والثبات،عــى
ه قيــم الت�يـ ـ ــع اإلسـ ي
ي
هــذه القطعيــات ي
ُّ
ت
ـة،ه
الرغــم
ي
من»التغرات»البيئيــة،ألن هــذه « القيم»تضمنتهــا نصــوص قاطعــة الداللــة الـ يـى تجعلهــا من»الثوابت»لتعلقهــا بمصالــح إنســانية ثابتـ ي
ُ
جديــرة بالهيمنــة عــى الحيــاة اإلنســانية،مهما طــال الزمــان،وإال فقــدت هــذه الحيــاة معـ فـى إنســانيتها،وأفرغت مــن محتواها،فكانت»ثوابــت تحمــل
َ
ف
ف
ف
ي� معناهــا عنــارص بقائهــا واســتمرارها أبــد الدهــر مــادام ي� الدنيــا إنســان)([،)]66وعى هــذا نقــول إن هنــاك قطعيــات ي� المعامــالت الماليــة ثابتــة
التتغـ يـر بتغـ يُّـر الزمــان والمكان،واليســوغ أن يكــون هــذا القســم محــل اجتهــاد عنــد العلمــاء ،فأحكامــه قطعيــة باقيــة مهمــا تطــورت الحياة،فهــذه األحــكام
ت ف ف
ف
ش
ت
ا� ي� العقــود
ـ� ي� بنــاء المعامــالت الماليــة مثــل الــر ي
متعلقــة بأصــول ال�يعــة ومبادئهــا العامــة األساســية والـ يـى اتســمت بســمة الثبــات والقطـ ي
والوفــاء بها،وحرمــة الربــا والغــش)]67[(.
ف
ف
وعليه نقول إن األصل ي� ماهية العقود وطبيعتها هو الثبات وعدم التطور فيها،وإنما يدخل التطور ي�
ت
الى تتعلق بوســائل وشــكليات إجراء المعامالت المالية قبل إنعقاد المعامالت ووقتها وبعد االنعقاد،وهذه الوســائل تتطور بتطور العرص
األحكام ي
والظــروف واألعراف،فالمانــع حينئــذ مــن تطــور هــذه الوســائل وفــق الضوابــط ش
ال�عيةومقاصدهــا ،مثــال :كالنقــود فقــد تغـ يـرت وتطــورت مــن الذهــب
ت
األلكرونيــة ،وتطــورت التجــارة
وغرهــا ثــم تطــور إىل الشــيكات والصكــوك والكمبيــاالت والنقــود
والفضــة إىل النقديــة كاألوراق النقديــة والمعــادن ي
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ت
ش
ـات،و�كات التأمـ ي ف
ـ� والمصــارف
األلكرونية،وكذلــك وجــود مؤسســات ماليــة ومرصفيــة وتأمينيــة و األســواق الماليــة كالبورصـ
البســيطة إىل التجــارة
ف
ـاىل وهــذا
اإلســالمية وغـ يـر ذلك،وهــذا يــدل عــى أن مجــال المعامــالت الماليــة مجــال فســيح للتطــور ي� أحكامهــا وتطبيقاتهــا الفقهيــة عــى الواقــع المـ ي
يقــف عــى اجتهــادات العلماء،ولكــن بمــا يوافــق مقاصــد ش
ال�يعــة مــن حفــظ األمــوال ورعايــة مصالــح النــاس عامــة وتكفيــل حاجياتهــم([.)]68
بالتيس� وسعة ش
ال�يعة اإلسامية:
ثانيا:األخذ
ي
المقصــود مــن هــذا الضابــط هــو تحقيــق التيسـ يـر ورفــع الحــرج عــن النــاس بمــا يالئــم ويوافــق مقاصــد ش
ال�يعــة ومصالــح العبــاد عنــد الحكــم عــى
ف
ف
ـ� أن تكــون هــذا الضابــط موقــع اهتمــام أهــل العلــم عنــد الحكــم والبــت ي� الموضوعــات
المســائل الماليــة المســتجدة عــى أســاس التطــورات ،وينبـ ي
ف
الماليــة ألن أ كـ ثـر األحــكام المتعلقــة بهــا موضــع اجتهــاد لــذا يتأثــر بتغـ يـرات العــرص والواقــع وهــذا يتطلــب تطــورا ي� األحكام،واألدلــة عــى التيسـ يـر و رفــع
ف
ف
ـاطى بقولــه(:إن األدلــة عــى رفــع الحــرج ي� هــذه األمــة بلغــت مبلــغ القطــع)([ )]69كقولــه
الحــرج ومــا ي� معناهمــا و األخــذ بــه ي
كثرة،كمــا وصفهــا الشـ ب ي
ُ ُ َّ ُ َ ْ ُ َ ِّ َ َ ْ ُ
َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ف ِّ
ُ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ
اليريـ ُـد ب ُكـ ُـم ْال ُع ْ َ
ْ َ َ
ـف عنكـ ْـم
�)البقرة،185:و(ي ِريــد الل أن يخفـ
تعاىل(وماجعــل عليكــم ِ ي� الديـ ِـن ِمــن حــر ٍج) الحج،78:وقولــه( ي ِريــد الل ِبكــم اليــ� و ِ ِ
ً
ُ
ْ ُ
ش
ـلم{ب�وا والتنفروا،ويــ�وا والتعــ�وا})]70[(.
َوخ ِلـ َـق اإلن َســان َض ِعيفا)النســاء،)28:ويقول النـ ب يـى صــل هللا عليــه وسـ

الب�يــة ودفــع ف
الت�يـ ـ ــع هوتحقيــق الخـ يـر والمصلحــة للمجتمعــات ش
وغرهــا نــرى أن المقصــد العــام مــن ش
المرصةوالمشــقة
وبالنظــر إىل هــذه اآليــات ي
ِّ
َ
َ
ْ
ف
ّ
ُ
ـبحانه(اليكل ُ
،)286:و� داللــة اآليــة يقــول ابــن تيمية(وقــد تضمــن ذلــك أن جميــع
ف هللا نف ًســا ِإال ُو ْسـ َـع َها) (البقــرة
غـ يـر المعتــادة عنهــم ويقــول سـ
ي
ف
ف
و� ذلــك رد رصيـ ـ ــح عــى مــن زعــم خــالف ذلك...أنهــم ي�
مــا كلفهــم بــه أم ـرا ونهيــا فهــم مطيقــون لــه قــادرون عليــه وأنــه لــم يكلفهــم مــا ال يطيقــون ي
ف
ف
ـص ذلــك فاقتضــت اآليــة أن ماكلفهــم بــه مقــدور لهــم مــن غـ يـر عــ� لهــم وال
ســعة ومنحــة مــن تكاليفــه ال ي� ضيــق وحــرج ومشــقة فــإن الوســع يقتـ ي
ـ� ش
ـ� العالقــة التكامليــة بـ ي ف
ضيــق والحرج)([،)]71وهــذا يببـ ي ف
الت�يـ ـ ــع والفطــرة الســليمة،فقد فطــر هللا االنســان عــى حــب التيسـ يـر والســعة،وكراهة
ش
وه قــوام الصفــات الفاضلة،ومــن الفطــرة حــب الرفــق والســعة والتخفيــف
العــ� والحرج،فاليــ� مــن المقاصــد ال�عيــة المتولــدة عــن الفطــرة ي
ً
ف
ف
ش
ع ي� المعامــالت الماليــة أو االتيــان بـ شـ�ع
والسـ
ي
ـماحة،و� ذلــك جميعــا رحمــة للناس،والنقصــد بالتيسـ يـر والســعة ورفــع الحــرج التطــور غـ يـر الــ� ي
ف
ـاىل
ـ� التيسـ يـري ي� الفقــه المـ ي
جديــد أو إحــالل ماحرمــه هللا مــن المعامــالت الربويــة أو بالعكس،وإنمــا المقصــود هــو الحــرص عــى التطــور الوسـ ي
المـ شـ�وط والمنضبــط بالضوابــط ومـ ي فـران الـ شـ�ع ومقاصــده العظيمة([،)]72وهنــاك قاعــدة مــن أمهــات القواعــد الفقهيــة المســتمدة مــن هــذه األدلــة
وه قاعــدة( :المشــقة تجلــب التيسـ يـر)([)]73فهذه القاعــدة أصــل للتيسـ يـر والتخفيــف .
ي
ثالثا:التحقق مما يجوز فيه التطور وما اليجوز فيه التطور:
من َ
المس َلم أن األحكام ش
اإلسالم الصادر عن الفقهاءاستنبط
ال�عية من عند هللا سبحانه،وهذه األحكام مأخوذة من الكتاب والسنة،أي أن الفقه
ي
غرهــا مــن المصــادر ش
وغرهــا مــن األدلــة ش
مــن هذيــن المصدريــن األساسـ ي ف
ال�عيــة ([,)]74وإذا نظرنــا
ال�عيــة كاإلجمــاع والقيــاس وســدالذرائع و ي
ـي� ي

ف
ش
ف
وه مجموعــة معينــة مــن األحــكام
إىل األحــكام ال�عيــة فــرى أن هنــاك جــزءا ثابتــا اليمكــن تغيـ يـره وتطويــره وهــذا الجــزء الخــالف عليــه بـ يـ� الفقهــاء ي
ف
ـو� يعـ ف يـى
القطعيــة والثابتة,كالكليــات األساســية ي� أحــكام العبــادات والحــدود والمعامالت-الربا،...-فــإن القــول بتطويــر هــذه األحــكام الثابتــة بالـ ي
ف
ف
ش
ف
ت
سء ي� الديــن بعــد
عــدم كمــال الديــن ونقصانــه وجــواز تعديلــه وتبديلــه مــى شــاء وكيفمــا شــاء ،وهــذا يعـ يـى تجويــز النســخ واإللغــاء و التطويــر ي� كل ي
ف
كمــال ش
الت�يـ ـ ــع ووفــاة النبيصــل هللا عليــه وســلم وهــذا ممــا اليجــوز فيــه التطور،وجــاء ي� «الموافقــات» (:الثبــوت مــن غـ يـر زوال,فلذلــك ال تجــد

فيهــا بعــد كمالهــا نســخا،وال تخصيصــا لعمومهــا،وال تقييــدا إلطالقهــا ،وال رفعــا لحكــم مــن أحكامها،البحســب عمــوم المكلفـ ي ف
ـ�،وال بحســب خصــوص

بعضهم،والبحســب زمــان دون زمــان،وال حــال دون حال،بــل مــا أثبــت ســببا,فهو ســبب أبــدا ال يرتفع،ومــا كان ش�طــا فهــو أبــدا ش�ط،ومــا كان واجبــا
فهــو واجــب أبــدا،أو مندوبــا فمندوب،وهكــذا جميــع األحكام,فــال زوال لهــا وال تبــدل ،ولــو فــرض بقــاء التكليــف إىل غـ يـر نهايــة ,لكانــت أحكامهــا كذلــك)
([.)]75

ف
ف
ولكــن بالنظــر إىل مقاصــد ش
ال�يعــة ي� األحكام-وخاصةالفــروع منها-نــرى أنهــا تهــدف إىل تحقيــق المقاصــد ي� األحــكام الـ ت يـى تجــوز فيهــا التطور،مــع أن
وه(حفــظ الكليــات الخمــس) ال تتغـ يـر والتتبــدل ولكــن هنــاك فــروع وجزئيــات اختلفــت فيهــا األفهــام وتنوعــت االجتهــادات
المقاصــد الكليــة ثابتــة ي

ش
ع تســى منطقــة العفو،النجــد فيهــا نصــوص ملزمــة ســواء أكان أمـرا أم نهيــا([)]76
فيهــا حســب مقاصدها،باإلضافــة إىل وجــود منطقــة وفضــاء � ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ونــرى هــذا بوضــوح ي� بعــض األحاديــث النبويــة منهــا قولهصــل هللا عليــه وســلم{إن هللا حــد حــدودا فــال تعتدوهــا وفــرض لكــم فرائــض فــال تضيعوهــا
أ�
وحــرم أشــياء فــال تنتهكوهــا وتــرك أشــياء مــن غـ يـر نســيان مــن ربكــم ولكــن رحمــة منــه لكــم فاقبلوهــا والتبحثــوا فيها}([،)]77وكذلــك مــا ورد عــن ب ي
ف
ف
ـدرداءر� هللا عنهقال{ماأحــل هللا ي� كتابــه فهــو حالل،ومــا حــرم فهــو حرام،وماســكت عنــه فهــو عافية،فاقبلــوا مــن هللا العافية،فــإن هللا لــم يكــن
الـ
ي
نســيا}ثم تال هذه اآلية(وما كان ربك نســيا)مريم,)]78[(}64:بناءا عى ماســبق نســتطيع أن نمأل هذا الفضاء المعفو عنه بأحكام مقاصدية حســب
ف
ـ� ي� ميــدان المعامــالت الماليــة حيــث يتغـ يـر هــذا المجــال الحيــوي والمتعلــق بحيــاة االنســان اليوميــة حســب الزمــان والمــكان والبيئــة
التطــور الفقـ ي
ف
ف
كمــا نجــد هــذا التطــور ي� الكتــب الفقهيــة وفتــاوى العلمــاء القديمــة والجديدة,وهــذا مانقصــده ونقــول بــه ي� تطــور الموضوعــات العلميــة والعمليــة
للمعامــالت الماليــة فهــذا مجــال فســيح للتطــور,وإن ش
ال�يعــة قــد أتــت برســم الخطــوط العريضــة لهــذا الميــدان وتــرك تفصيالتهــا وتطبيقاتهــا العمليــة
لفهــم واجتهــاد العلمــاء ولكــن البــدأن يكــون
وتغيره موافقا لمقاصد ش
ال�يعة اإلسالمية.
تطور المجال
ي

رابعا:اعتبار مقاصد ش
ال�يعة وتحقيقها:

ف
ش
ش
ف
ه تحقيــق مبــدأ جلــب المصلحــة
عنــد النظــر ي� مجمــوع النصــوص ال�عيــة نــرى أنهــا تبـ يـ� بوضــوح مــن أن الغايــة مــن ت�يـ ـ ــع هــذه النصــوص ي
َ َ َْ َ ْ َ َ
اك إ ّال َر ْح َمـ ًـة ل ْل َع َالم فَ
�)ومــن مقتضيــات الرحمــة اإللهيــة ف� ش
ه تحقيــق منافــع ومصالــح
ـع
ـ
ـ
ـ
ي
الت�
ي
ِ
ِ
ودرء المفســدة,إذ يقــول ســبحانه(وما أرســلن ِ
ي
ي
ف
االنســان وإرشــادهم لمــا فيــه الصــالح والســعادة ي� الداريــن ،لــذا يجــب عــى العلمــاء التعامــل مــع النصــوص وفهمهــا وفــق هــذا المبــدأ وهــذا األســاس
واالعتبار،وعــى هــذا البــد مــن فهــم النصــوص واالجتهــاد فيهــا عــى أصــول منهجيــة رشــيدة موافقــة مــع روح النــص ومغـزاه وتطبيقــه عــى الواقــع و
توجيهــه حســب جلــب المصلحــة و المنفعــة ودفــع المفســدة عــى العباد،وخاصــة فيمــا يتعلــق بمجــال المعامــالت الماليــة ألنهــا بعكــس العبــادات
ف
ف
ـاطى( :األصــل ي� العبــادات بالنســبة إىل المكلــف التعبــد
حيــث إن غالبيتهــا معقولــة المعــى وتعــرف وتــدرك العلــل والمصالــح فيها،كمــا يقــول الشـ ب ي
ف
ف
ـاطى لهذا األصل باســتقراء النصوص بقوله(وأما أن األصل
المعا� ،وأصل العادات االلتفات إىل
دون االلتفات إىل
ي
ي
المعا�) ([,)]79واســتدل الشـ ب ي
ف
ف
ـا� ،فألمور:أولها:االســتقراء،فإنا وجدنــا الشــارع قاصــدا لمصالــح العباد،واألحــكام العاديــة تــدور معــه حيثمــا دار،فـ تـرى
ي� العــادات االلتفــات إىل المعـ ي
ف
ف
ف
ش
ـ�ء الواحــد يمنــع ي� حــال ال تكــون فيــه مصلحــة ،فــإذا كان فيــه مصلحــة جاز،كالدرهــم بالدرهــم إىل أجل،يمتنــع ي� المبايعة،ويجــوز ي� القــرض)
الـ ي
([.)]80
ف
ومن هذا المنظور فإن عملية تطبيق نصوص ش
بالمعامالت �-حياة الناس البد
ال�يعة-خاصة األحكام المتعلقة
ي
أن تكــون ت
مقرنــا بفهمهــا والوقــوف عــى مقاصدهــا وعلــل أحكامهــا ومراعــاة قواعــد المصلحــة العامــة فيهــا مــع مراعــاة الواقــع و الظــروف المحيطــة
بالواقعــة عنــد نــزول الحكــم الـ شـ�ع عليها،يقــول ابــن تيمية(الفقــه ف� الديــن الــذي هــو معرفــة حكمــة ش
ال�يعةومقاصدهــا ومحاســنها)([،)]81إضافة
ي
ي
ف
ـى والعمـ يـى للمعامــالت الماليــة المســتحدثة و النــوازل الحديثــة ي� هــذا الجانــب والـ ت يـى تتعلــق بحيــاة االنســان
إىل ذلــك البــد مــن مراعــاة التطــور العلـ ي
ت
أكر وبذال
والى المفر منها وتحتاج من العلماء حكما أو فتوى آنيا يؤســس عى أســاس المنهج المقاصدي،وهذا يحتاج من العلماء جهدا ب
اليومية ي
ال�عيــة العامــة والخاصــة (ألن ش
واســعا لربــط النصــوص واألحــكام بمقاصدهــا ش
ال�يعــة أحــكام تنطــوي عــى مقاصد؛ومقاصــد تنطــوي عــى أحــكام)

ف
ش
ـ� لحيــاة االنســان والبــد مــن تطبيقهــا عــى الواقــع عــى أكمــل الوجــه لحفــظ المصالــح ي� العاجــل و اآلجــل,
([,)]82فال�يعــة بمجملهــا دســتور إلـ ي
ف
� الداريــن -والعدالــة شال�عيــة الحقيقيــة عــى أرض الواقــع.
وتحقيــق الســعادة ي
خامسا:معرفة أحوال الناس وأع رافهم:

ف
ـألت� مهمتـ ي ف
تشــتمل هــذا الموضــوع عــى مسـ ي ف
ـ� وهمــا أعـراف النــاس وأحوالهــم ،فــإن كال منهمــا تحتــل مكانــة مرموقــة وحـ ي فـرا واســعا ي� مجــال تنظيــم
حيــاة النــاس ف ف
وتريــل األحــكام ش
ال�عيــة عليهــا،وإذا نظرنــا إىل أعـراف النــاس وعاداتهــم فقــد تكــون فاســدة وقبيحةمــردودة ومســتبعدة مــن قبــل الشــارع

وخاصــة األعـراف الـ تـى تخــدم الفــرد عــى حســاب المجتمع،وقــد تكــون صحيحــة و ســليمة مــن قبــل الشــارع وحجــة ف� ش
ال�يعــة،وإذا أردنــا أن نعــرف
ي
ي
ف
ف
ف
حقيقــة العــرف وماهيته(البــد مــن تك ـرار اســتعماله مــن فعــل أو قــول حـ تـى يكتســب صفــة االســتقرار ي� النفــوس والتقبــل ي� العقــول والرعايــة ي�
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الترصفــات)([.)]83

ف
ف
ف
كثرة ي� باب العرف استدل بها العلماء ي� فتاواهم وآرائهم منها ماجاء ي�»مجلة األحكام العدلية»
وهناك قواعد ي

ـ� بالعــرف كالتعيـ ي ف
(العــادة محكمة)و(اســتعمال النــاس حجــة يجــب العمــل بهــا) و(التعيـ ي ف
ـ� بالنص)([،)]84و(الثابــت بالعــرف كالثابــت بالنــص)
ف
([،)]85حيــث يشــكل العــرف بمجموعــه مكانــة مهمــة كمصــدر ودليــل مــن أدلــة األحكام-مــع اختــالف ي� جزئياتــه وتفاصيلــه عنــد العلماء-ويعــد جــزءا
ف
ش
ـاف�(فماقيل عــن رســول اللهصــل هللا علیــه وســلمفعن هللا قيل،فــإن
مــن كمــال ال�يعــة وأصــال مــن أصــول الملة،وأحســن قــول ي� ذلــك مــا قالــه الشـ ي
ف
ف
ف
ف
ف
قيــل هيئــات القبــوض ي� البياعــات وكيفيــة االحـراز ي� ال�قــة وغالــب العقــود ي� المعامــالت ليــس لهــا أصــل ي� الكتــاب وال ي� الســنة.قلنا قــد قــال هللا
ُ
ف
ض َعــن ْال َجاهل فَ
تعاىل﴿خــذ ْال َع ْفـ َـو َو ْأ ُمـ ْـر ب ْال ُعـ ْـرف َو َأ ْعــر ْ
�﴾والعــرف مايعرفــه النــاس ويتعارفونــه فيمــا بينهــم معاملــة فصــار العــرف ي� صفــة القبــوض
ِِي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واإلحـراز والنفــوذ معتـ بـرا بالكتــاب)([.)]86
ال�عيــة والعــرف مــن حيــث إن ش
ـ� المقاصــد ش
وهنــاك ارتبــاط وعالقــة وثيقــة بـ ي ف
ال�يعــة قــد جــاءت بجلــب المصالــح ودرء المفاســد وهــذا ممــا الشــك
ـاىل فــإن الشــارع قــد راع مصالــح النــاس وأقــر األعـراف والعــادات الـ ت يـى لــم تتعــارض مــع المبــادئ اإلســالمية ومادامــت هــذه األعـراف تحقــق
فيه،فبالتـ ي
ف
المقاصــد مــن جلــب المصلحــة ودرء المفســدة ي� المجتمع,فمثــال حرمــت عقــودا وبيوعــا لمفســدتها الكبـ يـرة وقباحتهــا العظيمــة منهــا الربــا والخمــر

والميــ� والقمــار ، ...وأقــرت عقــودا و بيوعــا وأثبتتهــا منهــا عقــد الســلم والمقايضــة والمزارعــة والمســاقاة وغـ يـر ذلــك مــن المعامــالت الماليــة الـ ت يـى راع
الشــارع فيهــا مقاصــد ش
ال�يعــة مــن حفــظ أمــوال النــاس وتداولهــا:

ضض
ش
ع:
سادسا :اعتبار الحوادث المستجدة ومعرفتها،وفهم الواقع الذي ي�ل عليه الحكم ال� ي

مــن الـ فـرصوري هنــا االشــارة إىل أن التطــور العلــى والعمــى ف� المعامــالت الماليــة ف� عرصنــا هــذا غايتــه ف ف
تريــل األدلــة ش
ال�عيــة ونصوصهــا ومقاصدهــا
ي
ي ي
ي
ف
ف
ف
ت
اآل� والمعارص،بحيث
الى
تستدع االجتهاد ي
ي
عى الوقائع المستجدة ي� الحياة اليومية للناس،وهذا من رصوريات معرفة و اعتبار الفقه بالواقعة ي
ف
ـوا� الحيــاة وخاصــة المعامــالت الماليــة
إن مايشــهده ويفرضــه واقعنــا المعــارص مــن تطــور وتنميــة مســتدامة و�يعــة وتقــدم هائــل ي� جميــع نـ ي
العلى؛ولتصــدي
والعقــود المرصفيــة المعــارصة ،أدت إىل نشــوء وخلــق حــوادث ووقائــع مســتجدة وقضايــا متطورة؛وفرضــت نفســها عــى الواقــع
ي
فف
ش
ف
ـ� الرشــيد مــن خــالل رؤيــة
الرصـ يـ� والعــالج المقصــدي العمـ يـى الرشــيد لهــذا الواقــع وذلــك بتريــل األحــكام ال�عيــة عليهــا وإخضاعهــا للحكــم الفقـ ي
ومفاهيــم مقاصديــة جديــدة تنســجم مــع روح النــص والواقــع المســتجد،ألن معرفــة فقــه الواقــع والحــوادث المســتجدةواعتبارهما وعــدم إهمالهمــا
مــن أهــم الصفــات الـ تـى جعلــت مــن ش
ال�يعــة اإلســالمية ش�يعــة خالــدة ومرنــة وصالحــة لــكل زمــان ومــكان،وأن الفقــه ليــس نظريــات مجــردة عــن
ي
الواقــع والحــوادث والقضايــا وخاصــة الماليــة منهــا بــل هــو متعلــق بحيــاة النــاس،وأن مــن فهــم الواقــع اســتعاب حقيقتــه ووقــف عــى دقائــق جوانبــه
وعنارص تكوينه ،حيث اليمكن للفقيه أن يدرك الحكم الصحيح ومراد هللا سبحانه ويعمل بمقاصد ش
ال�يعة وتطبيقاتها إال إذا أدرك فقه الواقعة
وطبيعتهــا وعنارصهــا والحــوادث المســتجدة محــل االجتهــاد)]87[(.
وتأكيــدا لهــذا المعـ فـى يقــول ابــن القيم(:واليتمكــن المفـ تـى وال الحاكــم مــن الفتــوى والحكــم بالحــق إال بنوعـ ي ف
ـ� مــن الفهــم :أحدهما:فهــم الواقــع والفقــه
ي
ُ ْ َّ
ف
ف
ً
ت
ـا� :فهــم الواجــب ي� الواقــع ،وهــو فهــم حكــم الل
فيه،واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن واألمــارات والعالمات،حــى يحيــط بــه علمــا .والنــوع الثـ ي
َ
َ َ
ف
ف
ف
ـلم� هــذا الواقــع ،ثــم يطبــق أحدهمــا عــى اآلخر،مــن َبــذ َل َج ْهــده واســتفرغ ُو ْســعه ي�
الــذي حكــم بــه ي� كتابــه أو عــى لســان رســولهصل هللا عليــه وسـ ي
َّ
الل ورســوله)([.)]88
ذلــك لــم يعــدم أجريــن أو أجـ ًـرا ؛ فالعالــم َمـ ْـن يتوصــل بمعرفــة الواقــع والتفقــه فيــه إىل معرفــة حكــم

ف
فمعرفــة الحــوادث والوقائــع المســتجدة مــن أهــم المســتلزمات الفقهيــة للفقيه،وذلــك ألن الفقيــه اليمكــن أن يجتهــد ي� فـراغ ومعــزل عــن المجتمــع
ف
بــل ي� وقائــع وقضايــا تـ ف فـرل باألف ـراد والمجتمعــات مــن حوله،بحيــث إن دخــول مجريــات ومعـ تـرك الحيــاة اليوميــة لالنســان مرهــون باإلحســاس

ـاىل يمكــن فهــم الواقعــة الماليــة عــى أكمــل الوجــه والتعامــل معهــا تعامــال مقاصديــا تطبيقيا؛وكيفيــة
بمعاناتهــم وقضاياهــم وخاصــة الماليــة منهــا وبالتـ ي
ت
ش
ـو� ويضمــن المرونــة والتيسـ يـر ورفــع الحــرج
ـاىل والسـ ي
ـاىل بمقاصــد ال�يعــة العامــة و خاصــة ماينســجم مــع روح النــص والواقــع المـ ي
ربــط االجتهــاد المـ ي
واالبتــكار وكل هــذا ف� إطــار أساســيات المقاصــد الثابتــة ف
والرصوريــة واألحــكام القطعيــة دون تحريــف وزيــف وجمــود وإنغــالق وتحايــل([،)]89ألن مــن
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ف
و� هــذا
المقاصــد الكليــة حفــظ المــال وتحقيــق تداولــه بـ يـ� النــاس بصــورة شــفافة وواضحــة بعيــدا عــن االكتنــاز و االحتــكار والربــا والغــش والتدليــس ،ي
ْ َْ َ ْ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ًَْ َ َ َ
ِّ َ َ ُ َ َ ُ
َّ َ َ ُ
َ َ
َ َُْ
َ ِّ َ ُ َ
ْ ُ
ـال َوال ِمـ ي فَـران ِإ ف ي� أ َراكـ ْـم ِبخـ يْ ٍـر َو ِإ ف ي� أخــاف عل ْيكـ ْـم
الل َمــا لكـ ْـم ِمـ ْـن ِإلـ ٍـه غـ يْ ُـر ُه َول تنق ُصــوا ال ِمكيـ
ـال َياقـ ْـو ِم اع ُبــدوا
يقــول ســبحانه(و ِإىل مديــن أخاهــم شــعيبا قـ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ فَ َ
َّ
ـاس أ ْشـ َـي َاء ُه ْم َول َت ْع َثـ ْـوا ف� األ ْرض ُم ْفســد َ
َعـ َـذ َ
ان ب ْالق ْســط َول َت ْب َخ ُ
النـ َ
ين)(هود.)85-84:
ـوا
ـ
س
اب َيـ ْـو ٍم ُم ِحيـ ٍـط ( )84وياقــو ِم أوفــوا ال ِمكيــال وال ِمـ يـر
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ِ
ف
ف
الثا� :جوانب التطور ي� فقه المعامالت المالية وفق الفهم المقاصدي
المبحث ي
ف
ف
ـاىل ألحــد العقــود المتداولــة ي� الســوق وخاصــة ي� المصــارف اإلســالمية
نفــرد هــذا المبحــث لنســلط الضــوء عــى جوانــب التطــور الفقـ ي
ـ� المـ ي
ً
وذلــك بنــاءا عــى التحقيــق المقاصــدي أال وهــو عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك :

المطلب األول :التوطئة :حول:الحاجة إىل التطور الفقیه ض� ضوء مقاصد ش
ال�يعة:
ي ي

يمكــن القــول بــأن التطور-عــى ضــوء ماســبق -يدخــل ف ي� عديــد مــن المجــاالت والقضايــا الفقهيــة -وهنــا البــد مــن اإلشــارة إىل أن هنــاك مجــاالت

كثـ يـرة للتطــور منهــا مايتعلــق بضوابــط األحــكام ومنهــا متعلقــة بتطــور المصطلحــات الفقهيــة ومنهــا متعلقــة بالتأثـ يـرات العرصيــة عــى التطــور وغـ يـر
ف
ـاىل و خاصــة العقــود منهــا كعقــد المرابحــة واإلجــارة
ذلــك ([،-)]90ولكــن نخــص هــذا المبحــث ببيــان التطــورات العمليــة المتعلقــة ي� المجــال المـ ي
ـاىل وفــق الضوابــط والمنهــج المقاصــدي عــى بعــض
والمضاربــة والمعامــالت المرصفيــة ي
وغرذلــك ،وذلــك بتطبيــق منهجيــة التطــور الفقـ ي
ـ� المـ ي
ف
العقــود المعــارصة والـ ت يـى تطــورت بتطــور الزمــان والمــكان ،فــإن واقــع الحيــاة المعــارص ومايحتاجــه مــن متغـ يـرات وتعديــالت كبـ يـرة وخاصــة ي� بــاب
المعامــالت الماليــة يدفــع بالمجتهــد إىل ق ـراءة الواقــع وأحــوال النــاس وإن ـزال األحــكام ش
ال�عيــة عــى هــذه الوقائــع.
الحاجة إىل التطور وفق مقاصد شال�يعة:

ف
العمى للمعامالت المالية،نقول إن الناس بطبائعهم وخلقهم يحبذون التطور ي� جميع
قبل أن نتحدث عن التطور
ي

وتغير مســار حياتهم إىل األفضل،ومعلوم أن وســائل وأســاليب الحياةو المعامالت اليومية وخاصة
مجاالت حياتهم وخاصة مايتعلق بمعيشــتهم
ي
ف
ـو�
ي� عرصنــا تتطــور يومــا بعــد يوم،قــد تتغـ يـر وســيلة إىل األفضــل وقــد ينقــرض وســيلة وتحــل محلــه أخــرى ...وكل هــذا بســبب التطــور التكنلـ ب ي
ف
ش
ع والحكــم عــى القضية،ولكــن البــد للفقيــه أن ينظــر إىل القضيــة
والعولمــة ي� هــذا العــرص وبالتـ ي
ـاىل أن هــذا يؤثــر إيجابــا أو ســلبا عــى االجتهــاد الــ� ي
المطــورة مــن أنهــا مطلوبــة ش�عــا أم ال؟,وهــل يوافــق هــذا التطــور مــع مقتـ فـص ش
ال�يعــة و مقاصدهــا أم ال؟ ،ونحــن نعلــم ومــن المســلم أن اإلســالم
ََْ
ف
َ َ
الح َكــم ومصالــح العبــاد ف� الدنيــا واآلخرة،يقــول ابــن القيم(فــإن ش
الحكــم ومصالــح العبــاد ي�
ال�يعــة مبناهــا وأساســها عــى ِ
مبنــاه وأساســه عــى ِ
ي
ٌ
ٌ
ُّ
ْ
المعــاش والمعــاد،وه َعــد ٌل كلها،ورحمةكلها،ومصالـ ُـح كلها،وحكمــة كلهــا؛ فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل إىل َ
الجـ ْـور ،وعــن الرحمــة إىل ضدها،وعــن
ي
ُ
ال�يعــة وإن أدخلــت فيهــا بالتأويل)([،)]91فالديــن اإلســالم ديــن ش
المصلحــة إىل المفســدة  ،وعــن الحكمــة إىل العبــث؛ فليســت مــن ش
الب�يــة لــكل
ي
زمــان ومــكان ومنســجم مــع التطــورات والتغـ يـرات الزمنيــة والمكانية،لــذا إذا رأينــا أن عرفــا أو عقــدا قــد تترتــب عــى تطبيقه-ســواء أكان عقــود تجاريــة أو
غرها-حــرج شــديد أو مضايقــة أو مشــقة البــد مــن تطــوره وفــق المنهــج الـ شـ�ع ومقتـ فـص المصلحــة ش
ال�عيــة الـ ت يـى تيرتــب عليهــا
مدنيــة أو مرصفيــة أو ي
ي
و(الرصر ف
ف
جلــب المنفعــة ودفــع المـ فـرصة تطبيقــا للقاعــدة ش
والرصار)
ال�عية(المشــقة تجلــب التيسـ يـر)و(إذا ضــاق األمــر اتســع)و(العادة محكمــة)
وغرهــا مــن القواعــد ش
ال�عيــة المعتـ بـرة الـ تـى قامــت عليهــا ش
ال�يعــة وكذلــك تحقيقــا للقواعــد الـ تـى راعــت فيهــا مقاصــد ش
ال�يعــة اإلســالمية([،)]92يقول
ي
ي
ي
ت
ف
ـ� الحكــم عــى مــا
ابــن عابدين(فكثـ يـر مــن األحــكام تختلــف باختــالف الزمــان لتغـ يـر عــرف أهلــه أو لحــدوث رصورة أو فســاد أهــل الزمان،بحيــث لــو بـ ي
كان عليــه أوال،للــزم منــه المشــقة والـ فـرصر بالناس،ولخالــف قواعــد ش
ال�يعــة المبنيــة عــى التخفيــف والتيسـ يـر ودفــع الـ فـرصر والفســاد لبقــاء العالــم

ف
ف
عــى أتــم نظــام وأحســن أحكام)([،)]93وتأكيــدا عــى هــذا المعـ فـى جــاء ي� كتاب»الفروق»(الجمــود عــى المنقــوالت أبــدا ضــالل ي� الديــن ،ذو جهــل
ف
ف
يف
يف
ـالم لــه جــذور وأصــول ي� حيــاة
المسلم�،والســلف
بمقاصــد علمــاء
الماض�)([،)]94مــع هــذا نقــول إننــا نعلــم بــأن التطــور ي� تأريـ ـ ــخ الفقــه اإلسـ ي
ف
ـ� ،...ولكــن البــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أنــه مــاكان معلومــا مــن الديــن بالـ فـرصورة مــن ش
الصحابــة والتابعـ ي ف
الت�ي ـ ــع كان يـ ف فـرل ي� حيــاة الرســولصل هللا عليــه
ـو� إمــا بـ ف فـرول القــرآن وإمــا باجهتادهصــل هللا عليــه وســلم ثــم يقــره هللا تعــاىل أو يـ ف فـرل القــرآن لتصحيــح ماتوصــل إليــه النـ ب يـى
وســلمعن طريــق الـ ي
ف
ـ� أن تـ تـرك وفاتهصــل هللا عليــه وســلم فراغــا
صــل هللا عليــه وســلم ي� اجتهاداته([،)]95وأمــا بعــد وفــاة النـ ب يـى صــل هللا عليــه وســلم كان مــن الطبيـ ي
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ف
ف
ف
ش
ي�،ولكــن الصحابــة والفقهــاء حاولــوا بعــد النـ ب يـى صــل
ي
تنظريــا وواقعيــا ي� البداية؛خاصــة ي� القضايــا والمســائل الفقهيــة المســتجدة ي� الواقــع الت� ي

هللا عليــه وســلم تأســيس قواعــد وضوابــط ش�عية،ولــم يقفــوا مكتــوف األيــدي إزاء القضايــا والحــوادث المســتجدة الـ ت يـى حدثــت بعــد وفــاة النبيصــل
هللا عليــه وســلمبل تصــدوا لهــا وقامــوا ببنــاء منظومــة فقهيــة بحســب مقتـ فـص مصالــح العباد؛وذلــك لتحقيــق المقاصــد ش
ال�عيــة بجلــب المصلحــة

ف
ـ� وتتجــدد وقابلــة للتطــور ي� كل زمــان و مــكان ،ولكــن هــذا التطــور كان منســجما مــع
ودرء المفاســد،ألنهم كانــوا يعلمــون أن الحــوادث و الوقائــع التنتـ ي
ف
ف
المصدريــن األساسـ ي ف
ـي� (الكتــاب والســنة)،وهناك أمثلــة عــى التطــور العمـ يـى وخاصــة ي� القضايــا الماليــة عنــد الصحابــة والفقهــاء وكذلــك ي� عرصنــا
ف
الحارص,بعــد هــذه التوطئــة نتحــدث عــى ســبيل المثــال عــن التطــور الفقــ� لإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك ف� ضــوء مقاصــد ش
ال�يعــة كأحــد العقــود
ي
ي
ف
ف
و� المصــارف اإلســالمية خاصــة.
المتداولــة بـ يـ� النــاس ي

ض
الثا� :تعريف ش
وم�وعية وأساس تطور العقد ض� ضوء مقاصد ش
ال�يعة:
المطلب
ي
ي
االصطا� لأللفاظ:
أوال:تعريف اإلجارة المنتهية بالتمليك :نقت� عل التعريف
ي
ف
ه تمليك منفعة بعوض([.)]97
وه عقد عى المنفعة بعوض([ )]96أو ي
اإلجارة ي� االصطالح :ي
أما تعريف اإلجارة المنتهية بالتمليك:

ف
ش
ش
ف
ف
ف
ـتأجر ي�
ـ�ء إىل المسـ ِ
فـ يـ� عقــد بـ يـ� طرفـ يـ� يؤجــر فيــه أحدهمــا لآلخــر شــيئا بمبلــغ معـ يـ� مــن المــال لمــدة معينة,بــ�ط أن تــؤول ملكيــة هــذا الـ ي
نهايــة المــدة المتفــق عليهــا)]98[(.
أو ه أن يقــوم المــرصف بتأجـ يـر عـ ي فـ� كســيارة إىل شــخص مــدة معينــة أجــرة معلومــة قــد تزيــد عــن أجــرة المثل،عــى أن يملكــه إياهــا بعــد انتهــاء
ي
المــدة ودفــع جميــع أقســاط األجــرة بعقــد جديــد)]99[(.
ّ
ه تمليــك منفعــة بعــض األعيــان كالــدور والمعدات،مــدة معينــة مــن الزمن،بأجــرة معلومــة تزيــد عــادة عــن أجــرة المثل،عــى أن يملــك المؤجــر
أو يف
ف
العـ ي ف
ـ� المؤجــرة للمســتأجر،بناء عــى وعــد ســابق بتمليكهــا ي� نهايــة المــدة أو ي� أثنائهــا بعــد ســداد جميــع مســتحقات األجــرة أو أقســاطها،وذلك بعقــد
جديد)]100[(.
ثانيا :ش
م�وعية اإلجارة:
ف
عقد اإلجارة ش
م�وعة بالكتاب والسنة واإلجماع
كثرة دالة عى هذا العقد
والقياس،ف� القرآن الكريم آيات ي
ي
ْ َ ْ َ َ ْ َ ُّ ْ َ
َ َ فِّ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ تَ َّ َ َ ْ ف َ َ َ ْ
َ َ ْ ْ َ ُ َ ََ
األمـ فُ
ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َ
ـ� عــى أن
ـ� ( )26قــال ِإ ي� أ ِريــد أن أن ِكحــك ِإحــدى ابنـ يـى هاتـ ِي
منها:قــال تعاىل(قالــت ِإحداه َمــا ياأبـ ِـت اســتأ ِج ْره ِإن خـ ي َـر مـ ِـن اســتأج ْرت القـ ِـوي ِ ي
َ ً ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ ْ ُ َ ف َ َ ف َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ شْ ً َ
َ َ
ْ َ
ـال لـ ْـو ِشــئت
ـ�ا ف ِمـ ْـن ِع ْن ِد َك()]101[()..القصص،)26:وقولــه تعاىل(ف َو َجــدا ِف َيهــا ِجــدارا ي ِريــد أن ينقــض فأقامــه قـ
ـا� ِحجـ ٍـج فـ ِـإن أتممــت عـ
تأجــر ِ ي� ثمـ ِ ي
َ
َّ ْ
َ
الت َخــذ َت َعل ْيـ ِـه أ ْجـ ًـرا)( الكهــف.)77:
ف
أ�
هريرةر� هللا عنهعن النبيصل هللا عليه وسلمقال{(ما بعث هللا نبيا إال رع الغنم)فقال أصحابه وأنت؟فقال(نعم
وأما من السنة فمنها :عن ب ي
ي
كنــت أرعاهــا عــى قراريــط ألهــل مكة)}([،)]102وكذلــك مــاورد عــن أ� هريـ ف
ـرةر� هللا عنهعــن النبيصــل هللا عليــه وســلمقال{قال هللا ثالثــة أنــا
بي
ي
ف
خصمهــم يــوم القيامــة رجــل أعــ� ب ي� ثــم غــدر و رجــل بــاع ح ـرا فــأكل ثمنــه ورجــل اســتأجر أجـ يـرا فاســتو� منــه ولــم يعطــه أجــره}([ ،)]103هــذان
وغرهمــا كثـ يـرة كلهــا تــدل رصاحــة عــى ش
م�وعيــة اإلجــارة([.)]104
الحديثــان ي

ف
وأما اإلجماع:فقد أجمع أهل العلم ي� كل عرص وكل مرص عى جواز اإلجارة)]105[(.
القيــاس :نــرى أن العلمــاء قاســوا عقــد اإلجــارة عــى عقــد البيــع ف� ش
م�وعيته،حيــث إن البيــع عقــد عــى األعيان،واإلجــارة عقــد عــى المنافع،والحاجــة
ي
إىل المنافــع كالحاجــة إىل األعيان،فلمــا جــاز العقــد عــى األعيان،وجــب أن تجــوز اإلجــارة عــى المنافــع)]106[(.

ثالث ــا :أس ــاس اإلج ــارة المنتهي ــة بالتملي ــك :يرجــع أســاس هــذا العقــد إىل عقــدي البيع-التقســيط-واإلجارة العاديــة المعروفــة لــدى العامة،وقــد
تطــور البيــع وأخــذ أشــكاال وأنواعــا مختلفــة وغـ يـر محصــورة ف� عــدد معـ ي ف
ـ� مــن البيــوع كمــا كان ســابقا,وكذلك اإلجــارة حيــث أخــذت تطــورا أبعــد ممــا
ي
ف
كانــت تتعامــل بهــا ف� عهــد النبيصــل هللا عليــه وســلموالصحابة والتابعـ ي ف
ـ� إىل عرصنــا
الحارص،فقــد كانــت اإلجــارة والبيــوع مــن العقــود الـ ت يـى ش�عهــا
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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اإلســالم رفقــا ورحمــة بالنــاس وتيسـ يـرا لشــؤون حياتهــم اليوميــة،ألن حاجــة النــاس إىل المنافــع كحاجتهــم إىل األعيان؛فقــد يحتــاج شــخصا عينــا
ف
ت
ش
ـا�(فلو لــم يـ شـ�ع اإلجــارة مــع امتســاس الحاجــة إليهــا لــم
ع آخــر فيلجــأ إىل اإليجار،يقــول الكاسـ ي
واليجــد ثمنــا ليشــريه بســبب الفقــر أو أي ســبب � ي
ف
يجــد العبــد لدفــع هــذه الحاجــة ســبيال وهــذا خــالف موضــوع ش
ال�ع)([،)]107ولكــن عقــد اإلجــارة لــم يبــق كمــا كان ي� شــكله وصورتــه القديمــة بــل
التملي�؛الــذي بحــد ذاتــه
ـى والنــوازل المســتجدة حـ تـى صــار أنواعــا وأشــكاال متعددةمنهــا هــذا العقــد
ي
تطــورت بحســب التطــور االقتصــادي العالـ ي
ف
ـ� طبيعيـ ي ف
ـ� طرفـ ي ف
تطــور مــن عقــد بـ ي ف
ـ� إىل عقــد يمارســه ويســتخدمه المصــارف اإلســالمية،ودخل ي� المــرصف كغـ يـره مــن أنــواع الصيــغ والعقــود
ف
المرصفيــة اإلســالمية،وصار عقــدا ش�عيــا صحيحــا يتعامــل بــه المؤسســات التمويليــة والمصــارف اإلســالمية ي� عملياتها،فيســتفيد منــه المصــارف
كمــا يســتفيد منــه صغــار الموظفـ ي ف
ـ� والفقـراء وقليلــو الدخل،وبذلــك تتحقــق أهــداف اجتماعيــة ومصلحــة إنســانية وتنمويــة وتنميــة اقتصاديــة للفــرد
والمصــارف والدولة،ونتيجــة ذلــك تتحقــق مقاصــد ش
ال�يعــة.
ض
رابعا :االستعانة بالمقاصد ش
ال�عية ي� تطور اإلجارة المنتهية بالتمليك:
ف
ف
ف
مــن المســلم أن لإلجتهــاد المقاصــدي ي� هــذا العــرص دور مهــم ي� إعــادة النظــر ي� أحــكام القضايــا والمســائل الســابقة والقديمــة والتوصــل إىل أحــكام
ف
جديــدة قــد توافــق وقــد ال تنســجم مــع األحــكام القديمــة,أو ي� النظــر والحكــم عــى القضايــا المســتجدة و النــوازل الحديثــة الـ ت يـى ليــس لهــا حكــم عنــد
ف
القــدام وخاصــة المعامــالت المرصفيــة؛ والـ ت يـى دخلــت وطـرأت هــذه المعامــالت ي� حيــاة النــاس تبعــا لتغـ يـر الحاجــات وتطورها،ومــن هــذه القضايــا
عقداإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك والــذي هــو ف� حقيقتــه عقــد قديــم جديــد حيــث جمــع بـ ي ف
ـ� عقــدي البيــع واإلجارة؛فبالنظــر إىل تمليــك المنفعــة مــن
ي
ـ� معلومــة ولمــدة معلومــة فـ فـ� هــذه الجهــة عقــد إجارة،وأمــا بالنظــر إىل تمليــك العـ ي ف
عـ ي ف
ـ� عــى صفــة مخصوصــة بعــوض معلــوم فمــن هــذه الجهــة
ي
ً
ف
ف
عقــد بيع،ولكــن هــذا العقــد بهــذه الصــورة لــم يكــن موجــودا مــن قبــل ،ولكــن العلمــاء أخــذوا ي� تخريجــه حســب األصــول المتبعــة ي�
ف
ال�عية من أدلتها التفصيلية ،وعدم مخالفته لمقاصد ش
استنباط األحكام ش
ال�يعة وجوهرها([ ،)]108واستنادا للقواعد المتبعة ي�
ف
ش
ال�يعــة منها(األصــل ي� العقــود و الـ شـ�وط الجــواز والصحة،واليحــرم منهــا ويبطــل إال مــا دل الـ شـ�ع عــى تحريمــه وإبطالــه ،نصــا أو قياســا عنــد مــن
ف
يقول به)([،)]109و اســتدل ابن تيمية لهذه القاعدة وهذا األصل بماورد ف� عموم النصوص من األمر بالمسـ ي ف
ـلم� بالوفاء ي� عقودهم وعهودهم
ي
ش
ـ� عــن الغــدر
ومعامالتهــم فيقول(فقــد جــاء الكتــاب والســنة باألمــر بالوفــاء بالعهــود والــ�وط والمواثيــق والعقود،وبــأداء األمانــة ورعايــة ذلــك ،والنـ ي
ونقــض العهــود والخيانــة والتشــديد عــى مــن يفعــل ذلــك،...إذا كان جنــس الوفــاء ورعايــة العهــد مأمــورا بــه علــم أن األصــل صحــة العقــود والـ شـ�وط،
إذ ال معـ فـى للتصحيــح إال مــا ترتــب عليــه أثــره وحصــل بــه مقصوده.ومقصــود العقــد :هــو الوفــاء بــه ،فــإذا كان الشــارع قــد أمــر بمقصــود العهــود ،دل
ف
عــى أن األصــل فيهــا الصحــة واإلباحة)([،)]110وهــذا دأب العلمــاء الذيــن همهــم تحقيــق مقاصــد ش
ال�يعــة للعبــاد ي� العاجــل واآلجل،وجهودهــم
ف
ف
يف
جانب�،نتحــدث عنهمــا
ملحوظــة ي� هــذا البــاب،و إنطالقــا مــن هــذه الحقيقــة والمفهــوم نقــول إن هنــاك تطــورا ملحوظــا ي� هــذا العقــد وذلــك مــن
ف
ـاىل.
ي� المطلــب التـ ي

ً
بناءا عل تحقيق مقاصد ش
ال�يعة
المطلب الثالث:تطور العقد باعتبار صورە واجتهاد العلماء

ف
ف
ش
ف
ع للعقد:
بى عليها التطور ي� الحكم ال� ي
ي� هذا المطلب نتحدث عن جوانب مهمة لقضية تطور هذا العقد والذي ي

ً
الجانب األول :تطور العقد من حيث صورە وأنواعه بناءا عل تحقيق المقاصد:
ف
ت
ـتجدة-والى
لقــد تطــور هــذا العقــد تلبيــة لالفتقــار والحاجــات الحقيقيــة للعباد-خاصــة ي� عرصنــا هــذا الــذي يشــهد وشــهد وقائــع وحــوادث مسـ
ي
ف
تســتلزمها ظــروف ومقتضيــات التعامــل ي� كل زمــان ومــكان؛ تيسـ يـرا عــى العبــاد و رفعــا للحــرج عنهــم عمــال بالقواعــد المقاصدية(-التيسـ يـر ورفــع
تعاىل(يريـ ُـد َّ ُ
ُ
ـ� َو َل ُيريـ ُـد ب ُكـ ُـم ْال ُع ْ َ
الل ب ُكـ ُـم ْال ُيـ ْ َ
الحرج،وســد الحاجــات ش
�)(البقرة)185:وقولــه
الب�ية،ورفــع المشــقة والضيق)-وتحقيقــا لقولــه
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ف ِّ
الديـ ِـن ِمـ ْـن َح َرج)(الحج،)78:وتطبيقــا لســنة ويــ� وســماحة النبيصــل هللا عليــه وســلمحيث قالصــل هللا عليــه
عزوجل(ومــا جعــل عليكــم ِ ي�
ٍ
وســلم{الدين ي�}([،)]111كذلــك قــول النبيصــل هللا عليــه وســلم{بعثت بالحنيفيــة الســمحة}([،)]112لذا نــرى أن مــن ســماحة و يــ� هــذا الديــن
وتحقيقــا لمقاصده؛لــم يلــغ جميــع صــور هــذا العقــد وأنواعــه حـ تـى اليقــع النــاس ف� تهلكــة وحــرج بــل أبـ تـ� عــى مــاكان موافقــا مــع ش
ال�يعــة ومقاصدهــا
ي
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مــن حفــظ األمــوال وتداولهــا
ورواجه ووضوحه والعدل فيها،ويقول ابن عاشور:
ف
ش
ه :الــرواج ،والوضــوح ،والحفــظ ،والثبــات ،والعــدل فيها،)]113[().وألـ فـ� مــا كان مخالفــا وضــدا
( والمقصــود الــ� ي
ع ي� األمــوال كلهــا خمســة أمــور ي
مــع مقاصــد ش
ال�يعــة اإلســالمية،والذي ال يمكــن أن يتحقــق المصلحــة المرجــوة مــن تطبيقــه بــل يــؤدي تطبيقــه إىل عــدم حفــظ األمــوال وتكديســها
ف
ش
ف
ف
،و� ذلــك
ع آخــر ...ي
وعــدم رواجهــا ومداولتهــا بـ يـ� النــاس وخاصــة الفق ـراء المحتاجـ يـ� لإلســتئجار والك ـراء والعمــل لعــدم الثمنيــة أو أي عــذر � ي
ّ
يقــول ابــن عاشــور(وعى رع مقاصــد ش
ال�يعةمــن الترصفــات الماليــة تجــري أحــكام الصحــة والفســاد ف ي� جميــع العقــود ف ي� التملــكات والمكتســبات.
ي
ً
ف
ف
ّ
فالعقــد الصحيــح هــو الــذي اســتو� مقاصــد ش
ال�يعــة منــه فــكان موافقــا للمقصــود منــه ي� ذاتــه ،والعقــد الفاســد هــو الــذي اختــل منــه بعــض مقاصــد
ش
ـالم حــول موضوع(عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليك)وخاصــة بالنســبة لصــوره وأنواعــه
ال�يعــة)([. )]114وهنــاك ق ـرار مــن المجمــع الفقـ ي
ـ� اإلسـ ي
ف
ف
حيــث أفتــوا بجــواز بعــض صــوره وتحريــم بعضهــا اآلخــر اســتنادا إىل المقاصــد ش
ال�عيــة مــن حفــظ الديــن و حفــظ أمــوال النــاس ي� العاجــل واآلجــل ي�
ف
ف
28 �،)12/4(،110:
دورتــه الثانيــة عـ شـ�ة بالريــاض ي� الســعودية،قرار رقــم
ي
أيلول 2000م.مانصه([:)]115
التأجر) .وبعد استماعه إىل المناقشات
المنت� بالتمليك ،وصكوك
بعد اطالعه عى األبحاث المقدمة إىل المجمع بخصوص موضوع (اإليجار
ي
ي

ت
وخرائه وعدد من الفقهاء.
الى دارت حول الموضوع بمشــاركة أعضاء المجمع ب
ي
المنت� بالتمليك.......:
يى :اإليجار
ي
قرر ما ي
ثانيا :من صور العقد الممنوعة:

أ -عقــد إجــارة ينتــ� بتملــك العـ ي ف
ـ� المؤجــرة مقابــل مــا دفعــه المســتأجر مــن أجــرة خــالل المــدة المحــددة ،دون إب ـرام عقــد جديــد ،بحيــث تنقلــب
ي
ً
اإلجــارة ف ي� نهايــة المــدة بيعــا تلقائيــا.

ب -إجــارة عـ ي ف
ـ� لشــخص بأجــرة معلومــة ،ولمــدة معلومــة ،مــع عقــد بيــع لــه معلــق عــى ســداد جميــع األجــرة المتفــق عليهــا خــالل المــدة المعلومــة،
أو مضــاف إىل وقــت ف ي� المســتقبل.
حقي� ت
ت
واقرن به بيع بخيار ش
ال�ط لصالح المؤجر ،ويكون مؤجال إىل أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد اإليجار).
ج -عقد إجارة
ي
د -وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ،ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

ثالثا :من صور العقد الجائزة:
ِّ
بالع� المؤجرة ،مقابل أجرة معلومة ف� مدة معلومة ،ت
يف
واقرن به عقد هبة
أ -عقد إجارة ُيمكن المستأجر من االنتفاع
ي
ف
العـ ي ف
ـ� للمســتأجر ،معلقــا عــى ســداد كامــل األجــرة وذلــك بعقــد مســتقل ،أو وعــد بالهبــة بعــد ســداد كامــل األجــرة ،وذلــك وفــق مــا جــاء ي� قـرار المجمــع
بالنســبة للهبــة رقــم .)3/1(13

ب -عقــد إجــارة مــع إعطــاء المالــك الخيــار للمســتأجر بعــد االنتهــاء مــن وفــاء جميــع األقســاط اإليجاريــة المســتحقة خــالل المــدة ف� ش�اء العـ ي ف
ـ�
ي
المأجــورة بســعر الســوق عنــد انتهــاء مــدة اإلجــارة ،وذلــك وفــق ق ـرار المجمــع رقــم .)5/6(44
ِّ
بالع� المؤجرة ،مقابل أجرة معلومة ف� مدة معلومة ،ت
واقرن به وعد ببيع ي ف
يف
الع� المؤجرة للمستأجر
ج -عقد إجارة يمكن المستأجر من االنتفاع
ي
بعــد ســداد كامــل األجــرة بثمــن يتفــق عليــه الطرفــان.
ِّ
ف
ف
ف
ـ� المؤجــر للمســتأجر حــق الخيــار ي�
د -عقــد إجــارة يمكــن المســتأجر مــن االنتفــاع بالعـ يـ� المؤجــرة ،مقابــل أجــرة معلومــة ،ي� مــدة معلومــة ،ويعـ ي
ف
ف
تملــك العـ ي ف
ـ� المؤجــرة ي� أي وقــت يشــاء ،عــى أن يتــم البيــع ي� وقتــه بعقــد جديــد بســعر الســوق ،وذلــك وفــق قـرار المجمــع الســابق رقــم ،)5/6(44
أو حســب االتفــاق ف ي� وقتــه.
ف
ف
الثا�:تطــور العقــد باعتبــار اجتهــاد العلمــاء باالســتعانة بمقاصــد ش
ال�يعــة :بالنظــر إىل اجتهــاد وأقــوال العلمــاء ي� الموضــوع يتضــح لنــا أن
الجانــب ي
ف
هنــاك اختــالف وتبايــن فيمــا بينهــم حــول المسألة،والســبب ي� ذلــك يعــود إىل تبايــن آرائهــم حــول
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف ف
مسـ ي ف
ـ� ي� عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليك؛أولهمــا اشـ تـراط عــدم نقــل الملكيــة إىل المســتأجر إال بعــد الوفــاء بجميــع الثمن،وثانيهمــا
ـألت� مهمتـ ي
اشــتمال العقــد عــى عقــد إجــارة وعقــد بيــع مــن قبــل المــرصف للمســتأجر([.)]116
ف
ولــو نظرنــا إىل أقــوال وأدلــة العلمــاء ف� المسـ ي ف
ـألت� والمســائل األخــرى ي� الموضوع([)]117نــرى أن كل فريــق مــن العلمــاء يحــاول قــدر المســتطاع
ي
ف
تقدير المصالح المجتلبة وتقويم المضار المتوقعة من العقد مع الموازنة بينهما،فكل فريق يســ� لجلب المصلحة ودفع المرصة عن المســتأجر
والمؤجر(البنــك) ف� هــذا العقد،وذلــك حـ تـى اليضيــع الحقــوق وي ـهــدر بــل يريــد الحفــاظ عــن األمــوال عــن طريــق تحقيــق المقاصــد ش
ال�عيــة.
ي
ف
ف
ش
ولنأخــذ عــى ســبيل المثــال اختالفهــم ي� المســألة األوىل:فذهــب المالكيــة والحنابلــة إىل جــواز وضــع هــذا الــ�ط ي� العقــد ،ألنهــم اســتدلوا
ف
عــى جــواز وجــود هــذا الـ شـ�ط بــأن األصــل ي� العقــود والـ شـ�وط اإلباحــة([ )]118عمــال بقولهصــل هللا عليــه وسلم{المســلمون عنــد ش�وطهــم}
([،)]119ونقــل عــن المالكيــة قولهم(فــال يـ فـرص ش�ط النقــد)([،)]120وورد عــن ابــن تيميــة قولــه ف� مســألة وجــود ش
ال�ط(فــإن الملــك للمشـ تـري إنمــا
ي
يثبــت مــع ثبــوت ملــك الثمــن للبائــع وال يســتحق المشـ تـري أن يســلم إليــه المبيــع إال إذا تمكــن البائــع مــن تســلم الثمــن فأمــا ثبــوت ملــك لــه بــدون ثبــوت
ً
ف
ً
و� الجملــة انتقــال الملــك إىل المشـ تـري مـ شـ�وط بانتقــال الثمــن إىل البائــع)([)]121
ثمــن عليــه فــال يثبــت ال باطنــا وال ظاهــرا ...ي
وأمــا الحنفيــة ([)]122والشــافعية([ )]123فقــد ذهبــوا إىل جــواز نقــل الملكيــة وعــدم صحــة اشـ تـراط عــدم نقــل الملكيــة إىل المســتأجر إال بعــد

ف
ف
ف
ف
ـص نقــل ملكيــة المبيــع إىل المشـ تـري([،)]124وجاء ي� كتــاب»رد
الوفــاء بجميــع الثمــن ،واســتدلوا عــى ذلــك بأنــه ينـ ي
ـا� مقتــص العقد،فالبيــع يقتـ ي
المحتار»(للبائــع حبــس المبيــع إىل قبــض الثمــن ،ولــو بـ تـ� منــه درهــم ولــو المبيــع شـ ي ف
ـيئ� بصفقــة واحــدة ،وســى لــكل ثمنــا فلــه حبســهما إىل اســتيفاء
ي
ت
ف
ت
ت
ـا�،و يســقط بحوالــة البائــع عــى المشــري بالثمــن
ـتو� البـ ي
الــكل،وال يســقط حــق الحبــس بالرهــن والبالكفيل،والبإبرائــه عــن بعــض الثمــن حــى يسـ ي
ف
اتفاقا...فليــس للبائــع مطالبــة المشـ تـري بالثمــن لعــدم القبض)([،)]125وكذلــك اليجــوز عنــد الشــافعية اشـ تـراط عــدم نقــل الملكيــة كمــا نقــل عنهــم ي�
ف
كتاب»نهايــة المحتــاج»(ال أســلم المبيــع حـ تـى أقبــض ثمنــه وقــال المشـ تـري ي� الثمــن مثلــه)أي الأســلمه حـ تـى أقبــض المبيــع وترافعــا إىل الحاكم(أجـ بـر
البائع)عــى االبتــداء بالتســليم لرضــاه بذمتــه و الســتقرار ملكــه ألمنــه مــن هال كــه ونفــوذ ترصفــه فيــه بالحوالــة واالعتيــاض وملــك المشـ تـري للمبيــع

ف
ت
ـ� ف� المبيــع وحــق البائــع غـ يـر متعـ ي ف
ف
ـ�
ي
(و� قــول المشــري) ألن حقــه متعـ ي ي
غرمســتقر فعــى البائــع تســليمه ليســتقر ،أمــا المؤجــل فيجـ بـر البائــع قطعــا ي
ف ي� الثمــن فأجـ بـر)([.)]126
ف
بغــض النظــر عــن ميــل الباحــث ورأيــه ف� أن أي الفريقـ ي ف
ـ� عــى الصــواب والراجــح ي� جــواز وعــدم جــواز عقــد اإلجــارة المنهيــة بالتمليــك،ألن المجمــع
ي
ف
ف
ف
الفقــ� اإلســالم قــد بـ ي ف
ـ� الضوابــط المتعلقــة بالصــور الجائــزة والممنوعــة كمــا جــاء ي� قرارهــم ي� الــدورة الثانيــة عـ شـ�ة بالريــاض ي� الســعودية،قرار
ي
ي
ف
 28 �،)12/4(،110:أيلــول 2000م .والـ ت يـى ســبقت اإلشــارة إليهــا ،مانصــه :
رقــم
ي
يى:
أوال :ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما ي
أ -ضابط المنع :أن يرد عقدان مختلفان ،ف� وقت واحد ،عى ي ف
ع� واحدة ،ف ي� زمن واحد.
ي
ب -ضابط الجواز:

ف
-1وجــود عقديــن منفصلـ ي ف
ـ� يســتقل كل منهمــا عــن اآلخــر ،زمانــا بحيــث يكــون إبـرام عقــد البيــع بعــد عقــد اإلجــارة ،أو وجــود وعــد بالتمليــك ي� نهايــة
مــدة اإلجــارة .والخيــار يــوازي الوعــد ف ي� األحــكام.
-2أن تكون اإلجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
الع� المؤجرة عى المالك ال عى المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق ي ف
 -3أن يكون ضمان ي ف
غر تلف
الع� من ي
ش
ش ئ
ب�ء إذا فاتت المنفعة.
ناس من تعدي المستأجر أو تفريطه ،وال يلزم المستأجر ي
يف
تأم� ي ف
-4إذا اشتمل العقد عى ي ف
التأم� تعاونيا إسالميا ال تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
الع� المؤجرة فيجب أن يكون
 -5يجب أن تطبق عى عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طوال مدة اإلجارة وأحكام البيع عند تملك ي ف
الع�.
غر التشغيلية عى المؤجر ال عى المستأجر طوال مدة اإلجارة.
 -6تكون نفقات الصيانة ي
وب ـهــذا يتبـ ي ف
ـ� أن عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك لــه صــور عــدة منهــا جائــزة ومنهــا ممنوعــة بحســب آراء العلماء،لــذا النقــول إنــه عقــد ممنــوع أو جائــز
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مطلقــا،إال إذا كان موافقــا ومنســجما مــع الصــور الـ تـى راعــت فيهــا أركانــه وخصائصــه ومآلــه ولــم يكــن مخالفــة مــع أحــكام ش
ال�يعــة والجانــب المقاصــدي
ي
للعقد.
 الجانب المقاصدي كأساس لتطور هذا العقد:تب� لنا من مفاهيم واستقراء األدلة ومرونة ش
نالحظ من عرض ما سبق من أقوال العلماء،وما ي ف
ال�يعة،أن هناك

ف
ال�عيــة قــد روعيــت عنــد ظهــور وتطــور هــذا العقد،ولكــن البــد مــن اإلشــارة إىل أن تطبيقــات مقاصــد ش
مجموعــة مــن المقاصــد ش
ال�يعــة ي� بــاب
ف
ف
ـكى وهــو مقصــد حفــظ المــال ي� جانـ ب يـى الوجــود والعــدم ویدخــل � الحفــظ إبعــاد الـ فـرصر عــن المــال ،ومنــع أكل
األحــكام الماليــة تعــود إىل المقصــد الـ ي
األمــوال بالباطل،بحيــث يعــد المــال فرصورة مــن فرصوريــات حيــاة االنســان وزينتهــا وقــوام المعــاش والمصالــح الخاصــة والعامة،الغـ فـى لإلنســان عنهــا
ْ
ـبحانه(ال َم ُ
ف� معيشــته اليومية،وبالمــال يشــبع حاجتــه ف
ال
الرصوريــة والحاجيــة و التحســينية([ ،)]127ووصــف القــرآن المــال بأنهــا زينــة حيــث قــال سـ
ي
َ َُْ َ َ ُ ْ
ْ
ف
ُّ
َ
َ
َ
ه:
والبنــون ِزينــة الحيـ ِـاة الدنيا)الكهف،46:ومــن أهــم المقاصــد المرعيــة ي� هــذا العقــد ي
المقصد األول:مقصد تحقيق العدل والمساواة واالنصاف ي ف
ب� أطراف العقد:

يعى ت ف
ف
إلرام الحق و
إن العدالة من أهم وأجمل الفضائل اإلنسانية،فالعدل إعطاء كل ذي حق حقه،وهو خلق كريم ي
االنصاف ف� كل أمر من أمور الحياة وخاصة مايتعلق بشؤون العباد،وهو صفة الرحمن،جاء ف� كتاب»الذريعة إىل مكارم ش
ال�يعة»توصيفا جميال
ي
ي
ش
سء مــن الفضائــل عنــه ،وتــارة يقال:هــو أكمــل الفضائــل مــن حيــث إن
للعــدل مانصه(:العــدل تــارة يقــال :هــو الفضائــل كلهــا مــن حيــث إنــه ال يخــرج ي
َّ ُ َّ
َْ
َّ
ف
ف
غره ،وهو ي ف
تعاىل(الل ال ِذي أن َز َل
المرأ من كل ذلة،وبه يســتتب أمر العالم([،)]128ولذلك قال
مران الل ب
و� ي
صاحبه يقدر أن يســتعمله ي� نفســه ي
ف
ْ َ َ ْ َ ِّ َ ْ فَ َ
ش
ـاس ي� االســتثمار،وهو االلـ ت فـرام
ال ِكتــاب ِبالحــق وال ِمـ يـران) الشــورى ،)17:ويعتـ بـر العــدل أســاس الملك،وهــو مــن أهــم مقاصــد ال�يعة،وعنــرص أسـ ي
بأحــكام ش
ال�يعــة وتحقيــق العدالــة والمســاواة بـ ي ف
ـ� المتعاقديــن واالبتعــاد عــن الظلــم الخــاص بالفــرد أو الســوق أو جماعة،وحظــر الربــا و منــع الغــرر
الكبرة،وانطالقــا مــن هــذا الفهــم المقاصــدي للعــدل نقول:البــد مــن النظــر إىل تقليــل المخاطــر وتوزيعهــا بـ ي ف
ـ� كل مــن المســتأجر والمؤجــر
والجهالــة
ي
بشــكل يحقق العدل بينهما،باإلضافة إىل تنوي ــع المخاطر المالية عى نطاق واســع خوفا من الخســارة الفادحة ،وتوزي ــع المخاطر ي ف
ب� المتعاقدين
ـ� ف� هــذا العقــد تحقيقــا لمبــدأ عــن عائشـ ف
ف
ـة(ر� هللا عنهــا) أن رســول اللهصــل هللا عليــه وســلم {قـ فـص أن الخـراج بالضمــان}([.)]129
والعاملـ ي ي
ي
ً
ف
ف
بنــاءا عليه:فــإن العقــد ي� بدايتــه عقــد إجارة،فلــو أن المســتأجر ي� مرحلــة معينــة شــعر العجــز عــن إكمــال األقســاط قطــع العقــد واكتـ فـ� بالمــدة
ف
الـ تـى دفــع إيجارهــا ويخــرج مــن العقــد بأقــل الخســائر،و كذلــك المؤجــر يمكنــه بيــع العـ ي ف
ـ� المؤجــرة دون نقــص كبـ يـر ي� قيمتها،وهــذا يــ�ي عــى مــا
ي
ف
ش
ف
لــو لــم يرغــب المســتأجر ي� �اء العـ يـ� بعــد نهايــة العقــد وقبــل عقــد البيع،فهنــا اليتحمــل أي مــن المتعاقديــن أيــة خســارة ظاهرة،بــل عــى العكــس
ـ� المتعاقديــن والمتعاملـ ي ف
قــد يكــون هــذا لصالــح المؤجر،نــرى مــن هــذا تحقيــق مبــدأ العــدل واإلنصــاف بـ ي ف
ـ� مــن خــالل توزيـ ـ ــع المخاطــر وهــذا مــن
ش
ت
ـرم إليهــا بعيــدا عــن الربــا والمحرمــات ودرءا للفتنــة والمفســدة([،)]130لذا يمكــن القــول بــأن التطــور الــذي حصــل ويحصــل
مقاصــد ال�يعــة الـ يـى تـ ي
ت
عــى اإلجــارة البــد ان ت ـراع فيــه قضيــة العــدل والمســاواة بـ ي ف
قاعد�(الخ ـراج بالضمان)و(الغــرم بالغنــم).
ـ� أط ـراف العقــد وعــى أســاس تحقيــق
ي
ف
ت
واالعراف بالحاجات االنسانية وتحقيقها:
الثا�:
التيسر ورفع الحرج عن الناس
ي
المقصد ي
مــن خصائــص هــذا الديــن مرونتــه وواقعيتــه ت
واعرافــه ف
بالرصوريــات والحــوادث المســتجدة ف� حيــاة الناس،ســواء أكانــت حاجــات ف
ورصوريــات خاصــة
ي
أم عامة،وتحقيقــا لمبــدأ رعايــة ف
الرصوريــات واألعــذار والحــوادث المســتجدة أباحــت ش
ال�يعــة اإلســالمية بعــض العقــود والمعامالت-منهــا عقــد
مرلــة ف
الب�يــة ف ف
اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك -ماكانــت محظــورا أو قامــت بتخفيــف حكمهــا أو أنزلــت بعــض حاجــات ش
الرصورة،وذلــك ليســهل عــى النــاس
ف
ت
ف
قضــاء حوائجهم،وتيــ� أمورهــم وإبعادهــم عــن المحرمــات ي� البنــوك الربوية،ودفعــا للحــرج والمشـ
بقاعد�(المشــقة تجلــب
ـقةوالرصرعنهم عمــال
ي
تعاىل(يريـ ُـد َّ ُ
ُ
الل
التيسـ يـر)و(إذا ضــاق األمــر اتســع)،فإن الـ فـرصر والـ فـرصار ممنــوع ش�عا([،)]131واألدلــة عــى هــذه المبــاديء المرعيــة كثـ يـرة منهــا :قولــه
ِ
ُ
ً
ُ
ْ ْ ُ
تعاىل(يريـ ُـد َّ ُ
ُ
الل َأ ْن ُي َخ ِّفـ َ
ـ� َو َل ُيريـ ُـد ب ُكـ ُـم ْال ُعـ ْ َ
ب ُكـ ُـم ْال ُيـ ْ َ
ـف َع ْنكـ ْـم َوخ ِلـ َـق ِاإلن َســان َض ِعيفا)النســاء،286:وكذلك مــن الســنة قولــه
ـ�) البقــرة ،185:وقولــه
ِ
ِ ِ
ِ
صــل هللا عليــه وســلم {الديــن ي�}([،)]132وقولهصــل هللا عليــه وســلم{...فإنما بعثتــم مي�يــن ولــم تبعثــوا مع�يــن}([ ،)]133وقولهصــل هللا
وغرهــا تــدل عــى أن األصــل ف� ش
ال�يعــة التيسـ يـر ورفــع الحــرج ومنــع الـ فـرصر أي أنهــا
عليــه وســلم{ بعثــت بالحنيفيــة الســمحة}([،)]134هذه األدلــة ي
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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قائمــة عــى جلــب المصالــح للعبــاد ودرء المفاســد عنهــم ف� العاجــل واآلجل،وهــذا هــو األصــل الــذي يبـ فـى عليــه التطــور ف� األحــكام ش
ال�عيــة،إذ بــدون
ي
ي
ف
ـالم وخاصــة ي� مجــال العقــود،ألن التطــور اإلقتصــادي تطــور البــد منــه وال يمكــن
هــذه المبــاديء واألصــول المهمــة ال يمكــن أن يتطــور الفقــه اإلسـ ي
وقفــه وتحجيمــه لــذا البــد مــن مســايرته ومداراتــه واقعيــا حســب األصــول المرعيــة والمعتـ بـرة الـ تـى تحقــق مقاصــد ش
ال�يعــة.
ي
ً
ف
ف
بنــاءا عليه:لونظرنــا إىل النــاس ي� مجتمعاتنــا لـ فـرى أن كثـ يـرا منهــم يعيشــون ي� مســتوى رديء ومتــدن ومتوســط اليقــدرون عــى تملــك الــدار أو
ت
ف
ش
ش
ش
ش
ع-لــذا يبحثــون عــن بديــل
الشــقة أو اليســتطيعون �اء الســيارة أو المحــل -...وال�يعــة تعــرف بهــذه الحاجــات والرصوريــات الب�يــة كمقصــد ال� ي
ـ� الدخــل مــن االنتفــاع بمــا يريــدون إلدارة معيشــتهم مــن تملــك
أســهل وأيــ� للمعيشــة وهــذا العقــد بصــوره الجائــزة تتيــح المجــال للفقـراء ومتوسـ ي
مايريــدون  ...وهــذا يكــون فرصــة ذهبيــة ومشــكاة لهــم لإلبتعــاد عــن التعامــل مــع المصــارف الربويــة واللجــوء إىل المعامــالت المشــبوهة،فما ســبق
اإلشــارة إليــه تكــون فرصــة لالســتفادة مــن هــذا العقــد مــن جهــة تحقيــق حاجــات الفق ـراء وتلبيتها،فالمتعاملـ ي ف
ـ� والعمــالء مــع المــرصف يحتاجــون-
مثــال-إىل االســتفادة من-أصــول -اآلالت و المكائــن الضخمــة إلجارتهــا والعمــل عليهــا،أو ش
ل�ائهــا ولكــن تكلفتهــا عاليــة وغاليــة للـ شـ�اء اليحتملهــا الفقـراء
وتأجرهــا لهــم مقابــل أجــرة يتفقــون عليهــا وبعقــد اإلجــارة المنتهيــة
ـالم بـ شـ�اء المعــدات واآلالت والســيارات
ي
و قليلــو الدخــل ،فيقــوم المــرصف اإلسـ ي
ش
ـاىل قبــل انتهــاء العقــد أو وقــت انتهائــه
بالتمليك،ثــم خــالل مــدة معلومــة وبســعر تــم االتفــاق عليــه قبال،يســتطيع العميــل �اء اآللــة أو المكنة،وبالتـ ي
يصبــح العميــل مالــكا لآللــة أو الســيارة ...بطريقــة ش�عيــة وصحيحــة وبعيــدة عــن التعامــل بالربا،وهــذا ماقلنــاه بــأن هــذا العقــد تحقــق حاجــة النــاس

وتلـ بـى رغباتهــم بأســلوب علـ ش
ع وعمـ يـى)]135[(.
ـى � ي
ي
ي

المقصد الثالث:صيانة األموال من الضياع وحفظ الحقوق والممتلكات من تلفها:

ف
ه صيانــة أمــوال المؤجــر وحفظهــا مــن الضيــاع والتعــدي وعــدم تلــف ممتلكاتــه،إذ يجــب عــى المســتأجر
مــن أهــم المقاصــد ي� هــذا الموضــوع ي
ف
ف
ـ�
مالحظــة الممتلــكات واآلالت وعــدم إهمالهــا والتفريــط فيهــا،ألن ملكيــة العـ يـ� التـزال للمؤجــر لــذا قــد يرجــع إىل المؤجــر ي� أي وقت،وقــد جــاء النـ ي
عــن إضاعــة المــال وتلفــه عــن النبيصــل هللا عليــه وســلم قولــه{إن هللا كــره لكــم ثالثــا قيــل وقــال و إضاعــة المــال وكـ ثـرة الســؤال}([،)]136وجه الداللــة

ف
ف
ش
ـ�
مــن الحديــث ي� قولهصــل هللا عليــه وســلم (إضاعــة المال)(وأمــا إضاعــة المــال فهــو رصفــه ي� غـ يـر وجوهــه ال�عيــة وتعريضــه للتلــف وســبب النـ ي
أنــه إفســاد وهللا اليجــب المفســدين وألنــه إذا أضــاع مالــه تعــرض لمــا ف� أيــدي النــاس)([ .)]137ونــرى أن ش
ال�يعــة قــد وضعــت مجموعــة مــن القواعــد
ي
 ...ف
ت
ـ� الطرفـ ي ف
االحرازيــة الماليــة مــع أخــذ الضمانــات لحــل هــذه المشــاكل إن وقعــت بـ ي ف
ـ� منهــا الرهــن والكفالــة والعربــون وهامــش الجديــة([ )]138ي�
هــذه الحالــة يســتطيع المؤجــر إرجــاع الممتلــكات و اآلالت و اسـ تـردادها ألنهــا ملكــه ولــه حــق التــرصف فيها،ويغــرم المقــرص والمتعمــد عــى تعمــده

وتقصـ يـره وإهماله،وتحقيقــا لقاعــدة (الغــرم بالغنــم) ألنهــا وســيلة لتحقيــق مقاصــد ش
ال�يعــة ف ي� حفــظ المــال وتطــوره ف ي� المجتمــع.

ي ض
اإلسام:
المسلم� والمجتمع
المقصد الرابع:تشجيع العمل وتنمية أموال
ي

ف
ف
ـص بــه حاجتــه وحاجــة أهلــه،كان مــن الـ فـرصوري البحــث عــن
لمــا كان اإلنســان ي� حياتــه اليوميــة المعيشــية لــه حاجــة ملحــة للمــال وكســبه ليقـ ي
ف
ش
ع وذم
ـ� وراء الــرزق والعمــل الــ� ي
ـ� وراءلقمــة عيشه،واإلســالم ي� أول وهلــة دعــا إىل كســب المــال بالطريــق الصحيــح وذلــك بالسـ ي
العمــل والسـ ي
ف
الكســل والعاليـ ي ف
كثرة،وحـ تـى فعــل النبيصــل هللا عليــه وســلمقبل البعثــة وبعــده أفضــل شــاهد عــى العمــل
ـ� عــى الناس،وحــث عــى ذلــك ي� نصــوص ي
َّ َ ُ َ ْ َ ش ُ ف
ف
َ َ ُ َ
ـ�وا ِ ي�
وكســب الرزق،حيــث قــام بالتجــارة وتنميــة أموالهصــل هللا عليــه وســلم وأمــوال خديجــة،ورد ي� القــرآن قولــه تعاىل(فـ ِـإذا ق ِضيـ ِـت الصــاة فانتـ ِ
ْ ُ َ
َ ُ
َّ ُ َ َ ُ
َّ َ َ
ُُ ْ ْ ُ َ
ُْ
َ َّ ُ ُ ْ
َ
َ َُْ
َّ
ْ َ ْ
ْ َْ
الل ع َملكـ ْـم َو َر ُســوله َوال ُمؤ ِمنــون)
تعاىل(وقـ ِـل اع َملــوا ف َسـ يَ َـرى
الل ك ِثـ ي ًـرا ل َعلكـ ْـم تف ِل ُحــون) الجمعة،10:وقولــه
الل َواذكـ ُـروا
ض وابتغــوا ِمــن فضـ ِـل ِ
األر ِ
ف
التوبــة ،105:وقــد نبــه النبيصــل هللا عليــه وســلموحث عــى العمــل وكســب اليــد ي� قوله{مــا أكل أحــد طعامــا قــط خـ يـرا مــن أن يــأكل مــن عمــل يــده وإن
ف
ف
ـ� أن يهــدف امتــالك األموال-مــن العمل-واســتخدامها ي� تحقيــق المقاصــد
نـ ب يـى هللا داود عليــه الســالم كان يــأكل مــن عمــل يده}([،)]139وعليــه ينبـ ي
ف
ف
ال�عيــة،إذ إن هــذا العمــل بحــد ذاتــه كعمليــة انتاجيــة ومــوارد ش
ش
ب�يــة لــه دور كبـ يـر ي� التنميــة االقتصاديــة وخاصــة هــذا النــوع مــن العقــد ي� تخفيــف
ف
الفقــر والتخلــص مــن البطالــة وتقليلهــا وتوســيع فــرص العمــل بـ ي ف
الفقرة،وذلــك عــن طريــق اســئجار
ـ� الشــباب-خاصة  -ي� المناطــق الريفيــة واألحيــاء
ي
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ف
ش
ش
ـاىل إن هــذا يــؤدي
األجهــزة والمكائــن والمعــدات الضخمــة لت�يـ ـ ــع العمــل ي� الم�وعــات بــدال مــن االنتظــار مــدة أطــول لــ�اء هــذه المعــدات وبالتـ ي
ف
ف
و� المشــاريـ ــع ويطــول االنتظــار وقــد تضيــع المــال بــدون نتيجــة تذكــر)]140[(.
إىل التباطــؤ ي� العمــل ي
ال�عيــة المرعيــة والمعتـ بـرة ف� تطــور العقــود ش
ماذكرنــاه ســابقا كان-بعــض -أهــم المقاصــد ش
ال�عيــة وخاصــة اإلجــارة المنتهيــة بالتمليك،البــد إذن مــن
ي
ـ� خاصــة ف� إنشــاء وتطــور العقــود ف� عرصنــا الحـ ف
العمــل عــى الفهــم واالجتهــاد المقاصــدي وتطبيقــه ف� الواقــع والبعــد عــن النظريــات والتلقـ ي ف
ـارص ألن
ي
ي
ي
ـالم أن يكــون لــه التواصــل واإلســتجابة مــع الواقــع والمســتجد ويتفاعــل ويحتــك معــه ويكــون لــه رأي
الوقائــع والمســتجدات تتجددوالبــد للفقــه اإلسـ ي
ف
ف
ف
مقصــدي ي� الموضوع،كماجــاء ي� كتــاب «االجتهــاد المقاصــدي»( فاالتجــاه المقاصــدي ي� االجتهــاد واســتنباط األحــكام إنمــا اســتدعته مقتضيــات
تحقيــق خلــود ش
ال�يعــة واالمتــداد بأحكامهــا ،وبســطها عــى جميــع جوانــب الحيــاة ،والتدليــل عــى رعايتهــا لمصالــح العبــاد ،وتخليــص الفقــه ،وعــى
ف
األخــص ي� عصــور التقليــد والجمــود والركــود العقـ يـى ،مــن النظــرة الجزئيــة والصــورة اآلليــة المجــردة ،البعيــدة عــن فقــه الواقــع ،حيــث انتــ� األمــر إىل

قواعــد مجــردة وقوالــب بعيــدة عــن االرتبــاط بالغايــات األصليــة ،الـ ت يـى قــد يكــون انتــ� إليهــا ،إىل درجــة قــد تفــوت المصلحــة ،وإعــادة توجيهــه صــوب
تحقيــق مصالــح العبــاد ف� معاشــهم ومعادهــم،وه الغايــة الـ تـى مــن أجلهــا جــاءت ش
ال�يعــة وكانــت الرســالة ،ومعالجــة مشــكالت المجتمــع والتعامــل
ي
ي
ي
مــع قضايــاه وحاجاتــه)([.)]141
ف
ش
ع الثابــت
وختامــا نقــول إن التطــور ي� المنظــور المقاصــدي لألحــكام الماليــة ليــس محاولــة للخــروج عــن النصــوص واالنفــالت مــن الحكــم الــ� ي
ـ� أو إلغائــه أو االرتــداد عنه،بــل هــو إجتهــاد مقصــدي محــض موافــق مــع النصــوص وفهمهــا فهمــا صحيحا،وقـراءة للواقــع المتجــدد والنــوازل
والقطـ ي
ش
فف
ش
ويتماس مع العرص ومتطلباته ومقتضياته.
ع الصحيح عى هذا الواقع مما ينسجم
المعارصة بنظرة متعمقة ومتمعنة وذلك لتريل الحكم ال� ي

الخاتمة

توصل البحث إىل جملة متواضعة من النتائج يمكن تلخيصها ف ي� النقاط اآلتية:
-1اإلســالم نظــام للحياة،صالحــة للتطبيــق ف� كل زمــان ومكان،ومــن روح ش
ت�يعاتــه ومقاصــده العامــة تنيظــم الحيــاة بجميــع مجاالتــه وخاصــة
ي
ً
المعامــالت المالية،لــذا البــد مــن مســايرة الوقائــع والقضايــا المســتجدة وتطــور معهــا األحــكام الماليــة بنــاءا عــى الرؤيــة المقاصديــة،ألن اإلســالم قــادرة
ف
ف
و� أي زمــان.
عــى اســتيعاب المســتجدات والتطــورات ي� أي وقــت ي
العمى وخاصة عقود المرصفية
-2اكتشاف بعض مالمح الفهم واالجتهاد المقاصدي والمتعلقة بالمعامالت المالية ومن ثم تطبيقه عى الواقع
ي
اإلسالمية ف ي� واقعنا المعارص.
 -3يتســم تطــور األحــكام الماليــة ف� االســالم بالتيسـ يـر ورفــع الحــرج والمشــقة عــن النــاس تحقيقــا لمقاصــد ش
ال�يعــة،وألن هــذه األحــكام متغـ يـرة ومــن
ي
ف
قبيــل األحــكام الـ ت يـى تقبــل االجتهــاد والقـراءة المعــارصة ي� جزئياتهــا.
-4إن تطــور وتجديــد األحــكام الماليــة قصــده ف ف
تريــل النصــوص بفهــم مقاصــدي عــى الوقائــع والقضايــا المســتجدة،وليس هــذا محاولــة لإلرتــداد أو
ش
ـ� والخــروج عنه،بــل هــو اجتهــاد
االنفــالت مــن الحكــم الــ� ي
ع القطـ ي
مقاصدي محض و استجابة لمتطلبات ومقتضيات الحياة االنسانية.
ً
استعانة بمقاصد ش
ال�يعة أن يقوم ببناء أسس لتطور العقود وخاصة العقود المرصفية وفق مستجدات العرص ونوازله.
 -5يمكن للمجتهد
ً
-6بناءا عى تفعيل المقاصد بتحقيق جلب المصلحة ودرء المفسدة ،تطور عقد اإلجارة إىل اإلجارة المنتهية بالتمليك،وذلك لتحقيق المصلحة
للعباد ف� الدنيا واآلخرة ت
حى اليقعوا ف ي� الربا والمعامالت المحرمة.
ي
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�ك
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الهوامش:

ف
الفكر-بروت1979،م.430/3:
مادة(طور)�:ابن فارس،أحمد بن فارس،معجم مقاييس اللغة،ت:عبدالسالم محمد بن هارون،دار
[]1
ي
ي
العرب،دارصادر-بروت,ط1414/3ـه.508-507/4 :
[ ]2ابن منظور،محمد بن مكرم،لسان
ي
ف
ف
مصط�،إبراهيــم وآخرون،المعجــم الوســيط،ت:مجمع اللغــة العربيــة،دار الدعوة،569/2:والمناوي،زيــن الديــن محمد،التوقيــف
[]3مادة(طور)�:
ي
عــى مهمــات التعاريف،عالــم الكتــب 38عبدالخالــق ثروت-القاهــرة،ط1990/1م.99:
[]4البد هنا من اإلشــارة إىل أنه لم أجد تعريفا دقيقا للتطور عند العلماء القدام -حســب حدود
اطالع ودراسـ ت يـى -ســواء أكان تعريفا شــامال وعاما
ي
له أم تعريفا فقهيا،ولكن مع هذا نجد أنهم عرفوا وفهموا ذلك عمليا وصاحبوه وقاموا بتطبيقه ف ي� اجتهاداتهم وممارساتهم اليومية.
ف
َ
َ َّ
فف
بلى،دارالرســالة
أ� داود،ت :شــعيب األرنــؤوط -محمــد ِ
[]5رواه أبــوداود ي� سننه:أبوداود،ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق ،ســ� ب ي
كامــل قــره ي
العالميــة ،ط2009/1م،كتــاب المالحم،بــاب مــا يذكــر ف ي� قــرن المئة،ر(،349/6،)4291إســناده صحيــح.
ف
اإلسالم-مكة المكرمة،ط1414/2ـه.215:
[ ]6محمد،عباس
اإلسالم آفاقه وتطوره،مطابع رابطة العالم
حسى،الفقه
ي
ي
ي
[]7محمد.218:
ف
ف
الكبر،المكتبــة العلمية-بـ يـروت،427/2:
[]8مادة(علم)�:ابــن منظور
عى،المصبــاح المنـ يـر ي� غريــب ش�ح ي
،417/12:والفيوم،أحمدبــن محمــد بــن ي
ي
ي
ف
ومصط�،إبراهيــم وآخرون.624/2:
ف
العلمية-بروت،ط1983 /1م.155:
عى بن محمد ،التعريفات،ضبطه وصححه جماعة من العلماء،دار الكتب
ي
ي
[]9الجرجا� ،ي
ف
المبارك،الرياض،ط1990/2م .76:
سر
عى ي
[]10الفر ب ي
ي
اء،أ� يعى محمدبن الحسن،العدة ي� أصول الفقه،ت:أحمد بن ي
[ ]11المصدر السابق .82:
ف
مادة(عمل)�:ابن فارس.145/4:
[]12
ي
ف
[]13مصط�،إبراهيم وآخرون.628/2:
[]14المناوي.247:

ف
ئ
يف
ا�،دار ومكتبــة
أحمد،الع�،ت:مهــدي
ـم)� :الفراهيدي،أبوعبــد الرحمــن الخليــل بــن
المخزوم،إبراهيــم الســامر ي
[]15ينظر:مادة(حكـ ي
ي
الهــالل, 67-66/3:و الجوهــري ،أبونرصإســماعيل بــن حماد،الصحــاح تــاج اللغةوصحــاح العربية،ت:أحمــد عبدالغفــور عطار،دارالعلــم للماليـ ي ف
ـ�-
الفيوم/1:
،145والفروز آبادى،محمد بن يعقوب،القاموس المحيط،ت:مكتب
يبروت،ط1987/4م 1901/5:وابن منظور,142-140/12:و
ي
ي
ف
ت
ُ
ش
ـالة-بروت،ط2005/8م.1095:
وس،مؤسســة الرسـ
ي
تحقيــق الــراث ي� مؤسســة الرســالة ،بإ�اف:محمــد نعيــم العرقس ي
ف
ف ف
ف
ـا�,دارالكتب
اىل،أبــو حامــد محمــد بــن محمد،المســتص� ي� علــم األصول،ت:محمــد عبدالســالم عبدالشـ ي
[]16بهــذا المعــى نجــد التعريــف عند:الغز ي
ف
ف
العلوا�,مؤسســة الرســالة،ط/3
العلمية-بروت,ط1413/1ـه,45/1:والرازي,محمــد بــن عمر,المحصــول ي� علــم األصول،ت:طــه جابرفيــاض
ي
ي
ف
ش
العلمية-بروت ,ط2000/1م
ك�،بدرالدين محمدبهادر,البحر المحيط ي� أصول الفقه,ت:محمد محمدتامر,دارالكتب
ي
1997م  ,89/1:و الزر ي
.91 /1:

ف
ف
ش
الجديد�،كة الخنساء-بغداد،ط.206: 10
،مصط� إبراهيم،أصول الفقه ي� نسيجه
لى
[ ]17الز ي
ف
مادة(فقه)�:ابن فارس.442/4:
[]18
ي
ف
ينظرمادة(فقه)�:الفراهيدي،370/3،والجوهري،2244-2243/6:وابن منظور.522/13:
[]19
ي
ف
بروت،ط1999/1م 17/1:عى،إرشادالفحول إىل تحقيق الحق من علم األصول،ت:أحمد عزو،دارالكتاب
[]20
العر� ي
بي
ي
الشوكا�،محمد بن ي
العلمية-بروت،ط1999/1م،11:العطار،حســن بــن
[ ]21األســنوي،عبدالرحيم بــن الحســن،نهاية الســول ش�ح منهــاج الوصول،دارالكتــب
ي
محمد،حاشــية العطــار عــى ش�ح الجــالل المحـ يـى عــى جمــع الجوامع،دارالكتــب العلمية-بـ يـروت.59-57/1:
ف
مادة(مول)� :ابن فارس.285:
[ ]22ينظر:
ي
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ف
ف
[ ]23ينظر:
مادة(مول)�:المطرزي،نارصالديــن بــن عبدالســيد،المغرب ي� ترتيــب المعرب،ت:محمــود فاخــوري وعبــد الحميــد مختار،مكتبــة أســامة
ي
ف
مصط�،إبراهيم و آخرون.892/2 :
،636-635/11:والفروزآبادي،1059:و
بن زيد-حلب ،ط1979/1م،278/2 :وابن منظور
ي
الرسالة-بروت،ط1994/2م.88:
[ ]24موس،كامل،أحكام المعامالت،مؤسسة
ي
ف
ف
اإلسالمية-بروت ،ط2009/2م.25 :
م� الدين,المقدمة ي� المال واالقتصاد والملكية والعقد،دار البشائر
ي
داع,عى ي
[ ]25القره ي
ف
ت
,شو� عبده,المال وطرق استثماره ي� اإلسالم،المكتبة الفيصلية-مكة المكرمة،ط1984/2م.23 :
الساه
[]26
ي
ي
ف
ـد)� :الفراهيــدي،54/5:و األزهري،أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد ،تهذيــب اللغة،ت:محمــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء الـ تـراث
[ ]27نظر:مادة(قصـ ي

،،354-353/3:والفروزآبــادي،310 :وابــن فــارس.95/5:
العر�-بـ يـروت ،ط2001/1م ،274/8:وابــن منظور
ي
بي
[ ]28الشنقي�،محمد ي ف
األم� بن محمد،أضواء البيان ف ي� إيضاح القرآن بالقرآن،ت:مكتب البحوث والدراسات،دار الفكر -يبروت ،ط1995/م
ي
يف
–بروت،ط1418/ـه.148 :
حس� محمد،كلمات القرآن
،335/2 :مخلوف،
تفسر وبيان ،دار ابن حزم ي
ي

،354-353/3:والفروزآبادي،310:والزبيدي،محمد ف
ف
مرتص،تاج العروس من جواهر القاموس،ت:مجموعة
ينظرمادة(قصد)�:لسان العرب
[]29
ي
ي
،38-36/9:وسيدأحمد،نارص،وآخرون،المعجم الوسيط،داراحياء ت
يف
الراث
المحقق� ،دار الهداية
بروت،ط2008 /1م.738 /2:من
العر� ي
بي
[ ]30ابن فارس.362/3:
ـ� بــن مســعود،معالم ف ف
[ ]31البغوي،أبومحمــد الحسـ ي ف
التريل،ت:محمــد عبــدهللا النمــر وآخــرون،دار الطيبة-الرياض،ط1997/4م،66/3:وينظــر:
الطـ بـري ،أبوجعفــر محمــد بــن جرير،جامــع البيــان عــن تأويــل آي القرآن،ت:أحمــد محمــد شاكر،مؤسســة الرســالة -بـ يـروت،ط2000/1م.384/10 :
ف
االعالى للفكر
الشاطى،منشورات المعهد
الريسو�،أحمد،نظرية المقاصد عند اإلمام
[]32
اإلسالم،ط.19 :1995/4
ي
ي
بي
ي
[ ]33الفاس،عالل،مقاصد ش
بروت،ط1993/5م.7 :ال�يعة اإلسالمية ومكارمها،دارالغرب
االسالم ي
ي
ي
ف
ف
[ ]34مادة(جد)�:الجوهري،454/2:وابن منظور،113-110/3،وابن فارس،409-406/1:ومصط�،إبراهيم و آخرون.109/1:
ي
ف
الفيوم.92/1:
مادة(جد)�:
[]35
ي
ي
سعيد،بسطام محمد،مفهوم تجديد الدين،مركز التأصيل للدراسات والبحوث-السعودية،ط2015/3م.14-13:
[]36
ي
[ ]37ينظر:المصدر السابق.20-17:
ش
ش
فف
أ� داود،ومعــه حاشــية ابــن القيم،دارالكتــب العلميــة-
[ ]38العظيــم آبادي،محمــدأ�ف بــن أمـ يـر بــن عـ يـى بــن حيدر،عــون المعبــود �ح ســ� ب ي
بـ يـروت ،ط1415/2ـه .260/11:
الكرى-مرص،ط1356/1ـه281/2:
[ ]39المناوي،زين الدين محمد،فيض القدير ش�ح الجامع
الصغر،تعليقات:ماجد الحموي،المكتبة التجارية ب
ي
يف
المسلم� وسبيل النهوض بهم،دارالفكرالحديث-لبنان،ط1967/2م .52:
[ ]40المودودي،أبواألعى،موجز تاري ــخ تجديد الدين واحيائه وواقع
ف
اإلسالم،دارابن الجوزي-السعودية،ط1424/1ـه.19:
[ ]41أمامة،عدنان محمد،التجديد ي� الفكر
ي

[ ]42القرضاوي،يوسف،الفقه اإلسالم ي ف
ب� األصالة والتجديد،مكتبة وهبة-القاهرة،ط1999/2م.30:
ي
ف
ف
الخلي�،ريــاض منصور،التجديــد � فقــه المعامــالت الماليــة المعارصة،مجلــة ش
العلى-الكويــت
ال�يعــة والدراســات اإلســالمية-مجلس النـ شـ�
[]43
ي
ي
ي
،المجلــد 23:العــدد2008/73:م .10 :
ش
ـد-نا�ون-الرياض،
[ ]44ينظر:محمد،83:وإبراهيم،عبدالعزيــز مختار،العرصانيــون ومفهــوم تجديــد الديــن عــرض ونقد،مكتبــة الرشـ
ط 2009 /1م .12 :

ف
العلمية-بروت،ط2106/1م.60:
[ ]45ينظر:
اإلسالم،دارالكتب
،عبدالحكيم،تغر الفتوى ي� الفقه
الرميى
ي
ي
ي
ي

عى،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،تقديم ومراجعة :د.رفيق العجم،ت:د.
[ ]46ينظر:ابن منظور،40-39/5:والتهانوي،أحمد بن ي
ف
ت
ت
زينا�،مكتبــة لبنــان نـ ش
ـا�ون -بـ يـروت،ط1996/1م،489/1:و
الخالدي،الرجمــة األجنبية:د.جــورج
دحروج،الرجمــة إىل العربية:د.عبــد هللا
عـ يـى
ي
ف
األصفهـ فـا� ،أبــو القاســم الحسـ ي ف
ـ� بــن محمد،المفــردات ي� غريــب القرآن،ت:صفــوان عدنــان الداودي،دارالقلم،الــدار الشامية-دمشــق
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
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بـ يـروت،ط141/1ـه.619:
ف
الجرجا� .63:
[]47
ي

ـ� الثبــوت والداللة)هو:مايثبــت بــه الفــرض النقطــاع االحتمــال عنه-بمعـ فـى احتمــال أن يكــون النــص آحــادا.-
[ ]48التعريــف االصطـ ي
ـال� لـ(قطـ ي
البخــاري ،عالءالديــن عبدالعزيــز ،ت :عبــد هللا محمــود محمد،دارالكتــب العلمية-بـ يـروت،ط1997/1م .130/1:،
ـاس عــن دليل.التفتاز فا�،ســعد الديــن مســعودبن عمـ ش
أو القطــع يطلــق عــى نـ فـ� االحتمــال أصال،وعــى نـ فـ� االحتمــال النـ ش ئ
ـر�،ح التلويـ ـ ــح عــى
ي
ي
ي
التوضيــح ،مكتبــة صبيح-مــرص.63/1:
ف
الفقهية� القضايا المالية،دارالنفائس-األردن،ط2012/1م،28-27:والرئاسة
[ ]49ينظر:
الجعري»،محمد طارق»محمود رمضان،تطوراألحكام
ب
ي
العامة
إلدارات البحــوث العلميــة واإلفتاءوالدعــوة واإلرشــاد،مجلة البحــوث اإلســالمية،مجلة دوريــة تصــدر عــن الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة
واإلفتــاء

ت
الفق�. html.http://www.feqhweb.com/vb/t4625.
الملت�
السعودية،ج،141 :18الدفعة،عمار بن أحمد،أنواع األحكام،موقعي
الشاطى،إبراهيم بن موس بن محمد،الموافقات ف� أصول ش
ال�يعة،ت:أبو عبيدة مشهور بن حسن،دار ابن عفان،ط1997/1م.115/5:
[]50
ي
بي
[ ]51القرضاوي،يوسف،االجتهاد ف� ش
ال�يعة اإلسالمية مع نظرات تحليلية ف ي� االجتهاد المعارص،دارالقلم-كويت،ط1996/1م.70:
ي
[ ]52القرضاوي ،االجتهاد ف� ش
ال�يعة اإلسالمية.173:
ي

[ ]53التعريــف االصطــال� لـ(ظـ فـى الداللة):هــو أن يحتمل(احتمــاال مرجوحــا) غـ يـر المعـ فـى الظاهري.أمـ يـر بادشــاه،محمد أمـ ي ف
ـ� ،تيسـ يـر التحريــر
ي
ي

،دار الفكر-بـ يـروت1996،م .141/1:أو فهــو مــا دل عــى معـ فـى ولكــن يحتمــل أن يــؤول ويــرصف عــن هــذا المعـ فـى وي ـراد منــه معـ فـى غـ يـره.

خالف،عبدالوهاب،علــم أصــول الفقه،مكتبــة الدعــوة -شــباب األزهــر ،ودار القلــم،ط.35: 8
[ ]54الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء.141/18:
[ ]55القرضاوي،االجتهاد ف� ش
ال�يعة اإلسالمية.173:
ي

،34:والجعري،28:و الدفعة.
لى
[ ]56ينظر:
ب
الزحيى،وهبة،أصول الفقه
اإلسالم،دارالفكر-سوريا،ط1986/1م ،442/1:والز ي
ي
ي
الشاطى،إبراهيم بن موس بن محمد،الموافقات ف� أصول ش
ال�يعة،ت:أبوعبيدة مشهور بن حسن،دار ابن عفان،ط1997م .10/1:
[]57
ي
بي
[ ]58المصدر السابق .42- 41/5:
الشاطى.124/5:
[]59
بي
يف
زيدان،عبدالكريم،الوجر ف ي� أصول الفقه،مؤسسة قرطبة،ط401: 6ومابعدها.
[ ]60ينظر:
اإلسالم 1036/2 :ومابعدها،و
الزحيى،أصول الفقه
ي
ي
ف
،المستص�.57:
اىل
[ ]61الغز ي
ف
واست�اف المستقبل،كلية ش
ش
ت
ال�يعة والدراسات
للمفى المعارص،بحث منشور ي� مؤتمر الفتوى
العلى
[ ]62ينظر:رفيع،محماد بن محمد،البناء
ي
ي
اإلسالمية-جامعة القصيم-السعودية،2013/5/2-1،ج.137-3،136
ف
يف
الصحيح�،ت:مصطـ فـ� عبــد القــادر عطــا،دار
[ ]63رواه الحاكــم ي� المســتدرك،الحاكم،أبو عبــدهللا الحاكــم محمــد بــن عبدهللا،المســتدرك عــى
ف ف
ـا� ي� الصحيــح الجامــع الصغـ يـر،
الكتــب العلميــة يبروت،ط1990/1م،كتــاب العلم،فأمــا حديــث عبــدهللا بــن ي
نمر،ر(،172/1:)319وصححــه األلبـ ي
ف
ـالم،ر(.566/1:)2937
األلبـ ي
ـا� ،محمــد نــارص الدين،صحيــح الجامــع الصغـ يـر وزيادته،المكتــب اإلسـ ي
ف
[ ]64ينظر:
الخلي�.33:
ي
ش
ك� .520/4:
[ ]65الزر ي

الدريى،فت�،بحوث مقارنة ف� الفقه اإلسالم وأصوله،مؤسسة الرسالة ش
ف
نا�ون-دمشق،ط2008/2م .57/1:
[]66
ي
ي
ي
ي
ف
اإلسالم،دارالنفائس-األردن،ط2007/6م.22-21:
شبر،محمد عثمان،المعامالت المالية المعارصة ي� الفقه
[ ]67ينظر :ي
ي
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ف
،22:والرفاع،حســن محمد،تطوير»فقــه المعامــالت المالية»وفــق المســتجدات المعارصة،بحــث منشــور ي� مجلــة الجامعــة
شبر
[ ]68ينظر :ي
ي
اإلســالمية للدراســات اإلســالمية،مجلد،23ع1،2015م:
،88-87والقي�،مــروان إبراهيم،معالــم الهــدى إىل فهــم اإلســالم،المكتبة اإلســالمية-
ي
األردن ،ط1985/1م. 119:
الشاطى .520/1:
[]69
بي
ف
[ ]70رواه مســلم ي� صحيحــه ،النيسابورى،مســلم بــن الحجاج،المســند الصحيــح المختــرص بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا(،ت:محمــد
ت
العر�-بـ يـروت ،كتــاب الجهادوالسـ يـر،باب ف ي� األمــر بالتيسـ يـر،وترك التنفـ يـر،ر(.1358/3:)1732
ـا� ،دار إحيــاء الـ تـراث
بي
فــؤاد عبدالبـ ي
[ ]71ابن تيمية،أحمد بن عبد الحليم،مجموع الفتاوى،ت:أنور الباز -عامر الجزار،دار الوفاء،ط2005/3م.138-137/14:
[ ]72ينظر:ابن عاشور،محمد الطاهر بن محمد،مقاصد ش
ال�يعة اإلسالمية،ت:محمدالحبيب ابن الخوجة،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية-
،126/2:و الرميى،عبدالحكيم،تغر الفتوى ُّ
العلمية-بروت2011،م.261:
بتغر االجتهاد،دارالكتب
قطر 2004،م
ي
ي
ي
ي
أ� حنيفــة النعمان،تخري ـ ــج األحاديث:زكريــا عمـ يـرات،دار الكتــب
[ ]73ابــن نجيم،زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد ،األشــباه والنظائــر عــى مذهــب ب ي
أ� بكــر ،األشــباه والنظائــر ،دار الكتــب العلمية-بـ يـروت ،ط1990/1م.76:
ـيوط ،عبــد الرحمــن بــن ب ي
العلمية-بـ يـروت ،ط1999/1م، 64:والسـ ي
المعارص-بروت ،دارالفكر-دمشق ،ط2000/1م .190-189:
اإلسالم،دارالفكر
[ ]74عطية،جمال وأخرون،تجديد الفقه
ي
ي
الشاطى.110/1:
[]75
بي
ف
ف
ش
:
2005/1/2 �،م،
[ ]76ينظر برنامــج ال�يعــة والحيــاة ي� موقــع الجزيــرة  /https://www.aljazeera.net/programs/religionandlifeي

تأريـ ـ ــخ الزيــارة2018/12/29:م.
ف ف
ف
ـا� ي� ضعيــف الجامــع الصغـ يـر وزيادتــه،
[ ]77رواه الحاكــم ي� المســتدرك ،كتــاب األطعمة،ر(،129/4،)7114ســكت عنــه
الذهى،وضعفــه األلبـ ي
بي
ف
ش
ـالم،ر(.230:)1597
األلبـ ي
ـا� ،محمــد نارصالدين،اال�اف:زهـ يـر الشــاويش،المكتب اإلسـ ي
ف
،تفسرســورة مريم،ر(،406/2،)3419وصححــه الذهـ ب يـى (هــذا حديــث صحيــح اإلســناد ولــم
التفسر
[ ]78رواه الحاكــم ي� المســتدرك،كتاب
ي
ي
يخرجــاه).
الشاطى.513/2:
[]79
بي
[ ]80المصدر السابق.520/2:
[ ]81ابن تيمية.354/11:
الفاس.47 :
[]82
ي
لى . 77:
[ ]83الز ي

ف
ش
ات�.20:
مواد(:�)36،37،45لجنة من الفقهاء:مجلة األحكام العدلية ،نور محمد ،كارخانه
[]84
ِ
ي
تجارت كتب ،آرام باغ-كر ي
ف
الحن�،ت483-ـه ،المبسوط،دار المعرفة -يبروت1993،م.220/30:
أ� سهل
[]85
ال�خ� ،أبوبكر محمد أحمد بن ب ي
ي
ي
ف
ف
ـمعا�،منصور بــن محمد،قواطــع األدلــة ي� األصول،ت:محمــد حســن محمــد حســن اســماعيل،دار الكتــب العلميــة-
[ ]86السـ ي
بـ يـروت،ط 1999 /1م .29 /1 :
ف
ف
[ ]87ينظر:العســكر،ماجد عبدهللا،مقاصــد ش
ال�يعــة ي� المعامــالت الماليــة عنــد ابــن تيميــة وأثرهــا ي� األحــكام الفقهيــة والنــوازل الماليــة
ال�يعة-كليــة ش
المعارصة،أطروحــة دكتــوراه ،قســم ش
ال�يعــة والدراســات اإلســالمية-جامعة أم القرى-الســعودية1435،ـه،115:والغامدي،هزاع بــن
ف
عبدهللا،محــاوالت التجديــد ي� أصــول الفقــه ودعواتــه دراســة وتقويما،سلســلة الرســائل الجامعية-جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلسالمية-الســع
ُ
ف
ف
،761:والحسيى،ســالم بــن حمدان،الرؤيــة الفقهيــة الجديــدة للعالئــق ..بـ ي ف
ـ� الفقــه والقانــون ي� مجــال المعامالت،جريــدة عمــان
ودية،ط2008/1م
ي
/http://www.omandaily.om، 2017،

[ ]88إبــن قيــم الجوزية،أبوعبــدهللا شــمس الديــن محمــد بــن أ� بكــر،ت751-ـه ،إعـ ُ
يف
ـالم الموقعـ ي ف
العالم�،تعليــق وتخريـ ـ ـج:أبــو عبيــدة
ـ� عــن رب
بي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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مشــهور بــن حســن آل سلمان،وشــارك ف ي� التخريـ ـ ــج :أبــو عمــر أحمــد عبــد هللا أحمــد،دار ابــن الجوزي-الســعودية،ط1423/1ـه.165/2:
ف
[ ]89ينظر:القرضاوي،االجتهــاد ف� ش
ـ� المعــارص وتطبيقاتــه القضايــا الماليــة والطبيــة
ال�يعــة اإلسالمية،48:ومصط�،نســيم،منهج االجتهــاد الفقـ ي
ي
أ� بكــر بلقايــد -جزائــر،س2014-2013/
نماذج،رســالة
ي
ماجستر-قســم العلــوم اإلنســانية-كلية العلــوم اإلنســانية والعلــوم االجتماعيــة -جامعــة ب ي
ف
،61:والصبــاغ ،عبداللطيــف الشــيخ توفيق،مقاصــد ش
ال�يعــة والمعامــالت االقتصاديــة والمالية،ورقــة مقدمــة ي� مركــز أبحــاث االقتصــاد
ف
ـالم
1430،ـه �،موقــع  2 :http://iefpedia.com/arab/?sومابعدهــا.
ي
اإلسـ ي
ف
[ ]90ينظر:
الخلي�.31:
ي
[ ]91ابن القيم.337/4:
[ ]92ينظر :عطية،جمال وأخرون.169-168:
ش
[ ]93ابن عابدين،محمد ي ف
عابدين�،كت صحافية عثمانية125. /2 : 1325،
أم�،مجموعة رسائل ابن
ف
ف
ا�،أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس بــن عبدالرحمن،كتــاب الفــروق أنــوار الـ بـروق ي� أنــواء الفــروق،ت :د.محمــد أحمــد الـ�اج ود.عـ يـى جمعــة
[ ]94القر ي
محمد ،دار السالم-مرص،ط2001/1م .314 /1:
ف
ف
بروت.138-137/4:عى بن محمد،اإلحكام ي� أصول األحكام،ت:عبد الرزاق
عفي�،المكتب
اإلسالم ي
عى بن ب ي
[ ]95اآلمدي،أبوالحسن ي
أ� ي
ي
ي
ال�خ�،74/15:وابــن قدامــة( أبــو محمدعبــد هللا بــن أحمد،ت620-ـه)،المغـ ف يـى ،ت:عبــدهللا بــن عبدالمحســن الـ تـر يك وعبدالفتــاح محمــد
[]96
ي
الحلــو،دار عالــم الكتب-الريــاض،ط1997/3م.7 / 8 :
[) ]97الدردير(أبوالـ بـركات أحمــد بــن محمــد بــن أحمد)،الـ شـ�ح الصغـ يـر عــى أقــرب المســالك إىل مذهــب اإلمــام مالك،وبالهامش:حاشــية الصــاوي
ـ�،
المالـ ي

تخريـ ـ ــج :مصطـ فـ� كمــال وصـ فـ�،دار المعارف-القاهــرة،د.ط.س،6/ 4:و النووي،أبــو زكريــا محـ يـى الديــن يحـ يـى بــن ش�ف ،روضــة الطالبـ ي ف
ـ� وعمــدة
ي
ي
ف
ـالم -بـ يـروت،ط1991/3م.173/5:
المفتـ يـ� ،المكتــب اإلسـ ي
قلع�،محمد رواس،المعامالت المالية المعارصة ف� ضوء الفقه ش
النفائس-بروت،ط2002/2م.86 :
وال�يعة،دار
[]98
ب
ي
ي

)شبر .322:
[]99
ي
الزحيى،وهبة،المعامالت المالية المعارصة بحوث وفتاوى وحلول،دار الفكر-دمشق،ط2002/ 1م.394:
[]100
ي
ف
ـقال�(:وقد احتــج الشــاف� بهــذه اآليــة عــى ش
م�وعيــة اإلجــارة فقــال ذكــر هللا ســبحانه وتعــاىل أن نبيــا مــن أنبيائــه أجــر
[ ]101قــال ابــن حجــر العسـ ي
ي
ف
ـقال�،أحمد بــن عـ يـى بــن حجر،فتــح البــاري ش�ح صحيــح البخــاري ،رقــم أحاديثه:محمــد فــؤاد
نفســه حججــا مســماة ملــك بهــا بضــع ام ـرأة) .العسـ ي
عبدالبـ تـا� ش
،اال�اف :محــب الديــن الخطيب،تعليقات:عبــد العزيــز بــن عبــد هللا بــن بــاز ،دار المعرفة-بـ يـروت.444/4: 1379،
ي
[ ]102رواه البخاري:البخاري،أبــو عبــدهللا محمــد إســماعيل،الجامع المســندالصحيح المختــرص مــن أمــور رســول هللا(وســننه وأيامه،المشــهور
ف
رع الغنــم عــى قراريــط ،ر()2143
كثر
ي
بــ( صحيــح البخاري)،ت:مصطــ� ديــب البغــا،دار ابــن ي
،اليمامة-بروت،ط،1987/3كتــاب اإلجارة،بــاب ي
.789/2:

[ ]103رواه البخاري ف ي� صحيحيه:كتاب البيوع،باب إثم من باع حرا ،ر(.776/2:)2114
ف
[ ]104ابن
قدامة،المغى.5/8 :
ي

[ ]105المصــدر السابق،6/8:والكاسـ فـا�،عالء الديــن أبوبكــر مســعود,بدائع الصنائــع ف� ترتيــب ش
ال�ائــع,دار الكتــب العلمية-بـ يـروت,ط:1986/2
ي
ي
174/4
ف
المغى. 6/8،
يحى بن ش�ف ،المجموع ش�ح المهذب ،دار الفكر ،3/ 15:وابن قدامة،
ي
محى الدين ي
[ ]106النووي أبو زكريا ي ي
ف
الكاسا�.174/4:
[]107
ي

ف
[ ]108ينظر:قراوي،بثينــة ،الرؤيــة المقاصديــة عنــد ابــن عاشــورمن خــالل كتابه»مقاصــد ش
ال�يعــة اإلســالمية»،بحث منشــور ي� مجلة»أصــول
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الدين»-كليــة
ـام حســن،تطوير األعمــال
الدعــوة و أصــول الديــن -الجامعــة األســمرية اإلســالمية،ع/3يونيو 2017م،283:والجعـ بـري،139-138:و محمود،سـ ي

المرصفيــة بمــا يتفــق و ش
ال�يعــة اإلســالمية،مطبعة الـ شـ�ق ومكتبتهــا -عمــان،ط.75 -74: 1982/2

[ ]109ابــن تيمية،أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســالم،القواعد النورانيــة الفقهية،ت:أحمــد بــن محمــد الخليــل،دار ابــن الجوزي-الســعودية،
ط1422/1ه ـ.261:
[ ]110ابن تيمية،القواعد النورانية الفقهية.272:

ّ
ِّ
أ� هريرة(عــن النـ ب يـى (قــال{إن الديــن يــ� ولــن يشــاد الديــن أحــد إال غلبــه فســددوا و قاربــوا و أبـ شـ�وا
[ ]111الحديــث بتمامــه رواه البخــاري عــن ب ي
َ
ُّ
ش
ّ
وسء مــن الدلجة}،كتــاب اإليمان،بــاب الديــن يــ� ،....ر(.23/1 :)39
واســتعينوا بالغــدوة والروحــة ي
[ ]112الحديــث بتمامــه رواه أحمد:مســند اإلمــام أحمد:ابــن حنبل،أبوعبــدهللا أحمــد بــن محمد(ت241-ـه)،ت:شــعيب األرنــؤوط وعــادل
ـد،وآخرون،إ�اف :عبــدهللا بــن عبــد المحســن ت
ش
أ� أمامةالباهـ يـى...
الر يك،مؤسســة الرسـ
مرشـ
ي
ـالة-بروت،ط2001/1م،تتمة مســند األنصار،حديــث ب ي
ف
ف
{إ� لــم أبعــث باليهوديــة والبالنرصانية،ولكـ ف يـى بعثــت بالحنيفيــة الســمحة،والذي نفــس محمــد بيــده لغــدوة أو روحــة ي� ســبيل هللا
عــن النـ ب يـى( قــال ي
ف
ف
ـا� عــى هــذا الحديــث و أخرجــه ي� السلســلة األحاديــث الصحيحــة ،سلســلة األحاديــث
خـ يـر مــن الدنيــا ومــا فيهــا}ر(، 623/36: )22291وعلــق األلبـ ي
ف
ش
األلبا�،مكتبــة المعارف-الريــاض ،ط1996/1م،ر(.1022/6 :)2924
وسء مــن فقههــا وفوائدهــا :محمــد نــارص الديــن
ي
الصحيحــة ي
[ ]113ابن عاشور.400 /2:
[ ]114ابن عاشور .490/ 3:
اإلسالم،منظمة المؤتمر
الفق�
اإلسالم،مجلة المجمع
[ ]115مجمع الفقه
اإلسالم -الرياض،دورة -12أيلول 2000م،ع .313/1 :12
ي
ي
ي
ي
،324:والجعري.142:
شبر
ب
[ ]116ي
ف
[ ]117لإلسـ ت فـرادة والتفصيــل ي� إختــالف الفقهــاء وآرائهــم وأدلتهــم وحجتهــم حــول الموضــوع ،ينظر:البحــوث المنشــورة حــول اإلجــارة المنتهيــة
ف
ف
ـا�
بالتمليــك ي� مجلــة المجمــع الفقـ ي
ـالم-الرياض،عدد الثـ ي
ـالم الـ ي
ـدوىل لمنظمــة التعــاون اإلسـ ي
ـالم -الصــادر مــن مجمــع الفقــه اإلسـ ي
ـ� اإلسـ ي
والجعري 142:ومابعدها،وأبوالسعيد،بالل عماد،المعامالت المالية ف� ش
ش
ال�يعة اإلسالمية،دار أسامة-
شبر324 :وما بعدها،
ب
ع�1421/ـه ،و ي
ي
األردن،ط2011/1م.51:
الخرس،محمــد بــن عبــدهللا المالــ� أبــو عبــد هللا (ت1101:ـه) ش
ش
�،ح مختــرص خليل،دارالفكر-بـ يـروت،114/5:و ابــن تيميــة ،أحمــد
[ ]118ينظــر:
ي
ي
ف
ت
ـا� ،مطبعــة الســنة المحمديــة،ط-168 :1949/1
ـ� -محمــد نــارص الديــن األلبـ ي
بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســالم ،نظريــة العقد،ت:محمــد حامــد الفـ ي

. 169

ف
[ ]119رواه البخاري ي� صحيحه :كتاب اإلجارة،باب من آجر نفسه ليحمل عى ظهره ثم تصدق به،...ر(.794/2 :)2153
ش
الخرس.114/5:
[]120
ي
[ ]121ابن تيمية،نظرية العقد. 169-168 :
[ ]122ينظر:ابن عابدين.562- 561/4:
الفكر-بروت،ط1984 /م.103-102/4:
أ� العباس أحمد ،نهاية المحتاج إىل ش�ح المنهاج  ،دار
[]123
ي
الرمى،شمس الدين محمد بن ب ي
ي
شبر. 325 :
[ ]124ي
[ ]125ينظر:ابن عابدين.562- 561/4:
الرمى.103-102/4:
[]126
ي
[ ]127ينظر:شلتوت ،محمود ،اإلسالم عقيدة ش
و�يعة ،دار ش
ال�وق -مرص ،ط.250: 2001/18
ف
ال�يعة،ت:د .أبو ي ف
الحس� بن محمد ،الذريعة إىل مكارم ش
يف
العجى ،دار السالم – القاهرة2007 ،
الريد أبو زيد
األصفها� ،أبو القاسم
[]128
ي
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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م.251:

،368/5:والرمــذي ف� ســننه :ت
ت
ف
الرمــذي،
[]129رواه أبــوداود ي� ســننه:كتاب البيوع،بــاب فيمــن اشـ تـرى عبــدا فاســتعمله،ثم وجــد بــه عيبا،ر()3508
ي
فف ت
ـالم -يبروت،1998،أبــواب البيــوع ،بــاب مــا جــاء فيمــن يشـ تـري العبــد
محمــد بــن عي�،ســ� الرمذي،ت:بشــار عــواد معــروف ،دار الغــرب اإلسـ ي
،572/2:وقــال :حديــث حســن صحيح،واللفــظ ت
للرمــذي.
ويســتغله ثــم يجــد بــه عيبا،ر()1285
ف
ف
ش
ـدوىل للمصــارف
[]130
ي
البد�،يوســف آدم،مقاصــد ال�يعــة وأثرهــا ي� العقود:عقــد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك نموذجا،بحــث مقــدم لمؤتمــر الـ ي
ف
يف
ـالمية-مالريا،17-16: 2010،والفوزان،صالــح بــن محمــد ،تفعيــل المقاصــد
ـا� عـ بـر الحدود،الجامعــة العالميــة اإلسـ
والماليــة اإلســالمية :التقـ ي
ف
ف
ف
ش
ش
والع�يــن
ـالم ي� القــرن الحــادي
ال�عيــة ي� الماليــة اإلســالمية:التأصيل والتطبيق،بحــث مقــدم ي� النــدوة العالميــة الخامســة عــن الفقــه اإلسـ ي
يف
العالمية-مالريــا .64:
2014م،قســم الفقــه وأصــول الفقه،الجامعــة اإلســالمية
ف
ـالم،دارالنفائس-األردن،ط،243-2011:242/1و
[ ]131ينظر:هاشــم،زهرالدين عبدالرحمن،مقاصــد البيــوع وطــرق إثباتهــا ي� الفقــه اإلسـ ي
ف
ـد�.17:
البـ ي
[ ]132الحديث سبق تخريجه.25:
[ ]133رواه البخاري ف ي� صحيحه:كتاب الوضوء ،باب صب الماء عى البول ف ي� المسجد،ر(.89/1:)217
[ ]134الحديث سبق تخريجه.25:
ف
[ ]135ينظر:
البد� ،19-18 :والفوزان.65 :
ي
[ ]136رواه البخاري ف ي� صحيحه:كتاب الزكاة،باب قول هللا تعاىل{اليسألون الناس إلحافا}،ر(.537/2:)1407
[ ]137النووي،أبوزكريا محى الدين يحى ش�ف،المنهاج ش�ح صحيح مسلم بن الحجاج،دارإحياء ت
–بروت ،ط1392/2ـه 11/12:
الراث
العر� ي
ي
بي
يي
ف
،212:والبد� .19 :
[ ]138هاشم
ي
[ ]139رواه البخاري ف ي� صحيحه:كتاب البيوع،باب كسب الرجل وعمله بيده ،رقم(.730/2:)1966
ف
[ ]140ينظر:الجنــدي ،ســميح عبدالوهاب،أهميــة المقاصــد ف� ش
ال�يعــة اإلســالمية وأثرهــا ي� فهــم النــص و اســتنباط الحكم،مؤسســة الرســالة
ي
ف
ـد� ، 20:والفــوزان.65:
ش
نا�ون-بـ يـروت ،ط2008/1م،253-252:وهاشــم ، 216:والبـ ي
الخادم،نورالديــن بــن مختار،االجتهــاد المقاصدي،حجيتــه وضوابطــه ومجاالته،مــن كتــاب األمة،سلســلة دوريــة –وزارة األوقــاف والشــؤون
[]141
ي
اإلســالمية-قطر،د-65:س،18ط.18-17/1998:1/1
(ثبت المصادر بعد القرآن الكريم)
أوال :الكتب:
ش
الرشد-نا�ون-الرياض ،ط2009/1م.
إبراهيم ،عبدالعزيز مختار،العرصانيون ومفهوم تجديد الدين،مكتبة
ف
ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم،نظرية العقد،ت:محمد حامد ت
،واأللبا�،مطبعة السنة المحمدية،ط1949/1
الف�
ي
ي
ابن تيمية،أحمد،القواعد النورانية الفقهية،ت:أحمد بن محمد،دار ابن الجوزي-السعودية ،ط1422/1ه ـ.
ابن تيمية،أحمد بن عبد الحليم،مجموع الفتاوى،ت:أنور الباز -عامر الجزار،دار الوفاء،ط2005/3م.
ش
ـد،وآخرون،إ�اف :عبــدهللا بــن عبــد المحســن
ابــن حنبل،أبوعبــدهللا أحمــد بــن محمد،مســند اإلمــام أحمد،ت:شــعيب األرنــؤوط وعــادل مرشـ
ت
ـالة-بروت،ط2001/1م.
الر يك،مؤسســة الرسـ
ي
ش
ابن عابدين،محمد ي ف
عابدين�،كت صحافية عثمانية125. /2 : 1325،
أم�،مجموعة رسائل ابن
ابــن عاشــور،محمد الطاهــر بــن محمد،مقاصــد ش
ال�يعــة اإلســالمية،ت:محمدالحبيب ابــن الخوجــة،وزارة األوقــاف و الشــؤون اإلســالمية-قطر
2004،م.
الفكر-بروت1979،م.
ابن فارس،أحمد بن فارس،معجم مقاييس اللغة،ت:عبدالسالم محمد بن هارون،دار
ي
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ابــن قدامة،أبــو محمدعبــد هللا بــن أحمد،ت620-ـه،المغـ ف يـى ،ت:عبــدهللا بــن عبدالمحســن الـ تـر يك وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو ،دار عالــم الكتــب-
الريــاض،ط1997/3م.
ابــن قيــم الجوزية،أبوعبــدهللا شــمس الديــن محمــد بــن أ� بكــر،ت751-ـه ،إعـ ُ
يف
ـالم الموقعـ ي ف
العالم�،تعليــق وتخريـ ــج:أبــو عبيــدة مشــهور
ـ� عــن رب
بي
بــن حســن ،وأبــو عمــر أحمــد عبــد هللا ،دار ابــن الجوزي-الســعودية ،ط1423/1ـه.
العرب،دارصادر-بروت,ط1414/3ـه.
ابن منظور،محمد بن مكرم،لسان
ي
أ� حنيفة النعمان،تخري ــج األحاديث:
ابن نجيم،زين الدين بن إبراهيم بن محمد،األشباه والنظائر عى مذهب ب ي
العلمية-بروت ،ط1999/1م.
عمرات،دار الكتب
ي
زكريا ي
أبو السعيد،بالل عماد،المعامالت المالية ف� ش
ال�يعة اإلسالمية،دار أسامة-األردن،ط2011/1م
ي
َ
ف
َ
َّ
ف
بلى ،دار الرسالة العالمية،ط2009/1م.
أ� داود،ت :شعيب األرنؤوط -محمد ِ
أبو داود،سليمان بن األشعث بن إسحاق ،س� ب ي
كامل قره ي
األزهري،محمد بن أحمد،تهذيب اللغة،ت:محمد عوض،دار إحياء ت
بروت ،ط2001/1م.الراث
العر� ي
بي
العلمية-بروت،ط1999/1م.
االسنوي،عبدالرحيم بن الحسن،نهاية السول ش�ح منهاج الوصول،دارالكتب
ي
ف
ال�يعة،ت:أبو ي ف
الحس� بن محمد ،الذريعة إىل مكارم ش
يف
العجى،دار السالم – القاهرة 2007 ،م
الريد أبو زيد
األصفها� ،أبو القاسم
ي
ي
ف
ش
وسءمن فقهها،مكتبة المعارف-الرياض ،ط1996/1م.
ي
األلبا�،محمد نارص الدين،سلسلة األحاديث الصحيحة ي
ف
اإلسالم.
الصغر وزيادته،المكتب
األلبا� ،محمد نارصالدين،صحيح الجامع
ي
ي
ي
ف
ش
اإلسالم.
زهر الشاويش،المكتب
الصغر
األلبا� ،محمد نارصالدين،ضعيف الجامع
وزيادته،،اال�اف :ي
ي
ي
ي
ف
اإلسالم،دارابن الجوزي-السعودية،ط1424/1ـه.
أمامة،عدنان محمد،التجديد ي� الفكر
ي
ف
ف
بروت.138-137/4:عى بن محمد،اإلحكام ي� أصول األحكام،ت:عبد الرزاق
عفي�،المكتب
اإلسالم ي
عى بن ب ي
ي
اآلمدي،أبوالحسن ي
أ� ي
ي
أمر بادشاه،محمد ي ف
الفكر-بروت1996،م.
،تيسر التحرير،دار
أم�
ي
ي
ي

البخاري،أبــو عبــدهللا محمــد إســماعيل،الجامع المســندالصحيح المختــرص مــن أمــور رســول هللا(وســننه وأيامه،المشــهور بــ(صحيــح
كثر،اليمامة-بـ يـروت،ط.1987/3
البخاري)،ت:مصطـ فـ� ديــب البغــا،دار ابــن
ي
العلمية-بروت،ط1997/1م.
البخاري،عالءالدين عبدالعزيز ،ت :عبد هللا محمود محمد،دارالكتب
ي
البغوي،أبومحمدالحس� مسعود ،معالم ف ف
يف
التريل،ت:محمد عبدهللا النمر وآخرون،دارالطيبة-الرياض ،ط1997/4م
عي�،س� ت
ت
فف
اإلسالم -يبروت.
الرمذي،ت:بشار عواد معروف ،دار الغرب
الرمذي ،محمد بن
ي
ف
ش
عمر�،ح التلوي ــح عى التوضيح،مكتبة صبيح-مرص.63/1:
ا�،سعدالدين مسعودبن
التفتاز ي

ت
ف
دحروج،الرجمــة إىل
ـا� محمد،موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــو ومراجعة:رفيــق العجــم ،ت :عـ يـى
التهانوي،أحمــد بــن عـ يـى ابــن القـ ي
الخالدي،الرجمــة األجنبية:جــورج ف
ت
زينا�،مكتبــة لبنــان ش
نا�ون-بـ يـروت ،ط1996/1م
العربية:عبــدهللا
ي
ف
العلمية-بروت،ط1983/1
،عى بن محمد،التعريفات،ضبطه وصححه جماعة من العلماء،دارالكتب
ي
ي
الجرجا� ي
ف
الفقهية� القضايا المالية،دارالنفائس-األردن،ط2012/1
الجعري»،محمد طارق»محمود رمضان،تطور األحكام
ب
ي
ال�يعــة اإلســالمية وأثرهــا ف� فهــم النــص و اســتنباط الحكم،مؤسســة الرســالة ش
الجنــدي ،ســميح عبدالوهاب،أهميــة المقاصــد ف� ش
نا�ون-بـ يـروت،
ي
ي
ط2008/1م.
يف
بروت،ط1987/4م.الجوهري،أبونرص إسماعيل بن حماد،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ت:أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم
للمالي� ي
ف
يف
العلمية-بروت،ط1990/1م.
الصحيح�،ت:
مصط� عبدالقادر عطا،دارالكتب
الحاكم،أبوعبدهللا الحاكم محمد بن عبد هللا،المستدرك عى
ي
الخادم،نورالديــن بــن مختار،االجتهــاد المقاصدي،حجيتــه وضوابطــه ومجاالته،مــن كتــاب األمة،سلســلة دوريــة –وزارة األوقــاف والشــؤون
ي
اإلســالمية-قطر،د-65:س،18ط. 1998/1
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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الخرس،محمد بن عبدهللا المال� أبو عبد هللا (ت1101:ـه) ش
ش
الفكر-بروت.
�،ح مخترص خليل،دار
ي
ي
ي
خالف،عبدالوهاب،علم أصول الفقه،مكتبة الدعوة-شباب األزهر ،ودار القلم،ط.8
الدردير(أبوالـ بـركات أحمــد بــن محمــد بــن أحمد)،الـ شـ�ح الصغـ يـر عــى أقــرب المســالك إىل مذهــب اإلمــام مالــك،و بالهامش:حاشــية الصــاوي
ف
ف
ـ�،دار المعارف-القاهــرة.
ي
المال�،تخريـ ـ ـج:مصطــ� كمــال وصـ ي
ف
ش
ف
اإلسالم وأصوله،مؤسسة الرسالة نا�ون-دمشق،ط2008/2م.
،فت�،بحوث مقارنة ي� الفقه
الدريى
ي
ي
ي
ف
ف
العلوا�,مؤسسة الرسالة،ط1997 /3م.
الرازي,محمد بن عمر,المحصول ي� علم األصول،ت:طه جابر فياض
ي
ف
ف
األصفها�،أبوالقاســم الحسـ ي ف
ـ� بــن محمد،المفــردات ي� غريــب القرآن،ت:صفــوان عدنــان الــداودي ،دار القلم،الــدار الشامية-دمشــق
الراغــب
بـ يـروت،ط141/1ـه.
الفكر-بروت،ط1984 /
أ� العباس أحمد ،نهاية المحتاج إىل ش�ح المنهاج  ،دار
ي
الرمى،شمس الدين محمد بن ب ي
ي
ُّ
العلمية-بروت2011،م.
بتغر االجتهاد،دارالكتب
الرميى
ي
،عبدالحكيم،تغر الفتوى ي
ي
ي
ف
العلمية-بروت،ط2106/1م.
اإلسالم،دارالكتب
،عبدالحكيم،تغر الفتوى ي� الفقه
الرميى
ي
ي
ي
ي
ف
اإلسالم،ط.1995/4
االعالى للفكر
الشاطى،منشورات المعهد
الريسو�،أحمد،نظرية المقاصد عند اإلمام
ي
ي
بي
ي
ف
ف
المحقق�،دار الهداية.
الزبيدي،محمد مرتص،تاج العروس من جواهر القاموس،ت:مجموعة من
ي
اإلسالم،دارالفكر-سوريا،ط1986/1م.
الزحيى،وهبة،أصول الفقه
ي
ي
الزحيى،وهبة ،المعامالت المالية المعارصة بحوث وفتاوى وحلول ،دار الفكر-دمشق،ط2002/ 1م.
ي
ف
ش
العلمية-بروت ،ط2000/1م.
ك�،بدر الدين محمد بن عبد هللا،البحر المحيط ي� أصول الفقه،ت:محمد محمد تامر،دار الكتب
ي
الزر ي
ف
ف
مصط� إبراهيم ،أصول الفقه ي� نسيجه الجديد ،ش�كة الخنساء -بغداد ،ط.10
لى،
الز ي
يف
الوجر ف ي� أصول الفقه ،مؤسسة قرطبة ،ط. 6
زيدان،عبدالكريم،
ت
,شو� عبده ,المال وطرق استثماره ف ي� اإلسالم ،المكتبة الفيصلية -مكة المكرمة،ط1984/2م.
الساه
ي
ي
ف
المعرفة-بروت1993،م.
أ� سهل
الحن�،ت483-ـه،المبسوط،دار
ي
ال�خ�،أبوبكر محمد أحمد بن ب ي
ي
ي
سعيد،بسطام محمد ،مفهوم تجديد الدين ،مركز التأصيل للدراسات والبحوث-السعودية،ط2015/3م.
ي
ف
ف
العلمية-بروت،ط1999/1م
السمعا�،منصور بن محمد،قواطع األدلة ي� األصول،ت:محمد حسن،دار الكتب
ي
ي
سيد أحمد،نارص،وآخرون،المعجم الوسيط،داراحياء ت
الراث
بروت،ط2008 /1م.العر� ي
بي
العلمية-بروت ،ط1990/1م
أ� بكر ،األشباه والنظائر ،دار الكتب
ي
السيوط ،عبد الرحمن بن ب ي
ي
ف
ش
الشاطى،إبراهيم بن موس،الموافقات ي� أصول ال�يعة،ت:أبوعبيدة مشهور بن حسن،دار ابن عفان ،ط1997/1
بي
ف
اإلسالم،دارالنفائس-األردن،ط2007/6م.
شبر،محمد عثمان،المعامالت المالية المعارصة ي� الفقه
ي
ي
شلتوت ،محمود ،اإلسالم عقيدة ش
و�يعة ،دار ش
ال�وق -مرص ،ط.2001/18

ف
الشــنقي�،محمد األمـ ي ف
ـ� بــن محمــد بــن مختار،أضــواء البيــان ي� إيضــاح القــرآن بالقرآن،ت:مكتــب البحــوث و الدراســات،دار الفكــر -بـ يـروت،
ي
ط1995/م.
ف
بروت ،ط1999/1م.عى ،إرشاد الفحول إىل تحقيق الحق من علم األصول،ت:أحمد عزو،دارالكتاب
العر� ي
بي
ي
الشوكا�،محمد بن ي
الطري،أبوجعفر محمد بن جرير،جامع البيان عن تأويل آي القرآن،ت:أحمد محمد شاكر،مؤسسة الرسالة -يبروت ،ط2000/1م..
ب
ف
ـقال�،أحمد بــن عــى بــن حجر،فتــح البــاري ش�ح صحيــح البخاري،رقــم أحاديثه:محمــد فــؤاد عبدالبـ تـا� ،ش
اال�اف:محــب الديــن
العسـ ي
ي
ي
الخطيب،تعليقات:عبــد العزيــز بــن عبــد هللا بــن بــاز ،دار المعرفة-بـ يـروت1379،ـه.
العلمية-بروت.
المحى عى جمع الجوامع،دارالكتب
العطار،حسن بن محمد ،حاشية العطار عى ش�ح الجالل
ي
ي
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المعارص-بروت ،دارالفكر-دمشق ،ط2000/1م
اإلسالم،دارالفكر
عطية،جمال وأخرون،تجديد الفقه
ي
ي
ش
ش
فف
أ� داود،ومعــه حاشــية ابــن القيــم ،دارالكتــب العلمية-بـ يـروت،
العظيــم آبادي،محمــد أ�ف بــن أمـ يـر بــن عـ يـى بــن حيــدر ،عــون المعبــود �ح ســ� ب ي
ط1415/2ـه .
ف
الغامــدي ،ه ـزاع بــن عبدهللا،محــاوالت التجديــد ي� أصــول الفقــه ودعواتــه دراســة وتقويما،سلســلة الرســائل الجامعية-جامعــة اإلمــام محمــد بــن
ســعود اإلسالمية-الســعودية،ط2008/1م.
ف
ف ف
بروت,ط1413/1ـه.محمد،المستص� ي� علم األصول،ت:محمد عبدالسالم
اىل،أبوحامد محمد بن
عبدالشا�,دارالكتب العلمية ي
ي
الغز ي
الفاس،عالل،مقاصد ش
بروت،ط1993/5م.ال�يعة اإلسالمية ومكارمها،دارالغرب
االسالم ي
ي
ي
ف
المبارك،الرياض،ط1990/2م.
سر
عى ي
الفر ب ي
ي
اء،أ� يعى محمدبن الحسن،العدة ي� أصول الفقه،ت:أحمد بن ي
ئ
يف
ا�،دارومكتبة الهالل.
أحمد،الع�،ت:مهدي
الفراهيدي،أبوعبدالرحمن الخليل بن
المخزوم،إبراهيم السامر ي
ي
ف
ت
ُ
ش
وس،مؤسســة
ي
الفروزآبادى،محمــد بــن يعقوب،القامــوس المحيط،ت:مكتــب تحقيــق الــراث ي� مؤسســة الرســالة،بإ�اف:محمد نعيــم العرقس ي
ـالة-بروت،ط2005/8م.
الرسـ
ي

ف
العلمية-بروت.
الكبر ،المكتبة
المنر ي� غريب ش�ح
عى،المصباح
ي
ي
ي
الفيوم ،أحمد بن محمد بن ي
ي
ف
ف
ا�،أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس بــن عبدالرحمن،كتــاب الفــروق أنــوار الـ بـروق ي� أنــواء الفــروق،ت :د.محمــد أحمــد ال ـ�اج ود.عـ يـى جمعــة
القر ي
محمــد ،دار الســالم-مرص،ط2001/1م .314 /1:
القرضاوي،يوسف،االجتهاد ف� ش
ال�يعة اإلسالمية  ،دار القلم-كويت ،ط1996/1م.
ي

القرضاوي،يوسف،الفقه اإلسالم ي ف
ب� األصالة والتجديد،مكتبة وهبة-القاهرة،ط1999/2م.
ي
ف
ف
اإلسالمية-بروت،ط2009/2
م� الدين,المقدمة ي� المال واالقتصاد والملكية والعقد،دارالبشائر
ي
داع,عى ي
القره ي
قلع�،محمد رواس،المعامالت المالية المعارصة ف� ضوء الفقه ش
النفائس-بروت،ط2002/2م
وال�يعة،دار
ب
ي
ي
القي�،مروان إبراهيم،معالم الهدى إىل فهم اإلسالم،المكتبة اإلسالمية-األردن ،ط1985/1م.
ي
ف
ف
ش
العلمية-بروت ,ط1986/2
الكاسا�،عالء الدين أبوبكر مسعود,بدائع الصنائع ي� ترتيب ال�ائع,دار الكتب
ي
ي
ش
ات�.20:
لجنة من الفقهاء:مجلة األحكام العدلية ،نور محمد ،كارخانه
ِ
تجارت كتب ،آرام باغ-كر ي
ف
اإلسالم-مكة المكرمة،ط1414/2ـه.
محمد،عباس
اإلسالم آفاقه وتطوره،مطابع رابطة العالم
حسى،الفقه
ي
ي
ي

وال�يعة اإلسالمية،مطبعة ش
محمود،سام حسن،تطوير األعمال المرصفية بما يتفق ش
ال�ق-عمان،ط1982/2
ي
يف
–بروت،ط1418/ـه.
حس� محمد،كلمات القرآن
مخلوف،
تفسر وبيان ،دار ابن حزم ي
ي
ف
مصط�،إبراهيم وآخرون،المعجم الوسيط،ت :مجمع اللغة العربية ،دار الدعوة.

ف
ماجستر-قســم العلــوم اإلنســانية-كلية العلــوم
ـ� المعــارص وتطبيقاتــه القضايــا الماليــة والطبيــة نماذج،رســالة
ي
مصط�،نســيم،منهج االجتهــاد الفقـ ي
أ� بكــر بلقايد-جزائــر،س2014-2013/
اإلنســانية والعلــوم االجتماعية-جامعــة ب ي
المطرزي،نارصالدين بن عبدالسيد،المغرب ف ي� ترتيب المعرب،ت:محمود فاخوري وعبد الحميد مختار ،مكتبة أسامة بن زيد-حلب،ط1979/1م.
المناوي،زين الدين محمد،التوقيف عى مهمات التعاريف،عالم الكتب،عبدالخالق ثروت-القاهرة،ط1990/1
الكرى-مرص،ط1356/1ـه.
المناوي،زين الدين محمد،فيض القدير ش�ح الجامع
الصغر،تعليقات:ماجد الحموي،المكتبة التجارية ب
ي
يف
المسلم� وسبيل النهوض بهم،دار الفكر الحديث-لبنان ،ط1967/2م .
المودودي،أبو األعى ،موجز تاري ــخ تجديد الدين وإحيائه و واقع
موس،كامل،أحكام المعامالت،مؤسسة الرسالة -يبروت،ط1994/2م.
يحى بن ش�ف ،المجموع ش�ح المهذب ،دار الفكر.
محى الدين ي
النووي ،أبو زكريا ي ي
النووي،أبو زكريا محى الدين يحى بن ش�ف،المنهاج ش�ح صحيح مسلم بن الحجاج،دار إحياء ت
–بروت،ط1392/2ـه.
الراث
العر� ي
ي
بي
يي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
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يف
يف
بروت ،ط1991/3م.المفت�،المكتب
الطالب� وعمدة
يحى ،روضة
اإلسالم ي
محى الدين ي
ي
النووي،أبو زكريا ي ي

ت
ـا� ،دار إحيــاء الـ تـراث
النيسابورى،مســلم بــن الحجاج،المســند الصحيــح المختــرص بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا(،ت:محمــد فــؤاد عبدالبـ ي
العر�-بـ يـروت.
بي

ف
اإلسالم،دارالنفائس-األردن،ط.2011/1
هاشم،زهرالدين عبدالرحمن،مقاصد البيوع وطرق إثباتها ي� الفقه
ي

ثانيا :المجالت والبحوث العلمية:
ف
ف
البد�،يوسف آدم،مقاصد ش
ال�يعة وأثرها ي� العقود:عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك نموذجا،بحث مقدم لمؤتمر
ي
ف
يف
الدوىل للمصارف والمالية اإلسالمية:
اإلسالمية-مالريا.2010،
عر الحدود،الجامعة العالمية
التقا� ب
ي
ي
ف
الرفاع،حســن محمد،تطوير»فقــه المعامــالت المالية»وفــق المســتجدات المعارصة،بحــث منشــور ي� مجلــة الجامعــة اإلســالمية للدراســات
ي
اإلســالمية،مجلد،23ع2015، 1م.
ف
واست�اف المستقبل،كلية ش
ش
ت
العلى
رفيع،محماد بن محمد،البناء
ال�يعة والدراسات اإلسالمية-
للمفى المعارص،بحث منشور ي� مؤتمر الفتوى
ي
ي
جامعة القصيم-السعودية،2013/5/2-1،ج. 3
ف
الخلي�،ريــاض منصور،التجديــد ف� فقــه المعامــالت الماليــة المعارصة،بحــث منشــور ف� مجلــة ش
ال�يعــة والدراســات اإلســالمية-مجلس النـ شـ�
ي
ي
ي
العلى-الكويــت ،المجلــد 23:العــدد2008/73:م.
ي
الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة واإلفتاءوالدعــوة واإلرشــاد،مجلة البحــوث اإلســالمية،مجلة دوريــة تصــدر عــن الرئاســة العامــة إلدارات
البحــوث العلميــة واإلفتــاء -الســعودية،ج.18

ف
ف
الصباغ ،عبداللطيف الشيخ توفيق،مقاصد ش
1430،ـه�،
اإلسالم
ال�يعة والمعامالت االقتصادية والمالية،ورقة مقدمة ي� مركز أبحاث االقتصاد
ي
ي
موقع .http://iefpedia.com/arab/?s

ف
ف
الفوزان،صالــح بــن محمــد ،تفعيــل المقاصــد ش
ال�عيــة ي� الماليــة اإلســالمية:التأصيل والتطبيق،بحــث مقــدم ي� النــدوة العالميــة الخامســة عــن
ف ف
ف
ش
العالمية-مالريــا ي� 2005/1/2م ،تأريـ ـ ــخ
والع�يــن 2014م،قســم الفقــه وأصــول الفقه،الجامعــة اإلســالمية
ـالم ي� القــرن الحــادي
ي
الفقــه اإلسـ ي
الزيــارة2018/12/29:م.
ف
قراوي،بثينــة ،الرؤيــة المقاصديــة عنــد ابــن عاشــورمن خــالل كتابه»مقاصــد ش
ال�يعــة اإلســالمية»،بحث منشــور ي� مجلــة» أصــول الديــن» -كليــة
الدعــوة و أصــول الديــن -الجامعــة األســمرية اإلســالمية،ع/3يونيو .
اإلسالم-الرياض،دورة -12أيلول 2000م،ع12
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Abstract
The purpose of this research is for activate the purposes in contracts and financial matters, so as not to
fall in to slavery and hardship and hardship in the daily transactions, especially in the lease contract; because
the Islamic world today need to re-scientific and practical and read new developments and developments and
new features, especially regarding financial developments and provisions in jurisprudence Islam according to
purposes of legitimate and humanitarian interests. Which show the importance of research dealt with the
subject analysis, induction and comparison. The research reached results including: Statement of understanding
in terms of how to deal with the emerging facts and their development for financial transactions, and building
a system based on the principles and methodological controls to deal with the evolution of reality, especially
banking contracts, in addition to the impact of Diligence Makassed in the evolution of the provisions of banking
contracts, Leasing Completed ownership scheme.
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