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 *د. عباس أمحد حممد الباش
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 ملدص

االجتهاديوة التوي يمكون أن تعوين الباحوث هوي معوم المعوامبلت الماليوة المعا ورة عمو   ض البحث لمحديث عن بعض الضواابطتعر        
اسوتنباط أحكواا المعوامبلت الماليوة التوي تسوتجد موي حيواة النواس موي بيوان أذميوة  مبو  ذوذر الضواابط ، امراعواة الباحوث لهوا عنود دراسووة 

ن أحكواا شورعية امون منهجيوة عمميوة اأ وا  اجتهاديوة محكموة ، االاهائي المستجدة؛  ليبين لمناس ما يحتاجانم مالنااز  المعا رة 
 ة المعا رة:ياهد خمص البحث إل  ضرارة مراعاة الضاابط اآلتية عند البحث مي حكا المعامبلت المال

 من جميي جاانبها ااإلحاطة بها. الفها الدهين لممعاممة المالية 
  نحا أي حكا النظر مي المعاممة المالية بحياد تاا اتجرد عن أي مي. 
 اختيار المنهج الفعهي المبلئا عند االستنباط اتحعين المناط. 
 الترجيح بعاة الدلي  عند االختبلف ااالبتعاد عن االنتعاء من اآلراء. 
 .الاهاف عم  العمة اعدا االكتفاء بظاذر النص مي استنباط أحكاا المعامبلت المالية المعا رة 
  شرع من أجمها الحكاالنظر مي الحكمة االهت ادية التي. 
 اعي الباحث مي المسائ  المعا رة عم  ااهي الناس الذي يعيشان. 
 .العما بمدلا  الم طمحات االهت ادية االعانانية المعا رة ذات ال مة بماضاع المعاممة 

 مراعاة تغير الزمان عند النظر مي األحكاا. 
 ئمة السابعين أا التخريج عم  آرائها.االنتبار إل  اختبلف األمهاا عند العياس عم  اجتهادات األ 

 االجتهاد مي البحث عن البدي  المباح لممعاممة المحرمة. 

Abstract 
      This research deals with the rules of Islamic jurisprudence of reasoning regarding the contemporary 

financial transactions which helps to deduce the Islamic rulings of the new financial issues. The paper 

shows the significance of considering these rules in deduction process when dealing with new 

occurrence. It helps the scholars to deal with people's needs depending on a scientific method and 

following academic approach and based on jurisprudential foundations in reasoning. 

In conclusion the paper shows the necessity of considering the following rules: 

  Understanding precisely and comprehensively the case before judging.   

  Studying the case objectively and avoiding prejudice as much as possible. 

  Choosing the appropriate jurisprudential method of deduction. 

  Studying the financial case from jurisprudential approach and using the means of weightings between 

the opinions. 

  Avoiding the literal understanding of the evidence and considering the causes of legislation. 

  Searching for the economic dimension for which the ruling was legislated. 

  Realizing the reality and the context of people. 

  Recognizing the contemporary economic and legal concepts and their meanings.   

  Considering the time change and its influence on the situation of people.  

  Doing one's utmost to search for the lawful alternative. 
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 :مقدمْ
الحمووود ب رب العوووالمين، اال وووبلة االسوووبلا عمووو  سووويد       

 المرسمين، سيدنا محمد اعم  آلم الطيبين الطاذرين ابعد: 
مالبحوووث موووي هضوووايا المعوووامبلت المعا ووورة يحتووواج       

 إلوو  ضوواابط اأ ووا  يرجووي إليهووا الباحووث لمعرمووة األحكوواا
الشووووورعية لهوووووذر المعوووووامبلت، حيوووووث يظهووووور موووووي كووووو  يووووواا 
اكتشاف جديد، أا ظرف حوادث لوا يسوبن لمنواس ميوم رأي، 

ميعووي الوويس ميووم لموون مضوو  موون أذوو  العمووا هووا  ااجتهوواد، 
اطموب  باالستف وا ،السؤا ، ايتجم الناس إل  أذو  العموا 

البيان؛ لمعرمة الحبل  من الحراا. اذذا كمم يستمزا النظر، 
ال تا ووووووف دار األحكوووووواا االفتوووووواا ، حتوووووو  االبحووووووث اا  وووووو

بالع وووار الشوووريعة الكامموووة المنزلوووة مووون عنووود المطيوووف الخبيووور 
 .  (1)عن مااكبة مستجدات الحياة انااز  الع ر

اموووووون المعوووووورر مووووووي عمووووووا االجتهوووووواد اأ ووووووا  النظوووووور       
تتجووودد ااالسوووتدال  أن الاهوووائي موووي الاجووواد ال تنح ووور، بووو  

لضوووورارة ال بوووود موووون بفعوووو  التجوووودد مووووي حيوووواة النوووواس، ابا
حوداث اهوائي مسووتجدة ال ياجود لموون سوبن موون أذو  العمووا 

 ميها ها  أا رأي أا اجتهاد. 
 ااالجتهووواد موووي نوووااز  المسوووائ  امنهوووا نوووااز  المعوووامبلت      

المالية المعا رة حاجة شرعية لمعرمة الحبل  من الحراا 
بموووا ميموووا اسوووتجد موووي حيووواة المسوووممين مووون مسوووائ  تتعمووون 

 اة النووواس بسوووبب موووا اسوووتحدبم التعووودا التعنوووييسوووتجد موووي حيووو
 االمعرمي من اسائ  معرمة اات ا  بين بني البشر. 

امووي العوودد الكبيوور مووي مسووائ  المسووتجدات الماليووة اتنوواع       
ماضووواعاتها، كالتووووامين، االم وووارف، االنعوووواد، االتعاموووو  

 جعمووت موون معووم المعووامبلت ... بالشوويكات، ااألسووها االسووندات
كوووواا يتووووابي مووووا يسووووتجد موووون الاهووووائي اأظهوووورت الماليوووة متحر 

الحاجوووة إلووو  اضوووي ضووواابط احترازيوووة تعوووين الفعيوووم عمووو  
االجتهاد عند السوؤا  عون حكوا مسوالة عموت بهوا البموا ، 
 أا أراد السوائ  التفعوم موي أحكواا دينوم؛ ليواتي الحوبل ، ايبتعود

 عن الحراا. 
لهووذا كمووم كانووت ذووذر الضوواابط التووي يحسوون بالفعيووم       
فتووي مراعتهووا عنوود البحووث االنظوور مووي أحكوواا المسووائ  االم

الماليوووة المعا ووورة، اذوووذر الضووواابط متناعوووة منهوووا موووا يخوووص 
الباحووووث أا الفعيوووووم، امنهووووا موووووا يتعموووون بالمعامموووووة المعا ووووورة 
نفسووووها، اهوووود اهت وووور البحووووث عموووو  الحووووديث عوووون الضوووواابط 

 .المتعمعة بالااهعة دان الحديث عن الضاابط األخر 

 :مصكلْ الدزاضْ
جووووواءت ذوووووذر الدراسوووووة محاالوووووة لبيوووووان بعوووووض اهووووود       

 الضوووووووواابط االجتهاديووووووووة التووووووووي يراعيهووووووووا الباحووووووووث االوووووووودارس
الدراسووة لممعووامبلت الماليووة المعا وورة، امنووم تظهوور مشووكمة 

 :اآلتيمن خبل  محاالة اإلجابة عن السؤا  
موووا الضووواابط االجتهاديوووة التوووي يمكووون أن يرجوووي إليهوووا   -

ليوة المسوتجدة لمعرموة األحكواا الباحث مي المعوامبلت الما
 الشرعية لممسائ  المالية المعا رة؟

 :أهمَْ الدزاضْ
 :أما أذمية الدراسة، متظهر من خبل 

إبوووووراز بعوووووض العااعووووود االضووووواابط االحترازيوووووة التوووووي : أولا 
 أحكوواا تراعوو  عنوود االجتهوواد ااالسووتنباط االبحووث مووي

 .المالية المعا رة المسائ 
هوواد المعا وور، اأسووس لمنظوور اضووي ضوواابط لبلجت :ثانياااا 

الفعهووي السووميا ممووا يمنووي موون الخووراج عموو  الوونهج الووذي 
الووووذين أهامووووم أذوووو  العمووووا االفعووووم االووووارع موووون السووووابعين 

اأرسوواا  نظووراا مووي كتوواب اب تعووال  اسوونة نبيووم 
 .االجتهاد النظر ا هااعد

 :منوجَْ الدزاضْ
 :اتبي الباحث مي إعداد بحبم المنهج التحميمي العائا عم 

عوورض بعووض موون المسووائ  مووي المعووامبلت الماليووة أولا: 
المعا وووووووورة ممووووووووا اهووووووووي مووووووووي حكمهووووووووا خووووووووبلف بووووووووين 

 .المعا رين
 تتبي المناذج االجتهادية التي هواا عمو  أساسوها الحكوا ثانياا:

 .المختمف ميم
تحميوو  اآلراء االجتهاديووة مووي تمووك المسووائ  بهوودف ثالثاااا: 

 لماليووووةاهتووووراح ضوووواابط تراعوووو  عنوووود دراسووووة المسووووائ  ا
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المعا وووورة مبنيووووة عموووو  هااعوووود االجتهوووواد المعرامووووة 
 .عند الفعهاء

 :حماًز الدزاضْ
اآلتيوة  تضمنت الدراسة الحديث عن الضواابط االجتهواد      

 : تيةمي مسائ  المعامبلت المالية المعا رة اآل
الفهوووا الووودهين لممعامموووة الماليوووة مووون جميوووي جاانبهووووا  (1

 .ااإلحاطة بها
لماليوة بحيواد تواا اتجورد عون أي النظر موي المعامموة ا (2

 .مي  نحا أي حكا
 اختيار المنهج الفعهي المبلئا عند االسوتنباط اتحعيون (3

 .المناط
التووورجيح بعووواة الووودلي  عنووود االخوووتبلف ااالبتعووواد عووون  (4

 .االنتعاء من اآلراء
الاهاف عم  العموة اعودا االكتفواء أا األخوذ بظواذر  (5

 .  لمعا رةالمعامبلت المالية امي استنباط أحكاا النص 
 البحوووث االنظووور امعرموووة الحكموووة االهت وووادية التوووي شووورع (6

 .من أجمها الحكا
 اعووي الباحووث مووي المسووائ  المعا وورة عموو  ااهووي النوواس (7

 .الذي يعيشان
العموووا بمووودلا  الم وووطمحات االهت وووادية االعانانيوووة  (8

 المعا رة ذات ال مة بماضاع المعاممة. 
 .مراعاة تغير الزمان عند النظر مي األحكاا (9

النتبووووووار إلوووووو  اخووووووتبلف األمهوووووواا عنوووووود العيوووووواس عموووووو  ا (11
 األئمة السابعين أا التخريج عم  آرائها.  اجتهادات

االجتهووواد موووي البحوووث عووون البووودي  المبووواح لممعامموووة  (11
 المحرمة. 

 :دـمتوَ
 إن اضوووي ضووواابط لبلجتهووواد المعا ووور، اأسوووس لمنظووور      

 عوونالسووميا مووي المسووائ  الحادبووة ممووا يمنووي موون الخووراج 
هااعود لذي أهامم أذ  العما االفعم االارع، اأرساا بوم النهج ا

 االجتهووووووواد االنظووووووور، ماسوووووووتعاا أمووووووور االجتهووووووواد، اانضوووووووبطت
الفتوووا ، اعووورف أذمهوووا، اابووون النووواس بهوووا، اأاكمووواا أمووور 

 االجتهاد إليها. 

اباالستعراء يتبين أن أمر االجتهاد مي المعامبلت المالية 
امحتووورزات المعا ووورة ال ينضوووبط إال إذا تووواامرت شوووراط 

عمميووة اعمميووة بعضووها يتعموون موويمن يمووج بوواب النظوور مووي 
ذووووذا الماضوووواع الحيوووواي الهوووواا، االووووبعض اآلخوووور يتعموووون 
بوووووووالااهي المعا ووووووور الوووووووذي أمووووووورز المعامموووووووة المعا ووووووورة، 
االووبعض البالووث يتعموون بالمعاممووة المعا وورة نفسووها، اذووذر 
أمار ال تنفك عن بعضها، احيث إن البحث يضوين عون 

النعوواط كمهووا، معوود اهت وور البحووث عموو  الحووديث عوون ذووذر 
دراسووووة ضوووواابط االجتهوووواد مووووي مسووووائ  المعووووامبلت التووووي 

سووووووووائر  إلوووووووو تخووووووووتص بالجانووووووووب المووووووووالي دان التطوووووووورن 
  ... . المعامبلت األخر  من زااج اطبلن

ايمكوون تعريووف المعووامبلت الماليووة المعا وورة بانهووا       
عا ورة المسائ  المتعمعة بالموا  التوي اسوتجدت موي الحيواة الم

الحووبل  االحووراا، ف لمسووابعين ميهووا هووا  موون حيووث عوور  الووا ي  
اسووبب اجووواد ذووذر المعوووامبلت ذوووا تغيوور الظوووراف ااألعوووراف 
االعوووادات موووي حيووواة النووواس، اشوووياع اآللوووة ااسوووائ  االت ووووا  

السووورعة موووي منووواحي المعا ووورة اانتعوووا  النووواس إلووو  ع ووور 
 الحياة كامة. 

المعا وووورة أمووووا ضوووواابط االجتهوووواد مووووي المعووووامبلت       
 مهووي كبيوورة متناعووة، اعموو  الباحووث الووذي يت وود  لبلجتهوواد

 المسووالك االضووواابطأن يراعووي  معووم المعووامبلت المعا وورةمووي 
 اآلتية عند النظر االدراسة ألية مسالة معا رة: 

الفوم الدقَق للمعاملْ املالَْ من مجَـ   : أًاًل

 :جٌانبوا
جميووي  شوواممة ادراسووتها موونبهووا إحاطووة حاطووة حيووث اإل      

أبعادذا اظرامها، اتحديود أ والها امراعهوا، اذوذا يسوتمزا مون 
أن يبحوث  الفعيم الوذي يفتوي موي مسوائ  المعوامبلت المعا ورة

موووووي حيبياتهوووووا، اأن يستع وووووي كووووو  موووووا يتعمووووون بهوووووا مووووون 
معمامات؛ ليسوتطيي أن يكي وف موا تا و  إليوم مون معماموات 

ال ووووحيح، اذووووذا اموووون هااعوووود الشووووريعة اضوووواابط االجتهوووواد 
 طمووب موون العووالا الاهوواف عموو  المعمامووات المتعمعووة بالمسووالةيت

االخت ووواص، اال يكفوووي  اسووؤا  أذووو  الخبوورة االدرايوووة اأذوو 
العووووالا االباحووووث أن ياخووووذ بظوووواذر سووووؤا  المسووووتفتي؛ ألن 
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ال يكووووان محيطوووواا  -مووووي كبيوووور موووون األحيووووان -المسووووتفتي
بالااهعووة التووي يسووا  عنهووا، كمووا أن المسووتفتي هوود يغي وور أا 

السوؤا  حتو  ي و  إلو  الحكوا الوذي ياامون مورادر  يبد  مي
ن كووان  ميعووي العووالا مووي زلوو  الفتووا  دان أن يوودري، اذووذا اا 
بوواطبلا مووون المسوووتفتي إال أن المفتووي ال يعوووذر بوووم اال يعفيوووم 
مووون المؤاخوووذة الشووورعية، مالمجتهووود كالطبيوووب الحووواذن الوووذي 
ياتيوووم الموووريض مي وووف لوووم حالوووم ايعووودد لوووم أاجاعوووم اذوووا 

حتووو  إذا موووا انتهووو  الموووريض مووون ذكووور آالموووم يسوووتمي إليوووم 
اأسوووبابم شووورع الطبيوووب موووي الفحوووص االبحوووث عووون المووورض 
اذوذا عوين لينجح مي ا ف العوبلج االعضواء عمو  المورض، 

موا يجوب عمو  المفتوي مووي المعوامبلت المعا ورة أن يعواا بووم 
 دان أن يكتفي بسؤا  المستفتي. 

ف العوو  عوودا توواامر ذووذا الضووابط ممووا ياسووي الخووبل      
مووي االجتهوواد، اياهووي مووي الحيوورة االشووك، لعوودا االنضووباط 

هوا اكبرة اآلراء المتضاربة االمتعارضوة التوي يمحوظ اختبلم  
، اسوبب ذوذا موي المعواا األا  اءممهب  الع ة  اتشتتها العام  

المجازمووة باإلمتوواء مووي مسووائ  المعووامبلت المعا وورة دان 
دراسوووووة اتووووودهين، مت ووووودر األحكووووواا  يووووور ناضوووووجة ايعوووووي 

خوووبلف اتتضوووارب األحكووواا اتتعوووارض اآلراء، االشوووااذد ال
ال يعفووي العووالا موون  -كمووا أسوومفنا -عموو  ذووذا كبيوورة، اذووذا

عموو  شوورعم ابيووان مسووؤاليتم أموواا اب تعووال  الووذي اسووتامنم 
ماهوي لمفتوا  عون رب أحكاموم امسوائمم لمنواس؛ ألن العوالا 

من ها  يتضمن حوبلالا  العالمين امسؤا  عما ي در عنم
 ماا. أا حرا
الكووي يتسوون  لمعووالا االبتعوواد عوون الاهوواع مووي الزلوو        

االخطوووا يجوووب عميوووم االستف وووا  االسوووؤا  ااستشوووارة أذووو  
االخت ووواص بوووالرجاع إلووويها موووي موووا أشوووك  اخفوووي أمووورر، 
يعا  الخطيب البغودادي معمعواا عمو  أذميوة مشواارة العوالا 

 المسوالة لمون -أي المجتهد –ألذ  االخت اص "با يذكر 
م ممون ي ومح لوذلك مون أذو  العموا ايشواارذا موي بحضرت

الجووااب ايسووا  كوو  ااحوود موونها عمووا عنوودر، موو ن مووي ذلووك 
 امسوووائ  المعوووامبلت (2)"... بركوووة ااهتوووداء بالسووومف ال وووالح

الماليووة المعا وورة يرجووي ميهووا إلوو  أذوو  االهت وواد االمووا  
 اأ حاب الخبرة االدراية ممن يابن بدينها اعممها. 

ــًا ــا   النظــس يف : ثانَ ــاد   ــْ املالَــْ  َ املعامل

 :ًجتسد عن أِ مَل حنٌ أِ حكم
لووئبل يكووان ذنوواك م ووادرة لمحكووا، أا امتئووات عموو        

المنح  العممي الذي يجب عمو  الفعيوم أن يتبعوم عنود النظور 
مووي حكووا أيووة مسووالة مووي شوورع اب تعووال ، كمووا أن الحياديووة 

سووواء االتجووورد تحموووي العوووالا مووون الاهووواع موووي الزلووو  االخطوووا ا 
المول  عنود اسوتنباط األحكوواا، إذ مون الخطوا موي االجتهوواد أن 

ميو  مشحان بورأي أا عنودر يدخ  الباحث إل  البحث اذا 
تجووار حكووا موون األحكوواا؛ ألن ذمووم عندئووذ يكووان م ووراماا 
إلببووات الوورأي الووذي يميوو  إليووم هبوو  دخالووم إلوو  البحووث مووي 

ب بوات المسالة، اذذا بدارر يوؤدي إلو  تعريور أحكواا مسوبعة اا 
نتووائج تاامووون رأيووم، اموووا ذووذا إال ألن البحوووث لووا يكووون هائمووواا 
ابتداء عم  حكا مجرد أا بحوث محايود، اموي ذوذا انحوراف 

 اهتضاء ال راط المستعيا. عن المنهج العايا لمن أراد 

ــًا ــد   : ثالج ــم عن ــُ املال  ــنوف الفقو ــاز امل اختَ

 :االضتنباط ًحتقَق املناط
يوووة، بووو  ذوووا رأس اذوووذا أمووور عمووو   ايوووة مووون األذم      

األموور كموووم موووي المسوووائ  الماليووة المعا ووورة، اذلوووك لتعووودد 
 منوواذج االسووتنباط اتناعهووا، ممووا يووؤدي مووي كبيوور موون األحيووان
إلوو  زلووة العووالا مووي الحكووا الووذي ي وودر عنووم إذا مووا زلووت 

 هدمم مي البناء عم  المنهج الفعهي ال حيح. 
 االمووووووراد بووووووالمنهج مووووووي ذووووووذا المعوووووواا ذووووووا الطريوووووون       

 يوواا لفعهوي المناسووب الووذي يجووب عموو  الفعيووم أن يسوومكم مراعا
مووووووي ذلووووووك المسووووووالة ماضوووووواع البحووووووث اطبيعتهووووووا، اذووووووذر 
المناذج  زيرة اميرة، الك  منهج منها أسماب موي النظور 
امهوووووارة عنووووود االسوووووتنباط تختموووووف عووووون  يووووورر، ااالختيوووووار 
المامن من العالا العائا عم  الذكاء االعع  احسن التدبر 

جنب المزالن ايحموي مون مهوااي الورد  موي االنظر مما ي
الموووووول  عنوووووود النطوووووون باألحكوووووواا، ايمكوووووون لممجتهوووووود مووووووي 
المعووامبلت المعا وورة اتبوواع موونهج أا أكبوور موون المنوواذج 

 اآلتية لمعرمة الحكا مي المسالة المالية المعا رة: 
 :(3)أولا: المنهج التحليلي
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اذووووا موووونهج هووووائا عموووو  االسووووتدال  بن وووواص الكتوووواب       
نة بعووود تحميووو  معانيهوووا االاهووواف عمووو  الموووراد منهوووا، اذوووذا االسووو

المنهج ذا األ و  موي االسوتدال  إذا موا توا الجموي بينوم ابوين 
 المناذج األخر  التي ال يستغني عنها الفعيم االعالا. 

 :ثانياا: المنهج التعليلي
عمو  الذي يعاا عم  تعمي  الن اص االبحث عن       

مك األ والي المعوراف عنود األحكاا من خبل  اتبواع المسو
الونص مون خوبل  أذ  العياس لما ا  إل  مها المراد من 

عمتوووم، اذوووذا يسوووتدعي مووون المجتهووود إتعوووان مهوووارة العيووواس 
األ ووووالي بوووودءاا موووون البحووووث عوووون العمووووة باسوووواطة السووووبر 
االتعسيا مراراا بتخريج المناط، ا االا إل  تنعويح المنواط، 

ي جاء بالعمة ابين اانتهاء بتحعين المناط بين األ   الذ
 الفرع المراد معرمة حكمم استناداا إل  ذذا األ  . 

   :ثالثاا: المنهج المقاصدي
العوووائا عمووو  مراعووواة معا ووود التشوووريي عنووود النظووور موووي       

اهووائي المعووامبلت الماليووة المعا وورة مراعوواة لغايووات التشووريي 
   :(4)الكبر  التي راا إل  تحعيعها مي حياة المكمفين

 ذووذا الموونهج يحتوواج موون الباحووث مووي معووم المعووامبلتا       
الماليووة المعا وورة أن ياخووذ بووم مووي االجتهوواد ااإلمتوواء شووريطة 
اعتمادر عم  األ ا  ال حيحة موي الفهوا ااالسوتدال  دان 
التاسوي المخو  مووي االعتمواد عميوم بحيووث يوؤدي ذلوك التاسووي 
 يوور المنضووبط إلووو  ذوودا أ وو  معووورر مووي التشووريي كا ووو  

ن اإلباحووووة أا التحووووريا أحكووووواا إ، إذ ... التحووووريا اإلباحووووة أا
يخمووووا منهووووا زمووووان، امبوووو  ذووووذر تكميفيووووة أهرذووووا التشووووريي اال 

األ وووووا  ا يرذووووووا ماجوووووواد مووووووي كوووووو  ماضوووووواعات الفعووووووم 
امسووائمم، مهنوواك الحووراا مووي بوواب المناكحووات، امبمووم مووي 
المبوواس االزينووة، اكووذلك مووي العبووادات االعووادات. . . مووبل 

ألحكووووواا منوووووم مبوووووا  ذلوووووك: سوووووؤا  يخموووووا بووووواب مووووون أبوووووااب ا
المستفتي عن حكوا تعوديا المسوما الخمور لمون يشوربم إن كوان 

سووؤا   يعموو  مووي مرموون ميووم مبوو  ذووذا األموور حيووث جوواء مووي
 مضمانم: "أعم  مي دالوة  يور إسوبلمية موي إحود  الفنوادن
أهوواا موون خبللووم يحموو  الخموور اتعديمووم إلوو  الزبووائن ارااد 

؛ ألننوي أعموا أن اإلسوبلا الفندن دان أن أتناا  شيئاا منوم

يحووورا عمووو  المسوووما أن يشووورب الخمووور، أا أن يبيعوووم، أا أن 
يعووا   –ينتفووي بووم بوواي اجووم كووان االنتفوواع، امووي ذات الاهووت 

لويس لوي م ودر دخوو  آخور سوا  ذوذا العمو ، ممووا  –السوائ 
" مكانووت إجابووة ؟حكووا األجوور الووذي أتعاضووار عموو  ذووذا العموو 

م  ذوذا العمو  حوبل  اال المفتي: "إن األجر الذي تتعاضار ع
حرموووة ميوووم، ذلوووك أنوووك مضوووطر لحمووو  الخمووور أبنووواء أدائوووك 
عممووك، اذووذا االضووطرار يوودخ  حكمووم تحووت العاعوودة الفعهيووة 

االمسووووما مووووي  يوووور بووووبلد  (5)"الضوووورارات تبوووويح المحظووووارات"
المسووممين إذا اضووطر إلوو  مبوو  ذووذا العموو  ال إبووا عميووم ألن 

 مي". التشريي اإلسبلحفظ النفس مع د من معا د 
 اذووذا كمووا ذووا ظوواذر موونهج مووي االسووتدال  يعوواا عموو       

تاظيوووف المعا ووود الشووورعية لماهووواف عمووو  ه ووود الشوووارع 
احكموم موي تحوريا الخمور، إال أن البنواء موي ذوذر المسوالة 
عم  ذذا المع د الذي  ايتم حفظ النفس عند الضرارة ميوم 
مارن مؤبر مي الحكا، اذذا يتضح مون خوبل  النظور الودهين 

ي تحديوود الضووورارة التووي بنووو  عميهووا التشووريي موووا كووان مووون موو
األحكووواا متعمعووواا موووي أمعوووا  اأعموووا  توووؤدي إلووو  مووواات نفوووس 

أعضوائم، كمون يشورف عمو  المكمف أا ذذواب عضوا مون 
لحووا الهووبلك جاعوواا اال يجوود الطعوواا الحووبل ، ميتنوواا  موون 

الخنزير الحراا، مهذا ال إبا عميوم؛ ألنوم تنواا  الحوراا ليودمي 
لموووات عووون نفسوووم، الووواال تناالوووم لمحوووراا لفاتوووت نفسوووم أذ  ا

بووالمات، مينطبوون عميووم حكووا العاعوودة الفعهيووة السووابعة، لكوون 
توورك العمووو  موووي أي مرمووون حوووراا لووويس ميوووم مووواات نفوووس اال 
ذذاب عضا من أعضاء المكموف، بو  إن تورك العمو  موي 
الحوووراا جهووواد يغالوووب ميوووم المسوووما الشووويطان الوووذي يوووزين لوووم 

اي ووار لووم عممووم الحووراا أنووم موون بوواب  العموو  مووي الحووراا،
الضوورارة التووي يحفووظ بهووا نفسووم موون العوواز االفعوور، كمووا أن 

تعضي بان المسما الذي يمتوزا باحكواا الشورع  هااعد الشرع
الحنيووف ال يجوواز لووم ابتووداء أن يعموو  مووي مووا ميووم حووراا، 

أخطووا اعموو  مووي االااجووب عميووم العموو  مووي الحووبل ، موو ذا 
 لمارك وا  تبمت ال يعط  الحراا، م نم

نمووا عميووم أن يبحووث عوون البوودي  الحووبل   عممووم الحووراا، اا 
الذي يرض  عنم اب تعال ، مما من باب حراا أ معم اب 
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  إال امتح معابموم أباابواا لمحوبل ، اموا عمو  المكموف إال
 البحث عن ذذر األبااب المفتاحة لمحبل . 

مالتاسوووووي مووووووي االسووووووتدال  بالمعا وووووود دان مراعوووووواة       
التوي تاهوي ضاابط ااألحكاا يؤدي إل  مب  ذذر الفتاا  لم

ن الحوووراا ايعبمانووم موووي ا مووي اإلبوووا، اتجعوو  النووواس يسووتمر 
 حياتها امعاشها ااسائ  كسبها. 

الرتجَح بقٌّ الدلَل عنـد االخـتال    : زابعًا

 :ًاالبتعاد عن االنتقاء من اآلزاء
 رألن التوووورجيح يعوووواا عموووو  الماازنووووة بووووين مووووا ظوووواذر       
ارض موووي األدلوووة ااألهووواا  االعمووو  بموووا يؤيووودر الووودلي  التعووو

اطوورح معابمووم الووذي يعوود مرجاحووا، اذووا مسوومك معتبوور مووي 
 الخراج من الخبلف بعاة الدلي . 

 االتوورجيح بنوواء عموو  هوواة الوودلي  ممووا يمنووي موون االنتعوواء      
االتخيوور بووين أهوواا  الفعهوواء ااجتهوواداتها ايمنووي كووذلك موون 

 عين كووابي حنيفووة، امالووك، االشووامعي،تتبووي آراء العمموواء السوواب
 اأحمووووود بووووون حنبووووو ، االميوووووث بووووون سوووووعد، ااألازاعوووووي، اابووووون 

اانتعووووواء الووووورأي المبلئوووووا لممعامموووووة ماضوووووي البحوووووث  ... تيميوووووة
ظووواذرا دان النظووور إلووو  دليووو  الووورأي أا حجيتوووم  االدراسوووة

الووذي أهوواا المجتهوود رأيووم عميووم ادان النظوور إلوو  هاتووم مووي 
 طرح بعية اآلراء. 

اموووون نتووووائج االعتموووواد عموووو  االنتعوووواء المجوووورد عوووون       
معرمووة الوودلي  مووي تخووريج األحكوواا لممعووامبلت المعا وورة 
 أنووم يووؤدي إلوو  تتبووي رخووص المووذاذب مووي كبيوور موون األحيووان
ااتباع الهوا ؛ ألن االنتعواء يعوي امون حاجوة النواس بحجوة 
األ وومح لهووا. حيووث يكووان ذووذا الكووبلا ذريعووة إلوو  تبريوور 

ترك اآلراء األخر  التي هد تكان ذوي األخذ برأي معين ا 
 األ اب ااألهرب إل  هااعد الشرع اأحكامم. 

موووي األحكووواا يوووؤدي إلووو  تضوووارب  االنتعووواءكموووا أن       
األهووواا  ااحتوووداا النعووواش بوووين البووواحبين اأذووو  العموووا نظوووراا 
إل ران المعتمدين عم  ذذا النهج مي التخريج مي األخوذ 

مووووذاذبها مموووون لوووويس لهووووا بوووولراء العمموووواء المعموووودين آلراء 
–استعبللية موي االجتهواد االنظور الفعهوي، مموا ينشوا عنوم 

أن األخووووذ بوووورأي عووووالا بعينووووم لوووويس بوووواال  موووون  -كنتيجووووة

األخووذ بوورأي  يوورر موون العمموواء، مينتشوور العوواالن ذووذا هائوو  
بوووووالتحريا اذووووووذا هائوووووو  بالتحميوووووو ، ميعووووووي الخمووووووف، اتشووووووتد 

   امحرا. المناهشات، ايتيم الناس مي الفتا  بين محم
مبووا  ذلووك التجربووة المعا وورة مووي تاسوويس الم ووارف       

هامووووووة النظوووووواا االهت ووووووادي اإلسووووووبلمي التووووووي  اإلسووووووبلمية اا 
ااجهوووت مشوووكبلت متعوووددة موووي تطبيووون بيووواع األمانوووة التوووي 
منها بيوي المرابحوة، اكانوت المشوكمة تتمبو  موي طبيعوة ععود 

ان البيي بالمرابحوة الوذي يعتورن بوم الاعود، ذو  يمكون أن يكو
الاعوود ممزموواا ابتووداء، أا أن اإللوووزاا بووم يكووان انتهوواء؟ الوووذي 
عميووم جمهووار أئمووة الفعووم أن الاعوود مووي الشووريعة اإلسووبلمية 

ألطوراف الععود ابتوداء، اال  (6)ممزا ديانة اليس ممزماا هضواء
يجاز أن يكان ممزماا لئبل ينعمب الاعد ععداا، خبلماا لئلمواا 

داء يكوان ممزمواا لطرميوم ابن شوبرمة الوذي هوا  إن الاعود ابتو
، اكووووان ذووووذا الوووورأي الووووذي انتعتووووم ذيئووووات (7)هضوووواء اديانووووة

الرهابوووة موووي جووو  الم وووارف اإلسوووبلمية اأهاموووت عميوووم بيوووي 
المرابحة اأ بح الاعد موي بيوي المرابحوة بالنسوبة لهوا ممزمواا 

اعتبوار لمعمي . اذذا االنتعواء لورأي ذوذا العوالا لوا يعوا عمو  
م األرجووح دان سووائر األهوواا ، أا أنووم األهووا  دلوويبلا، أا أنوو
االسونة تؤيودر، بو  اهوي االختيوار عميوم ألن ن اص الكتاب 

اانتعاؤر؛ ألنم يحعن م ومحة مضومانة لمم ورف تحميوم مون 
أيووووة خسووووارة يمكوووون أن تحوووودث عنوووود تطبيوووون بيووووي المرابحووووة، 
مالم محة ذي التي دمعوت إلو  األخوذ بهوذا الورأي الويس هواة 

 لمعاممة. أا الحرص عم  تطبين االدلي  
امبمووم مسووالة تعاموو  الم ووارف اإلسووبلمية بووالتارن       

ك وويغة موون  وويا التعاموو  الم وورمي المعا وور ميمووا يطموون 
 عميوووم التوووارن الم ووورمي، اذوووا هيووواا الم ووورف بشوووراء السووومعة

ابيعهووا  بووبمن حووا   بنوواء عموو  طمووب العميوو  اآلموور بالشووراء 
  مرابحة لم بيعا مؤجبل ببمن معسوط موي اتفوان سوابن عمو

شووراء السوومعة بووان يعوواا اآلموور بالشووراء بتاكيوو  الم وورف 
أهوو  مووون بموون الشوووراء  ببيووي السووومعة موورة بانيوووة بووبمن حوووا   

مرابحة، ميتحعن لمم رف ربح ينشا عن الفرن بين سوعر 
البيووووووي اآلجوووووو  االشووووووراء بووووووالبمن األهوووووو  العاجوووووو ، ليعوووووواد 
الم وورف لبيووي ذات السوومعة موورة أخوور  إلوو  مشووتر آخوور 

ة موون آموور آخوور بالشووراء، ا وورض اآلموور ميووربح موورة بانيوو
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السووويالة النعديوووة  بالشوووراء مووون التوووارن ذوووا الح وووا  عمووو 
اليس السمعة، ا رض الم رف الوربح الويس البيوي، اهود 
هامت بعض الم ارف اإلسبلمية بطرح التعامو  بوالتارن 

بووالجااز عموو  أنووم منووتج م وورمي حووبل  بنوواء عموو  متووا  
ح ووووا  عموووو  لتمكووووين عمووووبلء الم وووورف اإلسووووبلمي موووون ال

نعووديا حوواال  ذووا بموون  السويالة النعديووة، بحيووث يتسووممان مبمغووا  
السووومعة التوووي اشوووتراذا اهووواا الم ووورف ببيعهوووا اكالوووة عنوووم 

مضوواما  معابوو  االلتووزاا بتسووديدر خووبل  الموودة المتفوون عميهووا 
إليوووم نسوووبة الوووربح المحوووددة الناشووويء عووون بيوووي المرابحوووة موووي 

أن مي ذوذر المعامموة ا الععد. الا تمعن العائمان بالجااز لرأا 
طريعووا  إلوو  الربووا يجووب إ بلهووم االاهوواف مووي اجهووم لمنووي 

 ألن ميم حيمة جمية عم  الربا.  (8)انتشارر
امسووالة التوووارن ذوووذر ال تتعموون بمجووورد البحوووث عووون       

حكووا مشووراعية أا عوودا مشووراعية التووارن، بوو  ذووي ممووا 
يتعموون بتحديوود منهجيووة معهيووة ااالتفووان عموو  أسووس اأ ووا  

حة موووي الفتوووا  سوووتؤبر لووويس معوووط عمووو  حكوووا التوووارن ااضووو
نموووووا عمووووو  مشوووووراعية العديووووود مووووون المنتجوووووات الم ووووورمية  اا 

التووي تطرحهووا المؤسسوات الماليووة اإلسووبلمية مووي  (9)األخور 
لممعوووووامبلت الربايوووووة  مجوووووا  ال ووووويرمة اإلسوووووبلمية كبووووودي 

 ة. والمحرم
 موو ن االبتعوواد عوون اإلنتعوواء موون آراء العمموواء اموون بووا        

د التطبيووون، اطووورح التخيووور بينهوووا بوووبل دليووو  ااتبووواع الووورأي عنووو
الووودلي ؛ مموووا الوووذي يؤيووودر الووودلي ، ابنووواء األحكووواا عمووو  هووواة 

يمني من الاهاع مي الزل  االفتا  بالرأي المتوراك االضوعيف 
ايعووين عموو  معرمووة الووراجح موون المرجوواح موون أهوواا  العمموواء 

ا موووووي ااجتهوووواداتها، كموووووا أن االنتعوووواء بوووووبل دليوووو  يكوووووان سووووبب
ضعف ماهف هائمم أماا المشتغمين االباحبين موي الفعوم لعودرة 

ببوات عودا  العالا المطمي عم  إبراز حجة الرأي المخالف اا 
 رجحان االنتعاء. 

ً أالٌقٌ  علٓ العلـْ ًعـد  االفتفـاء    : خامطًا

 األخر بظاهس النص يف اضتنباط أحكا  املعـامالت 

 :املالَْ املعاصسّ

 ابط أن ال يكتفووووي الباحووووث مووووي حكووووااالمووووراد بهووووذا الضوووو      
المعاممووة المعا وورة باالسووتدال  بظوواذر الوونص؛ ألن األخووذ 
بالظوواذر مووي مهووا الن وواص الووااردة مووي أحكوواا المعووامبلت 
الماليووة يتنووام  مووي طبيعووة معووم المعووامبلت بشووك  عوواا امووي 
المسووووتجدات الماليووووة المعا وووورة بشووووك  خوووواص؛ ألن ماضوووواع 

عات الفعوووم با ووومين ماضوووا المعوووامبلت يتميوووز عووون سوووائر 
 ن: ومتفردي

أن معم المعامبلت هائا عم  أ و  اإلباحوة، اذوذا األول: 
يعني أن األ   مي معرمة أحكواا المعوامبلت اإلباحوة ال 
الحظر، بخبلف العبادات مو ن األ و  ميهوا التاهيوف، اال 
بد لمعدا  عن ذذا األ   من دليو   وحيح مون الكتواب 

هيفيوووة موووي أ وووالها اال أا السووونة. لهوووذا كانوووت العبوووادات تا 
تحتمووو  الزيوووادة االنع وووان، اتووودخمها البدعوووة عنووود التغييووور 
ميهوووا، اذوووذا موووا ال ياجووود موووي المعوووامبلت، موووبل حظووور، اال 
بدعوة حتو  يوواتي الودلي  الناهوو  لممعامموة موون اإلباحوة إلوو  
الحظر، ابغير ذلك تبع  المعاممة مشراعة، امن با م ن 

ميهووا اإلباحووة مووا  أيووة معاممووة ماليووة مسووتجدة يكووان الحكووا
دامت تخما من سبب محرا كالربا، أا العمار، أا الغش، 
أا االحتكووار، أا التوودليس، أا أيووة  ووارة موون  ووار أكوو  

، مبل يمني من المعامبلت شويء إال موا ... الما  بالباط 
 مني بنص  ريح الداللة  حيح الببات. 

اموون ذووذا يتبووين أن األ وو  العوواا مووي أحكوواا المعووامبلت 
يحوورا عموو  النوواس موون المعووامبلت التووي يحتوواجان  أنووم ال

إليهوووا إال موووا د  الكتووواب االسووونة أا انععووود إجمووواع عممووواء 
األمووووة عموووو  تحريمووووم، كمووووا ال يشوووورع لمنوووواس موووون أحكوووواا 
العبووووادات التووووي يتعربووووان بهووووا إلوووو  اب تعووووال  إال مووووا د  

 الكتاب االسنة عم  تشريعم. 
ت حديبوة مما يحدث لمنواس موي حيواتها مون معوامبل      

األ ووو  ميهوووا أنهوووا مباحوووة موووا لوووا يعووورض لهوووا موووا يعضوووي 
بحرمتهوووا، ايعووورف ذلوووك بوووالعرض عمووو  ن ووواص الكتووواب 
االسووونة العاموووة منهوووا االخا وووة موووي االنتبوووار إلووو  ضووورارة 
الرجووواع إلووو  العااعووود العاموووة موووي التشوووريي امعا ووود الشوووريعة 
ااالستعانة باذ  الخبرة موي االهت واد اشوؤان الموا  لماهواف 

 .(11)يعة المعاممة امعرمة مكاناتهاعم  حع
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: إن معم المعامبلت عماماا يعاا عمو  أ و  التعميو  الثاني
امراعواة الم والح، اذوا الوذي يعبور عنوم بعوض أذو  العموا 

 (11)بعوووالها "األ ووو  موووي العوووادات االلتفوووات إلووو  المعوووواني"
لهووذا كانووت أحكوواا المعووامبلت مععالووة المعنوو ، اذووي كووذلك 

بالبحووث االنظوور. معوود ركها الفعيووم معممووة بعمووة يمكوون أن يوود
استنبط الفعهواء سوبب منوي الشوارع الحكويا مون بيوي الودرذا 

سوووداا لذريعوووة  (12)االووودينار بجنسوووم متفاضوووبلا لعموووة البمنيوووة
اتخاذ النعد اسيمة إلو  الكسوب دان بوذ  جهود موي االسوتبمار 
اتحريوووك الموووا ، اكوووذلك منوووي الشوووارع الحكووويا شووورب السووواائ  

ر محامظووووة عموووو  الععووووا  موووون الفسوووواد المسوووكرة لعمووووة اإلسووووكا
تحعيعوواا لمع وود حفووظ الععوو  الووذي ذووا أحوود معا وود التشووريي، 

المعوووامبلت عمووو  أ ووو   اذكووذا دااليوووك تجوووري األحكووواا موووي
التعميوو  لمتاسووي مووي معرمووة أحكوواا الاهووائي الجديوودة، بنوواء 
عم  أ   العياس، اتخريجواا عمو  عمتوم لويمكن اسوتيعاب 

 ذذر المسائ  امعرمة أحكامها. 
كموووا يراعووو  موووي تعميووو  األحكووواا اعتبوووار الم وووالح       

المترتبووة عموو  منووي أا تشووريي الحكووا؛ ألن كبيووراا موون األحكوواا 
الشوارع أرادذوا المتعمعة بالمعامبلت تدار مي الم محة التوي 

موون تشووريي الحكووا، موو ذا تغيوورت الم وومحة أا تغيوور ماجووب 
الحكووووا أا أ ووووبح ال يحعوووون مع وووواد الشووووارع تغيوووور عندئووووذ 

 كووا المترتووب عموو  تغيوور الم وومحة، معوود نهوو  النبووي الح
اذوا  (14)، االغرر ما كان مستار العاهبة(13)عن بيي الغرر

مفسووود لمععووود؛ ألن مووول  الععووود المشوووتم  عمووو  الغووورر يكوووان 
مجهاالا لمعاهدين أا ألحدذما، مينشوا عنوم الظموا بوين النواس 

الخ وووووووووامة بعضوووووووووها بعضووووووووواا، اتنشوووووووووا بووووووووواكمها أمووووووووواا  
عوون بيووي المعووداا مووي  كووذلك نهوو  النبووي ، ا (15)االمنازعووة

اكوووذلك بيوووي  (16)أن الفعهووواء متفعوووان عمووو   وووحة بيوووي السوووما
اهموة المنازعوة االخ وامة  االست ناع لحاجة الناس إليهموا

 .  (17)ميهما
ــ   : ضادضــًا النظــس يف امكمــْ االقتةــادٍْ ال

 :شسع من أجلوا امكم

ممووووا مووووون حكووووا موووووي مسووووالة شووووورعية مووووي ماضووووواع       
ت الماليووة إال الووم حكمووة تشووريعية ه وود الشووارع المعووامبل

ذووودار ذوووذر  الحكووويا إلووو  تحعيعهوووا عنووود تشوووريي المعامموووة، اا 
الحكموووة يوووؤدي إلووو  الخوووراج عووون ه ووود الشوووارع امووورادر، 

مها بيوي معوداا اهوت الععود عمو   (18)مبا  ذلك بيي السما
أن يسما البوائي السومعة بعود اهوت معوين متفون عميوم، اذوا 

، إذ األ وو  مووي البيووي أن يعووي مبوواح عموو  خووبلف األ وو 
أي تكووووان السوووومعة حاضوووورة عنوووود -عموووو  مووووا ذووووا ماجوووواد 

مون كما أن ذذا الناع من البيي ميم احتما  الغرر  -الععد
 حيوووث عووودا العووودرة عمووو  تسوووميا المبيوووي عنووود حموووا  األجووو 

 المتفن عميم. 
 اموي كو  ذووذا مو ن الشوارع الحكوويا رخوص موي السووما،      

يشووووتري مووووون خبللووووم، حيوووووث  اأبوووواح لممسووووما أن يبيوووووي اأن
يسووتد  ال ووحابي الجميوو  عبوود اب بوون عبوواس عموو  مشووراعية 

تَاَداَينْتم َباَديذن  َياا أَيهَهاا اِلاَنيَن نَمْناواذ َاَنا بيي السما بليوة الود ين 
تْْبو ْ  َُااا ذ َىاامكأ  حيووث يعووا :  [282: البعوورة]... َاَلااأ َأَلاال  مه

مووبل بوود  (19)م""أشووهد أن اب أنووز  ميووم أطووا  آيووة مووي كتابوو
 أن تكوووان ذنووواك حكموووة تحعووون م ووومحة مشوووراعة مووون اراء
مي تشريي السما ااستبنائم من بيي المعداا. مما تا النظر 

بيي السما نظرة اهت وادية بعيوداا عونا الخبلموات العائموة بوين 
اتركز االنتبوار إلو  حكموة  (21)الفعهاء مي تا ي  بيي السما

أن بيوووي السوووما ميوووم  مشووراعيتم بابعادذوووا االهت وووادية؛ لتبووين
موون الحكووا االهت ووادية مووا يحعوون م وومحة لمبووائي االمشووتري 
موووي آن ااحووود، مالسوووما موووي الوووزراع االبموووار يظهووور منوووم أن 

ال يمجووا إلوو  بيووي المووزارع الووذي يبيووي إنتاجووم العووادا بيووي سووما 
المح وووووا  هبووووو  العطووووواف إال إذا كوووووان محتاجووووواا إلووووو  الموووووا ؛ 

الزراعوووة، ابمووون  اتكووواليفليموووا  مشوووراعم مووون دموووي مؤنوووة، 
أا  ،... العبلجووووووات االمبيوووووودات الحشوووووورية اأجووووووار العمووووووا 

يعضي حاجاتم احاجات أذمم من نفعة، اماكو ، امموبس، 
لمعيوواا بمووا يمووزا موون اهوود يكووان مفمسوواا محتاجوواا إلوو  المووا  
 ذذر النفعات، مما دعا بعض أذ  العما

إلووووووو  أن يسووووووومي بيوووووووي السوووووووما ببيوووووووي المفووووووواليس، أا بيوووووووي 
المفمس من يكان محتاجاا إل  الما ، اهد ، ا (21)المحاايج
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تكان الم محة إل  جانوب المشوتري الوذي يجود أن ذنواك 
طمباا شديداا عم  منتج معين، ميريد أن يح و  عمو  ذوذا 
المنتج مي اهت هطاموم، ميضومن اجوادر موي الاهوت الوذي 

عم  شراء السمعة بدمي  -المزارع–يريدر ميتفن مي المنتج 
عنود  (22)  تسممها إل  أج  محددبمنها مي الحا ، اتاجي

ظهارذووووا انضووووجها ا ووووماحها لبلسووووتهبلك، اذنووووا تظهوووور 
حاجووووة الطوووورمين إلوووو  ععوووود السووووما، مووووالمزارع )البووووائي( لووووم 

مووون الموووا ، االتووواجر م ووومحة موووي الح وووا  عمووو  حاجتوووم 
مووووووي الاهووووووت  )المشووووووتري( لووووووم حاجووووووة إلوووووو  تووووووامين السوووووومعة

 المر اب. 
ا اأذميتوووم اذنوووا تظهووور حكموووة مشوووراعية بيوووي السوووم      

االهت وووادية لمووون يبيوووي المووون يشوووتري، أموووا الموووزارع، م نوووم 
يسوووووتطيي أن يعضوووووي حاجتوووووم ذوووووذر ببيوووووي المح وووووا  الوووووذي 
سوويكان ماجوواداا بعوود حووين، امووي ذووذا حمايووة موون االهتووراض 
الربوووواي المحووووورا؛ ألن الموووووزارع عنووووودما يحتووووواج إلووووو  السووووويالة 

ااجوووووادر، أماموووووم  النعديوووووة ليموووووا  مشوووووراعم ايحفوووووظ بعووووواءر
ت متعوددة يمكون مون خبللهوا الح وا  عمو  السويالة احتماال

 النعديوووة المطمابوووة، اأهووورب طريووون ذوووا المجووواء إلووو  االهتوووراض
مياخذ هرضواا تمايميواا معابو  مائودة ربايوة، اذوا  ،(23)الرباي

حوورا الربووا اأ موون  معوو  ممنوواع مووي الشووريعة؛ ألن اب 
أي طريوون –كوو  الطوورن المؤديووة إليووم امنهووا ذووذا الطريوون 

اجعووو  مووون البووودائ  المباحوووة  –بالفائووودة الربايوووة االهتوووراض
 ذذا البدي  الحبل  مي بيي السما. 

 بعوودبيووي مح ووالم الووذي سووياتي يمابوواح لووم الشووارع أن       
لا أج ؛ ليح   عم  الما  بطرين شرعية مباحة. حت  

، اذنووا (24)كووان مووي ذلووك الخووراج عموو  بعووض العااعوود العياسووية
ية االهت وادية لمعامموة المشوراعندرك شيئا آخر مون حكموة 

السما، اذي حماية المنتج مون المجواء إلو  الربوا موي البيوي 
كوان السوما مون الطورن المشوراعة لتمبيوة  امن با  االشراء، 

 اا االشووووراء، اطريعووووحاجووووات المتعوووواممين اآلجمووووة مووووي البيووووي 
لمعضووووواء عمووووو  لمخوووووبلص مووووون الربوووووا، اذوووووا اسووووويمة كوووووذلك 

 مي. المعامبلت الرباية مي المجتمي اإلسبل
 امن األمبمة عم  أذميوة النظور موي الحكموة االهت وادية      

عند البحث مي أحكواا المعوامبلت الماليوة المعا ورة النظور 

أنووااع موون مووي حكمووة المشووراعية مووي بيوواع األمانووة، اذووي 
البيووواع تعووواا عمووو  البعوووة ااألمانوووة بوووين البوووائي االمشوووتري، 

، (27)اضوووويعة، ال(26)، التاليووووة(25)اأشووووهر تعسوووويماتها: المرابحووووة
، االشائي منها الياا بيي المرابحة، اذا بيي (28)االمساامة

بنوواء السوومعة بمووا هامووت عموو  البووائي مووي زيووادة ربووح معموواا 
عمووو  طمووووب موووون المشووووتري لوووذلك يطموووون عميووووم "بيووووي المرابحووووة 
لآلموور بالشووراء". اهوود اذتمووت الم ووارف اإلسووبلمية بهووذا النوواع 

 الووووووووووووووووربح مووووووووووووووون البيووووووووووووووووي لسووووووووووووووووهالة تطبيعووووووووووووووووم اضوووووووووووووووومان 
إلو   يم، اعدا اجاد أي ناع مون المخواطرة يمكون أن توؤديم

 الخسارة. 
هيووواا  -كموووا تجريوووم الم وووارف المعا ووورة-ا وووارتم       

أن يشووتري لووم سوومعة  اآلموور بالشووراء بالطمووب موون الم وورف
المطموواب السوومعة ال تكووان الغالووب امووي ، باا وواف محووددةا 

مياكو  م ورف اال ذوي موي حيازتوم، ماجادة لد  ال شراؤذا
بالبحث عون السومعة، ااالتفوان موي   رف اآلمر بالشراءمال

ليعواا الم ورف بعود ذلوك ؛ عم  شرائها ببمن معموااالتاجر 
إلووو  التووواجر؛ لت وووبح  دمي بمووون السووومعةم بووومندابووو باسووواطة

السمعة ممماكة لم، با يعاا الم رف بعد ذلك ببيوي السومعة 
لآلموور بالشووراء بنوواء عموو  اعوود ممووزا متفوون عميووم سووابعا بووين 

مين، بحيث ال يستطيي اآلمر بالشراء الرجاع عون ذوذا الطر 
عمووو  إتمووواا  اآلمووور بالشوووراء موووي حوووا  عووودا هووودرة الاعووود، ا

عمميووة الشووراء يكووان ممزموواا بوودمي النفعووات كامووة التووي دمعهووا 
 . الم رف لشراء السمعة

حووووا  عووودا حيووووازة اهووود أبيووورت جممووووة مووون األسوووئمة       
موي  ازة االعوبضحيث يشترط التشريي الحيولمسمعة،  م رفال

نهوو  عوون بيووي اإلنسووان مووا  البيوواع عمامووا؛ ألن النبووي 
مووي الحوووديث ونلااا  لوويس عنوودر اعوون بيوووي مووا لووا يعووبض، 

الووذي أخرجووم مالووك مووي الماطووا عوون ابوون عموور أن رسووا  
 (29)ها : "من ابتاع طعاماا مبل يبعم حت  يعبضوم" اب 

ال  عون طريون الم ورف اآلمور بالشوراء السمعة التوي يشوتريهاو
 تكن ماجادة مي حازة الم رف، مه  ذذا الذي يجري

مووي الم ووارف ينطبوون عموو  بيووي المرابحووة لآلموور بالشووراء 
بحيووث يعووي البيووي االشووراء ب ووارتم المعووررة عنوود الفعهوواء، 
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 الية بيوووي المرابحوووةذوووذر إشوووك، بعوود اسوووتيفاء شوووراطم المطمابوووة
ال تطبون المعا ورة مون حيوث إنهوا الم ارف اإلسبلمية  مي

الوا ، الفعهواء جواءت عنودأحكاا بيي المرابحوة كموا  مي أ مبها
لمووووا اردت كوووو  ذووووذر  كمووووا جوووواءت مووووي كتووووب الفعووووم طبعتهووووا

الوووا كووووان النظوووور موووون اإلشوووكاليات االنتفووووت ذووووذر الشووووبهات، 
الم ووارف إلوو  طبيعووة ذووذا النوواع موون البيووي نظوورة اهت ووادية 

الحكمووة أبعوود موون لتبووين أن المسووالة أعموون موون ذووذا بكبيوور، ا 
أي بيووي  وواديا؛ حتو  لووا كووان ذنالوك حطيطووة ذلوك بكبيوور اهت

 من البمن الذي هامت بم السمعة. أه  ببمن 
 تووودايرا  ووواد، االهتبيوووي المرابحوووة تحريوووك  مووونالحكموووة م      
ااالسووتفادة اسووتبمار المووا   ممووا يووؤدي إلوو  متاظيفووا المووا  

 . منم امني تكدسم ااكتنازر
أا  يمجوا إلو  الم ورف ممن المعماا أن المستهمك ال      

حاجوووة  نوواكذتكووان  إال عنوودما إلوو   يوورر لتمايوو  مشوووترياتم
ا الم ووورف اهوووأ مووو ذالشوووراء السووومعة موووي عووودا توووامر بمنهوووا، 

ي وووبح تووواجرا يشوووتري السووومي  عندئوووذمتووواجر لمبيوووي االشوووراء 
اتكان مي حيازتم، اربما يستاردذا با يبيعها بالسوعر الوذي 

 يبيوي الم ورف امون بوا  يريد ابسعر أعمو  متكوان مرابحوة، 
ذا لووا يجوود اآلموور بالشووراء السوومعة التووي ير ووب  مووا يممووك، اا 
عنوووود الم وووورف، م نووووم يوووودخ  مووووي الم وووورف بععوووود شووووراء 
مرابحووووووة مكتموووووو  الشووووووراط ااألركووووووان، اذلووووووك بطمبووووووم موووووون 

يشووتري سوومعة محووددة الماا ووفات معابوو  ربووح  الم وورف أن
اموون .  ووب اآلموور بالشووراءمعموواا، ميووذذب ا يشووتري كمووا ر 

التوووي  السووميمووي السوووان يشووتر   اا الم ووورف توواجر بووا يكووان 
يبيووووي   بوووان، بووووار يبالماا وووفات التووووي  المسووووتهمكان طموووبي

المبوو  ذووذر ال وويغة البمن الووذي يووتا االتفووان عميووم، بوو ميالسوو
االسووتبمارية أبوور كبيوور موون الناحيووة االهت ووادية؛ مهووي توودمي 
نحووووا التاظيووووف الحووووبل  لمبليووووين الوووودنانير المكدسووووة عنوووود 

، اتحا  دان بعائوم معطوبلا  تحرك الما ، امن با  الم رف، 
 معوووارض لمسووومي االبضوووائي اعنووودما يعووواا الم ووورف بتاسووويس

 دن خوبل  إيجوامو يكان هد أحدث ماائد اجتماعيوة كبيورة ...
 مرص عم  لمناس الذين

لمووا   نعوو  إنسووان معيوور طالووب ممووا يووؤدي إلوو ال يعممووان، 
إلوو  إنسووان منووتج  اتحايموومالزكوواة موون حالووة الفعوور االعوواز، 

لمزكووواة؛ بعووود أن ي وووبح لوووم راتوووب يووودمي منوووم اعامووو  داموووي 
تووداير . كمووا أن بيووي المرابحووة يووؤدي إلوو  الزكوواة اال وودهات

بووودأ مووون اسوووتبمارية تيووودار الموووا  موووي دائووورة بحيوووث الموووا ، 
إلوو  بووا إلوو  المشووتري،  بوواإلوو  التوواجر،  اتنتعوو الم وورف، 
محووا  الم وورف مووي بيووي المرابحووة لآلموور بالشووراء العاموو ، 

الوووذي يعمووو  عمووو  تووواميرر  الخبوووز ر يوووفكحوووا  مووون ي وووني 
جيش مون العواممين يوداران كمهوا موي حمعوة إنتاجيوة نامعوة، 

ذا مووووا أراد لكوووون عنوووودما تتكوووودس األموووواا  مووووي الم ووووارف  اا 
العائمان عميها أن يستبمراذا ب ارة بيوي المرابحوة امون موا 
ذووووا ماجوووواد مووووي التطبيوووون المعا وووور، بحيووووث يكووووان دار 

كودس  الم ورف هوديكوان ، الم رف معط دمي بمن السمعة
أدخوووو  مضووووبلا عوووون أنووووم ، رموووون ماائوووود النوووواس المووووا  احوووورا

ألن بيوووووي  ؛ن ال وووووحيحيوووووالتطب عوووووداالمعامموووووة موووووي شوووووبهة 
 بوينا  اآلمور بالشوراء المرابحة ال يريد الم رف اسيطا بين

يووودا ر الموووا  ايسوووتبمرر  اا امسوووتبمر  اا التووواجر، بووو  يريووودر تووواجر 
رض معووا موون سوومي اسوويارات امووا يحتوواجان  منوواسايووامر ل

 .  (31) ... أباث
عنوووودما يكووووان ذووووذا موووون ناحيووووة، اموووون ناحيووووة أخوووور        

معهي  حيح لبيي المرابحة، م ن ذنواك ماائود  ذنالك تطبين
نسووبة  تتمبوو  مووي خضوواع تتحعوون لممعاممووة ة مهمووةاهت ووادي

لمعووووورض  المرابحوووووة الماجوووووادة موووووي الم وووووارف اإلسوووووبلمية
غيوور االطمووب، بحيووث ال تبعوو  بابتووة عنوود نسووبة محووددة ال تت

جعووو  طائفوووة مووون  إذ إن ببوووات معووودار المرابحوووة، اال تتبووود 
إلو  أن نسوبة الفائودة الربايوة ال تختموف موي  الناس ينظوران

مائوودة  ياخووذالبنووك التجوواري  ألنشوويء عوون نسووبة المرابحووة؛ 
ذات النسوبة  الم ورف اإلسوبلمي ياخوذمعماا سومفاا، ا  بمعدار

لمرابحووة لووا تووا االسووتبمار بطريوون بيووي ا، ا مووي بيووي المرابحووة
امن ضاابطم الشرعية الختمفت النسبة مون بيوي إلو  آخور، 

 .  (31)ابالتالي تنتفي ذذر الشبهة

 :الح مة الشرعية والح مة القتصادية
 االهت ادية الحكمة مي الشرعية الحكمة تعترن اهد      

 .التي يعاا عميها تشريي المعاممة
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 تعووواا –التوووي ذوووي أحووود أنوووااع بيووواع األمانوووة– التاليووةم      
بيوووي السووومعة بوووالبمن األا  دان زيوووادة اال نع وووان،  عمووو 

طمووب سووابن موون المشووتري، االظوواذر مووي ذووذا  بنوواء عموو 
الناع من البيي عودا الفائودة؛ ألن التواجر ال يعبو  أن يبيوي 

دان أن يكووووان ذنوووواك زيووووادة  ايشووووتري بمبوووو  الووووبمن األا 
نظوور مووي ذووذا إال أن اليسووتفيدذا الووا مووي حوودذا األدنوو ، 

إحوود  حكووا بيووي التاليووة ذووي يظهوور موون خبللووم أن البيووي 
مون الغوبن، أا المشتري عديا الخبرة مي البيي االشوراء  حماية

يكووووان عووووديا  هوووود ، ذلووووك أن اإلنسووووان... الغوووورر، أا الغووووش
ن بمن عندر الخبرة يستعي امن با  الخبرة مي البيي االشراء 

االدرايووة ميتووال  شووراء السوومعة دان ه وود منووم إلوو  تحعيوون 
بيوووي كموووا أن موووي . مايوووة ألخيوووم مووون الغوووش االغوووررربوووح ح

 موويألن التوواجر موون جاانووب ال وودهة؛  اا كبيوور  اا ة جانبووتاليووال
بمبوو  الووبمن مهووا يبيووي ربح، يووخسوور ا لووا يالتاليووة لووا بيووي 

الما  الوذي اشوتر  أي برأس األا  دان زيادة أا نع ان، 
الووذي الاضوويعة  ذووذا بخووبلف بيووي الحطيطووة أاا بووم السوومعة، 
التفكيور الرأسومالي ا الوبمن األا ، باهو  مون  لبيييعاا عم  ا

البحت مي ذذا الناع من البيي يعضي بان ال جودا  ميوم؛ 
أن يبيوي  مي التجوارة ألن ميم خسارة، إذ من  ير المعهاد

توواجر سوومعة اشووتراذا بمبوو  الووبمن الووذي اشووتراذا بووم مضووبل 
تحعيوون الغوورض موون التجووارة  ؛ ألنعوون أن يبيعهووا بخسووارة

امي بيوي ة، ر اخس يكان ذناك أا عم  األه  أن الربح، ال
، الكنوم موي ، اذوذا نظور موادي بحوتخسوارةة ذناك حطيطال

 أ وووو  عوووونميووووزان الشووووريعة تجووووارة رابحووووة؛ ألن ذووووذا يخوووورج 
خسووارة ذووي  مووي الظوواذر الاضوويعة التووي تعوودال وودهة؛ األن 

 ذووذا مووا يجووب عموو  التوواجر المسووماا ، عنوود اب زيووادة ا وودهة
اا ال تعبووودي اا جوووارة؛ ألن موووي التجوووارة جانبوووموووي الت يوووميراعأن 

موووبل انف وووا  بوووين الناحيوووة عنوووم موووي التعامووو ، تجووواز الغفموووة 
 العبادية أا الدينية أا الدنياية.  التجارية االناحية

ًعُ الباحح يف املطا ل املالَْ املعاصسّ : ضابعًا

  :علٓ ًاق  الناس الرِ ٍعَصٌن
 بااهي  عما ذا يتطمب من الباحث أن يكان عمواذ      

 النوواس امعاشووها ا مووا يوودار بيوونها موون أعمووا  امعووامبلت؛
ألن الحكا عم  الشويء يسوتمزا البحوث ميوم لماهواف عمو  

حعيعتوووم امعرمتوووم معرموووة تاموووة، اذوووذا ال يتوووات  إال باالت وووا  
بالنوووواس االاهوووواف عموووو  مووووا عنوووودذا موووون مسووووائ  اهضووووايا 
مسوووتجدة، اهووود كوووان أحووود أبووورز األسوووباب موووي نضوووج الفعوووم 

سوووبلمي اتطوووارر ذوووا إطوووبلع العممووواء امعايشوووتها لااهوووي اإل
النوواس الووذي يعيشووان، اهوود كووان اتخوواذ الفعيووم مهنووة لمعوويش 
موووون األسووووباب المباشوووورة لمعايشووووة النوووواس ااالطووووبلع عموووو  
األحوووووداث االاهوووووائي التوووووي يعيشوووووان، اذنووووواك مووووون العممووووواء 
االمجتهوودين موون اشووتهر باسووا المهنووة التووي كووان يعموو  بهووا، 

مون عم  أن العمماء سوايراا أحوداث زموانها امي ذذا داللة 
كوووان موووا  امووون بوووا  خوووبل  االحتكووواك المباشووور موووي النووواس، 

ي در عنها من متاا  ااجتهوادات إنموا كوان ي ودر عون 
اعوي اعون عموا بااهوي النواس احوالها، اذوذا لوم دار مهوا مووي 
 اختيوووار العووووالا موووونهج البحوووث ام وووودر االسووووتنباط المناسووووب

كمتهووووا، معوووود يتوووورك العووووالا الووووذي يحعوووون راح الشووووريعة اح
األخذ بالعياس ايعد  عنم إلو  االستحسوان، أا الم والح 

، إذا كووان األخووذ بووم ذووا المحعوون لووراح الشووريعة ... المرسوومة
العورف إذا كوان ذوا ا اياتها، اربما يبن  الفعيم حكمم عمو  

األ ووومح لااهوووي النووواس، كموووا أن اعوووي العوووالا عمووو  ااهوووي 
مهووا االجتهوادات الفعهيووة النواس احيوواتها يعوين كبيوورا عمو  

السووابعة مهموواا  ووحيحاا عنوود تكييووف الاهووائي الجديوودة عموو  
 أ الها الشرعية. 

امن اعي الفعيم عمو  ااهوي النواس أن يكوان عالمواا       
 بما تعوا بوم البموا  موي مسوائ  األمواا  موي الوزمن المعا ور،
اكيفيووووة اسوووووتبمارذا اتاظيفهوووووا باسوووواطة مؤسسوووووات الموووووا  

 أسوووها أعموووا  البار وووات العالميوووة ااألسووواانالحديبوووة، اعمووو  ر 
، إذ بظهوووووووووار المؤسسوووووووووات ... الماليوووووووووة االبنووووووووواك التجاريوووووووووة

الم ووورمية موووببل ظهووورت الكبيووور مووون االسوووتفتاءات االمسوووائ  
ممووون يبحوووث عووون معرموووة الحوووبل  االحوووراا موووي البيوووي االشوووراء 
 امووي التعاموو  مووي ذووذر الم ووارف كحكووا ادخووار األموواا  ميهووا،

كبوور السووؤا  عوون المؤسسووات، كووذلك ذووذر احكووا العموو  مووي 
 رضويع التي مي ذذر الم ارف المادعة األماا  حكا
أ ووووحابها أخووووذ مووووا يسووووتحن لهووووا موووون ماائوووود عموووو   عموووو 
ا ير ذلك من األسئمة التوي يطوا  ذكرذوا موي  (32)أماالها
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ذوووذا الماضوووواع الحيووواي الهوووواا، حيوووث النعوووواش دائووور بووووين 
طورح مون الباحبين مي الفعوم اإلسوبلمي موي اإلجابوة عموا ي

تسووواؤالت بوووين مووون يووور  اإلباحوووة المطمعوووة موووي التعامووو  موووي 
الم ارف التجارية، ابين مون يور  الحرموة المطمعوة، ابوين 
من ير  ضرارة التفرين بين معامموة اأخور . إال أن أذميوة 
اعي الفعيم عم  الااهوي ااالطوبلع الااسوي عمو  حركوة رأس 

مي تعووين المووا  العالميووة اأذميووة ذلووك بالنسووبة لمعووالا اإلسووبل
عمووووووو  الا وووووووا  إلووووووو  الحكوووووووا ال وووووووائب موووووووي المسوووووووالة. 
مالم ارف المعا ورة تورتبط بموا يسوم  موي عموا االهت واد 
ب"حركووووووة رأسوووووووما  المووووووا  العوووووووالمي " التووووووي تعووووووواا عمووووووو  
اسوتعطاب رؤاس األمواا  مون بووبلد العوالا كاموة عون طريوون 
التشجيي عم  إدخار موائض الموا  موي البنواك التوي بودارذا 

الخزائن ا إنموا تعواا ب يوداعها موي م وارف  ال تبعيها داخ 
 عالمية، لتح ي  الفائدة عميها من تمك البناك. 

انظووور الفعيوووم إلووو  ذوووذر المسوووالة يكوووان مووون خوووبل        
الاهوواف عموو  مووا يحوودث لممووا  عنوود إيداعووم مووي الم وورف، 

موي ب يوداع موا تجموي حيث تعاا الم ارف ال وغيرة بودارذا 
لميوووووة كبيووووورة، اذوووووذر خزائنهوووووا مووووون أمووووواا  موووووي م وووووارف عا

الم ووارف الكبيوورة عووادة مووا تاجوود خووارج الووببلد اإلسووبلمية، 
اعنوووودما تعوووواا ذووووذر الم ووووارف بنعوووو  ذووووذا المووووا  إلوووو  تمووووك 
الم ووارف العالميووة، موو ن ذووذر الم ووارف التووي انتعوو  إليهووا 

نتاجيوووة الموووا  تعووواا باسوووتبمارر موووي مشوووراعات  اسوووتبمارية اا 
الوذي تتركوز ناجحة، متنعكس منفعة الموا  عمو  المجتموي 

ميووم حركووة رأس المووا  ايكووان مجتمعوواا منتجوواا اميووم دخوو  
مرتفووي اي ووبح مجتمووي رماذيووة، االسووبب أن أموواا  الغيوور 
بفعوو  حركووة رأس المووا  العالميووة ت ووب مووي ذووذا المجتمووي، 

اإلنتاجيووة، الووذلك  متسووتغ  ذووذر األموواا  بتاسوويس المشوواريي
أعموو ؛ تكووان نسووبة البطالووة مووي المجتمووي أهوو  ا نسووبة الرمووار 

دخالووم مووي ألن المووا  الووذي أتوو  إلوو  المجتمووي تووا اسووتبمارر  اا 
، (33)مشووراعات إنتاجيووة نامعووة الووا يبوون ذووذا المووا  مكتنووزاا 

 مالبمد الذي خرج منم الما  مجمد لمنفعة ذذا الما  االبمد
الذي ذذب إليم الما  ذا المسوتبمر الحعيعوي لهوذا الموا ، 

كوان مون األذميوة اذا المستفيد الفعمي من ذذا الما ، ، م

بمكووان أن يعووي الفعيووم مبوو  ذووذا األموور عنوود الحووديث عوون 
أعموووا  الم وووارف االبنووواك ااألسووواان الماليوووة اموووا يتعمووون 

 بهذا الماضاع الحساس اما يترتب عميم من آبار. 

العلم مبـدلٌ  املةـحلتات االقتةـادٍْ    : ثامنًا

 :ًالقانٌنَْ املعاصسّ ذات الةلْ مبٌضٌع املطألْ
 م المعامبلتوازا اعي الفعيم االباحث مي معمن لا       
ة المعا رة العما الدهين بمدلا  الم طمحات والمالي

المعا رة التي يستخدمها عمماء االهت اد االعانان مي 
الزمن الحاضر ذات ال مة بماضاع الما  ااالستبمار؛ 
كي يكان االجتهاد عند السؤا  مبنياا عم  حعيعة الم طمح 

اذرر احرميتم. االمبا  عم  ذلك ااضح اماذيتم ال عم  ظ
يعي الخمط من خبل  الخمط الحا   مي حكا التامين، حيث 

ي ون التامين كنظاا لم أ الم اجذارر مي التشريوبي
اإلسبلمي، ابين التامين كععد امد إل  ببلد المسممين 
من ببلد أارابا اأمريكا، ماألا  حبل  مباح لعيامم عم  

المسما، اأما بين أمراد المجتمي أ   التكام  االتضامن 
اا  والباني محراا محظار لعيامم عم  الغرر اأك  أم

، امبمم الخمط بين م طمح الربا (34)الناس بالباط 
 الم رمية المعامبلت مي االهت اديينام طمح الفائدة عند 

 ااحد  وامعن ب ارة الكممتين استخداا نجد حيث اإلهراضية

 لها الفائدة مكممة التعام  يم مرها الم محين بين أن مي

 العرن مي استخدامها شاع اهد مسيحية التينية أ ا 

 اكان كبيرة، أارابية دا  مي الميبلدي عشر الباني

 النعاد، استعما  عم  )الفائدة( التكمفة معدار بها المع اد

 عميم ي طمن كان كبيرا، الفائدة معدار يكان دماواعن

USURY ال  اأما INTEREST يهاعم ايطمن مائدة مها اا 

 امي )الربا( م طمح هيم لمعناذا العريبة العربية الكممة

 الفائدة مرت اهد ،RIBBIT عميها يطمن العبرية اليهادية

 ة،والمسيحي الكنيسة من االتحريا التحمي  من بمراح 

 معاني متداخمت أنفسها الغربيين عم  مفهامها ااختمط

 من كبير عند ميزيةباإلنج يناظرذما اما االربا، الفائدة

 الاهاف اعدا االطمبة، ،االباحبين ااالهت اديين الفعهاء

 الخبلف اهاع مي سببا يكان مما الم طمح حعيعة عم 
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 عند االنتبار إل  هائمة الحاجة كانت الذلك األهاا  اتعدد

 بين الدهيعة الفران امراعاة الغربية، الكتابات من الترجمة

 محاالة عن ت ينالمخ  ير اابتعاد الم طمحات،

 االبحث ةوالمعرم من المعبا  المستا  إدراك هب  االجتهاد

 المؤذمين ااختيار أدااتها، امعرمة الماضاعات، ذذر مي

 الم طمحات استخداا تاريخ معرمة مي الخبرة أذ  من

 . (35)السائد بالعرف امعارنتها

مساعــاّ   ــز الصمــان عنــد النظــس يف :  اضــعًا

 :األحكا 
لمعوورر مووي معووم المعووامبلت عماموواا أنووم ال ينكوور مموون ا      

الم وووومحة تغيوووور أحكوووواا المسووووائ  االجتهاديووووة العائمووووة عموووو  
المعتبوورة شوورعاا، اكووذا مووا كووان مبنيوواا عموو  العوورف االعووادة 
إذا تغير ذذا العورف اتموك العوادة، إذ إن تغيور الزموان لوم 
أبور مووي بنواء األحكوواا؛ ألن الجموواد عمو  األحكوواا المبنيووة 

موي ا  متغيرة كاألعراف يؤدي إل  اهواع النواس عم  أ 
مووي  ، ااب تعووال  مووا جعوو  عموو  المسووممين(36)الحوورج االمشووعة
 الدين حرجاا. 

يعووا  العبلمووة ابوون العوويا مبينوواا أذميووة مراعوواة الفعيووم       
لتغيووور الفتوووا  ااختبلمهوووا بحسوووب تغيووور األزمنوووة ااألمكنوووة 

اهووي بسووبب  ااألحوواا  االعاائوود "ذووذا م وو  عظوويا النفووي جووداا 
الحووور ج الجهووو  بوووم  موووط عظووويا موووي الشوووريعة أاجوووب مووون 

االمشوووعة اتكميوووف موووا ال سوووبي  إليوووم موووا يعموووا أن الشوووريعة 
 .(37)"... الباذرة مي أعم  مراتب الم الح ال تاتي بم

ممعرموووة البابوووت االمتغيووور موووي عاائووود النووواس امسوووالك       
عيشها لم أبر مي معرموة أحكواا موا ينشوا عون التغيور مون 

اهعووات امسووائ  مووي معووم المعووامبلت الماليووة، اذووذا يعووين ا 
الفعيووم عموو  معرمووة حكووا المعاممووة المسووتجدة كمووا هيوو  مووي 
العاعووودة الفعهيوووة المشوووهارة "ال ينكووور تغيووور األحكووواا بتغيووور 

مووبل موواني موون تغيوور أحكوواا هديمووة بنيووت عموو   (38)الزمووان"
أعووراف النوواس اعاائوودذا إذا مووا تغيوور الزمووان، اتبوود  العوورف، 

 التغير سر  بين الناس عرف جديد ااستمزا ذذاا 
اجتهاداا جديداا من أذ  العموا اكوان الحكوا ميوم مغوايراا لموا 

أحمد الزرهاء مي كتابم  الشيخل كان عميم الحا  أاالا. يعا

شووووورح العااعووووود الفعهيوووووة: "ال ينكووووور تغيووووور األحكووووواا بتغيووووور 
أذمهوووا اعوووادتها، مووو ذا كوووان  األزموووان، أي بتغيووور عووورف

ادتها يسووووتدعيان حكموووواا بووووا تغيوووورا إلوووو  عوووورف عوووورمها اعوووو
اعووادة أخوور ، موو ن الحكووا يتغيوور إلوو  مووا يااموون مووا انتعوو  

 . (39)اعادتها إليم عرمها

 ا   وواحب درر الحكوواا مووي شوورح مجمووة األحكوواا:اهوو      
"ال ينكوور تغيوور األحكوواا بتغيوور األزمووان، إن األحكوواا التووي 

العورف  األزموان ذوي األحكواا المسوتندة عمو  تتغيور بتغيور
النووواس،  االعوووادة؛ ألنوووم بتغيووور األزموووان تتغيووور احتياجوووات

ابنوواء عموو  ذووذا التغيوور يتبوود  أيضووا العوورف االعووادة، ابتغيوور 
آنفوا بخوبلف األحكواا حسوبما أاضوحنا  العورف االعوادة تتغيور

عمو   األحكاا المسوتندة عمو  األدلوة الشورعية التوي لوا توبن
 .(41)العرف االعادة "

مووو  أبووور تغيووور العووورف االعوووادة عمووو  ايمكووون التمبيووو  ع      
االجتهووواد الفعهوووي ب وووار الحيوووازة االعوووبض موووي ععووواد البيووووي 
االشوووراء المعا ووورة، حيوووث كانوووت الحيوووازة توووتا هوووديما بوووالعبض 
الفعمووووي لووووبمن المبيووووي االسوووومعة، أي باالنتعووووا  الفوووواري لووووبمن 
السوومعة موون المشووتري إلوو  البووائي عوون طريوون العووبض اليووداي، 

مون البوائي إلو  المشوتري، االيواا أ وبح اكذلك انتعا  السمعة 
العوووووبض لوووووم  وووووار متعوووووددة تكفوووووي إحوووووداذا لمحكوووووا ب وووووحة 
المعامموووووة، كعوووووبض بمووووون السووووومعة عووووون طريووووون اإليوووووداع موووووي 
الحسوووواب الم وووورمي، أا العووووبض عوووون طريوووون الشوووويك الووووذي 

يمووزا يعابمووم ر وويد. . . متغيوور طوورن التعاموو  اتطارذووا ممووا 
مووي  لعوودا تخالفووممعووم العووا  ب ووحة ذووذا النوواع موون التعاموو ؛ 
 أحكاا الشرع اهااعدر مي البيي االشراء. 

ــسًا ــد   : عاش ــا  عن ــاي  ا اخــتال  األفو االنتب

القَــاس علــٓ اجتوــادات األ مــْ الطــابق  أً  

  :التدسٍف علٓ آزا وم
اذووذا موونهج اتبعووم المتوواخران موون المخوورجين عموو        

اجتهووادات األئمووة ميمووا يعوورف بووالتخريج عموو  رأي اإلموواا 
يعواا خريج الفراع من الفراع، اذا نواع مون االجتهواد أا ت

عم  العياس عم  آراء من سبن مون أذو  العموا سوااء أكانوت 
موون أهووواالها أا أمعووالها أا تعريوووراتها، مهووا نعووو  حكووا المسوووالة 
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التووووي اردت عوووون اإلموووواا إلوووو  مووووا يشووووبهها االتسوووواية بينهمووووا 
ذي ، ايعوورف تخووريج الفووراع موون الفووراع بانووم "العمووا الوو(41)ميووم

يتا وووو  بووووم إلوووو  التعوووورف عموووو  آراء األئمووووة مووووي المسووووائ  
الفرعية التي لا يرد عنها ميها نص ب لحاههوا بموا يشوبهها موي 

المخووورج، أا الحكوووا عنووود اتفاههموووا موووي عموووة ذلوووك الحكوووا عنووود 
أا أخووذ موون  ب دخالهووا مووي عمامووات ن ا ووم، أا مفاذيمهووا،

ك أمعالوووم اتعريراتوووم ابوووالطرن المعتووود بهوووا عنووودذا اشوووراط ذلووو
   .(42)ادرجات ذذر األحكاا"

 لةامبووا  ذلووك مووا ذذووب إليووم اإلموواا أبووا حنيفووة مووي مسوو      
، حيوووث (43)الربوووا بوووين المسوووما ا الحربوووي موووي دار الحووورب

يوور  اإلموواا أبووا حنيفووة أن المسووما إذا دخوو  دار الحوورب، 
لووم أن يعاموو  أذوو  تمووك الووديار بالربووا، ايجوواز ز م نووم يجووا

أن يكووووان الووووذي ياخووووذ  عنوووودر طلووووم أن ياخووووذ الزيووووادة بشوووور 
الزيادة ذا المسما، اال يجاز لممسما أن يبذ  ذا الزيوادة، 

ة بووين دار اإلسووبلا جغراميووة الفرهواذوذا الوورأي هووائا عموو  الت
التوي تحكووا باإلسووبلا، ابووين دار الحورب التووي ينتشوور ميهووا 
الكفوور ابينهووا ابووين الدالووة اإلسووبلمية حووراب ا ووراعات، 

بينمووا ذووا مووي موو  المسووما الربووا مووي دار اإلسووبلا حووراا عم
الووذي ياخووذ حووبل  لممسووما إذا كووان المسووما ذووا  دار الحوورب

 . (44)الزيادة
 جمهووار الفعهوواء الووذين يووراناذووذا عموو  خووبلف هووا        
مووي دار اإلسوووبلا، أا موووي دار اهوووي  الربووا محووورا سووااءأن 

الكفور، أا موي دار الحورب، اال يجواز لممسوما إذا دخو  دار 
حرموووووم  ألن اب  ؛(45)بالربووووواالحووووورب أن يعامووووو  أذمهوووووا 

تحريموووواا عاموووواا اجعوووو  تحريمووووم موووون النظوووواا العوووواا الووووذي ال 
الربوا ال تحوريا يختمف باختبلف الزموان أا المكوان، أي أن 

مووي دار  يخضووي لمنطووان الجغرامووي، اذووا محوورا سووااء اهووي
 اإلسبلا أا دار الحرب. 

ابالتخريج عمو  ذوذا العوا  جواء موي بعوض الفتواا        
ة جووااز معاممووة  يوور المسووممين مووي بووبلد أارابووا المعا وور 

 اأمريكوووا بالربوووا االيان ووويب، موووبل بووواس عمووو  أبنووواء المسوووممين
الذين يسامران إل  أارابا ا أمريكوا مون التعامو  بالربوا، أا 

ا عمووو  رأي اإلمووواا أبوووي حنيفوووة تخريجوووا دامووواليان ووويب اعت

 معووامبلت مووياذلووك بعيوواس مووا يجريووم المسووما موون اهياسوواا، 
مريكووا اأارابووا عموو  حكووا مووا كووان يجووري موون معووامبلت بووبلد أ

أبووي حنيفووة، بنوواء عموو  مووا جوواء مووي هووا   (46)مووي دار الحوورب
 إذا دخ  المسما تمك الببلد جواز لوم أن يعامو  أذمهوا امن با  

 بالربا، ا العمار، االيان يب، االميسر. 
امووي أن مووا ذذووب إليووم أبووا حنيفووة ذووا هووا  مرجوواح       

يح يؤيوووودر؛ األن تحووووريا الربووووا مووووي لعوووودا اراد دليوووو   ووووح
الشوووريعة ال يخضوووي لنطوووان جغراموووي، الوووا امترضووونا ال وووحة 

يفتوو  اليوواا مووي مووا ذذووب إليووم اإلموواا أبووا حنيفووة، مينبغووي أن 
بخبلمووووم سووووداا لمذريعووووة المفضووووية إلوووو  إبعوووواد النوووواس عوووون 
اإلسوووبلا االتنفيووور منوووم، موووبل ي وووح تووورك موووا ارد بتحريموووم 

خووذ بعووا  ال دليوو  عميووم، العوورآن اتظوواذرت بووم السوونة، ااأل
كمووووووا أن دار الحوووووورب ادار اإلسووووووبلا تعسوووووويمات زالووووووت مووووووي 
ع وورنا الحاضوور، اذووذا التعسوويا ال يسووعف الااهووي المعا وور 
هبووا  مبمووم لعوودا الفووارن البووي ن بووين الووببلد العربيووة ااإلسووبلمية، 

الوووذين يعتنعوووان ابوووين الوووديار األارابيوووة إال موووي عووودد النووواس 
امون ا مسوممان ااألخور  كوذلك، اإلسبلا، مهذر الديار ميه

بهوذا التعسويا اسووتدال  لويس هايواا امووي  اليوواا االسوتدال  بوا  
لعدا اجاد ذذا التعسيا، ب  ابعيد عن الااهي؛   ير مكانم

يكووان اإلسووبلا أحيانوواا متااجوودا أكبوور مووي بووبلد  يوور بووبلد 
، ااألخوووووذ بووووورأي اإلمووووواا أبوووووي حنيفوووووة موووووي ذوووووذر ينسووووومممال

التعسوويا حعيعووة، اموون بووا بعوود  المسووالة يسووتمزا اجوواد ذووذا
دار ذلك يكان هياس بعيوة الوببلد، ميعوا  ذوذر دار كفور أا 

 عهووود أا دار إسووبلا، ممووون يعووا  إن الربوووا أا حوورب أا دار
الوووووببلد  يووووور اإلسوووووبلمية اليان ووووويب مشوووووراع امبووووواح موووووي 

جانووووب عموووو  هوووا  اإلموووواا أبوووي حنيفووووة يكوووان هوووود  تخريجووواا 
فة ألن أبا حنيفوة ال ااب ا لا ياخذ برأي اإلماا أبي حني

هوووا  بهوووذا الووورأي موووي ظووورف زمووواني امكووواني محووودد امووون 
 معطيات امحددات لا يعد لها الياا اجاد. 

االجتواد يف البتـح عـن البـدٍل    : حادِ عصس

 :املباح للمعاملْ احملسمْ
 ت حيحد مي ومن عبلمة معم العالا أن يجته اذذا      

يجاد المعاممة البديمة إذا كا ن اجتهوادر هود خم  المعاممة اا 
 أد  إلوووو  العووووا  بحرمووووة الااهعووووة ماضوووواع البحووووث االسووووؤا ،
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اذذا لوم أذميوة مون حيوث اهتنواع النواس بتطبيون األحكواا، 
اميووووم إ ووووبلن الووووذرائي التووووي يمكوووون أن يتكووووا عميهووووا الووووذين 

تعوواممها بووالحراا بعوودا اجوواد البوودي  المبوواح. اهوود  يسوواو ان
الفعوم ة عمو  عد  ابن العيا البحث مي البودي  الشورعي عبلمو

اعبلمة عم  ن ح العوالا لمون سوالم عون شويء، ممنعوم منوم 
اكانووووت حاجووووة المسووووتفتي توووودعا إليووووم، ميدلووووم عموووو  مووووا ذووووا 
عوواض لووم منووم، ميسوود عميووم بوواب المحظووار ايتوويح لووم بوواب 
المبوواح، اذووذا ال يتووات  إال موون عووالا نا ووح مشووفن هوود توواجر 

لنا ووح مووي اب اعاممووم بعممووم، امبالووم عندئووذب مبووا  الطبيووب ا
 .  (47)يحمي المريض مما يضرر اي ف لم ما ينفعم

الهووووذا المسوووومك أذميووووة مووووي االسووووتنباط عنوووود النظوووور       
االتدهين مي أ مب المعامبلت المعا رة؛ ألن الكبير مون 
ذذر المعامبلت هد امدت مون خوارج بوبلد المسوممين اأتوت 
من بوبلد الغورب، حيوث ال مراعواة ذنواك لحوبل  أا حوراا، 

امسوووائ  الماليوووة موووي المعوووامبلت الم ووورمية  مالمسوووتجدات
التووامين مووببلا لووا تكوون عنوود نشووائها مووي بموود إسووبلمي، كمووا أن 

مسووووائ  المعووووامبلت الماضوووواع األكبوووور شووووهرة اانتشوووواراا مووووي 
الماليووة ذووا ماضوواع التعاموو  بالبار ووات اشووراء األسووها 
االسووندات اكووذلك المسووابعات االجوواائز، حيووث عووا اانتشوور 

ببلد العالا، معموت البموا  بهوا، ااهوي التعام  بها مي ك  
السووؤا  عنهووا كبيووراا إلوو   يوور ذلووك ممووا عووا اانتشوور بووين 

المسووتجدة، اطوورح أبنوواء المسووممين موون المعووامبلت الماليووة 
عموو  سووعة أ ووا   البوودي  المشووراع لممعاممووة المحرمووة يوود 

االجتهووواد اهدرتوووم عمووو  مسوووايرة الاهوووائي االمسوووتجدات موووي 
 حياة الناس. 

امين التجووواري الوووذي اسوووتعر الووورأي ميوووم إلووو  موووا مالتووو      
ذذب إليم مجمي الفعم اإلسبلمي اذوا حرموة التعامو  بوم، 

الشوريعة كان المعاب  طرح المجمي بوديبلا يتفون موي مبوادئ 
اأحكامها، اذوا التوامين التكواممي بانااعوم المتعوددة الوذي يعواا 
عم  تعاان المجماع عم  دمي أبر الخطور المتاهوي الوذي هود 

الفوووورد مااجهتووووم يسووووتطيي  ب بعووووض األمووووراد بضوووورر الي ووووي
احدر، ميعان عم  مااجهتم بتكام  المجماعة التوي اتفعوت ميموا 

بينهوا عموو  إعانوة موون يعوي عميووم الضورر، حيووث جواء مووي هوورارر 
   مي حكا التامين التجاري:

إن ععووود التوووامين التجووواري ذي العسوووط الوووذي تتعامووو   أولا:
ميووم  وورر كبيووور بووم شووركات التووامين التجووواري ععوود 

 مفسد لمععد. الذا مها حراا. 
 إن الععوود البوودي  الووذي يحتوورا أ ووا  التعاموو  اإلسووبلمي ثانياااا:

 ذوووا ععووود التوووامين التعوووااني العوووائا عمووو  أسووواس التبووورع
االتعوووواان، اكووووذلك الحووووا  بالنسووووبة إلعووووادة التووووامين 

. اذووذا البوودي  (48)العووائا عموو  أسوواس التووامين التعووااني
ااالنتعوووا  إلووو  ما تووورك الحوووراا مموووا يسوووه  عمووو  المسووو

الحووبل ، اطوورح البوودي  المبوواح مووي معابوو  المعاممووة 
المحرموووة مبووودأ التشوووريي موووي الحوووبل  االحوووراا، مووواب 
تعووووال  عنوووودما حوووورا البيوووواع االمعووووامبلت المشووووتممة 
عمو  الربوا أبواح موا يعابمهوا مون معوامبلت تخموا مون 

، مكوووان ذوووذا بوووديبلا ... الربوووا كالمضووواربة االمرابحوووة
روا. شر   عياا لما هد ح 
 كموا يمكوون لمفعيوم أن يتخووذ مسومك الحنفيووة موي نظووريتها      

التوووي أرسووواا هااعووودذا بتعسووويمها الععووود مووون حيوووث ال وووحة 
اعوودمها إلوو  ببلبووة أهسوواا: الععوود ال ووحيح، الععوود الفاسوود، 

 . (49)االععد الباط 
بوووان يكوووان موووا ذذبووواا إليوووم موووي الععووود الفاسووود أ وووبلا       

ممووة التووي ميهووا مخالفووة لمشوورع، اذلووك بالبحووث لت ووحيح المعا
زالتهووا عوون سووبب المخالفووة االفسوواد، اعوون عمووة التحووريا  إن اا 

 أمكوووون ت ووووحيحاا لممعاممووووة، ارمعوووواا لسووووبب التحووووريا؛ لتنعمووووب
المعاممووة بعوود ذلووك  ووحيحة، مالعاعوودة عنوودذا "أن سووائر 

حيووث  (51)البياعووات الفاسوودة تنعمووب جووائزة بحووذف المفسوود"
بوواب الربووا مووببلا أن بيووي درذووا بوودرذمين يوور  الحنفيووة مووي 

حووراا لمتفاضووو ، االحرموووة موووي ذووذا البيوووي ااضوووحة تسوووتمزا 
العوووا  بتحريموووم ديانوووة، اذوووا ععووود ماسووود يفيووود ممكووواا خبيبووواا 
بووالعبض، لكوون الحنفيووة مووي هووالها بووالتحريا إال أنهووا يووران 
إمكانيووة ت ووحيح البيووي انعمووم موون الحووراا إلوو  الحووبل  ب زالووة 

 ا التفاضوو ، ب سووعاط الوودرذا الزائوود لي ووبحسووبب التحووريا اذوو
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 البيوووي درذمووواا بووودرذا اذوووا حوووبل  جوووائز. ااب أعموووا بال وووااب
 اذا الهادي إل  طرين الرشاد. 

 :  اخلامتْ ًأهم النتا ف
 تبووين موون خووبل  البحووث مووي بعووض الضوواابط المكمووبلت      

التوي يسووتعان بهووا عمو  االجتهوواد مووي معرموة أحكوواا المعووامبلت 
جهووواداا كبيووورة موووي مسوووتجدة أن معهووواء اإلسوووبلا بوووذلاا الماليوووة ال

التا وووي  لهوووذا الماضووواع بع ووود التيسوووير عمووو  البووواحبين 
اطمبة العما مي معرمة أحكواا موا يسوتجد مون المعوامبلت. 

 اكان من أذا النتائج التي خمص إليها البحث: 
 البووووواحبان موووووي ماضووووواع المعوووووامبلت الماليوووووة المعا ووووورةأولا: 

موووون إ ووووابة الحوووون امعرمووووة الحكووووا  يعتربووووان أا يبتعوووودان
بمعوودار النظوور مووي ن وواص العوورآن الكووريا االسوونة النبايووة 

 ة. والشريف
لوووزاا مراعووواة الضووواابط االمنووواذج التوووي سووومكها األئموووة ثانيااااا: 

عموووو  األعووووبلا موووون الفعهوووواء االمجتهوووودين مووووي بنوووواء األحكوووواا 
أ وووووالها اهااعووووودذا الشووووورعية، اتخوووووريج أحكووووواا المسوووووائ  

 تها اأهاالها االترجيح بعاة الدلي . المعا رة عم  أدل
يمكن لمباحوث موي أحكواا المعوامبلت الماليوة المعا ورة  :ثالثاا 

التا ووووو  إلووووو  حكوووووا شووووورعي لممعامموووووة عووووون طريووووون األدلوووووة 
االعااعوود االمعا وود الشوورعية ال سوويما مووي التطبيعووات العمميووة 

ا ميهووا لؤلالوووين موون أذووو  العمووا هوووا  أا عم وووالحادبووة التوووي لووا ي  
اموون أذووا عرمووة الضوواابط التووي تعووين عموو  ذلووك، اجتهوواد بم

 ذذر الضاابط: 
االنتبووووار إلوووو  تغيوووور الزمووووان امراعوووواة تغيوووور األحكوووواا  .أ 

الفرعيووة التووي تعوورر لهووا حكووا زموواني متغيوورت بسووبب 
 تغير الزمان. 

االطوووبلع عمووو  ااهوووي النووواس موووي معوووامبلتها االمعرموووة  .ب 
 التامة بالمسائ  النازلة االملالت التي تفضي إليها. 

ر  ووووار المعاممووووة الماليووووة المعا وووورة، االاهوووواف سووووب .ج 
عموو  حكمووة مشووراعيتها االهت ووادية، امعرمووة  اياتهووا 
 االهت ووادية، امراعوواة ذووذر الحكمووة عنوود البحووث ااسووتباط

 اا. واألحك
 تجنب االنتعاء من اآلراء التي ميها خبلف بين أذ  .د 

العموووا المجووورد عووون الووودلي  مووون شوووراط البحوووث موووي 
ة المعا وووورة اتوووورجيح مووووا أحكوووواا المعووووامبلت الماليوووو
 يؤيدر الدلي  ال حيح. 

الاهووواف عمووو  عمووووة الحكوووا امععاليتووووم، اهيووواس النظيوووور   . ذ
لحووان الشووبيم بالشووبيم موون األسووباب البلزمووة  بووالنظير، اا 

 لمبحث مي أحكاا المعامبلت المالية المعا رة. 
البحث عن البدي  المباح لممعامموة التوي يظهور مول   .ا 

موووة ال تاامووون الشوووريعة البحوووث موووي حكمهوووا أنهوووا محر 
 اأحكامها. 

 :اهلٌامض

                                              

، بحث المدخل الأ ُقه النوازلد النا ر أبا الب  ، عب (1)
منشوووار ضووومن كتووواب دراسوووات معهيوووة موووي هضوووايا طبيوووة 

، 2، ج2111 ،1طمعا ووووورة، منشوووووارات دار النفوووووائس، 
 .615ص

 463ت )الخطيوووب البغووودادي أحمووود بووون عموووي بووون بابوووت  (2)
 .138، صأدب المفتي والمىتفتي، ) ذ

، لعلااوم الشاارعيةأبلااديات البحااث ُااي امريوود األن وواري،  (3)
 .78، ص2111 ،1طدار السبلا لمطباعة االنشر، 

 أ ووبحت تعوورف ذووذر المعا وود عنوود أذوو  األ ووا  اعممائووم( 4)
 بالضراريات االحاجيات االتحسينيات. 

، دار الكتوووب األشااابا  والنراااا رجوووبل  الووودين السوووياطي، ( 5)
ابووون نجووويا،  .84العمميوووة، بيووورات، الطبعوووة األالووو ، ص

  .94، دار الفكر، الطبعة األال ، صاألشبا  والنرا ر

الحطوواب،  .2/321 ،تنقاايا الفتاااوح الحامديااةابوون عابوودين، ( 6)
النووووااي،  .154ص ،تحرياااار ال ااااام ُااااي مىااااا ل اللتاااازام
البهووووواتي،  .5/391 ،روضاااااة الناااااالبين وعمااااادة المفتاااااين

 .  5/191 ،اإلنصافالمردااي،  .3/363 ، شاف القناع

، دار الغورب ىاا ل اللتازامتحرير ال اام ُاي مالحطاب، ( 7)
 .154، ص1984 ،اإلسبلمي، بيرات، الطبعة األال 

ذذبت ذيئة الرهابوة الشورعية موي بنوك دبوي اإلسوبلمي إلو  ( 8)
منوووي التوووارن الم ووورمي معمموووة ذلوووك بوووان ممارسوووة البنوووك 
اإلسووبلمي لهووذر العمميووة سووتكان الطريوون السووه  لمعضوواء 

مووووا أن عموووو  مشووووراع البنووووك اإلسووووبلمي هضوووواء نهائيووووا. ك
 البناك اإلسبلمية إذا أهدمت عم  ممارسة ذذر المعاممة
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 معد معدت أساس اجادذا اسند مشراعيتها. 

عز الدين خاجة، التارن، منشارات المجمس العاا لمبناك  (9)
 . 2113 ،االمؤسسات المالية اإلسبلمية

 المعاامات المالياة المعاصارة ُاي الشااريعةمحمود شوبير،  (11)
 .22، صاإلىامية

، المواُقاات ُاي أصاول الشاريعةسحان الشاطبي، إبا أ (11)
 .311، ص2ج

اذذا عند الشامعية االمالكية اراايوة عنود الحنابموة خبلمواا  (12)
الكيو  أا لمحنفية الذين جعماا العموة موي األمواا  الربايوة 

ابوووون  :الووووازن مووووي اتحوووواد الجوووونس الوووويس البمنيووووة. انظوووور
الفكر. ، دار ارالختيار لتعليل المختماداد الما مي، 

شاارب بدايااة  الهدايااة ُاايالمغينوواني،  .1/363بيوورات، 
 .3/61بيرات، ، دار إحياء التراث العربي، المبتدي

، المكتبوووة الع ووورية، بيووورات، المونااا مالوووك بووون أنوووس،  (13)
، ىاانن الترماانيمحموود بوون عيسوو  الترمووذي،  .371ص

 .  616، ص3دار إحياء التراث العربي، بيرات، ج

ت )حموود بوون أحموود بوون أبووي سووه  السرخسووي أبووا بكوور م (14)
، دار الكتووووووب العمميووووووة، بيوووووورات، المبىااااااون، ) ذ491

 .194، ص13، ج2111 ،الطبعة األال 

امووي ذلووك اجوود موون الفعهوواء موون يوور  إباحووة البيوواع التووي  (15)
النوزاع التفاتواا  إلو ميها  رر يسير ال يفضوي موي العوادة 

 .عمة النص احكمتم إل 

 رحماااة األماااة ُااايمن العبمووواني، محمووود بووون عبووود الووورح (16)
، مؤسسووووة الرسووووالة، الطبعووووة األالوووو ، اخااااتاف األ مااااة

 .291ص

 المعااامات المالياة المعاصاارة ُاايمحمود عبموان شووبير،  (17)
 .25، صالفقه اإلىامي

اذا بيي آج  بعاج  بحيث يوتا تسوميا الوبمن موي الحوا   (18)
ايتووواخر تسوووميا السووومعة إلووو  األجووو  المتفووون عميوووم بوووين 

 .االمشتري البائي

، 14164أخرجوووم عبووود الووورزان موووي الم ووونف حوووديث رهوووا  (19)
الىانن االبيهعوي موي  .2/286 ،المىاتدر االحاكا موي 

 .6/18 ،ال برح

باحتوم جميعوا متفعوان عمو  مشوراعية بيوي السوما الفعهاء (21)  اا 
عميووووم االخووووبلف بيوووونها مووووي األ وووو  الفعهووووي الووووذي هوووواا 

بموة يوران بباتوم مالجمهار من المالكيوة االشوامعية االحنا

 

بنوواء عموو  أ وو  العيوواس العوواا بينمووا يوور  الحنفيووة أنووم 
 االستحسان ال بالعياس. ببابت 

، المختاار الختيار لتعليالبن ماداد الما مي، محماد  (21)
 .37، ص1، ج1999 ،دار الفكر، الطبعة األال 

 .كما ذا حا   الياا مي شراء البترا  (22)

ايووة اتسووم  مووي كبيوور موون ذنوواك بنوواك أنشووات لهووذر الغ (23)
الوودا  ببنوواك اإلهووراض الزراعوووي، اذووي ال تختمووف موووي 
عممهووا عوون البنوواك التجاريووة األخووري موون حيووث هيامهووا 

 عم  اإلهراض الرباي المحرا. 

اذوووذا عنووود معهووواء الحنفيوووة الوووذين يوووران أن السوووما شووورع  (24)
استحسووواناا عمووو  خوووبلف العيووواس رمعووواا لمحووورج االمشوووعة 

مووة السووما خبلموواا لجمهووار الفعهوواء عموون يحتوواج إلوو  معام
الووذين يووران أن السووما لوويس ميووم مخالفووة لمعااعوود العامووة 

 مي التشريي اذا ماامن أل   العياس. 

ايووراد بهووا: بيووي السوومعة بووالبمن الووذي اشووتريت بووم ازيووادة  (25)
 .معمامة لمطرمين

ايوووراد بهوووا: بيوووي السووومعة بوووالبمن الوووذي اشوووتريت بوووم دان  (26)
 .زيادة أا نع ان

ايوراد بهووا بيوي السوومعة باهو  موون الوبمن الووذي اشوتريت بووم  (27)
 .اتسم  بيي الحطيطة

ايراد بها بيوي السومعة بموا يتفون عميهوا الطرموان مون بمون  (28)
دان أن يكوووان ذنووواك اتفوووان سوووابن عمووو  معووودار الوووربح 

 .اتسم  بيي المرااضة

، المكتبووة الع وورية، بيوورات ن الموناا مالووك بوون أنووس،  (29)
، كتوووواب البيوووواع، حووووديث رهووووا 2111الوووو ، الطبعووووة األ

 .358ص، 1336

بعووووض الم ووووارف اإلسووووبلمية تطبوووون المعاممووووة تطبيعووووا  (31)
شووورعيا سوووميما مبووو  بيوووت التمايووو  الكوووايتي الوووذي يمموووك 

 ... .معارض لمسيارات الؤلباث

الفائووووودة االهت وووووادية لبيوووووي ن ذوووووذا نخموووووص إلووووو  أن مووووو (31)
 تكان مي: المرابحة 

دأولا:  ارة عجمووووووة االهت وووووواد داخوووووو  تحريووووووك السووووووان اا 
عون طريوون اسوتبمار الموا  المتجمووي موي حووازة  المجتموي

 الم رف. 
 لمن ميم حمايةا  بدائ  الربا، بيي المرابحة أحد ثانياا:

 . غررالا الغبن  يجه  البيي االشراء من
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بيي المرابحة يعودا تموايبلا لموذين ال يممكوان الموا  ثالثاا: 
ذين لويس عنودذا مشواك  النواس الوامي ذوذا حو  لحاال، 

سووويالة ال يمجوووا  إلووو   كوووان عنووودر مووون ألنسوويالة نعديوووة؛ 
األن البيووووي عوووون طريوووون ؛ الشووووراء عوووون طريوووون التعسوووويط

التعسيط ميم زيادة مي بمن السمعة، ابالتالي يفضو  مون 
زيوادة  ةعندر الما  أن ال يتحم  أي عوبء موادي أا أيو

بيووي كووان ل اموون ذنووادمووي الووبمن،  ماديووة معابوو  أن يؤجوو 
 .أبر مي التفريج عن كربة المحتاج بحةالمرا

التعام  مي الم ارف الرباية حوراا ألنهوا تتعامو  بالربوا  (32)
اال يجوواز لممسووما أن ياخووذ أيووة زيووادة يمكوون أن تح وو  
من خبل  اجاد مالم مي الم ورف الربواي. مو ذا أخطوا 
المسووووما أا اضووووطر إلوووو  اضووووي المووووا  مووووي الم وووورف 

يوووة عمووو  ذوووذا الموووا  الربووواي ااسوووتحعت لوووم الفائووودة الربا 
عندئذ ياخذ ذذر الفائدة الرباية اال يتركهوا لمم ورف اال 
يجاز لم أن ينتفوي بهوا، بو  ياخوذذا ايوتخمص منهوا إلو  
الفعوووراء االمسووواكين ال عمووو  سوووبي  ال ووودهة إنموووا عمووو  
سووبي  الووتخمص منهووا ألنهووا مووا  خبيووث يجووب الووتخمص 
منووم، مموون تح وو  لووم مائوودة ربايووة لسووبب مووا مووبل يتوورك 

الفائووودة الربايوووة لمم ووورف، ألنهوووا ليسوووت مووون حووون  ذوووذر
الم رف اال يجاز أن تبع  ذذر األماا  مي الم رف 
ب  تؤخوذ اتعطو  إلو  مسوتحعها الشورعي اذوا الفعيور ا 
المسووووكين. كووووذلك الحكووووا مووووي التعاموووو  مووووي الم ووووارف 
الرباية مي أية معاممة حت  لا لا يدخمها الربوا إذا كوان 

سوبلمي ااحتواج إلو  إالمسما موي بمود لويس ميوم م ورف 
أن يضووووي أماالووووم مووووي البنووووك الربوووواي م نووووم ال يتوووورك لووووم 
الفائدة الرباية ب  ياخذذا ا يتخمص منهوا كموا يوتخمص 

 من أي ما  خبيث. 

اذوووا ذاتوووم المبووودأ االهت وووادي موووي اإلسوووبلا حيوووث حووورا  (33)
 قااال تعااالأ:اإلسووبلا كنووز المووا  احووث عموو  اسووتبمارر 

 َِناااْزوَن الااان َُاااي َواِلاااَنيَن َي ذ َهَب َوالذَفِضاااَة َوَل ْينَفْقوَنَهاااا 
ََُبش ااارذْهم َبَعاااَناب  َأَلااايم   . مهوووذا [34]التابوووة: َىاااَبيَل الل اااَه 

اتنبيم إل  أن الما  يجوب أال يكوان  تحذير من اب 
مكنوووازا ألنوووم ذوووا ع ووووب الحيووواة اذوووا ع وووب حركووووة 

 . االهت اد مي أي بمد من البمدان

سووبلمي مووي دارتووم المنععوودة انظوور هوورار مجمووي الفعووم اإل (34)
   .4/4/1399-25/4مي مكة المكرمة مي الفترة من 

 

(35) NIDAL-ISLAMICFINANCE@GOOGLEGROUPS. COM. 
، ، دار النفوائسلاأ ُقاه المعااماتاالمدخل محمد شبير،  (36)

 . 41، ص2114 ،الطبعة األال 

، أعااام المااوقعين عاان رب العااالمينابوون هوويا الجازيووة،  (37)
 . 3، ص3ج

 أعااااام المااااوقعين عاااان ربانظوووور ابوووون هوووويا الجازيووووة،  (38)
، م ووو  موووي تغيووور الفتوووا  ااختبلمهوووا بحسوووب العاااالمين

تغيووووور األزمنوووووة ااألمكنوووووة ااألحووووواا  االنيوووووات االعاائووووود، 
 .1/129 ،شاارب القواعااد الفقهيااة، أحموود الزرهوواء، 3/3ج

 . 1/43 ،درر الح ام شرب مللة األح امعمي حيدر، 

دار العموووووا،  ب القواعاااااد الفقهياااااة شاااار أحموووود الزرهووووواء،  (39)
 .  1/129دمشن، 

 .1/43 ،شرب مللة األح ام العدليةعم  حيدر،  (41)

 المىودة ُاي أصاولشهاب الدين أبا العباس الحنبموي،  (41)
 .  533، دار الكتاب العربي، بيرات، صالفقه

، التخااريج عنااد الفقهاااو واألصااوليينيععوواب باحسووين،  (42)
 .187، ص ذ1414مكتبة الرشد، الرياض، 

العينووي،  .4/264 ،مشاا ل ااثااارأبوا جعفوور الطحوااي،  (43)
 باادا  الكاسوواني،  .6/571 ،البنايااة ُااي شاارب الهدايااة

 .5/192 ،الصنا   ُي ترتيب الشرا  

 البنايااة ُااي شااربأبووا محموود محموواد بوون أحموود العينووي،  (44)
، 1981 ،، دار الفكور، بيورات، الطبعوة األالوو الهداياة

 ء الوودين أبووا بكوور بوون مسووعاد الكاسووانيعووبل .384، ص7ج
 ، الشاااارا   باااادا   الصاااانا   ُااااي ترتيااااب، ) ذ587ت )

، 5، ج2111 ،دار المعرموووة، بيووورات، الطبعوووة األالووو 
 .  316ص

روضااة النووااي،  .1/516 ،أح ااام القاارننابوون العربووي،  (45)
 ،المهااانب الملماااوع شااربالنووااي،  .3/395 ،النااالبين

ال باارح منبااوع  حالفتاااو ابوون حجوور الهيتمووي،  .9/443
 شااااف البهووواتي،  .2/238 ،بهاااامت ُتااااوح الرملاااي

ابووون  .5/52 ،اإلنصاااافالموووردااي،  .3/118 ،القنااااع
 . 8/514 ،المحلأ بااثارحزا، 

محموووود بوووواهر ال وووودر، البنووووك البلربوووواي مووووي اإلسووووبلا، دار  (46)
 .  14-13، ص1983التعارف، بيرات، الطبعة البامنة 

، المااوقعين عاان رب العااالمينأعااام ابوون هوويا الجازيووة،  (47)
 .122، ص4ج
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هووورارات اتا ووويات مجموووي الفعوووم اإلسوووبلمي، تنسوووين  :انظوور (48)
، 1998 ،عبوود السووتار أبووا  وودة، دار العمووا، الطبعووة البانيووة

  ذ1416ربيوووووي اآلخووووور  16-11، تووووواريخ 9/2هووووورار رهوووووا 
 .  21، ص28/12/1985 -22 الماامن

ذووا معموواا  تعسوويا الععوود إلوو   ووحيح اماسوود اباطوو  ممووا (49)
رهووان بووين فموون الفعووم بالضوورارة عنوود معهوواء الحنفيووة، اي

ذذر األنااع بان الععد ال حيح ما كان مسوتامياا أركانوم 
الععوووود اشوووراطم مووون حيوووث ال ووويغة االعاهووودان امحووو  

ايعبران عنوم بعوالها ال وحيح: موا كوان مشوراعاا با ومم 
، االباطوو  مووا كووان -أي شوورطم -اا ووفم  –أي بركنووم –

لا يستاف أركانوم اشوراطم،   مم اا فم أيممناعاا با
اذوووا مرتبوووة متاسووووطة بوووين الععووود ال ووووحيح  –االفاسووود 
ما كان مشراعاا با مم دان ا فم، أي موا  –االباط  

كان ركنم  حيحاا لكن اهي الخم  موي شوراطم، محمود 
حاشااااية رد المحتااااار علااااأ الاااادر ابوووون عابووودين،  أموووين

 .المختار شرب تنوير األبصار
ذوووذا التعسووويا أن الععووود الباطووو  يجوووب  عمووو  أنبنووو اهووود 

نعضم حعاا ب تعال ، يعوا   واحب االختيوار "االباطو  
ال يفيود المموك ايكووان أمانوة مووي يودر" ايمبوو  عميوم بعالووم 

مووووا أباطووو "  ... "ابيوووي الميتوووة االووودا االخمووور االخنزيووور
البيي الفاسد مغنم يفيد المموك بوالعبض موي إعطواء الحون 

عوواا لمفسواد ات ووحيحاا لمخموو ، لكوبل المتعاهوودين بفسوخم رم
يعا   احب االختيار "اذا يفيود المموك بوالعبض الكو  

" ايمبووو  عميووووم بعالووووم ... ااحووود موووون المتعاهووودين مسووووخم
االمحا مي الشاة  ... "ابيي السمك االطير هب   يدذما

اجووذع مووي سووعف ابوواب موون بووابين ماسوود" انظوور، ابوون 
 ، دارالختيااااار لتعلياااال المختااااارالما وووومي،  ،موووواداد

 .  352-1/351، ج1999 ،الفكر، الطبعة األال 

عممواء نع  ذذر العاعدة أبا الحسن معراف الكرخي من  (51)
أ وا   أ ا  الفعوم موي الموذذب الحنفوي ا واحب كتواب

ن ووم الكرخووي، حيووث يووذكر عنووم  وواحب االختيووار مووا 
الفاسوودة  "ارا  الكرخووي عوون أ ووحابنا أن سووائر البياعووات

بووون مووواداد الما ووومي، تنعموووب جوووائزة بحوووذف المفسووود" ا
 .1/357 ،الختيار لتعليل المختار

  


