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 ملخص

 أحكـا زمر التصرفات المالية كالمعاكضات, ابتناءثره في ييدؼ ىذا البحث إلى تأصيؿ مبدأ العدؿ كبياف أ      
 كالتبرعات, كالتكثيقات, كالمشاركات, كاإلطالقات عميو. 

كما ييدؼ ىذا البحث إلى تتبع األدلة النقمية كالعقمية التي تأمر بإقامة العدؿ في بكتقة العقكد المالية       
التصرفات المالية, بيف حقكؽ كالتزامات العاقديف في عمى كجو الخصكص, كتفصيؿ أثر العدؿ في المكازنة 

 مع التمثيؿ لذلؾ بمجمكعة مف المسائؿ الفقيية كالقضايا المستجدة. 
كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف العػػػدؿ أصػػػؿ ثابػػػت ك مراعػػػى فػػػي جميػػػع التصػػػرفات الماليػػػة فػػػي الفقػػػو       

ف اختمفت اجتيادات الفقياء في كيفية إنزالو عمى ى  ذه التصرفات.اإلسالمي, كا 

Abstract 

      The goal of this paper is to root the principle of justice and its impact upon financial 

transactions, such as compensations, donations, documentations, participation’s and 

launches. The paper also seeks to prove the correlation between financial behavior and 

ethics through constructing transactions rulings in Islamic jurisprudence upon moral values.  

      The aim of this research is to follow the transport and mental evidence that dictates 

the administration of justice in the crucible of financial contracts in particular.  

      Moreover, the paper aims to draw the scholars’ attention to build the rulings of 

financial transactions in Islamic jurisprudence in the basis of justice; though they may 

differ in how to project it, with representing these applications from juristic matters and 

newly emerging issues. 
 

 
 .دقدمةامل

كأصحابو بسـ اهلل الرحمف الرحيـ, كالحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف سيدنا محمد كعمى آلو        
 أجمعيف, كبعد,

ـ مف التأكيد عمى مكانة العدؿ كأىميتو في التشريع اإلسالمي كعمى ككنو أصالن راسخا مف فمـ تنفؾ آيات القرآف الكري       
كتحض أصكؿ الشريعة الغراء كمرتكزان رئيسا مف مرتكزاتيا الثابتة المستقرة, كلقد تتابعت اآليات الكريمة التي تأمر بالعدؿ 

عمى اختالؼ صفاتيـ كأصنافيـ, كفي جميع تصرفاتيـ  كمع الناس كميـ, كافة عميو كتدعك إلى إقامتو في مياديف الحياة
يتَاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَيى َعِن  , فقاؿ تعالى:كافة كأفعاليـ, كفي عالقاتيـ كصالتيـ اْلَفْحَشاَء ِإنَّ الّمَو َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َواِ 

 . [َٗ :النحؿ]واْلُمنَكر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعمَُّكْم َتَذكَُّرونَ 
 

 .أستاذ, قسـ الفقو كأصكلو, كمية الشريعة, جامعة مؤتة  *
 .أستاذ, قسـ الفقو كأصكلو, كمية الشريعة, الجامعة األردنية **
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 كأنو مف المحكمات التي ال تقبؿ ,كىذا يعني أف إقامة أصؿ العدؿ مبدأ كمي عاـ مطرد في أصكؿ الشريعة كفركعيا       
 بديؿ, كال التأكيؿ. التغيير, كال الت

ف الناظر في نصكص الشريعة اإلسالمية كأحكاميا يجد إف مف أبرز المجاالت التي تجمى فييا تقرير ىذا المبدأ         ىذا, كا 
بتصرؼ مالي ( مف سكرة البقرة تتعمؽ ِِٖالعظيـ: مجاؿ التصرفات كالمعامالت المالية, ففي آية كاحدة كىي آية المداينة )

 ديكف المالية( نبو اهلل تعالى عمى أصؿ العدؿ في خمسة أشياء: كاحد ىك )ال
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل مَُّسمِّى َفاْكتُُبوُه : -سبحانو-في عدؿ الكاتب في كتابتو لمديف فقاؿ  -

 . َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعمََّمُو الّموُ  َوْلَيْكُتب بَّْيَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َواَل َيْأبَ 
َربَُّو َوْلُيْمِمِل الَِّذي َعَمْيِو اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق الّمَو : -سبحانو-كفي عدؿ المديف كتحديد المقدار الذم في ذمتو لمدائف فقاؿ اهلل  -

 . َواَل َيْبَخْس ِمْنُو َشْيًئا
الَِّذي َفإن َكاَن : -سبحانو-قـك مقامو إف كاف المديف غير رشيد, فقاؿ اهلل كفي عدؿ كليِّ المديف الذم ينكب عنو كي -

 . َعَمْيِو اْلَحقُّ َسِفيًيا َأْو َضِعيًفا َأْو اَل َيْسَتِطيُع َأن ُيِملَّ ُىَو َفْمُيْمِمْل َوِليُُّو ِباْلَعْدلِ 
َفَرُجٌل وْا َشِييَدْيِن من رَِّجاِلُكْم َفِإن لَّْم َيُكوَنا َرُجَمْيِن َواْسَتْشِيدُ : -سبحانو-كفي عدالة الشيكد الذيف يكثؽ بيـ فقاؿ اهلل  -

 . َواْمَرَأَتاِن ِممَّن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّيَداء َأن َتِضلَّ ْإْحَداُىَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُىَما اأُلْخَرى
ؽ العدؿ بالحفاظ عمى الحقكؽ كصكنيا كخامسان كأخيران في أصؿ كتابة الديف كتكثيقو, حيث شرعو اهلل تعالى لتحقي -

َواَل َتْسَأُمْوْا َأن َتْكتُُبْوُه َصِغيًرا َأو َكِبيًرا ِإَلى َأَجِمِو َذِلُكْم َأْقَسُط ِعنَد الّمِو : -سبحانو-مف الضياع كالنسياف فقاؿ اهلل 
 . [ِِٖ :البقرة]َوَأْقوُم ِلمشََّياَدِة َو َأْدَنى َأالَّ َتْرَتاُبواْ 

كىذا ما حدا بالشيخ محمد الطاىر ابف عاشكر إلى اعتبار العدؿ كاحدا مف خمسة مقاصد خاصة تدكر حكليا فركع        
كحفظيا, كثباتيا, كأصكؿ التصرفات المالية حيث قاؿ: "كالمقصد الشرعي في األمكاؿ كميا خمسة أمكر: ركاجيا, ككضكحيا, 

 . (ُ)كالعدؿ فييا"
شركطيا العظيـ في تقرير األحكاـ الشرعية المتعمقة بالتصرفات المالية كفي تكجيييا كتحديد كنظرا ألىمية ىذا األصؿ        

 كضكابطيا كبياف ما يقبؿ كما يمنع منيا, فقد أفردنا ىذا المكضكع بالكتابة كالبحث. 
 

 .أسئلة البحح
 المالية في الفقو اإلسالمي؟ في التصرفات أصالن كمقصدان  ما الشكاىد كاألدلة الشرعية التي تدؿ عمى اعتبار العدؿ -ُ
 ما تأثير أصؿ العدؿ في زمر العقكد المالية المختمفة مف المعاكضات, كالمشاركات, كالتبرعات, كالتكثيقات, كغيرىا؟ -ِ
 ىؿ يمكف أف يككف لكيفية تطبيؽ أصؿ العدؿ أثر في اختالؼ الفقياء كتعدد اجتياداتيـ كآرائيـ في المسألة الكاحدة؟ -ّ
 صؿ العدؿ في القضايا كالمسائؿ كالمستجدات المعاصرة؟ما أثر مراعاة أ -ْ
 

 .أهداف البحح
التأكيد عمى البعد المركزم كالمحكرم لمقيـ األخالقية في الشريعة اإلسالمية, كبياف أف أحكاـ الشريعة التفصيمية عمى  -ُ

 كغيرىا مف األخالؽ الكمية كاألمانة كالسماحة أف تنفصؿ عف القيـ األخالقية كالعدؿ كالصدؽكثرتيا كتعددىا ال يمكف 
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 الكبرل. 
, إبراز أثر العدؿ في تكجيو األحكاـ الشرعية المتعمقة بزمر العقكد المالية عمى اختالؼ مكضكعاتيا كغاياتيا؛ كالمعاكضات -ِ

 كالمشاركات, كالتكثيقات كاإلطالقات, كغيرىا. 
 كتعييف مقتضياتيا كآثارىا المترتبة عمييا.  إظيار أثر العدؿ في تقرير كضبط أحكاـ العقكد المالية كتحديد شركطيا -ّ
 تكضيح إمكانية اختالؼ الفقياء في كيفية تحقؽ العدؿ في بعض المسائؿ كالصكر.  -ْ
 التنبيو عمى أثر العدؿ في تحديد الحكـ الشرعي المناسب لبعض المسائؿ كالقضايا المستجدة.  -ٓ
 

 .الدراسات الشابدقة
بحاث المعاصرة إلى مكانة العدؿ في التشريعات المتعمقة بالتصرفات المالية, كما أشارت العديد مف الدراسات كاأل       

 بينت قيمة كأىمية ىذا األصؿ الكمي عند دراسة زمرة األحكاـ المتعمقة بالتصرفات المالية, كمف ىذه الدراسات: 
د فخرم عزاـ كىك بحث منشكر العدؿ في تكازف التزامات العاقديف في عقكد المعاكضات المالية, لألستاذ الدكتكر حم -ُ

ـ, حيث بيف َُِّـ/ أيمكؿ ُّْْ/أ ذم القعدة ِ( العدد ٗفي المجمة األردنية في الدراسات اإلسالمية, مجمد )
الباحث أثر مبدأ العدؿ في تكازف التزامات العاقديف في عقكد المعاكضات عمى كجو الخصكص كتسميـ المبيع كالثمف, 

 لتزامات. خيار العيب, كغير ذلؾ مف اال
 مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية, لعز الديف بف زغيبة, حيث تحدث الباحث في الفصؿ الثالث مف ىذا الكتاب -ِ

 عف إقامة الشريعة لمبدأ العدؿ, كبيف أثر ىذا المقصد في التصرفات المالية. 
 

 كالجديد الذم تقدمو ىذه الدراسة ىي:       
التشريع اإلسالمي في مجاؿ التصرفات المالية مف خالؿ التركيز عمى أثر العدؿ في أنكاع إبراز صكر جديدة مف عدالة  .ُ

 العقكد المالية معمى اختالؼ مكضكعاتيا مف المعاكضات, كالمشاركات, كالتبرعات, كالتكثيقات, كغيرىا. 
 قيؽ معنى العدؿ فييا. نظرا الختالفيـ في كيفية تح ؛في مدل إمكانية اختالؼ الفقياء في بعض المسائؿ كالفركع .ِ
 كأخيرا في فركع كتطبيقات عممية ىي مف اجتيادات الفقياء تظير اعتبار فقياء األمة ألصؿ العدؿ عند تكجيو كتقرير .ّ

 الحكـ الشرعي المتعمؽ بالتصرفات المالية. 
ياف أثر مبدأ إف بعض الدراسات السابقة كانت مقصكرة عمى عقكد المعاكضات المالية, كلكف ىذه الدراسة جاءت لب .ْ

 العدؿ في زمر العقكد المالية عمى اختالؼ أنكاعيا. 
 

 .مههجية البحح
العمماء كتتبع أقكاؿ  ,يرتكز ىذا البحث عمى المنيج االستقرائي الكصفي التحميمي مف خالؿ استقراء النصكص الشرعية       

 لية. في مسائؿ البحث كتحميميا؛ بغية بياف أثر مبدأ العدؿ في التصرفات الما
 

 .خطة البحح
 كقد جعمنا خطة البحث عمى النحك اآلتي:  

 مفيـك العدؿ كالتصرفات المالية.  المبحث األول:
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 مشركعية العدؿ في التصرفات المالية في الفقو اإلسالمي.  المبحث الثاني:
 ابتناء التصرفات المالية عمى العدؿ.  المبحث الثالث:
 كيفية تطبيؽ مبدأ العدؿ في التصرفات المالية. اختالؼ العمماء في  المبحث الرابع:

 نماذج تطبيقية كفركع عممية ألثر العدؿ في التصرفات المالية.  المبحث الخامس:
 .إنو نعـ المكلى كنعـ النصير ,كنسأؿ اهلل يكفقنا في ىذا البحث       

 
 :املبحح األول

 .مفهىم العدل وأثره يف التصرفات املالية

 

 ,أقامو كسكاه :عدؿ الشيء عدالن أم :, منيا اإلقامة كالتسكية, فيقاؿعدة األصؿ الثالثي عىدىؿى كيأتي عمى معافمف  :العدل لغةً 
تباع اسكل بينيما, كالعدؿ ضد الجكر في األحكاـ ب :سكاه بو كجعمو مثمو, كعدؿ فالنان بفالف أم :أك عدؿ الشيء بالشيء أم

 ..., , قاؿ ابف منظكر: "العدؿ ما قاـ في النفكس أنو مستقيـ, كىك ضد الجكرِ()يط. التكسط بيف اإلفراط كالتفر  :اليكل, ك منيا
 . كقاؿ الزبيدم: "ىك األمر المتكسط بيف اإلفراطّ())العدؿ(, كىك الذم ال بو اليكل فيجكر في الحكـ" -سبحانو-كفي أسماء اهلل 

 . (ْ)كالتفريط"
كاالعتداؿ كالتكسط بيف اإلفراط  ,لعدؿ في المغة ىي االستقامة, كالمساكاةفالمعاني التي يدكر حكليا معنى ا ,كعميو       
 كعدـ الميؿ كعدـ الجكر في األحكاـ.  ,كالتفريط

 . (ٓ)أما العدؿ في االستعماؿ الشرعي كالفقيي فيك ال يخرج عف ىذه المعاني نفسيا
في تي بمعنى االحتياؿ كالتقمب فنقكؿ: تصرؼ أٌما التصرفات لغةن فيي: جمع تصرؼ كىي مف األصؿ تىصىرَّؼى كيأ       

 .(ٔ)اكتسب ليـ :احتاؿ كتقمب فيو, كيأتي أيضان بمعنى االكتساب فنقكؿ: تصرؼ لعيالو أم :األمر أم
 .(ٕ)أما التصرؼ اصطالحان فيك: )كؿ ما يصدر عف شخص بإرادتو كيرتب الشرع عميو نتائج حقكقية(       
 .(ٖ)ما يممكو الفرد أك الجماعة مف عقار أك نقكد أك متاع أك حيكاف :ؿ الثالثي ماؿ, كالماؿأما المالية فيي مف األص       
 .(ٗ)كالماؿ اصطالحان: ما فيو منفعة لغير حاجة أك ضركرة       
تقييده كقيد الباحثاف مصطمح التصرفات بالمالية؛ ألف مصطمح التصرؼ يدخؿ في جميع أعماؿ المكمؼ كأقكالو, فجاء        
 .(َُ)مف أجؿ حصر مكضكع البحث في باب المعامالت المالية دكف غيرىا مف تصرفات المكمفيف ؛بالمالية

 

 : املبحح الجاني
 .مشروعية العدل يف التصرفات املالية يف الفدقه اإلسالمي

 

ىك كأساسيا شريعة تفيض الشريعة اإلسالمية بالنصكص العامة التي تأمر بالعدؿ كتنيى عف الظمـ, كتبيف أف قكاـ ال       
العدؿ كالقسط بيف الناس, كلكف ىناؾ أدلة خاصة اعتنت بمبدأ العدؿ في المجاؿ المالي عمى كجو الخصكص, كأكضحت ىذه 

 األدلة أف العدؿ ىك قكاـ التصرفات المالية أيضان, كمف ىذه األدلة ما يأتي: 
 

 .أواًل: من القرآن الكريم
 م ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوْا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلَتْأُكُموْا َفِريًقا مِّْن َأْمَواِل النَّاِس ِباإِلْثِم َوَأنُتمْ ــُموْا َأْمَواَلُكم َبْيَنكُ َواَل َتْأكُ ى: ػػػػػو تعالػػػػػقكل -ُ
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َنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْأُكُموْا َأْمَواَلُكْم َبيْ كقكلو تعالى: . [: البقرةُٖٖ]َتْعَمُمونَ 
نُكمْ   . [: النساءِٗ]مِّ
حرمت ىذه اآليات أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ؛ كذلؾ لما فيو مف الظمـ الذم يقع عمى ىؤالء الناس بأكؿ أمكاليـ بصكرة        

الرجؿ يككف في تفسير اآلية األكلى قكلو: )إف  -عنيما رضي اهلل–غير مشركعة كىك نقيض العدؿ. كقد كرد عف ابف عباس 
 .(ُُ)عميو ماؿ, كليس عميو فيو بينة, فيجحد الماؿ كيخاصـ إلى الحاكـ, كىك يعمـ أف الحؽ عميو, كىك يعمـ أنو آثـ آكؿ حراـ(

 

 ِب َواَل تَْأُكُموْا َأْمَواَلُيْم ِإَلى َأْمَواِلُكْم ِإنَُّو َكاَن ُحوًبا َكِبيًراَوآُتوْا اْلَيَتاَمى َأْمَواَلُيْم َواَل تََتَبدَُّلوْا اْلَخِبيَث ِبالطَّيِّ قكلو تعالى:  -ِ
ْنُيْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوْا ِإَلْيِيْم َأْمَوا, كقكلو تعالى: [: النساءِ] ُكُموَىا َلُيْم َواَل َتأْ َواْبَتُموْا اْلَيَتاَمى َحتََّى ِإَذا َبَمُغوْا النَِّكاَح َفِإْن آَنْسُتم مِّ

َفِإَذا َدَفْعُتْم ِإَلْيِيْم َأْمَواَلُيْم َفَأْشِيُدوْا ِإْسَراًفا َوِبَداًرا َأن َيْكَبُروْا َوَمن َكاَن َغِنيِّا َفْمَيْسَتْعِفْف َوَمن َكاَن َفِقيًرا َفْمَيْأُكْل ِباْلَمْعُروِف 
ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُموَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْمًما ِإنََّما َيْأُكُموَن ِفي ُبُطوِنِيْم َناًرا كقكلو تعالى:  ,[: النساءٔ]َعَمْيِيْم َوَكَفى ِبالمَِّو َحِسيًبا

 . [: النساءَُ]َوَسَيْصَمْوَن َسِعيًرا
ب ككجك ففي اآليات تكجيو إلى إقامة العدؿ في التعامؿ مع أمكاؿ اليتامى, كذلؾ بمنع االعتداء عمييا كأكميا بالباطؿ,        

 دفعيا إلى اليتيـ كاممة بعد بمكغ الحمـ راشديف, كالكصية بتحرم العدؿ في القدر الذم يأخذه كلي اليتيـ مقابؿ قيامو عمى شؤكف
 .(ُِ)ىذا اليتيـ, فال يتجاكز الحد المعركؼ في األجرة فيما يأخذه مف ىذا الماؿ

 

َبا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ  َيا أَيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا المَّوَ قكلو تعالى:  -ّ مَِّن َفِإن لَّْم َتْفَعُموْا َفْأَذُنوْا ِبَحْرٍب . َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الرِّ
ن تُْبُتْم َفَمُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِمُموَن َواَل ُتْظَمُمونَ   . [: البقرةِٕٗ-ِٖٕ]المَِّو َوَرُسوِلِو َواِ 

حيث إف المرابي  ؛يمة إلى أف في الربا انتياكان ألصؿ العدؿ الذم ينبغي أف يحكـ التصرفات الماليةنبيت اآليات الكر        
(, كما نبو إلى حرمة ظمـ الى تىٍظًمميكفى يظمـ المقترض في الزيادة الربكية التي فرضيا عميو, كىذا ما نبو عميو في قكلو تعالى: )

العدؿ كىك ما نبو عميو ألنو اعتداء عمى الدائف, كىك مناؼو لمقتضى  ؛ءو منوالمديف لدائنو بتأخير سداد الديف أك إنقاص شي
 .(ُّ)(كىالى تيٍظمىميكفى في قكلو تعالى )

 . [: األعراؼٖٓ]َواَل َتْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَياَءُىمْ تعالى:  قكلو -ْ
نقاص قيمة المبيع في مق        كىذا ابمة ما يدفعو المشترم مف الثمف, دلت اآلية بمنطكقيا عمى حرمة تبخيس أمكاؿ الناس كا 

 .(ُْ)دليؿ عمى كجكب إقامة العدؿ في المعامالت المالية بالمكازنة بيف الثمف كالمثمف في عقكد المعاكضات
 

 .ثانيًا: من السنة النبوية
 .(ُٓ)قاؿ: )مطؿ الغني ظمـ( أف النبي  عف أبي ىريرة  -ُ

ما في ىذا الفعؿ مف مصادمة  عميو مف ديف دكف عذر, كقد بٌيف الرسكؿ فالمطؿ ىك تأخير المديف أداء ما استحؽ        
تسديد ما عميو ألصؿ العدؿ لما فيو مف تأخير كتسكيؼ لحؽ الدائف دكف عذر معتبر, ك السيما أف المديف غني كقادر عمى 

 . (ُٔ)مف ديف
ف سخطيا : )مف اشترل غنمان مصراة فاحتمبيا, فقاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  كعف أبي ىريرة  -ِ إف رضييا أمسكيا, كا 

 .(ُٕ)ففي حمبتيا صاع مف تمر(
 بيفالمشترم  ىي التي ترؾ المبف في ضرعيا حتى يظف الظاف أنيا غنـ حمكب, كقد خير الرسكؿ  :الغنـ المصٌراة       
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ؿ حصكلو عمى رد كفسخ العقد فيذا مقتضى العدؿ؛ ألف المشترم إنما بذؿ مالو في سبي أكالرضا بالمبيع بجميع الثمف, 
الصفة التي يرغب فييا في المبيع كىي أف الغنـ تككف ذات لبف, كلما تبيف لممشترم أف البائع غرر بو كأف ىذه الصفة 
المرغكب فييا ليست متكافرة في المبيع أعطي حؽ الفسخ, فمعمو اشترل ىذه الشاة مف أجؿ المبف الكثير, قاؿ ابف حجر: 

ف األمر بخالفيا كاف قد دلس عميو فشرع لو الخيار, كىذا ىك محض القياس )فإذا أظير المشترم عمى صفة فبا
 .(ُٖ)كمقتضى العدؿ(

 

أف رجالن ابتاع غالمان, فأقاـ عنده ما شاء اهلل, ثـ كجد بو عيبان, فخاصمو  -رضي اهلل عنيا–كعف أـ المؤمنيف عائشة  -ّ
 .(ُٗ): )الخراج بالضماف(مي, فقاؿ فرده عميو, فقاؿ الرجؿ: يا رسكؿ اهلل لقد استغؿ غال إلى النبي 

, كىذا الحديث بيف أف مبتنى (َِ)خراج الشيء غمتو كريعو كفائدتو, كالضماف ىك تحمؿ كمفة التمؼ كالخسارة كالنقص       
التصرفات المالية عمى العدؿ؛ كذلؾ بأف تجرم الحقكؽ كالكاجبات في التصرفات المالية عمى نحك متكافئ, فما مف حؽ إال 

بمو كاجب, كلما كاف عمى أحد األطراؼ في العقد كاجب الضماف كاف لو حؽ الخراج عمالن بمبدأ العدؿ كمقتضاه, كيقا
العدؿ أنو إف فالمبيع بعد قبض المشترم لو يككف عمى ضمانو كلك ضاع كىك في يده لتحمؿ المشترم ضياعو؛ لذا اقتضى 

 .(ُِ)كنتاجان كاف لو كريعه  كاف ليذا المبيع خراجه 
 

 .: األدلة العقميةثاً ثال
ىذه عند إنعاـ النظر في التصرفات المالية في الفقو اإلسالمي نجد لمعدؿ قيمة عظيمة يظير أثرىا كاضحا كجميا في        

 التصرفات, كيمكف إجماؿ ىذه اآلثار فيما يأتي: 
ف إطار شرعي أخالقي العدؿ يضع إطاران أخالقيان يحدد تصرفات المكمؼ المالية بحيث تككف ىذه التصرفات ضم -ُ

عادؿ, فيقؼ المكمؼ عند حدكد الشرع في التعامؿ كال يتعدل عمى حقكؽ غيره, فالشرع يبيف لإلنساف ما لو كما عميو مف 
 .(ِِ)حقكؽ ككاجبات, فيككف المسمـ كٌقافان عند حدكد اهلل كال يظمـ غيره

في بيف الرجؿ كالمرأة, كبيف الكبير كالصغير ك  ,ي كالفقيركما أف الشرع لـ يفرؽ في أحكاـ المعامالت المالية بيف الغن       
 . (ِّ)المحافظة عمى أمكاليـ كحرمة االعتداء عمييا, ككجكب تطبيؽ مبدأ العدؿ بينيـ في التصرفات المالية

ية ألف المرء يعمـ أف التصرفات المالية في اإلسالـ مبن ؛يكرث العدؿ الطمأنينة في نفس اإلنساف في تصرفاتو المالية -ِ
كيساعد عمى مما يسيؿ المعامالت المالية  ,العدؿ كمنع الظمـ, باعتبار أف أمكاؿ اإلنساف كحقكقو المالية مصانة مف االعتداء

 (ِْ)تكسعيا بجميع مجاالتيا التجارية كالصناعية كالزراعية كغيرىا. 
غش كغسيؿ األمكاؿ كغيرىا مف االقتصاد كالربا كال عمىالقضاء عمى التعامالت المحرمة شرعان كالتي تؤثر سمبان  -ّ

المعامالت المحرمة مما يساعد عمى نمك االقتصاد؛ ألف النشاطات المحرمة تعرقؿ النمك االقتصادم لمدكلة, بؿ إنيا السبب 
 .(ِٓ)الرئيس في إحداث المشكالت االقتصادية عمى المستكل المحمي كالعالمي

 

 :املبحح الجالح
 .ابتهاء املعامالت على مبدأ العدل

يالحظ مف المعنى المغكم لمعدؿ أنو يدكر حكؿ االستقامة كالتسكية كعدـ الجكر, كحكؿ ىذه المعاني يدكر االستعماؿ        
 الشرعي لمعدؿ. 
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فالعدؿ ىك األساس الذم تقـك عميو جميع التصرفات المالية, فمقتضى العدؿ في المعامالت مراعاة مصالح العاقديف        
 أحدىما أك تفريط في حؽ اآلخر, كدكنما إضرار بأحدىما عمى حساب اآلخر, سكاء كانت التصرفات معان دكف إفراط في حؽ

المالية مف قبيؿ المعاكضات أك التبرعات أك المشاركات أك غيرىا مما يندرج في باب المعامالت, كيمـز اعتبار ىذا األصؿ 
فما كاف منيا مكافقان لمكجبات العدؿ كمقتضياتو شرع, كما  في جميع أحكاـ المعامالت المالية كجزئياتيا التي تندرج تحتيا,

, قاؿ ابف قيـ الجكزية: "كاألصؿ في العقكد كميا إنما ىك العدؿ الذم بعث (ِٔ)كاف مخالفان لمكجبات العدؿ كمقتضياتو منع
 َزْلَنا َمَعُيُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسطِ َلَقْد َأْرَسْمَنا ُرُسَمَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأنبو الرسؿ, كأنزلت فيو الكتب, قاؿ تعالى: 

لما فيو مف الظمـ, كالقرآف جاء بتصريح ىذا كىذا,  ؛لما فيو مف الظمـ, كعف الميسر ؛كالشارع نيى عف الربا [: الحديدِٓ]
 المالية: لتصرفات . كىذه بعض األمثمة في بياف أثر العدؿ في ا(ِٕ)ككالىما أكؿ الماؿ بالباطؿ"

 كازف الشرع بيف التزامات العاقديف مف حيث قيـ األعكاض المبذكلة في ىذه العقكد كما يترتب (ِٖ)ففي عقكد المعاكضات       
 .(ِٗ)عمييا مف آثار كالتسميـ كالضماف كحؽ الفسخ كغيرىا مف األحكاـ؛ دفعان لمضرر كالظمـ عف طرفي العقد

عمى - ة بيف األعكاض في عقكد المعاكضات كعقد البيع كاإلجارة, فقد حـر الشرع في عقد البيعفالعدؿ يقتضي المكازن       
الشرع الربا في حؽ أحد المتعاقديف مف باب العدؿ بينيما في األعكاض؛ لذا حٌرـ  (َّ)كؿ ما فيو غبف فاحش -سبيؿ المثاؿ

 .(ُّ)اقديفكاالحتكار كالغرر كالتبخيس كغيرىا مما يؤكؿ إلى اإلضرار بأحد الع
 قاؿ: عف النبي  كما أعطى الشرع حؽ فسخ العقد لممشترم إذا ظير في المبيع عيب, عمالن بما ركاه أبك ىريرة        

ف شاء ردىا كصاعان مف  )ال تصركا اإلبؿ كالغنـ, فمف ابتاعيا بعد فإنو بخير النظريف: بيف أف يحتمبيا إف شاء أمسؾ, كا 
 .(ِّ)تمر(
المشترم بيف إمساؾ  مف الحديث أف التصرية عيب مف عيكب بيع اإلبؿ كالبقر كالغنـ, كقد خٌير الرسكؿ  كجو الداللة       

عطاء المشترم ىذا الخيار دليؿ عمى ضماف الشرع  لمعدؿ في المبيع, أك رده كصاعان مف تمر بدالن مف المبف الذم احتمبو. كا 
 كر العيب في المبيع مف كجييف: ىذا العقد, ككجيو رفع الضرر الكاقع بالمشترم عند ظي

 إنقاص منافع المبيع. األول: 
 .(ّّ)عدـ مساكاة الثمف لممبيع مع كجكد العيب فيو, فيككف المشترم قد دفع أكثر مف قيمة المبيع بسبب كجكد العيبالثاني: 
يؿ: لـ أعطي المشترم كعميو أعطى الشرع المشترم حؽ فسخ العقد لتحقيؽ العدؿ كرفع الظمـ عف المشترم. فإف ق       

َيْأُمُر ِإنَّ المََّو حؽ إجازة العقد أيضان؟ أقكؿ: ىك إحساف منو كتنازؿ عف حقو فيما كقع عميو مف ضرر, عمالن بقكلو تعالى: 
 . [: النحؿَٗ]ِباْلَعْدِل َواإِلْحَسانِ 

ما يندرج تحت ىذه األحكاـ التي أمر الشرع كجو الداللة مف اآلية أف اهلل أمر بالعدؿ في مجمؿ األحكاـ, كالمعامالت م       
فييا بالعدؿ. كقد أمر اهلل باإلحساف بعد العدؿ باعتبار أف العدؿ جاء إليصاؿ الحؽ ألصحابو, ثـ يأتي اإلحساف بعده إذا 

 يب,, كفي المثاؿ السابؽ تنازؿ المشترم عف حقو في فسخ العقد كرضي بالمبيع بما فيو مف ع(ّْ)تنازؿ صاحب الحؽ عف حقو
 المقصكد في العقد. فخيار العيب شرع مف أجؿ مراعاة رضا المشترم في عقد البيع, كلما رضي بالعيب فقد تحقؽ الرضا 

راعى الشرع حؽ المالؾ فيما يممكو, فأجاز لو الشرع التبرع بممكو لشخص آخر ماداـ ىذا  (ّٓ)كفي عقكد التبرعات       
 عقكد التبرعات يجد أف الشريعة اإلسالمية راعت جانبيف ىما: التبرع قد تـ برضا المتبرع, كالناظر في 

 مراعاة حؽ المالؾ في التصرؼ في مالو ابتغاء األجر األخركم, كىي المصمحة التي يقصدىا المتبرع مف تبرعو, عمالن األول: 
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تبرع أف يتصرؼ في مالو لتحقيؽ ما ينفعو فمف حؽ الم [: القصصٕٕ]َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك المَُّو الدَّاَر اآلِخَرةَ بقكلو تعالى: 
 . (ّٔ)في الدار اآلخرة

مراعاة حؽ المتبرع لو بسد حاجتو في الصدقات, أك لبره كصمتو كزيادة المحبة كاليبات, ككجو العدؿ فيو تكزيع الثاني: 
ف أخرل؛ عمالن بقكلو الثركات كضماف حؽ الفقير المحتاج في ماؿ الغني بحيث ال ينحصر الماؿ في يد فئة مف المجتمع دك 

لممساكيف  (ّٕ)جزءان مف أمكاؿ الفيء -سبحانو كتعالى-فقد صرؼ اهلل  [: الحشرٕ]َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأَلْغِنَياء ِمنُكمْ تعالى: 
 .(ّٖ)كاليتامى كابف السبيؿ حتى ال يككف مأكمة بيف األغنياء دكف الفقراء لضماف تكزيع عادؿ لمماؿ

 شرعت مف أجؿ حفظ حؽ الدائف في اقتضاء دينو, كىذا مف مقتضيات العدؿ كي تطمئف نفس (ّٗ)التكثيقات كعقكد       
 الدائف باسترداد دينو عند حمكؿ أجمو. 

ففي عقد الرىف كىك مف عقكد التكثيؽ اقتضى العدؿ أف يككف الرىف الزمان في حؽ الراىف لضماف حؽ المرتيف في        
كصار دينو لعقد غير الـز في حؽ الراىف كاسترد العيف المرىكنة لضاع حؽ المرتيف في احتباس العيف استيفاء حقو, لك كاف ا

 غير مكثكؽ الرد. 
 كلٌما كاف عقد الرىف الزمان في حؽ الراىف إال أف ىذا العقد غير الـز في حؽ المرتيف؛ ألف حؽ المرتيف في حبس العيف       

الديف, كلو أف يتنازؿ عف ىذا الحؽ كرد العيف المرىكنة لمراىف إذا كثؽ بو دكف حاجة  المرىكنة جاء لحفظ حقو في استيفاء
 .(َْ)إلى الرىف, فاقتضى العدؿ أف يككف الرىف غير الـز في حؽ المرتيف

 كما يقتضي العدؿ أف تككف نفقات العيف المرىكنة عمى الراىف؛ ألف العيف المرىكنة ما زالت عمى ممكو ككذا نماؤىا       
المرىكنة عمى طعاـ الحيكاف المرىكف عمى الراىف ككلده كذلؾ لو, بينما نفقة حفظ العيف إلمراىف أيضان ألنيا ممكو, فنفقات 

 .(ُْ)المرتيف؛ ألف حفظ العيف المرىكنة جاء مف أجؿ حفظ حقو فكانت أجرة الحفظ عميو
كز لإلنساف أف يتصرؼ في ماؿ غيره؛ ألف حؽ كالككالة كالتفكيض, فاألصؿ أنو ال يج (ِْ)كفي عقكد اإلطالقات       

 .(ّْ)قاؿ لو: )ال تبع ما ليس عندؾ( أف النبي  التصرؼ في الماؿ مقصكر عمى المالؾ دكف غيره, فقد ركل حكيـ بف حزاـ 
مف التصرؼ في ماؿ غيره, كأثبت لممالؾ  -مف يتصرؼ عف مالؾ الماؿ دكف إذف مسبؽ- (ْْ)فالحديث منع الفضكلي       

 (ْٓ)ط حؽ التصرؼ كالتعاقد في أمكالو دكف غيره. فق
إال أف الشرع أجاز لممالؾ إنابة غيره في التصرؼ في أمكالو مراعاة لممصمحة, فالمككؿ ينيب غيره في التصرؼ        

نفسو, العتبارات مختمفة, كاالنشغاؿ, أك السفر, أك ألف قدرة الككيؿ عمى التصرؼ في المككؿ إليو أفضؿ مف تصرؼ المككؿ 
 كغير ذلؾ مف أسباب التككيؿ. 

كالككيؿ يقـك بالتصرؼ نيابة عف غيره ابتغاء كجو اهلل كتحصيؿ ثكابو بسبب قرابة, أك صداقة, أك غير ذلؾ مف دكافع        
العمؿ التككيؿ, فاقتضى العدؿ أف تككف الككالة في حؽ الككيؿ غير الزمة؛ ألنو متبرع بعممو, فإذا أخذ األجر عمى عممو لزمو 

 .(ْٔ)كحكسب عنو؛ ألف العقد صار معاكضة
كفي القركض ركعيت مصمحة المقترض بأخذ ماؿ الغير ليستعيف بو عمى قضاء حكائجو خالؿ المدة المتفؽ عمييا        

كال شؾ أف لمسداد, كما ركعيت مصمحة المقرض في ابتغائو الثكاب مف اهلل المترتب إعانة غيره كسد حاجاتو كتنفيس كربو, 
 مراعاة مصالح طرفي العقد عدؿ. 

 َفْأَذُنواْ َفِإن لَّْم تَْفَعُموْا لقكلو تعالى:  أف الديف يرد إلى الدائف دكف زيادة أك نقصافكما أف العدؿ تحقؽ مف كجو آخر كىك        
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ن تُْبُتْم َفَمُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِممُ    .[: البقرةِٕٗ]وَن َواَل ُتْظَمُمونَ ِبَحْرٍب مَِّن المَِّو َوَرُسوِلِو َواِ 
دلت اآلية عمى أف الديف يرد إلى الدائف دكف زيادة لكي ال يظمـ الدائف المديف بأخذ الربا منو؛ ألف عقد القرض شرع مف        

ئنو بإنقاص حقو, أجؿ اإلحساف إلى الفقير كمساعدتو ال استغاللو كأخذ الربا منو, ككذا يرد الديف دكف نقصاف فيظمـ المديف دا
نقاص حقو,  فاقتضى العدؿ رد كالسيما أف الدائف قد أحسف إليو كنفس عنو كربو فيؿ يككف جزاء ىذا الدائف المحسف ظممو كا 

 .(ْٕ)الديف إلى صاحبو دكف زيادة أك نقصاف
ف المتعاقديف تراضيا عمى كما كيتجمى العدؿ في القرض في إلزاـ المقترض بسداد الديف في مكعده المحدد لو, باعتبار أ       

المديف التـز بالشرط السداد في ىذا المكعد فيجب االلتزاـ بو كىك كجو مف كجكه العدؿ في القرض مف كجييف, األكؿ: ألف 
 . (ْٖ)المتفؽ عميو لمسداد كأكفى بو, كالثاني: أنو أكفى بحؽ الدائف في مكعده المحدد كلـ يؤخره

 د دينو في المكعد المتفؽ عميو لمسداد, فإف ىذا التأخير ال يخرج عف حاليف: كلكف إف لـ يؼ المديف بتسدي       
أف يككف المديف قادران عمى تسديد ما عميو مف ديف كلكنو يماطؿ في التسديد لالنتفاع بالماؿ المقترض أطكؿ مدة  األولى:

 .(ْٗ))مطؿ الغني ظمـ( قاؿ: أف النبي  ممكنة, كىذا ظمـ في حؽ الدائف مصداقان لما ركاه أبك ىريرة 
بتأخير دٌؿ الحديث بمنطكقو عمى حرمة مماطمة المديف الغني مع قدرتو عمى تسديد دينو؛ لما فيو إضرار بالدائف  

 (َٓ)حقو, فيجبر المديف عمى التسديد رفعان لمضرر عف الدائف. 
لقدرة عميو, عمالن بمفيـك المخالفة مف الحديث أف يككف المديف معسران بالديف فال إثـ عميو بتأخير سداد الديف لعدـ االثانية: 

 .(ُٓ)بظمـالسابؽ, فمما كاف مطؿ القادر عمى تسديد الديف ظمـ عمـ بمفيـك المخالفة أف مطؿ غير القادر عمى السداد ليس 
المديف, ر كلكف عدـ قدرة المديف عمى التسديد ال تمنع الدائف مف المطالبة بتحصيؿ دينو, كعميو االنتظار حتى يكس       

ن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأن َتَصدَُّقوْا َخْيٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَمُمونَ عمالن بقكلو تعالى:   .[: البقرةَِٖ]َواِ 
, (ِٓ)رةميسدلت اآلية عمى كجكب انتظار الدائف لمف ضاؽ حالو كلـ يستطع سداد الديف في كقتو المحدد إلى حيف        

 كىذا إحساف مف الشرع عمى المديف المعسر بإنظاره؛ ألف األصؿ التزامو بالمكعد المحدد لو لسداد الديف. 
ىذا كقد حث الشرع الدائف عمى كجو آخر مف كجكه اإلحساف إلى المديف كىك مف انتظار المديف المعسػر حتػى يكسػر أال        

دلػت اآليػة عمػى  َوَأن َتَصـدَُّقوْا َخْيـٌر لَُّكـْم ِإن ُكنـُتْم َتْعَمُمـون بقكلػو تعػالى: كىك إسقاط الديف كالتصدؽ بو عمى المػديف عمػالن 
إحسانان مػف الػدائف عمػى المػديف كمراعػاة لحاجتػو  ؛أف التصدؽ بالديف عمى المديف خير مف االنتظار لتسديد ما عميو مف ديف

 .(ّٓ)كتفريجان لكربو
يؽ مصالح العباد باالشتراؾ في الربح كىك المقصكد األصمي مف الشركة؛ فاقتضى كفي عقكد الشركات كقد شرعت لتحق       

العدؿ اشتراؾ المتعاقديف في الربح كالخسارة تحقيقان لمعنى االشتراؾ, كما ال يصح اختصاص بعضيـ بالربح دكف بعض, أك 
الشركة عمى قدر رأس الخسارة في . كما يقتضي العدؿ أيضان أف تكزع (ْٓ)إعفاء بعض الشركاء مف الخسارة دكف اآلخريف

 .(ٓٓ)الماؿ, كىذا أمر متفؽ عميو عند الفقياء
كلما كاف مف مقتضيات العدؿ في التصرفات المالية حؽ اإلنساف في التصرؼ في مالو بسبب ممكيتو لو, إال أف        

اإلنساف حؽ التصرؼ في الماؿ التصرؼ مقيد بضابط كىك عدـ استعماؿ التصرؼ المالي في اإلضرار بالغير, فالشرع أعطى 
الحؽ كخرج بو مف أجؿ تحقيؽ مصمحة مشركعة تعكد عمى المالؾ بالنفع, إال أف المالؾ إذا أساء التصرؼ في استعماؿ ىذا 

 عف المقصد الذم شرع مف أجمو كىك تحقيؽ المصالح كاستخدمو في اإلضرار بالغير فقد ناقض الشرع, كعميو فإف المالؾ يمنع
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 .(ٔٓ)دفعان لمضرر كالظمـ عف الغير ؛رؼمف ىذا التص
ف كاف استخداـ اإلنساف حقو فيحبس ما يممكو مف ماؿ كيبيعو كقت يشاء, إال أف ىذا الحبس فيو  (ٕٓ)فيحـر االحتكار        كا 

ضرار بالعامة؛ كذلؾ بحرمانيـ مف ىذه السمعة كىـ في حاجة إلييا, كمف أجؿ رفع السعر عمى  ر العامة كىذا إضراتضييؽ كا 
 .(ٖٓ)بيـ, كىك المقصكد األصمي مف االحتكار, فالمحتكر يحبس السمع عف العامة مف أجؿ رفع األسعار عمييـ

 كالناظر في ىذا الضابط يجد أف دائرة العدؿ في الفقو اإلسالمي ال يقتصر في تطبيقيا عمى العاقديف فقط, بؿ إف العدؿ       
 المجتمع. ة مما يدؿ عمى شمكلية تطبيؽ ىذا المبدأ لجميع أفراد يشمؿ جميع مف يقع عميو ضرر بسبب تمؾ المعامم

 
 :املبحح الرابع

 .اختالف العلناء يف تطبيق مبدأ العدل يف املعامالت
 

تطبيقاتو مع أف الفقياء اتفقكا عمى ابتناء أحكاـ المعامالت في الفقو اإلسالمي عمى العدؿ إال أنيـ اختمفكا في بعض        
عمى الفركع كالجزئيات, كىذا االختالؼ ناتج عف اختالفيـ في كيفية تحقيؽ معنى العدؿ أك في أسمكبو, أك في تطبيقو عمى 

كلكف ىذا أرض الكاقع, كىذا ناتج عف االختالؼ في البيئة كالمجتمع كالزمف كغير ذلؾ مف الظركؼ المؤثرة في االجتياد, 
 ىك اختالؼ في تحقيؽ مناطو.  االختالؼ ليس اختالفان في أصؿ العدؿ بؿ

اتفاؽ فيؿ يقسـ الربح بحسب  ,(ٗٓ)في كيفية اقتساـ الربح في شركة العناف  -عمى سبيؿ المثاؿ–فقد اختمؼ الفقياء        
 الشركاء؟ أك يقتسـ الربح عمى قدر رأس الماؿ؟

 اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى قكليف:        
 . (ُٔ), كالحنابمة(َٔ)في شركة العناف يككف بحسب اتفاؽ الشركاء في عقد الشركة كىك قكؿ الحنفيةاقتساـ الربح  القول األول:

 كاستدلكا عمى ذلؾ بما يأتي:        
إف العمؿ ىك مف أسباب الربح كما ىك الحاؿ في رأس الماؿ, فالربح ىك مف عكائد رأس الماؿ كالعمؿ, فما زاد مف الربح  -ُ

كأحذؽ عمالن , كبخاصة إذا كاف أحدىما أكثر (ِٔ)ؿ كاف مقابؿ فضؿ عممو في الشركةعف حصة الشريؾ في رأس الما
 .(ّٔ)مف اآلخر فال يرضى األحذؽ في التجارة بالمساكاة بينو كبيف شريكو في الربح, لذا مست الحاجة إلى التفاضؿ

ركة العناف بحسب االتفاؽ, القياس عمى شركة المضاربة, فكما أف الربح في شركة المضاربة بحسب االتفاؽ فكذا في ش -ِ
يستحقيا ككما أف المضارب في شركة المضاربة يستحؽ الربح بحسب عممو, فكذا ىنا فإف الزيادة في الربح التي 

 الشريؾ بما يزيد عف حصتو في رأس الماؿ فإنو يستحقيا بعممو كالمضارب, ككجو القياس ىنا ىك أف كالن مف العناف
 .(ْٔ)كالمضاربة مف أنكاع الشركات

, (ٓٔ)أنو قاؿ: )الربح عمى ما شرطا, كالكضيعة عمى قدر الماليف( عمالن باألثر الكارد عف عمي بف أبي طالب  -ّ
 فاألثر يدؿ بمنطكقو عمى أف تقسيـ الربح في الشركة يككف بحسب اتفاؽ الشركاء. 

 

 , كاستدلكا بما يأتي: (ٕٔ)كالشافعية (ٔٔ)الربح في الشركة عمى قدر حصة الشريؾ في رأس الماؿ كىك قكؿ المالكية القول الثاني:
 . (ٖٔ)عف بيعتيف في بيعة" أنو قاؿ: "نيى رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة  -ُ

 نيى أف يجتمع عقداف في عقد كاحد, كعند إجازة الربح في مقابمة العمؿ يجتمع كجو الداللة مف الحديث أف النبي  
 عقد في مقابؿ عممو ىك مف قبيؿ القراض, فيجتمع أكثر مف لشريؾكشركة قراض؛ ألف ما يأخذه افي ىذا العقد شركة عناف 
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 .(ٗٔ)كىك ممنكع بالنص السابؽ ,في عقد كاحد
, فمما كاف الربح (ُٕ)؛ عمال بقاعدة التابع تابع(َٕ)ألف الربح نماء الماؿ فكجب أف يككف الربح عمى قدر رأس الماؿ -ِ

 . (ِٕ)كف مقدار الربح عمى قدر رأس الماؿتابعا لرأس الماؿ في النماء كجب أف يتبعو في القسمة فيك
فمما كاف الخسراف باتفاؽ الفقياء عمى قدر رأس الماؿ كجب أف يككف الربح  (ّٕ)عمالن بقاعدة الخراج بالضماف -ّ

 (ْٕ)عمالن بالقاعدة السابقة فيجب أف يككف الربح عمى قدر الضماف.  ؛عمى قدر رأس الماؿ
 -األكؿكىك الكذب في اإلخبار عف الثمف –ي تحقيؽ معنى العدالة في الخيانة كما اختمؼ فقياء المذىب الحنفي ف       

كتتمثؿ صكرة المسألة فيما لك كذب البائع في إخباره عف -كىي البيكع القائمة عمى معرفة الثمف األكؿ -في بيكع األمانة
ية أك كضيعة, كتخيير المشترم بيف , فذىب أبك حنيفة إلى حط الزيادة إذا كاف البيع تكل(ٕٓ)الثمف األكؿ في بيع أمانة

 (ٕٔ)فسخ العقد أك إمضائو إذا كاف البيع مرابحة. 
كذىب أبك يكسؼ إلى حط الزيادة في جميع أنكاع بيكع األمانة, كذىب محمد بف الحسف إلى تخيير المشترم بيف        

 (ٕٕ)فسخ العقد في جميع أنكاع بيكع األمانة.  أكإمضاء العقد بجميع الثمف 
 استدؿ أبك حنيفة عمى ما ذىب إليو بالنظر إلى حقيقة العقد, فالزيادة التي ادعاىا البائع في بيع التكلية حكلت البيع       

عة إلى تكلية, لذا اقتضى العدؿ رد الزيادة إلى المشترم إلعادة العقد إلى أصمو, يإلى مرابحة, كما حكلت الزيادة في بيع الكض
ة فإنيا لـ تخرج العقد عف معناه فيبقى البيع مرابحة مع الزيادة المدعاة مف قبؿ البائع, كلكف الظمـ أما الزيادة في بيع المرابح

بيف أخذ المبيع كقع عمى المشترم بسبب الزيادة المدعاة في الثمف, لذا اقتضى العدؿ عمى رأم أبي حنيفة تخيير المشترم 
 .(ٖٕ)فسخ العقد رفعان ليذا الضرر أكبجميع الثمف 

أما أبك يكسؼ فيرل أف العقد منكط بالثمف األكؿ, فالبائع يقكؿ كليتؾ عمى الثمف األكؿ, أك يقكؿ بعتؾ مرابحة أك        
 ألنيا لـ تدخؿ في الثمف األكؿ, فاقتضى العدؿ حط الزيادة مف أجؿ ؛كضيعة عمى الثمف األكؿ, كالزيادة لـ تدخؿ في البيع

 .(ٕٗ)إعادة العقد إلى الثمف األكؿ
أٌما المعتبر في بيكع األمانة عند محمد بف الحسف فيك التسمية؛ ألف الثمف يككف معمكمان بيا في ىذه العقكد, فصارت        

المرغكب فيو فصار التسمية كأنيا كصؼ مرغكب في الثمف, كلما كذب البائع في إخباره عف الثمف األكؿ فات ىذا الكصؼ 
المشترم لعيب في الثمف اقتضى العدؿ مف كجية نظر محمد بف الحسف تخيير كالعيب في الثمف لفكات ىذا الكصؼ, كبظيكر ا

 .(َٖ)رفعان لمضرر عف المشترم ؛خيار العيب, كىك إمضاء العقد لجميع الثمف أك فسخو
اتفاقيـ كسبب اختالفيـ في ىذه المسألة ىك تبايف اجتياداتيـ في كيفية رفع الضرر عف المشترم في بيكع األمانة مع        

 مى مبدأ تحقيؽ العدؿ في البيع كرفع الظمـ عف المشترم. ع
 ةىذا كالمراد مف ضرب ىذه األمثمة ىك بياف اختالؼ الفقياء في تحقيؽ العدؿ كرفع الظمـ عمف كقع عميو كؿ مف كجي       

بصدد مناقشة أقكاؿ نظره كبحسب ما أداه إليو اجتياده, مع اتفاقيـ عمى أصؿ مبدأ العدؿ في ىذه العقكد؛ لذا فنحف لسنا 
نما جاء الباحثاف بيذه األمثمة مف أجؿ بياف  العمماء في ىذه المسائؿ كالترجيح بيف ىذه اآلراء, فيك ليس مقصكد البحث, كا 

 اختالؼ كجية نظر الفقياء في كيفية تحقيؽ العدؿ في المعامالت المالية. 
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 :املبحح اخلامص
 .تصرفات املاليةمناذج تطبيدقية وفروع عنلية ألثر العدل يف ال

 

 ما دامت العيف قائمة, -المغصكب منو- في ضماف األمكاؿ عمى كجكب رد العيف المغصكبة إلى مالكيا (ُٖ)اتفؽ الفقياء -ُ
قاؿ:  كلـ يحدث ليا ما يغير مسماىا, عمالن بما أخرجو الترمذم كأبك داكد كابف ماجة في سننيـ عف سمرة أف النبي 

 .(ِٖ))عمى اليد ما أخذت حتى تؤدم(
دٌؿ الحديث بمنطكقو عمى أف المرء إذا أخذ شيئان بكجو شرعي كالكديعة أك بكجو غير شرعي كالغصب كالسرقة كجب        

, كألف اآلخذ فٌكت يد المالؾ, كالسيما في الغصب كالسرقة كىي يد مقصكدة؛ (ّٖ)عميو رده إلى مالكو ماداـ ىذا الشيء قائمان 
األشياء أك عمى شيء كصفاتو إلى منافع معينة قد ال يتكصؿ إلى ىذه المنافع بغيره مف ألف المالؾ يتكصؿ مف خالؿ ىذا ال

 .(ْٖ)أك لكجكد مكاصفات قد ال تكجد في غيره فكاف المالؾ أكلى بو ,الشيء ىذاالكجو الذم يؤديو 
ذت منو ىذه العيف؛ ألف عمى اآلخذ رد العيف إلى مكانيا الذم أخ (ٕٖ)كالحنابمة (ٖٔ)كالشافعية (ٖٓ)بؿ أكجب الحنفية       

قيـ األشياء تختمؼ باختالؼ المكاف, فاقتضى العدؿ رد العيف إلى مكانيا الذم أخذت منو حفاظان عمى ماليتيا, كىذا رد لمعيف 
 . , فرد العيف ما دامت قائمة ىي رد لمعيف صكرة, كردىا إلى مكانيا مع المحافظة عمى قيمتيا ىك رد لمعيف معنىن  صكرة كمعنىن

تعالى: فإف تعذر رد العيف ليالكيا أك استيالكيا كجب رد مثميا إف كانت ىذه العيف مف ذكات األمثاؿ, عمالن بقكلو        
 َْفَمِن اْعَتَدى َعَمْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَمْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَمْيُكم[ُْٗالبقرة :] . 

يقكـ نان, كألف المثؿ أعدؿ في جبر الفائت مف األمكاؿ المثمية؛ ألف المثؿ فقد أكجبت اآلية رد المثؿ ما داـ المثؿ ممك       
 (ٖٖ)مقاـ األصؿ صكرة كمعنى, فاقتضى العدؿ رد المثؿ في األمكاؿ المثمية. 

تحصيؿ فإف تعذر رد المثؿ أك أف العيف كانت مف ذكات القيـ كجب رد القيمة تحصيالن لحؽ الماؿ؛ كذلؾ ألنو لما تعذر        
 .(ٖٗ)المالؾ صكرة كمعنى اقتضى العدؿ تحصيمو معنى بدفع قيمة العيف المالكةحؽ 

 

 عمى أنو لك شرط أحد الشريكيف في عقكد الشركات كالمضاربة لنفسو ربحان مقطكعان مف الماؿ كألؼ (َٗ)أجمع الفقياء -ِ
الخسارة تحقيقان لمعنى االشتراؾ, دينار شيريان لـ يصح الشرط؛ ألف األصؿ في عقكد الشركات اشتراؾ المتعاقديف في الربح ك 

االشتراؾ, فاقتضى فمما اختص أحدىما بربح قد ال تربح الشركة سكاه دكف غيره مف الشركاء فإف ىذا األمر يؤدم إلى قطع 
 .(ُٗ)العدؿ اشتراؾ جميع الشركاء في الربح, كحرمة اشتراط ىذا النكع مف الشركط

مف عقكد الشركات, فال يجكز أف يشترط أحد العاقديف زرعان  بكصفياكالمساقاة كىذا ينطبؽ أيضان عمى عقكد المزارعة        
معينان, أك ثمر مكاف بعينو, أك مقداران معمكمان مف الناتج كثالثة أطناف مف المحصكؿ, إذ قد ال تنتج األرض غير المسمى في 

منيما جزءا الناتج بأف يككف نصيب كؿ الشرط فيختص أحدىما بالناتج دكف اآلخر, فاقتضى العدؿ اشتراؾ العاقديف في 
 .(ِٗ)شائعان في الربح كالربع كالثمث كالنصؼ مف إجمالي الناتج

 

مف اشترل ثمران مف البائع كأصاب ىذا الثمر جائحة قبؿ مكعد الجذاذ كريح شديدة, أك جميد, أك جراد أكؿ الثمر, أك  -ّ
البائع الثمر, فإف أتمفت الجائحة جميع الثمرة بطؿ العقد كعمى غيرىا مف الجكائح سقط مف الثمف بقدر ما أتمفتو الجائحة مف 

ثمران قاؿ: )لك بعت مف أخيؾ  أف النبي  رد المقبكض مف الثمف, لما أخرجو مسمـ في صحيحو عف جابر بف عبد اهلل 
 .(ّٗ)فأصابتو جائحة, فال يحؿ لؾ أف تأخذ منو شيئان, بـ تأخذ ماؿ أخيؾ بغير حؽ(
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مف بمنطكقو عمى كضع الثمف عف المشترم في الجكائح التي تصيب الثمر قبؿ الجذاذ ليالؾ ما يقابمو  دٌؿ الحديث       
المبيع؛ ألف البيع مف عقكد المعاكضات كما يدفع مف الثمف في البيع يككف في مقابمة المبيع )محؿ العقد(, فاقتضى العدؿ 

نو إحيث  ؛ف الثمف, باعتبار أف الثمر ما زاؿ عمى ضماف البائعفي الجائحة أنو لما ىمؾ المبيع بالجائحة سقط ما يقابمو م
 .(ْٗ)لـ يسمـ بعد الثمر لممشترم

 

 كمف التطبيقات المعاصرة ما انتيى إليو مجمع الفقو اإلسالمي التابع لرابطة العالـ اإلسالمي بشأف الظركؼ الطارئة -ْ
ت كالمقاكالت( إذا تبدلت الظركؼ التي تـ فييا العقد تبدالن غير كتأثيرىا في العقكد المتراخية التنفيذ )كعقكد التكريد كالتعيدا

األكضاع كالتنفيذ كالتكاليؼ تغييران كبيران بأسباب طارئة عامة لـ تكف متكقعة عند التعاقد, ليصبح تنفيذ االلتزاـ العقدم بكجكد 
ألسعار في طرؽ التجارة, كلـ يكف ىذه الظركؼ يمحؽ بمف طمب منو تنفيذ العمؿ خسائر جسيمة غير معتادة مف تقمبات ا

ذلؾ نتيجة تقصير أك إىماؿ مف الممتـز بالتنفيذ فيما طمب مف عمؿ؛ ألنو يحؽ لمقاضي في حاؿ التنازع كبناء عمى طمب 
الممتـز بالتنفيذ تعديؿ الحقكؽ كااللتزامات العقدية بصكرة تكزع القدر المتجاكز لممتعاقديف مف الخسارة عمى الطرفيف 

يف, كما يجكز لمقاضي فسخ العقد فيما لـ يتـ تنفيذه مف العمؿ إذا رأل أف فسخ العقد أصمح كأسيؿ في القضية المتعاقد
المعركضة عميو, كذلؾ مع تعكيض عادؿ لمممتـز لو صاحب الحؽ في التنفيذ يجبر لو جانبان معقكالن مف الخسارة الناتجة عف 

جميع ىذه المكازنات عمى رأم أىؿ إرىاؽ أحدىما, كيعتمد القاضي في فسخ العقد, بحيث يتحقؽ العدؿ بيف العاقديف دكف 
 .(ٓٗ)الخبرة الثقات

 

كيحـر إغراؽ السكؽ بالسمع كىك انتياج البيع بأقؿ مف سعر التكمفة أك بأقؿ مف سعر السكؽ دكنما خفض التكمفة  -ٓ
كبيرة مف نكع محدد مف السمع كبسعر  , كتتمثؿ صكرة اإلغراؽ بأف يقـك أحد التجار ببيع كمية(ٔٗ)حقيقة إضراران بالغير

 أقؿ مف سعر تكمفتيا أك أقؿ مف سعرىا في السكؽ. 
ىذا كال يقصد التاجر الذم أرخص مف سعر ىذه السمع في السكؽ تحقيؽ مصمحة عامة كىي إرخاص السمع عمى العامة,        

لحاؽ الخسارة بيـ بؿ إف قصد التاجر ىك إلحاؽ الضرر بالتجار المنافسيف الذيف يبيعكف ىذا ا فالسيـ, لنكع مف السمع كا  كا 
بعادىـ عف السكؽ, ثـ يتحكـ ىك في السكؽ بسعر احتكارم يضر بالمستيمكيف  .(ٕٗ)كا 

ضرار بالتجار في السكؽ,  ؛كلما كاف ىذا ىك المقصد مف سياسة اإلغراؽ جاء الحكـ بالتحريـ        لما فيو مف ظمـ كا 
ضرار بالمستيمكيف بعد زكاؿ المنا فسة مف السكؽ, كاحتكار التاجر صاحب سياسة اإلغراؽ ليذا السكؽ, لذا جاز لمدكلة كا 

إجبار التاجر المغرؽ بالبيع بثمف المثؿ, أك فرض التسعير, أك تعزير التاجر المغرؽ بعقكبة تتناسب مع ما أحدثو مف ضرر 
 .(ٖٗ)بالتجار كالمستيمكيف

العدؿ في التصرفات المالية المنكطة بالسكؽ لرفع الظمـ عف التجار المنافسيف فجاء تحريـ اإلغراؽ كمنعو تحقيقان لمبدأ        
بقاء عمى ركح المنافسة في السكؽ لضماف جكدة السمع كسعر معقكؿ  عادؿ يناسب كالمستيمكيف في الحاؿ كفي المآؿ, كا 

 التاجر كالمستيمؾ معان. 
 

 .اخلامتة
عمماء ت المالية كشكاىده كتجمياتو كصكره في التراث الفقيي الذم تركو بعد ىذه الجكلة في آثار العدؿ في التصرفا       

 األمة جزاىـ اهلل خير الجزاء, فإننا نسجؿ أبرز النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحثاف: 
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 أحكاـكفي  ,عامةالشريعة في أحكاـ  أصالن  تفيض الشريعة اإلسالمية بالنصكص كاألدلة العقمية الدالة عمى اعتبار العدؿ -ُ
 المعامالت المالية عمى كجو الخصكص. 

 إف أصؿ العدؿ كاف حاضرا ككاضحا في االجتيادات الفقيية المتعمقة بالتصرفات المالية, مثمما كاف كاضحا في تعميميـ -ِ
مف أجؿ تحقيؽ التكازف في التزامات كحقكؽ العاقديف في  ؛كتفسيرىـ لنصكص الشريعة المختصة بالمعامالت المالية

 عقكد المالية. ال
عمى الرغـ مف اتفاؽ الفقياء عمى العمؿ بأصؿ العدؿ في التصرفات المالية, إال أف االختالؼ كقع بينيـ في بعض  -ّ

 المسائؿ كالجزئيات الختالؼ كجيات نظرىـ في كيفية تحقيؽ معناه كتنزيمو عمى محاٌلو المناسبة. 
 عمى االلتفات إلى مكجبات العدؿ كمقتضياتو في العقكد, كفساد إف التطبيقات العممية لفركع الفقو قديما كحديثا قامت -ْ

 اشتراط أحد الشركاء ربحا مقطكعا في عقد الشركة, كمراعاة الظرؼ الطارئ في العقكد المتراخية التنفيذ. 
 

 .اهلىامش
                                                 

, (ُ)طمحمد الطير الميساكم, البصائر لإلنتاج العممي,  تحقيؽ:, مقاصد الشريعة اإلسالميةر, ابف عاشكر, محمد الطاى (ُ)
 . ّّٖـ, صُٖٖٗ

 المعجمأنيس, إبراىيـ كرفاقو, ك . ُْٕ, مكتبة النيضة, بغداد, مادة عدؿ, صمختار الصحاحالرازم, محمد بف أبي بكر,  (ِ)
 . ُٕٔ, مادة عدؿ, ص(ِ)ط, الوسيط

 . َّْ/ُُ, ىػُُْْ, (ّ)طدار صادر, بيركت, , لسان العربمحمد بف مكـر بف عمي, ابف منظكر,  (ّ)
 . َّٕٓ/ُ, من جواىر القاموس تاج العروسالزبيدم, محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني,  (ْ)
ق, ُُّْ, (ِط)إبراىيـ اإلبيارم, دار الكتاب العربي, بيركت,  تحقيؽ:, التعريفاتالجرجاني, عمي بف محمد,  ينظر: (ٓ)

 . َُٓ/ّق, ُّْْ, (ُ)ط موسوعة زايد لمقواعد الفقيية واألصولية ينظر:. ك ُِٗكُُٗص
 . ّٖٓ, مادة صرؼ, صالمعجم الوسيطأنيس كرفاقو, ك . ِّٔ, مادة صرؼ, صمختار الصحاحالرازم,  (ٔ)
 . ِٖٖ/ُـ, ُٕٔٗ, (ّ)ط, دار الفكر, دمشؽ, المدخل الفقيي العامالزرقا, مصطفى أحمد,  (ٕ)
 . َّٗ, مادة ماؿ, صالمعجم الوسيطأنيس, ك . ٕٕٗفصؿ الميـ, ص ,, باب الالـالقاموس المحيطبادم, آالفيركز  (ٖ)
, (ُ)طمحمد حسف الشافعي, دار الكتب العممية, بيركت,  تحقيؽ:, اإلقناع في فقو اإلمام أحمدالحجاكم, مكسى بف أحمد,  (ٗ)

 )مطبكع مع كشاؼ القناع(.  ُْٕ/ّىػ, ُُْٖ
, دار النفائس, عماف, المعامالت المالية المعاصرةشبير, محمد عثماف, ك . ِٖٗك ٓٓ/ُ, الفقيي العام المدخل, الزرقا (َُ)

 . َُىػ, صُِِْ, (ْ)ط
 . ُِّ/ُ, تفسير القرآن العظيمابف كثير,  (ُُ)
 . ِٗك ِٖ/ٓ, الجامع ألحكام القرآنالقرطبي,  (ُِ)
 . ِٖٗ/ُ فتح القدير،الشككاني, ك . ّّٖ/ُ, تفسير القرآن العظيمابف كثير,  (ُّ)
 . ْٓ, صالعدل في توازن التزامات العاقدينعزاـ,  (ُْ)
, كتاب صحيح مسمممسمـ, ك (. ََِْأخرجو البخارم في صحيحو, كتاب االستقراض, باب مطؿ الغني ظمـ, حديث رقـ ) (ُٓ)

 (. ُْٔٓالمساقاة, باب تحريـ مطؿ الغني كصحة الحكالة كاستحباب قبكليا, رقـ )
 



 محد عزام وعبد الرمحو الكيالنيــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م9201/ ه1144، (4)، ع (11)اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 
ٖٕٜ 

 

 . ِِٕ/ َُ, )د.ط(, دار الكتب العممية, بيركت, شرح النووي عمى صحيح مسممالنككم, يحيى بف شرؼ,  (ُٔ)
(, ُُِٓ, كتاب البيكع, باب إف شاء رد المصراة, كفي حمبتيا صاع مف تمر, حديث رقـ )صحيحوأخرجو البخارم في  (ُٕ)

, كتاب البيكع, باب حكـ صحيح مسمممسمـ, ك (. ُِْٖكالغنـ, رقـ )ككتاب البيكع, باب النيي لمبائع أال يحفؿ اإلبؿ كالبقر 
 (. ُِْٓبيع المصٌراة, حديث رقـ )

 . ِٕٓ/ٔ, فتح الباريابف حجر العسقالني,  (ُٖ)
أبك داكد, ك (. ُِٖٔك ُِٖٓ, كتاب البيكع, باب فيمف اشترل العبد يستغمو ثـ يجد فيو عيبان )رقـ سننوأخرجو الترمذم في  (ُٗ)

(. قاؿ أبك عيسى الترمذم: َُّٓ, كتاب البيكع, باب فيمف اشترل عبدان كاستعممو ثـ كجد بو عيبان, رقـ )داودسنن أبي 
 )حديث حسف صحيح(. 

, (ُ)ط , دار الكتب العممية, بيركت,األشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمانابف نجيـ, زيف الديف بف إبراىيـ,  (َِ)
 . ُِٕـ, صُٗٗٗ

 . ِْٗىػ, صَُْٗ, (ِط), دار القمـ, دمشؽ, شرح القواعد الفقييةمصطفى أحمد,  الزرقا, (ُِ)
 . ُِٖك َِٖصىػ, ُُْٕ, (ُ)طمؤسسة الرسالة, بيركت,  دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي،القرضاكم, يكسؼ,  (ِِ)
 . ِِٓ/ِ القرآف, الجامع ألحكامالقرطبي,  ينظر: (ِّ)
 . ِٗٗ, صألخالق في االقتصاد اإلسالميدور القيم واالقرضاكم,  (ِْ)

 /http: //www.alkhaleej.ae/supplements, منشكر في مجمة الخميجالعدل أساس المعامالت المالية في اإلسالممقاؿ بعنكاف: 

page/c76497a4-32d9-4402-a22d-1faeeb12ea9d,  ِٕمنشكر بتاريخ/ُِ/َُِّ . 
 /http://www.alkhaleej.ae/supplements, منشكر في مجمة الخميجلمالية في اإلسالـمقاؿ بعنكاف: العدؿ أساس المعامالت ا (ِٓ)

page/c76497a4-32d9-4402-a22d-1faeeb12ea9d , ِٕمنشكر بتاريخ/ُِ/َُِّ . 
, (ُ)طمحمد عطا كمصطفى عطا, دار الكتب العممية, بيركت,  تحقيؽ:, الفتاوى الكبرىابف تيمية, أحمد بف عبد الحميـ,  (ِٔ)

عبد الرحمف الككيؿ,  تحقيؽ:, محمد بف أبي بكر, إعالم الموقعين عن رب العالمينابف قيـ الجكزية, ك . ُٕك ُٔ/ْىػ, َُْٖ
 . ّْٔ/ُدار إحياء التراث العربي كمؤسسة التاريخ العربي, بيركت, 

 . ّْٔ/ُ, إعالم الموقعينابف قيـ الجكزية,  (ِٕ)
كجائب متقابمة بيف المتعاقديف يأخذ فييا كؿ مف الطرفيف شيئان كيعطي مقابمو شيئان. ىي العقكد التي تقـك عمى أساس إنشاء  (ِٖ)

 . ٖٕٓ/ُ, المدخل الفقيي العامالزرقا,  ينظر:
, , المجمة األردنية في الدراسات اإلسالميةالعدل في توازن التزامات العاقدين في عقود المعاوضات الماليةعزاـ, حمد فخرم,  (ِٗ)

 . ُٓـ, صَُِّـ/أيمكؿ ُّْْ/أ ذم القعدة ِ( العدد ٗمجمد )
حماد,  .الغبف الفاحش ىك: النقص في قيمة أحد العكضيف بأف يككف أحدىما أقؿ قيمة مف اآلخر فيما ال يتغابف فيو الناس (َّ)

كضابطو  ُّْك َّْـ, صََِٖ, (ُ)ط, دار القمـ, دمشؽ, معجم المصطمحات المالية واالقتصادية في لغة الفقياءنزيو, 
 . ِٔ/ُ, االختيارالمكصمي, عبد اهلل بف محمكد,  ينظر:ك ما ال يدخؿ تحت تقكيـ المقكميف. 

أبك ك . ُِّ/ِـ, ُٖٖٗ, (ٗط), دار المعرفة, بيركت, بداية المجتيد ونياية المقتصدابف رشد, محمد بف محمد القرطبي,  (ُّ)
 . ُُٖىػ, صُُْٔر العربي, مصر, , دار الفكالممكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالميةزىرة, محمد, 

 (. ُِْٖ, كتاب البيكع, باب النيي لمبائع أف يحفؿ اإلبؿ كالبقر كالغنـ ككؿ محفمة, حديث رقـ )صحيحوأخرجو البخارم في  (ِّ)
 . ٕٖك َٖىػ, صُُْٖ, (ُ)ط, دار عمار, عماف, أحكام العيب في الفقو اإلسالميالعيساكم, إسماعيؿ كاظـ,  (ّّ)
 . ُُُ/َُىػ, َُِْ, (ُ)طسالـ البدرم, دار الكتب العممية, بيركت,  تحقيؽ:, الجامع ألحكام القرآنمحمد بف أحمد,  القرطبي, (ّْ)
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شبير, محمد  ينظر:التبرع: بذؿ المكمؼ ماالن أك منفعة لغيره في الحاؿ أك في المآؿ بال عكض بقصد البر كالمعركؼ غالبان.  (ّٓ)
 ْٔىػ, صُِّْ, (ُ)ط, دار النفائس, عماف, لماليةالمدخل عمى فقو المعامالت اعثماف, 

 . َِٕ/ُّ, الجامع ألحكام القرآنالقرطبي,  (ّٔ)
 تحقيؽ:, التعريفاتالجرجاني, عمي بف محمد,  .الفيء: ما كرده اهلل تعالى عمى أىؿ دينو مف أمكاؿ مف خالفيـ في الديف بال قتاؿ (ّٕ)

 . ُِٕـ, صُِٗٗ, (ِط)إبراىيـ اإلبيارم, دار الكتاب العربي, بيركت, 
 . َّٔ/ْـ, ُٖٔٗ, (ُ)ط, دار المعرفة, بيركت, تفسير القرآن العظيمابف كثير, إسماعيؿ بف عمر,  (ّٖ)
 المدخل إلىشبير,  ينظر:عقكد التكثيقات: عقكد يطمئف بيا الدائف عمى دينو كيضٌميا إلى ذمة المديف لضماف استيفاء حقو.  (ّٗ)

 . ٓٓ, صفقو المعامالت المالية
 )مطبكع مع فتح القدير(.  َْ/َُ, دار الفكر, بيركت, العناية شرح اليدايةالبابرتي, محمد بف محمكد,  (َْ)
. ُٕك َٕ/ِـ, ُٖٗٗ, (ُ)ط, دار الكتب العممية, بيركت, االختيار لتعميل المختارالمكصمي, عبد اهلل بف محمكد,  (ُْ)

, (ُ)طأحمد عناية, دار الكتب العممية, بيركت,  تحقيؽ:, قتبيين الحقائق شرح كنز الدقائالزيمعي, عثماف بف عمي, ك 
 . ُْٖ/ٕىػ, َُِْ

 ,المعامالت المدخل إلى فقوشبير,  ينظر:عقكد اإلطالقات: ىي تخمية يد الشخص في شيء لـ يكف لو التصرؼ فيو قبؿ العقد.  (ِْ)
 . َٓص

 سننأبك داكد, ك (. ُِِّما ليس عندؾ, حديث رقـ ), كتاب البيكع, باب ما جاء في كراىية بيع سننوأخرجو الترمذم في  (ّْ)
, كتاب البيكع, سنن النسائيالنسائي, ك (. َّّٓ, كتاب البيكع, باب في الرجؿ يبيع ما ليس عنده, حديث رقـ )أبي داود

 باب بيع ما ليس عند البائع. قاؿ الترمذم: )ىذا حديث حسف(. 
 ,معجم المصطمحات المالية واالقتصادية في لغة الفقياء نزيو, ماد,الفضكلي: مف يتصرؼ في حؽ غيره بال إذف شرعي ح (ْْ)

 . ّْٓص ـ,ََِٖ ,(ُ)ط دمشؽ, دار القمـ,
 . ُٓ/ِ, دار الفكر, بيركت, المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج مغنيالشربيني, محمد الخطيب,  (ْٓ)
كيرية(, دار إحياء التراث العربي, بيركت,  ندية )الفتاكل العالـ, الفتاكل الينظام الدين وجماعة من عمماء اليندالشيخ نظاـ,  (ْٔ)

محمد حسف  تحقيؽ:, اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداكم, عمي بف سميماف, ك . ّٕٔك ّٔٔ/ّـ, ُٖٔٗ, (ْ)ط
 . ُّّ/ٓىػ, ُُْٖ, (ُ)طالشافعي, دار الكتب العممية, بيركت, 

 عممفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من الشككاني, محمد بف عمي, ك . ّّٖ/ُ, تفسير القرآن العظيمابف كثير,  (ْٕ)
 . ِٖٗ/ُ, دار إحياء العربي, بيركت, دكف طبعة, التفسير

 . ِْٕ/ُق,َُْٕ عمي البجاكم, دار الجيؿ, لبناف, تحقيؽ:, أحكام القرآن ابف العربي, محمد بف عبد اهلل, (ْٖ)
 (. ُْٔٓب المساقاة, باب تحريـ مطؿ الغني كصحة الحكالة كاستحباب قبكليا, حديث رقـ ), كتاصحيح مسمممسمـ,  (ْٗ)
دار الفكر, بيركت,  شرح النووي عمى صحيح مسمم،النككم, يحيى بف شرؼ, ك . ِّٔ/ّ, الجامع ألحكام القرآنالقرطبي,  (َٓ)

 . ِِٕ/َُ, )د.ط(
 . ِِٕ/َُ, شرح النووي عمى صحيح مسممالنككم,  (ُٓ)
 . ُِٕ, ص.ط(د), القوانين الفقييةابف جزمء, محمد بف أحمد, ك . ُِْ/ّ, الجامع ألحكام القرآنلقرطبي, ا (ِٓ)
 . ُِْ/ّ, الجامع ألحكام القرآنالقرطبي,  (ّٓ)
. ْْ/ٔ, دار الفكر, بيركت, شرح الخرشي عمى مختصر خميلالخرشي, محمد, ك . َِّ/ِ, الفتاوى الينديةالشيخ نظاـ,  (ْٓ)

عمي عبد الحميد كمحمد كىبي, دار الخير,  تحقيؽ:, كفاية األخيار في حل غاية االختصاركر بف محمد, الحصني, أبك ب
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محمد حسف الشافعي, دار الكتب  تحقيؽ:, كشاف القناع عن متن اإلقناعالبيكتي, ك . ِّٓ/ُىػ, ُِِْ, (ّ)طبيركت, 
 . َٗٓ/ّىػ, ُُْٖ/ (ُ)طالعممية, بيركت, 

. ِّٓ/ُ, كفاية األخيارالحصني, ك . ِّٓ/ِ, بداية المجتيدابف رشد القرطبي, ك . ُٕ/ّ, ميل المختاراإلختيار لتعالمكصمي,  (ٓٓ)
, عمي بف أحمد, ك . َٗٓ/ّ, كشاف القناعالبيكتي, ك  عبد الغفار البندارم, دار الفكر,  تحقيؽ:, المحمى باآلثارابف حـز

 . ُْٓ/ٔ, (ُ)طبيركت, 
الطاىر, ابف عاشكر, محمد ك . ُِّ/ِ, )د.ط(دار الفكر, بيركت,  ت في أصول األحكام،الموافقاالشاطبي, إبراىيـ المخمي,  (ٔٓ)

 . ِّٓـ, صُٖٖٗ, (ُ)طمحمد الطير الميساكم, البصائر لإلنتاج العممي,  تحقيؽ:, مقاصد الشريعة اإلسالمية
, اإلسالمي االحتكار وآثاره في الفقواالحتكار ىك: حبس ما يتضرر الناس بحبسو تربصان لمغالء. الدكرم, قحطاف عبد الرحمف,  (ٕٓ)

 . ِّـ, صَََِدار الفرقاف, عماف, 
 . ُُٕ/ْ, االختيار لتعميل المختارالمكصمي, ك . ُٔك َٔ/ٕ, تبيين الحقائقالزيمعي,  (ٖٓ)
 نظر:يشركة العناف: ىي أف يشترؾ اثناف أك أكثر في نكع مف أنكاع التجارات أك في عمـك التجارات برأس الماؿ كالعمؿ.  (ٗٓ)

 . ُّٗ/ِ, الفتاوى الينديةالشيخ نظاـ, 
 . ُٕٕ/ٔ, العناية شرح اليدايةالبابرتي, ك . ُٕ/ّ, االختيار لتعميل المختارالمكصمي,  (َٔ)
بيركت, , دار الكتب العممية, المغني شرح مختصر الخرقيابف قدامة, عبد اهلل بف أحمد, ك . ُٖٓ/ّ, كشاف القناعالبيكتي,  (ُٔ)

 . َِ/ٓـ, ََِْ, (ِ)ط
 . ُٖٓ/ّ, كشاف القناعالبيكتي,  (ِٔ)
 . )مطبكع بيامش فتح القدير(. ُٕٕ/ٔ, دار الفكر, بيركت, اليداية شرح بداية المبتديالمرغيناني, عمي بف أبي بكر,  (ّٔ)
 . ُٕٕ/ٔ, دار الفكر, بيركت, شرح فتح القديرابف اليماـ, كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد,  (ْٔ)
(. قاؿ عنو الزيمعي: َُٕٖٓ, كتاب البيكع, باب نفقة المضارب ككضيعتو, رقـ )مصنفواؽ الصنعاني في أخرجو عبد الرز  (ٓٔ)

, (ّ)ط, دار إحياء التراث العربي, بيركت, نصب الراية ألحاديث اليدايةالزيمعي, عبد اهلل بف يكسؼ,  ينظر:غريب جدا, 
 . ْٕٓ/ّـ, ُٕٖٗ

 . ِّٓ/ِ, بداية المجتيدابف رشد القرطبي,  (ٔٔ)
 . ِْٖ/ْـ, ُُٗٗ, (ّ)ط, المكتب اإلسالمي, بيركت, روضة الطالبين وعمدة المفتينالنككم, يحيى بف شرؼ,  (ٕٔ)
(, قاؿ الترمذم: "حسف صحيح". ُُِّ, كتاب البيكع, باب النيي عف بيعتيف في بيعة, رقـ )سننوأخرجو الترمذم في  (ٖٔ)

(. كأخرجو البييقي في السنف الكبرل, ُّْٖفي بيعة, حديث رقـ ), كتاب البيكع, باب بيعتيف سننوكأخرجو النسائي في 
. كأخرجو مالؾ في المكطأ, كتاب البيكع, باب النيي عف بيعتيف في ّّْ/ٓكتاب البيكع, باب النيي عف بيعتيف في بيعة, 

ميل في تحري أحاديث إرواء الغ(, كحسنو األلباني في اإلركاء, األلباني, محمد ناصر الديف, ُِّٗبيعة )بالغان(, رقـ )
 . ُْٗ/ٓـ, ُٖٓٗ, (ِ)ط, المكتب اإلسالمي, السبيل منار

 . ِّٓ/ُ, كفاية األخيارالحصني,  (ٗٔ)
 . ُِٔ/ِ, مغني المحتاجالشربيني,  (َٕ)
 . َُِىػ, صُُْٗ, (ُ)ط, دار الكتب العممية, بيركت, األشباه والنظائرابف نجيـ, زيف الديف بف إبراىيـ,  (ُٕ)
 . ْٓ/ٔ, ح الخرشي عمى مختصر خميلشر الخرشي,  (ِٕ)
 تحقيؽ:, األشباه والنظائرالسيكطي, عبد الرحمف بف أبي بكر, ك . ُِٕ, صاألشباه والنظائرابف نجيـ, زيف الديف بف إبراىيـ,  (ّٕ)

 . ِٓٗ/ُـ, ََُِ, (ُ)طمحمد حسف الشافعي, دار الكتب العممية, بيركت, 
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 . ِّٓ/ُ, كفاية األخيارالحصني,  (ْٕ)
, كالثاني: بيع المرابحة: كىك البيع بزيادة -الثمف األكؿ –كع األمانة ثالثة أنكاع : األكؿ: بيع التكلية : كىك البيع بسعر التكمفة بي (ٕٓ)

 . ِٖ/ِالمختار,  االختيار لتعميلالمكصمي,  ينظر: .عمى سعر التكمفة, كالثالث: بيع الكضيعة : كىك البيع بأقؿ مف سعر التكمفة
 َّ/ِ, االختيار لتعميل المختارالمكصمي, ك . ُْٔكُّٔ/ّ, الفتاوى الينديةـ, الشيخ نظا (ٕٔ)
 . ََٓ/ٔ, اليدايةالمرغيناني,  (ٕٕ)
 . َُٓك  ََٓ/ٔ, اليدايةالمرغيناني, ك . َّ/ِ, االختيار لتعميل المختارالمكصمي,  (ٖٕ)
 . َّ/ِ, االختيار لتعميل المختارالمكصمي, ك . ََٓ/ٔ, شرح فتح القديرابف اليماـ,  (ٕٗ)
 . ََٓ/ٔ, العناية شرح اليدايةالبابرتي, ك . ِْٕ/ْ, تبيين الحقائقالزيمعي,  (َٖ)
, عمي بف أحمد,  (ُٖ) ىػ, ََُْ, (ِ)ط, دار اآلفاؽ الجديدة, بيركت, مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت والمعتقداتابف حـز

. ِٕٕكِٕٔ/ِ, مغني المحتاجالشربيني, ك . ُّٓ/ٕ, مواىب الجميلالحطاب, ك . ٖٔ/ّ,االختيارالمكصمي, ك . ٕٔص
 . ُُٕكُُٔ/ٔ, اإلنصافالمرداكم, ك 

, كتاب سنن أبي داودأبك داكد, ك (. ُِٔٔ, كتاب البيكع, باب ما جاء في أف العارية مؤداة, رقـ )سننوأخرجو الترمذم في  (ِٖ)
(. ََِْب الصدقات, باب العارية, رقـ ), كتاسنن ابن ماجوابف ماجو, ك (. ُّٔٓالبيكع, باب في تضميف العارية, رقـ )

 كقاؿ الترمذم: )ىذا حديث حسف صحيح(. 
 . ُّٕ/ٓ, دار الكتب العممية, بيركت, نيل األوطار شرح منتقى األخبارالشككاني, محمد بف عمي,  (ّٖ)
 . ُّٓ/ٔ, تبيين الحقائقالزيمعي,  (ْٖ)
 . ُّٓ/ٔ, المصدر السابق (ٖٓ)
 . ِٕٕ/ِ, مغني المحتاجالشربيني,  (ٖٔ)
 . ٕٗ/ْ, كشاف القناعالبيكتي,  (ٕٖ)
(, دار الفكر, بيركت, تكممة شرح فتح القدير) نتائج األفكار في كشف الرموز واألسرارقاضي زاده أفندم, أحمد بف قكدر,  (ٖٖ)

 . ُّٕ/ٔ, تبيين الحقائقالزيمعي, ك )مطبكع بعد فتح القدير(.  ُّٗ/ٗ
, دار الكتب العممية, مواىب الجميل لشرح مختصر خميلطاب, محمد بف محمد, الحك . ُّٕ/ٔ, تبيين الحقائقالزيمعي,  (ٖٗ)

 . ٖٗ/ْ, كشاف القناعالبيكتي, ك . ُٗك ُٖ/ٓ, روضة الطالبينالنككم, ك . ُّٖ/ٕـ, ََِٕ, (ِ)طبيركت, 
(َٗ)  ,  مغنيبيني, الشر ك . ٕٕكٕٔ/ٕ, مواىب الجميلالحطاب, ك . ُٖ/ّ, االختيارالمكصمي, ك . َُٕ, صمراتب اإلجماعابف حـز

 . ُّٕ/ٓ, اإلنصافالمرداكم, ك . ُِٓ/ِ, المحتاج
. ُِّ/ٓ, روضة الطالبينالنككم, ك . َِّ/ٔ, شرح الخرشيالخرشي, ك . ُٖ/ّ, االختيار لتعميل المختارالمكصمي,  (ُٗ)

يركت, محمد حسف, دار الكتب العممية, ب تحقيؽ:, اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداكم, عمي بف سميماف, ك 
 . ُّٕ/ٓىػ, ُُْٖ, (ُ)ط

المرداكم, ك. ُِٓ/ِ, مغني المحتاجالشربيني, ك . ِِٖ/ٔ, شرح الخرشيالخرشي, ك . ْٓٔ/ٗ, العناية شرح اليدايةالبابرتي,  (ِٗ)
 . ّْٖ/ٓ, اإلنصاف

 (. ُْٓٓ, كتاب المساقاة, باب كضع الجكائح, حديث رقـ )صحيحوأخرجو مسمـ في  (ّٗ)
 . ُُٓك َُٓ/ِ, بداية المجتيد. ابف رشد, ُِٕ/َُ, ممصحيح مس شرحالنككم,  (ْٗ)
 روفـالظ نظريةاني, عبد السالـ, ػػالترمينك . ّٔٔك ّٓٔ/ِالفقو اإلسالمي, العدد التاسع, مجمع الفقو اإلسالمي, مجمة مجمع  (ٓٗ)
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 كما بعدىا.  ِْٖـ, صُٗٔٗ, دار الجاحظ, بغداد الطارئة بين الشريعة والقانون
 . ّٔـ, صََِٕ, دار الجامعة الجديدة, اإلسكندرية, مشكمة اإلغراق دراسة مقارنة, الغزالي, محمد (ٔٗ)
 . ٕٖـ, صََِٗ, رسالة ماجستير, جامعة مؤتة, مشبب بن سعيد، سياسة اإلغراق في ميزان الفقو اإلسالميالقحطاني,  (ٕٗ)
 كما بعدىا.  َُِ, صسياسة اإلغراقالقحطاني,  (ٖٗ)


