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 الكتاب من منشورات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، عام
، وهو في األصل رسالة عزالدين بن زغيبةالدكتور م، وتأليف ٢٠٠١/هـ١٤٢٢

وقد انتظم الكتاب في .  بتونسةدكتوراه حصل عليها المؤلف من جامع الزيتون
 باإلضافة إلى خاتمة ،بعة عشر فصالمقدمة وتمهيد وأربعة أبواب، ضمت أر

  .وفهارس خرجت في سفر من أربعمائة صفحة
 وذلك لما للمعامالت الغة؛أهمية بذو رق إليه الكتاب والموضوع الذي يتط

 فإن الحديث ، الناس اليوم، ومن جهة أخرىحياةالمالية من حضور بارز في 
  والمؤسسات الماليةعن المقاصد وربطها بالمعامالت التي تجريها المصارف

وذلك للوقوف على ، على أكثر من صعيدا مطروقًااإلسالمية أضحت أمر 
ها تلك تطبقشريعة في هذا المجال لتخرج العقود والمعامالت التي مرادات ال

هتدي بمعالمها وضوابطها، ال لتصادمها ـالمؤسسات في حلة تخدم المقاصد وت
  .أو تبتعد عن منهجها المتسم بالدقة واالنضباط
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 المال في )١(: وهيموضوعات الكتاب توزعت بين أربع قضايا كبرى
وضوح األموال ثم و،  من األموالالشريعة األعظمحفظ المال مقصود والشريعة، 

لمقاصد العامة امهد المؤلف لذلك بتعريف قد  و.ها والعدل فيهاـرواج األموال وثبات
 : يقولحيث تعريف الطاهر بن عاشور هلمقاصد الخاصة اعتمد فياف يثم أتبعه بتعر

 النافعة، أو المقاصد الخاصة هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس"
 كي ال يعود سعيهم في مصالحهم ،هم الخاصةـلحفظ مصالحهم العامة في تصرفات

الخاصة بإبطال ما أسعن  لهم من تحصيل مصالحهم العامة، إبطاالً عن غفلة أوس 
  .]٤١٥: ابن عاشور، ص". [ شهوة وباطِلزال هوىـاستن

 هو مألوف في أما المنهجية التي اعتمدها المؤلف فلم يخرج فيها عما
ذكر مع  ، والدراسة قيد البحثتناول مثل هذه الموضوعات وذلك بتحرير المسألة

 أو من لعلماء من المدارس الفقهية المعروفةاسنة وأقوال الكتاب والاألدلة من 
 بما اآلراء ثم الترجيح بين ،علماء سبقوا أو أتوا بعد اشتداد عود تلك المدارس

بما يحقق مقصود الشارع في المعامالت المالية و، ح له أنه أقوى حجة ودليالًال
 بكليات وأصول جامعة بما ،مثل بقية المعامالت، التي جاءت النصوص فيها

يجعلها مستوعبة لكل جديد وضابطة لكل طارئ، لكنه أطال النفس عند بعض 
 بذكر مذاهب ، مالية المنافع وموقف الشريعة من المال وجمعه:المسائل مثل

ظر فيها لطلب المال ين للنظرة المتوازنة اإليجابية التي ارجحي ذلك مالعلماء ف
 لما للمال من سلطان ،، بل هو أمر مطلوبغير معيبأنه أمر على وتنميته 

ودور فعال في اكتفاء األفراد سؤال الناس وكفاية من يعولون، بل والمساهمة في 
، وما )٢("رجل الصالحنعم المال الصالح لل"، رفع الضيق والحرج عن المعوزين

                                                
مقاصد "استقى المؤلف هذا التبويب للمقاصد مما ذكره الشيخ الطاهر بن عاشور في كتابه ) ١(

: ، حينما قرر بأن المقصد الشرعي في األموال كلها خمسة أمور"الشريعة اإلسالمية
  ].٤٦٤:ص. [رواجها، ووضوحها، وحفظها، وثباتـها، والعدل فيها

 ،غاية المرام  فياأللباني  الشيخأخرجه ،اهللا بن عمرو بن العاصعبد رواه، صحيححديث ) ٢(
  .www.dorar.net/hadith.php: ، المصدر٤٥٤ الصفحة أو الرقم

http://www.dorar.net/hadith.php
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 للمرء عن عبادة اهللا، حامالً له ا ما كان صارفًورد الذم فيه من قبل الشارع
 من  بني جنسه ممن كان نصيبهم السعي لجمع ما يحتاجونعلىللتكبر والطغيان 

ما أن هذه النظرة توضح بطالن ك.)٣(لعمل لهذا أو تقديم الخدمة لذاك باالمال
  الخاطئةاالستنباطات والمفاهيم بعض نتيجةة لعقود االعتقاد الذي ورثته األم

أن المال غير منظور إليه في التي ركزت على جانب وأهملت آخر لتخلص إلى 
النظرة و .الشريعة بعين الرضا والترغيب في جمعه من حله وصرفه في محله

؛ من ذلك على سبيل المثال ال ما تعززه مقوالت وتطبيقات السلفالمتوازنة هي 
ال خير فيمن ال يريد جمع المال من " : رحمه اهللار قول سعيد بن المسيبالحص

، وقول "، ويصل به رحمه، ويعطي منه حقهحله، يكف به وجهه عن الناس
هذا :"قال القرطبي ، "المال في هذا الزمان سالح:"سفيان الثوري رحمه اهللا 

به اإلنسان زمان سفيان الثوري، أما في زماننا فهو أشد من ذلك، حيث يقضي 
لمن بعدهاينه، ويؤدي به حقوقه، ويصون به عرضه، وإذا مات تركه ميراثًد  ."  

الطرق المشروعة هي التي بهذه النظرة للسعي في تحصيل المال وتنميته 
 الخمس الواجب حفظها، ة الضروري الكلياتضمنلمال اتتسق مع عد الشارع 

جه حق إلى الدرجة التي يكتب بل والذود عنها وعدم ترك الغير ألخذها دونما و
المال لذاتهليس في   من عداد الشهداء، فالمشكل إذنها عنافيها من يهلك مدافع، 

 :، قال القرطبيمسلك اإلنسان به في هذه الحياةإنما ل و،وال للسعي في تحصيله
 لحسن مقاصدهم ،وقد كانت نيات خلق كثير من الصحابة في جمع المال سليمة"

 :)٤( مؤصالً للمسألةيقول ابن عاشورو ."عليه وسألوا الزيادةبجمعه، فحرصوا 
                                                

يبقى مدار تقلب الناس بين الغنى والفقر والكفاف من  ومع تقرير هذا والتأكيد عليه،) ٣(
فالغنى بذاته ليس بمنقبة .  بالصالح والرضاااألمور التي يجريـها اهللا على خلقه، مرتبطً

وال الفقر بمثلبة، وإنما تصرف اإلنسان حسب كل ظرف وحال بما يحقق الغاية والمقصود 
من وجوده وهو العبودية هللا باألصل وعمارة األرض بالتبعية هو المعيار األساس في 

  .الحكم على المسلك القويم من غيره
  .٤٥٠: هـ١٤٢١، ابن عاشور) ٤(
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وإذا استقرينا أدلةَ الشريعة من القرآن والسنة الدالة على العناية بمال األمة "
وثروتها والمشيرة إلى أن به ِقوام أعمالها وقضاء نوائبها، نجد من ذلك أدلةً 

  ". ال يستهان بهاالشريعة حظ بأن للمال في نظر اكثيرةً تُفيدنا كثرتُها يقينً
 الكسب وكيفية جمع المال، فتحدث موضوعلى إثم أتى المؤلف بعد ذلك 

 ثم أتبعه ،عن األرض والعمل ورأس المال باعتبارها أصوالً أساسية للتكسب
؛ الزراعة والتجارة )٥(ابحديث عن طرق التكسب وعدها في ثالث أيض

 رأي ا مبينًاز عن البعض اآلخر بعضها وتحدث بإيجفصل فيف والصناعة،
 أن أهم عامل من بين تلك العوامل -حسب اعتقادي–الشريعة في ذلك، وال شك 

 من  ألن نمو األصول األخرى،، باإلنسان؛ أال وهو العملاهو ما كان مرتبطً
 كله ،غير سليمة، أو استغاللها بطرق متروكة أو بقائها ،أرض أو رأس مال

على الوجه  أتى أكله ؛ فإن كان سليما ومنضبطًامرتبط بكد اإلنسان وكدحه
 في األجل القصير،  اإليجابيةوإن كان غير ذلك قد يأتي ببعض النتائجالصحيح 

أساء استخدام   أو، وإن تكاسل اإلنسانغير أن عاقبته إلى سوء على المدى البعيد
فإن  كما هو الحال في غالب مجتمعاتنا العربية واإلسالمية، ،المال وتوزيعه
 ستظل مالزمة له حتى وإن كان يقبع على أرض بـها  والحرمانالفاقة والتسول

 إسالمي لهما قيمة في من منظور فالعمل وحسن التدبير .كثيرة ومتنوعةخيرات 
غاية األهمية ألن مقصد الشريعة العام هو إقامة الصالح أو زيادته وإزالة الفساد 

 المصاحب لحسن لضوابط الشرعية المؤدى وفق ا، والعمل المتقنأو تقليله
  .ذلك لتحقيق موصالنالتصرف والتدبير هما سبيالن 

 التي الثالث والرابع ذكر المؤلف جملة من القواعداألبواب الثاني ووفي 
المعامالت ب يتعلق لضبط تصرفات الناس فيما أن الشريعة جاءت بـها ىرأ

لمشتغلين بـها خاصة المالية لضمان استقرارها لتحقيق أكبر نفع يعود على ا
  :ومن ذلك وعلى المجتمع عامة،

                                                
  .٤٦٢، ص ابن عاشوره التقسيمات الشيخ ابن عاشور في تناوله لها،  في هذمجاريا) ٥(
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صونـها من العبث بـها أو ويتمثل ذلك في ، إبعاد الضرر عن األموال  •
ومن أمثلة . إنفاقها أو إتالفها بغير ما وجه حق له في الشريعة محل للقبول والنظر

 . أخيهبيع الرجل على بيعمنع التشريع الدالة على هذا األمر الحجر على السفيه، و

أكل المال بغير حق ، والمقصود بـهذا منع أكل األموال بالباطل  •
 ، والغرر الفاحش، والرشوة، والتدليس، والغش،شرعي، ومن صور ذلك الربا

 .، قضاء القاضي للذي يعلم أنه مبطل وملفق لألدلة والجحود،صبغ وال،والقمار

فاق مجاوزة الحد في اإلنوإضاعة المال هي  ،منع إضاعة المال  •
 والصدقات عدم دفع الزكاةو ، مثل اإلسراف والتبذير،ووضعه في غير حقه

 .الواجبة على المرء

األمن أهنأ عيش، والعدل أقوى : "قال بعض الحكماء ،أمن األموال  •
يق األمن في المجتمع بما ق، ورأس المال جبان كما يقال، ولهذا فإن تح"جيش

 األموال ونمائها يركثتاألساسية ليصون للناس أموالهم وأعراضهم من األشياء 
وقد . هفي المجتمع الذي يريد تحقيق رخاء اقتصادي يعود بالنفع على أفراد

 ومن التشريعات الرادعة والقوية في ذلك حد ،يما عنايةأهذا ـاعتنت الشريعة ب
 . الحرابةجزاء، والسرقة

يضاح والمقصود بإ،  األموالالكتابة والشهادة والرهن والكفالة إليضاح  •
، الخصومات والمنازعات ولحوق الضرر بـها عن مواطن إبعادهااألموال 

وألجل ذلك شرع التوثيق في المعامالت والتصرفات المالية ألنه وسيلة ناجعة 
، وقد أتى ذكر أنواع التوثيقات في أطول آية في كتاب اهللا لصيانتها وحفظها

 .وهي آية المداينة في سورة البقرة

 وذلك بدوران المال ،على رواج األموال وتداولهاتحريض الشريعة   •
 يمكن من الناس بوجه حق في شكل استهالك أو نأكثر مأيدي وتحركه بين 
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، وقد أثنى الشارع على )٦("كي ال يكون دولة بين األغنياء منكم"استثمار، 
وآخرون يضربون في المتصدين للتجارة والمتقلبين بأموالهم في األسفار، 

، والرواج )٧(ن من فضل اهللا، وآخرون يقاتلون في سبيل اهللاألرض يبتغو
في أصله وطرق كسبه، أما غير ذلك االممدوح والمعتبر للمال ما كان مشروع 

 من ستجلب مثل المال الم،فهو من التعدي الذي ال يعود على المجتمع إال بالوبال
من المحرمات  وبيع الدخان وغيره تجارة المخدرات أو القمار وغسيل األموال

 .المجتمعسالمة  والمضرة بصحة الفرد

 ، باختزان السلع خاصة الضرورية منهامنع االحتكار وكنـز األموال  •
ها والتربص بها حتى يتحكم المختزن في رفع سعرها لقلة ـوحبسها عن طالب

يها كيفما شاء، وإلى جانب ذلك منعت غلِّالمعروض منها وانعدامه ليتسنى له أن ي
الذين و كنـز األموال وادخارها ومنعها من الحركة والرواج، الشريعة

 .)٨(يكنـزون الذهب والفضة وال ينفقونـها في سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم

 والمقصود بذلك تمحض ملكيتها ألصحابـها، وتقررها ثبات األموال،  •
هها أحد، إذا أخذوها من وجيتطرق إليهم خطر، وال ينازعهم فيها  لهم بوجه ال

 واإلجراءاتعة جملة من األحكام ي، وإلقامة هذا المقصد قررت الشرالشرعي
 : تساهم في تحقيق ذلك، منهاالتي

  دون التخيير اللزوم الماليةإن األصل في العقود، بناء العقود على اللزوم )١
رع لتحصيل المقصود من المعقود به والمعقود عليه، ؛ ألن العقد شُ)٩(إال بشرط
.  للحاجة وتحصيالً للمقصوداجات عن الخلق، فيناسب ذلك اللزوم دفعودفع الحا

                                                
  .٧: سورة الحشر) ٦(
  .٢٠: سورة المزمل) ٧(
  .٣٤: سورة التوبة) ٨(
أو لمانع عارض موجب لتأخير اللزوم إلى حين الشروع في العمل وليس بمجرد إمضاء ) ٩(

  .٤٦٦-٤٦٥: ، ص صابن عاشورالعقد، 
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، وقد ذهب )١٠(أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا :ومستند هذا األصل قوله تعالى
 سواء تلك التي عقدها اهللا جمهور المفسرين إلى أن اآلية عامة وشاملة لجميع العقود

 .اقدها العباد بين بعضهم بعضعلى عباده وألزمهم بـها، أو تلك التي يع

إن الوفاء بالعقود مرتبط بمدى التزام المتعاقدين  ،الوفاء بالشروط )٢
 ومن هنا كان ، لمصلحة مقصودة لمشترطهاابالشروط؛ ألن في اشتراطها تحقيقً

 لمقصوده من العقد، ألن العاقد ال ااإلخالل بـها إخالالً بمصلحة مشترطها وتفويتً
 ويعد .ط إال ما فيه مصلحة، وال يصح اشتراط ما ال مصلحة فيهيجوز له أن يشتر

في مجال الشروط، وهي االمذهب الحنبلي أوسع المذاهب الفقهية وأرحبها صدر 
وهي ما يشترطه العاقدان أو أحدهما بما يحقق  صحيحة :قسم إلى قسميننعندهم ت

 .عكس ذلك  وهي، وباطلةيناقض مقتضى العقد وأمصلحة وبما ال يخالف الشرع 

وذلك بحماية ملكية األموال مما قد ، حسم مادة الفساد في المعامالت )٣
 .يتطرق إليها من وجوه الفساد، مثل الغرر والجهالة

باختصاص كل مالك بالتصرف بما يملكه في وجوه  حرية التصرف )٤
أصل قسر أو ظلم، وهو ال و من غير تعسفاالتصرف المختلفة والمباحة شرع 

 من هذا األصل اتفق العلماء على اشتراط الخيار، وحرية ا وانطالقً.رعيطبيعي وش
، وإمضاء تصرفات أخرى مثل الوقف المتعاقدين في مباشرة العقد من عدمه

ومع إقرار هذه الحقيقة إال أنه ينبغي التنبه إلى أن هذه . الخ... والوصية، والهبة 
 .ألمةل  العامةمصلحةالالحرية يجب أن ال تتعارض آثارها ومترتباتـها مع 

، وبوضعها في  بوجه ال ظلم فيههاصيلوذلك بتح، العدل في األموال  •
 وذلك بتأدية ما عليها ؛موضعها الذي خلقت من أجله، وأمر الشارع الحكيم بالتزامه

 . أرشد السبل في إنفاقها وتنميتهاوإتباعمن الحقوق والواجبات الدائمة والطارئة 
                                                

  .١: سورة المائدة) ١٠(
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كان  هيمكن القول بأن الكتابذكره من موضوعات على ا الذي أتينا بعد هذ
 معتنى بإخراجه من حيث ،في مجمله واضح الفكرة، سلس العبارة، سهل التناول

 والمطبعية، وهذا جهد يشكر للمؤلف ومن ساهم معه لغويةمراجعة األخطاء ال
في عملية التدقيق والمراجعة كما ورد في ما سطره المقدم للكتاب؛ ومع ذلك 

  .سلبياتهعليه كأي جهد بشري له إيجابياته وهذا العمل ى يبق
تسعينيات –فمن اإليجابيات التطرق للموضوع والعناية به في وقت مبكر 

 والحديث عنه في ، أي قبل إيالء هذا الموضوع عناية خاصة-القرن الماضي
المؤتمرات العامة والمجالس الخاصة من قبل المهتمين بالتطبيقات العملية 

 وهو مما يحمد للمؤلف، ومنها االهتمام ،سات والمصارف المالية اإلسالميةللمؤس
ببعض القضايا وإبرازها والتفصيل فيها مثل مالية المنافع ونظرة الشريعة للمال، 

م وغير  ورواجه مع التعريج على أمر تقسيم المال إلى متقوهوحضها على دوران
ومن .  الوضعية غيرها من الشرائع مما انفردت به شريعة اإلسالم عن)١١(ممتقو

اإليجابيات كذلك اإلتيان على جملة من المقاصد الخاصة بالتصرفات المالية مما 
يرد لم  أو إضافة ما ،يمهد السبيل لمن يأتوا بعده بالتفصيل في بعض ما ورد

 فإنه يحمد للكاتب اوأخير. شطط أو االقتباس لصون التعامالت من الزيغ والذكره
 أو إتباعهبحكم من أصحاب النفس المنفتح غير المتحيز لمدرسة أو رأي أنه كان 
 أو ا ودليله مضطربارأي مرجوحذلك الوإن كان  ، في المسائل الفرعيةميله إليه

 مسألة الشروط من أمثلة ذلك ، التي تناولها، وهذا واضح في القضايااضعيفً
يه محنبلي، خاصة علَواألخذ بـها، بل والتوسع فيها كما هو شأن المذهب ال

  . عليهما الرحمة والرضوانالكبيرين ابن تيمية وابن قيم الجوزية
                                                

عمد إلى هذا التقسيم فقهاء الحنفية، ويعنون بالمال المتقوم ما حيز بالفعل، وأباح الشارع ) ١١(
االنتفاع به في حال السعة واالختيار، أما غير المتقوم فهو ما لم يحز بالفعل، أو حيز 

أما . ولكن الشارع حرم االنتفاع به في حال السعة واالختيار كالخمر والميتة والخنزير
 فإنـهم لم يعمدوا لهذا التقسيم ألنـهم لم يعتبروا الشيء ماالً إال إذا انتفع به الجمهور

ا اانتفاع٨٧–٨٦: هـ، ص ص١٤٢٣، شبير. [مشروع.[  
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 في بعض المسائل والتفصيل  العمق عدمأما في جانب السلبيات فمنها
فمن . بدا لي بأنه على صلة وثيقة بالموضوع مما  اآلخربعضال تناولعدم و

 الكبير في ضبط معامالت  كقيمة لها أثرها)العدل( العمق والتفصيل  عدمأمثلة
والعدل في المعامالت المالية وما يتعلق " : بقوله، وقد أشار المؤلف لذلكالناس

بـها أن يكون التعامل في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات مبني على 
ال والشروط، فال يبخس أحد حق أحد، وإيفاء كل طرف بما عليه من االلتزامات 

 ، إال أنه لم يتوسع فيه]٣٠٢: ص[ "غير وال كبيريخدعه، وال يظلمه في ص
 كوضع الشروط بتناول بعض األمثلة مما هو مطبق في معامالت الناس اليوم،

 وتصميمها بطريقة تخدم المصلحة الكلية لطرف على حساب طرف آخر،
 وعادة ،معه تطبيق أحكام وآثار عقد بعينهعب صوتركيب العقود ودمجها مما ي

جد ن حيث ،مر على العقود التي تربط المؤسسات المالية بزبائنهاما ينطبق هذا األ
إن كانت العملية أنـها صممت بطريقة يتحمل الزبون فيها كل التبعات حتى و

، الممارسة التجارية وما يترتب عليه من مخاطر معروفة في تحمل مسمى البيع
نازل وهو  يستخدم لشراء الزبائن للم)١٢(أو في عقد يطلق عليه مسمى اإلجارة

في حقيقته بيع، لكن تم الدمج بين عقدي اإلجارة والبيع ليزيل كل المخاطر التي 
 .من الممكن أن تتعرض لها المؤسسة المالية إذا ما أخذ بالعقدين بشكل منفصل

ها ـ في نماء األموال وزيادت هذه العقودتساهم  هلهوالمتمم لهذا  األمر اآلخرو
أم أنـها تؤدي بالنسبة لمالكها، ونمائها فظها وهو ما يساهم في ح ،ودورانـها

، كما هو الحال في الطريقة فلسإلى رهن المتعامل بـها حتى الوفاء بآخر 
  ؟ التقليدية المعهودة

                                                
ريطانية التي كمثال على ذلك ما هو متداول في تعامالت المؤسسات المالية في السوق الب) ١٢(

اس أنـها بدائل لإلقراض الربوي المحرم  لشراء المنازل تسوقها على أستوفر لزبائنها صيغًا
  .(Ijara Plan)، أو برنامج اإلجارة (Murabahah Plan)بمسمى برنامج المرابحة 
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 بعض القواعد فيما يتعلق بجوانب لم يذكرها المؤلف يمكن اإلشارة إلىو
 لعقودلعبرة في اأمثلة ذلك امن ؛  لها أثرها الكبير في صحة العقودالفقهية التي

 على بواسطتها التي يتم االلتفاف )١٣(للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني، والحيل
 الممارسات بعيدة عن حقيقة  بينمابعض المحظورات باستعمال مسميات شرعية

 ى اإلتيان عل معهمما ال يتصوروالمجال في هذا الموضوع يطول . تلك المسميات
 أصولهلكن اإلشارة إلى  ،ا ومكانًا زمانًالحيز المحدد في مثل هذا  شواردهجميع

  .في هذا المجالشمولية  أكثر اجعل من الكتاب مرجعسي  كان المهمةوتطبيقاته

 جميع األمثلة على وجه التقريب من كتب أخذ اأيضيات ب السل ومن
في ذلك بذكر أمثلة لها صلة بما هو مطبق من ااألقدمين، فلم ألمس تجديد 

 الناس اليوم، مما يضفي على الموضوع حيوية حياةت أو عقود في معامال
وهذه سمة تكاد تنطبق على معظم الدراسات التي تتناول فقه المعامالت . اورونقً

ذات األمثلة وال يجتهدون  -إال ما شذ وندر -ن وحيث يستل الكتاب أو المتحدث
من غير  -ي يساهم وهذا في اعتقاد. في استخراج ذلك من تطبيقات الناس اليوم

 التي حواها تراثنا هائلةثروة العلمية ال في زيادة فجوة عدم االستفادة بين ال-قصد
 . الفقهي الجليل وبين قطاعات كبيرة من الناس

 في ا متمشي،ة طرق التكسب في ثالثهومما يؤخذ على المؤلف كذلك حصر
 وعدم ،الصناعةالزراعة والتجارة ووهي  ،ذلك مع ما أورده الشيخ ابن عاشور

اإلشارة إلى مجالين لهما أهميتهما البالغة ودورهما البارز في االقتصاديات 
 ، في استدراكنا هذا، وهي األهمفالخدمات.  أال وهما الخدمات والمعرفة،المعاصرة

                                                
موضوع الحيل باب واسع وفيه تفصيل واختالف في وجهات النظر بين الفقهاء، وما ) ١٣(

يريد تغيير نتحدث عنه هو االستعمال الغالب الذي ورد فيه الذم ألن الذي يعمد إلى ذلك 
والحيل تجري عليها . الحكم الشرعي أو إبطال حق الغير بما يحقق مصلحته ويخدم هواه

األحكام الفقهية الخمسة المعروفة؛ الوجوب والندب واإلباحة والكراهة والتحريم، انظر 
  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، بوبشيشتفصيالت ذلك 
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تساهم بشكل كبير في النمو االقتصادي وبالتالي توفير فرص عمل ال أضحت 
ت مس، أما المعرفة فقد أ)١٤( والناهضة المتقدمةيستهان بـها في اقتصاديات الدول

صناعة تتناولها المؤتمرات وتعقد لها الورش والندوات تحت مسمى اقتصاد 
ادة معدالت  لدراسة سبل كيفية االستفادة منها وتطويرها بما يساهم في زيالمعرفة

  . النمو االقتصادي

 والتقعيد لماليةد الشرعية الخاصة بالمعامالت ااصقم الاستخراج وإبرازإن 
زيلها على الوقائع والتعامالت المنتشرة هنا وهناك لهو من األبواب ـتنلها مع 

 حتى تقل التطبيقات )١٥(التي ينبغي أن تولى لها األهمية الكبرى والغاية القصوى
. واأللصق بـهاالبعيدة عن مرادات الشريعة وتحل محلها التخريجات األقرب 

ود بالنفع بما يع وتكثر  تنمو تتداول ثمفي أموالثمار ذلك بعض يرى الناس ول
 قلتني وحتى .على قطاعات واسعة من المجتمع بدل دورانـها بين فئات محدودة

 من طرح الحلول الجزئية واللجوء -العمل المصرفي اإلسالمي - بموازاة ذلك
ذل إلى البدائل االضطرارية إلى تقديم المبادرات النقية من الشوائب والشبهات، وب

صرفي إلقامته بصورة موافقة ألصول الشريعة كما مالجهود للتأصيل للعمل ال
استخلصها الفطاحل أمثال العز بن عبدالسالم والقرافي وأبي اسحاق الشاطبي، 

  .)١٦(وابن تيمية وابن القيم، وما قرروه باالستنباط من نصوص الكتاب والسنة

                                                
 لالقتصاد األمريكي أن  بالنسبةم٢٠٠٦فعلى سبيل المثال أظهرت إحصائيات عام ) ١٤(

، أما )٢٠,٤(من حجم القتصاد، بينما شكلت الصناعة نسبة ) ٧٨,٦(الخدمات تشكل 
  : المصدر). ٠,٩(، حيث بلغت )١(الزراعة فلم تصل نسبة مساهمتها 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States  
د الفقيه لتوخي مراد الشارع الحكيم من ألن المقاصد بمثابة المصباح الذي يقو) ١٥(

تشريعاته، يجد فيها العون األكبر الستنباط أحكام صحيحة، لتوقيعها على المكلفين، دون 
  ].١٧: هـ١٤٢٧، أبو سليمان. [حرج، أو إعنات

  .٢: هـ١٤٢٨، السالمي) ١٦(

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States
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