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ملخص
"توهم الربا كالعلم ب "و قا ا املقري املالكي يف قواعدا .1إ ا تُبني مدى شرطية
حتقق التماثل يف مبادلة اعموال الربويةو ولكا ملا قال املقري بعد القاعدة السابقة" :قد يباح
بعو الربا عند مالك :إما للمعروف كاملبادلةو أو للرفق0"...و تَبني مدى قدرة القيّم يف

صرف املعاملة ما البساد إىل الصحةو بل إن االرتباق جعل الشرع سببا الستثناء القرض
ما ربا النسيلة اجملم علي و كل ذلك الستثارة املواساة والتعاطف والتواد يف قلا املسلم إذا
ما أريد لألخوة اإلميانية أن تكون أحد العوامل اعساسية لرتابع اجملتم املسلم ودميومت .
وباملقابل ملا ر الشرع عا مجلة ما التصرفات كالنرشو والبي علر البي و والسوم علر
السومو وكل ما يعكر صبو اعخوة اإلميانيةو أراد برلك ةاية حلمة اجملتم ما أسباف
التباغو والتحاسد والتبرق.
إن مثة نيائر روعي فيصا مقصد املعروف والرفقو فاليرر ال يراعر ولو كان فاحشا يف
التصرفات ال يقصد منصا اإلحسان الصرفو كما يف باف التربعات .كما أن مثة قواعد
 أستاذ حماضر جبامعة البليدة0و ا زائر.
 -1القواعــدو عو عبــد اا حممــد بــا حممــد املقــري ا ــدو دراســة وحتقيــق :حممــد بــا حممــد الــدرداوو إشـراف :د .علــي ســامي
النرار رسالة دكتوراا :دار احلديأ احلسنيةو الربااو السنة1422 :ه1282/م)و قاعدة رقم874:و ص.348
 -0قواعد املقريو قاعدة رقم872:و ص.342
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رجأ ا واز فيصاو كقاعدة "ض وتعرل"و النطوائصا علر براءة الرممو وهو مقصد يتطل
إلي الشرعو ويتضما رف الضرر عا املدياو فان يف براءة ذمت علي ل ما اعسرو عن
الير املديا يسمر :أسريا.
إن ذلك التطل لرباءة ذمة املديا رتا علي الشرع تكبري الرنوفو فقد روى مسلم
ح
ح
اخلَْحري َشرء إحالَّ
وج ْد لَ ُ حم َا ْ
ا َر ُجل ة َّْا َكا َن قَـْبـلَ ُك ْم فَـلَ ْم يُ َ
قول صلر اا علي وسلم « ُحوس َ
ْ
ح
ع النَّاس وَكا َن م ح
ال :قَ َ
وسرا فَ َكا َن يَحْ ُم ُر حغ ْل َمانَ ُ أَ ْن يـَتَ َر َاوُزوا َع حا الْ ُم ْع حس حرو قَ َ
ال اللَّ ُ
أَنَّ ُ َكا َن ُخيَال ُ َ َ ُ
ح
ك حمْن ُ َجتَ َاوُزوا َعْن ُ »1و وقد مساا القرآن صدقة يف قول تعاىلَ ﴿:وإِ ْن
َح ُّق بح َرل َ
َعَّز َو َج َّلَْ :ا ُا أ َ
َكا َن ذُو عُسرةٍ فَـنَ ِررةٌ إِلَ مي ٍ
س َرة َوأَ ْن تَ َ
ص َّدقُوا َ ْيـ ٌر لَ ُف ْ إِ ْن ُك ْنتُ ْ
َْ َ
َ
َْ
تَـ ْعلَ ُمو َن( ﴾ )082البقرة)و ناهيك عا النصوص املرغبة يف إنيار املعسر رفقا ب و ودفعا
حلرج و ويف تسميت صدقة دعوة لتكثرياو وترويو النبا علر التحلي ب .
ويضاف إىل ذلك كل تلك النصوص الدافعة إىل استحضار الرفق ورف الينب
واستبعاد استيالل حاجات الناس وضروراهتمو واجتناف الصيد يف ماسيصمو وتقد املصلحة

العامة علر املصلحة اخلاصة يف سلوك االقتصادي للمسلم.
فالبحأ يركز علر بيان مدى أثر القيّمو ومنصا املعاملة باملعروف والرفق يف حياة
املسلم االق تصاديةو وبيان ماالت الينب واالستيالل وا ش والطم واالحتكار وغريها ما
رذائل النباو وشصواهتا الطافحةو ليا فقع علر املتصف ااو بل علر اجملتم برمت و وما
تبرزا ما اختالل وعبع وهزات يف املنيومة االقتصادية واملنيومة االجتماعية.

 -1أخرج ـ مس ــلم يف ص ــحيح و واعت ـ ب ـ  :أب ــو ص ــصيا الكرم ــي الري ــاض :بي ــذ اعفك ــار الدولي ــةو 1412ه1288/م)و
املساقاةو باف فضل إنيار املعسرو رقم1521:و ص.232
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مقدمة:
لقد أقر كثري ما الساسة وصناع القرار وخرباء االقتصادو ومدراء أكرب البنوك العاملية
بحن ما أساف اعزمة العاملية بُعدها عا استحضار اعخالق والقيم يف تعامالهتا امل تلبةو
كما أقروا أن شيوع طبقة ما السماسرة الريا كان ُّصم الرئيا االصطياد يف ماسي طالي
االقرتاضو وسعيصم احلثيأ إىل رف معدالت البائدة دون النير إىل قدرة املقرتضني املاليةو
باإلضافة إىل انتشار أساليا االستيالل والينب والبساد بكل صوراو ح أضحر ذلك عرفا
وهاهرة ال تنبك عا املمارسات املاليةو كل ذلك وغريا دف بكل أوللك إىل ضرورة تلقيأ
االقتصاد العاملي جبملة ما املباد اعخالقية.
إن تلك الدعوة حتمل اعرتافا صرةا باالستنراد باعخالق أو قل بالدياو كما ذكر
ذلك فوكوياما يف كتاب "الثقة"و فقال....":عن الديا يقدم الوسائل إلضباء الصبة الراتية
علر القواعد والقوانني الناهمة للسلوك الالئق يف السوق" .1كما أن تلك الدعوة متثل
استباقة أملتصا ما هصر للعيان ما موجة تسونامي هزت كربى االقتصاديات العامليةو وأنررت
بارتدادات جد قاسية مسذ اعصل والتاب ما البنوك والشركات.
إن تلك االستباقةو وما تنطوي علي ما مراجعة ملباد كانذ تعد ما اعجبديات
وما املسلمات ال ال ميكا العدول عنصا يف أي هرفو عرب عنصا البيلسوف أندري كونذ
سبونبيل قائال":إن الرأمسالية ال ميكا أن تكون أخالقية وال ضد اعخالقو ولكنصا وببساطة
خارد اعخالق"0و إ م التبتوا إىل ما قال بعضصم يف أحد مقالت بقول ...":فلو كانذ بنوكنا
 -1اني ــر :مقاص ــد املع ــامالت ومراص ــد الواقع ــاتو عب ــد اا ب ــا احملب ــومه ب ــا بي ـ ـ و الطبع ــة الثاني ــة القاهرة :مطبع ــة امل ــدلو
0212م)و ص.01
 -0انير :املصدر نبس  :ص.01
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ا شعة احرتمذ ولو قليال الشريعة لكنا يف وض أحسا" .1نعم الشريعةو ومصدرها اعول
القرآن الكر و إ ا قبزة عطر ببال أحد إذا ما استصحبنا ما ةمل العا اليرو يف ذاكرت
ما مواقف عدائية جتاا اإلسالم وقيم و وما تنطق ب وسائل إعالم ما وصم اإلسالم بش
النعوت ما هالميةو وبربريةو و.....و ناهيك عا االستصزاء برموزا وطقوس و والتمييز
العنصري جتاا معتنقي ح شكل ذلك هاهرة اصطلأ عليصا باسم إسالمو فوبيا)و وهرا ما
دف دولة رئيا الوزراء الرتكي :رجا طيا أردوغان مؤخرا إىل ضرورة إحلاقصا مبعادة السامية
والباشية يف عدها جرمية ضد اإلنسانية.0
ويف الوقذ ال تكثر في نداءات االستياثة لل رود ما اعزمة االقتصادية تنضم
إليصا أصوات أخرى حمررة ما أزمة أخالفية أشد فتكا هتدد فطرة اإلنسانو والنسيف
االجتماعي واعسري والتواجد اإلنسالو سببصا العوملةو واختزا ا لإلنسان يف بُعدا اليرائزيو
ومصادرهتا لل صوصية الثقافية والدينية واالجتماعية للشعوف واجملتمعاتو وما مصادقة
أغلا الربملانات اعوروبية علر تقنني زواد املثليني 3وسعي الواليات املتحدة يف االجتاا نبس
إال دليال علر توج يف خمالبة البطرةو وأبسع املباد ال اتبقذ الشرائ السماوية علر
مراعاهتا.

 -1انير :املصدر نبس  :ص.01

 -0انيرhttp://magmj.com/index.jsp?inc=5&id=12436&pid=3504&version=221 :و
تاريخ املعاينة .0214/23/10
 -3انيرhttps://theweek.com/article/index/242703/11-countries-where-gay- :
marriage-is-legalو تاريخ املعاينة.0214/23/14 :
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إن هرا االستباقة أو قل ا بةو وإن جاءت متحخرة إىل حد ماو ال ندري هل ترتجم
إىل أفعال ةلوسة تطال العمليات املصرفية والبنكية واععمال املالية أم أ ا تيل عرد صرخة
يف واد؟
إن هرا الشريعة الربانيةو وهي ترسم لإلنسانية منصاجا حياتيا يكبل السعادة الدنيوية
واعخروية ربطذ تشريعاهتا وبنتصا علر غايات وأسرارو وما تلك التشريعات التصرفات
املالية .وبعد االستقراء والتتب مليان الشريعة وقف املقاصديون علر ا موجصات كربى
للمعامالت املالية :رواجصا .ووضوحصا وحبيصا وإثباهتا والعدل فيصا.1
إذن ما مقاصد املعامالت املالية :العدل فيصاو ويرتتا علر ذلك أن تكتسا بوج
غري ها و وما مراعاهتا أن يسلك البرد واجملتم العدالة .وبناء علر هرا املقصد جاءت
النصوص بتحر مجل ما احليلو ما صورها أن يربأ طرف ليتضرر آخرو والنّرشو وغري
ذلك .وال يبعد أن يقال إن قاعدة حتر أكل أموال الناس بالباطل تولدت عا هرا املقصد.
وهي ال تنضم إىل الربا يف إفساد املعامالت الربويةو فقد أرج ابا العرو يف أحكام أن
سبا فساد التصرفات املالية إىل قسمني اثنني :الرباو والباطلو مدخال اليرر يف الباطل.0
املوج أن يستحضر املسلم يف سلوك االقتصادي مقصد
إن ما صور تبعيل هرا ّ
املعروف والرفقو كيف ال وقد رعاا الشارع احلكيم يف مجلة ما التصرفات املالية وجودا
 -1انير :مقاصد الشريعة اإلسالميةو حممد الطاهر با عاشور تونا :الشركة التونسية للتوزي و 1278م)و ص.175
 -0انير :أحكام القرآنو أبو بكر حممد با عبد اا با العروو حتقيق :علي حممد البراوي بريوت :دار املعرفةو دون
تاريخ)و د1و ص.044
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وعدماو فتطعيم املسلم لسلوك االقتصادي برلك املقصد ما هو إال ترمجة عملية ملا نطقذ ب
املوج ما جصةو وما احتضا ا ملقصد الرفق واملعروف علر
النصوص الشرعية ما تبين ذلك ّ

وج اخلصوص ما جصة أخرى.
وهنا تثور تساءالت:
 -1يف أي تصرفات روعي مقصد املعروف والرفق ما حيأ العدمو ويف أيصا روعي ما
حيأ الوجود؟
اتكحت يف إجازهتا علر مقصد الرفق

 -0وما هي التطبيقات والنوازل البقصية ال
واملعروف؟
 -3وما اآلثار املتولدة عند حضور أو فقد مقصد الرفق واملعروف.

ولإلجابة عا تلكم التساءالت سنعقد ثالثة مباحأ:
املبحأ اعول :تصرفات مالية روعي فيصا مقصد الرفق واملعروف ما حيأ العدم.
املبحأ الثال :تصرفات مالية روعي فيصا مقصد الرفق واملعروف ما حيأ الوجود.
املبحأ الثالأ :تطبيقات ونوازل البقصية اتكحت يف إجازهتا علر مقصد الرفق واملعروفو
وتطبيقات منعذ لبقد ذلك املقصد.
ويف ثنايا تلك اإلجابات تضمني لآلثار املتولدة عند فقد أو حضور مقصد املعروف
والرفقو وبيان للكليات والقواعد ال ارتكزت يف تقعيدها علر هرا املقصدو كما ذيلذ تلك
املباحأ خبامتة.
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المبحث األول
تصرفات مالية روعي فيها مقصد الرفي والمعروف من حيث العدم

استصل ارا التصرفات مراعاة لقاعدة :درء املباسد أوىل ما جلا املصاحو فصي
تصرفات علل التحر فيصا ليياف ذلك املقصدو وحل حمل االستياللو واليلمو
واخلصوماتو واخليانةو واخلداعو والتصديد لرابطة اإلميانو وحلقوق املواطنةو وللقيم اإلنسانية
املشرتكة.
ويحيت يف مقدمة تلك التصرفات ربا النسيلة الري شدد يف حترمي وأدرد يف خانة
الكبائرو كما أن حترمي حتر مقاصد ال حتر وسائل .وبالتا يصنف يف املقصد الضروريو
بل يرد يف غريا وعيد مثل و فقد ذكر الرازي أن ما مقاصد حتر الربا:
 إن يبضي إىل انقطاع املعروف واملواساة واإلحسان بني الناس. إن اليالا يف املقرض أن يكون غنياو ويف املستقرض أن يكون فقرياوفلو أبيأ الربا لتمكا اليين ما أخر مال الضعيف.1
إذن شبصة االستيالل في قويةو ووجودها ينم عا نبا قد مللذ جشعاو
وأنانية ال تراعي إالّ وال ذمة.
وينضم إىل حتر الرباو حتر أكل أموال الناس بالباطلو فقد قال سبحان يف
ِ
ْح َّف ِام لِتَأْ ُكلُوا فَ ِري ًقا
سورة البقرة﴿ َوَال تَأْ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُف ْ بَـ ْيـنَ ُف ْ بِالْبَاط ِم َوتُ ْدلُوا بِ َها إِلَ ال ُ
َّاا بِ ِْ
ِم ْن أ َْم َو ِال الن ِ
اإلوْ ِ َوأَنْـتُ ْ تَـ ْعلَ ُمو َن(﴾)488و قال ابا العرو" :هرا اآليةو ما

 -1مباتيأ اليياو ف ر الديا الرازيو الطبعة اعوىل بريوت :دار البكرو 1421ه1281/م)و د7و ص.25-24
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قواعد املعامالتو وأساس املعاوضات"1و والباطل يدخل في مجلة ما صور اخلداع
واليصوف وجحد احلقوقو وكلصا ا حر فيصا اإلحسان واملعروفو ومتحو فيصا طييان
النبا باستيالئصا علر أموال اليري بحي وسيلة كانذو كما زالذ فيصا طيبة نبا كل
واحد ما املتعاملني.
وما أكل أموال الناس بالباطلو بيوع اليررو فصي هلم وعداوة وبيضاءو وما
تبضي إلي ا صالة واخلطر إىل اإلضرار بالناس يف أموا م وأنبسصم.
وما التصرفات ال هتدد اعخوة اإلميانيةو وحلمة اجملتم برمت ما جاء يف قول صلر
ض ُك ْم
ضواو َوَال تَ َدابـَ ُرواو َوَال يَبح ْ بـَ ْع ُ
اج ُشواو َوَال تَـبَا َغ ُ
اس ُدواو َوَال تَـنَ َ
اا علي وسلمَ«" :ال َحتَ َ
ح
ح
ح
ح
ح ح
َعلَر بـَْي ح بَـ ْع ٍ
وو َوُكونُوا عبَ َاد اا إح ْخ َوانا الْ ُم ْسل ُم أ ُ
َخو الْ ُم ْسل حمو َال يَيْل ُم ُ َوَال َخيْ ُرلُ ُو َوَال َْةق ُراُ
ح
ا مَّر ٍ
ح
ح
ات «ح َس ح
التَّـ ْق َوى َه ُ
ا ْام حر ٍ م َا الشَِّّر أَ ْن َْةقَر أ َ
َخااُ
اهنَا» َويُشريُ إح َىل َ
ص ْد حراح ثََال َ َ
ْ
ح
ح
ح
ح
ض ُ»0و فبي ن احلديأ اقرتان
الْ ُم ْسل َمو ُك ُّل الْ ُم ْسل حم َعلَر الْ ُم ْسل حم َحَرامو َد ُم ُو َوَمالُ ُو َوع ْر ُ
النصي عا التحاسد والتباغو والتدابرو أي ال تتعاطوا أسباف كل ذلكو اقرتان بالنصي عا
البي علر البي و والنَّرش3و وهرا في تلميأ قوي أن البي علر البي والنرش وما ينطويان
علي ما خداع وحتايلو يبضي كل إىل التقاط والتدابر والتباغوو كما أن يف قول صلر اا
 -1أحكام القرآنو ابا العروو د1و ص.22
 -0أخرجـ ـ الب ــاري يف ص ــحيح و الطبع ــة اعوىلو واعتـ ـ بـ ـ وخدمـ ـ  :حمم ــد زه ــري ب ــا ناص ــر الناص ــر دار ط ــوق النر ــاةو
1400ه)و اعدفو ب ـ ــاف م ـ ــا ينص ـ ــر ع ـ ــا التحاسـ ــد والتـ ــدابرو د8و ص12و ومسـ ــلمو املصـ ــدر السـ ــابقو رقـ ــم0524:و
ص1235و واللبع ل .
 -3النرش :أن تعطي يف سلعت أكثر ما مثنصاو وليا يف نبسك شراءها فيقتدي بك غريك .شرح حدود ابا عرفة املوسوم
ا داية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابا عرفة الوافية -و عو عبد اا حممد اعنصاري الرصاعو الطبعة اعوىلو
حتقيق :حممد أبو اعجبانو الطاهر املعموري بريوت :دار اليرف اإلسالميو 1223م)و د1و ص.355
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علي وسلم« :وُكونُوا حعباد ح
اا إح ْخ َوانا» تحكيد أن التعامل بني اإلخوة البد أن يكون مبنيا
ََ
َ
علر الرفق والشبقة واملالطبةو عن هرا هو الشحن اعخوةو فبي إذن التركري اا ومبضامينصاو
ح ح ٍ
حح
ح
ح
ح
وقد قالَ« ":ال تَـنَ َ
اج ُشواو َوَال يَب ح الْ َم ْرءُ َعلَر بـَْي ح أَخي و َوَال يَب ْ َحاضر لبَادو َوَال َخيْطُا الْ َم ْرءُ
ح ح حح
ُخَرى لحتَكْتَ حب َئَ 1ما حيف إحنَائح َصا».0
َعلَر خطْبَة أَخي و َوَال تَ ْسح حَل الْ َم ْرأَةُ طََال َق ْاع ْ
إن النصي عا البي علر البي ليا خاصا باملسلمنيو وإن كان فيصم أوكدو فصو
يتعدى إىل غري املسلمني كما ذها إىل ذلك مجاهري أهل العلم3و فالقيد يف احلديأ أغلي
ال مبصوم ل .
وقد ورد يف احلديأ السابق النصي عا بي حاضر لبادو وقد جاء مقرونا بالنصي عا
َّوا
تلقي الركبان يف حديأ آخر م باقي املناهيو فبي قول صلر اا علر وسلم« :الَ تَـلَق ُ
ح ح ٍ
ض ُك ْم َعلَر بـَْي ح بـَ ْع ٍ
صُّروا
ُّ
الرْكبَا َنو َوالَ يَبح ْ بـَ ْع ُ
اج ُشواو َوالَ يَبح ْ َحاضر لبَادو َوالَ تُ َ
وو َوالَ تَـنَ َ
اع َصا فَـ ُص َو حخبَْحري النَّيََريْ حا بـَ ْع َد أَ ْن َْةتَلحبَـ َصاو إح ْن َر حضيَـ َصا أ َْم َس َك َصاو َوإح ْن َس ح طَ َصا
اليَنَ َمو َوَم حا ابْـتَ َ

 -1لحتَكْتَ حب َئ) :وهو با مز افتعال ما كبحت اإلناء إذا قلبت وأفرغذ ما في  .انير :فتأ الباري شرح صحيأ الب اريو
عةد با علي با حرر العسقاللو رقم كتب وأبواب وأحاديث واستقصر أطراف  :حممد فؤاد عبد الباقيو قام باخراج
وتصحيأ جتارب وأشرف علر طبع  :حما الديا اخلطيا بريوت :دار املعرفةو بدون تاريخ)و د2و .002
 -0أخرج الب اريو املصدر السابقو البيوعو باف ال يبي علر بي أخي وال يسوم علر سوم أخي ح يحذن ل أو يرتكو
د3و ص22و مسلمو املصدر السابقو النكاحو باف حتر اخلطبة علر خطبة أخي ح يحذن أو يرتكو رقم1413:و
ص552و واللبع ل .
 -3انيــر :التمصيــد ملــا يف املوطــح مــا املعــال واعســانيدو عو عمــر يوســف بــا عبــد اا بــا عبــد الــرب النمــري القــرطيو الطبعــة
الثانيــةو حتقيــق :عموعــة مــا البــاحثني احملمديــة-امليــرف :-مطبعــة فضــالةو مــا1227م1280 -م)و د13و ص-318
312و ط ــرح التثري ــا يف ش ــرح التقري ــاو لـ ـزيا ال ــديا أو البض ــل عب ــد ال ــرحيم العراق ــي بريوت :دار ال ـرتاا الع ــروو ب ــدون
تاريخ)و د2و ص.71
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صاعا حم ْا متٍَْر»1و إن كل تلك املناهي تشرتك يف كو ا مدعاة لل صومات والشقاق
َرَّد َها َو َ
والتدابرو واليشو واستبحال لألنانيةو ومراعاة للمصلحة الراتيةو وإغبال لإلحسان والرفق.
قال الباجيو وهو ييوص يف أغوار ي صلر اا علي وسلم عا بي حاضر لبادو
وعا ي لتلقي الركبان":وما جصة املع  :أ م ال يعرفون اعسعارو فيوشك إذا تناولوا البي
عنبسصم اسرتخ منصم ما يبيعونو عن ما يبيعون أكثرا ال رأس مال م في و ع م
يشرتواو وإ ا صار إليصم باالستياللو فكان الرفق مبا يشرتي أوىل م أن أهل احلواضر هم
أكثر اإلسالمو وهي مواض اعئمةو فيلزم االحتياا ا والرفق مبا يسكنصا"0و ويقول يف
موض آخر ":مينعون–أي أهل اعرياف-ما إضعاف املصر باخراد الطعام من و عن إذا
يكا بد ما إتالف ا صتني كانذ مراعاة بقاء املصر أوىل".3
إن هرا النيرة املقاصدية ما الباجي تؤسا لقاعدة مبادها :أن الرفق واملعروف
يتباوت سا كثرة املصاح وقلتصاو وأن عند التعارضو وعند طرح سؤال :ما أوىل بالرفق؟و
فيكون ا واف :الرفق يكون يف جصة املصلحة العامة.
إن الوقوف إىل جانا املصلحة العامةو وأ ا أحق باملعروف والرفقو هو ما تضمن
ي صلر اا علي وسلم عا االحتكارو حيأ قالَ« :ال َةتَ حكر إحَّال خ ح
اطئ»4و قال املازري:
ْ ُ َ
 -1أخرج الب اريو املصدر السابقو البيوعو باف النصي للبائ أن ال ةبل اإلبل والبقر والينمو د3و ص 71واللبع ل و
مسلمو املصدر السابقو البيوعو باف حتر بي الرجل علر بي أخي وسوم علر سوم وحتر النرش وحتر التصريةو
رقم1515:و ص.215
 -0املنتقر شرح موطح اإلمام مالك با أناو أبو الوليد سليمان با خلف الباجي اعندلسيو الطبعة الثالثة بريوت :دار
الكتاف العروو 1423هـ1283/م)و د5و ص.123
 -3املصدر نبس  :د5و ص.12
 -4أخرج مسلمو املصدر السابقو املساقاةو باف حتر االحتكار يف اعقواتو رقم1225:و ص.255
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"أصل هرا مراعاة الضررو فكل ما أضر باملسلمني وجا أن ينبر عنصم"1و وقد ّبني ةىي با

عمر اعندلسي كيبية نبي بقول " :أرى أن يباع عليصم [احملتكريا]و ويكون م رأس ما مو
والربأ يتصدق ب أدبا مو وينصوا عا ذلكو فما عاد ضرف وطيف ب وسرا".0
إن النصي عا االحتكار إذا ضم إلي النصي عا بي الطعام قبل قبض و والنصي عا
بي الطعام بالطعام نسيلةو يبيد تبويذ الروادو وبالتا ةصل العلم بحن الرواد مقصد ما
مقاصد الشريعةو وال شك أن الرواد في ما تسصيل املبادلة لتيسري حاجات اعمة ما ال
خيبرو وبرلك ةصل املعروف والرفق بعموم اعمةو إذ الناس ال يرتكون التباي .
إن اعخوة اإلميانية وحقوق املواطنةو بل املباد اإلنسانية املشرتكةو منصا العدالةو
فكل ذلك يقتضي أن تعامل الناس مبثل ما حتا أن يعاملوك ب و واقتضائصا :أن ال خالبةو
وال غنبو وال خيانة.
وما أبش صور اخليانة واخلديعة املقيتة ونكأ العصود أن يحيت إليك ما يستحمنكو
فيقول لك :بعين بسعر السوق أو بعين كما تبي للناسو فتستيل جصل و فنزيد علي زيادة
فاحشة .إذ إن ما ارتكبت ما غنب ي ُوصف بحن رباو وهرا الوصف يُ ّبني مدى قبح وشناعت و
كما أن يُ ّبني أن مقرتفي ةا ال مروءة ل وال أخالقو فقد صلر اا علي وسلم« :غنب
املسرتسل ربا»3و وعجل ما في و فان يرد ويبسخ بامجاع1و ويرج علي و فيحخر ما بقي ما
-1املعلم ببوائد مسلمو أبو عبد اا حممد با علي املازريو حتقيق :حممد الشاذ النيبر تونا :الدار التونسـة للنشـرو بيـذ
احلكمةو ا زائر :املؤسسة الوطنية للكتافو 1288م)و د0و ص.300
 -0أحكام السوقو ةىي با عمر اعندلسيو الطبعة اعوىلو قدم ل وحقق  :حممود علي مكي القاهرة :مكتبة الثقافة
الدينية1404 :ه0224/م)و ص.77
 -3أخرج البيصقي يف سنن الكربىو الطبعة اعوىل حيدر آبادو ا ند :مطبعة علا دائرة املعارفو 1350ه) البيوعو
باف ما ورد ىف غنب املسرتسلو د5و ص342و وقال عن العراقي يف عرجي عحياء علوم الديا لليزا املوسوم ب ـ"امليين عا
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سعر السوق0و وهرا ةا جيا علر وا احلسبة إنكاراو وهرا مبنزلة تلقي السل و فان القادم
جاهل بالسعر.3
إن ما أساسيات العقود أن تتم بني املتعاقديا وقد حتال بالصدق واعمانة مبيّنني ما
يف املعقود علي ما أوصاف تتعلق اا أغراض الناسو غري كامتني للعيوف أو مدلسنيو فقد
ان بح ْح
جاء عن صلر اا علي وسلم قول « :الْبـيِّـع ح
ص َدقَا َوبـَيَّـنَا بُوحرَك
اخليَا حر َما َْ يـَتَـ َبَّرقَاو فَحا ْن َ
ََ
4
ََُما حيف بـَْيعح حص َماو َوإح ْن َك َربَا َوَكتَ َما ُححم َق بـََرَكةُ بـَْيعح حص َما» و فالربكة م الصدقو وحمو الربكة م

اخليانة والكرف.5

ةل اعسبار يف اعسبار يف عريف ما يف اعحياء ما اعخبار" القاهرة :مطبعة الشعاو دون تاريخ)" :إسنادا جيد"و
د5و ص.788
 -1انير :املقدمات املمصدات لبيان ما اقتضت املدونة ما اعحكام الشرعيات والتحصيالت احملكمات عمصات مسائلصا
املشكالتو أبو الوليد ابا رشدو الطبعة اعوىلو حتقيق :حممد احلري بريوت :دار اليرف اإلسالميو 1288م) د0و
ص132و املازريو املصدر السابقو د0و ص.052
 -0ةي با عمرو املصدر السابقو ص.72
-3الطرق احلكمية يف السياسة الشرعيةو ابا القيم ا وزيةو حتقيق :حممد مجيل غازي القاهرة :مطبعة املـدلو بـدون تـاريخ)و
ص.300
 -4أخرج الب اريو املصدر السابقو البيوعو باف إذا بني البيعان و يكتما ونصحاو د3و ص58و ومسلمو املصدر
السابقو البيوعو باف الصدق يف البي والبيانو رقم1530:و ص.201
 -5ارة النبوس وحتليصا مبعرفة ما ا وما عليصا-شرح خمتصر الب ـاري-و البـا أو مجـرة اعندلسـيو الطبعـة الثالثـة بـريوت:
دار ا يلو دون تاريخ)و د0و ص.018
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إن املتعاملو وهو يف طريق إلبرام صبقات أول ما يستحضرا الصدقو والبعد عا
ْـر َوالْـ َ حـديـعـَةُ حيف النَّا حر»1و وأن جيتنا اعيـمـان
اخليانة واخلديعةو فبي ال ـحـديأ« :الْ َـمـك ُ
ح
لس ْل َع حةو ُم ْـم حح َقة لحْلبَـَرَك حة»0و أي «اليمني
ف ُمنَـ ِّب َقة لح ِّ
الكاذبة الباجرةو فبي الـحـديأ« :احلـَل ُ
الكاذبة» كما يف رواية مسند اإلمام أةد3و ويف رواية«:ةحقة للربأ»4و ويف أخرى«:ةحقة
للكسا»5و بل جاء يف ذلك الوعيد الشديد برهاف املال والرزق وتشتيذ الشملو وفراغ
الديارو فقال صلر اا علي وسلم« :اليمني الباجرة تدع الديار بالق ».2

 -1أخرج ـ ـ ـ البيصقـ ـ ــي يف ش ـ ــعا اإلميـ ـ ــانو الطبع ـ ــة اعوىلو حققـ ـ ـ  :عب ـ ــد العل ـ ــي عب ـ ــد احلمي ـ ــد حام ـ ــد الري ـ ــاض :مكتب ـ ــة
الرشدو1403ه0223/م)و باف يف اعمانـات ومـا جيـا مـا أدائصـا إىل أهلصـاو رقـم4887:و د7و ص022-028و قـال
ابا حررو املصدر السابقو د4و ص":352إسنادا ال بحس ب ".
 -0أخرج الب اريو املصدر السابقو البيوعو باف {ميحق اا الربا ويرو الصدقات واا ال ةا كل كبار أثيم}و د3و
ص.22
 -3مسند اإلمام أةد با حنبلو الطبعة اعوىلو حقق وخرد أحاديث وعلق علي  :شعيا اآلرنؤواو وعادل مرشد بريوت:
مؤسسة الرسالةو 1412ه1225/م)و رقم7027 :و د10و ص.141-142
 -4أخرج مسلمو املصدر السابقو املساقاةو باف النصي عا احللف يف البي و رقم1222:و ص.255
 -5أخرج ـ أب ــو داود يف س ــنن و إع ــداد وتعلي ــق :ع ــزت عبي ــد ال ــدعاسو وع ــادل الس ــيد ة ـ  :دار احل ــديأو دون ت ــاريخ)و
البيوعو باف يف كراهية اليمني يف البي و رقم3335:و د3و ص232و والنسـائي يف سـنن اامشـ شـرح السـيوطيو وحاشـية
السـنديو حققـ  :مكتــا حتقيـق الـرتاا اإلســالمي بـريوت :دار املعرفـةو بــدون تـاريخ)و البيـوعو بـاف املنبـق سـلعت بــاحللف
الكاذفو رقم4473:و د7و ص.083
 -2أخرج البيصقي يف سنن الكربىو اعميانو باف ما جاء يف اليمني اليموسو د12و ص35و وقد ساق ل اعلبال طرقا
أخرىو وحكم بصحت و وقال" :ومجلة القول :إن احلديأ مبرموع هرا الطرق والشواهد ثابذ .انير :سلسلة اعحاديأ
الصحيحةو حملمد ناصر الديا اعلبال الرياض :مكتبة املعرف للنشر والتوزي و 1415ه1225/م)و رقم278:و د0و
ص.271-222
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ح
ص َحاَ .ويُ ْر َك ُر
اف إحذَا بـَ َّ َ
ني البَـيِّـ َعان َوَْ يَكْتُ َما َونَ َ
وقد بوف الب اري يف صحيح  :بَ ُ
ع حا العد ح
ول
صلَّر ااُ َعلَْي ح َو َسلَّ َمَ « :ه َرا َما ا ْشتَـَرى ُحمَ َّمد َر ُس ُ
َّاء بْ حا َخالح ٍدو قَ َ
ا ح النح ُّ
َّي َ
َ َ
الَ :كتَ َ
ح
ح
ح
ٍ
ح
اللَّ ح
صلَّر ااُ َعلَْي ح َو َسلَّ َمو حم َا
العدَّاء بْ حا َخالدو بـَْي َ امل ْسل حم حم َا امل ْسل حمو الَ َداءَ َوالَ حخْبثَةَو َوالَ
َ
َ
ُ
ُ
َغائحلَةَ.0»1
ال ريا أن تلك املباسد واملنصيات إذا ما عدمذ أو علر اعقل خبذ تُعد أحد
العوامل اعساسية لزرع الثقة لدى املتعاملنيو وإضباء الشبافية والوضوح علر املعامالتو
ووتكون قد أدت إىل استقرارهاو وجلبذ االستثماراتو ونشطذ التداولو وقللذ ما هروف
رءوس اعموالو وسرعذ وترية احلركة االقتصاديةو وخبضذ معدالت البطالةو وأنعشذ
اخلزينة العامةو وأبطحت التض مو وهيحت اعمة عن تدخل يف عصر يسودا االستقرار
االقتصاديو واالجتماعي والسياسيو وقد حلذ في بعو الرفاهية ورغد العيشو والتواصل
بني طبقات اجملتم و وقد أدى كل واحد واجب قبل أن يطلا حقوق .

 -1الَ َداءَ َوالَ حخْبثَةَو َوالَ َغائحلَةَ) :ال داء أي ال عيا يكتم البائ  .ال خبثة بكسر املعرمة وبضمصا وسكون املوحدة
بعدها مثلثة أي مسبيا ما قوم م عصدو وقيل :املراد اعخالق اخلبيثة كاإلباقو وقيل :الريبةو وقيل املراد احلرام كما عرب عا
احلالل بالطياو وقيل :الداء ما كان يف اخللق بالبتأ واخلبثة ما كان يف اخللق بالضم .وال غائلة باملعرمة أي وال فرورو
وقيل :املراد اإلباقو أو هو أن يحيت سرا كالتدليا .انير :ابا حررو املصدر السابقو د4و ص312و ود10و ص.352
 -0الب اريو املصدر السابقو البيوعو د3و ص.58
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المبحث الثاني
تصرفات مالية روعي فيها مقصد الرفي والمعروف من حيث الوجود
تشوق الشارع للتعاون والتضاما ومعاملة اآلخر بالرب واإلحسان أهصر ما أن
يستدل علي و وم ذلك نقول :إن ثابذ بالكتاف والسنةو أما الكتاف فقول تعاىل﴿ َوتَـ َع َاونُوا
َعلَ الْبِ ِّر َوالتَّـ ْق َول ﴾0املائدةو آية )0:والتعاون يف الكسا املباح هو ما الربو وما حديأ
اعشعريني عا مج اعزواد إال ما هرا القبيل1و وما ذلك ما ورد يف الشركة خبصوصصا ما
احلديأ القدسي « :إن اا يقول :أنا ثالأ الشريكني ما خيا أحد ا صاحب و فاذا خان
خرجذ ما بينصما». 0
وحديأ السائا با أو السائا امل زوميو أن كان شريك الني صلر اا علي
وسلم يف أول اإلسالمو فلما كان يوم البتأ قال ل صلر اا وعلي وسلم« :كنذ شريكي
فنعم الشريكو كنذ ال تداريو وال متاري».3
ح
ني إحذَا أ َْرَملُوا حيف اليَْزحوو أ َْو قَ َّل طَ َعا ُم
ال :قَ َ
 -1ونص  :عا أو موسر اعشعريو قَ َ
ال النح ُّ
صلَّر ااُ َعلَْي َو َسلَّ َم« :إح َّن اعَ ْش َع حريِّ َ
َّي َ
اح ٍدو ُمثَّ اقْـتسموا بـيـنَـصم حيف إحنَ ٍاء و ح
فوح
ح
ح حح ح ح ح
ٍ
الس حويَّحةو فَـ ُص ْم حم ِّين َوأَنَا حمْنـ ُص ْم»و وهو
اح ٍد بح َّ
َ َ ُ ُ َْ ُ ْ
َ
عيَا ْم بالْ َمدينَة َمجَعُوا َما َكا َن عنْ َد ُه ْم حيف ثـَ ْو َ
يف الب اريو املصدر السابقو الشركةو باف الشركة يف الطعام والنصد والعروضو...د3و ص138و ومسلمو املصدر
السابقو فضائل الصحابةو باف ما فضائل اعشعريني رضي اا عنصمو رقم0522:و ص.1214
 -0أخرج أبو داودو املصدر السابقو البيوعو باف يف الشركةو رقم3383:و د3و ص277و والنسائيو املصدر السابقو
البيوعو باف املنبق سلعت باحللف الكاذفو رقم4473:و د7و ص083و وإسنادا جيد كما يف البدر املنري يف عريف
اعحاديأ واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري البا امللقاو الطبعة اعوىلو حتقيق :مصطبر أبو الييع عبد احليو أو حممد
عبد اا با سليمانو أو عمار ياسر با كمال الرياض :دار ا ررةو 1405ه0225/م)و د2و ص.701
 -3أخرج أبو داودو املصدر السابقو اعدفو باف يف كراهية املراءو رقم4835:و د5و ص172و سنا ابا ماجةو حتقيق:
حممد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الرتاا العروو 1325هـ1275/م)و التراراتو باف الشركة واملضاربةو رقم0087:و
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ح
اعو َوإحذَا ا ْشتَـَرىو َوإحذَا
ويف حديث صلر اا علي وسلم« :رح َم اللَّ ُ َر ُجال مسَْحا إحذَا بَ َ
ضر»1و قال احلافع ابا حرر" :وفي احلو علر السماحة يف املعاملةو واستعمال معا
اقْـتَ َ

اعخالقو وترك املشاحةو واحلو علر ترك التضييق علر الناس يف املطالبة وأخر العبو
منصم".0
لقد كان صلر اا علي وسلم املثال اعكمل يف الرب والسماحةو فقد روى مسلم أ َّ
َن
ح
ول اللَّ ح صلر اا علي وسلم استَسلَ ح
الص َدقَ حةو
َر ُس َ
ذ َعلَْي ح إحبحل حم ْا إحبح حل َّ
ف م ْا َر ُج ٍل بَكْراو فَـ َقد َم ْ
ْ ْ َ
فَحَمر أَبا رافح ٍ أَ ْن يـ ْق ح
ال َْ :أ حَج ْد فح َيصا إحالَّ حخيَارا
الر ُج َل بَكَْراُو فَـَر َج َ إحلَْي ح أَبُو َرافح ٍ و فَـ َق َ
ض َر َّ
َ
ََ َ َ
3
ح
ح
ح
رب ح
ال« :أ َْعط إحيَّااُو إح َّن خيَ َار الن ح
ضاء» و قال ابا عبد الرب ":يف
اعياو فَـ َق َ
َح َسنُـ ُص ْم قَ َ
َّاس أ ْ
ََ
حديأ أو راف هرا ما يدل علر أن املقرض إن أعطاا املستقرض أفضل ةا أقرض جنسا أو
كيال أو وزنا أن ذلك معروفو وأن يطيا ل أخرا من و عن أث في علر ما أحسا
القضاء وأطلق ذلكو و يقيدا بصبة".4

د0و ص728و قال ا يثمي يف عم الزوائد ومنب البوائدو حتقيق :عبد اا حممد الدرويش بريوت :دار البكرو
1414ه1224/م)و د1و ص":072رواا أةد والطربال يف الكبريو ورجال رجال الصحيأ".
 -1أخرج الب اريو املصدر السابقو البيوعو باف السصولة والسماحة يف الشراء والبي وما طلا حقا فليطلب يف عبافو
د3و ص.57
 -0ابا حررو املصدر السابقو د4و ص.320
 -3أخرج مسلمو املصدر السابقو املساقاةو باف ما استسلف شيلا فقضر خريا من وخريكم أحسنكم قضاءو
رقم1222:و ص.253
 -4ابا عبد الربو املصدر السابقو د4و ص.28
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ال
وما صور املعروف واإلحسان ما جاء يف حديث صلر اا علي وسلم « َم ْا أَقَ َ
ال ااُ َعثْـَرتَ ُ يـَ ْوَم
ال نَ حادما بـَْيـ َعتَ ُو أَقَ َ
ال ااُ َعثْـَرتَ ُ يـَ ْوَم الْ حقيَ َام حة»1و ويف روايةَ « :م ْا أَقَ َ
ُم ْسلحماو أَقَ َ
الْ حقيَ َام حة».0
ال تقف دائرة قاعدة املعروف عند هرا احلدو فالشرع يتطل إىل تكثري املعروفو
وما هنا وصف بحن صدقة كما جاء عن صلر اا علي وسلم يف قول ُ « :ك ُّل معر ٍ
وف
َ ُْ

ص َدقَة»3و فان املعروف ما باف إدخال السرور أو ما شبقة اإلسالمو أو ما العون علر ما
َ
4
في رفق ل يف شحن أو ما باف الرفقو فصو باف واس .
وما أوج ما رغا في الشرع بناء علر املواساة ومراعاة لرف الضيقو وعلي

ما

أسر الديا :إنيار املعسرو فبي مسلم قال رسول اا صلر اا علي وسلمَ « :م ْا أَنْيََر

 -1أخرج ـ أب ــو داودو املص ــدر الس ــابقو البي ــوعو ب ــاف يف فض ــل اإلقال ــةو رق ــم3422:و د3و ص738و وس ــنا اب ــا ماج ــةو
املصــدر الســابقو الترــاراتو بــاف اإلقالــةو رقــم0122:و د0و ص741و وإســنادا صــحيأ كمــا قــال ابــا امللقــاو املصــدر
السابقو فف2و ص.552
 -0أخرج ابـا حبـان يف صـحيح صـحيأ ابـا حبـان برتتيـا ابـا لبـان-و الطبعـة الثانيـةو حققـ وخـرد أحاديثـ وعلـق عليـ :
شعيا اعرنؤوا بريوت :مؤسسة الرسالةو 1414ه1223/م)و البيوعو باف اإلقالةو رقم 5202:د11و ص.424
 -3أخرج الب اريو املصدر السابقو اعدفو باف كل معروف صدقةو د8و ص11و ومسلمو املصدر السابقو الزكاةو
باف :بيان أن اسم الصدقة يق علر كل نوع ما املعروفو رقم1225:و ص.382
 -4ابا أو مجرةو املصدر السابقو د4و ص.170-171
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ح
ض َ َعْن ُ أَهَلَّ ُ اللَّ ُ حيف حهلِّ ح»1و ويف رواية« :ما أنير معسراو فل بكل يوم مثلي
ُم ْعسرا أ َْو َو َ
صدقة».0
وةا يقوي تلك املواساة والعطف علر الير أن صلر اا علي وسلم كرا للدائا أن
ةلف بحال يض شيلا ما دين إذا ما سحل املديا احلطيطةو فبي الب اري ومسلم عا َعائح َشةَ
ول اللَّ ح صلر اا علي وسلم صوت خص ٍوم بحالْب ح ح
َص َواتـُ ُص َما
رضي اا عنصاَ :حمس َ َر ُس ُ
اف َعاليَة أ ْ
َْ َ ُ ُ َ
ول اللَّ ح
ح
ح
ول َواللَّ ح الَ أَفْـ َع ُل .فَ َ َر َد َر ُس ُ
اآلخَر َويَ ْستَـ ْرفح ُق ُ حيف َش ْر ٍء َوُه َو يَـ ُق ُ
َح ُد َُا يَ ْستَـ ْوض ُ َ
َوإذَا أ َ
ال" :أَنَا يَا
وف»و قَ َ
صلر اا علي وسلم َعلَْي حص َما فَـ َق َ
ال « أَيْ َا الْ ُمتَح َِّىل َعلَر اللَّ ح الَ يـَ ْب َع ُل الْ َم ْع ُر َ
ول اللَّ حو فَـلَ أ ُّ ح
ا"3و قال احلافع ابا حرر" :يف هرا احلديأ :احلو علر
َر ُس َ
َح َّ
َي ذَل َ
ُ
ك أَ

الرفق بالير واإلحسان إلي بالوض عن و والزجر عا احللف علر ترك فعل اخلري".4
إن إنيار املعسر إىل ميسرة واجاو لقول تعاىلَ ﴿:وإِ ْن َكا َن ذُو عُ ْس َرٍة فَـنَ ِر َرةٌ إِلَ
مي ٍ
ص َّدقُوا َ ْيـ ٌر لَ ُف ْ إِ ْن ُك ْنتُ ْ تَـ ْعلَ ُمو َن( ﴾)082البقرة)و قال مجصور العلماء:
س َرة َوأَ ْن تَ َ
َْ َ
النيرة إىل امليسرة حكم ثابذ يف املعسر سواء كان الديا ربا أو ما جتارة يف ذمة أو ما
أمانةو ولكا ندف اا تعاىل يف اآلية إىل الصدقة علر املعسرو وجعل ذلك خريا ما إنيارا5و
 -1مسلمو املصدر السابقو الزهد والرقائقو باف حديأ جابر الطويل وقصة أو اليسرو رقم3222:و ص.1023
 -0أخرجصا اإلمام أةدو املصدر السابقو رقم03242 :و د38و ص153و قال ا يثميو املصدر السابقو د4و
ص":040رجال رجال الصحيأ".
 -3أخرج الب اريو املصدر السابقو الصلأو باف هل يشري اإلمام بالصلأو د3و ص187و ومسلمو املصدر السابقو
املساقاةو باف استحباف الوض ما الدياو رقم1557:و ص.237-232
 -4ابا حررو املصدر السابقو د5و ص.328
 -5احملرر الوجيز يف تبسري الكتاف العزيزو البا عطية اعندلسيو الطبعة اعوىلو حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد
بريوت :دار الكتا العلمية1400 .ه0221/م) د1و .377
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وهرا ما املواضي السب القليلة ال فضل فيصا الشرع املندوبات علر الواجبات م أن
اليالا أن تقصر مصلحة املندوف عا مصلحة الواجاو والصور الستة الباقية يف باف
الصالةو يقول القرايف مبتتحا ااو ومقدما ا عا الصور الباقية م أ ا يف باف الصالة:
"اعوىل :إنيار املعسر بالديا واجاو وإبراءا من مندوف إلي و وهو أعيم أجرا ما اإلنيار
ص َّدقُوا َ ْيـ ٌر لَ ُف ْ ﴾ فرعل أفضل ما اإلنيارو وسبا ذلك أن
لقول تعاىلَ ﴿:وأَ ْن تَ َ

مصلحت أعيم الشتمال علر الواجا الري هو اإلنيارو فما أبر ةا علي و فقد حصل ل
اإلنيارو وهو عدم املطالبة يف احلال".1
وما أعلر أوج ذلك اخلري املوعود ب ما جاء يف قول صلر اا علي وسلم:
ح
ح
َّاس َوَكا َن
وج ْد لَ ُ حم َا ْ
اخلَْحري َش ْيء إحالَّ أَنَّ ُ َكا َن ُخيَالح ُ
ا َر ُجل ة َّْا َكا َن قَـْبـلَ ُك ْم فَـلَ ْم يُ َ
« ُحوس َ
ع الن َ
ح
م ح
ك
ال :قَ َ
وسرا فَ َكا َن يَحْ ُم ُر حغ ْل َمانَ ُ أَ ْن يـَتَ َر َاوُزوا َع حا الْ ُم ْع حس حرو قَ َ
َح ُّق بح َرل َ
ال اللَّ ُ َعَّز َو َج َّلَْ :ا ُا أ َ
ُ
0
حمْن ُ َجتَ َاوُزوا َعْن ُ» .
لقد تبني مدى مركز مقصد املعروف والرفق ملا خولبذ قاعدة ما قواعد الرتجيأ
عجل و وهي رجحان الواجا علر املندوفو ف ولبذ عجل فقدم املندوف علر الواجاو
فان ذلك املركز الري تبوأا يزدد اتساعا يف خمالبة أصول وقواعد مقاصدية عجل احملافية
علي وعدم املا ب و وبرلك ارتقر ذلك املقصد بحن أصبأ سندا لالستحسان .وييصر ذلك
يف مسحلتني اثنتني:
اعوىل :جتويز القرض.

-1البروقو أبو العباس أةد با إدريا القرايف بريوت :عا الكتاو بدون تاريخ)و د0و ص.108-107
 -0أخرج مسلمو املصدر السابقو املساقاةو باف فضل إنيار املعسرو رقم1521:و ص.232
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فالقرض ربا يف اعصلو عن الدرهم بالدرهم إىل أجلو ولكن أبيأ ملا في ما الرفقة
والتوسعة علر احملتاجنيو ولو امتن المتن أصل الرفق1و فكان ضرف اعجل في أت
للمعروف وأبقر للمودة .0يقول القرايف" :قاعدة :شرع اا تعاىل السلف للمعروف
واإلحسانو ولرلك استثناا ما الربا احملرمو فيروز دف أحد النقديا في ليحخر مثل نسيلةو
وهو حمرم يف غري القرضو لكا رجحذ مصلحة اإلحسان علر مصلحة الرباو فقدمصا الشرع
عليصا علر عادت يف تقد أعيم املصلحتني علر أدناهـمـا عـنـد التعارض"3و ويقول يف فروق
بعد إيرادا او ما سبق" :وهرا ما الصور ال قدم الشرع فيصا املندوبات علر احملرمات".4
الثانية :بي العرايا.
إن بي الرطا بالياباو أي بي الثمر علر رءوس الن ل وشبص خبرصصا مترا تعطر
عند ا راذو لكن أبيأ ملا في ما الرفق5و وخولبذ في أرب أصول :املزابنةو وهو هاهر
َن رس َ ح
ال:
صلَّر ااُ َعلَْي ح َو َسلَّ َم نـَ َصر َع ْا بـَْي ح الث ََّم حر بحالت َّْم حرو َوقَ َ
ول اا َ
اعحاديأو وفيصا أ َّ َ ُ
 -1انير :املوافقات يف أصول الشريعةو عو إسحاق إبراهيم با موسر الشاطيو عين بضبط وترقيم ووض ترامج  :حممد
عبد اا دراز مصر :املكتبة الترارية الكربىو بدون تاريخ)و د4و ص027
 -0انيــر :املســالك يف شــرح موطــح مالــكو عو بكــر حممــد بــا عبــد اا بــا الع ـروو الطبعــة اعوىلو ق ـرأا وعلــق علي ـ  :حممــد
السـليمالو عائشـة الســليمال بـريوت :دار اليـرف اإلســالميو1408ه0227/م)و د2و ص08و القـبا يف شـرح موطــح
مالــك بــا أنــاو البــا العــروو الطبعــة اعوىلو دراســة وحتقيــق :حممــد عبــد اا ولــد كــر بــريوت :دار اليــرف اإلســالميو
1220م) د0و ص.722
 -3الـ ــرخريةو عو العب ـ ـاس أةـ ــد بـ ــا إدريـ ــا الق ـ ـرايفو الطبعـ ــة اعوىلو حتقيـ ــق :مجاعـ ــة مـ ــا البـ ــاحثني بـ ــريوت :دار اليـ ــرف
اإلسالميو1224م)و د5و ص.031
 -4البروقو للقرايفو د3و ص.020
 -5انير :الشاطيو املصدر السابقو د4و ص.027
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ح
ك ِّ ح
ك الْمَزابـَنَةُ»و إحَّال أَنَّ ُ ر َّخ َ حيف بـَْي ح الْ َع حريَّحةو النَّ ْ لَ حة والنَّ ْ لَتَـ ْ ح
ني يَحْ ُخ ُر َها أ َْه ُل
«ذَل َ
َ
َ
الربَاو ت ْل َ ُ
الْبـي ح
ذ حخبَْر حص َصا متَْرا يَحْ ُكلُونـَ َصا ُرطَبا1و وربا البضلو والنساءو والعود يف ا بة.0
َْ
إن مقصد الرفق واملعروف هو الري رجأ اإلباحة ال عرد احلاجةو كما ن علر
ذلك مالك رة اا يف موطل 3و ولو سلمنا أ ا لدف احلرد والضرر عا ال ُـمعر حي بسبا
عرى علي يف حائط و واطالع علر أهل و وشب ذلكو فليا علر سبيل االنبرادو
دخول ال ُـم َ

بل بالتعليل اما معا علر طريق البدل .4و را جعلصا مالك رة اا -أي قاعدة املعروف-
مرجحة للعمل ديأ العراياو عن خرب آحادو فان مشصور قول و والري علي املعول :أن

 -1أخرج الب اريو املصدر السابقو املساقاةو باف الرجل يكون ل ةر أو شرف يف حائع أو يف خنلو د3و ص115و
ومسلمو املصدر السابقو البيوعو باف حتر بي الرطا بالتمر إال يف العراياو رقم1542:و ص204و واللبع ل .
 -0انير" :جام اعمصات خمتصر ابا احلاجا"و مال الديا عمر با احلاجاو الطبعة اعوىلو حقق  :أبو عبد الرةا
اعخضر اعخضري بريوتو دمشق :اليمامة للطباعةو 1412هـ1228/م)و ص322و وشرح الزرقال علر املوطح
بريوت :دار املعرفةو 1328هـ1278/م)و د3و  .023والعود يف ا بة جاء في النصي ما حديث صلر اا علي وسلم:
الس ْوء»و أخرج الب اريو املصدر السابقو احليلو باف ا بة
«العائد يف هبت كالكلا يعود يف قيل و ليا لنا َمثَ ُل َّ
والشبعةو د2و ص07و واللبع ل و ومسلمو املصدر السابقو ا بافو باف حتر الرجوع يف الصدقة وا بة بعد القبو
إال ما وهب لولدا وإن سبلو رقم1200 :و ص.220-221
 -3انيــر :املوطــحو إمــام دار ا رــرة مالــك بــا أنــاو الطبعــة الثانيــةو حقق ـ وخــرد أحاديث ـ وعلــق علي ـ  :بشــار ع ـواد معــروف
بريوت :دار اليرف اإلسالميو1417ه1227/م)و د0و ص178و واملسالك ابا العـروو د2و ص02و والقـباو ابـا
العروو د0و ص721-722و ابا بي و املصدر السابقو ص.27
 -4انيــر :التوضــيأ شــرح خمتصــر ابــا احلاجــاو وخليــل بــا اســحاق املــالكيو دراســة وحتقيــق :عبــد القــاهر حممــد أةــد خمتــار
قمــرو إش ـراف :د.فــرد زه ـران الــدمردا

رســالة دكتــوراا :كليــة الش ـريعة والدراســات اإلســالميةو جامعــة أم القــرىو الســنة

ا امعية1404 :ه)و د3و ص.723-720
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احلديأ إذا عضدت قاعدة أخرىو قال ب و وإن كان وحدا ترك و فحما حديأ العرايا فان
صدمت قاعدة الربا عضدت قاعدة املعروف.1
ال يقف مقصد الرفق عند هرا احلد ما كون يعول علي يف ركوف االستحسان يف
خمالبة اعصول والقواعدو ويف الرتجيأ ب و بل يقبز إىل درجة االعتماد علي يف تحسيا لنيرية
الضرورةو أو عحكام الطوار كما مساها ابا رشد احلبيد 0أو ما اصطلأ علي القانونيون
باسم نيرية اليروف الطارئة.
إن مسحلة وض ا وائأ -وا ائحة هي تلك املصيبة املصلكة أو اآلفة السماوية ال
ال يستطاع دفعصا غالبا3ال حتل بالثمار املبيعة بعد بدو صالحصا -قد قضذ السنة فيصا أن
يتحمل البائ اخلسارةو قال ابا احلاجا" :والثمار ما ضمان البائ يف ا وائأ"4و فقد جاء
عن صلر اا علي وسلم أن أمر بوض ا وائأ كما يف حديأ جابر رضي اا عن و وفي
ك أَ ْن تَحْ ُخ َر
َصابـَْت ُ َجائح َحة فَالَ َحة ُّل لَ َ
ذ حم ْا أ حَخ َ
قول صلر اا علي وسلم«:لَ ْو بح ْع َ
يك َمثَرا فَح َ
ال أ ح
يك بحيَ ْحري َحق».5
حمْن ُ َشْيلا حِبَ تَحْ ُخ ُر َم َ
َخ َ
إن حتمل البائ للضمان مردا ملباد تقوم عليصا نيرية الضرورةو ومنصا:
أوال :تيليا روح اخلري والرةة واملساعدة.
ثانيا :حتقيق العدالة واإلنصاف والبعد عا اليلم.
 -1انير :القبا ابا العروو د0و ص.813-810
 -0بداية اجملتصد و اية املقتصدو ابا رشد احلبيدو الطبعة الرابعة القاهرة :مطبعة الباو احللي وأوالداو
1325ه1275/م)و د0و ص.002
 -3انير :التوضيأو خليل با إسحاقو د3و ص820و و.827
 -4ابا احلاجاو املصدر السابقو ص.327
 -5أخرج مسلمو املصدر السابقو املساقاةو باف وض ا وائأو رقم1554:و ص.232
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ثالثا :ترسيخ مبدأ التضاما والتكافل.1
0

إن هرا املباد جيمعصا مقصد الرفق واملعروفو كما أن نيرية اليروف الطارئة
تلتقي م مسحلة وض ا وائأ يف مراعاة القيم واعخالق والعدالةو وقد سبقذ الشريعة
اإلسالمية يف فسأ ٍ
عال أرحا لتلك املباد يف قواعدهاو كان طاب الرفق بالناس هو
اليالا فيصا.3
يك بحيَ ْحري
إن يف قول صلر اا علي وسلم يف احلديأ السابق« :حِبَ تَحْ ُخ ُر َم َ
ال أ حَخ َ

َحق» استمالة من صلر اا علي وسلم للبائ يف استحضار رابطة اعخوة ال ما مقتضياهتا
اإلحسانو والرأفةو وأن ينزل البائ نبس منزلة املشرتي .ويف سبيل دفع إىل ذلك وصف ما
أخرا أ ن ما باف أكل أموال الناس بالباطلو والباطل يتعارض م العدل واإلنصافو
ويلتقي م اليلم واعنانية.
إن املسلم يف تعامالت و يف بيع وشرائ و يف صبقات الصيرية والكبرية إذا ما قارنذ
قصودا طيبةو ومنصا أن يشارك يف وض لبنات االستقرار االقتصاديو وما ينرم عن ما

 -1انير :أحكام ا وائأ يف البق اإلسالمي وصلتصا بنيريت الضرورة واليروف الطارئةو لعادل مبارك املطرياتو إشراف:
د.حممد بلتاجي حسا رسالة دكتوراا :كلية دار العلومو جامعة القاهرةو السنة ا امعية1410 :ه0221/م)و ص-411
.415
 -0يقصد بـ"اليروف" هنا أن يكون مثة حادا طرأ بعد إبرام العقد يكا متوقعاو وال كان بالوس توقع و كما ال ميكا
دفع و سواء أكان احلادا مساويا كا وائأو والبيضانو وا رادو أو ما اآلدميني كاحلروف .انير :النيريات البقصيةو
لبتحي الدريينو الطبعة الرابعة دمشق :منشورات جامعة دمشقو 1412ه1417-ه1222/م1227-م)و ص.152
 -3املصدر نبس  :ص.442
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اس تقرار سياسي واجتماعيو ومبتييا برلك رضا اا تعاىلو فان تصرفات تنقلا طاعات
وقرباتو ويكون قد انسرم م قاعدة :العبادات املتعدية أفصل ما القاصرة.1
وما تلك العبادات املتعدية :صنائ املعروف ما إدخال السرور علر اليريو وتنبيا
هم املكروبني ما إنيار املعسر أو إعبائ و وما إقالة النادمو وما حتمل اخلسارة إذا ما طرأت
ّ
علر الـمـبـيـ جا ئـحـة وآفة سـمـاوية ال يـقـدر علر دفعصاو وما القناعة اامش ربأ ال غنب
في و فالينب ما باف اخلداع احملرم شرعا يف كل ملة.0
إن ما عدل هرا الشريعة أ ا جعلذ صنائ املعروف ُمرهبة للبالء واآلفاتو ولو
كانذ ما فاجر أو ما ها و بل ما كافرو فان اا تعاىل يدف اا عن أنواعا ما البالءو
وهرا أمر معلوم عند الناس خاصتصم وعامتصمو وأهل اعرض كلصم مقرون ب و ع م قد
جربوا3و وقد جاء يف حديث صلر اا علي وسلم« :املعروف إىل الناس يقي صاحبصا
مصارع السوء واآلفات وا لكاتو وأهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة».4

 -1قواعد املقريو قاعدة رقم123:و ص27و والدر املنثور يف القواعدو بدر الديا حممد با اادر الزركشيو الطبعة اعوىلو
حتقيق :تيسري فائق أةد حممودو مراجعة :عبد الستار أبو غدة الكويذ :نشر وزارة اعوقاف والشؤون اإلسالميةو
1420ه1280/م)و د0و ص402و وحاشية ابا عابدياو دراسة وحتقيق وتعليق :عادل أةد عبد املوجودو علر حممد
املعوض الرياض :دار عا الكتاو 1403ه0223/م)و د4و ص.02
 -0أحكام القرآنو البا العروو د4و ص.1812
 -3الوابل الصيا وراف الكلم الطياو ابا القيم ا وزيةو حتقيق :عبد الرةا با حسا قايدو إشراف :بكر بـا عبـد اا أبـو
زيد جدة :دار علم البوائدو بدون تاريخ)و ص.22
 -4أخرج أبو عبد اا احلاكم النيسابوري يف املستدرك علر الصحيحنيو طبعة باشراف :يوسف عبد الرةا املرعشلي
بريوت :دار املعرفةو بدون تاريخ)و د1و ص.104
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إن ذلك ا زاء إذا ما استحضرا املسلم يف سلوك االقتصادي انربى بكل جوارح
ومشاعرا إىل أن يرتب لدرجة التاجر الصدوق اعمنيو فصو ال يريد أن يعكر سلوك با ش
واخليانة واخلداع واحليلو واالستياللو بل يريد أن يدخل يف قول صلر اا علي وسلم:
يوم القيامة».1
الصدوق
اعمني
التاجر
ُ
ُ
املسلم :م النبيّنيو و ّ
الصديقنيو والشُّصداء َ
ُ
« ُ
كما أن ما أعلر درجات اإلحسان والرفق أن يتربع املسلم بالبائو عا حاجات
َّ
ك َماذَا يـُ ْن ِف ُقو َن قُ ِم ال َْع ْف َو َك َذلِ َ
اعصلية واقبا عند قول تعاىلَ ﴿ :ويَ ْسأَلُونَ َ
ك يـُبَـيِّ ُن اللهُ لَ ُف ُ
ْاآلَي ِ
ات لَ َعلَّ ُف ْ تَـتَـ َف َّف ُرو َن﴾ البقرةو آية .)012 :وهرا أفضل اإلنباقو عن مقصد الشريعة
َ
ما اإلنباق إقامة مصاح ضعباء املسلمنيو وال ةصل من مقدار ل بال إال بتعميم ودوام
لتستمر من مقادير متماثلة يف سائر اعوقاتو وإ ا ةصل التعميم والدوام باإلنباق ما
الباضل عا حاجات املنبقنيو فحينلر ال يشق عليصمو فال يرتك واحد منصمو وال خيلون ب
يف وقذ ما أوقاهتم .وهرا حكمة باليةو وأصل اقتصادي عمرال0و وما صورا ما جاء عن
َّىب صلر اا علي
صلر اا علي وسلم عا أو سعيد اخلدريو قَ َ
ال بـَْيـنَ َما َْا ُا حىف َس َب ٍر َم َ النح ِّ
ول اللَّ ح
وسلم إح ْذ جاء رجل علَر ر ح
ال َر ُس ُ
صَراُ َميحينا َوحلَاال فَـ َق َ
احلَ ٍة لَ ُو قَ َ
ص حر ُ
ال :فَ َر َع َل يَ ْ
ف بَ َ
َ َ َُ َ َ
ح
صلر اا علي وسلم « َم ْا َكا َن َم َع ُ فَ ْ
ض ُل هَ ْص ٍرو فَـ ْليَـ ُع ْد بح َعلَر َم ْا الَ هَ ْصَر لَ ُو َوَم ْا َكا َن لَ ُ
فَ ْ ح ٍ
ال فَ َر َكر حما أَصنَ ح
ح
اف الْ َم حال َما ذَ َكَر َح َّ َرأَيْـنَا
ضل م ْا َزادو فَـ ْليَـ ُع ْد بح َعلَر َم ْا الَ َز َاد لَ ُ» .قَ َ َ ْ ْ
أَنَّ الَ ح َّق ع ٍ
ض ٍل.3
َحد حمنَّا حىف فَ ْ
ُ َ َ
 -1أخرج الرتمري يف سنن و حتقيق وشرح :أةد حممد شاكر مصر :مطبعة مصطبي الباو احللي وأوالداو دون تاريخ)و
البيوعو باف ما جاء يف الترار وتسمية الني صلر اا علي وسلم إياهمو رقم1022:و د3و ص522و وابا ماجةو
املصدر السابقو التراراتو باف احلأ علر املكاساو رقم0132:و د0و ص.704
 -0انير :التحرير والتنويرو حممد الطاهر با عاشور تونا :دار التونسية للنشرو 1284م)و د0و ص.351
 -3أخرج مسلمو املصدر السابقو اللقطةو باف استحباف املؤاساة ببضول املالو رقم1708:و ص.712
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المبحث الثالث
تطبيقات ونوازل فقهية اتفأت في إجازتها عل مقصد الرفي والمعروف وتطبيقات
ونوازل منعت لغياب ذلك المقصد
أوال :تطبيقات ونوازل فقهية اتفأت في إجازتها عل مقصد الرفي المعروف:
إن ما قواعد مرها مالك رة اا ما سطرا املقري يف قواعدا بقول " :عند مالك
وحممد-الشافعي -أن ا صل بالتماثل كتحقق التباضلو وتوهم الربا كالعلم ب 1"...و مث قال
بعدها بقليل":قد يباح بعو الربا عند مالك :إما للمعروف كاملبادلةو أو للرفق.0"....
إن مقصد الرفق واملعروف قلا احلرمة رأسا علر عقاو وصريها جتنأ إىل ا واز.
وما املسائل البقصية ال أعمل فيصا:
 -4جواز ربا البضل للرفق واملعروفو فقد أجاز مالك يف املدونة مبادلة الرها أو الورق
3
قل من
الناقصة بالرها الوازنة و يقول ابا رشد :علر وج املعروفو ومع ذلك فيما ّ
مثل الدينار والثالثة إىل الستة علر ما يف املدونة4و أي أن قصد االسرتباح واشرتاا تلك
الزيادة منتف.

 -1قواعد املقريو قاعدة رقم874:و ص.348
 0قواعد املقريو قاعدة رقم872:و ص.342
 -3انير :املدونة الكربىو رواية ا إلمام سحنون با سعيد التنوخي عا اإلمام عبد الرةا با القاسم العتقي عا اإلمام مالك
با أناو الطبعة اعوىل بريوت :دار صادرو 1303ه)ـو د3و ص.404
 -4البيان والتحصيل والشـرح والتوجيـ والتعليـل يف مسـائل املسـت رجةو عو الوليـد بـا رشـد القـرطيو الطبعـة الثانيـةو حتقيـق:
مجاعة ما الباحثني بريوت :دار اليرف اإلسالميو 1428هـ1228/م)و د2و ص.432-438
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 -0ما ورد عا مالك رة اا أن أجاز القمأ بالدقيق يف الشيء اليسري بني الرفقاء
وا ريان1و قال القباف بعد إيراد هرا النقل":وهاهر املدونة ا واز مطلقا"0و أي كثر أو
قلو واوا جاء عا فقصاء احلنبية يف استقراض اخلبز عددا بني ا ريانو وإن تباوت وزن
اعرغبة التباوت املعتاد استحسانا علر خالف القياس.3
 -3نازلة مجعية املوهبني :فصي جارية بني رفقاء يف شركة واحدة أو مؤسسةو وهي تشب
املسحلة السابقةو وصورهتا :أن يتبق عدد ما اعش اص علر أن يدف كل واحد منصم
مبليا ما املال متساويا عند اية كل شصر أو كل شصريا أو كل سنة حسا ما يتبقون
علي و مث املال اجملموع يعطر لل ارد بالقرعة أوال وهكراو والريا أجازوهاو قالوا :عن
حقيقة هرا العقد هو :قرض في إرفاق باملقرتض حيأ إن املقرتض يحخر القرض ويرد
مثل وال زيادة علي .
 -4ما ن علي خليل يف خمتصرا مستثنيا ما احلرمة بقول ":خبالف ترب يعطي املسافرو
وأجرت دار الضرف ليحخر زنت "4و وصورة املسحلة :إذا جاء املسافرو وال مبصوم للمسافرو
 -1انيــر :الن ـوادر والزيــادات علــر مــا يف املدونــة مــا غريهــا مــا اعمصــاتو أب ـو حممــد عبــد اا بــا عبــد الــرةا بــا أو زيــد
القريوالو الطبعة اعوىلو حتقيق :مجاعة ما الباحثني بريوت :دار اليرف اإلسالميو 1222م)و د2و ص.7
 -0شرح مسائل بيوع ابا مجاعةو للقباف التونسيو دراسة وحتقيق :كر اعمريا و إشراف :د.حممد أمني السماعيلي أ
دبلوم الدراسات العليا :كلية اآلداف والعلوم اإلنسانيةو جامعة حممد اخلاماو الرباا .السنة ا امعية:

1223ه1224/م) ص.28

 -3انير :االستصالح واملصاح املرسلة يف الشريعة اإلسالمية وأصول فقصصاو مصطبر أةد الزرقاءو الطبعة اعوىل دمشق:
دار القلمو 1428ه1288/م) ص.08
 -4خمتصر خليل با إسحاق املالكيو صحح وعلق علي  :أةد نصر بريوت :دار البكرو 1421هـ1281/م)و
ص.170
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بل كل حمتاد يبتيي ما يرتبق ب إىل دار الضرف برها أو فضةو وهو مضطر إىل
الرحيلو وخاف ما املطلو فصل جيوز أن يدف فضة أو ذهباو ويحخر بدل ذلك ما صنب
مسكوكاو ويدف أجرة الضرف.1
إ ن هرا املسحلة :ال خالف أ ا مشتملة علر ربا البضلو و را كثر اخلالف فيصاو
ومنصم ما أنكر جوازها عا مالكو فقال ابا عبد الرب" :وقد رد ابا وها هرا املسحلة عا
مالكو وأنكرهاو وزعم اعاري أن ذلك ما باف الرفق لطلا الترارةو وللال يبوت
السوقو قال :وليا الربا إال علر ما أراد أن يرو ةا يقصد إىل ذلك ويبتيي و ونسي
اعاري أصل يف قط الررائ ".0
وقد صرح ابا عبد الرب أن ما قال جبوازها أدخلصا يف باف الرفقو ومنصم ما
جعلصا مبنزلة العرايا جبام املعروف والرفق.3
ومنصم ما أحلق هرا املسحلة مسحلة الصائاو وصورهتا :أن تباع احللية املباحة ما
الرها أو البضة بحكثر ما وز ا ملكان الصياغةو فربا البضل فيصا هاهرو فما أجازها
قاسصا علر رخصة العرايا4و وقد سبق ابا العرو املالكي ابا تيمية وتلميرا ابا القيم يف
نصرة إباحتصاو فقال":فان حكم الربا يتعلق بعني الرها والبضةو وال خالف في .
 -1القوانني البقصيةو أبو القاسم حممد با أةد با جزي الكلي اليرناطيو الطبعة الثانية بريوت :دار الكتاف العروو
1422هـ1282/م)و ص.050
 -0ابا عبد الربو املصدر السابقو د0و ص.047
 -3انير :الباجيو املصدر السابقو د4و ص052و وعقد ا واهر الثمينة يف مرها عا املدينةو جالل الديا عبد اا بـا
جنم بـا شـاسو الطبعـة اعوىلو حتقيـق :حممـد أبـو اعجبـانو عبـد احلبـيع منصـورو إشـراف ومراجعـة :حممـد احلبيـا اخلوجـةو
بكر با عبد اا أبو زيد بريوت :دار اليرف اإلسالميو1415ه1225/م)و د0و ص.384
-4إعالم املوقعني عا رف العاملنيو ابا القيم ا وزيةو راجع وقدم ل وعلق علي  :ط عبد الرءوف القاهرة :مكتبة الكليات
اعزهريةو 1388ه1228/م)و د0و ص.121
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فان كان حلياو فقد اختلف علماءنا في و هل جتري في أحكام الربا كلصا كما جتري
يف الرها والبضة أم ال؟و وهرا يستمد ما ر املقاصد"...إىل أن قال":وقال مجاعة ما
العلماء :الربا منصوص علي متوعد في و واملقاصد واملصاح مستنبطةو فقد تعارضذ
قاعدتان:
إحدا ا :قاعدة الرباو وهي منصوص عليصا متبق عليصا.
والثانية :قاعدة املصاح واملقاصدو وهي مستنبطة خمتلف فيصاو فكيف يتساويان فضال عا أن
ترجأ قاعدة املصاح واملقاصد.
واسـتـصـول هرا القول جـمـاعـةو والـرـواف في سـمـأ :فان الرباو وإن كان منصوصا
علي يف ذات و وهـي الـزيـادةو فان عام يف اعحوال واحملالو والعموم يت ص
بالقواعد املؤسسة العامة".1

بالقياسو فكيف

 -5مجلة ما املسائل قيسذ علر رخصة العرايا جبام الرفق واملعروفو وقد عددها ابا
شاس يف جواهراو فقال باملسحلة ال ن

عليصا خليل سابقا" :وين را يف هرا السلك

مسحلة دار االشقالةو وهي املعاصر :يحتيصا ما مع زيتونو فيقدر ما خيردو فيحخرا زيتاو
ويعطيصم اعجرة .ومسحلة السباتف0و وهي سلف اخلائف ما غرر الطريقو يعطر
مبوض و ويحخر حيأ يكون متاع اآلخرو فينتب الداف والقابو .ومسحلة املسلف
طعاما مسوسا يف الشدة يحخر جديدا عند الرخ  .ويف معناا مسلف اعخضر يحخر
يابسا .والكل بشراو ويف ذلك قوالن.
 -1القبا ابا العروو د0و ص.802
 -0أشب رفيق يونا املصري الكالم فيصاو وبني أ ا عقد إرفاقو بل خل إىل استحبااا يف ث  :ربا القروض وأدلة حترمي و
الطبعة اعوىل جدة :مركز النشر العلميو جامعة امللك عبد العزيزو 1412ه1222/م)و ص.45-05
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وال خيبر ما فيصا ما خمالبة اعصول وحصول الرباو ومنبعة الداف و ولكنصا
ضرورات .وسبا اخلالف يف مجعيصا :القياس علر الرخ و فما قاس أجازو ع ا مبنزلة
العرايا".1
 -6مسحلة :ض وتعرل :وال جعلصا بعضصم يف درجة :أنيرل وأزدكو فان الريا ذهبوا
إىل إجازهتا استنردوا مبقصد الرفق يف تقوية اعدلة اعخرىو إ م قالوا :الشارع ل تطل
إىل براءة الرمم ما الديونو ومسي الير املديا :أسرياو فبي براءة ذمت علي ل ما
اعسرو وهرا ضد شيلصا بالزيادة م الصرب0و وهرا عني الرفق ب و بـل رفـق بـصما معا:
الـمدياو والـدائـاو فاالنتباع حاصل ما معا.
 -7وما النوازل ال ما زالذ تعف اا احملافل العلميةو مسحلة تيري العملة بالنقصان واخنباض
قيمتصا بسبا التض م بعد أن تقررت يف ذمة املدياو فبعضصم اعترب التض م جائحةو
وقال" :فالعمالت معرضة للتض م أحيانا بسبا احلروفو....و وتارة بسبا الكوارا"
إىل أن قال" :جيا اعتبار التض م فيما يرتتا يف الرمة"3و وخل إىل أن علر املديا
أن يدف زيادة لوجود تض م فاحش4و مبينا أن املعيار الري يعول علي يف بيان نسبة

 -1ابا شاسو املصدر السابقو د0و ص.384
 -0انير :إغاثة اللصبان ما مصايد الشيطانو ابا القيم ا وزيةو حتقيق وتصحيأ وتعليق :حممد حامد البقي بريوت :دار

املعرفةو بدون تاريخ)و د0و ص.13

 -3ابا بي و املصدر السابقو ص.101
 -4ابا بي و املصدر نبس و ص.333
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التض م املعتربة يف الديون يرج فيصا إىل العرفو عرف يرتك حتديدا إىل علماء
االقتصاد.1
إذن فوض ا وائف أصل خاص التبذ إلي يف تقرير ما مر آنباو وقد سبق أن أصل وض
ا وائأ مردا إىل مباد جيمعصا مقصد الرفق واملعروف والتكافل.
 -8نازلة عقود التوريد :ومنصا عقود اإلعاشة والتيرية للمدارسو وشركات الطريانو
واملستشبياتو فصي يف هاهرها عقد سلمو ودخلوها حتذ ابتداء ديا بدياو إال أ ا
أجيزت ع ا أشبصذ بيعة أهل املدينة.
وبيعة أهل املدينة :أن يسلف الرجل إىل بائ الباكصة أو الرطا أو اخلباز أو ا زار
يف شيء معلوم ووقذ معلومو وإن كان الثما إىل أجل معلوم أو إىل العطاء.0
إن تلك البيعة أجيزت استحساناو وإن كان القياس خبالفصا3و فقد است بوا ما فيصا
ما خمالبة لتلك اعصولو ومرج ذلك كل أن تلك البيعة هي ما ناحية االرتباقو عن
باإلنسان حاجة إىل أن يحخر لعيال كل يوم شيلا معلوماو ولو أخر ذلك املشرتي كل يف يوم
واحد لبسد ذلك علي 4و فيصر أن مقصد الرفق غلا تلك اعصول ورجأ عليصا.

 -1ابا بي و املصدر نبس و ص.402
 -0تبســري املوطــحو أب ـو مطــرف عبــد الــرةا بــا مــروان القنــازعي القــرطي اعندلســيو الطبعــة اعوىلو حقق ـ وقــدم ل ـ وخــرد
أحاديث  :د.عامر حسا صربي دمشق :دار النوادرو 1402ه0228/م)و د1و ص.444
 -3انير :البيان والتحصيلو ابا رشدو د17و ص.028
 -4القنازعيو املصدر السابقو د1و ص444و وانير :تباصيل بيعة أهل املدينة يف "فق املعامالت احلديثة م مقدمات
ةصدات وقرارات"و عبد الوهاف إبراهيم أبو سليمانو الطبعة اعوىل الدمام :دار ابا ا وزيو 1402ه)و ص-122
.120
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 -9إخراد التصرفات املالية ال القصد منصا اإلحسان واملعروف ما عموم "اليرر" الوارد يف
ي صلر اا علي وسلم1و وقصر اليرر علر التصرفات ال يقصد منصا املعاوضة وتنمية

املالو فاإلحسان الصرف ال ضرر في  .فاقتضذ حكمة الشرع وحث علر اإلحسان
التوسعة في بكل طريق باملعلوم واجملصولو فان ذلك أيسر لكثرة وقوع قطعاو ويف املن ما
ذلك وسيلة إىل تقليل  .0قال املقري يف قواعدا":كل عقد وض للمعروف وأسا علر
اإلحسانو فاعصل أال ميتن اليرر في ".3
إن حكم عموم الن اعصل في أن ينسحا علر كل أفراداو ولكا هرا الرءية
املقاصدية ا امعة بني موارد الشرع وميان اقتضذ عصي ذلك العموم مبقصد اإلحسان
والرفقو فارتب هرا املقصد إىل مصاف خمصصات العموم.
 -42إخراد اإلقالة والتَّولية والش ِّْركة 4ما ي صلر اا علي وسلم عا بي الطعام قبل
قبض و وذلك ليصور مقصد الـمـعـروف والرفق فـيـصاو كمـا ّبني ذلك مالك يف موطل 5و
م أن الصحيأ يف مرها مالك أن النصي عا بي الطعام قبل قبض تعبدي.2
 -1أخرج مسلمو املصدر السابقو يف البيوعو باف بطالن بي احلصاة والبي الري في غررو رقم1513:و ص-214
.215
 -0البروق للقرايف :د1و ص.151
 -3قواعد املقريو قاعدة رقم424:و ص001و وانير :الكليات البقصيةو عو عبد اا حممد با حممد با أةد امل ّقريو
دراسة وحتقيق :حممد با ا ادي أبو اعجبان تونا :الدار العربية للكتافو 1227م) كلية رقم025:و ص.107
 -4اإلقالة :ترك املبي لبائع بثمن و والتولية :تصيري مشرت ما اشرتاا ليري بائع بثمن و والش ِّْركة هنا :جعل مشرت قدرا ليريا
باختيارا ةا اشرتاا لنبس مبناب ما الثما .انير :الرصاعو املصدر السابقو د0و ص.381-372
 -5انير :مالك با أناو املصدر السابقو د0و ص.178
 -2حاشية الدسوقي علر الشرح الكبري للدرير مصر :مطبعة عيسر الباو احللي وشركاءاو بدون تاريخ )و د3و ص151و
وانير :التوضيأ خلليل :د0و ص.717
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البني يف قسمة الطعام م أن قسمة املراضاة بي ميتن فيصا ما ميتن في و
 -44جواز التباضل ّ

فيشرتا فيصا التماثل والتقابو يف ا نا الواحد يف الطعام الربويو عن ذلك حمو
معروف1و وجبام قصد الرفق واملعروف جيوز للمتزارعني أن ةمل أحد ا ما تصبر ما
الزرع ملنزل ح ليوم آخر ةمل شريك ما تصبر بعد ذلك إىل داراو وكرا يف قسم
الزيتون واوا حبا يحخر أحد ا زيادة عا صاحب و مث يعاوض يف اليوم الري بعداو وكرا
احلراثون يزرع أحد ا يوما أو يومني ويزرع اآلخر مثل ذلك بعدا0و فكل هرا املسائل
مقصد املعروف أخرجصا ما حيز احلرمة إىل فضاء احلل.

وانيا :تطبيقات ونوازل فقهية منعت لغياب مقصد الرفي والمعروف:
إن مقصد الرفق واملعروف كما جلا يف إجازة معامالت ماليةو وأخرد بعضصا ما
احلرمةو وتيلا علر أصول وقواعد وأحكامو وخصصذ ب عموماتو واستعمل علة وجامعا
يف إحلاق ا واز يف نوازل ومسترداتو ها هو عند غياب وفقدا حتل احلرمة ويشتد النكري يف
مسائل خلذ من  .وما تلك املسائل:
 -1بي املضطر :وهو أن يكون الرجل حمتاجا للسلعةو وال جيد مثنصاو فيحخرها ما بائعصا
بزيادة فاحشة عا مثنصا املعتاد أو أن يضطر إىل البي لديا يركب أو مؤونة ترهق و فيبي ما
يف يدا بالوكا ما أجل الضرورة.

 -1انير :خمتصر خليل :ص034-033و والبصرة شرح التحبةو أبو احلسا علي با عبد السالم التسو و الطبعة الثانية
مصر :مطبعة مصطبي الباو احللي وأوالداو 1372هـ1251/م) د0و ص.133

 -0انير :التسو و املصدر السابقو د0و ص.133
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إن هرا العقد كرهص مجاعة ما العلماءو بل قال بعضصم":بي الضرورة ربا"1و
وقالوا :املناسا هنا أن يعطي حاجت تربعاو وال يزدا عسرا إىل عسراو وعلر اعقل أن ال
يبتات علي مبال و ولكا يُعان ويقرض ويستمصل ل إىل امليسرة ح يكون ل يف ذلك بالغو
فاعوىل هو اإلرفاق ب واإلحسان إلي والتعاون مع و واملساعدة ل و وهرا هو اعوىل ما كون
يرتك ح يبي متاع وهو اجة إلي .
وقد جا ء يف بي املضطر ما ساق ابا تيمية يف معرض االحتراد « :ر رسول اا
صلر اا علي وسلم عا بي املضطرو وعا بي اليررو وبي الثمرة قبل أن تدرك»و رواا
اإلمام أةد وسعيد با منصور مبسوطاو قال :قال علي :سيحيت علر الناس زمان عضوض
س ُوا الْ َف ْ
ض َم بَـ ْيـنَ ُف ْ
يعو املوسر علر ما يف يدي و و يؤمر برلكو وقال اا تعاىلَ ﴿ :وَال تَـ ْن َ
إِ َّن اللَّهَ بِما تَـ ْعملُو َن ب ِ
ص ٌير﴾(سورة البقرةو آية)037 :و وينصد اعشرار ويسترل اعخيار
َ َ َ
ويباي املضطرونو وقد « ر رسول اا صلر اا علي وسلم عا بي املضطرو وعا بي
اليررو وبي الثمرة قبل أن تطعم»0و وهرا وإن كان يف راوي جصالةو فل شاهد ما وج آخر

رواا سعيدو قال :حدثنا هشيمو عا كوثر با حكيمو عا مكحولو قال :بليين عا حريبة
رضي اا عن أن حداو عا رسول اا صلر اا علي وسلم«:أال إن بعد زمانكم هرا زمانا
عضوضا يعو املوسر علر ما يف يدي و و يؤمر برلكو قال اا تعاىلَ ﴿ :وَما أَنْـ َف ْقتُ ْ ِم ْن
َاي ٍء فَـهو ي ْخ ِل ُفهُ وهو َ يـر َّ ِ
ين﴾ سبحو آية) 39 :و وينصد شرار خلق اا يبايعون كل
ْ َُ ُ
الرا ِزق َ
َ َُ ْ ُ

 -1نقل ذلك ابا رجا احلنبلي عا عبد اا با معقل يف جام العلوم واحلكم يف شرح سني حديثا ما جوام الكلم
السعحيديةو بدون تاريخ)و د3و ص.12
الرياض :منشورات املؤسسة َّ
 -0اإلمام أةدو املصدر السابقو رقم237 :و د0و ص.050
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مضطرو أال إن بي املضطر حرام :املسلم أخو املسلم ال ييلم و وال ةقراو إن كان عندك
خري فعد ب علر أخيكو وال تزدا هالكا إىل هالك ».1
فلما غاف الرفق واإلحسانو وحل حمل استيالل حاجات الناس وضروراهتمو
وانعدمذ مقتضيات اعخوة واملواطنة أو خبذ جاء النكري الشديدو و َخلبذ تلك التصرفات
املبنية علر ا ش والطم زمانا ال رأفة في وال رةة بل طابع االستياللو والشأ والب ل.
 -0مسحلة التورق :وصورهتا :أن ةتاد إىل دراهم -نقود -وال جيد ما يقرض و فيشرتي
آخر غري الري اشرتاها من 0و وقد واج
سلعة بثما مؤجلو مث يبي السلعة علر ش
القائلون رمتصا الريا ذهبوا إىل جبوازها مبا مر يف املسحلة السابقة يف بي املضطرو وبح ا

ما صور العينة ال ورد فيصا النكري الشديدو كما أ ا ما احليل الربوية3و يقول ابا
القيم ":وكان شي نا رة اا مين ما مسحلة التورقو وروج فيصا مرارا وأنا حاضرو فلم
يرخ فيصاو وقال :املع الري عجل حرم الربا موجود فيصا بعين م زيادة الكلبة بشراء
السلعةو وبيعصا واخلسارة فيصاو فالشريعة ال حترم الضرر اعدىنو وتبيأ ما هو أعلر من ".4

 -1بيان الدليل علر بطالن التحليلو ابا تيميةو حقق وخرد أحاديث  :ةدي عبد اجمليد السلبي الناشر :املكتا
اإلسالمي .دون تاريخ)و ص78-77و إعالم املوقعني البا القيم :د3و ص.172
 -0املداينةو حممد با صاح العُثيمني الرياض :دار الوطا للنشرو 1403ه)و ص7و وانير :القواعد النورانيةو ابا تيميةو
حتقيق :حممد حامد البقي بريوت :دار املعرفةو 1322ه)1272/و ص.101
 -3بيان الدليل علر بطالن التحليل البا تيميةو ص158و وإعالم املوقعني ابا القيم :د3و ص172و وص022و رفيق
يونا املصريو املصدر السابقو ص.42
 -4إعالم املوقعني ابا القيم :د3و ص.172
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إن ضرر االستياللو وتصيد حاجات الناس وزيادة ماسيصمو فان غالا ما يشرتي
بنسيلةو إ ا يكون لتعرر النقد علي و فاذا كان الرجل ال يبي إال بنسيلة كان ر علر أهل
الضرورة واحلاجةو وإذا باع بنقد ونسيلة كان تاجرا ما الترار.1
 -3وما الصور ال انعدم فيصا الرفق واملعروفو أن يقرض طعاما يف بلدو سعرا في رخي و
ويشرتا علي وفاءا يف بلد آخرو سعرا في غالو أو يقرض فاكصة يف وقتصاو ويشرتا
علي وفاءها يف وقذ تقل في وتيلوو كما يدخل يف احليل الربوية الباقدة لروح التكافل:
بي الوفاءو ويطلق علي بي الثُّنيا0و وبي االستياللو وبي املعاملة .3ويدخل فيصا كرلك
قيام أحد اعش اص بشراء سلعة آلخر حمتاد إىل املال لشرائصاو فيشرتيصا ل نقدا ويبيعصا
ل باعجل بزيادة.4
الخاتمة:

إن اجملتمعات واحلضارات يتوقف استقرارها ورقيصا وتحثريها يف غريها بقدر ما فيصا

ما ترابع وتباعل بني شرائحصاو وإن احلياة فيصا تيمر بالطمحنينة والسعادة بقدر ما تقل فيصا

 -1هتــريا ســنا أو داود وإيضــاح علل ـ ومشــكالت اــامش عــون املعبــود شــرح ســنا أو داودو ابــا القــيمو الطبعــة الثانيــة
بريوت :دار الكتا العلميةو 1415ه) د2و ص.042
 -0انير :التسو و املصدر السابقو د0و ص.20
 -3بي الوفاء :أن يبي احملتاد إىل النقد عقاراو علر أن م رد الثما اسرتد املبي و فصو قرض ربوي موثق برهاو أما بي
االستيالل :فصو أن يبي املال وفاءو علر أن يستحجر البائ هرا املالو وهو قرض موثق برهاو وبي املعاملة :هو أن يبي
الشيء بحكثر ما مثن عجل القرض .انير :رفيق يونا املصريو املصدر السابقو ص.42
 -4انير املصدر نبس و ص.41-42
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اعنانيةو وبقدر ما يتر أفرادها إىل العمل حلمة واحدة تراعي مصلحة اجملتم أوال دون
تبريع أو إ ال ملصلحة البردو م مراعاة حقوق اعخوة واملواطنة.
إ ا اعنانية وحا الراتو وما تبرزا ما جش وطم و وترب باآلخريا قصد
استيال مو وترصد ورطاهتم وكرام وجعلصم أسرى يف أيدي دائنيصم واملتاجريا يف حاجاهتم
وضروراهتمو فتكثر إمالءات أوللك املرتبصني امو فتنقلا حياهتم جحيما ال تطاق.
إن ما أوائل ما يتولد عا تلك العالقات الشاذة اآلتية ما تلك النبوس املريضة
تصدع يف حلمة اجملتم و وبداية لتبكيك وشائف اعخوة واملواطنةو وبداية للعد التناز ال يار
جسور املودة واحملبة.
إن تلك البدايات وتلك التصدعات إذا ما انطلقذ عمقذ ا وة بني أبناء اجملتم
الواحدو وقسمذ اجملتم ورمذ ب إىل صراعاتو وهزات أتذ علر اعخضر والياباو فال
تراحمو وال تكافلو وال إحسانو وال رفقو ومثة الطامة الكربىو عتم ال روح في و وال
إحساسو هيمنة مطلقة للمادةو ال اكرتاا في موم وأقراح اآلخرياو بل قد ترى في بعضصم
يُسر إذا ما أصاف غريا حزن وهمو وما نسمع ونراا ما أزمات اجتماعية ونبسيةو
وانتحارات يف بعو الدول اعوروبيةو بل ح يف بعو اجملتمعات اإلسالمية لدليل علر
غياف ذلك التواصل التكافليو وميصر ما مياهر ذلك التصدع والتبكك اجملتمعيو وضمور
عواصر اعخوة واملواطنة.
إن شريعة اإلسالم الناهرة بواقعية حلياة البشرو املطلعة علر شصواهتم وغرائزهمو
الرامسة خلطة سعادهتم أدركذ كل تلك اإلفرازاتو فسطرت الوسائل الوقائية حملوها أو علر
اعقل الت بيف ما وطحهتاو فشرعذ الزكاةو وجعلتصا فريضة وركنا إىل جنا الصالةو توأمان
إلصالح الروح وترشيد لطييان شصوة حا املالو وبناء سور التالحم والرتابع والتكافل
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والتضاما بني اعغنياء والبقراء ناهيك عا ترغيبصا وحثصا وفتحصا عبواف الصدقات
والتربعاتو وترتيا ا زاءات الدنيوية واعخروية احملبزة لتكثري منصا.
وما أجل تقوية عالئق اعخوة واملواطنة دفعذ الشريعة املسلم إىل أن حتتضا
سلوكيات االقتصادية مزيدا ما استحضار الرفق واملعروف يف معامالت املاليةو وجعلذ مقصد
الرفق واإلحسان يلف مجلة ما تلك املعامالتو بل إن ذلك املقصد زاحم القواعد
واعصولو وتبوق عليصا.
إن ما مياهر علو ذلك املقصد أن العمومات خصذ ب و وأن النصوص اعتضدت
ب و بل تركذ ملا خالبت و وأكثر ما ذلك أن االستحسان استند إلي يف خمالبة اعصول
والقواعد والشروا.
إن املسلم وهو ميتطي ذلك املقصد يف معامالت املالية ليشعر بالطمحنينة والراحة
والسماحةو عن مقبل علر عبادات متعديةو إن برلك ليدخل السرور واحلبور علر إخوان
يف الديا والوطا واإلنسانيةو وينبا كرام وميسأ الكابة عا حمياهم.
إن االنتصار للنبا واتباع هواها ةسن كل أحدو عن وراء ذلك اليريزة والطب و
أما ةلصا علر ما في كلبة ما إدخال السرور علر اآلخرياو وإيثار حاجات إ ا هو سرية
النبوس املصقولة بالسالمة والس اء وتقد النصأ واإلحسان لآلخرياو وقد جاء عا
ا لبضيل با عياض قول ":ما أدرك عندنا ما أدرك بكثرة الصالة والصيامو وإ ا أدرك عندنا
بس اء اعنبا وسالمة الصدور والنصأ لألمة".1

-1حلية اعولياء وطبقات اعصبياءو أبو نعيمو الطبعة اعو

بريوت :دار الكتا العلميةو 1422ه1288/م) د8و

123و والبيصقي يف شعا اإلميان :رقم12320:و د13و ص.312
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إن ما أوج ذلك النصأ إذا ما أرادت اعمة أن تنطلق او آفاق رحبة جتم شرائأ
اجملتم برمت و وتشعر أ ا يف سبينة واحدة أن تشر احلوار اجملتمعيو حوار يرمي إىل توس
دائرة احلماية االجتماعية بضخ مزيد ما اآلليات الدافعة لتبعيل تلك احلمايةو وةصدة لعقد
اجتماعي تشاركي1و وليكا مقصد الرفق واإلحسانو والقيم اعخالقية أحد العناويا الرئيسة
ال ةرك اا ذلك التبعيلو ويب عليصا ذلك العقد.
إن بقدر شيوع ذلك املقصد وجتررا يف اجملتم بقدر ما تقوى الروابع االجتماعيةو
ويزداد اجملتم تالةا ومتاسكا ح يصبأ كالبنيان املرصوص يشد بعض بعضاو وعف
خملبات وآثار ا زات االقتصادية املباجلةو ويصدق فيصم قول صلر اا علي وسلمَ «:مثَلُ
ح
ح
الْم ْؤحمنحني حىف تَـو ِّاد حهم وتَـر ُح
اعر لَ ُ َسائحُر
اة حص ْم َوتَـ َعاطُب حص ْم َمثَ ُل ا َْ َسد إح َذا ا ْشتَ َكر حمْن ُ عُ ْ
ضو تَ َد َ
ُ َ َ ْ ََ
0
ح
ح
ح
ح
احلُ َّمر» و وقول صلر اا علي وسلم«:الْ ُم ْؤم َا ل ْل ُم ْؤم حا َكالْبُـْنـيَانو يَ ُش ُّد
الس َص حر َو ْ
ا َْ َس حد بح َّ
َصابحعح ح.3
ض ُ بَـ ْعضا»و ُمثَّ َشبَّ َ
بـَ ْع ُ
ك بـَ ْ َ
ني أ َ

 -1انير :مقال" :أبسع قواعد اإلنصاف :العدالة االجتماعية جيا أن تكون ركيزة يف اإلصالحات االقتصادية العربية"
منشور مبرلة"التمويل والتنمية" الصادرة عا صندوق النقد الدو و عدد 52:مارس :0213ص.01
 -0أخرج الب اريو املصدر السابقو اعدفو باف رةة الناس والبصائمو د8و ص12و ومسلمو املصدر السابقو الرب
والصلة واآلدافو باف تراحم املؤمنني وتعاطبصم وتعاضدهمو رقم0582:و ص1241و واللبع ل .
 -3أخرج الب اريو املصدر السابقو اعدفو باف تعاون املؤمنني بعضصم بعضاو د8و ص10و واللبع ل و ومسلمو
املصدر السابقو الرب والصلة واآلدافو باف تراحم املؤمنني وتعاطبصم وتعاضدهمو رقم0585:و ص.1241
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وبت المصادر والمراج
 -1القرآن الكر .
 -0أبسع قواعد اإلنصاف :العدالة االجتماعية جيا أن تكون ركيزة يف اإلصالحات
االقتصادية العربية"و مقال لندى الناشفو وزافرييا تزاناتوس منشور مبرلة"التمويل
والتنمية" الصادرة عا صندوق النقد الدو و عدد 52:مارس0213م.
" -3أحكام ا وائأ يف البق اإلسالمي وصلتصا بنيريت الضرورة واليروف الطارئة"و لعادل
مبارك املطرياتو إشراف :د .حممد بلتاجي حسا .رسالة دكتوراا :كلية دار العلومو
جامعة القاهرة .السنة ا امعية1410:ه 0221/م.
 -4أحكام السوق"و ليحىي با عمر اعندلسيو قدم ل وحقق  :حممود علي مكي .القاهرة:
مكتبة الثقافة الدينية .الطبعة اعوىل1404 :ه 0224/م.
" -5أحكام القرآن"و عو بكر حممد با عبد اا با العروو حتقيق :علي حممد البراوي.
بريوت :دار املعرفة .دون تاريخ.
" -2االستصالح واملصاح املرسلة يف الشريعة اإلسالمية وأصول فقصصا"و ملصطبر أةد
الزرقاء .دمشق :دار القلم .الطبعة اعوىل1428 :ه 1288/م.
" -7إعالم املوقعني عا رف العاملني"و البا القيم ا وزيةو راجع وقدم ل وعلق علي  :ط
عبد الرءوف .القاهرة :مكتبة الكليات اعزهرية .طبعة1388 :ه1228/م.
" -8إغاثة اللصبان ما مصايد الشيطان"و البا القيم ا وزيةو حتقيق وتصحيأ وتعليق:
حممد حامد البقي.بريوت :دار املعرفةو دون تاريخ.
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" -2بداية اجملتصد و اية املقتصد"و البا رشد احلبيد .القاهرة :مطبعة الباو احللي وأوالدا.
الطبعة الرابعة1325 :ه1275/م.
" -12البدر املنري يف اعحاديأ واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري"و البا امللقاو حتقيق:
مصطبر أبو الييع عبد احليو أو حممد عبد اا با سليمانو أو عمار ياسر با
كمال .الرياض :دار ا ررة .الطبعة اعوىل1405 :ه0225/م.
" -11البصرة شرح التحبة"و عو احلسا علي با عبد السالم التسو  .مصر :مطبعة
مصطبي الباو احللي وأوالدا .الطبعة الثانية1372 :هـ1251/م.
" -10بيان الدليل علر بطالن التحليل"و البا تيميةو حقق وخرد أحاديث  :ةدي عبد
اجمليد السلبي .الناشر :املكتا اإلسالمي .دون تاريخ.
" -13البيان والتحصيل والشرح والتوجي والتعليل يف مسائل املست رجة"و عو الوليد با
رشد القرطيو حتقيق :مجاعة ما الباحثني .بريوت :دار اليرف اإلسالمي .الطبعة
الثانية1428 :هـ1228/م.
" -14ارة النبوس وحتليصا مبعرفة ما ا وما عليصا-شرح خمتصر الب اري"-و البا أو
مجرة اعندلسي .بريوت :دار ا يل .الطبعة الثالثة .بدون تاريخ.
" -15التحرير والتنوير"و حملمد الطاهر با عاشور .تونا :دار التونسية للنشر .طبعة:
1284م.
" -12تبسري املوطح"و عو مطرف عبد الرةا با مروان القنازعي القرطي اعندلسيو حقق
وقدم ل وخرد أحاديث  :د.عامر حسا صربي .دمشق :دار النوادر .الطبعة اعوىل:
1402ه0228/م.
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" -17التمصيد ملا يف املوطح ما املعال واعسانيد"و عو عمر يوسف با عبد اا با عبد
الرب النمري القرطيو حتقيق :عموعة ما الباحثني .احملمدية-امليرف :مطبعة فضالة.
الطبعة الثانية :ما1227م1280 -م.
" -18هتريا سنا أو داود وإيضاح علل ومشكالت -اامش عون املعبود شرح سنا أو
داود"و البا القيم .بريوت :دار الكتا العلمية .الطبعة الثانية1415 :ه.
" -12التوضيأ-شرح خمتصر ابا احلاجا"و خلليل با اسحاق املالكيو دراسة وحتقيق:
عبد القاهر حممد أةد خمتار قمرو إشراف :د.فرد زهران الدمردا  .رسالة دكتوراا:
كلية الشريعة والدراسات اإلسالميةو جامعة أم القرى .السنة ا امعية1404 :ه.
" -02جام اعمصات-خمتصر ابا احلاجا"-و مال الديا عمر با احلاجاو حقق :
أبو عبد الرةا اعخضر اعخضري .بريوتو دمشق :اليمامة للطباعة .الطبعة اعوىل:
1412هـ1228/م.
" -01جام العلوم واحلكم يف شرح سني حديثا ما جوام الكلم"و البا رجا احلنبلي
السعحيدية .بدون تاريخ.
البيدادي .الرياض :منشورات املؤسسة َّ
" -00حاشية الدسوقي علر الشرح الكبري للدرير"و مصر :مطبعة عيسر الباو احللي
وشركاءا .دون تاريخ.
 -03حاشية ابا عابدياو دراسة وحتقيق وتعليق :عادل أةد عبد املوجودو علر حممد
املعوض .الرياض :دار عا الكتا .طبعة1403 :ه0223/م.
" -04حلية اعولياء وطبقات اعصبياء"و عو نعيمو بريوت :دار الكتا العلمية .الطبعة
اعوىل1422 :ه1288/م.
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" -05الدر املنثور يف القواعد"و لبدر الديا حممد با اادر الزركشيو و حتقيق :تيسري فائق
أةد حممودو مراجعة :عبد الستار أبو غدة .الكويذ :نشر وزارة اعوقاف والشؤون
اإلسالمية .الطبعة اعوىل1420 :ه1280/م.
" -02الرخرية"و عو العباس أةد با إدريا القرايفو حتقيق :مجاعة ما الباحثني .بريوت:
دار اليرف اإلسالمي .الطبعة اعوىل1224 :م.
" -07ربا القروضو وأدلة حترمي "و لرفيق يونا املصري .جدة :مركز النشر العلميو جامعة
امللك عبد العزيز .الطبعة اعوىل1412 :ه1222/م.
" -08سلسلة اعحاديأ الصحيحة"و حملمد ناصر الديا اعلبال .الرياض :مكتبة املعرف
للنشر والتوزي  .طبعة1415 :ه1225/م.
" -02سنا الرتمري"و حتقيق وشرح :أةد حممد شاكر .مصر :مطبعة مصطبي الباو
احللي وأوالدا .بدون تاريخ.
" -32سنا أو داود"و إعداد وتعليق :عزت عبيد الدعاسو وعادل السيد.ة  :دار
احلديأ .دون تاريخ.
" -31السنا الكربى للبيصقي" .حيدر آبادو ا ند :مطبعة علا دائرة املعارف .الطبعة
اعوىل1350 :ه.
" -30سنا ابا ماجة"و حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي .دار إحياء الرتاا العرو .طبعة:
1325هـ1275/م.
" -33سنا النسائي-اامش شرح السيوطيو وحاشية السندي"و حقق  :مكتا حتقيق
الرتاا اإلسالمي .بريوت :دار املعرفة .بدون تاريخ.
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" -34شرح حدود ابا عرفة 2املوسوم -ا داية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابا عرفة
الوافية"و عو عبد اا حممد اعنصاري الرصاعو حتقيق :حممد أبو اعجبانو الطاهر
املعموري .بريوت :دار اليرف اإلسالمي .الطبعة اعوىل1223 :م.
" -35شرح الزرقال علر املوطح" .بريوت :دار املعرفة .طبعة1328 :هـ1278/م.
" -32شرح مسائل بيوع ابا مجاعة"و للقباف التونسيو دراسة وحتقيق :كر اعمريا و
إشراف :د.حممد أمني السماعيلي .أ دبلوم الدراسات العليا :كلية اآلداف والعلوم
اإلنسانيةو جامعة حممد اخلاماو الرباا .السنة ا امعية1223 :ه1224/م.
" -37شعا اإلميان للبيصقي"و حقق  :عبد العلي عبد احلميد حامد .الرياض :مكتبة
الرشد .الطبعة اعوىل1403 :ه0223/م.
" -38صحيأ الب اري"و اعت ب وخدم  :حممد زهري با ناصر الناصر .دار طوق النراة.
الطبعة اعوىل1400 :ه.
" -32صحيأ ابا حبان برتتيا ابا لبان"و حقق وخرد أحاديث وعلق علي  :شعيا
اعرنؤوا .بريوت :مؤسسة الرسالة .الطبعة الثانية1414 :ه1223/م.
" -42صحيأ مسلم"و اعت ب  :أبو صصيا الكرمي .الرياض :بيذ اعفكار الدولية.
طبعة1412 :ه1288/م.
" -41طرح التثريا يف شرح التقريا"و لزيا الديا أو البضل عبد الرحيم العراقي .بريوت:
دار الرتاا العرو .دون تاريخ.
" -40الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية"و البا القيمو حتقيق :حممد مجيل غازي.
القاهرة :مطبعة املدل .بدون تاريخ.
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" -43عقد ا واهر الثمينة يف مرها عا املدينة"و الل الديا عبد اا با جنم با
شاسو حتقيق :حممد أبو اعجبانو عبد احلبيع منصورو إشراف ومراجعة :حممد
احلبيا اخلوجةو بكر با عبد اا أبو زيد .بريوت :دار اليرف اإلسالمي .الطبعة
اعوىل1415 :ه1225/م.
" -44فتأ الباري شرح صحيأ الب اري"و عةد با علي با حرر العسقاللو رقم كتب
وأبواب وأحاديث واستقصر أطراف  :حممد فؤاد عبد الباقيو قام باخراج وتصحيأ جتارب
وأشرف علر طبع  :حما الديا اخلطيا .بريوت :دار املعرفة .بدون تاريخ.
" -45البروق"و عو العباس أةد با إدريا القرايف .بريوت :عا الكتا .بدون تاريخ.
" -42فق املعامالت احلديثة م مقدمات ةصدات وقرارات"و لعبد الوهاف إبراهيم أبو
سليمان .الدمام :دار ابا ا وزي .الطبعة اعوىل1402 :ه.
" -47القبا يف شرح موطح مالك با أنا"و عو بكر حممد با عبد اا با العروو دراسة
وحتقيق :حممد عبد اا ولد كر  .بريوت :دار اليرف اإلسالمي .الطبعة اعوىل:
1220م.
" -48القواعد"و عو عبد اا حممد با حممد املقري ا دو دراسة وحتقيق :حممد با حممد
الدرداوو إشراف :د.علي سامي النرار .رسالة دكتوراا :دار احلديأ احلسنيةو جامعة
القروينيو الرباا .السنة1422 :ه1282/م.
" -42القواعد النورانية"و البا تيميةو حتقيق :حممد حامد البقي.بريوت :دار املعرفة .طبعة:
1322ه1272/م.
" -52القوانني البقصية"و عو القاسم حممد با أةد با جزي الكلي اليرناطي .بريوت:
دار الكتاف العرو .الطبعة الثانية1422 :هـ1282/م.
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" -51الكليات البقصية"و عو عبد اا حممد با حممد با أةد امل ّقريو دراسة وحتقيق:
حممد با ا ادي أبو اعجبان .تونا :الدار العربية للكتاف .طبعة1227 :م.
" -50عم الزوائد و ومنب البوائد"و لنو الديا علي با أو بكر ا يثميو حتيق :عبد اا
حممد الدرويش .بريوت :دار البكرو 1414ه1224/م.
" -53احملرر الوجيز يف تبسري الكتاف العزيز"و البا عطية اعندلسيو حتقيق :عبد السالم
عبد الشايف حممد .بريوت :دار الكتا العلمية .الطبعة اعوىل1400 :ه0221/م.
" -54خمتصر خليل با اسحاق املالكي"و صحح وعلق علي  :أةد نصر .بريوت :دار
البكر .طبعة1421 :هـ1281/م.
" -55املداينة"و حملمد با صاح العُثيمني .الرياض :دار الوطا للنشر .طبعة1403 :ه.
" -52املدونة الكربى"و رواية اإلمام سحنون با سعيد التنوخي عا اإلمام عبد الرةا با
القا سم العتقي عا اإلمام مالك با أنا .بريوت :دار صادر عا الطبعة اعوىل مبطبعة
السعادة مبصرو سنة1303 :هـ.
" -57املسالك يف شرح موطح مالك"و عو بكر حممد با عبد اا با العروو قرأا وعلق
علي  :حممد السليمالو عائشة السليمال .بريوت :دار اليرف اإلسالمي .الطبعة
اعوىل1408 :ه0227/م.
" -58املستدرك علر الصحيحني"و عو عبد اا احلاكم النيسابوريو طبعة باشراف:
يوسف عبد الرةا املرعشلي .بريوت :دار املعرفة .دون تاريخ.
" -52مسند اإلمام أةد با حنبل"و حقق وخرد أحاديث وعلق علي  :شعيا اآلرنؤواو
وعادل مرشد .بريوت :مؤسسة الرسالة .الطبعة اعوىل1412 :ه1225/م.
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" -22املعلم ببوائد مسلم"و عو عبد اا حممد با علي املازريو حتقيق :حممد الشاذ
النيبر .تونا :الدار التونسة للنشرو بيذ احلكمةو ا زائر :املؤسسة الوطنية للكتاف.
طبعة1288 :م.
" -21امليين عا ةل اعسبار يف اعسبار يف عريف ما يف اعحياء ما اعخبار-عريف
أحاديأ إحياء علوم الديا عو حامد اليزا "للعراقي .القاهرة :مطبعة الشعا .دون
تاريخ.
" -20مباتيأ الييا" لب ر الديا الرازي" .بريوت :دار البكر .الطبعة اعوىل:
1421ه1281/م.
" -23مقاصد الشريعة اإلسالمية"و حملمد الطاهر با عاشور.تونا :الشركة التونسية
للتوزي  .طبعة1278 :م.
" -24مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات" لعبد اا با احملبومه با بي  .القاهرة :مطبعة
املدلو الطبعة الثانية0212 :م.
" -25املقدمات املمصدات لبيان ما اقتضت املدونة ما اعحكام الشرعيات والتحصيالت
احملكمات عمصات مسائلصا املشكالت"و عو الوليد ابا رشدو حتقيق :حممد احلري.
بريوت :دار اليرف اإلسالمي .الطبعة اعوىل1288 :م.
" -22املنتقر"-شرح موطح اإلمام مالك با أنا"و عو الوليد سليمان با خلف الباجي
اعندلسي .بريوت :دار الكتاف العرو .الطبعة الثالثة1423 :هـ1283/م.
" -27املوافقات يف أصول الشريعة"و عو إسحاق إبراهيم با موسر الشاطيو عين بضبط
وترقيم ووض ترامج  :حممد عبد اا دراز .مصر :املكتبة الترارية الكربى .بدون
تاريخ.
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" -28املوطح" إلمام دار ا ررة مالك با أناو حقق وخرد أحاديث وعلق علي  :بشار
عواد معروف .بريوت :دار اليرف اإلسالمي .الطبعة الثانية1417 :ه1227/م.
" -22النيريات البقصية"و لبتحي الدريين.دمشق :منشورات جامعة دمشق .الطبعة الرابعة:
1412ه1417-ه1222/م1227-م.
" -72النوادر والزيادات علر ما يف املدونة ما غريها ما اعمصات"و عو حممد عبد اا با
عبد الرةا با أو زيد القريوالو حتقيق :مجاعة ما الباحثني .بريوت :دار اليرف
اإلسالمي .الطبعة اعوىل1222 :م.
" -71الوابل الصيا وراف الكلم الطيا"و البا القيم ا وزيةو حتقيق :عبد الرةا با
حسا قايدو إشراف :بكر با عبد اا أبو زيد .جدة :دار علم البوائد .بدون تاريخ.
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