
 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

  
  املقاصد ودورها يف االجتهاد املعاصر يف فقه املعامالت املالية 

 266 

إمنا أراد به ماكان من ذلك شعاراً لرقة عفاف  –إُن كان كذلك ورد عنه  –صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك 
 .1"نساٍء معلومات

 هوقد علَّق تلميُذ االمام ابن عاشور الشيُخ حممود مشام على فتوى أستاذه فقال: "فالشيُخ ابن عاشور رمح
ورد اهلل كان يفيت حبلِّّيِة لبس الباروكة وماشاهبها، وتزجيج احلواجب، وتكحيل العيون تـََفهذماً ملعىن األثر وامل

الذي َوَرَد فيه، وألنَّ هذه األمور يـُُقَصُد هبا اآلن الزينة ال تغيرَي َخُلق اهلل وال تبديله. وما ورد من هني على 
يف الّدين  نساٌء يف ذلك العصر اّتَصُفَن برقٍة يف العفاف وضعفٍ  فـَُرض صحته وصحة سنده فاملقصوُد به

 .2وسوٍء يف السرية، وال يشمل كافة النساء وال كافة العصور"
 وآخر دعوانا أن احلمدهلل رب العاملني

 
 
 

 
 

 قواعد الذرائع 
 في المعامالت المالية

 
                                                           

 354فتاوى االمام حممد الطاهر ابن عاشور ص  1
 354فتاوى ابن عاشور ص  2
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 سامي بن إبراهيم السويلم
م2017ه، فرباير 1438مجادى األوىل 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد.

ه، ديسمرب 1435الفقهي اخلامس بالكويت، صفر فقد سبق أن أعددُت هذا البحث أواًل ملؤمتر شورى 
م، ولكن لظروف خارجة عن اإلرادة مل يتيسر يل احلضور وتقدمي البحث. وحني رغب إيل فضيلة 2013

الدكتور حامد مرية، األمني العام هليئة املراجعة واحملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيويف( أن أشارك يف 
م، رأيت 2017ه، أبريل 1438هيئة الذي سيعقد بإذن اهلل يف البحرين يف رجب مؤمتر اهليئات الشرعية لل

 الفرصة ساحنة ملراجعة البحث وتنقيحه وتصحيحه ليظهر على الوجه املأمول بإذن اهلل.
وقد ُكتب يف موضوع الذرائع الكثري من الدراسات واألحباث والرسائل العلمية، ونوقش ضمن دورة جممع 

م. ويف جمال املعامالت خصوصاً كتب فضيلة الشيخ العالمة 1995ه، 1415تاسعة يف الفقه اإلسالمي ال
عبداهلل بن بّيه "سد الذرائع وتطبيقاته يف جمال املعامالت املالية" وهي حماضرة ألقاها يف املعهد اإلسالمي 

مايل ه، مث َنشر فصاًل موسعًا عن الذرائع ضمن كتابه "أ1417للبحوث والتدريب جبدة يف رمضان 
م 2008ه. كما نَشَرت د. أخرت زييت بنت عبدالعزيز يف 1427الدالالت وجمايل االختالفات"، ُنشر يف 

 دراسة بعنوان "املعامالت املالية املعاصرة وأثر نظرية الذرائع يف تطبيقاهتا".
األساس فومع وفرة الدراسات يف هذا اجملال إال أن جوهر املوضوع مل يأخذ حقه من الدراسة والتحليل. 

الذي يقوم عليه مبدأ سد الذرائع هو ثبوت خصائص موضوعية للعقود والتصرفات مستقلة عن قصد 
املكلف وتصوره وعلمه، وهذه اخلصائص هي اليت متيز بني الذريعة وغريها. لكن الدراسات اليت تُعىن 

د الذرائع سيظل مبدأ س باستقراء الضوابط املوضوعية وحتديد معاملها نادرة. ويف غياب هذه الضوابط فإن
عرضة لسوء الفهم والتطبيق ما بني إفراط وتفريط. كما أنه يف غياب هذه الضوابط فإن دراسة املقاصد، 

 مع كثرة ما كتب حوهلا، ستظل قاصرة. فاملقاصد والضوابط كفتا ميزان ال يعتدل إال هبما معاً. 
شواهد بدأ سد الذرائع له الكثري من الأضف إىل ذلك أن هناك فجوة بني التأصيل وبني التطبيق. فم

 واألدلة، لكن تطبيقه خيضع جلملة من القواعد لكي يؤدي وظيفته التشريعية، ولكي تتضح الصلة بينه وبني
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أصول التشريع وقواعده األخرى. كما أن تنزيل هذه القواعد الكلية على أحكام املعامالت التفصيلية حيتاج 
ما ون احلكم مبنياً على سد الذرائع ومىت ال يكون. ومل تلق هذه اجلوانب فيإىل معاجلة دقيقة حتدد مىت يك
 وقفت عليه العناية الكافية.

ومن هنا فقد حاولت يف هذه الورقة معاجلة هذه اجلوانب، حبسب ما مسح به الوقت واجلهد. وقسمت 
 الورقة إىل ثالثة فصول، عدا املقدمة واخلامتة:

 ة اإلسالمية، يبني ِحكمة مبدأ سد الذرائع وعالقته مبنهج التشريع يف جمالاألول: سد الذرائع يف الشريع
 املعامالت.

 الثاين: قواعد الذرائع يف املعامالت املالية.
 الثالث: تطبيقات على فقه املعامالت. 

واملوضوع خصب وال يزال يستحق الكثري، وأشكر مقدماً من يتفضل بتعليق أو تصويب أو تكميل، واهلل 
 هو املوفق وهو اهلادي إىل سواء السبيل. تعاىل
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(1) 
 سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية

 
وغلب يف اصطالح الفقهاء استخدام هذا  1"الذريعة" يف اللغة هي الوسيلة والسبب املوصل إىل النتيجة.

  2املصطلح فيما ظاهره اجلواز لكنه يفضي إىل مفسدة أو عمل حمرم لذاته.
 اليت تفضي وتؤدي إىل احملرمات من كمال التشريع ومتام حكمته. قال ابن القيم رمحه اهلل:وحترمي الذرائع 

"ملا كانت املقاصُد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرُقها وأسباهُبا تابعًة هلا معتربة 
تباطاهتا هبا، ووسائل اياهتا وار هبا. فوسائل احملرمات واملعاصي يف كراهتها واملنع منها حبسب إفضائها إىل غ

الطاعات والقربات يف حمبتها واإلذن فيها حبسب إفضائها إىل غاياهتا. فوسيلة املقصود تابعٌة للمقصود 
وكالمها مقصود لكنه مقصود قصَد الغايات وهي مقصودٌة قصَد الوسائل. فإذا حرم الرب تعاىل شيئاً وله 

محاه. ولو أباح  نع منها حتقيقًا لتحرميه وتثبيتًا له ومنعًا أن يُقربطرق ووسائل تفضي إليه فإنه حيرمها ومي
الوسائل والذرائع املفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحرمي وإغراءً للنفوس به، وحكمته تعاىل وعلمه يأىب ذلك  

 3كل اإلباء".
 منهما إما هني، وكلٌ ومبدأ سد الذرائع حيتل حيزًا مهمًا يف التشريع اإلسالمي. وذلك أن التكليف أمر و 

مقصود لنفسه أو وسيلة إىل املقصود. وقد ثبت باالستقراء أن الشرع يأمر بالشإ ومبا يوصل إليه، وينهى 
 5"فصار سد الذرائع املفضية اىل احلرام أحد أرباع الدين". 4عن الشإ وعما يفضي إليه.

تبصر يف العمل ن نتائج أفعاله، ومن مث الواملنع من الذرائع منهج قرآين نبوي يريب املسلم على املسؤولية ع
ُدًوا ِبَغرُيِ ونتائجه قبل اإلقدام عليه. قال اهلل تعاىل: ﴿َواَل َتُسبذوا الَِّذيَن َيُدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه فـََيُسبذوا اللََّه عَ 

                                                           

، عن معجم مقاييس اللغة، وتاج العروس، وغريها من 56-52انظر سد الذرائع يف الشريعة اإلسالمية، حممد هشام الربهاين، ص 1 
 مصادر اللغة.

 .254، بيان الدليل، ابن تيمية، ص798ص 2انظر: أحكام القرآن، ابن العريب، ج 2 
 .553ص 4إعالم املوقعني، ج 3 
 .12الذرائع، وهبة الزحيلي، ص 4 
 .66ص 5إعالم املوقعني، ج 5 
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َن الرَُّجُل َواِلَدُيِه". ئِِر َأُن يـَُلعَ (. وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: "ِإنَّ ِمُن َأُكرَبِ اُلَكَبا108ِعُلٍم﴾ )األنعام 
 1ُن أُمَُّه فـَيَـُلَعُن أُمَُّه".ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َكُيَف يـَُلَعُن الرَُّجُل َواِلَدُيِه؟ قَاَل: "يـَُلَعُن أَبَا الرَُّجِل فـَيَـُلَعُن أَبَاُه، َويـَُلعَ 

ٌ َوِإنَّ ب من احملرمات يف قوله: "ِإنَّ احلَُالَ كما حذر النيب صلى اهلل عليه وسلم من التساهل يف االقرتا َل بـَنيِّ
نَـُهَما ُمُشَتِبَهاٌت الَ يـَُعَلُمُهنَّ َكِثرٌي ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتَـَّقى الشذبـَُهاِت اُسَتبـُرَ  ٌ َوبـَيـُ أَ ِلِديِنِه َوِعُرِضِه، َوَمُن احلَُرَاَم بـَنيِّ

ِه. َأالَ َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى، اِم، َكالرَّاِعى يـَُرَعى َحُوَل احلَُِمى يُوِشُك َأُن يـَُرَتَع ِفيَوَقَع ىِف الشذبـَُهاِت َوَقَع ىِف احلَُرَ 
  َسَدُت َفَسَد اجلََُسدُ فَ  َأالَ َوِإنَّ مِحَى اللَِّه حَمَارُِمُه. َأالَ َوِإنَّ ىِف اجلََُسِد ُمُضَغًة ِإَذا َصَلَحُت َصَلَح اجلََُسُد ُكلذُه َوِإَذا

 2ُكلذُه، َأالَ َوِهَى اُلَقُلُب".
﴾ وهلذا هنانا اهلل تعاىل عن اتباع خطوات الشيطان: ﴿َواَل تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَُّيطَاِن ِإنَُّه َلُكُم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ 

(. ومل يقل: وال تتبعوا الشيطان أو عمل الشيطان، ألن اخلطوات تقود إىل عمل 208، 168)البقرة، 
والشيطان يستدرج العبد حنو اهلاوية، فلهذا حرم تعاىل اتباع اخلطوات ألهنا هي املقدمة إىل الشيطان، 

شَُّيطَاِن املوبقات، كما قال تعاىل: ﴿يَا أَيـذَها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَُّيطَاِن َوَمُن يـَتَِّبُع ُخطَُواِت ال
 (.21َواُلُمُنَكِر﴾ )النور، فَِإنَُّه يَُأُمُر بِاُلَفُحَشاِء 

ولذا يؤكد القرآن على عدم االقرتاب من حدود اهلل من احملرمات، كما قال سبحانه: ﴿تُِلَك ُحُدوُد اللَِّه َفاَل 
َها َوَما َبَطَن﴾ )األنعام، 188تـَُقَربُوَها﴾ )البقرة،  (، وقال: 150(. وقال: ﴿َواَل تـَُقَربُوا اُلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـُ

ِهَي َأُحَسُن﴾  َواَل تـَُقَربُوا الزِّنَا ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل﴾، وقال: ﴿َواَل تـَُقَربُوا َماَل اُلَيِتيِم ِإالَّ بِالَّيِت ﴿
 (.34، 32)اإلسراء، 

 فالتحذير من مداخل الشر ووسائله وما يفضي إليه منهج تشريعي أصيل يف الشريعة اإلسالمية. 
 بالذرائع حجية األخذ

وألمهية هذا األصل وجدنا العلماء جممعني على أصل القول بسد الذرائع، كما قال القرايف رمحه اهلل: "فليس 
ويؤكد ذلك  3سد الذرائع خاصاً مبالك رمحه اهلل، بل قال هبا هو أكثر من غريه، وأصل سّدها جممٌع عليه".

                                                           

 رواه البخاري وأمحد وأبو داود والرتمذي.  1 
  متفق عليه. 2 

 . 33ص 2الفروق ج 3 
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واهد ئع، وتبلغ الثالثني، مث قال: "ومل نذكر من شالشواهد اليت سردها شيخ اإلسالم ابن تيمية لسد الذرا
هذا األصل إال ما هو متفق عليه أو منصوص عليه أو مأثور عن الصدر األول شائع عنهم، إذ الفروع 

وقال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل: "قاعدة الذرائع متفٌق  1املختلف فيها حُيتج هلا هبذه األصول، ال حُيتج هبا."
 2اجلملة".على اعتبارها يف 

وهو ما انتهى إليه العالمة أبوزهرة رمحه اهلل، فقال: "وحنن منيل إىل أن العلماء مجيعاً يأخذون بأصل الذرائع 
وحىت الظاهرية الذين ينكرون الذرائع، إمنا ينكرون ما كان منها ظنياً. أما ما  3وإن مل يسموه هبذا االسم".

، كما صرح به ابن حزم رمحه اهلل، وإن كان قد عّد ذلك من أفضى منها قطعًا إىل احملرم فهم مينعون منه
 4التعاون على اإلمث والعدوان. فاحلقيقة واحدة وإن اختلفت األلفاظ.

ومن خالل املقارنة يبدو أن أكثر املذاهب أخذاً بسد الذرائع هم املالكية، يليهم احلنابلة، يليهم احلنفية، 
 5يليهم الشافعية، مث الظاهرية.

 6عالمة عبد اهلل دراز رمحه اهلل أن النزاع يف سد الذرائع إمنا هو يف حتقيق املناط، ال يف أصل القاعدة.وذكر ال
 7 أي يف درجة العلم بإفضائها إىل املفسدة. وهلذا قّسم العلماء الذرائع إىل ثالثة أقسام:

لقاء إهالكهم وكذلك إقسم أمجعت األمة على سده، كحفر اآلبار يف طرق املسلمني فإنه وسيلة إىل 
 السم يف أطعمتهم وسب األصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب اهلل تعاىل عند سبها.

وقسم أمجعت األمة على عدم منعه كاملنع من زراعة العنب خشية اخلمر، فإنه مل يقل به أحد، وكاملنع 
 من اجملاورة يف البيوت خشية الزنا.

                                                           

 . 267بيان الدليل، ص 1 
 . 185ص 5املوافقات، ج 2 
  .445مالك، ص 3 
 . 373-372، قواعد الوسائل، مصطفى خمدوم، ص29ص 9احمللى، ج 4 
 . 127؛  سد الذرائع عند ابن تيمية، إبراهيم املهنا، ص375انظر: ابن حنبل، حممد أبو زهرة، ص 5 
 (. 4هامش ) 185ص 5املوافقات، ج 6 
  .32ص 2الفروق ج 7 
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ا ال؟ كبيوع اآلجال، كمن باع سلعة بعشرة دراهم إىل شهر مث اشرتاه وقسم اختلف فيه العلماء هل ُيسد أم
 مسة قبل الشهر دون اشرتاط، فاإلمام مالك يقول: إنه أخرج من يده مخسة اآلن وأخذ عشرة آخر 
الشهر فهذه وسيلة لسلف مخسة بعشرة إىل أجل توساًل بإظهار صورة البيع. واإلمام الشافعي ينظر إىل 

 مل األمر على ظاهره يف غياب االشرتاط فيجّوز ذلك.صورة البيع وحي
 سد الذرائع وفتحها

ذكر العلماء أن الذرائع جيب سدها إذا أفضت إىل مفسدة راجحة، وكذلك ينبغي فتحها إذا أفضت إىل 
  1مصلحة راجحة.

لذرائع، ألن ا واحلقيقة أننا إذا قلنا إن األصل يف العادات واملعامالت احِلّل، فال حنتاج إىل القول بفتح
األصل مشروعيتها. إمنا يقال: فتح الذرائع بعد سدها، ألن ما حرم سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة،  
كما سيأيت. إال إذا كان املراد: محاية أصل املشروعية عن املنع بسبب االحتمال النادر أو القليل لإلفضاء 

 شروعية. حكمها ال تكفي لالنتقال عن األصل املتيقن وهو امل إىل احملرم. فاالحتماالت النادرة والقليلة وما يف
وقد يفضي املنع دون مراعاة ضوابط الذرائع إىل زيادة املفسدة وليس تقليلها. فاملنع من اجملاورة مثالً خشية 
الزنا تُسّد أبواب النكاح الذي هو أفضل عالج للزنا. فالنكاح يتطلب اجملاورة والتعارف والتقارب وبدون 
ذلك يتعذر حصول النكاح، فيكون املنع سبباً يف انتشار الزنا وليس احنساره. كما أن املنع من زراعة العنب 
خشية استخدامه يف اخلمر منٌع للشراب املشروع النافع الذي يُغين عن احملرم. ومن هذا الباب منع وسائل 

للخري وليس  يات ميكن أن تكون سبباً االتصال أو التواصل االجتماعي خشية الفساد. فهذه الوسائل والتقن
 للشر فحسب. ومنعها مجلة قد يفضي إىل مفاسد إضافية تناقض اهلدف من منعها ابتداء. 

وصّمام األمان يف كل ما سبق هو القيم األخالقية: فالقيم هي اليت حتول اجملاورة إىل وسيلة للنكاح بدالً 
كن أن  بدالً من نشر الرذيلة. وبدون القيم األخالقية ال ميمن الزنا، والتواصل إىل التعارف والتواصي باخلري

يؤيت املنع مثرته، بل على العكس. والشريعة ليست مجلة من األوامر والنواهي التشريعية فحسب، بل هي 
قبل ذلك مبادئ وقيم أخالقية. وهلذا جيتمع يف الشريعة أحكام الديانة وأحكام القضاء، فأحكام الديانة 

ة. انب األخالقية، بينما تُعىن أحكام القضاء جبوانب املنازعات اليت تفصل فيها اجلهات القضائيتُعىن باجلو 
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واالقتصار على اجلوانب القضائية أو القانونية فحسب خلل يف فهم الشريعة ويف تطبيقها، ويعود على كثري 
لعناية بأحكام تأخرة، امن مقاصدها باإلبطال. وغلب لألسف يف املصادر الفقهية، خصوصاً يف العصور امل

 1القضاء مع إمهال ألحكام الديانة.
 عالقة الذريعة بمقاصد المكلفين

تتميز الذرائع بأنه ال عالقة هلا بنية املكلف أو قصده. فسّب آهلة املشركني ال ميكن أن يقصد به املؤمن ما 
جعل النيب  ومع ذلك فقد يؤدي إليه وهو سّب اهلل تعاىل. وكذلك ال ميكن للعاقل أن يقصد سب والديه،

صلى اهلل عليه وسلم سب الرجل لوالَدي غريه سبباً يف سب والديه هو، وجعله مسؤوالً عن ذلك إىل حد 
 استحقاقه للعن بسببه.

فدّل ذلك على أن إفضاء الذريعة إىل املفسدة مستقل عن نية املكلف وقصده، فقد يقصد النتيجة وقد ال 
 2عالقة بني الذريعة ومقاصد املكلف إىل ثالثة أقسام:يقصدها. وعليه ميكن تقسيم ال

ذريعة ال يقصد املكلف مآهَلا، مثل سب آهلة املشركني وسب الوالَدين. فاملؤمن ال ميكن أن يقصد مآل 
 هذين األمرين، كما يقول شيخ اإلسالم. 

ُوِل فـََيُطَمَع الَِّذي يف بِاُلقَ  ومن هذا الباب قول اهلل تعاىل ألمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن: ﴿َفاَل خَتَُضُعنَ 
(. وقد طّهر اهلل تعاىل أمهات املؤمنني من سوء القصد، فدل 32قـَُلِبِه َمَرٌض َوقـُُلَن قـَُواًل َمُعُروفًا﴾ )النور، 

 على أن اخلضوع بالقول ذريعة بنفسه ولو مل يوجد القصد ملا يؤول إليه. 
ى عن ذلك خشية أن يلحق اجلاين بالعدو، أو يفّت ذلك يف ومن ذلك إقامة احلد يف الغزو، فإن الشرع هن

 وهذه نتيجة غري مقصودة لويل األمر املؤمن. 3عضد اجليش املسلم.
فإن  4ومن ذلك بيع الرجل على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، واجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها،

 إن مل يُقَصد هبا ذلك.هذه األعمال مظنة لقطيعة الرحم والعداوة والبغضاء و 
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 1ومعظم صور سد الذرائع تدخل يف هذا القسم، كما يشري شيخ اإلسالم.
عمل يقصد املكلف مآله دون أن يكون العمل ذريعة بنفسه، مثل بيع النصاب أثناء احلول فراراً من الزكاة، 

 وإغالء الثمن إسقاطاً للشفعة، وتطليق املرأة يف مرض املوت ملنعها املرياث.
جيتمع فيه القصد مع الذريعة، مثل اخلضوع بالقول من املرأة غري العفيفة مع سوء القصد. ومثل قول  ما

(. وكذلك تعطر املرأة عند 31اهلل تعاىل: ﴿َواَل َيُضرُِبَن بَِأُرُجِلِهنَّ لِيـُُعَلَم َما خُيُِفنَي ِمُن زِيَنِتِهنَّ﴾ )النور، 
أخيه، وحنوها. فهذه األعمال قد تقع بقصد وبدون قصد، الرجال األجانب. ومثل بيع الرجل على بيع 

 لكنها ذريعة على كل حال.
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 الفرق بين الحيل والذرائع
ويرتتب على ما سبق الفرق بني احليل والذرائع، فاحليل تتضمن القصد من املكلف للتوصل للنتيجة أو 

فاحليلة تقع مبا هو ذريعة وما ليس كذلك، ومها  1املآل احملرم. أما الذريعة فال يلزم أن تتضمن القصد ابتداء.
 القسمان الثاين والثالث أعاله.

لكن وجود القصد املسبق جيعل الوصول للمآل أو النتيجة شبه مقطوع به، ألنه مراد للمكلف مطلوب له. 
ألن  ،فإذا كانت الذرائع إىل احلرام حمرمة مع غياب القصد، ففي وجود القصد ستكون أوىل بالتحرمي وآكد

 القصد يستدعي إجياد األسباب إلفضاء العمل إىل املقصود.
فإذا   2وهذا يبني أن العلماء متفقون على أصل منع احليل، وهو إمجاع الصحابة والسلف رضي اهلل عنهم.

كانوا جممعني على أصل سد الذرائع، وهي ال تستلزم القصد املسبق، فاحليل اليت تستلزم القصد املسبق 
 وأجدر. فاتفاقهم على منع الذرائع يستلزم اتفاقهم على منع احليل من باب أوىل. أوىل باملنع

يالحظ أن الذريعة وإن غاب عنها القصد ابتداء، فهي تستدعي القصد الحقاً. فيكون العمل يف البداية 
لعمل ابدون قصد، مث مع التجربة والتكرار يصبح املآل مقصوداً. والسبب أن الناس عقالء، فإذا رأوا أن 

من شأنه أن يفضي إىل نتيجة معينة، فسينتهي هبم األمر إىل قصد هذه النتيجة. فالعاقل ال ميكن أن يعمل 
العمل دون أن يقصد نتيجته. لكن هذه النتيجة قد تكون غائبة عن التصور يف البداية، لكن إذا علم 

االمتناع ة. وَمن يطاِلب الناَس بحصوهلا وترتبها على هذا العمل، فال ميكن أن تكون النتيجة إال مقصود
 عن قصد النتيجة مع علمهم برتتبها على العمل، فهو يطالب مبا تأباه الفطرة. 

والشرع يفرتض أن الناس عقالء، وأهنم بدورهم يعتقدون كمال الشريعة، ولذا فما جتيزه الشريعة يستلزم 
شرع املعامالت لى ما جييزه الشرع. فلهذا مينع الجواز ما يؤول إليه، ويصبح هذا املآل مشروعاً لكونه مرتتباً ع

اليت تؤول إىل حمذور ولو مل تُقصد، لئال يُفهم خطًأ أن هذا املآل مشروع. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 رمحه اهلل: 
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"والغرض هنا أن الذرائع حرمها الشارع وإن مل يُقصد هبا احملرم، خشيَة إفضائها إىل احملرم. فإذا ُقصد 
اهلا ء نفُس احملرم كان أوىل بالتحرمي من الذرائع. وهبذا التحرير تظهر علةُ التحرمي يف مسائل الِعينة وأمثبالشي

 وإن مل يَقصد البائع الربا:
ألن هذه املعاملة يغلب فيها قصُد الربا فيصري ذريعة، فُيسّد هذا الباب لئال يتخذه الناس ذريعة إىل الربا 

 لك؛ويقول القائل: مل أقصد به ذ
 ولئال يدعو اإلنساَن فعُله مرة إىل أن يقصده مرة أخرى؛ 

 ولئال يعتقد أن جنس هذه املعاملة حالل وال مييز بني القصد وعدمه؛
 ولئال يفعلها اإلنسان مع قصد خفيٍّ خَيفى ِمن نفسه على نفسه؛ 

ا خيفى على الناس وس ومبوللشريعة أسرار يف سد الفساد وحسم مادة الشر لِعلم الشارع مبا ُجبلت عليه النف
 1من خفّي هواها الذي ال يزال يسري فيها حىت يقودها إىل اهللكة".

 عالقة الذرائع بالمآل
نظراً ألن مبدأ سد الذرائع مبين على إفضاء الذريعة إىل املفسدة، دل ذلك على اعتبار الشرع ملآل األعمال 

 والتصرفات بغض النظر عن قصد أصحاهبا. فهاهنا نظران:
ظٌَر إىل قصد املكلف وباعثه ومراده، أخذًا بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: "إمنا األعمال بالنيات" نَ 

  2والقاعدة املتفق عليها: "األمور مبقاصدها" و"الوسائل هلا أحكام املقاصد".
 نظر إىل مآل التصرف أو العمل، بغض النظر عن القصد والباعث، أخذاً بسد الذرائع.

ن مبدأ اعتبار املقاصد ومبدأ سد الذرائع يكّمل كٌل منهما اآلخر: األول بالنظر إىل وقت إنشاء وهذا يبني أ
 التصرف، والثاين بالنظر إىل ما بعد وقوعه.

واعتبار املآل من أصول التشريع، وهو "جماٌل للمجتهد صعُب املورد، إال أنه عذُب املذاق، حمموُد الِغّب، 
وهو صعب ألن النظر يف املآل يتطلب العلم  3 كما يقول الشاطيب رمحه اهلل.جاٍر على مقاصد الشريعة"،  
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بالسنن الكونية واالجتماعية، وكيفية ترتب النتائج على مقدماهتا، واملسبَبات على أسباهبا. وهذا هو حقيقة 
 الفقه بالواقع الذي عرب عنه اإلمام ابن القيم رمحه اهلل بقوله:

كم من الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم: أحدمها فهم الواقع والفقُه "وال يتمكن املفيت وال احلا 
فيه، واستنباُط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حىت حييط به علماً. والنوع الثاين فهم 

ع. مث قالواجب يف الواقع، وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه أو على لسان رسوله يف هذا الوا
 1يطبق أحدمها على اآلخر ... فالعامِل من يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهلل ورسوله".

وعرب اإلمام القرايف عن هذا بالفرق بني دليل مشروعة احلكم وبني دليل وقوع احلكم. فدليل املشروعية 
دة وأهل اخلربة. وع يُرجع فيه إىل التجربة واملشاهيُرجع فيه إىل املصادر الشرعية وأهل العلم هبا. ودليل الوق

فاالدليل على أن الزوال مثاًل سبٌب لوجوب صالة الظهر هو قوله تعاىل: ﴿أقم الصالة لدلوك الشمس﴾ 
(. ودليل وقوع الزوال وحصوله فعاًل هو "اآلالت الدالة عليه وغري اآلالت، كاالسطرالب 78)اإلسراء، 

 2. وغري ذلك من املوضوعات واملخرتعات اليت ال هناية هلا".وامليزان وربع الدائرة ..
وأشار اإلمام ابن القيم رمحه اهلل إىل تطبيق القاعدة يف جمال الغرر. فالغرر )الفاحش( حمرم شرعاً، لكن 
احلكم بأن بيع سلعة أو منفعة بعينها يدخل يف الغرر أُو ال، فهذا يُرجع فيه إىل أهل اخلربة. وهذا مثل بيع 

ملغيَّبات يف األرض، مثل اجلزر والقلقاس وحنوه. فاحلكم بأن بيع هذه املغيبات غرر أو ليس بغرر يرجع إىل ا
الواقع ألنه من األمور العادية املعلومة باحلس أو التجربة. "فكون الشيء مرتدداً بني السالمة والعطب وكونه 

. ومن استدل أو العادة ال يتوقف على الشرع مما جُيهل عاقبته وُتطوى مغبُته أو ليس كذلك، يُعلم باحلس
إسكاره  دليلعلى ذلك بالشرع فهو كمن استدل على أن هذا الشراب مسكٌر بالشرع، وهذا ممتنع. بل 

 3.  فتأمل هذه الفائدة ونفعها".الحس ودليل تحريمه الشرع

                                                           

 .139ص 6، وانظر ج165ص 2إعالم املوقعني، ج 1 
 .128ص 1الفروق،ج 2 
 .1323-1322ص 4بدائع الفوائد، ج 3 



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

  
  املقاصد ودورها يف االجتهاد املعاصر يف فقه املعامالت املالية 

 279 

املة املالية، جمرد تصور  املعوهذا اجلانب هو الذي يتفاوت فيه الباحثون يف جمال املعامالت املالية. أما 
، فليس بالعسري. لكن تصور ما يؤول إليه تطبيقها وما ينتج عنه، وكيفية تأثريه يف األسواق ويف املتعاملني

 فهذا أمر حيتاج إىل خربة وعلم يف هذا الفن.
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 الحقيقة الموضوعية للمحرمات
وصف فهذا دليل على أن التحرمي يتعلق ب إذا كانت الذرائع إىل احملرمات مُتنع ولو مل يقصدها املكلف،

موضوعي للفعل احملرم وليس متوقفاً على نية املكلف. فقاعدة سد الذرائع قائمة على أساس تشريعي أصيل 
يف الشريعة اإلسالمية: وهو ثبوت الفرق املوضوعي بني احلالل واحلرام، وأن املفاسد اليت ألجلها حيرم العمل 

ويدل على ذلك قول النيب صلى اهلل عليه وسلم  1عل، كما يقول شيخ اإلسالم.ثابتة وإن مل يعلمها الفا
يف احلديث السابق: "ال يعلمهن كثري من الناس"، فعدم العلم ال ينفي كوهنا حمرمة. ويشهد لذلك أيضاً 

اهلل عنه مع أن بالاًل رضي  2قول النيب صلى اهلل عليه وسلم لبالل ملازين رضي اهلل عنه: "أّوه، عني الربا"،
مل يكن يعلم أن ما فعله من الربا. ويؤيد ذلك القاعدة الفقهية: "العربة يف العقود مبا يف نفس األمر ال مبا 

 وهذا يدل على أن التحرمي يتعلق بوصف موضوعي مستقل عن علم املكلف وقصده. 3يف ظن املكلف".
 وهذا الوصف املوضوعي حلقيقةفاخلمر حمرمة بسبب اإلسكار، سواء علم الشخص ذلك أو مل يعلمه. 

اخلمر هو األساس لقاعدة سد الذرائع. وهلذا مجع النيب صلى اهلل عليه وسلم، الذي أويت جوامع الكلم، 
ُه بني حقيقة اخلمر وبني الذريعة إليها، حني قال: "ُكلذ ُمُسِكٍر َحرَاٌم، َوَما َأُسَكَر ِمُنهُ اُلَفُرُق َفِمُلءُ اُلَكفِّ ِمنُ 

فبنّي عليه السالم أواًل حقيقة اخلمر، مث بنّي بناء على على ذلك الذريعَة إليها. فلوال أن اخلمر  4.َحرَاٌم"
 حقيقة موضوعية تتعلق باإلسكار، ملا أمكن منع القليل منها سداً لذريعة الكثري.

َا الرِّبَا ىِف النَِّسيَئِة". فالربا لغة وشرعاً هو الزيادة اليت  5كما بنّي عليه الصالة والسالم حقيقة الربا بقوله: "ِإمنَّ
تكون من جنس األصل، ولذلك يقال: َربا اجلُرح: إذا ورِم، والورم زيادة من جنس البدن. ومعىن ذلك أن 
الربا يقتضي متاثل البدلني جنساً ونوعاً مع وجود زيادة يف الكمية يف أحدمها، ألن هذا التماثل هو الذي 

لكن الزيادة ال ميكن أن تقع يف املبادلة إال بالتأجيل، ولوال األجل ملا جيعل الزيادة من جنس األصل. و 
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كالمها حاضراً. فدل احلديث على أن حقيقة الربا إمنا   120درهم مقابل  100رضي الشخص أن يبادل 
 1تتجلى يف وجود النسيئة أو األجل، كما يف مبادلة النقد احلاضر مقابل أكثر منه يف الذمة.

ن الربا حقيقة موضوعية ال تتعلق بقصد املكلف وعلمه. فمن يبادل مائة دينار حاضرة فهذا يدل على أ
مقابل مائة وعشرة مؤجلة فهذا قد وقع يف الربا سواء علم أو مل يعلم. ومن باع دراهم فضية حاضرة بدنانري 

ملة تتوقف على اذهبية مؤجلة فقد وقع يف الربا علم أو مل يعلم. وهبذا يتبني خطأ من يظن أن "القرض" مع
نية املكلف وتصوره، ويرّتب على ذلك جواز العائد املشروط على احلساب اجلاري مثاًل إذ مل يكن ببال 
املكلف أن فتح احلساب عملية إقراض. وهذا خطأ فادح، فإن القرض معاملة ذات خصائص موضوعية، 

ضره أو أو مل ينوه، استح فحيثما ُوجدت هذه اخلصائص ثبت هلا حكم القرض، سواء نوى ذلك املكلف
 مل يستحضره. 

وهلذا منع الفقهاُء ضماَن املضارب ألنه حييل املضاربة إىل قرض بزيادة مشروطة. كما منعوا العوض على 
الكفالة هلذا السبب أيضاً. ومنعوا تأجري النقود )وكل املثليات املستهلكة( ألنه ينتهي أيضاً إىل قرض بزيادة 

م من أن لفظة "قرض" مل ترد مطلقاً يف هذه العقود، ورمبا مل ختطر على بال أي كل ذلك بالرغ  2مشروطة.
 من الطرفني. وهذا يؤكد أن الربا حقيقة موضوعية ال عالقة هلا بنية املكلف وتصوره.

وكذلك القول يف احملرمات األخرى: كامليسر وأكل املال بالباطل واالحتكار واإلسراف، وحنوها. فهذه 
ط حبقائق موضوعية مستقلة عن نية املكلف وعلمه. فكون املرء يقصد امليسر أو ال يقصده، احملرمات ترتب

أو ينوي االحتكار أو ال ينويه، أو يعلم ما هو اإلسراف أو ال يعلم، ال يغري من احلكم بتحرمي هذه 
رمي العمل حت األعمال، وإن كان العلم والقصد يؤثران من جهة اإلمث الذي يلحق املكلف، لكنه ال يؤثر يف

 نفسه. 
وإمجاُع العلماء على األخذ بقاعدة الذرائع يؤكد أن املنهيات الشرعية، خاصة يف جانب املعامالت، قائمة 
على حقائق موضوعية هلذه التصرفات. وهذا األمر يستحق الكثري من العناية واالهتمام، لكنه لألسف مل 

 يأخذ حظه الكايف من الدراسة والبحث واالستقراء. 
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 كيفية العلم باإلفضاء
ميكن تقسيم الذرائع حبسب درجة إفضائها إىل احملرم أو املفسدة الراجحة. فهي هبذا االعتبار  مراتب، كما 
سبق: فهناك ما يفضي إىل املفسدة قطعاً، وهناك ما يفضي غالباً، وهناك ما يفضي كثرياً، وهناك ما يفضي 

 قلياًل، وهناك ما يفضي نادراً.
 تقسيم الذرائع حبسب كيفية العلم باإلفضاء، وهي هبذا تنقسم إىل نوعني: كما ميكن  
( نوع يستند العلم فيه باإلفضاء إىل التجربة واملشاهدة، كما يف منع النيب صلى اهلل عليه وسلم لبيع 1) 

نه: عالثمر قبل بدو الصالح، بعد ما رأى ما يفضي إليه من النزاع والشقاق. قال زيد بن ثابت رضي اهلل 
اُلُمُبَتاُع: َقُد  " َكاَن النَّاُس يـََتَبايـَُعوَن الثَِّماَر قـَُبَل َأُن يـَُبُدَو َصاَلُحَها، فَِإَذا َجدَّ النَّاُس َوَحَضَر تـََقاِضيِهُم قَالَ 

َكثـَُرُت ُخُصوَمتـُُهُم ِعُنَد النَِّبِّ   اَأَصاَب الثََّمَر الدذَماُن َوَأَصابَُه ُقَشاٌم َوَأَصابَُه ُمرَاٌض، َعاَهاٌت حَيَُتجذوَن هِبَا. فـََلمَّ 
ايـَُعوا الثََّمرََة صلى اهلل عليه وسلم قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َكاُلَمُشوَرِة ُيِشرُي هِبَا "فَِإمَّا اَل َفاَل تـََتبَ 

 . 1َحىتَّ يـَُبُدَو َصاَلُحَها"، ِلَكثُـرَِة ُخُصوَمِتِهُم َواُخِتالَِفِهُم"
هنا جند أن النيب صلى اهلل عليه وسلم منع بيع الثمر قبل بدو الصالح ملا ظهر بالتجربة واملشاهدة  ف 

 كثرة النزاع الناتج عن أكل املال بالباطل الذي هو مفسدة الغرر الكثري احملرم. فلما ظهر ذلك هنى عنه.
ق ذلك يف الكونية، وإن مل يتحق( ونوع يستند إىل ما يُعلم من احلوافز الفطرية والسنن االجتماعية و 2) 

. ومن هذا الباب النهي عن سب 2الواقع، وهو ما عرب عنه شيخ اإلسالم بأن "الطبع متقاٍض إلفضائها"
آهلة املشركني، ألن هذا حيفزهم على مبادلة السب مبثله وفق مبدأ املعاملة باملثل، وهذا هو مقتضى اجلبّلة 

ن سب غلبة مبادلتهم السب لنمتنع عن سب آهلتهم. واالمتناع ع البشرية. وال يلزم أن ننتظر حىت يتحقق
آهلة املشركني ليس احرتاماً آلهلتهم ولكنه احرتام ملبدأ املعاملة باملثل ألنه مبدأ شرعي أصيل، وال يضريه سوء 

(. وهذا 8تطبيقه من قبل البعض، كما قال تعاىل: ﴿وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا﴾ )املائدة، 
 ن كمال هذه الشريعة السماوية.م
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ومن هذا الباب هنيه عليه السالم عن اخلَلوة، لعلمه أن هذا يفضي إىل احملذور مبقتضى امليول  
 والطباع البشرية، ومل ينتظر عليه السالم إىل حني حتقق ذلك يف الواقع والعلم به باملشاهدة. 

م يف ية الكثري، فلما ُسئل أن يرخص هلومن ذلك أيضاً منعه عليه السالم للقليل من املسكر خش 
. ومل ينتظر عليه السالم حىت 1القليل من املسكر، أجاب صلى اهلل عليه وسلم: "إذن جتعلها مثل هذه"

 يرى يف الواقع إن كان القليل يفضي للكثري، لعلمه أن هذا من مقتضى احلوافز وامليول البشرية.
مهني خشية وسلم ملبادلة الدينار بالدينارين والدرهم بالدر  ومن ذلك أيضاً حترمي النيب صلى اهلل عليه 

الوقوع يف الربا، كما قال عليه السالم: "ال تبيعوا الدرهم بالدرمهني وال الدينار بالدينارين فإين أخاف عليكم 
ومل ينتظر النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل حني حتقق إفضاء ذلك إىل الربا كي ينهى عنه،  2الرِّما" أي الربا.

لعلمه أن الطباع تقتضيه. ولو انتظر عليه السالم يف هذه األمثلة إىل حني حتقق غلبة اإلفضاء يف الواقع 
 املة.لكان من الصعوبة مبكان استدراك الوضع وسد الباب، ولكان ذلك نقصاً يف الشريعة الك

وبالتتبع يظهر أن أكثر الذرائع احملرمة شرعاً، خاصة يف جمال املعامالت، هي من هذا النوع القائم  
على احلوافز. وهذا يتطلب من املختصني دراسة كيفية تأثري هذه احلوافز يف السلوك، وأثر ذلك على الفرد 

ه يف سد ا يبني حكمة التشريع ومنهجوعلى اجملموع، وكيف من مث تفضي إىل املآالت احملذورة، ألن هذا مم
 الذرائع.

ويف جمال املال واالقتصاد، فإن كيفية إفضاء ربا البيوع إىل ربا القروض، وإفضاء األخري إىل ربا  
اجلاهلية، من أصول علم التمويل اإلسالمي. ويف غياب هذه املعرفة بآلية هذا اإلفضاء وكيفيته ومظاهره، 

نا التشريع أواًل، والتطبيق السليم لقاعدة الذرائع يف باب الربا ثانياً. ومن ه سيكون من املتعذر فهم حكمة
تظهر أمهية التكامل بني فقه الواجب وفقه الواقع، بني العلم بأدلة مشروعية احلكم والعلم بأدلة وقوع 

 احلكم.
فينبغي أن ننهج  ،فما هنجت فيه الشريعة املطهرة هنج سد الذرائع بناء على احلوافز وامليول والسذنن 

حنن فيه منهج الشرع يف ذلك، كما هو واضح يف قضايا الربا. وما هنجت فيه الشريعة منهج االستناد إىل 
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التجربة واملشاهدة، فيجب أن ننهج حنن فيه املنهج نفسه، كما يف مسائل الغرر الذي يرتدد بني اليسري 
الصالح. أما مسائل القمار، وهو الغرر  والكثري، كما أوضحها حديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو

احملض، فهذا ال حيتاج فيه إىل املشاهدة، كما يف هنيه صلى اهلل عليه وسلم عن بيع احلصاة وبيع املالمسة 
 واملنابذة وحنوها. 

 وسيأيت يف قواعد الذرائع مزيد من التفصيل لبعض هذه اجلوانب إن شاء اهلل. 
 تقويم الذريعة بحسب المآل

النظر يف الذرائع جبانب درجة اإلفضاء إىل نوع املفسدة اليت يفضي إليها: فهناك ما يفضي إىل ينبغي 
مفسدة تتعلق بأصل الدين والعقيدة، مثل سب اهلل تعاىل، ومثل رفض الدخول يف اإلسالم بسبب الظن 

أن تصل إىل حد  مأن النيب صلى اهلل عليه وسلم "يقتل أصحابه" كما ورد يف احلديث. فهذه الذرائع ال يلز 
 الغلبة الراجحة، بل يكفي أن تفضي كثرياً لنقول مبنعها.

كما ميكن تقسيمها أيضاً حبسب املصلحة الفائتة لو منعت الذريعة. فسب آهلة املشركني ال ميثل مصلحة  
كبرية، ألن السب أصالً ليس من خلق املسلم،  الف بيان عجز اآلهلة وأهنا خملوقة مربوبة فهذا مصلحة 
راجحة واجبة. بينما جند أن معاقبة من جهر بالكفر )مثل عبداهلل بن أيب( مصلحة راجحة، لكن املفسدة 
املرتتبة على الصد عن سبيل اهلل بظن الناس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم يقتل أصحابه أرجح من هذه 

 املفسدة.
 فنحتاج إذن عند تقييم الذرائع أن ننظر إىل ثالثة أمور:

 سدة اليت تفضي إليها الذريعة لو وقع اإلفضاء.نوع املف
 درجة إفضاء هذه الذريعة إىل هذه املفسدة.

 نوع املصلحة أو املصاحل الفائتة لو ُمنعت الذريعة.
 وميكن ترتيب النظر يف هذه اجلوانب كما يلي:

سد الذريعة  ننظر إىل املفسدة، فإن كانت يسرية ال تقاوم أصل املشروعية، مل تكن هناك حاجة للنظر يف
 ابتداء.

 وإن كانت املفسدة معتربة شرعاً، نظرنا إىل درجة إفضاء الذريعة إىل هذه املفسدة:
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فإن كان اإلفضاء نادرًا أو قلياًل، تبقى الذريعة مفتوحة متسكًا باألصل. ونقاوم املفسدة باالعتماد على 
طهرة. وبدون األخالقي يف االلتزام بالشريعة املالوازع الذايت واملسؤولية األخالقية. وهذا يبني أمهية اجلانب 
 هذا اجلانب تفقد الشريعة أهم مزاياها وخصائصها الربانية.

 وإن كان اإلفضاء إىل املفسدة املعتربة غالباً، نظرنا إىل املصلحة الفائتة فيما لو ُمنعت الذريعة:
ط جتعل إفضائها فضائها بوضع ضوابفإن كانت املصلحة أكرب، أبقينا الذريعة مفتوحة بشرط تقليل درجة إ

إىل املصلحة أكرب من إفضائها إىل املفسدة، كما سيأيت يف قاعدة: "ما حرم سداً للذريعة جاز للمصلحة 
 الراجحة".

 وإن كانت املصلحة أقل، أخذنا بسد الذريعة.
ال يلزم أن أقل. ف وكلما كانت املفسدة احملذورة أعظم وأشد، كانت درجة اإلفضاء املطلوبة لألخذ بالذريعة

تكون الذريعة مفضية غالبًا إذا كانت املفسدة كبرية، بل لو كان اإلفضاء كثريًا كان كافياً. وهذا عمالً 
  1بالقاعدة: "حبسب ِعَظِم املفسدة يكون االتساُع َوالتشدذد يف سّد ذريعتها".

  
  

                                                           
 .415ص 5معلمة زايد للقواعد الفقهية، ج 1
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(2) 
 قواعد الذرائع في المعامالت المالية

 
الذرائع جمموعة من القواعد اليت تيسر على الباحث تقومي القضية حمل البحث يتطلب تطبيق مبدأ سد 

ومدى انطباق املبدأ عليها. ومل توِل الدراسات املعاصرة فيما وقفت عليه هذا اجلانب ما يستحقه، ولعل 
 فيما يلي خطوة يف هذا املسار.

 . االستكثار من المكروه ذريعة إلى المحرم1
ٌ َوِإنَّ احلَُرَاَم بَـ مستند هذه القاعدة  نيٌِّ حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي سبق ذكره: "ِإنَّ احلَُاَلَل بـَنيِّ

رََأ ِلِديِنِه َوِعرُ  نَـُهَما ُمُشَتِبَهاٌت اَل يـَُعَلُمُهنَّ َكِثرٌي ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتَـَّقى الشذبـَُهاِت اُسَتبـُ ِضِه، َوَمُن َوَقَع ىِف َوبـَيـُ
ِلٍك مِحًى، َأالَ َوِإنَّ اِت َوَقَع ىِف احلَُرَاِم، َكالرَّاِعى يـَُرَعى َحُوَل احلَُِمى يُوِشُك َأُن يـَُرَتَع ِفيِه. َأالَ َوِإنَّ ِلُكلِّ مَ الشذبـُهَ 

 1مِحَى اللَِّه حَمَارُِمُه" احلديث.
روه مرتبة بني ه. وهذا املكواملراد باملكروه يف القاعدة املكروه االصطالحي، وهو ما مُيدح تاركه وال يذم فاعل

املباح وبني احملرم. قال اإلمام القرايف: "أوامر الشرع تتبع املصاحل اخلالصة أو الراجحة، ونواهيه تتبع املفاسد 
اخلالصة أو الراجحة، حىت يكون أدىن املصاحل يرتتب عليه الثواب، مث ترتقى املصلحة والندب وتعظُم رتبته 

ب ات، تليه أدىن رتب الواجبات. وأدىن رتب املفاسد يرتتب عليها أدىن رتحىت يكون أعلى رتب املندوب
املكروهات، مث ترتقى املفاسد والكراهة يف الِعَظم حىت يكون أعلى رتب املكروهات، يليه أدىن رتب 

 2احملرمات".
لذريعة، كما ا فاملكروه هبذا املعىن يرجع إىل مفسدة مرجوحة لكنها ليست يسرية. ويأيت املكروه أيضاً مبعىن

ويأيت  3يف كراهة الُقبلة للصائم، ملا خُياف منها من إفساد الصوم، كما يقول اإلمام أبو العباس القرطيب.
 أيضاً مبعىن ما تنازعته أدلة اجلواز وأدلة املنع، سواء أدلة مشروعية احلكم أو أدلة وقوع احلكم، كما سيأيت.
                                                           

 متفق عليه.  1 
 .79-75ص 1، وانظر: القواعد الكربى، العز بن عبد السالم، ج95-94ص 3، ج126ص 2الفروق، ج 2
 .489ص 4املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3
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ام" كما العبد واحلرام، فمن استكثر من املكروه تطرق إىل احلر  وعلى كل التقديرات، فإن املكروه "عقبة بني
نقله احلافظ ابن حجر رمحه اهلل، وعّلق على ذلك بقوله: "وهو منزٌع حسن ... وال خيفى أن املستكِثر من 
املكروه تصري فيه ُجرأة على ارتكاب املنهّي يف اجلملة، أو حيمله اعتياُده ارتكاب املنهي غرِي احملرم على 
ارتكاِب املنهّي احملرم إذا كان من جنسه، أو يكون ذلك لِسرٍّ فيه وهو أن من تعاطى ما هُني عنه يصري 

 1مظلَم القلب لفقدان نور الورع، فيقع يف احلرام ولو مل خَيرت الوقوَع فيه".
ب إىل احملرم  فكلما كان املكروه أقر  2ويشهد هلذا املعىن القاعدة الفقهية: "ما قارب الشَإ يُعطى ُحكَمه".

كان أجدر أن يأخذ حكمه، وهذا مدلول احلديث حيث جعل ما حول احلمى له حكم احلمى نفسه، 
 لقوله عليه السالم: "ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام".

ويرى اإلمام الشاطيب أن املندوب خادم للواجب، ألنه إما مقدمة له، أو تكميل له، أو تذكار به. وأن 
ولذا فإن  3احملرم كاملندوب مع الواجب، فاملكروه مقدمة للمحرم وخادم له وتذكار به. حال املكروه مع

جنس املندوب واجب ألنه سند للواجب أصالة. وكذلك جنس املكروه حمرم ألنه متهيد للمحرم وتوطئة له. 
روهاً باجلزء  كويعرب الشاطيب عن ذلك بقوله: الفعل إذا كان مندوباً باجلزء فهو واجب بالكّل، وإذا كان م

كان ممنوعًا بالكّل. "وذلك كاللعب بالشطرنج والنرد بغري مقامرة، ومساع الغناء املكروه، فإن مثل هذه 
  4األشياء إذا وقعت على غري مداومة مل تقدح يف العدالة، فإن داوم عليها قدحت يف عدالته".

أن املكروَه  من اجلزئية إىل الكلية نظرًا إىل وجاء يف معلمة زايد للقواعد الفقهية: "وإمنا اختلف حكم املكروه
احلصُن الواقي من انتهاك حرمة النواهي الشرعية, واحلرمُي احلامي من تعدي حدود اهلل. وملا كان التجرؤ 
على املكروه بريَد وقوع احملظور، َمَنَع الشارعُ من معاجلة املكروهات على سبيل اجلملة، حبيث يأيت الشخص 

عليه، أو تشتغل اجلماعة كلها مبكروه ما؛ ملا يف ذلك من اجلرأة على ما هو آكُد منه،  املكروه ويداوم

                                                           
 .248ص 5ووقع يف األصل: " لشبهة فيه" بدالً من "لسّر فيه" والتصحيح من نيل األوطار  ج .127ص 1، جفتح الباري 1
 .427ص 8معلمة زايد للقواعد الفقهية، ج 2
 .39-38؛ االحتياط، إلياس بلكا، ص240-239ص 1املوافقات، ج 3
. ومعىن باجلزء: أي الفعل املعني يف وقت ما لشخص ما، ومعىن بالكل: دوام الشخص عليه، أو 212-211ص 1املوافقات، ج 4

 انتشاره بني الناس.
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والتوسل إىل اإلخالل به؛ فصار األخفذ كأنه مِحًى لآلكد، والراعي حول احلمى يوشك أن يرتع فيه، فكان 
ُِخلِّ باملَكمَّل من هذا الوجه".

ُِخلذ مبا هو مكمٌِّل كامل
 1امل

ول ة اليت ذكرها ابن حجر اهليتمي: "يُغتفر يف التوابع واألمور اخلاصة ما ال يغتفر يف األصويؤيد ذلك القاعد
فمن األعمال ما يكون مغتفراً لفرد أو يف حاالت استثنائية، كاللهو والضرب بالدف يف  2واألمور العامة".

مل مستمر على حاالت خاصة كاألعياد وحنوها، لكن ال جيوز أن يتحول هذا إىل منط اجتماعي أو ع
 مدار العام.

 3وقد صح عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنه أنه قال: "ال كبرية مع االستغفار وال صغرية مع اإلصرار".
فاملداومة  4وإذا كان االستكثار من املباح قد يقدح يف العدالة ويتحول إىل صغرية، كما يقول الغزايل والقرايف،

 5على املكروه من باب أوىل.
عّد اإلمام الشوكاين املكروَه كله من املشتبهات اليت جاء احلديث بالتحذير منها. قال: "وأما املكروه  وهلذا

فجميُعه ُشبهة، ألنه مل يأت عن الشارع أنه احلالل البنّي وال أنه احلرام البنّي، بل هو واسطة بينهما، وهو 
بد اهلل بن بسام، فجعل املكروهات ومبثل ذلك قال الشيخ ع 6أحق شإ بإجراء اسم الُشُبهات عليه".

مجيعها من املشتبهات، "فهي رُقية، أي ُسّلم، يوصل إىل فعل احملرمات واإلقدام عليها، فإن النفس إذا 
  7ُعصمت عن املكروه، هابت اإلقدام عليه ورأته معصية، فيكون حاجزاً منيعاً عن احملرمات".

                                                           
 .532ص 27معلمة زايد للقواعد الفقهية، ج 1
 .2/89الفتاوى الفقهية الكربى،  2
 .1، اهلامش ح210ص 1املوافقات، ج 3
. ولفظ املباح قد يرد عند الفقهاء مبعىن اجلائز، ولذا فهو يصدق على 122ص 1، الفروق، ج22ص 4إحياء علوم الدين، ج 4

 .43املكروه اصطالحاً. االحتياط، ص
 .39االحتياط، ص 5
 .2076ص 4الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين، ج 6
 .708تيسري العالم شرح عمدة األحكام، ص 7
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جند؟ جند الفقهاء من املذاهب األربعة يصرحون بكراهة احليل  إذا انتقلنا إىل جمال املعامالت املالية، ماذا
وجعلها ابن رجب احلنبلي من املشتبهات اليت تدخل فيما حذر منه النيب صلى اهلل عليه وسلم،  1الربوية.

مرِي، فقال: "وأما املشتبه: فمثُل أكل بعِض ما اختلَف يف حلِّه أو حترميِه، إمَّا من األعيان كاخليِل والبغاِل واحل
، وشرِب ما اختلف من األنبذة اليت ُيسِكُر كثريُها، ولبِس ما اختلف يف إباحة لبسه من جلود  والضبِّ
السباع وحنوها. وإما من املكاسب املختلف فيها كمسائل الِعينة والتوّرق وحنو ذلك، وبنحو هذا املعىن فسََّر 

 2املشتبهات أمحُد وإسحاق وغريمها من األئمة".
 ذلك وجدنا العلماء يطبقون قاعدة سد ذريعة املتشاهبات يف هذا الباب بأكثر من طريقة. وبناء على

فاملالكية منعوا كثرياً من صور العينة وبيوع اآلجال )غري الصرحية( إذا كانت مع أهل العينة، ورمبا مسحوا هبا 
وما ينخرط  لف جر منفعة،مع غريهم. قال الفقيه املالكي ابن شاس: "وباجلملة فهؤالء قوم علموا فساد س

يف سلكه من الغرر والربا، فتحيلوا على جوازه بأن جعلوا سلعًا حىت يظهر فيها صورة احلل، ومقاصدهم 
التوصل إىل احلرام. وقد قدمنا أن أصلنا محاية الذرائع وسحب أذيال التهم على سائر املتعاملني مىت بدت 

وذلك أن أهل العينة متفرغون هلذا العمل، فهم  3املني".خمايلها، أو خفيت وأمكن القصد إليها من املتع
 قد استكثروا املكروه واستداموه، فاستحق ذلك املنع.

واإلمام أمحد طبق القاعدة على حنو أكثر صرامة، فقد فسر "الِعينة" باملداومة على البيع بأجل، فقال: 
أس". ويف رواية أنه فإن باع بنقد ونسيئة فال ب"العينة عندنا أن يكون عند الرجل املتاع فال يبيعه إال نسيئة. 

ُسئل عن العينة ما هي؟ فقال: "البيع بنسيئة"، قال: "إذا كان يبيع بنقد ونسيئة فال بأس، وأما رجل ال 
يبيع إال بنسيئة فهذا ما أكرهه". وُسئل عن الرجل يعّد الشيء ليبيعه بنسيئة إىل أجل؟ فقال: "إذا أَعّده 

                                                           
 4، اإلنصاف ج89ص 3، حاشية الدسوقي ج106ص 5، شرح اخلرشي ج163ص 4، تبيني احلقائق ج242لطلبة صطلبة ا 1

. وانظر عرض األقوال 329-328ص 1، فتاوى السبكي ج323-322ص 4، حتفة احملتاج ج171ص 4، الفروع ج337ص
 .340-325يف: قضايا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي، للكاتب، ص

 .194ص 1كم، ججامع العلوم واحل 2
 .453ص 2عقد اجلواهر الثمينة، ج 3
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فالبيع بأجل مشروع يف أصله، لكنه يكتسب  1ال يبيعه بنقد فال يعجبين ألنه عينة حينئذ".أن يبيعه بنسيئة و 
حكم الكراهة إذا كان مظنة للوقوع يف الِعينة، وينتقل إىل التحرمي باالستدامة واالستمرار واختاذه نظاماً 

 مستقراً، ألنه يف هذه احلالة ذريعة للوقوع يف احملرم.
ومن جهة أخرى جند العلماء ينّصون على أنه ال جيوز للمفيت تتبع احليل املكروهة، فضاًل عن احملرمة. قال 

 اإلمام ابن الصالح: 
"ال جيوز للمفيت أن يتساهل يف الفتوى ... وقد يكون تساهله واحنالله بأن حتمله األغراُض الفاسدة على 

لى من يريد بالشبه للرتخيص على من يروم نفَعه أو التغليظ عتتّبع احليل احملظورة أو املكروهة، والتمسك 
ضَره. ومن فعل ذلك هان عليه ديُنه ونسأل اهلل العافية والعفو. وأما إذا صح قصُده فاحتَسَب يف تطّلب 
حيلة ال شبهة فيها وال جتر إىل مفسدة لُيخّلص هبا املستفيت من ورطة ميني أو حنوها، فذلك حسٌن مجيل، 

قول اهلل تبارك وتعاىل أليوب صلى اهلل عليه وسلم وعلى نبينا، ملا حلف ليضربن امرأته مائة: يشهد له 
﴿وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به وال حتنث﴾. وورد عن سفيان الثوري رضي اهلل عنه أنه قال: إمنا العلم عندنا 

فرحّن به فال ي وهذا خارج على الشرط الذي ذكرناهالرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد. 
يء أو حنو بأن يكون يف النفس من القول به ش من يُفتي بالحيل الجارّة إلى المفاسد أو بما فيه شبهة،

 2ذلك، وذلك كمن يفيت باحليلة السذَرجيية يف سد باب الطالق ويعّلمها وأمثال ذلك واهلل أعلم".
العالمة منصور البهويت يف كشاف القناع ومن ذلك ما نص عليه  3وتناقل هذا املعىن العلماء يف كتبهم، 

تـََتبََّع َذِلَك َأُي احُلَِيَل  شرح اإلقناع: "َواَل جَيُوُز لَُه َأُي لُِلُمُفيِت َواَل لَِغرُيِِه تـََتبذُع احُلَِيِل اُلُمَحرََّمِة َواُلَمُكُروَهِة، فَِإنُ 
  4اُسِتُفَتاُؤُه".اُلَمُكُروَهَة َواُلُمَحرََّمَة َوالرذَخَص َفَسَق َوَحُرَم 
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فالعلماء متفقون على أن احليل الربوية على أقل أحواهلا مكروهة. وما كان كذلك فال جيوز االستثكار منها 
واستدامتها وحتويلها إىل منط اجتماعي ونظام اقتصادي، ألن هذا باتفاقهم ذريعة إىل الربا احملرم جيب 

 سدها.
هة شبوهة لفرتات حمددة، على أمل إجياد بدائل أبعد عن الشبوقد يكون مفهوماً استعمال بعض الصيغ امل

وأقرب إىل أصول الشريعة ومقاصدها. لكن مسار الصناعة املالية يف هذا اجلانب بطإ ومرتدد، وال يناسب 
 منهج الشريعة يف هذا الباب، وال املنزلة اليت تطمح إليها الصناعة على املستوى العاملي. 

 ذريعٌة إلى المحذور. اللغو في المعاوضات 2
(. قال املفسرون: اللغو هو الباطل، ويشمل 3قال اهلل تعاىل: ﴿والذين هم عن اللغو معرضون﴾ )املؤمنون، 
  1الشرك، واملعاصي، وما ال فائدة فيه من األقوال واألفعال.

إلعراض واستمراره، اوالتعبري باجلملة االمسية يف قوله تعاىل: ﴿والذين هم عن اللغو معرضون﴾ يفيد دوام 
فشأُن املؤمن هو اجتناب اللغو واالنصراف عنه. وهذا الوصف، وهو املداومة على ترك اللغو، سيق ضمن 
صفات املؤمنني اليت تستوجب الفالح، وهي اإلميان، والصالة مع اخلشوع، والزكاة، وحفظ الفرج، والوفاء 

ذلك على أن ُخُلَق اإلعراض عن اللغو واجب  بالعهد واألمانة. وهذا يقتضي أنه واجب يف أصله. فدل 
كذلك. وهذا يستلزم أن استدامة اللغو حمرم. وقد قرر الشاطيب أن العبث مطلوب الرتك بالكل، مبعىن أن 

وهذا يؤكد ما سبق من أن املداومة على املكروه واالستكثار منه يفضي إىل  2املداومة عليه منهّي عنها.
 التحرمي. 

املؤمنني، فمن املمتنع أن يأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم باللغو أو يرشد إليه أو حيث وإذا كان هذا شأن 
عليه. فإذا أمر صلى اهلل عليه وسلم بشإ، علمنا أنه إما واجب أو مندوب أو مباح على أقل تقدير. وال 

 3اول املكروه.ق ال يتنيأمر النيب عليه السالم باملكروه، فضالً عن احملرم. وهلذا قال العلماء: األمر املطل
أما يف جمال املعاوضات املالية، فاللغو يأخذ بُعداً آخر. فاملعاوضة قائمة على املشاّحة، فال يتصرف العاقل 
                                                           

 انظر: تفسري الطربي، تفسري ابن كثري، أضواء البيان، وغريها من مصادر التفسري. 1
 .226ص 1املوافقات، ج 2
 .195ص 31معلمة زايد للقواعد الفقهية، ج 3
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إال لغرض. فإذا ُوجدت تصرفات ال فائدة منها يف نفسها، فهذا مظنة أن ينطوي التعامل على مكروٍه 
ل ُتك السلعة إال نصَفها، أو بعتك السلعة َويل نصُفها، بشرعاً. وهلذا كره العلماء أن يقول الشخص: بع

ينبغي أن يقول: بعُتك نصَفها. ألنه يف احلالة األوىل تتضمن الصيغة نقل ملكية السلعة كاملة من البائع 
إىل املشرتي، مث عودة نصفها إىل البائع، فيكون انتقال ملكية النصف الثاين لغواً. فإذا قال: بعُتك نصَفها، 

العقد على النصف املبيع فقط، فينتفي منها اللغو. وهلذا قال السلف: "ُكره أن يقول: أبيعك هذه  وقع
السلعة ويل نصفها، ولكن يقول: أبيعك نصفه". وقال معمر: "يكره أن تقول باعت مشالك من ميينك"، 

 ن باع شيئاً واستثىنونص على هذا اإلمام أمحد. فقد ُسئل عمّ  1وقال احلسن: "َولّيَت شيئاً ودخلَت فيه".
 2نصفه أو ثلثه؟ فقال: "يبيع النصف وال يستثين".

وبىن العلماء على هذا األصل ضابط متييز احليل، وهي أن ما خرج من اليد وعاد إليها فهو لغو. قال الفقيه 
املالكي ابن شاس: "أصل هذا الباب، وهو املعروف عند أهل املذهب ببيوع اآلجال، اعتبار ما خرج من 

وقال القرايف: "واألصل أن يُنظر ما خرج  3اليد وما خرج إليها، فإن جاز التعامل عليه مضى، وإال بطل".
من اليد وما خرج إليها، فإن جاز التعامل به صح، وإال فال ... فهذا هو تلخيص الفرق بني الذرائع اليت 

  4جيب سدها والذرائع اليت ال جيب سدها".
اهلل أن مجاع احليل نوعان: أن يضم إىل أحد العوضني ما ليس مبقصود، كما وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه 

واملبيع إذا كان  5يف مسألة ُمد عجوة. الثاين أن يضم إىل العقد ما ليس مبقصود، مثل صور العينة املختلفة.
 الغري مقصود فهو يستلزم اللغو بالضرورة، ألنه ال بد للمشرتي أن يتخلص منه بشكل أو بآخر، ألنه 

فائدة له فيه، وما ال فائدة فيه يدخل يف معىن اللغو باتفاق املفسرين. وما كان كذلك فأقل درجاته الكراهة، 
 فيكون املداومة عليه ذريعة إىل احملرم، كما سبق.

                                                           

 .261-260ص 8مصنف عبد الرزاق ج 1 
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 .269ص 3الفروق ج 4 
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وحقيقة احليلة، أيًا كان شكلها أو نوعها، أهنا قائمة على ما هو لغٌو من التصرفات أو العقود. فاللغو 
اء تصرف مث إنشاء تصرف آخر يلغي أثر األول وينفي مقتضاه. فيكون جمموع األمرين انتفاَء يتضمن إنش

التصرف من أصله. فهذا مجع بني متنافيني، فيكون عبثاً ولغواً، "والشارع ال َيشرع العبث"، كما يقول ابن 
  1تيمية؛ و"ال َعبَث يف التشريع" كما يقول الشاطيب.

سلم. فإن هو حقيقة "بيعتني يف بيعة" الذي هنى عنه النيب صلى اهلل عليه و  واجلمع بني عقدين متنافيني
األصل يف املعامالت احلل، فال مانع من اجلمع بني العقود املتعددة إال يف حالة واحدة فقط: وهو حصول 

هو الذي  وهذا التنافر 2التناقض والتنافر بني هذه العقود، وما كان كذلك فهو ممنوع شرعاً باتفاق الفقهاء.
 يُدخل على هذه العقود اللغو والعبث.

والتنافر والتناقض هو أساس ما يعرف اليوم بتضارب املصاحل. وتضارب املصاحل كما هو معلوم، مظنة لسوء 
التصرف واإلخالل مبقتضيات العقد، سواء من الناحية الشرعية )مثل الوقوع يف الربا أو امليسر( أو من 

قة رار بالطرف اآلخر(. فمنع الشريعة املطهرة للتنافر والتناقض بني العقود يف الصفالناحية القانونية )اإلض
 الواحدة صّمام أمان من سوء استخدام العقود الشرعية يف نقيض ما ُشرعت له.

واللغو، ملا كان غري مقصود أصالً للمتبايعني، كان ذريعة إىل إمهال شروط البيع ومتطلباته. فال يوجد حافز 
شروع ألن السلعة غري مقصودة أصاًل. وهكذا يف بقية شروط البيع وأحكامه. قال شيخ اإلسالم: للقبض امل

"وهلذا جتد الصحيح الفطرة ال حيافظ على تلك الشروط، لرؤيته أن مقصود الشروط حتقيق ُحكم ما ُشرَطت 
ظاهر اهنم باحملرم الله واملنع من شيء آخر، وهو إمنا قصد ذاك اآلخر ال ما ُشرطت لـه. وهلذا يكون إتي

أنفع هلم وأقل ضرراً عليهم من اإلتيان باحليلة لو كان مقصودهم مباحاً. فُعلم أن مقصودهم حمرم. مثال 
ذلك أن من كان مقصوده أخذ ألف بألف ومائتني، فأُخُذها على وجه الربا الظاهر أنفُع لـه من املعامالت 

عيدها ومائتان. وإذا اشرتى منه سلعة مث باعها لثالث، ي الربوية. فإنه يأخذها ألفًا ويبقى يف ذمته ألف
لألول أو ال يعيدها، فإنه يف الغالب يزداد تعبه وعمله وتنقص نفقته. فإنه يذهب بعض املال أجرة الدالل 
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وبعضه من إعطاء الثالث املعني أو من خازهنا إذا بيعت، فال تسلم له األلف املقصودة من املعاملة الربوية  
م له مع الربا الظاهر، فيكون الربا أنفع هلم من هذه احليل. والشارع حكيم رحيم، ال حيرم ما ينفع كما تسل

ويبيح ما هو أقل نفعاً، وال حيرم ما فيه ضرر ويبيح ما هو أكثر ضرراً منه. فإذا كان قد حّرم الربا فتحرميه 
 1ظاهر أوىل".هلذه املعامالت أشد. ولو قّدر أنه أباحها، لكانت إباحته للربا ال

واللغو له مفسدة أخرى، وهي تغييب اإلفصاح والوضوح يف التعامل. والوضوح، كما يقرر الطاهر بن 
ودل عليه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: "البّيعان باخليار ما مل  2عاشور رمحه اهلل، من مقاصد الشريعة.

واللغو والعبث حيجب  3با وَكَتما حُمقت بركةُ بيعهما".يتفرّقا، فإن صَدقَا وبّينا بورِك هلما يف بيعهما، وإن َكذَ 
من حقيقة املعاملة واهلدف منها، ألنه يُدخل تصرفات وعقودًا إضافية ليس هلا وظيفة يف واقع األمر، 
فتكون تعقيدًا للمعاملة مبا يقلل من وضوحها وبيان املراد منها. وكلما تعقدت املعاملة أكثر كانت أبعد 

كون أكثر كراهًة بناء على ذلك. وهذا يشري إىل جانب من حكمة النهي النبوي عن عن الوضوح، فت
  4بيعتني يف بيعة. فاحلديث إشارة إىل كراهة التعقيد يف املعامالت املالية.

أضف إىل ذلك أن اللغو يف املعاوضة يستلزم اإلنفاق على ما ال فائدة فيه، وهذا يدخل يف اإلسراف احملرم 
. واإلسراف يرجع إىل اإلنفاق مبا زاد عن احلاجة، وهو مبعىن التبذير احملرم أيضاً. فمن بالنص واإلمجاع

 اشرتى ما ال حيتاج إليه أصالً فهو أوىل بوصف اإلسراف والتبذير ممن أسرف يف شراء ما حيتاج إىل أصله. 
وغياب الوضوح  لتبذير،فاللغو والعبث يف املعاوضات املالية يؤول إىل احملذور من عدة جوانب: اإلسراف وا

والشفافية، وتضارب املصاحل، وإمهال الشروط الشرعية يف املعامالت، والوقوع يف املنهي عنه من الربا 
 وامليسر. فدل على أن اللغو يف املعاوضات املالية ذريعة إىل احملذور. 
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 . ما َحُرم كثيُره فقليله حرام3
لم: " ما أسكر كثريه فقليله حرام"، رواه عدد من أصل هذه القاعدة حديث النيب صلى اهلل عليه وس

وجمال القاعدة هو العقود احملرمة حترمي مقاصد. فالعقد احملرم حترمي مقاصد يأخذ  1الصحابة رضي اهلل عنهم.
قليُله حكَم الكثري منه. وذلك أنه ال يوجد معيار موضوعي للتفريق بني األمرين. وسبق أن احملرمات حترمي 

ائق موضوعية مستقلة عن نية األشخاص أو علمهم أو إرادهتم. وبالنظر إىل اجلانب مقاصد هلا حق
املوضوعي هلذه احملرمات ال يوجد فرق بني القليل والكثري، ألن احلقيقة واحدة. فالشريعة حرمت الكّل 

 وهذا من كماهلا ومتام حكمتها. 
وعي لكأس الثانية، ألنه ال يوجد معيار موضفمن يروم السماح بالكأس األوىل من اخلمر، ال ميكنه أن مينع ا

جيعل الكأس الثانية ختتلف عن األوىل، ألن حقيقة اخلمر متحققة يف األمرين. وإذا مسحَت بالكأس األوىل، 
فقد مسحَت بإنتاج اخلمور وتسويقها وبيعها وشرائها. ومع قيام صناعة اخلمور، إنتاجًا وجتارة وتسويقاً، 

يد مقدار شرهبا. فالسماح بالكأس األوىل يعين السماح بصناعة كاملة، وحينها ال فمن السذاجة حماولة تقي
يوجد أي معىن لتقييد مقدار شرهبا. وهلذا وجدنا الشرع يشدد يف اخلمر من كل النواحي، فقد َلَعَن َرُسوُل 

ُحُموَلُة إِلَُيِه، َتِصَرَها، َوَشارِبَـ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلُيِه َوَسلََّم يف اخلَُمِر َعَشَرًة: َعاِصَرَها، َوُمعُ 
َ
َها، َوَحاِمَلَها، َوامل

ُشتَـرَاُة َلُه.
ُ
ُشرَتِي هَلَا، َوامل

ُ
  2َوَساِقيَـَها، َوبَائَِعَها، َوآِكَل مَثَِنَها، َوامل

 واملنهج نفسه ينطبق على املعامالت املالية. فإذا حرم اهلل الربا، فال فرق بني اشرتاط درهم واحد على أصل
القرض، وبني اشرتاط مائة درهم، إذ ال يوجد فرق موضوعي بني الدرهم األول والدرهم الثاين والدرهم 
املائة. فالزيادة املشروطة على القرض حمرمة ولو كانت حبة واحدة، كما قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل 

لكأس األوىل من من التفريق بني ا وحماولة التفريق بني الفائدة اليسرية والفاحشة ليست أحسن حاالً  3عنه.
اخلمر وبني الكأس الثانية. فالكل حمرم، وإن كانت تتفاوت من حيث مقدار اإلمث ومن حيث حجم املفاسد 

 املرتتبة عليه. لكن أصل احلكم واحد. 
                                                           

  .42ص 8إرواء الغليل،  ج 1 
  رواه الرتمذي وابن ماجة. ويف رواية أمحد ابتدأ بــ "لعن اخلمر بعينها" وأسقط "املشرتاة له". 2 
 .68ص 4التمهيد، البن عبد الرب، ج 3 
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ائدة فوكذلك حماولة التفريق بني الفائدة البسيطة والفائدة املركبة، وهو الذي تبناه بعض املعاصرين. فإن ال
املركبة ال تعدو يف حقيقتها أن تكون قرضًا بفائدة بسيطة لكن رأمسال القرض هنا ليس نقدًا حاضرًا بل 
هو َدين يف ذمة املدين. فالدائن يقول للمدين عند حلول األجل: أقرضك املال الذي يل يف ذمتك إىل 

ئدة د الدين األول. أي أن الفاأجل كذا بفائدة بسيطة كذا. وقد يكون القرض نقداً من  طرف ثالث لسدا
املركبة يف كل األحوال ال تعدو أن تكون فائدة بسيطة على قرض. ومن هذه احليثية ال يوجد فرق موضوعي 

 بني الفائدة البسيطة واملركبة، ألهنا يف احلالني فائدة على قرض.
سها للمزيد من مصدراً بنف والربا منظومة فكرية قبل أن تكون منظومة اقتصادية. فالسماح للنقود أن تكون

النقود، مهما كانت الفائدة يسرية وبسيطة، سُيغرّي من طريقة تفكري الوحدات االقتصادية وسلوكها، 
وسيؤدي إىل بناء نظام مايل على أساس اإلقراض واالقرتاض ومبادلة النقد بالنقد مع التفاضل والتأخري. 

األنظمة لدوران، أصبح من املتعذر حماولة إيقافها. فاملؤسسات و فإذا أُقيم هذا البناء وبدأت عجلة املديونية با
والقوانني والعقود واملنتجات يف هذا النظام، كلذها، تقوم على االسرتباح من القروض وعلى عائد الزمن دون 

 أي ارتباط تعاقدي مباشر مع اإلنتاج والتجارة والنشاط احلقيقي.
تلف جذرياً د عقد. والتمويل اإلسالمي يف املقابل فلسفة ونظام خيفالربا يف حقيقته فلسفة ونظام وليس جمر 

عن الربا. الربا قائم على فصل التمويل عن النشاط االقتصادي، وأول حمطة يف طريق الفصل هي القرض 
بفائدة. إغالق هذا الطريق يستلزم بناء عالقة عضوية تكاملية بني التمويل وبني النشاط االقتصادي ميتنع 

فصام التمويل ومن مث تضاعف املديونية. فالسماح بانفصام العالقة بني املديونية وبني النشاط معها ان
احلقيقي يسمح لكرة املديونية بالتدحرج، وسيكون من شبه املستحيل إيقافها بعد أن تتضخم وتندفع 

 بأقصى سرعة. 
 فرق بني ال الذي يدفعه الياسر. فالوهكذا القول يف امليسر احملرم شرعاً. فامليسر حمرم أياً كان مقدار امل

امليسر بدرهم وامليسر مبائة ألف، فكلها ميسر حمرم شرعاً، وإن كانت تتفاوت من حيث اإلمث ومن حيث  
كثرة املفاسد املرتتبة عليه. لكن أصل احلكم واحد، كما سبق. وكذلك القول يف بيوع الغرر الفاحش، مثل 

أياً   بيوع الغرر القائمة على أكل املال بالباطل. فهذه العقود ال جتوزبيع احلصاة وبيع املالمسة وحنوها من 
 كان مقدار اخلسارة اليت يتعرض هلا أحدمها. فإن أكل املال بالباطل كله حمرم، مهما قّل. 
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وامليسر، شأنه شأن الربا، منط يف التفكري ويف السلوك. فالسماح به، ولو مبقادير يسرية، يغري من سلوك 
 طريقة تفكريهم، ويسمح بنشوء صناعة قائمة عليه، ما جيعل من املمتنع إيقاف العجلة بعد دوراهنا.األفراد و 

فالعقد احملرم حترمي مقاصد ال يبيحه تقييده بالقليل أو اليسري، وال يغرّي ذلك من ُحكمه، ألنه ال فرق بني 
 عية.إىل ضوابط موضو مقدار ومقدار، بل هي مقادير بشرية ختضع للرغبات والنفوذ وال تستتند 

 وإمنا ُيستثىن من قاعدة "ما حرم كثريه فقليله حرام" أمران:
احملرم، قليله وكثريه، حترمي وسائل، مثل ربا الفضل. فهذا قد يباح القليل منه للمصلحة الراجحة، كما يف 

 بيع العرايا، كما سيأيت.
يع املشروع، مثل وقوع الغرر اليسري تبعًا للبما يقع تبعًا لعقد مشروع، ومل يكن عقدًا قائمًا بذاته، وهذا 

 لقاعدة جيوز تبعاً ما ال جيوز استقالاًل، كما سيأيت أيضاً. 
  . ما حرم سداً للذريعة جاز للمصلحة الراجحة4

قال شيخ اإلسالم: "ما كان منهّياً عنه لسّد الذريعة، ال ألنه مفسدة يف نفسه، ُيشرع إذا كان فيه مصلحة 
فوَّت املصلحة لغري مفسدة راجحة ... فإذا تعذرت املصلحة إال بالذريعة ُشرعت واكُتفي راجحة، وال تُ 

منها إذا مل يكن هناك مصلحة ... وهذا أصل ألمحد وغريه: يف أن ما كان من باب سد الذريعة إمنا ينهى 
  1عنه إذا مل حيتج إليه، وأما مع احلاجة للمصلحة اليت ال حتصل إال به فال يُنهى عنه ".

  وتطبيق القاعدة خيضع ألمرين:
 املوازنة بني املفسدة اليت قد تفضي إليها الذريعة وبني املصلحة اليت تفوت بتحرميها.

 تعنّي هذه الذريعة سبيالً لتحصيل تلك املصلحة.
فإذا كانت املصلحة أرجح وتعّينت هذه الذريعة لتحصيلها، فُتفتح الذريعة بشرط: ضبط الذريعة مبا يقلل 
إفضاءها إىل املفسدة املرجوحة. وهلذا قال شيخ اإلسالم: "الذريعُة إىل الفساد جيب سدذها إذا مل يعارضها 
مصلحٌة راجحة؛ وهلذا كان النظُر الذي يفضي إىل الفتنِة حمرمًا إال إذا كان ملصلحة راجحة، مثل نظر 

                                                           

 1؛ القواعد والضوابط الفقهية، عبدالسالم احلصني، ج316-311. وانظر: قواعد الوسائل، ص 214ص 23جمموع الفتاوى، ج 1 
 سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، قطب الريسوين. ؛ قاعدة ما حرم297-281ص



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

  
  املقاصد ودورها يف االجتهاد املعاصر يف فقه املعامالت املالية 

 298 

فقّيد النظر بأال يكون لشهوة،  1هوة".اخلاطب والطبيب وغريمها، فإنه يُباح النظر للحاجة لكن مع عدم الش
 مع وجود احلاجة للنظر. فمجرد قيام احلاجة ال يكفي، بل ال بد مع ذلك من ضبط الذريعة. 

َنا ويشهد لذلك قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: "ِإيَّاُكُم َواجُلُُلوَس يف الطذرُقَاِت". َقاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه َما لَ 
 َفَأُعطُوا الطَّرِيَق اِلِسَنا نـََتَحدَُّث ِفيَها. قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم: "ِإَذا أَبـَُيُتُم ِإالَّ اُلَمُجِلسَ بُدٌّ ِمُن جمََ 

2ُى َعِن اُلُمُنَكِر".هُ َحقَُّه". قَاُلوا َوَما َحقذُه؟ قَاَل: "َغضذ اُلَبَصِر وََكفذ اأَلَذى َوَردذ السَّاَلِم َواأَلُمُر بِاُلَمُعُروِف َوالنـَّ 

  
فالنيب عليه السالم هنى أواًل عن اجللوس يف الطرقات ملا يفضي إليه من مفاسد، ال ألن اجللوس نفسه 
مفسدة. فلما أجاب الصحابُة رضي اهلل عنهم بتعنّي حاجتهم لذلك، أوضح عليه السالم الضوابط اليت 

 3جتب عليهم مراعاهتا يف هذه احلالة.
استعاذته عليه السالم من املغرِم، وهو الدَّين، فقيل له: ما أكثر ما تستعيذ من املغرِم يا  ومن ذلك أيضاً 

فبنّي عليه السالم أن الدَّين ذريعة  4رسول اهلل؟ فقال: "ِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َغرَِم َحدََّث َفَكَذَب َوَوَعَد َفَأُخَلَف".
دانة سالم أن يستدين رهن ِدرَعه. فهذا يبنّي أن االستللكذب وإخالف الوعد، فلما احتاج عليه الصالة وال

 5مكروهة إال حلاجة، فإذا تعيّنت االستدانة للحاجة فيجب ضبطها مبا ال يفضي إىل املكروه.
وملا رخص النيب صلى اهلل عليه وسلم يف بيع العرايا، قيده بأن يكون  رصه، ومبا ال يزيد عن مخسة أوسق، 

 6وأن يكون مع التقابض.
تطبيق القاعدة جيب تقييده من جهتني: جهة املصلحة اليت يراد جلبها، وجهة املفسدة اليت يراد دفعها. ف

فرياعى رجحان املصلحة، وتقليل اإلفضاء إىل املفسدة، لتكون احملصلة هي غلبة الظن بتحقق املصلحة مع 
 أقل قدر من املفسدة احملذورة.

                                                           

 .251ص 21جمموع الفتاوى، ج 1 
 متفق عليه. 2 
 .623انظر أمايل الدالالت، عبد اهلل بن بّيه، ص 3 
 متفق عليه. 4 

 انظر يف ضوابط االستدانة: قضايا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي، الفصل األول. 5 
 .189-188ص 10انظر شرح النووي على صحيح مسلم، ج 6 
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وسبق أن احملرمات  1 فر يف الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد."وهذه القاعدة مبنية على قاعدة أخرى: "يغت
نوعان: نوع حمرم لذاته ملا فيه من املفسدة الراجحة، ونوع حمرم لكونه يفضي غالبًا إىل املفسدة، وإن مل 
يكن هو يف نفسه مفسدة. األول حمرم حترمي مقاصد، والثاين حمرم حترمي وسائل. فما كان من الوسائل يغتفر 

ما ال يغتفر يف املقاصد. فقاعدة "ما حرم سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة" خاص مبا كان حمرماً  فيه
حترمي وسائل، كما يف ربا الفضل، وكما يف النظر إىل املرأة األجنبية، وحنوها. أما احملرم حترمي مقاصد فال 

 يباح إال عند الضرورة امللجئة، وليس جمرد احلاجة أو املصلحة.
 يجوز تبعاً ما ال يجوز استقالالً  .5

لكن  2قاعدة التبعية قاعدة أصيلة وعميقة اجلذور يف الفقه اإلسالمي، وال يتسع املقام لعرضها ومناقشتها.
 نكتفي هنا مبا يتصل مببدأ سد الذرائع.

ا قاعدة موالقاعدة السابقة "ما حرم سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة"، ختتص باحملرم حترمي وسائل. أ
التبعية فهي أمشل: إذ تتناول ما هو حمرم حترمي مقاصد وحترمي وسائل، لكنها أخص من جهة أن احملرم ال 
يقع بعقد قائم بذاته، سواء استقل أو انضم إىل غريه، بل يقع تبعاً لعقد مشروع. ولتتضح الصورة نتناول 

 ة القواعد املذكورة.يف الفصل التايل مثالني لبيان أوجه تطبيق هذه القاعدة وبقي
  

                                                           

 .293ص 4؛ معلمة زايد للقواعد الفقهية، ج290-287قواعد الوسائل، ص 1 
  انظر حبث: "قواعد التبعية"، علي الندوي، وحبث: "قواعد الغلبة والتبعية يف املعامالت املالية"، للكاتب. 2 
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(3) 
 تطبيقات لقواعد الذرائع في المعامالت المالية

 
سنتناول هنا مثالني لتطبيق قواعد الذرائع، أحدمها يتعلق بالربا، وهو اجتماع السلف والبيع، واآلخر يتعلق 

 بالغرر، وهو التمييز بني الغرر اليسري والكثري.
 الجمع بين بيع وسلف
 1عليه وسلم عن اجلمع بني بيع وسلف، وهذا حمل اتفاق بني الفقهاء يف اجلملة.هنى النيب صلى اهلل 

واملقصود هنا بالسلف القرض اجملاين، أما القرض الذي ُشرط فيه الزيادة فهو حمرم مطلقاً، انضم إىل البيع 
رتاط ه االشأو ال. واملراد باالجتماع هنا ما كان على وجه االشرتاط، صراحة أو ضمناً. أما ما انتفى في

 بنوعيه، فال حرج فيه.
 وميكن تقسيم اجتماع القرض اجملاين مع البيع إىل حالتني:

 : اجتماع عقدين، أحدمها قرض واآلخر بيع. ويدخل يف هذه احلالة صور:الحالة األولى
أن يكون املقصود من االشرتاط هو احلصول على فائدة ضمنية على القرض من خالل البيع. فإذا كان 

  2و املقصود، فاملعاملة حمّرمة "بال ترّدد" كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية.هذا ه
ويُعرف ما إذا كان هذا هو املقصود بتخيري كٌل من الطرفني بني القرض اجملاين على حدة، وبني البيع على  

منا أن لحدة. فإن كان املقرتض يفضل القرض على البيع، واملقرض يفضل البيع على القرض )اجملاين(، ع
مقصود اجلمع بني العقدين هو القرض بزيادة. ألن املقرتض ال يريد البيع بل يريد االقرتاض اجملاين. واملقرض 

 ال يريد أن يقرض جماناً بل يريد الربح. فمجموع القرض والبيع إذن هو القرض بربح وهذا هو الربا.
اهلل عليه  ل الصدقة الذي جاء إىل النيب صلىومستند هذا املعيار هو قول النيب صلى اهلل عليه وسلم لعام 

وسلم فقال: هذا لكم وهذا أُهدَي إيّل، فقال عليه السالم: "أفال قـََعدَت يف بيت أبيَك وأمَك فتنظَر 

                                                           

  .207رض، عبداهلل العمراين، ص، وانظر : املنفعة يف الق334ص 6املغين، ج 1 
  .203القواعد النورانية، ص 2 
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قال شيخ اإلسالم: "فكان هذا احلديث أصاًل يف اعتبار املقاصد ودالالت احلال  1أيُهدى إليك أم ال؟".
 ا قاله النيب صلى اهلل عليه وسلم: أفال أفردَت أحد العقدين عن اآلخر مث نظرتَ يف العقود ... يقال فيها م

هل كنت مبتاعها أو بايعه هبذا الثمن؟" وقال: "وهذا الكالم احلكيم الذي ذكره النيب صلى اهلل عليه وسلم 
حلقيقة اأصل يف كل من أخذ شيئاً أو أعطاه تربعاً لشخص أو معاوضة بشإ يف الظاهر، وهو يف القصد و 

 2لغريه، فإنه يقال: هال ترك ذلك الشإ الذي هو املقصود، مث ينظر هل يكون ذلك األمر إن كان صادقاً؟".
فإذا كان مراد الطرفني من اشرتاط البيع والقرض هو القرض بربح، فهذا هو الربا، سواء علم الطرفان أن  

ام على علم الطرفني أو نّيتهما. فما د هذا ربا أو ال، ألن الربا حقيقة موضوعية كما سبق، ال تتوقف
املقصود هو القرض بزيادة، فهو ربا. ويف هذه احلالة حترم املعاملة بغض النظر عن مقدار البيع والقرض، 
 ألنه تبني أن مقصود املعاملة هو الربا، فتكون املعاملة حمرمة حترمي مقاصد وليس حترمي وسائل، فتحرم مطلقاً.

م البنك رسوماً مقابل اإلقراض حبجة أن الرسوم مقابل اخلدمات املصرفية )التوصيل ومثال هذه الصورة خص 
أو اخلدمات اإللكرتونية(. فالبنك ليس مقصوده القرض اجملاين بل الربح، والعميل مقصوده القرض اجملاين 

ال  كوليس البيع، ولذا فليس لديه مانع من التنازل عن خدمة التوصيل ليحصل على القرض. لكن البن
يعطيه هذا اخليار أصاًل، بل يشرتط البيع مع القرض، فعلم أن البنك مراده الربح من خالل القرض، وهو 

 الربا.
ويدخل يف ذلك اشرتاط إقراض شركة التأمني لصندوق املشرتكني حال العجز. فاملستأمن مقصوده الضمان  

ر أو ل إدارة صندوق املشرتكني بأجالناتج عن القرض، والشركة مقصودها البيع احملقق للربح، من خال
عوض. وجمموع األمرين هو الربح من خالل القرض. لكن القرض هنا ليس للتمويل بل للضمان. فتكون 
احملصلة هي الضمان بعوض، وهو ممنوع باإلمجاع. وهذا هو الوجه اآلخر للربا، فإن اشرتاط الزيادة يف 

 مان، ومجع بينهما قوله تعاىل: ﴿ال َتظلمون والالقرض للمقرض ربا، واشرتاط النقص عوض على الض
 3(.279ُتظلمون﴾ )البقرة، 
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أن يكون مقصود الطرفني هو البيع، حبيث لو ُخرّي كٌل منهما الختار البيع على القرض، وهذا كما لو 
اشرتى شخص سلعة ودفع أكثر من الثمن، وأّخر البائع تسليم الباقي من الثمن. فهذا مقصد مشروع، 

ب أال يفضي إىل احملذور بانضمام القرض إليه. ولذلك يُنظر إىل رأمسال القرض ورأمسال البيع )أي لكن جي
قيمة املبيع احلاضر(. فإن كان رأمسال القرض أكرب من رأمسال البيع أو يساويه، فإن احلكم لألغلب، ومتنع 

 100يااًل مثاًل، فدفع املشرتي ر  30املعاملة يف هذه احلالة سدًا للذريعة. وهذا كما لو كان مثن السلعة 
(، فتمنع هذه 30( أكرب من مثن السلعة )70ريااًل. فمقدار القرض ) 70ريااًل، وأخر البائع الباقي وهو 

(، بناء على قاعدة "درء املفاسد 50والباقي  50الصورة سداً للذريعة. ومُتنع حالة التساوي )لو كان الثمن 
 1هذه القاعدة عند تساوي املصلحة واملفسدة وتقارهبما.مقدم على جلب املصاحل"، حيث تطبق 

فالطرفان مقصودمها البيع وهذا مقصد مشروع، لكن إذا كان مقدار القرض كبرياً مبا يعادل قيمة البيع أو  
تزيد عليه، فهذا يعطي احلافز مع التكرار إىل استخدام هذه الصيغة للتمويل هبدف الربح، فتؤول إىل الصورة 

 تمنع املعاملة سداً للذريعة.األوىل، ف
(، فال حرج يف اجتماع 30والباقي  70أما إذا كان رأمسال القرض أقل من رأمسال البيع )مثن السلعة  

القرض والبيع، ألن املقصود هو البيع، واألغلب أيضاً هو البيع، ويف هذه احلالة فإن جانب الذريعة ضعيف 
 وال يقوى على مقاومة أصل املشروعية.

كون مقصود الطرفني هو القرض اجملاين، وال يريد أٌي منهما أن يأخذ أو يعطي زيادة فوق القرض،  أن ي
كما حيصل يف عدد من مجعيات دعم األعمال الصغرية وحنوها، حيث تقدم اجلمعية قرضاً جمانية ولكنها 

لبيع يف القرض ا تشرتط االستفادة من بعض اخلدمات مبقابل. فاملقصد يف هذه احلالة مشروع لكن اشرتاط
ذريعة إىل الربا، ألن وجود البيع مينح احلافز لالسرتباح من القرض، فيتغري قصد الطرفني من القرض اجملاين 
إىل القرض بربح، فتؤول املعاملة إىل الصورة األوىل، فتحرم هذه احلالة سدًا للذريعة. وهذا يتطلب عدم 

 ل يكون للمستفيد احلق يف احلصول على اخلدمات مناشرتاط البيع مع القرض، ال صراحة وال ضمناً، ب
 اجلمعية أو من غريها.
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 : أن يرتدد العقد بني البيع وبني القرض، كما يف البيع مع خيار الشرط. الحالة الثانية
فمن اشرتى سلعة واشرتط اخليار ملدة معينة ودفع الثمن، فإنه إذا رد املبيع يسرتد الثمن، فيكون مآل املعاملة 

هذه احلالة هو القرض. وإن أمضى البيع صار املآل هو البيع. وكذلك لو باع سلعة نقداً وشرط لنفسه يف 
اخليار، فإنه إذا رد الثمن آلت املعاملة إىل قرض. فرتدد املعاملة بني القرض والبيع يثري شبهة بيع وسلف. 

واجلمع بني القولني  2خالفاً للجمهور. 1،وهلذا منع اإلمام مالك رمحه اهلل اشرتاط انتقاد الثمن يف هذه احلالة
 واهلل أعلم هو حتديد املراد من العقد. وهلذا حنتاج أن ننظر إىل احتماالت العقد:

مُتنع املعاملة أصالة، ألن املقصود يف  3فإن كان مراد الطرفني هو إلغاء البيع، كما هو احلال يف بيع الوفاء،
يفضالن   كٌل من الطرفني بني اإلمتام وبني اإللغاء: فلو كان الطرفاناحلقيقة هو الربا. ويُعرف املراد بتخيري

اإللغاء على إمتام البيع، علمنا أن البيع هنا ما هو إال ستار لالقرتاض بزيادة، فيحرم العقد أصالة، كما هو 
 احلال يف بيع الوفاء. 

له يف  ائع(، ألنه ال مصلحةوكذلك لو كان أحدمها يفضل اإللغاء، وهو الغالب بالنسبة للمقرتض )الب 
إمتام البيع وال يريد أن خيسر املبيع. أما املقرض )املشرتي( فيمكنه بيع السلعة يف السوق، فهو ال ميانع من 
اإلمتام. ورمبا كان اإلمتام أفضل له ألنه يشرتي السلعة بأقل من مثن املثل بسبب شرط اخليار للمقرتض 

وهذا يقتضي أن يكون مثن البيع أقل من مثن املثل  4ما قال الفقهاء.)البائع(، إذ للشرط قسط من الثمن ك
إذا كان اخليار للبائع. فإذا كان مقصود البائع هو اإللغاء أي حصول القرض، ومقصود الطرف اآلخر هو 
ة لالربح، سواء يف حال اإللغاء أو اإلمتام، علمنا أن مقصود املعاملة هو القرض بربح وهو الربا، فتحرم املعام

 أصالة وليس من باب سد الذرائع.

                                                           

 .617-616. وانظر: أمايل الدالالت، ص96ص 3، حاشية الدسوقي، ج27ص 5الذخرية، ج 1 
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املبيع، ومراده هو رد  لبيع ورد الثمن واسرتدادبيع الوفاء هو أن يبيع احملتاج للنقد )املقرتض( سلعة نقداً على أن له اخليار يف إلغاء ا 3 

الثمن وإلغاء البيع. وينتفع املشرتي )املقرض( خالل مدة اخليار باملبيع، فتكون هذه املنفعة فائدة مشروطة على القرض. وقد منعه 
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أما إن كان مراد الطرفني هو إمتام البيع وليس إلغاَءه، فإن حصول القرض يف هذه احلالة أمر عارض غري 
مقصود ألٍي منهما، وال هو الغالب على املعاملة. ومن هذا الوجه يكون القرض تابعًا لعقد البيع: ألن 

 يار ملصلحة الطرفني أو أحدمها دون إضرار باآلخر. العقد عقد بيع أصاًل، وُشرط فيه اخل
وإذا كان وقوع القرض هنا نتيجة َعَرضية لعقد البيع، وليس عقدًا مستقاًل، مل يكن ذلك موجبًا لتحرمي  

واجتماع   1العقد لو ترتب عليه االنتفاع أثناء مدة اخليار إذا كان سبب االنتفاع هو البيع وليس القرض.
رض يف هذه احلالة وقع تبعاً وعرضاً لعقد بيع مشروع أصالة. ولو كانت هذه النتيجة وقعت االنتفاع مع الق

بعقد قرض مستقل اشرتط فيه الزيادة مل يكن هذا مغتفراً حبال من األحوال مهما كان مقدار الزيادة قليالً، 
مع خيار  د البيعسواء اجتمع هذا العقد مع عقد بيع أُو ال. لكن حصول نتيجة القرض َعَرضاً ضمن عق

الشرط جيعلها تابعة لعقد مشروع أصالً. فإذا كانت هذه النتيجة التابعة غري مقصودة ألي منهما، وليست 
 هي الغالب على العقد، مل يكن وقوعها موجباً لتحرمي العقد ابتداء. 

رط خدم خيار الشوذلك لتكميل مصاحل البيع وإمتامها. فإذا استُ  2واحلاصل أن خيار الشرط مشروع إمجاعاً،
 أي النقد احلاضر بأكثر منه يف الذمة، بُطل وَحُرم حترمي مقاصد، كما—لنقيض مقصود البيع، وهو الربا

يف بيع الوفاء. أما إذا اسُتخدم اخليار الستكمال مصلحة البيع، فما قد يرتتب على ذلك من حصول 
 بتداء.وال يستوجب حترمي العقد ا القرض غري مقصود أواًل، وليس هو الغالب ثانياً، فيكون مغتفراً 

 التمييز بين الغرر اليسير والكثير 
حترمي الغرر هو ثاين األصول الكربى للمعاوضات املالية بعد حترمي الربا. والتمييز بني الغرر اليسري والكثري 

بعاً لعقد مشروع، تال ينايف قاعدة "ما حرم كثريه فقليله حرام" اليت سبق عرضها، ألن الغرر اليسري ال يقع إال 
وما كان كذلك فهو مغتفر عماًل بقاعدة "جيوز تبعًا ما ال جيوز استقالاًل".  الف ما لو متحض الغرر 
                                                           

اشرتى سلعة باخليار نقداً، وانتقل ضمان السلعة إىل املشرتي حبيث لو هلكت هتلك عليه ويسقط خياره. ففي هذه وهذا كما لو  1 
احلالة حيق للمشرتي االنتفاع باملبيع ألن اخلراج بالضمان. فإذا َسِلمت السلعة وردها املشرتي خالل مدة اخليار، نتج عن ذلك 

سببها القرض بل ضمان املشرتي للسلعة مبقتضى عقد البيع. فإذا كان الغالب  قرض ومنفعة للمقرض. لكن هذه املنفعة ليس
واملقصود من املعاملة هو إمتام البيع وليس إلغاَءه، فال يكون هذا االنتفاع موجباً لتحرمي شرط اخليار، وهذا هو مذهب الشافعية 

 ، واهلل أعلم.224-220واحلنابلة، انظر: ربح ما مل يضمن، ص
 .30ص 6جاملغين،  2 
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بعقد قائم بذاته، كالتأمني التجاري، فهذا العقد حمرم سواء كان قليالً أو كثرياً، وسواء انضم العقد إىل عقد 
 اليسري حنتاج أن منيز صور الغرر وأنواعه. آخر أو ال. ولكي يتضح وجه التبعية يف الغرر

وأوضح صور الغرر هي القمار أو امليسر املتفق على حترميه شرعاً. والفقهاء ال خيتلفون على حقيقة القمار: 
وهي أن تؤول املعاملة إىل ربح أحد الطرفني وخسارة اآلخر وال بد، كما يف اليانصيب وحنوه. فهذه 

  1د الطرفني وخسارة اآلخر. فيقول اخلاسر للرابح: قمرتين.املعامالت تنتهي إىل ربح أح
وهذا وصف موضوعي حلقيقة القمار، ال عالقة له بعلم األطراف أو نواياهم حني إبرام العقد. فالقمار 
حقيقة موضوعية مستقلة، حيثما وجدت فاملعاملة قمار حمرم. ويؤكد هذا اتفاق الفقهاء أن القمار ال 

ن بعض املعاصرين، بل يوجد يف املعاوضات املالية مبختلف أنواعها. وإذا كان القمار خيتص باللهو، كما ظ
 حقيقة موضوعية، فتحرميه حال اللهو يقتضي حترميه حال اجلد من باب أوىل.

وإذا اتضحت حقيقة القمار، فمن السهولة التمييز بني الغرر الفاحش والغرر اليسري. فإذا كانت املعاوضة 
القمار من حقيقة البيع، دخلت يف حيز الغرر الفاحش. أما إذا كانت أقرب إىل حقيقة  أقرب إىل حقيقة

 البيع من حقيقة القمار فهي يف حيز الغرر اليسري.
 واألصل أن البيع حيقق مصاحل الطرفني، فهذا هو البيع املشروع، وهو البيع املربور الذي أثىن عليه النيب صلى

ع مربوراً إال إذا حقق مصلحة الطرفني. أما إذا كان حيقق مصلحة أحدمها اهلل عليه وسلم. وال يكون البي
 على حساب اآلخر فال ميكن أن يكون مربوراً.

وإذا كان هذا هو األصل يف البيع، فإن البيع قد يعرض له ما مينع من حتقيق مصلحة الطرفني. فاملشرتي 
مثاًل قد ال جيد املبيع مفيدًا له، بالرغم من اطالعه على املبيع عند العقد. فتكون املعاوضة نافعة للبائع 

وف بعض جوانب املبيع أو ظر وليست نافعة للمشرتي. وهذا ناشإ من جهل أحد الطرفني أو كالمها ب
السوق وحنو ذلك. فإن اكتمال العلم لكل منهما متعذر، بل هناك أشياء كثرية ال ميكن أن حنيط هبا علماً، 

 2وهلذا نلجأ إىل العمل بالظن الغالب، وهذا هو األصل الشرعي املعترب يف عامة التصرفات.
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 ن تنفك املعاوضة عن احتمال تضرر أحد الطرفنيوإذا كان التعاقد مبنيًا على الظن الغالب، فال ميكن أ
مقابل انتفاع اآلخر. لكن الغالب املقصود هو انتفاع الطرفني، وليس انتفاع أحدمها على حساب اآلخر. 
 وإذا كان كذلك فإن احلكم بأن املعاوضة تدخل يف حيز الغررالكثري أو اليسري، مبين على النظر يف أمرين:

ن كان احتمال انتفاع أحد الطرفني على حساب اآلخر كثريًا أو غالباً، فاملعاملة الغالب على املعاملة. فإ
من الغرر الفاحش، ألهنا حينئذ أقرب إىل حقيقة القمار الذي هو أوضح صور الغرر، فتحرم حينئذ أصالة. 

 أما إن كان االحتمال الغالب هو انتفاع الطرفني، انتقلنا إىل اخلطوة التالية.
ع يف احلالني. فإن كان كل من الطرفني لو ُخرّي، اختار االنتفاع املشرتك، علمنا أن مصلحة  مقدار االنتفا 

كٍل منهما يف البيع املربور النافع. أما إذا كان أحدمها يفضل االنتفاع املنفرد على االنتفاع املشرتك، فهذا 
ن تعارض مصاحل نئذ سداً للذريعة، ألينايف أن يكون املقصود من املعاملة هو البيع النافع، فتحرم املعاملة حي

الطرفني يعطي احلافز ألحدمها لكي يسعى إىل تغيري نتيجة العقد ليحصل على الربح األعلى، فيكون 
 الغالب حينئٍذ هو خسارة الطرف اآلخر. 

وهذا الشرط يضمن أن مقدار اخلسارة على الطرف الثاين لو وقعت قليل. بينما الشرط األول   
ال وقوع اخلسارة قليل. وجمموع هذين الشرطني يضمن أن حالة االنتفاع املنفرد من القليل يضمن أن احتم

 أو اليسري املغتفر، ال من حيث احتمال الوقوع، وال من حيث مقدار اخلسارة لو وقعت. 
 بيع العربون

الباطل، ب مثال ذلك بيع العربون الذي منعه مجهور الفقهاء ألهنم يرونه من الغرر الفاحش وأكل املال
 وإذا تأملنا يف العقد وجدنا أن البيع له احتماالن: 1وأجازه اإلمام أمحد وعدد من فقهاء السلف.

 احتمال اإلمتام، ويف هذه احلالة تتحقق مصلحة الطرفني.
 احتمال اإللغاء، ويف هذه احلالة ينتفع البائع وخيسر املشرتي قيمة العربون.

 ديد مىت يكون بيع العربون من الغرر الفاحش ومىت يكون من الغررويف ضوء املناقشة السابقة ميكن حت
اليسري. فننظر أواًل إىل احتمال إمتام البيع، مث ننظر إىل مقدار االنتفاع حال االشرتاك وحال االنفراد. فإن  

 كان الغالب على الظن لدى املشرتي هو إمتام البيع، انتفى احملذور من هذه اجلهة. 
                                                           

 وما بعدها. 100الغرر وأثره يف العقود، الصديق الضرير، ص 1 
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نة اجلانب اآلخر: فاملنتفع يف احلالني، حال اإلمتام وحال اإللغاء هو البائع. فنحتاج ملقار  وحينئذ ننتقل إىل
انتفاعه حال اإلمتام بانتفاعه حال اإللغاء. فإن كان مقدار انتفاعه حال اإلمتام أكرب من مقدار انتفاعه 

تضي أن يكون مقدار حال اإللغاء )أو ال يقل عنه(، خرجت املعاملة من حيز الغرر الفاحش. وهذا يق
العربون الذي حيصل عليه البائع حال اإللغاء أقل من هامش الربح حال اإلمتام. ففي هذه احلالة تكون 
مصلحة البائع هي إمتام البيع وليس إلغاءه، أو على األقل ليس له مصلحة يف اإللغاء، وهبذا تتوافق مصلحة 

ما الربح، فسيكون من مصلحة البائع إلغاء البيع، بين الطرفني. أما إذا كان مقدار العربون أكرب من هامش
مصلحة املشرتي هي إمتامه لكي ال خيسر العربون، وليس إلغاءه. وتعارض املصاحل هذا ينايف مقصود البيع 
املشروع، وهو ذريعة لتغيري نتيجة العقد لتكون يف صاحل البائع ومن مث على حساب املشرتي، فيؤول العقد 

 ملال بالباطل.حينئذ إىل أكل ا
واشرتاط أن يكون مقدار العربون أقل من هامش الربح يضمن أن يكون مقدار خسارة املشرتي لو مت 
اإللغاء قلياًل، بينما اشرتاط أن يكون الغالب على الظن هو اإلمتام يضمن غلبة حصول اإلمتام. وهبذين 

 قدار.الشرطني يصبح الغرر يسرياً، ال من حيث االحتمال، وال من حيث امل
وهبذا جتتمع أقوال العلماء: فبيع العربون يدخل يف الغرر الفاحش إذا مل يكن الغالب على الظن اإلمتام، أو  
كانت مصلحة البائع يف اإللغاء أكرب من مصلحته حال اإلمتام. أما إذا كان الغالب على الظن هو اإلمتام، 

أٍي منهما حال اإللغاء )أو ال تقل عنها  وكانت مصلحة كٍل من الطرفني حال اإلمتام أكرب من مصلحة
 على أسوأ تقدير(، فال تدخل يف الغرر الفاحش بل ُتصنف ضمن الغرر اليسري.

ويتضح من خالل هذه املناقشة أن الغرر اليسري تابع لعقد البيع املشروع: فهو ليس عقداً مستقاًل ينضم 
ع، كما  بيع. فهو من هذا الوجه تابع لعقد البيلعقد آخر، بل هو أحد االحتماالت اليت يؤول إليها عقد ال

كان القرض تابعاً لعقد البيع مع خيار الشرط. أما لو كان مستقالً فال جيدي انضمامه إىل عقد آخر، كما 
لو أبرم عقد تأمني جتاري مع عقد بيع. فعقد التأمني التجاري حمّرم أصالة، وال جيعله انضمامه لعقد البيع 

أياً كان مقدار البيع. أما ما حنن بصدده، فهو عقد بيع قد يؤول إىل غرر وأكل املال  تابعًا وال مرجوحاً 
بالباطل، وقد يؤول إىل بيع مربور. فإذا كان الغالب على الظن ومقصود الطرفني هو البيع املربور، فال حرج 
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طرفني، ضر بأحد المن وجود احتمال أكل املال بالباطل، ألن املعامالت ال تنفك عن جهالة وخماطرة قد ت
 وألنه أمر يسري  ال من حيث االحتمال وال من حيث املقدار.

ويشري إىل ذلك قوله تعاىل: ﴿يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن 
يس حترمي ول(. فإن اآلية تنهى عن أكل املال بالباطل، وهذا حمرم حترمي مقاصد 29تراض منكم﴾ )النساء، 

وسائل. مث تستثين اآلية ما كان من باب التجارة، وهذا إمنا يقع إذا كان أكل املال بالباطل يقع تبعاً ونادراً، 
وليس قصداً وال أصالة. فما كان كذلك فهو مغتفر لصعوبة التحرز منه، ولكونه يسرياً، وحلاجة الناس إىل 

 1ملربور.الغالب املقصود من التجارة وهو البيع النافع ا
 خالصة

 خالصة املثالني السابقني ما يلي.
العقد احملرم أصالة ال جيوز إال يف حالة الضرورة وما يف حكمها، وال تكفي احلاجة الستباحته، وال يفيد 

 تقييده بنسبة أو مقدار معني، وال اجتماعه مع عقد مشروع.
رض مع ت باملعاوضة، كما يف اجتماع القالعقد املشروع أصالة قد يؤول إىل نتيجة تُعّد حمرمة لو استقل

البيع، وكما يف الغرر اليسري. فاألول قد يؤول إىل قرض مع منفعة، الثاين إىل أكل املال بالباطل. لكن هذا 
 املآل عاِرض لعقد مشروع أصالة، وليس بعقد مستقل.

 هذه النتيجة احملرمة إذا وقعت َعَرضاً لعقد مشروع، تُغتفر إذا استوفت شرطني: 
 أن يكون االحتمال الغالب هو حصول النتيجة املشروعة للعقد املشروع وليس النتيجة احملرمة. 

أن يكون مقصود الطرفني ومصلحتهما يف حصول النتيجة املشروعة وليس احملرمة. فإذا كان الغالب املقصود 
 هو املآل املشروع، اغُتفر املآل احملرم ألنه يف هذه احلالة تابع، وجيوز تبعاً ما ال جيوز استقالاًل. واهلل أعلم.
 

 خاتمة
كلما متعن الباحث يف أصول الشريعة املطهرة وأحبر يف أعماقها، جتلت له عظمُتها وحكمتها وكماهلا. ومن 

. وهو ق عليه العلماء، وإن اختلفوا يف الفروع والتفاصيلأصول الشريعة الكربى: سد الذرائع، وهو مما اتف
                                                           

 .56-55، الغرر وأثره يف العقود، ص42ص 5قارن تفسري املنار، رشيد رضا، ج 1 
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أصل جيسد حكمة التشريع يف ربط األسباب بنتائجها، ويُريّب املسلَم على بُعد النظر وتقدير العواقب 
 وحسن التخطيط.

 نوسد الذرائع مبين على السنن الكونية واالجتماعية يف ترتب النتائج على أسباهبا ومقدماهتا.  وهذا ميدا
خصب للدراسات املعاصرة خاصة يف جمال االقتصاد اإلسالمي، ومل يلق ما يستحقه لألسف من قبل 

 املختصني، مع أنه من أهم مقومات علم االقتصاد اإلسالمي.
وتَبني من الفصول املاضية أن سد الذرائع مستقٌل عن نّية املكلف وظنه وإرادته، وهذا يستلزم أن احملرمات 

ق موضوعية تُعرف مبعايري حمددة، فحيثما ُوجدت ُوجَد احلكم، سواء نوى ذلك املكلف الشرعية هلا حقائ
أو مل ينوه. فالنية تؤثر من حيث اإلمث واملؤاخذة ال من حيث أصل التحرمي. ولألسف فإن املعايري املوضوعية 

 للعقود مل تلق العناية الكافية من الباحثني.
 اعد اليت تضبط تنزيله على األحكام التفصيلية. منها:وتطبيق سد الذرائع يتطلب مجلة من القو 
 االستكثار من املكروه ذريعة إىل احملرم.
 اللغو يف املعاوضات ذريعة إىل احملذور.

 ما حرم كثريه فقليله حرام.
 ما حرم سداً للذريعة جاز للمصلحة الراجحة.

 جيوز تبعاً ما ال جيوز استقالاًل.
 

ثاين عني من املعامالت: أحدمها يتعلق بالربا، وهو اجلمع بني بيع وسلف. الومت تطبيق هذه القواعد على نو 
عاملة يتعلق بالغرر، وهو التمييز بني الغرر اليسري والكثري. ومن خالل املناقشة التفصيلية يتبني مىت مُتنع امل

د معتربة ومىت ال صومىت ال متنع، ويف حال املنع مىت يكون املنع أصالة أو سداً للذريعة، ومىت تكون املقا
تكون، وما هو معيار معرفة مقاصد الطرفني. وهي تفاصيل دقيقة تتطلب العناية يف الربط بني القواعد وبني 

 األحكام. 
وقد كانت هذه الورقة حماولة لدراسة هذه اجلوانب وتسليط الضوء على تطبيقاهتا يف جمال املعامالت. واهلل 

 اوز عما فيه من الزلل.املسؤول أن يقبل هذا العمل وأن يتج
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 واحلمد هلل رب العاملني
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 م.2013
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 م.2001هـ،1421
 ه.1422أمحد بن تيمية، ت أمحد اخلليل، دار ابن اجلوزي، القواعد النورانية الفقهية، 
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 م.1999

أصيل، عبد السالم احلصني، دار التالقواعد والضوابط الفقهية للمعامالت المالية عند ابن تيمية، 
 م.2002ه، 1422
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املزيد، مطبعة املدين،  ، رواية إســــحاق بن منصــــور، ت صــــاحلمســـائل اإلمام أحمد وإســـحاق بن راهويه
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هـ، 1403األعظمي، املكتب اإلسالمي،  ، عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، ت حبيب الرمحنالمصنف
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 العاملني والصالة والسالم على رسول اهلل وصحبه ومن وااله.احلمد هلل رب 

 وبعد،
ضمنت طائفة من مسائل اقرُتحت لبناء قول فقهي يف  -وهي مخسة–فهذه مجلة من مقاالت موجزة 

 شأهنا.
 فيما ترجم عليه بقاعدة "هل العربة يف العقود مبعانيها ومقاصدها أم بألفاظها ومبانيها".المقالة األولى 

والقول اجلملي يف هذا الشأن أنه ال نزاع أيها السادة يف أن األحكام الشرعية متعلقها املعاين اليت علقها 
هبا الشارع، واأللفاظ إن دلت على هذه املعاين اعتربت بالتبعية هلذه املعاين، وإن ختلفت عن ذلك ألغي 

  (1)اعتبارها.
ل ب النظر فيها حمصور يف تعيني مناط انعقاد العقد هوهذه القاعدة ال خترج عن هذا املبدإ إذ قصارى مص

هو اللفظ باعتباره متضمنا هلذه املعاين، أو القصد باعتباره داال عليها، أم مها معا ؟ وما املقدم منهما عند 
 التعارض.

 كال املناطني ـ كما ترى ـ قائم باملكلف، وكالمها مناسب يف هذا الشأن وذلك باالعتبار الشرعي هلما يف
 بناء األحكام املختلفة عليها.

 املتقرر يف هذا املوضوع:
إىل أن العربة يف هذا املوضوع باملقاصد واملعاين املضمنة يف العقد،  (3)واحلنابلة (2)ذهب املالكية واحلنفية

 وليس يف اللفظ املطلق عليه.
يات أس العمل به، وإىل جعل النوقوة هذا الرأي تنتهي يف كل األحوال إىل هذا املبدإ املتقدم تصدير القول 

 إخل.
 

                                                           
 سواء كانت ألفاظا لغوية أو غريها. 1
 (. 2/24: احلصفكي، "الدر املختار على تنوير األبصار للغزي التمرتاشي حباشية الطحطاوي )-مثال–انظر    2
  (.251/ 4انظر: ابن قدامة املقدسي،"املغين" )  3
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  1وذهب الشافعية إىل إسناد العربة إىل األلفاظ ما مل يصرف عن ذلك صارف من دليل معترب لديهم.
 هذا ـ بإجياز ـ ما قرره أئمة هذا العلم يف هذا املقام مث انصرفوا إىل بناء آراءهم الفقهية عليه، والعمل مبوجبه.

 مل:أمثلة من هذا البناء والع
وفاء بشرط اإلجياز فإين لن أورد ـ هنا ـ إال أمثلة منتقاة من املذهب املالكي، وهي فيه على صنفني من 

 حيث صنف القصد.
 ، ومن أمثلة ذلك: 2: ما كان فيه قصد العقاد حمققا لصحة العقدحدهماأ
ع يف ذلك ة. ومثل البيما ينعقد به البيع، وهو عند املالكية ـ كل ما يدل على الرضى، وإن كان معاطا -1 

 على اجلملة اإلجارة، والطالق ...إخل.
وعلى وفقها تنعقد، ومن جزئيات ذلك من حلف لزوجته بأن كل  3األميان، فإهنا حتمل على القصود -2 

امرأة يتزوجها عليها طالق طالقا بائنا دون الثالث، مث إنه طلق هذه الزوجة، فتزوجت أجنبية، وبعد ذلك 
أعاد زوجته املطلقة تلك إىل عصمته، فإنه تطلق عليه تلك األجنبية مبجرد هذه اإلعادة؛ ألنه صدق عليه 

ليها، وال حاجة له يف دعواه أنه مل يتزوج عليها، وإمنا تزوجها على األجنبية، وإن ادعى نية، فال أنه تزوج ع
 4يلتفت إليها؛ ألن قصده أن ال جيمع بينهما، وقد مجع، أي حيمل على ذلك.

                                                           

 ،(419و 5/8) ،(426-4/402) والعبادي الشرواين حبواشي" املنهاج شرح يف احملتاج حتفة" اهليثمي، حجر ابن: -مثال– انظر 1
(6/124.) 

مصححا للعقد، كما يف عدم القصد إىل الغرر إذ العقود ال يراعى فيها من الغرر ما ليس مبقصود.  -أيضا–وقد يكون عدم القصد  2
... ) انظر  ن املسلم فيه ومطلوب بها مسألة اشرتاط املسلم يف العقد أن املوكل إذا مل يقر بالوكالة، فالوكيل ضام\ومما خرج على ه

 (.95/ 4املازري، "شرح التلقني" )

 والعادة إمنا روعيت يف هذا املقام لداللتها على هذه القصود. 3

( وما 116/  2(، وانظر نظائر هذه املسائل اليمينية يف شرح املنجور على "املنهج املنتخب" للزقاق )335/  2انظر: الدردير ) 4
 بعدها.



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

  
  املقاصد ودورها يف االجتهاد املعاصر يف فقه املعامالت املالية 

 318 

ليأخذه ببلد آخر، فإن مدار منع ذلك وجوازه على القصد؛ فإن قصد  -وكان عينا-من دفع قرضا  -3 
رض اإلحسان بذلك إىل قابضه والرفق به، جاز ذلك، وإن قصد أن يضمنه له قابضه ملا يتخوف دافع الق

      1من غرر الطريق فإن يف ذلك قولني: اجلواز، واملنع.
 وغري ذلك من صنف هذه املسائل.      

ضد بقاعدة ت: ما كان فيه قصد العاقد قاضيا بالفساد، وهذا الضرب عمل املالكية به واسع ألنه معثانيهما
سد الذريعة، واملعاملة بنقيض القصد املتفرعة عنها، حىت إهنم مل يشرتطوا ثبوت هذا القصد فالتهمة به  

 كافية يف احلكم مبا يوجبه، ووافقهم على هذا يف اجلملة احلنفية.
 ومن جزئياته:  
 . 3بالقرض، وهذا فروعه كثرية مشهورة 2القصد إىل املنفعة -1
لشرعي أو غريه إىل حتصيل أمر ليس من مقاصد الشريعة األولية وال الثنوية. ومن فروع القصد بالعقد ا -2

 هذا الضرب من القصود.
األمة اليت اشرتت زوجها العبد من سيده وكان غرضها هي وسيدها فسخ النكاح، فإنه ال ينفسخ  -أ  

 .4معاملة هلما بنقيض قصدها
و صندوقي وهو غري معلوم للمرهتن؛ فإنه عقد فاسد، ألن قول الراهن للمرهتن: أرهنك ما يف كمي أ -ب 

فيه اإلحالة إىل عني حمصورة ال يدري جنسها وال مبلغها فقد يكون يف كمه ما يعظم مثنه، أو يكون يف  
 .5هاهنا قاصدين إىل املخاطرة ملا حيضر الرهن -أي الراهن واملرهتن-كمه ما ال قيمه له فصريان 

                                                           
 (.397/ 4انظر: املازري ) 1

 يعين منفعة الدائن. 2

 انظرها يف باب القرض يف كتب الفقه. 3

 (.2/260انظر شرح الدردير حباشية الدسوقي ) 4

 (.350/ 8انظر: املازري، "شرح التلقني" ) 5
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، وكما يف انفساخ 1السيإ منزلة تيقن وقوعه. كما الضمان فيما يغاب يف الرهنتنزيل التهمة بالقصد  -ج
 .3، وما أشبه هذا الضرب من الفروع2الطالق والزواج يف املرض املخوف

 وغري ذلك من صنف هذه الفروع اليت علل فسادها باملقصد السيإ.        
 التخصيص:

لقواعد عن العمل به يف املواضع اليت يكون غريها من ا تصرف هذه القاعدة كغريها من القواعد غري العقلية
املطلوب تنزيلها  -دالعق–اليت ختالفها مرجحا فيها عليها، أو حيث تكون منافية للبناء الشرعي للموضوع 

 فيه، وبذلك مل يعمل املالكية هبذه القاعدة يف مواضيع منها:
البيع،  يكتفوا مبا يدل على الرضى كما يفما ينعقد به النكاح، فقد شرطوا يف ذلك الصيغة ومل   -أ

وعللوا ذلك بأن النكاح عقد ال بد فيه من الشهادة وال متكن إال مع التصريح من الويل والزوج ليقع 
 .4اإلشهاد عليه

 . 5مسائل يف النذر واليمني  -ب
 لفظ غريه. القول الذي له حقيقة شرعية يف نفسه فإنه املعترب، وال يعتد مبا أضمر فيه من معىن  -ج

 ومن ذلك لفظ الظهار املقصود به أو معه الطالق، فاملشهور يف املذهب أن صرحيه الينصرف للطالق. 
ألن كل كالم له حكم يف نفسه ال يصح أن يضمر به غريه كالطالق، فإنه لو أضمر به غريه مل يصح، ولو 

، طالقا، أو ظهارا، مل يكن له ذلكأضمر هو بغريه مل يصح، وكذلك لو حلف باهلل، وقال أردت بذلك 
 .6ومل يلزمه إال ماحلف به وهو اليمني باهلل
 وغري ذلك مما هو من صنف ماذكر. 

 
                                                           

 (.8/409انظر: املازري، "شرح التلقني" ) 1

 (.  2/314(/الدردير، "شرح الدردير على خمتصر خليل حباشية الدسوقي" )4/33(،)3/553انظر: احلطاب، "مواهب اجلليل" ) 2

 (. 5/11،296،373) ( ويف "الدخرية" للقرايف580،583،586،589،598،600/ 5انظر: بعضها يف "شرح التلقني" املازري ) 3

 (.3/484انظر: احلطاب، "مواهب اجلليل" ) 4

 (.117-2/116(، "املنجور على املنهج املنتخب" )4/116(،)298-3/297(،)2/452انظر: احلطاب، "مواهب اجلليل" ) 5

 (.139-4/138(/ "التاج واإلكليل" للمواق )2/393انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبري" للدردير ) 6
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 : يف إمكان معارضة دليل مضّمن ِحّلية عقد أو حرمته:المقالة الثانية 
 األصل هو العمل بالدليل الشرعي إذا ثبتت صحته، لكن ذلك متوقف على شرطني:

يستقل بالداللة على احلكم الوارد فيه، حبيث يكون غري معارض بدليل آخر ُيسقط حجيته، أحدمها: أن 
 أو يوجب الوقف فيها.

د مث إنه ق -سواء كان حرمة عقد أو حله أو غري ذلك–ألن الدليل الشرعي قد يدل على حكم معني 
إن  وقف فيهيسقط ذلك احلكم مبوجب دليل آخر أقوى وأرجح قاض  الف ذلك، أو قد يوجب الت

 حصل التساوي والتكافؤ بني الدليلني يف ذهن اجملتهد، فتعذر عليه اجلمع بينهما.
وهذا بيانه وما ُبين عليه ُمستودعه ما تقرر وُسطر يف األبواب والفصول املعقودة يف كتب األصول واملقاصد 

 صاحل واملفاسد.للرتجيح بني ما تعارض من األدلة النصية واألقيسة واملناطات، والدالالت وامل
 ووضع هذه األبواب والفصول موجبه جريان هذا النظام املعريف يف بناء الفقه اإلسالمي.

يأتون ويذرون  يف كل ما -إسقاط املرجوح والعمل بالراجح–وقد مضى الفقهاء مجيعا على العمل هبذا املبدإ 
 .من األحكام الفقهية املأخوذة من األدلة الفقهية املتعارضة ظواهرها

 والفروع الفقهية املبنية هبذا املنهج كثرية منها:
ي على إسقاط العمل بأخبار اآلحاد بقاعدة تقدمي القطع -مثال–مجيع الفروع املبنية عند احلنفية  -1

 روع:الزيادة على النص نسخا، ومن تلك الف -أي احلنفية–الثبوت على الظيّن الثبوت، وباعتبارهم 
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 .  1زنا مطلقاإسقاط التغريب يف حد ال -أ
 .2إسقاط فرضية قراءة الفاحتة يف الصالة -ب
 .3إسقاط رد الثمر يف رد املصراة -جـ
 .4احلكم بنقض الوضوء من مّس الذكر عند غري احلنفية -2
 ما تقرر يف اجلمع بني البيع والشرط، وهو ما نظمه ابن غازي بقوله: -3

 
 
 

 .6ما تقرر فيما هو األرجح واألفضل من أنواع اإلحرام، وهل هو اإلفراد أو التمتع أو القران -4
 وغري ذلك مما هو صنف هذه املسائل وهو كثري.

ا احلكم فإنه ال جيري حكمه يف موقع هذا التغري، والعقود وغريها يف هذالثاين: أال يتغري مناطه، فإن تغري 
 سواء.

 وهذا التغري قد حيصل بأمرين:
د ما يناقض ما شرع له من مقاص -مثال–أحدمها: قصد املكلف الذي يفضي إليه، بأن ينوي بالعقد 

 ومثرات، وهو ما يُكرذ على ذلك العقد بالبطالن.
الفقهاء بفساده من عقود البيع والنكاح وغريها من العقود اليت غريت مناطاهتا وعلى هذا خيرج ما حكم 

 بالقصد إىل ما يناقضها، ومن ذلك:
                                                           

 (.2/343انظر: املرغيناين، "اهلداية شرح بداية املبتدي" ) 1

 (.1/302نظر: احلصفكي، "الدر املختار على تنوير األبصار للغزي التمرتاشي،حباشية الطحطاوي" )ا 2

 (.4/484انظر: ابن حجر "فتح الباري" ) 3

 (.1/252انظر: الشوكاين "نيل األوطار" ) 4

 شرح التحفة" امش "البهجة يفانظر تفصيل املسألة يف "حلى املعاصم لبنت فكر ابن عاصم" أليب عبد اهلل حممد التاودي، وهو هب 5
 (.2/9للتسويل )

 (.  329-4/328انظر الشوكاين "نيل األوطار" ) 6

 وجابر سوّغ البن ُشربمه         بــــيع الشــــروط احلــــنفي حــّرمه
 5ومالك إال الثالث قــــّسمه         وفصلت البن أيب ليلى األمه



 املؤمتر اخلامس عشر للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

  
  املقاصد ودورها يف االجتهاد املعاصر يف فقه املعامالت املالية 

 322 

 .1شراء الدين بقصد اإلضرار باملدين -1
 .2نكاح احمللل -2
 .3اهلبة لقصد االنتزاع -4
 . 4التوليج -5

، وما  رف، وقد يكون بسقوطه يف الواقعثانيهما: ما تغري يف حقيقة األمر، وقد يكون ذلك بالعادة والع
 كان هكذا، فإنه ال يصار إىل العمل به، ألن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما.

 وما بين على هذا األصل من الفروع الفقهية منه:  
 إسقاط األحكام بسقوط األهلية املعتربة شرعا هلا، ومن ذلك: -1

 .5االتصاف بالّسفهسقوط األهلية للوالية بفقد النظر أو  -أ    
 .6سقوط الشهادة بالفسق -ب    
 .7سقوط العبادة بسقوط حملها الشرعي كعضو من اجلسد -جـ    
 .8حل بيع اخلمر املتحلل أو احمللل -2
بيع ما مل يبد صالحه من الثمار إذا أسقط فيها شرط التبقية وحصل بذلك احلصرم النفع ومل يقع  -3

 .9التمالؤ على ذلك
 من صنف هذه املسائل وهو كثري.وغري ذلك 

                                                           
 (.3/517انظر: الدردير "شرح الدردير على الشرح الكبري على خمتصر خليل" ) 1

 (.5/121(/ احلطاب، "مواهب اجلليل" )326انظر: ابن عبد الرب "الكايف" )ص 2

 (.2/232ح الدردير على خمتصر خليل )انظر: حاشية الدسوقي على شر  3

 (، والتوليج: العطية يف صورة البيع.2/326انظر: التسويل، "البهجة" ) 4

 (.4/211(/ اخلرشي، "شرح خمتصر خليل" )4/257انظر: احلطاب، "مواهب اجلليل" ) 5

 ( وما بعدها.1/194انظر: التسويل، "البهجة" ) 6

 (.1/66انظر: الدسوقي، م سا ) 7

 (.1/38)ن م  8

 (.2/31انظر: التسويل، "البهجة" ) 9
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 ضابط التغرّي:
ال يصار إىل القضاء هبذا التغري واحلكم به إال إذا وقع على وجه صحيح حقيقي، إذ األصل يف األدلة    

الشرعية هو العمل، وال يتحقق ذلك الوقوع إال جبريانه يف املناط احلقيقي للحكم على وجه خمل بعليته، 
ذلك، حىت هو يف واقع األمر ليس كوليس املناط املتوهم، فإنه قد يتبادر إىل الذهن ارتفاع مناط حكم ما و 

 السعي إىل االحنالل من ربقة الشريعة، واالنسالل من تكاليفها. -أحيانا–إن هذا يعرتيه 
أال ترى إىل ما يبوح به بعض الناس من أن " الربا حالل اليوم ألن اليهود والنصارى كان الربا حمرما يف 

 اإلسالم هو ما كان أضعافا مضاعفة، أي أنه معاملة بني دينهم، فرتكوا هذا احلكم، مث إن الربا احملرم يف
  2..."1شخصني تؤدي إىل إغناء أحدمها على حساب إفقار اآلخر، واالقرتاض من البنك ليس كذلك

ومثل هذا القول ما يطرح يف اجملالس وهو شرعية العّدة للمطلقة واملتويف مرتفعة للقدرة على العلم بكوهنا    
 حامال، أو حائال.

وما جرى جمرى ذلك مما أوردت فيه مثل هذه الشطحات الدالة على أن أصحاهبا على جهل كبري وعميق 
 حبقائق هذا الدين، وأدلته، وكيف تبىن األحكام هبا.

 وهذا موضوع حيتاج إىل مزيد بسط للقول الفقهي، ليس هذا موضعه.    
ع إذا كام يفضي إىل ابتة بالنص، لكنه مينالثالث: أن ترتتب على العمل به مفسدة عظمى، فالبيع حليته ث

مفسدة أعظم من املصلحة املشروع هو هلا، فال جيوز بيع ما علم أنه يتوسل به إىل حمرم، كبيع العنب ملن 
علم أنه يتخذ منه مخرا، ومثل بيع السيف ملن يعلم أنه يتوسل به إىل فعل حمرم كقط الطريق، وإيذاء بريإ، 

هنا وإن ثبت حليتها شرعا فإهنا إن علم أهنا وسائل إىل فعل حمرم، حتظر، ألن وعلى السنن كل العقود فإ
 ذلك يسلب حليتها، ويلغي حجية أدلتها.

 
 

                                                           
 بل هو كذلك، وشر منه، فإن أرباب هذه البنوك هم من ميتصون دماء الشعوب، واألفراد، أال لعنة اهلل على الكاذبني. 1

(/ زكي 213(/ نصر أبو زيد، "نقد اخلطاب الديين" )ص72-71انظر: عبد اجمليد الشريف، "اإلسالم بني الرسالة والتاريخ" )ص 2
 (.38جنيب حممود، "قضايا إسالمية" )ص
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 يف املقاصد املعتربة يف العقود هل املقاصد الشرعية أم مقاصد العقود. المقالة الثالثة 
كن ما قصده الشارع هبا، ومي -هنا–هكذا وردت هذه الرتمجة، وحيتمل أن يكون املراد مبقاصد العقود   

 أن يكون هو ما قصده العاقدان.
فإن كان املراد بذلك املعىن األول، فإنه من املقرر املعلوم أن املقاصد الشرعية ال تتعارض على وجه   

و كلية  أ -كمقاصد العقود-التكافإ والتساوي والتوارد على موضع واحد، سواء كانت مقاصد جزئية 
 كاملقاصد الشرعية الكربى.

بعضا، وخيدمه، فاألصل بينها هو التكامل، وموجب هذا املبدأ هو أن هذه املقاصد يكمل بعضها   
فاحلاجيات تكمل الضروريات وختدمها، والتحسينات ختدم احلاجيات وبذلك تنتهي اخلدمة على الدوام 

 إىل الضروريات.
من -إذا عاد على املكمل بالنقص، سقط اعتباره، وكل تكملة فلها  -بالكسر–وقد تقرر أن املكمل   

ن ال يعود اعتبارها على األصل باإلبطال، وذلك أن كل تكملة يفضي شرط، وهو أ -حيث هي تكملة
 اعتبارها إىل رفض أصلها، فال يصح اشرتاطها عند ذلك، لوجهني:

أحدمها: أن يف إبطال األصل إبطال التكملة، ألن التكملة مع ما كملته كالصفة مع املوصوف، فإذا كان   
لى هذا ن ذلك ارتفاع الصفة أيضاً، فاعتبار هذه التكملة عاعتبار الصفة يؤدي إىل ارتفاع املوصوف لزم م

الوجه مؤدٍّ إىل عدم اعتبارها، وهذا حمال ال يتصور، وإذا مل يتصور مل تعترب التكملة واعترب األصل من غري 
 مزيد. 
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ا من موالثاين: أنا لو قدرنا تقديرا أن املصلحة التكميلية حتصل مع فوات املصلحة األصلية أوىل ملا بينه  
 1التفاوت

إذا  -انتقال األمالك واملنافع وحليتها بعوض أو بغري عوض-إذا علم هذا أدركت به أن مقاصد العقود   
 هبا من املقاصد الشرعية ألغي االعتداد هبا.  -بالفتح–صادمت ما يعد مكمال 

ري هبا، لكان رو فالعقود من قسم املقاصد احلاجية اليت أصلها الضروريات، فلو فرض إسقاط مقصد  ض  
 إسقاطها أوىل.

" واألمور احلاجية يف اجلملة إمنا هي حائمة حول احلمى إذ هي ترتدد على الضروريات تكملها ترتفع    
هبا يف القيام هبا واكتساهبا املشقات، ومتيل هبم فيها إىل التوسط واالعتدال يف األمور، حىت تكون جارية 

فإذا جتردت عن هذه الغاية، وكرت على أصلها باإلفساد  .  1ط"على وجه ال مييل إىل إفراط وال تفري
 أسقطت، وهذا أصل مضى عليه أهل الفقه. 

فإنه  -مثال-ومتجاله يف العقود بنّي، فحيث ما يكون العقد يثمر ما خيل بالدين أو النفس أو العقل   
 حفظا لتلك املقاصد العامة الكربى.  -حل االنتفاع أو االستمتاع-يلغى مقصده ومثرته 

 والفروع املبنية أحكامها على هذا األصل منها:  
 منع زواج املسلمة مما ليس مسلما. -1  
 منع بيع العبد املسلم ملن على غري ملته.  -2  
 منع بيع ما يضر باألبدان أو العقول.   -3  
 النكاح لقصد اإلضرار واإليذاء. -4  
آلجال يف املذهب كبعض بيوع ا-البيوع اليت تتصف مظنة الوقوع يف احلرام لكثرة قصد الناس إليه  -5  

 ثرية. وغري ذلك من صنف هذه الفروع وهي ك -املالكي
خالصة القول يف هذه املسألة هو وجوب السعي إىل إعمال املقصدين: العقدي، وما خيدمه على وجه   

 اجلمع، فإن تعذر ذلك صري إىل اإلسقاط املذكور.
                                                           

 (.2/11انظر: الشاطيب، "املوافقات" ) 1
 (.2/14انظر: الشاطيب، "املوافقات" ) 1
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وقصر االعتبار على أحدمها دون غريه تصرف فاسد ما أمكن اعتبارمها معا، وهذا كما جيري يف العقود   
فإهنا قد  1ها معها اليت تعد مكملة هلا، فهي وإن كانت هلا مقاصد شرعية معتربةمع أصوهلا جيري يف شروط

تلغى إذا كان إثباهتا يرجع إىل تلك العقود بالعدم املطلق، فـ " منع الغرر واجلهالة مكمل. فلو اشرتط نفي 
 املعاوضات يفالغرر مجلة ال حنسم باب البيع. وكذلك اإلجارة ضرورية أو حاجية، واشرتاط حضور العوضني 

 من باب التكميالت.
وملا كان ذلك ممكنا يف بيع األعيان من غري عسر، منع من بيع املعدوم إال يف السلم، وذلك يف اإلجارات،  

فاشرتاط وجود املنافع فيها وحضورها يسد باب املعاملة هبا، واإلجارة حمتاج إليها، فجازت وإن مل حيضر 
 . 2االطالع على العورات للمباضعة واملداواة وغريمها"العوض أو مل يوجد، ومثله جار يف 

قاصد مب-وهذا أصل عام يف هذا الباب، هذا إن كان املراد مبقاصد العقود ما تقدم، وأما إن كان املراد به 
د ما قصده املتعاقدان فإنه قد تقدم يف املسألة األوىل بيان اعتبار املقاصد واملعاين يف بناء العقود عن -العقود

قهاء املذاهب األربعة على الوجه املتقدم بيانه هناك،  ويزاد على هذا أن مقصد املتعاقدين إذا ناقض ف
املقصد الشرعي يف ذلك، هو املعترب، وبذلك يوجب فساد العقد على الصورة املتقدم بياهنا يف املسألة 

 األوىل، وال حاجة إىل اجرتار ذلك.
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                           
 أبني هذه املقاصد الشحناء والبغضاء والتنازع بني الناس، وسد ذرائع ذلك. 1

 (.12-2/11انظر: الشاطيب، "املوافقات" ) 2
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 صحة كون املقاصد دليال تبىن عليه األحكام. : يفالمقالة الرابعة  
الظاهر أن املراد هبذا القول هو بناء األحكام الفقهية على املقاصد الكلية الشرعية وحدها باستقالل من  

غري حبث عما قد يرد يف أحكام الفروع املطلوبة حتت تلك الكليات من األدلة اجلزئية نصوصا كانت أو 
ن ذلك تصرف غري سديد، بل هو فاسد باطل، إذ االسرتسال يف العمل بتلك أقيسة أو التفات إليها فإ

 الكليات على الوجه املذكور قد يفضي إىل أمور، منها:
 أوال: إعمال امللغى من األدلة وإلغاء ما هو حمكم." تقدمي املرجوح على الراجح".      
غري اليت  قد دخلت حتت كليات أخرىثانيا: الغفلة عما تنبه إليه تلك اجلزئيات من أن بعض الفروع  

 يتبادر إىل الدهن دخوهلا حتتها.

ثالثا: فقد اجلمع بني اجلزئيات والكليات يف بناء احلكم، وهو ما يفضي إىل التجرد من الوسطية اإلسالمية  
 اليت فيها اجلمع بني احلقوق والواجبات مبقدار.

قد خيفى على العقول، وال يدرك حقيقة األدلة رابعا: احلرمان من حقيقة احلفظ هلذه املقاصد الذي  
 الشرعية.

خامسا: إحالة النظر يف األمور الشرعية إىل النظر العقلي يف موقع ال يستطيع فيه االستقالل بإطالق عن  
النص الشرعي " فإنه إن علم أن احلفظ على الضروريات معترب، فلم حيصل العلم جبهة احلفظ املعينة، فإن 

د يدركها العقل وقد ال يدركها، وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة إىل حال دون حال، أو للحفظ وجوها ق
زمان دون زمان، أو عادة دون عادة، فيكون اعتبارها على اإلطالق خرما للقاعدة نفسها كما قالوا يف 

ة واحدة لالقتل باملثقل إنه لو مل يكن فيه قصاص مل يسند باب القتل بالقصاص، إذا اقتصر به على حا
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وهو القتل باحملدد. وكذلك احلكم يف اشرتاك اجلماعة يف قتل الواحد، ومثله القيام يف الصالة مثال مع 
املرض، وسائر الرخص اهلادمة لعزائم األوامر والنواهي، إعمال لقاعدة احلاجيات يف الضروريات، ومثل 

لو قاة، والسلم، والقرض، وأشباه ذلك، فذلك املستثنيات من القواعد املانعة كالعرايا، والقراض، واملسا
اعتربنا الضروريات كلها ألخل ذلك باحلاجيات أو الضروريات أيضا، فأما إذا اعتربنا يف كل رتبة جزئياهتا،  
كان ذلك حمافظة على تلك الرتبة وعلى غريها من الكليات فإن تلك املراتب الثالث خيدم بعضها بعضا، 

 ذلك فال بد من اعتبار الكل يف مواردها وحبسب أحواهلا.وخيصص بعضها بعضا، فإذا كان ك
وأيضا: فقد يعترب الشارع من ذلك ما ال تدركه العقول إال بالنص عليه، وهو أكثر ما دلت عليه الشريعة 
يف اجلزئيات ألن العقالء يف الفرتات قد كانوا حيافظون على تلك األشياء مبقتضى أنظار عقوهلم، لكن على 

ا به إىل العدل يف اخللق واملناصفة بينهم، بل كان مع ذلك اهلرج واقعا، واملصلحة تفوت وجه مل يهتدو 
مصلحة أخرى، وهتدم قاعدة أخرى أو قواعد، فجاء الشارع باعتبار املصلحة والنََّصفة املطلقة يف كل حني 

فلو أعرض عن  وحنوه وبنّي من املصاحل ما يطرد وما يعارضه وجه آخر من املصلحة، كما يف استثناء العرايا
اجلزئيات بإطالق لدخلت مفاسد، ولفاتت مصاحل، وهو مناقض ملقصود الشارع، وألنه من مجلة احملافظة 
على الكليات ألهنا خيدم بعضها بعضا، وقلما ختلو جزئية من اعتبار القواعد الثالث فيها، وقد علم أن 

ة املعتربة اب الرتجيح، والنصوص واألقيسبعضها قد يعارض بعضا فيقدم األهم، حسبما هو مبني يف كت
 .1تتضمن هذا على الكمال"

 سادسا: تقدمي املصلحة املرجوحة على الراجحة. 
 سابعا: اخلروج عما تقرر يف علم األصول، وهو أن اخلاص يقضي على العام. واملقيد يقضي على املطلق.

 ثامنا: املصري إىل خرق بعض قواعد الرتجيح.
 ذه اآلفات.وغري ذلك من صنف ه

إذا تقرر هذا فإنه يتقرر به وجوب البحث عن األدلة اجلزئية اليت قد ترد يف الفرع عن النظر فيه وطلب بناء 
 احلكم فيه معتربا مع املقصد الكلي املنطوي ذلك الفرع حتته. 

                                                           
 (ـ 9-8-7/ 3) انظر: الشاطيب، "املوافقات"  1
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ا ألنه ال قطعية نومثل هذا جيري يف األدلة النصية العامة واخلاصة واملطلقة واملقيدة، وإمنا ثبت هذا املسلك ه
يف هذه األدلة العامة كلها وإمنا تتصف بالظنية، فما تقرر أنه داخل حتتها بالقطع فإنه ال جيري أي ختصيص 

 أو تقييد فيه، ألن الظين  ال يقضي على القطعي، كما هو معلوم.
 قيام البناء الفقهي على هذا األصل:     
لك ئيات الواردة خمصصة لبعض الكليات، فعملوا هبا، ومن ذمضى الفقهاء على االلتفات إىل األدلة اجلز   

العمل باألحاديث الواردة يف املساقاة، والقراض، والسلم، والعرايا، واملزارعة واملصراة والقرض، وما جرى 
 جمرى ذلك.

كما استحضروا حفظ الكليات خمصصني ومقيدين بذلك ما كان عاما أو مطلقا بدالالته من تلك األدلة    
 زئيات إذا قضت قواعد الرتجيح فيه هبذا، ومن فروعه: اجل
 ما بين من الفروع الفقهية على حفظ املال مستثىن من أحكام أدلة جزئية، ومن ذلك:    -1  

  1تيمم من خاف تلف مال بطلب املاء. -أ    
إمياء الراعف للركوع والسجود إذا خاف تلطخ ثوبه، ولو بدون درهم حيث يفسده الغسل، وإمنا  -ب   

 2وجب اإلمياء يف هذه احلالة صيانة للمال.

إسقاط غسل الرأس يف الغسل على العروس اليت تزين شعرها مبا كمسك أو عنرب، ويكفيها املسح،  -جـ   
 3ملا يف غسله من إتالف املال.

 ما بين من ذلك على حفظ النفس، ومنه:   -2  
 4التيمم خلوف عطش حمرتم. -أ  

                                                           
 (.335/ 1انظر: اخلطاب، "مواهب اجلليل" ) 1

 (.158/ 1حباشية الدسوقي ) -انظر "شرح الدرير على خمتصر خليل" 2

 (.104/  1انظر: ن م ) 3

 (.116/  1انظر: ن م ) 4
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اشرتاط اعتدال اهلواء يف حال إقامة حد اجللد على الزاين ـ مثال ـ فال جلد يف حر أو برد مفرطني  -ب  
  1خوف اهلالك.

 2إباحة التزود من امليتة للمضطر درءا للهالك. -جـ  

 يمت على حفظ الكليات الكربى يف هذا الدين. وهكذا سائر الفروع اليت أق  
 وكل ذلك يف حقيقة األمر حفظ للدين، ألن هذه األحكام كلها منه.

 : يف رفع احليل املذمومة بالقصد الشرعي من العقد.المقالة الخامسة
 وهذا املوضوع ال يتأّتى فيه قول واحد عام ينظم كل جزئيات احليل، وما قد تقارنه من العقود.

اجب إقامة التقابل بني املقصد الشرعي من كل عقد واحليل احملتمل قرهنا، مث إن العقود من حيث فالو 
 املقاصد هلا جهتان:

–األوىل: اجلهة اخلاصة، واليت تقصد بالعقد باعتبارها من مثراته اخلاصة، ومن ذلك ما يقصد بالنكاح 
 ن رفع احلاجة وحلية االنتفاع.من تكثري النسل، وحلية االستمتاع، وما يقصد بالبيع م -مثال

 فهذا الضرب له اعتباران يف واقع األمر:
 االعتبار الواقعي، فهذا تقضي حبقيقته املذمومة وال ترفعها بطبيعتها العادية، فليس ممنوعا يف جمريات -1

ه كالعوائد أن جيمع العاقد يف نفسه بني املقصد الشرعي من العقد ومقصد آخر حمظور، حمتاال على إدرا 
 بلك العقد. فيكون بذلك متوسال بالعقد إىل كال األمرين.

فقد جيمع العاقد للنكاح يف نفسه بني قصد حلية االستمتاع مبن عقد عليها، وإيذائها أو حتليلها لغريه، 
 وهكذا البيع وسائر العقود، وال يستثىن من ذلك إال القصد إىل الشيء ونقيضه أو ضده الوجودي.

 هلدم للعقد هبذا الضرب من املقاصد الفاسدة على النحو املبني أمره يف كتب الفقه.وعلى هذا تقرر ا  
االعتبار الشرعي الذي يقضي حبظر هذا اجلمع، وأن احليل املذمومة مدفوعة باملقصد الشرعي، وموجب  -2

 ذلك أمور منها:
 مل ويتحقق.أن القصد إىل موافقة املقصد الشرعي مأمور به، إذ بذلك حيصل متام الع -أ   

                                                           
 (.276/  4انظر ن م ) 1

 (.2/115"شرح الدرير على خمتصر خليل حباشية الدسوقي" ) 2
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واألمر بالشيء هني عند ضده، فال يتم االمتثال ألمر الشرع إال برفع أضداده، والقصد إىل الطاعة واملعصية 
مجع بني الضدين وهو أمر حمال جريانه يف األحكام الشرعية، وبذلك فإن هذا اجلمع يرجع على تلك 

 الطاعة بالفساد، واإلبطال.
بالعقد الشرعي عاص، وال يرفع عنه هذا احلكم قرنه ذلك بالقصد إىل فمصري االحتيال إىل درك حمظور 

موافقة القصد الشرعي يف ذلك العقد، بل القصد الشرعي هذا هو الذي خيتل بذلك القصد املضاد له ما 
 مل يسقط.

أن من توسل بالعقد الشرعي إىل غري ما شرع له وكان هادما ألمر شرعي، تصرفه فاسد، ألن ذلك  -ب
 جمرى هذا الفعل للمصلحة الشرعية، فإن فرض وجود مصلحة ما يف ذلك فإهنا لن تكون إال عن رافع يف
 هوى.
أن املقصد الشرعي األعظم من التكليف هو إخراج املكلف من داعية اهلوى، واحملتال بالوسائل  -جـ

بب سله بالسالشرعية إىل أضدادها، ما هو إال أسري هواه، وقد أجرم من وجهني: فعله للمحظور، وتو 
 الشرعي إىل ذلك.

أن االحتيال بالعقود الشرعية املذموم يرتتب عنه قلب املقاصد الشرعية من تلك العقود إىل أضدادها،  -د
 فهي مشروعة لتحصيل املصاحل، وصاحب هذا االحتيال يتخذها ذرائع إىل املفاسد.

 أسباهبا إىل ما يوافق هواه. أن صاحب هذا االحتيال قاصد إىل مراوغة األحكام الشرعية، وصرف -ه
 وغري هذا من صنف هذه األمور املوجبة للحكم بالفساد على هذا التصرف.

اجلهة الثانية: اجلهة العامة، وهي ما شرعت هلا األحكام الشرعية كلها وقام على حتصيلها التكليف، وهي 
 املقاصد الشرعية الكربى.

 :-أيضا–هلا وجهان  فهذه من حيث منع القصد إليها احليَل املذمومة
 الصرف الذايت، حبيث يكون هذا القصد صارفا هلذه احليل ومانعا هلا من الوجود.

 يف واقع األمر أن هذا ال حيققه إال القصد إىل حفظ الدين حقيقة وحفظ العرض بوجه ما.
فالذي يسعى إىل حفظ الدين وخدمته بكل أعماله ال يتأتى منه مبوجب ذلك أن يهدم مسعاه هذا 
باالحتيال املذموم، فإن أتى ذلك فإنه ال يتحقق هبذا املسعى، بل ينفصل عنه ويتجرد، فاملزج بني العملني 
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هلوى معا يف وا -تعاىل–حمال، ألن ذلك من باب اجلمع بني حتكيم شرع اهلل  -حفظ الدين واالحتيال–
 .شأن واحد، وهو ما ال سبيل إليه، إذ كل واحد منهما وجوده يرتفع به اآلخر

وأما حفظ العرض فإنه قد يهدم هبذا االحتيال إن وقع اطالع الناس عليه، وقد يبقى حمفوظا مع ذلك   
 إن سرت على اخللق.

 وهذا بني ال حاجة إىل إطالة الكالم فيه.
الصرف الشرعي، وهو أن حيكم الشارع بسقوط كل حيلة مذمومة، وفسادها بالنظر إىل موجب خدمة 

  حفظها.هذه املقاصد والسعي إىل
فهذا الصرف ثابت مبوجب أي مقصد من هذه املقاصد، ألن الشارع حدد املسالك والوسائل الشرعية   

 اليت حتفظ هبا هذه املقاصد، وكل ما سوى ذلك باطل، وفاسد.
حفظهما ال يكون إال مبا شرع لذلك وبني يف الدين، وما حرم وما منع شرعا ال  -مثال–فاملال والنفس 
 بل جيب توقيه، فهي مما ال يعتد به يف هذا الشأن.يلتفت إليه، 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


