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 ملخص البحث

 مقاصد الشريعة وتطبيقاهتا يف اؼبعامالت اؼبصرفية اؼبعاصرة

 

 :ثالثة أبواب " مقاصد الشريعة وتطبيقاهتا يف اؼبعامالت اؼبصرفية اؼبعاصرة" يتناول ىذا البحث 

 .تعريف اؼبقاصد الشريعة: الباب األول 

  جاء ىذا الباب ببيان عن اؼبقاصد الشرعية من حيث اللغة  والشرع بًتكيبها اإلفرادي واإلضايف ، مث 
 .البيان عن أنبية اؼبقاصد الشرعية وأنبيتها

 أقسام مقاصد الشريعة ومقاصد التصرفات اؼبالية:  الباب الثاين 

 وضحت فيو أقسام مقاصد الشريعة باعتبارات ـبتلفة  ومراتب مقاصد الشريعة يف القوة وحاجة 
 . الناس، مث يليو اغبديث عن مقاصد الشريعة يف التصرفات اؼبالية

 .تطبيقات مقاصد الشريعة يف اؼبعامالت اؼبصرفية اؼبعاصرة:  الباب الثالث

 وأبرزت فيو أىم القضايا اؼبتعلقة بأحوال اؼبصارف التقليدية واإلسالمية وخدماهتاُ ، مث اغبديث عن 
ضوابط تطبيق اؼبقاصد يف اؼبعامالت اؼبصرفية ، وبعد ذلك تقدمي صور تطبيقات مقاصد الشريعة يف 

 .اؼبعامالت اؼبصرفية وخاصة يف اؼبعامالت اليت تتعلق خبدماهتا وإدارهتا

  مث جاء بعد ىذه األبواب اػباسبة اليت تشمل أىم النتائج من ىذه الدراسة والتوصيات 

  

 
 
 
 

 



 مقاصد الرشيعة وثطبيقاهتا يف املعامالت املرصفية

 

4 
 

 شكر وتقدير

 

وأرى لزاما على يف صدر ىذا البحث ن أزجي الشكر والثناء لكل من أعانٍت على إسبام ىذا البحث 
، فبعد شكر اهلل الذي لو اغبمد أوال وآخرا أتوجو بالشكر لوالدي الكريبُت فقد كان فضلهما علي عظيما ، 
فهما الذان عرس يف نفسي حب العلم وأىلو ، وقد كان لتشجيعهما ووقوفهما معي األثر البالغ يف مواصليت 

 .مسَتتب العلمية

كما أتقدم بالشكر لفضيلة الدكتور رمضان ؿبمد بن عبد اؼبعطي الذي تفضل بقبول اإلشراف على 
الشي الكثَت من خالل رساالتو عرب إيبيل - مع كثرة أعبائو وأشغالو–ىذا البحث، وقد أعطاين من وقتو 

 .وتواصالتو وىلم جرا

كما أتوجو الشكر عبامعة اؼبدينة العاؼبية على جهودىا يف نشر العلم والتشجيع عليو ، وأخص من 
ؿبمد بن خليفة بن علي التميمي على ما بذل من جهده إلعالء راية اإلسالم . د.ذلك مدير اعبامعة أ

 .وعلومو  وعمادة الدراسات العليا لكلية العلوم اإلسالمية  الذي قد مهد لنا فرصة الرتواء من مشارهبا

والشكر موصول لكل من وقف على خطأ ، أو عثر على قصور فنبهٍت وأرشدين، فلو األجر من اهلل 
واؼبثوبة على بذل النصيحة ، فإن اؼبسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضو بعضا ، وكل بٍت آدم خطاء وخَت 

 .خطائُت التوابون

فقد بذلت ما يف وسعي ، واستفرغت طاقيت فما كان يف البحث من صواب فمن اهلل وبتوفيقو ، وما 
 .كان فيو من خطء فمن نفسي والشيطان ، فاهلل ورسولو منو براء

واغبمد هلل أوال وآخرا ، وظاىرا وباطنا ، فصلى اهلل وسلم على رسول اهلل  وعلى آلو وأصحابو وأىل 
 .بيتو أصبعُت
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المقدمة 
 

إن اغبمد هلل كبمده ونستعينو ونستغفره ونستهديو ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، 
من يهده اهلل فال مضل لو ، ومن يضلل فلن ذبد لو وليا مرشدا ، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو 

 :وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إذل يوم الدين، أما بعد

فإن اهلل سبحانو وتعاذل جعل شريعة ؿبمد خاسبة لكل شرائع ، تراعي مصلحة العباد العاجلة واآلجلة 
، فما ترك شيئا فبا وبتاج إلىو الناس إال وبُت ؽبم وجو اغبق فيو ودؽبم على خَت ما يصلح ؽبم يف أمر دينهم 

 .ودنياىم ، وربذر الناس من كل ما تعود عاقبتو وباال عليهم

وموضوع اؼبعامالت اؼبصرفية اؼبعاصرة تعترب من أىم القضايا اؼبستجدة اليت اعتٌت هبا العلماء  
اؼبتأخرون ، وذلك لشدة حاجة الناس إذل بياهنا وتوضيحها ، وكثرة مزاوالهتم هبا يف أنشطتهم التجارية 

 .واالقتصادية واالستثمارية

واؼبعامالت اؼبصرفية حباجة إذل صبغة اؼبقاصد الشريعة وتطبيقها فيها حىت ربقق العدالة ورواج 
األموال وثباهتا ووضوحها  فيما بُت الناس،  مع القضاء على الظلم واستغالل الناس من أجل اؼبصلحة 

 .الشخصية 

فهذا البحث عن مقاصد الشريعة وتطبيقتها يف اؼبعاملة اؼبصرفية يعرب عن ؿباولة إكتشاف وجو 
تطبيق اؼبقاصد يف ؾبال اؼبعامالت اؼبصرفية وتوجيهها إذل ما أقرب إذل مراد الشارع ؼبا فيو مصاحل عظيمة 

 .غبياة الناس

 .وأسأل اهلل تعاذل أن يكتب  فيما اخًتتو التوفيق والسداد وأن يلهمنا صبيعا الرشد والصواب
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 أسباب إختيار البحث

 : كان ؽبذا االختيار أسباب ودوافع ، فمن أنبها ما يأيت

جدة ىذا اؼبوضوع وحداثتو فإهنا تعد من النوازل  ، وذلك عندما اطلعت على البحوث يف اؼبقاصد  .1
واؼبعاملة  اؼبصرفية أهنا تتناوؽبا بشكل موجز ، ودل يتعد إذل تطبيق اؼبقاصد يف  تفاصيل األعمال 

 .اؼبصرفية
شدة اغباجة إلىيها ، لكون اؼبعامالت اؼبصرفية سبثل دورا كبَتا يف ربريك األنشطة االقتصادية  .2

 .واالستثمارية مىت ما وافقت الشريعة ومقاصدىا وتصّبغت بصبغتها
 .تصحيح بعض مفاىيم الناس عن اؼبقاصد الشرعية وعالقاهتا باؼبعامالت اؼبصرفية .3
 إثراء البحوث العلمية دبوضوعات جديدة .4

 منهج البحث

وسلكت يف دراسة ىذا البحث وكتابتو منهجا حاولت االلتزام بو على قدر االستطاعة ، ويتلخص 
 :يف اآليت

 .عرض أراء العلماء وسبب اختالفهم يف اؼبسألة والًتجيح إن احتاج األمر إذل ذلك (1
 .إعتماد اؼبصادر واؼبراجع األصلية يف العزو (2
 توسعت يف عرض بعض اؼبسائل أو اؼبوضوعات لألنبية (3
 عرض أقوال العلماء البارزين يف كل اؼبوضوعات (4
 الًتكيز على ربليل القضايا اؼبقاصدية وعالقتها باؼبعامالت اؼبالية واؼبصرفية (5
 .االستشهاد باآلية القرآنية أو اغبديث النبوي الصحيح (6
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 الباب األول

تعريف مقاصد الشريعة وأهميتها وخصائصها 
 

   تعريف مقاصد الشريعة : الفصل األول 
  أهمية مقاصد الشريعة:الفصل الثاني 
  خصائص مقاصد الشريعة: الفصل الثالث 
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 الفصل األول

تعريف مقاصد الشريعة 
، وقد مضت سنة العلماء  (شريعة: مقاصد ولفظ: لفظ )تًتكب من لفظُت " مقاصد الشرعية"و 

 إما بالتعريف اللغوي واألصطالحي أو التعريف –يف كتابة حبث من البحوث أهنم بدأوا بالتعريف أوال 
مث دخلوا يف صميم اؼبوضوع ، فيكون البحث مبنيا على تصور ؿبدد منضبط وفكرة واضحة - الشرعي

 . جلية

 تعريف المقاصد في اللغة

اؼبقاصد صبع من اؼبقصد فهو مصدر ميمي من قصد يقصد قصدا ومقصدا ، فالقصد واؼبقصد على 
 :معٌت واحد ، و يطلق القصد أو اؼبقصد عند علماء اللغة على عدة اؼبعاين، منها

  چ ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  :االستقامة ، فقد جاء يف قولو تعاذل: اؼبعٌت األول 
(1) 

 

 (2) چٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  :القرب واليسر، فقد قال تعاذل: اؼبعٌت الثاين 

  چ  ىتىب  يب  جت   حت  خت  متٹ ٹ چ العدل أو التوسط ، و: اؼبعٌت الثالث 
(3) 

 . االعتماد واأَلم ، قيقال قصده يقصده قصدا وأقصدين إليو األمر: اؼبعٌت الرابع  

 (4). قصده أي أتاه: إتيان الشيء ، فيقال : اؼبعٌت اػبامس 

                      

 9 ، أيةسورة النحل (1)

 42 سورة التوبة ، أية  (2)

 19: سورة لقمان ، أية (3)

 5/3642" قصد"مادة  ( كورنيش النيل1119-دار اؼبعارف: القاىرة   )ط إبن منظوم ، لسان العرب،   (4) 
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ومواقعها يف كالم العرب االعتزام والّتوّجو والنهود والنهوض كبو  [ق ص د]أصل  : وقال إبن جٍت
 (1) .الّشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور

 تعريف الشريعة في اللغة 

: والّشريعة والشراع واؼبشرعة وأما الشريعة يف اللغة من شرع يشرع ، معناه تناول اؼباء من منبعو بفيو ، 
مشرعة اؼباء وىي مورد الشاربة تطلق : يف كالم العرب اؼبواضع اّليت ينحدر إذل اؼباء منها، والشرعة والشريعة

ع اوالعرب ال تسميها شريعة حىّت يكون اؼباء عّدا ال اْنقط، اّليت يشرعها الّناس فيشربون منها ويستقون 
 2.لو

 والشريعة تطلق أيضا على الدين واؼبنهاج واؼبصدر والسنة والطريقة ، وىذه ىي اؼبعروف عند كثَت 

ما : ،  فالشريعة والشرعة ىي (3)  چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ڳچ: من الناس ، فقد قال تعاذل
  (4).سن من الدين وأمر بو

وقد ذكر أضبد الريسوين بأن الشريعة أو الشريعة اإلسالمية يف االستعمال األشهر واألكثر تداوال يراد 
هبا صبلة األحكام العملية اليت تضمنها األسالم ، ويبكن أن يقال بتعبَت آخر أن الشريعة ىي اعبانب 

 (5).القانوين من اإلسالم

 تعريف مقاصد الشريعة في االصطالح

 قد تبُت لنا تعريف اؼبقاصد والشريعة يف اللغة ، فاآلن لبطو إذل تعريف مقاصد الشريعة يف 
 .االصطالح أو باعتبارىا علما خاصا وفنا من فنون الشريعة اإلسالمية 

                      

 3643إبن منظوم، اؼبرجع السابق، صــــ   (1)

2  2238/ 4: أنظر إبن منظوم اؼبرجع السابق صـ 

 (48)سورة اؼبائدة ، أية   (3)
 2238/ 4: أنظر إبن منظوم اؼبرجع السابق صـ  (4)

 10صـ (مــ1999 ديسمبَت :الدار البيضاء- النجاح اعبديدة ) الفكر اؼبقاصدي قواعده وفوائده، طـ ـ أضبد ،الريسوين،  (5)
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" مقاصد الشريعة" وإذا نتبعنا ما كتب العلماء اؼبتقدمون وما ألفوا وخاصة يف األصول والفقو فكلمة 
ليست غريبة عندىم ، بل تعترب  كلمة  معروفة مألوفة هبم حيث وجدناىا منتشرة يف كتبهم بتعبَتاهتا 

اؼبتعددة ، إال أهنم دل يعّرفوىا بتعريف ؿبدد منضبط ، فالشاطيب مثال ، قد تكلم عن مقاصد الشريعة بشكل 
مفصل دقيق وموسع ، ومع ذلك دل يتعرض لتعريفها مثل ما كان عليو األصوليون حينما تكلموا عن 

موضوع معُت ، وما ذلك إالّ عبالء معٌت مقاصد الشريعة عندىم ، ويتعرض كالم األصوليُت عنها تبعا 
ؼبوضوع العلل واؼبصاحل ، وإليكم بعض أقوال العلماء اؼبتقدمُت فيما يتعلق دبقاصد الشريعة ومعظمهم 

 :يعربوهنا باؼبصلحة أو اؼبصاحل

أّما اؼبصلحة فهي عبارة يف اأْلصل عن جلب منفعة أو دْفع مضرّة، ولْسنا  :  قال الغزارل يف اؼبستصفي
، فإّن جلب اؼبنفعة ودفع اؼبضرّة مقاصد اػبلق وصالح اػبلق يف ربصيل مقاصدىم، لكّنا نعٍت  نعٍت بو ذلك

وىو أن وبفظ عليهم دينهم : باؼبصلحة احملافظة على مقصود الّشرع ومقصود الّشرع من اػبلق طبسة
ونْفسهم وعْقلهم ونْسلهم وماؽبْم، فكّل ما يتضمن حْفظ ىذه اأْلصول اػْبمسة فهو مْصلحة، وكّل ما 

  (1). يفّوت ىذه اأْلصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

ؼبقصود من شرع اغبكم إما جلب مصلحة أو دفع مضرة ، أو ؾبموع األمرين بالنسبة : قال اآلمدي 
إذل العبد لتعاذل الرب تعاذل عن الضرر واالنتفاع ، وردبا كان ذلك مقصودا للعبد ألنو مالئم لو وموافق 

 (2).لنفسو

وخبالف ما كان عليو العلماء احملدثون الذين كتبوا عن اؼبقاصد فقد عرفوىا تبعا لعادة علماء 
عصرىم، وقد عرب بعضهم باؼبقاصد واآلخرون باؼبصاحل  أو الغايات أو األسرار أو اؼبعاين أو األىداف أو 
اؼبنفعة وىلم جرا، فال مشاحة يف اختالف العبارات فإن العربة باؼبعاين ال باأللفاظ واؼبباين، وإليكم بعض 

 :تعريفات العلماء اؼبعاصرين عن مقاصد الشريعة

                      

 482-481/ 2صـ ،  (اؼبدينة اؼبنور–جامعة اؼبدينة اإلسالمية )ط  الغزارل ، اؼبستصفي ،  (1)
 5/339صـ  (مـ الرياض2003/ ىـ1424دار الصميعي  ) 1اآلمدي ، اإلحكام يف أصول األحكام ، طـ   (2)
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 اؼبعاين واغبكم : تعريف الشيخ طاىر عاشور ، فقد عرف الشيخ مقاصد الشريعة العامة ىي
اؼبلحوظة للشارع يف ضبيع أحوال التشريع أو معظمها حبيث ال زبتص مالحظتها بالكون يف نوع 

 (1). خاص من أحكام الشريعة
  تعريف أضبد الريسوين، فقد عرف بأن مقاصد الشريعة ىي الغايات اليت وضعت الشريعة من أجل

  (2).ربقيقها ؼبصلحة العباد
  عبد العزيز بن عبد الرضبن بن علي بن ربيعة بأن مقاصد الشريعة أو مقاصد الشارع . د.وقد عرف أ

ما راعاه الشارع يف التشريع عموما وخصوصا من مصاحل للعباد ، فبا يفضي إليها فبا هبلب ؽبم : ىي
 (3).نفعا أو يدفع عنهم ضررا

 اؼبعاين واغبكم وكبوىا اليت راعاىا :   بأن اؼبقاصد ىي ؿبمد سعد بن ؿبمد اليويب. وقد عرف د
  (4).الشارع يف التشريع عموما وخصوصا من أجل ربقيق مصاحل العباد

التعريف المختار 

اؼبعاين واغبكم وكبوىا يف صبيع ما راعاه الشارع من  : فتعريف مقاصد الشريعة الذي لبتاره ىو
   .أحوال التشريع عموما وخصوصا من أجل ربقيق مصاحل العباد

 

 

 

                      

-ىـ1421دار النفائس : األردن  ) 2ؿبمد طاىر اؼبيساوي ، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ط : ؿبمد بن طاىر عاشور، ربقيق   (1)
 251صـ (2001

اؼبععهد العاؼبي للفكر :الواليات اؼبتحدة األمريكية - ىَتندن، فَتجينيا ) 4ؿبمد الريسوين، نظرية اؼبقاصد عند اإلمام الشاطيب، ط   (2) 
 19صـ  ( مـ1995/ىـ1415اإلسالمي 

اؼبملكة العربية - مــ الرياض2002/ىـــ1423اؼبؤلف،  )1عبد العزيز بن عبد الرضبن بن علي بن ربيعة ، علم مقاصد الشارع ،طـــ   (3)
 21صـ  (السعودية

 1418: داراؽبجرة : اؼبملكة العربية السعودية  ) 1ؿبمد سعد بن ؿبمد اليويب ، مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية ، طـ . د (4)
 37صـ  (مـ1998- ىـ



 مقاصد الرشيعة وثطبيقاهتا يف املعامالت املرصفية

 

14 
 

 الفصل الثاني

 أهمية مقاصد الشريعة
 مقاصد الشريعة سبثل سر التشريع ومعانيو ، فمعرفة مقاصد الشريعة معرفة سر الشريعة ومعانيها ، 

ويستوعبها  فيأيت بالنتيجة   فعلى اجملتهد أو من يقوم بعملية استنباط األحكام الشرعية أن يكون ملما هبا
 .السليمة اؼبوافقة ؼبعيار الشرع

 فمقاصد الشريعة ؽبا أنبية كبَتة ومنزلة رفيعة بالنسبة لغَتىا من العلوم الشرعية ، فيمكننا أن نتلمس 
 .مدى أنبينها من خالل معرفة  فوائدىا وضرورهتا

 
  فوائد معرفة  مقاصد الشريعة

 : وشبة فوائد كثَتة من معرفة مقاصد الشريعة ، منها
إبراز علل التشريع وأحكامو وأغراضو ومراميو اعبزئية والكلية ، العامة واػباصة ، يف شىت ؾباالت  .1

  (1).اغبياة ويف ـبتلف أبواب الشريعة
سبكُت الفقيو من استنباط األحكام الشرعية واالجتهاد على ضوء اؼبقاصد اليت سوف تعينو على  .2

 فهم اغبكم واألسرار واألغراض مث ربديده وتطبيقاتو
 سبكُت الفقيو من تطبيق فقو األولويات واؼبوازنات .3
التقليل من وقوع االختالف والنزاع والتعصب اؼبذىيب ، ويتم ذلك من خالل االعتماد على  .4

 اؼبقاصد الشرعية يف عملية استخراج االحكام وتنسيق األقوال اؼبختلفة 
زيادة اإليبان والتصديق دبا جاء بو النيب صلى اهلل عليو وسلم من اهلل سبحانو وتعاذل ، ؼبا يف ىذه  .5

 .الشريعة من مقاصد سامية وحكما بالغة
 .توجيو وضبط اذباىات األعمال االقتصادية والسياسية والدعوية وفق روح الشريعة ومقاصدىا .6
 .احملافظة على الوسطية واالعتدال ، والبعد عن اإلفراط والتفريط .7

 
 

                      
 51صـ  ( مـ2001-ىـ1421مكتبة العبيكان : الرياض  )1نور الدين بن ـبتار اػبادمي ،  علم اؼبقاصد الشرعية ، ط . د  (1)
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 ضرورة مقاصد الشريعة

وأما ضرورهتا فإن عملية استنباط األحكام حباجة ماسة إذل معرفة مقاصد الشرعية ومراعاهتا حىت 
وصلت إذل الثمرة والنتيجة الىت حددىا اهلل سبحانو وتعاذل بتشريع حكم من األحكام، وىذا أمر ضروري فبا 

 .ال بد منو

فهم مقاصد الشريعة على كماؽبا : فال يصل اؼبرء إذل درجة االجتهاد إال إذا اتصف بوصفُت ، ونبا 
  (1).والتمكن من االستنباط بناء على فهمو فيها

فبناء على ذلك ،  أن اغباجة إذل معرفتها واستيعاهبا مع القدرة من االستنباط على ضوئها ال ؿبالة 
فيها ، وخاصة للمجتهدين يف استنباط  األحكام على القضايا اؼبستجدة ، ولرجال الدعوة والعاملُت إلعالء 

 .    راية اإلسالم يف صياغة اػبطوات وأخذ القرارات وإعمال فقو اؼبوازانات

أن مقاصد الشريعة ؽبا أىيمة كبَتة لكوهنا تعترب قبلة اجملتهدين يف استنباط األحكام فمن : واػبالصة 
توجو إليو أصاب ومن مال عنها فقد خالف اغبق، وىي سبثل نرباسا ؼبن يتفق يف الدين ومرجعا معتمدا يف 

 .أثناء االختالف فيو

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

 373-4/372 (مـ2005-ىـ1428دار اغبديث : القاىرة  )الشيخ بد اهلل دراز :  الشاطيب ، اؼبوافقات يف أصول الشريعة ، ربقيق  (1)
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 الفصل الثالث

خصائص مقاصد الشريعة 
 إن مقاصد الشريعة ؽبا خصائص كثَتة سبيزىا عن غَتىا وتظهر فضلها عما سواه ، وىذه اػبصائص 

خصائص : بعضها مًتابطة ببعض ، فال تنفصل بعضها عن األخرى ، ويبكننا أن تقسمها إذل قسمُت فهما
 :أصلية وخصائص فرعية ، فإليكم تفصيل الكالم عنها

 الخصائص األصلية

مراعاة الفطرة وحاجة : ربانية ، والثاين : األول : تنقسم خصائص مقاصد الشريعة األصلية إذل اثنُت
 (1).اإلنسان

والربانية معناىا أن مقاصد الشريعة جاءت من عند اهلل ومنزلة منو فهي ليست من صنع البشر وال 
، فبناء على  اخًتاعو ، وليس للمجتهد إال اكتشاف ىذه اؼبقاصد من خالل استقراء النصوص الشرعية

 .ذلك لن تكون ىذه اؼبقاصد تتصادم مع كليات الشرع  وال األحكام الشرعية القطعية 

وكلمة الربانية تشمل ربانية اؼبصدر وربانية اؼبنهج ، فربانية اؼبصدر تفيد أن اؼبقاصد ىذه صدرت من 
 . عند اهلل وأما ربانية اؼبنهج تفيد أن منهج مقاصد الشريعة منهج رباين

وأما مراعاة الفطرة وحاجة الناس معناىا واضح ، فمقاصد الشريعة البد أن تليب فطرة الناس 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ    چ: وحاجاهتم ، وتتجلى ىذه اػباصية مثال يف قولو تعاذل

 (2) چۋ  

واعلم أن تقدمي األصلح فاألصلح ودرء األفسد فاألفسد مركوز يف طباع : "وقال العز عبد السالم  
 (3)".العباد

 
                      

 420ؿبمد اليويب ، مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية ، صـ   (1)
 185:  سورة البقرة ، اآلية (2)
 1/9  (دار القلم: دمشق )عثمان صبعة ضمَتية، ط . نزيو كمال ضباد ود. د:  العز عبد السالم ، القواعد الكربى ، ربقيق  (3)
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 الخصائص الفرعية

 :تنقسم خصائص مقاصد الشريعة الفرعية إذل عدة أنواع ، وىي

 العموم واالطراد -1

واؼبقاصد الشريعة تتصف بالعموم واالطراد فال زبص قوما دون قوم وال بلدا دون بلد آخر ، وال تقتصر 
بزمن دون زمن آخر  ، خبالف األحكام قد تتغَت بتغَت الزمان واؼبكان ، فتغَت األحكام يف بعض األحيان 

 .لوجود علة من العلل تدل على عموم اؼبقاصد واطرادىا

لكن الشارع قاصد هبا  أن تكون مصاحل على : وقد ذكر صاحب اؼبوافقات يف أصول الشريعة 
اإلطالق فال بد أن يكون وضعها على ذلك الوجو أبديا وكليا وعاما يف صبيع أنواع التكليف واؼبكلفُت 

 (1).وصبيع األحوال

وذكر أيضا أن مقاصد الشارع يف التشريع أن تكون مطلقة عامة  ال زبتص بباب دون باب وال 
 (2). دبحل دون ؿبل وال دبحل وفاق دون ؿبل خالف

 الثبات -2

ومن خاصية مقاصد الشريعة  أهنا ثابتة ال تتغَت وال تتبدل بعد إنقضاء نزول الوحي، وثبوهتا سبثل 
 .صالحية اإلسالم يف كل زمان ومكان، فأليها ترجع اعبزئيات والفروع يف أثناء االختالف واالشتباه

 عدم التناقض -3

تتصف اؼبقاصد دبا تتصف الشريعة ألهنا أنزلت من أجل ربقيق مقاصدىا يف واقع اغبياة ، ومن 
مواصفات ىذه الشريعة عدم التناقض فيها فكذلك مقاصدىا فإذا تناقضت اؼبقاصد تناقضت الشريعة وما 

                      

 285 /2الشاطيب ، اؼبرجع السابق ،   (1)

 298 صـ 2 الشاطيب ، اؼبرجع السابق ، جـ  (2)
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  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڇچ  چ  چچ  : فيها من أحكام وقال تعاذل

 (3)   چڈ  ڈ  

لقد بُت اهلل سبحانو يف األية السابقة أن القرآن ليس فيو اختالف أي التناقض واالضطراب، فهكذا 
شأن ىذه الشريعة ومقاصدىا اليت صدرت من كتاب اهلل تعاذل، فمواصفات اؼبقاصد تأخذ مواصفات 

الشريعة ، ومن اؼبعلوم أن التناقض ال يصدر إال عن غافل وجاىل ـ فالغفلة واعبهالة بعيدة عن ىذه الشريعة 
 . القيمة فماصد الشريعة ال تنفصل عنها

 الرباءة من التحيز واؽبوى  -4

جاءت ىذه الشريعة من أجل مصاحل العباد يف الدنيا واألخرة ، وىذه اؼبصاحل ال تقتصر على 
اؼبصلح الفردية فقط أو اعبماعة فقط وإمبا تشمل كل اؼبصاحل ، ولن تتحقق ىذه إال باتباع ىدي اهلل تعاذل، 

 :أما اتباع اؽبوى فال يأيت إال باؼبفسدة واؼبضرة حيث قال تعاذل

  ەئ  وئ  وئ  ەئۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائچ 

     (1) چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  

 بينت األية أن اتباع اؽبوى أساس الفساد يف األرض وما فيها ، والشريعة أنزلت ألجل مصاحل  
 .األرض وما فيها، فماصدىا خالية عن اؽبوى

اؼبصاحل اجملتلبة شرعا واؼبفاسد اؼبستدفعة إمبا تعترب من حيث : وقد ذكر اإلمام الشاطيب رضبو اهلل  
تقام اغبياة الدنيا للحياة األخرى ال من حيث أىواء النفوس يف جلب مصاغبها العادية أو درء مفاسدىا 

 (2).العادية

 "القداسة" االحًتام  -5

                      

 82سورة النساء، األية   (3)

 ٧١: سورة اؼبؤمنون، األية  (1)

 286 /2الشاطيب، اؼبرجع السابق،   (2)
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جاءت الشريعة من عند اهلل سبحانو وتعاذل ، فمنزلتها رفيعة  ومكانتها عظيمة فضال عن شأن 
مقاصدىا اليت سبثل أسرارىا وغاياهتا ، فالشريعة جبميع أحكامها دبثابة الوسيلة لتحقيق مقاصدىا ، فمقامها 

يف غاية الرفعة والقداسة ، وىي زبتلف عن القوانُت الوضعية ومقاصدىا اليت صدرت من عقلية البشر 
 .القاصرة

وتتجلى قداسة ىذه الشريعة ومقاصدىا من خالل صالحيتها يف كل زمان ومكان ، وجاءت من 
 .  أجل صالح العباد يف حياهتم وبعد فباهتم

 الضبط واالنضباط -6

واؼبقصود باالنضباط ىنا ىو أن ؼبقاصد الشريعة حدودا ال تتجاوزىا وال تقصر عنها، فهي مضبوطة 
 (1).بضوابط وقيود من شأهنا أن ذبعلها يف اعتدال وتوسط

 وال بد أن تتصف اؼبقاصد الشرعية باالنضباط حىت تتخلص من اإلفراط والتفريط ، فتظهر منها ظبة 
 . التوازن واالعتدال ويًتتب منو سهولة الفهم والتطبيق

واؼبراد باالنضباط أن يكون للمعٌت حد معترب ال يتجاوزىوال يقصر عنو ،  : " وقال الشيخ إبن عاشور 
 (2)". حبيث يكون القدر الصاحل منو ألن يعترب مقصد شرعيا قدرا غَت مشكك

 (3)الظهور -7

واؼبراد بالظهور االتضاح ، حبيث ال ىبتلف الفقهاء يف تشخيص اؼبعٌت وال يلتبس عند معظمهم 
دبشاهبة ، مثل احملافظة على اؼبال يف ربرمي السرقة وإقامة العقوبة على مرتكبيها وشرعية النكاح من أجل 

 .النسل وىلم جرا

 

                      

ؿبمد بن سعد بن أضبد اليويب ، ضوابط إعمال مقاصد الشريعة يف االجتهاد ، ؾبلة األصول والنوازل ، العدد الرابع ، رجب .   د (1)
 442 ىـ صـ 1431

  253 صـ  اؼبرجع السابق،  ؿبمد طاىر عاشور ،  (2)

 252  اؼبرجع السابق ، صـ  (3)
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 أقسام مقاصد الشريعة ومقاصد التصرفات المالية

 

 أقسام مقاصد الشريعة ومراتبها: الفصل األول   -
 مقاصد الشريعة في التصرفات المالية: الفصل الثاني   -
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 الفصل األول

أقسام مقاصد الشريعة ومراتبها 

 
أقسام مقاصد الشريعة :  المبحث األول 

تنقسم مقاصد الشريعة إذل عدة أقسام، وذلك على حسب اعتبارات ـبتلفة ونظرات متباينة، 
 : فإليكم تفصيلها 

 .صدورىا ومنشئها أقسام مقاصد الشريعة باعتبار ؿبل  :التقسيم األول

 مقاصد الشريعة من قبل الشارع 
وىي اؼبقاصد اليت أرادىا اهلل سبحانو وتعاذل من خالل أوامره ونواىيو ، وتلك اؼبقاصد السامية 

واألغراض الرفيعة اليت أرادىا اهلل سبحانو وتعاذل ربقيقها ىي جلب اؼبصاحل ودفع اؼبفاسد، وتلك 
 .ىي اؼبصاحل العاجلة واآلجلة لعباده

 : (1)وقسم اإلمام الشاطيب مقاصد الشارع من التشريع إذل أربعة أقسام 

إن وضع : قصد الشارع من وضع الشريعة إبتداء ، وقد بُت صاحب اؼبوافقات بقولو  -1
 .الشرائع إمبا ىو ؼبصاحل عباده  يف العاجل واآلجل معا

قصد الشارع يف وضع الشريعة لإلفهام ، واؼبراد منو أن اهلل أنزل اهلل شريعتو ليعرفها العباد  -2
 .وقد أنزؽبا بالعربية ال العجمية

قصد الشارع يف وضع الشريعة للتكليف دبقتضاىا واؼبراد منو أن يف مقدور اؼبكلف فإن اهلل  -3
 .ال يكلف إال فيما وسعو العباد

 ، واؼبراد منو ىو أن القصد من وضع قصد الشارع يف دخول اؼبكلف ربت أحكام الشريعة   -4
 .الشريعة إلخراج اؼبكلف من داعية ىواه حىت يكون عبدا هلل اختيارا كما يكون اضطرارا

  مقاصد الشريعة من قبل اؼبكلف 
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وىي اؼبقاصد اليت يقصدىا اؼبكلف يف سائر تصرفاتو ، اعتقادا وقوال وعمال ، واليت تفرق بُت صحة 
الفعل وفساده ، وبُت ما ىو تعبد وما ىو معاملة ، وبُت ما ىو ديانة وما ىو قضاء ، وبُت ما ىو 

    (1).موافق للمقاصد وما ىو ـبالف ؽبا

 (2).أقسام مقاصد الشريعة باعتبار مستوياهتا أو باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصو :التقسيم الثاني

 اؼبقاصد الكلية 
وىي اؼبقاصد اليت راعاىا الشارع يف صبيع األحكام التشريعية أو معظمها، وىي تشمل كل األبواب 

: التشريعة ، وقد ظبى بعض العلماء ىذه اؼبقاصد دبقاصد الشريعة ، وباؼبثالو يتضح اؼبقال ، فمثالو 
القصد من التشريع ربقيق العبودية هلل وحده ومقصد ؾبيء الشريعة من أجل مصلحة العباد يف الدنيا 

 واآلخرة وىلم جرا
واؼبقاصد الكلية أو العامة تعترب  أىم أنواع اؼبقاصد وأظباىا وأقواىا ثبوتا ، فاؼبقاصد سبكننا من معرفة 

 .اؼبقاصد األخرى اليت تندرج ربتها، فهي دبثابة القبلة لغَتىا
 اؼبقاصد اػباصة 

وىي اؼبقاصد الىت يريدىا الشارع ويراعيو من أجل ربقيقها يف باب معُت من األبواب مثل اؼبقاصد 
اػباصة يف العبادة واؼبقاصد اػباصة يف اؼبعاملة اؼبالية ومقاصد العقوبات ومقاصد األحكام األسرية، 

 .وىكذا دواليك
 اؼبقاصد اعبزئية 

واؼبراد باؼبقاصد اعبزئية ىي الغايات واألىداف واغبكم الىت الرادىا الشارع حصوؽبا حبكم معُت من 
األحكام ، مثل مقصد إهباب إخراج زكاة الفطر قبل الصالة ليتمتع الفقَت سرور يوم العيد وال 

يشغل البحث عن الطعام عن فرحة العيد،  ومقصد ربرمي دخول البيت من غَت استئذان من أجل 
العورة ، مقصد ربرمي تشبو الرجال بالنساء والعكس وىلم جرا ، قاؼبقاصد الىت تندرج ربت حكم 

 .من األحكام وزبتص هبا فتلك ىي اؼبقاصد اعبزئية

                      

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية : قطر )1ؾباالتو،ط.. ضوابطو..حجيتو : نور الدين بن ـبتار اػبادمي،  األجتهاد اؼبقاصدي .  د (1)
 53/ 1مـ 1998-ىـ1419

 1/54 اؼبرجع السابق،  (2)
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 (1).أقسام مقاصد الشريعة باعتبار ثبوهتا : التقسيم الثالث

 اؼبقاصد القطعية 
قاعدة اؼبشقة : اؼبقاصد القطعية  ىي اؼبقاصد اليت اعتربهتا الشريعة بثبوهتا وتلقتها األمة بالقبول مثل 

ذبلب التيسَت وقاعدة الضروريات اػبمسة ، والضرر يزال،  وىلم جرا، فالعلماء متفقون على إعمال 
 .تلك القاعدة وثبوهتا ، وال أحد منهم ينكرىا

 اؼبقاصد الظنية 
وأما اؼبقاصد الظنية ىي اؼبقاصد الىت دون القطع واليقُت أي دل تصل إذل درجة التواتر إال أهنا 

صدرت من غلبة الظن بثبوهتا مثالو ،قاعدة سد ذريعة إفساد العقل فنأخذ منو ربري تناول القليل 
 . من اػبمر والنبيذ ، قاعدة ذريعة االستهزاء يف الدين فيحرم ؾبالسة اؼبنافقُت وىلم جرا

 اؼبقاصد الونبية 
واؼبقاصد الونبية ىي اؼبقاصد اليت ليست مبنية على على أساس معترب يف الشرع وإمبا صدرت يف 
غالب األحيان من اػبيال واألوىام ، مثل جواز الفوائد البنكية فإهنا من أجل مصلحة اؼبقًتض 
لكونو حباجة إذل رأس اؼبال ومصلحة اؼبقرض فإنو يستثمر بو ماؽبـ، فهذه اؼبصلحة تعترب مصلحة 

 .ملقغاة فهي مبنية على اػبيال وليس على النصوص الشرعية  فضال عن معارضتو عن الشرع
 

 (2).أقسام مقاصد الشريعة باعتبار أصليتها و تبعيتها: التقسيم الرابع

 اؼبقاصد األصلية 
اؼبقاصد األصلية ىي اؼبقاصد اليت  ليس فيها حظ للمكلف فهي اؼبقاصد اليت تعود إذل حفظ 

  .الضروريات
وإمبا قلنا إهنا ال حظ فيها للعبد من خيث ىي ضرورة : وقد ذكر شيخ اؼبقاصد اإلمام الشاطيب 

ألهنا قيام دبصاحل عامة مطلقة ، ال زبص حبال دون حال وال بصورة بدون صورة وال بوقت دون 
 (3). وقت، ولكنها تنقسم إذل ضرورية عينية وضرورية كفائية

                      

 1/55 اؼبرجع السابق ،  (1)
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 اؼبقاصد التابعة 

واؼبقاصد التابعة ىي اليت روعي  فيها حظ اؼبكلف ، فمن جهتها وبصل لو مقتضى ما جبل عليو 
من نيل الشهوات واالستمتاع باؼبباحات وسد اػبالت، فهذه اؼبقاصد خادمة للمقاصد األصلية 

 (1). وكملة ؽبا

 
مراتب مقاصد الشريعة  : المبحث الثاني

جاءت ىذه الشريعة بأحكام كثَتة  وزبتلف بعضها ببعض يف القوة والدرجة واؼبرتبة ، فمعناىا أهنا 
ليست على مستوى واحد ، وىذا أمر مقبول شرعا وعقال ، فإن التفاوت يف القوة تبدي مراعاة شريعة 

 .اإلسالم يف شؤون اغبياة من كل نواحيها وتليب حاجات الناس دبا يصلح ؽبم يف الدنيا واآلخرة

وإذا كانت األحكام متفاوتة بعضها ببعض يف القوة واؼبرتبة فضال عن مقاصدىا الىت سبثل غاية 
التشريع وأسرارىا وأىدافها ، وقد عرب صبلة من علماء اؼبقاصد عن ىذا يف  مؤلفاهتم بتعبَتات متعددة ، 

 .تقسيم اؼبقاصد من حيث القوة واعباحة إليها:فمن ضمنها 

 المقاصد الضروريات:المرتبة األولى 

واؼبقاصد الضرريات ىي ما ال تقوم اغبياة على استقامة بدوهنا ، فانعدامها يؤدي إذل تعطيل مصاحل 
الدين والدنيا ، فجاجة الناس إليها متفق فيها يف كل اؼبلل، وقد فطر الناس على رعايتها وربقيقها من دون 

 . استثناء

 فمعناىا أهنا ال بد منها يف  ،فأما الضرورية: وقد وصف اإلمام الشاطيب اؼبقاصد الضروريات بقولو 
قيام مصاحل الدين والدنيا ، حبيث إذا فقدت دل ذبر مصاحل الدنيا على استقامة بل على فساد وهتارج وفوت 

  (2).حياة ، ويف األخرى فوت النجاة والنعيم ، والرجوع باػبسران اؼببُت

                                                                                                                                                                                                          

 2/384الشاطيب ، اؼبرجع السابق ،   (3)

 2/386الشاطيب، اؼبرجع السابق ،   (1)

 265: الشاطيب ، اؼبرجع السابق ، صـ  (2)
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إن صالح اغبياة الدنيوية واستقامتها مبنية على ؿبافظة تلك الضروريات ، وشبة نصوص شرعية كثَتة 
 .وأدلة متنوعة  تدل على ثبوهتا واالقرار هبا حيت بلغت إذل درجة القطع واليقُت

وىو أن وبفظ عليهم دينهم : ومقصود الشرع من اػبلق طبسة : وقد ذكر صاحب اؼبستصفي 
 (1). ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماؽبم

حفظ : وقد ذكر اآلمدي يف اإلحكام يف أصول األحكام بأن اؼبقاصد الضروريات اػبمسة ىي 
 (2). الدين والنفس والعقل والنسل واؼبال

حفظ الدين ، والنفس ، :  بأن  ؾبموع الضروريات طبسة ، وىي وقد ذكر صاحب اؼبوافقات 
 .، أي أنو قدم النسل واؼبال على العقل(3)  والنسل ، واؼبال ، والعقل

وىي اليت تتضمن  حفظ مقصود –أما اليت يف ؿبل الضرورة : وقد ذكر اإلمام الرازي يف احملصول 
 (4).  وىي حفظ النفس واؼبال والنسب والدين والعقل–من اؼبقاصد اػبمسة 

: القول األول: وقد اختلف العلماء يف ترتيب ىذه اؼبقاصد الضروريات اػبمس بإصباؽبا إذل قولُت
تقدم : تقدم اؼبقاصد الضرورية غبفظ الدين على غَتىا من اؼبقاصد الضروريات األخرى، والقول الثاين 

 .اؼبقاصد الضرورية غبفظ النفس على الدين أو غَتىا من اؼبقاصد الضروريات

والذي يظهر لنا أن منشأ اػبالف بُت العلماء يف ىذا الًتتيب اختالفهم يف تفسَت الدين ، فالعلماء 
الذين ذىبوا إذل تقدمي الدين على سائر اؼبقاصد الضروريات األخرى فسروا الدين باإلسالم ،  وأما الذين 
ذىبوا إذل القول بتقدمي النفس أو غَتىا على الدين فسر الدين بالشعائر التعبدية كالصالة والزكاة والصوم 

 .وىلم جرا

 

 
                      

 2/482الغزارل، اؼبستصفى،    (1)
 343 /3اآلمدي ، اؼبرجع السابق،   (2)

 2/266، الشاطيب، اؼبرجع السابق  (3)
 160-5/159  (سسة الرسالةمؤ)ؿبمد بن عمر اغبسُت الرازي ، احملصول يف علم أصول الفقو ، طـ   (4)
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 أنواع المقاصد الضروريات 

إذل طبسة أنواع ، فإليكم - مع إختالفهم يف ترتيبها–وقد قسم العلماء اؼبقاصد الضروريات   
 :تفصيلها

 اؼبقاصد الضرورية غبفظ الدين.1

 يعّد حفظ الدين من أىم الضروريات اػبمس أو الكليات اػبمس وأرقاىا ، ومعناىا إقامة أركاهنا 
 .ودعائمها وإثبات قواعدىا  والعمل على إبعاد كل يضادىا ويعارضها

 وقد فطر اهلل التدين يف نفس البشر صبيعا ، فال بد لإلنسان أن يدين بدين يتمسك بو يف حياتو ، 
حقا كان أو باطال ، فمن خالفو فقد خالف الفطرة ، ويعترب ىذا األمر من الشذوذ واالكبراف  ، ولكن 

حفظ الدين الذي نعنيو ونتكلم عنو يف ىذا الصدد ىو الدين اغبق الذي أنزلو اهلل من عنده وأرسل الرسول 
 .صلى اهلل عليو وسلم من أجلو 

وقد جاءت نصوص كثَتة وحجج متنوعة تدل على ثبوت حفظ الدين وإقراره حىت وصلت إذل حد 

     چ  ں  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںچ: اليقُت مثل قولو تعاذل
  :قال تعاذلو   (1)

 (2)  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ 

 ويعّد حفظ الدين أعلى مقاصد الشريعة الضررية مرتبة وأرقاىا درجة ، وذلك أن الغاية النهائية من 
وسر إرسال   مقاصد الشريعة جبميع مراتبها تعود إذل ربقيق العبودية هلل ، وىو اؼبقصود األعظم من من اػبلق

 .الرسل وإنزال الشرائع

 ويتم حفظ الدين من خالل  اغبفظ من جانب الوجود ومن جانب العدم ، فأما اغبفظ من جانب 
الوجود يكون بالعمل بو والدعوة إلىيو واعبهاد من أجلو ، وأما اغبفظ من جانب العدم يكون دبحاربة البدع  

 .وترك األعمال واألقوال اؼبنحرفة الباطلة الىت هتدد بناء الدين وعدم القول بغَت علم ىلم جرا

                      

 ٢٣:  سورة اإلسراء، األية  (1)

 56: سورة الذاريات، األية   (2)
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 اؼبقاصد الضرورية غبفظ النفس.2

تعد ىذه اؼبقاصد غبفظ النفس يف اؼبرتبة الثانية بعد حفظ الدين ، فمن أجل ربقيقها فقد شرع اهلل 
منع قتل النفس بغَت حق وإقامة القصاص  ومعاقبة احملاربُت وقطاع الطريق ومنع اسقاط : أحكاما كثَتة مثل 

 .اعبنُت وىلم جرا ، فكلم من ىذه األحكام تصبّ  إذل مقصد واحد أال فهو حفظ النفس

واألنفس احملفوظة يف اإلسالم ىو األنفس اؼبعصومة ، وىذا ىو اغبكم األصلي فيها ، وإذا طرأ 
عليها سبب من األسباب ىبرجها من دائرة العصمة فأصبحت غَت معصومة فال تكون ؿبفوظة ، وشبة 

 .القتل بغَت حق والردة واحملاربة والزنا بعد اإلحصان: أسباب زبرج األنفس من دائرة العصمة منها 

  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ 

 (1) چ  ہ   ھ     ھ  ھ  ہۀ  ہ   ہ

من جانب الوجود ومن جانب العدم ، فأما احملافظة : وحرص الشرع على حفظ النفس من جانبُت
من جانب الوجود تكون بتشريع األكل من الطبيات اليت أحلها اهلل سبحانو وتعاذل  وأما احملافظة من جانب 

 .العدم تكون بتشريع القصاص وربرمي القتل بعَت حق وىلم جرا

 اؼبقاصد الضرورية غبفظ العقل.3

 والعقل لو منزلة رفيعة يف اإلسالم وقيمة ال تعدلو أموال أغٌت األعنياء يف العادل ، فهي مناط 
 .التكليف واؼبيزة البشرية اليت سبيزىا عن سائر اؼبخلوقات من اغبيوان والنباتات واعبمادات وىلم جرا 

ومن أجل ربقيق ىذه اؼبهمة العظيمة ورعايتها  حث اهلل تعاذل الناس على إعمال عقلو للتفكر فيما 
 :خلق اهلل تعاذل يف الكائنات حيث قال تعاذل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  

 (2)  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
                      

 33 سورة اإلسراء، األية  (1)
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 قسم من جانب الوجود وقسم آخر من جانب العدم ، :طريقة حفظ العقل تنقسم إذل قسمُتو
فأما حفظو من جانب العدم يكون بأمر إعمال العقل للتفكر يف الكائنات والتعلم واستفادهتا من أجل 

مصلحة حياهتم ورقيها ، وأما اغبفظ من جانب العدم يكون بتحرمي تناول األشياء اليت تسبب ضعف العقل 
 . وزوال فائدهتا  مث بتشريع العقوبات على كل من يتعدى حدود اهلل فيو

 اؼبقاصد الضرورية حفظ النسل.4

من جانب الوجود ومن جانب العدم ، فاغبفظ من جانب الوجود :  ويتم حفظ النسل من جانبُت
يتم بتشريع األحكام اليت تتعلق بالنكاح والنسل وىلم جرا وأما اغبفظ من جانب العدم يتحقق بسد 

  ک     ک      ک  ک   گ  ڑژ  ژ  ڑچ :  األبواب اؼبؤدية إذل الفواحش، مثل قولو  تعاذل

 (1)   چگ  

 اؼبقاصد الضرورية حفظ اؼبال .5

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  چ  : وقد بُت اهلل سبحانو أنبية اؼبال يف قولو تعاذل

 (2)   چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې  

:  وقد أمر اهلل سبحانو وتعاذل الناس كسب اؼبال واالستفادة فبا ىيأ اهلل على وجو األرض حيث قال
   چ  ڦ  ڄ    ڄ  ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ

(3) 

جاءت ىذه الشريعة من أجل مصلحة العباد يف دنياىم وأخراىم ، ومن ضمن ىذه اؼبصلحة حفظ  
أمواؽبم ، ويتم اغبفظ من جانب الوجود ومن جانب العدم ، فاغبفظ من جانب الوجود بتشريع الكسب 
والعمل على الوجو الذي حدده اهلل تعاذل، وأما اغبفظ من حانب العدم بتشريع العقوبات على السارق 

                                                                                                                                                                                                          

 164سورة البقرة ، األية   (2)

 32سورة اإلسراء، األية   (1)

 5، األية ساءسورة الن  (2)
 15سورة اؼبلك، األية   (3)
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والسالب واؼبختلس والراشى واؼبرتشى حدا كان أو تعزيرا ويف الدنيا أو اآلخرة وبالنهي عن أخذ أموال الناس 
 . بالباطل والربا واإلسراف وىلم جرا

 المقاصد الحاجيات: المرتبة الثانية 

فمعناىا أهنا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق اؼبؤدي يف الغالب إذل ;  وأما اغباجيات
اغبرج واؼبشقة ، - على اعبملة - اغبرج واؼبشقة الالحقة بفوت اؼبطلوب ، فإذا دل تراع دخل على اؼبكلفُت 

  (1)  .ولكنو ال يبلغ مبلغ الفساد العادي اؼبتوقع يف اؼبصاحل العامة
 واؼبقاصد اغباجيات كثَتا ما ذبري يف العبادات اؼبعامالت والعادات اليت ال يستغٍت عنها الناس ، 

 .مثل البيع والشراء واإلعارة والرىن والسلم واالستصناع وىلم جرا 

والفرق بُت اؼبقاصد اغباجيات واؼبقاصد الضرورية أن اغباجيات ال تسبب إذل خلل يف اغبياة وال 
يضيع استقامتها عند عدمها  وإمبا تؤدي إذل مشقة وضيق فقط ودل يصل زوال انتظام اغبياة فبخالف 

 .الضروريات اليت سوف تسبب إذل عدم استقامتها عند فقدىا

عقد البيع والشراء ، فحياة اإلنسان يبكن أن تستمر وال يزال أن : ومن أمثلة اؼبقاصد اغباجيات 
 . تستمر عند عدم البيع والشراء إال أن اغبياة بدونو يؤدي إذل مشقة وضيق وحرج ودل يبلع إذل درجة الفساد

 المقاصد التحسينيات: المرتبة الثالثة 

فمعناىا األخذ دبا يليق من ؿباسن العادات ، وذبنب األحوال اؼبدنسات اليت ; وأما التحسينات
 (2) .، وهبمع ذلك قسم مكارم األخالق تأنفها العقول الراجحات

واؼبقاصد التحسينيات تقع يف العبادات والعادات واؼبعامالت والعادات ، فمهمة ىذه اؼبقاصد زيادة 
 .التحسُت والتزيُت

 ارتباط المقاصد الثالث ببعضها

 :وشبة عالفة الًتابط بُت اؼبقاصد الثالث اليت ال بد من مراعاتو والعناية هبا ، وىي 

                      

 267/ 2 ، صـ الشاطيب، اؼبرجع السابق   (1)

 267/ 2 ، صـ الشاطيب، اؼبرجع السابق  (2)
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 أن الضروري أصل ؼبا سواه من اغباجي والتكميلي أو التحسيٍت.1

 أن اختالل الضروري يستلزم اختالل اغباجي والتحسيٍت.2

 اختالل اغباجي والتحسيٍت ال يستلزم اختالل الضروري. 3

 (1).أنو قد يلزم من اختالل التحسيٍت بإطالق أو اغباجي بإطالق اختالل الضروري  بوجو ما.4

 (2) .أنو ينبغي احملافظة على التحسيٍت واغباجي من أجل احملافظة على الضروري. 5

 وعدم مراعاة الًتابط بُت ىذه اؼبقاصد سوف تؤدي إذل خلل وتضارب وتعارض ، وىذا بعيد عن 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       چ :ىذه الشريعة اليت تكفل اهلل بصالحيتها يف كل زمان ومكان ، حيث قال تعاذل

(3) چڱ  ڱ   ڱ  ں   
  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڇچ  چ  چچ  وقال ،

 (4) چڎ  ڈ  ڈ  

 

 

 

 

 

 

 
 

                      

 /2الشاطيب ، اؼبرجع السابق ،   (1)
 2/271الشاطيب ، اؼبرجع السابق ،   (2)

 9 سورة اغبجر، األية  (3)
 82سورة النساء ، األية   (4)
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الفصل الثاني 

مقاصد الشريعة في التصرفات المالية 
اؼبقاصد العامة واػباصة : قد قسم العلماء اؼبقاصد من حيث العموم واػبصوص إذل ثالثة أقسام فهي و

واعبزئية ، فاؼبقاصد العامة ىي اليت تعم األحكام كلها أو أغلبها وأما اػباصة فهي اليت ذبري يف باب معُت 
أو موضوع خاص وأما اعبزئية فهي اؼبقاصد اليت ذبري يف حكم من األحكام ، وحديثنا اآلن عن اؼبقاصد 

 .اػباصة اليت تتعلق باؼبعاملة اؼبالية

 للشارع اؼبقصودة الكيفيات: وقد عرف الشيخ إبن عاشور تعريفا جليا عن اؼبقاصد اػباصة بأهنا
 مصاغبهم يف سعيهم يعود ال كي اػباصة تصرفاهتم يف العامة غبفظ مصاغبهم النافعة الناس مقاصد لتحقيق
. شهوة باطل أو ىوى استنزال أو غفلة عن إبطاالً  العامة مصاغبهم ربصيل من ؽبم ما ُأسس بإبطال اػباصة

(1) 
 ويعّد اؼبال من إحدى الضروريات اػبمس ،  وىو قوام حياة الناس وصالحها واستقامتها ، فكل 

الناس صغَتىم وكبَتىم ومسلمهم وكافرىم حباجة إليو ، فما بناء اؼبساجد واؼبستشفيات والرب باصدقات 
وإعطاء النفقات وسد اغبوئج األساسية كاؼبأكل واؼبشرب واؼبلبس إال باؼبال، فهو يف غاية الضرورية للفرد 

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  چ :  واألمة يف اغبفاظ على مصاؽبم ، وقد بُت اهلل ىذا األمر يف قولو

 (2)    چۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې  

واهلل فطر الناس على حّب اؼبال وصبعو ، فهذا سنة من سنن اهلل الىت جرت عليهم  حيث قال تعاذل  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    چ 

  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮵  ۓ  ﮲   ﮳    ﮴ۓھ  ھ  ے  ے

   چ﮺  
(3)

 

                      

 415  ؿبمد بن طاىر عاشور ، اؼبرجع السابق ، صـ (1)
 5  سورة النساء ، األية  (2)
 14سورة آل عمران ـ األية   (3)
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(1) چ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ        ہ  ڻڱ  ں  ں   ڻچ  : وقال 
وقال النيب صلى ، 

واتقوا  فاتقوا الدنيا ، كيف تعملون   إن الدنيا حلوة خضرة وإن اهلل مستخلفكم فيها فينظر:اهلل عليو وسلم 
 (2) .فإن أول فتنة بٍت إسرائيل كانت يف النساء، النساء 

أن يكون فبكنا إدخاره و مرغوبا يف ربصيلو :  ويسمى اؼبال ماال إذا اجتمع فيو اؼبواصفات اػبمس 
 (3). وقابال للتداول وؿبدود اؼبقدار وأن يكون مكتسبا

 ولو أمعنا النظر يف األحكام الشرعية اؼبتعلقة بالتصرفات اؼبالية وجدنا فيها اؼبقاصد اػباصة هبا ما 
رواجها ووضوحها وحفظها :  عدا اؼبقاصد الكلية حبفظ اؼبال ، ويبكن أن يستخلصها يف طبس مقاصد

 .وثباهتا والعدل فيها

 رواج األموال: اؼبقصد األول 

 ورواج األموال ىو أن يكون متداوال بُت الناس على الوجو اغبق ، وىذا مقصد من مقاصد الشربعة 
 .العظيمة ، فقد دلت نصوص كثَتة وأدلة متوفرة على ترغيب تداول األموال من خالل اؼبعاملة اؼبالية 

 ووباول الشرع على حفاظ رواج األموال وتداوؽبا من جانب الوجود ومن جانب العدم ، فأما احملاولة 
من جانب الوجود تكون دبشروعية التكسب والعقود اؼبالية واألنقاق والصدقة والوقف وىلم جرا ، وأما 

  چ: احملاولة من جانب الوجود بتحرمي االحتكار واكتناز األموال بدون أداء حقوقها، حيث قال تعاذل

 چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
(4) 

 .ال وبتكر إال خاطئ:   قالالنيب صلى اهلل عليو وسلمعن معمر بن عبد اهلل رضي اهلل  عنو عن  و

(5) 

                      

 15سورة التغابن ، األية   (1)
 2742: صحيح مسلم ، كتاب الرقائق ، باب أكثر أىل اعبنة وأىل النار، رقم اغبديث  (2)
 458-457ؿبمد بن طاىر عاشور ، اؼبرجع السابق ، صـ   (3)

 34سورة التوبة ، األية   (4)
 1605: ، كتاب اؼبساقات، باب ربرمي االحتكار يف األقوات، رقم اغبديث مسلمصحيح  (5)
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لضمان رواج األموال وحركتها بُت الناس شرع اهلل سبحانو وتعاذل البيع وحرم الربا ، فالبيع لو أثر و
كبَت يف حركة النشاط االقتصادي يف اجملتمع وحيويتها وخبالف الربا فإنو  فعال يؤدي إذل تعطيل حركة 

النشاط االقتصادي ، وذلك ألن الناس سوف يفضلون القروض بالفائدة  اليت ال تتعرض للخسارة على 
اؼبضاربة أو اؼبراحبة دبا فيها من تعرض للربح واػبسارة  ، وإذا تعم ىذه اغبالة يف اجملتمع ذىبت روح التعاون 
بُت الناس، وربولت عقود اإلحسان إذل عقود التبادل ، فأصبحت تعامل الناس بعضهم ببعض مبنيا على 

 . اؼبصاحل اؼبادية

 وضوح األموال: اؼبقصد الثاين 

 والغاية األساسية من وضوح األموال ىي اإلبعاد من الضرر والتعرض للخصومات  بقدر اإلمكان ، 
ومن أجل ربقيقو يف الواقع، جاءت الشريعة باألحكام اليت ذبعل كل األشياء واضحة وتسد أبواب 

اػبصومات والنزاع ، فحثت على الكتابة والشهادة يف عقود اؼبداينة ومنعت عقد البيع يف بيعتُت وبيع 
 .الشيء قبل قبضو أو حيازتو وبيع اؼبالمسة واؼبنابذة  ىلم جرا

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ  : قال اهلل تعاذل 

  ڤ  ڤ    ٹ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ

   ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڃڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

  ک  ک  ک  ڑ  ڈ  ژ   ژ  ڑڈڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

     ںک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

  چ
(1) 

 .وعن أيب ىريرة رضي اهلل تعاذل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  هنى عن واؼبالمسة واؼبنابذة

(2) 

                      

 282 سورة البقرة ، األية  (1)
 2146:  صحيح البخاري ، كتاب البيوع، باب بيع اؼبنابذة، رقم اغبديث  (2)
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وشرعت الكتابة والشهادة من أجل سد باب النزاع واػبصومة وإقامة البينة وأما النهي عن البيع يف 
بيعتُت وبيع اؼبالمسة واؼبنابذة وعلى شاكلتو ؼبا فيها من جهالة وغرر وعدم وضوح ،  فهذه اؼبواصفات تتناىف 

 . مع مقاصد الشريعة اػباصة يف اؼبعاملة اؼبالية

 حفظ األموال: اؼبقصد الثالث 

 وحفظ األموال يكون من جانب الوجود ومن جانب العدم ، فهالنبا ال بد أن يعمال معا مثل 
 .جناحى الطَت ، فتعطل واحد منهما سوف يؤثر إذل عملية حفظ األموال

 واغبفاظ على األموال من جانب الوجود يكون بًتغيب الكسب واغبصول على اؼبال الصاحل مث 
ال :ينفقو يف اغبق ، وجعلو اإلسالم فبا هبوز للمسلم أن وبسد فيو، حيث قال النيب صلى اهلل عليو وسلم 

رجل آتاه اهلل ماال فسلط على ىلكتو يف اغبق ، ورجل آتاه اهلل اغبكمة فهو يقضي هبا : حسد إال يف اثنتُت 
 (1). ويعلمها

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ  : وقال اهلل تعاذل 

 (2)  چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  چ  ڃ  چ  چڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

فَتضى لكم أن تعبدوه : إن اهلل يرضى لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا: وقال النيب صلى اهلل عليو وسلم  
 .وال تشركوا بو شيئا وأن تعتصموا حببل اهلل صبيعا وال تتفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة اؼبال

(3) 

دلت األية على حفظ األموال من جانب العدم، وكذلك اغبديث اؼبذكور ، وقد وضعت الشريعة  
عقوبة حدية وتعزيرية ؼبن يتعدى على حقوق اآلخرين اؼبالية كالسرقة واالختالس والغلول والسلب وىلم جرا 

 . من أجل ضباية حرمة اؼبال وايقاع الزجر على كل من يتعدى عن حدود اهلل

                      

 73:  صحيح البخاري ، كتاب اإليبان ، باب االغتباط يف العلم واغبكمة، رقم اغبديث (1)
 29 سورة النساء، األية  (2)
 1715: ، كتاب األقضية ، باب النهي عن كثرة اؼبسائل من غَت حاجة ، رقم اغبديث صحيح مسلم  (3)
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هنى اهلل سبحان اهلل تعاذل عن :  نضرب لكم مثال على حرص اإلسالم يف حفظ األموال وصيانتها 
صرف األموال إذل غَت أىلو الذي ال هبيد التصرف باألموال وال إدارهتا  وإن كان كبَتا ، فالعربة ليس يف 

العمر وإمبا العربة يف القدرة ، وىذا طبعا بصرف النظر عن كوهنا أمارة لوجود القدرة على التصرف ، فقس 
 . على ذلك أمور غَتىا

 ثباتو: اؼبقصد الرابع  

 وقد دلت أحكام كثَتة على إىتمام الشريعة بثبات اؼبال ، ويتم ذلك عن شرعية التوثيق والشهادة 
وحرية التصرف لدي صاحب األموال يف أموالو مادل يكن ـبالفا دبا حدده اهلل تعاذل وإعطاء كل حق حقة 

 .وىلم جرا

  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۇئ  ەئ    ەئ  وئ         وئ  ۇئائ  ى  ى  ائچ: قال اهلل تعاذل

 (1)  چ  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ی  ىئ  یىئ  ېئ   ىئېئۈئ  ېئ

 .العدل فيها:اؼبقصد اػبامس 

 والعدل معناه وضع الشيء يف موضعو وضده الظلم ، والعدل يعترب مقصد من مقاصد الشريعة 
 .اػباصة يف اؼبعاملة اؼبالية أي أن يكون تصرف الناس يف اؼبال مبنيا على العدل ومنصبا إليو

 ومن أجل ربقيق ىذه الغاية السامية واؼبقصد العارل، جاءت الشريعة بأحكام تؤيده كإعطاء كل ذي 
 .  والرشوة واالختالس وغَتىا من األعمال اليت ال تتماشى مع روح العدالة حق حقو ومكافحة الربا

    لقد حرم اهلل الربا ؼبا فيها من الظلم على اآلخرين ، ألن أصحاب السلطة اؼبالية بإمكاهنم أن 
 . يضطهدوا  الفقراء بإهباب الفائدة فبا اقتضرضو

   

 

 
                      

 282 سورة البقرة، اآلية  (1)
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الباب الثالث 
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 الفصل األول

المصرف والمعامالت المصرفية 
 

تعريف المصرف وبيان أنواعه : المبحث األول
 

 تعريف المصرف 

مكان الصرف ، فهي اسم مكان مشتق :  على وزن مفعل معناه يف اللغة –بكسر الراء –اؼبصرف 
. االنصراف ومكان الصرف، وبو ظبي البنك مصرفا: من الصرف  ، وقد جاء يف معجم الوسيط اؼبصرف 

(1) 

يف اللغة "  الصرف" ، مث يطلق (2)والصرف يف األصل رد الشيء من حال إذل حال أو إبدالو بغَته 
 :على عدة اؼبعان ، منها

صرف الدراىم بالدنانَت أي بعت :بيع النقد بالنقد، سواء اربد اعبنس أم اختلف، فيقال -1
 (3) .الدراىيم بالدنانَت

 (4) .فضل األشبان بعضها غلى بعض يف األشبان والقيمة  -2

  گ  گ  گ  گ   ڳ   ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ: نقل الشيء وربويلو ، قال اهلل تعاذل -3

  ڱ  ڱ     ں  ں  
(5) 

                      

 513معجم الوسيط إلبراىيم مصطفي وزمالئو ، صـ   (1)

 253مـ صـ 1981/  ىـ1401أضبد الشرباصي،  اؼبعجم اإلقتصادي اإلسالمي ، ، طـ دار اعبيل .  د  (2)
 24/22مـ 1987- ىـ1408 ؿبمد مرتضي اغبسيٍت الزبيدي، تاج العروس من حواىر القاموس ، ط  وزارة اإلعالم يف الكويت، (3)
 24/13 نفس اؼبرجع ،  (4)
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والصرف يف الشرع ال ىبرج معناه عن مبادلة النقد للنقد ، فبناء على ىذا يكون لو مناسبة دبعناه 
اللغوي الذي قد سبق ذكره ، فقد جاء يف شرح  فتح القدير بأن الصرف ىو البيع إذا كان كل واحد من 

 (2) .والصرف بيع األشبان بعضها ببعض: ، وقد قال صاحب اؼبغٍت (1)العوضُت من جنس األشبان 

فاؼبصرف أو البنك ىو مؤسسة تقوم بصفة معتادة ودائمة بتلقى أموال اعبمهور سواء يف صورة 
ودائع أو أية صورة أخرى ، وتستخدم ىذه األموال يف عمليات اإلقراض واإلئتمان والعمليات اؼبالية 

واالستثمارية واالقتصادية ، وذلك غبساب اؼبصرف ، ويتحمل البنك اؼبسؤولية الكاملة عن ىذا االستخدام 
 (3) .ألموال اؼبودعُت يف االستثمارات اؼبختلفة ، وىبضع لرقابة البنك اؼبركزي

 

 أنواع المصارف 

واؼبصارف على أنواع متعددة زبتلف بعضها ببعض تبعا لألعمال اليت سبارسها وأنبها ، فعلى األقل 
 :ثالثة أنواع

 المصارف المركزية: أوال

 وىي مؤسسات تعٌت بالنيابة عن اغبكومة بإدارة النظام النقد طبقا لسياسة الدولة ،وىي اليت تتوذل 
 (4) اإلشراف على النشاط اؼبصريف

                                                                                                                                                                                                          

 47سورة األعراف ، األية   (5)

 7/126ـ ( م2003/ ىـ1424دار الكتب العلمية  : لبنان ) إبن نبام اغبنفي ، شرح فتح القدير ، ط  (1)
 6/112 ( مـ 1997/ ىـ 1417 دار عادل الكتب ، :ألرياض)ط إبن قدامة اؼبقدسي، اؼبغٍت ، (2)
 469صـ  ( www.kotobarabia.com )إظباعيل عبد الفتاح عبد الكايف، اؼبوسوعة االقتصادية واالجتماعية، طـ .  د (3)
 92إظباعيل عبد الفتاح عبد الكايف، اؼبرجع السابق، صـ .  د (4)
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اإلشراف على اعبهاز اؼبصريف واالئتمان والقيام بالعمليات اؼبصرفية : أما وظيفة اؼبصارف اؼبركزية منها 
للحكومة وإصدار أوراق النقد الوطٍت ، وشبة نسبة احتياطي يف اؼبصارف اؼبركزية لضمان سالمة الودائع واليت 

 (1). ربدد ىذه النسبة السلطات النقدية ، وللمصارف اؼبركزية قوة تأثَت يف توجيو السياسة االقتصادية للدولة

 المصارف المتخصصة: ثانيا

 ىي اؼبصارف اليت تقوم بعمليات تقدم خدما ؿبددا من النشاطات طبقا للقرارات الصادراة 
 :لتأسيسها ، ومن أبرز أنواع ىذه اؼبصارف ىي

 .وىي الىت زبتص بتقدمي التمويل طويل األجل للعقارات: اؼبصارف العقارية  -1
 . وىي اليت زبتص بتقدمي التمويل طويل األحل يف اؼبشروعات الصناعية: اؼبصارف الصناعية  -2
 .وىي اليت زبتص بتمويل اؼبشروعات الزراعية: اؼبصارف الزراعية  -3
 (2) .وىي اليت زبتص بتقدمي التمويل للمشروع االستثماري: اؼبصارف االستثمارية  -4

 (مصارف الودائع)المصارف التجارية : ثالثا

 وىي اؼبصارف اليت سبارس صبيع األعمال اؼبتصلة بالتجارة ، وتتميز عن سواىا من اؼبصارف األخرى 
من حيث استعدادىا  لقبول الودائع النقدية من األفراد أو الشركات أو اؽبيئات العامة وربويل اؼبودع حق 

ألهنا تساىم دبا تصدره من : السحب عليها بشيكات تتداول يف التعامل كالنقود وىذا وجو أنبيتها اػباصة 
شيكات يف زيادة كمية النقود اؼبتداولة وقد يتسبب عن طريق تساىلها أو تضييقها يف إحداث تضخم 
 (3) .نقدي أو انكماش اقتصادي ، لذلك فإن الدولة زبضعها عادة لرقابة شديدة من طريق اؼبصرف اؼبركزي

( 2)اؼبصارف التقليدية  (1):  وتنقسم اؼبصارف من حيث اؼببدأ وأساس معامالهتا إذل قسمُت
 .اؼبصارف اإلسالمية

                      

 92 نفس اؼبرجع، صـ  (1)
 37صـ  (مـ2002- ىـ1422 )يوسف الشبيلي، اػبدمات اؼبصرفية الستثمار أموال العمالء وأحكامها يف الفقو اإلسالمي ، طـ .  د (2)
 312صـ  ( ىـ1418: دار العاصمة : الرياض )3 عمر بن عبد العزيز اؼبًتك،  الربا واؼبعامالت اؼبصرفية اؼبعاصرة ، ط  (3)
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،   فأما اؼبصارف التقليدية ىي مؤسسة مالية تقوم على عملية االقراض واالقًتاض والتأمُت وغَتىا
ومعظم معامالهتا مبنية على الفائدة اليت اعتربىا العلماء اؼبسلمون نوعا من الربا ، فالفائدة تعّد سيمة فريدة 
تتسم هبا اؼبصارف التقليدية ، ومع ذلك ال يقال بأن كل العمليات يف اؼبصارف التقليدية مبنية على الربا ، 

 .فبعض عملياهتا من ضمن ما أباحاه اهلل تعاذل مثل اإلجارة والبيع والشراء وىلم جرا 

وتسمي تلك اؼبصارف مصارفا تقليدية لكوهنا تسَت على األسس اليت سارت عليها اؼبصارف القديبة 
 .    وتقّلدىا يف معظم عملياهتا

اؼبؤسسات اؼبصرفية اليت تتعامل بالنقود : وىبة الزحيلي بأن اؼبصارف اإلسالمية ىي . قد عرف د
على أساس االلتزام باألحكام الشرعية ومبادئها ، وتعمل على استثمار األموال بطرق شرعية ، وهتدف إذل 

 (1). ربقيق آفاق التنمية االقتصادية واالحتماعية السليمة

 : وللمصارف اإلسالمية خصائص سبيزىا عن سواىا من اؼبصارف التقليدية ، وىي

دبعٌت أهنا تقوم على العقيدة اإلسالمية وتستمد منها كياهنا : أهنا تقوم على أساس عقدي  -1
 .ومقوماهتا وتلتزم بالشمولية يف السلوك اإلسالمية

أهنا تقوم على أساس استثماري ، فمعامالهتا مبنية على االستثمار بديال عن الفوائد الربوية اليت  -2
 .تعترب عمدة للمعامالت يف اؼبصارف التقليدية

أهنا تقوم على أساس تنمية اجملتمع واالقتصاد ، وىذه ىي ما هتدفو اؼبصارف اإلسالمية  فال  -3
  (2). يقتصر ىدفها على الربح فقط مثل ما كانت عليو اؼبصارف التقليدية

أهنا تقوم على أساس العدالة يف معامالهتا وال تستغل حوائج  الناس من أجل اؼبصاحل  -4
 .الشخصية

                      

 516صـ  (م ـ2007-  ىـ 1427: دار الفكر : بَتوت  ) 3وىبة الزحيلي ، اؼبعامالت اؼبالية اؼبعاصرة ، ط .  د (1)
 1023 نفس اؼبرجع ، صـ  (2)
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أنواع المعامالت المصرفية :  المبحث الثاني
اؼبتتبع ألحوال الناس يف التعامل على مدى القرون، هبد وسائل التبادل والتعامل بينهم، زبتلف من و

 العصورزمان إذل آخر، آخذة بأطوار من التطور، واالرتقاء، والنقلة من حال إذل أخرى، ال سيما يف ىذه 
 وىكذا شأن  ،اؼبتأخرة، بعد نشأة اؼبصارف، وتطور التقنية يف االخًتاع، واتصال العادل بعضو ببعض

معامالهتم اؼبالية وتصرفاهتم االقتصادية ، فقد بلغت يف التقدم والرقي إذل حّد دل يتصورىا السابقون ، وردبا 
 .دل ىبطر بباؽبم شيء عنها 

وإذا أمعنا النظر يف اؼبعامالت اؼبالية اعبارية يف اؼبصارف التقليدية واإلسالمية وجدناىا قد تشابكت 
وتفرعت تلبية ؼبتطلبات السوق اؼبعاصرة وتقدم التقنية اغبديثة ، ويبكننا أن نستخلص  تلك اؼبعامالت من 

 : (1)خالل تقسيمات األعمال اؼبصرفية ، وىي ثالثة أقسام 

 اػبدمات اؼبصرفية: أوال 

واؼبراد منها اػبدمات اؼبصرفية اؼبتعلقة بالنقود وأعمال الصَتفة االعتيادية من حواالت وبيع وشراء 
 .للعمالت األجنبية وغَتىا، وال تشمل اػبدمات على شكل االقراض واالستثمار 

 التسهيالت اؼبصرفية: ثانيا 

وىي األعمال اليت تقوم هبا اؼبصارف بشكل معتاد وىو تقدمي القروض والتسهيالت اؼبصرفية ، ومن 
اإلقراض اؼبباشر ، إصدرا بطاقات االئتمان وإصدار خطابات الضمان وىلم : األعمال اليت تندرج ربتها منها

 (2).جرا

                      

 41 يوسف الشبيلي ، اؼبرجع السابق ، صـ  (1)
 44يوسف الشبيلي ، اؼبرجع السابق ، صـ   (2)
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واؼبصارف اإلسالمية زبتلف عن اؼبصارف التقليدية من حيث العقود اؼبستخدمة يف إجراء عملية 
التسهيالت اؼبصرفية ، وذلك ألن اؼبصارف اإلسالمية ذبتنب عن اإلقراض واالقًتاض بالفائدة وغَتىا من 

 . اؼبعامالت الربوية واالستثمار يف اجملاالت اليت حرمها اهلل تعاذل

 األعمال االستثمارية: ثالثا

 واؼبراد منها أن اؼبصارف توّظف جزءا من أمواؽبا اػباصة أو األموال اؼبودعة لديها يف العمليات 
 .االستمارية مثل شراء األسهم والسندات وغَتىا

 وانطالقا فبا قد ذكرنا من األعمال اؼبصرفية بأنواع صيغها ، لعلنا نستخلص منها  أصول اؼبعامالت 
قسم تشًتك فيو : اؼبصرفية اعبارية يف الواقع اؼبعاصر ، وإمكاننا أن نقسم تلك اؼبعامالت إذل ثالثة أقسام

 .اؼبصارف التقليدية واؼبصارف اإلسالمية وقسم ىبص اؼبصارف التقليدية وقسم ىبص اؼبصارف اإلسالمية

البيع والشراء :اؼبعامالت اؼبصرفية اليت تشًتك فيها اؼبصارف التقليدية واؼبصارف اإلسالمية وىي -1
للعمالت االجنبية واإلجارة واػبدمات اليت ال تتطلب مقابال ماديا ، وىذا االشًتاك ال يلزم 

التوافق على اإلطالق ، بل يبقى اػبالف بُت اؼبصارف التقليدية واؼبصارف اإلسالمية يف عدة 
 .الوجوه ، وذلك  لوجود اػبالف  يف اؼببدأ واؼبنهج

و اؼبعامالت اليت زبص اؼبصارف التقليدية دون اؼبصارف اإلسالمية ىي اإلقراض واالقًتاض  -2
 . بالفائدة وغَتىا من العقود اليت تتضمن الربا

 أخذت اؼبصارف اإلسالمية صيغ التمويل اؼببنية على اؼبراحبة واؼبضاربة واؼبشاركة واإلستصناع  -3
والسلم واغبوالة والكفالة والضمان لتكون بدائل عن العقود الربوية ، فاختصت هبا يف معامالهتا 

 .اؼبالية واالستثمارية
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الفصل الثاني 

ضوابط تطبيق مقاصد الشريعة في المعاملة المصرفية المعاصرة 
 

 تعد اؼبعاملة اؼبصرفية اؼبعاصرة من اؼبستجدات اليت ربتاج إذل مزيد من االىتمام من قبل العلماء 
والباحثُت ، ؼبا ؽبا من تطور  سريع  يف صيغها التمويلية وسائلها و أنواع خدماهتا ، بل تقدمت  أسرع فبا 

يتصوره الناس ، فمعرفة مقاصد الشريعة وضوابط تطبيقاهتا يف ىذا اجملال أمر ال ؿبالة فيو ، ألهنا تلمس واقع 
 .اغبياة األجتماعية اؼبعاصرة

 مراحل تطبيق المقاصد الشرعية في المعامالت المصرفية: أوال

وأمر تطبيق اؼبقاصد الشرعية يف اؼبعامالت اؼبصرفية اؼبعاصرة ليست ىينا وال يبشى عشوائيا من غَت  
ضوابط ، حىت يكون مستقيما ال اعوجاج فيو ، فعلى العاملُت يف اجملاالت اؼبصرفية والباحثُت أن يسَت على 

 : اؼبراحل اؼبنضبطة حىت يصلوا إذل النتيجة اؼبقصودة ، وتلك اؼبراجل ىي

فهم اؼبقصد اعبزئ أو علة اغبكم اليت تتعلق باؼبعامالت اؼبالية فال يبكن ألي شخص أن يطبق  -1
اؼبقصد الشرعي يف واقع اغبياة وأنو ال يستوعب اؼبقصد اعبزئ اؼبتعلق هبا ، ففهم اؼبقاصد اعبزئي 

 .يعد أوذل خطوة لتطبيق اؼبقاصد
النظر يف تعدية اؼبقصد اعبزئي ، وىذه اػبطوة تلى فهم اؼبقاصد اغبزئية مدي صالحية تطبيق  -2

 . اؼبقاصد يف واقع العصر
 .فهم اؼبقصد الكلي وربديده من خالل عملية االستقراء أو التقرير أو غَت ذلك -3
النظر يف مستجدات الوقائع واغبوادث اؼبتعلقة باؼبعامالت اؼبصرفية اؼبعاصرة والعمل على  -4

 .إدراجها ربت اؼبقاصد الكلية
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 ضوابط تطبيق المقاصد الشرعية في المعامالت المصرفية المعاصرة: ثانيا

 عدم معارضة النصوص واألدلة الشرعية -1

ومن اؼبعلوم أن مقاصد الشريعة منبثقة من النصوص واألدلة الشرعية ، وىي الغاية اليت ترمي الشريعة 
إذل ربقيقها من تلك النصوص ، وسواء ثبتبت تلك اؼبقاصد باالستقراء أو البحث أو االستنباط، فإن النظر 

 (1). الصحيح يقتضي أن ال يقع تعارض البتة بُت النصوص الشرعية ومقاصدىا يف نفس األمر

وتطبيق اؼبقاصد الشرعية يف اؼبعامالت اؼبصرفية ال بد أن يتخلص من كل معارضة النصوص واألدلة 
الشرعية وال يتصادم معها ، ألن الغاية من تطبيق اؼبقاصد يف اؼبعامالت اؼبصرفية رعاية مقاصد اهلل تعاذل يف 

 .  التشريع 

 عدم معارضة اإلصباع والقياس -2

أن يكون تطبيق اؼبقاصد الشرعية يف اؼبعامالت اؼبصرفية التتصادم مع إصباع األمة والقياس الصحيح 
، ألهنما من اؼبصادر الشرعية اؼبتفق فيها ، فمعارضة األصباع أمارة قوية على عدم اإلصابة يف التطبيق  ، 

 .  ألن اؼبقاصد فعال جاءت من صلب األدلة الشرعية ومن ضمنها األصباع والقياس

 .عدم معارضة اؼبقصد اؼبساوئ أو اؼبقصد األىم  -3

لقد اتفق العلماء أن اؼبقاصد الشريعة ليست على مستوى واحد بل ىبتلف بعضهم عن بعض ، 
وقد وبدث التعارض بُت اؼبصاحل يف أثناء إنزال اؼبقاصد ، فجينئذ ال بد من مقارنتها حىت ال يتعارض مع 

 .اؼبقصد اؼبساوئ أو اؼبقاصد األىم

 

 

                      

 61ؿبمد بن سعد بن أضبد اليويب اؼبرجع السابق ، صـ .  د (1)
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الفصل الثالث 

صور تطبيقات مقاصد الشريعة في المعامالت المصرفية المعاصرة 
 

 تطبيق المقاصد في الخدمات المصرفية: المبحث األول 
وشبة عقود مالية اليت تعترب من ضمن اؼبعامالت اؼبصرفية اؼبندرجة ربت اػبدمات مصرفية ، وإليكم 

 :تفاصيلها
 البيع والشراء للعمالت االجنبية -1

عملية البيع والشراء للعمالت األجنبية سبسى يف الشرع بالصرف، وتعّد من األعمال اليت تقدمها 
ال بد أن - يف إجراء ىذه العملية-اؼبصارف التقليدية واؼبصارف اإلسالمية  ، إال أن اؼبصارف اإلسالمية 

 .تلتزم بالضوابط الشرعية

والضابط الشرعي يف الصرف ىي ما جاء يف اغبديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو 
الذىب بالذىب ، والفضة بالفضة ، والرب بالرب ، والشعَت بالشعَت : بأن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال

، والتمر بالتمر ، واؼبلح باؼبلح ، مثال دبثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت ىذه األصناف فبيعوا 
 (1) .كيف شئتم إذا كان يدا بيد

كل شيئُت ثبت فيهما الربا بعلة واحدة دل يصح دخول األجل يف العقد عليهما : "قال اؼباوردي
 (2) "واالفًتاق قبل تقابضهما

 :ويشًتط لصحة الصرف أربعة شروط زائدة على شروط البيع 
  التقابض يف اجمللس قبل افًتاق اؼبتصارفُت .1
 . التماثل يف البدلُت إذا كان البدالن من جنس واحد كمثل روبية بروبية وىكذا دواليك .2

                      

 2978:   صحيح مسلم، كتاب اؼبساقات، باب الصرف وبيع الذىب بالورق نقدا، رقم اغبديث (1)
 1 اؼباوردي ،علي بن ؿبمد  بن حبيب،  اغباوي الكبَت ، ربقيق الشيخ عادل أضبد عبد اؼبوجود والسيخ على ؿبمد معوض ، طـ (2)

 77/ 5 ( مـ1994-ىـ1414:دار الكتب العاؼبية: بَتوت )
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 .اغبلول، فال يصح الصرف مع تأجيل البدلُت أو أحدنبا .3
:  فال يكون فيو خيار شرط ، ألن خيار الشرط يبنع سبام اؼبلك وثبوهتن ،  وقال النووي يف الروضة  .4

البيوع اليت يشًتط فيها التقابض يف اجمللس ، كالصرف ، وبيع الطعام بالطعام ، أو القبض يف أحد "
 (1) ".العوضُت ، كالسلم ، ال هبوز شرط اػبيار فيها

 ومنع اإلسالم عملية البيع والشراء للعمالت مع األجل أو تأخَت القبض سدا لذريعة الربا ، ألن 
الصرف من غَت التقابض يف وقت العقد داخل من ضمن ربا النسيئة لتأخَت أحد العوضُت ، واغبكمة يف 

ذلك أن النساء يف األموال الربوية يؤدي إذل تعطيل حركة النشاط االقتصادي ورواج األموال وال تتحقق 
العدالة فيو غبصول الطرف الواحد على اؼبال فإمكانو أن أن يستفيدىا مباشرة وأما اآلخر ال يتكن من 

 .االستفادة ، وىذا يؤدي إذل تعطيل الغاية األساسية من النقود أو غَتىا من األموال البوية

 التحويالت النقدية اػبارجية والداخلية -2

خدمة التحويالت النقدية اػبارجية والداخلية ، وىي تعترب – التقليدية واإلسالمية –تقدم اؼبصارف 
من أىم اػبدمات اليت وبتاج إليها العمالء  ؼبا ؽبا دور كبَت يف تيسَت معامالهتم اؼبالية خاصة يف  العصر 
الذي تقدمت فيو وسائل اإلتصاالت والتقنية حىت أصبح العادل كقرية واحدة ، فال تعترب اؼبسافة وافًتاق 

 .اؼبناطق حواجزا للتواصل وبناء العالقات   

وإذا أمعنا النظر يف عملية التحويالت النقدية اليت تقدمها اؼبصرف أهنا مبنية على عقد اإلجارة ، 
وتتضمن التيسَت ورفع اغبرج يف اؼبعامالت اؼبالية ، فبناء على ذلك أهنا  سبثل مقاصد الشريعة اإلسالمية ، 

 .      فضال عن شدة حاجة الناس إليها

 اغبسابات اعبارية -3

يبكننا أن نقول بأن اؼبصارف كلها تقدم خدمة اغبسابات اعبارية ، فاشًتكت فيها اؼبصارف 
 .التقليدية واؼبصارف اإلسالمية

                      

: الرياض )الشيخ عادل أضبد عبد اؼبوجود والسيخ على  ؿبمد معوض  :  النووي ، وبي بن شرف الدين ،  روضة الطالبُت ، ربقيق  (1)
 111-110/ 3،  (مـ2003-ىـ1423دار عادل الكتب ، 
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واغبسابات اعبارية يف اؼبصارف التقليدية مبنية على القرض ، فصاحب األموال يبثل اؼبقرض 
واؼبصرف يبثل اؼبقًتض  ، ومن لوازم القرض يف معاملة اؼبصارف التقليدية إعطاء الفائدة بنسبة معينة من 

 .اؼبال اؼبودع يف اغبسابات اعبارية

وأما اغبسابات اعبارية يف اؼبصارف اإلسالمية  تقوم على عقود ـبتلفة ، فمنها الوديعة واألخرى 
القرض دون فائدة وبعضها اؼبضاربة ، وذلك ألن اإلسالم حرم الفائدة من القرض ؼبا يًتتب منها الظم على 

 .الناس

حرص اإلسالم على إزالة الظلم يف اؼبعامالت اؼبالية فأحل البيع وحرم الربا ، فال يقبل كل اؼبعامالت 
اؼبصرفية اليت تتضمن الربا  ، ومن أجل ربقيق اؼبقاصد الشرعية حولت العقود الربوية إذل القرض بدون فائدة 

 .أو الوديعة بتكليف األجرة مقابل األمانة واغبفظ

 تأجَت اػبزائن اغبديدية -4

تأجَت اػبزائن اغبديدة يعد من إحدى اػبدمات اؼبصرفية اؼبعروفة يف كل البالد ، وصورهتا أن 
يستأجر شخص اػبزانة اغبديدة من اؼبصرف من أجل حفظ اؼبال مثل الذىب واغبلي واعبواىر الثمينة 

 . وغَتىا مقابل دفع نقدا معينا

واشًتكت اؼبصارف التقليدية واؼبصارف اإلسالمية يف اعتبار تأجَت اػبزائن اغبديدية ، وذلك لعدم 
 .تعارضو عن األحكام الشرعية  وحاجة الناس إليو كبَتة

  ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ: وقد أجاز الشرع عقد اإلجارة بناء على قول تعاذل

 (1) چ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ

عقد اإلجارة على منافع األعيان جائز ، وىو قول الصحابة والتابعُت : "وقال اؼباوردي 
 (2)".والفقهاء

                      

 6 سورة الطالق ، اآلية  (1)
 7/388 اؼباوردي ، اؼبرجع السابق ،   (2)
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واؼبتأمل يف واقع حياة الناس سوف هبدىم ال يستطيعوا أن يسدوا حوائجهم بأنفسهم دون غَتىم ، 
وىذا سنة من سنن اهلل يف الكون ، فحاجتهم قد تكون عينا فشرع البيع والشراء وقد تكون منفعة فشرعت 

 .اإلجارة

تقصد من أجل ربقيق مصاحل الناس ، - مادل زبالف الشرع-وشرعية اإلجارة بأنواع صيغها اؼبعاصرة 
تشبيو العقد على شيئ ؾبهول ألن اؼبنفعة ليست حاضرة وقت العقد ، إال أن - إن صح التعبَت–مع أهنا 

الشرع قد أجازىا وتلقتها األمة بالقبول  غباجة الناس إليها وأنبيتها ، وتتضمن مقصدا عظيما من مقاصد 
 .الشريعة وىو االتيسَت ورفع اغبرج

وإذا منع الناس من اإلجارة لوقعوا يف حرج وضيق ومشقة كبَتة ، ألهنم دل يتمكنوا من ربقيق كثَت 
من حوائجم الضروريات، وبناء على ذلك تعّد اإلجارة من ضمن اؼبصاحل اعباجيات لكوهنا وسيلة لتحصيل 

 .اؼبصاحل الضروريات

وتأجَت اػبزائن اغبديدية اليت تقدمها اؼبصارف سبثل وسيلة غبفظ اؼبال وىو مقصد من مقاصد 
 .     الشرعية اإلسالمية

 خدمات الصرف اآلرل  -5

وإذا تتبعنا  اؼبعامالت اؼبصرفية اؼبعاصرة وجدنا كل اؼبصارف تقدم  خدمة الصرف اآلرل ، وما ذلك 
 . إال تلبية لتقدم التقنية ومتطلبات السوق ، حىت أنك ال تكاد ذبد مصرفا يف العادل إال ولو ىذه اػبدمة

واؼبصارف زبتلف بعضها ببعض يف التعامل بالصرف اآلرل ، فبعض اؼبصارف ال تكلف شيئا على 
العمالء مقابل اػبدمة مىت توفرت فيها الشروط اليت قررهتا اؼبصارف ، واألخرى تكلف عمولة معينة مقابل 

 .ىذه اػبدمة

وإذا كلفت اؼبصارف أجرة على العمالء مقابل خدمة الصرف اآلرل فهذا جائز شرعا ، وىو من 
باب اإلجارة ، فالعمالء وبصلون على اؼبنفعة من خالل ىذه اػبدمة بوجود التيسَت يف سحب الودائع يف 

 .أي وقت ويف أي مكان بدون مشقة ، وىذا يتماشى مع اؼبقاصد الشرعية ، وىو التيسَت والفع ااغبرج
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 تطبيق المقاصد في التسهيالت المصرفية: المبحث الثاني 
 

واؼبقاصد الشرعية العامة واػباصة ؽبا دور كبَت يف توجيو اؼبعامالت اؼبصرفية  ، فبإمكاهنا أن تطبق يف 
 :التسهيالت اؼبصرفية ، فإليكم صور تطبيقاهتا

 اإلقراض اؼبباشر -1

يعّد اإلقراض اؼبباشر مع الفائدة اؼبشروطة من أىم األعمال اؼبصارف التقليدية وسيمتها اؼبعروفة ، 
 . وتقدم اؼبصارف اإلقراض إذل األفراد والشركات واؽبيئات وغَتىا

 ازبذت اؼبصارف التقليدية اإلقراض اؼبشروط بالفائدة صيغة التمويل ، وخبالف ما هبري يف اؼبصارف 
–اإلسالمية ، فقد حولت صيغة التمويل السابقة إذل اؼبراحبة أو اؼبضاربة أو اؼبشاركة أو القرض بغَت الفائدة 

 .  حىت تتخلص من الربا وأكل أموال الناس بالباطل- إن احتاج األمر إذل ذلك

وإذا أمعنا النظر يف عملية اإلقراض بالفائدة اعبارية يف اؼبصارف أو الربا على سبيل اإلصبال فإهنا 
تتضمن الظلم على الضعفاء وأصحاب الفاقة ، وىذا تنايف مقصد العدل واؼبساواة يف اؼبعاملة اؼبالية ، 

فأصحاب رؤوس األموال يرغبون يف اغبصول على األرباح دون تعرض للخسارة ، وىذا هبر إذل تعطيل 
 . األنشطة االقتصادية 

وربويل عملية اإلقراض بالفائدة إذل اؼبضاربة واؼبشاركة واؼبراحبة واإلجارة اؼبنتهية بالتمليك وبقق 
مقاصد الشريعة يف اؼبعامالت اؼبالية ؼبا يف ذلك ربقيق  رواج األموال وتداوؽبا وإقامة العدل فيها وسد أبواب 

 .أكل الناس بالباطل

يعد اإلقراض أو االقًتاض بشرط الفائدة من ضمن ربا الفضل  والنسيئة معا ، ؼبا فيو من زيادة على 
 .  أحد العوضُت والنساء يف تسليم أحدنبا ،  ، فاجتمع فيو مفسدة ربا الفضل وربا النسيئة 
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 اإلعتماد اؼبستندي -2

واإلعتماد اؼبستندي لو أنبية يف التجارة الدولية لدى التجار مصدرين ومستوردين من خالل كون 
 (1). البنك وسيطا بُت الطرفُت البائع زاؼبشًتي ، وأداتو يف ذلك اإلعتماد اؼبستندي

ومن فوائد اإلعتماد اؼبستندي أنو يوفر األمان للبائع أيا كان مصَت البضاعة ويبكنو من قبض شبن 
البضاعة بسرعة حىت وبصل السيولة النقدية اليت ردبا وبتاجها من أجل سبويل العمليات التجارية األخرى، 
وأما الفوائد بالنسبة للمشًتي أو اؼبستورد أنو وبصل على اغبماية وذلك لكونو ال يدفع الثمن إال إذا قدم 

 . البائع اؼبستندات الالزمة ؼبلكية البضائع مع التأكد من مطابقتها يف اؼبواصفات

وعد العميل بشراء البضاعة ، وتوكيل اؼبصرف : وتًتكب ىذه اؼبعاملة من عدة أمور مهمة وىي 
ؼبراسلو بطلب البضاعة وكفالة الثمن ، وبيع البضائع إذل اؼبصرف ،  وبيع البضاعة من قبل اؼبصرف إذل 

 .العميل

والذي يظهر أن ىذا التعهد  من قبل اؼبصرف بوفاء دين اؼبشًتي  للبائع صحيح ال ؿبذور فيو من 
 (1). وجهة نظر الفقو اإلسالمي ألن ىذا من قبيل  الضمان الشرعي

إذا كانت األجرة - 1: وأما األجرة اليت ربصلها اؼبصارف من خالل ىذه اػبدمة على قسمُت 
مقابل ماقام بو اؼبصرف من اػبدمات والتكاليف اإلدارية ، وقد سدد العميل صبيع اؼببلغ اؼبطلوب يف أثناء 

وإذا  كانت األجرة دبثابة الفائدة من األموال - 2. فتح االعتماد فال يوجد ما يوجب بطالن ىذه العملية
 .اليت أقرضها اؼبصرف من أجل سداد شبن البضاعة ، فهذا عُت الربا

ويبكننا أن تطبق عقد اإلجارة أو الوكالة يف ىذه العملية ربقيقا للمقاصد الشريعة اإلسالمية يف 
اؼبعاملة اؼبالية وبديال عن العقد الربوي ، وقد حاولت بعض اؼبصارف اإلسالمية أن تبٍت ىذه اؼبعاملة  على 

 .   عقد اؼبراحبة

 

                      

 381/ 1 (درا الطيبة ) السعيدي ، عبد اهلل بن ؿبمد بن حسن ، الربا  يف اؼبعامالت اؼبصرفية اؼبعاصرة ، ط  (1)

 40عمر بن عبد العزيز اؼبًتك ،اؼبرجع السابق،  صـ .  د (1)
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 البطاقات االئتمانية -3
تعترب خدمة إصدار البطاقات اإلئتمانية من أىم اػبدمات اؼبصرفية اؼبعاصرة  ، وذلك غباجة الناس 

أداة يصدرىا بنك أو تاجر ، : "إليها ، وقد عرف األستاذ الدكتور  عبد الوىاب إبراىيم أبو سليمان بأهنا 
أو مؤسسة زبول حاملها اغبصول على السلع واػبدمات ، سحبا ألشباهنا من رصيده ، أوقرضا مدفوعا من 

قبل مصدرىا ضامنا ألصحاب اغبقوق ما يتفلق بذمة حاملها ، الذي يتعهد بالوفاء والتسديد للقرض 
خالل مدة معينة من دون زيادة على القرض إال يف حالة عدم الوفاء أو بزيادة ربوية لدي اختياره الدفع 

 (1) ".على أقساط مع حسم عمولة على التاجر من قيمة مبيعاتو يف صبيع اغباالت
فقد تبُت لنا بأن البطاقات االئتمانية أو بطاقات اإلقراض إذاكان العقد فيها مبنيا على القرض 

بالفائدة فال هبوز التعامل هبا شرعا ، وإن كان مبنيا على الضمان فيجوز شرعا ما دل يوجب  األجرة اليت 
تقابل الضمان اوإن كانت تقابل اػبدمة ففيو خالف بُت القوم باؼبنع وباعبواز وليسنا بصدد اغبديث عنو 

 .تفصيليا 
القسم :واؼبتأمل يف حقيقة االئتمانية اليت أصدرهتا اؼبصارف التقليدية هبد أهنا تنقسم إذل قسمُت 

اليت ال بد أن يكون لصاحب البطاقة رصيد يف اؼبصرف   (debit card )بطاقة االئتمان اؼبغطاة : األول 
فتخصم منو مباشرة يف كل استخدام البطاقة ، واؼبعاملة هبذه البطاقة جائز شرعا لعدم ـبالفتها باألحكام 

أهنا تقوم على أساس : (Credit Card  )بطاقة االئتمان غَت اؼبغطاة : الشرعية  ، والقسم األخر
 (2).اإلقراض بالفائدة ، فاؼبصارف اليت  تصدر البطاقة سبثل اؼبقرض وحامل البطاقة سبثل اؼبقًتض 

ومن ربديات اؼبصارف اإلسالمية أن تقدم اػبدمات اليت توافق الشريعة وربقق مقاصد الشريعة ، 
 .ومن ضمنها ما يتعلق بإصدار البطاقات االئتمانية اليت تتخلص من الربا والعقود احملرمة 

واغباجة إذل استخدام البطاقة االئتمان واضحة جدا  تفاديا غبمل النقود أو االحتفاظ هبا يف البيوت 
أو الفنادق ، وخاصة يف أثناء السفر ، حىت ال يتعرض للخطر ، فبناء على ذلك أن استخدام ىذه البطاقة 

 .      ربقق مقاصد الشريعة غبفظ األموال والتيسَت ورفع اغبرج 
 

 خطابات الضمان -4
                      

: صـ  (دار القلم : دمشق )2عبد الوىاب إبراىيم أبو سليمان ، البطاقات البنكبة اإلقراضية والسجب اؼبباشر من الرصيد ،ط. د.  أ (1)
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 219صـ . دار القلم: دمشق )2عبد الوىاب إبراىيم أبو سليمان ، البطاقات البنكبة اإلقراضية والسجب اؼبباشر من الرصيد ،ط  (2)
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تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معُت لدى الطلب إذل اؼبستفيد يف ذلك : ويقصد خبطاب الضمان 
 (1) .اػبطاب نيابة عن طلب الضمان عند عدم قيام الطالب بالتزامات معينة قبل اؼبستفيد

وتنشأ اغباجة إذل خطاب الضمان غالبا عندما اضطر الناس إذل تقدمي ضمان نقدي يف أثناء عملية  
اؼبناقصات للقيام دبشروع معُت مثال ، فاؼبصرف تصدر خطاب الضمان يبثل التأمُت  يف حالة التخلف عن 

 .إقباز اؼبشروع وألجل ضمان جدية اؼبشًتكُت يف عملية اؼبناقصة  وىلم جرا

واألصل يف جوازه : "وقد ذىب العلماء إذل جواز  الضمان من غَت خالف ، وقال إبن قدامة 
 (2)".  الكتاب والسنة واإلصباع

فقد أجاز بعضهم ومنع : وأما حكم أخذ األجرة من خدمة الضمان ، فالعلماء ىبتلفون فيو 
اآلخرون ، ولكنهم اتقفوا إذا كان الضمان مسبوقا بتسليم صبيع اؼببلغ اؼبضمون أو كان لو غطاء كامل فال 

بأس بأخذ العمولة منو ، ألن العمولة اليت أخذىا اؼبصرف مقابل اػبدمة وزبلص من مظنة اؼبقارضة 
 .بالفائدة

وقد اتضح لنا أن خطاب الضمان ما دل يعارض النصوص و األحكام الشرعية  فهو جائز شرعا ، 
وواقع العصر يدل على حاجة الناس إليو  ، إال أن العلماء اختلغوا يف حكم أخذ األجرة مقابل الضمان ، 

ولعل الراجح عدم جوازه  ألنو ذريعة إذل القرض بالفائدة أو إن صح التعبَت أنو ال ىبتلف عن التسمية ، 
واؼبخرج منو أن يقدم العميل خطاب الضمان مع دفع اؼببلغ اؼبطلوب بكاملو ويبكنو أن يعطي اؼبصرف 

 .األجرة مقابل اػبدمة والتكاليف اإلدارية وليس مقابل الضمان

وحاجة الناس إذل اؼبعاملة اؼبالية بأنواع صيغها ملحة ، وإذا فقدوىا لوجدوا مشقة كبَتة وحرجا ضيقا 
يف حياهتم ، فبناء على ذلك ، أجاز الشرع عقد الضمان واإلجارة والكفالة وغَتىا مادل ىبالف الشرع 

 .  ربقيقا ؼبصاحل الناس وتلبية غبوائجهم

 

                      

 385عمر بن عبد العزيز ، اؼبرجع السابق ، صـ .د  (1)

عبد الفتاح ـبمد اغبلو ، . عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي ود. د: إبن قدامة ، عبد اهلل بن أطبد بن ـبمد بن قدامة اؼبقدسي، زبقيق   (2)
 7/71( ،   ( مـ1997-  ىـ1417دار عادل الكتب: الرياض ) 3ط
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 تطبيق المقاصد في األعمال االستثمارية: المبحث الثالث 
 

وىو نشاط ضخم استقطب :من األنشطة االقتصادية اليت تقوم هبا اؼبصارف النشاط االستثماري 
يف وعائو أغلب األموال اؼبدخرة اليت يراد تنميتها ، من األفراد واؽبيئات فبا حقق مصاخل  ألصحاهبا 

 (1) .وجملتمعهم
توظيف اؼبصرف عبزء من أموالو اػباصة أو : واؼبراد من األعمال االستثمارية اليت سبارسها اؼبصرف 

األموال اؼبودعة لديو يف العمليات االستثمارية كشراء األسهم والسندات والعقود التمويلية يف اؼبشاريع 
 .الصناعية والزاعية والتجاررية وىلم جرا

ويف ىذا اجملال تبينت فروق كبَتة بُت اؼبصارف التقليدية واؼبصارف اإلسالمية تبعا الختالف اؼبناىج 
 :واؼببادئ ، وإليكم بعض  تلك الفروق يف العلمليات االستثمارية 

استثمرت اؼبصارف التقليدية أمواؽبا اػباصة واؼبدخرة فيها يف شراء األسهم اؼبتداولة يف السوق  -1
االستثمارية أو أسهم الشركات دون التفات إذل أعمال الشركات اليت تصدر تلك األسهم ، وخبالف 

 .اؼبصارف اإلسالمية فإهنا ال تستثمر األموال يف الشركات إال بعد معرفة بصحة أعماؽبا شرعا
تستثمر اؼبصارف التقليدية أمواؽبا يف شراء السندات والعقد يف ىذه العملية مبٍت على القرض  -2

بالفائدة وخبالف اؼبصارف اإلسالمية فإهنا ال تزاول اؼبعاملة الربوية ، وإمكاهنا أن تستثمر يف السندات إذا 
 .كان العقد مبنيا على اإلجارة أو اؼبراحبة أو اؼبضاربة أو غَتىا من العقود الىت أجازهتا الشريعة اإلسالمية

معظم اؼبعامالت االستثمارية يف اؼبصارف التقليدية مبنية على القرض بالفائدة وذلك أن اؼبصرف  -3
التقليدي يعطى نسبة معينة من الفائدة للعمالء مقابل األجل  مث يصرف األموال لتمويل اؼبشاريع والعقد 
فيو القرض بالفائدة ، وىذا على خالف اؼبصارف األسالمية فقد يكون العقد بينها والعمالء اؼبضاربة أو 

اؼبشاركة  مث تستثمرىا يف النشاطات االستثمارية باؼبضاربة أو اؼبشاركة أو اؼبراحبة أو االستصناع أو السلم أو 
 . اإلجارة

واؼبتتبع ألسلوب اؼبصارف اإلسالمية يف األعمال االستثماريو هبد أن العقود التمويلية  لالستثمار 
 . فيها تقوم على عقد اؼبراحبة واؼبضاربة واؼبشاركة وىلم جرا 

                      

 47/ 1ع السابق ، ج، اؼبريوسف الشبيلي  (1)
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 :وتتضح لنا صور تطبيقات اؼبقاصد الشرعية يف األعمال االستثمارية من خالل صيغها التمويلية

 :بيع اؼبراحبة : أوال 

 وىو البيع دبثل الثمن األول مع زيادة الربح ، فشرعية ىذا البيع فيو مصلحة كبَتة على الناس دبا فيو 
من تيسَت للحصول على السلع أو البضائع ، فقد يواجو الناس مشقة وصعوبة للحصول على العُت ألسباب 

لديو قدرة لبيع ذلك العُت ، فثم البيع والشراء بعد وجود -  أو مؤسسة مالية-فتقدم إذل شخص معُت 
 . العُت ، وىذا بيع صحيح

 واستخدمت اؼبصارف اإلسالمية بيع اؼبراحبة يف كثَت من خدماهتا االستثمارية  ، وذلك وبقق العدالة 
 . بُت أصحاب اغباجة واؼبولُت

 اؼبضاربة: ثانيا 

عقد على اؼبشاركة يف االذبار بُت مالك لرأس اؼبال وعامل يقوم باالستثمار دبا لديو من :  وىي 
 (1) .اػبربة ، ويوزع الربح بينهما  يف هناية مل صفقة حبسب النسبة اؼبتفق عليها

أن اؼبضاربة تفسح فرصة :  ووجو تطبيق اؼبقاصد الشرعية يف اؼبضاربة اليت تزاوؽبا اؼبصارف اإلسالمية 
ألصحاب اػبربة أن يزالوا األنشطة االقتصادية خبربتو ومهارتو ، وفرصة ألصحاب رؤوس األموال بأن يستغلوا 

 .أمواؽبم يف اؼبشاريع التجارية ، فبذلك يتحقق تداول األموال ورواجها بُت الناس 

 وشرعية اؼبضاربة يف اؼبعاملة اؼبالية بُت أصحاب رؤوس األموال وأصحاب اػبربة سبثل العدالة واؼبساواة 
 .يف اؼباملة بُت الناس ، فال يستغل األغنياء الناس يف تنمية أموالو من غَت عرضة للربح واػبسارة معا

 اؼبشاركة : اثالثا 

أن يتعاقد اثنات فأكثر على إنشاء عمل أو مشروع ذباري أو صناعي أو زراعي بقصد :  وىي 
 (2) .االسًتباح أو ربقييق الربح

                      

 438وىبة الزحيلي ، اؼبرجع السابق ، صـ .  د (1)
 431 اؼبرجع السابق ،  صـ  (2)
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 وعملية اؼبشاركة يف اؼبصارف اإلسالمية سبثل تطبيق اؼبقاصد فيها ، وذلك  بتمويل اؼبشاريع التجارية 
 .والصناعية والزراعية اليت تعّد من أىم النشاطات االقتصادية دورا يف ربقيق رواج األموال وتنشيط حركتها

 واؼبتتبع يف واقع اغبياة هبد أن الناس ليسوا على مستوى واحد يف القدرة على التمويل ، فشرعية 
 .    اؼبشاركة تعطى فرصة ألصحاب األموال أن يشاركوا يف األعمال االستثمارية مع مراعاة العدالة فيها

 :اإلجارة : رابعا 

، وذلك أهنا دبثابة (1) "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم"  وىي 
 .سبليك اؼبنفعة دون العُت بشروط معلومة

 وحاجة الناس إليها ماسة ، فليس كل إنسان هبد ما وبتاج إليو ، وقد تكون يف مدة معينة ، فهذه 
اؼبعاملة تتضمن التيسَت ورفع اغبرج ، فإعماؽبا يف اؼبعاملة اؼبصرفية  مثل اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك يرفع 

 .اؼبشقات للحصول على السكن أو غَتىا

 :السلم واالستصناع:خامسا 

، فبناء على ذلك أنو تقدمي للثمن وقت (2)" عقد على موصوف يف الذمة ببدل يعطى عاجال"ا وىو 
 .  ؾبلس االعقد وتأخَت للمثمن

وقد شرعو الشرع استثناء من بيع اؼبعدوم ، تيسَتا على الناس ، وربقيقا ؼبصلحة الزراع والصناع 
واغبرفيُت والتجار واؼبقاولُت الذين ال يبلكون السيولة النقدية الكافية ، لشراء اؼبواد اػبام واألجهزة 

ومستلزمات الزراعة والصناعة ، فيستفيدون من التسليم الفوري للثمن ، ويتصرفون فيو ، مث يسلمون نتائج 
 (3) نشاطهم األقتصادي

 وأما االستصناع معناه طلب صناعة العُت فبا يصلح العقد فيو ، فبناء على ذلك ، فقد يكون دبعٌت 
 السلم ودبعٌت الوعد بالشرا يف اؼبستقبل

                      

 2/427 (داراؼبعرفة : بَتوت )مشس الدين ؿبمد بن اػبطيب الشربيٍت، مغٍت احملتاج ، ط    (1)
 3/242 النووي ، اؼبرجع السابق ،  (2)
 302-301وىبة الزحيلي ، اؼبرجع السابق ، صـ . د (3)
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 وشبة حكم عظيمة من شرعية عملية االستصناع اليت تقوم هبا اؼبصارف، فإهنا تتضمن التيسَت على 
الناس للحصول إذل السيولة النقدية لتمويل اؼبشاريع الصناعية والتجارية أو العثور على البضائع النادرة ، فاىا 

 .دور كبَت يف إمضاء حركة األنشطة االقتصادية وتداول األموال بُت الناس

 
 تطبيق المقاصد في اإلدارة واإلجراءات المصرفية: المبحث الرابع 

وتطبيق اؼبقاصد الشرعية يف األنشطة اؼبصرفية ال تقتصر على أعماؽبا اؼبالية وإمبا يتعدى احملال 
 .اإلداري واالحراءات اؼبصرفية

 ىيئة الرقابة الشرعية -1

 : (1)وىيئة الرقابة الشرعية ؽبا دور كبَت يف مسَت األعمال اؼبصرفية ، وإليكم بعض دبهامها 

االشًتك مع اؼبسؤولُت بالبنك يف وضع مباذج العقود واالتفاقات والعمليات العائدة عبميع  ( أ)
 .معامالت البنك مع اؼبسانبُت واؼبستثمرين والغَت

إبداء الرأي من الناحية الشرعية  فيما وبيلو إليها ؿبلس اإلدارة أو اؼبدير العام من معامالت  ( ب)
 .البنك

تقدمي ماتره مناسبا من اؼبشورة الشرعية إذل ؿبلس اإلدارة يف أي أمر من األمور العائدة ؼبعامالت  ( ت)
 .البنك

أ ، )مراجعات عمليات البنك من الناحية الشرعية للتحقيق من تنفيذ مقتضى ما جاء يف البنود  ( ث)
 .السابقة (ب ، ت 

وإذا تأملنا مهام ىيئة الرقابة الشرعية السابقة تبُت لنا أن ىذه اؽبيئة سبثل دورا كبَتة واسًتاتيجيا يف 
ضبط األعمال اؼبصرفية وتوجيهها حىت ال زبالف األحكام الشريعة اإلسالمية ، وربقيق مقاصدىا السامية 

                      

/ ىـ 1411/ مكتبة وىبة : القاىرة  ) 1عبد اغبميد ؿبمود البعلي ، االستثمار والرقابة الشرعية  يف البنوك واؼبؤسسات اؼبالية ، ط . د  (1)
 253 صـ( مـ1991
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يف كل نواحيها ، فتفعيلها على الوجو اؼبطلوب يبثل حرص اؼبصارف يف  احملافظة على شرعية أعماؽبا اؼبتنوعة 
. 

 التوثيقات بالشهادة والكتابة -2

إحدى -  وشرعية الشهادة والكتابة يف العقود اؼبالية تدل على عظم عناية اإلسالم بوضوح األمول 
 . إلثبات كل حق إذل صاحبو–مقاصد الشريعة اػباصة باؼبعاملة اؼبالية 

 ومراعاة الشهادة والكتابة بأفضل الوسائل وأحسن الطرق يف كل صيغ اؼبعامالت اؼبصرفية تقصد 
 . منها اغبفاظ على اؼبال حيث يًتتب منو ذبنب الوقوع يف اػبصومة والنزاع وىلم جرا

ؼبا أمر اهلل سبحانو بالتوثيق بالشهادة يف اغبقوق : قال علماؤنا رضبة اهلل عليهم : " وقال إبن العريب  
 (1) ".كان ذلك دليال على احملافظة يف مراعاة اؼبال وحفظو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

 347/ 1 (دار الكتب العلمية : بَتوت )أبو بكر ؿبمد بن عبد اهلل  إبن العريب، أحكام القرآن ، طـ   (1)
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الفصل الرابع 

آثار تطبيقات المقاصد في المعاملة المصرفية 
وكبن نسلم أن اؼبصارف تؤدي خدمات جليلة ال شك يف وجاىتها ونفعها ، وأصبحت أعماؽبا 
اليوم  ؿبور وعصب النشاط االقتصادي يف كل دولة ، فرعاية اؼبقاصد الشرعية يف اؼبعامالت اؼبصرفية ال 

 . ؿبالة يف أنبيتها

 :   وتطبيق اؼبقاصد الشريعة يف اؼبعاملة اؼبصرفية وبقق ؽبا أثارا إهبابية  تتمثل يف األمور التالية

 .التزام األعمال اؼبصرفية باألحكام الشرعية اليت تكفل اهلل بصالحيتها يف كل زمان ومكان -1
 . تأثَت اؼبعامالت اؼبصرفية يف تنشيط حركة األنشطة التجارية واالقتصادية  -2
سالمة اؼبعامالت اؼبصرفية من العقود واألعمال اليت تنبٍت على التحيل أي أن تظهر األعمال  -3

 .احملرمة بصورة مشروعة
 .البعد عن الوقوع يف اػبصومات والنزاع  -4
 .التوازن بُت التمسك باألصالة ومتابعة متطلبات السوق ، مع االستفادة من تطور التقنية -5
ربقق رواج األموال وتداوؽبا بُت الناس ، مع القضاء على االحتكار الذي سوف وبدث ضررا  -6

 .على النشاط االقتصادي والقوة الشرائية
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خاتمة البحث 
وخلصت ىذه الداراسة والبحث عن مقاصد الشريعة وتطبيقاهتا يف اؼبعامالت اؼبصرفية إذل النتائج  

 :والتوصيات التالية 

 النتائج: أوال 

اؼبعاين واغبكم :ؿبمد سعد بن ؿبمد اليويب  ، وىو .تعريف دفتعريف مقاصد الشريعة الذي لبتاره ىو (1
 .وكبوىا اليت راعاىا الشارع يف التشريع عموما وخصوصا من أجل ربقيق مصاحل العباد

توجيو وضبط اذباىات األعمال االقتصادية والسياسية والدعوية وفق : ومن فوائد مقاصد الشريعة  (2
 روح الشريعة ومقاصدىا

مراعاة الفطرة وحاجة : ربانية ، والثاين : األول : تنقسم خصائص مقاصد الشريعة األصلية إذل اثنُت (3
 .اإلنسان

العموم واالطراد ، والثبات ، وعدم التناقض ،  : وأما اػبصائص الفرعية للمقاصد الشرعية ىي (4
 .والضبط أو االنضباط (القداسة )والرباءة من التحيز واؽبوى  ، واالحًتام 

مقاصد من قبل الشارع ومقاصد من : تنقسم اؼبقاصد باعتبار ؿبل صدورىا ومنشئها إذل قسمُت  (5
 .قبل اؼبكلفُت

: تقسيم اؼبقاصد باعتبار مستوياهتا أو باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصو إذل ثالثة أقسام  (6
 .مقاصد كلية ومقاصد حاصة ومقاصد جزئية

 .مقاصد قطعية ومقاصد ظنية ومقاصد ونبية: تنقسم اؼبقاصد باعتبار ثبوهتا إلة ثالثة أقسام  (7
 مقاصد أصلية ومقاصد تبعية: تنقسم مقاصد الشريعة باعتبار أصليتها و تبعيتها إذل قسمُت  (8
 .الضروريات واغباجيات والتحسينيات: مراتب مقاصد الشريعة الثالث (9
حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ وحفظ العقل وحفظ النسل : أنواع مقاصد الشريعة الضروريات  (10

 .وحفظ اؼبال
ما ال تقوم اغبياة على استقامة بدوهنا ، فانعدامها يؤدي إذل تعطيل : اؼبقاصد الضروريات ىي  (11

 مصاحل الدين والدنيا
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أهنا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق اؼبؤدي يف الغالب إذل : اؼبقاصد اغباجيات ىي  (12
 اغبرج واؼبشقة الالحقة بفوت اؼبطلوب

 فمعناىا األخذ دبا يليق من ؿباسن العادات ، وذبنب األحوال :اؼبقاصد التحسينيات ىي  (13
 اؼبدنسات اليت تأنفها العقول الراجحات

 .رواج األموال ووضوحها وحفظها وثباهتا والعدل فيها: مقاصد الشريعة يف التصرفات اؼبالية  (14
اؼبصارف التقليدية واؼبصارف : تنقسم اؼبصارف من حيث اؼبنهج وأساس العمل إذل قسمُت  (15

 .اإلسالمية
 .التسهيالت اؼبصرفية واػبدمات اؼبصرفية واألعمال االستثمارية: اػبدمات اؼبصرفية ثالت  (16
 .ذبتنب اؼبصارف اإلسالمية عن اإلقراض واالقًتاض بالفائدة وعن اؼبعامالت احملرمة شرعا (17
 .اؼبراحبة واؼبصاربة واؼبشاركة وبيع السلم واالستصناع: البدائل اإلسالمية يف األعمال االستثمارية  (18
اإلجارة والكفالة واغبوالة واؼبراحبة واؼبضاربة واؼبشاركة : العقود يف اؼبصارف اإلسالمية تقوم على  (19

 .والسلم واالستصناع
تطبيق اؼبقاصد الشرعية يف اؼبصارف اإلسالمية وبقق العدالة ورواج األموال ووضوحها وإبعدىا عن  (20

 .التحيل 
 

 التوصيات: ثانيا 

ضرورة االىتمام باؼبقاصد الشرعية يف صياغة اؼبعامالت اؼبصرفية اؼبعاصرة حىت ال وبصل  التحايل دبا  (1
 .فيو من مفسدة ومضرة على الناس

 .تفعيل دور ىيئة الرقابة الشرعية يف مسَتة األعمال اؼبصرفية (2
 العمل على إطار اؼبقاصد اليت أثبتها تعاذل يف العقود التمويلية اإلسالمية    (3
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