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  مقدمة:
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، 

  أما بعد:
) بينت فيه أهم الضوابط ضوابط املعامالت املالية عند الفقهاءفهذا حبثٌ بعنوان (

حلِّها أو حرمتها، اليت جيب مراعاا يف العقود املالية اليت مل يرِد الشرع بالنص على 
تة وأقوال الفقهاء، وتربز أمهية هذا  وقد عضدبأدلته من الكتاب والسن كلَّ ضابط

البيع  أنَّ املعامالت املالية املعاصرة مل تعد كما كانت قدمياً مقتصرةً علىيف البحث 
ةٌ ومتنوعةٌ من والشراء بالطرق التقليدية املعروفة، بل تطور األمر وظهرت أنواع كثري

العقود والتعامالت اجلديدة، واعتمدت بعض العقود على التقنية احلديثة، وظهرت 
إشكاليات متعددة من الناحية الفقهية حتتاج لنظرٍ فقهي وضبط شرعي؛ فجاءت هذه 

  ضوابط المعامالت المالية
  عند الفقهاء

  
  
 


 

 
  

  ة العربية السعودية. جامعة تبوك باململك -(*) احملاضر بكلية الشريعة 
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  يف وضع الضوابط الفقهية ملثل هذه العقود الْمستحدثَة. -بإذن اهللا - الدراسة لتسهم
  خطة البحث:

  سيكون التفصيل والبيان يف هذا البحث من خالل املباحث التالية بعد هذه املقدمة: 
  املبحث األول: التعريف مبفردات البحث.
  املبحث الثاين: األصل يف املعامالت املالية.
  املبحث الثالث: ضوابط املعامالت املالية.

  مث اخلامتة، ويليها فهرس املصادر واملراجع.
وحتليلي مقارن، يصف املعاملة ويبني ضواا عند الفقهاء  وصفيمنهج البحث: 

  ويقارن بني األقوال مث يرجح.
  وأسأل اهللا السداد والتوفيق، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

  الباحث 
* * *  
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  المبحث األول
  التعريف بمفردات البحث 

  
كـم  من املناسب يف مطلع هذا البحث أن يتم تعريف مفردات املوضوع؛ ألن احل

مفردات وهـي:   ةعلى الشيء فرع عن تصوره، ويتكون عنوان هذا البحث من ثالث
ضوابط املعامالت املالية، وسيتم تعريف كل مفردة منها يف اللغة واالصـطالح بـإذن   

  اهللا:
  أوالً: تعريف الضوابط يف اللغة واالصطالح:

وحفظـه   إذا حبسه :مجع ضابط، وهو مأخوذٌ من ضبط الشيالضوابط يف اللغة: 
  .)١(حازم، واَألضبطُ: الذي يعمل بكلْتا يديه :أي .باحلزم، والرجلُ ضابطٌ

  عرف الضابط اصطالحاً بعدة تعريفات، منها ما يلي:  ويف االصطالح:
  .)٢(أنه حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد -١
  .)٣(مباشرة دة من بابٍ واححكم كلي فقهي يتعرف منه أحكام جزئيات كثري -٢

  ثانياً: تعريف املعامالت لغةً واصطالحا:
إذا  :مجع معاملة، ومصدرها عاملَ، وعاملت الرجل أعامله معاملـةً املعامالت لغةً: 

ساومته يف العمل، والعني وامليم والالم أصل واحد صحيح، وهو عام يف كـل فعـلٍ   
  .)٤(يفعل

                                                 
 ، مادة ضبط.٣/١١٣٩، مادة ضبطَ، الصحاح، الفارايب، ١/٣٥٢انظر: مجهرة اللغة، األزدي، )١(
 .١/١١ائر، السبكي، األشباه والنظ )٢(
 .١/٩األشباه والنظائر، السيوطي،  )٣(
، مـادة  ٤/١٤٥ومقاييس اللغة، ابن فارس،  ، مادة عمل،١١/٤٧٤انظر: لسان العرب، ابن منظور، )٤(

 عمل، 



 ) ٧١العدد(  
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األحكام الشرعية الْمنظِّمة لتعامل الناس يف األمـوال،  يقصد ا  ويف االصطالح:
كالبيع واإلجارة وحنومها، أو علـى   :سواًء كانت تلك التعامالت على سبيل املعاوضة

  .)١(كاهلبة والعطية والرهن واحلوالة وغريها :سبيل التربع
  ثالثا: تعريف املالية لغةً واصطالحا:

 ميول الرجل ومال األشياء، مجيع من ملكته ما: مأخوذة من املال، وهو: املالية لغة
 غـريه،  موله مثله ومتوله ماله، رجل وهو مويل، وتصغريه ،ما ذا صار إذا موالً؛ وميال
  .)٢(املال أعطيته وملته

 .ميـال  ومال ماال أخذ الرجل، متول وهي واحدة، كلمة والالم والواو امليم  :وقيل
  .)٣(ماله أي: كَثُر

  كن إمجال أقوال الفقهاء يف تعريف املال يف اجتاهني بارزين:: يماملال اصطالحا
    االجتاه األول: احلنفية:

اسم ملا هو خملوق إلقامة مصاحلنا به، ولكن باعتبـار   :"واملال :)٤(قال السرخسي
ويف موضعٍ آخر وضح هذا املفهوم أكثر فقال: "ما صـح   ،)٥(صفة التمول واإلحراز"

                                                 
 .١٢املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، حممد عثمان شبري، ص )١(
 مادة (مول). ،١٣/٢٢٣ منظور، ابن ) انظر: لسان العرب،٢(
 مادة (مول). ٥/٢٨٠ فارس، ابن ،انظر: مقاييس اللغة )٣(
هو: أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السّرخِسي نسبة إىل سرخس بفتح السني والـراء  السرخسي  )٤(

وانتقل إىل أوزكند وهي بلدة يف ما وراء النهر، وانتقـل إىل بـالط    ،بلد عظيم خبرسان ولد يف سرخس
 ،ألنه أفىت بأن زواج اخلاقان بعتيقته قبل أن متضي عدا حرام؛ اقاا لكنه ما لبث أن ألقي به يف السجنخ

ويف السجن أملى املبسوط يف مخسة عشر جملدا وأملى شرح السري الكبري للشيباين، وهو من أئمة احلنفيـة  
القرشي،  ملضيئة، اجلواهر، انظر: ـه٤٩٠سنة - رمحه اهللا-كان إماما فاضال فقيها أصوليا مناظراً، وتويف 

 .٨/٢٣٩كحالة،  املؤلفني، ومعجم، ٢/٢٨
 .١١/٧٩ السرخسي، املبسوط، )٥(
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  .)١(إحرازه على قصد التمول"
 إحـرازه  وأمكن اآلدمي، ملصاحل خلق دمياآل لغري اسم" بقوله: )٢(وعرفه ابن جنيم

  .)٣(االختيار" وجه على فيه والتصرف
  االجتاه الثاين: اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة:

: "وأعين باملال: ما يقع عليه امللك، ويستبد به املالك عن غريه، إذا )٤(قال الشاطيب
جهه، ويستوي يف ذلك الطعام والشراب واللباس على اختالفها، وما يؤدي أخذه من و

  .)٥(إليها من مجيع املتموالت"
ألن امللك يتجه إىل املنفعة كما  ؛وهذا التعريف يوضح أن املنفعة تدخل ضمن املال

  يتجه إىل العني .
 لفـه وإن مت وتلزم ،ا يباع قيمة له ما على إال املال اسم يقع ال" :وقال الشافعي

  .)٦(ذلك" أشبه وما الفلس مثل الناس يطرحه ال وما قلّت،

                                                 
 .٧/١٦٠املصدر السابق  )١(
هو: زين الدين بن إبراهيم بن حممد ابن جنيم املصري احلنفي. فقيه أصويل، أخذ عن أمـني  ابن جنيم  )٢(

، عاملاً عامالً، ماله يف زمنه نظري، اشتهر بتصانيفه الفائقة، منـها:  الدين بن عبد العال احلنفي، وكان إماماً
الغـزي،   احلنفيـة،  تراجم يف السنية الطبقاتهـ. انظر: ٩٧٠األشباه والنظائر، والنجم الرائق، تويف سنة 

  .٣/٦٤الزركلي،  واألعالم،، ١/٢٧٥
 .٥/٢٧٧ابن جنيم،  الرائق، البحر )٣(
من أهل  ،موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب: أصويل حافظ هو: إبراهيم بن الشاطيب) ٤(

لغوي، أصويل، فقيه، صاحب النظريات الفقهية واألصولية،  ،غرناطة، كان من أئمة املالكية، شغوفاً بالعلم
الزركلـي   األعـالم، . انظـر:  ـه٧٩٠سنة -رمحه اهللا-ومن أشهر كتبه، االعتصام، واملوافقات، تويف 

 .١/١١٨كحالة،  املؤلفني، ومعجم ،١/١٧٥
 .٢/١٧) الشاطيب، املوافقات، ٥(
 .٥/١٧١ األم، الشافعي، )٦(
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  .)٢(ضرورة" لغري مباحة منفعة فيه ما -املال :أي -: "هو)١(قدامة ابن وقال
  ويتضح مما سبق أن الفرق بني مسلك احلنفية ومسلك اجلمهور ما يلي:

  اجلمهور.أن احلنفية ال يشترطون يف املال إباحة االنتفاع به شرعا خبالف  -١
أم يشترطون يف املال إمكانية االدخار، خبالف اجلمهور فإم ال يشـترطون   -٢
  ألن االدخار يف بعض األموال قد يكون سببا لفسادها. ؛ذلك

: أن الذي يظهر ترجيح ما ذهب إليه اجلمهور يف تعريـف املـال   وخالصة القول
  :ألمورٍ عدة وهي

احلصول على املنفعة وبالتايل فإن العـني   أن املقصود األساس من شراء األعيان -١
  واملنفعة ال ينفكان عن بعضهما بأي حال من األحوال.

أن قيد االدخار ال ميكن أن ينضبط أبدا فهناك من األموال ما ال يصـلح لـه    -٢
    .االدخار

  أن توسيع مفهوم املال فيه نوع من حتقيق املصاحل للناس واختاذه دولة بينهم . -٣
* * *  

  
  

                                                 
هو: موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة بن مقدام من ذرية سامل بن عمر بـن  ابن قدامة  )١(

فظ القرآن دون سـن  اخلطاب العدوي القرشي املقدسي اجلمّاعيلي أحد أئمة وشيوخ املذهب احلنبلي، ح
البلوغ وحفظ خمتصر اخلرقي وتعلم أصول الدين، وتتلمذ على يد كبار مشايخ دمشق واعالمها فنبغ، ومن 

، ٢٢/١٦٥الـذهيب،   النـبالء،  أعالم سري. انظر: ـه٦٢٠أشهر كتبه الكايف، واملغين، تويف بدمشق سنة
 .٤/٦٧الزركلي، واألعالم، 

 .٢/٥٩ابن قدامة،  اإلقناع، )٢(
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  مبحث الثانيال
  األصل في المعامالت المالية

  
إن حصول التعامالت بني الناس بالبيع والشراء وحنوها، يعد من الضرورات اليت ال 

ولذلك جاءت الشريعة اإلسالمية بتنظيم هذه التعامالت بـني   ؛يستغين عنها اإلنسان
ديـدة مل يـرِد   الناس، وضبط التداول املايل، ويف زماننا املعاصر استحدثت عقـود ج 

 -ولذلك اختلف الفقهاء يف هذه املسألة، وسيتم ؛الشرع بالنص على حلِّها أو حرمتها
  بياا فيما يلي: -بإذن اهللا

  اع يف املسألة:نـزحترير حمل ال
معاملة ورد  ةوأي ،معاملة ورد الشرع بتحرميها فهي حمرمة ةاتفق الفقهاء على أن أي
واختلفوا يف املعاملة اليت سكت عنها الشرع أو كانت  ،)١(الشرع جبوازها فهي جائزة

  :حادثة على قولني
أن األصل يف املعامالت احلل واإلباحة، وال حترم إال بوجود دليـل،   القول األول:

  .)٥(واحلنابلة )٤(والشافعية )٣(واملالكية )٢(وهذا قول مجهور الفقهاء من احلنفية
امالت احلظر إال ما ورد الـدليل جبـوازه   أن األصل يف العقود واملعالقول الثاين: 

نفي إرادة املتعاقـدين   :وإباحته، وذهب إىل هذا القول الظاهرية، ومقتضى هذا القول

                                                 
 ،احملتاج اية، و٤/٣٧٤ احلطاب، اجلليل، مواهبو ،٤/١٧٧ عابدين، ابن عابدين، ابن حاشيةانظر  )١(

 .٣/١٨٨ البهويت، كشاف القناع،و ،٣/٤٥٨ ،الشربيين
 .٤/١٧٨ابن عابدين،  حاشية ابن عابدين،و، ١٣/١٤املبسوط، السرخسي،  )٢(
 .٣/٦٧وقي، حاشية الدسوقي، الدسو، ٤/٣٧٥مواهب اجلليل، احلطاب،  )٣(
 .٢/٢١٤حاشية البجريمي، البجريمي، و، ٣/٤٥٩ ،اية احملتاج الشربيين )٤(
 .١١/٢٠٥احلجاوي،  املقنع،و، ٣/١٨٩كشاف القناع، البهويت،  )٥(



 ) ٧١العدد(  
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  .  )١(بالكلية، والتوقف عند العقود والشروط املنصوص عليها
  أدلة القول األول ومناقشتها:

  ة والعقول.استدل القائلون بأن األصل يف املعامالت اإلباحة بالكتاب والسن
  أوالً: األدلة من الكتاب:

 –كقـول اهللا   :مجيع اآليات الواردة يف وجوب الوفاء بالعقود وحفظ األمانة -١
 MN O : -تعـاىل  -، وقولـه  )٢(MZ [ \ ] _^ L :-تعاىل

P Q R S L)٣(.  
 ،أمر بالوفاء بـالعهود والعقـود   -عز وجل  -أن اهللا  :وجه الداللة من اآليات

وإطالق األمر وعدم التخصيص يـدل علـى أن    ،عن عقود وعهودواملعامالت عبارة 
  .)٤(األصل هو اإلباحة

أوفوا بالعهود اليت عاهدمتوها ربكم، والعقود اليت عاقدمتوها إياه، " :)٥(قال الطربي
وأوجبتم ا على أنفسكم حقوقًا، وألزمتم أنفسكم ا هللا فروضا، فأمتُّوهـا بالوفـاء   

هللا مبا ألزمكم ا، وملن عاقدمتوه منكم، مبا أوجبتموه لـه ـا   والكمال والتمام منكم 

                                                 
 .٥/١١اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم،  )١(
 ).١سورة املائدة من اآلية ( )٢(
 ).٨سورة املؤمنون، آية ( )٣(
 .٢٩/١٣٨ابن تيمية،  اوى،الفت جمموع )٤(
 مؤرخ الطربي، جعفر أبو باإلمام الشهري غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممدهو : الطربي )٥(

 وامللوك، األمم وتاريخ القرآن، آي تفسري عن البيان جاع مؤلفاته، أشهر من جمتهداً، وكان ،وفقيه ومفسر
 الذهيب، النبالء، أعالم وسري ،٢/٢١٢ الصفدي، للوفيات، الوايف انظر:. ـه٣١٠ سنة ببغداد وتويف

١٤/٢٦٧. 
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  .)١(على أنفسكم، وال تنكُثُوها فتنقضوها بعد توكيدها"
بأن اآليات واألحاديث الواردة يف وجوب الوفاء بالعقود  ونوقش هذا االستدالل:

ـ   اء يف والعهود وعدم الغدر تحمل على العقود واملواثيق والعهود املتوافقة مع مـا ج
  .)٢( الكتاب والسنة ال ما جاء يف غريها

 # " !M  :-تعاىل –كقوله  :اآليات الدالّة على تفصيل احملرمات وحصرها -٢
$ % & ' ( ) * + , - . / L)تعاىل -وقوله  )٣-: M¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ¯® ° ²± ³ ´ 

µ ¶ ¹¸ º » ½¼ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 
ÆÅ Ç È É Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ L)٤(.   

قد فصل احملرمات ووضحها، فدل علـى أن مـامل    -تعاىل -: أن اهللاوجه الداللة
  .)٥(يفّصله ويوضحه فاألصل فيه اإلباحة

، إال بدليل منهما أو rقال الشافعي: "وال يقال خباص يف كتاب اهللا أو سنة النيب  
  .)٦(يف واحد منهما "

رمات بالتفصيل، وأما املبـاح  بأنَّ هذه اآليات عددت احملونوقش هذا االستدالل: 

                                                 
 .٩/٤٤٧جامع البيان يف تأويل القرآن، ابن جرير الطربي، ) ١(
   .٥/١٥انظر: اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم،  )٢(
 ).١١٩سورة األنعام من، اآلية ( )٣(
 ).١٥١سورة األنعام من، اآلية ( )٤(
 .٧/١٣٠آن، القرطيب، انظر: اجلامع ألحكام القر) ٥(
 .١/٢٠٧الشافعي، ،الرسالة )٦(



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-٩٠-

  .)١(فيقيد بكل مباح نصت عليه الشريعة يف الكتاب والسنة
  .)٢( M 7 8 9 : ;L:-تعاىل -قوله  -٣

أن لفظ البيع هنا عام، فيشمل مجيع أنواع البيوع فتكون حـالال يف   :وجه الداللة
  .)٣(أصلها إال ما خصه اهللا بالتحرمي

ن البيع عام فهو خمصص مبا ذكرناه من الربا وغري ذلك وإذا ثبت أ" :)٤(قال القرطيب
كاخلمر وامليتة وحبل احلبلة، وغري ذلك مما هو ثابـت يف   :مما ي عنه ومنع العقد عليه

  .)٥(السنة وإمجاع األمة النهي عنه"
: مبثل ما نوقش به الدليل السابق بأن هذا اإلطالق يقَيد باملباحات اليت نص ونوقش

  .)٦(ارععليها الش
 @ ? < = > ; : M9  :-تعاىل -قوله  -٤

A B C D E F HG L)٧(.  
أن اهللا جعل األصل يف التجارة اليت تكون عن تراض اإلباحـة، ومل   :وجه الداللة

                                                 
   .٥/١٦ حزم، ابن األحكام، أصول يف انظر: اإلحكام )١(
 ).٢٧٥سورة البقرة من اآلية () ٢(
 .٣/١٣١ جلصاص،ا ،) انظر: أحكام القرآن٣(
 القرطيب، األندلسي اخلزرجي األنصاري فَرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو اإلمام :هو )٤(

 أشهر من فضله، ووفور اطالعه، وكثرة إمامته، على تدل مفيدة، تصانيف له العلم، يف متبحر متقن، إمام
 ،اآلخرة وأمور املوتى بأحوال التذكرة، كتاب و القرآن، ألحكام باجلامع واملسمى القرطيب تفسري: كتبه
 الذهب، شذراتو ،٤٠٧/ص فرحون ابن املذهب، الديباجانظر: . ـه٦٧١ سنة مبصر- رمحه اهللا- تويف
  .٣٣٥/  ٥ العماد، ابن

 .٣/٣٥٦اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، ) ٥(
   .٥/١٦ حزم، ابن األحكام، أصول يف اإلحكامانظر:  )٦(
 ).٢٩سورة النساء، آية () ٧(
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  .)١(يقيد التراضي اجلائز شرعاً، بل تركه إلرادة املتعاقدين
كم عمـوم يف  إال أن تكون جتارة عن تراض من -تعاىل -"وقوله  :)٢(قال اجلصاص

يف اقتضـاء   )وأحل اهللا البيع( :-تعاىل -إطالق سائر التجارات وإباحتها وهو كقوله 
  .)٣(عمومه إلباحة سائر البيوع إال ما خصه التحرمي"

أيضا مبثل ما نوقش به الدليل السابق، بأن املباحات قد نص عليها الشارع  ونوقش:
  .)٤(أخرى فيقيد ا يف أدلَّة

  ألدلة من السنة:ثانياً: ا
 ؛األحاديث الدالة على وجوب الوفاء بالعهد وامليثاق، والتحذير من ضد ذلك -١

رضـي  -ملا فيه من التشبه خبصال املنافقني، ومن أمثلة ذلك: حديث عبد اللَّه بنِ عمر 
افقًا خالصا، ومـن  أَربع من كُن فيه كَانَ منr" : قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ،-اهللا عنهما

  ،ثَ كَـذَبدا: إذَا حهعدى يتفَاقِ حالن نلَةٌ مصخ يهف تكَان نهنلَةٌ مصخ يهكَانَ ف
"رفَج ماصإِذَا خو ،رغَد داهإِذَا عو ،لَفأَخ دعإِذَا و٥(و(.  

على وجوب الوفاء بـالعهود،  أن هذا احلديث الشريف وأمثاله يدل  :وجه الداللة
والتحذير من ضد ذلك، وهذه األدلة جاءت عامة فتشمل املعامالت، والعقـود الـيت   

                                                 
 .١/٥٢٣ابن العريب،  القرآن، أحكام) انظر: ١(
 انتهت حنفي، فقيه باجلص، العمل إىل نسبةً اجلصاص، زيالرا علي بن أمحد بكر هو أبواجلصاص: ) ٢(

 وأحكام الشيباين، احلسن بن حملمد الكبري اجلامع شرح: كتبه أشهر من بغداد، يف املذهب إمامة إليه
/ ٣ الذهب، شذراتو العماد، ابن املفسرين، طبقات انظر: الداودي،. ـه٣٧٠سنة ببغداد تويف القرآن،

٧١. 
   .٣/١٣١اجلصاص، أحكام القرآن، ) ٣(
   .٥/٢٠ حزم، ابن األحكام، أصول يف انظر: اإلحكام )٤(
واللفـظ لـه،    ٢٤٥٩رقم  ،٣/١٣١ إمث من عاهد مث غدر، :باب ،اجلزية :البخاري، كتابأخرجه  )٥(
 .١٠٦، رقم ١/٧٨بيان خصال املنافق، :باب ،اإلميان :مسلم، كتابو



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-٩٢-

  .)١(اتفق الناس على الوفاء ا
"فذم الغادر، وكل من شرط شرطاً مث نقضه فقد غدر، فقد جاء  :)٢(قال ابن تيمية

  .)٣("، والعقودهود والشروط، واملواثيقالكتاب والسنة باألمر بالوفاء بالع
بأنَّ العقود واملواثيق اليت جيب الوفاء ا هي الـيت نـص    ونوقش هذا االستدالل:

  .)٤(الشارع على صحتها وجواز التعاقد عليها
جاَءتنِي برِيرةُ فَقَالَت: كَاتبت أَهلي عن عائشةَ قَالَت:  ،قصةُ برِيرةَ الْمشهورةُ -٢

أَعـدها لَهـم   أَواقٍ في كُلِّ عامٍ أُوقيةٌ فَأَعينِينِي، فَقَالَت: إنْ أَحب أَهلُك أَنْ  علَى تسعِ
ؤك لي فَعلْت، فَذَهبت برِيرةُ إلَى أَهلها، فَقَالَت لَهم: فَأَبوا علَيها، فَجاَءت ويكُونَ وال

ولُ اللَّهسرو مهدنع نم r َذ تضرع ي قَدإن فَقَالَت ،سالا إالَّ جوفَـأَب ،هِملَيع كأَنْ  ل
يها واشترِطي لَهم الْوالَء، "خذ فَقَالَ: rالنبِيt   ُء، فَأَخبرت عائشةُيكُونَ لَهم الْوال

في الناسِ فَحمد اللَّـهr   ثُم قَام رسولُ اللَّه فَفَعلَت عائشةُ، ُء لمن أَعتق، فَإِنما الْوال
: "أَما بعد ما بالُ رِجالٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست في كتابِ اللَّه، وأَثْنى علَيه، ثُم قَالَ

مائَةَ شرط قَضاُء اللَّـه   ما كَانَ من شرط لَيس في كتابِ اللَّه فَهو باطلٌ، وإِنْ كَانَ

                                                 
 . ١/٩٠انظر: شرح صحيح البخاري البن بطال،  )١(
أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن جمد الدين أيب الربكات عبد  شيخ اإلسالم تقي الدين هوابن تيمية:  )٢(

السالم بن أيب حممد عبد اهللا بن أيب القاسم اخلضر بن حممد بن اخلضر بن علي بن عبد اهللا ابن تيمية احلراين 
يذكر أن عدد شيوخه أكثر مـن   ،إماماً جمتهداً مثّ الدمشقي، إذا أطلق شيخ اإلسالم فإنه هو املقصود، كان

مائيت شيخ، وأفىت الناس وهو مل يتجاوز العشرين من عمر، وتعرض لعدة ابتالءات وحمن، تويف يف دمشـق  
احلنابلـة،   طبقات وذيل ،٢٥/١٤ابن كثري، والنهاية،  البدايةانظر:  هـ.٧٢٨عام  - رمحه اهللا-مسجوناً 

 .١/٧١الشوكاين،  لطالع،ا والبدر ،١/٣٢٣ابن رجب، 
 .٢٩/١٤٨ ،ابن تيمية جمموع الفتاوى، )٣(
   .٥/٢٨ حزم، ابن األحكام، أصول يف انظر: اإلحكام )٤(
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إِنو ،ثَقأَو طُ اللَّهرشو ،قق"أَحتأَع نملَاُء لا الْو١(م(.  
أن كل الشروط والعقود واملعامالت املسكوت عنها ومل يرد الشرع  :وجه الداللة

  حكم اهللا . :أي ."كتاب اهللا": rبتحرميها تدخل يف معىن قوله 
يطلق على كالمه وعلى حكمه الذي حكم  -سبحانه  -فكتابه " :)٢(قال ابن القيم

به على لسان رسوله، ومعلوم أنَّ كلَّ شرط ليس يف حكم اهللا فهو خمالف له فيكـون  
قد حكم بأن الوالء للمعتق، فشرطُ خـالف ذلـك    rباطالً، فإذا كان اهللا ورسوله 

ما سكت عن حترميه من العقـود   يكون شرطا خمالفا حلكم اهللا، ولكن أين يف هذا أنَّ
  .)٣(والشروط يكون باطالً حراماً؟"

) الوارد يف احلديث هو القرآن الكرمي وسـنة  كتاب اهللا(ـ بأنَّ املقصود ب ونوقش:
  . )٤(حيل من العقود إال ما دلَّ الدليل عليه فقط ، وبناًء عليه فإنه الr النيب

٣-  فورِو بنِ عمعن عt ولَ اللَّهسأن ر r قـال ،    نـيب زـائج ـلْحالص" :
نيملسال ، إِالَّالْمح مرا حلْحا"الًصامرلَّ حأَح ٥(، أَو(.    

                                                 
 ،٢١٦٧، رقـم  ٣/٧٣ إذا اشترط شروطا يف البيع ال حتل، :البيوع، باب :كتاب ،البخاري أخرجه) ١(

 .١٥٠٤ رقم ،٢/١١٤٢ إمنا الوالء ملن أعتق، :باب ،العتق :كتاب ،مسلمواللفظ له، و
اإلمام العالمة مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي إمام اجلوزية وابن قيمها،  هو :ابن القيم) ٢(

ومسع احلديث واشتغل بالعلم وبرع يف علوم متعددة ال سيما علم التفسري واحلديث واألصلني وتتلمذ على 
ه علماً مجا مع ما سلف له من االشتغال فصار فريـداً يف  يد ابن تيمية والزمه إىل أن مات الشيخ فأخذ عن

بابه يف فنون كثرية وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثري وكتب خبطه احلسن شيئاً كـثرياً، تـويف   
 .٢/٢٧٠الوايف للوفيات، الصفدي، و، ٤/٢١. انظر: الدرر الكامنة، ابن حجر، ـه٧٥١بدمشق سنة 

 .٢٦٢/ ١ لقيم،ا ابن إعالم املوقعني، )٣(
 .٥/١٣انظر: اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم،  )٤(
ابن و)، ١٣٥٢( ، رقم٣/٦٣٤ الصلح بني الناس حديث، :األحكام، باب :كتاب ،الترمذي أخرجه )٥(

 البيوع، :كتاب ،قطين الدارو، واللفظ له )٢٣٥٣رقم ( ،٢/٧٨٨ الصلح، :األحكام، باب :، كتابهماج
قـال   )،٨٧٦رقـم (  ،٦/٦٥ ،صـلح املعاوضـة   :الصلح: باب :كتاب ،لبيهقياو)، ٩٨رقم ( ،٣/٢٧

 .٤/١٠١، احلاكم، "وقال احلاكم: "صحيح على شرط الشيخني الترمذي: حسن صحيح،



 ) ٧١العدد(  
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ومل يـذكر   ،ما أحله اهللا وما حرمـه  :الصلح قسمني r قسم النيب :وجه الداللة
  .)١(املسكوت عنه، فدل على أن األصل فيه اجلواز

فهذا يف الشروط اجلـائزة يف   "سلمون على شروطهمامل" :وقوله: ")٢(قال اخلطايب
مـن الوفـاء    -تعـاىل  -حق الدين دون الشروط الفاسدة وهذا من باب ما أمر اهللا 

  .)٣(بالعقود"
بأنَّ اإلطالق الوارد يف احلديث يقيد بالنصوص الواردة يف إباحة العقـود  ونوقش: 

  .)٤(املنصوص عليها يف الكتاب والسنة
  من املعقول:ثالثاً: الدليل 

إن مما يؤيد أن األصل يف املعامالت والعقود اإلباحة أن وجوده كـان قبـل ورود   
أو  ،الشرع، فلذلك يحكم بأصل اإلباحة حىت يرد النص بالتحرمي أو تقتضيه املصـلحة 

  .)٥(يكون التحرمي موافقاً ملقصد الشارع
ليت ليسـت منصوصـا   بأنه قد وردت األدلة اليت تحرم العقود والعهود ا ونوقش:

عليها يف القرآن والسنة، وبالتايل فإنَّ املسألة مل تعد على األصـل الـذي ذكـروه يف    

                                                 
   .٢٩/١٥٠ ،تيمية ابن الفتاوى، جمموع )١(
 حبصا اخلطايب البسيت خطاب بن إبراهيم بن حممد بن محد سليمان أبو احملدث هواخلطايب:  )٢(

 يف رحل قد وكان األفغان، بالد من بِست منطقة من شاعر، لغوي، أديب، فقيه، حمدث، التصانيف،
 السنن، معامل مصنفاته، أشهر ومن وصنف، العلم، من فنون يف ألف مث وطوف، العلوم، وقراءة احلديث
 شذراتو ،١٧/٢٣ الذهيب، النبالء، أعالم سريانظر: . ـه٣٨٨- رمحه اهللا- تويف احملدثني، وغريب
  .٣/١٥٠ العماد، ابن الذهب،

 .٤/١٦٦معامل السنن، اخلطايب،  )٣(
 .٥/١٣ حزم، ابن األحكام، أصول يف انظر: اإلحكام )٤(
 .٢/٣٠٥ ،الشاطيب املوافقات، )٥(
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  .)١(استدالهلم
  أدلة القول الثاين ومناقشتها:

  استدل القائلون بأن األصل يف املعامالت التحرمي بالكتاب والسنة.
  أوالً: األدلة من الكتاب:

ــه  -١ ــاىل–قول  + * ( ) ' & % $ # " !M  :-تع
, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 
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\ ^] _ ` a b c L)٢(.  
ومـن أراد أن يبـيح    ،أن اهللا أخرب يف هذه اآلية أن الدين قد اكتمل :وجه الداللة

  .)٣(ريح هذه اآليةفقد خالف ص r شرطاً أو عقداً ليس يف كتاب اهللا وال سنة نبيه
بأن معىن الكمال يف اآلية أن اهللا أباح كل ما فيه مصلحةٌ وخيـر للنـاس،    نوقش:

  .)٤(فأوضح اهللا ما هو حمرم، وما هو واجب، وأما ما سكت عنه فاألصل فيه اإلباحة
 £ ¢ ¡ � {~ | } Mv xw y z :-تعاىل–قال  -٢
¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® °¯ ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 

                                                 
 .٥/١٤انظر: اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم، ) ١(
  ).٣سورة املائدة، من اآلية () ٢(
 .٥/١٢حزم، ابن،األحكام أصول يف اإلحكامانظر: ) ٣(
 .١/٥٥ ابن القيم، انظر: إعالم املوقعني، )٤(



 ) ٧١العدد(  
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أن اهللا بين يف اآلية أنه وضح حدود الشرع، وما حيل وما حيرم فـال   :وجه الداللة

  .)٢(جيوز التعدي على ذلك
بأنَّ تعدي حدود اهللا املذكور يف اآلية إما بتحرمي ما أحل اهللا، أو بتحليل ونوقش: 

رميه فال يدخل يف هذه اآلية، بـل إن  ما حرمه، وأما ما سكت عنه الشرع ومل يبين حت
  .)٣(حترمي ما سكت عنه الشرع يعد نوعاً من التعدي على حدود اهللا

  ثانياً: األدلة من السنة:
من عملَ عملًا لَيس علَيـه أَمرنـا، فَهـو    " :قال rأن النيب  tعن عائشة  -١
"د٤(ر(  .  

ود املنصوص عليها يف القرآن والسنة فإنـه  أنَّ كل عقد ليس من العق :وجه الداللة
  .)٥(من املعامالت الْمحدثة املردودة

"فصح ذا النص بطالن كل عقد عقده اإلنسان والتزمه إال مـا   :)٦(قال ابن حزم 

                                                 
 ).٢٢٩سورة البقرة، اآلية ( )١(
 .٥/١٣ حزم، ابن ،األحكام أصول يف انظر: اإلحكام )٢(
 .١/٢٨٨انظر: السابق:  )٣(
 رقم ،٣/١٨٤إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، :الصلح، باب :البخاري، كتاب أخرجه )٤(
 .واللفظ له )١٧١٨( ، رقم٣/١٣٤٣ نقض األحكام الباطلة، :األقضية، باب :كتاب ،)، ومسلم٢٧٩٧(
 .٥/٣٢ حزم، ابن األحكام، أصول يف اإلحكامانظر:  )٥(
علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي، الظاهري، ولد يف مدينة قرطبـة، ونشـأ    هوابن حزم:  )٦(

ملذهب الظاهري ويعد أبرز أئمة هذا املذهب حىت عرف بابن حزم الظّاهري، شافعي املذهب مث انتقل إىل ا
تفرغ ابن حزم للعلم والتأليف من أشهر مؤلفاته: الفصل يف امللَلْ واألهواء والنحـل؛ واحمللّـى باآلثـار،    

ب، ابـن  الديباج املذهو. انظر: ـه٤٥٦بأشبيليه سنة  -رمحه اهللا -واإلحكام يف أصول األحكام، تويف 
 .١٨/١٨٤ سري أعالم النبالء، الذهيب،و، ١/٨٩فرحون 
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  .  )١(بامسه أو بإباحته التزامه بعينه"صح أن يكون عقداً جاء به النص أو اإلمجاع بإلزامه 
أي: شرعنا، فيدخل فيه الكتاب، والسنة،  ."يف أمرنا": r بأن قول النيب ونوقش:

والقواعد املنظمة هلما، ويدخل فيه ما استنبط منهما، وليس املقصود ذه العبارة النبوية 
  .)٢(ذات النص الدال على العقد أو الشرط أو املعاملة فقط

مث  هللا وأثىن عليه مبا هو أهلـه افحمد  خطب rأن رسول اهللا  tعن عائشة  -٢
فإِنه  -تعاىل -فَما بالُ أَقْوامٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست في كتابِ اللَّه  ،أَما بعد" :قال

ثَقأَو طُ اللَّهرشو قأَح اُء اللَّهقَض ،طرائَةَ شكَانَ م لَولٌ واط٣("ب(.  
د، أو عهـد، أو معاملـة،   : أن لفظ الشرط عام، فيدخل فيه كل عقوجه الداللة

وبالتايل فإن النص صريح بتحرمي كل ذلك، واملنع منه إذا مل يكن منصوصاً عليـه يف  
  .)٤(كتاب اهللا

فـأي شـرط    ،حكم اهللا :أي .بأن معىن "كتاب اهللا" الواردة يف احلديثنوقش: 
ود خيالف حكم اهللا فهو باطل، وإنَّ اآليات واألحاديث الواردة يف وجوب الوفاء بالعق

  .)٥(والعهود لعلمنا أن عموم العقود املباحة تدخل يف هذا النص العام
  الترجيح:

من خالل استعراض األقوال واألدلة واملناقشة يترجح عند الباحـث القـول األول   
  :وذلك ملا يلي ؛القاضي بأن األصل يف العقود واملعامالت اإلباحة

                                                 
 .٥/٣٢ ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، )١(
 .١/١٧٧ ،رجب ابن واحلكم، العلوم جامع )٢(
رقم  ،واللفظ له ١٠٦/  ٢ ،إذا اشترط شروطا يف البيع الحتل :باب ،البيوع :كتاب،أخرجه البخاري )٣(
 ).١٥٠٤( رقم ،١١٤١/  ٢ ،تق، باب إمنا الوالء ملن أعتق)، ومسلم يف كتاب الع٢١٦٨(
 .٥/١٤ حزم، ابن ،األحكام أصول يف انظر: اإلحكام )٤(
 .١/٥٦ القيم، ابن إعالم املوقعني،انظر: ) ٥(



 ) ٧١العدد(  
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لى ظاهر النص يتعارض مـع  إن األصل الذي يتمسك به الظاهرية وهو الوقوف ع -١
أيضاً مع اهلـدف   االجتهاد الذي جاءت الشريعة بتقريره واحلث عليه، وال يتالءم

ن إإذ  ؛الذي تسعى الشريعة إليه، وهو حتقيق مصاحل العباد ونفي احلـرج عنـهم  
اجلمود يؤدي إىل عنت ومشقة على الناس، وهذا يتعارض مع مقاصـد الشـريعة   

  الغراء.
ولذلك جاءت الشريعة بتفصيل الْمحرم كمـا   ؛لكثرته ؛ال ميكن حصرهإنَّ املباح  -٢

  .M* + , - . / L  :-تعاىل -يف قوله 
إنه ليس يف الشرع ما يدل على حترمي جنس العقود إال عقودا معينـة ورد الـنص    -٣

، فانتفاء دليل التحرمي دليل على عدمه "فثبت باالستصـحاب العقلـي،   بتحرميها
الشرعي عدم التحرمي، فيكون فعلها إما حالالً، وإما عفواً كاألعيان وانتفاء الدليل 

  .)١(اليت مل حترم"
* * *  

                                                 
 .٢٩/١٥٠ ،ابن تيمية الفتاوى، جمموع )١(
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  المبحث الثالث
  ضوابط المعامالت المالية

  
إن الشريعة اإلسالمية اهتمت باملال، وأوضحت العالقة الفطرية بني املـال وبـني   

 Mp q r s t u v w :-تعـاىل  -اإلنسان كما قال 
x y z { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ 

¦¥ § ̈ © ª « L)١(.  
 من الدنيا، باعتباره احلياة زينة ضمن املال -تعاىل - اهللا ذكر : "فقد)٢(قال ابن كثري

 على والتكبر واخليالء، للفخر، يكون املال، وتارة والبنني، وحب كالنساء :املالذ أنواع
 وصـلة  القربـات،  يف للنفقة يكون وتارة فهذا مذموم، الفقراء على والتجرب الضعفاء،
  .)٣(شرعا" حممود ممدوح فهذا والطاعات الرب، ووجوه األرحام

إنّ املال به قوام احلياة، وبه تتحقق مقاصد كثرية لإلنسان من املسـكن وامللـبس   
والطعام والشراب وغري ذلك، بل إن املال تتحقق به معونة الفقراء، واملساكني، وسداد 

ولذلك جاءت الشريعة اإلسالمية بضـبط   ؛لكرباتديون املعسرين، وتفريج كثري من ا
التعامالت املالية، وكيفية كسب املال، حىت يتمكَّن املسلم من احلصول عليه من خالل 

الضوابط املتعلقة باملعامالت املالية مـن  عرض  -بإذن اهللا -طُرق شرعية مباحة، وسيتم
                                                 

 ).١٤سورة آل عمران، اآلية ( )١(
مر بن كثري بن ضوء بن كثري بن زرع القرشـي املعـروف   هو: أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن ع )٢(

وفقيه، ومفت، وحمدث، وحافظ، ومفسر، ومؤرخ، وعامل بالرجال، ومشـارك يف   ،بـ(ابن كثري)، عامل
 الـدرر هـ. انظر: ٧٧٤اللغة، من أبرز كتبه، تفسري القرآن العظيم، والبداية والنهاية، تويف بدمشق سنة 

 .١/١١٠الداودي،  املفسرين، قاتوطب، ١/١٧ابن حجر،  الكامنة،
 .٢/١٩ابن كثري،  العظيم، القرآن تفسري )٣(



 ) ٧١العدد(  
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  خالل ما يلي:
  غش والكذب.الضابط األول: أن تكون املعاملة خالية من ال

إن من أهم ضوابط املعامالت املالية أن ختلو من الغش والتدليس والكذب علـى   
  اآلخرين، فبعض الباعة يتخذ الكذب مطيةً لتصريف منتجام.

  تعريف الغش لغة واصطالحا:
لٍ الْغين والشني أُصولٌ تدلُّ علَى ضعف في الشـيِء واسـتعجا  " :الغش يف اللغة

"يه١(ف(.  
  .)٢(الغش: نقيض النصح، وهو مأْخوذ من الغشش وهو املَشرب الكدر"" :وقيل  

الْغش والتدليس في الْبيعِ بِمعنى واحد وهو: إبداُء الْبائعِ ما يوهم " :ويف االصطالح
هبِيعي مالًا فكَم ع مكَت ا أَوبكَاذبِه٣("ي(.  

وخلـط   "الغش: بكسر الغني اخلداع و التغرير، وهو إظهار غري احلقيقـة  :وقيل
  .  )٤(الشيء مبا يرده أو ينقص قيمته واخلروج عن حسن النية يف التعامل"

فهذه التعريفات االصطالحية ال خترج عن وصف الغش بعدم إظهار احلقيقة فيمـا  
  قيمة، أو متنع من الشراء. يتعلق باملبيع، وكتم عيوبه اليت تنقص ال

  حكم الغش:
وردت نصوص متضافرة عدة يف النهي عن الغش، ووجوب الصدق واألمانـة يف  
التعامالت عامة، ويف التعامالت املتعلقة بالبيع والشراء خصوصاً، ومن ذلك على سبيل 

                                                 
 مادة (غشش). ٤/٣٨٣ابن فارس،  اللغة، مقاييس )١(
 (غشش). ٦/٣٢٣ منظور، ابنلسان العرب،  )٢(
 .٢٧١ص األنصاري، حممد شرح حدود ابن عرفة، )٣(
 .٣٣١قلعجي، ص الفقهاء، لغة معجم )٤(
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  :التمثيل ال احلصر
  .)١(Mk l m n oL : -تعاىل–اهللا  ولق -١

التعامل  :عن أكل أموال الناس بالباطل، ومن صور ذلك U وجه الداللة: ى اهللا
  .)٢(والشراء، والتسويق، وغريها من املعامالت املالية ،بالغش واخلداع يف البيع

فتأويل الكالم: وال يأكلْ بعضكم أموال بعـضٍ فيمـا بيـنكم    " :)٣(قال الطربي
  بالباطل.

  .)٤( آلكليه""وأكله بالباطل": أكله من غري الوجه الذي أباحه اهللا
البيعان بِاخليارِ مـا لَـمr :"   ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهt عن حكيمِ بنِ حزامٍ  -٢

فَإِنْ صدقَا وبينا بورِك لَهما في بيعهِما، وإِنْ كَتما  -أَو قَالَ: حتى يتفَرقَا  -يتفَرقَا، 
ب قَتحا مكَذَبا"وهِمعيكَةُ ب٥(ر(.  
اهللا جعل الربكة يف البيع تكون بالصدق والبيان، وجعل حمق بركة أن  وجه الداللة:

  .)٦(البيع مترتبة على الغش واخلداع والكتمان
ـ  rأَنَّ رسولَ اِهللا  tعن أَبِي هريرةَ  -٣ يهف هدلَ يخامٍ فَأَدطَع ةربلَى صع را، م

                                                 
 ).١٨٨ية (البقرة، اآل سورة )١(
 .١/٢١٠يل، البغوي، نـزانظر: معامل الت) ٢(
هو: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الشهري باإلمام أبو جعفر الطـربي، مـؤرخ   الطربي  )٣(

وكان جمتهداً، من أشهر مؤلفاته، جاع البيان عن تفسري آي القرآن، وتاريخ األمم وامللوك،  ،ومفسر وفقيه
الـذهيب،   النـبالء،  أعالم وسري، ٢/٢١٢الصفدي،  للوفيات، الوايف. انظر: ـه٣١٠وتويف ببغداد سنة 

١٤/٢٦٧. 
 .٣/٥٤٩الطربي، القرآن،  تأويل يف البيان جامع )٤(
 ،)٢٠٧٩، رقـم ( ٣/٥٨ إذا بين البيعان ومل يكتما ونصحا، :البيوع، باب :كتاب ،أخرجه البخاري )٥(

 ).٣٨٥٨( رقم ،٣/١١٦٤  البيع والبيانالصدق يف :باب، البيوع :كتاب وأخرجه مسلم،
   .١٠/١٧٦انظر: شرح صحيح مسلم، النووي ) ٦(



 ) ٧١العدد(  
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الَتلَالً فَنب هابِعفَقَالَ:  أَصاُء يمالس هتابامِ؟" قَالَ: أَصالطَّع باحا صذَا يا هولَ "مسا ر
  .)١("اس، من غَش فَلَيس مني جعلْته فَوق الطَّعامِ كَي يراه الناِهللا، قَالَ: "أَفَال
البيع ليس على منهجه وطريقته، وهذا  بين أن الغاش يف r: أن النيب وجه الداللة

  .)٢(فيه حتذير شديد من هذا الفعل املذموم
فهذه األدلة من الكتاب والسنة تدل على حترمي الغش واخلداع والتدليس، وبالذات 

  فيما يتعلق باألمور املالية.
صوراً من الغش يف اجلانب التطبيقي، جند أا تنطبـق علـى    )٣(وقد ذكر (الغزايل)

  رسات التسويقية الواقعية، ويمكن إمجال هذه الصور فيما يلي:املما
  أن ال يثين على السلعة مبا ليس فيها. )١
  أن ال يكتم من عيوا وخفايا صفاا شيئا أصالً. )٢
  أن ال يكتم من وزا ومقدارها شيئاً أصالً. )٣
  .(٤)أن ال يكتم من سعرها ما لو عرفه املشتري المتنع عنها )٤

  .تكون السلعة املراد بيعها حمرمة يف ذاا أالَّ :الضابط الثاين
إن احملرمات يف اجلملة إما أن تكون حمرمات لذاا أو حمرمات لغريها، فمـن األول  

                                                 
 ).١٠٢رقم ( ،١/٩٩من غش فليس منا، :اإلميان، باب :كتاب،أخرجه مسلم )١(
 .٣/١١٨انظر: معامل السنن، اخلطايب، ) ٢(
يسابوري الشـافعي، الزم  أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزايل الطوسي الن :هوالغزايل  )٣(

حىت صار عني املناظرين، من  ،ومهر يف الكالم واجلدل ،فربع يف الفقه يف مدة قريبة ،إمام احلرمني اجلويين
إحياء علوم الدين) وقد اشتمل على خري كثري ولكنه وقع يف زالت انتقـده عليهـا   ( أبرز مؤلفاته كتاب

 ،١٩/٣٢٢ ،الذهيب . انظر: سري أعالم النبالء،ـه٥٠٥العلماء كالتصوف والفلسفة، تويف يف طوس سنة 
   .١/٩٨ابن خلكان،  األعيان، ووفيات

 .٢/٧٥الغزايل،  الدين، علوم إحياء) انظر: ٤(
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ملا فيـه مـن    ؛ير والربا وحنوها، مما كانت علة حترميه تنبع من ذاتهنـزبيع اخلمر واخل
احلرير اجلواز ولكن ملـا   مفسدة ظاهرة، ومن الثاين: بيع احلرير للرجال فاألصل يف بيع

  .)١(اقترن بالتشبه بالنساء حرم لسببٍ خارج عنه ال يف ذاته
  :واألصل يف حترمي بيع احملرمات عدة أدلة منها

 + * ( ) ' & % $ # " !M :-تعاىل -قول اهللا  -١
, - . / 0 L)٢(.   

مـن الضـرر    ملا فيها ؛: إنّ احملرمات املنصوص عليها تعد حمرمةً لذااوجه الداللة
  .)٣(الظاهر على النفس واملال والعقل والدين

أي: القمـار،   . U : M! " # $ % & L"قولـه   :)٤(قال البغوي
ألم كانوا ينصبوا، واحدها نصب بفـتح   ؛واألنصاب، يعين: األوثان، مسيت بذلك

النون وسكون الصاد، ونصب بضم النون خمففا ومثقال، واألزالم، يعين: القداح الـيت  
زمل، رجس، خبيث مستقذر، من عمل الشيطان، من تزينيه،  :واحدها ،يستسقون ا

  .)٥(فاجتنبوه، رد الكناية إىل الرجس، لعلكم تفلحون"
                                                 

 .٢/١٠٨ القيم، ابن املوقعني، انظر: إعالم )١(
 ).٩٠سورة املائدة، اآلية ( )٢(
   .٢/١٤٢يل، البيضاوي، نـزانظر: أنوار الت) ٣(
اإلمام احلافظ، الفقيه اتهد: حمي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد البغـوي   هو :البغوي )٤(

وهو أحـد   ،الشافعي ويلقب بركن الدين، والبغوي: نسبة إىل بلدة خبراسان بني مرو وهراة يقال هلا "بغ"
ـ  هما، وكشـف  العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز، والسنة النبوية، بالعكوف على دراستهما، وتدريس

السنة، وبركن الدين، وكان سيدا، إماما، عاملًا  يكان يلقب مبحيليف فيهما، وكنوزمها، وأسرارمها، والتأ
يل، وشرح السنة، تويف خبراسان سـنة  نـزعالمة، زاهدا، قانعا باليسري، من أبرز مؤلفاته، تفسري معامل الت

 .١٦١الداودي، ص املفسرين، وطبقات ،١٩/٤٣٩الذهيب،  النبالء، أعالم سري، انظر: ـه٥١٦
 .٢/٨١ البغوي، يل،نـزمعامل الت )٥(
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 :وهو مبكـة  ،يقول عام الفتح rأنه مسع رسول اهللا  tعن جابر بن عبد اهللا  -٢
"الْخةَ، وتيالْمرِ ومالْخ عيب مرح اَألزنـإِنَّ اللَّهو ،يرامنيلَ» صفَق:    ـولَ اللَّـهسا ري

،اسا النبِه بِحصتسيو ،لُودا الْجبِه نهديو ،فُنا السطْلَى بِهي هفَإِن ةتيالْم ومحش تأَيأَر 
اللَّه الْيهود، إِنَّ اللَّـه   عند ذَلك: "قَاتلَ r هو حرام"، ثُم قَالَ رسولُ اللَّه "ال فَقَالَ:

"هنفَأَكَلُوا ثَم وهاعب ثُم لُوهما أَجهومحش هِملَيع مرا ح١(لَم(.  
ير، وامليتـة،  نــز يف هذا احلديث دليلٌ على حترمي بيع اخلمر، واخل :وجه الداللة

  .)٢(لألضرار املترتبة عليها يف أعياا ولذواا ؛واألصنام
  .الضابط الثالث: خلو املعاملة من الغرر الكثري

إن من أهم الضوابط املتعلقة باملعامالت املالية ككل خلوها من الغرر الكثري، وأمـا  
  ألنه ليس مؤثراً وال ختلو منه معاملةٌ غالباً. ؛الغرر اليسري فال بأس به

  تعريف الغرر لغةً واصطالحاً:
اخلطـر والغفلـة وخفـاء     :لها حول معىنله عدة معان تدور ك :الغرر يف اللغة

  .)٣(العاقبة
فال يبعد كثريا عن املعىن اللغوي، وقد عرفه الفقهـاء بعـدة   ، وأما يف االصطالح

تعريفات متقاربة، من أشهرها وأمجعها ما ذهب إليه السرخسي احلنفي حيث قـال يف  

                                                 
 :)، ومسلم، كتـاب ٢٢٣٦، رقم (٣/٨٤،بيع امليتة واألصنام :البيع، باب :أخرجه البخاري، كتاب )١(

 ).١٥٨١، رقم (٣/١٢٠٧ حترمي بيع اخلمر وامليتة، :باب ،البيع
   .٢/١٤٢ البيضاوي، يل،نـزالت انظر: أنوار )٢(
 ١/٥٥ابـن منظـور،    العرب، لسانو ،مادة (غرر) ٤/٣٨١ ،ابن فارس ،اللغة مقاييس معجمانظر:  )٣(

 مادة (غرر).



 الباحث/ إبراهيم بن علي بن حممد السفياين  ضوابط املعامالت املالية عند الفقهاء  ثأحبا
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  .)١(تعريفه: "ما يكون مستور العاقبة"
"والغـرر هـو اهـول     :ذكره ابن تيمية حيث قالويقترب من هذا التعريف ما 

  .)٢(العاقبة"
ومن خالل التعريفني اللغوي واالصطالحي يتبني اتفاقهما على أن الغرر يفضي إىل 

ن بيوع الغرر ال ختلو مـن اجلهالـة يف   إإذْ  ؛خفاء العاقبة، وهو أمر مشاهد وصحيح
  من متعلقات البيع.أو تسليم املبيع، أو غريها  ،الثمن، أو املُثْمن

ملا يفضي إليه من الضرر احملَقَّـق ممـا    ؛وقد تضافرت األدلة على حترمي الغرر الكثري
اع واالختالف الذي جاءت الشريعة بدفعه ومنع كل ما يوصـل  نـزيورِث الظلم وال

  إليه.
 :ومستند هـذا اإلمجـاع   ،)٥(اإلمجاع على ذلك )٤(والنووي )٣(وقد نقل ابن رشد

                                                 
 .١٣/٢٩٤السرخسي، املبسوط،  )١(
 .١/١١٦ابن تيمية، القواعد النورانية، )٢(
شـيخ   هو: ابن رشد احلفيد العالمة فيلسوف الوقت أبو الوليد حممد بن أيب القاسم أمحد بنابن رشد  )٣(

املالكي أيب الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطيب، عرض الـموطّأ علـى والده ومتيز يف الطب، 
والفلسفة، وعلوم األوائل حتـى صار يضرب به  ،ودرس الفقه حتـى برع، وأقبل علـى علـم الكالم

اب الــمقدمات  الـمثل، ومن تصانـيفه كتاب التـحصيل مجع فـيه اختالف العلـماء، وشرح كت
 ،٤٢٦، ١٦الـذهيب،   النبالء، أعالم سري. انظر: ـه٥٩٥تويف مبراكش سنة  ،وبداية اتهد ،فـي الفقه

  .٢/٨١الصفدي، و للوفيات، الوايفو
هو اإلمام أبو زكريا، حميي الدين، يحيى بن شرف بن مرِي بن حسن بن حسني بن حممد بن النووي:  )٤(

يف شىت صنوف  -رمحه اهللا-مث الدمشقي، نسبةً إىل نوى من أعمال دمشق، برع  مجعة بن حزام، النووي،
العلم، من فقه وحديث ولغة. واشتهِر بالزهد والتقوى والورع، واألمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر،    
والنصح لألئمة، وهو من كبار حمققي املذهب الشافعي، من أشهر كتبه: شرح صحيح مسـلم، وروضـة   

، بنـوى سـنة   -رمحـه اهللا -واألذكار، وكتاب اموع شرح املهذب تويف قبل إمتامه، تـويف   الطالبني،
 اإلمام ترمجة يف الطالبني حتفة ،٢٥السيوطي ص ،النووي اإلمام ترمجة يف السوِي املنهاج. انظر: ـه٦٧٦
 .٤٤ابن العطَّار، ص الدين، حميي

 .٩/٢٥٨ النووي، ،واموع، ٢/١٨٥ رشد، ابن ،بداية اتهد ) انظر٥(
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  .)١("الْحصاة، وبيعِ الْغررِ نهى عن بيعِ" :rأن النيب  tريرة حديث أيب ه
وهلذا  ؛فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع" قال النووي يف شرحه للحديث:

كبيع اآلبق واملعدوم واهول وما  :قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثرية غري منحصرة
ائع عليه وبيع السمك يف املاء الكثري واللنب يف ال يقدر على تسليمه وما مل يتم ملك الب

الضرع وبيع احلمل يف البطن وبيع بعض الصربة مبهما وبيع ثوب من أثواب وشاة من 
ألنه غرر من غري حاجة وقد حيتمل بعـض   ؛وكل هذا بيعه باطل ،شياه ونظائر ذلك

اة احلامل واليت كاجلهل بأساس الدار وكما إذا باع الش :الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة
وألن احلاجة تدعو  ؛ألن األساس تابع للظاهر من الدار ؛يف ضرعها لنب فإنه يصح للبيع

وكذلك أمجع املسلمون على  ،إليه فإنه ال ميكن رؤيته وكذا القول يف محل الشاة ولبنها
أم أمجعوا على صحة بيع اجلبة احملشوة وإن مل يـر   :منها ،جواز أشياء فيها غرر حقري

وأمجعوا على جواز إجارة الـدار والدابـة    ،ولو بيع حشوها بانفراده مل جيز ،شوهاح
والثوب وحنو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون ثالثني يومـا وقـد يكـون تسـعة     

مدار البطالن بسبب الغرر والصحة مع وجوده علـى مـا    :وعشرين... قال العلماء
ال ميكن االحتراز عنه إال مبشـقة  ذكرناه وهو أنه إن دعت حاجة إىل ارتكاب الغرر و

  .)٢("وكان الغرر حقريا جاز البيع وإال فال وما وقع يف بعض
، فإن الغرر منه الْمغتفر واملتجـاوز عنـه،   -رمحه اهللا-وبناًء على ما ذكره النووي 

  الغرر الْمغتفر عنه بضابطني: النووي وضبطَ ،ومنه املؤثر يف احلكم
أساس الدار، فإن املشتري يشتري الـدار   :مثل،حاجة أن يكون له الضابط األول:

                                                 
 .١٥١٣رقم ،٣/١١٥٣ ،بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر :البيع، باب :كتاب ،رواه مسلم )١(
 .١٠/١٥٦النووي، ،مسلم صحيح شرح )٢(
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  وال يعلم عن أساسياته من ناحية الضعف والقوة، ومن الصعوبة الكشف عن أساساته.
أن يكون الغرر قليال، كإجارة البيت وحنوه ملدة شـهر، مـع أن    الضابط الثاين:

ـ  ري وقليـل  الشهر قد يكون ثالثني يوماً، وقد يكون تسعةً وعشرين، فهذا الفرق يس
  فيغتفر عنه.

وذلك ألنّ الشرع مل يحدد  ؛ولكن اإلشكالية تبقى يف ضابط الكثرة والقلة يف الغرر
فهل نرجع ذلك إىل العرف؟ أو أننا نرجِعه إىل غلبة الغـرر علـى    ،مقدار الغرر الكثري

ف الـذي  طبيعة العقد؟ أو نترك األمر راجعاً إىل كلِّ زمان أو مكان حبسب طبيعة املوق
  يتم فيه العقد؟

صاحب الكتاب املشهور "الغرر وأثره يف العقود يف الفقـه   )١(ذكر الشيخ الضرير
اإلسالمي" أن ضابط القلة والكثرة من الصعب وضعه حبيث يصبح حدا فاصالً بـني  

  احلالل واحلرام، مث اقترح أحد مسلكني هلذا الضابط:
ا ة بدون حتديد، ونرجع يف تفسـريمه أن نترك ضابط الكثرة والقل املسلك األول:

على حسب الظروف واألحوال واألنظار، وبين أن هذا املسلك يوضح لنـا مرونـة   
  الشريعة اإلسالمية.
أن نضع ضابطاً للغرر الكثري فقط وما سواه يعد غرراً قليالً، ورجح  :املسلك الثاين

                                                 
. د. الصديق حممد األمني الضرير، عامل وباحث سوداينٌّ، متخصـص يف جمـال   أالشيخ هو : الضرير )١(

اإلسالمية املعاصرة، وهو سليل أسرة علمية مرموقة، تلقّى بعض علوم الشـريعة واللغـة   املعامالت املالية 
درس الشريعة اإلسالمية متدرجاً يف  وتابع دراسته عرب مراحل التعليم النظامي العام، ،العربية، على يد والده

أخرياً يف املعهد العايل حىت حصل على الدكتوراه فيها، ودرس يف السودان، و ،مراحلها يف اخلرطوم ومصر
للقضاء جبامعة اإلمام يف السعودية، وحصل على كثري من اجلوائز العلمية، ومن أشهر كتبه: الغرر وأثره يف 

  :نترنتوقع امع الفقهي الدويل على اإل. انظر: مـه١٤٣٦العقود، تويف يف اخلرطوم سنة 
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غلب على العقد حىت صـار   "الغرر الكثري ما بقوله:) ١(أن أفضل ضابط ما ذكر الباجي
  .)٢(العقد يوصف به"

ومع وجود هذا الضابط فإنه ال يعد حدا فاصالً يف املسألة، بل تبقـى الظـروف   
واألحوال والعصور هلا دور يف تفسري الغرر كما كان العرب قدميا يسـمون بعـض   

سـة  كبيع احلصاة وبيـع املالم  :البيوع مبا غلب عليها من غرر حىت أصبح يوصف ا
  .)٣(واملنابذة وحنوها

ومن املالحظ هنا أن تعريف الباجي يضيق هوة اخلالف يف حتديد الكثرة والقلة وال 
يلغيها، ويبقى العرف بني الناس له دور بارز يف هذا األمر، ومن الصـعوبة مبكـان أن   

  يكون هناك ضابط يضع احلد النهائي يف هذا األمر.
، ولكن املرونة اليت ال ضابط هلا وال قيد قـد  تتصف باملرونة -شك وال -الشريعة

  .)٤(تؤدي إىل نوعٍ من االنفتاح الذي قد تترتب عليه أضرار بطريف العقد
: أن أي معاملة حتتوي على غررٍ كثري، ال ينضبط معه البيع، أو يترتب ومجلة القول

ول فيها عليه ضرر على املتبايعني، أو أحدمها، ال جيوز تسويقها وحث الناس على الدخ
ألا توصل إىل أكل أمواهلم بغري حق وهذا ممـا ـى عنـه     ؛بأي حال من األحوال

  الشارع احلكيم.
                                                 

وليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطيب، الباجي، املالكي فقيـه  هو: القاضي أبو الالباجي ) ١(
مالكي وصاحب التصانيف املشهورة، ارحتل يف طلب العلم وانتقل ما بني بغداد والشام واحلجاز، مث استقر 

حكام الفصول، يف أحكام األصول، واملنتقـى يف شـرح   إ يف األندلس وويل القضاء، من أشهر مصنفاته:
 وفيات، ١٨/٥٣٥الذهيب،  النبالء، أعالم سري. انظر: ـه٤٧٤يف الرباط سنة  - رمحه اهللا-ويف املوطأ، ت
 .٢/٤٠٨ابن خلكان،  األعيان،

 .١/٤١الباجي،  املنتقى، )٢(
 .٥٩٣ص الضرير، الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي، ،انظر )٣(
 .٤ص النشمي، عجيل اره،الغرر املانع من صحة املعامالت املالية ومقد ،انظر )٤(
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  .الضابط الرابع: أن تكون املعاملة خاليةً من الربا
شك أن الربا أحد مناطات النهي يف املعامالت املالية، فإذا كان التسويق يتعلـق   ال

  م قطعا.مبعاملة ربوية وموصالً إليها فهو حرا
  تعريف الربا لغةً واصطالحا:

: الزيادة والنماء سواًء كان متصالً أو منفصالً، وكلُّ شيء يربو ربواً، والربا لغة هو
و(ربا)  ،)١(أي: يزداد" .إذا زاد، والرابِيةُ: ما ارتفع من األرض، وربا املالُ يربو يف الربا

الر)ا ودع هاببو ادُء زياَألالش نم فَعتا ارم (ُةضِابِير)٢(.  
ومن خالل ما سبق يتبين أن الربا يف اللغة له عدة معان وهي الزيـادة واالرتفـاع   

وهذه املعاين هي اليت تنطبق على املعىن االصطالحي مع وجود بعض الضوابط  ،والنمو
  املتعلقة ذا النمو يف اجلانب الشرعي.

فت أقوال الفقهاء يف تعريف الربا اصطالحاً، ولعلّ سبب اختل الربا يف االصطالح:
فمنهم من يطلقه على ربـا   ،اختالفهم يرجع إىل نظرم إىل نوعية الربا وحمل حصوله

البيوع فقط، ومنهم من حيصره يف ربا الديون فقط، ومنهم من يطلقه على كال النوعني 
  .)٣((البيوع والديون)

تعريف املـذاهب الفقهيـة للربـا يف     -اهللا بإذن -ولتوضيح هذا املعىن سأعرض
  االصطالح كما يلي:

  .)٤(احلنفية: "الفضل اخلايل من العوض املشروط يف البيع" عند -١
                                                 

 .٨/٢٨٣ ،الفراهيديالعني،  كتابانظر:  )١(
 .١/١٧احلنفي، الصحاح،  خمتار )٢(
 .٤٤الساعايت، ص عبد الرحيموالفضل،  النسيئة لربا االقتصادية العلةانظر:  )٣(
 .١٢/١٠٩ ،السرخسي املبسوط، )٤(



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-١١٠-

ألنه حصر الربا يف البيـوع فقـط، ومل    ؛ويالحظ على هذا التعريف أنه غري جامعٍ
ة الذي جـاء يف  يذكر الديون مع أنّ الربا يف الديون هو أصلٌ ربوي بل هو ربا اجلاهلي

  األدلة الشرعية.
  .)١(عند املالكية: "الزيادة يف العدد أو الوزن حمققة أو متومهة والتأخري" -٢

بد فيه من اجلمع بني الزيـادة   وقد يؤخذ على هذا التعريف أنه يوضح أن الربا ال
والتأخري، وأنه ال حيصل بأحدمها دون اآلخر، وهذا ينطبق على ربا اجلاهلية فقط، مع 

مع أن ربا الفضل ال يلـزم   ،أنه ورد ربا الفضل يف األدلة الشرعية كما ورد ربا النسيئة
  فيه التأجيل.

"عقْد علَى عوضٍ مخصوصٍ، غَيرِ معلُومِ التماثُلِ فـي معيـارِ    :عند الشافعية -٣
  .)٢(و أَحدهما"الشرعِ حالَةَ الْعقْد، أَو مع تأْخريٍ في الْبدلَينِ أَ

وهذا التعريف يالحظ عليه الشمولية لنوعي الربا (الفضل والنسيئة) وال أجد عليـه  
  ملْحظاً علميا.

  .)٣("بأشياء خمتص أشياء، يف ونسأ أشياء، يف تفاضل بأنه"عرفوه  عند احلنابلة: -٤
ل علـى  ويؤخذ على هذا التعريف الغموض، وعدم الوضوح يف املعىن، مما قد يشك

  البعض.
ولعل األقـرب إىل الصـحة هـو تعريـف      ؛ومن خالل النظر يف هذه التعريفات

وذلك ألنه شاملٌ، وجامع، وواضح العبارة، وأما التعريفات األخرى فقـد   ؛الشافعية

                                                 
 .٢/٦٣٣ ،ابن عبد الرب الكايف، )١(
 .٢/٣٦٣ ،الشربييناحملتاج،  مغين )٢(
 .٢/١٩٣الفتوحي، اإلرادات،  منتهى )٣(
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-١١١-

اتضح مما سبق إما عدم مشوليتها كتعريف احلنفية، أو عدم وضوح مـدلوال كمـا يف   
  تعريف احلنابلة . 

  حكم الربا:
وهو كبرية من كبائر الذنوب، وقد دل علـى   ،ما حكم الربا فهو حمرم باإلمجاعوأ

  :ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع، وسأذكر شيئاً يسرياً من هذه األدلة
  :فمن ذلك أما الكتاب

  .)١(M7 8 9 : <; = > L  :-تعاىل–قوله  -١
ل عـن ظاهرهـا،   وهذه اآلية نص يف حترمي الربا ال تقبل اجلدال وال حتتمل التأوي

  وجاءت هذه اآلية ردا على من قال بأن البيع مثل الربا.
على ما قالوه من  :أي .حيتمل أن يكون من متام الكالم ردا عليهم" :يقول ابن كثري

االعتراض، مع علمهم بتفريق اهللا بني هذا وهذا حكما، وهو العليم احلكيم الـذي ال  
سألون، وهو العامل حبقائق األمور ومصاحلها معقب حلكمه وال يسأل عما يفعل وهم ي

وما ينفع عباده فيبيحه هلم، وما يضرهم ينهاهم عنه، وهو أرحم م من الوالدة بولدها 
  .)٢(الطفل"

 ¢ ¡ � ~ { | } Mu v w x y z  :-تعاىل–قال  -٢
£ L)٣(.  

ملن يكون : هذه اآلية نص يف حترمي الربا، وأي فالحٍ يف الدنيا واآلخرة وجه الداللة

                                                 
 ).٢٧٥اآلية ( سورة البقرة، من )١(
 .١/٧٠٩ ،كثري ابن تفسري القرآن العظيم، )٢(
 ).٢٧٨سورة البقرة، اآلية ( )٣(



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-١١٢-

  .)١(اهللا خصيمه
  فوردت أدلة كثرية يف حترمي الربا ومنها ما يلي: وأما من السنة

اجتنِبوا السبع املُوبِقَات، قَـالُوا: يـا   " قال: r عن النيب tعن أيب هريرة  -١
 إِالَّسِ الَّتي حرم اللَّـه  رسولَ اللَّه وما هن؟ قَالَ: "الشرك بِاللَّه، والسحر، وقَتلُ النفْ

  ـنصاملُح قَـذْفو ،فحالز مولِّي يوالتيمِ، وتالِ اليأَكْلُ ما، وبأَكْلُ الرو ،بِاحلَق ات
الَتافالغ اتنم٢("املُؤ(.  

وال يمكن  )٣("املهلكات" :أي .وهذا احلديث بين أن أكل الربا من ضمن املوبقات
  وكبرية من كبائر الذنوب. اكون الربا من املهلكات إال لكونه حمرمأن ي

آكلَ الربـا، ومؤكلَـهr    ،لَعن رسولُ اِهللا " :قال tعن جابر بن عبد اهللا  -٢
  .)٤(وكَاتبه، وشاهديه"، وقَالَ: "هم سواٌء"

لكبائر احملرمة، وبداللة والشك أن أي فعل محرم يترتب عليه اللعن فهو من أعظم ا
  هذا احلديث فإن الربا يدخل يف هذا احلكم.

  .)٥(فقد أمجع الفقهاء على حترمي الربا يف اجلملة وأما اإلمجاع
  وينقسم الربا إىل قسمني رئيسيني:

  ربا الفضل: -١
"الفَضل ضد النقْص. رجل فَاضل وفاضلت فلنـاً ففَضـلْته، إِذا    :الفضل يف اللغة

                                                 
)١( أويل يف معاين الت١/٢١٨ ,اخلازن يل,نـزانظر: لباب الت. 
 :كتاب ،)، ومسلم٦٨٥٧، برقم (٨/١٧٥ صنات،رمي احمل :احلدود، باب :كتاب ،أخرجه البخاري )٢(

 ).٨٩برقم ( ١/٩٢ ،الكبائربيان  :اإلميان، باب
   ١٠/٢٣٢فتح الباري، ،) ابن حجر٣(
 ).١٥٩٨برقم ( ،٣/١٢١٨ ،لعن آكل الربا :املساقاة، باب :كتاب ،أخرجه مسلم )٤(
الشـربيين،  احملتاج،  غينوم ،٢/٦٣٣ ،ابن عبد الربوالكايف، ، ١٢/١٠٩السرخسي، املبسوط، انظر:  )٥(

  .٢/١٩٣الفتوحي،  ،اإلرادات ومنتهى، ٢/٣٦٣
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-١١٣-

  .)١(سنكما فكنت أَكثر حماسن منه، ومجع الفَضل: فُضول"ذكرمتا حما
ـ    وهذا املعىن اللغوي يدور حول الزيادة والكثـرة وهـو ال   ىن خيـرج عـن املع

  .االصطالحي
  ربا الفضل اصطالحا:

عنـد   الشرعي املعيار على بيع، عقد يف مال، شرطت عني زيادة "هو :احلنفية عند
  .)٢(اجلنس" احتاد

هذا التعريف أنه قيد الربا باالشتراط فقط، ويفْهم منه أنه لو حصلت يالحظ على 
 الزيادة الربوية اتفاقاً، بدون اشتراط فهي جائزة.

مـن   أكثر اجلنس املتحدي الربويني العوضني أحد فيه كان هو ما ":املالكية وعند
  .)٣(اآلخر"

ي العوض وبين وعوهذا التعريف واضح احلدود واملعامل، وجامع مانع، فقد حدد ن
  .مسألة احتاد اجلنس

  .)٤(اجلنس" متحدي يف العوضني أحد زيادة بأنه ":الشافعية وعرفه
يؤخذُ على هذا التعريف عدم حتديد نوعي العوض، فدخل فيه األجنـاس الربويـة   

  وغري الربوية .
أو  املكـيالت  منف اجلنس، املتحدي العوضني أحد يف الزيادة بأنه ":احلنابلة وعرفه

  .)٥(املوزونات"
                                                 

 .٢/٩٠٧ ،األزدي،اللغة مجهرة )١(
 .٢/٢٥ السمرقندي، حتفة الفقهاء، )٢(
 .  ١٤٧ص إسحاق، بن خليل ،خمتصر خليل )٣(
 . ١٠/٢٦النووي، املهذب،  شرح اموع )٤(
 .٤/١٢٦ابن مفلح، املبدع،  )٥(



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-١١٤-

يالحظُ على هذا التعريف أنه بين العلة الربوية مع أا مسألة خالفية فال يتناسـب  
  هذا التعريف مع مجيع املذاهب الفقهية .

ملا  ؛ومن خالل ما سبق يتبين أنّ ما ذهب إليه املالكية هو أقرب التعاريف للصواب
  . -واهللا أعلم-مت بيانه سابقا 
  :دليل حترميه

الذَّهب بِالذَّهبِ، والْفضـةُ  ": أنه قال tعن النيب  tيث عبادة بن الصامت حد
بِمثْـلٍ،   والْملْح بِالْملْحِ، مثْالً بِالْفضة، والْبر بِالْبر، والشعري بِالشعريِ، والتمر بِالتمرِ،

دا بِيداٍء، يواًء بِسواَأل ،س هذه لَفَتتئْفَإِذَا اخش فوا كَيفَبِيع ،افنإِذَا كَـانَ  ص ،مت
دا بِيد١("ي(.  
  ربا النسيئة: -٢

"نسا: نسئت املرأة فهي نسء، إذا تأخر حيضها. ونسأْت الشـيء:   :النسيئة لغة
 مبعـىن  ن فعيلـة ، "وهو علـى وز )٢("م: النسيئةأخرته. ونسأْته: بعته بتأخري، واالس

  .)٣(التأخري"
لوجود  ؛إذاً فاملعىن اللغوي للنسيئة هو التأخري ومن هنا سمي ربا النسيئة ذا االسم

  يف التعريف االصطالحي. -بإذن اهللا - التأخري على ما سأبينه
 اصطالحا: النسيئة ربا

 لني أواملكي يف الدين على العني وفضل األجل، على احللول فضل "احلنفية هو: عند

                                                 
 ).١٥٨٧الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم ( :املساقاة واملزارعة، باب :كتاب ،أخرجه مسلم )١(
 .٧/٣٠٥ ،الفراهيدي ،العني )٢(
 .)نسءمادة ( ٢٧٣ص الرازي، ،الصحاح خمتار )٣(
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  .)١(اجلنس" احتاد عند املوزونني أو،املكيلني غري أو اجلنس، اختالف عند املوزونني،
أو  جبنسـه  أو بـاآلخر  أحدمها والفضة الذهب بيع يف التأخري "بأنه :املالكية وعرفه

   (٢).جنسه" من أو قوتاً يكن مل ولو ببعض بعضه الطعام ببيع
  .)٣(الربويني" العوضني أحد يف لاألج بشرط البيع بأنه : "الشافعية وعرفه
أو  الكيـل  وهي الفضل، ربا علة يف اتفقا مبيعني بني التأخري "بأنه  :احلنابلة وعرفه

  .)٤(نقدا" أحدمها ليس اجلنس اختلف وإن ،الوزن
  أدلة حترميه:

هاَء وهـاَء،   إِالَّالذَّهب بِالذَّهبِ رِبا "قال:  rأن النيب  tعن عمر بن اخلطاب 
ريِ رِبـا  هاَء وهاَء، والشعري بِالشع إِالَّهاَء وهاَء، والتمر بِالتمرِ رِبا  إِالَّلْبر بِالْبر رِبا وا
  .)٥("هاَء وهاَء إِالَّ

  فهذا احلديث يدل على وجوب التقابض يف مبادلة الربوي جبنسه.  
فت هذه األصناف فبيعـوا كيـف   فإذا اختل"يف حديث عبادة املتقدم:  rوقوله 

    .)٦(بيد" شئتم إذا كان يداً
يدل هذا احلديث على وجوب التقابض يف مبادلة الربوي بغري جنسـه، إذا كـان   

  متفقا معه يف العلة الربوية.

                                                 
 .٥/١٨٧ ،الكاساين ،بدائع الصنائع )١(
 .١/١٠٢ القريواين، زيد أبو الرسالة، )٢(
 .٣/٢٩٦ ،املاوردي احلاوي الكبري، )٣(
   .٤/١٢٤ابن مفلح، املبدع، )٤(
املساقاة،  :كتاب،ومسلم ،)٢١٧٤بيع الشعري بالشعري برقم ( :البيوع، باب :كتاب ،أخرجه البخاري )٥(

 ).  ١٥٨٦الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم ( :باب
 .سبق خترجيه )٦(



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-١١٦-

معاملة، أو عقد يكون فيه ربا، أو موصال إليه،  ةوخالصة القول هذه املسألة: أنّ أي
  فال جيوز التعامل به.

* * *  
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-١١٧-

  الخاتمة
  

   احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على خري البشـرية حممـد
r ،ضحت يل مجلة مـن  وبعد، فإنه بعد هذا العرض والتفصيل يف هذه املسألة، فقد ات

  النتائج، وهي كما يلي:
كت عنـها  يف املعاملة اليت سحملُّ اخلالف يف مسألة األصل يف املعامالت ينحصر  -١

  الشرع أو كانت حادثة .
  األصل يف املعامالت والعقود اإلباحة وهو القول الراجح يف املسألة. -٢
لية أمر ظاهر ومشهور، ومن صور ذلـك تشـريع   ااهتمام الشارع باملعامالت امل -٣

  الضوابط احلاكمة على تلك املعامالت.
  ه تعد حمرمةً شرعا.حترمي مجيع صور الغش، وأنَّ املعاملة املشتملة علي -٤
  حترمي بيع السلعة احملرمة سواًء كانت حمرمة لذاا، أو حمرمة لغريها.   -٥
اع نــز ملا يفضي إليه من الضرر احملَقَّق مما يورِث الظلـم وال  ؛حترمي الغرر الكثري -٦

  واالختالف الذي جاءت الشريعة بدفعه ومنع كل ما يوصل إليه.
فضل ونسيئة)، وأنه يعد أحد مناطات النـهي يف املعـامالت   حترمي الربا بنوعيه (  -٧

  املالية.
  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد.

* * *  



 ) ٧١العدد(  
 

 
 
 
 

-١١٨-

  قائمة المصادر والمراجع
  

  القرآن الكرمي.*
هـ)، ٣٧٠املؤلف: أمحد بن علي اجلصاص احلنفي (املتوىف: أحكام القرآن،  -١

ت، الطبعة األوىل، احملقق: عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية بريو
  .هـ١٤١٥

املؤلف: حممد بن عبد اهللا أبو بكر بن العريب املالكي (املتوىف:  أحكام القرآن، -٢
  هـ.١٤٢٤هـ)، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، ٥٤٣

، املؤلف: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن اإلحكام يف أصول األحكام -٣
هـ)، احملقق: الشيخ أمحد ٤٥٦توىف: حزم األندلسي القرطيب الظاهري (امل

  حممد شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.
، املؤلف: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي إحياء علوم الدين -٤

  هـ)، دار املعرفة، بريوت.٥٠٥(املتوىف: 
املؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم  األشباه والنظائر، -٥

هـ)، احملقق: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، ٩٧٠ملتوىف: املصري (ا
  .ـه١٤١٩بريوت، الطبعة األوىل، 

، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي (املتوىف: األشباه والنظائر -٦
  .هـ١٤١١هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ٩١١

ر بن أيوب بن سعد ، املؤلف: حممد بن أيب بكإعالم املوقعني عن رب العاملني -٧
هـ)، حتقيق: حممد عبد السالم ٧٥١مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف: 

  هـ.١٤١١دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  إبراهيم،
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-١١٩-

، املؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي األعالم -٨
الطبعة اخلامسة عشر،  اليني،هـ)، دار العلم للم١٣٩٦الدمشقي (املتوىف: 

  .م٢٠٠٢
، املؤلف: موسى بن أمحد بن موسى بن اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل -٩

هـ)، احملقق: عبد ٩٦٨سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقدسي، (املتوىف: 
  اللطيف السبكي، دار املعرفة، بريوت. 

بن موسى بن  ، املؤلف: موسى بن أمحداإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل - ١٠
هـ)، احملقق: عبد ٩٦٨سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقدسي، (املتوىف: 

  اللطيف السبكي، دار املعرفة، بريوت. 
املؤلف: الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  األم، - ١١

هـ)، دار ٢٠٤شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي (املتوىف: 
  هـ.١٤١٠ملعرفة، بريوت، ا

، املؤلف: عالء الدين أبو احلسن علي اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف - ١٢
هـ)، دار إحياء التراث العريب، ٨٨٥بن سليمان املرداوي احلنبلي (املتوىف: ا

  الطبعة الثانية.
، املؤلف: أبو سـعيد عبـد اهللا بـن عمـر     يل وأسرار التأويلنـزأنوار الت - ١٣

هـ)، احملقق: حممد عبد الرمحن املرعشلي، دار إحياء ٦٨٥وىف: (املت البيضاوي
  هـ.١٤١٨عريب، بريوت، الطبعة األوىل التراث ال

، املؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، الدقائق نـزالبحر الرائق شرح ك - ١٤
هـ)، دار الكتاب اإلسالمي، ٩٧٠املعروف بابن جنيم املصري (املتوىف: 

  ة.القاهرة، الطبعة الثاني
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، املؤلف: أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن بداية اتهد واية املقتصد - ١٥
هـ)، دار ٥٩٥أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد (املتوىف: 

  هـ .١٤٢٨احلديث، القاهرة، 
املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري  البداية والنهاية، - ١٦

راث هـ)، احملقق: علي شريي، دار إحياء الت٧٧٤توىف: مث الدمشقي (امل
  .ـه١٤٠٨العريب، الطبعة األوىل، 

، املؤلف: أبو بكر بن مسعود بن أمحد بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع - ١٧
هـ)، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة ٥٨٧الكاساين احلنفي (املتوىف: 

  هـ.١٤٠٦الثانية، 
، املؤلف: حممد بن علي بن حممد القرن السابعالبدر الطالع مبحاسن من بعد  - ١٨

  هـ)، دار املعرفة، بريوت.١٢٥٠بن عبد اهللا الشوكاين اليمين (املتوىف: 
، املؤلف: البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبري - ١٩

هـ)، ٨٠٤ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي (املتوىف: 
دار اهلجرة  مصطفى أبو الغيط وعبد اهللا بن سليمان وياسر بن كما،احملقق: 

  ـ.ه١٤٢٥الرياض، السعودية، الطبعة االوىل،  للنشر والتوزيع،
، املؤلف: حممد بن حممد بن عبد الرزاق تاج العروس من جواهر القاموس - ٢٠

هـ)، احملقق: جمموعة من احملققني، دار ١٢٠٥احلسيين الزبيدي (املتوىف: 
  داية، القاهرة.اهل

املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن  تفسري القرآن العظيم (ابن كثري)، - ٢١
هـ)، احملقق: حممد حسني ٧٧٤كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف: 

  هـ. ١٤١٩مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
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-١٢١-

 اهلروي، أبو منصور، ، املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهريذيب اللغة - ٢٢
هـ)، احملقق: حممد عوض مرعب، دار إحياء التراث العريب، ٣٧٠(املتوىف: 

  م.٢٠٠١بريوت، الطبعة: األوىل، 
 ، املؤلف: حممد بن جرير أبو جعفر الطربيجامع البيان يف تأويل القرآن - ٢٣

  هـ) ٣١٠(املتوىف:
ؤلف: ، املجامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم - ٢٤

زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن الدمشقي، احلنبلي (املتوىف: 
إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، هـ)، احملقق: شعيب األرناؤوط و٧٩٥

  .هـ١٤٢٢بريوت، الطبعة السابعة، 
وسننه وأيامه  rاجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا  -٢٥

، اهللا البخاري اجلعفي إمساعيل أبو عبد املؤلف: حممد بن (صحيح البخاري)،
الطبعة: األوىل،  ،دار طوق النجاة ،حملقق: حممد زهري بن ناصر الناصرا

  .هـ١٤٢٢
، املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب بكر اجلامع ألحكام القرآن(تفسري القرطيب) - ٢٦

هـ)، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار ٦٧١القرطيب (املتوىف: 
  .ـه١٣٨٤صرية، القاهرة، الطبعة الثانية، الكتب امل

، املؤلف: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (املتوىف: مجهرة اللغة - ٢٧
بريوت، الطبعة:  ،هـ)، احملقق: رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني٣٢١

  م.١٩٨٧األوىل، 
صر اهللا ، املؤلف: عبد القادر بن حممد بن ناجلواهر املضية يف طبقات احلنفية - ٢٨

  ، كراتشي.هـ)، مري حممد كتب خانه٧٧٥توىف: القرشي احلنفي (امل



 ) ٧١العدد(  
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، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة - ٢٩
احملقق: حممد عبد  هـ)٨٥٢حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف: 

اهلند، الطبعة الثانية،  حيدر اباد، -املعيد ضان، جملس دائرة املعارف العثمانية 
  .ـه١٣٩٢

املؤلف: إبراهيم بن علي بن  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، - ٣٠
حتقيق وتعليق:  هـ)،٧٩٩حممد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري (املتوىف: 

  حممد األمحدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.
زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن  ، املؤلف:ذيل طبقات احلنابلة - ٣١

هـ)، ٧٩٥احلسن، السالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي (املتوىف: 
الرياض، الطبعة  –ن احملقق: د عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، مكتبة العبيكا

  هـ.١٤٢٥األوىل، 
بدين، حممد ، املؤلف: ابن عا(حاشية ابن عابدين) رد احملتار على الدر املختار - ٣٢

هـ)، ١٢٥٢أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي (املتوىف: 
  .هـ١٤١٢، بريوت، الطبعة الثانية، دار الفكر

الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان  :، املؤلفالرسالة - ٣٣
 بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي (املتوىف:ا

هـ)، احملقق: أمحد شاكر، مكتبه احلليب، مصر، الطبعة األوىل، ٢٠٤
  هـ.١٣٥٨

املؤلف: ابن ماجة أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، وماجة سنن ابن ماجه،  - ٣٤
دار إحياء ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، هـ)٢٧٣اسم أبيه يزيد (املتوىف: 

  الكتب العربية .



 الباحث/ إبراهيم بن علي بن حممد السفياين  ضوابط املعامالت املالية عند الفقهاء  ثأحبا
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املؤلف: حممد بن عيسى بن سورة بن موسى  )،سنن الترمذي (اجلامع الكبري - ٣٥
هـ)، احملقق: بشار عواد ٢٧٩بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (املتوىف: ا

  م.١٩٩٨بريوت،  –ار الغرب اإلسالمي معروف، د
املؤلف: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن  سنن الدارقطين، - ٣٦

هـ)، حتقيق: ٣٨٥ (املتوىف: مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين
لة، بريوت، الطبعة: األوىل، شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسا

  هـ.١٤٢٤
أبو بكر  ،، املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسىالسنن الكربى - ٣٧

احملقق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب  هـ)،٤٥٨البيهقي (املتوىف: 
  .هـ١٤٢٤العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، 

املؤلف: عبد احلي بن أمحد بن حممد  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، - ٣٨
هـ)، حققه: حممود ١٠٨٩ابن العماد احلنبلي، أبو الفالح (املتوىف: 

  هـ.١٤٠٦كثري، دمشق، الطبعة األوىل، األرناؤوط، دار ابن 
املؤلف: ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد شرح صحيح البخاري،  - ٣٩

هـ)، حتقيق: ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، ٤٤٩توىف: امللك (امل
  هـ.١٤٢٣الرياض، الطبعة الثانية، 

، املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - ٤٠
هـ)، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار ٣٩٣اجلوهري الفارايب (املتوىف: 

  م.١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة  الطبعة:بريوت،  –العلم للماليني 
، املؤلف: املوىل تقي الدين بن عبد القادر الطبقات السنية يف تراجم احلنفية - ٤١
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هـ)، احملقق: عبد ١٠١٠هـ (١٠٠٥لغزي احلنفي املتويف سنة التميمي ا
  الفتاح حممد احللو، دار الرفاعي، دمشق.

س الدين ، املؤلف: حممد بن علي بن أمحد، مشطبقات املفسرين للداوودي - ٤٢
  هـ)، دار الكتب العلمية، بريوت.٩٤٥الداوودي املالكي (املتوىف: 

الساعايت، جملة  ، املؤلف: عبد الرحيمالعلة االقتصادية لربا النسيئة والفضل - ٤٣
، ٢، العدد ٢٥(االقتصاد اإلسالمي)، الد  زجامعة امللك عبد العزي

  هـ.١٤٣٣
ملؤلف: حممد األمـني الضـرير   ، االغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي - ٤٤

)، البنك اإلسالمي للتنمية واملعهد اإلسـالمي للبحـوث   ـه١٤٣٦(املتوىف:
  .ـه١٤١٤والتدريب، جدة، السعودية، الطبعة األوىل، 

املؤلف: أمحد بن علي بن حجر أبو  فتح الباري شرح صحيح البخاري، - ٤٥
فؤاد عبد الفضل العسقالين الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد 

الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه 
تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، دار املعرفة، بريوت، 

  .ـه١٣٧٩
، املؤلف: منصور بن يونس بن صالح الدين كشاف القناع عن منت اإلقناع - ٤٦

هـ)، دار الكتب ١٠٥١ ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى (املتوىف:
  العلمية.

املؤلف: عالء الدين علي بن حممد بن يل، نـزلباب التأويل يف معاين الت - ٤٧
احملقق: حممد علي شاهني، دار  هـ)،٧٤١إبراهيم املعروف باخلازن (املتوىف: 

  الكتب العلمية، بريوت.
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، املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن لسان العرب - ٤٨
 ،، بريوت، الطبعة: الثالثةهـ)، دار صادر٧١١ظور األنصاري (املتوىف: من

  هـ.١٤١٤
 املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب سهل مشـس األئمـة السرخسـي،    املبسوط، - ٤٩

  هـ.١٤١٤هـ)، دار املعرفة، بريوت، ٤٨٣(املتوىف: 
، املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية جمموع الفتاوى - ٥٠

هـ)، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع ٧٢٨اين (املتوىف: احلر
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 

  هـ.١٤١٦
املؤلف: أبو زكريا  ،اموع شرح املهذب (مع تكملة السبكي واملطيعي) - ٥١

  ) دار الفكر، بريوت.هـ٦٧٦حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف: 
 - هـ ١٤٢٠ة الرسالة، الطبعة: األوىل، مؤسس احملقق: أمحد حممد شاكر، - ٥٢

  .م٢٠٠٠
املؤلف: أبو سليمان محد بن حممد  شرح سنن أيب داود)،( معامل السنن - ٥٣

لعلمية، حلب، الطبعة هـ)، املطبعة ا٣٨٨اخلطاب املعروف باخلطايب (املتوىف: 
  هـ.١٣٥١األوىل 

، حممد عثمان شبري، دار ة املعاصرة يف الفقه اإلسالمياملعامالت املالي - ٥٤
  م.٢٠٠٧، ـه١٤٢٧، ٦النفائس، األردن، عمان، الطبعة

، املؤلف: عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة معجم املؤلفني - ٥٥
  هـ)، دار إحياء التراث العريب، بريوت.١٤٠٨الدمشقي (املتوىف: 
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اس قلعجي وحامد صادق قنييب، دار املؤلف: حممد رو معجم لغة الفقهاء، - ٥٦
  هـ.١٤٠٨ن، األردن، الطبعة الثانية، النفائس، عما

، املؤلف: أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو معجم مقاييس اللغة - ٥٧
هـ)، احملقق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، ٣٩٥احلسني (املتوىف: 

  .ـه١٣٩٩بريوت، 
املؤلف: حممد بن أمحد اخلطيب  اين ألفاظ املنهاج،مغين احملتاج إىل معرفة مع - ٥٨

هـ)، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة ٩٧٧الشربيين الشافعي (املتوىف: 
  هـ.١٤١٥األوىل، 

، املؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي القرطيب املنتقى شرح املوطأ - ٥٩
ر، الطبعة جبوار حمافظة مص ،مطبعة السعادة هـ)،٤٧٤األندلسي (املتوىف: 

  هـ.١٣٣٢األوىل، 
، املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حيىي املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج - ٦٠

هـ)، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ٦٧٦بن شرف النووي (املتوىف: ا
  .ـه١٣٩٢الطبعة الثانية، 

املؤلف: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري  املوافقات، - ٦١
هـ)، احملقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل ٧٩٠(املتوىف:  بالشاطيب

  .هـ١٤١٧سلمان، دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة األوىل، 
، ملؤلف: مشس الدين أبو عبد اهللا حممد مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل - ٦٢

بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف باحلطاب الرعيين ا
  هـ.١٤١٢هـ)، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثالثة، ٩٥٤: املالكي (املتوىف
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، املؤلف: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي الوايف بالوفيات - ٦٣
هـ)، احملقق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء ٧٦٤(املتوىف: 

  ـ.ه١٤٢٠التراث، بريوت، 
بن حممد بن إبراهيم بن أيب ، املؤلف: أمحد وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان - ٦٤

هـ)، احملقق: إحسان عباس، دار ٦٨١بن خلكان الربمكي (املتوىف: بكر 
  م.١٩٩٤صادر، بريوت، الطبعة األوىل، 
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