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أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث ابللغة العربية
صفحة عنوان البحث ابللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث ابللغة العربيّة
مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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أثر التكييف الفقهي بسد الذرائع على بعض
املعامالت املالية املعاصرة
The Effect of Adapting the Jurisprudence to
avoid Excuses on Modern Financial
Transactions
إعداد:
أ .أمحد عقيله طاهر
متخصص يف الفقه وأصوله من جامعة اإلمام حممد بن علي السنوسي
أ.د .عبد اجمليد حممود الصالحني
األستا يف الفقه وأصوله بكلية الشريعة اباجلامعة األدنيية

أثر التكييف الفقهي بسد الذرائع على بعض املعامالت املالية املعاصرة ،أ.أمحد عقيله طاهر ،و أ.د.عبد اجمليد حممود الصالحني

املستخلص
يتح دددا ا د د ا اللحد د ع ددن التكيي ددع الفق ددي بس ددد ال د د دا يف
املعد ددامال املاليد ددة املعاصد ددر م ابعتلد دداد أنا م د ددن أنوال االجت د ددانم ق د ددد
تناولنا يه عرضاً ملعد التكييدع الفق ديم واملصدتلحال ال الصدلة بدهم
مث تناولنددا يقيقددة ال د دا م وي يت ددام والعا ددة ب د سددد ال د دا والي د م
وأيواع ام وضابط الدرن للي دام مث تتليقدال معاصدر وكيدع كداي للتكييدع
الفق ي نود يف التعام مع ا بسد ال دا .
كلمات مفتاحية :التكييع الفق ي – سد ال دا – املعدامال
املعاصر .
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Abstract
This research deals with adapting the Jurisprudence
to avoid excuses on modern financial transactions, as a
tool of Ijtihad (giving personal opinions), we dealt with
the presentation of the meaning of the adaptation of the
jurisprudence, and the terms related to it. Then we dealt
with the reality of excuses, and its evidence. Also, we
dealt with the relationship between avoiding excuses and
tricks, its types, the regulation regarding how to respond to
them. In addition to contemporary applications and how
was the adaptation of the jurisprudence role in dealing
with avoiding excuses.
Key Words:
Adaptation of the jurisprudence - avoiding excuses contemporary transactions.
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مقدمة
المد ددد د اإد ددانط لمل الص د دراال املس د ددتقي م والصد ددا والس د ددام عل د د
أ ض األيلياء واملرسل م سيدان حممد وعل آله وأصحابه التيل م وبعد:
يعيش اليوم وا عاً يتتود بتتود الوسا واآلاللم واخلددمال الد
تس د ييددا اللش دريةم ومن ددا بعددا العقددون واخلدددمال املصددر ية الدي ددةم
ال حتتا لمل لعما كا ة ردرا االسدتدال لاجت دان يف معر دة تكييف دا
الفق ددي مددن تددا تصددوداام و م ددا مداً ن يقداًم وصددوالً ملعر ددة الك د
املناسب إا و ق تتليق أص سد ال دا .
ويف ا ا اللح املوسوم بد ":أثر التكييف الفقهي بسدد الدذرائع
علد ددى املعد ددامالت املاليد ددة املعاصد ددرة " عرض د دنا يد دده ملصد ددتل التكييد ددع
واملصتلحال املران ة لهم مث بيندا مف دوم الد دا وأيواع دا وضدوابط العمد
هبددام وأتينددا لددلعا التتليقددال مددن تددا التعدداري م د ملدددأ سددد ال د دا
عل النحو التايل:
مشكلة البحث:
ا د د للتكيي د ددع الفق د ددي بقاع د ددد س د ددد ال د د دا نود يف اس د ددتنلاال
األيكام الفق ية للمعامال املالية املعاصدر وسديكوي لدن مدن تدا
بياي مف وم التكييع الفق ي واأللفاظ ال الصلة به مث بيداي أصد سدد
ال دا م م تتليقال مالية معاصر .
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أهداف البحث:
تتوت ا الدداسة حتقيق مجلة أاداف من ا:
 -1لبراز مف وم ا ا املصتل الانا واو التكييدع الفق ديم وبيداي
األلفاظ ال الصلة به.
 -2عرض مف وم اعد سد ال دا وبياي ضوابط لعماإا.
 -3ليضدداع عمد التكييددع الفق ددي ععمددا اعددد سددد الد دا علد
بعا املعامال املعاصر .
الدراسات السابقة:
توجددد بعددا الدداسددال السددابقة ال د تناولددث ابللح د التكييددع
الفق يم من ا:
 -1التكييع الفق ي للمعامال املعاصدر نداسدة ق يدة مقاديدة :للددكتود
أش ددرف حمم ددد يس ددن الس دديدم تن دداو اللاي د د يف نداس ددته الك د د
الشرعي نوي التم يد لدود التكييع الفق ي أو التعريع به.
 -2التكييددع الفق ددي للو ددا املسددت د وتتليقاتدده الفق يددة :للدددكتود
حممددد ع مدداي شددلهم كددر يدده مف ددوم التكييددع الفق ددي وبعددا
العقون نوي كر للمعامال املصر ية املعاصر .
 -3التكييددع الفق ددي للعمددا املصددر ية :للدددكتود مسددفر القحتددا م
توس يف مف دوم التكييدع الفق ديم وب يلد ألدر االسدتدال بسدد
ال دا عل املعامال املعاصر .
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 -4املعامال املالية املعاصر وألر يظرية الد دا يف تتليق دا :يليدع:
أترت زي بنث علد العزيزم كدرل يده يصدي لسدد الد دا نوي
التم يد لدود التكييع الفقي هبا عل املعامال املعاصر .
 -5اع د ددد س د ددد ال د د دا وألرا د ددا يف املع د ددامال املص د ددر ية وتتليقا د ددا
املعاصددر ملاملشددادكة املتنا صددة والتددودا املصددريف أدو جددا  :للدددكتود
صدداع الدددين رلددب ددر م ب يتتددرا يدده للتكييددع الفق ددي ولدددا
كر التتليقال لقاعد ال دا ملاشر .
 -6اع ددد س ددد الد د دا وتتليق ددال العمد د هب ددا يف املع ددامال املالي ددة
واملص د ددر ية املعاص د ددر م لل د دددكتود علد د دي الق د ددر ناك د دديم ك د ددر بع د ددا
التتليقالم وب يتترا ملف وم التكيع الفق ي.
منهج البحث:
اعتم دددل الدداس ددة امل ددن ئ االس ددتقرا ي م ددن ت ددا اس ددتقراء امل ددان
العلميددة ومجع ددا مددن مظاملددام واملددن ئ التحليلددي مددن تددا كددر التتليددق
املعاصددر للتكييددع بسددد الد دا يف املعددامال املاليددة ولبدراز ألددر التكييددع
الفق ي هب ا األص عل الك املستنلط للمسألة املست د .
إجراءات البحث:
 توليق النقوالل بعد مجع ا من مصانداا.
 كددر األم لددة والتتليقددال املعاصددر ت و لددن لتوضددي مددا أديددد هبددام مد
عدم كر اخلاف ي ا.
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خطة البحث:
املبحث األول :مفهوم التكييف الفقهي
املتلب األو  :مف وم التكييع الفق ي يف اللغة
املتلب ال ا  :التكييع الفق ي يف االصتاع ابعتلاد لقلاً
املتلب ال ال  :املصتلحال ال الصلة ابلتكييع الفق ي
املبحث الثاين :مفهوم س ّد الذرائع وأنواعها وحجيتها وضوابطها
املتلب األو  :مف وم سد ال دا
املتلب ال ا  :أيواع ال دا :
املتلب ال ال  :ي ية سد ال دا
املتلب الراب  :العا ة ب سد ال دا والي
املتلب اخلامس :الرن لمل سد ال دا وضوابت ا
املتل ددب الس ددان  :أل ددر اعم ددا اع ددد س ددد الد د دا يف الك د علد د
املعامال املالية عند الفق اء
املبحددث الثالددث :قطبيقددات التكييددف بس د ّد الددذرائع يف احلك د
على املعامالت املعاصرة
املتلب األو  :عقون اإل عاي
املتلب ال ا  :املشادكة املتنا صة
املتلب ال ال  :التودا املصريف
املتلب الراب  :االيتياال النقدط
املتلب اخلامس :اإلجاد املنت ية ابلتملين
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املبحث األول :مفهوم التكييف الفقهي
ال ش د د ددن أي د د د د املس د د ددا املس د د ددت د ومعر د د ددة يقيقت د د ددا ابلقد د د درا ن
واألمدادال والعامدال لاياردة هبدا علمداً ادو التكييدع الفق دي يف اصدتاينا
املعاص ددرم وال يس ددتغت ا ت ددد والن ددافر ع ددن ا د د ا الف د د للوص ددو لمل الك د د
الصحي يف الو ا واملست دال.
سددوف أوض د مف ددوم التكييددع الفق ددي يف اللغددة واالصددتاعم
واملصتلحال ال الصلة به من تا املتالب ال الة اآلتية:
املطلب األول :مفهوم التكييف الفقهي يف اللغة:
ل ا يظ د د دران لمل التكييد د ددع الفق د د ددي د د ددد مكد د ددوانً مد د ددن كلمت د د د ت
التكيي ددعم والفق دديم وك د كلم ددة إ ددا تعريف ددا ومعناا ددا م ددن يي د اللغ ددة
واالصتاعم اد ا ابعتلداد كويده مركلداً وصدفياًم ويتلدق ابعتلداد لقلداً علد
صفة معينةم وسوف يشتم ا ا املتلب عل الفروع التالية:
ف).
الفرع األول :اإلطالقات اللغوية ملادة ( َكيَّ َ
دع الشديء جعد لده كيفيددة معلومدةم وتكييددع
دع ويكيفد ي
مصددد مل يكيف ي
دع األنيتي عد تعددة و
الشدديء صدداد لدده كيفيددة مددن الكيفيددالم و يكيفد ي
أيضاً ع تنقصهمل 1م أط أت من أررا ه.
مل 1جمم اللغة العربيةم "املع الوجيز" .ملال1400 .1ه1980-م 546:1.ت
مجا الدين ابن منظودم "لساي العرب".ملال3م بهول :ناد
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دع لاس ددتف ام ع ددن األي د دوا م و ددد يق د د عد د التع ددب
ومل يكْي د ي
مل1
ييييددا ُك ْ  .ددالتكييع
كقولده تعددامل:مل يكْي ي
ع تي ْك ُفد ُدرو يي اب فو يوُكْنددتُ ْ أ ْيمد يدو ًاح يأ ْ
يعت معر ة يالة الشيء وصفته.
الفرع الثاين :مفهوم الفقهي يف اللغة:
الفق ي :يسلة لمل الفقهم والفقه يف اللغة د الشديء م وكد علد
ددو قددهم ويق ددهي ق داً م مددن ابب تع ددب :ل ا عل د م ويد ُقدده – ابلض د –
م لهم و ي  :ابلض ل ا صاد الفقه له س يةمل. 2
والفقدده يف أص د الوضد  :الف د مل 3م ددا تعددامل لتلدداداً عددن موسد
ِ ِ
س ِاين]مل. 4
عليه السامَ [ :و ْ
احلُ ْل عُ ْق َد ًة م ْن ل َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صاندم1414ه م .313 – 312:9
مل[ 1اللقر اآلية .]28
مل (2أمحد بن حممد بن علي الفيوميم" املصلاع املنه يف كريب الشرع الكله"م
ملبهول :املكتلة العلمية مم .479/2
مل 3أبو حممد مو ق الدين علد هللا بن أمحد بن حممد بن دامة املقد م دوضة النافر
وجنة املنافر يف أصو الفقه عل م اب اإلمام أمحد بن ينل م م الناشر
مؤسسة الرايي للتلاعة والنشر والتوزي  .التلعة ال ايية 2002مم ص .53/1
مل 4سود ره اآليتاي .28 – 27
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املطلب الثاني :التكييف الفقهي يف االصطالح باعتباره لقب ًا
يعت ددط مص ددتل ملالتكيي ددع الفق ددي م ددن املص ددتلحال القايويي ددة
الانل ددة ال د د كل ددب اس ددتعماإا ل دددمل الفق دداء املعاص د درين وب يك ددن ا د د ا
املصدتل معرو داً لدددمل أ مددة الفقدده تدا العصددود املاضدديةم ولي كددايوا ددد
ابشروا ا ا املصتل عنا ومادسو تتليقاً.
ويظ د دراً أللي د ددة التكيي د ددع الفق د ددي يف التع د ددرف علد د د يكد د د املس د ددألة
املست د كاي لزاماً من لعتداء يدد مناسدب يتميدز بده اد ا املصدتل الشدا
بد الفق داء املعاصدرينم وادو :ملالتصددود الكامد للوا عدة وحتريددر األصد الد ط
تنتمي لليه مل. 1
التصور :او يصو صود الشيء يف العق مل. 2

ّ
 الكامل :واو ايرتاز من التصود النا ص ال ط ال يويف الوا عة
ي فق ا من الف والنظر.
 الواقعة :واي ال و عث يقيقة وخير هبا املسا اال رتاضية.
 والواقعة :لفظ عام ال يقتصر عل يوع مع من أيواع الفقه
اإلسامي.
 وحترير األصل :واملقصون ابلتحرير انا التقويتم كما جاء يف
مل 1مسفر بن علي بن حممد القحتا م "من ئ استنلاال أيكام النواز الفق ية
املعاصر " .ملدسالة نكتودا جامعة أم القرمل 2000م م .248:1
مل 2ااجلرجا م علي بن حممد السيد الشريعم" التعريفال"م ضلط يصوصه وعلق
عليه :علي أبو العلا م ملناد التا م القاار م 2009م م .65
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القامو احمليط :وحترير الكتاب وكه  :تقوميهمل 1م كما جاء التحرير
يف مع لغة الفق اء او بياي ايتماء املسألة لمل أص مع
معتطمل. 2
 الذي قنتمي إليه :أط ترج لليه من أج الوصو لمل يكم ا
يف الشرعمل. 3
املطلب الثالث :املصطلحات ذات الصلة بالتكييف الفقهي
دك د د د أي مصد د ددتل التكييد د ددع الفق د د ددي يعتد د ددط مصد د ددتلحاً ي د د دددي
االسدتعما لددمل الفق دداء املعاصدرين لال أي اد ا ال يعددت أي الفق داء القدددام
ب ميادسد دوا عملي ددة التكيي ددع الفق دديم ولد ددا مادس ددواا حت ددث مس ددميال ع ددد
وألفاظ خمتلفة يف األحباا الفق ية القدمية ومن ا التسميال:
التصور أو التصوير وصلته ابلتكييف الفقهي:
أوالً:
ّ
التصددور يف اللغددة :اددو التخي د م يقددا تصددود الشدديء أط يلددهم

مل 1جمد الدين أبو التاار حممد بن يعقوب الفهوزآابنطم "القامو احمليط".
حتقيق :مكتب الرتاا يف مؤسسة الرسالةم لشراف :حممد يعي العر سو م
.375:1
مل 2حممد دوا م يامد صانا لعه جيم" مع لغة الفق اء".مل ال .2ناد
النفا س 1988م م.143
مل 3القحتا م من ئ استنلاال أيكام النواز الفق ية املعاصر م.248:1
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مل1

واستحضر صودته يف انه .
ويف االص ددطال  :ا ددو يص ددو ص ددود الش دديء يف العق د م ولندا
املااية من كه أي حيك علي ا بنفي أو أللالمل. 2
والتصور:
وجه الصلة بني التكييف الفقهي
ّ
أي التصددود مريلددة تسددلق التكييددع ابلنسددلة للمسددألة املسددت د م ويعتددط
أسا التكييعم إي كاي التصود حماًم كاي التكييع سليماًم ولال امل. 3
اثنياً :التخريج وصلته ابلتكييف الفقهي:
لغ د د دةً :م د ددن اخل د ددرو م وا د ددو ت د دداف ال د دددتو م واالس د ددتخرا  :ا د ددو
االسددتنلاالم ددالتخريئ مصدددد للفع د تددر املضددععم وم الدده ت دفر الشدديء
واس ددتخرجه إملم ددا ع د د اسد ددتنلتهمل 4ت ل ددن ألي ملالتخ د دريئ عملي ددة ليفد ددا
ل د د دمل رع مد د ددن نليلد د ددهم ولف د د دداد لد د دده بعد د ددد أي كد د دداي خمتفيد د ددا يد د ددهم ابلقاعد د ددد
مل1

مل2
مل3
مل4

الفيوميم" املصلاع املنه يف كريب الشرع الكله"م 350:1ت السيوريم
علد الرمحن بن أيب بكر جا الدين السيوريم" مع مقاليد العلوم يف
الدون والرسوم"م ملال1م القاار  :مكتلة اآلنابم2004م م.117
ااجلرجا م التعريفالم.65
علدهللا بن لبرااي املوس م" التكييع الفق ي للنازلة وتتليقاته املعاصر "م
منشودال :جامعة اإلمام حممد بن سعونم مل2010م .1323:
ابن منظودم" لساي العرب"م249:2ت الرازطم زين الدين أبو علدهللا حممد
بن أيب بكر بن علد القاند النفي الرازطم "خمتاد الصحاع" .حتقيق:
يوسع الشيخ حممدم ملبهول :املكتلة العصرية م.89
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األصوليةمل. 1
واصطالحاً :لفظ التخدريئ اسدتعم يف مجلدة مدن العلدوم يختلدع
استعماله عند أا الدي عنه عند الفق داء واألصدولي م وموضد حب ندا
اددو اسددتخدامه عنددد أا د ددن الفقدده واألص ددو عموم ددا ا ددو :يق د يك د
مسألة لمل ما يشل ام والتسوية بين ما يهمل. 2
وجه الصلة بني التكييف الفقهي والتخريج:
يعتددط التكييددع اخلتددو األومل واملريلددة األسددا ال د يل د علي ددا
التخدريئ الصددحي م املوا ددق للدددلي أو ددو اإلمددامم دداملخر أو مددا يلدددأ
اجت ددان يف وا عددة مددا البددد أي يتصددوداا تصددوداًكدداما ومددن مثف يلحق ددا
أبط األصو املعتط املشاهبة إامل. 3
مل 1ع ماي ابن حممد األتضر شوشايم" ريئ الفروع عل األصو " .نداسة حدخيية
ومن ية وتتليقيةم ملال1م السعونية :ناد ريلة للنشر والتوزي م 1998م م .61
مل 2عاء الدين أبو السن علي بن سليماي املرناوطم" اإليصاف يف معر ة
الراج من اخلاف"ممل ال .2ناد ليياء الرتاا العريب م6:1ت آ تيميةم
"املسون يف أصو الفقه" .حتقيق :حممد حمي الدين علد الميدم ملناد
الكتاب العريب م .533
مل 3تقي الدين أبو اللقاء حممد بن أمحد بن علد العزيز بن علي الفتوييم" شرع
الكوكب املنه"  .حتقيق :حممد الزييلي ويزيه محانم ملال .2مكتلة
العليكايم1997م م 469:4ت أبو علدهللا أمحد بن محدايم "صفة الفتومل
واملف واملستف " .حتقيق :حممد انصر الدين األللا م ملال .3بهول:
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اثلثاً :حتقيق املناط وصلته ابلتكييف الفقهي:
بياي تعريع حتقيق املناال لغةً واصتاياً كما يلي:
أوالً :التحقيق واملناط يف اللغة:
فق ع تصديق اخلطم جاء يف
 -1التحقيق لغ ًة :مصدد من ييق ي
فق عند اخلط ص ف م ومليقفق وله وفنه
الصحاع :ي
ملحتيق ي
مل1
ملحتقيقاً أط ص فد هم وكام ُحميقفقم أط دص .
 -2املناال يف اللغة :اس مكاي من النوالم والنوال التعليقم جاء يف
خمتاد الصحاع :ملانال الشيء يدينُورُهُ يوراًمل 2م أط يعلف يقهُم وك ما
عُل يق من شيء و يوال ....وايتاال به الشيء :أط تيد يعلف يق
به مل 3ت املناال ل اً يعت مربط الشيء ومتعلقه.
اثنياً :قعريف املناط اصطالحاً:
املندداال اصددتاياً يعددت علددة الكد  .جدداء يف املستصددف :ملاعل أ فان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املكتب اإلسامي1397ه م .19-18
مل 1أبو يصر لمساعي بن محان ااجلوارطم " الصحاع ح اللغة وصحاع العربية".
حتقيق :أمحد علدالغفود عتاد.ملال.4بهول :ناد العل للماي
1987م م 1461:4ت والفهوزآابنطم "القامو احمليط"م.875:1.
مل 2النوالُ :جلفةً-وعاء -صغه ي ا متر تُعلق.
مل 3ااجلوارطم "الصحاع ح اللغة وصحاع العربية"م 1165:3ت حممد بن حممد
بن علد الرزاا السيت أبو الفيا الزبيدطم" ح العرو من جواار
القامو " .حتقيق :جمموعة من احملقق  .ملناد اإداية م 155:2ت
الفهوزآابنطم "القامو احمليط "م .418:7
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يع ددت :ابلعلفددة يف الش ددرعيال يمنيددا يال الُك د للي ددهم أط :م ددا أض دداف الش ددرع
الك لليهم وانره بهم ويصله عامة عليه مل. 1
و ددد اتتل ددع األص دوليوي يف تعري ددع العل ددة اص ددتاياً عل د ع ددد
م د ااب ووج ددو م واددي لمجدداالً تعددت :ملالوصددع املع ددرف للحك د مل 2م أو
اي :ملما شرع الك عند حتقيقاً للمصلحة مل. 3
اثلثاً :قعريف حتقيق املناط اصطالحاً:
النظ ددر يف معر ددة وج ددون العل ددة يف آي ددان الص ددودم بع ددد معر ت ددا يف
يفس ام وسواء كايث معرو ة بنصم أو لمجاعم أو استنلاالمل. 4
يقددو اإلمددام الشدداري– دمحدده هللا– يف تعريددع حتقيددق املندداال:مل أي
مل1
مل2
مل3
مل4

أبو يامد حممد الغزايلم" املستصف " .حتقيق :حممد علد السام علد
الشايفم ملال .1بهول :ناد الكتب العلمية 1993م م.281
تقي الدين أبو السن علي بن علد الكايف السلكيم" اإلهبا يف شرع
املن ا "م ملبهول :ناد الكتب العلمية 1995م .39:3
والة الزييليم "أصو الفقه اإلسامي" ملال.1نمشق :ناد الفكر للتلاعة
والتوزي والنشر1986م م .646:1
أبو السن سيع الدين علي بن أيب علي بن حممد بن ساب ال عالي
اآلمدطم" اإليكام يف صو األيكام" .حتقيق :علد الرزاا عفيعم
ملبهول :املكتب اإلسامي م302:3ت أبو علدهللا مشس الدين حممد بن
حممد بن أمه الا م "التقرير والتحله"م ملال .2بهول :ناد الكتب
العلمية1983م 193:3ت الزييليم" أصو الفقه اإلسامي"م .646:1
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مل1

ي لث الك ددكه الشرعي لكن يلق النظر يف تعي حمله .

وجه الصلة بني حتقيق املناط والتكييف الفقهي:
يتلد د لن ددا ك ددا مضد د ك ددر وج ددون عا ددة بد د التكيي ددع الفق ددي
وحتقيق املناالم تكوي م مة ا ت دد يف حتقيدق املنداال تتليدق الكلدي علد
جز ياته لوجون الشله من تا املناال املنصوص أو ا م عليهم وحتقيدق
وجون الشله بد الفدرع وأصدله ادو التكييدع ل ال يصد حتقيدق املنداال مدا
ب يصدايله التصدود الكامد ملاايدة الفددرع ويوعده ومتييدز عدن كده املخددالع
له يف يدوع و دد يكدوي مدن جنسدهم واد ا النظدر العميدق للتكييدع الفق دي
ال شن يف صدعوبته علد آيدان ا ت ددين وأيصداف العلمداء لال مدن شددا
يف العل – كما ا الشاري– دمحه هللا-مل. 2
رابعاً :األشباه الفقهية:
األشددباه يف اللغ ددة :مج د ش ددلهم وا ددو امل د م يقددا  :ش ددله الش دديء
ابلشدديء :م فلدده وأ امدده مقامدده لصددفة مشددرتكة بين ما .ددا تعددامل:مل ُم ْشددتيل ً ا
يو يكْيدير ُمتي يشابه مل. 3
مل 1لبرااي بن موس بن حممد اللخمي الغراانري الش ه ابلشاريم" املوا قال".
حتقق :ابو عليد مش ود بن يسن آ سلمايم ملال .1ناد ابن
عفاي1997م .15-14-12: 5
مل 2الشاريم" املوا قال"م 14:5ت لنديس محانطم "املن ئ األصويل يف قه
اخلتاب"م مل ال1م الداد الليضاء :املركز ال قايف العريب1998م م.147-146
مل[ 3األيعام اآلية .]99
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واملشد د د د د د ددتل ال مد د د د د د ددن األمد د د د د د ددود :املشد د د د د د ددكالم واملتشد د د د د د دداهبال:
املتمالالمل. 1
واألش ددباه يف االصد ددطال  :املس ددا الفق ي ددة الد د تش ددله بعضد د ا
بعضدداً يف املع د اجل ددام بين ددام وتش ددرت يف الك د مل 2م وا ددي تل ددع ع ددن
ملالنظددا ر الفق يددة مددن يي د املع د ااجلددام م النظددا ر لدديس بين ددا مع د
جام وال صفة مشرتكةت وابلتايل تلع يف الك .
وتعددرف النظددا ر الفق يددة أبملددا :املسددا ال د تشددله بعض د ا بعض داً
يف الظد د دداار و تلد د ددع يف الك د د د ألمد د ددود تفيد د ددة أندك د د ددا الفق د د دداء بد د د ددة
أيظادا مل. 3
وأص د تسددمية ا د ا العل د ابألش دلا ميكددن تلمسدده مددن تددا كتدداب
عمر بن اخلتاب– دضي هللا عنه -لمل أيب موس األشعرط.
مل 1ابن منظودم" لساي العرب"م503:13ت الفيوميم "املصلاع املنه شرع يف
كريب الشرع الكله"303:1ت والزبيدطم" ح العرو من جواار
القامو ".411:36
مل 2جا الدين علدالرمحن السيوريم" األشلا والنظا ر يف واعد و روع الشا عية" .حتقيق:
حممد حممد حمر – يا ظ عاشود يا ظممل ناد السام م.8
مل 3املرج السابق يفسهم8ت وابن امللقنم األشلا والنظا ر ملص 21ت أيب يفص س ار
الدين عمر بن علي بن أمحد األيصادط املعروف ابن امللقنم" األشلا والنظا ر".
حتقيق :محد بن علد العزيز بن أمحد اخلضهطم ملكراتشي :لناد القرآي والعلوم
اإلسامية م21ت زين الدين بن لبرااي بن حممد بن ي م "األشلا والنظا ر والنظا ر
عل م اب أيب ينيفة النعماي" .وض يواشيه وتر أياني ه الشيخ :زكراي
عمهالم ملبهول :ناد الكتب العلمية 1999م م .15
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ييد ودن يف لنددااي ددو عمددر" الف د الف د يمددا خيددتلئ يف صدددد كددا
ب يللغن يف الكتاب والسنةم اعرف األم دا و األشدلا مث دس األمدود عندد م
اعمد لمل أيل ا لمل هللا وأشل ا ابلق يما ترمل"...مل. 1
صلة األشباه ابلتكييف الفقهي:
املشاهبة ال تستلزم املماللدةم دا يلدزم أي يكدوي شدله الشديء كدالاً
لهم والنظه د ال يكوي مشاهباًم وياص اد ا الفدرا أي املماللدة تقتضدي
املسدداوا مددن ك د وجددهم واملشدداهبة تقتضددي االش درتا يف أك ددر الوج ددو ال
كل ام واملنافر تكفي بعدا والوجدو ولدو وج داً وايدداًم يقدا اد ا يظده
ا ا يف ك ام ولي تالفه يف سا ر ج اتهمل. 2
مل 1أبو السن علي بن عمر بن أمحد بن م دط بن مسعون بن النعماي بن
نيناد اللغدانط الداد تتم "سنن الداد تت" .يققه وضلط يصه وعلق
عليه :شعيب االديؤوالم وآترينم ملال .1بهول :مؤسسة الرسالة
2004م م كتاب عمر دضي هللا عنه لمل أيب موس األشعرطم 367:5م
د 4471:ت أمحد بن السن بن علي بن موس اخلسروجونط اخلراسا
اللي قيم "السنن الكطمل" .حتقيق :حممد علد القاند عتام ملال .3بهول:
ناد الكتب العلمية 2003م ابب ما يقضي به القاضي ويف به
املف م197:10م د .20347 :
مل 2عمر علدهللا كام م" القواعد الفق ية الكطمل وألراا يف املعامال املالية"م
دسالة نكتودا  .القاار  :كلية الدداسال العربية واإلسامية ابلقاار جبامعة
األزار الشريعم .31
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وانددا يكددوي نود التكييددع الفق ددي املنضددلط يف للدداا الصددود ددا
يشدداهب ا بعددد التحقددق مددن وجددون جمايسددة أو مشدداهبة يف رليعددة كد من مددا
و ل ددن إلل دداا الوا ع ددة ابألص د الفق ددي ال د ط تص دده الش ددرع أبوص دداف
ق ي ددة ولي د دزا تل ددن األوص دداف عل د د الوا ع ددة املس ددت د لتأت د د الك د د
املناسب إا.
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املبحث الثاني :مفهوم سدّ الذرائع وأنواعها وحجيتها وضوابطها
لي س ددد الد د دا أصد د عظ ددي تنل ددت علي دده مس ددا ك دده يف مجيد د
األب دواب الفق ي ددة وتاص ددة يف القض ددااي املالي ددة املعاص ددر م وس ددوف أب د يف
ا د ا امللح د مف ددوم سددد ال د دا م وأيواع ددام وي يت ددام والعا ددة بين ددا
وب الي م وضوابط العم هبا من تا املتالب اآلتية:
املطلب األول :مفهوم سدّ الذرائع
الذريعددة لغ دةً :الوسدديلة والسددلب لمل الشدديءم س دواء كدداي ا د ا الشدديء
مفسددد أو مصددلحةم دوالً أو عداًم ولكددن كلددب لردداا اس د الد دا عل د
الوسا املفضية لمل املفسد مل. 1
أمدا يف االصددطال  :عر ددا اإلمدام الشدداري :ملالتوسد دا اددو مصددلحة
لمل مفسدد مل 2م وكد لن عر دا ابددن العدريب :مل كد عمد فداار ااجلدواز يتوصد
به لمل حمظود مل. 3
غالددب اسددتعما مصددتل ملال د دا عنددد الفق دداء دمح د هللا تعددامل
عل الوسا واألسلاب امللاية يف فااراام لكوملا توص لمل احملرم.
ا ابدن القدي  -دمحده هللا :-مل ملدا كايدث املقاصدد ال يتوصد للي دا
لغة الفق اء"م .214

مل 1ابن منظودم " لساي العرب" 96:8ت لعه جيم "مع
مل 2الشاريم " املوا قال" .183: 5
مل 3حممد بن علد هللا أبوبكر بن العريب املالكيم يف " أيكام القرآي" .تر
أياني ه وعلق عليه :حممد علد القاند عتام ملال 3بهول :ناد الكتب
العلميةم 2003م م .331:2
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لال أبسددلاب ورددرا تفضددي للي ددات كايددث رر ددا وأسددلاهبا حبعددة إددا معتددط
هبام وسا احملرمال واملعاصي يف كراات ا واملن من دام حبسدب ل ضدا ا
لمل كااي ا وادتلار ا هبدام ووسدا التاعدال والقدرابل يف حملت دا واإل ي
ي ددا حبس ددب ل ض ددا ا لمل كايت ددام وس دديلة املقص ددون حبع ددة للمقص ددونم
وكال ددا مقص ددونم لك ددن مقص ددون ص ددد الغ دداايلم وا ددي مقص ددون ص ددد
الوسا م إ ا يرم الرب تعامل شيئاً وله ردرا ووسدا تفضدي لليدهم إيده
حيرم ا ومين من ات حتقيقاً لتحرميهم وت ليتاً لهم ومنعداً أي يقدرب محدا م ولدو
أابع الوسددا املفضددية والد دا املفضددية لليدده لكدداي لددن يقضداً للتحددريتم
ولكراءً للنفو بهم ويكمته تعامل يىب لن ك اإلابء مل. 1
املطلب الثاني :أنواع الذرائع
الن ددوع األول :أي تك ددوي الد د دا موض ددوعة لا ض دداء لمل الفس ددان
أصد داًم م د د  :ش ددرب اخلم ددر ال د د ت ددؤنط لمل مفس ددد الس ددكر واإلض د دراد
ابلعق د د و ددو م والق د د ف املفض ددي لمل مفس ددد اال د درتاء واالعت ددداء عل د د
الع ددرضم والد دزان امل ددؤنط لمل ات ددتاال األيس ددابم و س ددان الفد درا م د د
جيب سداا ابإلمجاعم ولي تح ا يراممل. 2
مل 1حممد بن أيب بكر بن أيوب سعد مشس الدين بن القي م" لعام املو ع عن
دب العامل " .حتقيق :حممد علد السام لبرااي م ملال .1بهول :ناد الكتب
العلميةم1991م م.108:3
مل 2املرج السابقم .109:3
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النددوع الثدداين :أي تكددوي ال ديعددة مفضددية لمل صدداعم وموضددوعة لدده
ابليق د م أو الظددن الغالددبم م د  :العل د املوص د لمل معر ددة الددا وال درامم
وأدكدداي اإلسددام واإلميددايم لرعددام املضددترم واحملتددا م واسددتعما وسددا اللقدداء
والنمو والتنمية والتعمهم والتتود عل مستومل األ رانم وا تم واألمة.
ال دا يكوي تح دا واجلداًم أو منددوابًم أو ملايداً يسدب ندجدة
مددا تفضددي لليدده مددن يي د القددو والضددععم يقددو الق درايف -دمحدده هللا :-ملاعل د
أي ال ديعة كما جيب سداام جيب تح ام ويكر م ويندب ويلاع ...مل. 1
النوع الثالث :أي تكدوي ال ديعدة موضدوعة -مدن ييد الظداار-
لا ضدداء لمل أمددر جددا ز ومسددتحبم ولكن ددا تتخ د وسدديلة لمل ال درام لمددا
بقصد م د أي يعقدد يكايداً اصدداً بده التحليد م أو بيعداً ملالعيندة اصدداً
به الرابم أو بغه صد كمدن يصدلي بد يددط القدط د تعداملم د ا يدرام
بناءً عل ا املفاسد املرتتلة علي امل. 2
مل 1أبو العلا ش اب الدين أمحد بن لنديس بن علد الرمحن القرايف املالكيم "
شرع تنقي الفصو "م حتقيق :ره علد الرؤوف سعدممل ال .1شركة
التلاعة الفنية املتحد م 1973م م.449:1
مل 2ابن القي م "لعام املو ع عن دب العامل "م 109-108:3ت علي القر
ناكيم " اعد سد ال دا وتتليقال العم هبا يف املعامال املالية
واملصادف املعاصر " حب مقدم ملؤمتر شودمل الفق ي السان  -الكويثم
.2015-1436ص.3
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املطلب الثالث :حجية سدّ الذرائع
يك د سددد ال د دا حم د اتددتاف ب د الفق دداء مددن مددن اعتطاددا
من األنلة ومن ب يعتطاا نلياً مستقاً:
مل2
أوالً :ا ددب املالكي ددةمل 1م والنابل ددة م لمل الق ددو أبمل ددا م ددن أنل ددة
الفقه املعتط وأص من أصوإ م واستدلوا ا :
أ -من الكتاب:
 -1وله تعامل :ﱥﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦﲧﱤمل. 3
وج د دده الدالل د ددة م د ددن ا ي د ددة :أي هللا من د د امل د ددؤمن م د ددن س د ددب آإ د ددة
املشرك م م أيه محية د ولااية آلإدت ت ألي سدب آإدت ديعدة لمل سدل
هللا تعدداملم وكاي ددث مص ددلحة تددر مس ددلته تع ددامل أدج د م ددن مص ددلحة الس ددب
مل4
آلإت م ويف ا ا من من امللاعت لئا يكوي سللاً يف ع ما الجيوز
ددا ابددن عاشددود" :و ددد ايددتئ علمدداؤان هب د اآليددة عل د لللددال
مل1
مل2
مل3
مل4

أبو العلا ش اب الدين أمحد بن لنديس بن علد الرمحن القرايف املقدسيم"
القروا أيواد الطوا يف أيواد الفروا"ممل عاب الكتب م .32:2
سليماي بن علد القوط بن الكريت التويفم" شرع خمتصر الروضة" .حتقيق :علد هللا بن
علد احملسن الرتكي .ملال .1مؤسسة الرسالة1987م .214:3
[األيعام اآلية .]108
ابن القي م "لعام املو ع عن دب العامل "م .5:5
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أص د د د مد د ددن أصد د ددو الفق د دده عند د ددد املالكيد د ددةت وا د ددو امللقد د ددب سد د ددألة سد د ددد
ال دا "مل. 1
 -2وله تعامل :ﱥﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪﱤمل. 2
وجد دده الداللد ددة مد ددن ا يد ددة :أي هللا مل د د امل ددؤمن م ددن ددو ا د د
الكلمددةم م د صدددا هبددا اخلددهت لددئا يكددوي لددن لمل أي يقوإددا الي ددون
للني صل هللا عليده وسدل تشدلي اً ابملسدلم م ويقصددوي هبدا سدب الندي
صل هللا عليه وسل م وا ا كه ما يقصد املسلمويمل. 3
ب -من السنة:
 -3عن ابن عمر دضي هللا عن مام ا :مل لقد دأيث النا يف ع د
دسو هللا صل هللا عليه وسل م يلتاعوي جزا اً -يعت التعام-
يُضربوي أي يليعو يف مكامل م يىت يؤوو لمل دياإ مل. 4
وجه الداللة مدن احلدديث :أي يف الددي ملدي املشدرتط عدن بيد
مل1
مل2
مل3
مل4

حممد التاار بن حممد التاار بن عاشودم "التحرير والتنوير"ممل تويس :الداد
التويسية للنشر1984م م .431:7
[ اللقر اآلية .]104
ابن القي م "لعام املو ع عن دب العامل "م.6:5
حممد بن أمساعي أبو علدهللا اللخادطم "ااجلام املسند الصحي " .حتقيق:
حممد زاه بن انصر الناصر ملال .1ناد روا الن ا م1422ه م ابب من
دأمل :ل ا اشرتمل رعاماً جزا اًم أي ال يليعه يىت يؤويه لمل ديلهم واألنب يف
لنم 68:3م د الدي .2137

- 566 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

التع ددام ي ددىت يؤي دده لمل ديل ددهت ل ددئا يك ددوي اللي د ديع ددة لمل جح ددد الل ددا
اللي م وعدم لمتامه له ل ا دأمل املشرتط د دب يهم يغر التمد م وتشد
يفسه ابلتسلي م وا ا من حماسن الشريعة وألتع ابب لسد ال دا مل. 1
 -4عن السن بن علي ا  :يفظث من دسو هللا صل هللا عليه
وسل  :مل نع ما يريلن لمل ماال يريلن مل. 2
وجدده الداللددة مددن احلددديث :أيدده – صددل هللا عليدده وسددل  -مل د
عددن اإل دددام عل د ما يدده شددن أو ديلددةم لمل مدداال ديلددة يددهم ولدديس لددن
االبتعان لال ألي لن ديعة يشن أملا تؤنط لمل الرام.
 -5عن النعماي بن بشه يقو مسعث دسو هللا صل هللا عليه
وسل يقو  :مل الا ب والرام ب م وبين ما مشل ال ال
يعلم ا ك ه من النا م من اتق املشل ال استطأ لدينه
وعرضهم ومن و يف املشل ال كاي كراع يرع يو الم
يوشن أي يوا عهم أال ولي لك ملن مح م أال ولي مح هللا يف
أدضه حمادمه مل. 3
وجدده الداللددة مددن هددذا احلددديث :أيدده  -صددل هللا عليدده وسددل -
مل 1ابن القي م "لعام املو ع عن دب العامل ".41:5.
مل 2حممد بن عيس الرتم طم "سنن الرتم ط" .حتقيق وتعليق :أمحد شاكرم
وآترينم ملال .2القاار  :شركة مكتلة ومتلعة مصتف اللي1975م م
668:4م د الدي  2518صححه األللا .
مل 3اللخادطم "صحي اللخادط"م ابب ض من استطأ لدينهم 20:1د
الدي .52
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بد أي مددا ب يتض د أيدده مددن الددا أو ال درام ددو مددن املشددتل الم وأي
اس ددتطاء ال دددين ال يتحق ددق لال ابتق دداء ا د املش ددتل الم وال مع د التق دداء
املشددتل ال لال االيتيدداالم وسددد ال د دا ابجتندداب املشددتل ال ال د اددي
رريق لمل الرام.
ج -من أفعال السلف:
وكا يد عل اعتلاد سد ال دا من أ عا السلعم أو لمجاعا :
 -1مج ع ماي بن عفاي –دضي هللا عنه -املصحع عل يرف
وايد من األيرف السلعة لئا يكوي اتتاف القراء يف القراء
ديعة لمل اتتا يف القرآي الكريتم و د وا قه الصحابة عل
لنمل 1م كاي لمجاعاًكما ي .
 -2لمجاع الصحابة عل ت ااجلماعة ابلوايدم م أيه ال يوجد
التمال ال ط بت عليه القصاص يف ا الالةم لئا يكوي عدم
القصاص من ااجلماعة ديعة لمل سفن الدماءمل. 2
اثنيد داً :اددب النفيددة و الشددا عية لمل ليكدداد ال د دا م و ددالوا لي سددد
الد دا لدديس مددن أنلددة الفقددهت ألي الد دا اددي الوسددا م والوسددا مضددتربة
اضتراابً شديداًم قد تكوي يراماًم و د تكوي واجلدةم و دد تكدوي مكروادةم
أو مندوبدةم أو ملايددةم و تلددع مد مقاصدداا يسددب ددو املصددا واملفاسددد
وضدعف ام وتفدداء الوسدديلة وف وداددام ددا ميكددن انعدداء نعددومل كليددة ابعتلاداددا
مل 1ابن القي م "لعام املو ع عن دب العامل "م .126:3
مل 2ابن القي م "لعام املو ع عن دب العامل "م .163:1
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وال علغا ا ومن تتل روع ا الفق ية ف ر له ا امل. 1
و ددالوا :لي الشددرع ملددت عل د الك د ابلظدداارم كمددا ددد أرل د هللا
دسوله عل وم يظ روي اإلسام ويلتنوي الكفدرم وب جيعد لده أي حيكد
علددي يف الدددييا خبدداف مددا أف ددروام ويكد يف املتاعند بددددء الددد مد
وجون عامة الزىنم واو أي املرأ أتث ابلولد علد الوصدع املكدرو م دا
الشددا عي :وا د ا يلت د يك د الداللددة ال د اددي أ ددومل مددن ال د دا م ددإ ا
أبت األ ومل من الدال أبت األضعع من ال دا كل امل. 2
القول الراجح:
ا ددو الق ددو األو ال د د ط ددا ب دده املالكيد ددة والنابل ددةت ألي لابيد ددة
الوسا لمل الشيء احملرم املفضي لليه يقا للتحريتم ولكراء للنفو بدهم
ويكمددة الشددادع وعلمدده ىب لددن ك د اإلابءم ب د سياسددة ملددو الدددييا
يىب لددنم ددإي أيدددا لددو مند جنددد أو دعيتدده مددن شدديءم مث أابع إد
التددرا والوسددا لليددهم لعددد متنا ضداًم ولصد مددن جنددد ودعيتدده تدداف
مقصد ددون م وك د د لن األرلد دداء ل ا أدانوا يس د د الد ددداء منع د دوا صد ددايله مد ددن
الترا وال دا املوصلة لليهم ولال سد علي ما يروموي لصايهمل. 3

مل 1تقي الدين أبو السن علي بن علد الكايف السلكيم "اإلهبا يف شرع
املن ا "م ملبهول :ناد الكتب العلميةم 1995م م .159:10
مل 2أبو علد هللا حممد بن أنديس الشا عيم " األم"م ملبهول :ناداملعادفم
1990م م .312:7
مل 3ابن القي م "لعام املو ع عن دب العامل "م .553:4
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املطلب الرابع :العالقة بني سد الذرائع واحليل
تتفد ددق ال د د دا م د د الي د د يف أي ك د داً من د ددا وسد ددا لمل حتص د ددي
مقصونمل 1م لكن تفادا الي يف صد الفاع مل. 2
فالد ددذرائع :تشد ددم الوسد دديلة ال د د ص د ددد ص د ددايل ا تغي د دده الك د د
الشرعيم والوسيلة ال ب يقصد صايل ا تغيه الك الشرعيمل. 3
أمددا احليددل :ددي تاصددة ددا صددد صددايل ا تغيدده الكد الشددرعي
اد وي ا وتفاء.
ددا ابددن تيميددة:مل لي اليلددة تكددوي مد صددد صددايل ا مددااو حمددرم
يف الشرع ....واما سد ال دا م يكوي م صحة القصد مل. 4
ددالفرا بين مددا أي ال د دا أع د مددن الي د م وأي وجدده أليت ددا اددو
أملددا تشددتم املقصددون وكدده املقصددون كددا تفضددي لليددهم أمددا الي د تخددتص
ابملقصون ابتداءً.
وال د ط يعنين ددا يف ا د املس ددألة ا ددو بي دداي العا ددة ب د ملالي د و
مل1
مل2
مل3
مل4

أترت زي بنث علد العزيزم "املعامال املالية املعاصر "م ملال .1نمشق :ناد
الفكر 2008م م .107
علد هللا بن علد احملسن الرتكيم "أصو م اب اإلمام أمحد" .ملال.4
بهول :مؤسسة الرسالةم1416ه م .50:1
تقي الدين أبو العلا أمحد بن علد اللي بن تيميةم "الفتاومل الكطمل"م
ملال .1ناد الكتب العلميةم1987م م .173:6
ابن تيميةم " الفتاومل الكطمل"م .108:6
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ملالد د دا م وم ددن ت ددا النظ ددر يف تعري ددع كد د من م ددام يظ ددر ي ددوع م ددن
التدات بين مام كما يظ ر يوع من اال رتاا.
وم د د ددن املمك د د ددن الق د د ددو لي بين م د د ددا عموم د د داً وتصوص د د داً وج ي د د داًم
ي تمعاي عل أمرم وينفرن ك من ما بغه لن.
ويتل لن من األم لة اآلتية:
 -1م ا التدات واجتماع ك من ا عل أمر وايدم شراء اللا
السلعة كن اشرتااا منه أب من مثن اللي م ا ييلة للتعام
ابلرابم و ديعة لمل لن أيضاً.
 -2وم ا ما كاي ديعة وليسث حبيلة سب األواثي عند من يعل من
ياله أي يسب هللا تعامل ا السب ديعة وليسث حبيلةم اليتفاء
القصد.
 -3وم ا ما كاي ييلة وليسث ديعة التطع بنصاب الزكا ل
يوالي الو م للفراد من الزكا .
املطلب اخلامس :الرد إىل سدّ الذرائع وضوابطه:
أوالً :الر ّد إىل س ّد الذرائع:
ددا أي س ددد ال د د دا أص د د معت ددط عن ددد جمت دددط األم ددةم و ق دداء
امل اابم عل تفاول بين يف لعماله وتتليقه.
ويقيقت دده :أي املل دداع الد د ط يتخد د متيد دةً لمل احملظ ددود يُس ددد ابب ددهم
- 571 -

أثر التكييف الفقهي بسد الذرائع على بعض املعامالت املالية املعاصرة ،أ.أمحد عقيله طاهر ،و أ.د.عبد اجمليد حممود الصالحني
مل1

وتُقت د وسددا له وجددوابً اعتددداناً ددو كدده مشددروعم ددا الق درايف :مل ددن
لن ددا بس ددد اد د الد د دا م وب يقد د هب ددا اإلم ددام الش ددا عيم ل دديس تاصد داً
ابإلمددام مالددنم لكندده ددا هبددا أك ددر مددن كدده م وأصد سددد الد دا جممد
علي دده مل 2م وم م ددا يك ددن م ددن أم ددر س ددد الد د دا اع ددد يادس ددة ملد درانال
الش ددرعم نا ع ددة لعوا ددب الس ددوءم مش د د ون إ ددا نت ددق األص ددو م وبدااد ددة
العقد د م وس ددامة الفت ددر وا دددط الشد درا الد د ملناا ددا علد د الص ددد ع ددن
املفاسدم وال ون عن سايت ا ومحااا.
ووجه الر ّد إىل س ّد الذرائع يف حك املستجدات والقضااي املعاصرة
يراعى فيه:
أي ك دهاً مددن املسددت دال والقضددااي املعاصددر ال د متددود هبددا سدداية
التد د ددب واال تصد د ددانم واالجتمد د دداعم فااراد د ددا :دمحد د ددةم وتد د ددهم وص د د دداعم
وابرن ددا :عد ابم وشدارم و سددان .وال يسددتقي التددو ي مددن عوا ل ددام وندء
شراام لال ابيت ا االجت ان ال دا عيمل. 3
اثنياً :ضوابط الرد إىل س ّد الذرائع:
لي القددو ابلعم د بسددد الد دا ال يعددت جعل ددا نلددياً يسددتند لليدده
مل 1الشاريم" املوا قال"م .395:6
مل 2القرايفم" الفروا".33:2
مل 3تب الريسو م "صناعة الفتومل يف القضااي املعاصر معاب وضوابط
وتصحيحال"م ملال1م ناد ابن يزمم 2014م .119-118
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يف مجي د الدداالل نوي ض دوابط تسدداعد يف حتقيددق املصددلحة ال د ألجل ددا
ش ددرع العم د د بس ددد ال د د دا م كم ددا ال يعد ددت التوس د د يف العم د د هبد ددام ألي
التوس د يف العم د بسددد ال د دا ددد يكددوي سددللاً د يسددياً إليقدداع األمددة يف
الر والعنث الل ين لا مر وعاي عن ا.
يف املقاب د د أيض د داًم ال يص د د القد ددو أبي العم د د بسد ددد ال د د دا حم د د
تاف بد العلمداءم يكدوي لدن سدللاً يف اددم اد القاعدد م ل تقددم أي
اإلمجدداع منعقددد عل د أص د سددد ال د دا كمددا كددر لددن اإلمددام الق درايفمل 1م
ولدا اخلاف يف حتقيق املناالم ويف بعا الصود املتلقة عل القاعد .
ومن انا كاي لزامداً علد ا ت دد والندافر يف املسدت دال والقضدااي
املعاصر أي يددد أليدة اد القاعدد م وأي يددد أيضداً حمد الندزاع ي دام
يددىت يتحقددق لدده اإدددف والغايددة مددن الدداسددة الفق يددة وتتليقا ددا املعاصددر
ال حيتاج ا يف ك مكاي وزماي.
وبندداءً عل د مددا تقدددم ميك ددن القددو أبي أا د الض دوابط ال د جي ددب
مراعا ا للعم بقاعد سد ال دا ما يلي:
 -1أي تكوي الوسيلة امللاية مؤنية لمل املفسد م سواء أكاي
ل ضاؤاا لمل املفسد بقصد أم بغه صدم ب د يكوي الدا
للعم هب الوسيلة القصد السنم لكنه يف الوا يكوي مفضياً
للمفسد م حينئ متن تلن الوسيلة.
مل 1القرايفم " الفروا"م33:2ت والشاريم "املوا قال".158:5
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 -2أي العم بسد ال دا مداد عل املصلحة واملفسد م مىت كايث
املفسد داجحة عل املصلحة عم بسد ال دا م والعكس
صحي م مىت كايث املصلحة داجحة عل املفسد ب يعم بسد
ال دا .
 -3أي تكوي الوسيلة مفضية لمل املفسد تعاً أو كاللاًم حبي يغلب
الظن ل ضاؤاا لليهم أما لي كاي ل ضاؤاا لمل املفسد عل سلي
القلي أو الناند أو الوا إيه ال متن تلن الوسيلةم بناءً عل
لن.
م ا ماكن مفضياً لمل مفسد تعاًم كلي الساع و ث
الربم وبي العنب ملن يعصر مخراًم و و لن كا يق يف
كالب الظن أناؤ لمل املفسد .
أما م ا ما كاي ل ضاؤاا لمل مفسد ليله أو انند أو مت ومةم
ب تللغ مللغاً حتم الفاع عل فن املفسد يه نا ماً كليوع
اآلجا ي حم تافمل. 1
 -4لي كايث تلن الوسيلة مفضية لمل املفسد تعاً أو فناً كاللاً
إملا متن ابلقدد ال ط تتحقق يه املصلحةمل. 2
مل 1الشاريم "املوا قال"م.54:3
مل 2اإويريتم وا بن علد هللا بن سليماي اإويريتم"املن ئ يف استنلاال أيكام
النواز "مملال2ممكتلة الرشد انشروي2012م م 240-239ت حممد بن
سعيد بن حممد املقريم "سد ال دا وعا ت ا قاصد الشريعةم"جملة جامعة
امللن سعونم العدن41م .82-81:
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املطلب السادس :أثر أعمال قاعدة سدّ الذرائع يف احلكم على
املعامالت املالية عند الفقهاء:
يقو اإلمام أبو زار :مل لي األت ابل دا اثبدث يف كد املد ااب
اإلسدداميةم ولي ب يصددرع بددهم و ددد أك ددر مندده اإلمامدداي :مالددنم وأمحدددم
وكدداي نوملمددا يف األت د بدده :الشددا عيم وأبددو ينيفددةم ولكن مددا ب ير ضددا
مجلددةم وب يعت دطا أص داً ا م داً ب اتددهم ب د كدداي نات داً يف األصددو املقددرد
عن د دددلا كالقي د ددا م واالستحس د دداي اخلف د ددي الد د د ط ال يلتع د ددد عم د ددا يق د ددرد
الشا عية لال يف العدرف مل . 1ولتأكيدد اد القدا ق يقددم يمدا ددا
تتليقية لقاعد ال دا يف امل ااب األدبعة:
أوالً :س ّد الذرائع عند احلنفية:
ال يع ددت ع دددم ك ددر النفي ددة لس ددد الد د دا ض ددمن أص ددوإ م ع دددم
اعتل ددادا لص ددحة العمد د هب ددام ألين ددا يلمد د ل ددن عن دددا يف ددروع ك دده
من ا:
اتفا م املالكيةم والنابلةم يف من بعا صدود بيدوع اآلجدا م
وم ددن ل ددن :أملد د يصد دوام علد د أي م ددن اش ددرتمل س ددلعة أبل ددع يال ددةم أو
يسيئةم قلض ام ب جيز لده أي يليع دا مدن اللدا خبمسدما ةم لد أي ينقدد
ال د من األو كلدده أو بعضددهم ألي مددن الشددروال املعتددط م يف صددحة العقددون
مل 1حممد أبو زار م "أصو الفقه "م مل ناد الفكر العريب م .275-274
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عندددا م اخلل د فو عددن شددل ة ال درابم ألي الشددل ة ملحقددة ابلقيقددةم يف ابب
احملرمالم ايتياراًم وأص لن :وله صل هللا عليده وسدل عدن النعمداي
بددن بشدده دضددي هللا عندده ددا  :ددا دسددو هللا صددل هللا عليدده وسددل  :مل
الا ب والرام ب م وبين ما أمود مشتل ة مل. 1
وجدده ال ه
شددبهة انددا كمددا ددا الكاسددا :مل أي ال د من ال ددا م يصدده
صاص داً ابل د من األو م لقددي مددن ال د من األو م زاين ال يقابل ددا عددوض
يف عقد ددد املعاوض د ددةم وا د ددو تفس د دده ال د درابم لال أي ال د دزاين للت د ددث م د ددوع
العق دددينم ك دداي ال اب ددث أبي دددلا ش ددل ة الد درابم والش ددل ة يف ا د ا الل دداب
ملحقة ابلقيقة مل. 2
كمددا اسددتدلوا للمن د م بق ددو عا شددة دضددي هللا عن ددام يف يدددي
العاليددة:مل بددئس ماش دريثم واش درتيث مل 3م ويددو ا د العلدداد م يعددط ابددن
اإمامم عن سد ال دا م أوض تعلده يقدو :مل ولددا فمدث العقدد األو م
أليه وسيلةم و مث ال ا أليه مقصون الفسان مل. 4
مل1
مل2
مل3

مل4

اللخادطم "صحي اللخادط"م ابب :الا ب م والرام ب م  53:3د
الدي .2051
عاء الدين أبو بكربن مسعون بن أمحد الكاسا م "بدا الصنا يف ترتيب
الشرا "م ملال .2ناد الكتب العلميةم1986م م.199:5
الداد تتم" سنن الداد تت"م كتاب الليوعم 477:3م د 3002:م ا احملقق:
أم حملة والعالية داويتا الدي جم ولتاي ال حيتئ هبمات اللي قيم" السنن الكطمل"م
ابب الرج يلي الشيء لمل أج مث يشرتيهم540:5م د .10799 :
كما الدين حممد بن علد الرمحن السيواسي بن اإمامم" ت القدير"م ملناد
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اثنياً:س ّد الذرائع عند املالكية:
يعتط سد ال دا أص من أصو املالكية ل ا ا أوسد املد ااب
الفق ية اعماالً إد ا األصد م قدد أعملدو يف اسدتنلارا م و رجيدا م يف
مجي د د أب د دواب الفق ددهم ويف ك دده م ددن املس ددا العلمي ددةم ي ددىت ع ددد بع ددا
الفق اءم سد ال دا من تصوصيال م اب لمام ناد اإ ر مل. 1
ومددن أم لددة لددن :مند املالكيددة العقددون الد تتخد ديعددة لمل أكد
الدرابم م د  :بيددوع اآلجدا م ومن دا بيد مدا ال جيدوز متفاضداً :كدأي يشددرتط
ما ابعه بعشر نانيه ألج م ب مايية يقداًم أو لددوي األجد م أو ب ماييدةم
أدبعددة من ددا يقددداً و أدبعددة مؤجلددةم لدددوي األج د األو م ب جيددز ل يمددا يددؤو
لليه العقد من بي ما ال جيوز متفاضاًمل. 2
وبيايه :أيه ملا عدان السدلعة لمل يدد صدايل ام اعتدطل ملغدا م وآ
أمر العقدين لمل ن مثايية نانيه مع لة يف عشر مؤجلة.
اثلثاً :س ّد الذرائع عند الشافعية:
م د أي الشددا عي أكفل دوا سددد ال د دا ضددمن أصددوإ م ب د سددادعوا
لمل دن وليكاد م م أمل أعملو يف مجي روع م ومن ا الفروع:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفكر م.435:6
مل 1القرايفم " الفروا"م .266:3
مل 2حممد بن أمحد بن عر ةم" ياشية الدسو ي عل الشرع الكله"م ملناد
الفكر م .78:3
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يكم د ابلكرااددة عل د ك د م ددايكوي ديعددة لمل اإلمثم م ددن ابب
التعداوي عليدهم ومددن أم لتده مددا جداء يف امل د ب:مل ويكدر بيد العندبم كددن
يعصددر اخلمددرم والتمددر كددن يعم د النلي د م وبي د السدداع كددن يعصددي هللا
تعامل بهم أليه ال من أي يكوي معوية عل املعصية مل. 1
رابعاً :س ّد الذرائع عند احلنابلة:
قد وا ق النابلة املالكية يف اعتمانا عل أص سد الد دا يف
ك ه من االستنلارالم واأليكام الفق يةم من ا عل سلي امل ا :
موا قت للمالكية يف املن من بيوع اآلجا م م اتتا يف
بعا التفاصي م جاء يف املغت:مل ومن ابع سلعةم ب من مؤج م مث
اشرتااا أب منه يقداًم ب جيز يف و أك ر أا العل م ألي لن ديعة
لمل الرابم إيه يدت السلعةم ليستلي بي الك هم كألع ابلقلي م
كخمسما ةم وال ديعة معتط عندانم و د يص اإلمام أمحد عل
لن مل. 2

مل 1أبو اسحاا لبرااي بن علي بن يوسع الشهازطم "امل ب يف قه اإلمام
الشا عي"م ملناد الكتب العلمية م .21:2
مل 2أبو حممد مو ق الدين علدهللا بن أمحد بن حممد بن دامة املقدسيم
"املغت"م مل مكتلة القاار 1967م م .132:4
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املبحث الثالث :تطبيقات التكييف بسدّ الذرائع يف احلكم على
املعامالت املعاصرة
كا ال شن يه أي اعد سد ال دا من األصو والقواعد ال
تراع عند الك عل الفروع الانلة والو ا املست د م لكوملا من اً
يوا ق مقصد الشريعة يف جلب املصلحة وندء املفاسدم ولعتاء الوسا
أيكام املقاصدم وسوف أب بعا األم لة املعاصر ال رلقث ي ا
ا القاعد يف املتالب اآلتية:
املطلب األول :عقود اإلذعان
اإل عاي يف اللغة :من عن وأ عنم جاء يف لساي العرب:مل
ا تعامل :ﱥﭐ ﲚ ﲛ
أ عن الرج أط ايقان وسلسم أط ت ع و
ﲜﲝ ﲞﲟﲠﱤمل 1أط تاضع مل. 2
أما يف االصتاع :اي العقون ال يض شرور ا ااجلوارية
مقدماً أيد رر ي ا ليتعام هبا م ك من يركب يف التعام معهمل. 3
مف وم عقد اإل عاي يرتكز يو وجون عقد ب رر مي
مل [ 1النود اآلية .]49
مل 2ابن منظودم" لساي العرب"م .172:13
مل 3أمحد زكي بدوطم "مع املصتلحال القايويية"م ملال.1القاار  :ناد الكتب
املصريةم1989م م .69
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أيدلا ااجلايب األ ومل وال ط ميلي كام شروره عل رليعة العقدم وال
يكوي للترف ال ا سومل اإل عاي ابلقلو أو الر ام وليس له أي
ينا ش أو يعد بنون العقد.
وتش د يياتنا املعاصر صودا عديد لعقون اإل عاي يف االلتحاا
ابملداد وااجلامعالم والتعام م املستشفيال والفنانام والشراء
للك ه من السل واخلدمالم وانا صود لعقد اإل عاي ب الدولة
واأل ران م الصو عل اخلدمال العامة من الك رابء أو الغاز أو
املواصال العامةم عقوناا مويد وال جيوز تعديل ام كما أي أسعاداا
حمدن من ل الدولة أو الكومةم وتتميز ا العقون أبملا جديد عل
ا تمعال اإلسامية الدي ةم وأملا حتتومل عل ما ميكن اعتلاد ايتكادا
من ل الترف األ ومل.
وصفو القو  :لي عقون اإل عاي كا عمث به الللومل يف اليا
اال تصانية اليومية إ ا العصرم تدت يف جماالل اليا مجيع ام و د
يرتتب عل التوس يف شروال العقد لمل الظل وااليتكادت لكوي عقون
اإل عاي ال تنتظر ميعانا أو و تا الدتفاع األسعادم كما أي ا ساد بعا
اخلدمال أو السل لدمل الترف األ ومل تلقا يا وليس متعمدا كما
او يف االيتكاد.
التكييف الفقهي :وعليه إي فاار النظر يف عقون اإل عاي
يويي أبملا ديعة من دا ااجلود والظل وعدم املساوا م ملا ي ا من
عدم تعان املراكز اال تصانية وسيتر الترف القوط عل العقد
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ول عاي الترف اآلتر لهم من نوي يق يف املساومة الر م واو أيضاً
ديعة لمل اتتا الرضا بسلب اضتراد الترف امل عن لمل السل أو
املنا م ا جيداا لال عل الشروال واللنون ال وضع ا الترف القوطم
عقون اإل عاي هب ا االعتلاد تكيع أبملا ديعة ينلغي النظر واالجت ان
مل1
يف سداا.
املطلب الثاني :املشاركة املتناقصة
كر إا اللاي وي يف جما اال تصان اإلسامي مجلة من
التعاديعم أ كر من ا ما يلي:
أ -اي شركة يعتي ي ا املصرف اإلسامي الق للشرين أي حي
حمله يف امللكية ن عة وايد أو عل ن عالم يسلما تقتضيه
الشروال املتفق علي امل. 2
ب -اي مشادكة يساا ي ا املصرف اإلسامي يف دأ ما شركة
أو مؤسسة جتادية أو بناايلم أو مصن م أو زداعة م شرين أو
أك رم وعند يستحق ك من الشركاء يصيب من األدابع
وجب االتفاا عند التعا د م وعد املصرف اإلسامي أي
يتناز عن يقو ه عن رريق بي أس مه لمل شركا هم والشركاء
مل 1بنث علدالعزيزم "املعامال املالية املعاصر "م .227-226
مل 2النشميم املو الرمسي " املشادكة املتنا صة وضوابت ا الشرعية"م
http://www.dr-nashmi.com/index.jsp?inc=32&conf=6&mv=0
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يعدوي بشراء أس املصرف واللو حمله يف امللكية سواء عل
ن عة وايد أو ن عال يسلما تقتضيه الشروال املتفق علي امل. 1
وسلب تسميت ا ابملتنا صة اي تاصية التأ يث ي ام واو عدم
تو ر عنصر االستمراد ي ا ب مجي أررا ام الترف املمو ال ينوط
االستمراد يف املشادكة لمل ايت اء الشركةم ب ليه يعتي للشرين الق
ليح حمله يف ملكية املشروعم ويتناز عن يصته يف ا املعاملة سواء
عل ن عة وايد أم عل ن عال متعدن يسلما تقتضيه االتفا ية
بين مامل. 2
التكييف الفقهي :د اتتلع الفق اء املعاصروي يف تكييف ا
عل أ وا خمتلفةم من ا أملا صود من صود املضادبةم ومن ا عل صود
املزادعة واملسا ا م ومن ا أملا شركة ملنم ومن ا أملا شركة عناي.
ألر ال دا عل املشادكة املتنا صة يظ ر من تا أ وا من
منع ا يي أي ا املعاملة يف الوا تتخ ديعة مللاشر بعا
التصر ال والعقون املمنوعة واحملرمةم من ا شل ة القرض الربوط الاص
من تا االتفاا املسلق ب الشريك يف بي املصرف يصته
للشرين ابلتدديئ م وا ا يعتط ضماانً واضحاً من الشرين للمصرف
مل 1أمحد الن ادم" املوسوعة العلمية والعملية لللنو اإلسامية"م مل ال .1رلاعة
االحتان الدويل لللنو اإلساميةم1982م م .325:5
مل 2يود الدين الكواملةم" املشادكة املتنا صة وتتليقا ا املعاصر يف الفقه
اإلسامممل ال .1عماي :ناد النفا س -عمايم2008م م .42
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بشراء يصتهم وا ا جيع املقصد من العقد الصو عل القرض
املفضي لمل الفا د الربويةم كما تشوهبا شل ة بي الو اءمل 1م واو بي
مشروال يه دجوع امللي لللا مىت دن ال من عل املشرتطم ل لن
وجب سداا ومنع ا.
يىت من تا أ وا ا يزينم يظ ر ألر سد ال دا عل املشادكة
املتنا ضةم من تا مجلة من الضوابط ال الوا بضرود االلتزام هبا يف
لجراء املعاملة يىت ال تكوي ديعة للو وع يف الرابم والنزاعم واإلضراد
ابآلترينمل. 2

مل 1بي الو اء :او اللي بشرال أي اللا مىت دن ال من يرن املشرتط امللي لليهم
ومسي ابلو اء ألي املشرتط يلتزم الو اء ابلشرال.
يكمه :اب املالكية والنابلة واملتقدم من النفية والشا عية لمل :أي بي
الو اء اسدم و اب بعا املتأترين من النفية والشا عية لمل :أي بي
الو اء جا ز مفيد للعا أيكامه .ايظر املوسوعة الفق ية الكويتية.
مل . 260/9
مل 2صاع الدين رلب ر م" اعد سد ال دا وألراا يف املعامال املصر ية
وتتليقا ا املعاصر مل املشادكة املتنا صة والتودا املصريف أدو جا "م جملة
ااجلامعة اإلسامية للدداسال اإلسامية -كز  -لست ممل ا لد ال ال
والعشروي العدن ال ا 2015م م .198
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املطلب الثالث :التورق املصريف
التعريع :او معاملة تقتضي يام املصرف ابالتفاا م شخص
كن حيتا لمل النقد عل أي يليعه سلعة لمل أج ب من أعل من سعر
يوم ام مث يوك املشرتط املصرف ليلي له السلعة ب من يقدط أ عان
من ال من املؤج ال ط اشرتمل به السلعة ليحص ب لن املتودا عل
ال من النقدطم وتلق مته مشغولة للمصرف ابل من األك رمل. 1
ومن مسال وتصا ص "التودا املصريف" كويه معاملة مستحدلةم
وصفقة متويلية مست د م ولي كايث ملنية يف جواراا وأساس ا عل
مسألة التودا الشرعيم ينضوط حتت ا جمموعة عقون ووعون مرتابتة
متواليةم ال تقل التفكين والتغيه اإيكليم جيرط التوارؤ املسلق ب
املصرف والعمي عل ليشا ا ولبرام ا عل يسق حمدنم متتاب
األجزاءم متعا ب املراي م ي دف لمل حتقيق كرض متويلي حمدنم
اجت ث لدان التر و صدلا لليه.
التكييف الفقهي :وعليه يكيع ا ا النوع من أيواع بي العينةمل 2ت
مل 1علي بن أمحد السالو م" العينة والتودا والتودا املصريف"م جملة ا م
الفق ي التاب لرابتة العلماء اإلساميم الدود السابعة عشرم وال عقدل
يف الفرت من  23-19شوا 1424هم .134
مل 2العينة :اي أي يشرتط السلعة من اب ع ا يسيئة مث يليع ا لللا يفسه يقداً
أب من سعر النسيئة ليتحص عل النقد أيضاً .السلكيم" تكملة ا موع
شرع امل ب"م.153:10
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ألي املقصون من التودا الصو عل النقدم يت شراء سلعة مؤجلة السدان
ليليع ا بقصد الصو عل النقد و يدت التودا املصريف يف بي العينة
و لن ألي املصرف او ال ط يلي السلعة للمتودا يسيئة أبك ر من مثن ا
يقداًم واو ال ط يتومل بيع ا ملن يشاء يفقداً وأب من مثن ا ال ط ابع ا او
بهم ا را ب ا ا وما لو اشرتااا املصرف لنفسهم املصرف يتومل ك
شيء يف التودا املصريفم وليس عل املستودا سومل بياي مللغ
التموي .مل 1وك لن الشتماله عل عد عقون وتصر ال متداتلةم وابتفاا
وتنسيق ب املصرف والعمي م واستندوا يف منعه عل كويه معاملة مفضية
لمل الرام من تا اجتماع اللي والشرال معاًم وب لن تكوي ال ديعة انا كا
أنمل لمل املفسد كاللاً ي ب سداا ومنع امل 2م و ي لي ا ا توارؤ جتتم
يه عقونم ولي التوارؤ ديعة لمل التوص لمل احملرم.

مل 1الصديق حممد األم الضريرم" الرأط الفق ي يف التودا املصريف"م جملة اال تصان
اإلسامي .جملد مل 24م العدنمل 274م حمرم1425ه-ماد 2004مم.41
مل 2السالو م " العينة والتودا والتودا املصريف"م.134
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املطلب الرابع :االحتياط النقدي
تعريع االيتياال النقدط :او ما تونعه اللنو يسلة من ونا ع ا
لدمل اللنن املركزطم نوي أي تتقاض عن لن أط سعر ا د مل. 1
و ا لي توس املصادف يف ضخ النقون عط الصيغ الشرعية ضمن
النظام النقدط اإلساميم أو صيغة القرض ابلراب يف النظام النقدط الربوطم
يؤنط لمل زاين يف كمية النقدم وبناء عل لن ميكن استخاص النقاال
اآلتية ال تل تتابق أص سد ال دا بعناصر م االيتياال النقدط:
مل2
الذريعة :انا تقاب توس املصادف يف من اال تماي م
وال ديعة ال يعط عن ا الفق اءم اي ال ديعة امللاية شرعام كلي العنب
ملن يصنعه مخرام لي الععنب جا ز أصام وبناء عل لن تكوي
الصيغة الشرعية لاست ماد عل يد ْرض أملا تؤنط لمل ضغوال تضخمية
اي حم النزاعم أما الصيغ احملرمةم كالقرض ابلرابم ليسث من ا ا
اللاب يف شيءت ألملا حمرمة أصام وسد ال دا لدا او يف وسا
مشروعة أصام ولكن ا تؤنط لمل حمرم تعاً أو كاللاً.
احملرم :او ما ميكن أي يؤنط لليه التوس يف اال تمايم واو
مل 1أمحد ريدم س ه حممد السيدم "السياسة النقدية واللعد الدويل لليودو"م
ملاإلسكنددية -مؤسسة شلاب ااجلامعةم 2000م م.273
مل 2اال تماي املصريف :او رضاً أو يساابً عل املكشوف مينحه اللنن لشخص
ما .كما يعت ي اال تماي املقداد الكلي للقرض والسلع ال مينح ا
النظام املصريف .عمرم موسوعة املصتلحال اال تصانيةملص. 3
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زاين املعروض النقدط زاين كه مطد وال تقابل ا زاين يف الناتئت كا
يعت تنا صاً يف يمة النقون مقاب السل م و يه ضرد كله عل
مدترال النا وموجونا النقديةم ول لن آاثد سللية أترمل عل
اال تصان.
التكييف الفقهي :وبناءً عل لن ميكن أي تستخدم السلتة
النقدية سد ال دا من أنوال تقييد التصر ال امللاية للمصادف ل ا
مل1
أنل لمل يتا ئ سيئة وسللية عل اال تصانم كالتضخ .
املطلب اخلامس :اإلجارة املنتهية بالتمليك
اي عقد ب رر يؤجر منه أيدلا لآلتر شيئاً للغ مع
من املا ملد معينة بشرال أي يؤو ملكية ا ا الشيء لمل املستأجر يف
ملاية املد املتفق علي امل. 2
وعليه ل ا استخدمث وسيلة لتو ه السيولة ملالن األص املؤجر م
بشراء األص منه مث يجه لليه حبي ينتف اللا ابل من الا وعند
متلين الع املؤجر لليهم قتض الوعد ابلتملين بعد أناء مجي
مل 1وليد مصتف شاويشم "السياسة النقدية ب الفقه اإلسامي واال تصان
الوضعي"م مل ال .1الوالايل املتحد  :املع د العاملي اإلساميم 2011م م
.298-297
مل 2حممد دوا لعه جيم "املعامال املالية املعاصر يف ضوء الفقه والشريعة"م
مل ال .4ناد النفا سم2010م م .86
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مستحقال اإلجاد  -ف رل صود تشله العينة وليسث عينة-ت و لن
أليه يتوس عن رريق عقد اإلجاد ملد لمل تسيي املا م ول راضه مد
م الزاين م مث تؤو الع املؤجر لمل املقرتضم وك لن الا انا حتقق
مناال التحي بعقد اإلجاد ليؤو األمر لمل بي السلعة يف ملاية مد
اإلجاد بيعاً صودايً بسعر دمزط ال يشك يقيقة مثن الع املؤجر .
ولد ا اشددرترث املعددايه الشددرعية مضددي مددد بد عقددد الليد وعقددد
التملين لتنتفي العينة حبوالة األسواا.
التكييف الفقهي :الزم من مضي مد ب عقد اللي وعقد
التملين ألي صود اإلجاد املنت ية ابلتملين ي ا يقيقة العينة احملرمة ويف
منع ا سد للاب ديعة لمل الرابمل 1م وجيب ص ا ين العقدين ا يتماش
م أيكام ك من ا عل يدملم تتلق أيكام اإلجاد يف رت اإلجاد م
وأيكام اللي يف رت التملينم ألي اإلجاد املنت ية ابلتملين إا رتحي:
رت لجاد يلي ا رت متلينم حبي يلعد أط مة مفسد د تؤو لليه.

مل 1أبو كد م علد الستاد أبوكد م " الضوابط الشرعية للعم بقاعد سد
ال دا "م ملمؤمتر شودمل الفق ي اخلامس .الكويثم 2013م .13-12
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اخلامتة
لقد توصدلث اد الدداسدة لمل مجلدة مدن النتدا ئ والتوصديال يمدا
يلي أبرزاا:
أ -النتائج:
 -1مف وم التكييع الفق ي يتلخص يف حترير املسألة املست د م
وبياي ايتما ا لمل أص مع معتط.
 -2مثة ألفاظ ال صلة ابلتكييع :كالتخريئم التصودم القيا م
األشلا م حتقيق املناال.
 -3سد ال دا يقصد به من الوسا املؤنية لمل األشياءم بغا
النظر عن كوملا مفاسد أو مصا .
 -4لي ل كر التتليقال املعاصر نوداً م ماً يف دبط أنوال
االستدال ابلوا ت من تا اعد سد ال دا يعرف كيع
تؤو تلن االصود املعاصر لمل املفاسد تمن ل و وع ا يف
ييا النا سداً لل ديعة املقتوع بو وع ا.
ب -التوصيات:
 -1الرتي يف لصداد األيكام عل ما يست د من أ كاد ومنت ال
مالية يىت يت عرضه عل نوا ر أوس .
 -2مراجعة املؤسسال املالية اإلسامية لعمليال التموي واخلدمال
املالية وضلت ا ضلتاً حمكماً ا يتوا ق م أيكام الشرع.
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 -3أي تقام نودال تدديلية لتللة العل يف تكييع املست دالم
وكيفية التعام مع ام ودناا لمل أصوإا التشريعية.
 -4أي تكوي القضااي الفق ية املعاصر جما حب للدداسال العليا
يف ااجلامعالم وتاصة يف الرسا العلمية.
 -5لعدان موان ومن ئ خمصص ابملست دال الفق ية يف كليال
الشريعةم يقوم عل الربط ب األصالة واملعاصر من تا
يصي النواز واملست دال الفق يةم ولجيان األيكام الفق ية إا
من تا اخلتط التشريعية ومن ا سد ال دا .
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املصادر واملراجع
اآلمدطم أبو السن سيع الدين علي بن أيب علي بن حممد بن ساب
ال عالي" .اإليكام يف صو األيكام" .حتقيق :علد الرزاا
عفيعم بهول :املكتب اإلسامي.
ابن أمه يا م أبو علدهللا مشس الدين حممد بن حممد.مل1403ه-
1983م "التقرير والتحله".ال.2بهول :ناد الكتب العلمية.
ابن العريبم القاضي حممد بن علد هللا أبوبكر املعا رط االشليلي
املالكي.مل1424ه2003-م  ".أيكام القرآي" .تر أياني ه
وعلق عليه :حممد علدالقاند عتا.ال 3بهول :ناد الكتب
العلمية.
ابن القي م حممد بن أيب بكر بن أيوب سعد مشس الدين .مل1411ه-
1991م " .لعام املو ع عن دب العامل " .حتقيق :حممد علد
السام لبرااي  .ال .1بهول :ناد الكتب العلمية.
ابن امللقن .أيب يفص سرا الدين عمر بن علي بن أمحد األيصادط
املعروف" .األشلا والنظا ر" .حتقيق :محد بن علد العزيز بن أمحد
اخلضهطم كراتشي :لناد القرآي والعلوم اإلسامية.
اللي قيم أمحد بن السن بن علي بن موس اخلسروجونط اخلراسا
أبو بكر .مل1424ه2003-م " السنن الكطمل" .حتقيق :حممد
علد القاند عتا.ال .3بهول :ناد الكتب العلمية.
الرتم ط :حممد بن عيس .مل1395ه1975-م " .سنن الرتم ط".
- 591 -

أثر التكييف الفقهي بسد الذرائع على بعض املعامالت املالية املعاصرة ،أ.أمحد عقيله طاهر ،و أ.د.عبد اجمليد حممود الصالحني

حتقيق وتعليق :أمحد شاكرم وآترين.ال.2القاار  :شركة مكتلة
ومتلعة مصتف اللي.
اللخادط :حممد بن أمساعي أبو علدهللا.مل1422ه " .ااجلام املسند
الصحي " .حتقيق :حممد زاه بن انصر الناصر.ال .1ناد روا
الن ا .
الرتكيم علدهللا بن علد احملسن .مل1416ه " .أصو م اب اإلمام
أمحد" .ال .4بهول :مؤسسة الرسالة.
ابن تيميةم تقي الدين أبو العلا أمحد بن علد اللي بن علد السام الرا .
مل1408ه1987-م ".الفتاومل الكطمل" .ال .1ناد الكتب العلمية.
آ تيميةم "املسون يف أصو الفقه" .حتقيق :حممد حمي الدين علد
الميد .ناد الكتاب العريب.
ااجلرجا م علي بن حممد السيد الشريع م "التعريفال"م ضلط يصوصه
وعلق عليه :علي أبو العلا م ناد التا م القاار م .2009
ابن محداي .أبو علدهللا أمحد بن محداي بن شليب .مل1397ه " .صفة
الفتومل واملف واملستف " .حتقيق :حممد انصر الدين األللا .ال.3
بهول :املكتب اإلسامي.
محانطم لنديس مل1998م م "املن ئ األصويل يف قه اخلتاب" .ال1م
الداد الليضاء :املركز ال قايف العريب.
ااجلوارطم أبو يصر لمساعي بن محان .مل1407ه1987-م "الصحاع
ح اللغة وصحاع العربية" .حتقيق:أمحد علدالغفود عتاد .ال.4
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بهول :ناد العل للماي .
ناكيم علي القر م " اعد سد ال دا وتتليقال العم هبا يف
املعامال املالية واملصادف املعاصر " حب مقدم ملؤمتر شودمل
الفق ي السان  -الكويثم .2015-1436
الداد تتم أبو السن علي بن عمر بن أمحد بن م دط بن مسعون بن
النعماي بن نيناد اللغدانط .مل1424ه 2004-م " .سنن الداد
تت" .يققه وضلط يصه وعلق عليه :شعيب االديؤوالم
وآترين.ال .1بهول :مؤسسة الرسالة.
الدسو يم حممد بن أمحد بن عر ة" .ياشية الدسو ي عل الشرع
الكله" .ناد الفكر.
الرازطم زين الدين أبو علدهللا حممد بن أيب بكر بن علد القاند النفي.
"خمتاد الصحاع" .حتقيق :يوسع الشيخ حممدمبهول :املكتلة
العصرية.
الريسو م تب1435 .ه2014-م" .صناعة الفتومل يف القضااي
املعاصر "ملمعاب وضوابط وتصحيحال .ال1م ناد ابن يزم.
أبو زار م حممد .أصو الفقه .ناد الفكر العريب.
الزبيدطم حممد بن حممد بن علد الرزاا السيت أبو الفيا ".ح
العرو من جواار القامو " .حتقيق :جمموعة من احملقق  .ناد
اإداية.
الزييليم والة الزييلي .مل1406ه1986-م  ".أصو الفقه
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اإلسامي".ال.1نمشق :ناد الفكر للتلاعة والتوزي والنشر.
السالو  .علي بن أمحد.مل2003م " .العينة والتودا والتودا
املصريف"م جملة ا م الفق ي التاب لرابتة العلماء اإلساميم
الدود السابعة عشرم وال عقدل يف الفرت من 23-19
شوا 1424ه.
السلكيم تقي الدين أبوالسن علي بن علد الكايف .مل1416ه-
1995م " .اإلهبا يف شرع املن ا " .بهول :ناد الكتب
العلمية.
السيوريم جا الدين علدالرمحن" .األشلا والنظا ر يف واعد و روع
الشا عية" .حتقيق :حممد حممد حمر – يا ظ عاشود يا ظ .ناد
السام.
السيوريم علد الرمحن بن أيب بكر جا الدين مل1424ه2004-م م
"مع مقاليد العلوم يف الدون والرسوم" .ال .1القاار  :مكتلة
اآلناب.
السويل م سامي.مل" . 2000صناعة اإندسة املالية يظرال يف املن ئ
اإلسامي" .مركز اللحوا شركة الراجحي املصر ية لاست ماد.
شاويشم وليد مصتف .مل 1432ه2011-م " .السياسة النقدية ب
الفقه اإلسامي واال تصان الوضعي" .ال .1الوالايل املتحد :
املع د العاملي اإلسامي.
شوشايم ع ماي ابن حممد األتضر مل1419ه1998-م  " .ريئ
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الفروع عل األصو " -نداسة حدخيية ومن ية وتتليقية .ال1م
السعونية :ناد ريلة للنشر والتوزي .
الشاريم لبرااي بن موس بن حممد اللخمي الغراانري مل1417ه-
1997م " .املوا قال" .حتقق :ابو عليد مش ود بن يسن آ
سلماي.ال .1ناد ابن عفاي.
الشا عيم أبو علدهللا حممد بن أنديس.مل 1410ه1990-م  .األم.
بهول :ناداملعادف.
الشهازطم أبو اسحاا لبرااي بن علي بن يوسع" .امل ب يف قه
اإلمام الشا عي" .ناد الكتب العلمية.
الضريرم الصديق حممد األم .مل1425ه2004-م ".الرأط الفق ي
يف التودا املصريف" .جملة اال تصان اإلسامي .جملدمل 24م
العدنمل 274محمرم1425ه-ماد 2004م.
التويفم سليماي بن علد القوط بن الكريت.مل 1407ه1987 -م .
"شرع خمتصر الروضة" .حتقيق :علد هللا بن علد احملسن الرتكي.
ال .1مؤسسة الرسالة.
بنث علدالعزيزم أترت زي .مل1428ه2008-م " .املعامال املالية
املعاصر " .ال .1نمشق :ناد الفكر.
بدوطم أمحد زكيممل1989م " .مع املصتلحال القايويية" .ال.1
القاار  :ناد الكتب املصرية.
ابن عاشودم حممد التاار بن حممد التاار.مل1984م " .التحرير
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والتنوير" .تويس :الداد التويسية للنشر.
ابن اإمامم كما الدين حممد بن علد الرمحن السيواسي " .ت
القدير"م ناد الفكر.
عمرم يس .مل1967م  ".موسوعة املصتلحال اال تصانية" .ال.2
مكتلة القاار .
أبو كد م علد الستاد .مل2013م " .الضوابط الشرعية للعم بقاعد
سد ال دا "م مؤمتر شودمل الفق ي اخلامس .الكويث.
الغزايلم أبو يامد حممد .مل1413ه1993-م " .املستصف ".
حتقيق :حممد علد السام علد الشايف.ال .1بهول :ناد الكتب
العلمية.
الفتوييم تقي الدين أبو اللقاء حممد بن أمحد بن علد العزيز.
مل1418ه1997-م " .شرع الكوكب املنه" .حتقيق :حممد
الزييلي – يزيه محانم ال .2مكتلة العليكاي.
ر م صاع الدين رلب .مل2015م  " .اعد سد ال دا وألراا يف
املعامال املصر ية وتتليقا ا املعاصر "مل املشادكة املتنا صة والتودا
املصريف أدو جا  .حب حمك جملة ااجلامعة اإلسامية للدداسال
اإلسامية -كز  -لست م ا لد ال ال والعشروي العدن ال ا .
الفهوزآابنطم جمد الدين أبو التاار حممد بن يعقوب ".القامو احمليط"م
حتقيق :مكتب الرتاا يف مؤسسة الرسالةم لشراف :حممد يعي
العر سو .
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الفيوميم أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث الموط أبو العلا .
"املصلاع املنه يف كريب الشرع الكله" .بهول :املكتلة العلمية.
لعه جيم حممد دوا م يامد صانا تيي .مل1988م  " .مع لغة
الفق اء" .ال .2ناد النفا س.
لعه جيم حممد دوا ممل2010م " .املعامال املالية املعاصر يف ضوء
الفقه والشريعة" .ال .4ناد النفا س.
القحتا م مسفر بن علي بن حممد.مل 1421ه – 2000م " .من ئ
استنلاال أيكام النواز الفق ية املعاصر " .دسالة نكتودا جامعة أم
القرمل.
ابن دامةم أبو حممد مو ق الدين علدهللا بن أمحد بن حممد
املقدسي.مل1388ه1968-م " .املغت" .مكتلة القاار .
القرايفم أبو العلا ش اب الدين أمحد بن لنديس بن علد الرمحن
املالكي.مل 1393ه – 1973م " .شرع تنقي الفصو " .حتقيق
:ره علد الرؤوف سعد .ال .1شركة التلاعة الفنية املتحد .
القرايفم أبو العلا ش اب الدين أمحد بن لنديس بن علد الرمحن
املقدسي" .القروا أيواد الطوا يف أيواد الفروا" .عاب الكتب.
كام م عمر علدهللا" .القواعد الفق ية الكطمل وألراا يف املعامال
املالية" .دسالة نكتودا  .القاار  :كلية الدداسال العربية واإلسامية
ابلقاار جبامعة األزار الشريع.
الكاسا م عاء الدين أبو بكربن مسعون بن أمحد.مل1406ه-
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1986م ".بدا الصنا يف ترتيب الشرا " .ال .2ناد الكتب
العلمية.
الكواملةم يودالدين علدالكريت.مل1428ه2008-م " املشادكة
املتنا صة وتتليقا ا املعاصر يف الفقه اإلسامي" .ال .1عماي:
ناد النفا س -عماي.
جمم اللغة العربيةم املع الوجيز .ال1400 .1ه1980-م.
أمحد ريدم س ه حممد السيدممل2000م " .السياسة النقدية واللعد
الدويل لليودو" .اإلسكنددية -مؤسسة شلاب ااجلامعة.
ابن منظودم مجا الدين ابن منظود األيصادط الرويفعي اال ريقي محد بن
مكرم بن علي .مل1414ه " لساي العرب" .ال3م بهول :ناد
صاند.
املرصفاوطم يس .مل1964م " .الدعومل املديية أمام الاك ااجلنا ية"م
ناد املعادف.
املرناوطم عاء الدين أبو السن علي بن سليماي" .اإليصاف يف معر ة
الراج من اخلاف" .ال .2ناد ليياء الرتاا العريب.
املقريم حممد بن سعيد بن حممدم "سد ال دا وعا ت ا قاصد
الشريعة" .جملة جامعة امللن سعونم العدن.41
املوس م علدهللا بن لبرااي  .مل1431ه2010-م م "التكييع الفق ي
للنازلة وتتليقاته املعاصر " .منشودال :جامعة اإلمام حممد بن سعون.
"املوسوعة الفق ية الكويتية" .وزاد األو اف والشؤوي اإلسامية-
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الكويث.مل1404ه1427-ه  .ال.2
ابن ي م زين الدين بن لبرااي بن حممد.مل 1419ه1999 -م
"األشلا والنظا ر والنظا ر عل م اب أيب ينيفة النعماي" .وض
يواشيه وتر أياني ه الشيخ :زكراي عمهال .بهول :ناد الكتب
العلمية.
الن ادم أمحد الن اد.مل1402ه1982-م " .املوسوعة العلمية
والعملية لللنو اإلسامية" .ال .1رلاعة االحتان الدويل لللنو
اإلسامية.
النشميم ع ي النشمي .املو الرمسي "املشادكة املتنا صة وضوابت ا
الشرعية".
http://www.dr-nashmi.com/index.jsp?inc=32&conf=6&mv=0

النووطم أبو زكراي حمي الدين بن شرف" .ا موع شرع امل ب" مل م
تكملة السلكي واملتيعي  .ناد الفكر.
اإويريتم وا بن علد هللا بن سليماي .مل1433ه2012-م .
"املن ئ يف استنلاال أيكام النواز " .ال .2مكتلة الرشد انشروي.
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