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 :طالب التالية  وضمنته امل،فقه املقاصد الشرعية: املبحث األول 
 .شرعية قدميا وحديثا قاصد الإسهامات العلماء يف علم امل: املطلب األول 
 .تعريف املقاصد الشرعية لغة واصطالحا : املطلب الثاين 

 .أمهية العلم باملقاصد الشرعية : املطلب الثالث 
 .تقاسيم املقاصد : املطلب الرابع 

 .مسائل يف الضروريات : املطلب اخلامس 




 



 :ه مطلبني ت وضمن،يةأثر املقاصد الشرعية يف فقه املعامالت املال: املبحث الثاين 
 .يف الشريعة اإلسالمية " حفظ املال"مقصد : املطلب األول 
 .املقاصد الشرعية يف املعامالت املالية : املطلب الثاين 




 إسهامات العلماء يف علم املقاصد قدميا وحديثا



 }    مقاصد الشريعة اإلسالمية{
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 تعريف املقاصد الشرعية


                                                        


 
 



 





 

 















  تعريف الطاهر بن عاشور-١




 فاسي تعريف عالل ال-٢




 أمحد الريسوين .تعريف د-٣


 حممد اليويب . تعريف د-٥









 املقاصد الشرعية"تعريف") املعاين
  .)واِحلكَم اليت أرادها الشارع من تشريعاته لتحقيق مصاحل اخللق يف الدنيا واآلخرة

 أمهية العلم باملقاصد 



أمهية علم املقاصد

                                                        
 
 
 
 
 




 



:أوال  








:ثانيا  




:ثالثا 




:رابعا  


:خامسا  
 



 






                                                        

 
 
 





 تقاسيم املقاصد


 باعتبار قوا يف ذاا: ألول التقسيم ا





 








 الضروريات: أوال 
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 احلاجيات: ثانيا 
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فروع احلاجي وتطبيقاته يف باب املعامالت املالية


















                                                        
 
 


 
 
 
 




 






 التحسينيات: ثالثا 


















 املكمالت: رابعا 




                                                        


  


 
 

 
 
 
 





"   الوسائل املفضية إىل إجيـاد املقصـد
"الشرعي واحملافظة عليه






  مكمل الضروري-١






  مكمل احلاجي-٢








  مكمل التحسيين-٣





                                                        
 
 
 




 



 يف شرط املكمالت: فرع 


















 صدباعتبار مرتبتها يف الق: اين التقسيم الث


 املقاصد األصلية: أوال 









                                                        

 
 


 
 





:ضروري عيين    -١




:ضروري كفائي   -٢











 املقاصد التابعة: ثانيا 





 









                                                        


 
 
 




 









  













 باعتبار الشمول: التقسيم الثالث 
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 عامـة وخاصـة   : تنقسم إىل ثالثة أقسام
وجزئية

 املقاصد العامة: وال أ







 اصةاملقاصد اخل: ثانيا 










 املقاصد اجلزئية: ا ثالث









                                                        
 
 




 



 )الكليات اخلمس(مسائل يف الضروريات 
 مقصد ضروري؟) حفظ الِعرض(هل : املسألة األوىل 




















 
 


                                                        
 
 
 
 
 
 




 
 





 :العمل عند تعارض الضروريات يف رتبها : املسألة الثانية 


 تقدمي حفظ الدين: أوال 











  الدينحفظ النفس يلي حفظ: انيا ث




   أيهما يقدم ؟؛والعقل) النسب العرض أو(ترتيب النسل : األوىل 





                                                        
 
 






 

 
  




 












   أيهما يقدم ؟؛واملال) العرض أو النسب(ترتيب النسل : الثانية 










 أثر املقاصد الشرعية يف فقه املعامالت املالية





 إلسالميةيف الشريعة ا" ظ املال حف" مقصد : القسم األول 
 د الشرعية يف املعامالت املاليةاملقاص: القسم الثاين 

                                                        
 
 
 
 
 










 يف الشريعة اإلسالمية" ظ املالحف"مقصد : القسم األول 
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 حفظه من جهة حتصيل أسباب وجوده، ويعرف جبانب الوجود: الطريق األول 
 نه ونفي الفساد عنه، ويعرف جبانب العدمحفظه من جهة حتصيل أسباب صو: الطريق الثاين 

 )جهة الوجود(حفظه من جهة حتصيل أسباب وجوده : أوال 
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 )جهة العدم(حفظه من جهة حتصيل أسباب صونه ونفي الفساد عنه : ثانيا 







  حترمي االعتداء على األموال-١
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 ال وتبذيره واإلسراف فيهاعة امل حترمي إض-٢





  


 




 





                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 


  





  احلدود والتعزيرات-٣
 










  ضمان املغصوب-٤








  مشروعية القتال دون حفظ املال-٥





                                                        



 

 
 

 
 
 


 




 






 ثيق الديون واإلشهاد وأخذ الرهن تو-٦
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 د الشرعية يف املعامالت املاليةاملقاص: القسم الثاين 


 


                                                        
 
 
 
 
 
 





  


















 . العدل وضده الظلم : املقصد األول 
 .الصدق والبيان وضدمها الكذب والكتمان : املقصد الثاين 

 .كرت التداول وضده ال: املقصد الثالث 
 .اجلماعة واالئتالف والتعاون وضده الفرقة واالختالف والتدابر : املقصد الرابع 

 . املشقة والتشديد وضده ورفع احلرج ريالتيس: املقصد اخلامس 
                                                        







 
 
 



 




 



 العدل وضده الظلم: ملقصد األول ا
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 االستخدامات وأوجه اإلنفاق:  والثانية ،مصادر كسب األموال: األوىل





 







ملقصد إقامة العدل ونفي الظلمت الفقهيةومن التطبيقا

  وضع اجلوائح-١





                                                        




 







 



 املزارعة واملساقاة على جزء معني من األرض -٢





 اشتراط مال معني يف املضاربة -٣







  والبيان وضدمها الكذب والكتمانالصدق: املقصد الثاين 





  العقد وماهيتهبيان ذات: ألوىل اجلهة ا
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 بيان آثار العقد ونتائجه: انية اجلهة الث



















: األمر بكتابة الديون وتوثيقها     -١



 

: األمر باإلشهاد علـى احلقـوق املاليـة          -٢
 




                                                        
 
 
 




 



: تشريع الرهن    -٣

















} منع احليل{







  


                                                        
 
 
 
 
 

 
 






 




 


 
 




 زـالتداول وضده الكن: صد الثالث املق















                                                        
 
 
 
 




 



























 








                                                        

 





 فاق والقرض وعموم اإلحسان مشروعية الصدقة واإلن-١


 



















 از املال منع اكتن-٢



 

                                                        
 
 
 



 
  
 




 











  التسعري-٣













                                                        
 








 
 
 
 
 














 



  االحتكار-٤







                                                        
 


  















 


 

 




 







 





  تشريع املواريث-٥


 




 قسمة الفيء-٦
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 وضده الفرقة واالختالف والتدابرجلماعة واالئتالف والتعاون ا: املقصد الرابع 
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  املشقة والتشديدوضدهالتيسري ورفع احلرج : املقصد اخلامس 
 







 

 


 تأصـيال 
وتفريعا

،أصل العقود واملعامالت املالية: احملور األول 
:أوال  



:ثانيا 

الفروع واألحكام العملية  : احملور الثاين   




                                                        


 
 
 
 
 
 





 












الشواهد والفروع املندرجة حتت هذا املقصد

 .( إباحة عقد السلم-١
  إباحة عقد احلوالة-٢



  النهي عن بيع الغرر-٣




 .(ا للحرج إباحة بيع الصربة جزافا مع جهالة قدرها تيسريا ورفع-٤
  الرخصة يف بيع العرايا-٥






                                                        
 


 


 
 





  الذهب فضة والعكس بشرط التقابض اقتضاء دين-٦








  التعامل باملغشوش من النقود-٧





  جواز بيع البقول-٨





 اخلامتة
}{



:أوال  


:ثانيا  




                                                        
 
 
 




 



:ثالثا  


:رابعا  


:خامسا  


 املراجع
ابن العريب، أيب بكر حممد بن عبد اهللا       


ابن القيم، أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر 


ابن أمري، احلاج  


ابن تيمية، أمحد  


ابن تيمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد احلليم         


لي بن أمحد بن سعيد    ابن حزم، أيب حممد ع    


ابن محيد، صاحل بن عبد اهللا     
،

ابن سورة، أيب عيسى حممد بن عيسى     


 الدين عبد العزيز سلطان العلماء عز،بن عبد السالما
 أبو حممد عبد اهللا بن أمحد املقدسي،بن قدامةا

 عبد اهللا حممد بن أيب بكر اجلوزية أيب ،ابن قيم 






 مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر اجلوزية     ،ابن قيم 


شيابن كثري، احلافظ إمساعيل بن عمر بن كثري العر        


١ابن مفلح، مشس الدين حممد املقدسي     


 زيـن العابـدين بـن إبـراهيم احلنفـي          ،ابن جنيم 


اإلسنوي، مجال الدين عبدالرمحن بن احلسن     
 

األلباين، حممد ناصر الدين   
والرابع

األلباين، حممد ناصر الدين
اإلمام مالك، ابن أنس األصبحي    


اآلمدي، سيف الدين علي بن أيب علي بن حممـد  


األنصاري، أيب حيىي زكريا
األنصاري، أيب حيىي زكريا 


البغوي، اإلمام احملدث احلسني بن مسعود    


مجعة، عدنان حممد

اجلويين، عبد امللك بن عبد اهللا 


 نزيه،محاد 


٢ أمحد،حنبل
لوي، أمحد املعروف بشاه ويل اهللا ابن عبد الرحيم   الده






 



 حممد بن أيب بكر بن عبد القادر،الرازي
الريسوين، أمحد، نظرية املقاصد عند الشاطيب     


الزرقاين، حممد بن عبد الباقي بن يوسف 


الزركشي، بدر الدين حممد بن ادر     


السجستاين، احلافظ سليمان بن األشعث    


 جالل الدين عبد الرمحن،السيوطي

السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن    


 أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمـي       ،الشاطيب


الشاطيب، أيب إسحاق إبراهيم بن موسى     

سنبن احلالشيباين، حممد 

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري
ــووي  ــرح الن ــلم بش صــحيح مس


الصنعاين، اإلمام أيب بكر عبدالرزاق بن مهام      


الصنعاين، حممد بن إمساعيل   


الطويف، جنم الدين سليمان بن عبدالقوي     

١
الطويف، وجنم الدين، زيد، مصطفى،

 حممد الطاهر،عاشور
العامل، يوسف حامد  







العبيدي، محادي
الغزايل، أيب حامد حممد بن حممد   


الغزايل، أيب حامد حممد بن حممد  


 عالل،الفاسي

حممد بن أمحد بن عبدالعزيز الفتوحي،
فضل إهلي

إدريسالقرايف، شهاب الدين أيب العباس أمحد بن 
القرايف، شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريـس        


 عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري       أبو ،القرطيب


 عبد الرمحن إبراهيم،الكيالين
ــع  ــالميجمم ــه اإلس  الفق


املعجم الوسيط 


املنذري، زكي الدين عبدالعظيم
الندوي، علي أمحد

١٨وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
اليويب، حممد سعد
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ABSTRACT. The paper aims at exploring the relationship between the objectives 
of the Shari'ah and the jurisprudence of financial transactions. This is done 
through the explanation of the nature of the objectives of the Shari'ah followed 
by a highlight of some jurisprudential practices of these objectives in financial 
transactions.  
The paper concludes that: 

- There is still a need for renovation in the field of the objectives of the 
Shari'ah and in the jurisprudence of financial transactions. 

- It is essential to present some advanced and specialized contributions in 
the relationships between the objectives of Shari'ah and the jurisprudence 
of financial transactions. 

- The Islamic Shari'ah has taken into account a number of general 
objectives in the codification  of the financial transactions in particular 
and of the economic system in general. 

- All the objectives lead to the realization of the rule of Shari'ah which 
stipulates: "procure the good and encourage it and repel the evil and 
discourage it". 

- The objectives of the Shari'ah have a great impact in guiding the rules of 
Shari'ah and fatawa especially in deciding upon newly developed 
financial transactions. 

 

 





