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 رلموعة على للمحافظة جاءت إدّنا قاطبة، اإلذلية الشرائع أفّ  على العلماء كلمة اتّفقت

 أو الكّلّيات ىذه العلماء عدّ  وقد ادللل، سائر االتفاؽ ىذا وعلى الضروريات، أو الكّلّيات من

 ىو االتفاؽ ىذا يف العلماء ومستند ستة، إىل أوصلها وبعضهم مخسة، أهنا فوجدوا الضروريات

 . بيانو بقس كما التاـ االستقراء
 صنيع ىو كما اخلمس، الضروريات مصطلح الكّلّيات ىذه على العلماء بعض أطلق

 اإلماـ صنيع ىو كما اخللق، من الشرع مقصود عليها أطلق وبعضهم وغًنه، الشاطيب اإلماـ

 .اهلل رمحو الغزايل
 ىذه من واحدة كل فّ إ :"فقاؿ بالكّلّيات تسميتها وجو الريسوين الدكتور بٌّن  وقد

 أحكامها بل أحكاـ، بضعة يف أو واحد حكم يف جزئًيا حفظًا ليس حفظها ادلصاحل،
 ويف حتصى، ال جزئّية أحكاـ يف الشريعة، كلّ  يف مبثوثة حفظها وأسباب حفظها ومقتضيات

 هناكو  معىن فهنا الشريعة، جوانب " كلّ " يف جتدىا ولذلك متعّددة؛ عامة ومبادئ أحكاـ

 ادلقاصد أو ادلصاحل فهذه الشريعة، رلموع ويف الشريعة، أبواب كلّ  يف زلفوظة فهي كّلّيات،

 منتشرة ورعايتها منتشر حفظها ولكن ،هبا اخلاصة األبواب يف ومباشرة مكثفة أحكاـ ذلا الكلية

 .الكلية ادلقاصد أو الكلية ادلصاحل من اعتبارىا وجو فهذا الشريعة؛ أبواب كافة يف
 ورلموع األّمة موعجمل عامة مصاحل هناكو  إىل فيو منظور بالكلّية تسميتها أفّ  كما

 أو فرديّة أو فئويّة مصاحل ليست فهي فئة، اهب ختتص وال فئة، عنها تستغين ال حبيث البشرية،

 مبثوثٌن أفراًدا تعين بل الناس، كل تعين ال مصاحل ىناؾ الناس، لكلّ  أي كلية، ىي بل طبقّية،

 فرديّة ىي بل كلّية، مصاحل وليست كّلّيات ليست ىذه معينة، فئات أو فئة وتعين وىناؾ، ىنا

 1"فئويّة أو
 الدين مصاحل قياـ يف منها بدّ  ال اليت ادلقاصد هنافلكو  بالضروريات تسميتها وجو أّما

 .والدين احلياة أمر ينعدـ اهنوبفقدا الدين، ومنظومة احلياة نظاـ وجود يتحقق فبوجودىا والدنيا،

                                                
 157زلاضرات يف مقاصد الشريعة،ص:  1
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 اضطرارًا إليها مضطروف اخللق ألفّ  بالضرورية؛ ادلقاصد ىذه ومسيت:" اخلادمي الدكتور يقوؿ

 1"وإطالقًا أبًدا عنها ذلم غىن ال هنموأل والزًما، شديًدا
 والنسل، والعقل، والنفس، الدين، حفظ :ىي الفصل ىذا يف ادلقصودة اخلمس الكّلّيات

لعلم مقاصد الشريعة  دللادل ىذا مع يتناسب مبا حقائقها وبياف تعريفها وسيأيت وادلاؿ،
 .2االسالمية

 الدين حفظ أوال:
 ادلقاصدية الكّلّيات يف الدين حبفظ ادلقصود – اهلل رمحو – عاشور ابن الشيخ َعّرؼ

 اعتقاده، يفسد ما عليو يدلل أف ادلسلمٌن من أحد كلّ  دين حفظ معناه الدين فحفظ":بقولو

 ينقص أف شأنو من ما كل دفع ىو األّمة لعمـو بالنسبة الدين وحفظ بالدين، الالحق وعملو

 وسائل بإبقاء اإلسالمية، احلوزة عن والذبّ  البيضة محاية ذلك يف ويدلل القطعية، الدين أصوؿ

 3"وآتيها حاضرىا األّمة من الدين تلّقي
 الدين فحفظ" :بقولو حقيقتو ويبٌّن  الدين، حفظ إليو يهدؼ ما اخلادمي الدكتور ويبٌّن 

 ويهدؼ الكوين، والوجود اإلنساين الواقع يف وأحكامو وتعاليمو اإلسالـ أركاف تثبيت إىل يهدؼ
 واإلباحّية اإلحلاد :حنو على وىديو، الكرًن الوحي توجيهات سنالف ما إبعاد على العمل إىل

 حتقيق إىل هتدؼ شرعّية أحكاًما تعاىل اهلل شرع اإلسالمي الدين حفظ وألجل وغًنىا، والبدع

 :األحكاـ ىذه ومن الكّلي، الشرعي ادلقصد ذلك
 .بالشهادتٌن والنطق الصحيحة والعقيدة القوي إلشنافا تشريع - 
 .وفهمو وحفظو القرآف بتالوة والتعبد األذكار تشريع -
 .واجلمعات اجلماعات وإقامة وادلصليات، واجلوامع  ادلساجد بناء - 
 تعاليم نشر على القائمة وادلؤسسات والكتاتيب واجلامعات والكّلّيات ادلدارس بناء - 

 .ودنياىم دينهم أمور يف الناس وتفقيو تعليم وعلى ولصالو، الدين

                                                
 1/89ادلقاصد الشرعية  1
 وىي غًن منشورة.)بتصرؼ(، حفظو اهلل دكتور سامل الشيخي للة العلمية ذلذا ادلبحث من مذكرة ادلادت ألذ 2
 352الشريعة ص:مقاصد  3
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 وتقديس واإلحلاد الكفر إىل يدعوف الذين ادلشعوذينعة، و وادلبتد ادلرتّدين مواجهة  -

 .واإلفسادية واالستعمارية واخلفية الطبيعّية القوى
 واحرتامهم، وتوقًنىم وادلعلمٌن، وادلربٌن وادلصلحٌن والدعاة والفقهاء العلماء تبجيل -

 1"النبيلة وقيمهم العالية بألالقهم والتأسيهبم  االقتداء على اجلماىًن وحث
 عندما – اهلل رمحو – الشاطيب اإلماـ كالـ جململ تفصيل ىو إدنا  اخلادمي ذكره ما وكل

 واإلشناف، اإلسالـ، :وىي معاٍف، ثالثة يف حاصلة الدين حفظ" :الدين حفظ حقيقة يف قاؿ
 عانده من وجهاد والرتىيب، بالرتغيب إليو الدعاء :وىي أشياء، ثالثة ومكملو ... واإلحساف

 2"أصلو يف الطارئ النقصاف وتاليف إفساده، وراـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 1/90ادلقاصد الشرعية، 1
 4/409ادلوافقات  2
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 النفس حفظثانيا:
 ؟ ال أـ البدف من جزء ىي وىل النفس، حقيقة يف العلماء التالؼ يف خنوض أف دوف

 يقوؿ، .بينهما التفريق دوف مًعا، والبدف النفس يتناوؿ الشريعة مقاصد باب يف النفس حفظ فإف

 معاٍف، ثالثة يف حاصلو النفس حفظ" :النفس حفظ حقيقة بياف يف - اهلل رمحو - الشاطيب اإلماـ

 جهة من الوجود، إىل العدـ من لروجو بعد بقائو وحفظ التناسل، بشرعّية أصلو إقامة :وىي
 لارج من زنفظو ما وذلك وادلسكن، وادللبس دالل، من زنفظو ما وذلك وادلشرب، ادلأكل

 على يكوف بأف وذلك كالزىن، حراـ يف وضعو عن حفظو وذلك أشياء، ثالثة ،ومكملو...

 وحفظ وغًنىا، واللعاف واخللع كالطالؽ متعلقاتو، من ىو ما كل بو ويلحق الصحيح، النكاح

 من بو إال األمور ىذه تقـو ال ما وإقامة يفسد، أو يقتل أو يضر ال مما يكوف أف بو يتغذى ما

 1"ذلك وأشباه الالحقة العوارض ومراعاة والقصاص، احلد وشرعية والصيد الذبائح
 حفظ ومعىن" :السياؽ ىذا يف ادلهمة ادلعاين بعض مضيًفا – اهلل رمحو – عاشور ابن يقوؿ

 كل ويف اإلنساف، أفراد من مركب العامل ألف وعموًما؛ أفراًدا التلف من األرواح حفظ النفوس

 الفقهاء، ذلا مثل كما بالقصاص حفظها ادلرادُ  وليس العامل، ِقواـ بعض هبا اليت لصائصها نفس

 أذنو احلفظ بل الفوات، بعض تدارؾ ألنو النفوس؛ حفظ أنواع أضعف ىو القصاص جند بل

 اجليش اخلطاب ِبن عمر منع وقد السارية، األمراض مقاومة مثل وقوعو، قبل التلف عن حفظُها

 عنها ادلعبُ  وىي الشريعة، نظر يف احملرتمة النفوس وادلراد عمواس، طاعوف ألجل الشاـ دلوؿ من

 حفظ مرتبة دوف النسب حفظ أف مع بالرجم، صناحمل الزاين يُعاَقب أنو ترى أال الدـ؛ بادلعصومة

 وىي اإلتالؼ، من اجلسد أطراؼ ِبعض حفظُ  اإلتالؼ من النفوس حبفظ ويلحق النفس،

 اليت األطراؼ مثل النفس بتلك ادلنفعة انعداـ يف النفس إتالؼ منزلة إتالفها ينزؿ اليت األطراؼ

 2"كاملة الديةُ  لطأ إتالفها يف ُجعلت
 

                                                
 4/409ادلوافقات  1
 303،صادليساوي حتقيق الشريعة مقاصد  2
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 الّنسل حفظا:ثالث
 النسل اهلل جعل وقد توالدوا، القـو وتناسل والذرية، اخللق على ويطلق الولد، ىو الّنسل

 :معنيٌن على ادلقاصد علماء عند يطلق وىو اإلنساين، النوع لبقاء سبًبا
 النوع ضمحالؿا إىل تعطيلو يؤوؿ الذي اإلنساين النوع أفراد وحفظ التوالد :األوؿ ادلعىن

 .وانتقاصو اإلنساين
 .النسب حبفظ عنو يعب ما أو أصلو إىل النسل انتساب :الثاين ادلعىن
 على اتفاقهم بعد الضرورية، بالكّليّات للنسل الثاين ادلعىن إحلاؽ يف العلماء التلف وقد

 العرض إليها وأضاؼ والّنسب، الّنسل بٌن اخلادمي الدكتور مجع ولقد ،هبا األوؿ ادلعىن إحلاؽ

 أّما " :فقاؿ ادلذكورة، للمعاين جامع جيد مسلك وىو واحًدا، ياكل دتثل مبجموعها وجعلها

 معناه النسل وحفظ الرابع، الضروري الشرعي ادلقصد فهو والعرض والّنسب الّنسل حفظ

 عن ادلشروع التناسل حتقيق فمعناه النسب حفظ أّما وتعمًنه، الكوف إلعمار والتوالد التناسل

 عامل يف احلاؿ ىو كما العبثية، اجلنسية الفوضى طريق عن وليس الشرعية، الزوجية الرابطة طريق

 فيها والتلطت الفواحش، فيها شاعت اليت ادلاديّة، اإلباحية ادلواقع بعض يف أو احليوانات

 .والشرؼ والعفة الكرامة صيانة فمعناه العرض حفظ أّما زاجر، وال رادع بال األنساب
 الشرعي ادلقصد رلتمعة تعدّ ، (والعرض والنسب النسل حفظ (الثالثة ادلعاين وىذه

 بالزواج األمر :منها كثًنة، وأحكاـ نصوص يف وأقّره اإلسالـ أثبتو الذي الرابع والضروري الكّلي

 وسائل ومنع والسحاؽ، واللواط الزنا حترًن :ومنها وختفيفو، تيسًنه على واحلث فيو والرتغيب

 بالقوؿ، واخلضوع بشهوة والنظر تعريوال والتبج باألجنبية اخللوة حنو على االحنراؼ، وذرائع

 واألمر التبج، وحترًن واإلباحية، للرذائل الدعاية ومنع واالحنراؼ، الشذوذ عقوبات تشريع :ومنها

 1"والقيم واأللالؽ واحلشمة واحلياء بالسرت
 النسل حفظ حقيقة بياف يف الثالثة ادلعاين ىذه بٌن اجلمع من اخلادمي الدكتور ذكره وما

 مرتبط النسل فحفظ ؛ وحفظها الثالث ادلعاين ىذه بٌن الوثيقة للعالقة وذلك ،الراجح ىو

                                                
 1/92ادلقاصد الشرعية: تعريفها، أمثلتها، حجيتها، 1
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 وىو الّنسب، حفظ من أعم الّنسل فحفظ مًعا، باالثنٌن مرتبط العرض وحفظ النسب، حبفظ

 حبدّ  األصل يف احملفوظ العرض وحفظ األنساب، ضاعت إذا للخطر معّرض ذاتو الوقت يف

 .آلر وجو من النسل حلفظ طريق ىو الذي النسب حبفظ واضح اتصاؿ لو القذؼ

 العقل حفظا: رابع
 للل؛ عليها يدلل أف من الناس عقوؿ حفظ العقل حفظ ومعىن:" عاشور ابن قاؿ

 اخللل فدلوؿ التصرؼ، انضباط عدـ من عظيم فساد إىل دمؤ  العقل على اخللل دلوؿ ألفّ 
 أعظم، األّمة وعمـو اجلماعات عقوؿ على ودلولو جزئي، فساد إىل ُمْفضٍ  الفرد عقل على

 تفّشي وكذلك أفرادىا، بٌن السكر تفّشي من األّمة ومنع كرالس من الشخص منع رنب ولذلك

  1..."واألفيوف احلشيشة :مثل ادلفسدات
 حفظ يف اىتمامهم انصبّ  قد وادلقاصد األصوؿ علماء أكثر أفّ  ىنا ذكره ينبغي ومما

 – عاشور ابن ذكر فيما رأينا كما أمثلتهم سارت ذلك وعلى فقط، ادلادي اجلانب على العقل

 يف سابًقا نّبو كما ذلك، إىل  ملحم زلمد الدكتور نبو وقد العقل، حلفظ بيانو يف – اهلل رمحو
 مما والدماغ القلب حفظ" :ىو العقل حفظ أفّ  إىل سبق مما خنلص:" و فقاؿ لنفس، حفظ

 ويكوف وتعلمو، والعلم وزيادتو اإلشناف ذلك يف ويدلل والتنمية بالتحصٌن وحفظهما يفسدذنا،

 :جانباف لو النفس حفظ مثل العقل حفظ فإف وعليو واجلماعة، الفرد مستوى على العقل حفظ
 .مادي جانب - 1
 .معنوي جانب -  2

 : جهتٌن من يكوف جانب كل وحفظ
 .بالتنمية وذلك الوجود، جهة من-
 .اخللل وإزالة بالتحصٌن وذلك العدـ، جهة من –
 باحلفظ، العقل على عائد فهو النفس حلفظ شرع ما فكل ولذا النفس، من جزء والعقل

 وادلخدرات ادلسكرات حترًن وشرع وجوًدا، ادلادية الناحية من العقل حلفظ اجلّيد الغذاء فجعل

                                                
 303،صادليساوي حتقيق الشريعة مقاصد 1
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 باإلشناف العقل تنمية فوجب ادلعنوية، الناحية من أّما العدـ، جهة من ادلادية الناحية من حلفظو

 الضروري، من ىو ما العلم من وجعل فريضة، العلم احلكيم الشارع جعل ولذلك وادلعرفة، والعلم

 حبيث كلي، بشكل األمة على واجب ىو ما منو وجعل يعلمو، ال أف كاف أحد ألي رنوز فال

 جانب من كّلو ىذا الكفائي، الفرض :العلماء يسّميو ما وىو إليو، تصل مل إف األّمة تأمث

 اخلرافات ومن الفكري، زوالغ من وحتصينو العقل فحفظ :العدـ جانب من وأّما الوجود،

 .وادلنحرفة الضالة واألفكار الشبهات ومن واخلزعبالت،
 من العقل حفظ العدـ، جانب من ادلعنويّة الناحية من العقل حفظ إىل ويضاؼ

 يف احلاؿ ىو كما جزئي، أو كامل بشكل العقلي االلتالؿ إىل تؤدي اليت العقلّية األمراض
 1"والطبع واخلتم والشك كالنفاؽ القلبية األمراض من وحفظو النفس، حفظ

 

 .حفظ المال خامسا:
والشػػػريعة حافظػػػت علػػػى ادلػػػاؿ  هبػػػا ادلػػػاؿ  ، فمػػػن الضػػػروريات الػػػيت ال تسػػػتقيم مصػػػاحل العبػػػاد إال

حبمايتػو وتنميتػو ، ألف بػػو قيػاـ مصػاحلهم ، كمػػا قػاؿ تعػاىل: " َواَل تُػْؤتُػػوا الْسػَفَهاَء أَْمػَواَلُكُم الَّػػيِت َجَعػَل اللَّػػُو 
 (2)َلُكْم ِقَياًما  " 

 وقد حافظت الشريعة على ادلاؿ بوسائل متعددة ، فمن تلك الوسائل :

 من جانب الوجود : -أ 
 احلث على التكسب :: الا أو 

إذ فػػتح اهلل لعبػػاده طػػرؽ التكسػػب ادلشػػروعة ، ورغػػب العبػػاد بسػػلوكها حػػ  يسػػتغين ادلػػرء نفسػػو 
 (3)عن الناس ، فقاؿ تعاىل : " فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانْػَتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابْػتَػُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّو"

" َوَأَحلَّ اللَُّو اْلبَػْيَع َوَحرَّـَ الرِّبَا" وقاؿ تعاىل :
(4) 

                                                
 .114تأصيل فقو األولويات،ص: 1

 .  5( سورة النساء : آية : 2)
 . 10( سورة اجلمعة : آية : 3)
 . 275( سورة البقرة : آية : 4)
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وقاؿ عليو الصالة والسالـ : " والذي نفسي بيده ألف يألذ أحدكم حبلو فيحتطػب علػى ظهػره لػًن لػو 
 (1)أعطاه أو معنو " . من يأيت رجل فيسألو

 كما رغب اهلل عباده يف ادلاؿ بذكر ما زنصل بسببو من ادلنافع على الفرد واجملتمع و احلياة :  : ثانياا 

فقػػػد جػػػاءت نصػػػوٌص ال حصػػػر ذلػػػا يف الكتػػػاب والسػػػنة يف احلػػػث علػػػى التصػػػدؽ والرتغيػػػب فيػػػو 
يُػْنِفُقػػػوَف وبيػػػاف األجػػػر ادلرتتػػػب عليػػػو ، والسػػػبيل إىل ذلػػػك همػػػع ادلػػػاؿ ، مثػػػل قولػػػو تعػػػاىل : " َمثَػػػُل الَّػػػِذيَن 

 ُيَضػػاِعُف ِلَمػػْن َيَشػػاُء أَْمػػَواذَلُْم يف َسػػِبيِل اللَّػػِو َكَمثَػػِل َحبَّػػٍة أَنْػَبتَػػْت َسػػْبَع َسػػَناِبَل يف ُكػػلِّ ُسػػْنبُػَلٍة ِماْئَػػُة َحبَّػػٍة َواللَّػػوُ 
 (2)َواللَُّو َواِسٌع َعِليٌم  ".

يًعػػا فَػَيْأُكػػُل وقػػاؿ عليػػو الصػػالة والسػػالـ :  " َمػػا ِمػػْن ُمْسػػِلٍم يَػْغػػِرُس غَ  ْرًسػػا زَاَد َللَػػٌف أَْو يػَػػْزرَُع َزْرًعػػا قَػػاال مجَِ
ٌر أَْو ِإْنَساٌف أَْو هَبِيَمٌة ِإال َكاَف َلُو بِِو َصَدَقٌة ".  ِمْنُو طَيػْ

(3) 

 ومن حفظ الشريعة للماؿ أف بينت الغاية منو وىي حتقيق العبودية هلل: : ثالثاا 

فالغايػػة مػػن ادلػػاؿ يف اإلسػػالـ ىػػو حتقيػػق العبوديػػة هلل تعػػاىل وفػػق مػػراد اهلل ورسػػولو صػػلى اهلل عليػػو 
وسلم، والتمتع بالطيبات لالستعانة هبا على طاعة اهلل من مقاصػد حفػظ ادلػاؿ ومجعػو، فػإذا مل يكػن مجػع 

الَّػػػِذيَن َكَفػػػُروا َعلَػػػى النَّػػػاِر أَْذَىْبػػػُتْم  ادلػػػاؿ زلققػػػاً لتلػػػك الغايػػػة فهػػػو مػػػذمـو . قػػػاؿ اهلل تعػػػاىل: " َويػَػػػْوـَ يُػْعػػػَرضُ 
    (4)طَيَِّباِتُكْم يف َحَياِتُكُم الْدنْػَيا َواْسَتْمتَػْعُتْم هِبَا". 

   (5)وقاؿ تعاىل يف احلديث القدسي: " إنَّا أنزلنا ادلاؿ إلقاـ الصالة وإيتاء الزكاة ". 

 : من جانب العدم -ب 
 بالباطل :حترًن أكل األمواؿ  :أوالا 

َنُكْم بِاْلَباِطِل "  مثل قولو تعاىل : " يَا أَيْػَها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػيػْ
(6) 

فادلاؿ احلراـ أيا كاف مصدره ىو من الكسب اخلبيث ادلمنوع ، والشػريعة الغػراء ال دتنػع مػن شػي إال ودتنػع 
 فاسدة يف ادلعاش مفسدة للمكلفٌن . أسبابو الدافعة إليو ، واألمواؿ الباطلة ىي

                                                
    (.1470حديث رقم ) (1/454) باب االستعفاؼ عن ادلسألة –كتاب الزكاة   –( ألرجو البخاري يف صحيحو 1)
  . 261( سورة البقرة : آية : 2)
 (.2320البخاري ،كتاب ادلزارعة ،باب فضل الغرس والزرع إذا أكل منو ، رقمو ) (  رواه3)
 . 20( سورة االحقاؼ: من اآلية : 4)

 (.   22546(  رواه أمحد من حديث إيب واقد الليثي رقمو )5)

 . 29(  سورة النساء: من اآلية : 6)
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 حترًن إضاعة ادلاؿ وتبذيره : :ثانياا 

ْر تَػْبػػػِذيرًا ػػػِبيِل َواَل تُػبَػػػذِّ ِإفَّ اْلُمبَػػػذِّرِيَن َكػػػانُوا  ،كمػػػا قػػػاؿ تعػػػاىل : " َوَآِت َذا اْلُقػػػْرَا َحقَّػػػُو َواْلِمْسػػػِكٌَن َوابْػػػَن السَّ
 (1)"  ِلَربِِّو َكُفورًاِإْلَواَف الشََّياِطٌِن وََكاَف الشَّْيطَاُف 

 (2)وقاؿ عليو الصالة والسالـ : " إف اهلل كره لكم قيل وقاؿ، وإضاعة ادلاؿ ، وكثرة السؤاؿ ".

 مشروعية الدفاع عن ادلاؿ والقتاؿ من أجلو : ثالثاا :

 (3)كما قاؿ عليو الصالة والسالـ : " ومن قتل دوف مالو فهو شهيد ".

 مشروعية احلدود حلفظ ادلاؿ : : رابعاا 

ػػػارُِؽ  فشػػػرع اهلل تعػػػاىل حػػػد السػػػرقة علػػػى السػػػارؽ ، وىػػػو قطػػػع اليػػػد ، كمػػػا قػػػاؿ تعػػػاىل : " َوالسَّ
وحػد احلرابػة علػى احملػاربٌن ، وىػو القتػل أو  (4)َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَػُهَما َجزَاًء مبَا َكَسَبا َنَكػاالً ِمػَن اللَّػو " 

 قطع من لالؼ أو النفي من األرض .الصلب أو ال

ويظهػػر مػػن ىػػذا أف أدلػػة الشػػريعة ادلختلفػػة مػػن الكتػػاب والْسػػنة، الدالػػة علػػى العنايػػة مبػػاؿ األفػػراد 
عامػػة، ومػػاؿ األمػػة وثروهتػػا لاصػػة، بّينػػت طػػرؽ اكتسػػابو، وكيفيػػة إنفاقػػو، ووسػػائل تداولػػو ورواجػػو، وصػػي  

 حكاـ ادلبٌّن هبا احلالؿ من احلراـ.تبادلو وانتقالو، وضبطت ذلك كلو همل من األ

إف عنايػػػة الشػػػريعة يف ذلػػػك كلػػػو كانػػػت متوجهػػػة إىل كليػػػات ادلعػػػامالت وأصػػػوؿ التصػػػرفات، ومل 
يكػػن حػػظ اجلزئيػػات يف ذلػػك كبػػًناً، ويبػػدو ذلػػك جليػػاً لكػػل نػػاظر يف مجلػػة النصػػوص الػػواردة يف أبػػواب 

 ادلعامالت ويف غًنىا. 

التوسػػعة علػػى اخللػػق يف معاشػػهم وتنميػػة أمػػواذلم والتيػػارىم  وغايػػة الشػػريعة مػػن وراء ذلػػك      
لطػػرؽ تعػػاملهم وتعػػاوهنم؛ حػػ  ينػػالوا رغػػائبهم ويقضػػوا حػػوائجهم علػػى وجػػو ال يلحقهػػم بػػو فسػػاد ، وال 
تصػػيبهم منػػو مشػػقة ، وال تنفػػك عػػنهم مصػػػاحلهم ، إذا ألػػذوىا علػػى وجههػػا ادلطلػػوب، وبالكيفيػػة الػػػيت 

 وضعت عليها.

                                                
 .  27 -26( سورة اإلسراء : اآليات : 1)
 (1477كتاب الزكاة، باب قولو تعاىل "ال يسألوف الناس إحلافا" ،رقمو )  ( رواه البخاري ،2)
 (. 1661( رواه أمحد رقمو )3)
 .  38( سورة ادلائدة : من اآلية : 4)
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ومن أجل ذلك أحاطت الشريعة أبواب ادلعامالت وفروع التصػرفات همػل مػن ادلقاصػد اخلاصػة 
هبػػا، حػػ  ال تعجزىػػا وقػػائع الػػدىور وال مػػا أحدثتػػو يػػد البشػػر عػػب العصػػور ادلختلفػػة يف إرنػػاد أحكػػاـ ذلػػا، 

عمػػل فمػػا كػػاف مػػن تلػػك الوقػػائع واحملػػدثات منسػػجماً معهػػا دالػػالً حتػػت معانيهػػا فهػػو تصػػرؼ مشػػروع و 
 .مقبوؿ ، أما ما كاف منافراً ذلا مضاداً دلعانيها فهو تصرؼ غًن مشروع وعمل مردود

 

 


