التصرف على الرعية هٌوط بالوصلحة
(القروض الوعاصرة أًوورجاً)
أ.م .د .وليذ خالذ جالب
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كلية العلوم اإلسالهية  -الجاهعة العراقية
العراق

الولخص

ُ
تٕ١د فِٗ ١
٘زا تذس ِمرنة تؼٕٛاْ( :اٌرقشف ػٍ ٝاٌشػ١ح ِٕٛه تاٌّقٍذح "اٌمشٚك اٌّؼافشج أّٔٛرجاً")،
ت١اْ ِؼٕ٘ ٝزٖ اٌماػذجٚ ،أّ٘١رٙاٚ ،أدٌح ِؾشٚػ١رٙاٚ ،تؼل اٌرطث١ماخ اٌّخراسج ػٍٙ١ا.

ُ
ٚاخرشخ ِٓ ت ٓ١ذٍه إٌٛاصي اٌّغرجذج اٌر٠ ٌُ ٟشد تؾأٔٙا ٔـ ِثاؽش ،أ ٚاٌر٠ ٌُ ٟغثك ٌفمٙائٕا اٌمذاِ ٝأْ
ذٕاٌ٘ٛٚا فِ ٟقٕفاذ ُٙاٌفم١ٙح" ،اٌمشٚك اٌّؼافشج"ٌِّ ،ا ٌٙا ِٓ ذأش١ش وث١ش ػٍ ٝإٌاط فٚ ٟلرٕا اٌذاٌٚ ،ٟاٌرٟ
٠خٍـ اٌثذس ئٌ ٝدُشِح ٘زا إٌٛع ِٓ اٌمشٚك؛ ألٔٗ ٠ؾرشه ػمذ اٌرأِ ٓ١ػٍ ٝاٌذ١اج٠ٚ ،فشك غشاِاخ ِاٌ١ح –
فٛائذ -ف ٟداٌح ػذَ ذّىٓ اٌّمرشك ِٓ اإل٠فاء تألغاه اٌمشك خالي ِذج صِٕ١ح ِؼٕ١حٚ ،هللا اٌّغرؼاْ.

الكلوات الوفتاحية :اٌرقشف ػٍ ٝاٌشػ١ح ،اٌمشٚك اٌّؼافشج.
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Acting on the Parish is Dependent on
the Interest
(Contemporary loans as a model)
Assist. Prof. Dr. Walid Khaled Chillab
Sharia Department
College of Islamic Sciences - Iraqi University
Iraq

ABSTRACT
This is a brief research entitled: (Disposition of the subjects is dependent on the
interest, "Contemporary loans as a model"), in which I explained the meaning of this
rule, its importance, evidence of its legitimacy, and some selected applications on it.
And I choose from among those new calamities about which there was no direct text,
or which our ancient jurists had not previously dealt with in their jurisprudential
works, "contemporary loans", because of their great impact on people at the present
time, and which the research concludes with the sanctity of this type of loans ;
Because it requires a life insurance contract, and imposes financial penalties - interest
- in the event that the borrower is unable to meet the loan installments within a certain
period of time, and God helps.

Keywords: Acting on the Parish, Contemporary loans.
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الـوـقذهـــــــــة
بسن هللا الرحوي الرحين
الحمد هلل الكافي المغني المبدع ،الذي رضوانو غاية المنتيى ومطالب أُولي ُّ
النيى ،ونشكرهُ أن جعل العمم ُمنتيى
ُ
ِ
سيد األولين واآلخرين محم ٍد  ،وعمى ِ
وصحبو
آلو
جم َع اإلفادات و ّ
الزيادات .والصالة والسالم عمى ّ
ّ
وم َ
اإلراداتَ ،

ٍ
بإحسان إلى يوم الدين وسمّم تسميماً كثي اًر.
أجمعين ،ومن تبعيم

قال تعالى :ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ( ،)1وقال َّ
عز وجل :ﱡﭐ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﱠ(.)2
وبعد:

ِ
ٍ
لقد جاءت الشريعة اإلسالمية صالحةً لكل ٍ
لمناس أمور معاشيم ومعادىم ،وما يستجد من
زمان
ومكان ،ناظمةً
قضايا في حياتيم ،وما يط أر عمييا من النوازل؛ لِذا جعميا اهلل تعالى خاتمةً لمشرائع ومنتيى الرساالت.

وان من ّْ
ويعبد اإلنسان ربو عمى بصيرة ،وىو
أجل عموم الشريعة عمم الفقو؛ إذ بو ُيعرف الحالل من الحرام َ ،
خالصة ما استنبطو العمماء من األدلة.
ولما كان ىذا العمم عبارة عن فروع فقيية متعددة ،ومسائل متنوعة في جميع األبواب؛ جمعيا العمماء في ما
َّ

يسمى بفن القواعد الفقيية ،وىو فن عظيم شأنو ،شريف قدره ،عال ذكره ،عميم نفعو ،إذ بو تضبط فروع الفقو
المتناثرة ،ومسائمو المتكاثرة.

ف عمى َّ ِ
صمَ َح ِة" ،والتي تعد من أعظم القواعد الفقيية
صُّر ُ
الرِعيَّة َمُنوطٌ بِا ْل َم ْ
ومن تمك القواعد الفقيية ،قاعدة" :التَّ َ
اإلسالمية ،والتي ليا عالقة وطيدة بالسياسة الشرعية العظمى ،وىذه القاعدة أيضاً ليا تعمق تام بأعظم مقصد من
اس ِدِ ،
مقاصد الشريعة اإلسالمية السمحة" :ج ْمب ا ْلمصالِ ِح وَدرء ا ْلمفَ ِ
وحفظُ الضرورات الخمس :الدين ،والنفس،
َ ُ َ َ
َ ُْ َ
والمال ،والعرض ،والعقل).
وىذه القاعدة الفقيية العظيمة -التَّصُّرف عمى الرعية مُنوط بِا ْلمصمَح ِة -تعني أن َنفاذ تصرف َّ ِ
الرعية
َ ْ َ
َ
الراعي عمى ّ
ّ
َ
ولزومو َعمَْي ِيم شاؤوا أَو أََبوا ُم َعمّق ومتوقف عمى وجود الثَّ َم َرة َوا ْل َم ْن َف َعة ِفي ضمن تصرفو ،دينية َك َانت أَو دنيوية.
ٍ
الر ِ
حينئذ ُمتََرّدد َبين َّ
الض َرر والعبث
اعي َناظر ،وتصرفو
فَِإن تضمن َم ْنفَ َعة َما َوجب َعمَْي ِيم تنفيذهَ ،وِا َّال ردِ ،ألَن َّ
النظر ِفي َش ْيء(.)3
َو ِك َال ُى َما لَْي َس من ّ
بينت ِ
فيو
وىذا بحث مقتضب بعنوان( :التصرف عمى الرعية منوط بالمصمحة "القروض المعاصرة أنموذجاً")ُ ،
بيان معنى ىذه القاعدة ،وأىميتيا ،وأدلة مشروعيتيا ،وبعض التطبيقات المختارة عمييا.

( )1عٛسج آي ػّشاْ ،ا٠٢ح.)102( :
( )2عٛسج األدضاب ،ا٠٢راْ.)71-70( :
(ٕ٠ )3ظش :ؽشح اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح ٌٍضسلا.)309( ،
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اخترت من بين تمك النوازل المستجدة التي لم يرد بشأنيا نص مباشر ،أو التي لم يسبق لفقيائنا القدامى أن
و
ُ
تناولوىا في مصنفاتيم الفقيية" ،القروض المعاصرة"ِ ،لما ليا من تأثير كبير عمى الناس في وقتنا الحالي ،والتي
يخمص البحث إلى ُحرمة ىذا النوع من القروض؛ ألنو يشترط عقد التأمين عمى الحياة ،ويفرض غرامات مالية
–فوائد -في حالة عدم تمكن المقترض من اإليفاء بأقساط القرض خالل مدة زمنية معينة ،واهلل المستعان.
أهمية وأسباب اختيار الموضوع:

عين عمى ضبط فروع الفقو وجزئياتو
الممَ َكة الفقيية لدى الباحث ،وتُ ُ
 -1فضل عمم القواعد الفقيية ،وأنيا تُ َك ّْون َ
المتناثرة.
-2

حاجة طالب العمم إلى معرفة القواعد الفقيية؛ ليتمكن من الرجوع إلييا ،السيما في األمور المتجددة،

والقضايا النازلة.
-3
الفقو.

-4
-5

مكانة ىذه القاعدة؛ حيث عمييا مدار كثير من األحكام الشرعية الفقيية ،فيي تدخل في كثير من أبواب
مما يزيد من أىمية ىذه القاعدة الفقيية دخوليا في كثير من األمور التي تالمس حاجة الناس.
إن المسائل التي تندرج تحت ىذه القاعدة ليست افتراضية أو بعيدة عن الواقع ،وانما ىي حقيقية و

موجودة ،وىذا ما نراهُ اليوم في -مسألة القروض الربوية -المنتشرة انتشا اًر واسعاً في بالدنا اإلسالمية ،فكان ال بد
من التنبيو عمى خطر مثل ىذه القروض عمى العاممين واآلخذين بيا ،وتحريميا تحريماً قطعياً.
-6

أنيا تعين عمى إدراك مقاصد الشريعة وحكميا وأسرارىا ،فإن القواعد العامة التي تندرج تحتيا قضايا

عديدة تعطي تصو اًر جمياً عن المقاصد الشرعية.
خطة البحث:

وتشتمل عمى( :مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخاتمة) ،وتفصيل ذلك عمى النحو التالي:

المقدمة :اشتممت عمى عنوان البحث ،وأىمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،وخطة البحث.
المبحث األول :التعريف بمصطمحات البحث( ،التصرف ،والرعية ،والمصمحة ،والقروض) ،لُغةً واصطالحاً.

ويتضمن مطمبين:

المطمب األول :تعريف التصرف والرعية والمصمحة والقروض لُغةً.

المطمب الثاني :تعريف التصرف والرعية والمصمحة والقروض اصطالحاً.

المبحث الثاني :بيان معنى القاعدة الفقيية ،وبيان أىميتيا ،وأدلة مشروعيتيا ،وتطبيقات مختارة حوليا .ويتضمن
أربعة مطالب:

المطمب األول :بيان معنى القاعدة.
المطمب الثاني :أىمية القاعدة وعالقتيا بمقاصد الشريعة.
المطمب الثالث :أدلة مشروعيتيا.
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المطمب الرابع :تطبيقات مختارة حول القاعدة.
المبحث الثالث :عدم األخذ بالقروض المعاصرة من خالل بعض تطبيقات القاعدة الفقيية.

الخاتمة :اشتممت عمى أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث من خالل ىذا البحث.

الحمد
وختاماً :أسأل اهلل أن يكون ىذا البحث خالصاً لوجيو الكريم ،إنو ولي ذلك والقادر عميو .وآخر دعوانا أن
ُ
هلل رب العالمين.

المـبـحـث األول

التعريف بمصطمحات البحث
المطمب األول

تعريف التصرف والرعية والمصمحة والقروض لغ ًة
صرف الشيء :إذا أعممو في غير وجو،
أوالً :التصرف لغةً :التقمب في األمور ،والسعي في طمب الكسبُ ،يقالَ :
()1
تصرف :أي استخدم ،واستعمل ،وقد
ويقال أيضاًَّ :
كأنوُ يصرفوُ عن وجو إلى وجو ،ومنو التصرف في األمور ُ .
تصرف في مالو :أي تمتع
تصرف فيو وبو ومنوُ .وأيضاًَّ :
ويقالَّ :
تأتي بمعنى احتال وتقمّب في األمر واستخدمُ .
ِ
بمالو(.)2
امةُ ،ومنيا الراعي ،وىو من رعى الشيء رعياً ورعاية ،أي حفظوُ وراقبوُ،
ثانياً :الرعية لغةًَّ :
الرِعَّيةُ :ىم ا ْل َع َّ
الر ِ
الر ِ
اعيُ :رَعاةٌَ ،كقَ ٍ
اب َو ُشب ٍ
ان َك َش ٍّ
اع.
اء َك َجائِ ٍع َو ِجَي ٍ
اعي تأتي بمعنى :ا ْل َوالِيَ ،و َج ْمعُ َّ
َو َّ
ض ٍاةَ ،وُر ْعَي ٌ
اض َوقُ َ
َّانَ ،وِرَع ٌ
ِ
ِ
استَْرَعاهُ َّ
اع ِاة ا ْل ُحقُو ِ
الش ْي َء
اعاهُ م ْن ُم َر َ
اعاهَُ :ال َحظَوَُ .وَر َ
اعى ْاأل َْم َرَ :نظَ َر ْاأل َْم َر إِلَى أ َْي َن َيص ُيرَ .وَر َ
ُيقالَ :ر َ
قَ ،و ْ
فَ َرَعاهُ(.)3

ثالثاً :المصمحة لغةً :المصمحة ضد المفسدة ،وىي اسم مفرد لمواحدة من المصالح ،وىي من الصالح ،وىو
ِ
اإلفساد .و ِ
ِ
يض ِ
النفع ،فيي بمعنى المنفعة .والصَّالحِ :خالف الفساد .و ِ
يض
صالحَ :نق ُ
اإلصالحَ :نق ُ
االست ْ
ْ
ِ ِ ِ
الشيء َب ْع َد فَ َس ِاد ِه :أَقاموُ(.)4
َصمَح
اال ْست ْف َساد .وأ ْ
َ
ط َعةً ِم ْن َمالِ ِو ،وجمعوُ :قُروض ،وىو مصدر قرض الشيء
طعُ ،و َكأََّنوُ َي ْقطَع لَوُ ِق ْ
رابعاً :القَ ْرض لغ ًة :السَّمف والقَ ْ
()5
ِ
يقرضوُ "بكسر الراء" :إذا قطعوُ ،وىو بمعنى اإلقراض .أي ما تعطيو من المال لتقضاهُ الحقاً .

(ِ )1ؼجُ اٌّقطٍذاخ ٚاألٌفاظ اٌفم١ٙح.)455/1( ،
(ٕ٠ )2ظش :ذىٍّح اٌّؼاجُ اٌؼشت١ح.)438/6( ،
(ِ )3خراس اٌقذاح.)125( ،
(ِ )4ما١٠ظ اٌٍغحٌٚ ،)303/3( ،غاْ اٌؼشب.)517/2( ،
(ٕ٠ )5ظش :ؽّظ اٌؼٍٚ َٛدٚاء والَ اٌؼشب ِٓ اٌىٍٚ ،)5420/8( ،َٛاٌّطٍغ ػٍ ٝأٌفاظ اٌّمٕغ.)295( ،
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المطمب الثاني

تعريف التصرف والرعية والمصمحة والقروض اصطالحاً
أوالً :التصرف اصطالحاً :ىو ما يصدر عن الشخص بإرادتو ،ويرتب الشرع عميو أحكاماً مختمفة .وبيذا المعنى

يكون التصرف أعم من االلتزام ،إذ من التصرف ما ليس فيو التزام(.)1
الناس الذين عمييم و ٍ
عامةُ َّ
لي
ثانياً :الرعية اصطالحاً :ىم َّ
ويدبر أمورىم .والراعي :كل من ُو َّ
ال يرعى مصالحيم ُ
()2
أم اًر بالحفظ والسياسة ،كالممك واألمير والحاكم .
ود َّ
صوِد َّ
الش ْرِع ِم ْن ا ْل َخ ْم ِ
َن َي ْحفَظَ َعمَْي ِي ْم ِد َينيُ ْم
ص ُ
ق َخ ْم َسةٌَ :و ُى َو أ ْ
الش ْرِعَ ،و َم ْق ُ
ثالثاً :المصمحة اصطالحاً" :ىي َم ْق ُ
ِ
ض َّم ُن ِح ْفظَ َى ِذ ِه ْاألُص ِ
ت َى ِذ ِه
صمَ َحةٌَ ،و ُك ُّل َما ُيفَ ّْو ُ
َوَن ْف َسيُ ْم َو َع ْقمَيُ ْم َوَن ْسمَيُ ْم َو َمالَيُ ْم ،فَ ُك ُّل َما َيتَ َ
ول ا ْل َخ ْم َسة فَيُ َو َم ْ
ُ

صمَ َحةٌ"(.)3
صو َل فَيُ َو َم ْف َس َدةٌ َوَد ْف ُعيَا َم ْ
ْاألُ ُ
وعّْرفَت أيضاً بأنيا" :المنفعة التي قصدىا الشارع الحكيم لعباده ،من حفظ دينيم ،ونفوسيم ،وعقوليم ،ونسميم،
ُ
وأمواليم ،طبق ترتيب معين فيما بينيا"(.)4

إذن :نفيم من تعريف العمماء لمفيوم المصمحة؛ ّأنيا جمب المنفعة ودفع الضرر عن المكمفين بما يحفظ مقصود
الشارع الحكيم في أنفسيم ودينيم وعقوليم ونسميم وأمواليم .فالمصمحة باختصار :ىي جمب المنفعة ودفع المضرة
عن الخمق بما يحفظ مقصود الشارع الحكيم.
رابعاً :القرض اصطالحاً :ىو ما تعطيو من مال مثمي لتتقاضاه .أو بعبارة أخرى :ىو عقد مخصوص يرد عمى
دفع مال مثمي آلخر ليرد مثمو(.)5

ف أيضاً بأنو :إعطاء شخص ماالً آلخر في نظير عوض يثبت لو في ذمتو ،مماثل لممال المأخوذ ،بقصد
وعّْر َ
ُ
()6
نفع المعطى لو فقط .

(ِ )1ؼجُ اٌّقطٍذاخ ٚاألٌفاظ اٌفم١ٙح.)456/1( ،
(ٕ٠ )2ظشِ :ؼجُ اٌٍغح اٌؼشت١ح اٌّؼافشج.)910/2( ،
( )3اٌّغرقفٌٍ ٝغضاٌ.)174( ،ٟ
( )4مٛاتو اٌّقٍذح ف ٟاٌؾش٠ؼح اإلعالِ١ح ٌٍثٛه.)23( ،ٟ
( )5داؽ١ح اتٓ ػاتذ.)161/5( ،ٓ٠
( )6اٌفمٗ اإلعالِٚ ٟأدٌرٗ ٌٍضد.)3786/5( ،ٍٟ١
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المـبـحـث الثاني

بيان معنى القاعدة الفقهية وبيان أهميتها وأدلة مشروعيتها وتطبيقات مختارة حولها
المطمب األول

بيان معنى القاعدة
لي شيئاً من أمور المسممين -في أمور
معنى القاعدة إجماالً في الشرع :أن تصرف الراعي -اإلمام وكل من ُو َّ
ٍ
تصرف
رعيتو ومن تحت يده يجب أن يكون مبيناً ومعمقاً عمى المصمحة والنفع ،بعيداً عن المفسدة والضرر ،وكل

ال ُيبنى عمى المصمحة ،وال يقصد منو نفع الرعية ،فإنوُ ال يكون صحيحاً وال جائ اًز شرعاً(.)1
عاماً كان كالسمطان األعظم ،أو خاصاً
وىذا يعني :أن نفاذ تصرف الراعي –كل من ُو َّ
لي أم اًر من أمور العامةّ ،

ومتوقف عمى وجود الثمرة
معمق
كمن دونو من العمال والقُضاة والموظفين -ولزومو عمى الرعية شاءوا أو أبوا
ٌ
ٌ
والمنفعة في ضمن تصرفو دينية كانت أو دنيوية ،فإن تضمن منفعة ما ،وجب عميو تنفيذه ،واال ردوه؛ ألن

الراعي ناظر لمصمحة من تحت يده ،وتصرفو حين إذ متردد بين الضرر والعبث ،وكالىما ليس من النظر في
مؤتمن من قبل الشارع
شيء؛ ألنوُ إنما أُعطي السمطة لمصمحة العباد وصيانة دمائيم وأعراضيم وأمواليم ،وىو
ٌ
ومتوعد عمى ترك ذلك بأعظم
ومأمور أن يحوط رعيتو بالنصح والنفع والصالح،
عمى مصمحة من تحت يده،
ٌ
ٌ
الوعيد(.)2

قال ابن نجيم الحنفي –رحمو اهلل(( :-إ َذا َكان ِفع ُل ِْ ِ ِ
صمَ َح ِة ِفيما َيتَ َعمَّ ُ ِ
ُم ِ
ام ِة لَ ْم َي ْنفُ ْذ
ور ا ْل َع َّ
ُ
اإل َمام َم ْبنيِّا َعمَى ا ْل َم ْ
َ ْ
ق ب ْاأل ُ
َ
أَمره َشرعا َّإال إ َذا وافَقَو ،فَِإ ْن َخالَفَو اإلمام لَم ي ْنفُ ُذ ،.....وتصرف القاضي في ِ
مالو فعموُ في أموال اليتامى
ْ َ
ُ
َ ُ
ْ ُُ ْ ً

مقيد بالمصمحة ،فإن لم يكن مبنياً عمييا لم يصح ،....وبيذا اعمم أن أمر القاضي ال ينفُ ُذ إال
والتركات واألوقاف ٌ
إذا وافق الشرع))(.)3
وقد شرط أىل العمم لمعمل بالمصمحة جممة من الشروط الميمة التي يجب أن تتوفر حتى يصح العمل

بالمصمحة ،وىي عمى النحو التالي(:)4

الشرط األولّ :أال تكون المصمحة معارضة لنص ثابت قطعي من الكتاب أو السنة أو اإلجماع.

الشرط الثاني :أن تكون المصمحة مناسبة لمقاصد الشريعة؛ بحيث ال تعارض أصالً من أصولو ،وال مبدأً من

مبادئو ،وال دليالً من أدلتو.

الشرط الثالثّ :أال تكون المصمحة معارضةً لمصمحة أرجح ،أو أىم منيا ،أو مساوية ليا.
ٍ
مفسدة أرجح منيا ،أو مساوية ليا.
الشرط الرابعّ :أال يؤدي العمل بالمصمحة إلى

(ٕ٠ )1ظش :دسس اٌذىاَ ف ٟؽشح ِجٍح األدىاَِٛٚ ،)58-57/1( ،عٛػح اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح.)308/2( ،
( )2ؽشح اٌمٛاػذ اٌفم١ٙحٚ ،)308( ،اٌٛج١ض ف ٟؽشح اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح.)122( ،
( )3األؽثاٖ ٚإٌظائش.)106( ،
(ٕ٠ )4ظشِ :جّٛع اٌفرا ٜٚالتٓ ذ١ّ١حٚ ،)343/11( ،اٌّٛافماخ ٌٍؾاهثِٚ ،)37/2(ٚ ،)349/1( ،ٟا تؼذ٘ا.
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الشرط الخامسّ :أال تكون المصمحة في األحكام الثابتة التي ال تتغير ،كالواجبات والمحرمات والحدود والمقدرات

الشرعية .أي أن يكون العمل بالمصمحة في األمور التعبدية ،بل فيما عقل معناه من العادات والمعامالت

ونحوىا.
الشرط السادس :أن تكون المصمحة حقيقية وليست مصمحة وىمية ،والمراد بيذا أن يتحقق أن تشريع الحكم في

الواقعة يجمب نفعاً ،أو يدفع ضر اًر.

نفع
الشرط السابع :أن تكون المصحمة عامة ،وليست مصمحة شخصية ،بل يحصل من بناء الحكم عمييا جمب ٍ

ألكبر عدد من األمة ،أو يدفع ضر اًر عنيم.

الشرط الثامن :أن يكون النظر إلى المصمحة بميزان الشرع ال باألىواء والعقول المجردة.

المطمب الثاني

أهمية القاعدة وعالقتها بمقاصد الشريعة

ف عمى َّ ِ
صمَ َح ِة))؛ أشير قواعد السياسة الشرعية المتعمقة بالواليات العامة
صُّر ُ
الرِعيَّة َمُنوطٌ بِا ْل َم ْ
تُعد قاعدة(( :التَّ َ
والخاصة ،تمس الحاجة إلييا وتتصل بقواعد الشريعة العظمى ،ومقاصدىا الكبرى ،ويتضح ذلك من خالل األمور
التالية:
أوالً :ىذه القاعدة ترسم حدود اإلدراة العامة والسياسة الشرعية في سمطان الوالة وتصرفاتيم عمى الرعية،

فتفيد أن أعمال الوالة وتصرفاتيم النافذة عمى الرعية الممزمة ليا في حقوقيا العامة والخاصة يجب أن تُبنى عمى
المصمحة ،وتيدف إلى تحقيق الخير والنفع والصالح؛ ألن الوالة من الخميفة فمن دونو من القضاة واألمراء
والعمال والموظفين في فروع السمطة الحاكمة في الدولة ليسوا عماالً ألنفسيم ،وانما ىم وكالء عن األمة لمقيام
بأصمح التدابير وأنفعيا إلقامة العدل ،ودفع الظمم ،وصيانة الحقوق ،وضبط األمن ،وتسييل المرافق العامة،

وتطيير المجتمع من الفساد ،وتحقيق كل ما ىو خير لألمة في حاضرىا ومستقبميا بأفضل الوسائل ،مما يعبر

عنوُ بالمصمحة العامة .فكل عمل أو تصرف من الوالة خارج حدود المصمحة ،أو يؤدي إلى المفسدة ،فيو خارٌج
عن حدود الوالية الشرعية ،والسياسة العادلة(.)1

ثانياً :ىذه القاعدة الفقيية تفيد أن نفاذ تصرفات الراعي – ّأياً كان -عمى الرعية ولزوميا عمييم شاءوا أو
ومتوقف عمييا –دينياً كانت أو دنيوية ،-فإن تضمن
معمق عمى وجود المصمحة والمنفعة في ضمن تصرفو،
أبوا
ٌ
ٌ
منفعة ومصمحة ما ،وجب عميو تنفيذه ،وا ّال َّ
رد؛ ألن الراعي ناظر ،وتصرفو حيئنذ متردد بين الضرر والعبث،

وكالىما ليس من النظر في شيء(.)2

(ٕ٠ )1ظش :اٌخشاض ألتٛ٠ ٟعفٚ ،)56( ،اٌّذخً اٌفم ٟٙاٌؼاَ.)1050/2( ،
(ٕ٠ )2ظش :ؽشح اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح.)309( ،
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وكل تصرف من الراعي يترتب عميو مضرة أو مفسدة؛ من استئثار أو استبداد أو ظمم أو محاباة ،أو غير ذلك،
()1
اعةَ ِفي
مردود
فيو باط ٌل
منيي عنو ،ال يمزم الرعية تنفيذه؛ ألن التقيد بو  ،فقد ثبت عنوُ  أنوُ قالَ « :ال َ
ّّ
ٌ
ط َ
صي ِة ِ
اهلل ،إَِّنما الطَّاعةُ ِفي ا ْلمعر ِ
ِ
وف»(.)2
َ
َم ْع َ
َ ُْ
َ
ثالثاً :ىذه القاعدة الشرعية تضع حداً وزاج اًر ووازعاً لموالة والحكام وسائر الرعاة في أمور المسممين العامة

والخاصة في كافة تصرفاتيم أن يقصدوا بيا الضرر والفساد ،بل تكون مبنية عمى المصمحة ،دارئة لمضرر
والفساد؛ وال يقتصر أحدىم عمى الصالح مع القدرة عمى األصمح ،إال أن يؤدي ذلك إلى مشقة شديدة ،فكل

منيي عنوُ شرعاً(.)3
تصرف يؤدي إلى الفساد أو دفع الصالح فيو
ّّ
ٍ
ٍ
عظيم من أصول اإلسالم ،وىو جمب المصالح ودرء المفاسد ،فتصرف
أصل
رابعاً :ىذه القاعدة تندرج تحت
كثير من أىل العمم
ومقيد بما فيو مصمحتيم ومنفعتيم؛ وألجل ىذا فقد َّ
الرعاة مع رعاياىم مضبوطٌ مشروطٌ
ٌ
نص ٌ
ضمن قواعد السياسة الشرعية الميمة عمى أن قاعدة الواليات الكبرى التي يجب عمى اإلمام مراعاتيا في إسناد

الميام والوظائف(( :أن يتولى كل والية من كان ُكفواً ليا ،وأقوم بمصالحيا ،وأقدر عمى جمب منافعيا ،ودفع
مفاسدىا))(.)4
خامساً :ىذه القاعدة تعد في األصل مقصداً من أعظم مقاصد الشارع المرعية ،حيث اعتبرىا أىل العمم ضرباً
ِ ِ
صالِ ِح
ميماً من ضروب جمب المصالح؛ ذلك أن من أعظم قواعد الشريعة ومقاصدىا(( :أنيا جاءت بِتَ ْحصيل ا ْل َم َ
يل ا ْلمفَ ِ
وتَ ْك ِميمِيا وتَ ْع ِط ِ
اس ِد َوتَ ْقمِيمِ َيا)) .وىذا أصل عظيم من أصول اإلسالم الميمة ،ومقاصد الشريعة المرعية،
َ
َ َ
َ
شام ٌل لجميع أحكاميا الخاصة والعامة(.)5

سادساً :مما يدل عمى أىمية ىذه القاعدة الفقيية ،ومكانتيا الشرعية أنيا قاعدة مطردة عامة ،تسري أحكاميا عمى
الحكام والقضاة واألمراء والوالة عموماً ،كما تسري عمى رب األسرة وراعييا خصوصاً ،فكل والية عامة أو خاصة
فيي منوطة بتحقيق المصمحة ودرء المفسدة(.)6

كل ىذه األمور ت دل عمى أىمية ىذه القاعدة الفقيية ،وصمتيا بمقاصد الشريعة المرعية ،وقواعدىا العامة ،وأنيا
قاعدة فقيية شرعية ،جميمة القدر ،عظيمة النفع ،واسعة المعنى ،كثيرة التفريع والتطبيق ،يحتاجيا الوالة عموماً

وخصوصاً؛ الستقامة أحوال من تحت أيدييم من الرعية والوظائف واألمور.

(ٕ٠ )1ظش :اٌمٛاػذ اٌىثش.)158/2( ،ٜ
ُٚق فِ ٟاألَ َرا ِْ َٚاٌ َّ
( )2أخشجٗ اإلِاَ اٌثخاس ٞف ٟفذ١ذٗ ،وراب أخثاس ا٢داد ،تاب َِا َجا َء فِ ٟئِ َجا َص ِج َخثَ ِش اٌ َٛا ِد ِذ اٌ َّ
ق َال ِج
قذ ِ
ب
ل َٚاألَدْ َى ِاَ ،)88/9( ،تشلُٚ .)7257( :أخشجُٗ اإلِاَ ِغٍُ ف ٟفذ١ذٗ ،وراب اإلِاسج ،تاب ُٚجُِ ٛ
َٚاٌقََّٚ َِ ْٛاٌفَ َشائِ ِ
ْ
َ
قِ َ١ح ،)1469/3( ،تشلُٚ ،)1840( :اٌٍفع ٌإلِاَ ِغٍُ.
قٍ َ١حَٚ ،ذَذْ ِشَِّٙ ٠ا فِ ٟاٌ َّ ْؼ ِ
هَا َػ ِح ْاألُ َِ َشا ِء فِ ٟغِْ ١ش َِ ْؼ ِ
(ٕ٠ )3ظش :اٌمٛاػذ اٌىثشٚ ،)158/2( ،ٜاٌمٛاػذ اٌفم١ٙح ٌٍٕذ.)280( ،ٞٚ
( )4اٌفشٚق ٌٍمشافٚ ،)39/4( ،)206/3( ،ٟإٌّصٛس ف ٟاٌمٛاػذ اٌفم١ٙحٚ ،)388/1( ،اٌمٛاػذ اٌىثش.)107-106/1( ،ٜ
(ٕ٠ )5ظشِ :جّٛع اٌفراٚ ،)345-344/11( ،ٜٚاٌّٛافماخ ٌٍؾاهث.)96/13(ٚ ،)148/1( ،ٟ
(ٕ٠ )6ظش :اٌفشٚق ٌٍمشافٚ ،)39/4( ،ٟاٌمٛاػذ اٌفم١ٙح ٌٍٕذ.)366-356( ،ٞٚ
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المطمب الثالث

أدلة مشروعيتها
أوالً :أدلة القاعدة من القرآن الكريم:

يدل عمى مشروعية ىذه القاعدة الفقيية من الكتاب الكريم جممة من األدلة ،أىميا ما يمي:

-1

قوله تعالى :ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱠ(.)1

-2

قوله تعالى :ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ

ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ ﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﱠ(.)2
والوجه من اآليتين :أن اهلل تعالى نيى األولياء ُعن قربان مال اليتيم إال بما فيو مصمحة لو من استثمار وتنمية
وحفظ ،واذا كان ىذا في حقوق اليتامى ،فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسممين ،فيما يتصرف فيو من األئمة
ِ
اعتنائو بالمصالح الخاصة(.)3
والوالة من األموال العامة؛ ألن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكمل من
-3

قوله سبحانه :ﭐ ﭐﱡﭐ ﲽﲾﲿ ﳀﱠ(.)4

لي أمر غيره بالعدل التام والمصمحة المرجوة ،وأن يسعى في تحقيق
نص في قيام من ُو َّ
والوجه من اآلية :أنيا ٌ
ِ
مصمحتو ،ويد أر عنو المفسدة.
ثانياً :أدلة القاعدة من السنة النبوية:

يدل عمى مشروعية ىذه القاعدة الفقيية من السنة النبوية الشريفة جممة من األدلة ،أىميا ما يمي:
 -1ع ْن ع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن عمر -ر ِ
ض َي المَّوُ َع ْنيُ َما ،-أََّنوَُ :س ِم َع َر ُسو َل َ يقُو ُلُ « :كمُّ ُك ْم َار ٍع َو َم ْسُئو ٌل َع ْن َرِعيَّتِ ِو،
َ َ
ُ ََ َ
َىمِ ِو ار ٍع و ُىو مسُئو ٌل ع ْن رِعيَّتِ ِو ،والم أرَةُ ِفي ب ْي ِت َزو ِجيا ر ِ
ِ
ِ
ام َار ٍع َو ُى َو َم ْسُئو ٌل َع ْن َرِعيَّتِ ِوَ ،و َّ
اعَيةٌ
َ
الر ُج ُل في أ ْ َ َ َ َ ْ
َ َْ
ْ َ َ
َ َ
فَاإل َم ُ
ِ
ِِ
ِ ِ
ت َىؤَال ِء ِم ْن رس ِ
الخ ِادم ِفي م ِ
ِ
ول المَّ ِو
ال َسي ِّْد ِه َر ٍ
َُ
اع َو ُى َو َم ْسُئو ٌل َع ْن َرِعيَّتو» ،قَا َل :فَ َسم ْع ُ ُ
َ
َوى َي َم ْسُئولَةٌ َع ْن َرعيَّتيَاَ ،و َ ُ
ال أَبِ ِ
صمَّى اهلل عمَْي ِو وسمَّم ،وأ ْ ِ
الرُج ُل ِفي م ِ
ب َّ
اع َو ُى َو َم ْسُئو ٌل َع ْن
يو َر ٍ
صمَّى اهللُ َعمَْي ِو َو َسمَّ َم قَا َلَ « :و َّ
َحس ُ
النبِ َّي َ
َ
َ
ُ َ َََ َ
ِ ِ ()5
ُّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
َّ
َرِعيَّتو ،فَ ُكم ُك ْم َار ٍع َو ُكم ُك ْم َم ْسُئو ٌل َع ْن َرعيتو» .
ِ
مؤتمن عمى جمب المنافع
ٌ
والوجه منه :أنوُ يبين مسؤولية الراعي نحو رعيتو في إقامة العدل بينيم وفييم ،وأنوُ
والمصالح ليم ،ودرء المفاسد والمضار عنيم.

( )1عٛسج األٔؼاَ ِٓ ،ا٠٢ح.)152( :
( )2عٛسج إٌغاء ِٓ ،ا٠٢ح.)6( :
(ٕ٠ )3ظش :اٌجاِغ ألدىاَ اٌمشآْ ٌٍطثشٚ ،)111/9( ،ٞاٌمٛاػذ اٌىثش.)158/2( ،ٜ
( )4عٛسج إٌغاء ِٓ ،ا٠٢ح.)127( :
ساع فِ ٟاي ع١ذٖٚ ،ال ٠ؼًّ ئال
( )5أخشجٗ اإلِاَ اٌثخاس ٞف ٟفذ١ذٗ ،وراب ف ٟاالعرمشاك ٚأداء اٌذ ،ْٛ٠تاب اٌؼثذ
ٍ
ساع فِ ٟاي ع١ذٖ ،)150/3( ،تشلُ.)2558( :
تارٔٗ ،)120/3( ،تشلُٚ .)2409( :ف ٟوراب اٌؼرك ،تاب اٌؼثذ ٍ
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 -2عن معقل بن يسار المزني  قال :إِّْني س ِمعت رسو َل ِ
اهلل  يقُو ُل« :ما ِم ْن ع ْب ٍد يستَرِع ِ
يو اهللُ َرِعَّيةً،
َ
َ ْ ُ َُ
َ َْْ
َ
()1
وت َو ُى َو َغ ّّ
اش لِ َرِعيَّتِ ِو ،إِ َّال َحَّرَم اهللُ َعمَْي ِو ا ْل َجَّنةَ» .
وت َي ْوَم َي ُم ُ
َي ُم ُ
والحديث بيَّن الداللة في التحذير من غش المسممين من قبل من قمَّدهُ اهلل تعالى شيئاً من أمرىم ،واسترعاه عمييم،
لي شيئاً من أمور المسممين -عاماً كان أو خاصاً-
ونصبو لمصمحتيم في دينيم ودنياىم ،وأن الواجب عمى من ُو َّ
أن ينصح ليم ،ويحفظ حقوقيم ،ويقيم العدل بينيم ،ويسعى في تحقيق مصالحيم ،ودرء المفاسد عنيم(.)2
َّ
ِ ِ ِ
ِ
اعةُ ِفي
 -3عن عمي بن أبي طالب  ،أن رسول اهلل  قالَ « :ال َ
اعةَ في َم ْعصَية اهلل ،إَِّن َما الط َ
ط َ
ا ْلمعر ِ
وف»(.)3
َ ُْ
ألمير إال في المعروف ،وأما المعصية فال طاعة لو ٍ
ٍ
احد فييا،
والوجه منه :أن النبي ّ بي َن أنوُ ال طاعة ل ار ٍع وال
وال شك أن تصرف الراعي بخالف العدل والنصح والمصمحة لرعيتو من المعصية التي ال تجب فييا الطاعة لو
ستجاب
وي
َ
شرعاً ،مما يدل عمى أن الواجب عمى الرعاة أن يتصرفوا بالعدل والحق والمصمحة ،حتى ُيطاعوا ُ
ليم(.)4
ثالثاً :أدلة القاعدة من األثر:

ت َن ْف ِسي ِم ْن م ِ
ال المَّ ِو – َّ
ت
عز وجل -بِ َم ْن ِزلَ ِة َولِ ّْي ا ْلَيتِ ِيم ،إِ ِن ْ
احتَ ْج ُ
 -1قول عمر بن الخطاب « :إِّْني أ َْن َزْل ُ
َ
ت»(.)5
أَ
استَ ْعفَ ْف ُ
استَ ْغَن ْي ُ
ت ِم ْنوُ ،فَِإ َذا أ َْي َس ْر ُ
َخ ْذ ُ
ت ْ
ت َرَد ْدتُوَُ ،وِا ِن ْ
فيو يدل عمى أن اإلمام إنما يتصرف بما فيو مصمحة الرعية(.)6

وحجيتيا،
فيذه أدلةٌ وشو ٌ
اىد من الكتاب والسنة واألثر تدل عمى مشروعية ىذه القاعدة الفقيية ،وصحتياُ ،
ومكانتيا ،واالستدالل بيا.

المطمب الرابع

تطبيقات مختارة حول القاعدة
من أىم التطبيقات وأشير الفروع الفقيية والمسائل الشرعية ليذا القاعدة اآلتي:

( )1أخشجٗ اإلِاَ اٌثخاس ٞف ٟفذ١ذٗ ،وراب األدىاَ ،تاب ِٓ اعرشػ ٝسػ١ح فٍُ ٕ٠قخ ،)64/9( ،تشلُ.)7151( :
ٚأخشجٗ ُ اإلِاَ ِغٍُ ف ٟفذ١ذٗ ،وراب اإلّ٠اْ ،تاب اعرذماق اٌٛاٌ ٟاٌغاػ ٌشػ١رٗ إٌاس ،)125/1( ،تشلُ،)142( :
ٚاٌٍفع ٌإلِاَ ِغٍُ.
(ٕ٠ )2ظش :ؽشح إٌ ٞٚٛػٍ ٝفذ١خ ِغٍُ.)326-325/1( ،
( )3أخشجٗ اإلِاَ اٌثخاس ٞف ٟفذ١ذٗ ،وراب أخثاس ا٢داد ،تاب َِا َجا َء فِ ٟئِ َجا َص ِج َخثَ ِش اٌ َٛا ِد ِذ اٌ َّ
ُٚق فِ ٟاألَ َرا ِْ َٚاٌق ََّال ِج
قذ ِ
ب
ل َٚاألَدْ َى ِاَ ،)88/9( ،تشلُٚ .)7257( :أخشجُٗ اإلِاَ ِغٍُ ف ٟفذ١ذٗ ،وراب اإلِاسج ،تاب ُٚجُِ ٛ
َٚاٌقََّٚ َِ ْٛاٌفَ َشائِ ِ
ْ
قِ َ١ح ،)1469/3( ،تشلُٚ ،)1840( :اٌٍفع ٌإلِاَ ِغٍُ.
قٍ َ١حَٚ ،ذَذْ ِشَِّٙ ٠ا فِ ٟاٌ َّ ْؼ ِ
هَا َػ ِح ْاألُ َِ َشا ِء فَِ ٟغِْ ١ش َِ ْؼ ِ
(ٕ٠ )4ظش :ؽشح إٌ ٞٚٛػٍ ٝفذ١خ ِغٍُ.)539-536/4( ،
( )5سٚاُٖ اٌث١م ٟٙف ٟعٕٕ ِٗ اٌىثش ،)7/6( ،ٜتشلُ ،)575/6(ٚ ،)11001( :تشلُ.)13011( :
(ٕ٠ )6ظش :األؽثاٖ ٚإٌظائش ٌٍغٛ١ه.)158( ،ٟ
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 -1ال يجوز لولي األمر أن يعين في الوظائف العامة إال الكفؤ األمين ،فقد جاء في الحديث النبوي الشريف:
َعمَم بِ ِكتَ ِ ِ
ِ ِ
َن ِفي ِيم أَولَى بِ َذلِ َ ِ
ِِ
ِ ِ
ين َو ُى َو َي ْعمَ ُم أ َّ
ان اهللَ،
اب اهلل َو ُسَّنة َنبِيّْو ،فَقَ ْد َخ َ
استَ ْع َم َل َعام ًال م َن ا ْل ُم ْسمم َ
« َم ِن ْ
ْ ْ
ك م ْنوُ َوأ ْ ُ
ِِ
ِ
ين»(.)1
يع ا ْل ُم ْسمم َ
َوَر ُسولَوَُ ،و َجم َ
-2

ال يجوز لولي األمر السماح بشيء من المفاسد والمحرمات الشرعية ،كدور الفسق والدعارة والقمار

والخمور ،ولو بحجة جباية الضرائب(.)2

 -3الضابط الذي يجب أن يالحظو اإلمام في إسناد الوظائف والواليات كميا ىو :أن ال ُيقدم فييا إال أقوم
الناس بجمب مصالحيا ودرء مفاسدىا ،فال يقدم في والية الحرب مثالً إال أشجع الناس ،وأعرفيم بمكائد العدو
والقتال ،مع النجدة وحسن والسيرة ،وفي الوالية عمى األيتام يقدم أعرفيم بمصالح األيتام ،مع توافر األمانة والعفة
والشفقة والرحمة باأليتام ،وىكذا(.)3

ّْب
 -4ال يصح لمسمطان أن يعفو عن قاتل من ال ولي لو ،وانما لو القصاص والعفو عمى الدية؛ ألنو ُنص َ
ناظ اًر لمصالح الرعية ،وليس من النظر لمستحق القصاص ،العفو عن القاتل العمد(.)4

مقيد بالمصمحة ،وال
 -5ال يجوز لمقاضي أن ييب أموال الواقف وأموال الصغير لمصغير؛ ألن تصرفوُ فييا ٌ
مصمحة ليما في ال ِيبة(.)5
 -6ال يصح لمتولي الوقف أن يؤجرهُ ٍ
مقيد بالمصمحة(.)6
بغبن فاحش؛ ألن تصرفوُ ٌ
الغَناء والحاجة ،وىو النفع لمدين
العطاء ،واذا فاضل فإنوُ يفاضل عمى حسب َ
 -7عمى اإلمام أن يسوي في َ
والمسممين ،ال عمى حسب اليوى والقرابة(.)7

 -8إذا قسم الزكاة عمى األصناف الثمانية ،فإنوُ يحرم عمى التفضيل بينيم ،مع تساوي الحاجات؛ ألنوُ خالف
المصمحة(.)8
بسبب ،جاز ،وأما بغير ٍ
ٍ
سبب فال يجوز؛ ألنوُ ال
الجند والعطاء
الجند من ديوان ُ
 -9إذا أراد إسقاط بعض ُ
مصمحة فيو(.)9

ٍ
 -11عقوبات الجرائم راجعة الجتياد األئمة ووالة األمور بحسب المصمحة في كل ٍ
ومكان ،وبحسب الجرائم
زمان
وأربابيا(.)10

( )1سٚاُٖ اٌث١م ٟٙف ٟعٕٕ ِٗ اٌىثش ،)201/10( ،ٜتشلُ.)20364( :
( )2اٌّذخً اٌفم ٟٙاٌؼاَِ ،قطف ٝأدّذ اٌضسلاء.)701( ،
(ٕ٠ )3ظش :اٌمٛاػذ اٌىثش.)75/1( ،ٜ
(ٕ٠ )4ظش :األؽثاٖ ٚإٌظائش التٓ ٔج.)105( ،ُ١
(ٕ٠ )5ظش :دسس اٌذىاَ ف ٟؽشح ِجٍح األدىاَ.)58-57/1( ،
(ٕ٠ )6ظش :ؽشح اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح.)310( ،
(ٕ٠ )7ظش :األؽثاٖ ٚإٌظائش التٓ ٔجٚ ،)123( ،ُ١األؽثاٖ ٚإٌظائش ٌٍغٛ١ه.)159-158( ،ٟ
(ٕ٠ )8ظش :األؽثاٖ ٚإٌظائش التٓ ٔجٚ ،)123( ،ُ١إٌّصٛس ف ٟاٌمٛاػذ اٌفم١ٙح.)309/1( ،
(ٕ٠ )9ظش :إٌّصٛس ف ٟاٌمٛاػذ اٌفم١ٙحٚ ،)309/1( ،األؽثاٖ ٚإٌظائش ٌٍغٛ١ه.)158( ،ٟ
(ٕ٠ )10ظش :ئػالَ اٌّٛلؼ.)461-460/5( ،ٓ١
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الرِعي ِ
ف عمى َّ
َّة َمُنوطٌ
صُّر ُ
فيذه جممة من أشير التطبيقات المندرجة تحت ىذه القاعدة الفقيية العظيمة(( :التَّ َ
صمَ َح ِة)) ،والمقصود منيا التمثيل لمقاعدة ،وبيان أىميتيا في االستدالل والفقو ،وكثرة استعماليا بين أىل
بِا ْل َم ْ
العمم.

المـبـحـث الثالث

عدم األخذ بالقروض المعاصرة من خالل بعض تطبيقات القاعدة الفقهية
بدايةً ال بد من إيضاح مسألةً ىامة ،أال وىي أن الحديث مقتصر عمى القروض التي فييا (فوائد) ،وصورة ىذه

المسألة ىي :أن يقوم البنك بإقراض األشخاص أو المؤسسات أو الشركات قيمة مالية معينة ،ويأخذ البنك عمى
تمك القيمة فائدة -قمَّت القيمة أو كثرت.-

ف عمى َّ ِ
صمَ َح ِة)) ،وتوضيح معناىا ،وبيان
صُّر ُ
الرِعيَّة َمُنوطٌ بِا ْل َم ْ
وبعد الحديث عن القاعدة الفقيية ((التَّ َ
أىميتيا ،وذكر أدلة مشروعيتيا ،وبعض التطبيقات المختارة حوليا ،يتبين لنا أن القروض المعاصرة ىي من
ضمن التطبيقات المندرجة تحت ىذه القاعدة الفقيية.

عالقة القاعدة الفقهية(( :التَّصُّرف عمى َّ ِ
صمَ َح ِة)) بالقروض المعاصرة:
الرِعيَّة َمنوطٌ ِبا ْل َم ْ
َ
ِم َن المسائل الفقيية والتطبيقات التي تندرج تحت ىذه القاعدة والتي ليا عالقة بالقروض المعاصرة ،والربا،
يد اهلل تعالى ،وأخذ الزيادة من أمواليم ،كالفوائد
والتصرف بأموال الناس أو أراضييم عمى غير الوجو الذي ير ُ
المأخوذة في البنوك والمصارف وغيرىا ،ىي كاآلتي:

 -1يجب عمى اإلمام العادل أن يصرف األموال العامة في المصالح العامة؛ بأن ُي ّْ
قدم األىم فاألىم ،واألصمح
ِ
جياتو أىميا فأىميا ،ويصرف ما وجده من أموال المصالح العامة في
فاألصمح ،فيصرف كل مال خاص في

مصارفيا أصحيا فأصحيا؛ ألن تصرفوُ منوطٌ بالصمحة(.)1
ِ
بنفسو عمى الممتمكات العامة لمدولة ،بما فييا المصارف والبنوك والثروات الطبيعية
 -2عمى اإلمام أن ُيشرف
وباقي مؤسسات الدولة ،وأن يحمييا ويصونيا من الفساد والعبث ،وأن يوجييا التوجيو السميم الذي يحقق
المصمحة والنفع لألمة(.)2
ٍ
ألحد من والة أمر المسممين أن يمنع محاسبة من تحت أيدييم أموال العامة أو القاصرين،
 -3ليس
كاألوصياء ،والقائمين عمى اليتامى ،والمتولين عمى األوقاف وغيرىا(.)3

 -4ليس لإلمام أن يقطع شيئاً من أراضي المسمين أو أمواليم ٍ
ألحد معين ،مما يكون فيو الضرر عمى بقية
ٍ
ق ٍ
أحد ر ِ
عيتو ،وليس لو أن يخرج شيئاً من ِيد ِ
ر ِ
عيتو إال بح ٍ
معروف(.)4
ثابت
ُ
(ٕ٠ )1ظش :اٌمٛاػذ اٌىثش.)114/1( ،ٜ
(ٕ٠ )2ظش :اٌغ١اعح اٌؾشػ١ح ٚػاللرٙا تاٌرّٕ١ح االلرقاد٠ح.)93-92( ،
(ٕ٠ )3ظش :اٌّذخً اٌفم ٟٙاٌؼاَ.)1051/2( ،
(ٕ٠ )4ظش :اٌخشاض ألتٛ٠ ٟعفٚ ،)101( ،األؽثاٖ ٚإٌظائش التٓ ٔج.)123( ،ُ١
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ٍ
لشخص آخر ،فإذنوُ غير صحيح ،حتى
 -5لو أمر القاضي شخصاً أن يستيمك ماالً من بيت المال ،أو ماالً
مقيد بالمصمحة(.)1
أن القاضي نفسوُ لو استيمك ذلك المال فال بد لوُ من أن يكون ضامناً؛ ألن تصرفوُ ٌ

 -6لو دفع لموصي بمال اليتيم ألفاً ،ودفع آخر ألفاً ومئة ،واألول أمأل ،يبيع الوصي من األول ،وكذا اإلجارة
ُيؤا ِج ُر بثمانية لألمأل ،ال بعشرة لغيرِه ،وكذا متولي الوقف(.)2
ف عمى َّ ِ
صمَ َح ِة" ،وبعد
صُّر ُ
الرِعيَّة َمُنوطٌ بِا ْل َم ْ
وبعد االطالع عمى معنى وأىمية ىذه القاعدة الفقيية العظيمة" :التَّ َ
ذكر بعض التطبيقات التي تندرج تحتيا ،والتي ليا عالقة بالتصرف بأموال الناس بغير حق ،أو أخذ الزيادة
منيا ،أو التصرف بأراضييم وممتمكاتيم ،وبعد كل ما نراهُ اليوم من االنتشار الواسع بالعمل بيذه القروض –التي
فييا فوائد ،-ال بد لنا من قول الحق ،واهلل من وراء القصد.
وال بد لنا بدايةً من تعريف القروض المعاصرة –التي فييا فوائد ،-ثم نبين ُحكميا ،وذكر رأي الباحث في ىذه
ف عمى َّ ِ
صمَ َح ِة)).
صُّر ُ
الرِعيَّة َمُنوطٌ بِا ْل َم ْ
المسألة ،عمى ضوء ما ّبيناهُ وذكرناهُ من خالل القاعدة الفقيية(( :التَّ َ
فالقروض المعاصرة –التي فيها فوائد :-ىي قيام البنوك أو المصارف العامة عمى إقراض قيمة من المال
ألشخاص معنيين أو موظفين في الدولة أو مؤسسات أو شركات معينة ،وفي المقابل تأخذ ىذه البنوك أو
المصارف فوائد عمى تمك القيمة المالية المستقرضة -قمَّت القيمة أو كثرت ،-بوقت زمني معين(.)3
فأما الفائدة لغةً :مفرد جمعيا فوائد ،وىي الزيادة التي تحصل لإلنسان من عمم أو عمل أو مال ،تقول :أفدت
فالناً ماالً :أي أعطيتوُ ،وأفدت من فالن ماالً :أي أخذت(.)4
وأما الفائدة عند الفقهاء :ىي المال المستفاد من طرق الميراث ،وال ِيبة ،والعطية ،وما زاد عن ثمن عروض
العقارات ،والسمع ،واألنعام ،والمزروعات المقتناة ألغراض غير المتاجرة فييا(.)5
أو هي :بيع األصل بأكثر من قيمتو الدفترية(.)6

وأما الفائدة في االصطالح االقتصادي فهي :نسبة مئوية من رأس مال الوديعة أو القرض يدفعيا القابض

ويتسمميا الدافع ،محسوبة عمى أساس مدة الوديعة أو القرض(.)7

أو هي :الثمن المدفوع نظير استعمال النقود ،أي أنوُ زيادة عمى أصل القرض مقابل أجل(.)8
وأما حكم الفوائد المأخوذة من القروض :فقد جاءت الشريعة اإلسالمية بتحريميا ،و َّ
ثابت من الكتاب
أن ذلك ٌ
والسنة واإلجماع:
اخر باآليات التي تحرم الربا وتحذر الناس منو ،منيا:
أوالً :فأما من الكتاب :فالقرآن الكريم ز ٌ

(ٕ٠ )1ظش :دسس اٌذىاَ ف ٟؽشح ِجٍح األدىاَ.)57/1( ،
(ٕ٠ )2ظش :األؽثاٖ ٚإٌظائش التٓ ٔجٚ ،)125( ،ُ١ؽشح اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح.)310( ،
( )3اٌثادس.
(ٕ٠ )4ظشِ :ما١٠ظ اٌٍغح.)464/4( ،
( )5اٌفائذج ٚاٌشتخ ٚأدٚاخ اٌرّ ً٠ٛاإلعالِ١ح –دساعح ذذٍ١ٍ١ح الرقاد٠ح ،-دس٠ٚؼ فذ٠ك.)19( ،
( )6اٌشتخ ٚاٌخغاسج فِ ٟؼاِالخ اٌّقاسف اإلعالِ١ح -دساعح ِماسٔح ،-د .ػادي ػثذ اٌفن ً١ػ١ذ.)46( ،
( )7اٌثذ ً٠اإلعالٌٍِ ٟفٛائذ اٌّقشف١ح اٌشت٠ٛح ،د .ػاؽٛس ػثذ اٌجٛاد ػثذ اٌذّ١ذ.)6( ،
( )8اٌفائذج ٚاٌشتخ ٚأدٚاخ اٌرّ ً٠ٛاإلعالِ١ح –دساعح ذذٍ١ٍ١ح الرقاد٠ح ،-دس٠ٚؼ فذ٠ك.)20( ،
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-1

قول اهلل تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ

ﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ ﱠ(.)1
-2

وقول اهلل َّ
عز وجل :ﱡﭐ ﱴ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﱠ(.)2

-3

وقولوُ َّ
عز وجل :ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯ ﲰ ﲱﲲﲳﲴﱠ(.)3
اء؛ لما فيو من المحق ،وىو اليالك
فقد دلت ىذه اآليات الكريمة عمى تحريم أكل الربا ،أي :التعامل بو بيعاً وشر ً
واالستئصال ،وذىاب البركة ،والقيام من القبر مجنوناً ،ومحاربة اهلل ورسولو؛ لما فيو من البغي عمى عباد اهلل
الفقراء ،والتحكم في أرزاقيم ،كما أن النيي الصريح يدل عمى التحريم ،وعمى ِ
كونو كبيرةٌ من الكبائر ،فاهلل َّ
عز

ِ
اء( .)4فقد ذكر
وجل ال يحب كل كفار ،أي :مستحالً لمربا ،أثيم ،أي :فاجر بأكل الربا ،أي :بتعاممو بو بيعاً وشر ً
اهلل َّ
عز وجل آلكل الربا خمساً من العقوبات ىي :التخبط ،والمحق ،والحرب ،والكفر ،والخمود في النار(.)5

ثانياً :وأما من السنة :فيي زاخرةٌ باألحاديث التي تنيي عن الربا وتحرموُ ،منيا:
ِ
الربا ،ومؤ ِكمَو ،و َكاتِبو ،و َش ِ
ِ
اى َد ْي ِو»َ ،وقَا َلُ « :ى ْم
 -1ما روي عن جابر  قال« :لَ َع َن َر ُسو ُل اهلل  آك َل ّْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ
اء»(.)6
َس َو ٌ
اجتَنِبوا الس َّْبع الموبِقَ ِ
ات» ،قَالُواَ :يا َر ُسو َل المَّ ِو َو َما
 -2وما روي عن أبي ىريرة  ،أن رسول اهلل  قالُ ْ « :
َ ُ
الرَبا ،وأَ ْك ُل م ِ
ُى َّن؟ قَا َلّْ « :
الن ْف ِ
س الَّتِي َحَّرَم المَّوُ إِ َّال بِ َ ّْ
ّْح ُرَ ،وقَ ْت ُل َّ
اليتِ ِيمَ ،والتََّولّْي َي ْوَم
الش ْر ُ
ك بِالمَّ ِوَ ،والس ْ
ال َ
َ
الحقَ ،وأَ ْك ُل ّْ َ
ات المؤ ِمَن ِ
ف الم ْحصَن ِ
َّ ِ
الغ ِاف َال ِت»(.)7
ات َ
ُْ
الز ْحفَ ،وقَ ْذ ُ ُ َ
فقد دلت ىذه األحاديث عمى حرمة الربا ،واثم من تعامل بو ،أو ساعد غيره في التعامل بو ،وعمى أنوُ معصية

وكبيرة؛ ألن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي ىي في غاية الفظاعة والبشاعة ،بل أشد منيا ،ال شك أنيا
ِ
بنفسو شخص عاقل(.)8
تكون قد تجاوزت الحد في القبح ،وىذا ما ال يصنعوُ
ثالثاً :وأما اإلجماع :فقد أجمع المسممون عمى تحريم الربا في كل العصور(.)9

( )1عٛسج اٌثمشج ِٓ ،ا٠٢ح.)275( :
( )2عٛسج اٌثمشج ،ا٠٢ح.)276( :
( )3عٛسج اٌثمشج ،ا٠٢راْ.)279-278( :
(ٕ٠ )4ظش :ذفغ١ش إٌغفِٚ ،)224/1( ،ٟا تؼذ٘اٚ ،ذفغ١ش اٌثذش اٌّذ١وِٚ )705/2( ،ا تؼذ٘ا.
(ٕ٠ )5ظش :اٌّثغٛه ٌٍغشخغِٚ ،)109/2( ،ٟا تؼذ٘ا.
( )6أخشجُٗ اإلِاَ ِغٍُ ف ٟفذ١ذٗ ،وراب اٌّغالاج ،تاب ٌؼٓ آوً اٌشتا ِٚإوٍٗ ،)1219/3( ،تشلُ.)1598( :
()7أخشجُٗ اإلِاَ اٌثخاس ٞف ٟفذ١ذٗ ،وراب اٌٛفا٠ا ،تاب لَِ ْٛي َّ
هللاِ ذَ َؼاٌَ{ :ٝئِ َّْ اٌَّ ِزَ٠ َٓ٠أْ ُوٍُ َْٛأَ ِْ َٛا َي اٌَ١رَا َِ ٝظُ ٍْ ًّا ،ئَِّٔ َّا
َ٠أْ ُوٍُ َْٛفِ ٟتُطَُٔ ُْ ِٙ ِٔٛاسًا ََ ٚعَ١قْ ٍََ َْ ْٛع ِؼ١شًا} [إٌغاء ،)10/4( ،]10 :تشلُٚ ،)2766( :أخشجُٗ اإلِاَ ِغٍُ ف ٟفذ١ذٗ،
وراب اإلّ٠اْ ،تاب ت١اْ اٌىثائش ٚأوثش٘ا ،)92/1( ،تشلُ.)89( :
(ٕ٠ )8ظش ً١ٔ :األٚهاس ٌٍؾٛوأ.)225/5( ،ٟ
(ٕ٠ )9ظش :اٌذا ٞٚاٌىث١ش ٌٍّاٚسدٚ ،)74/5( ،ٞاٌّجّٛع ؽشح اٌّٙزب ٌٍٕٚ ،)391/9( ،ٞٚٛذث ٓ١١اٌذمائك.)85/4( ،
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ِ
ط عمَى ا ْلمستَسمِ ِ
َج َم ُعوا َعمَى أ َّ
ف
َسمَ َ
ف ِزَي َ
َن ا ْل ُم َسمّْ َ
قال اإلمام ابن المنذر –رحموُ اهلل(( :-وأ ْ
ف إ َذا َش َر َ َ
ادةً أ َْو َىدَّيةً ،فَأ ْ
ُْ ْ
َخ َذ ّْ
ك ،أ َّ
ك َربِّا))(.)1
اد ِة َعمَى َذلِ َ
َعمَى َذلِ َ
َن أ ْ
الزَي َ
ِ
ِ
ضابِ ِط ِو
ون َعمَى تَ ْح ِر ِيم ّْ
الرَبا ِفي ا ْل ُج ْممَ ِة َوِا ِن ْ
وقال اإلمام النووي –رحموُ اهللَ (( :-وقَ ْد أ ْ
اختَمَفُوا في َ
َج َم َع ا ْل ُم ْسم ُم َ
وتَفَ ِار ِ
يع ِو))(.)2
َ
ِ
ِ
وربا َّ
ض ِلِ ،
ِ
ِ
الن ِس َيئة.)3())-
الف
با
ر
أي:
–
يما
يم
ر
ح
ت
عمى
العمم
ل
أى
ع
م
أج
و
((
:
اهلل
حمو
ر
–
قدامة
ابن
اإلمام
وقال
َْ َ ُ
َ ْ
َْ
ُ
وقد ذىب مجمع الفقو اإلسالمي الدولي ،والمؤتمر اإلسالمي الثاني لمجمع البحوث اإلسالمية بالقاىرة إلى تحريم
ِ
بقولو تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ
–الفوائد المأخوذة من القروض -بالجممة ،وقد استدلوا

ﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ ﱠ(.)4

َّ ِ
اىِم و َّ
الدَنانِ ِ
َج ٍل
قال
َّ
((و ّْ
الرَبا الَِّذي َك َان ْ
ير إلَى أ َ
ان فَ ْر َ
ت ا ْل َع َر ُ
ب تَ ْع ِرفوُ َوتَ ْف َعمُوُ َّإن َما َك َ
ض الد َر َ
الجصاص –رحموُ اهللَ :-
ِ ()5
ِ
بِ ِزي َ ٍ
ض َعمَى ما َيتََر َ ِ
الرَبا َّإال َعمَى ا ْل َو ْج ِو الَِّذي
اممُيُ ْم بِ ّْ
ادة َعمَى م ْق َد ِار َما اُ ْستُ ْق ِر َ
َ
((ولَ ْم َي ُك ْن تَ َع ُ
َ
اض ْو َن بو))  .ثم قالَ :
)
6
(
ِِ ِ
الزي َ ِ
ِ
ِ
َذ َكرَنا ِم ْن قَر ِ ِ
وم أ َّ
ان
َج ٍل َم َع َش ْرط ّْ َ
ض َد َراى َم أ َْو َدَنان َير إلَى أ َ
َن ِرَبا ا ْل َجاىميَّة َّإن َما َك َ
ْ
ْ
((م ْعمُ ٌ
ادة))  .وقال أيضاًَ :
ِ ()7
ِ
ت ّْ
َجل)) .
اد ٍة َم ْش ُرو َ
ضا ُم َؤج ً
الزَي َ
ط ٍة ،فَ َك َان ْ
َّال بِ ِزَي َ
ادةُ َب َد ًال م ْن ْاأل َ
قَ ْر ً
اىِمي ِ
ور متَعارفًا ِفي ا ْلج ِ
َِّ
َما ِربا َّ ِ ِ
ك أََّنيُ ْم
َّةَ ،وَذِل َ
َ
وقال الفخر الرازي –رحموُ اهلل(( :-أ َّ َ
النس َيئة فَيُ َو ْاأل َْم ُر الذي َك َ
ان َم ْشيُ ًا ُ َ َ
ون أرْس ا ْلم ِ
َّ
ال َب ِاقًيا ،ثَُّم إِ َذا َح َّل َّ
ون
الد ْي ُن َ
َن َيأ ُ
ون ا ْل َما َل َعمَى أ ْ
طالَُبوا ا ْل َم ْدُي َ
َك ُانوا َي ْدفَ ُع َ
ْخ ُذوا ُكل َش ْي ٍر قَ ْد ًار ُم َعيًَّناَ ،وَي ُك ُ َ ُ َ
ِِ ِ
ِ
ق و ْاألَج ِل ،فَي َذا ُىو ّْ َِّ
ال ،فَِإ ْن تَع َّذر عمَْي ِو ْاأل ََداء َز ُ ِ
ْس ا ْلم ِ
ِ
ون
ادوا في ا ْل َح ّْ َ َ
َ َ َ
اممُ َ
ُ
َ
الرَبا الذي َك ُانوا في ا ْل َجاىميَّة َيتَ َع َ
ب َأر ِ َ
َ
بِ ِو))(.)8
رأي الباحث في القروض المعاصرة :أقول –وباهلل التوفيق :-إذا كان الوضع في البنك بعقد القرض-أي بفائدة،-

فال يجوز ىذا األمر قطعاً ،أي :ال يجوز إعادة المال المقترض بزيادة أو بفوائد .وان كانت اإلعادة مشروطة
بالفوائد ،فيذه الفوائد ىي ِربا بدون أدنى شك؛ ألن حقيقة الفوائد ىي القرض المدفوع بالزيادة .والبنك أقرض قرضاً

ٍ
شخاص معينيين ،أو موظفين ،أو شركات ،أو رجال أعمال ،بشكل رأس المال ،ثم يعيده كالعدد الذي قرضو
أل

من البنك بزيادة ،والتي تعبر بنسبة مئوية ،أو بدفع غرامة إذا كان المقترض تأخر في إعادة القرض في األجل
الموعود.

والفوائد المسحوبة من المقترض أو من صاحب الحساب المصرفي بزيادة ىو ِ
الربا الحرام –والعياذ باهلل.-

( )1اإلجّاع.)109( ،
( )2ؽشح إٌ ٞٚٛػٍِ ٝغٍُ.)9/11( ،
( )3اٌّغٕ.)52/6( ،ٟ
( )4عٛسج اٌثمشج ِٓ ،ا٠٢ح.)275( :
( )5أدىاَ اٌمشآْ.)563/1( ،
( )6اٌّقذس ٔفغُٗ.)564/1( ،
( )7اٌّقذس ٔفغُٗ.)566/1( ،
( )8اٌرفغ١ش اٌىث١ش (ِفاذ١خ اٌغ١ة).)72/7( ،
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وىذا ىو قول جميور أىل العمم من المتقدمين والمتأخرين ،وقول جميع المجامع الفقيية ،ولجان الفتوى في العالم
العربي واإلسالمي؛ ومنيا مجمع البحوث اإلسالمية باألزىر الشريف ،ومجمع الفقو اإلسالمي الدولي ،وغيرىم من
خبراء االقتصاد والقانون والفقو- ،في كل العصور واألزمان.-
وىذا الرأي والقول الحق -إن شاء اهلل -ليس لتضييق مجال المعامالت عمى الناس ،وانما من باب االحتياط

وعدم تجاوز حدود اهلل تعالى.

الخاتوـــــــــــــة

الرِعي ِ
ف عمى َّ
َّة َمُنوطٌ
صُّر ُ
بعد انتيائي من ىذا البحث –وهلل الحمد ،-والخاص بالقاعدة الفقيية العظيمة" :التَّ َ
صمَ َح ِة" ،من حيث بيان معناىا ،وأىميتيا ،وأدلة مشروعيتيا ،وبيان بعض المسائل التطبيقية المندرجة تحتيا ،وبيان
بِا ْل َم ْ
ت إلى النتائج التالية:
عدم األخذ بالقروض المعاصرة من خالل ىذه القاعدة .توصم ُ
 -1أن ىذه القاعدة الفقيية قاعدة عظيمة النفع ،جميمة القدر ،تضبط تصرفات الوالة والحكام ومن دونيم عمى
الرعية ،وتبين ما ينفذ منيا ،وما ُيرد.

-2

ىذه القاعدة ترسم حدود اإلدارة العامة والسياسة الشرعية في سمطان الوالة ،وتصرفاتيم عمى الرعية ،فتفيد أن

أعمال الوالة وتصرفاتيم النافذة عمى الرعية الممزمة ليا في حقوقيا العامة والخاصة يجب أن تُبنى عمى المصمحة،
وتيدف إلى تحقيق الخير والنفع والصالح.
ف عمى َّ ِ
صمَ َح ِة))؛ أشير قواعد السياسة الشرعية المتعمقة بالواليات العامة
صُّر ُ
الرِعيَّة َمُنوطٌ بِا ْل َم ْ
 -3تُعد قاعدة(( :التَّ َ
والخاصة ،تمس الحاجة إلييا وتتصل بقواعد الشريعة العظمى ،ومقاصدىا الكبرى.
-4

تعد ىذه القاعدة مطردة عامة ،تسري أحكاميا عمى الحكام والقضاة واألمراء والوالة عموماً ،كما تسري عمى رب

األسرة وراعييا خصوصاً ،فكل والية عامة أو خاصة فيي منوطة بتحقيق المصمحة ودرء المفسدة.
ٍ
ٍ
عظيم من أصول اإلسالم ،وىو جمب المصالح ودرء المفاسد ،فتصرف الرعاة
أصل
 -5ىذه القاعدة تندرج تحت
كثير من أىل العمم ضمن قواعد
ومقيد بما فيو مصمحتيم ومنفعتيم؛ وألجل ىذا فقد َّ
مع رعاياىم مضبوطٌ مشروطٌ
ٌ
نص ٌ
السياسة الشرعية الميمة عمى أن قاعدة الواليات الكبرى التي يجب عمى اإلمام مراعاتيا في إسناد الميام والوظائف:
((أن يتولى كل والية من كان ُكفواً ليا ،وأقوم بمصالحيا ،وأقدر عمى جمب منافعيا ،ودفع مفاسدىا)).

-6

ىذه القاعدة الفقيية محل اتفاق بين جميور أىل العمم ،وألفاظيا عندىم متعددة ،ولكنيا كميا بمعنى واحد يفيد:

ويبنى عمى المصمحة.
أن تصرف الراعي – ّأياً كان -عمى الرعية يجب أن ُيقيد ُ
 -7أدلة ىذه القاعدة من الكتاب والسنة كثيرة وصريحة وواضحة في إفادة معناىا المقصود بيا شرعاً عند أىل
العمم ،وشواىدىا من األثر من فعل الخمفاء الراشدين  كثيرةٌ ثابتةٌ بيَّْنةُ الداللة.
ثابت من الكتاب والسنة واإلجماع.
 -8جاءت الشريعة اإلسالمية بتحريم الفوائد منأخوذة من القروض ،وذلك ٌ

 -9دلت اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة عمى ُحرمة الربا ،واثم من تعامل بو ،أو ساعد غيره في التعامل
بو ،وعمى أنوُ معصية وكبيرة.
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 -11إن الفوائد المسحوبة من المقترض أو من صاحب الحساب المصرفي بزيادة ىو ِ
الربا الحرام ،وقد أجمع
جميور أىل العمم من المتقدمين والمتأخرين عمى تحريم الربا في كل العصور.
أتممت ىذا البحث ،فموُ الفضل كموُ ،وأستغفرهُ سبحانوُ من الخطأ
عمي بأن
وختاماً
أحمد اهللَ تعالى وأشكرهُ عمى ما أنعم بو َّ
ُ
ُ
ِ
لوجيو الكريم ،وأن ينفع بو في الدنيا واآلخرة.
والسيو والنسيان ،وأسألوُ تعالى أن يجعل ىذا البحث خالصاً
ٍ
ّْ
محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين.
وصل الميم وسمم عمى نبينا وسيدنا
آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين،
و ُ

الوصـــــــادر والوراجــــــــــع
 القرآى الكرين.
اإلجّاع ،أت ٛتىش ِذّذ تٓ ئتشا٘ ُ١تٓ إٌّزس إٌ١غاتٛس( ،ٞخ ٘319ــ) ،اٌّذمك :أت ٛػثذ األػٍ ٝخاٌذ
-1
تٓ ِذّذ تٓ ػصّاْ ،إٌاؽش :داس ا٢شاس ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ ،اٌما٘شج – ِقش ،اٌطثؼح :األٕ٘ٔٗ٘ ،ٌٝٚـ .َٕٓٓٗ -
أدىاَ اٌمشآْ ،أدّذ تٓ ػٍ ٟأت ٛتىش اٌشاص ٞاٌجقاؿ اٌذٕف( ٟخ ٖٓ٘٠ـ) ،اٌّذمك :ػثذ اٌغالَ ِذّذ
-2
ػٍ ٟؽا٘ ،ٓ١إٌاؽش :داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ت١شٚخ – ٌثٕاْ ،اٌطثؼح :األ٘ٔٗٔ٘ ،ٌٝٚـ .َٔ٩٩ٗ-
ة أَ ِت َْ ٟدِٕ ْ١فَحَ إٌُّ ْؼ َّا ِْ ،ص ٓ٠اٌذ ٓ٠تٓ ئتشا٘ ُ١تٓ ِذّذ ،اٌؾ١ٙش تاتٓ ٔج( ُ١خ
-3
ْاألَ ْؽثَاُٖ َٚإٌَّظَائِ ُش َػٍَْ َِ ٝزَ٘ ِ
ٓ٘ ٩٠ـ)ٚ ،مغ دٛاؽٚ ٗ١خشض أداد٠صٗ :اٌؾ١خ صوش٠ا ػّ١شاخ ،إٌاؽش :داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ،ت١شٚخ – ٌثٕاْ،
اٌطثؼح :األ٘ٔٗٔ٩ ،ٌٝٚـ .َٔ٩٩٩ -
 -4األؽثاٖ ٚإٌظائش ف ٟلٛاػذ ٚفشٚع فمٗ اٌؾافؼ١ح ،جالي اٌذ ٓ٠ػثذ اٌشدّٓ اٌغٛ١ه( ٟخ ٔٔ٘ ٩ـ) ،إٌاؽش:
داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ،اٌطثؼح :األٖ٘ٔٗٓ ،ٌٝٚـ .َٔ٩٩ٖ -
ئػالَ اٌّٛلؼ ٓ١ػٓ سب اٌؼاٌِّ ،ٓ١ذّذ تٓ أت ٟتىش تٓ أٛ٠ب تٓ عؼذ ؽّظ اٌذ( ٓ٠اتٓ ل ُ١اٌجٛص٠ح)،
-5
(اٌّرٛف٘751 :ٝـ) ،ذذم١كِ :ذّذ ػثذ اٌغالَ ئتشا٘ ،ُ١داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ،ت١شٚخ – ٌثٕاْ ،اٌطثؼح :األ،ٌٝٚ
٘1411ـ .َ1991 -
اٌثذ ً٠اإلعالٌٍِ ٟفٛائذ اٌّقشف١ح اٌشت٠ٛح ،د .ػاؽٛس ػثذ اٌجٛاد ػثذ اٌذّ١ذ ،داس اٌقذاتح ٌٍرشاز
-6
تطٕطا ،اٌطثؼح :األٖ٘ٔٗٔ ،ٌٝٚــ .َٔ٩٩ٕ -
ذث ٓ١١اٌذمائك ؽشح وٕض اٌذلائك ٚداؽ١ح اٌ ِّؾ ٍْثِ ِّ ،ٟػصّاْ تٓ ػٍ ٟتٓ ِذجٓ اٌثاسػ ،ٟفخش اٌذ ٓ٠اٌضٍ٠ؼٟ
-7
اٌذٕف( ٟخ ٖٗ٘ ٠ـ) ،اٌذاؽ١ح :ؽٙاب اٌذ ٓ٠أدّذ تٓ ِذّذ تٓ أدّذ تٓ ٔٛ٠ظ تٓ ئعّاػ ً١تٓ ٔٛ٠ظ اٌ ِّؾ ٍْثِ ُّ( ٟخ
ٕٔٓٔ ٘ـ) ،إٌاؽش :اٌّطثؼح اٌىثش ٜاألِ١ش٠ح  -تٛالق ،اٌما٘شج ،اٌطثؼح :األٖٖ٘ٔٔ ،ٌٝٚـ.
ذفغ١ش اٌثذش اٌّذ١و ،أت ٛد١اْ ِذّذ تٓ ٛ٠عف تٓ ػٍ ٟتٓ ٛ٠عف تٓ د١اْ أش١ش اٌذ ٓ٠األٔذٌغ( ٟخ
-8
٘ٗ٘٠ـ) ،اٌّذمك :فذلِ ٟذّذ جّ ،ً١إٌاؽش :داس اٌفىش – ت١شٚخٕ٘ٔٗٓ ،ـ.
اٌرفغ١ش اٌىث١ش (ِفاذ١خ اٌغ١ة) ،أت ٛػثذ هللا ِذّذ تٓ ػّش تٓ اٌذغٓ تٓ اٌذغ ٓ١اٌر ّٟ١اٌشاص ٞاٌٍّمة
-9
تفخش اٌذ ٓ٠اٌشاص ٞخط١ة اٌش( ٞخ ٘ٙٓٙـ) ،إٌاؽش :داس ئد١اء اٌرشاز اٌؼشت – ٟت١شٚخ ،اٌطثؼح :اٌصاٌصح،
ٕٓٗٔ٘ـ.
 -10ذفغ١ش إٌغفِ( ٟذاسن اٌرٕضٚ ً٠دمائك اٌرأ ،)ً٠ٚأت ٛاٌثشواخ ػثذ هللا تٓ أدّذ تٓ ِذّٛد دافع اٌذٓ٠
إٌغف( ٟخ ٓٔ٘ ٠ـ) ،دممٗ ٚخشض أداد٠صٗٛ٠ :عف ػٍ ٟتذ ،ٞٛ٠ساجؼٗ ٚلذَ ٌِٗ :ذ ٟ١اٌذ ٓ٠د٠ة ِغر ،ٛإٌاؽش:
داس اٌىٍُ اٌط١ة ،ت١شٚخ ،اٌطثؼح :األ٘ٔٗٔ٩ ،ٌٝٚـ .َٔ٩٩٩ -
ُٚص( ٞخ ٖٓٓٔ٘ـ)ٔ ،مٍٗ ئٌ ٝاٌؼشت١ح ٚػٍك ػٍ :ٗ١جـ ٔ :٩ -
 -11ذىٍّح اٌّؼاجُ اٌؼشت١ح ،سٕٙ٠اسخ ت١رش آْ د ِ
ِذ َّّذ َعٍ ُ١إٌ َؼ ،ّٟ١جـ  :ٔٓ ،٩جّاي اٌخ١اه ،إٌاؽشٚ :صاسج اٌصمافح ٚاإلػالَ ،اٌجّٛٙس٠ح اٌؼشال١ح ،اٌطثؼح:
األ٘ٔ٩٠٩ ِٓ ،ٌٝٚــ .َٕٓٓٓ -
 -12اٌجاِغ ألدىاَ اٌمشآْ ،أت ٛػثذ هللاِ ،ذّذ تٓ أدّذ األٔقاس ٞاٌمشهث( ،ٟخ٘671 :ــ) ،ذذم١ك :أدّذ
اٌثشدٚ ٟٔٚئتشا٘ ُ١أهف١ؼ ،داس اٌىرة اٌّقش٠ح – اٌما٘شج ،اٌطثؼح :اٌصأ١حٖ٘ٔ٩ٗ ،ـ .َٔ٩ٙٗ -
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 -13داؽ١ح اتٓ ػاتذِ ،ٓ٠ذّذ أِ ٓ١تٓ ػّش تٓ ػثذ اٌؼض٠ض ػاتذ ٓ٠اٌذِؾم ٟاٌذٕف( ٟخ ٕٕ٘ٔ ٘ـ) ،إٌاؽش:
ؽشوح ِىرثح ِٚطثؼح ِقطف ٝاٌثات ٟاٌذٍثٚ ٟأٚالدٖ تّقشٚ( ،فٛسذٙا داس اٌفىش ت١شٚخ) ،اٌطثؼح :اٌصأ١ح،
ٖ٘ٔ٩ٙـ .َٔ٩ٙٙ -
 -14اٌذا ٞٚاٌىث١ش ف ٟفمٗ ِز٘ة اإلِاَ اٌؾافؼ ،ٟأت ٛاٌذغٓ ،ػٍ ٟتٓ ِذّذ تٓ ِذّذ تٓ دث١ة اٌثقشٞ
اٌثغذاد ،ٞاٌؾ١ٙش (تاٌّاٚسد( ،)ٞخ ،)ٖ450 :ذذم١ك :اٌؾ١خ ػٍِ ٟذّذ ِؼٛك -اٌؾ١خ ػادي أدّذ ػثذ
اٌّٛجٛد ،داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ،ت١شٚخ ،اٌطثؼح :األ٘1419 ،ٌٝٚــ .َ1999 -
 -15اٌخشاض ،أتٛ٠ ٛعف اٌمام٠ ،ٟؼمٛب تٓ ئتشا٘ ُ١اٌذٕف( ،ٟخ ٘182ــ) ،داس اٌّؼشفح ،ت١شٚخ ،اٌطثؼح:
األ٘1399 ،ٌٝٚـــ.
 -16دسس اٌذىاَ ف ٟؽشح ِجٍح األدىاَ ،ػٍ ٟد١ذس خٛاجٗ أِ ٓ١أفٕذ( ٞخ ٖٖ٘ٔ٘ـ) ،ذؼش٠ة :فّٟٙ
اٌذغ ،ٟٕ١إٌاؽش :داس اٌج ،ً١اٌطثؼح :األ٘ٔٗٔٔ ،ٌٝٚـ .َٔ٩٩ٔ -
 -17اٌشتخ ٚاٌخغاسج فِ ٟؼاِالخ اٌّقاسف اإلعالِ١ح ،دساعح ِماسٔح ،د .ػادي ػثذ اٌفن ً١ػ١ذ ،داس اٌفىش
اٌجاِؼ ،ٟاإلعىٕذس٠ح،اٌطثؼح :األ.َٕٓٓ٠ ،ٌٝٚ
 -18اٌغٕٓ اٌىثش ،ٜأدّذ تٓ اٌذغ ٓ١تٓ ػٍ ٟتٓ ِٛع ٝاٌ ُخ ْغ َشِ ْٚجشد ٞاٌخشاعأ ،ٟأت ٛتىش اٌثٙ١م( ،ٟخ:
٘ٗ٘٩ـ) ،ذذم١كِ :ذّذ ػثذ اٌمادس ػطا ،داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ،ت١شٚخ – ٌثٕاْ ،اٌطثؼح :اٌصاٌصحٕ٘ٔٗٗ ،ـ -
َٖٕٓٓ.
 -19اٌغ١اعح اٌؾشػ١ح ٚػاللرٙا تاٌرّٕ١ح االلرقاد٠ح ٚذطث١ماذٙا اٌّؼافشج ،أ .د .فإاد ػثذ إٌّؼُ أدّذ،
ِٕؾٛساخ اٌثٕه اإلعالٌٍِ ٟرّٕ١ح ،جذج ،اٌطثؼح :األ٘1421 ،ٌٝٚــــ.
 -20ؽشح اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح ،أدّذ تٓ اٌؾ١خ ِذّذ اٌضسلا (خ ٖ٘ٔ٘٠ـ) ،فذذٗ ٚػٍك ػٍِ :ٗ١قطف ٝأدّذ
اٌضسلا ،إٌاؽش :داس اٌمٍُ  -دِؾك  /عٛس٠ا ،اٌطثؼح :اٌصأ١ح٘ٔٗٓ٩ ،ـ .َٔ٩٩٩ -
 -21ؽشح إٌ ٞٚٛػٍِ ٝغٍُ ،أت ٛصوش٠اِ ،ذ ٟ١اٌذ٠ ،ٓ٠ذ ٝ١تٓ ؽشف إٌ( ،ٞٚٛخ٘676 :ـ) ،داس ئد١اء
اٌرشاز اٌؼشت – ٟت١شٚخ ،اٌطثؼح :اٌصأ١ح٘1392 ،ـ.
 -22ؽّظ اٌؼٍٚ َٛدٚاء والَ اٌؼشب ِٓ اٌىٍٔ ،َٛؾٛاْ تٓ عؼ١ذ اٌذّ١ش ٜاٌ( ّٟٕ١اٌّرٛف٘573 :ٝـ)،
اٌّذمك :د دغ ٓ١تٓ ػثذ هللا اٌؼّشِ - ٞطٙش تٓ ػٍ ٟاإلس٠أ - ٟد ٛ٠عف ِذّذ ػثذ هللا ،إٌاؽش :داس اٌفىش
اٌّؼافش (ت١شٚخ ٌ -ثٕاْ) ،داس اٌفىش (دِؾك  -عٛس٠ح) ،اٌطثؼح :األ٘1420 ،ٌٝٚـ .َ1999 -
 -23فذ١خ اٌثخاس ،ٞأت ٛػثذ هللاِ ،ذّذ تٓ ئعّاػ ً١تٓ ئتشا٘ ُ١تٓ اٌّغ١شج اٌثخاس( ،ٞاٌّرٛف٘256 :ٝـ)،
ذذم١كِ :ذّذ ص٘١ش تٓ ٔافش إٌافش ،داس هٛق إٌجاج ،اٌطثؼح :األ٘1422 ،ٌٝٚـ.
 -24فذ١خ ِغٍُ ،أت ٛاٌذغِ ،ٓ١غٍُ تٓ اٌذجاض اٌمُؾ١ش ،ٞإٌ١غاتٛس( ،ٞاٌّرٛف٘261 :ٝـ) ،ذذم١كِ :ذّذ
فإاد ػثذ اٌثال ،ٟداس ئد١اء اٌرشاز اٌؼشت – ٟت١شٚخ.
 -25مٛاتو اٌّقٍذح ف ٟاٌؾش٠ؼح اإلعالِ١حِ ،ذّذ عؼ١ذ سِناْ اٌثٛهِ ،ٟإعغح اٌشعاٌح.َ2009 ،
 -26اٌفائذج ٚاٌشتخ ٚأدٚاخ اٌرّ ً٠ٛاإلعالِ١ح –دساعح ذذٍ١ٍ١ح الرقاد٠ح ،-اٌذورٛس دس٠ٚؼ فذ٠ك جغرٕ١ح،
جاِؼح اٌٍّه ػثذ اٌؼض٠ضِ ،شوض أتذاز االلرقاد اإلعالِ٘1416 ،ٟـــ .َ1995 -
 -27اٌفشٚق ،أت ٛاٌؼثاط ،ؽٙاب اٌذ ،ٓ٠أدّذ تٓ ئدس٠ظ تٓ ػثذ اٌشدّٓ اٌّاٌى ،ٟاٌؾ١ٙش (تاٌمشاف( ،)ٟخ:
٘684ـ) ،ػاٌُ اٌىرة.
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تجاِؼح دِؾك  -وٍَّ١ح اٌؾش٠ؼح ،إٌاؽش :داس اٌفىش  -عٛسَّ٠ح – دِؾك.
 -29لٛاػذ األدىاَ فِ ٟقاٌخ األٔاَ (اٌمٛاػذ اٌىثش ،)ٜاٌؼض تٓ ػثذ اٌغالَ( ،خ ٘660ــ) ،ذذم١ك :دٔ .ضٗ٠
دّاد ،د .ػصّاْ مّ١ش٠ح ،داس اٌمٍُ ،دِؾك ،اٌطثؼح :األ٘1421 ،ٌٝٚـــ.
 -30اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح ،ػٍ ٟأدّذ إٌذ ،ٞٚداس اٌمٍُ ،دِؾك ،اٌطثؼح :اٌصأ١ح٘1412 ،ـــ.
ٌ -31غاْ اٌؼشب ،أت ٛاٌفنً ،جّاي اٌذِ ،ٓ٠ذّذ تٓ ِىشَ تٓ ػٍ ،ٟاتٓ ِٕظٛس األٔقاس ،ٞاٌش٠ٚفؼ،ٟ
اإلفش٠م( ،ٟاٌّرٛف٘711 :ٝـ) ،داس فادس ،ت١شٚخٌ ،ثٕاْ ،اٌطثؼح :اٌصاٌصح٘1414 ،ـ.
 -32اٌّثغٛهِ ،ذّذ تٓ أدّذ تٓ أت ٟع ًٙؽّظ األئّح اٌغشخغ( ،ٟخ ،)ٖ483 :داس اٌّؼشفح – ت١شٚخ،
.َ1990-ٖ1410
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ِ -33جّٛع اٌفرا ،ٜٚأت ٛاٌؼثاط ،ذم ٟاٌذ ،ٓ٠أدّذ تٓ ػثذ اٌذٍ ُ١تٓ ذ١ّ١ح اٌذشأ( ،ٟاٌّرٛف٘728 :ٝـ)،
ذذم١ك :ػثذ اٌشدّٓ تٓ ِذّذ تٓ لاعُِ ،جّغ اٌٍّه فٙذ ،اٌّذٕ٠ح إٌّٛسج  -اٌغؼٛد٠ح٘1416 ،ـ .َ1995 -
 -34اٌّجّٛع ؽشح اٌّٙزب ،أت ٛصوش٠اِ ،ذ ٟ١اٌذ٠ ،ٓ٠ذ ٝ١تٓ ؽشف إٌ( ،ٞٚٛخ٘676 :ـ) ،داس اٌفىش.
ِ -35خراس اٌقذاح ،ص ٓ٠اٌذ ٓ٠أت ٛػثذ هللا ِذّذ تٓ أت ٟتىش تٓ ػثذ اٌمادس اٌذٕف ٟاٌشاص( ٞاٌّرٛف:ٝ
٘666ـ) ،اٌّذمكٛ٠ :عف اٌؾ١خ ِذّذ ،إٌاؽش :اٌّىرثح اٌؼقش٠ح  -اٌذاس إٌّٛرج١ح ،ت١شٚخ – ف١ذا ،اٌطثؼح:
اٌخاِغح٘1420 ،ـ .َ1999 -
 -36اٌّذخً اٌفم ٟٙاٌؼاَ ،دِ .قطف ٝأدّذ اٌضسلا ،داس اٌفىش ،دِؾك ،اٌطثؼح :اٌؼاؽشج٘1387 ،ــ.
 -37اٌّغرقف ،ٝأت ٛداِذ ِذّذ تٓ ِذّذ اٌغضاٌ ٟاٌطٛع( ٟخ ٘ٓ٘٘ـ) ،ذذم١كِ :ذّذ ػثذ اٌغالَ ػثذ
اٌؾاف ،ٟإٌاؽش :داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ،اٌطثؼح :األٖ٘ٔٗٔ ،ٌٝٚـ .َٔ٩٩ٖ -
 -38اٌّطٍغ ػٍ ٝأٌفاظ اٌّمٕغِ ،ذّذ تٓ أت ٟاٌفرخ تٓ أت ٟاٌفنً اٌثؼٍ ،ٟأت ٛػثذ هللا ،ؽّظ اٌذ( ٓ٠خ
٘ ٠ٓ٩ـ) ،اٌّذمكِ :ذّٛد األسٔاؤٚه ٠ٚاعِ ٓ١ذّٛد اٌخط١ة ،إٌاؽشِ :ىرثح اٌغٛادٌٍ ٞرٛص٠غ ،اٌطثؼح :األ،ٌٝٚ
ٖٕٗٔ٘ـ .َٕٖٓٓ -
ِ -39ؼجُ اٌٍغح اٌؼشت١ح اٌّؼافشج ،د .أدّذ ِخراس ػثذ اٌذّ١ذ ػّش (اٌّرٛف٘1424 :ٝـ) تّغاػذج فش٠ك ػًّ،
إٌاؽش :ػاٌُ اٌىرة ،اٌطثؼح :األ٘1429 ،ٌٝٚـ .َ2008 -
ِ -40ؼجُ اٌّقطٍذاخ ٚاألٌفاظ اٌفم١ٙح ،دِ .ذّٛد ػثذ اٌشدّٓ ػثذ إٌّؼُِ ،ذسط أفٛي اٌفمٗ تىٍ١ح
اٌؾش٠ؼح ٚاٌمأ - ْٛجاِؼح األص٘ش ،إٌاؽش :داس اٌفنٍ١ح.
 -41اٌّغٕ ،ٟأتِ ٛذّذِٛ ،فك اٌذ ،ٓ٠ػثذ هللا تٓ أدّذ تٓ ِذّذ اتٓ لذاِح اٌّمذع ٟاٌذِؾم ٟاٌذٕثٍ( ،ٟخ:
٘620ـ)ِ ،ىرثح اٌما٘شج٘1388 ،ــ .َ1968 -
ِ -42ما١٠ظ اٌٍغح ،أدّذ تٓ فاسط تٓ صوش٠اء اٌمض ٟٕ٠ٚاٌشاص ،ٞأت ٛاٌذغ( ٓ١خ ٖ٘٘٩ـ) ،اٌّذمك :ػثذ
اٌغالَ ِذّذ ٘اس ،ْٚإٌاؽش :داس اٌفىش ،ػاَ إٌؾشٖ٘ٔ٩٩ :ـ .َٔ٩٠٩ -
 -43إٌّصٛس ف ٟاٌمٛاػذ اٌفم١ٙح ،أت ٛػثذ هللا ،تذس اٌذِ ،ٓ٠ذّذ تٓ ػثذ هللا تٓ تٙادس اٌضسوؾ( ،ٟخ٘794 :ـ)،
ٚصاسج األٚلاف اٌى٠ٛر١ح ،اٌطثؼح :اٌصأ١ح٘1405 ،ـ .َ1985 -
 -44اٌّٛافماخ ،ئتشا٘ ُ١تٓ ِٛع ٝتٓ ِذّذ اٌٍخّ ٟاٌغشٔاه ٟاٌؾ١ٙش تاٌؾاهث( ٟخ ٓ٘٠٩ـ) ،اٌّذمك :أتٛ
ػث١ذج ِؾٛٙس تٓ دغٓ آي عٍّاْ ،إٌاؽش :داس اتٓ ػفاْ ،اٌطثؼح :األ٘ٔٗٔ٠ ،ٌٝٚـ .َٔ٩٩٠ -
 ُِْٛ -45عُٛػَح اٌمَٛا ِػذ اٌفِ ْم َِّ١ٙحِ ،ذّذ فذل ٟتٓ أدّذ تٓ ِذّذ آي تٛسٔ ٛأت ٛاٌذاسز اٌغض ،ٞإٌاؽشِ :إعغح
اٌشعاٌح ،ت١شٚخ – ٌثٕاْ ،اٌطثؼح :األ٘ ٕٔٗٗ ،ٌٝٚـ .َٕٖٓٓ -
 ً١ٔ -46األٚهاسِ ،ذّذ تٓ ػٍ ٟتٓ ِذّذ تٓ ػثذ هللا اٌؾٛوأ ٟاٌ( ،ّٟٕ١خ٘1250 :ـ) ،ذذم١ك :ػقاَ اٌذٓ٠
اٌقثاتط ،ٟداس اٌذذ٠سِ ،قش ،اٌطثؼح :األ٘1413 ،ٌٝٚـ .َ1993 -
 -47اٌٛج١ض ف ٟؽشح اٌمٛاػذ اٌفم١ٙح ف ٟاٌؾش٠ؼح اإلعالِ١ح ،د .ػثذ اٌىش ُ٠ص٠ذاِْ ،إعغح اٌشعاٌح ،ت١شٚخ،
اٌطثؼح :األ٘1424 ،ٌٝٚـــ.
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