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 الباب األول

،كنعوذباهللمنشركرأنفسناكنتوبإليوإفاضتمدهللؿتمدهكنستعينوكنستغفره

كسيئاتأعمالنا،منيهدهاهللفالمضللو،كمنيضللفالىادملو،كأشهدأفال

إلوإالاهللكحدهالشريكلو،كأشهدأفػتمداعبدهكرسولو،صلىاهللعليوكعلى

 :آلوكصحبوكسّلمتسليماكثَتا،كبعد

علمأصوؿالفقوعلمجليلالقدر،يساعدطالبالعلمالشرعييفالتفقوفإف

كىوالقواعدكاألصوؿاليتتبُتاظتناىجكالطرؽالستنباطاألحكاـالشرعية.يفدينو

منالنصوصالشرعية؛لذاقدأعطىالعلماءعنايةكبَتةهبذاالعلممنتعليمكتأليف،

العلمأفةقددياكحديثاألجلخدمةىذاالدين،حبيثيستطيعبوالعاملكطلب

.حكماصحيحامعترباشرعاكامنالنصوصيستخرج

طرؽاستنباطاألحكاـ،كمسلكأصويلانتهجوكالتأكيلبابمهممنأبواب

الفقهاءيفإدراؾمعاينالنصوصالشرعيةكدالالهتا؛لذاملخيتلفالعلماءيفبياف



 ت

 

فالأرل:"(يفكالموعنالتأكيل)أمهيتوكالعملبو،يقوؿاإلماـاضترمُتاصتويٍت

."يفعلمالشريعةباباأنفعمنولطالباألصوؿكالفركع

ىذااظتنهجاالستنباطيمعموؿبومنذعهدالصحابةرضوافاهللعليهمكمن

":كقاؿاآلمدم.بعدىممنالتابعُتكتابعيالتابعُتكأجياؿبعدىمإىليومناىذا

ؿعلماءايزاكؿمعموؿبوإذاحتققمعشركطو،ـكبكإذاعرؼمعٌتالّتأكيلفهومق

."ةإىلزمنناعاملُتبومنغَتنكَتباألمصاريفكّلعصرمنعهدالصحا

علممستقلبذاتو،يهدؼإىلتنظيمالتعاملىيمثإفاظتعامالتاظتاليةالشرعية

يفاألمواؿتنظيمايضمنسالمةىذاالتعاملكفقالتشريعاإلسالمي،الذمحيقق

.منهجاسليماللفردكاجملتمعيفاظتعامالتاظتاليةعلىاختالؼأنواعها

                                                           

النيسابورم،إماـاضترمُت،أبواظتعايل،لومصنفاتكثَتة،اصتويٍتبنػتمدعبداظتلكينعبداهللبنيوسف 
.العضيدةالنظاميةيفاألركافاإلسالمية،كالربىاف،كالورقاتيفأصوؿالفقو،كهنايةاظتطلب:منها
نسخةالشاملة.)(4/160،للزركلي،األعالـ،ك477–18/468،للذىيب،سَتأعالـالنبالء)

 (موافقللمطبوع

،حتقيقعبدالعظيمديب،القاىرة،دارالربىافيفأصوؿالفقوعبداظتلكينعبداهللبنيوسفاصتويٍت،
 .1/408ىػ،1400األنصار،

ىوعليبنأيبعليبنػتمدبنساملالثعليب،أبواضتسنسيفالديناآلمدماألصويلاظتتكلم،أصلومن 
اإلحكاـيف:كانتقلإىلالقاىرة،فدرسفيهاكاشتهر،كمنمصنفاتو.آمدككلدهبا،كتعلميفالبغدادكالشاـ

طبقات،(ىػ771:اظتتوىف)تاجالدينعبدالوىاببنتقيالدينالسبكي).صوؿاألحكاـ،كدقائقاضتقيقةأ
 (307–8/306،،دارإحياءالكتبالعربية،بدكفالتاريخالشافعيةالكربل

الرياض،دارالصميعي،الطبعةاألكىل،اإلحكاـيفأصوؿاألحكاـ،،سيفالديناآلمدم،دارالصميعي
 .3/68ىػ،1324



 ث

 

يفإعدادالبحثحوؿقضيةاظتعامالتاظتاليةكربطهايرغبالباحثفاكؾ

:يفىذااظتوضوعالباحثبأصوؿالفقو،كبعداستشارةذكماطترباتكقعاختيار

تأويل الفقهاء للنصوص الشرعية وأثره في المعامالت المالية 

 "دراسة تحليلية نقدية على كتاب نيل األوطار قسم المعامالت المالية" 

كخاصةكتابنيلاألكطار-بعداإلرشادمنبعضالفضالء–خيتارالباحثك

اظتسائلفيهاػتورالبحثيفىذهالرسالة،بعضكوفميفقسماظتعامالتاظتاليةألف

كألجلأفاليتسعالبحثحبيثيعجزالباحثعنرتعمسائلكثَتةيفباب

منأىمالكتباإلسالميةكتابنيلاألكطارشرحمنتقىاألخبارك.اظتعامالتاظتالية

ىوكتاباضتديثكاألحكاـمرتبةعلىحبيثملخيلأممكتبةمناظتكتباتمنو،ك

.أبوابالفقو

كيقصدالباحثبقسماظتعامالتاظتاليةمنكتابنيلاألكطارىومايشمل

فقط،كاليستطيعالباحثأفيتناكؿرتيعماكتابالبيوعكالسلم،كالقرض،كالرىن

يفباباظتعامالتيفىذاالكتابلكثرةمسائلها،كلكنمااختارهالباحثمن

.اظتسائلىيأكثرىاكقوعايفاضتياةاليومية



 خ

 

الشريعة،ككل كأماالفقهاءفهورتعفقيوكىوكلمناختصمبنفهميفعلـو

كيريدالباحثبالفقهاءيفىذهالرسالةىمأصحاب.منعلمباضتالؿكاضتراـ

اظتذاىباألربعةمناضتنفية،كاظتالكية،كالشافعية،كاضتنابلة،كمايضاؼإليهم

.الظاىريةكالزيديةاليتتتمثليفآراءاإلماـالشوكاين

خلفية البحث 

اظتالحظيفالعاملاإلسالميبعمومهايفىذهاآلكفاألخَتةقبوؿشديديف

،كىذايفجانبمناألموراليتاظتاليةـعامالتوتطبيقالقواعداإلسالميةيفكثَتـ

تسرالعاملاإلسالميحبيثبدأالناستركوااظتعاملةاظتاليةالربوية،كصتؤكاإىلاظتعاملة

الرباكمايضرالناسمنالغرركغَته كيفجانبآخرىمحتَتكا.اإلسالميةالىتحـر

يفتطبيقىذهاظتعاملةاإلسالمية،حيثأهنمظتاأرادكاأفيطبقواىذهاظتعاملةكجدكا

أشكلعليهمىذااألمرعلماءاظتسلمُتمليكونوامتفقُتيفكثَتمناظتسائلاظتالية،

.السيماظتنليسوابطالبالعلمالشرعيكمنمليكونوايتعاملوفبكتبالعلماء

أفالعلماءقدتأكلواالنصوصالشرعيةكخاصةيفبابالبيوعالباحثديج

،زتلواإىلغَتظاىرىامناظتعاينمنهاالستنباطاألحكاـالشرعيةكاستخراجها
                                                           

،دارمعجممقاييساللغة،دمشقىػ،395.أزتدبنفارسبنزكرياالقزكيٍتالرازم،أبواضتسُت،ت 
 .4/442ىػ،1399الفكر،



 ذ

 

اظترادغَتظاىرىابلاظتعٌتاحملتملةلوجودقرينةأكدليلآخريقتضيها،يدؿعلىأف

.معٌتآخرلاحتملتهاتلكالنصوص

يفقضيةبيعالتقسيطكىوعقدعلىمبيعحاؿبثمنعلىذلك،مثااليضرب

لقدكرداضتديثيفظاىره.مؤجليؤدلمفرقاعلىأجزاءمعلومةيفأكقاتمعلومة

منباعبيعتُت:"قاؿدينعىذاالبيع،كىوحديثأيبىريرةرضياهللعنوأفالنيب

فسرشتاؾبنحرباضتديثبأفيبيعالرجلالبيع."يفبيعةفلوأككسهماأكالربا

.فيقوؿىوبنساءبكذاكبنقدبكذا

:كلقدزتلالعلماءاضتديثإىلعدةمعاٍف،منها

إىلبيعالدينبالدين"بيعتُتيفبيعة"منهممنزتلحديث-

إىلبيعالعينة"بيعتُتيفبيعة"كمنهممنزتلحديث-

كمنهممنزتلاضتديثإىلمعٌتأفيذكرالبائعللسلعةذتنُتأحدمهاحاال،-

بأحدمها .كاآلخرنسيئةكيتمالعقددكفجـز

                                                           

،رسالةماجستَتمقدمةإىلجامعةاإلماـػتمدبنبيعالتقسيطكأحكاموسليمافبنتركيالًتكي،
 34.،صـ2003سعوداإلسالمية،الرياض،داراشبيليا،

كابنأيبشيبة،2292:،رقمكاضتاكم،10879:،رقمالبيهقييفسننو،3461:ركاهأبوداكد،رقم
 [1307،عندحبثوللحديثرقم5/149]كاضتديثحسنواأللباينيفاإلركاء.20461:،قميفاظتصنف

 .3/398ركاهاإلماـأزتديفاظتسند



 ض

 

اختالفهميفإىلتلكالنصوصكمنالطبيعيأفيؤدماختالفهميفتأكيل

كمثلىذاكثَتيفباباظتعامالت.،كىذاؽتاأشكلعلىكثَتمنالناساألحكاـ

.ببحثوكدراستويتطلبإىلاظتاليةؽتا

القياـبتحليلتلكالتأكيالتكدراستهايفضوءعلمأصوؿالفقولتمييزبُت

أمرمطلوبكحاجةىولفاسد،القومكالضعيفمنتلكالتأكيالتكاالصحيح

.ملحة،كىومهميفغايةاألمهيةيفخدمةالفقوخاصةكالدينعامة

 البحث تمشكال

:ىذاالبحثحياكؿحلاظتشكالتاليتتتثمليفاألسئلةالتالية

 مامنهجالفقهاءيفتأكيلالنصوصالشرعية؟ .1

منخالؿاظتعامالتاظتاليةالشرعيةيفنصوصؿؿفقهاءماأثرتأكيالتاؿ .2

 ؟كتابنيلاألكطاريفقسماظتعامالت

  وفوائدهأهداف البحث
                                                           

لفظاالختالؼليسدائماحيملمعٌتسلبيا،كىوأيضاحيملمعٌتإجيابياكماذكراهللتعاىليفسورة 
َأ ۡم  ﴿، 27:الفاطر  
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َأ
ۡمتَألًِف    َٰٖت ُّمخ رَأ ﴾،فلفظاالختالؼىناحيمل  ثَأ َأ

كىذامااليعضدهدليل،كيكوف،ديكوفمذموماكؽ.االقبيلذإجيابيا،كاختالؼالقهاءأغلبهامنقامعن
 .العقائديفختالؼاالأغبلويف

 .ـ2012يونيو1،1.يرجعإىلمقالةكتبهاعبداطتالقحسنيفغتلةاضتياة،العدد
Moh. Abdul Kholiq Hasan, Penafsiran Al quran dan Ikhtilaf Ulama ( Kaidah dan Etika 

Memahai Perbedaan Penafsiran ), Jurnal Elhayah, vol.1, 1 juni 2002  .hal. 15 - 16 

URL: http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/734  

 2017 نفمبر 11تم استرجاعه في 
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:األمورالتاليةىذاالبحثإىليهدؼ

كحقيقةالتأكيلالصحيحالذميعضدهالدليل .1  .الوقوؼعلىمفهـو

بيافمذاىبالعلماءيفاعتمادالتأكيلطريقةمنطررؽلفهمالنصوص .2

 .الشرعية

جتليةاألحكاـيفاظتعمالتاظتاليةاليتختتلفأنظارالفقهاءكمسالكهميف .3

    .فهماظتعٌتاظترادمنالنصوصيفاظتعاماالتاظتالية

 :كأمافوائدىذاالبحثتتمثليفاألموراليتيذكرىاالباحثفيمايلي

 بضوابطوالتأكيلكالتمييزبُتالتأكيلالصحيحىذاالبحثيكشفأمهية

ليدربنفسوعلىذلكمعشتاتو،كبالتايلسيتهيأالطالبالضعيفكتأكيل

 .كيهيأنفسوليكوفغتتهدايفاظتستقبل

 يفمعامالهتماظتالية،فهذاالبحثالشرعيةاألحكاـةفاألمةحباجةإىلمعرؼأ

يليبتلكاضتاجة،حيثأفالبحثحياكؿأفيبُتالصحةكالضعفمن

 .تأكيالتالعلماءللنصوصالشرعيةاظتتعلقةباظتعامالتاظتالية

 ىذاالبحثيقدـحالأصوليايزيلاإلشكاؿالناتجمنتعددالتأكيالت

 .كتزاحماآلراء



 ظ

 

سابقة ال اتدراسال

بالنسبةللدراساتالسابقةعتذااظتوضوعحسبمايبدكللباحثمناالطالع

الفقهاءللنصوصالشرعيةتمليكنىناؾحبثمستقلمنفردلبحثتأكياليرالقص

ىناؾبعضالكتبعتاعالقةالباحثيفاظتعامالت،فحاصلمااطلععليواكأثره

:،كىياظتوضوعذابو

اظتاجستَتيفجامعةرسالةـ،2009،خدجيةحسُتعبدالفتاحخلف .1

تطبيقاتفقهيةيفالتأكيل:،عنوافالرسالةالنجاحالوطنيةنابلسفلسطُت

ىذهكـ،10/2/2009نوقشتىذهالرسالةبتاريخ.عنداألصوليُت

الرسالةتتناكؿتطبيقاتفقهيةلتأكيللثالثةأبواب،بابالعبادات،

أما.كاكتفتالباحثةبذكرثالثمسائللكلباب.كاظتعامالت،مثالعقوبات

،إذفالفرؽبُتاطتاصةىذاالبحثسيتناكؿعدةمسائليفقضيةاظتعامالت

الباحثببحثويفاظتسائلاليتيتوجوإليها الرسالةكىذاالبحثالذمسيقـو

االستقراءالتحليل،ملتتناكؿالرسالةمايتعرضالباحثلبيانوكحتليلو،أك

 .اختلفيفطريقةعرضاظتسائلكحتليلها



 أأ

 

سوراكرتااحملمديةاظتاجستَتمنجامعةرسالةـ،2012،األخرفقيسابوترا .2

تأكيالتالفقهاءيفالفركعالفقهيةيفالطهارة:،عنوافالرسالةإندكنيسيا–

كالرسالةكماىواظتكتوبعنواهناالتتناكؿموضوع.كالصـو–كالصالة–

 .اظتعامالتاظتالية،كإمنااقتصرالباحثبذكراظتسائليفالعبادات

الًتجيحاتالفقهيةعندـ،رسالةاظتاجستَت،2003،معلمُتػتمدشهيد .3

 .قسماظتعامالت–"نيلاألكطار"يفكتابواإلماـالشوكاين

الرسالةكماذكرعنواهناالتتطرؽإىلحبثتأكيلالفقهاء،كإمناتتحدثعن

.ترجيحاتاإلماـالشوكاينيفكتابونيلاألكطاريفقسماظتعامالتكمنهجويفذلك

ككذلكأفصاحبالبحثاليذكررتيعترجيحاتاإلماـالشوكاينيفىذاالقسم

إالعددقليلستسإىلستمسائلفقط،أماحبثناىذاكإفمليتطرؽإىلرتيع

 .اظتسائليفقسماظتعامالت،لكنويتناكؿأكثرمنو،كمبنهجؼتتلف

 نظرياإلطار ال

لقدسلكالعلماءمسالكالستنباطاألحكاـمنالنصوصالشرعية،كمنبُت

لقد.تلكاظتسالكاليتانتهجهاالعلماءيفاستنباطاألحكاـمنأدلتهاىوالتأكيل

جيمع.يفرتيعأبوابالفقوكمنبينهاباباظتعامالتكثرتتأكيالهتمكتعددت



 بب

 

لتأكيالتيفباباظتعامالتاظتاليةالنظريفتلكامثيعيد،الباحثتلكالتأكيالت

بدراستها سواءكافيفاظتعايناظتؤكؿإليها،أكيفاألدلةالصارفة،مستعينابعلمكيقـو

.أصوؿالفقو

منهج البحث المتبع 

الباحثؽمإفنوعالبحثالذل ىفالباحثخدـتسمىوحبثمكتيب،كعليوـك

:ىذاالبحثاظتنهجُتكمها

كيتمذلكباستقراءكتتبعنصوصاظتعامالتاظتالية:اظتنهجالوصفيالتحليلي -

ـالبحثبتتبعتأكيالتكؽممث.يفكتابنيلاألكطاريفقسماظتعامالتاظتالية

العلماءيفقضيةاظتعامالتاظتاليةمنكتبهم،كذلكبالرجوعإىلبعضكتب

بدايةاجملتهدكهنايةاظتقتصدالبنرشداضتفيد،اجملموعشرح:الفقواظتقارف،منها

سبلالسالـشرحبلوغاظتراـلؤلمَتالصنعاينكغَتذلكمنكاظتهذبللنوم،

ـالباحثكؽمكبعدذلك.األخرلكتبالفقواظتقارفككتبشركحاألحاديث

بتحليلاظتسائلحتليالأصوليا،بتحريرػتلالنزاعإذاكافيفاظتسألةجانب
                                                           

هباالباحثللوصوؿإىلبعضاظتعايناصتزئيةالواضحة كىوينحصريف.التحليلىوعمليةعقليةيقـو
اظتنطق:ينظر.عزؿصفاتالشيءأكعناصرهبعضهاعنبعضحىتديكنإدراكوبعدذلكإدراكاكاضحا

–202:ص:ػتمودقاسم،مكتبةاألؾتلواظتصرية،الطبعةالثانية.اضتديثكمناىجالبحثالعلمي،د
 (ىػىػ).،نقالمنكتابتأكيلالفقهاءيفالفركعالفقهية،ص203



 جج

 

بُتالباحثاظتنهجاالستنباطيماالتفاؽبُتالعلماءكجانباالختالؼ،مث

.الذمسلكوالعلماءيفالتعرؼإىلاألحكاـ

ـالباحثبعرضأكجحالتأكيالتكبياهنابالرجوعإىلكتبكؽم:اظتنهجالنقدم

رسهادراسةأصوليةيفإطارمارشتهاعلمادمناقشهاكمكتبأصحابالتأكيل،مث

األصوؿمنالضوابطكالقواعد،مثحكمعليهابالصحةكالضعفحسبماتبُتلو

.تارهالباحثمناضتكميخمناألدلة،معذكرالقرائناليتتؤيدما

:كقدراعىالباحثيفىذاالبحثاألمورالتالية

.ذكراسمالسورةكرقماآليةمنهاميعزكاآلياتالقرآنيةإىلسورىاك -1

حياكؿبتخريجاألحاديثكاآلثارمنمصادرىااألصليةحسباإلمكاف -2

يشَتإىلمنصححاضتديثأكحسنومنالعلماءاحملققُتإذاكافىفغَت -3

الصحيحُتبقدرمااستطاعإىلذلكسبيالاعتماداعلىحكمالشيخ

.األلباينكغَتهعلىاألحاديث

بًترتةلؤلعالـالواردةىفالبحثعندأكؿذكرىاؽتنغلبعلىظنو -4 يقـو

.عدـشهرهتم
                                                           

كىونوعمناظتناىجاليتتعتمدعلىاإلسنادكالتربيركالدليلاظتنطقيكالعقليمنأجلالوصوؿإىلحل
ػتمدعبدالنيب.ينظرإىلمنهجيةالبحثالعلمي،د.كىويتعلقغالباببحثاألفكاركتفسَتىا.اظتشاكل

 25.السيدغاًل،ص



 دد

 

بعملفهارستفصيليةلآلياتالقرآنيةالكرديةكاألحديثالنبويةالشريفة -5 يقـو

.كاآلثاركاألعالـاظتًتجمعتمكاظتصادركاظتراجعكاظتوضوعات

فهيقسماظتعامالتاظتاليةيفكتابنيلاألكطار:كأمابالنسبةظتصادرالبيانات

منبابالبيوعإىلباباإلجارة،ككذلككتبذاتصلةمعالبحثمنالكتب

البن"اظتغٍت"البنرشداضتفيد،ككتاب"بدايةاجملتهدكهنايةاظتقتصد"اظتقارنةكػ

"،للنوكم،كمنالكتباظتعاصرةكػ"اجملموعشرحاظتهذب"قدامةاظتقدسي،ككتاب

ألستاذالدكتوركىبةالزحيلي،كغتلةاجملمعالفقو"موسوعةالفقواإلسالميكأدلتو

.اإلسالميالتابعلرابطةالعاملاإلسالمي،كغَتذلكمنالكتب

 خطة البحث 

:أبوابأربعةيتكوفىذاالبحثمن

خلفيةالبحث،كمشكالتالبحث،كأىداؼفيوذكرالباحثم:الباباألكؿكيف

خطةمثم،كمنهجالبحث،نظركاإلطاراؿكالدراساتالسابقة،،كفوائدهالبحث

 .البحث

.تكلمفيوالباحثعنكتابنيلاألكطاركتررتةصاحبوباإلجياز:ثاينمثالباباؿ



 قق

 

الظاىر،كنظريةالتأكيل:لثالبابالثاكيف حقيقة؛عنتكلمالباحثعنمفهـو

أنواعوضوابطو،حقيقةالتأكيل،،كالظاىرالذمىوقبيلالتأكيلكحكمالعملبو

 .العقائديةالفركعيةكحكمالػتأكيليفاظتسائلكغتالو،األسبابكالدكافعإىلالتأكيل،ك

ذكرالباحثاظتسائليفباباظتعامالتاظتاليةمنكتابنيلاألكطار:رابعكالباباؿ

:كفيوستسةفصوؿ.اليتكردفيهاتأكيالتالفقهاء

يذكرالباحثالتأكيالتيفبيعالنجاسةكاضتيوافكمايتعلقبو،مثل:الفصلاألكؿ

 .بيعفضلاظتاء،بيعالسنورب،بيعالكل،بيعالدىناظتتنجس

يذكرفيوالباحثالتأكيالتيفبيعالغرر،معٌتالغرر،البيعبأكثرمن:الفصلالثاين

.،كبيعالعربوف(بيعالتقسيط)سعريوموألجلالنساء

بيعالعصَتؽتن:يذكرالباحثعنالتأكيالتيفالبيوعاظتنهيعنها:الفصلالثالث

.اظتزايدةبيع،كبيعاظتشًتممااشًتاهقبلقبضويتخذهسترا،

يذكرالباحثعنالتأكيالتيفبيعاضتاضرللبادم،كبيعالعينة،مث:الفصلالرابع

 .التأكيليفانتفاعاظترهتنبالرىن

أجرة،أجرةاضتجامةيذكرالباحثعنالتأكيالتيفاإلجارة،كىي:الفصلاطتامس

.قراءةالقرآف



 كك

 

البحثتوصلإليهامنخالؿالبحث،أىمنتائجيذكرفيهاالباحثعن:اطتادتةمث

فهرساألحاديث،فهرساآلياتالقرآنية:اليتتتكوفمنالفهارس ،مثالتوصياتك

.فهرساظتراجعكاظتصادر،مثفهرساألعالـ،فهرساآلثارالسلفية،النبوية

كختامانسأؿاهللالعظيمربالعرشالعظيمأفينفعٍتكاظتسلمُتىذاالبحث

كأفجيعلٍتؼتلصايفكتابتولوجهو،كمنالعاقباتالصاضتات،إنوكيلذلككالقادر

 .عليو


