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امللخص
إن هذه املقالة املنتظمة فهذه الصفحات قد احتوت مسألة يف غاية األمهية يف جمال املنازعات
املالية وهي عالقة التحكيم املايل مبقاصد الشريعة االسالمية"
تناول البحث ومبنهج جيمع بني االستقراء والتحليل بيان مفهوم التحكيم بني الشريعة والقانون
 ،وحاول الوقوف على املقاصد اخلاصة ابلتحكيم  ،وأبرز عالقة التحكيم املايل ابملقاصد الشرعية
وعمل على استثمارها يف كيفية تفعيل التحكيم يف منازعات جمال املعامالت يف واقعه التطبيقي.
الكلمات الدفتاحية
التحكيم ،التحكيم املايل ،املنازعات ،مقاصد الشريعة.
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ُ
مقدمة
خت من طلع عليو
ابغمد ﵁ ابؼالك ابؼلك ابغكم العدؿ ،كالصالة السالـ على َ
خت من قضى كحكم كأصلح ،كعلى آلو كمن صار
الشمس سيدان حممد سيد ابؼرسلت َ

على هنجو أبصعت .

كبعد! لقد بظى هللا تعاىل نفسو اببغكم ،قاؿ عز ًمن قائل :چ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
ڳ چ األنعاـ ،ُُ :كما بظى نفسو اببغكيم قاؿ تعاىل :چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ

گ چ آؿ عمراف. :
كابغىىكم :ىو ابغاكم بت عباده يف الدارين ،فيحكم بينهم يف دار الدنيا بوحيو الذم أنزلو على
أنبيائو ،كفي دار اآلخرة حيكم بينهم بعلمو فيما اختلفوا فيو .كقد أمر هللا نبيو صلى هللا عليه وسلم
أبف حيكم بت عباده بشرع هللا تعاىل ،قاؿ تعاىل :چ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ چ ] ابؼائدة ،[ٗ :فكاف
عليو الصالة كالسالـ ابغاكم القاضي بت عباد هللا أبصع بشرع هللا إحقاقنا للحق كنيصرة للمظلوـ،
حيكم بينهم بدا أره هللا من األحكاـ اليت ما أنزبؽا هللا إال بؼصاحل العباد ،كىكذا سار
الصحابة الكر ًن من بعده كالتابعوف بؽم إبحساف على هنج الرسوؿ األكرـ  ،يف القضاء

كالتحكيم بت الناس برقينقا بؼقاصد الشريعة الغراء.

كقد أصبح التحكيم من ضركرايت ابغياة ،كاجملتمع ،كابؼعامالت يف العصر ابغاضر
،كالسيما يف القضااي ابؼالية؛ ذلك إ ههنا من أكثر ابؼسائل ابؼتنازع عليها يف عابؼان
ابؼعاصر ،كذلك ألنو عصبة ابغياة ،كقوامها ،فبدكف ابؼاؿ ال تستقيم ابغياة البشرية؛
كبؽذا اىتمت بو كل الشرائع السماكية ،كعلى رأسها الشريعة اإلسالمية حيث جعل حفظ
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ابؼاؿُ مقصدان من مقاصداى ،كالتحكيم ،كىو ":تولية ابػصمت حاكم ان حيكم بينهما
برضامها"ُ ،لقد انؿ أمهية قصول يف عصران ابغاضر؛ لتوفتَه نتائج يف غاية األمهية من ابغماية
االقتصادية ،كربقيق مبدأ اإلرادة ألطراؼ
ُ الدال :يقصد بو ،ما يقع عليو ابؼلك ،كأابح الشرع االنتفاع بو.
ُ مقاصد الشريعة :ىي ابؼعاين ،كابغكم اليت راعااى الشارع يف التشريع عموما ن ،كخصوصان من أجل برقيق مصاحل
العباد.
ُ قحطاف عبد الربضن الدكرم ،عقد التحكيم يف الفقو اإلسالمي والقان ون الوضعي ) ،عماف -األردف :دار الفرقاف
للنشر كالتوزيع ،طَُُ َُ ،ـ( ،صٗ .

ُ
كغت ذلك من ابؼكاسب ابؼختلفة.
ابػصوـ يف حل منازعاهتمَ ،

إف موضوع التحكيم ابؼايل ،كالرغبة يف ضبطو ،كتطويره يف ضوء مقاصد الشريعة،
ه
بؽو أداة من األدكات الرئيسة ،لقياـ اقتصاود إسالمي مكتمل ابعوانب ،بؼا يكسبو التحكيم

ابؼايل من السرعة يف حل النزاع ،كالطابع السرم يف فصل ابؼانزعات ،كابغرية يف اإلرادة،
كقلة ابؼؤنة ،كبذلك تيزاؿ األحقاد ،كتستمر مستَة التداكؿ ابؼايل ،كالركاج بو.

كالشريعة اإلسالمية ابغكيمة ،راعت كل متطلبات اإلنساف الفطرية ،كسلكت يف سبيل

إشباعها ،كتوفتَىا أقوـ السبل ،كأحسن الطرؽ يف حفظ ابغقوؽ ابؼتعلقة هبا ،كجعلت الشريعة

ابغكيمة" العدؿ" مطلبان مقاصداين دائمان ،كحرمت الظلم بكل أنواعو ،كأشكالو ،كفي كل

أحوالو،
قاؿ ﴿ :ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۈ ۈ ٷ ﴾] ،ابؼائدة.[ٗ :
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كقد جاء ىذا البحث ،مبينان أمهية التحكيم يف فض النزاعات ابؼالية ،من خالؿ
بياف عالقة التحكيم ابؼايل بدقاصد الشريعة اإلسالمية نسأؿ هللا ابؼوىل  ،أف يوفقنا
بؼا حيبو ،كريضاه ،إنو كلي ذلك ،كالقادر عليو.
مشكلة البحث:
إف ابؼسائل ابؼالية ،تكثر ابؼانزعات بشأهنا يف عصران ابغاضر ،بسبب
ه
التطورات ابغاصلة يف العامل كازدايد حركة التجارة كتنوع ابؼعامالت ابؼالية كتعقداى
،كالتحكيم من أكثر الوسائل اليت يرب سم هبا ابؼانزعات ابؼالية بؼا لو من بفيزات
ربدا مل تكن يف الوسائل األخرل ،كما كيعترب التحكيم كسيلة من كسائل برقيق حفظ ابؼاؿ
كالعدؿ كالركاج فيو ،كىذه األمور تعترب من أىم مقاصد الشارع؛ فلذلك من األمهية بدكاف أف
تيبت العالقة بت التحكيم ابؼايل كمقاصد الشريعة.
فإف ىذه الد راسة هتدؼ إىل بياف العالقات بت التحكيم ابؼايل كمقاصد
عليو ،ه
الشريعة اإلسالمية من أجل ازدايد إقباؿ الناس عليو أكثر.
أسئلة البحث:
من خالؿ اإلشكالية آنفة الذكر ،سيجيب الباحث عن األسئلة اآلتية:
ُ
ُ .ما مفهوـ التحكيم ابؼايل كمقاصد الشريعة؟.
ُ .ما عالقة التحكيم ابؼايل بدقاصد الشريعة اإلسالمية؟.
أىداف البحث:
أيمل الباحث من خالؿ ىذا البحث برقيق األىداؼ التالية:
ُ .توضيح التحكيم ابؼايل.
 .بياف عالقات التحكيم ابؼايل بدقاصد الشريعة اإلسالمية.
- -

ِ
أمهية البحث:
تتجلى أمهية ىذا ابؼوضع فيما يلي:
بىل
 .1ه
إف دراسة التحكيم ابؼايل يف ضوء مقاصد الشرعية ،مل تكن مدركسةن من قً ً
الباحثت ) ،حسب علمنا( رغم ابغاجة ابؼاسة إىل الدراسة ،كالبحث يف ماىيتو،
كمزاايه ،يف ضوء مقاصد الشريعة.
 .2إنهنا نعلم أف التحكيم بشكل عاـ يف القضااي ابؼالية حيتاج إليو ابؼواطنوف يف كل

العصور كبخاصوة ،يف عصران ىذا؛ حيث توسع تنافس الناس على ابؼاؿ سواء كاف

على ابؼستول الفردم ،أك ابعماعي الداخلي ،أك الدكلي كما ىو معلوـ.
ُ .اعادة الثقة يف التحكيم كتشجيع ابؼواطنت على اإلقباؿ عليو ،من خالؿ بياف مشركعيتو
يف ضوء أحكاـ الشريعة اإلسالمية.
منهج البحث:
من أجل برقيق أىداؼ ىذا البحث على الوجو األفضل ،سيتبع الباحث ابؼانىج العلمية
اآلتية:
أوالً :الدهنج االستقرائي :كذلك يكوف ابستقراء ابؼصادر الرئيسة بؼادة البحث العلمية،

كابؼصادر

التابعة ابؼتعلقة ابلتحكيم ابؼايل يف الفقو اإلسالمي ،كالقانوف يف إقليم كوردستاف
العراؽ ،كذلك من أجل بصع أكرب مادة علمية بفكنة؛ بفا يساىم يف فهم طبيعة التحكيم.
اثنياً :الدهنج التحليلي :حيث يقوـ الباحث بتحليل ابؼواد العلمية ابؼتعلقة اببؼوضوع

قدر

ُ
- -

اإلمكاف؛ لبياف األقواؿ ،كاآلراء الفقهية كالقانونية بشأف التحكيم ابؼايل ،من أجل
الوصوؿ إىل حقيقة التحكيم من ابعانبت الفقهي ،كالقانوين ،كذكر مستند اآلراء لكل منهما،
كإجراء ابؼقارنة بينهما ،كنقد ما ىو قابل للنقد ،كإبراز الراجح منهما ،مث ابغكم عليو من
منظار مقاصدم.
الدراسات السابقة:
مل جيد الباحث -حسب اطالعو -دراسةن علميةن خاصةن ،تناكلت" التحكيم ابؼايل
يف القانوف العراقي كتطبيقاتو يف إقليم كوردستاف :دراسة تقويدية يف ضوء مقاصد الشريعة" يف
إقليم كوردستاف العراؽ.
إاله أنَّو بعد الرجوع إىل بعض ابؼكتبات ،كالدكرايت العلمية ابؼعتربة يف ابعامعات،

كابؼواقع اإللكتًكنية ،كالشبكات العنكبوتية ،الحظ أنو توجد بعض ابؼقاالت ،كالبحوث
ابؼشاهبة للدراسة ،أك اليت تناكلت جانبان من جوانبها؛ كذلك على النحو اآليت:

كتاب بعنواف "مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ الدال وتنميتو"ُ ،﵁مد سعيد بن
حممد ابؼقرف .كالدراسة متناكلة بؼقاصد الشريعة من حيث التعريف هبا ،ككذا ذكر بعض
ابػصائص العامة للشريعة اإلسالمية كاليت بسيزاى عن غتَىا من الشرائع ،مث ذكر ابؼاؿ
كذلك من حيث ،التعريف ،كأمهيتو ،ككسائل كسبو ،ككيفية ابغفاظ عليو ،كتنميتو ،مبينان يف
ذلك كلو مقاصد الشريعة ،ضمن ثالثة أبواب ،برهتا بشانية فصوؿ ،كلكن مل يذكر التحكيم
ابؼايل يف ضوء مقاصد الشريعة ،كيدكن للباحث أف يستفيد منها عند القياـ بدراسة موضوع
التحكيم ابؼايل يف قانوف اإلقليم كتقييمو يف ضوء مقاصد الشريعة ،من حيث برديد
ابؼقاصد ابػاصة اببؼاؿ.
كمن الكتب ابؼمهة يف ىذا اجملاؿ بشأف ابؼقاصد ،ىو كتاب "مقاصد الشريعة
اإلسالمية"ُ ،﵁مد بن عاشور ،يدكننا القوؿ أبف ىذا الكتاب يعترب أصالن كمرجعان أساسيان،
بؼن
- -

ُ حممد سعيد بن حممد ابؼقرف ،مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ الدال وتنميتو ) ،رسالة دكتوراه تقدـ هبا الباحث-
إىل كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية -جامعة أـ القرل لنيل درجة الدكتوراه يف الفقو ،بتاريخ ََُُ ُُ//ق(.

ُ حممد بن حممد بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،برقيق :حممد طاىر ابؼيساكم ) ،األردف :دار النفائس للنشر
كالتوزيع ،طُُُ ،قَُُ َُ /ـ(.

ُ
أف للشريعة
يريد ابػ وض يف دراسة األحكاـ الشرعية يف ضوء ابؼقاصد؛ ذلك إنو قد َّ
بتُ ه

كبتُ طرؽ كشفها ،كإثباهتا ،كما كركز على مراتب
مقاصد من التشريع يف أكبؽا إىل آخراى ،ه
ابؼقاصد من حيث القطعية ،كالظنية ،ككذلك الصفة الضابطة بؼقاصد الشريعة ،كذكر
مقاصد التشريع ابػاص أبن واع ابؼعامالت بت الناس أبشكابؽا ابؼختلفة منها:
مقاصد التصرفات ابؼالية ،من حيث ابؼلك ،كالتكسب ،كالصحة ،كالفساد ،ككذا
مقاصد أحكاـ القضاء ،كالشهادة ،كغتَىا من ابؼسائل ،كل ىذا ضمن أقساـ ثالثة ،فهذا
الكتاب ،كإف مل يتناكؿ التحكيم يف ضوء ابؼقاصد ،كلكنو يفيدان يف برديد ابؼقاصد
ابػاصة اببؼاؿ ،كابؼقاصد ابػاصة ابلقضاء .
كأيضان كتاب" مقاصد الشريعة اخلاصة ابلتصرفات الدالية"ُ ،لعزالدين بن زغيبة .كقد
جاء ىذا الكتاب منظمان يف مقدمة ،كأربعة أبواب برهتا أربعة عشر فصوالن ابإلضافة إىل خابسة.
كقد تطرؽ الكاتب فيو إىل موضوع يف غاية األمهية؛ أال كىو موضوع التصرفات ابؼالية،
كربطها بدقاصد الشريعة ،كخاصةن التصرفات ،كابؼعامالت ابؼالية اليت بذريها
ابؼصارؼ ،كابؼؤسسات ابؼالية اإلسالمية ،فموضوعاهتا تتمحور يف بياف حقيقة
ابؼاؿ من الوجهة الشرعية ،مث بياف مقصد الشريعة فيو من حيث ابغفاظ عليو ،ككذا
الوضوح ،مث الركاج فيو ،كثباتو ،كالعدؿ فيو ،كيختلف عن دراستنا من حيث عدـ التطرؽ إىل
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موضوع التحكيم ابؼايل ،كيدكن للباحث أف يستفيد منو من حيث بياف ابؼقصد الشرعي
من ابؼاؿ عند دراسة قانوف التحكيم يف اإلقليم يف ضوء مقاصد الشريعة.
الوضعي
كىناؾ أيضان كتاب قيم من نوعو ،يف بياف التحكيم يف الشريعة ،كالقانوف
ٕ
لقحطاف عبد الربضن الدكرم ،ابؼعنوف بػ "عقد التحكيم يف الفقو اإلسالمي والقانون
الوضعي" كأصل ىذا الكتاب رسالة علمية ،تقدـ هبا الباحث إىل جامعة القاىرة -كلية دار العلوـ-
لنيل

ُ عزالدين ابن زغيبة ،مقاصد الشريعة اخلاصة ابلتصرفات الدالية ) ،كأصل ىذا الكتاب رسالة دكتوراه تقدـ هبا الباحث إىل
جامعة الزيتوف بتونس للحصوؿ على درجة الدكتوراه يف الشريعة .ديب :مركز بصعة ابؼاجد للثقافة كالتًاث َُُ َُ ،ـُٕ (.
قحطاف عبد الربضن الدكرم ،عقد التحكيم يف الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي ) ،عماف -األردف :دار الفرقاف للنشر
كالتوزيع ،ط.(َُُ َُ ،

ُ
درجة الدكتوراه يف الشريعة اإلسالمية.
جاء ىذا الكتاب بعرض موضوع التحكيم ،ضمن أربعة أبواب ،كفصوؿ شىت؛ مبينان
حكم التحكيم يف الفقو اإلسالمي ،كالقانوف الوضعي ،ككذلك أركاف التحكيم من حيث
التأصيل ،كالطبيعة كما ذكر تطبيقات التحكيم يف الفقو اإلسالمي ،كالتحكيم يف جزاء الصيد
،كعند شقاؽ الزكجت ،ككذا التحكيم يف ابغرب من طريق فك ابغصار ،كفي أخذ ابؼاؿ
كغت
من ابغربيت التجار ،كأيضان التحكيم عند ابػالؼ بت اإلماـ ،كبؾلس الشورلَ ،
بتُ آاثر التحكيم ،ككيفية انقضاء التحكيم يف كل من الفقو،
ذلك من التطبيقات اليت ذكره ،مث َّ

كالقانوف ،ىذا كقد ختم حبثو خبابسة بت فيها أىم النتائج اليت توصل إليها ،من خالؿ حبثو منها

على سبيل ابؼاثؿ ال ابغصر :جواز التحكيم مطلقان دكف تقيده بوجود القاضي يف البلد أك
عدـ كجوده.
- -

كمنها أيضان :عدـ جواز التحكيم فيما ،ىو حق خالص ﵁ تعاىل كابغدكد الواجبة ﵁ ،مثل الزان
كالسرقة .ككذلك عدـ جواز التحكيم فيما اجتمع فيو ابغقاف حق هللا تعاىل ،كحق ابؼكلفت
،سواء غلب فيو حق هللا ،كحد القذؼ ،أـ غلب فيو حق ابؼكلف ،كالقصاص كالتعزير.
كمنها :أف إجراءات التحكيم اليت نص عليها القانوف ،ليس فيها ما خيالف األصوؿ العامة يف
غت ذلك بفا ال يسعنا ذكراى يف ىذا العرض ابؼوجز للكتاب ،فالذم
الشريعة اإلسالمية .إىل َ

يهمنا ىنا أف الكاتب قد تناكؿ التحكيم من ابعانب الشرعي كالقانوين بوجو عاـ دكف تقييده
جبانب من جوانبو ،أك مسألة من مسائلو ،كىذا ىو الذم يديز دراسة الباحث عن ىذه ،فضالن عن

أنو مل يدرس التحكيم من الناحية ابؼقاصدية اليت بكتاجها يف ىذا العصر بشأف مسألة
التحكيم ،إال أنو يفيدان من انحية ابعانب النظرم يف بياف حكم التحكيم يف الفقو ،كالقانوف،
ككذلك أتصيلو لألركاف ،كطبيعتها ،كأيضان آاثر التحكيم.
كفي ىذا اجملاؿ الذم تناكلو قحطاف الدكرم توجد دراسة أخرل لفاطمة حممد العوا ،بعنواف"
عقد التحكيم يف الشريعة والقانون :دراسة لتقنني الفقو اإلسالمي والتأثري التشريعي جمللة

ُٕ
األحكام العدلية"ٗ ،كأصل ىذا الكتاب ،رسالة علمية تقدمت هبا الباحثة لنيل درجة الدكتوراه يف
القانوف من كلية ابغقوؽ جبامعة اإلسكندرية ،كما كنالت الرسالة جائزة أحسن الرسائل لعاـ  -،ـ
من نفس الكلية نظران بعودهتا ،حيث سلطت الضوء على التحكيم يف الشٗرٗيعةَ ،كاَل َقانوف،

كأبرزت فيها أف األصل يف التحكيم ،ىو الشريعة اإلسالمية ال القوانت الوضعية ،بل كعلى العكس

فإف تلك القوانت الوضعية ،كالغربية منها ابألخص تريد التنقيص من شأف القوانت العربية
ه
كاإلسالمية كخاصة التحكيمٗ .ىذا ،كقد تناكلت الباحثة موضوع التحكيم يف حبثها ضمن أقساـ،
- -

كأبواب ،كفصوؿ ألقت الضوء فيها على العائالت القانونية ،كابؼدارس التشريعية ،كالتقارب
بينها ،كصلة القوانت العربية هبا ،كموقف الشريعة اإلسالمية منها ،كمدل اإلمكانية لالستناد إليها
يف تطور األنظمة القانونية ابؼعاصرة ،مث بعد ذلك تناكلت دراسة بؾلة األحكاـ العدلية،
كأثراى على القوانت العربية ،ككذلك ركزت فيها على نظاـ التحكيم بت القانوف الوضعي كبؾلة
األحكاـ العدلية ،مث ختمت رسالتها خبابسة بينت فيها ،أىم النتائج اليت توصلت إليها من خالؿ
الدراسة ،كال بؾاؿ ىنا لذكراى ،فالذم ينبغي التنبيو بؽا ،ىو أف ىذه الدراسة أعم من دراسة
الباحث؛ من حيث تناكبؽا التحكيم يف الشريعة ،كالقانوف ،كمن جهة أخرل أخص منها؛ من
حيث أهنا تناكلت التحكيم برت مظلة اجمللة العدلية كتأثتَاهتا على القانوف العريب ،خبالؼ ما
سيقوـ بو الباحث يف حبثو ىذا حيث ستَكز فيها على دراسة التحكيم ابؼايل يف قانوف التحكيم
العراقي كتطبيقاتو يف إقليم كوردستاف يف ضوء مقاصد الشريعة ،كلكن يدكن للباحث أف يستفيد

منها يف بعض ابعوانب النظرم لقانوف التحكيم ،كخاصة عند برليلها لقانوف التحكيم العراقي،
حيث قارنت بت اجمللة ،كالقانوف العراقيُ َُ.
كبعد سرد كل ىذه الدراسات السابقة ،يدكننا أف نديل اببؼالحظات اآلتية:

كالتأثت التشريعي جمللة األحكاـ
ٗ فاطمة حممد العوا ،عقد التحكيم يف الشريعة والقانون :دراسة لتقنت الفقو اإلسالمي
َ

العدلية ) ،بتَكت :ابؼكتبة اإلسالمية ،ط.( ،
ٗ ينظر :العوا ،عقد التحكيم يف الشريعة ِواِل َق ِ
ان ََ ِو ِن ،صُ.
ُ َُ ينظر :العوا ،عقد التحكيم يف الشريعة والقانون ،صُُ.

ٗ
إف بعض ىذه الدراسات السابقة ،بزتلف عن دراسة الباحث يف أ ههنا أعم من دراستو من
أوالً :ه
حيث تناكبؽا للتحكيم بشكل عاـ دكف بزصيصها ابلتحكيم ابؼايل.
- -

كإف بعضها اآلخر قد تكوف أخص منها؛ حيث تناكلت التحكيم يف مسألة جزئية من
اثنياً :ه
أجزاء التحكيم ابؼايل.

اثلث اً :إ ههنا مل تكن متناكلةن موضوع التحكيم مستنتَان هبا بدقاصد الشريعة.
البحث وىيكلو العام

الدحبث األول :مفهوم التحكيم الدايل ومقاصد
الشريعة الدطلب األول :مفهوـ التحكيم ابؼايل
الدطلب الثاين :مفهوـ مقاصد الشريعة
الدحبث الثاين :عالقة التحكيم الدايل مبقاصد الشريعة
اإلسالمية الدطلب األول :أمهية مقاصد الشريعة
الدطلب الثاين :عالقة التحكيم ابؼايل بدقاصد الشريعة اإلسالمية

ٗ
- -

الدحبث األول :مفهوم التحكيم الدايل ومقاصد الشريعة
سيتضمن ىذا ابؼحبث بياف مفهوـ التحكيم ابؼايل ،كمقاصد الشريعة ،من خالؿ
مطلبت ،ككاآليت :ابؼطلب األكؿ :ابؼراد ابلتحكيم ابؼايل ،كابؼطلب الثاين:
مفهوـ مقاصد الشريعة.
الدطلب األول :مفهوم التحكيم الدايل
سيتحدث الباحث يف ىذا ابؼطلب عن مفهوـ التحكيم ابؼايل لغةن،
كاصطال حنا.
الفرع األول :التحكيم لغةً:
اب ين فكاررد وست م ":ادىحةىك) ىم ىحا ىكبغاىمءي(  ،كفيال الكالغةي ؼبؼ،
عاكابؼنيي ايم بؼأىنًٍعص،
هل كالكا ىضحبٍهد ًط، ،
كىكوىج ٍع:

الًبؼ

ليع"شُُيءً .كاعلشتىي ىقم
ٍان َّ
ام نينوب غكليًم اكييهرات يدمن،
قهاا:ؿ ى
أ -اخلحالكفو حم  .ف ":ألمم ي اقلقدرض اءعيل ،ىك اىوبػ راكبؼىنٍيع من الظيٍ ًلم.
ييقاؿ ح ىك ٍم يت عليو بكذا :إذا منعتىو من

ج من ذلكَّ ،
كحك ٍم يت بىت القوـ :فصلت بينهم ،فأان
حاكم ،كىح ىكهم"ُُ.
كيأيت ٍ
بدعت العلٍ ًم ،كال ًف ٍق ًو أي نضاُُ لقولو  :چ پ پ پ چ ] مر ًن:
ابغيكم
ه

ٍ
ف من نىفسو ) ا ى﵁ َّكم( بفتح الكاؼ ككسرهَّ .
كحكمو يف األمر
ص ً
[ كيقاؿ لليمن ً

فاحتكم إليو .كيقاؿٍ ":
ىيح يكىمٍ ،
ى ٍربًكينما :أىىمىرهي ٍ
احىت ىكىم فيالهف يف
أىف ٍ

ماؿ ًُ فالوف :أىجاىز فيو

ُُ أبضد بن فارس بن زكراي القز ٍ
كيت الرازم ،مقاييس اللغة ،برقيق :عبد السالـ حممد اىركف ) ،بتَكت :دار الفكر ،د .ط ،
ُُٗٗق ُٕٗ ٗ/ـ ( ،ج ،ص

.

ُُ أبضد بن حممد بن علي الفيومي ،الدصباح الدنري يف غريب الشرح الكبري ) ،بتَكت :ابؼكتبة العلمية ،د .ط ،د.
ت( ،ج ،صُُ .كينظر :أبو ابغسن علي بن إبظاعيل ابن سيدة ابؼرسي ،احملكم واحمليط األعظم ،برقيق ،عبد ابغميد
ٍ
ابغسيت ،أبو الفيض
ىنداكم ) ،بتَكت :دار الكتب العلمية ،ط ،ق /ـ ( ،ج ،صُٗٗ ،كمحمد بن حممد بن عبد الرزاؽ

صُ َُ ،كأبضد بن مكرـ بن علي،
الزبيدم ،اتج العروس من ِج حَ ِواى حر القاَ َ
س ) ،دار ابؽداية ،د .ط ،د .ت(ُّ ،جَُ ،
مو َ
أبو الفضل ابن منظور .لسان العرب ) ،بتَكت -لبناف :دار صادر ،طُُُ ،ق ( ،جُُ ،صُُُ.

ُُ
ص ُ.
ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،جَُُ ،

ُ َُ

ٍ
ٍ
َّ
ىيككومىمةيت
كأألىيح ٍح
كىربىكىمحكمو "يفُُ ك ،ذاكا فالعسلم م ام نروآه :ا،
ض يت ٍ
تيك وي"ٍمُُيت .الرج ىل ":ىفػ َّو ٍ
ابغيكىم
اكالشبغيييكءىوىمة ...أ .ىتػكىقنٍحػ َّ
إليو،

لح َّداىب َككةى َم َم لةح ةح ىرا :ك :بكىهىايكىي ،كىتػ ":يرمُّ ":دا أىاى ىح،
جب --ااالحلَ ِ
االعدؿككىطذ  ،لبحىنىكى كىبسكالعلمىٍىنػتًيعي ا ،هلاىف ىرابعسىٍ
"مىم ُٗ ٍانل
كابغلمر
ً
ً
ً
ُُ
ٍ
ٍ
َّ
ككى؛بك ىوه يألىُ ُٕ َّهنا.
يىكابعىت ٍهبىلذل،
ح
ا
ُ
ُ
ن
ما
بعكإ
كا،
َّىاد ًم ًيوىد"،
ي ،بظً
ى
ى
بًعش ً
َ
ه

يىذل ًُ يل
ت ه

ىيح يكيم بضم العتُٗ،
 ،فهي من ىح يكىم ٍ
يىت بذلك؛ بؼىنٍع صاحبىها م ٍن ابعى ٍهلٍ ،
كيبظً ٍ
كأخىالؽ ًُ
ه
ً
ً
ً
ً
األىىراذً ؿ ًُُ َُ.
الحظ الباحث بفا سبق ،من سرد تلك ابؼعاين السابقة بؼادة ىح ىكىم يف
اللغة من ابؼنع ،كالقضاء ،كابغً ٍكمة ،كابغىىكىمة ،كالضبط كغتَىا ،أ ههنا كلها تىرجيع إىل
ىضبطو.
كإتقانو ،ك
كتىوثيقو،
إحكاـ الشيءً،
ً
ً
ً

اصطالحا:
افرع الثاين :التحكيم الدايل
ً

غت َُ مق يود اببؼاؿ أكنال
من الالزـ التطرؽ إىل التعريف ابلتحكيم كمصطلح عاـ ً

كمن كجهة نظر الفقو اإلسالمي كالقانوف الوضعي ،مث تقييده بدصطلح التحكيم ابؼايل
اثنينا.

عت اللغوم ،فهو :التجاء
عليو فالتحكيم اصطال حنا قد ال خيتلف معناه العاـ عن ابؼ ه

ابػصوـ إىل شخص آخر بؿايد للفصل فيما بينهم من ابػصومة برضاىم ،دكف اللجوء
إىل
ُُحممد بن أبضد األزىرم ابؽركم ،هتذيب اللغة ،برقيق :حممد عوض مرعب ) ،بتَكت :دار إحياء التًاث العريب ،ط،

ص َُ ،كينظر :زين الدين أبو عبدهللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم ،خمتار الصحاح ،برقيق:
ُ َُ َُُـ ( ،جَٕ ،

الشيخ حممد يوسف ) ،بتَكت -لبناف :ابؼكتبة العصرية ،طَُ ُُ ،ق ٗٗٗ/ـ ( ،صٗ ُٕٗ ،كابن منظور ،لسان
العرب ،جُُ ،ص .

ُُ الفيومي ،ال حدصباح الدنري ،ج ،صُُ.

ُُ بؾد الدين أبو طاىر حممد بن يعقوب فتَكز آابدم ،القاموس احمليط ،برقيق :مكتب برقيق التًاث يف مؤسسة الرسالة
،إبشراؼ :حممد نعيم العرقسوسي ) ،بتَكت -لبناف :مؤسسة الرسالة ،طُُُٗ ،قَُُ َُ /ـ ( ،ص َُُٗ .كينظر :أبو

القاسم بؿمود بن عمرك بن أبضد جار هللا الزبـشرم ،أساس البالغة ،برقيق :ابسل عيوف السود ) ،بتَكت -لبناف :دار

الكتب العلمية ،ط ،ق ٗٗٗ/ـ( ،ج ،ص َُُ.

ُ ُٕ
يبَ اللغة ،ج ،صُٗٗ ،كابن منظور ،لسان العرب ،جُُ ،صُُُ.
ينظر :األزىرم ،هتذٗ ح

ُٗ
ص َُ .كفتَكز آابدم ،القاموس احمليط ،ص َُُٗ.
ابن سيده ابؼرسي ،احملكم واحليط األعظم ،جَ ،
ُٗ
ص ُٕ.
ينظر :أبضد بـتار ،معجم اللغة العربية الدعاصرة )،عامل الكتب ،طُُٗ ،ق َُٗ َُ /ـ( ،جٕ ،

ُ َُ ينظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج ،صُٗ ،كالفيومي ،الدصباح الدنري ،ج ،صُُ.

ُُ
رد ابؼسألة ،أك القضية
القضاء ابؼختص يف تلك ابػصومة .فدكر ا﵁ َّكم فيو ،ىو ُّ
ابؼتنازع عليها إىل ابغق ،كبالتايل برقيق العدالة ،كمنع الظلم فيها .كقد عرفو الفقهاء يف الفقو
اإلسالمي ،بقوبؽم ،ىو ":تولية ابػصمت حاكنما ،حيكم بينهما"ُُ ،ىذا ما قاؿ بو
ابغنفية ،كمثلو قاؿ بو ابؼالكيةُُ كالشافعيةُُ كابغنابلةُُ كقد استفادت بؾلة األحكاـ
العدلية من تعريف الفقهاء لو ،كال سيما فقهاء ابغنفية ،كعرفتو أبنو ،ىو ":ابزاذ ابػصمت
آخر حاكنما برضامها؛ لفصل خصومتهما ،كدعوامها"ُُ.

التعريف الدختار يف رأي الباحث :ىو َّ
أف التحكيم عبارةه عن :نظاـ قضائي خا وص،
يتفق بدوجبو أطراؼ ابػصومة على اختيار طر وؼ اثل وث معهوود منو الصال يح ،للقياـ
غت عقديوة ،من
بتسوية ابؼانزعات اليت قد تنشأ ،أك نشأت بينهم ،عقديةن كانت ،أك َ
خالؿ قراور ملزوـ للطرفت يف ابؼسائل اليت جيوز حسيمها عن طريق التحكيم.
كبعد ىذا العرض لتعاريف التحكيم الفقهية ،كالقانونية ،يدكن بناء تعريف التحكيم
ابؼايل عليها كالذم ،ىو :تولية ابػصمت ،أك أكثر شخ نصا آخر بؿايندا؛ لفض
غت
ابػصومات ابؼالية اليت قد تنشأ ،أك نشأت بينهم ابلفعل ،تعاقديةن كانت أك َ
تعاقديوة ،عن طريق التحكيم مث إصدار قرار هنائي ملزوـ بؽم.
الدطلب الثاين :مفهوم مقاصد الشريعة
أف كلمة) مقاصد الشريعة( مكونةه ،كمركبةه من مضا وؼ كمضا وؼ إليو ،ينبغي أف
بدا ه

ييتعرؼ كنال

ُُ زين الدين بن إبراىيم بن حممد ابن بقيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط ،د .ت (،
ٕج ،صُُ ،كسعدم أبو جيب ،القاموس الفقهي لغةً واصطالح اً ) ،دمشق :دار الفكر ،طَُٗ ُ ،ق ٗٗٗ/ـ (،
صُٗ.
ُُ

ينظر :إبراىيم بن علي بن حممد ابن فرحوف ،تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناىج األحكام ) ،مصر :مكتبة

الكليات األزىرية ،طَُُ ُ ،قُٗٗ /ـ ( ،ج ،صُ.

ُُ ينظر :أبو زكراي بؿي الدين بن شرؼ النوكم ،منهاج الطالبني وعمدة الدفتني يف الفقو ،برقيق ،قاسم أبضد عوض،
) دار الفكر ،طُُُ ،قَُُ َُ /ـ ( ،صُُ.

ُُ عبد هللا بن أبضد بن قدامة ابؼقدسي ،الدغين  )،بتَكت -لبناف :دار الفكر ،طَُُ ُ ،ق ( ،جُُ ،صُُٗ.
ُُ بعنة مكونة من عدة فقهاء يف ابػالفة العثمانية ،لرلة األحكام العدلية ،برقيق :بقيب ىو ٍ
اكيت ) ،الناشر نور حممد
،كارخانو بذارت كتب ،آراـ ابغ ،كراتشي ( ،صُ.

ُُ
يتست الوقوؼ على التعريف
منهما على حدوة ،كمن حيث اللغة كاالصطالح ،حىت
ه
ابؼركب بؽا /ككاآليت:
الفرع األول :مفهوم الدقاصد لغةً
واصطالحا ً
أوال :الدقاصد لغةً
ً

ٍ
ابؼقاصد بصع ٍ
صد
ىمق ىصود ،كأصلها من الفعل الثالثي) ؽ ،ص ،د( يػىق ً
قىصندا ،ك ىضىر ىب ٍ
ٍ
يىضر يب ،كقد ييستعمل ىذا الوزف يف الزماف ،كابؼكاف،
ُُ
أف ىذه ابؼادة
كابؼصدر ابؼميي أي نضا .كبالرجوع إىل معاجم اللغة العربية  ،بقد ه

) قصد( كمشتقاهتا تستعمل بؼعاوف ،أمهها ىي:
ِ
وطلب الشيء ،وإتيانو .كما جاء يف ابغديث ":قصد يت لعثماىف
واألم،
ُ.
االعتمادُّ ،
ح
حت خرج إىل الصالة" ،كابؼراد" إنو جعل غاية القصد خركج عثماف" ،كطلبو

بعينو كإليو ،كيقاؿ قى ٍ
ىصد يت ٍ
قىصىدهي ،أم ىبكى ٍو يت ٍ
ىبكىوهُٗ.
ُ .العدل ،والتوسط بني الطرفني .يقاؿ قى ىصىد ابؼعيشةى ،كاقىت ىصىد ".كقى ىصىد
ط"ُ َُ ،كمنو قولو  ﴿:ىب ى يب تج﴾
األمر إذا مل ييجاكيز فيو ابغىدَّ ،كرض ىي ابلتىويس ً
يف ً
] لقماف:

ُُ ينظر :أبو نصر إبظاعيل بن بضاد ابعوىرم الفارايب ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،برقيق :أبضد عبد الغفور عطار،
) بتَكت :دار العلم للماليت ،طُٕ َُ ُ ،ق ُٕ ٗٗ/ـ( ،ج ،صُُ ،ُ -كجار هللا أبو القاسم بؿمود بن عمر الزبـشرم،

صٗ َُ ،ُٗ-كزين الدين أبو عبد هللا
أساس البالغة )،بتَكت -لبناف :دار الكتب العلمية ،ط ،ق ٗٗٗ/ـ( ،ج َ ،

لصَحاح ،برقيق :يوسف الشيخ حممد )،بتَكت :ابؼكتبة
حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر ابغنفي الرازم ،خمتار اٗ ح

العصرية ،طَُ ُُ ،ق ٗٗٗ/ـ( ،صُُُ ،كأبو عبدالربضن ابػليل بن أبضد الفراىيدم ،العني ،برقيق :عبد ابغميد
ىنداكم  )،بتَكت -لبناف :دار الكتب العلمية ،طُُُ ،ق َُُ َُ /ـ( ،ج ،صُُٗ .ُٗ-كابن منظور ،لسان العرب،
ٍ
ابغسيت أبو الفيض الزبيدم ،اتّج الِعروس ،جٗ ،صُ.-
ج ،صُُُ ،ُ-كمحمد بن حممد بن عبدالرزاؽ
البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب فضائل أصحاب النيب  ،ابب مناقب عثماف بن عفاف  ،ج ،صُُُُ،

برقم ،ُٗ:عن عركة  ،كابن حجر العسقالين ،فتح الباريٕ ،ج ،صُٗٗ ،برقم.ُٗ :
صُ.
ابن حجر العسقالين ،ابؼصدر السابقٕ ،جٕ ،

ُٗ ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،صُُُ ،كالزبيدم ،اتج العروس ،جٗ ،صُ.-
ُ َُ جار هللا الزبـشرم ،أساس البالغة ،ج ،صُٗ.

ُُ
ُُ
[ ،أم" تى َّ ٍ
كثت ىذا
وسط فيو بت اإلسراع كاإلبطاء"  ،كقد أكضح ابن َ

ط  ،كال
عت بقولو "امش مقتصندا ،مش ينا ليس ابلبطًيءً اليمىتػثىػب ً
ابؼ ه
ابلسريع ابؼفرط ،بل عدنال كسطنا بت بت"ُُ ،ككذلك قولو ﴿:ڦ ڦ﴾ ]
فاطر ،[ :أم" اسىتػ ٍ
ٍ
كالىقصىد
ىوت سيئاتيو ،كحسناتيو"ُُ ،كمنو أي نضا قولو ":
ٍ
الىقصىد
تبلغوا"ُُ ،كابؼ ٍ
عت" عليكم ابلقصد من األمور يف القوؿ كالفعل"ُُ ،كقاؿ الشاعرُُ:
أيته يومنا إذا قضى
على ابغكم ابؼ ً

قضيتو أف ال جيوىر ،كيقصيد ُ ُٕ.

كابؼ ٍ
عت ينبغي أف يعدؿ يف القضية ،كأف ال جيور.

ُُ

حست حممد بـلوؼ ،كلمات القرآن ) ،السعودية :ىيئة االغاثة اإلسالمية العابؼية ،د .ط ُُُ،ق ُٗٗ/ـ(

،صُُُ.
ُُ
كثت القرشي البصرم ،مث الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم ) ابن كثري( ،برقيق :حممد
أبو الفداء إبظاعيل بن عمر بن َ

حست مشس الدين ) ،بتَكت :دار الكتب العلمية ،طُُٗ ،ق( ،ج ،ص .

ُُ

يف ت ّفسري الكتاب العزيز ،برقيق :صفواف
أبو ابغسن علي بن أبضد بن حممد بن علي الواحدم النيساب ورم ،الوجيز ّ

عدانف داككدم ) ،دمشق ،بتَكت :دار القلم ،دار الشامية ،طُُُ ،ق( ،ص ،كبـلوؼ .ابؼصدر نفسو
،صُُٗٗ ،كينظر هبذا ابؼ ٍ
عت :أبو الربكات عبد هللا بن أبضد بن بؿمود النسفي ،تفسري النسٗٗيف) مدارك
التنزيل ،وحقائق التأويل( ،حققو كخرج أحاديثو :يوسف علي بدكم ،كرجعو كقدـ لو :بؿيي الدين ديب مستو) ،
بتَكت :دار الكلم الطيب ،ط ،ق /ـ ( ،ج ،صٗٗٗ.

ُُ
ح البخٗارٗيٗ ،كتاب الرقائق ،ابب القصد كابؼداكمة على العمل ،ج ،صُ ُُٕ،
البخارم ،صٗح حَي ح
برقم ،َٗٗ :عن أيب ىريرة .
ُُ
الدىلوم ابغنفي ،لدعات التنقيح يف شرح مشكاة الدصابيح ،برقيق:
عبد ابغق بن سيف الدين بن سعد هللا البخارم ً

تقي الدين الندكم ) ،دمشق -سوراي :دار النوادر ،ط،

ق/

ـ ( ،ج ،ص

 ،كمحمد األمت بن عبد

لقو ّل الدكتفى على سسن
هللا بن يوسف بن حسن األيرمي ،مرشد ذوي احلجا ٓواحلّاجة إىل َسسن بن ماجو وا ّ

الدصطفى ،مراجع بعنة من العلماء برائسة :اىشم حممد علي حست مهدم ) ،السعودية -جدة :دار ابؼانىج،
طُُٗ ،ق َُُٗ /ـ ( ،جُ ،صُٗ.

ُُ

ىذاف البيتاف للشاعر :أبو اللحاـ التىغليب حريث بن اللحاـ عمرك بن ابغارث بن مالك بن ثعلبة بن بكر بن حبيب بن

،صُ
عمر بن غنم بن تغليب بن كائل ،من شعراء العصر ابعاىلي .ينظر :دوان أيب اللحام التغلب ) ،د .ـ ،د .ط ،د .ت( ٕ

.

ُ ُٕ ينظر :ابعوىرم ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،ج ،صُُُ ،كالزبيدم .اتج العروس ،جٗ ،صُٗٗ .كابن
منظور ،لسان العرب ،ج ،صُُُ.

ُُ
ُ .استقامة الطريق .كمنو قولو  ﴿:ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ] النحل ،[ٗ :أم كعلى هللا
تبيت الطريق القاصد ابؼستقيم ابلرباىت ،كابغجج الواضحةُٗ.
ُ .القريب السهل .كمنو قولو  ﴿:ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ] التوبة:
]،
ُٗ
قاص ىد ة ه ،أم :ىينة
ليلة
اء
ؼ
اب
كبت
بيننا
ؿ
"يقا
ػ
ف
،
أم ":موضنعا قريبنا سهنال"
ً

الست ال تعب ،كال بطء"ُ َُ.
َ

ُ .االنكسار ،والطعن .يقاؿ قصد يت العود قصندا :كسرتو ،كانكسر الرمح :انكسر
بنصفت ،كقصده :طعنو فلم خيطئو ،كأصابو فقتلوُُ.

عت
يالحظ الباحث من خالؿ ما سبق من التعريف اللغوم للمقاصد؛ ه
أف أقرب ابؼ ه
للمعت االصطالحي للمقاصد ،ىو طلب
من تلك ابؼعاين اللغوية ابؼذكورة بؽا
ه

ابؼعاين ابؼقصودة كإتياهنا كاستحضاراى من التشريعات اإلسالمية.
اصطالحا
اثن ًاي :الدقاصد
ً

ابؼقاصد يف االصطالح ،عرفها الطاىر بن عاشور ،بقولو ":األعماؿ ،كالتصرفات

ابؼقصودة لذاهتا اليت تسعى النفوس لتحصيلها بدساوع شىت ،كربمل على السعي إليها
امتثانال"ُُ ،كعرفها أبضد الريسوين بقولو ":ىو ما تقصده ،كرتيد الوصوؿ إليو ،كىو مقصود
لك

ُٗ
كثت ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،صُُٗ ،كالطربم ،جامع البيان يف أتويل القرآنٕ ،ج ُٕ ،ص ُُٕ-
ينظر :ابن َ

ُ ُٕٗ ،كابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جُ ،صُُُ ،كالبيضاكم ،أن وار التنزيل وأسرار التأويل ،ج ،صُُُ ،كابن

حجر العسقالين ،فتح الباري ،جٗ ،صُٗ ،كمحمد مشس ابغق العظيم آابدم أبو الطيب ،عون الدعبود شرح سسن

أيب داود ) ،بتَكت :دار الكتب العلمية ،طُُُ ،ق ( ،ج ،صُُٗٗ.

صُ.
ُٗ الطربم ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،جُ ،صُ ُُٕ ،كينظر :القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآنُّ ،ٗ ،
ُ َُ ابعوىرم ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،ج ،صُُُ ،كالرازم ،خمتار الصحاح ،صُُُ ،كابن منظور .
لسان العرب ،ج ،صُ.
ُُ ينظر :ابعوىرم ،ابؼصدر السابق ،ج ،ص  ،كابن منظور ،ابؼصدر السابق ،ج ،صُُُ.
ُُ حممد الطاىر بن عاشور ،مقاصد الشريعة ِاإل ٓسالمية ) ،مصر -القاىرة :دار السالـ ،طُُُ ،ق َُُُ /ـ ( ،صُ.

ُُ
كلسعيك"ُُ.
واصطالح ا
الفرع الثاين :الشريعة لغةً
ً

أ الشريعة لغةً :تطلق على معاوف عدةُُ ،مثل :الطريقة ،كمورد الناس لالستقاء ،ككذلك

الدين،
الشرىعةي يف ً
مورد الشاربة ،كمرد اإلبل إىل ابؼاء ابعارم ،كغتَىا .كقد اشتيىق منها ً

كالشريعة ،كمنو قولو ﴿:ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ] ابؼائدة .[ٗ :كقولو  ﴿:ڳ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ] ابعاثية ،[ٗ :قاؿ الزبيدم" :كبظيت الشريعةي شريعة ن؛ تشبينها
بشريعة ابؼاء ،حبيث إف من شرع فيها على ابغقيقة ابؼصدكقة رك ىم ،كتطهر"ُُ.
الحاىي " ،فهي ":االئتمار ما ابلتزاـشرعو هللا العبودية
ب األنبياء"الشريعة اُُص ،طأك ً
"لعُ ُٕابد .ه من األكابؼقصود حكاـ البالشريعةيت جىنااء ،هبىوا ن هيب منالشريعة
اإلسالمية اليت أنزبؽا هللا على نبيو حممد .
علما ولقبا ،فهي ":الغاايٗت
ىذا ومفهوم مقاصد الشريعة
ً
اصطالحا وابعتباراى ً
ابؼستهدفة ،كالنتائج ،كالفوائد ابؼرجوة من كضع الشريعة بصلةن كمن كضع أحكامها
تفصينال"ُٗ،

ُُ أبضد الر ٍ
يست ،الفكر الدقاصدي قواعده وفوائده ) ،مصر -ابؼنصورة :دار الكلمة ،طَُ ُُ ،ق َُٗ َُ /ـ (،
صُ.
ُُ
ٍ
ىت عبد ا﵁سن سلطاف
ينظر :أبضد بن فارس بن زكراي القزكيت الرازم ،أبو ابغست ،لرمل اللغة البن فارس ،برقيق :ز َ
،
) بتَكت :مؤسسة الرسالة ،ط ،ق ُٗٗ/ـ( ،صُ ،كابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج ،صُُُ ،كابعوىرم ،الصحاح اتج
صُ ،كابن
اللغة َ
صُُ َُ ،ُٕ -كالرازم ،خمتار الصحاحُّ ،
وصحاح العربية ،ج ،ُٕ ُُ-ُُُ ،كالزبيدم ،اتج العروسَ ،ُ ،
صُ.
منظ ور ،لسان العرب ،جٕٗ ،

ُُ الزبيدم ،اتج العروس ،جُُ ،صُُٗٗ.
ُُ التهانوم ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون ،والعلوم ،ج ،صُٗ َُُٗ.

ُ ُٕ علي بن حممد بن علي الزين الشريف ابعرجاين ،التعريفات ،برقيق :بصاعة من العلماء ) ،بتَكت -لبناف :دار الكتب
العلمية ،ط،

ق/

ـ ( ،ص .

ُٗ الريسوين ،الّف َكر الدقاصٗ َّدٗيٗ قواعدهٕ ،وف ِوائحده ،صُ.

ُُ
أك ىي" الغاايت اليت كضعت الشريعة ألجل برقيقها بؼصلحة العباد"ُٗ .كابؼقصود
ابلغاية ماألجلو كجود الشيء ،كابؼراد ىنا مصاحل العباد سواء أكاف ذلك يف الدنيا أك
اآلخرة أك فيهمامنعا ،كسواء أكاف ذلك جبلب مصلحة أك دفع مفسدة ،فمقاصد الشارع ىي
برقيق ابؼصاحلكدفع ابؼفاسد اليت كضعت الشريعة من أجل برقيقها.
الدحبث الثاين :عالقة التحكيم الدايل مبقاصد الشريعة اإلسالمية
بعد تعريف التحكيم ابؼايل كمقاصد الشريعة من حيث اللغة كاالصطالح ،ينبغي
ييبت عليها ،عالقتها ابلتحكيم
االشارة السريعة ابؼوجزة إىل أمهية ابؼقاصد ،كي ه
ابؼايل ،كذلك سيكوف ضمن ابؼطلبت اآلتيت مها:
الدطلب األول :أمهية مقاصد الشريعة
أف هأم شريعة شرعها هللا لعباده ،كأرسل هبا رسلو عليهم السالـ؛ ٌّ
إن َُا
من ابؼعلوـ ه

ىي ترمي إىل غاايت ،كأسراور أراد هللا سبحانو ،برقيقها بؼصاحل العبادُ َُ ،كما قاؿ  ﴿:ی
ئج ئح ئم ىب ى يب بج بخ بم ىب ى يب تج تح
تفست ىذين اآليتت... ":ىذا كلو يوقع
تخ تم ﴾ ] الدخاف ،[ٗ-ٗ :قاؿ سيد قطب عند
َ
أف بؽذا ابػلق غاية فال عبث فيو ،كأنو قائم على ابغق فال ابطل فيو"ُُ،
يف النفس ،ه
ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴾ ] ابؼؤمنوف،[ُُ :
كقاؿ تعاىل ﴿:ے ے ۓ ِ
أم" أظننتم أ هان خلقناكم عبثنا ال بغكمة!"ُُ.
أف التشريعات السماكية ،كخاصةن الشريعة اإلسالمية مل تكن خاليةن
عليو -،كماداـ ه

من ابؼقاصد كالغاايت ،-فما ىي فائدة تلك ابؼقاصد للعباد؟ ،كىل يدكن االستغناء
عنها؟ يقوؿ

ُٗ

أبضد الريسوين ،نظرية الدقاصد عند اإلمام الشاطب ) ،الرايض :ابؼعهد العابؼي للفكر اإلسالمي،

طُُُ ،ق /
ُُٗٗـ ( ،صُٗٗ.
ُ َُ ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .
ظالل القرآن ) ،بتَكت -لبناف :دار الشركؽٕ ،ط ُُُُٕ ،ق ( ،ج ،صُُُ.
ُُ سيد قطب إبراىيم حست الشاريب ،يف ح
ٍ
ابعكت الشنقيطي ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،برقيق :مكتب
ُُ حممد األمت بن حممد بن ابؼختار
البحوث كالدراسات ) ،بتَكت :دار الفكر للطباعة كالنشر ،د .ط ُُُ،ق ُٗٗ/ـ ( ،ج.ُ ،

ُ ُٕ
إف علم ابؼقاصد علم عظيم حيتاجها الناس عامةن ،سواء أكانوا مفسرين ،أـ
الباحث ،ه
أصوليت ،فقهاء ،أـ مفتيت ،لكن مع اختال وؼ يف درجة ابغاجة ،كفي ىذا يقوؿ الريسوين":
قديدان قالوا :من عرؼ ما قى ىصىد ،اىف عليو ما كجد ،فاإلنساف حيث يقدـ على عمول،
كىو ال يدرم بؼاذا ىذا العمل ،كال يدرم النتائج اليت يسعى إىل بلوغها ،كالفوائد اليت يعمل
بعلبها ،كربصيلها ،كال يدرم قيمة ما ىو فيو ،كجدكل ما ىو بصدده ،ىذا اإلنساف عادنة ما
بتحت كاضطراب ،أك بكلول أك ملول ،أك بضجور كانقطاوع"ُُ.
يصاب يف عملو ،كسعيو
َ

كحينما ترجع إىل كتب العلماء الذين بؽم ابعه يف ىذا العلم ،يتضح لك أمهية معرفة

ىذا العلم ،كابغاجة إليو ،سواء على ابؼستول العاـ ،أك ابؼستول ابػاص.
أوال :أمهية معرفة الدقاصد ابلنسبة لعامة الدسلمني وحاجتهم إليو
ً
إف معرفة ابؼقاصد بؽا أمهيةه قصول للمسلم ،حىت كلو كاف أمينا؛
حقيقةن ه
كذلك ليكوف على قناعوة اتموة بدينو ،كشريعتة ،كيسعى جاىندا لاللتزاـ أبحكامها ،كيحذر
عن بـالفتها ،كحىت ال َّ
يدل عن بفارستها ،فابؼسلم حت كاف يعلم مقصد ما يكلف بو،
يكوف فعلو بؼا كلف بو أىوف ،كبالتايل يتفاىن عمره يف القياـ بو دكف اللجوء إىل التحايل،
كابؽركب عنو ،خبالؼ ما إذا كاف مل يعرؼ مقصد ما كلف بو ،فحينها تراه يتفنن يف
ابػالص منو ،كالتفلت عنو ،فهذه ىي طبيعة اإلنساف ،كابػليقة اليت جبل عليها ،ال
يعمل العمل دكف السؤاؿ عنو ،كعن الكيفية ،قاؿ تعاىل ﴿:ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾
]الكهف[ :؛ كبؽذا كاف الشارع قد علهل معظم ما كلف بو اإلنساف؛ كلكي يتضح األمر

أكثر ،سيورد الباحث بعض األمثلة على ذلك من الكتاب كالسنة منها ،قولو تعاىل﴿:ڭ ڭ
كبتُ لعباده حكمة ذلك كمصلحتو كاليت
ڭ ۇ﴾ ] البقرة [ٗ ٕ :فا ﵁ قد أمر ابلقصاص ه
ىي حفظ النفوس البشريةُُ ،ككذلك األمر ابلنسبة للوضوء كرتخيص التيمم ،فتجد أف هللا
قد عقب بقولو ﴿:ڍ ڍ
ڑ ڑ ک﴾ ]

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژژ

ابؼائدة ،[ :فبت أنو " ال يريد أف يعنت الناس ،كيحملهم على ابغرج كابؼشقة
ابلتكاليف؛ ٌّ
إن َُا
ُُ الريسوين ،الفكر الدقاصدي قواعده ،فوائده ،صُُ.
ُُ
صُ ُٕ.
ينظر :الريسوين ،الفكر الدقاصدي قواعده ،وفوائدهٕ ،

ُٗ
يريد أف يطهرىم ،كأف ينعم عليهم هبذه الطهارة ،كيقودىم إىل الشكر على النعمة،
اليست القو ًن"ُُ،
ليضاعفهابؽم كيزيدىم منها ،فهو الرفق كالفضل كالواقعية يف ىذا ابؼهنج
َ
كض ًُح لو ما جاء يف القرآف الكر ًن ،من َّ
أف
ككذا األمر بدفعالزكاة من األمواؿ ،فإذا" ي ه

ابؼ َّزَّكي يستفيد من زكاتوأبكثر بفا يستفيد آخذ الزكاة كقبلوَّ ،
كأف زكاتو طهارة لو كربكة
بؼالو ،كأنو يستحق هبا دعاءالرسوؿ كابؼؤمنتَّ ،
كأف ذلك جيلب لو السكينة
كالربضة ،كيجعل على بصتَةو من قولو ﴿:
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴾ ] التوبة ،[َُُ :كجعل على بصتَة من سائر ابؼصاحل اليت تتًتب
ُُ
شك َّ
غت ذلك من
أف موقفو
على أداء الزكاة ،فال َّ
سيتغت ،ه
كأف تطبيقو ستَتقي"  ،إىل َ
َ
األمثلة القرآنية ابؼبينة للغاايت ،كابؼصاحل ،كابغكم من تشريعاتو يف سائر التكاليف.
كىكذا بذد أي نضا َّ
أف السنة النبوية مليئةه بذكر كبياف الغاايت كاألسرار اليت من
أجلها شرع ابغكم ،يكتفي الباحث بذكر مثاوؿ كاحد كىو أنو قد شجع ابؼؤمنت على
ا﵁افظة كابؼواظبة على الصلوات يف أكقاهتا بذكر ابؼقاصد كابغكم ابؼكنونة فيها

بقولو  ":أرأيتم لو َّ
كل يووـ ىٍبط نسا ما تقوؿ ذلك ييبقي
أف هننرا بباب أحدكم يغتسل فيو َّ
من درنو؟ قالوا ال يػيبٍ ًقي من دىرنو شيئنا ،قاؿ فذلك مث يل الصلوات ابػ ٍ
س يدحو
م
ً
ً
ً
هللا هبن ابػطااي"ُ ُٕ.
ىذا كإف كاف على االنساف االطاعة كاالنقياد ألمر هللا دكف السؤاؿ قاؿ  ﴿:ئو
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ] األنبياء[ :؛ إاله َّ
أف هللا قد أراد من االنساف أف يكوف مطينعا عن

أف االطاعة عن علوم بذعلو أكثر ثبانتا على الطاعة دكف العكس ،كبؽذا بقد
علوم؛ ذلك ه

أف هللا
ه

قد ذـ -يف كتابو العزيز -الذين يقلدكف اآلابء كيفعلوف ما فعلوا دكف االستفسار

عن حقيقة فعلهم قاؿ

حكاية ن عن الذين أعرضوا عن منهج الرسل ﴿:

ُُ سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،صُٗ َُ.

ُُ
صُ َُ.
أبضد الريسوين ،مدخل إىل مقاصد الشريعة ) ،مصر :القاىرة ،دار الكلمة ،طُُُ ،ق َُُُ /ـ (َ ،

ُ ُٕ متفق عليو ،البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،ابب الصلوات ابػمس كفارة ،ج ،صُُُ ،برقم:
ُُٗ ،عن أيب ىريرة  ،كمسلم بن ابغجاج أبو ابغست النيسابورم ،صحيح مسلم ،برقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،
)بتَكت :دار إحياء التًاث العريب ،د .ط ،د .ت ( ،كتاب ابؼساجد كمواضع الصالة ،ابب ابؼشي إىل الصالة
بسحى بو ابػطااي ،كرتفع بو الدرجات ،ج ،صُُُ ،برقم ،ُٕ ُ:عن أيب ىريرة  .كاللفظ بؼسلم.

ُٗ
ٱٻ

ٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺ

ٿ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ] البقرة[َُ ٕ :؛ حيث إنهه م احتجوا بؼا ىم عليو من الشرؾ ابالقتداء
األعمى آلابئهم دكف أ م بسعنُٗ؛ كاآلية ٍ
كإف كانت يف أمر العقيدة-؛ َّ
ألف التقليد يف
ه
العقيدة ال جيوز كما ذىب إليو بصهور العلماء -هإال أ نهو يدكن ٍ
أف يتناكؿ ابعوانب األخرل

من الشريعة ،فالذم أسلم عن علم كقناعة عابؼ ان ابألسرار كالغاايت ابؼكنونة يف) الصالة
،كالزكاة ،كالصياـ ،كابغج( كاف لو من الثبات على إسالميتو ما ال يكوف عليو الذم قد أسلم
عن تقليد آابئو.

إذف الذم يفرؽ بت ىذا كذاؾ ،ىو معرفة األسرار كالغاايت اليت كضعت الشريعة ألجل
برقيقها بؼصلحة العباد كاهلل تعاىل أعلم.
اثنيا :أمهية معرفة الدقاصد ابلنسبة للمجتهد وطالب العلم والباحث العلمي
إذا كاف معرفة مقاصد الشريعة بؽا ىذا النوع من األمهية ابلنسبة لعامة الناس ،فما
ابلك ابلنسبة للمجتهدين كطالب العلم ،كالباحثت! ،فهؤالء بؽم حاجة ماسة إىل معرفة ىذا
العلم ابعليل؛ كذلك من حيث إ ههنا تعينهم على التدريب يف توسيع آفاؽ علمهم كاجتهاداهتم،
يتُ بؽم
كإبداعهم يف بؾاؿ حبوثهم ،كعدـ التجميد يف األمور االجتهادية ،كتيب ه
األىداؼ السامية اليت ترمي إليها الشريعة اإلسالمية يف األحكاـ ،كما كتوضح بؽم الغاايت
اليت جاءت هبا الرسل عليهم السالـ ،فيستطيعوا أف يعملوا أبقصى طاقاهتم بػدمة اإلسالـ
كابؼسلمت ،كيبدعوا فيما جيتهدكف فيو من اختصاصاهتمُٗ ،فتقريبنا تتوقف عملهم-
كخاصة اجملتهد -على معرفة ابؼغزل كاألسرار ابؼكنونة يف النصوص الشرعية يف أغلب
األحياف؛ إذ َّ
أف  ":علم ابؼقاصد الشرعية ،ىو العلم الذم تستمد منو الشريعة قوة ثباهتا يف
كجو ابؼتغتَات اليت تطرأ على الواقع من حت آلخر ،بسبب ازدايد حاجات الناس كبذديد
مطالب اجملتمع ،كما أنَّه ا تستقي منو ميزة صالحها لكل عصر كمصر"ُ َُ ،فاجملتهد ،ىو الذم
يبحث عن ابغكم ابؼانسب للطارئة أك

ُٗ سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،صُ.
ُٗ ينظر :الرماين ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،صُُ.
ُ َُ
ص َُ.
ابن زغيبة ،الدقاصد العامة للشريعة اإلسالميةَٕ ،

ُ َُ
النازلة اليت ىو بصدد البحث عنها ،فهو إذف حيتاجها يف معرفة األحكاـ الشرعية الكليةكابعزئية
من أدلتها األصلية كالفرعية ،كفهم النصوص ،كتفستَىا بشكل صحيح عند تطبيقهاعلى الواقع،
عت ابؼقصود ،إضافة
كأيض ان يف برديد مدلوالت األلفاظ كمعرفة معانيها ،لتعيت ابؼ ه
إنىل ذلكَّ ،
فإف معرفة ابؼقاصد تعت اجملتهد على التًجيح عند تعارض األدلة ،كالرجوع إليها

عندفقداف النص على ابؼسائل كالواقع ابعديدُُ ،ككذلك صحة التنزيل كسالمتو ،ككذا
العدؿ فيو كضبطو.
كبؽذا بذد َّ
أف بعض العلماء قد اشتًطوا معرفة ابؼقاصد الشرعية شرط ان أساس

ينا يف الذم يتصدل لالجتهاد أم) اجملتهد(.

فهذا اإلماـ أبو إسحاؽ الشاطيب جعل شركط اجملتهد بؾمتعة ن يف أمرين مها :معرفة
ابؼقاصد أكال ن ،كحسن تنزيلها كاستعمابؽا يف مواضعها اثين ان .قاؿ ربضو هللا":
َّ
إنُ َُا برصل درجة االجتهاد بؼن اتصف بوصفت :أحدمها :فهم مقاصد الشريعة على
كمابؽا ،كالثاين :التمكن من االستنباط بناء ن على فهمو فيها"ُُ ،مث قاؿ" فاذا بلغ
اإلنساف مبلغ ان ،فهم عن الشارع فيو قصده يف كل مسألة من مسائل الشريعة ،كفي كل ابب
من أبواهبا ،فقد حصل لو كصف ،ىو السبب يف تنزلو منزلة ابػليفة للنيب يف التعليم كال
فًتيا كابغكم بدا أراه هللا"ُُ .إن ذا ":فالصفة ابغقيقية اليت تؤىل صاحبها ألف ينوب عن غتَه،
خبت ان بدقاصده ،على ابعملة كعلى التفصيل"ُُ .كإىل ىذا
كيتكلم اببظو ،ىي أف يكوف َ
كعالؿ الفاسيُُ ،كغتَهما.
ذىب كل من الشيخ حممد الطاىر بن عاشورُُ ه
فمقاصد الشريعة ليست بؾرد مرجع اثنوم ،أك مرجع خارجي ،يرجع إليو لالستئناس

بو إىل جانب مصادر التشريع األصلية ،بل ىي من صميم تلك ابؼصادر ،كىي العنصر ا﵁ورم
الثابت فيها كفي خلوداى.
ُُ ينظر :الرماين ،ابؼصدر نفسو ،صُ.
ُُ الشاطيب ،الدوافقات ،ج ،صُُ.ُ-
ُُ ابؼصدر السابق نفسو ،ج ،ص.
ُُ الريسوين ،نظرية الدقاصد عند اإلمام الشاطب ،صُُٗٗ.
ُُ ينظر :ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،صُ.
ُُ ينظر :عالؿ الفاسي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ،صُُُ.

ُُ
كيستخلص الباحث بفا سبق َّ
أف ابؼقاصد ال يدكن االستغناء عنها ابلنسبة للفقيو
كال لألصويل ،بل َّ
إف الفقيو ال يدكن أف يتًشح بؼ رتبة االجتهاد حىت يكوف مقاصداي
ن ،كما كينبغي أف يكوف فاهم ان بؼقاصد الشارع العامة من تشريع األحكاـ ،كأف

خبت ان بدصاحل الناس كأحوابؽم كأعرافهم كعاداهتم حىت ٕيستطيع أف يصدر حكمو
يكوف َ

غت ذلكُ ُٕ.
على الوقائع اليت ال نصر فيها ابلقياس أك االستحساف أك َ

ت عرضو من موجز حوؿ أمهية ابؼقاصد كمدل حاجتنا إىل فهمها كمعرفتها
بعدما ه
،كتطبيقها يف كل بؾاالت ابغياة ابلنسبة للعامة كابػاصةَّ ،
كأف ابؼقاصد الشرعية ال
يدكن االستغناء عنها حباؿ من األحواؿ ،ينبغي أف يتػىوضَّح عالقةي مقاصد الشريعة

يتم اإلشارة إليو يف ابؼطلب اآليت.
االسالمية ابلتحكيم ابؼايل كىذا ما ُّ

الدطلب الثاين :عالقة التحكيم الدايل مبقاصد الشريعة اإلسالمية

يعترب التحكيم أحد أىم كسائل برقيق مقاصد الشريعة االسالمية؛ لذا سييتناكؿ
ابؼوضوع من حيث بيا يف تلك العالقة بينهما ككيفية برقيقو للمقاصد.
أف بؼقاصد الشريعة اإلسالمية الدكر األساس يف ضبط التحكيم كوسيلة
من الواضح ه

لفض ابؼانزعات ابؼالية كاألسرية كغتَىا من القضااي العالقة اليت خرجت من مضموهنا
الشرعي ،كذلك أف مقاصد الشريعة بروـ حوؿ كليات شرعية قطعية يف مفاداى العلمي أبدلة
مستقرأة من الكتاب كالسنة النبوية ،كىذه الكليات متمثلة يف الضركرايت ابػمس اليت ىي
)الدين ،النفس ،النسل ،العقل ،ابؼاؿ( ،ككل من ىذه الضركرايت بؽا فلسفتها يف حفظ
كجوداى كاليت اصطيل ىحت من قبل األصوليت كالغزايل كالشاطيب كآخرين حبفظها من جانيب
الوجود كالعدـ ،كالقصد من حفظ تلك الضركرايت من جانب الوجود أم اإلبقاء على ما
استيوج ٍ
ىدت من أصووؿ عباديوة كأركاف اإليداف كاإلسالـ ،كقواعد معامالتية من البيع
ً
كالنكاح كعقود العالقات كابؼعامالت ،كمناىج مفاىيمية لتلك األصوؿ كالقواعد،
ككسائل تعريفية اصطالحية بؽا ،كالدعوة إليها كالعمل على بسكينها كإعمابؽا ،أما
حفظها من جانب العدـ فهو درء ما خيرمها كيعمل ألجل

ُ ُٕ ينظر :عبد هللا بن بيو ،عالقة مقاصد الشريعة أبصول الفقو ) ،مؤسسة الفرقاف للتًاث اإلسالمي ،د .ط،

ُُُ ُٕقَُُ َُ /ـ ،صُٗ .كمحمد زكراي الربديسي ،أصول الفقو )،مصر -القاىرة :دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،د .ط ،د
.

ت (،صُ ُُٕ.

ُُ
إضعافها كالنيل منها حبدكد مزجرية ككسائل اتقائية كمناىج تعريفية بؽا.
كبدا أف التحكيم لو بؾاالتو يف األمور ابؼالية كاألسرية كعقود ابؼعامالت
بشكل عاـ ،فإفلكول أصلو الضركرم الضابط لو ،فإذا كاف التحكيم يف أمر األسرة فضابطو ينربم
يف ضرك رةالنسل كالعرض ،كإذا كاف يف أمر عقود ابؼعامالت بشكل عاـ فضابطو يكمن
يف ضركرة النفسكالنسل كالعقل ،كإذا كاف يف أمر البيع كالشراء كالتجارة كنظاـ اإلرث ككل ما
لو صلة هبا فضابطها ىو ضركرة ابؼاؿ.
كالتحكيم بقسميو القضائي كابؼدين خادماف لضركرة ابؼاؿ من جانيب الوجود
كالعدـ ،فالتحكيم القضائي حافظ لضركرة ابؼاؿ من جهة العدـ؛ ألنو يدفع الضرر الواقع
على ابؼاؿ بسلطة القضاء كقوة السلطة ،كالتحكيم ابؼايل حيفظ ابؼاؿ من جانب
الوجود؛ ألنو يبقي ابؼاؿ بت أيدم أىلو ،كيدفع ضغائن القلوب اليت بركر صفو َّانء ابؼاؿ
ابلتدافع الباطل كعن طريق دفع ابػصوـ بطريقة رضائية بت أطراؼ القضية بدكف التحكم
إىل القضاء الذم كإف يكن لو صولتو يف حفظ حقوؽ العباد ابؼالية كغتَىا؛ فإنو فيو ما
يضعف ىيبة صلة األرحاـ ،كلت جانب القرابة عن طريق حد القضاء الفاصل بت ابؼانزعات
بدكف مراعات جانب الرحم كالقرابة يف األمر.
أف أحد
إذف فهناؾ ترابط قوم ككثيق بت مقاصد الشريعة كالتحكيم ابؼايل؛ ذلك ه

أىم مقصد من مقاصد الشريعة ،ىو حفظ ابؼاؿ ،سواء كاف من حيث الوجود أك من حيث
العدـ ،كابؼقصود بذلك ،ىو" :حفظ أمواؿ األمة من اإلتالؼ ،كمنٗ ابػركج إىل أيدم
غت األمة بدكف عوض ،كحفظ أجزاء ابؼاؿ ابؼعتربة عن التلف بدكف عوض"ُٗ،
َ

كىذا ما يقصد بو من مهمة التحكيم ،فمن أىم مهمة التحكيم ،ىو منع االعتداء على ابؼاؿ،
كربقيق العدالة بت ابػصوـ ،كالوصوؿ إىل ابغق يف التقاضي.
كحفظ ابؼاؿ يكوف من ابؼقاصد الضركرية من جانبت
مهاُٗ:
األول :جانب الوجود ،كذلك اببغث على الكسب ،كطلب الرزؽ ابلطرؽ كالوسائل
ابؼختلفة
ُٗ ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،صٗٗٗ.
ُٗ ينظر :اليويب ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية ،صُٗ كما بعداى ،كأبضد بن عبدهللا بن حممد
ص ُٕ كما بعداى.
الضوحيي ،ضوابط االجتهاد يف الدعامالت الدالية الدعاصرة ) ،د .ـ ،د .ط ،د .ت (ِٕ ،

ُُ
ابؼشركعة ،كالزراعة ،كالتجارة ،كالصناعة ُٕ َُ.
الثاين :من جانب العدـ ،كحفظ ابؼاؿ من ىذا ابعانب يكوف أبمور عدة منها:
أ -برر ًن االعتداء على األمواؿ ،فنهى الشريعة اإلسالمية أف أيكل أحد ماؿ أحد من الناس؛
إال بتًا وض منو كطيب النفس ،قاؿ  ﴿:ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ِڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
ڄڄڄڃڃ
﴾ ] النساء .[ :كجو الداللة ،ىو :كما قاؿ اإلماـ ابعصاصَّ ،
إف ىذه اآلية عامة يف
الغت ابلباطل كأكل ماؿ نفسو
النهي فػ" :انتظم ىذا العموـ النهي عن أكل ماؿ َ
ابلباطل كذلك َّ
الغت كماؿ نفسو… فقولو
ألف قولو تعاىل):أموالكم( يقع على ماؿ َ
تعاىل ):ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل( هني لكل أحد عن أكل ماؿ نفسو كماؿ غتَه
الغت ابلباطل
ابلباطل .كأكل ماؿ نفسو ابلباطل إنفاقو يف معاصي هللا؛ كأكل ماؿ َ

ُٕ َُ

ينظر :أبضد بن عبدالرحيم بن الشهيد كجيو الدين ابؼعركؼ بػ) الشاه كلي هللا الدىلوم( ،حجة هللا البالغة،

بريق :السيد سابق ) ،بتَكت -لبناف :دار ابعيل ،طُُُ ،ق َُُ َُ /ـ ( ،ج ،ص َُ ،كمحمد بن أيب بكر بن عبد القادر

الرازم ،حتفة الدلوك ،حتقيق :عبد هللا نذير أبضد ) ،بتَكت :دار البشائر اإلسالمية ،طُٕ ُُ ،ق( ،صُُٗٗ .ىذا كقد
ذكر ابن ٍ
جيىزم أنواع ابؼكاسب كقسمو إىل قسمت مها:
بغت عوض كىو :أربعة أنواع ،كىي:
األكؿ :كسب َ

أ .ابؼ َاتث فإف كاف ابؼيت كسبو من حالؿ ،فهو حالؿ للوارث إبصاعان كإف كاف كسبو من حراـ فاختلف ،ىل
حيل للوارث أـ ال؟.

ب .الغنيمة.
كغت ذلك.
ج .العطااي كابؽبة كابغبس َ

د .ما مل يتملكو أحد كابغطب كالصيد كإحياء ابؼوات.
الثاين :الكسب بعوض ،كىو ينقسم إىل األنواع األربعة اآلتية:
أ .عوض عن ماؿ كالبيع.
ب .عوض عن عمل كاإلجارة.
ج .عوض عن فرج كالصداؽ .د .عوض عن جناية كالدايت .ابؼصدر :حممد بن أبضد بن جزم الكليب الغرانطي ،القوانني
الفقهية ) ،د .ط ،د .ت ( ،ج ،صُ.

ُُ
قد قيلكالبخس يف،و كجهاكالظلمف : ،أحكقاؿد مهاابن :ما قاعباسؿ ،ال ي س هد ًُ ُّم
اببغت ،عوضكالقمار" ُُٕ ُُٕ،
كابغسن ، ،ىوكىو ":أفأف أيكل أيكلو ابل ر َ

،

حيل ىمايؿ امروئ مسلوم إاله عن طًيب نىف و س" ُُٕ .كجو الداللة،
كقاؿ  ":ال ُّ
كأف ىذا ال جيوز شرنعا إال
الغت ،ه
ىو ه
أف ىذا ابغديث يدؿ على برر ًن أكل أمواؿ َ
الغت ،كمقصد الشارع
ابلتًضي ،كطيب النفس؛ ه
ألف ذلك يعترب اعتداءن على أمواؿ َ
ىو حفظ تلك األمواؿ من االعتداء عليها.
ب -تشريع العقوابت ،كابغدكد ابؼتعلقة اببؼاؿ:
فلقد سن التشريع اإلسالمي للحفاظ على ابؼاؿ ،بعض العقوابت الرادعة عن تفويت
الغت كإتالفو ،منها:
ماؿ َ

أوالً :إجياب قطع يد السارق عند الس رقة ُُٕ ،كقد حرـ اإلسالـ السرقة ،حفظان ألمواؿ

ُُٕ
فيو مراىنة .كاصطال نح ا ،ىو :كل لعب يشتًط فيو غالبنا من ابؼتغالبت
ال ًقماير لغة ن :مصدر قامر ،كىو :كل لعب ً

شيئنا من ابؼغلوب .ينظر) :ابعرجاين ،التعريفات ،صُٗ ُٕٗ ،كبؾمع اللغة العربية ابلقاىرة )إبراىيم مصطفى /
أبضد الزايت  /حامد عبد القادر  /حممد النجار( ،معجم الوسيط) ،دار الدعوة ،د .ط ،د .ت (،ج ،صٗ ُُٕٗ.

ُُٕ

البخس لغةن :النقص ،كمنو قولو  ﴿:بج بح بخ بم ىب﴾ ] ،ابعن ،[ ُّ:أم فال خيشى نق نصا من ثواب عملو،

كاصطال حنا ،ىو :نقصاف ابغق كالقيمة ،أك ىو نقص الشيء على طريق الظلم .ينظر ):زين الدين حممد ابؼدعو بعبد
الرؤكؼ بن اتج العارفت بن علي بن زين العابدين ابغدادم مث ابؼانكم القاىرم ،التوقيف على مهمات التعريف)،
ص ُٕ(.
ص ،كالزبيدم ،اتج العروس،جُٕ ،
القاىرة :عامل الكتب ٗ عبد ابػالق ثركت ،طَُ ُُ ،ق َُ ٗٗ/ـ (ِٕ ،

ُُٕ أبضد بن على أبو بكر الرازم ابعصاص ابغنفي ،أحكام القرآن ،برقيق :عبدالسالـ حممد علي شاىت ) ،بتَكت -ل ٕبناف:

دار الكتب العلمية ،طُُُ ،ق ُٗٗ/ـ ،(.ج ،ص .ُُ-
ٍ
القطت البغدادم ،سنن الدار ِق حَ ِطني ،برقيق :السيد عبد هللا اىشم يداين ابؼدين) ،
ُُٕ علي بن عمر أبو ابغسن الدار
بتَكت :دار ابؼعرفة ،د .ط ُُّٗ،ق ُُٗ/ـ( ،كتاب البيوع ،ج ،صُ ،برقم ،ُٗ:عن أنس بن مالك  .كابغديث
صحيح .ينظر :ابن ابؼلقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أبضد الشافعي ابؼصرم ،البدر الدنري يف ختريج
األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري ،برقيق :مصطفى أبو الغيط ،كعبدهللا بن سليماف كياسر بن كماؿ) ،
الٕسعودية -الرايض :دار ابؽجرة للنشر كالتوزيع ،طُُُ ،ق َُُ َُ /ـ( ،ج ،صُٗ.ُُٗ-

ُُٕ
كست" ،كاصطال حنا بدعنااى العاـ ،أم دكف النظر إىل
السرقة لغةً كما قاؿ ابن فارس ،ىي ":أخذ شيء يف خفاء ً
الغت على كجو ابػفية كاالستتار" ،أما عند
موجب القطع ،فهي قريبة من ابؼ ه
عت اللغوم ،كاليت ىي ":أخذ ماؿ َ

الفقهاء ،فهي" :أخذ البالغ العاقل ابؼختار ابؼلتزـ ألحكاـ اإلسالـ ،نصاابن من ابؼاؿ -قدر عشرة دراىم مضركبة،

أك ربع دينار -بقصد=

ُُ
الناس ،كجعل حداى

قطع يد السارؽ ،بشركطو ابؼبينة ،يف كتب الفقو.

قاؿ  ﴿:ٺ ٺ ٺ

ٿٿٿٿ

ٹٹ ٹ

أف هللا أمران بقطع يد السارؽ
ڤ ڤ ڤ ﴾ ] ابؼائدة ،[ٗ :فدلت اآلية الكريدة على ه
عقوبةن لو على فعلو ،كال يكوف مثل ىذا العقاب إال على فعل بؿرـ.

ُُٕ
الغت عن ىذا الطريق ،ابلكتاب ،كالسنة،
اثنيا :عقوبة الغاصب  .كلقد حرـ اإلسالـ أخذ ماؿ َ

كاإلبصاع ،فمن الكتاب قولو ﴿:ٹ ڤ
﴾]

ِڦ

ڦ

ڦ

ڤ ڤ ڤ

ڦ ڄ

ڄ

ڄ ڄ

ڃ

النساء ،[:فمن بت أنواع أكل األمواؿ ابلباطل الغصب؛ ألنو ال يوجد فيو ر نضا ،فهو
سلبٕ ،كنهب ،كمن السنة قولو  ":من ظلم ًش ٍ
طيوقىو يوـ القيامة من سبع
بػنرا األرض ه
أرضت" .كقد "أبصعوا على برر ًن الغصب" .
اثلثا :ضمان الدتلفات

بتُ الفقهاء ىذه األمور مفصنال يف كتب الفقو بفا ال بؾاؿ ىنا لذكراى كمن
كلقد ه

أراد االستزادة فعليو الرجوع إىل كتب الفقو.

إف حفظ ابؼاؿ يكوف بدنع الضرر عليو كبتنميتو ،كفي ىذا يقوؿ ابن
يرى الباحث ه
=سرقتو من حروز مثلو ،ال شبهة لو فيو" ابؼصدر :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج ،صُُُ ،كابعرجاني ،التعريفات،
صُُٗٗ ،كنزيو بضاد ،معجم الدصطلحات الدالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ) ،دمشق :دار القلم،
طَُٗ َُ /ُُٗ ،ـ ( ،صُُ.

ُُٕ
بغت إذف مالكو
متىقووـ بؿتًوـ َ
الغصب لغ ًة ،ىو" :أخذ الشيء ظلمان كقهران" كاصطال حنا ،ىو ":أخذ ماوؿ ه
ٍ
صُ ،كابن منظور ،لسان
دكف خيفيىو ة" ،ابؼصدر :األزىرم .هتذيب اللغة ،جٗ ،ص ،كالفراىيدم ،العني ،جٕ ،

ص ُُُٕٗٗ ،كابعرجاين ،التعريفات.ُ ،
العرب ،جٕ ،

أبضد بن حنبل ،مسند اإلماـ أبضد ،حديث السيدة عائشة رضي هللا عنها ،جُ ،صُُٗ ،برقم ،ُُُ :عن أبي

صُُ ،ُُٕ -كابغافظ نور الدين علي بن أيب بكر
سلمة  ،كاسناده صحيح .ينظر :ابن ابؼلقن .البدر الدنري ،جٕ ،

ابؽيثمي ،بتحرير ابغافظت ابعليلت :العراقي كابن جحر ،لرمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ،بتَكت -لبناف :د .ط َُٗ ُ،ق
ٗٗٗ/ـ ( ،جٗ ،صُُ ،برقم. ٕ :

ٍ
ابعويت ،أبو ابؼعايل ،ركن الدين ،ابؼلقب إبماـ ابغرمت ،هناية
ُٕٗ عبد ابؼلك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد
الدطلب يف دراية الدذىب ،برقيق :عبد العظيم بؿمود ال هديب ) ،دار ابؼهناج ،طُُٗ ،قُٕ َُ َُ /ـ (ٕ ،ج،
صُُٗٗ.

ڃ

ُُ
كالة أمور األمة كمتصريف مصابغها ،النظ ٕير يف حفظ األمواؿ العامة
عاشور ":فحهق على ه
سواء تبايدبؽا مع األمم األخرل ،كبقائها بيد األمة اإلسالمية" ،كفي كال ابغالتت يكوف

للتحكيم دكر يف برقيق ىذا ابؼقصد ،فمن حيث منع ابغاؽ الضرر اببؼاؿ إنو يكوف
مانع منو ،بسبب ما يداتز بو من سرعة الفصل يف النزاع ،كسهولة اإلجراءات ،كقلة النفقات
،كأما من انحية تنمية ابؼاؿ بذد أي نضا ،إنو يداتز جباذبية فعالة يف كسب ثقة
ابؼستثمرين ،كجذهبم إىل البالد .
يشت الباحث إىل أىم مقاصد الشريعة يف ابؼاؿ كعالقتها ابلتحكيم ،كاليت ىيٗ َُ:
عليو َ

مر بنا ذكره آن ًفا
أوالً :مقصد حفظ الدال ومنع االعتداء عليو وقد َّ

اثنيا :مقصد التداول والرواج فٗي األموال ،كىو كما قاؿ ابن عاشور" :دكراهنا بت أيدم

أكثر من يدكن من الناس بوجو و حوق "ُٗ ،كلقد ذكر اإلسالـ لتحقيق ىذ ابؼقصد كسائل
منها:
أ-

منع اكتناز األمواؿ كاحتكاراى.

ب -برر ًن الراب.

ج -منع القمار كابػدع ،كالغش يف ابؼعامالت.
أف ركاج ابؼاؿ مرتبط يف بعض األحوؿ،
فبالنظر إىل زمننا الذم نعيش فيو بقد ،ه

إف معظم الدكؿ تشتًط التحكيم
كفي بعض اجملتمعات كالدكؿ بقانوف التحكيم؛ حيث ه
كوسيلة لفض ابؼانزعات اليت قد بردث ،أك حدثت نتيجة تنفيذ العقود بينها ،فالشخص

ابؼستثمر ينبغي عليو أف يتعامل ابلقوانت ابؼطبقة يف الدكلة اليت يستثمر ىو فيو،
أك الشخص الذم ىو يتعامل معو يف دكلة االستثمار.
إف الكياانت االقتصادية اليت ترغب يف دخوؿ دكلة
ىذا من جهة كمن جهة أخرل ،ه

معينة لالستثمار عادنة ما تطلب منها أف تشتًط التحكيم كوسيلة لفض النزاع بينهما ،فإذا
رفضت الدكلة اشتًاط التحكيم ،ينسحب ىذا الكياف االقتصادم ابؼستثمر من تلك

ُٕٗ
صُ.
ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالميةٕ ،

ٗ َُ ينظر :يوسف العامل ،الدقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ،صُٗ ،كما بعداى ،كابن زغيبة ،مقاصد الشريعة اخلاصة
ابٗلتصرفات الدالية ،ص َُُ ،كما بعداى ،كالضوحيي ،ضوابط االجتهاد يف الدعامالت الدالية الدعاصرة ،صُ َ.ٕ-

ُٗ ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،صُُُ.

ُ ُٕ
الدكلة؛ كبؽذا من الصعب على أم دكلة تطمح يف النهوض االقتصادم كركاج األمواؿ
،رفض شرط التحكيم من الكياف االقتصادم ،بل كتقبل بشركط بؾحفوة يف سبيل ركاج
أف الدكؿ العربية كاالسالمية تتسارع يف
األمواؿ يف أراضيها كبت شعبها؛ كلذلك بقد ه
االنضماـ لالتفاقيات الدكلية بشأف التحكيم ،هبدؼ االستفادة من االقتصاد العابؼي

،كخربات الشركات العابؼية ،أك ابػارجية ،كاليت كانت ترفض العمل مع أم دكلة
دكف موافقتها على اللجوء للتحكيم الدكلي يف حاؿ نشوب خالؼ بت الشركة كالدكلة.
فالتحكيم لو عالقة قوية بركاج األمواؿ كازدايداى يف بالد ابؼسلمت؛ إذ بو يدكن
للدكلة أف بذلب ابؼستثمرين كتعقد معهم العقود االستثمارية ،كاليت ترجع ختَاهتا على

كتوفت الوظائف ،كالقبض
البالد كالعباد ،كربقق هبا عدة مقاصد شرعية ،كرغدة يف العيش،
َ
على البطالة ،كاالىتماـ اببػدمات التعليمية ،كالصحية ،كاألمنية ،كغتَىا .كالتحكيم يزيل

العوائق عن االستثمار كما يتعلق بو من بـاكؼ يف حاؿ نشوء النزاع ،كبو تسهل العديد

من اإلجراءات عند النزاع ،كىذا مقصد من مقاصد الشريعة كما قاؿ  ﴿:ۈ ۈ ٷ
ٖۋ ِِ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾ ] البق رة:
[ ،قاؿ ابن عاشور يف ىذه اآلية دليل" على أمهية إدارة التجارة يف نظر الشريعة ،حىت
رخصت يف ترؾ االشهاد ا﵁ثوث عليو حر نصا على نفي العوائق عنها .كمن الشواىد يف
ذلك أف العرب كانوا حيرموف التجارة يف ابغج إذا دخل شهير ذم ابغجة أسواقهم :بؾىنة
كذا اجملاز كعكاظ .ككانوا يقولوف بؼن يتجر يف العشر من ذم ابغجة ،ىؤالء الداج
كليس اببغاج .فأبطل اإلسالـ حبكم قولو  ﴿:ڄ ڄ ڄ ڃ

ڃ ڃ ڃ چ﴾

]البقرة ،[ٗٗ :أم يف أايـ ابغج"ُٗ ،كعلى ذلك ييطبق التحكيم إلزالتو عوائىق الركاج بشكل
مالحظ يف االستثمارات ا﵁لية كالدكلية بفا حيقق قصد الشريعة االسالمية يف ركاج األمواؿ.

ُٗ ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،صُُُ.-

ُٗ
اثلثا :مقصد وضوح الدال
كابؼقصود بوضوح ابؼاؿ ،ىو كما يقوؿ ابن عاشور" إبعايداى عن الضرر،
كالتعرض للخصومات بقدر االمكاف ،كلذلك شرع اإلشهاد كالرىن يف التداين"ُٗ .كمن ذلك
قولو  ﴿:ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴾ ]البقرة ،[ُٗ :كقولو  ﴿:ى ى ئا﴾ ]
البقرة ،[ُٗ:كقولو ﴿:ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴾ ] البقرة ،[ُٗ :كقولو ﴿:ٹ
ڤڤ
ڤ ِڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾ ]
النساء ،[:كل ىذه اآلايت تدؿ على ضركرة كجود الوضوح يف ابؼاؿ ،إضافةن إىل ذلك
إف دمائكم كأموالكم
فإف النيب قد ح هذران من أكل األمواؿ ابلباطل يف حجة الوداع بقولو  ":ه
ه
كأعراضكم عليكم حراـ ،كحرمة يومكم ىذا يف شهركم ىذا يف بلدكم ىذا"ُٗ ،فأمر اإلسالـ ابلبياف
كالوضوح يف بصيع ابؼعامالت بؼا لو من دكر فعاؿ يف برقيق مقصد كضوح األمواؿ
يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية.
أبف نظامو
إف التحكيم يداتز ،ه
كالتحكيم لو عالقة بدقصد كضوح ابؼاؿ؛ ذلك ه

كاضح سهل حبيث خيتار األطراؼ ىيئة التحكيم بشكل مسبق مع اختيار القانوف الواجب
التطبيق ،فعليو يكوف التاجر قريبنا من ابغكم الذم سيصدر يف فصل النزاع ،كبياف برقيق مقصد

كضوح األمواؿ يف الشريعة اإلسالمية ،ىو بياف ما يتعلق هبذا ابؼاؿ يف النزاع ،كيستند عليو

من قوانت تؤثر يف قيمتو ابلرفع أك ابػفض أك ابالستحقاؽ أك العدـ ،ىذا كعقد التحكيم
يكوف ملزمنا لألطراؼ بعد البدء فيو ،كبذلك يكوف الفصل يف النزاع أسرع ،فكاف دكر
التحكيم يف برقيق مقصد كضوح ابؼاؿ كاض حنا ،إذ بو تبت ما ابلعقود ابؼالية من
غموض يف زمن بؿدد سريع .كالتحكيم لو عالقة فعالة بدقصد كضوح ابؼاؿ من انحية
بضاية ابؼاؿ من الضرر ،ذلك إنو بسبب السرعة يف فض النزاع يكوف ماننعا من ترتب
التأخت يف فصل
ابػسائر ابؼالية اليت عادةن تنتج من
َ
ُٗ
صُ.
ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالميةٕ ،

ُٗ مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب القسامة كا﵁اربت كالقصاص كالدايت ،ابب تغليظ برر ًن الدماء كاألعراض كاألمواؿ،
ص َُُ ،برقم ،ُٕٗ :عن عبدالربضن بن أيب بكرة ،عن أبيو رضي هللا عنهما.
جُّ ،

ُٗ

النزاع القائم.
ابع ا :مقصد إثبات الدال يف التحكيم
ر ً

كرياد بو تقرير األمواؿ" ألصحاهبا بوجوو ال خطر فيو ،كال منازعة"ُٗ ،كربقيق مقصد

الشرع يف اثبات ابؼاؿ يكوف بػ" أف خيتص ابؼالك الواحد ،أك ابؼتعدد بدا
عةحر
بسلكو بوجوو صحيح ،...ككأالف ا يعتكدواءف فيصوا عحلىب االبؼاشرؿي َّ
ال ...تكأصفر الؼ يينفتيزمىعا مبسنلو كبود ،كأفك اركضتاهس"بوُٗٗ ت .ص رفنا ال
يضر بغتَه ضنرا معت نربا ،عليو فإثبات ابؼاؿ يعترب مقصندا عظينما من مقاصد الشريعة
حث األفراد البشرية على اكتساب ابؼاؿ كابغرص عليو ،كلكن يبقى
االسالمية ،كفائدتو ُّ
السؤاؿ كىو ما كجو عالقة بت التحكيم كمقصد اثبات ابؼاؿ؟ كابعواب إنو ليس ىناؾ
أف التحكيم يكوف كسيلة لتحقيق العدالة بت فيما اتفق عليو
عالقة مباشرة بينهما؛ إال ه

الطرفاف ،كمن انحية الوفاء ابلشركط يف العقود ،ككذا حسم مادة الفساد يف ابؼعامالت،
بفا يؤدم إىل حفظ ابؼلكية بؼستحقيو .
خامس ا :مقصد العدل يف التحكيم الدايل
ً

يعترب العدؿ من أحد ابؼقاصد الكربل الشرعية على كجو العموـ ،كىو كاجب شرعي،

يف كل اجملاالت ،سواء العبادات ،أك ابؼعامالت ،كسواء األقواؿ ،أك األفعاؿ .قاؿ ﴿:
چ چ چ ڇ ڇ﴾ ] النحل.[َُ ٗ :
كيقصد بو ابؼتوسط من األمور" بت طريف اإلفراط كالتفريطٗ"ٗ ُٕ ،ك" القصد يف
بدعت العدالة كىي االعتداؿ كالثبات على ابغق"ٗٗ ،كبؽذا
األمور"ٗٗ كىو "مصدر
ه
ابؼقصد أمهية قصول يف كافة بؾاالت ابغياة؛ إذ بو تقوـ ابغياة كتستقيم ،خاصةن يف
بؾاؿ العقود كابؼعامالت ،كفي ىذا يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمة "كاألصل يف العقود
بصيعها ،ىو العدؿ؛ فإنو بعثت بو الرسل
ُٗ ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،صُ ُُٕ.
ُٗ ابن عاشور ،ابؼصدر نفسو ،صُ ُُٕ ٕ.ُ-
ٗ ُٕ
صُ ُٕ.
ابعرجاين ،التعريفاتٕ ،

واصطالح ا ،صُُُ.
ٗٗ سعدم أبو حبيب ،القاموس الفقهي لغةً
ً

ٗٗ زكراي بن حممد بن أبضد بن زكراي األنصارم ،زين الدين أبو حيي السنيكي ،احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ،برقيق:
صُ.
مازف ابؼابرؾ ) ،بتَكت :دار الفكر ابؼعاصر ،طُُُ ،ق (ٕ ،

ُ َُ
كأنزلت الكتب"ٗ َُ ،قاؿ  ﴿:ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ
أف العدؿ ىد هؼ أساس هي
پ پ ڀ ڀ﴾ ] ابغديد ،[ :فدلت اآلية الكريدة على ه
سعت إليو الشريعة اإلسالمية ،كأرادت برقيقو لكل ٍ
بت اإلنساف ،كجعلتو ىدفنا أساسينا من
ارساؿ الرسل -عليهم السالـ ،-كانزاؿ الكتب يف كل بؾاالت ابغياة.

فعالقة مقصد العدؿ ابلتحكيم ،تكمن يف أمهية مسامهة التحكيم يف برقيق ىذ ابؼقصد؛
إف التحكيم يعد من الوسائل ابؼمهة اليت برقق نظامنا قضائينا ،يتصف ابلعدالة
ذلك ه
غت عنها؛ إذ الغاية اليت أسس
كابؼساكاة كسرعة اهناء ابػصومة ،كاليت البد منها كال ه
القضاء من أجلها ،ىي برقيق العدالة كابؼساكاة كاالنصاؼ بت الناس ،فالتحكيم مساىم

رئيس يف ابعهاز القضائي ،كمن األمور اليت تبت لنا أمهية ما يداتز بو التحكيم يف برقيق مقصد
العدؿ ىي:
أوالً :أدق يف احلكم ،كأكثر برقينق ا للعدالة؛ أل نهو ال يتقيد ببعض القواعد اليت ربدا تعيق
العدالة ،كعدـ امكانية األخذ بشهادة الشهود مثنال يف مبالغ معينة ،أك اإلجراءات الشكلية
اليت ربدا يف بعض األحياف تؤدم إىل ضياع ابغقوؽ ألهنا مل أتت يف الوقت ابؼانسب
فإف القضاة لكثرة القضااي
كحاالت التقادـ أك الدفوع الشكلية األخرل ،كمن جانب آخر ه
ابؼعركضة لديهم ،قد ال يستطيعوف أف حيققوا العدؿ يف القضية ،كتكوف كثرة االنشغاؿ
عائنقا يف برقيقو ،خبالؼ ا﵁كمت.
اثنيا :أسرع يف فض النزاع وازالة الشحناء وإيصال احلق إىل مستحقيو ،فمن مقاصد العدؿ
،
ىو عدـ ابقاء ابؼانزعات بن أطراؼ النزاع ،كال ابقاء ذمة أحود معلقةن عند غتَه يف انتظار
ٍ
وت يف اهناء ابػصومات ،كىذا
القضاء؛ فالتحكيم يساىم يف إحداث فاروؽ زم وت كب َ
حيقق مقصندا سامينا من مقاصد اإلسالـ ،كالذم ىو التآلف بت الناس ،كرفع الشحناء بينهم،
كإف يف إيقاؼ النزاع ،حيصل بو تعطيل مفسدة استمرار الظامل على ظلمو قبل بسكت
كما ه
ابغق حبقو ،كيحصل بو اإلسراع إبيصاؿ ابغق إىل مستحقيو عند القضاءُٗ.

إف البيئة إذا سادت فيها العدالة ،تنشط فيها االقتصاد بشكل ملموس،
يرى الباحث ،ه
ٗ َُ ابن تيمية ،لرموع الفتاوىَ ،جُ َُ.َُ ،

ُٗ ينظر :ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،صُٗ َُٗ.

ُُ
كالتحكيم لو دكهر كاضح كجلي يف برقيق مقصد العدؿ يف األمواؿ؛ ذلك إنو يعترب من
الوسائل اليت برقق نظامنا قضائينا يتصف ابلعدالة كالسرعة يف االبقاز إضافة إىل الرضا ابؼسبق
اببغكم كالثقة التامة اب﵁كمت.
فإف ىناؾ على العموـ ترابط كعالقة متينة بت التحكيم كمقاصد الشريعة
كأخ ن َات ه
اإلسالمية يف ابؼاؿ ،فكل منهما يهدفاف إىل احقاؽ ابغق كابطاؿ الباطل كبؿاربة
الفساد الذم قد يكوف عائنقا يف سبيل تقدـ اقتصاد األمة ،كيجعلو يتأخر ركيندا ركيندا.

ُُ
اخلاتدة :نتائج البحث والتوصيات
أف هأم حبث علمي بعد استكمالو ،يتولد عنو بصلة من النتائج
من ابؼعلوـ ه
كالتوصيات ،عليو توصل الباحث إىل ما يلي:
أوال :أىم النتائج:
ً
ُ .التحكيم ىو :تولية ابػصمت ،أك أكثر شخ نصا آخر بؿايندا؛ لفض
ابػصومات ابؼالية اليت قد تنشأ ،أك نشأت بينهم ابلفعل ،تعاقديةن كانت
غت تعاقديوة ،عن طريق التحكيم مث إصدار قرار هنائي ملزوـ بؽم.
أك َ
ُ .التحكيم جيمع بت الفض يف ابؼانزعات كبت إصالح ذات البت ،خبالؼ القضاء
العادم.
ُ .التحكيم كسيلة كأداة لتحقيق مقاصد الشريعة االسالمية ابؼتعلقة
اببؼاؿ.
ُ .التحكيم خادـ بؼقصد حفظ ابؼاؿ من جانبيي الوجود كالعدـ.
ُ .التحكيم كسيلة بؼقصد ركاج ابؼاؿ كتداكلو.
ُ .التحكيم كسيلة لتحقيق مقصد العدؿ يف ابؼاؿ.
ُٕ .التحكيم كسيلة من كسائل برقيق نظاوـ قضائ وي يتصف ابلعدالة كالسرعة يف االبقاز.
اثنيا :التوصيات:

ُ .يقتًح الباحث إبعادة صياغة ابؼواد القانونية للتحكيم ضمن كفق مقاصد الشريعة
اإلسالمية.
ُ .إنشاء مركز أك مراكز للتحكيم ابؼالية يف إقليم كوردستاف -العراؽ.

ُ .إقامة الدكرات التد ريبية كالتعليمية للمعنيت ابلتحكيم ابؼايل.
أف على القضاء االبذاه بكو العمل على مراعات النظاـ العاـ
ُ .يقتًح الباحث ه
كاآلداب على أسس سائدة يف اجملتمع ،كربافظ على ابؼصاحل العليا للمجتمع
كأف ال يؤسس النظاـ العاـ على أفكار طائفية أك مذىبية ضيقة ،كأف تنص
التشريعات -يف الدكؿ اإلسالمية -صراحة على عدـ بـالفة قواعد التحكيم
ابؼايل للشريعة اإلسالمية .
ُُ
الدصادر والدراجع
ابن ابؼلقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أبضد الشافعي ابؼصرم ،البدر
الدنري يف
ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري ،برقيق :مصطفى أبو الغيط ،كعبدهللا بن
سليماف كياسر بن كماؿ ) ،السعودية -الرايض :دار ابؽجرة للنشر كالتوزيع ،طُُُ ،ق
َُُ َُ /ـ(.

ابن بيو ،عبد هللا بن بيو ،عالقة مقاصد الشريعة أبصول الفقو ) ،مؤسسة الفرقاف للتًاث
اإلسالمي ،د .طُٕ ُُ ،قَُُ َُ /ـ(.
ابن تيمية ،تقي الدين أبضد بن تيمية ابغراين ،شيخ اإلسالـ ،لرموع الفتاوى) ،مصر-

ابؼنصورة :دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع ،طُُُ ،ق /ـ(.

ي ََ ِشرح صحيح البخاري) ،
ابن حجر ،اإلماـ ابغافظ أبضد بن حجر العسقالين ،فتح الباح َر َ

دمشق– دار الفيحاء ،ط  ،ق– َُ َُ َُـ(.

ضد،
ابن حنبل ،أبضد بن حنبل ،مسُند اإلماـ أبَ َ

ابن زغيبة ،عزالدين ابن زغيبة ،مقاصد الشريعة اخلاصة ابلتصرفات الدالية ) ،كأصل ىذا
الكتاب رسالة دكتوراه تقدـ هبا الباحث إىل جامعة الزيتوف بتونس للحصوؿ على درجة الدكتوراه

يف الشريعة .ديب :مركز بصعة ابؼاجد للثقافة كالتًاث ،ـ(.

اإلس َالَمية ) ،مصر -القاىرة :دار السالـ،
ابن عاشور ،حممد الطاىر بن عاشور ،مقاصد الشريعة ح

طُُُ ،ق َُُُ /ـ(

ابن عاشور ،حممد الطاىر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،برقيق :حممد الطاىر

ابؼيساكم ) ،األردف :دار النفائس للنشر كالتوزيع ،طُُُ ،ق /ـ(.
التحر َير َوالتنوير )،تونس :الدار
ابن عاشور ،حممد الطاىر بن حممد بن حممد الطاىر بن عاشور  .ح

التونسية ،د .ط ُٗٗ،ـ(.

ابن عاشور ،حممد بن حممد بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،برقيق :حممد طاىر
ابؼيساكم  )،األردف :دار النفائس للنشر كالتوزيع ،طُُُ ،قَُُ َُ /ـ(.
ابن فارس ،أبضد بن فارس بن زكراي القز ٍ
كيت الرازم ،أبو ابغست ،لرمل اللغة البن فارس ،برقيق:
ىت عبد ا﵁سن سلطاف ) ،بتَكت :مؤسسة الرسالة ،طَُُ ُ ،ق ُٗٗ/ـ(.
ز َ
ُُ

ابن فارس ،أبضد بن فارس بن زكراي القز ٍ
كيت الرازم ،مقاييس اللغة ،برقيق :عبد السالـ حممد
اىركف ) ،بتَكت :دار الفكر ،د .ط ُّٗٗ،ق /ـ( .

ابن فرحوف ،إبراىيم بن علي بن حممد ابن فرحوفٕ ،تبصٗرة احلكام يف أصول األقضية ومناىج

األحكام ) ،مصر :مكتبة الكليات األزىرية ،طَُُ ُ ،قُٗٗ /ـ (.

ابن قدامة ،عبد هللا بن أبضد بن قدامة ابؼقدسي ،الدغين  )،بتَكت -لبناف :دار الفكر،

ط،

ُُُ َُق( .

كثت القرشي البصرم ،مث الدمشقي ،تفسري القرآن
كثت ،أبو الفداء إبظاعيل بن عمر بن َ
ابن َ
العظيم ) ابن كثري( ،برقيق :حممد حست مشس الدين ) ،بتَكت :دار الكتب العلمية ،ط،

ُُُٗق(.

ابن منظور ،أبضد بن مكرـ بن علي ،أبو الفضل ابن منظور .لسان العرب ) ،بتَكت -لبناف:

دار صادر ،طُُُ ،ق( .

ابن بقيم ،زين الدين بن إبراىيم بن حممد ابن بقيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ،دار
الكتاب اإلسالمي ،ط ،د .ت( .
أبو الطيب ،حممد مشس ابغق العظيم آابدم أبو الطيب ،عون الدعبود شرح سسن أيب داود) ،
بتَكت :دار الكتب العلمية ،ط ،ق (.

أبو جيب ،سعدم أبو جيب ،القاموس الفقهي لغةً واصطالح اً ) ،دمشق :دار الفكر،
طَُٗ ُ ،ق ٗٗٗ/ـ( .

األرمي ،حممد األمت بن عبد هللا بن يوسف بن حسن األيرمي ،مرشد ذوي احلجا واحلاجة إىل
سسن بن ماجو والقول الدكتفى على سسن الدصطفى ،مراجع بعنة من العلماء برائسة:

اىشم حممد علي حست مهدم ) ،السعودية -جدة :دار ابؼانىج ،ط،

ق َُُٗ /ـ( .

اف زغيبة ،عزالدين ابن زغيبة ،مقاصد الشريعة اخلاصة ابلتصرفاتٗ اّلدالية ) ،كأصل ىذا

الكتاب رسالة دكتوراه تقدـ هبا الباحث إىل جامعة الزيتوف بتونس للحصوؿ على درجة الدكتوراه

يف الشريعة .ديب :مركز بصعة ابؼاجد للثقافة كالتًاث َُُ َُ ،ـ(.

البخارم ،حممد بن إبظاعيل أبو عبد هللا البخارم ،اجلام ِع الدسند الصحيح= صحيح البخاري،

ىت بن انصر ) ،دار طوؽ النجاة ،طُُُ ،ق(.
برقيق :حممد ز َ
ُُ
الربديسي ،حممد زكراي الربديسي ،أصول الفقو )،مصر -القاىرة :دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،د .
ط ،د .ت( .
البيضاكم ،انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشتَازم البيضاكم ،أنوار التنزيل
وأسرار التأويل ،برقيق :حممد عبدالربضن ابؼرعشلي ) ،بتَكت -لبناف :دار إحياء التًاث

العريب ،طُُٗ ،ق(.

التهانوم ،حممد علي ابن القاضي حممد التهانوم ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،
نقل النص إىل العربية :عبدهللا ابػالدم ،برقيق :علي دحركج ) ،بتَكت -لبناف :مكتبة لبناف

الناشركف ،طُٗٗ ،ـ(.

ابعرجاين ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف ابعرجاين ،التعريفات ،برقيق :بصاعة من
العلماء )،بتَكت -لبناف :دار الكتب العلمية ،طَُُ ُ ،ق /ـ( .

ابعصاص ،أبضد بن على أبو بكر الرازم ابعصاص ابغنفي ،أحكٗ َّامٗ القرآن ،برقيق:
عبدالسالـ حممد علي شاىت ) ،بتَكت -لبناف :دار الكتب العلمية ،ط ،ق /ـ(.
ٍ
ٍ
ابعويت ،أبو ابؼعايل ،رٗكٗنٗ
ابعويت ،عبد ابؼلك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد
الدين ،ابؼلقب إبماـ ابغرمت ،هناية الدطلب يف دراية الدذىب ،برقيق :عبد العظيم بؿمود
ال هديب ) ،دار ابؼهناج ،طُُٗ ،قُٕ َُ َُ /ـ( .
ٍ
الدار ٍ
القطت البغدادم ،سنن الدار قطين ،برقيق :السيد
قطت ،علي بن عمر أبو ابغسن الدار
عبد هللا اىشم يداين ابؼدين ) ،بتَكت :دار ابؼعرفة ،د .ط ُُّٗ،ق ُُٗ/ـ(.

الدىلوم ،أبضد بن عبدالرحيم بن الشهيد كجيو الدين ابؼعركؼ بػ)الشاه كلي هللا

الدىلوم(،حجة هللا البالغة ،بريق :السيد سابق )،بتَكت -لبناف :دار ابعيل ،طُُُ ،قَُُ َُ /ـ

(.

الدىلوم ابغنفي ،لدعات التنقيح يف
الدىلوم ،عبد ابغق بن سيف الدين بن سعد هللا البخارم ً
شرح مشكاة ِ
الدصابيح ،برقيق :تقي الدين الندكم ) ،دمشق -سوراي :دار النوادر ،طُُُ ،ق
َُُُ /ـ( .

الدكرم ،قحطاف عبد الربضن الدكرم ،عقد التحكيم يف الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي) ،

عماف -األردف :دار الفرقاف للنشر كالتوزيع ،ط.(َُُ َُ ،

الرازم ،زين الدين أبو عبدهللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم ،خمتار الصحاح ،برقيق:
ُُ

الشيخ حممد يوسف ) ،بتَكت -لبناف :ابؼكتبة العصرية ،ط ،ق ٗٗٗ/ـ( .

الدلوك ،حتقيق :عبد هللا نذير أبضد )
الرازم ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم ،حتفة
َ

،بتَكت :دار البشائر اإلسالمية ،ط ،ق(.

الرماين ،زيد بن حممد الرماين ،مقاصد ا ٕلش حَريعة اإلسالمية ) ،السعودية :الرايض :دار الغيث،

ط

ُُُُ ،ق(.
الريسوين  ،أبضد الريس وين ،الفكر الدقاصدي قواعده وفوائده ) ،مصر -ابؼنصورة :دار
الكلمة ،طَُ ُُ ،ق َُ َُ ُٗ/ـ( .

الريسوين ،أبضد الريسوين ،مدخل إىل مقاصد الشريعة ) ،مصر :القاىرة ،دار الكلمة،

طُُُ ،ق َُُُ /ـ( .

الريسوين ،أبضد الريسوين ،نظرية الدقاصد عند اإلمام الشاطب )،الرايض :ابؼعهد

العابؼي للفكر اإلسالمي ،طُُُ ،ق ُٗٗ/ـ( .
ٍ
ابغسيت ،أبو الفيض الزبيدم ،اتج العروس من جواىر
الزبيدم ،حممد بن حممد بن عبد الر زاؽ
القاموس ) ،دار ابؽداية ،د .ط ،د .ت(.
زكراي بن حممد بن أبضد بن زكراي األنصارم ،زين الدين أبو حيي السنيكي ،احلدود األنيقة
والتعريفات الدقيقة ،برقيق :مازف ابؼابرؾ ) ،بتَكت :دار الفكر ابؼعاصر،
طُُُ ،ق( .
ال زبـشرم ،أبو القاسم بؿمود بن عمرك بن أبضد جار هللا الزبـشرم ،أساس البالغة ،برقيق:
ابسل عيوف السود ) ،بتَكت -لبناف :دار الكتب العلمية ،طُُٗ ،ق ٗٗٗ/ـ(.

سيد قطب إبراىيم حست الشاريب ،يف ظالل القرآن ) ،بتَكت -لبناف :دار الشركؽ،

ٕط ُُُُٕ ،ق( .

الشاطيب ،إبراىيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشاطيب ،الدوافقات ،برقيق :أبو عبيدة

مشهور بن حسن آؿ سلماف ) ،دار ابن عفاف ،طُٕ ُُ ،ق /ـ(.
ٍ
أضواءٗ البيان يف إيضاح
الشنقيطي ،حممد األمت بن حممد بن ابؼختار
ابعكت الشنقيطي ٕ ،
القرآن ابلقرآن ،برقيق :مكتب البحوث كالدراسات ) ،بتَكت :دار الفكر للطباعة كالنشر ،د.

ط ُُُ،ق ُٗٗ/ـ( .

الضوحيي ،أبضد بن عبدهللا بن حممد الضوحيي ،ضوابط االجتهاد يف الدعامالت الدالية
الدعاصرة،

ُ ُٕ
) د .ـ ،د .ط ،د .ت( .
كثت بن غالب ،أبو جعفر الطربم ،جامع البيان يف أتويل
الطربم ،حممد بن جرير بن يزيد بن َ

القرآن ،برقيق :أبضد حممد شاكر ) ،مؤسسة الرسالة ،طَُ ُُ ،ق َُ َُ َُ /ـ(.

العامل ،يوسف حامد العامل ،الدقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ) ،السعودية -الرايض :دار

العابؼية للكتاب اإلسالمي ،ط ،ق /ـ(.
العوا ،فاطمة حممد العوا ،عقد الت ٓح حكيم يف الشٗرٗيعحة والقانون :دراسة لتقنت الفقو
بت كت :ابؼكتبة اإلسالمية ،ط.( ،
اإلسالمي
كالتأثت التشريعي جمللة األحكاـ العدليةَ ) ،
َ
الفارايب ،أبو نصر إبظاعيل بن بضاد ابعوىرم الفارايب ،الصحاح اتج ِ
اللغة ِ
وص ََحاح العربية،
برقيق :أبضد عبد الغفور عطار )،بتَكت :دار العلم للماليت ،طُٕ َُ ُ ،ق ُٕ ٗٗ/ـ(.
الفاسي ،عالؿ الفاسي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ،دراسة ،كربقيق :إبظاعيل
ٍ
ابغسيت ) ،مصر -القاىرة :دار السالـ ،طُُُ ،ق َُُُ /ـ(.
الفراىيدم ،أبو عبدالربضن ابػليل بن أبضد الفراىيدم ،العُّ حني ،برقيق :عبد ابغميد ىنداكم)،
بتَكت -لبناف :دار الكتب العلمية ،طُُُ ،ق َُُ َُ /ـ(.

فتَكز آابدم ،بؾد الدين أبو طاىر حممد بن يعقوب فتَكز آابدم ،القاموس احمليط ،برقيق:

مكتب برقيق التًاث يف مؤسسة الرسالة ،إبشراؼ :حممد نعيم العرقسوسي ) ،بتَكت -لبناف:

مؤسسة الرسالة ،طٗ ُُُ ،قَُُ َُ /ـ (.

الفيومي ،أبضد بن حممد بن علي الفيومي ،الدصباح الدنري يف غريب الشرح الكبري ) ،بتَكت:
ابؼكتبة العلمية ،د .ط ،د .ت(.
القرطيب ،أبو عبدهللا حممد بن أبضد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ابػزرجي القرطيب ،اجلامع
ألحكام القرآن ،برقيق :أبضد الربدكين ،كإبراىيم أطفيش ) ،القاىرة :دار الكتب ابؼصرية،
ط،
ُُُٗق ُُٗ/ـ (.

بعنة مكونة من عدة فقهاء يف ابػالفة العثمانية ،لرلة األحكام العدلية ،برقيق :بقيب ىو ٍ
اكيت
 )،الناشر نور حممد ،كارخانو بذارت كتب ،آراـ ابغ ،كراتشي( .
بؾمع اللغة العربية ابلقاىرة )إبراىيم مصطفى  /أبضد الزايت  /حامد عبد القادر  /حممد
النجار( ،معجم الوسيط) ،دار الدعوة ،د .ط ،د .ت( .
ُٗ
بـتار ،أبضد بـتار ،معجم اللغة العربية الدعاصرة )،عامل الكتب ،طُُٗ ،قَُٗ َُ /ـ(.

بـلوؼ ،حست حممد بـلوؼ ،كلمات القرآن ) ،السعودية :ىيئة االغاثة اإلسالمية العابؼية،
د.
ط ُُُ،ق ُٗٗ/ـ(.
ابؼرسي ،أبو ابغسن علي بن إبظاعيل ابن سيدة ابؼرسي ،احملكم واحمليط األعظم ،برقيق،
عبد ابغميد ىنداكم ) ،بتَكت :دار الكتب العلمية ،ط ،قَُ َُ َُ /ـ (.
مسلم بن ابغجاج أبو ابغست النيسابورم ،صحيح ِمسلم ،برقيق :حممد فؤاد عبد الباقي )،بتَكت:
دار إحياء التًاث العريب ،د .ط ،د .ت( .

ابؼقرف ،حممد سعيد بن حممد ابؼقرف ،مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ الدال
وتنميتو ) ،رسالة دكتوراه تقدـ هبا الباحث -إىل كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية -جامعة أـ
القرل لنيل درجة الدكتوراه يف الفقو ،بتاريخ  / /ق(.
ابؼانكم ،زين الدين حممد ابؼدعو َبعبد الرؤك َُؼُ بن اتج العارفت بن علي بن زين

العابدين ابغدادم مث ابؼانكم القاىرم ،التوقيف على مهمات التعريف )،القاىرة :عامل

الكتب ٗ عبد ابػالق ثركت ،طَُ ُُ ،ق َُ ٗٗ/ـ( .

نزيو بضاد ،معجم الدصطلحات الدالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ) ،دمشق :دار القلم

،طَُٗ َُ /ُُٗ ،ـ( .

النسفي ،أبو الربكات عبد هللا بن أبضد بن بؿمود النسفي ،تفسري النسفي) مدارك التنزيل

،وحقائق التأويل( ،حققو كخرج أحاديثو :يوسف علي بدكم ،كرجعو كقدـ لو :بؿيي الدين
ديب مستو ) ،بتَكت :دار الكلم الطيب ،طُُٗ ،ق /ـ( .

النوكم ،أبو زكراي بؿي الدين بن شرؼ النوكم ،منهاج الٗطٗالبٗين وعمدة الدفتني
يف الفقو ،برقيق ،قاسم أبضد عوض ) ،دار الفكر ،ط ،قَُُ َُ /ـ (.
ابؽركم ،حممد بن أبضد األزىرم ابؽركم ،هتذيب آِللِغة ،برقيق :حممد عوض مرعب) ،
بتَكت :دار إحياء التًاث العريب ،ط ،ـ( .

لي بن أيب بكر ابؽيثمي ،بتحرير ابغافظت ابعليلت :العراقي
ابؽيثمي ،ابغافظ نور الدين َع َ

كابن جحر ،لرمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ،بتَكت -لبناف :د .ط َُٗ ُ،ق ٗٗٗ/ـ( .

الواحدم ،أبو ابغسن علي بن أبضد بن حممد بن علي الواحدم النيسابورم ،الوجيز يف تفسري
ُٗ

الكتاب العزيز ،برقيق :صفواف عدانف داككدم ) ،دمشق ،بتَكت :دار القلم ،دار الشامية

،طُُُ ،ق(.

اليويب ،حممد سعيد بن أبضد بن مسعود اليويب ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة
الشرعية )،الرايض -السعودية ،دار ابؽجرة ،طُُٗ ،قٗٗٗ-ـ(.

َُ ُ

