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  بدر ماجد بدر المطيرى  اســم الباحـث
  المقاصد الشرعية وأثرها فى فقه المعامالت المالية  عـنـوان البحث
  المنيا  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  الدراسات العليا  قـســــــم
  )٢٠٠٨(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
القة المقاصد الشرعية بفقه المعامالت يهدف البحث إلى الوقوف على ع

المالية، وذلك من خالل بيان حقيقة المقاصد الشرعية، ثم بيان جملة من 
التطبيقات الفقهية للمقاصد عند الفقهاء، إلى جانب إبراز عدد من المقاصد 

  .الشرعية التى رعاها الشارع الحكيم فى باب المعامالت المالية
  منهج الدراسة

ة المنهج العلمى، الرجوع فى تحقيق المسائل األصولية  سلكت الدراس-
وتحريرها إلى مصادرها األصلية من كتب األصول والمقاصد، مع 
االستئناس فيما يخص ترتيب المباحث وإبراز الروابط بينها وإحسان 
الدخول إليها والخروج منها بما كتبه الفقهاء المحدثون، وبخاصة بعض 

  .موضوع فى رسائل علمية عاليةمن تناول أطرافا من هذا ال
االعتماد على دليل االستقراء عند االستدالل إلثبات األصول والقواعد -

  .والمقاصد الكلية
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اإلشارة إلي مواضع اآليات من سورها فى كتاب اهللا العزيز، بذكر اسم  -
السورة ورقم اآلية ، مع الرجوع فى بيان معناها ووجه الداللة منها لكتب 

عتبرة، وبخاصة تفسير اإلمام ابن كثير، لغنائه فى مجال التفسير الم
التفسير المأثور، وتفسير القرطبى، لعنايته باستنباط األحكام وترتيب 

  .المسائل
 عزو األحاديث الشريفة واآلثار إلى مصادرها األصلية، من الصحاح -

  .والسنن والمسانيد والمصنفات وما تيسر من ذلك
  استنتاجات الدراسة

 زال فى كل من فقه المقاصد الشرعية وفقه المعامالت المالية أنه ما -١
  .مجاالً للتجديد فى جوانب مهمة منهما، السيما عند التقائهما

وعلى الرغم من أهمية العلم بالمقاصد الشرعية، وأثرها فى فقه  -٢
المعامالت المالية، إال أننا ال نجد إسهامات متخصصة ومستوعبة 

مما يحتم ضرورة تقديم اإلسهامات التى تليق بأهمية هذا المجال، 
 .تتصدى لهذا الموضوع

أن تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم تقسيم خاص بالشريعة  -٣
اإلسالمية، وال نظير له فى القوانين الوضعية؛ ألنه ال عالقة 
للقوانين الوضعية بالدين، وهو خالف التشريع اإللهى الذى مصدره 

 .الوحى اإللهى
ظر الشريعة وسيلة وليس غاية فى حد ذاته، وهى بهذا إن المال فى ن -٤

تجرده من كل قدسية ذاتية حتى ال يؤدى طلب تحصيله والسعى فى 
اكتسابه بأفراد االمة إلى االنصراف عن التسابق فى األخالق 
الحميدة، وربما قضى بذلك على كثير من صفات الكمال سعيا وراء 

  .جلب المال


