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 املبحث األول
 تعريف املال واملال احلرام وأقسامه

 

 : تعريف املال لغة - املطلب األول
ومال الرجل ميول وميال ،  املال معروف ما ملكته من مجيع األشياء:  لسان العربيف    جاء

مويل وتصغريه  مال  ذا  اذا صار  ومؤوالً  مال،  موالً  رجل  غريه،  وهو  وموله  مثله  وىف ،  ومتول 
منه جاء  ما  ومتوله،  احلديث  فخذه  عليه  مشرف  غري  املال  (1) وأنت  أعطيته  وقال   (2)وملته 
 . من كل شئ ومجعه أموال املال ما ملكته: صاحب اتج العروس

أن كل ما ميلك ويقع عليه اسم امللك فهو  :  لغة العربيف    حتديد معىن املاليف    فالضابط 
 . مال وما ال فال

 تعريف املال اصطالحًا  - املطلب الثانى

 : تعريف الحنفية للمال: أولا 
بقوله السرخسى  االمام  عند  املال  تعريف  جاء  احلنفية  ملا:  فعند  اسم  خملوق    واملال  هو 

 ( 3) ولكن ابعتبار صفة التمول والتمول صيانة الشئ وادخاره لوقت احلاجة ،  إلقامة مصاحلنا به
وميكن إدخاره لوقت ،  هو ما مييل إليه الطبع:  قال  وقد ذكر ابن عابدين تعريفاً آخر للمال

ناس كافة أو واملالية تثبت بتمول ال: )بقوله  مث أوضح ابن عابدين معيار ثبوت املالية   (4) احلاجة 
املتمول  بعضهم من  أعم  املال  أن  مباح  ،  وحاصله  غري  ولو  إدخاره  ميكن  ما  املال  ألن 
 .(5) (كاخلمر

 

لقددد كددان رسددول ىن يعطيددىن العطدداء فددققول أعطدده أفقددر إليدده مددىن : احلددديث اخرجدده مسددلم عددن عمددر بددن اخلطدداب قددال (1)
خذه وما جاءك من هذا املاااو وت اا   اا  ): فقال عليه السالم،  طه أفقر إليه مىنأع:  فقلت  حىت أعطاىن مرة ماالً 

 .7/134مسلم بشرح النووى   (مشرف وال سائل فخذه وما ال فال تتبعه  فسك
 .ابب مول 13/223لسان العرب  :  ابن منظور (2)
 .11/79البسوط  :  السرخسى (3)
 .4/510شرح تنوير األبصار    حاشية رد احملتار على الدر املختار:  ابن عابدين (4)
 .4/510حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار  :  ابن عابدين (5)
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 : تعريف المالكية : ثانياا 
فما ملكه اإلنسان واستبد به ،  أما عند املالكية فإن معيار املالية هو التملك واالستبداد

 .فهو مال وما ال فال
الشاطىب  اإلمام  بذلك  الشريعة يف    املوافقات)كتابه  يف    حيث جاء،  وقد صرح    (أصول 
 . (1) املال ما يقع عليه امللك ويستبد به املالك عن غريه إذا أخذه من وجهه()

النقد من  يسلم  ال  قد  التعريف  هذا  أن  املال،  إال  أانط  امللك  ،  ألنه  عليه  يقع  مبا 
   .امللك مع أن املال أعم مما يقع عليه، ستبدادواال

 : يف الشافعيةتعر : ثالثاا 
أن اسم املال ال يقع إال على ما :  وعند الشافعية ذكر السيوطى نقالً عن اإلمام الشافعى

 . (2) يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك وإن قلت وما ال، له قيمة يباع هبا وتلزم متلفه
 إن املنافع هى: )قواعده حيث يقوليف    وقد أكد ذلك اإلمام عز الدين بن عبد السالم 

 .(3)(الغرض األظهر من مجيع األموال
فما كان منتفعاً به فهو مال وما ال ينتفع به ليس ،  أى أن معيار املالية عنده هو املنفعة 

ما كان منتفعاً به أى : )حيث يعرف املال أبنه  قواعده كذلكيف    وهو ما أيده الزركشى،  ماالً 
واألعيان    وهو إما أعيان أو منافع: )لتفصيل املنتفع به فقايف    مث شرع  (ن ينتفع بهمستعداً أل
وحيوان:  قسمان مال،  مجاد  أحوالهيف    فاجلماد  ين،  كل  بنية  واحليوان  له  ليس  ما  إىل  قسم 

لال واحلشراتصاحلة  واخلنافس  والبعوض  ماالً كالذابب  يكون  فال  بنية ،  نتفاع  ماله  وإىل 
كالبهائم واملواشى فهى ،  دواالنقيا،  وهذا ينقسم إىل ما جبلت طبيعته على االستسالم،  صاحلة 
وإرادة  ،  أموال قدرة  هبا  ليست  اذ  القهر  سبيل  على  ممكن  اجلماد  أستعمال  أن  فيه  والسر 

، الفعل فال يتصور استعماهلا إال مبساعدة منهايف    أما احليوان فهو خمتار  يتصور منها االمتناع
املقاصد خبالف ما يف    فإذا كانت جمبولة على طبيعة االستسالم أمكن استعماهلا واستسخارها

 

 .2/17املوافقات ىف أصول الشريعة  :  أبو اسحاق الشاطىب (1)
 .327االشباه والنظائر ص:  السيوطى (2)
 .1/183قواعد األحكام ىف مصاحل األانم : عز الدين بن عبد السالم (3)
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وااليذاء الشر  صالت ،  طبيعته  اذا  ولذلك  املستعمل  غري  إىل  وتنتهى  وتستعصى  متتنع  فإهنا 
 . (1)اإلهدار يف  تلك احليواانت التحقت ابملؤذايت طبعاً 

 : تعريف الحنابلة : رابعاا 
،  الظرف املعتاد يف    الىت تستوىف ،  عتبار املال هو املنفعة املباحة ا يف    أما احلنابلة فاملعيار عندهم 

أو كانت املنفعة فيه للحاجة أو عند الضرورة فليس  ،  فما فيه منفعة فهو مال وما ال منفعة فيه 
   . مبال 

القناع للمال بقولهيف    وذكر صاحب كشاف  فخرج ما ال  : ) شرحه ملنت اإلقناع ضابطاً 
أصالً كاحلشرات فيه  حمرمة كاخلمر،  نفع  منفعة  فيه  مباحة ،  وما  منفعة  فيه  للحاجة    وما 

 . (2)وما فيه منفعة تباح للضرورة كامليتة(، كالكلب
بقوله اإلرادات  منتهى  صاحب  أورده  مبا  احلنابلة  عند  واضحا  املال  تعريف  جاء  :  وقد 

 .(3) "وهو ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بال حاجة"

 : التعريف المختار
الدقيق  للماليف    والنظر  العلم  متفقون،  تعريفات أهل  يف    على أن األساس  يوحى أبهنم 

فإن  ،  مسمى املال وعلى هذايف    ذا منفعة دخل  فما كان،  اعتبار املال هو قيام املنفعة املباحة 
يتناول وال جيوز أن ينصرف لفظ املال ،  كل ما فيه مصلحة مشروعة لإلنسان:  مفهوم املال 

يستغرق بعمومه بل هو عام  ،  عند اإلطالق إىل النقد أو إىل الذهب أو إىل املتاع أو احليوان 
 .أو ابلتجربة العلمية ، شريطة أن تثبت هذه املنفعة إبذن الشرع، مجيع ما يتنفع به

 

 .343القواعد ص : بدر الدين الزركشى (1)
 .3/152كشاف القناع عن منت اإلقناع :  البهوتى (2)
 .1/339منتهى اإلرادات ىف اجلمع بني املقنع مع التنقيح وزايدات  : ابن النجار (3)
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 :تعريف املال احلرام - املطلب الثالث
  ال يشك فيها كالشدة املطربة ،  ذكر اإلمام الغزاىل أن احلرام احملض ما كان فيه صفة حمرمة 

منهى،  البوليف    والنجاسة ،  اخلمريف   بسبب  حصل  والراب   أو  ابلظلم  قطعاً كاحملصل  عنه 
 .  (1)ونظائره(
نتفاع به أبى وجه كل مال حرم الشرع على حائزه اال: )تعريف املال احلرام أنهيف    وقيل
 .(2) (من الوجوه

،  نتفاع به إما لورود النص الصحيح الصريح بتحرميهما ال حيل ملن هو بيده اال: )وقيل هو
 .(3) (لهأو ابلنهى عنه جزماً أو بعقوبة آك

قيل أنه يف    ولو  احلرام  املال  ) تعريف  الشرع دخوله :  ما حرم  ملانعيف    كل  املسلم   (ملك 
 .لكان أفضل

 أقسام املال احلرام: - املطلب الرابع

 : ينقسم املاو احملرم عند العلماء إىل قسمني

 : المحرم لذاته: األول
ال ،  عني احملرميف    ئمأى ما حرمه الشرع لسبب قا،  أصله ووصفه يف    وهو ما كان حراماً 

كاخلمر واخلنزير ،  شتمل عليه من ضرر أو خبث أو قذارةاملا  ،  ينفك عنه حبال من األحوال
لألنسان األذى  تسبب  الىت  واملستقذرات  النجاسات  وسائر  والدم  من   (4)وامليتة  النوع  وهذا 

لن يكون موضع حبثنا ودراستنا  األموال  يف    ألننا سنقتصر  األموال  ليست دراستنا على  الىت 
هو النقد املكتسب الذي    وإمنا سنتناول دراسة املال احملرم،  أى ليست أعياانً ،  ذاهتايف    ،حراماً 

 

 .2/171إحياء علوم الدين  :  الغزاىل (1)
شددوال  18 -17إىل الندوة الرابعة لقضااي الزكاة املعاصددرة حبث مقدم  1زكاة املال احملرم ص: حممد نعيم ايسني  .أ.د (2)

 .خمطوط()هد املنعقدة ىف البحرين  1414
 .هد 15/10/1410خمطوط( ) 1أحكام املال احملرم وحكم إخراج زكاته ص: د. حممد سليمان األشقر (3)
 .3/96الفروق :  القراىف (4)
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للبحث والنقاش،  أما األموال احملرمة من األعيان ،  بغري طريق مشروع يف   فلن تكون موضعاً 
 . هذه الدراسة 

 : المحرم لغيره: الثانى 
أصله  دون  لوصفه  الشرع  حرمه  مال  الطارئ،  وهو كل  بسبب  حمرم  يف    أثرالذي    فهو 

ولذلك يطلق أهل العلم على املال احملرم ،  كاملال املسروق ،  أصله وماهيتهيف    ومل يؤثر،  وصفه
   .(2) احلرام لكسبه()أو املال   (1)(احلرام بسببه)لغريه اسم املال 

 

 

 .13/322الذخرية  :  القراىف (1)
 .29/320لفتاوى جمموع ا: ابن تيمية (2)
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 املبحث الثانى
 سالماإليف  أسباب كسب املال املشروعة وغري املشروعة

 

 :اإلسالميف  أسباب كسب املال املشروعة - األولاملطلب 

 :  يتنوع املاو ابعتبار كسبه إىل ما يلى

 :  األصل ألحدفي  المال المأخوذ من غير مالك ألنه غير مملوك: أولا 
املباحاتالذي    وهو ملك  أو  املباحات  إحراز  الفقهاء  عليه  هبذه  ،  يطلق  املسلم  ألن 

إذا  ،  ابطن األرضيف    كاملعدن،   يتعلق به حق لالدمينيالوسيلة ميلك ما مل يسبق إليه مما ال
به أحق  فهو  عنه ووجده  ابلزراعة ،  حبث  البور  األرض  األمطار واال،  وإحياء  مياه  من  ستقاء 

البحار،  واألهنار من  خمتصاً  ،  والصيد  يكون  أال  بشرط  لصاحبه  يطيب  حالل  فهذا كسب 
 . البشر ملكه آخذهفاذا انفك عن اختصاص أحد من ،  بذى حرمة من اآلدميني

 :  المال المأخوذ قهراا ممن ل حرمة له: ثانياا 
 .كمال الفئ والغنيمة ،  حيصله املسلمون ابجلهاد من الكفار الذي  وهو املال

 : المال المأخوذ قهراا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه: ثالثاا 
فتؤخذ منه ،  ن إخراجهاذا امتنع الغىن أو من لزمته مإ،  كالزكاة الواجبة والنفقة املستحقة 

 . ملك املستحق إبذن الشرع يف  وتدخل، بواسطة القاضى أو حاكم املسلمني، دون رضاه

 : المال المأخوذ مقابل عوض: رابعاا 
   . (بشروطهما الصحيحة ، )أى املتحصل بطريق البيع والشراء

 : المال المأخوذ بغير عوض: خامساا 
 .ى فيها شرط املعقود عليهإذا روع، كقموال الصدقات واهلبات والوصااي

 : المال المأخوذ بغير اختيار من صاحبه: سادساا 
 . ختيار املورثاملك الوارث بغري يف  يدخلالذي  كمال اإلرث 
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 :أسباب كسب املال غري املشروعة - املطلب الثانى

 :  ذن الشرعإذن المالك وبغير إالمأخوذ بغير المحرم المال : السبب األول
بيان   الوسائلوفيما يلى  الىت يقع بواسطتها اكتساب املال بغري ،  موجز عن أشهر هذه 

 :  إذن الشارع وبغري إذن املالك
 :  السرقة: أولا 
للغري خفية      اآل،  وهى أخذ مال حمرز مملوك  املالمن غري أن يكون  على  الذي   خذ مؤمتناً 

 .(1) أخذه 
مالكه   إىل  املسروق  املال  يرد  أن  عليه  جيب  قإ السارق  يتلفه،  ائماً ذا كان  أو  ،  ومل 

يقطع،  يستهلكه مل  أو  بسرقته  قطع  آخذه،  سواء  على  حمرم  معصوم  مال  والواجب ،  ألنه 
ألن السرقة ليست سبباً مشروعاً ألنتقال ملكية املال من مالكه ،  يقضى إبعادته إىل صاحبه 

سارقه السرقة ،  إىل  تعد  مل  الرسول  يف    اذ  حلديث  للملكية  الناقلة  األسباب  من  عليه الشرع 
والسالم تؤديه) :  الصالة  حىت  تخذت  ما  اليد  أتلف    (2)(على  قد  السارق  اذا كان  أما 

وال يعفى من الرد ،  ال قيمتهإفالواجب عليه رد مثله إن كان مثليا و ،  أو استهلكه،  املسروق 
وهذا ما ،  ألن اإلعفاء يعىن أن القطع أصبح سبباً شرعياً من أسباب متلك املسروق،  ابلقطع

القطع حق هلل تعاىل،  الشرع  مل أيت به املال،  فإن  فال يسقط أحدمها ،  والرد حق لصاحب 
 .منعاً من تفويت احلقوق على أصحاهبا، ابستيفاء اآلخر

ما سرق  وما السارق  تغرمي  بعدم  يقضى  قوله ،  ورد من حديث  احلد وهو  أقيم عليه    اذا 
  :(  قيم عليه احلدتذا  إال يغرم صاحب سرقه) (3)  أخرجه النسائى،  بتنه ضعيف مل يثإف ،

 

 .2/244بداية اجملتهد  : ابن رشد (1)
 .9/474سنن اىب داود بشرح عون املعبود  :  ابو دواد (2)
 .8/93سنن النسائى  :  النسائى (3)
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: وقال فيه صاحب نصب الراية   (2)منكر:  وقال عنه أبو حات   (1)وبني أنه مرسل ليس بثابت
 . (3) الوجه غريب من هذا

فال حيل للسارق أن يتملك املال املسروق حبال من  ،  هذا احلديثيف    ومن مث ال حجة 
 . ألن الواجب فيه الرد إىل مالكه، األحوال

  ذ الشرطإ،  ال تستلزم إقامة احلد على السارق الثاىن،  من السارقن السرقة  إ وعلى هذا ف
السرقةيف   حد  منه،  ثبوت  سرق  ملن  مملوكاً  املسروق  املال  يكون  ليس  ،  أن  األول  والسارق 

يد   ليست  املسروق  املال  ويده على  آنفاً  ما ظهر  املسروق على  للمال  يد ،  مانة أ مالكاً  وال 
 . (4)خذ من الطريقيده كاأل  خذ منفصار األ، ضمان وال هى يد ملك

 : الرشوة: ثانياا 
 . (5) وهى ما يعطيه الشخص حلاكم أو غريه ليحكم له أو حيمله على ما يريد

فإنه جيوز للمسلم أن  ،  ذا تعني دفع املال طريقاً لتحصيل احلق أو دفع األذى والضررإأما   
 .  (6)يدفع ماله رشوة حتصيالً حلقه ودفعاً للضرر واألذى عن نفسه

 : الغصب: الثاا ث
 .(7) ستيالء على مال بغري حق على سبيل اجملاهرة واملغالبة ويكون ابال

األخذ   طريقة  حيث  من  السرقة  عن  جماهرة  ،  ويفرتق  املغصوب  أيخذ  الغاصب  فإن 
احلكم يف    رار وهلذا التفريق أثرسستأما السارق فإنه أيخذ املسروق خفية على وجه اال،  عالنية 

 

 .8/93سنن النسائى  :  النسائى (1)
 .3/376وانظر نصب الراية ألحاديث اهلداية   4/24سبل السالم شرح بلوغ املرام  : الصنعاىن (2)
 ." ال غرم على السارق بعدما قطعت ميينه ": بلفظ 3/375نصب الراية ألحاديث اهلداية  :  لعىالزي (3)
 .244السرقة ص :  الشافعى عوض (4)
 .1/310املصباح املنري :  الفيومى (5)
ابددن حددزم ، 6/316كشدداف القندداع :  البهددوتى، 9/496عددون املعبددود شددرح سددنن اىب داود : ابددو الطيددب حممددد آابدى (6)

 .143الكبائر ص : الذهىب، 9/157احمللى ابألاثر   :الظاهرى
 .5/374املغىن والشرح الكبري : ابن قدامة، 7/143بدائع الصنائع ىف ترتيب الشرائع  : الكاساىن (7)
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العقوبة   املرتتب على كل منهما الغاصب فال قطع عليه ،  من حيث  أما    فالسارق تقطع يده 
  لعدم توفر شروط السرقة الكاملة ومنها شرط اخلفية. ..(1) ..

الغصب العلم على حترمي  وعلى هذا فمن غصب مال ،  (2) اجلملة يف    وانعقد إمجاع أهل 
ن استهلك فا  (3)(على اليد ما تخذت حىت تؤدى):  لقوله  ،  غريه وجب عليه رده حباله 

 . ن كان قيمياً إوقيمته ، فعليه مثله إن كان مثلياً ، أو أضاع منه، أو أتلفه، الغاصب املغصوب
والواجب على الغاصب إن كان املال قائماً عنده بعينه مل تدخله زايدة  : )يقول ابن رشد

نقصان فيه،  وال  وهذا ال خالف  بعينه  يرده  الغاصب حكمه حكم   (4)   (أن  من  والغاصب 
من السارق ألن يد الغاصب على املغصوب يد  ،  وهو بذلك يفارق حكم السارق  (5) الغاصب
وتضمني الغاصب من ،  يده على املسروقيف    اختلف العلماءالذي    خبالف السارق،  ضمان

دخل  املغصوب  أن  يعىن  ال  ابلغصب ،  ملكهيف    الغاصب  انتقل  قد  الضمان  أن  يعىن  وإمنا 
منه املغصوب   فاألول كان ضامناً فلما غصب،  لثاىنالثاىن من الغاصب األول إىل الغاصب ا

فإانتقل الضمان   الثاىن  الثاىن املغصوب إىل مالكهإىل  الغاصب  الغاصب ،  ذا أعاد  مل يضمن 
 .األول لزوال السبب املوجب للضمان وهو الغصب

 

 : الحتكار: رابعاا 
ويرتفع  ،  ختتفىوهو شراء السلع والبضائع وختزينها ومنعها عن أيدى الناس حىت تقل أو  

وقد حرمت الشريعة االحتكار بقول ،  على الربح املعتاد  مثنها فيتحقق للتاجر ربح إضاىف زائد
 .  (6) (ال حيتكر إال خاطئ):  الرسول 

 

 .428الكاىف ىف فقه أهل املدينة املالكى ص : ابو عمر ابن عبد الرب (1)
 .5/374  املغىن: ابن قدامة، 7/135احلاوى الكبري :  املاوردى (2)
 .9/474سنن أىب داود بشرح عون املعبود   (3)
 .3/113حتفة الفقهاء :  وانظر السمرقندى 2/382بداية اجملتهد وهناية املقتصد  : ابن رشد (4)
 .1فقرة  282القانون املدىن األردىن م  (5)
صددحيح سددنن ، 9/313سددنن اىب داود بشددرح عددون املعبددود ،  26كتدداب املسدداقاة ابب    11/44مسلم بشرح النووى   (6)

 .2/7ابن ماجه 
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السالم عليه  ملعون):  وقوله  واحملتكر  مرزوق  حببس واال  (1) (اجلالب  خيتص  ال  حتكار 
وقد عاجل علماء اإلسالم االحتكار ، منيحبسه ضرر ابملسليف  ىل كل ماإبل يتجاوزه ، الطعام

و  التجار  على  التسعري  خالل  فيها إمن  يغنب  وال  التاجر  فيها  يظلم  ال  حمددة  أبمثان  لزامهم 
جيب التسعري   –أى التجار–وهؤالء  : )يقول ابن القيم ،  إذا رأى وىل األمر ذلك،  املستهلك

املثل بقيمة  يبيعوا إال  بقيمة ،  عليهم وأال  يبيعوا مبا إف،  املثل  وال يشرتوا إال  ذا تركوا هلواهم أن 
للناس،  أو يشرتوا مبا شاؤوا،  شاؤوا للبائعني،  كان ذلك ظلماً  الذين يريدون بيع تلك ،  ظلماً 

منهم للمشرتين  وظلماً  قال.السلع  مث   ..( إال :  تتم  مل  إذا  الناس  مصلحة  أن  األمر  ومجاع 
إن كانت السلعة هلا سعر واتفق ف  (2)(ابلتسعري سعر عليهم تسعري عدل ال وكس وال شطط

أو يزجر ،  فإن لوىل األمر إلزام التجار ابلبيع ابلثمن املعقول جرباً عنهم،  على احتكارها ومنعها
 .ابلعقوبة الشديدة الىت حتملهم على أن يبيعوا الناس دون استغالل

قيمة املثل وهلذا كان لوىل األمر أن يكره احملتكرين على بيع ما عندهم ب: )يقول ابن القيم
الناس إليه خممصة ولو امتنع من يف    ليه والناسإمثل من عنده طعام ال حيتاج  ،  عند ضرورة 

 .(3) (بيعه إال أبكثر من سعره فقخذه منه مبا طلب مل جتب عليه إال قيمة مثله
 : الربا: خامساا 
قد أو مع  حالة الع،  معيار الشرعيف    عقد على عوض خمصوص غري معلوم التماثل: )وهو
 .(4) (الدين أو أحدمهايف  أتخري

   .وراب الفضل أى الزايدة، جلحيث كان له صوراتن رئيسيتان مها راب النسيئة أى األ
وقد اشتهر هذا ،  األايت الىت حرمت الرابيف    القرآن الكرمييف    أما راب النسيئة فهو املذكور 

ابسم الراب  من  اجلاهلية ،  النوع  وراب  النساء  نقلها،  راب  قال  وصورته كما  )جماهد  يف   كانوا: 
 .(5) اجلاهلية يكون للرجل الدين فيقول لك كذا وكذا وتؤخر عىن فيؤخر عنه(

 

 .2/698رمى  اسنن الد:  رمىاالد (1)
 .260الطرق احلكمية ىف السياسة الشرعية ص : ابن القيم (2)
 .255 -254املرجع السابق ص  (3)
 .2/210:  مغىن احملتاج:  اخلطيب الشربيىن (4)
 .3/101جامع البيان عن أتويل القرآن  :  الطربى (5)
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اجلصاص )وقال  فكانت  :  مشروطة  بزايدة  مؤجالً  قرضاً  إمنا كان  اجلاهلية  راب  أن  معلوم 
  .(1)  الزايدة بدالً من األجل فقبطله ىن تعاىل وحرمه(

الف راب  هو  الراب  من  الثاىن  التفاضلوالنوع  راب  أو  متحدى الذي    ،ضل  تبادل  عن  ينشق 
كبيع دينار بدينارين أو مخسني غراماً ،  أحدمهايف    ذا وقعت الزايدةإ،  اجلنس من األموال الربوية 
 وقد حرم الشارع احلكيم الراب بنوعيه. ، من الذهب أبزيد منها

 :  الغش والتزوير: سادساا 
تقول العرب غش  ،  على خالف حقيقتهظهار الشئ  إالغش تزيني غري املصلحة مصلحة و 

ما أضمرإصاحبه   له غري  املصلحة مصلحة وأظهر  استعمال   (2) ذا زين له خالف  وال خيرج 
 .  (3)الفقهاء هلذه الكلمة عن هذا املعىن اللغوى

فقدخل  ،  مر على صربة طعام  حترمي الغش ما روى أبو هريرة أن رسول ىن  يف    وقد ورد
صابته السماء اي ت:  ما هذا اي صاحب الطعام ؟ قاو ):  فقال،  لالً فنالت أصابعه ب،  يده فيها

 . (4)تفال جعلته فوق الطعام كى يراه الناس ؟ من  ش فليس مىن(: قاو، رسوو للا 
وفسخ ،  من الرد   روال مينع التعزي،  مبا يراه احلاكم زاجراً ومؤدابً له ،  والغاش يؤدب ابلتعزير
الغش   على  املبىن  شرو إالعقد  حتققت  الردذا  املتحصل ،  ط  املال  أيخذ  أن  للغاش  حيل  وال 

 . وأكل أموال الناس ابلباطل، واخليانة ، نه ضرب من السرقة أل، ابلغش

 :  المال المحرم المأخوذ بإذن المالك: السبب الثانى 
، فإن كسبه حمرم،  واذن به مالك هذا املال،  أما املال املكتسب بطريق مل أيذن به الشارع

ولكن   .احلالني واحدةيف    . والنتيجة .أو الراب،  احلاصل بطريق السرقة ال خيتلف عن الكسب  
اإلمث وقوع  حيث  من  بينهما  وعدمه،  االختالف  الفاعل  تقع ،  على  حني  املخالفة  فإن 

املال ودافعه به الشارع ومل يرض به صاحب  املال بطريق مل أيذن  يقع ،  ابكتساب  فإن اإلمث 
املعطى املال دون  فإن  على آخذ  هنا  مل   أما  أى  الشارع  بطريق حرمه  الكسب وقعت  صور 

 

 .2/186كام القرآن  أح: أبو بكر اجلصاص (1)
 .2/659املعجم الوسيط   (2)
 .31/218املوسوعة الفقهية  (3)
 .1/349صحيح مسلم بشرح النووى   (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-15- 

أيذن به إال أن املكلف أذن لنفسه أبخذ املال قصداً مع علمه حبرمة وسيلة أخذه فيكون اإلمث  
واملعطى اآلخذ  الفعل  على طرىف  وينشر ،  واقعاً  الرذيلة  ويفتح ابب  يتاجر ابألعراض  فالذى 

، ابختياره دون غصب أو إكراه من أحد فانه يبيع  ،  والذى يبيع اخلمور واملخدارت،  الدعارة
املشرتى واملسكر الذي    وكذلك  اخلمر  حبرمته،  يشرتى  علمه  مع  خمتاراً  طائعاً  يشرتيه  ،  فإنه 

عقوبة  من  عليها  يرتتب  مبا  ومعرفة  واصرار  قصد  عن  املعصية  إرتكاب  على  دنيوية   فيقدم 
الفعل،  وأخروية ت  ال  فإذا  الطرفني  على  اإلمث  وقع  املال يف    اشرتاكهماحملرم  وكان  املعصية 

هذه  يف    بل إن اإلذن من املالك،  املالك ببذله ال يعىن إابحة الفعل  ألن رضا،  املكتسب حمرماً 
 . تعاىل ألنه رضى ابرتكاب ما مل أيذن به ىن، الصورة فيه أتكيد لإلمث

ا وفيما يلى بيان لبعض الطرق الىت ميكن أن يكتسب املال بواسطتها وهى غري مقذون فيه
 .شرعاً مع وقوع الفعل إبذن مالك املال

 : القمار والميسر: أولا 
مقابله وال تقرب إىل ىن سبحانه وتعاىل  يف    أما القمار فهو أخذ مال خمصوص بغري مال

ومع    (2) وأما امليسر فهو ضرب من ضروب القمار بل هو قمار أهل اجلاهلية ،  (1)وال إىل اخللق
فإن  ، اآلية السابقة يف  آن الكرمي وإمنا عرب القرآن عنه ابمليسر كماالقر يف  أن لفظة القمار مل ترد

 . (3)الفقهاء يلحقون ابمليسر سائر ضروب القمار على اختالف أمسائها
كل شئ فيه خطر  : ) قال ابن سريين   . ومن امليسر كذلك ما كان االعتماد فيه على احلظ 

ا خريايً هو من امليسر احملرم ألنه يقوم  زمانن يف    وعلى هذا فاليانصيب املسمى   ( 4) فهو من امليسر( 
املقامرة واملراهنة العتماده على احلظ  اليانصيب بشرائه ورقة  يف    يشارك الذي    إذ أن ،  على  هذا 

للحظ  خيضع  وخسارته يف    اليانصيب  مراهنة   . رحبه  نتيجة  امليسر  يقع  ما كلعبة  يف    وقد  لعبة 

 

 .11/167تكملة اجملموع شرح املهذب  :  السبكى (1)
 .2/403البحر احمليط ىف التفسري  : ابو حيان (2)
 .2/403البحر احمليط ىف التفسري  : ابو حيان (3)
 .1/262كشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ال:  الزخمشرى (4)
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الكرت    ( 1) الشطرنج  لعبة  أو عن طريق مسابق ) أو  فيها  الشده(  بذل  إذا  وما شاهبها  اخليل  ات 
 . املتسابقان عوضاً يذهب إىل الرابح منهما 

فاملال املكتسب بطريق الرهان واملقامرة حمرم ال جتوز حيازته وجيب التخلص ،  وعلى هذا 
 .يده خلبث كسبهيف  ومينع املسلم من ابقائه، منه حقاً هلل تعاىل

 : التجار بالمحرمات: ثانياا 
 -رضى ىن عنه-فعن ابن مسعود  ،  ته حرم على املسلم املتاجرة به وبيعهكل ما حرم لذا

، النهى التحرمييف    واألصل  (2) هنى عن مثن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن  أن النىب  
 :  حيث دل احلديث على حترمي ثالثة أشياء يقاس عليها غريها

وهو ما ، مثنه حرم بيعه لزوماً   حترمي مثن الكلب ويستدل على حرمة بيعه أبن ما حرم: توهلا
 .ينطبق على سائر احملرمات

ويلحق   ( 3)وقد نقل ابن املنذر اإلمجاع على حترمي بيع امليتة واخلنزير وكذلك حترمي شرائهما
 .هبا املخدرات والدخان لثبوت ضررمها على اإلنسان

مهراً    –ه السالمعلي–وهو ما أتخذه الزانية مقابل الزىن مساه  ،  حترمي مهر البغى:  اث يهما
 .وهو مال حرام حيرم أخذه حلرمة وسيلة كسبه، جمازاً 

ومن املتاجرة ابألعراض ،  ويقاس على مهر البغى املال املتحصل من الغناء والرقص واجملون
واألجساد سواء كان ذلك إبنشاء شبكات الدعارة أو ابلنشر عن طريق الصحف واجملالت  

املسل  بني  والفساد  العرى  تنشر  التجارة،  منيالىت  الشرع  يف    وكذلك  تناىف  الىت  السلع 
ِإنَّ : يقول ىن تعاىل،  يكتسبه املسلم عن طريقها حيرم عليه أخذهالذي    فإن املال،  واألخالق

 

ذا خليددا عددن رهددن، فدداتفقوا علددى حتددرمي لعبددة النددرد ملددا صددح عددن رسددول ىن عليدده  إ اختلف العلماء ىف لعبىت النرد والشطرنج   (1)
رواه مسددلم وأمددا الشددطرنج فددقكثر    ( ماان لعااب ابلنردكاا  فكس ااا  مااس يااده و حلاام ا ن ياار ودمااه ) السددالم أندده قددال:  

ذا خددال عددن الددرهن فهددو  إ لى حترمي اللعب هبا سواء كان برهن أو بغريه، أما ابلرهن فهو قمددار بددال خددالف، أمددا  العلماء ع 
قمار حرام عند أكثر العلماء، وحكى إابحته ىف روايددة عددن الشددافعى إذا مل يشددغله عددن واجددب وال عددن صددالة ىف وقتهددا،  

فقجدداب: إن فددوت بدده صددالة عددن وقتهددا أو لعددب هبددا    ؟   وسئل النووى عن اللعب ابلشطرنج وهل أيمث الالعددب هبددا أم ال 
 . 98ال فمكروه عند الشافعى حرام عند غريه. أنظر الذهىب الكبائر ص  إ على عوض فهو حرام، و 

 .2/147انظر اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان  ، متفق عليه (2)
 .9/275اجملموع :  النووى (3)
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الدُّ ْاَيا َواآلِخَرةِ  تَلِيٌم ِف  َعَذاٌب  هَلحْم  آَمنحوا  الَِّذيَن  اْلَفاِحَشةح ِف  َتِشيَع  َتن  بُّوَن   َواّللَّح   الَِّذيَن حيِح
 .(19: النور)  تَاْعَلمحونَ يَاْعَلمح َوتَ تحْم ال

البارات  رخص  منح  مقابل  ورسوم  ضرائب  من  الدولة  تفرضه  ما  سبق  مبا  ويلحق 
وصاالت  مخور  من  احلرام  أصناف  ملراتديها  توفر  الىت  والفنادق  الدعارة  وبيوت  واخلمارات 

ولة من اجلمارك على السلع .. كذلك ما تفرضه الد.  رقص وجمون وطاوالت القمار وامليسر
 ومن هذا الباب ما تشرتيه أجهزة اإلذاعة والتلفزيون ،  احملرمة كقنواع الدخان واخلمور املستوردة 

البالد العربية واإلسالمية أو تبيعه من األغاىن والربامج احملرمة الىت تعرض النساء العارايت يف  
إىل   وتدعو  ابملنكر  أتمر  الىت  الفاجرة  األغاىن  السياحة  وتبث  تشجيع  والفساد حبجة  الرذيلة 

األمة  من هدم ألخالق  املنكرات  هذه  مثل  ما جتره  إىل  النظر  دون  القومى  الدخل  ، وزايدة 
وعلى العادات والتقاليد القائمة على ،  فساد شباهبا والقضاء على معامل الشخصية اإلسالمية إو 

 .أحكام اإلسالم وتشريعاته 
تيمية  ابن  إذ":  يقول  األمر  املنكرات وإقامة احلدود عليها مبال أيخذه  ووىل  انكار  ترك  ا 

احلرامية  مقدم  مبنزلة  القوادالذي    كان  ومبنزلة  على سرقتهم  اللصوص  ما الذي    يقاسم  أيخذ 
فاحشة وك اثنني على  بني  ليجمع  السوء  أيخذه  حبال عجوز  الىت  أمر اان حاله شبيهاً  لوط  ة 
َناهح َوَتْهَلهح ِإالَّ اْمَرتََتهح َكاَ ْ  ِمَن اْلَغاِبرِينَ فَسَ   :كانت تدل على ضيفه الىت قال ىن فيها   جَنياْ

فعذب ىن عجوز السوء القوادة مبثل ما عذب قوم السوء الذين يعملون اخلبائث وهذا مجيعه 
واملال املقخوذ عن ،  فكل هذا من املتاجرة ابحملرمات  (1) أخذ مال لإلعانة على اإلمث والعدوان

 .لشبهه مبا يؤخذ من مهر البغى وحلوان الكاهن ومثن الكلب هذه األعمال حمرم
ويضلل الناس ابدعائه معرفة املستقبل ،  الغيب  ميدعى علالذي    حلوان الكاهن:  اثلثهما

واحلرمة تشمل كل مدع    (2) حيث أمجع العلماء على حترمي املال املكتسب هبذه الطريقة احملرمة 
أو قراءة الكف أو الفنجان أو  ،  الرمليف    الضربمعرفة علم الغيب سواء أكان ابلتنجيم أو  

تضمنه احلديث وال حيل له ما الذي    حكم النهىيف    .. فكل هؤالء فعلهم داخل. قراءة األبراج
 .وال حيل ألحد تصديقه فيما يتعاطاه، يعطاه

 

 .28/305جمموع الفتاوى : ابن تيمية (1)
 .191الكاىف ىف فقه أهل املدينة املالكى ص : ابن عبد الرب، 3/7سبل السالم شرح بلوغ املرام  : الصنعاىن (2)
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 الفصل الثانى
 ملكية املال احلرام

 
املال أن يكون  حراماً  الذي    قد حيصل  ماالً  املسلم  املوجب حليازة  حيوزه  السبب  أن  إال 

يد املسلم يف    إذ ليس من الضرورى أن يقع املال احلرام،  مثل هذا املال يكون حالالً مشروعاً 
مال حرام،  بطريق حرام للمسلم من خالهلا  أسباب مشروعة قد حيصل  هناك  فاملرياث ،  بل 

امل يكون  مال  للمسلم من خالهلا  قد أيتى  الىت  الشرعية  األسباب  من  اكتسبه  مثالً  قد  ورث 
،  .. أو أى وسيلة أخرى من وسائل الكسب غري املشروع.بطريق الراب أو القمار أو اليانصيب

 مسوغاً حليازة املال احلرام ومتلكه ؟ الشرعي  فهل يكون املرياث
اإلسالم كقن يكون    ملسلم قبل إسالمه بطريق ال يرضاهحازه االذي    كذلك املال احلرام
أو الراب  من  اكتسبه  الغش  قد  أو  أم .القمار  إسالمه  بعد  املال حالالً  هذا  له  يكون  .. هل 

للمسلم من خالهلا كسب   الىت قد حيصل  الوسائل  منه ؟ إىل غري ذلك من  التخلص  يلزمه 
من مثل هذه الوسائل ومن حكم متلك الشرعي    وىف هذا الفصل حناول بيان املوقف  خبيث

 : احث التالية بامليف   املال احلرام بوسيلة ليست حمرمة وذلك

 ملكية المال الحرام بطريق الميراث  - المبحث األول

 ملكية المال المقبوض بالعقد الباطل والعقد الفاسد  - المبحث الثانى

 ملكية المال الحرام بعقد يعتقد القابض حله  - المبحث الثالث

 سالم الكفر قبل اإلفي  ملكية المال الحرام المقبوض - المبحث الرابع

 ( اللقطة)ملكية المال الملتقط  - الخامس المبحث

 لكية المال الحرام المكتسب عن طريق الفوائد الربويةم - المبحث السادس

 ملكية المال الحرام بعذر الجهل  - المبحث السابع
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 املبحث األول
 لكية املال احلرام بطريق املرياثم

 
ن مورثه قد اكتسب هذا املال أ  ذا كان الوارث يعلمإملكية املال احلرام  يف    اختلف العلماء

 : هذه املسقلة إىل فريقنييف  انقسم العلماء، بطريق حرام

 : وأدلته: الفريق األول
له  فإنه يطيب  الوارث ابملرياث  انتقل إىل  اذا  املال احلرام  له اال،  يرى أن  ، نتفاع بهوحيل 

،  املال من مصدر حرام   اكتسب هذاالذي    قليالً كان أم كثرياً ويكون اإلمث واقعاً على املورث
، وقد ذهب إىل هذا القول طائفة من أهل العلم كاحلسن البصرى،  مث عليهإأما الوارث فال  

وقد استدل ،  (1)مذهب احلنفية يف    وهو قول،  والزهرى وسفيان الثورى وسحنون من املالكية 
 : هذا الفريق ملا ذهبوا إليه ابألدلة التالية 

مق  -أ على  إال  يكون  ال  الوزر  احلرامان  ومكتسب  اإلمث  له  ،  رتف  عالقة  ال  والوارث 
وزر الذي    ابملورث وازرة  تزر  ال  ألنه  املال  هذا  له  فيطيب  حرام  طريق  من  املال  اكتسب 
 . (2)أخرى
ملا وىل أمر املسلمني    –عنه رضى ىن  –واستدل هذا الفريق أبن عمر بن عبد العزيز    -ب

بيت يف    وقد وضعه–كان قبله من أمراء اجلور  بيت املال ممن  يف    وجدهالذي    قام إبعطاء املال
العطاء  –املال يستحق  والفقهاء وغريهم ممن  العلماء  بن . و (3) إىل  فعل عمر  مما  الداللة  وجه 

ذمة الظامل ملا جاز له أن يدفعه إىل غري أهله ممن أخذ منهم يف    عبد العزيز أن األمث لو مل يثبت
ذمة املورث فيحل للوارث أن أيخذ يف    األخذ يثبت  فإن إمث،  فيقاس عليه املال املوروث،  ظلماً 

 .املال احلرام مريااثً 

 

املعيددددار : الونشريسددددى، 13/318الددددذخرية : القددددراىف، 5/105حاشددددية رد احملتددددار علددددى الدددددر املختددددار : ابددددن عابدددددين (1)
 .94املكاسب والرزق احلالل ص: ث ااحملاسىباحلار ، 2/210إحياء علوم الدين  : الغزاىل، 6/147املعرب  

 .94املكاسب والرزق احلالل ص : احملاسىب، 2/210إحياء علوم الدين  :  الغزاىل (2)
 .1/640فتاوى ابن رشد  :  ابن رشد اجلد (3)
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لكن  ،  وكذلك استدلوا ابلقياس على املال احلرام إذا كان عيناً فهو على غاصبه حرام  -جد
إن وهبه حائزه لرجل أو أشرتى به منه سلعة بعد أن غاب عليه فهو حالل للبائع واملوهوب 

   .وب له فيطيب املال املوروث لهفيقاس الوارث على املوه، له

 : وأدلته: الفريق الثانى
اإل  وشيخ  واحلنابلة  والشافعية  واملالكية  احلنفية  من  اجلمهور  حيث وهم  تيمية  ابن  سالم 

، بل الواجب فيه الرد على مالكه إن كان معروفاً ،  ذهبوا إىل أن املوت ال يطيب املال احلرام
 .دق به على الفقراء واملساكنيفإن مل يكن معروفاً فالواجب فيه التص
  وأما املرياث فال يطيب املال احلرام هذا هو الصحيح : )وقال ابن رشد اجلد من املالكية 

 .يوجبه النظر(الذي 
املالك الرد على  الشافعية وجوب  قيد  املورث قد يف    وقد  للوارث أن  إذا ما أتكد  حال 

فإن مل يكن هناك عالمة ،  ذلك   مجع ما تركه من طريق حرام أبن كان مثة عالمة تدل على
وجود بعض احلرام فيه يف    فإن شك،  تدل على أنه أتى من طريق حرام فهو حالل للوارث

 .حتديد مقدار احلرام وعليه أن يرده إىل أصحابه أو يتصدق به عنهميف  اجتهد
من ورث مااًل ومل يعلم من أين اكتسبه مورثه أمن حالل أو  )ن  أاجملموع  يف    وذكر النووى

  ؛قدرهيف    ن فيه حراماً وشكأفإن علم  ،  مجاع العلماءمن حرام ومل تكن عالمة فهو حالل إب
 . (1)خرج احلرام ابالجتهاد(أ

وعند احلنابلة نقل غري واحد عن اإلمام امحد فيمن ورث ماالً ينبغى ان عرف شيئاً بعينه  
الرجل خيلف  يف    عنهونقل  ،  ماله الفساد تنزه عنه أو حنو هذايف    وإن كان الغالب،  أن يرده

 .(2) يعرف ماالً إن كان غالبه هنباً أو رابً ينبغى لوارثه أن يتنزه عنه إال أن يكون يسرياً ال
فقما إذا كان حالالً وحراماً من مرياث : )كتابه طبقات احلنابلة يف    بو يعلىأوقال القاضى  

يتصدق بقدر ما يرى أن  فإن مل يعلم كم احلالل  ،  او أفاد رجل ماالً حراماً وحالالً تصدق به
 .(3) (فيه من احلرام وأيكل الباقى

 

 .9/428اجملموع شرح املهذب  :  النووى (1)
 .8/324نصاف اإل :املرداوى، 502-1/496داب الشرعية واملنح املرعية  : اآلابن مفلح (2)
 .1/196طبقات احلنابلة  :  بو يعلىأ (3)
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، وحينما سئل شيخ اإلسالم ابن تيميه عن رجل مراب خلف ماالً وولداً وهو يعلم حباله
يعلم الولد أنه راب فيخرجه الذي    أما القدر: )فهل يكون حالالً للولد ابملرياث أو ال ؟ فقجاب

لكن القدر املشتبه  ،  تصدق به والباقى ال حيرم عليهإما أن يرده إىل أصحابه إن أمكن واال ي
 .(1) .(.قضاء دين أو نفقة عياليف   ذا مل جيب صرفهإيستحب له تركه 

 : الرأى املختار
 : وما ذهب إليه الفريق الثاىن هو الصحيح املوافق ملقتضى الشرع والقياس لألسباب التالية 

ملك املسلم اذا كان قد اكتسبه يف    يدخلقد تقرر عند العلماء أن املال احلرام ال  :  توالا 
فإن هذا املال مل ،  حياته كان بطريق حمرميف    حازه املورثالذي    ومبا أن املال،  من طريق حمظور

املرياث أن يكون  يف    وملا كان شرط ثبوت حق الوارث،  ملكه ويده عليه يد غصبيف    يدخل
وع ال يكون ملكاً له فإذا مات مل فإن ما حازه بطريق غري مشر   املورث مالكاً للمال املوروث

   .ينتقل هذا املال إىل الوارث لوجود املانع وانتفاء الشرط وهو عدم امللك
ألن املوت ال خيرج املال املقخوذ من ملك صاحبه ،  ان املوت ال يطيب املال احلرام:  اث ياا 

   . ملك الوارثيف  ويدخله ظلماً وعدواانً 
يلز   - الوزر  أن  من  به  استدلوا  فهذا  وما  الوارث  دون  احلرام  للمال  املكتسب  املورث  م 

أما وقد قام الدليل ووقع العلم أبن ما ،  فيما ورث  صحيح إذا مل يعلم الوارث وجود املال احلرام
فإن األخذ هبذا القول يؤدى إىل ،  خلفه مورثه مكتسب من طريق ال يقره الشرع وال يرضاه

 .اخلروج على قواعد الشريعة 
 :  مبا فعله عمر بن عبد العزيز فال حجة فيه من الوجوه التالية  أما االستدالل -

العزيز ملا توىل أمور املسلمني قام برد املظامل الىت كانت:  توالا  بيت  يف    إن عمر بن عبد 
 أن عمر بن عبد العزيز كان أول من ندب نفسه للنظر :  فقد ذكر املاوردى،  املال إىل أهلها

ورد مظامل بىن أميه على أهلها ،  وراعى السنن العادلة وأعادها،  املظامل فردها إىل أصحاهبايف  
له   قيل   حىت 

كل يوم أتقيه  : )فقال،  إان خناف عليك من ردها العواقب:  -وقد شدد عليهم فيها وأغلظ–

 

 .29/307جمموع الفتاوى : ابن تيمية (1)
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يف    فكيف يقال بعد هذا أن فعل عمر بن عبد العزيز  (1)   (تهوأخافه دون يوم القيامة ال وقي
 . طاب مبوت اخللفاء الذين أوردوا هذا املال إىل بيت مال املسلمني املال احلرام يدل على أنه

إن االستدالل ابلقياس على فعل عمر ال يستقيم ذلك أن عمر بن عبد العزيز ال :  اث ياا 
فمن ابب أوىل مل ميلكها ،  ميلك أموال بيت املال سواء ما كان فيها من حالل أم من حرام 

  .بيت املال ال تنتقل ابملوت من خليفة إىل خليفة  أى أن أموال، من توىل اخلالفة قبله
أما قياس املال احلرام على العني املغصوبة إذا تصرف فيها الغاصب ابلبيع أو اهلبة فهو    -

الفارق أو  ،  قياس مع  الغاصب ابلبيع  فيها  العني املغصوبة إذا تصرف  بينهما أن  الفرق  وجه 
فاتت على صاحبها وعندئذ يكلف   املثلياتاهلبة تكون قد  ، الغاصب ابملثل إن كانت من 

أما املال احلرام فإنه اذا فات على صاحبه ابملرياث ،  فإن مل تكن من املثليات وجبت قيمتها
منه إذا طالب مبا غصب منه  ،  حق آخذه املورث ؟ فإن املغصوبيف    جيب ملالكهالذي    فما

أما ،  لف برد مثلها أو قيمتهافإن فاتت ابلبيع أو اهلبة يك،  كلف الغاصب برد العني املغصوبة 
   .املال فقنه ال يفوت ابلغصب وال ابلتصرف ألنه من املثليات

 : لةمسأ
 ًً املال حرام  يف    هل يكون اجلهل ابملالك عذرًا املال احلرام ابملرياث ؟ أم أن هذا  متلك 

 بكل حال ال جيوز للوارث أن يتملكه بل جيب رده إىل مصاحل املسلمني ؟
هل هو املورث ؟ أم هو الوارث  ،  ذه املسقلة عمن هو مالك هذا املالهيف    فمدار البحث

 ؟ (2) ؟ أم أن هذا املال ال مالك له فهو سائبة 
أم أن مثل هذا املال له حكم اللقطة وجترى عليه أحكامها ؟ أم البد من التصدق هبذا  

 املال والتخلص منه بكل حال ؟  

 

 .78ص   ةحكام السلطانياأل:  املاوردى (1)
وهددو مددن ، املال الذى يهمله مالكه ويسيبه من غري أن جيعله ملكاُ ألحد أو وقفاً على شئ من وجوه اخلري:  السائبة (2)

كددان ىل عبددد فقعتقتدده وجعلتدده سددائبة ىف :  ان رجدداًل جدداء إىل عبددد ىن بددن مسددعود فقددال لدده فقددد روى، فعددل اجلاهليددة
امنددا كددان يسدديب أهددل اجلاهليددة وأنددت أوىل الندداس بنعمتدده ،  ان أهددل االسددالم ال يسدديبون:  فقددال لدده عبددد ىن،  سبيل ىن

 .9/26الرازق    مصنف عبد  .فان حترجت من شئ فقرانه فجعله ىف بيت املال،  وأحق الناس مبرياثه
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املورث حق  من  املال  هذا  أبن  القول  ث ،  أما  املال  فقد  متلك  جواز  لعدم  خالفه  بت 
 . ابلوسائل احملرمة 

سائبة اأما   املالك  جمهول  إذا كان  احلرام  املال  الشرع  ،  عتبار  قواعد  ترضاه  ال  مما  فهذا 
فلم يبق إال القول أبن هذا املال جيب التخلص منه بدفعه  ،  اإلسالميف    وأحكامه إذ ال سائبة 

لق املال  هذا  اعتبار  أو  العامة  املصارف  اخلالفإىل  عليها  يطبق  مث  تعريفها  جيب  يف   طة 
   .اللقطة 

  .هاتني الصورتني بني أهل املذاهب الفقهية يف  وقد وقع اخلالف
 :  هذه المسائلة بين أمرينفي  والظاهر أن الحنفية يفرقون 

 إذا كان الوارث يعلم عني املال احملرم ولكنه جيهل صاحبه  : األوو
 . الرتكة ولكنه جيهل قدره ومالكهيف  لوارث يعلم وجود املال احملرماذا كان ا: الثاىن
والواجب  ،  الصورة األوىل ال جيوز للوارث أن ميتلك املال احملرم داينة وال قضاء يف    فاحلكم

 .عند اجلهل ابملالك  فيه الرد إىل املالك أو التصدق به
احملرميف    أما املال  إذا كان  وهى  الثانية  معروف  الصورة  وجلهالة    غري  بغريه  الختالطه 
  .فاحلكم فيه جواز األخذ قضاء، مالكه

داينة  أوىل  القول ،  والتورع  ملخصاً  عابدين  ابن  ) املسقلة يف    يقول  علم  :  إن  أنه  واحلاصل 
،  أرابب األموال وجب رده عليهم وإال فإن علم عني احلرام مل حيل له ويتصدق به بنية صاحبه

خمتلطاً   ماالً  حكماً  م جمتمعاً  وإن كان  له  حل  بعينه  منه  شيئاً  وال  أراببه  يعلم  وال  احلرام  ن 
هذه املسائلة حيث نقل األثرم وغري  يف    وقد وافق احلنابلة احلنفية   ( 1)   ( واألحسن داينة التنزه عنه 

رده  حمرم  بعينه  شيئاً  عرف  إن  حرام  فيه  مااًل  ورث  فيمن  أمحد  اإلمام  عن  وإن كان  ،  واحد 
   . ه عنه أو حنو هذا الغالب على ماله الفساد تنز 

وقد نقل عن األمام أمحد كذلك فيمن خيلف ماالً إن كان غالبه هنباً أو رابً ينبغى لوارثه 
 . (2)أن يتنزه عنه إال أن يكون يسرياً ال يعرف

 

 .5/104حاشية رد احملتار على الدر املختار  :  ابن عابدين (1)
 .8/323نصاف اإل:  املرداوى (2)
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 : أما فقهاء المذهب المالكى
ة  الذخري يف    حيث نقل القراىف،  فمنهم من يفرق بني حيازة املال احملرم مريااثً وحيازته هبة 

املذهب أن املال يف    والرأى الثاىن  (1) عن سحنون أنه يرى حل املال احملرم ابملرياث دون اهلبة 
بل الواجب فيه التخلى عنه والتصدق به من قبل الوارث  ،  احملرم ال يطيب ابملرياث وال ابهلبة 

 . (2) كما كان يلزم هذا أن يقوم به املورث
الذي   حكم املال املوروثيف    احلنفية واملالكية ومل خيتلف نظر الشافعية واحلنابلة عن نظر  

 . يعلم الوارث أنه آت من طريق خبيث
مات أىب وترك ماالً وكان يعامل من  : ) وقد سئل اإلمام أمحد بن حنبل فقال له السائل

تقضى :  فقال،  له دين وعليه دين :  فقال،  تدع من ماله بقدر ما ربح:  تكره معاملته ؟ فقال
 –محد أاألمام    أى –وما ذكره  :  مام الغزاىل على هذه األجوبة قائالً وقد علق اإل   (..وتقتضى

 .(3) ذ قال خيرج قدر الربحإصحيح وهو يدل على أنه رأى التحرى ابخراج مقدار احلرام 
ويوافق مقتضى العدل وقواعد القياس أن وارث املال احلرام ال حيل له أخذه  يرتجح والذى 

 . ابحة أخذ املال احلرام احملرمألن املوت ليس سبباً إل، سواء أكان مالكه معروفاً أم جمهوالً 
واإلفتاء العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  تخذت  الرتى  على  ،  وهبذا  ردها  ففى 

هل جيوز للولد تن يرث من ماو تبيه مع علمه أبن املاو خبيث :  ورد إليهاالذي    السؤاو
 احملرمات ؟ِف  ومن طريق    مشروع كالراب والتجارة 

  إذا علم أن مال أبيه كله حرام أخذ ما خيصه منه وختلص منه إبنفاقه ):    مبا يلىتجاب
 .(4) ونصح لورثة أبيه أن يتخلصوا مما هلم من هذا املال( وجوه الرب تعففاً مبا علم أنه حراميف 

يف   فإنه يصبح ديناً ،  ن املال احلرام إذا أخذ من مالكه بغري رضى واختيار منهأإضافة إىل  
اآل الورثة ،  خذ ذمة  فإن جهل  الديون  أداء  بعد  إال  فال مرياث ألحد  اآلخذ  هذا  مات  فإذا 

 

 .13/318الذخرية:  القراىف (1)
 .13/318الذخرية:  القراىف (2)
 .2/163إحياء علوم الدين  :  الغزاىل (3)
 .هد 24/10/1404اتريخ  7631انظر فتوى رقم  (4)
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فإن كان الورثة فقراء ساغ هلم أن  ،  معرفتهم تصدقوا أبمواهلم عنهم  هؤالء الدائنني أو يئسوا من
 . سبيل املرياث عن مورثهم أيخذوا هذا املال على سبيل الصدقة عن أهل التباعات ال على

 .(1)(هذا هو القول الصحيح من األقوال: )جلدقال ابن رشد ا

 

 .1/642تاوى ابن رشد  ف:  ابن رشد اجلد (1)
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 املبحث الثانى 
 ملكية املال املقبوض بالعقد الباطل والعقد الفاسد 

 

 كية املال املقبوض بالعقد الباطل:لم  - املطلب األول
فرأى األصوليون ان الباطل ال يقع إال على ما  ،  حاول العلماء وضع ضابط للعقد الباطل

وهى املسقلة ،  أصل العقد وصلبهيف    هذا النهى مؤثراً   الشارع احلكيم وكانورد عليه النهى من  
بطالنه وعدم ترتب   النهى يقتضى فساد املنهى عنه أى:  صول الفقهأعلم  يف    الىت يعرب عنها

 .ثر عليهأأى 
ملكه ولكن هل يف    فاملال املقبوض ابلعقد الباطل حمرم على املسلم أن يدخله،  وعلى هذا
 إىل صاحبه ؟   يرد هذا املال

ذا كان حمله عيناً أو منفعة حمرمة وبني العقد الباطل إهنا ينبغى أن نفرق بني العقد الباطل  
 . إذا كان بطالنه بسبب فوات ركن أو شرط من شرائطه

 : ذا كان محله عيناا أو منفعة محرمةإالعقد الباطل : أولا 
اع هبا كاخلمر واخلنزير وسائر  والعني احملرمة هى كل عني حرم الشارع على املسلم االنتف 

فإن املال املدفوع مثناً هلا مال خبيث ،  ذا وقع البيع على شئ من هذه احملرماتإف ،  النجاسات
فإهنا ال ترد على البائع إذا  ،  أما العني احملرمة ،  حوزة البائعيف    جيب التخلص منه وحيرم بقاؤه

مسلماً  ماالً ،  كان  ليست  ألهنا  إتالفها  ليس إأما  ،  الشرعنظر  يف    بل جيب  ابئعها  ذا كان 
 .نظره مال حمرتميف  هنا ترد عليه ألهناإمسلماً ف

 ( 1) مر بشق ظروف اخلمر وكسر دانهنا إنكاراً على صاحبهاأ  هذا أن النىب  يف    وقد ورد

أما إذا كان العقد الباطل حمله منفعة حمرمة كما لو كان العقد على إجارة عقار ليكون داراً 
أو أجر املسلم نفسه حلمل مخر وما شابه ذلك من املنافع ،  قجر امرأة ليزىن هباأو است،  للبغاء
ألن الكسب ،  ملكهيف    فاملال املتحصل أجره مال خبيث حيرم على املسلم أن حيوزه،  احملرمة 

وهلذا كان مثل هذا املال خبيثاً ال يلزم آخذه رده وال صاحبه املطالبة ،  ابملنافع احملرمة ال جيوز
 

 .(1293حديث رقم ) 3/588سنن الرتمذى   (1)
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الباطل يستلزم رد املنفعة الىت استوفيت مقابل دفع املاليف    أن رد العوضذلك  ،  به ، العقد 
ممكن غري  العوضإف،  وهذا  يرد  مل  العوضني  أحد  رد  تعذر  ألن ،  مقابلهيف    كانالذي    ذا 

وقد تعذر ذلك فيفسخ العقد وحيكم ملن تلف عليه ،  مقتضى القياس وجوب الرد من الطرفني 
 .(1) بدله بعدم الرد اليه

 ولكن هل معىن عدم الرد على صاحب املال ابستيفاء املنفعة يعىن دخول املال املقبوض 
هذايف   اآلخذ  على  حيرم  أم  ؟  اآلخذ  اإلخراج  ملك  فيه  والالزم  املسلمني يف    املال  مصاحل 

 العامة ؟ 
انفذاً كاحلالل يكون صحيحاً  ال  احلرام  الفعل  أن  عليه كما ،  مبا  يرتتب  ال  احلكم  فإن 

عل احلالليرتتب  وغضبه ،  ى  ىن  مبعصية  احلاصل  بذلك كامللك  احلاصل  امللك  ويكون 
ولو تراضى الطرفان ابملعصية مل ينفع ألن النهى حلق ىن تعاىل فهو كما لو تراضيا ،  وخمالفته

وإذا كان ال حيل ،  نه ال جيمع له العوض واملعوض ألن ذلك أعظم إمثاً من بيعهإف ،  مبهر البغى
للزاىن أن يزىن ،  ليه اخلمر والثمن معاً إلثمن فكيف يعاد  أن يباع اخلمر اب ،  وإذا كان ال حيل 

وإن دفع املال مقابل الزان فكيف يعطى املال والزان مجيعاً ؟ وهلذا جيب إخراج املال املقبوض 
ابلعقد الباطل إىل مصاحل املسلمني العامة وال يعطى للذى دفعه بسبيل حمرم لكى ال يكون 

 . (2)عصية عوانً له على امل

 : العقد الباطل بفوات شرط من شرائط النعقاد: ثانياا 
املال املقبوض هبذا العقد وهو أنه مال خبيث ال حيل أكله يف    ومل خيتلف احلكم كذلك

به األنتفاع  أو  لبسه  الوجوه يف    أو  من  بعدم   أى وجه  احلكم  أن  هنا  املختلف  الشئ  ولكن 
املشرتى   هتا إىل مالكها ألهنا مل خترج عن ملكه بقبض ملك املشرتى للعني املبيعة يستلزم إعادا 

املبذول  (3)هلا املال  يدخليف    أما  وال  املشرتى  ملك  عن  فال خيرج  السلعة  مللك يف    مقابل 
يفسخ مل  العقد  دام  ما  خبيث  وهو  املال  ،  البائع  عاد  وترادا  العقد  فسخ  ت  ملك إفاذا  ىل 

 . العامة مصاحل املسلمني يف  وال يعاقب إبخراجه، صاحبه

 

 .248 -247اقتضاء الصراط املستقيم ص : ابن تيمية (1)
 .630املقدمات املمهدات  :  ابن رشد اجلد، 29/291جمموع الفتاوى : ابن تيمية (2)
 .5/94حاشية رد احملتار على الدر املختار  :  ابن عابدين (3)
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 كية املال املقبوض بالعقد الفاسد:مل - املطلب الثانى
وقد انفرد فقهاء احلنفية بفكرة العقد الفاسد ألهنم مل جيعلوا الفساد والبطالن من األلفاظ  

   .بل جعلوها من األلفاظ املتباينة ، املرتادفة 
أبصله   ما كان مشروعاً  أنه  احلنفية  عند  الفاسد  للعقد  املشهور    ( 1) دون وصفهوالتعريف 

على ترتتب  الىت  الثمرة  هو  هنا  يهمنا  الفاسد  وما  والعقد  الباطل  العقد  بني  حيث ،  التفرقة 
واجلمهور احلنفية  بني  اخلالف  مثرة  املسقلة يف    تظهر  مل،  هذه  الذين  اجلمهور  بني   أن  يفرقوا 

لعقد حقاً هلل فساد العقد وبطالنه مل يرتبوا على الفساد أى أثر واعتربوه ابطالً وأوجبوا فسخ ا
حىت أن الشافعية قد ،  ومنعوا إمضاءه ملا يرتتب عليه من الظلم واخلصومة بني املتبايعني،  تعاىل

ألن ما وقع فاسداً ،  صرحوا أبن املتعاقدين لو أسقطا السبب املفسد مل ينقلب العقد صحيحاً 
 . (2) ال ينقلب صحيحاً 

خالف منعقداً  الفاسد  العقد  اعتربوا  فقد  احلنفية  املنعقدأما  غري  للباطل  العقد  ،  اً  أن  إال 
ذاته موجوداً إال أنه عقد اقرتن  يف    فهو وإن كان،  بل هو مستحق للفسخ،  الفاسد غري الزم
مفسد سبب  واجب،  به  الفساد  السبب ،  ودفع  إزالة  أو  العقد  بفسخ  إال  هذا  يتحقق  وال 

 . (4()3) املفسد
اه احلنفية ورتبوا عليه ثبوت فإن فات هذا العقد دون فسخه أو إزالة سبب فساده أمض

   .احلنفية واجلمهور امللك ابلقبض وهذا هو جوهر النزاع بني
فإذا تصرف من بيده  ،  فإذا مل يتم القبض فإن العقد واجب الفسخ ومل يرتتب عليه ملك

البيع والشراء أو اهلبة ومل ينتفع به مل يكن لصاحب العني أن  يف    املقبوض ابلعقد الفاسد فيه
إذايطالب اب  األيدى   سرتدادها  األول  ،  تداولتها  املشرتى  يطالب  أن  له  ابلعوض (  البائع)بل 

 . وهو قيمة املبيع ال املسمى
 

 .401شباه والنظائر صاأل: ابن جنيم (1)
 .2/181حاشيتا قليوىب وعمرية  : قليوىب وعمرية (2)
 : أسباب فساد العقد عند احلنفية هى (3)

 أتقيت العقد  -هد   عدم القدرة على تسليم السلعة -د    الغرر -جد    االكراه -ب    الراب -أ
 ..بيع املنقول قبل القبض -ط.  ثمنجهالة املبيع أو ال -ح  الضرر الذى يصاحب التسليم  -ز الشرط الفاسد -و

 .5/299بدائع الصنائع  : الكاساىن (4)
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ملك  يف    فقد صرح احلنفية أنه مال خبيث ال يدخل ،  أما املال املقبوض ابلعقد الفاسد
عن   فسخ العقد أو تصحيحه مبا يزيل اخلبث  والواجب فيه،  القابض وحيرم عليه االنتفاع به

   .فإن تعذر ذلك تصدق به، هذا املال
تيمية  ابن  الرتاد من اجلانبني: )يقول  فيه  الفاسد جيب  فريد كل منهما  ،  املقبوض ابلعقد 

املقبوض ابلعقد الفاسد ال ميلك  :  تقابض الراب عند من يقوليف    على اآلخر ما قبضه منه كما
 . (1) (كما هو املعروف من مذهب الشافعى وأمحد

حكم  يف    كيفية إزالة سبب الفساد اليف    هو  –فيما أرى–احلنفية واجلمهور    واخلالف بني
الفاسد ابلعقد  املقبوض  أصله    .املال  من  العقد  فسخ  الفساد  إلزالة  يشرتطون  ال  فاحلنفية 

إىل   بل يكتفون إبزالة السبب املوجب للفساد وإسقاطه دون احلاجة ،  وإعادة بنائه من جديد
جديد فإهن ،  عقد  اجلمهور  وعبارة أما  صحيحاً  العقد  جيعل  ال  الفساد  سبب  أن  يرون  م 

  .هذا اجلانبيف  الشافعية املذكورة سابقاً ظاهرة الداللة والوضوح
 

 

 .248 – 247اقتضاء الصراط املستقيم ص : ابن تيمية (1)
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 املبحث الثالث 
 ملكية املال احلرام بعقد يعتقد القابض حله 

 
حله أو حترميه  يف    املال املكتسب عن طريق عقد خمتلفيف    الصحيحالشرعي    ما احلكم
 نتفاع به ؟ ل ؟ أم هو مال خبيث ال حيل االهل هو حال 

ان املقدم على مثل هذه املعامالت الىت  :  أقول  ولبيان الصواب واإلجابة على هذا السؤال
،  مل يتفق على حلها وال حرمتها قد يكون إماماً جمتهداً بلغ رتبة االجتهاد وتوفرت فيه شروطه

التعامل التعامل  حقه حمرماً وال إمث عليه إنيف    فال يعترب  ومن مث فإن املال ،  كان يعتقد حل 
بل هو حالل طيب ألنه حترى قصد الشارع  ،  هذه احلالة ال يكون ماالً حمرماً يف    املكتسب

 . الصحيحالشرعي  أبن بذل جهده للوصول إىل احلكم
املقلد اجملإ ف،  أما  أهنا يف    هدتنه أيخذ حكم  يعتقد  مبعاملة  تعامل  إذا  عليه  إمث  ذلك وال 

  .مذهب إمامهيف  حالل
بتقويل من   اتباع لبعض أهل افكل عقد اعتقد املسلم صحته  جتهاد أو تقليد إلمام أو 

املقبوضة حالل وليس عليهم إخراجها املكتسبه  تبني هلم بعد ذلك ،  العلم فإن األموال  فإن 
ج  فإهنم كذلك ال يكلفون إبخرا ،  أفتاهم كان خمطئاً الذي    تقليدهم أو أنيف    أهنم كانوا خمطئني

 . نتهاء عما سيقتىمنا يكلفون ابالإو ، ما اكتسبوه
أن ما قبض بتقويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشرتيه ممن  :  وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

قبضه وإن كان املشرتى يعتقد ذلك العقد حمرماً كالذمى إذا ابع مخراً وأخذ مثنها جاز للمسلم 
 .(1) وز له بيع اخلمرذلك الثمن وإن كان املسلم ال جييف  أن يعامله
املتعاقدان  إف فرجعا عن  إذا حتاكم  فقفتامها ابحلرمة  استفتياه  أو  العقد  ىل من يرى بطالن 
يف   واذا كان قد بقى،  فما كان قد قبض ابالعتقاد األول قبل احلكم أمضى على حاله،  العقد

 

 .29/265 جمموع الفتاوى: ابن تيمية (1)
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على القابض رد ومل جيب  ،  الذمه رأس املال وزايدة ربوية أسقطت الزايدة الربوية وصح العقد
 . (1)ما قبضه قبل ذلك ابالعتقاد األول

ذا حكم احلاكم بصحته صح العقد قضاء حىت عند  إاحلكم البيع املختلف فيه  يف    ومثله
فتلحقه اإلجازة ويكون املال املقبوض به  ،  ألن حكم احلاكم يرفع اخلالف،  من يقول ببطالنه

   .حالالً طيباً وال حيكم خببثه أو حرمته
ابحته ال مدخل للجزم حبرمته إال أن  إ حظره و يف  ذلك أن ما أختلف الفقهاءيف   والضابط

ذريعة   وكان  فيه  اخلالف  مما ضعف  النقدإيكون  عليه كراب  متفق  حمظور  فيه  ،  ىل  فاخلالف 
 .(2) ىل راب النساء املتفق على حترميهإضعيف وهو ذريعة 

من خالو كروط ثالثة    املعتربوقد بني اإلمام السيوطى حقيقة ا الف الضعيف     
 :  مراعاة ا الف املقبوو عند الفقهاء وهىِف  طهااكرت 
   .خالف آخر يف  أن ال تؤدى مراعاة اخلالف إىل الوقوع –أ
  .أن ال تؤدى مراعاة اخلالف إىل خمالفة سنة اثبته -ب
 .(3) يكون اخلالف مما قوى مدركه حبيث ال يعد هفوة من قائله أن -جد

النووى )يقول  فيه  وأما:  معارض يف    يكونالذي    املختلف  بال  إابحته حديث صحيح 
هذه يف    فان اخلالف،  فال أثر خلالف من ضعفه فال يكون ورعاً حمبوابً ،  وأتويله ممتنع أو بعيد
وكذلك إذا كان الشئ متفقاً عليه ولكن دليله خرب آحاد فرتكه إنسان  ،  احلالة ال يورث شبهة 

فهذا الرتك ليس بورع بل وسواس ألن املانع ،  الواحد  لكون بعض الناس منع االحتجاج خبرب
 . (4) للعمل خبرب الواحد ال يعتد به وما زالت الصحابة فمن بعدهم على العمل خبرب الواحد

فقهياً  يف    فكل خالف ضعيف مما ال يقوى مدركه يكون هفوة ال تعد العلم رأايً  ميزان 
 .اجلوارىيف  ارية قوله جواز الع يف   حيتذى به كهفوة عطاء بن أىب رابح

 

 .413 - 29/411 جمموع الفتاوى: ابن تيمية (1)
 .9/419املهذب  اجملموع شرح :  النووى، 253األحكام السلطانية ص:  املاوردى (2)
 .136األشباه والنظائر ص :  السيوطى (3)
 .9/419اجملموع شرح املهذب  :  النووى (4)
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ضرورةيف    واألصل حراماً  حرام كان  أنه  جمتهد  أو  فقيه  أعتقده  ما  ليس كل  أنه  ،  هذا 
الكتاب أو السنة أو قام عليه إمجاع علماء األمة أو دل عليه قياس يف    فاحلرام ما ثبت حترميه

وشرط   (1)لبل الواجب فيه الرد إىل هذه األصو ،  وما تنازع فيه العلماء مل جيزم حبرمته،  مرجح
ن خالف فيه سنة اثبتة  إف   ( 2) اخلالف املقبول عند العلماء أن ال خيالف به صاحبه سنة اثبته

تقده إابحة مباشرة الفعل عيثبت فيه ملالذي    كان خالفه ضعيفاً ال يعترب وال يعد من اخلالف
  .املختلف فيه

الزرقاء إومثل ذلك ما ذهب   الشيخ مصطفى  التقمنييف    ليه  قواعد  خم  (3)إابحته  فيه  الفاً 
هذه املسائلة ضعيف  يف    فخالفه،  الشريعة وأصوهلا الىت حترم كل معاملة يدخلها الغرر والقمار

 .ألن احلرمة فيها ظاهرة

 

 .12/280تكملة اجملموع شرح املهذب  :  السبكى (1)
 .137األشباه والنظائر ص :  السيوطى (2)
هددد إىل حرمددة  1398 شددعبان 10ذهب اجملمع الفقهى اإلسالمى ىف دورته األوىل الددىت انعقدددت ىف مكددة املكرمددة ىف  (3)

وخدددالف الشددديخ مصدددطفى الزرقددداء عضدددو اجملمدددع قدددرار اجملمدددع ورأى إابحدددة التعامدددل ، التدددقمني ألنددده مدددن الغدددرر والقمدددار
 .ابلتقمني بشىت صوره وأنواعه
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 املبحث الرابع
 سالم الكفر قبل اإليف  ملكية املال احلرام املقبوض

 

 ض:ملكتسب قبل اإلسالم إذا مت القبملكية املال احلرام ا -املطلب األول 
الذى عليه أهل العلم أن األموال الىت حازها الكفار مبعامالت حمرمة وعقود غري مشروعة  

وإنفاذ القبض  بعد  عليها  أسلموا  قد  هل  وكانوا  فهى  أو    مالعقد  ابلبطالن  حنكم  وال  حالل 
أحدثوها  ،(1) الرد الىت  املتلفات  أو ضمان  الفروج  أو  ابألموال  العقود  هذه  تعلقت  يف   سواء 

 .املسلمني حروهبم مع
َفَمن َجاءهح َمْوِعَظٌة مِ ن رَّبِ ِه فَا تَاَهَى  :  واألدلة على ذلك كثرية متضافرة منها قوله تعاىل 

فهذه اآلية وإن نزلت فيمن كان يتبايع ابلراب من املسلمني إال   (275:  البقرة)  فَاَلهح َما َسَلفَ 
 .ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، ن حكمها عامأ

اَي تَياَُّها الَِّذيَن آَمنحوْا اتاَّقحوْا اّلل َ َوَذرحوْا َما بَِقَي  :  ذلك استدل أهل التفسري بقوله تعاىلوك
ِإن كحنتحم مُّْؤِمِننَي   الرِ اَب  فَاَلكحْم    .ِمَن  تحْم  تاحباْ َوِإن  فَْسَذ حوْا ِبَْرٍب مِ َن اّللِ  َوَرسحوِلِه  تَاْفَعلحوْا   ْ فَِإن َّلَّ

َتْمَوالِ  تحْظَلمحونَ رحؤحوسح  َوالَ  َتْظِلمحوَن  الَ  الفخر   (279-278  :)لبقرة  كحْم  اإلمام  فسر  فقد 
وذلك ،  أحكام الكفار إذا أسلموايف    ية أصل كبرياعلم أن هذه اآل: )الرازى هذه اآلية بقوله

حال يف    وماال يوجد منه شئ،  وقت الكفر فانه يبقى وال ينقض وال يفسخيف    ألن ما مضى
 . (2)(مول على اإلسالمالكفر فحكمه حم
يف   خلق كثري من املشركني ودخلوا   –عليه الصالة والسالم–عهد الرسول  يف    وقد أسلم

ىت حازها أمن حالل فواجاً ومل يسقل أحداً منهم عن مصدر كسبه وال عن األموال الأدين ىن  
 . (3) ؟ بل أقرهم على أمواهلم وأنكحتهمهى أم من حرام

 

: ابددن تيميددة، 283 -7/282األم : الشددافعى، 504املقدددمات : ابددن رشددد اجلددد، 10/116املبسددوط : السرخسددى (1)
 .13/320الذخرية  : القراىف، 265ستقيم صاقتضاء الصراط امل

 .7/98التفسري الكبري : الفخر الرازى (2)
مل يسددقل أحددداً مددنهم كيددف كددان عقدددك علددى امراتددك ؟ وهددل نكحتهددا ىف عدددهتا أم بعددد  –عليدده السددالم–ن النددىب إفدد  (3)

م علددى نكدداح حمددرم  يكون أحددده إنقضاء عدهتا ؟ وهل نكحت بوىل وشهود أم ال ؟ بل أقرهم على أنكحتهم إال أن
 ،كنكدداح أكثددر مددن أربدددع أو نكدداح أختددني حيددث كدددان أيمددره الرسددول عليدده السدددالم أن خيتددار أربعدداً ويفددارق سدددائرهن
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اجلاهلية فقتلهم وأخذ يف    كان املغرية بن شعبة صحب قوماً   :فعن عروة بن مسعود الثقفى
  .(1) كىء(ِف    وتما املاو فلس  منه  ، تما اإلسالم فسقبل)  :فقال  ،  أمواهلم مث جاء فقسلم

الرسول   السالم–فامتنع  وتركه  -عليه  املال  هذا  ختميس  أن  يف    عن  على  دل  مما  املغرية  يد 
 . (2)غرية ملكه ابألخذملا

ماالً من الكفار إذا قبضوه بعقود ومعامالت ال  املسلم  م كذلك إذا قبض  وال خيتلف احلك
التعامل هبا القطعى على حرمة  الدليل  قام  املسلمني كبيعهم يف    يقرها اإلسالم حىت لو  حق 

 .اخلمر واخلنزير وغريمها من احملرمات
ثب ملا  املال  له هذا  الكافر مبعاملة صحيحة حل  اخلمر من  إذا قبض مثن  أن فاملسلم  ت 

عن مبايعة املشركني وأهل الكتاب مع علمه أبكلهم الراب وبيعهم   مل ينه املسلمني  الرسول  
   . اخلمر

الذمة مقابل   وملا ثبت أن عمر بن اخلطاب بلغه أن بعض عماله أيخذ اخلمر من أهل 
)فقال،  اجلزية  ىن  :  رسول  أن  علم  أما  فالانً  ىن  حرم  ):  قال  قاتل  اليهود  للا  قاتل 

وابعوها وتكلوا   –تى تذابوها–فجملوها    -يعىن بذلك كحوم ا ن ير –يهم الشحوم  عل
 . (4)(ولوهم بيعها وخذوا منهم أمثاهنا: مث قال عمر (3)(تمثاهنا

 = 

ة أبيه أمره أن يفارقها انظر أواحدى األختني سواء وقع ذلك ىف عقد أو عقود وان كان متزوجاً بذات حمرم منه كامر 
 .1/345هل الذمة البن القيم اجلوزية  أحكام أ

 .9/113، البيهقى: السنن الكربى  5/389البخارى: بشرح فتح البارى  (1)
 .9/113البيهقى: السنن الكربى  (2)
 .سبق خترجيه (3)
 .137اخلراج ص : ابو يوسف القاضى (4)
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 إذا مل يقبض:ملكية املال احلرام املكتسب قبل اإلسالم  - املطلب الثانى
 : حكم هذه احلالة على قولنييف  اختلف أهل العلم

 : وأدلته: لالقول األو
أشهب قول  مالك  (1)وهو  اإلمام  أصحاب  أكثر  مذهب  وهو  املالكية  املال    (2) من  أن 

الدخولإاحلرام   قبل  استحق  وأتاإليف    ذا  الدخولخ سالم  بعد  ما  إىل  قبضه  اإلسالم يف    ر 
 . يكون حالالً للمسلم وله أن يطالب به وأن يتملكه

ف أصحابنا إذا مل يقبض مثن اخلمر  ختل اوقد  : )كتابه املقدماتيف    يقول ابن رشد اجلد
واخلنازير وكان قد ابع ذلك من نصراىن حىت أسلم هل يصح له قبضه بعد إسالمه أم ال ؟ 

 : على قولني
 . )ال يصح له قبضه قياساً على ما كان له من الراب مل يقبضه(: تحدمها

إسالمه:  الثاىن بعد  قبضه  له  جيوز  أشهب،  )أنه  قول  أكثر ،  وهو  مذهب  وهو 
 . (3)(حابناأص

 : وقد استدو تكهب ومن وافقه من فقهاء املالكية هلذا القوو ابألدلة التالية
 (275:  البقرة)  َفَمن َجاءهح َمْوِعَظٌة مِ ن رَّبِ ِه فَا تَاَهَى فَاَلهح َما َسَلفَ :  قال ىن تعاىل  -أ

 اثبت قبل الدخول فما كان من مال    فَاَلهح َما َسَلفَ :  قوله تعاىليف    وجه الداللة من األية 
اإلسالم أو كان عقد أتخر تنفيذه أو امتد يف    اإلسالم وأتخر قبضه إىل ما بعد الدخوليف  

اإلسالم فإن كل ذلك يندرج حتت ما سلف النه امتداد يف    زمن تنفيذه إىل ما بعد الدخول
 .لعقد وليس ابتداء عقد جديد

 .ث ضعيفحدي  ،(1)(من تسلم على كئ فهو له):  قال رسول ىن  -ب
 

 مددا: هو أشهب بن عبد العزيز داود القيسى فقيه الداير املصريه ىف عهده وصاحب االمام مالك قددال عندده الشددافعى (1)
أنظدددر ابددن حجدددر هتدددذيب التهدددذيب ، هدددد 204مدددات مبصدددر سددنة  .أخرجددت مصدددر أفقددده مددن أشدددهب لدددوال طدديش فيددده

1/359. 
 .616ابن رشد املقدمات املمهدات ص  (2)
 .616ابن رشد املقدمات املمهدات ص  (3)
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 :  وأدلته: القول الثانى 
الثاىن احلنفية والشافعية واحلنابلة والقول  املالكية كما يف    وهو قول اجلمهور من  مذهب 

السابقيف    جاء ابن رشد  اإل  (2) كالم  قبل  املستحق  احلرام  املال  بعد أن  قبضه  سالم ال جيوز 
  .اإلسالم

 : وقد استدو اجلمهور ملا ذهبوا إليه ابألدلة التالية
َما َسَلفَ :  قال تعاىل فَاَلهح  فَا تَاَهَى  َمْوِعَظٌة مِ ن رَّبِ ِه  وجه (  275:  )لبقرة  َفَمن َجاءهح 

أن  اآلية  هبذه  تعاىلالذي    االستدالل  قوله  من  العلم  أهل  َسَلفَ :  فهمه  َما  هو    فَاَلهح 
ية يقضى واملفهوم املخالف لآل،  التجاوز عما كان قد قبض من املال احلرام قبل نزول التحرمي
اإلسالم ألنه إن قبض املال يف    أبن املسلم ليس له قبض ما أتخر قبضه إىل ما بعد الدخول

 .دلت عليه اآلية الذي  احلرام بعد إسالمه يكون قد جتاوز احلكم
ملا راهن كفار مكة على هزمية الفرس وقع رهانه   –رضى ىن عنه–أال ترى أن أاب بكر  
تحق بدل الرهان بعد نزول التحرمي مل يقره التشريع على احلرام الواقع قبل حترمي املراهنة مث ملا اس

التحرمي الرسول  ،  قبل  والسالم–فقمره  الصالة  قائالً   –عليه  به  يتصدق  سح  ):  أن  هذا 
 .(3) (فتصدق به

سالم عفا للمسلم عما قبضه من والذى يظهر أن قول اجلمهور هو الراجح ذلك أن اإل
ا لوجود  حال كفره  حرام  الدخولمال  عدم  وهو  الكفر إف،  اإلسالميف    لعذر  عذر  زال  ذا 

   .اإلسالم زال ما يرتتب على هذا العذر ألن ما جاز لعذر يبطل بزوالهيف  ابلدخول
سبب نزول يف    هذا املقام املؤيد لرأى اجلمهور وهو ما نقله ابن كثرييف    والقول الفصل

تعاىل اتاَّ :  قوله  آَمنحوْا  الَِّذيَن  تَياَُّها  مُّْؤِمِننيَ اَي  ِإن كحنتحم  الرِ اَب  ِمَن  بَِقَي  َما  َوَذرحوْا  اّلل َ   قحوْا 
(278: البقرة) بىن عمرو بن عمري من ثقيف وبىن يف  وقد ذكروا أن هذا السياق نزل: )قال

فلما جاء اإلسالم ودخلوا فيه طلبت ثقيف  ،  اجلاهلية يف    املغرية من بىن خمزوم كان بينهم راب

 = 

 .107وسيقتى بيان درجته من الصحة ىف سياق املناقشة والرتجيح ص  9/113السنن الكربى : البيهقى (1)
املقدددمات : ابددن رشددد .1/570أحكددام القددرآن : أبددو بكددر اجلصدداص، 5/208األصددل : حممددد بددن احلسددن الشدديباىن (2)

 .4/397املغىن :  ابن قدامة، 616املمهدات ص
 .5/150الدر املنثور  :  السيوطى (3)
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منهم املغريةف،  أن أتخذه  بىن  وقالت  الراب:  تشاوروا  نؤدى  اإلسالميف    ال  بكسب  ، اإلسالم 
فكتب هبا ،  فنزلت هذه اآلية   ىل رسول ىن  إذلك عتاب بن أسيد انئب مكة  يف    فكتب

مُّْؤِمِننَي  اَي تَياَُّها الَِّذيَن آَمنحوْا اتاَّقحوْا اّلل َ َوَذرحوْا َما بَِقَي ِمَن الرِ اَب ِإن كحنتحم  :  ليهإ  رسول ىن  
تحْم فَاَلكحْم رحؤحوسح َتْمَواِلكحْم الَ َتْظلِ   .  محوَن فَِإن َّلَّْ تَاْفَعلحوْا فَْسَذ حوْا ِبَْرٍب مِ َن اّللِ  َوَرسحوِلِه َوِإن تاحباْ

تحْظَلمحونَ  ىنإنتوب  :  فقالوا(  279-278  :البقرة)  َوالَ  فرتكوه    ىل  الراب  من  بقى  ما  ونذر 
 . (1)(كلهم

ابن كثري  احلادثة   قال  هذه  أن ساق  )بعد  استمر :  ملن  أكيد  ووعيد  وهذا هتديد شديد 
ية يظهر أن ما ذهب وابلوقوف على سبب نزول هذه اآل  (2)(على تعاطى الراب بعد اإلنذار

عليه  –ليه أشهب ومن وافقه من فقهاء املالكية ال يتفق مع ما أثبتته هذه اآلية وأيده الرسول  إ
والسالم هب  –الصالة  احلرام إا  ملا كتب  ابملال  طالب  من  ليعلم  أسيد  بن  عتاب  عامله  ىل 

 .الصحيح وهو سقوط هذا احلق ابإلسالمالشرعي  سالم ابملوقفاملستحق له قبل اإل

 

 .1/249خمتصر تفسري ابن كثري : ابن كثري (1)
 .املصدر السابق (2)
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 املبحث اخلامس
 ملكية املال امللتقط )اللقطة(

 
اسم  مالكه  يعرف  وال  األرض  على  مطروحاً  يوجد  الذي  املال  على  العلماء  يطلق 

 . (1)اللقطة 
كل مال جيده املسلم ساقطاً من صاحبه بغري علمه،   –بضم الالم وفتح القاف–طة  ق  فاللُ 

 . (2)والرفع من قبل الواجدمسي بذلك ألن الغالب يف املال الساقط االلتقاط واألخذ 
الثياب   وهو خمتلف ابختالف جنسه، فقد يكون من الداننري والدراهم، وقد يكون من 

 واملتاع، وقد يكون من الدواب واحليواانت.
رسول ىن   سئل  ما أخرجه أهل السنن عن زيد بن خالد اجلهين قال:  واألصل يف ذلك

   سنة،    مث عرفها  (5) وعفاصها  (4) وكاءها  اعرف)  :فقال  (3) قر  عن اللقطة: الذهب أو الو
فسدها  إف الدهر  من  يوماا  طالبها  جاء  فإن  عندك،  وديعة  ولتكن  فاستنفقها  تعرف  َّل  ن 

فقال:  (إليه اإلبل،  عن ضالة  وسقله  ترد  )،  معها حذاءها وسقاءها  فإن  دعها  وهلا  مالك 
ا هي لك تو  خذها، فإ )، وسقله عن الشاة فقال:  ( املاء وأتكل الشجر حىت جيدها رهبا 

 . (6)(ألخيك تو للذئب
ما عالقة املال احملرم الذي هو موضوع البحث والدراسة ابللقطة واملال  وقد يقوو قائل:  

 الضائع؟ 

 

، اخلطيددب الشددربيىن: مغددين 6/200، الكسددا : بدددائع الصددنائع 1/365قندي: خزانددة الفقدده وعيددون السددائل السددمر  (1)
 .2/313، احلصين: كفاية األخيار 2/406احملتاج  

 .12/25النووي: شرح النووي على صحيح مسلم   (2)
 الورق: بكسر الراء دراهم الفضة. (3)
 أس الكيس والصرة.الوكاء: اخليط الذي يشد به ر  (4)
 العفاص: الوعاء الذي يكون فيه الشئ من جلد أو غريه أو هو الصرة والكيس. (5)
حددديث رقددم  5/92رح فددتح البددارى ، البخدداري: صددحيح البخدداري بشدد 12/25مسددلم: صددحيح مسددلم بشددرح النددووي  (6)

2438. 
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على هذا االعرتاض أن املال امللتقط تعلق به حق املالك، وابلفقدان والسقوط  واجلواب  
اللقطة ومل يعرفها   مل صاحبها وبقيت يف يده، هل   ينقطع حقه عن ماله، فإذا عرف امللتقط 

جيوز للملتقط أن يتملك املال امللتقط بعد تعريفه أم ال؟ وإذا جاز له التملك، فهل املباح له 
متلك العني أم املنفعة؟ أم أن التملك يقع على االثنني معاً؟ وإذا وقع التملك على املنفعة مث  

دينار فاستثمرها فقصبحت عشرة    ازداد أصل املال امللتقط هبذا امللك، كقن يكون التقط ألف
آالف دينار، مث ظهر صاحبها وطالب مباله الضائع، فمن يكون صاحب املال الناشئ عن 
عند  يعرف  ومل  ماله  فقد  الذي  احلقيقي  املالك  هو  أم  امللتقط  هو  هل  امللتقط؟  املال  رأس 

 تعريف اللقطة مث عرف بعد ذلك؟ 
ا ابملال  املتعلقة  األحكام  الفقهاء  حبث  قد وقد  الذي  الضائع  املال  بني  وفرقوا  مللتقط 

غري  آخر  مكان  أي  يف  املسلم  يلتقطه  الذي  الضائع  املال  وبني  احلرم  داخل  املسلم  يلتقطه 
 البيت احلرام أي يف البلد الذي يعيش فيه. 

 لتقط من خالل املطلبني التاليني:ولذلك سيكون البحث يف حكم املال امل
 تقط خارج احلرم. ملكية املال امللاملطلب األوو: 
 ملكية املال امللتقط داخل احلرم. املطلب الثاين: 

 :ملكية املال امللتقط خارج احلرم - املطلب األول
 املال امللتقط من حيث البقاء والفوات إىل ثالثة أقسام: قسم الرسول 

 قسم ل يخشى عليه التلف كاإلبل ول ضرر في تركه:أولا: 
للسائل:    قاطه للنص الوارد يف ذلك، وهذا ظاهر من قوله  فاملختار فيه تركه وعدم الت 

 (. مالك وهلا دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد املاء وأتكل الشجر حىت جيدها رهبا)
يف  واجتهاده  صاحبها  طلب  الظن  على  غلب  إذا  اللقطة  أن  يؤخذ  النهي  هذا  ومن 

حىت جيدها رهبا فإن أخذها  البحث عنها، ومل يكن مثة ضرر يف عدم أخذها فاألوىل تركها  
ال جيوز  عنها حمرماً  الناتج  املال  إذا هلكت، وكان  ولزمه ضماهنا  هلا  غاصباً  هبا كان  وانتفع 
أخذه ومتلكه لدخول حكمها يف األصل الشرعي السابق: كل املسلم على املسلم حرام: دمه،  

 وماله، وعرضه. 
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 ثانياا: قسم يخشى عليه التلف كالشاة وفي تركه ضرر:
أف يلتقط،  مل  إذا  التلف  حيتمل  مما  اللقطة  الفساد    وإذا كانت  إليه  يسارع  مما  كانت 

هلا  يعرف  مل  فإن  رهبا،  جيدها  يرتكها حىت  وال  ويعرفها  أيخذها  أن  امللتقط  فعلى  كالطعام، 
 صاحباً، فقد وقع اخلالف يف ضماهنا إذا انتفع هبا امللتقط؟ 

لتعريف أن ال يبقي هذا املال يف يده ويلزمه  فاحلنفية يرون أن الواجب على امللتقط بعد ا
 التصدق به على الفقراء وإخراجه إىل املستحقني. 

بني تضمني امللتقط، و فإذا ظهر صاحبها بعد التصدق هبا كان ابخليار بني إجازة الصدقة  
األجر   وكان  الضمان  لزمه  امللتقط  تضمني  اختار  وإن  ثواهبا،  له  الصدقة كان  أجاز  فإذا 

 .(1) والثواب له
الفساد،  يلحقها  أن  قبل  هبا  ينتفع  أن  للملتقط  جاز  الفساد  إليه  يسرع  مما  فإن كانت 

 ومقابل هذه املنفعة يكون ضامناً قيمتها ملالكها إذا ظهر وعرف ماله.
، فإن املال امللتقط إذا تناتج وازداد فهو ملالكه وليس للملتقط منه شيئاً، ألن وعلى هذا

الص هو  امللتقط  على  غاصباً الواجب  أو  متربعاً  استثمره كان  فإذا  ملكه،  عن  وإخراجه  دقة 
واملتربع والغاصب ال أجر له، فإذا أراد أخذ هذا املال أبصله ورحبه كان أخذه حمرماً ألن إبقاء 

 املال يف حيازته كان ابتداء حمرماً فلم جيز أن ينتفع به انتهاء. 
على السابق  احلديث  ظاهر  غلَّب  فقد  مالك  اإلمام  آنفا    أما  املذكور  الشرعي  األصل 

.( ورأى أن املال امللتقط إذا كان شاة يف فالة فإهنا تكون  كل املسلم على املسلم حرام .. )
مستثناة من عموم هذا األصل، وقال حتل اللقطة للملتقط بعد تعريفها وتصبح ماالً من ماله 

احلديث السابق، حيث   استدالالً ببعض رواايت  (2)ال يضمنها إذا جاء صاحبها بعد تعريفها
الرسول   أن  فيه  )  جاء  هباقال:  وإال فشس ك  قوله    (3) (فإن جاء صاحبها  : وكذلك 

 ( ظاهر الداللة على إابحة التملك دون احلاجة إىل الضمان. هي لك تو ألخيك تو للذئب)

 

 .6/202، الكاسا : بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  11/9السرخسي: املبسوط   (1)
 .2/231، ابن رشد: بداية اجملتهد  22/343ابن عبد الرب: االستذكار  (2)
 .2429حديث رقم  5/84البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري   (3)
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فإهنا تدخل التلف  اللقطة إذا كانت مما خيشى عليها  الشافعية إىل أن  ملك  يف    وذهب 
فقرياً   امللتقط أم  غنياً  سواء كان  هبا  والتصرف  االنتفاع  له  وجيوز  تعريفها  أن    (1)بعد  شريطة 

يضمنها لصاحبها عند املطالبة هبا ألهنا وديعة وأمانة يف يده، فإذا حصلت زايدة على هذه  
اللقطة فإما أن تكون زايدة متصلة، وإما أن تكون زايدة منفصلة، فإن كانت متصلة مل حيل له  

 هبا، وإن كانت منفصلة حل له االنتفاع هبا. االنتفاع
ة يف اللقطة اليت تكون معرضة للتلف أن امللتقط يكون خمرياً بني استهالكها  لنابورأى احل 

مقابل دفع قيمتها، وبني بيعها وحفظ مثنها للمالك إذا ظهر، وإذا كانت اللقطة مما حيتاج إىل 
أو   السابقني  اخليارين  أحد  فله  مالهنفقة كاحليوان،  من  عليه  مالكه    (2)االنفاق  يظهر  حىت 

 ويكون يف ذلك متربعاً.
بعد   امللتقط  املال  أن  الصحيحة  النصوص  يف  ثبت  ملا  الشافعية  إليه  ذهب  ما  والراجح 
التعريف أمانة ووديعة عند امللتقط، وما دام أنه أمانة ال يلزمه التصدق به كما قال احلنفية،  

قال اإلمام مالك، بل الثابت يف السنة الصحيحة خالف ما   وال تثبت له امللكية املطلقة كما
أب    ففي حديث  مالك،  به  قوله    قال  )السابق جاء  الدهر  :  من  يوماا  طالبها  فإن جاء 

 ( أمر ابألداء عند الطلب.فسدها إليه
قوله   للذئب(:  أما  تو  ألخيك  تو  لك  أم    )هي  اللقطة  رقبة  متلك  منه  املراد  فهل 

 منفعتها؟ 
ن املراد هو ملكية املنفعة ال الرقبة بدليل أن امللتقط إذا انتفع ابللقطة واستهلكها الظاهر أ

ملا جاز   للملتقط  الرقبة  ملكية  ثبتت  ولو  بضماهنا،  يطالب  أن  فله  مث جاء صاحبها وعرفها 
استهلك  إذا  الضمان  وجوب  على  اإلمجاع  النووي  نقل  وقد  ضماهنا،  يطلب  أن  لصاحبها 

 . (3) طامللتقط املال امللتق

 

 

 .8/14، املاوردي: احلاوي الكبري 2/415اخلطيب الشربيين: مغين احملتاج   (1)
 .1/555الرادات  ، الرحيبا : شرح منتهى ا6/417املرداوي: االنصاف  (2)
 .12/25النووي: شرح النووى على صحيح مسلم   (3)
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تركه  ثالثاا:  إن  صاحبه  على  الفوات  عليه  يخشى  ولكن  التلف  عليه  يخشى  ل  قسم 
 كالعين والعروض: 

املال امللتقط يف هذه احلالة إما أن يكون يسرياً ال ابل له وال قدر لقيمته، وإما أن يكون  ف
 ذا قدر وقيمة.

يسريه، وقيمته  يسرياً  امللتقط  املال  إذا كان  األوىل  الصورة  للملتقفإنه    ففي  أن   طميكن 
)لوال مر بتمرة يف الطريق فقال:    ملا روي أن الرسول    (1)ينتفع به دون احلاجة إىل تعريفه
ومل يذكر فيها تعريفاً، وهذا يقابله يف زماننا النقود اليسرية    (2) تن تكون من الصدقة ألكلتها(

كالقرش   العدد 
نتفاع هبا تدخل يف املال احملرم وجيوز االتقطها وال  رشني واخلمسة قروش، فهى حالل مللوالق

 بكل حال.
وما اختلف يف قدره وعزته حكم به العرف، فما عده العرف يسرياً فهو يسري، وما عده 

 الناس يف أعرافهم ذا قيمة وعزة حرم االنتفاع به قبل تعريفه.
مدة يف  اختلفوا  ولكنهم  تعريفه،  وجوب  يف  خالف  ال  فهذا  الثانية  الصورة  يف   أما 

 التعريف.
فالذى دل عليه احلديث السابق أن امللتقط جيب عليه أن يعرف ما وجده من مال مدة 

قوله   من  ظاهر  وهو  سنة(  سنة كاملة،  عرفها  مث  ووكاءها  عفاصها  هل   )اعرف  لكن 
 تقدير العام حتم الزم؟ 

ال التعريف، والتقدير به ليس بالزم ألن األمو   لالذى يغلب على الظن أن العام فيه كما
ختتلف ابختالف قيمتها وعزهتا بني الناس، فمن األموال ما ال حيتاج إىل عام يف تعريفه لعدم 
احلاجة إىل السؤال عنه كثرياً، ومنه ما ميكث صاحبه السنني يف البحث عنه لعزته ونفاسته،  

 

، ابدددن رشدددد: بدايدددة اجملتهدددد 4/336، الزركشدددي: شدددرح الزركشدددي علدددى خمتصدددر اخلرقدددي 11/4السرخسدددي: املبشدددوط  (1)
 .4/58، الدردير: بلغة السالك ألقرب املسالك  2/231

 .2431م حديث رق 5/86البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري   (2)
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والعدل يف ذلك أن يعرف امللتقط لقطة املال مدة زمنية كافية يغلب على ظنه أن صاحبها لو  
 . (1)طلبها خالل هذه املدة لوجدها وهذا قول احلنفية 

 ( 2) وذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن احلد الضابط ملدة التعريف هو احلول كامل
ألن انقضاء العام ترتتب عليه أحكام شرعية أمهها: هل ميلك امللتقط هذا املال بعد تعريفه 

 ال املسلمني؟ أم هي لصاحبها إىل ما شاء ىن؟ سنة أم أن ملكية هذا املال تؤول إىل بيت م
شاء  وإن  امللتقط  ابملال  التصدق  امللتقط  لزم  التعريف  مدة  انقضت  إذا  احلنفية  فعند 

 . (3)أمسكه عنده حىت يظهر صاحبه
وعند املالكية إذا مضت سنة التعريف ومل أيت رب املال، فامللتقط خمري بني أمور ثالثة:  

ة حىت أييت صاحبه، وإما أن يتصدق به نيابة عن مالكه وإذا ظهر  فإما أن حيبسه عنده وديع
 . (4) كان ضامناً له، وإما أن يتملكه ويصبح من ماله حبيث إذا ظهر صاحبه ضمنه له

يكون   ووافق الشافعية املالكية أنه إذا استكمل امللتقط تعريف املال امللتقط حوالً كامالً 
كون هذا املال يف يده أمانة، وأضاف املاوردي أمراً  بعده ابخليار بني أن يتملكه، وبني أن ي

مالكه أبن  ليحفظه على  املسلمني  امللتقط إىل حاكم  املال  بدفع  امللتقط  يقوم  أن  وهو  اثلثاً 
 .(5) يضعه يف بيت املال أو جيعله يف يد رجل أمني

امللتقط إذا عرف املال امللتقط حوالً   ومل أما عند اإلمام أمحد، فاملشهور يف املذهب أن 
جيد له مالكاً فإنه يدخل يف ملكه حكماً كاملرياث، وقيل ليس له أن ميلكه بعد انقضاء احلول 
بل يعرفه أبداً، وقول اثلث يف املذهب: أنه يعرفه سنة فإذا انقضت تصدق به بشرط ضمانه  

 .(6) إذا ظهر مالكه

 

، العيدددددين : البنايدددددة يف شدددددرح اهلدايدددددة 3/32، ابدددددن مدددددودود: االختيدددددار لتعليدددددل املختدددددار 11/2السرخسدددددي: املبسدددددوط  (1)
6/772. 

، 8/43طدداب: مواهددب اجلليددل لشددرح خمتصددر خليددل ، احل7/125أبددو عبدددىن اخلرشددي: اخلرشددي علددى خمتصددر خليددل  (2)
 .6/415، املردواي: االنصاف 5/410طالبني وعمدة املفتني  ، النووي: روضة ال8/14املاوردي: احلاوي الكبري 

 .6/221، ابن البزاز: الفتاوى البزازية هبامش الفتاوى اهلندية  11/9السرخسي: املبسوط   (3)
 .8/43، مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل  7/125اخلرشي: اخلرشي على خمتصر خليل   (4)
 .8/14احلاوي الكبري    ، املاوردي:5/410النووي: روضة الطالبني  (5)
 .1/556، الرحيبا : شرح منتهى االرادات  415-6/413املرداوي: األنصاف  (6)
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تعريفه وع بعد  املال  ميلك  امللتقط  أن  تيمية  ابن  اإلسالم  الوقوف على واختار شيخ  دم 
املالك حيث يقول: "والواجب على من حصلت بيده ردها إىل مستحقها، فإذا تعذر ذلك 

النيب   قول  ذلك  على  دل  وقد  )   فاجملهول كاملعدوم،  اللقطة:  صاحبها يف  وجدت  فإن 
أن اللقطة اليت عرف أهنا   فبني النيب    فارددها إليه، وإال فهي ماو للا يؤتيه من يشاء(

م وقد خرجت عنه بال رضاه إذا مل يوجد فقد آاته ىن ملن سلطه عليها اباللتقاط ملك ملعصو 
 . (1) الشرعي ..."

بعد تعريفه وال تزول عنه   والذي يرتجح أن املال امللتقط يدخل يف ملك امللتقط حكماً 
يد مالكه احلقيقي ما دام غري معروف، فإن مل يقع العلم هبذا املالك حل ملن بيده هذا املال 
املال إذا ظهر  هلذا  اليت ميلكها مقابل أن يكون ضامناً  ينتفع بسائر أمواله  ينتفع به كما  أن 

 صاحبه.
ومل يظهر هلا صاحب، فال شئ عليه بل هو    –أي اللقطة    –يقول النووي: "فإذا متلكها  

أخذها   متلكها  بعد  صاحبها  جاء  وإن  اآلخرة،  يف  به  عليه  مطالبة  ال  اكسابه  من  كسب 
 . (2)قد تلفت بعد التملك لزم امللتقط بدهلا" تملتصلة دون املنفصلة، فإن كانبزايدهتا ا

وغالب الزايدة املتصلة تكون يف احليوان كالسمن وزايدة اللحم واملنفصلة كاللنب واحلليب، 
فإذا أخذان الزايدة املنفصلة وهي األغلب يف زماننا خباصة إذا كان املال امللتقط نقداً استثمره 

و  املال امللتقط  هذا  أن  واحلنابلة  الشافعية  اجتهاد  من  يظهر  فالذي  وفرياً،  رحباً  عليه  جر 
للملتقط ال للمالك ألنه منفصل وليس للمالك إال رأس املال دون الربح، وهذا له وجه يف 
الفقه ألن الشرع أراد هلذا املال أن يكون منتجاً ال معطالً على أمل أن يظهر مالكه وقد ال 

 يظهر.

 

 .28/594ابن تيمية: جمموع الفتاوى  (1)
 .12/23النووي: شرح النووي على صحيح مسلم   (2)
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 :ملكية املال امللتقط داخل احلرم - لثانياملطلب ا
التيمي أن رسول ىن   الرمحن بن عثمان  هنى عن    روى مسلم يف صحيحه عن عبد 

 .(1) لقطة احلاج
 فيها  يوم فتح مكة اليت أخرجها البخاري يف صحيحه واليت بنيَّ   وجاء يف خطبة النيب  

لى املسلم فعله ما دام فيها، حيث فضائل مكة املكرمة ومنها ما حرم ىن تعاىل ع  الرسول  
 . (3) ، وال ينفر صيدها، وال حتل لقطتها إال ملنشد ...((2) )ال يعضد عضاهاأنه :  ذكر 

 . (4))ال حتل ساقطتها إال ملنشد(ويف الرواية الثانية: 
وقد اختلف أهل العلم يف حقيقة النهي الوارد يف هذه األحاديث ويف مدلوله ومعناه، إال 

ا على أن النهي ال يتناول االلتقاط ذاته، بل إذا صادف املسلم ماالً ضائعاً يف احلرم  أهنم اتفقو 
 فه، واخلالف بينهم يف متلك هذا املال بعد التعريف.جاز له أن يلتقطه ويعر   

فقهل الفقه من احلنفية ومشهور مذهب املالكية وأحد القولني عند الشافعية والصحيح 
 اللقطة يف احلل واحلرم سواء، وذلك استدالالً بعموم قوله  يف مذهب احلنابلة أن أحكام  

النص    )اعرف عفاصها ووكاءها مث عرفها سنة(السابق:    الوارد يف حديث أب    حيث جاء 
 عاماً مل يفرق بني اللقطة داخل احلرم واللقطة خارج احلرم. 

ديث السابقة على ومحلوا أحاديث النهي عن التقاط املال الضائع يف احلرم الوارد يف األحا
 أن املراد هبا أمران: 

األموال  األوو:   بعض  هناك  أن  إذ  تعريفها،  قبل  احلرم  لقطة  متلك  إابحة  توهم  دفع 
واألمتعة اليت قد متلك للحفظ قبل تعريفها وقد بينا ذلك، لكن لقطة احلرم ال متلك مطلقاً 

الض املال  يلتقط  احلرم  امللتقط يف  أن  أي  التعريف،  بعد  إال  التعريف  للحفظ  بنية  ابتداء  ائع 
 والرد إىل املالك ال بنية احلفظ والتملك.

 

 .12/28مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي   (1)
 ها وال شوكها.شيشأي ال يقطع ح (2)
 .2433حديث رقم  5/87صحيح البخاري بشرح فتح الباري   البخاري: (3)
 .2434حديث رقم  5/87البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري   (4)
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يعر   الثاين:   حبيث  اخلصوص،  وجه  على  احلرم  داخل  امللتقط  املال  تعريف  يف  فه  املبالغة 
 امللتقط مدة زمنية أطول مما لو التقط خارج احلرم. 

ع يف احلرم ملن  وعلى هذا يكون املراد من هذه األحاديث النهي عن التقاط املال الضائ
كما هو احلكم املقرر يف –أراد أن يلتقطه بنية أن يتملكه ال أن يعرفه، فإن التقطه للتعريف  

ف به وابلغ يف التعريف ومل يظهر مالك هذا املال حل له االلتقاط، فإذا التقطه وعرَّ   –اللقطة 
 حل له أن يتملكه حلفظه، فإذا ظهر صاحبه رده إليه.

وهو ما صححه صاحب  –بن رشد اجلد ومشهور قول الشافعي  وذهب بعض املالكية كا
النو  وعزاه  احملتاج  الشافعي هناية  إىل  مسلم  على  شرحه  يف  حزم    –وي  وابن  احلنابلة  وبعض 

الظاهري إىل أن لقطة احلرم تلتقط للتعريف فقط وال متلك أبداً استدالالً ابحلديث السابق:  
ملنشد( إال  لقطتها  حتل  به    )ال  أراد  يعر   أن    إذ  أن  يريد  ملن  حتل  ال  احلرم  مث  لقطة  فها 

البالد، بل حتل لقطة احلرم ملن يعر    وليس له أن  يتملكها للحفظ كما يف غريها من  فها أبداً 
 . (1) يتملكها حبال من األحوال قبل التعريف أو بعده

هو  امللتقط  ملك  يف  يدخل  ال  احلرم  داخل  امللتقط  املال  أبن  القول  أن  يظهر  والذي 
اراد من احلديث النهي عن التقاط املال الضائع يف   ب إىل الصحة ذلك أن الرسول  األقر 

ما يدل   )إال ملنشد(  من يلتقطه ألجل رده إىل مالكه، ففي قوله    احلرم واستثىن من ذلك
على أنه استثىن املنشد من عموم النهي وأابح له أن يلتقط املال الضائع يف احلرم واملنشد هو  

فكقن   ابتداء،   الرسول  املعرف،  احلرم  داخل  الضائع  املال  التقاط  يقول: ال حيل  أن  أراد 
وحيل التقاطه ملن أراد أن يعرفه ويعيده إىل مالكه والقاعدة األصولية تنص على أن االستثناء 

اإل على  يدل  النهي  االلتقاط   (2) ابحة من  عن  مطلقاً  جاء  النهي  أن  احلديث  من  فاملفهوم 
ذا النهي االلتقاط ألجل التعريف وسكت عن االلتقاط لغري التعريف وغريه، مث استثىن من ه

 فيبقى املسكوت عنه على أصله وهو املنع وعدم اجلواز.

 

، الرملددددي: هنايددددة احملتدددداج 8/43طدددداب: مواهددددب اجلليددددل ، احل126-4/125ر خليددددل اخلددددرش: اخلرشددددي علددددى خمتصدددد  (1)
، 9/130شدددددرح الندددددووي علدددددى صدددددحيح مسدددددلم  –،الندددددووي 2/417، اخلطيدددددب الشدددددربيين: مغدددددىن احملتددددداج 5/445

 .8/258، ابن حزم احمللى 4/230، الرحيبا : شرح منتهى االرادات  6/414املرداوي: االنصاف 
 3/303الزركشي: البحر احمليط يف أصول الفقه  (2)
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على أننا ال نقول أن املال امللتقط داخل احلرم إذا مل يعد إليه صاحبه يبقى بيد امللتقط  
حيفظه بوصفه ومقداره ليجده    يعرفه أبداً، بل األسلم فيه أن يدفعه امللتقط بعد تعريفه إىل من

صاحبه مىت عاد إليه، أو يعرفه ورثته إذا مات وفارق احلياة، والذي يقوم على ذلك يف زماننا  
جهة خمتصة تدعى مديرية شؤون احلرمني، فال أبس على املسلم إذا وجد ماالً ضائعاً يف احلرم  

لتتوىل هي   املديرية  هذه  إىل  بتسليمه  يقوم  أن  مالكه  يعرف  تقوم ومل  أو  مالكه  البحث عن 
 ابلتصرف به وإنفاقه يف مصاحل املسلمني العامة إن مل تعثر على مالكه.
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 املبحث السادس
 ملكية املال احلرام املكتسب عن طريق الفوائد الربوية

 
 تنقسم األعمال والتسهيالت اليت تؤديها البنوك إىل قسمني:

 أعمال اخلدمات: -أ
اخلد البنك  تقدمي  يف  أمواهلم،  وتتمثل  هلم  وحتفظ  جتارهتم  عمالئه  على  تسهل  اليت  مات 

وذلك مثل القيام أبعمال التحويل الداخلي واخلارجي للنقود، وبيع وشراء النقد حااًل، وإدارة  
املمتلكات والرتكات، واستيفاء أمثان الكهرابء واهلاتف وفتح احلساابت اجلارية اليت هي أموال 

وهنا مىت أرادوا دون أن تستحق هذه األموال أي نوع من يودعها أصحاهبا يف البنك ويسحب
القيود، بل هي رهن تصرف صاحبها أيخذها يف أي  العائد وال يفرض عليها أي نوع من 

مبلغ زايدة    (1)حلظة شاء البنك أي  يتقاضى عنها  اليت ال  املقجورة  وغري ذلك من اخلدمات 
إط تدخل يف  األعمال  فمثل هذه  له،  املستحق  األجر  يقضي على  ما  لعدم وجود  املباح  ار 

 حبرمتها. 

 أعمال االستثمار: -ب
والسندات الكمبياالت  وحسم  ابالقراض  املتصلة  اخلدمات  تقدمي  حيث   (2)وتشمل 

 .(3)يشكل تقدمي القروض بفوائد اثبتة ومضمونة اجلانب األعظم من هذه األعمال

 

 .33عبد اللطيف جناحي: مبادئ وتطبيقات العمل املصريف االسالمي ص  (1)
أو السددندات أن يكددون لشددخص علددى آخددر ديددن مؤجددل إىل سددنة مددثاًل واحتدداج إىل سدديولة املددراد حبسددم الكمبيدداالت  (2)

نقدية قبل حلول أجل السداد، فيددذهب الدددائن إىل البنددك ويتنددازل لدده عددن جددزء مددن الدددين ويقددبض البدداقي فددوراً علددى 
 يل قيمة الكمبيالة أو السند من املدين كاماًل.صأن يقوم البنك بتح
سددند قيمتدده ألددف دينددار يسددتحق السددداد بعددد سددنة، فبإمكانددك أن تسددلم هددذا السددند إىل   عندددككددان  مثال ذلددك: لددو  

البنددك فتقددبض تسددعمائة دينددار فددوراً وتددرتك للبنددك مائددة دينددار علددى أن يقددوم بتحصدديل املبلددغ كدداماًل عندددما حيددني أجددل 
 الفقهاء ضع وتعجل. السداد وكقنه أقرضك تسعمائة دينار وقبضها ألفاً بعد سنة.  وهذا من الراب الذي مساه

 .297د. سامي حسن محود: تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية ص  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-49- 

 :(1)الضرورة الشرعية للتعامل مع املصارف
إيداع املسلم أمو  الربوية بغرض االهل  النقدية يف املصارف  أاله  بطريقة احلساب    ودخار 

 اجلاري جائز شرعاً أم هو حمرم حمظور؟
وهنا نفرق بني ضرورة املسلم إىل حفظ أمواله وأتمينها من السرقة، وبني ضرورة التعامل 

 مع املصرف الربوي.
جبها أبن جعل املال فالضرورة إىل حفظ املال حكمها واضح ومل مينع الشرع منها، بل أو 

، وهذه الضرورايت حفظها متعني مل (2)واحملافظة عليه من مقاصد التشريع وضرورايته الكربى
التعامل مع املصرف الربوي فهل هو يف ذاته  خيالف يف ذلك أحد من علماء اإلسالم، أما 

 ضرورة؟ 
وجود املصرف  فإذا تعني على املسلم أن حيفظ أمواله وممتلكاته يف املصرف الربوي لعدم  

اإلسالمي أو املصرف الالربوي، فيكون حفظه ملاله عندئذ يف املصرف الربوي جائزاً ضرورة 
الضرورة وأحكامها،  يتقيد حبدود  أن  ماله وصيانته من األخذ والسرقة، شريطة  اإلبقاء على 

 . (3) فمن املقرر فقهاً أن الضرورة تقدر بقدرها وأن ما جاز لعذر يبطل بزواله
املسلم يف بلد يوجد فيه مصرف إسالمي، تعني عليه أن حيفظ أمواله فيه لعدم فإن وجد  

 وجود احلاجة إىل اللجوء إىل املصرف الربوي.

 

يفددرق الفقهدداء واألصددوليون بددني الضددرورة واحلاجددة، أمددا الضددرورة فهددي احلالددة الدديت تبدداح  معهددا احملرمددات وتوجددب علددى  (1)
و اخلمددر ليدددفع اهلددالك عددن نفسدده فددإن مل يفعددل حددىت هلددك  املكلف أن يرتخص وجددوابً كمددن يضددطر إىل تندداول امليتددة أ

أما احلاجة فإهنا تبيح الرتخص وال توجبه ألن الضرر الددذي يلحددق ابملكلددف مددع وجودهددا ال يددؤدي .  كان عاصياً آمثاً 
به إىل اهلالك كما يف الضرورة وإمنا يؤدي به إىل احلرج والضيق واملشددقة، فددإذا تددرك الددرتخص وصددرب علددى أذى الضدديق 

 واملشقة مل يكن عاصياً آمثاً.
يقسم العلماء مقاصددد التشددريع وغاايتدده إىل: ضددرورايت، حاجيددات، حتسددينيات، أمددا الضددرورايت فتنقسددم إىل: حفددظ  (2)

 الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض أو النسل، حفظ املال.
وهددااتن القاعددداتن متفرعتددان عددن  84ائر ص  ، السدديوطي: األشددباه والنظدد 95ابن جنيم احلنفي: األشددباه والنظددائر ص   (3)

 قاعدة كربى هي: "الضرر يزال" انظر املرجعني السابقني.
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 الفوائد املصرفية هل هي من الربا احملرم؟
ذهبت الكثرة الكاثرة من العلماء حبرمة الفائدة البنكية واعتبارها من الراب احملرم مهما كان 

نشقت عنه هذه الفائدة، ذلك أن ىن تعاىل حرم كل زايدة تطرأ على أصل   نوع التعامل الذي
 احملرم على ابرأس املال املقرتض، وقد اعتمد هذا الفريق يف حترمي الفائدة البنكية وعدها من الر 

الراب بتحرمي  القاطعة  العامة  تعاىل:يف    النصوص  قوله  البقرة يف  َيَْكحلحوَن   آايت سورة  الَِّذيَن 
َا الر ِ  ِإ َّ قَالحوْا  أبَِهنَّحْم  َذِلَك  اْلَمسِ   ِمَن  الشَّْيطَانح  يَاَتَخبَّطحهح  الَِّذي  يَاقحومح  ِإالَّ َكَما  يَاقحومحوَن  الَ   اَب 

فَالَ  فَا تَاَهَى  رَّبِ ِه  مِ ن  َمْوِعَظٌة  َجاءهح  َفَمن  الرِ اَب  َوَحرََّم  اْلبَاْيَع  اّلل ح  َوَتَحلَّ  الرِ اَب  ِمْثلح  مَ اْلبَاْيعح  ا هح 
 َسَلَف َوَتْمرحهح ِإىَل اّللِ  َوَمْن َعاَد فَسحْولَاِئَك َتْصَحابح النَّاِر هحْم ِفيَها َخاِلدحوَن * ََيَْحقح اّلل ح اْلرِ ابَ 

بُّ كحلَّ َكفَّاٍر تَثِيٍم * ِإنَّ الَِّذيَن آَمنحوْا َوَعِملحوْا الصَّاحِلَاِت َوَتقَ  امحوْا َوياحْرِب الصََّدقَاِت َواّلل ح اَل حيِح
ا الَِّذيَن الصَّاَلَة َوآتَاوحْا ال ََّكاَة هَلحْم َتْجرحهحْم ِعنَد َرهبِ ِْم َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ هحْم حَيَْ  حوَن * اَي تَياُّهَ 

تَاْفَعلحوْا   فَْسَذ حوْا ِبَْرٍب مِ َن آَمنحوْا اتاَّقحوْا اّلل َ َوَذرحوْا َما بَِقَي ِمَن الرِ اَب ِإن كحنتحم مُّْؤِمِننَي * فَِإن َّلَّْ 
تحْظَلمحونَ  َوالَ  َتْظِلمحوَن  الَ  َتْمَواِلكحْم  رحؤحوسح  فَاَلكحْم  تحْم  تاحباْ َوِإن  َوَرسحوِلِه  –275:  )البقرة  اّللِ  

279) . 
وال أبس أن نذكر بعض األقوال والفتاوى يف هذا املوضوع ليظهر للقارئ املوقف الشرعي  

بال   (1)التعامل هبا وانتشر يف كافة أحناء العامل اإلسالمي  عمَّ الصحيح من الفائدة البنكية الىت  
 استثناء. 

 

إذا مل تسلم من هذا الددوابء والشددر املسددتطري أي دولددة إسددالمية فقددد ورد إىل اللجنددة الدائمددة للبحددوث العلميددة واالفتدداء  (1)
 :اليت يرئسها مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز السؤال التايل

البنددوك السددعودية تعطددي أرابحدداً ابملبددالغ الدديت توضددع لددديها مددن قبددل املددودعني، وحنددن ال ندددري حكددم هددذه إن بعددض 
الفوائد هددل هددي راب أم هددي ربددح جددائز جيددوز للمسددلم أخددذه؟  فقجابددت اللجنددة مبددا يلددي: "األرابح الدديت يدددفعها البنددك 

 حيددل لدده أن ينتفددع هبددذه األرابح وعليدده أن يتددوب إىل ىن مددن للمددودعني علددى املبددالغ الدديت أودعوهددا فيدده تعتددرب رابً، وال
اإليداع يف البنوك الربوية وأن يسحب املبلغ الذي أودعه ورحبه وحيتفظ أبصل املبلغ وينفق ما زاد عليدده يف وجددوه الددرب 

 هد.6/7/1404اتريخ  7133صالح مرافق عامة وحنو ذلك" انظر فتوى رقم إمن فقراء ومساكني و 
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 فقد كان ِف طليعة العلماء الذين قالوا ِبرمة تخذ الفوائد من البنوك: 
م البنك  هأبن "األخذ من درا   1907مفيت مصر الشيخ بكري الصديف الذي أفىت سنة  
 . (1)إمجاعاً  شك يف أنه من الراب احملرم على سبيل التجارة ابلفائض كما هو املعتاد اآلن ال 

أعوام   يف  فتاوى  أصدر  الذي  سليم  اجمليد  عبد  الشيخ  مصر كذلك  ،  1930مفيت 
 .(2)كلها حترم الفائدة البنكية   1945، 1944، 1943

الشيخ حممد أبو زهرة الذي نشر كتاابً بعنوان حبوث يف الراب، ليؤكد رأيه أن أي زايدة يف 
 .(3)ترب راب ال شك فيهالدين نظري أتجيله تع

حيث    1979شيخ اجلامع األزهر جاد احلق علي جاد احلق الذي كان مفتياً ملصر عام  
جاء يف كتابه الفتاوى اإلسالمية: إيداع األموال مقابل فائدة اثبتة حمرم شرعاً، وأن االقرتاض 

 . (4)بفوائد من مؤسسات الدولة أو من البنوك حرام ألنه راب
املؤمتر  الفائدة وقد عقدت  أنواع  املطلق لكل  اليت خرجت ابلتحرمي  الندوات  ات وأقيمت 

إىل املؤمتر العاملي   1965البنكية، فمن جممع البحوث اإلسالمية الذي عقد يف القاهرة سنة  
عقد يف مكة املكرمة الذي حضره أكثر من ثالمثائة من كبار الذي    األول لالقتصاد اإلسالمي

ال يف  واالقتصاد  الفقه  بتحرمي علماء  القطع  عن  منهم  واحد  يشذ  أن  دون  اإلسالمي  عامل 
مث عقد املؤمتر الثا  للمصرف   (5) البنكية وأهنا من الراب احملرم الذي ال شك فيه حرمته \الفوائد

 اإلسالمي الذي أكد حرمة الفوائد البنكية.  
هد ما  1403مجادى الثانية    6وجاء يف التوصية األوىل للمؤمتر الثا  للمصرف اإلسالمي  

 يلي:

 

 .55مولوي: دراسات حول الراب والفوائد املصرفية ص فيصل (1)
 .55فيصل مولوي: دراسات حول الراب والفوائد املصرفية ص (2)
 .55فيصل مولوي: دراسات حول الراب والفوائد املصرفية ص (3)
 .55فيصل مولوي: دراسات حول الراب والفوائد املصرفية ص (4)
 .55د املصرفية صفيصل مولوي: دراسات حول الراب والفوائ (5)
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يؤكد املؤمتر أن ما يسمى ابلفائدة يف اصطالح االقتصاديني الغربيني ومن اتبعهم هو من "
 . (1) الراب احملرم"

هد ما  1406صفر    9وجاء يف توصية املؤمتر الثالث للمصرف اإلسالمي املنعقد يف دب  
 يلي:

املعامال مجيع  يف  الربوية  البنوك  مع  التعامل  شرع  ت"حيرم  املسلم احملظورة  على  ويتعني  اً 
 .(2)اإلعانة عليه" والتعامل مع املصارف اإلسالمية إن أمكن ذلك توقياً من الوقوع يف احلرام أ 

 مصري الفائدة الربوية:
الربوية له احتماالت أربعة من حيث  الفائدة  املال املتحصل من املصرف على هيئة  إن 

 .(3)امللك والتصرف ال خيرج عنها
أن تكون الفائدة الربوية ملكاً لصاحب املال )املودع( ينتفع هبا كسائر االحتماو األوو:  

 أمواله.  وهذا االحتمال مرفوض، ألنه يقضي بتملك مال الراب الناشئ عن كسب حمرم.
الثاين:   إذ هي من  االحتماو  الراب وأكله،  عن  تورعاً  للمصرف  الربوبية  الفوائد  ترتك  أن 
 الراب، والراب ال حيل ملسلم:

الفهم عند كثري من املسلمني جعلهم يتورعون عن أخذ الفوائد الربوية على أمواهلم   وهذا
الشريعة  نصوص  به  تقضي  شرعي  حكم  هذا  فهل  هبا،  املطالبة  وعدم  للمصرف  وتركها 

 وأحكامها؟
اليت   احملاذير واألضرار  فيه من  ملا  نفعه  أكثر من  للمصرف ضرره  الربوية  الفائدة  ترك  إن 

 على أثر أخذها وعدم تركها للمصرف لألسباب التالية: يربو أثرها الضار
يف توالا:   يستمر  أن  املصرف  هلذا  وإعانة  تشجيع  فيه  للمصرف  الربوية  الفائدة  ترك  إن 

 .(4)أكله الراب وتعامله احملرم، وفيه إعانة له على اإلمث واملعصية واإلعانة على املعصية معصية 

 

 .55فيصل مولوي: دراسات حول الراب والفوائد املصرفية ص (1)
 .55فيصل مولوي: دراسات حول الراب والفوائد املصرفية ص (2)
 .20مصطفى الزرقاء: املصارف معامالهتا وودائعها ص  (3)
 .23ا وودائعها ص ، مصطفى الزرقاء: املصارف معامالهت607-1/606د. يوسف القرضاوي: فتاوى معاصرة   (4)
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هلذه  اث ياا:   مالكاً  يعد  ال  املصرف  األحكام أن  مبقتضى  وال  قوانينه  حسب  ال  الفوائد 
 فبقي حق ترتك له هذه األموال؟ ومن مث كان األخذ هبذا االحتمال بعيداً. (1)الشرعية 

أن أيخذ صاحب املال الفوائد الربوية وال ينتفع هبا هو، بل يتخلص  االحتماو الثالث:  
 منها إما إبتالفها أو حبرقها أو ابلقائها يف البحر.

 يقول به عاقل ملا فيه من املخالفة الواضحة لقواعد الشريعة اليت تنهى عن إضاعة  وهذا ال
 املال.

وهذا االحتمال يلتحق ابالحتماالت الثالثة السابقة ويكون مستبعداً، وما دام أهنا كلها 
املالك احلقيقي   امستبعدة ملا فيه القول أبن  يبق إال  من املآخذ واملطاعن اليت أوردانها، فلم 

 ذه الفوائد الربوية هم الفقراء وأصحاب احلاجات وهو االحتمال الرابع الذي نرجحه. هل
فاملقرر عند أهل الفقه أن الفقراء واملساكني هم املصرف الطبيعي لكل كسب أتى بطريق  
عند  له صاحب  يعرف  مل  ضائع  مال  لكل  املستحقون  أهنم  مثلما  خبيث،  بسبب  أو  حمرم 

 مصري املال امللتقط.بعض أهل العلم كما رأينا يف 
أن   ربوية  فائدة  عليه  ربوي واستحق  ماله يف مصرف  أودع  إذا  للمسلم  ومن مث ال جيوز 
يستبيح لنفسه أخذ هذه الفائدة واالنتفاع هبا، كما ال جيوز له أن يرتكها للمصرف تورعاً منه  

ذلك إىل عن أخذها، بل الواجب عليه أن أيخذها وأن ال يرتكها للمصرف ليقوم بدفعها بعد  
الفقراء واملساكني ألهنم مصرفها الشرعي وهذا ما قرره جممع الفقه اإلسالمي يف دورته التاسعة 

 هد حيث جاء يف قراراته:1406رجب  19–12اليت انعقدت يف مكة املكرمة يف الفرتة من 
"كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً، وال جيوز أن ينتفع به املسلم 

مدارس يف من  للمسلمني  العامة  املصاحل  يف  يصرف  أن  وجيب  شؤونه،  من  شقن  أي   
التطهر من احلرام وال  ومستشفيات وغريها، وليس هذا من ابب الصدقة وإمنا هو من ابب 
جيوز حبال ترك هذه الفوائد الربوية للبنوك لتتقوى هبا، ويزداد اإلمث يف ذلك ابلنسبة للبنوك يف 

ادة تصرفها إىل املؤسسات التنصريية واليهودية، وهبذا تغدو أموال املسلمني اخلارج فإهنا يف الع

 

 .71فيصل مولوي: دراسات حول الراب والفوائد املصرفية ص  (1)
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أسلحة حلرب املسلمني وإضالل أبنائهم يف عقيدهتم علماً أبنه ال جيوز أن يستمر يف التعامل 
 .(1) مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغري فائدة"

إذا وضع يف موضعه الصحيح وقد ورد يف السنة الصحيحة ما يدل على أن املال احلرام  
 انتفت عنه صفة احلرام يف جانب املستحق له، فقد روي البخاري يف صحيحه أن النيب  

والرسول ال حتل له  -له أن أحداً كان تصدق به عليها  جيء له بلحم من عند بريرة، وذكر  
 . (2))هو هلا صدقة ولنا هدية( فقال  –الصدقة 

إذا أخذت من املصرف وأعطيت للفقري، فقد دخلت يف  فيقاس عليه الفائدة الربوية أهنا  
على  ابالنفاق  فيها  يتصرف  وأن  يشاء  ما  هبا  يفعل  أن  له  ماله،  حر  من  وأصبحت  ملكه 
 (3) النفس واألهل والولد، والقاعدة الفقهية تنص على أن: "تبدل سبب امللك كتبدل الذات"

 ا املال.وابنتقال امللك إليه تكون ملكية املعطي قد انقطعت عن هذ
الربوية   الفائدة  أخذ  على سؤال حول  األزهر جواابً  عن  الصادرة  الفتوى  ذلك  أيد  وقد 

 مضمونه هل من املمكن شرعاً أن تؤخذ هذه الفوائد وتستغل يف املنافع العامة ملسلمني؟
يف  تصرف  أن  سبيلها  الراب  من  جتمعت  اليت  األموال  هذه  "أبن  الفتوى  جلنة  فقجابت 

وطريق ذلك أن يتناوهلا املودع لينفقها يف املصاحل العامة ويف الصدقات على مصاحل املسلمني،  
يدفعها إىل احلاكم ليتوىل هذا بنفسه، وصرفها هكذا هو ما نص عليه الفقهاء يف   واملساكني أ

املال الذي  املال احلرام ... وليس معىن هذا أن  املذاهب األربعة عند الكالم على مصارف 
دخل يف ملكه، ألن املفروض أنه حرام، وإمنا هذا توصل إىل حفظ املال   استوىل عليه املودع

من الضياع وإىل صرفه يف مصرفه الشرعي ابرتكاب أخف الضررين، كما أنه ال يقتضي إابحة  
 .(4)التعامل الربوي بوجه ما"

املسلم صاحب  إذا كان  مبا  هبا مشروط  والتصدق  الربوية  للفائدة  املسلم  أخذ  أن  وأرى 
وتقوى حبيث إذا ازداد املبلغ املقخوذ فوائد ال يغري ذلك يف نفسه شيئاً جتاه هذه املال  إميان  

 

 .224ص  1989نوفمرب  -هد 1409ربيع الثا   101جملة االقتصاد اإلسالمي العدد   (1)
(، مسلم: صددحيح مسددلم بشددرح النددووي 1495حديث رقم)  3/356البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح البارى   (2)

 (.2482قم )حديث ر  7/181
 .98األحكام العدلية مادة جملة  (3)
 .135-134عبد املنعم النمر:مشاكلنا يف ضوء اإلسالم ص  (4)
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على  القول  هبذا  واألخذ  وحتصيله،  املال  عند كنز  ضعيفة  اإلنسانية  النفس  فإن  اخلبيث، 
إطالقه، رمبا يؤدي إىل نتائج خطرية، فإن من تقوى نفسه على التخلص من املال احلرام إذا  

إذا كثر وازداد وأصبح كان زهيداً   احلرام  املال  التخلص من  النفس على  تقوى ذات  رمبا ال 
 يشكل مبلغاً طائاًل.

أم الربوية   نفإن  الفائدة  أيخذ  أن  له  جاز  عليها  املال  حب  طغيان  نفسه  من  املسلم 
حرم عليه األخذ ألن األخذ يف هذه    كويتخلص منها مباشرة، فإن مل أيمن على نفسه ذل 

 لذريعة أمامه للتعامل ابلراب احملرم والوقوع يف املعصية.احلالة يفتح ا
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 املبحث السابع
 ملكية املال احلرام بعذر اجلهل

 
بعد إسالمه بعقد حمرم يظن حله كقن يبيع أو يشرتي  فمن أسلم حديثاً واكتسب ماالً 
حمظوراً  فعالً  ارتكب  أنه  حني  بعد  له  يظهر  مث  ابلراب  ماله  يقرض  أو  واملسكرات   اخلمور 
مسوغ   اجلهل  عذر  أن  أم  املال؟  هذا  من  ابلتحلل  ملزماً  يكون  فهل  حمرما  ماالً  واكتسب 

 لتملك هذا املال؟
والذي يرتجح أن املال املقخوذ يف حال اجلهل ابحلرمة حالل آلخذه، ألن أخذه وقع يف  

 زمان يعتقد حله دون أن يتعمد إيقاعه على وجه احلرام. 
ن من أسلم وكان أب هل املؤثر يف امتالك املال احلرام  وعلى هذا ميكن أن حندد ضابط اجل 

إسالمه يف غري بالد اإلسالم أو كان حديث عهد ابإلسالم حبيث ال يعرف احلالل من احلرام  
فاكتسب ماالً حمرماً يظنه مباحاً، فإنه يعدُّ جاهالً وال يؤمر ابلتخلي عنه وال يلزم بذلك ألنه  

ذي ليس حديث عهد ابإلسالم وخبالف املسلم الذي هبذا اجلهل معذور، خبالف املسلم ال
يقيم يف دار اإلسالم ويعيش مع املسلمني إذا اكتسب ماالً من طريق حمرم وهو جيهل ذلك،  
فإنه ال يقرُّ عليه وال يقبل منه عذر اجلهل الشتهار أحكام اإلسالم بني أهل اإلسالم، ويكون  

  ليس عذراً يف أخذ املال احلرام.جهله هبذه األحكام تقصرياً يف معرفتها والتقصري
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 الفصل الثالث
 املال احلرام املكتسب

 من غري املسلمني يف الدول غري اإلسالمية
 

 مفهوم دار اإلسالم ودار الحرب   -  المبحث األول

 الموقف الشرعي من التعامل بالربا في غير بالد المسلمين    -   المبحث الثاني
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 املبحث األول
 ر اإلسالم ودار احلربمفهوم دا

 
األقاليم حسب احلكم اإلسالمي وعدمه إىل دار  تقسيم  اصطلح  علماء اإلسالم على 

 اإلسالم ودار احلرب أو الكفر.
أما دار اإلسالم، فهي الدار اليت نزهلا املسلمون وجرت عليها أحكام اإلسالم، وعكسها 

 . (1)وإن جاورت دار اإلسالم دار الكفر، فهي األرض اليت مل جتر عليها أحكام اإلسالم
وذكر ابن حزم أن مدار اعتبار الدار هو السلطان وهيمنة أحكام اإلسالم على اإلقليم  

 .(2) حيث يقول: "الدار إمنا تنسب للغالب عليها واحلاكم فيها واملالك هلا"
 ومن مث ميكن القول إن تسمية اإلقليم بدار اإلسالم تصح إذا توافر شرطان: 

 أحكام اإلسالم فيه. جرايناألوو: 
 أن تكون السلطة والوالية فيه إلمام املسلمني.الثاين: 

 فإن مل يتوافر هذا الشرطان كان اإلقليم من دار الكفر. 
 

 

 1/366ابن القيم: أحكام أهل الذمة  (1)
 .2198مسقلة  11/200ابن حزم: احمللى ابآلاثر  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-59- 

 املبحث الثاني
 املوقف الشرعي من التعامل بالربا يف غري بالد املسلمني

 
 انقسم العلماء يف هذه املسقلة إىل فريقني:

 الفريق األول:
مام أبو حنيفة وصاحبه اإلمام حممد بن احلسن وابن املاجشون من املالكية والثوري  ذهب اإل 

والنخعي إىل جواز أخذ الزايدة يف دار احلرب من احلرب إذا عامله مسلم بقرض أو بيع درهم  
أهل   وبني  املسلمني  بني  احلرب  دار  يف  ابلدينارين  ابلدينار  أبس  "ال  النخعي:  قال  بدرمهني. 

 . ( 1) احلرب" 
، وأجاز أمحد  (2) أجاز أبو حنيفة كذلك بيعهم امليتة ومقامرهتم وأخذ مال القمار منهمو 

 .(3)يف رواية عنه الراب بني املسلم واحلرب الذي ال أمان بينهما

 الفريق الثاني:
 (4)وذهب اجلمهور من املالكية والشافعية واملشهور عند احلنابلة وأهل الظاهر وأبو يوسف

أنه احلنفية إىل  التعامل ابلراب يف دار احلرب ألن ما كان حمرماً يف دار   من  املسلم  حيرم على 
اإلسالم كان حمرماً يف كل دار، فال حيل ألحد أن أيخذ الزايدة مطلقاً يستوي يف ذلك املسلم 
يف  املسلمني  على  حراماً  فما كان  الكفر،  ودار  اإلسالم  دار  بني  هذا  يف  فرق  وال  والكافر 

 

 .5/192كاسا : البدائع ، ال6/570، العيين: البناية يف شرح اهلداية  4/264الطحاوي: مشكل اآلاثر  (1)
 .4/97، الشليب: حاشية الشليب هبامش تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق  14/56السرخسي: املبسوط   (2)
 .5/52، املرداوي: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 3/188الرحييا : مطالب أويل النهي   (3)
قوله مثل قول أب حنيفة، والصحيح أنه مددع اجلمهددور كمددا ينسب ابن رشد املالكي يف املقدمات إىل أب يوسف أن   (4)

 .14/56ينقل فقهاء احلنفية عنه وأن حممداً هو الذي وافق قوله قول أب حنيفة، انظر املبسوط  
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عل فهو حرام  بغريهدايرهم  أم  أبمان  املسلم  دخلها  دار سواء  للنطاق    (1)يهم يف كل  أثر  فال 
 اإلقليمي يف إابحة احملرم. 

 تدلة الفريق األوو:
 استدل اإلمام أبو حنيفة وموافقوه ملا ذهبوا إليه ابألدلة التالية:

ىن   رسول  عن  مكحول  روى  قال:    أ(  دار أنه  ِف  واحلرِب  املسلم  بني  راب  )ال 
 .احلرب(
راهن كفار قريش على بدل أيخذه الفائز منهما، وهو ما جاء    أن أاب بكر الصديق  ب(  

نز  سبب  تعاىل:  و يف  قوله  َ َلِبِهْم    *   آَّل ل  بَاْعِد  مِ ن  َوهحم  اأَلْرِض  َتْدىَن  ِف   * الرُّومح   حِلَبِ  
 . ( 3-1:  )الروم   َسياَْغِلبحونَ 

ل اإلسالم بعضهم ببعض، وقد  وجه االستدالل من هذه احلادثة أن القمار ال حيل بني أه
بني أب بكر وهو مسلم وبني مشركي مكة، ألنه كان مبكة يف دار الشرك    أجازه الرسول  

أاب بكر على ما فعل دليل اجلواز، ولو    ، وإقرار الرسول  (2)حيث ال جتري أحكام اإلسالم
 فيقاس عليه أخذ الزايدة يف املعامالت األخرى.   كان حمرماً لنهاه النيب 

وبني أحد املشركني ويدعى    ( كذلك استدلوا ابلرهان الذي حصل بني رسول ىن  دج
أبعلى مكة، فقال له ركانة: هل لك أن تصارعين على ثلث   ركانة، فقد لقي رسول ىن  

 .(3)وصارعه إىل أن أخذ منه مجيع غنمه مث ردها عليه تكرماً   "  عم": غنمي، فقال  
كان يعامل أهل مكة ابلراب وهو مسلم، ألن   د املطلب  د( واستدلوا أبن العباس بن عب

عن التعامل ابلراب، فلما مل ينهه   العباس بعد ما أسلم رجع على مكة وكان يراب، ومل ينهه  
 

، ابدددن حجدددر 9/443، الندددووي: اجملمدددوع 3/395، الندددووي: روضدددة الطدددالبني 1/516ابدددن العدددري: أحكدددام القدددرآن  (1)
، املدددرداوي: 3/108، البهدددويت: كشددداف القنددداع 2/238مطبدددوع هبدددامش فتددداوي الرملدددي  اهليتمدددي: الفتددداوي الكدددربي

 .8/514: احمللى  م، ابن حز 5/52االنصاف 
 14/57السرخسي: املبسوط   (2)
هذا مددا أثبتدده ابددن هشددام يف السددرية النبويددة ومددا أخرجدده أصددحاب السددنن لدديس فيدده   1/390ابن هشام: السرية النبوية   (3)

بعوض، فقد أخرج الرتمذي احلديث عن أب احلسن العسقال  عن أب جعفر بددن حممددد بددن ركانددة   أن املراهنة كانت
قال أبو عيسى الرتمذي: هددذا حددديث حسددن غريددب واسددناده لدديس  فصرعه النيب  عن أبيه أن ركانة صارع النيب 

 .7/278ن العرب املالكي ابلقائم وال نعرف أاب احلسن العسقال  وال ابن ركانة. أنظر صحيح الرتمذي بشرح اب
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عن ذلك، فقد دل ذلك على جوازه، وقد كان وضع راب اجلاهلية يف خطبة حجة الوداع يف 
راب العباس ابلذكر يف اخلطبة مما يدل على   ، وقد خص رسول ىن  (1) السنة العاشرة للهجرة
 قيامه قبل هذا التاريخ.

للمسلمني املعقوو:   مباح  احلرب  أهل  مال  فإن  املعقول،  جهة  من  االستدالل  أما 
الراب من ابب أوىل الذي يدخله  الفاسد  فبالعقد  ، ألن من شرط جراين ابالغتنام بغري عقد 

البدالن معصومني، فإن كان أ  حدمها معصوماً واآلخر ليس كذلك مل يتحقق الراب أن يكون 
 شرط الراب. 

ومنشق سقوط عصمة مال احلرب أن الكافر ال حرمة لدمه فمن ابب أوىل أال يكون ملاله  
حرمه، لكن إذا قام بني املسلم والكافر عقد أمان فال حيل للمسلم أن أيخذ شيئاً من أمواهلم،  

شيئاً من أمواهلم إال بطيب نفس منهم، فإذا بذل   ألنه ابألمان ضمن هلم أال خيوهنم وأال أيخذ
احلرب املال ابختياره ورضي مببادلة درهم بدرمهني، فقد زال هذا املعين وأصبح األخذ استيالء 
مسلم  لكل  جيوز  اليت  املباحات  من  شيء  على  استوىل  لو  مملوك كما  غري  مباح  مال  على 

غريه غدراً وخيانة، فإذا مل أيخذه غدراً حل   ،  وإمنا حيرم على املسلم أن أيخذ مال(2) إحرازها
 . (3) أبي طريق أيخذه وبيع الدينار ابلدينارين برضا الكافر ليس فيه غدر وخيانة 

 تدلة الفريق الثاين: )اجلمهور(:
 أما اجلمهور فقد استدلوا ابألدلة التالية:

قصر    (أ على  يدل  ما  فيها  ليس  اليت  الراب  حترمي  على  الدالة  اآلايت  على عموم  حرمته 
املسلم مع  املسلم وتعامل  املسلم مع  لتعامل  بعمومها شاملة  بل هي  املسلمني،  التعامل بني 
الكافر ال فرق يف ذلك بني أن يكون وقوعه يف دار احلرب أو دار اإلسالم، ومن هذه اآلايت 

اَي تَياَُّها الَِّذيَن آَمنحوْا اتاَّقحوْا :  )البقرة( وقوله تعاىل  َوَتَحلَّ اّلل ح اْلبَاْيَع َوَحرََّم الرِ ابَ قوله تعاىل:  
تَاْفَعلحوْا فَْسَذ حوْا ِبَْرٍب مِ َن اّلل ِ  َوَرسحوِلِه   اّلل َ َوَذرحوْا َما بَِقَي ِمَن الرِ اَب ِإن كحنتحم مُّْؤِمِننَي * فَِإن َّلَّْ 

تحْم فَاَلكحْم رحؤحوسح َتْمَواِلكحْم الَ َتْظِلمحوَن َوالَ تحْظلَ   .(279–278 :)البقرة محونَ َوِإن تاحباْ
 

 .5/178ابن كثري: البداية والنهاية   (1)
 .6/192الكاسا : بدائع الصنائع   (2)
 .6/178ابن اهلمام: شرح فتح القدير   (3)
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فإن الزايدة يف النقد حترم   (1))فمن زاد تو ازداد فقد ترىب(  ب( وكذلك عموم قوله  
 مطلقاً سواء كانت من املسلم أم من الكافر.

ومع هذا حيرم فيها الراب    (3)فإنه ال يد لإلمام العادل عليها  (2)( القياس على دار البغي دج
 حيل ملسلم أن أييت فيها ما حرم ىن عليه، فيقاس عليها دار احلرب والزان ومجيع احملرمات وال

 جبامع زوال سلطان إمام املسلمني عنها. 
د( وألن ما كان حمرماً على املسلمني يف بالد اإلسالم حيرم عليهم يف غري بالد اإلسالم، 

يدور مع علته    ألن الغاية من التحرمي هي منع وقوع الظلم أبكل أموال الناس ابلباطل واحلكم 
أمواهلم  الظلم وأخذ  الناس يف  ايقاع  النطاق اجلغرايف سبباً يف  تغري  وعدماً، فال يكون  وجوداً 
يعامله  أن  املسلم  على  حيرم  فإنه  اإلسالم  دار  دخل  إذا  احلرب  أن  حق، كما  وجه  بغري 

 . (4) مبعامالت ربوية فيقاس عليه احلرب املوجود يف بالد احلرب
وابن حزم الظاهري إن الكفار خماطبون ابحملرمات يف الصحيح من   هد( وقال أبو يوسف

 . (5) األقوال فإن حرمة الراب كما هي اثبتة يف حق املسلمني فهي اثبتة يف حق الكفار

 الرتي الراجح: 
املسلمني يف دايرهم  ما حيرم على  والراب وأن  التفاضل  اجلمهور من حرمة  إليه  ما ذهب 

الراجح وال عالقة للنطاق اجلغرايف بتغيري احلكم الشرعي، فإن   حيرم عليهم يف داير غريهم هو
فرق بني اإلسالم  املسلم حيكم أبن ال  منه، وجيعل غري  املسلم  ينفر غري  املسلم ابلراب  تعامل 
وظلم  احلسنة،  واملعاملة  الطيبة  ابلكلمة  اإلسالم  بنشر  مقمورون  واملسلمون  هذا،  يف  وغريه 

 ناىف مع ذلك ويصور املسلمني أبهنم مرابون حمبون للمال.الناس وأكل أمواهلم ابلراب يت
ولو افرتضنا صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة وموافقوه فينبغي أن يفت خبالفه سداً للذريعة 
أبو حنفية  به  استدل  ما  أن  منه. إضافة إىل  الناس عن اإلسالم وتنفريهم  إبعاد  إىل  املفضية 

 

 .11/15مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي   (1)
 وهي البقعة اليت يسيطر عليها اخلارجون على اإلمام بغية خلعه. (2)
 4/157ع يف شرح املقنع  ابن مفلح: املبد  (3)
 (.2842)مسقلة رقم  4/177ابن قدامه: املغين  (4)
 .8/514، ابن حزم: احمللى ابآلاثر  6/192الكاسا : بدائع الصنائع   (5)
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ت ال  ضعيف  مرسل  مكحول  فحديث  مسلماً،  ورد  ليس  ما  ترك  يصح  فال  حجة،  به  قوم 
بتحرميه القرآن وتظاهرت به السنة يف مقابلة خرب مرسل مل يرد يف صحيح وال مسند وال كتاب 

 موثوق به عند أهل احلديث.
فقد حكم عليه صاحب نصب الراية بعدم ثبوت احلجة فيه، قال الشافعي: وهذا ليس  

 . (1)بثابت وال حجة فيه
الص بكر  أب  مراهنة  وقد صرح  أما  القمار،  قبل حترمي  فقد كانت  بن خلف،  ديق ألب 

بعض أهل العلم: أن مراهنة أب بكر كانت قبل حترمي القمار، من ذلك ما أخرجه الطحاوى 
اَّل  لب  قال: "ملا نزت :    عن عبيد ىن بن عبد ىن عن رجل من أصحاب رسول ىن  

هل   الروم فقال  املشركني  من  رجاالً  بكر  أبو  فارس لقي  على  سيغلبون  الكتاب  أهل  إن  م: 
قالوا: يف كم؟ قال: يف بضع سنني، مث خاطروا بينهم خطراً وذلك قبل أن حيرم القمار عليهم 

رسول ىن   فقخرب  بكر  أبو  رسول ىن    فجاء  له  فقال  من   بذلك،  العشر  دون  )ما 
 ".البضع(

إن ابن هشام ذكر القصة  ركانة على ثلث غنمه، ف  أما االستدالل مبراهنة رسول ىن  
دون أن يذكر أن ركانة بذل ثلث غنمه لرسول ىن إذا صرعه، بل املذكور أن الصراع ت بينهم 

 . (2)من قبيل التحدي اخلايل عن العوض
مث إن احملرم يف املراهنة ما كان بذل البدل فيه من الطرفني أما إذا كان من طرف واحد  

ة أن الذي عرض البدل هو ركانة ومل يقل له رسول ىن فهو جائز، والذي استدل به أبو حنيف
 .إن صرعتين أعطيتك ما قيمته ثلث غنمك فليس يف القصة ما يدل على شيء من هذا 

أما االستدالل مبا كان يفعله العباس ومبا كان من تعامله ابلراب وهو مسلم يف مكة املكرمة  
عل يدل  النصوص  فإن ظاهر  بعد،  املسلمون  يفتحها  متدرجاً كما ومل  الراب جاء حترميه  أن  ى 

 حرمت اخلمر، وأن التحرمي القطعي للراب جاء بعد فتح مكة ويف حجة الوداع. 
وأما االستدالل أبن أموال احلرب تباح ابألغنام فمن ابب أول أن تكون مباحة ابلعقد  

 تني: الفاسد إذا دخل املسلم دار احلرب أبمان، فهذا االستدالل ليس مسلَّماً من انحي
 

 .4/44الزيلعي: نصب الراية ألحاديث اهلداية   (1)
 1/390ابن هشام: السرية النبوية   (2)
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أن   -أ بدليل  الفاسد  ابلعقد  استباحتها  ابالغتنام  احلربيني  أموال  استباحة  من  يلزم  ال 
 وكذلك ما حنن فيه.  (1)إبضاع نسائهم تستباح ابلسيب وال تستباح ابلعقد الفاسد

إذا دخل احلرب دار اإلسالم حرم على املسلم أن يعامله ابلراب وال يصح منه ذلك،    -ب
 ذا دخل دار احلرب.فيقاس عليه املسلم إ

 

 

 .9/443النووي: اجملموع شرح املهذب   (1)
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 الفصل الرابع
 معاملة أصحاب املال احلرام 
 وحكم االنتفاع باملال احلرام

 

 معاملة أصحاب المال الحرام    -  المبحث األول

 حكم النتفاع بالمال الحرام   - الثانى المبحث 
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 املبحث األول
 معاملة أصحاب املال احلرام

 

 احلرام يف عني املال احلرام الذي مل خيالطه مال حاللمعاملة حائز املال  - املطلب األول
أن   وأراد مسلم   ... الغش  أو  السرقة  أو  اليانصيب  أو  الراب  بطريق  ماالً  املسلم  إذا حاز 

 يعامله هبذا املال فهل يكون آمثاً هبذه املعاملة؟
ؤال،  ية األمهية، واإلجابة عنه حتتاج إىل بيان أصل تفرع عنه هذا الساهذا السؤال يف غ

وهذا األصل مضمونه: هل احلرام يف املال صفة تلحق املال من حيث هو مال؟ أم أن هذه  
الصفة تلحق ذمة الشخص الذي اكتسب املال احلرام؟ أي هل احلرام يثبت يف عني املال أم 

 أن احلرام يثبت يف ذمة مكتسبه؟
إ فيه  األصل  هذا  وحترير  املسقلة،  هذه  عليه  تبىن  الذي  األصل  هو  عن هذا  جابة 

 التساؤالت السابقة.

 بيان املسسلة: 
مفهوم مركب من لفظ املال ولفظ احلرام، وقد تناولنا مفهوم    –كما أسلفنا–املال احلرام  

الفقه يف  أئمة  عند  املختلفة  تعريفاته  ونقلنا  املال  عرفنا  منهما على حدة، حيث  واحد  كل 
هاء واألصولني، مث خلصنا بعد ذلك إىل مذاهبه األربعة، وكذلك بينا املراد من احلرام عند الفق

 مفهوم حمدد للمال احلرام، وفرقنا يف هذا املفهوم بني نوعني من احلرام:
 ما كان حمرماً لذاته.األوو: 
 ما كان حمرماً لغريه.الثاين: 

وكان من أهم الفروق اليت ظهرت بني املفهومني أن ما كان حمرماً لذاته تكون احلرمة فيه  
عينه  يف  لنجاسته    اثبتة  وإما  والعذرة،  لقذارته كالبول  إما  وتكوينه،  جوهره  يف  أي  وماهيته، 

كاخلنزير والكلب، خبالف ما كان حمرماً لغريه الذي يسميه أهل العلم احملرم لوصفه، وهو ما 
جاء احلرام فيه ألمر خارج عنه، أي لوصف منفك عن ذاته وماهيته ومل تتعلق احلرمة جبوهره 
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هلذا النوع ابلدراهم والداننري املكتسبة من طريق حرم الشرع احلكيم الكسب وتكوينه، ومثلنا  
 من خالله كالراب أو الزان أو الغش أو االحتكار. 

فإذا أردان حتديد موطن احلرمة يف املال احملرم لغريه وضبط مكان هذه الصفة، فإنه ال بد  
 من تقديرها يف أحد أمرين ال اثلث هلما:

 ام يف ذات الدراهم والداننري من الذهب أو الفضة أو الورق.فإما أن يكون احلر  -
 وإما أن يكون احلرام يف ذمة الشخص وعهدته.  -

فإن قلنا إن احلرام صفة تثبت يف ذات املال وماهيته نكون قد جانبنا الصواب ومل يسعفنا 
ة تثبت يف دليل يف إثبات ذلك، والنظر الدقيق يف املوضوع يربهن على أن احلرام يف املال صف

 حرام. ذمة من أخذ املال بطريق 
يكتسبه املسلم بطريق  الذي    يوصف به املالالذي    وعليه ميكن أن خنلص إىل أن احلرام

غري غري شرعى   الطريق  الذي سلك  الشخص  ذمة  يثبت يف  وإمنا  املال،  ذات  يثبت يف  ال 
حىت يتوب   الشرعي يف كسب هذا املال، وأن ذمة هذا الشخص تصري مشغولة هبذه الصفة

املال إىل صاحبه إن علمه وإال  يعيد  أمر ربه، وأن  ذنبه مبخالفة  تعاىل، ويعتذر عن  إىل ىن 
 تصدق به عنه. 

وهنا يثور سؤال، فحيثما تقرر أن احلرام يف املال صفة ال تلحق املال من حيث هو مال، 
ميكن   فهل  حرام،  بطريق  املال  حاز  الذي  الشخص  ذمة  الصفة  هذه  تلحق  ينتقل وإمنا  أن 

احلرام الذي هو وصف للذمة املشغولة به من ذمة من كان سبباً يف احلرام إىل ذمة شخص  
آخر تعامل مع هذا الشخص الذي شغلت ذمته ابحلرام؟ أي هل يتعدى احلرام إىل ذمة الغري 

 يف حال معاملة حائز املال احلرام هبذا املال؟
تقضي   البشر  بني  اإلهلي  للعدل  املقررة  وال القواعد  غريه،  جبريرة  إنسان  يؤاخذ  ال  أبنه 

 يسقل إنسان عن إمث غريه، وأنه ليس لإلنسان إال ما سعى، وأنه ال تزر وازرة وزر أخرى. 
التشريع أنه ال جيوز للمسلم أن يتصرف يف ملك غريه بغري إذنه، فإن  األصل املقرر يف 

حىت يرده إىل مالكه،  تصرف يف ملك غريه بغري إذنه كان تصرفه ابطالً وهو مضمون عليه  
وهذا األصل ميتد حكمه إىل املال احلرام، فإن الواجب يف حق املسلم إذا كان عنده مال من  
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كسب حرام أن يتوب إىل ىن تعاىل ابلتخلص من هذا املال، وأن يتحلل من إمثه برده إىل 
 مالكه إن كان معلوماً أو التصدق به عنه إن مل يكن معلوماً. 

آمث ألنه يتصرف فيما   هاملال ومل يتحلل منه كان تصرفه ابطالً وهو ب  فإن تصرف يف هذا
ال ميلك بل يف ملك غريه، وهو هبذا التصرف يكون قد منع من رد املال إىل صاحبه وتبقى 

 ذمته مشغولة مبا أخذ من مال الغري. 
ت ال  له  اآلخذ  وحيازة  أم كثرياً،  يسرياً كان  اآلخذ  ملك  يف  يدخل  ال  احلرام  عين فاملال 

متلكه، بل يبقى هذا املال على ملك صاحبه، وما دام أن املال احلرام ال ميلكه آخذه ويبقى 
على ملك صاحبه، فمن عامل حائز املال احلرام هبذا املال، فقد عامله فيما ال ميلكه وإمنا يف 

وز وتقع ابطلة جتملك غريه، والقاعدة السابقة تقضي أبن معاملة الشخص فيما ال ميلك ال  
ملا فيها من التصرف يف مال الغري بغري إذنه، وملا فيها من اإلقرار حلائز هذا املال على ما بيده  

 من مال، فيكون هذا سبباً يف عدم رد هذا املال إىل مالكه وتفويته عليه.
ومن حيث الثواب والعقاب وترتب اإلمث، فإن املتعامل مع حائز املال احلرام إن كان ال 

ه به هو مال حرام فال إمث عليه، ألن املال ال حيرم لذاته بل لغريه من انشغال يعلم أن ما يعامل
 ذمته حبق الغري، فاملال ليس ماله، وإمنا هو ما الغري وال حيق له التصرف فيه.

أما إذا كان يعلم أن ما يعامله به هو عني املال احلرام، فال حيل له أن يعامله به ملا قلنا أن 
يتصرف فيما ميلكه، والذي يعامل حائز املال احلرام يعلم قطعاً أن هذا   األصل يف املسلم أن

 املال ليس له وأنه يتصرف فيما ال ميلكه وإمنا يف ملك غريه.
وهنا يثبت اإلمث يف ذمة من يعامل حائز املال احلرام ألنه كان متصرفاً يف ملك مسلم بغري 

املال إىل مالكه، فحائز املال احلرام آمث    إذنه، وكذلك ألن معاملته كانت سبباً يف عدم رد هذا
 ومن عامله هبذا املال آمث مثله لتصرفهما يف ملك غريمها.

يف الوجود    وقد صرح طائفة من أهل العلم هبذا احلكم يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: "ما
من األموال املغصوبة واملقبوضة بعقود ال تباح ابلقبض إن عرفه املسلم اجتنبه، فمن علمت 
أنه سرق ماالً أو خانه يف أمانة أو غصبه فقخذه من املغصوب قهراً بغري حق مل جيز أن آخذه 
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عن قرض، منه ال بطريق اهلبة وال بطريق املعاوضة وال وفاء عن أجرة وال مثن مبيع وال وفاء  
 . (1)فإن هذا عني مال املظلوم"

ويقول ابن رشد كذلك: "وسواء كان له مال سواه أو مل يكن، ال حيل أن يشرتيه منه إن  
كان عرضاً، وال يبايعه فيه إن كان عيناً، وال أيكله إن كان طعاماً، وال يقبل شيئاً من ذلك 

ذلك   من  شيئاً  فعل  ومن  عليه،  له  منه يف حق  سبيل هبة، وال أيخذ  سبيله  عامل كان  وهو 
 . (2) الغاصب يف مجيع أحواله"

فإن القواعد العامة واألصول الشرعية تنهى عن أكل أموال الناس ابلباطل، وتنهى املسلم  
عن حيازة املال بغري سبب مشروع ابتداًء، فإن حازه بال سبب مشروع كان من أكل أموال 

كسب حرام وجب اجتنابه، فمعاملة السارق  الناس ابلباطل، فإذا وقع العلم أبن هذا مال من  
املال  أكل  على  وتشجيع  له  إعانة  فيه  حرام  مال  من  معه  مبا   ... املراب  أو  الغاصب  أو 
ابلباطل، وكذلك أكل طعامه أو لبس الثوب املغصوب الذي ابعه أو أهداه فيه اإلمث لقبوله 

سواء احلرام  املال  املعامل كآخذ  فصار  احلرام،  الفعل  احلرام   وإقراراه  يف  املقخوذ  فإن  بسواء، 
 حرام، وألن ىن تعاىل إذا حرم شيئاً حرم مثنه، وألن اإلعانة على املعصية معصية. 

 :إذا اختلط مبا عنده من مال حالل معاملة حائز املال احلرام - املطلب الثانى

 العلماء في المسألة:  اختالف : أولا 

 :األول القول
املال احلرا  معاملة   جيوز إذا غلب احلالحائز  املختلط ابملال احلالل  إذا    لم  احلرام، وحيرم 
عني   هواحلرام احلالل، ما مل يتيقن أن ما يعامله به وأن ما أيكله أو ما ُقدم له هدية    غلب

الطعام وقبول   املال احلرام حرم عليه أكل  وهذا قول   اهلدية،املال احلرام، فإن تيقن من عني 
 تيميه. ابنلكية واحلنابلة يف قول وشيخ اإلسالم احلنفية وابن القاسم من املا

 

 29/323ابن تيمية: جمموع الفتاوى  (1)
 .1/645ابن رشد: فتاوى ابن رشد   (2)
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  فيمن مالك    قالجاء يف اجلامع يف السنن واآلداب البن أب زيد القريوا : "  املالكية   وعند
يف كثرة   يسرياً  شيئاً  احلرام  من  بيده  ما  فإن كان  مال حرام وحالل:  فال أبس   احلالل،بيده 

 .(1)بغي معاملته"مبعاملته، وأما إن كان احلرام كثرياً فال ين 
"  احلنابلة   وعند القواعد:  يف  رجب  ابن  احلرام   إذاذكر  وكان  حبالل  حرام  مال  اختلط 
 والغالب فهل جيوز التناول منه أم ال؟ على وجهني، ألن األصل يف األعيان اإلابحة    أغلب،

نه ذلك فكق  وحنوههنا احلرام، قال أمحد يف رواية حرب: إذا كان أكثر ماله النهب أو الراب  
 .(2)"يعرفينبغي له أن يتنزه عنه إال أن يكون شيئاً يسرياً أو شيئاً ال 

احلرام لكسبه كاملقخوذ غصباً أو   أنشيخ اإلسالم قاعدة يف ذلك مضموهنا: "  وضع  وقد
  حنطةم أو داننري أو دقيقاً أو  هفاسد إذا اختلط ابحلالل مل حيرمه، فلو غصب الرجل درا  بعقد

متماثلني   كااناله مل حيرم اجلميع ال على هذا وال على هذا، بل إن  أو خبزاً أو خلط ذلك مب 
يتوهم أن    الناسأمكن أن يقسموه وأيخذ هذا قدر حقه وهذا قدر حقه ... فإن كثرياً من  

تورع البعض فيما   وإمناالدراهم احملرمة إذا اختلطت ابلدراهم احلالل حرم اجلميع، فهذا خطق  
 .( 3) ثرة فما أعلم فيه نزاعاً"إذا كانت قليلة، وأما مع الك

 :الثاني  القول
من كان يف ماله حالل وحرام خمتلط، وكذا يكره أكل طعامه وقبول هديته    مبايعة   يكره
 مناحلرام أم كثر، واألوىل للمسلم أن ال يعامل إنساانً اختلط ماله احلالل مبا حاز    أقلسواء  

يف   األقوالهب من املالكية وهو أحد  مال حرام، وممن ذهب إىل هذا القول الشافعية وابن و 
 .(4) مذهب احلنابلة 

املهذب: "  الشريازي   قال ملا روى    واليف  ماله حرام،  يعلم أن مجيع  مبايعة من   أبوجيوز 
عن حلوان الكاهن ومهر البغي، وعن الزهري يف امرأة زنت    هنى  مسعود البدري أن النيب  

الن  عظيممبال   أكله ألن  مللوالها  يصلح  معه    هنى  يب  قال: ال  فإن كان  البغي،  مهر  عن 
 

 .190: اجلامع يف السنن واآلداب واملغازي والتاريخ ص ريوا قالأب زيد    ابن (1)
 .346 صرجب: القواعد    ابن (2)
 29/320 الفتاوىتيميه: جمموع   ابن (3)
، املددرداوي: 1/645، ابددن رشددد: فتدداوى ابددن رشددد 107ائر ص  ، السيوطي: األشباه والنظ9/417: اجملموع  النووي (4)

 .4/334، ابن قدامة: املغين  8/323 اإلنصاف
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النعمان بن بشري قال: مسعت رسول ىن    ملاحالل وحرام كره مبايعته واألخذ منه    روى 
ألن الظاهر مما يف يده أنه له    جاز... وإن ابيعه وأخذ منه    )احلالو بني واحلرام بني(:  يقول

 .(1) فال حيرم األخذ منه"
حائز املال احلرام وكراهة إجابة دعوته وقبول هديته فيما  التصريح بكراهة معاملة    جاء  وقد
"  ذكره يف  السيوطي  املال    ،والنظائر"  األشباهاإلمام  أكثر  ولو كان  ماالً    الذيحىت  عنده 

فقال: " القول وأبطل خالفه،  أكثر    معاملة حراماً، وصحح هذا  يعرف   مالهمن  إذا مل  حرام 
إذا غلب احلرام يف يده    السلطانخذ من عطااي  عينه ال حيرم يف األصح لكن يكره، وكذا األ

مث قال: فقما ما يقوله العوام أن    التحرمي،كما قال يف شرح املهذب إن املشهور الكراهة ال  
 . (2) "لهاختالط ماله بغريه حيرمه فباطل ال أصل 

"  يف  وجاء احلنابلة:  عند  مال  يفاإلنصاف  يف  ممن  األكل  "  ه جواز  أقوال:   القولحرام 
 كثرةعدم التحرمي مطلقاً قل احلرام أو كثر لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف حبسب  :  الرابع

املذهب   هو  وهذا  قلت:  املرداوي:  قال  والشرح  املغين  يف  به  جزم  وقلته،  ما   علىاحلرام 
ابالحتمال،    حترمياصطلحناه يف اخلطبة، وإن مل يعلم أن يف املال حراماً فاألصل اإلابحة وال  

 . (3) للشك، قلت: الصواب الرتك"وإن تركه أوىل 
أن    علماشرتى ممن يف ماله حرام وحالل كالسلطان الظامل املراب، فإن    وإذا: " املغين  ويف

عليه   املشرتياملبيع من حالل ماله فهو حالل، وإن علم أنه حرام فهو حرام، وال يقبل قول  
من يعلم  مل  فإن  ملكه،  اإلنسان  يد  يف  ما  أن  الظاهر  ألن  احلكم،  هو كرهناه    أيهما  يف 

أو   احلرام  قل  احلالل  البيع إلمكان  يبطل  فيه، ومل  التحرمي  الشبهة،    كثر،الحتمال  وهذا هو 
 .(4)وبقدر قلة احلرام وكثرته تكون الشبهة وقلتها"

 

 9/417مطبوع مع اجملموع   املهذب:   الشريازي (1)
 .107ص   والنظائر: األشباه السيوطي (2)
 .8/323 اإلنصاف:  املرداوي (3)
 .4/334والشرح الكبري  املغينقدامه:   ابن (4)
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 :الثالث لوالق

  أو حائز املال احلرام إذا كان خمتلطاً مبا عنده من مال حالل مطلقاً قل احلرام    معاملة   جيوز
 . (1) والشوكا سواء كان احلرام غالباً أو كان احلالل هو الغالب، وهو قول احملاسيب كثر، و 

يفد إىل املدينة من   ملن  ثبت وقوع املعاملة منه    قدالسيل اجلرار للشوكا : "  يف  وجاء
  ومسمع،   مبرأى منه    هلم  أصحابه    معاملة األعراب الباقني على الشرك إذ ذاك، وهكذا  

أيديهم مما   يف  (2) مرتطمون  تهمجاهليوهم يف حال   للظلم، وغالب ما يف  احملرمات مرتكبون 
وغصباً   وقسراً  قهراً  اجلاهلية   منأيخذونه  راب  على  مستمرين  مع كوهنم  بعضاً  بعضهم  أموال 

... مث قال: فغاية األمر، ما يف يده قد يكون مما هو حرام،   خالف الذي هو الراب احملرم بال  
 .(3) وال حيرم على اإلنسان إال ما هو نفس احلرام وعينه ...."   حالل،وقد يكون مما هو 

 :الرابع القول
مع املسلم الذي خيتلط ماله احلالل مبا عنده من مال حرام حترمياً مطلقاً قل   التعامل  حيرم
مبال حرام،    احلرام املسلم إذا كان ماله احلالل خمتلطاً  جيوز أن    والأو كثر، فال جتوز معاملة 

مل حيل ومل   املختلطوال هبته وال أن يؤكل طعامه، حىت أنه لو أخرج مقدار احلرام    تقبل هديته
وهذا قول أصبغ   احلرام،يطلب، ألنه ميكن أن يكون الذي أخرج هو احلالل والذي بقي هو  

 .(5)األقوال يف مذهب احلنابلة  وأحد  (4)من املالكية 
واجب عليه أن يتوب إىل ىن  ابن رشد: أن من كان يف ماله حرام خمتلط أن ال  ذكر  فقد
يتحلل من احلرام برد املال إىل مالكه أو يتصدق به عنه حىت تصح معاملته وقبول   وأنتعاىل  
وأكل   هديتهإذا مل يفعل ذلك يف جواز معاملته وقبول    واختلفوأكل طعامه مث قال: "  هديته

 

 .3/19اجلرار    السيل: الشوكا ،  116والرزق احلالل ص  املكاسب: احملاسيب (1)
 فاعلون له.  احلرامواقعون يف   أي (2)
 .3/19  اجلرار: السيل  الشوكا  (3)
 .3/366، القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن  18/194، ابن رشد: البيان والتحصيل  13/317: الذخرية  القرايف (4)
 .8/322: اإلنصاف املرداوي (5)
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وأكل طعامه   هديتهل  طعامه، فقجاز ابن القاسم معاملته، وأىب ابن وهب، وحرمه اصبغ، وقبو 
 .(1) حممول على ذلك"

جواز األكل ممن يف ماله حرام أقوال: أحدها التحرمي   يفيف اإلنصاف: "  املرداوي  وذكر
الطاهرة ابلنجسبة،    مطلقاً  األوا   اشتباه  قلنا يف  املذهب كما  قياس  األزجي: هذا   وقد قال 

عنده؟    أيكلالذي يعامل ابلراب    قال اإلمام أمحد ال يعجبين أن أيكل منه، وسقله املروزي عن
 .(2) "ضرورة قال: ال، قال يف الرعاية الكربي: وال أيكل خمتلطاً حبرام بال 

 كل فريق في المسألة:  أدلة: ثانياا 
 األول:  القول أدلة
أصحاب القول األول دليالً ملا ذهبوا إليه، لكن ميكن االستدالل هلم أبن قاعدة   يذكر  مل
الغالب، ومي  الشرع  فيهماكن أن يستدل هلم كذلك أبن اخلمر وامليسر حراما مع أن  اعتبار 

للناس وسبب حترميهما أن إمثهما أكرب من نفعهما، وكذلك هنا ملا غلب   على   احلرام منافع 
 احلالل حرم التعامل، فإذا غلب احلالل على احلرام حل التعامل. 

 الثاني:  القول أدلة
ض احلنابلة القائلون بكراهة التعامل مع من القول الثا  وهم الشافعية وبع  أصحاب  أما
 ما عنده من مال حالل مبا حازه من مال حرام، فقد استدلوا ابألدلة التالية: اختلط
)إن احلالو بني وإن احلرام :  يقول  النعمان بن بشري قال: مسعت رسول ىن    عن  -أ

بهات فقد استربت كث  من الناس، فمن اتقى الش   يعلمهنبني وبينهما تمور مشتبهات ال  
 .(3) وقع ِف احلرام ...احلديث( الشبهات لدينه وعرضه، ومن وقع ِف 

أن    االستدالل  وجه شبهة  يورث  احلالل  ابملال  خمتلطاً  احلرام  املال  وجود  أن  ابحلديث 
قد وقع يف املال احلرام، وهذه الشبهة أتت من عدم معرفة الدينار احلالل من   التعامل يكون  
ف  الدينار للمسلم  احلرام،  فاألوىل  احلرام،  التعامل ابملال  قام االشتباه يف وقوع  يستربئ   أنإذا 

فعالً دون أن   احلراملدينه وعرضه ويرتك هذا التعامل خمافة أن يكون تعامله قد وقع يف املال  
 

 635-1/634  رشدرشد: فتاوى ابن   ابن (1)
 8/322: اإلنصاف املرداوي (2)
 .1/134ر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ظان  ى،للبخار عليه واللفظ    فقمت (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-74- 

على التحرمي كان   الداليدري ودون أن يقصد، ومبا أن احلديث يطلب االسترباء دون النهي  
 ابلتحرمي. القولاملة من يف ماله حرام أقرب إىل العدل من القول بكراهة مع

 األصل يف املال والتعامل به اإلابحة، وال يثبت التحرمي مبجرد االحتمال. أن -ب
االحتمال قائم أن يقع التعامل ابملال احلالل أو أن يقع ابملال احلرام، وما كان    أن  -جد
 ه.على االحتمال بقي ظنياً ومل جيزم حبرمت مبناه
 فقداملال احلرام ملا اختلط ابملال احلالل صار شائعاً فيه، فإذا عامله يف شيء منه،   أن -د

التوقي وجه  على  املمنوع  املتشابه  من  ذلك  فيكون  احلرام،  من  جزء  يف  كان    وما  (1)عامله 
 اجتنابه على وجه التوقي يكون مكروهاً ال حمرماً.

 الثالث: القول أدلة
ثالث القائلون جبواز معاملة حائز املال احلرام إذا اختلط مباله القول ال  أصحاب  واستدل

 سواء أكان احلرام غالباً أو كان احلالل هو الغالب ابألدلة التالية: احلالل
أهل مكة قبل اهلجرة، وكذلك من يرد إليها   وأصحابهيعامل هو    كان  الرسول    أن  -أ

هذا كافر ال   قال  وتطاول مدهتا أنه  هذه املعاملة    كثرةمن طوائف الكفار، ومل يسمع على  
 أحد من الصحابة ذلك,.  قالحتل معاملته ألن يف ماله ماالً من كسب حرام وال 

من وفد إىل املدينة من األعراب الباقني    مع   ثبت وقوع املعاملة من الرسول    قد  -ب
 .هلم معاملة أصحابه  وكذلكعلى الشرك إذ ذاك، 

كانوا يعاملون اليهود من أهل املدينة وممن    املدينة إىل    هوأصحاب  هاجر الرسول    ملا  -جد
مما حرمه اإلسالم، فلو كان التعامل مع من كان يف   لكثريحوهلا من األعراب وهم مستحلون  

 املدينة.  وأهلمع اليهود  وأصحابه الرسول  فعلهماله كسب حرام ممنوعاً ملا 
ه كسب حرام من قبيل الورع لفعله  كان االمتناع عن معاملة الظامل الذي يف مال   لو  -د
علمه بذلك وتقريره له   مع  فلما مل ميتنع عنه الرسول    الكرام،أصحابه    ولفعله    الرسول

 هديته وأخذ عطائه وأكل طعامه ...  وقبولابلبيع والشراء فدل ذلك على جواز معاملته 

 

 635-1/634  رشدرشد: فتاوى ابن   ابن (1)
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ن الكسب احلرام،  كان اإلسالم قد أجاز معاملة الكفار الذين ال ختلو أمواهلم م  إذا  -هد
 ال جتوز معاملة من هو من املسلمني مع تلبسه بشيء من الظلم. فكيف

 الرابع:  القول أدلة
الذي يرى حرمه التعامل مطلقاً مع من اختلط ماله احلالل مبا حازه من حرام،    أصبغ  أما
 يصري  ملا ذهب إليه أبن من اختلط ماله احلالل مبا عنده من مال حرام فإن احلرام  استدلفقد  

املال، فقد وقع   هبذا شائعاً يف املال كله فيصري املال كله حراماً، فإذا عامله أحد من املسلمني  
 التعامل يف جزء من احلرام املختلط ابحلالل.

 :الراجح القول
ماله حالل    يرتجح  والذي إذا كان يف  املسلم  معاملة  من جواز  الشافعية  إليه  ذهب  ما 
معاملت  خمتلط وحرام   تكره  وذلك لكن  حرام،  هو  فيما  التعامل  وقوع  يف  االشتباه  ملكان  ه 
 التالية: لألسباب
احلرام   أن  -أ أو  الغالب  احلالل  بني  التفريق  من  األول  القول  أصحاب  إليه  ذهب  ما 

القليل والكثري مشكل، إذ   الالغالب   التفريق بني  تنهض به حجة ومل يقم عليه دليل، وهذا 
خا  بيانيعسر   والكثري  القليل  عم  حد  الذي  الزمان  هذا  يف  أننا   صة  فرض  فلو  احلرام،  فيه 
ق  رجحنا اليسري كما  احلرام  حائز  معاملة  وصاحب اجواز  املالكي  املشكالت  صاحب  ل 
معه    احلنبلي،القواعد   جيوز  الذي  اليسري  حد  ما  هو:  الذهن  إىل  يتبادر  الذي  السؤال  فإن 
من   أقللثلث أم الربع أم اخلمس أم  وما حد الكثري الذي مينع معه التعامل؟ أهو ا  التعامل؟

ال يسعف    التقديرذلك أم أكثر؟ حىت لو ت التقدير ابلنصف أو الثلث أو الربع ... فإن هذا  
القدر   الغالب على مال الشخص أن يكون جمهول  النقد، ألن  اآلخرين،   عنوال يعفي من 

مينع من حتديد   مالمن  فإذا علمت أن يف مال املسلم ماالً حراماً، فإن خفاء جممل ما عنده  
 مقدار النصف أو الثلث أو الربع ... فيه.

قول أصبغ، فإنه مل يسلم من النقد الواضح من علماء املذهب املالكي أنفسهم   أما  -ب
 رشدمن التشدد الواضح وملا فيه من البعد عن القياس، من ذلك ما قاله أبو الوليد بن    فيهملا  
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فيه:   جاء  حيث  والتحصيل  البيان  اعتبار  "يف  الشرع  قاعدة  فإن  تشدد،  أصبغ  وقول 
 .(1)"الغالب

يف    غلو  وهذا"  القرطيب عن ابن العرب قوله يف التعليق على قول أصبغ هذا:  نقل  كذلك
أنه   الرأي  قلما  الدين، كما  هبذا  أخذان  ولو  احلرام،  املال  من وجود  زمان  ابب   النسدخيلو 

 ملشقة. التعامل مطلقاً بني الناس ووقعوا يف احلرج وا
الشوكا  القائل ابإلابحة املطلقة عن الكراهة، فالذي يالحظ على األدلة اليت    أما  -جد
غري   معاملة هبا أهنا تقوم يف جمملها على قياس معاملة املسلم حائز املال احلرام على    استدل

 املسلم الذي يكون عنده مال من كسب حالل وآخر من كسب حرام. 
هنا:    الذي  والسؤاو ابملال هل  يطرح  التعامل  حكم  يف  الكافر  على  املسلم  يقاس 

أي هل تكون معاملة املسلم للمسلم ابملال احلرام كمعاملة املسلم   حرام؟ املكتسب من طريق  
فيه، ألننا هنا   -كما ترى    -احلرام؟ وهذا    املالللكافر يف   فيما حنن  النزاع  خارج عن حمل 
ال حرام، وال نبحث يف معاملة املسلم حكم معاملة املسلم للمسلم الذي عنده م  يفنبحث  
الذي عند    لمبا  للكافر املال احلرام  قياس  به الشوكا  من   املسلمالكافر، فيكون ما استدل 

يقاس املسلم   المع الكافر قياساً بعيداً خارجاً عما حنن فيه، ألن األصل أن  الذي    على املال
تعاىل:   لقول ىن  األمور  من  أمر  أي  الكافر يف  املسلمني  تعلى  لكم    كاجملرمنيفنجعل  ما 

 .(36-35القلم: ) كيف حتكمون
أن عمر بن اخلطاب رفع إليه أن بعض عماله أيخذ مخراً من أهل الذمة عن    ثبت  وقد
)قاتل للا اليهود حرم  عليهم  :  قال  : قاتل ىن فالانً أما علم ان رسول ىن  فقالاجلزية  

قال عمر: ولو هم بيعها وخدوا منهم أمثاهنا،   مث  ا(تمثاهن  وتكلواالشحوم فجملوها وابعوها  
من أهل الذمة الدراهم اليت ابعوا هبا اخلمر ألهنم يعتقدون جواز ذلك   أيخذوافقمر عمر أن  

جوازها    دينهم،يف   يعتقدون  مبعامالت  بينهم  تعاملوا  إذا  الكفار  إن  العلماء:  قال  وهلذا 
األموا  لاألموا  وتقابضوا تلك  أسلموا كانت  إلينا  مث  حتاكموا  وإن  هلم حالاًل،  يف    أقررانها ل 

ا للا  آمنوا اتقو   الذيناي تيها  :  اإلسالم أو بعده، وقد قال تعاىل  أيديهم، سواء حتاكموا قبل 
فقمرهم برتك ما بقي يف الذمم من (  279)البقرة:    وذروا ما بقى من الراب إن كنتم مؤمنني

 

 .18/194ابن رشد: البيان والتحصيل   (1)
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ا يستحلون ذلك، واملسلم إذا عامل معامالت يعتقد ألهنم كانو   قبضوهالراب ومل أيمرهم برد ما  
لغريه   جاز  املعاملة   منجوازها  تلك  يعتقد جواز  مل  وإن  املال  ذلك  يعامله يف  أن  املسلمني 

التحرمي مل يكن عليه إخراج املال   واألحرى،بطريق األوىل   ولو أنه تبني له فيما بعد رجحان 
والعذر من الكافر املتقول، وملا ضيق بعض    بتقويل سائغ، فإن هذا أوىل ابلعفو  كسبهالذي  
 ومعلوم هذا على بعض أهل الورع أجلقه إىل أن يعامل الكفار ويرتك معاملة املسلمني،    الفقهاء

بل املسلمون    املسلمني،أن ىن ورسوله ال أيمر املسلم أن أيكل من أموال الكافر ويدع أموال  
 . (1)أوىل بكل خري، والكفار أوىل بكر شر

ما سبق، فإن الكافر الذي يكتسب ماله من الراب أو القمار أو بيع اخلمر ...    على  وبناءً 
 املسلميف ماله هذا لعدم حرمته يف نظره، وألنه مشروع يف اعتقاده وملته، أما    معاملته جتوز  

له أن   الراب مثالً حرام ال يدخل يف ملكه وليس  املال اآليت عن طريق  حله، فإن    يعتقدفإن 
أييت منها كسب   وسيلة كان اعتقاده ابطالً مردوداً عليه، ألن اإلسالم أبطل كل  اعتقد حله  

املسلم   يتساوى  فال  منها كسب،  أييت  وسيلة  وأابح كل  مشروع  وسلة    وغريغري  املسلم يف 
املال املال ومن مث ال يستقيم قياس  غري مشروع على   بطريقيكتسبه املسلم  الذي    اكتساب 

 بطريق غري مشروع. املال الذي يكتسبه الكافر 

 :الشك يف وجود احلرام يف ماله وقع إذا املسلم معاملة - الثالث املطلب
الفقهاء يعين الرتدد بني وجود الشئ وعدمه، وهو ضرب من ضروب اجلهل،    عند  الشك
 .(2)فكل شك جهل وليس كل جهل شكاً  منه،لكنه أخص 
وشخصه،    إما  الشك املسلم  هذا  حال  يف  اجلهل  بسبب  يكون  املسلم  أن  يكون  كقن 

حاله وخيفى أمره، وإما أن يكون حال هذا املسلم معلوماً لكن الشك   يعلممستور احلال ال  
 فههنا حالتان: ماله،وقع يف مصدر 

 أن يقع الشك يف حال املسلم وشخصه. : األوىل احلالة
 أن يقع الشك يف مصدر مال املسلم.: الثا ية احلالة
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 حلالتني:بيان وتفصيل هلاتني ا  يلي وفيما

 : أن يقع الشك في حال المسلم وشخصه: األولى  الحالة
املسلم صاحب مال وكان حاله مستوراً، فال شبهة يف معاملته، وقبول هديته   كان  فإذا
 . (1)ما أنزل ىن هبا من سلطانبدعة ومن ترك معامله ورعاً فقد ابتدع يف الدين  طعامهوأكل 
 ها ما أخرجه اإلمام أمحد عن أب هريرة  على عدم السؤال نصوص كثرية، من  دل  وقد
على تخيه املسلم فسطعمه طعاماا فليسكل   تحدكم)إذا دخل  :  قال    ىنأن رسول    مرفوعاً 

سقاه   وإن  عنه،  يسسله  وال  طعامه  يسسله   كراابا من  وال  كرابه  من  فليشرب  كرابه  من 
 . (2)عنه(

دخلت  :  قال    أنس  وعن طعامه  علىإذا  من  فكل  يتهم  ال  من   مسلم  واشرب 
   .(3)شرابه

الطعام والشراب جواز معاملته مباله إذا مل يظهر ما يدل على أنه مكتسب    على  فيقاس
 من حرام. 
وال يسقل عن مثن الطعام، وال يسقل   فيجيبإىل الضيافات    يدعى  الرسول    كان  وقد

 إذا كان الطعام صدقة أم ال؟
له أبو شعيب وكان له غالم  مسلم يف صحيحه أن رجاًل من األنصار يقال    أخرج  فقد

فرأى   وجهه    فعرف  ىن    رسولحلام،  "  اجلوع، يف  لغالمه:  طعاماً   وحيكفقال  لنا  اصنع 
 فدعاه  مث أتى النيب    فصنع،مخسة، قال:    خامس    النيبخلمسة نفر، فإ  أريد أن أدعو  

 .(4) "مخسةخامس 

 

، الغددزايل: احيدداء علددوم الدددين 87، ابددن قدامددة: خمتصددر منهدداج القاصدددين ص 29/324 الفتدداوىتيميددة: جممددوع  ابددن (1)
2/186. 

 وقال هذا حديث صحيح ومل خيرجاه. 4/126، احلاكم: املستدرك 2/399  املسندبن حنبل:  أمحد (2)
 .9/497ح الباري  بشرح فت  البخاري: صحيح  البخاري (3)
 (.5461) 9/497وانظر صحيح البخراي بشرح فتح الباري  208-13/207  النوويمسلم بشرح    صحيح (4)
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جهة كون اللحام للحديث من    -أي أثر أنس السابق-األثر    ومطابقة حجر: "  ابن  قال
 .(1) طعامه ومل يسقله" من متهماً، وأكل النيب  يكنمل 

الشك يف حال املسلم أبن كان هناك داللة على عدم تقواه وصدر منه ما يدل   وقع  فإذا
املال،   تساهله على   السؤال عن مصدر هذا  املال وكسبه، فمعاملته جائزة، والورع  يف إحراز 
 .(2)ل احلرام كان السؤال واجباً قويت العالمة على وجود املا فإن

 : أن يقع الشك في مصدر كسب المال: الثانية  الحالة
الشك يف مصدر كسب املال الذي يعامل به غريه بسبب نوع العمل أو املهنة    وقع  فإن
لعدم   ميارسهااليت   هذا املسلم، ففي هذه احلالة إما أن يكون الشك يف وجود احلرام ضعيفاً 
القوي  قيامه املؤيدة لوجود احلرام، وإمنا هو جمرد ظن وختمني، فهذا جتوز  االمارة  يف   معاملتهة 
 ماله.

كان الشك يف وجود احلرام قوايً، فإن الورع يف حق املسلم التوقف عن معاملة هذا   إن   أما
يف مسنده عن حممد بن زايد قال:  أمحد  املال ملا روى اإلمام    احىت يتم السؤال عن هذ  املسلم
أهله سقل عنه؟ فإن قيل   غريأيت بطعام من    إذا   : “كان النيب  يقول  ة  أاب هرير   مسعت

 . (3)هدية أكل، وإن قيل صدقة قال: كلوا، ومل أيكل"
التوقف عن   تعذر  فإذا األوىل  يصادف جواابً، كان  مل  أو وقع ولكنه  يقع  مل  أو  السؤال 
ي به النصوص من مثل قوله ذاً مبا تقضخاملسلم حىت يُعلم احلالل واحلرام يف ماله أ   هذامعاملة  
    :  قوله  وكذلك  (4)ما ال يريبك(  إىل)دع ما يريبك    إن بشري:    بنحديث النعمان    يف(

من   يعلمهن كث   وبينهما مشتبهات ال   ، بني  احلرام  بني وإن  اتقى   الناس، احلالو  فمن 
 ....(.احلرامالشبهات وقع ِف ِف  الشبهات فقد استربت لدينه وعرضه، ومن وقع

 

 .9/497بشرح صحيح البخاري   الباريحجر: فتح   ابن (1)
 .2/190، الغزايل : احياء علوم الدين  9/420: اجملموع النووي (2)
 .2/320أمحد بن حنبل: املسند   (3)
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حق املال جيب إزالتها ابلسؤال واالستفسار، ألن املال ال يعلم إال حالالً أو    يف  بهة فالش
  وهو فإن وقع الشك فيه، فإن عموم االحتياط واالسترباء يف املعاملة مطلوب شرعاً،    حراماً،

 من الورع احملمود، يقول ابن قدامة: “واملشكوك فيه على ثالثة أضرب:
احلظر كالذبيح  ما:  األوو جيوز  أصله  فال  يذحبون،  أواثن  وعبدة  جموس  فيها  بلد  يف  ة 
فال يزال إال بيقني أو ظاهر،    أن يكون ذاحبها مسلماً، ألن األصل التحرمي  أمكنشراؤها وإن  
 كان فيها أخالط من املسلمني واجملوس مل جيز شراؤها لذلك ...   إنوكذلك 

اسة تغري أم بغريها فهو طاهر يف  بنجأأصله اإلابحة كاملاء جيده متغرياً ال يعلم    ما:  الثاين
 بيقني.  ألن األصل الطهار وال تزول عنها إال احلكم،

ال يُعرف له أصل كرجل يف ماله حالل وحرام، فهذا هو الشبهة اليت األوىل   ما:  الثالث
)لوال تن تكون من الصدقة وجد مترة ساقطة فقال:    أنه  مبا روي عن الرسول    عمالتركها  

 . (2) "ن ابب الورع م وهو (1) ألكلتها(
النووي أبن يكون السؤال لشخص آخر غري صاحب املال حىت تتم معرفة   اإلمام  واحرتز

 والفإن سقله هو مل ينفع ومل يكن يف سؤاله فائدة، فإنه قد ال خيرب ابلصحيح    والصواب،احلق  
خمتلط   حراميقر على نفسه بوجود احلرام يف ماله، ففي اجملموع: “ومىت كان يف مال اإلنسان  

فائدة فيه،    والضيافته أو هديته أو حنو ذلك، مل يكف سؤاله    مندت مبايعته أو األكل  وأر 
من   -كمتويل الوقف-وإمنا يسقل غريه، وإمنا ينفع سؤال صاحب اليد إذا كان ثقة غري متهم  

الذي أيت به هل هو هدية أم صدقة؟ فإن ذلك   عن  أي جهة هذا املال؟ وكما سقل النيب  
 . (3)"فيه يتهم املسؤول وال ال يؤذي 
لعدم   وقع  فإن جائزاً  املسلم  هذا  مع  التعامل  احلرام كان  بعدم وجود  السؤال  بعد  العلم 
التعامل   وقعما مينع منه، أما إن كان احلرام موجوداً فينظر: إن كان املال كله حراماً أو    وجود

احلرام خمتلطاً مباله    كانول، وإن  بعني املال احلرام، كان التعامل حمرماً كما بينا يف املبحث األ

 

 .1071حديث رقم  7/177مسلم: صحيح مسلم بشرح النووى   (1)
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معاملته مع الكراه، وإن كان   جوازاحلالل التحق حكمه مبا هو مبني يف املبحث الثا ، وهو  
 توقياً من احلرام وشبهته.  ة األوىل ترك املعامل

 :على معاملة حائز املال احلرام تطبيقية مسائل - الرابع املطلب

 لموائد التي تدفع أثمانها الراقصات:: تناول الطعام من ااألولى المسألة
واحملتاجني   ظهور   كان الفقراء  عدد  بسبب كثرة  غريها  من  أكثر  مصر  يف  املوائد  هذه 
 عدد الراقصات فيها.  كثرةوبسبب  
الباحثني    أاثرت  حيث بعض  وبني  وعلمائه  األزهر  رجال  بني  فقهية  قضية  املسقلة  هذه 
 السابقنيوقوالن خمتلفان تبعاً الختالف الفقهاء    وظهر رأاين متعارضان يف املسقلة   واملفكرين،

 يف حكم التعامل مع حائز املال احلرام كما أوضحناه سابقاً. 
 عرض هلذه القولني: يلي وفيما

 :األول القول
يرى حرمة تناول املسلم الطعام أو تناول الصائم اإلفطار على املوائد اليت   األول   فالقول

 ال املدفوع مثناً هلذا الطعام. أمثاهنا الراقصات خلبث امل تدفع
هاشم رئيس جامعة األزهر يف أعقاب فتوى صدرت   مرهذا القول الدكتور ع  تزعم  وقد

الشقن مع تفصيل وبيان يف املسقلة يعرف من مضمون الفتوى، حيث جاء   هبذاعن اجلامعة  
ذا عرف  على أن اإلفطار على موائد الرمحن اليت تقيمها الراقصات حرام إ  يؤكدنص الفتوى  

أموال هذه املوائد، أما إذا مل يكن يعرف مصدرها فال إمث عليه، ومبا أن الرواد   مصدرالصائم  
 . (1)حرام  املوائدهلذه املوائد يعرفون أهنا من إعداد الراقصات، فإن إفطارهم على هذه  الدائمني
ع  الدكتور  ويتفق الدكتور  فتوى  مع  األزهر  علماء  جبهة  رئيس  انئب  إمساعيل  مر حيىي 

على   وجتار   حرمة هاشم  والفناانت  الراقصات  تقيمها  اليت  الرمحن  موائد  على  اإلفطار 
 يقيمون هذه املوائد ال أجر هلم من وراء هذه الصدقات، ألهنا أموال حرام. والذيناملخدرات، 
يؤكد    أنصار  ومن الذي  الشكعة  الدكتور مصطفى  اإلسالمي  املفكر  الرأي كذلك  هذا 

 ى موائد الرمحن اليت تقيمها الراقصات. عل اإلفطارعلى حرمة 
 

 .40ص  9643العدد  26/1/1997 -هد 1417رمضان  17جريدة الرأى: األحد   (1)
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تدل على حرمة    على  ويالحظ اليت  النصوص  بعض  إىل  استندوا  أنصاره  أن  القول  هذا 
:  قوله    وكذلك  )إن للا طيب ال يقبل إال طيباا(:  احلرام من مثل قوله    ابملالاالنتفاع  

بني   ف  واحلرام)احلالو  الشبهات  اتقى  فمن  تمور مشتبهات  وبينهما  لدينه بني  استربت  قد 
 هذا املال خبيث ال تطيبه الصدقة. وأن وعرضه ...( 

 :الثاني  القول
الثا  الذي يرى أصحابه إابحة تناول طعام الراقصات على موائد الرمحن فقد   القول  أما
 رأيه على أكثر من حجة عقلية تظهر يف ثنااي أقواهلم. أقام

تدف  الذين  فمن الذي  الطعام  تناول  إبابحة  اإلسالمي قالوا  املفكر  الراقصات  مثنه  ع 
على هذه املوائد هم الذين يف   يفطرونيؤكد أن الذين    حيثحممد عمارة.     الدكتوراملعروف  

عالقة   ال  وابلتايل  اإلفطار،  إىل  احلاجة  صرفت   هلمأشد  اليت  األموال  هذه  مصدر  بقضية 
األ  عليها، على صاحبة  برمته  يعود  هنا حب  نفسها،موال  واالمر  إىل فالعربة  الناس  اجة هؤالء 

 . (1)األكل من طعام هذه املوائد
 هبذا الرأي كذلك الدكتور أمحد شليب أستاذ التاريخ اإلسالمي. قال وممن
  -بعد هذه الرحلة مع أحكام املال احلرام    -األمر مطروحاً للنقاش فمن الواجب    دام  وما
 قوالً أن نبدي رأايً أو نرجح  وجه احلق والصواب يف هذه املسقلة، وأرى من األسلم قبل    بيان

نقرر ما    ضوئهاأن نذكر بعضاً من األسس والقواعد اليت خلصنا إليها يف دراستنا هذه وعلى  
 نراه راجحاً.

 اليت تكشف عن بعض جوا ب تحكام املاو احلرام:  القواعد  فمن
وزه،  احلرام عموماً ال يدخل يف ملك املسلم مهما بلغ، وحيرم على املسلم أن حي  املال  -أ
 حازه مل يدخل يف ملكه.  فإن

ىن    الواجب  -ب إىل  يتوب  أن  حرام  من كسب  مال  عنده  إذا كان  املسلم  حق  يف 
 من إمثه برده إىل مالكه إن علمه، فإن مل يعلمه تصدق به عنه.  والتحللابلتخلص منه 

 

 املرجع السابق. (1)
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ذل  املال  -جد ما مل تدع إىل  منه  التحلل  قبل  قبل أحد  ليس حماًل لالنتفاع من  ك  احلرام 
 أو ضرورة.  حاجة 
عن    الفقراء  -د والعجز  منه  التحلل  بعد  احلرام  املال  مصارف  من  مصرف  واحملتاجون 
 لرده إليه.  مالكهمعرفة 
إمثه،    مناحلرام حالل ملصرفه إذا دفع إليه بنية التوبة إىل ىن تعاىل وبنية التحلل    املال  -هد

أما إن علم   به، له أخذه واالنتفاع    فإن دفع إليه على أنه مال حالل مع علمه حبرمته مل حيل
 بتوبة حائزة حل له االنتفاع به وإن علم أنه كسب من مصدر حرام. 

مال   طبقنا  فإذا الرقص  بطريق  املكتسب  املال  فإن  الراقصات،  أموال  القواعد على  هذه 
على املسلم أن حيوزه أو أن ينتفع به، ألن الواجب فيه التحلل منه إبخراجه من   حيرمحرام،  

إىل   وزتهح الرد  وجوب  فيه  احلكم  فإن  املالك،  جمهول  الرقص  مال  أن  وحيث  مالكه،  إىل 
حالالً    الفقراء املال  هذا  مثل  يكون  وعندئذ  العامة  املسلمني  ومصاحل   للفقراءواملساكني 

ذلك   وقبل  التحل -واملساكني،  قبل  احلرام  لأي  املال  احلرام    -من  املال   حراماً يبقى  ويبقى 
  لالنتفاع به.احلرام ليس حمالً 

هبذه    هل  سؤاو:   يطرح  وهنا الراقصات  تلك  احلرام    املوائدأرادت  املال  من  التحلل 
املراد   أم أن  املال   شيءإبخراجه إىل مستحقيه على هيئة طعام؟  التحلل من  آخر ليس هو 
يزول هذا   املسقلة،احلرام؟ وهنا يظهر جوهر اخلالف وسببه يف هذه   السؤال  وابإلجابة عن 

 اخلالف. 
ىن   كان  فإذا إىل  والتوبة  احلرام  الرقص  مال  من  التخلص  هو  الوالئم  هذه  من  القصد 
الفقراء واملساكني وأصحاب احلاجة، كان األكل   هذا إبخراج   الطبيعي من  املال إىل مصرفه 
 هذا املوائد حالالً سائغاً، أما إذا كان القصد من مثل هذه الوالئم ليس التحلل من    هذهمن  

الفقراء   علىوالتوبة إىل ىن تعاىل من إمثه، بل كان القصد منه أن يكون صدقة    املال احلرام
ال   الراقصات حراماً  الطعام على موائد  تناول  فعندئذ يكون  ألن مثنه مال    جيوز،واملساكني، 

 .حائزهمن كسب حرام، واملال احلرام ليس حماًل لإلنتفاع ما دام يف يد 
أ  أن  ومبا إىل  يشري  اآلن  حيدث  املوائد  ما  هذه  إبقامة  يقصدن  ال  الراقصات  هؤالء  ن 
تعاىل من إمثه، بل قصدهن من وراء ذلك أن تكون    منالتحلل   املال احلرام والتوبة إىل ىن 
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املوائد من   هذهاملوائد رمبا صدقة ورمبا شيئاً آخر ىن أعلم به، ويعتربن أن ما ينفقنه على    هذه
يعتقدن   أي  ماهلن ومن خالص كسبهن،  املوائد  حر  يدفعنه يف هذه  ما  مال حالل   هوأن 

فإن   الشرع وأحكامه،  قواعد  به  به عمل اخلري، وهذا خالف ما حتكم  الطعام   تناوليقصد 
إن كان يعلم الطعام    هذهاملدفوع مثنه من مال الرقص حرام ال جيوز وأيمث املسلم بتناوله مثل  

الطعام السابقنيمصدر مثن هذا  القولني  فإذا رجعنا إىل  الراجح  ،  القول األول هو  ، جند أن 
 ملوافقته للقواعد الشرعية والضوابط الفقهية املنظمة ألحكام االنتفاع ابملال احلرام.

 : معاملة المسلم الذي يعمل في البنك الربوي:الثانية المسألة
متا  يف  ذكران التجارية  املصارف  أن  الربوية  الفوائد  ملكية  عن  إما ر حديثنا  أعماالً  س 
اليت   تقدم  مشروعة  األعمال  للناس من خالهلا خدمة وتسهل عليهم قضاء حاجاهتم، وهى 
يدخل  أبعمالتسمى   مشروعة  غري  أعماالً  املصارف  هذه  تقدم  أن  وأما  الراب،  هاخلدمات،  ا 
 . شروعات حمرمة تقدم خدمة حمرمة ..مقابل فائدة اثبتة أو الدخول يف م  القروضكتقدمي 
املوظ   جرت   وقد يعمل  أن  البنك العادة  يشتملها  اليت  األقسام  البنك يف كل  داخل  ف 

 األقسام ختتص بعمل حالل أو كانت متارس عمالً حمرماً. هذهسواء كانت  
إجارة،     شك  ال عالقة  البنك  مع  املوظف  تربط  اليت  العالقة  حندد    فإذاأن  أن  أردان 

الربوي   البنك  املسلم يف  الشرعي من عمل  املقبوض    ومناملوقف  األجر  نظري هذا مث حكم 
املسلم بيان حكم معاملة  فيما أيخذه من يف    يعملالذي    العمل لنخلص إىل  الربوي  البنك 

 مال، فإنه ينبغي مراعاة األمور التالية:
عندما يعمل يف املصرف وميارس عمالً خمتلطاً، فإن األجر املقخوذ إمنا يقع   فاملسلم :  توالا 

 منهل وآخر حرام كان هذا األجر جزءاً  عمله الذي قام به، فلما كان قد قام بعمل حال   عن
احلرام، واملسلم حيرم عليه أن أيخذ   العمل  العمل احلالل واجلزء اآلخر عن  أجراً   ماالً مقابل 

احلالل ابحلرام غلب   اختلطحيرم عليه ابتداء أن يقوم ابلعمل احملرم، فإذا    هعلى فعل احملرم، ألن
 احلرام احلالل. 

حاله  املصرف  : اث ياا  حرام،     الربوي  مال  خالطه  حالل  مال  له  الذي  التاجر  كحال 
وهنا يغلب التحرمي وجوابً ال احتياطاً، ألننا إن   اجلميع،إذا تعذر متييزه عن احلرام حرم   واحلالل

احتياطاً   تغليب   ألدىقلنا ابلتغليب  الراب، وشرط  بتحرمي  القاطعة  النصوص  ذلك إىل خمالفة 
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 خمالفة النصوص، وهنا جيب القول بتغليب حرمة العمل يؤدي ذلك إىل  أالاحلرام على احلالل  
املصارف   الوقوع يف   الربوية يف  من  ومنعاً  خمالفتها  عدم  على  النصوص وحرصاً  على  حفاظاً 

 املعصية.
بسبب   القياس :  اثلثاا  احملرم  أو  احمللل  السبب  الشك يف  الناشئ عن  األصل  على حكم 
فيمن اجتمع عنده إانءان أحدمها: طاهر الظن شرعاً، وقد مثل هلذا األ  غلبة معترب يف   صل 
فإنه حيرم عليه أن    جنسواآلخر   أو اجتهاد،  قرينة  بناًء على  فغلب على ظنه جناسة أحدمها 
إذا  بنامنه أو يشرب، فإذا كانت غلبة الظن تقوم مقام اليقني عند عدم اليقني، فكيف  يتوضق

أن يتوضق   املسلمه فهذه كتلك حيرم على  ثبت لنا وجود الراب واحلرام يف أعمال املصرف وأموال 
يعمل يف   أن  أنه جنس، وكذلك حيرم عليه  الذي غلب على ظنه  الربوي   املصرف من اإلانء 

 الذي قام اليقني على وجود الراب فيه. 
املصرف لألعمال غري احملرمة ال يعين أن العمل فيه أصبح مشروعاً، ذلك   ممارسة :  رابعاا 

يف    املسلماجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام احلالل، كما أن وجود  فيه أغلب، وإذا    احلرامأن  
غري مباشر،    بطريقاملصرف الربوي اقرار منه على قيام هذا املصرف واشرتاك منه ابلعمل احملرم  

منها   الواحدة  املصرف وشؤونه كلها وحدة واحدة ختدم  أعمال  انتظمت   األخرى،ألن  فإذا 
 واستمراره. هذه الوحدات حتقق بقاء املصرف 

الربوي   وقد   : خامساا  املصرف  يف  املوجود  املال  حرمة  إىل  املصرية  اإلفتاء  دار  ذهبت 
  أو احلالل فيه ابملال احلرام، فال جيوز للمسلم أن ينتفع هبذا املال ابالستقراض    املالالختالط  

 م أ من اجمللد الثالث حول دراهم البنك هل هي حرام    413بغريه، حيث جاء يف الفتوى رقم  
 ال؟ وفيما يؤخذ منها على سبيل التجارة هل يكون راب أم ال ما يلى:

، باهيؤخذ من حاشية احلموي على األشحرمة دراهم البنك أو حلها ف  نع  اجلواب   أما"
  أو   تلراب أو الرشا أو الغلول أو السحمال حالل اختلط به مال من ا  للرجل: "عبارهتا ونص  
 يشاركهمال اليتيم فصار ماله كله شبهة ليس ألحد أن  الغصب أو السرقة أو اخليانة أو    لما

منع   إذا  بيته، وكذا  أو أيكل يف  هديته  يقبل  أو  منه  يستقرض  أو  يبايعه  وزكاته    صدقاتهأو 
حالالً يف أيدي   األشياءوعشره صار ماله شبهة ملا فيه من أخذه ملال الفقري، وينبغي أن ترى  
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يتبني لك شيء مم مامل  البنك على   وأماا وصفناه"  الناس يف ظاهر احلكم  األخذ من دراهم 
 .( 1)"من الراب احملرم إمجاعاً  أنهسبيل التجارة ابلفائض كما هو املعتاد اآلن فال شك 

يعمل أن  للمسلم  أنه ال جيوز  إىل  وإذا كان  يف    وىف هذا خنلص  الربوى،  هناك املصرف 
دعوته إىل   إجابة   وحيرم  زمصرف ربوى فإن معاملته فيما عنده من مال ال جتو يف    مسلم يعمل

ىن   رسول  لعن  وقد  هديته،  قبول  حيرم  وكذلك  آكله    يف  الطعام  وشاهده   ومؤكلهالراب 
عليه وكاتب له،    شاهدوكاتبه، فإن كان املوظف يف املصرف الربوي ال أيكل الراب فعالً هلو  

الراب وكاتبه ملعون كآكله واجلميع يف اإلمث سواء بنص    السابق،  الرسول    حديثوشاهد 
املوقف الشرعي من تناول طعام املسلم الذي يعمل يف املصرف الربوي أو قبول   يكونوعليه  
أنه حيرم ذلك كله ما مل يتب إىل ىن تعاىل ويبحث له عن مصدر كسب مشروع بعد   هديته
 ر.األم هذايف   يتحلل من املال احلرام وإمثه، ولعل فتوى دار اإلفتاء املصرية السابقة صرحية  أن

 

 .413فتوى رقم  825اإلسالمية، اجمللد الثالث ص اوى دار اإلفتاء املصرية: الفت (1)
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 الثانىاملبحث 
 االنتفاع باملال احلرام

 
املسائل   سنبحث  فإننا  احلرام،  ابملال  االنتفاع  مسقلة  من  الشرعي  املوقف  يتوضح  حىت 

 السابقة ابلتفصيل وفق املطالب التالية:
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الثانى املبحث 
االنتفاع باملال احلرام 

 
                                                                                    

 :                            
                                         . المطلب األول: 
                                         . المطلب الثاني:

                                                  . المطلب الثالث: 
                                            . المطلب الرابع: 

                                                                   المطلب الخامس: 
 .               

                                                        . المطلب السادس: 

االنتفاع باملال احلرام يف اإلنفا  على النفس  - املطلب األول
                                                                                               

                                                                                                 
                                               

 :                                      

القول األول: 
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 االنتفاع ابملال احلرام يف اإلنفاق على النفس.املطلب األوو: 
 ء فريضة احلج. االنتفاع ابملال احلرام يف أدا املطلب الثاين: 

 االنتفاع ابملال احلرام يف بناء املساجد ودور العبادة.املطلب الثالث: 
 االنتفاع ابملال احلرام املقبوض عوضاً عن الدين.املطلب الرابع: 

ا امس:   قيمة املطلب  واخنفاض  التضخم  التعويض عن ضرر  احلرام يف  ابملال  االنتفاع 
 النقود وقوهتا الشرائية.

 االنتفاع ابملال احلرام يف أداء الضرائب اليت تفرضها الدولة. س: املطلب الساد 

 نتفاع باملال احلرام يف اإلنفا  على النفساال - املطلب األول
اختلفت كلمة الفقهاء يف حكم إنفاق املسلم املال احلرام على نفسه إذا حازه وكان فقرياً 

نفاقه على نفسه أم إبعطائه إىل الغري؟ ينتفع به ومل يعلم مالكه، هل يتحلل منه إب  أنإذا أراد  
 هل يكون ضامناً مثله إذا أيسر أم ال يلزمه ضمانه؟ هوإذا أنفقه على نفس

 اختلف الفقهاء يف هذه املسقلة على قولني:

 القول األول: 
وز للمسلم إذا كان عنده مال حرام أن ينفق هذا املال ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه جي

 ومل يعرف له مالكاً يرده إليه. (1) كان فقرياً حمتاجاً إىل هذا املالعلى نفسه وعياله إذا  
ختيار من احلنفية: "املال اخلبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه يف حاجة  قال صاحب اال

 . (2) نفسه جاز، مث إن كان غنياً تصدق مبثله، وإن كان فقرياً ال يتصدق"
إىل   -أي املال احلرام- قوله: "وإذا دفعه  وعند الشافعية نقل النووي يف اجملموع عن الغزايل

بل   الفقري،  على  حراماً  يكون  ال  نفسه يالفقري  على  به  يتصدق  أن  وله  طيباً،  كون حالالً 

 

 129، ابددن رجددب: القواعددد ص 2/145، الغددزايل: إحيدداء علددوم الدددين 3/61ابن مددودود: االختيددار لتعليددل املختددار  (1)
- 130. 

 .3/61ابن مودود: االختيار لتعليل املختار   (2)
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من  أوىل  هم  بل  فيهم،  موجود  فالوصف  فقراء  إذا كانوا  عياله  ألن  فقرياً،  إذا كان  وعياله 
 . (1) "يتصدق عليه، وله هو أن أيخذ قدر حاجته ألنه أيضاً فقري

قال النووي معلقاً على هذا القول: "وهذا الذي قاله الغزايل يف هذا الفرع ذكره آخرون  
من  وغريه  سفيان  أب  بن  معاوية  عن  أيضاً  الغزايل  ونقله  قالوه،  وهو كما  األصحاب  من 

 . (2) السلف"
للجهل  وعند احلنابلة ذكر ابن رجب يف القواعد: "األموال اليت جتب الصدقة هبا شرعاً 

وخرَّج  أب املنصوص،  على  منها  األخذ  يده  يف  هي  ملن  جيوز  ال  والودائع،  رابهبا كالغصوب 
القاضي جواز األكل له منها إذا كان فقرياً على الروايتني، كذا نقله ابن عقيل يف فنونه وأفىت 

 . (3) به الشيخ تقي الدين يف الغاصب الفقري إذا اتب”

 القول الثانى:
أنه ال جيوز للمسلم إذا كان عنده مال من كسب حرام أن  وذهب احلارث احملاسيب إىل  

ينفق منه على نفسه أو عياله إذا كان فقرياً، فإن فعل ذلك كان ما أنفقه ديناً يف ذمته يلزمه 
 .(4)سداده إذا أيسر، وقد نقل هذا الرأي عن احملاسيب الغزايل يف كتاب إحياء علوم الدين

 أدلة القول األول: 
 ا ذهبوا إليه ابألدلة التالية:استدل اجلمهور مل

أن سبيل الكسب احلرام الرد إىل املالك إن كان معروفاً، فإن كان جمهوالً تعنيَّ إعطاء هذا 
ال فقرياً ملاملال إىل من يستحقه من الفقراء واملساكني وأهل احلاجة، وملا كان من بيده هذا ا

املال، فيتص أنه  حمتاجاً، فقد أصبح من مجلة املستحقني هلذا  اعتبار  دق به على نفسه على 
 من أهل الصدقة. 

 

 .9/428النووي: اجملموع شرح املهذب   (1)
 رجع السابق.امل (2)
 .130 - 129ابن رجب: القواعد ص  (3)
 .2/206الغزايل: إحياء علوم الدين   (4)
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 أدلة القول الثاني: 

أما احملاسيب، فقد استدل ملا ذهب إليه أبن الواجب يف حق من يف يده مال حرام وهو  
، وأن يصرب ويتوكل على ىن، وأن يطلب الرزق احلالل، وليس له أن  هفقري أن يتصدق به كل

ه كان متعدايً ملخالفته ما جيب عليه من التوكل، فيثبت ما أيخذ من املال احلرام، فإذا أخذ من
 أخذه ديناً يف ذمته.

 القول الراجح:
والراجح ما ذهب إليه اجلمهور من أن الفقري جيوز له أن ينتفع ابملال احلرام ابإلنفاق على 

املسقلة    النفس إذا كان فقرياً حمتاجاً دون أن يثبت ما ينفقه ديناً يف ذمته. ألننا نفرق يف هذه
 بني حالتني: 
إن كان الفقري قد أنفق ما أنفقه من مال حرام حلاجته إىل اإلنفاق من هذا املال    األوىل: 

حبيث كان اإلنفاق منه متعيناً أبن ال يكون واجداً غريه وظهرت حاجته إليه، فال يكون إنفاقه 
 يف مثل هذه احلالة ديناً يف ذمته، فال يلزم برد مثل ما أنفق.

إذا مات من بيده مال حرام ومل يعلم الورثة صاحب هذا املال لريدوه عليه جاز وكذلك  
نتفاع هبذا املال على سبيل الصدقة إن كان هؤالء الورثة فقراء، ألهنم بفقرهم أصبحوا هلم اال

 من أصحاب هذا املال ملا آل إىل الفقراء بسبب جهل املالك. 
رشد:   ابن  يرثه  "يقول  احلرام_  -وال  املال  ألن  أي  وصاايه  فيه  جتوز  وال  ورثته،  عنه 

التباعات اليت هي أحق مباله من ورثته ومن أهل وصاايه ألهنا ديون عليه، وال مرياث ألحد  
[  11]النساء:    ِمن بَاْعِد َوِصيٍَّة يحوَصى هِبَا َتْو َدْينٍ إال بعد أداء الدين لقول ىن عز وجل:  

ق ابملال عنهم، فإن كان الورثة فقراء ساغ  فإن جهل أهل التباعات ويئس من معرفتهم تصد
هلم أن أيخذوه على سبيل الصدقة عن أهل التباعات ال على سبيل املرياث عن مورثهم، هذا 

 .(1)هو القول الصحيح من األقوال"

 

 .1/642ابن رشد: فتاوى ابن رشد   (1)
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فإذا أراد الفقري أن يرد مثل ما أنفق من املال احلرام حال فقره إذا أيسر كان هذا ورعاً منه 
 به.ومل يكن ملزماً 

كان عنده من املال احلالل ما   ود أنفق املال احلرام لغري حاجة أأن يكون الفقري ق   الثا ية: 
من غري  اإلنفاق  مؤنة  فإنه  هيكفيه  احلرام،  املال  من  نفسه  على  أنفق  أنه  احلالة  يف    إال  هذه 

اجة، يكون متعدايً هبذا اإلنفاق، ألنه غري مقذون له به، لعدم وجود ما يربره وهو الفقر واحل 
 فإذا اتب هذا املسلم مما فعل، تعني عليه أن يربئ ذمته مما ثبت فيها من حق للغري.

 إنفاق األبناء من المال الحرام في يد الوالدين: 
 أما األبناء ففي حكم إنفاقهم من املال احلرام الذي عند األب ينبغى التفريق بني حالتني:

قادر على حتصيل    األوىل:  االبن غري  أو لصغر سنه اأن يكون  لعجزه  إما  ملال احلالل، 
وكانت نفقته واجبة على أبيه أو كان طالب علم ليس له مصدر رزق للعيش ودفع نفقات 
املال حكم  هذا  من  األخذ  يف  فإن حكمه  األب،  عند  الذي  احلرام  املال  هذا  إال  الدراسة 

يه والده وأن ينتفع به املضطر إىل دفع األذى عن نفسه ابمليتة، فيجوز له أن أيخذ ما ينفقه عل
حتصيل   يف  نفسه  على  االعتماد  على  قادراً  يصبح  أن  إىل  األمر  هلذا  قلبه  يف  إنكاره  مع 
مال  من  والده  عند  عمَّا  به  فيستغين  مصدر حالل،  من  مال  أيتيه  أن  أو  احلالل  الكسب 

 حرام. 
نفسه واالستغناء عن والده    الثا ية:  على االعتماد على  قادراً  االبن  وله قدرة  أن يكون 

احلرام  املال  من  والده  نفقة  يقبل  أن  عليه  حيرم  فإنه  حالل،  مصدر  من  املال  حتصيل  على 
آمثاً  احلرام كان  املال  نفسه من هذا  اإلنفاق على  قبل  فإن  املال،  بنفسه عن هذا  الستغنائه 

 العتدائه على مال غريه هبذا اإلنفاق ولعدم وجود ما يستلزم األخذ من هذا املال.
ن االمتناع عن قبول املال احلرام من الوالد أو االمتناع عن مؤاكلته وتناول طعامه فإن كا

ولبس ثيابه يؤدي إىل القطيعة وإىل عقوق الوالدين، فإن كان ما يف يد الوالد من مال حرام  
حمض فال عربة هبذه القطيعة ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، أما إن كان ما بيده من 
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مشتبه قدر جهده    مال  الوالد  هذا  وليداري  االمتناع  فليتلطف يف  أكيدة  لست  فيه  واحلرمة 
 . (1) وطاقته، فإن مل يقدر اكتفى أبقل القليل من التناول من هذا املال احلرام

 :االنتفاع باملال احلرام يف أداء فريضة احلج - املطلب الثاني
مسروق أو مغصوب أو  اختلف أهل الفقه يف حكم من أدى فريضة احلج من مال حرام  

 من كسب الراب أو الرشوة ... وهو يعلم أنه مال حرام.
 سبب الخالف في المسألة:

هي شرط يف صحة    لاحلرام هو أن ملكية املال هابملال  وسبب اخلالف يف صحة احلج  
مل تتحقق هذه الصحة؟ أم أن   تتوقف صحة احلج على ملكه، فإن كان حراماً  احلج حبيث 

 ط للوجوب واإلجزاء دون الصحة؟ املال يف احلج شر 
وعليه فإن مدار البحث والسؤال يف املسقلة وتقرير احلكم الشرعي فيها يعود إىل حتديد ما 
الشعائر  وأداء  واألركان  ابلفرائض  القيام  صحة  وبني  املال  ملكية  بني  تالزم  هناك  إذا كان 

 الدينية اليت يطلب من املسلم أن يقوم هبا يف احلج. 

 ب الفقهاء في المسألة: مذاه  -أولا 
 وفيما يلي بيان آلراء العلماء وأدلتهم يف املسقلة: 

 اختلف الفقهاء يف صحة احلج من املال احلرام وهلم يف ذلك قوالن: 
 القول األول:

ذهب احلنفية والشافعية وأحد القولني يف مذهب املالكية وقول يف مذهب احلنابلة: إىل  
للوجوب وليس  املال يف احلج شرط  وأقوال   أن  أعمال  شرطاً يف صحة احلج من حيث هو 

البيت  إىل  احلاج من مال يف وصوله  ينفقه  ما  األعمال وبني  خمصوصة، فال تالزم بني هذه 
عنه حجه من  مال حرام وجيزى  من  احلج  فريضة  أدى  احلج ممن  فاحلكم هو صحة  احلرام، 

 

 .2/147الغزايل: إحياء علوم الدين   (1)
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احلرام يف أداء الطاعة من مال   حيث إسقاط الفريضة وبراءة ذمته منها، لكنه أيمث إبنفاقه املال
 .(1) حرام

قال ابن عابدين من احلنفية: "قوله كاحلج مبال حرام كذا يف البحر واألوىل التمثيل ابحلج  
بل  حراماً،  ليست  مكان خمصوص  زايرة  هو  الذي  نفسه  احلج  أن  يقال:  فقد  ومسعة،  رايء 

ة يف األرض املغصوبة تقع فرضاً، نفاق املال احلرام وال تالزم بينهما كما أن الصالإاحلرام هو  
ميكن  ال  الفرض  ألن  صالة،  الفعل  حيث كون  من  ال  املغصوب  املكان  شغل  احلرام  وإمنا 
اإلنفاق،   وإمنا حيرم من خبث  به،  مقمور  نفسه  احلج يف  فإن  اتصافه ابحلرمة، وهنا كذلك، 

عمل البدن واملال،   وكقنه أطلق عليه احلرمة ألن للمال دخالً فيه، فإن احلج عبادة مركبة من
ولذا قال يف البحر: وجيتهد يف حتصيل نفقة حالل، فإنه ال يقبل ابلنفقة احلرام كما ورد يف 

ا، وال تنايف بني سقوطه وعدم قبوله، فال يثاب لعدم هاحلديث مع أنه يسقط الفرض عنه مع
ا وهي  الصحة  على  يبتىن  الرتك  عدم  أي ألن  احلج،  اترك  عقاب  يعاقب  وال  إلتيان القبول 

ابلشرائط واألركان، والقبول املرتتب عليه الثواب يبتىن على أشياء كحل املال واإلخالص كما 
 .(2) لو صلى مرائياً أو صام واغتاب، فإن الفعل صحيح لكنه بال ثواب"

بقوله: "الذي يصلي يف ثوب   القرايف صحة احلج ابملال احلرام يف مذهب مالك  ورجح 
حيج مبال حرام كل هذه املسائل عندان سواء يف الصحة    و أ  مغصوب أو يتوضق مباء مغصوب

قد وجدت من  التطهر  والسرتة وصورة  احلج  به من  املقمور  أن حقيقة  والعلة  خالفاً ألمحد، 
حيث  من  به  املقمور  حقيقة  حصلت  وإذا  الشرعي،  اإلذن  حيث  من  ال  املصلحة  حيث 

 . (3)املصلحة كان النهي جماوراً 
ابن   ذكر  احلنابلة  صحته وعند  ففي  املغصوب،  ابملال  احلج  "وأما  القواعد:  يف  رجب 

عقيل  ابن  ورجح  الصحة،  الوجوب كشرط  وشرط  لوجوبه  شرط  املال  ألن  فقيل:  روايتان: 

 

: ، احلطدداب1/440، الونشريسددي: املعيددار املعددرب  2/85، القددرايف: الفددروق  3/453ابن عابدين: حاشية رد احملتددار   (1)
 .13، ابن رجب: القواعد ص 7/51، النووي: اجملموع شرح اهلذب  3/498مواهب اجلليل  

 .3/453ية رد احملتار  شابن عابدين: حا (2)
 .2/85القرايف: الفروق  (3)
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لوجوبه ألنه جيب عل الصحة ومنع كون   فإنه   ىاملال شرطاً  القريب بغري مال وليس بشيء، 
 . (1) أة دون الرجل"شرط يف حق البعيد خاصة، كما أن احملرم شرط يف حق املر 

 القول الثاني:
أن   إىل  عندهم كذلك  األخر  القول  اآلخر عندهم واحلنابلة يف  القول  املالكية يف  ذهب 
احلج ابملال احلرام ال جيزئ وال تربأ به الذمة، ذلك أن النفقة يف احلج شرط من شروط صحة  

ف الوجوب  شروط  من  وإن كانت  والوجوب،  األداء  شروط  من  شرطاً  ال  شرط احلج  إن 
الوجوب كشرط الصحة، فمن حج من املال احلرام جيب عليه أن يعيد احلج من املال احلالل 

 . (2)حىت تربأ الذمة وتسقط الفريضة 
من  مجل  من كتاب  املالكية  من  احملققني  بعض  عن  اجلليل  مواهب  يف  احلطاب  وذكر 

ئ ويغرم املال أصول العلم البن رشد قال: "وسقلته عمن حج مبال حرام أترى أن ذلك جمز 
 . (3) ألصحابه؟ قال: أما يف مذهبنا فال جيزئه ذلك"

وتنقل بعض كتب املالكية عن اإلمام مالك أنه وقف يف املسجد احلرام واندى: "اي أيها 
الناس من عرفين فقد عرفين، ومن مل يعرفين فقان مالك بن أنس، من حج مبال حرام فليس له  

 . (4) حج"

 األدلة:  - ثانياا 
 ل األول: أدلة القو

 استدو الفريق األوو القائلون بصحة احلج من املاو احلرام ابألدلة التالية: 
للقيام    -أ املشرفة  الكعبة  وهو  مكان خمصوص  بزايرة  تتحقق  عبادة  نفسه  يف  احلج  أن 

مبطالً  يكن  مل  حرام  مبال  هذا  حتقق  فإذا  احلج،  أعمال  هي  خمصوصة  أبفعال 
إىل الكعبة ابملال احلرام وبني أداء أعمال احلج،  للفريضة، ألنه ال تالزم بني الذهاب  

 

 .13ابن رجب القواعد: ص  (1)
، 1/439رب ، الونشريسي: املعيددار املعدد 123، ابن فودي: ضياء السياسات ص 3/498احلطاب: مواهب اجلليل   (2)

 .13ابن رجب: القواعد ص 
 .3/498احلطاب: مواهب اجلليل   (3)
 .1/440، الونشريسي: امليعار املعرب  3/498احلطاب: مواهب اجلليل   (4)
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فإن احلج أفعال خمصوصة والتحرمي ملعىن خارج عنها، كما قال اإلمام النووي: "إذا  
دابة مغصوبة أمث وصح حجه وأجزأه ... ودليلنا أن احلج   حج مبال حرام أو راكباً 

 . (1)أفعال خمصوصة والتحرمي ملعىن خارج عنها"
املادية وإنفاق املال ليس شرطاً يف صحة احلج من حيث هو عبادة، إن االستطاعة    -ب

وإمنا وجود املال شرط يف وجوب احلج على املسلم، بدليل أن الفقري الذي ال ميلك 
الذهاب إىل بيت ىن احلرام   لكنه لو متكن من  املال ال يكون احلج يف حقه واجباً 

ولو ك بال خالف،  احلج صح حجه  واجبات  أبداء  يف صحة  وقام  شرطاً  املال  ان 
 احلج ملا صح منه احلج. 

يف    -جد الصالة  فإن  املغصوبة،  األرض  يف  الصالة  أداء  على  احلرام  ابملال  احلج  قياس 
األرض املغصوبة تقع فرضاً وتربأ هبا الذمة مع وجود احلرام الناشئ عن شغل املكان  

اب الفرض  اتصاف  ميكن  ال  إذ  صالة،  الفعل  حيث كون  من  ال  حلرمة،  املغصوب 
فاحلج يف نفسه فريضة مقمور هبا، فإذا أنفق يف أدائها من املال احلرام تكون احلرمة  

 يف اإلنفاق ال يف فعل فرائض احلج. 
 أدلة القول الثاني: 

استدلوا   فقد  حرام،  ماو  من  وقع  إذا  احلج  صحة  بعدم  القائلون  الثاين  الفريق  تما 
 ابألدلة التالية: 

: )البقرة  وَّدحوْا فَِإنَّ َخْ َ ال َّاِد التاَّْقَوى َواتاَّقحوِن اَي تحْوِل األَْلَبابِ َوتَا َ قال ىن تعاىل:    -أ
ومن حج مبال حرام كان زاده من أسوأ الزاد وال يكون عندئذ من خري الزاد،   (.197

 فال يكون من التقوى وال يقبل عند ىن تعاىل. 
َا يَاتَاَقبَّلح اّلل ح ِمنَ قال تعاىل:    -ب فإذا حج املسلم ابملال   .(27:  )املائدة  اْلمحتَِّقنيَ   ِإ َّ

 يتقبل ىن منهم أعماهلم. ناحلرام مل يكن من املتقني، ومن مث ال يكون من الذي
واملال احلرام ليس بطيب، فإذا   .(إن للا طيب ال يقبل إال طيباا )  قال رسول ىن    -جد

 قبله ىن تعاىل.وقع احلج به مل يكن طيباً، وما كان غري طيب ال ي

 

 .7/51النووي: اجملموع شرح املهذب   (1)
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عن جابر أن رجالً قال: اي رسول ىن: إن اخلمر جتاريت، وإ  مجعت من بيعها مااًل،    -د
إن ا فقته  ):  فهل ينفعين ذلك املال إن عملت فيه بطاعة ىن؟ فقال رسول ىن  

ِف حج تو جهاد تو صدقة َّل يعدو عند للا جناح بعوضة، وإن للا ال يقبل إال 
فس    الرسوو  الطيب،  لقوو  تصديقاا  تعاىل  للا  اْ َِبيثح   :  و  َيْسَتِوي  الَّ  قحل 

 (َوالطَّيِ بح َوَلْو َتْعَجَبَك َكثْاَرةح اْ َِبيِث فَاتاَّقحوْا اّلل َ اَي تحْوِل األَْلَباِب َلَعلَّكحْم تاحْفِلححونَ 
 . (1)(100)املائدة : 

قال رسول ىن    -هد قال:  أب هريرة  تم هذا):  عن  احلرام    من  الكسب  البي  من 
كخص ِف    طاعة للا، فإذا تهل ووضع رجله ِف الغرز تو الركاب وا بعث  به 
راحلته، قاو: لبيك اللهم لبيك، انداه مناد من السماء: ال لبيك وال سعديك،  
كسبك حرام وزادك حرام وراحلتك حرام، فارجع مسزوراا    مسجور وتبشر مبا  

حاجاا مباو حالو ووضع رجله ِف الركاب وا بعث  به  يسوؤك، وإذا خرج الرجل  
قد  وسعديك  لبيك  السماء:  من  مناد  انداه  لبيك  اللهم  لبيك  قاو:  راحلته 
تجبتك، راحلتك حالو وثيابك حالو وزادك حالو، فارجع مسجوراا    مسزور  

 . (2)(وتبشر مبا يسرك
لبي):  قال رسول ىن    -و لبيك اللهم  ك، قاو للا ع   من حج مباو حرام فقاو: 

 .(3) (وجل: ال لبيك وال سعديك وحجك مردود عليك

 

ر قال: قال . وقد أخرج الواحدي احلديث بلفظ: عن جاب98وانظر السيوطي: لباب النقول يف أسباب النزول ص   (1)
)إن ىن عز وجل حرم عليكم عبادة األواثن وشددرب اخلمددر والطعددن يف األنسدداب إال أن اخلمددر لعددن شددارهبا   النيب  

وعاصددرها وسدداقيها وابئعهددا وآكددل مثنهددا، فقددام إليدده أعددراب فقددال: اي رسددول ىن إ  كنددت رجدداًل كانددت هددذه جتدداريت 
إن عملددت فيدده بطاعددة ىن؟ فقددال لدده الندديب عليدده السددالم: )إن أنفقتدده   فاقتنيت من بيع اخلمر مددااًل، فهددل ينفعددين ذلددك

يف حددج أو جهدداد أو صدددقة مل يعدددل عنددد ا هلل جندداح بعوضددة، إن ىن ال يقبددل إال الطيددب، فددقنزل ىن تعدداىل تصددديقاً 
َرةح لقولدده عليدده السددالم:  َك َكثاااْ ْو َتْعَجبااَ بح َولااَ َتِوي اْ َِبيااثح َوالطَّيااِ  اِب  قااحل الَّ َيسااْ اتاَّقحوْا اّلل َ اَي تحْوِل األَْلبااَ اْ َِبيااِث فااَ

 .145الواحدى: أسباب النزول ص  َلَعلَّكحْم تاحْفِلححونَ 
 .3/210اهليثمي: جممع الزوائد ومنبع الفوائد   (2)
 سيقيت خترجيه يف سياق املناقشة والرتجيح. (3)
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، وما دام أن شرط  (1) أن املال شرط لوجوب احلج، وشرط الوجوب كشرط الصحة   -ز
يقع ابطاًل   املغصوب  أو  املسروق  ابملال  احلج  فإن  الصحة  له حكم شرط  الوجوب 

 كقي فرض يفقد شرط صحته.
 

 القول الراجح:
فقهية ألهل العلم وبيان أدلتهم يظهر أن ما ذهب إليه اإلمامان أبو وبعد عرض اآلراء ال

احلج  أن  الراجح، وهو  الرأيني عنده هو  مالك يف أحد  اإلمام  به  قال  والشافعي وما  حنيفة 
الفريضة   به  احلرام يصح وتسقط  النفقة و ابملال  أن  آمثاً، ذلك  يكون  الفاعل  لكن  الذمة  تربأ 

 هو أفعال وأقوال خمصوصة.ليست شرطاً يف صحة احلج الذي 
وما استدو به القائل من عدم صحة احلج ملن حج مباو حرام فالرد عليه من الوجوه 

 التالية: 
القرآن    -أ يف  يدعو  تعاىل  ىن  ألن  املسقلة،  يف  نصاً  ليس  القرآنية  ابآلايت  االستدالل 

الكرمي،   القرآن  املتقني يف كل جزء من  يتقبل من  وأنه  التقوى  إىل  املراد من الكرمي  ولو كان 
بني   خربه  وشاع  واشتهر  ذلك  لعلم  احلرام  ابملال  احلج  إبطال  إليها  استندوا  اليت  اآلايت 

 املسلمني. 
بقوله    -ب السالم–االستدالل  إال طيباا ):  -عليه  يقبل  أجاب عنه   (إن للا طيب ال 

الفعل، فاملعىن وال يثيب  الثواب على  ىن من   صاحب إكمال املعلم بقوله: "القبول حصول 
تصدق حبرام، فإن قلت: احلج ابملال احلرام صحيح فما اجلمع بني ذلك وبني ما فسرت به 
اليت هي عبارة عن كون  القبول وهو أخص من الصحة  املنفي يف احلديث  احلديث؟ قلت: 
الفعل مسقطاً للقضاء وال يلزم من نفي األخص نفي األعم، فاحلج ابملال احلرام صحيح أي  

 . (2) ض، وهو غري متقبل أي ال ثواب فيه ..."يسقط به الفر 
أما حديث جابر، فليس فيه ما يدل على عدم صحة حج من أدى هذه الفريضة   -جد

من مال حرام، واملفهوم من النص هو نفي األجر والثواب ملن أنفق املال احلرام يف أداء فريضة  
 

 .13ابن رجب: القواعد ص  (1)
 .3/475مع شرح النووي على مسلم   األب: إكمال املعلم مطبوع (2)
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الذي ظن السائل أنه احلج، خباصة أن اجلواب جاء يف معرض الرد على سؤال حول الثواب  
قد يؤجر على إنفاقه املال احلرام يف فعل الطاعات، ومل يقع السؤال عن صحة أو عدم صحة  

 الطاعة ذاهتا.
أما حديث أب هريرة من أم البيت من الكسب احلرام ... فضعيف ال حيتج به، فقد    -د

سليمان بن داود اليمامي أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد وعلق عليه قائاًل: "رواه البزار وفيه  
 . (1)وهو ضعيف"

ثنا  داود  بن  البزار يف مسنده من طريق سليمان  رواه  األلبا : "ضعيف جداً  عنه  وقال 
حيىي بن أب كثري عن أب سلمة عن اب هريرة. وقال: الضعف بني على أحاديث سليمان وال 

 .(2) يتابعه عليها أحد وهو ليس ابلقوي"
قال عنه األلبا :   (مبال حرام فقال لبيك اللهم لبيك ...من حج  )وكذلك حديث:    -هد

 ضعيف.
مسلماً   -و فليس  الصحة  الوجوب كشرط  شرط  أن  احلنابلة  بعض  إليه  استند  ما  أما 

 لألسباب التالية:
العلماء على ذلك   دوجو   -1 الفرق احلقيقي بني شرط الوجوب وشرط الصحة واتفاق 

 تفريق معىن.ولو مل يكن بينهما فرق ملا كان هلذا ال
إن املال ليس شرطاً يف صحة احلج وال هو شرط يف الوجوب على اإلطالق، بل هو   -2

اجلميع  حق  يف  لكان  اإلطالق  على  وجوب  شرط  ولو كان  البعيد،  حق  يف  وجوب  شرط 
البعيد والقريب، فإن القريب غري القادر على نفقات احلج إذا متكن من الوصول إىل بيت ىن 

ائض احلج، فقد صح حجه وسقطت عنه حجة اإلسالم، ولو اعتربت النفقة احلرام وأداء فر 
أو   الكعبة بطريق  الوصول إىل  يتمكن من  الذي  الفقري  القول أن  للزم  شرطاً يف صحة احلج 

 آبخر مث حيج حجة اإلسالم أن حجه غري صحيح، وهذا مل يقل به أحد من الناس.

 

 .3/210ومنبع الفوائد   داهليثمي: جممع الزوائ (1)
 .211األلبا : سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة اجمللد الثالث ص  (2)
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 :امة املساجد ودور العبادةنتفاع باملال احلرام يف إقاال - املطلب الثالث
وقد وقع السؤال حول ما إذا كانت أموال الكسب احلرام تصلح ألن تقام فيها املساجد  
للقرآن   داراً  أو  به مسجداً  يبين  أن  مال حرام  من  يتحلل  أن  أراد  ملن  فيجوز  العبادة؟  ودور 

تقا أن  العبادة هلا خصوصية فال يصح وال جيوز  املساجد ودور  أن  أم  أالكرمي؟  تُبىن   وم  أن 
 ابملال احلرام؟ 

اختلف الرأي عند أهل العلم يف هذه املسقلة، وسبب اختالفهم يرجع إىل تنازع األصول 
 حكم هذه املسقلة. 

 فالذي يظهر تن هذه املسسلة تتنازعها األصوو التالية: 
متوالا:   على  قياساً  حصراً  العامة  للمصاحل  ملكاً  املالك  اجملهول  احلرام  املال   ل ااعتبار 

مجلة   من  واملساجد  واملساكني،  الفقراء  إىل  يدفع  وال  العامة  املصاحل  يف  ينفق  الذي  الفيء 
 املصاحل العامة.

اعتبار املال احلرام ملكاً للفقراء واملساكني حصراً وليس للمصاحل العامة، ومن مث ال  اث ياا:  
 جيوز ألحد أن ينتفع هبذا املال من غري الفقراء واملساكني.

 عتبار املال احلرام ملكاً للفقراء واملساكني وللمصاحل العامة دون متييز بينهما.ااثلثاا: 
احلرام يف املال صفة تثبت يف ذمة املكتسب هلذا املال ال يف عني املال، فإذا دفع   رابعاا: 

إىل الفقري ال يكون يف حقه حراماً، بل هو له حالل طيب، وكذلك إذا دفع هذا املال لبناء 
 كون طيباً وال يكون حمرماً.مسجد فإنه ي 
 خبيث ال جيوز أن يدخل يف بناء مساجد ىن وبيوته.  لاملال احلرام ماخامساا: 

 فعلى أي من هذه األصول ميكن أن خيرج حكم بناء املساجد من املال احلرام؟ 
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 أولا: مذاهب الفقهاء: 
 اختلف الرأي عند أهل الفقه يف هذه املسقلة وظهر هلم فيها قوالن:

 ول األول:الق
ذهب احلنفية يف قول والشافعية وابن رشد من املالكية إىل: جواز بناء املساجد من املال 
مل جيز دفعه إىل املسجد  املال معلوماً  إذا كان مالك هذا  أما  املالك،  إذا كان جمهول  احلرام 

جيوز تفويته ليبىن به، ألن الواجب يف مثل هذا املال عند معرفة املالك أن يرد ماله إليه. وال  
. فإن كان املالك جمهوالً صح بناء املسجد منه، ألن ملكيته تؤول إىل (1) عليه بدفعه إىل غريه

العامة،   املصاحل  واملساجد من مجلة  والفقراء  العامة  املصاحل  انفاقه يف  يتوىل  الذي  املال  بيت 
 والدفع إىل أحدمها ليس متعيناً. 

الفقري غري قيد، بل مثله فيما يظهر لو بىن من قال ابن عابدين من احلنفية: "الدفع إىل  
احلرام بعينه مسجداً وحنوه مما يرجو به التقرب، ألن العلة رجاء الثواب يف ما فيه العقاب، وال 

 . (2) يكون ذلك إال ابعتقاد حله"
واألصل  األول  األصل  على  املسقلة  ختريج  حاول  فقد  املالكية،  من  اجلد  رشد  ابن  أما 

للمصاحل  الرابع، أما خترجي املالك ملكاً  اعتبار املال احلرام اجملهول  ها على األصل األول وهو 
زال  قد  يكون  احلرام  ألن  حرام،  مال  من  املسجد  إقامة  جبواز  يقضي  فإنه  حصراً،  العامة 
إن   قيل  "وقد  عبارته:  ونص  حراماً.  املال  هذا  يعد  فلم  العامة،  املصاحل  إىل  امللكية  ابنتقال 

الذي ال يعلم اصله سبيل الفيء ال سبيل الصدقة على املساكني، فعلى هذا سبيل املال احلرام  
 .(3) القول جتوز الصالة دون كراهة يف املسجد املبين من املال احلرام اجملهول أصله" 

 

، ابدددن رشدددد: 9/428، الندددووي: اجملمدددوع شدددرح املهدددذب 2/92ابدددن عابددددين: حاشدددية رد احملتدددار علدددى الددددر املختدددار  (1)
 .18/565حصيل  البيان والت

 .2/292ابن عابدين: حاشية رد احملتار على الدر املختار   (2)
 .18/565ابن رشد: البيان والتحصيل   (3)
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أما ختريج املسقلة على األصل الرابع وهو أن احلرام يثبت يف الذمة ال يف عني املال، فقد 
رك الصالة يف املسجد الذي بين من مال حرام وال جيب عليه، فإن انتهى به إىل أنه ال حيرم ت

 .(1) البنيان لبانيه واحلرام يرتتب يف ذمته فتقع التباعة عليه
اليت  املساجد وتشييدها من األموال  إقامة  التخرجيني البن رشد جواز  فيؤخذ من هذين 

مصري املال احلرام هو    تكتسب بطريق حرام، فإن صفة احلرام يف املال ال متنع من ذلك، ألن
املصاحل العامة، كما أن احلرام ال يثبت يف املال، بل يثبت يف ذمة من كان سبباً يف وجود هذا 

 املال.
 القول الثاني:

الثا  يف مذهب احلنفية حيث نقل ابن عابدين رأايً آخر يف املذهب يفهم   القول  وهو 
كر أن املال الذي ال يُعرف له مالك منه عدم جواز بناء املساجد من املال احلرام، حيث ذ 

ىل أحد غريهم، حيث نقل  إيكون مالكه الفقراء واملساكني، فهم مصرفه الشرعي، فال يصرفه  
خالفاً عند احلنفية يف مصرف األموال الضائعة وأموال اللقطة، فذكر قوالً يف املذهب أن مثل 

لقناطر والثغور واجلسور واملساجد  واللقيط وعمارة ا  (2) هذه األموال تصرف إىل املرضى والزمىن
املال  هذا  فإن  والزيلعي،  اهلداية  يف  ملا  خمالف  القول  هذا  أن  ذكر  أنه  إال  ذلك،  شابه  وما 
مصرفه املشهور هو اللقيط الفقري والفقراء الذين ال أولياء هلم، فيعطون منه بقدر نفقتهم ومثن 

 ألصل الثا .وهذا ختريج على ا (3) أدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم ...
ومن رأى هذا القول كذلك ابن القاسم من املالكية حيث يذهب إىل عدم جواز الصالة 
يف املسجد الذي بين من املال احلرام، فقد نقل أصبغ عنه أنه كان يف جواره مسجد بين من 
مال حرام، فكان ال يصلي فيه ويذهب إىل مسجد أبعد منه، وكان ال يراه واسعاً ملن صلى 

. وهذا ختريج على األصل اخلامس، وهو أن املال احلرام خبيث ال جيوز أن يدخل يف (4)فيه
 بناء مساجد ىن وبيوته.

 

 .18/565ابن رشد: البيان والتحصيل   (1)
 الزمىن: أصحاب األمراض املزمنة. (2)
 .2/359ابن عابدين: حاشية رد احملتار على الدر املختار:  (3)
 .18/565والتحصيل    ابن رشد: البيان (4)
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 ثانياا: أدلة كل فريق:

 تدلة القوو األوو:
 َيكن االستدالو ملا ذهب إليه تصحاب القوو األوو ابألدلة التالية: 

الفقراء واملساكني واملصاحل    أن املال احلرام إذا كان غري معلوم املالك يصبح من حق  -أ
العامة اليت يقوم عليها بيت املال دون متييز بينهما، فإذا خرج هذا املال ممن هو يف 
يده ودخل بيت املال مل يعد حراماً، فيقخذه بيت املال ليصرفه فيما يعود نفعه على 

بتوزيعه يقوم  أو  املساجد  الطرق وبناء  املدارس وشق  على   اإلسالم واملسلمني كبناء 
الفقراء واملساكني، ألن املال احلرام اجملهول املالك تؤول ملكيته إىل بيت املال كحال  

 كل مال ليس له مالك. 
ىل الفقري ال يكون يف حقه حراماً، بل هو له حالل طيب إاملال احلرام الذي يدفع    -ب

الالً يتصرف فيه كما لو كان من حر ماله، فإذا دفع املال احلرام لبناء مسجد كان ح 
 طيباً ومل يكن حراماً. 

احلرام صفة تلحق ذمة الشخص املكتسب للمال بطريق غري مشروع وال تلحق هذه   -جد
له   الصفة عني النقد وذاته، ووصف املال ابحلرام إمنا جاء تغليظاً ملن اكتسبه وزجراً 

رمة يف  ومنعاً من اكتساب املال بطريق حرام، ومبا أن احلرام يف الذمة ال يف املال، فاحل
 الذمة تكون قاصرة وال تتعدى إىل الغري.

 

 أدلة القول الثاني: 
 ابألدلة التالية: له تما القوو الثاين فيمكن االستدالو 

أن املال احلرام مال خبيث ال يصلح أن يدخل يف بناء بيوت ىن تعاىل صيانة هلذه   -أ
 بن القاسم.البيوت عن كل خبث وعن كل مال حرام، وهذا هو املفهوم من رأي ا

أن املال احلرام من حق الفقراء واملساكني وليس من حق املصاحل العامة، فال جيوز   -ب
 أن جيعل هذا املال يف املصاحل العامة حىت ال يفوت على الفقراء واملساكني.
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 القول الراجح:
تبىن  أن  جواز  بعدم  القول  فإن  والتخرجيات،  األقوال  هذه  بني  نرجح  أن  أردان  فإذا 

ومبادئها املساج الشريعة  قواعد  إىل  األقرب  وهو  ابألخذ،  األوىل  هو  احلرام  األموال  من  د 
 لألسباب التالية:

أن املساجد بيوت ىن أضافها جل وعال إىل نفسه إضافة تشريف وتعظيم يف قوله توالا:  
َا يَاْعمحرح َمَساِجَد اّللِ  َمْن آَمَن اِبّللِ  َواْليَاْوِم اآلِخِر وَ تعاىل:   َتقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى ال ََّكاَة َوََّلْ  ِإ َّ

اْلمحْهَتِدينَ  ِمَن  َيكحو حوْا  َتن  تحْولَاِئَك  فَاَعَسى  اّلل َ  ِإالَّ  :    ََيَْش  ال (18)التوبة  هلل  فما كان   .
ليس بطيب، فكيف   احلرام خبيث  إال طيباً، واملال  يقبل  إال طيباً، ألن ىن طيب ال  يكون 

 يف بيت من بيوت ىن تعاىل؟يصح أن يكون غري الطيب 
املشرفة وهي  الكعبة  تبقى  أن  العرب يف جاهليتها حترص أشد احلرص على  وقد كانت 
بيت ىن احلرام بعيدة عن أي درهم حرام، حيث يذكر ابن هشام يف سريته أن قريشاً ملا أمجعوا 

عمران   بن  عائذ  أبو وهب  قام  من جديد  بنائها  وإعادة  الكعبة  هدم  على  بن خمزوم أمرهم 
فتناول من الكعبة حجراً فوثب يف يده حىت رجع إىل موضعه فقال: "اي    خال أب الرسول  

معشر قريش ال تدخلوا يف بنائها من كسبكم إال طيباً، ال يدخل فيها مهر بغي وال بيع راب 
 . (1)وال مظلمة أحد من الناس"

رام، فنحن املسلمني أوىل فإذا كان اجلاهليون حريصني على أال يُبىن بيت ىن من مال ح
 هبذا منهم.
كما أن ىن تعاىل هنى عن كسب املال بطريق غري مشروع، فإذا جعل املال احلرام اث ياا:  

يف بناء املساجد وإقامتها كان هذا من ابب اإلكرام واإلحسان هلذا املال، واحملرمات ال تكون  

 

 .1/126، وانظر خمتصر تفسري ابن كثري 1/150وية  بابن هشام: السرية الن (1)
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ش  قال  للعقوابت كما  سبب  هي  بل  واإلحسان،  لإلكرام  اإلسالمسبباً  أن    (1)يخ  فالواجب 
 . (2)تصان بيوت ىن تعاىل عن هذا املال اخلبيث حىت ال يكون موضعاً لإلكرام

ما ذهب إليه ابن رشد يف قوله السابق أن احلرام يثبت يف الذمة ال يف عني املال اثلثاا:  
الرسول   أمر  تعاىل  فإن ىن  للمشركني ابلدخول  ليس حبجة،  السماح  بعدم  إىل    واملؤمنني 

َا اْلمحْشرِكحوَن جَنٌَس َفالَ املسجد احلرام أو اإلقرتاب منه يف قوله تعاىل:   اَي تَياَُّها الَِّذيَن آَمنحوْا ِإ َّ
َلةا َفَسْوَف ياحْغِنيكحمح اّلل ح ِمن َفْضِلِه   ِإن يَاْقَربحوْا اْلَمْسِجَد احْلََراَم بَاْعَد َعاِمِهْم َهاَذا َوِإْن ِخْفتحْم َعياْ

إِ  َحِكيمٌ َكاء  َعِليٌم  النجاسة (28)لتوبة :    نَّ اّلل َ  فالنجاسة املقصودة يف هذه اآلية هي   ،
 . (3)احلكمية وليست احلقيقية يف البدن أو الثياب عند مجهور املفسرين

له رابعاا:   ليس  اليوم  املال  بيت  فإن  املال،  بيت  أمالك  من  احلرام  املال  أن  دعوى  أما 
ت املال اليوم مالك للمال احلرام، ولو افرتضنا وجوده وسلمنا وجود، فال يصح أن نقول إن بي

أن املال احلرام من أمالك بيت املال، فبيوت ىن تعاىل ومساجده أجلُّ من أن تبىن من املال 
 احلرام أو ينفق عليها منه، فتستثىن من إنفاق مثل هذا املال عليها وينفق يف غريها من املرافق.

ال احلرام إذا وقع يف يد الفقري كان له حالالً يتصرف فيه مبا ينفع  وما قيل إن املخامساا:  
نفسه ويقيم حاله وحال من تلزمه نفقته، فهذا صحيح لكن ال يقاس عليه املسجد، ألن ىن 
تعاىل أذن للفقري أن أيخذ هذا املال وينتفع به كي ال يبقى بغري مالك وكي ال يتلف أو حيرق 

 

 .32/88ابن تيمية: جمموع الفتاوى  (1)
كسددفورد االجنليزيددة املعروفددة ال تقبددل أي تددربع إذا كددان مصدددره مشددكوكاً فيدده، ففددي أيددذكر يف هددذا اجملددال أن جامعددة  (2)

د األثرايء األملان إىل التخلي عن متويل قسم دراسي جديد يف اجلامعددة بعددد جدددل اضطر أح  1996نيسان من عام  
ألددف جنيدده كددان قددد  350حول الطريق اليت مجع هبا جده اجملرم النازي يف احلرب ثروتدده، واسددتعاد هددذا املليددونري مبلددغ 

عدددة كليددات اعتددربوا أن  نتقددادات العنيفددة الدديت وجههددا عمددداءب بعددد موجددة مددن االو ر و دفعدده لتقسدديس قسددم للفكددر األ
 .1996متوز  18هد، 1417اخلميس، ربيع األول   9451مصدر ثروته غري شريف. الرأي العدد  

مليددون دوالر مددن أجددل إنشدداء كليددة جتددارة جديدددة،  31ورفضددت هددذه اجلامعددة كددذلك تربعدداً قدمدده رجددل أعمددال يبلددغ 
درها غددري معددروف أو رمبددا تكددون قددد مجعددت مددن وقددد بددررت اجلامعددة سددبب هددذا الددرفض: أبن املاليددني املتددربع هبددا مصدد 

جتددارة األسددلحة، إال أندده تبددني للقدددائمني علددى اجلامعددة أن هددذا الثددري صددداحب التددربع مل يكددن سددوى وسددديط دون أن 
يتلقددى أي أتعدداب علددى وسدداطته ومل يدددخل ثروتدده أي دوالر مددن جتددارة األسددلحة ممددا جعلهددا توافددق علددى قبددول تربعدده. 

 .1996متوز  18هد، 1417ربيع األول   2يس اخلم 9451الرأي العدد  
 .2/135ابن كثري: خمتصر تفسري ابن كثري  (3)
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هب ابالنتفاع  أيذن  مل  املاللكنه  ملكاً يف    ذا  احلرام  املال  يكون  فال  عمارته،  أو  املسجد  بناء 
 للمسجد ينفق منه على إعماره وبنائه ألن ىن تعاىل صان املسجد عن مثل هذا املال. 

 :االنتفاع باملال احلرام إذا استويف عوضًا عن الدين - املطلب الرابع
لو   ما  احلرام  ابملال  االنتفاع  مسقلة  يدخل يف  أن ومما  يعلم  مال  من  دينه  استوىف مسلم 

 املدين قد حازه من طريق حرام. 

 مذاهب العلماء: 
وقع اخلالف بني العلماء يف حكم اسرتداد الدائن دينه من مدين حاز ما معه من مال 
بطريق غري مشروع ومن كسب حرام، وسبب اخلالف يف املسقلة اساسه هل احلرام يف املال 

بت يف عني املال ومن مث يكون حق صاحب هذا املال الذي املكتسب بطريق غري مشروع يث
ُأخذ منه قد تعلق بعني املال؟ أم أن احلرام يف املال احلرام يثبت يف ذمة مكتسب املال احلرام  

 دون عني املال احلرام؟ 
 حيث ظهر هلم ِف هذه املسسلة تربعة تقواو: 

 القول األول:
عن الدين قضاء وال جيوز داينة وهو قول اإلمام    جيوز أخذ املال احلرام واالنتفاع به سداداً 

حممد بن احلسن من احلنفية،  فقد ذكر السمرقندي يف عيون املسائل عن حممد بن احلسن أنه  
ه يعين ديناً إلنسان عليها قال يف كسب املغنية والنائحة أكرهه، وإن كانت مغنية فاتنة تقضي

مبنزلة    بمن كس ألنه  أن أيخذه  يسعه  مل  وأما يف الغناء  وبني ىن،  بينه  فيما  وهذا  الغصب 
 .(1) القضاء فإنه جيرب الغرمي على أخذه

 القول الثاني:
جيوز أخذ املال احلرام واالنتفاع به سداداً عن الدين إذا كان احلالل يف املال غالباً على  

 . (3). ابعتبار أن قاعدة الشرع اعتبار الغالب ( 2)احلرام وهو قول ابن القاسم من املالكية 

 

 .2/381السمرقندي: عيون املسائل   (1)
 .18/514ابن رشد: البيان والتحصيل   (2)
 املصدر السابق. (3)
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 القول الثالث:
أن   املسلم  على  وحيرم  دين  عن  سداداً  إذا كان  به  واالنتفاع  احلرام  املال  أخذ  جيوز  ال 
يقتضي دينه من الدائن الذي يكسب املال من طريق حرام، وهو قول ابن وهب من املالكية،  

خلمر وما فقد سئل عن املسلم الذي يكون معروفاً أبكل الراب والعمل به أو كان معروفاً ببيع ا
 شابه ذلك هل ترى أن يتسلف منه أو يقبض الدين منه؟.

الراب   أبكل  معروفاً  املسلم  إذا كان  النصرا   من شقن  أعظم  عندي  املسلم  فقال: "شقن 
وال  خيالطه  وال  منه  دينه  يقتضي  وال  منه  يتسلف  أن  ألحد  أر  مل  اخلمر،  وببيع  به  والعمل 

 .(1)يؤاكله"
إذا كان استيفاء الدين قد وقع من عني املال احلرام أو  وأصحاب هذا القول ال يفرقون  

 من مال حرام اختلط به مال حالل، فالكل مع وجود احلرام حرام.
وبينها   األقوال  وأورد  اآلراء  املسقلة وخلص  املذهب يف  علماء  القرايف موقف  أوضح  وقد 

ض الدين منه وقبول بقوله: "فإن كان الغالب احلالل أجاز ابن القاسم معاملته واستقراضه وقب
هديته وهبته وأكل طعامه، وحرم مجيع ذلك ابن وهب وكذلك أصبغ على أصله من أن املال 

 .(2) إذا خالطه حرام يبقى حراماً كله يلزمه التصدق جبميعه"
وهب  ابن  وقول  القاسم،  ابن  قول  القياس  أبن  األقوال  هذه  بني  رشد  ابن  رجح  وقد 

 . (3)دة الشرع اعتبار الغالباستحسان، وقول أصبغ تشدد، فإن قاع
وبناء على هذا الرتجيح فإن املدين إذا كان يف ماله حالل وحرام وغلب احلرام على ماله 
مل يصح اقتضاء الدين منه خشية أن يكون ما قضى من احلرام، أما إذا كان الغالب على ماله 

 احلالل جاز اقتضاء الدين منه اعتباراً ابلغالب. 

 

 املصدر السابق. (1)
 .13/317القرايف: الذخرية   (2)
 املصدر السابق. (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-108- 

 
 القول الرابع:
بعض أهل العلم كشيخ اإلسالم ابن تيمية: أن الواجب يف هذه املسقلة أن نفرق ورأى  

إليه سداداً عن دينه أو كان ال  املدين  الذي دفعه  املال  يعلم حقيقة  الدائن  بني ما إذا كان 
 يعلم. 

يقول ابن تيمية: "ما يف الوجود من األموال املغصوبة واملقبوضة بعقود ال تباح ابلقبض إن  
املس من عرفه  فقخذه  غصبه  أو  أمانته  يف  خانه  أو  ماالً  سرق  أنه  علمت  فمن  اجتنبه،  لم 

املغصوب قهراً بغري حق مل جيز يل أن آخذه منه ال بطريق اهلبة وال بطريق املعاوضة وال وفاء 
 .(1) عن أجرة وال مثن مبيع وال وفاء عن قرض، فإن هذا عني ذلك املظلوم ..." 

قة هذا املال، فإنه ال يكلف ابلسؤال عن حقيقته، ألن أما إن كان الدائن ال يعلم حقي
املال  فإن وقع الشك يف مصدر هذه  له،  املسلم من مال يكون ملكاً  يد  األصل أن ما يف 

 حكمنا ابألصل استصحاابً وبنينا احلكم عليه.
وكذلك إن كان يف ماله حالل وحرام خمتلط، فإذا كان له مال حالل قد اختلط مبا أخذ 

هذا االختالط ال   نال احلالل من املال احلرام، فإمصدر حرام حبيث ال يتميز امل  من مال من
حق  ألن  احلرام  املال  به  اختلط  الذي  احلالل  املال  هذا  من  دينه  استيفاء  من  الدائن  مينع 
بعينها، فتكون   اليت يف يده ال يستحقها املظلومون  الذمة، وهذه األموال  املظلومني ثبت يف 

ائزة وعليه أن يعطي املظلوم ما أخذه بغري حق وأن يعيد إليه ماله. قال ابن معاوضته عليها ج
تيمية: "وهبذا أفىت من شاء ىن من العلماء، وهذا كسائر من عليه دين للناس وهو ظامل مبطله  

 .(2)للغرماء"

 القول الراجح:
يعلم أن املدين    والرتجيح بني هذه األقوال يف املسقلة يقتضي التفرقة بني ما إذا كان الدائن

قد أخذ املال من مالكه بغري وجه حق كقن يكون سرقه أو غصبه ... ليؤدي به دينه، وبني 

 

 .29/323وع الفتاوى ابن تيمية: جمم (1)
 .29/242ابن تيمية: جمموع الفتاوى  (2)
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ما إذا كان الدائن ال يعلم ذلك أو كان يعلم أن املدين ال يتورع عن أكل املال احلرام أو كان 
 ال يعلم مالكاً خمصوصاً للمال الذي استوىف منه دينه، فهاهنا حالتان: 

: وهى إذا ما تيقن الدائن أن املدين يقضيه دينه من مال مسلم أخذه منه  األوىل   احلالة
له   للمدين وردعاً  .. فإنه ال جيوز له أن أيخذ هذا املال وفاًء عن دينه زجراً  سرقة أو غصباً 

 حىت يعيد هذا املال إىل صاحبه.
ري خمصوص ككسب أما إذا كان املدين قد أخذ املال احلرام من مالك غ  احلالة الثا ية: 

املغنية وكاملال املقخوذ ابلفائدة الربوية أو ابلقمار أو اليانصيب أو ما شابه ذلك من وسائل  
كسف حمرمة ال يكون فيها ابذل املال معلوماً، فال أبس على الدائن أن يقتضي دينه من مثل 

القاسم و  ابن  واإلمام  احلسن  بن  اإلمام حممد  ظاهر من كالم  املال كما هو  ابن هذا  اإلمام 
 تيمية.

مال  من  عنده  مبا  خلطه  قد  املدين  إذا كان  احلرام  املال  من  الدين  اقتضاء  جيوز  وكذا 
هذه   فتكون  املال،  الذمة ال يف عني  ثبت يف  قد  يكون  عندئذ  املظلومني  حالل، ألن حق 

مال   بيده  نينها ومن مث جاز اقتضاء الدين ممالداننري اليت يف يده ال يستحقها املقخوذ منه بع 
 حالل وما حرام خمتلط. 
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عن ضرر التضخم واخنفاض قيمة  االنتفاع باملال احلرام يف التعويض - املطلب اخلامس
 النقود وقوتها الشرائية

التطور  رافقت  اليت  واجلماعة  الفرد  اليت متس حقوق  املعاصرة  املشكالت  أبرز  من  كان 
وا ابلرخص  النقد  قيمة  يف  التغري  مشكلة  احلديث  النقود  االقتصادي  قيمة  هتبط  فقد  لغالء، 

فتضعف قوهتا الشرائية فيقال عندئذ أهنا رخصت وهذا هو الغالب، وقد ترتفع قيمتها الشرائية 
 فتزداد قوهتا الشرائية فيقال عندئذ أهنا غلت وهذا اندر.

وقد حتدث فقهاء اإلسالم عن هذه املشكلة وما يرتتب عليها من أضرار عظيمة، فهي  
أب أخطر  هلا تقع ضمن  املشكلة  هذه  فإن  الراب،  اإلسالمي وهو ابب  التشريع  املال يف  واب 

منها على  املسائل واليت  النظر يف كثري من  إعادة  يتطلب  متعلقات شائكة وآاثر خطرية مما 
سبيل املثال: البيوع اآلجلة كالسلم والبيع املقسط وعقد االستصناع وبدل اإلجارة املمتد إىل 

املستقبل، والقرض  النقود    الزمن  قيمة  تغريت  البيع وقد  أو  القرض  الذمة، فقد حيل أجل  يف 
ابلتضخم حبيث ال يكون املدفوع عدداً عند حلول األجل مساوايً للمدفوع عند السداد من 

 حيث القيمة والقوة الشرائية فليلحق الظلم ابلدائن والبائع دون تقصري من جانبه. 
القوة الشرائ التغري يف  التضخم يؤدي إىل اإلخالل وكما هو ظاهر، فإن  نتيجة  للنقود  ية 

مببدأ العدالة بني طريف العقد يف االلتزامات اآلجلة مما دفع أصحاب الودائع يف املصارف إىل 
طرح مبدأ االستفادة من الفائدة الربوية اليت هي يف األصل مال حرام للتعويض عن جزء من 

حل ملواجهة أثر مشكلة التضخم على هذه  اخلسائر اليت تلحق أبمواهلم املودعة يف املصارف ك
 الودائع. 

فهل هذا الطرح هلذه املشكلة يتفق مع أحكام التشريع وقواعد الفقه؟ أم أن قواعد الفقه  
 أتابه وترفضه وجتعله من قبيل أكل الراب ومن قبيل أخذ املال احلرام؟

فقهي يف   حىت يسهل علينا اإلجابة عن هذه األسئلة للوصول إىل حكم شرعي واجتهاد
 املسقلة، فإنه ينبغي علينا أن نبحث نقطتني أساسيتني:

 التكييف الفقهي للمال املوجود يف حوزة املصرف هل هو قرض أم وديعة؟  األوىل: 
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موقف االجتهاد الفقهي من أداء الديون وتنفيذ االلتزامات اآلجلة يف حال وقوع   الثا ية: 
 التضخم. 

التكييف الفقهي للمال املوجود  اليوم  يف    أما  التعاملي املوجود  حوزة املصرف فإن الواقع 
 يقضي أبنه قرض وليس وديعة.

فإذا ترجح أن املال املودع يف املصرف يعترب قرضاً يف ذمته يستحق الدفع عند الطلب، 
من  حلقه  عما  الدائن  ليعوض  الدين  قيمة  برد  املدين  يلزم  هل  التضخم  وقوع  حالة  فإنه يف 

أم   التضخم؟  نتيجة  نتيجة خسارة  وقع من خسارة  مهما  املثل  برد  إال  يكلف  املدين ال  أن 
 التضخم؟ 

هذا يقتضينا بيان موقف اإلجتهاد الفقهي من أداء الديون وتنفيذ االلتزامات اآلجلة يف 
 حال تغري قيمة النقود. 

أثر  ال  أنه  إىل  حنيفة  أب  اإلمام  قول  وهو  واحلنابلة  والشافعية  املالكية  فقهاء  ذهب 
و اإلخنفاض يف سعر الصرف على الدين الثابت يف الذمة سواء أكان قرضاً أو مثناً  لإلرتفاع أ

التزم  أو  برد مثل ما أخذ  املدين  يلزم  أو دية مؤجلة ... وإمنا  مؤجالً  بيع مؤجل أو مهراً  يف 
 . (1) سواء زاد السعر أو نقص، فإذا حل أجل الدين فإنه يؤدي مثل ما اتفق عليه قدراً وصفة 

عاب  ابن  دانققال  استقرض  "وإن  أو    (2)دين:  فلوس مث رخصت  درهم  أو نصف  فلوس 
إىل  وال  الدراهم  غالء  إىل  ينظر  وال   ... أخذه  الذي  عدد  مثل  إال  عليه  يكن  مل  غلت 

 رخصها".
دراهم أو نصف   ديناراً  أقرضين  قال لرجل  لو أن رجالً  أرأيت  املدونة: "قلت:  وجاء يف 

فقعطا دراهم  دينار  ثلث  أو  دراهم  قال:  دينار  مالك؟  قول  يف  يقضيه  الذي  ما  الدراهم،  ه 
يقضيه مثل درامهه اليت أخذ منه ألنه ال ينبغي له أن يسلف أربعة وأيخذ مخسة وليس الذي 

 

، السدديوطي: 3/116، مالددك بددن أنددس: املدونددة الكددربى 5/172ابن عابدين: حاشددية رد احملتددار علددى الدددر املختددار   (1)
 .5/28، ابن حجر اهليتمي: الفتاوى الكربى الفقهيه 4/396، ابن قدامة: املغين  1/127احلاوي للتفاوى 

 دانق يعادل سدس الدرهم.ال (2)
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عليه   نصفه ورد  فقخذ  املستلف  فصرفه  ديناراً  أعطاه  لو  ولكن  ورقاً،  أعطاه  إمنا  ذهباً  أعطاه 
 . (1) نصفه كان عليه نصف دينار إن غال الصرف أو رخص"

وقال اإلمام السيوطي يف رسالته قطع اجملادلة عند تغيري املعاملة: "وقد تقرر أن القرض  
الصحيح يرد فيه املثل مطلقاً، فإذا اقرتض منه رطل فلوس فالواجب ردُّ رطل من ذلك اجلنس  

 . (2)سواء زادت قيمته أم نقصت"
ليات سواء رخص السعر أو  وعند احلنابلة جاء يف املغين: "إن املستقرض يرد املثل يف املث

. حيث ميكن أن نستخلص من جمموع هذه األقوال قاعدة عند الفقهاء (3)غال أو كان حباله"
يف اسرتداد املال الثابت يف ذمة الغري، وهي أن الديون تؤدى أبمثاهلا بصرف النظر عما يطرأ 

لبنك يكون حكم عليها من رخص أو غالء، فإذا طبقنا هذه القاعدة على املال املوجود يف ا
التعويض ابلفائدة الربوية عن اخلسارة احلاصلة بسبب التضخم حراماً وغري جائز، فما دام أن  
للنتيجة السابقة "الديون تؤدى أبمثاهلا" فإنه ال جيوز  الوديعة يف ذمة البنك من املال، ووفقاً 

 للمودع أن أيخذ زايدة على ما أعطى وإال وقع يف الراب. 
أيد أعضاء جم التعويض وقد  الربوية يف  االنتفاع ابلفائدة  الفقه اإلسالمي عدم جواز  مع 

بوية يف منافع املسلمني العامة،  ر عن اخنفاض قيمة النقد، وألزموا ابلتخلص من هذه الفائدة ال
 حيث جاء يف قرارات جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث يف عمان:

البنك   احلقيقية أل  -سالميأي اإل–"حيرم على  القيمة  تذبذب أن حيمي  مواله من آاثر 
طة الفوائد املنجرة من إيداعاته. ولذا جيب أن تصرف تلك الفوائد يف أغراض سا العمالت بو 

للدول  املالية  املساعدات  وتوفري  اإلغاثة  وسائل  وتوفري  والبحوث  العام كالتدريب  النفع 
ك للمؤسسات العلمية واملعاهد واملدارس وما يتصل األعضاء وتقدمي املساعدة الفنية هلا وكذل

 بنشر املعرفة اإلسالمية".

 

 .3/116مالك بن أنس: املدونة الكربى   (1)
 .1/127السيوطى: احلاوى للفتاوى   (2)
 .1/396ابن قدامة: املغىن   (3)
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 يف أداء الضرائب اليت تفرضها الدولة االنتفاع باملال احلرام - املطلب السادس
بعض املواطنني يرى أن هذه الضرائب ظاملة وما هي إال مكوس تؤخذ من الشعب بغري  

 نفوذ.وجه حق لتصب يف خزائن احلكام وأصحاب ال
وقد رأى بعض املسلمني أن حيمي نفسه وماله من هذه الضرائب عن طريق إيداع أمواهلم 
ضرائب   شكل  على  لتدفع  األموال  هذه  على  املستحقة  الربوية  الفائدة  وأخذ  املصارف  يف 

 للدولة. 
فيما خيص  وقواعدها  الشريعة  أحكام  مع  النظرة  هذه  تتعارض  أو  تتفق  مدى  أي  فإىل 

 احلرام يف سداد الضرائب املفروضة من ق بل الدولة؟  االنتفاع ابملال 
ما مضى من  بعض  الرجوع إىل  فيه من  بد  املسقلة ال  الشرعي يف هذه  احلكم  بيان  إن 

 القواعد واألحكام خباصة احلكم الذي يتعلق بتحديد مالك املال احلرام. 
واملساكني أو    وقد ترجح من هذه البدائل أن املال احلرام مصريه التصدق به على الفقراء

جعله يف املصاحل العامة للمسلمني، فهااتن اجلهتان مها املالك لكل مال حرام سواء كان هذا 
املال احلرام مال راب أم مال قمار أم مال ميسر أم كان ماالً مغصوابً أو مسروقاً ... فكل مال 

 إبقاؤه. حيرم على املسلم أن ينتفع به خلبث كسبه جيب إخراجه إىل مالكه وال جيوز 
على  الدولة  إىل  الربوية  الفوائد  عن  الناشئ  احلرام  املال  دفع  أبن  أن حنكم  ميكن  وعليه 
من  الربوية  الفائدة  أخذ  إذا  املسلم  فإن  يفعله،  أن  للمسلم  جيوز  ال  حرام  ضرائب  شكل 

بفعله هذا يكون قد انتفع ابملال   هاملصرف وقام بدفعها إىل الدولة على أهنا مال ضريبة، فإن
رام، ألن جمرد أخذ هذه الفوائد بقصد دفعها ضرائب يكون آكالً للراب، وقد حرم ىن تعاىل احل 

على املسلم أن أيكل الراب، واالنتفاع هبذه الفوائد يف دفع الضرائب صورة من صور أكل الراب، 
ا فإنه لو مل يدفع الضرائب من فوائد الراب لكان ملزماً بدفعها من ماله احلالل. فهو أبخذه هل

 منتفع ابلراب أكل له وهذا عليه حرام. 
كما أن املالك احلقيقي هلذا املال احلرام هم الفقراء واملساكني واملصاحل العامة للمسلمني، 
الربوية  الفائدة  أمواله يف املصرف أن يتخلص من  وعندما جييز املسلم لنفسه إذا كان مودعاً 
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ون بذلك معتدايً لتصرفه يف ملك غريه وهذا إبعطائها للدولة على أهنا رسوم ضريبية، فإنه يك
 غري جائز.

أما االدعاء أبن دفع املال احلرام والفائدة الربوية إىل الدولة ضرائب بديالً عن دفع هذه  
فإن  اجلائرة،  الضرائب  املسلم وتعبه من غول هذه  فيه محاية ملال  املال احلالل  الضرائب من 

املسلم ماالً ليس له، كما أن الضرائب اليت تفرض   هذا االدعاء ال يصح، ألنه يؤدي إىل أخذ
ة، فإنه ال ينبغي أن يعاجل جورها أبسلوب حمرم ال يقره الشرع،  ر على املسلمني إذا كانت جائ

ألن احلرام ال يواجه ابحلرام، فاملسلم الزا  ال يعاقب ابالعتداء على عرضه بل جبلده أو رمجه،  
ماله بسرقة  يعاقب  ال  السارق  ابلفائدة    واملسلم  تواجه  ال  اجلائرة  والضرائب  يده،  بقطع  بل 

الربوية، لكن إذا كانت الضرائب حراماً واستطاع املسلم أن يتهرب من دفعها، فذلك له جائز 
 أما أن يدفعها من الفوائد الربوية فهذا الذي ال جيوز.

يد ملا  فيها  تعرضوا  اإلسالمي  لالقتصاد  ندوة  والعلم  الفقه  رجال  بعض  عقد  ور يف وقد 
اجملال املصريف اإلسالمي وذلك يف  املستجدة يف  املعامالت  الناس من تساؤالت عن  أذهان 

هد وكان من األسئلة املطروحة يف هذه  1403رمضان    20  –  17املدينة املنورة يف الفرتة من  
 الندوة: 

أن   اإلسالمية  البالد  خارج  ميلكها يف  أموال  على  ربوية  فوائد  له  حتققت  ملن  جيوز  هل 
فع من تلك الفوائد الضرائب اليت تتحقق على نشاطه يف تلك الدولة؟ فجاء اجلواب عن يد

 السؤال مبا يلي:
الفرتة   خالل  انعقد  الذي  الكويت  دولة  يف  اإلسالمي  للمصرف  الثا   املؤمتر  "أوصى 

 هد ابآليت:1403مجادى اآلخرة عام  8 – 6الواقعة بني 
املسلمني من  األموال  أصحاب  املؤمتر  املصارف )يوصي  إىل  أوالً  أمواهلم  بتوجيه   

واملؤسسات والشركات اإلسالمية داخل البالد العربية والبالد اإلسالمية مث يف خارجها، وإىل 
منها  والتخلص  استيفاؤها  وعليهم  خبيثاً  حيصلوهنا كسباً  اليت  الفائدة  تكون  ذلك  يتم  أن 

داع األموال يف البنوك واملؤسسات بصرفها يف مصاحل املسلمني العامة ويعترب االستمرار يف إي
 . (1)الربوية مع إمكان تفادي ذلك عمالً حمرماً شرعاً("

 

 .1983هد، نوفمرب 1404حمرم  8ص  26جملة االقتصاد اإلسالمي: العدد   (1)
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 مسخلاالفصل ا
 التحلل من املال احلرام ومصري

 املال احلرام املقبوض بطريق غري شرعي
 

العلم يف ما إذا كان ابذل املال احلرام قد بذله يف املعصية برضى   وقع خالف بني أهل 
مع علمه بتحرمي الشرع على املسلم أن يبذل ماله يف املعصية هل يعاد إليه هذا واختيار منه  

املال؟ أم يعاقب به أبن ال تتم إعادته إليه؟ كما وقع بينهم اخلالف فيمن يكون مصرفاً للمال 
 احلرام إذا ت التحلل منه؟ 

 وعليه سنتناول ابلدراسة يف هذا الفصل املوضوعات واملباحث التالية:

 األول: التحلل من المال الحرام إذا كان مالكه معلوماا وفيه المطالب التالية:  المبحث
 المطلب األول: التحلل من المال الحرام إذا أخذ برضى وإختيار من مالكه.

 المطلب الثاني: التحلل من المال الحرام إذا أخذ بغير رضى واختيار من مالكه. 

 ا كان مالكه مجهولا. المبحث الثاني: التحلل من المال الحرام إذ

 المبحث الثالث: التحلل من الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام.

 المبحث الرابع: مصرف المال الحرام بعد التحلل منه. 

 المبحث الخامس: مصرف المال الحرام في زماننا.
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 املبحث األول
 التحلل من املال احلرام إذا كان مالكه معلومًا

 
الفقهاء على   إليه إن كان  اتفق  ماله  يرد  أن  أنه جيب  إذا عرف صاحبه  احلرام  املال  أن 

حاضراً، وإن كان غائباً انتظر حىت يعود، ويبحث عنه إذا جهل حمل إقامته فإن حبث عنه ومل 
مورثهم  مبوت  مريااثً  إليهم  آل  املال  ألن  ورثته  إىل  ماله  رد  فالواجب  مات،  وجده  أو  جيده 

ذا املال، وان كانت قد حصلت زايدة يف هذا املال أو منفعة فقصبحوا األصحاب الشرعيني هل
 .(1)فإهنا ترد مع األصل إىل صاحبها

وقال النووي: "إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والرباءة منه، فإن كان له مالك معني 
 .(2) فإنه يصرفه إليه أو إىل وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إىل ورثته ...

يالحظ هنا أن املال احلرام إما أن يكون قد أخذ من صاحبه جرباً عنه   ولكن ينبغي أن
يكون   أي  ورضاه  إبرادته  منه  أخذ  قد  املال  هذا  يكون  أن  وإما  منه،  واختيار  رضى  وبغري 

 املعطي واآلخذ قد اشرتكا يف ارتكاب الفعل احلرام. 
 فهاهنا حالتان  فصل القوو فيهما ِف املطلبني التاليني: 

 التحلل من املال احلرام إذا أخذ بغري رضى واختيار من مالكه.و: املطلب األو 
 التحلل من املال احلرام إذا أخذ برضى واختيار من مالكه.املطلب الثاين: 

 :التحلل من املال احلرام إذا أخذ بغري رضى واختيار من مالكه - املطلب األول
شرعه وبني خلقه يف    عدالة اإللهفإذا كان املال احلرام قد أخذ من مالكه جرباً عنه، فإن  

 تقضي أبن ما أخذ بغري رضى مالكه يعاد إليه ويرد عليه رفعاً للظلم عنه.
قال ابن القيم: "من قبض ما ليس له قبُضه شرعاً مث أراد التخلص منه، فإن تعذر رده 
به   تصدق  ذلك  تعذر  فإن  ورثته،  إىل  رده  ذلك  تعذر  فإن  عليه،  يعلمه  ديناً  به  عليه قضى 

 . (1)نه"ع
 

 .2/204الغزايل: إحياء علوم الدين   (1)
 .9/343هذب  النووي: اجملموع شرح امل (2)
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ما يف كل  مطردة  قاعدة  أو    لهذه  السرقة  بطريق  منه  أخذ  سواء  صاحبه  عرف  حرام 
 الغصب أو السلب.

فإن كان املال احلرام ال خيتص مبالك معني، كقن يكن قد أخذ من مجاعة كثرية ال حتصى 
  ... احملرمات  يف  التجارة  أو  الغش  أو  االحتكار  بسبب  املقخوذ  معرفتها كاملال  يتعذر  أو 

لواجب الرد على بيت املال، فإن مل يوجد صرف يف املصارف اليت تصرف فيها أموال بيت فا
ف على املالك احلقيقي هلذا  و املال أو جعل يف مصاحل املسلمني العامة لعدم القدرة على الوق

 املال أو لعدم تعينه. 

 :التحلل من املال احلرام إذا أخذ برضى واختيار من مالكه - املطلب الثاني
أو   مل الغناء  أو  حمرم كالسرقة  بطريق  املقبوض  املال  أن  يف  الفقه  أهل  بني  يقع خالف 

العمل احلرام، بل حيرم عليه   الرشوة ... ال يدخل يف ملك اآلخذ املرتكب هلذا  الغصب أو 
 أخذه حبال من األحوال سواء بذله مالكه برضى منه أو كان قد أخذ منه جرباً عنه.

وقع   بينهم  اخلالف  أن  املعصية إال  ارتكاب  مالكه يف  بذله  الذي  احلرام  املال  يف مصري 
يتحلل منه، أو كان حاكم املسلمني قد قضى  املال أن  برضى واختيار منه وأراد حائز هذا 

 حبرمة كسب هذا املال بعد معرفته بوقوع املعصية. 
 اختلف العلماء يف هذه احلالة وانقسموا إىل فريقني:

 الفريق األول: وأدلته: 
عنوهم   وقول  يف   داحلنفية  املبذول  احلرام  املال  أن  احلنابلة  عند  القولني  وأحد  املالكية 

املعصية برضى واختيار من مالكه ال يرد إىل مالكه وال يكون ملكاً للطرف اآلخر املشرتك يف  
. فال يعان من بذل ماله يف ارتكاب املعصية على احلرام برد ما بذل من مال (2) العمل احلرام

 قد استدلوا ملا ذهبوا إليه ابألدلة التالية:إليه، و 

 = 

 .4/251ابن القيم: زاد املعاد يف هدي خري العباد   (1)
، البهويت:  2/618، ابن رشد: املقدمات  7/310و   ه، الرهو : حاشية الر 3/236دية  نالشيخ نظام: الفتاوى اهل (2)

 .11/212، املرداوي: االنصاف 6/317كشاف القناع 
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رجاًل من األزد يقال له ابن اللتبية   عن أب محيد الساعدي قال: "استعمل النيب    -أ
على املنرب   رسول ىن    موهذا أهدي إىلَّ قال: فقا  معلى الصدقة، فلما قدم قال: هذا لك

: هذا لكم وهذا تهدي ِل! تفال و عامل تبعثه فيقووما اب)فحمد ىن وأثىن عليه وقال:  
قعد ِف بي  تبيه تو ِف بي  تمه حىت ينظر تيهدى إليه تم ال؟ والذى  فس حممد بيده ال  
يناو تحد منكم منها كيئاا إال جاء به يوم القيامة حيمله على عنقه: بع  له ر اء، تو بقرة  

، مث قاو: اللهم هل بلغ  إبطيه  (2)، مث رفع يديه حىت رتينا عفريت(1)هلا خوار تو كاة تيعر 
 .(3)(مرتني

مل أيمر ابن اللتبية برد اهلدااي اليت أهديت إليه إىل    ففي احلديث ما يدل على أن النىب  
هذا لكم وهذا أهدي "أرابهبا، بل إن التغليظ عليه واالستنكار مما فعل واالستهجان من قوله  

عدم   إىل  يشري  ذلك  والسال-إقراره  إيل" كل  الصالة  اهلدية وعدم جواز   -معليه  مثل هذه 
وما   أن  أخذها،  أيمره  دام  مل  الوقت  ذات  ويف  ملكه  يف  تدخل  مل  الوايل  إىل  عليه  –اهلدية 

ىل بيت مال املسلمني فيقاس عليها  إبردها إىل أصحاهبا، فلم يبق إال القول أبهنا ترد    -السالم
 كل مال أتى بطريق حمرم إذا بذله صاحبه عن رضى واختيار. 
من مال املسلمني بغري حق،   غريهميقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: "وما أخذه العمال و 

فلويل األمر العادل استخراجه منهم كاهلدااي وأيخذوهنا بسبب العمل ... وكذلك حماابة الوالة 
اهلدية،   نوع  من  ذلك هو  واملزارعة وحنو  واملساقاة  واملضاربة  واملؤاجرة  املبايعة  من  املعاملة  يف 

هلذا شاطر عمر بن اخلطاب من عماله من كان له فضل ودين ال يتهم خبيانة، وإمنا شاطرهم و 
ملا كانوا خصوا به ألجل الوالية من حماابة وغريهم، وكان األمر يقتضي ذلك ألنه كان إمام 

 .(4) عدل يقسم ابلسوية"
ألنه   إىل صاحبه  يرد  ال  احلرام  املال  أن  على  يدل  هذا  اخلطاب  بن  أيمر ففعل عمر  مل 

الوالة الذين قامسهم املال الذي أتى بسبب الوالية برد ما قامسهم به إىل أصحابه، ولو كان قد 

 

 اليعار على وزن غراب صوت الغنم. (1)
 فرة وهي البياض يف اإلبط واملعىن أنه ابلغ يف رفع يديه حىت بدت عفرات إبطيه.مثىن ع (2)
 .13/140البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري   (3)
 .28/281ابن تيمية: جمموع الفتاوى  (4)
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مال  بيت  احلرام طريقه  املال  أن  منه  يستدل  مما  يفعل،  مل  لكنه  إليها  ونقل  لعلم  بذلك  أمر 
 يار منه.املسلمني إلنفاقه يف املصاحل العامة إذا كان صاحبه قد بذله يف املعصية برضى واخت

د هذا القول أرى ذكرها كم أوردها: قال: "فإن ي وقد أورد اإلمام ابن القيم أدلة مقنعة تؤ 
قيل: فما تقولون يف كسب الزانية إذا قبضته مث اتبت، هل جيب عليها رد ما قبضته إىل أراببه  

 أم يطيب هلا؟ أم تتصدق به؟ 
ن عاوض على مخر أو خنزير  إن كان املقبوض برضى الدافع وقد استوىف عوضه احملرم كم

أو على زىن أو فاحشة، فهذا ال جيب رد العوض على الدافع ألنه أخرجه ابختياره واستوىف 
له على  إعانة  فإن يف ذلك  عنه،  العوض واملعوض  له بني  أن جيمع  احملرم، فال جيوز  عوضه 

إذا علم أنه   اإلمث والعدوان وتيسرياً ألصحاب املعاصي، وماذا يريد الزا  وصاحب الفاحشة 
به، وهو  القول  به وال يسوغ  اإلتيان  الشريعة عن  فهذا مما تصان  ماله؟  ينال غرضه ويسرتد 
يتضمن اجلمع بني الظلم والفاحشة والغدر، ومن أقبح القبح أن يستويف عوضه من املز  هبا  

ة، ولكن ا أعطاها قهراً، وقبح هذا مستقر يف فطر مجيع العقالء فال أتيت به شريعممث يرجع في
ال يطيب للقابض أكله بل هو خبيث كما حكم عليه رسول ىن  

ولكن خبثه خلبث   (1) 
 .(2) مكسبه ال لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه ومتام التوبة ابلصدقة ...

 الفريق الثاني: وأدلته: 
م  وهم الشافعية واحلنابلة يف الصحيح عندهم، حيث ذهبوا إىل أن املال املبذول يف احلرا 

 يرد إىل صاحبه وال يرد إىل بيت مال املسلمني.
"إيضاح  مساها:  املمنوعة  واهلدية  الرشوة  فيها حلكم  تعرض  رسالة  ابن حجر  وضع  وقد 
األحكام ملا أيخذه العمال واحلكام" حيث بني فيها أنه حيث جاز قبول اهلدية للقاضي أو  

إىل مالكها، فإن أتلفها صارت   غريه ملكه املهدى إليه، وحيث حرمت مل ميلكها ويلزمه ردها
ديناً عليه فيلزمه ردُّ مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية، فإن مات قبل أدائها أديت 

 من تركته، فإن مل يعلم مالكها، ردت لبيت املال ألهنا حينئذ يف حكم الضوال.
 

ق متفدد  (ي وحلااوان الكاااهنغاا هنى عن مثن الكلااب ومهاار الب): يعين بذلك حديث ابن مسعود السابق أن الندديب  (1)
 عليه.

 .486 – 4/485ابن القيم: زاد املعاد يف هدي خري العباد   (2)
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 اءه آراء ضعيفة.وقال عن هذا الرأي: "هذا هو املنقول املعتمد، إليه ذهب األكثرون وور 
احلنابلة   الرأي–وأضاف  هبذا  ابلعقد -القائلون  املقبوض  على  ابلقياس  االستدالل   :

قال صاحب   املال،  بيت  إىل  مالكه ال  إىل  رده  الفاسد جيب  املقبوض ابلعقد  فإن  الفاسد، 
الرشوة أو اهلدية حيث حرم القبول وجب ردها إىل   -أي القاضي–كشاف القناع: "وإن قبل  

 . (1)كمقبوض بعقد فاسد"صاحبها  

 القول الراجح:
حرام  وارتكاب  معصية  فعل  يف  ماله  بذل  إذا  املسلم  أن  األول:  الفريق  إليه  ذهب  وما 
برضى واختيار منه وقضى حاكم املسلمني حبرمة الفعل الذي ارتكبه، فإنه ال يعاد إليه املال 

 راجح لألسباب التالية:الذي بذله يف املعصية، وإمنا يذهب إىل بيت مال املسلمني هو ال 
اللتبية توالا:   ابن  الصحيحة كحديث  النصوص  عليه  دلت  الذي  هو  الرأي  هذا  أن 

 .واجتهادات السلف من الصحابة الكرام كعمر بن اخلطاب 
ابلعقد اث ياا:   املقبوض  أن  ذلك  الفارق  مع  قياس  الفاسد  ابلعقد  املقبوض  على  القياس 

الطرفني حيث يرد املشرتي السلعة ويرد البائع الثمن،  الفاسد يكون الرد فيه عند الفسخ من  
بينما املال املقبوض ابلعمل احلرام كالغناء والنياحة والبغاء ... ال ميكن فيه الرد من الطرفني 
املنفعة احملرمة ابنقضاء زمان وقوعها، وهذا ما قرره شيخ اإلسالم بقوله: "ومن ظن  لذهاب 

هنا مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كاملقبوض ابلراب أو  أهنا ترد على الباذل واملستقجر أل
، فريد  حنوه من العقود الفاسدة فيقال له: املقبوض ابلعقد الفاسد جيب فيه الرتاد من اجلانبني

ابلعقد  املقبوض  يقول  من  عند  الراب  تقابض  يف  منه كما  قبضه  ما  اآلخر  على  منهما  كل 
عوضاً عن منفعة حمرمة، قلنا له: دفعته مبعاوضة رضيت الفاسد ال ميلك ... فإذا أقبضته إايه  

  ( 2)هبا فإذا طلبت اسرتجاع ما أخذ فاردد إليه ما أخذت إذا كان له يف بقائه معه منفعة ..." 
 وقد جاء مثل هذا الرد يف كالم ابن القيم السابق. 

 

 

 .6/317البهويت:كشاف القناع  (1)
 .265ابن تيمية: اقتضاء الصراط املستقيم ص  (2)
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 املبحث الثاني
 التحلل من املال احلرام إذا كان مالكه جمهواًل

 
 ماء يف هذه املسقلة وأدلتهم:اختالف العل 

 القول األول: 
وهو قول مجهور أهل العلم من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة وابن حزم من الظاهرية 

الفقر  من  به  الناس  أوىل  إىل  يذهب  مالكه  يُعرف  ال  الذي  احلرام  املال  واملساكني  أن  اء 
 .(1)ة جيعل يف مصاحل املسلمني العام ءوأصحاب احلاجة أو يف

قال صاحب الدر املختار من احلنفية: "عليه ديون ومظامل جهل أرابهبا وأيس من عليه 
بقدرها من ماله، وإن استغرقت مجيع ماله، هذا مذهب  التصدق  فعليه  ذلك من معرفتهم، 
أصحابنا ال نعلم بينهم خالفاً كمن يف يده عروض ال يعلم مستحقيها اعتباراً للديون ابألعيان 

 . (2) ذلك سقط عنه املطالبة من أصحاب الديون يف العقيبومىت فعل 
ويف مذهب احلنابلة نقل ابن رجل يف كتابه القواعد يف أكثر من موضوع أن املال احلرام 
إذا كان مالكه الذي أخذ منه جمهوالً يرد على الفقراء واملساكني منها قوله: "فكذلك الصدقة 

وكذلك    (3)بلده ألنه أقرب إىل وصول املال إليه"  ابملال اجملهول مالكه ينبغي أن خيتص أبهل
 .(4)قوله: "الغصوب اليت جهل رهبا فيتصدق هبا أيضاً 

وكذلك أورد شيخ اإلسالم ابن تيمية: أن األموال إذا كانت قد أخذت من أصحاهبا بغري  
حق وتعذر ردها إليهم ككثري من األموال السلطانية، فاإلعانة على صرف هذه األموال يف 

الثغور ونفقة املقاتلة وحنو ذلك من اإلعانة على الرب والتقوى، إذ مصا حل  املسلمني كسداد 

 

، الونشسريسددددي: املعيددددار العددددرب 1/632، ابدددن رشددددد: فتدددداوى ابددددن رشدددد 6/443ابدددن عابدددددين: حاشددددية رد احملتددددار  (1)
، ابدددددن حدددددزم: احمللدددددى 2/204حيددددداء علدددددوم الددددددين إ، الغدددددزايل: 226 – 225واعدددددد ص ، ابدددددن رجدددددب: الق9/551
9/135. 

 .6/443حاشية رد احملتار   ععالء الدين احلصكفي: حاشية الدر املختار مطبوع م (2)
 .226 – 225ابن رجب: القواعد ص  (3)
 املرجع السابق. (4)
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على  عليهم وال  معرفة أصحاهبا وردها  مل ميكن  إذا  األموال  السلطان يف هذه  على  الواجب 
ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظامل إىل مصاحل املسلمني، وإن كان غريه قد أخذها 

هو على   فعليه  اإلعانة  ردها كانت  من  السلطان  امتنع  لو  وكذلك   ... ذلك  هبا  يفعل  أن 
 .(1) إنفاقها يف مصاحل أصحاهبا أوىل من تركها بيد من يضيعها على أصحاهبا وعلى املسلمني

 القول الثاني:
يرى أن مصري املال احلرام الذي ال يعرف له مالك هو اإلتالف أو اإلحراق أو اإللقاء يف  

أو الفقراء   البحر  من  به  ينتفع  ملن  دفعه  أو  املال  هذا  مبثل  االنتفاع  جيوز  فال  احلجارة،  بني 
واملساكني وأصحاب احلاجة، وكذلك ال جيوز صرفه يف مصاحل املسلمني العامة أو جعله يف 

حيث نقل   -رمحه ىن–  (2)بيت مال املسلمني، وكان ممن قال هبذا القول الفضيل بن عياض
 أنه وقع يف يده درمهان فلما علم أهنما من غري وجههما دمامها بني احلجارة  عنه اإلمام الغزايل

 .(3) ماال أرضاه لنفسي" ىوقال: "ال أتصدق إال ابلطيب وال أرضى لغري 

 أدلة الجمهور:
 وقد استدل اجلمهور ملا ذهبوا إليه ابخلرب واألثر والقياس. 

 أولا: الخبر: 
 لتالية:أما اخلرب فقد استدلوا به من الوجوه ا

أخرج البيهقي يف دالئل النبوة من طريق رجل من األنصار قال: "خرجنا مع رسول   -أ
وهو على القرب يوصي احلافر: أوسع من قبل رجليه    يف جنازة، فرأيت رسول ىن    ىن  
مث    سعأو  يده  فوضع  ابلطعام،  فجاء وجيء  امرأة،  داعي  استقبله  رجع  فلما  رأسه،  قبل  من 

فقكلو  القوم  رسول ىن  وضع  آابؤان  فنظر  شاة   ا  حلم  أجد  قال:  مث  فمه،  لقمة يف  يلوك 

 

 .66ابن تيمية: السياسة الشرعية ص  (1)
 متيم روى عنه ابن املبددارك وأهددل العددراق. كددان مولددده يف مسرقنددد يناض بن مسعود كنيته أبو علي من بالفضيل بن عي (2)

وترعددرع أببيددورد ونشددق يف الكوفددة وفيهددا كتددب احلددديث مث انتقددل إىل مكددة وأقددام فيهددا جمدداوراً البيددت احلددرام مددع اجلهددد 
لوحدددة ورفددض الندداس ومددا عليدده أسددباب الدددنيا إىل أن الشديد والورع الدائم واخلوف الددوافر والبكدداء الكثددري والتخلددي اب

 .7/315هد. أنظر ابن حبان: الثقات  187تويف فيها سنة 
 .116 – 2/115حياء علوم الدين  إالغزايل:   (3)
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أخذت بغري إذن أهلها، فقرسلت املرأة: اي رسول ىن إ  أرسلت إىل البقيع ُتشرتى يل شاة 
فلم توجد، فقرسلت إىل جار يل قد اشرتى شاة أن أرسل هبا إيلَّ بثمنها فلم يوجد، فقرسلت 

 .(1) أطعميه األسارى" ا، فقال رسول ىن إىل امرأته فقرسلت إيلَّ هب
الرسول   أمر    -عليه الصالة والسالم–احلديث إسناده جيد ووجه الداللة فيه ظاهرة أن 

–ألهنا مل تكن مملوكة لذاحبها حيث مل أيكل    حم الشاة املصلية اليت قدمت إليهابلتصدق بل
ة أخذه بغري إذن مالكه، وهلذا مل من حلم هذه الشاة ال حلرمته بذاته ولكن حلرم  -عليه السالم

حيرمه على اآلخرين وإمنا طلب إطعامه لألسرى من قبيل الصدقة به نيابة عن صاحبه الذي 
ابتالفه وعدم   -عليه السالم–أخذ منه بغري إذنه، ولو كان التصدق به حمرماً أو ال جيوز ألمر  
املعروف صاحبه هو التحلل منه إطعامه أحداً من اخللق، لكن ملا كان مصري املال احلرام غري  

ابلصدقة أمر عليه السالم إبطعامه األسرى، فدل ذلك على جواز التصدق ابملال احلرام عن 
 صاحبه.
الصديق    -ب بكر  أب  قوله   خماطرة  نزل  عندما  وذلك  مكة  لبعض كفار  ومراهنته 
 (.3-1: )الروم َلِبِهْم َسيَاْغِلبحونَ اَّل  حِلَبِ  الرُّومح ِف َتْدىَن اأَلْرِض َوهحم مِ ن بَاْعِد  َ تعاىل: 

فخاطرهم أبو بكر على ذلك، فلما حقق ىن صدقه وغلبت الروم فارس وكسب أبو بكر  
وفرح املؤمنون    (هذا سح  فتصدق به)الرهان، وكان مائة من اإلبل. قال له عليه السالم:  

 .(2)يف املخاطرة مع الكفاربنصر ىن وكان قد نزل حترمي القمار بعد إذن رسول ىن ألب بكر 
والسالم–فقوله   الصالة  به):  -عليه  فتصدق  سح   احلرام    (هذا  املال  أن  على  يدل 

يتصدق به وليس هناك ما مينع من التصدق به، إذ لو كان هناك ما مينع من التصدق ابملال 
الرسول   أمر  ملا  أزال    احلرام  بذلك  فقمره  يتصدق مبا ربح من مال حرام  أن  كل أاب بكر 

 شبهة ميكن أن متنع من التصدق ابملال احلرام. 

 

 .9/180وانظر سنن أب داود بشرح عون املعبود   6/310البيهقي: دالئل النبوة   (1)
، 17 – 20/16ن جريددر الطددربي: جددامع البيددان عددن أتويددل أي القددرآن ، ابدد 14/3القددرطىب: اجلددامع ألحكددام القددرآن  (2)

، أبددددو عبددددد ىن احلددددداكم: املسددددتدرك علدددددى 12/66الرتمددددذي: صددددحيح سدددددنن الرتمددددذي بشددددرح ابدددددن العددددرب املدددددالكي 
 .2/410الصحيحني  
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 ثانياا: األثر: 

روي عن ابن مسعود: أنه اشرتى جارية فلم يظفر مبالكها لينقده الثمن وحبث عنه فلم 
 . (1)األجر يل"فجيده فتصدق ابلثمن وقال: "اللهم هذا عنه إن رضي وإال 
أرض الروم، فغل رجل مائة  ثعمي  ذكر صاحب التمهيد قال: "غزا مالك بن عبد ىن اجل 

دينار فقتى هبا معاوية بن أب سفيان فقىب أن يقبلها وقال: قد نفر اجليش وتفرق، فخرج فلقي 
عبادة بن الصامت فذكر ذلك له، فقال: ارجع إليه فقل له خذ مخسها أنت مث تصدق أنت 

أان أفتيتك هبذا كان ابلبقية، فان ىن عامل هبم مجيعاً. فقتى معاوية فقخربه، فقال: ألن كنت  
 . (2)أحب إيل من كذا وكذا"

بطريق حرام  املكتسب  املال  أن  تدل مبنطوقها على  والتابعني  الصحابة  اآلاثر عن  فهذه 
 سبيله التحلل منه بعد البحث عن صاحبه وعدم معرفته ابلتصدق به على الفقراء واملساكني.

 ثالثاا: القياس:
املور  املال  يعو القياس على  مل  الذي  فماله  إف  لم وارثهث  معلوم  له  ن من مات وال وارث 

بعيدة  له عصبة  يكون  أن  اخللق  غالب  أنه البد يف  مع  العامة  املسلمني  يصرف يف مصاحل 
، فيقاس عليه املال (3)ترج معرفته جعل كاملعدوم  املال، ولكن ملا كان جمهوالً ومل  تستحق هذا

ل كاملالك املعدوم، فيذهب هذا املال إىل احلرام الذي مل يعرف له مالك ويكون املالك اجملهو 
املال  مرياث  مبحث  يف  ابلتفصيل  ذلك  أوضحنا  واملساكني، كما  الفقراء  من  املستحقني 

 . (4) احلرام

 القول الراجح:
وال شك أن ما ذهب إليه اجلمهور أرجح مما ذهب إليه صاحب القول ابإلتالف، فان  

عطائه إىل الفقراء واملساكني أو إىل بيت املال القول ابلتحلل من املال احلرام والتخلص منه إب
 

 .6/188البيهقي: السنن الكربى  (1)
 .2/25ابن عبد الرب: التمهيد   (2)
 .28/594وى ابن تيمية: جمموع الفتا (3)
 املرجع السابق. (4)
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يف حال وجوده أسلم من القول إبتالف هذا املال أو حرقه أو إلقائه يف البحر أو بني احلجارة  
 لألسباب التالية:

من   -أ البحر  يف  إلقائه  أو  حرقه  أو  إبتالفه  منه  والتخلص  املال  هذا  من  التحلل  فإن 
إن للا حرم  )بقوله:    عة املال اليت هنى عنها الرسول  السعي ابلفساد يف األرض ومن إضا

وإضاعة  السؤاو  وكثرة  وقاو  قيل  لكم  وكره  وهات  ومنع  البنات  ووتد  األمهات  عقوق 
والقتل   (1)(املاو االختيار،  وجه  على  التصرف  يف  به  املنتفع  املال  "ألن  عابدين:  ابن  يقول 

 يف كل شيء مبا يصلح له، وال جيوز إهالك  واإلهالك ليس ابنتفاع، وألن االنتفاع ابملال يعترب
 .(2)شيء من املال بال انتفاع أصالً كقتل الدابة بال سبب موجب"

وليس التحلل من املال احلرام إبتالفه يكون من الورع، بل هو كما قال شيخ اإلسالم:  
تركه يف "إمنا حيكى ذلك عن بعض الغالطني من املتورعة أنه ألقى شيئاً من ماله يف البحر أو  

 .(3) الرب، فهؤالء جند منهم حسن القصد وصدق الورع ال صواب العمل"
واضحة    -ب خمالفة  فيه  احلجارة  بني  إلقاءه  أو  حرقه  أو  احلرام  املال  إتالف  أن  كما 

للنصوص النبوية اليت أمرت ابلتصدق ابملال احلرام خباصة حديث الشاة اليت ُأخذت بغري إذن  
 مالكها.
املال احلرام أو إلقاؤه بني احلجارة هو الوسيلة الشرعية للتحلل منه ولو كان إتالف    -جد

البلوى به وكثرة وقوعه بني   والتخلص من إمثه جلاء النص صرحياً وواضحاً هبذا الشقن لعموم 
 الناس. 
سلم قد يساوي اليوم عشرات أضف إىل ذلك أن املال احلرام الذي قد يقع يف يد امل  -د
 يعد املال احلرام مقصوراً على درهم أو درمهني، فرابح ورقة اليانصيب من الداننري إذ مل  فاآلال

ال يربح ديناراً أو اثنني بل يربح املئات واأللوف من هذه الداننري، فهل يعقل يف ميزان الشرع  
اليانصيب أن يذهب وحيرقها ليتخلص   العقل أن يقال حلائز عشرة آالف دينار من  ومنطق 

ا؟ أم أن املنطق السليم يقضي أبن يقوم هذا املسلم ابلتخلص منها  من إمثها ويتحلل من وزره

 

 (.2408حديث رقم ) 5/83البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري   (1)
 .4/535ابن عابدين: حاشية رد احملتار على الدر املختار   (2)
 .596-28/594ابن تيمية: جمموع الفتاوى  (3)
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بدفعها إىل الفقراء واجلياع واملعوزين يسدون هبا شيئاً من حاجتهم اليت ال جيدون ما يسدوهنا 
 هبا؟

أما قول الفضيل بن عياض "ال نرضى لغريان ما ال نرضاه ألنفسنا" فهو صحيح لكن   -هد
حرام الستغنائه عنه مبلك املال احلالل بينما هو للفقري حالل ألن املال احلرام على من بيده  

دليل الشرع أحله له أواًل، وألنه حمتاج إىل هذا املال اثنياً، فإن املصلحة إذا اقتضت التحليل 
 .(1)وجب التحليل، فإذا حل هذا املال ابملصلحة فهو حالل آلخذه الفقري

 لية واإلفتاء السؤال التالي:وقد ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العم 
شخص عاش يكسب من حرام مدرساً للموسيقى وعازفاً للموسيقى يف املالهي واملراقص  
مث اتب واعتزل ذلك احلرام وجلق إىل ىن، فهل من شرط توبته أن يتخلى عن ذلك املال الذي 

 مجعه من هذا الطريق؟
رتكها ابلكلية؟ وهل خيتلف مث هو يسقل: كيف يتصرف يف تلك األموال مع استعداده ل

 األمر إذا كان مستعداً أو غري مستعد للتنازل عن املال ومكتفياً من غريه أم غري مكتف؟
 فأجابت اللجنة بما يلي: 

من كفره ومن هذا  توبة نصوحاً  احلرام مث اتب  ما ذكر من  وقت كسبه  "إذا كان كافراً 
مم التخلص  عليه  جيب  ومل  عليه  ىن  اتب  احلرام  قبل  الكسب  احلرام  الكسب  من  مضى  ا 

إسالمه، وإن كان غري كافر وقت أن كسب هذا املال احلرام ولكنه فاسق هبذا الكسب احلرام 
مث اتب، فمن شرط قبول توبته التخلص من هذا املال احلرام إبنفاقه يف وجوه الرب، ألن ذلك 

 .(2) دليل صدقه يف توبته وإخالصه فيها"
إلسالم ابن تيمية عندما سئل عن امرأة كانت مغنية وقد وهذا شبيه مبا أجاب به شيخ ا

اكتسبت من الغناء ماالً كثرياً مث اتبت وحجت إىل بيت ىن تعاىل وهي حمافظة على طاعة ىن 
 تعاىل، فهل املال الذي اكتسبته ابلغناء من حلي وغريه إذا أكلت وتصدقت منه تؤجر عليه؟

ن عني أو منفعة حمرمة كمهر البغي ومثن اخلمر  فكان جوابه أن املال املكتسب إن كان م
فال يُقضى به قبل قبضه، فإن قبضه مل حيكم برده إىل ابذله لكن يصرف يف مصاحل املسلمني 

 

 .2/212الغزايل: إحياء علوم الدين   (1)
 هد.14/10/1404اتريخ  7631لعلمية واإلفتاء. فتوى رقم اللجنة الدائمة للبحوث ا (2)
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العامة، فإن اتبت البغي واتب اخلمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف هلم من هذا املال مبقدار 
فهذا ال يقبله ىن تعاىل ألنه ال يقبل   حاجتهم ... فإن تصدقوا به كما يتصدق املالك مبلكه

 . (1) إال طيباً 
 

 

 .248 – 247ابن تيمية: اقتضاء الصراط املستقيم ص  (1)
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 املبحث الثالث
 التحلل من الربح الناشئ عن استثمار املال احلرام

 
اختلف الفقهاء يف مصري األرابح اليت تنشق عن استثمار املال املقخوذ بغري إذن مالكه إذا  

املال، وسبب اختالفهم مر  يتحلل من هذا  ده إىل اختالفهم يف حتديد اتب اآلخذ وأراد أن 
األصل الذي يتبع له هذا الربح، فهل الربح الناشئ عن استثمار املال تبع لرأس املال؟ أم أنه 

 يتبع اجلهد املبذول والعمل الذي كان سبباً يف وجوده؟
فرأس املال بال جهد يبذل يف حتريكه وتشغيله ال ينشق عنه ربح، وكذلك اجلهد املبذول 

 ينشق عنه ربح، فالبد من التقاء رأس املال مع اجلهد حىت ينشق الربح.  بال رأس مال ال

 أواًل: اختالف الفقهاء يف هذه املسألة:
 اختلف الفقهاء يف هذه املسقلة على ثالثة أقوال على النحو التايل:

 القول األول: 
ذهب وهو قول اإلمام أب حنيفة وحممد بن احلسن والشافعي يف القدمي وأمحد يف ظاهر امل

وابن حزم الظاهري والشوكا : أن الربح يتبع رأس املال وال يتبع اجلهد املبذول إذا كان املال 
قد أ خذ بغري إذن مالكه، وأن عوائد املال املقخوذ من صاحبه بال سبب مشروع إذا ت توظيفه  

ا إن  واستثماره يف مشروع ما، تكون لرب املال إذا كان معلوماً وليس آلخذها منها شيء، أم
 . (1)كان جمهوالً فإنه يتصدق به عنه

بقوله:  احلرام  املال  عن  تنشق  اليت  األرابح  يف  احلكم  احلنفية  من  جنيم  ابن  بني  فقد 
املغصوب  يف  ربح  إذا  يطيب، كما  ال  الربح  فإن  امللك  لعدم  إن كان  اخلبث  أن  "واحلاصل 

 

، النددووي: 7/337، املدداوردي: احلدداوي  2/459، دامددادا:جممع األهنددر  3/338املرغنا : اهلداية شرح بدايددة املبتدددي   (1)
، البهدددويت:  6/208نصددداف يف معرفدددة الدددراجح مدددن اخلدددالف ، املدددرداوي: اإل4/211روضدددة الطدددالبني وعمددددة املفتدددني 

 .3/352، الشوكا : السيل اجلرار  8/135، ابن حزم: احمللى  4/113كشاف القناع 
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مللك طاب فيما ال يتعني ال واألمانة )الوديعة( وال فرق بني املتعني وغريه، وإن كان لفساد ا
 .(1) فيما يتعني"

يعىن إذا اجتر بعني  –  وعند احلنابلة جاء يف اإلنصاف: "وإن اجتر ابلدراهم فالربح ملالكها
وهذا هو الصحيح من املذهب ونص    فاملال ورحبه ملالكها  -املال أو بثمن األعيان املغصوبة 

 .(2)عليه ونقله اجلماعة وعليه األصحاب"
كا : أن الربح الناتج عن املال احلرام يكون التحلل منه برده إىل مالك األصل وأورد الشو 

سواء كانت عيناً أو نقداً،    -أي األموال املغصوبة–فقال: "فالواجب على الغاصب إرجاعها  
العارفني  الشريعة  علماء  املقالة يف صدور  هذه  أهون  فما  يتعني  ال  النقد  أبن  االعتالل  وأما 

له ما شراه  بقواعدها، فإن ه ذا ليس إال جمرد رأي ليس عليه إاثرة من علم ... وال يطيب 
له، ومل أيذن الشرع بذلك وال سوغه، وهكذا ال يطيب له   ابلعني أو بثمنها وال يصري ملكاً 
ملا  عمالً  البحث  هذا  مثل  يف  يقال  أن  ينبغي  هكذا  ملالكه.  إرجاعه  عليه  بل جيب  الربح، 

 . (3) تقتضيه القواعد الشرعية"

 القول الثاني:
وهو قول اإلمام مالك واإلمام الشافعي يف مذهبه اجلديد وأب يوسف وزفر من احلنفية أن  
الربح تبع للجهد املبذول ال لرأس املال، ومن مثَّ يكون الربح الناشئ عن استثمار املال احلرام 

 . (4)مملوكاً لآلخذ وليس لرب املال
اغتل ابن رشد: أن ما  املالكية ذكر  بتصريفه وحتويل عينه كالداننري    فعند  من املغصوب 

 .(5)يغتصبها الغاصب فيتجر هبا فريبح، فالغلة له قوالً واحداً يف املذهب
عرضاً  املغصوب  ابملال  اشرتى  إذا  الغاصب  أن  والنووي:  املاوردي  ذكر  الشافعية  وعند 

ملال أو بغري عينه،  واستفاد منه رحباً مل خيل عقد ابتياعه من أن يكون الشراء قد وقع بعني ا
 

 .176ابن جنيم: األشباه والنظائر ص  (1)
 .6/208املرداوي: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  (2)
 .3/356الشوكا : السيل اجلرار   (3)
، السدددمرقندي: 4/211، الندددووي: روضدددة الطدددالبني 7/337، املدددارودي: احلددداوي 2/241د: بدايدددة اجملتهدددد ابدددن رشددد  (4)

 .3/113حتفة الفقهاء 
 .2/241ابن رشد: بداية اجملتهد   (5)
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الشراء  بطالن  ومع  ابطل،  املغصوب  على  العقد  ألن  ابطل،  فالشراء  املال  بعني  فإن كان 
فالشراء  املال املغصوب،  الغاصب والثمن مدفوع من  الشراء يف ذمة  الربح، وإن كان  يفوت 
الربح  أن  اجلديد  قوله يف  وهو  الثا   قوالن:  مستحقه  ويف  الذمة،  يف  الثمن  لثبوت   صحيح 

 . (1)للغاصب دون املغصوب منه"

 القول الثالث:
مال  رأس  احلرام  املال  آلخذ  إذا كان  أنه  العلم:  أهل  بعض  عن  احملاسيب  احلارث  نقل 
حالل خلط معه ما أخذه من مال حرام واجتر يف املالني وربح، مث أراد أن يتحلل من املال 

 ل واحد نصيبه مبقدار رأس املال.احلرام، فإنه يتقاسم الربح الناشئ عن خلط املالني فيقخذ ك

 

 .4/211، النووي: روضة الطالبني  7/337املارودي: احلاوي   (1)
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 ثانيًا: أدلة كل فريق:

 أدلة القول األول: 
 استدو تصحاب القوو األوو ابألدلة التالية: 

إن    أخرج أهل السنن عن عروة بن الزبري قال: قال رجل من أصحاب رسول ىن    -أ
 ، فقضى يف أرض غرس أحدمها فيها خنالً واألرض لآلخر  رجلني اختصما إىل رسول ىن  

ليس لعرق ظاَّل  )ابألرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن خيرج خنله، وقال:    رسول ىن  
 . (1)(حق

له فيما   فالزارع يف أرض غريه ظامل، ألنه متعٍد لتصرفه يف ارض غريه بغري إذنه فال حق 
 فعل، فيقاس عليه من استثمر مال غريه بغري إذنه فربح، فإن هذا الربح ال حق له فيه، بل

 جيب أن يرد إىل صاحب املال مع أصل املال.
أعطاه ديناراً يشرتي له به أضحية أو قال    عن عروة بن جعد البارقي أن النيب    -ب

له   فدعا  ودينار،  بشاة  وأتى  بدينار  إحدامها  فباع  اثنتني،  له  فاشرتى  الصالة  –شاة،  عليه 
 .(2)ابلربكة يف بيعه، فكان لو اشرتى تراابً لربح فيه -والسالم

والسالم–فالرسول   الصالة  وإمنا   -عليه  إليه،  دفعه  الذي  ابملال  يتاجر  أن  مل أيمر عروة 
للجهد  وليس  املال  لرأس  اتبعاً  الربح  هذا  وربح كان  عروة  اتجر  فلما  فقط،  ابلشراء  أمره 

الرسول   يتبع اجلهد ملا دفعه عروة إىل  الربح  وملا   -عليه الصالة والسالم–املبذول، ولو كان 
مما يدل على أن عروة كان متربعاً مبا فعل، فما نشق عن   -عليه الصالة والسالم–منه  أخذه  

 فعله من ربح ال يكون له بل هو من حظ املالك..
ما  -جد الدالة على حترمي أكل  النصوص  بعموم  ابن حزم  الغري بغري حق من    لواستدل 

َنكحم ابِ مثل قوله تعاىل:   أَتْكحلحوْا َتْمَواَلكحم بَاياْ ْلَباِطِل َوتحْدلحوْا هِبَا ِإىَل احْلحكَّاِم لَِتْسكحلحوْا َفرِيقاا َوالَ 
تَاْعَلمحونَ  َوتَ تحْم  اِبإِلمثِْ  النَّاِس  َتْمَواِو  :    مِ ْن  الصالة والسالم –وقوله    (188)البقرة  : -عليه 

 

ال أبددو عيسددى: هددذا حددديث حسددن غريددب ... قدد  6/146الرتمددذي: صددحيح الرتمددذي بشددرح ابددن العددرب املددالكي  (1)
 .6/142والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وانظر البيهقي: السنن الكربى  

 .6/731البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري   (2)
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من عمل ):  -عليه الصالة والسالم–وكذلك قوله    (1) (إن دماءكم وتموالكم عليكم حرام)
 .(2) ( ليس عليه تمران فهو رد عمالا 

له إبتفاٍق من   املرء فهو  تولد من مال  النصوص: "فكل ما  هبذه  ابن حزم مستدالً  قال 
قلنا فقد أابح أكل املال ابلباطل وأابح املال احلرام وخالف  خصومنا معنا، فمن خالف ما 

 . (3) القرآن والسنن بال دليل اصاًل"

 أدلة القول الثاني: 
 لثاين، فقد استدلوا ابألدلة التالية: تما تصحاب القوو ا

روى أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عائشة أن رجالً ابتاع   -أ
فققام عنده ما شاء ىن أن يقيم، مث وجد به عيباً فخاصم املشرتي البائع إىل النيب    عبداً 

 فرده  
ا راج  )  :-عليه الصالة والسالم–فقال    عليه، فقال البائع: اي رسول ىن قد استعمل غالمي.

 .(4) (ابلضمان
واخلراج هو غلة العبد يشرتيه الرجل فيستعمله زماانً مث يعثر فيه على عيب دلسه البائع 

 . (5)فريده وأيخذ مجيع الثمن ويفوز بغلته كلها ألنه كان يف ضمانه ولو هلك هلك يف ماله
ألن يده عليه يد غصب، فإذا حصل عن هذا وآخذ املال احلرام يكون ضامناً هلذا املال،  

املال ربح كان هذا الربح ملن هو يف يده مقابل حتمله ضمانه يف حال ذهابه وهالكه، فمن 
 ينال نفع شيء يلزمه أن يتحمل هالكه.

 القول الراجح:
أما القول الثالث فدليله واضح يقوم على توزيع الربح بني صاحب املال وبني آخذه على  

الربح ينشق من رأس املال واجلهد معاً، فيصيب رب املال من الربح مبقدار رأس ماله اعتبار أن  
 

 .10/10البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري:  (1)
 .13/329البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري   (2)
 .8/135  ىابن حزم: احملل (3)
 .2/22قال أبو عيس: هذا حديث حسن صحيح، ابن ماجة: سنن ابن ماجة  3/582الرتمذي: سنن الرتمذي   (4)
 .175ابن جنيم: األشباه والنظائر ص  (5)
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وما تبقَّى يكون من حظ اجلهد املبذول، ومبا أن اآلخذ هو الذي بذل هذا اجلهد، فإن هذا 
 املال يكون من حظه. 

يف  متعارضني  حديثني  إىل  يستندان  أهنما  والثا   األول  القولني  على  يالحظ  والذي 
 . (ليس لعرق ظاَّل حق)وحديث  (ا راج ابلضمان)اهر ومها حديث: الظ

جاء على سبب خاص، وهو يف غالم قيم فيه بعيب، فهو    (ا راج ابلضمان)فحديث  
يف واقعة خاصة لكنه جاء بصيغة العموم، فإذا ورد النص العام على سبب خاص هل يقصر 

 على سببه أم حيمل على عمومه؟ 
على سببه قال إمنا جتب الغلة أو الربح آلخذ املال إن كان  فمن قصر حكم هذا احلديث  

أما ما أخذه من مال بغري شبهة فال جيوز له أخذ رحبه إذا استغله، ألنه  قد أخذه بشبهة، 
ظامل يف أخذه مال غريه بغري وجه حق، وليس لعرق ظامل حق، فعمم حكم هذا احلديث يف 

ل خاصاً ملن كان عنده شبهة، أي أن الضمان  األصل والربح الناشئ عنه واعترب احلديث األو 
الناشئ يف    ال جيب إال فيمن كان الربح  فله  أخذه شبهة، وما دام أن الضمان واجب عليه 

 مقابل ثبوت الضمان، فيكون احلديث من قبيل العام الذي أريد به اخلصوص. 
 أريد به واعتربه عاماً   (ا راج ابلضمان)وأما من عكس األمر فعمم قوله عليه السالم:  

قوله   أن  عليه، ورأى  الذي خرج  السبب  به عند  الصالة والسالم–العموم مل يقف  : -عليه 
الغلة وإمنا يرد أصل   ( ليس لعرق ظاَّل حق) خاص يف أصل املال دون غلته ورحبه، فال يرد 

 . (1)املال
القائلون بوجوب رد املال وم إليه  ا  فإذا أردان أن نرجح بني هذه األقوال، فإن ما ذهب 
نتج عنه من ربح واستثمار إىل مالكه هو الراجح، فكل ما ينتج عن املال ملك لصاحبه، ألنه  

 اتبع له ومتولد عنه ومناء له، فيجب رده مع رد أصله. 
فإن كان املقخوذ ذا منفعة فإن على اآلخذ رد أجرة املثل مع األصل إذا كان مما يؤجر  

 ب عليه تعويضها.ألنه هو الذي فوت منفعة املال على صاحبه فيج

 

 .2/241ابن رشد بداية اجملتهد   (1)
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مبا   مالكه  إىل  املاو ورِبه  عائد  رد  بعدم  القائلون  به  استدو  ما  عن  اإلجابة  وَيكن 
 يلي: 
 فغري مسلَّم من وجوه عديدة:  (ا راج ابلضمان)أما االستدالل ابحلديث  -1

إىل هذا    -أ للظامل ركوانً  املقخوذ ظلماً  املال  فوائد  الشوكا  ممن جيعل  تعجب  فقد 
فهو املغصوبة    احلديث،  العني  "فوائد  ذلك:  رد يقول يف  فكما جيب  هلا  اتبعة 
املغصوبة   إليه، ومن خالف يف هذا،  العني  فوائدها  ردُّ  املالك كذلك جيب  إىل 

حبديث   االستدالل  وأما  دراية،  وال  رواية  بيده  ابلضمان)فليس  فال    (ا راج 
املغصوبة هبا؟ خيفاك أنه وارد يف مقبوضة إبذن الشرع، فكيف يصح إحلاق العني  

ومعلوم أن الغاصب ضامن على كل حال فكيف يستحق عوضاً وهو اخلراج يف 
 مقابله ضمانه؟

الفوائد   بني  فرق  وال   ... موضعه  غري  يف  الدليل  وضع  من  فهذا  وابجلملة 
األصلية والفرعية بل الكل غصب يف يد الغاصب حىت يرده إىل مالك العني الىت 

هما مل ينب إال على جمرد اخليال ... فيا هلل العجب هو مناء هلا، ودعوى الفرق بين
 . (1) من مثل هذه املقاالت اليت ميجها السمع ويردها العقل والشرع"

ليست ظاهرة ملا ذهبوا إليه الشتماله   (ا راج ابلضمان)كما أن داللة احلديث    -ب
يقتصر  أن  السنن  معامل  يف  اخلطاب  اإلمام  نصح  لذلك  واإلهبام،  العموم  على 

تعميم  ا وعدم  فيه  ورد  الذي  املوضع  على  به  قاعدة  الستدالل  وجعله  حكمه 
: "احلديث إمنا جاء يف البيع، وهو عقد يكون بني املتعاقدين مطردة حيث يقول

ابلرتاضي، وليس الغصب بعقد عن تراض من املتعاقدين وإمنا هو عدوان، وأصله  
  (ا راج ابلضمان)  وفروعه سواء يف وجوب الرد، ولفظ احلديث مبهم ألن قوله

حيتمل أن يكون املعىن أن ضمان اخلراج بضمان األصل ... واقتضاء العموم من 
اللفظ املبهم ليس ابلبني اجلواز، واحلديث يف نفسه ليس ابلقوي، إال أن أكثر 

 . (2) العلماء قد استعملوه يف البيوع، فاألحوط أن يتوقف عنه فيما سواه"
 

 .3/352الشوكا : السيل اجلرار   (1)
 .127-3/126اخلطاب: معامل السنن   (2)
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احلديث كذلك اإلمام ابن حزم الظاهري  وممن مل ير صحة االحتجاج هبذا  
ووصف اآلراء القائلة: أبن ربح املال احلرام لآلخذ أبهنا آراء فاسدة متخاذلة مث  
بن  خملد  به  الذي  يصح  ال  الذي  احلديث  هي  إمنا  مجيعهم  "وحجة  قال: 

مث صح ملا كان هلم   (ا راج ابلضمان)أن    (2) ومسلم بن خالد الزجني  (1)خفاف
رده فكان فإمنا جاء فيمن اشرتى عبداً فاستغله مث وجد به عيباً  فيه حجة، ألنه  

حنن، ألنه قد ملكه ملكاً صحيحاً فاستغل ماله ال مال   لقو لخراجه له، وهكذا  
غريه ومن الباطل أن يقاس احلرام على احلالل، أو أن حيكم للباطل حبكم احلق 

والتعدي حلدود ىن اجلور  فهذا  يظلم،  مل  من  فإمنا   وللظامل حبكم   ... عز وجل 
بقي الكالم بيننا وبني من رأى الغلة والولد للغاصب وللمستحق عليه ابلضمان  
فقط، فإن الرواية صحت من طريق أب داود عن عمرو بن نفيل عن رسول ىن 

    :قال حق)أنه  ظاَّل  لعرق  وليس  له  فهي  ميتة  ترضاا  تحيا  فنسقهلم   (من 
ظامل هو أم ال؟ فإن قالوا: ال، خالفوا عمن صار إليه مال أحد بغري حق: أعرق  

على  يردوا  ال  أن  ولزمهم  اإلسالم،  أهل  وقول  قوهلم  وتركوا  والسنن  القرآن 
املستحق شيئاً ألنه ليس بيد املستحق وال بيد الغاصب والظامل بعرق ظامل، وإذا 

َفَماَذا بَاْعَد مل يكن عرق ظامل فهو عرق حق إذ ال واسطة بينهما قال تعاىل:  
وهم ال يقولون هبذا، وإن قالوا بل بعرق ظامل هو بيده لزمهم   قِ  ِإالَّ الضَّاَلوح احلَْ 

 .(3) أن ال حق له يف شيء مما سرى فيه ذلك العرق، وهذا يف غاية الوضوح"

 

هو خملد بن ُخفاف الغفاري ألبيه وجده صحبة روى عددن عددروة عددن عائشددة حددديث اخلددراج ابلضددمان وعندده ابددن أب  (1)
ذئب، قال أبو حات: "مل يددرد عندده غددريه ولدديس هددذا إسددناد تقددوم مبثلدده احلجددة" وذكددره أبددن حبددان يف الثقددات. قددال ابددن 

عيدداض عددن خملددد وقددال البخدداري فيدده نظددر، ويف مسدداع  حجر: "وقد روى حديثه املذكور اهليثم بددن مجيددل عددن يزيددد بددن
 .68-10/67ابن أب ذئب منه عندي نظر" ابن حجر: هتذيب التهذيب  

ونقفدددل اخلطددداب يف معدددامل السدددنن عدددن البخددداري قولددده: "هدددذا حدددديث منكدددر وال أعدددرف ملخلدددد بدددن خفددداف غدددري هدددذا 
ن عددروة عددن أبيدده عددن عائشددة، فقددال: إمنددا لدده: فقددد روي هددذا عددن هشددام بدد  تاحلديث، قال أبو عيسى الرتمذي: فقلدد 

 .3/127رواه مسلم بن خالد الزجني وهو ذاهب احلديث". أنظر اخلطاب معامل السنن  
وهو مسلم بن خالد الزجني قال عنه ابن املديين ليس بشيء وقددال البخدداري منكددر احلددديث يكتددب حديثدده وال حيددتج  (2)

 .10/117ن حجر هتذيب التهذيب  به يعرف وينكر، وكان كثري الغلط يف حديثه. اب
 .8/136ابن حزم: احمللى   (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-136- 

املال   -2 املبذول من آخذ  الربح: حصل بسبب اجلهد والعمل  به من أن  استدلوا  وما 
ا اجلهد له ... فيجاب عنه أن حق املالك ال فينبغي أن يكون املال الناشئ عن هذ

صله  أ حقه ابق على  أن  يزول عن ماله، وال ينقطع هذا احلق أبخذه منه، وما دام  
فكل زايدة تنشق عن هذا امللك تكون للمالك، وليس ألحد أن يدعي ملكية هذه  
يته الزايدة، ألن الربح تبع لرأس املال، وليس آلخذ هذا املال بغري حق أن يدعي ملك

هو   التصرف  يبيح  فالذي  الزايدة،  حصلت  وجبهده  تصرف  الذي  هو  أنه  حبجة 
امللك، واآلخذ بغري حق تصرف فيما ال ميلك أي فيما ال يباح له أن يتصرف فيه،  

التصرف   يبيح  ال  والتعدي  متعد  فإن ففهو  مثَّ  ومن  أوىل،  من ابب  ملكاً  يثبت  ال 
ر هذا املال وتشغيله ينبغي أن ال يكافق  اجلهد الذي بذله آخذ املال احلرام يف استثما

أيخذ مال غريه ويستثمره وينتفع أن  عليه حىت ال يكون الباب مفتوحاً أمام كل أحد  
بفوائده حبجة أنه أنفق جهداً يف حتصيل هذا العائد، فاجلهد الذي يكافق عليه هو  

ن فيه فصاحبه اجلهد املقذون فيه إما من الشرع وإما من املالك، أما اجلهد غري املقذو 
 متربع به واملتربع ال أجر له.
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 املبحث الرابع
 مصرف املال احلرام بعد التحلل منه

 
التحلل  الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة على وجوب  اتفاق مجهور  ومع 
االتفاق قد ظهر   من عدم  فإن شيئاً  إبقائه يف حوزة آخذه،  احلرام، ووجوب عدم  املال  من 

بعض أهل العلم فيمن يكون مصرفاً هلذا املال هل هم الفقراء واحملتاجون حصراً وقصراً   عند
 حبيث ال جيوز اإلعطاء إىل غريهم؟ 

أم أن املستحق هلذا املال هو بيت مال املسلمني على اعتبار أن املصاحل العامة للمسلمني  
 تصلح ألن تكون مصرفاً هلذا املال؟ -اليت ميثلها بيت املال–

الذي  فقب احلرام  املال  أن  إىل:  يذهب  احلنفية  من  يوسف  إىل  يو  ابلرد  منه  التحلل  كون 
مالكه كاملال املقخوذ سرقة أو غصباً أو املال الذي وجد مع اللصوص أنه ال يتصدق به، بل 
له   يظهر  مل  فإن  إليه،  فيدفع  صاحبه  يظهر  حىت  أمانة  فيه  ليكون  املال  بيت  إىل  يذهب 

املال، وكذلك كل مال وجد مع اللصوص والسراق مما ليس له    صاحب صار من أموال بيت
 . (1)طالب وال مدع يصري من أموال بيت املال

علما  بني  املذهب إىل وجود خالف  املؤلفات يف  بعض أصحاب  أشار  املالكية   ء وعند 
 املذهب فيمن ميلك املال احلرام بعد التحلل منه.

ام هم الفقراء واملساكني وليس بيت حيث يرى بعض فقهاء املذهب أن مصرف املال احلر 
ينفق يف املصاحل العامة ومن مث ال جيوز ملن  مال املسلمني، أي أن املال احلرام ال يكون فيئاً 
بيده مال حرام أن يدفعه إىل بيت مال املسلمني، بل الواجب عليه أن يدفعه إىل مستحقيه  

 . (3()2)دقاتمن الفقراء واملساكني ممن ذكرهم ىن عز وجل يف آية الص

 

 .185-183القاضي: اخلراج ص يوسف  أبو  (1)
اِب يقصددد بددذلك قولدده تعدداىل:  (2) وهبححْم َوِف الر ِقااَ ِة قاحلااح ا َواْلمحَؤلَّفااَ هااَ اِمِلنَي َعَلياْ اِكنِي َواْلعااَ َراء َواْلَمسااَ َدقَاتح ِلْلفحقااَ ا الصااَّ ِإ ااََّ

 (.60)التوبة :  نَي َوِف َسِبيِل اّللِ  َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضةا مِ َن اّللِ  َواّلل ح َعِليٌم َحِكيمٌ َواْلَغارِمِ 
 .106أبو القاسم بن حممد التوايت: مرجع املشكالت ص  (3)
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القول   واملساكني–وهذا  الفقراء  إىل  الدفع  عدل    -أي  إمام  يوجد  مل  إذا  مبا  مشروط 
 للمسلمني، فإن كان اإلمام العادل موجوداً تعني الدفع إليه ليقوم بصرفه يف املصارف العامة.

واملصاحل   الفيء  سبيل  سبيله  احلرام  املال  أن  املالكي:  املذهب  فقهاء  عند  الثا   والقول 
العامة وال يكون سبيله الفقراء واملساكني، وقد رجح هذا القول كثري من املتقخرين من علماء 
املتلصصني  هؤالء  مال  أن  املذهب  من  املعروف  "إن  املشكالت:  مرجع  ففي  املذهب، 
يصرف   وقيل  املسلمني،  منافع  مجيع  يف  يصرف  الفيء  حكم  حكمه  الذمة  املستغرقني 

َا الصََّدقَاتح يف آية: لألصناف الثمانية املذكورين   . " (1)...  ِإ َّ
: أن األمر يف ذلك على التخيري وليس من األوىل أن يرجح جانب على  (2)ورأى الداودي

اآلخر، بل األمر فيه سيان إن أعطي إىل الفقراء واملساكني فبها ونعمت، وإن دفع املال احلرام 
 إىل بيت مال املسلمني فليس يف ذلك ما مينع منه.

الشافعية وابن حزم من الظاهرية: أن األموال اليت جيهل مالكوها إن مل حيصل اليقس    ورأى
من معرفتهم وجب إعطاؤها لإلمام ليمسكها أو مثنها إن كانت عيناً فبيعت، فإن أيس اإلمام 
من معرفة املالكني صارت هذه األموال من حق بيت مال املسلمني وملتوليه عندئذ التصرف 

 . (3)ملسلمني العامة وإعطاؤها ملستحق شيء من بيت املالفيها يف مصاحل ا
الشافعي   اإلمام  تيمية أن مذهب  ابن  العلم كاإلمام  أهل  نقل بعض  املال   لكن  يف 

احلرام الذي مل يُعرف له مالك أنه ال يتصدق به وإمنا حتفظ األموال اليت ال يُعرف أصحاهبا 
 مطلقاً وال تنفق حبال حىت يظهر أصحاهبا.

 

 .106أبو القاسم بن حممد التوايت: مرجع املشكالت ص  (1)
 بدددالد املغدددرب كدددان فقيهددداً فاضددداًل متقنددداً ألدددف الندددامي يف شدددرح املوطدددق أمحدددد بدددن نصدددر الدددداودي مدددن ائمدددة املالكيدددة يف (2)

والدددواعي يف الفقددده والنصددديحة يف شدددرح البخددداري واإليضددداح يف الدددرد علدددى القدريدددة وغدددري ذلدددك تدددويف بتلسدددمان سدددنة 
 هد.402

، ابن حددزم: احمللددى 6/45فة احملتاج هبامش حواشي الشروا  والعبادي ، ابن حجر: حت5/187الرملي: هناية احملتاج  (3)
9/135. 
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الرب يف كتابه وممن   أبو عمر بن عبد  اإلمام  الشافعي كذلك  اإلمام  الرأي عن  نقل هذا 
الصدقة  يرى  ال  أنه كان  الشافعي  اإلمام  عن  الناس  بعض  "وذكر  فيه:  جاء  التمهيد حيث 

 . (1)ابملال الذي ال يعرف صاحبه وقال كيف يتصدق مبال غريه"
ام الذي يكون مالكه جمهوالً يوقف ال  إال أن الذي يذكره الشافعية يف كتبهم: أن املال احلر 

مطلقاً ولكن إىل أن حيصل اليقس من معرفة مالكه يقيناً، فإن تيقن من يف يده مال حرام من  
عجزه عن معرفة مالكه لزمه دفع هذا املال إىل إمام املسلمني يتصرف فيه مبا يراه مناسباً إن شاء  

إن مل يعد على أصحابه أن ميلكه    ه ول   أمسكه وحبث عن صاحبه وإن شاء اقرتضه لبيت املال، 
 بيت مال املسلمني. 

مل يعرف له مالك يكون من مال املصاحل العامة ويكون التصرف فيه وفق ما    لفكل ما
تقتضيه املصلحة العامة، وجهات املصلحة ختتلف ابختالف احلاجة إىل هذا املال، فقد يرى 

ز اجليش وإعداده، وقد يرى أن املصلحة  اإلمام أن املصلحة تكون إبنفاق هذا املال يف جتهي 
 . (2)تتحقق بدفعه إىل الفقراء واحملتاجني ... فهو يدور مع املصلحة كيفما دارت

وهو ما أشار إليه اإلمام النووي: أن من بيده مال حرام إذا علم أن السلطان يصرفه يف 
املسلمني لزمه هو أن يصرفه يف مصاحل  ظاهراً  أو ظن ذلك ظناً  فإن    مصرف ابطل  العامة، 

عجز عن ذلك أو شق عليه صرفه إىل الفقراء واحملتاجني، أما إذا مل يظن صرف السلطان إايه  
وعلى   (3) يف ابطل فليعطه إايه أو إىل انئبه، ألن السلطان أعرف مبصاحل الناس وأقدر عليها

 حتديد األولوايت.
الب املال احلرام، حيث ربط  القول يف مصرف  احلنابلة اختلف  التصدق وعند  عض جواز 

ابملال احلرام إبذن احلاكم.  إال أن ابن رجب صحح عدم إذن اإلمام وعدم اعتبار بيت املال 
مصرفاً للمال احلرام معلاًل ذلك بقوله: "والصحيح اإلطالق ألن بيت املال ليس بوارث على 

م فال  صاحبه،  وجود  من  أيس  فإذا  الضائع،  املال  فيه  حيفظ  وإمنا  املشهور،  عىن املذهب 
للحفظ ومقصود الصرف يف مصلحة املالك حتصل ابلصدقة به عنه، وهو أوىل من الصرف  

 

 .2/24ابن عبد الرب: التمهيد   (1)
 .186-2/185الغزاىل: إحياء علوم الدين   (2)
 .9/429النووي: اجملموع  (3)
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إىل بيت املال ألنه رمبا صرف عن فساد بيت املال إىل غري مصرفه، وأيضاً فالفقراء مستحقون  
 .(1) من بيت املال فإذا وصل هلم هذا املال على غري يد اإلمام فقد حصل املقصود"

يفرق شيخ اإلسال الرد إىل  ومل  الفقراء واملساكني وبني  احلرام على  التصدق ابملال  م بني 
بيت املال، فإن رأى من بيده مال حرام أن يتحلل منه ابلتصدق به على الفقراء واملساكني 
جاز له ذلك، وإن رأى أن جيعله يف املصاحل العامة للمسلمني فله ذلك كذلك، فعبارة شيخ 

ت اليت  األموال  "فهذه  ما يصرف يف اإلسالم:  هي  مثالً  العلم هبم  لعدم  أهلها  إىل  ردها  عذر 
مصاحل املسلمني عند أكثر العلماء، وكذلك من كان عنده مال ال يعرف صاحبه كالغاصب 
التائب واخلائن التائب واملراب التائب وحنوهم من صار بيده مال ال ميلكه وال يعرف صاحبه،  

 .  وهذا هو الصحيح إن شاء ىن.(2) مني"فإنه يصرفه إىل ذوي احلاجات ومصاحل املسل
 وقد جاءت النصوص تؤيد هذا الرأي، فإن األموال احلرام اليت كان أيخذها الرسول  

من آخذها كان جيعلها يف بيت مال املسلمني أي يف املصاحل العامة، كاملال الذي أخذه من 
ال من حق الفقراء حصراً مل ينص على أن هذا امل  -عليه الصالة والسالم–ابن اللتبية، فإنه  

 وقصراً بل جاء فيه الرد إىل بيت مال املسلمني.
الرسول   إذن صاحبها وأمر  بغري  اليت أخذت  الشاة  األسرى،    وكذلك  تطعم إىل  أن 

 يف العادة تكون مؤنتهم من بيت مال املسلمني.واألسرى 
بيده من مال فاملؤمن كي  س فطن يقدر األنسب واألسلم فحيثما رأى املصلحة جعل ما  

ىل إ حرام فيما هو أوىل من غريه، فإن كانت املصلحة تقتضي التحلل من املال احلرام بصرفه  
الفقراء واملساكني مل يكن عليه مثة حرج إذا دفعه إليهم، وإن رأى أن املصلحة تكون ابلدفع 

ففعل جاز  إىل بيت مال املسلمني ليصرف يف املشروعات العامة اليت ينتفع هبا املسلمون عامة  
 له ذلك. 

 

 .226ابن رجب: القواعد ص  (1)
 .284-28/283ابن تيمية: جمموع الفتاوى  (2)
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 املبحث اخلامس
 التحلل من املال احلرام يف زماننا

 
بزواهلا  وزال  اخلالفة،  دولة  وزالت  اإلسالمية،  ابلشريعة  احلكم  عن  اليوم  املسلمون  ابتعد 
حاكم   وجود  وعدم  اإلسالم  دولة  وغياب  املال  بيت  غياب  ومع  املسلمني،  مال  بيت 

البد وأن يتحلل من هذا املال احلرام بدفعه إىل جهة    للمسلمني، فإن التائب من املال احلرام 
 ما حىت تُقبل توبته. 

أن   يصلح  الذي  املال  هلذا  املناسب  املصرف  عن  ابلتساؤل  التائب  املسلم  أيخذ  وهنا 
يكون اجلهة الىت تستحق أن يدفع هلا ما حبوزته من مال حرام لتتوىل إنفاقه مبا يالئم الشريعة  

لصاحبه   فيحصل  الوزر وأحكامها،  من  وخالصه  ذمته  وبراءة  توبته  قبول  وللتائب  األجر 
 واإلمث.

املال  من  يتحلل  أن  خالهلا  من  ميكن  متعددة  احتماالت  أمامه  جيد  والتقمل  وابلفكر 
 احلرام، وهذه االحتماالت هي:

أن جيعل ما يف يده من مال حرام يف مصرف الفقراء واملساكني، فيدفعه إليهم ينفقونه   -أ
 ويسدون به حاجاهتم سواء كان ما عنده من مال حرام قليالً أم كثرياً. على أنفسهم 

أن يدفع ما يف يده من مال حرام إىل جهة خريية ترعى مصلحة عامة أو مشروع    -ب
خريي كبناء مستشفى أو دار لأليتام تعىن مبصلحتهم وتقوم على شؤوهنم وما شابه ذلك من 

 ئفة معينة. مشاريع ال يكون نفعها حمصوراً بفرد أو طا
أن جيعل ما يف يده من مال حرام يف خزانة الدولة أو إحدى مؤسساهتا تنفقه يف ما   -جد

 تراه مناسباً وخيدم أفراد اجملتمع.
فلنر  املال احلرام والتحلل منه،  يتم من خالهلا تصريف  فهذه احتماالت ثالثة ميكن أن 

 قواعدها.مدى اتفاق هذه االحتماالت يف زماننا مع أحكام الشريعة و 
اآلخران،   االحتماالن  يبقى  االحتمال  هذا  سقط  فإذا  فمستبعد،  األخري  االحتمال  أما 
ومها أن جيعل املال احلرام يف الفقراء واملساكني أن يدفع إىل مجعية خريية أو هيئة إسالمية تقوم 
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هذا  يتفق  حد  أي  فإىل  عاماً،  نفعها  يكون  عامة  مشروعات  يف  إنفاقه  أو  استثماره  على 
 حتماالت مع أحكام الشريعة وقواعدها؟ اال

إمث يف   فيهما وال  االحتمالني ال ضرر  ومبادئها حيكم أبن هذه  الشريعة  لقواعد  الدارس 
ابجلزء   ويدفع  واملساكني  للفقراء  جزءاً  أبن خيصص  أو كليهما  أحدمها  إىل  احلرام  املال  دفع 

ابقاً بناء على ما أورده شيخ  املتبقي إىل هيئة أو مؤسسة خريية، وهذا يتفق مع ما رجحناه س
 اإلسالم والداودي من املالكية.
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