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اجلهلاوأثرهايفااملكاسبااحملرمة ا
»«دراسة فقهية مقارنة
 املاجستري, الليساين, أول الذكر جيَّلين:إعداد
ملخص ا
إن موضوع املعامَّلت املالية موضوع مهم حيث يس حاجة املسلم اليومية
 والناظر, والناُ قد حبب إليهم املال على فطرِتم.تتعلق مباله ومكاسبه
 وقد,ِف أسباب َتلك اۡلموال جيد أهنا كثرية اۡلشكال ومتوعبة املسائل
واض الناُ ِف العصر الاضر شَت أنواع املعامَّلت املالية املعاصرة منها
 لكن الذي اكتسب من الرام قد اعتذر أبنه حاه,الَّلل ومنها الرام
ًهذه اۡلموال ِف جهل فادعى أنه ل يؤوذ عليه منها وَبلتايل ل يؤثر شيئا
 مع أن اجلهل ِف مثل هذا اۡلمر يعد تقصرياً منه؛.ِف حياهة تلك اۡلموال
.إلمكانه السؤال َتاه أهل العلم املتخصص ِف جماله
 املكاسب احملرمة, اجلهل, املعامَّلت املالية املعاصرة:كلَمات الدالة
Abstrack
The subject of financial transactions is an important topic,
where it touches the Muslim's daily need for his money and
profits. People have loved them money on their pie, and the
consideration of the reasons for the ownership of the funds
find it many forms and complex issues. People in the present
era have been engaged in various types of modern financial
transactions, including halal, including haraam. But who
has gained from haraam has apologized for having received
this money in ignorance, so he claimed that it is not taken
from it, thus affecting nothing in the possession of those
funds, although ignorance in such a matter is a shortcoming
of it; it can question the scholars specialized in its field.
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َتهيد
فإن الورع الكيم قد جاء مبا يُصلِح العباد دنياهم وأوراهم ,فَما حهرم شيئاً إل
أحل أكثر ِا حهرم؛ ۡلن
ملا فيه مفسدة لإلنسان ,وإذا انتفت منه فهو ِا أُحل له ,وما ه
ُ ذ
ُ
هللا ﷻ جعل اۡلرض وما فيها لصاحل العباد ,حيث قال هللا ﷻ :هوََٱَّلِيَخلقَََُ َ
أ
ۡرضََج ٗ
ذ
ِيعاَ( .)1وفيه دليل على أن اۡلصل ِف اۡلشياء املخلوقة اإلَبحة حَت
اَِفَٱۡل ِ َ
م ِ
يقوم دليل يدل على النقل عن هذا اۡلصل(.)٢
وقد أرشد اإل سَّلم إىل الكسب الطيب بطرقه املوروعة ,ما يقيهم من عذاب
هللا ِف اآلورة ,وبعث إلينا رسوله ﷺ فعهرفنا َبلطيب النافع املوروع ,وحذران وهناان عن
أ
الضار اْلبيث املَمنوع ,قال هللا ﷻ :و ُيح ُّلَل ُه ُ َٱ ذ
تَو ُيح ِر ُمَعل أي ِه ُ َٱۡل َٰٓبئِثَ
َطيِبَٰ َِ
ِ

(َ .)3

وعن سلَمان الفارسي  ,قال :سئل رسول هللا ﷺ عن السَمن ,واجلنب ,والفراء
قال« :الَّلل ما أحل هللا ِف كتابه ,والرام ما حهرم هللا ِف كتابه ,وما سكت عنه ,فهو
ِا عفا عنه»(.)4
وإن كاسب املال الرام ِ
ض للعنة هللا ورسوله .ولقد جاءت النصوص
متعر ٌ

الصرُية من القرآن الكرمي واۡلحاديث النبوية لعن الراشي واملرتوي ,ولعن آكل الرَب,

( )١سورة البقرة ,اآلية.٢٩ :
( )٢الووكاين ,حمَمد بن علي بن حمَمد بن عبد هللا (ت ١٢50ه)« ,فتح القدير» ,٧٢-٧١/١ ,دار ابن كثري -
دموق ,بريوت ,ط ١4١4 ,١/ه  .ا
( )٣سورة اۡلعراف ,اآلية.١5٧ :
( )4الديث رواه بلفاه الرتمذي ِف سننه ِف أبواب اللباَُ /بب ما جاء ِف لبس الفراء ,الديث رقم,١٧٢٦ :
 ,٢٢0/4وابن ماجه ِف سننه كتاب اۡلطعَمةَ /بب أكل اجلنب والسَمن ,الديث رقم.١١١٧/٢ ,٣٣٦٧ :
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وموكله ,وكاتبه ,وشاهديه ,ولعن َبئع اْلَمرة ,ومبتاعها .فآكل املال الرام ملعون بلعنة
هللا وملعون بلعنة رسوله ﷺ وأن املكاسب احملرمة تنتفي بوجودها أسباب الربكة واْلري
والطَمأنينة؛ ۡلهنا من عَمل الويطان ,وُيل مكاهنا الوقاء والقلق واملواكل جبَميع
أشكاَّلا ,ووبث النفوُ ,وقساوة القلوب.
وياهر مدى وطورة اۡلموال احملرمة أو أنوطة الفساد القتصادي من حيث
اآلاثر السيئة على اجملتَمع َّلذه اجلرائم والكسب الرام ,ويكن إجياهها فيَما يلي:

 اۡلثر الديين :ويتَمثل ِف خمالفة مرتكِب هذه اجلرائم ۡلحكام وتوجيهاتالدين الذي يقضي بعدم الكسب الرام والعتداء على أموال اآلورين
واملَمارسات القتصادية الضارة.
 اۡلثر الجتَماعي :وياهر فيَما ُيدثه ارتكاب هذه اجلرائم وإشاعتها منإحساُ املواطني امللتزمي َبلَّلل َبليأُ ,وَبوتَّلط املواقف عليهم مبا
يدفعهم إىل املواركة ِف هذه اجلرائم ,فضَّلً على ما ُيدثه ذلك َبلنسبة
لآلورين من حماولة تقليد اجملرمي طلَما أن الااهرة تتزايد ول تتوقف ,وِا
يؤدي ذلك إىل اإلحساُ َبلالم الجتَماعي لوجود جمَموعة تكسب بطرق
خمالفة أموالً كثرية ومن يلتزم َبلَّلل احملض يكسب قليَّلً.
 اۡلثر القتصادي :ويتَمثل ِف عدة أمور ,منها :نقص كفاءة اۡلداءالقتصادي ملا ُتدثه الرشوة والعَمولت من ترسية العَمليات على املقاولي
واملوردين اۡلقل كفاءة واۡلعلى تكلفة َ  .عدم عدالة ِف توهيع الثروة والناتج
بي أفراد اجملتَمع نتيجة أكل أموال الناُ َبلباطل .وقد يكون اإلضرار
بتبديد موارد الدولة احملدودة ِف أغراض ل تفيد القتصاد القومي كَما أنه
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قد يكون اإلضرار ِبياة املواطني وصحتهم بتوفري السلع احملرمة واليت ُتتوي
على غش واصة السلع الغذائية واملساكن  َ املخدرات(.)5
وإن موضوع "اجلهل وأثره ِف املكاسب احملرمة" موضوع مهم حيث أن مادته
حديثة الوأن وكثرية اۡلشكال ومتوعبة املسائل ,وقد واض الناُ ِف شَت أنواع
املعامَّلت املالية املعاصرة منها الَّلل ومنها الرام ,والذي اكتسب من الرام قد اعتذر
أبنه حاه هذه اۡلموال ِف جهل فادعى أنه ل يؤوذ عليه منها وَبلتايل ل يؤثر شيئاً ِف
حكم هذه الياهة.
وِف هذا البحث سأقوم – إبذن هللا تعاىل  -ببيان أحكام تتعلق َبجلهل وأثره
ِف املكاسب احملرمة ,حيث أحل فيه تعريفات تتعلق مبفهوم اجلهل ,واملكاسب احملرمةَ  ,
مدى ملكية املال املقبوض من املكاسب احملرمة َ  ,مفهوم اجلهل وأقسامه ,ومدى أثر
اجلهل ِف املكاسه احملرمة ,وهللاَ أسأل أن يوفقين إىل الصواب.
املبحث اۡلول :التعريف مبصطلحات البحث:
أولً :تعريف اجلهل:

اجلهلالغةا :نقيض العلم  .يقال جهلت الويء جهَّلً وجهالةً خبَّلف علَمته

 ,وجهل على غريه سفه أو وطأ  .وجهل الق أضاعه  ,فهو جاهل وجهل  .وجهلته
 َبلتثقيل  -نسبته إىل اجلهل.وااجلهلايفااالصطالح  :هو اعتقاد الويء على وَّلف ما هو عليه  ,وهو
قسَمان  :بسيط ومركب .
أ  -اجلهل البسيط  :هو عدم العلم ِن شأنه أن يكون عاملاً .

( )5د .حمَمد عبد الليم عَمر« ,التوبة من املال الرام» وهي ورقة العَمل ِف اللقة النقاشية الثانية عورة ,ص-٢٢
 ,٢٣مركز صاحل كامل ,جامعة اۡلههر  -القاهرة١٩٩٩ ,م.
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ب  -اجلهل املركب  :عبارة عن اعتقاد جاهم غري مطابق للواقع .مسي به؛ ۡلنه
يعتقد الويء على وَّلف ما هو عليه ,فهذا جهل آور قد تركب معاً (.)٦
اثنياً :تعريف الكسب
تعريف الكسب :يطلق الكسب ِف اۡلصل على اجلَمع والتحصيل َ  ,أطلق
على الفعل املفضي إىل اجتَّلب نفع أو دفع ضر ,فَّل يوصف فعل هللا تعاىل أبنه كسب؛
لكونه منهزهاً عن جلب نفع أو دفع ضر.
وقد يطلق الكسب ويراد به ابتغاء وطلب وإصابة الرهق ,أو السعي ِف طلب الرهق
واملعيوة(.)٧
ومن جهة أورى يس تعَمل الفقهاء كلَمة "الكس ب" مبعَن :ما حص ل بس بب
العي وليس منها ,ككس ب العبد و وه( ,)8فالكس ب ِف اللغة يطلق على الس عي ,
وعلى ما جينيه الوخص من سعيه .

( )٦أمحد بن فارُ« ,معجم مقاييس اللغة»( ,ج ه ل) ,48٩/١ ,النووي ,حميي الدين أبو هكراي ُيىي بن شرف (ت
 ٦٧٦ه )ِ« ,تذيب اۡلمساء واللغات»( ,ج ه ل) ,5٧/٣ ,دار الكتب العلَمية – ,التفتاهاين ,سعد الدين
مسعود بن عَمر (ت  ٧٩٢ه )« ,شرح التلويح على التوضيح» ,١8١-١80/٢ ,دار الكتب العلَمية –
بريوت ,املناوي ,عبد الرؤوف بن اتج الدين الدادي (ت  ١0٣١ه )« ,التوقيف على مهَمات التعريف»( ,ج
ه ل) ,١٣٣ ,عاَّل الكتب – القاهرة ,ط ١4١0 ,١/ه ١٩٩0 -م.
( )٧الراهي ,حمَمد بن أِب بكر بن عبد القادر (ت ٦٦٦ه )« ,خمتار الصحاح»( ,ك ُ ب) ,4٩4 ,دار املعرفة –
بريوت ,ط ١4٢٦ ,١/ه ٢005 -م ,ابن مناور ,حمَمد بن مكرم بن على (ت ٧١١ه )« ,لسان العرب»,
ك ُ ب ,٦5٦/٧ ,دار صادر – بريوت ,ط١4١4 ,٣/ه  ,ابن فارُۡ ,لِب السي أمحد بن فارُ بن
هكراي (٣٩5ه )« ,معجم مقاييس اللغة» ,ك ُ ب ,١٧٩/5 ,ط١٣٩٩ ,١ /ه ١٩٧٩م ,دار الفكر –
بريوت ,د .حمَمود عبد الرمحن ,معجم املصطلحات واۡللفاظ الفقهية ,١4٢/٣ ,دار الفضيلة  -القاهرة.
( )8د .نزيه محاد ,معجم املصطلحات املالية والقتصادية ِف لغة الفقهاء ,٣80 ,دار البوري جدة ,ط ١4٢٩ ,١/ه
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اثلثاً :تعريف الرام:
ِ
الَّلل ,والواجب
والرام لغةً :له عدة معان ,منها :املنع ,والتوديد ,وضد
وح ُرماً أي :امتنع فعله .واملَمنوع يسَمى
حرم الويء (َبلضم) ُح ْرماً ُ
الثابت الواقع .يقالُ :
حراماً تسَمية َبملصدر وبه مسي .وقد يقصر فيقال :حرم مثل همان وهمن .والُرمة
(َبلضم) :ما ل ُيل انتهاكه .وحرام َجعه ُح ُرم (بضَمتي)(.)٩
والرام – أيضا  :-الواجب الثابت الواقع( ,)١0قال هللا ﷻ َ َٰ
لَع َق أري ٍةَ

أ أ
أهلكنَٰهاََ( )11؛ أي َحق َواجب عليها أن ل ترجع إىل دنياها قبل يوم القيامة كذا روي
معَن اآلية عن ابن عباُ (.)12

ف بتعريفات عديدة ,وسأذكر بعضها  َ أكتفي
وأما احلرامااصطالحاا فقد عُ ِر َ

بورح التعريف املختار.
أولً :تعريف الرام عند اإلمام اآلمدي وهو" :ما ينتهض فعله سبباً للذم شرعاً
بوجه ما من حيث هو فعل له"(.)١٣

( )٩الفيومي ,اأبو العباُ أمحد بن حمَمد بن علي الَموي (ت ٧٧0ه )« ,املصباح املنري»( ,ح ر م) ص,8٢
املكتبة العلَمية – بريوت ,ابن فارُ« ,معجم مقاييس اللغة»( ,ح ر م) .45/٢ ,ا
( )١0ابن مناور « ,لسان العرب»( ,ح ر م).4١4/ ٢ ,
( )١١سورة اۡلنبياء ,اآلية.٩5 :
( )١٢ابن كثري ,أبو الفداء إمساعيل بن عَمر بن كثري القرشي البصري  َ الدموقي (٧٧4ه )« ,تفسري القرآن العايم»,
 ,٣٧٢/5دار طيبة – املدينة املنورة  ,ط١4٢0 ,٢/ه ١٩٩٩ -م.

( )١٣اآلمدي ,علي بن حمَمد اآلمدي (٦٣١ه ) « ,اإلحكامايفاأصولااألحكام»،ا ,١/١دار الصَميعي – الرايض
 ,5٣ط١4٢4 ,١/ه  ٢00٣ -م.
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عَمل قلب شرعاً"(.)١4
اثنياً :وهو عند ابن النجار" :ما ذُ هم فاعله ولو قولً ولو َ
أما التعريف املختار عندي ,فالرام هو" :ما يذم شرعاً فاعله ويُثاب على تركه
امتثالً" .وهذا التعريف َجعته من تعريفي الرام عند اجلَّلل احمللي ِف شرحه على الورقات

والقاضي البيضاوي ِف منهاج الوصول(.)١5
جامع من حيث أنه يوَمل معَن الرام بكامله ويذكر
ومانع؛ ٌ
جامع ٌ
وهذا التعريف ٌ
مانع من أن يدول غري
جانب العقاب للفاعل دون إغفال جانب الثواب للتارك ,وهو ٌ

املعهرف ِف التعريف.
ومن أمسائه :القبيح ,واملنهي عنه ,واحملاور ,واملَمنوع ,واملزجور ,واملعصية ,والذنب,
والسيئة ,والفاحوة ,واإل َ(.)١٦
رابعاً :تعريف املكاسب احملرمة

( )١4ابن النجار ,حمَمد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي النبلي (٩٧٢ه )« ,شرحاالكوكبااملنريااملسمىا
مبختصراالتحريراأوااملختربااملبتكراشرحااملختصرايفاأصولاالفقه»،ا ,٣8٦/١مكتبة العبيكان – الرايض,
بتحيق :د .حمَمد الزحيلي و د .نزيه محاد ,ط١4١٣ ,١/ه  ١٩٩٣ -م.

( )١5احمللي ,جَّلل الدين حمَمد بن أمحد الوافعي (8٦4ه )« ,شرحاالورقاتايفاعلماأصولاالفقه» على ورقات
أِب املعايل إمام الرمي اجلويين (4٧8ه ) ,ص, ,55انزار مصطفى الباه – الرايض ,ط١4١٧ ,١/ه ١٩٩٦ -

م  ,البيضاوي ,القاضي انصر الدين البيضاوي ( ٦85ه )« ,منهاجاالوصولاإىلاعلمااألصول» ,١5٩/٢

ومعه شرحه «اإلهباجايفاشرحااملنهاج»ا لتقي الدين أِب السن علي بن عبد الكاِف بن علي بن َتام بن حامد بن

ُييي السبكي وولده اتج الدين أِب نصر عبد الوهاب ,ج ,٢ص,١5٩ادار الكتب العلَمية –بريوت ,ط١4١٦ ,١/ه
 ١٩٩5 -م.

( )١٦الزركوي ,بدر الدين حمَمد بن ِبادر بن عبد هللا الوافعي ( ٧٩4ه ) ,ا«البحرااحمليطايفاأصولاالفقه»،ا
 ,٢55/١دار الصفوة – الغردقة  ,ط ١4١٣ ,٢/ه ١٩٩٢ -م  ,املرداوي ,عَّلء الدين أِب السن علي بن

سليَمان النبلي (885ه )« ,التحبرياشرحاالتحريرايفاأصولاالفقه»،ا ,٩4٧/٢مكتبة الرشد – الرايض,
ط١4٢١ ,١/ه ٢000 -مُ ,تقيق :د .عبد الرمحن بن عبد هللا اجلربين.
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املكاس ب احملرمة مركب وص في ,يرتكب من كلَمتي ,إحداَا :املكاس ب وهي
َجع مكس ب من كس ب  -يكس ب  -كس باً ,تقدم تعريفه ,وأوري :احملرمة من الرام,
تقدم كذلك تعريفه قريباً.
ويراد َبملكاسب احملرمة معنيان:
اۡلول :الطرق غري املو روعة للحص ول على املال ,كالس رقة ,والرش وة ,والرَب و و
ذلك ,فسلوك هذه الطرق غري موروع ,حَت وإن َّل يصب منها مالً.
الثاين  :املال املتخذ من طريق حمرمة ,كَمال الس رقة ,وكس ب البغي ,ومال الرَب
و وه ,وبذلك يكون مص طلح " املكاس ب احملرمة " مرادفاً ملص طلح " املال الرام " أو
أحد أنواعه.
وأقص د من املكاس ب احملرمة هنا معناها اۡلول الذي هو الطرق غري املو روعة
للحصول على املال ,فسأقوم ببيانه مع مزيد من التفصيل ,فأقول:
إن اإلسَّلم يدعو املسلَمي إىل العَمل ويدفعهم إليه ليعيووا أعزة كراماً ,كَما
ذ أ
أ أ
ول ِۦَول ِل ُمؤ ِمن ِنيَ( ،)17إل أنه حار
يريدهم هللا تعاىل ,فقد قال تعاىلو ِّلِل َِٱَ ِع ذزَةَُول ِر ُس َِ

من العَمل الذي فيه اعتداء على العقل والنفس واملال والعرض ,قال هللا تعاىلَ :ي َٰٓيَأ ُّههاَ
ذ
ذ
أ
ْ
َٰ ً
ُ
أ ُ ُ ْ أ َٰ ُ أ ُ
َٰ
ل َإَِل َأنَتُون َت ِجرةَ
ٱَّلِينَ َءام ُنوا ََل َتأكلوا َأموَُ َبينُ ََب ِٱَب ِط َِ
أ ُ ْ ُ
ُ ذ ذ
ُ
ُ
ُ أ َرح ٗ
ِيماََ ٢٩ومنَ
اض َمِنُ أ ۚۡ َوَل َتق ُتلوا َأنفسُ أ ۚۡ َإِن َٱ َ
عنَتر ٖ
ّلِل ََكن َب ِ
ذ
ه أفع أل َذَٰل ِك ُ
َع أدو َٰ ٗناَو ُظ أل ٗماَفس أوف َنُ أصل ِيهَِن ٗ
ياََ٣٠
س ًَ
ار ۚۡا َوَكن َذَٰل ِك َلَع َٱّلِلَ َِي ِ

( )١٧سورة املنافقون ,اآلية رقم.8 :
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أ ْ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ أ ُ
إِن ََتتن ِ ُبوا َكبائِر َماَت أنه أون َع أن ُه َنُفِ أر َعنُ أ َس ِيَات ُِ أ َون أَدخِلُ َ
ُّم أدخ ٗٗلَكر ٗ
يماََ .)18( ٣١
ِ
وقال النِب ﷺ « :كل املس لم على املس لم حرام ,دمه ,وماله ,وعرض ه»(,)١٩
وقال ﷺ ِف حديث آور« :املس لم من س لم املس لَمون من لس انه ويده»( ,)٢0ومعَن
ووص ت اليد َبلذكر؛ ۡلن معام
الديث الض على ترك أذى املس لَمي بقول وفعلُ ,
اۡلفعال ِبا ,فأضيفت عامتها إليها ,كَما أن املراد من هذا الديث املسلم الكامل وليس
املراد نفي أصل اإلسَّلم عن من َّل يكن ِبذه الصفة(.)٢١

فكل عَمل أو صنعة فيها أذى ملسلم أو وطر على َجاعة للَمسلَمي فهو حرام.
فقتل النفس بغري حق أو الستئجار على قتلها حرام ,وهو عَمل من أشنع اجلرائم واعتداء
جعل هللا عقوبته القتل ِف الدنيا قصاصاً ,والعذاب ِف اآلورة وَبلً ونكالً ,قال
ُ
أ ُ أ ُ أ ٗ ُّ ٗ
ذ
ذ
ضب َٱ َُ
ّلِلَ
تعاىل :ومن َهقتل َمؤمِنا َمتع ِمدا َفجزاؤَهُۥ َجهن ُ َخ َٰ ِ ِٗلا َفِيها َوغ ِ

َلۥَعذابًاَع ِظ ٗ
يماَ(َ .)22
عل أيهَِوَعن َُهۥَوأع ذد َُ

( )١8سورة النساء ,اآلية رقم.٣١-٢٩ :
( )١٩حديث« :كل املسلم على املسلم حرام  ,»...رواه مسلم ِف صحيحه ,كتاب الرب والصلة واآلدابَ ,بب ُترمي
ظلم املسلم ,ووذله ,واحتقاره ودمه ,وعرضه ,وماله ,حديث رقم.١٩8٦/4 ,٢5٦4-٣٢ :
( )٢0حديث « :املسلم من سلم املسلَمون ,»...رواه البخاري ومسلم ,صحيح البخاري ,كتاب اإليانَ ,بب املسلم
من سلم املسلَمون من لسانه ويده ,حديث رقم ,١١/١ ,١0 :صحيح مسلم ,كتاب اإليانَ ,بب بيان تفاضل
اإلسَّلم ,وأي أموره أفضل ,حديث رقم.٦5/١ ,4١-٦5 :
( )٢١النووي ,أبو هكراي ُيىي بن شرف ( ٦٧٦ه )« ,شرح النووي على صحيح مسلم» ,١0/٢ ,دار إحياء الرتاث
العرِب – بريوت ,ط١٣٩٢ ,٢/ه .
( )٢٢سورة النساء ,اآلية رقم.٩٣ :
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والعَمل ِف صناعة اْلَمور والتجارة فيها حرام حرمةَ شرِبا ,قال هللا تعاىل :يَٰٓيَأ ُّههاَ
أ
ذ
ُ ْ ذ
اب َوَٱ أۡل أزل َٰ َُ َر أج ٞ
سَ َوَٱ أۡلنص ُ
ۡل أم َُر َوَٱلأم أي ِ ُ
س َم أِن َعم ِلَ
ِين
َ
ٱ
ٱ
َ
ا
م
ن
إ
َ
ا
و
ن
ام
ء
َ
َّل
َ
ِ
ِ
ذ ُ ُأ
ذ ُ ُ ذ
ذ
ُ
نَأنَيُوق ِعَب أينُ ُ َ
طَٰ َُ
يدَٱلش أي َ
وهََُعلُ أ َتفل ُِحونَ َ٩٠إِنماَي ِر
نَفَٱ أجتن ِ ُب َ
ٱلش أيطَٰ َِ
أ أ أ
أ
أ أ
ُ ذ ُ
أ
ك أ َعنَذ أِكرَٱ ذّلِلََِوعنَٱ َذ
َٰ
لصل َٰوَةَِ
ء
َ
ا
ض
غ
ٱ
َ
و
َ
ة
َ
و
د
ع
َ
ٱ
َ
ر
م
ٱ
َ
ِف
َ
ۡل
د
ص
ي
و
َ
س
ي
م
ل
َ
ٱ
َ
و
َ
ۡل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نت ُّ
فه ألَأ ُ
َمنت ُهونَ (َ .)23
ولقد أورج الرتمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك أنه قال« :لعن رس ول هللا
ﷺ ِف اْلَمر عو رة :عاص رها ,ومعتص رها ,وش ارِبا ,وحاملها ,واحملَمولة إليه ,وس اقيها,
وَبئعها ,وآكل مثنها ,واملو رتي َّلا ,واملو رتاة له»( ,)٢4ويلحق َبلعَمل ِف اْلَمر العَمل
ِف صناعة املخدرات والعَمل ِف تروجيها ونورها؛ فإن املخدرات كاْلَمر َخرج العقل عن
طبيعته املَميزة املدركة.
وكذا اۡلعَمال ِف القَمار وهو امليس ر بس ائر ص وره ,وحس بنا ِف بيان أض راره أنه
يورث الفقر واإلفَّلُ ,ويغرُ الع داوة والبغض اء ِف اجلَم اع ات ,ويبع ث على جرائم
القتل والسرقة والنصب والحتيال.

أ
ذ
ْ ذ
وقد تقدم النهي عن امليسر ِف قوله تعاىل :يَٰٓيَأ ُّهها َٱَّلِينَ َءام ُنوا َإِنماَٱۡل أم َُرَ
ذ
أ ُ ُ ذ ُ
اب َوَٱ أۡل أزل َٰ َُ َر أج ٞ
سَ َوَٱ أۡلنص ُ
وَٱلأم أي ِ ُ
وه ََعلُ أ َ
ن َفَٱجتنِب َ
س َم أِن َعم ِل َٱلش أيطَٰ َِ
َ
ِ
( )٢٣سورة املائدة ,اآلية رقم.٩١-٩0 :
( )٢4حديث « :لعن رسول هللا ﷺ ِف اْلَمر عورة ,»...أورجه الرتمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك ٗ كذا ِف
سنن الرتمذي ِف أبواب البيوعَ ,بب النهي أن يتخذ اْلَمر وَّل ,58١/٣ ,حديث رقم ,١٢٩5 :وِف سنن
ابن ماجه كتاب اۡلشربةَ ,بب لعنت اْلَمر على عورة أوجه ,١١٢٢/٢ ,حديث رقم.٣٣8١ :
.
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ُأ
تفل ُِحونَ( .)25وقال ﷺ « :من قال :تعال أقامرك ,فليتصدق»( .)٢٦قوله ﷺ« :

فليتصدق» ليكفر ذنب ما تكلم به من املعصية فضَّل عن الفعل (َ .)٢٧
ومن اۡلعَمال احملرمة السرقة ,واحرتافها عَمل أعام جرماً وأشد عقاَبً ,ويكفي ِف
ْ
ذ ُ أ
ذ ُ
لسارِق َةَفَٱقط ُعوَاَ
قَوَٱ
لسارِ َ
عام جرمها أن هللا أوجب فيها قطع اليد ,قال تعاىل :وَٱ
أيأدِه ُهماَجزاءََۢبماَكسباَنك َٰ ٗٗلَمِنَٱ ذّلِلَِهَوَٱ ذ ُ
ّلِلََعز ٌ
يزَحكِي َ .)28(َٞ
ِ
ِ
وكذلك السحر واحرتافه والتكسب منه؛ ۡلنه تغرير َبلناُ وخمادعة َّلم وسلب
ۡلمواَّلم .وقد روى أبو هريرة عن النِب ﷺ قال« :اجتنبوا السبع املوبقات» ,قالوا :اي
رسول هللا وما هن؟ قال« :الورك َبهلل ,والسحر ,وقتل النفس اليت حرم هللا إل َبلق,
وأكل الرَب ,وأكل مال اليتيم ,والتويل يوم الزحف ,وقذف احملصنات املؤمنات
الغافَّلت»(.)٢٩
ومن املكاسب احملرمة شهادة الزور؛ فإهنا تضيع القوق ,وتوغر الصدور ,وتقضي
إىل َجلة من اجلرائم .روى أبو بكرة عن النِب ﷺ أنه قال« :أل أنبئكم أبكرب الكبائر ؟»
قلنا :بلى اي رسول هللا ,قال ثَّلاثً« :اإلشراك َبهلل ,وعقوق الوالدين»  -وكان متكئا -

( )٢5سورة املائدة ,اآلية رقم.٩0 :
( )٢٦حديث« :من قال :تعال أقامرك ,»...أورجه البخاري ومسلم عن أِب هريرة  ,صحيح البخاري ,كتاب تفسري
القرآنَ ,بب :أفرأيتم الَّلت والعزى ,حديث رقم ,١4١/٦ ,48٦0 :صحيح مسلم ,كتاب اإليانَ ,بب من
حلف َبلَّلت والعزى فليقل :ل إله إل هللا ,حديث رقم.١٢٦٧/٣ ,١٦4٧-5 :
( )٢٧النووي« ,شرح النووي على صحيح مسلم».١0٧/١١ ,
( )٢8سورة املائدة ,اآلية رقم.٣8 :
( )٢٩حديث« :اجتنبوا السبع املوبقات ,»...أورجه البخاري ومسلم ,صحيح البخاري ,كتاب الوصاايَ ,بب :قول
هللا تعاىل﴿ :إن الذين َيكلون أموال اليتامى ظلَما﴾  ,حديث رقم ,١0/4 ,٢٧٦٦ :صحيح مسلم ,كتاب
اإليانَ ,بب بيان الكبائر وأكربها ,حديث رقم.٩٢/١ ,8٩-١45 :
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فقال« :أل وقول الزور  ,وشهادة الزور  ,أل وقول الزور  ,وشهادة الزور» فَما هال يقوَّلا
حَت قلت  :ل يسكت(.)٣0
ذ
ُ ْ أ ُ ُ ْ
كلواَ
وجيَمع جل هذا وإن َّل يكن كله قوله تعاىل :يَٰٓيَأ ُّههاَٱَّلِينََءامنواََلَتأ َ
أ
أ َٰ ُ أ ُ
()31
َٰ
مال
َيكل
ل
أن
على
دليل
فاآلية
.
َ
ل
ط
ب
َ
ٱ
َ
ب
َ
ُ
أموَُ َبين
ِ
بعض َ
ِ
ٌ
ِ
بعض بغري حق .فيدول ِف هذا :القَمار واْلداع والغصوب وجحد القوق ,وما ل
تطيب به نفس مالكه ,أو حرمته الوريعة وإن طابت به نفس مالكه ,كَمهر البغي,
وحلوان الكاهن ,وأمثان اْلَمور ,واْلناهير وغري ذلك (.)٣٢
واملكاسب احملرمة غري حمصورة ,ولكن يكن ضبطها ِف قاعدة عامة ,وهي :أن
كل ما فيه أذى للَمسلم أو الستغَّلل لضعفه فهو حرام(.)٣٣
وقد وردت نصوص ِف الكتاب والسنة كثرية تبي اآلاثر املرتتبة على الكسب
احملرم ,من ذلك:
أوال :أن الكاسب للَمال الرام يعد آمثاً بفعله متعدايً لدود هللا منتهكاً حملارمه,
ذ ذ
أ ُ ُ
متوعداً َبلعذاب ِف النار ,قال تعاىل عن أكلة مال اليتيم ظلَماً :إِنَٱَّلِينََيأكلونَ
أ َٰ أ َٰ َٰ ُ أ ً ذ أ ُ
كلُونَِف َُب ُطونِه أ َنا ٗراَۖوسي أصل أونَس ِع ٗ
ياَا(َ .)٣4
أمولَٱۡلتمََظلماَإِنماَيأ
ِ
ِ

( )٣0حديث« :أل أنبئكم أبكرب الكبائر ,»...أورجه البخاري ومسلم ,صحيح البخاري ,كتاب اۡلدبَ ,بب:
عقوق الوالدين من الكبائر ,حديث رقم ,4/8 ,5٩٧٦ :صحيح مسلم ,كتاب اإليانَ ,بب بيان الكبائر
وأكربها ,حديث رقم.٩١/١ ,8٧-١4٣ :
( )٣١سورة النساء ,اآلية رقم.٢٩ :
( )٣٢القرطِب ,مشس الدين أبو عبد هللا حمَمد بن أمحد اۡلنصاري اْلزرجي« ,اجلامع ۡلحكام القرآن» ,٣٣٩/٢ ,دار
الكتب املصرية – القاهرة ,ط ١٣84 ,٢/ه ١٩٦4 -م.
( )٣٣الويخ مصطفى املراغي« ,من قضااي العَمل واملال ِف اإلسَّلم» ,ص ,٢4جمَمع البحوث اإلسَّلمية – القاهرة,
 ١٣٩0ه ١٩٧0 -م.
( )٣4سورة النساء ,اآلية.١0 :
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وعن جابر بن عبد هللا ,أن النِب ﷺ قال له« :اي كعب بن عجرة إنه ل يربو
لم نبت من ُسحت إل كانت النار أوىل به»(.)٣5
ٌ
اثنيا :عدم قبول الصدقة منه ,فاهلل تعاىل طيب ل يقبل إل طيباً ,وأما اْلبيث

فليس هلل فيه حاجة؛ فعن أِب هريرة قال :قال رسول هللا ﷺ« :أيها الناُ ,إن هللا طيب

ل يقبل إل طيباً ,وإن هللا أمر املؤمني مبا أمر به املرسلي ,فقال   :


 .)٣٦(   وقال     :
  
   
     
  
    
   
   
  
 
          

 َ  .)٣٧( ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ,يد يديه إىل السَماء,


      
اي رب ,اي رب ,ومطعَمه حرام ,وموربه حرام ,وملبسه حرام ,وغذي َبلرام ,فأن
يستجاب لذلك؟»(.)٣8
اثلثا :أن الكسب احملرم من موانع اإلجابة ِف الدعاء؛ للحديث السابق فقد ورد
أن الرسول ﷺ  « :ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ,يد يديه إىل السَماء ,اي رب,
اي رب ,ومطعَمه حرام ,وموربه حرام ,وملبسه حرام ,وغذي َبلرام ,فأن يستجاب
لذلك؟»( ,)٣٩أي من أين يستجاب الدعاء ملن هذه صفته وكيف يستجاب له(.)40

()٣5
()٣٦
()٣٧
()٣8
()٣٩
()40

سورة البقرة ,اآلية.٢٧٩ :
سورة املؤمنون ,اآلية.5١ :
سورة البقرة ,اآلية.١٧٢ :
الديث روى بلفاه مسلم ِف صحيحه كتاب الزكاةَ ,بب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .٧0٣/٢ ,
سبق َخرجيه قريباً.
د .عزيز بن فرحان حمَمد البَّلين العنزي  « ,وَّلصة الكَّلم ِف التخلص من املال الرام) ,ص ,58-54دار
الصَميعي – الرايض ,ط ١4٣5 ,٣/ه ٢0١4 /م.
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املبحث الثاين :ثبوت ملكية املال املقبوض من املكاسب احملرمة:
صورةااملسألة :إذا اكتس ب أحد مالً عن طريق حمرم ش رعاً أو عقد فاس د كالرَب

وامليس ر والقَمار  ,وبيع اْلَمور واملخدرات ,وكس ب الكهانة والس حر ,فهل اۡلموال
املقبوضة من تلك املكاسب احملرمة تفيد امللك أو ل؟
قبل إجابة هذه املس ألة لبد وأن أحرر حمل النزاع فيها ,وبيان أوجه التفاق بي
العلَماء حَت ياهر حمل اْلَّلف فيها ,فأقول مستعيناً َبهلل:
حتريراحملاالنزاع :ا
 -١ل فرق عند َجهور العلَماء بي الفس اد والبطَّلن ,وذلك أن كَّل من الفس اد
والبطَّلن ي دلن على أن الفع ل وقع على وَّلف م ا طلب ه الو ارع ,فَّل
ترتتب عليه اآلاثر ,ول يس قط القض اء ِف العبادات .أما النفية فقد فرقوا
بي الفاسد والباطل .الفاسد عندهم :ما يكون موروعاً أبصله دون وصفه,
أما الباطل فهو :ما َّل يكن موروعاً أبصله ول بوصفه (.)4١

 -٢ل وَّلف بي العلَماء أن املال املقبوض بعقد َبطل ل يلك بقبض ه ,ول
حكم َّلذا البيع أصَّلً ,وجيب فسخه حقاً هلل تعاىل؛ ۡلنه ل وجود َّلذا البيع
إل من حي ث الص ورة ,وذل ك و :بيع امليت ة وال دم والبول واْلنزير من
املسلم؛ ۡلنه ليس مبال ِف حق املسلم(.)4٢

( )4١التفتاهاين« ,شرح التلويح على التوضيح».١٢٣/٢ ,
(ِ )4٢ن ذكر هذا التفاق هو اإلمام الزبيدي ,قال « :البيع َبمليتة والدم َبطل وكذا َبلر؛ لنعدام ركن البيع وهو
مبادلة املال َبملال فإن هذه اۡلشياء ل تعد مالً عند أحد» ,الزبيدي ,أبو بكر بن علي بن حمَمد الدادي العبادي
(ت  800ه )« ,اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري» ,٢0١/١ ,املطبيعة اْلريية ,ط ١٣٢٢ ,١/ه .
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 -٣ل وَّلف بينهم أن الدوول ِف العقد الفاس د – وهو :ما ش رع أبص له دون
ِ
املعامَّلت الفاس د َة لِ َمَ ا فيها من
وص فه – حرام؛ ۡلن هللا إمنا حرم
الالم(.)4٣
قبض ,ف إن ه جي ب
 -4ل وَّلف بينهم أن العق د الف اس د إذا وقع وَّل ُي دث ٌ
فس خه وتص حيحه قبل إَتام العقد ,ول يرتتب عليه أي حكم ش رعي من
ملك و وه.
 -5ل وَّلف أن املقبوض بعقد فاس د إن كان قائَماً بعينه ,وَّل َيرج من يد
قابض ه ,وَّل يفت إبحداث عقد فيه أو مناء أو نقص ان أو حوالة س وق ,أن
حكَم ه وجوب الرد ,أي :جي ب على الب ائع أن يرد الثَمن واملو رتي
املثَمن(.)44
 -٦ل وَّلف أن املقبوض بعقد فاس د إذا قبض بغري إذن مالكه ,فإنه ل يثبت
امللك فيه ,وذلك أبن هناه عن القبض ,أو قبض بغري حمض ر منه من غري
إذنه.
أما املال املقبوض من املكاس ب احملرمة الناَتة من فس اد العقد فقد اوتلف
العلَماء ِف ثبوت امللك له على ثَّلثة أقوال للفقهاء:
القولااألول :أنه يفيد امللك ,فيَملك البائع الثَمن واملو رتي الس لعة ,وهو

مذهب النفية (.)45

( )4٣ابن تيَمية« ,رسالة الَّلل والرام» ,ص.٢٧
( ) 44ابن رشد الفيد ,أبو الوليد حمَمد بن أمحد بن رشد القرطِب (ت  5٩5ه )« ,بداية اجملتهد وهناية املقتصد»,
 ,٢08/٣دار الديث – القاهرة ١4٢5 ,ه  ٢004/م.
( )45الكاساين ,عَّلء الدين أبو بكر بن مسعود (ت  58٧ه )« ,بدائع الصنائع ِف ترتيب الورائع» ,١5٦/5 ,دار
الكتب العلَمية – بريوت ,ط ١40٦ ,٢/ه ١٩8٦ -م ,وكذا قاله املوصلي ,انار :املوصلي ,جمد الدين عبد
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لكن النفية اشرتطوا لثبوت امللك به شرطي:
اۡلولُ :تقق القبض ,فَّل يثب ت املل ك قب ل القبض؛ ۡلن ه واج ب الفس خ دفع اً
للفساد(.)4٦
الثاين :أن يكون القبض إبذن البائع صرُياً أو دللةً(.)4٧
ومع أنه يفيد امللك عندهم إل أن له أوصافاً ,وهي:
 -١أنه ل يفيد َتام امللك؛ إذ َّل ينقطع به حق البائع من املبيع ,ول املو رتي من
الثَمن (.)48
 -٢أنه ملك وبيث وغري لهم ومس تحق للفس خ ,بل جيب على كل واحد من
الطرفي فسخه؛ إهالةً للخبث ورفعاً للفساد(.)4٩

 -٣أن هذا امللك يفيد املو رتي انطَّلق تص رف :كالبيع ,واَّلبة ,والص دقة,
والرهن ,واإلجارة ,و و ذلك ِا ليس فيه انتفاع بعي املبيع .وأما التص رف
ال ذي في ه انتف اع بعي املَملوك :ك أك ل الطع ام ,ولبس الثوب وركوب ال داب ة
وس كَن الدار فالص حيح من مذهبهم أنه ل ُيل؛ ۡلن الثابت ِبذا البيع
ملك وبيث ,وامللك اْلبيث ل يفيد إطَّلق النتفاع(.)50

هللا بن حمَمود بن مودود (ت  ٦8٣ه )« ,الوتيار لتعليل املختار»  ,٢٢/٢ ,مطبعة اللِب – القاهرة١٣5٦ ,
ه ١٩٣٧ -م .
( )4٦الكاساين« ,بدائع الصنائع»  ,٢٦٣/5 ,البابرت ,أكَمل الدين حمَمد بن حمَمد بن حمَمود الرومي (ت  ٧8٦ه ),
«العناية شرح اَّلداية» , 4٦٢/٦ ,دار الفكر  -بريوت.
( )4٧املوصلي« ,الوتيار لتعليل املختار»  ,٢٢/٢ ,البابرت« ,العناية شرح اَّلداية».404/5 ,
( )48الكاساين« ,بدائع الصنائع».٣04/5 ,
( )4٩الكاساين« ,بدائع الصنائع»  ,٢٦٣/5 ,البابرت« ,العناية شرح اَّلداية».4٦5/5 ,
( )50الكاساين« ,بدائع الصنائع» ,٣04/5 ,املوصلي« ,الوتيار لتعليل املختار».٢٢/٢ ,
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القولاالثاين :أن املال املقبوض من املكاس ب احملرمة أو من عقد فاس د ل يفيد

امللك ,ولزمه رده وفس خ العقد وهو مذهب الو افعية( ,)5١والنابلة ِف الص حيح من
املذهب(.)5٢
والقولاالثالث :التفص يل ِف املس ألة :أنه إن فات املقبوض أو تغريت أوص افه
يتغري ِف وص ف ول س عر جيب
أفاد امللك ,وَتب فيه القيَمة دون الرد ,وإن بقي وَّل ه
فسخه ورده إىل مالكه وَّل يفد امللك ,وهو احملكي عن مذهب مالك(.)5٣
ُ

( )5١الوافعي ,أبو عبد هللا حمَمد بن إدريس الوافعي (ت  ٢04ه )« ,اۡلم» ,١٩٩/٦ ,دار املعرفة – بريوت,
١4١0ه ١٩٩0/م ,املاوردي ,أبو السن علي بن حمَمد بن حبيب البصري البغدادي (ت  450ه )« ,الاوي
الكبري» ,١٧0/١8 ,٣١٧/5 ,دار الكتب العلَمية – بريوت ١4١٩ ,ه ١٩٩٩/م , ,الروايين ,أبو احملاسن
عبد الواحد بن إمساعيل (ت  50٢ه )ِ« ,بر املذهب» ,٩٢/٣ ,دار الكتب العلَمية – بريوت ,ط,١/
 ٢00٩م ,العَمراين ,أبو السن ُيىي بن أِب اْلري اليَمين (ت  558ه ) ,البيان ِف مذهب اإلمام الوافعي,
 ,١٣8/5دار املنهاج – جدة ,ط ١4٢١ ,١/ه ٢000 -م.
( ) 5٢ابن قدامة ,أبو حمَمد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حمَمد بن قدامة اجلَماعيلي املقدسي  َ الدموقي (٦٢0ه )
« ,املغين» ,١٧٢/4 ,مكتبة القاهرة – القاهرة١٣88 ,ه ١٩٦8 -م ,ابن تيَمية ,تقي الدين أبو العباُ أمحد
بن عبد الليم بن عبد السَّلم الراين الدموقي ( ٧٢8ه )« ,اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب
اجلحيم» ,4٧/٢ ,دار عاَّل الكتب – بريوت ,ط ١4١٩ ,٧/ه ١٩٩٩ -م.
( ) 5٣اإلمام مالك ,مالك بن أنس بن مالك بن عامر اۡلصبحي املدين (ت  ١٧٩ه )« ,املدونة» ,١8٦/٣ ,دار
الكتب العلَمية – بريوت ,ط ١4١5 ,١/ه  ١٩٩4/م ,القريواين ,أبو حمَمد عبد هللا بن عبد الرمحن النفزي
املالكي (ت  ٣8٦ه )« ,الرسالة» ,١05 ,دار الفكر – بريوت ,ابن رشد الفيد« ,بداية اجملتهد,»...
 ,٢08/٣الطاب ,مشس الدين أبو عبد هللا حمَمد بن حمَمد بن عبد الرمحن الطرابلسي املعروف َبلطاب الدعيين
(ت  ٩54ه )« ,مواهب اجلليل ِف شرح خمتصر وليل» ,٣8٢/4 ,درا الفكر – بريوت ,ط,٣/
١4١٢ه ١٩٩٢/م.
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أدلةاكلااألقوالاومناقشتها :ا
أوالا-اأدلةاالقولااألول :استدل النفية على ملكية املال املقبوض بعقد فاسد
بعدة أدلة ,منها:
الدليلااألول :قص ة الربيرة اليت رواها البخاري ومس لم :عن عائو ة  ,قالت:
ج اءت بريرة ,فق ال ت :إين ك اتب ت أهلي على تس ع أواق ِف ك ل ع ام وقي ة,
فأعينيين ,فقالت عائو ة :إن أحب أهلك أن أعدها َّلم عدة واحدة وأعتقك,
فعلت ,ويكون ولؤك يل ,فذهبت إىل أهلها فأبوا ذلك عليها ,فقالت :إين قد
عرض ت ذلك عليهم فأبوا ,إل أن يكون الولء َّلم ,فس َمع بذلك رس ول هللا ﷺ
 ,فس ألين فأوربته ,فقال« :وذيها ,فأعتقيها ,واش رتطي َّلم الولء ,فإمنا الولء
ملن أعتق» ,قالت عائوة :فقام رسول هللا ﷺ ِف الناُ ,فحَمد هللا ,وأثَن عليه,
 َ قال« :أما بعد ,فَما َبل رجال منكم يو رتطون ش روطاً ليس ت ِف كتاب هللا,

فأيا ش رط ليس ِف كتاب هللا ,فهو َبطل ,وإن كان مائة ش رط ,فقض اء هللا أحق
وشرط هللا أوثق ,ما َبل رجال منكم يقول أحدهم :أعتق اي فَّلن ويل الولء ,إمنا
الولء ملن أعتق».
دللة الديث :أن عائو ة اش رتت بريرة بو رط الولء فأعتقتها ,والنِب ﷺ أجاه

العتق مع فساد البيع َبلورط(.)54ا ا

( )54املوصويل« ,الوتيار».٢٢/٢ ,
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ونوقش :أبن عقد ابتياعها كان ص حيحاً؛ فقد أذن النِب ﷺ لعائو ة فيه ,ول

جيوه أن َيذن ِف عقد فاس د ,فكان عتق عائو ة ص ادف ملكاً عن عقد ص حيح,
والورط فاسد غري مفسد للعقد ,فأبطل الورط وصحح العقد(.)55
كَما أن حديث عائوة ُيتَمل أمرين:
أورا عن ه ,فلم يبط ل
أوَّلَم ا :أن الو رط ُيتَم ل ك ان مق ً
دم ا على العق د أو مت ً
البيع(.)5٦
الثاين :وُيتَمل أن القص ة كانت واص ة بعائو ة ,وأراد النِب ﷺ بذلك قطع
عادِتم ِف ذلك ( .)5٧ا

الدليلاالثاين:ا قالوا :إن ركن البيع وهو مبادلة املال َبملال بطريق الكتس اب
َبلرتاض ي ص در من أهله .والنهي ل ينفي النعقاد بل يقرره؛ ۡلن النهي يقرر املو روعية
عن دان لقتض ائ ه التص ور ,وإمن ا النهي عَم ا يتكون ليكون العب د مبتلى بي أن يرتك
َبوتياره فيثاب وبي أن َيت به فيعاقب عليه (.)58
اثنيا:اأدلةاالقولاالثاين:ااستدل الوافعية والنابلة على أن العقد الفاسد ل يفيد
امللكية سواء َبلقبض أم ل ,بل جيب رده وفسخ العقد أبدلة ,منها:

( )55اإلمام البخاري« ,صحيح البخاري» ,كتاب البيوعَ /بب إذا اشرتط شروطا ِف البيع ل ُتل ,٧٣/٣ ,حديث رقم:
 ,٢١٦٩اإلمام مسلم« ,صحيح مسلم» ,كتاب العتقَ /بب إمنا الولء ملن أعتق ,١١4١/٢ ,حديث رقم-5 :
.١504
( )5٦الروايينِ« ,بر املذهب» ,٢4/5 ,العَمراين« ,البيان ِف مذهب اإلمام الوافعي».١٣8/5 ,
( )5٧النووي« ,اجملَموع».٣٧8/٩ ,
( )58الزيلعي« ,العناية».4٦١-4٦0/٦ ,
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ذ
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أ ُ
كلُونَٱلرب َٰوَا ََْلَه ُق ُ
ِين
َ
الدليل األول :قوله تعالى :ٱ
أ
ي
َ
َّل
ومونَإَِلَكماَ
ِ
ُ ُ ذ
أ
ذ
هق
سَ(.)59
نَمِنَٱلم ِ َۚۡ
ومَٱَّلِيَهتخ ذب ُط ُهَٱلش أيطَٰ َُ
وجه الدللة من اآلية :أن املقبوض َبلعقود الفاسدة احملرمة لو يكون ِلوكاً ,ملا استحق
الوعيد عليه أبكله ,ولقد توجه الوعيد إليه فهذا دليل على أنه َّل يصر َبلتصرف ِف
ملكه(.)٦0
الدليلاالثاين :روى أبو سعيد اْلدري أنه قال :جاء بَّلل بتَمر برين ,فقال له
رسول هللا ﷺ« :من أين هذا؟» فقال بَّللَ " :تر كان عندان رديء ,فبعت منه صاعي
بصاع ملطعم النِب ﷺ  ,فقال رسول هللا عند ذلك« :أوه عي الرَب ,ل تفعل ,ولكن إذا
أردت أن تورتي التَمر فبعه ببيع آور َ  ,اشرت به» ,والديث أورجه البخاري
ومسلم(.)٦١
وجه دللة الديث :أن النِب ﷺ أمر بَّللً برد املبيع – وهو التَمر -وذلك
بعد القبض ,فالديث دليل على عدم اقتضاء امللكية ِف البيع الفاسد.
الدليلاالثالث :القياُ على املقبوض َبلعقد الباطل ,فلم يلكه به ,ويلزمه الرد,

فوجب أن ل ينفذ به تصرفه جبامع أن كَّل منهَما هنى الوارع عنه(.)٦٢

اثلثا:اأدلةاالقولاالثالث :استدل املالكية الذين فصلوا القول ِف املسألة :أبن
املقبوض ِف عقد فاسد إذا فات أو تغريت أوصافه فإنه يلك وَتب فيه القيَمة دون الرد,
وإذا َّل يفت وَّل تتغري أوصافه فإن السلعة املقبوضة َّل َتلك ,وجيب ردها وفسخها :أبن
السلعة إذا فاتت فالعدل فيها هو الرجوع َبلقيَمة؛ ۡلنه قد تقبض السلعة وهي تساوي
( )5٩سورة البقرة ,اآلية رقم.٢٧5 :

( )٦0املاوردي« ,الاوي الكبري».٣١٦/5 ,
( )٦١رواه البخاري ,كتاب الوكالةَ ,بب إذا َبع الوكيل شيئاً فاسداً ,فبيعه مردود ,حديث رقم,١0١/٣ ,٢٣١٢ :
ومسلم ,كتاب املساقاةَ ,بب بيع الطعام مثَّلً مبثل ,حديث رقم.١٢١5/٣ ,٩٦ – ١5٩4 :
( )٦٢العَمراين« ,البيان ِف مذهب اإلمام الوافعي» ,١٣8/5 ,الزركوي« ,املنثور ِف القواعد الفقهية».١٣/٣ ,
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ألفاً ,وترد وهي تساوي مخسَمائة ,أو َبلعكس ,فأوجبوا القيَمة دون رد السلعة ,حَت ل
يكون الرد مع النقص أو الزايدة الذين حصَّل عند املورتي (.)٦٣
نوقش :أبن العدل ل يبيح الفاسد ,بل العدل هو رد املبيع وفسخه مع ضَمان

النقص( ,)٦4فيضَمن أرش نقصه كاملغصوب(.)٦5
القولاالراجح :ا

بعد عرض أقوال املذاهب وأدلتها ياهر أن الراجح ِف املسألة هو قول الوافعية
والنابلة القائلي :أبن العقد الفاسد ل يفيد امللكية وجيب رده وفسخ العقد ,سواء بعد
قبضه أم ل؛ ۡلن كل ملك قبض عن بيع فاسد ل َيلو من أن يكون َبلعقد أو َبلقبض
أو ِبَما َجيعاً ,فلم جيز أن يكون َبلعقد وحده؛ ۡلنه لو َّل يتعقبه القبض َّل ُيصل به

امللك ,وَّل جيز أن يكون َبلقبض وحده؛ ۡلنه لو َّل يتقدمه العقد َّل ُيصل به امللك .وَّل
جيز أن يكون َبلعقد والقبض معاً ۡلمرين:
أحدَا :أنه خمالف ملوضوع البيوع اليت ينتقل امللك فيها بنفس العقد.
والثاين :أن للبائع بعد وجود العقد والقبض اسرتجاعه من املورتي ,فهذا يدل على انتفاء
امللك ِف كل من تلك اۡلحوال(.)٦٦
املبحث الثالث :اجلهل وأثره ِف املكاسب احملرمة:
اۡلصل أن املسلم كيِس ِ
فط ٌن ل يتقدم إىل أية معامَّلت إل بعد أن تفقه وتيقن أن املعاملة
املالية اليت َيوضها حَّلل طيب ل شبهة فيها .ومن يعرض نفسه للَمعامَّلت املالية  َ
ادعى اجلهل واعتذر فهل هذا اجلهل يعد عذراً إلَبحتها؟ فقبل إجابة هذا السؤال ل بد
( )٦٣ابن رشد الفيد« ,بداية اجملتهد».٢0٩-٢08/٣ ,
( )٦4الكاساين« ,بدائع الصنائع».٣0٣/٣ ,
( )٦5ابن قدامة« ,املغين».١٩4/5 ,
( )٦٦املاوردي« ,الاوي الكبري».٣١٧-٣١٦/5 ,
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من بيان أقسام اجلهل من حيث أتثريه ِف اۡلهلية فيصلح عذراً للَمؤاوذة عن املكلف أم
ل يصلح ,فهو ينقسم إىل قسَمي:
القسم اۡلول :اجلهل الذي ل يصلح عذراً:

مبعَن أنه ل يصلح أن يكون عذراً ِف اآلورة وإن كان قد يصلح عذراً ِف أحكام الدنيا,
وهذا ينقسم إىل أربعة أقسام ,أوضحها فيَما يلي:
 -١جهل َبلعقائد اۡلساسية لإلسَّلم اليت قامت على صحتها الدلئل الااهرة
الواضحة .وذلك كاجلهل بوجود هللا ووحدانيته ,واإليان برسله وكتبه وما إىل

-2

ذلك من العقائد .ومثل هذا اجلهل يعد مكابرة وعناداً؛ لقيام الرباهي القطعية الدالة
على وحدانية هللا سبحانه وتعاىل وصفاته وعلى كَمال قدرته وكثرة نعَمه اليت ل تُ َع دد
ول ُتصى.
جهل ببعض العقائد اليت َّل تقم عليها أدلة ظاهرة ,كاجلهل مبا علم من الدين
بدليل موهور ل يقبل التأويل ,مثل :جهل املعتزلة َبلصفات الواجبة هلل سبحانه
وتعاىل .فإهنم أنكروها حقيقة بقوَّلم :إنه تعاىل عاَّل بَّل علم ,وقادر بَّل قدرة,
ومسيع بَّل مسع ,وبصري بَّل بصر .ومثل هذا اجلهل ل يصلح عذراً ِف اآلورة إل

أنه دون النوع اۡلول .والسر ِف عدم اعتباره عذراً؛ أنه جهل خمالف لِلدلة
الواضحة اليت ل شبهة فيها ل من جهة السَمع ول من جهة العقل .أماامنا
ذ
أ
ُ
َيِ ُ
يطونَ َب ِ أ
جهة السمع فقول هللا تعاىل :وَل َ
َل َبِماَ
َشءٖ َم أِن َعِل ِم َهِۦَ َإ ِ َ
ذ ذ ُ ذ ذ ُ ُ أُ أ
ني( .)68فهااتن
اقَذوَٱَق ذوَة َِٱلمت ِ َُ
ّلِلَهوَٱلرز َ
شاءَۚۡ( ،)67وقوله تعاىلَ :إِنَٱ َ
اآليتان وغريَا يدلن دللة قاطعة على أن هلل تعاىل صفات هي معان وراء
الذات.

( )٦٧سورة البقرة ,اآلية رقم.٢55 :
()٦8سورة الذارايت ,اآلية رقم.58 :
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وأماامناجهةاالعقل فإن هذه املخلوقات احملداثت كَما دلت على وجود الصانع
اْلالق فإهنا دلت أيضاً على أنه تعاىل حي قادر مسيع بصري .فوجب أن يكون
له حياة وعلم وقدرة ومسع وبصر وأن تكون هذه الصفات معاين وراء الذات
العلية.
 -٣جهل مبا عليه َجاعة املسلَمي واإلمام العادل .وذلك كجهل أهل البغي الذين
َيرجون على اإلمام العادل بغري حق ويقاتلونه ظناً أنه على الق ,واإلمام على

الباطل بتأويل فاسد ,فإنه ل يصلح عذراً؛ ۡلنه خمالف للدليل القاطع الواضح,
وهو أن إمام املسلَمي إذا كان عادلً يكون على الق ل جيوه خمالفته َبإلَجاع.
 -4جهل َبۡلحكام الورعية الجتهادية ,وذلك كجهل من والف ِف اجتهاده
الكتاب أو السنة املوهورة أو اإلَجاع  ,أو عَمل َبلغريب على وَّلف الكتاب
أو السنة املوهورة مستنداً إىل أتويل غري مقبول أو إىل دليل واه ضعيف فإنه
ليس بعذر أصَّلً(.)٦٩
القسم الثاين :اجلهل الذي يصلح عذراً لصاحبه ويعفى عنه:

وهو اجلهل الذي يكون ِف موضع الجتهاد الصحيح أبن ل يكون خمالفاً
للكتاب أو السنة أو اإلَجاع .وذلك كاحملتجم إذا أفطر على ظن أن الجامة مفطرة
ل تلزمه الكفارة؛ ۡلن جهله ِف موضع الجتهاد الصحيح ,قال ﷺ « :اإذا حكم
الاكم فاجتهد  َ أصاب ,فله أجران ,وإذا حكم فاجتهد  َ أوطأ ,فله أجر»(.)٧0

( )٦٩الَموي ,شهاب الدين أبو العباُ أمحد بن حمَمد مكي السيين (ت ١0٩8ه )« ,غَمز عيون البصائر ِف شرح
اۡلشباه والناائر» ,٣00-٢٩٧/٣ ,دار الكتب العلَمية – بريوت ,ط١405 ,١/ه ١٩85 -م ,أ.د حمَمد حمَمد
عبد اللطيف َجال الدين« ,أضواء على مباحث احملكوم فيه واحملكوم عليه» ,ص ,٢٦٢-٢45كلية الوريعة والقانون
 القاهرة.( ) ٧0متفق عليه ,صحيح البخاري ,كتاب العتصام َبلكتاب والسنةَ /بب أجر الاكم إذا اجتهد فأصاب أو أوطأ,
رقم الديث ,١08/٩ ,٧٣5٢ :وصحيح مسلم ,كتاب اۡلقضيةَ/بب بيان أجر الاكم إذا اجتهد فأصاب أو
أوطأ ,رقم الديث.١٣4٢/٣ ,١5-١٧١٦ :
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ومن اجلهل الذي يصلح عذراً  ,اجلهل َبلورائع ِف دار الرب فإنه يكون عذراً
من مسلم أسلم فيها وَّل يهاجر  ,حَت لو مكث فيها وَّل يَعلم أن عليه الصَّلة والزكاة
وغريَا وَّل يؤدها ل يلزمه قضاؤها وَّلفاً لزفر؛ ْلفاء الدليل ِف حقه  ,وهو اْلطاب
لعدم بلوغه إليه حقيقةً َبلسَماع وتقديراً َبلوهرة  ,فيصري جهله َبْلطاب عذراً.
خبَّلف الذمي إذا أسلم ِف دار اإلسَّلم؛ لويوع اۡلحكام والتَمكن من السؤال .

ادعاءااملسلمااجلهلايفااملكاسبااحملرمة:ا ا
اۡلصل أنه ل تقبل دعوى اجلهل ِف اۡلمور املوتهرة بي الناُ كثبوت الرد
َبلعيب  ,واۡلوذ َبلوفعة من رجل قدمي اإلسَّلم  ,خبَّلف ما ل يعرفه إل
اْلواص(. )٧١
ولكن ينبغي أن يكون اجلهل ل من تفريط ول من تقصري املكلف ِف تعلم
الكم؛ وإل لكان اجلهل ورياً من العلم .قال اإلمام الوافعي(« :)٧٢لو عذر اجلاهل,
ۡلجل جهله لكان اجلهل ورياً من العلم؛ إذ كان ُيط عن العبد أعباء التكليف ويريح
ذ
قلبه من ضروب التعنيف ,فَّل حجة للعبد ِف جهله َبلكم بعد التبليغ والتَمكي ,لَِٗلَ
ذ
ُ
ُونَل ذ
ِلن ِ
ي
اسَلَعَٱّلِلَ َِ ُح ذجُۢةَب أعدَٱ ُّلر ُس ِلََ(.)٧٣
بناءاعلىامااسبق إن املكلف ل جيوه له أن يقدم على فعل حَت يعرف حكم
هللا فيه(،)٧4افيجب على املكلف أن ل يقدم على أية معاملة حَت يعرف حكم هللا فيها
 ,فاملسلم ِف دار اإلسَّلم واجب عليه أن يتعلم اۡلحكام الورعية املرتبطة َبملعامَّلت اليت
( )٧١السيوطي ,جَّلل الدين عبد الرمحن بن أِب بكر (٩١١ه )« ,اۡلشباه والناائر» ,ص  ,٢0١دار الكتب العلَمية,
ط١4١١ ,١/ه ١٩٩0 -م ,ووهارة اۡلوقاف والوؤون الدينية َبلكويت« ,املوسوعة الفقهية الكويتية»/١٦ ,
.٢00-١٩٩
( )٧٢الزركوي ,بدر الدين حمَمد بن ِبادر بن عبد هللا (ت  ٧٩4ه )« ,املنثور ِف القواعد الفقهية» ,وهارة اۡلوقاف
الكويتية ,١٧/٢ ,ط١405 ,٢/ه ١٩85 -م .
( )٧٣سورة النساء ,رقم اآلية.١٦5 :
( )٧4السبكي« ,اإلِباج ِف شرح املنهاج».٣١8/٢ ,
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يباشرها ِف حياته ,وإذا أوطأ ِف معامَّلته عن جهل وهو مقصر حيث ل يتعلم فقد وقع
ِف حرام مؤاوذ به؛ ۡلن العلَماء قد أَجعوا على أنه ل جيوه اَّلجوم على اۡلعَمال قبل
اكتواف حكَمها.
قال القراِف« :إن الغزايل حكى اإلَجاع ِف إحياء علوم الدين والوافعي ِف رسالته
حكاه أيضا ِف أن املكلف ل جيوه له أن يقدم على فعل حَت يعلم حكم هللا فيه ,فَمن َبع
وجب عليه أن يتعلم ما عينه هللا وشرعه ِف البيع  ...إخل»(.)٧5
أما من يدعي أن اجلاهل كالناسي ِف رفع اإل َ عنه فقد رده القراِف وقال:
« اجلهل والنسيان وإن اشرتكا ِف أن املتصف بواحد منهَما غري عاَّل مبا أقدم عليه ,إل أنه
يفرق بينهَما من جهتي :اجلهة اۡلوىل :أن النسيان يهجم على العبد قهراً ِبيث ل تكون
له حيلة ِف دفعه عنه خبَّلف اجلهل فإن له حيلة ِف دفعه َبلتعلم ,اجلهة الثانية :أن اۡلمة
قد أَجعت على أن النسيان ل إ َ فيه من حيث اجلَملة ودل قوله  -عليه السَّلم -
«رفع عن أميت اْلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» على أن الناسي معفو عنه.وأما اجلهل
فليس كذلك»(.)٧٦
وقد حذر عَمر بن اْلطاب التجار من دوول اۡلسواق قبل معرفة أحكامها
حَت ل يقعوا ِف الرام فقال « :ل يَبِ ْع ِف سوقنا إل من قد تفقه ِف الدين » ( .)٧٧وقال
القرطِب « :لو َّل يكن الرَب إل على من قصده ما حرم إل على الفقهاء»( .)٧8فاملال الرام
الذي اكتسبه املسلم عن طريق املعامَّلت والعقود الفاسدة يانها حَّللً قبل سؤال أهل العلم

وادعى اجلهل َبلكم الورعي مبثل هذه املعامَّلت؛ ل يقبل منه ,ويعد َجيع املال الذي
قبضه ِبذه املعاملة حراماً عليه ,وجيب عليه التخلص منه مباشرًة ,وإن َّل يفعل ذلك اوتلط
( )٧5القراِف ,شهاب الدين أمحد بن إدريس (ت ٦84 :ه )« ,الفروق = أنوار الربوق ِف أنواع الفروق»,١48/٢ ,
عاَّل الكتب  -بريوت.
( )٧٦القراِف« ,الفروق». ١٦٢/٢ ,
( )٧٧سنن الرتمذي ,كتاب الوترَ /بب ما جاء ِف فضل الصَّلة على النِب ﷺ ,حديث رقم.٣5٧/٢ ,48٧ :
( )٧8القرطِب« ,اجلامع ۡلحكام القرآن».٣5٢/٣ ,
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ماله الَّلل َبلرام .ويعد هذا تقصرياً منه حيث عد اۡلصوليون اجلهل من عوارض اۡلهلية
املكتسبة؛ ۡلنه قادر على دفعه َبلعلم والتعلم.
وليس املطلوب هو تعلم دقائق املسائل ِف هذا العلم كَمعرفة وَّلف العلَماء وأدلة
كل فريق ,بل يكفيه تعلم ما ُيتاجه ِف معامَّلته وما جيهل حكَمه ِا يريد التعامل به قبل
اْلوض فيه ,ويكفي ِف هذا معرفة الراجح ِف املسألة دون بقية تفاصيلها.
وهذا التعلم عام ِف كل ما ُيتاجه املسلم ِف حياته اليومية ِا يكون طريقاً لتحقيق
العبودية هلل تعاىل ِف هذه الياة الدنيا ,وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب ,وإذا َّل يستطع
املسلم التحره من الوقوع ِف الرام إل َبلعلم وسؤال أهله فإنه جيب عليه ذلك بقدر ما جينبه
الوقوع فيه.
وإذا تقرر أن اجلهل ل يُعد عذراً شرعياً ,فإن املسلم الذي يتعامل َبلرَب بوَت
مسَمياته من فوائد القرض والفوائد الربوية وغريها أوذاً وإعطاءً َبدعاء العذر َبجلهل ,فإنه ل
يقبل منه؛ ۡلن حرمة الرَب ظاهرة ويكن الحرتاه عنها بوسائل كثرية ,منها سؤال أهل العلم,
ومع ذلك فإن العلم قد انتور َبۡلدلة الورعية الوفرية من الكتاب والسنة واإلَجاع القاطعة
أبن ذلك من رَب اجلاهلية احملرم ,فلم يبق سبيل العتذار.
وكذا الذي يتعامل ببطاقة الئتَمان اليت تورتط هايدة ربوية ِف حالة أتور حاملها
عن الدفع ِف الوقت احملدد ,هي ِف حقيقتها عقد ربوي .وإذا جاوهانه بعذر اجلهل ِف مثل
كل يدعي العذر
هذه القضية فقد فتحنا َبَبً واسعاً تدول منه مئات الصور واملسائل ,و ٌّ
َبجلهل ,مع أن َجيعها ل تعدو أن تكون تفريطاً وِتاوانً ِف معرفة الكم الورعي .وهللا أعلى
وأعلم
خامتةاالبحث ا
املسلم ل بد وأن يكون كيِساً ِ
فطناً ,فَّل يتقدم إىل أية معامَّلت إل بعد أن تفقه
وتيقن أن املعاملة املالية اليت َيوضها حَّلل طيب ل شبهة فيها ,فاملسلم ِف دار اإلسَّلم
واجب عليه أن يتعلم اۡلحكام الورعية املرتبطة َبملعامَّلت اليت يباشرها ِف حياته ,وإذا أوطأ
ِف معامَّلته عن جهل وهو مقصر فيه حيث ل يتعلم ,فقد وقع ِف حرام مؤاوذ به؛ ۡلن
العلَماء قد أَجعوا على أنه ل جيوه اْلوض ِف اۡلعَمال قبل اكتواف حكَمها.
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فاملال الرام الذي اكتسبه املسلم عن طريق املعامَّلت والعقود الفاسدة يانها حَّللً
قبل سؤال أهل العلم وادعى اجلهل َبلكم الورعي مبثل هذه املعامَّلت؛ ل يقبل منه ,ويعد
َجيع املال الذي قبضه ِبذه املعاملة حراماً عليه ,وجيب عليه التخلص منه مباشرًة ,وإن َّل
يفعل ذلك اوتلط ماله الَّلل َبلرام .ويعد هذا تقصرياً منه حيث عد اۡلصوليون اجلهل
من عوارض اۡلهلية املكتسبة؛ ۡلنه قادر على دفعه َبلعلم والتعلم .وجماوهة العذر َبجلهل ِف
مثل هذه القضية تؤدي إىل فتح اۡلبواب الواسعة ِف إَبحة َتلك اۡلموال احملرمة بنفس
الدعوى.
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قائمةااملراجع ا
اآلمدي ,علي بن حمَمد اآلمدي (٦٣١ه) « ,اإلحكام ِف أصول اۡلحكام» ,دار الصَميعي
– الرايض  ,5٣ط١4٢4 ,١/ه  ٢00٣ -م
البابرت ,أكَمل الدين حمَمد بن حمَمد بن حمَمود الرومي (ت  ٧8٦ه )« ,العناية شرح اَّلداية»,
دار الفكر  -بريوت
ابن تيَمية ,تقي الدين أبو العباُ أمحد بن عبد الليم بن عبد السَّلم الراين الدموقي
( ٧٢8ه )« ,اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم» ,دار
عاَّل الكتب – بريوت ,ط ١4١٩ ,٧/ه ١٩٩٩ -م
ابن رشد الفيد ,أبو الوليد حمَمد بن أمحد بن رشد القرطِب (ت  5٩5ه )« ,بداية اجملتهد
وهناية املقتصد» ,دار الديث – القاهرة ١4٢5 ,ه  ٢004/م
ابن فارُ ,أبو السي أمحد بن فارُ بن هكراي (٣٩5ه )« ,معجم مقاييس اللغة» ,دار
الفكر – بريوت ,ط١٣٩٩ ,١ /ه ١٩٧٩م
ابن قدامة ,أبو حمَمد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حمَمد بن قدامة اجلَماعيلي املقدسي
 َ الدموقي (٦٢0ه ) « ,املغين» ,مكتبة القاهرة – القاهرة١٣88 ,ه
 ١٩٦8مابن كثري ,أبو الفداء إمساعيل بن عَمر بن كثري القرشي البصري  َ الدموقي (٧٧4ه ),
«تفسري القرآن العايم» ,دار طيبة – املدينة املنورة  ,ط١4٢0 ,٢/ه
 ١٩٩٩مابن مناور ,حمَمد بن مكرم بن على (ت ٧١١ه )« ,لسان العرب» ,دار صادر – بريوت,
ط١4١4 ,٣/ه
ابن النجار ,حمَمد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي النبلي (٩٧٢ه)« ,شرح
الكوكب املنري املسَمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح املختصر
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ِف أصول الفقه» ,مكتبة العبيكان – الرايض ,بتحيق :د .حمَمد الزحيلي
و د .نزيه محاد ,ط١4١٣ ,١/ه  ١٩٩٣ -م
البيضاوي ,القاضي انصر الدين البيضاوي ( ٦85ه )« ,منهاج الوصول إىل علم اۡلصول»,
ومعه شرحه «اإلِباج ِف شرح املنهاج» لتقي الدين أِب السن علي بن عبد
الكاِف بن علي بن َتام بن حامد بن ُييي السبكي وولده اتج الدين أِب نصر
عبد الوهاب ,ج ,٢ص ,١5٩دار الكتب العلَمية –بريوت ,ط١4١٦ ,١/ه
 ١٩٩5مالتفتاهاين ,سعد الدين مسعود بن عَمر (ت  ٧٩٢ه)« ,شرح التلويح على التوضيح» ,دار
الكتب العلَمية – بريوت
الراهي ,حمَمد بن أِب بكر بن عبد القادر (ت ٦٦٦ه )« ,خمتار الصحاح» ,دار املعرفة –
بريوت ,ط ١4٢٦ ,١/ه٢005 -م
الطاب ,مشس الدين أبو عبد هللا حمَمد بن حمَمد بن عبد الرمحن الطرابلسي املعروف
َبلطاب الدعيين (ت  ٩54ه )« ,مواهب اجلليل ِف شرح خمتصر وليل»,
درا الفكر – بريوت ,ط١4١٢ ,٣/ه ١٩٩٢/م
محاد ,نزيه ,معجم املصطلحات املالية والقتصادية ِف لغة الفقهاء ,دار البوري جدة ,ط,١/
 ١4٢٩ه ٢008 -م
الَموي ,شهاب الدين أبو العباُ أمحد بن حمَمد مكي السيين (ت ١0٩8ه )« ,غَمز عيون
البصائر ِف شرح اۡلشباه والناائر» ,دار الكتب العلَمية – بريوت ,ط,١/
١405ه ١٩85 -م
َجال الدين ,حمَمد حمَمد عبد اللطيف« ,أضواء على مباحث احملكوم فيه واحملكوم عليه» ,كلية
الوريعة والقانون  -القاهرة
الروايين ,أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل (ت  50٢ه )ِ« ,بر املذهب» ,دار الكتب
العلَمية – بريوت ,ط٢00٩ ,١/م
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الزبيدي ,أبو بكر بن علي بن حمَمد الدادي العبادي (ت  800ه )« ,اجلوهرة النرية على
خمتصر القدوري» ,املطبيعة اْلريية ,ط ١٣٢٢ ,١/ه
الزركوي ,بدر الدين حمَمد بن ِبادر بن عبد هللا الوافعي ( ٧٩4ه )« ,البحر احمليط ِف
أصول الفقه» ,دار الصفوة – الغردقة  ,ط ١4١٣ ,٢/ه ١٩٩٢ -م
_______« ,املنثور ِف القواعد الفقهية» ,وهارة اۡلوقاف الكويتية ,ط١405 ,٢/ه -
١٩85م
السيوطي ,جَّلل الدين عبد الرمحن بن أِب بكر (٩١١ه )« ,اۡلشباه والناائر» ,دار الكتب
العلَمية ,ط١4١١ ,١/ه ١٩٩0 -م
الوافعي ,أبو عبد هللا حمَمد بن إدريس الوافعي (ت  ٢04ه )« ,اۡلم» ,دار املعرفة –
بريوت١4١0 ,ه ١٩٩0/م
الووكاين ,حمَمد بن علي بن حمَمد بن عبد هللا (ت ١٢50ه)« ,فتح القدير» ,دار ابن كثري
 دموق ,بريوت ,ط ١4١4 ,١/هعبد الرمحن ,حمَمود  ,معجم املصطلحات واۡللفاظ الفقهية ,دار الفضيلة  -القاهرة
عَمر ,حمَمد عبد الليم « ,التوبة من املال الرام» وهي ورقة العَمل ِف اللقة النقاشية الثانية
عورة ,مركز صاحل كامل ,جامعة اۡلههر  -القاهرة١٩٩٩ ,م
العَمراين ,أبو السن ُيىي بن أِب اْلري اليَمين (ت  558ه ) ,البيان ِف مذهب اإلمام
الوافعي ,دار املنهاج – جدة ,ط ١4٢١ ,١/ه ٢000 -م
العنزي ,عزيز بن فرحان حمَمد البَّلين« ,وَّلصة الكَّلم ِف التخلص من املال الرام) ,دار
الصَميعي – الرايض ,ط ١4٣5 ,٣/ه ٢0١4 /م
الفيومي ,أبو العباُ أمحد بن حمَمد بن علي الَموي (ت ٧٧0ه )« ,املصباح املنري» ,املكتبة
العلَمية – بريوت
القراِف ,شهاب الدين أمحد بن إدريس (ت ٦84 :ه )« ,الفروق = أنوار الربوق ِف أنواع
الفروق» ,١48/٢ ,عاَّل الكتب  -بريوت
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القرطِب ,مشس الدين أبو عبد هللا حمَمد بن أمحد اۡلنصاري اْلزرجي (ت ٦٧١ه )« ,اجلامع
ۡلحكام القرآن» ,دار الكتب املصرية – القاهرة ,ط١٣84 ,٢/
ه  ١٩٦4/م
القريواين ,أبو حمَمد عبد هللا بن عبد الرمحن النفزي املالكي (ت  ٣8٦ه)« ,الرسالة» ,دار
الفكر – بريوت
الكاساين ,عَّلء الدين أبو بكر بن مسعود (ت  58٧ه )« ,بدائع الصنائع ِف ترتيب
الورائع» ,دار الكتب العلَمية – بريوت ,ط ١40٦ ,٢/ه ١٩8٦ -م
مالك بن أنس بن مالك بن عامر اۡلصبحي املدين (ت  ١٧٩ه )« ,املدونة» ,دار الكتب
العلَمية – بريوت ,ط ١4١5 ,١/ه ١٩٩4/م
املاوردي ,أبو السن علي بن حمَمد بن حبيب البصري البغدادي (ت  450ه)« ,الاوي
الكبري» ,دار الكتب العلَمية – بريوت ١4١٩ ,ه ١٩٩٩/م
احمللي ,جَّلل الدين حمَمد بن أمحد الوافعي (8٦4ه )« ,شرح الورقات ِف علم أصول الفقه»
على ورقات أِب املعايل إمام الرمي اجلويين (4٧8ه ) , ,نزار مصطفى
الباه – الرايض ,ط١4١٧ ,١/ه  ١٩٩٦ -م
املراغي ,الويخ مصطفى« ,من قضااي العَمل واملال ِف اإلسَّلم» ,جمَمع البحوث اإلسَّلمية
– القاهرة ١٣٩0 ,ه ١٩٧0 -م
املرداوي ,عَّلء الدين أِب السن علي بن سليَمان النبلي (885ه )« ,التحبري شرح التحرير
ِف أصول الفقه» ,مكتبة الرشد – الرايض ,ط١4٢١ ,١/ه ٢000 -م,
ُتقيق :د .عبد الرمحن بن عبد هللا اجلربين
املناوي ,عبد الرؤوف بن اتج الدين الدادي (ت  ١0٣١ه )« ,التوقيف على مهَمات
التعريف» ,عاَّل الكتب – القاهرة ,ط ١4١0 ,١/ه ١٩٩0 -م
املوصلي ,جمد الدين عبد هللا بن حمَمود بن مودود (ت  ٦8٣ه )« ,الوتيار لتعليل املختار»
 ,مطبعة اللِب – القاهرة ١٣5٦ ,ه ١٩٣٧ -م
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النووي ,حميي الدين أبو هكراي ُيىي بن شرف (ت  ٦٧٦ه )ِ« ,تذيب اۡلمساء واللغات»,
دار الكتب العلَمية –بريوت
_______« ,شرح النووي على صحيح مسلم» ,دار إحياء الرتاث العرِب – بريوت,
ط١٣٩٢ ,٢/ه
وهارة اۡلوقاف والوؤون الدينية َبلكويت« ,املوسوعة الفقهية الكويتية»٢00٧ ,م
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