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احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل ومن وااله، وبعد: 

ــَق مصالَح  فإنــه ال خيفى عىل عاقــل أنَّ رشيعــة اهلل تعاىل إنَّام جــاءت لتحقِّ

 العباد)))، وتدرأ عنهم املفاســد التي ُتودي هبــم إىل املهالك واختالل نظام املجتمع 

وانفراط عقده.

ة أنَّ حفظ األموال ـ عمومــًا ـ هو من قواعد كليات  ر عنــد علامء األمَّ وقد تقرَّ

ا ما يتعلق بكســبها ونامئها وإنفاقها،  اجعة إىل قســم الرضوريات، وأمَّ الرشيعة الرَّ

ل منزلَة الرضورات))).  وطرق دوراهنا، فهو من احلاجيات التي ُتنَزَّ

ولعلَّ قائاًل يقــول: إنَّ معظم قواعِد التَّرشيع يف القضايا املالية إنَّام جاءت لُتْعنى 

بحفظ ورعاية أمواِل األفراد فحســب، واجلواب هو: أنَّ منفعة املال اخلاّص ستعود 

ة وأمواهلا))).   ة لثروة األمَّ حتاًم إىل املنفعة العامَّ

ولذلك فإنَّ احلديث عن ُطرق وضوابط الكســب احلالل يف اإلسالم ليس من 

ت، فقد قال احلبيب األعظُم  نافلة القول، بل إنَّه من أوجب الواجبات وأعظم امُلهامَّ

ملسو هيلع هللا ىلص: »َطَلُب احلالِل واجٌب عىل كلِّ مســلم«)))، خصوصــًا يف هذا زمان الذي كُثر 

))) انظر: املوافقات)/).
))) انظر: مقاصد الرشيعة اإلسالمية للطاهر ص55).

))) انظر: املصدر السابق.
))) ذكــره اهليثمي يف جممع الزوائــد 0)/0)5 برقــم 8099) وقال: رواه الطرباين يف األوســط 

وإسناده حسن.
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فيه احلرام، وَقلَّْت فيه مــوارد الطيِب احلالل، وما عاَد الناُس يبالون َأِمن حالل كان 

رزقهــم َأم من حرام، وهذا ما أخرب عنه النَّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »يأيت عىل النَّاس زماٌن ال 

يبايل املرُء ما أخذ: َأِمن حالل، أم من حرام«))).

والعاقل عندما يعلم أنَّه موقوف بني يدي اهلل يوم القيامة، ومسؤول عن ما ملكه 

يف دنياه، فإنَّه ال ُبدَّ أن ُيِعدَّ هلذا السؤال جوابًا، فقد َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل َتُزوُل َقَدَما 

َعْبٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَل: َعْن ُعُمِرِه فِياَم َأْفنَاُه، َوَعْن ِعْلِمِه فِيَم َفَعَل، َوَعْن َمالِِه ِمْن 

َأْيَن اْكَتَسَبُه َوفِيَم َأْنَفَقُه، َوَعْن ِجْسِمِه فِيَم َأْباَلُه«))).

ط باإلعداد هلذا السؤال، وضلَّ عن طريق احلقِّ يف اجلواب، فليعلم أنَّ  ا إن فرَّ أمَّ

أماَمه وأماَم كلِّ من َريض بسلوكه وَأَكَل من كسبه حساب شديد، وعقبٌة َكؤود، فقد 

ُه اَل َيْرُبو حَلٌْم َنَبَت ِمن ُســْحٍت إاِلَّ َكاَنت النَّاُر  قال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َكْعَب ْبَن ُعْجَرَة: إِنَّ

َأْوىَل بِِه«)))، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اليدخل اجلنَّة جسد غذي بحرام«))).  

فاللقمــة احلرام التي يقذف هبا املرُء يف جوفه أو جوف من َيُعْول، ال ينتهي أثرها 

ا ُتلِّف ُســلوكًا وأخالقًا، تتناســب مع ُقْبِح  بابتالعها وهضمها وترصيفها، بل إهنَّ

احلرام وسوئه، فقد قال سهل بن عبد اهلل التسرتي: من أكل احلراَم َعَصْت َجوارُحه 

))) أخرجه البخاري يف البيوع )/6)7 برقم )95).
))) أخرجــه الرتمذي يف صفة القيامة والرقائق والورع برقم 7))) وقال: حديث حســن صحيح؛ 

والدارمي يف املقدمة برقم 7)5؛ وأبو يعىل املوصيل يف مسنده ))/)5) برقم )))7.
))) أخرجه أمحد يف املســند )/))) برقــم 88)))؛ والرتمذي يف اجلمعة برقم ))6 وقال: حديث 
حســن غريب؛ والدارمي يف الرقاق برقم 776)؛ واحلاكم يف املســتدرك )/68) برقم )0)8 

وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي.
))) ذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب )/9)) وقال: رواه أبو يعىل والبزار والطرباين يف األوســط 

والبيهقي، وبعض أسانيدهم حسن.
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شــاء أم أبى، َعِلَم أو مل يعلم، ومن كانت طعمُته حــالالً أطاعته جوارُحه َوُوفِّقت 

للخريات))). 

َف النَّاَس، أو يكسب  وَخرٌي للمؤمن أن يكون كســُبه وطعامه قوتًا، من أن يتكفَّ

احلرام ويأكله أو يطعمه ملن يعول، فقد قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي نفيس بيده، ألَن 

َيأخَذ أحُدكم حبَلــه فيذهب به إىل اجلبل فيحتطَب، ثمَّ يــأيت به فيحمله عىل ظهره 

فيأكل، خرٌي له من أن يســأل النَّاس، وألن يأخذ ترابــًا فيجعله يف فِْيِه خرٌي له من أن 

َم اهللُ عليه«))).  جيعل يف فِْيِه ما َحرَّ

وليعلَم آِكُل احلرام أنَّ أبواب الســامء مغلقة يف وجهه، فقد ذكر رســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم،  اَمِء: َيا َربِّ َيا َربِّ ، َيُمدُّ َيَدْيِه إىَِل السَّ َفَر، َأْشَعَث َأْغرَبَ رجاًل ُيطِيُل السَّ

ُبُه َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم، َوُغِذَي بِاحْلََراِم، َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب لَِذلَِك))).  َوَمرْشَ

زِق عىل أن يكسبه باحلرام،  فال ينبغي ملؤمٍن خياف اهللَ وخيشاه أن حيمله استبطاُء الرِّ

ر مقســوم، والعبد إنَّام يسعى يف طلبه عبوديًة وتكليفًا، ولن متوت نفٌس  فالرزق ُمقدَّ

حتى تســتكمَل رزَقَها وأجَلها)))، وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لو فرَّ أحُدكم من رزقه 

أدَركه كام يدِرُكه املوُت«)5).

))) انظر: إحياء علوم الدين )/05).
))) ذكره املنذري يف الرتغيب الرتهيب )/6)) وقال: رواه أمحد بإسناد حسن. 

))) أخرجه مسلم يف الزكاة برقم 686).
))) هــذا املعنى يف حديث أخرجــه ابن ماجه برقم ))))؛ وابن حبــان يف صحيحه 9/7)) برقم 
0505)؛ واحلاكم يف املستدرك )/)6) برقم ))79 وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه 

الذهبي. 
)5) ذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب )/0))، وقال: رواه الطرباين يف األوسط والصغري بإسناد 

حسن.
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وإنَّه ملن َدَواعي الِغبطة والرسور أن أشــارك يف منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 

املنعقد يف مدينة ديب، ببحث عنونته بـ: )ضوابط كسب املال يف الرشيعة اإلسالمية(، 

وتناولته وفق خمطط البحث اآليت: 

املقدمة: تكلَّمت فيها عن أمهية البحث ورضورته

املبحــث األول: جعلته يف ثالثة مطالــب، تناولت فيها معنــى الضابط واملال 

والكسب.

ثُت فيه عن نظرة اإلسالم إىل املال وبيان منزلته. املبحث الثاين: حتدَّ

املبحث الثالث: تناولُت فيه طرق كسب املال، وجعلته يف مطلبني: طرق الكسب 

املرشوعة، وطرق الكسب غري املرشوعة.

املبحث الرابع: رسدُت فيه الضوابط الرشعيَّة للكسب احلالل، واحلرام، واملرتدد 

بني احللِّ واحلُرمة.

اخلامتة: ذكرت فيها أهم النتائج.

أخريًا: اهللَ أســأُل أن يرزقني احلالَل الطيَب ويعيننــي عليه، وأن يكون ما كتبته 

لل يف القول والعمل، وآخر دعوانا أن احلمد هلل  ، وأن جينبني اهللُ الزَّ حجة يل ال عــيلَّ

رب العاملني.

•     •     •
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املبحث األول

بيان املراد من الضوابط واملال والكسب

املطلب األول: تعريف الضوابط

الَضَوابــط يف اللغــة: مجع َضابِط، وهي اســم فاعل مشــتق من فعــل َضَبَط، 

وضَبَط اليشَء يضبِطه: حفَظُه باحلزم، أو لزمــه، والرجل ضابط: أي حازم، أو هو 

الالزم لليشء))).

فه بأنَّه حكم كيلٌّ ينطبق عىل جزئياته)))،  أما الَضابِط يف االصطالح: فمنهم من عرَّ

وهو بذلك بمعنى القاعدة، وهذا ما اعتمده الفيومي يف املصباح فقال: والَقاِعَدُة يف 

االصطالح بمعنى الضابط، وهي األمر الكيلُّ املنطبق عىل مجيع جزئياته ))).

إالَّ أنَّ من العلامء من ميَّز  بني الضابط والقاعدة، فقال ابن نجيم احلنفي: والفرق 

بني الضابط والقاعدة، أنَّ القاعدة جتمع فروعًا من أبواب شــتى، والضابط جيمعها 

من باب واحد، هذا هو األصل ))).

وذهب بعضهــم: إىل أنَّ الضابط أعمُّ مــن القاعدة، وأنَّه أمــٌر كيلٌّ ينطبق عىل 

ا القاعدة فهي صورة كلية، والقصد من الضابط والقاعدة: التَّعرف عىل  جزئياته، أمَّ

حكم ما يندرج حتت كل واحد منهام )5).

))) انظــر: الصحــاح للجوهــري 5/)9)؛ خمتار الصحاح ص)0)؛ لســان العــرب 0/7))، 
مادة: ضبط.

))) املعجم الوسيط )/))5، مادة: ضبط.
))) املصباح املنري )/0)5.

))) األشباه والنظائر البن نجيم ص66).
)5) انظر: غمز عيون البصائر )/5.
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ومعرفة هذه الضوابط الكلية املستفادة من كتاب اهلل وسنة نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص وإمجاع 

العلامء واجتهاداهتم، يف قضايا كســب املال واســتثامره وإنفاقه، تعِصُم املكلََّف من 

الُوُقــوع فيام هنى اهلل تعاىل عنه، وتتحقق بالتزامها مقاصــُد الترشيع يف قضايا املال، 

وذلــك من خالل مجع كليات املعامالت وأصــول التَّرصفات وما يندرج حتتها من 

ا ما يستجدُّ  متناثرات وجزئيات يف ضوابط عامة يسهل الرجوع إليها ومطالعتها، أمَّ

مــن أمور املعامالت، وخيفى حكُمه عىل املكلَّف فــال بدَّ له فيه من الرجوع إىل أهل 

َواب. العلم والفقه، ليبينوا له حكم الواقعة، ويرشدوه إىل طريق احلقِّ والصَّ

املطلب الثاني: تعريف املال: 

املــاُل يف اللغة: مــا َمَلْكَته من مجيع األَشــياء، واجلمع: َأْمــَوال، وِمْلَت وُمْلَت 

ْلَت، كلُّه بمعنى: كُثر ماُلك)))، ورجٌل َماٌل: أي كثري املال))). ومَتَوَّ

ة، ثمَّ ُأطِلق عىل كلِّ  هب والفضَّ قال ابن األَثري: املال يف األَصل ما ُيملك من الذَّ

ا كانت  ما ُيْقَتنَى ويمَلك من األَعيان، وَأكثر ما ُيطلق املال عند العرب عىل اإِلبل؛ ألهَنَّ

َل، إذا صار ذا َمال))). جُل ومَتَوَّ َأكثَر َأمواهلم، وَماَل الرَّ

ى اهلل تعاىل املال يف كتابه خريًا، فقال: ﴿ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ   وقد سمَّ

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ﴾ 
]البقرة: 80)[، وقال: ﴿ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ﴾ ]البقرة: )7)[، وقال 

تعــاىل ﴿ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ﴾ ]العاديــات: 8[، وقوله تعاىل:﴿ ڌ  ڎ  

))) ينظر: لسان العرب )/95)، مادة: مول. 
))) ينظر: الصحاح 7/)))؛ وخمتار الصحاح ص))6؛ مادة: مول. 

))) النهاية يف غريب احلديث 89/8.
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ه اهللُ تعاىل خريًا ألنَّ الناس يعدون املال فيام  ڎ     ڈ  ﴾ ]املعارج: ))[، وإنام َســامَّ
بينهم خريًا))).

أما املال اصطالحًا: فاختلف الفقهاء يف تعريفه:

فه احلنفية بأنَّه: »ما يميل إليه الطَّبُع، وجيري فيه الَبذُل واملنُع، ويمكن ادِّخاره  فعرَّ

لوقــت احلاجة«)))، وبذلك أخرجوا املنافَع من تعريف املال، لعدم إمكانية حيازهتا؛ 

ا حتدث شيئًا فشيئًا، وُيؤَخُذ عىل هذا التعريف كذلك: أن هناك بعض ما ال يميل  ألهنَّ

إليــه الطبع، إالَّ أنَّه داخــل يف مجلة األموال، كبعض األدوية والســموم التي تتخذ 

ترياقًا، كام أنَّ هناك أمواالً يميل إليها الطبع إالَّ أنَّه ال يمكن ادخارها لوقت احلاجة، 

لرسعة تلفها.

فه الشــاطبي من املالكيــة بأنَّه: »ما يقع عليه امللك، واســتبدَّ به املالك عن  وعرَّ

غريه، إذا أخذه من وجهه«)))، فاملال عنده يشــمل املنافع كام األعيان، إالَّ أنَّه ُيؤخذ 

عليه اعتبار املالية بامللك، والواقع أن هناك أشياء كثرية هي أموال وإن مل تكن داخلًة 

يف ِملك اإلنسان، كالطري يف اهلواء، واألسامك يف املاء، واألشجار يف الغابات..الخ.

فه أبــو بكر بن العريب املالكــي بأنَّه: »ما متتدُّ إليه األطــامع، ويصلح عادة  وعرَّ

ورشعًا لالنتفاع به«)))، ولكن ُيؤَخذ عليه أن هناك ما ال متتدُّ إليه اإلطامع، للجهل به 

أو العجز عنه، ولكنَّه ماٌل.

))) انظر: مفاتيح الغيب لإلمام الرازي ))/)6.
))) البحر الرائق ))/)0).

))) املوافقات )/7).
))) أحكام القرآن )/)60.
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فه الشافعي بأنَّه: »ما له قيمة ُيَباع هبا، وتلزم متلَفه وإن قلَّت، وما ال يطرحه  وعرَّ

النَّاُس, مثل: الَفْلس وما أشــبه ذلك«)))، فالتَّعريف يشــمل املنافع واألعيان، إالَّ أنَّه 

يضع ضابــط التََّقّوم رشعًا ليكون ماالً، فلحم اخلنزير واخلمــر مثاًل.. ليس ُمَتَقّومًا 

َها ماالً. رشعًا، وعليه فإنَّه ال يدخل يف التعريف، إال أنَّ من يستعمل هذه األشياَء يعدُّ

فــه بعض احلنابلة بأنَّه: »ما ُيَباح نفُعه مطلقًا، أي: يف كلِّ األحوال، أو ُيَباح   وعرَّ

اقتناؤه بال حاجة«))).

و مما ســبق نخُلص: إىل أنَّ املال هو كلُّ ما له قيمة عند النَّاس، وجيوز االنتفاع به 

عىل وجه ُمْعَتاد، إالَّ أنَّ يف اعتبار املنافِع أمواالً خالف بني احلنفية واجلمهور، فاحلنفية 

ا َأْعَراض حتُصل شيئًا فشيئًا،  ال يرون اعتبار املنافع أمواالً لعدم إمكانية حيازهتا، وألهنَّ

ا املقصودة  ا مجهور الفقهاء فيعتربوهنا ماالً، إلمكانية حيازهتا بحيازة أصلها، وألهنَّ أمَّ

من األعيان، وهو الذي تدلُّ عليه األدلة، وقد َجَرى عليه األكثرون))).

املطلب الثالث: تعريف الكسب:

زق، وأصله اجلمع، وبابه رضب، تقول: َكَســَب،  الَكْســُب يف اللغة: طلُب الرِّ

َب: تكلَّف  َيْكِسُب، َكْســبًا، وفالن طيب الَكْســِب، وامَلْكِسَبِة، والِكْســَبِة، وَتَكسَّ

َف واجتهد، فمعنى كسب  الكســَب، قال سيبويه: َكَسَب أصاب، واْكَتَســَب: َترَصَّ

دون معنى اكتسب، للزيادة التي فيه))).   

))) األشباه والنظائر للسيوطي ص500.
))) رشح منتهى اإلرادات )/76.

))) تنظر أدلة الرتجيح يف مظاهنا.
))) انظر: الصحاح للجوهري )/0) ـ))؛ وخمتار الصحاح ص586؛ ولســان العرب 870/5)، 

مادة: كسب.
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اه اإلنســان ممَّا فيــه اجتالب نفع، وحتصيل حّظ،  وأّما اصطالحًا: فهو ما َيتحرَّ

 ككســب املال، وقد يســتعمل فيام يظن اإلنســاُن أنَّه جيلب منفعة، ثم اســتجلب 

ة. به َمرضَّ

ى إىل مفعولني،  والكســب ُيَقال فيام أخذه اإلنسان لنفسه ولغريه، وهلذا قد َيَتَعدَّ

فيقال: كسبت فالنًا كذا، واالكتساب ال يقال إال فيام استفدته لنفسك، فكلُّ اكتساب 

كسٌب، وليس كلُّ كسٍب اكتسابًا))).

•     •     •

))) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب )/97)؛ والتعريفات للجرجاين ص6)).
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املبحث الثاني

نظرة اإلسالم إىل املال، وبيان منزلته

ــنَّة املطهرة عــىل أنَّ املال يف أصله ملٌك هلل  دلَّت نصوُص الكتاب الكريم والسُّ

تعاىل، ُيؤتيه من يشــاء من عباده، وينزعه ممن يشــاء، قال تعاىل: ﴿ ڎ  ڈ      ڈ    

ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ﴾ ]آل عمــران: 6)[، وقــال: 

﴿ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ ]النــور: ))[،  وقــال ملسو هيلع هللا ىلص:  »يا أهيا النَّاس 

ال اهلل..«)))، فنسبة امللك إىل اهلل تعاىل للامل هي نسبة  ابتاعوا أنفَســكم مَن اهلل من مَّ

ا نســبته لإلنسان فنسبة إضافية، نحو قوله تعاىل: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ   حقيقة، أمَّ

ں ں﴾ ]البقرة: 88)[.

ف فيه عىل الوجه الذي ينفع به  فإذا ما علم العبُد حقيقَة ُملك اهلل تعاىل للامل َترصَّ

عباَد اهلل، ومل يكسبه إالَّ من الوجه الذي َيرىض به عنه اهللُ، فهو مسؤول بني يدي اهلل 

تعاىل عام ملكه من مال، من أين اكتسبه وفيام أنفقه؟

وينبغي عىل اإلنسان أن يعلم أنَّ َحقَّ اهلل يف األموال تابع حلقوق العباد، فال ُتَباح 

ف فيها إال بإذهنم))).  إال بإباحتهم، وال ُيَترصَّ

ويف إضافة امللكية لإلنسان، مع أنَّ املالك احلقيقي هو اهللُ، مراعاٌة لفطرة اإلنسان 

التي حتبُّ املال، وإقرار مللكيته الفردية، ومنٌع من التَّعدي عليها. 

))) ذكــره احلافظ ابن حجر يف اإلصابة )/78) يف ترمجة متيم بــن نذير العدوي برقم )86، وقال: 
أخرجه الباوردي وابن السكن يف الصحابة، ورجاله ثقات.

))) انظر: قواعد األحكام يف مصالح األنام )/77.
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وقد َعنَِي اإلسالم بقضايا املال عناية خاصة، فجعله مقصدًا من مقاصد الترشيع، 

ورضورة من رضورات احلياة، وَقَرن ذكره يف أغلب اآليات بذكر األنفس واألوالد، 

تبيينًا ملكانته، وتنوهيًا بأمهيته، وتأكيدًا عىل أنَّ اإلسالَم هو دين احلياة.

فاملال َقَوام األديان، كام هو َقَوام األبدان وسبب بقائها، وهو عصب احلياة، وبه 

نيا، فإذا ما  تتحقــق مصالح العباد ورفاهيُتم وقضاء حاجاهتم، وهو زينــة احلياة الدُّ

ا  أعرَس املرُء وفرغت يُدُه منــه َهاَن عىل غريه، وضاقت عليه األرُض بام َرُحَبت، وأمَّ

فاع عن  َها، وَتْعِجز يف الدِّ ة فَيْضُعُف شأهُنا، وَيْسَتهنُي هبا عدوُّ إن خلت منه خزائُن أمَّ

نفسها، وتصبح ُلقَمًة سائغة لكلِّ من يرتبَُّص هبا.

 واملال كذلك ميدان لالبتالء واالختبار، فمن فائز ناجح باختباره، ومن خارس 

هالك بامتالكه.

ولذلك بنيَّ الرشع الرشيف ُطرَق اكتســابه، ووسيلة تداوله واستثامره، وكيفية 

إنفاقه واالستفادة منه، وضبط ذلك كلَّه بضوابط تبنيِّ ما حيلُّ من ذلك وما حيرم.

ومع كلِّ ما سبق من املكانة واألمهية إالَّ أنَّ املال يبقى وسيلة ال غاية، القصُد منه 

إقامُة احلياة، وإصالح املعاش، وقضاُء احلاجــات، والقيام بالواجبات، قال تعاىل: 

﴿ ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ﴾ 

]القصص: 77[.

الُِح  وقد قال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لعمرو بن العاص ريض اهلل عنه: »يا عمرو نعَم املاُل الصَّ

الح«))). للَمرِء الصَّ

))) أخرجه البخاري يف األدب املفرد ص))) برقم 99)؛ وأمحد يف املسند )/97) برقم 7798)؛ 
وابن حبان يف صحيحه 6/8 برقم 0))).
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ا إذا اصبح املاُل غايًة، فَشَغل اإلنساَن عامَّ أوجبه اهللُ عليه، فعندئذ يصبح وباالً  أمَّ

عىل صاحبه، وفتنًة له وهالكًا، وخسارًة وبوارًا، قال تعاىل: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ ﴾ ]البقرة: 95)[، وقال عزَّ من قائل: ﴿ ڱ  ں  
ں   ڻ ﴾ ]التغابــن: 5)[، وقــال:﴿ ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ﴾ 
]املنافقون: 9[، ﴿ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۉ  ﴾ ]الليل: ))[،  وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

ينار والّدرهِم والَقطيفِة واخلَميصــِة، إن ُأعطَِي َريَض، وإن مل ُيعَط مل  »تِعــَس عبُد الدِّ

يرَض«))).

•     •     •

))) أخرجه البخاري يف صحيحه )/057) برقم 0)7) عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
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املبحث الثالث

طرق كسب املال

ُد طرُق كسب املال واكتســابه، وتتنوع مصادُره، وتتلف كذلك أحكامه،  تتعدَّ

فمن كســب مرشوع بوصفه وطريقة حتصيله، إىل كســب ممنــوع لوصفه أو طريقة 

حتصيله، فاملال إنَّام حْيُرم ملعنى يف عينه أو خللل يف جهة كسبه))).

وإذا كان املقِصُد الَعامُّ من التَّرشيع هو حفظ نظام األمة واستدامة صالحه، فإنَّ 

ــة، وصالح الفرد يعتمد عىل ثالثة  َق إال بصالح أفراد األمَّ ذلــك ال يمكن أن يتحقَّ

أشياء: صالح عقله، وصالح عمله، وصالح كسبه))).

ولذلك كان ال ُبدَّ عىل كلِّ مكلَّف من معرفة األحكام التي تتصُّ بعلم الكسب، 

مات والشبَهات،  ليْدَرأ عن نفسه مفاسَد التَّعامالت، التي توصله إىل الوقوع يف امُلَحرَّ

: »حتصيل علم هذا الباب ـ علم الكسب ـ واجٌب عىل  ايلُّ ويف ذلك يقول اإلمام الغزَّ

ُكلِّ ُمكَتسب، ألنَّ طلب العلم فريضة عىل كلِّ مسلم، وإنَّاَم هو طلب العلم امُلْحَتاج 

ل علَم هذا الباب وقَف عىل  إليه، وامُلكتســب حيتاج إىل علم الكســب، ومهام َحصَّ

ُمْفِسَدات املعاملة َفَيتَّقيها، وما َشذَّ عنه من الفروع امُلْشكلة فيقع عىل سبب إشكاهلا، 

فيتوقف فيها إىل أن يسأل...« ))).

))) انظر: إحياء علوم الدين )/)0).
))) انظر: مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية ص87.

))) إحياء علوم الدين )/)7.
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املطلب األول: طرق الكسب املشروعة: 

ســلوك الطرق املرشوعة للكسب من أفضل األعامل، ألهنا ُتثمر الرزَق احلالل، 

الذي أمر اهلل تعاىل عباَده بالتامســه، ووصفه بالطِّيب، فقال تعاىل: ﴿ ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ﴾ ]املؤمنون: )5[، وقال: ﴿چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ﴾ ]البقــرة: 

)7)[، كام أمــَر اهللُ عباَده أن ينفقوا من طيب كســبهم، فقال تعاىل: ﴿گ  گ   

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں﴾ ]البقــرة: 

.](67

زق احلالل مهام كان شأنه، لكيال  وقد حثَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كلَّ مســلم عىل كسب الرِّ

يكــون عالة عىل اآلخرين، ويصون بذلك ماَء وجهــه عن احلاجة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ألن 

حيتطب أحُدكم ِحْزَمة عىل ظهره خرٌي من أن يســأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه«)))، وقال 

ملسو هيلع هللا ىلص: »ما أكل أحد طعامًا قط خريًا من أن يأكل من عمل يده، وإنَّ نبيَّ اهللِ داود عليه 

السالم كان يأكل من عمل يده«))).  

وطرُق الكسب املرشوع ُتقسم إىل قسمني: طرق رئيسة، وطرق فرعية.

ئيسة للكسب:  أوالً: الطُّرق الرَّ

وهي الطرق الطبيعية لكســب املال، وتنحرص يف أربعــة: اإلجارة، والتجارة، 

والزراعة، والصناعة، وكل ذلك يف اإلباحة سواء عند مجهور الفقهاء))).

))) أخرجه البخاري يف صحيحه برقم 968)؛ ومســلم يف الزكاة برقم ))0). عن أيب هريرة ريض 
اهلل عنه.

))) أخرجه البخاري يف صحيحه برقم 966)عن املقدام بن معدي كرب ريض اهلل عنه.
))) انظر: كتاب الكسب ملحمد بن احلسن ص0)).
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وقد ذكر املاوردي طرق التكسب فقال: »وجهات املكاسب املعروفة من أربعة 

أوجه: نامء زراعة، ونتاج حيوان، وربح جتارة، وكسب صناعة«))).

أما كســب الزراعة فقد أشار اهلل تعاىل إليه بقوله: ﴿گ  گ   گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں﴾ ]البقرة: 67)[ َفَعطف ما 

خيرج من األرض عىل طيب الكســب ليدلَّ عىل أنَّه كســب طيب حالل، وقد أخرب 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن فضل الزراعة وما حيصل لصاحبها من أجر فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من ُمســلم 

يغِرس غرسًا أو يزرُع زرعًا فيأكُل منه طرٌي أو إنساٌن أو هبيمٌة إالَّ كان له به صدقة«))).

ا َناَمء احليوان فقد أشار اهلل تعاىل إليه بقوله: ﴿ ڃ  ڃ  چ   چ    چچ  ڇ    وأمَّ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڎ﴾ ]املؤمنون: ))[.

وأما كســُب التجارة فهو من طيب الكسب إن خال عن امُلحرمات والشبهات، 

وقــد وصَفه اهلل تعاىل بأنَّه ابتغــاء من فضله، وَقَرَنه باجلهاد يف ســبيله، فقال تعاىل: 

ڎ     ڌ   ڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ﴿ چ  

ڎ﴾ ]املزمل: 0)[، وقــال تعاىل: ﴿ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾ ]النساء: 9)[ ففي هذه 
اآلية الكريمة ينهى اهلل تعاىل عن تعاطي األســباب املحرمة يف اكتساب األموال، أما 

املتاجر املرشوعة التي تكون عن تراض من البائع واملشرتي فال مانع منها يف حتصيل 

))) أدب الدنيا والدين ص6)).
))) أخرجه البخاري )/7)8 برقم 95))؛ ومسلم )/89)) برقم 55). 
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األموال واملكاسب)))، وقد  سئل رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن أطيب الكسب فقال: »عمُل 

جل بيده، وكلُّ بيٍع مربور«))).  الرَّ

ــا الصناعة فقد امتهنهــا بعض األنبياء عليهم الســالم، ويف القرآن الكريم  وأمَّ

إشارات كثرية إىل مجلة من الصناعات التي ال ُبدَّ منها يف احلياة)))، فقد أشار تعاىل إىل 

صناعة احلديد، فقال: ﴿ ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴾ ]احلديد: 

5)[، وأَمَر نوحًا عليه الســالم بصناعة الســفينة، فقال تعاىل: ﴿ەئ  وئ  وئ  

ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  ﴾ ]املؤمنــون: 7)[، وأشــار إىل صناعــة املالبس، فقال 
تعاىل: ﴿ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ﴾ ]األعراف: 6)[.

عــىل أن الصناعات تتفاوت فيام بينها مكانة، إال أن مجيعها يف املرشوعية ســواء 

إن خلت عامَّ هنى اهلل عنه، قال املــاوردي: وأرشف الصناعة صناعة الفكر، وأرذهلا 

صناعة العمل، ألن العمل نتيجة الفكر، وهو مدبره))).

ثانيًا: الطرق الفرعية للكسب: 

وهي طرق املكاســب غــري امُلطَِّردة، منها مــا يكون بغري عــوض: كاملرياث، 

والغنائم، واهلبات، والصدقات، واإلقطاعات، وإحياء امَلَوات، والصيد، واحلطب، 

واستخراج كنوز األرض من معادن وغريها، واللقطة بعد تعريفها.

))) انظر: تفسري ابن كثري )/68). واالستثناء يف اآلية استثناء منقطع. 
))) ذكره اهليثمي يف املجمع )/)0) برقم )))6 وقال: رواه الطرباين يف األوســط والكبري ورجاله 

ثقات.
))) انظر: اإلسالم عقيدة ورشيعة لشلتوت ص)5).

))) أدب الدنيا والدين ص0)).
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َيات، وضامن امُلتلفات. ومنها ما يكون بعوض: كاملهر، والدِّ

ونلحظ أن منها ما ال يتحقق إال بعمل: كالغنائم، وإحياء املوات، واحلطب....

ومنها ما يكون بغري عمل، كاهلبات، والصدقات، واإلقطاعات.....

وقد ذكر ابن جزيء الكلبي طرق الكســب فقال: »املكاســب نوعان: منها ما 

يكون بغري عوض ومنها ما يكون بعوض، فأما الكسب بغري عوض فأربعة أنواع:

)- املرياث: فإن كان امليت َكْســبه حالل فهــو حالل للوارث إمجاعًا، وإن كان 

كسبه من حرام، فاختلف: هل حيل للوارث أم ال؟

)- الغنيمة.

)-  العطايا والتربعات: كاهلبة واحلبس، وغري ذلك.

)- ما ال يمتلكه أحد: كاحلطب والصيد وإحياء املوات.

وأما الكسب بعوض فأربعة: عوض عن مال: كالبيع وغريه، وعوض عن عمل: 

كاإلجــارة وغريهــا، وعوض عــن فرج: كالصــداق، وعوض عــن جناية: 

كالديات))).

املطلب الثاني: طرق الكسب غري املشروعة: 

م اهللُ تعاىل عىل عباده الكســب من طرق عــدة، مل يرشعها هلم، فقال تعاىل:  حرَّ

﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں﴾ ]البقــرة: 88)[، أي: ال يــأكل بعُضكــم ماَل 

))) انظر: القوانني الفقهية ص9)).
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، وُأِضيَفت األمواُل هنا إىل ضمري املنهي، ملــا كان كلُّ واحد منهام  بعٍض بغري حــقٍّ

منهيًا ومنهيًا عنه)))، قال الطربي: جعَل ـ تعاىل ِذْكُره ـ بذلك آكَل ماِل أخيه بالباطل، 

ة، ألنَّ غرَي  كاآلكِل َماَل َنفِســه بالَباطل)))، وقال الرازي: ليس املراُد منه األكَل خاصَّ

األكل من التَّرصفات كاألكل يف هذا الباب، لكنَّه لـامَّ كان املقصوُد األعظم من املال 

َ اهللُ  إنَّام هو األكل، وقع التَّعارف فيمن ينفق ماَله أن ُيَقال: إنَّه أكله، فلهذا السبب َعربَّ

تعاىل عنه باألكل))).

«، فأقبلوا إليه، فجلسوا  وا إيلَّ وقد ُروَي أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قام فدعا النَّاَس فقال: »َهِلمُّ

فقال: »هذا رسوُل ربِّ العاملني جربيل ملسو هيلع هللا ىلص نفث يف ُرْوِعي))) أنَّه ال متوت نفس حتى 

تستكمَل رزَقها، وإن أبطأ عليها، فاتقوا اهلل وَأمْجِلوا يف الطلب، وال حيِمَلنَّكم استبطاُء 

زق أن تأخذوه بمعصية اهلل تعاىل، فإنَّ اهللَ ال ُينَاُل ما عنَده إال بطاعته«)5). الرِّ

مه اهلل تعاىل. فال ينبغي ملسلم عاقل خياف اهلل ويتقيه أن يطلب رزقه مما َحرَّ

واملكاسب غري املرشوعة: إما أن تكون ممنوعة لوصفها، أو لطريقة كسبها)6).

))) انظر: املحرر الوجيز )/7))؛ واجلامع ألحكام القرآن )/8)).
))) انظر: جامع البيان )/8)5.

))) مفاتيح الغيب 5/)0).
وُع بالضم القلب والعقل، يقال: وقع ذلك يف روعي، أي:  ))) قــال يف خمتار الصحاح ص: 67): الرُّ

يف خلدي وبايل.
)5) أخرجــه ابن أيب شــيبة يف املصنف ))/7)) برقم )7)5)؛ والطــرباين يف الكبري 66/8 برقم 
0)77؛ وذكــره اهليثمي يف جممع الزوائد )/))) برقم 87)6 وقــال: رواه البزار، وفيه قدامة 
ابن زائدة بن قدامة، ومل أجد من ترمجه، وبقية رجاله ثقات؛ قال األلباين يف السلســلة الصحيحة 

65/6) برقم 866): باجلملة فاحلديث حسن عىل أقل األقوال.
)6) انظر: رسالة يف احلرام واحلالل البن تيمية ص)).
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أوالً: املكاسب املمنوعة لوصفها )لذاهتا())):

وأذكر منها:

م، وحلم اخلنزير، واألصنام، وكلِّ نجاسة: 1- مكاسب بيع امليتة، والدَّ

واألصل يف حتريم بيع هذه األشــياء واالســتفادة منها ما رواه َجابُِر ْبُن َعْبِد اهللِ 

َة َيُقوُل: »إنَّ اهللَ ورسوَله  ريض اهلل عنهام َقاَل: َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َفْتِح َمكَّ

م بيَع اخلمِر وامليتة واخلنزير واألصنام«، فقيل يا رسول اهلل: أرأيت شحوم امليتة،  حرَّ

فإهنا ُيطىل هبا السفن وُيْدَهن هبا اجللود ويستصبح هبا الناُس؟ فقال: »ال، هو حرام«، 

م شحوَمها، مَجَُلوه)))  ثم قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند ذلك: »قاتل اهللُ اليهوَد، إنَّ اهللَ ملا حرَّ

ثم باعوه، فأكلوا ثمنه«))).

امًا َفَقاَل: »إِنَّ  ى ُغاَلمًا َحجَّ ُه اْشــرَتَ وكذا ما رواه َعْوُن ْبُن َأيِب ُجَحْيَفَة َعْن َأبِيِه َأنَّ

.(((» ِم، َوَثَمِن اْلَكْلِب، َوَكْسِب اْلَبِغيِّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص هَنَى َعْن َثَمِن الدَّ

قــال النووي: قوله ملسو هيلع هللا ىلص:»ال، هــو حرام« فمعناه: ال تبيعوها فــإنَّ بيَعها حرام، 

والضمري يف: »هو« يعود إىل البيع ال إىل االنتفاع، هذا هو الصحيح )5).

ى  ثم قال: قال أصحابنا: الِعلَّة يف منع بيع امليتة واخلمر واخلنزير النجاسُة، فيتعدَّ

إىل كلِّ نجاسة)6)، والعلَُّة يف األصنام: كوهنا ليس فيها منفعة مباحة، فإن كانت بحيث 

))) عربت بكلمة ممنوعة لتشمل احلرام واملكروه.
))) أي: أذابوه. رشح صحيح مسلم )/7.

))) أخرجه البخاري يف صحيحه )/779 برقم ))))؛ ومسلم يف املساقاة برقم )58).
))) أخرجه البخاري يف اللباس برقم 7)56.

)5) رشح صحيح مسلم )/7.
)6) قال ابن حجر يف الفتح )/5)): املشهور عند مالك طهارة اخلنزير.
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إذا كرست ينتفع برضاضها، ففي صحة بيعها خالف مشــهور ألصحابنا، منهم من 

زه اعتامدًا عىل االنتفاع))).  منعه لظاهر النهي وإطالقه، ومنهم من جوَّ

قــال ابن حجر: األكثر عىل املنع، محاًل للنهي عىل ظاهره، والظاهر أنَّ النهي عن 

بيعها للمبالغة يف التنفري عنها، ويلتحق هبا يف احلكم الصلبان التي تعظمها النصارى، 

وحيرم نحت مجيع ذلك وصنعته))).

ا امليتة واخلمر واخلنزير فأمجع املســلمون عــىل حتريم بيع كلِّ واحد منها )))،  وأمَّ

ونقل النووي عن ابن املنذر قوله: أمجع العلامء عىل حتريم بيع امليتة واخلمر واخلنزير 

ورشائها))).

2- مكاسب اخَلْمر:

يت اخلمر  ر وُتؤنَّث، ومجُعها: ُخُْوٌر، وُسمِّ وأصل اخلَْمر: ســرت اليشء، وهي ُتذكَّ

لكوهنا َخامرة ملقرِّ العقل، أي: غطته، وقيل: ألهّنــا ُتِركت فاْخَتَمَرْت، واخلمر عند 

بعض الناس اســم لكلِّ مســكر)5)، وعليه: فكلُّ ما يذهــب العقل داخل يف حكم 

اخلمر، كاملخدرات وغريها.

ا ِرْجس من عمل الشيطان وأَمَر باجتناهبا، فقال  وقد وصف اهلل تعاىل اخلمر بأهنَّ

تعــاىل: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ 

))) رشح صحيح مسلم )/ 8ـ 9؛ وفتح الباري )/5)).
))) فتح الباري )/5)).

))) رشح صحيح مسلم )/ 8ـ 9؛ وفتح الباري )/5)).
))) املجموع 0/9))؛ وانظر: اإلرشاف عىل مذاهب العلامء البن املنذر 0/6).

)5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن )/5))؛ خمتار الصحاح ص96)؛ املصباح املنري )/)8)ـ)8).
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ڀ ٺ ٺ﴾ ]املائدة: 90[، مما يدلُّ عىل حرمتها وحرمة التعامل هبا، وأنَّ 
مكاســَبَها مَن املكاِسب اخلبيثة)))، وقد جاء يف كالم النُّبَوة لعُن شارهبا واملتعامل هبا 

أيــًا كان تعامله، فعن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:»َلَعَن اهللُ 

َها، َوَحاِمَلَها،  َها، َوُمْعَترِصَ ا، َوَساِقَيَها، َوَباِئَعَها، َوُمْبَتاَعَها، َوَعاِصَ اخْلَْمَر))) َوَشاِرهَبَ

َمْت  َوامْلَْحُموَلــَة إَِلْيِه«)))، وعن عائشــة ريض اهلل عنها أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:»ُحرِّ

التَِّجاَرُة يِف اخْلَْمِر«))).

: 3- َمْهُر الَبِغيِّ

ه مهرًا  : ُأْجَرة املرأة الفاجرة، مقابل ممارستها الفاحشة)5)،  وَسامَّ واملراد بَمْهِر الَبِغيِّ

لكونه عىل صورته، وهو حرام بإمجاع املسلمني)6)، وقد ثبت عن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قوله: »الَ 

«)7)، ويف رواية مســلم: »رَشُّ  حَيِلُّ َثَمُن اْلَكْلِب، َواَل ُحْلَواُن اْلَكاِهِن، َواَل َمْهُر اْلَبِغيِّ

..«)8)، ويف لفظ: ».. َوَمْهُر اْلَبِغيِّ َخبِيٌث«.  اْلَكْسِب: َمْهُر اْلَبِغيِّ

))) انظر: تفسري الرازي ))/))).
))) قــال يف عون املعبود )/)9: »لعن اهلل اخلمر«: أي: ذاهتا ألهنا أم اخلبائث، مبالغة يف التنفر عنها، 

وحيتمل أن يكون املراد: أكل ثمنها.
))) أخرجــه أمحد يف املســند)/97 برقم6)57؛ وأبو داود يف األرشبة برقــم)7)6؛ وابن ماجه يف 
األرشبة برقم80))؛ وابن حبان يف صحيحه))/78) برقم56)5؛ واحلاكم يف املستدرك)/7) 
برقــم5)))؛ وذكره اهليثمــي يف املجمع 5/))) برقــم)0)8 وقــال: رواه أمحد والطرباين 

ورجاله ثقات.
))) أخرجه البخاري يف البيوع برقم))))؛ وأبو داود يف البيوع برقم 90)).

)5) املصباح املنري )/)58.
)6) انظر: رشح صحيح مسلم )/9))؛ وعون  املعبود 09/9).

)7) أخرجه  أبو داود يف البيوع برقم )8))؛ والنســائي يف الصيد والذبائح برقم )9))؛ وابن ماجه 
يف التجارات برقم 60)).

)8) أخرجه مسلم يف املساقاة برقم 568).
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4- ُحْلَوان الَكاِهن:

شــوة عىل كهانتــه، واحلُلوان مصدر  وهو مــا ُيْعَطاه الكاهــُن من األجر والرِّ

كالُغْفَران، ونوُنُه زائدة، وأصله من احلَــالوة)))، والكاهن: هو الذى َيَتَعاَطى اخلرَب 

ى رســول اهلل  ار)))، وقد هنََ عي معرفَة األرَْسَ َمان، ويدَّ عن الكائنات يف مســتقبل الزَّ

ملسو هيلع هللا ىلص: »َعْن َثَمِن اْلَكْلِب، َوَمْهِر اْلَبِغيِّ َوُحْلَواِن اْلَكاِهِن«))).  

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل حَيِلُّ َثَمُن اْلَكْلِب، َواَل ُحْلَواُن اْلَكاِهِن..«))).

قــال النَّووي: قــال البغوي من أصحابنــا والقايض عياض: أمجع املســلمون 

م، وألنَّه أكل املال بالباطل، وقال  عــىل حتريم ُحْلَوان الكاهن، ألنَّه ِعوض عن حُمــرَّ

عي معرفة اليشء املرسوق،  اف أيضًا حراٌم، وهو الــذي يدَّ اخلطــايب: وُحْلَوان الَعرَّ

ة، ونحَومها من األمور)5). الَّ ومكان الضَّ

5- ثمن الكلب: 

سبق يف األحاديث آنفًا أنَّ ثمن الكلب من رشِّ الكسب، وأنَّه خبيث، وأنَّ النبيَّ 

ر ذلك علامء  ملسو هيلع هللا ىلص: »هَنَى َعْن َثَمِن اْلَكْلِب..« )6)، ومطلق النَّهي يقتيض التحريم، كام قرَّ

األصول، إالَّ أنَّ هناك من أجاز بيَع كلِب احلراسة والصيد، للحاجة واملنفعة.

))) رشح صحيح مســلم للنووي )/9))؛ والنهاية البن األثري )/76)؛ خمتار الصحاح ص67)؛ 
املصباح املنري )/9)).

))) النهاية البن األثري 6/7)).
))) أخرجه  مسلم يف املساقاة برقم 567).

))) أخرجــه  أبو داود يف البيوع برقم )8))؛ والرتمذي النســائي يف الصيد والذبائح برقم )9))؛ 
وابن ماجه يف التجارات برقم 60)).

)5) رشح صحيح مسلم )/9))ـ0)).
)6) أخرجه مسلم يف املساقاة برقم 567).
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ا النَّهي عن ثمن الكلب، وكونه من رشِّ الكسب، وكونه خبيثًا،  قال النَّووي: وأمَّ

فيدلُّ عىل حتريم بيعه، وأنه ال يصحُّ بيعه وال حيلُّ ثمنه، وال قيمَة عىل ُمتلفه، ســواء 

اًم أم ال، وســواء كان مما جيوز اقتناؤه أم ال، وهبذا قال مجاهري العلامء، وقال  كان ُمَعلَّ

أبــو حنيفة: يصحُّ بيُع الكالِب التي فيها منفعــة، وجتب القيمة عىل ُمتلفها، وحكى 

ابــن املنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواَز بيع كلب الصيد دون غريه، وعن مالك 

روايــات: إحداها: ال جيور بيعه ولكن جتب القيمة عــىل متلفه، والثانية: يصحُّ بيُعه 

وجتب القيمة، والثالثة: ال يصحُّ وال جتب القيمة عىل متلفه ))).

اُبه: 6- َعْسُب الفحل أو ِضَ

الَعْسُب: ِكراء رِضاب الفحل، و َعْسُب الفحل: رِضابه ونزوه عىل األنثى، وقيل: 

ماؤه، فرسًا كان أو بعريًا أو غريمها ))).

اب الفحل وعسبه، ففي حديث مسلم أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  وقد ورد النهي عن بيع رِضَ

ى َعْن َعْسِب اْلَفْحِل«))). اِب اجْلََمِل«)))، ويف لفظ أنه ملسو هيلع هللا ىلص: »هنََ »هَنَى َعْن َبْيِع رِضَ

واملــراد بالنهي هنا: ما ُيْؤَخذ عليه من األجرة، ال عن نفس الرضاب، وتقديره: 

هنى عن ثمن رضاب اجلمل، كنهيه عن عسب الفحل: أي عن ثمنه)5). 

))) انظر: رشح صحيح مسلم )/0))ـ)))؛ فتح الباري )/6)) وقال ابن حجر: روى أبو داود 
من حديث ابن عباس مرفوعًا:»هنى رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ثمن الكلب وقال: »إن جاء يطلب ثمن 

الكلب فامأل كفه ترابًا« وإسناده صحيح.
))) انظر: خمتار الصحاح ص67)؛ والنهاية 5/5))؛ املصباح املنري )/08).

))) أخرجه  مسلم يف املساقاة برقم 565).
))) أخرجه  النسائي يف البيوع برقم )67)؛ وابن ماجه يف التجارات برقم 60)).

)5) النهاية البن األثري 5/))).
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َواب للرضاب،   قال النووي: وقد اختلف العلامء يف إجارة الفحل وغريه من الدَّ

فقال الشــافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام، وال 

ى من أجره وال أجرة مثل وال  يستحق فيه عوض، ولو أنزاه املستأجر ال يلزمه املسمَّ

شــئ من األموال، قالوا: ألنَّه غرر جمهول، وغري مقدور عىل تســليمه، وقال مجاعة 

ة معلومة، أو  من الصحابة والتابعني ومالك وآخرون: جيوز اســتئجاره لرضب مدَّ

لرضبات معلومة؛ ألن احلاجــة تدعو إليه، وهي منفعة مقصودة، ومحلوا النهي عىل 

التنز يه، واحلثُّ عىل مكارم األخالق))).

7- كسب احِلَجامة:

َطه،   احلَْجُم واحِلَجامة: فِْعل احلَاِجم، وبابه نــرص، وَحَجَمُه احلَاِجُم َحْجاًم: رَشَّ

وامَلْحَجُم: موضع احِلَجاَمِة))). 

ام بأنَّه خبيث، وأنَّه من رشِّ الكســب، فَعْن  وقد وصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص كســب احلجَّ

َرافِــِع ْبِن َخِديٍج ريض اهلل عنه َقاَل: َســِمْعُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »رَشُّ اْلَكْســِب: َمْهُر 

اِم َخبِيٌث«، إال  جَّ اِم«)))، ويف لفظ: »َكْسُب احْلَ ، َوَثَمُن اْلَكْلِب، َوَكْســُب احْلَجَّ اْلَبِغيِّ

أنه ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه احتجم وأعطى احلجام أجرته، فلذلك اختلف العلامء يف حكم 

كسب احلجامة.

ام وكونه خبيثًا، ومن رشِّ الكسب، ففيه دليل ملن  ا كسُب احلجَّ قال النَّووي: وأمَّ

يقول بتحريمه، وقد اختلف العلامء يف كســب احلجام، فقال األكثرون من السلف 

ام، وال حيرم أكله ال عىل احلــرِّ وال عىل العبد، وهو  واخلََلف: ال حيرم كســُب احلجَّ

))) رشح صحيح مسلم )/8)).
))) انظر: خمتار الصحاح ص67)؛ واملصباح املنري )/))).

))) أخرجه مسلم يف املساقاة برقم 568).
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املشــهور من مذهب أمحد، وقــال يف رواية عنه قال هبا فقهــاء املحدثني: حيرم عىل 

احلرِّ دون العبد، واعتمدوا هذه األحاديث وشــبهها، واحتج اجلمهور بحديث ابن 

ام أجره،  قالوا: ولو كان  عباس ريض اهلل عنهام أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص احتجم وأعطى احلجَّ

حرامًا مل يعطهـ  رواه البخاري ومســلم، ومحلــوا هذه األحاديث التي يف النهي عىل 

التنزيه واالرتفاع عن دينء األكساب، واحلثِّ عىل مكارم األخالق ومعايل األمور، 

 ولــو كان حرامًا مل يفرق فيــه بني احلر والعبد، فإنه ال جيــوز للرجل أن يطعم عبَده 

.((( ما ال حيلُّ

8- كسب النائحة: 

النائحــة لغة: من َناَحِت املرأة عىل امليت َنْوحًا ونَِياحة، فهــي َناِئَحٌة، والنَِّياَحُة: 

يت النََّوائُح  االســم منه، وامَلنَاَحُة: موضــع النَّْوِح، والتَّنَــاُوح التقاُبل، ومنه ُســمِّ

ُد حماِسنَُه. لتقاُبلهن)))، والنائحة: هي التي تبكي عىل امليِِّت وُتَعدِّ

وقد ثبت عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قولــه: »النَّاِئَحُة إَِذا مَلْ َتُتْب َقْبَل َمْوهِتَــا ُتَقاُم َيْوَم اْلِقَياَمِة 

َباٌل ِمن َقطَِراٍن َوِدْرٌع ِمْن َجَرٍب«))). َوَعَلْيَها رِسْ

قال النووي: وفيه دليل عىل حتريم النياحة، وهو جُممع عليه)))، والنَّوح واستامعه 

حراٌم غليظ التحريم)5)، وقد نقل النووي قبل ذلك إمجاع املسلمني عىل حتريم أجرة 

املغنية للغناء والنائحة للنوح)6).

))) رشح صحيح مسلم )/))).
))) انظر: خمتار الصحاح ص688؛ واملصباح املنري )/9)6.

))) أخرجه مسلم يف اجلنائز برقم ))9.
))) رشح صحيح مسلم 5)/))).

)5) فيض القدير )/66).
)6) انظر: رشح صحيح مسلم ) /9)).
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ثانيًا: املكاسب املمنوعة لطريقة كسبها: 

وهي التي تنتج عن كلِّ تعامٍل ينتفي فيه كامل الرضا، وال تطيب به النفس، ويقع 

به غرر وإرضار باآلخر، وأذكر منها: 

با بأنواعه:  1- الرِّ

َبــا يف اللغة: الفضــل والزيادة)))، وهو عند مجهور الفقهــاء عىل نوعني: ِربا  الرِّ

فضل، وِربا نسيئة. 

َط ألحد العاقدين)))، أو هو  ــا ربا الفضل فهو: كلُّ َفَضٍل خال عن عوض رُشِ أمَّ

فضل أحد املتجانسني عىل اآلخر من مال بال عوض))).

ا ربا النسيئة: فهو الّزيادة يف الّدين نظري األجل أو الّزيادة فيه))). وأمَّ

با بــكال نوعيه، قال تعاىل: ﴿ۀ ہ  وقد انعقد اإلمجاع عىل حتريم الرِّ

 ،](78 ]البقــرة:  ۓ﴾  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ 
وقال:﴿ ى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ 

ۈئ﴾ ]آل عمران: 0))[.

با من موبقــات الكبائر)5)، وأنَّ احُلْرَمة  وجــاءت األحاديث النبوية لتبنيِّ أنَّ الرِّ

بــا وموكله وكاتبه وشــاهديه، وكلَّ من يتعاون أو  واللعن تشــمل كاًل من آكل الرِّ

))) املصباح املنري )/7)).
))) التعريفات للجرجاين ص6)).

))) أنيس الفقهاء ص))).
))) انظر: املوسوعة الفقهية ))/57.

)5) أخرجه البخاري يف الوصايا65)6؛ ومسلم يف اإليامن برقم89.
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با، فَعْن َجابِر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام َقاَل: َلَعَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص آِكَل  ُل أكَل الرِّ يسهِّ

َبا َوُمْؤِكَلُه َوَكاتَِبُه َوَشاِهَدْيِه، َوَقال:َ»ُهْم َسَواٌء«))) . الرِّ

قال النَّووي: هذا ترصيح بتحريم كتابة املبايعة بني املرتابيني والشــهادة عليهام، 

وفيه حتريم اإلعانة عىل الباطل))).

م، وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِدْرَهم  وعليه َفَكسُب التَّعامل بالربا كسٌب خبيث حُمرَّ

جل وهو يعلم أشدُّ من ستٍّ وثالثني َزنَية«))).  ربا يأكله الرَّ

َعَفِة بالباطل:  2- أكُل أموال اليتامى والضَّ

واألصــل يف حتريم ذلك قــوُل اهلل تعــاىل: ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

قــال   ،](0 ]النســاء:  ک﴾  ک   کک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ  

القرطبــي: وليس املــراُد نفــس األكل؛ إالَّ أنَّ األكل ملَّــا كان أوىف أنــواع التَّمتُّع 

فات بــاألكل)))، وقد َعد َّ رســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أكَل ماِل اليتيم يف  َ عن التَّرصُّ باملــال ُعربِّ

 : ِعيَفنْيِ ُج)6) َحــقَّ الضَّ  الســبع امُلوبِقات امُلْهلــكات)5)، وقال ملسو هيلع هللا ىلص:»اللُهــمَّ إيِنِّ ُأَحرِّ

اْلَيتِيِم َوامْلَْرَأِة«)7) . 

))) أخرجه مسلم يف املساقاة برقم 598).
))) رشح صحيح مسلم )/8).

))) أخرجه أمحد يف املســند 5/5)) برقم 007))؛ وذكره اهليثمي يف املجمع )/0)) برقم )657 
وقال: رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط، ورجال أمحد رجال الصحيح.

))) اجلامع ألحكام القرآن 6/5).
)5) أخرجه البخاري يف الوصايا برقم 560)؛ ومسلم يف اإليامن برقم 9)).

)6) أي: أضيقه وأحرمه عىل من ظلمهام. انظر: النهاية يف غريب احلديث ): 97).
)7) أخرجه أمحد يف املسند)/9)) برقم)966؛ والنسائي يف السنن الكربى8/)5) برقم)0)9؛ وابن 
ماجه يف األدب برقم678)؛ وابن حبان))/76) برقم 5565؛ واحلاكم يف املستدرك)/))) 

برقم ))) وقال: صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه ووافقه الذهبي.
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قة:  ِ 3- السَّ

ق  ق منه ماالً َيرْسِ قة يف اللغة: أخُذ الــيشء من الغري عىل وجه اخلُْفَية، ورَسَ ِ الرسَّ

قُة، والفاعل َساِرق))). ِ ُق والرسَّ ِ قًا، واالسم: الرسَّ رَسَ

قة رشعًا يف َحقِّ القطع: َأْخــُذ ُمكلٍَّف عاقل بالغ ُخفَيًة َقدَر عرشِة دراهم  ِّ والرسَّ

مرضوبٍة حُمَْرزٍة بمكان أو حافظ بال شبهة))).

ــا إذا كانت قيمُة املــرسوق أقلَّ من عرشة دراهم مرضوبــة فال تكون رسقًة  أمَّ

، إالَّ أنَّ الشارع جعلها رَسقًة ُتوِجب عىل السارق َردَّها عىل صاحبها))). ُتوِجب احلدَّ

ويدخــل يف حكم الرسقة التي ال ُتوِجب احلدَّ كلٌّ مــن: االختالس، والنَّهب، 

والنَّْبش، والنَّشل.

ا االختالس يف اللغة: فهو االستالب، وَخلَس اليشَء واْخَتَلَسه: أخذه برسعة  أمَّ

َرِب بِِه َســَواٌء  ِة َصاِحبِِه َجْهرًا َمَع اهلَْ ِء بَِحرْضَ ا رشعًا: فهو َأْخُذ اليشَّْ عىل غفلة)))، وأمَّ

ًا)5). َجاَء امْلُْخَتِلُس ِجَهارًا َأْو رِسّ

ا النَّهب واالنتهاب يف اللغة: فهو الَغلَبة عىل املال وأخُذُه قهرًا، وهنَب اليشَء  وأمَّ

ينهُبه هنبًا، وانتهَبه: أخذه)6).

))) انظر: خمتار الصحاح ص6))؛ املصباح املنري )/)7).
))) انظر: التعريفات ص56)؛ أنيس الفقهاء ص76).

))) انظر: التعريفات ص56).
))) انظر: الصحاح 5/)6؛ املصباح املنري )/77).

)5) انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية )/88).
)6) انظر: لسان العرب )/)77، مادة: هنب؛ املصباح املنري )/7)6.
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ا النَّبَّاش: من َنَبَش َينُْبُش فهو َنبَّاش، فهو من َينُْبُش القبوَر عن املوتى ويفتشها  وأمَّ
لِيرسَق أكفاهَنم وحلَيهم))).

اُل: هو  ال: فهو من نشَل اليشَء ينُشــُله َنْشاًل، أي: أرسع َنْزَعه، والنَّشَّ ا النَّشَّ وأمَّ
ار: وهو  ة، ومثُله الطَّرَّ ــارُق عىل ُغرَّ كثري النَّْشــل، واخلفيُف اليد من اللُُّصوص، السَّ
الذي َيشــقُّ ويقطع جيوَب النَّاس ويأخذ ما فيها من نفقاهتم عىل غفلة منهم، والطَّرُّ 

قَّ والَقطع))). هو الشَّ

مة وإن  قة اإللكرتونية بكلِّ صورها، داخلة يف َحدِّ الرسقة امُلحرَّ وال خيفى أنَّ الرسَّ
، وكذا التَّعدي عىل احلقوق املعنوية عند من يعتربها أمواالً.  كانت ال ُتْوِجب احلَدَّ

وقد رتَّب اإلســالم عىل الرسقة، التي ُتوِجب َحــدًا برشوطها املعروفة، عقوبًة 
ل له نفسه بالرسقة، فقال تعاىل: ﴿ٺ   زاجرة، لردع السارق، وحتذير من ُتَسوِّ
ڤ﴾  ڤ     ڤ   ٹٹ   ٹ    ٹ   ٿ          ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ  

]املائدة: 8)[.

، فأوجب فيه   ق فيه رشوُط الرسقة امُلوِجَبة للَحدِّ ا ما كان دوَن ذلك ممَّا مل تتحقَّ أمَّ
الشارع ردَّ العني املرسوقة أو مثلها، أو ضامن قيمتها، مع عقوبة تعزيرية تتناسب مع 
، فَعْن َســُمَرَة بن جندب ريض اهلل عنه َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  جناية الفاعل، دون تطبيق احلدِّ
َي«)))، وقــول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ليس عىل َخائٍن وال  َقاَل:»َعــىَل اْلَيِد َما َأَخَذْت َحتَّى ُتَؤدِّ

))) انظر: خمتار الصحاح ص688؛ لسان العرب 50/6)، مادة: نبش؛ املعجم الوسيط )/897.
))) انظر: خمتار الصحاح ص )0)؛ لسان العرب ))/)66؛ املصباح املنري )/70)؛ املعجم الوسيط 

)/)55 ـ ))9.
))) أخرجه أمحد يف املسند 8/5 برقم 0098)؛ وأبو داود يف البيوع برقم )56)؛ والرتمذي يف البيوع 
برقم 66)) وقال: حديث حســن صحيح؛ وابن ماجه يف األحكام برقم 00))؛ والدارمي يف 
البيوع برقم 596)، واحلاكم يف املستدرك )/55 برقم )0)) وقال: صحيح اإلسناد عىل رشط 

البخاري ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي.
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ُمنتِهٍب وال خُمَْتلٍس َقْطٌع«))).

4- التطفيف يف الوزن واملكيال:

ٌف، والطَِّفيُف هو القليل،  ُف َتْطِفْيفًا، فهو ُمَطفِّ َف ُيَطفِّ التَّْطِفْيُف يف اللغة: من َطفَّ

ه، بحيث يقُرب من  وامُلَطفِّف: هو مــن يكيل أو َيِزُن دون أن ُيويَف صاحَب احلَقِّ َحقَّ

كامل الكيل أو الوزن فال يفعل))). 

واألصل يف حتريم التَّطفيف قوُل اهلل تعاىل: ﴿ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ﴾ ]املطففــني: ) – )[، وقــد 
َقصَّ اهللُ تعاىل علينا يف كتابه خرب قوِم شعيب عليه السالم مع قومه يف مدين، وكيف 

أنَّ اهللَ أهلكهم لتطفيفهم الكيل وامليزان؛ وعدم االستجابة لدعوة نبيهم.

ان، قال له:»ِزْن َوَأْرِجْح«)))، وذلك خشــية أن يدخل  وعندما َمرَّ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِوزَّ

يِفني، فيســتحق الوعيد، ويكون كســبه حرامًا، وما ال يتم  ان يف مجلة امُلطفِّ هذا الوزَّ

الواجب إال به فهو واجب.

5- الِقَمر بأنواعه: 

الِقــاَمُر يف اللغــة: امُلَقاَمرُة، وَتَقاَمــُروا: َلِعُبوا الِقــاَمر)))، وكَأنَّ الِقــامَر مْأخوذ 

))) أخرجه الرتمذي يف ســننه )/)5 برقم 8))) وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي يف السنن 
الكــربى )/6)) برقم )6)7؛ وابن حبان يف صحيحه 0)/09) برقم 56))؛ قال ابن حجر 

يف فتح الباري ))/)9: حديث قوي.
))) انظر: خمتار الصحاح ص)0)؛ املصباح املنري )/)7).

))) أخرج أبــو داود يف البيوع برقم6)))؛ والرتمذي يف البيوع برقم05)) وقال: حديث حســن 
صحيح؛ والنسائي يف البيوع برقم)59)؛ وابن ماجه يف التجارات برقم0))).  

))) خمتار الصحاح ص 560.
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 مــن اخِلَداع، يقــال: َقاَمره باخِلــَداِع َفَقَمــَرُه، أي: غلبه)))، وامَلْيــرِس: قامر العرب 

باألزالم))).

قال ابن حجــر اهليتمي: امليرس القامر بأي نــوع كان)))، وعليه فكلُّ قامر ميرس، 

والعكس صحيح.

والِقاَمر رشعًا: هو أن يأخذ امُلقاِمُر من صاحبه شيئًا فشيئًا يف اللعب، وكلُّ لعب 

ُط فيه َغالٌب من امُلَتَغالبني شيئًا من املغلوب فهو ِقامر))). َيْشرَتِ

فه بعُضهم بأنَّه: أخُذ ماٍل خمصوص بغري مال يف مقابله )5). وَعرَّ

وعليــه فيدخل يف الِقــاَمر كلُّ ما كان فيــه خطر وُمَراهنة، معتمــدًا عىل احلَظ، 

اهنني، واجلوائز املقتطعة من املرشحني  كاليانصيب، وجوائز اللعب املأخوذة من امُلرَتَ

للفوز هبا. 

والِقامر بكلِّ أنواعه وصوره أكٌل ألمــوال الناس بالباطل، وقد حرمه اهلل تعاىل 

يف كتابه، فقــال: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ      پ پ پ پ  ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾ ]املائدة: 90[ )6).

))) لسان العرب 5/)))، مادة: قمر.
))) املصباح املنري )/)68.

))) انظر: الزواجر )/00).
))) انظر: التعريفات ص9)).

)5) انظر: تكملة املجموع رشح املهذب ))/67).
)6) انظر: تفسري ابن كثري )/78).
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6- احِلَرابة: 

ــَلُب، وَحَرَب  ــْلم، واحلََرُب: السَّ احلَرابة يف اللغة: من احلَْرب، وهو نقيض السِّ

ــاه)))، وامُلَحاِرب: هو من يرتكــب جريمة احِلرابة أو قطع  فالنًا ماَله، أي: ســَلبه إيَّ

الطريق أو الرسقة الكربى، كام يسميها بعضهم ))).

وز ألخــذ مال، أو لقتل، أو  واحِلَرابة أو قطــع الطريق يف االصطالح: هي الرُبُ

ة مع الُبعد عن الَغْوث، )وزاد  إلرَعاب عىل سبيل املجاهرة ُمَكاَبرة، اعتامدًا عىل القوَّ

املالكية(: وحماولة االعتداء عىل الِعرض ُمَغاَلَبة))).

واألصل حرمــة قــوُل اهلل تعــاىل: ﴿چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ...﴾ ]املائــدة: ))[، فأخــذ املــال باحِلَرابــة حرام، وهو 
مستوجب للعقوبة يف الدنيا واآلخرة.

7- الَغْصُب: 

الَغْصــُب يف اللغة: أخذ الــيشء ُظلاًم وَقهرًا، َمــاالً كان أو غريه، وبابه رضب، 

اٌب))). والفاعل غاصب، واجلمع: ُغصَّ

م حُمرَْتم بغري إذن مالكه، بال خفية، عىل وجه يزيل  وهو يف الرشع: أخُذ مال ُمَتقوَّ

يده إن كان يف يده)5).

))) انظر: لسان العرب، مادة: حرب.
))) انظر: الترشيع اجلنائي لعودة )/))5.
))) املوسوعة الفقهية الكويتية 7)/)5). 

))) انظر: خمتار الصحاح ص88)؛ التعريفات ص08)؛ املصباح املنري )/8)).
)5) انظر: التعريفات ص08)؛ وأنيس الفقهاء ص69).
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واألصل يف حتريم الغصب قــول اهلل تعاىل: ﴿ڱ ڱ ڱ ں  ں ﴾ 

]البقرة:88)[.

وقد أخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص بُحرَمة التَّعدي عىل أموال الناس بأيِّ شــكل من األشكال، 

فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُّ امْلُْسِلِم َعىَل امْلُْسِلِم َحَراٌم: َدُمُه، َوَماُلُه، َوِعْرُضُه«)))، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »امْلُْسِلُم 

ْم«))). َمْن َسِلَم امْلُْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه، َوامْلُْؤِمُن َمْن َأِمنَُه النَّاُس َعىَل ِدَماِئِهْم َوَأْمَواهِلِ

8- َجْحُد احلقوق:

ه، َجْحَدًا  ه، وَجَحــَد بحقِّ اجلُُحوُد: هو اإلنــكار مع الِعلم، ُيَقــال: َجَحَدُه َحقَّ

وُجُحْوَدًا، أي: أنكره، وال يكون إالَّ عىل علم من اجلَاحد به))).

، ونقصان يف الَوفاء، وخصلة من  َفَجْحُد احلُُقوِق خيانة، وهي انتقاص للَحــقِّ

خصال النَِّفاق، وال جيتمع اإليامن واخليانة يف قلب مؤمن. 

فقد أخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ خيانة األمانة من خصال وصفات أهل النفاق، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 

َث َكَذَب، َوإَِذا َوعَد أْخَلَف، َوإَِذا اْؤمُتَِن َخاَن«))). »آيُة امُلنافِق ثالٌث: إَِذا َحدَّ

يون واألمانات واالنتقاص منهــا خيانة، وفاعل ذلك خائن، وآكٌل   فإنكار الدُّ

أِلموال النَّاس بالباطل، وقد قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن اْســَتْعَمْلنَاُه ِمنُْكْم َعىَل َعَمٍل 

))) أخرجه مسلم يف الرب والصلة واآلداب برقم )56).
))) أخرجــه الرتمذي يف اإليامن برقم 7)6) وقال: حديث حســن صحيح؛ والنســائي يف اإليامن 

ورشائعه برقم 995).
))) انظر: خمتار الصحاح ص9))؛ واملصباح املنري )/)9.

))) أخرجه البخاري يف اإليامن برقم ))؛ ومسلم يف اإليامن برقم 59.
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َفَكَتَمنَــا خِمَْيطًا َفاَم َفْوَقُه َكاَن ُغلوالً، َيْأيِت بِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة« ))). وَعْن َســُمَرَة بن ُجندب 

َي«)))، فمن ينوي يف  ريض اهلل عنــه َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:»َعىَل اْلَيِد َما َأَخَذْت َحتَّى ُتَؤدِّ

نفســه التفريَط بحقوق النَّاس وأمواهلم ينتقم اهلل منه يف الدنيا قبل اآلخرة، فَعْن َأيِب 

ُهَرْيــَرَة َريِضَ اهلل َعنُْه َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:»َمْن َأَخَذ َأْمَواَل النَّاِس ُيِريُد َأَداَءَها َأدَّى اهلل 

َعنُْه، َوَمْن َأَخَذ ُيِريُد إِْتاَلَفَها َأْتَلَفُه اهلل«))).

ا أهُل األمانة فهم املســتحقون لَِعْوِن اهلل وتوفيقه)))، فَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل  أمَّ

ا  يَكــنْيِ َما مَلْ خَيُْن َأَحُدمُهَ ِ عنه َقاَل: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إِنَّ اهلل َيُقوُل:»َأَنا َثالُِث الرشَّ

َصاِحَبُه، َفإَِذا َخاَنُه َخَرْجُت ِمن َبْينِِهاَم«)5).

9- الّرْشَوة:  

شاء،  اء وضمها، وهي من باب عدا، مأخوذة من الرِّ الّرْشــَوُة يف اللغة: بكرس الرِّ

ْشــَوة عليه، وَرَشاُه وأْرَشاُه  َشى يف حكمه: طلَب الرِّ واْرَتَشــى أخذ الّرشوة، واْسرَتْ

أعطاه الرشوة، ومجعها: ِرشًا)6).

))) أخرجه أمحد يف املسند )/)9) برقم )775)؛ ومسلم يف اإلمارة برقم ))8).
))) أخرجه أمحد يف املسند 8/5 برقم 0098)؛ وأبو داود يف البيوع برقم )56)؛ والرتمذي يف البيوع 
برقم 66)) وقال: حديث حســن صحيح؛ وابن ماجه يف األحكام برقم 00))؛ والدارمي يف 
البيوع برقم 596)، واحلاكم يف املستدرك )/55 برقم )0)) وقال: صحيح اإلسناد عىل رشط 

البخاري ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي.
))) أخرجه البخاري يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس برقم 57)).

))) انظر: التيسري رشح اجلامع الصغري للمناوي )/556.
)5) أخرجه أبو داود يف البيوع برقم )8))؛ واحلاكم يف املستدرك )/60 برقم )))) وقال: صحيح 

اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي.
)6) انظر: خمتار الصحاح ص67)؛ املصباح املنري )/8)).
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خُص حلاكم وغرِيه لَيْحُكَم له، أو حيمله عىل  شــوة رشعًا: هي ما يعطيه الشَّ والرِّ

ما يريد، أو ما ُيْعَطى إلبطال َحقٍّ أو إلحقاق باطل))).

م ذلك فقال: ﴿ڱ ڱ ڱ  شــوة أكٌل للامل بالباطل، واهلل تعاىل حرَّ فالرِّ

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ں  ں  
ھ﴾ ]البقرة:88)[ ))).

)))، ممَّا يدلُّ عىل ُحْرَمة فعلهام، وعظيم  اِشَ َوامْلُْرَتيِشَ وقد َلعن رســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ

م، له حكم الُغلول، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص:  جريمتهام، وأنَّ ما يأخذه امُلرتيش كسب خبيث حُمَرَّ

»َمْن اْسَتْعَمْلنَاُه َعىَل َعَمٍل َفَرَزْقنَاُه ِرْزقًا، َفاَم َأَخَذ َبْعَد َذلَِك َفُهَو ُغلوٌل«)))، والغلول: 

هو أخذ للشئ  من غري ِحلِّه، فيكون حرامًا وكبرية)5).

10- االحتيال واخلداع:

اْحَتاَل: طلب احِليلة)6)، واالحتيال يف القانون: ُجنَْحة جيرتمها من يبتزُّ ماَل الغري 

َدُعه ِخْدعًا  فيه، وَخَدَعه خَيْ ا اخِلَداُع واخَلْدُع: فهو إظهار ِخالف ما خُيْ باخلَديعة)7)، وأمَّ

))) انظر: التعريفات للجرجاين ص8))؛ املصباح املنري )/8)).
))) انظر: تفسري البغوي )/0)).

))) أخرجــه أمحد يف املســند )/)6)؛ وأبو داود يف األقضية برقــم 580)؛ والرتمذي يف األحكام 
برقم 7)))وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه يف األحكام برقم ))))؛ وابن حبان يف صحيحه 

))/68) برقم 5077.
))) أخرجه أبو داود يف اخلراج واإلمارة والفيء برقم ))9)؛ واحلاكم يف املســتدرك )/)56 برقم 
)7)) وقال: صحيح عىل رشط الشــيخني ومل خيرجاه؛ وابــن خزيمة يف صحيحه )/70 برقم 

.((69
)5) فيض القدير للمناوي )/0)).

)6) انظر: خمتار الصحاح ص67)؛ لسان العرب ))/)8)؛ املصباح املنري )/57).
)7) املعجم الوسيط )/09). وأما )احِليَلُة( ]كام ذكر املصباح املنري)/57)[ بمعنى: احلذق يف تدبري 

األمور، وهو تقليب الفكر حتى هيتدي إىل املقصود. فليست مرادة هنا.
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وَخْدعًا وَخِديعًة وُخْدعًة، َأي: َأراد به املكروه))).

م الرشع أخذ مال الغري بدون طيب نفس منه، فَعِن اْبِن َعبَّاٍس ريض اهلل  وقد حرَّ

ِة اْلَوَداِع، َفَذَكَر احْلَِديَث، وقالَ فِيِه: »اَل  عنهام َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَطَب النَّاَس يِف ِحجَّ

اِل َأِخيِه إاِلَّ َما َأْعَطاُه ِمن طِيِب َنْفٍس«)))، وعليه فكل كســب ناتج  حَيِلُّ اِلْمِرٍئ ِمن مَّ

عن احتيال وخداع هو كسب خبيث حمرم.

11- الِغشُّ والتزوير: 

ب الَكِدر، وَغشَّ ِيُغشُّ  : نقيض النُّْصح، وهو مْأخوذ من الَغَشــش: امَلرْشَ الِغشُّ

ا مصلحة،  ، أي مل ينصح من يتعامل معه، فزّين له غري املصلحة أهنَّ ًا، واالسم: ِغشٌّ َغشَّ

وأظهر اليشء عىل خالف حقيقته، و لبن َمْغُشوٌش: خملوط باملاء))).

م اإلسالُم الِغشَّ يف املعامالت كلِّها، واعتربه كبرية من الكبائر)))، جتمع  وقد َحرَّ

مة: كالكذب، واخليانــة، والتَّزوير، وأكِل احلرام  يف طياهتــا مجلًة من الكبائــر امُلَحرَّ

اخلبيث، ومــن الِغش: أن خيفي التاجــُر عيوَب بضاعتِه ويظهَر حماســنها، ويوهَم 

َر تاريَخ صالحيِة البضاعة التي عنده، أو  املشــرتي بســالمتها من العيوب، أو يزوِّ

يكذَب يف بلد الصنع واإلنتاج، أو يكذَب يف مواصفاهتا وجودهتا، أو حيلَف عىل أنَّه 

يبيعها برأس ماهلا، أو أنَّه ال يوجد مثلها يف السوق، أو غرَي ذلك من أنواع الِغشِّ التي 

كُثرت يف زماننا. 

))) انظر: لسان العرب 8/)6.
))) أخرجه احلاكم يف املســتدرك )/)7) برقم 8))) قال الذهبي: له أصل يف الصحيح؛ والبيهقي 

يف السنن الكربى 60/6) برقم ))5)).
))) انظر: لسان العرب 6/)))؛ املصباح املنري )/7))؛ املعجم الوسيط )/)65.

))) انظر: الزواجر عن اقرتاف الكبائر للهيتمي، الكبرية رقم 00).
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وقد أخربنا النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ كتامن الُعيوب ســبٌب من أسباب حَمِْق بركة البيع، فقال 

َقا، َفإْن َصَدقا َوبيَّنَا ُبورَك هَلاَُم يف بيِعهاَم، وإْن َكَتاَم َوَكَذَبا  ملسو هيلع هللا ىلص: »الَبيَِّعاِن باخِلَيار َما مَلْ َيَتَفرَّ

َقْت برَكُة َبيِعِهام«))). حُمِ

د ملسو هيلع هللا ىلص  عىل أنَّه ال ُبدَّ للبائع من بيان العيوب عند البيع، ُنْصحًا للمشرتي،  كام شدَّ

ة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل حَيِلُّ ملُِْسِلٍم َباَع ِمن َأِخيِه َبْيعًا فِيِه َعْيٌب إاِلَّ َبيَّنَُه َلُه«))).  وإبراء للذمَّ

وأخرب ملسو هيلع هللا ىلص أن من خيفي عيَب ســلعته فهو َغاشٌّ للمســلمني، فَعــْن َأيِب ُهَرْيَرَة 

ِة َطَعاٍم َفَأْدَخَل َيَدُه فِيَها َفنَاَلْت َأَصابُِعُه  ريض اهلل عنه َأنَّ َرُســوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ َعىَل ُصرْبَ

ــاَمُء َيا َرُسوَل اهلل، َقاَل:»َأَفاَل  َبَلاًل َفَقاَل: َما َهَذا َيا َصاِحَب الطََّعاِم؟ َقاَل: َأَصاَبْتُه السَّ

َجَعْلَتُه َفْوَق الطََّعاِم َكْي َيَراُه النَّاُس، َمْن َغشَّ َفَلْيَس ِمنِّي«))). 

12- النَّْجُش:

ْلعة ال بقصد  النَّْجُش: الَبحُث، واستثارُة اليشء، والتَّناُجُش: الزيادُة يف ثمن السِّ

أن يشــرتهيا، بل لَيغّر غرَيه فيوقَعه فيه، وكذلك يف النِّكاح وغريه، والفاعُل َناِجٌش، 

ي النَّاِجش يف السلعة ناِجشًا ألنَّه يثري الرغبة فيها ويرفع ثمنها،  اٌش مبالغة، وُسمِّ وَنجَّ

وهو من باب نرص))).

))) أخرجه البخارب يف البيوع برقم )97)؛ ومسلم برقم ))5).
))) ذكره البخاري يف صحيحــه )/))7 معلقًا، قال ابن حجر يف الفتح )/))): وصله أمحد وابن 
ماجه واحلاكم، وإســناده حســن؛ وأخرجه ابن ماجه يف التجارات برقــم 6)))؛ واحلاكم يف 

املستدرك )/)) برقم 57)) عن واثلة مرفوعًا، قال الذهبي يف التلخيص: صحيح.
))) أخرجه مســلم يف اإليامن برقم )0)؛ والرتمذي يف البيوع برقم 5)))؛ وابن ماجه يف التجارات 

برقم )))).
))) انظر: لســان العرب يف نجش؛ خمتــار الصحاح ص688؛ التعريفــات ص08)؛ املصباح املنري 

.59(/(
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واألصل يف النهي عن ذلك قوُل رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َوالَ َتنَاَجُشوا«)))، فالنهي عن 

هذا الفعل ملا فيه من خداع وإرضار باآلخر.

قال النووي: هذا حرام باإلمجاع، والبيع صحيح، واإلثم خمتصٌّ بالنَّاجش إن مل 

يعلم به البائع، فإن َواطأه عىل ذلك أثام مجيعًا))).

وقــال ابن حجر يف الفتح: قال ابن بطَّال: أمجع العلــامء عىل أنَّ النَّاِجش عاص 

بفعلــه، واختلفوا يف البيــع إذا وقع عىل ذلك، ونقل ابن املنــذر عن طائفة من أهل 

احلديث فســاَد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو املشــهور 

عنــد احلنابلة إذا كان ذلك بمواطاة البائع أو صنعه، واملشــهور عند املالكية يف مثل 

اة، واألصحُّ عندهم صحة  ذلك ثبوت اخليار، وهو وجه للشافعية، قياسًا عىل امُلرَصَّ

البيع مع اإلثم وهو قول احلنفية))).

13- االحتكار:

االحتِــَكاُر: مَن احلَْكُر، وهو ادِّخاُر الطَّعام ونحِوِه ممَّا ُيْؤَكل، واحتباُســه اْنتِظاَر 

وقت الَغالء بِه، وصاحُبه حُمَْتِكٌر، واحلََكُر واحلَُكُر واحلُْكَرة، مجيعًا ما اْحُتِكَر))).

وقال اجلرجاين: االحتكار حبس الطعام للغالء)5). 

))) أخرجه البخاري )/755 برقم ))0)؛ ومسلم )/)5)) برقم 5)5).
))) رشح صحيح مسلم )/65).

))) فتح الباري )/55).
))) انظر: لسان العرب )/9)9؛ خمتار الصحاح ص67)؛  املصباح املنري )/5)).

)5) التعريفات ص6).
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هُنا، فإذا ما انقطعت من الســوق  فامُلْحَتكر يشــرتي األقوات واألطعمــة وخيزِّ

قًا  ونفدت مــن أيدي النَّاس مــع احلاجة إليها، عرضها للبيع بســعر مرتفــع، حُمَقِّ

ـاس والتَّضييق عليهم   من ذلــك أكرَب ِرْبــٍح ممكن، ويف ذلــك مــن اإلرضار بالنَـّ

ما ال خيفى. 

ومجهــور الفقهاء عىل أنَّ االحتكار حرام، وال جيــري إالَّ فيام كان قوتًا، وذهب 

ُرون من حبسه، وبعُضهم َخصَّ  بعضهم إىل أنَّه جيري يف كلِّ ما حيتاجه الناس ويترضَّ

االحتكار باألقوات واملالبس فقط، وذهب بعُض الفقهاء إىل أنَّ االحتكار مكروه))).

ر النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص التجاَر من االحتكار، فقال: »َمن اْحَتَكَر َفُهَو َخاطٌِئ«)))، قال  وقد َحذَّ

النووي يف رشحه: قال أهل اللغة: اخلَاطِئ: العايص اآلثم، وهذا احلديث صيح يف 

ة النَّاس))). ر عن عامَّ حتريم االحتكار، واحلكمُة يف حتريم االحتكار دفُع الرضَّ

وعن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال: ســمعت رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:»من 

َبُه اهللُ باجلَُذام واإلْفالس«))). احتكَر عىل املسلمني طعامًا رَضَ

14- ُبيوع الَغَرِر:

الَغَرُر: ما يكون جمهول العاقبة ال يدرى أيكون أم ال)5)، والغرر: هو اخلطر، وبيع 

))) انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية )/90ـ)9.
))) أخرجه مسلم يف املساقاة برقم 605).

))) انظر: رشح صحيح مسلم )/6).
))) أخرجه ابن ماجه يف سننه )/9)7 برقم 55)) قال يف الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون؛ 

قال ابن حجر يف الفتح )/8)): إسناده حسن.
)5) انظر: التعريفات ص 08).
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الغرر: هو البيع الذي فيه خطر انفساخه هبالك املبيع، وهو مثل: بيع السمك يف املاء 

والطري يف اهلواء))). وقد هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن الغرر يف البيوع ))).

قال النــووي: النَّهي عن بيع الَغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، يدخل 

فيه مســائل كثرية غري منحرصة، كبيع اآلبق، واملعدوم، واملجهول، وما ال يقدر عىل 

تســليمه ومل يتم ملك البائع عليه، وبيع الســمك يف املاء الكثري، واللبن يف الرضع، 

وبيع احلمل يف البطن، وبيع بعض الصربة مبهاًم، وبيع ثوب من أثواب، وشــاة من 

شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل، ألنَّه غرر من غري حاجة ))).

وقال كذلك: األصل أنَّ بيَع الَغرر باطــل هلذا احلديث، وامُلراد ما كان فيه غرر 

ا مــا تدعو إليه احلاجة وال يمكــن االحرتاز عنه،  ظاهر يمكــن االحرتاُز عنه، فأمَّ

ار، ورشاء احلامل مع احتامل أّن احلمــل واحد أو أكثر، وذكر أو أنثى،  كأســاس الدَّ

وكامل األعضاء أو ناقصها، وكرشاء الشاة يف رضعها لبن، ونحو ذلك، فهذا يصح 

ة  بيعــه باإلمجاع، ونقل العلامء اإلمجاع أيضًا يف أشــياء غررها حقــري، منها: أنَّ األمَّ

ة وإن مل يَر حشَوها..، وأمجعوا عىل جواز دخول  ة بيع اجلُبَّة امَلْحُشوَّ أمجعت عىل صحَّ

م بُأجرة، وعىل جواز الرشب من ماء السقاء بعوض، مع اختالف أحوال الناس  احلَامَّ

يف استعامل املاء أو ُمكثهم يف احلامم. 

))) انظر: خمتــار الصحاح ص88)؛ التعريفــات ص69؛ أنيس الفقهــاء ص)))؛ املصباح املنري 
.((5/(

))) أخرجه مسلم يف البيوع برقم ))5)؛ وأبو داود يف البيوع برقم 76))؛ والرتمذي يف البيوع برقم 
0)))؛ والنسائي يف البيوع برقم 8)5)؛ وابن ماجه يف التجارات برقم )9)).

))) رشح صحيح مسلم )/)6).

 



43 د. طــه مـحـمــد فـــارس

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2015 م

ثم قال: قال العلامء: َمَداُر الُبطالن بســبب الغــرر والصحة مع وجوده عىل ما 

ذكرناه، وهو أنَّــه إذا دعِت احلاجة إىل ارتكاب الغــرر وال يمكن االحرتاز عنه إال 

بمشقة، أو كان الغرر حقريًا جاز البيع، وإال فال))).

وقال ابن رشد احلفيد: الفقهاء متفقون عىل أنَّ الغرر الكثري يف املبيعات ال جيوز، 

وأن القليل جيوز، وخيتلفون يف أشياء من أنواع الغرر))).

وعليه فالكســب يكون حرامًا عندما يكون الغرر يف العقــد كبريًا وكثريًا، وال 

ا إن كان الغرر قلياًل فال خالف يف أنَّ  تدعو احلاجة إليه، مع إمكانية االحرتاز عنه، أمَّ

الكسب الناتج عنه حالل ))).

  15- املأخوذ بعقد فاسد:

ال ُبــدَّ بدايًة من بيان أنَّه ال فرق عند مجهور الفقهاء بني العقد الفاســد والباطل 

قوا بينهام)5). عمومًا)))، إالَّ أنَّ احلنفية فرَّ

فاحلنفيــة يرون أنَّ الباطــل من العقود: ما مل يــرشع ال بأصله وال بوصفه، وال 

))) املجموع رشح املهذب 58/9).
))) بداية املجتهد )/55).

))) تفصيل العقود املختلف فيها ليس موضوعنا، وال حيتمله البحث.
))) قال تاج الدين الســبكي يف األشــباه والنظائر )/00): الباطل والفاســد مرتادفان ومها نقيضا 
الصحــة،  وفرقت احلنفية بينهام بام عرف يف األصول، وفرق أصحابنا بني الباطل والفاســد فرقًا 
ليس عىل أصول احلنفية. وقال السيوطي يف األشــباه والنظائر ص86): الباطل والفاسد عندنا 

مرتادفان، إال يف الكتابة واخللع والعارية والوكالة والرشكة والقراض ويف العبادات.
)5) انظر: األشباه والنظائر البن نجيم ص7))، وأنيس الفقهاء ص0)).
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يملك بالقبض، الختالل ركن من أركانــه، أو رشط من رشائط االنعقاد فيه، كبيع 

امليتة والدم، وكبيع املجنون والصبي الذي ال يعقل))). 

فإن اختلَّ رشط من رشائط الصحة يف العقد فهو فاسد وليس باطاًل، فهو مرشوع 

عندهم بأصله دون وصفه، كجهالة املبيع، أو الثمن، أو األجل، أو عدم القدرة عىل 

تسليم املبيع إال برضر يلحق البائع، أو يقرتن بالبيع إكراه غري ملجئ ينعدم معه كامل 

الرضا، أو يكون هناك غرر كبري يف البيع، أو ُيشرَتط يف العقد رشٌط اليقتضيه العقد، 

وال يالئمه، ومل جيِر التعامل به بني الناس، كأن يشرتط املشرتي خيارًا مؤبدًا، أو يكون 

العقد مؤقتًا، أو يشــتمل العقد عىل ربًا، أو يبيع املنقول قبل قبضه، وكبيع املالمسة، 

ــاة، واجلذع  واملنابــذة، وبيع اللبن يف الرضع، والصوف عىل الظهر، واللحم يف الشَّ

بالســقف، وبيع اجلنني يف بطن أمه، وبيع الثمر قبل بدو صالحه، وبيع الســمك يف 

املاء، والطري يف اهلواء، وبيع املزابنة، واملحاقلة، والبيع باخلمر واخلنزير، وغري ذلك، 

فكلُّ هذه بيوع فاسدة عندهم. 

والبيع الفاسد عند احلنفية يفيد امللك بالقبض، إال أنَّ اقرتانه بوصف منهي عنه 

أفســده، مع القول بحرمة اإلقــدام عليه إذا كان امُلَترَصف عاملًا بفســاده، ملا فيه من 

خمالفة رشعية ولو يف 

وصف العقد، إالَّ أنَّه إن ُأِزيل سبُب الفساد رجع العقد صحيحًا))).

))) انظر: األشباه والنظائر البن نجيم ص7))؛ واملوسوعة الفقهية 9/)5.

))) انظر: األشباه والنظائر البن نجيم ص7))؛ واملوسوعة الفقهية 98/9.
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ا مجهور الفقهاء فريون أن العقد الفاسد أو الباطل )عىل القول برتادفهام(: هو  أمَّ

كلُّ عقد مل يرتتب أثره عليه، فلم ُيثِمر، ومل حتصل به فائدته من حصول امللك، وذلك 

لوقوع خلل يف ركن مــن أركانه، أو يف رشط من رشائط االنعقاد أو الصحة فيه، أو 

لورود هني عن الوصف املالزم للفعل))).

وعليــه: فكلُّ بيــع حصل خلل يف ركن مــن أركانــه، أو يف رشط من رشائط 

االنعقاد فيه فهو باطل باتفاق الفقهاء، وكسبه حمرم، وذلك: كبيع امليتة، والدم، وبيع 

املالقيح، واملضامني.

ا العقود التي تلَّف فيها رشط من رشوط الصحة، فهي باطلة عند اجلمهور  وأمَّ

ا احلنفية فريون  وغري قابلة للتصحيح، وال تفيد ملكًا، وكســبها الناتج عنها حمرم، أمَّ

ا فاســدة، وتقبل التصحيح، وتفيد امللك، والكسب الناتج عنها حالل إن أزيل  أهنَّ

سبب الفساد.

وقد ورد النهي عن عدد من العقود ألسباب ال تتعلق بمحل العقد وال بالزمه، 

إنــام ملعنى آخر، وذلك كالتفرقة بني األم وولدها، وبيع العنب ملن يتخذه خرًا، وبيع 

الرجل عىل بيع أخيه، والســوم والرشاء عىل ســوم ورشاء أخيه، والنجش، وتلقي 

الركبان، وبيــع احلارض للبادي، فذهــب اجلمهور يف أكثر هــذه العقود إىل القول 

بحرمتها، وذهب احلنفية إألى القول بكراهتها حترياًم))).

•     •     •

))) انظر: األشباه والنظائر لتاج الدين السبكي )/00)؛ واألشباه والنظائر للسيوطي ص86).
))) انظر: واملوسوعة الفقهية 06/9)ـ))).
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املبحث الرابع

الضوابط الشرعية لكسب املال

ف عىل طرق الكسب، ومعرفة ما رُشع منها وما مل ُيرْشع، فإننا نستطيع  بعد التَّعرُّ

رسد الضوابط الرشعية الكليَّة لكسب املال، ومعرفة حكم ما يندرج حتت كلِّ ضابط 

منها، باالعتامد عىل األدلة، وما ُنِقل من كالم العلامء يف ذلك، فنقول:

أوالً: ضوابط الكسب احلالل:

- الكســب احلالل املطلق: هو الذي خال عن ذاته الصفات املوجبة للتحريم يف 

ق إليه من حتريم أو كراهية))).  عينه، وانحلَّ عن أسبابه ما تطرَّ

- كلُّ كســب حاصل من جهة مرشوعة، سواء كان بعوض أو من غري عوض، 

فهو كسب حالل.

- تتباين طرق الكســب وتتفاوت، إالَّ أنَّ الكســب احلــالل كلُّه طيب، ولكنَّ 

بعضه أطيب من بعض))).

- الكسب احلاصل من متلُّك ما ال يملكه أحٌد كسب حالل، كاستخراج املعادن، 

وإحياء املوات، والصيد، واالحتطاب، واالحتشاش، واالستقاء من األهنار، برشط 

أن ال يكون املأخوذ خمتصًا بذي حرمة من اآلدميني))).

))) إحياء علوم الدين )/))).
))) انظر: املصدر السابق )/06).

))) انظر: املصدر السابق.
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- إذا جهل املتعامل حال املال فيجوز له أخذه، ألنَّ األصل أنَّ ما بيد املســلم أن 

ف فيه، واملجهول كاملعدوم))).  يكون ملكًا له، وله التَّرصُّ

- الكسب احلاصل من التَّعامل مع مستور احلال جائز بال خالف، ألنَّ األصل 

يف حال املسلم أن حيمل عىل الصالح ما أمكن.

- كلُّ ما ال يعلم حتريمه من وســائل الكســب، فهو عىل أصل اإلباحة ما مل يقم 

دليــل عىل التحريم، واحتامل احللِّ أو احلرمة إن ُعِدَمــت الداللة عليه، فهو احتامل 

معدوم يف نفسه))).

ه، ومل يكن هلذا  ُ - ُيلحق بالكســب احلــالل كلُّ ما حتقق أمــره واحُتِمل تغــريُّ

االحتامل ســبٌب يدلُّ عليــه، فصيد الرب والبحر حالل، ومن أخــذ ظبية احتمل أن 

يكون قد ملكها صيَّاد ثم افلتت منه، واالحرتاز من ذلك وســواس، أما لو دلَّ عليه 

دليل قاطع فنعم))).

- إذا عامل املســلُم معامالٍت يعتقد جواَزها، جاز لغريه من املسلمني أن يعامله 

يف ذلــك املال، وإن مل يعتقد جواَز تلك املعاملــة بطريق األوىل واألحرى، فإنَّه ثبت 

أن عمــر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ُرفع إليه أن بعض عامله يأخذ خرًا من أهل الذمة 

عن اجلزية، فقال: قاتل اهلل فالنًا، أَما علم أنَّ رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »قاتل اهلل اليهود، 

حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها، وأكلوا أثامهنا«)))، ثم قال عمر: ولوهم 

))) انظر: رسالة يف احلرام واحلالل البن تيمية ص5). بترصف
))) انظر: إحياء علوم الدين )/))).

))) انظر: املصدر السابق )/))).
))) سبق تريج احلديث.
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بيعهــا، وخذوا منهم أثامهنا، فأمر عمر أن يأخذوا من أهل الذمة الدراهم التي باعوا 

هبا اخلمر، ألهنم يعتقدون جواز ذلك يف دينهم))).

ـ إذا أقام املسلُم تعاماًل ما معتقدًا ِحلَّه، ثم تبنيَّ له فيام بعد ذلك رجحاُن التحريم، 

مل يكن عليه إخراج املال الذي كسبه بتأويل سائغ))). 

ـ إذا اختلط مال حــرام حمصور بحالل غري حمصور فال يلــزم اجتناب احلالل 

خشية الوقوع يف احلرام، وذلك ملخالطة أموال الدنيا للحرام قطعًا، فال يلزم املكلف 

أن يــرتك األكل والرشب خشــية الوقوع يف احلرام املحصــور، ألنَّ يف ذلك حرجًا 

كبريًا، وقد رفع اهلل احلرج عن عباده، فقال: ﴿ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ ﴾ 

]احلــج: 78[، كام أنَّ الدنيا ال يمكن أن تنفك عن احلرام ما مل يعصم اخللق كلُّهم عن 

املعايص، وهذا حمال، ومل يكلِّف اهللُ تعاىل عباده به، كام مل ينقل عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال 

عن أحد من أصحابه الكرام، وال عن أحد من السلف الصالح مثُل ذلك))).

ـ إذا اختلــط مال حــالل ال حيرص بحرام ال حيرص، فعندئــذ ال حيُرم أن يتناول 

املكلَّف شيئًا بعينه احُتِمل أنَّه حرام أو أنَّه حالل، إالَّ أن يقرتن بقرينة تدلُّ عىل أنَّه من 

احلرام، فإن مل يكن هناك قرينة فرتكه ورع، إالَّ أنَّ أخذه حالل))).

))) انظر: رســالة يف احلرام واحلالل البن تيمية ص0)ـ)). بترصف؛ واآلداب الرشعية البن مفلح 
.(95/(

))) انظر: رسالة يف احلرام واحلالل البن تيمية ص)). بترصف
))) انظر: إحياء علوم الدين )/6)).

))) انظر: املصدر السابق )/7)).
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 ثانيًا: ضوابط الكسب املحرم:

نَّة، أو اإلمجاع، أو قياس  - الكسب احلرام هو كلُّ ما ثبَت حتريُمه بالكتاب، أو السُّ

مرجح لذلك، وما تنازع فيه العلامء ُردَّ إىل هذه األصول، وال ينبغي محل املســلمني 

عىل مذهب واحد دون غريه من املذاهب عند االختالف))).

- الكســب احلرام املحض: هو ما كلُّ فيه صفة حمرمة ال ُيَشــكُّ فيها، أو حصل 

بسبب منهي عنه قطعًا))).

- الكســب احلرام كلُّه خبيث، لكنَّ بعَضه أخبُث من بعض)))، وما َحُرم أخُذه 

َحُرم إعطاؤه، كالربا ومهر البغي وُحلوان الكاهن، وأجرة النائحة والزامر.. ))).

- يلحق بالكسب املحرم كلُّ ما حتقق حتريمه، إال أنه يمكن أن يطرأ عليه حملل، 

ولكن مل يدلَّ عليه سبب، فيبقى عىل أصله يف التحريم)5).

- كلُّ ما ال حَيلُّ أكله وال االنتفاُع به، فال جيوز بيعه، وال حيلُّ أكل ثمنه)6).

- كلُّ كســب ناتج عن تعامل ُيرضُّ باآلخرين، ســواء حلــق الرضر بدينهم، أو 

دنياهم، أو أنفســهم، أو ذرياهتم، أو عقوهلم وأفكارهــم، أو قيمهم ومبادئهم، أو 

م، ألنَّ عموم  صحتهم، أو أرسهم، أو أي جانب من جوانب حياهتم، فهو كسب حمرَّ

))) انظر: رسالة يف احلرام واحلالل البن تيمية ص6).
))) إحياء علوم الدين )/))).

))) انظر: املصدر السابق )/06).
))) انظر: األشباه والنظائر البن نجيم ص)8).

)5) انظر: إحياء علوم الدين )/))).
)6) انظر: إحياء علوم الدين )/)7؛ ورشح صحيح مسلم )/9.
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م الشارع الرضر  األدلة الرشعية تدعو إىل حسم مادة الرضر يف التعامالت، وقد حرَّ

اَر«)))، ومنه قال الفقهاء: الرضر يزال. َر َواَل رِضَ واإلرضار، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل رَضَ

م، ما مل تدع إليه  - الكسب احلاصل من االجتار بنجس العني املتَّفق عليه كسب حُمرَّ

رضورة، فال يصحُّ بيُع امليتة وال الدم وال اخلنزير وال اخلمر، وال بيُع ِزبل والعذرة، 

وال بيُع الَودك النَّجس امُلْســَتخرج من احليوانات  التي ال ُتؤكل، وغري ذلك)))، وأما 

بيع الكلب فقد اختلف الفقهاء فيه))).

ار والتَّعامل بام ال فائدة مباحة منه، كاالجتار  - حيرم كلُّ كســب حاصل من االجتِّ

باألصنــام، وآالت اللهو املحرمة املتفق عىل حتريمهــا، واالجتار بالتامثيل، والصور 

املصنوعة عىل هيئة ذات روح))).

- حيرم كلُّ كســب حاصل مــن االجتار والتعامل بيشء يلحــق رضرًا بالعقل، 

كاملسكرات واملخدرات بأنواعها، وما شاهبها)5).

ة فهو  - كلُّ كســب حاصل مــن التَّعامل بــام يزيل احليــاة، أو ُيــرضُّ بالصحَّ

كسب حمرم)6).

))) أخرجه مالك يف املوطأ )/5)7 برقم 9)))؛ وأمحد يف املسند )/))) برقم 867)؛ وابن ماجه 
يف األحكام برقم 0)))؛ وحسنه النووي يف األذكار )/68).

))) انظر: إحياء علوم الدين )/)7.
))) وقد سبق احلديث عن ثمن الكلب وخالف الفقهاء يف ذلك.
))) انظر: رشح صحيح مسلم )/ 8ـ 9؛ وفتح الباري )/5)).

)5) انظر: إحياء علوم الدين )/05).

)6) انظر: إحياء علوم الدين )/05).
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- املــال احلاصل من التَّعدي عىل حقوق اآلخرين مال حرام، مهام كانت طريقة 

احلصول عليه، ســواء كان ذلك  بالرسقة، أو الغصــب، أو احلرابة، أو اجلحود، أو 

غريها من الطرق.

- حيرم كلُّ كســب حاصل مــن اإلعانة عىل الباطل: كالّرشــوة بكّل صورها، 

والتشهري، وإشاعة الفاحشة، وقلب احلقائق. 

- حيرم كلُّ كســب حاصل من غــشٍّ وتدليس وخداع واحتيــال، ومن ذلك: 

تطفيف الكيل وامليزان، والِقامر، والنَّجش. 

- كلُّ مــاٍل ُعِلم أنَّه مرسوق أو مغصوب أو مأخــوذ من طريق حرام فال جيوز 

أخذه، ســواء كان ذلك عن طريق اهلبة، أو املعاوضة، أو وفاء األجرة، أو القرض، 

أو غري ذلك، أما إن مل يعلم حال املال، وكان مغصوبًا أو مرسوقًا أو منهوبًا، وجرى 

التَّعامل به وقبضه، فال إثم عىل املتعامل باالتفاق، ألن اهلل مل يكلفه ما مل يعلم))).

- حيرم الكسب احلاصل من عقد اختل فيه ركن من أركانه أو رشط من رشوط 

االنعقاد فيه باالتفاق، ألنه عقد باطل، وكذلك عند مجهور الفقهاء ما اختل فيه رشط 

ة.  من رشوط الصحَّ

- إذا مُجِع بني حــالل وحرام يف صفقة واحدة، وكان احلرام ليس بامل، كاجلمع 

اة وامليتة، فإنَّ البطالن يــرسي إىل احلالل، لقوة بطالن  بني اخلل واخلمر، أو املــذكَّ

احلرام، والكسب احلاصل كسب خبيث))). 

))) انظر: رسالة يف احلرام واحلالل البن تيمية ص8).
))) انظر: األشباه والنظائر البن نجيم ص7)).
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م بســبب معترب  - إذا كان احِلــلُّ معلومًا، ثم غلب عىل ظن املكلَّف طريان حمرِّ

يف غلبة الظن رشعًا، فعندئذ يرتفع اســتصحاب احللِّ وُيقَض بالتحريم، كأن يؤديه 

اجتهاده إىل احلكم بنجاســة أحد اإلناءين لوجــود عالمة معينة ُتوجب غلبة الظن، 

واحلكم بتحريم رشب املاء أو الوضوء منه))).  

-إذا اختلط املال احلرام باملال احلالل، واشتبه األمر ومل يتميَّز أحُدمها عن اآلخر، 

اة أو بأكثر، فيجب عندئذ اجتناب املشتبه باإلمجاع، لعدم القدرة  كأن تتلط ميتة بُمَذكَّ

 ، ُ احللِّ عىل االجتهــاد ومتييز أحدمها من اآلخر، وذلك ألنَّ تعني التحريم قابله تعنيُّ

فضُعَف االستصحاب، وُغلِّب جانب احلظر ورجح))).  

ثالثًا: ضوابط الكسب املرتدد بني احللِّ واحلرمة:

-الكســب احلاصل من عقد يفيض يف ســياقه إىل معصيــة، كالتفرقة بني األم 

وولدها، وبيع العنب من اخلامر، أو ممن يرشب اخلمر، وبيع السيف من ُقطَّاع الطرق، 

أو ممن يغزو ويظلم، وبيع الرجل عىل الرجل، وسومه عىل سومه، والنجش، وتلقي 

الركبان، وبيع احلارض للبادي، هو كسب خمتلف فيه بني احلرمة والكراهة، الختالف 

العلــامء يف صحة ذلك العقد، وحل الثمن املأخوذ فيه، فقد ذهب مجهور الفقهاء إىل 

أنه حرام، بينام ذهب احلنفية وبعض الشــافعية إىل أنــه عقد صحيح، إال أنه مكروه 

كراهية شديدة، والرجل عاص بعقده ))). 

))) انظر: إحياء علوم الدين )/5)).
))) انظر: املصدر السابق )/6)).

))) انظر: إحياء علوم الدين )/)))ـ5))؛ واملوسوعة الفقهية 06/9)ـ))).
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وكذا كل عقد ورد النهي عنه بســبب الوقوع يف خمالفــة دينية أوعبادية حمضة، 

كالبيع عنــد النداء لصالة اجلمعة، وبيع املصحف للكافــر، فاجلمهور يرون حرمة 

العقد وعدم حلِّ الثمــن، أما احلنفية فريون كراهة العقد حترياًم، وكراهة الكســب 

احلاصل من التعامل))).

- الشبهات هي ما يتطرق إليها احتامل التحريم، وتركها هو من ورع الصاحلني، 

وإن كان أهل الفتوى يرخصــون يف تناوهلا بناء عىل الظاهر)))، واألصل يف اجتناب 

َأ لِِدينِِه َوِعْرِضِه، َوَمن َوَقَع  ُبَهاِت اْســَترْبَ الشــبهات قول النبيملسو هيلع هللا ىلص:» َفَمن اتََّقى الشُّ

ــُبَهاِت َوَقَع يِف احْلََراِم..«)))، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َدْع َمــا َيِريُبَك إىَِل َما الَ َيِريُبَك، َفإِنَّ  يِف الشُّ

ْدَق ُطَمْأنِينٌَة، وإِنَّ اْلَكِذَب ِريَبٌة«))). الصِّ

م ليس واجبًا، إالَّ أنَّــه من ورع املتقني، والنبي  - حتاش ما خُيــاف أداؤه إىل حُمَرَّ

ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اَل َيْبُلــُغ اْلَعْبُد َأْن َيُكوَن ِمن امْلُتَِّقنَي َحتَّى َيَدَع َمــا اَل َبْأَس بِِه َحَذرًا ملَِا بِِه 

اْلَبْأُس«)5)، وقد وروي أن احلســن بن عيل ريض اهلل عنهام أخذ مترة من متر الصدقة 

))) انظر: واملوسوعة الفقهية 5/9))ـ0)).
))) انظر: إحياء علوم الدين )/07).

))) أخرجه البخاري يف اإليامن برقم )5؛ ومسلم يف املساقاة برقم 599)، واللفظ له.
))) أخرجه أمحد يف املســند )/00) برقم ))7)؛ والرتمذي يف صفة القيامة والرقائق والورع برقم 
8)5) وقال: حديث حســن صحيح؛ والنســائي يف األرشبة برقم ))57؛ والدرامي يف البيوع 
برقم ))5)؛ وابن حبان يف صحيحه )/98) برقم ))7؛ واحلاكم يف املســتدرك )/5) برقم 

69)) وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهبي.
)5) أخرجه الرتمذي يف صفة القيامة والرقائق والورع برقم 75)) وقال: حسن غريب؛ وابن ماجه يف 
الزهد برقم 05))؛ وأخرجه احلاكم يف املستدرك )/55) برقم 7899 وقال: صحيح اإلسناد 

ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي.
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وكان صغريًا، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كخ، كخ« أي: ألقها)))، وورد عن عمر بن اخلطاب 

ريض اهلل عنه أنه قال: كنا ندع تسعة أعشــار احلالل خمافة أن نقع يف احلرام، وروي 

كذلك عن ابن عباس ريض اهلل عنهام))).

- ما يشكُّ يف حلِّه وُحرمته، إن َغلب أحُد االحتاملني عىل اآلخر فاحلكم للغالب، 

فإن تعادل االحتامالن كان احلكم ملا ُعِرف قبله، فيستصحب حكم األصل وال يرتك 

بالشك))).

- ما ُعِرف ِحلُُّه وشــكَّ املكلَّف يف حرمته، فاألصــل فيه احِللُّ وله احلكم، ألن 

اليقني ال يزول بالشك، وإن كان االحتياط تركه))). 

- ما ُعِرف حتريمه ثم وقع الشــك يف امُلحلل، فهذه شــبهة جيب اجتناهبا وحيرم 

م املانع)6)،  اإلقدام عليها، ألن األصل التحريــم)5)، وإذا تعارض املانع وامُلقتيض ُقدِّ

وذلك كأن يرمي صيدًا فيجرحه، ثم يقع الصيــد يف املاء، فيصادفه ميتًا، وال يدري 

أمات بالغرق أم باجلرح؟

- إذا اجتمــع احلالل واحلرام يف تعامــل ُغلِّب احلرام، ومنه قــال الفقهاء: إذا 

م التحريم)7).  تعارض دليالن أحدمها يقتيض التحريم واآلخر اإلباحة ُقدِّ

))) أخرجه البخاري  يف الزكاة برقم 96)).
))) انظر:إحياء علوم الدين )/08).

))) انظر: املصدر السابق )/))).

))) انظر: املصدر السابق )/))).
)5) انظر: إحياء علوم الدين )/))).

)6) األشباه والنظائر البن نجيم ص 0)).
)7) املصدر السابق ص))).
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- جيــوز التعامل مع من ُعِلــم اختالط ماله باملحرمــات، وإن كان الورع ترك 

ا إن كان أكثر مالــه من حرام ففيه نزاع بني العلامء)))، فقد صحَّ عن  التعامل معه، أمَّ

ُج من ماٍل خبيٍث يأُخُذه  با عالنيًة وال يتحرَّ ن له جاٌر يأكُل الرِّ ابن مسعود أنَّه ُسِئَل عمَّ

يدعوه إىل طعامه، قال: أجيبوُه، فإنَّام امَلْهنُأ لكم والِوْزُر عليه))). 

- إذا كان األصل يف حكم أمر ما التحريم، ثم طرأ ما أوجب حتليله بظن غالب، 

ُه، فإن استندت غلبة الظن إىل سبب معترب  فهو عندئذ مشكوك فيه، ولكنَّ الغالَب ِحلُّ

، ولكن اجتنابه من الورع واالحتياط، وذلك كأن يرمي صيدًا  رشعًا، فاملختار أنَّه حيلُّ

فيغيب عنه، ثم يدركه ميتًا وليس عليه أثر ســوى سهمه، ولكن احتامل موته بسقطة 

أو بســبب آخر موجود، وقد اختار الشافعي يف هذه احلالة أنه حالل، ألن األصل: 

أنه مات باجلرح الظاهر، ومل يطرأ غريه عليه))). 

•     •     •

))) انظر: رسالة يف احلرام واحلالل البن تيمية ص6).
))) جامع العلوم واحلكم البن رجب 8/)).

))) انظر: إحياء علوم الدين )/)))ـ))).
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وأذكر فيها أهم  نتائج هذا البحث، فأقول:

- صالح األمة بصالح أفرادها، وصالح أفرادها ال يمكن أن يتحقق إال بصالح 

عقوهلم، وصالح أعامهلم، وصالح مكاسبهم. 

- التامس الكسب احلالل والتعرف عىل مصادره من أوجب الواجبات الدينية، 

وذلك ملا له من أثر عىل عاجل املرء وآجله.

ف عىل الطرق املرشوعة للكســب، وكذا الطرق  - ال بد لكلِّ مكلَّف من التعرُّ

املمنوعة ليتوقاها. 

- إذا كانت رعاية مصالح العباد ودرء املفاســد عنهم هو مقصد الرشيعة، فإن 

اكتساب احلالل هو من أبرز مصالح العباد.

- املال قوام األديان كام هو قوام األبدان وســبب بقائهــا، وبه تتحقق مصالح 

العباد.

- املال هو كل ماله قيمة عند الناس، وجيوز االنتفاع فيه عىل وجه معتاد، وعليه 

فاملنافع أموال، وهو رأي مجهور الفقهاء، وهو أقرب للواقع.

- أقرَّ اإلســالم امللكيــة الفردية لإلنســان مراعاة لفطرتــه املجبولة عىل حبِّ 

ــِه يف التََّملُّــك، وإن كانت امللكيــة احلقيقة إنَّام  ي عىل حقِّ  املــال، ومنعًا مــن التَّعدِّ

هي هلل تعاىل. 
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- معرفة الضوابط الكلية لكسب املال تعِصم كثريًا من املكلَّفني من الوقوع فيام 

حرمه اهلل تعاىل من املكاســب، وتبقى مســتجدات املعامالت املالية التي حتتاج من 

أهل االختصاص إىل قدح زناد الفكر، وتقليب وجوه النظر، للوصول إىل احلكم.

ـ القول بأنه ال يوجد كسب حالل عىل اإلطالق قول ال صحة له، إالَّ أنَّ موارد 

ع الناس عن أكل احلرام والوقوع فيه. احلالل قد َقلَّت مع كثرة احلرام، كام قلَّ تورُّ

ـ اختالط احلالل باحلرام ال يمنع من الكســب احلالل، إذا مل يكن املكلف عاملًا 

بحال ما يكسبه، والعربة يف حكم الكسب طريقة حصول املكلف عليه.

﴿ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ﴾

•     •     •
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-  أحــكام القرآن أليب بكر بن العريب حممد بــن عبد اهلل، حتقيق عيل حممد البجاوي، 

نرش دار إحياء الكتب العربية ـ مرص، ط)/76))هـ ـ 957)م.

-  إحيــاء علوم الدين، أليب حامــد الغزايل ت505هـ ، نــرش دار الكتب العلمية ـ 

بريوت، ط)/06))هـ ـ 986)م

-  اآلداب الرشعية لعبد اهلل بن حممد بن مفلح املقديس ت)76هـ، حتقيق: شــعيب 

األرنؤوط وعمر القيَّام، نرش مؤسسة الرسالة ـ بريوت، ط)/ 9)))هـ ـ 999)م.

-  أدب الدنيا والدين، أليب احلسن عيل بن حبيب البرصي املاوردي ت50)ه، حتقيق: 

ياسني حممد السواس، نرش دار ابن كثري ـ دمشق ـ بريوت، ط)/5)))هـ ـ 995)م.

-  األدب املفرد، أليب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي، حتقيق: حممد فؤاد 

عبدالباقي، نرش دار البشائر اإلسالمية - بريوت، ط)/09))هـ - 989)م.

-  األذكار النوويــة، أليب زكريا حميي الدين حييى بــن رشف النووي )ت 676هـ(، 

حتقيق: حميي الدين مستو، نرش دار ابن كثري، دمشق - بريوت، ط)/0))) هـ - 990)م.

-  اإلســالم عقيدة ورشيعة، للشــيخ حممود شــلتوت، نــرش دار الرشوقـ  مرص، 

ط))/)0))هـ ـ )98)م.

-  األشــباه والنظائر ، لتاج الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف السبكي، نرش  

دار الكتب العلمية ـ لبنان، ط)/ )))) هـ - )99)م.

-  األشــباه والنظائــر، لإلمــام عبد الرمحن بــن أيب بكر، جالل الدين الســيوطي 

)ت))9هـ(،  نرش دار الكتب العلمية ـ لبنان، ط/  )0))هـ .
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-  األشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم املعروف بابن نجيم ت970هـ، حتقيق: 

حممد مطيع احلافظ، نرش دار الفكر ـ دمشق، ط)/)0))هـ  ـ )98)م.

-  اإلصابة يف متييز الصحابة، أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين الشافعي 

ت )85 هـــ، حتقيــق عيل حممد البجاوي، نــرش دار اجليلـ  بــريوت، ط/))))هـ - 

)99)م.

-  أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، لقاسم بن عبد اهلل بن أمري 

عــيل القونوي، حتقيق : د. أمحد بن عبد الرزاق الكبيــيس، نرش دار الوفاء - جدة، ط)/ 

06))هـ.

-  البحــر الرائق رشح كنز الدقائق )يف فروع احلنفية(، أليب الربكات عبد اهلل بن أمحد 

النسفي )ت0)7هـ(، اعتنى به: زكريا عمريات، نرش دار الكتب العلمية بريوت - لبنان، 

ط)/8)))هـ- 997) م.

-  بداية املجتهد و هناية املقتصد، أليب الوليد حممد بن أمحد القرطبي، الشهري بابن رشد 

احلفيد )ت 595هـ(، نرش مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص، ط)/95))هـ 

ـ975)م.

-  الرتغيــب والرتهيب من احلديث الرشيف، أليب حممد عبد العظيم بن عبد القوي 

املنذري، حتقيق : إبراهيم شمس الدين، نرش دار الكتب العلمية - بريوت، ط)/7)))هـ.

-  الترشيع اجلنائي اإلســالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، لعبــد القادر عودة، طبع 

مكتبة دار العروبة ـ القاهرة، ط)/79))هـ ـ 960)م.

-  التعريفــات، لعيل بــن حممد بن عيل اجلرجــاين )ت6)8هـ(، حتقيــق: إبراهيم 

األبياري،نرش دار الكتاب العريب - بريوت، ط)/ 05))هـ ـ 985)م.
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-  تفســري القرآن العظيم، أليب الفداء إســامعيل بن عمر بن كثري القرش الدمشقي 

ت)77هـ ، حتقيق سامي بن حممد سالمة ، نرش دار طيبة للنرش والتوزيع، ط)/0)))هـ 

- 999) م.

-  التيســري برشح اجلامع الصغري، لإلمام احلافظ زيــن الدين عبد الرؤوف املناوي، 

نرش مكتبة اإلمام الشافعي - الرياض، ط)/ 08))هـ - 988)م.

-  جامع العلوم واحلكم، أليب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل، نرش دار 

املعرفة - بريوت، ط)/08))هـ.

-  اجلامع ألحــكام القرآن، أليب عبــد اهلل حممد بن أمحد القرطبــي )ت)67 هـ(، 

حتقيق: هشــام سمري البخاري، نرش دار عامل الكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية، 

ط/)))) هـ ـ )00)م.

-  الزواجــر عن اقرتاف الكبائر، البــن حجر اهليتمي، نرش مكتبــة البايب احللبي ـ 

القاهرة.

-  السلسلة الصحيحة، ملحمد ناص الدين األلباين، نرش مكتبة املعارف - الرياض.

-  سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويني، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، 

نرش دار الفكر - بريوت.

-  سنن أيب داود، سليامن بن األشعث السجستاين األزدي، حتقيق: حممد حميي الدين 

عبد احلميد، وتعليقات َكاَمل يوُسْف احلُوت، نرش دار الفكر ـ بريوت.

-  سنن الرتمذي )اجلامع الصحيح(، ملحمد بن عيسى أيب عيسى الرتمذي السلمي، 

حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرين، نرش دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.
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-  سنن الدارمي، أيب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي، حتقيق: فواز أمحد زمريل, 

خالد السبع العلمي، نرش دار الكتاب العريب - بريوت، ط)/07))هـ.

-  سنن النســائي الكربى، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، حتقيق: د.عبد 

الغفار ســليامن البنداري, سيد كرسوي حســن، نرش دار الكتب العلمية - بريوت، ط/ 

))))هـ - )99)م.

-  رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح املسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(، لرشف 

الدين احلسني بن عبد اهلل الطيبي )ت))7هـ(، حتقيق د. عبد احلميد هنداوي، نرش مكتبة 

نزار مصطفى الباز )مكة املكرمة - الرياض(، ط)/ 7))) هـ - 997) م.

-  رشح منتهى اإلرادات املســمى دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، ملنصور بن يونس 

بن إدريس البهويت ت)05)هـ، نرش عامل الكتب ـ بريوت، ط/ 996)م.

-  رشح صحيح مسلم للنووي، نرش دار الكتاب العريب بريوت - لبنان، ط/07)) 

ه ـ - 987)م .

-  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إلســامعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق: أمحد 

عبد الغفور عطار، نرش دار العلم للماليني ـ بريوت، ط)/07)) ه  - 987) م

-  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبــان، ملحمد بن حبان بن أمحد أيب حاتم التميمي 

البستي، حتقيق: شعيب األرنؤوط، نرش مؤسســة الرسالة - بريوت، ط)/))))هـ - 

)99)م.

-  صحيح البخاري، املســمى باجلامع الصحيح املخترص، لإلمام حممد بن إسامعيل 

أيب عبداهلل البخاري اجلعفي، تعليــق واعتناء: د. مصطفى ديب البغا، نرش دار ابن كثري، 

الياممة - بريوت، ط)/ 07))هـ- 987)م.
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-  صحيح مســلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشــريي النيسابوري، حتقيق : 

حممد فؤاد عبد الباقي، نرش دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.

-  عون املعبود رشح ســنن أيب داود، أليب الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادي، 

نرش دار الكتب العلمية - بريوت، ط)/5)))هـ.

-  غمز عيون البصائر رشح كتاب األشباه والنظائر لزين العابدين إبراهيم، ابن نجيم 

املرصي، نرش دار الكتب العلمية ـ بريوت؛ ط)/ 05))هـ ـ 985)م.

-  فتح الباري رشح صحيح البخاري، ألمحد بن عيل بن حجر أيب الفضل العسقالين 

الشافعي، نرش دار املعرفة - بريوت، ط/ 79))هـ.

-  فيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشــري النذير، للعالمة حممد عبد 

الرؤوف املناوي، حتقيق: أمحد عبد السالم، نرش دار الكتب العلمية بريوت - لبنان، ط)/ 

5))) ه  - )99) م 

-  قواعد األحكام يف مصالح األنام، أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم 

الســلمي 660 هـ، حتقيق: حممود بن التالميد الشــنقيطي،  نــرش دار املعارف بريوت - 

لبنان..

-  القوانني الفقهية أليب عبد اهلل حممد بــن أمحد بن جزيء الكلبي، نرش دار الكتاب 

العريب ـ بريوت، ط)/09))هـ ـ 989)م.

-  كتاب الكســب ملحمد بن احلســن الشــيباين ت89)هـ، ومعه رسالة يف احلرام 

واحلالل البن تيمية ت8)7ه، باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ونرش مكتب املطبوعات 

اإلسالمية بحلب، ثم دار البشائر اإلسالمية ـ بريوت، ط)/7)))هـ ـ 997)م.
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-  لســان العرب، ملحمد بن مكرم بن منظور األفريقي املــرصي، نرش دار صادر ـ 

بريوت، الطبعة األوىل.

-  املجتبى من الســنن، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، حتقيق: عبدالفتاح 

أبو غدة، نرش مكتب املطبوعات اإلسالمية - حلب، ط)/ 06))هـ - 986)م.

-  جممع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي، نرش: دار الفكر، 

بريوت، ط/)))) هـ.

-  املجموع رشح املهذب، لإلمام النووي، نرش دار الفكر.

-  املحرر الوجيز يف تفســري الكتاب العزيز، أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية 

األندليس، حتقيق : عبد السالم عبد الشايف حممد، نرش : دار الكتب العلمية - لبنان، ط)/ 

))))هـ ـ )99)م.

-  خمتار الصحاح، ملحمد بن أيب بكر بــن عبدالقادر الرازي، حتقيق : حممود خاطر، 

نرش مكتبة لبنان نارشون - بريوت، ط/5)))هـ - 995)م.

-  املســتدرك عىل الصحيحني، ملحمد بن عبداهلل أيب عبداهلل احلاكم النيســابوري، 

حتقيق: مصطفى عبد القــادر عطا، نرش دار الكتب العلمية - بريوت، ط)/))))هـ - 

990)م.

-  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، نرش مؤسسة قرطبة - القاهرة.

-  مســند أيب يعىل، ألمحد بن عيل بن املثنى أبو يعىل املوصيل التميمي، حتقيق : حسني 

سليم أسد، نرش دار املأمون للرتاث - دمشق، ط)/)0))هـ - )98)م.
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-  ُمصنف ابن أيب شــيبة، أليب بكر عبــد اهلل بن حممد بن أيب شــيبة العبيس الكويف 

)ت5))هـ(، حتقيق: حممد عوامة، نرش دار القبلة، وهي متوافقة مع طبعة الدار الســلفية 

اهلندية القديمة. 

-  معامل التنزيل، ملحيي الســنة ، أيب حممد احلسني بن مســعود البغوي ت6)5 هـ، 

حتقيق: حممد عبد اهلل النمر - عثامن مجعة ضمريية - ســليامن مسلم احلرش، نرش دار طيبة 

للنرش والتوزيع ـ السعودية، ط)/ 7))) هـ - 997) م.

-  املعجم الوســيط، تأليف: إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيــات ـ حامد عبد القادر ـ 

حممد النجار، إصدار جممع اللغة العربية ـ القاهرة، نرش دار الدعوة.

-  مفاتيــح الغيب، لفخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشــافعي، نرش  دار 

الكتب العلمية - بريوت، ط)/))))هـ - 000) م.

-  مفردات ألفاظ القرآن، أليب القاسم احلسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب 

األصفهاين، نرش دار القلم ـ دمشق.

-  مقاصــد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية، للدكتور عــز الدين بن زغيبة، نرش 

مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديب، ط)/))))هـ ـ )00)م.

-  مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ملحمد الطاهر بن عاشور، نرش دار النفائس ـ األردن 

ـ عامن، ط ط)/))))هـ ـ )00)م.

-  املوافقات يف أصول الفقه، إلبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي، حتقيق: 

عبد اهلل دراز، نرش دار املعرفة - بريوت.

-  املوسوعة الفقهية الكويتية، إصدار وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - الكويت، 

عدد األجزاء : 5) جزءا، ط/ من )0)) - 7))) هـ.
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-  موطــأ اإلمام مالك، مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي، حتقيق: حممد فؤاد عبد 

الباقي، نرش دار إحياء الرتاث العريب - مرص.

-  النهاية يف غريب احلديث واألثر، أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري، حتقيق: 

طاهر أمحد الزاوى- حممود حممد الطناحي، نرش املكتبة العلمية - بريوت، ط/99))هـ 

- 979)م.

•     •     •
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