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لفروع اإلسالمية التابعة للمصارف دراسة فقهية أصولية تطبيقية ا يتعدى إىل ذّمتني قاعدة احلرام الالعنوان: 
 غري اإلسالمية منوذجاً 

 د. انيف بن هنارملشرف على الرسالة: ا
من الناحية التأصيلية، وتطّبق بعض األحكام اليت  قاعدة احلرام ال يتعدى إىل ذمتني ه الرسالةتناول هذت

 حتويها القاعدة على الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف غري اإلسالمية.
ىل ذمتني يف مجيع احلاالت أم إواإلشكالية اليت تعاجلها الرسالة هي: هل احلرام يف املال احلرام ال يتعدى 

 حاالت يتعدى فيها احلرام إىل ذمتني؟أن هناك 
د من زعم أن احلرام ال وقد درس العالمة الشرنباليل هذه القاعدة يف رسالته "حفظ األصغرين عن اعتقا

حلرام إىل ذمتني"، واكتفيا ايتعدى لذمتني"، كما درسها العالمة السفطي يف رسالته "قرة العني يف انتقال 
 ملال احلرام، ومل يؤصال القاعدة بشكل واضح.بذكر بعض اجلزئيات املتعلقة اب

نهج االستقرائي، واملنهج واعتمد الباحث يف كتابة هذه الرسالة على أربعة مناهج علمية، وهي: امل 
 التحليلي، واملنهج االستنباطي، واملنهج املقارن.

 خل ص إىل نتائج مهمة، منها: و 
ملذاهب األخرى، أيخذ مبضموهنا بقية اهذه القاعدة ليسْت من مفردات املذهب احلنفي، بل  .1

  .وذلك يف حاالت معينة
دم مساح قانون البلد عميكن أتسيس الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف غري اإلسالمية يف حالة  .2

التحول إىل مصرف  بتأسيس املصرف اإلسالمي أو كان ذلك صعباً جداً أو أراد املصرف الربوي
 إسالمي ابلتدريج.



 

 د

 شكر وتقدير
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبتوفيقه يصل  العباد إىل الغاايت، وهو سبحانه وفّقين  

.  بفضله الواسع وكرمه اجلزيل على إمتام هذه الرسالة، فله احلمد من قبل  ومن بعد 
ه وسلم يب هللا صلى هللا عليوبعد، فقد روى اإلمام الرتمذي بسند صحيح عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن الن

 قال: "من ال يشكر الناس ال يشكر هللا". 
فاً ابجلميل ملن هم أهله، أتقدم فامتثاالً هلذا التوجيه النبوي الشريف، وأداءً لبعض الواجبات، واعرتا

 تعاىل، الذي أسعدين خبالص الشكر وعظيم التقدير إىل مشريف فضيلة الدكتور انيف بن هنار حفظه هللا
مث  - ايل  جهداً إال وبذله يل حيث إنه مل -أواًل، مث بتقدميه كل ما طلبته منه اثنيًا بقبوله اإلشراف علّي 

 لثاً.إبرشاداته القيمة، وتوجيهاته البناءة، ومالحظاته املثرية ملباحث الرسالة اث
طر العريقة، وأخّص ابلذكر  قكما أتقدم ابلشكر اجلزيل والتقدير الكبري إىل جامعيت احلبيبة، جامعة 

رهتا الكرمية، وشيوخي األجالء، يت العزيزة الغالية، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، متمثلًة يف إداكلي
لغايل والنفيس لتكوين جيل وأساتذيت الفضالء، الذين سهروا ألجلي ولغريي من طلبة العلم؛ فقّدموا لنا ا

 وزته الشريفة.حوالدفاع عن  ه الصحيحة،مسلم قادر  على حتمل أعباء اإلسالم وتقدمي ه إىل العامَل يف صورت
اإلحالة إىل كتب، والوصول كما أشكر مجيع من أعانين يف إجناز هذه الرسالة ابإلرشاد، واملشورة، و 

غريها من اخلدمات و إىل مراجع ومصادر، وتصحيح معلومات، وحتقيق آراء، وإبداء مالحظات، والدعاء 
 اجلليلة اليت أثرْت مباحث الرسالة.

مجيعاً شكري وتقديري وودي، وأسأل هللا عز وجل أن جيزل مثوبتهم يف الدارين، وأن يبلّ غهم فلهم 
 إىل مقاصدهم فيهما، وأن جيمعين وإايهم يف مقعد صدق عنده سبحانه بفضله الواسع وكرمه اجلزيل، آمني. 
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 املقدمة

 بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم
تبعهم له وصحبه أمجعني، ومن احلمد هلل ربّ  العاملني، والصَّالة والسَّالم على رسوله األمني، وعلى آ

 إبميان وإحسان إىل يوم الدين، وبعد.
يئاً، وسخَّر هلم ما يف السماوات فإنَّ هللا سبحانه وتعاىل خلَق اإلنس واجلنَّ ليعب دوه وال يشر كوا به ش 

ن النفع واخلري والفائدة، وحرَّم عليهم موما يف األرض مجيعاً منه تفضيالً وتسهياًل، وأحلَّ هلم الطيّ بات؛ ملا فيها 
هم وفالحهم يف املعاش واملعاد، خلبائث؛ ملا فيها من الضّر والشّر والقذارة، وأرشَدهم إىل كلّ  ما فيه صالحا

نيا واآلخرة.  وهناهم عن مجيع ما فيه فساد حاهلم وخسران مآهلم يف الدُّ
سيما يف ابب ة يف األشياء، ال وملَّا كان األصل فيما خلَقه هللا تعاىل اإلابحة، وكان اجلواز هو القاعد 

ل الشارع  احلكيم املباحات؛ الندراج مجيع ما عدا احملرَّ  مات حتت عموم قاعدة اإلابحة املعامالت، مل يفصّ 
َي إ يَلَّ حم َرًَّما األصليَّة، وَجعَل احملرَّمات استثناء من تلك القاعدة، فقال تعاىل: ﴿ق ْل اَل  د  يف  َما أ وح  َلى عَ  َأج 

َتًة أَْو َدًما َمْسف وًحا أَوْ طَاع م  َيْطَعم ه  إ   لَّ الَّ َأْن َيك وَن َميـْ ْنز ير  فَإ نَّه  ر ْجٌس أَْو ف ْسًقا أ ه   ل َغرْي  اَّللَّ  ب ه ﴾ ]األنعام:  حلََْم خ 
ْسم  اَّللَّ  اا َلك ْم َأالَّ أَتْك ل وا ِم َّا ذ ك َر [، فكان ال بدَّ من بياهنا وتفصيلها وإيضاحها حتقيقاً لقوله تعاىل: ﴿َومَ 145

نها، م[؛ ليكون املسلم على بصرية 119ُت ْ إ لَْيه ﴾ ]األنعام: َعَلْيه  َوَقْد َفصََّل َلك ْم َما َحرََّم َعَلْيك ْم إ الَّ َما اْضط ر رْ 
فَانـْتَـه وا  اك ْم َعْنه  م  الرَّس ول  َفخ ذ وه  َوَما نـَهَ فيتجنـََّبها قطعاً، وميتنع عنها هنائياً، حتقيقًا لقوله تعاىل: ﴿َوَما آََتك  

﴾ ]احلشر:  َ إ نَّ اَّللََّ َشد يد  اْلع َقاب   [. 7َواتَـّق وا اَّللَّ
ا، قسَّمها الفقهاء  تمراتب ها، وتباين توملا كانت احملرَّمات ليسْت على درجة واحدة، بل تفاوت  درجاهت 

كاخلمر واخلنزير،   ،عنهتنفك  ، حبيث الذاتهل تعلقت به احلرمةإىل قسمني رئيسني؛ أحدمها حرام لذاته: وهو ما 
ريه: وهو ما كان أصله حالاًل، ولكْن حالة الضَّرورة، واثنيهما حرام لغ يف إال النتفاع بهاالشارع احلكيم  هفحرَّم

ال املسروق واملال طرأْت عليه احلرمة لوصف خارج عن أصله وماهيته، وميكن فصل هذا الوصف عنه كامل
 وصف احلرمة منه ؛ إلمكان إزالةابلكليةمل على الراب وغريها، فلم حيرّ مه الشارع احلكيم املغصوب والعقد املشت

دّ مات؛ ألن َتب ع الشيء ََتب عه حالاًل، وإالَّ جعَل النتيجة َتبعة للمق صار فإن أزال املكلف هذا الوصففيه، 
 يف احلكم، فيكون الشيء املشتمل على احلرام حراماً.
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(، والذي جعله العلماء من الضرورايت 1ألشياء اليت يتعلَّق هبا حكم احل ّل واحلرمة)واملال من أهمّ  ا 
اخلمس الكربى، وجاءت الشريعة اإلسالمية حلفظه وضمان بقائه على املستوايت الثالث املعترَبة؛ الضرورّي، 

ملباحات، والعقود الناقلة واحلاجّي، والتَّحسييّن، وشرَع له ما ي قيمه ويثبّ ته من جانب الوجود، مثل إحراز ا
للملكية، والتولُّد من اململوك وغريها، كما شرَع ما يدرأ عنه االختالل الواقع أو املتوقع من جانب العدم، مثل 
عقوبيت السَّرقة واحل رابة وغريمها، وهنا جند الشارع احلكيم أابح للعباد األسباب والعقود والطرق اليت ميكن من 

 مة حليازته.يف حدوده الشرعيَّة، وحرَّم عليهم مجيع الطرق واألسباب والوسائل احملرّ  خالهلا متلُّك املال 
ا من مباحث شغلْت أذهان علماء هبوهلذا كلّ ه جند قضية احلرام، واملال احلرام، واحملرَّمات، وما يتعلَّق  

ون الك رام، على اختالف األصول والفقهاء، كلٌّ يف حملّ ه وموقعه، فانربى للحديث عن قواعدها األصوليُّ 
ى هلا فقهاؤان مناهجهم، يف مصنَّفاهتم األصوليَّة، وتكلَّموا عن قضية احلرام تقعيداً وأتصي اًل وتنظرياً، كما تصدَّ
ثوا عن املال احل رام ومسائله وجزئيَّاته تنزيالً وتفصيالً الع ظام، على اختالف مذاهبهم، يف دواوينهم الفقهيَّة، فتحدَّ

 فشكر هللا تعاىل سعيهم، وأجزل مثوبتهم، وجزاهم عّنا خرياً. وتطبيقاً،
ان الك رام، من الفقهاء ابخلدمات اجلليلة اليت أدَّاها علماؤ  -يف نفس األمر  -واعرتافنا الصادق  

 من األحوال أنَّ حديثهم عنها كان واألصوليّ ني، يف ابب احلرام، واملال احلرام، واحملرَّمات ال يعين أبيّ  حال
ج عن دائرة حديثهم شارد وال وارد، شامالً جلميع مسائلها وجزئياهتا وتفاصيلها، حبيث مل يشّذ عنه شاذٌّ، ومل خير 
َع ك لَّ َشْيء  ع ْلًما﴾ وال فرع وال جزء؛ ألنَّ علم اإلنسان قاصر، مهما بغلْت ر تبته العلميَّة، وس   بحاَن مْن ﴿َوس 

م مل حييطوا بكل م98]طه:  د الليل والنهار، وَجلَّ سائل احلرام ع لماً؛ ألن احلوادث متجدّ  [، كما أهنَّ دة مع جتدُّ
زئيَّات املتعلقة ابحلرام واملال املسائل واجل بعض[، وقد ظهر 12مْن ﴿َأَحاَط ب ك لّ  َشْيء  ع ْلًما﴾ ]الطالق: 

ضوابط املتعلقة هبما يكتنفها الو احلرام، اليت مل يكن هلا وجود يف وقتهم وزمنهم، كما أنَّ هناك بعَض القواعد 
ذهب الواحد، وكما أنَّ املذاهب املختلفة، وحَّتَّ داخل  املفقهاء غموض وخفاء، ويدور حوهلا خالف بني 

قة، بل غري صحيحة يف بعض النّ َسب واإلحاالت إىل بعض العلماء واملذاهب، مع شهرهتا، تثب ت غري دقي
 الء وطلبة العلم الفضالء.والتنقيح، وال خيفى ذلك على العلماء األجبعض األحيان، بعد التدقيق والتحقيق 

وإْن كان على مستوى  – الفقهاء، ويدور حوهلا جدل بني بعض الغموض يكتنفهاومن القواعد اليت  
ى إىل ذمَّتني، كما أنَّ حصر هذه القاعدة يف مذهب معني حيتاج -التنظري على األقل  : قاعدة احلرام ال يتعدَّ

                                                
املال مل ترد يف نص القاعدة، ومع ذلك اضطّر الباحث إىل احلديث عنه وما يتعلق به من القضااي بتفصيل؛ لكونه اجلوهر الذي يقوم ( كلمة 1

عليه احلرام، حيث إن األخري عرٌض، ال يقوم إال على غريه، وكان قصد الفقهاء من إطالق كلمة احلرام يف القاعدة جعَلها صفة ملوصوف 
 ل، كما يتضّح ذلك جلّياً من خالل تفاصيل القاعدة، ومن هنا جاء احلديث عن املال وتفاصيله.حمذوف، وهو املا
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خطئه، ويتعنيَّ  أو ة هذا احلصركثري من الرتوّ ي والتمعُّن، وإىل مزيد من التَّحقيق والتَّنقيح حَّتَّ تثب ت صحَّ   إىل
 اليت يصّح فيها القول هبذه القاعدة، وذكر الشروط اليت يضعها العلماء القائلون هبا.   احلاالت والصورتفصيل 

ء، يف حال صحَّ هذه القاعدة حمّل جدل بني منطوق كما أنَّ  ، خلطورهتا وأمهيَّتها، تهافقهائنا األجالَّ
ن الكرمي والسُّنة النبويَّة، وغربلة وال ميكن الوصول إىل أحكام مرضيّ ة يف هذه القضااي إال بعد الرجوع إىل القرآ

 الفقهي.األصويل و الرتاث 
رتاث العلمي املختلفة ال وهذا ما حياول الباحث القيام به على ضوء األدلة الشرعية مسرتشداً بكتب

 بفضل هللا تعاىل وتوفيقه.

 أسباب اختيار املوضوع:
 وكان اختيار هذا املوضوع لألسباب اآلتية: 

تها حصر رتتَّ يحيث  للمكلفأمهية قاعدة احلرام ال يتعدى إىل ذمتني وخطورهتا ابلنسبة  .1 ب على صحَّ
حكم رتتَّب على ثبوت بطالهنا إىل غريه، كما ياحلرمة يف املال احلرام على املكتسب املباشر، وال تنتقل 

 تعدّ ي احلرمة إىل الذمة أو الذمم األخرى.
من املسلمني، عياذًا ابهلل تعاىل،  واقعيَّة املوضوع، حيث إنَّه يتعلَّق ابملال احلرام الذي ابتلَي به كثري .2

تلك األموال اليت  بطالهنا، تعطينا صورة واضحة عن حكم بعض وأوهذه القاعدة، بناء على صحتها 
 نوّ عة.تعلقْت هبا احلرمة مع حاالهتا املختلفة وصورها املتعدّ دة وأشكاهلا املت

لباحث أن ي ربز بيان مدى صحة احلصر يف نسبة هذه القاعدة إىل املذهب احلنفي، حيث حياول ا .3
 مدى قبول هذه القاعدة يف املذهب احلنفي واملذاهب الفقهية األخرى.

 ث:إشكاليَّة البح
ى هل احلرمة يف حياول هذا البحث أن يتناول اإلشكاليَّة اليت أشرَي إليها سابقاً، أال وهي:  املال احلرام تتعدَّ

 إىل ذمَّتني أم تقتصر على ذمَّة املكتسب واحلائز املباشر؟
 وال شكَّ أنه سؤال شائك، ذو جذور وفروع ووجوه، تصعب اإلجابة  عنه بـ )نعم( أو )ال( ألمهيته يف 

واقع املسلمني، وخلطورة ما يرتتَّب عليه من نتائج وآاثر، ويقتضي من الباحث َسرْب أغوار نصوص الكتاب 
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الكرمي والسنة النبويَّة املطهَّرة، وكتب الفقه اإلسالمي مبذاهبه املختلفة، وكتب األصول مبناهجه املتنوّ عة، للوصول 
 يام به من خالل هذه الرسالة إبذن هللا تعاىل وتوفيقه.ية، وهذا ما حياول الباحث القليإىل اإلجابة التفص

 أسئلة البحث:
 وميكن أن ت طرح هنا أهم األسئلة اليت تتضمنها هذه اإلشكالية:

ى إىل ذمَّتني؟  املقصودما  .1  بقاعدة احلرام ال يتعدَّ
يغها املختلفة؟ .2  ما ص 
 ؟ قبوالً ورفضاً، إطالقاً وتقييداً  ما موقف الفقهاء من هذه القاعدة .3
ة التابعة للمصارف غري ما مآالت تطبيق بعض األحكام اليت حتويها هذه القاعدة على الفروع اإلسالمي .4

 اإلسالمية؟

 أمهيَّة البحث:
 من خالل النّ قاط اآلتية: ه الرسالةترب ز أمهيَّة هذ

ألساسيَّة، وجاءْت الشريعة اأحد جانيَبْ املال الذي جعله الشارع احلكيم من ضرورايت احلياة  امعاجلته .1
 اإلسالمية حلفظه وضمان بقائه يف جانيب الوجود والعدم.

يث إنَّ صحَّتها تعين أن حقاعدة احلرام ال يتعدى إىل ذمتني؛ منطوق اليت ترتتب على  الفقهية اآلاثر .2
عالقة ابحلرمة بغريه،  تنحصر يف الشخص الذي اكتسبه أو حازه مباشرة، وال احلرمة يف املال احلرام

 بذمَّة مكتسبه. سواء عل م ابحلرمة أم مل يعلْم، وسواء كانت احلرمة متعلقة بعني الشيء أم
، الل املعامالت املاليَّة املختلفةخابتالء كثري من املسلمني ابملال احلرام بصوره املتعددة، وتعاطيهم له من  .3

 وعدم معرفة كثري منهم األحكام املتعلقة به.

 حدود البحث:
ى إىل ذمَّتني من  الرسالةتناول ت  ية التأصيلية، حيث درس الباحث حتالنادراسة قاعدة احلرام ال يتعدَّ

ث القاعدة يف حدود املذاهب الفقهية األربعة املشهورة )احلنفّي، واملالكّي، والشافعّي، واحلنبلّي( غالباً، ومبح
 مث طبقاحلرام والذمة يف كتب األصول املختلفة، ابإلضافة إىل كتاابت املعاصرين املتعلقة مبباحث القاعدة، 
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قضية أتسيس الفروع اإلسالمية أبموال املصارف  اليت احتوهتا القاعدة مبنطوقها ومفهومها على حكاماألبعض 
 الربوية.

 أهداف البحث:
لة من   تية:األهداف، ميكن إمجاهلا يف النّ قاط اآليهدف هذا البحث إىل حتقيق مج 

ى إىل ذمَّتني، ومعرفة موقف الفقهاء من .1  أو تفصياًل. ،أو نفياً  ،ثباَتً ، إهاأتصيل قاعدة احلرام ال يتعدَّ
ة هذه القاعدة على املذهب احلنفي من خالل نقل كمضمون توضيح مدى صحَّة حصر  .2 الم أئمَّ

 املذاهب األخرى.
م كلّ  واحدة منها ابألدلة إعطاء صورة واضحة عن أقسام املال احلرام الرئيسة، وأنواعها الضمنية، وحك .3

العقلية، ومدى حضور و الراجح منها على ضوء األدلة النقلية  بيانالشرعية، والنقول الفقهية، مع 
 لرسالة.ا يف هذه وهذا هو اجلانب األهمقاعدة احلرام ال يتعدى إىل ذمتني يف كل ذلك، 

ية أتسيس الفروع على قض -منطوقًا ومفهومًا  –تطبيق بعض األحكام اليت تتضمنها هذه القاعدة  .4
 اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية.

 الدارسات السابقة:
ى إىل ذمَّتني قهاء قدمياً، وتعرَّضوا للحديث عنها من القواعد الفقهية اليت تناوهلا الف قاعدة احلرام ال يتعدَّ

وغريها من املواضع اهلامَّة يف   ثنااي حديثهم عن زكاة املال احلرام، وأحكام الغصب، ومسائل احلظر واإلابحةيف 
كان منصّباً على اجلانب نها عكتب الفقه والقواعد الفقهية، ال سيَّما فقهاء املذهب احلنفي، غري أن حديثهم 

مهيتها الكبرية وأثرها الواضح أ علىهذه القاعدة،  ، وهلذا جندالفقهي الفرعي دون اجلانب التقعيدي التنظرييّ 
فقه وقواعده القدمية، إال يف كثري من الفروع الفقهية، مل أتخذ مساحة أكثر من صفحة أو صفحتني يف كتب ال

قيمة علمية، بل كان حديثهم هو  أن حديثهم مل يكن ذاهذا مْن رمحه هللا تعاىل منهم، وهم قلة قليلة، وال يعين 
 األوىل اليت انطلق منها املتأخرون الذين كتبوا يف هذا املوضوع. النواة 

ويبدو، وهللا تعاىل أعلم، أن هذه القاعدة مل أتخذ حقها من الكتابة والدراسة إىل اآلن؛ ألن الكتاابت 
دُّ قليلة ابملقارنة مع غريها من القواعد الفقهية املتعلقة ابملعامالت املاليَّة، ال سيما اليت ترتتب عليها  فيها ج 

نتائج فقهية مهمَّة، ومل يعثر الباحث إىل اآلن مع حبثه احلثيث وطلبه املستمّر إال على رسالتني تناولْتا املوضوع 
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وسيحاول الباحث التحدث عنهما، إلعطاء صورة خمتصرة وقد بقيتا خمطوطتني حَّت الوقت احلاضر،  ابنفراد،
وبيان أمهيَّتهما الفقهيَّة، مع اإلشارة إىل بعض املآخذ عليهما، يف  عن مضامينهما، واإلشادة بقيمتهما العلميَّة

 :السطور اآلتية
ى إىل ذمَّتني"أوالمها: خمطوطة بعنوان   "(1)حفظ األصغَرين عن اعتقاد من زعَم أنَّ احلرام ال يتعدَّ

، وقد ك تبْت هذه (هـ1069ت: )للعالمة أيب اإلخالص حسن بن عمَّار بن يوسف الوفائي الشرنباليل احلنفي 
، وهي أوسع املخطوطتني يف صفحة من الق طع الصغرية (17)خبط واضح جداً يف  (ـه1049)الرسالة سنة 

املوضوع، وقد بدأ املؤلف الرسالَة ابإلشارة إىل تعريف احلرام والكراهة عند أئمة املذهب احلنفي الثالثة؛ أيب 
د بن احلسن رمحهم هللا تعاىل، واخلالف الوارد يف ذلك، مث أورد مسائل عديدة من  حنيفة، وأيب يوسف، وحممَّ

نسبتها إىل  وإبطالأبواب متفرّ قة من كتب املذهب املختلفة، وحاوَل من خالهلا إبطال منطوق هذه القاعدة، 
ى إىل  ذمَّة الشخص  اإلمام أيب حنفية رمحه هللا تعاىل، كما اشتهرت النسبة بذلك بني الناس، وأن احلرام يتعدَّ

 الثاين غري املكتسب، إْن عل م ابحلرمة وغريها من احلاالت.
ن أتصيل هذه القاعدة، ع -مع أمهيَّتها الفقهيَّة وقيمتها العلمية  -ومل يتحدث مؤلف هذه الرسالة 

ميكن لقارئها أن أيخذ صورة  وال عن تفاصيلها، وال صورها، وال حاالهتا، وما يتعلَّق هبا من مسائل؛ لذا ال
 عن تفاصيل القاعدة.واضحة 

ْفط ّي  "(2)العني يف انتقال احلرام إىل ذمَّتني"قرة اثنيتهما: خمطوطة بعنوان  للعالمة عيسى بن عيسى السّ 
صفحات من القطع  (4)، وهي رسالة صغرية جداً، حيث ال يتجاوز عدد صفحاهتا (هـ1143ت: )احلنفّي 

الصغرية، وك تبْت خبط غامض جداً، مع سقطات يف مواضع عدَّة، وقد اكتفى مؤلفها بذكر مسائل فرعيَّة ذات 
عالقة ابلقاعدة من كتب املذهب احلنفي املختلفة للوصول إىل أن احلرام ينتقل إىل ذمَّتني، كما هو واضح من 

 عنوان الرسالة.
فطي  يف رسالته هذه أنه اكتفى بسرد املسائل املتعلقة ابلقاعدة دون التعليق ويالحظ على العالمة السّ 

عليها يف الغالب األعّم، تصحيحًا أو تضعيفًا أو نقداً، كما مل ي شر املؤلف كسابقه إىل أتصيل هذه القاعدة، 

                                                
 متوافرة يف الشَّبكة العنكبوتيَّة، وقد أرشد الباحَث إليها فضيلة الدكتور انيف بن هنار ، فجزاه هللا تعاىل عن الباحث خرياً.  وهي( 1)
القريبة مبتناول يد الباحث، وال يف الشبكة العنكبوتيَّة، وتوجد منها نسخة يف مركز امللك فيصل ( هذه املخطوطة غري متوافرة يف املكتبات 2)

(، وقد حصل عليها الباحث من املركز املذكور 125921(، ورقم املخطوطة: )5/341للبحوث والدراسات اإلسالميَّة، رقم احلفظ: )
ابلدراسات العليا جبامعة امللك سعود ابلرايض، فله من الباحث الشكر اجلزيل، عن طريق األخ الفاضل حممد نور هللا تعريف، الطالب 

وينتهز الباحث هذه الفرصة لشكر القائمني على مركز امللك فيصل الستجابتهم السريعة على طلب املخطوطة، وتوفريها للباحث بدون 
 .مقابل مع أن نظام املركز يطلب ذلك، فجزاهم هللا تعاىل عن الباحث خرياً 
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غالباً، على  ومصدر نسبتها إىل املذهب احلنفي، وأقسام احلرام، وصور القاعدة املختلفة، واعتمد يف النقول،
الكتب اليت اعتمد عليها العالمة الشرنباليل رمحه هللا، إال ما كان من زايدة من األشباه والنظائر للعالمة زين 

ت: )، وشرحه غمز عيون البصائر للعالمة شهاب الدين احلموي (هـ970ت: )الدين ابن جنيم احلنفي 
 . (هـ1098

هم ما ك تب حول قاعدة للتني ت عّدان يف نظر الباحث أومع هذه املالحظات على هاتني املخطوطتني ا 
عاىل لالحقهما فضلَ البناء والتكميل احلرام ال يتعدى إىل ذمتني، فل مؤلّ فهما فضل السبق يف ذلك، إْن كتَب هللا ت

 بفضله وتوفيقه.
 وهناك كتب حتدثْت عن القاعدة ابقتضاب، وفيما يلي ذكرها: 

حتت الزمرة القاعدة  هذهالشيخ فتحي السروية األصولية، حيث حبث معلمة زايد للقواعد الفقهية و  .1
، كما بصيغة "احلرام ال يتعلق بذمتني"األوىل من القواعد اليت تدخل يف عمومات الشريعة، وذكرها 

 (.1بعض الصيغ األخرى هلا، وقواعد ذات صلة هبا، ومعناها، وأدلتها واألمثلة عليها)ذكر 

ما مل يذكر الشبهات الواردة كاحلرام وحكم انتقال احلرام إىل ذمتني يف كل منها،  ومل يذكر أقسام املال  
 عليها.
 الوضعية لفضيلة الشيخ القاضي فقه البيوع على املذاهب األربعة مع تطبيقاهتا املعاصرة مقارانً ابلقوانني .2

 ام.حممد تقي العثماين، وابألخص يف املبحث العاشر املعنون أبحكام املال احلر 

ر شديد جداً، حيث مل قد حتدث املؤلف يف هذا املبحث عن قاعدة احلرام ال يتعدى إىل ذمتني ابختصاو 
مز عيون البصائر، والعالمة غيزد على ما ذكره العالمة ابن جنيم يف األشباه والنظائر، وشارحه احلموي يف 

 أصيلها وتفصيل حاالهتا.ق لتحممد أمني بن عمر ابن عابدين يف رد احملتار على الدر املختار، ومل يتطر 
 نظرية التقعيد الفقهي  .3

  منهجيَّة البحث:

 اجة إليها، وهي:على مجلة من املناهج العلميَّة، حسب احلاعتمد الباحث يف كتابة هذا البحث 
 ع.يف حتليل اآلراء، واألحكام، واألدلة املتعلّ قة ابملوضو  التحليلياملنهج  .1

                                                
 .550، رقم القاعدة: 72-63، ص11( معلمة زائد للقواعد الفقهية واألصولية )النسخة اإللكرتونية( ج1
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ا من املصادر املختلفة.   .2  املنهج االستقرائي يف البحث عن أدلة أصحاب اآلراء املتعدّ دة يف مظاهنّ 
 املنهج االستنباطي يف الربط بني األقوال والدالئل، واملقدمات والنتائج.  .3
ضعيفها،  من سقيمها، وقويّ ها من املنهج املقارن يف املوازنة بني األقوال واألدلة املختلفة لتمييز صحيحها .4

 الباحث. وكذا اختيار اآلراء الراجحة اليت تكون أقرب إىل األدلة الشرعيَّة يف نظر

 هيكل البحث
م ك ة مباح لحتتوي هيكلة البحث على مقدّ مة وثالثة فصول، وقسّ  ث، ويتفرَّع عن كلّ  فصل إىل عدَّ

ن خالصة نتائج البحث  تتضمَّ مبحث عدٌد من املطالب الفرعيَّة وقت احلاجة، ابإلضافة إىل اخلامتة اليت
 وتوصياته، وذلك على النحو اآليت: 

 الفصل األوَّل: املداخل إىل القاعدة، وفيه أربعة مباحث
  وأقسامهاملبحث األول: مفهوم املال 

  لغة واصطالحاً املطلب األوَّل: مفهوم 
 املطلب الثاين: ماليَّة املنافع 

 ة املطلب الثالث: ماليَّة احلقوق املستجدّ 
 واملال احلراماملبحث الثاين: مفهوم احلرام وأقسامه 

 ينياملطلب األول: مفهوم احلرام عند األصول
 عند األصوليني أقسام احلراماملطلب الثاين: 

 املطلب الثالث: مفهوم املال احلرام عند الفقهاء
 املبحث الثالث: مفهوم الذ ِّمة وخصائصها

 املطلب األول: مفهوم الذمة 
 الثاين: خصائص الذمةاملطلب 

يغ القاعدة املختلفة ومعناها اإلمجايل  املبحث الرابع: صِّ
 املطلب األول: صيغ القاعدة املختلفة 
 للقاعدة عىن اإلمجايلاملاملطلب الثاين:  

 الفصل الثَّاين: أتصيل القاعدة، وفيه ثالثة مباحث
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 من حيث انتقال احلرام إىل ذمتني أنواعه وأحكامه :املبحث األول: املال احلرام العيين
 املطلب األول: املال احلرام لذاته

 املطلب الثاين: املال احلرام لكسبه

 املطلب الثالث: املال احلرام الستبهامه
 املطلب الرابع: اختالط أعيان احلرام أبعيان احلالل

 حلرام إىل ذمتنيمن حيث انتقال ا أنواعه وأحكامه :املبحث الثاين: املال احلرام احلكمي
 املطلب األول: املال احلرام املتغري 
 املطلب الثاين: املال احلرام النقدي

 املطلب الثالث: املال احلرام املختلط

 املطلب الرابع: املال املأخوذ ابلعقد الفاسد

 يهلعاملبحث الثالث: حكم املال احلرام يف الذمة الثانية والشبهات الواردة 

 طلب األول: حكم املال احلرام يف الذمة الثانيةامل 

 هاومناقشت حول انتقال احلرام إىل ذمتني الواردةاملطلب الثاين: الشبهات  

 الفصل الثالث: تطبيقات القاعدة وفيه أربعة مباحث

 يتهاغري اإلسالمية وماهاملبحث األول: نشأة الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف 
 ميةغري اإلسالوعية أتسيس الفروع اإلسالمية أبموال املصارف : مشر الثايناملبحث 
 الشرعية الالزمة لعمل الفروع اإلسالمية األسس: الثالثاملبحث 

 اخلامتة: وفيها نتائج البحث وتوصياته
 قائمة املصادر واملراجع
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 الفصل األول: املداخل إىل القاعدة
القضااي األساسية   ال بدَّ أن يسبقه حديث عنتنيإن احلديث عن قاعدة احلرام ال يتعدى إىل ذم

ة وخصائصها، ومفهوم الذم ، ومفهوم احلرام وأقسامه،ومتعلقاتهاملتعلقة هبا، مثل احلديث عن مفهوم املال 
َيغ املختلفة اليت عربَّ هبا  كون هذا احلديث منطلقًا إىل أبعاد عن القاعدة، ومعناها اإلمجايل؛ لي الفقهاءوالص 

 .باحثمفيحاول الباحث أن يتحدث عنها من خالل هذا الفصل، ويشتمل على أربعة القاعدة، 

 املبحث األول: مفهوم املال وأقسامه 
هم؛ ليتعلق عليه بعض والتعريج على هذا اخلالف م ،اختلف الفقهاء يف تعريف املال إىل عدة أقوال

 .مطالب ثالثةوحيتوي على  التنائج املتعلقة مبوضوع الرسالة،

 لب األول: مفهوم املال لغة واصطالحا  املط
 .(1): ما ملَكه اإلنسان من كل شيءلغةاملال 

                                                
، 1، حتقيق: خليل إبراهيم جفال )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، طاملَخص ص( ابن سيده، أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي، 1

، 3)بريوت، دار صيدا، ط لسان العربل حممد بن مكرم األنصاري، ، وابن منظور، أبو الفض443، ص3م( ج1996هـ/1317
، 8، )بريوت، مؤسسة الرسالة، طالقاموس احمليط، والفريوز آابدي، حممد بن يعقوب، 636-635، ص11هـ( ج1414
من احملققني ، حتقيق: جمموعة اتج العروس من جواهر القاموس، والزَّبيدي، أبو الفيض حممد بن حممد، 1058م( ص 2005هـ/1426

 .429-427، ص30)د. م، دار اهلداية، د. ط، د. ت( ج



 

11 

 اإلمام السرخسيفعرفه  ،من حقيقته همالفقهاء يف تعريف املال بسبب اختالف اختلف: اصطالحا  و 
 . (1)واإلحراز"مول تبقوله: "املال اسٌم ملا هو خملوق إلقامة مصاحلنا به" ولكْن "ابعتبار صفة ال احلنفي

ابختاذ الشيء  (2)، وهي: التمول أي جراين العرفاملال عند احلنفيةعناصر  وميكن أن تستنتج منه
، ويدل هذا التعريف بعنصريه على أن املال عند (3)مااًل، واإلحراز أي صيانة الشيء وادخاره لوقت احلاجة
 .(4)زهاحلنفية هو العني الذي يتموَّله الناس عرفاً مع إمكان إحرا

ويرى مجهور الفقهاء أن هذا التعريف، وما يدور يف معناه، غري  جامع جلميع أنواع املال؛ مثل املنافع، 
واحلقوق اجملردة، كما يرى الفقهاء املعاصرون أن التعريف ال يشمل احلقوق املستجدَّة اليت ظهرْت يف الوقت 

جاري، وحق االبتكار، وحق الطباعة والنشر، وغريها احلاضر، كاالسم التجاري، والعالمة التجارية، والسجل الت
من احلقوق اليت تعدُّ من أعز األموال يف العرف املعاصر، ويتنافس الناس يف امتالكها، ومع ذلك فهي ال تدخل 

 ، كما انتقدها غريهم.(5)يف تعريف املال عند احلنفية، وهلذا انتقد كبار فقهاء احلنفية املعاصرين هذه التعريفات
عرَّفه القاضي ابن العريب املالكي بقوله: "ما تتعلق به األطماع، وي عتدُّ لالنتفاع"، وأشار بقوله و 

"االنتفاع" إىل إابحة الشرع، حيث صرَّح بذلك يف موضع آخر قائاًل: "إْن مَنع منه الشارع، مل ينتفع تعلق  
شرحه ذكر عنصرين لكون الشيء مااًل عند ، وهذا التعريف مع (6)الطماعيَّة فيه، وال يتصوَّر االنتفاع منه"

                                                
، وهناك تعريفاٌت أخرى تؤدّ ي نفس 79، ص11م( ج1993هـ/1414)بريوت، دار املعرفة، د. ط،  املبسوط( السرخسي، حممد بن أمحد، 1

 املعىن. 
ة تثبت بتمول الناس كافَّة أو بعضهم"، ي نظر: ابن عابدين، حممد ( سواء كان العرف عاماً أو خاصاً؛ حيث قال العالمة ابن عابدين: "واملاليَّ 2

، 4م( ج1992هـ/1312، 1)بريوت، دار الفكر، ط بـحاشية ابن عابدين احملتار على الدر املختار املعروف ردأمني بن عمر، 
 .501ص

، والزرقا، 327، ص1د. ط، د. ت( ج )مصر، مكتبة صبيح، شرح التلويح على التوضيح( التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر، 3
 .126م( ص 1999هـ/1420، 1)دمشق، دار القلم، طاملدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي مصطفى أمحد، 

انتفاء املوانع األخرى ( وقد أحلق مشايخ احلنفيَّة احلقوق املتعلقة ابألعيان هبا يف املالية، فجوَّزوا بيعها، مثل حق املرور يف أرض معلومة بشرط 4
، والعثماين، حممد 429، ص6)د.م، دار الفكر، د.ط، د.ت( ج فتح القديركالغرر وغريه، ي نظر: ابن اهلمام، حممد بن عبد الواحد، 

م( 2013هـ/1434)دمشق، دار القلم، طبعة خاصة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر  حبوث يف قضااي فقهية معاصرةتقي، 
 .92، ص1ج

فما بعدها،  124، مصدر سابق، ص املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي( منهم الشيخ مصطفى أمحد الزرقا يف كتابه: 5
)كراتشي،  فقه البيوع على املذاهب األربعة مع تطبيقاهتا املعاصرة مقاران  ابلقوانني الوضعيةوالشيخ حممد تقي العثماين يف كتابه: ]

 [.27-26، ص1م( ج2015هـ/1436د.ط، كتبة معارف القرآن، م
، 3، حتقيق: حممد عبد القادر عطا )بريوت، دار الكتب العلمية، طأحكام القرآن( ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد هللا املعافري، 6

 .107، ص2وج 497، ص1م( ج 2003هـ/1424
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املالكية، ومها: اإلابحة الشرعية والقيمة الذاتية، وقد ذكر القاضي عبد الوهاب البغدادي عنصر التمول يف 
 ، وعلى هذا تكون عناصر املال عند املالكية ثالثة.(1)ماهية املال

، وقد ذكره العالمة الشرواين بصورة (2)اً به"وعرَّفه اإلمام الزركشي الشافعي بقوله: "املال: ما كان منتفع
أوضح، حيث قال: "أن يكون فيه يف حد ذاته منفعة مقصودة يعتد هبا شرعاً، حبيث يقابل مبتمول عرفًا يف 

، وقد صرح التعريف عناصر املال عند الشافعية بوضوح، وهي العناصر ذاهتا اليت ذكرها (3)حال االختيار"
 املالكية.

، وقد شرحه (4)اإلمام احلجاوي احلنبلي بقوله: "هو ما فيه منفعة مباحة لغري حاجة وال ضرورة"وعرَّفه 
العالمة البهويت بقوله: "فخرَج ما ال نفع فيه أصاًل كاحلشرات، وما فيه منفعة حمرمة كاخلمر، وما فيه منفعة 

 بشرح البهويت عناصر املال عند ، واتضحَّ (5)مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه منفعة ت باح للضرورة كامليتة"
احلنابلة، وهي: املنفعة األصلية أي الذاتية، واإلابحة الشرعيَّة املطلقة، ومل يطَّلع الباحث على ذكرهم التمول 

 بوصفه عنصراً للمال، كما فعل ذلك غريهم.

 املطلب الثاين: ماليَّة املنافع
نفعًا ومنفعة، يقال: نفع فالن فالانً أي أفاده  -ينفع  -: مصدر: نفع لغةاملنافع مجع منفعة، وهي 

 . (6)وأوصل إليه خرياً، كما أهنا اسم لكل ما ي نتفع به، وما ي توصَّل به إىل اخلري

                                                
، حتقيق: احلبيب بن طاهر )بريوت، دار ابن اإلشراف على ُنكت مسائل اخلالفالبغدادي، القاضي أبو حممد عبد الوهاب بن علي،  (1

 .947، ص2م( ج1999هـ/1420، 1حزم، ط
، 3)الكويت، طبعة خاصة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت، ط املنثور يف القواعد( الزركشي، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا، 2

 .222، ص3م( ج1985هـ/1404
، 4م( ج1983هـ/1357للهيتمي )القاهرة، املكتبة التجارية الكربى، د.ط،  حاشية الشرواين على حتفة احملتاجالشرواين، عبد احلميد، ( 3

 .238ص
، حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي )بريوت، دار املعرفة، د.ط، د.ت( اإلقناع( احلجاوي، أبو النجا موسى بن أمحد املقدسي، 4

 .59، ص2ج
 .152، ص3)بريوت، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت( جكشاف القناع عن منت اإلقناع ( البهويت، منصور بن يونس، 5
، 5، حتقيق: صفوان عدانن داوودي )دمشق، دار القلم، طمفردات ألفاظ القرآن( الراغب، أبو القاسم احلسني بن حممد، 6

 املعجم، وإبراهيم مصطفى وآخرون، 359، ص8سابق، ج ، مصدرلسان العرب، وابن منظور، 819م( ص 2011هـ/1433
 ، مادة نفع.942)إستانبول، املكتبة اإلسالمية، د.ط، د.ت( ص الوسيط
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: عرَّف العالمة علي حيدر املنفعة بقوله: "هي الفائدة العرضيَّة اليت حتصل ابستعمال اصطالحا  و
 مل املوظف وغريها.، كسكىن الدار، وركوب الطائرة، وع(1)العني"

 مها: وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار املنافع مااًل إىل مذهبني،
: ذهب فقهاء احلنفية إىل أن املنفعة ليسْت مبال، وإمنا تصري مااًل لورود العقد عليها، وذلك املذهب األول

رضي هللا عنهما استحساانً ابلنص على خالف القياس. واستدلوا بقضاء عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب 
أبن يردَّ اجلارية بع قرها إىل سيّ دها، ومل يوجَبا عليه أجرة اخلدمة، مع علمهما أنه كان يستخدمها،  (2)على املغرور

 . (3)مااًل أللزَماه هبا؛ لعدم جواز كتمان احلق -وهي هنا اخلدمة  -فلو كانْت املنفعة 
انتها وادخارها لوقت احلاجة؛ ألن املنفعة يضاف إىل ذلك أن املنفعة ال ميكن إحرازها، وهو صي

معدومة قبل وجودها، كما أهنا معدومة بعد وجودها، وكلما خترج من حيز العدم إىل حيّ ز الوجود تتالشى يف 
حيز العدم، فال ميكن أن ي تصوَّر فيها اإلحراز، مع أن اإلحراز أحد ركيَن املال، وال ميكن أن يكون هناك وجود 

 .(4)للشيء دون ركنه
: ذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية إىل أن املنفعة مال، ولو مل ير د املذهب الثاين

ها مااًل، حيث أجاز جعلها مهرًا يف الزواج، وال يصح أن  عليها العقد، واستدلوا على ذلك أبن الشرع عدَّ
تَـغ وا ﴿عاىل: يكون مهراً يف الزواج إال ما هو مال؛ لقول هللا ت لَّ َلك ْم َما َورَاَء َذل ك ْم َأْن تـَبـْ ْمَوالُِّكْم َوأ ح  ن نَي ِبَِّ حم ْص 

نيَ  َر م َساف ح  [، كما أن العرف جرى على عدّ ها مااًل، بل إن قيمة األعيان تعتمد على 24]النساء:   ﴾َغيـْ
فكيف ال تكون  (5)منافعها، فكلما ازدادْت منفعة الشيء ازدادْت قيمته وأمهيته عند الناس، والعكس صحيح

 املنفعة ماالً وهي اليت جتعل لألعيان قيمة بني الناس)!(

                                                
م( 1991هـ/1411، 1، ترمجة: فهمي احلسيين )د.م، دار اجلبل، طدرر احلكام شرح جملة األحكام( حيدر، علي خواجة أمني أفندي، 1

 .115، ص1ج
وَّج امرأة على أهنا حرَّة، مث يتبني أهنا أمة، فريدُّها إىل موالها بعقرها، والع قر: ما ت عطاه املرأة على وطئ الشبهة ]ي نظر: ( وهو الشخص الذي يتز 2

، حتقيق: رائد بن صربي بن أيب علفة )عمان، بيت النهاية يف غريب احلديث واألثرأبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري،  ابن األثري،
 [.654و 619ص  م(2003، 3دولية، طاألفكار ال

 .79، ص11، مصدر سابق، جاملبسوط( ذكر هذا األثر اإلمام السرخسي يف 3
-328، ص1، مصدر سابق، جشرح التلويح على التوضيح، والتفتازاين، 80-77، ص11، مصدر سابق، جاملبسوط( السرخسي، 4

 .228-226، ص2وج 329
، حتقيق: حممد حجي وسعيد أعراب وحممد بو خبزة )بريوت، دار الغرب الذخرية( القرايف، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس، 5

 وهناية املقتصد بداية اجملتهد، وابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد القرطيب )احلفيد(، 34، ص8هـ( ج1994، 1اإلسالمي، ط
، مصدر سابق، والعبادي حتفة احملتاج مع حاشييت الشرواين، واهليتمي، 106-104، ص4هـ( ج1425، 1ث، ط)القاهرة، دار احلدي
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ملنفعة، وإذا أردان أن نبحث عن منشأ اخلالف بينهما يف تعريف املال جنده هذا رأي الفريقني يف مالية ا
، وإمنا تر ك األمر (1)ن إطالقات كلمة املال يف القرآن الكرمي والسنة املطهَّرة دون حتديد مفهوم  خاص لهعانجتاً 

 .(2)عضهم"للعرف اجلاري بني الناس؛ لذا قال ابن عابدين: "املالية تثبت بتمول الناس كافة أو ب
، فاجتهدوا (3)وهنا حاول الفقهاء حتديد مفهوم املال وضبط معناه؛ ألن "الضبط أقرب إىل االنقياد"

لتعريفه، بناء على معطيات النصوص الشرعية، فرآها احلنفية أهنا تدل على األعيان فقط، كما يف قوله تعاىل: 
ب ه  َوه َو حي َاو  ﴿ ْنَك وََكاَن َله  ََثٌَر فـََقاَل ل َصاح  [، حيث إن كلمة املال 34]الكهف:  ﴾َوأََعزُّ نـََفرًاَماال  ر ه  َأاَن َأْكثـَر  م 

زَة  ﴿إىل اجلنتني املذكورتني سابقاً، ومها من األعيان بطبيعة احلال، وكذا قوله تعاىل:  -هنا  -يرجع  َوْيٌل ل ك لّ  مهَ 
َده  َماال  ( الَّذ ي مَجََع 1ل َمزَة  ) األعيان بدليل قوله تعاىل:  -هنا  -[، وي قصد ابملال 2، 1: ]اهلمزة  ﴾َوَعدَّ

َده { ]اهلمزة:   [، حيث ال ميكن تعديد املنافع، كما ال خيفى.2}َوَعدَّ
ّل ﴿ويرى اجلمهور أن املال يدل على املنافع أيضاً، ابإلضافة إىل األعيان، كما يف قوله تعاىل:  َوأ ح 

ْمَوالُِّكْم تَـغ وا َلك ْم َما َورَاَء َذل ك ْم َأْن تـَبْـ  نيَ ِبَِّ َر م َساف ح  ن نَي َغيـْ [، وتشمل كلمة األموال يف 24]النساء:  ﴾حم ْص 
أن منافع األعيان يصح أن تكون  -مبن فيهم احلنفية  -اآلية الكرمية األعيان واملنافع، حيث صرَّح الفقهاء 

 .(4)صداقاً يف النكاح
كرمية أبهنم ال خيالفونه، حيث إهنم يثبتون حكم اإلحراز ويقول احلنفية عن استدالل اجلمهور ابآلية ال

للمنافع بعد ورود العقد عليها شرعاً، على خالف القياس، وذلك عن طريق إقامة املنافع مقام العني املنتَفع به، 
إنه حلاجة الناس إليه؛ لذا جييزون جعل منافع األعيان صداقاً، ومن هنا يرون أهنم ال خيالفون آية املهر، حيث 

 .(5)وقع يف إطار عقد النكاح
                                                

)د.م، مكتبة القاهرة، د.ط،  املغين شرح خمتصر اخلرقي، وابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد املقدسي، 29، ص6ج
 .442-441، ص6ابق، ج، مصدر ساحمللى، وابن حزم، 217و 183، ص5هـ( ج1388

، 1، مصدر سابق، جفقه البيوع، والعثماين، 52)القاهرة، دار الفكر العريب، د.ط، د.ت( ص  امللكية ونظرية العقد( أبو زهرة، حممد، 1
 .27-26ص

 .51، ص4، مصدر سابق، جرد احملتار( ابن عابدين، 2
 .404ص  م(2009، 1ق: عبد هللا دراز )بريوت، دار الكتب العلمية، ط، حتقياملوافقات يف أصول الشريعة( كما قال اإلمام الشاطيب يف 3
م( 1986هـ/1406، 2)بريوت، دار الكتب العلمية، ط بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع( الكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، 4

)د.م، دار الفكر، د.ط، د.ت(  رديرحاشية الدسوقي على الشرح الكبري للد، والدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة، 279، ص2ج
)القاهرة، املكتبة التجارية الكربى،  حتفة احملتاج مع حاشييت الشرواين والعبادي، واهليتمي، أمحد بن حممد ابن حجر، 309، ص2ج

)د.ت، دار عامل الكتب، د.ط،  شرح منتهى اإلرادات، والبهويت، منصور بن يونس، 411-410، ص7م( ج1983هـ/1357د.ط، 
 .91، ص9، مصدر سابق، جاحمللَّى، وابن حزم، 7-6، ص3د.ت( ج

 .329، ص1، مصدر سابق، جالتلويح على التوضيحشرح ، والتفتازاين، 79، ص11، مصدر سابق، جاملبسوط( السرخسي، 5
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 املناقشة والرتجيح
وي ناقش دليل احلنفية املتعّلق بقضاء عمر وعلي رضي هللا عنهما أنه ال يصلح أن يكون دلياًل هنا؛ 
ل أعباءها يف املدة اليت كانْت فيها حتت ذمته، وقد قال رسول هللا صلى  ألن املغرور قد أنفق على اجلارية، وحتمَّ

، حيث ميكن القول: إهنما مل يوجبا عليه األجرة؛ ألهنا كانْت يف ذمته، (1)وسلم: }اخلَرَاج ابلضََّمان{ هللا عليه
 سوحتت عيالته.  

أما كون اإلحراز ركناً للمال فغري منصوص عليه شرعاً، وإْن كان منطق احلنفيَّة يف هذا القيد قوايً جداً، 
املماثلة بينهما؛ ألن األول جوهر يبقى زمانني؛ لكونه حمَرزاً، يف واملنفعة لعدم وجود  العنيحيث فرقوا به بني 

، (2)حني أن الثاين عرض ال يبقى زمانني؛ لكونه غري حمَرز، والعرف يفرّ ق بني ما له بقاء، وما ليس له بقاء
هللا تعاىل: وإجياب املماثلة بينهما غري ِمكن، ال سيما يف ابب الضمان وغريه، حيث جتب املماثلة التامة، قال 

ت ْم 194]البقرة:  ﴾﴿َفَمن  اْعَتَدى َعَلْيك ْم فَاْعَتد وا َعَلْيه  مب  ْثل  َما اْعَتَدى َعَلْيك مْ  [، وقال تعاىل: ﴿َوإ ْن َعاقـَبـْ
ت ْم ب ه    [. 126]النحل:   ﴾فـََعاق ب وا مب  ْثل  َما ع وق بـْ

، فال يكلّ ف هللا تعاىل الوسع واملقدرةومع هذا كله ميكن القول: إن األحكام التكليفية قائمة على 
ل حقيقية هلا، وال توجد ِماثلة نفسًا إال وسعها، ولذا جتب القيمة يف ضمان األموال القيميَّة لعدم وجود أمثا

  َتّمة بني القيمّي املتَلف وبني القيمة املعوَّضة عنه. 
من نصوص الشارع احلكيم، قال هللا  وقد جاء إطالق املال على ما يشمل احملَرز وغري احملَرز يف كثري

ْلَباط ل  ﴿تعاىل:  َنك ْم اب  ك ْم ﴿[، وقال تعاىل: 188]البقرة:  ﴾َواَل أَتْك ل وا أَْمَواَلك ْم بـَيـْ اَي أَيُـَّها الَّذ يَن آَمن وا اَل تـ ْله 
اآليتني الكرميتني غري احملَرز أيضاً، وإال [، ويدخل يف عموم 9]املنافقون:   أَْمَوال ك ْم َواَل أَْواَلد ك ْم َعْن ذ ْكر  اَّللَّ  

فهل يصحُّ أن يقال: إن أكل منافع الغري جائز؟ وأن ما يلهي اإلنسان عن ذكر هللا تعاىل هو األعيان فقط؟ 
لذا مدح هللا تعاىل أولئك الرجال الذين ال تلهيهم  -وكيف ذلك والتجار أكثر الناس إهلاًء عن ذكر هللا تعاىل

                                                
 ،1285ي العبد ويستغله مث جيد به عيباً، رقم احلديث: ، كتاب أبواب البيوع، ابب ما جاء فيما يشرت جامعه( أخرجه اإلمام الرتمذي يف 1

وقال عنه: "هذا حديث حسن صحيح وقد ر وي هذا احلديث من غري هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم".  ،573، ص3ج
ملشرتي فرتة، فقال البائع للنيب وجاء يف سبب ورود هذا احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قضى برد عبد على البائع بعد أن أقام عند ا

صلى هللا عليه وسلم: اي رسول هللا! إنه استغلَّ عبدي، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: }اخلراج ابلضمان{، أخرجه احلاكم يف 
، 2 ،2176، كتاب البيوع حتت ابب: حديث إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري، وصححه، ووافقه الذهيب، رقم احلديث: املستدرك

 .18ص
( ومرجع هذا وأمثاله إىل العرف؛ ألن كلميت املال واملنفعة وردَت يف نصوص الشرع دون حتديد معنامها، كما سبقت اإلشارة إليه، فيكون 2

 العرف هو احملدد ملعناه، يقول اإلمام السيوطي: "كل ما ورد به الشرع مطلقاً، وال ضابط له فيه وال يف اللغة، يرجع فيه إىل العرف"
 [. 98م( ص 1991هـ/1411، 1)بريوت، دار الكتب العلمية، ط األشباه والنظائر]السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، 
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ورأس مال كثري منهم املنافع؛ حيث يستأجرون األعيان  -عن ذكر هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة جتارة وال بيع 
 مجلة مث يؤجروهنا متفرقة.

وال خيفى ما يرتتب على عدم اعتداد املنفعة مااًل من الظلم واالعتداء عليها، ال سيما يف هذا العصر 
مني، مع األسف الشديد، ويف القول بعدم مالية املنفعة من الذي ضع ف فيه الوازع الديين لدى كثري من املسل

 .(1)الفساد وتضييع احلقوق وظلم اخللق ما يناقض مقاصد الشريعة اإلسالمية وعدالتها السماوية
أما قول فقهاء احلنفية أبن منافع األعيان يصح أن تكون مهرًا يف الزواج لورود عقد النكاح عليها، 

ابلعقد فليس بدقيق، حيث إن العقد املدين ال يغريّ  طبيعة األشياء، بل يقرّ رها، فال جيعل غري واملنافع تعدُّ ماالً 
 . (2)املال ماالً 

وا أنواعاً من املنافع مااًل، وضمنوا املتعدَي عليها مثل منافع مال  ،وقد رأينا فقهاء احلنفية املتأخرين عدُّ
ة لالستغاللاليتيم، ومنافع الوقف، ومنافع املوصى به، واملن ، ويدخل يف القسم األخري أكثر املنافع، (3)افع املعدَّ

 حيث إن أكثرها م عّدة لالستغالل عند أصحاهبا، وبذلك تصبح هوَّة اخلالف ضيّ قة جداً بني الفريقني.
ع يف االعتبار أن العرف له دور كبري يف حتديد  الية الشيء من عدمها؛ موتضيق الفجوة أكثر لو و ض 

د بنص الشرع، قال الشيخ عبد الرمحن السعدي:لكون   مفهوم املال غري حمدَّ
ْد)  (4والعرف معمول به إذا ورْد  *** حكٌم من الشرع الشريف مل حي 

وقد غريَّ فقهاء احلنفية أحكام بعض املسائل بناء على تغري العرف، مثل عدم االكتفاء بظاهر العدالة،  
باشر دون املتسبّ ب، وعدم صحة تزويج احلرة العاقلة البالغة نفسها وتضمني الساعي مع أن الضمان على امل

، وعلَّلوها بفساد أهل الزمان وتغري العرف، ولو كان عرفًا حاداثً، كما جعلوا العرف العام (5)من غري كفؤ
وعلى  خمصصاً للقياس، بل خيصَّص به األثر، حيث ي عمل به يف مورده، وال يتجاوزه، إْن مل تكن العلة قطعية،

                                                
 .35م( ص 2001هـ/1521، 1)دمشق، دار القلم، ط قضااي فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد( نزيه، أ. د. محاد، 1
 .32م( ص 1979هـ/1399، 1)بريوت، مؤسسة الرسالة، طحق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن ( الدريين، أ. د. فتحي، 2
 املختار الدر، واحلصكفي، 130)د.م، دار الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت( ص  جممع الضماانت( البغدادي، أبو حممد غامن بن حممد، 3

 .480، ص4ابن عابدين، مصدر سابق، ج حاشيةمع 
 .174هـ( ص1428، 1)اجلهراء، املراقبة الثقافية، ط القواعد الفقهية؛ املنظومة وشرحها( السعدي، عبد الرمحن بن انصر، 4
( حسب رواية اإلمام حسن بن زايد اللؤلؤي عن اإلمام األعظم، وهو اختيار اإلمام السرخسي، وقال القاضي )لعله قاضي خان(: "املختار 5

، حتقيق: د. عبد هللا نذير أمحد مزي )بريوت، الرتجيح والتصحيح على القدورياحلسن"، ]قطلوبغا، قاسم،  يف زماننا للفتوى: رواية
 .335م( ص 2005هـ/1426، 1مؤسسة الرسالة، ط
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هذا أجازوا االستصناع، مع كونه عقدًا واردًا على ما ليس عند الصانع وقت العقد، وذلك جلراين العرف 
 (.1بذلك؛ ألن النص ليس قطعياً على علة النهي)

ويف نزْع الناس عن أعرافهم السائدة حرج شديد ومشقة ابلغة عليهم، وهو مدفوع يف شرع هللا تعاىل، 
َوَلْو ﴿العباد، ما دام األمر ال خيالف نصاً صحيحًا أو إمجاعًا اثبتاً، قال هللا تعاىل:  الذي جاء إلقامة مصاحل

َوَما ﴿[، ولكنه سبحانه مل يشأ ذلك بفضله الواسع وكرمه اجلزيل، فقال: 220]البقرة:   ﴾َشاَء اَّللَّ  أَلَْعنَـَتك مْ 
ْن َحرَج   جرى العرف السائر يف اعتداد املنافع مااًل، فينبغي أن  [، وقد78]احلج:   ﴾َجَعَل َعَلْيك ْم يف  الدّ ين  م 

 .(2)تعدَّ منه عند فقهاء احلنفية أيضاً خترجياً على قوهلم يف العرف العام، ال سيما بعد فساد أكثر أهل الزمان
 يعها، واالعتياض عليها، إْن ملبوهبذا يتبنيَّ أن كون املنافع مااًل هو الراجح من أقوال الفقهاء، فيجوز 

طرة، والضرر ابآلخرين، تكن هناك موانع أخرى، مثل الغرر، والتدليس، والغش، واجلهالة الفاحشة، واملخا
  تعاىل أعلم.وأسباب املنازعة يف املعاوضة، كما جيوز أن ي ضَمن متلفها واملعتدي عليها، وهللا

 ةداملطلب الثالث: ماليَّة احلقوق املستج
الشيء للواقع، وضده: الباطل، ومعناه أيضاً: احلظ، والوجوب، : مطابقة لغةاحلقوق مجع حق، وهو 

والثبات، والصدق، وامل لك واملال، وهو اسم من أمساء هللا تعاىل وصفة من صفاته، كما أنه اسم وصفة للقرآن 
 .(3)الكرمي

                                                
، والعثماين، حممد 160-155م( ص 2007)ديوبند، دار الكتاب، د.ط،  شرح عقود رسم املفيت( ابن عابدين، حممد أمني بن عمر، 1

 .312-296م( ص 2014هـ/1435، 1)دمشق، دار القلم، ط ول اإلفتاء وآدابهأصتقي، 
، مصدر قضااي فقهية معاصرة، والعثماين، حممد تقي، حبوث يف 159-157، مصدر سابق، ص شرح عقود رسم املفيت( ابن عابدين، 2

 .117، ص1سابق، ج
، مصدر سابق، ص النهاية يف غريب احلديث واألثرري، ، وابن األث247-246، مصدر سابق، ص مفردات ألفاظ القرآن( الراغب، 3

 كشاف اصطالحات، والتهانوي، حممد بن علي، 875-874، مصدر سابق، ص القاموس احمليط، والفريوز آابدي، 220-221
ذكر  ، وقد682م( ص 1996، 1، حتقيق: علي دحروج، ترمجة: عبد هللا اخلالدي )بريوت، مكتبة لبنان انشرون، طالعلوم والفنون

َو ﴿الفريوز آابدي أن احلق من أمساء هللا أو من صفاته ابلشك، والصحيح أنه اسم وصفة هلل تعاىل، قال هللا تعاىل:  نَّ اَّللََّ ه  َذل َك أبَ 
م  احلَْقّ  ﴿[، وقال تعاىل أيضاً: 62]احلج:   ﴾احلَْقُّ  [، ي نظر )فاحل، أبو عبد هللا عامر عبد هللا، 62]األنعام:  ﴾مث َّ ر دُّوا إ ىَل اَّللَّ  َمْواَله 

 .153-152هـ( ص 1434، 2)الرايض، مكتبة العبيكان، ط معجم ألفاظ العقيدة
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ي الدين : عرَّفه العلماء بتعريفات عدَّة، لعل أفضلها تعريف  شيخنا األستاذ الدكتور علي حماصطالحا  و
، ويراد ابالختصاص العالقة بني احلق (1)القره داغي، حيث قال: "اختصاص أقرّه الشرع نصًا أو استنباطاً"

 وصاحبه.
وخيتص احلق مبا هو مشروع فقط؛ ألن احلقوق أثر خطاب الشرع، سواء أكان ذلك بنص الشارع 

ة، فال يدخل فيه ما هو غري مشروع؛ ألنه احلكيم عليه أم ابستنباط الفقهاء املبين على طرق االجتهاد الصحيح
 . (2)منحة من هللا تعاىل وفضل منه، فال يدخل فيه ما مل يشرعه

، ليس هذا حمل (3)وقد قسم الفقهاء احلق إىل أقسام كثرية ابعتبارات خمتلفة ومن وجهات نظر متعددة
ف الفقهاء يف ماليَّتها، ومن مَثَّ بسط الكالم فيها، ويقتصر احلديث هنا على ذلك النوع من احلقوق اليت اختل

 .(4)اختلفوا يف جواز بيعها وضمان متلفيها بغري وجه حق، وهي املسماة ابحلقوق اجملردة عند احلنفية
، مثل حق الشفعة؛ فإنه حق جمرد منحه (5): اختصاٌص شرعٌي مبنفعة  غري  مؤثرة يف حملهواحلق اجملرَّد

الشفعة أتثرياً مادايً، سواء اشرتاها الشفيع أو غريه، خبالف احلق غري الشرع للشفيع، ولكنه ال يؤثر يف أرض 
اجملرد الذي يؤثر يف حمل احلق، كحق القصاص، فإن األخذ به يؤثر يف حمله، وهو إابحة دم القاتل ألولياء 

 .(6)املقتول، وعدم األخذ به جيعل دم القاتل حمفوظاً 
 أم ال؟ فقهاءالوق ي عّد مااًل يف نظر فالسؤال الذي يرد هنا: هل هذا النوع من احلق

لإلجابة عن هذا السؤال ال بدَّ من استحضار عناصر املال عند فقهاء املذاهب، فمن جعل اإلحراز 
ون هذه احلقوق أمواالً أو أن تعريفهم للمال ال يقتضي دخول هذه احلقوق  من أركان املال، وهم احلنفية، ال يعدُّ

َرز، ومن مثَّ ال جيوز بيعها، كما ال  جيوز ضمان متلفها، قال العالمة ابن عابدين فيه على األقل، حيث إهنا ال حت 

                                                
يع، ( القره داغي، أ. د. علي حميي الدين، احلقوق املالية والتصرف فيها ضمن دراسات املعايري الشرعية )الرايض، دار امليمان للنشر والتوز 1

 .2926-2925، ص4هـ( ج1437ط، د.
، 301-300، ص2، مصدر سابق، جالتوضيح شرح التلويح على، والتفتازاين، 354-351، مصدر سابق، صاملوافقات( الشاطيب، 2

 .2926، ص4والقره داغي، احلقوق املالية، مصدر سابق، ج
 كشاف اصطالحات، والتهانوي، 519-518، ص4، مصدر سابق، جحاشية ابن عابدين( لالطالع على بعضها ي نظر: ابن عابدين، 3

-13، ص18هـ( ج1404، 1)الكويت، دار السالسل، ط واملوسوعة الفقهية الكويتية، 682، مصدر سابق، ص الفنون والعلوم
 .1872-1866، ص5، مصدر سابق، جبيع االسم التجاري، والنشمي، 46

 .518، ص4، مصدر سابق، جرد احملتارن، ، وابن عابدي385، مصدر سابق، ص جممع الضماانت( البغدادي، 4
 .24، مصدر سابق، ص احلقوق اجملردة يف الفقه اإلسالمي( حبيلي، 5
 ( حبيلي، املصدر السابق نفسه، والصحفة نفسها.6
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، (1)نقاًل عن اإلمام السرخسي: "وإتالف جمرَّد احلق ال يوجب الضمان؛ ألن االعتياض عن جمرد احلق ابطل"
وقد استند احلنفية يف عدم اعتبارها ماالً إىل نفس األدلة اليت استدلوا هبا على عدم اعتبار املنافع مااًل؛ ألهنا ال 

 صيانتها وادخارها لوقت احلاجة.ميكن 
وا أغلب هذه احلقوق اجملردة مااًل، حيث  ومن مل جيعل اإلحراز ركناً يف املال، وهم مجهور الفقهاء، عدُّ

 .(2)إن الشرع أابح االنتفاع هبا لدخوهلا يف عموم تعريف املال
حلقوق ال جيوز بيعها وضمان وعدم اعتبار فقهاء احلنفية احلقوق اجملردة مااًل ال يعين أن مجيع أنواع ا

تلفها عندهم، بل أجازوا بيع بعض أنواعها؛ لتعلقها ابألعيان مباشرة، مثل حق املرور، كما أجازوا االعتياض 
على بعض أنواعها بشرط ثبوهتا أصالة، وليس تبعاً كدفع الضرر، وكوهنا اثبتاً يف احلال غري املتوقع يف املستقبل، 

شّد َمْسكة األراضي وفراغ الزعيم من تـَْيماره بناء مثل حق النزول عن الوظائف ، والفراغ عن حق التصرف يف م 
 .(3)على جراين العرف ابعتياضها

يضاف إىل ذلك أن مجهور الفقهاء الذين أجازوا بيع احلقوق اجملردة، أو كان مقتضى مذهبهم ذلك، 
وانع أخرى، كالغرر واجلهالة، كما هو احلال ال جييزون بيع بعض أنواع احلقوق، ال لكوهنا حقاً، وإمنا لوجود م

رب عند الشافعية واحلنابلة  . (4)يف حق الشّ 
وأايً ما كان األمر، فإن حديث فقهائنا السابقني كان عن احلقوق اجملردة القدمية اليت كانْت يف وقتهم، 

ة بطبيعة احلال، مثل حقوق امللكية األدبية كحق  املؤلّ ف يف مؤلَّفه، وحق ومل يتحدثوا عن احلقوق املستجدَّ
املبتك ر يف ابتكاره، وامللكية الفنية كحق الرسَّام يف صوره ورسومه، وامللكية التجارية كحق التاجر يف االسم 
التجاري والعالمة التجارية، وامللكية الصناعية كحق الصانع يف منتجاته، حيث إهنا مل تكن موجودة يف زماهنم، 

                                                
 .518، ص4، مصدر سابق، جرد احملتار( ابن عابدي، 1
مع  حتفة احملتاج، واهليتمي، 266، ص4م( ج1994هـ/1415، 1)بريوت، دار الكتب العلمية، ط املدونةي، ح( مالك، ابن أنس األصب2

 .148، ص2، مصدر سابق، جشرح منتهى اإلرادات، والبهويت، 241-240، ص4، مصدر سابق، جحاشييت الشرواين والعبادي
ْسَكة وأرض التَـْيمار من املصطلحات اليت جرى استعماهلا3

َ
َشّد امل يف العهد العثماين، وي قصد بـمشد املسكة: استحقاق احل راثة يف  ( مصطلح م 

أرض الغري، ويكون يف أراضي الوقف أو األراضي األمرييَّة، وأرض التيمار: هي األرض اليت يقطعها اإلمام من أراضي احلوز ألحد 
، 4، مصدر سابق، جرد احملتارابن عابدين، األشخاص ليأخذ حق األرض من غلَّتها، وتبقى رقبة األرض يف م لك بيت املال، ي نظر: 

، مصدر قضااي فقهية معاصرة حبوث يفنقاًل عن العثماين،  121، ص2، شرح اجمللة لألَتسي، مصدر سابق، ج520-517ص
 .122-121، ص3، مصدر سابق، جواملوسوعة الفقهية الكويتيَّة، 93، ص1سابق، ج

، 3، حتقيق: زهري الشاويش )بريوت، املكتب اإلسالمي، طالطالبني وعمدة املفتنيروضة ( النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف الدين، 4
، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، واملرداوي، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان، 311، ص5م( ج1991هـ/1412

 .173، ص13م( ج1995هـ/1415، 1، طحتقيق: د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي )القاهرة، هجر للطباعة والنشر والتوزيع
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احلقوق اجملردة؛ لوجود الفارق اجلوهري بينها، حيث إن األخرية صارْت يف حكم ويصعب خترجيها قياساً على 
املال يف العرف املعاصر، وهو عرف دويل عام، بل غدْت من أعز األموال اليت تتنافس فيها الشركات العاملية 

 (.1العمالقة، وقد قال العالمة ابن عابدين: "املالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم")
ص النص مبورده، إْن مل تكن وق ص القياس، بل خيصّ  د تقرَّر عند أصوليي احلنفية أن العرف العام خيصّ 
لكون حملها مااًل، وهي  ، فعلى هذا ينبغي أن تكون هذه احلقوق مااًل، كما أهنا حقوق ماليَّة(2)علته قطعية

م احلقوق اجملردة ابإلسقاط، وكما أن حقوق متقررة يف حملها، حيث تتغري أحكامها ابإلسقاط، وال تتغري أحكا
التسجيل احلكومي هلذه احلقوق جيعلها يف حكم األعيان، حيث ميكن إحراز  شهادهتا وادخارها لوقت احلاجة، 

 .(3)وقد تقرَّر عند الفقهاء أن حرز كل شيء مبا يالئمه ويناسبه
ن املعتدي عليها ومتلفها يضاف إىل ما سبق أن عدم اعتبار هذه احلقوق مااًل، ومن مثَّ عدم ضما

 ىبدون وجه حق فيه ظلم كبري وضياع حلقوق الناس، ال سيما يف هذا العصر الذي ضع ف فيه الوازع الديين لد
كثري من املسلمني، وقد تفنَّن الناس يف الشرور والفجور، وفساد أهل الزمان يؤدّ ي إىل تغيري بعض األحكام يف 

العادة والعرف، كما أن عدم اعتدادها يف حكم املال سيؤدي إىل فتور  بعض احلاالت، ال سيما املبنية على
اهلمم وضعف العزائم عند املؤهلني، حني يرون أن حقوقهم غري مضمونة، وأن الناس يسطون على إجنازاهتم 

 . (4)جهاراً هناراً دون أن يردعهم رادع، وأهنا ال تدّر عليهم أيَّ عائد مادي

                                                
 .51، ص4، مصدر سابق، جرد احملتار( ابن عابدين، 1
، حتقيق: انجي السويد )بريوت، املكتبة كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي( البخاري، عالء الدين عبد العزيز بن أمحد، 2

، 160-159، مصدر سابق، ص رسم املفيتشرح عقود ، وابن عابدين، 6-5، ص4م( ج2012هـ/1433، 1العصرية، ط
 .307-304، مصدر سابق، صأصول اإلفتاء وآدابهوالعثماين، 

، 117، ص1، مصدر سابق، جحبوث يف قضااي فقهية معاصرة، والعثماين، 286-276، ص1، مصدر سابق، جفقه البيوعالعثماين، ( 3
مقدمات ، والقره داغي، أ. د. علي حميي الدين، 41-39و 22ص  ، مصدر سابق،حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارنوالدريين، 

م طبعة خاصة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 2010هـ/1431، 1)بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ط يف املال وامللكية والعقد
)عمان،  دخل إىل فقه املعامالت املاليةامل، شبري، أ. د. حممد عثمان، 31، ص4بدولة قطر، اجمللد الرابع ضمن احلقيبة االقتصادية( ج

 . 75م( ص2010هـ/1430، 2دار النفائس، ط
، 1، مصدر سابق، جحبوث يف قضااي فقهية معاصرة، والعثماين، 145، مصدر سابق، ص شرح عقود رسم املفيت( ابن عابدي، 4

 .286-285، ص1، مصدر سابق، جفقه البيوع، والعثماين، 119ص
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، فيجوز بيعها، واالعتياض عليها، (1)املال منأبن احلقوق املستجدة تعدُّ وعلى ضوء هذا ميكن القول 
بشرط انتفاء املوانع األخرى كالغرر، والتدليس، والغش، واجلهالة الفاحشة، واملخاطرة، والضرر ابآلخرين، 

ن املتعدي عليها ومتلفها دون  وجه حق، وأسباب املنازعة يف املعاوضة، واإلذن احلكومي بنقلها، كما يضمَّ
 (.2الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي يف دورته اخلامسة املنعقدة يف الكويت) جممعوهذا ما قّرره 

 التعريف املختار للمال وشرحه
 (.3وميكن  تعريف املال بناء على ما سبق أبنه: كل ما يصّح فيه البذل واملنع)

االعتداء، فكل ما ميكن أن يتعامل به الناس أخذًا وعطاء وي قصد بـالبذل: املعاوضة، وابملنع: دفع 
ة بعد التسجيل  ودفعًا وحظرًا فهو مال؛ سواء كاَن حمَرزًا حقيقًة كاألعيان، أو حمرزًا حكماً كاحلقوق املستجدَّ

كما أن   (،4احلكومي، أو غري حمَرز أصاًل كاملنافع، وال يكون هذا إال فيما له قيمة ذاتيَّة ومتول يف عرف الناس)
 التعريف يشمل املال املتقوّ م واملال غري املتقوّ م؛ حيث مل يذكر قيد اإلابحة الشرعيَّة.

                                                
فما  22، مصدر سابق، صومدى سلطة الدولة يف تقييده احلق، والدريين، 20، مصدر سابق، صنظرية االلتزام املدخل يف( الزرقا، 1

مة إىل كلية الشريعة ابجلامعة األردنية عام  احلقوق اجملردة يف الفقه اإلسالميبعدها، حبيلي، سامي،  م 2005)رسالة ماجستري مقدَّ
 .11وأجيزْت( ص 

 .2267، ص3، ج5، عجملة جممع الفقه اإلسالمي( بشأن احلقوق املعنوية يف 5/5) 43( ي نظر القرار رقم 2
احلكام  دررنظر: مال خسرو، حممد بن فراموز، ي  ( هو جزء من تعريف العالمة م الَّ َخْسرو للمال، ُت اختياره بعد استبعاد صفة امليالن عنده، 3

، مصدر سابق، العقد امللكية ونظرية، وأبو زهرة، 168، ص2)د.م، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت( ج شرح غرر األحكام
 .30-29، مصدر سابق، صحق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن، والدريين، 52-51ص 

كاحلشرات والديدان وغريها اليت غدْت أموااًل يف ( وهبذا يشمل التعريف بعض األشياء اليت صرَّح بعض الفقهاء القدماء بعدم كوهنا مااًل،  4
عرف الناس اليوم، حيث ينتفعون هبا، وجيري فيها البذل واملنع يف الوقت الراهن؛ ألهنم عللوا ذلك بعدم االنتفاع، وحيث و جد االنتفاع 

ها مااًل، فيجوز بيعها بناء على ذلك، -وال ميَنع منها الشرع خبصوصه  -هبا اآلن  قال احملقّ ق ابن قدامة احلنبلي بعد أْن عدَّ  جيوز عدُّ
باع اليت جيوز بيعها كالفهد والصقر واهلر: "كل ِملوك  أبيَح االنتفاع به، جيوز بيعه إال ما استثناه الشرع" ، املغينابن قدامة، ، بعض أنواع السّ 

، كشاف القناع، والبهويت، 238، ص4ج، مصدر سابق، حتفة احملتاج مع حاشييت الشرواين والعبادي، واهليتمي، 193، ص4ج
 .290-289، ص1، مصدر سابق، جفقه البيوع، و العثماين، 224و 152، ص3مصدر سابق، ج
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 واملال احلرام  وأقسامه املبحث الثاين: مفهوم احلرام

(، 1ي عدُّ احلرام من أقسام األحكام التكليفيَّة اخلمسة، وهي: الواجب واحلرام واملندوب واملكروه واملباح) 
األصوليُّون احلرام إىل أقسام متعددة ابعتبارات خمتلفة، وترتتب على كل قسم مجلٌة من اآلاثر على  وقد قسَّم

الفروع الفقهية، وهذا املبحث يتناول احلديث عن أهم تلكم األقسام املتعلقة مبوضوع البحث، مع التعرض 
 .ملفهوم املال احلرام وأقسامه، ويشتمل على ثالثة مطالب

 فهوم احلرام عند األصولي ِّنياملطلب األول: م
َحَرماً وحراماً، أي املنع، وأييت مبعىن اسم املفعول أيضاً، ي قال: فعل  –حيرم  –احلرام لغة مصدر: حرم  

ً وضعيحراٌم، أي ِمنوٌع فعله واكتسابه، وعنٌي حراٌم أي ِمنوع التصرُّف فيها، سواء كان املنع شرعياً أو  اً أو قهرايَّ
 (.2ذلك) أو عقلياً أو غري

وقد فرَّق بعض األصوليّ ني بني احلرام واحل رمة والتحرمي، فقالوا: إن التحرمي حكٌم شرعٌي تكليفٌي، واحلرام  
هو الفعل احملرَّم، واحلرمة أثر احلكم يف فعل املكلَّف، وهو تفريق لفظيٌّ أكثر منه عملٌي؛ لذا جتوَّزوا يف استخدام 

 (.4للحرام: احملظور واملنهّي عنه أيضاً)(، ويقال 3احلرام مبعىن التحرمي)
وقد تباينْت طرائق األصوليّ ني وعباراهتم يف تعريف احلرام، فمنهم من عرَّفه ابعتبار املاهية، ومنهم من 

 (.5عرَّفه ابعتبار األثر، وكثري منها مل يسلْم من النقد واالعرتاض)
                                                

 ( وهذا تقسيم اجلمهور، وزاد احلنفية عليه قسمني آخرين، ومها: الفرض واملكروه حترمياً.1
، والفيومي، 120-119، ص12، مصدر سابق، جالعربلسان ، وابن منظور، 230-229، مصدر سابق، ص املفردات( الراغب، 2

، 131، ص1)بريوت، املكتبة العلمية، د.ط، د.ت( ج املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريأبو العباس أمحد بن حممد احلموي، 
سالة، د.ط، د.ت( ، حتقيق: عدانن درويش وحممد املصري )بريوت، مؤسسة الر الكلياتوالكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين، 

 . 405-404، ص 1ج
، 2)بريوت، دار الكتب العلمية، ط والتحبري شرح التحرير للكمال ابن اهلمام التقرير( ابن أمري حاج، مشس الدين حممد بن حممد، 3

، 1ط)القاهرة، مصطفى البايب احلليب،  تيسري التحرير، وأمري ابدشاه، حممد أمني بن حممود البخاري، 80، ص 2هـ( ج1403
 .29هـ( ص 1427، 15)بريوت، مؤسسة الرسالة، ط الوجيز يف أصول الفقه، وزيدان، د. عبد الكرمي، 134، ص 2هـ( ج1351

، حتقيق: د. حممد زكي عبد الرب )الدوحة، مطابع الدوحة احلديثية، ميزان األصول يف نتائج العقول( السمرقندي، عالء الدين حممد بن أمحد، 4
، حتقيق: د. حممد سليمان املستصفى من علم األصول، والغزايل، حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد، 40هـ( ص 1404، 1ط

 .127، ص 1هـ( ج1431، 1األشقر )بريوت، مؤسسة الرسالة، ط
-29نتقادات واالعرتاضات الواردة عليها يف كل من: السمرقندي، ميزان األصول، مصدر سابق، ص ( ي نظر بعض تلك التعريفات مع اال5

، الروضة شرح خمتصر، والطويف، جنم الدين سليمان بن عبد القوي، 129-127، ص1، مصدر سابق، جاملستصفى، والغزايل، 32
 .360-359و 275-265، ص 1هـ( ج1407 ،1حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي )بريوت، مؤسسة الرسالة، ط
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يكون َتركه مأجورًا مطيعاً، وفاعله آَثاً فقد عرّفه ابن حزم الظاهري بقوله: "ما ال حيّل فعله، و  
 (.1عاصياً")

وال خيفى أن عدم احلل ليس جزءًا من ماهية احلرام، وإمنا هو نتيجته وحكمه، فالتعريف أدخل فيه 
كم على  حكم احلرام، وإدخال احلكم يف التعريف معيب؛ ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوُّره، فكيف حي 

 .(2شيء  مل ي عرف بعد !)
(، وير د عليه ما ورَد على التعريف األول، 3وعرَّف القاضي ابن العريب احلرام أبنه: "الذي ي ذّم فاعله") 

 حيث إن الذم نتيجة احلرام.
(، وهذا التعريف أيضاً غري دقيق؛ ألن هللا تعاىل قد 4وعرَّفه صدر الشريعة أبنه ما "ي عاقب على فعله") 

(، ولو قال: يستحق بداًل من يعاقب لسل م من 5ب، ومع ذلك فهو حرام)يعفو عن مرتكب احلرام، وال يعاق  
 هذا اإليراد، يضاف إىل ذلك أنه أدخل يف التعريف احلكم.

ولعلَّ أفضل تعريف له هو ما ذكره جنم الدين الطويف أبن احلرام: ما اقتضى الشرع  ترَكه اقتضاًء  
اليت أوردها األصوليون على غريه من التعاريف، كما أن هذا (، وهذا التعريف سل م من مجيع اإليرادات 6جازماً)

التعريف يشمل تعريف احلنفية للحرام أيضاً، حيث إن املقصود منه احلرام من حيث هو، بغّض النظر عن طريق 
ي للحرام)  (. 7وصول النص املقتض 

                                                
، ص 1هـ( ج1430، 1)بريوت، املكتبة العصرية، ط اإلحكام يف أصول األحكام( ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد الظاهري، 1

317. 
السُّلَّم حممد الصغري، ( يقول األخضري: "وعندهم من مجلة املردود *** أن تدخل األحكام يف احلدود"، األخضري، عبد الرمحن بن سيدي 2

، حتقيق: مصطفى أبو زيد حممود األزهري )القاهرة، دار البصائر، املنورق مع إيضاح املبهم ملعاين السلم ألمحد بن عبد املنعم الدمنهوري
 . 58-57د.ط، د.ت( ص 

، 1ي وسعيد فودة )عمان، دار البيارق، ط، حتقيق: حسني علي اليدر احملصول( ابن العريب، القاضي أبو بكر حممد بن عبد هللا املعافري، 3
 .22هـ( ص 1420

)مصر، مكتبة  التوضيح يف حل غوامض التنقيح مع شرحه التلويح للتفتازاين( صدر الشريعة، عبيد هللا بن مسعود بن َتج الشريعة حممود، 4
 .251، ص 2صبيح، د.ط، د.ت( ج

النسفي ، وقد صرَّح هبذا 127، ص 1، مصدر سابق، جاملستصفىيل، ، والغزا30-29، مصدر سابق، ص ميزان األصول( السمرقندي، 5
يف تعريف الواجب، حيث قال: "وليس من شرط الوجوب حتقق العقاب على الرتك، خالفاً للغزايل، جلواز العفو عن  يف كشف األسرار

 .542، ص1، جألسراركشف اصاحب الكبرية، وهلذا خ طّ ئ من حدَّ الواجب أبنه "الذي يعاقب على تركه"، النسفي، 
 .265، ص1، مصدر سابق، جشرح خمتصر الروضة( الطويف، 6
، ص 2، مصدر سابق، جتيسري التحرير، وأمري ابدشاه، 80، ص2، مصدر سابق، جالتقرير والتحبري شرح التحرير( ابن أمري حاج، 7

134-135. 
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 عند األصولينياحلرام  أقساماملطلب الثاين: 
 (:2( الوارد عليه إىل أربعة أقسام)1ابلنظر إىل مطلق النهي) قسَّم األصوليُّون فعل املكلَّف 

: وهو ما تعلقْت فيه احلرمة لذات احملل أو جبزئه، كحرمة أكل اخلنزير لكون ذاته (3)ما كان حراما  لذاته .1
يكون أحد العوضني يف العقد، ويرى احلنفية  حنيحراماً، وكحرمة بيع اخلمر لكون جزئه حراماً، وهو املبيع، 

 أن هذا النوع هو ما كان النهي عنه خللل يف األركان.
زم للمحل، ال ميكن : وهو ما تعلقت فيه احل رمة بوصف متصل مالما كان حراما  لوصف متصل مالزم .2

، وهذا الوصف ال اجلنون انفكاكه، كبيع اجملنون، فإن احلرمة هنا تعلقت بوصف متصل مالزم للبائع، وهو
وط االنعقاد، وي لحقونه ميكن انفكاكه عنه حااًل، ويرى احلنفية أن هذا النوع هو ما كان اخللل يف شر 

 ابلقسم األول يف احلكم.
ابحملل، ميكن انفكاكه،   : وهو ما تعلقت فيه احلرمة بوصف متصلما كان حراما  لوصف متصل غري مالزم .3

ل على راب الفضل، ف ، وهو شرط الزايدة يف إن احلرمة، هنا، تعلقْت بوصف متصل ابلعقدكالبيع املشتم 
د، ويرى احلنفية أن أحد العوضني بدون مقابل يف األجناس الربوية، وهذا الوصف ميكن فصله عن العق

 هذا النوع هو ما كان اخللل يف شروط الصحة.

                                                
أثر النهي يف املنهي عنه  السعدي، أ. د. عبد احلكيم بن عبد الرمحن،( وهو النهي الذي مل يقرتن به دليل يقتضي الفساد أو عدمه، ي نظر: 1

 .11)غري مطبوع( ص والتطبيقات املعاصرة
شرح ، والتفتازاين، 81-80، ص 1)بريوت، دار املعرفة، د.ط، د.ت( جأصول السرخسي ( السرخسي، مشس األئمة حممد بن أمحد، 2

اإلحكام ، واآلمدي، سيف الدين أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد، 416-414، ص1، مصدر  سابق، جالتلويح على التوضيح
، وابن السبكي، َتج 192-188، ص2هـ( ج1431، 1، حتقيق: د. انجي السويد، )بريوت، املكتبة العصرية، طيف أصول األحكام

)بريوت، دار الكتب  العطارحاشية و جالل الدين احمللي  بشرحاجلوامع  مجعالدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكايف، 
، وآل تيمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، وشهاب الدين 502-499، ص1العلمية، د.ط، د.ت( ج

كتاب ، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد )د.م دار الاملسودةعبد احلليم بن عبد السالم، وجمد الدين عبد السالم بن عبد هللا، 
 .411-410، مصدر سابق، ص املوافقات، والشاطيب، 83-82، ص1العريب، د.ط، د.ت( ج

، مصدر سابق، تيسري التحرير، وأمري ابدشاه، 330-329، ص1، مصدر سابق، جالتقرير والتحبري شرح التحرير( ابن أمري احلاج، 3
مقدمته ا، وسليقي، د. إبراهيم حممد، فما بعده 141، ص1، مصدر سابق، جكشف األسرار، والنسفي، 377-376، ص1ج

 .176-174هـ( ص 1402، 1لصالح الدين العالئي، )دمشق، دار الفكر، ط لكتاب حتقيق املراد يف أن النهي يقتضي الفساد
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تلقي الركبان، عن لنهي ل، كا: وهو ما تعلقت فيه احلرمة بوصف جماور للمحما كان حراما  لوصف جماور .4
ي للبائع القادم من خارج فهذا البيع جائٌز بذاته وجزئه، ولكْن جاورَه فعل منهي عنه، وهو تلقي املشرت 

 املدينة.
اختلف األصوليون يف اآلاثر املرتتبة على هذه األقسام إىل ف رق : اآلاثر املرتت ِّبة على هذه األقسام

 (، أمهها:1متعددة )
: يرون أن مجيع هذه األقسام تفيد بطالن املنهي عنه، وهذا يعين أن املنهي عنه ال وجود له يف األولالفريق 

نظر الشارع احلكيم، فال يرتتب عليه أي أثر شرعي، إْن كان حماًل للعقد الشرعي، سواء كان يف العبادات أو 
 .(2)يف املعامالت، وهو مذهب مجهور احلنابلة والظاهرية

: يرون أن األقسام الثالثة األَول تفيد بطالن املنهي عنه، فال يرتتب عليه أي أثر شرعي، سواء الفريق الثاين
كان يف العبادات أو يف املعامالت، أما القسم الرابع فإنه يفيد الصحة مع الكراهة، وهو مذهب مجهور املالكية 

 .(3)والشافعية
ن املنهي عنه، فال يرتتب عليه أي أثر شرعي، والقسم : يرون أن القسمني األولني يفيدان بطالالفريق الثالث

الثالث يفيد البطالن يف العبادات. أما يف املعامالت فيدل على فساد الفعل املنهي عنه، وهو عقد حرام، وجيب 
فسخه، وال يفيد امللك قبل القبض، ومع ذلك يرتتب عليه بعض األحكام إذا اتصل به أمر آخر، كالقبض يف 

ن يكون إبذن البائع صراحة أو داللة، والصنعة يف املغصوب، مع كون القائم به مرتكباً للمعصية، البيع بشرط أ
فيجب الفسح فيما ي فسخ، والرد فيما ي رّد، وإذا كاْن هناك ربح فإنه ربح خبيث، جيب على املكلَّف التخلص 

 . (5)مجهور احلنفية (، والقسم الرابع يفيد صحة الفعل املنهي عنه مع الكراهة، وهو مذهب4منه)

                                                
( ذكر الشيخ السعدي منها ستة أقوال، ويستدل أصحاب كل قول أبدلة شرعية وعقلية على صحة قوله، للتفصيل يف هذا املوضوع ي نظر: 1

 األصوليني داللة النهي عندفما بعدها، واحلكمي، د. علي بن عباس،  14، مصدر سابق، ص أثر النهي يف املنهي عنهالسعدي، 
 فما بعدها.  47هـ( ص 1409لة جامعة أم القرى، العدد األوىل، )جم وأثرها يف الفروع الفقهية

 .441-430، ص2، مصدر سابق، جشرح خمتصر الروضة، والطويف، 83-82، مصدر سابق، ص املسودة( آل تيمية، 2
احمللي  جالل الدين بشرحومجع اجلوامع سبكي، ال، وابن 192-188، ص2، مصدر سابق، جاإلحكام يف أصول األحكام ( اآلمدي،3

 .411-410، مصدر سابق، ص املوافقات، والشاطيب، 502-499، ص1، مصدر سابق، جالعطارحاشية و 
فما بعدها،  153، ص1، مصدر سابق، جكشف األسرار، والنفسي، 463-462، ص6، مصدر سابق، جفتح القدير( ابن اهلمام، 4

، مصدر سابق، فقه البيوع، والعثماين، 91-88، ص5، مصدر سابق، جرد احملتار حاشية الدر املختار للحصكفيوابن عابدين، 
 .963-960، ص2ج

، مصدر سابق، أصول السرخسي، والسرخسي، 405-404، ص1، مصدر سابق، جأصول البزدوي مع كشف األسرار( البزدوي، 5
 .81-80، ص1ج
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( لعدم ثبوت هذا التفريق عندهم ابألدلة 1)عادة بني الباطل والفاسد نيفرقو  وي الحظ أن اجلمهور ال
 .الشرعّية، يف حني فرَّق احلنفية بينهما ألدلة شرعية اقتضْت ذلك عندهم

 عند الفقهاءاملطلب الثالث: مفهوم املال احلرام 
بقني، وإْن كانوا قد حتدثوا الفقهاء السا يف كتب -ابعتباره لقباً -ال احلرام املالباحث تعريف  جيدمل 

ل عرَّفه الفقهاء املعاصرون، عن تفاصيله وأحكام جزئياته يف مؤلفاهتم، وهذا ال يعين أنه بقي بدون تعريف، ب
 الفروع الواردة عندهم. أبحكام واسرتشاداً  -ابعتباره مركباً إضافياً -استناداً إىل تعريف الفقهاء القدماء له 

فعرَّفه األستاذ الدكتور حممد ن عيم ايسني أبنه: "كل مال حرَّم الشرع على حائزه االنتفاع به أبي وجه 
 (. 2من الوجوه")

خيرج إابحة املال احلرام  وير د على هذا التعريف أبنه غري جامع؛ ألن قيد احلرمة أبي وجه من الوجوه
َفَمن  اْضط رَّ يف  ﴿قوله تعاىل: ال احلرام يكون مباحاً يف حق املضطر قدر حاجته، ليف حالة الضرورة، مع أن امل

يمٌ  مثْ  فَإ نَّ اَّللََّ َغف وٌر َرح  َر م َتَجان ف  إل   [ وغريه، فكان ينبغي أن يقيّ ده حبال السعة 3ملائدة: ]ا ﴾خَمَْمَصة  َغيـْ
ن ما حيوزه ليس مبال حرام، بل هو النتفاع ابحملجور، مع أواالختيار، ي ضاف إليه أبن احملجور عليه ال جيوز له ا

لكه احلالل.  م 
وقد عقَّب الدكتور عباس أمحد الباز على هذا التعريف أبنه حيصر احلرمة يف االنتفاع، وهذا احلصر 
غري دقيق، مث وضَع تعريفاً من عنده، يراه أفضل من السابق، حيث قال: "كل ما حرَّم الشرع دخوله يف ملك 

 (. 3املسلم ملانع")
وير د على هذا التعريف أبنه غري جامع أيضاً؛ ألن دخول الشيء يف ملك املسلم قد يكون حمرَّماً ملانع، 
ومع ذلك فهو جائز االنتفاع، مثل املباحات يف الضيافات، حيث تكون فيها إجازة من املالك على استهالك 

(، كمن أابح لشخص أن 4ابل لالنتقال إىل الغري)الطعام دون متلك، وهو حق خاص بشخص املنتفع غري ق

                                                
 بحث الثاين من الفصل الثاين. ( سيأيت تعريف كل من الباطل والفاسد مع أدلتهما يف املطلب الرابع من امل1
 .175، ص2م( ج2004، 3)عمان، دار النفائس، ط أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرة( ن عيم ايسني، د. حممد وآخرون، 2
، 1)عمان، دار النفائس، ط أحكام املال احلرام وضوابط االنتفاع والتصرف به يف الفقه اإلسالمي( الباز، د. عباس أمحد حممد، 3

 .39هـ( ص 1418
، وللتفصيل يف موضوع الفرق بني امللك واإلابحة واالنتفاع ي نظر: الَقره داغي، 73، ص1، مصدر سابق، جاملنثور يف القواعد( الزركشي، 4

 .146-14، مصدر سابق، ص مقدمات يف املال وامللكية والعقد
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أيكل من مائدته فإن له االنتفاع من الطعام دون ملكه، وكذا املوقوف على النفس فإنه جيوز له االنتفاع دون 
 (.1امللك)

ولعلَّ أفضل تعريف للمال احلرام هو: كل مال  حظر الشرع على املسلم متلكه واالنتفاع به لسبب 
ان هذا السبب قبَح احملرَّم لذاته كامليتة والدم، أم لوصفه الالزم ككون اخلمر معقودًا عليه يف (. سواء أك2ما)

 البيع، أم غري الالزم كالكسب احملرَّم، وسواء أكان املال احملرَّم عيناً أم منفعة أو حقاً.

                                                
 ائة.، الفرق الثمانون وامل191-190، ص3، مصدر سابق، جالفروق( القرايف، 1
الرابعة  فتاوى وتوصيات الندوة، 383-382، ص 3( ج1)جدة، دار املنهاج، ط إحياء علوم الدين( الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، 2

م )ي نظر امللحق السادس يف 1994فرباير  30-29هـ واملوافق 1414شوال  19-17لقضااي الزكاة املعاصرة املنعقدة يف البحرين يف 
 (.889، ص2قضااي الزكاة املعاصرة، جأحباث فقهية يف 
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 الذ ِّمة وخصائصها مفهوم املبحث الثالث: 
وجودها وعدمها يث شائك جداً؛ حيث كث ر اجلدل األصويل حوهلا من ح أمرإن احلديث عن الذّ مة  

ل احلديث عنها أحقيقتها وماهيتها، ومن حيث زمن وجودها عند التسليم بوجودها، وحياول الباحث و  ن يفصّ 
 .يف هذا املبحث الذي يشتمل على مطلبني

 املطلب األول: مفهوم الذمة 
مانة واحلرمة والضمان واحلق والكفالة وغريها؛ مسيْت بذلك ألن : العهد واأل(1)تعيناللغة  الذمة يف 

نقضها وتضييعها يوجبان الذم، ومجعها: ذ مم وذمام، ومسّ ي أهل الذمة بذلك لدخوهلم يف عهد املسلمني 
 (. 2وأماهنم)

اً الختالفهم كما اختلفوا يف األحكام املتعلقة هبا تبع  الذمة،يف تعريف  نياألصولي : اختلفت عباراتواصطالحا  
 (.3يف مضموهنا)

ٌر يف املكلَّف قابل لإللزام وااللتزام")  (، 4فعرَّفها أبو العباس القرايف رمحه هللا تعاىل أبهنا: "معىن شرعٌي مقدَّ
 (.5وقريب منه تعريف احلموي يف غمز عيون البصائر)

رج الصيب   َض عليه أبن التعريف غري جامع؛ ألن قيد املكلَّف خي  واجملنون من إثبات الذمة هلما، واعرت 
 (، وال يثبت ذلك بدون ذمة تتحملها.6مع أهنا اثبتة هلما، حيث تثبت احلقوق هلم والواجبات عليهم)

                                                
، 329، مصدر سابق، ص النهاية يف غريب احلديث واألثر، وابن األثري، 221، ص12، مصدر سابق، جلسان العرب( ابن منظور، 1

 .454-453، ص 1، مصدر سابق، جالكلياتوالكفوي، 
 .329، مصدر سابق، ص النهاية( ابن األثري، 2

 .( كما سيأيت قريباً 3
 .201، ص3، مصدر سابق، جالفروق( القرايف، 4
، حتقيق: نعيم أشرف أمحد نور )كراتشي، إدارة القرآن والعلوم غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر( احلموي، السيد أمحد بن حممد، 5

 .148، ص 3هـ( ج1424، 2اإلسالمية، ط
الشرعية؛ ألن املراد من الواجبات هنا تلك اليت تقبل النيابة، فيكلَّف وليهما  ( وال يتعارض هذا مع كون اجملنون والصيب مرفوَعي التكاليف6

ليف القيام هبا عنهما، مثل ضمان املتلفات من ق بل الصيب واجملنون، وحتمل نفقات األقارب إْن كان هلما مال وأقارهبما يف حاجة. أما التكا
هلما؛ ألن مبناها على أهلية األداء، ومها ليسا أهاًل لألداء حال كوهنما صغرياً  اليت حتتاج إىل اختيار وقصد من املكلَّف فإهنا ال تثبت

تشنيف ، والزركشي، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا، 745-742، مصدر سابق، ص ميزان األصولوجمنوانً. ي نظر: السمرقندي، 
، 1.م، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث، ط، حتقيق: د. سيد عبد العزيز و د. عبد هللا ربيع )داملسامع جبمع اجلوامع

 .138، ص1م( ج1998هـ/1418
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وال ميكن أن يقال: إنه قصَد ابملكلَّف اإلنسان جمازاً، حيث صرَّح أبهنا تثبت بتوافر شروط معينة،  
املعىن )أي معىن الذمة( جعله الشرع مسبباً على أشياء خاصة، منها منها البلوغ والرشد وغريمها قائاًل: "وهذا 

البلوغ ومنها الرشد ... ِمن اجتمعْت له هذه الشروط، رتَّب الشرع عليها تقدير معىن فيه يقبل إلزامه ... ويقبل 
 (.1التزامه")

صرفات ونفاذها شرعاً، فالذمة عند القرايف هبذا املعىن هي أهلية األداء الكاملة اليت ت شرتط لصحة الت 
أو اشرتوا هلم  ،وهذا أبعد من معىن الذمة اليت تثبت للصيب واملعتوه واجملنون، حيث إن أولياءهم لو اقرتضوا هلم

فقهاء املالكية أنفسهم،  مذهب(، وهذا 2فإن حقوقها تلزم يف ذِمهم، وليس يف ذمم األولياء) ،نسيئة للحاجة
 (.3خالفاً للقرايف رمحه هللا تعاىل)

 (.4وعرَّفه فخر اإلسالم البزدوي بقوله: "الذمة العهد، وإمنا يراد به نفس ورقبة هلا ذمة وعهد") 

 ويرد عليه انتقادان:

األول: إنه عرَّف الذمة ابلذمة، وإذا كان املناطقة يعيبون إدخال أجزاء املعرَّف يف التعريف يف حالة عدم 
 (.5جمهواًل، فماذا إذا عرّ ف املعرَّف بلفظه وحروفه بعينها؟!)علم السامع أو القارئ هبا؛ لبقاء املعرَّف 

وقد حاول التفتازاين رمحه هللا تعاىل الدفاع عن اإلمام البزدوي قائال: "الرقبة تفسري للنفس والعهد تفسري 
للذمة  ( غري أن هذا الدفاع ال يستقيم إذا وضعنا يف االعتبار أن فخر اإلسالم ذكر العهد كمعىن لغوي6للذمة")

قبل ذلك بقليل قائال: "الذمة العهد". ولو سلَّمنا صحة قول التفتازاين للزَم أن يكون املعىن اللغوي والشرعي 
للذمة عند فخر اإلسالم واحداً، وأيابه ردُّ شارحه البخاري على من عرَّف الذمة مبعناها اللغوي، وأنكر بذلك 

أنه عطف العهد على الذمة، حيث قال: "الذمة: العهد،  (. يضاف إىل ذلك7أن تكون الذمة شيئاً مستقاًل)

                                                
 ( املصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.1
 .198، مصدر سابق، ص املدخل إىل نظرية االلتزام( الزرقا، 2
 . 268، ص3، مصدر سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير( الدسوقي، 3
 .329، ص4، مصدر سابق، جالبزدوي مع شرح كشف األسرار أصول( البزدوي، 4
 .75-74م( ص2016، 2)الدوحة، مؤسسة وعي للدراسات واألحباث، ط مقدمة يف علم املنطق( ابن هنار، د. انيف، 5
 .337، ص2، مصدر سابق، جشرح التلويح على التوضيح لصدر الشريعة( التفتازاين، 6
 .327، ص4سابق، ج، مصدر كشف األسرار( البخاري، 7
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(، فكيف 1"، وعطف املفردات ابلواو يدل على  املشاركة يف احلكم)ذمة وعهدوإمنا يراد به نفس ورقبة هلا 
 ميكن ذلك إذا كانْت الذمة هي العهد ذاته )!(

 ولو سلّ م جداًل تفسري الذمة ابلعهد فإن االنتقاد الوارد عليه عندئذ:

األمر ليس كذلك، حيث إن تعريف الذمة ابلنفس يدل على أن الذمة تثبت بوجودها وتنتفي ابنتفائها، و 
غريمها، فكيف يصح تفسري يرى الفقهاء أن املْيت له ذمة، تثبت هبا الواجبات عليه، مثل الدين والوصية و 

 الذمة ابلنفس؟!

فس املعروفة إىل الذمة ول الفقهاء عن النيضاف إىل ذلك أن الذمة إْن كانْت مبعىن النفس فما وجه عد
 اجملهولة؟ مع أن العكس هو األوىل.

وقد حاول التفتازاين رمحه هللا تعاىل أن يذود عنه مرة أخرى قائال: "أما على ما ذكره فخر اإلسالم رمحه 
وجب على نفسه  هللا تعاىل من أن املراد ابلذمة يف الشرع: نفس ورقبة هلا ذمة وعهد فمعناه: أنه )أي العهد(

 (.2ابعتباره حماًل لذلك العهد ... وهذا عند التحقيق من تسمية احملل ابسم احلاّل")

حماًل للذمة، وتسمية احملل  وعلى هذا التفسري ال يقصد فخر اإلسالم البزدوي ابلنفس ذاهتا، وإمنا جيعلها
 أي نفس اإلنسان ابسم احلالّ  أي الذمة من ابب اجملاز املرسل.

( أن القصد من هذا اإلطالق اجملازي أن جيعل الذمة ذات وجود خارجي، 3عض الفقهاء املعاصرين)ويرى ب
كي ال ت بىن األحكام الشرعية على االفرتاض الذي يراه فخر الدين الرازي رمحه هللا تعاىل من الرتهات اليت ال 

تفاداه؛ حيث إن تعلق األحكام (، ولكنه وقع يف االفرتاض الذي حاول أن ي4حاجة إليها عقاًل وال شرعاً)

                                                
، حتقيق: أ. د. أمحد حممد اخلراط )دمشق، دار رصف املباين يف شرح حروف املعاين( املالقي، أبو جعفر أمحد بن عبد النور بن أمحد، 1

 .474-473هـ( ص 1423، 3القلم، ط
 .337، ص2، مصدر سابق، جشرح التلويح على التوضيح( التفتازاين، 2
املدخل إىل ، والزرقا، 112، مصدر سابق، ص احلق والذمةلشيخ مصطفى أمحد الزرقا، ي نظر: اخلفيف، ( منهم الشيخ علي اخلفيف وا3

 .199، مصدر سابق، ص االلتزام نظرية
، 3، حتقيق: د. طه جابر العلواين )بريوت، مؤسسة الرسالة، طاحملصول( الرازي، فخر الدين أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن التيمي، 4

، وقد ردَّ اإلمام البزدوي يف أصوله على من اكتفى بتفسري الذمة مبعناه اللغوي رافضاً حقيقتها، وصوَّب شارحه 320، ص5( جهـ1418
كشف األسرار مع عالء الدين البخاري سهام الرد العنيفة إىل فخر الدين الرازي ملذهبه ذلك، رمحهم هللا تعاىل مجيعاً. ي نظر: البخاري، 

 فما بعدها. 327، ص4در سابق، ج، مصأصول البزدوي



 

31 

الشرعية بنفس اإلنسان هو تعلق اعتباري، وليس حقيقياً، وبذلك وقعوا من افرتاض احلاّل أي الذمة إىل افرتاض 
 احملل، وكالمها افرتاض، وإن اختلفا يف التسمية والرتبة )!(

 ال.ح وهبذا يتبني أن تعريف فخر اإلسالم البزدوي ال يسَلم من اإليرادات على أية

 (.1وعرَّفها صدر الشريعة احملبويب أبهنا "وصف يصري به اإلنسان أهاًل ملا له وما عليه")

 ويرد على هذا التعريف اعرتاضان، مها:

 هذا التعريف يصدق على العقل أيضاً. .1
 (.2إن األدلة الشرعية ال تدل على ثبوت شيء مغاير للعقل يف اإلنسان) .2

تعريف الذمة ال يصدق على العقل؛ لكون حقيقتهما مغايرتني، حيث فاجلواب عن االعرتاض األول أبن 
إن الذمة تالزم اإلنسان منذ الوالدة مهما كانْت حاله، فتثبت للمجنون الذي ال ي تصوَّر فيه العقل حال اجلنون، 

غر؛ ومع ذلك تكون هلما ذمٌة، تثبت هبا احلقوق هلما والو  اجبات وللصغري الذي يكون ضعيَف العقل حال الصّ 
عليهما، والعقل ينمو يف اإلنسان بعد والدته شيئًا فشيئاً، وقد ال يوجد أصاًل، كما يف اجملنون، يقول الشيخ 
عبد الوهاب خالف رمحه هللا تعاىل: "وأهلية الوجوب هي صالحية اإلنسان ... وأساسها ... الذمة ... وهذه 

. عاقاًل أو جمنوانً؛ ألهنا مبنية على خاصَّة فطريَّة يف األهلية اثبتة لكل إنسان بوصف أنه إنسان، سواء كان ..
 .(3)اإلنسان"

قل، وأن ذلك الوصف أما االعرتاض الثاين فيجاب عنه أبن األدلة تضافرْت على وجود وصف مغاير للع
 ال تفىن مبجرد املوت، بل يبقى مستمرًا حَّت بعد انعدام العقل ابملوت واجلنون، وهذا الوصف هو الذمة اليت

 ة، ومن األدلة الشرعية على ذلك ما أييت:اتالزمه ما دامْت حساابته غري مصفّ 
حديث سلمة بن األكوع رضى هللا عنه أنه قال: "كنا جلوسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم إْذ أيتَ جبنازة،  .1

لَّى عليه. مث قالوا: ال. فص«. فهل ترك شيئاً »قالوا ال. قال: «. هل عليه دين»فقالوا: صلّ  عليها. فقال 
فهل ترك »قيل: نعم. قال: «. هل عليه دين»أيَت جبنازة أخرى، فقالوا: اي رسول هللا! صلّ  عليها. قال: 

قالوا: «. هل ترك شيئاً »قالوا: ثالثة داننري. فصلَّى عليها، مث أيت ابلثالثة، فقالوا: صلّ  عليها. قال: «. شيئاً 

                                                
 .337، ص2، مصدر سابق، جالتوضيح يف حل غوامض التنقيح مع شرحه التلويح للتفتازاين( صدر الشريعة، 1
 .337، ص2، مصدر سابق، جشرح التلويح على التوضيح( التفتازاين، 2
 .143، مصدر سابق، صعلم أصول الفقه( خالف، 3



 

32 

قال أبو قتادة: صلّ  عليه «. صلُّوا على صاحبكم»داننري. قال: قالوا: ثالثة «. فهل عليه دين»ال. قال: 
 (. 1اي رسول هللا! وعليَّ دينه. فصلَّى عليه")

وجه الداللة من احلديث أنه صريح يف تعلق ذمة امليت املدين بدينه، وهذا خبالف العقل الذي ال يبقى له 
ماوي: "الضَّمان عن ا مليت ي ربئه إذا كان معلوماً، سواٌء َخلََّف امليت  َوفاًء أثر بعد الوفاة، يقول مشس الدين الرب 

، فلو مل َتربأ بضمان أيب قَتادة َلَما صلَّى الرهتان ذمته ابلد ينأو ال، وذلك أنه إمنا امتنع من الصالة عليه 
 (.2عليه")

أتينا به رسول هللا حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: "ت ويّف  رجٌل فغسلناه، وحنطناه، وكفناه، مث  .2
صلى هللا عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلّ ي عليه؟ فخطا خ طى، مث قال: " أعليه دين؟ " قلنا: ديناران، 
فانصرَف، فتحمَّلهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

قال: نعم، فصلَّى عليه، مث قال بعد ذلك بيوم: "ما فعل  وسلم: "حق الغرمي، وبرّ ئ منهما امليت؟"
الديناران؟" فقال: إمنا مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: لقد قضيتهما، فقال رسول هللا صلى 

 (.3هللا عليه وسلم: " اآلن بردت عليه جلده")
هذا يعين استمرار ذمة يدل على صحة الكفالة عن امليت، و  –وكذا احلديث السابق  –وهذا احلديث 

األصيل، الذي هو امليت هنا؛ ألن الكفالة عبارة عن التزام الكفيل مبا ي طالب به األصيل، وإذا مل يكن امليت 
(، واستمرار الذمة بعد الوفاة يعين أنه شيء مغاير للعقل الذي 4مطالَباً بدينه فال داعي إىل الكفالة عنه أصاًل)

 ال يبقى بعدها.
رة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "نفس املؤمن معلَّقة بدينه حَّت حديث أيب هري .3

 (.5ي قضى عنه")

                                                
 .94، ص3، ج2289احلواالت، ابب إْن أحال دين امليت على رجل جاز، رقم احلديث:  ، كتابصحيحهأخرجه البخاري يف ( 1
، 1)دمشق، دار النوادر، ط الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح( الربماوي، مشس الدين حممد بن عبد الدائم العسقالين، 2

 .243، ص7م( ج2012هـ/1433
، وحسَّنه الشيخ شعيب األرانؤوط يف خترجيه للمسند 14536هللا، رقم احلديث:  ، مسند جابر بن عبداملسندأخرجه اإلمام أمحد يف ( 3

 .406، ص22ج
 .306، ص35م( ج2003هـ/1424، 1)د.م، دار آل بروم للنشر والتوزيع، ط ذخرية العقىب يف شرج اجملتىب( الولَّوي، حممد بن علي، 4
وحسَّنه، أبواب اجلنائز، ابب ما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: }نفس املؤمن معلَّقة بدينه"،  اجلامع( أخرجه اإلمام الرتمذي يف 5

 .381، ص3، ج1079رقم احلديث: 
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قال األمري الصنعاين رمحه هللا تعاىل مبيناً وجه داللته: "وهذا احلديث من الدالئل على أنه ال يزال امليت 
 ل.(، وهذا يستلزم أن الذمة غري العق1مشغوالً بدينه بعد موته")

صحيح جامع مانع، وال إشكال  -وما يف معناه  من التعاريف -وهبذا يتبني أن تعريف صدر الشريعة 
عليه، وعلى هذا يثبت أن الذمة: وصف شرعي اعتباري يف اإلنسان جيعله حماًل صاحلًا لتعلق احلقوق 

 (. 2والواجبات)
اإلنسان، كالدولة واملصرف  ال تثبت لغريولكنَّ قيد اإلنسان يف التعريف يفيد مبفهومه املخالف أن الذمة 

 ، فهل هذا املفهوم صحيح؟والشركة وغريها، مع أن هذه اجلهات قابلة لإللزام الذي يعتمد عليه فكرة الذمة
جياب عنه أبن قيد اإلنسان يف تعريف الذمة قيدًا وصفياً، وليس قيدًا احرتازاًي بدليل أن فقهاء اإلسالم 

لغري اإلنسان، كاملسجد وبيت املال ومال الوقت وغريها من اجلهات، يقول الدكتور يثبتون أهلية الوجوب 
حممد الدسوقي: "مجيع املذاهب يف الفقه اإلسالمي تقر الشخصية االعتبارية أو احلكمية، وتقّدر هلا الذمة 

 (.3ون")كتقديرها يف اإلنسان، إذ ال شخص بال ذمة، وفقهاء اإلسالم يف هذا يتفقون مع فقهاء القان

 املطلب الثاين: خصائص الذمة
الذمة ابعتبارها وصفًا شرعيًا اعتباراًي يف اإلنسان متتاز خبصائص متيّ زها عن بقية األوصاف الشرعية 
االعتبارية، وحياول الباحث ذكر أهم تلك اخلصائص؛ ألمهيتها الفقهية ونتائجها العمليَّة املتعلقة مبوضوع 

 (، وهي:4البحث)

كل شخص له ذمة خاصَّة به مستقلَّة عن غريه استقالاًل َتماً، فال يوجد إنسان ليسْت له ذمة؛ ألهنا   -أوال  
قائمة على صفة اإلنسانية فيه، أي أهنا متعلقة ابإلنسان من حيث هو إنسان، وهي أهلية الوجوب، فتثبت، 

                                                
، 1)القاهرة، دار احلديث، د. ط، د. ت( ج سبل السالم شرح بلوغ املرام( الصنعاين، األمري حممد بن إمساعيل بن صالح احلسين، 1

 .469ص
 .190و 181، صاملدخل إىل نظرية االلتزاملزرقا، ( ا2
تاسع ( الدسوقي، أ. د. حممد السيد، الشخصية االعتبارية بني الفقه والقانون، حولية كلية الشريعة والقانون والدارسات اإلسالمية )العدد ال3

 .343هـ(، ص1422عشر، 
، 299، ص5، د. ت( ج2)د. م، دار الكتاب اإلسالمي، ط كنز الدقائقالبحر الرائق شرح  ( ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، 4

، مصدر سابق، كشاف القناع، والبهويت، 213، ص3، مصدر سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدرديروالدسوقي، 
، والذمة احلق ، واخلفيف،277-276، ص21، مصدر سابق، جاملوسوعة الفقهية الكويتية، وجمموعة من الفقهاء، 314، ص3ج

 .205-201، مصدر سابق، صاملدخل إىل نظرية االلتزام، والزرقا، 116-114مصدر سابق، ص 
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وفاة؛ لذا ال ميكن أن ي تصوَّر إنسان ليست كما رأينا، منذ والدته حيَّاً إىل حني تصفية حساابته الدنيوية بعد ال
 له ذمة خاصة به، ومستقلة عن غريه.

ال تتجزَّأ ذمة الشخص إن لكل شخص ذمَّة واحدة، وال ميكن أن تكون لشخص واحد أكثر من ذمة، ف -اثنيا  
بة، على التزاماته مضطر و الواحد؛ ألن افرتاض أكثر من ذمة للشخص الواحد جيعل تصرفاته وحقوقه وواجباته 

الذمة الواحدة ألكثر من  أيتها تقع تلك؟ وأيتها ت طالب بواجبات الشخص والتزاماته؟ وكذا لو فر ض جتزئة
 نسانية.شخص لكان كل واحد منهم مبفرده دون ذمة، وهذا مستحيل؛ لتالزم الذمة مع صفة اإل

(، وكذا ال 2ن أمه ما مل يولْد حياً)(، فال ذمة للجنني يف بط1إن الذمة ال تثبت إال لإلنسان املستقل) -اثلثا  
ذمة للحيواانت والبهائم لعدم ثبوت أهلية الوجوب هلا، فال تثبت هلا حقوق ملكيَّة، كما ال تثبت عليها 

 (.3واجبات، وهلذا ال جيوز الوقف عليها، وال جيوز اهلبة هلا، وال الوصية ألجلها بقصد التمليك)

وق والواجبات مهما كانْت  ؛ لذا ال حدَّ لسعتها، فتتسع جلميع احلقإن الذمَّة وصف اعتباري شرعي -رابعا  
مواله وثرواته؛ فيمكن كثرية وكبرية وثقيلة، ويتعلق هذا الوصف االعتباري بشخص اإلنسان منفصاًل عن أ

ها ديونه وا ا لتزاماته، ولو كانْت أكثر ِملإلنسان أن يقوم بنشاطاته حبرية وطالقة يف حدود الشرع، فال حتدُّ
قُّ ألصحاب احلقوق االعرتاض ميلك؛ ألن ذمته هي املشغولة هبا، وليسْت أعيان أمواهلا من حيث األصل، فال حي
لقيمي، أو منعه القاضي حبكم على تصرفاته إال إذا تعلق احلق بعني املال كالرهن، أو كان العقد على املال ا

يعة وغريمها، فعلى امللتزم الوفاء لي، مثل القرض والودجر، أو اإلفالس، فلو وقع العقد على املال املثكاحلقضائي  
 ل معني.به من أي مال أراد بشرط احتاد الصفة والقدر؛ لكون العقد يتعلق ابلذمة دون ما

                                                
( وهذا ال يعين عدم القول ابلشخص املعنوي يف الفقه اإلسالمي وعدم االعرتاف بذمة  تالئم طبيعة عمل الشخص املعنوي، كما سبق ذكره، 1

ث الفقهاء عن الذمة االعتبارية  للوقف، وبيت املال، والدولة، وجهات اخلري كاملسجد واملدرسة واملستشفى العام تبعًا لذمة وقد حتدَّ
مستفيديها يف البعض، واستقالالً عنها يف البعض اآلخر، وعلى هذا جتوز الذمة االعتبارية للشركات، واملؤسسات، واجلهات األخرى أيضاً 

، 6، مصدر سابق، جرد احملتارن أمهها االعرتاف القانوين هلا. ي نظر: ابن عابدين، بشروط وقيود وتفاصيل ذكرها الفقهاء يف مؤلفاهتم، م
-269، مصدر سابق، صاملدخل إىل نظرية االلتزام، والزرقا، 127-119، مصدر سابق، صاحلق والذمة، واخلفيف، 665ص

293. 
ة األقارب تكون على احلمل من ماله إْن مل يكن هلم ماٌل، ( روى اإلمام حممد بن حيىي الكحال عن اإلمام أمحد رمحهما هللا تعاىل أن نفق2

وهذا يعين أن اجلنني تثبت عليه الواجبات أيضاً، بله عن ثبوت احلقوق له، وال يكون ذلك إال إذا كانْت له ذمة صاحلة تتحمل ذلك، 
، وقد أشار الباحث إيل 236-234، ص2، مصدر سابق، جالقواعدوهناك خالف بني األصحاب يف املسألة. ي نظر: ابن رجب، 

 هذا اخلالف عند احلديث عند أهلية الوجوب.
، 3، مصدر سابق، جحاشية الرملي على أسىن املطالب، والرملي الكبري، 664-663، ص6، مصدر سابق، جرد احملتار( ابن عابدين، 3

 .32ص
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( جلميع الديون اليت عليه دون ترجيح بينها من حيث األصل، وال يكون 1ذمة الشخص هي الضامنة)-خامسا  
جيحها على غريها، وهي مَّت استقرْت يف ذمة املدين بسبب صحيح تساوْت سبق  بعضها يف الثبوت سبباً لرت 

يف رتبتها ودرجتها ما مل يتم االتفاق على خالفه؛ لذا ميكن للدائن أن يعطي مدينه الدين دون أن يعرف ما 
ن عليه من ديون سابقة، ولواله لصع ب التعامل مع املدين؛ حيث تصعب معرفة قدر الدين املوجود على املدي

 ليعرف رتبة دين الدائن اجلديد منها، الحتمال كذب املدين وعدم إخباره بقدر الدين احلقيقي عليه.

                                                
( وهذا ال مينع من إضافة ذمة شخص آخر يف بعض احلاالت إبراًء لذمة األصيل كما يف احلوالة، أو تبعًا لذمة األصيل كما يف الضمان 1

، حتقيق: أ. د. سائد بكداش كنز الدقائقوالكفالة بشروط وتفاصيل خاصة بكل عقد. ي نظر: النسفي، أبو الربكات عبد هللا بن أمحد، 
، 163، ص7، مصدر سابق، جفتح القدير، وابن اهلمام، 458-448هـ( ص 1432، 1ائر اإلسالمية، ط)بريوت، دار البش

، حتقيق: د. أمحد بن عبد الكرمي جنيب )القاهرة، مركز شفاء الغليل يف حل مقفل خليلواملكناسي، أبو عبد هللا حممد بن أمحد العثماين، 
، واحل صين، تقي الدين أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن 273-257 ،2هـ( ج1429، 1جنيبوية للمخطوطات وخدمة الرتاث، ط

يط وحممد شادي عربش )الدوحة، وزارة كفاية األخيار يف حل غاية االختصار شرح منت أيب شجاعاحلسيين،  ، حتقيق: عبد هللا ابن مس 
الروض يونس بن صالح الدين،  ، والبهويت، منصور بن377-371هـ( ص 1437، 5األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر، ط

-343هـ( ص 1434، 1، حتقيق: أبو حفص حممد بن كامل املسندي )الطائف، دار اجليل اجلديد، طاملربع شرح زاد املستقنع
347. 
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َيغ القاعدة املختلفة ومعناها اإلمجايل  املبحث الرابع: صِّ

يغ وعبارات خمتلفة، ويرتتب عليها بعض  لفروق الدالليَّة واملعنوية، اوردْت هذه القاعدة عند الفقهاء بص 
د الفقهاء، وحيتوي على املبحث ي لقي الضوء على أهم تلك الصيغ مع ذكر معىن القاعدة اإلمجايل عنوهذا 

 مطلبني.

َيغ القاعدة املختلفة   املطلب األول: صِّ
وا عنها مبا يدل على مضموهنا دون االهتمام  مل يتفق الفقهاء على صيغة واحدة هلذه القاعدة، وإمنا عربَّ

جندهم خيتلفون يف صياغتها والتعبري عنها، حَّت ي لمس هذا االختالف عند املؤلف أبلفاظها كثرياً، وهلذا 
(، وملا كان بعض الصيغ أكثر إحكامًا من غريها، وأكثر داللة على مفهومها ومضموهنا؛ لذا حياول 1الواحد)

  تعاىل.الباحث التعريج على أهم تلك الصيغ اليت وردْت هبا القاعدة يف كتب فقهائنا الكرام رمحهم هللا
: )احلرام ال يتعدى ذمَّتني(، ذكر القاعدة هبذه الصيغة الفقيه احلنفي شهاب الدين احلموي يف الصيغة األوىل

(، 4(، والفقيه املالكي الزرقاين يف شرح خمتصر خليل)3(، واحملقق ابن عابدين يف رد احملتار)2غمز عيون البصائر)
ى إىل ذمتني  (.5( اليت ذكرها ابن عابدين أيضاً يف رد احملتار)وقريب منها )احلرام ال يتعدَّ

ملفعول به بنفسه، ويف القاعدة الثانية اوالفرق بني القاعدتني أن فعل "يتعدى" وَرد يف القاعدة األوىل متعدّ ايً إىل 
ى إىل املفعول به بواسطة حرف اجلر )إىل(.  تعدَّ

تفعَّل" جندها أتيت متعدية والزمة، فمن األول ي -وإذا رجعنا إىل األفعال املستعَملة من ابب "تفعَّل 
َن اْلَمسّ  يـََتَخبَّطُُه الَّذ يَن أَيْك ل وَن الرّ اَب اَل يـَق وم وَن إ الَّ َكَما يـَق وم  الَّذ ي ﴿قول هللا تعاىل:  ]البقرة:   ﴾الشَّْيطَان  م 

                                                
 ذمتني، ( كما جند ذلك مثاًل عند ابن عابدين يف رد احملتار، والشرنباليل يف حفظ األصغرين عن اعتقاد من زعَم أن احلرام ال يتعدى إىل1

 والسفطي يف قرة العني يف احلرام إىل ذمتني.
، حتقيق: نعيم أشرف نور أمحد )كراتشي، إدارة القرآن والعلوم غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر( احلموي، السيد أمحد بن حممد، 2

 .462، ص2هـ( مصدر سابق، ج1424، 2اإلسالمية، ط
 .98، ص5در سابق، ج، مصحاشية ابن عابدين( ابن عابدين، 3
 .253، ص6، مصدر سابق، جخمتصر خليل الزرقاين على شرح( الزرقاين، 4
 .292، ص2، مصدر سابق، جرد احملتار(، ابن عابدين، 5
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ى بواسطة [، ومن الثاين قول العرب: أتمثَّ فالن، أي ألقى اإلمث على نفسه، وال275 فعل الالزم منه يتعدَّ
 (.1حروف اجلر)

ى  ى" يرد متعدايً  –وابلرجوع إىل املعاجم اللغوية يظهر أن فعل "تعدَّ  إىل املفعول به بنفسه يتعدَّ
 ت، وهي:وبواسطة حرفني من حروف اجلر، ومها: إىل وعلى، فنجد هلذا الفعل ثالثة استعماال

ى فالن حدوَده، أي جاوزها): يتعدى إىل املفعول به بنفسه: يقاألول َوَمْن ﴿(، ومنه قوله تعاىل: 2ال تعدَّ
 [.229]البقرة:   ﴾ح د وَد اَّللَّ  فَأ ولَئ َك ه م  الظَّال م ونَ يـَتَـَعدَّ 
ى الفعل إىل املفعول به، أي جتاوز فاعله إىل الثاين : يتعدى إىل املفعول به بواسطة حرف جر )إىل(: يقال تعدَّ

 (. 3إليه)مفعوله، أي وصل 
ى فالن على فالن، أي ظلَمه)الثالث  (. 4: يتعدى إىل املفعول به بواسطة حرف جر )على(: يقال تعدَّ

واملتأمل يف مراد الفقهاء من هذه القاعدة يرى أن املعىن األنسب للقاعدة هو تعديته حبرف جر )إىل(؛ 
اإلشارة إىل التجاوز حلد من احلدود  يتعدى( بواسطة إىل: الوصول إىل الشيء، دون –ألن معىن فعل )تعدى 

الشرعية أو العرفية، وهذا املعىن هو األقرب إىل داللة القاعدة؛ ألن عدم تعدي احلرمة إىل الذمتني معناه أن 
 (.5صاحب الذمة الثانية مل يتجاوز أي حد من احلدود الشرعية أو العرفية بقبوله املال احلرام.)

العالمة الصاوي املالكي يف بلغة علَّق بذمتني(، وذكر القاعدة هبذه الصيغة :  )احلرام ال يتالصيغة الثانية
 .(6)السالك

                                                
، والرضي، 126م( ص1996، 1)بريوت، مكتبة لبنان، ط املمتع الكبري يف التصريف( ابن عصفور، أبو احلسن علي بن مؤمن اإلشبيلي، 1

، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد وغريه )بريوت، دار الكتب العلمية، د. شرح شافية ابن احلاجبحلسن اإلسرتابذي، حممد بن ا
 .107-104، ص1هـ(، ج1395ط، 

 .33، ص15، مصدر سابق، جلسان العرب( ابن منظور، 2
، 1هـ( ج1408، 3، حتقيق: عبد السالم حممد هارون )القاهرة، مكتبة اخلاجني، طالكتاب( سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي، 3

 . 41ص
 .589، مصدر سابق، صاملعجم الوسيط( جمموعة من الباحثني، 4
ى إىل املفعول به بنفسه؛ ألهنا جاءت5 للنهي عن  ( وينبغي التنبيه إىل أن هذا الفعل ورد يف ثالثة مواضع من القرآن الكرمي، ويف كل منها تعدَّ

)القاهرة، مطبعة دار  املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميي نظر: عبد الباقي، حممد فؤاد،  ،التجاوز يف حدود هللا تعاىل يف مجيعها
 .449م( ص 1945الكتب املصرية، د. ط، 

)د.م، دار  شرح الصغري للدرديربلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الالصاوي، أمحد بن حممد اخللويت، ( 6
هـ( 1433، 1)النخسة اإللكرتونية، ط معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، والسروية، فتحي، 586، ص3املعارف، د.ط، د.ت( ج

 .63، ص11ج
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عَلقًا وعالقة" مبعىن أن يناط الشيء  –يعَلق  –يتعلَّق" من ابب التفّعل من "عل ق  –وفعل "تعلَّق 
لقاعدة: عدم ارتباط (، وعلى هذا يكون معىن ا1ابلشيء وتشّبثه به، وتعلَّق الشيء  أو ابلشيء أي: ارتبط به)

 احلرام أو احلرمة بذمتني.
 (.2الشُّر نباليل يف حفظ األصغرين) )احلرام ال ينتقل لذمتني(، استعملها: الصيغة الثالثة

ينتقل( الذي ي ستعمل متعداًي بنفسه وحبرف اجلر، وإذا عدّ ي إىل املفعول به حبرف  –فعل )انتقل و 
(، يقال: انتقل فالن إىل رمحة هللا تعاىل، وال يقال: 3وليس بـ )الالم()اجلر فإن التعدية تكون بـحرف )إىل(، 

 انتقل لرمحة هللا تعاىل، وبذلك تكون الصيغة األوىل هي الصحيحة.
يغ الثالث املذكورة جندها متقاربة يف املعىن واملر  ام، وإْن كانْت الصيغة األوىل )وهي: وإذا قارانَّ بني الص 

 اء دون غريها.ني( أكثر شهرة عند الناس، وأكثر استعمااًل عند الفقهاحلرام ال يتعدى إىل ذمت

                                                
 .579، مصدر سابق، صاملفردات، والراغب، 125، ص4، مصدر سابق، جمقاييس اللغة( ابن فارس، 1
 .2، مصدر سابق، صاألصغرين عن اعتقاد من زعم أن احلرام ال يتعدى إىل ذمتني حفظ( الشرنباليل، 2
 694، ص11، مصدر سابق، جلسان العرب، وابن منظور، 926، مصدر سابق، صالنهاية يف غريب احلديث واألثر( ابن األثري، 3

 بقطع النظر عن صحة القاعدة أو خطئها.
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 املطلب الثاين: املعىن اإلمجايل للقاعدة
بطريق من الطرق احملرَّمة شرعاً،  - أو حقاً  ،أو منفعة ،سواء كان عيناً  -إن املسلم إذا اكتسَب مااًل 

( 1ودخَل يف ذمته حال كونه حمرَّماً عليه، مث انتقلت ملكيَّته إىل شخص آخر يف حاالت معيَّنة وبشروط خاصة)
ب األول،  فإن إمث الكسب احلرام ال ينتقل إىل ذمَّة هذا الشخص األخري، بل ختتّص احلرمة وإَثها بذمة املكتس 

 (. 2، ما دام قد حصَل عليه بطريق مشروع)وليس على الثاين شيءٌ 

وال تعين هذه القاعدة أن احلرام إذا اشرتك يف اكتسابه شخصان أو أكثر فإن اإلمث ال يقع إال على 
ذمَّة أحدمها، بل يشرتك كل من شارك يف اكتساب احلرام يف اإلمث، سواء كان شخصًا واحدًا أو اثنني أو 

 عاً.، ينتقل احلرام إليهم مجي(3أكثر)
العلماء أبن  بعضنة فإنه ميكن القول: إن ما اشتهر على ألس املقصود من هذه القاعدةوإذا اتضح 

 األخرىهب بل إن املذا ،دقيقهذه القاعدة من مفردات الفقه احلنفي، وال عالقة للمذاهب األخرى هبا غري 
عض صور املال احلرام، كما أن اً يف بها يف هذه القاعدة، وأن احلرام ال ينتقل إىل ذمتني عندهم أيضو تديل بدل

رام عندهم أيضاً يتعدى إىل فقهاء احلنفية أيضاً يشرتكون مع غريهم يف مفهوم هذه القاعدة املخالف، وأن احل
 يف بعض صور املال احلرام. ذمتني

صحوبة ابلبينة ملنذكر أمثلة من جزئيات املذاهب املختلفة تثبت هذه الدعوى؛ لتكون الدعوى 
 : اان، وإليكم بعضهوالربه

املذهب املالكي: يقول العالمة الدردير: "ويف املدونة: أنَّ مْن غصب قمحًا فطحنه فهو مفوّ ت، وعليه مثل 
القمح، ومن أكل من شيء بعد فوته فال غرم عليه، وهل جيوز بعد الفوات األكل منه؟ الراجح يف املذهب: 

من حلم األغنام املغصوبة إذا ابعها الغاصب للجزّارين فذحبوها؛  اجلواز؛ وهلذا أفَّت بعض احملققني جبواز الشراء
 (. 4ألنه بذحبها ترتبت القيمة يف ذمة الغاصب، وهللا أعلم")

                                                
 وشروطها يف الفصل القادم إبذن هللا تعاىل.( وسيأيت تفصيل احلديث عن تلك احلاالت 1
، 3هـ( ج1405، 1للعالمة احلموي )بريوت، دار الكتب العلمية، ط األشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون البصائر( ابن جنيم، 2

مصدر ، حفظ األصغرين، والشرنباليل، 99-98، ص5، مصدر سابق، جرد احملتار على الدر املختار، وابن عابدين، 235-234ص
 .65، 1008-1007، ص2، مصدر سابق، جفقه البيوع، والعثماين، 4، مصدر سابق، صقرة العني، والسفطي، 6-5سابق، ص

م( 1994هـ/1414، 1)الدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة، ط الفقهاء نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف( الروكي، أ. د. حممد، 3
-64، ص11م( ج2012هـ/1433، 1)النسخة اإللكرتونية، ط مة زايد للقواعد الفقهية واألصوليةمعل، والسروية، فتحي، 104ص

65. 
 .586، ص3)د. م، دار املعارف، د. ط. د. ت(، ج أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك مع حاشية الصاوي( الدردير، أمحد بن أمحد، 4
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وقد نصَّ العالمة البنَّاين على اسم احملقق الذي أومأ إليه الدردير رمحه هللا تعاىل، مث دافع عن فتواه، 
"وسئل أبو العباس الغّساين القريواين عمن اشرتى غنًما من غاصب  وأهنا جارية على ظاهر املدونة، حيث قال:

فذحبها وأخذ يف بيعها هل يسوغ الشراء من حلمها أم ال؟ فأفَّت جبوازه ألنه ملا ذحبها ترتبت يف ذمته، عماًل مبا 
على تقدم، وشنعوا عليه يف ذلك، وتشنيعهم عليه إن كان من ابب سد هذا الباب عن العامة؛ لئال يتمادى 

الشراء من الغاصب مطلًقا فواضح، وإال فما أفَّت به هو اجلاري على ظواهر املدونة، وظواهرها كالنصوص، 
 (. 1ولقوهلا مزية على غريها")

بل إن أاب العباس الصاوي ذهب إىل أبعَد من هذا، حيث قال معلّ قًا على قول الدردير )الراجح يف 
آكل حلم الغنم املغصوب الذي اشرتاه من اجلزّار( أن الغاصب ال يدفع املذهب اجلواز(: "ولو علَم اآلكل )أي 

(، وال شكَّ أن فتوى جواز  األكل من حلم الغنم املغصوب تدل 2القيمة؛ ألن دفع العوض واجب مستقل")
مبنطوقها على أهنم أيخذون مبضمون قاعدة )احلرام ال يتعدى إىل ذمتني(، وإْن مل يصرحوا بنصها، والعربة يف 

 املعامالت ابملقاصد واملعاين، ال ابأللفاظ واملباين.
وإن غصب فرساً فقاتل عليه أسهم  ، حيث قال: "هذهذكر ابن الرفعة الشافعي مسألًة أوضَح من و 

له، أي: سهم للفرس يف أظهر القولني، ولصاحب الفرس يف القول اآلخر.... وقال ابن الصباغ: عندي أنه 
حداً. ويكون عليه أجرة مثل الفرس لصاحبه، وخيالف مسألة البضاعة؛ ألن جعل يكون السهم للغاصب قوالً وا

الربح فيها على القدمي للمالك؛ خشية من أن يكثر الغصب واخلياانت يف األماانت، وهذا مفقود هنا؛ و ألن 
 (.  3أجرة الفرس جتب عليه، ورمبا كانت أكرب من سهمه؛ فال يؤدي إىل ذلك")

ملسألة األوىل والغنيمة لذي حصل عليه الغاصب التاجر ببيع الغنم املغصوب يف اوال خيفى أن الربح ا
املال احلرام، ومع ذلك طاب  اليت حصل عليها املقاتل الفارس ابلفرس املغصوب يف املسألة الثانية انجتان عن

وال ي قصد  لصباغ،ابن كما قال ا  الربح يف األوىل على القول اجلديد، وطابْت الغنيمة يف الثانية قواًل واحداً،
 بقاعدة "احلرام ال يتعدى إىل ذمتني" عند املصرحني بلفظها غري هذا.

                                                
 .250، ص6، مصدر سابق، جعلى شرح الزرقاين على خمتصر خليلالبناين  حاشية( البناين، أبو عبد هللا حممد بن احلسن، 1
)د. م، دار املعارف، د. ط، د.  بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي( الصاوي، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، 2

 (.587-586، ص3ت( ج
، حتقيق: جمدي حممد سرور ابسلوم )بريوت، دار كفاية النبيه يف شرح التنبيه( ابن الرفعة، جنم الدين أبو العباس أمحد بن حممد األنصاري، 3

 .500، ص16( ج2009، 1الكتب العلمية، ط
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: يقول اإلمام أبو الفرج ابن قدامة احلنبلي يف شرحه على املقنع: ")وإن اشرتى ]أي غاصب املذهب احلنبلي
طاب، وهو قول أيب ( احتمل أن يكون الربح للغاصب( وكذلك ذكره أبو اخل1الدراهم[ يف ذمته مث تقدها)

حنيفة وأحد قويل الشافعي؛ ألنه اشرتى لنفسه يف ذمته، فكان الشراء له والربح له، وعليه بدل املغصوب، وهذا 
قياس قول اخلرقي، وذكر ذلك عن أمحد، واحتمل أن يكون للمالك؛ ألنه مناء ملكه، أشبه ما لو اشرتى بعني 

  .(2املال، وهذا املشهور يف املذهب")
فى أن منطوق القول األول يدل على قاعدة )احلرام ال يتعدى إىل ذمتني(، وإْن مل ينصوا عليها وال خي

 (.3صراحة)
لكن يف املقابل جند أقواالً صرحية لفقهاء احلنفية تدل على أن احلرام ينتقل إىل ذمتني يف بعض احلاالت،  

الشليب احلنفي: "من رأى املكَّاس أيخذ من  وأن هذه القاعدة مرفوضة فيها ابتفاق، يقول العالمة الشهاب ابن
كس، مث يعطيه آخَر، مث أيخذه من ذلك اآلخَر 

َ
 (.4")فهو حرامأحد شيئاً من امل

ويقول شهاب الدين احلموي احلنفي معّلقًا على قول ابن جنيم ")احلرمة تتعدى يف األموال مع العلم  
حبرمته منه(: خيالفه ما يف البزازية: أخذ مورّ ثه رشوة أو  هبا إال يف حق الوارث فإن مال مورثه حالل له وإن علم

 (.5ظلماً، إن علمه ذلك بعينه ال حيل له أخذه")
ويقول العالمة السفطي احلنفي: "ال جيوز ملن و هب له شيء حرام، وعلم حبرمته، قبول ه، وال التصرف  

، ومثله املوهوب له رمة املغصوبإن وارث الغاصب كالغاصب مع العلم حببه أبكل وحنوه لقول علمائنا: 
 (.7( احلرمة به")6ماٌل مغصوب كالغاصب يف تعليق)

                                                
قه ( كذا يف املطبوع، والصحيح "نقدها" من النقد، كما يف املقنع، ي نظر: ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أمحد املقدسي، املقنع يف ف1

هـ( 1422، 1لشيباين، حتقيق وتعليق: حممود األرانؤوط وايسني حممود اخلطيب )جدة، مكتبة السوادي للتوزيع، طاإلمام أمحد بن حنبل ا
 .222ص

، 5)د. م، دار الكتاب العريب، د. ط، د. ت( ج الشرح الكبري على منت املقنع( ابن قدامة، أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد، 2
 (.441ص

ىل أن الباحث أراد من خالل نقل هذه املسائل من املذاهب الفقيهة الثالثة إثبات وجود بعض الفروع الفقهية اليت تدخل ( جتدر اإلشارة هنا إ3
 حتت قاعدة احلرام ال يتعدى إىل ذمتني فقط، دون قصد ترجيح تلك األحكام أو صحتها يف نفس األمر، وهذا له مقام آخر غري هذا. 

 .385، ص6مصدر سابق، ج، رد احملتار( ابن عابدين، 4
 .234، ص3، مصدر سابق، جغمز عيون البصائر مع األشباه والنظائر( احلموي، 5
 ( كذا يف املخطوط، ولعل الصواب "تعلق احلرمة" إال إذا ق صد هبا تعليق احلرمة هبذا املال بفتوى املفيت وغريه.6
 .4، مصدر سابق، صقرة العني( السفطي، 7
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هذه القاعدة  ي ظهر بطالن نسبة(، وهذا 1)مشرتكة بني املذاهب الفقهية األربعةوهذه األحكام 
 مفردات املذهب احلنفي. إىلمبنطوقها ومفهومها 

(: "وقوهلم )أي الفقهاء( إن احلرام 2حممد الزرقاين املالكي) واإلمام أب ما قالهالقول أبن  ميكنومن هنا 
غري صحيح، حيث جند العالمة الصاوي املالكي رمحه هللا تعاىل استدل  (3")ليس مذهبناال يتعدى ذمتني 

هبذه القاعدة للمذهب، حيث قال: "قوله: ]ويف املدونة أن من غصب قمحا[ إخل: هذ يعني ما قلناه أوال من 
 املتقدم أكل ابهليئة اليت كان عليها عند صاحبه. أن الطعام

 (. 4قوله: ]فال غرم عليه[: أي لكون احلرام ال يتعلق بذمتني")
غري أن الغريب يف األمر أن أييت فقيه حنفي ضليع مثل العالمة الشرنباليل رمحه هللا تعاىل لريفض نسبة 

بكل أنفة واستنكار، حيث قال يف  -سائر الفقهاء الذين اشتهروا هبا من دون  –هذه القاعدة إىل احلنفية 
معرض مناقشته هلذه القاعدة بضرب أمثلة من جزئيات الغصب وغريه اليت يقول فيها فقهاء احلنفية ابنتقال 

ال ( احلرام ال يتعدى وال ينتقل إىل ذمتني؛ إذ 5احلرام إىل ذمتني: "... مل يصح ما ن سَب إىل أيب حنيفة من)
من أن احلرمة ال تنتقل إىل  لسان اجلهلة ...وهي صرحية يف بطالن ما جيرى علىملذهبأصل لذلك يف ا

 (.6ذمتني، وينسبون ذلك ملذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة!")
ى الذين جتري القاعدة ل ي الحظ تصرحيه أبن هذه القاعدة ليس هلا أصل يف املذهب احلنفي، بل مسّ  

 على ألسنتهم جهلة )!(.
الشرنباليل، بل إن و  الزرقاينكل من باحث أن النفي ليس على العموم الذي ذهب إليه  ولكن يبدو لل

يقول فقهاء املذاهب األربعة وغريهم ذكروا أحكاماً متعلقة ابملال احلرام ميكن إدراجها حتت مظّلة هذه القاعدة، 

                                                
 .1006، ص2، مصدر سابق، جعفقه البيو ( العثماين، 1
 يف معرض حديثه عن حكم قبول املغصوب من الغاصب كهبة مع علم املوهوب له ابلغصب، وتصرفه فيه أبكل وحنوه، وأن ذلك ال جيوز.( 2
خلالص ، وينبغي التنبيه هنا إىل أن قبول اهلدية من املغصوب ا253، ص6، مصدر سابق، جشرح الزرقاين على خمتصر خليل( الزرقاين، 3

مع العلم ابلغصب، والتصرف فيه، ال جيوز عند احلنفية أيضاً، على خالف ما يشري إليه كالم الزرقاين رمحه هللا تعاىل هنا، قال شيخي 
س ؛ ألن أموال الناما مل يتبني أنه من حرامزادة احلنفي نقالً عن البزازية: "غالب مال املهدي إن حالالً ال أبس بقبول هديته وأكل ماله، 

ما مل ال خيلو عن حرام فيعترب الغالب وإن غالب ماله احلرام ال يقبلها وال أيكل إال إذا قال إنه حالل أورثته واستقرضته"، فمفهوم قوله "
ي نظر: شيخي زاد، عبد الرمحن بن يتبني أنه من حرام" يدل على أنه ال جيوز للمهَدى له قبول اهلدية إْن تبني أنه من حرام عيين، 

 .529، ص2)د.م، دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت( ججمموع األهنر شرح ملتقى األحبر  حممد،
 .586، ص3، مصدر سابق، جبلغة السالك( الصاوي،  4
 ( كذا يف املخطوطة، ولعلَّ الصواب )من أن...(.5
 .6، مصدر سابق، صحفظ األصغرين( الشرنباليل، 6
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حممول على إطالق القول الشيخ فتحي السروية: "قول بعض املاليكة )احلرام ال يتعلق بذمتني ليس مذهبنا( 
 .1بتعدي احلرام إىل ذمتني. أما إذا قيدت القاعدة ابألموال وعدم العلم ابحلرمة فال خالف فيها"

                                                
 .66، ص11ج، مصدر سابق، معلمة زايد( السروية، 1
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 الفصل الثاين: أتصيل القاعدة

اد هذه القاعدة، ويقوم الباحث سبَق احلديث عن القضااي األساسيَّة اليت ت عّد مدخالً أساسّياً لفهم أبع 
دة، وأتصيلها العلمي من إبمتام العمل األكرب املتعلق ابلبحث، وهو دراسة هذه القاع من خالل هذا الفصل

 الناحية الشرعية.
لقاعدة يف بعض املسائل، وكما ذ كر قريبًا أبن املذاهب الفقهية اإلسالمية كلها أتخذ مبنطوق هذه ا 

 و انتقال احلرام إىل ذمتني.خر، وهوهو عدم انتقال احلرام إىل ذمتني، وأتخذ مبفهومها املخالف يف بعضها اآل
دخل حتت مضمون هذه ومن هنا جيدر ابلباحث أن يقّسم املال احلرام إىل قسمني رئيسني؛ قسم ال ي 

ة من املال احلرام، ويرد ف ، وكل قسم حيتوي على أنواع خمتلفة وصور متعددخمتلف فيهالقاعدة ابتفاق، وقسم 
ك من خالل هذا حبديث عن موقف املسلم منهما، وذل -رمها أبنواعهما وصو  -الباحث هذين القسمني 

 .الفصل الذي يشتمل على ثالثة مباحث
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 من حيث انتقال احلرام انتقال ذمتني أنواعه وأحكامه :املبحث األول: املال احلرام العيين

ل معاجلته، لتسهي (1)هذا هو القسم األول من قسمي املال احلرام، ويسّميه الباحث ابملال احلرام العيين 
وي قصد به هنا: كل مال تعلقْت احلرمة يف عينه لعلة ما، حبيث ال تنفّك عنه ما مل تز ل تلك العلة، سواء أكان 
ذلك املال حراماً لعلة ذاتية كامليتة واخلنزير والدم وغريها من احملرمات الذاتية، أو كان حراماً لعلة عرضّية كالسرقة 

 رمات الكسبية اليت اتفق الفقهاء على حرمتها.والرشوة والدعارة وغريها من احمل

 ذمتني، بل يدخل يف وهذا القسم من املال احلرام ال يدخل حتت منطوق قاعدة احلرام ال يتعدى إىل 
 الشروط.بعض عه بشرط توافر ممفهومها، فيتعدى فيه احلرام من ذمة الكاسب واحلائز إىل ذمة اآلخذ واملتعامل 

ور متعددة، وحياول الباحث العيين عدة أنواع من املال احلرام، وكل نوع حيتوي على صويدخل يف احلرام  
 ى أربعة مطالب.أن يفّصل القول يف أمهها مع أدلتها ومناقشتها من خالل هذا املبحث، ويشتمل عل

 املطلب األول: املال احلرام لذاته
رَّم كاخلمر، واخلنزير، وامليتة، والدم وغريها هو املال الذي تعلقْت به احلرمة لسبب يرجع إىل ذات الشيء احمل

لكه  من احملرمات، وهذا النوع من املال حراٌم ابتفاق الفقهاء، وال جيوز للمسلم متلكه، بل هو ال يدخل يف م 
َا َحرَّمَ ﴿(؛ لقوله تعاىل: 3( إال يف حالة الضرورة)2أصاًل؛ لكونه غري متقوم، كما ال جيوز له االنتفاع به)  إ منَّ

                                                
لنوع ( وال ي قصد به هنا املال احلرام الذي حيرم لعلة ذاتية فقط كامليتة، كما يسميه بذلك بعض العلماء، بل احلرام العيين هنا يشمل هذا ا1

 وغريه ِما ال تنفك احلرمة عنه، ما مل تزل علته ابتفاق العلماء، ولعل للباحث يف ذلك أسوة يف العالمة الشهاب الكردري رمحه هللا تعاىل
الذي أطلق مصطلح احلرام العيين على احلرام الذي يسميه البعض ابحلرام لغريه كاملسروق وغريه، حيث قال: "إذا أخذ )أي الغاصب( من 

، إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطهما مث تصدق ال يكفر؛ ألنه ليس حبرام بعينه..." مفهوم كالمه أن هذا املال كان حراماً لعينه قبل اخللط
ملشهور إطالق احلرام لعينه على حلم امليتة وغريه ِما حير م لذاته، ولكْن ملا كان مراد املؤلف واضحًا من مصطلحه هذا تسامح مع أن ا

(، وهذا ما صّرحه حجة اإلسالم الغزايل 292، ص2، مصدر سابق، جرد احملتار على الدر املختارالعلماء معه. ي نظر: ابن عابدين، 
 . 128، ص1، مصدر سابق، جاملستصفىصطالحات بعد فهم املعاين"، الغزايل، قائاًل: "ال حجر يف اال

، مصدر سابق، وشرح التلويح على التوضيح، الفرق السابع والثالثون واملائة، والتفتازاين، 97، ص3، مصدر سابق، جالفروق( القرايف، 2
رو )نسخة يب دي إف متوفرة يف الشبكة ال يوجد ملال خس حاشية األزمريي على مرآة األصول، واألزمريي، سليمان، 252، ص2ج

 .392، ص2هبا أي معلومات متعلقة بطبعة الكتاب( ج
ظر، ( وهي يف اصطالح الفقهاء واألصوليني: "بلوغه )أي اإلنسان( حدًا إْن مل يتناول املمنوَع هلك أو قارب"، كما قال اإلمام الزركشي. ي ن3

، حتقيق: تيسري فائق أمحد حممود )وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة املنثور يف القواعدبد هللا: ، بدر الدين حممد بن هبادر بن عالزركشي
 .319، ص3هـ( ج1402، 1الكويت، ط
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لَّ ب ه  ل َغرْي  اَّللَّ   َم َوحلََْم اخلْ ْنز ير  َوَما أ ه  َتَة َوالدَّ َر اَبٍغ َواَل َعادٍ َعَلْيك م  اْلَميـْ ]البقرة:  ﴾َفاَل إ مْثَ َعَلْيه   َفَمنِّ اْضطُرَّ َغيـْ
 (.  1، وال َثناً)وغريها، ال مبيعاً  تواإلجيارا[، وال يصح أن يكون هذا املال حمل العقود الشرعيَّة من البيوع 173

أو َثناً فيه، فيبطل  ،ه مبيعاً يف البيعوقد فّرق مجهور فقهاء احلنفية يف حكم املال احملرَّم لذاته إذا تعنيَّ كون
اين فاسداً؛ حيث ميكن العقد يف األول من األساس، وال ميكن تصحيحه أبي حال من األحوال، ويقع يف الث

 تصحيحه إبزالة سبب الفساد. 
ذلك أبن املبيع هو املقصود يف البيع، يف حني أن الثمن وسيلة إىل املقصود، بدليل صحة البيع وعللوا 

 . (2)مع عدم وجود الثمن دون املبيع
ويرى الباحث أن مثل هذا التعليل ال يصح؛ ألن العلة املذكورة منقوضة يف بيع الصرف الذي يكون 

املقايضة الذي يكون فيه العوضان مقصودين كبيع السيارة فيه العوضان من األَثان، كما أهنا منقوضة يف بيع 
وبيع القمح ابلشعري، ومن شرط العلة أن تكون مطردة، كما تقرَّر ذلك عند  ،ابلسيارة وبيع اجلوال ابلكتاب

 (. 3األصوليني)
هور القائل ببطالن هذا العقد هو الصحيح، سواء أكان احلرام مومن هنا يرى الباحث أن رأي اجل

 (4)مبيعاً أو َثناً يف البيع؛ ألن النهي تعلَّق هنا بذات الشيء، فيدخل فيه العوض واملعوض، وقد ذ كر سابقاً  لذاته
أبن النهي املطلق عن احلرام لذاته أو احلرام لوصف متصل مالزم للمحل يفيد بطالن املنهي عنه، حَّت عند 

اهلمام وغريه من فقهاء احلنفية أيضاً إىل ترجيح فقهاء احلنفية أنفسهم، ومن هنا ذهب  احملقق كمال الدين بن 
 .(5)القول ببطالن البيع يف الصورتني

وتنتقل احلرمة يف احلرام لذاته إىل ذمتني ابتفاق الفقهاء إذا كان الطرفان مسلمني؛ سواء أحصل االنتقال 
حكَم احلرمة، ومها ِمن ي عذران  إىل الذمة الثانية ابملعاوضات أم ابلتربعات أم بغريمها من التصرفات إال إذا جهال

َولَْيَس َعَلْيك ْم ﴿(، قال تعاىل: 6ابجلهل يف مثل هذه األمور؛ ألنه مل يتعمد اقرتاف النهي يف مثل هذه احلالة)

                                                
 .50، ص5، مصدر سابق، جاحملتار رد، وابن عابدين، 155، ص13، مصدر سابق، جاملبسوطالسرخسي، ( 1

 .277، ص5ج مصدر سابق،البحر الرائق، ، وابن جنيم، 42، ص3مصدر سابق، ج ،اهلداية شرح بداية املبتدي( املرغيناين، 2
 .181، ص2، مصدر سابق، جالفصول يف األصولاجلصاص، ( 3
 ( يف املطلب الثاين من املبحث الثاين من الفصل األول عند احلديث عن تقسيم احلرام لذاته واحلرام لوصفه.4
 .403، ص6ج، مصدر سابق، فتح القدير( ابن اهلمام، 5
، مصدر سابق، وشرح التلويح على التوضيح، الفرق السابع والثالثون واملائة، والتفتازاين، 97، ص3، مصدر سابق، جالفروق( القرايف، 6

ملال خسرو )نسخة يب دي إف متوفرة يف الشبكة ال يوجد  حاشية األزمريي على مرآة األصول، واألزمريي، سليمان، 252، ص2ج
 .392، ص2متعلقة بطبعة الكتاب( ج هبا أي معلومات
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الل [، ووضوح هذه املسألة يغين عن االستد5]األحزاب:   ﴾ج َناٌح ف يَما َأْخطَْأُت ْ ب ه  َوَلك ْن َما تـََعمََّدْت قـ ل وب ك مْ 
 هلا.

 املطلب الثاين: املال احلرام لكسبه

هو املال الذي كان حالاًل من حيث األصل، ولكْن حلقْت به احلرمة ألسباب طارئة، مثل كونه مأخوذاً 
مكتَسباً بطرق حمرَّمة شرعاً كالرشوة والدعارة والسحر  كونهأو   ،بغري إذن مالكه كالسرقة والغصب والنهب وغريها

؛ ألن هذه األموال حالل لذواهتا بدليل كوهنا حالالً ملالكها األصلي، ولكن تعلقْت هبا احلرمة هنا لطروء وغريها
؛ الكتسابه بتصّرف حمرَّم شرعاً، املرتشيحرام على  –مثاًل  –أوصاف أخرى عليها؛ فاملال املكتسب ابلرشوة 

للسارق؛ ألنه أخذه بدون إذن صاحبه ورضاه، حرام  –مثالً  –وإْن رضي به الدافع، واملال املكتسب ابلسرقة 
ْلَباط ل  إ الَّ َأْن ﴿ويدخل فيه مجيع أنواع احملرَّمات؛ لقوله تعاىل:  َنك ْم اب  اي أيها الَّذ يَن آَمن وا اَل أَتْك ل وا أَْمَواَلك ْم بـَيـْ

ْنك مْ  الدهلوي: "حّرم هللا تعاىل أن أيكل  يقول العالمة ويل هللا،  [29]النساء:   ﴾َتك وَن جت َارًَة َعْن تـَرَاض  م 
بعضنا مال بعض ابلباطل، وهذا يشمل ما ال يكون بعقد كالغصب أو السرقة، أو يكون بعقد حرام كالقمار 
والراب، أو يكون العقد على شيء ال نفع فيه كبيع احلشرات، أو يكون العقد على ما ال ميكن تسليمه كبيع 

 . (1)للبائع" املفقود واآلبق، أو ال يكون ملكاً 

وهو حرام على حائزه ومكتسبه، فال جيوز له التصرف فيه، وال االنتفاع به؛ ألنه واجب الرد على مالكه 
 (. 2كما هو)

قام األول، فال بد من التفريع وملا كان القصد من هذا البحث النظر يف مواضع انتقال احلرام إىل ذمتني ابمل
 فصيلهما:رام وانتقاله إىل ذمتني، وفيما أييت تعلى مسألتني مهمتني تتعلقان ابملال احل

                                                
 .3، ص2هـ( ج1403، 1)بريوت، دار الكتب العلمية، ط املسو ى شرح املوطأ( الدهلوي، ويل هللا أمحد بن عبد الرحيم، 1
، 3، مصدر سابق، جقاموس الفقهالرمحاين، خالد سيف هللا، ، 177-176، ص 15، مصدر سابق، ججمموع الفتاوى( ابن تيمية، 2

 .249-248ص
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 املسألة األوىل
بها احلائز من شخص آخر، مث إذا تصرَّف حائز املال احلرام فيه فعاًل، أبن كان املال عبارة عن سيارة غص

 ة مباله احلالل؟ ابعها إىل شخص اثلث، فهل ينتقل احلرام إىل ذمة الشخص الثالث مع شراءه السيار 
 (:  1)إذا توافر شرطان، مهاقل احلرام إىل ذمة املشرتي الذي اشرتى السيارة من حائزها بطريقة حمرمة، نعم، ينت

: بقاء املال احلرام قائماً على حاله، حبيث مل حيدث فيه أي تغرّي ي عتّد به شرعاً؛ حلديث أيب هريرة رضي األول
قد أفلس  -أو إنسان-أدرك ماله بعينه عند رجل من »هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

(، قال احلافظ ابن حجر مبيناً وجه الداللة من احلديث: "استدل به على أن شرط 2«)فهو أحق به من غريه
وإال فإن تغريت العني يف ذاهتا ابلنقص  مل يتغري ومل يتبدل،استحقاق صاحب املال دون غريه أن جيد ماله بعينه 

(، فإذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم حكَم أبحقية صاحب 3ن صفاهتا فهي أسوة للغرماء")مثال أو يف صفة م
 يكون أوىل مباله إذا حازه اإلنسان بطرق حمرمة. صاحبه املال مبا أخذه املفلس، مع أنه أخذه إبذن املالك فإن

 ة على ذلك كثرية، منها:ل، واألدليس للحائز: علم اآلخذ بيقني أو بغلبة ظن أن هذا املال الشرط الثاين
حديث املسور بن خمرمة ومروان رضي هللا عنهما يف قصة صلح احلديبية الطويلة، وفيه: "... فكلَّما تكلم  .1

)أي عروة بن مسعود( أخذ بلحية النيب صلى هللا عليه وسلم، واملغرية بن شعبة قائم على رأس النيب صلى 
فكلما أهوى عروة بيده إىل حلية النيب صلى هللا عليه وسلم هللا عليه وسلم، ومعه السيف وعليه املغفر، 

ر يدك عن حلية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فرفع عروة رأسه،  ضرب يده بنعل السيف، وقال له: أخّ 
فقال: من هذا؟ قالوا: املغرية بن شعبة، فقال: أي غدر! ألست أسعى يف غدرتك؟ وكان املغرية صحب 

قتلهم وأخذ أمواهلم، مث جاء فأسلم، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: ]أما اإلسالم قومًا يف اجلاهلية ف
 (.4«)فأقبل، وأما املال فلست منه يف شيء

وجه الداللة من احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رفض أن أيخذ املال الذي أخذه املغرية بن 
شبعة رضي هللا عنه يف اجلاهلية من أصحابه غدراً؛ ألنه مال حرام، وعلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك، 

فال  –وإن كانْت مغنومة عند القهر  –ني أن أصله غصب، وأن أموال املشرك علمقال اإلمام الدماميين: "ألنه 

                                                
 .2-1، والسفطي، قرة العني، ص5و 2، صحفظ األصغرينالشرنباليل، ( 1
 .118، ص3، ج2402، كتاب يف االستقراض، ابب إذا وجد ماله عند مفلس يف البيع، رقم احلديث: صحيحه( أخرجه اإلمام البخاري يف 2
 .63، ص5، مصدر سابق، جفتح الباري( ابن حجر، 3
 .193، ص3، ج2732، كتاب الشروط، ابب الشروط يف اجلهاد، رقم احلديث: صحيحه( أخرجه البخاري يف 4
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حيل أخذها عند األمن، فإذا كان اإلنسان مصاحبًا هلم، فقد أمن كل واحد منهما صاحبه، فسفك  الدماء، 
 (.1وأخذ األموال عند ذلك غدٌر، والغدر ابلكفار وغريهم حمظور")

وت اختصما إىل رسول هللا حديث األشعث بن قيس رضي هللا عنه "أن رجالً من كندة ورجالً من حضرم .2
صلى هللا عليه وسلم يف أرض ابليمن، فقال احلضرمي: اي رسول هللا! أرضي اغتصبها هذا وأبوه. فقال 

ما يعلم أهنا الكندي: اي رسول هللا! أرضي ورثت ها من أيب. فقال احلضرمي: اي رسول هللا! استحلفه أنه 
كندي لليمني، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ، والذي اغتصبها أبوه. فتهيأ الأرضي وأرض والدي

فقال الكندي: هي أرضه، « إنه ال يقتطع عبد أو رجل بيمينه مااًل إال لقي هللا يوم يلقاه وهو أجذم»
(، وجه الداللة من احلديث ظاهر، حيث إن احلضرمي قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 2وأرض والده")

هنا أرضي..."، ومفهومه أن الكندي لو مل يعلم بغصب أبيه هلذه األرض ملا انتقلْت "استحلفه أنه ما يعلم أ
 إليه. احلرمة

إمجاع العلماء على تعدي احلرمة إىل ذمة الشخص الثاين إذا علم ابحلرمة، يقول اإلمام أبو جعفر الداودي:  .3
ذْت بغري وجهها فهي على ملك مالكها،  ال خالف بني العلماء ذ ، إحيث ما وقعتْ "إن األموال إذا أخ 

 (. 3أن من أثبَت عني شيئه كان له أخذه حيثما وجده، ال ينظر إىل ما صار به، إىل من صار بيده")
فإذا توافر هذان الشرطان يف املال احلرام فإن حرمته تتنقل إىل ذمتني، فال جيوز ألحد أن يتعامل مع 

سواء أكان ذلك ابلو راثة أم ابملعاوضة أم ابهلبة أم بغريها  مكتسب املال احلرام يف عني هذا املال يف هذه احلالة،
من التصرفات املختلفة، يقول العالمة السفطي: "ال جيوز ملن و هب له شيء حرام وعلم حبرمته قبول ه، وال 

كالغاصب مع العلم حبرمة املغصوب، ومثله املوهوب   الغاصب التصرف به أبكل وحنوه لقول علمائنا: إن وارث
ٌل مغصوٌب كالغاصب يف تعليق احلرمة به...يستفاد من هذا كله أن احلرام يتعلق بذمتني فأكثر مع العلم له ما

                                                
م( 2009هـ/1430، 1، حتقيق: نور الدين طالب )دمشق، دار النوادر، طمصابيح اجلامع( الدماميين، بدر الدين حممد بن أيب بكر، 1

 .167، ص6ج
ووّثق رجاله الشيخ أمحد بن عبد  ،168، ص36ج ،21849ديث: يف مسند األشعث بن قيس، رقم احل مسنده( أخرجه اإلمام أمحد يف 2

 .145، ص15، مصدر سابق، جالرابين الفتحالرمحن البنا يف 
م( 2008هـ/1429، 1، حتقيق: رضا حممد سامل شحاده )بريوت، دار الكتب العلمية، طاألموال( الداودي، أبو جعفر أمحد نصر، 3

 .160ص



 

50 

يف مجيع األحكام؛ من بيع، وقرض، واستقراض، وصرف، وشركة، ووقف، ودية وارث  وغري ذلك، وهللا 
 (.1أعلم")

رام ينتقل إىل ذمتني أن احل وعلى هذا بىن الفقهاء فروعهم الفقهية، حيث تدل عباراهتم صراحة على 
 ابلشروط املذكورة، وفيما أييت طرفاً من نقوالهتم: 

يقول ابن مازة احلنفي: "رجل غصب طاحونة، وأجرى ماءها يف أرض غريه من غري طيب من نفس 
بذلك؛ ال شراء، وال إجارة، وال طحناً  علمواللمسلمني االنتفاع هبذه الطاحونة إذا  ال حيلصاحب األرض، 

 (، وال خيفى أن هذا صريح يف انتقال احلرام إىل ذمتني.2جر، وال عارية؛ ألنه استعمال مللك الغري")أب
ويقول ابن رشد )اجلد(: "وأما املرياث فال يطيّ ب املال احلرام للوارث، هذا هو الصحيح الذي يوجبه  

م أن املرياث يطيّ به النظر" مث ردَّ على صاحب القول املرجوح يف املذهب بقوله: "وقد روي عن بع ض من تقدَّ
 (.3للوارث، وليس ذلك بصحيح")

مَحاة وسأله رمحه هللا تعاىل عن  وقد قال اإلمام األوزاعي لعبد هللا بن علي )عم السفَّاح( ملّا نزل مدينة 
 موال بين أمية؟" أأموال بين أميَّة، هل جيوز أخذها منهم أم ال؟ فقال: "اي أوزاعي! ما تقول يف 

لك  هللا، وإن كانت هلم حالاًل فما أحله حرامفهي عليك  حرامفأجابه اإلمام قائاًل: "إن كانْت هلم 
 (.4إال حبقها")

                                                
 .4ص ، مصدر سابق،العني قرة( السفطي، 1
 .499، ص5، مصدر سابق، جاحمليط الربهاين( ابن مازة، 2
، 1، حتقيق: د. حممد حجي )بريوت، دار الغرب اإلسالمي، طاملقدمات املمهدات( ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب، 3

حاشية الدسوقي وقي، ، والدس150، مصدر سابق، صاحلالل واحلرام، وي نظر أيضاً، الوليدي، 159، ص2م( ج1988هـ/1408
 .356، ص3مصدر سابق، ج على الشرح الكبري للدردير،

، حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي )د.م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، اتريخ دمشق( ابن عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن، 4
، ورواه اإلمام الذهيب بلفظ: "إن كانْت له حالاًل فهي عليك حرام، وإن كانت هلم حرام فهي 211، ص35م(، ج1995هـ/1415

، 3شعيب األرانؤوط وغريه )بريوت، مؤسسة الرسالة، ط، حتقيق: سري أعالم النبالءعليك أحرم"، الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد، 
 .125، ص7م( ج1985هـ/1405
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(، بل ذهب ابن حزم الظاهري رمحه هللا تعاىل إىل ما هو أبعد  1وهو ما ذهب غري هؤالء من الفقهاء ) 
ده إىل صاحبه، جيب عليه أن يرده إليه، وإال من هذا، فريى أن من وجد مااًل لغريه عند رجل، وقد ر على ر 

 (.2كان أحَد الظال َمني)

وهذا الذي ذهب إليه الفقهاء هو ما يسانده العقل السليم أيضاً؛ ألن احلرمة إذا ثبتْت يف شيء لعلة  
ق طارئة فإهنا ال ترتفع ما مل تزْل تلك العلة؛ ألن بقاء العلة يستلزم بقاء احلكم، فلو ثبتت احلرمة يف  مال ما حل 

أو  ،الغري، فإن هذه احلرمة ال تزول مبجرد انتقاله إىل شخص آخر، ما مل يرض املالك برد حقه إليه أو املصاحلة
أو غريها؛ ألن الفرع حيصل على صفة األصل، واألصل هنا حرام لكونه ملَك الغري، فيكون الفرع  ،القضاء

 (.3أيضاً حراماً)

 املسألة الثانية
ذا املال على احلائز، وُتَّ ال احلرام ببيعه، واشرتاه منه شخٌص آخر دون علمه حبرمة هلو قام حائز امل

 التسليم، فهل يصّح هذا البيع؟
لسابقة، ومها علم اآلخذ الإلجابة على هذا السؤال ال بد من استذكار الشرطني املذكورين يف املسألة 

 ْت عليها عند مالكه.ائز عن حالته اليت كانابحلرمة يف هذا املال، وعدم تغري املال احلرام عند احل
وملا كان السؤال املطروح يفرتض عدم علم اآلخذ حبرمة املال على حائزه فهذا يعين اختالل أحد 

، فال ميكن القول ابنتقال احلرام إىل ذمتني، غري أنه ال يعين أن البيع صحيح سليم، حكمه (4)الشرطني املذكورين
حكم بيع املالك ماله؛ ألن البائع الفعلي هنا ليس مالكًا فعليًا للمبيع، وإمنا مالكه شخص آخر، وتصرف 

ابق  يف هذه  املالك حائزه ي عّد تصرف الشخص الفضويل، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء، حيث قالوا: إن ملك
العني، وَتلياً يعّد احلائز فضولياً يف هذا البيع، ومن هنا اختلف الفقهاء يف حكمه بناء على اختالفهم يف بيع 

 الفضويل، وهلم فيه قوالن، وتفصيله كاآليت:

                                                
 .654، د.ت( ص1)بريوت، دار ابن حزم، ط السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار( الشوكاين، حممد بن علي، 1
 .492، ص6، مصدر سابق، جاحمللى( ي نظر: ابن حزم، 2
، البيوع فقه، والعثماين، 300، ص4، مصدر سابق، جاهلداية، واملرغيناين، 77، ص11بق، ج، مصدر سااملبسوط( ي نظر: السرخسي، 3

 .1045، ص2مصدر سابق، ج
 ( سيأيت احلديث عن حكم املال احلرام إذا اختل الشرط اآلخر يف املطلب األول من املبحث القادم.4
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بيع ، حيث ذهبوا إىل أن ال(3)، وهو رواية عند احلنابلة(2)، واملالكية(1)لفقهاء احلنفية القول األول
موقوف على إذن املالك، فإذا أمضى البيَع صّح، وإذا فسَخ انفسخ؛ ألن تصرف احلائز فيه دون إذن املالك 
يعد تصرفاً فضولياً، وتصرف الفضويل ي علَّق على إذن املالك عندهم، فإن أجازه املالك صحَّ من َتريخ انعقاده، 

ز العقد بطل.وليس من َتريخ اإلجازة؛ ألن اإلجازة الالحقة كاإلذن ال  سابق، وإْن مل جي 
واستدلوا حبديث عروة بن أيب اجلعد البارقي رضي هللا عنه: "أن النيب صلى هللا عليه وسلم أعطاه 
ديناراً، يشرتي له به شاة، فاشرتى له به شاتني، فباع إحدامها بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له ابلربكة يف 

 . (4)فيه" بيعه، وكان لو اشرتى الرتاب لربح
لى هللا عليه وسلم، مث وجه الداللة من احلديث أن عروة رضي هللا عنه اشرتى شاتني بدينار النيب ص

لبيع، ومع ذلك أجازه النيب صلى ابع إحدامها دون والية  له عليها أو توكيل من النيب صلى هللا عليه وسلم له اب
 جازه املالك.بيع الفضويل جائز إذا أ هللا عليه وسلم، بل دعا له ابلربكة، وهذا يدل على أن

رفه كلياً فوَّتنا على يضاف إىل ذلك أن تصرف الفضويل قد تكون فيه منفعٌة للمالك، فلو أبطلنا تص
ه حمققاً ملصلحته، فإذا رأى املصلحة ومن مث ي رتك األمر لصاحب املال نفسه، يقّرر فيه ما يرا، املالك تلك املنفعة

 وصح البيع لبلوغه حمله، وإذا فسخ انفسخ.يف إمضاء البيع أمضى، 
، حيث ذهبوا إىل بطالن هذا البيع من أساسه، فليس (6)واحلنابلة يف املذهب (5)للشافعية القول الثاين

للمالك فرصة إجازته فيما بعد؛ ألن تصرف الفضويل ال أثر له، فوجوده كعدمه يف نظرهم ملخالفته أمر الشارع 
، واستدلوا حبديث حكيم بن حزام رضي هللا (7)نسان يف ملك الغري بغري رضاهاحلكيم، وهو حرمة تصرف اإل

 .(8)عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "ال تبْع ما ليس عندك"

                                                
 .194، ص2، مصدر سابق، جدرر احلكام( مال خسرو، 1
م( 2013هـ/1434، 1)د. م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط اجلامع ملسائل املدونة( الصقّلي، أبو بكر حممد بن عبد هللا التميمي، 2

 .137، ص11ج
 .223، ص15، مصدر سابق، جاإلنصاف( املرداوي، 3

 .207، ص4، ج3642، كتاب املناقب، ابب، رقم احلديث: الصحيح( أخرجه البخاري يف 4
 .208، ص8م( ج1990هـ/1410)بريوت، دار املعرفة، د.ط،  خمتصر املزين( املزين، أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي، 5
 .223، ص15، مصدر سابق، جاإلنصاف( املرداوي، 6
 .223، ص15، مصدر سابق، جاإلنصاف، واملرداوي، 208، ص8، مصدر سابق، جخمتصر املزين( املزين، 7
، 1232رقم احلديث: ، أبواب البيوع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب كراهية بيع ما ليس عندك، اجلامع( أخرجه الرتمذي يف 8

 .9، ص4، مصدر سابق، جنصب الراية، ي نظر: الزيلعي، نصب الرايةوحسَّنه الزيلعي يف ، 526، ص3ج
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صلى هللا عليه وسلم  وجه الداللة من احلديث أن بيع اإلنسان ما ليس عنده غري صحيح؛ لنهي النيب
بيعه؛ لدخوله حتت عموم هذا  ع العني احملرمة ليس مبالك له، وَتليًا يبطلعنه، وحائز املال احلرام الذي اب

 احلديث.
ي ناقش هذا االستدالل أبن النهي الوارد يف احلديث ليس على عمومه، حيث خّصصْته أدلة أخرى، 

على ما ، وال شّك أنه يرد (1)مثل حديث عروة السابق، وحديث  إجازة النيب صلى هللا عليه وسلم بيع السَّلم
 ال ميلكه البائع وقت العقد.

ومن هنا يرى بعض العلماء أن النهي الوارد يف حديث حكيم بن حزام رضي هللا عنه ليس على 
عمومه؛ ألنه يؤدي إىل تناقض األدلة الشرعية يف هذه املسألة، ما بني جميز وحمرم، بل املراد منه النهي عن بيع 

 .(2)ي يف الوقت املتفق عليهما ال يستطيع البائع تسليمه إىل املشرت 
 للباحث أن ما متسك به بعد النظر والتأمل فيما استدل به الفريقان يتبني: املناقشة والرتجيح

يس على عمومه، بل هو أصحاب القول الثاين ليس صرحياً على مرادهم؛ ألن احلديث الذي استدلوا به ل
 وط. خمصص ابألدلة الشرعية األخرى اليت جتيز بيع ما ال ميلكه البائع ببعض الشر 

 احملرمة موقوف على القول األول، وأن بيع حائز املال احلرام يف العنيومن هنا يرى الباحث صحة 
فإذا أجازه املالك  –ام األول مع كون احلائز آَثًا هبذا التصرف ابإلضافة إىل إمث حيازة احلر  –إجازة مالكه 

َي البيع وإال انفسَخ، وذلك بناء على مفهوم املوافقة حلديث عروة البارقي  .السابق أمض 
بيع ما ميلكه بنفسه أو ىل ذلك أن إجازة املالك للبيع تعين أنه راض به، وجيوز للمالك أن ييضاف إ

 بغريه بشرط أن يكون راضياً به، وإجازته يف االنتهاء كإذنه يف االبتداء.
وقد روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وأيب هريرة رضي هللا عنهم يف 

ابللقطة بعد التعريف، مث أييت صاحبها، أنه ابخليار بني إجازة الصدقة وبني تضمني امللتقط الذي يتصدق 
امللتقط، وال شك أن إجازة صاحب املال هنا ترد بعد تصرف امللتق ط، ومع ذلك أجازه هؤالء األعالم من 

ه إجازة املالك الصحابة الكرام، رضي هللا عنهم؛ ألهنم يرون أن اإلجازة الالحقة كاإلذن السابق، ويقاس علي
 .(3)ببيع حائز ماله، جبامع أن كاًل من احلائز وامللتقط قد تصرفَا فيما ال ميلكان

                                                
، 3، ج1311وصحَّحه، كتاب أبواب البيوع، ابب ما جاء يف السلف يف الطعام والتمر، رقم احلديث:  اجلامع( أخرجه اإلمام الرتمذي يف 1

 .594ص
 .167، ص16، مصدر سابق، جعمدة القاري( العيين، 2
، 2، ط، حتقيق: د. عبد هللا نذير أمحد )بريوت، دار البشائر اإلسالميةخمتصر اختالف العلماء( الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن حممد، 3

 .62-61، ص11، مصدر سابق، جاملبسوط، والسرخسي، 182، ص4هـ( ج1417
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وهو بيع  –على هذا القياس متسائال: كيف يصح قياس احلرام  (1)وقد اعرتض أبو حممد ابن حزم
 ؟  -وهو تصدق امللتقط –على احلالل  –حائز املال احلرام 

رام على احلالل هنا، بل يقاس احلالل على احلالل؛ ألن احلرمة يف تصرف جياب عنه أبنه ال يقاس احل
ق مالكه، فلما أجازه زالْت احلرمة، فعاد البيع إىل الصحة ملوافقته حمله، فكان قياس  حائز املال احلرام كانت حل 

لطريقة احملرمة أواًل مث احلالل على احلالل، مع اتفاق الفقهاء على أن حائز املال احلرام آمث حبيازته هذا املال اب
وهذا ما أخذْت به هيئة املعايري الشرعية، حيث قالوا بوقف بيع الفضويل على (، 2)ببيعه دون إذن املالك اثنياً 

 .(3)إجازة املالك

 املطلب الثالث: املال احلرام الستبهامه 
احلالل من أعيان احلرام مع  هو املال احلالل الذي استبهم مع املال احلرام، حبيث ال ميكن متييز أعيان

 متيزها يف ذاهتا، وهذا االستبهام أيخذ شكلني، مها:
حلرام مع متيز األعيان يف ذاهتا، ااستبهام احلرام لذاته ابحلالل، حبيث ال ميكن متييز احلالل من الشكل األول: 

واستبهام اإلانء النجس ابآلنية ى، بعشر حيوان مذكَّ  ىدون إمكان متييزها يف اخلارج، كاستبهام احليوان غري املذك
 الطاهرة.

: جيب اجتناهبا مجيعاً؛ ألن احلرام هنا ذايت، كما أنه حمصور يف عدد قليل، حبيث ال يقع املسلم وحكمه
يف حرج إذا اجتنبها كلها، وذلك لتعارض يقني التحرمي فيه مع يقني التحليل دون إمكان الرتجيح بينها، فيجب 

 (.4ع)اجتناهبا كلها من اجلمي
ز احلالل عن احلرام مع متيز األعيان ، حبيث ال ميكن متييالشكل الثاين: استبهام احلرام القيمي ابحلالل القيمي

خدم مغصوب مع ثياب يف ذاهتا، كأن تستبهم شاة مسروقة مع شياه السارق احلالل، وأن يستبهم ثوب مست
 مستخدمة اشرتاها الغاصب مباله احلالل.

                                                
 .431، ص6، مصدر سابق، جاحمللى( ابن حزم، 1
 .78-77، ص11، مصدر سابق، جاملبسوط( السرخسي، 2
، رقم 330هـ( ص1437)املنامة، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، د.ط،  املعايري الشرعية( هيئة املعايري الشرعية، 3

 .23املعيار الشرعي: 
 .397-396، ص3، مصدر سابق، جإحياء علوم الدين( الغزايل، 4
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وإال جيب الرتاضي  ،صى اجلهود لفصل احلرام عن احلالل، فإْن أمكن فبه ونعم: جيب بذل أقوحكمه 
 .(1)بني الطرفني على القيمة أو تصاحلهما على قبول أحدها

شاة غري مذكاة، وهو بوينتقل احلرام فيهما إىل ذمتني، فلو اشرتى شخص شاة من الشياه املستبهمة  
 ضاً.عامل ابالستبهام، فينتقل احلرام إىل ذمته أي

 احلالل واحلرام عند الذمة الواحدة اجتماعاملطلب الرابع: 
أن يسرق رجل سيارة ويرتكها املال احلرام مع املال احلالل مع متيز كل منهما يف نفسه، ك أن جيتمع وهو

حلالل واحلرام حكمه اخلاص امع سياراته اليت اشرتاها مباله احلالل، وحكمها واضٌح، حيث جيري على كلّ  من 
 .به؛ إلمكان الفصل بينهما

سبب العطاء واألخذ مشروعاً، ومن أعطاه من فمن أعطاه املالك من احلالل فهو له حالل، إذا كان 
احلرام فهو حرام، سواء أكان سبب العطاء واألخذ مشروعًا أم اًل، وينتقل فيه احلرام إىل ذمتني ابلشرطني 

تغري العني، يقول اإلمام ابن قدامة املقدسي: "وإذا اشرتى ِمن يف ماله حرام عدم السابقني، ومها العلم ابحلرمة و 
طان الظامل واملرايب؛ فإن علم أن املبيع من حالل مال ه، فهو حالل، وإن علم أنه حرام، فهو وحالل، كالسل

 .(2)حرام"
وميكن أن ي ستدّل له ملا روْته أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا 

(، وهذا إن 3«)حوه، وكلوا مسنكمألقوها وما حوهلا فاطر »عليه وسلم "سئل عن فأرة سقطت يف مسن، فقال: 
إن كان جامدا فألقوها وما حوهلا، وإن »كان السمن جامداً، ويدل عليه منطوق رواية اإلمام النسائي، وفيه: 

 .(4«)كان مائعا فال تقربوه
لكه احلالل أم من احلرام؟ مع علمه  ولكن ما احلكم إْن مل يعلم اآلخذ أن ما أيخذه من احلائز من م 

 الل واحلرام يف مال املعطي.بوجود احل
                                                

، مصدر فتح القديرام، ، وابن اهلم205، ص5، مصدر سابق، جاملغين، وابن قدامة، 300، ص4، مصدر سابق، جاهلداية( املرغيناين، 1
، والعثماين، 91-88، ص5، مصدر سابق، جاحملتار حاشية الدر املختار للحصكفي رد، وابن عابدين، 463-462، ص6سابق، ج

 .963-960، ص2، مصدر سابق، جفقه البيوع
 .201، ص4، مصدر سابق، جاملغين( ابن قدامة، 2
 .56، ص1، ج235ب ما يقع من النجاسات يف السمن واملاء، رقم احلديث: ، كتاب الوضوء، ابصحيحه( أخرجه اإلمام البخاري يف 3
ونقل العالمة ، 178، ص7ج، 4260، كتاب الفرع والعترية، ابب الفأرة تقع يف السمن، رقم احلديث: سننه( أخرجه اإلمام النسائي يف 4

 فيض الباري شرح صحيح البخاريالكشمريي تصحيح اإلمام الذهلي هلذا احلديث يف فيض الباري، ي نظر: الكشمريي، حممد أنور شاه، 
 .668، ص5هـ( ج1426، 1)بريوت، دار الكتب العلمية، ط
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جييب عنه فقهاء احلنفية أبن العربة يف هذه احلالة للغلبة، فإذا كان أغلب مال احلائز من احلالل جيوز 
التعامل معه وإال ال جيوز؛ ألن أموال الناس ال ختلو من حرام قليل غالباً، يقول اإلمام العيين: "إْن كان أكثر 

وأكل طعامه وإال حرم؛ ألن أموال الناس ال  ،أو زرع ح لَّ قبول هديته ،ارةماله حالاًل؛ أبن كان صاحب جت
ختلو عن قليل حرام، وخيلو عن كثري، فكانت العربة للغالب، واألحوط أال يقبل؛ ألن شبهة احلرام رمبا ت وق عه يف 

 (.1أخذ احلرام")
ذا يفعل املتعامل مع حائز ، فماغري أن معرفة قدر احلالل من احلرام يف مال املعطي مسألة صعبة للغاية

 املال احلرام؟
ل معه عن طريق عالقته يقال يف اجلواب: إن اإلنسان قد يعرف قدر احلالل واحلرام يف مال من يتعام

أو كان املتعامل معه اطلع  الشخصية معه، أبن كان شريكه يف التجارة أو كان حائز املال احلرام أخربه بذلك
 لطرق املختلفة، فإْن علم بذلك يعمل على حسب علمه. على حساابته وغريها من ا

 –أمارات يف احلائز و بناء على عالمات  –وإْن مل يعلم ذلك يعمل بغلبة الظن، فإْن غلب على ظنه 
أبن احلرام هو  –مات أيضًا بناء على العال –أبّن أكثر أمواله حالٌل جيوز التعامل معه، وإن غلب على ظنه 

  جيوز التعامل معه.األكثر يف أمواله فال
كون حائز املال احلرام صاحب جتارة وزراعة وصناعة   دومن األمارات اليت ذكرها الفقهاء هبذا الصد

وغريها من طرق الكسب اجلائزة شرعاً أو كونه ظاهر العدالة والصالح، فيغلب على الظن بناء على معامالته 
: ")وال جيوز يف االختيار لتعليل املختار يقول املوصلي وحاله أبن األكثر يف ماله حالل، فيجوز التعامل معه،

قبول هدية أمراء اجلور(؛ ألن الغالب يف ماهلم احلرمة، )إال إذا علم أن أكثر ماله حالل( أبن كان صاحب 
 (.2واملعترب الغالب، وكذلك أكل طعامهم") ،أو زرع فال أبس به؛ ألن أموال الناس ال ختلو عن قليل حرام ،جتارة

أو غلب  ،وإذا تيّقن من يتعامل مع حائز املال احلرام أبن احلرام يف ماله أكثر بسبب من األسباب 
على ظنه ذلك جيب السؤال عن مصدر املال الذي أيخذ منه، يقول أبو حامد الغزايل: "املختلط يف ملك 

ن عالمة أو توهم فالسؤال أو بظن ع ،أو أقله، وكل واحد إما أن يعلم بيقني ،شخص واحد إما أن يكون احلرام 
 (.3جيب يف موضعني، وهو: أن يكون احلرام أكثَر يقيناً أو ظناً ...")

                                                
أمحد عبد الرزاق الكبيسي )طبعة خاصة لوزارة األوقاف ، حتقيق: أ. د. منحة السلوك شرح حتفة الفقهاء( العيين، حممود بن أمحد الغيتايب، 1

 .477والشؤون اإلسالمية بدولة قطر( ص 
، 2، وينظر أيضاً: الغزايل، إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ج176، ص4، مصدر سابق، جاالختبار لتعليل املختار( املوصلي، 2

 .121-120ص
 .123، ص2، جإحياء علوم الدين( الغزايل، 3
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ويكفي يف ذلك قول حائز املال احلرام نفسه عند احلنفية، حيث جاء يف الفتاوى اهلندية: "آكل الراب 
حالل  أن ذلك املال أصلهه ما مل خيرب  وكاسب احلرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام ال يقبل، وال أيكل

 (.2( بقبول هديته واألكل منها")1ال أبس) ورثه أو استقرضه، وإن كان غالب ماله حالالً 
ويرى أبو حامد الغزايل رمحه هللا تعاىل أنه ال ثقة يف قول حائز املال احلرام؛ ألنه ال يؤمن منه الكذب،  

خمالطة احلرام ملال إنسان، وكان له غرض يف  ، حيث يقول: "مهما علمهبل ال بد من سؤال من يعلم عن
حضورك ضيافته أو قبولك هديته فال حتصل الثقة بقوله، فال فائدة للسؤال منه، فينبغي أن يسأل من غريه وكذا 
إن كان بياعاً وهو يرغب يف البيع لطلب الربح، فال حتصل الثقة بقوله إنه حالل، وال فائدة يف السؤال منه وإمنا 

 (.3ريه")يسأل من غ
الم حائز املال احلرام ي قبل إْن وميكن اجلمع بني ما جاء يف الفتاوى اهلندية وعبارة اإلمام الغزايل أبن ك 

الدالة على حاله، وهذا ما  مل يكن موضع هتمة، وإال فال بد من سؤال غريه أو النظر إىل القرائن والعالمات
رام إْن مل يكن له غرض يف خالف، حيث إن حائز املال احليدل عليه قول الغزايل "وكان له غرض" مبهفومه امل

 .حضور الضيف أو قبول هديته أو غريمها فإنه ي قبل قوله، وهللا تعاىل أعلم
ثرة احلالل وقلته، وأنه جيوز وملا كان جواز التعامل مع حائز املال احلرام يف هذه احلالة مبنيًا على ك 

السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما ال جيوز التعامل معه إْن كان قلياًل، فالتعامل معه إْن كان احلالل كثرياً، و 
 والكثري الذي ال جيوز التعامل معه؟ ،مقدار القليل الذي جيوز التعامل معه

يف كثري من احلاالت، يقول اإلمام الشاطيب رمحه هللا  القلة والكثرة غري منصوص عليهواحلقيقة أن حد 
 ر(، فال بد من تقريب األمر قد4تعاىل: "الفرق بني القليل والكثري غري منصوص عليه يف مجيع األمور")

د ضابطه، ال جيوز  املستطاع، حَّت ال يبقى األمر سائباً، يقول العالمة عز الدين بن عبد السالم: "ما ال حي 
 (. 5ب تقريبه")تعطيله، وجي

                                                
 اب فال أبس؛ ألنه جواب إْن الشرطية.( الصو 1
 .343، ص5، مصدر سابق، جالفتاوى اهلندية( جلنة الفقهاء، 2
 .125، ص2، جإحياء علوم الدين( الغزايل، 3
، 2هـ( ج1412، 1، حتقيق: سليم بن عيد اهلاليل )السعودية، دار ابن عفان، طاالعتصام( الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، 4

 .644ص
، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد )القاهرة، مكتبة الكليات قواعد األحكام يف مصاحل األانمعز الدين، عبد العزيز بن عبد السالم السلمي، ( 5

 .15، ص2هـ( ج1414، 1األزهرية، ط
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ومن هنا نرى اعتماد أكثر الفقهاء على معيار الثلث يف حتديد القليل والكثري، فما زاد على الثلث 
(، وقد استندوا يف ذلك إىل حديث عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أيب 1فهو كثري، وما نقص منه فهو قليل)

يعودين وأان مبكة، وهو يكره أن ميوت ابألرض وقاص رضي هللا عنه أنه قال: جاء النيب صلى هللا عليه وسلم 
، قلت: «ال»، قلت: اي رسول هللا، أوصي مبايل كله؟ قال: «يرحم هللا ابن عفراء»اليت هاجر منها، قال: 

فالثلث، والثلث كثري، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خري من أن »، قلت: الثلث، قال: «ال»فالشطر، قال: 
أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة، فإهنا صدقة، حَّت اللقمة اليت ترفعها إىل  تدعهم عالة يتكففون الناس يف

 (. 2« )يف امرأتك، وعسى هللا أن يرفعك، فينتفع بك انس ويضر بك آخرون

املال احلرام فوق الثلث  واحلديث مبنطوقه ومفهومه يدل على أن الثلث ضابط القلة والكثرة، فإذا زاد
 معه. مل معه، وإذا نقص من الثلث فهو قليل، وجيوز التعاملفهو كثري، وال جيوز التعا

برياً، ال سيما فيمن كيكون قدراً   قدار الثلث هذا هو: إن الثلث يععلى م ولكن اإلشكال الذي يرد
بيتاً من احلرام، غصبها  (15)فيها ميلك املاليني من األموال املكتسبة ابلطرق احملرمة، كمن ميلك مخسني بيتاً، و 

 منه إال أنه كثري جداً، كما ال ناس مثاًل، فإّن هذا القدر وإْن ع ّد قلياًل حسب معيار الثلث؛ ألنه أقلّ من ال
 يف مثل هذه احلالة أيضاً؟ اثبتخيفى، فهل ميكن اللجوء إىل الثلث كمعيار 

هة هبذا، أو ال  لننظر إىل ما قاله اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل يف مسألة شبي ،قبل اجلواب عليه بنعم
حني سئل: "فيمن معه ثالثة دراهم، فيها درهم حرام: يتصدق ابلثالثة، وإن كان معه مائتا درهم، فيها عشرة 

 (.3حرام، يتصدق ابلعشرة؛ ألن هذا كثري، وذاك قليل")

بلغاً كبرياً، يف حني رأى موواضح من هذا أن اإلمام عّد نصف الع شر كثريًا يف املثال الثاين، لكونه 
الكثرة ال تعتمدان على الثلث يف ث قلياًل يف املثال األول؛ ألنه قليل، ومن هنا نستطيع القول: إن القلة و الثل

كن االعتماد على معيار الثلث مقابل الثلثني دائماً، بل قد تدخل فيه اعتبارات أخرى يف حاالت خمتلفة، فال مي
 يف كل شيء، كما ال ميكن عدم اعتباره يف كل شيء.

                                                
 .441، ص1، مصدر سابق، جاآلداب الشرعية( ابن مفلح، 1
، 4ج، 2742رقم احلديث:  أن يرتك ورثته أغنياء خري من يتكففوا الناس،، كتاب الوصااي، ابب صحيحه( أخرجه اإلمام البخاري يف 2

 .1252، ص3، ج1628، كتاب الوصية، ابب الوصية ابلثلث، رقم احلديث: صحيحهومسلم يف  ،3ص
وهو ال يصلح ، األمر بتصدق الدراهم الثالث إْن كان فيه واحد حرام مبيٌن على الورع، 202، ص4، مصدر سابق، جاملغين( ابن قدامة، 3

 مام.مثاالً ملا حنن فيه إال أن القصد من إيراده هنا إبراز اخلالف يف حد القلة والكثرة بناء على املبالغ املختلفة، وهو واضح من كالم اإل
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ال مناص من االعتماد عليه، ال توجد هناك معايري أخرى تضع حداً فاصالً بني القلة والكثرة ف ومبا أنه
 غري أنه حيتاج إىل وضع قيود وضوابط ليمكن تقريبه قدر املستطاع، وهي: 

(، وهذا يعين 1وجود الشَّبه بني حادثة النص، وهي الوصية وبني املسألة اليت ي لجأ فيها إىل معيار الثلث) .1
ال ميكن االعتماد عليه يف مجيع مسائل املال احلرام؛ ال سيما اليت تتعلق ابملعاوضات واملشاركات وغريها  أنه

 من املعامالت؛ ألهنا ليسْت من التربعات، وحادثة النص يف التربعات.
 (، كأن يؤدي تعامل  الناس مع حائز املال2أال يؤدي االعتماد على معيار الثلث إىل ضرر معترب شرعاً) .2

احلرام بقدر الثلث مطلقاً إىل اجرتاء ضعفاء اإلميان إىل حيازة املال احلرام كيفما اتفق هلم، حني يرون الناس 
يتساهلون يف التعامل معهم يف املال احلرام بشرط كونه أقل من الثلث، وحينئذ يعتمد القاضي أو املفيت أو 

  احلاكم على معيار آخر يراه رادعاً ألصحاب املال احلرام.
ًا يف عرفهم، فقد يكون أال يكون القدر األقل من الثلث كالربع واخلمس والسدس ِما يعّده الناس كثري  .3

د يكون األقل  من الثلث يف اليسري يف اجملتمع القطري كثرياً يف اجملتمع البنغالديشي، والعكس صحيح، وق
حلالة اللذين يتعامل فيهما العرف واحالة ما كثرياً، ويكون الثلث يف حالة ما قلياًل، فال بد من مراعاة 

 املسلم مع حائز املال احلرام.
على الناس يف جتنب التعامل مع حائز املال احلرام بقدر الثلث؛ ألن أموال  حرجأال يكون هناك عسر و  .4

 (.3الناس ال ختلو من حرام قليل غالباً)
رييب للقلة والكثرة يف التعامل كمعيار تقفإذا توفرْت القيود األربعة يف معيار الثلث، فيمكن االعتماد عليه  

اً، فال جيوز التعامل معه، والعكس مع حائز املال احلرام، فإذا زاد احلرام على الثلث ي عّد احلرام يف ماله كثري 
يما دون الثلث، وهللا تعاىل ابلعكس، مع الوضع يف االعتبار أبن احلرمة تقوى وتضعف مع كثرة احلرام وقلته ف

  أعلم.

                                                
 .314هـ( ص1431، 1)القاهرة، دار الكلمة، ط نظرية التقريب والتغليب( الريسوين، أ. د. أمحد، 1
 ق نفسه واملكان ذاته.( الريسوين، املصدر الساب2
 .2، مصدر سابق، جقرة العني( السفطي، 3
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 : أنواعه وأحكامه من حيث انتقال احلرام إىل ذمتنيحث الثاين: املال احلرام احلكمياملب
بذمة صاحبها، وذلك إما  عينه، بل تتعلقبي قصد ابملال احلرام احلكمي هنا كل مال ال تتعلق احلرمة 

احبها كما كن ردها إىل صلكون عينه غري مقصود كالنقود، أو لكون عينه غري ابقية على حاهلا، حبيث ال مي
املخلوط بسكر  احلرام ة كالسكرهي، كالسيارة املسروقة إذا أتلفها السارق ابحلادثة، أو لكون عينه غري متمّيز 

ذا املبحث، ويشتمل على هحالل، ويدخل فيه عدة أنواع من املال احلرام، وحناول أن نناقش أمهها من خالل 
 أربعة مطالب.

 املطلب األول: املال احلرام املتغري
هو أنه جيب ردها و سبق احلديث يف املبحث السابق عن حكم العني احملرمة إذا بقيت على حاهلا، 

ا حكم متفق عليه بني مجيع إىل مالكها كما هي، وال جيوز ألحد أن أيخذها من حائزها إْن علم ابحلرمة، وهذ
ا تغريْت العني احملرمة بفعل إذالفقهاء، وذ كر هناك أيضاً حكم من أخذها مع اجلهل ابحلرمة، ولكْن ما احلكم 

ا، كأن يغصب إنسان شاة حائزها عن حالتها اليت كانْت عليها عند املالك، حبيث زال امسها ومعظم منافعه
ملال احلرام يدخل يف ملك احلائز، من آخر ويذحبها ويطبخها، فهل مثل هذا التغري يؤثّ ر يف ملكيَّته؟ مبعىن أن ا

لك ماويزول عنه ملك صاحبه األصلي  لكه؟، مع ضمان احلائز قيمته أم يبقى املال يف م 
هم وأدلتهم مع ئذكر آرا اختلف الفقهاء يف اإلجابة على هذا السؤال إىل عدة آراء، حناول فيما أييت

 مناقشتها، وترجيح الراجح منها على ضوء األدلة النقلية والعقلية.
إىل أن املال  (3)واإلمام أيب يوسف من احلنفية (2)واحلنابلة يف املعتمد (1): ذهب كل من الشافعيةالرأي األول

لك صاحبه، وال يدخل يف ملك احلائز، فإن أمكن رده إىل حالته األوىل أجرب  احلائز عليه وإال  احلرام يبقى يف م 
رب، ولكن ي رّد املال إىل مالكه األصلي على كل حال، فإن زادت قيمته بعمل احلائز أيخذها املالك؛ ألنه  فال جي 

 .  انتج عن ملكه، وال ي دفع للحائز شيء مقابل عمله، بل ي عّد عمله هدراً؛ ألنه جان 
أما إذا نقصت القيمة فإن احلائز يضمن قيمة هذا النقصان، يقول اإلمام ابن قدامة مستداًل هلذا 

لو فعله ذبح الشاة ومل يشو ها، وألنه مال املغصوب منه قائمة، فلزم ردها إليه، كما لو  عنيالقول: "ولنا أن 
مل يزل عنه، فإذا فعله مبلك غريه مل يزل عنه، كما لو ذبح الشاة، أو ضرب النُّقرة )القطعة املذابة من  مبلكه

                                                
، 279، ص1، مصدر سابق، جفتح الوهاج بشرح منهج الطالب، واألنصاري، 362، ص3، مصدر سابق، جاحملتاج مغين( الشربيين، 1

 وهلم فيه تفصيل يف بعض الصور.
 .166، ص15( املرداوي، اإلنصاف، مصدر سابق، ج2
 .299، ص4، مصدر سابق، جهلدايةا( املرغيناين، 3
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إذا فعله آدمي، كالذي  فلم يزلهالذهب والفضة( دراهم، وألنه ال يزيل امللك إذا كان بغري فعل آدمي، 
 .(1)ذكرانه"

ل احلرام يف ملك صاحبه يف كالم اإلمام ابن قدامة هذا جنده ذكر ثالث علل لبقاء املا وإذا أتملنا
 األصلي، ومل يسلم أي منها من االعرتاض.

ألوىل بدليل أهنم قالوا أبن أما العلة األوىل فيعرتض عليها أبن عني املال مل تعد قائمة على حالتها ا
 ء النقصان؟بقيت العني على حاهلا فمن أين جااملغصوب منه يرجع على الغاصب ابلنقصان، فلو 

ألن املالك جيوز له  وأما قياس تصرف حائز املال احلرام على تصرف املالك فقياس مع فارق العلة؛
 ل احلرام؟التصرف يف ملكه كيفما شاء مع االلتزام حبدود الشرع، وهل جيوز ذلك حلائز املا

رام أيضاً؛ ألنه حالل للمالك؛ فلو قالوا: نعم يقال هلم: إذن يلزم منه كون الربح حالاًل حلائز املال احل
 هبذا االستدالل.  ألن حكمهما واحد عندكم! وهم ال يقولون به طبعاً؛ ألنه نقيض ما يريدون إثباته
ة بينهما، حيث  إن الشارع أما قياس فعل اآلدمي على فعل غري اآلدمي فغري صحيح أيضاً؛ لفارق العل

العجماء »فّرق بني تصرفهما يف األحكام، فعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
 ، فهل يقال: إن فعل اآلدمي أيضاً جبار؟ (2)«جبار

جماء  أن تصرف العال ميكن اإلجابة بنعم؛ ألن اآلدمي الذي يقوم مبثل هذا التصرف أيمث يف حني
 خمتلفان حكماً واحداً!شيئان جبار، فكيف يعطى 

إىل أن املغصوب منه ابخليار؛ إن شاء أخذ املغصوب على  (4)واحلنابلة يف قول (3): ذهب املالكيةالرأي الثاين
لكه، وهل يطالب حائز املال احلرام بقيمة الزايدة أو النقصان لو  حالته املوجودة، وإْن شاء أخذ قيمته؛ ألنه م 

 ص قيمة املغصوب أو زاد بفعل الغاصب؟ هلم فيه تفصيل. نق
من احلنفية إىل أن الغاصب ميل ك املغصوب هبذا التصرف؛  –أبو حنيفة وحممد  –: ذهب الطرفان الرأي الثالث

ع ألن التغري الذي يزول معه اسم العني ومعظم منافعها ي عّد هالكاً تقديراً، وهو مينع رد املبيع يف البيع، كما مين

                                                
، احملتاج مغين، والشربيين، 299، ص4، مصدر سابق، جاهلداية، وكذا املرغيناين، 197، ص5، مصدر سابق، جاملغين( ابن قدامة، 1

، وهلم تفصيل يف بعض 279، ص1، مصدر سابق، جفتح الوهاج بشرح منهج الطالب، واألنصاري، 362، ص3مصدر سابق، ج
 الصور.

 .130، ص2، ج1499، كتاب الزكاة، ابب يف الركاز اخلمس، رقم احلديث: صحيحه( أخرجه اإلمام البخاري يف 2
، 6، مصدر سابق، جشرح الزرقاين على خمتصر خليل، والزرقاين، 290-287، ص7، مصدر سابق، جاملختصر الفقهي( ابن عرفة، 3

 وهلم تفصيل يف بعض صورها.، 277-276، ص5، مصدر سابق، جمواهب اجلليل، حطاب، 259ص
 .170، ص15، مصدر سابق، جاإلنصاف( املرداوي، 4
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، (1)رّد املغصوب إىل املغصوب منه يف الغصب؛ ألنه زايدة متصلة غري متولدة، كما سبقْت اإلشارة إليه
 والغاصب عاص  هلل تعاىل هبذا التصرف، جماهر مبعصيته؛ ألنه أضاع على املالك املنافع املرجوة من ملكه.

ه قبل أداء الضمان إىل املالك، ولكن هذا امللك الذي حصل للغاصب يف املغصوب ال يعين حّل انتفاعه ب
بل حيرم عليه االنتفاع به قبل أداء الضمان استحساانً؛ حلسم مادة الغصب، وردع اجملرمني، وضمان حقوق 
العباد، فيجب عليه أن يتصدق به؛ لكونه ملكًا خبيثاً، ويضمن للمغصوب منه بدل ماله؛ املثل يف املثلي، 

 ، واستّدال مبا أييت: (2)والقيمة يف القيمي
حديث عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل، من األنصار، قال: خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  .1

ع من قبل »وسلم يف جنازة، فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على القرب يوصي احلافر:  أوس 
جاء، وجيء ابلطعام، فوضع يده، مث وضع ، فلما رجع استقبله داعي امرأة، ف«ر جليه، أوسع من قبل رأسه

أجد حلم شاة »القوم، فأكلوا، فنظر آابؤان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلوك لقمة يف فمه، مث قال: 
، فأرسلت املرأة قالت: اي رسول هللا، إين أرسلت إىل البقيع يشرتي يل شاة، فلم «أخذت بغري إذن أهلها

شاة: أْن أرسل إيل هبا بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إىل امرأته فأرسلت  أجد فأرسلت إىل جار يل قد اشرتى
، وروى اإلمام الدار قطين بسنده (3)«"أطعميه األسارى»إيل هبا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

الرجل يعمل يف مال الرجل بغري »عن عبد الواحد بن زايد قال: "قلت أليب حنيفة: من أين أخذت هذا: 
 .(4)؟ قال: أخذته من حديث عاصم بن كليب"«إنه يتصدق ابلربح إذنه

قال اإلمام العيين يف بيان وجه االستدالل من احلديث: "... احلاصل أنه أفاد أمورًا ثالثة: األول: 
األمر ابلتصدق الذي يدل على زوال ملك املالك إذ لو بقي امللك للمالك ألمر ابلرد إليه حترزًا عن إبطال 

سان، أو أمر ابلبيع وحفظ الثمن عند خوف الفساد؛ ألن اإلمام واليته بيع مال اإلنسان عند احلاجة. ملك اإلن

                                                
 ( يف آاثر تقسيم املال إىل األصل والثمرة يف املطلب الرابع من املبحث األول من الفصل األول.1
 .7659، ص15، مصدر سابق، جإعالء السنن( العثماين، 2
اإلجيارات، ابب يف اجتناب الشبهات، وحسَّنه الشيخ األرانؤوط يف خترجيه للسنن، وال ، كتاب البيوع و السنن( أخرجه اإلمام أبو داود يف 3

تضّر جهالة الرجل الذي روى عنه كليب  بن شهاب؛ ألنه صحايب، وجهالة الصحابة ال تضّر؛ ألهنم عدول، وقد ورد اسم صاحب الشاة 
 .147، ص15، مصدر سابق، جالفتح الرابينأخته، ي نظر: البنا، يف رواية املسند، وأنه عامر بن أيب وقاص رضي هللا عنه، واملرأة 

، 5، ج4766، كتاب األشربة وغريها، ابب الصيد والذابئح واألطعمة وغري ذلك، رقم األثر: السنن( أخرجه اإلمام الدار قطين يف 4
 .516ص
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الثاين: زوال ملك املالك ... ووجهه ما ذكرانه. الثالث: ... حرمة انتفاع الغاصب ابملغصوب قبل إرضاء 
 .(1)املالك ابلرتاضي أو ابلقضاء"

أييها ﴿لغريه إال إذا بذله صاحبه بطيب نفس منه؛ لقوله تعاىل:  وي عرتض عليهما أبن مال الغري ال حيلّ  
ْلَباط ل  إ الَّ َأْن َتك وَن جت َارًَة َعْن  َنك ْم اب  ْنك مْ  تـََراضٍ الَّذ يَن آَمن وا اَل أَتْك ل وا أَْمَواَلك ْم بـَيـْ [، وحديث 29]النساء:   ﴾م 

 .(2)مسلم إال بطيب نفس منه" أمرؤ"ال حيل مال 
نه أبهنما ال يقوالن حبل هذا املال قبل أداء الضمان، وإمنا يقوالن بثبوت امللك اخلبيث، يقول جياب ع 

العثماين: "إان ال نقول ابحلل قبل أداء الضمان، بل ابمللك فقط، وبعد أداء الضمان حيصل طيب النفس، 
أيخذ الشفيع حبق الشفعة فاحلديث ال يضران، مث احلديث ليس بعام؛ ألنه قد خّص منه األخذ ابلشفعة )حيث 

رغمًا عن أنف شريكه( وغريه... ولنا أيضًا حديث القصعة، وفيه فدفع النيب صلى هللا عليه وسلم قصعة 
الكاسرة إىل رسول صاحبة املكسورة، وحبس املكسَّرة يف بيته، وهو حديث صحيح صححه الرتمذي وغريه، 

 .(3)وفيه دليل على ملك الغاصب للمغصوب بعد أداء الضمان"
من زرع يف أرض قوم »حديث رافع بن خديج رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  .2

 . (4)«وله نفقته ،بغري إذهنم فليس له من الزرع شيء
قال اإلمام الطحاوي مبينًا داللة احلديث: "الزارع ال شيء له يف الزرع أيخذه لنفسه، فيملكه كما ميلك 

يف أرض نفسه، أو يف أرض غريه ِمن قد أابح له الزرع فيها، ولكنه أيخذ نفقته وبذره، الزرع الذي يزرعه 
، وقال حيىي بن آدم بعد نقل هذا احلديث: "ذكرته حلفص بن غياث فقال: هذا عندان (5)ويتصدق مبا بقي"

كان   ليس له من فضل الزرع شيء، وله نفقته، قلت: فلمن الفضل؟ قال:  يتصدق به، مث قال: على هذا
 .(6)عندان"

                                                
 .210-209، ص11، مصدر سابق، جالبناية شرح اهلداية( العيين، 1
، مصدر إعالء السنن، وجوَّد إسناده العالمة العثماين، ي نظر: 2885، كتاب البيوع، رقم احلديث: سننهدار قطين يف ( أخرجه اإلمام ال2

 .7657، ص15سابق، ج
 .7659-7657، ص15مصدر سابق، ج إعالء السنن،( العثماين، 3
، وصّحح 3403بغري إذن صاحبها، رقم احلديث: ، أول كتاب البيوع، ابب إذا زرع الرجل يف األرض سننه( أخرجه اإلمام أبو داود يف 4

 .282، ص5، جإسناده الشيخ شعيب األرانؤوط وكامل قره بللي يف خترجيهما لسنن أيب داود
، حتقيق: حممد زهري النجار وحممد سيد جاد احلق )د.م، عامل شرح معاين اآلاثر( الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي، 5

 .117، ص4هـ( ج1414، 1الكتب، ط
 .91هـ( ص1384، 2)د.م، املطبعة السلفية ومكتبها، ط اخلراج( ابن آدم، أبو زكراي حيىي األحول الكويف، 6
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ليها أصحابه، وأما الرأي إرأينا سابقاً ضعف الرأي األول لضعف احلجج اليت استند : املناقشة والرتجيح
 األخذ بقيمتها فيمكن االعتماد الثاين القائل خبيار صاحب املال األصلي بني األخذ بعينه املتغرية كما هي وبني

 ثل هذه احلالة.مملال احلرام يف ابتصدق الي بوجوب عليه لوال ورود احلديث النبوي الشريف القاض
ومن هنا يرى الباحث أن ما ذهب إليه أصحاب القول األخري هو الصحيح، وهو وجوب التصدق 
ابملغصوب؛ ألن النيب صلى هللا عليه أمر املرأة ابلتصدق ابلشاة املصلية، مع أن الظاهر أنه تعد  آخر غري تعدي 

ولو مل تدخل الشاة يف ملكها ملا أمرها به، وهذا يدل على أهنا كانْت واجبة أخذها بدون إذن مالكها، 
مع أنه مل يكن غصبًا ابملعىن  -التصدق، فلو كان ذلك واجبًا يف صورة املسألة املذكورة يف احلديث 

ال احلرام لكان التصدق واجبًا ابلنسبة حلائز امل -؛ ألن املرأة أخذهْتا من امرأة املالك ابلثمن (1)االصطالحي
من ابب أوىل؛ حيث إن فعله الذي يتغري به املال تعد  صريح على حق الغري، فيجب عليه التصدق به، وهذا 

 التصدق انتج عن ملكه؛ ألنه ال جيوز التصدق مبلك الغري.
واحلكم بوجوب التصدق ابملال احلرام املتغري هذا يرد على املال احلرام قبل أداء الضمان إىل مالكه 

لي، أما بعد أداء الضمان، وجعل  املالك حائز املال احلرام يف حل من أمره، فيجوز له االنتفاع به ابتفاق األص
الفقهاء، يقول اإلمام جنم الدين النسفي: "... إال أن جيعله صاحبه يف حل، فحينئذ يباح تناوله النقطاع ذلك 

 .(2)السبب)أي سبب احلرمة("

 نقدياملال احلرام الاملطلب الثاين: 
، وأراد أن يشرتي هبا سيارة، فالسؤال الذي يرد (3)إذا غصب شخص مائة ألف رايل من آخر مثالً 

 هنا هو: هل جيوز له ذلك أم ال؟ 
اتفق الفقهاء يف اإلجابة على هذا السؤال أبنه ال جيوز للغاصب أن يتصرف يف النقود املغصوبة أبي 

 .(4)صاحبها كما هينوع من التصرف؛ ألنه جيب عليه أن يردها إىل 
 راء؟ الغاصب شيئاً ابلرايالت املغصوبة فعاًل، فهل يصّح هذا الش اشرتىولكن لو 

                                                
( يقول الشيخ العثماين: "ومن أفسد شيئًا لغريه فحكمه حكم الغاصب املتل ف، وليس من الزم ضمان اإلتالف كون املتل ف آَثًا شرعاً"، 1

 .7648، ص15، مصدر سابق، جسننإعالء الالعثماين، 
 .497، ص5، مصدر سابق، جاحمليط الربهاين( ابن مازة، 2
 .1006، ص2، مصدر سابق، جفقه البيوع( يقاس على النقود املغصوبة غريها من النقود املكتسبة ابلطرق احملرمة شرعاً، ي نظر: العثماين، 3
، والغنغوهي، املفيت حممود حسن، فتاوى حممودية ابللغة األردية )كراتشي، جامعة 286، ص15، مصدر سابق، جاإلنصاف( املرداوي، 4

 .1009، ص2، مصدر سابق، جفقه البيوع، والعثماين، 424، ص18فاروقية، د.ط، د.ت( ج
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هبا فعاًل، فال خيلو  اجلواب على هذا السؤال حيتاج إىل بسط وتفصيل، وذلك ألن الغاصب إذا اشرتى
 حالتني، مها:األمر من 

ها، أي يشري إىل تلك النقود عند : أن يشرتي الغاصب السلعة ابلرايالت املغصوبة وينق د الثمن مناحلالة األوىل
ي الثمن منها، فقد اختَلف الفقهاء ثمن منها، وال يعلم البائع حبرمتها على املشرتي، مث يؤدالالشراء أبنه سيدفع 

 إىل ثالثة آراء، وهي: ا العقدجتاه هذ
إىل أن الشراء صحيح مع الكراهة، ويعللون  (2)وهو رواية عن اإلمام أمحد (1)حلنفية: ذهب فقهاء االرأي األول

ذلك أبن احلرام يف النقود حكمي، وال يتعلق ذلك بعينها؛ ألهنا ال ت قصد لذاهتا، وإمنا يقصدها اإلنسان 
 النقود احملرمة.  للمصاحل اليت ميكن التوصل إليها من خالهلا، ومع ذلك ي كره هذا الشراء لتصرف الغاصب يف

لياً يصّح البيع؛ ألن احلرمة تتعلق وخرَّجوا هذه املسألة على أصلهم يف النقود أبهنا ال تتعني ابلتعيني، فتا
 ابلذمة دون عني الرايالت املغصوبة، فيصح البيع. 

وب غري أنه ال جيوز للغاصب أن يستفيد هبذه السيارة قبل أداء الضمان إىل املغصوب منه؛ ألن املغص
لك خبيث؛ لتعلق حق املغصوب منه به؛ فيجب على  وإْن صار ملكًا له، ولكنه ليس ملكًا طيباً، بل هو م 

 . (3)الغاصب أن يؤدي بدله إىل املغصوب منه قبل االستفادة من السيارة؛ ليزول اخلبث يف امللك
قود تتعني ابلتعيني يف وقد ير د على موقف احلنفية اعرتاض مفاده: إن فقهاء احلنفية قرَّروا أبن الن

، فلَم ال يتحد حكم مسألة الشراء (4)الغصب، والشركة، واهلبة، والوصية، والعقد الفاسد على أصح الروايتني
ابلرايالت املغصوبة مع حكم بيع عني املغصوب؟ وملَ فرَّقوا بني العروض والنقود ما دامت األخرية تتعني ابلتعيني 

 يف مثل هذه املسألة؟

                                                
لدراهم املغصوبة ونقد الثمن منها ي كره له أن أيكل ( قال العالمة قاضيخان: "رجل اشرتى ابلدراهم املغصوبة طعاماً... إْن أضاف الشراء إىل ا1

 الفتاوى اخلانية املعروف بفتاوى قاضيخانمنها ويؤكل غريه"، ي نظر: قاضيخان، فخر الدين أبو احملاسن احلسن بن منصور األوزجندي، 
ان أبو نصر وأبو الليث، حيث ، وي ستثىن من فقهاء احلنفية يف هذا الرأي الفقيه400، ص3هـ( ج1310، 2)مصر، مطبعة بوالق، ط

 إهنما يراين أن الربح يطيب للغاصب يف هذه احلالة، ولو أشار إليها ونقد منها؛ ألن الشراء عندمها يكون على الذمة مطلقة؛ والنقد يكون
، 7، مصدر سابق، جائعبدائع الصنبداًل عما يف الذمة، واإلشارة ال تفيد التعيني يف النقود، فصار وجودها كعدمها، ي نظر: الكاساين، 

 .154ص
 .35، ص4، مصدر سابق، جاملغين( ابن قدامة، 2
 .9، مصدر سابق، صحفظ األصغرين( الشرنباليل، 3
شرح  العناية، والبابريت، 78، ص6، مصدر سابق، جبدائع الصنائع، والكاساين، 98، ص11، مصدر سابق، جاملبسوط( السرخسي، 4

 .97، ص5، مصدر سابق، جرد احملتارن عابدين، ، واب470، ص6، مصدر سابق، جاهلداية
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أبن تعني النقود يف األبواب املذكورة ال يستلزم فساد الشراء يف هذه الصورة؛ ألنه ال ي قصد جياب عنه 
 . (1)به تعينها كتعني العروض، وإمنا ي قصد به تعنّي جنس النقود ونوعها وقدرها وصفتها

من ذلك يضاف إىل ذلك أبنه لو س لّ م جداًل أبن النقود تتعني ابلتعيني فيها كتعني العروض فال يلزم 
أيضاً فساد الشراء احلاصل؛ ألن الغاصب إذا أجرَب على رد الرايالت املغصوبة نفسها إىل املغصوب منه، فإن 
ذلك ال يضر ابلشراء؛ ألن الثمن عندهم يثبت يف الذمة، وال يتعني ابلتعيني يف املعاوضات، فيمكن للغاصب 

بائع ال يريد نقوداً بعينها، وإمنا يريد الثمن مطلقاً، أن يدفع الثمن من أي مال آخر غري املال املغصوب، ألن ال
 .(2)فيجوز دفعه من أي نقود شاء بشرط االلتزام ابلنوع والقدر والصفة، فال معىن إلبطال البيع من أساسه

إىل أن الشراء  (5)، واإلمام أمحد يف إحدى رواايته(4)، واإلمام الشافعي يف اجلديد(3): ذهب املالكيةالرأي الثاين
لك الغري؛ وألن النقود عندهم تتعنيَّ ابلتعيني، فصار كأنه تصرََّف يف عني املغصوب،  ابطل؛ لكونه تصرُّفاً يف م 

 .(6)فال فرق عندهم بني كون املغصوب عيناً أو نقداً 
وصفتها، ا ونوعها وقدرها يعرتض عليه أبنه ال يشرتط يف البيع تعني النقود، وإمنا يشرتط تعيني جنسه 

ُت البيع، وال حاجة إىل إبطاله حبجة  مثل الرايل أو التاكا أو الدوالر، فإذا ُت تعيني النقود ابلشروط السابقة فقد
 أن الغاصب دفع الثمن من املال املغصوب. 

                                                
 .233، ص5، مصدر سابق، جبدائع الصنائع، والكاساين، 17، ص14، مصدر سابق، جاملبسوط( السرخسي، 1
 .389، ص7، مصدر سابق، جالبناية شرح اهلداية( العيين، 2
، 2قيق: حممد احلبيب التجكاين )بريوت، دار اجلبل، ط، حتمسائل أيب الوليد ابن رشد( ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد )اجلد(، 3

 .571، ص1م( ج1993هـ/1414
، حتقيق: عادل أمحد عبد املقصود وعلي حممد معوض )بريوت، دار الكتب ، التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي( البغوي، احلسني بن مسعود4

 .470، ص10، مصدر سابق، جالنبيهكفاية ، وابن الرفعة، 309-308، ص4م( ج1997هـ/1418، 1العلمية، ط
 .287، ص15، مصدر سابق، جاإلنصاف( املرداوي، 5
، 2، حتقيق: حممد احلبيب التجكاين )بريوت، دار اجلبل، طمسائل أيب الوليد ابن رشد( ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد )اجلد(، 6

، حتقيق: عادل أمحد عبد املقصود فقه اإلمام الشافعي، التهذيب يف ، والبغوي، احلسني بن مسعود571، ص1م( ج1993هـ/1414
، مصدر كفاية النبيه، وابن الرفعة، 309-308، ص4م( ج1997هـ/1418، 1وعلي حممد معوض )بريوت، دار الكتب العلمية، ط

 .287، ص15، مصدر سابق، جاإلنصاف، واملرداوي، 470، ص10سابق، ج
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ى إىل أن البيع موقوف عل (2)، واإلمام أمحد يف إحدى رواايته(1): ذهب اإلمام الشافعي يف القدميالرأي الثالث
َي وإال بطل  .(4)، وخرجوا هذه املسألة على مسألة تصرف الفضويل املذكورة(3)إجازة املالك؛ فإن أجاز أمض 

قصد لذاهتا، والنقود ال ي عرتض عليه أبن قياس النقود على األعيان قياس مع الفارق؛ ألن األعيان ت  
 تقصد لذاهتا، وإمنا للمصاحل اليت ي توصل هبا إليها.

لو أتملنا يف أدلة أصحاب اآلراء الثالث السابقة ميكننا القول أبن الرأي الثاين : جيحاملناقشة والرت 
والثالث ضعيفان لضعف مآخذمها، حيث مل تسلم أدلتهما من االعرتاض، ومل يبق إال الرأي األول القائل جبواز 

رب على دفع نفس الرايالت امل غصوبة إىل املغصوب منه؛ البيع مع الكراهة، ولكن يرد عليه أبن الغاصب قد جي 
أخذْت  ماألن املطلوب من الغاصب أن يزيل أثر الفعل احملرَّم، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: "على اليد 

، فما دام املغصوب قد بقي يف يد الغاصب، وميكن رده بعينه إىل املغصوب منه، جيب رده إليه (5)حَّت تؤدّ يه"
 "ما" الوارد يف احلديث السابق. ظبعموم لف

جياب عنه أبن النقود وسيلة للتبادل بني الناس وال تٌقصد لذاهتا، فإذا تصرَّف شخٌص يف نقود شخص 
 .(6)آخر، فال ي طالب بذاهتا؛ ألن أعياهنا غري مقصودة

يضًا يف ولو سلّ م جداًل أبن الغاصب جيب عليه أن يرّد الرايالت املغصوبة بعينها، فال يضر ذلك أ
الشراء السابق، حيث ال يلزم على املشرتي أداء الثمن من عني الرايالت اليت أشار إليها وقت البيع، بل جيوز 
له أن يدفعه من أي رايل شاء؛ ألن ذواهتا غري مقصودة من ق بل البائع، فيمكن أداؤه من رايالت أخرى، فال 

"الشراء ابلدراهم املغصوبة ال تتعني تلك الدراهم حَّت  حاجة إىل إبطال الشراء األول، يقول اإلمام السرخسي:
كما أن قصد الشريعة يف املعامالت إيصال احلقوق   (7)لو أخذها املغصوب منه كان على الغاصب مثلها دينا"

 -من أي مال كان  -إىل أصحاهبا، وليست التصرفات ذاهتا، فإذا أمكن إيصال حق البائع من الثمن إليه
 لصحَّ البيع.

                                                
 .309-308، ص4مصدر سابق، ج، التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي( البغوي، 1
 .383، مصدر سابق، صالقواعد( ابن رجب، 2
 .383، مصدر سابق، صالقواعد، وابن رجب، 309-308، ص4، مصدر سابق، جالتهذيب يف فقه اإلمام الشافعي( البغوي، 3
 ( يف هناية املطلب الثاين من املبحث السابق.4
 .558، ص3، ج1266اب البيوع، ابب ما جاء يف أن العارية مؤداة، رقم احلديث: وحسَّنه، أبو  اجلامع( أخرجه اإلمام الرتمذي يف 5
 .18-17هـ( ص1404، 2)مطابع الفرزدق، ط الورق النقدي؛ حقيقته، اترخيه، قيمته، حكمه( منيع، د. عبد هللا بن سليمان، 6
 .17، ص14، املصدر السابق، جاملبسوط( السرخسي، 7
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ى هذا كله يرى الباحث أن الرأي األول هو الصحيح، وَتلياً يصح الشراء احلاصل ابلنقود املغصوبة، وعل
الكراهة  منوال يبطل ذلك حبجة كون الثمن من الغصب، مع أتمث الغاصب ابلغصب، كما أن البيع ال خيلو 

نا لوصف جماور للمحل، وهو لكون املشرتي اقرتف املنهي عنه، ولكنه ال يستلزم بطالن الشراء؛ ألن النهي ه
كون النقود حمرمة مع عدم تعينها يف العقد، وهو يفيد صحة املنهي عنه مع الكراهة، كما متْت مناقشته 

 .(1)ابلتفصيل سابقاً 
 ينقد الثمن من الرايالت مث: أن يشرتي الغاصب السيارة على ذمته، وال يشري إىل أي نقود، احلالة الثانية

 لشراء يف هذه احلالة؟ املغصوبة، فما حكم ا
ذهب الفقهاء يف صحة هذا الشراء إىل قريب من اآلراء اليت ذهبوا إليها يف احلالة األوىل، غري أن 

؛ ألن الشراء حصل يف الذمة، ولكنهم اختلفوا هنا يف (2)أكثرهم يرون صحة الشراء دون كراهة يف هذه احلالة
 ، مها:مسألتني

 رايالت املغصوبة قبل أداء الضمان؟الغاصب أن ينتفع ابلسيارة اليت اشرتاها ابل هل جيوز للمشرتي املسألة األوىل:
 :قولنياختلف الفقهاء يف جوابه إىل 

: ال جيوز له أن يستفيد هبا قبل أداء الضمان إىل املغصوب منه، وهو قول أيب حنيفة وحممد القول األول
، يقول (4)، وعليه الفتوى عند احلنفية(3)اإلسكافرمحهما هللا تعاىل من احلنفية، وهو الذي رجحه أبو بكر 

العالمة الزيلعي: "وقال مشاخينا رمحهم هللا: ال يطيب بكل حال أن يتناول منه قبل أن يضمن وبعد الضمان 
، وابإلشارة استفاد ىال يطيب الربح بكل حال، وهو املختار... ووجهه أنه ابلنقد منه استفاد سالمة املشرت 

 .(5") لق العقد به يف حق القدر والوصف، فتثبت فيه شبهة احلرمة مللكه بسبب خبيثجواز العقد؛ لتع

                                                
 الثاين من الفصل األول عند تقسيم احلرام إىل حرام لذاته وحرام لوصفه. ( يف املطلب الثاين من املبحث1
، 331، ص9، مصدر سابق، جالعناية شرح اهلداية، والبابريت، 332-331، ص9، مصدر سابق، جاهلداية مع فتح القدير( املرغيناين، 2

، مصدر سابق، مواهب اجلليل، ، وحطاب571، ص1، مصدر سابق، جمسائل أيب الوليد، وابن رشد )اجلد(، 201، ص11ج
، مصدر يف فقه اإلمام الشافعي التهذيب، والبغوي، 337-336، ص7، مصدر سابق، جاحلاوي الكبري، واملاوردي، 279، ص5ج

، 383، مصدر سابق، صالقواعد، وابن رجب، 470، ص10، مصدر سابق، جكفاية النبيه، وابن الرفعة، 309، ص4سابق، ج
 .287، ص15ج، اإلنصافواملرداوي، 

( أن يشري إىل الرايالت املغصوبة وينقد من غريها. 1( وقد ذكر فقهاء احلنفية للشراء يف الذمة مث األداء من الرايالت املغصوبة ثالث صور: )3
 ( أال يشري إىل رايالت أصالً وينقد من املغصوبة.3( أال يشري إىل الرايالت املغصوبة وينقد منها. )2)

 .6، مصدر سابق، صظ األصغرينحف( الشرنباليل، 4
 .226، ص5، مصدر سابق، جتبيني احلقائق( الزيلعي، 5
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، وقريب منه قول (1): جيوز له االستفادة هبا مع الكراهة، ولو قبل أداء الضمان، وهو قول املالكيةالقول الثاين
االنتفاع بدون كراهة؛ ، حيث يرون جواز (2)أيب يوسف وأيب احلسن الكرخي وأيب نصر وأيب الليث من احلنفية

 ألنه اشرتاه ابلذمة، فاحلرام تعلَّق بذمته وليس بنفس املال، فيجوز االنتفاع هبا.
؛ لتوافر مجيع أركان القياس يقتضي صحة القول الثاين؛ حيث إن البيع صحيح: املناقشة والرتجيح

حة االنتفاع ابملبيع، ولكنَّ صيًا البيع الصحيح من العاقدين، والبدلني، والصيغة، وهذا يعين صحة البيع، وَتل
ؤدي إىل حتريض الناس ياالستحسان يقتضي صحة القول األول؛ حيث إن القول جبواز االنتفاع ابملبيع فيه 
ت القائمة على الذمة؛ على الغصب؛ ألهنم حني يعلمون أنه جيوز هلم التصرف أبموال اآلخرين يف املعامال

)!( فتسوّ ل نفوس ضعفاء  الشارع على تصرفاهتم ما دامْت على الذمة فيبيعون ويشرتون دون أن يعرتض قانون
ها، ويستفيدون هبا حالاًل اإلميان لالستيالء على أموال اآلخرين عن طريق الغصب والسطو وقطع الطريق وغري 

 طيباً حبجة أن املعامالت قائمة على الذمة!
ع، وحينئذ ال يستطيع الغاصب أن يضاف إىل ذلك أن نقد الثمن قد يكون مطلواًب من قبل البائ

(، فلو م نع 3يشرتي السيارة إال ابلنقد، وليس لديه مال ينقد به الثمن غري املال املغصوب، وهو مال خبيث)
لكفَّ عن التصرف فيه إىل حّد معنّي، مث لو  -كما هو رأي مجيع الفقهاء   –من التصرف ابتداء يف هذا املال 

يعلم أنه ال جيوز له االستفادة ابلسيارة املشرتاة قبل أداء الضمان إىل املغصوب منه، جترَّأ على الشراء به، ولكنه 
فإنه حياول جاهداً أن يرضي املغصوب منه أبي طريق ِمكن؛ ليمكنه االنتفاع ابملبيع؛ ألن األصل يف املسلم أنه 

كون قد  ضمننا حق (، فلو ارتدع الغاصب بذلك ن4ال حياول انتهاك حرمات متعددة، مهما كان فاسقاً)
 املغصوب منه يف ماله مع حق الغاصب يف املبيع، فنجمع بني احلسنيني، وجنين الثمار مرتني.

ثه على الغصب أواًل، مث أما إذا علَم الغاصب أن تصرفه يف املغصوب جائز ما دام يف الذمة، فإنه حي
 ن من االنتفاع ابملغصوب.داَم قد متكالتصرف فيه اثنياً، مث اهلروب من أداء حق املغصوب منه اثلثاً، ما 

النتفاع ابملبيع حراٌم اوقد يقال أبن الغاصب قد ال يرتدع عن التصرف يف املغصوب، ولو قيل له أبن 
يزداد إَثاً بعد إمث، أليس من قبل أداء الضمان أو قبل إرضاء املغصوب منه، بل يستمر يف التصرف يف املبيع، ف

 ىل ذلك سبياًل! احلرام جبواز االنتفاع ابملبيع؟ ما دمنا جند إاألفضل أن حنفظه من التخبط يف

                                                
 ، مصدر سابق.مواهب اجلليل، وحطاب، 571، ص1، مصدر سابق، جمسائل أيب الوليد( ابن رشد )اجلد(، 1
، 331، ص9، مصدر سابق، جيةالعناية شرح اهلدا، والبابريت، 332-331، ص9، مصدر سابق، جاهلداية مع فتح القدير( املرغيناين، 2

 .201، ص11وج
 .155، ص7، مصدر سابق، جبدائع الصنائع( الكاساين، 3
 .482)د.م، دار ابن حزم، د.ط، د.ت( صالسيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار ( الشوكاين، 4
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وب منه املظلوم؟ أليس يقال هلذا القائل: َمن األوىل أن هنتم حبفظ حقه؟ الغاصب الظامل أم املغص
ح إىل مساعدة الظامل على الشرع قد جاء بقواعد العدالة مجيع ها حلفظ حق املظلوم؟ فكيف بنا بعد ذلك جنن

 ظلوم؟ وأبي شرع نقوم بذلك؟ وعلى أي حق؟حساب امل
يضاف إىل ذلك أبن البائع لو عَرف حقيقة الثمن ملا قبضه غالباً؛ ألنه ال يصّح له قبوله؛ ألن احلرام 
نع الغاصب من االنتفاع ابملبيع ما  ينتقل إىل ذمتني يف هذه احلالة لكونه عارفاً ابحلرمة، كما بيننا، فيجب أن مي 

 . (1)نه أبداء حقه أو ابلقضاء أو الرتاضي بينهما؛ حلسم مادة الغصب وضمان حقوق الناسمل يرض املغصوب م
وبة مرة أخرى قبل أداء الضمان إىل : إذا ابع الغاصب هذه السيارة اليت اشرتاها ابلرايالت املغصاملسألة الثانية

 املغصوب منه، وربَح فيها، فهل يطيب له هذا الربح؟ 
 أقوال: أربعةاختلف الفقهاء يف حكمها إىل 

إىل أن الربح  (4)، واحلنابلة يف املذهب(3)، واإلمام الشافعي يف القدمي(2): ذهب املالكية يف قولالقول األول
 للمغصوب منه، واستدلوا مبا أييت: 

ال يستحق ربح مال ك الغاصب إن احلرام ال ت ناط به نعمة امل لك، فكما أن القاتل ال يرث من املقتول كذل .1
 املغصوب منه.

ي ناقش هذا الدليل أبن كون احلرام ال تناط به نعمة امللك صحيح؛ لذا ال جيوز للغاصب أن يستفيد 
من هذا الربح، ولكن كيف يستحق املغصوب منه هذا الربح الذي نتج عن شيء مضمون على غريه؟ وقد 

، وإذا قلنا بصريورة الربح إىل املغصوب (5)نه اإلنسانهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ربح ما ال يضم

                                                
، مصدر فتح القدير، وابن اهلمام، 520، ص5، مصدر سابق، جاملغين، وابن قدامة، 300، ص4، مصدر سابق، جاهلداية( املرغيناين، 1

، والعثماين، 91-88، ص5، مصدر سابق، جاحملتار حاشية الدر املختار للحصكفي رد، وابن عابدين، 463-462، ص6سابق، ج
 .963-960، ص2، مصدر سابق، جفقه البيوع

 .279، ص5مصدر سابق، ج، مواهب اجلليل، وحطاب، 571، ص1، مصدر سابق، جمسائل أيب الوليد( ابن رشد )اجلد(، 2
، حتقيق: علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي( املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد، 3

، مصدر التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، والبغوي، 337-336، ص7م( ج1999هـ/1419، 1)بريوت، دار الكتب العلمية، ط
 .470، ص10، مصدر سابق، جكفاية النبيه، وابن الرفعة، 309ص ،4سابق، ج

 .288، و164، ص15، جاإلنصاف، واملرداوي، 383، مصدر سابق، صالقواعد( ابن رجب، 4
، وحسنه الشيخ شعيب األرانؤوط 6628( أخرجه اإلمام أمحد يف مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما، رقم احلديث: 5

 . خترجيهم للمسندوأصحابه يف
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منه مع ضمان الغاصب حقه يف املغصوب فإنه يؤدي إىل راب الفضل، حيث إن املغصوب نقٌد هنا؛ لذا ال 
 يصح دفع الربح إىل املغصوب منه.

يستحق  ر ونتاج كذلكإن الربح مناء ملك املغصوب منه، فكما أنه يستحق ما حيدث يف املغصوب من َثا .2
 ما حيدث فيه من الربح؛ ألن ما تولَّد من الشيء أيخذ حكمه، والتابع َتبع.

ر الناجتة عن األشجار وغريها؛ ي عرتض عليه أبنه ال جيوز قياس الربح الناتج عن النقود املغصوبة على الثما
 ال ينتج إال عن جهد. الذي  ألن الثمار والنتاج حتدث يف املال دون عمل من صاحب املال غالباً خبالف الربح

، والشافعي (2)، واملالكية يف قول(1): ذهب أبو احلسن الكرخي وأبو الليث وأبو نصر من احلنفيةالقول الثاين
إىل أن الربح للغاصب؛ ألن الشراء مل يستند إىل  (5)، وأمحد يف رواية(4)، وهو األظهر عند الشافعية(3)يف اجلديد

ان يف الذمة، وألن الربح نتج عن عمله فيكون الربح له، وهلذا ملّا كان الثمار نفس الرايالت املغصوبة، وإمنا ك
والنتاج حتدث يف املال دون عمل كانْت لصاحب املال، وهو املغصوب منه، خبالف الربح فإنه حيصل بعمله 

فيجب فينبغي أن يكون له، والغاصب مطاَلٌب مبثل ما استهلكه بغصبه، وقد غصب أصل النقود دون رحبها، 
 عليه أن يرد مثل املغصوب دون الربح.

ا إذا مل يكْن مشروعاً ي عرتض عليه أبن اإلنسان يستحق الربح من عمله إذا كان عماًل مشروعاً، أم
لك ال يعطى أي شيء يف فعمله مهدور؛ ألنه معدوم شرعاً، أال ترى السارَق يعمل عمله يف السرقة، ومع ذ

ن مْنح الربح للغاصب يف أبل ت قطع يده إذا توافرْت شروط القطع، كما  مقابل عمله؟ ألن عمله غري مشروع،
ت القائمة على الذمة جتوز مثل هذه الصورة يفتح ابب الغصوب أمام اجملرمني حني يعرفون أن أرابح املعامال

 هلم.
منه؛ حيث : ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أن الربح يكون مشرتَكاً بني الغاصب واملغصوب القول الثالث

إن كاًل منهما له احلق فيه؛ فيثبت فيه حق املغصوب منه لكونه صاحَب املال األصلي، كما يثبت فيه حق 
الغاصب لكونه صاحب العمل فيه، وقد حصل الربح من عمل هذا ومال ذاك، فينبغي أن يكون الربح 

                                                
 .154، ص7، مصدر سابق، جبدائع الصنائع( الكاساين، 1
، والقرايف، 279، ص5، مصدر سابق، جمواهب اجلليل، وحطاب، 571، ص1، مصدر سابق، جمسائل أيب الوليد( ابن رشد )اجلد(، 2

 .317، ص8، مصدر سابق، جالذخرية
، 4، مصدر سابق، جيف فقه اإلمام الشافعي التهذيب، والبغوي، 337-336، ص7، مصدر سابق، جاحلاوي الكبري( املاوردي، 3

 .470، ص10، مصدر سابق، جكفاية النبيه، وابن الرفعة، 309ص
 .363، ص3، مصدر سابق، جمغين احملتاج( الشربيين، 4
 .287، ص15، جاإلنصاف، واملرداوي، 383، مصدر سابق، صالقواعد( ابن رجب، 5
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هللا وعبيد هللا ابنا عمر بن اخلطاب  (، واستدلَّ مبا رواه زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أنه قال: "خرج عبد1بينهما)
يف جيش إىل العراق، فلما قفال مرا على أيب موسى األشعري، وهو أمري البصرة، فرحب هبما وسهل، مث قال: 
لو أقدر لكما على أمر أنفعكما فيه، مث قال: بلى، هاهنا مال من مال هللا أريد أن أبعث به إىل أمري املؤمنني. 

به متاعاً من متاع العراق، مث تبيعانه ابملدينة، فتؤداين رأس املال إىل أمري املؤمنني، ويكون  فأسلفكماه، فتبتاعان
لكما الربح. فقاال: وددان، ففعل، فكتب إىل عمر بن اخلطاب، أن أيخذ منهما املال، فلما قدما ابعا فأرحبا، 

ال، فقال عمر بن اخلطاب: ابنا فلما دفعا ذلك إىل عمر، قال: أكل اجليش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قاال: 
أمري املؤمنني، فأسلفكما، أداي املال ورحبه، فأما عبد هللا فسكت، وأما عبيد هللا، فقال: ما ينبغي لك، اي أمري 
املؤمنني هذا! لو نقص املال أو هلك لضمناه، فقال عمر: أدّ ايه، فسكت عبد هللا، وراجعه عبيد هللا، فقال 

. فأخذ عمر رأس املال قد جعلته قراضا  مري املؤمنني، لو جعلته قراضا. فقال عمر: رجل من جلساء عمر: اي أ
 .(2)ونصف رحبه. وأخذ عبد هللا، وعبيد هللا، ابنا عمر بن اخلطاب نصف ربح املال"

اربة مع عدم االتفاق وجه الداللة من احلديث أن سيدان عمر جعل األمر بينهما وبني بيت املال مض
ليه عمل الغاصب حيث وجد املال من جانب والعمل من جانب آخر، وميكن أن يقاس ع املسبق على ذلك؛

 ابلنقود املغصوبة جبامع وجود العمل واملال من جانبني يف الصورتني.
وي عرتض عليه أبن عبد هللا وعبيد هللا ابين عمر رضي هللا عنهم قد تصرفا يف هذا املال عن غري علم  

رف، حيث إهنما كاان يعتقدان صحته، فكانْت هلما شبهة اجلواز، يقول أبو الوليد ابحلكم الشرعي يف هذا التص
الباجي: "وإمنا جوَّز عمر رضي هللا عنه ذلك؛ ألن عبد هللا وعبيد هللا عمال يف املال بوجه شبهة، وعلى وجه 

("، وال يوجد 3هما)يعتقد أن فيه الصحة دون أن يبطال فيه مقصوداً ملن ميلكه، فلم جيز أن يبطل عليهما عمل
مثل هذه الشبهة للغاصب الذي يتصرف يف املغصوب بدون إذن املغصوب منه، بل إن تصرفه يف املغصوب 

 حرام قطعاً، فال يصح قياس احلرام على احلالل أو املشتبه به على األقل.
طع كما ميكن القول: إن حكم عمر رضي هللا تعاىل عنه بتقسيم الربح كان من ابب املصاحلة لق

النزاع، وليس من ابب املضاربة، حيث مل يكن عملهما يف املال للمضاربة، وإمنا ألنفسهما، وذكر جليس سيدان 

                                                
 .102، ص29، مصدر سابق، ججمموع الفتاوىابن تيمية،  (1
 .992، ص4، ج، كتاب القراض، ابب ما جاء يف القراضاملوطأ( أخرجه اإلمام مالك يف 2
 .151، ص5هـ( ج1332، 1)مصر، مطبعة السعادة، ط املنتقى شرح املوطأ( الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف التجييب األندلسي، 3
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عمر رضي هللا عنه املضاربة من ابب االشرتاك يف الربح من اجلانبني، ال غري، يقول الزرقاين: "وكأنه )أي عمر( 
 (.1يف شيء")جعل كذلك قطعاً للنزاع، إذ ليس من القراض )املضاربة( 

إىل أن الربح ال يطيب للغاصب، كما ال يطيب  (3)وأمحد يف رواية (2): ذهب الطرفان من احلنفيةالقول الرابع
للمغصوب منه، بل هو واجب التصدق؛ ألنه حصل مبلك خبيث؛ لتعلق حق الغري ابلرايالت املغصوبة، ولو 

التصرف يف ملك الغري، فيكون سبيله  الربح حصَل بسبب خبيث، وهواشرتى السيارة على الذمة؛ ألن 
  التصدق، إذ الفرع حيصل على وصف األصل.

ربعة يتضح للباحث أن بعد النظر والتأمل فيما استدل به أصحاب األقوال األ: املناقشة والرتجيح
لربح للغاصب وحده ال االقول األول القاضي بكون الربح للمغصوب منه وحده والقول الثاين القاضي بكون 

لفضل احملرم، واألخذ اكن االعتماد عليهما لضعف حججهما، حيث إن األخذ ابلقول األول يؤدي إىل راب مي
 ابلقول الثاين يؤدي إىل فتح الطرق احملرمة أمام اجملرمني.

 –منه والغاصب  املغصوب –أما ما استدل به شيخ اإلسالم فيمكن العمل به إذا تصاحل الطرفان 
حلة، وحينئذ جيوز أن ن رضا وقناعة دون ضغوط خارجية على املغصوب منه للمصاعلى االشرتاك يف الربح ع

ملغصوب منه، وقد سرى يقسَّم الربح بينهما على حسب االتفاق؛ ألن اخلبث يف املال املغصوب كان حلق ا
ه لربح احلاصل على مالااخلبث إىل الربح لكون أصله خبيثاً، وإْن رضي املغصوب منه مبشاركة الغاصب يف 

 بطيب نفس منه يزول اخلبث يف أصل املال، فيطيب الربح حينئذ إبذن هللا تعاىل.

                                                
، 1، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد )القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، طشرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك( الزرقاين، حممد بن عبد الباقي، 1

 .517، ص3هـ( ج1424
، والكاساين، 112-111و 98، ص11، مصدر سابق، جاملبسوط، والسرخسي، 8، مصدر سابق، صحفظ األصغرين( الشرنباليل، 2

، 9، مصدر سابق، جاهلداية مع فتح القدير، واملرغيناين، 155-154، ص7، وج78، ص6، مصدر سابق، جالصنائع بدائع
 وغريها.  201، ص11، وج331، ص9، مصدر سابق، جشرح اهلداية العناية، والبابريت، 332-331ص

 .289، ص15، جاإلنصاف( املرداوي، 3
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لتصدق ابلربح إىل الفقراء؛ اوإن مل ميكن التصاحل بينهما فيجب املصري إىل القول الرابع القائل بوجوب 
حتريضه نه يؤدي إىل ألنه نتج عن ملك خبيث، وألن جواز  الربح للغاصب أو اشرتاكه فيه مع املغصوب م

لغاصب قد يغصب املاليني من وحثه على الغصب وغريه من الطرق احملرَّمة لالستيالء على املال احملرتم، إذ ا
كلها   –ني، ويغدو تلك األرابح الرايالت مث يتعامل هبا على الذمة، فيبيع ويشرتي، وقد يربح من خالهلا املالي

وبة على الذمة )!( وإْن مْل يؤدّ  التعامل يف األموال املغص حالاًل له حبجة أنه اكتسبها عن طريق -أو جزء منها 
م ضعفاء اإلميان للجرأة حق املغصوب منه كما يراه أصحاب القول الثاين! فهل يوجد دافع أكرب من هذا أما

ب ة للعباد؛ ليغدوا بعد ذلك أصحاعلى الغصب وغريه، من الطرق احملرمة شرعاً؛ ليستولوا هبا على األموال احملرتم
 أموال حالل  طائلة )!(

 املختلطاملطلب الثالث: املال احلرام 
 آلخر، وله صورَتن. اهو املال احلالل الذي اختلط ابملال احلرام حبيث ال ميكن متييز أحدمها عن 

يث ال ميكن متييز أحدمها عن حبخيتلط املال املثلي احلالل مع املال املثلي احلرام،  أنوهي : الصورة األوىل
ن املكلفني لقوله تعاىل: عاآلخر أو ميكن ذلك بصعوبة شديدة ومشقة ابلغة، ومثل تلك املشقة مرفوعة شرعاً 

ْن َحرَج  ﴿ ر يد  ب ك م  ي ر يد  اَّللَّ  ب ك م  اْلي ْسَر َواَل ي  ﴿اىل: [، ولقوله تع78]احلج:   ﴾َوَما َجَعَل َعَلْيك ْم يف  الدّ ين  م 
، كأن ختتلط الرايالت ملشقة عن األمة[ وغريمها من األدلة الشرعية القاضية برفع احلرج وا185]البقرة:   ﴾اْلع ْسرَ 

الصحيحة تلط أرابح املعامالت املغصوبة ابلرايالت احلالل، وأن خيتلط القمح املسروق مع القمح احلالل، وأن خت
 مع املعامالت الربوية.

: جيب إخراج قدر احلرام منه، ويصري الباقي حالاًل طيباً؛ ألن املثلي يقوم بعضه مقام بعض، فال وحكمه
يضّر االختالط بعد فصل قدر احلرام من احلالل؛ ألن احلرام هنا ليس لذاته، وإمنا حلق الغري، واملال املثلي ال 

د منها يكون املالك قد حصل على ملكه، فال يبقى هناك أثر للحرمة فيما بقي ختتلف أفراده، فلو دفع أي فر 
احلائز من إمث اخللط نفسه،  يمن املال عند حائز املال احلرام، بعد فصل قدر احلرام منه، غري أن ذلك ال يعف

 (.1إذا فعل ذلك متعمداً، ابإلضافة إىل إمث حيازة املال احلرام؛ ألن اخللط جناية أخرى غري احليازة)
وهذا النوع من االختالط غري املميز يعّد إتالفاً حكماً، حيث ال ميكن متييز احلالل من احلرام؛ لذا ي رجع 

ملا تعّذر رد العني وجب رّد ما يقوم مقامها يف املالية، فإن كان ِما تتماثل قال العثماين: "ألنه (، 2إىل البدل)

                                                
 ما بعدها.ف 202، ص15، مصدر سابق، جاإلنصاف( املرداوي، 1
 .325، ص1، مصدر سابق، جأحكام القرآن( ابن العريب، 2
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أجزاؤه، وال تتفاوت صفاته وجب مثله؛ ألن املثل أقرب إليه من القيمة، وهو ِماثل له من طريق الصورة 
 . (1)واملشاهدة"

 عامل معه يف هذه احلالة؟لتولكن ماذا لو مل يفصل حائز املال احلرام قدر احلرام من احلالل، فهل جيوز ا
 مهها:أاختلف الفقهاء يف اجلواب على هذا السؤال إىل عدة أقوال، نذكر فيما أييت  

جيوز التعامل معه مطلقاً، سواء أكان احلرام كثريًا أم يسريًا أم مساوايً، ما مل يعلم املسلم املال القول األول: 
(، 5(، وأحد األقوال عند احلنابلة)4(، والشوكاين)3حزم)(، وابن 2احلرام بعينه، وهو قول احلارث احملاسيب)

 واستدلوا مبا أييت:
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم على أخيه  .1

املسلم، فأطعمه طعاماً، فليأكل من طعامه، وال يسأله عنه، وإن سقاه شرااًب من شرابه، فليشرب من 
(، وجه الداللة من احلديث واضح، حيث إن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن 6به، وال يسأله عنه")شرا

 ، ويورث التباغض.الضغائنالسؤال عن مصدر طعامه وشرابه؛ ألن ذلك يثري 

ي عرتض عليه أبن احلديث ليس على عمومه، بل هو خمّصص ابألدلة األخرى اليت تقضي ابجتناب 
العمل مبنطوقه حني ال تكون هناك شبهة يف مال من يتعامل معه املسلم، فإْن كانت هناك الشبهات، فيمكن 

شبهة فيجب السؤال والبحث، وقد قال أبو هريرة رضي هللا عنه: "كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أيت 
(، وهو 7كل")بطعام من غري أهله سأل عنه، فإن قيل: هدية، أكل، وإن قيل: صدقة، قال: "كلوا"، ومل أي

يدل على السؤال والبحث عند وجود الشبهة، واختالط احلالل ابحلرام من أقوى الشبهات على حرمة ماله، 
فيجب السؤال، قال العالمة املناوي يف شرح حديث أنس: "إذا دخلت على مسلم ال يـ ّتهم، فكْل من طعامه، 

                                                
 7661، و6747، ص15هـ( ج1422، 1)بريوت، دار الفكر، ط إعالء السنن( العثماين، ظفر أمحد، 1
، حتقيق: ني فيهاملكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها وحمظورها واختالف الناس يف طلبها والرد على الغافل( احملاسيب، احلارث بن أسد، 2

 .93-92م(، ص 1992، 1نور سعيد )بريوت، دار الفكر، ط
 .115-110، ص8، مصدر سابق، جاحمللى( ابن حزم، 3
 .483، مصدر سابق، صالسيل اجلرار( الشوكاين، 4
 .442، ص1، مصدر سابق، جاآلداب الشرعية( ابن مفلح، 5
، ، وحّسنه الشيخ شعيب األرانؤوط وفريقه يف خترجيهم للمسند9184رقم احلديث: أيب هريرة رضي هللا عنه،  مسند( أخرجه اإلمام أمحد يف 6

 .99، ص15ج
، ، وصحح إسناده الشيخ شعيب األرانؤوط وفريقه يف خترجيهم للمسند8014أيب هريرة، رقم احلديث:  مسند( أخرجه اإلمام أمحد يف 7

 .389، ص13ج
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جه اكتسبه ليقف على حقيقة حله، فإن (: ")وال يسأل عنه( أي عن الطعام من أي و 1واشرب من شرابه")
 (.  2ذلك غري مكلف به ما مل تقو الشبهة  يف طعامه")

لو دعيت إىل ذراع أو كراع »حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: :  .2
 (.3«)ألجبت، ولو أهدي إيّل ذراع أو كراع لقبلت

ى هللا عليه وسلم رغب يف قبول الدعوة واهلدية دون النظر يف وجه الداللة من احلديث أن النيب صل 
مصادر أموال الداعي واملهدي، ولو كان السؤال أو االمتناع عن قبول دعوة حائز املال احلرام واجباً لبينه رسول 

 (.4هللا صلى هللا عليه وسلم، وعدم بيانه يدل على جواز قبول دعوته وهديته)
(؛ ألنه 5ول على من كان ماله غري خمتلط أو مل تكن يف ماله شبهة احلرام)ي عرتض عليه أبن هذا حمم 

صلى هللا عليه وسلم كان يتقي مواطن الشبهات، وهذا ما يدل عليه منطوق حديث أنس رضي هللا عنه أن 
 (.6«)لوال أن تكون صدقة ألكلتها»النيب صلى هللا عليه وسلم وجد مترة، فقال: 

سلم وصحابته الكرام تعاملوا مع أهل مكة قبل اهلجرة، كما تعاملوا مع اليهود إن النيب صلى هللا عليه و  .3
والكفار الذين كانوا ير دون على املدينة املنورة بعد اهلجرة، وما من شك أنه كان يف أمواهلم حرام انتج عن 

جة أن يف ماهلم املعامالت الربوية والغارة والظلم، ومل ميتنع أحٌد منهم من التعامل مع هؤالء الكفار حب
حراماً، فلو جاز ذلك مع الكفار الذين ال ي بالون بشروط الشرع، فكيف ال جيوز معاملة املسلمني الذين 

                                                
إبسناد متصل موقوفاً على أنس  املصنفورواه اإلمام أبو بكر بن أيب شيبة يف ، 82، ص7جمعلقاً،  صحيحه( أخرجه اإلمام البخاري يف 1

، كتاب األطعمة، ابب من «إذا دخلت على رجل ال تتهمه يف بطنه، فكل من طعامه، واشرب من شرابه»رضي هللا عنه، ولكْن بلفظ: 
 .131، ص5، ج24433قال: إذا دخلت على أخيك فكل من طعامه، رقم احلديث: 

 .337، ص1هـ( ج1356، 1)مصر، املكتبة التجارية الكربى، ط فيض القدير شرح اجلامع الصغري( املناوي، زين الدين حممد، 2
، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، ابب القليل من اهلبة، والكراع من الدابة: ما دون الكعب، صحيحه( أخرجه اإلمام البخاري يف 3

فتح احلقري مثل الكراع، كما يقبل الشيء اخلطري مثل الذراع الذي كان أحب إليه من غريه. ي نظر: ابن حجر،  واملراد به أنه يقبل الشيء
 .199، ص5، مصدر سابق، جالباري

 .118-117و 114، ص8، مصدر سابق، جاحمللى( ابن حزم، 4
 .584، ص9، مصدر سابق، جفتح الباري( ابن حجر، 5
، 2، ج1071تاب الزكاة، ابب حترمي الزكاة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم...، رقم احلديث: ، كصحيحه( أخرجه اإلمام مسلم يف 6

 .752ص
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يكتسبون بعض املال احلرام مع أن األصل أهنم يرتدعون عن كثري من احملرمات، وإْن اقرتفوا بعضًا منها، 
 (.1فال حيرم من ماهلم إال ما هو حرام لعينه)

لكفار إال إذا حتاكموا اعليه أبن قياس املسلم على الكافر غري صحيح؛ ألننا ال نتعرض لعقود يعرتض  
واهلم بعد أن يسلموا؛ ألهنم  إىل شرعنا، بل نرتكهم وما يدينون ما داموا يعتقدون حلها، وهلذا ال نتعرض ألم

 كانوا يعتقدون حليها حني اكتسبوها، وهلذا ال أيمرهم الشرع ابلتخلي عنه.
: ال جيوز التعامل معه مطلقاً، سواء أكان احلرام كثرياً أم يسرياً أم مساوايً، وهو قول األصبغ من لقول الثاينا

 (، واستدلوا مبا أييت: 3(، وأحد أقوال احلنابلة)2املالكية)
 يع، فيجب التصدق ابلكل.إن اختالط احلرام ابحلالل يصرّيه حراماً؛ ألن احلرمة تسري إليه فيحرم اجلم .1

يعرتض عليه أبن االختالط ليس من أسباب التحرمي يف الشرع، كما أنه ال يصّح يف املثليات اليت ال يقصد 
لذاهتا، وإمنا يقصد ملاليتها، قال ابن العريب: "وذهب بعض الغالة من أرابب الورع إىل أن املال احلالل إذا 

ه مل حيل ومل يطب ... وهو غلو يف الدين، فإن خالطه حرام حَّت مل يتميز، مث أخرج منه مقدار احلرام املختلط ب
(، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 4كل ما مل يتميز فاملقصود منه ماليته، ال عينه، ولو تلف لقام املثل مقامه")

"احلرام نوعان: حرام لوصفه كامليتة والدم... والثاين احلرام لكسبه: كاملأخوذ غصبا أو بعقد فاسد فهذا إذا 
الل مل حيرمه فلو غصب الرجل دراهم أو داننري أو دقيقا أو حنطة أو خبزا وخلط ذلك مباله مل حيرم اختلط ابحل

فهذا أصل انفع؛ فإن كثريا من الناس يتوهم أن الدراهم احملرمة إذا اختلطت  اجلميع ال على هذا وال على هذا...
فيما إذا كانت قليلة، وأما مع الكثرة فما ابلدراهم احلالل حرم اجلميع، فهذا خطأ؛ وإمنا تورع بعض العلماء 

 (.5أعلم فيه نزاعا")

                                                
 .483-482، مصدر سابق، صالسيل اجلرار( الشوكاين، 1
 .422، ص3، مصدر سابق، جاملقدمات املمهدات( ابن رشد، 2
صاحب النهاية العالمة األزجي أن هذا الرأي قائم على قياس  ، وقد نقل ابن مفلح عن322، ص8، مصدر سابق، جاإلنصاف( املرداوي، 3

 .441، ص1، مصدر سابق، جاآلداب الشرعيةاملذهب، ي نظر: ابن مفلح، 
 .325-324، ص1، مصدر سابق، جأحكام القرآن( ابن العريب، 4
 .321، ص29، مصدر سابق، ججمموعة الفتاوى( ابن تيمية، 5
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قياس احلرام املثلي املختلط على احلرام العيين املختلط، كاختالط األواين الطاهرة ابألواين النجسة، واختالط  .2
 (.1األخت من الرضاعة مع نساء القرية، فإنه حيّرم الكل، فكذلك األمر هنا)

رام املثلي املختلط على احلرام العيين املختلط ال يصّح؛ لوجود الفارق بينهما، يعرتض عليه أبن قياس احل
وقد تقرر عند األصوليني أن املقيس واملقيس عليه ال بد أن يشرتكا يف العلة، وال اشرتاك هنا، حيث إن احلرمة 

العيين إذا اختلط مع  (، فيزول احلرام إبخراج قدره، خبالف احلرام2يف احلرام الختالطه حكمي ميكن إزالتها)
غريه حبيث ال ميكن فصله عنه، فإنه حيّرم الكل، ما مل يكن كثرياً يؤدي اجتنابه إىل املشقة البالغة املرفوعة شرعاً؛ 

 ألن احلرام هناك عيين، فال تزول احلرمة إال بزوال عينه، وال ميكن إزالتها لتعلقها بذات احملل الذي صار جمهواًل.

                                                
 .441، ص1مصدر سابق، ج، اآلداب الشرعية( ابن مفلح، 1
 .445-444، ص1، مصدر سابق، جاآلداب الشرعية( ابن مفلح، 2
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(، وهو مذهب 1ز التعامل معه يف قدر املال احلالل، دون احلرام، وال عربة هنا للغلبة): جيو القول الثالث
(، قال الشيخ العثماين: "إذا كان احلالل خملوطاً 4( وابن قيم اجلوزية)3( وشيخ اإلسالم ابن تيمية)2احلنفية)

ذهب احلنفية، بل حيل االنتفاع ابحلرام دون متييز أحدمها عن اآلخر، فإنه ال عربة ابلغلبة يف هذه احلالة يف م
 (.5من املخلوط بقدر احلالل، سواء أكان احلالل قلياًل أم كثرياً")

 واستدلوا مبا أييت:

                                                
قلياًل،  ( نسب البعض إىل احلنفية أبهنم يقولون جبواز التعامل مع حائز املال احلرام املخلوط غري املميز بشرط أن يكون احلالل كثرياً واحلرام1

فقهاء احلنفية، مثل قول اإلمام السمرقندي: "ولو أن رجاًل أهدى إليه إنسان والعكس ابلعكس، وقد استنبطوا ذلك من بعض عبارات 
يكتسب من راب أو رجل ظامل أيخذ أموال الناس أو اضافة فإن كان غالب ماله من حرام فال ينبغي له أن يقبل وال أيكل من طعامه ما مل 

غالب ماله حالل فال أبس أبن يقبل هديته وأيكل منه ما مل  خيربه أن ذلك املال أصله حالل ورثه أو استقرض أو حنو ذلك. فإن كان
 .478، مصدر سابق، صعيون املسائليتبني عنده أنه من حرام"، السمرقندي، 

حلالل، يقول الشيخ تقي العثماين: "ما والصحيح من مذهب احلنفية أن اعتبار الغلبة عندهم يف حالة كون احلرام عند احلائز متميزاً عن ا 
حلالل متميزاً عن احلرام عند صاحبه، وال د سرب كالم الفقهاء احلنفية يف هذا املوضوع أن اعتبار الغلبة إمنا هو فيما إذا كان ايتحقق بع

 (.1032، ص2در سابق، ج، مصفقه البيوعيعلم املتعامل معه أن ما يعطيه من احلالل أو من احلرام، فحينئذ تعرب الغلبة" )
ا متعارضة، لنضرب مثاالً على ذلك وال بد من ضبط مذهب احلنفية يف هذه املسألة على هذا النحو وإال تبدو جزئيات الفقه احلنفي فيه 

ق( فخلط بكره، مث ابع نصفه توضح الفكرة، نقل صاحب التاَترخانية عن جامع اجلوامع: "غصَب ك رًّا )وهو من مكاييل أهل العرا
 .475، ص16، مصدر سابق، جرخانيةالتااتم شاعاً، جاز"، 

مع، ووافقه عليه صاحب فكلمة "نصفه" يدل مبنطوقه على أن احلالل واحلرام هنا متساوية، ومع ذلك أجازه صاحب جامع اجلوا 
ر احلالل، وهو ن هنا جاز التعامل معه بقدالتاَترخانية، كما أن منطوق كملة "مشاعاً" يعين أن احلالل واحلرام هنا خملوطاً غري متميز، وم

 النصف.
أن احلرام يف األول أشّد،  - ميكن التمييز أي كون احلالل متميزاً عن احلرام وكوهنما خمتلطاً حبيث ال -وسبب تفريق احلنفية بني املسألتني  

هنا يشرتط  ر اإلمكان، ومنحيث حيتمل أن يتعامل الشخص مع عني املال احلرام، فيجب أن حيتاط هناك أكثر؛ ليتفادى احلرام قد
 احلنفية غلبة احلالل جلواز التعامل معه؛ ليقّل احتمال التعامل يف عني املال احلرام.

إىل ذمة احلائز، دون عني املال؛ ألن اخللط يف  أما املسألة اليت اختلط فيها احلرام مع احلالل حبيث ال ميكن التمييز فإنه انتقلْت فيه احلرمة 
احلرام بقدر احلالل؛ ألن احلرام هنا مل يعد  ال ميكن متييز األعيان املختلطة، فيجوز التعامل مع حائز املال املال املثلي إتالف حكماً، حيث

 متعلقاً بعني املال، فال يشرتط فيه كثرة احلالل تسهيالً لألمر على الناس ورفقاً هبم.
، 16هـ( ج1431، 1أمحد القامسي )ديوبند، مكتبة زكراي، ط ، حتقيق: شبريالفتاوى التااترخانية( اهلندي، فريد الدين عامل بن العالء، 2

 .509و 476-475ص
  .321-320، ص29( ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج3
 .257، 3)بريوت، دار الكتاب العريب، د.ط، د.ت( ج بدائع الفوائد( ابن القيم، مشس الدين حممد بن أيب بكر، 4
 .0321، ص2، مصدر سابق، جفقه البيوع( العثماين، 5
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رئة، وهو اختالط احلالل ابحلرام إن احلرمة يف املال املختلط املثلي ليسْت لعلة ذاتية كاخلنزير، بل لعلة طا .1
ه هللا تعاىل: "القاعدة األوىل: تحرمي عنه، يقول ابن القيم رمحمع وجود املثل، فإذا أخرَج قدر احلرام زال ال

 وهي اختالط املباح ابحملظور حساً فهي قسمان:
 أحدمها: أن يكون احملظور حمرماً لعينه كالدم والبول واخلمر وامليتة.

ب احلالل والثاين: أن يكون حمرماً لكسبه... كالدرهم املغصوب مثاًل، فهذا القسم الثاين ال يوجب اجتنا
وال حترميه البتة، بل إذا خالط ماله درهٌم حرام أو أكثر منه أخر ج مقدار احلرام، وح لَّ له الباقي بال كراهة، سواء 
كان املخرج عني احلرام أو نظريه؛ ألن التحرمي مل يتعلق بذات الدرهم وجوهره وإمنا تعلق جبهة الكسب فيه، 

مي ما عداه معىن، هذا هو الصحيح يف هذا النوع وال تقوم مصاحل فإذا خرج نظريه من كل وجه، مل يبق لتحر 
 (. 1اخللق إال به")

رمي، فال ميكن القول بتحليل إن اختالط احلالل ابحلرام ال يصرّي اجلميع حراماً؛ ألنه ليس من أسباب التح .2
يبقى احلالل بقدره، ، بل الكل، كما هو رأي الفريق األول، وال بتحرمي الكل، كما هو رأي الفريق الثاين

 واحلرام بقدره.

 نعلم من أيهما هو، فينبغي أن الي عرتض عليه أبن االختالط وإْن مل حيّرم الكل إال أنه يورث الشبهة؛ ألننا 
 يكون مكروهاً؛ لوجود شبهة التحرمي.

كان احلالل هو : ي كره التعامل مع صاحب املال احلرام إذا كان احلرام هو األكثر، ويباح إْن  القول الرابع
(، وابن القاسم من 4(، وأيب يوسف من احلنفية)3(، وأحد أقوال احلنابلة)2األكثر، وهو قول الشافعية)

(، يقول اإلمام السيوطي: 6(، و"تقوى الكراهة وتضعف حبسب كثرة احلرام وقلته" كما قال املرداوي)5املالكية)
م يف األصح، لكن يكره، وكذا األخذ من عطااي السلطان "معاملة من أكثر ماله حرام إذا مل يعرف عينه ال حير 

 (.7إذا غلب احلرام يف يده، كما قال يف شرح املهذب: )إن املشهور فيه الكراهة، ال التحرمي، خالفا للغزايل(")

                                                
 .257، ص3، مصدر سابق، جبدائع الفوائد( ابن القيم، 1
 .107، مصدر سابق، صاألشباه والنظائر، والسيوطي، 343، ص9مصدر سابق، ج اجملموع شرح املهذب،( النووي، 2
 346، مصدر سابق، صالقواعد، وابن رجب، 328، ص21، مصدر سابق، جاإلنصاف( املرداوي، 3
 .1037، ص2مصدر سابق، ج، فقه البيوع( العثماين، 4
 .422، ص3، مصدر سابق، جاملقدمات املمهدات( ابن رشد، 5
 . 328، ص21، مصدر سابق، جاإلنصاف( املرداوي، 6
 . 107، مصدر سابق، صاألشباه والنظائر( السيوطي، 7
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 واستدلوا مبا أييت:  
َما إ  ﴿قوله تعاىل:  .1 ر  ق ْل ف يه  َما َوَمَناف ع  ل لنَّاس  َوإ َْث ه َما أَ مْثٌ َكب ريٌ َيْسأَل وَنَك َعن  اخْلَْمر  َواْلَمْيس  ْن نـَْفع ه   ﴾ْكبَـر  م 

وجود املنافع فيها؛ ألن إَثها  [، وجه الداللة من اآلية الكرمية أن هللا تعاىل حّرم اخلمر مع219]البقرة: 
 أكرب من نفعها.

ن فإن معاملته جائزة، نساوقاعدة الشرع تقوم على اعتبار الغالب، فإذا كان احلالل هو األكثر يف مال إ
 كل؛ ألنه ال يثبت ابالحتمال.وإذا كان احلرام هو األكثر فإن معاملته مكروهة، حيث ال ميكن القول بتحرمي ال

، في كره التعامل معه من ابب إن معاملة من كث ر يف ماله احلرام قد يؤدي إىل التعامل معه يف ماله احلرام .2
نع منه بتاَتً؛ ل  وجود احلالل فيه، وإْن كان قلياًل.سد الذرائع، وال مي 

بعد النظر والتأمل يف أدلة كل فريق يبدو للباحث أن من يتعامل مع حائز املال : املناقشة والرتجيح
احلرام ال خيلو أمره من حالتني اثنتني، فهو إما يعرف قدر احلرام واحلالل يف ماله، كأْن كان شريكه يف املعامالت 

ك بنفسه أو كان من الذين يطلعون على مصادر أمواله فيمكن األخذ يف مثله أو كان صديقه فأخربه بذل
ابلقول الثالث، وهو جواز التعامل معه يف قدر احلالل دون كراهة، كما ذهب إليه مجهور احلنفية وشيخ اإلسالم 

، فإذا أخرَج قدره ابن تيمية وابن قيم اجلوزية؛ ألن احلرام هنا ليس عينياً، وإمنا هو حكمي؛ لتعلق حق الغري به
من هذا املال زال التحرمي عنه فيما بقي منه، يقول ابن مفلح: "الواجب إخراج قدر احلرام؛ ألنه مل حيرم لعينه، 

(، فيجور ملن يعرف قدر كل من احلالل 1وإمنا حرم لتعلق حق غريه به، فإذا أخرج عوضه زال التحرمي عنه")
 قدر احلالل.واحلرام يف مال إنسان أن يتعامل معه يف 

أما إذا مل يعرف املتعامل مع حائز املال احلرام قدر احلالل يف ماله مع العلم بوجود احلرام فيه، وال ميكنه 
معرفة ذلك، وهذا هو األغلب، فيمكن األخذ ابلقول الرابع الذي يقول جبواز التعامل مع حائز احلرام مع 

ضه، واتقاء للشبهة؛ حلديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه قال: الكراهة إْن كان احلرام كثرياً استرباء لدينه وعر 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "احلالل بني، واحلرام بني، وبينهما مشبهات ال يعلمها كثري من 
الناس، فمن اتقى املشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات: كراع يرعى حول احلمى، يوشك أن 

عه، أال وإن لكل ملك محى، أال إن محى هللا يف أرضه حمارمه، أال وإن يف اجلسد مضغة: إذا صلحت صلح يواق

                                                
 .445-444، ص1، مصدر سابق، جاآلداب الشرعية( ابن مفلح، 1
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(، ما مل يعلْم أن ما يتعامل معه هو احلرام بعينه، 1اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب")
 (.2وحينئذ حيرم التعامل معه يف عني هذا املال)

 (.3والكثرة يف املال احلرام ي عتمد على معيار الثلث الذي سبق احلديث عنه)ولتحديد القلة 

 دري صاحبه كم حصة احلالل فيه.أن يكون املال احلالل خمتلطاً مع املال احلرام، ولكْن ال ي: الصورة الثانية
ل، وإال : جيب التحري يف معرفة احلالل من احلرام، وقدر  كل واحد منهما، فإْن أمكنه ذلك فعهاوحكم

أخذ ابليقني، وال يستبقي منه إال ما يتقني أنه حالل، أو أيخذ بغلبة الظن فيخرج منه ما يغلب على ظنه أنه 
حرام، وحيّل الباقي له بعد ذلك، يقول أبو حامد الغزايل: "وإن أشكل )أي قدر كل واحد من احلالل واحلرام 

 واآلخر: األخذ بغالب الظن ... ولكن الورع يف األخذ يف املال املخلوط( فله طريقان؛ أحدمها: األخذ ابليقني
ابليقني، فإن أراد الورع فطريق التحري واالجتهاد أال يستبقي إال القدر الذي يتيقن أنه حالل، وإن أراد األخذ 

أن يكون يف يده مال جتارة فسد بعضها، فيتيقن أن النصف حالل، وأن الثلث مثاًل  –مثاًل –ابلظن فطريقه 
 (.4ويبقى سدٌس يشك فيه، فيحكم فيه بغالب الظن") حرام،

هذا ابلنسبة لصاحب املال، أما املتعامل معه فيجوز له التعامل مع حائز املال احلرام هذا ما مل يعلم أنه 
حراٌم بعينه أو يغلب على ظن اآلخذ أن احلالل يف املال بقدر ما أيخذه أو أكثر منه، واألوىل ترك التعامل معه 

 (.5فيه، ما مل يعلم حراماً بعينه، فيجب اجتنابه)للشبهة 
( مبا روي عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه جاء إليه رجل فقال: "إن يل جارا 6وقد استدل اإلمام الغزايل)

إذا أعسرُت فاستقرضوا منه، »ال يتورع من شيء فذكر الراب وغريه، وحنتاج فنستقرضه، ويدعوان فنجيبه، قال: 
 (.7«)جيبوه، فإن لكم املهنأ وعليه الوزروإذا دعاكم فأ

                                                
واإلمام مسلم يف ، 20، ص1ج، 52تاب اإلميان، ابب فضل من استربأ لدينه، رقم احلديث: ، كصحيحه( أخرجه اإلمام البخاري يف 1

 .1219، ص3، ج1599، كتاب املساقاة، ابب أخذ احلالل وترك الشبهات، رقم احلديث: صحيحه
 .107، مصدر سابق، صاألشباه والنظائر، والسيوطي، 201، ص4، مصدر سابق، جاملغين( ابن قدامة، 2
 ية املطلب الرابع من املبحث السابق.( يف هنا3
)لكهنو، إدارة إفادات أشرفية دوبغا، د.ط،  حقوق املال، وكذا التهانوي، أشرف علي، 487، ص3، جإحياء علوم الدين( الغزايل، 4

 .50-49م( ص2000
 .1038، ص2، مصدر سابق، جفقه البيوع( العثماين، 5
 .469-467، ص3، مصدر سابق، جإحياء علوم الدين( الغزايل، 6
، حتقيق: د. عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي )الرايض، مكتبة جزء علي بن حممد احلمريي( احلمريي، علي بن حممد بن هارون، 7

، وقد ضّعف اإلمام الغزايل هذا األثر بسوء حفظ جّواب بن عبيد هللا أو عبد هللا التيمي، وهذا صحيح، 61هـ( ص1418، 1الرشد، ط
د الرزاق الصنعاين يف مصنفه عن سفيان الثوري عن سلمة حيث ضّعفه كثرٌي من علماء اجلرح والتعديل، غري أن هذا األثر رواه اإلمام عب
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قال الوليدي: "علل ابن مسعود رضي هللا عنه بطريق اإلشارة أبنه عليه املأمث؛ ألنه يعرفه، ولك املهنأ؛  
 (.1ألنك ال تعرفه")

إذا كان لك صديق عامل، أو جار عامل، أو ذو قرابة »وعن سلمان الفارسي رضي هللا عنه قال:  
 (.2«)هدية أو دعا إىل طعام، فاقبله، فإن مهنأه لكن وإَثه عليه عامل،  فأهدى لك

مل ما ن قل عن بعض الصحابة والتابعني وغريهم أهنم كانوا أيخ  ذون جوائز السالطني وعلى هذا حي 
  علم هل هي خمتلطة فعالً أم ال؟ وكموالظلمة وغريهم ِمن حيتمل أن تكون أمواهل م مركبة من احلالل واحلرام، ومل ي  

 كان قدر احلرام فيها؟
جاء يف الفتاوى اهلندية عن الفقيه أبو الليث رمحه هللا تعاىل أنه قال: "اختلف الناس يف أخذ اجلائزة 
من السلطان قال بعضهم جيوز ما مل يعلم أنه يعطيه من حرام. قال حممد رمحه هللا تعاىل: وبه أنخذ ما مل نعرف 

 (.3حنيفة رمحه هللا تعاىل وأصحابه")شيئاً حراماً بعينه، وهو قول أيب 

 املطلب الثالث: املال املأخوذ ابلعقد الفاسد

العقد الفاسد هو ما كان مشروعًا أبصله، أبن توفـَّر فيه مجيع األركان وشروط االنعقاد، ولكنه غري  
 (.4الثمن)مشروع بوصفه، أبن اّتصل به ما هو غري مشروع حااًل مع إمكان فصله، كالبيع مع جهالة قدر 

ابلعقد الفاسد عند احلنفية أنه جيب فسخه من اجلانبني، وال يرتتب عليه أي أثر  وحكم املال املقبوض
شرعي ما مل يتصل به أمر آخر كالقبض يف البيع، والدخول يف النكاح، وإذا اتصل القبض يف البيع يرتتب عليه 

                                                
، املصنفبن كهيل عن ذر بن عبد هللا بن عبد هللا عن ابن مسعود رضي هللا عنه، وصّححه الشيخ زكراي بن غالم قادر، ي نظر: الصنعاين، 

-121، ص2، مصدر سابق، جيبهتذيب التهذ، و ابن حجر، 14675كتاب البيوع، ابب طعام األمراء وأكل الراب، رقم األثر: 
، و 922، ص2هـ( ج1421، 1)بريوت، دار ابن حزم، طما صح  من آاثر الصحابة يف الفقه ، و زكراي، ابن غالم قادر، 122

)بريوت، مؤسسة التاريخ العريب، د.ط،  إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدينالزبيدي، السيد حممد بن حممد احلسيين، 
 .87ص ،6هـ( ج1414

 .106، مصدر سابق، صاحلالل واحلرام( الوليدي، 1
، واستدل به ابن حزم يف احمللى ِما يدل 14677، كتاب البيوع، ابب طعام األمراء وأكل الراب، رقم األثر: املصنف( أخرجه الصنعاين يف 2

 .117، ص8، جاحمللىعلى أنه صحيح عنده، ي نظر: ابن حزم، 
 . 342، ص5، مصدر سابق، جنديةالفتاوى اهل( جلنة الفقهاء، 3
 .363-362، ص1، مصدر سابق، جكشف األسرار، والبخاري، 39، مصدر سابق، صميزان األصول( السمرقندي، 4
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ة، مع كون القائم به آَثاً، فيجب فسخه فيما بعض األحكام، بشرط أن يتم ذلك إبذن البائع صراحة أو دالل
 (.1ميكن فيه الفسخ، والرد فيما يرّد، وإن حصل هناك ربٌح فإنه ربٌح خبيث، جيب التصدق به)

وإذا تعذر الفسخ أو الرد لسبب من األسباب، كأن اشرتى السلعة من املشرتي األول شخص آخر،  
اد، إال أن شراءه ال خيلو من الكراهة؛ لكونه عاملًا بفساد العقد فإن البيع اجلديد انفذ، وإْن كان عاملًا ابلفس

(، ولكن ال ي فسخ العقد اجلديد؛ لتعلق حق املشرتي اجلديد ابملبيع، غري أنه ال يطيب للبائع اجلديد 2األول)
 ما ربح فيه، إن كان هناك ربٌح، بل جيب عليه التصدق به.

ع الفاسد إىل ذمتني، بل يبقى اإلمث متعلقاً بطريف العقد الفاسد، وال يتعدى احلرام يف املال املقبوض ابلبي 
 (.3وجيوز للورثة وغريهم أن يقبلوا من هذا املال دون حرمة، عمالً بقاعدة احلرام ال يتعدى إىل ذمتني)

 يرد دليل شرعي يفّرق بني ملويرى مجهور الفقهاء أن املال املقبوض مبثل هذا العقد حراٌم، حيث يرون أنه 
ون تفريق بينه؛ ألن النهي العقد الباطل والعقد الفاسد يف املعامالت، فكل عقد هنى الشرع عنه فهو ابطل د

 يدل على فساد املنهي عنه، فال يعتّد به، وال يرتتب عليه أي أثر شرعي. 
ل والعقد ريق بني العقد الباطوعلى هذا فكل مال  أ خذ هبذا العقد فهو حرام، يف حني ذهب احلنفية إىل التف
رعاً كاملعدوم حساً، والثاين شالفاسد، حيث ال يرتتب على األول أي أثر شرعي، كأنه ال وجود له؛ ألن املعدوم 

ون املتعاطي عاصياً آَثاً يف عقد حرام، ولكن يرتتب عليه بعض اآلاثر، إذا اتصل به أمر آخر، كما قلنا، مع ك
 حكم اآلخرة.

 ر؟حلنفية بني الباطل والفاسد خبالف اجلمهو وير د سؤال مفاده: ملاذا فرَّق ا 
(، وال بد من حترير حمل النزاع يف املوضوع قبل الدخول يف 4هذا السؤال حيتاج إىل جواب مفّصل)

 تفاصيل اجلواب.
نفية أبن الفاسد يرادف ال خالف بني اجلمهور واحل: حترير حمل النزاع يف قضية الفاسد والباطل

صية، والقربة واملعصية لقصد من العبادات القربة، وارتكاب املنهي عنه معالباطل يف العبادات؛ ألن ا
كم ببطالهنا.  نقيضان، والنقيضان ال جيتمعان؛ لذا حي 

                                                
 .91-88، ص5، مصدر سابق، جرد احملتار، وابن عابدين، 463-462، ص6، مصدر سابق، جفتح القدير( ابن اهلمام، 1
 . 24)ديوبند، مكتبة عصرية، د.ط، د.ت( ص األموال يف حتقيق احلرام واحلاللتطهري ( حبر العلوم، فتح حممد، 2
 ( حبر العلوم، املصدر ذاته، واملكان نفسه.3
 ( حيث إن الباحث وجد األمر غامضاً وخملوطاً يف كثري من الكتب الفقهية، ال سيما كتب غري احلنفية، كما أن أكثرها مل تتعرض لذكر أدلة4

 لتفريق.احلنفية على هذا ا
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كما ال خالف بينهم أبن الفاسد يغاير الباطل يف احلج والكتابة والعارية واخللع؛ فهذه العقود مستثناة  
 (. 1من القاعدة العامة يف البطالن عند اجلمهور)

أما النكاح فنجد أقواهلم مضطربة فيه، حيث إن احلنفية قد يصرحون ابلتفريق بني الباطل والفاسد فيه،  
كما أن اجلمهور قد يفرقون بني الباطل والفاسد فيه، حيث يرتّبون على الفاسد بعض ، (2وقد يصرحون بعدمه)

اسد على املختلف فيه من األنكحة، يقول (، واجلميع يطلقون الف3األحكام مراعاًة ملا اقرتن به من شبهة)
شهود ...  بغري حرمته ... كالنكاح أو حله اعتقدا سواء ،الفاسد النكاح وطء يف حد اإلمام ابن قدامة: "ال

 زانيان، فهما والتحرمي، احلل علما فإذا أو شبهه، املعتدة، أو املتزوجة، املرأة كنكاح ،الباطلة األنكحة فأما
 (.4فيه") النسب يلحق وال احلد، وعليهما

الفاسد يف عقودها، و واخلالف وارد بينهم يف املعامالت، حيث إن اجلمهور ال يفرقون بني الباطل 
فال يصّح العقد الباطل أبداً،  فكالمها يف معىن واحد، يف حني جند احلنفية يفرقون بينهما يف عقود املعامالت؛

خر، مثل القبض يف آعاقدين، ولكن إْن اتصل به أمر يف حني أن العقد الفاسد حرام، وجيب فسخه من ال
دعوى اجلمهور بعدم ورود  البيع، يرتتب عليه بعض اآلاثر، واستدّلوا على ذلك أبدلة، كما أجابوا هبا على

 ما أييت نورد أهم تلك األدلة:األدلة الشرعية اليت تفرق بني العقد الفاسد والعقد الباطل يف املعامالت، وفي
رضي هللا تعاىل عنها قالت: دخلت عليَّ بريرة، فقالت: إن أهلي كاتبوين على تسع أواق يف عن عائشة  .1

تسع سنني، يف كل سنة أوقية فأعينيين، فقلت هلا: إن شاء أهلك أن أعدها هلم عدة واحدة وأعتقك، 
قالت:  ،كويكون الوالء يل فعلت، فذكرت ذلك ألهلها فأبوا إال أن يكون الوالء هلم، فأتتين فذكرت ذل

فانتهرهتا، فقالت: ال ها هللا إذا قالت، فسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فسألين، فأخربته، فقال: 
، ففعلت، قالت: مث خطب رسول هللا «، فإن الوالء ملن أعتقواشرتطي هلم الوالءاشرتيها وأعتقيها، »

أما بعد، فما ابل أقوام يشرتطون »مث قال:  صلى هللا عليه وسلم عشية، فحمد هللا، وأثىن عليه مبا هو أهله،
شروطا ليست يف كتاب هللا، ما كان من شرط ليس يف كتاب هللا عز وجل فهو ابطل، وإن كان مائة 

                                                
األشباه ، والسيوطي، 8-7، ص3، مصدر سابق، جاملنثور يف القواعد، والزركشي، 292، مصدر سابق، ص األشباه والنظائر( ابن جنيم، 1

 .286، مصدر سابق، ص والنظائر
 .132-131، ص3، جرد احملتار( ابن عابدين، 2
 .378، ص9، مصدر سابق، جاجملموع شرح املهذب( النووي، 3
 .12، ص7، مصدر سابق، جاملغين( ابن قدامة، 4



 

86 

شرط، كتاب هللا أحق وشرط هللا أوثق، ما ابل رجال منكم يقول أحدهم أعتق فالانً، والوالء يل، إمنا الوالء 
 (.1«)ملن أعتق

احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم أجاز لعائشة رضي هللا عنها أن تشرتي بريرة رضي وجه الداللة من 
(، وهذا يدل على 2العقد) أجازهللا عنها مع شرط  الوالء ملواليها مث إعتاقها، وهو شرط فاسد، ومع ذلك 

 التفريق بني الفاسد والباطل يف عقود املعامالت.
ن عمر رضي هللا عنه قال: "طلقت امرأيت وهي حائض، فذكر ذلك عن سامل بن عبد هللا، أن عبد هللا ب .2

مره فلرياجعها حَّت »عمر للنيب صلى هللا عليه وسلم، فتغيظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث قال: 
حتيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها اليت طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهراً من 

، وكان عبد هللا طلقها تطليقة واحدة، فحسبت «سها، فذلك الطالق للعدة كما أمر هللاحيضتها قبل أن مي
 (.3من طالقها، وراجعها عبد هللا كما أمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم")

وجه الداللة من احلديث أن النيب صلى هللا عليه هنى عن طالق احلائض؛ لذا تغيظ الرتكاب ابن عمر 
نهي عنه، ومع ذلك أجاز الطلقة اليت طلقها يف حالة النهي، وهذا واضح يف أن النهي ال يفيد رضي هللا عنه امل

 (.4دائماً البطالن، وإال ملا ترتب عليه أي أثر شرعي)
أن رجال أعتق ستة ِملوكني له عند موته، مل يكن له مال غريهم، فدعا هبم رسول »عن عمران بن حصني،  .3

 (.5«)أهم أثالاثً، مث أقرع بينهم، فأعتق اثنني، وأرق أربعة، وقال له قوالً شديداً هللا صلى هللا عليه وسلم، فجز 
وجه الداللة من احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم غضب من فعل الرجل هذا، وهو يعين أنه منهي 

 (.6)أن النهي ال يدل على بطالن العقد دائماً  عنه، ومع ذلك أجاز عتقه، وهو يدل على

                                                
ومسلم يف صحيحه، واللفظ ، 154، ص8ج، 6754، كتاب الفرائض، ابب مرياث السائبة، رقم احلديث: صحيحه( أخرجه البخاري يف 1

 .1142، ص2، ج1504له، كتاب العتق، ابب إمنا الوالء ملن أعتق، رقم احلديث: 
 .182، ص2سابق، ج ، مصدرالفصول يف األصول( اجلصاص، 2
 .1095، ص2، ج1471، كتاب الطالق، ابب حترمي طالق احلائض بغري رضاها، رقم احلديث: صحيحه( أخرجه اإلمام مسلم يف 3
 .184، ص2، مصدر سابق، جالفصول يف األصول( اجلصاص، 4
 .1288، ص3ج، 1668يث: ، كتاب األميان، ابب من أعتق شركاً له يف عبد، رقم احلدصحيحه( أخرجه اإلمام مسلم يف 5
 .185، ص2، مصدر سابق، جالفصول يف األصول( اجلصاص، 6
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هذه األدلة املذكورة وغريها يرى الباحث أن القول ابلتفريق بني الباطل والفاسد يف عقود  وعلى ضوء
املعامالت هو الصحيح؛ حيث إن العقد الباطل ال ميكن تصحيحه، والعقد الفاسد ميكن تصحيحه، وقد 

 يرتتب عليه بعض اآلاثر، وإْن مل يتم التصحيح فعاًل، وهللا تعاىل أعلم.
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 كم املال احلرام يف الذمة الثانية والشبهات الواردة عليهاملبحث الثالث: ح
ع ذكر آراء الفقهاء يف املختَلف احلديث عن أحكام املال احلرام أبقسامه وأنواعه مؤصَّالً ومدلَّالً م سبق

يف النقلية والعقلية، كما ذ كر  منها، وأدلة كل فريق، ومناقشة تلك األدلة وترجيح الراجح منها على ضوء األدلة
حياول الباحث هنا بسط القول ثنااي ذلك حاالت انتقال احلرام إىل ذمتني وعدم انتقاله إىل ذمتني ابختصار، و 

ن خالل هذا املبحث الذي مفيه ومناقشة بعض الشبهات اليت تثار حول قضية انتقال احلرام إىل ذمتني، وذلك 
 حيتوي على مطلبني.

 ة الثانيةاملطلب األول: حكم املال احلرام يف الذم

 –ابملعىن الذي حددانه  –عيين احلرام ينتقل إىل ذمتني يف القسم األول من املال احلرام، وهو احلرام ال 
مة ما مل تزل علته، وهي عودته أبنواعه األربعة، حيث اتفق الفقهاء على حرمته بشروطه، وال تنفك عنه هذه احلر 

 ، ما عدا احلرام لذاته.هوالً ري وغريها إْن كان املالك جمإىل مالكه األصلي إْن كان معلوماً أو إىل جهة اخل
؟ هل ينتقل فيه احلرام ولكن ما حكم احلرام احلكمي أبنواعه األربعة الذي اختلف يف حرمته الفقهاء

يتعدى فيه احلرام إىل ذمتني  إىل ذمتني؟ فيجب على حائزه التخلص منه بناء على رأي القائلني ابلتحرمي أم ال
 رأي القائلني ابإلابحة؟ بناء على

أحد ثالثة من ولإلجابة على هذا السؤال نقول: إن املسلم الذي يتعامل مع حائز املال احلرام ال خيلو 
 :(1أشخاص)

حبسب اجتهاده، فما أدى إليه  : سواء أكان جمتهداً مطلقاً أم جمتهداً جزئياً، فهذا يعملأن يكون جمتهدا   .1
ام، وينتقل احلرام فيه إىل وما أدى إليه اجتهاده أنه حرام فهو عليه حر اجتهاده أنه حالل فهو له حالل، 

 ذمتني بناء على اجتهاده احملّقق لشروطه املطلوبة.
يفهم الدليل وينظر فيه، وميكنه الرتجيح يف املختلف فيه من األدلة حسب شروطه املبثوثة  أن يكون متبعا : .2

ه من األقوال املختلف فيها، فما يراه حالل بناء على يف كتب األصول، فهو أيخذ مبا يراه راجحًا عند

                                                
-858، ص2هـ( ج1412، 1، سليم بن عيد اهلاليل )السعودية، دار ابن عفان، طاالعتصام( الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، 1

، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم )بريوت، دار العاملنيإعالم املوقعني عن رب ، وابن القيم، مشس الدين حممد بن أبو بكر، 859
 .140-137، ص2هـ( ج1411، 1الكتب العلمية، ط
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ترجيحه فهو له حالل، وما يراه حرامًا فهو عليه حرام، وينتقل احلرام فيه إىل ذمتني بناء على ترجيحه 
 املستن د إىل الدليل املقبول شرعاً.

يقّلده يف هذه املسائل : يتبع األئمة اجملتهدين أو الفقهاء املفتني فهذا أيخذ برأي من أن يكون مقل دا   .3
املختلف فيها، فما رآه جمتهده أنه حالل فهو له حالل، وال ضري عليه إْن أخطأ اجملتهد يف رأيه بعد أن 
حتقق فيه شروط االجتهاد املطلوبة، ما مل خيالف دلياًل شرعيًا قطعياً، وما رآه جمتهده أنه حرام فهو عليه 

 وهللا تعاىل أعلم.، (1حرام، وتنتقل احلرمة فيه إىل ذمتني)

 ومناقشتها حول انتقال احلرام إىل ذمتني الواردةاملطلب الثاين: الشبهات 
متني يف قسمي املال احلرام هناك شبهات يثريها بعض الناس الذين يريدون القول بعدم انتقال احلرام إىل ذ

 شبهات من خالل هذا املطلب. الأبنواعهما املذكورة، ما عدا احلرام لذاته، وحياول الباحث أن يناقش أهم تلك 
إن الصدقة حمّرمة على رسول هللا صلى هللا عليه سلم، ومع ذلك تناول من اللحم الذي تصدّ ق الشبهة األوىل: 

وهذا يعين عدم انتقال احلرام إىل ذمتني، وهو ما يتوافق  ،(2)«هو هلا صدقة ولنا هدية»به على بريرة، وقال: 
 يتعدى إىل ذمتني( اليت ت ناقش هنا! مع منطوق قاعدة )احلرام ال 

غري صحيحة؛ ألن  -هبذه الصورة  –جياب عن هذه الشبهة أبن االستدالل حبديث بريرة رضي هللا عنه 
احلرمة يف املال الذي حير م لغريه تثبت لطراين علة معينة فيه، وهذه العلة مَّت ما زالْت تزول احلرمة أيضاً؛ ألن 

هي: تعلق حق الغري  –مثالً  –وعدماً، فعلة احلرام يف املال احلرام املأخوذ من الغري  احلكم يدور مع علته وجوداً 
به، كاملال املسروق حيرم على السارق لتعلق حق املسروق منه به، وإذا رّجعه السارق إىل مالكه يزول حكم 

له، قال ابن عبد الرب يف احلرام منه، وكذا إذا منح املسروق منه هذا املال للسارق بطيب نفس منه فإنه حيّل 
شرح حديث بريرة رضي هللا عنها املشهور: "ويف قوله صلى هللا عليه وسلم ]هو عليها صدقة وهو لنا هدية[ 
دليل على أن ما مل حيرم لعينه كامليتة واخلنزير والدم والعذرات وسائر النجاسات وما أشبهها، وحرم لعلة عرضْت 

ن فعل فاعل إىل غريه من العلل ف إن حترميه يزول بزوال العلة، أال ترى أن الدرهم املغصوب واملسروق حرام م 

                                                
بشأن حتول البنك الربوي إىل مصرف  6من املعيار الشرعي رقم  3/1/8، و412، ص29، مصدر سابق، ججمموع الفتاوى( ابن تيمية، 1

 .66، مصدر سابق، صاملعايري الشرعيةإسالمي، 
، 155، ص3ج، 2577، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، ابب قبول اهلبة، رقم احلديث: صحيحهجه اإلمام البخاري يف ( أخر 2

 .755، ص2، ج1074، كتاب الزكاة، ابب إابحة اهلدية للنيب صلى هللا عليه...، رقم احلديث: صحيحهواإلمام مسلم يف 
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على الغاصب والسارق من أجل غصبه له وسرقته إايه، فإن وهبه له املغصوب منه واملسروق منه طيبة به نفسه 
 . (1)حل له، وهو الدرهم بعينه"

يانته صلى هللا عليه وسلم وقرابته وعلة حرمة الصدقة على النيب صلى هللا عليه وسلم وبين هاشم هي: ص
؛ وهذه (2)من أوساخ الناس، وعلة حرمتها على الغين هي: حفظه من ذل األخذ من الغري وهو غري حمتاج إليه

العلل غري موجودة يف الفقري الذي أيخذ الصدقة من دافعها بطيب نفس  منه؛ لكونه مستحقاً له؛ لقوله تعاىل: 
ريًاَوي ْطع م وَن الطََّعاَم عَ ﴿ ْسك يًنا َويَت يًما َوَأس   ن.و [؛ ألهنم حمتاج8]اإلنسان:   ﴾َلى ح بّ ه  م 

نتفية فيه، وملا كانْت حالاًل م –وهي القرابة والغىن  –فالصدقة حالل على الفقري؛ ألن علة احلرمة الطارئة 
قري له، فإْن كانْت ا الفعليه صار حالاًل على كل من أيخذه منه بطيب نفسه، ويكون على الصفة اليت يعطيه

 عليه وسلم هدية هدية فهي هدية، وإْن كانْت غري ذلك فحكمه حكمه، ومن هنا قبل رسول هللا صلى هللا
، وهو الفقري، وهناك أدلة  بريرة رضي هللا عنها، حيث إن صفة الصدقة زالْت عن ذلك اللحم بوصوله إىل حمله

 كثرية تدل على هذا، نورد فيما أييت بعضاً منها: 
حديث أم عطية األنصارية رضي هللا عنها، حيث قالت: "دخل النيب صلى هللا عليه وسلم على عائشة  .1

فقالت: ال إال شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة اليت « هل عندكم شيء؟»رضي هللا عنها، فقال: 
إىل عائشة  (4)ة أرسلقال اإلمام العيين: "إن نسيب، (3)«إهنا قد بلغت حملها»بعثْت هبا من الصدقة، فقال: 

من الشاة اليت أرسلها إليها النيب  صلى هللا عليه وسلم من الصدقة، فلما قبلْتها نسيبة دخلت يف ملكها، 
... فلما كان هذا ال حير م على األغنياء الذين حيرّ م عليهم التحولوخرجت من كوهنا صدقة، فهذا معىن 

على بين هاشم الذين حيرّ م عليهم نسبهم  (5)حيرم ذلكغناؤ هم الصدقة، كان ذلك أيضا يف النظر ال 
الصدقة، فلما كان ما تصدّ ق به على بريرة جاز للشارع أكله؛ ألنه إمنا أكله ابهلدية، فجاز أيضا للهامشي 

 .(6)أن جيتعل من الصدقة؛ ألنه إمنا ميلكها بعمله ال ابلصدقة، وهذا هو النظر عندان"

                                                
 .104، ص3، مصدر سابق، جالتمهيد( ابن عبد الرب، 1
 .10، مصدر سابق، صحفظ األصغرين( الشرنباليل، 2
 .128، ص2، ج1494، كتاب الزكاة، ابب إذا حتولْت الصدقة، رقم احلديث: صحيحه( أخرجه اإلمام البخاري يف 3
 ( هكذا يف املطبوع، والصحيح أرسلْت. 4
 ( هكذا يف املطبوع، والصحيح حذف "ذلك" الثاين.5
 .91، 9سابق، ج ، مصدرعمدة القارئ( العيين، 6
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ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة: لغاز » صلى هللا عليه وسلم قال: حديث عطاء بن يسار أن رسول هللا .2
، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشرتاها مباله، أو لرجل له جار مسكني، فتصدق على سبيل هللايف 

 .(1)«املسكني، فأهدى املسكني للغين

ل هلؤالء اخلمسة مع كوهنم أغنياء، قال الباجي: "بنّي )أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( أن الصدقة حت
وإن كان وجه إابحة الصدقة هلم ختتلف فأما الغازي فمباحة له على وجه املعونة له على عدوه ... وأبيح له 
أخذ الصدقة ليبلغ من غزوه هبا ما ال يبلغه مباله وأما العامل عليها فإنه أيخذها على وجه العوض من عمله 

 .(2)اإلجارة ... وأما الغارم فإمنا تدفع إليه معونة على غرامته وهو على وجه الصدقة"والصدقة عليه وليست جملرد 
حديث عبد هللا بن بريدة، عن أبيه رضي هللا عنه، قال: بينا أان جالس عند رسول هللا صلى هللا عليه  .3

أجرك، وجب »وسلم، إذ أتته امرأة، فقالت: إين تصدقت على أمي جبارية، وإهنا ماتت، قال: فقال: 
، قال النووي: "وفيه أن من تصدق بشيء مث ورثه مل يكره له أخذه والتصرف (3)«...وردها عليك املرياث

؛ ألن الصدقة رجع إليه من (4)فيه خبالف ما إذا أراد شراءه فإنه يكره حلديث فرس عمر رضي هللا عنه"
 وجه آخر.

املال احلرام املأخوذ ن ممن املال املتصدق به على الفقري، أما الشخص الذي أيخذ  األخذهذا وجه جواز 
 وغريه ِمن ي صرف إليه ذلك ال تزول إال بوصوله إىل مالكه األصلي أو الفقري وعلة حرمة هذا املال من الغري

احلرام إىل ذمة من ملال ااملال عند جهالة مالكه األصلي أو عدم استحقاقه ذلك، وهذا ال حيصل يف انتقال 
لتمسك حبديث بريرة رضي هللا ايتعامل مع حائزه بغري صفة الفقر واحلاجة؛ لذا يبقى احلرام مستمراً، فال يصح 

املال األصلي، حيث ال  عنها للقول جبواز املال احلرام يف الذمة الثانية، إْن مل يكن ذلك الشخص صاحب
 يوجد فيه ما استنتجه هذا القائل.

                                                
وقد ، 378، ص2ج، 919مرساًل، كتاب الزكاة، ابب أخذ الصدقة ومن جيوز له أخذها، رقم احلديث:  املوطأ( أخرجه اإلمام مالك يف 1

رقم ، كتاب الزكاة، ابب كم الكنز؟ وملن الزكاة؟، املصنفرواه اإلمام عبد الزراق الصنعاين مسنداً عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه يف 
 .109، ص4، ج7151احلديث: 

 . 151، ص2هـ( ج1332، 1)حمافظة مصر، مطبعة السعادة، ط املنتقى شرح املوطأ( الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف القرطيب، 2
 .804، ص2، ج1149، كتاب الصيام، ابب قضاء الصيام عن امليت، رقم احلديث: صحيحه( أخرجه اإلمام مسلم يف 3
هـ( مصدر 1392، 2)بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط املنهاج شرح مسلم بن احلجاجزكراي حيىي بن شرف الدين، ( النووي، أبو 4

 . 27، ص8سابق، ج
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لفقري مث دفعها  صدقة  أخَذها اكما يف: إن تبدل امل لك يف احلرام لغريه يوجب تبدل صفة العني،  انيةالشبهة الث
 إىل الغين، فإهنا حتّل له، مع أن الغين ال حتّل له الصدقة من حيث األصل. 

مر ذ كر يف اجلواب عن الشبهة األوىل وجه جواز أخذ مال الصدقة من الفقري للغين، وميكن أن يفصَّل األ
أكثر، فيقال: إنه ال يصّح التمسك بقاعدة "تبدل امل لك كتبدل العني"؛ ألن تبدل امللك يكون كتبدل العني 
إذا كان سبب التبّدل حيّول حكم املال، كما رأينا ذلك يف حال انتقال الصدقة إىل الفقري، حيث تغري حكم 

هللا عليه وسلم؛ ألن سبب تبدل امللك نفسه كان املال يف الذمتني، ذمة بريرة رضي هللا عنها وذمة النيب صلى 
حمّوالً حلكم الصدقة، ومن هنا قال العالمة الكشمريي يف حديث بريرة السابق: "وفيه دليل على أن تبدل امللك 

 . (1)"ولكنه ليس مبطرديوجب تبدل العني، 
 ني مبجرد تبدل امللك.عأما إذا مل يكن سبب التبدل حمّوالً حلكم املال فال يصح القول بتبدل حكم ال

ألدلة الدالة على شخصية احملاسبة ا مجيعأحداً جبريرة غريه، وهذا ما ينطق به  ذ: إن هللا ال يؤاخالشبهة الثالثة
يَنةٌ ﴿يف اإلسالم، مثل قوله تعاىل:  َا َكَسَبْت َره  ْزَر َواَل َتز ر  َواز رٌَة و  ﴿، وقوله تعاىل: [38ر: ]املدث ﴾ك لُّ نـَْفس  مب 

 [ وغريمها من األدلة الكثرية.18]الفاطر:  ﴾أ ْخَرى  
ب املال ابال سيما يف  جياب عنه: أبن مبدأ فردية احملاسبة مبدأ شرعي صحيح، ولكنه ليس على إطالقه،

 احلرام، بل هو مقيَّد أبدلة شرعية أخرى، منها:
مجيع النصوص القرآنية والنبوية اآلمرة ابألكل من الطيبات واجتناب احملرمات، حيث ال يكون املأكول  .1

طيبًا إال إذا حصل عليه املسلم بطرق مشروعة، فمن أخَذ املال من الذي اكتسبه بطرق حمرَّمة وهو يعلم 
على األول، وما ب يَن على احلرام فهو بذلك، مل حيصل عليه بطرق شرعيَّة، فيكون حراماً عليه أيضاً؛ ألنه حرام 

حرام، يقول أبو حامد الغزايل: " وإن علم )الوارث( أن فيه )أي يف إرث املورّ ث( حراماً وشكَّ يف قدره أخرج 
(، 2فيلزمه إخراج ذلك القدر ابالجتهاد")الظلم مقدار احلرام ابلتحري...  وإن علم أن بعض ماله كان من 

 (.3م بقية احملرمات جبامع احلرمة يف كل ذلك)ويقاس على اإلرث احملرَّ 
أدلة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، حيث إن املسلم جيب عليه أن ينصح أخاه الذي يعلم أنه  .2

أبن جيتنب احلرام، فكيف جيوز له بعد  –إذا قدر عليه وسل م من املفاسد األخرى  -يتعامل حبرام مقطوع به 

                                                
 .114، ص3هـ( ج1426، 1)بريوت، دار الكتب العلمية، ط فيض الباري على صحيح البخاري( الكشمريي، حممد أنور شاه، 1
 .130، ص2مصدر سابق، ج، إحياء علوم الدين( الغزايل، 2
 فما بعدها. 93، ص2( ي نظر: املصدر سابق نفسه، ج3
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 -أيخذ مال أخيه بغري إذن شرعي  -إىل ظامل  -ح أخاه برتك احملرمات ينص -ذلك أن ينقلب من انصح 
وهو يعلم ابلتحرمي؟ ومن يفعل ذلك فقد اقرتف معصيتني عظيمتني؛ معصية ترك النهي عن املنكر لغريه، إْن 

 كان قادراً عليه، ومعصية اقرتاف املنكر بنفسه. 

نجو بنفسه من احلرام، ألن اجتناب املعصية ترك، فإْن مل يقدر على النهي عن املنكر، فال أقّل من أن ي
والرتك ال يشرتط فيه القدرة، كما تقرَّر عند األصوليني، يقول جنم الدين الطويف يف شرح حديث }ما هنيتكم 

املنهي عنه؟ وبني املأمور به عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم{: " فإن قيل: ما الفرق بني 
لتكليف مبا ال يستطاع من األول دون الثاين، قلنا:  ألن ترك املنهي عنه عبارة عن استصحاب حيث سقط ا

حال عدمه، واالستمرار على عدمه، وليس يف ذلك ما ال ي ستطاع حَّت يسقط التكليف به، خبالف فعل 
قدرة على الفعل املأمور به فإنه عبارة عن إخراجه من العدم إىل الوجود، وذلك يتوقف على شروط وأسباب كال

 (.1، فال جرم سقط التكليف به...")عال يستطا وحنوها، وبعض ذلك يستطاع، وبعضه 
عدم التسبب يف احلرام؛ ألن املتسبّ ب كاملباشر، يقول العالمة الطاهر ابن عاشور عند تفسريه لقوله  .3

وزر أحد ال حيمله غريه، فإذا كان قد واملعىن: أن [: "15]اإلسراء:   ﴾َواَل َتز ر  َواز رٌَة و ْزَر أ ْخَرى﴿تعاىل 
ل عليه وزٌر بوزر غريه؛ ألنه متسبب فيه، وليس ذلك حبمل وزر الغري  تسبَّب بوزره يف إيقاع غريه يف الوزر، مح 

(، فمن أخذ املال احلرام من غريه مع 2عليه، ولكنه محل وزر نفسه عليها، وهو وزر التسبب يف األوزار")
ته على صاحبه، وبذلك تسبب يف احلرمة، فينتقل إليه احلرام، وال يصح يف مثله علمه ابحلرمة عليه قد فوَّ 

 االستدالل بقاعدة احلرام ال يتعدى إىل ذمتني.
 مسائل املال احلرام. كله تبني أنه ال يصح التمسك مببدأ فردية احملاسبة فيما حنن فيه من  وهبذا
  ال جيوز لغريه؟: إن املال احلرام جيوز للفقري، فلمَ الشبهة الرابعة

الة جهالة املالك األصلي أو جياب عنه أبن املال احلرام جيوز للفقري لكونه أحد مصارف املال احلرام يف ح
لى هللا عليه وسلم املرأَة صمبنطوق حديث الشاة املصلية، حيث أمر النيب  عدم استحقاق املالك ماله لسبب ما

ْسك يًنا َويَت يَوي ْطع م وَن الطَّ ﴿لى األسارى، والفقري يف حكمهم لقوله تعاىل: عبتصدق حلمها  ًما َعاَم َعَلى ح بّ ه  م 
ريًا  [؛ ألهنم مجيعاً من احملتاجني.8]اإلنسان:  ﴾َوَأس 

                                                
، 1، حتقيق: أمحد حاج حممد عثمان )بريوت، مؤسسة الراين، طالتعيني يف شرح األربعني( الطويف، جنم الدين سليمان بن عبد القوي، 1

 .112-11م( ص1998هـ/1419
 .50، ص15هـ( ج1984تونس، الشركة التونسية للنشر، د.ط، ) التحرير والتنوير( ابن عاشور، حممد الطاهر، 2
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لك هلل تعاىل، واإلنسان انئب عنه؛ لذا جييضاف إىل ذلك أ ب عليه االلتزام بقواعد ن املال يف أصله م 
ب عاد املال إىل مالكه األصلي، يف ذلك؛ ألن النائب جيب عليه االلتزام بضوابط املنيب، وملا ج هل النائ الشرع

ناء هؤالء هبذا املال فيه نفع وهو هللا تعاىل، فجعله للفقري وغريه ِمن يكون يف متلكه نفع للمجتمع؛ ألن اغت
 للمجتمع، حيث يقل احملتاجون فيه، هذا من جانب.

 كي ال يضيع املال دون ر جعل الشارع احلكيم مثل هذا املال للفقراء وغريهم من احملتاجنيومن جانب آخ
ظ كلية املال، الذي جعله منافية ملقصد الشارع يف حف –وهو عصب احلياة  –انتفاع حالل؛ ألن إضاعة املال 

 الشارع أحد الكليات اخلمس الكربى الذي جاء الشرع للحفاظ عليها.
لفقري احملتاج أن أيخذ من املال احلرام، كما جيوز حلائز املال احلرام نفسه أن أيخذ وعلى هذا جيوز ل

منه بقدر حاجته إْن كان فقرياً؛ ألنه يشرتك مع الفقراء يف معىن الفقر حينئذ، فيكون أوىل به، يقول أبو حامد 
ال خيفى ألن الفقر ال ينتفي عنهم الغزايل: "إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقريا. أما عياله وأهله ف

وأما هو فله أن أيخذ منه قدر حاجته ألنه أيضا  ،بل هم أوىل من يتصدق عليهم ،بكوهنم من عياله وأهله
 .(1)وكذا إذا كان هو الفقري" ،ولو تصدق به على فقري جلاز ،فقري

به على نفسه أو عياله  ويشرتط أن يوجد يف حائز املال احلرام الذي أيخذ من املال احلرام؛ ليتصدق
 (:2توافر شرطني اثنني)

تفاع به ابتداء؛ حيث إن أن يكون تناوله من هذا املال بقصد التخلص والتحلل وتربئة الذمة، وليس االن .1
 نفسه نيابة عن املالك. النية هي اليت تفّرق بني قصد انتفاعه ابملال احلرام ابتداء وبني تصدقه على

 فتحنا للفقري طرق مجع املال املال احلرام بعد وقوعه يف يده، وليس ابتداء، وإالأن يكون تناول الفقري من  .2
 ه األصلي!أو عياله بعد ذلك ابسم التصدق نيابة عن مالك ،احلرام كله؛ ليصرفه على نفسه

 

                                                
 . 132، ص2، مصدر سابق، جإحياء علوم الدين( الغزايل، 1
 .199هـ( ص1429، 20)جملة جامعة امللك سعود، م املال احلرام؛ متلكه وإنفاقه، والتحلل منه( اخلطيب، د. عبد العزيز بن عمر، 2
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 الفصل الثالث: تطبيقات القاعدة
 تطبيقات هذه القاعدة على يفبعد أن متَّْت معاجلة القاعدة جبوانبها املختلفة، جيدر ابلباحث أن ينظر  

لذي ال ميّت ابلواقع بصلة؛ االواقع اإلسالمي املعيش؛ كي ال يبقى البحث معّلقًا يف فضاء اخليال التنظريي 
اعدة احلرام ال يتعدى ل معاجلة قخال من ترجح لديه بعض األحكام الفقهية اليتفيحاول الباحث أن يطّبق 

هذا  من خاللصارف الربويّة يف قضية أتسيس الفروع اإلسالمية التابعة للم إىل ذمتني من الناحية التأصيلية
 .مباحث ثالثةالفصل، ويشتمل على 
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 غري اإلسالمية وماهيتهااملبحث األول: نشأة الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف 

إلسالمية كمؤسسات اقتصادية يف سبعينات القرن املاضي، وكانت البداية األوىل ظهرْت املصارف ا 
على يد الدكتور أمحد النجار، الذي استلهم هذه الفكرة من )بنوك االدخار األملانية(، حيث كان يعمل هبا، 

ملشروع م يف ميت غمر، مبحافظة الدقهلية، مصر، وقد حّقق هذا ا1963فأسس بنوك االدخار يف يوليو عام 
جناحاً ابهراً يف وقت قصري إال أنه تعّرض لإلسقاط املمنهج من قبل السلطة السياسية يف مصر آنذاك، فأفشل 

 .)1(بقوة السطوة السياسية
س البنك اإلسالمي للتنمية   مث سار الفكر اإلسالمي يف شّق طريقه إىل ميدان الصريفة اإلسالمية، فأسّ 

حَّت وصل م، مث توالْت البنوك اإلسالمية ترتى يف الظهور 1974( عام 2من قبل منظمة املؤمتر اإلسالمي)
م، وقدرت موجودات هذه املصارف اإلسالمية 2006مصرف إسالمي يف عام  300عددها إىل أكثر من 

 (.3)مليار دوالر أمريكي 260قرابة 
هائلة من  وملا رأى أصحاب املصارف الربوية أن املصارف اإلسالمية جنحْت يف استقطاب ثروات 

فروع َتبعة هلا من  خمتلفة، منها: العمالء يف وقت قصري أرادوا املشاركة فيها، وتتمثل هذه املشاركة يف صور
أعلنْت التزامها أبحكام الشريعة اإلسالمية هبذا الصدد، وكان أول قد حيث الذمة املالية والشخصية القانونية، و 

ة مبصر مث حاولْت بعض املصارف الربوية األخرى لالستفادة من فرع احلسني للمعامالت اإلسالمي :هذه الفروع
  (.4% من معدل عمل الصريفة اإلسالمية)15هذه التجربة، حَّت وصلْت نسبة الفروع اإلسالمية التابعة هلا إىل 

ولكن هذه احملاولة مل تتخذ منوذجاً واحداً يف عملها، بل تعددْت مناذجها، وتباينْت صورها، فأّسس  
صارف الربوية فروعًا خاصة أبعمال الصريفة اإلسالمية، وأسس بعضها اآلخر نوافذ خاصة ملمارسة بعض امل

                                                
شبري، أ. د. حممد عثمان، فما بعدها، و  82هـ( ص1404، 2)جدة، الدار السعودية، ط بال فوائد بنوكالنجار، د. أمحد عبد الغزيز، ( 1

البنوك اإلسالمية: التجربة ، واملالقي، د. عائشة الشرقاوي، 257هـ( ص1427، 7)عمان، دار النفائس، ط املعامالت املالية املعاصرة
 .67-63م( ص2000، 1الثقايف العريب، ط)الدار البيضاء، املركز  بني الفقه والقانون والتطبيق

 ( واليت مسيت فيما بعد مبنظمة التعاون اإلسالمي.2
املصارف واملؤسسات املالية ، ونعمة، د. نغم حسني والدكتور رغد حممد جنم، 258مصدر سابق، ص املعامالت املالية املعاصرة،شبري، ( 3

م( 2010، 2، ع12)جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، م مولاإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي: الواقع واملأ
 .128ص

الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية؛ ، والشريف، د. فهد، 158، مصدر سابق، صمقدمة يف الصريفة اإلسالمية( ابن هنار، 4
م( 2005)حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  دراسة يف ضوء االقتصاد اإلسالمي

 .7ص
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استثمارية ت دار وفق أحكام  أدواتبعضها اآلخر  وطّوراخلدمات املصرفية اإلسالمية داخل الفروع الربوية، 
 الشريعة اإلسالمية.

مية التابعة للمصارف الربوية بتعريفات كثرية، وهذه عّرف الباحثون الفروع اإلسال: تعريف الفروع اإلسالمية
يغ إال أهنا احتدْت يف املضمون واملفهوم؛ لذا ميكن االكتفاء بذكر  التعريفات وإْن اختلفْت يف األلفاظ والصّ 

 (. 1تعريف واحد منها)
اهتا وفقاً فقد عرّفها الدكتور انيف بن هنار  أبهنا: "وحدات َتبعة قانواًن ملصرف ربوي، وتدير عملي

 (.2ألحكام الشريعة اإلسالمية")
ذه التعريفات قد تتفق فيما : عرف الباحثون النوافذ اإلسالمية بتعريفات عدة، وهتعريف النوافذ اإلسالمية

 بينها وقد ختتلف، وفيما أييت بعض منها:
اخلدمات  عرفها جملس اخلدمات املالية اإلسالمية بقوله: "النافذة اإلسالمية هي جزء من مؤسسة 

املالية التقليدية، واليت قد تكون فرعاً لتلك املؤسسة أو وحدة متخصصة َتبعة هلا، توفر كل من خدمات إدارة 
 .(3)الصناديق )حساابت االستثمار( والتمويل واالستثمار املتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها"

مية أيضاً، حيث إهنا جزء من املؤسسة ويالحظ على هذا التعريف أنه يصدق على الفروع اإلسال 
 .(4)التقليدية، وهي وحدة َتبعة هلا وفرع لتلك املؤسسة

وعرفها الدكتور فهد الشريف بقوله: "ختصيص جزء أو حيز من الفرع الربوي لكي يقدم اخلدمات  
 .(5)املصرفية اإلسالمية إىل جانب ما يقدمه هذا الفرع من اخلدمات التقليدية"

ي تتبعه النافذة اإلسالمية، التعريف صرّح مبقر وجود النافذة اإلسالمية، كما صرح بعمل الفرع الذوهذا  
 ات املصرفية الربوية.وأنه يقدم نوعني خمتلطني من اخلدمات، وهي اخلدمات املصرفية اإلسالمية واخلدم

 أوجه االتفاق بني الفروع اإلسالمية والنوافذ اإلسالمية: 

                                                
 الفروع اإلسالمية، واملسرحي، 6، مصدر سابق، صالفروع اإٍلسالمية التابعة للمصارف الربويةلالطالع على بعض منها ي نظر: الشريف،  (1

 .3، صيف البنوك التقليدية
 .159، مصدر سابق، صمقدمة يف الصريفة اإلسالميةر، ( ابن هنا2
اإلرشادات املتعلقة ابلعناصر الرئيسة يف إجراءات الرقابة اإلشرافية للمؤسسات اليت تقتصر على جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ( 3

م، 2007، ستثمار اإلسالميةالتكافل االجتماعي وصناديق اال/  تقدمي خدمات مالية شرعية، عدا مؤسسات التأمني اإلسالمية
 .35ص

 .159، مصدر سابق، صمقدمة يف الصريفة اإلسالمية( ابن هنار، 4
 .11، مصدر سابق، صالفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربويةالشريف، ( 5
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 :(1)ع اإلسالمية والنوافذ اإلسالمية يف جمموعة من األمور، هييتفق كل من الفرو 
 كل منهما يعمل يف جمال اخلدمات املصرفية اإلسالمية. .1
 كل منهما يتبع املصرف الربوي األم يف الذمة املالية والشخصية القانونية. .2
 إلسالمية.اابلسري وفق أحكام الشريعة  –وعداً  –وملتزم  –قانوانً  –كل منهما ملَزم  .3

 أوجه االختالف بني الفروع اإلسالمية والنوافذ اإلسالمية:
 وخيتلف كل من الفروع والنوافذ يف بعض األمور، أمهها:

إن الفروع اإلسالمية تستقل من حيث مكان الوجود عن الفروع التقليدية التابعة للمصرف الربوي  .1
 .(2)سالمية ال تستقل من حيث مكان الوجوداألم، يف حني أن النوافذ اإل

الفروع اإلسالمية أكثر استقاللية يف نشاطاهتا من النوافذ اإلسالمية، حيث إن األخرية تتبع املصرف  .2
 .(3)الربوي األم مباشرة، بينما األوىل تتبعها بصورة غري مباشرة

ة ذمتها املالية وشخصيتها ومع هذا التباين يف النماذج واألشكال جندها تتحد يف عدم استقاللي
القانونية عن املصرف الربوي األم، فبقيت َتبعة هلا من حيث الذمة والشخصية وامللك، يقول الدكتور حسني 

ومن أهم اخلصائص املميزة لفروع املعامالت اإلسالمية... التبعية للبنوك التقليدية من حيث التكييف شحاتة: "
وامللكية حيث تظهر ضمن إطار اخلريطة التنظيمية للبنك التقليدي، والذي ميتلك كذلك فروعاً تعمل  القانوين

 (.4)وفقاً للطريقة التقليدية"
مالت احملرمة شرعاً؛ لذا حياول وملا كانْت الفروع اإلسالمية ِملوكة للمصارف الربوية اليت تتعامل ابملعا 

ىل ذمتني( السابقة يف ادة من مباحث قاعدة )احلرام ال يتعدى إالباحث أن ينظر يف مدى إمكانية االستف
 .الصفحات القادمة

                                                
 املصدر السابق نفسه والصفحة ذاهتا. ( 1
)اجمللة الدولية للبحوث اإلسالمية  النبوك التقليدية: الدوافع واملتطلباتنوافذ املعامالت اإلسالمية يف معايف فريدة ومفتاح صاحل،  (2

 .268م( ص2014، 3، ع4واإلنسانية املتقدمة، م
 .69، مصدر سابق، صاإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية النوافذالدخيل،  (3
)جملة االقتصاد اإلسالمي، بنك ديب اإلسالمي،  التقليديةالضوابط الشرعية لفروع املعامالت اإلسالمية ابلبنوك ( شحاتة، د. حسني، 4

 .5هـ( ص1422، 240ع
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 غري اإلسالمية: مشروعية أتسيس الفروع اإلسالمية ِبموال املصارف يناملبحث الثا

للمصرف الربوي األم يف الذمة املالية، وهذا يعين أهنا ال متلك  ة تبعٌ اتضح ِما سبق أن الفروع اإلسالمي 
وال خاصة هبا منفصلة عن ذمة املصرف الرئيس؛ ألن الذمة وصف شرعي اعتباري ال ميكن أن رؤوس أم

ًا جديدة ابمسها لالكتتاب العام لتوفري رأس املال م(، كما أن هذه الفروع ال تستطيع أن تطرح أسه1تتبّعض)
س؛ لعدم وجود ش خصية قانونية هلا تسمح الذي حيتاج إليه إلنشائها، بعيداً عن أموال املصرف الربوي املؤسّ 

بذلك، وهلذا فإن هذه الفروع تعمل أبموال املصرف الربوي األم الذي يتعامل ابلراب وغريه من املعامالت احملرمة، 
 ؟ومن هنا ينشأ السؤال عن مدى صحة أتسيس الفروع اإلسالمية بتمويل املصرف الربوي

اإلسالمية أبموال  يف أتسيس الفروع اختلف الفقهاء املعاصرونولإلجابة على هذا السؤال نقول: 
 املصارف الربوية إىل فريقني، مها:

 ، ويستدلون مبا أييت:: يرى عدم جواز أتسيس الفروع اإلسالمية أبموال املصارف الربويةالفريق األول
ن وَن ب بَـْعض  اْلك َتاب  َوَتْكف ر وَن ب  قوله تعاىل:  .1 ْنك ْم إ الَّ م  يـَْفَعل  َذل َك بَـْعض  َفَما َجزَاء  َمْن }أَفـَتـ ْؤم 

نـَْيا َويـَْوَم اْلق َياَمة  يـ َردُّ  ْزٌي يف  احْلََياة  الدُّ ل  َعمَّا تـَْعَمل وَن وَن إ ىَل َأَشدّ  اْلَعَذاب  َوَما اَّللَّ  ب َغاف  خ 
 .(85({ )البقرة:85)

ض الكتاب وتركهم لبعضه اآلخر، وجه الداللة من اآلية الكرمية أن هللا تعاىل قد أنكر على اليهود عملهم ببع
وهو ما يفعله املصرف الربوي الذي يؤسس فروعاً إسالمية جبانب فروعه التقليدية، حيث جيمع بني املعامالت 

 (.2املباحة واملعامالت احملرمة)
 (3)إن أموال املسامهني قد تكون حمرمة، فكيف جنزم بكون رؤوس أمواهلم حالاًل؟ .2

وارد، ولكْن ال عربة ابالحتمال إذا مل يكن انشئاً عن دليل؛ ألنه توّهم،  جياب عنه أبن هذا االحتمال
وأحكام الشرع ت بىن على اليقني أو غلبة الظن، وال تبىن على الشك والوهم واخليال؛ ألن األصل فيما بيد 

 دليل يثبت اإلنسان من مال  أنه حالل، وإن كان هذا املال جمهول احلال؛ ألن اليد عالمة امللك، إال إذا دلّ 

                                                
 ( كما سبق احلديث عنه مفّصالً يف املطلب الثاين من املبحث الثالث من الفصل األول. 1
 .20، مصدر سابق، صالفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية( الشريف، 2
)جملة جامعة األمري عبد القادر  الشرعية يف تكوين رؤوس أموال الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربويةاآللية ابن هنار، د. انيف،  (3

 .217(، ص1، العدد: 30للعلوم اإلسالمية، اجمللد: 
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خالف هذا األصل، يقول تقي الدين ابن تيمية: " وإْن كان جمهول احلال، فاجملهول كاملعدوم، واألصل فيما 
بيد املسلم )وغري املسلم يشرتك فيه( أن يكون ملكاً له، إن ادعى أنه ملكه، فإذا مل أعلم حال ذلك املال الذي 

 (.1بيده بنيت األمر على األصل")
الغزايل فيمن ليس يف ماله أمارة احلرام: "كل من وجد ضيافة عند رجل جمهول مل يكن ويقول اإلمام 

عاصياً إبجابته من غري تفتيش، بل لو رأى... ماالً كثرياً فليس له أن يقول: احلالل عزيٌز، وهذا كثري، فمن أين 
فهو بعينه يستحق  ن يكون ورث ماال أو اكتسبه،أجيتمع هذا من احلالل! بلى هذا الشخص بعينه حيتمل 

إحسان الظن به... وإن كان ال بد له من أكله فليأكل بغري سؤال، إذ السؤال إيذاء وهتك سرت وإحياش، وهو 
(، هذا كله مبين 2حرام بال شك، فإن قلت لعله ال يتأذى فأقول: لعله يتأذى، فأنت تسأل حذراً من لعل!")

 أنه حالل. -عتبارايً أو اكان طبيعياً   –على أن األصل فيما بيد الشخص 
وال يصح املصري إىل خمالفة هذا األصل إال إذا دّل دليل قائم على اليقني أو غلبة الظن يثبت خالفه،  

وحينئذ ي عمل ابلدليل اجلديد، ويبطل العمل ابألصل؛ ألن استصحاب األصل ال يصح يف مقابلة الدليل 
األصل ال يعارض الظَن الغالب، إذا استند الظن إىل اليقيين؛ ألن اليقني مقطوع به، واألصل ظين، كما أن 

(، والسبب املعترب هنا هو العالمة الدالة على حرمة أموال املسامهني، 3سبب معترب شرعاً، كما تقرر عند الفقهاء)
 حلّية املال، كما نقلنا ذلك عن الغزايل وابن تيمية قبل قليل. ، وهوصلاأل األمر علىبقى يوهي مفقودة، ف

تلط مبا عند املصرف من األموال احملرمة الناجتة عن ختوال املسامهني وإْن كانْت حالالً إال أهنا قد إن أم .3
املعامالت الربوية وغريها، فيختلط مال املصرف احلالل مباله احلرام، وال ميكن فصل أموال املسامهني 

 .(4)عن بقية األموال اليت نشأْت عن املعامالت احملرمة، فيصري الكل حراماً 

جياب عن هذا أبن أموال املصرف وإْن اختلط حالهلا حبرامها فإن قدر كل واحد منهما معلوم، وقد  
الذي اختلط ماله احلالل  –سواء أكان حقيقياً أم اعتبارايً  –( أبنه جيوز التعامل مع الشخص 5ذكران سابقاً)

د منهما؛ ألن نفس االختالط ليس من املثلي مباله احلرام املثلي يف حصته احلالل، إذا ع رف قدر كل واح

                                                
 .323، ص29، مصدر سابق، ججمموع الفتاوى( ابن تيمية، 1
 .119، ص2، مصدر سابق، جإحياء علوم الدين( الغزايل، 2
 .329، ص1، مصدر سابق، جاملنثور يف القواعدشي، ( الزرك3
 تقييم ظاهرة حتول البنوك اإلسالمية للمصرفية اإلسالمية دراسة تطبيقية عن جتربة بعض النبوك السعوديةمصطفى، مصطفى إبراهيم،  (4

 .113م( ص2006)رسالة ماجستري للباحث مقدمة إىل اجلامعة األمريكية املفتوحة عام 
 الثالث من املبحث الثاين من الفصل السابق.( يف املطلب 5
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يقوم بعضه مقام بعض،  -غالباً وهو النقود  –أسباب حترمي املال؛ لكون احلرام هنا حكمياً، ولكون املال مثلياً 
فإذا ف صل قدر احلرام من احلالل يطيب قدر احلالل، وهذا الفصل ِمكن فعاًل عن طريق عزل قدر احلرام من 

لضرورة أن يكون القدر املعزول نفس املال احلرام؛ ألن احلرام هنا حكمي، وليس جمموع هذا املال، وليس اب
بعيين، يقول ابن القيم رمحه هللا تعاىل: "إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه أخرج مقدار احلرام، وحّل له 

ت الدرهم وجوهره، وإمنا تعلق الباقي بال كراهة، سواء كان املخرج عني احلرام أو نظريه؛ ألن التحرمي مل يتعلق بذا
 (.1جبهة الكسب فيه، فإذا أخرج نظريه من كل وجه، مل يبق لتحرمي ما عداه معىن، هذا هو الصحيح...")

: يرى جواز أتسيس الفروع اإلسالمية أبموال املصرف الربوي مع االلتزام الكامل ابألسس الشرعية الفريق الثاين
 لصحة معامالهتا، ويستدلون مبا أييت: (2)الالزمة
َن ﴿ إن هللا تعاىل قد أعلن احلرب على املرابني بقوله:  .1 اَي أَيُـَّها الَّذ يَن َآَمن وا اتَـّق وا اَّللََّ َوَذر وا َما بَق َي م 

ن نَي  ت ْم م ْؤم  َن اَّللَّ  وَ   *الرّ اَب إ ْن ك نـْ َْرب  م  ت ْم فـََلك ْم ر ء وس  أَْمَوال ك ْم اَل فَإ ْن ملَْ تـَْفَعل وا فَْأَذن وا حب  َرس ول ه  َوإ ْن تـ بـْ
 .(3)[، والفروع اإلسالمية تعّد من وسائل حماربة الراب279، 278البقرة: ]﴾  َتْظل م وَن َواَل ت ْظَلم ونَ 

قل، وإمنا تكون ابلوسائل جياب عنه أبن حماربة احلرام ال تكون ابألمور احملرمة أو املشتبهة على األ
 ة مثلها.كان ذلك كمن يزيل النجاسة بنجاس  املشروعة، وإال

إن بعض الدول ال تسمح بتأسيس املصارف اإلسالمية، وبعضها تشّدد يف أمرها، حبيث ال ميكن  .2
أتسيس البنوك اإلسالمية فيها إال بصعوبة ابلغة، والفروع اإلسالمية هي البدائل املمكنة يف تلك 

 .(4)البالد، فينبغي أن جيوز ذلك

إلسالمية أو اليت تشدد يف ي ناقش هذا االستدالل أبنه يرد ابلنسبة للدول اليت متنع من أتسيس املصارف ا
 ذلك، وال يعّمم هذا احلكم على مجيع الدول.

                                                
 .257، ص2)بريوت، دار الكتاب العريب، د.ط، د.ت( ج بدائع الفوائد( ابن القيم، مشس الدين حممد بن أيب بكر، 1
 .كما سيأيت تفصيله يف املبحث الثالث من هذا الفصل  (2
)جملة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية،  منظور اقتصادي إسالميالنوافذ اإلسالمية يف البنوك الربوية من خريس، د. جنيب مسري،  (3

 .151م( ص2014، 2، ع14م
، مصدر سابق، تقييم ظاهرة حتول البنوك اإلسالمية للمصرفية اإلسالمية دراسة تطبيقية عن جتربة بعض النبوك السعوديةمصطفى،  (4

 .110ص
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إن الفروع اإلسالمية تعّد خطوة متقدمة يف حتول املصرف الربوي إىل مصرف إسالمي، فينبغي أن  .3
 (.1جيوز ذلك)

الل أبنه أيضًا يرد ابلنسبة للبنوك اليت تؤسس الفروع اإلسالمية كخطوة لتحوهلا إىل ي ناقش هذا االستد
املصرف اإلسالمي مع مرور الوقت، وقد أجاز الفقهاء املعاصرون أتسيس الفروع اإلسالمية هبذا اهلدف، إذا 

هبدف التحول  (، وهذا احلكم خاص بتلك املصارف اليت تؤسس الفروع اإلسالمية2توافرت فيه شروط معنية)
 إىل املصرف اإلسالمي ابلتدريج، وليس عاماً جلميع املصارف الربوية.

: إذا أتملنا يف أدلة الفريقني السابقني جند أن أتسيس الفروع اإلسالمية من قبل املصارف املناقشة والرتجيح
ة واملعامالت املباحة يف الربوية فيه ازدواجية يف املعامالت، حيث إن هذه املصارف تعمل يف املعامالت احملرم

آن واحد، وهذه االزدواجية تشري إىل عدم تطبيق أصحاهبا مجيع أحكام اإلسالم املتعلقة ابلنظام االقتصادي، 
وترتتب عليه آاثر يف اجلانب العملي، مثل عدم االلتزام الكلي أبحكام الشريعة، وعدم التحرج من املعامالت 

 .(3)احملرمة واملشتبه هبا وغريمها
ويف املقابل لو أراد أصحاب املصرف الربوي أن يتجهوا إىل العمل ابلصريفة اإلسالمية فإهنم قد حيتاجون 
إىل التدرج يف ذلك، حَّت ال تنهار منظومتهم املصرفية، وقد ال يسمح قانون البلد ابلتحول إىل الصريفة اإلسالمية 

إلسالمية من املصارف الربوية جائزًا أبسسها أن يكون أتسيس الفروع ا ينبغيكلياً، ويف مثل هذه احلاالت 
 .(4)الشرعية الالزمة

حرمة أو جوازاً  –ومن هنا يرى الباحث أنه ال ميكن إطالق حكم واحد على قضية أتسيس الفروع  
وإمنا ي نظر إىل كل حالة بعينها، والظروف احمليطة هبا، فإذا كان قانون البلد يسمح بتأسيس املصرف  –

اإلسالمي، وال يريد املصرف الربوي أن يتحول إىل مصرف إسالمي ابلتدرج، فإنه ال جيوز أتسيس الفروع 
م غالباً، حيث لو أرادوا تطبيق اإلسالمية من قبل مثل هذا املصرف؛ ألن قصده مجع أموال الناس ابسم اإلسال

 . (5)النظام اإلسالمي االقتصادي فإن اجملال مفتوح أمامهم

                                                
 .19، مصدر سابق، صبويةالفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الر ( الشريف، 1
)حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف  الفروع اإلسالمية يف البنوك التقليدية: ضوابط التأسيس وعوامل النجاح( السرحي، د. لطفي حممد، 2

 .5م( ص2010اإلسالمية اليمنية: الواقع وآفاق املستقبل، مارس 
 .113، مصدر سابق، صاإلسالميةتقييم ظاهرة حتول النبوك التقليدية للمصرفية مصطفى، ( 3
 .21، مصدر سابق، صالفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربويةالشريف، ( 4
 .152، مصدر سابق، صالنوافذ اإلسالمية يف البنوك الربويةخريس، ( 5
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وإذا كان قانون البلد ال يسمح بتأسيس املصرف اإلسالمي أو يضع شروطًا تعجيزية يف ذلك أو يريد 
من قبل املصارف  املصرف الربوي التحول إىل املصرف اإلسالمي تدرجييًا فإنه جيوز أتسيس الفروع اإلسالمية

 .(1)الربوية يف مثل هذه احلاالت
ية يف احلاالت اليت جيوز ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف ميّول املصرف الربوي فروعه اإلسالم

 فيها أتسيس الفروع اإلسالمية من قبله؟
َتبع له فإنه سالمي إإن املصرف الربوي حني يتّجه إىل أتسيس فرع للجواب على هذا السؤال نقول: 

 ميّوله أبمواله، وهنا ال خيلو األمر من ثالث حاالت:
( ألموال املسامهني، ويف هذه احلالة يصّح التمويل 2: أن ميّول الفروَع اإلسالمية من القيمة االمسية)احلالة األوىل

 ( أهنا حالل، ما مل يثبت خالفه.3شرعاً، حيث إن األصل يف أموال املسامهني)
( ألموال املسامهني، وهي 4: أن ميّول املصرف الربوي األم الفروع اإلسالمية من القيمة السوقيَّة)ةاحلالة الثاني

حمل نظر كبري وأتمل طويل، ويرى الدكتور انيف بن هنار أن "أخذ رأس مال الفرع من القيمة السوقية الزائدة 
املعامالت احملرمة، وَتلياً ال يصّح متويل الفروع (؛ ألهنا انجتة عن 5عن القيمة االمسية للسهم غري جائز شرعاً")

 اإلسالمية إال ابلقيمة االمسية ألموال  املسامهني دون القيمة السوقّية.
 تنحصر يف رؤوس وما قاله الدكتور انيف حمل نظر، حيث إن مصادر األموال يف البنك الربوي ال 

 هي كاآليت:و وعاء املايل للمصرف، أموال املسامهني فقط، بل هناك مصادر أخرى جائزة تنعش ال
ودائع املودعني لدى املصرف الربوي، وهي أنواع: ودائع احلساابت اجلارية، وودائع حساابت التوفري،  -أوال  

كما هو احلال يف ودائع   -على أهنا قرض، سواء أكان ابلفائدة  -قانوانً  –والودائع ألجل، وهي كلها تكيَّف 
أم كان ذلك القرض  -جل، وودائع احلساابت اجلارية يف بعض املصارف الربوية حساابت التوفري والودائع أل

بدون فائدة، كما هو األصل يف ودائع احلساابت اجلارية، يقول الشيخ علي السالوس: "إن ودائع البنوك تعترب 

                                                
 .5، مصدر سابق، صالفروع اإلسالمية يف البنوك التقلدية: ضوابط التأسيس وعوامل النجاحالسرحي، ( 1
سب على أساسها جمموع رأس مال أي شركة، وهي قيمة اثبتة ال ( ا2 لقيمة االمسية هي القيمة اليت متت املوافقة عليها من اجلهة املختصة، وحي 

، 1)الرايض، دار ابن اجلوزي، ط األسهم حكمها وآاثرهاتتغري، ويتساوى فيها مجيع املسامهني، ي نظر، السلطان، أ. د. صاحل حممد، 
 .12هـ( ص1427ص

 ( ولتحديد نوعية هذه األموال ميكن االستفادة من قسمي املال احلرام أبنواعهما املذكوَرين يف الفصل السابق.3
جلهة املصدرة وقوة ( القيمة السوقية هي قيمة األسهم يف سوق األوراق املالية، وهي متغرية حسب قوة العرض والطلب وأحوال السوق ومسعة ا4

 .12، مصدر سابق، صاألسهم حكمها وآاثرهامركزها املايل وسالمتها، ي نظر: السلطان، 
 .212ص مصدر سابق، ،اآللية الشرعية يف تكوين رؤوس أموال الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية( ابن هنار، د. انيف، 5
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أبهنا قرضًا يف نظر الشرع والقانون، واالتفاق هنا بني الشرع والقانون من حيث احلكم على الودائع 
 (.1قرض...")

بوية، فال جيوز التعامل هبا وميكن أن ي عرتض عليه أبن هذه الودائع قب لها املصرف على أساس الفائدة الر 
 واالستفادة منها؛ وَتلياً ال يصح متويل الفروع اإلسالمية هبا.

ويل ابلقيمة االمسية جياب عنه أبن املعاملة احملرمة ال حتّرم أصول الودائع، ولو كانْت كذلك ملا جاز التم
ألموال املسامهني بعد مزاولة املصرف معامالته الربوية هبا؛ ألهنا صارْت حمرمة عندئذ، وليس األمر كذلك، بل 
األموال األصلية اليت قدمها املسامهون إلنشاء املصرف تبقى حالاًل، وإْن اختلطْت فيما بعد ابلفوائد الربوية 

 (.2ها، كما ذكران سابقاً)احملرمة؛ ألن احلرام ال يسري إلي
وعلى هذا يصح االستفادة من أموال املودعني، حيث إن املصرف أخذها من أصحاهبا على أساس  

نفسه يف معرض الرد على  الدكتور انيفالقرض، وجيوز التصرف يف أموال القرض؛ ألهنا مضمونة، وقد قال 
ابحلرام: "والذي قّرره العلماء أن اختالط املال الذين يتومهون أن أموال املسامهني غدْت حرامًا الختالطها 

 (.3احلالل ابملال احلرام ال يصرّي اجلميع حمّرماً")
إيرادات املصرف من خدماته املصرفية اجلائزة؛ كتحويل املبالغ، وتبادل العمالت األجنبية، وحفظ  -اثنيا  

الدفع، وأتجري اخلزائن، وخدمات املستندات واألوراق التجارية، وخدمات التوكيل ابلتعاقد والتحصيل و 
(، وهي حالل، وإْن اختلطت هذه األموال إبيرادات املصرف الناجتة 4الدراسات واالستشارات املالية وغريها)

 عن معامالته احملرمة فيما بعد.
ساهم حبصصها يف وعلى هذا فحني ترتفع القيمة السوقية ألسهم املصرف، فإن كل هذه األموال ت 

مة االمسية حراماً دائماً، بل الزايدة وَتلياً فليس ابلضرورة أن تكون القيمة السوقية الزائدة عن القيتلك الزايدة، 
 .احلرام حرامالناجتة عن األموال احلالل حالل، والزايدة الناجتة عن األموال 

ويلها من مواله، فيمكنه متومن هنا يرى الباحث أن املصرف الربوي إذا أراد إنشاء الفروع اإلسالمية أب 
 ثبت خالفه. القيمة االمسية ألموال املسامهني، حيث إهنا أموال حالل من حيث األصل إال إذا

                                                
 .166، ص1هـ( ج1418)الدوحة، دار الثقافة، د.ط،  ي والقضااي الفقهية املعاصرةاالقتصاد اإلسالم( السالوس، أ. د. علي أمحد، 1
 ( يف املطلب الثالث من املبحث الثاين من الفصل الثاين.2
 .215، مصدر سابق، صاآللية الشرعية( ابن هنار، 3
)الرايض، دار امليمان للنشر  الشرعية الودائع املصرفية وقواعد توزيع الربح عليها ضمن دراسات املعايري( عيسى، د. موسى آدم، 4

 فما بعدها. 2750، ص3هـ( ج1437والتوزيع، د.ط، 
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هم فيجب عليه النظر يف تلك أما إذا أراد املصرف الربوي متويل فروعه اإلسالمية ابلقيمة السوقية لألس
ألدلة الشرعية اليت أتمر املسلم انا أتيت القيمة، فما زاد منها على اإليرادات احلالل فال جيوز التمويل هبا، وه

 ابلكسب احلالل واألكل من املال الطيب، وتنهاه عن احلرام والتعامل به.
أما الزايدة الناجتة يف القيمة السوقية لألسهم يف إطار اإليرادات احلالل فيجوز متويل الفروع اإلسالمية  

ن اإلمام حممد بن احلسن: "غصب )رجل( عشرة داننري، هبا، حيث إهنا حالل، جاء يف الفتاوى التاَترخانية ع
(؛ ألن مقدار احلالل يف ذلك املال كان 1فألقى فيها ديناراً، مث أعطى منه رجاًل ديناراً، جاز، مث آخر، ال")

ديناراً واحداً، فجاز إعطاؤه، أما الدينار اآلخر فلم يكن حالاًل، حيث استنفد قدر احلالل بعد منح الدينار 
 د.الواح

: متويل الفروع اإلسالمية ابألماانت املوَدعة لدى املصرف الربوي من ق بل العمالء ألغراضهم احلالة الثالثة
املختلفة، كاملبالغ اليت يودعها فاتح االعتماد يف املصرف لدفع فاتورته إىل اجلهة اخلاصة يف اخلارج، والرهن 

 (.2البنك ألغراض خمتلفة غري القرض) احليازي وغريها من األموال اليت يدفعها العمالء إىل
فال جيوز للمصرف الربوي متويل الفروع هبذه األماانت دون صرفها يف الوجوه اليت بّينها العميل، وإذا  

فإن املصرف يعّد متعدايً يف األمانة، والتعدي يف األمانة يف حكم  –بدون إذن صاحبها  –تصرف فيها فعاًل 
 (.4مجيع األحكام املتعلقة ابلغصب) (، وَتلياً ير د عليه3الغصب)
يْت على حاهلا دون تغري، فإذا كانْت هذه األماانت عبارة عن أعيان كالسيارة والدار واألرض، وقد بق 

وز ألحد أن يشرتيها منه، إذا علم وأراد املصرف بيعها للسيولة املالية اليت ميّول هبا الفروع اإلسالمية، فال جي
انة، فإْن أمضاه صحَّ وإْن عها فعاًل، فإن هذا البيع موقوف على إجازة صاحب األمحبقيقة األمانة، وإذا اب

 فسخه انفسخ.
وإذا تغريْت أعيان األمانة بفعل املصرف، كأن كانْت األمانة عبارة عن منتجات حيوانية، وذحبها  

لك البنك هبذا التصرف لضمان حق صاحب األمانة،  ولكنه ملك خبيث؛ املصرف مث ابعها، فإهنا تدخل يف م 

                                                
 .509، ص16، مصدر سابق، جالفتاوى التااترخانية( اهلندي، 1
)اإلسكندرية، دار الفكر  االئتمان العقاري بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي دراسة مقارنة( عبد الدائم، د. حسين حممود، 2

)دمشق،  اختالط احلالل ابحلرام يف تعامالت املصارف اإلسالمية، والشيخ، د. غسان حممد، 235م(، ص2007، 1اجلامعي، ط
 .142و 135هـ( ص1435، 1دار القلم، ط

 .53، ص5، مصدر سابق، جتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق( الزيلعي، 3
 املبحث األول واملطلب األول والثاين من املبحث الثاين من الفصل السابق.( كما سبق احلديث عنها ابلتفصيل يف املطلب الثاين من 4
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لذا جيب عليه التصدق بثمنها، كما جيب عليه أن يرّد قيمتها إىل صاحب األمانة، وإذا حصل هناك ربح من 
 خالل هذا البيع، جيب التصدق به.

مية هبا، فال جيوز له ذلك، أما إذا كانْت األماانت عبارة عن نقود، وأراد املصرف متويل الفروع اإلسال 
و موَّل هبا الفروع فعاًل، لهذه األماانت على الوجه الذي بّينه العميل، ولكن  يصرفأن  بل جيب على املصرف

السلع اليت اشرتاها  التصرف يف واشرتْت هبا شيئاً، أو دخلْت هبا يف عقود، فإن املعاملة صحيحة، ولكن ال جيوز
 ، كما ال جتوز االستفادة هبا.هبذه األموال قبل أداء الضمان إىل أصحاهبا

ة أخرى قبل أداء الضمان إذا ابعْت الفروع اإلسالمية هذه السلع اليت اشرتاها أبموال األماانت مر و 
ذا كانت الفروع تعاملْت إإىل أصحاهبا، وحصل هلا ربح عن طريقها، فيجب التصدق به إىل الفقراء، هذا كله 

 هبذه النقود مباشرة، أي اشرتْت هبا ونقد الثمن منها.
ملعاملة صحيحة، ولكن ال اأما إذا تعاملْت الفروع اإلسالمية على الذمة، مث دفعْت الثمن منها، فإن  
مان إىل أصحاهبا، وربح يف هذا ، وإذا ابعها مرة أخرى قبل أداء الضهبااالستفادة التصرف يف السلع و جيوز هلا 

ني الفروع وأصحاب بحصلْت املصاحلة البيع، فإن الربح ال يطيب له، وجيب عليه التصدق به، ولكن لو 
وإال  ،نسبة املتفق عليها بينهماألماانت على تقسيم الربح بينهما ابلرتاضي، فتجوز مشاركتهما يف الربح على ال

 جيب التصدق ابلربح.
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 الشرعية الالزمة لعمل الفروع اإلسالمية األسس: الثالثاملبحث 

ة لتمويل الفروع اإلسالمية أبموال املصرف الربوي، سبق احلديث عن الطرق املشروعة وغري املشروع 
ومبا أن هذه الفروع تتبع املصرف الربوي يف الذمة املالية والشخصية القانونية فال بد أن حتصَّن مبجموعة من 

الشرعية اليت تعصمها عن الوقوع يف املنهيات الشرعية يف معامالهتا؛ لتكون أعماهلا وأنشطتها موافقة سس األ
 (:1أييت) مافي األسسالشريعة اإلسالمية، وميكن أن جنمل تلك  حكامأل

 ما سبق احلديث عنها.: االلتزام الكامل ابلطرق املشروعة لتمويل الفروع اإلسالمية، كاألول األساس
نتهم وخرباهتم يف جمال الصريفة : وجود هيئة رقابة شرعية تتكون من العلماء املوثوق بعلمهم ودايالثاين األساس

م الشرعية، وجيب أن تكون سالمية؛ ملراقبة أنشطة هذه الفروع، والتثبت من صحة سريها على أساس األحكااإل
لزم وجود جلنة تدقيق شرعي هذه اهليئة حرة، حبيث ال ختضع ألي ضغوط تعرقل وظائفها الشرعية بنزاهة، كما ي

 داخلي تطّبق األحكام الشرعية يف معامالهتا.
 جيب االلتزام هبا يف عمليات لعاملني يف هذه الفروع األحكام الشرعية األساسية اليت: تعليم االثالث األساس

 الصريفة اإلسالمية، حَّت ال خيالفوها دون علم.
ع احملرمات الشرعية، وعدم ملصرف األم يف أي نوع من أنوا ا: عدم مشاركة الفروع اإلسالمية الرابع األساس

صرفية هلذه الفروع؛ كي تكون ب االلتزام هبا يف مجيع املعامالت املإعانتها له يف ذلك، وهي قاعدة مطردة جي
 صحيحة يف نظر الشارع احلكيم.

حلسابية، والنُّظم اآللية، : الفصل بني عمليات املصرف األم والفروع اإلسالمية يف الطرق ااخلامس األساس
ال ميكن القول بصحتها  وَتلياً  واملعامالت واألنشطة، والعروض الرتوجيية، حَّت ال ختتلط بعضها مع بعض،

 وحليتها وفق األحكام الشرعية.
عاة الكاملة ألحكام الشريعة : تشغيل األموال يف إطار اخلدمات املصرفية اإلسالمية مع املرااألساس السادس

 وتوزيع األرابح وغريها. واستثمارهايف قبول األموال 
                                                

، 2، مصدر سابق، ججملة جممع الفقه اإلسالمي( جملمع الفقه اإلسالمي بشأن التعامل املصريف ابلفوائد، 10/2) 10ي نظر: القرار رقم ( 1
، 67-64، مصدر سابق، صاملعايري الشرعية( للمعايري الشرعية بشأن حتول النبك التقليدي إىل مصرف إسالمي، 6، واملعيار رقم )636ص

اة لالقتصاد قرارات وتوصيات ندوات الربكبشأن تعفيل آليات الرقابة على العمل املصريف،  ( لندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي1/19والقرار رقم )
الفروع اإلسالمية والسرحي، د. لطف حممد،  ، و329-327هـ( ص1422، 6)األمانة العامة للهيئة الشرعية جملموعة دلة الربكة، ط اإلسالمي

 م(2010مارس عام  22-20)حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية اليمنية املنعقد يف  يف البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاح
ضوابط تقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية يف البنوك التقليدية؛ جتربة البنك األهلي التجاري واملرطان، د. سعيد بن سعد، ، 11-10ص

 .31-29ص)حبث منشور يف كتاب املنتدى األول ملنتدى االقتصاد اإلسالمي(  السعودي
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 اخلامتة
ل هذا البحث، وحياول توفيقه إىل ما رام إليه من خالإىل هنا وصل الباحث بفضل هللا تعاىل وحمض 

، والتوصيات اليت يراها مناسبة أن يلّخص فيما أييت أهم النتائج اليت توصل إليها من خالل مسريته الطويلة معه
 هبذا الصدد.

 أهم النتائج:
طريق من الطرق احملرَّمة، اًل  بإن معىن قاعدة "احلرام ال يتعدى إىل ذمتني": أن املسلم إذا اكتسَب ما -أوال  

اب معيَّنة، فإن إمث الكسب ودخَل يف ذمته حال كونه حمرَّمًا عليه، مث انتقلت ملكيَّته إىل شخص آخر ألسب
ب األول، ما دام أن الثاين حصَل احلرام ال ينتقل إىل ذمَّة هذا الشخص األخري، بل ختتّص احلرمة وإَثها ابملكت س 

حلرام إذا اشرتك يف اكم خمصوص حباالت وبشروط، كما أنه ال يقصد هبا أن عليه بطريق مشروع، وهذا احل
ك يف اكتساب احلرام يف اكتسابه شخصان أو أكثر فإن اإلمث ال يقع إال على أحدمها، بل يشرتك كل من اشرت 

 ، وينتقل احلرام إليهم مجيعاً.اإلمث

ذهب احلنفي، وال متّت بصلة " من مفردات امليرى بعض الفقهاء أن قاعدة "احلرام ال يتعدى إىل ذمتني -ا  اثني
هبهم غري صحيحة، وكال لغريه من املذاهب، يف حني يرى بعض فقهاء احلنفية أن نسبة هذه القاعدة إىل مذ

ملذاهب الفقهية على اختالف احلكمني غري دقيق، بل احلقيقة أن تطبيقات هذه القاعدة موجودة يف فروع مجيع ا
 مدارسها ومناهجها.

ا يف البعض اآلخر، وتفصيلها اتفق الفقهاء على القول مبضمون هذه القاعدة يف بعض احلاالت، واختلفو  -ا  ثاثل
 ما أييت:في

 هاء، وهي: احلرام العيين أبنواعه األربعة يتعدى فيها احلرام إىل ذمتني ابتفاق الفق -
ل إىل الذمة الثانية ابملعاوضات االنتقا، كاخلمر واخلنزير وامليتة وغريها، سواء أحصل لذاتهما كان حراماً  .1

 أم ابلتربعات أم بغريمها من التصرفات، وإْن رضي به ابذل املال.
 يرَض به مالكه األصلي. ما كان حراماً لكسبه كالسرقة والغصب واخليانة يف األمانة وغريها، إْن مل .2
حليوان املذكى مع احليواانت ابهام ما كان حراماً الستبهام أعيان احلالل مع أعيان احلرام الذاتية كاست  .3

 غري املذكية.
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استبهام الشاة املسروقة مع ما كان حرامًا الستبهام أعيان احلالل القيمية مع أعيان احلرام القيمية ك .4
 اليت اشرتاها السارق مباله احلالل، فيجب التصاحل. الشياه

 :ا شرطان، مهاوتنتقل احلرمة يف هذه األنواع إىل الذمة الثانية إذا توافر فيه
 أن يعلم اآلخذ بكون املال حراماً على حائزه ابليقني أو بغلبة الظن. .1
 أن يبقى املال قائماً بعينه، حبيث مل حيدث فيه أي تغرّي ي عتّد به شرعاً. .2

ألنواع بشروطها، سواء افال جيوز ألحد أن يتعامل مع حائز املال احلرام يف عني هذا املال يف هذه 
 .لو راثة أم ابملعاوضة أم ابهلبة أم بغريها من أنواع التصرفاتأكان التعامل اب

، حبيث ميكن الفصل، فإنه جيري إذا اختلطْت أعيان احلرام لغريه مع احلالل مع متيز كل منهما يف نفسه -رابعا  
ن ل فهو له حالل، إذا كاعلى كلّ  من املال احلالل واحلرام حكمه اخلاص به، فمن أعطاه املالك من احلال

م إىل ذمتني ابلشرطني السابقني، سبب العطاء واألخذ مشروعاً، ومن أعطاه من احلرام فهو حرام، وينتقل فيه احلرا
 ومها العلم ابحلرمة وعدم التغري.

د احلالل واحلرام يف ماله وإْن مل يعلم اآلخذ أن ما أيخذه من حالل ماله أم من حرامه، مع علمه بوجو 
 غالب ماله حالاًل جيوز التعامل معه وإال ال جيوز. فالعربة للغلبة، فإذا كان

غلبة الظن، فإْن غلب على وإْن مل ميكن معرفة قدر احلالل واحلرام ابلضبط فإن من يتعامل معه يعمل ب
لى ظنه أبن احلرام يف أمواله هو عظنه املستند إىل القرائن أبّن أكثر أمواله حالٌل جيوز التعامل معه، وإن غلب 

 جيوز التعامل معه. األكثر ال
نواعه األربعة، ويرى الباحث أن اختلف الفقهاء يف انتقال احلرام إىل ذمتني يف املال احلرام احلكمي أب -خامسا  

ما حتت منطوق قاعدة احلرام ال يتعدى الراجح يف احلرام العيين املتغري والسلعة املشرتاة ابلنقود احملرمة عدم دخوهل
هذا املال مع علمه حبرمته على  التصدق، وينتقل احلرام فيهما إىل ذمة من يتعامل مع إىل ذمتني؛ ألهنما واجَبا

 حائزه.
در احلالل إذا علم املتعامل قأما احلرام املثلي املختلط مع احلرام املثلي فيجوز التعامل مع حائزه يف 

ام إىل ذمتني، فيدخل حتت منطوق قدره، وإال جاز مع الكراهة، واملال املقبوض ابلعقد الفاسد ال ينتقل فيه احلر 
 قاعدة احلرام ال يتعدى إىل ذمتني.

ال يصح التمسك حبديث "هو هلا صدقة ولنا هدية" للقول أبن احلرام ال ينتقل إىل ذمتني يف املال  -سادسا  
ه؛ الصدقة زالْت عن اللحم الذي تصدّ ق به على بريرة رضي هللا عنها بوصوله إىل حملاحلرام؛ ألن علة حرمة 
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فصارْت الصدقة بعد وصوهلا إليها ماالً حالالً طيباً؛ ألن احلرام فيها حكمي،  ألهنا كانْت فقرية تستحق الصدقة،
زال بزوال علته، ومن هنا أكل النيب صلى هللا عليه وسلم من هذا اللحم بصفة اهلدية، خبالف املال احلرام حلق 

ي حق الغري أو عدم الغري أو لكسبه بطرق حمرمة شرعاً؛ ألن احلرام ال يزول منه ما مل تزل علة احلرمة، وه
مشروعية طريقة الكسب، وهذه العلة ال تزول مبجرد وصول املال احلرام إىل شخص آخر عن طريق املعاوضات 
والتربعات وغريها من أنواع املعامالت، فال يصح القول بعدم انتقال احلرام إىل ذمتني اعتماداً على هذا احلديث، 

ت العنكبوت، فال يصّح االعتماد على شيء منها يف حتليل وهناك شبهات أخرى غريها، كلها أوهن من بي
 احلرام يف الذمة الثانية.

اهتا وفقًا ألحكام الشريعة إن الفروع اإلسالمية "وحدات َتبعة قانواًن ملصرف ربوي، وتدير عملي  - سابعا  
رف األم، كما أن هذه الفروع اإلسالمية"، وهذا يعين أهنا ال متلك رؤوس أموال خاصة هبا منفصلة عن ذمة املص

حيتاج إليه إلنشائها، بعيداً  املال الذي ال تستطيع أن تطرح أسهمًا جديدة ابمسها لالكتتاب العام لتوفري رأس
س؛ لعدم وجود شخصية قانونية هلا، وهلذا فإن ه ذه الفروع تعمل أبموال عن أموال املصرف الربوي املؤسّ 

لسؤال عن صحة أتسيس الفروع املصرف الربوي األم الذي يتعامل ابلراب وغريه من املعامالت احملرمة، فينشأ ا
 ف الربوي، هل يصح أم ال؟اإلسالمية بتمويل املصر 

ا أبمواله، وهنا ال خيلو جياب عنه أبن املصرف الربوي حني يريد أتسيس الفروع اإلسالمية فإنه ميّوهل
 األمر من ثالث حاالت:

مهني، فيصح التمويل، حيث إن األصل : أن متوَّل الفروع اإلسالمية من القيمة االمسية ألموال املسااحلالة األوىل
 سامهني أهنا حالل، ما مل يثبت خالفه بدليل معترب شرعاً.يف أموال امل

سامهني، فال بّد أن ننظر فيما وراء هذه : أن متوَّل الفروع اإلسالمية من القيمة السوقيَّة ألموال املاحلالة الثانية
ربوية وغريها، ال جيوز رمة، كاملعامالت الالزايدة الناجتة يف القيمة االمسية، فاحلصة الزائدة بناء على اإليرادات احمل

املباحة، كإيرادات اخلدمات املباحة،  متويل الفروع هبا، ولكن احلصة الزائدة يف القيمة السوقية بناء على اإليرادات
 جيوز التمويل هبا؛ ألهنا أموال حالل.

ء ألغراضهم بوي من ق بل العمال: متويل الفروع اإلسالمية ابألماانت املوَدعة لدى املصرف الر احلالة الثالثة
جلهة اخلاصة يف اخلارج، فال جيوز املختلفة، كاملبالغ اليت يودعها فاتح االعتماد يف املصرف لدفع فاتورته إىل ا

لعميل، وإذا تصرف فيها فعاًل اللمصرف الربوي متويل الفروع هبذه األماانت دون صرفها يف الوجوه اليت بّينها 
 فال خيلو أمر تلك األماانت عن صورتني:
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لى حاهلا دون تغري، وأراد : أن تكون هذه األماانت عبارة عن أعيان كالسيارة، وقد بقيْت عالصورة األوىل
ألحد أن يشرتيها منه، إذا علم  املصرف بيعها للسيولة اليت ميّول هبا الفروع، فال جيوز هلا ذلك، كما ال جيوز

 انة.ى إجازة صاحب األمحبقيقة األمانة، وإذا ابعها فعاًل، فإن هذا البيع موقوف عل
لك البنك مع ض  مان حق صاحبها، وإذا تغريْت أعيان األماانت بفعل املصرف، فإهنا تدخل يف م 

احب األمانة، وإذا حصل ص، كما جيب عليه أن يرّد قيمتها إىل هباولكنه ملك خبيث؛ لذا جيب عليه التصدق 
 هناك ربح من خالل هذا البيع جيب التصدق به.

ع اإلسالمية هبا، فال جيوز له : أن تكون األماانت عبارة عن نقود، وأراد املصرف متويل الفرو نيةالصورة الثا
ا يف عقود، فإن املعاملة صحيحة ذلك أيضاً، ولكن لو موَّل هبا الفروع فعاًل، واشرتْت هبا شيئاً، أو دخلْت هب

 ال قبل أداء الضمان إىل أصحاهبا.هبذه األمو  مع الكراهة، غري أنه ال جيوز هلا االستفادة من السلع اليت اشرتاها
ة أخرى قبل أداء الضمان وإذا ابعْت الفروع اإلسالمية هذه السلع اليت اشرتاها أبموال األماانت مر 

ذا كانت الفروع تعاملْت إإىل أصحاهبا، وحصل هلا ربح عن طريقها، فيجب التصدق به إىل الفقراء، هذا كله 
 شارْت إليها عند العقد مث نقد الثمن منها.هبذه النقود مباشرة، أي أ

ت، فإن املعاملة الصحيحة، أما إذا تعاملْت الفروع اإلسالمية على الذمة، مث دفعْت الثمن من األماان 
 أصحاهبا، وربح يف هذا البيع، ولكن ال جيوز هلا االستفادة ابلسلع، وإذا ابعها مرة أخرى قبل أداء الضمان إىل

روع وأصحاب األماانت على له، وجيب عليه التصدق به، إال إذا حصلْت املصاحلة بني الف فإن الربح ال يطيب
 ليها بينهم.عتقسيم الربح بينهما ابلرتاضي، فتجوز مشاركتهما يف الربح على النسبة املتفقة 

مع وجود هيئة  لفروع اإلسالمية،اجيب على الفروع اإلسالمية االلتزام الكامل ابلطرق املشروعية لتمويل  -اثمنا  
مي، ووجود جلنة تدقيق داخلي رقابة شرعية حرة من العلماء املوثوق بعلمهم وخرباهتم يف جمال االقتصاد اإلسال

كام الشرعية املتعلقة أبعماهلم، تطبق األحكام الشرعية على معامالت الفروع، وتعليم العاملني هبا على أهم األح
عليها، والفصل بني عمليات  نوع من احملرمات الشرعية، وعدم إعانتهوعدم مشاركة الفروع للمصرف األم يف أي 

 وع اإلسالمية.املصرف األم والفروع اإلسالمية يف مجيع األمور اليت تؤثر يف حلية أموال الفر 

 أهم التوصيات:
هبا العلماء أن هذه القاعدة من مفردات الفقه احلنفي، وال يقول بعض إن الذي اشتهر على ألسنة  -أوال  

تعمل مبنطوق  األخرى ومبقتضاها غري احلنفية، وقد رأينا أن هذه الشهرة غري صحيحة، وأن املذاهب الفقهية
مبفهوم هذه القاعدة يف  –كغريهم   –هذه القاعدة يف كثري من فروعهم الفقهية، كما أن فقهاء احلنفية يعلمون 
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لنوع حتتاج إىل حبث ومتحيص وغربلة وتنقيح أخرى من هذا ا فقيهة وأصولية كثري من الفروع، وهناك قواعد
مثل قاعدة "خرب الواحد فيما يعم به البلوى ال  كهذه القاعدة،  ملعرفة النسبة الصحيحة إىل أصحاهبا وأدلتها،

فريجو الباحث  ي عمل به"، وختصيص عام القرآن الكرمي خبرب الواحد ال جيوز"، و"تبدل امللك كتبدل العني"،
ثني ذوي املقدرة الفقهية واألصولية أن يقوموا هبذه املهمة، ال سيما القواعد الفقهية اليت من العلماء والباح

 ترتتب عليها آاثر خطرية يف أحكام الفروع الفقهية، حَّت يتميز الصحيح من السقيم والصاحل من الطاحل. 
ئل املال احلرام بدقة وعمق ساتبني للباحث من خالل رحلته مع هذا البحث أن فقهاءان القدماء حبثوا م -اثنيا  

لرتاث املختلفة، وحتتاج إىل مجع يف كتاابهتم التفسريية واحلديثية والفقهية واألخالقية، وهي متناثرة يف كتب ا
ابعاً، وإذا أتيح هلا ذلك فإهنا ر وإحاطة أواًل، ودراسة وحتقيق اثنياً، وأتصيل وتفصيل اثلثاً، وِمارسة وتطبيق 

 حاجة التطور املستمر يف عاملنا لقضااي الفقهية املعاصرة املتعلقة ابملال احلرام، وتليبتشارك يف حل كثري من ا
 املعاصر املعقَّد يف هذا الباب.

كتنفها خالف ملال احلرام يابالقضااي املتعلقة  بعضمن خالل مسرية الباحث مع هذا البحث ظهر له أن  -اثلثا  
ي، مع أمهيتها الكبرية وحاجة ط اخلالف فيها مع أدلتها كما ينبغ، ومل يتم تنقيحها وحتريرها وضببني الفقهاء

 ا. األمة املاسة إليها، كما هو واضح يف مسائل الغصب واخللط والعقد الفاسد وغريه
يئات الشرعية، واملؤسسات فريجو الباحث من القائمني على اجملامع الفقهية، والكليات اإلسالمية، واهل

ين، وك تاهبا املخلصني أن يولوا ستشارية وعلماء األمة، وفقهائها، وابحثيها اجملدّ  واال التمويليةاالقتصادية 
الناس بشروطها  ومدى التزام اهتمامهم هبذه القضااي وغريها من القضااي االقتصادية اخلطرية، من حيث صحتها،

ل احلرام إال ملصاحل راجحة ملااوضوابطها اليت ذكرها العلماء فيها، وال حييلوهم إىل احلَيل واملخارج يف ابب 
 .تقتضي ذلك

 وفّقنا هللا تعاىل مجيعاً للقيام بذلك أواًل، مث العمل هبا اثنياً.
تعاىل وحده، ال  وها هو البحث وصل إىل حمطته األخرية، فما كان فيه من صواب وخري فمن هللا 

فر ربَّه الرحيم من كل ويستغ شريك له، وما كان فيه من خطأ وزلة فمن تقصري الباحث وتسويل الشيطان له،
حبه وأمته وسلَّم وعلى آله وص ذلك، وصلى هللا تعاىل وسلَّم على النيب اهلامشي القرشي العريب العاملي حممد،

 تسليماً كثرياً، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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