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 حماضرات يف مقاصد التشريع املايل

 
 احملاضر األوىل  

 موقف اإلسالم من املال
 أو مقاصد الشريعة املتعلقة بقيمة املال ومنزلته

 .للمال يف الشريعة مكانة هامة يف حياة الفرد واجلماعة، وله أتثريه الكبري يف الدنيا واآلخرة
خمالفة لتعاليم املسيحية واليهودية، إذ اعتربت املال وقد نظرت الشريعة إىل املال نظرة أخرى 

وسيلة هامة لتحقيق مقاصد شرعية دنيوية وأخروية فردية واجتماعية فاليستطيع املرء أن  
 حيافظ على حياته املادية إال ابملال. 

عصب -وهلذا اعترب القرآن املال)قياماً( أو قوامًا حلياة الناس أي أنه كما يقولون يف عصران
 [. 5]النساء:﴾والتوتوا السفهاء أموالكم اليت جعل هللا لكم قياما  ﴿قال تعاىل: -ياةاحل

وجعل -وتتلخص مقاصد الشريعة املتعلقة بقيمة املال يف النقاط التالية: ملكية هللا للمال
والتحذير -وإجياب احملافظة على املال–و املال عون على طاعة هللا -وسيلة ال غاية املال

 ملال والطغيان بسببه. اب من االفتتان
 ملكية هللا للمال: -1

إن مايروج من األموال يف أيدي الناس يعود يف أصل ملكيته هلل سبحانه وتعاىل واخللق 
وآتوهم من مال هللا الذي  ﴿منزلون فيه منزلة الوكالء والنواب، حيث قال هللا تعاىل:

 [. 33]النور:﴾آاتكم
أصل هذه امللكية يرجع إىل أن هللا هو خالق املال ومنشئه، وميسر ألسباب اكتسابه، ومن 
مث فهو الذي موهلم إايه وخوهلم االستمتاع به، وجعلهم خلفاء يف التصرف فيه حيث قال  

[.فالغين املسلم ينظر إىل املال 7]احلديد:﴾وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه﴿تعاىل: 
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إليه ملكه ويسجل ابمسه، أنه وديعة من هللا لديه، وفضل من هللا عليه،  الذي حيوزه وبنسب 
الجيوز أن ينفقه يف غري حقه أو يبخل به عن حّقه فيستحق ذّم هللا تعاىل كما قال تعاىل:  

]آل  ﴾آاتهم هللا من فضله هو خريا  هلم بل هو شرٌّ هلم والحيسنّب الذين يبخلون مبا﴿
 [ 180عمران:

قيقة وما جاء من اآلايت واالحاديث اليت تنص ظواهرها على إضافة والتتعارض هذه احل
ايأيها الذين آمنوا الأتكلوا أموالكم بينكم  ﴿املال لألفراد أو لألمة حيث قال تعاىل: 

[ ويف  2]النساء:﴾والأتكلوا أمواهلم إىل أموالكم﴿ :[ وقوله تعاىل29]النساء:﴾ابلباطل
وغريها من النصوص ألن نسبة ملكية املال   «عليكم حرام وأموالكمإن دماءكم »:احلديث

 هلل تعاىل نسبة حقيقية، ونسبته لألفراد نسبة إضافية. 
واإلضافية هنا التتعلق أبصل امللكية وإمنا هي إقرار من الشريعة ابن املال حق للذي اكتسبه  

ه  ، ألن حق االكتساب للمال خيول املرء حيازتالصحيحة شرعاً  بطريق من الطرق
واالستبداد به عن الغري فاليباح إال إبابحته ومينع مبنعه، واليتصرف يف جزء منه إال إبذنه،  

 فاصبحت له سلطة على ما اكتسبه. 
من مث استحق مكتسب املال صفة املالك متييزاً لسلطته على ما اكتسبه عن غريه من اخللق 

أحق حبقه، وكل  كل ذي مال أحق مباله، وكل ذي حق» -صلى هللا عليه وسلم–قال 
 .«ذي ملك أحق مبلكه

 املال وسيلة الغاية:-2
املال ضروري من ضرورات احلياة ال غىن ألي كان عنه يف إقامة حياته وإصالح معاشه 
وقضاء حاجته ومن مث جاء اهتمام القرآن والسنة به اهتماماً خاصاً فقد ذكر يف القرآن حنو  

 مخس وسبعني مرة.
نظرهتا للمال أقصى درجات الكمال عندما ترى أن املال وسيلة وليس  وتبلغ الشريعة يف 

حىت اليكون الشغل الشاغل واهلم  بغاية يف حد ذاته، فهي جترده من كل قدسية ذاتية
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الوحيد لإلنسان، يلهث وراءه ويسعى يف اكتسابه طمعًا يف مجعه ورعية يف ثرائه قال هللا  
[  77]القصص:﴾خرة والتنس نصيبك من الدنياوابتغ فيما آاتك هللا الدار اآل﴿تعاىل: 

وقد قيل يف معناه: أحسن يف الدنيا إبنفاق مالك الذي آاتكه هللا يف سبيله ووجوهه ووسع  
 به عليك.

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد »أنه قال: -صلى هللا عليه وسلم–وقد ثبت عنه 
 .«ذا شيك فال انتقشاخلميصة، إن أعطي رضي وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس، وإ

ولقد جاءت يف الشريعة نصوص عديدة حتذر النفوس من االنسياق وراء شهوة املال  
الذي خلق من أجله اإلنسان أال  واالنقياد إىل سلطانه واالنشغال به عن اهلدف االمسى

 [. 56]الذارايت:﴾وما خلقت اجلن واإلنس إالليعبدون﴿وهو عبادة هللا قال تعاىل:  
إمنا  ﴿فلذلك تراها تصف املال اترة بزينة احلياة واترة تصفه ابلفتنة حيث قال تعاىل: 

املال والبنون زينة احلياة  ﴿[ وقال تعاىل: 15]التغابن:﴾اموالكم وأوالدكم فتنة  
أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها كما تنافس الذين »[.ويف احلديث: 46]الكهف: ﴾الدنيا

.فشبه التنافس هنا بتنافس الذين من قبلنا الذي يقود  «تهلككم كما أهلكتهممن قبلكم ف
األمة إىل االنصراف عن التسابق يف األخالق احلميدة ورمبا قضي على كثري من صفات 

 الكمال سعياً وراء جلب املال.
وذلك ألن اجلانب الروحاين من الشريعة املنبه على جعل انصراف اهلمة إىل الفضائل  

والداعي الشيطاين العارض غالباً  انية والكماالت اخللقية يف الدرجة األوىل،النفس 
للمستدرجني من أهل الثروة واملال بوضع ذلك يف أساليب كفر الرازق دون وضعها يف 
مواضع شكره، قد صرف أقوال الشريعة يف احلث على اكتساب املال ويف بيان حماسن  

والكد، لكي الينضم حثها إىل ما يف داعية النفوس  اكتسابه ملن أقام نفسه يف مقام السعي 
من احلرص على املال، تلك الداعية اليت تضافرت نصوص الشريعة على إبرازها وبياهنا  
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وإنه ﴿[ وقال تعاىل: 20]الفجر: ﴾وحتبون املال حّبا  مجا  ﴿بتعابري خمتلفة قال هللا تعاىل: 
 [. 8]العادايت:﴾حلب اخلري لشديد

أنه ليس من مقصود الشريعة ثين عزائم الطالبني للمال من السعي يف حتصيله من هنا يتبني 
من وجوهه وطرقه املشروعة بدليل أهنا بينت طرق كسبه ووجوه صرفه من   إذا قصدوه

املصاحل واملفاسد رغبة ورهبة، ومل تغنب أصحاب األموال مبا حيصل هلم من الفضائل 
أولئك هلم نصيب مما  ﴿:مصارفها النافعة والدرجات بسبب أمواهلم إن هم أنفقوها يف

 [.202-201]البقرة:﴾كسبوا وهللا سريع احلساب
ويتأكد هذا االجتاه من الشريعة يف دعوهتا احلثيثة إىل إصالح املال وتنميته. ومن هنا  

-إىل االجتار يف مال اليتيم حىت الأتكله الزكاة قال  -صلى هللا عليه وسلم-جاءت دعوته
 . « ابتغوا أبموال اليتامى التذهبها الزكاة»:-سلمصلى هللا عليه و 

وكان السلف الصاحل يوصون وحيثون على إصالح املال البقصد مجعه وكنزه تباهيًا وتفاخراً  
ولكن بقصد االستغناء به عن مذلة السؤال واالحتياج إىل الغري والتكثري لسبل اخلري 

 والكرم.
عن بعض املتصوفة من أن املال غري منظور وهبذا يتضح بطالن ذلك االعتقاد الذي ورثناه 

إليه يف الشريعة بعني الرضا والرتغيب، وأتكد لدينا أبن الشريعة تنظر للمال إذا كان يف  
 . دائرة املباح وحدود احلالل أبنه عامل مهم وقوي يساعد اإلنسان على القيام بدينه

 املال عون على طاعة هللا: -3
وهو أنه عون على طاعة هللا، فهو الذي ميكن املسلم من هناك جانب رابين آخر للمال 

، أي الدائمة املتمثلة يف الوقف اخلريي، وهو الذي يعينه على الصدقة العادية واجلارية
اإلسهام يف مشروعات اخلري من كفالة األيتام، ورعاية املساكني وابن السبيل إقامة 

صاحبه على أداء احلج والعمرة، وعلى اإلنسانية كما يعني املال  واإلغاثةمؤسسات اخلري 
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النفقة يف سبيل هللا، وعلى نشر اإلسالم، وإمداد دعاته وجتهيزهم مبا حيتاجون إليه وهلذا  
 .«نعم املال الصاحل للرجل الصاحل»جاء يف احلديث: 

 إجياب احملافظة على املال:-4
والنبوية ابحملافظة عليه،  وألمهية املال يف نظر اإلسالم، جاءت األوامر والتوجهات القرآنية 

كما جاء النهي عن إضاعة املال، والنهي عن اإلسراف والتبذير فيه، واحلجر على السفهاء 
[ وهو حجر لصاحل اجملتمع، وحسبنا هنا أن  5]النساء: ﴾والتوتوا السفهاء أموالكم﴿

أطول آية يف القرآن نزلت يف تنظيم شأن من شؤون املال)كتابة الدين( وتسمى )آية  
 املداينة(. 

 التحذير من االفتتان ابملال والطغيان بسببه:-5
كال  ﴿ومع ما للمال من قيمة ومنزلة يف اإلسالم، نراه حيذر من االفتتان به والطغيان بسببه 

فقد علق القرآن طغيان اإلنسان برؤيته   [7-6]العلق:﴾إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن
اي أيها الذين آمنوا التلهكم  ﴿نفسه مستغنياً عن غريه، ورمبا مستغنياً عن ربه وقال تعاىل: 

 [. 9]املنافقون:﴾م والأوالدكم عن ذكر هللا ومن يفعل ذلك فألئك هم اخلاسرونأموالك
فاخلطر ليس يف وجود األموال واألوالد، ولكن يف إهلائها أصحاهبا عن ذكر هللا، وأثىن هللا  

ُيسبح له فيها ابلغدو واآلصال رجال  التلهيهم  ﴿تعاىل على رواد املساجد فقال تعاىل: 
جتارة والبيع عن ذكر هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خيافون يوما  تتقلب فيه القلوب 

[فهم ليسوا متبطلني بل هم رجال أعمال، ولكن التشغلهم 37-36]النور:﴾واألبصار
 عن ذكر هللا وأداء الواجبات.

إن قارون كان  ﴿والغرو أن نقرأ محلة القرآن على طغاة األغنياء مثل قارون قال هللا تعاىل:
من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاحته لتنوء ابلعصبة أويل القوة  

[ اليت انتهت أبن هللا  76]القصص:﴾قال له قومه التفرح إن هللا الحيب الفرحني إذ
 خسف به وبداره األرض. 
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اتبنون بكل ريع آية  ﴿وصاحب اجلنتني يف سورة الكهف وعاد ومثود وقال تعاىل يف عاد 
[وقال تعاىل يف مثود: 129-128]الشعراء:﴾تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون

  ﴾ها هنا آمنني يف جنات وعيون وزروع وخنل طلعها هضيم أترتكون يف ما﴿
 [. 148-146]الشعراء:

 احملاضر الثانية 
 التكسب أصوله وطرقه وأنواعه

إن املقصد العام من التشريع هو حفظ نظام األمة واستدامته صالحه، وحيصل هذا بصالح 
عمله وصالح كسبه.  أفرادها، وصالح الفرد يعتمد على ثالثة أشياء: صالح عقله وصالح 

ولرعاية صالح الكسب أوجب اإلسالم أن يكون اإلنسان حالال طيبا، خاليا من احلرام،  
وبعيدا عن الشبهات قائما على النفع املزدوج حتقيقا للمصلحة الذاتية ومصلحة األمة 
قاطبة؛ ومن مث فإن املرء مينع من كل كسب جيلب ضررا أو مفسدة، أو يعطل اإلنتاج املفيد 

يعارض املصلحة العامة أو يؤدي إىل املنازعة واخلصومة أو يتصادم مع مراد الشرع  أو
ونظامه. وملا كان التكسب ضروراي لإلنسان حىت يبلغ الغاية اليت وجد من أجلها يف هذا  
الكون كان اهتمام الشريعة به كاهتمامه ابلغاية نفسها،  فبينت اصوله، ورمست طرقه 

قواعد العامة اليت حتكم هذه األنواع وضوابطها اخلاصة. فيما يلي  وحددت أنواعه مع بيان ال
 تفصيل لبعض هذه املباحث وذلك على النحو اآليت:

 :صول التكسبأ-1

رحبُته، واكتسبته كذلك وكسب  كسبت ماال كسًبا من ابب ضرب  :التكسب يف اللغة-
الهله وأكتسب طلب املعيشة، وكسب اإلمث وأكتسبه حتّمله. وكسب زيد مااًل وعلًما أي  
ب تكُسًبا الشخص  انَلُته. كَسَب َيكِسُب كسًبا فهو كاِسٌب انله ورحبه وتكسب يتكسَّ

الشخص تصرف  تكلف الكسب، الشخص طلب الرزق واكتَسَب يْكَتِسُب اكتساابً 
 واكتسب أي طلب الرزق واملعيشة واكتسب املال رحبه. من كسب هد. واجت
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: الكسب هو ما يتحراه اإلنسان مما فيه اجتالُب نفع وحتصيل التكسب اصطالحا -
حظ ككسب املال. اكتسب تصرف واجتهد ففي االكتساب مزيد جهد وتصرف هلذا 

لة على أن العبد  ابلسيئات دال ﴾هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴿خص يف قوله تعاىل:
ال يؤاخذ من السيئات إال هبا عقد اهلمة عليه وربط القلب به، خبالف اخلري فإنه يثاب  

 عليه كيفما صدر منه؛ إذن أصول التكسب ثالثة: وهي األرض والعمل ورأس املال.
: وهلا املكانة األوىل يف هذه األصول ألهنا موقع العمل ومصدر اإلنتاج ابلوضع  األرض -أ

واالستخراج، ونعين بكلمة األرض عند إطالقها، كل ما ميكن أن يصله عمل اإلنسان 
سواء يف ذلك سطحها وما عليه من حبار وأهنار وسباخ وعيون وتراب صاحل للزراعة وغري 
صاحل لذلك، وكذلك ما عالها من األجواء، وما حواه ابطنها من املعادن والغازات ومياه 

 جوفية وغريها. 
آايت كثرية يف القرآن الكرمي تبني قيمة األرض ودورها يف التكسب وأهنا  وردت ولقد  

هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف ﴿األصل األول  للثروة، قال تعاىل:  
أخرج منها ماءها ﴿ . وقوله تعاىل:[15امللك:] ﴾مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور

 .﴾ومرعاها
لى حسب خصوبتها فاحلظ األوفر من ذلك واألسبق هو إال أن األرض تتفاوت بقاعها ع

لألرض مبعىن سطحها الرتايب، مبعىن فإنه منبت الشجر واحلب واملرعى ومنبع املياه، فأثرى  
 البقاع أكثرها خصوبة وأكربها مناء وعطاء، لذلك جتد الرمال أقل ثروة من غريها.

 دخل عليها عمله، فقال تعاىل:وقد حتدث القرآن عن البحار وفوائدها لإلنسان إذا ما 
  ﴾هو الذي سّخر البحر لتأكلوا منه حلما طراي ونستخرجوا منه حلية تلبسوهنا﴿

 .[14النحل:]
وقد نبه سبحانه وتعاىل إىل الفوائد اليت ميكن لإلنسان أن جينيها من األجواء احمليطة به إذا  

مسخرات يف جو السماء ما ميسكهن أمل يروا إىل الطري ﴿ ما وصلها فكره وعمله فقال:
 . [79النحل: ] ﴾إال هللا
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معظم منافع األرض وإجياد الطرق والوسائل إىل   الستخراج فهو وسيلة: وأما العمل-ب 
استغالهلا واالنتفاع هبا كما أنه طريق حلصول الثروة ابالزدراع واالجتار وغريها.وقد حثت  

خرون يضربون يف األرض يبتغون من  آ و ﴿ الشريعة الناس على العمل حيث قال تعاىل:
هللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه  ﴿. قال تعاىل: [20:املزمل] ﴾فضل هللا

 . [12  : اجلاثية]﴾أبمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
وقال صلى هللا عليه   «أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مربور»ويف احلديث

إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال تقوم حىت يغرسها  »وسلم: 
 .«فليغرسها

وحرصا من الشريعة على تقوية جانب العمل والرتغيب فيه وسد ابب الكسل وذم  
ر املنخرطني فيه عمدت إىل حسم مادة املسألة إال حبقها وشروطها، ألهنا تعتربها أثرا من أاث

ألن أيخذ أحدكم حبله وحيتطب »التقاعس واخلمول والتوكل على الغري. ويف احلديث: 
 . «خري من أن يسأل رجال أعطاه أو منعه

وملا كان مقصد الشريعة العام إلقامة الصالح وإزالة الفساد محلت  أعمال الناس عليه  
هذا املقصد فهو  وجعلته مناطا هلا، ومن مث فإن كل عمل يصدر عن اإلنسان إذا ما وفق 

موافق للشريعة، وإذا ما خالفه فهو خمالف هلا واألدلة على ذلك كثرية حيث قال تعاىل:  
 .﴾وقال موسى ألخيه هارون اخلفين يف قومي وأصلح وال تتبع سبيل املفسدين﴿

 وكل عمل مهما كان فقوامه أمران: سالمة العقل، وصحة اجلسم.
وهو أصل الثروة، ألن بواسطته ميكن حتقيق الثراء : املقصود به حسن التدبري سالمة العقل

منهم رشدا   آنستم فإن ﴿ولذلك اشرتط حسن النظر وإصالح املال يف ماهية الرشد، 
. وحيصل حسن النظر بتوخي أحسن أساليب اإلنتاج، [6:النساء] ﴾فادفعوا إليهم أمواهلم

وجلب الثراء ابتباع أنفع املناهج وأفضل كيفيات العمل واختيار أنسب األوقات ورصد  
حركة األموال ورواجها ملعرفة األحوال املناسبة لإلصدار عند الشعور ابلطلب واجللب عند 

خوف من فقدان ما به دوران  مسيس احلاجة إىل ما جيب واالدخار عند ركود األسعار أو 
امليسرة فقد ذكر القرآن صورة هلذه احلال، وهي واقعة وقعت يف عهد يوسف عليه السالم، 

فما حصدمت فذروه يف سنبله إال قليال مما أتكلون...مث  أييت من بعد  ﴿ حيث قال تعاىل:
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لك عام ذلك  سبع شداد أيكلن ما قدمتم هلن إال قليال مما حتصنون، مث أييت من بعد ذ
.وعلق ابن عاشور على هذه [49-48 :يوسف] ﴾فيه يغاث الناس وفيه يعصرون

 اآلايت عربة ألهل االقتصاد.
وقد كان السلف رضي هللا عنهم حيثون على حسن التدبري ويتواصون به. فقد كتب عبد 

دفرت   العزيز بن مروان إىل ابنه عمر بن عبد العزيز فقال له: " اعلم ايبين أنه ال دين ملن ال
 له، وال مال ملن ال تدبري له وال مروءة ملن ال إخوان له.   

ونعين به الصحة لتنفيذ األعمال كاستعمال اآلالت والقدرة على السفر  اجلسد: سالمة 
جللب األقوات واالحتياجات، واستثمار املال ابلزراعة والصناعة وغريها، وهلذا اعتنت 

ها واحدة من الكليات الضرورية ومنحتها املرتبة  الشريعة حبفظ النفس عناية ابلغة فجعلت
وال ﴿الثانية بعد الدين ومنعت اإلنسان من اإللقاء بيده إىل التهلكة حيث قال تعاىل: 

. وهنته عن تعاطي أي مأكول أو مشروب [195:البقرة] ﴾تلقوا أبيديكم إىل التهلكة
 ابلضرر على صحته. يلحق ضررا بصحته، وحرمت عليه اقرتاب أي فعل يعود 

وقد نبه ابن عاشور إىل أنه هناك أشياء تعني على صالح العمل وتيسريه وهي النظام 
 والتوقيت والدوام وترك الكلفة واملبادرة واإلتقان. 

:وهو وسيلة إلدامة العمل لتحصيل الثراء وعده من أصول الثروة راجع إىل  رأس املال-ج
ُبه.  كثرة االحتياج إليه فإذا مل يكن موجود ا ال أيمن العامل أن يعجز عن عمله فينقطع تكسُّ

واألظهر أن تعد آالت العمل يف رأس املال مثل احملركات وآالت الكهرابء وكذلك دواب 
 احلرث واملكارة. 

وهو يشمل أشياء اثبتة حلقول النخيل والزيتون وغريها من األشجار املثمرة ومجيع املرافق  
سكك احلديدية وطرق السيارات وغريها وأشياء متداولة  العامة كاملطارات واملوانئ وال

 كالسلع واحلاجات الضرورية لألمة. 
وإذا علمت هذا فاملعامالت املالية بعضها راجع إىل التملك، كبيع الداير للسكىن 
واألطعمة املأكولة، وبعضها راجع إىل التكسب كبيع أرض احلراثة وأشجار الزيتون، وكذلك 

يف الذوات والدواب  ت قراض ومزارعة ومغارسة ومساقاة، وعقود اإلجياراعقود الشركات من 
 واآلالت والبواخر.
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 احملاضر الثالثة 
 : طرق التكسب-2

للتكسب ثالثة طرق رئيسية هي: الزراعة والتجارة والصناعة. وقد حتدث املاوردي عنها يف  
شيأن:نبت انٍم وحيوان قوله: أما املادة فهي حادثة من اقتناء أصول انمية بذواهتا وهي 

متناسل، أما الكسب فيكون ابألفعال املوصلة إىل املادة والتصرف املؤدي إىل احلاجة،  
وذلك من وجهتني: إحدامها تغلب يف جتارة، والثاين: تصرف يف صناعة وهذان مها فرع 

اء  لوجهي املادة فصارت أسباب املواد املألوفة وجهات املكاسب املعروفة من أربعة أوجه من
 زراعة ونتاج حيوان وربح جتارة وكسب صناعة". 

 وسنحاول التعريف هبا إبجياز: 
وهي مادة أهل احلضر وسكان األمصار واملدن، فيها يستسلم املرء  اإلنتاج الزراعي: -أ

لقضاء هللا بعد أن يتخذ األسباب الالزمة لذلك بعلمه، كما أن ما خيرج منها من املال هو 
واالستمداد هبا أعم نفعا وأوىف فرعا ولذلك ضرب هللا تعاىل هبا   أبعد ما يكون عن الشبهة

مثُل الذين يُنفقون أمواهلم يف سبيل هللا كمثل حبة انبتت سبع سنابل يف  ﴿ املثل فقال:
 . [261:البقرة] ﴾كل سنبلة مائة حبة وهللا يضاعف ملن يشاء

من أجر بسبب وقد حتدث صلى هللا عليه وسلم عن فضل الزراعة وما حيصل لصاحبها 
هبيمة إال   ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع فيأكل من طري أو إنسان أو » عمله فيها فقال:

وقد حث الصالة والسالم املؤمنني على العمل يف الزراعة وطلب الرزق  «كان له به صدقة
 يعين الزرع.  «التمسوا الرزق يف خبااي األرض»فيها فقال: 

 

 

 :التجاري اإلنتاج-ب

إن فضل التجارة ال خيفي على أحد إذ بفضلها نتداول مواد الزراعة والصناعة وهبا يرزق هللا  
ما هم يف حاجة إليه ويقتاتون ما يرغبون فيه،  الناس بعضهم من بعض، فيحصلون على 
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ويفتون ما هو فضل عن حاجتهم إىل غريهم فرتوج السلع واملواد، وتنشط األسواق، وتنمو  
األموال وتتكون الثروة، فيحصل الثراء الذي تضمن األمة به أمنها واستقرارها وعزهتا وهلذا  

وآخرون يضربون   ﴿واحدة حيث قال: فإن هللا تعاىل قد قرن بني اجلهاد والتجارة يف آية 
 .[ 20 :املزمل] ﴾ يف األرض يبتغون من فضل هللا وآخرون يقاتلون يف سبيل هللا

وما موت أحب إيّل بعد املوت يف » وامتثاال هلذه اآلية قال ابن عمر رضي هللا عنهما: 
وقد أذن هللا للمؤمنني أن جيمعوا بني العبادة والتجارة يف احلج   «سبيل هللا من املوت اتجرا

ليس عليكم جناح  ﴿ردا على املشركني الذين كانوا يقولون مينع ذلك فيه فقال هللا تعاىل: 
. وسئل إبراهيم النخعي عن رجل يرتك التجارة  [198:البقرة] ﴾أن تبتغوا فضال من ربكم 

 رة أيهما أفضل؟ فقال: التاجر األمني.ويقبل على الصالة ورجل يشتغل ابلتجا
وقد هنت الشريعة عن أكل أموال الناس ابلباطل وأرشدت من أراد الوصول إىل ما يف 

  أيدي الناس إىل التجارة اليت أسست على التفاهم والرتاضي بني الناس حيث قال تعاىل: 
ارة عن تراض  اي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل إال أن تكون جت﴿

 . [29:النساء]. ﴾منكم
وكان النيب صلى هللا عليه وسلم بعدها من أطيب ما يكسبه املرء من أمواله حيث يقول: 

. كما أن التجارة كانت هي الوسيلة  « أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مربور»
 اليت يتكسب هبا الصحابة رضوان هللا عليهم غالبا. 

 :  الصناعياإلنتاج  -ج
ًعا وَصِنيًعا، فهو صانع الشيء عمله، صنع النجار منضدة،  صنع إليه  هي صنع يصنع ُصن ْ
واصنع  ﴿ومعه معروفا قدمه "صنع معه مجيال" الشيء بعني فالن قام به مشموال برعايته 

َعة: عمل الصانع ُصنع وانتاج صنعة احلديد ]﴾الفلك أبعيننا وعلمناه صنعة لبوس  ﴿، صن ْ
 مصنوع مجع مصنوعات ما يصنع ابليد أو ابآللة.  [80بياء: ]األن ﴾لكم

لقد ذهب بعض العلماء إىل أن أطيب التكسب ما جاء من الصناعة ألن اإلنسان يباشر  
شك أحد يف أن الصناعة من أعظم الوسائل وأرقاها مرتبة يف  ي العمل فيها بكد يده، ال 

يوانية وهبا حتصل عمارة األسواق،  استغالل خامات األرض ومعادهنا ومادهتا الزراعية واحل
ابلسلع واملصنوعات املختلفة وتتوسع مسالك العيش والثراء على األفراد فيحيوا يف كرامة  
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الصناعة وسيلة لنوح عليه   ونعيم وتكون األمة على قرار من األمن مكني، وقد جعل هللا 
فأوحينا إليه أن  ﴿السالم حىت يتمكن من خوض البحر هو ومن معه، حيث قال تعاىل: 

.كما كانت الصناعة الطريقة املفضلة اليت [27:املؤمنون] ﴾أصنع الفلك أبعيننا ووحينا
ومأجوج، حيث قال تعاىل على   أيجوجاتبعها ذو القرنني يف بناء السد الذي سد به طريق 

اتوين زبر احلديد حىت إذا ساوى بني الصدفني قال انفخوا حىت ﴿ لسان ذي القرنني:
ه انرا قال أتوين أفرغ عليه قطرا، فما اسطاعوا أن يظهره وما استطاعوا له إذا جعل

 . [96:الكهف] ﴾نقبا
وبفضل الصناعة احملكمة االتقان اليت مكن هللا سليمان منها كان صرحه املمرد من قوارير 

يظهر مللكة سبأ كأنه جلة، مما محلها على الفزع والظن أنه قصد هبا الفرق وتعجبها من كون  
قيل هلا ادخلي الصرح فلما رأته حسبته جلة ﴿ سي سليمان على  املاء قال تعاىل: كر 

إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إين ظلمت نفسي  قالوكشفت عن ساقيها 
 .[44 :النمل] ﴾وأسلمت مع سليمان هلل رب العاملني

وحسبنا أن القرآن الكرمي نّوه بقيمة معدن )احلديد( وأمهيته يف الصناعات املدنية واحلربية  
ولقد أرسلنا رسلنا  ﴿وأنزل يف ذلك سورة تسمى )سورة احلديد( وفيها قوله تعاىل: 

ابلبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس ابلقسط وأنزلنا احلديد فيه أبس  
إشارة إىل الصناعات  ﴾فيه أبس شديد﴿. فقوله [25:احلديد] ﴾شديد منافع للناس

 إشارة إىل الصناعات املدنية.  ﴾ومنافع للناس﴿ احلربية، وقوله: 

كما أثىن القرآن على داوود عليه السالم إبتقانه صناعة الدروع اليت تُ ْلِبُس يف احلروب كما 
  ﴾ فهل أنتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من أبسكم﴿قال هللا تعاىل: 

يعين اختاذ الدروع إبالنة احلديد له واللبوس عند   ﴾صنعة لبوس لكم﴿ .[80 :األنبياء]
العرب السالح كله درعا كان أو جيوشا أو سيفا أو رحما. وإمنا كانت صفائح فهو أول من 

 سردها وحلقها.
 والصناعة أنواع: صناعة فكر وصناعة عمل وصناعة مشرتكة بني الفكر والعمل. 

ولئن أجاز اإلسالم اكتساب املال بغري هذه الطرق فإمنا أجازه يف الغالب يف حاالت 
خمصوصة ويف كل حالة حلكمة خاصة هبا، فأجاز اإلعطاء من أجل احلاجة يف النفقات 
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واإلعمار، كما يف اإلقطاع اإلمام لألرض  والصدقات وأجاز اإلعطاء من أجل العمل
املوات، وأجاز اإلعطاء يف حاالت التعويض عن اخلسائر اليت يصاب هبا املعطى أو بدال  
عن النفع الذي يسببه للغري وأجاز اإلعطاء صلة للرحم، ومساعدة للمحتاجني وتوثيقا  

اث، ألن الوارث امتداد للصالت االجتماعية يف اهلبات والوصااي وأجاز إمتالك املال ابملري 
 للمورث ميت إليه بصلة القرابة. 

 :أنواع املكاسب-3

 تتنوع املكاسب بتنوع األغراض واملنافع فهناك املكاسب بغري عوض واملكاسب بعوض.
 مكاسب  بغري عوض وتنقسم إىل أربعة أنواع:-أ

كان  املرياث: فإن كان امليت كسبه من حالل فهو حالل للوارث إمجاعا، وإن -
 كسبه من حرام فهو خمتلف فيه هل حيل للوارث أم ال؟

 العطااي والتربعات؛ وتشمل الوصااي واهلبات والعمرى، والصدقات والوقف عليها.-
 الغنيمة-

ماال يتملكه أحد كإحياء املوات وامتالك املباحات ابلسعي كاالحتطاب والصيد -
 وغريها.

مل، وهو النوع األول والثاين، ومنها ما حيتاج إال أن هذه األنواع منها ما ال حيتاج إىل ع
 إىل عمل، هو النوع الثالث والرابع. 

 مكاسب بعوض وتنقسم أيضا إىل أربعة أنواع : -ب 
 عوض عن مال؛ مثل البيع وغريه. -
 عوض عن عمل؛ كاإلجارة والعمل يف شيء مع مالكه كاملغارسة.  -
 عوض عن متعة كالصداق املبذول يف النكاح -
 عن جناية مثل دية القتل واجلرح، وضمان قيم املتلفات وغريها.عوض -

 احملاضرة الرابعة 
 :مقصد الشريعة يف حفظ األموال
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قرر علماء مقاصد الشريعة أن حفظ األموال من كليات املقاصد الراجعة إىل األصل 
بينوا  الضروري، ومنحوها املرتبة اخلامسة يف الرعاية بعد: الدين والنفس والعقل والنسل، و 

ماشرع هلا من األحكام الفرعية الكفيلة حبفظها من جانب الوجود بضبط نظام منائها،  
، وكذا من جانب العدم إببعاد الضرر عنها وطرق دوراهنا ورواجها ووسائل وضوحها وثباهتا 

 ومنع أكلها ابلباطل، وتضييعها وتوفري األمن هلا. 
ويكون ذلك مبنع أكلها ابلباطل   العدم،وسنتاول يف هذا الفصل حفظ األموال من جانب 

 وإبعاد الضرر عنها ومنع إضاعتها وتوفري األمن هلا.
 الوسيلة األوىل حلفظ املال من جانب العدم

 أوال:إبعاد الضرر عن األموال:
إن من أهم املقاصد الكلية اليت سعت الشريعة إىل حتقيقها هي حسم مادة الضرر عن مجيع  

صلى  –لنا من خالل إقرارها لألصل العام الذي نص عليه قوله  يتضح تصرفاهتا، وهو ما
تؤيده مجلة من النصوص اجلزئية اليت نص عليها القرآن   «الضرر والضرار» -هللا عليه وسلم

والمتسكهن ضرار  ﴿ :الكرمي يف تصرفات خمتلفة، منها قوله تعاىل
عليهن وإن كن أوالت محل هن لتضيقوا و والتضار ﴿[وقوله تعاىل: 231]البقرة:﴾لتعتدوا

التضار والدة بولدها وال مولود له  ﴿[ قوله تعاىل:6]الطالق: ﴾فأنفقوا عليهن
من ضار أضر هللا به، ومن شاق  » -صلى هللا عليه وسلم–[ وقوله 233]البقرة:﴾بولده

 . «شق هللا عليه
وأدرجوا   «يزال الضرر»وانطالقا من هذه األدلة الكلية واجلزئية قرر الفقهاء القاعدة الكلية 

حتتها مجلة من القواعد اجلزئية اليت تفصل كيفيات دفع الضرر وتبني شروطه وحتدد 
 ضوابطه. 
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حلفظها -وملا كانت األموال من أعظم أبواب الشريعة خطرًا وأكثرها غررًا حرصت الشريعة
عن مجيع أنواع الضرر ألسباب املنازعات، وسدا لباب   اعلى إبعاده -من جانب العدم

 اخلصومات تتضح لنا املقاصد يف العناصر اآلتية 
 حسم مادة الضرر يف التصرفات املالية. -1

إن الضرر قد ثبت حترميه يف الشريعة فحيثما وقع امتنع، وقد خصت السنة منها نوازل واقعة 
 ، وتقاس عليه نظائرها. ليحمل عليها غريها

فإن البيع وإن كان   «من أن يبع الرجل على بيع أخيه -صلى هللا عليه وسلم-هنيه» مثل
جائزًا على االطالق ومباحا ابإلمجاع، فإن ذلك عند ركون املتابعني واتفاقهما على تقدير 
العقد الحيل، إذ ليس للبائع عندها الرجوع عن املشرتي إىل غريه لزايدة يزيدها أحد له،  

مل يلزم، وفسخ العقد الثاين، ألن فيه إحلاق ضرر ابملشرتي األول، حيث   ومىت وقع منه ذلك 
 منع من االتصال مبا اشرتاه بعد متام العقد وحصول الركون وثبوت االلتزام.

ألن هذا العمل إذا ما وقع   «عن بيع احلاضر للبادي-صلى هللا عليه وسلم–هنيه »ومثل 
ً ابلناس ألن البادي إذا ما توىل بيع سلعته بنفسه  أحلق و يف األسعار،  اضطراابً أحدث  ضررا

وسع على الناس يف الثمن وأرخص فيه، ولكن إذا ما اشرتاها منه احلاضر فإنه ميتنع من  
مما يضيق على الناس، وهذا ظاهر من تعليله صلى هللا عليه وسلم  بيعها إال بسعر البلد

 .«هللا بعضهم من بعضاليبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق »عندما قال: 
وإن اختلف العلماء يف اجلهة اليت يعود  «التلقوا الركبان»-صلى هللا عليه وسلم-ومنها قوله

إليها النهي، وهل هي حلق الراكب أو حلق املركوب إليه ابلسلعة، فإهنم غري خمتلفني يف أن  
 ى اجلهتني. مناط النهي هو الضرر الآلحق إبحد

ون أموال األفراد من العبث والضرر جعلت احلجر على ومن شدة حرص الشريعة على ص
املفلس عند طلب الغرماء وإحاطة الديون مباله مستحقًا على احلاكم، وله منعه من 

املفلس إذا امتنع عن بيعها، ويقسمها   التصرف حىت اليضر ابلغرماء، وله أيضًا بيع أموال
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بعينها عند احملجور عليه فهو  بني غرمائه ابحلصص إال أنه إذا وجد أحد الغرماء سلعته
أميا رجل أفلس »-صلى هللا عليه وسلم-أحق هبا دون سائر الغرماء واليقسمها معهم لقوله

 . «فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غريه
وهذا غايه يف نفي الضرر عن األموال، ألن صاحب السلعة مل يكن متسبباً يف إتالف سلع  

الذي يلحقهم، والتلزمه مشاركتهم ابلتخلي عن بعض سلعته  رابقي الغرماء فاليتحمل الضر 
 اليت وجدها لصاحلهم.

وعلى مقصد نفي الضرر عن األموال عول الفقهاء يف استنباط أحكامهم وحترير فتاويهم  
 والقضاة يف أقضيتهم واألمثلة على ذلك كثرية وعديدة. 

 منع اإلضرار أبموال الغري: -2
إن كل شيء منع منه اإلنسان حلق نفسه فهو ممنوع منه يف حق غريه، ومن مث فإن املرء  
ممنوعاً من إحلاق الضرر مباله كيفما كانت طبيعته فهو ممنوع من ذلك يف حق أموال غريه. 
وهذا املعىن مستفاد من حديثه املتعلق بصاحب النخلة املوجودة يف أرض غريه وكان غريه  

-أن يبيع فأىب، فأمره أن يناقل-صلى هللا عليه وسلم–فأمره النيب »ها، يتضرر بدخوله إلي
 .«فأىب فأمره أن يهب فأىب فقال: أنت مضار إذهب فاقلع خنله -نقل امللكية

ولقد بىن الفقهاء على هذا املعىن وقائع كثرة ونوازل متعددة، ومن ذلك ماسئل عنه اللخمي  
 لبقره فقال: مينع من ذلك ألنه يضر ابلبناء. من أن رجال يدق النوى يف بيته 

ً بينًا كاختاده   ومنها ماقرره احلنفية من أنه ليس لرجل أن حيدث يف ملكه مايضر جباره ضررا
الدخان، ألن   جبانب دار جاره طحواًن يوهن البناء أو معصرة أو فراًن مينع السكن برائحة

حكمهما بدار اجلار مقدمة على دفع املفسدة اليت يلحقها الفرن والطاحونة وما يف 
 املصلحة اليت يرجو اجتالهبا منها. 
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ولذلك نالحظ اليوم أن معظم تشريعات الدول يف اجملال الصناعي متنع إقامة املصانع وسط  
املدن واملناطق السكنية بسبب الضرر الذي يلحق السكان وممتلكاهتم سواء كان ذلك  

 الضرر مادايً أو معنوايً. 
املالكية يف مسألة الفرن واحلمام إذا أحدث بقرب دار رجل، وليس يضر  وقد تنازع شيوخ

ذلك بداره، غري أن ينقص من مثنها، فقال بعضهم:وذلك ضرر جيب قطعه من أجل 
ماينفي من وقوع النار واجتماع الناس إىل ذلك ولكثرة ترددهم، وعلق الباجي على هذا 

[ فكل من 85]األعراف:﴾والتبخسوا الناس أشياءهم﴿، لقوله تعاىل:وبه أقول»بقوله: 
 .«ذهب إىل أن يبخس من مثن دار غريه بفعل يفعله منع من ذلك 

 جرب الضرر الالحق ابألموال:-3
إن الشريعة كما حرصت على محاية األموال والتصرفات املرتبطة هبا من أي ضرر متوقع،  

أيضًا على رفع كل ضرر واقع  وذلك بوضع مجلة من الشروط واألحكام الوقائية، حرصت 
، يلحق األموال أو األشخاص املتصرفني فيها وذلك جبربه والتعويض عنه العقاب عليه

ابب الضمان هو عند الفقهاء على نوعني: فمنه ما جيب ابلتعدي ومنه   ألجل ذلك شرع 
 .ما جيب للمصلحة العامة وحفظ األموال

فقد ذكر له الفقهاء ثالثة أسباب وهي اليد املعتدية كالغاصب واإلتالف،   أما النوع األول:
وذلك مبباشرة السبب الذي يقتضيه كإحراق الثوب قتل الدابة وهدم املنزل وغريها، أو  
التسبب لإلتالف بتنصيب سبب عدواانً فيحصل به اإلتالف، وذلك كأن حيفر بئراً يف غري 

ً حىت تقع فيه دابة ف الن أو ماشيته، أو يؤجج انراً يف يوم ريح عاصفًا فتتعدى  ملكه عدواان
 إىل إتالف مال الغري.

ووجه جرب الضرر ابلضمان هو أن إتالف الشيء إخراج له من أن يكون منتفعًا به منفعة 
مطلوبة منه عادة، هذا فيه إعتداء وإضرار، وملا كان نفي الضرر من حيث الصورة متعذراً  
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ابلضمان، ليقوم الضمان مقام املتلف فينتفي الضرر ابلقدر   وجب نفيه من حيث املعىن
 املمكن. 

وهو ما جيب للمصلحة العامة وحفظ األموال، ويقع هذا النوع من وأما النوع الثاين:
الضمان برضا الداخل يف االلتزام الذي يرتتب عليه ذلك الضمان ويندرج حتت هذا املعىن 

 تضمني الصناع. 
الضمان عليهم، وأهنم مؤمتنون، ألهنم أجراء والخالف بني  ألن األصل يف الصناع أن 

 هلك عنده مما استؤجر عليه إال أن يتعدى.  األئمة أن األجري ليس بضامن ما
إال أن مالكاً وأصحابه قد ضمنوهم نظراً واجتهاداً، وقالوا إن الصناع ضامنون ما استصنعوا 

و بغري أجرة، واليقبل منهم دعوى فيه إذا نصبوا أنفسهم لذلك، سواء عملوا ذلك أبجرة أ
 التلف حبال إال إذا قامت هلم على ذلك بينة فيسقط عنهم التضمني.  

 . «وإذا اشرتط الصانع أنه ال ضمان عليه مل ينفعه شرطه وكان عليه الضمان»قال مالك: 
واستدل املالكية من جهة األثر على ما ذهبوا إليه يف هذه املسألة أبن اخللفاء الراشدين  

ومل يعرف هلم خمالف   «اليصلح الناس إال ذاك»ضوا بتضمني الصناع وقال اإلمام علي: ق
 من الصحابة.

وأما ماعولوا عليه من جهة النظر:فهو ضرورة الناس ومسيس حاجتهم إىل استعمال  
متنون واليضمنون ويصدقون فيما يدعون من التلف لتسارعوا  الصناع، ولو علم هؤالء أهنم يؤ 

الناس، واجرتؤوا على أكلها، فكان ذلك ذريعة إىل إتالف األموال  إىل أخذ أموال
وإهالكها يلحق أرابب السلع يف ذلك ضرر شديد، ألهنم بني أن يدفعوها إليهم فيعرضوها 
للهالك أو ميسكوها مع حاجتهم إىل استعماهلا فيضر ذلك هبم، إذ الحيسن كل أحد أن 

له، فكان هذا من األمور العامة الغالبة اليت  خييط ثوبه ويعمل مجيع ما حيتاج إىل استعما
جيب مراعاهتا والنظر فيها للفرقني مجيعاً. فكان احلق يف دفعها إليهم على التضمني حىت إذا 
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علم إهالكها ابلبينة من غري تضييع مل يضمنوا إلزالة الضرر عنهم، كما إذا مل يعلم اهلالك 
 .والتلف ضمنوا إلزالة الضرر عن أهل األموال

والذي أدى ابإلمام مالك وأصحابه إىل احلكم بتضمني الصناع واستثنائهم من األصل 
املندرجني حتته هو إقامة مقصد الشريعة يف حفظ األموال وإبعادها عن الضرر، وحتقيق 
املصلحة العامة املبنية على رعاية ضرورة الناس ومسيس حاجتهم الستصناع أمواهلم لدى  

أحلق العلماء من بعدهم كل من شارك الصناع يف املعىن من الصناع املنتصبني لذلك، 
 األجراء فحكموا بتضمينهم كحامل الطعام والسمسار وحارس احلمام. 

 احملاضرة اخلامسة
 اثنيا: منع أكل األموال ابلباطل. 

 معىن أكل املال ابلباطل:-1
إن املقصود أبكل املال ابلباطل هو أكله بغري حق شرعي وقد قال "ابن العريب" يف بيان  

-وحده أن يدخال»معناه عند حديثه عن اجلهات اليت يرجع منها الفساد إىل البيع: 
 .«يف العقد على العوضية فيكون فيه ماالً يقابله عوض -العاقدان

مايدفعه أحد طريف العقد من عوض لصاحبه يكون فيه  والذي يفهم من هذا التعريف أن 
جزء زائد ليس له ما يقابله يف العوض الذي يقبضه فيكون القابض لذلك اجلزء الزائد آخذ  

 ملال غريه بغري حق وآكالً له ابلباطل. 
وإذا كان "ابن العريب" قد حصره يف جمال البيوع فإن "زروق"قد توسع فيه أكثر من ذلك 

 «كل مايؤخذ يف مقابلة كل شيء الغرض له ينتفع به يف عامل اجلسمهو »حيث قال: 
 وأدخل فيه ما يؤخذ على النياحة واملدح والغناء واللهو وغريها.

ويكون األكل للمال ابلباطل على وجهني: أحدمها: أن يكون على جهة الظلم حنو 
يف القمار واملالهي  الغصب واخليانة والسرقة، والثاين: على جهة اهلزل واللعب كالذي يؤخذ 

 وحنو ذلك.
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ومقصود الشريعة من هذا األمر صون أموال الناس من الضياع، ومنع كل ما يفضي إىل 
 النزاع بني الناس يف العقود.

 األدلة على حترمي أكل املال ابلباطل: -2
إن حترمي أكل املال ابلباطل قد قامت عليه أدلة كثرية ومتنوعة من النقل والنقل واألثر 

 ظر نذكر منها ما يلي: والن
 األدلة من القرآن: -أ

هي قوله   : وردت آاياتن يف القرآن متنع أكل أموال الناس ابلباطل األوىل منهما
والأتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا فريقا  من أموال ﴿تعاىل:

اي أيها الذين آمنوا ﴿[. والثانية:هي قوله تعاىل: 188]البقرة:﴾الناس ابإلمث وأنتم تعلمون 
 [. 29]النساء: ﴾الأتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم

ليس هو األكل خاصة، ألن غري األكل من التصرفات   ﴾والاتكلوا﴿إن املراد بقوله تعاىل: 
قصود األعظم من املال وبه حيصل إتالفه كاألكل يف هذا الباب، إمنا عرب به لكونه امل

 غالباً، كما أنه قد وقع التعارف بني الناس على أن يقال ملن ينفق ماله أنه قد أكله. 
ألن الشرع هنى عنه ومنع   يعين ما الحيل شرعًا واليفيد مقصوداً  ﴾ابلباطل﴿واملراد بقوله: 

والباطل ما الفائدة فيه ففي »: منه، وحرم تعاطيه كالراب والغرر وحنومها قال "ابن العريب"
 .«املعقول هو عبارة عن املعدوم ويف املشروع عبارة عما اليفيد مقصوداً 

واآليتان تعدان من قواعد املعامالت، وأساس املعاوضات، ومها األصل يف حفظ األموال 
وتتناوالن مجيع أمة حممد ابلنهي من أن أيكل بعضهم مال بعض بغري حق، أي أبنواع  

ب اليت هي غري شرعية كأنواع القمار واخلذاع والراب والغصوب وجحد احلقوق وما املكاس
التطيب به النفس مالكه أو حرمته الشريعة، وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي  
وحلوان الكاهن وأمثان اخلمور واخلنازير، ما جرى جمرى ذلك من صنوف احليل وإن ظهرت 

  أن متعاطيها يريد احليلة على إيتاء احملرم. يف غالب احلكم الشرعي، مما يعلم هللا
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ومن صور أكل املال ابلباطل أن يقضى القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل، فاحلرام 
 اليصري حالالً بقضائه ألنه إمنا يقضي ابلظاهر، ويرى القرطيب أن هذا إمجاع يف األموال.

 بشر وإمنا أيتيين اخلصم، فلعل أال إمنا أان -صلى هللا عليه وسلم–ومستند هذا الكالم قوله 
بعضكم أحلن يف حجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له حبق مسلم فإمنا هي قطعة من 

 انر فليحملها أو ليذرها. 
فاألكل املنهي عنه إذًا هو ما كان حصول املال فيه من غري جهد يبذل ومن غري عوض 

، ومن غري طيب نفس راضية، ألن اكتساب املال إذا جترد من هذه املعاين وجترد من يقابله
القيم واملثل العليا خرج عن املشروع، من هنا جاء استثناء التجارة املبنية على الرتاضي ألهنا  
منبثقة من املعاين السابقة وقد بني سبحانه وتعاىل أن فساد التعامل الناتج عن أكل األموال 

ل يؤدي إىل ضياع األمة وفساد أمورها، اضطراب أحواهلا ونظام معيشتها، حىت إن  ابلباط
األمم اليت يباح فيها مثل هذا التعامل كأمنا تقتل نفسها جبعل املادية الشرسة تسيطر على 

والتقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم  ﴿حياهتا، ولذا ختم هللا سبحانه وتعاىل اآلية: 
تعاىل أن جعل التعامل على أساس اجلهد املثمر   ه رمحت[. فكان من 29]النساء:﴾رحيما  

 والتعويض اجملزئ وطيب النفس.
من الكبائر، جعله هللا واحدًا من األمور اليت حرم بسببها   وملا كان أكل األموال ابلباطل

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم  ﴿طيبات قد أحلت لليهود، حيث قال تعاىل:
ت ُأحلت هلم وبصدهم عن سبيل هللا كثريا  وأخذهم الراب وقد هنوا عنه وأكلهم  طيبا

 [. 161-160]النساء:﴾أموال الناس ابلباطل
اي ﴿كما جعله من صفات الذم اليت أطلقها على كثري من األحبار والرهبان فقال تعاىل:

الناس ابلباطل ويصدون  أيها الذين آمنوا إن كثريا  من األحبار والرهبان ليأكلون أموال 
 [.34]التوبة: ﴾عن سبيل هللا
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ومن متام حرص الشريعة على حسم مادة أكل املال ابلباطل أن أولت اهتمامًا خاصا  
ألعظم صورة وأخطرها وهي املتمثلة يف أكل أموال اليتامى ظلمًا وهذا التخصيص لليتامى 

ماع يف أمواهلم، راجع لكمال ضعفهم، والعجز عن االنتصار ألنفسهم وأتكد األط
فاستحقوا بذلك من هللا مزيد العناية والكرامة، وهلذا جاء النهي عن اكل أموال اليتامى 

ً يف كثري منها ابلوعيد الشديد ً يف سور خمتلفة مقروان وآتوا ﴿حيث قال تعاىل: ظلمًا مأكدا
كان حواب    اليتامى أمواهلم والتتبدلوا اخلبيث ابلطيب والأتكلوا أمواهلم إىل أموالكم إنه

فإن آنستم منهم رشدا  فادفعوا إليهم أمواهلم  ﴿[وقال تعاىل:2]النساء: ﴾كبريا  
[مث ذكر بعد هذه اآلايت آية مفردة يف 6]النساء:﴾والأتكلوها إسرافا  وبدارا  أن يكربوا

إن الذين أيكلون أموال اليتامى ظلما  إمنا  ﴿وعيد من أيكل أمواهلم ظلمًا فقال تعاىل: 
 [.  10]التساء:﴾بطوهنم انرا  وسيصلون سعريا  أيكلون يف 

 األدلة من السنة واآلاثر:-ب
إن حرمة األموال ومنع أكلها بني الناس ابلباطل قد انل اهتماماً ابلغاً من قبل السنة النبوية  
سواء كان ذلك ببيان حرمتها من جهة العموم يف عدة نصوص، أو ابلتنبيه على ذلك يف  

 مبختلف أنواع التصرفات واجلزئيات املختلفة.الوقائع اخلاصة 
فإن هللا حرم عليكم دماءكم »يف خطبته مبىن:  -صلى هللا عليه وسلم–فمن ذلك قوله 

 .«وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا
وقد بينت السنة أنه الجيوز أخذ أي شيء من مال مسلم مامل تكن نفسه طيبة بذلك  

صلى هللا عليه  –ية به، إال أن يوجب أخذه نص كتاب أو سنة أو إمجاع أمة قال راض
، إما .وطيب النفس حيصل أبمرين«مسلم بغري طيب نفس منه امرئالحيل مال »: -وسلم

إبذن لفظي وهذا ظاهر، وإما إبذن عريف، ويقع هذا مىت دل الدليل العريف على رضا  
يه جاز ذلك. وقد دل على هذا األصل قوله اإلنسان يف األكل من ماله أو التصرف ف
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[ فهذا  61]النور: ﴾وال على أنفسكم أن أتكلوا من بيوتكم أو بيوت آابئكم ﴿تعاىل:
 األكل من دون إذن صريح ألن هؤالء املذكورين قد جرى العرف والعادة برضاهم. 

جعلته السنة من بني السبع  وملا كان أكل مال اليتيم من أخطر أنواع أكل املال ابلباطل
:اجتنبوا السبع املوبقات قيل ايرسول هللا وما  -صلى هللا عليه وسلم-املوبقات حيث قال

هي؟ قال: الشرك ابهلل، والسحر، وقتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق، وأكل مال اليتيم،  
إىل أن من ايكل  ، وقذف احملصنات العاقالت املؤمنات. ونبهوأكل الراب والتويل يوم الزحف

مال اليتيم ظلمًا حق على هللا أن اليدخله اجلنة واليذيقه نعيمها إال إذا اتب من عمله 
أربعة حق على هللا أن اليدخلهم اجلنة واليذيقهم نعيمها:  » -صلى هللا عليه وسلم– :قال

 .«آكل الراب، وآكل مال اليتيم بغري حق، والعاق لوالديه إال أن يتوبواو  مدمن اخلمر،
معاين هذه النصوص فهمًا دقيقًا حىت   -رضوان هللا عليهم-ولقد فهم الصحابة والتابعون 

ليس شيء بعد الدماء أشد من أخذ أموال الناس بغري حق واملال احلرام »قال الليث: 
يدخل يف أشياء كثرية، ومنه ما اليتخلص منه الذي كسبه، يتزوج املرأة ويولد له الولد  

 .« املصانعويكون له الرقيق و 
اإلمجاع: أما اإلمجاع فمعلوم من دين األمة ضرورة أن أخذ أموال الناس واقتطاعها بغري -ج

واملعاهدين ومن أخذها على السيبل حق حرام الحيل والجيوز سواء يف ذلك أموال املسلمني 
 اليت وصفتا فهو بفعله آمث وأبخذه ظامل. 

 احملاضرة السادسة
 ابلباطل يف فساد التصرفات املالية:أثر أكل املال 

لقد ثبت لدينا أن الشريعة حترم مجيع أنواع أخذ أموال الناس بدون وجه شرعي وأكلها 
ابلباطل، وذلك للمحافظة عليها وضمان استقرار حقوق الناس، واعتباراً هلذا املعىن عمدت 

ابلباطل، وقيدت  الشريعة إىل منع بعض أنواع املعامالت بسبب إفضائها إىل أكل املال
 البعض اآلخر جبملة من الشروط والضوابط إذا ما خرجت عنها صارت يف حكم املمنوع. 
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قال الفقهاء حبرمة التدليس ابلعيوب واعتربوه من أكل املال ابلباطل الذي  وبناء على هذا
يئاً  حرمه هللا، ومن مث فالحيل المرىء مسلم أن يبيع سلعة من السلع أو داراً أو عقاراً أو ش

من األشياء وهو يعلم فيه عيبًا قل أو كثر حىت يبني ذلك ملبتاعه ويوقفه عليه إيقافًا يكون  
علمه به كعلمه، فإن مل يفعل ذلك وكتمه العيب وغشه بذلك مل يزل يف مقت هللا ولعنة  

من ابع عيباً مل يبينه مل يزل يف مقت هللا أو مل تزل » -صلى هللا عليه وسلم–مالئكته قال 
وقد منع ابن رشد يف بيع املراحبة أن يكتم البائع من أمر سلعته ما إذا ذكره   . «الئكة تلعنهامل

، ودرءًا للضرر الذي كان أوكس للثمن أو أكره للمبتاع، ألن ذلك من أكل املال ابلباطل
قد يلحق املشرتي يف ماله بسبب هذا التعامل الفاسد جعل له حق الرجوع ابلعيب على 

 كان املبيع قد مت تفويته من قبل املشرتي والسبيل إىل رده.  البائع حىت لو 
وحسمًا ملادة أكل املال ابلباطل يف مجيع التصرفات عملت الشريعة على منع كل الطرق 
اخلفية اليت يتوصل هبا إىل ما هو حمرم يف نفسه حبيث الحيل مبثل ذلك السبب حبال كاحليل 

 ومنعهم من االتصال حبقوقهم اليت شرعت يف ذمة غريهم.على أخذ أموال الناس وظلمهم 
ومن التصرفات اليت تدخل يف أكل األموال ابلباطل الرشوة، ولذلك هنت الشريعة عن فعلها 

 -صلى هللا عليه وسلم-لعن رسول هللا»ولعنت السنة متعاطيها، عن عبد هللا بن عمر قال: 
 .«الراشي واملرتشي

طلب ألخيك احلاجة  ما جاء عن بن مسعود قال: أن تويلحق ابلرشوة السحت، وهو ك
 فتقضي فيهدي إليك هدية فتقبلها منه. 

ومن صور أكل املال ابلباطل اليانصيب وسائر ألعاب احلظ واملصادفة اليت يقصد هبا الربح  
والعقد الذي يقع عليها عقد الغ، اليعتد به شرعاً، واملال الذي خيسره املشرتكون حيق هلم  

    ه وأخذه، ومن أخذ من الربح شيئاً حرم عليه ووجب رده إىل أصحابه.املطالبة ب
 منع إضاعة املال: اثلثا

 معىن إضاعة املال:-1



25 
 

إن هللا كره لكم  »سئل مالك عن معىن إضاعة املال الواردة يف قوله عليه الصالة و السالم: 
هو منعه من حقه ووضعه يف غري    :،فقال«ثالاث قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال

 . حقه
وجاء يف تفسري ابن رشد لكالم مالك: أن حبس املال ومنعه من حقه واإلمساك عن 
إنفاقه يف فعل اخلريات والقرابت يعد إضاعة له، إذ ال منفعة فيه على هذا الوجه، ومن مث  

ك وضعه يف غري يف منعه من حقه وكذل ابإلمثفإن وجوده والعدم سواء بل يزيد على العدم 
 حقه فهو إضاعة له أيضا بسبب إهالكه فيما ال أجر فيه يعود على منفقه.

واملالحظ على هذا الرأي من مالك أنه خمالف لرأي  اجلمهور يف ذلك، حيث قالوا يف 
معىن التبذير: " هو إنفاق املال يف غري حقه، دون أن يتعرضوا لذكر عبارة ومنعه من حقه"  

ىل هذا اخلالف عند حديثه عن معىن التبذير حيث ذكر قول الشافعي فيه وقد نبه القرطيب إ
وهو "إنفاق املال يف غري حقه" وقال هذا قول اجلمهور مث تعقبه بقول مالك السالف  

 الذكر.وقد قصد القرطيب هبذا العمل بيان خمالفة مالك للجمهور يف حتديد معىن التبذير.  
ال والصواب من القول يف ذلك عندي إن هللا  وإىل مثل قول مالك ذهب الطربي حيث ق

[. عن مجيع معاين  141]األنعام: ﴾وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني ﴿تعاىل هنى بقوله: 
اإلسراف ومل خيصص منها معىن دون معىن. أما ما قاله مالك وتبعه فيه الطربي يف معىن 

إيقاف املال يف غري حقه كما  التبذير فهو ما يليق مبفهوم إضاعة املال، ألن التبذير هو 
ذهب إىل ذلك اجلمهور، إضافة املال ال تقتصر على ذلك فقط، وإمنا تشمل منفعة من 

 حقوقه أيضا، ومانع ذلك ال يكون إال خبيال قتورا. 
والدليل على أن إضاعة املال تشمل اإلسراف واإلقتار معا هو أن هللا تعاىل ذم التقتري كما  

ين كما ذم املسرفني، ومجع بينهما يف آية واحدة فقال تعاىل: ذم التبذير، وذم املفرت 
[، وقال  67]الفرقان: ﴾والذين إذا انفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما﴿
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 ﴾ وال جتعل يدك مغلولة إىل عُنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا ﴿ تعاىل:
 [. 29]اإلسراء: 

فيبقى علينا بيان معىن اإلقتار، قال ابن عباس وسفيان الثوري   ولقد سبق بيان معىن التبذير 
ونقل ابن مفلح يف اآلداب الشرعية عن بعض العلماء قوهلم   «اإلقتار: املنع من حق هللا»

 عن اإلقتار "هو منع الواجبات من الزكاة والنفقة". 
 فعلى هذا لو أخرج إنسان الزكاة ومنع غريها من الواجبات ُعد خبيال. 

التقصري عن الذي البد منه، وتدخل فيه الواجبات   » وجاء يف تفسري الطربي أن اإلقتار: 
، فاإلخالل بواحدة منها يعد فاعله خبيال وقتورا وهو ظاهر قول أيب بكر أمحد  «واملكرومات 

 بن هارون اخلالل من احلنابلة.
ووضعه يف غري والذي نستخلصه مما سبق؛ أن إضاعة املال هي جماوزة احلد يف اإلنفاق 

 حقه، كذا معه من حقه ابلتقصري عن الذي البد منه.
 : األدلة على منع إضاعة املال -2

  : إن هللا تبارك وتعاىل قد جعل األموال قوام العيش وسببا من القرآن الكرمي األدلة-أ
نظرا منه   للحياة وصالحا للدين والدنيا، فنهى عن إضاعتها وحث على االحتياط يف أمرها

لعباده ورأفة هبم، وأمرهم أن ال ميكنوا السفهاء من أمواهلم حراسة هلا من أن تبذر وتنفق يف  
وال توتوا السفهاء أموالكم اليت جعل هللا لكم قياما وارزقوهم فيها  ﴿ غري وجهها، فقال:

[. والغرض من اآلية هو احلث على حفظ 5]النساء:  ﴾م وقولوا هلم قوال معرفاواكسوه
املال والسعي يف أن ال يضيع ويهلك ويذهب عبثا، ألن املال هو أساس قيام اإلنسان به  

 تقوم معايشه من جتارة وغريها إبصالحه له وحسن تدبريه فيه.  
ده وإفنائه فيما ال غرض فيه،   ومن اآلايت الدالة على منع إضاعة املال تبذيره وتبدي

وآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل وال ﴿والفائدة تُرجى من ورائه قوله تعاىل: 



27 
 

]اإلسراء:  ﴾ تبذر تبذيرا إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني وكان الشيطان لربه كفورا
26-27 .] 

ما حيتاج إليه اإلنسان يف   ووجه النهي عن التبذير يف اآلية هو أن املال جعل عوضا القتناء
حياته من ضرورات وحاجيات وحتسينات، وأرشد إىل إنفاقه على وفقها يف الرتتيب حىت  
يكون ضمان لكفايته يف غالب األحوال، وأمنا من اخلصاصة فيما هو إليه أشد احتياجا  

اعدة  وإذا ما جتاوز املرء مباله هذا احلد صار مسرفا ومسي تصرفه تبذيرا، قال املقري: ق
[. وهو  31]األعراف: ﴾وكولوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني﴿السرف حمرم: 

 الزايدة على مقدار الضرورة واحلاجة وما أذن فيه من التكملة.
وملا كان التبذير وسيلة إلضاعة احلقوق واإلخالل ابلواجبات نبه هللا على قبحه إبضافته  

إايه إىل أفعال الشياطني فقال تعاىل: إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني وكان الشيطان لربه  
آتوا حقه يوم حصاده و ﴿[ وقال تعاىل: يف ذم اإلسراف واملسرفني 27كفوراً]اإلسراء:

 [. 141]األنعام:﴾نه الحيب املسرفنيوالتسرفوا إ

وقد بني القرآن أن اإلقتار والبخل هو سلوك املنافقني وصفة من صفاهتم فقال تعاىل:  
املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض أيمرون ابملنكر وينهون عن املعروف ويقبضون  ﴿

فقة يف  اليبسطوهنا بن ﴾ويقبضون أيديهم﴿[ قال جماهد: يف معىن 67]التوبة: ﴾ أيديهم
 حق.

 األدلة من السنة:-ب
لقد سلكت السنة مسلك القرآن يف النهي عن إضاعة املال وتبذيره فيما اليفيد، وحثت  
على أداء حقوقه واالمتناع عن إمساكه دوهنا، وحذرت من اإلقتار والبخل يف ذلك، فمن 

إن هللا حرم عليكم عقوق األمهات ومنعًا وهات، » -صلى هللا عليه وسلم–ذلك قوله 
. أظهر ماقيل يف معىن كراهة «وقال وكثرة السؤال وإضاعة املالووأد البنات، وكره لكم قيل 
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هو إمهاله وترك املعاهدة له ابلقيام عليه واإلصالح له حىت  إضاعة املال الواردة يف احلديث
اليضيع، كدار يرتكها حىت تنهدم، أو حق له على رجل مليء بينهما فيه حساب فيهمله  

 حىت يضيع وأما أشبه ذلك.
صلى هللا  –ل هللا ابلتلف الذين أيخذون أموال الناس قصد إتالفها فقال وقد توعد رسو 

 . «من أخذ أموال الناس يريد إتالفها أتلفه هللا»: -عليه وسلم
ويف مقابل هذا دعت السنة املسلمني إىل االقتصاد يف إنفاق املال وحسن تدبريه وإصالحه  
والقيام عليه، ألن يف ذلك وقاية من العاهة والفاقة حفظا للمرء من الوقوع يف مذلة السؤال 

حسن التدبري مع الكفاف  » :وقيل «العال من اقتصد» -صلى هللا عليه وسلم–فقال 
   .«الكثري مع اإلسرافخري من 

كما حذرت السنة املسلمني من التبذير، حذرت أيضًا من البخل والتقتري وبينت أهنما  
صلى هللا عليه  -سبب لزوال مال املرء وذهابه، ويستحق فاعل ذلك دعاء املالئكة عليه قال

كاً  ما من يوم غربت فيه مشسه إال وملكان يناداين اللهم أعط منفقًا خلفًا وممس » -وسلم
 .«تلفاً 

ويف اجلملة فإن املقصد الشرعي من النهي عن إضاعة املال هو أن تكون أموال األمة عدة  
ء أساس جمدها واحلفاظ على مكانتها حىت تكون مرهوبة اجلانب مرموقة بعني هلا وقوة البتنا

 االعتبار، غري حمتاجة إىل من قد يستغل حاجتها فيبتز منافعها ويدخلها حتت نري سلطانه. 
 أثر إضاعة املال يف فساد التصرفات املالية: -3

إن من أخطر األسباب املفضية إىل اخنرام مقصد حفظ األموال هو إضاعتها ولذلك فإن 
الشريعة مل تكتف ابلنهي عن إضاعتها، والتهديد والوعيد ملن أقدم على ذلك، بل حرصت 

ابملال وسلوك الداخلني عليها جبملة من يف مقابل ذلك على إحاطة مجيع تصرفاهتا املتعلقة 
 األحكام والشروط، تضمن عدم إضاعتها وحتقق مقصد الشريعة منها واملتمثل يف حفظها.
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ورعاية هلذا املعىن فإن الشريعة قد اعتربت كل جاهل حلفظ ماله والعامل على تبذيره سفيهاً  
جر عليه راجع إىل جيب احلجر عليه يف مجيع التصرفات املرتبطة بذلك، وإجياب احل

مصلحته ومنع ضرره عن غريه، إذ هو بتبذير ماله وتضييعه على خالف مقتضى الشرع 
والعقل السليم فيما ال مصلحة له فيه والغرض صحيح، قد يفىن ماله ويعيش عالة على 
غريه، أو مفسداً يف األرض، فكان من احلكمة الضرب على يده، وقد قال الفقهاء يف بيان  

تشريع احلجر وفائدته: هي احملافظة على األموال ألهنا خملوقة لإلنتفاع هبا دون  احلكمة من 
تبذيرها، ومراعاة منهم هلذه احلكمة جعلوا أسباب احلجر راجعة يف جانب كبري منها إىل 

يوسف وحممد والشافعي وعامة أهل العلم  قال أبو»معىن إضاعة املال، قال الكاساين:
بذير ومطل الغين، وركوب الدين، وخوف ضياع املال  أسباب احلجر هي السفه والت

 . «ابلتجارة، واإلقرار لغري الغرماء
واعتماداً على مقصد الشريعة يف صيانة األموال فرع الفقهاء تفاريع فقهية كثرية منها مسألة  

 عليه، وبعد احلجر عليه.  أفعال السفيه قبل احلجر
إن فعل السفيه وأمره  »ري ابن القاسم: فأما قبل احلجر عليه فقال مالك ومجيع أصحابه غ

، وهو قول الشافعي وأيب يوسف، وقال ابن  «كله جائز حىت يضرب اإلمام على يده
، مع اتفاقهم على أن أفعاله بعد «أفعاله غري جائزة وإن مل يضرب على يده اإلمام»القاسم: 

 احلجر من قبل اإلمام غري جائزة. 
إىل اعتبار مقصد األموال يف ذاته وإمنا يرجع   وسبب اخلالف يف هذه املسألة ال يرجع

أن  »للكيفية اليت وجهه هبا كل فريق، فالذين قالوا بعدم اجلواز استندوا إىل حديث جابر 
ومل يكن حجر عليه  -صلى هللا عليه وسلم-رجاًل أعتق عبدًا ليس له مال غريه فرده النيب

انتها من الضياع أمر واجب . واستخلصوا من هذا أن حفظ أموال السفيه وصي«قبل ذلك 
 والزم اليتوقف على حكم اإلمام ابحلجر.
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نتها  أما الذين قالوا: ابجلواز فيقرون أن قوهلم مبين على رعاية مقصد حفظ األموال وصيا
 من الضياع، إال أن رعايتها الترجع إىل مال السفيه وإمنا ترجع إىل مال غريه ممن عاملوه.

 
 

 
 


