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 دقمة: ادل
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم ُّٱ
 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه  جه
 .(1) َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

 أةا بعم   
اٜنصول عليو ، فمن ناحية اىتماما كبًناباٞنال شرعة اإلسبلم قد اىتمت ف

تكفل ذلك ضوابط ل ليكون حبلال، ومن ناحية إنفاقو جعلتحددت سبل كسبو 
       ٣نا جاء عن هللا يف قرآنو وعن النيب  ؛ انطبلقايف مكانو الصحيحعمل لو أن ي

                                                 

 .ٚ - ٕ(  سورة الفآنة : ٔ)

  غسيل األمىال احلرام يف العنل اخلريي

 حكنه وضىابطه

 اهب الفقه، وأدلته، ومقاصده الكلية""يف ضىء نصىص مذ
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ــــــ يف سنتو ٓنصيبل ٞنصاحل الناس وتكميلها وتعطيبل  ــــــ صلى هللا عليو وسلم 
أمام  صاحبو يسأل عنومسؤولية ، فاٞنال للمضار وتقليلها وفق منهجية اإلسبلم

 ربو: من أين اكتسبو؟ وفيم أنفقو؟ 
الصحة يف  رىيتحٞنسلم أن يتحرى اٜنبلل يف ٗنع اٞنال، و ب على افيج

يف العمل غسيل األةوال احلرام موضوع ) :أ٨نية ىذا اٞنوضوع تربزإنفاقو، ومن مث 
وإن كان قصد صاحبو -(؛ ألن العمل اٝنًنيطو...ضوابو  حكمو اخلَتي 

 ه:أوال  ةن جينبغي أن يكون موافقا ألحكام الشريعة و١نققا ٞنقاصدىا -حسنا
 ةن جه:: ثانيا، واٞنال اٞنصروف فيو فليس يقبل كل مال يف العمل اٝنًني

كان ١نرما حازه صاحبو من   فيما لو ىذا اٞناللقبول  ةلضوابط واٞنعايًن الشرعيا
 .غًن مشروعة وأراد أن يغسلو ويتطهر منو بإنفاقو يف عمل خًنيطرق وأعمال 

ن أن ينفق فيها ىذا اٞنال االت والتطبيقات الي  ٬نكاجمل وثالثا  ةن جه:
 اٞنغسول.

عرض ىذه األمور الثبلثة بشيء من  ىذا البحثخبلل من  ٥ناول وسوف
وذلك وفق ، اٞنوضوع مع ذكر تطبيقاتوالتفصيل وإبراز الضوابط الشرعية ٟنذا 

 اخلط: التالي: 
، البحثعنوان التعريف بادلصطلحات الواردة يف ادلبحث األول  
 ويتضمن ثبلثة مطالب:
 اٜنرام موالل األيمفهوم غساٞنطلب األول: 

 اٞنطلب الثاين: التعريف بالعمل اٝنًني
 واصطبلحا بط لغةواالضاٜنكم و تعريف الثالث:  اٞنطلب

 ، ويتضمن مطلبٌن:ثاين   أقسام ادلال احلرام، وأىم صوره ادلبحث ال
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 اٜنرام. اٞنال اٞنطلب األول: أقسام
 اٜنرام. اٞنال اٞنطلب الثاين: صور

يف واالنتفاع بو  سغسولدقبول ادلال ادللث   التأصيل الشرعي لادلبحث الثا
  ويتضمن مطلبٌن:،  العمل اخلَتي

، واالنتفاع بو اٞنال اٜنرام منع حيازة: بيان أن األصل يف الشرع لب األولاٞنط
 ووجوب التخلص منو.وْنرمي اكتسابو، 

 غسول والتصرف فيو.اٞنطلب الثاين : احتماالت التخلص من ملكية اٞنال اٞن
، ول واالنتفاع بو يف العمل اخلَتيادلبحث الرابع   حكم قبول ادلال ادلسغس

 ويتضمن مطلبٌن: وضوابط ذلك ،
 اٞنطلب األول: حكم قبول اٞنال اٞنغسول واالنتفاع بو يف العمل اٝنًني.

 .، وتطبيقاتو يف العمل اٝنًنيغسولضوابط قبول اٞنال اٞن طلب الثاين:اٞن
 .والتوصيات  جأىم النتائ : اخلادت

 فهرس ادلصادر وادلراجع
 فهرس ادلوضوعات
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 حبثح األًلامل

 الحبثحعيٌان التعرٍف باملصطلثات الٌاردّ يف 

 ويشمل ىذا اٞنبحث ثبلثة مطالب:
 ادلطلب األول

 احلرام ةوالل األيةفهوم غس
 ل األةوال يةفهوم غس أوال 

ىتمام صانعي السياسات ا على "غسيل األةوال" يستحوذ مفهوم مصطلح:
االقتصادية واٞنالية وبالتحديد القائمٌن على السياسات النقدية واٞنصرفية سواء 

لـــهذا  متفٍق عليو مفهوم ، ورغم ذلك ال ٬نكن إ٩نادياعاٞن مأيا، إقليمأم ١نليا، 
بسبب تعدُّد مصادر األموال غًن اٞنشروعة، وتنوُّع  "غسيل األةوال" ادلصطلح 
ئل الغسيل، وتبايُن وجهات النظر حول اٞنصادر الي  ٩نب أن تكون طرق ووسا

، وذلك ُنسب ما عرض لو القانونيون اٞنعاصرون ىدف التجرمي يف إطار اٞنكافحة
 .(1)يف كتبهم عند التناول ٟنذا اٞنوضوع 

  :ل لسغ:يالسغس - أ
"غسل الشيء يغسلو غسبل وغسبل، وقيل: الغسل اٞنصدر من  قال ابن منظور:

 .(2)الغسل، بالضم، االسم من االغتسال، يقال: غسل وغسل"غسلت، و 
قفل  :وغسلتو غسبل من باب ضرب، واالسم الغسل بالضم وٗنعو أغسال مثل

الغسل  :وقيل ،وعزاه إىل سيبويوواحد وبعضهم ٩نعل اٞنضموم واٞنفتوح ّنعىن  ،وأقفال
غسل و  ،االغتسال وىو اسم من ،ل ٕنام الطهارةسْ بالضم ىو اٞناء الذي يتطهر بو، والغَ 

                                                 

موعة النيل العربية، العبلج، د/ ١نسن أ٘ند اٝنضًني، نشر ٠ن ( انظر: غسيل األموال الظاىرة األسباب(ٔ
 (.ٖٚ)ص :مٕٕٓٓمصر، 

 .مادة )غسل( ،( ٜٗٗ/ ٔٔ)( لسان العرب البن منظور، (ٕ
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ثوبو: نظفو باٞناء، وأزال وسخو وجعلو نظيفا، واٞنغتسل: اٞنوضع الذي يغتسل فيو، 
وتصغًنه مغيسل، واٛنمع اٞنغاسل واٞنغاسيل، وغسل هللا ذنبو: طهره منو، وغسل هللا 

 .(1)غسل العار: ١ناه، ٔنلص منو -حوبتو: طهره من إٖنو غسل اإلىانة
يف  -تعاىل –الكرمي ثبلث مرات قال يف القرآن واالغتسال وقد ورد الغسل 

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ صفة الوضوء:

، وقال (ٕ)َّجهمه ين ىن  من خن حن جن يم
 مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ :يف الطهارة من اٛننابة

عز –، وقال (ٖ)َّ هتمث مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ
 ،(4)َّ هئ مئ هي مي خي جيحي ٰهٱُّٱ: -عليو السبلم -أليوب -وجل

 .(5)ظاف: والطهارة"غسل" ةصمر يمل على النفكلمة 
من َغَسل،  مفعول، واسم ل(سَ التطهًن، والتنظيف، مصدر )غَ   والسغسيل

 الطاىر النظيف. :يأفهو غاسل، واٞنفعول: مغسول، وغسيل. 
   ل يف االصطالحيالسغس-ب

فعلماء على دالالت متعددة، تطلق ىذه اللفظة ُنسب موقعها العلمي 
النفس يقولون غسيل اٞنخ، وعلماء األحياء والطب يقولون غسيل اٞنعدة وغسيل 

                                                 

مادة )غسل(، واٞنصباح  (،ٕٕٚ(، مادة )غسل(، و٢نتار الصحاح )ص: ٕٗٗ/ ٗ( انظر: مقاييس اللغة )(ٔ
 .مادة )غسل( ،( ٚٗٗ/ ٕ)اٞننًن للفيومي، 

 (.ٙ( سورة اٞنائدة من اآلية: )(ٕ
 (.ٖٗ( سورة النساء من اآلية: )(ٖ
 (.ٕٗ( سورة ص من اآلية: )(ٗ
 .مادة )غسل( ،(ٕٕٚ( انظر: ٢نتار الصحاح )ص: (٘
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الكلى، وعلماء القانون واالقتصاد يقولون غسيل األموال، وىكذا فمصطلح 
تسغيَت  :بلم، لكنو يراد منو عموماداللتو ُنسب موقعو يف سياق الك تتعدد (غسيل)

 .ةسغايرةأخرى الشيء عن صورتو األوىل إىل صورة 
 عنم علماء الدقانون واالقتصاد  ل األةوال اصطالحايغس

بأنو: "٠نموعٌة من  "ل األمواليغسفقهاء القانون وعلماء االقتصاد "رف عيُ 
اٛنر٬نة اٞننظمة اٞنراحل العملية واٞنراحل التنفيذية اٞنتتابعة الي  تقوم هبا عصابات 

إلضفاء اٞنشروعية على ماٍل غًن مشروع إل٩ناد مصدٍر يبدو مشروعًا لو، ويتمُّ 
ذلك عرب وسائل ٢نتلفة وأدواٍت معينة من أجل غسل األموال القذرة لعصابات 

تاج ٓنها من ٣نارسة اٛنرائم السابقة على عملية الغسيل ومن مث تاٛنر٬نة الي  اكتسب
اٞنال يف قنوات بنكية وغًن بنكية إلبعاد شبهة اٛنر٬نة عنو إىل غسلو وإدخال ىذا 

 . (ٔ)وإظهاره على أنو مال شريف طاىر" 
: "جر٬نٌة دولية منظمة، يقوم ّنقتضاىا أحد األشخاص بإجراء وقيل ىو

سلسلٍة من العمليات اٞنالية اٞنتبلِحقة على أمواٍل غًن مشروعة تنُتج عن أنشطٍة 
تشريع الدولة ىذا الشخص مستعينا بوسطاء كواجهة  غًن مشروعة، يُعاقب عليها

للتعامل ُمستغبًل مناخ الفساد اإلداري وسرية حسابات البنوك هبدف تأمٌن حصيلة 
بلَحقة الرقابية واألمنية "

ُ
 .(ٕ)أمواٟنا القذرة من اٞن

اٜنصول على أموال أو استثمارات غًن  :ىووىذا يعٍت أن غسيل األةوال 
                                                 

( انظر: غسيل األموال الظاىرة األسباب العبلج، د/ ١نسن أ٘ند اٝنضًني، نشر ٠نموعة النيل العربية، (ٔ
 (.ٖٚم، )صٕٕٓٓمصر، 

ظر: اتفاقية األمم اٞنتحدة ٞنكافحة اٛنر٬نة اٞننظمة عرب الوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق ( ان(ٕ
 ٘ٔالدورة اٝنامسة واٝنمسون اٞنؤرخ يف  ٕ٘واالنضمام ّنوجب قرار اٛنمعية العامة لؤلمم اٞنتحدة 

 ( .ٖ، ٕ)صٚ، ٙ، اٞنادة ٕٓٓٓتشرين الثاين/نوفمرب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أحباخ

 غسَل األمٌال احلراو يف العنل اخلريِ 

 حكنى ًضٌابطى

  د. أمحد علُ أمحد مٌايف "يف ضىء نصىص مذاهب الفقه، وأدلته، ومقاصده الكلية"
 

 

 

 

-31- 

ارجي إلخفاء اٞنصدر اٜنقيقي ٟنا، وبعبارة أخرى ىو شرعية من خبلل طرف خ
بعد ٓنويلها إىل مصدر  وجعلها قانونية اجملرم عملية تنظيف األموال من مصدرىا

 .غًن ٠نرم
 : وجه: البحث يف ةصطلح "غسيل األةوال"*

أال تسمى ىذه العملية بغسيل  :األصح يف اللسغ:ف بناء على ةا تدقمم
ألن الغسيل يكون  ؛"دتويو ةصمر األةوال"ٟنا ىي:  األدق ل التسمية، باألموال

كأنو ادلال  ُنيث يبدو " ال حدقيدق: التطهَتالتمويو": واٞنراد ىو ،ّنعىن التطهًن
فالعربة  ؛مكتسب من طرق مشروعة فبل ٩نرم صاحبو وال يقع ٓنت طائلة القانون

 بادلعٌت وليس بادلبٌت.
  غسل األةوال يف الشرع*

مل يعرفها فقهاء  من اٞنصطلحات اٞنعاصرة الي  دمصطلح غسل األموال يع
 الشريعة اإلسبلمية يف مؤلفاهتم قد٬نا.

وعلى الرُّغم من أن ىذا االصطبلح حديث مل يألفو فقهاء الشريعة 
يبلوروه يف تصانيفهم على شكل اٞنفاىيم اٜنقوقية  مث فلمومن -اإلسبلمية قد٬نا 

إال أن األحكام الفقهية الي  جاءوا هبا تقطع بوجود تصور يف أذىاهنم  -اٞنعاصرة
 ذه الظاىرة.ٟن

كان من األوائل   الفرج ابن اجلوزي أباوعلى سبيل اٞنثال ٤ند أن اإلمام 
" رأيت بعض الذين تنبهوا إىل مسلك أصحاب غسيل األموال يف زمنو حٌن قال: 

ادلتدقمةُت سئل عمن يكتسب حالاًل وحراًةا ةن السالطُت واألةراء، مث يبٍت 
 اما يوجب طيب قلب ادلنفق، وأن ادلساجم واألربط:  ىل لو فيها ثواب؟ فأفىت
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لو يف إنفاق ةا ال ديلكو نوع مسسرة؛ ألنو ال يعرف أعيان ادلسغصوبُت فَتدىا 
عليهم! فدقلت  وا عجًبا ةن ادلتصمين للفتوى الذين ال يعرفون أصول 

 .(1) الشريع:!!"
أنو كان يعين فئة تلطخت أيديها باٞنال -ر٘نو هللا –وواضح من كبلمو  

غرَّر هبم بعض اٞنفتٌن اٛنهَّال َنواز غسل أمواٟنم ببنائهم اٞنساجد اٜنرام، مث 
 يزول عنهم العنت واإلمث وكأنَّ شيئا مل ٪ندث . من مث، و ةواألربط

: بأنو ــــــ عطي: فياض .دبعض أساتذة الشريعة اٞنعاصرين ـــــ منهم أ. وقد عرفو
بسغرض إخفاء  تصرفات ةالي: ةشروع: دلال اكتسب بطريدق: غَت ةشروع: "

 . (ٕ)" ةصمره
   خالص: وجه: البحث يف "ةصطلح غسيل األةوال"*
ل ين مصطلح غسرجحان ىذا النظر للفقهاء اٞنعاصرين: أالبحث  رىي

يعٍت السغسل الشرعي الصحيح  نو الأو  ،يراد بو باطلو  غًن دقيق موالاأل
  أن يتطهر صاحب ادلال ادلكتسب ةن طرق غَت ةشروع: ةن ىذا والواجب

بل يعين جر٬نة ، إذا مل يعلم ةالكو ومل ديكن رده دلال بإنفاقو يف العمل اخلَتيا
كما   ىل الغسل بصلة بل تقوم على قذارة واضحةإٕنت  ال مركبة من عدة جرائم

 أشار إىل ذلك القانونيون اٞنعاصرون يف كتبهم على ٥نو ما سبق أن عرض لو.
ـ ليس التعرض إىل حتميم ةصطلح والذي يهمنا ـــــــ ىنا يف ىذا البحث ــــــ

"غسيل األةوال" واخلالف يف ذلك بُت ادلعاصرين قانونيُت وفدقهاء بدقمر ةا 
                                                 

ىـ(، حسن ٜٚ٘بو الفرج عبد الر٘نن بن علي بن ١نمد اٛنوزي )اٞنتوىف: ( صيد اٝناطر، ٗنال الدين أ(ٔ
 (.ٕٖٚ)ص:  :م(ٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔالطبعة: األوىل،) دمشق، –اٞنساحي سويدان، ط: دار القلم 

 (. ٖٕعطية فياض )ص د. (  جر٬نة غسل األموال يف الفقو اإلسبلمي، (ٕ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أحباخ

 غسَل األمٌال احلراو يف العنل اخلريِ 

 حكنى ًضٌابطى

  د. أمحد علُ أمحد مٌايف "يف ضىء نصىص مذاهب الفقه، وأدلته، ومقاصده الكلية"
 

 

 

 

-43- 

يهمنا بيان احلكم الشرعي فيما لو تاب ةكتسب ىذا ادلال ةن غَت الطرق 
ادلشروع: وأراد أن يتطهر ةنو  فهل جيوز لو صرفو يف األعمال اخلَتي:؟ وةا 

عى يف قبول ىذا ادلال؟ وةا اجملاالت اليت يصرف الضوابط الشرعي: اليت ترا
 فيها؟

 ثانيا  تعريف األةوال احلرام.
 )أ( تعريف ادلال لسغ: واصطالحا.

 الرجل. أي: : أصل مادتو )مول(، وٗنعو )أموال(، ويقال: ٕنولادلال لسغ:
 على كل ما األصل األشياء، ويطلق يف ٗنيع من ملكتو واٞنال: ما، (ٔ)ماال أنذ
 من و٬نلك يقتىن ما كل بعد ذلك على أطلق مث والفضة الذىب من ٬نلك

أمواٟنم،  أكثر كانت ألهنا اإلبل؛ على العرب عند اٞنال يطلق ما وأكثر األعيان،
 .(ٕ) العرف يف ماال يعد ما أي: يتمول. ومن مث فاٞنال: ما

 ادلال اصطالحا 
 يل:ذلك على النحو التاو  ،اصطبلحااختلف الفقهاء يف تعريف اٞنال 

"اسم ٞنا ىو ٢نلوق إلقامة مصاٜننا بو، ولكن باعتبار بأنو:  عرفو احلنفي:
 .(ٖ)صفة التمول واإلحراز"

                                                 

 .مادة )مول( ،(ٖٙٙ/ ٔٔ(  انظر: لسان العرب، )ٔ)
/ ٕ)اٞنصباح اٞننًن يف غريب الشرح الكبًن، و (، مادة )مول(، ٖ٘ٙ/ ٔٔ( انظر: لسان العرب، )ٕ)

 .مادة )مول( ،(ٙٛ٘
 (.ٖ/ٗ(،  وانظر: حاشية ابن عابدين رد احملتار على الدر اٞنختار)ٜٚ/ ٔٔ(  اٞنبسوط للسرخسي )ٖ)
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ومن مث فإن تعريف اٞنال عند اٜننفية عبارة عما اشتمل على صفة التمول، 
و٬نكن ادخاره لبلستخدام وقت اٜناجة، ومن مث فما كان قاببل لئلحراز واٜنفظ 

  فهو مال عندىم.لبلنتفاع بو 
 .(ٔ)"ما يتمول يف العادة و٩نوز أخذ العوض عنو" بأنو: ادلالكي: ووعرف

: أن تعريف اٞنال عند اٞنالكية موافق لتعريف اٞنال يف اللغة -ىنا-ونبلحظ
كما قال   –عموما، وىو ما ٬نكن أن يتملك، فكل ما ملكو اإلنسان واستبد بو 

  ماال عندىم. دفإنو يع-الشاطيب
ألن ينتفع  قاببل: ما كان منتفعا بو. أي: ما كان اٞنال بأنو وعرف الشافعي:

 .(ٕ)بو
وإذا تأملنا تعريف اٞنال عند الشافعية ٤نده يشمل كل ما لو قيمة ويضمن، ويشمل 

 قيمة ٪نصلها الناس حىت لو كانت منفعة وليست ماال عينيا. يذذلك كل 
ىو ما بأنو: ما يباح نفعو مطلقا. أي: يف كل األحوال، أو  وعرفو احلنابل:

 .(ٖ)يباح اقتناؤه ببل حاجة
تعريف اٞنال عند اٜننابلة يشمل كل ما فيو منفعة مباحة، ومن مث فما فيو ف

منفعة فهو مال عندىم وما ال منفعة فيو أو كانت اٞننفعة فيو للحاجة والضرورة 
 فليس ماال عندىم.

                                                 

ةا يدقع الشاطيب بقولو: " (، وعرفؤٕٚ/  ٕ( اإلشراف على مسائل اٝنبلف للقاضي عبد الوىاب )ٔ)
". اٞنوافقات، إبراىيم بن موسى بن عليو ادللك، ويستبم بو ادلالك عن غَته إذا أخذه ةن وجهو

ىـ(، احملقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل ١ٜٚٓنمد اللخمي الغرناطي الشهًن بالشاطيب )اٞنتوىف: 
 (. ٕٖ/ ٕم: )ٜٜٚٔ ىـ/ٚٔٗٔ، الطبعة: األوىل، سنة: السعودية -سلمان، الناشر: دار ابن عفان

 (.ٕٕٕ/  ٖ(  ينظر: اٞننثور يف القواعد للزركشي )ٕ)
 (. ٕٗٔ/ٕ(  ينظر: شرح منتهى اإلرادات )ٖ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أحباخ

 غسَل األمٌال احلراو يف العنل اخلريِ 

 حكنى ًضٌابطى

  د. أمحد علُ أمحد مٌايف "يف ضىء نصىص مذاهب الفقه، وأدلته، ومقاصده الكلية"
 

 

 

 

-45- 

   اختالف الفدقهاء يف اعتبار ادلنافع ةاال*
الفقهاء اختلفوا على قولٌن يف ٤ند أن  فات  وةن خالل تأةل ىذه التعري

 اعتبار اٞننافع ماال:
،  (ٖ)واٜننابلة، (ٕ)، والشافعية(ٔ)ٗنهور الفقهاء من اٞنالكيةقول الدقول األول  

 .أمواال بذاهتا -كسكىن الدار ولبس الثوب وركوب الدابة  -اٞننافع دونيعحيث 
 يلي  استملوا على ذلك بأدل:؛ ةنها ةاو  
عيان ال تقصد لذاهتا، بل للمنافع الي  فيها، وعلى ىذا جرت ن األإ  -ٔ

 ، ومن مث فإهنا تعد ماال.أعراف الناس ومعامبلهتم
ن الشرع قد حكم بكون اٞننفعة ماال عندما جعلها مقابلة باٞنال كما يف إ  -ٕ

 .(6) عقد اإلجارة، وىو من عقود اٞنعاوضات اٞنالية
ليست أمواال متقومة يف  واٜنقوق نافعأن اٞن وىوقول اٜننفية  الدقول الثاين 

حد ذاهتا إال إذا ورد عليها عقد معاوضة، كما يف اإلجارة، وذلك على خبلف 
 .(٘)بل يقاس عليو غًنهما كان كذلك فالقياس، و 

                                                 

(،وحاشية الدسوقي على ٕٔٚ/ٕينظر: اإلشراف على مسائل اٝنبلف للقاضي عبد الوىاب )  (ٔ)
 (.ٕٗٗ/ٖالشرح الكبًن )

 (.ٕٕٕ/ٖيف القواعد للزركشي )(، واٞننثور ٖٔ، ٕٔ/٘(  ينظر: روضة الطالبٌن )ٕ)
 (.ٕٗٔ/ٕ(، وشرح منتهى اإلرادات )ٖ/ٙ(  ينظر: اٞنغين البن قدامة )ٖ)
(، ؤنريج الفروع على األصول للز٤ناين ٕ/ٕ(، ومغين احملتاج )ٖ/ٙ( ينظر: اٞنغين البن قدامة )ٗ)

 (. ٕٕ٘ص)
 (. ٖٕٗ/ ٘(،  وتبيٌن اٜنقائق للزيلعي )ٜٚ/ ٔٔ( ينظر: اٞنبسوط للسرخسي )٘)
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أن صفة اٞنالية للشيء تثبت بالتمول، والتمول ىو  ووجهتهم يف ذلك  
تبقى زمانٌن؛ لكوهنا أعراضا، ومن صيانة الشيء وادخاره لوقت اٜناجة، واٞننافع ال 

 .(ٔ)مث فبل يتصور فيها التمول
 ماال؛ ألن واٜنقوق قول ٗنهور الفقهاء باعتبار اٞننافع والراجح ةن الدقولُت 

ىو اٞنوافق ٞنقصود الشرع والعرف، فما يعد يف العرف ماال فهو مال؛ وألن يف  ىذا
راء للظلمة يف االعتداء على عدم اعتبار اٞننافع أمواال تضييعا ٜنقوق الناس وإغ

منافع األعيان الي  ٬نلكها غًنىم، ويف ذلك من الفساد واٛنور ما يناقض مقاصد 
 .الشريعة الغراء

: ما يعنيو تعريف اٞنال عند وةن مث فإن ادلدقصود بادلال يف ىذا البحث
ما ٬نكن حيازتو  ٗنهور الفقهاء من اٞنالكية والشافعية واٜننابلة، وىو: أن كل

ذلك  وغًن ،واٜنيوان ،والنبات، والفضة كالذىب :عينا سواء أكان النتفاع بو،وا
، اتالتجار  أموالك  :عرضا ماٞنستأجرة، أ كسكىن الدار  :منفعة م كان، أمن األعيان

 أما ما ال ٪نوزه اإلنسان ماال، دفإن ذلك كلو يع -مثبل كحق اٜنضانة  وقا:أو حق
 والسمك يف اٞناء. ،كالطًن يف اٟنواء  :فبل يسمى ماال وال ٬نلكو

 )ب(تعريف احلرام لسغ: واصطالحا.
ة على كل ٣ننوع ، أصل مادتو )حرم(، وىذا األصل يطلق يف اللغاحلرام لسغ:  

 واٞنيم والراء ، قال ابن فارس: "اٜناء(ٕ)فيقال: حرمت الصبلة. أي: امتنع فعلها
   . (ٖ)اٜنبلل" ضد: فاٜنرام. والتشديد اٞننع وىو واحد، أصل

                                                 

(، ٖ/ٗ(، وحاشية ابن عابدين رد احملتار على الدر اٞنختار )ٖٕٗ/ ٘( ينظر:  تبيٌن اٜنقائق للزيلعي )ٔ)
 (. ٕ٘/ ٔوفتح الغفار شرح اٞننار البن ٤نيم اٜننفي )

 .مادة )حرم( ،(ٖٔٔ)ص (، مادة )حرم(، واٞنصباح اٞننًن ٕٓٔ/ٕٔ( ينظر: لسان العرب، )ٕ)
 (، مادة )حرم(.٘ٗ/ ٕ) ( مقاييس اللغةٖ)
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لفظة )اٜنرام( وصفا شرعيا لفعل اٞنكلف الذي هنـى  دتع واحلرام اصطالحا 
عــــذاب يف اآلخــــرة، والعقوبــــة يف الــــدنيا عنــــو الشــــرع هنيــــا جازمــــا ، وتوعــــد فاعلــــو بال

: اٝنطــاب الـــدال بأنـــو التحــرميقصاصــا أو حـــدا أو تعزيــرا؛ لـــذلك عــرف األصـــوليون 
  لك خك حك جك مقٱٱزئٱٱ: -تعالى–قوله  ، مثـل(ٔ)طلب ترك مـع اٛنـزم على

 .   (ٕ)ٱٱرئحل جل مك

 . (ٖ)" شرعا ب  ل  قـ   ل  م  ةا ذم فاعلو ولو قوال ، ولو ع  وعرفوا اٜنرام بأنو: "
ــــإن اٜنــــرام وصــــف يلحــــق قــــول اٞنكلــــف: كالكــــذب ، والنميمــــة ، ومــــ ن مث ف

والقــذف ، وشـــهادة الـــزور ، و٥نــوىم، كمـــا يلحـــق فعلــو: كالســـرقة ، وإيـــذاء النـــاس،  
 كما يلحق عمل القلب كذلك: كالكرب والرياء و٥نو٨نا.

أما بالنسبة لؤلعيـان فإهنـا ال توصـف ُنـل أو حرمـة لـذاهتا ، وإ٧نـا يوصـف باٜنرمـة 
 اٞنتعلق هبا من الكسب ، أو األكل ، أو الشرب ، أو اللبس و٥نو ذلك . الفعل

ومـن مث يقــال: مــال حـرام. أي: مــال مكتســب مـن طريــق ١نــرم وىـو مــا يطلــق 
عليــو احملــرم لغــًنه ، أو ٓنــرم حيازتــو وكســبو وتناولــو: كــاٝنمر واٝننزيــر، وىــو مــا يطلــق 

 .-مكما سيأيت يف أقسام اٞنال اٜنرا  -عليو احملرم لذاتو
 .)ج( تعريف ادلال احلرام اصطالحا

: اٞنال الذي حظره الشرع لصفة يف عينو أو من جهة كسبو، ىو ادلال احلرام
، ومن مث كل ةا حرم الشرع دخولو يف ةلك ادلسلم دلانعو٬نكن تعريفو بأنو: 

                                                 

(.ٕٔٙ/ ٔ( انظر: شرح ٢نتصر الروضة للطويف ) ٔ(  
(. ٔ٘ٔ( سورة األنعام من اآلية: ) ٕ(  

 (.ٖٙٛ/ٔ( شرح الكوكب اٞننًن )ٖ)
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ال تكون مقتصرة على االنتفاع باٞنال اٜنرام بل تكون شاملة لكل -ىنا–فاٜنرمة 
شرع على اٞنسلم أن يقتنيو أو أن يدخلو يف ملكو، وإذا حرم الشرع مال حرم ال

دخول مثل ىذا اٞنال يف ملك اٞنسلم فمن باب أوىل ٪نرم عليو االنتفاع بو؛ ألن 
 . (ٔ)االنتفاع ٖنرة من ٖنرات اٞنلك

 ادلطلب الثاين
 التعريف بالعمل اخلَتي

على الصنع أصل مادتو )عمل(، وىذا األصل يدل يف اللغة  العمل لسغ: 
 يف عام وىو صحيح، واحد أصل والبلم واٞنيم "العٌن ، وقال ابن فارس:(ٕ)والفعل

  .(ٖ)يفعل" فعل كل
قياس، وأصل مادتو  غًن على تفضيل اسم: نسبة للخًن، واٝنًن اخلَتي لسغ: 

 ألن؛ الشر خبلف: فاٝنًن. واٞنيل )خًن(، وىذا األصل يدل يف اللغة على العطف
صاحبو، وقيل: اٝنًن: اٛنود والكرم، وقيل ىو:  على ويعطف إليو ٬نيل أحد كل
 خن حن جنزئٱٱٱ:اإلنسان وصف يف -تعاىل -هللا قول الطيب، ومنو الكثًن اٞنال
 مي زئٱ: -تعاىل–قول هللا  الصاحل، ومنو العمل ، وقيل ىو: (ٗ)رئ ىن من
 . (٘)رئخئ حئ  جئ يي ىي ني

ة وامرأة ، خًنِّ  رجل : ويقال  غًن: قال: اٞنختار؛ ولذا ي فاضلة . أي: خًنِّ
                                                 

( ينظر: أحكام اٞنال اٜنرام وضوابط االنتفاع والتصرف بو يف الفقو اإلسبلمي ، د . عباس أ٘ند الباز ، ٔ)
 (.  ٜٖىـ: )صٛٔٗٔوىل، سنة: طبعة: دار النفائس، الطبعة: األ

 .  (، مادة )عمل(ٖٙٔاٞنصباح اٞننًن )ص(  ينظر: ٕ)
 (، مادة )عمل(.٘ٗٔ/ ٗاللغة )مقاييس (  ينظر: ٖ)
 (.  ٛ(  سورة العاديات اآلية: )ٗ)
   (.ٚ(  سورة الزلزلة اآلية: )٘)
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؛ ألنو ىو الذي يقدم على فعلو من دافع نفسو وليس مرغما من قبل (ٔ)اٞنكره
أحد، وىذا اٞنعىن ىو اٞنقصود يف تعريف العمل اٝنًني يف ىذا البحث؛ إذ إن 
القائم بالعمل اٝنًني يقدم عليو بنفسو تطوعا منو غًن مكره على فعلو، وىذا ما 

 .سأبينو يف الفقرات التالية
كمصطلح فإنو مل يرد يف كتب الفقو هبذا اللفظ لكن   العمل اخلَتيأما 

اٞنوجود معناه دون لفظو، فكل عمل ٩نلب منفعة للمسلمٌن خاصة كانت أو 
عامة، و٬ننع عنهم مفسدة خاصة كانت أو عامة، سواء أكان ىذا العمل فرضا أو 

 سنة أو مندوبا إليو أو مباحا مصحوبا بنية، فهو عمل خًني.
بأنو: "النشاط االجتماعي واالقتصادي الذي  وقم عرفو بعض ادلعاصرين

يقوم بو األفراد أو اٞنمثلون يف اٟنيئات واٞنؤسسات والتجمعات األىلية ذات النفع 
العام، هبدف التقليل من حجم اٞنشكبلت، واإلسهام يف حلها باٞنال أو باٛنهد أو 

 .(ٕ)بالفكر"
( وىذا قد العمل التطوعيمصطلح ))العمل اخلَتي( وقريب من مصطلح 

 ُناجة ىم أفراد ٠نموعة أو فرد إىل العون يد عرفو بعض اٞنعاصرين بأنو: " تقدمي

                                                 

ادة )خًن(، والقاموس (، مٔٚ(، مادة )خًن(، واٞنصباح اٞننًن )صٕٖٕ/ ٕ(  ينظر: مقاييس اللغة )ٔ)
 .  ( مادة )خًن(ٕٚٔالفقهي )ص 

(  العمل اٝنًني اإلسبلمي بٌن التأصيل وإمكانات التفعيل، د. فآنة فاضل العبدالوي، ُنث مقدم ٕ)
م(، دائرة الشؤون اإلسبلمية والعمل ٕٛٓٓيناير  ٕٕ -ٕٓٞنؤٕنر العمل اٝنًني اٝنليجي الثالث )

 (.٘اٝنًني بديب: )ص
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 -هللا مرضاة ابتغاء منو والغرض معنوياً، أو مادياً  سواء أكان مقابل، أي دون إليو
 .(ٔ)"-تعاىل

 تعدقيب على تعريف العمل اخلَتي 
أنو )النشاط االجتماعي  )السابق(األول  ذكرت صاحبة التعريف أوال 

واالقتصادي...(، واألفضل من ذلك أن نقول: إنو )تعاون يقوم بو أفراد اجملتمع 
اٞنسلم...(؛ ألن لفظة تعاون لفظة قرآنية، وىي تدل يف اٞنقام األول على 
اٞنطلوب، أما كلمة نشاط فبل تؤدي اٞنعىن الذي تؤديو لفظة )تعاون(؛ ألن النشاط 

أنو من قبيل الرتفيو أو الشيء الزائد الذي يقوم بو اٞنرء إذا وجد وقتا لو، يفهم منو 
وإن مل ٩ند وقتا فبل حاجة لو بو، ىذا يف حٌن أن العمل اٝنًني قد يكون واجبا 

 أحيانا، وقد يكون مستحبا أحيانا أخرى، ُنسب الواقع والواقعة والزمان واٞنكان.
االجتماعي واالقتصادي( ،  قصرت العمل اٝنًني على )النشاط ثانيا 

واألوىل من ذلك عدم قصر العمل اٝنًني على ذلك، فهو يشمل كل جوانب 
اٜنياة اٞنتعلقة ُنياة اإلنسان، وكذلك يشمل جوانب كثًنة متعلقة بغًن اإلنسان من 

  حيوانات، ونباتات، وٗنادات .
 ٠نالعلى فئة معينة أو  قتصراليس مإن عمل اٝنًن  وةن مث ديكن أن ندقول 

وفق ضوابط حددهتا الشريعة  وأفراده بل ىو مطلق ٞنا فيو نفع اجملتمع اٞنسلم معٌن
:  -تعاىل–كما أن العمل اٝنًني صفة مبلزمة ٝنًنية ىذه األمة قال   اإلسبلمية،

 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من زئٱ

                                                 

التطوعي يف السنة النبوية: دراسة موضوعية، الباحثة: رندا ١نمد زينو، وىو ُنث تكميلي  (  العملٔ)
 (.  ٗٔاٛنامعة اإلسبلمية بغزة: )ص -للماجستًن يف اٜنديث الشريف وعلومو، بكلية أصول الدين
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، وما األمر باٞنعروف والنهي عن اٞننكر إال عمل اٝنًن واألمر (ٔ)رئ ىي مي
عباده اٞنؤمنٌن  -تعاىل –اء عن عمل السوء والنهي عنو، وقد أمر هللا بو، واالنته

 يل ىل ملزئٱٱ:-تعاىل–بفعل اٝنًنات وعلق على ذلك فبلحهم فقال 
 .(ٕ)رئزي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام

يف ٗنيع اٞنسلم مبلزمًا للمجتمع ومن مث فالعمل اٝنًني ال بد أن يكون 
،  حلول األزمات والنكباتيقتصر فعلو عند يصح أن وال  واألحوال، األوقات

خروج عن ولكن حىت يؤيت ىذا العمل أكلو ينبغي أن ال يكون يف ىذا العمل 
حىت ال ينحرف الشرع كون يف إطاره الصحيح الذي حدده يالنظام احملدد لو، وأن 

، ويدخل األىواء والتصرفات الشخصية وعن منهجو، ومن مث تتجاذباٝنًني العمل 
قق من العمل اٝنًني غًن اٞنراد واٞنرجو لو، ويكون سببا يف فيو اٜنرام، ومن مث يتح

  جلب الفساد من حيث أردنا منو اإلصبلح.
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.  ٓٔٔ(  سورة آل عمران من اآلية: )ٔ)
   (.ٚٚ(  سورة اٜنج اآلية: )ٕ)
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 ادلطلب الثالث
 واصطالحا بط لسغ:واالضاحلكم و تعريف 

 أوال  تعريف احلكم لسغ: واصطالحا.
 أصل مادتو )حكم(، وىذا األصل يدل يف اللغة على اٞننع؛ ومنو:احلكم لسغ:  

: -تعاىل  –، ومنو: قولو (2)واُٜنْكُم: الَقضاءُ ، (1)كمة الدابة؛ ألهنا ٕننعهاٚنيت ح
 رئخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضزئ

(3) ،
، ومنو (4)، ويُراد بو: العلم والفقو-أحيانًا  -واٜناكم: منفُِّذ اُٜنكم، ويُطلق اٜنكم

 . چپ  پ  پچ: -تعاىل -قولو

  ااحلكم اصطالح
 .( 6)إثبات أمر ألمر أو نفيو عنو ىو:اٜنكم يف االصطبلح العام 

ُنسب ٠نال  -أما عند الفقهاء واألصوليٌن، فإهنم قد اختلفوا يف تعريفهم للحكم
والسبب يف ىذا االختبلف: أن األصوليٌن يعرفونو ّنا يفيد أنو  -تناول كل فن لو

                                                 

(، مادة ٖٗٔ/ ٕٔ(، مادة )حكم(، ولسان العرب ) ٜٔ/ٕغة البن فارس )( انظر: مقاييس اللٔ)
 )حكم(.

(، مادة )حكم(.٘ٗٔ/ٔانظر: اٞنصباح اٞننًن )  ( ٕ( 
(.٘ٓٔسورة النساء من اآلية:  )   ( ٖ( 

 -ٔٗٔ/ٕٔ(، ولسان العرب )ٜٔٓٔ/٘(، والصحاح للجوىري )ٜ٘ٓٔ( انظر: القاموس احمليط )صٗ)
 (، مادة )حكم(.ٜٓٔ(، واٞنعجم الوسيط )صٖٗٔ

 (.ٕٔ(  سورة مرمي من اآلية: )٘)
-ىـٖٕٗٔ( انظر: روضة الناظر وجنة اٞنناظر، البن قدامة، ط: مؤسسة الريّان، ط: الثانية، سنة: ٙ)

(، ومذكرة يف أصول الفقو، حملمد األمٌن الشنقيطي، ط: مكتبة العلوم واٜنكم، ٜٛ/ٔم: )ٕٕٓٓ
 (. ٓٔم: )صٕٔٓٓ: باٞندينة اٞننورة، ط: اٝنامسة، سنة
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يد خطاب الشارع الذي يبٌن صفة الفعل الصادر من اٞنكلف، والفقهاء يعرفونو ّنا يف
 .(1)أنو أثر ذلك اٝنطاب

: ما ثبت باٝنطاب: كالوجوب، واٜنرمة.أي: صفة فعل احلكم عنم الفدقهاءف
 .(2)اٞنكلف

اٞنتعلق بأفعال اٞنكلفٌن  -تعاىل –بأنو: "خطاب هللا  وعرفو رتهور األصوليُت
 .(3)باالقتضاء أو التخيًن أو الوضع"

 واصطالحا. الضوابط لسغ:ثانيا  تعريف 
مفردىا )الضابط(، وأصل مادهتا )ضبط(، وىذا األصل يدل   الضوابط لسغ:

 يف اللغة على عدَّة معاٍن؛ منها: 
رجل ضابط. أي: حازم، وضبُط الشيء. أي:  فيقال: احلفظ واحلزم، -

 .(ٗ)حفظُُو باٜنزم
. أي: الزمو ، فيقال: اضبط الشيءَ احلبس والدقهر، ولزوم الشيء وإتدقانو -

 شيَء يضبطو ضبطًا: إذا أخذه أخًذا شديًدا. وأرض وال تفارقو، وضبط الرجُل ال
 

                                                 

 (.ٜٛ/ ٔ(، وروضة الناظر وجنة اٞنناظر )ٕٜٚ، ٜٔٚ/ ٕ(  انظر: التحبًن شرح التحرير )(ٔ
 (.ٙٙ/ ٔ(، وحاشية العطار على شرح اٛنبلل احمللي )ٕٗ/ ٔ( انظر: شرح التلويح على التوضيح )(ٕ
/ ٔاٜناجب ) (، وبيان اٞنختصر شرح ٢نتصر ابنٜٜ/ ٔ( انظر: روضة الناظر وجنة اٞنناظر)(ٖ

 (.ٕ٘/ ٔ(، وإرشاد الفحول )٘ٚ/ ٔ(، وحاشية العطار على شرح اٛنبلل احمللي )ٕٖٗ،ٕٖٙ
ينظر: هتذيب اللغة، ١نمد بن أ٘ند بن األزىري اٟنروي، ت: ١نمد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث  (ٗ)

 (، مادة )ضبط(، ولسان العرب، البن منظور، دارٜٖٖ/ٔٔم: )ٕٔٓٓ، ٔالعريب، بًنوت، ط
 .مادة )ضبط( ،(ٖٓٗ/ٚ)ىـ: ٗٔٗٔ، ٖصادر، بًنوت، ط
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 .(ٕ)، ويقال: رجل أضبط، وىو: الذي يعمل بيديو ٗنيًعا(ٔ)مضبوطة: عمَّها اٞنطر
ومن مث فإن أغلب اٞنعاين للضبط تدور حول اٜنفظ واٜنزم، واٜنبس والقهر، 
ا واللزوم، وضبط العمل وإحسانو، والضابط اسم فاعل مشتق من ضبط الشيء إذ

 .(ٖ)لزمو وحبسو، وىو مأخوذ من الضبط
استخبلص  ايف ىذا البحث؛ حيث أحاول ٠نتهد ةاٞنقصود ىي ه اٞنعاينوىذ

إنفاقو يف ضوابط و  غسولاٛنامعة لقبول اٞنال اٞناٜناكمة و بعض الضوابط الشرعية 
 األعمال اٝنًنية.
 اصطالحا. الضوابط

 سلك العلماء يف تعريف الضابط مسلكٌن:
 اعتبار الضابط امعٌت الدقاعمة الفدقهي: دون تفريق بينهما، ل و ادلسلك األ

فعرفوه بأنو "األمر الكلي اٞننطبق على ٗنيع جزئياتو، فالقاعدة قضية كلية يدخل 
 .(ٗ)ٓنتها جزئيات كثًنة، وٓنيط بالفروع واٞنسائل من األبواب اٞنتفرقة"

                                                 

 -ىـ ٜٜٖٔينظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ت: عبد السبلم ١نمد ىارون، دار الفكر،  (ٔ)
ىـ(، دون طبعة ٖ٘ٛ(، مادة )ضبط(، واحمليط يف اللغة، للصاحب بن عباد )تٖٙٛ/ٖم: )ٜٜٚٔ

 (، مادة )ضبط(،ٖٓٗ/ٚعرب، البن منظور، )(، مادة )ضبط(، ولسان الٖٜٔ/ٕوتأريخ وناشر: )
 (.ٖٖ٘/ٔواٞنعجم الوسيط، إبراىيم مصطفى وأ٘ند الزيات، ت: ٠نمع اللغة العربية، دار الدعوة: )

، ٔينظر: ٗنهرة اللغة، البن دريد، ت: رمزي منًن بعلبكي، دار العلم للمبليٌن، بًنوت، ط (ٕ)
 .مادة )ضبط( ،(ٕٖ٘/ٔ)م: ٜٚٛٔ

، ٔاٞنقومات، يعقوب الباحسٌن، مكتبة الرشد، الرياض، ط -د الفقهية، اٞنبادئينظر: القواع (ٖ)
 (.ٛ٘م: )صٜٜٛٔ -ىـ ٛٔٗٔ

 (.ٜٜٔم: )صٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔ، ٔالنظريات الفقهية، ١نمد وىبة الزحيلي، دار القلم، دمشق، ط (ٗ)
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ن على معىن واحد  لى ىذا كثًن من ، وع(ٔ)ومن مث فهما لفظان مرتادفان يدالَّ
بذلك حيث قال: "القاعدة يف االصطبلح ّنعىن  (ٖ)،  وصرح الفيومي(ٕ)العلماء

 .  (ٗ)الضابط، وىي: األمر الكلي اٞننطبق على ٗنيع جزئياتو"
فمجال الضابط  ،الفدقهي: الضابط غَت الدقاعمةادلسلك الثاين  اعتبار 

أنَّ كبلا منهما حكم   الفقهي أضيق من ٠نال القاعدة الفقهية، فهما متفقان يف
كلي تندرج ٓنتو فروع فقهية، إال أنَّ الضابط ٫نتص بباب فقهي واحد فقط، 

 . (٘)والقاعدة أوسع ٠نااًل فهي تتعلَّق بعدة أبواب فقهية

                                                 

م: ٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗٔ، ٖينظر: القواعد الفقهية، علي أ٘ند الندوي، دار القلم، دمشق، ط (ٔ)
 (.ٓ٘-ٚٗ)ص

يف التحرير يف أصول الفقو اٛنامع بٌن اصطبلحي اٜننفية والشافعية، مطبعة  كالكمال ابن اٟنمام  (ٕ)
تيسًن التحرير"، ، وابن أمًن اٜناج يف "(٘ىـ: )صٖٔ٘ٔمصطفى البايب اٜنليب وأوالده ّنصر، 

 (.٘ٔ/ٔ)م: ٕٖٜٔ -ىـ ٖٔ٘ٔمصطفى البايب اٜنليب، مصر، 
١نمد بن علي اٞنقرئ الفيومي مث اٜنموي، أبو العباس. فقيو، لغوي. من مصنفاتو: ىو: أ٘ند بن   (ٖ)

ىـ، ينظر: معجم اٞنؤلفٌن، عمر بن رضا ٓٚٚاٞنصباح اٞننًن يف غريب الشرح الكبًن. تويف بعد سنة
ىـ(، دار إحياء الرتاث العريب بًنوت، ٛٓٗٔبن ١نمد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشقي )ت

األعبلم، خًن الدين بن ١نمود بن ١نمد بن علي بن فارس، و  (،ٕٖٔ/ٕريخ: )دون طبعة وتا
 (.ٖٕٕ/ٔم: )ٕٕٓٓ، ٘ٔىـ(، دار العلم للمبليٌن، طٜٖٙٔالزركلي، الدمشقي )ت

ينظر: اٞنصباح اٞننًن يف غريب الشرح الكبًن، أ٘ند بن ١نمد بن علي الفيومي مث اٜنموي، أبو العباس   (ٗ)
 (.ٓٔ٘/ٕالعلمية، بًنوت، دون طبعة وتأريخ: مادة )قعد(، )ىـ(، اٞنكتبة ٓٚٚ)ت ٥نو

ىـ(، دار الكتب ٔٚٚينظر: األشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )ت  (٘)
(، والقواعد ٙٗ(، والقواعد الفقهية للندوي )صٔٔ/ٔم: )ٜٜٔٔ-ىـٔٔٗٔ، ٔالعلمية، ط

 (. ٜ٘الفقهية، للباحسٌن )ص
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: "الفرق بٌن الضابط والقاعدة: أنَّ القاعدة بذلك فقال (ٔ)وصرح ابن ٤نيم 
من باب واحد. ىذا ىو ْنمع فروًعا من أبواب شىت، والضابط ٩نمعها 

 .(ٕ)األصل"
اٞنتأخرين على التمييز بٌن الضابط العلماء وعلى ىذا جرى االصطبلح عند 

 .(ٖ)الفقهي والقاعدة الفقهية
: فيكون معناه ،على معناه اللغوييحمل ٬نكن تعريف الضابط ّنعىن أوسع فو 

ر كل ةا حيصر وحيبس، سواء كان بالدقضي: الكلي:، أو بالتعريف، أو بذك"
 . (4)"ةدقياس الشيء، أو بيان أقساةو، أو شروطو، أو أسبابو، وحصرىا

                                                 

ن الدين بن إبراىيم بن ١نمد بن ١نمد الشهًن بابن ٤نيم اٜننفي، من فقهاء اٜننفية الكبار، ىو: زي  (ٔ)
أصويل، مصري، كان على خلق عظيم مع جًنانو وعلمائو، من مؤلفاتو: األشباه والنظائر، والبحر 

ىـ. ينظر: شذرات الذىب ٜٜٙىـ، وقيل: سنةٜٓٚالرائق شرح كنز الدقائق. تويف سنة
 (.ٗٙ/ٖألعبلم، للزركلي )(، واٖٕ٘/ٓٔ)

األشباه والنظائر على مذىب أيب حنيفة النعمان، زين الدين بن إبراىيم بن ١نمد، اٞنعروف بابن   (ٕ)
ىـ(، وضع حواشيو وخرج أحاديثو: الشيخ زكريا عمًنات، دار الكتب ٤ٜٚٓنيم اٞنصري )ت
 (.ٖٚٔم: )صٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔ، ٔالعلمية، بًنوت، ط

يف تشنيف اٞنسامع َنمع اٛنوامع لتاج الدين السبكي، دراسة وٓنقيق: د.  الزركشيا: ٣نن ميز بينهم  (ٖ)
 -ىـ ٛٔٗٔ، ٔسيد عبد العزيز، د. عبد هللا ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث، ط

يف شرح الكوكب اٞننًن، ت: ١نمد الزحيلي، ونزيو ٘ناد، مكتبة  والفتوحي (،ٔٙٗ/ٖم: )ٜٜٛٔ
يف الكليات معجم يف اٞنصطلحات والكفوي (، ٖٓ/ٔم: )ٜٜٚٔ -ىـ ٛٔٗٔ، ٕطالعبيكان، 

(، ٕٛٚوالفروق اللغوية، ٓنقيق: عدنان درويش، و١نمد اٞنصري، مؤسسة الرسالة، بًنوت: )ص
م: ٖٜٔٔيف حاشيتو على شرح اٛنبلل احمللي على ٗنع اٛنوامع، طبعة مصر األوىل،  والبّناين

 (.ٜ٘(، والقواعد الفقهية للباحسٌن )صٙٗقهية للندوي )ص(، وانظر: القواعد الفٜٕٓ/ٕ)
 (. ٚٙ، ٙٙ( القواعد الفقهية، الباحسٌن )صٗ)
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، وىو ينسجم مع إطبلقات العلماء على اٞنقصود من الضابطالتعريف وىذا 
اٞنوافق ٞنعىن الضابط لغة؛ وىذا اٞنعىن ىو اٞنقصود يف ىذا البحث؛ حيث يهدف 

العمل اٝنًني، وذلك  البحث إىل بيان الضوابط الشرعية لغسيل األموال اٜنرام يف
 بعد التأصيل ٟنذا اٞنوضوع.

******** 
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 جاىُاملحبثح ال

 أقساو املال احلراو، ًأهه صٌري

 ويشمل ىذا اٞنبحث مطلبٌن: 
 ادلطلب األول

 احلرام ادلال أقسام
للمــــال اٜنــــرام أنــــواع وتقســــيمات كثــــًنة، لكــــن مــــا يناســــب موضــــوع البحــــث 

فبحسب منشأ التحرمي والسبب اٞنقتضي لو  و،ئتقسيمو ُنسب سبب التحرمي ومنش
 ينقسم اٞنال احملرم إىل قسمٌن: 

 الدقسم األول  ادلال احلرام لذاتو
وىـــو مـــا كـــان حرامـــا يف أصـــلو ووصـــفو، وحرمـــو الشـــرع لســـبب قـــائم فيـــو، ال  

ينفك عنو ُنال مـن األحـوال، ٞنـا اشـتمل عليـو مـن خبـث: كـاٝنمر لصـفة اإلسـكار 
جنــة يف بطــون أمهاهتــا، فــإن ذلــك ١نــرم لعينــو، والكلــب، فيهــا، والنهــي عــن بيــع األ

 الشرع منعف أجزائو َنميع ٤نس عينو اٝننزير ألن اٝننزير؛ شعر بيع ٩نوز واٝننزير فبل
، وكـذلك اٞنيتـة والـدم وسـائر النجاسـات (ٔ) لذاتـو واسـتقباحا لعينـو إىانـة بو االنتفاع

علــى اٞنســلم يف كــل حــال، واٞنسـتقذرات الــي  تســبب األذى لئلنســان،  فهــذه حـرام 
ســواء أحازىــا اٞنســلم بســبب معتــرب أم بغــًن ذلــك، وال يرفــع إمث تناوٟنــا إال للمضــطر 

 .(ٕ)فقط وبضوابط

                                                 

 (.ٖٓ٘/ ٙينظر: احمليط الربىاين يف الفقو النعماين ) ( ٔ)
(، وشرح تنقيح ٕٜٕ، ٜٕٔ/ٕ(، واحملصول للرازي )ٔٗٔ/ٔ( ينظر: قواطع األدلة للسمعاين )ٕ)

(، وشرح ٢نتصر الروضة للطويف ٙٚراد، البن كيكلدي العبلئي )ص (، وٓنقيق اٞنٖٚٔالفصول )ص
(ٕ/ٖٜٗ.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أحباخ

 غسَل األمٌال احلراو يف العنل اخلريِ 

 حكنى ًضٌابطى

  د. أمحد علُ أمحد مٌايف "يف ضىء نصىص مذاهب الفقه، وأدلته، ومقاصده الكلية"
 

 

 

 

-51- 

واألمـــوال احملرمـــة مل يقـــف ٓنـــرمي اإلســـبلم ٟنـــا عنـــد حـــدود التنـــــاول باألكـــل أو 
 هللا رســول الشــرب فقــط؛ إ٧نــا حــرم كافــة اٞننــافع اٞنتعلقــة هبــا، ففــي اٝنمــر مــثبل قــال

 وبائعهـا، وةعتصـرىا، وعاصـرىا، عينهـا،  أوجـو عشـرة علـى اخلمر لعنت: " ملسو هيلع هللا ىلص
، ويف  (ٔ)" وســاقيها وشــار،ا، ذتنهــا، وآكــل إليــو، واحملمولــ: وحاةلهــا، وةبتاعهــا،

الربا : اآلكل، واٞنعطي، والشاىد، والكاتب، عـن جـابر بـن عبـد هللا  أن رسـول هللا 
 ، وىكذا.(ٕ)«سواء ىم: »وقال ،«وشاىميو وكاتبو، وةؤكلو، الربا، آكل لعن: »ملسو هيلع هللا ىلص

وىذا اٞنال اٜنرام يقاس عليو كل ما يـؤدي إىل إٜنـاق الضـرر باإلنسـان، سـواء 
دخــل ىــذا اٞنــال اٜنــرام ٓنــت يــد اٞنســلم وســبب التحــرمي فيــو قــائم ابتــداء: كــاٝننزير 
ـــو اٞنـــوت وأصـــبح ميتـــة،  واٞنيتـــة، أو كـــان طارئـــا عليـــو: كمـــأكول اللحـــم إذا طـــرأ علي

قـــــاس عليـــــو النجاســـــات واٞنســـــتقذرات ومـــــا ىـــــو يف معناىـــــا: كاٞنخـــــدرات وأنـــــواع في
ســان، و٪نصــل هبــا الضــرر الــدخان الــي  تلحــق األذى احملقــق، وتســبب األمــراض لئلن

لـــيس داخـــال ةعنـــا يف ىـــذا  –ادلـــال احلـــرام لذاتـــو  - وىـــذا الدقســـماٞنقطـــوع بـــو، 
 البحث؛ ألنو ليس زلال لالنتفاع.

                                                 

(، كتاب: األشربة، باب: لعنت اٝنمر على عشرة أوجو، برقم ٕٔٔٔ/ ٕ( سنن ابن ماجة )ٔ)
كتاب: األشربة، باب: العنب يعصر للخمر، برقم ،  (ٕٖٙ/ٖ(، وسنن أيب داود، )ٖٖٓٛ)
ب البيوع، باب: النهي أن يتخذ اٝنمر خبل، برقم (، أبوأٛ٘/ ٖ) سنن الرتمذيو  (،ٖٗٚٙ)
كراىية بيع العصًن ٣نن يعصر اٝنمر ،   :البيوع، بابالسنن الكربى للبيهقي، كتاب:  (،ٜٕ٘ٔ)

(، واللفظ البن ماجة، قال اٜناكم: "ىذا ٛٚٚٓٔبو، برقم ) -عز وجل-والسيف ٣نن يعصي هللا 
برقم  (،ٖٚ/ٕالصحيحٌن )على  . اٞنستدركحديث صحيح اإلسناد ومل ٫نرجاه"، ووافقو الذىيب

(ٕٕٖٗ.) 
 (.ٜٛ٘ٔكتاب: اٞنساقاة، باب: لعن آكل الربا ومؤكلو، برقم ) (  أخرجو مسلم يف صحيحو ،ٕ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (ٙٛالعدد ) اديميةمجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األك
 

 

 

 

-51- 

  رام لسغَتهالدقسم الثاين  ادلال احل
 مفســـدة يســبب آخــر أمــر بـــو اقــرتن ولكــن أصــلو، يف مشـــروًعا كــان مــا وىــو

: كاٞنال اٞنبـاح اٞنسـروق، فاٞنـال يف ذاتـو (ٔ)السبب ٟنذا الشارع فحرمو للناس، وضررا
 اٞنـال مـن واٞنخـتلس ، واٞنغصوب مباح ، لكن ٪نرم االنتفاع بو بسبب حرمة كسبو،

 ليحصــل مضــطرا صــاحبها يــدفعها الــي  والرشــوة ، واٝنــداع بــالغش واٞنــأخوذ ، العــام
 ذلك وىو نوعان :  و٥نو حقو، على

مـــا كـــان برضـــا مالكـــو عوضـــا عـــن عـــٌن ١نرمـــة: كـــثمن الكلـــب  النـــوع األول 
، وعمـل رات، أو عوضا عن عمل ١نرم: ككسب من الزنا، والرقص، والرشـوةواٞنخد

الغـرر واٞنراىنـات ، أو الكهانة، ...أو كان  عوضا يف عقد منهي عنو لذاتو: كعقود 
 لوصفو: كعقد الربا و٥نوه، كما يدخل يف ىذا النوع جحد الوديعة والعارية.

كالغصـب   :ما كان بغًن رضا مالكو سواء أكان بـالقهر واٞنغالبـة النوع الثاين 
 .(ٕ)كالسرقة والتدليس والغش   :وقطع الطريق، أم كان باٝنفية
ل اٞنــال، فــإن اٞنــال يف ذاتــو لــيس مل يتعلــق بأصــ-ىنــا-وٞنــا كــان ســبب التحــرمي

، قـال  ؛ ألنو سبب للتوصـل إىل مصـاحل الـدين والـدنيا ، بل ينبغي أن ٬ندح مذموما
 .(ٖ)رئجخ  مح جح مج حج مث هت مت خت زئٱٱٱ:-تعاىل–

                                                 

 (.ٖ٘٘/ ٔالوجيز يف أصول الفقو اإلسبلمي ) ( ٔ)
ن عبد هللا بن انظر: الفتاوى الكربى، لتقي الدين أيب العباس أ٘ند بن عبد اٜنليم بن عبد السبلم ب ( ٕ)

ىـ(، الناشر: دار الكتب ٕٛٚأيب القاسم بن ١نمد ابن تيمية اٜنراين اٜننبلي الدمشقي )اٞنتوىف: 
 (. ٕٓٔ/ ٗم(، )ٜٚٛٔ -ىـ ٛٓٗٔالعلمية، الطبعة: األوىل، )

 (.٘سورة النساء من اآلية: ) ( ٖ)
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 نوعــان؛ أصــحابنا  واحملــرم  " قــالفقــال اإلةــام النــوويوىــذا مــا ذىــب إليــو 
 بـأن بالدقصـم  وزلـرم فضـ:، أو ذىـب ةـن واجملاةر وادلالعق كاألواين لعينو  زلرم
 يلبسو أو يلبسو أن واخللخال كالسوار ديلكو  الذي النساء حبلي الرجل يدقصم
 تلبســو أو تلبســو أن وادلنطدقــ: كالســيف الرجــال حبلــي ادلــرأة قصــمت أو غلمانــو
 .(1)جواريها"

ألجـل مـا يف -تعـاىل-وهبذا يتبٌن الفرق بٌن اٞنـال اٜنـرام لذاتـو الـذي حرمـو هللا
صـفة خبيثــة ال يشــك أحـد يف ٓنر٬نهــا، وبـٌن اٞنــال احملــرم لغـًنه الــذي حــرم أصـلو مــن 
كالسغصــب، أو الربــا، أو مــن ســبب خبيــث منهــي عنــو قطعــا:  اقــرتن بــوألجــل مــا 

 .  حنومها
 ادلطلب الثاين

 احلرام ادلال صور
إن للمـــال اٜنـــرام صـــورا ال تعـــد وال ٓنصـــى؛ لـــذا عنـــدما نتحـــدث عـــن صـــوره، 

نقول إهنا ال ٓنصى كثرة، وتتعدد بتعدد األماكن واألزمان، ووسائل اٜنصول عليو، ف
، ويكـون باالسـتيبلء علـى مـال بغـًن حـق علـى كالسغصبفهذه الصور منها القـدمي: 

، واالحتكــار وىــو: شــراء الســلع والبضــائع ؤنزينهــا ومنعهــا (ٕ)ســبيل اجملــاىرة واٞنغالبــة
:  ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول هللاعن أيـدي النـاس حـىت تقـل أو ٔنتفـي ويرتفـع ٖننهـا، ويف ذلـك 

 .(ٖ)«خاطئ إال حيتكر ال»

                                                 

 (.ٖٚ/ ٙ( اجملموع شرح اٞنهذب، للنووي ) ٔ)
 (.ٖٗٔ/ ٚترتيب الشرائع ) ( ينظر: بدائع الصنائع يفٕ)
 (.٘ٓٙٔ(، كتاب: اٞنساقاة، باب: ٓنرمي االحتكار يف األقوات، برقم )ٕٕٛٔ/ٖ( صحيح مسلم )ٖ)
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اٞنال اٞنكتسب  وةن الصور ادلستحمث: ادلرتبط: باألنظم: ادلالي: اجلميمة  
 أو الرشوة، أو من اٛنرائم: كأموال االْنار باٞنخدرات، أو النهب، أو االختبلس،

 اسالن أموال أكل أنواع من نوع أي أو القمار، أو الربا، أو النفوذ، استغبلل
 ٰى ٰر ييٰذ ىي زئٱ:-تعاىل–بالباطل ، فهذه كلها أموال ١نرمة قال 

 .(ٔ) رئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

وكذلك اٝنمور ومثلها اٞنخدرات بأنواعها، والنجاسات بأنواعها، واألطعمة 
احملرمة، فهذه األصناف قد حرم الشرع التعامل فيها لصفة يف عينها، وحرم الشرع  

قتصادية، كما حرم الشرع حيازة أو ٕنلك أموال كافة ما يتعلق هبا من أنشطة ا
ناْنة عن التعامل فيما حرمو من جهة الكسب: كاٞنال اٞنسروق، واٞنغصوب، 
وعائدات االْنار باٞنخدرات، واٞنقبوض بعقد فاسد، وكسب البغي، وكافة 
األعمال اٞننافية لآلداب، واألعمال اٞنساعدة على انتشار الفاحشة سواء أكانت 

مال مكتوبة أم مسموعة أم مرئية، وكذا الرشوة، والتعامل بالربا وغًن ىذه األع
ذلك، ففضبل عن ْنرمي مصادر الكسب نفسها فإن األموال الناشئة عنها تكون 

 .(ٕ)أمواال ١نرمة، وال ٩نوز االنتفاع هبا
وقم تعـمدت صـور ادلـال احلـرام يف وقتنـا احلاضـر، وزادت ةـع اسـتحماث 

 ىذه الصور ةا يلي  أنظم: ةالي: جميمة، فمن
، واالخـــتبلس، والتـــدليس ،الرشـــوة: كألســـباب غـــًن شـــرعية اٜنـــرامالكســـب  - أ

 عمـل، علـى ةـنكم اسـتعملناه ةـن»: ملسو هيلع هللا ىلصوالتكسـب مـن الوظيفـة. قـال رسـول هللا 

                                                 

 (.ٜٕ( سورة النساء من اآلية: )ٔ)
 (.ٖ٘جر٬نة غسل األموال يف الفقو اإلسبلمي، د. عطية فياض، دار النشر للجامعات )ص( ينظر: ٕ)
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 رجـل إليـو فقـام: قـال ،«الدقياةـ: يـوم بـو يـأي غلـوال كـان فوقـو فما سليطا، فكتمنا
: قــال عملــك، عــين اقبــل هللا، رســول يــا :فقــال إليــو، أنظــر كــأين األنصــار مــن أســود

ــــا: »قــــال وكــــذا، كــــذا: تقــــول ٚنعتــــك: قــــال «لــــك؟ وةــــا» ــــو وأن  ةــــن اآلن، أقول
 هنـي وةـا أخـذ، ةنو أوي فما وكثَته، بدقليلو فليجئ عمل، على ةنكم استعملناه

 .٥نو ذلك من األموال اٜنرام، و (ٔ) «انتهى عنو
مشـروعة تثـار حوٟنـا الشـبهات، اٞنال اٜنرام الناتج مـن التجـارة يف أمـور غـًن  - ب

 بسبب تعامل غًن مشروع يف ْنارة مباحة. حراماأو أن اٞنال أصبح 
ــــك مــــن الصــــور الــــي  ال تعــــد وال ٓنصــــى، بــــل إهنــــا تتجــــدد ؤنتلــــف  وغــــًن ذل
بــاختبلف األشــخاص والبيئــات واألزمنــة، وكلمــا تطــورت اٜنيــاة ظهــرت فيهــا أنظمــة 

وأحــواٟنم، وىــذه التعــامبلت ٓنتــاج إىل جديــدة يتعامــل هبــا النــاس لــتبلئم معايشــهم 
معرفـــة األحكـــام الشـــرعية اٝناصــــة هبـــا عـــن طريـــق الرجــــوع إىل أىـــل العلـــم الشــــرعي 
اٞنتخصصـــٌن يف ىـــذه اجملـــاالت، وإن مل يرجـــع النـــاس إىل أىـــل العلـــم يســـتفتوهنم يف 
معرفــة حكــم ىــذه اٞنســتجدات فــإهنم يقعــون يف كســب اٞنــال مــن حلــو وغــًن حلــو، 

 ينا اٞنال اٜنرام.ومن مث يظهر لد
******** 

 
 
 

                                                 

 (.ٖٖٛٔاب: اإلمارة، باب: ٓنرمي ىدايا العمال، برقم )(،كت٘ٙٗٔ/ ٖ( صحيح مسلم ) ٔ)
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 لحاملحبثح الجا

 ػسٌلقحبٌل املال املالتأصَل الشرعُ ل

  يف العنل اخلريًِاالىتفاع بى  

٬نكن التأصيل لقبول اٞنال اٞنغسول وجواز االنتفاع بو يف العمل اٝنًني من 
 خبلل اٞنطلبٌن التاليٌن:

 ادلطلب األول
 ،االنتفاع بواحلرام و ادلال  ةنع حيازةبيان أن األصل يف الشرع 

 وجوب التخلص ةنوجترًن اكتسابو، و و  
إن اإلسبلم جاء ٞنصلحة العباد فأقر كل ما ينفعهم، وحظر كل ما يضرىم 
ويفسد عليهم معايشهم وأخبلقهم، ومن ىنا جاء ْنرمي الشرع الشريف لكل مال 

يضر باألفراد حرام لذاتو أو حرام لغًنه ــــــــ كما سبق بيان أقسامو وصوره ــــــــ؛ ألنو 
أمرنا باتقاء الشبهات عموما، فلو وجدت  ملسو هيلع هللا ىلصواجملتمعات، بل إن رسول هللا 
 شبهة يف مال وجب االبتعاد عنو.

 ال ةشتبهات وبينهما بُت، احلرام وإن بُت، احلالل إن»:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  
 وقع وةن وعرضو، لمينو، استربأ الشبهات اتدقى فمن الناس، ةن كثَت يعلمهن

 فيو، يرتع أن يوشك احلمى، حول يرعى كالراعي احلرام، يف وقع اتالشبه يف
 . (1) «زلارةو... هللا زتى وإن أال زتى، ةلك لكل وإن أال

                                                 

(، ٕ٘(، كتاب: اإل٬نان، باب: فضل من استربأ لدينو، برقم )ٕٓ/ ٔ(  متفق عليو: صحيح البخاري )ٔ)
(، ٜٜ٘ٔ( كتاب: اٞنساقاة، باب: أخذ اٜنبلل وترك الشبهات، برقم )ٜٕٔٔ/ ٖوصحيح مسلم )

 .واللفظ ٞنسلم
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: -تعاىل-مسلم األكل من اٞنال الطيب، فقالعلى كل -تعاىل-وأوجب هللا 
 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب زئٱ

 نث مث زث رث يت زئٱٱ: -تعاىل –، وقال (1) رئ يث ىث نث

 .(2) رئ  مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث
أكل مال الغًن بالباطل، وىذا من أشد اٞنال حرمة؛ ألنو  -تعاىل -وحرم هللا

 نن من زنزئٱ: -تعاىل -يأخذه عن غًن طيب نفس من مالكو، فقال

 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن

 .(ٖ) رئجب هئ مئ خئ
من ينفق أال ينفق إال من طيب مالو، وهنى عن إنفاق  -تعاىل  –وأمر هللا 

منو تقربا إليو، وما ذلك إال داللة واضحة على تنفًن الناس من اٞنال اٜنرام  اٝنبيث
 يل ىل مل  يك ىك زئٱ :-تعاىل–يف ٓنصيلو وكراىية االنتفاع بو، فقال 

 ني مي زي ري ينٰى ىن نن  من زن رن مم ام

 .(ٗ)رئ حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ  يي ىي

ي رض -يف ذلك أحاديث كثًنة؛ منها: ما رواه أبو ىريرة ملسو هيلع هللا ىلصوورد عن النيب 

إن هللا طيب ال يدقبل إال طيبا، وإن هللا : " ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول هللا  -هللا عنو

                                                 

 (.  ٕٚٔ(  سورة البقرة : )ٔ)
 (.  ٗٔٔ(  سورة النحل: )ٕ)
 (.  ٛٛٔسورة البقرة اآلية: )  (ٖ)
 (.  ٕٚٙسورة البقرة اآلية: )  (ٗ)
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 ىي ني مي زي ريزئٱ :-تعاىل – ، فقال اٞنؤمنٌن ّنا أمر بو اٞنرسلٌن أةر

 نبزئٱ: -تعاىل  – ، وقال(ٔ)رئحب جب هئ  مئ خئ جئحئ يي

مث ذكر الرجل يطيل السفر  ، (ٕ)رئىت نت مت زت رت يب ىب
ا رب، يا رب، وةطعمو حرام، وةشربو أشعث أغرب، ديم يميو إىل السماء، ي

 .(ٖ)"حرام، وةلبسو حرام، وغذي باحلرام، فأىن يستجاب لذلك؟ 
–وىذه األدلة وغًنىا تدل داللة صر٪نة على أن اكتساب األموال احملرمة 

سبب اٜنصول على  اإلسبلمحرام شرعا، بل قد حرم -كما يف صورىا الي  تقدمت
، والغصب، واالْنار فيما حظره و٥نو ذلك ىو ىذه األموال، فتحرمي الشرع للسرقة

ٓنرمي ـــــــ أيضا ـــــــ لكافة األسباب اٞنعينة على ارتكاب مثل ىذه اٛنرائم، وكذا كل ما 
 ينتج عنها من منافع.

لكن قد يكون اٜنصول على ىذا اٞنـال بطريـق مبـاح شـرعا وقـد يكـون بطريـق 
الطــريقٌن كليهمــا ٩نــب إخــراج ىــذا ، ويف -كمــا تقــدم يف أقســام اٞنــال اٜنــرام–حــرام 

 اٞنال اٜنرام والتربؤ منو.
 -عــز وجــل -ةــا أبــاح هللاويف ىــذا يدقــول ابــن حــزم ـــــ رزتــو هللا تعــاىل ــــ  " 

يف الدقرآن، أو السن: ندقل ةالو إىل غَته، أو بالوجو الـذي  ملسو هيلع هللا ىلصعلى لسان رسولو 
اجلـــائزة، كاذلبــات    بــو أيضـــا، وكــذلك ندقلــو عنـــو إىل غــَته -تعــاىل -أوجــب هللا

                                                 

 (.ٔ٘( سورة اٞنؤمنون اآلية: )ٔ)
 (.ٕٚٔ( سورة البقرة من اآلية: )ٕ)
(، كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، برقم ٖٓٚ/ ٕ( صحيح مسلم )ٖ)

(ٔٓٔ٘.) 
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والتجارة اجلائزة، أو الدقضاء الواجب بالميات، والدقصاص، وغَت ذلـك، شلـا ىـو 
 ةنصوص.

فمن أخذ شيئا ةن ةال غَته أو صار إليو بسغَت ةا ذكرنا، فـإن كـان عاةـما 
، وإن كـان غـَت عـامل، أو غـَت عاةـم، -عـز وجـل-عادلا بالسغا شليـزا فهـو عـاص ه

ما سواء يف احلكـم يف وجـوب رد ذلـك إىل أو غَت سلاطب، فال إمث عليو، إال أهن
صاحبو، أو يف وجوب ضمان ةثلو إن كان ةا صار إليو ةن ةال غَته قم تلفـت 

 .(1) عينو أو مل يدقمر عليو"
ال يـدخل يف ملــك اٞنسـلم حقيقــة؛ ألنــو مل  رامومـن مث ٦نلــص إىل أن اٞنـال اٜنــ

ىـذا فضـبل  هدالشرع إبقاءه يف يقد حرم يدخل يف حيازتو بسبب شرعي صحيح، و 
، ومـــن مث وجـــب الـــتخلص منـــو، فـــإذا عـــرف صـــاحبو االنتفـــاع بـــووْنر٬نـــو  وعـــن ٓنر٬نـــ

اٜنقيقي وجب رده إليو، وإال فإن للتخلص من ملكيتو أربعة احتمـاالت، وىـذا ىـو 
 سوف نعرض لو يف الصفحات التالية.ما 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 (.  ٜٕٗ/ ٙاحمللى باآلثار )  (ٔ)
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 ادلطلب الثاين
 احتماالت التخلص ةن ةلكي:

 ف فيوادلال ادلسغسول والتصر  
الـــــتخلص مــــــن اٞنـــــال اٜنــــــرام وإخراجـــــو ال يعــــــدو أن يكـــــون لــــــو أحـــــد أربعــــــة 

 :(ٔ)احتماالت
يبقـى اٞنـال اٜنـرام يف يــد صـاحبو اٞنكتسـب لـو مـن غــًن أن  االحتمـال األول 

ــــو، ،الطــــرق اٞنشــــروعة  ــــمــــن مث فهــــو و  وال يــــتخلص من ــــي   كبــــاقي أموالــــوو  ينتفــــع ب ال
 اكتسبها من اٜنبلل.

وذلــك ألنــو يــؤدي إىل ٕنلــك ىــذا اٞنــال  شــرعا؛ وىــذا االحتمــال ال يصــح 
اٜنرام يف أصـلو أو ٕنلـك اٞنـال النـاتج عنـو بسـبب ١نـرم، ومـن مث فـبل ٩نـوز أن يـدخل 
ىذا اٞنال اٜنرام يف ملك اٞنسـلم؛ ٞنـا سـبق مـن أدلـة القـرآن والسـنة الـي  تصـرح ُنرمـة 

 اكتساب ىذا اٞنال وٕنلكو، ووجوب التخلص منو.
الـــذي ٧نـــا عـــن -يـــرتك صـــاحب ىـــذا اٞنـــال اٜنـــرام مالـــو  أن االحتمـــال الثـــاين 

 ٞنن يتعامل معو؛ خوفا من الوقوع يف ٕنلك اٜنرام. -طريق ١نرم 
إال أن  –وذلــك ألن تــرك ىــذا اٞنــال اٜنــرام  وىــذا احتمــال ةرفــوض شــرعا؛
 فيـو وتركـترتتب عليو أضرار كثًنة؛ منها: أن -يكون تركو اسرتجاعا لصاحبو اٜنقيقي

علــــى اإلمث ىــــذا تعــــاون ، و ومواصــــلة عمــــل احملــــرم ارســــتمر علــــى اال تشــــجيع وإعانــــة

                                                 

، منشورات اٞنركـز العـاٞني ألُنـاث االقتصاد (  انظر: اٞنصارف معامبلهتا وودائعها للشيخ مصطفى الزرقأ)
 (.  ٙٚٔ، ٘ٚٔ(، وأحكام اٞنال اٜنرام، د. عباس الباز )صٕٓ)ص  جدة:–اإلسبلمي
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  حق مف حفخف جف مغ جغ زئٱٱ:-تعـاىل–وىو ١نرم قطعا، قـال  ،العدوانو 

 .(2)واإلعانة على اٞنعصية معصية، (1)رئحك جك مق
ال ينتفــع مــن ٪نصــل علــى اٞنــال اٜنــرام منــو و أن يــتخّلص  االحتمــال الثالــث 

و إحراقـو أو إلقائـو يف البحـار، أو غـًن أ ويكون ذلك التخلص عـن طريـق إتبلفـو بو،
 ذلك من وجوه اإلتبلف.

الغـــــراء و٢نــــالف لقواعــــد الشــــريعة  ،غــــَت صـــــحيح شــــرعاحتمــــال االوىــــذا 
 ؛ وذلك ٞنا يلي:ومقاصدىا العظمى

هبـــذه الصـــورة فيـــو ضـــياع ٞنقصـــد  اٜنـــرام ن الـــتخلص مـــن ىـــذه األمـــوالإ -1
الســــعي  يعتــــرب مــــنضـــروري مــــن مقاصــــد الشــــرع وىـــو حفــــظ اٞنــــال، كمــــا أن ذلـــك 

إن ": حيـث قـال ملسو هيلع هللا ىلصبالفساد يف األرض، ومـن إضـاعة اٞنـال الـي  هنـى عنهـا الرسـول 
هللا حرم عليكم  عدقـوق األةهـات، ووأد البنـات، وةنـع وىـات، وكـره لكـم قيـل 

(3)"وقال، وكثرة السؤال، وإضاع: ادلال
.  

الدابة  ببل انتفاٍع أصبًل كقتل وإضاعتو إىبلك شيء من اٞنالومن مث فبل ٩نوز 
 .(ٗ) ببل سبٍب موجب

                                                 

   (.ٕسورة اٞنائدة من اآلية: )(  ٔ)
   (.ٖٕبلهتا وودائعها للشيخ مصطفى أ٘ند الزرقا )صاٞنصارف معام(  ٕ)
كتاب: يف االستقراض وأداء الديون واٜنجر والتفليس،   (،ٕٓٔ/ٖ)البخاري  صحيحمتفق عليو:   (ٖ)

(، وىو من حديث اٞنغًنة بن شعبة، وىو عند مسلم ٕٛٓٗ، برقم )باب: ما ينهى عن إضاعة اٞنال
(، كتاب: األقضية، باب: ٖٓٗٔ/ٖكره لكم: قيل وقال..." )"ويمن حديث أيب ىريرة بلفظ: 

 (.  ٘ٔٚٔبرقم ) ،...النهي عن كثرة اٞنسائل من غًن حاجة، والنهي عن منع وىات
 .  (ٖ٘٘/ٗنظر: حاشية رد احملتار على الدر اٞنختار البن عابدين )ا  (ٗ)
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حيـــازة اٞنــــال اٜنــــرام ٣نـــا قــــد عمــــت بــــو البلـــوى ووقوعــــو يف كــــل زمــــان  نإ -2
فــأمره  أحــدا أتــاه قــد حــاز مــاال مــن حــرام أمــر أنــو ملسو هيلع هللا ىلصومكــان ، ومل يــرد عــن النــيب 

 .إلقائو يف البحر و أوأو حرق وبإتبلف
زمـان الـي  خاصـة يف ىـذه األ -أحيانـا -ال ٪نصى كثـرة رّناإن اٞنال اٜنرام -3

اشتبو فيها اٜنرام باٜنبلل، وكثرت موارد اٜنرام، وإذا قلنا َنـواز إتـبلف ىـذه األمـوال 
، وىــذا مـــن ىــذه األمـــوال وأىــدرنا منفعتهـــا تنـــاعلــى أمفإننــا نكــون بـــذلك قــد فوتنـــا 

ال ضـرر الضرر احملرم، والشريعة مل تـأت بالضـرر، بـل جـاءت بـاٞننع منـو وقطعـو؛ فــ "
 ".وال ضرار

ز الفقــو اإلســبلمي علــى اخــتبلف مذاىبــو مــن إتــبلف األمــوال احملرمــة وقــد احــرت 
 .(ٔ)على ما فيها من الضرر

فـــإتبلف آالت اللهـــو والفســـاد: كـــالرببط، والطبـــل، والعـــود و٥نـــو ذلـــك، ينبغـــي أن 
( فقـــط ُنيـــث ترجـــع العـــٌن بعـــده إىل اٜنـــل فـــيمكن اذليئـــ:يقتصـــر علـــى الوصـــف احملـــرم )

بلف الوصف احملرم إىل العٌن؛ فإنو ٩نب ضمان العٌن ناقصة االنتفاع هبا، فإن ْناوز اإلت
عن ىذا الوصف؛ حفاظا على األموال؛ ذلك أهنا ــــــ حينئذ ـــــــ مال ١نرتم منافعو مشروعة 

 ومأذون فيها؛ فيعد إتبلفو ضررا معتربا فيحرم، و٬ننع منو ويعاقب عليو.
وىـو حـبلل، ومـن  " " اخلشـبفمثبل آالت اٞنبلىي تكون مركبة من عٌن ىـي 

ـــرببط ...، فـــإذا ْنـــاوز الصـــنع:  وصـــف ىـــو " " الـــي  أنـــذت مـــن اٝنشـــب ىيئـــة ال

                                                 

وانظر عنم (، ٖٔٔ/ ٘والفتاوى اٟنندية )(، ٛٙٔ، ٚٙٔ/ ٚبدائع الصنائع )  ب احلنفي:ةذىانظر يف  (ٔ)
وانظر عنم (، ٖ٘ٔ/ ٙحاشية العدوي على اٝنرشي )و (، ٖٕٙ/ ٙٔالبيان والتحصيل )  ادلالكي:
 .  (ٕ٘ٛ/ٕ(، ومغين احملتاج )ٛٔ، ٚٔ/٘روضة الطالبٌن )(، و ٕٜٗ/ٔاٞنهذب للشًنازي ) الشافعي:
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اإلتبلف اٟنيئة إىل اٝنشب الذي ىو العٌن؛ فإنو يكون إتبلفا ١نرما يوجب الضمان 
 على اٞنتلف؛ ألن عٌن اٝنشب حبلل ٬نكن االنتفاع بو.

ــــردومثــــل ىــــذا  ــــالف الن شــــياء ســــنجات ؛ " ألنــــو ٬نكــــن أن ٩نعــــل ىــــذه األ إت
 .(ٔ)الوزن"

: مراعاة اٜنفـاظ علـى األمـوال بقـدر اإلمكـان، وتضـييق وةنطلق الفدقو يف ذلك
الســـبل الـــي  تـــؤدي إىل إتبلفهـــا والنيـــل منهـــا، وإبقائهـــا عاملـــة يف ٓنصـــيل مـــا أباحـــو 
الشرع من اٞننافع؛ لتيسًن معـايش النـاس ورفـع اٜنـرج عـنهم والوفـاء ُناجـاهتم والقيـام 

 ّنصاٜنهم.
ـــز بـــو:  ةعـــٌت عبدقـــري ل تـــالف وىـــذا اٞنشـــروع يقـــرره الفقـــو اإلســـبلمي ويتمي

الندقض والتسغيَت )تسغيَت الصورة( حبيـث تفـوت اذليئـ: احملرةـ:، وتبدقـى العـُت ــــــ الـيت 
؛ وٟنــذا فــإن ال أن تفــوت العــُت بالكليــ: ىــي ةــادة الصــنع ــــــــ صــاحل: لالنتفــاع ،ــا

 .(ٕ)كسر واإلتالفعنو بــــ " الفصل " ال ال الشافعية يعربون
أن يبحــث صــاحب ىــذا اٞنــال اٜنــرام عــن مصــرف أو عمــل  االحتمــال الرابــع 

ينفق فيو ىذا اٞنال، وىذا االحتمال ىـو أقـرب االحتمـاالت للصـواب  شرعي خًني
ارتكــاب أخــف األضــرار الناْنــة  و؛ وذلــك ألن فيــوأوفدقهــا دلدقاصــم الشــريع: السغــراء

                                                 

( ، واٟنداية مع تكملة فتح ٖٔٔ/ ٘(، والفتاوى اٟنندية )ٛٙٔٔ، ٚٙٔ/ ٚبدائع الصنائع )انظر :  (ٔ)
، أنواعو، عبلقاتو، ضوابطو، و، وانظر للباحث: الضرر يف الفقو اإلسبلمي تعريف(ٖٚٙ/ ٜالقدير )
 .  هٜٜٚٔالسعودية، الطبعة األوىل  -دار ابن عفان :ط(. ٘ٙٛ، ٗٙٛ/ ٕجزاؤه )

، (ٕ٘ٛ/ ٕ، ومغين احملتاج )(ٜٙٔ، ٚٙٔ/ ٘(، وهناية احملتاج )ٛٔ، ٚٔ/ ٘: روضة الطالبٌن )انظر (ٕ)
احملتاج مع حاشيي  الشرواين ( ، وٓنفة ٖٖ، ٕٖ/ ٖوشرح اٛنبلل احمللي مع حاشيي  قليويب وعمًنة )

 .  (ٖ٘٘/ ٕ(، وأسىن اٞنطالب )ٕٛ، ٕٚ/ ٙوابن قاسم العبادي )
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ذلـك فوائـد ومصـاحل كثـًنة، كمـا سـيأيت يف عن ىـذا اٞنـال اٜنـرام، بـل إنـو ٪نصـل مـن 
 .فيهاىذه األموال بيان األبواب الي  ٩نوز إنفاق 

 .(ٔ)تيمي: يف كيفي: إنفاق ىذا ادلال رأي شيخ اإلسالم ابن*
جـواز أن يصـرف يف اٞنصـاحل  -ر٘نو هللا تعـاىل–ابن تيمية  اإلسبلماختار شيخ 

هنـا ١نرمـة ٜنـق الغـًن إمـا لكوهنـا ما يف أيدي النـاس مـن األمـوال احملرمـة الـي  يعلمـون أ
قبضــت ظلمــا ، وإمــا لكوهنــا قبضــت بعقــد فاســد ، وال يعلــم عــٌن اٞنســتحق ٟنــا ومــا 

لغصــــوب ، أو العــــواري ، أو يف معناىــــا ٣نــــا جهــــل مالكــــو ســــواء أكــــان ذلــــك مــــن ا
 مبدأ شرعيا وقاعدة مستقرة . ذلكوجعل  الودائع،

 فـإن: " ملسو هيلع هللا ىلصقـال النـيب حـديث اللقطـة حيـث  واألصل األول ذلـذه الدقاعـمة  
، وينبـين  (ٕ)"صاحبها فارددىـا إليـو ، وإال فهـي ةـال هللا يؤتيـو ةـن يشـاء وجمت  

 نو إذا عدم اٞنالك انتقل اٞنلك عنو باالتفاق.و : أعلي
فكذلك إذا عدم العلم باٞنالـك إعـداما مسـتقرا ، أو إذا عجـز  قال ابن تيمي:  

 عن اإليصال إليو عجزا مستقرا .

                                                 

ٛنامع (، وتيسًن الفقو اٜ٘٘ -ٕٜ٘/ ٠ٕٛنموع الفتاوى لشيخ اإلسبلم ابن تيمية ) :انظر (ٔ)
 ،، وما بعدىا( ط: دار ابن اٛنوزيٗٛٚ/ ٕلبلختيارات الفقهية لشيخ اإلسبلم ابن تيمية للباحث )

 .  ىـٕٖٗٔالطبعة اٝنامسة، سنة  ،السعودية –الدمام 
انشمىا أخرجو الدارمي من حديث اٛنارود ، قال: "فقال رجل يا رسول هللا اللقطة ٤ندىا ؟ قال :   (ٕ)

كتــاب: . "وال تكــتم ، وال تسغيــب ، وإن جــاء ر،ــا فادفعهــا إليــو ، وإال فمــال هللا يؤتيــو ةــن يشــاء
( ، وذكــره اٟنيثمــي يف "٠نمــع الزوائــد" مــن حــديث اٛنــارود ، ٖ٘ٗ/ ٕ. )البيــوع، بــاب :"يف الضــالة"

 لوحـــديث أيب ىريــــرة ، وقــــال يف حــــديث اٛنــــارود : رواه أ٘نـــد ، والطــــرباين يف الكبــــًن بأســــانيد رجــــا
يح. ٠نمــع و رجــال الصــحبعضــها رجــال الصــحيح . وقــال يف حــديث أيب ىريــرة : رواه البــزار ، ورجالــ

  (.ٚٙٔ/ٗالزوائد )
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األصــل ّنــا اتفــق اٞنســلمون عليــو : مــن أنــو إذا مــات الرجــل ، وال ويتأكــد ىــذا 
ـــو يصـــرف يف مصـــاحل اٞنســـلمٌن ، مـــع أنـــو ال بـــد  يف غالـــب  –وارث لـــو معلـــوم فمال

أن يكـون لـو عصــبة بعيـدة ، لكـن جهلـت عينــو ، ومل تـرج معرفتـو ، فجعــل   –اٝنلـق 
 كاٞنعدوم ، وىذا ظاىر .

ر عليـــو ُنـــال ، ىـــو يف حقنـــا ّننزلـــة وعلـــى ىـــذا فمـــا ال يعلـــم ُنـــال ، أو ال يقـــد
 اٞنعدوم ، فبل نكلف إال ّنا نعلمو ، ونقدر عليو .

وكمـا أنـو ال فـرق يف حقنـا بـٌن فعـل مل نـؤمر بـو ، وبـٌن فعـل أمرنـا بـو ٗنلـة عنــد 
كــذلك ال فــرق يف حقنــا   –كمــا يف حــق اجملنــون والعــاجز   –فــوات العلــم أو القــدرة 

إليـو ، وبـٌن مـا أمرنـا بإيصـالو إىل مالكـو ٗنلـة إذا بٌن مال ال مالك لو أمرنا بإيصالو 
 األموال كاألعمال سواء. فات العلم بو أو القدرة عليو ؛إذ

ن ىـــذه األمـــوال ال ٔنلـــو مـــن أحـــد ىـــذه وىـــو أ واألصـــل الثـــاين  "الدقيـــاس"  
 تتلف ، وإما أن ٓنبس ، وإما أن تنفق .أن الثبلثة : إما 

قـد هنـى عـن   ملسو هيلع هللا ىلص، والنـيب (ٔ) رئ يق ىق يف  ىف  زئٱ فأما إتبلفها فإفسـاد ٟنـا
 إضاعة اٞنال ، وإتبلف اٞنال إ٧نا يباح قصاصا ، أو إلفساد مالكو .

إن األموال احملرتمة اجملهولـة  ٟنذا مل أعلم أحدا من الناس قالو  قال ابن تيمي:  
اٞنالــك تتلــف ، وإ٧نــا ٪نكــى ذلــك عــن بعــض الغــالطٌن مــن اٞنتورعــة : أنــو ألقــى شــيئا 

حــر ، أو أنــو تركــو يف الــرب ، و٥نــو ذلــك ، فهــؤالء ْنــد مــنهم حســن مــن مالــو يف الب
 القصد ، وصدق الورع ، ال صواب العمل .

                                                 

البن رجب  "يل ىذه القاعدة يف كتاب " القواعد (. وانظر تفاصٕ٘ٓ) :يةمن اآلسورة البقرة  (ٔ)
   ( ، القاعدة السابعة والتسعون .ٕٕٙ -ٕٕٗاٜننبلي )ص 
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وأما حبسها دائما أبدا إىل غًن غاية منتظرة ، بل مع العلـم أنـو ال يرجـى معرفـة 
صــاحبها ، وال القــدرة علــى إيصــاٟنا إليــو ، فهــذا مثــل اإلتــبلف ، فــإن اإلتــبلف إ٧نــا 

طيــــل "أيضــــا" ، بــــل ىــــو أشــــد مــــن عــــن انتفــــاع اآلدميــــٌن ، وىــــذا تع حــــرم لتعطيلهــــا
 :وجهٌن

 أنو تعذيب للنفوس بإبقاء ما ٪نتاجون إليو من غًن انتفاع . أحممها  
أن العادة جارية بأن مثل ىذه األمور ال بد أن يستويل عليها أحد من  الثاين  

ها إعانـة للظلمــة ، الظلمـة بعـد ىـذا إذا مل ينفقهــا أىـل العـدل واٜنـق ، فيكــون حبسـ
 ومنعها أىل اٜنق .

فإذا علم ىذا مل يبق إال أهنا تنفق يف مصاحل اٝنلق ، وتصرف يف ٗنيع جهات 
الــــرب والقــــرب الــــي  يتقــــرب هبــــا إىل هللا ؛ ألن هللا خلــــق اٝنلــــق لعبادتــــو ، وخلــــق ٟنــــم 

 . األموال ليستعينوا هبا على عبادتو ، فكان إنفاقها يف ذلك إنفاقا يف سبيل هللا
أن كـل مـا يف أيـدي النـاس مـن األمـوال احملرمـة ويف معناىـا  وحاصل ةـا تدقـمم  

 ؛ىت يظهر لو مالككل ما جهل مالكو يصرف يف اٞنصاحل ، ال أنو يوقف انتظارا ح
 ال ٫نفى ما يف ذلك من تعطيل اٞنال الذي ال ٪نبو هللا ورسولو . إذ

فيمــا قالـــو يف كتابـــو  (ٔ)ٍتأيب ادلعـــاجل اجلـــويوىــذا النظـــر الفقهــي ٫نالفـــو اجتهــاد 
ــو إذا طبــق احلــرام األرض ، ومل يبــق ســبيل إىل احلــالل ، : "غيــاث األمــم"  ةــن أن

                                                 

من  .ىـ(ٜٔٗ)أبو اٞنعايل، ولد سنة  ،١نمد عبد هللا بن يوسف عبد اٞنلك ابن اإلمام أيب ىو: (ٔ)
سًن أعبلم النببلء انظر: . ىـ(ٛٚٗ) صنفاتو: "هناية اٞنطلب"، و"الربىان" يف الفقو. تويف سنةم
 (.ٖٛ٘، ٖٚ٘/ٖ(، شذرات الذىب )ٙٚٗ -ٛٙٗ/ٛٔ)

. 
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فإنو ال يباح للنـاس إال قـمر احلاجـ: ةـن ادلطـاعم ، وادلالبـس ، وادلسـاكن ، كمـا 
 . (ٔ) ها يف الناستلو استولت ادللوك الظلم: على األةوال بسغَت حق ، وبث

لو هبذا الرأي الذي قالو ؛ ألن تلك األموال الي  غصبها اٞنلـوك وابن تيمية ال يسلم 
إذا جهـل أصـحاهبا وتعـذر ردىـا إىل مسـتحقيها  –بناء على القاعـدة اٞنتقدمـة  -الظلمة 

فبل يعـد إنفاقهـا يف مصـاحل اٝنلـق ١نرمـا وِناصـة إذا كـان الطـرف اآلخـذ قـد أخـذىا ُنـق 
 .(ٕ)الظلمة وأعواهنم ومن يف منزلتهم كعوضا ٞنا بذلو من اٜنبلل الطيب ٟنؤالء اٞنلو 

التوســعة علــى النــاس يف أمــور معايشــهم  : -ةــن وراء ىــذا  -والــذي هنــمف إليــو 
ــــو  ــــر مــــا في ــــى النــــاس وتقري ــــو الشــــريعة مــــن التيســــًن عل ومعــــامبلهتم ، وىــــو مــــا جــــاءت ب

 مصلحتهم وعدم التضييق عليهم .
 ىـو األوىل واألفضـل؛وةن مث فإن إنفاق ىذا ادلـال احلـرام يف األعمـال اخلَتيـ: 

ٞنا يرتتـب عليـو مـن مصـاحل تعـود علـى بعـض أفـراد األمـة وذلـك عنـدما ينفـق علـى بعـض 
الفقراء أو احملتاجٌن، أو قد يعـود بـاٝنًن علـى األمـة كلهـا، وذلـك عنـدما ينفـق ىـذا اٞنـال 
على مصلحة عامة لؤلمة كلها: كبناء مستشفى أو ْنهيزه أو بناء مدرسة أو معهد ديـين 

 ف طريق أو غًن ذلك من أعمال اٝنًن الي  تتجدد باختبلف األزمنة واألمكنة.أو رص
لكن ىل كل عمل خًني ٩نوز إنفاق ىذا اٞنال اٜنرام واالنتفاع بو فيو أو أن 
ىناك بعض األعمال الي  ال ٩نوز قبول ىذا اٞنال اٜنرام واالنتفاع بو فيها؟ وما ضوابط 

 وىذا ىو موضوع اٞنبحث التايل. االنتفاع هبذا اٞنال يف ىذه األعمال؟
******* 

                                                 

 وما بعدىا(. ٛٚٗغياث األمم يف التياث الظلم ، ٓنقيق : الدكتور عبدالعظيم الديب )ص انظر:  (ٔ)
(، وتيسًن الفقو اٛنامع ٜ٘٘ -ٕٜ٘/ ٕٛاإلسبلم ابن تيمية ) ٠نموع الفتاوى لشيخ: انظر (ٕ)

 .  (ٙٛٚ/ٕلبلختيارات الفقهية لشيخ اإلسبلم ابن تيمية، للباحث )
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 املحبثح الرابع

 حكه قحبٌل املال املػسٌل ًاالىتفاع بى

 يف العنل اخلريِ، ًضٌابط ذلك

إذا كان اٞنال اٞنغسول ُنوزة شخص وأراد التخلص منو أو أعطاه لغًنه وأمره 
أن يتخلص منو، فما اجملاالت الي  يصح أن يصرف فيها ىذا اٞنال؟ وما اجملاالت 

ال يصح صرفو فيها؟ وكذا إذا ورد ىذا اٞنال إىل جهة من جهات العمل الي  
اٝنًني فما الوجوه الي  يصح أن تنفق فيها ىذه اٛنهة اٞنال اٞنغسول؟ وكيف 

 تتعامل مع ىذا اٞنال؟ وما ضوابط ذلك شرعا؟
 ٬نكننا معاٛنة ىذه األسئلة من خبلل اٞنطلبٌن التاليٌن:

 ادلطلب األول
 دلسغسول واالنتفاع بو يف العمل اخلَتيحكم قبول ادلال ا

ال خبلف بٌن الفقهاء قد٬نا وحديثا على وجوب التحلل من اٞنال اٜنرام، 
 واالنتفاع بو يف العمل اٝنًني؟ اٞنال يف حكم قبول ىذا لكنهم اختلفوا

 وأراد حرام مال معو كان إذا: السغزاجل قال"  -هللا رزتو- النووي قال
 فإن، وكيلو إىل أو إليو صرفو وجب - معٌن مالك لو كان إنف - منو والرباءة التوبة
 فينبغي معرفتو من ويئس يعرفو ال ٞنالك كان وإن وارثو، إىل دفعو وجب ميتا كان

 ٣نا ذلك و٥نو واٞنساجد، والربط، كالقناطر، العامة: اٞنسلمٌن مصاحل يف يصرفو أن
، وىذا ما ذىب إليو  (ٔ)"فقراء أو فقًن على بو فيتصدق وإال فيو، اٞنسلمون يشرتك

 . (ٕ)كثًنون من الفقهاء
                                                 

 (.ٖٔ٘/ٜ(  اجملموع للنووي )ٔ)
(، وقد أٗنع الفقهاء على أن الواجب ٖٕٛ/ ٕٛظر: ٠نموع الفتاوى لشيخ اإلسبلم ابن تيمية )ين ( ٕ)

يف الكسب اٜنرام تفريغ الذمة والتخلص منو برده إىل أربابو إن علموا، وإال فإىل الفقراء. ينظر: 
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لكن ىناك بعض اجملاالت الي  اختلف الفقهاء يف جواز قبول اٞنال اٜنرام 
 فيها، ومنها:
اٞنصاحف أو ٥نو ذلك  شراء أو استخدام اٞنال اٜنرام يف بناء اٞنساجد أوال 

 من أمور العبادات.
الفقراء واٞنساكٌن، واٞنصاحل العامة النفقة على  يف اٜنرام اٞنال استخدام ثانيا 
 للمسلمٌن.

حكم استخدام اٞنال اٜنرام يف ىذه اجملاالت، مث ٦نلص  -ىنا–ونتناول   
بعد ذلك لبعض الضوابط الشرعية الي  تبينت لنا لقبول اٞنال اٞنغسول وإنفاقو يف 

 ىذه اجملاالت يف العمل اٝنًني. 
 شراء أو ادلساجم َتيف بناء وتعم أوال  حكم غسل ادلال احلرام

 .-عز وجل–ه  اخلالص: العبادات ةن يف ةعٌت ذلك وةا ، ادلصاحف
غسل اٞنال اٜنرام واالنتفاع بو يف  يف ـــــــ ر٘نهم هللا ــــــــ الفقهاء اختلف

 :قولٌن على العبادات
يف العبادات: من بو جواز غسل اٞنال اٜنرام واالنتفاع  عدم: األول الدقول

 أن ٩نوز فبل حرام وخبيث ألنو مال د، وتعمًن دور العبادة وغًن ذلك؛اٞنساج بناء
 . (ٕ)، وقول عند اٞنالكية(ٔ)بناء اٞنساجد؛ وىذا ىو مذىب اٜننفية يف يدخل

 
                                                                                                                            

(، ٜٖٓ/ٔ(، وحاشية الطحطاوي على الدر اٞنختار )ٕٕٔ/ٕمنحة اٝنالق على البحر الرائق )
 (٘ٔٔ/ٗ(، وكشاف القناع )ٕٚٗ/٘اشية ابن عابدين على الدر اٞنختار )وح

 (.ٕٜٕ،ٜٕٔ/ٕ( ينظر: رد احملتار على الدر اٞنختار البن عابدين )ٔ)
 (.٘ٙ٘/ ٛٔ( ذىب إليو ابن القاسم من اٞنالكية، ينظر: البيان والتحصيل )ٕ)
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 واستملوا على ذلك باآلي  
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممزئٱ:-تعاىل– ولوق -ٔ

 مب خب حب جب  هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ميني زي
رئهبجت

(ٔ) .  

 ومن مث فاٞنال اٜنرام، (ٕ)يب ال يدقبل إال طيبا"إن هللا ط " :ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب  -ٕ
، بل تصان اٞنساجد -عز وجل –ال يصلح أن يدخل يف بناء بيت من بيوت هللا 
ودور العبادة  -عز وجل  – هللا وتطهر من كل مال حرام، كما أن ٞنساجد

 . (ٖ) هبذا اٞنال تُبىن أو تقام أن يصح فبل خصوصية
 باب من اٞنساجد، وغًنىا من العبادات بناء يف اٜنرام اٞنال إن جعل -ٖ

 واإلحسان. لئلكرام سببا يكون ال واٜنرام اٜنرام، األموال ٟنذه واإلحسان اإلكرام
 حرام، درىم الكعبة بناء يف يدخل أال حرص العرب يف اٛناىلية على -ٗ
 ةن بنائها يف تمخلوا ال قريش، ةعشر يا" :بعضهم قال ىدمها على أٗنعوا فحٌن

 ةن أحم ةظلم: وال ربا، بيع وال بسغي، ةهر فيها يمخل ال با،طي إال كسبكم
 .(6)"الناس

 جواز غسل اٞنال اٜنرام واالنتفاع بو يف العبادات من بناء: الثاين الدقول
 إليو، رده فيجب معلوما مالكو كان إذا أما مالكو، يعلم مل وتعمًن للمساجد، إذا

                                                 

  (.ٛٔ( سورة التوبة اآلية: )ٔ)
 . سبق ٔنر٩نو( ٕ)
 (.ٕٜٕ،ٜٕٔ/ٕاحملتار على الدر اٞنختار البن عابدين )( ينظر: رد ٖ)
 (.ٜٗٔ/ ٔ(، وسًنة ابن ىشام )ٕٗ،ٔٗ/ٓٔالتمهيد ٞنا يف اٞنوطأ من اٞنعاين واألسانيد ) ( ينظر:ٗ)
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 .(ٗ)، واٜننابلة(ٖ)عض اٞنالكيةوب ،(ٕ)الشافعيةمذىب ، و (ٔ)اٜننفية وىو قول عند
 واستملوا على ذلك باآلي  

 لو ىو بل حراما، حقو يف يكون ال الفقًن إىل يُدفع الذي اٜنرام اٞنال إن -ٔ
 لبناء اٜنرام اٞنال ُدِفع فإذا مالو، حرّ  من كان لو كما فيو يتصّرف طيب حبلل

 .(٘)حراما يكن ومل طيبا، حبلال مسجٍد كان
اٞنال ال ٕننع من تشييد وبناء اٞنساجد؛ ألن مصًن اٞنال إن صفة اٜنرمة يف  -ٕ

اٜنرام ىو اٞنصاحل العامة، كما أن اٜنرمة ال تثبت يف اٞنال، بل تثبت يف ذمة من  
 . (ٙ)كان سببا يف وجود اٞنال اٜنرام

اٞنساجد وتعمًنىا  بناء جواز بعدم القائل األول القول ىو: الراجح الدقول
 ىذه األموال؛ لآليت: و٥نو ذلك من العبادات، من

 إضافة نفسو إىل -عز وجل –هللا  أضافها هللا، بيوت إن اٞنساجد -ٔ
 من بيتٍ  يف الطيب غًن يكون أن يصح فبل كذلك األمر كان فإذا تشريٍف،

                                                 

 (.ٕٜٕ/ ٕ( ينظر: رد احملتار على الدر اٞنختار  )ٔ)
 (.ٖٔ٘/ٜ(  ينظر: اجملموع للنووي )ٕ)
 (.ٕٕٖ/ ٖٔ(، والذخًنة للقرايف )٘ٙ٘/ ٛٔرشد )( ينظر: البيان والتحصيل، البن ٖ)
( ينظر: اٞنذىب اٜننبلي دراسة يف تار٫نو وٚناتو، د/ عبد هللا بن عبد احملسن بن عبد الر٘نن الرتكي، ٗ)

 (.ٛٛٔ/ ٔ) :م( ٕٕٓٓىـ =  ٖٕٗٔالناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة: األوىل، )
 (.ٖٔ٘/ٜ(  ينظر: اجملموع للنووي )٘)
(، وأحكام اٞنال اٜنرام، د. عباس أ٘ند ١نمد الباز، ٘ٙ٘/ ٛٔينظر: البيان والتحصيل البن رشد ) (  ٙ)

 (.ٜٖٓمراجعة، أ.د/ عمر سليمان األشقر، نشر: دار النفائس، د.ت، د.ط : )ص 
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، كما أن الفقهاء وضعوا شروطا وضوابط لبناء اٞنساجد، وتعمًنىا، (ٔ)هللا بيوت
 .(ٕ)ا من اٞنال اٜنرامواحملافظة عليها، فاألوىل احملافظة عليه

إن ما ذىب إليو ابن رشد من أن اٜنرام يثبت يف الذمة ال يف العٌن ال يعتد  -ٕ

 حي جي يه  ىه مه جه ين ىنزئٱٱٱ -تعاىل–بو قال 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰذٰر يي ىي مي خي

، فالنجاسة اٞنقصودة (ٖ)رئمب زب رب يئ ىئ مئنئ  زئ رئ ّٰ
  فجمهور ب،يف اآلية ىي النجاسة اٜنكمية، وليست اٜنقيقية يف البدن أو الثيا

 أىل طعام أحل -تعاىل -هللا ألن والذات؛ البدن بنجس ليس أنو اٞنفسرين على
 . (ٗ) الكتاب

 وذلك أن للمساجد؛ صرفو جاز واٞنساكٌن للفقراء صرفو جاز ما كل ليس -ٖ
 كي حبلاًل؛ حقو يف ويصًن بو، وينتفع احملرم اٞنال ىذا يأخذ أن للفقًن أذن الشارع

 يف فهي هللا بيوت ِنبلف اٜنرمة، صفة معو تستمر وال لك،ما بغًن اٞنال يبقى ال
 طباعة أو للقرآن، دورٍ  إقامة عدم ذلك يف ، ويدخلاٜنرام اٞنال ىذا عن غىن

 األموال. ىذه من اٞنصاحف
 

                                                 

شرح إرشاد السالك يف مذىب إمام »(، وأسهل اٞندارك ٜٓٗ، ٛٓٗ/  ٔ( ينظر: التبصرة للخمي )ٔ)
 (.ٖٔٚ/ ٖ) «األئمة مالك

 (، وما بعدىا.ٖٗٙ/ ٕ(  ينظر: كشاف القناع عن منت اإلقناع )ٕ)
 (.ٕٛ(  التوبة اآلية:) ٖ)
 (.ٙٔٔ/ٗٔ(  ينظر: تفسًن ابن كثًن )ٗ)
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النفدق: على الفدقراء وادلساكُت،  يف احلرام ادلال حكم غسل  ثانيا
 وادلصاحل العاة: للمسلمُت.

اٞنال اٜنرام وقبولو يف النفقة على الفقراء  اختلف الفقهاء يف غسل 
من رصف  للمسلمٌن العامةواٞنساكٌن فهل ٩نوز ذلك؟أو أنو ُيصرف يف اٞنصاحل 

طرق، وغًن ذلك؟ فمن قال إنو ٩نوز انتفاع الفقراء واٞنساكٌن باٞنال اٜنرام، قال 
ر يف بعدم توجيهو إىل اٞنصاحل العامة للمسلمٌن كرصف وتعبيد الطرق، واالقتصا

 إنفاقو على الفقراء واٞنساكٌن.
ومن قال إنو ٩نوز االنتفاع باٞنال اٜنرام يف اٞنصاحل العامة للمسلمٌن وفق ما 

َنواز االنتفاع  للفقراء واٞنساكٌن، وقد اختلف   -أيضا–يراه أىل اٜنل والعقد قال 
 الفقهاء يف ذلك على ثبلثة أقوال :

باٞنال اٜنرام، وال   فقط باالنتفاعفقراء واٞنساكٌناختصاص ال: األول الدقول
، (ٕ)، واٞنالكية(ٔ)ينفق يف شيء من مصاحل اٞنسلمٌن العامة، وىو قول اٜننفية

 .  (ٖ)واٜننابلة
 ٟنا، اٞنالكون ٟنذه األموال؛ ألهنم أن الفقراء مستحقونووجهتهم يف ذلك  

 يتحّقق مل العامة اٞنصاحل يف ُصرفت فإذا بالقبض، إال اٞنلكية ىذه تتحّقق وال
لو،   اٞنسلمٌن ملكية وليس اٞنال، ٟنذا الفقراء ملكية تؤيّد الشرعية القبض، واألدلة

                                                 

(، ورد احملتار على الدر ٛ٘ٗ/ ٛ(، والبناية شرح اٟنداية )ٔٙ/ ٖ( ينظر: االختيار لتعليل اٞنختار )ٔ)
 (.ٕٜٕ/ ٕاٞنختار )

 (.ٖٛ٘/ ٛٔبيان والتحصيل )( ينظر: الٕ)
 (.ٖٙٚٓ/ ٙ( ينظر: مسائل اإلمام أ٘ند وإسحاق بن راىويو )ٖ)
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 غًن يف وتُوضع تؤخذ رّنا العامة اٞنسلمٌن مصاحل يف بإنفاقها كما أنو إذا قيل
 .(ٔ)مستحّقيها على فتضيع موضعها

 القناطر ءكبنا توجيو اٞنال اٜنرام للمصاحل العامة للمسلمٌن: :الثاين الدقول
، (2)، وال ينتفع بو الفقراء واٞنساكٌن، وىو قول متأخري اٞنالكية الثغور وسد

 .(3)والشافعية
 فاألصل من اٞنال اٜنرام وأراد التخلص منو، تاب : أن منووجهتهم يف ذلك

 صرفو من اٞنسلمٌن أمًن يعملو ما يعمل ٞنن أو اٞنسلمٌن، مال لبيت عنو خروجو
 .(4)ىمفاأل األىم مصاٜنهم يف

جواز االنتفاع باٞنال اٜنرام يف النفقة على الفقراء واٞنساكٌن،  :الثالث الدقول
واٞنصاحل العامة للمسلمٌن دون تفريق بينهما، فإن أراد مالك اٞنال اٜنرام التخلص 

عز  -حصولو على أجر من هللا منو بإعطائو للفقراء واٞنساكٌن جاز لو ذلك دون
وإن أراد استخدامو يف بناء سدود، أو قناطر أو غًن ذلك ٣نا فيو مصاحل  ،-وجل

                                                 

(، ورد احملتار على الدر ٛ٘ٗ/ ٛ(، والبناية شرح اٟنداية )ٔٙ/ ٖ( ينظر: االختيار لتعليل اٞنختار )ٔ)
 (.ٕٜٕ/ ٕاٞنختار )

األندلس واٞنغرب، أليب العباس أ٘ند بن اٞنعيار اٞنعرب واٛنامع اٞنغرب عن فتاوى أىل إفريقية و  ( ينظر:ٕ)
(، والشرح الكبًن للشيخ ٘ٗٔ/ ٙىـ، د. ت، د.ط: )ٜٗٔ٪نٍن الونشريسي، اٞنتوىف بفاس سنة 

 (.ٕٚٚ/ ٖالدردير وحاشية الدسوقي )
 (.ٖٔ٘/ٜ( ينظر:  اجملموع للنووي )ٖ)
 (.٘ٗٔ/ ٙ) واٞنغرباٞنعيار اٞنعرب واٛنامع اٞنغرب عن فتاوى أىل إفريقية واألندلس  ( ينظر:ٗ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أحباخ

 غسَل األمٌال احلراو يف العنل اخلريِ 

 حكنى ًضٌابطى

  د. أمحد علُ أمحد مٌايف "يف ضىء نصىص مذاهب الفقه، وأدلته، ومقاصده الكلية"
 

 

 

 

-83- 

، وقول عند اٜننابلة نسب (ٔ)عامة اٞنسلمٌن فلو ذلك، وىو قول بعض اٞنالكية
 .(ٕ)لشيخ اإلسبلم ابن تيمية
 لعدم أىلها إىل ردىا تعّذر الي  األموال فهذه"   تيمي: ابن قال شيخ اإلسالم

 من وكذلك العلماء، أكثر عند اٞنسلمٌن مصاحل يف ُيصرف ما ىي مثبلً  هبم العلم
 واٞنرايب التائب، واٝنائن التائب، كالغاصب صاحبو يعرف ال مال عنده كان

 إىل يصرفو فإنو صاحبو، يعرف وال ٬نلكو ال مال بيده صار من و٥نوىم التائب
 .(ٖ)" اٞنسلمٌن ومصاحل اٜناجات ذوي

 يدقبل وال طيب، كسب ةن دترة لبعم تصمق ةن : "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 
 صمق: وال طهور بسغَت صالة تدقبل ال": ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا ، وقال(ٗ)"الطيب إال هللا
 .(٘)"غلول ةن

 العامة اٞنصاحل يف يصرف فاٞنال اٜنرام ينفق على الفقراء واٞنساكٌن كما
 الصدقة، باب كلو من ىذا وليس وغًن٨نا، ومستشفيات مدارس من للمسلمٌن

 اٜنرام وغسلو. اٞنال من التطهر باب من ىو وإ٧نا

                                                 

توبتو تزيل ما  :( وىو قول: الداودي عندما سئل عمن تاب وبيده مال حرام فقال:" قال الداودئ)
بيده، إما للمساكٌن، أو ما فيو صبلح اٞنسلمٌن، حىت ال يبقى بيده إال أقل ما ْنزي بو الصبلة" 

 (.ٚٗٔ/ ٙ) اٞنعيار اٞنعربمن اٞنالكية ينظر: 
 (.ٛٙ٘/ ٕٛلفتاوى )ينظر: ٠نموع ا ( ٕ)
 .(ٕٕٓ/ ٗاوى الكربى، البن تيمية )( ينظر: الفتٖ)
(، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة من كسب طيب لقولو: }ويريب ٛٓٔ/ ٕ( صحيح البخاري )ٗ)

 (.ٓٔٗٔالصدقات، وهللا ال ٪نب كل كفار أثيم، برقم )
 (.ٕٕٗ، برقم )(، كتاب: الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصبلةٕٗٓ/ ٔصحيح مسلم ) ( ٘)
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 النفقة يف اٜنرام باٞنال االنتفاع ىو القول الثالث القائل َنواز :الراجح الدقول
بينهما؛ وذلك ٞنا  تفريق دون للمسلمٌن العامة واٞنصاحل واٞنساكٌن، الفقراء على

 اهب فأتى دينار مائة عن فغلّ  الروم أرض ذكره ابن عبد الرب من:" أن رجبل غزا
 فلقي فخرج وتفرق اٛنيش نفر "قد :وقال يقبلها، أن فأىب سفيان أيب بن معاوية
 مث أنت، ٙنسها خذ: لو فقل إليو ارجع: فقال لو، ذلك فذكر الصامت بن عبادة

 كنت ألن: فقال فأخربه معاوية فأتى ٗنيعا، هبم عامل هللا فإن بالبقية، أنت تصدق
 اٞنال، لبيت يكون فاٝنمس، (ٔ)" وكذا كذا من إيل أحب كان هبذا أفتيتك أنا

 واٞنساكٌن.  للفقراء سيكون والباقي
 طلب الثاينادل
 ، وتطبيدقاتو يف العمل اخلَتيسغسولضوابط قبول ادلال ادل

إذا وجد لدى اٞنسلم مال حرام وأراد التصرف فيو بنفسو، فعليو أن ٩نعلو يف 
اٞنؤسسات القائمة مصارف مشروعة، وكذلك إذا غسل اٞنال اٜنرام بصرفو إىل 

على األعمال اٝنًنية، فإنو ٩نب عليها أن تنفقو يف أنشطتها الي  تتعهدىا، وال 
 ْنعل ىذا اٞنال يف شيء من أمور العبادات.

فيسدون منو  واٞنساكٌن، الفقراء بالصرف إىل فاٞنال اٜنرام يصح غسلو       
لصرف إىل جهات با -أيضا-حاجاهتم، وينفقون على أنفسهم، ويغسل ىذا اٞنال 

العمل اٝنًني فلها العديد من أوجو العمل اٝنًني مثل: أعمال اإلغاثة اإلسبلمية 
وتقدمي اٞنساعدات العلمية والفنية للدول اإلسبلمية  العامة يف ٗنيع أ٥ناء العامل،

الفقًنة، ودعم اٞنؤسسات التعليمية واالجتماعية اإلسبلمية، ومساعدة اٞنهجرين 
اء اٞنسلمٌن، ورعاية وكفالة اليتامى الفقراء ومن يف حكمهم، واٞنشردين من فقر 

                                                 

 (.ٕ٘/ ٕ( التمهيد ٞنا يف اٞنوطأ من اٞنعاين واألسانيد )ٔ)
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مراكز اٞنياه، وإنشاء  وتنقية وتوصيل وتشييد اٞنرافق ذات اٞنصلحة العامة للناس،
 اٞنفيدة اٞنشاريع من ذلك هتتم بفقراء اٞنسلمٌن، وغًنومؤسسات طبية خًنية 

 اٞنسلمٌن.  لعموم النافعة
 من صدرت كثًن اٞنعامبلت اٞنعاصرة فقدولكثرة وجود اٞنال اٜنرام يف 

 االقتصاد وعلماء فقهاء وتوصيات وقرارات اإلسبلمي الفقو ٠نامع عن الفتاوى
 اٞنال بتقدير واالحرتاز االجتهاد ضرورة توجب اإلسبلمية واٞنصرفية اإلسبلمي،
    هللا  ألن التصدق؛ بنية وليس اٝنًن، وجوه يف منو والتخلص حرام من اٞنكتسب

 طيبا. إال يقبل ال طيب -عاىلت -
 بدولة عقد الذى اإلسبلمي للمصرف الثاين اٞنؤٕنر فتوى :فمن ذلك 
 23-21 من اٞنوافقة ىـ 1443 اآلخرة رتادى 8-6 من الفرتة يف الكويت
 بتوجيو ادلسلمُت ةن األةوال أصحاب ادلؤدتر يوصي"ونصها:  1883 ةارس
 العربي: البالد داخل اإلسالةي: كاتوالشر  وادلؤسسات ادلصارف إىل أوال أةواذلم
 الفائمة) الفائمة  تكون ذلك، يتم أن وإىل خارجها إىل مث اإلسالةي: والبالد
 ةنها والتخلص استيفاؤىا وعليهم خبيثاً  كسباً  عليها حيصلون اليت( ادلصرفي:
 البنوك يف األةوال إيماع يف االستمرار ويعترب العاة:، ادلسلمُت ةصاحل يف بصرفها

 . (1)"شرعاً  زلرةا عمالً  ذلك تفادى إةكان ةع الربوي: دلؤسساتوا
استخبلص ضوابط  -بعد دراسة ىذا اٞنوضوع على ٥نو ما تقدم-و٬نكننا

 قبول ىذه األموال واالنتفاع هبا يف العمل اٝنًني، وذلك وفق مايلي :

                                                 

ٗنادى اآلخرة  ٛ-ٙفتوى اٞنؤٕنر الثاين للمصرف اإلسبلمي الذي عقد بدولة الكويت يف الفرتة من  ( ٔ)
 م(.ٖٜٛٔ)  مارس ٖٕ-ٕٔىـ( اٞنوافقة من  ٖٓٗٔ) 
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اجد أال يُدخل من يقوم بالعمل اٝنًني ىذه األموال اٞنغسولة يف بناء اٞنسأوال  
أو تعمًنىا أو طباعة اٞنصاحف، وكذلك ال يصح إنفاق ىذه األموال على األفراد 

، ولكنها -إال إذا وجد فيهم الفقًن وذو اٜناجة-القائمٌن على العمل اٝنًني أنفسهم 
كبناء تنفق على الفقراء واٞنساكٌن، واٞنصاحل العامة للمسلمٌن، وجهات اٝنًن اٞنختلفة:  

رضى وخصوصا الفقراء واٞنساكٌن ، وكبناء اٞنعاىد العلمية، اٞنستشفيات لعبلج اٞن
-أيضا -و١نطات تنقية اٞنياه و٥نو ذلك ٣نا يعود نفعو على عموم اٞنسلمٌن، ومن ذلك 

نشر الدعوة وبناء اٞنراكز اإلسبلمية، وإعداد الدعاة واإلنفاق عليهم، ونشر الكتب 
 العلمية، وغًن ذلك من أوجو اٝنًن اٞنشروعة.

أن تستوثق جهات العمل اٝنًني من مصدر ىذه األموال اٞنغسولة، وأن   ثانيا
تتأكد من أنو ال مالك ٟنا؛ ألنو إذا كان ٟنا مالك وجب ردىا إليو. فإذا كانت أصوال 

فإنو ٩نب عليها أن تأخذ ٣نن يقدمها ٟنا إقرارا  -كبيت أو عقار أو ٥نو٨نا –ثابتة 
 وتنازال رٚنيا عن ىذه األموال.

إذا كان اٜنصول على ىذه األموال اٞنغسولة عن طريق ٓنويل على حساب  ثالثا 
بنكي فيجب أن ْنعل مؤسسات العمل اٝنًني حسابا خاصا هبا ٟنذه األموال؛ فينبغي 

وأال ٔنلط بغًنىا من األموال، وذلك حىت ٬نكن عند  ،أن تكون ىذه األموال معلومة
 الصحيحة.إنفاقها ٕنييزىا عن غًنىا، فتصرف يف مصارفها 

أن يراعي القائم على العمل اٝنًني سواء أكان فردا أم مؤسسة أن ال رابعا  
، من قبل ويل األمر خروج عن النظام احملدد لويكون يف استخدام ىذا اٞنال اٞنغسول 

 الشرع. كون يف إطاره الصحيح الذي حدده يوأن 
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 اخلادت: 
 وأىم النتائج والتوصيات

،  ملسو هيلع هللا ىلص، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ونبيو ١نمد اٜنمد هلل رب العاٞنٌن 
فقد توصلت من خبلل ىذا البحث إىل عدة نتائج وتوصيات، وىي   وبعم 

 كالتايل:
 أوال  أىم النتائج. 

وأنو ال يعٍت ن مصطلح "غسيل األموال" غًن دقيق ويراد بو باطل، إـــــــ 1
ادلكتسب ةن السغسل الشرعي الصحيح والواجب  أن يتطهر صاحب ادلال 

إذا مل يعلم ةالكو ومل  طرق غَت ةشروع: ةن ىذا ادلال بإنفاقو يف العمل اخلَتي
 جر٬نة مركبة من عدة جرائم -عند فقهاء القانون اٞنعاصرين  – ، بل يعينديكن رده

" يقوم ّنقتضاىا أحد  قذارة واضح:ال ٕنت إىل الغسل بصلة بل تقوم على 
يات اٞنالية اٞنتبلِحقة على أمواٍل غًن مشروعة األشخاص بإجراء سلسلٍة من العمل

تنُتج عن أنشطٍة غًن مشروعة، يُعاقب عليها تشريع الدولة ىذا الشخص مستعينا 
بوسطاء كواجهة للتعامل ُمستغبًل مناخ الفساد اإلداري وسرية حسابات البنوك 

بلَحقة الرقابية واألمنية  هبدف تأمٌن
ُ
 ".حصيلة أمواٟنا القذرة من اٞن

ـــــ إن اٞنال اٜنرام ىو: اٞنال الذي حظره الشرع لصفة يف عينو أو من جهة  ٕ 
"، كل ةا حرم الشرع دخولو يف ةلك ادلسلم دلانعكسبو، و٬نكن تعريفو بأنو: "

  وىو قسمان: اٞنال اٜنرام لذاتو، واٞنال اٜنرام لغًنه.
ْنرمي اكتسابو، ، و واالنتفاع بو اٞنال اٜنراممنع حيازة األصل يف الشرع ــــــ ٖ

ال يدخل يف ملك اٞنسلم حقيقة؛ ألنو مل يدخل يف كما أنو   ووجوب التخلص منو،
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حيازتو بسبب شرعي صحيح، وقد حرم الشرع بقاءه يف يده فضبل عن ٓنرمي وْنرمي 
، ومن مث وجب التخلص منو، فإذا عرف صاحبو اٜنقيقي رد إليو، وإال االنتفاع بو

لعامة للمسلمٌن دون لى الفقراء واٞنساكٌن، واٞنصاحل افإنو ٩نوز غسلو يف النفقة ع
ال ٩نوز إنفاقو يف ٠نال تعمًن اٞنساجد أو شراء اٞنصاحف وما يف و  ،تفريق بينهما

؛ وألنو ٩نب تنزيو اٞنساجد حكم ذلك؛ ألن هللا ـــــــ تعاىل ــــــ طيب ال يقبل إال طيبا
 واٞنصاحف عن ىذا اٞنال اٜنرام.

العمل اٝنًني صفة الزمة للمجتمع اٞنسلم يف ٗنيع األوقات واألحوال  ، -ٗ
ن يف و مل أكلو ينبغي أن ٩نري وفق النظام اٞنرسوم، وأن يكىت يؤيت ىذا العحو 

إطاره الصحيح الذي حدده الشرع حىت ال ينحرف عن منهجو وتتجاذبو األىواء 
والتصرفات الشخصية، ويدخل فيو اٜنرام ويتحقق منو غًن اٞنراد واٞنرجو لو؛ فيفوت 

 حيث أردنا اإلصبلح. مقصود الشرع منو ويكون سببا يف جلب الفساد من
 ـــــــ من ضوابط قبول اٞنال اٜنرام اٞنغسول يف العمل اٝنًني وإنفاقو ما يلي:٘

أ ــــــ أال يُدخل من يقوم بالعمل اٝنًني ىذه األموال اٜنرام اٞنغسولة يف بناء 
اٞنساجد أو تعمًنىا أو طباعة اٞنصاحف، وكذلك ال يصح إنفاق ىذه األموال 

ائمٌن على العمل اٝنًني أنفسهم، كما ينبغي أن ال يكون يف على األفراد الق
 استخدام ىذا اٞنال خروج عن النظام احملدد لو من قبل ويل األمر.

ب ــــ أن يكون اٞنال اٞنغسول معلوما وأال ٫نلط بغًنه من األموال اٜنبلل؛ وذلك 
 حىت ٬نكن ٕنييزه عن غًنه.

ألنو  ؛ أن ىذه األموال ال مالك ٟنا ت ــــــ أن تستوثق جهات العمل اٝنًني من
لو كان ٟنا مالك لزمها ردىا إليو، وإذا كانت أصوال ثابتة فإنو يتعٌن عليها أن 

  تأخذ ٣نن يقدمها ٟنا إقرارا وتنازال رٚنيا عنها.
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 ثانيا  أىم التوصيات.
يوصي البحث بتقنٌن األعمال اٝنًنية يف اجملتمعات اإلسبلمية وضبط  -ٔ

ها وذلك ّنا ٪نقق مقاصد الشريعة من ٓنصيل اٞنصاحل مواردىا ومصارف
وتكميلها وتعطيل اٞنضار وتقليلها ، ويضمن عدم خروجها عن اٜندود 

 اٞنرسومة واألنظمة.
نشر ثقافة العمل اٝنًني يف اجملتمع اٞنسلم بشىت الوسائل  التوسع يف -ٕ

 والطرق، ولوسائل اإلعبلم دور كبًن يف ىذا اجملال، مع عدم إ٨نال دور
اٞنؤسسات األخرى يف زرع ىذه الثقافة مثل: اٞنسجد، والبيت، واٞندرسة، 
ومن ىذه الثقافة الي  ٩نب أن تنشر: معرفة كفية استخدام اٞنال 

  اٞنغسول، واالنتفاع بو يف العمل اٝنًني وضوابط ذلك.
على ةا أعان بو ووفق ةن ىذا البحث، ونسألو  –تعاىل  –ىذا واحلمم ه      
أن جيعلو عمال خالصا لوجهو الكرًن، وأن يكون شلا تثدقَّل بو  –و جل شأن –

 ةوازين احلسنات يوم الدقياة:.
و"سلم" و"بارك" على نبينا زلمم، وعلى آلو  –تعاىل  –و"صلى" هللا 

 أرتعُت.وصحبو 
 

 وكتبو الفقًن إىل عفو ربو
 أزتم بن علي أزتم ةوايف 
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 .القرآن الكرٍه*

 ن الكرٍه ًعلٌمى:القرآكتب تفسري أًال: 

أبو الفداء إٚناعيل بن عمر بن كثًن ، تفسَت الدقرآن العظيم )ابن كثَت( -ٔ
احملقق: ١نمد حسٌن مشس ، ىـ(ٗٚٚالقرشي البصري مث الدمشقي )اٞنتوىف: 

، بًنوت –الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات ١نمد علي بيضون ، الدين
 .ىـ ٜٔٗٔ -الطبعة: األوىل 

 ح ًعلٌمى.ثاىَا: كتب احلدٍ

 ١نمد بن هللا عبد بن يوسف عمر ، أبوواألسانيم ادلعاين ةن ادلوطأ يف دلا التمهيم -ٕ
 أ٘ند بن مصطفى: ٓنقيق (ىـٖٙٗ: اٞنتوىف) القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد بن

 اإلسبلمية والشؤون األوقاف عموم وزارة: البكري الناشر الكبًن عبد ١نمد، العلوي
 ىـ. ٖٚٛٔ: النشر اٞنغرب عام -

وسننو وأياةو )صحيح  اجلاةع ادلسنم الصحيح ادلختصر ةن أةور رسول هللا  -ٖ
: ١نمد زىًن بن ناصر الناصر، دار طوق قيقٓنلئلمام البخاري،  البخاري(،
 .ىـٕٕٗٔ، ٔالنجاة، ط

ىـ(، ت: شعيب ٖٕٚأبو عبد هللا ١نمد بن يزيد القزويين )ت ،سنن ابن ةاج: -ٗ
 .مٜٕٓٓ -ىـ ٖٓٗٔ، ٔسالة العاٞنية، طاألرناؤوط وآخرون، دار الر 

 بن بشًن بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو: اٞنؤلف، سنن أيب داود -٘
ِجْستاين األزدي عمرو بن شداد  الدين ١نيي ١نمد: ، احملقق(ىـٕ٘ٚ: اٞنتوىف) السِّ
 بًنوت، د.ت، د.ط. – صيدا العصرية، اٞنكتبة: الناشر، اٜنميد عبد

ىـ(، ٓنقيق: أ٘ند ١نمد شاكر وآخرون، شركة ٜٕٚعيسى )ت أبو سنن الًتةذي، -ٙ
 .مٜ٘ٚٔ -ىـ ٜٖ٘ٔ، ٕمكتبة ومطبعة مصطفى البايب اٜنليب، مصر، ط

املصادر واملراجع فهرس  
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 موسى بن علي بن اٜنسٌن بن أ٘ند: اٞنؤلف ،السنن الكربى للبيهدقي -ٚ
 عبد ١نمد: ، احملقق(ىـٛ٘ٗ: اٞنتوىف) البيهقي بكر أبو اٝنراساين، اُٝنْسَرْوِجردي

 الثالثة،: لبنات، الطبعة – بًنوت العلمية، الكتب دار: طا، الناشرع القادر
 م. ٖٕٓٓ - ىـ ٕٗٗٔ

 سليمان بن بكر أيب بن علي الدين نور اٜنسن أبوالفوائم ،  وةنبع الزوائم رلمع -ٛ
 القدسي، مكتبة: القدسي، الناشر الدين حسام: ، احملقق(ىـٚٓٛ: اٞنتوىف) اٟنيثمي

 م. ٜٜٗٔ ـ،ى ٗٔٗٔ: النشر القاىرة، عام
أبو عبد هللا اٜناكم، اٞنعروف بابن البيع  ادلستمرك على الصحيحُت، -ٜ

، ٔىـ(، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بًنوت، ط٘ٓٗ)ت
 .مٜٜٓٔ -ىـ ٔٔٗٔ

 الر٘نن عبد بن هللا عبد ١نمد أبو، (المارةي سنن) بـ ادلعروف المارةي ةسنم -ٓٔ
: اٞنتوىف) السمرقندي التميمي الدارمي، دالصم عبد بن هَبرام بن الفضل بن

 والتوزيع، للنشر اٞنغين دار: الداراين الناشر أسد سليم حسٌن: ٓنقيق (ىـٕ٘٘
 .م ٕٓٓٓ - ىـ ٕٔٗٔ األوىل،: السعودية، الطبعة العربية اٞنملكة

)صحيح  ادلسنم الصحيح ادلختصر بندقل العمل عن العمل إىل رسول هللا  -ٔٔ
اد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت، دون : ١نمد فؤ قيقٓن ةسلم(،

 .طبعة وتأريخ
 .ثالجا: كتب أصٌل الفقى ، ًالقٌاعد الفقوَْ

 ١نمد بن علي بن ، ١نمداألصول علم ةن احلق حتدقيق إجل الفحول إرشاد -ٕٔ
 عزو أ٘ند الشيخ: احملقق ،(ىـٕٓ٘ٔ: ت) اليمين الشوكاين هللا عبد بنا

 الدين ويل والدكتور اٞنيس خليل الشيخ: لو قدم بطنا، كفر -دمشق عناية،
 م.ٜٜٜٔ-ىـٜٔٗٔ األوىل: الطبعةالعريب، الكتاب دار: الناشرفرفور، صاحل
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تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي  األشباه والنظائر، -ٖٔ
 .مٜٜٔٔ-ىـٔٔٗٔ، ٔىـ(، دار الكتب العلمية، طٔٚٚ)ت

البن ٤نيم اٞنصري  عمان،األشباه والنظائر على ةذىب أيب حنيف: الن -ٗٔ
ىـ(، وضع حواشيو وخرج أحاديثو: الشيخ زكريا عمًنات، دار ٜٓٚ)ت

 م.ٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔ، ٔالكتب العلمية، بًنوت، ط
 أيب) الر٘نن عبد بن ١نمود احلاجب، ابن سلتصر شرح ادلختصر بيان -٘ٔ

: اٞنتوىف) الدين األصفهاين مشس الثناء، أبو ١نمد، بن أ٘ند ابن( القاسم
 :السعودية الطبعة اٞندين، دار: بقا الناشر مظهر ١نمد: احملقق (ـىٜٗٚ

 م.ٜٙٛٔ/  ىـٙٓٗٔ األوىل،
 بن علي اٜنسن أبو الدين عبلءالفدقو،  أصول يف التحرير شرح التحبَت -ٙٔ

. د: احملقق، (ىـ٘ٛٛ: اٞنتوىف) اٜننبلي الصاٜني الدمشقي اٞنرداوي سليمان
 مكتبة: الناشر، السراح أ٘ند. د القرين، عوض. د اٛنربين، الر٘نن عبد

 .مٕٓٓٓ - ىـٕٔٗٔ األوىل،: الطبعة، الرياض/  السعودية - الرشد
، كمال التحرير يف أصول الفدقو اجلاةع بُت اصطالحي احلنفي: والشافعي: -ٚٔ

ىـ(، ٔٙٛالدين ١نمد بن عبد الواحد السيواسي، الشهًن بابن ٨نام )ت
 ىـ.ٖٔ٘ٔمطبعة مصطفى البايب اٜنليب وأوالده ّنصر، 

 أبو ِنتيار، بن ١نمود بن أ٘ند بن ١نمود، األصول على الفروع ختريج -ٛٔ
 أديب ١نمد. د: ، احملقق(ىـٙ٘ٙ: اٞنتوىف) الز٤َّْناين الدين شهاب اٞنناقب

 م.ٜٖٛٔ الثانية،: بًنوت الطبعة - الرسالة مؤسسة: صاحل الناشر
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: ة وٓنقيقلتاج الدين السبكي، دراس ،تشنيف ادلساةع جبمع اجلواةع -ٜٔ
مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء  عبد هللا ربيع، سيد عبد العزيز، د.د.

 ىـ.ٛٔٗٔ، ٔالرتاث، ط
ىـ(، مصطفى البايب اٜنليب، ٕٜٚألمًن بادشاه اٜننفي )ت تيسَت التحرير، -ٕٓ

 م.ٕٖٜٔ -ىـ ٖٔ٘ٔمصر، 
طبعة ،، البّناين على شرح اجلالل احمللي على رتع اجلواةعالعطار  :حاشي -ٕٔ

 .مٖٜٔٔمصر األوىل، 
، البن قدامة، ط: مؤسسة الريّان، ط: الثانية، روض: الناظر وجن: ادلناظر -ٕٕ

 .مٕٕٓٓ-ىـٖٕٗٔسنة: 
 التفتازاين عمر بن مسعود الدين سعدالتوضيح،  على التلويح شرح -ٖٕ

 تاريخ. وبدون طبعة بدون ،ّنصر صبيح مكتبة: الناشر (ىـٖٜٚ: اٞنتوىف)
ن أ٘ند بن إدريس بن عبد أبو العباس شهاب الدي، شرح تندقيح الفصول -ٕٗ

احملقق: طو عبد الرؤوف  ،ىـ(ٗٛٙ: تالر٘نن اٞنالكي الشهًن بالقرايف )
 .مٖٜٚٔ -ىـ ٖٜٖٔط: األوىل، ، : شركة الطباعة الفنية اٞنتحدةط، سعد

تقي الدين أبو البقاء ١نمد بن أ٘ند بن عبد العزيز  شرح الكوكب ادلنَت، -ٕ٘
يلي، ونزيو ٘ناد، مكتبة ىـ(، ت: ١نمد الزحٕٜٚبن علي الفتوحي )ت

  م.ٜٜٚٔ -ىـ ٛٔٗٔ، ٕالعبيكان، ط
 الصرصري، الطويف الكرمي بن القوي عبد بن سليمان ،شرح سلتصر الروض: -ٕٙ

 احملسن عبد بن هللا عبد:  احملقق (ىـٙٔٚ:  اٞنتوىف) الدين ٤نم الربيع، أبو
 م. ٜٚٛٔ/  ىـ ٚٓٗٔ ، األوىل:  الرسالة الطبعة مؤسسة:  الرتكي الناشر
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 ابن اٛنبار عبد بن ١نمد بن منصور اٞنظفر، أبواألصول،  يف األدل: قواطع -ٕٚ
، (ىـٜٛٗ: اٞنتوىف) الشافعي مث اٜننفي التميمي السمعاين اٞنروزى أ٘ند
 الكتب دار: الشافعي الناشر إٚناعيل حسن ١نمد حسن ١نمد: احملقق

 م.ٜٜٜٔ/ىـٛٔٗٔ األوىل،: لبنان، الطبعة بًنوت، العلمية،
 بن أ٘ند بن الر٘نن عبد الدين زين: اٞنؤلف،  البن رجب احلنبليالدقواعم   -ٕٛ

: اٞنتوىف) اٜننبلي الدمشقي، مث البغدادي، الَسبلمي، اٜنسن، بن رجب
 العلمية، د.ت، د.ط. الكتب دار: ، الناشر(ىـٜ٘ٚ

اٞنقومات، يعقوب بن عبد الوىاب الباحسٌن،  -اٞنبادئ الدقواعم الفدقهي:، -ٜٕ
 م.ٜٜٛٔ -ىـ ٛٔٗٔ، ٔمكتبة الرشد، الرياض، ط

 -ىـ ٗٔٗٔ، ٖعلي أ٘ند الندوي، دار القلم، دمشق، ط الدقواعم الفدقهي:، -ٖٓ
 م.ٜٜٗٔ

: الرازي، الناشر اٜنسٌن بن عمر بن ، ١نمداألصول علم يف احملصول -ٖٔ
، ٓٓٗٔ األوىل، الرياض، الطبعة – اإلسبلمية سعود بن ١نمد اإلمام جامعة
 العلواين. فياض جابر طو: ٓنقيق

حملمد األمٌن الشنقيطي، ط: مكتبة العلوم واٜنكم،  أصول الفدقو، ةذكرة يف -ٕٖ
 .مٕٔٓٓباٞندينة اٞننورة، ط: اٝنامسة، سنة: 

ىـ(، وزارة األوقاف الكويتية، ٜٗٚالزركشي )ت ادلنثور يف الدقواعم الفدقهي:، -ٖٖ
  .مٜ٘ٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔ، ٕط

طيب إبراىيم بن موسى بن ١نمد اللخمي الغرناطي الشهًن بالشا ادلوافدقات، -ٖٗ
ىـ(، احملقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: ٜٓٚ)اٞنتوىف: 

 .مٜٜٚٔىـ/ ٚٔٗٔدار ابن عفان، الطبعة: األوىل، سنة: 
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 مصطفى ١نمد الدكتور األستاذ اإلسالةي، الفدقو أصول يف الوجيز -ٖ٘
 - ىـ ٕٚٗٔ الثانية،: سوريا، الطبعة – دمشق ، اٝنًن دار: الزحيلي، الناشر

 م. ٕٙٓٓ
 رابعا: كتب الفقى:

  الفدقو احلنفي كتب  - أ
 البلدحي، اٞنوصلي مودود بن ١نمود بن هللا عبدادلختار،  لتعليل االختيار -ٖٙ

 الشيخ: تعليقات ،عليها(ىـٖٛٙ: اٞنتوىف) اٜننفي الفضل أبو الدين ٠ند
 ىـ ٖٙ٘ٔ: النشر تاريخ القاىرة، – اٜنليب مطبعة: الناشر دقيقة، أبو ١نمود

 م. ٖٜٚٔ -
 بن مسعود بن بكر أبو الدين، عبلءالشرائع،  ترتيب يف الصنائع عبمائ -ٖٚ

، العلمية الكتب دار: الناشر، (ىـٚٛ٘: اٞنتوىف) اٜننفي الكاساين أ٘ند
 .مٜٙٛٔ - ىـٙٓٗٔ الثانية،: الطبعة

 بن أ٘ند بن موسى بن أ٘ند بن ١نمود ١نمد أبواذلماي:،  شرح البناي: -ٖٛ
 دار: الناشر (ىـ٘٘ٛ: اٞنتوىف) يىنالع الدين اٜننفى بدر الغيتاىب حسٌن
 م. ٕٓٓٓ - ىـ ٕٓٗٔ األوىل،: لبنان، الطبعة بًنوت، - العلمية الكتب

،  وحاشي: المقائق كنز شرح احلدقائق تبيُت -ٜٖ ِّّ ل بِّ  بن علي بن عثمانالشِّّ
: اٜناشية، (ىـ ٖٗٚ: اٞنتوىف) اٜننفي الزيلعي الدين فخر البارعي، ١نجن

 يونس بن إٚناعيل بن يونس بن أ٘ند نب ١نمد بن أ٘ند الدين شهاب
ْليبُّ   بوالق، - األمًنية الكربى اٞنطبعة: الناشر ،(ىـ ٕٔٓٔ: اٞنتوىف) الشِّ

 ىـ. ٖٖٔٔ األوىل،: القاىرة، الطبعة
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 عبد بن عمر بن أمٌن ١نمد عابدين، ابن،  ادلختار المر على احملتار رد -ٓٗ
-الفكر دار: لناشرا (ىـٕٕ٘ٔ: اٞنتوىف) اٜننفي الدمشقي عابدين العزيز

 م.ٕٜٜٔ - ىـٕٔٗٔ الثانية،: بًنوت الطبعة
 دار: الناشر، البلخي الدين نظام برئاسة علماء ٛننةاذلنمي:،  الفتاوى -ٔٗ

 .ىـ ٖٓٔٔ الثانية: الفكر، الطبعة
ىـ(، دار اٞنعرفة، بًنوت، دون طبعة، ٖٛٗ)ت للسرخسي ادلبسوط، -ٕٗ

 .مٖٜٜٔ -ىـ ٗٔٗٔ
 أ٘ند بن ١نمود الدين برىان اٞنعايل أبو، مايناحمليط الربىاين يف الفدقو النع -ٖٗ

: ، احملقق(ىـٙٔٙ: اٞنتوىف) اٜننفي البخاري َماَزةَ  بن عمر بن العزيز عبد بنا
لبنان،  – بًنوت العلمية، الكتب دار: اٛنندي، الناشر سامي الكرمي عبد

 م. ٕٗٓٓ - ىـ ٕٗٗٔ األوىل،: الطبعة
 الفرغاين اٛنليل عبد بن بكر أيب بن علي ادلبتمي، بماي: شرح اذلماي: -ٗٗ

 اٞنكتبة: ، الناشر(ىـٖٜ٘: اٞنتوىف) الدين برىان اٜنسن أبو اٞنرغيناين،
 . اإلسبلمية

 كتب الفدقو ادلالكي  -ب
، «ةالك األئم: إةام ةذىب يف السالك إرشاد شرح» ادلمارك أسهل -٘ٗ

، (ىـ ٜٖٚٔ: اٞنتوىف) الكشناوي هللا عبد بن حسن بن بكر أبو: اٞنؤلف
  د.ت، د.ط.، الثانية: لبنان، الطبعة – بًنوت الفكر، دار: رالناش

للقاضي عبد الوىاب بن علي بن  اإلشراف على نكت ةسائل اخلالف، -ٙٗ
ىـ(، ٓنقيق: اٜنبيب بن طاىر، دار ابن حزم، ٕٕٗنصر البغدادي اٞنالكي )

 .مٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ، ٔط
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: ، اٞنؤلفج:ادلستخر  دلسائل والتعليل والتوجيو والشرح والتحصيل البيان -ٚٗ
 ١نمد د: حققو (ىـٕٓ٘: اٞنتوىف) القرطيب رشد بن أ٘ند بن ١نمد الوليد أبو

 :لبنان الطبعة - بًنوت اإلسبلمي، الغرب دار: وآخرون الناشر حجي
 م.ٜٛٛٔ - ىـ ٛٓٗٔ الثانية،

: اٞنتوىف) باللخمي اٞنعروف اٜنسن، أبو الربعي، ١نمد بن علي التبصرة، -ٛٗ
 وزارة: ٤نيب الناشر الكرمي عبد أ٘ند الدكتور: وٓنقيق دراسة (ىـ ٛٚٗ

 م.ٕٔٔٓ -ىـ ٕٖٗٔ األوىل،: قطر ، الطبعة اإلسبلمية، والشؤون األوقاف
 الدسوقي عرفة بن أ٘ند بن ١نمدالكبَت،  الشرح على المسوقي حاشي: -ٜٗ

 وبدون طبعة بدون: الفكر الطبعة دار: الناشر (ىـٖٕٓٔ: اٞنتوىف) اٞنالكي
 .تاريخ

 اٞنالكي الر٘نن عبد بن إدريس بن أ٘ند الدين شهاب العباس أبو الذخَتة، -ٓ٘
 -اإلسبلمي الغرب دار: ، الناشر:احملقق، (ىـٗٛٙ: اٞنتوىف) بالقرايف الشهًن

 م.ٜٜٗٔ األوىل،: بًنوت، الطبعة
ادلعيار ادلعرب واجلاةع ادلسغرب عن فتاوى أىل إفريدقي: واألنملس  -ٔ٘

ىـ، ٜٗٔيسي، اٞنتوىف بفاس سنة ، أليب العباس أ٘ند بن ٪نٍن الونشر وادلسغرب
 .د. ت، د.ط 

  كتب الفدقو الشافعي -ج
 األنصاري، زكريا بن ١نمد بن زكرياالطالب،  روض شرح يف ادلطالب أسٌت -ٕ٘

 الكتاب دار: ، الناشر(ىـٕٜٙ: اٞنتوىف) السنيكي ٪نٍن أبو الدين زين
 .تاريخ وبدون طبعة بدون: اإلسبلمي، الطبعة
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 حجر بن علي بن ١نمد بن أ٘ند: اٞنؤلفنهاج، ادل شرح يف احملتاج حتف: -ٖ٘
١نمد،  مصطفى لصاحبها ّنصر الكربى التجارية اٞنكتبة: الناشر ،اٟنيتمي
 م. ٖٜٛٔ - ىـ ٖٚ٘ٔ: النشر طبعة، عام بدون: الطبعة

أليب زكريا ١نيي الدين ٪نٍن بن شرف  روض: الطالبُت وعممة ادلفتُت، -ٗ٘
تب اإلسبلمي، بًنوت، ىـ(، ت: زىًن الشاويش، اٞنكٙٚٙالنووي )ت

 .مٜٜٔٔ -ىـ ٕٔٗٔ، ٖط
ىـ(، دار الفكر، دون طبعة ٙٚٙللنووي )ت اجملموع شرح ادلهذب، -٘٘

 .وتأريخ
 أ٘ند بن ١نمد الدين، مشس ادلنهاج، ألفاظ ةعاين ةعرف: إىل احملتاج ةسغٍت -ٙ٘

 بًنوت. الفكر دار: ، الناشر(ىـٜٚٚ: اٞنتوىف) الشافعي الشربيين اٝنطيب
 يوسف بن علي بن إبراىيم اسحاق أبو الشافعي، ةاماإل فدقو يف ادلهذب -ٚ٘

 بًنوت. الفكر دار: ، الناشر(ىـٙٚٗ: اٞنتوىف) الشًنازي
 بن أ٘ند العباس أيب بن ١نمد الدين مشس ادلنهاج، شرح إىل احملتاج هناي: -ٛ٘

بًنوت،  الفكر، دار: ، الناشر(ىـٗٓٓٔ: اٞنتوىف) الرملي الدين شهاب ٘نزة
  مٜٗٛٔ/ىـٗٓٗٔ :سنة
 كتب الفدقو احلنبلي -د

، اإلرادات ةنتهى بشرح ادلعروف ادلنتهى لشرح النهى أوجل دقائق -ٜ٘
 اٜننبلى البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صبلح بن يونس بن منصور

 م.ٖٜٜٔ -ىـٗٔٗٔ األوىل،: الكتب الطبعة عامل: الناشر (ىـٔ٘ٓٔ:ت)
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 ابن الدين صبلح بن يونس بن منصوراإلقناع،  ةنت عن الدقناع كشاف -ٓٙ
 الكتب دار: ، الناشر(ىـٔ٘ٓٔ: اٞنتوىف) اٜننبلي البهويت إدريس بن حسن

 العلمية.
أبو داود سليمان بن ، ةسائل اإلةام أزتم رواي: أيب داود السجستاين -ٔٙ

ِجْستاين  األشعث بن إسحاق بن بشًن بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
الناشر: ، ١نمد ٓنقيق: أيب معاذ طارق بن عوض هللا بن، ىـ(ٕ٘ٚ)اٞنتوىف: 

 .م ٜٜٜٔ -ىـ  ٕٓٗٔالطبعة: األوىل، ، مكتبة ابن تيمية، مصر
ىـ(، ٕٓٙأبو ١نمد موفق الدين عبد هللا بن أ٘ند بن قدامة)ت ادلسغٍت، -ٕٙ

 .مٜٛٙٔ -ىـ ٖٛٛٔمكتبة القاىرة، دون طبعة، 
  الظاىري  كتب الفدقو-ىـ 

 القرطيب لسياألند حزم بن سعيد بن أ٘ند بن علي ١نمد أبو ،احمللى باآلثار -ٖٙ
 بدون: بًنوت، الطبعة – الفكر دار: ، الناشر(ىـٙ٘ٗ: اٞنتوىف) الظاىري

  تاريخ. وبدون طبعة
  ، وتاريخ الفدقوكتب الفدقو العام-و

 اٛنوزي ١نمد بن علي بن الر٘نن عبد الفرج أبو الدين ٗنال ،اخلاطر صيم -ٗٙ
 دمشق، – القلم دار: ط سويدان، اٞنساحي حسن ،(ىـٜٚ٘: اٞنتوىف)
 (.مٕٗٓٓ - ىـٕ٘ٗٔ)األوىل،: لطبعةا

 بن هللا عبد بن اٞنلك عبد: اٞنؤلفالظلم،  التياث يف األةم غياث السغياثي -٘ٙ
 اٜنرمٌن بإمام اٞنلقب الدين، ركن اٞنعايل، أبو اٛنويين، ١نمد بن يوسف
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اٜنرمٌن  إمام مكتبة: الديب الناشر العظيم عبد: ، احملقق(ىـٛٚٗ: اٞنتوىف)
 . ىـٔٓٗٔ الثانية،: الطبعة

تقي الدين أبو العباس أ٘ند بن عبد اٜنليم بن عبد  الفتاوى الكربى، -ٙٙ
ىـ(، الناشر: دار ٕٛٚالسبلم ابن تيمية اٜنراين اٜننبلي الدمشقي )اٞنتوىف: 

 م(.ٜٚٛٔ -ىـ ٛٓٗٔالكتب العلمية، الطبعة: األوىل،) 
 ٜنراينا تيمية بن اٜنليم عبد بن أ٘ند العباس أبو الدين تقي الفتاوى، رلموع -ٚٙ

 ٠نمع: قاسم، الناشر بن ١نمد بن الر٘نن عبد: ، احملقق(ىـٕٛٚ: اٞنتوىف)
 العربية اٞنملكة النبوية، اٞندينة الشريف، اٞنصحف لطباعة فهد اٞنلك

  م.ٜٜ٘ٔ /ىـٙٔٗٔ: النشر السعودية، عام
د/ عبد هللا بن عبد احملسن بن  ادلذىب احلنبلي دراس: يف تارخيو ومساتو، -ٛٙ

 .م( ٕٕٓٓىـ =  ٖٕٗٔ): األوىل، ط ،: مؤسسة الرسالةطلرتكي، عبد الر٘نن ا

 اإلسالةي  االقتصادو  ةعاصرة يف الفدقووحبوث  كتب-ز
 اتفاقي: األةم ادلتحمة دلكافح: اجلردي: ادلنظم: عرب الوطني: اعتممت -ٜٙ

دة وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام ّنوجب قرار اٛنمعية العامة لؤلمم اٞنتح
 .ٕٓٓٓنوفمرب تشرين الثاين/ ٘ٔالدورة اٝنامسة واٝنمسون اٞنؤرخ يف  ٕ٘

 أحكام ادلال احلرام وضوابط االنتفاع والتصرف بو يف الفدقو اإلسالةي، -ٓٚ
طبعة: دار مراجعة، أ.د/ عمر سليمان األشقر، د.عباس أ٘ند الباز ، 

 ىـ.ٛٔٗٔالنفائس، الطبعة: األوىل، سنة: 
 ،جلاةع لالختيارات الفدقهي: لشيخ اإلسالم ابن تيمي:تيسَت الفدقو ا -ٔٚ

 ،السعودية –الدمام  ،ط: دار ابن اٛنوزي : أ٘ند علي أ٘ند موايف،دكتورلل
 .  ىـٕٖٗٔالطبعة اٝنامسة، سنة 
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د. عطية فياض، دار النشر  لفدقو اإلسالةي،جردي: غسل األةوال يف ا -ٕٚ
 للجامعات.

للشيخ فيصل مولوي ط. دار  دراسات حول الربا والفوائم وادلصارف -ٖٚ
 بًنوت. –الرشاد اإلسبلمية 

 ،، أنواعو، عالقاتو، ضوابطو، جزاؤهوالضرر يف الفدقو اإلسالةي تعريف -ٗٚ
السعودية، الطبعة  -دار ابن عفان :ط. أ٘ند علي أ٘ند موايف :للدكتور
 هٜٜٚٔ ، سنة:األوىل

: دراسة موضوعية، الباحثة: رندا ١نمد العمل التطوعي يف السن: النبوي: -٘ٚ
بكلية زينو، وىو ُنث تكميلي للماجستًن يف اٜنديث الشريف وعلومو، 

 ، د.ط، د.ت.اٛنامعة اإلسبلمية بغزة -أصول الدين
، د. فآنة فاضل العمل اخلَتي اإلسالةي بُت التأصيل وإةكانات التفعيل -ٙٚ

 ٕٕ -ٕٓالعبدالوي، ُنث مقدم ٞنؤٕنر العمل اٝنًني اٝنليجي الثالث )
 م(، دائرة الشؤون اإلسبلمية والعمل اٝنًني بديب.ٕٛٓٓيناير 

، د/ ١نسن أ٘ند اٝنضًني، نشر رة األسباب العالجغسيل األةوال الظاى -ٚٚ
  .م٠ٕٕٓٓنموعة النيل العربية، مصر، 

يف الفرتة من عقد بدولة الكويت  ،فتوى ادلؤدتر الثاين للمصرف اإلسالةي -ٛٚ
 م(.ٖٜٛٔمارس ) ٖٕ-ٕٔىـ( اٞنوافقة من ٖٓٗٔٗنادى اآلخرة ) ٛ-ٙ

رات اٞنركـز ، منشو للشيخ مصطفى الزرقا ادلصارف ةعاةالهتا وودائعها -ٜٚ
 .جدة–العـاٞني ألُنـاث االقتصاد اإلسبلمي
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، ١ٔنمد وىبة الزحيلي، دار القلم، دمشق، ط النظريات الفدقهي:، -ٓٛ
 .مٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔ

 ، ًاالصطالحات الفقوَْ.كتب معاده اللػْخامسا: 

ىـ(، ت: ١ٖٚٓنمد بن أ٘ند بن األزىري اٟنروي، أبو منصور )ت هتذيب اللسغ:، -ٔٛ
 م.ٕٔٓٓ، ٔإحياء الرتاث العريب، بًنوت، ط١نمد عوض مرعب، دار 

مطبعة مصطفى البايب اٜنليب وأوالده  اجلاةع بُت اصطالحي احلنفي: والشافعي:، -ٕٛ
 .هّٖٔ٘ٔنصر، 

ىـ(، ت: رمزي منًن بعلبكي، دار العلم ٕٖٔالبن دريد ) رتهرة اللسغ:، -ٖٛ
 م.ٜٚٛٔ، ٔللمبليٌن، بًنوت، ط

 ٘ناد بن إٚناعيل نصر بوأ: اٞنؤلفالعربي:،  وصحاح اللسغ: تاج الصحاح -ٗٛ
 دار: عطار الناشر الغفور عبد أ٘ند: ٓنقيق (ىـٖٜٖ: اٞنتوىف) الفارايب اٛنوىري

 م.ٜٚٛٔ -  ىـٚٓٗٔ الرابعة: بًنوت الطبعة - للمبليٌن العلم
 – دمشق. الفكر دار: حبيب، الناشر أبو سعدي الدكتور، الدقاةوس الفدقهي -٘ٛ

 م. ٜٛٛٔ=  ىـ ٛٓٗٔ الثانية: سورية، الطبعة
معجم يف اٞنصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي، أبو البقاء اٜننفي  ،الكليات -ٙٛ

ىـ(، ٓنقيق: عدنان درويش، و١نمد اٞنصري، مؤسسة الرسالة، ٜٗٓٔ)ت
 بًنوت، دون طبعة وتأريخ.

، ٖىـ(، دار صادر، بًنوت، طٔٔٚالبن منظور األنصاري )ت لسان العرب، -ٚٛ
 ىـ.ٗٔٗٔ

  .ىـ(، دون طبعة وتأريخ وناشرٖ٘ٛباد )تللصاحب بن ع احمليط يف اللسغ:، -ٛٛ
١نمد بن أيب بكر بن عبد القادر اٜننفي الرازي )اٞنتوىف:  ،سلتار الصحاح  -ٜٛ

الدار  -الناشر: اٞنكتبة العصرية ، احملقق: يوسف الشيخ ١نمد ،ىـ(ٙٙٙ
 .مٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔالطبعة: اٝنامسة، ، صيدا –النموذجية، بًنوت 
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أ٘ند بن ١نمد بن علي الفيومي مث  رح الكبَت،ادلصباح ادلنَت يف غريب الش -ٜٓ
 دون طبعة وتأريخ. بًنوت، اٞنكتبة العلمية، ىـ(،ٓٚٚاٜنموي، )ت ٥نو

ىـ(، ٜٖ٘أ٘ند بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي )ت ةعجم ةدقاييس اللسغ:، -ٜٔ
  .مٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔارون، دار الفكر، ت: عبد السبلم ١نمد ى

وأ٘ند الزيات، ت: ٠نمع اللغة العربية، دار إبراىيم مصطفى  ادلعجم الوسيط، -ٕٜ
 الدعوة، اإلسكندرية، دون طبعة وتأريخ.

 .الرتادهًكتب السري سادسا: 
، خًن الدين بن ١نمود بن ١نمد بن علي بن فارس، الزركلي، الدمشقي األعالم -ٖٜ

 .مٕٕٓٓ، ٘ٔىـ(، دار العلم للمبليٌن، طٜٖٙٔ)ت
 الذىيب قَا٬ْناز بن عثمان بن أ٘ند بن ١نمد هللا عبد أبو النبالء، أعالم سَت -ٜٗ

 م.ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔ: القاىرة، الطبعة -اٜنديث دار: ط، (ىـٛٗٚ: اٞنتوىف)
 أبو اٞنعافري، اٜنمًني أيوب بن ىشام بن اٞنلك عبد ىشام، البن النبوي: السَتة -ٜ٘

 مصطفى: الناشروآخرون،  السقا مصطفى: ٓنقيق (ىـٖٕٔ: اٞنتوىف) ١نمد،
 م.ٜ٘٘ٔ-ىـٖ٘ٚٔ الثانية،: الطبعة، هوأوالد اٜنليب البايب

 العماد ابن ١نمد بن أ٘ند بن اٜني ، عبدذىب ةن أخبار يف شذرات الذىب -ٜٙ
 األرناؤوط خرج ١نمود: حققو (ىـٜٛٓٔ: اٞنتوىف) الفبلح أبو اٜننبلي، الَعكري
: بًنوت الطبعة - دمشق كثًن، ابن دار: األرناؤوط الناشر القادر عبد: أحاديثو
 م. ٜٙٛٔ - ىـ ٙٓٗٔ األوىل،

عمر بن رضا بن ١نمد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشقي  ةعجم ادلؤلفُت، -ٜٚ
 د. ط، د.ت.ىـ(، دار إحياء الرتاث العريب بًنوت،ٛٓٗٔ)ت
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 رقم الصفحة وعــــــــــاملوض

 ٖٔ ادلدقمة:

، البحثعنوان التعريف بادلصطلحات الواردة يف  ادلبحث األول 
 :وفيو ثبلثة مطالب

ٔٙ 

 ٙٔ احلرام ةوالل األيغس ةفهوم ادلطلب األول 
 ٙٔ ل األموال:يمفهوم غس أوال 
 ٙٔ الغسيل لغة-أ
 ٚٔ ل يف االصطبلحيالغس-ب
 ٛٔ عند علماء القانون واالقتصاد ل األموال اصطبلحايغس
 ٜٔ وجه: البحث يف ةصطلح "غسيل األةوال"*
 ٜٔ غسل األةوال يف الشرع*
 ٕٓ حث يف "ةصطلح غسيل األةوال"خالص: وجه: الب*

 ٕٔ تعريف األموال اٜنرامثانيا  
 ٕٔ تعريف اٞنال لغة واصطبلحا-أ

 ٕٔ تعريف امللل لغة

 ٕٔ تعريف امللل اصطالحل

 ٕٕ اختالف الفدقهاء يف اعتبار ادلنافع ةاال*
 ٕٗ تعريف اٜنرام لغة واصطبلحا-ب
 ٕ٘ تعريف اٞنال اٜنرام اصطبلحا-ج

وضوعـــــاتامل فهرس  
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 ٕٙ التعريف بالعمل اخلَتي  اينادلطلب الث
 ٕٛ تعقيب على تعريف العمل اٝنًني

 ٖٓ واصطالحا بط لسغ:واالضاحلكم و تعريف ادلطلب الثالث  
 ٖٓ تعريف اٜنكم لغة واصطبلحا.أوال  

 ٖٓ اٜنكم لغة
 ٖٓ ااٜنكم اصطبلح

 ٖٔ واصطبلحا. الضوابط لغةتعريف ثانيا  
 ٖٔ الضوابط لغة

 ٕٖ اصطبلحا الضوابط
 ٖٙ وفيو مطلبان:، ثاين   أقسام ادلال احلرام، وأىم صوره ادلبحث ال

 ٖٙ احلرام. ادلال ادلطلب األول  أقسام
 ٖٙ القسم األول: اٞنال اٜنرام لذاتو
 ٖٛ القسم الثاين: اٞنال اٜنرام لغًنه 

 ٜٖ احلرام. ادلال ادلطلب الثاين  صور
واالنتفاع بو  سغسولدلال ادلدقبول الث   التأصيل الشرعي لادلبحث الثا

  ويتضمن مطلبٌن:، يف العمل اخلَتي
ٕٗ 

ادلطلب األول  بيان أن األصل يف الشرع ةنع حيازة ادلال احلرام واالنتفاع 
 بو، وجترًن اكتسابو، ووجوب التخلص ةنو.

ٕٗ 

 ٙٗ ادلطلب الثاين  احتماالت التخلص ةن ةلكي: ادلال ادلسغسول والتصرف فيو.
يبقى اٞنال اٜنرام يف يد صاحبو اٞنكتسب لو من غًن الطرق أن  ألول االحتمال ا

 اٞنشروعة.

ٗٙ 

 ٙٗ أن يرتك صاحب ىذا اٞنال اٜنرام مالو ٞنن يتعامل معو. االحتمال الثاين 
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 ال ينتفع بو،من ٪نصل على اٞنال اٜنرام منو و أن يتخّلص  االحتمال الثالث 
 ئو يف البحارأو إحراقو أو إلقا وذلك عن طريق إتبلفو

ٗٚ 

أن يبحث صاحب ىذا اٞنال اٜنرام عن مصرف أو عمل  االحتمال الرابع 
 ينفق فيو ىذا اٞنال شرعي خًني

ٜٗ 

 ٓ٘ رأي شيخ اإلسالم ابن تيمي: يف كيفي: إنفاق ىذا ادلال.*

  حكم قبول ادلال ادلسغسول واالنتفاع بو يف العمل ادلبحث الرابع
 ن مطلبٌن:ويتضم اخلَتي ، وضوابط ذلك ،

٘ٗ 

 ٗ٘ ادلطلب األول  حكم قبول ادلال ادلسغسول واالنتفاع بو يف العمل اخلَتي.
اٞنصاحف أو  شراء أو استخدام اٞنال اٜنرام يف بناء اٞنساجدحكم  أوال 

 ٥نو ذلك من أمور العبادات.
٘٘ 

النفقة على الفقراء واٞنساكٌن، واٞنصاحل  يف اٜنرام اٞنال غسلحكم  ثانيا 
  ة للمسلمٌن.العام

ٜ٘ 

 ٕٙ .، وتطبيدقاتو يف العمل اخلَتيسغسولضوابط قبول ادلال ادل طلب الثاين ادل
 ٘ٙ .والتوصيات  جأىم النتائ اخلادت: 

 ٛٙ فهرس ادلصادر وادلراجع
 ٕٛ فهرس ادلوضوعات
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