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 امُلَقدََّمُة
رع   س الشه وأشهد أن ال إله هداه لفهم مضامينه. ، وأولى العناية من شاء ارتقاء قواعده الحكيمة، ووهب من متينةأصول  على  الحمد ّلله الهذي أسه

، صللهى ّللاه قرت به العيون عبده ورسوله الهذي  . وأشهد أنه سيهدنا محمهدا  أدخرها ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون إالَّ ّللاه وحده ال شريك له، شهادة 
    .ائس أنفاسه، واستخرجت المعاني من مشكاة نبراسهما قامت النهصوص بنف كثيرا   عليه وعلى آله وصحبه وسلهم تسليما  

لبها ة، وكل  كليل القواعلد الال يخفى أن حفظ األموال ملن ف:بعدأما  والحلدي  علن هلذا ودورانهلا،  نمائهلا وإنفاقهلا،إو والحفلا  عليهلا، ملا يتعللب بكسلل
المهمللة التللي عنللت الشللريعة بضللبا أد  التفاصللي  فيهللا، وعقللدت لهللذا البللرل القواعللد والضللوابا التللي تكفلل  هللذا الحللب، الواجبللات الحللب مللن 

وتمنع االعتداء عليه، بما يكف  إنمائه ليصب في مصلحة اقتصاد األمة. وقد تبيب عن بعضلهم بعلا القواعلد المهملة المتعلقلة بكسلب الملال 
يتضارب النشاط االقتصادي لهذا الفرد مع نشاط آخر، أو أن تتسلل  بعلا الشلبهات إللى بعلا الممارسلات أو الحفا  عليه أو تنميته، إذ قد 

االقتصللادية واألنشلللة المالية.لللذلك فالمسلللم بحاجللة إلللى معرفللة الضللوابا والقواعللد العامللة التللي تللامر األنشلللة الخاصللة أو العامللة فللي كسللب 
خرين، وليكون على بينة من أمره، لهذا ارتأيت تسليا الضوء على أهلم هلذه القواعلد والضلوابا المال، ليتجنب الزل ، أو التصادم مع حقو  اآل

(.وللليس القصللد فللي هللذا البحلل  ا حامللة يجمللع القواعللد اإلسدديمب االقتصددا قواعددد اسب ددم اس دداسب ه ددواب    ددب فللي هللذا البحلل  الموسللوم:  
به ملن دون الخلول فلي تفاصلي  كثيلرة قلد تلذهب بالقصلد.وقد اشلتم  هلذا البحل  والضوابا ب  التركيز على أهمها مما ييسر للمسلم االنتفاع 

 بعد هذه المقدمة على المباح  اآلتية:
 واالقتصاد بشك  موجز. والكسب والمالوالقاعدة الضابا  :معنىالتعريف بمفردات العنوان، بينت فيه المبح  األول: 

 المشروع.القواعد والضوابا في الكسب المالي المبح  الثاني: 
 المبح  الثال : القواعد والضوابا في الكسب المالي غير المشروع.

 ذكرت فيها أهم النتائج.التي  الخاتمةثم 

 الزل  في القول والعم ، وآخر دعوانلا أن الحملد ه ايجنبنيجنبنا المال الحرام والشبهات، وأن ، وأن ا  ميب حالال  رزقا   اأن يرزقنهللا َتَعاَلى أسللأل 
 ، والصالة والسالم على سيد األولين واآلخرين سدينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين.العالمينرب 

 التعريف مبفردات العنوان املبحــث األول
 واالقتصاد بشك  موجز في الملالب اآلتية: والكسب والمالوالقاعدة الضابا  :معنىهذا المبح  مكرس لبيان 

 تعريف القاعدة املطلب األول
 إن كثرة ما ألف وكتب عن القواعد الفقهية يبني عن التوسع فيها، لذلك سأقتصر على أهم المعلومات الخاصة بالقواعد الفقهية.

القاعلدة عللى ر حلول معنلى واحلد: هلو االسلتقرار والث بلوت، و : يللب المعنى اللبوي للقاعدة عللى إمالقلات متعلددةد تلدو اسقاعدة  ب اسلُّغة - 1
ودا ، وزن فاعلة  ُد ُقعلُ َد يقعلُ ، فهلي (2 ، وقواعلد كل  شليء أساسلهس وأسلاس كل  شليء ملا كلان ثابتلا مسلتقرا  (1 سُُ والقاعلدة أصل  األمأخوذة من َقعلَ

يء ين، أي: : تعني األساس وُك ه ما يرتكز عليه غيره. وقواعد الشَّ ا  كقواعلد اللده: يء كقواعلد البيلت، أو معنويله أسسه وأصوله، حسيها  كان ذللك الشلَّ
 .الذي يبتني عليه غيره، فالمراد بالقاعدة األساس (3 دعائمه

كثلر ملن التلي أرجحهلا هلي: ك حكلم كلليه فقهليه يتعلرهل منله عللى جزئيلهات كثيلرة فلي أمن ابرز تعريفات القاعدة: : اسقاعدة  ب االص يح - 2
ألن معنى القاعدة : (يتعرل بهكلي(، ال يتعارل مع االستثناءات، فلك  قاعدة شواذ، وإنما يراد الحكم البالب. وقوله:  حكم .فقوله:  (4 باب ك

 ألن كثيرا  من القواعد أغلبية، وذلك لوجود مستثنيات خارج عنها.د (جزئياتهعلى أحكام ، وقوله:  يحتاج إلى تفكير وتأم 
 املطلب الثاني تعريف الضابط

للَبله َللب ل ا اسضددابف  ددب اسلغددة - 1 بامة: صلليبة فاعلل  مللن الفعلل  َللبا، َو للَ ب اُ ، و َو ه، الشلليء لللزوم الضللَّ َباَ : وَحب سللُ َبَله عليلله َللَ للَ  َو
ُبا لللبلت اللللبالد: إذا قملللت .(6 ، والضلللبا للللزوم شللليء ال يفارقللله فلللي كللل  شللليء(5 ، والرجللل  َلللابا: أي: حلللازمَيضللل  بأمرهلللا مياملللا  لللليس فيللله َو
 .(7 نقص

ا ملن بلاب واحلد كاسضابف  ب االص يح – 2 .وعللى هلذا (9 ك حكلم كللي ينلبلب عللى جزئياتله كأو .(8 :وفي االصللال:: ك هلو ملا يجملع فروعل 
وقلد اسلتخدم العلملاء المصلللحين .(10 فالضابا هو حكم أغلبي يتعرل منه أحكام الجزئيات الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه مباشرة

 على المنلبب الكلي األمر: وهي، الضابا بمعنى االصلال:: الضابا والقاعدة بمعنى واحد ولم يفرقوا بينهما، من ذلك قولهم: ك القاعدة في 
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 الكليلللة بللل  ملللن الضلللوابا الجزئيلللةوراء هلللذه القواعلللد َلللوابا يلللذكرها الفقهلللاء م. وليسلللت عنلللدنا ملللن القواعلللد ، وقلللولهم: ك (11 كجزئياتللله جميلللع
.وفره  المتأخرون بين القاعلدة والضلابا، إذ قلرروا فلي أرجلو األقلوال أن الضلوابا غيلر القواعلد، فالقاعلدة تجملع جزئيلات كثيلرة ملن أبلواب (12 ك

 .(13 شتى، أمَّا الضابا فهو يجمعها من باب واحد
 املطلب الثالث تعريف املال

ي اأَلصلل  :  ك بقوللله:بللن األثيللر ا فقللد عرفللهتعريللف المللال، اختلفللت ابللارات اللبللويين فللي  :اس دداف  ددب اسلغددة – 1 اُل فلل: َن الللذََّهب:  :ال مللَ ُك ملل: لللَ ا ُيم  مللَ
ة:  ان:  ،َوال ف:ضللَّ يللَ َن اأَلا  ُك ملل: لللَ ى َوُيم  َتنللَ ا ُيق  ى كللُ ه: مللَ َب َعلللَ للل: َرب: َعلللَ  .ثلُلمَّ ُأم  َد ال عللَ نلل  اُل ع: ُب المللَ لللَ ا ُيل  ُر مللَ ثللَ .َوَأك  م  َوال:ه: َر َأملل  ثللَ ا َكانللَت  َأك  ، أَلنَّهللَ بلل: : اَل  ى ا : ومللَ

، َكَأنلَّ  ال: : َأي  َكث:يلُر ال ملَ ال  ُ  ملَ َلُه َغي ُرُه. َوُيَقاُل: َرجلُ َل، إ:َذا َصاَر َذا َماٍل. َوَقد  َموَّ الٍ الرهجُ  وَتَموَّ يَقتُلُه: ُذو ملَ :َ ، َوَح اال  ُه ملَ سلَ َ  َنف  د  َجعلَ وقلال .(14  ك ُه قلَ
يللع: اأَلشللياء كبللن منرللور: ا ن  َجم: ه ملل: تللَ ا َمَلك  ُرول  مللَ فلله الفيروزآبللادي .(15 كأمللوال .... والجمللع:المللاُل: َمعلل  ه مللن كلل ه: ك بقوللله: وعرَّ تللَ المللاُل: مللا َمَلك 

َوان  والملال: ك.(16 كوالجمع أموال ، شيءٍ  اَرة َأو عقلار َأو نقلود َأو َحيلَ ة ملن َمتَلاع َأو علُرول ت:جلَ رد َأو تملكله ال َجَماعلَ ا يملكلُه ال فلَ ملن .(17 ككل  ملَ
 المال في المفهوم اللبوي يللب على ك  ما َتَملَكُه ا نسان وحازه بالفع  من ك  شيء.هذا يتبين أن 

 الفقهاء في تعريف المال على اتجاهين: :اختلفاس اف  ب االص يح – 2
ك  ما يتملكه الناس من نقد وعرول وحيوان  كأن المال هو:  :(رحمه هللا  محمد بن الحسنا مام ابن نجيم  عن   نق: اتجاه الحنفية، األهف

وبلذلك أخرجلوا المنلافع ملن تعريلف .(18 كإال أن فلي عرفنلا يتبلادر ملن اسلم الملال النقلد والعلرول   ك، ولكنه علب على ذلك بقوله: كوغير ذلك 
 .المال، لعدم إمكانية حيازتها

 اتجاه جمهور الفقهاء ومنهم بعا الحنفية الذين عدوا المنافع من األموال على الرغم من اختالل اباراتهم، ومن أقوالهم: اسثانب:
ملا يتملول  هلو: ك الوهلاب بقولله عدَّ المنفعة هنا ماال . عرفه القاَلي عبلد. فقد (19 كوسواء  أكان المال عينا  أو دينا  أو منفعة  : ك قال الكاساني
 .(21  كوالمال ابارة عن أايان األرل وما عليها مما ينتفع به   كوقال البزالي: .(20 كويجوز أخذ العول عنه  في العادة،

خللالل بللين الحنفيللة  اعتبللار المنللافع أمللواال  تقللدم ففللي ممللا .(22 كمللا فيلله منفعللة مباحللة لبيللر حاجللة أو َللرورة ك بقوللله: المللال عللرل الخرقللي و 
ملاال، دونها أما جمهور الفقهاء فيع ،فشيئا   أعرال تحص  شيئا   يرون اعتبار المنافع أمواال لعدم إمكانية حيازتها، وألنها ال والجمهور، فالحنفية
.والحَيقة لكل  فريلب أدلتله ملن السلنة النبويلة، قلول الحنفيلة يلاازره القلرآن الكلريم واللبلة، إذ أن وألنهلا المقصلودة دبحيازة أصلها مكانية حيازتها 

فالصلامت: اللذهب والفضلة  الصلامت والنلامب،والملال عنلد العلرب نوعلان: ك المال فيهما هو المال الذي يمكن حيازته أو اللذي يمكلن ادخلاره. 
ويايلد .(23 كفلالمراد النلامب  وإذا قللت علن بلدوي، فلالمراد الصلامت، ر مالله،ثلُ البعير والبقرة والشاة. فإذا قلت عن حضري كَ  :مبوالجوهر، والنا

: ديَمال:  يَمال:  َيُقوُل ال َعب ُد:قال: »  -صلى هللا عليه  وسلم -رسول هللاأن الحدي  الشريف هذا  ا  إ:نََّما َلُه م:ن  َمالل:ه: ثَلاَل:  َأف َنى،ملَ َ  فلَ ب:َس  َأكلَ َأو  للَ
َلى، َتَنى، َفَأب  َلى َفاق  َوى َذل:َك، َأو  أَع  دلَّ الحدي  على أن اللعام مال، واللبلاس ملال، وكل  ملا يتصلد  بله .(24 «َفُهَو َذاه:ب  َوَتار:ُكُه ل:لنَّاس:  َوَما س:

ي هللا عنه -كما في قول عمر وكذلك ورد إمال  لفظ المال على العقار من الذهب والفضة والنقود مال. ب ُت    :-َر ي َأصلَ :، إ:نله: وَل ّللاَّ ا َرسلُ يلَ
اال   ب  مللَ م  ُأصلل: َر لللَ ا ب:َخي بللَ َلل  هُ  َأر  نلل  د:ي م: نلل  َس ع: ا  َأن فللَ .. فالللذي يرهللر أن المللال ماللله ميمللةد لكللن قللد يبلللب علللى قللوم ك. ل ابللن حجللر:اقلل  (25 (...(قللَ

ومللن . (27  ككلل  مللا تمللول وتملللك فهللو مللال إذ إن ك  عللرل اللبللوي ال مللن حيلل  حَيقتلله،.وهللذا التخصلليص مللن حيلل  ال(26 كتخصيصلله بشلليء 
إن الملال كل  ملا ك  عللي الخفيلف:وقال .(28 كالمال: هو ك  عين ذات ميمة ماديةك عرل المال بقوله: الذي مصلفى الزرقا المعاصرين: قال 

 .(29 كيمكن حيازته واالنتفاع به على وجه معتاد
 تعريف الكسب الرابعاملطلب 

َد، أو تقلول:  مصلدر:اسب م  ب اسلغة – 1 َب تصلرََّل واجتهلَ اَب، واكَتسلَ َب أصلَ َرَب، َكسلَ ُب َكسلبا ، وهلو مللب اللرز ، وبابله َلَ َب يكسل: ملن كسلَ
اب  َفَعال م:ن َكَسَب الَماَل، والَكسُب مصدر مللب على المفعول َكَسَب الَعبدُ  ، وكسه ُب أهَلُه َخيرا ، وَرُج  َكُسوب   .(30 كسبا  الَمكُسوب فالن  َيكس:

المفضي إلى اجتالب نفلع أو دفلع َلر، وال يوصلف فعل  هللا بأنله كسلب، لكونله منزهلا  علن جللب نفلع السبب هو :اسب م  ب االص يح – 2
الفقهلاء للم يضلع ومع أن وأريد به معنى خاصا : وهلو ملا يحصل  العبلد عليله ملن ملال أو منفعلة علول عمل  مشلروع يقدمله. .(31 أو دفع َر

 .(33 ، وتحصيُ  المال(32 لهذه اللفرة مدلوال  خاصا ، وإنما أبقوه على معناه اللبوي، والذي هو السعي في ملب الرز  
 تعريف االقتصاد املطلب اخلامس

وهلذا المعنلى، أي: التوسلا فلي األشلياء واالعتلدال فيهلا هلو مضلمون  .(34 هو: التوسلا واالعتلدال واسلتقامة اللريلب :االقتصا   ب اسلغة - 1
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  .علم االقتصاد وجوهره، والهدل الذي يقصد إليه
بأنلله:ك العلللم الللذي يعتنللي بمختلللف أوجلله النشللاط وعرفللوه علمللاء االقتصللاد علللم االقتصللاد تنللاوال  واسللعا   تنللاولصدد يح: ددب االاالقتصددا   - 2

رل بأنله: ك مجموعلة .(35 ا نساني المرتبلة باألموال االقتصادية والقوانين العلمية التي تفسر الرواهر االقتصادية المرافقة لهلذا النشلاطك كملا علُ
تي نستخدمها من القرآن والسنة والبناء االقتصلادي اللذي نَيمله عللى أسلاس تللك األصلول بحسلب كل  بيئلة وكل  األصول العامة االقتصادية ال

.والتعريلف اللراجو هلو ك هلو (37 .أو هو ك الذي يوجه النشلاط االقتصلادي وينرمله عللى وفلب أصلول ا سلالم ومبادئله االقتصلادية ك(36 عصر ك
 .(38 نادرة  شباع الحاجات غير المحددة من منرور الشريعة ا سالمية كعلم شرعي يبح  في كيفية توزيع الموارد ال

 فهذا التعريف يجمع بين هذه التعريفات كما أنه يبين الباية المنشودة من هذا العلم.
 القواعد والضوابط يف الكسب املالي املشروع املبحث الثاني

ع  التلي تتصل  سلواء أكانلت وسلائ  كسلب فرديلة أم جماايلة، أي تللك ، الكسلب المشلروعةجميع أنواع القواعد والضوابا التي تتيو ا سالم َو
أفراد يملكونها شركة بينهم على مريب الشيوع بأنصبة متساوية أو مختلفلة. كملا مجموعة تتص  بتلك التي بفرد معين ال يشاركه فيها غيره، أو 

ل ية للمال الكلية نررته با سالم و . (39 ة المحدودة أو الواسعة النلا قر الملكية الجماايأ قلد تجلاوز أخللاء أغللب النرريلات االقتصلادية الَو
لللات، والميلللرا:،  السللليوميالشلللائعة اليلللوم سلللواء أكانلللت شللليواية أم رأسلللمالية.ولخص  أسلللباب التمللللك بقولللله: ك أسلللباب التمللللك ثمانيلللة: المعاَو

والهبللللللات، والوصللللللايا، والوقللللللف والبنيمللللللة، وا حيللللللاء، والصللللللدقات ك. ثللللللم أورد أسللللللبابا  أخللللللرى للتملللللللك مقرونللللللة بشللللللروط مختلللللللف فيهللللللا بللللللين 
 :أبرز هذه القواعد والضوابا بما يأتي يمكن إجمال.و (40 المذاهب

لع اليلد :أجاز ا سلالم تمللك المباحلات التلي ال ماللك بهلا بزة اس باحاتأهاًل: إمكانية حيا وأشلجار البابلات، وإحيلاء األرل  ،كالصليدعليهلا، َو
«وعن هذا قال رسول هللا  َصلَّى ّللاَُّ َعَلي ه: َوَسلََّم(:  .(41 الموات ب  َو َأحلَ ٍد َفهلُ َحلَ ت  أل: ا َلي سلَ  َ َمَر َأر  لع القواعلد ذات الصللة:  وملن .(42 »َمن  أَع  َو

 .(43  (اليد بالحيازة حيازة شراية، مع مجرد الدعوى من غير بيه:نة ألحد
وهلي بمختلف وسائ  التبادل الملالي المباحلة، من مالك إلى مالك آخر،  يةللملك:أبا: ا سالم العقود الناقلة سل لبيةاسعقو  اسناقلة ثانًيا: إباحة 

لات الماليلة، والمواريل ، والهبلات وغيره ملا التي تتعلب بشيء مملوك قبلها فتنقلهلا ملن حيلازة إللى حيلازة أخلرى، مثل  البيلوع، وغيلره ملن المعاَو
وع:  .(44 من التبرعات المالية ه في آن واحدبعول ملك علي ك  من ملك شيئا  ومن القواعد ذات العالقة بالمَو  .(45  (ه عَو

نسلان لتحويل  ملوارد اللبيعلة إللى ملوارد اقتصلادية نافعلة، أو : الجهد العضلي أو الذهني الذي يبذلله ا هوالعم  :اس شرهع اسع لثاسًثا: إباحة 
 .(47 أسباب التملك لشيوعهد وألنه البالب في أسباب التملكوالعم  من أقوى . (46 على أن تكون مقبولة شرعا  خلب لمنفعة أو زيادتها، 

 .(48  (ملب الكسب الحالل فريضة بعد الفريضةومن القواعد المقررة لهذا الحب:  
اآلخلرين، بل  أوجبلت في نلا  الوجوه المشروعة ببير عدوان عللى مصللحة األموال استثمار أباحت الشريعة حب رابًعا: حق استشار األمواف:

وتوسلع .(49 للملوارد المتاحلة متعملدا   عللى المجتملع، وكلان هلذا تعلليال   وأيعود بالنفع عليه سول لن فإ:َذا أبقى المالك ماله ببير استثمار ذلك، 
ملا وهلذا يتوافلب ملع قاعلدة  ، في الكسب بٍاألساليب العلمية الحديثةا سالم توسع في تحصي  سب  الكسب المشروع وتلويرها، مث  االستعانة 

ى .وهذا يعني أن أي قصور في االستثمار أو في ا نتاج الزراعي أو الصلناعي أو التجلاري مملا يلادي إلل (50 (ال يتم الواجب إال به فهو واجب
األغنيلاء إنما هو إثم يتحملله صلابو رأس الملالد ألن الملال حلب هللا، وهلو وديعلة فلي يديله، مثل  امتنلاع َآلة ا نتاج، أو َياع راس المال، 

لللولي األمللر أن يتللدخ  بمللا يللدرأ عللن المجتمللع هللذا الضللرر، وهللذا تلبيللب للقواعللد الشللراية التللي تقللرر عللن اسللتثمار أمللوالهم، وفللي هللذه الحالللة ف
 . يتحملل  الضللرر األدنللى لللدفع األعلللى((52  .  يتحملل  الضللرر الخللاص لللدفع الضللرر العللام((51  التصللرل علللى الرايللة منللوط بالمصلللحة(أن: 

أو بإبقاء بعضها بلين أيلديهم عللى قلدر أموالهم بما يحقب المصلحة العامة، ار ماستثأصحاب رؤوس األموال بلولي األمر إلزام وهنا يحب .(53 
ثمار واالستيالء على باقيها على النحو الذي يفي بملالب الجماعة وفاء  ميبا  بعد تعويضلهم عنهلا نقلدا  بملا يعلادل ميملة رأس ماقتهم في االست

واألمللر ال يقتصللر علللى كميللة ا نتللاج أو علللى تشللبي  األمللوال فللي المنللافع العامللة، بلل  يتعللداه إلللى االرتقللاء با نتللاج النللوعي، وبمللا .(54 المللال
ع، وعدم استهاللك هذه اللاقات في وجوه مقنعة من البلالة، أو في استثمار األموال في أنشا استهالكية، كما هو شائع اليلوم يحتاجه المجتم

ك من كثرة توظيف األغنياء ألموالهم في افتتا: األسوا  والملاعم والمقاهي، في مقاب  العزول عن استثمارها في الصناعة أو الزراعة، وكلذل
للولي األملر أن يتلدخ  بلا جراءات التلي ي اسلتيراد البضلائع االسلتهالكية عللى حسلاب البضلائع ا نتاجيلة، وفلي هلذه الحاللة فتوظيف أموالهم ف

تكف  توزيع القوى االستثمارية بين هذه المصادر جميعا د ألن ولي األمر هلو المسلاول علن إصلال: أحلوال الرايلة ودرء المفاسلد علنهم، وجللب 
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الزراعللة ف.(56  توافللب مللع قاعللدة  أن كلل  مللا ال يسللتبنى عنلله فللي قللوام أمللر الللدنيا فتعلملله ووجللوده مللن فللرول الكفايللة(.وهللذا ي(55 المصللالو لهللم
تفعيللل  هلللذه األنشللللة، وتلللذلي  الصلللعوبات التلللي عللللى وللللي األملللر أن يعمللل  عللللى للللذلك والصلللناعة والتجلللارة ملللن مقوملللات البنلللاء االقتصلللادي، 

أن يحقللب ألمتلله االنتفللاع بهللذه المقومللات والتنسلليب بينهللا بحيلل  ال يتللرك األمللوال تتكللدس وتتركللز فللي عصللر دون آخللر، وللليس هللذا تواجههللا، 
كامللللة بتحريلللر اقتصلللادها ملللن التنسللليب ملللن بلللاب تقييلللد حريلللة الملكيلللة، وإنملللا هلللو توجيللله تسلللتدايه حاللللة اللللبالد، ويحقلللب لهلللا حريتهلللا الحقلللة ال

 :(58 وقد ذكر ا مام البزالي  رحمه هللا( ستة من َوابا الكسب الحالل، ألخصها فيما يأتي ألهميتها.(57 التب ية
فهذا حلالل بشلرط أن  ،كني  المعادن وإحياء الموات واالصلياد واالحتلاب واالستقاء من األنهار واالحتشاش ،ما ياخذ من غير مالك :األهف

 .فإذا انفك من االختصاصات ملكها آخذها ،بذي حرمة من اآلدميين ال يكون المأخوذ مختصا  
وذللك حلالل للمسللمين إذا أخرجلوا منهلا الخملس  ،والمحلاربين وهو الفيء والبنيمة وسائر أموال الكفار ،ممن ال حرمة له المأخوذة قهرا   :اسثانب

 .وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم يأخذوها من كافر له حرمة وأمان وعهد
للاه ملا ياخللذ قهلرا   :اسثاسد  وتللم وصلف المسللتحب  ،وذللك حلالل إذا تللم سلبب االسلتحقا  ،باسلتحقا  عنللد امتنلاع ملن وجللب عليله فياخلذ دون َر

 .واقتصر على القدر المستحب واستوفاه ممن يملك االستيفاء من قال أو سللان أو مستحب ،هالذي به استحقاق
ين وشرط العاقدين وشرط اللفرين ما ياخذ تراَيا   :اسرابع ة وذلك حالل إذا روعي شرط العَو ا يجلاب والقبلول ملع ملا تعبلد  :أعني ،بمعاَو

 .الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة
ا من غير عول ما ياخذ :اسخامس وللم يلاد إللى َلرر  ،وهو حالل إذا روعي فيه شرط المعقود عليه وشرط العاقدين وشرط العقلد ،عن َر

 .بوار: أو غيره
ثلم كلان ذللك بعلد قضلاء اللدين  ،كالميرا: وهو حالل إذا كلان الملورو: قلد اكتسلب الملال عللى وجله حلالل ،ما يحص  ببير اختيار: اس ا س

 وغيرها.وتنفيذ الوصايا 
 القواعد والضوابط يف الكسب املالي غري املشروع املبحث الثالث

 واعد العامة:هناك عدد من القواعد والضوابا العامة التي تقيد الكسب المشروع غير المشروع، ومن هذه الق
يعنلي ، وهلذا (59   ال َرر وال َرار(من ا َرار باآلخرين، كما حددت ذلك قاعدة المالك :منع التشريع ا سالمي اإل رار باسغيرأهاًل: منع 

ع ملل وقوعلله و بعللد الضللرر ورفللع  ،الوقايللة الممكنللةباتبللاع إجللراءات وقوعلله ومنللع ، ا  عاملل أم  ا  خاصلل كلل  أشللكال الضللرر بللاآلخرين سللواء أكللان منللع 
ر سوء استبالل حب الملكية، وذلك  ن جميلع اخلأوحماية المجتمع من التي تقيد هذا الحب للمالك، ره، ولولي األمر أن يتخذ ا جراءات اتكر 

الك الحقللو  التللي أثبتهللا الشللارع مقيللدة بمنللع الضللرر عللن اآلخللرين، وأساسللها دفللع الضللار وجلللب المصللالو والموازنللة بينهللا. فحللب الملللك واالمللت
.ويجلب أن ال يفهللم ملن كلمللة  ال (60 واالسلتبالل واالسلتيالء علللى األشلياء المباحللة بأصل  الخللب والتكللوين مسلتمد مللن أحكلام الشلرع ا سللالمي

َرر( أنه ال يوجد َرر، ب  الضرر في ك  وقت موجود والناس ال يزالون يفعلونه، وإنما المقصود هنا أنه ال يجوز الضرر، أي: ا َلرار 
، كما ال يجوز الضرار، أي: إيقاع الضرر مقابللة لضلرر. هلذه القاعلدة وإن كانلت عاملة فهلي ملن نلوع العلام المخصلوص ال تصلد  إال ابتداء

على قسم مخصوص مما تشملهد ألن التعازير الشلراية َلرر، ولكلن إجراءهلا جلائز، كلذلك اللدخان اللذي ينتشلر ملن مللبل دار شلخص إللى 
ضر بالجيران مباشرة أو يسلبب اشلتهاء األمعملة للفقلراء ملنهم، فينشلأ علن ذللك َلرر لهلم كلذا للو وجلد فلي دار دار جاره يعد َررا د ألنه قد ي

شخص شجرة كانت سببا  ألن يستفيد منها الجار كاالسترالل بها فقلعها موجب لضرر الجار أيضا . فهذه األَرار وما ماثلها يجوز إجراؤها 
 وتشتم  هذه القاعدة على حكمين: . (61 كرنا هي من قسم العام المخصوصوال تدخ  تحت هذه القاعدةد ألنها كما ذ

أنه ال يجوز ا َرار ابتداء، أي: ال يجوز لإلنسان أن يضلر شخصلا آخلر فلي نفسله وماللهد ألن الضلرر هلو ظللم والرللم ممنلوع فلي  -األهف
 ك  دين، وجميع الكتب السماوية قد منعت الرلم. 

ر ملن مريلب شلخص آخلر، فلال يجلوز منلع ذللك الشلخص علن الملرور فلي تللك اللريلب، كملا أنله ال يجلوز للو كلان لشلخص حلب الملرو  مثاف:
لشلخص أن يبيلع ملاال  معيبللا  لشلخص آخلر بللدون أن يلذكر العيلب الموجللود فلي الملال، وأن إخفلاء عيللب المبيلع علن المشللتري إَلرار بله، وهللو 

 ملن أن يسلكن فلي قلريتهم بلداعي أنهلم ال يريلدون أن يسلاكنوهد ألن عملهلم هلذا حرام وممنوع شرعا . كذا ال يجوز أله  قريلة أن يمنعلوا شخصلا  
َرر وإجراء الضرر ممنوع. هذا وأن جواز إجراء األفعال المباحة مشروط بعدم ترتب َرر ألحد بإجرائها. مثال : أن الصيد هو من األفعلال 

ات، أو مسلببة لخلول واَللراب األهللي يمنلع الصلياد ملن الصليد. كلذلك المباحة وجلائز، إال أن كيفيلة الصليد إذا كانلت موجبلة لنفلور الحيوانل 
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تصرل ا نسلان فلي ملكله مقيلد بعلدم حصلول َلرر بليله لجيرانله. مثلال: يجلوز لصلاحب األرل أن ينشلن دارا ويفلتو نوافلذ، ولكلن إذا كانلت 
أنلله ال يجللوز مقابلللة الضللرر بمثللله، وهللو  -الثللاني النوافللذ المللراد فتحهللا تكشللف مقللر نسللاء الجيللران، يمنللع صللاحب الملللك مللن فللتو تلللك النوافللذ.

الضرار، كما لو أَر شخص آخر في ذاتله أو مالله ال يجلوز للشلخص المتضلرر أن يقابل  ذللك الشلخص بضلرر، بل  يجلب عليله أن يراجلع 
شللخص الللذي أَللره الحللاكم ويللللب إزالللة َللرره بالصللورة المشللروعة. كللذلك لللو أتلللف شللخص كرمللا  آلخللر مللثال  فللليس للمتضللرر أن يقابلل  ال

بللإتالل كرملله، بلل  عليلله، وإذا لللم يعملل  علللى مراجعتهللا وأتلللف كللرم المتلللف لكرملله فكمللا يحكللم علللى المتلللف األول يحكللم علللى المتلللف الثللاني، 
 .(62 ويكونان َامنين بما أتلفا. كذلك لو أخذ شخص نقودا  مزيفة من شخص آخر فليس له أن يعليها لبيره

االحتكار وغير و الربا والبش مث   ،بالوسائ  غير المشروعةالتعام  المالي حرهم ا سالم على المسلم :سوسائل اس حرمةثانًيا: استعامل اس اسب با
امل  ذلك من الوسائ  التي ال تعود بالخير على المجتمع. وأهم هذه الوسائ  التي منع ا سالم التعام  بها، وتلادي إللى أكل  أملوال النلاس بالب

ا وأنواعه وأحكامه، ويالحظ أن كثيرا  من الممارسات الربوية سببها الجه  بالرب. (63 وتادي إلى فساد المجتمع، وأجمعت األمة على تحريم الربا
ما ال يتم الواجب إال به فهذه المعامالت، العم  ب قب  أن يباشرالربا وأنواعه  تعلم أحكام  يأن  وهذا يقتضي على من يتعام  بالمعامالت المالية  

وط ترتلب الجلزاء عللى جهل  ال يعفلي ملن ا ثلمد ألن الجهل  والقصلد ليسلا ملن شلر الإن للم يلتعلم هلذه األحكلام قلد يقلع فلي الربلا، و فل فهو واجلب، 
سلد اللذرائعد ألن ملا أفضلى إللى الحلرام حلرام، وكل  ذريعلة ، وتعلم أحكام الربا ملن بلاب (64 الربا، فالربا بمجرد فعله من المكلف موجب للعذاب

لكللن  دالحللرام كللله خبيلل  ن:إ(66 وقللد ذكللر ا مللام البزالللي  رحملله هللا( َللوابا الكسللب الحللرام، ألخصللها فيمللا يللأتي . (65 إلللى الحللرام هللي حللرام
 .والحالل كله ميب ولكن بعضه أميب من بعا وأصفى من بعا ،بعضه أخب  من بعا

 : الورع عن الحرام على أربع درجات
ورع العللدول وهلو الللذي يجلب الفسللب باقتحامله وتسللقا العداللة بلله ويثبلت اسللم العصليان والتعللرل للنلار بسللببه وهلو الللورع علن كلل  مللا  :األهسد 

 ى الفقهاءتحرمه فتاو 
فهلو ملن مواقلع  ،ولكلن المفتلي يلرخص فلي التنلاول بنلاء عللى الرلاهر دورع الصالحين وهو االمتناع عملا يتللر  إليله احتملال التحلريم :اسثانية

 .الشبهة على الجملة فلنسم التحرج عن ذلك ورع الصالحين وهو في الدرجة الثانية
 .يخال منه أداؤه إلى محرم وهو ترك ما ال بأس به مخافة مما به باس وهذا ورع المتيقن ولكن دماال تحرمه الفتوى وال شبهة في حله :اسثاسثة
بله عللى ابلادة هللا أو  ولكنله يتنلاول لبيلر هللا وعللى غيلر نيلة التقلوي  دوال يخلال منله أن يلادي إللى ملا بله بلأس ،ما ال بأس بله أصلال   :اسرابعة

الحلالل المللللب هلو اللذي خلال عللن ذاتله الصلفات الموجبللة ، و تتللر  إللى أسلبابه المسللهلة لله كرا يلة أو معصلية واالمتنللاع منله ورع الصلديقين
عللى مللك أحلد  للتحريم في عينه وانح  عن أسبابه ملا تللر  إليله تحلريم أو كرا يلة ومثالله الملاء اللذي يأخلذه ا نسلان ملن المللر قبل  أن يقلع

 .والحرام المحا هو ما فيه صفة محرمة ال يشك فيها، يكون هو واقفا عند جمعه وأخذه من الهواء في ملك نفسه أو في أرل مباحة
 اخلامتة

 خاتمة هذا البح  ألخص أهم النتائج بما يأتي: :فيهبعدالحمد ه حب حمده، والصالة والسالم على خير خلقه، 

ات، والميرا:، والهبات، والوصايا، والوقف والبنيمة، وا حياء، والصدقات .1  .أسباب التملك ثمانية: المعاَو
ع اليد أجاز ا سالم تملك المباحات التي ال مالك بها ب .2  عليها.َو

 .من مالك إلى مالك آخر يةللملكأبا: ا سالم العقود الناقلة  .3
 .ملب الكسب الحالل فريضة .4
 في الكسب. بٍاألساليب العلمية الحديثةاألموال وتحصيله استثمار أباحت الشريعة حب  .5

، ويحلب َلآلة ا نتلاج، أو َلياع راس الملالإثم القصور في االستثمار أو في ا نتلاج الزراعلي أو الصلناعي أو التجلاري مملا يلادي إللى  .6
 .ن يتدخ  بما يدرأ عن المجتمع هذا الضررلولي األمر أ

تفعيلل  هللذه األنشلللة، أن يعملل  علللى أمللوالهم بمللا يحقللب المصلللحة العامللة، ولله ار ماسلتثأصللحاب رؤوس األمللوال بلللولي األمللر إلللزام يحلب  .7
 وتذلي  الصعوبات التي تواجهها.

 ا .عامأم  ا  خاصمن ا َرار باآلخرين، سواء أكان المالك منع التشريع ا سالمي  .8
 لبيره.تصرل ا نسان في ملكه مقيد بعدم حصول َرر  .9
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