
 

 

 - ٣٨٣٧ - 

  
  
  
  
  
  

  طهارة املال يف ضوء الكتاب والسنة
  

  إعداد

  كریمة بنت علي المزودي/ د

أستاذ مساعد بقسم الشریعة والدراسات اإلسالمیة، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، 
  جامعة الملك عبد العزیز، المملكة العربیة السعودیة

Karima.mazoudi@gmail.com 
  

  صباح سعید العرفي/ د

قسم الشریعة والدراسات اإلسالمیة، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، أستاذ مساعد ب
  جامعة الملك عبد العزیز، المملكة العربیة السعودیة

kmazoudi@kau.edu.sa 

  
  
  
  
  

                                                                                                                      
  
  
 



 

 

 - ٣٨٣٨ - 

  



 

 

 - ٣٨٣٩ - 

  ملخص
  طھارة المال في ضوء الكتاب والسنة

  إعداد
  كریمة بنت علي المزودي

أستاذ مساعد بقسم الشریعة والدراسات اإلسالمیة، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، 
  جامعة الملك عبد العزیز، المملكة العربیة السعودیة

Karima.mazoudi@gmail.com 
  

  صباح سعید العرفي
أستاذ مساعد بقسم الشریعة والدراسات اإلسالمیة، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، 

  جامعة الملك عبد العزیز، المملكة العربیة السعودیة
kmazoudi@kau.edu.sa 

  

ھ��دفت الدراس��ة إل��ى بی��ان طھ��ارة الم��ال ف��ي ض��وء الكت��اب وال��سنة، م��ن خ��الل إب��راز   
الي في اإلسالم،  وبیان المنھج اإلسالمي في كسب المال الحالل،  خصائص النظام الم  

وقد قسمت الدراس�ة إل�ى ع�دة        . وبیان المنھج اإلسالمي في الطھارة من المال الحرام       
مفھ�وم  : خصائص النظام الم�الي ف�ي اإلس�الم، المبح�ث الث�اني           : مباحث المبحث األول  

: ح�الل وم�صادره، المبح�ث الراب�ع     الم�ال ال  : طھارة المال في اإلسالم ، المبحث الثالث      
  .طرق الطھارة من المال الحرام: المال الحرام ومصادره، المبحث الخامس

، أن ال�شارع الحك�یم ض�یق ال�دائرة عل�ى الم�ال الح�رام       : وأبرز ما توصلت إلیھ النتائج   
، فی��صبح الم��ال الح��رام منب��وذا ترف��ضھ الفط��رة ال��سلیمة وال��دین واألخ��الق الكریم��ة      

فھ�ذا الم�ال ال ی�ستطیع ص�احبھ ك�سب الث�واب م�ن         . ن اإلسالم الصارمة  وتحاربھ قوانی 
ألن اهللا ، فال یصلح للحج وال للصدقة وال للزكاة وال ألي ن�وع م�ن أن�واع الب�ر       ، ورائھ

، كم��ا ت��م توض��یح مفھ��وم طھ��ارة الم��ال ف��ي الفك��ر اإلس��المي   . طی��ب ال یقب��ل إال طیب��ا 
كما تم تعریف المال الح�رام   . فاقھوطرق كسبھ وإن  ، وتعریف المال الحالل في اإلسالم    

وخل�صنا ف�ي النھای�ة إل�ى أن النظ�ام       . وطرق الطھارة من�ھ   ، وطرق كسبھ ، في اإلسالم 
التي تطھ�ر ال�نفس م�ن األنانی�ة      ، تقوم مبادئھ على القیم األخالقیة    ، المالي في اإلسالم  

م��ن خ��الل التع��اون والتكاف��ل والمناف��سة  ، وترغبھ��ا ف��ي الك��سب الح��الل ، وح��ب ال��ذات
  .الشریفة

طھرة المال، الكتاب والسنة، النظام الم�الي، طھ�ارة الم�ال، الم�ال            : الكلمات المفتاحیة 
  .الحالل
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Abstract 

The study aimed to demonstrate the purity of money in 
the light of the Qur’an and Sunnah, by highlighting the 
characteristics of the financial system in Islam, the 
Islamic approach to earning halal money, and the 
Islamic approach to purify of ill-gotten money. The 
study was divided into several sections. The first 
section discussed the characteristics of the financial 
system in Islam. The second one highlighted the 
concept of purification of money in Islam. The third 
section detailed Halal money and its sources. The 
fourth section was devoted to ill-gotten money and its 
sources. The fifth and last section identified the purity 
methods of ill-gotten money. 
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The main findings of the study are that the Wise God 
has tightened the circle of the ill-gotten money, so it 
becomes an outcast and rejected by common sense, 
religion and generous morals, as well as it is combated 
by the strict laws of Islam. This money cannot be 
rewarded by its owner, so it is not valid for Hajj, charity, 
or Zakat, or for any kind of righteousness. This is 
because Allah is good and does not accept anything 
but good. The concept of purification of money was 
clarified according to the Islamic thought. In addition, 
the definition of halal money in Islam, and ways of 
earning and spending it was also discussed. Ill-gotten 
money in Islam, ways to earn it, and methods of its 
purification was given the due attention. The study 
finally concluded that the financial system principles in 
Islam are based on moral values which purify the soul 
from selfishness and self-love, and encourages the 
desires to gain halal money, through cooperation, 
interdependence and honest competition. 

Keywords: Money Purification, Qur’an and Sunnah, 
Financial System, Halal Money, Ill-gotten money. 
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  :مقدمة

ونع��وذ ب��اهللا م��ن ش��رور أنف��سنا وس��یآت   ، إن الحم��د هللا نحم��ده ون��ستعینھ ون��ستغفره 
وأش�د أن ال إل�ھ إال اهللا   ، م�ن یھ�د اهللا فھ�و المھت�د وم�ن ی�ضلل ف�ال ھ�ادي ل�ھ                 ، أعمالنا

  .وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، وحده ال شریك لھ

  :أما بعد

بكفال��ة ، قی��ق م��صالح الن��اسف��إن المق��صد الع��ام لل��شارع م��ن ت��شریع األحك��ام ھ��و تح  
فأما األمر الضروري فھو ما تقوم علی�ھ حی�اة الن�اس           ، ضروریاتھم وتوفیر حاجیاتھم  

وعم��ت فی��ھ الفوض��ى ، وإذا فق��د اخت��ل نظ��ام حی��اتھم، والب��د من��ھ الس��تقامة م��صالحھم
ال��دین وال��نفس والع��رض : وال ت��ستقیم م��صالحھم إال بحف��ظ خم��سة أش��یاء. والمفاس��د

وق�د ش�رع اإلس�الم لك�ل واح�د          ، فظ كل واحد منھا ض�روري للن�اس       فح. والعقل والمال 
وأحكام���ا تكف���ل حفظ���ھ ، م���ن ھ���ذه األش���یاء الخم���سة أحكام���ا تكف���ل إیج���اده وتكوین���ھ 

    ١.وبھذه األحكام حقق للناس ضروریاتھم، وصیانتھ

، ال��ذي ش��رع ل��ھ ال��شارع أحكام��ا لحمایت��ھ، و یعتب��ر الم��ال أح��د ھ��ذه األش��یاء الخم��سة
ل�ھ  ، فوض�ع نظام�ا مالی�ا یع�ز نظی�ره ف�ي ال�نظم المالی�ة األخ�رى                 ، بھوسن قوانین لك�س   

ومن أھم مقوم�ات ھ�ذا النظ�ام وم�ن أھ�م خصائ�صھ أن�ھ ال یق�یم         ، مقوماتھ الخاصة بھ 
كما ھو الشأن بالنسبة للنظم ، العالقات االقتصادیة بین الناس على أسس نفعیة مادیة

ق بف��ضلھا التكاف��ل والتع��اون یتحق��، ب��ل یقیمھ��ا عل��ى أس��س أخالقی��ة، المالی��ة األخ��رى
فینظر كل ف�رد إل�ى اآلخ�ر عل�ى أن�ھ غای�ة ف�ي ذات�ھ ال عل�ى أن�ھ                 ، والتراحم بین الناس  
  ٢.وسیلة لجلب المنفعة

وع�امال ھام�ا م�ن    ، و لما كان المال ھو العصب المحرك للحیاة في انطالقھا ودورانھا  
، قواع�د وح��دودا نظ�م اإلس�الم ال�شؤون المالی�ة ووض�ع لھ�ا أص�وال و       ، عوام�ل اإلنت�اج  

فھ�ذب غری�زة ح�ب      . وجعل تلك الحدود واألصول وفق قواعد الحق والصدق واألمانة        
تحمي المال ، وحدھا بقوانین صارمة، المال في النفوس وأحاطھا بسیاج من األخالق   

وأن یظل وس�یلة لق�ضاء الحاج�ات وتحقی�ق     ، من أن یتحول إلى أداة للتسلط والطغیان      
وال : " ق�ال تع�الى   ، فنھ�ى ع�ن أك�ل أم�وال الن�اس بالباط�ل           ، العیش الكریم بما أم�ر اهللا     

ویعن��ي ب��ھ الم��ال ال��ذي یكت��سب م��ن طری��ق غی��ر      ، ٣"ت��أكلوا أم��والكم بی��نكم بالباط��ل  
وك��ل م��ا ن��تج ع��ن   .. كال��سرقة وال��سلب والنھ��ب والغ��ش والرب��ا والرش��وة   ، م��شروع

                                                           

وأص�ول الفق�ھ لعب�د الوھ�اب      ، ١٥٢: مقاص�د ال�شریعة اإلس�المیة للط�اھر ب�ن عاش�ور ص      : أنظ�ر  ١
  ٢٠٠: خالف ص

   ٦: المال في اإلسالم للدكتور مصطفى عبد الواحد ص: أنظر ٢
  ١٨٨آیة : سورة البقرة ٣
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والك���سب الن���اتج ع���ن ھ���ذه   . مع���صیة حرمھ���ا ال���شارع أو وض���ع الرتكابھ���ا عقوب���ة   
ال�ذي ال یج�وز     ، "الم�ال الح�رام     : " رمات یسمى في الفكر االقت�صادي اإلس�المي       المح

وھ��ذا الموض��وع  یقودن��ا إل��ى ط��رح   . ك��سبھ وال االنتف��اع ب��ھ ب��أي ح��ال م��ن األح��وال   
كیف نتعامل مع المال الحرام؟ وكی�ف ی�تم ال�تخلص من�ھ م�ن منظ�ور       : األسئلة التالیة  

في اإلسالم ال�ى أداة لتطھی�ر ال�نفس    الشرع؟ وھل یمكن تطھیره؟ وكیف یتحول المال   
  من الذنوب والمعاصي؟  

  : وضعنا المخطط التالي، و لإلجابة عن ھذه األسئلة

  خصائص النظام المالي في اإلسالم: المبحث األول

  مفھوم طھارة المال في اإلسالم : المبحث الثاني

  المال الحالل ومصادره: المبحث الثالث

   ومصادرهالمال الحرام: المبحث الرابع

  طرق الطھارة من المال الحرام: المبحث الخامس

  بینا فیھا أبرز النتائج والتوصیات:  خاتمة 

  : أھداف البحث

   إبراز خصائص النظام المالي في اإلسالم ١

   بیان المنھج اإلسالمي في كسب المال الحالل٢

   بیان المنھج اإلسالمي في الطھارة من المال الحرام٣

  نسأل اهللا التوفیق والسداد                                                       
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  املبحث األول

  خصائص النظام املايل يف اإلسالم

  :تعریف المال في اصطالح الفقھاء
أو م�ا  ، ھو ما كان منتفع�ا ب�ھ مع�دا ألن ینتف�ع ب�ھ        : المال في اصطالح الفقھاء   
ق�وم ب�ثمن أی�ا ك�ان نوع�ھ وأی�ا كان�ت        أو ك�ل م�ا ی     ، تعارف الناس فیما بینھم أنھ منفعة     

م��ن أراض��ي وأنع��ام وح��رث  : وھ��و ك��ل م��ا یملك��ھ الف��رد والجماع��ة م��ن مت��اع  ، قیمت��ھ
  .وغیرھا.. ومعادن

وأم�ددناكم  :" قال تعالى " المال  : " و قد ورد المال في القرآن الكریم بأسماء       
ال�رزق  " و ، ٢"وإنھ لحب الخیر لشدید   : " قال تعالى " الخیر  " و ، ١"بأموال وبنین   

  . ٣"أو لم یعلموا أن اهللا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر: " قال تعالى" 
  :المعامالت المالیة قبل اإلسالم

، لق��د ج��اء اإلس��الم والب��شریة لھ��ا قواع��دھا وأعرافھ��ا ف��ي المع��امالت المالی��ة  
وقد ، وأغلب ھذه القواعد واألعراف كانت تقوم على الظلم وأكل أموال الناس بالباطل

الت�ي كان�ت    ، ض القرآن الكریم نماذج عدیدة من ھذه المعامالت المالیة الجائرة         استعر
ك��الغش والرب��ا واالحتك��ار والمی��سر والرش��وة ، س�ائدة ف��ي المجتمع��ات الب��شریة ق��دیما 

ق�الوا إنم�ا البی�ع مث�ل الرب�ا وأح�ل اهللا البی�ع               " ق�ال تع�الى   ، إلى غیر ذلك  ..  وكنز المال 
ال���ذین إذا اكت���الوا عل���ى الن���اس   .ل للمطفف���ین وی���:" وق���ال تع���الى  ، ٤"وح���رم الرب���ا 

والذین یكنزون الذھب   :" وقال تعالى ، ٥"وإذا كالوھم أو وزنوھم یبخسون    . یستوفون
س�ماعون  :"  وق�ال تع�الى    ٦"والفضة وال ینفقونھا في سبیل اهللا فب�شرھم بع�ذاب أل�یم             

 الت��ي كان��ت منت��شرة ف��ي المجتمع��ات ، وال��سحت ھ��و الرب��ا، ٧"للك��ذب أك��الون لل��سحت
.. حتى أضحت جزءا ال یتجزأ من معامالتھم المالیة       ، البشریة قبل اإلسالم بشكل كبیر    

، وھكذا ألفت المجتمعات البشریة القدیمة مث�ل ھ�ذه ال�نظم واألع�راف المالی�ة الج�ائرة               
وھ�ذا یب�دو جلی�ا ف�ي ح�وار ق�وم           ، التي كانت ت�شكل ج�زءا م�ن منظ�ومتھم االقت�صادیة           

وا یا شعیب أصلواتك تامرك أن نترك ما یعبد آباؤنا         قال:" قال تعالى ، شعیب مع نبیھم  
فق�د اس�تغربوا ك�الم نب�یھم ح�ین نھ�اھم ع�ن الغ�ش         ، ٨"أو نفعل ف�ي أموالن�ا م�ا ن�شاء          

ول�م تك�ن ثقاف�ة اإلنف�اق والتكاف�ل          .   الذي كان ج�زءا ال یتج�زأ م�ن مع�امالتھم المالی�ة            

                                                           

  ٦آیة : سورة اإلسراء ١
   ٨آیة : سورة العادیات ٢
   ٥٢آیة: سورة الزمر ٣
   ٢٧٥:سورة البقرة آیة ٤
   ١،٢،٣:آیات: سورة المطففین ٥
   ٣٤آیة: سورة التوبة ٦
   ٤٢آیة: سورة المائدة ٧ 

   ٨٧آیة: سورة ھود ٨
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لبخ��ل وح��ب الم��ال ب��ل ك��ان ا، والتع��اون س��ائدة ف��ي المجتمع��ات الب��شریة قب��ل اإلس��الم 
لی�أكلوا  ،  أو رش�ا  ، وإذا أنفق�وا الم�ال فإنم�ا ینفق�وه تف�اخرا وری�اء            ، وكنزه ھ�و ال�سائد    

كما ارت�بط الم�ال ف�ي األذھ�ان عل�ى م�ر الت�اریخ ب�القوة         .. أموال بعضھم بعضا بالباطل  
وق�د  ..  في األرض  واإلفساد واإلذاللوالبطش والجبروت والظلم والطغیان واالستعباد      

وما أرسلنا ف�ي قری�ة م�ن ن�ذیر          : " قال تعالى ،  الكریم ذلك في آیات عدیدة     بین القرآن 
وقالوا نحن أكثر أمواال وأوالدا وم�ا نح�ن   . إال قال مترفوھا إنا بما أرسلتم بھ كافرون       

 فرعون في قومھ قال یا قوم ألیس لي ملك مصر وھذه األنھار ونادي" ، ١"بمعذبین 
فلوال . ر من ھذا الذي ھو مھین وال یكاد یبینتجري من تحتي أفال تبصرون أم أنا خی

فاس�تخف قوم�ھ فأط�اعوه    . ألقي علیھ أسورة من ذھ�ب وج�اء مع�ھ المالئك�ة مقت�رنین       
وقال لھم نبیھم إن اهللا بعث لكم طالوت ملكا :"  وقال تعالى٢"إنھم كانوا قوما فاسقین

م�ن الم�ال ق�ال    قالوا أنى یكون لھ الملك علینا ونحن  أحق بالملك منھ ولم یؤت س�عة          
إن اهللا اصطفاه علیكم وزاده بسطة في العلم والجسم واهللا یؤتي ملكھ من ی�شاء واهللا      

بین لھم تعلیل اصطفاء طالوت وھ�و   :" قال القرطبي مفسرا ھذه اآلیة    . ٣"واسع علیم 
والجسم الذي یعینھ ف�ي  ،   اإلنسان– بكسر المیم  –بسطتھ في العلم الذي ھو مالك       : 

فتضمنت بیان صفة اإلمام وأحوال اإلمامة وأنھا م�ستحقة         ،  اللقاء الحرب وعدتھ عند  
  .٤"ال بالمال والنسب، بالعلم والدین والقوة

وأداة لإلعم��ار ف��ي ، وجعل��ھ وس��یلة ال غای��ة، فج��اء اإلس��الم فح��دد دور الم��ال 
وأح���اط الم���ال  ، ال أداة لالس���تعباد واإلف���ساد ف���ي األرض ، األرض والت���واد والت���راحم 

وب�أن یظ�ل وس�یلة    ،  أداة للت�سلط والطغی�ان   إل�ى تحمیھ من أن یتحول     بقوانین صارمة   
كم��ا ح��دد وج��وه الك��سب وط��رق ، وتحقی��ق الع��یش الك��ریم لإلن��سان، لق��ضاء الحاج��ات

، والجد والسعي في كسب الرزق الحالل، وأمر بالمساوات في فرص العمل ،  اإلنفاق
غالل الث��روات ونھ��ى ع��ن اس��ت ، واعتب��ر ذل��ك حق��ا م��شروعا لك��ل ف��رد داخ��ل المجتم��ع  

كم��ا رب��ط المع��امالت ، واحتك��ار وس��ائل اإلنت��اج م��ن ط��رف األف��راد م��ن دون الجماع��ة 
الت�ي یرج�و اإلن�سان منھ�ا        ، وجعلھا عبادة من العب�ادات    ، المالیة واالقتصادیة بالعقیدة  

وم�ن یتق�ي اهللا یجع�ل       :" قال تع�الى  ، وربط الرزق بالتقوى  ، الثواب في الدنیا واآلخرة   
وذلك بتطبیق أوامره واجتناب نواھیھ ف�ي  ، ٥"من حیث ال یحتسب  لھ مخرجا ویرزقھ    
ویع��م الخی��ر ك��ل  ، فتتحق��ق ب��ذلك العدال��ة االجتماعی��ة ف��ي األرض  . المع��امالت المالی��ة

وغیرھ��ا م��ن الق��یم  الت��ي  .. ش��رائح المجتم��ع وی��سود فی��ھ الت��واد والت��راحم والتكاف��ل   
  .غرسھا اإلسالم من خالل مبادئھ السمحة

                                                           

  ٣٤،٣٥آیة : سورة سبأ ١
  ٥٤- ٥٣- ٥٢- ٥١آیات : سورة الزخرف ٢
  ٢٤٧آیة : سورة البقرة ٣
  /١الجامع ألحكام القرآن للقرطبي : أنظر ٤١٥٠

   ٢:سورة الطالق آیة ٥
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  املبحث الثاني

  فهوم طهارة املال يف اإلسالمم

  تعریفھا وتحدید مصطلحھا

غی��ر وارد ف��ي أدبی��ات  ، "طھ��ارة الم��ال  " أو " غ��سل الم��ال  " إن م��صطلح 
وآتوھم م�ن  : " قال تعالى ، ألن المال في اإلسالم مال اهللا     ، الفكر االقتصادي اإلسالمي  

اض�عة لم�شیئة    خ، ب�ل ھ�و أداة مج�ردة      ، واألصل فی�ھ الطھ�ارة    ، ١"مال اهللا الذي آتاكم     
إم�ا أن  ، بل اإلنسان ھ�و ال�ذي ی�تحكم ف�ي ھ�ذه األداة        ، لیس خیرا ولیس شرا   ، اإلنسان

  . یستعملھا في الخیر وإما أن یستعملھا في الشر

وذك�ر مقرون�ا بالطھ�ارة    ، و قد ذكر المال في القرآن الكریم ستا وثمانین م�رة   
قة تطھ�رھم وت�زكیھم   خذ من أم�والھم ص�د     :" قال تعالى ، مرة واحدة في سورة التوبة    

فدلت اآلیة الكریمة عل�ى     ، ٢"بھا وصل علیھم إن صلواتك سكن لھم واهللا سمیع علیم         
وق�د یك�ون أداة لتلطیخ�ھ       ، أن المال یكون أداة لتطھی�ر اإلن�سان م�ن ال�ذنوب والخطای�ا             

إن ال��ذین ی��أكلون أم��وال الیت��امى ظلم��ا إنم��ا ی��أكلون ف��ي    :" لقول��ھ تع��الى، بالمعاص��ي
  . ٣"یصلون سعیرابطونھم نارا وس

م�صطلحا  ، في مفھ�وم االقت�صاد الوض�عي   " غسل المال " و إذا كان مصطلح  
، ومحاول��ة تموی��ھ ھ��ذا الك��سب   ، معن��اه ك��سب الم��ال بط��رق غی��ر م��شروعة    ، ح��دیثا

ف�إن مث�ل ھ�ذه المع�امالت لی�ست حدیث�ة            ، بإضفاء الشرعیة علیھ من خالل عدة ط�رق       
:" ب�ل عرف�ت ق�دیما وص�نفت ض�من       ، كما ی�دعي معظ�م المنظ�رین االقت�صادیین        ، العھد

أنھ�ا تق�دیم عم�ل ظ�اھره الج�واز          :" وقد عرف اإلمام الشاطبي الحیل�ة فق�ال       ، "الحیلة  
ویعن�ي ب�ھ التحای�ل عل�ى      ، ٤"إلبطال حكم شرعي وتحویلھ في الظ�اھر إل�ى حك�م آخ�ر              

والق�رآن  الك�ریم ق�دم نم�اذج     ، وقد برع فیھا بنو إس�رائیل خاص�ة   . النصوص الشریعة 
وحادثة القریة التي ، حادثیھ الشحوم: وأخص بالذكر منھا، مثل ھذه الحیلعدیدة من 

  . كانت حاضرة البحر

وعل��ى ال��ذین ھ��ادوا حرمن��ا ك��ل ذي ظف��ر وم��ن البق��ر والغ��نم    :" ق��ال تع��الى* 
حرمنا عل�یھم ش�حومھما إال م�ا حمل�ت ظھورھم�ا أو الحوای�ا أو م�ا اخ�تلط بعظ�م ذل�ك                 
                                                           

   ٣٣آیة : سورة النور ١
   ١٠٣آیة : سورة التوبة ٢
    ١٠آیة: سورة النساء ٣
    ٦٣الموافقات: أنظر ٤
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ا حك��م ش��رعي یح��رم عل��ى بن��ي إس��رائیل      فھ��ذ. ١"جزین��اھم ببغ��یھم وإن��ا ل��صادقون   
لج��أ بن��و إس��رائیل  ، وإلض��فاء ال��شرعیة عل��ى ھ��ذه الم��ادة المحرم��ة عل��یھم  ، ال��شحوم

مح�اولین إك�ساب ھ�ذا الم�ال الح�رام      ، فباعوا الشحوم وأكل�وا ثمناھ�ا  ، للحیلة والتمویھ 
  .صفة الشرعیة عن طریق الحیلة

لبح�ر إذ یع�دون ف�ي    واسألھم ع�ن القری�ة الت�ي كان�ت حاض�رة ا      :" قال تعالى * 
السبت إذ تأتیھم حیتانھم یوم سبتھم ش�رعا وی�وم ال ی�سبتون ال ت�أتیھم ك�ذلك نبل�وھم                  

فھذا حك�م ش�رعي ك�ذلك یح�رم عل�ى بن�ي إس�رائیل العم�ل ی�وم                   . ٢"بما كانوا یفسقون    
فاتخ��ذوا ، فلج��أ أھ��ل ھ��ذه القری��ة م��ن بن��ي إس��رائیل إل��ى الحیل��ة والتموی��ھ        ، ال��سبت

ف�ال یمكنھ�ا الخ�روج    ،  الحیتان إلیھا یوم الجمعة فتبقى فیھ�ا   فكانوا یسوقون ، الحیاض
وقی�ل أنھ�م ك�انوا یأخ�ذون خیوط�ا      ، فیأخ�ذونھا ی�وم األح�د ویبیعونھ�ا    ، منھا لقلة الماء 

 -وفي الطرف اآلخر من الخیط وتد   ،  ویلقوھا في ذنب الحوت    ٣،ویصنعون فیھا وھقة  
عل��ى فعلھ��م وم��سخھم ق��ردة فع��اقبھم اهللا .  وترك��ھ ك��ذلك إل��ى ی��وم األح��د-بك��سر ال��واو

ألن فی�ھ تحای�ل عل�ى       ،  فكان العقاب م�ن ج�نس العم�ل        ٤.جزاء على صنیعھم  ، وخنازیر
  . وما ینتج عن مثل ھذه األفعال من مفاسد، النص الشرعي

  

                                                           

   ١٤٦آیة : سورة األنعام ١
   ١٦٤آیة : سورة األعراف ٢
  عقدة : لھاء تعنيبفتح الواو وا ٣
   ٧/٣٠٦الجامع ألحكام القرآن للقرطبي : أنظر ٤
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  املبحث الثالث

  املال احلالل ومصادره

ك�سب الم�ال م�ن    : لك�ن قی�ده ب�شروط ثالث�ة    ، لم یضع اإلسالم ح�دا لمل�ك الم�ال    
  .  أداء حق اهللا فیما بین الكسب واإلنفاق– إنفاق المال في الحالل –الحالل 

  كسب المال من الحالل : أوال

ك�اإلرث  ، المال الحالل ھو كل م�ا ح�صل علی�ھ اإلن�سان بط�رق أباحھ�ا ال�شرع                  
وھو ، وكذلك عن طریق العمل المشروع.. والزكاة والھبة والصدقة والوصیة والمھر

.. من صناعة وتج�ارة وزراع�ة  ، أمر الفرد والمجتمع  األساس في الكسب وبھ یستقیم      
فالخیان��ة ف��ي العم��ل ، اإلتق��انوی��شترط أداؤھ��ا ب��إخالص م��ع ، وس��ائر أن��واع الوظ��ائف

  . ویصبح معھ الكسب حراما، تفقد العمل قیمتھ، والغش 

   المال في الحاللإنفاق: ثانیا

 وآتوھم م�ن  :"لقولھ تعالى، لما كان المال في المنظور اإلسالمي ھو مال اهللا       
ألن الملكیة ال تكسب الفرد حق ، قیده اإلسالم بضوابط أخالقیة، ١"مال اهللا الذي أتاكم 

وح��رم ، ل��ذا أم��ر ال��شارع بإنف��اق الم��ال فیم��ا أح��ل اهللا تع��الى، الت��صرف المطل��ق للم��ال
تترت��ب عن��ھ مظ��الم عدی��دة  ، ألن إنف��اق الم��ال ف��ي المحرم��ات ، إنفاق��ھ ف��ي المحرم��ات 

فاإلن��سان وج��د ف��ي األرض إلعمارھ��ا  ،  الخ��راب ف��ي المجتم��عتح��دث، ومفاس��د كثی��رة
. واإلص���الح ف���ي األرض ال یك���ون إال بإنف���اق الم���ال فیم���ا أح���ل اهللا، واإلص���الح فیھ���ا

فحجر عل�ى ال�سفھاء والقاص�رین لعج�زھم ع�ن االلت�زام             ، واشترط إلدارة المال الرشد   
ل�سفھاء أم�والكم    وال تؤت�وا ا   :" قال تعالى ،  المشروعة اإلنفاقبضوابط الكسب وطرق    

یعن��ي الت��ي تق��وم بھ��ا حی��اة الن��اس وی��صلح بھ��ا أح��وال  ، ٢"الت��ي جع��ل اهللا لك��م قیام��ا 
فاإلسالم لما منح اإلنسان حق�ھ ف�ي الملكی�ة الشخ�صیة وحق�ھ ف�ي الت�صرف            . المجتمع
وقی�ود قانونی�ة م�ن     ، قید كل حق من ھ�ذه الحق�وق بقی�ود خلقی�ة م�ن داخل�ھ               ، في مالھ 
  . فیحدث الفساد في المجتمع، ل التوازن في توزیع الثروة وذلك حتى ال یخت٣،خارجھ

  أداء حق اهللا فیما بین الكسب واإلنفاق: ثالثا

فاإلس�الم یق��یم أص�ولھ ومبادئ�ھ االقت��صادیة    ، و ھ�ذه قاع�دة اقت��صادیة عظیم�ة   
وال یقیمھ����ا عل����ى المزاحم����ة  ، عل����ى المعاون����ة والموافق����ة ب����ین الف����رد والجماع����ة  

بل نظم ط�رق ك�سب الم�ال        ، ي النظم االقتصادیة األخرى   كما ھو الحال ف   ، والمصارعة

                                                           

  ٣٣:سورة النور آیة ١
   ٥: سورة النساء آیة ٢
   ١٥: أسس االقتصادیین بین اإلسالم والنظم المعاصرة للمودودي ص: أنظر ٣
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ف��ال یح��ل فی��ھ أن یك��سب الف��رد ثروت��ھ بط��رق تلح��ق ال��ضرر   ، وإنفاق��ھ تنظیم��ا محكم��ا
ب�ل الب�د م�ن ت�داولھا     ، وال أن تبقى الثروة المكت�سبة بط�رق م�شروعة مكدس�ة           ، بغیره

: ( وبین العل�ة ف�ي ذل�ك   ،  فنھى عن كنز المال وحذر منھ    ١.بین مختلف أفراد المجتمع   
قال ، ودعا إلى اإلنفاق وقیده بالكسب الطیب   ، ٢)كي ال یكون دولة بین األغنیاء منكم        

وف�رض الزك�اة وجعلھ�ا    ، ٣"یا أیھا الذین آمنوا أنفقوا من طیب�ات م�ا ك�سبتم          :" تعالى
را ألھمیتھ�ا فق�د ذك�رت ف�ي     ونظ� ، ركنا من األركان الخمسة التي یق�وم علیھ�ا اإلس�الم        

وذك�رت موزع�ة ب�ین ال�سور أكث�ر م�ن خم�سین        ، القرآن مقرونة بالصالة ثالث�ین م�رة   
وھ��ي م��ن أھ��م  ، فری��ضة م��ن اهللا تع��الى ، وھ��ي ح��ق معل��وم لل��سائل والمح��روم  ، م��رة

وتح��ول دون تك��دیس ، عوام��ل توزی��ع الث��روة وانتقالھ��ا ب��ین مختل��ف أف��راد المجتم��ع  
وعام�ل لن�شر األلف�ة والمحب�ة     ، زك�اة تزكی�ة للم�ال وال�نفس    وال، الثروة في أیدي قلیل�ة  

، كما دعا إلى صرف الفائض االقتصادي لصالح المجتمع وتنمیتھ. بین أفراد المجتمع  
ویعتبر من أھ�م عوام�ل   ، ٤" عن المنكروأنھى بالمعروف   وأمرخذ العفو   :" قال تعالى 

  . تقدم المجتمع وازدھاره

لتنمی��ة االقت��صادیة ك��ل القطاع��ات    و ھك��ذا ح��رس اإلس��الم عل��ى أن ت��شمل ا    
وذلك حتى ال تتجمع وس�ائل  ، وأن توزع الثروة في المجتمع بشكل عادل      ، االجتماعیة

فینق��سم ، فیخت��ل الت��وازن ف��ي توزی��ع الث��روة  ، اإلنت��اج عن��د طائف��ة قلیل��ة م��ن األف��راد  
فتضع طبقة األثری�اء ی�دھا عل�ى        ، طبقة األثریاء وطبقة الفقراء   : المجتمع إلى طبقتین  

، فتضیع مصلحة الجماعة، وال تستخدمھا إال في مصالحھا الذاتیة، وارد الثراء كلھام
 فف��تح أبواب��ا ش��تى  ٥.وت��ستفید منھ��ا ك��ل ش��رائح المجتم��ع ، ب��ل ت��وزع ب��صورة عادل��ة 

والذین في أم�والھم ح�ق معل�وم        :" قال تعالى ، إلنفاق المال واستثماره في أعمال البر     
أرأی�ت  :" ق�ال تع�الى  ، بخ�ل م�ن عالم�ات الكف�ر    واعتبر ال�شح وال  ، ٦"للسائل والمحروم 

ورغ�ب  ، ٧"الذي یكذب بالدین فذلك ال�ذي ی�دع الیت�یم وال یح�ض عل�ى طع�ام الم�سكین               
وی��ذكر أن ، ٨"ل��ن تن��الوا الب��ر حت��ى تنفق��وا مم��ا تحب��ون    :" ق��ال تع��الى ، ف��ي اإلنف��اق 

، ت��سابقوا ف�ي الت��صدق مم�ا یحب��ون  ، ال�صحابة رض��ي اهللا ع�نھم لم��ا نزل�ت ھ��ذه اآلی�ة    
 وكذلك  فعل زید ٩،وكان أحب إلیھ، " بئرخاء :" دق أبو طلحة ببستان لھ یسمىفتص

اللھ�م إن�ك تعل�م أن ل�یس ل�ي         :" وق�ال ، ١٠"س�بل :" عمد إلى فرس یقال ل�ھ     ، بن حارثة 
                                                           

   ١٩: المرجع السابق: أنظر ١
   ٧:سورة الحشر آیة ٢
  سورة ٢٦٧:البقرة آیة٣

   ١٩٩:ةسورة األعراف آی ٤
   ٥٤:التنمیة االقتصادیة في المنھج اإلسالمي لعبد الحق الشكیري ص: أنظر ٥
   ٢٥:سورة المعارج آیة ٦
   ٥:سورة الماعون آیة ٧
   ٩٢: سورة آل عمران آیة ٨
  ٢/١٣٢الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: أنظر ٩

  بفتح السین والباء والالم  ١٠
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: فق�ال ، فج�اء بھ�ا إل�ى الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم        ، "مال أحب إلي من فرس ھذه     
   .١"إن اهللا قد قبلھا منك:"  وسلمفقال الرسول صلى اهللا علیھ، ھذه في سبیل اهللا

    المال الحالل كفارة للذنوب والخطایا   

كالقت�ل  ، جعل الشارع المال الحالل أداة لتطھیر الم�سلم م�ن ال�ذنوب والخطای�ا             
أو أكلھ بعذر ، وأكل رمضان عمدا، والحنث في الیمین، والقتل العمد مع العفو، الخطأ

وال�دیات وأروش  ،  والوط�أ ف�ي المح�یض   ،والظھ�ار ، كالرضاعة وكبر السن والم�رض  
فارتبط الم�ال ف�ي الفك�ر اإلس�المي عل�ى أن�ھ أداة لتطھی�ر                 . وغیرھا.. والنذر، الجروح

، فتوسع المسلم في استعمالھ في أنواع عدی�دة م�ن الب�ر   ، النفس من الخطایا والذنوب  
أو ، أو لشفاء مریض، أو طلبا لتیسیر أمر من األمور، كأن یتصدق المسلم دفعا لبالء

أو یت�رك الرج�ل ص�دقة       ، یتصدق على می�ت أم�ال ف�ي أن ی�شملھ اهللا برحم�ھ ومغفرت�ھ               
كم��ا جع��ل ال��شارع الم��ال الح��الل طھ��ارة    . وھك��ذا.. جاری��ة ی��صلھ أجرھ��ا بع��د ممات��ھ  

، وصدقة التطوع على الفقراء والم�ساكین ، بإخراج الزكاة، لإلنسان من الشح والبخل  
وال یوج�د دی�ن م�ن      . ثماره في ش�تى أن�واع الب�ر       ففتح أبوابا كثیرة للتبرع بالمال واست     

جع�ل الم�ال كف�ارة لل�نفس م�ن      ، األدیان وال معتق�د م�ن المعتق�دات وال نظ�ام م�ن ال�نظم       
  .الذنوب والخطایا مثل اإلسالم

                                                           

  طبيأنظر الجامع ألحكام القرآن للقر  ٢/١٣٢ ١
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  رابعاملبحث ال

  املال احلرام ومصادره

أو ، الم�ال الح��رام ف�ي اإلس��الم ھ�و ك��ل م�ا ن��تج ع�ن  مع��صیة حرمھ�ا ال��شارع      
كال��سرقة وال��سلب والنھ��ب والرش��وة والغ��ش واالخ��تالس     ، ھ��ا عقوب��ة وض��ع الرتكاب

وغیرھ�ا م�ن   .. والتجارة  في المحرمات كالخمر والمخدرات والعقود الفاسدة     .. والربا
أك��ل أم��وال : ویمك��ن ح��صر ھ��ذه األم��وال المحرم��ة ف��ي أص��لین أساس��یین . المحرم��ات

یا أیھ�ا ال�ذین     :" ھ تعالى لقول، وتعدي حدود اهللا في التصرفات المالیة     ، الناس بالباطل 
والم�ال الح�رام ال یج�وز ك�سبھ وال االنتف�اع       . ١"آمنوا ال تأكلوا أموالكم بینكم بالباط�ل   

بل وال یجوز استثماره في أعمال البر من ص�دقة وزك�اة         ، بھ في أي حال من األحوال     
  . وال یكسب الثواب من ورائھ، وغیرھا.. وحج

، ح��الل مح��ض : بھ إل��ى ثالث��ة أق��سامو ق��د ق��سم الفقھ��اء الم��ال م��ن حی��ث اكت��سا 
، فقد تقدم الك�الم عن�ھ  ، أما الحالل المحض . وحالل مختلط بحرام  ، وحرام محض 

فھ��و ك��ل م��ا ن��تج ع��ن مع��صیة حرمھ��ا ال��شارع أو وض��ع ، وأم��ا الح��رام المح��ض
فھ�و  ، وأما الحالل المخ�تلط بح�رام     ، وقد تقدم الكالم عنھ كذلك    ، الرتكابھا عقوبة 

  : ولھ وجھالن،  الحرام الخبیثما خالط الحالل الطیب

فاختلط��ت ، ك��أن یك��ون ودیع��ة مجح��ودة ونح��و ذل��ك  ،  أن یك��ون الح��رام متمی��زا:األول
   ٢.بالمال الحالل اختالط استبھام مع تمیز ذاتھا

كأن یكون الم�ال    ،  أن یختلط المال الحرام بالحالل فال یتمیز أحدھما عن اآلخر          :الثاني
ی�صعب  ، فیختلط الح�رام ب�الحالل اخ�تالط ممازج�ة        ، مصدره حالال واستثمر في الحرام    

  .٣معھ التمیز بین الحالل منھ والحرام 

أكل أموال الناس : و تدخل كل ھذه المعامالت المحرمة تحت أصلین شرعیین       
ی�ا أیھ�ا ال�ذین آمن�وا        :" لقولھ تعالى ، وتعدي حدود اهللا في التصرفات المالیة     ، بالباطل

وقول�ھ ص�لى   . ٤" إال أن تكون تجارة ع�ن ت�راض م�نكم      ال تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل    
فإن دماءكم وأم�والكم وأعراض�كم عل�یكم ح�رام كحرم�ة ی�ومكم ھ�ذا           :" اهللا علیھ وسلم  

  . ٥"في بلدكم ھذا في شھركم ھذا

                                                           

   ٢٩:سورة النساء آیة ١
  ٢/١٣٣علوم إحیاء الدین للغزالي : أنظر ٢
  ٢/١٣٣المصدر السابق: أنظر            ٣

   ٢٩سورة النساء آیة  ٤
   باب تغلیظ الدماء واألعراض واالموال– كتاب الحدود ١١/١٦٩أخرجھ مسلم في صحیحھ  ٥
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  املبحث اخلامس

  طرق الطهارة من املال احلرام
  

 تظلم��ون وال ف��إن تب��تم فلك��م رؤوس أم��والكم ال:" ق��ال تع��الى،  بالتوب��ة ال��صادقة:أوال
   ١"تظلمون

إن س�بیل التوب�ة     : ق�ال علماؤن�ا   :" قال الح�افظ القرطب�ي    ،  برد الحقوق إلى أھلھا    :ثانیا
ویطلب�ھ إن ل�م   ، إن كانت ربا فلیردھا على من أربى علی�ھ ، مما بیده من أموال الحرام    

وإن أخ�ذه بظل�م فلیفع�ل مث�ل     ، فإن أیس من وجوده فلیتصدق ب�ذلك عن�ھ    ، یكن حاضرا 
فإن التبس علیھ األم�ر ول�م ی�درك ك�م الح�رام م�ن الح�الل مم�ا         ، مر من ظلمھذلك في أ  

حتى ال یشك أن ما بقي قد خلص     ، فإنھ یتحرى قدر ما بیده مما یجب علیھ رده        ، بیده
ف�إن  ، فیرده من ذلك الذي أزال عن یده إل�ى م�ا ع�رف مم�ن ظلم�ھ أو أرب�ى علی�ھ                  ، لھ

 بذمتھ وعلم أنھ وجب علیھ م�ن  فإن أحاطت المظالم ، أیس من وجوده تصدق بھ عنھ     
إم�ا إل�ى الم�ساكین    ، فتوبتھ أن یزیل ما بی�ده أجم�ع  ، ذلك ما ال یطیق أداءه أبدا لكثرتھ  
حتى ال یبقى في یده إال أقل م�ا یجزئ�ھ ف�ي ال�صالة     ، وإما إلى ما فیھ صالح المسلمین   

ذي ألنھ ال، وقوت یومھ، وھو ما یستر العورة وھو من سرتھ إلى ركبتھ     ، من اللباس 
وفارق . وإن كره ذلك من یأخذه منھ، یجب لھ أن یأخذه من مال غیره إذا اضطر إلیھ       

، ألن المفلس لم یصر إلیھ أموال الناس اعت�داء  ، ھا ھنا المفلس في قول أكثر العلماء      
   ٢".فیترك لھ ما یواریھ وما ھو ھیئة لباسھ، بل ھم الذین صیروھا إلیھ

لحمای�ة المجتم�ع   ، ت التدخل وتطبیق ش�رع اهللا    خول الشارع ولي األمر صالحیا    : ثالثا
وب��أن ی��شرف عل��ى التعام��ل الم��الي أو     ، م��ن مث��ل ھ��ذه المع��امالت المحرم��ة ش��رعا     

فال یسمح بأن یشوب . ویحمي أصحاب الحقوق حمایة عامة، االقتصادي في المجتمع
وكان الرسول صلى اهللا علیھ وس�لم ی�ؤدب         ، الظلم أو الجشع أو الغبن تعامالت الناس      

عن ابن عمر رضي اهللا ، وذلك بإتالف بضاعتھم ، فسھ كل من یتاجر في المحرمات     بن
 -و ھي ال�شفرة -أمرني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن آتیھ بمدیة       : " عنھما قال 

فأتیت��ھ بھ��ا فأرس��ل بھ��ا ف��أھرق بھ��ا ث��م أعطانیھ��ا وق��ال أع��د عل��ي بھ��ا ففعل��ت فخ��رج   
فأخذ المدی�ة من�ي ف�شق     ،  جلبت من الشام   بأصحابھ إلى المدینة وفیھا زقاق الخمر قد      

ما كان بتلك الزقاق بحضرتھ ثم أعطانیھا وأمر أصحابھ الذین ك�انوا مع�ھ أن یم�ضوا                
، وأمرني أن آت�ي األس�واق كلھ�ا ف�ال أج�د فیھ�ا زق خم�ر إال ش�ققتھ                   ، معي ویعاونوني 

 وعاق�ب عم�ر ب�ن الخط�اب رض�ي اهللا      ٣".ففعلت فلم أترك في أس�واقھا زق�ا إال ش�ققتھ     

                                                           

   ٢٧٩: سورة البقرة آیة ١
  ٣٦٧-١/٣٦٦حكام القرآن الجامع أل ٢
  ٦١٦٥: رقم الحدیث٢/١٣٢أخرجھ أحمد في مسنده ٣
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وك�ذلك أفت�ى العلم�اء ب�إتالف م�ا      . عنھ من غش في للبن وباعھ مشوبا بالماء بإتالف�ھ      
  .یضر الناس من سلع أو غیرھا

وال��سارق وال��سارقة : " ق��ال تع��الى، وق��در ال��شارع عل��ى ال��سارق ح��د القط��ع 
و ق�در عل�ى المف�سدین ف�ي األرض     ،١"فاقطعوا أیدیھما جزاء بما ك�سبا نك�اال م�ن اهللا        

إنم��ا ج��زاء ال��ذین یح��اربون اهللا ورس��ولھ وی��سعون ف��ي   : " تع��الىق��ال ، ح��د الحراب��ة
األرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خ�الف أو ینف�وا م�ن              

 وقدر على ال�سارق     ٢".األرض ذلك لھم خزي في الدنیا ولھم في اآلخرة عذاب عظیم          
، ارب��ة الرب��ا والم��رابینكم��ا أم��ر ال��شارع بمح، ب��رد الم��ال والتعزی��ر، م��ن الم��ال الع��ام

وتمثل الربا أبشع  صور االستغالل التي تنط�وي علیھ�ا أخط�ار اقت�صادیة واجتماعی�ة             
وحبس النقد عن الت�داول  ، منھا تكدیس الثروة بأیدي قلیلة من أفراد المجتمع  ، عدیدة

لذا كان أول عمل ق�ام ب�ھ الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم عن�د ف�تح                     ، بصورة صحیحة 
إن : " ق�ال علی�ھ ال�صالة وال�سالم       ، لربا من المع�امالت التجاری�ة نھائی�ا       مكة أنھ محا ا   

 كم��ا من��ع ال��شارع  ٣".ك��ل رب��ا ح��رام وأول رب��ا أض��ع رب��ا العب��اس ب��ن عب��د المطل��ب     
ب�ل ھ�ي منف�د الف�ساد        ، الرشوة التي تعتبر ھي األخ�رى م�ن أعظ�م اآلف�ات االجتماعی�ة             

:" ق��ال تع��الى ، ن بال��سحتوق��د س��ماھا اهللا تع��الى ف��ي الق��رآ  ، والخ��راب ف��ي المجتم��ع 
وق���ال " ال���سحت الرش���ا:"  ق���ال اب���ن م���سعود٤".س���ماعون للك���ذب أك���الون لل���سحت 

كان الحاكم من بني إسرائیل إذا أتاه أحدھم برش�وة جعلھ�ا ف�ي كم�ھ فأراھ�ا              :" الحسن
وی���سمع ، فیأك���ل الرش���وة، إی��اه وتكل���م بحاجت���ھ فی���سمع من���ھ وال ینظ��ر إل���ى خ���صمھ  

وھ�و م�ا   ، كم�ا من�ع االحتك�ار   . اإلط�ار العمال تحت ھذا   وأدرج الشارع ھدایا     ٥".الكذب
فضرب عل�ى ی�د المحتك�ر    ، بالسوق السوداء، یعرف في المصطلح االقتصادي الحدیث 

.. ومنع كذلك الغرر واالخ�تالس والغ�بن والغ�ش و         ، المستغل لحاجات الناس وأقواتھم   
س�یس ھ��ذه  وأع�اد تأ ، وك�ل تعام�ل بإمكان�ھ أن یلح�ق ال�ضرر بمع��امالت الن�اس المالی�ة       

فال یجوز عقال أن یباح البغاء مثال في بلد ما ثم یتكلم   . المعامالت على أسس أخالقیة   
  .أبناؤه عن تطھیر األموال الناتجة عنھ

                                                           

  ٣٨:سورة المائدة آیة ١
  ٣٣:سورة المائدة آیة ٢
  رقم الحدیث  :أخرجھ مسلم في صحیحھ  ٣
   ٤٢:سورة المائد آیة ٤
  الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: أنظر ٥/٣٥٠
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  خامتة

فی��صبح الم��ال الح��رام ، وھك��ذا ی��ضیق ال��شارع ال��دائرة عل��ى الم��ال الح��رام  .. 
ب�ھ ق�وانین اإلس�الم      وتحار، منبوذا ترفضھ الفطرة السلیمة وال�دین واألخ�الق الكریم�ة         

فال یصلح للحج وال ، فھذا المال ال یستطیع صاحبھ كسب الثواب من ورائھ. الصارمة
ق�ال  ، ألن اهللا طی�ب ال یقب�ل إال طیب�ا   ، للصدقة وال للزكاة وال ألي نوع م�ن أن�واع الب�ر          

ومطعم�ھ  ، ربى أشعث أغبر یطیل السفر یقول یا رب :" الرسول صلى اهللا علیھ وسلم    
:"  وقال صلى اهللا علیھ وسلم١" حرام وغذي بالحرام فأنى یستجاب لھحرام ومشربھ

إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طیبة ووضع رجلھ في الغرز فنادى لبیك اللھم لبیك ن�اداه    
منادی��ا م��ن ال��سماء لبی��ك وس��عدیك زادك ح��الل وراحلت��ك ح��الل وحج��ك مب��رور غی��ر      

 فنادى لبیك اللھم لبیك ناداه وإذا خرج بالنفقة الخبیثة فوضع رجلھ في الغرز ، مأزور
منادی���ا م���ن ال���سماء ال لبی���ك وال س���عدیك زادك ح���رام ونفقت���ك ح���رام وحج���ك غی���ر      

ال تقب��ل ص�الة بغی�ر طھ��ور وال ص�دقة م��ن    :" وق�ال ص��لى اهللا علی�ھ وس�لم   ، ٢"مب�رور 
  .٣"غلول

وف��ي اآلخ��رة یتح��ول ھ��ذا الم��ال إل��ى قطع��ة م��ن  ، فتقف��ل ف��ي وجھ��ھ أب��واب االس��تجابة 
أي لح�م نب�ت م�ن الح�رام     :" قال الرسول صلى اهللا علیھ وس�لم  ،  جھنمالعذاب في نار 
  .٤"النار أولى بھ 

وعرفن�ا  ، و قد ناقشنا في ھذا البحث مفھوم طھارة المال في الفكر اإلس�المي            
كم�ا عرفن��ا الم��ال الح��رام ف��ي  . وبین�ا ط��رق ك��سبھ وإنفاق��ھ ، الم�ال الح��الل ف��ي اإلس��الم 

وخل�صنا ف�ي النھای�ة إل�ى أن النظ�ام      . ھارة منھوطرق الط، وبینا طرق كسبھ ، اإلسالم
التي تطھ�ر ال�نفس م�ن األنانی�ة      ، تقوم مبادئھ على القیم األخالقیة    ، المالي في اإلسالم  

م��ن خ��الل التع��اون والتكاف��ل والمناف��سة  ، وترغبھ��ا ف��ي الك��سب الح��الل ، وح��ب ال��ذات
  .الشریفة

  :التوصیات
  .إلسالمي وإبراز خصائصھـ تنمیة البحث العلمي في مجال النظام المالي ا

یطلع م�ن  ، ـ عقد مؤتمرات وندوات علمیة تسلط الضوء على النظام المالي اإلسالمي 
  .خاللھا الباحث على البحوث الجدیدة في ھذا المجال

وترجمتھ�ا إل�ى اللغ�ات      ، ـ العمل على نشر البحوث والمؤلفات العلمیة في ھذا المج�ال          
  . لمالي اإلسالمي عالمیااألجنبیة لیسھل االطالع على النظام ا

  و الحمد هللا رب العالمین
  

                                                           

  ٢/٧٠٣أخرجھ مسلم في صحیحھ ١
   ٥٢٢٨:لحدیث رقم ا١٥/٢٥١أخرجھ الطبراني في األوسط  ٢
   ١/٢٠٤أخرجھ مسلم في صحیحھ ٣
  ١٢/٣٧٨أخرجھ ابن حبان في صحیحھ ٤
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  المصادر والمراجع

  . مصر، المطبعة التجاریة: ط ، ـ إحیاء علوم الدین لإلمام الغزالي

تألیف مجموعة من   ، ـ أثر الشركات المتعددة الجنسیة على التنمیة والعالقات الدولیة        
ط : ترجم�ة محم�د عب�د ال�رحمن         / مرك�ز البح�وث اإلداری�ة     ، كبار خبراء األمم المتحدة   

  .جامعة الدول العربیة، سلسلة الفكر اإلداري المعاصر

 ٢: ط، لعب��د األعل��ى الم��ودودي، ـ� أس��س االقت��صادیین ب�ین اإلس��الم وال��نظم الوض�عیة   
   . ١٩٦٧مطبعة األمان ـ لبنان سنة 

، لل��دكتور محم��ود محم��د ب��ابللي   ، ـ�� األس��س الفكری��ة والعلمی��ة لالقت��صاد اإلس��المي     
   .١٩٨٣ سنة ١: ط، ورات دار الرفاعيمنش

،  ـ كت�اب األم�ة   ١ط ، لعبد الحق ال�شكري ، ـ التنمیة االقتصادیة في المنھج اإلسالمي 
   .١٤٠٨دولة قطر سنة 

دار : ط، ألب�ي عب�د اهللا القرطب�ي محم�د ب�ن أحم�د األن�صاري           ، ـ الجامع ألحكام الق�رآن    
  .بیروت، إحیاء التراث العربي

طبع�ة دار   ، ام محمد بن إسماعیل البخ�اري ب�شرح ف�تح الب�اري           ـ الجامع الصحیح لإلم   
   .١٤٠١الفكر سنة 

  .بیروت، دار الكتب العلمیة: ط، ـ الجامع الصحیح لإلمام مسلم بن الحجاج

دار البح��وث ، لل��دكتور لعی��سى عب��ده  ، ـ�� الرب��ا ودوره ف��ي اس��تغالل أم��وال ال��شعوب     
   .١٩٦٩ سنة ١: ط، العلمیة

، دار الكت��ب العلمی��ة ، ب��شرح عارض��ة األح��وذي ، ورةـ�� س��نن الترم��ذي محم��د ب��ن س��  
  .بیروت

تحقی�ق ال�شیخ أحم�د محم�د     ، ـ صحیح ابن حبان البستي بترتیب عالء الدین الفارس�ي     
  . ـ مصر١:ط، شاكر

   .١٩٧١سنة ، طبعة األزھر، للدكتور مصطفى عبد الواحد، ـ المال في اإلسالم

  .بیروت، سالميالمكتب اإل ، ١: ط، ـ المسند لإلمام أحمد بن حنبل
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مكتب�ة المع�ارف     ، ١:ط، تحقی�ق محم�ود الطح�ان     ، ـ المعجم األوسط للحافظ الطبران�ي     
   . ١٩٩٥سنة ، الریاض، للنشر والتوزیع

  ـ مقاصد الشریعة للطاھر بن عاشور

 ، ٦٣العدد ، مجلة دعوة الحق، للدكتور رفعت العوض، ـ من تراث اقتصاد المسلمین
   . ١٩٨٧مكة سنة ، يمطابع رابطة العالم اإلسالم

م�صر  ،  المطبعة الرحمانی�ة  ،  ألبي إسحاق الشاطبي  ، ـ الموافقات في أصول الشریعة    
   . ١٤٧٥سنة 

  

    
  
 
  




