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 ةصوٌر من الفساد املالي بّينتها السّنة الّنبوّي

 

 :  بحثالملخص 

قمت يف هذا البحث بتتبع األحاديث النبوية اليت تضمنت بيانا لسـلواات تعـّد   
ومتثل صورة من صور الفساد املالي يف شئون احلياة ، تعديا على املال العام أو اخلاص

. األمـة وقوتهـا  مما يؤثر سلبا علـى اسـتقرار   ، العبادات واملعامالت: املختلفة يف جمالي
وهمـا  ، ويف اجلهـاد ، يف الصـدقات : فبّينت صور الفساد املالي اليت تقـع يف العبـادات  

ويقلـ   ، إال أنه قد يقع فيهما ما يعكر صفوهما، عبادتان تقومان على البذل والعطاء
، يف البيـو  : اما بّينت صورا مـن الفسـاد املـالي الـذي يقـع يف املعـامالت      . غايتيهما
وال خيفـى أن بـبه هـذل الصـور     . والوظيفـة ، واألطعمـة ، ألة النـا  ومسـ ، والدَّين
 . ويعزز استقرارل وأمنه، يسهم يف حتصني اجملتمع، والعمل على منع وقوعها، املختلفة
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Abstract 

The images of financial corruption showed by prophet's sunna 

In this research I Followed the prophet's speeches which 

contained evidence for some behaviors that considered abuse in 

public or private money, and represented an image of financial 

corruption in different life issues in both worship and dealings, that 

has negative effect on the nation stability and strength: so, it 

showed the images of financial corruption in worship in charities 

and fighting, which based on giving, but they may faced something 

wrong. Also, it showed some image of financial corruption in 

dealings in sales, debt, foods, and employment. It's clear that 

controlling these different Images, and preventing them 

contributing in preventing. Society, and motivating it's stability.  

 

Dr. Mohammad odeh AL-Hawari … Participant teacher … 

Holly Hadith and it's science.  
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 :املقدمة

والصـالة والسـالم   ، الـرزا  العلـيم  ، مالك يوم الـدين ، لعاملنياحلمد هلل رب ا
 : أما بعد، والتابعني هلم بإحسان أمجعني، وآله وصحبه، على النيب األمّي األمني

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی یچ : فإن احلق تبارك وتعاىل يقول

اجلرمية األبرز  وظهور الفساد هو، 41: الروم چ حت جت يب ىب مب خب

 ڭ ڭ ڭ ڭچ : تعاىلاما يف قوله ؛ نهي عن اإلفسادو، ملن ُأمر باإلصالح

 ٥6: األعراف چ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 . وآياتها شاهدة، وسنن اهلل يف إهالك املفسدين ثابتة

وأبرارل على األفـراد  ، وصورل املتنوعة، ويقع الفساد يف شئون احلياة املختلفة
وعـال  املعضـالت   ، املـال  وقد طالت برورات احلياة سـّيما ، واجملتمعات غري خافية

 . وَأوىل املراحل وُأّوهلا تشخيص املعضلة والوقوف عليها، حيتا  إىل مراحل

وأاثر أمم ، وإن العقل ليحار حني يستشري الفساد يف خري أمة أخرجت للنا 
وجعل شعوبها من أاثر الشعوب ، فصّيرها يف ذيل األمم مكانة، األرض مصادر ثروة

وُتلحـق األذى  ، مبكان معرفة صور الفساد الـيت تلحـق باملـال    فكان من األهمية. فقرا
 . فُتشيع اجلرمية وَتْعدم األمن، بالنا 

 :  مشكلة الدراسة

 : تتلخص مشكلة الدراسة باألسئلة اآلتية

 ؟ هل بينت السنة النبوية مكانة املال يف اإلسالم .1

 ؟ ايف ببطت األحاديث الشريفة العالقة بني اإلنسان واملال .2
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 ؟ األخبار الصحاح على صور الفساد املالي املختلفة هل نصت .3

 ؟ ما هي جماالت الفساد املالي اليت حذرت منها السنة النبوية .4

 : أهداف الدراسة

 : تهدف هذل الدراسة إىل

 . بيان مكانة املال يف اإلسالم .1

 . ببه العالقة بني اإلنسان واملال وفق ما أمر الشار  احلكيم .2

 . اح اليت نصت على صور الفساد املالي املختلفةمجع أمهات األخبار الصح .3

وإبراز جماالت الفساد املالي اليت بينتها السـنة  ، توبيح صور الفساد املالي املختلفة .4
 . النبوية

 : أهمية الدراسة 

واليت تقـع يف  ، تكمن أهمية هذل الدراسة يف بيانها لصور الفساد املالي املختلفة
 . را باملال العام واخلاصوتلحق بر، العبادات واملعامالت

 :  منهج البحث

وذلـك جلمـع املـادة العلميـة مـن      : اتبعت يف هذا البحـث املـنها االسـتقرا ي   
لتحليل النصـوص واسـتنباا املعـاني منهـا     : ثم املنها التحليلي فاالستنباطي، مظانها

 . والفوا د
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  :الدراسات السابقة

و اتاب يتصـل مبوبـو    أ، من خالل التتبع والسؤال مل أقف على حبث علمي
  .اجلهد مين واهلل ولي التوفيق. حبثي من الوجهة اليت حبثتها

 :  خطة البحث

وذلك ، تقفوهما خامتة، فيهما عدة مطال ، ومبحثني، جاء هذا البحث يف متهيد
 : على النحو اآلتي

 مكانة املال يف اإلسالم وعالقة اإلنسان به: التمهيد . 

 الي يف البباداتصور الفساد امل: املبحث األول . 

 صور الفساد املالي اليت تقع يف الصدقات: املطلب األول . 

 صور الفساد املالي اليت تقع يف اجلهاد: املطلب الثاني : 

 صور الفساد املالي يف املبامالت: املبحث الثاني . 

 صور الفساد املالي اليت تقع يف البيوع: املطلب األول : 

 الي يف الدييننصور الفساد امل: املطلب الثاني . 

 الفساد املالي يف مسألة الناس: املطلب الثالث . 

 صور الفساد املالي اليت تقع يف األطبمة: املطلب الرابع . 

 صور الفساد املالي اليت تقع يف الوظيفة: املطلب اخلامس . 

 اخلامتة . 
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 .مكانة املال يف اإلسالم وعالقة اإلنسان به: التمهيد

وهو من أبرز املقاصـد الـيت جـاءت    ، وشريانها الر يس، اةيعّد املال عص  احلي
 . نصوص الشريعة وتشريعاتها للحفاظ عليها

ووجـوب  ، ومكانته، فنجد النصوص الشرعية متوافرة للداللة على أهمية املال
ومما يدل على ذلك أن أراان االسالم مخسة أحدها عبادة ؛ ومنع االعتداء عليه، حفظه

 . (1)ل بايع النيب صلى اهلل عليه وسلم بعض أصحابه على إيتا هاب؛ «الزااة»: مالية هي

آللَّـُه أمـرك أن   ، أنشدك باهلل: وملا قال السا ل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
صـلى اهلل عليـه    -قـال الـنيب  ؟ فتْقِسمها علـى فقرا نـا  ، تأخذ هذل الصدقة من أغنيا نا

 . (2)«اللَّهم نعم»: -وسلم

املطهرة جند أنها قدمت تصورا مشوليـا لعالقـة اإلنسـان     وبتتبع نصوص السنة

بقوله صلى  20الفجر:  چ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ : معنى قوله تعاىلفأادت : باملال
، َلْو أنَّ البِن آْدَم ِمْثَل واٍد ِمْن َذَهٍ  َماال ألَح َّ َأْن َيُكـوَن إليـه ِمْثلـهُ   »اهلل عليه وسلم 

 . (3)«ويتوُب اللَّه على من تاَب، َراُبَوال َيْمأُل َعْيَن ابن آَدَم إال التُّ

صلى اهلل عليـه  –قال رسول اهلل ، وحذرت من فتنة املال وسيطرته على العقل
َوِإْن ، ِإْن ُأْعِطَى َرِبَى ،(4)َواْلَخِميَصِة، َواْلَقِطيَفِة، َتِعَس َعْبُد الدِّيَناِر َوالدِّْرَهِم»: -وسلم

َوِنْعـَم َصـاِحُ  اْلُمْسـِلِم    ، َوِإنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة»: وقال، (5)(َلْم ُيْعَه َلْم َيْرَض
َوَمْن َلْم َيْأُخْذُل ِبَحقِِّه َفْهَو ، َفَجَعَلُه ِفى َسِبيِل اللَِّه َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِانِي، ِلَمْن َأَخَذُل ِبَحقِِّه

 . (6)«ًدا َيْوَم اْلِقَياَمِةَوَيُكوُن َعَلْيِه َشِهي، َااآلِاِل الَِّذى اَل َيْشَبُع
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قال ، حقيقتها االستخالف، اما بينت أن ملكية اإلنسان هلذا املال صورية فقه

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کچ تعاىل 

وإنَّما ، َمالي، َمالي: يُقوُل الَعْبُد»ويقول النيب صلى اهلل عليه وسلم  .7احلديد:  چ ڻ
، وما سوى ذلك، أو أْعَطى فأْقَنى، أو َلِبَس فأْبَلى، فأْفَنىما أَاَل : َله من َماِلِه َثالٌث

 . (7)«َفُهَو َذاِهٌ  وتارُاُه ِللنَّاِ 

أيُُّكم ماُل واِرِثه أح ُّ إليه من »: ويزيد ذلك إيضاحا قوله صلى اهلل عليه وسلم
، اَلـُه مـا َقـدَّمَ   فإنَّ َم»: قال، ما ِمنَّا أحٌد إال ماُله أح ُّ إليه، يا رسول اهلل: قالوا «؟ماله

 . (8)«ماَل َواِرِثِه ما أخََّر

وجعلت األحاديث النبوية الشريفة أمـان النـا  علـى أمـواهلم مـن عالمـات       
مـن أِمَنـُه النـاُ  علـى     : واملـؤمن »: -صلى اهلل عليه وسلم -قال رسول اهلل ، اإلميان

 . (9)«دما هم وأمواهلم

على عدم  -والبيعة شأنها عظيم –حتى أخذ النيب صلى اهلل عليه وسلم البيعة 
 (10)«..وال َتْسـِرقوا ، ُتبايعوني على أال ُتشـرُاوا بـاهلل شـيًئا   »: سرقة املال أو نهبه فقال

 . (11)«..وال نْنَتِهَ »: وزاد يف رواية

-ربي اهلل عنـه  -فعن أبي ذر ، وحذر من اثرة املال ملن ال يؤدي حق اهلل فيه
فلمـا  ، وهـو َجـاِلٌس يف ِظـلِّ اْلَكْعَبـةِ     -هلل عليه وسلم صلى ا -اْنَتَهْيُت إىل النيب : قال

يا رسول اهلل ِفَداَك أبي وأمـي َمـن   : فقلُت. «ُهُم األخسرون وَربِّ اْلَكْعَبِة»: رآني قال
 -من َبْيِن يديه -، وهكذا، وهكذا، إال من قال هكذا، ُهُم األاثرون أموااًل»: قال؟ ُهْم

 . (12)«وقليٌل ما هم - وعن مشاله، وعن ميينه، ومن خلفه
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بل املقصد ؛ أن مجع املال ليس مقصدا-صلى اهلل عليه وسلم -وبني رسول اهلل 
ألْحَبْبـُت أْن ال َتـأِتَي ثـالٌث    ، َلْو اان ِعْنـِدي ُأُحـٌد َذَهًبـا   »: فقال، إنفاقه مبا يربي اهلل

 . (13)«ن َيْقَبُلُهأِجُد م، َلْيَس َشْيًئا ُأْرِصُدُل يف َدْيٍن عليَّ، وِعْنِدي منه دينار

ال »: فقـال ، وأوبح أن هذل العالقة بني االنسان واملـال مسـتمرة يـوم القيامـة    
وعن ماله من أين ااتسبه وفـيم  ... :حتى ُيسأَل عن أربع، تزوُل قَدَما عبد يوَم القيامة

 . (14)«؟أنفقه

واـان هـذا مـن    ، ونّص على أن أموال النا  حمرتمة ال جيـوز االعتـداء عليهـا   
، وأمـواَلكم ، فـإنَّ دمـاَءام  »: فقـال ، ل صلى اهلل عليه وسلم عام حجـة الـودا   وصايا

 . (15)«عليكم حراٌم، وأعراَبكم

جنـد عـددا مـن    ، ومنع التعدي على حقو  النا ، ويف سبيل احلفاظ على املال
اقول النَِّبـيِّ صـلى اهلل عليـه    ، منها ما يفيد النهي عموما عن إباعة املال: األحاديث

َوَاِرَل َلُكـْم  ، َوَمَنَع َوَهاِت، َوَوْأَد اْلَبَناِت، نَّ اللََّه َحرََّم َعَلْيُكْم ُعُقوَ  اأُلمََّهاِتِإ»: وسلم
 . (16)«َوِإَباَعَة اْلَماِل، َوَاْثَرَة السَُّؤاِل، ِقيَل َوَقاَل

: قال: -ربي اهلل عنه -فعن أبي هريرة . اما عّد القتيل دفاعا عن ماله شهيدا
َأرأيـَت إْن جـاء   ، يـا رسـول اهلل  : رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال جاء رجٌل إىل

، «قاِتْلـهُ »: قال؟ أرَأيَت إْن َقاَتَلين: قال، «فال ُتْعِطِه ماَلَك»: قال؟ رجٌل يريُد َأْخَذ َمالي
هـو يف  »قـال  ؟ أرَأيـَت إْن قتلتـهُ  : قـال ، «فأنـَت شـهيدٌ  »: قـال ؟ أرأيَت إْن َقـَتلين : قال

 . (17)«النار
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: فقـال ، عن الـدعاء علـى األمـوال    -صلى اهلل عليه وسلم -ونهى رسوُل اهلل 
، فيهـا عطـاءٌ  ، ال ُتواِفُقوا من اهلل َعزَّ وجـَل سـاعَة َنْيـلٍ   ، وال َتُدعوا على أموالكم...»

 . (18)«َفَيْسَتجيَ  لكم

حينما حاول بعض الصحابة الشفاعة ؛ وغض  النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم جدا
صـلى   -فقال رسوُل اللَّه ، وعّد ذلك سببا هلالك األمم؛ املخزومية اليت سرقتللمرأة 

، َأنَُّهْم َااُنوا ُيِقيُموَن اْلَحدَّ َعَلى اْلَوِبيِع؛ ِإنََّما َهَلَك َمْن َااَن َقْبَلُكْم»: -اهلل عليه وسلم
، (19)«َلَقَطْعُت َيـَدَها ؛ َة َفَعَلْت َذِلَكَلْو َأنَّ َفاِطَم، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِل، َوَيْتُرُاوَن الشَِّريَف

َوَلا َيْسـِرُ  السَّـاِرُ    ... »: حتى نفى صفة اإلميان عن السار  أثناء تلبسه جبرميته فقال
 . (20)«ِحنَي َيْسِرُ  َوُهَو ُمْؤِمُن
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 .صور الفساد املالي يف الببادات: املبحث األول

 .يف الصدقاتصور الفساد املالي اليت تقع : املطلب األول

اليت هـي راـن مـن أراـان     ؛ ورأسها الزااة، تعّد الصدقات من العبادات املالية
وملا اانت اذلك وج  حفظها من ال ما مـن شـأنه تـأخري حتقيـق     ، اإلسالم العظيم

واملتتبع لألحاديث الواردة يف الزااة جيد أنهـا تضـمنت مجلـة مـن     ، املصلحة أو منعها
وممـا مييـز املـنها    ، يف احلـال أو يف املـ ل  : لفساد املالي فيهااملبادئ اليت متنع من وقو  ا

اإلسالمي يف حماربة الفساد املالي اعتمادل على جان  الرتبية اإلميانية ملنع وقـو  هـذل   
 . أو عالجها بعد وقوعها، الصور

 : ومن أبرز صور الفساد املالي اليت تقع يف الزكاة

 . منع الزكاة: أوال

وهـي  ، فالزااة حق واج  يف املـال ؛ الفساد املتعلقة بها منع الزااة أعظم صور
، -جـل وعـز  -أو يتناسى أن املال مـال اهلل  لكن بعض من جيهل ، وسب  لنما ه، طهرة له

 . فيعمد إىل منع الزااة، تغلبه نفسه الشحيحة؛ وأنه مستخلف فيه

ال فق، وبني عاقبته الوخيمة، ولقد حذر القرآن الكريم من هذا السلوك اخلاطئ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ : جل وعال

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .3٥ - 34التوبة:  چڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱڳ
َقاَل َرُسوُل : وأادت السنة النبوية صورة هذا العذاب األليم فيما روال أبو ُهَرْيَرَة َقاَل

ِإالَّ ُأْحِمَى َعَلْيِه ، َزَااَتُهَما ِمْن َصاِحِ  َاْنٍز اَل ُيَؤدِّى »: -صلى اهلل عليه وسلم -اللَِّه 
َحتَّى َيْحُكَم اللَُّه َبْيَن ِعَباِدِل يف ، َفُيْجَعُل َصَفاِ َح َفُيْكَوى ِبَها َجْنَباُل َوَجِبيُنُه، يف َناِر َجَهنََّم
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َوَما . َوِإمَّا إىل النَّاِر، ِإمَّا إىل اْلَجنَِّة: ُثمَّ ُيَرى َسِبيَلُه، َيْوٍم َااَن ِمْقَداُرُل َخْمِسنَي َأْلَف َسَنٍة
َاَأْوَفِر َما َااَنْت َتْسَتنُّ  (21)ِإالَّ ُبِطَح َلَها ِبَقاٍ  َقْرَقٍر، ِمْن َصاِحِ  ِإِبٍل اَل ُيَؤدِّى َزَااَتَها

ِدِل يف َيْوٍم َحتَّى َيْحُكَم اللَُّه َبْيَن ِعَبا، ُالََّما َمَضى َعَلْيِه ُأْخَراَها ُردَّْت َعَلْيِه ُأواَلَها، َعَلْيِه
 . (22)«...َااَن ِمْقَداُرُل َخْمِسنَي َأْلَف َسَنٍة

ألن يف منع الزااة منعا لالنتفا  ؛ سب  هذل العقوبة -رمحه اهلل -ويبني العراقي
ُه "ِلَأنَُّه َقَصَد ِبَمْنِع َحقِّ اللَِّه ِفيَها اِلاْرِتَفاَ  َواِلاْنِتَفاَ  ِبَما َمَنَع: فيقول، بها وتعطيل للحقو 

َحتَّـى َباَشـَر   ، َوُسلَِّه َعَلْيـهِ ، َفَكاَن َذِلَك الَِّذي َقَصَد اِلاْنِتَفاَ  ِبِه َأَبرُّ اْلَأْشَياِء َعَلْيِه؛ ِمْنَها
 . واألحاديث يف هذا الباب اثرية، (23)ُعُقوَبَتُه ِبَنْفِسِه"

 ،وأما عن ايفية حماربة هذا النو  من الفساد بعـد التهديـد والوعيـد األخـروي    
َصلَّى اهلُل َعَلْيِه -فروي عن َرُسوِل اللَِّه ، فجاء العال  موازيا للضرر الناتا عن الفعل

، َوَمْن َمَنَعَها َفِإنَّا آِخُذوَها َوَشْطَر َماِلِه، َمْن َأْعَطاَها ُمْؤَتِجًرا َفَلُه َأْجُرَها»: أنه َقاَل-َوَسلََّم
 . (24)«َلْيَس ِل ِل ُمَحمٍَّد ِمْنَها َشْيٌء، َعْزَمًة ِمْن َعَزَماِت َربَِّنا َعزَّ َوَجلَّ

: -رمحـه اهلل -قال ابـن القـيم  ، النفس وشحهاوهذل العقوبة املادية تعد رادعا هلوى 
َلْم ، "َوِفي ُثُبوت َشْرِعيَّة اْلُعُقوَبات اْلَماِليَّة ِعدَّة َأَحاِديث َعْن النَِّبّي َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم

َفـِإنَّ اْلُعُقوَبـة ِإنََّمـا َتُسـوذ ِإَذا َاـاَن      .. ،َوَعِمَل ِبَها اْلُخَلَفـاء َبْعـدل  ، خَها ِبحجٍَّةَيْثُبت َنْس
 . (25)َأْو ِاْرِتَكاب َمْحُظور "، ِبَمْنِع َواِج ؛ اْلُمَعاَق  ُمَتَعدًِّيا

 . إخراج الزكاة من رديء املال دون جيده: ثانيا

وذلك مبنع مسـتحقيها  ؛ يف بناء اجملتمع يعمد بعض النا  إىل تعطيل دور الزااة
أن يعمـد إىل الـرديء مـن األصـناف     : منهـا ، ولذلك صـور ؛ من امتالك حقهم اامال

وملنع ذلك حددت السنة النبوية مـا ُيْخـر  زاـاًة بـأن يكـون مـن       ؛ فيجعله زااة املال
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ًة بهـا  وأعطى زااَة ماله طيَِّبـ »: -صلى اهلل عليه وسلم  -قال رسول اهلل ، أوسه املال
فـإن اهلل مل  ، ولكن مـن وسـه أمـوالكم   ... ،ومل ُيعِه اهَلِرَمة، نفُسه راِفَدًة عليه الَّ عاٍم

 . (26)«ومل يأمرام بشرِّل. يسألكم خريل

" َاَتَ  ، َرِبَي اللَُّه َعْنُه، َحدََّث َأنَّ َأَبا َبْكٍر، َرِبَي اللَُّه َعْنُه، ويؤيدل حديث َأَنس
َواَل ُيْخـَرُ  ِفـي الصَّـَدَقِة    ، -صلى اهلل عليـه وسـلم  -ي َأَمَر اللَُّه َرُسوَلُه َلُه الصََّدَقَة الَِّت

 . (27)َواَل َتْيٌس ِإالَّ َما َشاَء اْلُمَصدُِّ "، َواَل َذاُت َعَواٍر، َهِرَمٌة

امـا أن يف  ، ويف منع إخرا  الناقص واملعي  مراعاة وابحة ملنفعة املسـتحقني 
"جعـل الـنيب   : -رمحـه اهلل -قـال الطـ ي  . عة صاح  املـال منع أخذ التيس مراعاة ملنف

: فالواج  عليـه أن يعمـل مبـا فيـه الصـالح     ، املشيئة إىل املصد  يف أخذ ذلك وتراه
 . (28)مبا يكون عداًل للفريقني"، ورب املاشية، ألهل الصدقة

 . أخذ الزكاة من أجود أنواع املال دون إذن صاحبه: ثالثا

ملا فيه من تعد على منفعة ؛ ال صورة من صور الفساداما يعد إخرا  رديء امل 
فإن إخرا  أجود أنوا  املال دون إذن صاحبه يعد نوعا من إفسـادل ملـا فيـه    ، املستحق

قـول   -غري ما ذار آنفا وأوبـح منـه  –يدل على ذلك صراحة ، من إبرار برب املال
ُهْم َأنَّ اللََّه اْفَتـَرَض َعَلـْيِهْم   َفَأْخِبْر: )-ربي اهلل عنه-النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ

 . (29)(َوَتَو َّ َاَراِ َم َأْمَواِل النَّاِ ، َفِإَذا َأَقرُّوا ِبَذِلَك َفُخْذ ِمْنُهْم ...َزَااًة ِفي َأْمَواِلِهْم

يقــول  ...فهــذا توجيــه نبــوي شــريف بوجــوب مراعــاة مصــلحة رب املــال  
اهلل عليه وسلم أن يؤخذ يف الصدقات من  تعليقا على نهيه صلى -رمحه اهلل -اخلطابي

فنهيـه عنهـا حيتمـل    ؛ الرابـع ذات الـدر  : " قوله ال تأخذ مـن رابـع  : (30)رابع لنب
 . (31)" ..أحدهما أن ال يأخذ املصد  عن الواج  يف الصدقة ألنها خيار املال: وجهني
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أو يطلـ  منـه   ، ويلتحق بهذل الصورة أن يطل  من املزاي فو  ما جي  عليـه 
فجاءت السنة النبوية ببيان أنه ال يؤخذ من املزاي أاثر ممـا  ؛ ة ما مل جت  فيه الزااةزاا

ينص على ذلك حديث َأَنس ربي اهلل عنه َأنَّ ، أو زااة ما مل جت  زااته، وج  عليه
ِبْسـِم اهلِل  : )نَاَتَ  َلـُه َهـَذا اْلِكَتـاَب َلمَّـا َوجََّهـُه إىل اْلَبْحـَريْ      ، َرِبَي اللَُّه َعْنُه، َأَبا َبْكٍر

 -صلى اهلل عليه وسلم-َهِذِل َفِريَضُة الصََّدَقِة الَِّتي َفَرَض َرُسوُل اهلِل ، الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
َفَمْن ُسِئَلَها ِمـَن اْلُمْسـِلِمنَي َعَلـى َوْجِهَهـا     ، َوالَِّتي َأَمَر اللَُّه ِبَها َرُسوَلُه، َعَلى اْلُمْسِلِمنَي

َوَمْن َلْم َيُكْن َمَعُه ِإالَّ َأْرَبـٌع ِمـَن اإِلِبـِل َفَلـْيَس     ، ...ْن ُسِئَل َفْوَقَها َفاَل ُيْعِهَوَم، َفْلُيْعِطَها
 . (32)(...ِفيَها َصَدَقٌة ِإالَّ َأْن َيَشاَء َربَُّها

، أن يت   ويتطـو  ، صاحبها: " أي( إال أن يشاء ربها: )-رمحه اهلل -قال الطييب
 . (33)مبالغة يف نفي الوجوب"

ملـا روى  ؛ ويرجى له ال اـة ، فيقبل منه، طيبة به نفسه، وأما ما أخرجه صاحبه
َفَقاَل َلُه . أن رجال أح  أن يتصد  فو  ما جي  عليه -ربي اهلل عنه -ُأَبّي ْبن َاْعٍ 

. "َفِإْن ِجْئَت ِبَفْوِقـِه َقِبْلَنـاُل ِمْنـكَ   ، هَذا َما َعَلْيَك: )-صلى اهلل عليه وسلم -َرُسوُل اهلِل 
صـلى اهلل  -َفأَمَر َرُسـوُل اهلل  . هِذِل َناَقٌة َعِظيَمٌة َسِميَنٌة َفُمْر ِبَقْبِضَها، َيا َرُسوَل اهلل: َقاَل

 . (34)(َوَدَعا َلُه ِفي َماِلِه ِباْلَبَرَاِة، بَقْبِضَها-عليه وسلم

 . أوُ التفريق بني ُمجتِمع خشية الزكاة، اجلمع بني ُمَتَفرِّق: راببا

َأنَّ َأَنًسـا َحدََّثـُه َأنَّ َأَبـا َبْكـٍر َاَتـَ  َلـُه       ، ُثَماَمة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َأَنٍس وفيه حديث
، َواَل ُيْجَمُع َبْيَن ُمَتَفرٍِّ ، )َفِريَضَة الصََّدَقِة الَِّتي َفَرَض َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم

 . (35)(َواَل ُيَفرَُّ  َبْيَن ُمْجَتِمٍع َخْشَيَة الصََّدَقِة
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فأمر ال واحد منهما أن ال حيدث يف املال شـيًئا مـن اجلمـع والتفريـق خشـية      
: -رمحه اهلل-قال العيين، ويف هذا النص داللة وابحة على منع اإلبرار، (36)الصدقة

 . (37)"وإجحاف يف حق الفقري، ألنه هروب عن أداء احلق الواج  عليه، "وإمنا نهي عنه

َقَصـَد اْلُبَخـاِريُّ َأنَّ ُاـلَّ ِحيَلـٍة     : " َوَقاَل اْلُمَهلَّـ ُ  :-رمحه اهلل –وقال ابن حجر 
ِلَأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ؛ َفِإنَّ ِإْثَم َذِلَك َعَلْيِه، َيَتَحيَُّل ِبَها َأَحٌد ِفي ِإْسَقاِا الزََّااِة

َوُفِهـَم ِمـْن   ، َخْشَيَة الصََّدَقِة ُفِهَم ِمْنـُه َهـَذا اْلَمْعَنـى    َلمَّا َمَنَع ِمْن َجْمِع اْلَغَنِم َأْو َتْفِرَقِتَها
َحِديِث َطْلَحَة ِفي َقْوِلِه "َأْفَلَح ِإْن َصَدَ " َأنَّ َمْن َراَم َأْن َيـْنُقَص َشـْيًئا ِمـْن َفـَراِ ِض اللَّـِه      

ُفَقَهاُء ِمْن َتَصرُِّف ِذي اْلَماِل ِفي َماِلـِه  َوَما َأَجاَب ِبِه اْل: َقاَل، ِبِحيَلٍة َيْحَتاُلَها َأنَُّه َلا ُيْفِلُح
َوَمْن َنَوى َذِلَك َفاْلِإْثُم َعْنُه َغْيـُر  ، ُثمَّ ُيِريُد ِبَذِلَك اْلِفَراَر ِمَن الزََّااِة، ُقْرَب ُحُلوِل اْلَحْوِل

 . (38) َساِقٍه"

 . إعطاء الزكاة ملن ال يستحقها: خامسا

 ۀ ڻ ڻ ڻچ حددت مصارف الزااة بقوله تعاىل 

 ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

وحذرت السنة النبوية أن تعطى لغري ، 60التوبة:  چ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ
وال ِلِذي ، ال حتل الصدقُة لغينٍّ»-صلى اهلل عليه وسلم-قال رسوُل اللَِّه ، مستحقيها
 . (40)«(39)ِمرٍَّة َسويٍّ

 . الأن تكليف املزكي بدفع نفقات محل زكاته إىل بيت امل: سادسا

أن يكلف املزاي بتبعات ونفقات إيصال : ومن الصور اليت تعد تعديا على املال
ال َجَلـَ  وال  »: صـلى اهلل عليـه وسـلم    -يدل على ذلك قولـه  ، الزااة إىل بيت املال

 . (41)«وال ُتؤَخُذ زااتهم ِإال يف دورهم، َجَنَ  يف زااة
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ال ُتْجَلُ  الصدقاُت إىل  :«ال َجَلَ »: معنى: -رمحه اهلل -قال حممد بن إسحا 
، َفُتجَنُ  ِإليه، ال ينِزُل املصدِّ  بَأقصى موابع أصحاب الصدقة« ال جن »و. املصدِّ 

 . (42)ولكن تؤخذ من الرَُّجل يف موبعه

ثـم يرسـل إىل   ، "ال ينبغي للمصد  أن يقيم مبوبع: -رمحه اهلل -يقول اخلطابي
ليأتهم على مياههم حتى يصدقهم ؛ ولكن .فيصدقها، أهل امليال فيجلبوا إليه مواشيهم

وُأِمـر أن ُتؤَخـَذ َصـَدَقاُتهم    ، " فُنِهَي عن ذلك: -رمحه اهلل-وقال ابن األثري. " (43)هناك
 . (44)على ِمَياِههم وأماانهم "

 . استغالل الساعي على الزكاة وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية: ساببا

 :ومن صور هذا االستغالل

 . دى بسب  الوظيفةقبول اهلدية اليت ته -1

اسـتعمل  »: قـال : -ربـي اهلل عنـه   -وهذا جلي فيما روال أبو محيد الساعدي 
، علـى الصـدقة   -ابن اللُّْتِبيَّـة : يقال له-رجال من اأَلزِد -صلى اهلل عليه وسلم-النيبُّ 

صـلى اهلل عليـه   -فقـام رسـوُل اهلل   : قـال ، وهذا ُأهِدَي إليَّ، هذا لكم: فلما َقِدم قال
فِإني أستعمل الرجـل مـنكم علـى    ، أما بعُد: ثم قال، َفَحِمَد اهلل وأثنى عليه ،-وسلم

أفـال جلـس يف   ، وهذا هدَّيٌة ُأهديت لي، هذا لكم: فيأتي فيقول، العمل مما وّلاني اهلل
واهلِل ال يأخذ َأحٌد منكم شـيئا بغـري   ؟ حتى تأتَيه َهِديَُّتُه إن اان صادقا، وُأمه، بيت أبيه

 . (45)«؟...َلقَي اهلل حيمله يوم القيامة ِإال؛ َحقِّه

شكًرا ؛ واألمري يف إمارته، فهذا " احلديث يدل أن ما أهدي إىل العامل يف عمالته
؛ ال فضل له عليهم فيـه ، أنه يف ذلك اله اأحد املسلمني، أو حتبًبا إليه؛ ملعروف صنعه

ل مـا يأخـذل   والسـحت اـ  ، فهو سـحت ؛ فإن استأثر به، ألنه بواليته عليهم نال ذلك
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واـذلك مـا يأخـذل علـى القضـاء      ، العامل واحلاام على إبطال حق أو حتقيـق باطـل  
 . (46)باحلق"

 . اتمان بعض أموال الزااة -2

رسـوُل  : قـال . النار أوىل به وصاحبه؛ وهو غلول، يعد اتم بعض الزااة خيانة
، ْخَيطا فما فوقهَفكَتَمَنا ِم، من استعملنال منكم على عمٍل»-صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 

من اسـتعملنال مـنكم علـى عمـل َفْلَيجـيْء بقليلـه        ...يأتي به يوم القيامة، اان ُغُلوال
 . (47)«وما ُنهَي عنه انتهى، فما ُأوتَي منه َأخَذ، واثريل

"يـدّل علـى أنـه ال جيـوز لـه أن      : يذار فوا د احلديث -رمحه اهلل -قال القرطيب
إال أن يـأذن لـه اإلمـام الـذي     ، وال لغريل، ال غريهاال أجرة و، يقتطع منه شيًئا لنفسه

 . (48)تلزمه طاعته"

 . الرجوع بالصدقة رجوعا كليا أو جزئيا: ثامنا

أمـا دليـل   ، اليا أو جز يـا : ومن صور الفساد يف الصدقات رجو  صاحبها بها
َلْيَس َلنـا  »-صلى اهلل عليه وسلم-النهي عن الرجو  اليا يف الصدقة قول رسول اهلل 

 . (49)«االكل  يرجع يف قيئه؛ الذي يعود يف هبته، َثُل السَّوءَم

ربـي اهلل  -وأما صورة الرجو  اجلز ي عن الصدقة ما روال عمر بن اخلطـاب  
فـأردُت أن  ، فأباعه الذي اان عنـدل ، َحَمْلُت على فر  يف سبيل اهلل»: قال: -عنه 

ال : فقـال ؟ -صلى اهلل عليه وسلم - فسَألُت النيبَّ، وظننُت أنَُّه يبيعه ِبُرْخص، أشرتَيُه
فـِإن العا ـد يف صـدقته االعا ـد يف     ، وال َتُعْد يف َصَدَقِتَك وِإن أعطااـه بـدرهم  ، تشرِت
 . (50)«َقْيئه
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: صورة ذلك الرجو  مع أن ظاهرل البيـع فيقـول   -رمحه اهلل –وبني ابن حجر 
َفَكْيَف ِباْلُمَتَصدِِّ ! َفَيِصرُي َراِجًعا ، اْلُمَتَصدِِّ  "اْلَعاَدُة َتْقَتِضي َبْيَع ِمْثِل َذِلَك ِبُرْخٍص ِلَغْيِر

 . (51)ِفي َذِلَك اْلِمْقَداِر الَِّذي ُسوِمَح ِفيِه"

 . صور من الفساد املالي قد ُتلحق بالصدقات: تاسبا

 : ومما قد يلحق بالفساد املالي املتعلق بالصدقات لقربه منه يف املعنى

 . عن اجلور يف البطيةالكسب املالي الناتج : أوال

، إال أن بعض النا  يتعدى يف أعطيته، تعّد العطية من وسا ل الكس  املشرو 
ومن صور التعدي يف فيه واليت منعتها السنة النبوية أن يعطي الوالد بعض ولـدل دون  

ِإن أباُل أتى بـه رسـوَل   : قال-ربي اهلل عنهما -اما يف خ  النعمان بن بشري . بعض
فقال رسوُل . ِإني َنَحْلُت ابين هذا ُغالما اان لي: فقال. -اهلل عليه وسلمصلى  -اهلل 
فقـال رسـوُل   ، ال: فقـال ؟( أالَّ ولدك حنلته مثل هذا: )-صلى اهلل عليه وسلم -اهلل 
 . (52)(فأرجعه: )-صلى اهلل عليه وسلم -اهلل 

ا َجْور َأْشِهْد "َوِفي َلْفظ َهَذ: وقد مجع ابن القيم ألفاظ احلديث وعلق عليها قا ال
َبـْل ُهـَو   ؛ َوَهَذا َصِريح ِفي َأنَّ َقْوله َأْشِهْد َعَلى َهَذا َغْيِري َلْيَس ِإْذًنـا . َعَلى َهَذا َغْيِري

َوَهِذِل ُاّلَها َأْلَفاظ َصِحيَحة َصِرحَية ِفي التَّْحِريم َواْلُبْطَلان ِمْن . َتْهِديد ِلَتْسِمَيِتِه ِإيَّاُل َجْوًرا
 . (53)ْوُجه ُتْؤَخذ ِمْن اْلَحِديث"َعَشَرة َأ

 . الوصية بأكثر من الثلث: ثانيا

إال أنها نبهـت  ، ورغبت ببذله يف أبواب اخلري، حثت الشريعة على الت   باملال
أو أن ينـتقص مـن حقـو  أصـحاب     ، على أن التطو  ال ينبغـي أن خيـل بـالفروض   

 -ربـي اهلل عنـه    -اص ويتجلى هذا املعنى فيما روال سعد بـن أبـي وقـ   ، الواجبات
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من وجع ، عاَم َحجَّة الودا ، يعودني-صلى اهلل عليه وسلم-جاءني رسول اهلل »: قال
وال ، وأنا ذو مـال ، ِإني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يا رسول اهلل: فقلُت. اشتّد بي

: فقال؟ اهلل فالشَّْطر يا رسول: قلُت. ال: قال؟ َأفَأتصدَّ  بثلثي مالي، َيرُثِني ِإال ابنة لي
إنك أن َتـَذْر ورثتـك أغنيـاء    -أو ابري -والثلث اثري، فالثلث: قال؟ فالثلث: قلُت. ال

وإنك لن ُتنفَق نفقة تبتِغي بهـا وجـه اهلل ِإال   ، خري من أن َتَذرهم عاَلة َيَتَكفَُّفون الناَ 
 . (54)«...حتى ما جتعُل يف ِفيِّ امرأتك، ُأِجْرَت بها

قـال ابـن   ، وسلم سعدا من الت   بكل ماله جـاء معلـال   فمْنُعه صلى اهلل عليه
"خري دليل على أن ترك الرجل ورثته أغنياء خري من تـراهم  : معلقا -رمحه اهلل -هبرية

خير  ماله إىل بعض عيال ( فإمنا) وهذا املتصد ، ألن اخللق عيال اهلل؛ فقراء إذا أمكنه
، فإذا عزم علـى التصـد   ، جلمن بعض عيال اهلل عز و( فهم) وورثته، اهلل عز وجل

وألن ؛ فاألوىل أن يبدأ مبن جيمع بني الصدقة عليه وبني صـلة الـرحم فيـه مـن ورثتـه     
فإذا ترك هلم بعدل شيًئا ؛ فقد سعي هلم مدة حياته، الرجل ااس  لورثته يف حال حياته

 . (55)اان أيًضا االساعي هلم مبا ترك هلم من ماله يف أيديهم"

 .الفساد املالي اليت تقع يف اجلهادصور : املطلب الثاني

ومـع  ، بل هـو ذروة سـنام هـذا الـدين    ؛ يعد اجلهاد من أعظم فرا ض اإلسالم
وهو يظن ؛ فيسيء، ويوقعه يف معصية، ويؤثم صاحبه، ذلك فقد يشوبه ما يعكر صفول

الفساد املالي الذي قـد يقـع فيـه     -بعد الرياء-وأاثر ما يعكر صفو اجلهاد . أنه حمسن
 . لذا حذرت السنة النبوية أن يبتغي الغازي الفساد يف األرض؛ داجملاه

قال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه    : قال: -ربي اهلل عنه  -روى معاذ بن جبل 
وياَسـَر  ، وأْنَفَق الَكرمية، وَأطاَ  اإلماَم، فأمَّا من ْابَتَغى وْجَه اهلِل، اْلَغْزُو غْزواِن»: وسلم
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، وَرِيـاءَ ، وأَّما من َغَزا َفْخـرا ، فإنَّ َنْوَمُه وُنْبَهُه ْأجٌر ُالُُّه، ساَدوْاجتَنَ  الَف، (56)الشَّريَك
 . (57)«فإنَُّه مل يَرِجْع بالَكفاِف، وأفسد يف األرِض، وَعَصى اإلمام، وُسْمَعة

، َوَبـْرًبا ، َقْتًلـا : التََّجاُوَز َعـِن اْلَمْشـُرو ِ  : " َأِي(: َواْجَتَنَ  اْلَفَساَد) ومعنى قوله

 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : ِلَقْوِلِه َتَعـاَلى ، َعَلى َقْصِد اْلَفَساِد، َوَنْهًبا، َتْخِريًباَو

َبـْل ُمِريـِديَن َصـَلاَح    ، َلا ُتْفِسُدوا ِفيَها َحاَل َاْوِنُكْم َقاِصـِديَن اْلَفَسـادَ  : َأْي ؛60البقرة: 
 . (58)اْلِبَلاِد َواْلِعَباِد "

 : يها األحاديث الشريفةومن أبرز صور الفساد اليت نبهت إل

 . الغلول: أوال

ُثمَّ َغَلَ  اْخِتَصاُصُه ِفي اِلاْسِتْعَماِل ِباْلِخَياَنِة ِفـي  ، " َوَأْصُل اْلُغُلوِل اْلِخَياَنُة ُمْطَلًقا
  .(59)اْلَغِنيَمِة"

فكان من هديه صلى اهلل عليه وسلم حينما يسري جيشـا أو سـرية أن حيـذرهم    
: قـال  -ربي اهلل عنـه   -يدل على ذلك ما روال ُبَرْيدُة . اهويوصيهم برت، من الغلول

أْوَصـاُل يف  ، أو سـريَّةٍ ، اان رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أمََّر أمريا على جيِش)
اْغـُزوا باْسـِم اهلل يف سـبيل    : ثم قال، وَمْن معُه من املسلمني خريا، خاصَّته بتْقوى اهلل

 . (60)(...،وال تُغلُّوا، اغزوا، قاِتلوا َمْن افر باهلل، اهلل

امـا صـرح   ، ويؤاد صلى اهلل هذل الوصية ألصحابه ببيان عظيم شأن الغلـول 
َفـَذَاَر  -صـلى اهلل عليـه وسـلم    -َقـاَم ِفيَنـا الـنيب    : َقـالَ  –ربي اهلل عنه -َأُبو ُهَرْيَرَة 

َحَدُاْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َرَقَبِتـِه َشـاٌة َلَهـا    اَل ُأْلِفَينَّ َأ»: َقاَل، َفَعظََّمُه َوَعظََّم َأْمَرُل، اْلُغُلوَل
َفَأُقوُل اَل َأْمِلُك . أغثين، َيُقوُل َيا َرُسوَل اللَِّه ،(62)َفَرٌ  َلُه َحْمَحَمٌة، َعَلى َرَقَبِتِه (61) ُثَغاٌء

 . (63)«...َقْد َأْبَلْغُتَك، َلَك َشْيًئا
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رمبـا يتسـاهل بعـض الغـزاة يف     ف، ويستوي يف هذا األمر قليل الغلـول واـثريل  
فجاء احلديث مبينا خلطورة ذلك فيما روى َعْبُد اللَّـه  ، أو يهتم به، ال يتفطن له: يسريل

َرُجٌل ُيَقاُل َلـُه ِاْرِاـَرُة    -صلى اهلل عليه وسلم  -َااَن َعَلى َثَقِل النيب : َقاَل، ْبِن َعْمٍرو
َفَذَهُبوا َيْنُظُروَن ِإَلْيِه . «ُهَو يف النَّاِر» -يه وسلم صلى اهلل عل -َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ، َفَماَت

 . (64)(َفَوَجُدوا َعَباَءًة َقْد َغلََّها

 -ِرَفاَعُة ْبُن َزْيٍد: ُيَقاُل َلُه -. (65)َأْهَدى َرُجٌل ِمْن َبِني الضَُّبْيِ : ويف حديث آخر
 -َفَوجََّه َرُسـوُل اهلِل  ، -ِمْدَعٌم: ُهُيَقاُل َل -ُغاَلًما -صلى اهلل عليه وسلم  -ِلَرُسوِل اهلِل 

َحتَّى ِإَذا َااَن ِبـَواِدي اْلُقـَرى َبْيَنَمـا ِمـْدَعٌم     ، ِإَلى َواِدي اْلُقَرى -صلى اهلل عليه وسلم 
: َفَقاَل النَّـا ُ ، َِذا َسْهٌم َعاِ ٌر َفَقَتَلُه إ-صلى اهلل عليه وسلم  -َيُحهُّ َرْحاًل ِلَرُسوِل اهلِل 

َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيـِدِل  ، َاالَّ»: -صلى اهلل عليه وسلم  -َفَقاَل َرُسوُل اهلِل . َلُه اْلَجنَُّة َهِنيًئا
. «َلْم ُتِصْبَها اْلَمَقاِسُم َلَتْشَتِعُل َعَلْيِه َنـاًرا ، ِإنَّ الشَّْمَلَة الَِّتي َأَخَذَها َيْوَم َخْيَبَر ِمَن اْلَمَغاِنِم

صلى اهلل عليه وسـلم  -اُ  َجاَء َرُجٌل ِبِشَراٍك َأْو ِشَراَاْيِن إىل النَِّبيِّ َفَلمَّا َسِمَع َذِلَك النَّ
 . (66)"ِشَراٌك ِمْن َناٍر" َأْو "ِشَراَااِن ِمْن َناٍر": َفَقاَل، -

ِشـَراٌك َأْو ِشـَراَااِن ِمـْن    : "َوَأمَّا َقْوُلُه ِفي اْلَحِديِث: -رمحه اهلل-قال ابن عبد ال 
 . (67)َعَلى َأنَّ اْلَقِليَل َواْلَكِثرَي َلا َيِحلُّ ِلَأَحٍد َأْخُذُل ِفي اْلَغْزِو َقْبَل اْلَمَقاِسِم" َفَيُدلُّ ..َناٍر

 . تقسيم كل ما ُيغنم: ثانيا

: أنَُّه َسمَع عمـر يقـول  : -ربي اهلل عنه -ودليل هذا ما روال أسلم موىل عمر 
ما ُفِتَحـْت  ، ليس هلم من شيٍء، َر النَّا  َببَّاناَلْوال أن أْتُرَك آِخ، أَما والذي نْفِسي بيِدِل)

ولكين أْتُرُاَها ، اما قَسم رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم خيَ ، عليَّ َقْريٌة إالَّ قَسْمُتها
 . (68)(ِخزانة هلم يْقَتِسُموَنَها
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م بـأ   هـ : َاَما َتقول، َأي َشْيئا َواِحًدا: ببانا: "َقْوله: -رمحه اهلل-قال ابن اجلوزي
، ِإْذ َلـا َشـْيء َلُهـم يرجُعـوَن ِإَلْيـهِ     ، َواْلمْعَنى َأنهم يستوون ِفي اْلفقر واحلرمـان ، َواِحد

َأي َيْنَتِفُعوَن بفوا دها َمَع َبَقاء َأْصلَها : لكين أتراها خزاَنة َلُهم يقتسمونها: َولَذِلك َقاَل
  (69).االعرا "، َلُهم

ألنه إذا َقسم الـبالد املفتوحـة علـى    ؛ احداأي أترُاهم شيئا و: )وقال ابن األثري
؛ ومن جيـيء بعـُد مـن املسـلمني بغـري شـيء منهـا       ، الغامنني َبِقَي من مل َيْحضر الغنيمة

 . (70)(فلذلك تراها لتكون بينهم مجيعهم

أن املانع لعمـر ربـي اهلل عنـه هـو     ، وفهوم العلماء، فظاهر من داللة احلديث
 . التعدي على حق العامة ملا فيه من، فساد املال يف امل ل

 . أخذ غنيمة غريه: ثالثا

أو أن ينتفـع  ، ثم يطل  أن يرّبى صـاحبها ، أن يعمد إىل غنيمة غريل فيأخذها
 . أو جزء منها، ثم يعيدها لتقسم بعد استهالاها، بشيء من الغنيمة قبل القسمة

: قـال ، -نهربي اهلل ع-ما روال َأَبو َقَتاَدَة: ودليل الشق األول من هذل الصورة
َفُقْمُت (، َمْن َأَقاَم َبيَِّنًة َعَلى َقِتيٍل َقَتَلُه َفَلُه َسَلُبُه: )َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم

 ُثمَّ َبَدا ِلـي َفـَذَاْرُت َأْمـَرلُ   . َفَجَلْسُت، َفَلْم َأَر َأَحًدا َيْشَهُد ِلي، ِلَأْلَتِمَس َبيَِّنًة َعَلى َقِتيِلي
ِسـَلاُح َهـَذا اْلَقِتيـِل الَّـِذي     : َفَقاَل َرُجٌل ِمْن ُجَلَساِ ه، ِلَرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم

ِمـْن  ( ُأَبـْيِبعَ ) َلـا ُيْعِطـِه ُأَصـْيِبغَ   ، َالَّا: َفَقاَل َأُبو َبْكٍر. َفَأْرِبِه ِمْنُه، ِعْنِدي( َذَاَرُل) َيْذُاُر
: َقـالَ . ُيَقاِتُل َعِن اهلِل َوَرُسوِلِه َصلَّى اهلُل َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  ؛ َسًدا ِمْن ُأْسِد اهلِلُقَرْيٍش َوَيَدَ  َأ

َفَكاَن َأوََّل َمـاٍل  ، َفاْشَتَرْيُت ِمْنُه ِخَراًفا، َفَقاَم َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأدَّاُل ِإَليَّ
 . (71)(َتَأثَّْلُتُه ِفي اْلِإْسَلام
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فقـول رسـول اللَّـِه صـلى اهلل عليـه      : وأما دليل الشق الثاني من هذل الصـورة 
حتى إذا ، فال يراْ  َدابَّة من َفْيِء املسلمني، َمْن ااَن يؤمن باهلل واليوم اآلخر»: وسلم

 فـال َيْلـَبْس َثْوبـا مـن َفـْيءِ     ، وَمْن ااَن ُيؤِمن بـاهلل والَيـْوِم اآلخـر   ، َردَّها فيه، أْعَجَفَها
 . (72)«َردَُّل فيه، حتى إذا َأْخَلَقُه، املسلمني

وال ، " وال جيوز استعمال متـا  الغنيمـة قبـل القسـمة    : -رمحه اهلل-قال البغوي
 . (73)وال لبس ثيابها إال لضرورة"، راوب دوابها

 .صور الفساد املالي يف املبامالت: املبحث الثاني

 . البيوع صور الفساد املالي اليت تقع يف: املطلب األول

وملـا  ، اليت يعتمد عليها قوام احلياة، يعد البيع من أوسع أبواب املعامالت املالية
وتنحرف عن السـلوك  ، فقد تطغى على صاحبها؛ اانت النفس جمبولة على ح  املال

وهـي جمتمـع   -لذا فال عج  أن تكـون األسـوا    ، رغبة يف ربح املال ومجعه، القويم
صلى -اما قال رسوُل اهلل ، أبغض األماان إىل اهلل تعاىل-النا  لتبادل البيع والشراء

وأبغــض الــبالد إىل اهلل  ، أحــ  الــبالد إىل اهلل مســاجدها  »: -اهلل عليــه وســلم  
 . (74)«أسواقها

ال »: قـال  -ربـي اهلل عنـه    -ويعلل هذا البغض نصـيحة سـلمان الفارسـي    
فإنها َمعَرَاُة ، خر َمن خير  منهاوال آ، أوَل من يدخل السوَ  -إِن اْسَتَطْعَت  -َتكوَننَّ 

 . (75)«وبها َينِصُ  رايَته، الشيطان

وجدنا الشار  احلكيم يوجهها ملا َيصُلح هلـا وُيصـِلح   ، وملا اانت النفس اذلك
ومـن هـذل التوجيهـات الصـد  يف البيـو       ، بالرتغي  تارة وبالرتهي  أخـرى : حاهلا
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فـإْن  »: -صـلى اهلل عليـه وسـلم    - يدل عليه قول رسول اللَِّه، واالبتعاد عن الكذب
 . (76)«ُمِحَقت َبَرَاُة َبْيِعِهما، وإن َاَتما وَاَذبا، ُبوِرك هلما يف بيعهما، َصَدقا وَبيَّنا

 . وقد بينت السنة النبوية القضايا اليت تفسد البيع ومتحق براة املال

 : ومن صور الفساد املالي اليت حذرت منها األحاديث النبوية

 .باالر: أوال

لـذا أبطلـه اإلسـالم    ، وهو أبلغ صور الفساد املالي اليت تقع يف البيو  خطـورة 
إنَّ ُالَّ رًبا مـن ربـا اجلاهليـة    »: -صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل ، وعّظم أمرل

 . (77)279البقرة:  چۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  چ موبوٌ  

، عاملت بصـورة مـن الربـا   وتأّلم النيب صلى اهلل عليه وسلم حلال أمته حينما ت
بَتْمـٍر  -صلى اهلل عليـه وسـلم  -جاء إىل النيب -ربي اهلل عنه-يدل على ذلك أن بالال

اـان  : فقـال بـالل  ؟ ِمْن أُيَن هذا»: -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال له النيب ، (78)َبْرِنيٍّ
، -لم صـلى اهلل عليـه وسـ   -فبعُت منه صاعني بصا  ِلَمْطَعِم الـنيب  ، عندنا متر َرِديٌء

، ال تفعل، عني الربا، َعْيُن الرَِّبا، أوَّْل»: ِعْنَد ذلك -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال النيب 
 . (79)«ثم اشرِت به، ولكن إذا أردَت أن تشرتَي فِبِع التمر بيًعا آخر

ِإمَّا ِللتَّـَألُِّم  : َلُهَوَقا، " ِإنََّما َتَأوََّل ِلَيُكوَن َأْبَلَغ ِفي الزَّْجِر: -رمحه اهلل-َقاَل ابن التِّنِي 
 . (80)" ..وأما من سوء الفهم، ِمْن َهَذا اْلِفْعِل

 ..،َعَلى َتْحِريِم ِرَبا اْلَفْضِل النَّصُّ ..اْلَحِديِث"َوِفي : -رمحه اهلل -وقال ابن حجر  
 . (81)َوِفيِه َأنَّ َصْفَقَة الرَِّبا َلا َتِصحُّ"
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مـن  ، ونهـت عنهـا  ، يقع فيهـا الربـا   وقد بينت السنة املشرفة بعض البيو  اليت 
َواْلُبـرُّ  ، اْلَوِرُ  ِبالذََّهِ  ِرًبا ِإلَّا َهاَء َوَهاَء: )ذلك قول َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

ُر ِبالتَّْمِر ِرًبا ِإلَّا َهاَء َوالتَّْم، َوالشَِّعرُي ِبالشَِّعرِي ِرًبا ِإلَّا َهاَء َوَهاء ،(82)ِباْلُبرِّ ِرًبا ِإلَّا َهاَء َوَهاَء
، َوالشَِّعرُي ِبالشَّـِعريِ ، َواْلُبرُّ ِباْلُبرِّ، َواْلِفضَُّة ِباْلِفضَِّة، الذََّهُ  ِبالذََّهِ : )وقوله. (83)(َوَهاَء

، َتَزاَد َفَقـْد َأْرَبـى  َفَمـْن َزاَد َأْو اْسـ  ، ِمْثًلا ِبِمْثٍل َيـًدا ِبَيـدٍ  : َواْلِمْلُح ِباْلِمْلِح، َوالتَّْمُر ِبالتَّْمِر
 . (84)(اْل ِخُذ َواْلُمْعِطي ِفيِه َسَواٌء

 . البيوع اليت فيها غش للمبتاع: ثانيا

وبال عوض ، تستحل به األموال بغري وجه حق، يعّد الغّش آفة من آفات البيو 
ونفى عنه امال ، وت أ من فاعله، لذلك حذر منه النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ مناس 

 . ناإلميا

واألحاديث الواردة يف النهي عن الغش بداللة املنطـو   ، وصور الغش متعددة
-َأنَّ رسول اهلل : -ربي اهلل عنه -منها ما روال روى أبو هريرة ، أو املفهوم صحيحة

فنالـْت  ، فَأْدَخـَل يـدل فيهـا   ، مرَّ يف السـو  علـى ُصـْبَرِة طعـامٍ    -صلى اهلل عليه وسلم
، َأصابته السماء. يا رسول اهلل: قال، «؟ا هذا يا صاح  الطعامم»: فقال، َأصابعه َبَلاًل

َمـن َغشَّـنا فلـيس    »: ثـم قـال  ، !«؟ َأفال جعلَته فوَ  الطعام حتـى يـراُل النـا ُ   »: قال
ال َيِحلُّ الْمِرىٍء مسلٍم يبيُع ِسْلَعًة »: -ربي اهلل عنه-لذا قال عقبة بن عامر . (85)«منا

 . (86)«َأْخَبَر بهَيْعَلُم َأنَّ بها داًء ِإال 

، أو من استنابه اإلمـام ، أن اإلمام: "ويف هذا احلديث: -رمحه اهلل-قال ابن هبرية
أو اهتضـام  ، املسـلمني  (87)أن بعض النا  له يد عاديـة يف غـض  ؛ إذا ارتاب أو شك

وإن أدى سؤاله وحبثه أن يتصرف يف ، وأن يبحث، اان له أن يسأل يف ذلك، حلقوقهم
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تصرفا يتوصل به إىل اشف الغش والغل من غـري  ، غش من غري إذنهمال املظنون به ال
 . (88)جاز له"، إبرار

، ال ُتصـرُّوا اإِلبـَل والغـنم   »: -صلى اهلل عليه وسلم  -ومنها قول رسول اهلل 
وإْن شاء َردَّها وصـاًعا  ، ِإن شاء أْمَسَك، فمن ابتاعها فهو خبري النظَرْين بعد أن َيْحِلبها

، ومجع فلم حيل  أياما، وحقن فيه، واملصراة اليت صري لبنها: لبخاريقال ا. «من َتمٍر
 . (89)صريت املاء إذا حبسته: يقال منه، حبس املاء: وأصل التصرية

، َسـَواٌء َتْصـِرَيُة النَّاَقـةِ   ، " َواْعَلـْم َأنَّ التَّْصـِرَيَة َحـَرامٌ   : -رمحـه اهلل  -قال النووي
 . (90)ِلَأنَُّه ِغشٌّ َوِخَداٌ "؛ َوَغْيِرَها، َواْلَأَتاِن، َواْلَفَرِ ، ِرَيِةَواْلَجا، َوالشَّاِة، َواْلَبَقَرِة

، َأْن ُتْعِطَيُه ِبِسْلَعِتِه َأْاَثَر ِمْن َثَمِنَهـا : " َوالنَّْجُش: ومن صور الغش اذلك النجش
 . (91)َفَيْقَتِدي ِبَك َغْيُرَك"؛ َوَلْيَس ِفي َنْفِسَك اْشِتَراُؤَها

َوَقـاَل اْبـُن َأِبـي    ، َوَمْن َقاَل َلا َيُجـوُز َذِلـَك اْلَبْيـعُ   ، " َباُب النَّْجِش: قال البخاري
َقاَل النَِّبـيُّ َصـلَّى اهلُل َعَلْيـِه    ؛ َوُهَو ِخَداٌ  َباِطٌل َلا َيِحلُّ، النَّاِجُش آِاُل ِرًبا َخاِ ٌن: َأْوَفى

-َمًلا َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ" َعِن اْبـِن ُعَمـَر   " اْلَخِديَعُة ِفي النَّاِر " َو" َمْن َعِمَل َع: َوَسلََّم
 . (92)"( َنَهى النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن النَّْجِش: )َقاَل-َرِبَي اهلُل َعْنُهَما

 . بيع احملرمات من األشربة واألطبمة وغريهما: ثالثا 

روى جابر بـن عبـد   ، والتحايل لبيعها ،منعت الشريعة اإلسالمية بيع احملرمات
 -يقـول  -صلى اهلل عليـه وسـلم   -مسعُت رسوَل اهلل : قال -ربي اهلل عنهما -اهلل 

. «األصـنام ، واخلنزيـر ، واملْيَتـةِ ، حرَّم َبْيَع اخلمـر ، ورسوله، إنَّ اهلل»: -َعاَم اْلَفْتح مبكة
، وُتْدَهُن بها اجللـود ، لى بها السُُّفُنفإنَّها ُتْط؟ أرأيَت ُشُحوَم امليتة، يا رسول اهلل: فقيل

صـلى اهلل عليـه   -ثـم قـال رسـوُل اهلل    « هو َحـرامٌ ، ال»: فقال؟ وَيسَتْصِبُح بها النا 
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ثـم  ، إنَّ اهلل َلمَّا حرَّم عليهم ُشـحومها أْجَملـولُ  ، قاتل اللَّه الَيُهوَد»: عند ذلك -وسلم
 . (93)«فأالوا مثنه، باعول

توصل إىل ، بيان بطالن ال حيلة حيتال بها، "ويف هذا: -رمحه اهلل -قال اخلطابي
 . (94)وتبديل امسه"، وأنه ال يتغري حكمه بتغري هيئته، حمرم

 . البيوع اليت فيها خماطرة و غرر: راببا

ملـا فيهـا مـن    ؛ نهت السنة النبوية عن اـثري مـن البيـو  فيهـا غـرر أو  ـاطرة      
" َهـِذِل ُعُقـوٌد َمْبِنيَّـٌة َعَلـى     : -محـه اهلل ر-قال الباجي، استحالل أموال النا  بغري حق

الَِّتي ِلُمَضاَرَعِتَها ُمِنَع َبْيُع الطََّعاِم ؛ َواْلُمَواَصَلِة ُدوَن اْلُمَغاَبَنِة َواْلُمَكاَيَسِة ،(95)اْلَمْعُروِف
ْت َهـِذِل اْلُعُقـوُد َعَلـى َوْجـِه     َفـِإَذا َوَقَعـ  ؛ َوَذِلَك َأنَُّه ُمِنَع ِلُمَشاَبَهِتِه اْلِعيَنَة، َقْبَل اْسِتيَفاِ ِه

 . (96)َااَنْت ُمَباَحًة"، َوَعِرَيْت ِمْن اْلُمَغاَبَنِة َواْلُمَكاَيَسِة، الرِّْفِق

َفُهـَو َأْصـل َعِظـيم ِمـْن     ؛ "َوَأمَّا النَّْهي َعْن َبْيع اْلَغـَرر : -رمحه اهلل -وقال النووي
َاَبْيِع : َوَيْدُخل ِفيِه َمَساِ ل َاِثرَية َغْير ُمْنَحِصَرة، ْسِلمَوِلَهَذا َقدََّمُه ُم؛ ُأُصول ِاَتاب اْلُبُيو 

، َوَما َلْم َيِتّم ِمْلك اْلَباِ ع َعَلْيِه، َوَما َلا َيْقِدر َعَلى َتْسِليمه، َواْلَمْجُهول، َواْلَمْعُدوم، اْل ِبق
َوَبْيع َبْعض ، ْيع اْلَحْمل ِفي اْلَبْطنَوَب، َواللََّبن ِفي الضَّْر ، َوَبْيع السََّمك ِفي اْلَماء اْلَكِثري

َوُاـّل َهـَذا َبْيعـه    ، َوَنَظاِ ر َذِلـكَ ، َوَشاة ِمْن ِشَيال، َوَبْيع َثْوب ِمْن َأْثَواب، الصُّْبَرة ُمْبَهًما
 . (97)ِلَأنَُّه َغَرر ِمْن َغْير َحاَجة"؛ َباِطل

 : الواردة يف ذلك، ومن هذل األحاديث

: -صلى اهلل عليـه وسـلم  -أنَّ رسول اهلل  -ي اهلل عنهرب -ما روال أبو هريرة 
َمـن اشـرتى   »: قـال  -ومنها قولـه صـلى اهلل عليـه وسـلم     . (98)(نهى عن بيع الَغَرر)

وال ، ال َتِبيعوا الثََّمَر حتَّى َيْبـُدَو صـالُحه  »: وقوله. (99)«فال َيِبعُه حتى َيسَتوِفَيه، طعاًما
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: العلة يف هذل الصـورة  –صلى اهلل عليه وسلم-يَّن النيب وب. (100)«َتِبيعوا الثََّمَر بالتَّمِر
ومنها اذلك ما روال أبو سـعيد  ، (101)«؟َفِبَم َتْسَتِحلُّ َماَل َأِخيَك، ِإَذا َمَنَع اللَُّه الثََّمَرَة»

، عن ِلْبَسَتْين-صلى اهلل عليه وسلم-نهى رسوُل اهلل : قال -ربي اهلل عنه -اخلدري 
: واملالمسـةُ -صلى اهلل عليه وسلم-عن املالمسة واملنابذة يف البيع  ونهى، وعن َبْيَعَتْيِن

أن َيْنِبـَذ  : واملنابذة. وال َيقِلُبُه إال بذلك، ملُس الرجل ثوب اآلخر بيدل بالليل أو بالنهار
ويكون ذلـك بْيَعُهَمـا عـن غـري َنَظـر وال      ، وَيْنِبَذ اآلخر بثوِبِه، الرجُل إىل الرجل َثْوَبُه

 . (102)(...،َتراٍض

ألنـه إذا مل يتأمـل مـا    ، " وهو من بيع الغرر والقمـار : -رمحه اهلل-قال ابن بطال
 . (103)وهو من أال املال بالباطل"، فال يدري حقيقته، وال علم صفته، اشرتال

 : االحتكار: خامسا

، مع االستغناء عنه، وانتظار الغالء، واالحتكار الشرعي هو اإلمساك عن البيع
وممـا جـاء يف النهـي عـن     ، وهو سلوك يدل على أنانية مقيتة ،(104)هوحاجة النا  إلي

. (105)«َلـا َيْحَتِكـُر ِإلَّـا َخـاِطئٌ    »: االحتكار َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قوله
 . (106)«من اْحتَكَر َطعاًما َفُهَو خاطئ»: -وقوله 

 . (107)يِم اِلاْحِتَكاِر َدْفُع الضََّرِر َعْن َعامَِّة النَّاِ ""َواْلِحْكَمُة ِفي َتْحِر: َقاَل اْلُعَلَماُء

فمن ، فاحتا  النا  إليه، "وأما إذا قّل الّطعام يف الّسو : -رمحه اهلل-قال مالك
وال يزدد ، وليبعه مبا ابتاعه، فليخرجه إىل السو ، احتكر منه شيًئا فهو مضر باملسلمني

، أال ترى أن النا  إذا استوت حـالتهم يف احلاجـة  ، فعلى هذا القول تتفق اآلثار، فيه
فكيف ال مينـع الضـرر   ، ووج  على املسلمني املواساة يف أمواهلم، فقد صاروا شرااء

 . (108)عنهم"
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 ملحقات بالبيوع: سادسا

 : ومما قد يلحق بالبيو  من صور الفساد املالي لقربه منه يف املعنى

 : املال املكتسب بسبب الكهانة: أوال

 . (109)د نهى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ُحلوان الكاهنفق

ويـدَّعي  ، ِفـي ُمْسـَتْقَبِل الزََّمـانِ   ، "الَِّذي يتعاطى اخلَ  َعـِن اْلَكاِ َنـاتِ  : والكاِهُن
 . (110)َمْعِرَفَة اأَلسرار"

ربي -هذا الكس  بفعله فيما روت عا شة  -ربي اهلل عنه -وأبطل أبو بكر 
واـان أبـو بكـر يأاـل مـن      ، ان ألبي بكر ُغالم خيرُ  له اخلراَ ا»: قالت: -اهلل عنها
فأال منه ُلقمـة قبـل أن يسـأَل    ، ووافق من أبي بكر جوعا، فجاء يوما بشيء، خراجه

انـُت تكهَّنـت   : قـال ؟ ومـا هـو  : فقال أبـو بكـر  ؟ تدري ما هذا: فقال له الغالم، عنه
فهذا ، فلقيين فأعطاني بذلك، عُتهإال أني خَد، وما أُحِسُن الكهانة، إلنسان يف اجلاهلية

  (111).«فقاء ال شيء يف بطنه، فأدخل أبو بكر إصَبَعه يف فيه، الذي أالَت منه

"يف هذا احلديث من الفقه ما يدل على ور  أبي بكر : -رمحه اهلل-قال ابن هبرية
 . (112)فإن أخذ األجر على الكهانة حمرم"؛ وال سيما يف هذل الصورة -ربي اهلل عنه-

 : املال املكتسب بسبب القمار: نياثا

 . (113)"ال لع  يشرتا فيه غال  من املتغالبني شيًئا من املغلوب": والقمار

صلى اهلل عليه  -نهى رسوُل اهلل »: -ربي اهلل عنهما-قال عبد اهلل بن عبا  
نهى عـن طعـام   »: ويف رواية قال. «والقمار، السباِ : عن أال طعام املتباريني -وسلم

 . (114)«ريني أن يؤاَلاملتبا
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مـن  ؛ "ألنه داخل يف مجلة مـا نهـي عنـه   : فقال، النهّي-رمحه اهلل-وعلل اخلطابي
 . (115)أال املال بالباطل"

 . كسب املال باحللف الكاذب: ثالثا

إال ، وعليه أن يتحرى الكس  احلالل، يسعى اإلنسان لكس  رزقه ومن يعول
؛ حلرام اليت تصل لدرجة الكبريةومن طر  الكس  ا، أن بعضهم ال يبالي ايف اس 

أو أن مـا حلـف عليـه اـان     ، ورمبا سوذ لنفسه بأنه حمتـا  ، التكس  باحللف الكاذب
صـلى  -قال رسـوُل اهلل  ، لذا جاء التحذير النبوي من هذا العمل بصيغة مرهبة؛ قليال

وجـ   وأ، حّرم اهلل عليه اجلنـة ؛ َمْن اقتطَع َحقَّ امرئ مسلم بيمينه»: -اهلل عليه وسلم
 . (116)«وإن اان قضيبا من َأراك»: قال؟ وإن اان شيئا يسريا: قالوا. «له النار

"إمنا ا ت هذل املعصية حبس  اليمني : قا ال -رمحه اهلل-ويعلل القابي عياض
واستحالله ، وتغيريها يف الظاهر حكم الشر ، اليت هي من الكبا ر املوبقات؛ الغمو 
 . (117)أمرها" وهلذا عظم؛ واملبطل يف صورة احملق، ورة املبطلوتصيريها احملق يف ص، بها احلرام

 .صور الفساد املالي يف الديينن: املطلب الثاني

، لتيسـري حيـاتهم  ؛ يعد الدَّين وسيلة ال غنى لفئـة مـن اجملتمـع االنسـاني عنهـا     
ووبـعت هلـا مـن    ، لذا نظمت الشريعة اإلسـالمية هـذل املعاملـة   ؛ وتسيري معامالتهم

ومـن صـور   ، مع حفـظ حقـو  النـا    ، ملعنوية واملادية ما يضمن استمرارهااملعايري ا
 : الفساد املالي يف الدَّين

 . الربا: أوال

وهو الذن  الذي ، يعد الربا أبشع صور الفساد املالي عموما فهو من الكبا ر

 ہ ۀچ  إن مل يت  منه بقوله؛ أعلن اهلل تبارك وتعاىل وأعلم مبحاربته صاحبه
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 - 278: البقرة چې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ

 چک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ وتوعد مبحق الربا فقال  279

 . (118)وجاءت السنة النبوية بلعن آاله ومواله 276البقرة: 

 . جحود الديين: ثانيا

؛ َأداءهـا  من أخذ َأموال النا  ُيريُد»: -صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
 . (119)«أتلفه اهلل؛ ومن أخذ َأموال النا  ُيِريُد ِإْتالفها، أدَّى اهلل عنه

بشارة ملن أراد أن يقـيم حياتـه ومـن    : ففي هذا احلديث الشريف بشارة ونذارة
شريطة أن يكون ، فله أن يقرتض من النا  ما يقضي مبثله حاجته، يعول واان عاجزا

نذارة ملن يستسيغ أخذ أموال النـا  ولـيس يف نيتـه    وفيه ، عازما على إعادة ما أخذل
 . إرجاعها

يف هذا احلديث "احلض علـى تـرك اسـتئكال أمـوال     : -رمحه اهلل-قال ابن بطال
وقـد حـرم اهلل يف اتابـه أاـل     ، وحسن التأدية إليهم عند املداينة، والتنزل عنها، النا 

إن : )فقال، حجة الودا  بذلك يف-عليه السالم-وخط  النيّب ، أموال النا  بالباطل
وفـى حـديث أبـى    ، من بعضكم على بعض: يعنى( عليكم حرام، وأموالكم، دماءام

وأن العقوبـة قـد تكـون مـن جـنس      ، هريرة أن الثواب قد يكون مـن جـنس احلسـنة   
 . (120)ومكان إتالفه إتالف اهلل له"، ألنه جعل مكان أداء اإلنسان أداء اهلل عنه؛ الذنوب

نا  مع تبييت النية بعدم الوفـاء صـورة مـن صـور إفسـاد      فيعد أخذ أموال ال
ممــن يتعــاطى شــيئا مــن ؛ ملــا نــرال باملشــاهدة؛ "وهــو علــم مــن أعــالم النبــوة، املــال

 . (121)األمرين"
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 . املماطلة يف األداء: ثالثا

صلى اهلل  -قال رسوُل اللَِّه ؛ عّد الشار  احلكيم املماطلة نوعا من أنوا  الظلم
َلـيُّ اْلَواِجـِد ُيِحـلُّ ِعْرَبـُه     »: ومبعنال حـديث . (122)«ُل الَغِنيِّ ُظْلٌمَمْط»: -عليه وسلم

ال جيـوز ملـن وجـ     ، وعليه. (124)منع قضاء ما استحق أداؤل: فاملطل. (123)«وُعُقوَبَتُه
 . وإال عرض نفسه للعقوبة، وهو قادر على األداء؛ عليه تأدية دين أن يؤخرل

َأْو َحـقٍّ َواِجـٍ  َعَلـى    ، "َوِإْن ُطوِلَ  ِبَدْيٍن :-رمحه اهلل-قال العز بن عبد السالم
، ِلَأنَّـُه َمْطـلٌ  ؛ َوَلا َيِحلُّ َلُه َأْن َيُقوَل ِلَخْصِمِه َلا َأْدَفُعـُه إلَّـا ِباْلَحـاِامِ   ، َلِزَمُه َأَداُؤُل، اْلَفْوِر

َمْطـُل اْلَغِنـيِّ   »: -ِه السَّـَلاُم  َعَلْيـ  -ِلَقْوِلـِه  ؛ َواْلَمْطُل ِباْلُحُقوِ  اْلَمْقُدوِر َعَلْيَها َمْحُظـورٌ 
َوِإْثُمـُه َأْعَظـُم ِمـْن إْثـِم     ، َوَاِثرًيا َما َيْصُدُر َهَذا ِمْن اْلَعامَِّة َمـَع اْلَجْهـِل ِبَتْحِرمِيـهِ   ، «ُظْلٌم

، ِلـِه َبـْيَن َيَدْيـهِ   َوُمُثو، ِلَما ِفيِه ِمْن َتْعِطيِل اْلُمدَِّعي ِباْنِطَلاِقِه إىل اْلَحاِاِم؛ اْلِمَطاِل اْلُمَجرَِّد
 . (125)َوِبَما َيْغَرُمُه ِلَأْعَواِن اْلَحاِاِم َعَلى اْلِإْحَضاِر"

 .الفساد املالي يف مسألة الناس: املطلب الثالث

فعلى اجملتمـع  ، األصل خلو اجملتمعات منه؛ سؤال النا  سلوك اجتماعي سليب
لتحقيق افايته ؛ شرو وعلى الفرد السعي للعمل امل، أن يعمل على سد حاجات أبنا ه

بينت ، وقد عمل اإلسالم على معاجلة هذل الظاهرة خالل تشريعات عدة، ومن يعول
، فحذر االسالم أفراد اجملتمع من الغفلـة عـن ذوي احلاجـة   : الواج  يف هذل الظاهرة

َقـاَل َرُسـول   ، جند هذا التحذير قد جاء بأسلوب نفي اإلميان املقصود منه نفي الكمال
َوُهَو ، وجارل َجاِ ع إىل جنبه، من َبات شبعانا؛ َما آمن ِبي: )لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّماللَِّه َص

 . (126)(يعلم

فلـم ينكـر اإلسـالم احتيـا      ، وبني األصناف اليت يباح هلا املسألة عند حاجتها
–روى قبيصة بن  ار  اهلاللي ؛ لكن املمنو  التكثر، بعض النا  يف بعض الظروف
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 -صـلى اهلل عليـه وسـلم    -فأتيُت رسول اهلل ، حتمَّلت َحَمالة»: قال: - عنهربي اهلل
إنَّ املسألَة ، يا قبيصة: ثم قال، فنأُمَر لك بها، أِقْم حتى تأتَينا الصدقُة: فقال، أسأله فيها

، ثم ُيْمِسُك، َفحلَّْت له املسألة حتى ُيصيَبها، رجل حتمل محالة: ال حتّل إال ألحد ثالثة
أو  -فحّلْت له املسألة حتى ُيصي  قَواما ِمـْن َعـْيش   ، أصابتُه جا حة اجتاحتورُجل 

حتى يقول ثالثـة مـن ذوي احِلَجـا مـن     ، ورجل أصابته فاقة -ِسدادا ِمْن َعْيش : قال
أو  -حتى يصـيَ  َقَوامـا مـن َعـْيش     ، فحّلت له املسألة، لقد أصابت فالنا فاقة: قومه
يأالـها صـاحبها   ، ُاهنَّ من املسألة يـا قبيصـة ُسـْحت   فما ِسَو -ِسَدادا من عيش : قال

 . (127)«ُسْحتا

؛ وذّارهم، فحدد هذا احلديث الشريف األصناف الذين جيوز هلم مسألة النا 
 . وأعلم باحتياجه، أن اإلنسان أبصر بنفسه

 : وأبرز صورتني للفساد املالي يف مسألة النا 

 . اإلحلاف يف املسألة: أوال

ونهـي عنـه ملـا فيـه مـن إاـرال       ؛ (128)اإلحلـاح ِفـي اْلَمْسـَأَلة    ويقصد بـه شـدَّةُ  
صـلى اهلل عليـه   -قـال رسـوُل اهلل   . -وهذا لغـري احملتـا   -فيعطي السا ل ؛ للمسؤول

فتخـِرُ  لـه مسـألُته    ، فواهلل ال يسألين أحد منكم شيئا، ال ُتْلِحُفوا يف املسألة»: -وسلم
وحمـق ال اـة مـن املـال الـذي      . (129)«أعطُيتُهفيباَرَك له فيما ؛ وأنا له اارل، مّني شيئا

 . أخذل السا ل دليل على أخذل بدون وجه وحق

، ملا يؤدي إليـه مـن اإلبـرام   ؛ " وإمنا نهى عن اإلحلاح: -رمحه اهلل -قال القرطيب
حتى أنه إن أخر  شيًئا أخرجه عن غـري طيـ    ، وإخجال املسؤول، واستثقال السا ل

ألنه مأخوذ علـى غـري   ؛ ا استخر  اذلك مل يبارك فيهوم، بل عن اراهة وت ُّم، نفس
 . (130)وجهه"
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 . السؤال تكثرا: ثانيا

صلى -قال رسوُل اهلل ؛ اما نهى عن أن يسأل النا  عن غري حاجة ليكثر ماله
ــلم  ــه وس ــرا  »: -اهلل علي ــا  تكُّث ــأل الن ــْن س ــرا ، َم ــأل َجْم ــا يس ــتِقل أو ، فإمن فليس

 . (131)«ليستكثر

: أي(؛ مـن سـأل النـا  أمـواهلم تكثـًرا     : )" وقولـه : -رمحه اهلل-يقول القرطيب
يعـذب  : أي(؛ فإمنـا يسـأل مجـًرا   : )وقولـه . وال برورة، استكثاًرا منها من غري حاجة

هـو أمـر   (، فليستكثر من ذلك أو ليتقلـل : )وقوله. حبس  مسا له اليت هي غري جا زة
نه ُيعاق  عن القليل أ: ومعنال. أو على جهة اإلخبار عن مال حاله، على جهة التهديد

 . (132)والكثري"، من ذلك

 .صور الفساد املالي اليت تقع يف األطبمة: املطلب الرابع

وهو أبلـغ الـنعم   ، فال بد منه لبقاء النو  اإلنساني، الطعام من برورات احلياة
فال غرو أن جند نصوص الشرعية تنظم ، وصيانتها، اليت يتوج  على اإلنسان حفظها

 . وبياعها، ومتنع هدرها؛ مع هذل النعمةطريقة التعامل 

 : ومن صور الفساد املالي يف األطبمة

 . الببث مبصادر األطبمة: أوال

ملـا فيـه مـن إحلـا  الضـرر      ؛ حذرت السنة النبوية من العبـث مبصـادر الـرز    
ويستفاد هذا األمـر مـن مفهـوم بعـض     ، والعبث مبستقبلهم، وتهديد حياتهم، بالنا 

اَل َيْحُلَبنَّ َأَحٌد َماِشَيَة »: -صلى اهلل عليه وسلم-قول رسول اهلل  األحاديث صّح منها
َفِإنََّمـا  ؛ َفُيْنَتَثَل َطَعاُمـه ، َفُتْكَسَر ِخَزاَنُتُه، َأُيِح ُّ َأَحُدُاْم َأْن ُتْؤَتى َمْشَرَبُتُه؛ َأَحٍد ِبَغْيِر ِإْذِنِه

 . (133)«ِإالَّ ِبِإْذِنِه، َفاَل َيْحُلَبنَّ َأَحٌد َماِشَيَة َأَحٍد؛ َتْخُزُن َلُهْم ُبُروُ  َمَواِشيِهْم َأْطِعَمَتُهْم
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فيلحظ ايف نبه النيب صلى اهلل عليه وسلم النـا  إىل خطـورة التعـدي علـى     
 . حني علل هلم نهيه عن حل  شاة أحد إال بإذنه، مصادر أرزاقهم

 . إتالف ما ميكن االستفادة منه: ثانيا

ربي اهلل -ُيَحدُِّثُه َعْن َمْيُموَنَة  -ربي اهلل عنهما-اٍ يدل عليه ما روال اْبُن َعبَّ
َعْنَهـا   -صلى اهلل عليه وسـلم   -َفُسِئَل النيب ، َأنَّ َفْأَرًة َوَقَعْت يف َسْمٍن َفَماَتْت: -عنها
 . (134)«َوُاُلوُل، َوَما َحْوَلَها، َأْلُقوَها»: َفَقاَل

لينتفع مبا سوال إذا مل ؛ ن اان جامدًاوإمنا " أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إ
 . (135)ختالطه النجاسة"

: ويدل على منع إتالف ما ميكن اإلفادة منه اذلك قوله َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلَّمَ 
َذا َفـإِ ؛ َحتَّى َيْحُضَرُل ِعْنَد َطَعاِمـهِ ، ِإنَّ الشَّْيَطاَن َيْحُضُر َأَحَدُاْم ِعْنَد ُالِّ َشْيٍء ِمْن َشْأِنِه)

َوَلـا َيـَدْعَها   ؛ ُثـمَّ ِلَيْأُاْلَهـا  ، َفْلُيِمْه َمـا َاـاَن ِبَهـا ِمـْن َأًذى    ، َسَقَطْت ِمْن َأَحِدُاْم اللُّْقَمُة
 . (136)(..ِللشَّْيَطاِن

ِلَأنَّ ِفيِه ِإَبـاَعَة ِنْعَمـِة   ؛ " ِإنََّما َصاَر َتْرُاَها ِللشَّْيَطاِن: -رمحه اهلل -َقاَل التُّوِرِبْشِتيُّ
 . (137)ِمْن َغْيِر َما َبْأٍ "، َواِلاْسِتْحَقاَر ِبَها، ِهاللَّ

 .اإلسراف: ثالثا

وإبـاعة  ، وهو من السفه، واخلرو  عن القصد، " الغلو يف الشيء: واإلسراف
 . (138)املال"

، الـوا »: -صـلى اهلل عليـه وسـلم    -قـال رسـوُل اهلل   ، وهو مذموم منهي عنه
 . (139)«وال َمخيلة، يف غري ِإسراف، والَبُسوا، وتصّدقوا
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 . (140)واملعيشة"، واإلسراف يضر باجلسد؛ واحلديث "جامع لتدبري اإلنسان نفسه

يدل على ذلك أحاديث عن رسول ، ويلتحق باإلسراف العبث مبا يكون طعاما
َما ِمن ِإنسان َيْقُتُل ُعْصُفورا فما فوقها بغري َحـقٍّ  »: منها -صلى اهلل عليه وسلم -اللَِّه 

وال ، َيْذَبُحها فيأُاُلَها: قال؟ وما َحقُّها، يا رسوَل اهلل: قيل، اهلُل عز وجل َعنها ِإال َسأَلُه
اـانوا  ، أوَُّل النَِّتا : والفَرُ ، ال َفَرَ  وال َعِترَيَة»: ومنها. (141)«َيْقطع رأسها وَيرِمي ِبَها

يه الروُح ال تتخذوا شيئا ف»ومنها اذلك . (142)«والعِترَيُة يف رج ، يذحبونه لطاغيتهم
 . (143)«غربا

. (144)َوَلا َيْرِميَها َفُيَضـيُِّعَها" ، َفَيْنَتِفُع ِبَها: َأْي( َفَيْأُاَلَها) ": -رمحه اهلل -قال القاري
ال ، وهو بقتله عبثـا ، "وقد بني سب  املطالبة من اهلل بقتله: -رمحه اهلل -وقال ابن األثري

اـالنهي عـن   : ا عـن أمثـال هـذل   وقـد جـاء النهـى اـثريً    ، وال حاجة منه إليـه ، لفا دة
مـذموم  ، وهذا حـرام شـرًعا  ؛ ألنه تعذي  احليوان لغري فا دة؛ (145)واجملثمة، املصبورة

 . (146)عرًفا وعقاًل"

 .صور الفساد املالي اليت تقع يف الوظيفة: املطلب اخلامس

ومـؤمتن  ، واملوظف مسـؤول ، الوظيفة هي الصورة األمثل للمسؤولية اجملتمعية
ويطرأ على الوظيفة من الفسـاد املـالي مـا مـن شـأنه أن يلحـق       ، لنا على مصاحل ا
 : ومن صور الفساد املالي يف الوظيفة. وإبرار باملال العام، بررا باجملتمع

 . تصرف املسؤول مبال الّرعية ملصلحته الشخصية: أوال 

وهـي تكليـف وليسـت    ، وأمانـة اـ ى  ، رعاية شؤون النا  مسؤولية عظمى
إال أن ، ومصـاحلهم ، مـؤمتن علـى أمـواهلم   ، ول موظـف عنـد الرعيـة   واملسؤ، تشريفا

فتكـون  ، فضـال عـن أمـواهلم   ، ظن نفسه مالكا للنا ؛ بعضهم إذا ما أصبح مسؤوال
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وجاء فعل الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم     ، ملكا شخصيا له؛ أموال العامة ومصاحلهم
. يس مالكـا هلـا  ولـ ، وأنه مسؤول عن مصاحلهم، دستورا ينظم عمل الراعي يف رعيته

يدل عليه قصة غنا م حنني إذ يقول صلى اهلل عليه وسلم بعد أن جـاءل وفـد هـوازن    
 : -اان قسم الغنا م على مستحقيها فامتلكوها-تا بني و

فمـن  ، وإن رأيت أن أرد إلـيهم سـبيهم  ، فإن أخوانكم جاؤونا تا بني؛ أما بعد)
حتى نعطيه إيال ، ى حظهومن أح  أن يكون عل. فليفعل، أح  منكم أن يطي  ذلك

مـن  ، إنا ال ندري: )قال، طيبنا ذلك: فقال النا (. فليفعل، من أول ما يفئ اهلل علينا
 . (147)(حتى يرفع إلينا عرفاؤام أمرام؛ فارجعوا؟ أذن منكم ممن مل يأذن

"إمنا هذا تقص من الـنيب يف اسـتطابة نفـو  النـا      : -رمحه اهلل-قال ابن بطال
، لـئال جيحـف باملسـلمني يف مغـامنهم     ...احلابر منهم الغا ـ  وليعرف ، رجال رجال

 . (148)وتعبوا فيه"، وخييبهم مما غنمول، فيخليهم منه اله

 . قبول اهلدية اليت تهدى بسبب الوظيفة: ثانيا

إال أن بعـض اهلـدايا تقـدم    ، وقبوهلـا واإلثابـة عليهـا سـنة    ، اهلدية هدي نبـوي 
وحفاظـا علـى   ، فسـدا للذريعـة  ، املهِديملصلحة يطمع بها ؛ للمنص  وليس لصاحبه

فعـن أبـي   . منع العامل من قبول اهلدية اليت مل تكن لتهدى لوال العمل؛ الصاحل العام
استعمل النيب صلى اهلل عليـه و سـلم رجـال    : قال - ربي اهلل عنه -محيد الساعدي 

أهـدي   وهذا، هذا لكم: قال، على الصدقة فلما قدم -يقال له ابن اللتبية -من األزد 
والذي نفسـي  ؟ يهدى له أم ال، فينظر؛ فهال جلس يف بيت أبيه أو بيت أمه: )قال. لي

إن اان بعريا له ، إال جاء به يوم القيامة حيمله على رقبته، ال يأخذ أحد منه شيئا، بيدل
اللـهم هـل   ) ثم رفع بيدل حتى رأينا عفرة إبطيه( أو شال تيعر، أو بقرة هلا خوار، رغاء
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بـاب مـن مل يقبـل اهلديـة     : وبـّوب عليـه البخـاري بقولـه    (. م هل بلغـت الله، بلغت
 . (149)لعلة"

ويـدخل يف  ، اراهية قبول هدية طال  العناية: "وفيه: -رمحه اهلل-قال ابن بطال
، غري سـب  اجلـرية  ، وال من هلديته سب ، معنى ذلك اراهية هدية املديان واملقارض

 . (150)أو صلة الرحم"، أو الصداقة

 . بول الرشوةق: ثالثا

فتضر بالصاحل ، تعد الرشوة صورة من صور الفساد املالي اليت تلحق بالوظيفة
لذا حـذرت منهـا   ، وختل مبوازين العدل بني النا ، وتعطي احلقو  لغري أهلها، العام

صـلى اهلل   -وتوعدت أصحابها فثبـت أن رسـوَل اهلل   ، وعظمت أمرها، السنة النبوية
 . (151)«ِشي واملرتشي يف احلكمَلَعَن الرا»: -عليه وسلم

 .أخذ املصدق فوق حاجاته األساسية: راببا

فـال يتصـور أن يكلـف    ، من شـأن نفسـه ومـن يعـول    ؛ ُيكفى املوظف ما يهمه
وبينـت السـنة وجـوب افايـة     ، اإلنسان برعاية مصاحل النا  ويضيع من حتـت يـدل  

قـال  : - عنه ربي اهلل -اما يف حديث املستورد بن شداد ، املوظف برورات احلياة
َمـْن اـان لنـا عـاِمال فليكتسـ       : )يقول -صلى اهلل عليه وسلم-مسعت رسوَل اهلل 

فليكتسـ   ، فـإن مل يكـن لـه مسـكن    ، فليكتس  خادمـا ، فإن مل يكن له خادم، زوَجة
 -صـلى اهلل عليـه وسـلم    -ُأخِبْرُت أن الـنيبَّ  : ربي اهلل عنه -قال أبو بكر (، مْسكنا

 . (152)«فهو غال أو سار ؛ كمن اختذ غري ذل»: قال

، َمـِن اسـتعملنال علـى عمـل    »: قـال -صلى اهلل عليـه وسـلم   -ومثله أن النيبَّ 
 -ربـي اهلل عنـه  -ويطبق أبـوبكر  . (153)«فما أخَذ بعد ذلك فهو ُغلول، فرزقنال رزقا
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َأُبو َبْكـٍر   َقاَلْت َلمَّا اْسُتْخِلَف، َرِبَي اللَُّه َعْنَها، ذلك املبدأ على نفسه فيما روته َعاِ َشة
َوُشـِغْلُت  ، َأنَّ ِحْرَفِتي َلْم َتُكْن َتْعِجُز َعْن َمُؤوَنِة َأْهِلي؛ َلَقْد َعِلَم َقْوِمي: )َقاَل، الصِّدِّيُق

 . (154)(َوَيْحَتِرُف ِلْلُمْسِلِمنَي ِفيه، َفَسَيْأُاُل آُل َأِبي َبْكٍر ِمْن َهَذا اْلَماِل؛ ِبَأْمِر اْلُمْسِلِمني

أن للعامل أن يأخذ من عرض املال الذي يعمل : "بيان: -رمحه اهلل -قال الطييب
 . (155)إذا مل يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة"، قدر ما يستحقه لعمالته، فيه
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 اخلامتة

 : أسجل أبرز نتا ا هذا البحث، والتطواف يف رياض السنة املشرفة، وبعد هذا اجلهد
 . وشامال لعالقة اإلنسان باملال قدمت السنة النبوية تصورا متكامال •

وحماس  ، واإلنسان مستخلف فيه، أادت السنة املعنى اجلليل بأن املال هلل تعاىل •
 . عليه

 . حتى عدت من يقتل دفاعا عن ماله شهيدا، أوبحت السنة مكانة املال يف اإلسالم •

  .أادت السنة النبوية أن التسرت على الفساد املالي سب  هلالك األمم •
حذرت من استمرار العالقة بني املال واإلنسان حيت بعد الوفاة فهو حماس  عليه  •

 . مسؤول عنه
امتاز املنها النبوي يف بيان صور الفساد املالي بأنه مينع مجيع الصور الواقعة أو  •

 . املتوقعة فهو منها وقا ي عالجي
 . تمعاما امتاز املنها النبوي باملوازنة بني حق رب املال واجمل •
فبينت صور الفساد اليت : بينت السنة النبوية صور الفساد املالي يف جمال العبادات •

مصارف ) أو املزاى عليه، سواء اان الضرر واقع فيها على املزاي، تلحق بالزااة
إخرا   أو، أعظم صور الفساد املتعلقة بها: امنع إخرا  الزااة: أو اجملتمع(، الزااة

أو إخراجها من أجود أنوا  املال دون إذن ، ال دون جيدلالزااة من رديء امل
أو إعطاء الزااة ، أوُ يَفّرَ  بني ُمجتِمع خشية الزااة، أو أن جيمَع بني ُمَتَفرِّ . صاحبه

أو ، أو أن يكلف املزاي بدفع نفقات محل زااته إىل بيت املال، ملن ال يستحقها
 . كاس  شخصيةاستغالل الساعي على الزااة لوظيفته لتحقيق م
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اما منعت السنة النبوية الكس  املالي الناتا عن اجلور يف العطية أو الوصية بأاثر  •
 . من الثلث

، فمنعت الغلول قليله واثريل. وبحت السنة صور الفساد املالي اليت تقع يف اجلهاد •
ثم ، أو أن يعمد جماهد إىل غنيمة غريل فيأخذها. اما منعت تقسيم ال ما ُيغنم

ثم يعيدها ، أو أن ينتفع بشيء من الغنيمة قبل القسمة، ل  أن يرّبى صاحبهايط
 . أو جزء منها، لتقسم بعد استهالاها

فمنعت الربا . اما بينت السنة صور الفساد اليت تقع يف املعامالت اما يف البيو  •
اما منعت ، بكل أشكاله وهو أبلغ صور الفساد املالي اليت تقع يف البيو  خطورة

وحرمت بيع احملرمات من األشربة واألطعمة ، لبيو  اليت فيها غش للمبا ا
 . وحذرت من االحتكار، والبيو  اليت فيها  اطرة وغرر، وغريهما

 . ونهت عن املال املكتس  بسب  الكهانة أو القمار باحللف الكاذب •
ين أو جحود الدَّ، االربا: نصت األحاديث على صور الفساد املالي يف الدَّْين •

 . املماطلة يف األداء

اإلحلاف يف : اما نبهت على الفساد املالي يف مسألة النا  وأبرز صورتني هما •
 . والسؤال تكثرا، املسألة

، االعبث مبصادر األطعمة: اما حذرت من صور الفساد املالي اليت تقع يف األطعمة •
 . أو اإلسراف، أو إتالف ما ميكن االستفادة منه

اأن يتصرف املسؤول مبال الّرعية : ور الفساد املالي اليت تقع يف الوظيفةوحددت ص •
أو قبول . وقبوله اهلدية اليت مل تكن لتهدى لوال الوظيفة، ملصلحته الشخصية

 . أو أخذل فو  حاجاته األساسية، الرشوة
 . يسهم يف تقدم األمة، ومنع وقوعها، ببه هذل الصور •
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 والتبليقـات: اهلوامـش

( حديث جرير البجلي  ريي  ع ع ي  507/ 2على إيتاء الزكاة ) ( البخاري، الصحيح. كتاب: الزكاة   ابب: البيعة(1
 1336ح 

 63( ح 34/ 1( البخاري، الصحيح. كتاب: العلم     ابب: ما جاء يف العلم )(2
 1048( ح 724/ 2( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزكاة، ابب لو أن البن آدم واديني البتغى اثلثا )(3
ر اليياء داثر )و( عبيد )ايصيصية(. بةيتح ايياء ا عجصية وكسير ا ييم كسياء أ ييود ( عبيد )الطييةية( بةيتح الطياس وكسي(4

 (86/ 5إرشاد الساري، )  ،مرّبع ل  أعالم وخيوط،ي ظر: الطسيالين
 6071( ح 2364/ 5) ( البخاري، الصحيح. ي كتاب: الرقاق، ابب ما يتطى من فت ة ا ال(5
 1396( ح532/ 2قة على اليتامى )( البخاري، الصحيح. كتاب: الزكاة، ابب الصد(6
 2959( ح 2270/ 4):( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزهد والرقائق(7
 6077( ح 2365/ 5( البخاري، الصحيح. كتاب: الرقاق، ابب ما قدم من مال  فهو ل  )(8
( ح 16/ 5)( الرتمييي ي. اعيييامع، كتييياب: امايييان     ميييا جييياء يف أن ا سيييلم مييين  يييلم ا سيييلصون مييين لسيييا   وييييد   (9

 وقال: ه ا حديث حسن صحيح 2627
 1709( ح 1332/ 3( مسلم، الصحيح ي  كتاب: احلدود، ابب احلدود كةارات ألهلها:)(10
 .1333( ا صدر  ةس  ص(11
 990( ح685/ 2( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزكاة، ابب تغليظ عطوبة من ال يؤدى الزكاة:)(12
 6801( ح 2641/ 6ب نمين اي:ر:)( البخاري، الصحيح. كتاب: التصين، اب(13
. وقيييال: هييي ا حيييديث حسيييين 2417( ح 609/ 4):( اعيييامع، الرتمييي ي.كتاب: صيييةة الطيامييية، ابب يف الطياميييية(14

 صحيح.
 1652( ح619/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: احلج، ابب اييبة أايم مىن:)(15
 2277( ح 847/ 2ياعة ا ال:)( ي ظر البخاري، الصحيح. ي كتاب: اال تطراض، ابب ما ي هى عن إ(16
( مسلم، الصحيح ي  كتياب: امايان، ابب اليدليل عليى أن مين قصيد أخي  ميال حي:ر  بغي:ر حيق كيان الطاصيد مهيدر (17

 140( ح123/ 1) الدم يف حط :
 3009( ح 2299/ 4( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزهد والرقاق، ابب حديث جابر اليويل وقصة أيب اليسر:)(18
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 6405( ح 2491/ 6، الصحيح. ي كتاب: احلدود. ابب: إقامة احلدود على الشريف والوييع:)( البخاري(19
( مسييلم، الصييحيح، كتيياب: اماييان،، ابب بيييان  طصييان اماييان اب عاصيي  و ةييي  عيين ا تلييب  اب عصييية علييى إرادة (20

 57( ح 75/ 1)  ة  كصال :
 (177/ 1فتح الباري،  )  ،ع من األرض". ابن حجرقول  "بطاع قرقر" الطاع: ا ستوى الصلب الوا   (21)   

 987( ح 679/ 2كتاب: الزكاة،، ابب إمث ما ع الزكاة:)مسلم، الصحيح ي   (22)  
 (6/ 4طرح التثريب يف شرح التطريب، )  ،العراق (23)  
راجح وال ي يزل عين درجية كتاب الزكاة  ابب:، ابب ِفى زََكاةى السَّائىَصةى. وإ  اد  صحيح عليى اليأبو داود، الس ن،  (24)  

 (1079/ 2خالصة األحكام، )  ،( ال ووي794/ 2فتح الغةار، )  ،احلسن ي ظر: الص عاين
 (319/ 4عون ا عبود وحاشية ابن الطيم، )  ،العظيم آابدي(25)  
 السلسيلةوهيو صيحيح، ي ظير:  .1582( ح 32/ 3أبو داود. الس ن، كتاب: الزكياة، ابب يف زكياة السيائصة.  )(26)  

 (38/ 3الصحيحة )
( 527/ 2الصيحيح، البخياري ي كتياب:) كتاب الزكاة  ابب: الَ تُيْؤَخُ  يفى الصََّدَقةى َهرىَمية....البخاري، الصحيح.  (27)  

 1387ح 
 .(471/ 3شرح صحيح البخاري، )  ،ابن بيال(28)  
ّى صالبخاري، الصحيح.  (29)   يدى عى تَيَباَرَك كتاب التوحيد.، ابب َما َجاَء يفى ُدَعاءى ال َّبى لى ع علي  و لم أُمََّتُ  إىل تَيْوحى

 1389( ح 529/ 2َوتَيَعاىَل. )
 ( 43/ 2حتةة احملتاج، )  ،،إىْ َ اد  حسن، ي ظر: ابن ا لطن18837(ح  132/ 31ا س د، )  ،أمحد(30)  
 (30 /5( وي ظر: حاشية الس دي على   ن ال سائ  )35/ 2معامل الس ن، )  ،اييايب(31)  
 1386(ح527/ 2ابب: زكاة الغ م  )البخاري، الصحيح. كتاب الزكاة، (32)  
 (1488/ 5شرح ا شكاة، ) ،الييب(33)  
يينّى اْلواجييب إىَاا طابييْ  أَ ْيُةيييُ   (34)   مييام أَْن َُّْخييي  يفى الصَّييدقة فييْوق السّى ْْى ابَحيية ل الصييحيح، ابيين حبييان ابب: اىْكيير اْمى

َا) َا ِبى يح أَو حسن ي ظر: ال ووي3269 ( ح63/ 8أَْراَبِبى  ( 1096/ 2خالصة األحكام، ) ،. ِبىىْ َ اد َصحى
 1382( ح 525/ 2البخاري، الصحيح. كتاب الزكاة، ابب ال جيصع بني متةرق وال يةرق بني جمتصع )(35)  
 (43/ 3إرشاد الساري،  ) ،الطسيالين(36)  
 (242/ 6شرح أيب داود، ) ،العيين(37)  
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 (331/ 12ح الباري، )فت  ،ابن حجر(38) 
ّدُة. والسَّوىي   :ا ىرَّةُ  (39)  (669/ 4ال هاية يف حريب األثر، )  ،الصحيُح األعضاءى. ابن األث:ر :الطّوُة والشى
. وهييو حييديث صييحيح، ي ظيير: ابيين 1839( ح 588/ 1السيي ن،، ابب ميين  ييظل عيين  هيير حييىن )، ابيين ماجيي (40) 

 (362/ 7البدر ا  :ر، )  ،ا لطن
يح1591( ح 42/ 3كتيياب: الزكيياة   ابب، أييين ُتصييدَّق األمييوال  )داود، السيي ن،   أبييو(41)   ، ي ظيير: . وَ ييَ د  َصييحى

 (407/ 2خالصة البدر ا  :ر )
 ا صدر  ةس .(42)  
 (40/ 2معامل الس ن، )  ،اييايب(43)  
 (1/784ال هاية يف حريب احلديث، ) ،ابن األث:ر(44) 

 6758( ح 2559/ 6ابب احتيال العامل ليهدى ل  ) كتاب احليل،البخاري، الصحيح.  (45)  
 (333/ 8شرح صحيح البخارى، ) طاعت  تلزم  ال ي اممام ل  َّان أن إال ،ابن بيال(46)  
 1823( ح 1465/ 3كتاب: اممارة، ابب حترمي هدااي العصال )مسلم، الصحيح ي   (47)  
 ط. الشاملة( 87/  12ا ةهم  ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) الطرطب،(48) 

 (924/ 2كتاب: اهلبة وفضلها، ابب ال حيل ألحد أن يرجع يف هبت  وصدقت  )البخاري، الصحيح.  (49)  
 (542/ 2ي كتاب: الزكاة، ابب هل يشرتي صدقت  )البخاري، الصحيح. (50)  
 (353/ 3فتح الباري، ) ،ابن حجر(51)  
 1623( ح 1240/ 3بعض األوالد يف اهلبة )( مسلم، الصحيح ي  كتاب: اهلبات، ابب كراهة تةضيل (52
 (334/ 9عون ا عبود وحاشية ابن الطيم )العظيم آابدي، ( (53
( 435/ 1( البخييييياري، الصيييييحيح. كتييييياب: اع يييييائز، ابب رثيييييى ال يييييب صيييييلى ع عليييييي  و  يييييلم خزامييييية بييييين  يييييعد )(54

 1233ح
 (325/ 1امفصاح عن معاين الصحاح، ) ،( ابن هب:رة(55
ْرُ . الشوكاين(  قَيْولُُ : (56 ْلُيْسرى، َومَلْ يُيَعا ى  (270/ 7 يل األوطار، ) ،)َواَيَ َر الشَّرىيَك( َأْي: َ اََمَُ ، َوَعاَمَلُ  ابى
 (275/ 7صحيح أيب داود، ) ،األلباين ي ظر:إ  اد  حسن، ، 22042(ح368/ 36ا س د، ) ،( أمحد(57
 (2488/ 6مرقاة ا ةاتيح، ) ،( الطاري(58
 (216/ 12ح ال ووي على مسلم، )شر  ،( ال ووي(59
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 1731( ح1356/ 3( مسلم، الصحيح ي  كتاب: اعهاد والس:ر، ابب أتم:ر اممام األمراء على البعوث )(60
 (95/ 1فتح الباري، ) ،(  قول : "ثغاء" هو صوت الغ م. ابن حجر(61
 (108/ 1فتح الباري، ) ،(  قول : "مححصة" هو صوت الةرس. ابن حجر(62
 2908( ح 1118/ 3ي، الصحيح. كتاب: اعهاد والس:ر، ابب الغلول )( البخار (63
 2909( ح 1119/ 3( البخاري، الصحيح. ي كتاب: اعهاد والس:ر، ابب الطليل من الغلول )(64
 (489/ 7فتح الباري، ) ،( الض بَيْيبى  بضم أول  بصيغة التصغ:ر،  سبة إىل بين من ج ام. ابن حجر(65
 118( ح 107/ 1تاب: اممارة، ابب حلظ حترمي الغلول)( مسلم، الصحيح ي  ك(66
 (235/ 5شرح صحيح البخاري، ) ،( وي ظر حنو  ابن بيال18/ 2التصهيد، ) ،( ابن عبد الرب(67
 3994( ح 1548/ 4( البخاري، الصحيح. ي كتاب: ا غازي، ابب حزوة خيرب )(68
 (123/ 1كشف ا شكل من حديث الصحيحني، )  ،( ابن اعوزي(69
 (222/ 1ال هاية يف حريب األثر، ) ،( ابن األث:ر(70
 1751( ح 1369/ 3اعهاد والس:ر، ابب ا تحطاق الطاتل  لب الطتيل ):( مسلم، الصحيح ي  كتاب(71
 (137/ 9البدر ا  :ر، ) ،وهو حديث صحيح، ي ظر: ابن ا لطن 16997( ح 207/ 28ا س د، ) ،( أمحد(72
 (123/ 11شرح الس ة، ) ،( البغوي(73
( ح 463/ 1( مسلم، الصحيح ي  كتاب: ا ساجد، ابب فضل اعلوس يف مصيال  بعيد الصيبح وفضيل ا سياجد )(74

671 
( 1904/ 4( الصحيح، مسلم ي كتاب: فضيائل الصيحابة، ابب مين فضيائل أم  يلصة أم ا يؤم ني ريي  ع ع هيا )(75

 2451ح 
 1976( ح 732/ 2والكتصان يف البيع ) ( البخاري، الصحيح. كتاب: البيوع، ابب ما احق الك ب(76
 3336( ح 249/ 3( أبو داود، الس ن، كتاب: البيوع، ابب ِفى َوْيعى الرّىاَب  )(77
 (87/ 1( قول  "برين"بسكون الراء وكسر ال ون، يرب من التصر معروس، وهو أجود . فتح الباري، ابن حجر )(78
 2188( ح812/ 2الوكيل شيئا فا دا فبيع  مردود )( البخاري، الصحيح. كتاب الوكالة، ابب إاا ابع (79
 (490/ 4فتح الباري، ) ،( ابن حجر(80
 (491/ 4فتح الباري، ) ،( ابن حجر(81



 183        حممد عودة أمحد احلوري د.        صوٌر من الفساد املالي بّينتها السّنة الّنبوّية 

/ 1ابن حجر. فتح البياري، ) ،( قول  "هاء وهاء" اب د، مبعىن خ  وخ ، كظن كل واحد م هصا يطول الك لصاحب (82
200) 

 1586( ح1209/ 3) الصرس وبيع ال هب ابلورق  طدا ( مسلم، الصحيح ي  كتاب: البيوع، ابب(83
 1584( ح1210/ 3( مسلم، الصحيح ي  كتاب: البيوع، ابب الصرس وبيع ال هب ابلورق  طدا  )(84
حديث حسن وقال:1315( ح606/ 3( الرتم ي.اعامع، كتاب البيوع، ابب ما جاء يف كراهية الغش يف البيوع)(85

 صحيح
 (731/ 2ب:)( البخاري ي الصحيح، كتا(86
 (198/ 7لسان العرب، ) ،من الغض: مبعىن اال تطاص واحلط، ل ظر: ابن م ظور ( (87
 (94/ 8امفصاح عن معاين الصحاح، ) ،ابن هب:رة( (88
( ح 754/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: البيوع، ابب ال ه  للبائع أن ال حيةل امبل والبطير والغي م وكيل َمةلية )(89

2041 
 (162/ 10ح ال ووي على مسلم )شر ، ال ووي( (90
 (987/ 4ا وطظ، ) ،( مالك(91
 2035(ح 753/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: البيوع، ابب ال جش ومن قال ال جيوز الك البيع )(92
 1581( ح1206/ 3( مسلم، الصحيح ي  كتاب: البيوع، ابب حترمي بيع ايصر وا يتة واي زير واألص ام )(93
 (133/ 3يايب )( معامل الس ن، اي(94
 (.747/ 2ابن م ظور ). لسان العرب، وهو كل ما تعرف  ال ة  من اي:ر وتبسظ ب  وتيصئن إلي  ( (95
 (281/ 4ا  تطى شرح ا وطإ، ) ،( ابن اعارود(96
 (296/ 5شرح ال ووي على مسلم ي ) ،( ال ووي(97
 1513( ح 1153/ 3 ي في  حرر )( مسلم، الصحيح ي كتاب البيوع، ابب بيالن بيع احلصاة والبيع ال(98
 2029( ح750/ 2كتاب البيوع، ابب بيع اليعام قبل أن يطبض وبيع ما لي  ع دك )   ( البخاري، الصحيح.(99
/ 2)  ( البخاري، الصحيح. كتاب البيوع، ابب بيع ا زاب ة وه  بيع الثصر ابلتصر وبيع الزبيب ابلكرم وبييع العيرااي(100

 207( ح 762
 1555(ح1190/ 3يح ي  كتاب ا ساقاة، ابب ويع اعوائح كتاب:)( مسلم، الصح(101
 5482( ح 2190/ 5( البخاري، الصحيح. كتاب اللباس، ابب اشتصال الصصاء )(102
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 (273/ 6شرح صحيح البخاري، ) ،( ابن بيال(103
 (57/ 4إرشاد الساري، ) ،( الطسيالين(104
 1605( ح1226/ 3ر يف األقوات )( الصحيح، مسلم ي كتاب: ا ساقاة، ابب حترمي امحتكا(105
 وقال:حديث حسن صحيح. 1276( ح567/ 3كتاب:) ، ابب ما جاء يف االحتكار-( اعامع، الرتم ي (106
 (43/ 11شرح ال ووي على مسلم، ) ،( ال ووي(107
 (259/ 6شرح صحيح البخاري، ) ،( ابن بيال(108
 ( 2172/ 5( البخاري، الصحيح. كتاب: اليب، ابب الكها ة )(109
 (363/ 13لسان العرب، ) ،( ابن م ظور(110
 3629( ح 1395/ 3( البخاري، الصحيح. كتاب: فضائل الصحابة، ابب أايم اعاهلية )(111
 (91/ 1امفصاح عن معاين الصحاح، ) ،(  ابن هب:رة(112
 (179التعريةات، )ص:  ،(  اعرجاين(113
. وهيييو حيييديث صيييحيح، 3754(ح 581/ 5) ( أبيييو داود، السييي ن، كتييياب: األطعصييية، ابب يف طعيييام ا تبيييارىَيني(114

 9491( 375/ 2اعامع الصغ:ر )
 (240/ 4معامل الس ن، ) ،( اييايب(115
 137( ح 121/ 1( مسلم، الصحيح ي  كتاب اماان، ابب وعيد من اقتيع حق مسلم بيصني فاجرة ابل ار )(116
 (434/ 1إكصال ا علم، ) ،( الطاي  عياض(117

 (1217/ 3ا ساقاة، ابب لعن آكل الراب ومؤكل  )الصحيح، مسلم ي كتاب: (118)   
( ح 841/ 2البخيياري، الصييحيح. كتيياب اال ييتطراض، ابب ميين أخيي  أمييوال ال يياس يريييد أداءهييا أو إتالفهييا )(119)  

2257 
 (513/ 6شرح صحيح البخاري، ) ،ابن بيال(120)  
 (54/ 5فتح الباري، ) ،ابن حجر(121)  
 2167(ح 799/ 2) ، ابب إاا أحال على مل  فلي  ل  رد احلواالتكتاب:البخاري، الصحيح.  (122)  
يح، ي ظر: ابن ا لطن17946(ح  465/ 29ا س د، أمحد )(123)    (656/ 6البدر ا  :ر، ) ،و َهَ ا احَلدىيث َصحى
 (123/ 5إكصال ا علم، ) ،الطاي  عياض(124)  
 (31/ 2قواعد األحكام يف مصاحل األانم، ) ،ابن عبد السالم(125)  
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  21الطول ا سدد، ص:  ،و  د  حسن، ي ظر: ابن حجر 751( ح259/ 1ا عجم الكب:ر ) ،ليرباينا(126)  
 (31/ 2قواعد األحكام يف مصاحل األانم، ) ،ابن عبد السالم(127)  
 (46/ 5هت يب اللغة، ) ،األزهري( (128
 1038( ح 718/ 2( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزكاة، ابب ال ه  عن ا سظلة )(129
 (51/ 9لصحيح ا ةهم  ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، الطرطب )( ا(130
 1041( ح719/ 2( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزكاة، ابب كراهة ا سظلة لل اس )(131
 (52/ 9ا ةهم  ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ) ،( الطرطب(132
 2303( ح857/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: اللطية، ابب ال حتتلب ماشية أحد بغ:ر إان )(133
/ 5( البخييييياري، الصيييييحيح. كتييييياب: الييييي ابئح والصييييييد، ابب إاا وقعييييي  الةيييييظرة يف السيييييصن اعاميييييد أو الييييي ائب )(134

 5218( ح2105
 (68( من أصول الةط  على م هج أهل احلديث )ص: (135
مسيح  ( الصحيح، مسلم ي كتاب: األشيربة، ابب ا يتح، ابب لعيق األصيابع والطصيعة وأكيل اللطصية السياقية بعيد(136

 2033( ح1606/ 3ما يصيبها من أاى )
 (2695/ 7مرقاة ا ةاتيح، ) ،( الطاري(137
 (213/ 2مشارق األ وار، ) ،الطاي  عياض( (138
ْختىيَيييياُل يفى الصَّييييَدَقةى ) ،( ال سييييائ (139 . وهييييو حييييديث 2351( ح 62/ 3السيييي ن الكييييربى، كتيييياب: الزكيييياة.، ابب االى

 (830/ 2 وزايدت ، )صحيح اعامع الصغ:ر ،حسن، ي ظر: األلباين
 (229/ 8الت وير شرح اعامع الصغ:ر، ) ،( الص عاين(140
إابحيية أكييل العصيياف:ر. وهييو حييديث حسيين، ي ظيير: صييحيح 4860( ح 163/ 3السيي ن الكييربى، ) ،ال سييائ ( (141

 ( 275/ 2الرتحيب والرتهيب )
 5156( ح 2083/ 5( البخاري، الصحيح. كتاب العطيطة،، ابب الةرع )(142
 5171( ح 72/ 6الصحيح ي  كتاب الصيد، ابب ال يَّْهىى َعْن َصرْبى اْلبَيَهائىمى ) ( مسلم،(143
 (2658/ 6مرقاة ا ةاتيح، ) ،الطاري( (144



 هـ1438حمرم ( 68جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )     186

عْىيييم والثيياء(145 لرَّْميي  َوحَنْييو ، )َواْلُصَجثَصيية( ابى يي  َحيَّيية لتطتييل ابى ِى حتييب  َوهى ابَّيية الَّيي ييَ  الدَّ  اْلُصثَيلَّثَيية (  قَيْوليي : )وا صييبورة(، هى
ِى  يييثم مثَّ ترميييى َحييي َّ تطتيييل، َوقييييل: إى يََّهيييا يفى اليييي:ر َخاصَّييية واألر يييب َوَأْشيييَبا  َالىيييك. العييييين، عصيييدة  اْلَصْةُتوَحييية الَّييي

 (124/ 21الطاري، )
 (376/ 5( ابن األث:ر، الشايف يف شرح مس د الشافع  )(146
 2404( ح896/ 2)( الصحيح، البخاري ي كتاب: العتق، ابب من ملك من العرب رقيطا  (147
 (442/ 11( ابن بيال، شرح ابن بيال )(148
 2457( ح916/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: اهلبة وفضلها    )(149
 (112/ 7( شرح صحيح البخاري، ابن بيال )(150
وقيال: هي ا  1337( ح 615/ 3اعامع، كتاب: األحكام. ما جاء يف الراشي  وا رتشي  يف احلكيم ) ،( الرتم ي(151

يح.َحدىيث. حَ   َسن. َصحى
يييالى )(152 وهيييو حيييديث صيييحيح، ي ظييير:  2947( ح94/ 3( أبيييو داود، السييي ن، كتييياب: اييييراج، ابب ِفى أَْرزَاقى اْلُعصَّ

 ( 1106/ 2صحيح اعامع الصغ:ر )
وهو حديث صيحيح، ي ظير حايية  2945( ح94/ 3( أبو داود، الس ن، كتاب: ايراج، ابب ِفى أَْرزَاقى اْلُعصَّالى )(153

 460( ح265 رخريج أحاديث احلالل واحلرام، األلباين )ص: ا رام يف
 1964( 729/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: البيوع، ابب كسب الرجل وعصل  بيد  )(154
 (2604/ 8شرح ا شكاة، ) ،( الييب(155



 187        حممد عودة أمحد احلوري د.        صوٌر من الفساد املالي بّينتها السّنة الّنبوّية 

نهايـة يف غريـ  احلـديث    ، ال(ـهـ  606)ت أبو السعادات املبارك بن حممد اجلـزري ابن األثري،  .1
بــريوت،  -حممــود حممــد الطنــاحي، املكتبــة العلميــة -واألثــر،  حتقيــق: طــاهر أمحــد الــزاوى

 .م1979 -هـ1399
الشَّاِفي يْف َشْرح ُمْسَند ، هـ(606 :أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري )ت ،األثريابن  .2

َمكَتبَة الرُّْشِد، ، ي متيم َياسر بن إبراهيمأب -حتقيق: أمحد بن سليمان ، الشَّاِفعي الْبِن األِثرْي
 م 200٥ -هـ  1426ا: األولي، ، اململكة العربية السعودية -الرياض 

 مرع ،  عوض حممد :حتقيق ـ اللغة ل(، تهذي 370أمحد )ت بن حممد منصور األزهري، أبو .3
 م.2001 - بريوت - العربي الرتاث إحياء دار

سلسلة األحاديث الصحيحة  هـ(،1420 :ناصر الدين )ت األلباني، أبو عبد الرمحن حممد .4
 .ا: األوىل، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض،  وشيء من فقهها وفوا دها

 وزيادته الصغري اجلامع هـ(، صحيح1420 :األلباني، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين )ت .٥
 م.1988، هـ1408الثالثة،  :اإلسالمي، بريوت، ا ، املكت (الكبري الفتح)

 أحاديث ختريا يف املرام هـ(، غاية1420 :األلباني، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين )ت .6
 .ـه140٥ – الثالثة: بريوت، ا – اإلسالمي املكت   واحلرام، احلالل

مؤسسة غرا  للنشر ، صحيح أبي داود(، هـ1420 :حممد ناصر الدين )ت ،األلباني .7
 .م 2002 -هـ 1423، 1، اوالتوزيع، الكويت

 والرتهي ، الرتغي  ، صحيح(هـ1420 :ت)أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين  األلباني، .8
 اخلامسة.: الرياض، ا – املعارف مكتبة

 األندلسي القرطيب التجييب وارث بن أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو ،الباجي .9
 هـ.1332 األوىل،: مصر، ا حمافظة وارجب - السعادة املوطإ، مطبعة شرح ، املنتقى(هـ474 :ت)

: اخلراز، ا احلديث،  دار أهل منها على الفقه أصول قادر، من غالم بن البااستاني، زاريا .10
 م2002-هـ1423 االوىل
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، اجلامع الصحيح املختصر(، ـه2٥6)ت  حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل اجلعفي ،البخاري .11
 م.1987 – 1407ا الثالثة، ، بريوت –، اليمامة دار ابن اثري، د. مصطفى دي  البغا :حتقيق

 البن البخاري صحيح ، شرح(هـ449 :ت) امللك عبد بن خلف بن علي احلسن أبو ابن بطال .12
 الثانية،: الرياض، ا السعودية، - الرشد مكتبة إبراهيم، بن ياسر متيم أبو: بطال، حتقيق

 م.2003 - هـ1423
 شاار حممد أمحد :حتقيق، (، اجلامعـه279ي)ت السلم عيسى أبو عيسى بن حممد الرتمذي، .13

 بريوت. – العربي الرتاث إحياء وآخرون، دار
، هـ(3٥4 :حممد بن حبان بن أمحد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )ت ،حبانابن  .14

 :ترتي : األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت ،اإلحسان يف تقري  صحيح ابن حبان
 -هـ 1408ا: األوىل، ، مؤسسة الرسالة، بريوت ،قيق: شعي  األرنؤواحت ،هـ( 739

 .م1988
 صحيح شرح الباري فتح (،8٥2الشافعي)ت العسقالني الفضل أبو علي بن أمحد ابن حجر، .1٥

 .ـه1379 بريوت، - املعرفة البخاري، دار
، هـ(241 :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )تابن حنبل،  .16

ا: األوىل، ، مؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرون -حتقيق: شعي  األرنؤوا ،سندامل
 .م2001 -هـ 1421

 معامل السنن، ،هـ(388 :أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت )ت ،اخلطابي .17
 .م1932 -هـ  13٥1ا: األوىل ، حل  –املطبعة العلمية 

شعث بن إسحا  بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني سليمان بن األ ،داودأبو   .18
، دار الرسالة العاملية، حَممَّد ااِمل قرل بللي -سنن، حتقيق:شَعي  األرنؤوا ، الهـ(27٥ :)ت

 م 2009 -هـ  1430ا: األوىل، 
 حاشية السندي ،هـ(1138 :حممد بن عبد اهلادي التتوي، أبو احلسن، نور الدين )ت ،السندي .19

ا: الثانية، ، حل  –مكت  املطبوعات اإلسالمية  ،على سنن النسا ي )مطبو  مع السنن(
 م.1986 – 1406
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 الغفار ، فتح(هـ1276 :ت) الرُّباعي أمحد بن حممد بن يوسف بن أمحد بن احلسن الصنعاني، .20
 عامل العمران، دار علي الشيخ بإشراف جمموعة املختار،  حتقيق: نبينا سنة ألحكام اجلامع

 هـ.1427، األوىل :الفوا د، ا
 الدين، عز إبراهيم، أبو الصنعاني، احلسين، حممد بن صالح بن إمساعيل بن الصنعاني، حممد .21

 حممَّد. الصَِّغرِي، حتقيق: د اجَلاِمع َشْرُح ، التَّنويُر(هـ1182 :ت) باألمري اأسالفه املعروف
 م. 2011 - هـ 1432 األوىل، :الرياض، ا السالم، دار إبراهيم، مكتبة حممَّد إسحا 

، هـ(360 :سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم )ت ،الط اني .22
 .ا: الثانية، القاهرة –مكتبة ابن تيمية   ،حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، املعجم الكبري

، (هـ463: املتوفى) القرطيب النمري حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر ابن عبد ال ، أبو .23
 الكبري عبد حممد، العلوي أمحد بن مصطفى: واألسانيد، حتقيق املعاني من املوطأ يف ملا التمهيد

 هـ.1387 املغرب، – اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم البكري، وزارة
 العلماء بسلطان امللق  الدمشقي، السلمي العزيز عبد الدين عز حممد أبو السالم، ابن عبد .24

سعد،  الرؤوف عبد طه: عليه وعلق األنام، راجعه مصاحل يف األحكام ، قواعد(هـ660 :ت)
 م.1991 - هـ1414القاهرة،  – األزهرية الكليات مكتبة

 :أامله ابنه: أمحد )ت هـ(806 :أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني )ت ،العراقي .2٥
تقري : تقري  األسانيد وترتي  طرح التثري  يف شرح التقري  )املقصود بال، هـ(826

 .ا املصرية القدمية، املسانيد(
 احلق، شرف الرمحن، عبد أبو حيدر، بن علي بن أمري بن أشرف حممد آبادي، العظيم .26

 تهذي : القيم ابن حاشية ومعه داود، أبي سنن شرح املعبود ، عون(هـ1329 :ت) الصديقي،
 ومشكالته. علله وإيضاح داود أبي سنن

 ، مرقاة(هـ1014 :ت) اهلروي املال الدين نور احلسن أبو حممد،( سلطان) بن عليالقاري،  .27
 م.2002 - هـ1422 األوىل،: لبنان، ا – بريوت الفكر، دار املصابيح،  مشكاة شرح املفاتيح
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 امُلْعِلم ، ِإاَمال(هـ٥44 :ت) الفضل أبو السبيت، اليحصيب موسى بن القابي عياض، عياض .28
: مصر، ا والتوزيع، والنشر للطباعة الوفاء ِإْسَماِعيل، دار حْيَيى الداتور: قيقُمْسِلم، حت بفوا د

 م.1998 - هـ 1419 األوىل،
 ، مشار (هـ٥44 :ت) الفضل أبو السبيت، اليحصيب موسى بن القابي عياض، عياض .29

 الرتاث. ودار العتيقة اآلثار، املكتبة صحاح على األنوار
، املفهم ملا أشكل من اتاب تلخيص ل(6٥6)ت ر بن إبراهيم أبو العبا  أمحد بن عم ،القرطيب .30

دار الكلم الطي ، الطبعة:  -دار ابن اثري وآخرون، مسلم،  حتقيق: حمي الدين دي  مستو 
 .1417 – 1996األوىل 

أمحد بن حممد بن أبى بكر بن عبد امللك القتييب املصري، أبو العبا ، شهاب  ،القسطالني .31
املطبعة الك ى األمريية،  ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، (هـ923الدين )املتوفى: 

 هـ 1323السابعة، ا: ،مصر
، سنن، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقيال (،ـه273) حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويينابن ماجه،  .32

 .بريوت –دار الفكر 
، حتقيق: د. تقي ، موطأ اإلمام مالكل( 179)تبن أنس أبو عبداهلل األصبحي  ، مالكمالك .33

 .م 1991 -هـ 1413دمشق، الطبعة: األوىل  –الدين الندوي، دار القلم 
(، اجلامع الصحيح، ـه261)ت  النيسابوري القشريي احلسني أبو احلجا  بن مسلم، مسلم .34

 بريوت. – العربي الرتاث إحياء الباقي، دار عبد فؤاد حممد :حتقيق
 ،هـ(804 :علي بن أمحد الشافعي املصري )ت سرا  الدين أبو حفص عمر بن ،لقنابن امل .3٥

حتقيق: مصطفى أبو الغيه  ،ثار الواقعة يف الشرح الكبريالبدر املنري يف ختريا األحاديث واآل
ا: ، السعودية-الرياض -دار اهلجرة للنشر والتوزيع ، وعبد اهلل بن سليمان وياسر بن امال

 .م2004-هـ142٥االوىل، 
 ،هـ(804 :بو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري )تسرا  الدين أ ،لقنابن امل .36

، حتقيق: عبد اهلل بن سعاف اللحياني ،حتفة احملتا  إىل أدلة املنها  )على ترتي  املنها  للنووي(
 . ـه1406ا: األوىل، ، مكة املكرمة -دار حراء 
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 – العلمية  الكت الك ى، دار ل(، السنن303) الرمحن عبد أبو شعي  بن النسا ي، أمحد .37
 م.1991 – 1411، األوىل بريوت، ا

خالصة األحكام يف مهمات  ،هـ(676 :أبو زاريا حميي الدين حييى بن شرف )ت ،النووي .38
، بريوت –لبنان  -مؤسسة الرسالة ، حتقيق: حسني إمساعيل اجلمل،  السنن وقواعد اإلسالم

 .م1997 -هـ 1418االوىل،  :ا
 بن مسلم صحيح شرح ، املنها (هـ676 :ت) شرف بن حييى الدين حميي زاريا أبو النووي، .39

 ل.1392 الثانية،: بريوت، ا – العربي الرتاث إحياء دار احلجا ،




