
حكم متلك األوراق املالية وأرباحها بالقبض

  عبد ايد بن صاحل املنصور

  :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد

فإن طلب الربح احلالل والسعي فيه جبد، واإلقالع عن الربح احلرام واالبتعاد عنه أصبح مطلباً ملحاً يف 

وذلك ملا نرى من كثرة النكسات االقتصادية على شىت الصعد،  هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى؛

وملا يسببه من بعد يف إجابة الدعوات ففي صحيح مسلم من حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى 

يا أيها "إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال ( اهللا عليه وسلم 

يا أيها الذين آمنوا كلوا من "وقال ) ١" (وا من الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا تعملون عليمالرسل كل

مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب )٢"(طيبات ما رزقناكم

، وإن طلب احلالل )ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام فأىن يستجاب لذلك

، وجيب ملن وقع بشيء من )٤(حمرم النار أوىل به) ٣(واجب على كل مسلم، وإنبات اللحم من سحت

ذلك املسارعة إىل التوبة والتخلص من املال احملرم أياً كان نوعه وشكله؛ وذلك برده إىل مستحقه 

  .األصلي أو البديل عند تعذره

مع األفراد أو الشركات أو البنوك أو غري ذلك، ويف هذا الزمن ابتلي كثري من املسلمني بالتعامل بالربا 

وعندها يقع الناس يف احلرج، وترد بعض اإلشكاالت والتساؤالت اليت تعرض على طالب العلم واملفتني 

  :على حنو

هل املقبوض بعقد ربوي ميلك أو الميلك؟ وما احلكم إذا نتج عن هذا املقبوض بعقد ربوي ربح هل 

بناء على فساد العقد ومل يثبت امللك يف األصل ) البائع(ويكون ملالك األصل ميلكه املشتري أو ال ميلكه

بقبضه؟ وما كيفية التخلص من الربح الربوي؟ وهل جيوز التصدق به على الفقراء واملساكني وحنوهم؟ 

وهل جيوز رد األرباح إىل البنك؟ وغري ذلك من األسئلة اليت حاولت جعل جواا يف نسق واحد يف أثناء 

  .لبحث، لبناء بعضها على بعضا

  

لو أن مسلماً عقد عقداً ربوياً وقبض : وألجل تبسيط صورة هذا املوضوع أكثر أضرِب مثالً، فأقول

، ومل يضارب ا، ورغب يف )٥(املعقود عليه، وليكن أسهماً قبضها بعقد ربوي ووضعت يف حمفظته

بض؟ وملن تكون هذه األرباح املقبوضة بعقد أرباحها مث استحقت األرباح، فهل ميلك تلك األسهم بالق

  ربوي ؟

الشركة مصدرة (وهي ) البائع(هل تكون ملشتري تلك األوراق املالية بعقد فاسد أو للمالك األصل 



  بناء على أن املقبوض بعقد فاسد ال ميلك؟) تلك األوراق

أي هل متلك تلك ) ربويالسهم املقبوض بعقد (وألجل معرفة ملن األرباح؟ البد من معرفة ملن األصل

  األوراق املالية بالقبض أو ال ؟

هذه املسألة من النوازل الفقهية اليت مل يتطرق هلا الفقهاء السابقون حبثاً وتدليالً، ولكن أصوهلا موجودة 

  .فيكون التخريج عليها) ملكية املقبوض بعقد فاسد ( يف كتبهم، فإن هذه املسألة تعود إىل مسألة

  :ماء اختلفوا يف متلك األوراق املالية الربوية بالقبض على قولنيإن العل: فيقال

  :القول األول

إىل أن العقود ) ٩(، وبعض احلنفية)٨(، واحلنابلة)٧(، والشافعية)٦(ذهب مجهور الفقهاء من املالكية

ملالية الربوية ال متلك ولو اتصل ا القبض، بل هي مفسوخة أبداً، وعلى قوهلم هذا فال متلك األوراق ا

  .الربوية بالقبض، وجيب فسخ العقد وردها 

ومسعت مالكاً يقول احلرام البني من الربا وغريه يرد إىل أهله أبداً :( عن ابن وهب قال" املدونة"جاء يف 

  ).١١))(١٠(فات أو مل يفت

فإنه ال  ومن البيوع ما جيوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا: قال مالك: ( وقال ابن عبد الرب

يكون فيه إال الرد أبداً، وال جيوز منه قليل وال كثري وال جيوز فيه ما جيوز يف غريه؛ ألن اهللا تعاىل يقول يف 

  ).١٢(}وإِن تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالكُم الَ تظْلمونَ والَ تظْلَمونَ{: كتابه

ر فمن قاده ومل يضطرب فيه فهو اخلير هذا قول صحيح يف النظر وصحيح من جهة األث: (مث قال

  ).١٣...)(الفقيه

  

  ).١٤)(وقد اتفق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا مفسوخ أبدا : ( وقال

  ).١٥)(ال يكون موجباً للملك بكل حال... إن الربا:( وقال السرخسي من احلنفية

  :القول الثاين

ومنها الربا متلك إذا اتصل ا القبض، ولكنه ملك  إىل أن العقود الفاسدة) ١٦(ذهب مجهور احلنفية

خبيث جيب فسخه، فإن تصرف به ببيع أو هبة أو حنوه صح، وعليه فإن األوراق املالية الربوية متلك 

  .عند مجهور احلنفية إذا اتصل ا القبض، لكنها ملك خبيث جيب عليه رد الربا على من أرىب عليه

أن األوراق املالية الربوية ال متلك ولو اتصل ا القبض، وجيب  -أعلم واهللا- والراجح يف هذه املسألة 

فسخ ما قبض منها، فريد األوراق املالية إىل بائعها، ويسترد مثنها إن أمكن، وإال يتخلص منها 

  ).١٧(بالبيع

و األدلة على هذا كثرية ومن أقواها ما رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث أيب سعيد 

من أين : ((جاء بالل بتمر برين، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ((ري رضي اهللا عنه قالاخلد



متر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعني بصاع؛ ملطعم النيب صلى اهللا عليه وسلم : فقال بالل )) هذا؟

إذا أردت أن تشتري  أوه عني الربا، ال تفعل، ولكن: ((فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك 

فردوه مث بيعوا مترنا واشتروا لنا من : ((، ويف رواية ملسلم )١٨))(التمر فبعه ببيع آخر مث اشتر به

  ).١٩))(هذا

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بالرد ومل يقره على هذا العقد الربوي، بل : ووجه الداللة من احلديث

  .أمر بفسخه مع اتصال القبض به

هذا دليل على أن ] هذا الربا فردوه[صلى اهللا عليه وسلم :وقوله : ( ووي عند هذا احلديثقال الن

وفيه أن البيوع : (، وقال ابن حجر)٢٠)(املقبوض ببيع فاسد جيب رده على بائعه وإذا رده استرد الثمن

  ).٢١)(الفاسدة ترد

  :حكم أرباح األوراق املالية بعد القبض

  
  

اق املالية بالقبض، بقي حكم ما ينتج عن تلك األوراق من أرباح، وإن أقرب ملا عرفنا حكم متلك األور

تكييف فقهي لتلك األرباح هو مناء املقبوض بعقد فاسد، وهذا النماء من قبيل النماء املنفصل غري متولد 

من األصل كالكسب والغلة، والعلماء خمتلفون يف حكم مناء املقبوض بعقد فاسد من حيث ملكيته تبعاً 

  .الختالفهم يف ملكية أصله على القولني السابقني

فلم ختتلف أقوال املذاهب األربعة يف ذلك؛ ) البائع(أما من حيث وجوب رد النماء إىل مالك األصل 

مع أصله إىل البائع وأن ذلك النماء والربح ال مينع  -ومنه األرباح–فإم قضوا بوجوب رد النماء 

  :وإليك بيان ذلك –الفسخ، 

فهم على قاعدم السابقة اليثبتون امللك بالقبض، ويوجبون رد : الشافعية، واحلنابلة، والظاهريةأما 

  .املقبوض بعقد فاسد ومناءه سواء أكان ربوياً أم غري ربوي

فإم ال يثبتون امللك يف العقود الربوية مطلقاً، وهو مفسوخ عندهم أبداً سواء فات أم مل : أما املالكية

  ن فيه إال الرد أبداً، وال جيوز منه قليل وال كثري وال جيوزيفت، وال يكو

  .وال ينتقل الضمان فيه للمشتري) ٢٢(فيه ما جيوز يف غريه

، وأن هذه الزيادات ال -عند املالكية-فظاهر أن الغلة واألرباح ال تأثري هلا على احلكم يف العقد الربوي

  ).٢٣(أرباحه على من أرىب عليه تصري العقد فائتاً، وبالتايل جيب عندهم رده و

مل ينتقل الضمان لبقاء املبيع حتت يد بائعه، فال  -أي يف العقد الربوي  - وهنا : ( جاء يف مواهب اجلليل

بالغلة بل لو قبض املشتري املبيع، وتسلمه بعد أن أخاله البائع مث آجره املشتري - أي املشتري- حيكم له 

  ).٢٤...)(د وعاد إليها لغوللبائع مل جيز؛ ألن ما خرج من الي

  
  



على املقبوض  - املنفصلة -إن الزيادة: فإم وإن أثبتوا امللك بالقبض إال أم قالوا): ٢٥(أما احلنفية

بعقد فاسد ال متنع الفسخ، وجيب ردها مع أصلها إىل البائع، ولزوم ضماا عند التلف، سواء أكانت 

ولد واللنب والثمرة؛ ألن هذه الزيادة تابعة لألصل لكوا هذه الزيادة املنفصلة متولدة من األصل كال

متولدة منه، واألصل مضمون الرد فكذلك الزيادة، كما يف الغصب، أم كانت الزيادة غري متولدة من 

األصل كاهلبة والصدقة والكسب والغلة واألرباح؛ ألن األصل مضمون الرد، وبالرد ينفسخ العقد من 

  ).٢٦(حصلت على مالكهاألصل فتبني أن الزيادة 

  :الترجيح

يالحظ يف املسألة أنه وإن اختلف العلماء يف متلك األوراق املالية الربوية بالقبض إال أن املذاهب األربعة 

احتد قوهلم يف األرباح، فإم اتفقوا على أن هذه األرباح الربوية واليت تعترب مناًء منفصالً من ملك البائع 

مع األصل إىل البائع؛ حىت على رأي احلنفية الذين يثبتون امللكية يف املقبوض المتنع الفسخ وجيب ردها 

بعقد فاسد؛ ألا حصلت يف ملكه، وحىت على رأي املالكية الذين يعتربون النماء فوتاً يف املبيع يثبت به 

  .امللك يف املقبوض بعقد فاسد إال الربا ألن الربا عندهم اليثبت فيه امللك أبدا 

ذا هو األصل والراجح يف املستحق للربح الربوي إال أن املستحق شيء وطريقة التخلص منه ومع أن ه

شيء آخر؛ وذلك أنه قد يستحقه صاحبه ابتداء ولكن لسبب شرعي أو عذر أومانع نصرف الربح 

  .الربوي جلهة أخرى دون مستحقه ابتداء 

  .لذا يقال إن مستحق الربح الربوي ال خيلو من ثالث حاالت 

أي األرباح -إذا كان مستحق هذه األرباح الربوية شخصاً معيناً معلوماً، وميكن ردها : ال األوىلاحل

إليه، ومل يكن معروفاً بالتعامل بالربا واحلرام فالواجب يف هذه احلالة رد تلك األرباح وأصلها  -واألصل

، والتبع )٢٧(لتبع يتبع األصلإليه؛ ألا مقبوضة بعقد فاسد، واألرباح هلا حكم أصلها؛ ألا تبع، وا

  ).٢٩(، والتابع ال يفرد باحلكم)٢٨(ميلك مبلك األصل

  
  

إذا كان مستحق األرباح جمهوالً أو تعذر الرد إليه ومل يكن معروفاً بالتعامل بالربا واحلرام : احلال الثانية

لفقراء على ا-فإنه جيب على املشتري التخلص من املقبوض بعقد ربوي وأرباحه بالتصدق به 

عن صاحبه بنية التخلص منه ال بنية التقرب إىل اهللا تعاىل ذه الصدقة كما هو قول  - ...واملساكني

، واختيار شيخ )٣٣(وبعض الشافعية) ٣٢(واحلنابلة) ٣١(واملالكية) ٣٠(مجهور الفقهاء من احلنفية

شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  يف أكثر من موضع من فتاويه، والقاعدة عند -رمحه اهللا-اإلسالم ابن تيمية 

أن األموال اليت تعذر ردها إىل أهلها لعدم العلم م مثالً، وأن من كان عنده مال ال يعرف ):( ٣٤(هذا

صاحبه كالغاصب التائب واملرايب التائب وحنوهم ممن صار بيده مال ال ميلكه وال يعرف صاحبه فإنه 

  ).٣٦)(هذا عند أكثر العلماء: (قال، و)٣٥)(يصرف إىل ذوي احلاجات ومصاحل املسلمني



من كان من ذوي احلاجات كالفقراء واملساكني والغارمني : إذا تبني هذان األصالن فنقول: ( مث قال

وابن السبيل، فهؤالء جيوز، بل جيب أن يعطوا من الزكوات، ومن األموال اهولة باتفاق املسلمني 

)(٣٧.(  

احل املسلمني، فيعطى منه من يستحق الزكاة، ويقرى منه وما تصدق به فإنه يصرف يف مص: ( وقال

الضيف، ويعان فيه احلاج، وينفق يف اجلهاد ويف أبواب الرب اليت حيبها اهللا ورسوله كما يفعل بسائر 

  ).٣٨)(األموال اهولة، وهكذا يفعل من تاب من احلرام وبيده احلرام ال يعرف مالكه 

يسقط عنا وجوب رده، فيصرف يف مصاحل املسلمني، والصدقة من  املال الذي ال نعرف مالكه: ( وقال

أعظم مصاحل املسلمني، وهذا أصل عام يف كل مال جيهل مالكه حبيث يتعذر رده إليه كاملغصوب 

والعواري والودائع يتصدق ا عن صاحبها أو يصرفها يف مصاحل املسلمني على مذهب مالك وأمحد وأيب 

لى هذا الوجه جاز للفقري أخذها؛ ألن املعطي هنا إمنا يعطيها نيابة عن حنيفة وغريهم، وإذا صرفت ع

  ).٣٩)(صاحبها

  
  

قال علماؤنا إن سبيل التوبة مما بيده من األموال احلرام إن كانت ربا فلريدها على من : (قال القرطيب

  ).٤٠)(أرىب عليه، ويطلبه إن مل يكن حاضرا فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك

وجب  - فإن كان له مالك معني-إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والرباءة منه : ( غزايلوقال ال

صرفه إليه أو إىل وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إىل وارثه، وإن كان ملالك ال يعرفه ويئس من معرفته، 

ق مكة، وحنو ذلك فينبغي أن يصرفه يف مصاحل املسلمني العامة كالقناطر والربط واملساجد ومصاحل طري

  ).٤١...)(مما يشترك املسلمون فيه، وإال فيتصدق به على فقري أو فقراء

إذا كان مستحق األرباح الربوية معلوماً وأمكن الرد إليه، بيد أنه يعرف عنه التعامل : احلال الثالثة

 -مهور البغاء  -باحلرام كاملقبوض من البنوك أو الشركات اليت تتعامل بالربا، واملقبوض على الزنا 

والغناء ولعب القمار ومثن اخلمر، واملقبوض على النياحة وغري ذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم يف 

هذه احلال أنه ال جيوز رد املال والربح على ذلك الزاين وال تلك الشركة وذلك البنك، حىت ال جيمع له 

ض املشتري تلك األرباح أن يتصدق ا بنية التخلص منها وهذا قول بني العوض واملعوض، وعليه إذا قب

، وعند احلنابلة، وهو املنصوص عن أمحد يف مثن اخلمار أنه ال يرد إىل صاحبه، وجيب )٤٢(عند املالكية

، )٤٤(، وانتصر هلذا شيخ اإلسالم ابن تيمية)٤٣(عليه التخلص منه والتصدق به يف مصاحل املسلمني

  ).٤٥(وابن القيم

كل كسب خبيث خلبث عوضه عيناً كان : ( يف هذه املسألة -رمحهما اهللا-والقاعدة عند هذين الشيخني

  ).٤٦)(أو منفعة يكون التخلص منه بالصدقة به 

عن امرأة كانت مغنية، واكتسبت يف جهلها ماالً كثرياً وقد  -رمحه اهللا-وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 



ىل، وهي حمافظة على طاعة اهللا، فهل املال الذي اكتسبته من حل وغريه تابت وحجت إىل بيت اهللا تعا

  إذا أكلت وتصدقت منه تؤجر عليه ؟

  
  

مباحة يف نفسها، وإمنا حرمت بالقصد مثل من ) ٤٧(املال املكسوب إن كانت عني أو منفعة: فأجاب

ه بالعوض لكن ال يطيب له يبيع عنباً ملن يتخذه مخراً أو من يستأجر لعصر اخلمر أو محلها، فهذا يفعل

أكله، وأما إن كانت العني أو املنفعة حمرمة كمهر البغي ومثن اخلمر، فهنا ال يقضى له به قبل القبض، 

ولو أعطاه إياه مل حيكم برده فإن هذا معونة هلم على املعاصي إذا جمع هلم بني العوض واملعوض، وال حيل 

، فإن تابت هذه البغي وهذا )٤٨(يصرف يف مصاحل املسلمنيهذا املال للبغي واخلمار وحنومها، لكن 

اخلمار، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا املال مقدار حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل 

صنعة كالنسج والغزل أُعطي ما يكون له رأس مال، وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به ومل يردوا عوض 

، وأما إذا تصدق به العتقاده أنه حيل عليه أن يتصدق به فهذا يثاب على ذلك، وأما القرض كان أحسن

إن تصدق به كما يتصدق املالك مبلكه فهذا ال يقبله اهللا؛ إن اهللا ال يقبل إال الطيب، فهذا خبيث، كما 

 والنائحة نعم البغي واملغين: ( ، وقال)٥٠))(٤٩))(مهر البغي خبيث: ((قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وحنوهم إذا أعطوا أجورهم، مث تابوا، هل يتصدقون ا أو جيب أن يردوها على من أعطامهوها؟ فيها 

أصحهما أنا ال نردها على الفساق الذين بذلوها يف املنفعة احملرمة، وال يباح األخذ، بل يتصدق : قوالن

  ).٥١)(خلمرا وتصرف يف مصاحل املسلمني، كما نص عليه أمحد يف أجرة محل ا

  
  

فما تقولون فيمن سلِّم إليهم املنفعة احملرمة اليت استأجروه عليها كالغناء : فإن قيل: ( وقال ابن القيم

والنوح والزىن واللواط؟ قيل إن كان مل يقبض منهم العوض مل يقض له به باتفاق األمة، وإن كان قد 

رده عليهم؛ألنه قبضه قبضاً فاسداً، وهذا فيه قبض مل يطب له أكله، ومل ميلكه بذلك،واجلمهور يقولون ي

ال يأكله وال يرده بل يتصدق : أنه يرده عليهم، والثانية: روايتان منصوصتان عن اإلمام أمحد؛ إحدامها

وأصح الروايتني أنه ال يرده عليهم وال يباح لألخذ، ويصرف يف مصاحل املسلمني كما : به، قال شيخنا

فصل املسألة الثانية إذا عاوض غريه : ( ، وقال يف موضع آخر)٥٢)(اخلمرنص عليه أمحد يف أجرة محال 

معاوضة حمرمة، وقبض العوض كالزانية واملغين وبائع اخلمر وشاهد الزور وحنوهم، مث تاب والعوض 

يرده إىل مالكه؛ إذ هو عني ماله، ومل يقبضه بإذن الشارع، وال حصل لربه يف : بيده، فقالت طائفة

بل توبته بالتصدق به وال يدفعه إىل من أخذه منه، وهو اختيار شيخ : مباح، وقالت طائفةمقابلته نفع 

  ).٥٣)(اإلسالم ابن تيمية، وهو أصوب القولني

إن الذي عاوض على مخر أو خنزير أو على زنا أو فاحشة أو غري ذلك أخرجه باختياره واستوىف (وقال 



سوغ عقالً أن جيمع له بني العوض واملعوض عنه، فإن يف عوضه احملرم، فال يرد العوض إليه ؛ ألنه ال ي

ذلك إعانة له على اإلمث والعدوان، وتيسرياً ألصحاب املعاصي، وماذا يريد الزاين وصاحب الفاحشة إذا 

علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله، فهذا مما تصان الشريعة عن اإلتيان به، وال يسوغ القول به، وهو 

م والفاحشة والغدر، ومن أقبح القبح أن يستويف عوضه من املزين ا مث يرجع يتضمن اجلمع بني الظل

  .واهللا تعاىل أعلم) .٥٤)(فيما أعطاها قهراً، فقبح هذا مستقر يف فطر مجيع العقالء فال تأت به الشريعة

  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 ----------------------------------------  

  ١٥املؤمنون آية ) ١(

  ٢٧١البقرة آية ) ٢(

  
  

السحت بضم السني وإسكان احلاء وبضمهما أيضا هو احلرام وقيل هو اخلبيث من (قال املنذري ) ٣(

  )املكاسب

  ).٢/٣٤٩(الترغيب والترهيب 

وتلخيص احلبري ) ٣٩٨(ختريج األحاديث واآلثار للزيلعي: انظر الكالم حول هذا احلديث) (٤(

)٤/١٤٩(  

و ال يعترب قابضاً  - كما مقرر-وضعها يف احملفظة؛ ألن القبض مرجعه إىل العرف: قَبض األسهم) ٥(

  .لألسهم عرفاً إال بوضعها يف احملفظة،واهللا أعلم

، وبداية اتهد واية املقتصد )٥/٢٩(، والتمهيد البن عبد الرب )٤/١٤٥(املدونة الكربى ) ٦(

  ).٢١/١٣٩(، واالستذكار )٢/٢٣٠(

، واحلاوي )١/٢٧٥(، واملهذب للشريازي)٦/١٨٤(و) ٣/٢٤٧(و) ٢/٥٣(األم ) ٧(

، واألنوار ألعمال األبرار )٣/٧٢(، وروضة الطالبني )٩/٣٧٧(، واموع)٥/٣١٦(الكبري

)١/٣٣٣.(  

، وكشاف القناع )٣/٢٣٧(، وشرح منتهى اإلرادات )٤/٤٧٣(، واإلنصاف)٦/٣٢٧(املغين ) ٨(

ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندوس، واملستوعب للسامري ) ٦/٢٨٧(، والفروع )٣/٢٤٥(

). ١/٣٢٣(، واحملرر يف الفقه)٣/٥٦١(، وفتح امللك العزيز بشرح الوجيز للبغدادي احلنبلي )٢/٦١(

  ).٢/١٨٩(وتقرير القواعد البن رجب 

  ).٨٣(، وأصول السرخسي ص )١/٣٣٢(اجلامع الصغري : ومنهم زفر والسرخسي، انظر) ٩(

تغري الذات وتلفها كاملوت والعتق وهدم : األول: الفوات عند املالكية يعين أحد مخسة أشياء  )١٠(

. البيع: والثالث. حوالة األسواق: والثاين. الدار وغرس األرض وأكل الطعام ومناء املبيع ونقصانه 



البن جزيء  انظر القوانني الفقهية. تعلق حق الغري كرهن السلعة : واخلامس. حدوث عيب: والرابع

  والشرح الصغري للدردير) ٢٦٥(ص

  ).٤/٣٨١(، ومواهب اجلليل )٤/١٤٨(املدونة الكربى ) ١١(

  ).٢٧٩(سورة البقرة، آية) ١٢(

  ).٢١/١٣٩(االستذكار ) ١٣(

  
  

وهذا النقل التفاق الفقهاء يف هذه املسألة فيه ) ١٩/١٤٦( ، واالستذكار )٥/١٢٩(التمهيد ) ١٤(

ة يرون أن املقبوض بعقد ربوي ميلك وإن كان واجب الفسخ، وخالفهم مشس نظر، فإن مجهور احلنفي

  .الدين السرخسي يف هذه املسألة، فوافق اجلمهور كما يف املنت

، وحاشية ابن عابدين )٦/١٣٦(البحر الرائق : وانظر). ٨٣(أصول السرخسي ص ) ١٥(

)٥/١٦٩.(  

، بدائع الصنائع )٣٣٢-١/٣٣١(امع الصغري اجل: يف بيان مذهب احلنفية الكتب التالية : انظر) ١٦(

، وشرح فتح القدير ومعه شرح العناية )٢٩/١٤٢(، واملبسوط )٥/٢٦٣(، وما بعدها و)٥/٢٩٩(

، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )٦/٣٧٧(ومابعدها، والبناية يف شرح اهلداية ) ٦/٤٠٠(

) ٧/٢٣٣(، وحاشية ابن عابدين )٢/٢٢(، واالختيار لتعليل املختار )٦/١٣٦( وما بعدها و)٦/٩٩(

، )٢٠٩(، واألشباه والنظائر ص )٢/٦٥(، وجممع األر يف شرح ملتقى األحبر )٥/١٦٩(وما بعدها و

  )١/٢٦٩(، وكشف األسرار للبخاري )٢٨٨( ورؤوس املسائل اخلالفية ص

خلص من حكم الت(وهي  -إن شاء اهللا-سوف أفرد هذه املسألة يف حبث مستقل يف املستقبل) ١٧(

  )األوراق املالية بالبيع

) باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود -كتاب الوكالة(رواه البخاري يف صحيحه ) ١٨(

) باب بيع الطعام مثالً مبثل-كتاب املساقاة (، ومسلم يف صحيحه )٢/٦١٣(٢١٨٨

٣/١٢١٥(١٥٩٤.(  

  ).٣/١٢١٥) (م مثالً مبثلباب بيع الطعا- كتاب املساقاة (رواه مسلم يف صحيحه ) ١٩(

  ).١١/٢٢(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢٠(

  ).٤/٤٠١(فتح الباري ) ٢١(

، وانظر املدونة الكربى )٥/١٢٩(، والتمهيد )١٩/١٤٦( و) ٢١/١٣٩(االستذكار ) ٢٢(

هذا حكمه عند املالكية إذا كان ربوياً أما ). ٢/٨(وشرح ميارة ) ٤/٣٨١(ومواهب اجلليل ) ٤/١٤٨(

  .ان العقد الفاسد غري ريوي فاألمر عندهم معلق على الفوات إن فات ثبت فيه امللك وإال فالإذاك



  ).٣/٣٦٦(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : انظر) ٢٣(

  ) .٢/٨(بتصرف يسري، وانظر شرح ميارة ) ٣٧٤-٤/٣٧٣(مواهب اجلليل ) ٢٤(

  
  

، وحاشية (٢١٦( وجممع الضمانات ص، )٣/١٤٨(، والفتاوى اهلندية )٥/٣٠٢(بدائع الصنائع ) ٢٥(

  ).٣٠٣-٧/٣٠٢(ابن عابدين

  ).٥/٣٠٢(بدائع الصنائع ) ٢٦(

  ).٣/١٨٧(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ) ٢٧(

  .املرجع السابق) ٢٨(

، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )١٢٠(، واألشباه والنظائر البن جنيم ص)١/٢٣٤(املنثور) ٢٩(

)٣/١٥٨.(  

  ).٣/٢٢٣(، وحاشية ابن عابدين )٣/٦١(ار لتعليل املختار البن مورد االختي) ٣٠(

، واملعيار املعرب )١/٦٣٢(، وفتاوى ابن رشد )٣/٣٦٦(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٣١(

  ).٩/٥٥١(للونشريسي 

( و)٥/٤٢١(، والفتاوى الكربى )٢٩/٣٢١(و)٢٩/٢٦٤(و ) ٢٨/٥٩٢(جمموع الفتاوى) ٣٢(

، )٢١٣-٦/٢١٢(، واإلنصاف )٢/٦٦٧( و) ٤/٥١٣(وع البن مفلح ، والفر)٢١٣-٤/٢١٠

  ).١/١٠٤(، وجامع العلوم واحلكم )٢٢٥(وقواعد ابن رجب ص

، )٢/٢٣١(املنثور يف القواعد للزركشي : ، وانظر)٩/٤٢٨(اموع شرح املهذب النووي ) ٣٣(

  ).٤/٣٥٧(وفتاوى ابن حجر 

  ).٢٩/٢٤١(و) ٢٨/٥٦٨(و) ٢٨/٢٨٤(جمموع الفتاوى ) ٣٤(

  ).٢٩/٢٦٣(و) ٣٠/٤١٣(و) ٥٦٩-٢٨/٥٦٨(جمموع الفتاوى ) ٣٥(

  .املراجع السابقة) ٣٦(

املرجع السابق، ولقد وهلَ بعض الباحثني حينما ظن من قول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بعض ) ٣٧(

ية ال يرى أنه خاص باملرافق العامة فقط، وأن شيخ اإلسالم ابن تيم" يصرف يف مصاحل املسلمني"املواضع 

جواز صرفها للفقراء واملساكني، والكالم املنقول يف املنت يرد هذا الظن، وكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

هنا ظاهر يف جواز صرف املال احلرام إىل الفقراء واملساكني، وكالمه أيضاً يفسر بعضه بعضاً، مث إن 

  .الفقراء يدخلون يف مصاحل املسلمني

  
  



تيمية أيضاً يف موضع آخر أن من أراد التخلص من احلرام والتوبة، وتعذر رده  وذكر شيخ اإلسالم ابن

والذي ) ٢٨/٤٢١(عن أصحابه، جمموع الفتاوى  -أي يف اجلهاد- إىل أصحابه فلينفقه يف سبيل اهللا 

أن قوله هذا مل يقصد به حصره على هذه اجلهة، وإمنا أراد ذكر إحدى أهم مصاحل  - واهللا أعلم-يظهر 

فيكون داخالً يف رأيه األول، وليس رأياً  -وهي اجلهاد يف سبيل اهللا-ني اليت ينفق فيها املال احلراماملسلم

  .آخر له كما ظن بعض الباحثني بدليل كالمه اآليت

  ).٣٠/٣٢٨(جمموع الفتاوى ) ٣٨(

  ).٢٩/٣٢١(و) ٢٩/٢٦٣(جمموع الفتاوى ) ٣٩(

  ).٣/٣٦٦(اجلامع ألحكام القرآن ) ٤٠(

  ).٩/٤٢٨(شرح املهذب  اموع) ٤١(

  ).٢/٦١٨(مقدمات ابن رشد ) ٤٢(

، وجمموع )٢/٧٥٦(، والكايف البن قدامة )٢/٦٦(مسائل اإلمام أمحد وابن راهويه للكوسج ) ٤٣(

، واإلنصاف )٥/٧٨٢(، وزاد املعاد )١/٢٤٧(، واقتضاء الصراط املستقيم )٣٠/٢٠٩(الفتاوى 

  ).٦/٣١٧(، وكشاف القناع )١١/٢١٢(

، )٣٠/٢٠٩(و) ٣٠٩-٢٩/٣٠٨(و) ٢٩٢- ٢٩/٢٩١(و )٢٨/٦٦٦(وع الفتاوى جمم) ٤٤(

  ).٢٦٥(واقتضاء الصراط املستقيم ص

، ومدارج السالكني )١/٥٧٤(، وأحكام أهل الذمة )٥/٧٧٨(زاد املعاد يف هدي خري العباد ) ٤٥(

)١/٣٩٠.(  

  ).٥/٧٧٩(زاد املعاد يف هدي خري العباد ) ٤٦(

  ).إن كان عيناً أو منفعةً مباحة: (ولعل الصوابهكذا يف جمموع الفتاوى، ) ٤٧(

  
  

يالحظ هنا أن شيخ اإلسالم ابن تيمية مل يفْت مبلكية هذا املال اخلبيث مع كوا جاهلة وقد تابت ) ٤٨(

أن من تاب على أموال حمرمة قبضها يف حال ) ٢٢/٨(وحافظت على حدود اهللا، وذكر يف موضع آخر

واهللا  - ة دم ما كان قبلها وأنه ليس بأوىل من الكافر، والفرق بني القولني الفسق أنه ميلكها؛ ألن التوب

أوكان املال ... أن وجوب التخلص إمنا هو يف العني واملنفعة احملرمة يف أصلها كمهر البغي  -أعلم 

موجوداً وأمكن التخلص منه، وقوله اآلخر حممول على ماكان حمرماً يف وصفه دون أصله أو حرم 

أو كان املال احملرم قبض يف حال الفسق منذ زمن بعيد ومل ميكن متييزه، أو يكون هذا رأي آخر لكسبه 

  .له يف املسألةواهللا أعلم

باب حترمي مثن الكلب وحلوان الكاهن ومهر -كتاب املساقاة (رواه مسلم يف صحيحه ذا اللفظ ) ٤٩(

  ).٣/١١٩٩) (البغي



  ).٢٩/٣٠٨(جمموع الفتاوى ) ٥٠(

  ).١/٢٤٧(ضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم اقت) ٥١(

  ).١/٥٧٥(أحكام أهل الذمة) ٥٢(

  ).١/٣٩٠(مدارج السالكني ) ٥٣(

  ).١/٣٩٠(بتصرف يسري، وانظر مدارج السالكني ) ٥/٧٧٩(زاد املعاد ) ٥٤(

  
  


