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 تبدل سبب الِملكية قائم مقام تبدل الذات " " قاعدة
  وتطبيقاتها المعاصرة

 
  * فراس أحمد الصالحد.    

 الملخص
هذه الدراسة مسألة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الناس اليومية في أثناء  تناولت

معامالتهم المالية، وفي عالقاتهم االجتماعية، وهي ظاهرة الكسب الحرام الذي ينتقل 
من ِملكية الكاسب إلى ملكية جديدة بصورة من صور العقود الناقلة للملكية. ِإْذ 

ول المطلب األول معنى القاعدة، أمَّا المطلب ُقسَِّم البحث إلى خمسة مطالب، تنا
الثاني فقد تناول المستند الشرعي لهذه القاعدة من األحاديث النبوية، وتناول 
المطلب الثالث بعض الصور التي تم التوصل إليها في كتب الفقه والتي ُبنيت على 

ة األفراد هذه القاعدة، وتناول المطلب الرابع الكالم عن أقوال الفقهاء في معامل
الذين يكسبون الحرام، عبر عرض األقوال الفقهية في المسألة من دون التعرض 
لألدلة أو الترجيحات؛ ألنَّ ذلك ال يمثل موضوع بحثنا، وتناول المطلب الخامس 
الكالم عن مجال تطبيق القاعدة الفقهية في المعامالت المعاصرة؛ ومن أهم الصور 

قاعدة: الكسب الناشئ عن االستغالل الوظيفي، التي يمكن أن نطبق فيها هذه ال
وتحول المؤسسات المالية التجارية إلى مؤسسات مالية إسالمية، والكسب الناشئ 
عن المؤسسات المالية التجارية، فهذا النوع من الكسب محرم. فما تأثير تطبيق 

 هذه القاعدة في إزالة الحرمة؟
 

                                                           
قسم االقتصاد اإلسالمي  -جامعة بالد الشام دكتور في    

*
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The Rule of "The transformation of the cause 

of ownership exists as a transformation of self" 

And its contemporary applications 

Dr. Feras Ahmad  alsaleh 
*
  

Abstract 
 

This study deals with an issue closely related to people's daily lives 

during their financial transactions and social relations, a 

phenomenon of forbidden gain that is transferred from the 

ownership of the owner to a new property in some form of transfer 

of ownership contracts. 

Where the research was divided into five paragraphs, the first 

paragraph dealt with the meaning of the rule, the second 

paragraph dealt with the legitimate document of this rule of the 

hadith, and the third paragraph dealt with some of the images 

reached in the books of jurisprudence and built on this rule, and 

the fourth paragraph dealt with talk about The sayings of the 

jurists in the treatment of individuals who earn illegally , through 

the presentation of doctrinal statements in the matter without 

exposure to evidence; This is not the subject of our research, and 

dealt with the fifth paragraph talk about the application of the rule 

of jurisprudence in contemporary transactions; the most 

important images in which we can apply this rule: the gain arising 

from career exploitation, the transformation of commercial 

financial institutions to Islamic financial institutions, and the gain 

arising from institutions Financial business, this kind of graft. 

What is the impact of the application of this rule in the removal of 

the prohibition? 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :المقدمة
رب العالمين، وأفضل الصالة وأتم التسليم على من بعث رحمة وهدى للعالمين،  هلل الحمد

 وعلى آله وصحبه أجمعين.
ُيمثللل المللال عصللب الحيللاة، وهللو مللن الضللرورات اللمللس التللي دعللت النصللو  الشللرعية 
إلللى وجللوب المحافلللة عليلله عبللر تنميتلله وعللدم اكتنللالح، وشللرعت لللذل  الحللدود والتعليللرات 

عللى ووضعت القيود والتشريعات فلي سلبيل ضلبطه وتنلليم حيالتله  ،هعلى من تعدى علي
 وجه يحقق الغرض من للق المال لتحقيق السعادة في الدنيا واآللرة.

، ولكن قد يتدالل ال من حيث أمرح الشرعولهذا البدَّ  للمسلم أن يحر  على تحصيل الم
فلللي كثيلللر ملللن _ صلللبح ال صلللل بينهملللا الحلللالل بلللالحرامب لصلللعوبة التحلللرل منللله، بحيلللث ي

يكونلوا حلذرين فلي تعلامالتهم،  أمرًا عسيرًا، وهذا يتطلب من األفراد أن _المسائل والمواقف
يكلون المللل  جبريلًا كمللا فلي الميللراث، إذ ينتقلل المللال ملن المللور ث قللد  وفلي بعللض األحيلان

ي كسللبه. وقللد الللذا اكتسللب المللال مللن الحللرام إلللى الللوارث الللذا يحللر  علللى تقللوى اهلل فلل
 اأباحتهلللالتلللي  الناقللللة للملكيلللةالشلللرعية يكلللون انتقلللال الملللال التياريلللًا كملللا فلللي بقيلللة العقلللود 

ق غيلر مشلروعة، فيقلل الحلرل والمشلقة عللى ائلالشريعة، ولكن المال  للمال قد اكتسبه بطر 
مساكه.  من انتقل إليه المال في حيالته وا 

ين المسللم فلي عِ هذا االنتقال، ويترا كشف بعض الغموض الذا يعجاء هذا البحث ليوقد 
 معرفة األحكام المتعلقة بحكم المال الذا آل إليه بطريق مشروع.

للا يطللر  مللن  :البحةةث أهميةةة -أوالً  تلهللر أهميللة هللذا البحللث فللي محاولللة اطجابللة عمَّ
معاملللة األفلللراد اللللذين يشلللتبه فللي أملللوالهم أن مصلللادرها حلللرام، أو  علللنأسللئلة واست سلللارات 

لالطها المال الحلرام ملن بعلض المعلامالت المشلبوهة. ويمكلن تلللي  أهميلة البحلث فلي 
 اطجابة عن األسئلة اآلتية:
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 وهبة من يكسب المال الحرام؟ صدقةما حكم قبول  .1
 ايلدأالملال إذا انتقلل ملن يلد الكاسلب لله إللى  وسليلة كسلب الحرمة علن . هل تلول2

 ألرى؟
كمللللا فللللي التلللل مين  -. فللللي لللللل سلللليادة بعللللض القللللوانين التللللي ال نسللللتطيل ملال تهللللا3

للل هللذا المللال للورثللة، أو  اطجبللارا قللد يلللتلط المللال الحللرام مللل المللال الحللالل، فهللل يح 
 المست يد؟

أصلبح جملل ، كل هلا  الحيلاةفي لل التطور العلمي في مجلاالت  :البحث هدف –ًا ثاني
الملال هللو الشللغل الشللاغل للفللرادب ليلحللق براكلب التطللور الحضللارا، وليلل من ألفللرادح حيللاة 

تبلللاع الجللل  اطنسلللان إللللى دفق األملللوال وأملللام هلللذا السللليل الجلللارف ملللن تللل للللر،تليلللق بهلللم بن
ْن األملللوال حتلللى  عليللله ر  األسلللاليب التلللي تالللد  سلللاليب ال تت لللق ملللل مبلللاد كانلللت هلللذح األواِ 

الحلرام هلي صل ة ماللملة لذملة الشلل   نلرًا إلى أنَّ وهنا يطر  الس ال اآلتي:  الشريعة.
، وليس ص ة للمال، فهل يمكن أن تتنقل هذح اكتسب هذا المال بطريق غير مشروعالذا 

آلر تعامل مل مكتسب   الص ة التي وصف بها من اكتسب المال الحرام إلى ذمة شل
 ؟ ويحل لمن انتقل إليه على من اكتسب المالهذا المال، أم تقتصر الحرمة 

للاهرة سللبية متعلددة األبعلاد،  ُتعلد  للاهرة كسلب الملال الحلرام :مشكلة البحةث - ثالثاً 
محرمللللة فللللي الشللللريعة، لهللللا آثللللار اقتصللللادية واجتماعيللللةب فمللللن اآلثللللار فضللللاًل عللللن أن هللللا 

ممتلكلاتهم، وسلحب األملوال ، وسللب األفلراد من كسلب الحلرام ثراء بال سبباالقتصادية اط
لت اوت اقتصادا في طبقات المجتملهذح اآلثار وينش  عن ب من للينة الدولة اآلثلار ا . أمَّ

جللله أو الللللوال ملللن ي، وتلو لهلللر فلللي معامللللة الشلللل  اللللذا يكسلللب الحلللرامتاالجتماعيلللة ف
فيلل تي هللذا البحللث لبنللاء  ، أو قبللول دعوتلله واألكللل مللن طعاملله، وقبللول هبتلله.حللدى بناتللهإ

 تصور واضح لدى األفراد من هذح األموال، وموقف الشريعة منها.
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وعدم الثقة بين األفراد في تعامالتهم، والسلعي  ،هذح اآلثار إلى وقوع الحرل والمشقةت دا 
علن الحللل الللذا وضللعته  مللال الللذا قللد يصلل إللليهم، والتسللا لللت تلي  عللن مصللدر هلذا ال

        عة لمثل هذح اللاهرة.يالشر 
بعد البحث والجهد المبذول للحصول على دراسة تناوللت  :الدراسات السابقة –رابعًا  

فيله. وللذل  بلذلت الجهلد ليللرل هلذا البحلث كوثيقلة تبنلى هذا البحث للم أقلف عللى دراسلة 
  .راسات علمية أوسل في مراحل الحقةعليها د
اسلللتلدم الباحلللث الملللنها الوصللل ي التحليللللي بملللا  :وخطتةةةه مةةةنهل البحةةةث -خامسةةةاً 

يشللتمل عليلله مللن مللنها االسللتقراء واالسللتنباط للنصللو  والم للردات ال قهيللة للوصللول إلللى 
  األحكام. 

 يت لف البحث من مقدمة ولمسة مطالب، ولاتمة:ف: ا خطة البحثأمَّ 
أهميلللة البحلللث، وأهلللداف البحلللث، ومشلللكلة البحلللث، والدراسلللات  لللل تضلللمنت المقدملللة بيلللان

 السابقة، ومنها البحث ولطته. 
تنلللاول المطللللب األول: معنلللى القاعلللدة وأل الهلللا األللللرى. والمطللللب الثلللاني: الت صللليل لللل و 

الشلللرعي لهلللذح القاعلللدة. والمطللللب الثاللللث: صلللور تطبيلللق القاعلللدة عنلللد ال قهلللاء. والمطللللب 
يكسلللب الحلللرام. والمطللللب الللللامس: التطبيقلللات المعصلللرة لهلللذح الرابلللل: حكلللم معامللللة ملللن 

 القاعدة.
 ل وجاءت اللاتمة بالنتائا والتوصيات المناسبة.

 وألفاظها األخرى القاعدةمعنى  ول:المطلب األ 
 "قائم مقام تبدل الذاتتبدل سبب الملكية "قاعدة   

ن لم يتبد ل هو حقيقةاً حكم ٍء ما ُيعاد  ذل  الشيء متبدِّالً إذا تابدَّل سبب تمل   شي  .(1)، وا 

                                                           
م، م سسة 1996هل، 4:1416، ط1/345الكلية، د. محمد صدقي آل برونو،  ال قهالوجيل في شر  قواعد  (1) 

.الرسالة بيروت  
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ن معينة إذا تغير، كان ذلل  كالمب أن السبب الذا يقتضي حكمًا ما في عيلهذا ا ىمعن  
تغير ذات العين وتحولها إلى عين ألرى، تلتلف عن العلين األوللى فلي أحكامهلا،  بمنللة

ن كانت في الحقيقة هي ذاتهلا العلين األوللى.  للة قالنا ب سلباب الملل  هلي العقلود والملراد وا 
ة، وصلدقة، وهديلة، وشل عة وغيرهلا ملن العقلود من بيل، وهبل هالمقررة في كتب ال ق للملكية

 الناقلة للملكية.
 :(1)ومن أل ال هذح القاعدة

 ل سبب المل  قائم مقام تبدل العينتبد -
 تبدل المل  كتبدل العين -
   .التالف األسباب بمنللة التالف األعيان -

 هذه القاعدةالشرعي ل التأصيلالمطلب الثاني: 
نجلد أن هلذح القاعلدة تسلتند إللى مجموعلة ملن األحاديلث النبويلة  استقراء كتب الحلديث من

 التي ُتعد أصواًل لها، ومن هذح األحاديث:
حللديث عائشللة رضللي اهلل عنهللا قالللت: "ُأْهللِداا لرسللول اهلل صلللى اهلل عليلله وسلللم لحللم ،  -1

هو لها صدقة، وهلو »ل: ى اهلل عليه وسلم: هذا ُتُصدِّقا به على باِريراة، فقافقالوا للنبي صل
 "(2)«لنا هدية

للت الصلدقة"، وقد بو ب البلارا في صحيحه لهذا الحديث وفلي ذلل   بقولله: "بلاب إذا تحو 
ولهلذا قبلهلا  هلا ملن بلاب الصلدقة إللى بلاب الهديلة،بانتقال إشارة إلى أنهلا قلد صلارت حلالالً 

وملل أن العلين هلي ذاتهلا وكانلت عبلارة  ريرة لهلا،النبي صلى اهلل عليه وسلم لصحة ِمل  ب
عللن صللدقة وصلللت لبريللرة، إال أنهللا تحولللت إلللى هديللة للنبللي صلللى اهلل عليلله وسلللم لمللل  

 .(3)المتصدق لها

                                                           
)
هـ، مكتبة التوبة1418: 1، ط1/171موسوعة القواعد الفقهية، محمد صديق البرنو، ص  

1(
 

 (2)
. صحصح مسلم، كتاب: الزكاة، باب: 128/ 1493،2صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، باب قبول الهدية، رقم:  

.2/755، 1074إباحة الهدية للنبي صلى هللا عليه وسلم، رقم    
(3)

هـ، تحقيق ياسر إبراهيم، مكتبة 1423: 2، ط7/92صحيح البخاري، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال،  شرح 

.الرشد، السعودية  
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فقالللت: حللديث بريللدة رضللي اهلل عنلله أن  امللرأًة أتللت رسللول اهلل صلللى اهلل عليلله وسلللم،  -2
نها ماتت ،إني تاصد قُت على ُأمِّي بجارية فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "وجابا  ،وا 

دَّهاللا عليللِ  الميلللراثُ ، أجللُر  ورا
وأجمعللوا أن مللن تصللدق بصلللدقة ثللم ورثهللا أنهللا حلللالل  ".(1)

 .(2)له
الداللة منه: أنه صلى اهلل عليه وسلم أجال لهذح المرأة أن ت لذ ما تصدَّقت به علن  ووجه

 .مل أن الرجوع في الصدقة منهي عنه ،طريق اطرث
حديث عطلاء بلن يسلار رضلي اهلل عنله أن رسلول اهلل صللى اهلل عليله وسللم قلال: "ال  -3

عليهلا، أو لغلارٍم، أو لراجلٍل  تحل  الصدقة لغني إال للمسة: لغلاٍل فلي سلبيل اهلل، أو لعامللٍ 
اشللتراها بماللله، أو لراجللٍل كللان للله جللار  مسللكين فُتُصللدِّقا علللى المسللكين، ف هللداها المسللكيُن 

 ".(3)للغني
لاكها اآللذ تغيرت   ووجه الداللة منه: في هذا الحديث دليل على أن اللكاة والصدقة إذا ما

وذللل  أن األصللل فللي  ،(4)المتعقلللة بهللاصلل تها، ولال عنهللا اسللم اللكللاة، وتغيللرت األحكللام 
اللكللاة ال تحللل للغنيللاء، ولكللن اسللتثنى النبللي صلللى اهلل عليلله وسلللم هللذح األصللناف ومللن 

لللللر وهللللو بللللاب آ،  ف لللللذ الغنللللي لهللللا كللللان مللللن أو أهللللديت إليلللله هاابيللللنهم الغنللللي إذا اشللللتر 
 فتكون لرجت عن ص تها األساسية وهي كونها صدقة. .أو اطهداء المعاوضة

وعلى هذا فإن قاعدة " تبدل سبب المل  قائم مقلام تبلدل اللذات " تسلتند إللى مجموعلة ملن 
 باألحاديلللث التلللي ُتعلللد   اسلللتداللاألحاديلللث، فيكلللون االسلللتدالل بهلللذح القاعلللدة الشلللرعية هلللو 

 أصواًل لها.

                                                           
)
.286، 1149صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، رقم:   1( 

هل، دار 1429: 1، ط10/571التوضيح شر  الجامل الصحيح،  ابن الملقن عمر بن علي أحمد الشافعي، 2)  ) 
 النوادر، دمشق.

. وقال الحاكم 119/ 2، 1635سنن أبي داود، كتاب: اللكاة، باب: باب من يجول له ألذ الصدقة وغني، رقم:  (1)
566/ 1في المستدر : صحيح على شرط الشيلين، ولم يلرجاحب طرسال مال  بن أنس إياح عن ليد بن أسلم.    

.هل، دار الحديث، القاهرة1413: 1، ط4/201علي الشوكاني،  نيل األوطار، محمد بن(  4( 
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 تطبيق القاعدة عند الفقهاءلالمطلب الثالث: صور 
استقراء كتب ال قه يمكن أن نجد مجموعة من الصور التي تطبق عليها هذح القاعلدة،  من

 فمن هذح الصور:
  في العبادات:  -أوالً 
فإنه يطيب له ال الصدقات التي ألذها من الناس، المكاتب الذا دفل إلى موالح من م .1

والتصلرف، وللم  ما ألذب ألنه تبدل المل  في الصدقة. فقد كانت للمكاتب من حيث المل 
يكللن للمللولى فيهللا أا مللل  لللاهر فيهللا، وبللاألداء أصللبح للمللولى يللد المللل  عليهللا. وتبللدل 

  .(1)فصارت كعين ثانية يقوم مقام تبدل العين،المل  
ن األمللوال ما يتبللادل رجللالد، وذللل  عنللة أو البيللللللبالمباد إذا انقطللل الحللول فللي اللكللاة .2

، سللواء كللان هللذا التبللادل وذللل  قبللل حللوالن الحللول بفيهللا اللكللاة التللي يملكانهللا والتللي يجللب
للحاجة أم لل رار من أداء اللكاة، فلإن كلل واحلد منهملا يبلدأ حلواًل جديلدًاب ألن سلبب الملل  

 .(2)قد تبدل فقام مقام تبد ل العين
 ا ال قيللر أو أهللداها أو باعهللا لمللن. مللن وجبللت عليلله ك للارة فللدفعها إلللى فقيللر، ثللم وهبهلل3

سلبب الملل    أنَّ إالَّ  ملل أنهلا ذات العلينب  ارة، فإنها تحل لمن وجبت عليلهت عليه الكوجب
 . (3)العين بتبدل سبب المل  تتبدلف ،قد تبدل

وفي مس لة دفل اللكاة للغنلي، وهلي أن يلدفل قلوم لكلاتهم إللى شلل  ليجمعهلا ل قيلر،  .4
نلا نميلل بلين وجهلين: األول: إذا هلذا الشلل  أكثلر ملن مئتلي درهلم، ف ن  فإذا جمعت للدى 

كان الجمل ب مر من ال قير فإن كل من دفل اللكلاة إللى ملن يجمعهلا قبلل أن تبللت المئتلين 
قبللت وجللالت لكاتلله، ومللن دفللل بعللد أن بلللت مللا جملل لديلله المللائتين لللم تقبللل منلله ولللم تجللل 

                                                           
هل ، عبد الكريم الجندا، 1424: 1، ط4/171المحيط البرهاني في ال قه النعماني، محمود بن أحمد البلارا،  (1)  

.دار الكتب العلمية بيروت  
، دار ال كر، بال تاريخ.364/ 5المجموع شر  المهذب،  أبو لكريا يحيى بن شرف النووا،  ( 2( 
1/599هل، دار الكتب العلمية ، 1415: 1المدونة،  مال  بن أنس األصبحي، ط (
3(
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ر ملن ال قيلر جلالت بغيلر أمل الثاني: إذا كان الجملل  أن يكون هذا ال قير مديونًا.لكاته إال  
وال للرق بللين الحللالتين أنلله فللي األول هللو وكيللل عللن ال قيللر فمللا جمللل لديلله يملكللله  مطلقللًا،

ا فلي الثانيلة فهلو وكيلل علن اللدافعين فملا جملل عنلدح يبقلى ملكهلم وال يلدلل فلي ال قير. أمَّ 
يجللأ  الحاللة األوللى للم ونالحل أن األموال واحدة في كال الحلالتين، إال أن .(1)مل  ال قير
الجللامل للمللوال هللو وكيللل ال قيللر، والوكيللل يقللوم مقللام األصلليل  المللائتينب ألنَّ  مللا لاد علللى

ف صبح مالكًا للنصاب فلم  –ال قير  –في المل  فما قبضه الوكيل دلل في مل  األصيل 
لل يُعللد الجللامل للمللوال هللو وكيللل  لحالللة الثانيللة فقللد أجلللأهمب ألنَّ فللي اا مللن أهللل اللكللاة . أمَّ

فسلبب الملل  فلي  فلم تدلل في مل  ال قير بل بقيلت عللى ملل  ملن دفعهلا، ،عن الدافعين
       فتبدل السبب قام مقام تبدل العين. الحالة األولى يلتلف عنه في الحالة الثانية

تصلدق رجلل علللى قريبله أو أعطلاح لكللاة مالله ثلم مللات المتصلدق عليله، عللادت  إذا .5   
ث المال الذا تصلدق بله، مل أنه قد ور  كها وما ضاع ثوابه،الصدقة للمعطي بالوراثة، مل

 .(2)ه قد التلف بسبب المل  فقام مقام تبدل العين أنَّ إال  
 اإلرفاق التبرع و في عقود -ثانياً  

فعقلللود التبلللرع تشلللمل العقلللود التلللي يتبلللرع بالملللال بلللال علللوضب كالهبلللة، والوصلللية، والوقلللف. 
يمكللن كللالقرض والعاريللة، و  رفللاق التللي يقصللد بهللا الرفللق بالشللل  دون مقابلللبوعقللود اط

 اآلتية: ةتطبيق هذح القاعدة في الصور 
ثلم قلام ملن قبلل الموهلوب لله قبضلًا صلحيحًا،  وتم قبضها ،لر هبةى آلإوهب شل  إذا 

بالتصرف بها عن طرق البيل أو الهبة، لم يجل للواهب أن يرجل في هبته على الرغم من 
العلللين الموهبلللة قلللد انتقلللللت إللللى الموهلللوب لللله الثللللاني أو  وجلللود العلللين قائملللة بللللذاتهاب ألنَّ 

العلين  تالمشترا فصارت ك نها عين ثانية. وكذل  الحال فيما لو مات الموهوب له وانتقل

                                                           
 : بال تاريخ، دار الكتاب اطسالمي.2، ط 264/ 2البحر الرائق شر  كنل الدقائق، لين الدين بن إبراهيم ابن نجيم،  (1) 

.هل، دار المعرفة، بيروت1414، ط: 92/ 12المبسوط، محمد بن أحمد السرلسي،  (
2(
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  أنَّ إالا  جللوع فللي هبتلله مللل وجللود العللين قائمللة،ى الورثللة، فللال يجللول للواهللب الر بللة إلللو الموه
   .(1)لتبدل سبب المل  الذا يقوم مقام تبدل العين عين ثانية، انتقالها للورثة صارت بمنللة

 :في المعامالت –ثالثًا 
 عامالت في الصور اآلتية:مح القاعدة في الهذتطبق 

األصل فلي هلذا البيلل أن  فإنَّ  رامًا ال يقر على حال من األحوال،.إذا باع إنسان بيعًا ح1
فللو بلاع المشلترا العلين المشلتراة  ول إلى يلٍد أللرى أو إللى علين أللرى،ي سخ قبل أن يتح

وال يلرد _ ويتلرادان البلائل  هلذ البيلل الصلحيح ين لذ بالعقد الحرام كملا هلي بيعلًا حلالاًل، فلإنَّ 
الشل يل ي للذها بلالبيل  بينهما _ فإن طلبلت الشل عةب فلإنَّ  يمااألول والمشترا األول الثمن ف

أن يطلللب وللله  ولب ألن البيللل األول واجللب ال سللخ،الثللاني وللليس للله أن ي لللذها بللالبيل األ
العين الثانيلة غيلر العلين األوللى بسلبب تبلدل الملل   ب ألنَّ (2)الش عة بالبيل الصحيح الثاني
 الذا قام مقام تبدل الذات.

لر سلعة، ثم باعهلا إللى رجلل ثاللث، ثلم اشلترى البلائل األول هلذح شترى رجل من آا لو.2
كلان موجلودًا فلي السللعة،  السلعة التي كان قد باعها من المشترا الثاني، فوجد فيهلا عيبلاً 

 للي هللذح الحالللة ال يمللل  الللرد علللى مللن اشللتراها منللهب ألن هللذا المللل  غيللر مسللت اد مللن ف
هلا فتبدل سبب المل  قائم مقام تبلدل العلين فك نَّ ، للبائل األول جانبهب فقد تبدل سبب المل 

   .(3)عين جديدة
 في اإلقرارات: –رابعًا 

أكلان هلذا ن إقلرارح يصلح بملا فلي يلدح بعلد أن حجلر عليله، سلواء العبد المل ذون، إ جاء في
، وشلللرط هلللي باقيلللةانلللةب وصلللحة هلللذا اطقلللرار هلللو اليلللد، و أم اطقلللرار بغصلللب، أم ديلللن، أم

 ،بطالنهللا بللالحجر حكمللًا هللو فللراه مللا فللي يللدح ممللا اكتسللبه، واطقللرار دليللل علللى بقللاء يللدح
                                                           

هل، دار الكتب العلمية، بيروت.1420: 1، ط10/193الهداية، محمود بن أحمد العيني،  البناية شر  ( 1( 
هل، 1406: 2،ط5/13. بدائل الصنائل في ترتيب الشرائل، أبو بكر بن مسعود الكاساني، 4/250المدونة الكبرى،  (2)

 دار الكتب العلمية
.، م. س6/558المحيط البرهاني في ال قه النعماني،  (3)  
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هللا ليسللت فللي يللدح بللل ب ألنَّ منلله ولهللذا ال يصللح إقللرارح قبللل الحجللر عليلله فيمللا ألللذح المللولى
، فالمللل  قللد تبللدل وهللو قللائم مقللام ، ويللد المللولى ثابتللة حقيقللة وحكمللاً لرجللت إلللى يللد المللولى

و أقلر بعلدما باعله ملوالحب ألنله قلد دللل للوكلذل    ،يبق حكم الملل  األولتبدل العين، فلم 
 .  (1)ى، فصار إقرارح كإقرار عبد آلرلر كعين أ في مل  غيرح صار

 حكم معاملة من يكسب الحرامالمطلب الرابع:  
منلله  ال لللالف بللين ال قهللاء أن المللال الحللرام اللللال  الللذا للله ماللل  ملصللو ، وألللذ 

البائل، أو المسلت جر، أو المشلترا يعللم بلذل  الملال أنله  وعلى وجه السرقة، أو الغصب أ
 .(2)حرام فال يحل له ذل ب ألن هذا المال يرجل لمالكه، وكل تصرف فيه باطل

للأ وبيلللل والرشلللوة، ككسلللب المغنيللات،  ًا وقلللد ألللذ برضلللا مللن مالكللله،ا إذا كلللان المللال حراملللمَّ
والمشللترا، أو الللدائن أو  لربللا وغيرهللا مللن األمللوال المحرمللة،وأمللوال اأدوات اللهللو والغنللاء، 

 ف ي هذح المس لة ثالثة أقوال: علم بذل ،ي الموهوب له والمهدى إليه
: جوال قبض ثمن المبيل، والوفاء بالقرض، وقلبض األجلرة قول محمد من الحن ية  األول:

المغنيللة  محملد رحملله اهلل فللي كسللب. جللاء فلي ال تللاوى الهنديللة: " عللن منله قضللاء ال ديانللة
 ا في القضاء فإنه يجبر على ألذح، وأمَّ لذحبه دين لم يكن لصاحب الدين أن ي  إن قضي

ذا ملات الرجللل وكسلبه مللن حيلث ال يحللل. وملات األب وال يعلللم االبللن  ،وابنلله يعللم ذللل  ،وا 
 ."(3) بنيلللة لصلللماء أبيللله واللللورع أن يتصلللدق بللله ،فهلللو حلللالل لللله فلللي الشلللرع ،ذلللل  بعينللله

 إالَّ  ،قلد لالطله الحلرام اللذا ُيعللم أنله حلرامالذا أن المال الحالل ويست اد من هذا القولب 
ل الحلالل يلب لعلدم تميفيكلون حلالاًل لملن انتقلل إليله ،الملال الحلالليلح علن يه ال يمكن تمإنَّ 

                                                           
هل، المطبعة  الكبرى األميرية ، 1313: 1. ط5/212تبيين الحقائق شر  كنل الدقائق، عثمان بن علي الليلعي،   (1)

 القاهرة./
هل، دار ال كر. ينلر: القوانين 1310: 2، ط29/267ال تاوى الهندية، لجنة العلماء برئاسة نلام الدين البللي، (2)

، د. ت، د. ط. المهذب في فقه اطمام الشافعي، إبراهيم بن يوسف 287ال قهية، محمد بن عبد اهلل، ابن جلا،  
، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.  2/21الشيرالا،   

.،م. س5/349ال تاوى الهندية،  (
3(
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ويسللتدل لهللذا مللا ذكللرح الشللوكاني مللن معاملللة الرسللول صلللى اهلل عليلله وسلللم، . عللن الحللرام
: " قللد ثبللت وقللوع المعاملللة منلله صلللى اهلل وأصللحابه للمشللركين مللل أن أمللوالهم حللرام، قللال

، وهكلذا معامللة علراب البلاقين عللى الشلر  إذ ذا وسلم لمن ي لد إللى المدينلة ملن األ عليه
لهللم بمللرأى منلله صلللى اهلل عيللله وسلللم ومسللمل، وهللم فللي  –رضللي اهلل عللنهم  –أصللحابه 

فللي المحرمللات، مرتكبللون للللللم،  –فللي الحللرام فللاعلون للله واقعللون  –جللاهليتهم مرتطمللون 
هلم نَّ أوغالب ما في أيديهم مملا ي لذونله قهلرًا وقسلرًا وغصلبًا ملن أملوال بعضلهم بعضلًا ملل 

 .(1)ن على ربا الجاهلية الذا هو الربا المحرم"و مستمر 
إذا كللان : جللوال ألللذ هللذا المللال واالنت للاع بلله وأداء الللديون جمهللور ال قهللاءقللول الثةةاني:  

قللال ابللن نجلليم: " إذا كللان غالللب مللال المهللدا حللالاًل، فللال بلل س بقبللول  غالبللًا فيلله، لالحللال
ن كللان غالللبُ حللرام، و  مللن ن أنللهي  هديتلله،  وأكللل ماللله مللالم يتبلل  ال يقبلهللا، وال اً حراملل مالللهِ  ا 

جاء في كتاب األم للشلافعي : " ال نحلب  ".(2)ستقرضه ورثه أو ا ،ي كل إال إذا قال حالل
مبايعللة مللن أكثللر ماللله الربللا، أو ثمللن المحللرم مللا كللان، أو اكتسللاب المللال مللن الغصلللب، 

ن بيل رجاًل من ه الء لم أفسخ  البيلب ألن ه الء قد يملكون حلالاًل،  رجل والمحرم كله، وا 
 ."(3)يشترا الرجل حرامًا يعرفه  أنْ فال ي سخ البيل، وال نحرم حرامًا بينًا إالَّ 

 بوالحلرام معاملة من في ماله حلالل وحلرام، إذا للم يعللم علين الحلالل قال النووا: " يجول
اللمللر  ثمللنعامللل اليهللودا ومعلللوم أن اليهللود يسللتحلون  النبللي صلللى اهلل عليلله وسلللم ألنَّ 

 حاي السوق أحمال ملن طعلام غصلب واشلتر إذا طر  فويقول اطمام الغلالي: " . (4)ويربون"
وذللل  السللوق أن يسلل ل عمللا  ،فللليس يجللب علللى مللن يشللترا فللي تللل  البلللدة ،أهللل السللوق
فلإن للم يكلن فعنلد ذلل  يجلب السل ال،   ،أن يلهر أن أكثر ما فلي أيلديهم حلرام يشتريه إال

                                                           
 ، بال تاريخ، دار ابن حلم.1، ط1/482السيل الجرار المتدفق على حدائق األلهار، محمد بن علي الشوكاني،  (1) 
  هل، دار الكتب العلمية، بيروت.1419: 1،ط1/212والنلائر، لين الدين بن إبراهيم ابن نجيم،  األشباح (2)

هل، دار العرفة بيروت.1410، ط: 5/32األم،  محمد بن إدريس الشافعي:  ( 3( 
.، م. س13/178المجموع،  (
4 (
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. واسلتدل عللى ذلل  ب علل الصلحابة حيلث "(1)هو األكثر فالت تي  من الورع ولليس بواجلب
وغلللول الغنللائم، ولللم يللرد عللنهم  ،دراهللم الربللاكللانوا يشللترون مللن األسللواق وكللان يبللاع فيهللا 

نَّ   ما ورد الس ال عن آحادهم وهو نادر في بعض األحوال.الس ال، وا 
وقال القيرواني: " قال مال  فيمن بيدح حرام وحالل: فإن كلان ملا فلي يلدح ملن الحلرام شليئًا 

ن كان الحرام كثيرًا فال  يسيرًا في كثيرح الحالل، فال ب س بمعاملته،  ". (2)ينبغي معاملتهوا 
به ، أن العبرة في التعامل هو الغالب في المال، فمن كان أكثر كسعلى هذح األقوال وبناءً 

كثلر كسلبه الحلرام حتلى غللب الحلرام عللى الحلالل، فلال الحالل جلال معاملتله، وملن كلان أ
اللللتالط ن مللن يعللاملهم ال تن سللخ معاملتلله لهللمب يللرون أ  الشللافعية  أنَّ يجللول معاملتلله، إالَّ 

فهللذا يعنللي جللوال معاملللة مللن يكسللب الحللرام، وهللو مقتضللى  .وعللدم تميلللح الحللالل بللالحرام
   القول األول الذا قال به محمد بن الحسن.

عدم جوال ألذ المال الحلرام مطلقلًا،  من المالكية:وابن وهب قول الحنابلة وأصبت الثالث: 
ه حللرام، أقللوال: كللل مللن فللي مالللفللي جللوال األ قللال المللرداوا: "وعللدم قبللول هديتلله وهبتلله، 

وقللال القرافللي: " فللإن كللان الغالللب الحللالل، أجللال ابللن القاسللم  ". (3)حللداها: التحللريم مطلقللاً إ
معاملته، واستقراضه، وقبض اللدين منله، وقبلول هديتله وهبتله، وأكلل طعامله، وحلرم جميلل 

 ".(4)أصبت وكذل  ذل  ابن وهب
األللللذ بهلللذا القلللول يغللللق بلللاب التعاملللل بلللين  بلللاب اللللورعب ألنَّ ملللن  ملللا هلللووهلللذا اللللرأا إنَّ   

إذ ال يللم ملن التعاملل ملل الغيلر بلالبيل والشلراء  الناس، ويوقل الحرل والمشقة في حياتهم،
 البحلللث والت تلللي  هلللو ملللن بلللاب التنطلللل البحلللث، والت تلللي  علللن مصلللدر هلللذا الملللالب ألنَّ 

                                                           
، دار المعرفة،  بيروت. 121/ 2إحياء علوم الدين، محمد بن حامد الغلالي،   ( 1( 
هل،م سسة الرسالة،  1403: 2، ط190الجامل في السنن واآلداب والمغالا والتاريخ، عبد اهلل القيرواني،   (2)

 بيروت. 
: بال تاريخ، دار إحياء التراث 2، ط8/239اطنصاف في معرفة الراجح من اللالف، علي بن سليمان المرداوا، (3)

 العربي. 
.م، دار الغرب اطسالمي، بيروت1994: 1، ط317/ 13الذليرة، أحمد بن إدريس القرافي،  (
4(
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وهلذا  ،والمسللم ال يكللف فلي البحلث والسل ال عملا للم يلهلر لله بالبينلة أو العلرف المذموم،
، فلللإن كلللل ملللا يتميلللل لملللاء الت سلللير، قلللال ابلللن العربلللي: "وهلللذا غللللو فلللي اللللدينملللا أكلللدح ع

فالمقصود منه ماليته ال عينه، ولو تللف لقلام المثلل مقامله، واالللتالط إتلالف لتميللح، كملا 
  ."(1)أن اطهال  إتالف لعينه

النبللي صلللى اهلل عليلله وسلللم  يتللرجح مللن بللين هللذح األقللوال هللو جللوال المعاملللةب ألنَّ والللذا 
وأصحابه عندما كانوا يدللون األسلواق يعلاملون اليهلود وغيلرهم بيعلًا وشلراًء، ويل كلون مملا 

ادر األمللوال ، وللم يكونللوا ي تشللون ويسلل لون عللن مصلل(2)يقدمونله مللن الهللدايا وهللم آكلللة الربللا
مصللدر فالشللرع لللم يللللم المسلللم إذا عامللل غيللرح، أن يسلل له عللن  إلللى أيللديهم،التللي تصللل 

يكون الرجلل معروفلًا بلالحرام فإنله تتلر  معاملتله ورعلًا،   أنَّ الَّ إ ماله، وال كي ية اكتسابه له،
 ستور الحال فال شبهة في معاملته.ا موأمَّ 

، فلللي مسللل لة ملللن اكتسلللب الملللال الحلللرام وللللالط مالللله  قهلللاءوبعلللد هلللذا العلللرض ألقلللوال ال
أن محل تطبيلق القاعلدة ال قهيلة: "تبلدل سلبب الملل  قلائم مقلام تبلدل  نوالترجيح بينها، يتبي  

الحللرام، وهلم الجمهللور، لالفللًا  الكسلب اللذات" عنللد ملن يللرى جلوال معاملللة مللن للالط ماللله
ة معاملة من لالط ماله الحلرام، الذين يرون حرم بمن المالكية للحنابلة وأصبت وابن وهب

علللى  عنللدهم ال تطبللق " تبللدل سللبب المللل  قللائم مقللام تبللدل الللذات"قاعللدةهللذا فللإن  وعلللى
  ، ويجب التحلل منها.، بل تبقى الحرمةاألموال التي تنتقل من مال  إلى آلر

أن القللول بجللوال معاملللة مللن يكسللب المللال إلللى مللن اطشللارة فللي لتللام هللذا المطلللب،  بللدَّ وال
االنت لاع والتصلرف رملة بلل ح ،اء صل ة المشلروعية عللى هلذح الكسلبإض  ام ال يعنير الح

 ، ويبقى هذا المال على ملل  صلاحبه، ويثبلت لمكتسلبه وضلل اليلد والحيلالة، وهلوفيه باقية
فللي هلللذا القللول فلللتح البللاب أملللام مكتسللبي الملللال  ب ألنَّ الللدنيا واآلللللرةفلللي يسللتحق العقوبللة 

بها عللن طريللق أسللاليب اللللداع ال النللاس، ثللم إل للاء وسللائل اكتسللالحللرام فللي اسللتباحة أمللوا

                                                           
هل، دار الكتب العلمية، بيروت. 1424: 3، ط1/491أحكام القرآن، محمد بن عبد اهلل،  ( 1( 
.، م. س178/ 13المجموع:  (
2(
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قلد  –والتضليل. ولكلن البحلث فلي مسل لة فيملا للو انتقلل هلذا الملال الحلرام ملن يلد مكتسلبه 
    وال ُيعلم أصحاب هذح األموال، فهل يتغير الحكم؟ إلى يد ألرى-يكون مستور الحال 

 القاعدةالتطبيقات المعاصرة لهذه : المطلب الخامس 
اطسالم، فالمال  أمر ال ُيِقر حإذا كان جمل المال يوافق ال طرة، ولكن حيالته بطرق محرمة 

، ويمكلللن أن نقللف عللللى صلللور متعلللددة للليس ملللذمومًا لذاتلللهب بلللل لطريقللة جمعللله وتحصللليله
 لطرق الكسب غير المشروع في اطسالم، ومن هذح الصور:

فلي للل القلوانين السليادية الم روضلة عللى األفلراد قلد يصلعب  االستغالل الةوظيفي: -أوالً 
، كل هلللا فللي نشللاطات المجتملللاطدارا التحللرل مللن الكسللب الحللرامب بسللبب انتشللار ال سللاد 

ن مللن ينلللر  أصللبح مللن عمللوم البلللوى،ه أنَّلللدرجللة  إلللى تعللامالت النللاس اليللوم يجللد أن وا 
غلب معامالتهم قلد اللتلط فيهلا الحلالل بلالحرام، مملا دفلل بعلض األفلراد مملن يلشلى اهلل أ

مالله الحلرام بل ا شلكل ملن  للالطتعالى إلى التورع من البيل، أو الشلراء، أو معامللة مملن 
لحلللرام أو أقسلللامه، وطلللرق ولسلللنا بصلللدد البحلللث فلللي الملللال ا أشلللكال المعلللامالت الماليلللة.

 وهي: ذكر بعض صور االستغالل الولي ي في كسب األموال،لكن نكثيرة،  اكتسابه فهي
والمماطللة فللي إنجللال اسلتلدام المولللف أسلاليب التسللويف الكسلب الحللرام الناشل  عللن  .1

 رشوة، أو هدية.تحت أا مسمى كان عمولة أو المعاملة ليحصل على ما يريد 
بالتالعلب –الماليلة، واالقتصلاد  –الكسب الناش  عن قيام مول ي اللولارات السليادية   .2

أو فلي التوليلف والتسلريح فلي  –أرقلام الضلرائب، والعجلل، والميلانيلة  -باألرقام والحقائق 
 الولارات العسكرية.

يصلاالت للتهلرب ملن دفلل قيام مول ي القطاع الللا  بتلويلر اطالكسب الناش  عن  .3
 .الضريبة

دون القيللام بلل ا مللن ت مللن الدولللة آالحصللول علللى مرتبللات ومكافلعللن الكسلب الناشلل   .4
 عمل يستحق هذا العوض المالي.
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لهلللا عللللى حسلللاب الشللللركات يكسلللاء منلللاللهم وتجهاسلللتغالل أصلللحاب الوللللائف فلللي إ .5
  والم سسات التي يعملون فيها.

 في قضاء الحاجات الشلصية. ومعداتها استغالل آليات الدولة .6
لللُ ونا  وهللذا  مللن قبللل المللول ين لولللائ هم، سللتغالالً أن هنللا  ا هللاجميع فللي هللذح الصللور ْلحا

نا مللن اسللتعملْ اًل بقوللله صلللى اهلل عليلله وسلللم: "عملل نلله غلللول وسللرقة ب ألَّ االسللتغالل محللرم
وقلد سلئل ابلن ".(1)ًا فما فوقه كان غلواًل ي تي به يلوم القياملةنا مليطما منكم على عمل، فكتا 

 –مبهمللًا؟ ف جللاب بقوللله: " فللإن هللذح ل ُمسللتحقوها مطلقللًا أو جهاللاألمللوال التللي يُ تيميللة عللن 
ها محرملة لحلق في أيديهم أموال يعلمون أنَّ و الناس قد يحصل  عامة الن ل ب ألنَّ -األموال 

لل ا لكونهللا قبضللت للمللًاب كالغصللب وأنواعلله مللن الجنايللات، والسللرقة، والغلللول، أو الغيللر، إمَّ
ملام الشلافعي وملذهب اط المسلتحق لهلاقبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسلر، وال يعللم علين 

يلد مكتسلبه الملال يبقلى فلي  عللى أنَّ  فهذا الكالم يلدل  . "(2)أنها تح ل مطلقًا وال تن ق بحال
ن بقائللله ،وال يطاللللب بالتحللللل منللله قلللد ينتقلللل ملللن يلللدح ب حلللد أنللله فلللي يلللد مكتسلللبه يعنلللي  وا 
الذا يذكرح الشافعية في كتلبهم يوقلف، ولكلن لليس مطلقلًا،   أنَّ إالَّ . األسباب الناقلة للملكية

 .(3)ي س من معرفة مالكهلبل حتى يحصل ا
تحصيلها كلان  ب ألنَّ ابهرمة على من اكتسمن هذح الطرق مح فهذح األموال التي اكتسبت 

والحرملة باقيلة فلي ذمتله، وال ينتقلل إللى غيلرح، وي يلد هلذا  عبر استغالل العمل المسند إليه
قللال  ،ليسللجن ه الللذا سلرقليلمكللان أ حلدهمقلول  يوسللف أللوتله عنللدما طلالبوح أن ي لللذ أ

 ا مللللن حلللدنا مكانللله إنَّلللا نلللراللللذ أقلللالوا يلللا أيَّهلللا العليلللُل إنَّ للللُه أبلللًا شللليلًا كبيلللرًا فا  تعلللالى: "
 إثللللم  لللللم أن ننقللللل[. فكللللان جوابلللله لهلللم أنلللله مللللن اللُ 78المحسلللنين" و سللللورة يوسللللف/ اآليللللة 

                                                           
.3/1465، 1833مسلم، كتاب: اطمارة، باب: تحريم هدايا العمال، رقم  صحيح ( 1( 
هل، تحقيق: عبد الرحمن بن القاسم، مجمل 1416، ط:28/598مجموع ال تاوى، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  (2)

  المل  فهد، المدينة المنورة.
، م. س204/ 2إحياء علوم الدين للغلالي،  ( 3( 
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معلاذ  قال تعالى: " قلالا  ،(1)من الشل  الذا ارتكبها إلى شل  آلر تهاوعقوبالجريمة 
 .[79سلللورة يوسلللف/ اآليلللة  واهلل أن نَّ للللذ إالَّ ملللن وَّجلللدنا متاعنلللا عنلللدح إنَّلللا  إذًا لللللالمون" 

إذا علللى هللذح اآليللة ال ينتقللل إثللم مللن اكتسللب هللذح األمللوال إلللى مللن انتقلللت إللليهم، فللوبنللاًء 
إللى  باسلتغالل الولي لة المسلندة إلليهم حصلوا عليهلا الذين انتقلت هذح األموال من مالكيها

حلللالل عللللى ملللن  ورثلللة بالهبلللة والوصلللية، أو البيلللل فهللليبلللالميراث، أو إللللى غيلللر ال ورثلللتهم
انتقالهللا إللليهم بسللبب  ال عالقللة لهللم بمصللدر المللال الللذا انتقللل إللليهمب ألنَّ  ذْ إِ  انتقلللت إليللهب

ئم مقللام تبللدل قللاالمللل  سللبب "تبللدل  بعمللاًل بالقاعللدة الشللرعية مللن أسللباب التمللل  المشللروع،
 . الذات"
 :ةإسالمي مؤسسات ماليةإلى  ةالتجاري لمؤسسات الماليةتحول ا_  ثانياً 

وانين بللليح لهلللا القلللاألربلللا  ملللن أا مصلللدر، وقلللد تُ  المصلللارف التجاريلللة إللللى تحقيلللقتسلللعى 
تعلارض ت سلما  لهلا بممارسلة االسلتثمار فلي أوجله اسلتثماريةر الواألنلمة هلذا الكسلب عبل

فمللللا حكللللم هللللذح األمللللوال التللللي اكتسللللبتها المصللللارف التجاريللللة مللللن  د  الشللللريعة،امبللللمللللل 
 هذا الس ال نميل بين الحالتين اآلتيتين: لإلجابة عن المحرمة؟ نشاطاتال

ونعني بهذح الحاللة  إلى مالكين ُجُدد: التجارية ملكية الم سسةتتنقل  عندما: الحالة األولى
ن و أن ملكيلللة الم سسلللة الماليلللة الربويلللة قلللد انتقللللت إللللى ملللالكين ُجلللُدد، وأراد هللل الء الملللالك

أْن و  ،والمعلامالت الملال لة ألحكلام الشلريعة نشلاطاتتحويل نشلاط الم سسلة الماليلة ملن ال
 .اومقاصده اوتشريعاته ت ق مل مباد  الشريعةالتي ت نشاطاتها بالتُْبدالا 

بلالبيل والشلراء، كلان أوهذا النقل سلواء ، الحالة نجد أن ملكية الم سسة قد انتقلت ف ي هذح
فال مانل شرعي من هذا االنتقال ب ا عقد من العقود الناقللة  ،والوصية والميراث ،الهبة أم

للل رأسلللمال هلللذح الم سسلللات فيملللا يتعللللق با للملكيلللة بوصللل ها حقوقلللًا ماليلللة مباحلللة شلللرعًا. أمَّ
 نشلاطاتنتيجلة لل بالكسلب غيلر المشلروع التجارا واألربا  التي حققتها، فإنه يغللب عليهلا

نتقلللال يكلللون الكسلللب غيلللر المشلللرع قلللد للللالط االسلللتثمارية التلللي كانلللت تمارسلللها. وبهلللذا اال
                                                           

  هلن دار إحياء التراث العربي، بيروت.1420: 3، ط18/491م اتيح الغيب، محمد بن عمر الرالا،  (1)
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 مللل الكسللب غيللر المشللروع حللاللملكيللة الهللذح الم سسللة، و  ت فللي ملكيتللهدلللل رأسللمال مللن
هلا ملل العللم ب نَّ  للذاتقلام مقلام تبلدل اسلبب الملل   وتبلدل  ب ألنها انتقلت بعقد مشلروع،مله

االقتصللللللادية  نشللللللاطاتيسللللللتثمرونها فللللللي ال  فتكللللللون هللللللذح األمللللللوال حلللللالالً  ذات األملللللوال،
 المشروعة.

أنلله قللال: فلليمن كللان علللى عللن ابللن شللهاب   بورد عللن التللابعين ويسللتدل لهللذا الحكللم بمللا
ملن كانلت أكثلر تجارتله الربلا: أن  عمل، فكان ي للذ منله الرشلوة، والغللول، واللملس، وفلي

 هم، علموا بلبلث كسلبه، أوالذا فرضه اهلل ل ما تركا من الميراث سائت لورثتهما، بميراثهم
ثم الللم على جانيه القول صريح فيمن يكسلب الحلرام بالرشلوة والغللول،  فهذا  .(1)جهلوح وا 

ل  األملر فليمن انتقللت إليله ملكيلة الم سسلة ه حرام على من اكتسبه وحالل لورثتله. فكلذأنَّ 
اللذا  لتبلدل سلبب الملل  لى من كسبه حالل لمن انتقلت إليلهبالمالية بعقد مشروع حرام ع

 قام مقام تبدل الذات.
أنلله دلللل علللى عبللد اهلل بللن األهللتم، يعللودح فللي  مرضللله البصللرا روا عللن الحسللن كمللا 

فجعل عبد اهلل يصوب النلر إلى صندوق في بيته، فقال له: يا أبا سعيد، هذح مئة أللف، 
المللال ، فقلال الحسللن لولللدح، بعلد موتلله: أتلا  هللذا ولللم أصللل منهلا رحمللاً  ،منهللا لكلاة للم أودِّ 

حلالاًل، فلال يكللن عليل  وبللااًل، أتلا ، ع للوًا صل وًا، ممللن كلان للله جموعلًا منوعللًا، ملن باطللل 
وقلله يلة دليلل عللى جمللل الملال ملل علدم أداء حقاوفللي هلذح الرو  .(2)جمعله، وملن حلق منعله

ل بالمقررة، من اللكاة والصلدقات فقلد وقلل اطثلم عللى  إللى مضلاع ة هلذح األملوال،ى ا أدَّ ممَّ
فهلللو حلللالل للللهب لتبلللدل سلللبب  -الميلللراث  -للللى وراثللله بصللل ة شلللرعية ه، وانتقلللل إعالللما ملللن جا 

 .الملكية الذا قام مقام تبدل الذات
بقللاء ملكيللة الم سسللة الماليللة بيللد مالكيهللا: ونعنللي بهللذح الحالللة أن مللالكي  الحالةةة الثانيةةة:

وأسلللس العملللل بهلللا وفلللق أحكلللام  ،الم سسلللة الماليلللة يرغبلللون فلللي تحويلللل نشلللاط م سسلللتهم

                                                           
 .هل، تحقيق: محمد التيجاني، دار الجيل، بيروت2:1414، ط1/563مسائل أبي الوليد الجد، محمد بن أحمد ابن رشد،  (1)

المرجل السابق ( 2(
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والمالحل في هذح الحالة أن مالكي هذح الم سسلة التلي كانلت تملارس  الشريعة اطسالمية.
لللللالف مبللللاد  الشللللريعة اطسللللالمية، يرغبللللون االسللللتثمارية وفللللق عقللللود وصلللليت تنشللللاطاتها 

 وصيت إسالمية. نشاطاتبالتحول إلى 
ذح األموال ن لهو والمالك اب هذح الم سسات قد لالطت الحرام،صحأيمتلكها فاألموال التي 

  فال تنطبق عليهم قاعدة " تبدل سبب المل  قائم مقام تبدل الذات" هم أن سهم لم يتغيروا،
لك لار لهذح الصورة بالقيلاس عللى ملا ذكلرح ال قهلاء فلي حكلم أملوال ا يمكن أن نجد أصاًل و 

نصلوا عللى أنهلا أملوال مباحلة لهلم فلي اطسلالم ملل العللم  ِإذْ  التي اكتسلبوها قبلل إسلالمهم،
. واسلتدلوا (1)كالربا والقمار والغ  وبيل اللملر ب ن معامالتهم ال تللو من العقود المحرمة

لعلى ذلل  بقولله تعلالى: " فا  ل نْ ما له فلانْ بِّلرَّ  نْ ِمل للة  وعِ مُ  حُ ءا آجا إللى اهلل  حُ أملرُ وا  فا لا تهى فلله ملا سا
لل ومللنْ  فلللم يكللن تحللريم الربللا  [.274البقللرة /وون" دُ اِلللفيهللا لا  هللمْ  ارِ النَّلل ابُ حا أْصلل  ولئلل ا فا  ادا عا

ملا تلم قبضله ملن ل ، كلان هنلا  اسلتثناءريم البلاتحلنافذًا في بداية اطسالم، فعندما جلاء الت
الربلللا قبلللل نللللول التحلللريم. وحاللللة التحلللول شلللبيهة بهلللذح الحاللللة، إذ إن صلللدور القلللرار ملللن 

بللالتحول يعنللي إلغللاء جميللل العقللود التللي تتعللارض مللل أحكللام الشللريعة جمعيللة المسللاهمين 
ل ا  العقلود التلي تلم تن يلذها فيقلل الع لو عنهلا قياسلًا عللى وضلل الربلا التي لم يتم تن يذها، أمَّ

  قبل اطسالم على من أسلم.  
 الكسب الحاصل من التعامل مع المصارف التجارية –ثالثًا 

 ئها مجموعة من اللدمات المصرفية، ومن أهمها:تقدم المصارف التجارية لعمال
تقلللوم المصلللارف التجاريلللة بتقلللديم القلللروض لعمالئهلللا بنلللاًء عللللى  ِإذْ : القلللروض - 1

يطلبهللللا  ويللللة يللللدفعها العميللللل للمصللللرف سللللنويًا، وضللللماناتطلللللبهم، مقابللللل نسللللبة مئ
 المصرف من العميل ليح ل حقه.

                                                           
(1)

هـ،  تحقيق: عبد السالم شاهين، 1415: 1، ط1/571أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الجصاص،  

 دار الكتب العلمية ، بيروت.
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فوائلللد صلللندوق تلللوفير البريلللد: وهلللذح صلللورة ملللن صلللور الللللدمات التلللي يقلللدمها  – 2
ألصلللحاب األملللوال تتناسلللب ملللل وجلللوائل يقلللوم بإعطلللاء فوائلللد  ِإذْ المصلللرف لعمالئللله، 

والجلدير  اطقلراض ب ائلدة،علن طريلق مقدار أموالهم التي تستثمر من قبلل المصلرف 
        للتجللللارة  ر ال تمللللل  أجهلللللةبالللللذكر أن مصلللللحة البريللللد التللللي تللللدير صللللناديق التللللوفي

نَّ االسللتثماو  رف لت لللذ منهللا فائللدة علللى المشللتركين، امللا تعطللي الحصلليلة للمصللر، وا 
تقلوم المصلارف و  .(1)طة البريداسبو فانتهى األمر إلى إقراض المصرف ب ائدة ولكن 

اسلتثمار مللن ال ئللة )أ(  تل الحصللول عللى األمللوال بإصلدار شللهادافللي سلبي التجاريلة
التي تمثل القيمة المتلايدة. وال ئة )ب( وهي الشهادة ذات العائد الجارا. وال ئة )ل( 

 ،، حيلث يوكلل أصلحابها المصلرف بجملل فوائلدهاوهي شهادات استثمار ذات جوائل
 .(2)ثم شراء جوائل لهم بها تولع عليهم

المصللرف بنللاء علللى طلللب  وهللو االعتمللاد الللذا ي تحلله: (3)االعتمللاد المسللتندا –3
شللل  يسللمى " اآلمللر " لصللالح عميللل لهللذا اآلمللر، ومضللمون بحيللالة المسللتندات 

 .(4)، أو معدة لإلرسالقالممثلة لبضاعة في الطري
عتملاد للعميلل ال واالعتماد المستندا الذا تقوم به المصارف التجارية محرمب ألن فتح اال

كملللا أن المصلللرف يقلللوم  المصلللرف ملللن العميللل،عمولللة يتقاضلللاها ن مقابلللل يللتم إال إذا كلللا
العالقة بين المصرف في  أنَّ  فضاًل عن ب ائدة، اً للعميل ويكون ذل  قرضبشراء البضاعة 

 البلد المصدر والمصرف في البلد المستورد هي عالقة ربوية.

                                                           
 م،  م سسة الرسالة بيروت.1998: 3، ط103فوائد البنو  هي الربا الحرام، د. يوسف القرضاوا،    (1)
  م، دار الثقافة، الدوحة.1992: 1، ط92حكم اطسالم في شهادات االستثمار، عبد الرحمن لعيتر،    (2) 
هذا الكالم يتعلق بالمصلارف التجاريلة،  أملا المصلارف اطسلالمية فنجلد هنلا  تكييلف فقهلي للللدمات التلي تقلدمها،  (3)

دا كاملل، إملا إذا كانلت التغطيلة جلئيلة فقلد يكلون فاالعتماد المستندا يكون من باب الوكالة إذا كان مغطى بغطلاء نقل
شللركة عنللان أو مرابحللة، إمللا إذا كللان غيللر مغطللى أصللاًل في لللذ حكللم شللركة المضللاربة أو المرابحللة. الم سسللات الماليللة 

  .م2013، منشوارت جامعة دمشق، 242اطسالمية، د. صالح العلي،  

.هل، دار الشروق، جدة1398: ، ط100المصارف وبيوت التمويل، د. غريب الجمال،    ( 4 ( 
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د كتللللابي صللللادر مللللن البنلللل ، بنللللاًء علللللى طلللللب هلللل: هللللو تع(1)لطللللاب الضللللمان – 4
ين إلللى يلللصللالح هللذا العميللل بللدفل مبلللت نقللدا معللين أو قابللل للتعالعميللل، يلتلللم فيلله 

  .(2)شل  ثالث " المست يد " لالل مدة اللطاب
تقويللة علللى فلطللاب الضللمان يتضللمن معنللى الك الللة، إذ إن الغايللة منلله مسللاعدة العميللل 

للللْ ونا  مركللللح االئتملللاني، أن لطلللاب الضلللمان يمثلللل عالقلللة شلصلللية مباشلللرة وال يجلللول  لُ حا
متللله إال للشلللل  تداوللللهب فليسلللت لللله قيملللة ذاتيلللة، وللللذل  ال يجلللول للمصلللرف أن يلللدفل قي

مصللرف بالسللداد فللإذا عجللل العميللل عللن سللداد قيمللة الضللمان، يقللوم ال المسللت يد أو وكيللله،
ة على المبلت الذا دفلل ثم يرجل على العميل بما دفل عنه مل لياد عنه دون إلطار منه،

 عنه.
 ي الللذ إنسللان بجريللرة غيللرح، وال اطسللالمب أال   قواعللد العدالللة فللي ومللن األصللول المقللررة فللي

[. فهلذح  15/ اطسلراء ألرى" و سورة لرا وِ  رة  الِ وا  رلِ قال تعالى: " وال تا يس ل عن إثم غير، 
اآلية تقرر أن اطثم ال يتنقل إللى غيلر ملن اكتسلبه، ألن القلول بانتقلال اطثلم ملن ذملة إللى 
ألللرى يلللالف قواعللد العدالللة، وتطبيللق ذللل  علللى المللال الحللرام، نجللد أن الحرمللة للليس فللي 

وال  المللال بللل فللي وسلليلة اكتسللاب هللذا المللال، فالحرمللة إنمللا لاِحقللت مللن اكتسللب المللال فقللط
 . (3)غيرح ينتقل إلى

                                                           
أما لطاب الضمان في المصارف اطسالمية فقد التلف في حكمه، فمن العلماء من يرى أنه من باب الك الة،  (1)

ومن ثم حر م ألذ األجرة عليه، ومنهم من فرق بين لطاب الضمان المغطى وغير المغطىب وهو قو أكثر الباحثين، 
(، ومضمون نصه: إن 12/2) 12رار رقم م بق1985ورأا مجمل ال قه اطسالمي في  م تمرح الثاني بجدة عام 

لطاب الضمان ب نواعه االبتدائي واالنتهائي ال يللو إما بغطاء، أو دونه، فإن كان دون غطاء، فهو ضم ذمة الك يل 
ذا كان  إلى ذمة غيرح فيما يللم حااًل أو مآاًل، وهذح حقيقة  ما يعني في ال قه اطسالمي باسم الضمان أو الك الة. وا 

ضمان مغطى من قبل العميل، فالعالقة بين طالب الضمان وبين مصدرح هي عالقة وكالة، والوكالة يجول لطاب ال
ألذ االجرة عليها، مل بقاء عالقة الك الة لصالح المست يد "المك ول له"، وهنا يقتصر دور المصرف على القيام 

عملية الضمان من تكاليف فعلية.  باللدمات الاللمة طتمام هذح العملية، ويراعى في األجرة ما تتطلبه  
.م، دار ال كر، دمشق2002: 1، ط468المعامالت المالية المعاصرة، د. وهبة اللحيلي،    ( 2 (

 
)
هل، دار الن ائس، األردن.1424: 2،ط232أحكام المال الحرام، د. عباس محمد البال،     3( 
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ملن قبيلل  دعالتقدمها المصلارف لعمالئهلا ال تُ  التي هاجميعهذح اللدمات  أن ومن المالحل
األمللوال التللي حصللل عليهللا فتكللون هللذح  هللي قللروض ب ائللدة، التبرعللات ودون مقابللل، بللل

ب لوجلود الربلا الللاهرة فلي اً حرامل أملواالً  العمالء عبر عقود محرملة فلي الشلريعة اطسلالمية
ن يلالطله ملال آ أن يلرجله ملن ِمْلِكله إذا كلان للاهرًا للمفيجلب علليهم  معلامالتهم. لللر، وا 

 التلط بماله فيلرل بمقدار ما يعتقد أنه دلل في ملكه من هذا المال الحرام.
إذا  صل السابق، وبتطبيق قاعدة " تبدل سبب الملل  قلائم مقلام تبلدل اللذات"وبناًء على األ
مللن أيللدا هلل الء العمللالء الللذين تعللاملوا مللل المصللارف التجاريللة إلللى  األمللوالانتقلللت هللذح 

وتصللبح  ،ملالكين ُجلُدد بللالبيل، والشلراء، والوصلية، والهبللة، والميلراث، فتنت لي صلل ة الحرملة
فيحللل لهللم االنت للاع بهللا بسللائر وجللوح االنت للاع، واطثللم  م،فللي أيللدا مللن وصلللت إللليه حللالالً 

قللائم فتبللدل سللبب المللل   ه قللدب ألنَّللن انتقللل إليلله المللال، وال ينتقللل إلللى مللعلللى الماللل  األول
ب ائلدة ربويلة ملن المصلرف لسلداد  اً كملا للو اسلتقرض الملدين قرضل .ذاتهلا مقام تبدل العين

ملللوال دينللله، فلللإن الحرملللة تقلللل عللللى الملللدين، وال شللليء عللللى اللللدائن  اللللذا قلللبض هلللذح األ
   .ليحصل على حقه من المدين المستقرضة من المصرف ب ائدة

د بمقتضللاح هلليعللرف عقللد التلل مين: عقللد يتع :عقةةود التةةأمينالكسةةب الحاصةةل مةةن  –رابعةةًا 
يسللمى الملل من للله عللن لسللارة احتماليللة يسللمى الملل من بلل ن يعللوض شلصللا آلللر  اً شلصلل

وهللو القسلط الللذا يدفعله الملل من لله إلللى  بيتعلرض لهلا هللذا األليلر مقابللل مبللت مللن النقلود
 .(1)الم من

عنللد جمهللور العلمللاء المعاصللرين محللرم، حتللى حكملله الشللرعي، ف التلللف فلليوعقللد التلل مين 
أثنلاء إجلراء  فلي الت مين كنلام  ال يقر األساليب التلي تتبعهلا شلركات عند من قال بإباحة

نلا بالمشلروعية عللى النللام فلي مُ كْ حُ عقد الت مين، فمثاًلب يقول الشيخ مصلط ى اللرقلا: " وا 
التعامليللة واالقتصللادية التللي تلجلل  إليهللا شللركات ذاتلله، للليس معنللاح إقللرار جميللل األسللاليب 

األماكن ملن التل مين  ، وال إقرار جميل ما يتعارف بعض الناس في بعض الدول أوالت مين
                                                           

.هل، دار الرشيد، الرياض1401: 2، ط16الت مين في الشريعة والقانون، د. شوكت العليان،    (
1(
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. وسبب هذا التحريمب أنه من العقود االحتمالية المشتملة على الغرر ال اح  اللذا "(1)فيه
لربللا، والقمللار، والغللرر، والغللبن، مللا ينطللوا عليلله العقللد مللن اقللد يقللل اللطللر، أو ال يقللل، و 

فهلللذح أصلللول عاملللة مت لللق عللللى تحريمهلللا للللدى . (2)وأكلللل أملللوال النلللاس بالباطللللوالجهالللة، 
 ال قهاء، وعقد الت مين يتعارض مل هذح األصول.

وينلللاًء عللللى هلللذاب إن قيلللام األفلللراد بلللإجراء عقلللود ت مينيلللة  ملللل شلللركات التللل مين التجللللارا 
وحصولهم على مبلت الت مين منهلا عنلد تحقلق اللطلر هلو أملر محلرم، وهلذح األملوال التلي 

ولكلن إذا انتقللت هلذح األملوال  هلم االنت لاع بهلا،ال يبلا  ل محرملة،دللت ملكهم هي أموال 
لملن  نها تكون حلالالً إإلى مالكين ُجُدد ب حد العقود الناقلة للمليكة ف من أيدا ه الء األفراد

 انتقلت إليهم، عماًل بقاعدة "تبدل سبب المل  قائم مقام تبدل الذات".
، وهلو العقلد اللذا تلتللم بموجبله وتلهر هذح الصورة واضحة في حال الت مين عللى الحيلاة

قلللد المللل من لللله، أو المسلللت يد المبلللين فلللي عشلللركة التللل مين بلللدفل مبللللت التللل مين إللللى ورثلللة 
حة المشلترطة فلي العقلد مباشلرة  مين، عند وفلاة المل من عللى حياتله. وهنلا تنتقلل المصللالت

أنلللله للللليس طرفللللًا فللللي العقللللد، وتنتقللللل ملكيللللة الشلللليء المت للللق عليلللله إلللللى  ملللللالغيللللر،  إلللللى
فالعقلد تلمَّ بللين  لتللام.يد للم ينشل  بينلله وبلين الشلركة أا اوهلذا اللوارث أو المسلت  ،(3)المتعهلد

الشركة والمتوفى، ولكن مبلت الت مين قد انتقل إلى الورثلة، أو مسلت يد التل مين. فيكلون هلذا 
قد انتقل بصورة شرعية إلى  المحرم المال المحرم الذا اكتسبه المتوفى من وراء هذا العقد

ب بطريلللق مبلللا  ، ملللل لهلللم فيكلللون حلللالالً  باالشلللتراط لمصللللحته الورثلللة، أو مسلللت يد التللل مين
    .ل سبب المل  قائم مقام تبدل الذاتعماًل بقاعدة تبد

                                                           
، العدد التاسل عشر، 105مجلة البحوث اطسالمية، بحث الت مين اطسالمي، د. مصط ى اللرقا،    (1)

 هل. 1407
( من الت صيل حول  هل،  لمليد1393/مجمل ال ه اطسالمي، الدورة األولى، مكة المكرمة، 5قرار رقم / (2)

.260 – 212األدلة ينلر: الت مين في الشريعة، د. شوكت العليان،     
ه،مكتبة 1404: 1، ط342االشتراط لمصلحة الغير في ال قه اطسالمي والقانون العقارا، د. عباس محمد،   (3)

 عكال، جدة.
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يلجللْا بعللض األفللراد إلللى ممارسللة سةةب الناشةةئ عةةن المعةةامالت المشةةبوهة: الك –خامسةةًا 
إلللى جانلب النشللاط االقتصللادا  أربحللًا وفيلرة مبعلض النشللاطات االقتصلادية التللي تحقلق لهلل

المبلللا ، فيللللتلط الملللال الحلللالل بالملللال المشلللبوح، فلللال مجلللال للتميلللل بلللين الملللالين لتلللدالل 
  النشاطات االقتصادية، ومن صور هذح النشاطات االقتصادية المشبوهة:

التهلرب الضلريبي" . فلإن ذلل  ات المالية التي ت رضلها الدوللة "جبا.االمتناع عن أداء الو 1
 .الذا يقوم باستثمارح في أوجه مباحة شرعاً  إلى مضاع ة ثروة المكلف بالضريبة ي دا

. األربا  المحققة عبر الدلول بالمتاجرة بالعمالت، أو البيل والشراء في أسلواق األوراق 2
الماليللللة للللللوراق التللللي ال تبيحهللللا الشللللريعة كالسللللندات، وعقللللود المسللللتقبليات أو المشللللتقات 

، إلى جانب األربا  ن شبهات الميسر والربا والغرر والجهالة تدور حولهانجد أ ِإذْ المالية، 
 .في هذح األسواق ئهاوشرا المحققة من النشاطات المشروعة كبيل األسهم

اللدلان، األطعملة ال اسلدة، و ثلار حولهلا الشلبهات، كتُ . الكسب عبر اطتجار بالسلل التي 3
لل ،، وآالت اللهللوهار واألغذيللة التللي ال يعلللم مصللد ا االتجللار بللالمواد المحرمللة فللال لللالف  أمَّ

 في حرمة التكسب منها كالتجارة باللمور والملدرات.
الحالل، وال يمكن أن نميلل لالط الكسب  اً حرام اً في الصور السابقة أن هنا  كسب لُ حا لْ ونا 

المحرمللة يقللل عليلله اطثللم ب للقيللام ب عمللال  لنشللاطاتفالشللل  الللذا يقللوم بهللذح ا بينهمللا،
لكللن إذا انتقلللت مللن  تتعللارض مللل مبللاد  الشللريعة، فمللادام هللذا المللال فللي يللدح فإنلله حللرام،

 غلب على لنه من يقول ابن نجيم: "  مل  من اكتسبها إلى غيرهم فإنها تحل  لهم، 
 كان الغالب هو الحلرام تنللح علن شلرائه، أكثر بيعات أهل السوق ال تللو عن ال ساد، فإنَّ 

فهذح األملوال ال يحكلم عللى آللذها ب نله آللذ للملال  .(1)ولكن مل هذا لو اشترى يطيب له"
إذا انتقل هذا المال ملن يلد المالل  إللى ف ن الحرام الملتلط بالحالل غير متعين،ب ألالحرام

فإنهم غيلر الورثة، أو إلى غيرهم عن طريق العقود الناقلة للملكية كالبيل والهبة والصدقةب 

                                                           
.، م. س97األشباح والنلائر البن نجيم،    (
1(
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 التلي وصللت إلليهم، فإثمله فلي ذملة ملن اكتسلبه، مس ولين مطلقًا عن مصدر هذح األموال
 .ل هذح األعيانحالل لمن انتقلت إليه لتبدل سبب المل  الذا قام مقام تبد وهي

 :الخاتمة
لملا فلي منهلا فلي التطبيقلات المعاصلرة  يلدا  بعد هذا العرض للقاعدة ال قهية وما يمكلن أن ن

أس ل المولى عل وجلل أن أكلون قلد وفقلت فلي اطلملام بعناصلرح ، أيدا األفراد من األموال
 أثناء البحث، وهي: في ن أهم النتائا التي تم التوصل إليهاأن نبي   يمكنوجمل جلئياته. و 

أثنلاء المعلامالت الماليلة البحلث والت تلي  علن مصلدر الملال،  فلي لم يللم الشلرع .1
 ه من حر كسبه.، بل يعامله على أساس أنَّ ابهاكتس يةوال كي 

انتقال المال الحلرام ملن مكتسلبه إللى ورثتله، أو إللى غيلرهم، ال يليلل اطثلم عملن  .2
أمام الناس لكسب الحرام ثلم نقلل   تح المجاللئال  ناكتسبه بل تبقى ثابتة في ذمتهب 

فتطبيق قاعدة "تبدل سلبب غسيل األموال " ليصبح حالاًلب ملكيته، وهذا ما يسمى " 
ثلم انتقلل هلذا الملال  للالط مالله الحلرام، المل  قائم مقام تبدل الذات" تكون على ملن

 . ن انتقل إليهممن يدح إلى ورثته، أو وهبه، أو أوصى به أو باعه فيحل على م
بجمللل  . إن المللل  الللذا حصللل عليلله الللوارث مللن مورثلله الللذا قللد اقتللرف الحللرام3

 .يطيب له، واطثم على من اقترفه وجمعه هو حالل له األموالب
 ثم على الدائن الذا اسلترد دينله ملن مدينله اللذا اقتلرض قرضلًا ربويلًا لسلداد. ال إ4

 الدين، وهذا المال يطيب  للدائن.
اللللذا نللل  عليللله عقلللد ملللن شلللركة التللل مين الورثلللة عللللى مبللللت التلللامين  . حصلللول5

 معها جائل شرعًا. الت مين الذا عقدح مورثهم
د يمكللن أن يتحللول إلللى مللال حللالل فللي يلل .ات للق ال قهللاء علللى أن المللال الحللرام ال6
ه ا إذا انتقل هذا الملال إللى أيلدا أللرى فإنَّلأمَّ  كتسبه، لذا قالوا يجب التلل  منه،م
  لمن انتقل إليه، وتبقى الحرمة ثابتة في ذمة من اكتسب هذا المال.حل ي
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 التوصيات: 
إلللى التحلللل مشللروعة األمللوال التللي اكتسللبت بطريللق غيللر مسللارعة أصللحاب ل  1

 منها ب ن سهم، قبل أن تنتقل إلى غيرهم.
الم سسات المالية إلى اعتماد األسس الضوابط الشرعية في معامالتهاب  . تحول2

 لتجنب الشبهات.
  . إجراء دراسات وبحوث علمية موسعة على مستوى الدكتوراح والماجستير.3
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هلل، 4:1416 قه الكليلة، د. محملد صلدقي آل برونلو،  طلالوجيل في شر  قواعد ا -41

  م، م سسة الرسالة بيروت1996
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