د .المرتضى الزين أحمد

السنَّة النبوية
ضوابط اكتساب الماؿ في ُّ

ضوابطىاكتدابىالمالىفيىالدنَّظىالنبووظ

د .المرتضى الزين أحمد ()
مػدمظ :ى

الحمد هلل رب العالمين ،كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كالمرسلين ،نبينا

محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين ،أما بعد ،فهذا بحث علمي بعنواف( :ضوابط
اكتساب الماؿ في السنة النبوية).
أهموظىالبحث:

ى ى

يستمد ىذا البحث أىميتو من ارتباطو بالسنة النبوية ،كبيانو لما تحويو من قيم
سامية ،كمبادئ نيرة ،كأحكاـ عالجية ،ككقائية ،في جانب من الجوانب المهمة في
حياة الناس ،كالمتعلقة بضوابط اكتساب الماؿ ،في زماف تخلت فيو البشرية (إالَّ من
رحم اهلل) عن اله ٍد ًم الرباني ،في كافة المجاالت :السياسية ،كاالجتماعية،

كاالقتصادية كنحو ذلك.

إلي جانب ذلك َّ
فإف أىمية ىذه الدراسة تظهر في الجوانب التالية:

( )أستاذ مشارؾ بقسـ الحديث كعمكمو ،كمية ِّ
الدراسات اإلسالمية ،جامعة إفريقيا العالمية ،ككمية جبرة
العممية ،الخرطكـ ،السُّػكداف.

مجلة الدراسات اإلسالمية ،العدد األكؿ
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السنَّة النبوية
ضوابط اكتساب الماؿ في ُّ

[ُ] أنو ال توجد دراسة خاصة (فيما أعلم) معنية ببياف ضوابط اكتساب الماؿ
الواردة في السنة النبوية.

[ِ] كما أف الدراسة تحاكؿ إبراز القيم األخالقية التي جاءت بها السنة النبوية في
مجاؿ الماؿ ،كبياف فاعليتها في معالجة مشكالت الماؿ كاألعماؿ.

فرط في االلتزاـ بها كثير
[ّ] شدة حاجة الناس لمعرفة ضوابط اكتساب الماؿ التي ٌ
من األفراد.

أهدافىالبحث ى

يهدؼ ىذا البحث لتحقيق جملة من األىداؼ ،كالتي من أبرزىا ما يأتي:
[ُ] التعريف بضوابط اكتساب الماؿ في السنة النبوية.
[ِ] التعرؼ على أنواع المكاسب المشركعة كالممنوعة في السنة النبوية.
[ّ] أف تكوف ىذه الدراسة مرشدة للباحثين عن القيم كالمثل األخالقية المتعلقة
بالماؿ في السنة النبوية.

[ْ] المساىمة في حل المشاكل المالية المتعلقة بالفساد المالي ،كاالعتداء على

الماؿ العاـ.

أدئلظىالبحث :ى

يحاكؿ ىذا البحث اإلجابة عن األسئلة التالية:
مجلة الدراسات اإلسالمية ،العدد األكؿ
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السنَّة النبوية
ضوابط اكتساب الماؿ في ُّ

[ُ] ما المراد بالضوابط؟
[ِ] ما المراد بالماؿ؟

[ّ] ما المراد باالكتساب؟

[ْ] ما حكم اكتساب الماؿ؟
[ٓ] ما ضوابط اكتساب الماؿ التي جاءت بها السنة النبوية؟
[ٔ]ما القيم األخالقية النبوية في مجاؿ اكتساب الماؿ؟
منؼجىالبحث:

المنهج المستخدـ في إعداد ىذا البحث ىو المنهج االستقرائي،

كاالستنباطي .تم استخداـ المنهج االستقرائي األغلبي لجمع المادة العلمية ،كتم
استخداـ المنهج االستنباطي في دراسة األدلة كالمادة العلمية ،للوصوؿ للهدؼ

المنشود.

كتيسيران لالستفادة من مادة ىذا البحث ،التزمت الدراسة باألعماؿ التالية:

[ُ] عزك اآليات إلى سورىا ،بذكر اسم السورة ،كرقم اآلية.

[ِ] تخريج األحاديث النبوية ،كبياف درجة إسناد ما يحتاج منها لبياف ،مع الحرص
على االستشهاد بالمقبوؿ من الركايات ،كاإلعراض عن المردكد منها.
[ّ] توثيق المادة العلمية.

[ْ] إعداد فهرس للمصادر كالمراجع.
ى
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السنَّة النبوية
ضوابط اكتساب الماؿ في ُّ

الدراداتىالدابػظ(ُ):
ال توجد دراسة سابقة مطابقة لمحتول ىذه الدراسة (فيما أعلم) ،كلكن توجد

دراسات أخرل متعلقة بموضوعها ،منها ِّ
الدراسات التالية:

الدرادظ ىاألولى :ىالكدب(ِ) ،ألبي عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد
(ّ)

الشيباني

(المتوفى سنة ُٖٗىػ) ،مع شرحو ألبي بكر محمد بن أبي سهل

السرخسي(ْ).

تي ُّ
عد ىذه الدراسة من أقدـ الدراسات في موضوع اكتساب الماؿ (فيما اطلعت

عليو) ،كقد تناكلت العديد من المسائل العلمية(ٓ) ،كأشارت إلى أف المراد
نت أف الكسب طريق
باالكتساب؛ تحصيل الماؿ بما يحل من األسباب ،كبيَّ ٍ
بالتمسك بهم ،كاالقتداء بهديهم،
المرسلين (صلوات اهلل عليهم أجمعين) ،كقد أيمرنا
ُّ
( )1في الشبكة العنكبكتية بعض الدراسات متعمقة بمكضكع البحث ،منيا الدراسات التالية:
{أ} األحاديث الكاردة في القيـ االقتصادية ،دراسة كتحميؿ ،لمباحث :أحمد فكزم حسف عبد اهلل ،رسالة ماجستير،
جامعة آؿ البيت ،األردف0222 ،ـ .انظر :مكقع جمعية الحديث الشريؼ كاحياء التراثwww.hadith-( :
.)turath.org
{ب} إدارة الماؿ العاـ في السنة النبكية ،دراسة حديثية مكضكعية ،لمباحثة :ىياـ عبد الحميد إبراىيـ الكريكات،
رسالة ماجستير ،بإشراؼ د .شرؼ القضاة ،الجامعة األردنية0222 ،ـ .انظر :مكقع نداء اإليماف:
(.)www.al-eman.com
{ج} كسب الماؿ في ضكء السنة ،لمباحث :عمي بف عبد اهلل الجمعة ،رسالة ماجستير ،جامعة اإلماـ محمد بف
سعكد1021 ،ق .انظر :مكقع الجمعية العممية السعكدية لمسنة كعمكميا.)www.sunnah.org.sa( :
( )0مطبكع بتحقيؽ د .سييؿ زكار ،نشره عبد اليادم حرصكني ،دمشؽ ،ط1022 ،1/ىػ.
( )3تكفي سنة تسع كثمانيف كمائة ،بالرم .انظر ترجمتو في كتاب (سير أعالـ النبالء).130/5 ،
( )0تكفي في حدكد التسعيف كأربعمائة .انظر ترجمتو في (الجكاىر المضية في طبقات الحنفية).05/0 ،
( )1انظر :كتاب الكسب مع شرحو ،لمسرخسي.30/1 ،
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السنَّة النبوية
ضوابط اكتساب الماؿ في ُّ

(ُ)
نت أف أكؿ من اكتسب؛ أبونا آدـ
قاؿ اهلل تعالى( :ﯱ ﯲ)  ،كبيَّ ٍ
(صلى اهلل عليو كسلم) ،كأف نوحان كاف نجاران(ِ) ،كأشارت الدراسة إلى أف الكسب

نوعاف :كسب من المرء لنفسو ،ككسب منو على نفسو ،فالكاسب لنفسو ىو الطالب

لما ال بي َّد لو من المباح ،كالكاسب على نفسو ىو الباغي لما عليو فيو جناح ،نحو ما

يكوف من السارؽ .كالنوع الثاني حراـ باالتفاؽ ،قاؿ اهلل تعالى( :ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)(ّ) ،كقاؿ عز كجل :ﮯ( ﮰ ﮱ ﮲ ﮳)(ْ).
كالمذىب عند الفقهاء من السلف كالخلف (رحمهم اهلل) أف النوع األكؿ من الكسب
مباح على اإلطالؽ ،بل ىو فرض عند الحاجة ،كقاؿ قوـ من جهاؿ أىل ُّ
التقشف،

التصوؼ ،إف الكسب حراـ ،ال يحل إال عند الضركرة ،بمنزلة تناكؿ
كحماقى أىل
ُّ

الميتة.

كالمطَّلع على ىذه الدراسة يظهر لو سكوت مؤلفها عن بياف درجة إسناد
األحاديث التي يستشهد بها (في أغلب األحياف) كقد يبين درجتها في بعض األحياف،
كمن ذلك قولو" :ثم صح في الحديث أف النبي (صلى اهلل عليو كسلم) اشترل

سراكيل بدرىمين(ٓ).

( )1سكرة األنعاـ ،اآلية (.)52
( )0لـ أقؼ عمى ركاية في ذلؾ بعد مراجعتي لبرنامج المكتبة الشاممة كالشبكة العنكبكتية.
( )3سكرة النساء ،اآلية (.)111
( )0سكرة النساء ،اآلية (.)110
( )1لـ أقؼ عمى الحديث المشار إليو بعد مراجعتي لبرنامج المكتبة الشاممة كالشبكة العنكبكتية.
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السنَّة النبوية
ضوابط اكتساب الماؿ في ُّ

الدرادظىالثانوظ:ىالطناصرىالمكوينظىلصغظىالمالوظىرندىالغػؼاء(ُ) ،لفضيلة
الدكتور /صالح بن عبد اهلل اللحيداف.
تناكلت ىذه الدراسة العديد من الموضوعات المتعلقة باكتساب الماؿ ،كآدابو،
كطرقو ،كضوابط اكتسابو كإنمائو.
كأشارت الدراسة إلى َّ
أف حكم اكتساب الماؿ فرض على الرجل المحتاج إليو
(إذا كاف قادران عليو) ،ألنو بو يقوـ المكلف بما كجب عليو من التكاليف المالية :من
قضاء الديوف ،كالنفقة على من تلزمو نفقتو ،كنحو ذلك.

كما َّ
أف الدراسة ذكرت آداب الكسب ،كجعلت منها :أالَّ يؤخر شيئان من
فرائض اهلل تعالى ألجل الكسب ،كال يدخل النقص فيها ،كأالَّ يؤذم أحدان من خلق
اهلل ألجل الكسب ،كأف يقصد بكسبو استعفاؼ نفسو كعيالو ،كأالَّ يقصد بو الجمع

كالكثرة ،كأالَّ يجهد نفسو في الكسب جدان ،كأالَّ يرل رزقو من الكسب ،بل يرل
الرزؽ من اهلل تعالى ،كيرل الكسب سببان.
موضوراتىهذهىالدرادظ :ى

تعالج ىذه الدراسة (بمشيئة اهلل تعالى) العديد من الموضوعات التي لم تتعرض

لها الدراسات السابقة ،كمنها :بياف ضوابط اكتساب الماؿ ،كبياف بعض المكاسب
المشركعة ،كالمكاسب الممنوعة ،من خالؿ القرآف الكريم ،كالسنة النبوية ،مع

( )1بحث منشكر بمجمة البحكث اإلسالمية ،عدد رقـ ( ،)33ص.123 :
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السنَّة النبوية
ضوابط اكتساب الماؿ في ُّ

التركيز على بياف القيم األخالقية التي اشتملت عليها الركايات الحديثية المتعلقة

بالمكاسب المالية.
هوكلىالبحث :ى

مكونة من مقدمة ،كتمهيد ،كثالثة مطالب،
تم إعداد ىذا البحث كفق خطة َّ
كخاتمة فيها النتائج كالتوصيات ،ثم فهرس للمصادر كالمراجع.
أما المقدمة ففيها الحديث عن بياف أىمية موضوع البحث ،كاألىداؼ التي
يسعى لتحقيقها ،كاألسئلة التي سيجيب عنها (بمشيئة اهلل تعالى) ،كمنهج البحث ،مع
اإلشارة للدراسات السابقة ،كموضوعات ىذه الدراسة.

صص التمهيد للتعريف بمفردات عنواف البحث ،بينما جاء المطلب األكؿ
كخ ِّ
ي
للحديث عن اكتساب الماؿ في القرآف الكريم ،كبياف ما اشتملت عليو اآليات
القرآنية الكريمة من حقائق متعلقة بالماؿ كاكتسابو .كجاء المطلب الثاني للحديث
عن المكاسب المالية المشركعة في السنة النبوية ،كبياف ضوابطها ،كبياف ما اشتملت

صص للحديث عن المكاسب المالية
فخ ِّ
عليو من قيم أخالقية .أما المطلب الثالث ي
الممنوعة في السنة النبوية ،كذكر نماذج لها ،كبياف ما اشتملت عليو من قيم أخالقية
تحث على ترؾ تلك المكاسب .كجاءت الخاتمة مشتملةن على النتائج ،كالتوصيات
المتعلقة بالبحث.
ى
ى
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السنَّة النبوية
ضوابط اكتساب الماؿ في ُّ

تمؼودىفيىالتطروفىبمغرداتىرنوانىالبحث ى

ض ٍبطىان؛
ضبى ى
(ضبىطىوي) ى
ط :ى
أكالن :معنى كلمة (ضوابط) ،يقوؿ أىل اللُّغة في مادة ى
ً
ً
أح ىك ىموي ،كأتٍػ ىقنىوي.
ىحفظىوي بالحزـ ،ح ٍفظىان بليغان ،ك ٍ
كيقاؿ :ضبط البالد كغيرىا؛ قاـ بأمرىا قيامان ليس فيو نقص.
كضبط الكتاب كنحوه؛ أصلح خللو ،أك صححوَّ ،
كشكلو.
كضبط المتهم؛ قبض عليو(ُ).
ثانيان :معنى كلمة (اكتساب) ،االكتساب لغةن(ِ) مأخوذ من الكسب؛ يقوؿ ابن
فارس في مادة (كسب) :الكاؼ كالسين كالباء أصل صحيح ،كىو يدؿ على ابتغاء،

كطلب ،كإصابة.

كقاؿ ابن األثير :الكسب السعي في طلب الرزؽ كالمعيشة(ّ).
ثالثان :كيراد بالماؿ( :كل ما يملكو الفرد ،أك تملكو الجماعة ،من متاع ،أك
عركض تجارة ،أك عقار ،أك نقود ،أك حيواف)(ْ).

( )1المعجـ الكسيط.133/1 ،
( )0معجـ مقاييس المُّغة.135/1 ،
( )3عزاه إليو المناكم في (فيض القدير شرح الجامع الصغير) .255/1 ،لـ أقؼ عمى قكؿ ابف األثير في
كتابيو (جامع األصكؿ) ك(النياية في غريب الحديث).
( )0المعجـ الكسيط.450/0 ،
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السنَّة النبوية
ضوابط اكتساب الماؿ في ُّ

رابعان :كيراد بػ(السنة النبوية) ما يينسب إلى النبي (صلى اهلل عليو كسلم) من
قوؿ ،أك فعل ،أك تقرير .عليو َّ
فإف المراد بضوابط اكتساب الماؿ في السنة النبوية في
ىذا البحث :التشريعات الواردة في السنة النبوية لبياف الجائز كالممنوع من

المكاسب المالية بالنص عليها ،أك بالمشابهة للمنصوص عليو.
المطلبىاألول:ىاكتدابىالمالىفيىالػرآنىالكروم :ى

إذا تأملنا النصوص القرآنية التي جاءت في اكتساب األمواؿ ،فسنجد أنفسنا
أماـ العديد من الحقائق ،كالتي من أبرزىا ما يلي:
[ُ] أ ٌف الماؿ ماؿ اهلل ،كأ ٌف اهلل جعلو في أيدم العباد لينظر كيف يعملوف،
قاؿ اهلل تعالى( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)(ُ) ،كقاؿ تعالى( :ﮑ ﮒ

ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)(ِ).
[ِ] أ ٌف النفس اإلنسانية مجبولة على محبة الماؿ ،قاؿ اهلل تعالى:
(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)(ّ).
[ّ] أ ٌف االكتساب كطلب الرزؽ مأمور بو ،قاؿ اهلل تعالى( :ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ)(ْ).
( )1سكرة النكر ،اآلية (.)33
( )0سكرة الحديد ،اآلية (.)3
( )3سكرة الفجر ،اآلية (.)02
( )0سكرة العنكبكت ،اآلية (.)13
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السنَّة النبوية
ضوابط اكتساب الماؿ في ُّ

كحرـ اكتسابو بطرؽ
[ْ] أ ٌف اهلل جل كعال أباح اكتساب الماؿ ببعض الطرؽٌ ،

أخرل ،كمن ذلك تحريم اكتساب الماؿ بالربا ،قاؿ تعالى( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ)(ُ).
كالطرؽ المباحة الكتساب الماؿ كثيرة جدان ،كما ذكر الشيخ محمد األمين

الشنقيطي (رحمو اهلل) في تفسيره ،عند تفسير قولو تعالى( :ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ)(ِ) ،حيث ذكر أنواع الشركات ،كأسماءىا ،كبيٌن ما يجوز
منها ،كما ال يجوز عند األئمة األربعة ،كأكضح ما اتفقوا على منعو ،كما اتفقوا على
جوازه ،كما اختلفوا فيو ،ثم قاؿ" :كبو تعلم كثرة الطرؽ التي فتحها اهلل الكتساب

الماؿ باألكجو الشرعية الالئقة"(ّ).

فالكسب الحالؿ أبوابو كثيرة كميسرة (كالحمد هلل) ،كقد قاؿ اهلل سبحانو:
( ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸)(ْ).

( )1سكرة البقرة ،اآلية (.)031
( )0سكرة الكيؼ ،اآلية (.)15
( )3أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف.33/2 ،
( )0سكرة الطالؽ ،اآليتاف (.)3 ،0
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ضوابط اكتساب الماؿ في ُّ

[ٓ] أ ٌف منزلة اكتساب الماؿ الحالؿ عظيمة ،كىي بمنزلة الجهاد في سبيل
اهلل ،قاؿ اهلل تعالى( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)(ُ).
(ِ)
"سول اهلل تعالى في ىذه اآلية بين درجة المجاىدين
قاؿ القرطبي ٌ :
كالمكتسبين الماؿ الحالؿ ،للنفقة على نفسو كعيالو ،كاإلحساف كاإلفضاؿ ،فكاف

ىذا دليالن على أ ٌف كسب الماؿ بمنزلة الجهاد .كقاؿ ابن عمر(ّ) (رضي اهلل عنهما):
إلي من الموت بين شعبتي
"ما خلق اهلل موتة أموتها بعد الموت في سبيل اهللُّ ،
أحب َّ

رحلي ،أبتغي من فضل اهلل ،ضاربان في األرض".

[ٔ] أ ٌف اهلل سبحانو كتعالى يبسط المكاسب لمن يشاء ،قاؿ تعالى( :ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)(ْ)،
كقاؿ اهلل تعالى( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)(ٓ) ،كقاؿ اهلل تعالى( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ)(ٔ).
( )1سكرة المزمؿ ،اآلية (.)02
( )0الجامع ألحكاـ القرآف.11/15 ،
( )3أثر ابف عمر (رضي اهلل عنيما) .لـ أقؼ عمى مف ركاه مسندان.
( )0سكرة الرعد ،اآلية (.)02
( )1سكرة فاطر ،اآلية (.)0
( )2سكرة النحؿ ،اآلية (.)31
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المطلبىالثاني:ىالمكادبىالمالوظىالمذرورظىفيىالدنظىالنبووظ،ىوبوانى
ضوابطؼا،ىوماىاذتملتىرلوهىمنىقومىأخالقوظ :ى
توطئظىفيىبوانىأنىالتكدُّبىدنظىاألنبواء :ى

فقد كرد أ ٌف جميع األنبياء اشتغلوا برعي الغنم ،لما جاء من طريق أبي ىريرة
(رضي اهلل عنو) عن النبي (صلى اهلل عليو كسلم) أنو قاؿ( :ما بعث اهلل نبيان إالَّ رعى
الغنم ،فقاؿ أصحابو :كأنت؟ فقاؿ :نعم ،كنت أرعاىا على قراريط ألىل مكة)(ُ).

كاشتغل زكريا (عليو السالـ) بالنجارة ،لما جاء من طريق أبي ىريرة (رضي اهلل

عنو) أ ٌف رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم) قاؿ( :كاف زكريا نجاران)(ِ).

كسئل اإلماـ أحمد (رحمو اهلل) عن رجل جلس في بيتو (أك في المسجد)
ي
رجل ىج ًه ىل العلم ،فقد قاؿ النبي
كقاؿ :ال أعمل شيئان حتى يأتيني رزقي؟ فقاؿ :ىذا ه
(صلى اهلل عليو كسلم)( :إ ٌف اهلل جعل رزقي تحت ظل رمحي)(ّ) .كقاؿ( :لو توكلتم
( )1ركاه البخارم في (الصحيح ،مع فتح البارم)( ،001/0 ،كتاب اإلجارة) ،باب (رعي الغنـ عمى ق ارريط)،
حديث رقـ (.)0020
( )0ركاه اإلماـ مسمـ في الصحيح ،1403/0 ،كتاب (الفضائؿ) ،باب (في فضائؿ زكريا عميو السالـ) ،حديث
رقـ (.)0335
( )3ركاه اإلماـ أحمد في المسند ،تحقيؽ :أحمد شاكر ،112/0 ،حديث رقـ ( ،)1111مف حديث ابف عمر
(رضي اهلل عنيما) أنو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ) (بعثت بيف يدم الساعة بالسيؼ ،حتى يعبد
اهلل كحده ال شريؾ لو ،كجعؿ رزقي تحت ظؿ رمحي ،كجعؿ الذلة كالصغار عمى مف خالؼ أمرم ،كمف تشبو

و
بقكـ فيك منيـ) .قاؿ ابف حجر" :في إسناده أبك منيب؛ ال ي عرؼ اسمو ،كفي اإلسناد عبد الرحمف بف ثابت بف
مختمؼ في تكثيقو" .كلو شاىد مرسؿ بإسناد حسف .أخرجو ابف أبي شيبة مف طريؽ األكزاعي عف سعيد
ثكباف،
ه
بف جبمة عف النبي (صمى اهلل عميو كسمـ) بتمامو .فتح البارم شرح صحيح البخارم.54/2 ،
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على اهلل حق توكلو ،لرزقكم كما يرزؽ الطير ،تغدك خماصان(ُ) ،كتركح بطانا)(ِ) .فذكر
أنٌها تغدك كتركح في طلب الرزؽ ،قاؿ" :ككاف الصحابة يتٌ ًجركف ،كيعملوف في
نخيلهم ،كالقدكة بهم"(ّ).

نماذجىللمكادبىالمالوظىالمذرورظ :ى

اعتنى المحدثوف ببياف المكاسب المباحة التي جاءت بها السنة النبوية ،كمن

ذلك أ ٌف ابن األثير (رحمو اهلل) عقد فصالن في المباح من المكاسب كالمطاعم ،كقاؿ:

كفيو ستة أنواع:

النوع األكؿ :في ماؿ األكالد كاألقارب.
النوع الثاني :أجرة كتب القرآف كتعليمو.
النوع الثالث :في أرزاؽ العماؿ.
النوع الرابع :في اإلقطاع(ْ).
النوع الخامس :في كسب الحجاـ.
( )1أم تغدك بكرة كىي جياع ،كتركح عشاء كىي ممتمئة األجكاؼ .النياية في غريب الحديث كاألثر.42/0 ،
( )0ركاه الترمذم في السنف ،133/0 ،كتاب (الزىد) ،باب ( ،)33حديث رقـ ( ،)0300مف حديث عمر بف
الخطاب (رضي اهلل عنو) ،كقاؿ :ىذا حديث حسف صحيح ،ال نعرفو إال مف ىذا الكجو.
( )3فتح البارم شرح صحيح البخارم.322/11 ،
ال لذلؾ .قاؿ :كأكثر
( )0المراد باإلقطاع كما قاؿ القاضي عياض :تسكيغ اإلماـ مف ماؿ اهلل شيئ نا لمف يراه أى ن
ما يستعمؿ في األرض كىك أف يخرج منيا لمف يراه ما يحكزه ،إما بأف يممكو إياه فيعمره ،كاما بأف يجعؿ لو
غمتيا مدة .سبؿ السالـ.100/0 ،

مجلة الدراسات اإلسالمية ،العدد األكؿ

47

ربيع الثاني ُّْٖىػ يناير َُِٕـ

د .المرتضى الزين أحمد

السنَّة النبوية
ضوابط اكتساب الماؿ في ُّ

النوع السادس :في أشياء متفرقة(ُ).
كإليك اآلف بعض األحاديث الدالة على بعض المكاسب المشركعة ،كمن ذلك

ما يلي:

أكالن :االكتساب بعمل اليد ،كالبيع المبركر ،كاألحاديث الدالة على ذلك كثيرة،

أم
منها ما جاء من طريق رافع بن خديج (رضي اهلل عنو) أنو قاؿ :قيل يا رسوؿ اهللُّ ،
الكسب أطيب؟ قاؿ( :عمل الرجل بيده ،ككل بي وع مبركر)(ِ).
كركل الحاكم

(ّ)

من طريق أبي بردة (يعني ابن نيار) (رضي اهلل عنو) أنو قاؿ:

أم الكسب أطيب كأفضل؟ قاؿ( :عمل
يسئل رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم)ُّ :
الرجل بيده ،أك كل و
عمل مبركر).
(ْ)

(رضي اهلل عنو) بنحوه ،كقاؿ:

كركاه الحاكم (أيضان) طريق البراء بن عازب
صحيح اإلسناد .كركاه بنحوه أبو داكد كالترمذم من طريق أـ المؤمنين عائشة (رضي

( )1جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ.123/12 ،
( )0ركاه اإلماـ أحمد في المسند ،013/33 ،حديث رقـ ( ،)13304مف طريؽ يزيد حدثنا المسعكدم عف
كائؿ أبي بكر عف عباية بف رفاعة بف رافع بف خديج عف جده رافع بف خديج قاؿ :قيؿ يا رسكؿ اهلل أم الكسب
أطيب...الحديث بنحكه ،كرجاؿ اسناده ثقات ليس فيو إال ما يخشى مف اختالط المسعكدم ،كيتقكل بشكاىده
المركية عف جماعة مف الصحابة ،منيـ :أبك بردة ،كالبراء بف عازب ،كعائشة (رضي اهلل عنيـ).
( 10/0 )3حديث رقـ ( ،)0114كسكت عنو الحاكـ ،ثـ الذىبي.
( 10/0 )0حديث رقـ ( ،)0115كقاؿ :ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه ،ككافقو الذىبي فقاؿ :صحيح.
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اهلل عنها) مرفوعان بلفظ( :كلد الرجل من كسبو ،من أطيب كسبو ،فكلوا من
أموالهم)(ُ).
ك(عمل الرجل بيده) يشمل أنواعان من المكاسب :الزراعية ،كالتجارية،
كالكتابية ،كالصناعية ،كنحو ذلك .كزاد الشيخ /عطية محمد سالم(ِ) (رحمو اهلل)
التكسب بالتوجيو.
التكسب بالكالـ ،أك
ُّ
ُّ
كأشار (رحمو اهلل) إلى أ ٌف لفظة (الرجل) المذكورة في ىذا الحديث ال مفهوـ
لها؛ فالمرأة في بيتها قد تغزؿ ،كتبيع الغزؿ ،كتنسج ،كتخيط الثياب ،فإذا كاف للمرأة
عمل فكذلك أطيب كسبها عملها بيدىا.
قاؿ المناكم (رحمو اهلل) في قولو (عمل الرجل بيده)" :قيَّد العمل باليد لكوف

كخص الرجل ألنو المحترؼ غالبان ،ال إلخراج غيره ،كظاىر الحديث
أكثر مزاكلتو بها،
َّ
تساكيهما في األفضلية"(ّ).

كالمهم في عمل اليد؛ النصح ،كالجد ،كعدـ الغش ،كعدـ الخيانة ،كبذلك

تكوف المكاسب طيبة ،البيع ،كالشراء ،كالخياطة ،كالنجارة ،كالحدادة ،كغير ذلك(ْ).

( )1ركاه أبك داكد في السنف ،421/3 ،كتاب (البيكع) ،باب (الرجؿ يأكؿ مف ماؿ كلده) ،حديث رقـ (،)3105
كالترمذم في السنف ،232/3 ،كتاب (األحكاـ) ،باب (ما جاء أف الكالد يأخذ مف ماؿ كلده) ،حديث رقـ
( )1314كقاؿ :ىذا حديث حسف صحيح.
(( )0شرح بمكغ المراـ) .140/3
( )3فيض القدير شرح الجامع الصغير.03/0 ،
( )0فتاكل نكر عمى الدرب.024/11 ،
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ثانيان :البيع المبركر ،كييراد بو البيع السالم من الغش ،كالخيانة ،كأف يكوف
مقبوالن شرعان ،بأالَّ يكوف فاسدان ،كال خبيثان ،أم رديئان(ُ).
كذكر الصنعاني (رحمو اهلل)َّ :
"أف البيع المبركر ما خلص عن اليمين الفاجرة،

لتنفيق السلعة ،كعن الغش في المعاملة"(ِ).

كأشار الشيخ /عطية سالم (رحمو اهلل) إلى أ ٌف معنى البيع المبركر" :المفعوؿ
بالبر ،كىو السالم من الغش ،كالتدليس ،كغبن الجهاؿ ،الذين ال يعرفوف األسواؽ،

فبعضهم إذا رأل إنسانان جاىالن ال يدرم شيئان عن األسواؽ ،انتهز الفرصة كرفع
األسعار ،كإذا رأل إنسانان حاذقان كيعرؼ كل شيء ،تأ ٌدب معو .فهذا ليس بيعان مبركران،
بل يجب عليو أف يبر بيعو ،كينصح إذا سئل عن سلعة معينة"(ّ).

كذكر (رحمو اهلل) َّ
أف البر في البيع مطلوب من البائع كالمشترل ،فالمشترم
يجب عليو أف ينصح في الثمن ،فال يأتي و
بنقد مغشوش ،كالبائع ال يدرم المغشوش
من الصحيح.
كدلَّت األحاديث النبوية على السماحة في البيع كالشراء ،كأنها سبب لنيل
رحمة اهلل ،لما جاء من طريق جابر بن عبد اهلل (رضي اهلل عنهما) َّ
أف رسوؿ اهلل (صلى

اهلل عليو كسلم) قاؿ( :رحم اهلل رجالن سمحان إذا باع ،كإذا اشترل ،كإذا اقتضى)(ْ).
( )1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.1520/1 ،
( )0سبؿ السالـ.3/0 ،
( )3شرح بمكغ المراـ.140/0 ،

( )0أخرجو البخارم في الصحيح مع فتح البارم ،322/0 ،كتاب (البيكع) ،باب (السيكلة كالسماحة في الشراء
كالبيع ،كمف طمب حقان فميطمبو في عفاؼ) ،حديث رقـ (.)0232
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كأنها سبب لمغفرة الذنوب ،لما جاء في ركاية للترمذم(ُ)( :غفر اهلل لرجل كاف

قبلكم ،كاف سهالن إذا باع ،سهالن إذا اشترل ،سهالن إذا اقتضى).

كعن حذيفة (رضي اهلل عنو) أنو قاؿ" :أتي اهلل و
بعبد من عباده آتاه اهلل ماالن،
فقاؿ لو :ماذا عملت في الدنيا؟ قاؿ :كال يكتموف اهلل حديثان ،قاؿ :يا رب آتيتني
مالك ،فكنت أبايع الناس ،ككاف من خلقي الجواز ،فكنت أتيسر على الموسر(ِ)،

كأنظر المعسر ،فقاؿ اهلل :أنا أحق بذا منك ،تجاكزكا عن عبدم"(ّ).

كفي ركاية أخرل" :تلقت المالئكة ركح رجل ممن كاف قبلكم ،فقالوا :أعملت

من الخير شيئان؟ قاؿ :ال ،قالوا :تذ ٌكر ،قاؿ :كنت أداين الناس فآمر فتياني أف ينظركا
المعسر ،كيتجوزكا عن الموسر ،قاؿ :قاؿ اهلل عز كجل :تجوزكا عنو"(ْ).

قاؿ ابن حجر :كالسمح الجواد ،يقاؿ سمح بكذا إذا جاد ،كالمراد ىنا

المساىلة(ٓ) .كقاؿ" :كفيو الحض على السماحة في المعاملة ،كاستعماؿ معالي
األخالؽ ،كترؾ المشاحة ،كالحض على ترؾ التضييق على الناس في المطالبة ،كأخذ
العفو منهم".
( )1السنف ،221/3 ،كتاب (البيكع) ،باب ( ما جاء في استقراض البعير أك الشيء مف الحيكاف أك السف)،
حديث رقـ (.)1302
( )0قاؿ ابف األثير" :المكسر الذم لو ماؿ ،كىك مف اليسر ،ضد العسر" ،جامع األصكؿ 21/4 ،معنى قكلو:
كنت أتيسر عمى المكسر ،أم ال أستقصي كال أناقش ،كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف.020/0 ،
( )3ركاه اإلماـ مسمـ في الصحيح ،1150/3 ،كتاب (المساقاة) ،باب (فضؿ إنظار المعسر) ،حديث رقـ
( ،)1122مف طريؽ ابي سعيد األشج.
( )0ركاه اإلماـ مسمـ في الصحيح ،1153/3 ،كتاب (المساقاة) ،باب (فضؿ إنظار المعسر) حديث رقـ
( ،)1122مف طريؽ أحمد بف عبد اهلل بف يكنس.
( )1فتح البارم شرح صحيح البخارم.323/0 ،
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الػومىاألخالقوظىالمتطلػظىبالمكادبىالمذرورظ :ى

اشتملت األحاديث النبوية المتعلقة بالمكاسب المشركعة على العديد من القيم

األخالقية ،كالتي من أبرزىا القيم التالية:

[ُ] الحث على التوُّكل على اهلل حق توكلو ،لما جاء من طريق عمر بن

الخطاب (رضي اهلل عنو) أنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم)( :لو أنكم

كنتم توكلوف على اهلل حق توكلو ،لرزقتم كما يرزؽ الطير ،تغدك خماصان ،كتركح
بطانا)(ُ).
كأصل التوُّكل كما أشار العيني (رحمو اهلل) من الوكوؿ ،ييقاؿ :كٌكل أمره إلى
فالف ،أم التجأ إليو ،كاعتمد عليو .كقاؿ" :كالتوكل تفويض األمر إلى اهلل ،كقطع
النظر عن األسباب ،كليس التوُّكل ترؾ السبب ،كاالعتماد على ما يجيء من
المخلوقينَّ ،
ألف ذلك قد يجر إلى ضد ما يراد من التوكل"(ِ).

كالتوُّكل إظهار العجز كاالعتماد على المتوَّكل عليو ،كمعنى التوُّكل على اهلل حق

توُّكلو أف ال يشوبو غيره(ّ).

[ِ] الحث على الدعاء كسؤاؿ اهلل الكسب الحالؿ ،لما جاء من طريق علي
(رضي اهلل عنو) َّ
أف مكاتبان(ُ) جاءه فقاؿ :إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني ،قاؿ:
( )1ركاه الترمذم في السنف ،133/0 ،كتاب (الزىد) ،باب ( ،)33حديث رقـ ( ،)0300كقاؿ :ىذا حديث
حسف صحيح ،ال نعرفو إال مف ىذا الكجو.
( )0عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،24/03 ،باب (كمف يتككؿ عمى اهلل فيك حسبو).
( )3التنكير شرح الجامع الصغير.132/5 ،
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أال أعلمك كلمات علمنيهن رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم) لو كاف عليك مثل

جبل صير(ِ) دينان ،أداه اهلل عنك ،قاؿ" :قل :اللهم اكفني بحاللك عن حرامك،
عمن سواؾ"(ّ).
كأغنني بفضلك َّ
[ّ] الحث على اكتساب الماؿ بسخاكة النفس ،كبياف َّ
أف االكتساب بسخاكة
النفس سبب للمباركة فيو ،فقد جاء من طريق حكيم بن حزاـ (رضي اهلل عنو) أنَّو

سألت رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم) ،فأعطاني ،ثم سألتو ،فأعطاني ،ثم
قاؿ:
ي
سألتو ،فأعطاني ثم قاؿ :يا حكيمَّ ،
إف ىذا الماؿ خضرة حلوة ،فمن أخذه بسخاكة
نفس بورؾ لو فيو ،كمن أخذه بإشراؼ نفس لم يبارؾ لو فيو ،كالذم يأكل كال يشبع،

خير من اليد السفلى ،قاؿ حكيم :فقلت :يا رسوؿ اهلل ،كالذم بعثك
اليد العليا ه
بالحق ال أرزأ أحدان بعدؾ شيئان حتى أفارؽ الدنيا ،فكاف أبو بكر (رضي اهلل عنو) يدعو
حكيمان إلى العطاء ،فيأبى أف يقبلو منو ،ثم إف عمر (رضي اهلل عنو) دعاه ليعطيو فأبى
أف يقبل منو شيئان ،فقاؿ عمر :إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم ،أني
أعرض عليو حقو من ىذا الفيء(ْ) فيأبى أف يأخذه ،فلم يرزأ حكيم أحدان من الناس
بعد رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو) كسلم حتى توفي(ٓ).

( )1أف يكاتب الرجؿ عبده عمى ماؿ يؤديو إليو منجمان ،فإذا أداه ،صار ح انر .كسميت كتابة لمصدر كتب ،كأنو
يكتب عمى نفسو لمكاله ثمنو ،كيكتب مكاله لو عميو العتؽ .كقد كاتبو مكاتبة .كالعبد مكاتب .النياية في غريب

الحديث كاألثر.104/0 ،
( )0ىك جبؿ لطيئ كما في النياية في غريب الحديث كاألثر.5/3 ،
( )3ركاه الترمذم في السنف ،122/1 ،كتاب (الدعكات) ،باب رقـ ( ،)111حديث رقـ ( ،)3123كقاؿ :حسف
غريب.
( )0الغنيمة التي ال يمحؽ فييا مشقة .المفردات في غريب القرآف.212/1 ،
( )1ركاه البخارم في الصحيح ،مع فتح البارم ،331/3 ،كتاب (الزكاة) ،باب (االستعفاؼ عف المسألة)،
حديث رقـ (.)1030
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قاؿ ابن أبي جمرة" :في حديث حكيم فوائد ،منها :أنَّو قد يقع الزىد مع
األخذَّ ،
فإف سخاكة النفس ىو زىدىا ،تقوؿ سخت بكذا أم جادت ،كسخت عن

كذا أم لم تلتفت إليو ،كمنهاَّ :
أف األخذ مع سخاكة النفس يحصل أجر الزىد كالبركة
في الرزؽ"(ُ).

[ْ] الحث على (الصدؽ) ،ك(البياف) في البيع كالشراء ،لما جاء من طريق

حكيم بن حزاـ (رضى اهلل عنو) قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم)( :البيِّعاف
ص ىدقىا كبيٌنا ،بورؾ لهما في بيعهما،
بالخيار ما لم يتفرقا (أك قاؿ حتى يتفرقا) ،فإف ى

كإف كتما كك ٌذبا ،يمحقت بركة بيعهما)(ِ).

قاؿ ابن حجر" :قولو( :فإف صدقا كبيَّنا) أم صدؽ البائع ،في إخبار المشترم

مثالن ،كبيَّن العيب إف كاف في السلعة ،كصدؽ المشترم في قدر الثمن مثالن ،كبيَّن
العيب إف كاف في الثمن ،كيحتمل أف يكوف الصدؽ كالبياف بمعنى كاحد ،كذكر

أحدىما تأكيدان لآلخر".

ت بركة بيعهما) يحتمل أف يكوف على ظاىره ،كأف شؤـ التدليس
(م ًح ىق ٍ
كقولو :ي
كالكذب كقع في ذلك العقد ،فمحق بركتو ،كإف كاف الصادؽ مأجوران كالكاذب

مأزكران ،كيحتمل أف يكوف ذلك مختصان بمن كقع منو التدليس كالعيب ،دكف اآلخر،
كرجحو ابن أبي جمرة.
( )1فتح البارم شرح صحيح البخارم.323/3 ،

( )0ركاه البخارم في الصحيح ،مع فتح البارم ،325/0 ،كتاب (البيكع) ،باب (إذا بيف البيعاف كلـ يكتما
كنصحا) ،حديث رقـ ( ،)0235كمسمـ في الصحيح ،1120/3 ،كتاب (البيكع) ،باب (الصدؽ في البيع
كالبياف) ،حديث رقـ (.)1130
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قاؿ :كفي الحديث فضل الصدؽ ،كالحث عليو ،كذـ الكذب ،كالحث على

منعو ،كأنو سبب لذىاب البركة ،كأف عمل اآلخرة يحصل خيرم الدنيا كاآلخرة(ُ).

[ٓ] الحث على األمانة ،لما جاء من طريق أبي ىريرة (رضي اهلل عنو) قاؿ:

(أد األمانة إلى من ائتمنك ،كال تخن من
قاؿ رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم)ِّ :

خانك)(ِ).

[ٔ] الحث على اجتناب المشتبهات ،لما جاء من حديث النعماف بن بشير

(رضي اهلل عنو) أنو قاؿ :سمعت رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم) يقوؿ( :الحالؿ
بيِّ هن ،كالحراـ بيِّن ،كبينهما مشبهات ال يعلمها كثير من الناس ،فمن اتقى المشبهات؛
استبرأ لدينو كعرضو ،كمن كقع في الشبهات كراع يرعى حوؿ الحمى ،يوشك أف
إف حمى اهلل في أرضو محارمو ،أال َّ
يواقعو ،أال كإف لكل ملك حمى ،أال َّ
كإف في
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلو ،كإذا فسدت فسد الجسد كلو ،أال

كىي القلب)(ّ).

قاؿ ابن حجر" :معنى قولو( :الحالؿ بيِّ هن) أم ال يحتاج إلى بيانو ،كيشترؾ في

معرفتو كل أحد ،كالثالث مشتبو لخفائو ،فال يدرل ىل ىو حالؿ أك حراـ ،كما كاف
( )1فتح البارم شرح صحيح البخارم.305/0 ،
( )0ركاه أبك داكد في السنف ،421/3 ،كتاب (البيكع كاإلجارات) ،باب (في الرجؿ يأخذ حقو مف تحت يده)،
حديث رقـ ( ،)3131كالترمذم في السنف ،111/3 ،كتاب (البيكع) ،حديث رقـ ( ،)1020كقاؿ :ىذا حديث
حسف غريب.
( )3ركاه البخارم في الصحيح ،مع فتح البارم ،052/0 ،كتاب (البيكع) ،باب (الحالؿ بيف كالحراـ بيف
كبينيما أمكر مشتبيات) ،حديث رقـ ( ،)0211كمسمـ في الصحيح ،1015/3 ،كتاب (المساقاة) ،باب (أخذ
الحالؿ كترؾ الشبيات) ،حديث رقـ (.)1155
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ىذا سبيلو ينبغي اجتنابو ،ألنو إف كاف في نفس األمر حرامان ،فقد برمء من تبعتها،
كإف كاف حالالن فقد أ ً
يج ىر على تركها بهذا القصد"(ُ).
المطلبىالثالث:ىالمكادبىالمالوظىالممنورظىفيىالدنظىالنبووظ،ىوبوانىماى
اذتملتىرلوهىمنىقومىاخالقوظ،ىتحثىرلىىتركىتلكىالمكادب :ى
توطئظ :ى

في ضركرة العناية بالمكاسب الطيبة ،كإخبار النبي (صلى اهلل عليو كسلم) بعدـ
مباالة بعض الناس في اكتساب األمواؿ ،فعن أبي ىريرة (رضي اهلل عنو) َّ
أف النبي
تين على الناس زماف ،ال يبالي المرء بما أخذ الماؿ،
(صلى اهلل عليو كسلم) قاؿ( :ليأ َّ
ًأم ٍن حالؿ أـ ًم ٍن حراـ)(ِ).
كدلَّت السنة النبوية على َّ
أف المكاسب المحرمة تمنع من قبوؿ األعماؿ
الصالحة كالدعاء ،كمن ذلك ما جاء من طريق أبي ىريرة (رضي اهلل عنو) أنَّو قاؿ:
إف اهلل طيب ال يقبل إالَّ طيبانَّ .
قاؿ رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم)( :أيُّها الناس َّ
كإف
اهلل أمر المؤمنين بما أمر بو المرسلين ،فقاؿ (ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)(ّ) ،كقاؿ (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ)(ْ) ،ثم ذكر الرجل يطيل السفر ،أشعث(ُ) ،أغبرُّ ،
يمد يديو إلى السماء؛ يا
( )1فتح البارم شرح صحيح البخارم.051/0 ،
( )0ركاه البخارم في الصحيح ،مع فتح البارم ،313/0 ،كتاب (البيكع) ،باب (قكؿ اهلل عز كجؿ "يا أييا
الذيف آمنكا ال تأكمكا الربا أضعافان مضاعفة...اآلية") ،حديث رقـ (.)0243

( )3سكرة المؤمنكف ،اآلية (.)11
( )0سكرة البقرة ،اآلية (.)130
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رب ،كمطعمو حراـ ،كمشربو حراـ ،كملبسو حراـ ،كغذل بالحراـ ،فأنَّى
رب يا ٌ
ٌ
(ِ)
ييستجاب لذلك) .
كأشار سماحة الشيخ /محمد بن إبراىيم (رحمو اهلل) إلى َّ
أف المجتمع الذم

تنتشر فيو عوامل الكسب الردمء ،كأف يكوف ذلك عن طريق القمار ،بمختلف
أشكالو كألوانو ،أك عن طريق الربا بضركبو المختلفة ،إالَّ كتنتفي عنو أسباب البركة،

كالرخاء ،كالسعادة ،كاالستقرار ،كالتعاطف ،كالتآلف ،ليحل محلها القحط ،كالشقاء،
كالقلق ،كالذعر ،كاالضطراب ،كصدؽ اهلل العظيم ،فقد ذكر تعالى َّ
أف ذلك من عمل
الشيطاف ،ليوقع بينكم العداكة كالبغضاء كالصد عن ذكر اهلل ،كعن الصالة(ّ).

نماذجىللمكادبىالمالوظىالممنورظ :ى

اعتنى المح ٌدثوف ببياف المكاسب المنهي عنها ،كمن ذلك َّ
أف ابن األثير
(رحمو اهلل) عقد فصالن في المكركه كالمحظور من المكاسب كالمطاعم ،كجعلها
(ْ)

نوعين ،على النحو التالي:

سماه بالمنهيات المشتركة ،كذكر منها :ثمن الكلب ،ككسب
النوع األكؿٌ :
الحجاـ ،كآكل الربا ،كموكلو ،كعسب الفحل(ٓ).
ٌ
( )1يقاؿ :شعث الشعر شعث نا ،كشعكث نة ،تغير كتمب د .كيقاؿ :شعث فالف ،كشعث رأسو كبدنو اتسخ ،فيك أشعث.

المعجـ الكسيط.040/1 ،

( )0ركاه اإلماـ مسمـ في الصحيح ،323/0 ،كتاب (الزكاة) ،باب (قبكؿ الصدقة مف الكسب الطيب كتربيتيا)،
حديث رقـ (.)1211
( )3فتاكل كرسائؿ سماحة الشيخ محمد بف إبراىيـ.33/3 ،
( )0جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ.132/12 ،
( )1عسب الفحؿ :ماؤه ،فرسان كاف أك بعي انر أك غيرىما .النياية في غريب الحديث كاألثر.030/3 ،
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سماه بالمنهيات المفردة ،كذكر منها :كسب اإلماء ،كعطاء
النوع الثانيٌ :
كالتكسب بالتكهُّن ،ثم أشار لبعض المهن المنهي عنها تحت عنواف
السلطاف،
ُّ
(صنائع منهية).

كإليك اآلف بعض المكاسب المالية المنهي عنها ،التي دلَّت األحاديث النبوية
على منعها ،كمن ذلك ما يلي:
أوالًى:ىالتكدُّبىبالربا،ىأوىبالمطاونظىرلوه :ى

كالربا في األصل الزيادة ،تقوؿ :ربا الماؿ ،يربو ربوان ،إذا زاد كارتفع .كىو في

الشرع :الزيادة على أصل الماؿ من غير عقد تبايع .كلو أحكاـ كثيرة في الفقو(ُ).

كللربا مفاسد كثيرة أشار إلى بعضها الهيتمي(ِ) (رحمو اهلل) ،كذكر منها ما يأتي:
[ُ] انتهاؾ حرمة ماؿ المسلم بأخذ الزائد من غير عوض.
[ِ] اإلضرار بالفقيرَّ ،
الم ٍستىق ًرض ،فلو يم ِّكن الغني
الم ٍق ًرض ،كفقر ي
ألف الغالب غنى ي

أضر بالفقير.
من أخذ أكثر من المثلَّ ،

[ّ] انقطاع المعركؼ كاإلحساف الذم في القرض ،إذ لو حصل درىم بدرىمين ما
سمح أحد بإعطاء درىم بمثلو.

( )1النياية في غريب الحديث كاألثر.151/0 ،
( )0الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر.332/1 ،
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[ْ] تعطُّل المكاسب كالتجارات كالحرؼ كالصناعات التي ال تنتظم مصالح العالم
إالَّ بها ،إذ من يحصل درىمين بدرىم كيف يتجشم مشقة كسب أك تجارة.
التكسب بالربا ،أك المعاكنة عليو ،فكثيرة ،كمنها
َّأما األحاديث الدالة على منع
ُّ

ما جاء من طريق جابر (رضي اهلل عنو) قاؿ( :لعن رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم)

آكل الربا ،كموكلو ،ككاتبو ،كشاىديو ،كقاؿ ىم سواء)(ُ) (يعني في اإلثم).
ثانواً:ىالتكدُّبىبالرذوة،ىأوىبالمطاونظىرلوؼا :ى

ت بضم الراء أك كسرىا أك فتحها) كىي :ما
(ضبًطى ٍ
كالرشوة ي
يؤخذ بغير عوض ،كييعاب أخذه .كقاؿ ابن العربي" :الرشوة كل ماؿ
يدفً ىع لييبتاع بو من ذم جاه عونان على ما ال يحل"(ِ).
التكسب بالرشوة ،أك المعاكنة
أما األحاديث ال ٌدالة على منع
َّ
ُّ

عليها ،فمنها ما جاء من طريق عبد اهلل بن عمرك (رضي اهلل عنهما)

قاؿ( :لعن رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم) الراشي كالمرتشي)(ّ).
كفي

ركاية:

(كالرائش)

(ْ)

كىو

الساعي

بينهما.

فيحرـ

( )1ركاه اإلماـ مسمـ في الصحيح ،1015/3 ،كتاب (المساقاة) ،باب (لعف آكؿ الربا كمؤكمو) ،حديث رقـ
(.)1154
( )0فتح البارم شرح صحيح البخارم.001/1 ،
( )3ركاه أبك داكد في السنف ،5/0 ،كتاب (األقضية) ،باب (في كراىية الرشكة) ،،حديث رقـ (،)3142
كالترمذم في السنف ،210/3 ،كتاب (األحكاـ) ،باب ( ما جاء في الراشي كالمرتشي في الحكـ) حديث رقـ
( )1333كقاؿ :حسف صحيح.
( )0ركاىا البزار كما في كشؼ األستار عف زكائد البزار ،100/0 ،حديث رقـ ( ،)1313كقاؿ البزار" :قكلو:
الرائش ،ال نعمميا إال مف ىذا الطريؽ ،كانما يركيو ليث بف أبي سميـ ،عف أبي زرعة ،عف أبي إدريس ،كقد
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طلب الرشوة كقبولها كبذلها ،كما يحرـ عمل الوسيط بين الراشي
كالمرتشي.

ثالثاً:ىهداواىالموظغون :ى

المحرمة شرعان عند أىل العلم :الهدية التي تيقدَّـ
الهدايا
ٌ
للموظف بسبب كظيفتو ،كقيامو بعمل ىو من صميم اختصاصو،
كذلك لما جاء من طريق أبي حميد الساعدم(ُ) (رضي اهلل عنو) َّ
أف
النبي (صلى اهلل عليو كسلم) استعمل رجالن من األسد يقاؿ لو ابن
ً (ِ)
ً
م لي.
اللٍُّتبيَّة على الصدقة ،فلما قدـ ،قاؿ :ىذا لكم ،كىذا أيىد ى
قاؿ :فقاـ رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم) على المنبر ،فحمد اهلل
ً
و
م
باؿ
كأثنى عليو ،كقاؿ( :ما ي
عامل أبعثو فيقوؿ ىذا لكم ،كىذا أيىد ى
لي .أفال قعد في بيت أبيو ،أك في بيت أمو ،حتى ينظر أييهدل إليو
و
محمد بيده ،ال يناؿ أحد منكم منها شيئان ،إالَّ
أـ ال؟ كالذل نفس
جاء بو يوـ القيامة يحملو على عنقو :بعير لو رغاء(ّ) ،أك بقرة لها
أدخؿ ذؤاد بف عمبة بينو كبيف أبي زرعة رجالن ،فذكره عف أبي الخطاب ،كأبك الخطاب فميس بالمعركؼ ،إال أنو
قد ركل عنو ليث غير حديث" .كاسناد البزار ضعيؼ ،فيو ليث ابف أبي سميـ ،قاؿ فيو ابف حجر في تقريب

التيذيب ،ص": 414 :صدكؽ اختمط جدان كلـ يتميز حديثو فترؾ".

( ) 1ىك :أبك حميد الساعدم الصحابي المشيكر ،مختمؼ في اسمو ،قيؿ :عبد الرحمف بف سعد ،كيقاؿ :عبد

الرحمف بف عمرك بف سعد ،كقيؿ :المنذر بف سعد بف المنذر ،كيقاؿ :إنو عـ سيؿ بف سعد ،شيد أحدان كما
بعده .كقاؿ الكاقدم :تكفي في آخر خالفة معاكية أك أكؿ خالفة يزيد بف معاكية .اإلصابة في تمييز الصحابة،

.41/3

( )0ىك :عبد المَّو بف المتبية بف ثعمبة األزدم كما في اإلصابة في تمييز الصحابة.144/0 ،
( )3الرغاء :صكت اإلبؿ .النياية في غريب الحديث كاألثر.002/0 ،
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خوار(ُ) ،أك شاة تعير(ِ) ،ثم رفع يديو حتى رأينا عفرتي
اللهم ىل بلَّغت "مرتين")(ْ).
قاؿ:
َّ

(ّ)

إبطيو ثم

قاؿ اإلماـ النوكم" :كفي ىذا الحديث بياف َّ
أف ىدايا العماؿ
حراـ ،كغلوؿ ،ألنَّو خاف في كاليتو كأمانتو ،كلهذا ذكر في الحديث
في عقوبتو ،كحملو ما أىدم إليو يوـ القيامة ،كما ذكر مثلو في

الغاؿ ،كقد بيَّن (صلى اهلل عليو كسلم) في نفس الحديث ،السبب
في تحريم الهدية عليو ،كأنَّها بسبب الوالية ،بخالؼ الهدية لغير
العامل ،فإنَّها مستحبة"(ٓ).

أف السنة النبوية َّ
كما َّ
حذرت العماؿ كالموظفين من الخيانة،

كلو في شيء قليل (مخيط فما فوقو) ،لما جاء من طريق عدم بن
عميرة الكندم (رضي اهلل عنو) قاؿ :سمعت رسوؿ اهلل (صلى اهلل

عليو كسلم) يقوؿ( :من استعملناه منكم على عمل ،فكتمنا مخيطان،
فما فوقو ،كاف غلوالن(ٔ) يأتي بو يوـ القيامة ،قاؿ :فقاـ إليو رجل
( )1الخكار :صكت البقر .النياية في غريب الحديث كاألثر.43/0 ،
( )0تعير ،ضبطيا ابف حجر :بفتح المثناة الفكقانية ،كسككف التحتانية ،بعدىا ميممة مفتكحة ،كيجكز كسرىا
كىك صكت الشاة الشديد .فتح البارم شرح صحيح البخارم.122/13 ،
( )3العفر بياض ليس بالناصع .فتح البارم شرح صحيح البخارم.122/13 ،
( )0ركاه البخارم في الصحيح ،مع فتح البارم ،304/10 ،كتاب (الحيؿ) ،باب (احتياؿ العامؿ لييدل لو)،
حديث رقـ ( ،)2535كمسمـ في الصحيح ،1023/3 ،كتاب اإلمارة ،باب (تحريـ ىدايا العماؿ) ،حديث رقـ
(.)1430
( )1المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج.015/10 ،

( )2الخيانة في المغنـ ،كالسرقة مف الغنيمة قبؿ القسمة ،يقاؿَّ :
غؿ في المغنـ ،يغؿ غمكالن فيك غاؿ .ككؿ مف
خاف في شيء خفية ،فقد َّ
غؿ .النياية في غريب الحديث كاألثر.342/3 ،
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أسود من األنصار كأنٌي أنظر إليو ،فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،أقبل عني
عملك ،قاؿ :كما لك؟ قاؿ :سمعتك تقوؿ :كذا ككذا ،قاؿ :كأنا
أقولو اآلف ،من استعملناه منكم على عمل ،فليجيء بقليلو ككثيره،

فما أكتي منو أخذ ،كما نهي عنو انتهى)(ُ).
رابطاً:ىبوعىالعرر :ى

ييراد ببيع الغرر البيوع المجهولة ،التي ال يحيط بكنهها
المتبايعاف ،حتى تكوف معلومة(ِ).
كالنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصوؿ كتاب البيوع،

كيدخل فيو مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع المعدكـ ،كالمجهوؿ،

كما ال ييقدر على تسليمو ،كما لم يتم ملك البائع عليو ،كبيع السمك
في الماء الكثير ،كاللبن في الضرع ،كبيع الحمل في البطن ،كبيع
بعض الصبرة مبهمان ،كبيع ثوب من أثواب ،كشاة من شياه  ،كنظائر
ذلك ،ككل ىذا بيعو باطل ألنو غرر من غير حاجة(ّ).

( )1ركاه اإلماـ مسمـ في الصحيح ،1021/3 ،كتاب (اإلمارة) ،باب (تحريـ ىدايا العماؿ) ،حديث رقـ
(.)1433

( )0تيذيب المُّغة.15/4 ،
( )3المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج.112/12 ،
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التكسب بالغرر فمنها ما جاء من
أما األحاديث ال ٌدالة على منع
َّ
ُّ
طريق أبي ىريرة (رضي اهلل عنو) َّ
أف رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم)
نهى عن بيع الغرر ،كبيع الحصاة(ُ).
خامداً:ىبوعىماىلوسىرندك :ى

لما جاء من طريق حكيم بن حزاـ (رضي اهلل عنو) أنَّو قاؿ( :يا

رسوؿ اهلل ،يأتيني الرجل فيريد منى البيع ليس عندم فأبتاعو لو من
السوؽ ،فقاؿ :ال تبع ما ليس عندؾ)(ِ).
دادداً:ىالتكدُّبىبالعش :ى
(ّ)
التكسب
أما األحاديث ال ٌدالة على منع
ييراد بالغش الخديعة َّ .
ُّ
بالغش ،فمنها ما جاء من طريق أبي ىريرة (رضي اهلل عنو) َّ
أف رسوؿ
(ْ)

فأدخل يده فيها،

مر على صبرة طعاـ
اهلل (صلى اهلل عليو كسلم) َّ
فنالت أصابعو بلالن ،فقاؿ :ما ىذا يا صاحب الطعاـ؟ قاؿ أصابتو

( )1ركاه اإلماـ مسمـ في الصحيح ،1113/3 ،كتاب (البيكع) ،باب (بطالف بيع الحصاة كالبيع الذم فيو
غرر) ،حديث رقـ (.)1113
( )0ركاه أبك داكد في السنف ،324/3 ،كتاب (البيكع) ،باب (في الرجؿ يبيع ما ليس عنده) ،حديث رقـ
( ،)3123كركاية الترمذم في السنف ،101/3 ،كتاب (البيكع) ،باب (ما جاء في كراىية بيع ما ليس عندؾ)،
حديث رقـ ( ،)1030كقاؿ :حديث حكيـ بف حزاـ حديث حسف.
( )3مطالع األنكار عمى صحاح اآلثار.122/1 ،
( )0الصبرة :الطعاـ المجت مع كالككمة .النياية في غريب الحديث كاألثر.5/3 ،
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السماء يا رسوؿ اهلل ،قاؿ :أفال جعلتو فوؽ الطعاـ كي يراه الناس،

من غش فليس مني)(ُ).

كمن الغش تصرية البهائم ،كييراد بالتصرية كما قاؿ اإلماـ
البخارم(ِ) (رحمو اهلل)" :المصراة التي ص ِّرم لبنها ً
كج ًم ىع
كحق ىن فيو ،ي
ي
ي ى
ي ٌ
الماء
يت
ص ٌر ي
فلم يحلب أيامان .كأصل التصرية حبس الماء ،ييقاؿ :ى
ى
إذا حبستو.

التكسب بالتصرية ،فمنها حديث
أما األحاديث ال ٌدالة على منع
َّ
ُّ
أبي ىريرة (رضى اهلل عنو) َّ
أف النبي (صلى اهلل عليو كسلم) قاؿ( :ال
تصركا اإلبل كالغنم ،فمن ابتاعها بعد ،فإنَّو بخير النظرين بعد أف

يحتلبها ،إف شاء أمسك ،كإف شاء ر ٌدىا كصاع تمر)(ّ).
(ْ)

(رحمو اهلل) إلى َّ
أف الحديث نهي عن

كأشار ابن األثير
التصرية ،ألنَّها خداع كغش ،للمشترم.
ى

( )1ركاه مسمـ في الصحيح ،55/1 ،كتاب (اإليماف) ،باب (قكؿ النبي (صمى اهلل عميو كسمـ)( :مف غشنا
فميس منا) ،حديث رقـ (.)120
( )0الصحيح ،مع فتح البارم.321/0 ،
( )3ركاه البخارم في الصحيح ،مع فتح البارم ،321/0 ،كتاب (البيكع) ،باب (النيي لمبائع أف ال يحفؿ
اإلبؿ ،كالبقر كالغنـ ككؿ محفمة) ،حديث رقـ ( ،)0104كمسمـ في الصحيح ،1114/3 ،كتاب (البيكع) ،باب
(حكـ بيع المصراة) ،حديث رقـ (.)1100
( )0النياية في غريب الحديث كاألثر.03/3 ،
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دابطاً:ىالنؼيىرنىمكادبىفوؼاىتطدًىرلىىحػوقىالمدلم :ى

التكسب بالنجش ،ييراد بالنجش الزيادة في ثمن السلعة
كمنها:
ُّ
كس ِّمي بذلك َّ
ألف الناجش يثير
ممن ال يريد شراءىا ،ليقع غيره فيها ،ي ى
الرغبة في السلعة ،كيقع ذلك بمواطأة البائع ،فيشتركاف في اإلثم(ُ).
قاؿ البخارم" :كقاؿ ابن أبي أكفى (رضي اهلل عنو) :الناجش آكل

ربا خائن ،كىو خداع باطل ،ال يحل".
التكسب بالنجش فكثيرة ،منها
أما األحاديث ال ٌدالة على منع
َّ
ُّ
حديث ابن عمر (رضى اهلل عنهما) قاؿ :نهى النبي (صلى اهلل عليو

كسلم) عن النجش)(ِ).

كمنها حديث أبي ىريرة (رضي اهلل عنو) قاؿ :أ ٌف النبي (صلى
اهلل عليو كسلم) نهى أف يبيع حاضر لباد ،أك يتناجشوا ،أك يخطب
الرجل على خطبة أخيو ،أك يبيع على بيع أخيو ،كال تسأؿ المرأة

طالؽ أختها لتكتفئ ما في إنائها ،أك ما في صحفتها) .زاد عمرك في

ركايتو( :كال يسم الرجل على سوـ أخيو)(ّ).

( )1فتح البارم شرح صحيح اإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم.311/0 ،
( )0ركاه البخارم في الصحيح ،مع فتح البارم ،311/0 ،كتاب (البيكع) ،باب (النجش) حديث رقـ (،)0100
كمسمـ في الصحيح ،1112/3 ،كتاب (البيكع) ،باب (تحريـ بيع الرجؿ عمى بيع أخيو ،كسكمو عمى سكمو،
كتحريـ النجش ،كتحريـ التصرية) ،حديث رقـ (.)1112
( )3ركاه البخارم في الصحيح ،مع فتح البارم ،310/0 ،كتاب (البيكع) ،باب (ال يبيع عمى بيع أخيو ،كال
يسكـ عمى سكـ أخيو ،حتى يأذف لو أك يترؾ) ،حديث رقـ ( ،)0102كمسمـ في الصحيح ،1233/0 ،كتاب
(النكاح) ،باب (تحريـ الخطبة عمى خطبة أخيو ،حتى يأذف أك يترؾ) ،حديث رقـ (.)1013
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كمنها :البيع على بيع أخيو ،كللعلماء في بياف معناه قوالف

ذكرىما ابن األثير

(ُ)

(رحمو اهلل) ،القوؿ األكؿ منهما :إذا كاف

المتعاقداف في مجلس العقد ،كطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن،
ليرغِّب البائع في فسخ العقد ،فهو محرـ؛ ألنَّو إضرار بالغير.
كالقوؿ الثاني :أف يرغب المشترم في الفسخ بعرض سلعة

أجود منها بمثل ثمنها ،أك مثلها ،بدكف ذلك الثمن ،فإنو مثل األكؿ
في النهي كسواء كانا قد تعاقدا على المبيع ،أك تساكما ،كقاربا
االنعقاد ،كلم يبق إالَّ العقد ،فعلى األكؿ يكوف البيع بمعنى الشراء،
تقوؿ :بعت الشيء بمعنى اشتريتو ،كىو اختيار أبي عبيد ،كعلى
الثاني يكوف البيع على ظاىره.
(ِ)

يعرفها ابن األثير
كمنها :السوـ على سوـ أخيو ،كالمساكمة ٌ
(رحمو اهلل) بأنَّها :المجاذبة بين البائع كالمشترم على السلعة،
كفصل ثمنها ،ييقاؿ :ساـ يسوـ سومان ،كساكـ كاستاـ .كبيٌن َّ
أف

المنهي عنو أف يتساكـ المتبايعاف في السلعة ،كيتقارب االتفاؽ

بينهما ،فيجيء رجل آخر ،يريد أف يشترم تلك السلعة ،كيخرجها
من يد المشترم األكؿ ،بزيادة على ما استقر األمر عليو بين
المتساكمين ،كرضيا بو قبل االنعقاد ،فذلك ممنوع عند المقاربة ،لما

( )1النياية في غريب الحديث كاألثر.110/1 ،
( )0النياية في غريب الحديث كاألثر.001/0 ،
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فيو من اإلفساد ،كمباح في أكؿ العرض كالمساكمة .كأشار ابن حجر
(رحمو اهلل) إلى َّ
أف المسلم ال يليق بو أف يستأثر على مسلم مثلو(ُ).
الػومىاألخالقوظىالمتطلػظىبالمكادبىالممنورظ :ى

اشتملت األحاديث النبوية المتعلقة بالمكاسب الممنوعة على العديد من القيم

التي تمنع من اكتساب الماؿ بطريق الغش ،أك الغرر ،أك الخيانة ،أك الرشوة ،أك

الهدية.

الخاتمظ :ى

تشتمل ىذه الخاتمة على النتائج ،كالتوصيات المتعلقة بالبحث ،كىي على

النحو التالي:

نتائجىالبحث :ى

من أبرز نتائج ىذا البحث ما يأتي:
[ُ] َّ
أف المراد بالكسب ،السعي في طلب الرزؽ كالمعيشة.
مأمور بو ،كأنَّو سنة األنبياءَّ ،
[ِ] َّ
كأف الصحابة (رضي اهلل عنهم) كانوا
أف االكتساب ه

يتٌجركف ،كيعملوف في نخيلهم ،كالقدكة بهم أكلى.

( )1فتح البارم شرح صحيح البخارم.313/0 ،
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[ّ] َّ
أف ضوابط اكتساب الماؿ في السنة النبوية ،ييقصد بها التشريعات الواردة فيها،

لبياف الجائز كالممنوع من المكاسب المالية بالنص عليها ،أك بالمشابهة للمنصوص

عليو.
[ْ] َّ
أف القيم األخالقية المتعلقة بالمكاسب المشركعة كثيرة ،منها :الحث على
التوكل على اهلل حق توكلو عند اكتساب الماؿ ،كالحث على الدعاء كسؤاؿ اهلل

الكسب الحالؿ ،كالحث على اكتسابو بسخاكة النفس.

[ٓ] َّ
أف القيم األخالقية المتعلقة بالحث على ترؾ المكاسب الممنوعة كثيرة ،منها:
منع اكتساب الماؿ بطريق الغش ،أك الغرر ،أك الخيانة ،أك الرشوة.

[ٔ] َّ
أف للسنة النبوية السبق بتشريع ما يحفظ الماؿ ،كيهدم للتي ىي أقوـ في كافة

المجاالت ،ال سيٌما الجوانب المتعلقة بإدارة الماؿ كاألعماؿ.
التوصوات :ى

يوصي ىذا البحث بالتوصيات التالية:
[ُ] على ىيئات مكافحة الفساد في المجتمعات اإلسالمية االستفادة من القيم
األخالقية التي جاءت بها السنة النبوية ،كتضمينها برامجها الرامية لمكافحة الفساد،

كنشر النزاىة.

[ِ] ضركرة تعزيز القيم الدينية كاألخالقية كالتربوية عبر كسائل االتصاؿ ،للمنع من
استغالؿ الوظيفة العامة للثراء غير المشركع.
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أهمّىالمصادرىوالمراجع :ى

[ُ] أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ،لمحمد األمين بن محمد المختار بن
عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفىُّّٗ :ىػ) ،دار الفكر للطباعة كالنشر

كالتوزيع ،بيركت ،لبنافُُْٓ ،ىػُٗٗٓ ،ـ.
[ِ] اإلصابة في تمييز الصحابة  ،ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني

الشافعي ،دار الجيل ،بيركت ،طُُِْ ،ُ/ق ،تحقيق :علي محمد البجاكم.

[ّ] تقريب التهذيب ،للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ِٖٓىػ)،
باكستاف ،دار نشر الكتب ،طُّٕٗ ،ُ/ىػ.

[ْ] تهذيب اللُّغة ،لمحمد بن أحمد بن األزىرم الهركم ،أبي منصور (المتوفى:

َّٕىػ) ،تحقيق محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،ط،ُ/
ََُِـ.
[ٓ] التنوير شرح الجامع الصغير ،محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد
الحسني ،الكحالني ثم الصنعاني ،أبو إبراىيم عز الدين المعركؼ كأسالفو باألمير

محمد إبراىيم ،مكتبة دار السالـ،
محمد إسحاؽ َّ
(المتوفىُُِٖ :ىػ) ،تحقيق :دَّ .

الرياض ،طُِّْ ،ُ/ىػَُُِ ،ـ.

[ٔ] جامع األصوؿ ،لمجد الدين أبي السعادات المبارؾ بن محمد بن محمد بن
محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزرم ابن األثير (المتوفى َٔٔ :ىػ) ،تحقيق :عبد
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القادر األرناؤكط ،التتمة ،تحقيق بشير عيوف ،نشرتو مكتبة الحلواني ،مطبعة المالح،

مكتبة دار البياف ،ط.ُ/

[ٕ] الجامع ألحكاـ القرآف ،ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح
األنصارم الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفىُٕٔ :ىػ) ،تحقيق :أحمد
البردكني كإبراىيم أطفيش ،نشر دار الكتب المصرية ،القاىرة ،طُّْٖ ،ِ/ىػ،

ُْٔٗـ.

[ٖ] الجواىر المضية في طبقات الحنفية ،لعبد القادر بن محمد بن نصر اهلل
القرشي ،أبو محمد ،محيي الدين الحنفي (المتوفىٕٕٓ :ىػ) نشر مير محمد كتب

خانو ،كراتشي ،بدكف تاريخ طبع.
[ٗ] الزكاجر عن اقتراؼ الكبائر ،ألحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
السعدم األنصارم ،شهاب الدين شيخ اإلسالـ ،أبي العباس (المتوفىْٕٗ :ىػ)،

دار الفكر ،طَُْٕ ،ُ/ىػُٖٕٗ ،ـ.
[َُ] سبل السالـ ،لمحمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني ،الكحالني
ثم الصنعاني ،أبي

إبراىيم ،عز الدين ،المعركؼ كأسالفو باألمير( ،المتوفى:

ُُِٖىػ) ،دار الحديث ،بدكف تاريخ طبع.

[ُُ] سنن الترمذم ،ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذمِٕٗ ،ىػ ،تحقيق:
أحمد محمد شاكر ،كمحمد فؤاد عبد الباقي ،كإبراىيم عطوة عوض ،ط،ِ/

ُّٖٗىػ ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي كأكالده بمصر.
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[ُِ] سنن أبي داكد ،ألبي داكد سليماف بن األشعثِٕٓ ،ىػ ،إعداد كتعليق:
عزت عبيد الدعاس ،دار الحديث ،حمص ،طُّٖٖ ،ُ/ىػ.

[ُّ] سنن النسائي ،ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيَّّ ،ىػ ،مطبوع
مع شرح الحافظ جالؿ الدين السيوطي كحاشية السندم ،بيركت ،المكتبة العلمية،

بدكف تاريخ طبع.
[ُْ] سير أعالـ النبالء ،لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثماف بن

قىايٍماز الذىبي (المتوفىْٕٖ :ىػ) ،تحقيق :مجموعة من المحققين بإشراؼ الشيخ
شعيب األرناؤكط ،مؤسسة الرسالة ،طَُْٓ ،ّ/ىػُٖٗٓ ،ـ.
[ُٓ] شرح بلوغ المراـ ،للشيخ /عطية بن محمد سالم (المتوفىَُِْ :ىػ)،
دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية . www.islamweb.net

[ُٔ] صحيح ابن حباف ،انظر :اإلحساف بترتيب صحيح ابن حباف ،لؤلمير عالء
الدين علي بن بلباف الفارسيّٕٗ ،ىػ ،قدَّـ لو كضبط نصو كماؿ يوسف الحوت،

بيركت ،دار الكتب العلمية ،طُٖٕٗ ،ُ/ىػ.

[ُٕ] صحيح اإلماـ البخارم ،ألبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخارم الجعفي،

ِٔٓىػ ،استانبوؿ ،المكتبة اإلسالميةُُٖٗ ،ـ.

[ُٖ] صحيح مسلم ،ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيرم المتوفى عاـ

ُِٔىػ ،تحقيق كترقيم :محمد فؤاد عبد الباقي ،نشر كتوزيع رئاسة إدارات البحوث
العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد بالمملكة العربية السعوديةََُْ ،ىػ.
مجلة الدراسات اإلسالمية ،العدد األكؿ

;6

ربيع الثاني ُّْٖىػ يناير َُِٕـ

د .المرتضى الزين أحمد

السنَّة النبوية
ضوابط اكتساب الماؿ في ُّ

[ُٗ] عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى

ابن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفىٖٓٓ :ىػ) ،نشرتو

دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،بدكف تاريخ طبع.
[َِ] فتاكل كرسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ الشيخ
المتوفى ُّٖٗق ،جمع كترتيب كتحقيق :محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ،مطبعة
الحكومة بمكة المكرمة ،طُّٗٗ ،ُ/ىػ.

[ُِ] فتاكل نور على الدرب ،لسماحة الشيخ /عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
(المتوفىَُِْ :ىػ) ،جمعها الدكتور محمد بن سعد الشويعر ،قدـ لها عبد العزيز
ابن عبد اهلل بن محمد آؿ الشيخ.
[ِِ] فتح البارم بشرح صحيح اإلماـ أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخارم،
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالنيِٖٓ ،ىػ ،نشر كتوزيع رئاسة إدارات

البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد ،الرياض ،بدكف تاريخ طبع.
[ِّ] فيض القدير شرح الجامع الصغير ،للعالمة محمد المدعو بعبد الرؤكؼ
المناكم ،بيركت ،دار المعرفة ،طُُّٗ ،ِ/ىػ.

[ِْ] الكسب مع شرحو للسرخسي ،تحقيق :د .سهيل زكار ،نشره عبد الهادم
حرصوني ،دمشق ،طََُْ ،ُ/ىػ.
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[ِٓ] كشف األستار عن زكائد البزار على الكتب الستة ،لنور الدين علي بن أبي

بكر الهيثميَٖٕ ،ىػ ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،بيركت ،مؤسسة الرسالة،
ُّٗٗىػ.
[ِٔ] كشف المشكل من حديث الصحيحين ،لجماؿ الدين أبي الفرج عبد الرحمن
بن علي بن محمد الجوزم (المتوفى ٕٗٓىػ) ،تحقيق :علي حسين البواب ،دار

الوطن ،الرياض ،بدكف سنة نشر.

[ِٕ] مجلة البحوث اإلسالمية ،مجلة دكرية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات
البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد ،بالمملكة العربية السعودية ،الرياض.

[ِٖ] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،لعلي بن سلطاف محمد ،أبي الحسن
نور الدين المال الهركم القارم (المتوفىَُُْ :ىػ) ،دار الفكر ،بيركت ،لبناف،

طُِِْ ،ُ/ىػََِِ ،ـ.

[ِٗ] المستدرؾ على الصحيحين ،ألبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم،

َْٓىػ ،بيركت ،دار الكتاب العربي.

[َّ] مسند اإلماـ أحمد بن حنبلُِْ ،ىػ ،بيركت ،دار الفكر العربي ،بدكف

تاريخ.

[ُّ] مطالع األنوار على صحاح اآلثار ،إلبراىيم بن يوسف بن أدىم الوىراني
الحمزم ،أبو إسحاؽ ابن قرقوؿ (المتوفىٓٔٗ :ىػ) ،تحقيق :دار الفالح للبحث
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السنَّة النبوية
ضوابط اكتساب الماؿ في ُّ

العلمي كتحقيق التراث ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،قطرُّّْ ،ُ/ ،ىػ،

َُِِـ.

[ِّ] المعجم الوسيط ،إعداد مجمع اللغة العربية بالقاىرة( ،إبراىيم مصطفى ،أحمد

الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد النجار) ،دار الدعوة ،بدكف تاريخ.

[ّّ] معجم مقاييس اللغة ،ألبي الحسين أحمد بن فارس ابن زكريا ،تحقيق :عبد
السالـ محمد ىاركف ،دار الفكرُّٗٗ ،ىػُٕٗٗ ،ـ.

[ّْ] المفردات في غريب القرآف ،ألبي القاسم الحسين بن محمد المعركؼ
بالراغب األصفهاني (المتوفىَِٓ :ىػ) ،تحقيق :صفواف عدناف الداكدم ،دار القلم،
الدار الشامية ،دمشق ،بيركت ،طُُِْ ،ُ/ىػ.

[ّٓ] المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن
شرؼ النوكم (المتوفىٕٔٔ :ىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،ط،ِ/

ُِّٗق.
[ّٔ] النهاية في غريب الحديث كاألثر ،ألبي السعادات المبارؾ بن محمد الجزرم
نشرتو المكتبة العلمية ،بيركتُّٗٗ ،ىػُٕٗٗ ،ـ ،تحقيق :طاىر أحمد الزاكم،

محمود محمد الطناحي.

المواقعىااللكترونوظ :ى

[ُ] موقع جمعية الحديث الشريف كإحياء التراثwww.hadith-( :

.)turath.org
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السنَّة النبوية
ضوابط اكتساب الماؿ في ُّ

[ِ] موقع نداء اإليماف.)www.al-eman.com( :
[ّ ]

موقع

الجمعية

(.)www.sunnah.org.sa
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السعودية

للسنة

كعلومها:
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