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 السؤال:

(Michael Christensen 

Barakallahu feek My question is related to Economic where I seek a clarification 

about dealing with stocks: This is the process; Since I was young (under 10 years - 

almost 20 years ago) my mother gave me some Stocks In a bank In my name. These 

Stocks has grown In value and In 2015 my mother sold the Stocks for me on my 

behalf and gave me the money. 

I havent used the money because i do not if they are legal for me. I converted to 

islam 6 years ago and do not know much about islamic Economic system but I do not 

know Stocks are forbidden. But was is the verdict on This situation of mine as I Been 

told that the details i just told is important In this matter. Is it posible for you to give a 

short but still detailed islamic Conclusion about me keeping the money or Throw 

Them out? 

Hope you understand my question or else ask me for more details thanks. 

*not know = do know Stocks are forbidden) End. 

 
 الجواب:

 )وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،

 لمد أخرنا الجواب إلى أن جاءنا منن جواب استفسارنا عن سؤالن على النحو التالً:

 2010أٌلول/سبتمبر  تارٌخ إسالمن، ولو بالتمرٌب. -1

 2015 تارٌخ معرفتن بأن األسهم حرام. -2

فرة، أو كانت مسلمة عند نت والدتن كاعندما وكلت والدتن ببٌع األسهم التً باسمن، هل كا -3

 )كانت وال تزال كافرة( she was and still is kafirah التوكٌل؟

 ؟ هل الذي اشتراها مسلم أو كافر؟لمن باعت األسهم -4

the shares were sold back to the Bank (money bank), not muslims (األسهم للبنن  تم بٌع

 لمٌن(غٌر مس أصحابه)بنن المال(، 



 :ًوبناء علٌه فمد فهمنا من سؤالن األصلً ومن جوابن على استفساراتنا ما ٌل 

ً حٌن كنت دون العاشرة من عمرن ولم  ً لبل نحو عشرٌن عاما والدتن غٌر المسلمة أهدت لن أسهما

ً حٌنها... ووضعت أمن األسهم باسمن فً البنن... فزادت لٌمتها خالل األعوام العشرٌن  تكن مسلما

 م...2010و ستة أعوام أي نحو عام ضٌة عن لٌمتها األصلٌة... ثم إنن أسلمت لبل نحالما

فً السنة  ... وأنن وكلت والدتن2015وأنن علمت بأن هذه األسهم حرام للمسلم، وكان ذلن سنة 

هم إلى بنن عندكم أصحابه ببٌعها لن، وكانت والدتن حٌن وكلتها كافرة... وهً باعت األس 2015نفسها 

 ر...كفا

 وأنت اآلن تسأل ماذا ٌحل لن من هذا المال؟ 

األخ الكرٌم، فً البداٌة إنً أحمد هللا أن هدان إلى اإلسالم فأسلمت، وهدان إلى االنضباط بالحالل 

 والحرام، فأنت تسأل ماذا ٌحل لن... فبارن هللا فٌن وبن، وأنعم علٌن بالرزق الحالل الطٌب، وهللا معن.

 ل لن من تلن األسهم فهو على النحو التالً:أما الجواب على ما ٌح 

إن ما ٌنتج عن المعامالت المالٌة للكفار لبل أن ٌسلموا، هو حالل لهم بعد أن ٌسلموا، إال إذا كان  -1

 ذلن المال مغصوباً أو مسرولاً، فهو ال ٌحل لبل اإلسالم وبعد اإلسالم، ومن األدلة على ذلن:

 م:المعامالت المالٌة لبل اإلسال -أ 

ْساَلَم ٌَُجبُّ َما َكاَن  لَْبلَهُ »لال:  ملسو هيلع هللا ىلصروى أحمد فً مسنده عن عمرو بن العاص أن رسول هللا  « إِنَّ اإْلِ

ْساَلَم ٌَْهِدُم َما » أنه لال: ملسو هيلع هللا ىلصوروى مسلم فً صحٌحه عن عمرو بن العاص عن رسول هللا  أََما َعِلْمَت أَنَّ اإْلِ

ن من أسلم فإنه ال ٌؤاخذ على ما كان منه لبل إسالمه... وذكر فهذه األحادٌث تدل على أ ،«َكاَن لَْبلَهُ؟

ْساَلُم ٌَْهِدُم َما َكاَن لَْبلَهُ » ملسو هيلع هللا ىلصالنووي فً شرحه لصحٌح مسلم عند شرحه هذا الحدٌث ما ٌلً: )َولَْولُهُ   «اإْلِ

ال ٌؤاخذ علٌه بعد إسالمه  (... وعلٌه فإن ما ٌكسبه الكافر من مال لبل إسالمه فإنهأَْي ٌُْسِمُطهُ َوٌَْمُحو أَثََرهُ 

 بل ٌكون مالَه ولو كسبه بطرٌك حرام أي ٌكون ماالً حالالً له وفك الشرع...

عند إسالمهم  ملسو هيلع هللا ىلصعلى أموالهم التً اكتسبوها وهم كفار، فلم ٌكن ٌطلب منهم  المسلمٌن ملسو هيلع هللا ىلصولد ألر النبً 

خمر أو عن طرٌك الممار أو أن ٌخرجوا من أموالهم التً اكتسبوها عن طرٌك الربا أو عن طرٌك بٌع ال

عن أي طرٌك آخر لملكٌة المال أو لتنمٌته مما حرمه اإلسالم أي عن طرٌك المعامالت المحرمة فً 

كان ٌحاسبهم على  ملسو هيلع هللا ىلصولكنه اإلسالم... بل كان ٌمرهم على أموالهم التً كانت معهم عند إسالمهم، 

وفك األحكام الشرعٌة، فالربا حرام، والخمر  معاملتهم المالٌة بعد اإلسالم، أي منذ لحظة إسالمهم، وذلن

 ...ك األحكام الشرعٌة بعد أن ٌسلمواحرام، والممار حرام... وهكذا االلتزام بالمعامالت المالٌة وف

ً لبل إسالمه وموجوداً معه بعد إسالمه فٌعاد إلى صاحبه -ب ً أو مسرولا  أما إذا كان ماالً مغصوبا

نه فٌجب على الغاصب ردّ العٌن المغصوبة إلى صاحبها لما وذلن ألن الغصب مضمون للمغصوب م

 ِ ًّ يَ »لَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصروي َعْن َسُمَرةَ، َعْن النَّبِ ، أخرجه الترمذي ولال َهذَا َحِدٌٌث «َعلَى الٌَِد َما أََخذَْت َحتَّى تَُؤدِّ

فَأَتَاهُ َرُجالَِن ٌَْختَِصَماِن فًِ أَْرٍض  ملسو هيلع هللا ىلص ُكْنُت ِعْندَ َرُسوُل اّللَِّ »وروى مسلم َعْن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر لَاَل: َحَسٌن. 

ٌِْس ْبنُ  ِ فًِ اْلَجاِهِلٌَِّة َوُهَو اْمُرُؤ اْلمَ َعابٍِس اْلِكْنِديُّ  فَمَاَل أََحدُُهَما إِنَّ َهذَا اْنـتََزى َعلَى أَْرِضً ٌَا َرُسوَل اّللَّ

ٌَْس لََن َوَخْصُمهُ َربٌِعَةُ ْبُن ِعْبدَاَن لَاَل: بٌَِّنَتَُن، لَالَ  ٌَْس ِلً بٌَِّنَةٌ، لَاَل: ٌَِمٌنُهُ، لَاَل إِذَْن ٌَْذَهُب بَِها، لَاَل: لَ : لَ

 ِ ٌَْحِلَف لَاَل َرُسوُل اّللَّ ا لَاَم ِل ٌِْه َغْضـبَانُ  ملسو هيلع هللا ىلصإِالَّ ذَاَن، لَاَل: فَلَمَّ َ َوُهَو َعلَ ًَ اّللَّ ، «َمِن اْلتََطَع أَْرًضا َظاِلًما لَِم

نظر فً دعوى الرجل  ملسو هيلع هللا ىلصفالرسول  ً أي غلب علٌها واستولى أي أخذها غصباً.ومعنى انتزى على أرض

على من غصب أرضه علماً بأنها كانت فً الجاهلٌة وهذا ٌدل على أن المال المغصوب له حكم آخر غٌر 



حكم األموال التً ٌكتسبها المرء بالمعامالت الحرام لبل إسالمه، فالمال المغصوب ال ٌكون حالالً للكافر 

ند إسالمه بل ٌبمى ماالً لصاحبه األصلً، وعلى الكافر الذي أسلم أن ٌرد ذلن المال إلى صاحبه األصلً ع

 وفك األحكام الشرعٌة...

ُجِل َمتَاٌع، : »ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َسُمَرةَ، لَاَل: َلاَل َرُسوُل هللِا أخرج أحمد والمال المسروق كذلن،  ِإذَا ُسِرَق ِمَن الرَّ

ٌْنِِه، فَُهَو أََحكُّ بِِه، َوٌَْرِجُع اْلُمْشتَِري َعلَى اْلبَائِعِ بِالثََّمنِ  أَْو َضاَع لَهُ َمتَاٌع، فهو نص « فََوَجدَهُ بٌَِِد َرُجٍل بِعَ

 فً أن المال المسروق ٌَُردُّ لصاحبه.

  وحٌث إن المال الذي وضعته أمن لن لبل إسالمن هو معاملة مالٌة غٌر الغصب وغٌر السرلة

 .إسالمن فإذن هً حالل لن بعد

أما بعد إسالمن فإذا كانت المعاملة المالٌة مما ٌجهل مثلها على مثلن، فهً حالل لن ما دمت لم  -2

تعلم أنها حرام، فإذا علمت أنها حرام فٌجب أن تتولف فً التصرف بها فوراً، وألنن لم تكن تعلم أن 

سهم مما ٌجهل مثلها على مثلن، سالمن بنحو خمس سنوات، وأن األإ، أي بعد 2015األسهم حرام إال سنة 

، وعلٌن تحدٌد 2015إلى حٌن علمت أنها حرام فً سنة  2010وإذن فهً حالل لن منذ أسلمت فً 

 .2015الشهر الذي علمت فٌه أن األسهم حرام، فتكون حالالً لن إلى ذلن التارٌخ من 

أنه إذا كان الحكم هو أما الدلٌل على أن ما ٌجهل مثله على مثل الشخص ٌُعذر إلى حٌن العلم، ف

الشرعً مما ٌجهل مثله على مثل الفاعل، فال ٌؤاخذ فً الفعل، وٌكون عمله صحٌحاً، ولو كان حكم 

سمع معاوٌة بن الحكم ٌُشّمت عاطساً، وهو فً الصالة، فبعد أن  ملسو هيلع هللا ىلص. ألّن الرسول الشرع فٌه أنه باطل

فرغوا من الصالة علّمه الرسول أن الكالم ٌبطل الصالة، وتشمٌت العاطس ٌبطل الصالة، ولم ٌأمره 

ٌْنَا أَنَا أَُصلًِّ عن  هبإعادة الصالة. أخرج مسلم فً صحٌح ِ، لَاَل: بَ ًّ َمَع َرُسوِل هللاِ ُمعَاِوٌَةَ ْبِن اْلَحَكِم السُّلَِم

ٌَاْه، َما َشأْنُُكْم؟ ، إِْذ َعَطَس َرُجٌل ِمَن اْلمَْوِم، فَمُْلُت: ٌَْرَحُمَن هللاُ َفَرَمانًِ اْلمَْوُم بِأَْبَصاِرِهْم، فَمُْلُت: َواثُْكَل أُمِّ ملسو هيلع هللا ىلص

ٌِْدٌِهْم َعلَى أَْفَخاِذِهْم، فَلَمَّ  َ ، فََجعَلُوا ٌَْضِربُوَن بِأ ًَّ ا َصلَّى َرُسوُل تَْنُظُروَن إِلَ ، فَلَمَّ تُونَنًِ لَِكنًِّ َسَكتُّ ٌْتُُهْم ٌَُصّمِ ا َرأَ

ٌُْت ُمعَلًِّما لَْبلَهُ َواَل بَْعدَهُ أَْحَسَن تَْعِلًٌما ِمْنهُ، فََوهللاِ، َما َكَهَرنِ ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ  ً، َما َرأَ ً َواَل َضَربَنًِ َواَل ، فَبِأَبًِ ُهَو َوأُّمِ

ٌء ِمْن َكاَلِم النَّاِس، إِنََّما ُهَو التَّْسبٌُِح َوالتَّْكبٌُِر َولَِراَءةُ إِنَّ هَ »َشتََمنًِ، لَاَل:  ًْ اَلةَ اَل ٌَْصلُُح فٌَِها َش ِذِه الصَّ

فكون الكالم ٌبطل الصالة، كان مما ٌجهل عادة . وأخرج  نحوه النسائً، ملسو هيلع هللا ىلصأَْو َكَما لَاَل َرُسوُل هللاِ  «اْلمُْرآنِ 

فٌه، واعتبر صالته صحٌحة. وشركات المساهمة كونها حراماً  ملسو هيلع هللا ىلصسول لمثل ذلن الشخص، فعذره الر

شرعاً، من األحكام التً ٌجهل مثلها على كثٌر من المسلمٌن، ولذلن ٌعذر فٌها الجهل. فٌكون عمل الذٌن 

اشتركوا صحٌحاً، ولو كانت الشركات باطلة. كصالة معاوٌة بن الحكم فإنها صالة صحٌحة مع أنه عمل 

 كان ٌجهل أن الكالم ٌبطل الصالة.ل الصالة، ولكنه فٌها ما ٌبط

وبطبٌعة الحال فال ٌعذر العلماء المفتون بالنسبة لألسهم ألن هذا الحكم ال ٌُجهل على مثلهم لو بذلوا 

بطوا الحكم الشرعً، فهم ال نالوسع فً فهم والع الشركات المساهمة واألدلة الشرعٌة ذات العاللة لٌست

وعندما ٌعلمون علٌهم أن لمسلمٌن فكما للنا ٌُجهل هذا الحكم على مثلهم فٌعذرون ٌعذرون. أما عامة ا

 .ٌتخلصوا من تلن األسهم وفك ما ٌمره الشرع فً ذلن..

وٌكون الواجب عندما ٌعلم الشخص الحكم الشرعً فً األسهم وأنها باطلة، فعلٌه أن ٌتخلص  -3

لٌبٌعها إلى الكفار، وٌمبض الموَكل الثمن وٌعطٌه  افر،أي الك ،منها، وذلن بأن ٌوكل من ٌستحل هذه األسهم

إلى صاحب األسهم وٌكون هذا الثمن حالالً له، ألنه لم ٌكن ٌعلم أن األسهم حرام، وكان ٌُجهل هذا الحكم 

 الذمة فكانوا ٌدفعون لٌمة الخراجعلى مثله، ودلٌل ذلن أنه عندما كان ٌستحك الخراج على أرض أهل 

الماسم بن  ذكر أبو عبٌد لم ٌأخذها المسلمون وإنما كانوا ٌوكلونهم ببٌعها وٌأخذون ثمنها.خمراً وخنازٌر، ف

سالم 
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الََن ٌَأُْخذُوَن اْلَخْمَر َواْلَخنَ ٌِْد ْبِن َغفَلَةَ، أَنَّ باَِلاًل لَاَل ِلعَُمَر ْبِن اْلَخطَّاِب: إِنَّ ُعمَّ اِزٌَر فًِ اْلَخَراجِ فَمَاَل: َعْن ُسَو

( ْ ٌْعََها، َوُخذُوا أَْنتُْم ِمَن الثََّمنِ اَل تَأ وذلن أِلَنَّ اْلَخْمَر َواْلَخنَاِزٌَر َماٌل ِمْن أَْمَواِل  ؛(ُخذُوا ِمْنُهْم، َولَِكْن َولُّوُهْم بَ

ِة، َواَل تَُكوُن َمااًل ِلْلُمْسِلِمٌَن... وعلٌه فإذا كان المال فً أصله  مَّ ً محرمأَْهِل الذِّ  سبب على المسلم، ثم حصل ا

جعل ذلن المال مملوكاً للمسلم فٌجوز أن ٌوكل من ٌستحله ببٌعه لمن ٌستحله وٌمبض المسلم الثمن شرعً 

 المشروع.وٌكون حالالً له ما دام لد ملكه بذلن السبب 

وهكذا فإن ملكٌة المسلم لألسهم إذا كان ٌُجهل حكمها علٌه ٌصبح ثمنها حالالً له إذا وكل من ٌستحلها 

 النحو الذي أمر به عمر بالنسبة لدفع أهل الذمة خراج أرضهم من الخمر والخنازٌر.ببٌعها على 

  وحٌث إنن وكلت أمن وهً كافرة ببٌع األسهم إلى بنون كافرة فٌكون الثمن حالالً لن، هذا إذا

 وكلت أمن فً التارٌخ نفسه الذي علمت فٌه أن األسهم حرام، وكمثل توضٌحً:

، مثالً ووكلت أمن ببٌعها فً التارٌخ 2015ثانً/ٌناٌر الفً شهر كانون  إذا علمت أن األسهم حرام -

 نفسه فٌكون الثمن بكامله حالالً لن.

، ووكلت أمن ببٌعها فً شهر 2015ثانً/ٌناٌر الوإذا علمت أن األسهم حرام فً شهر كانون  -

ألشهر شباط/فبراٌر، فٌكون الثمن بكامله حالالً لن إال ما ربحته األسهم خالل ا 2015تموز/ٌولٌو 

آذار/مارس، نٌسان/أبرٌل، أٌار/ماٌو، حزٌران/ٌونٌو، فإن أرباح األسهم خالل هذه األشهر الخمسة ٌجب 

 أن تتخلص منها بوضعها لمصلحة اإلسالم والمسلمٌن.

  ًوالخالصة أن األسهم وأرباحها التً وضعتها والدتن لن هً حالل لن إذا وكلت أمن ببٌعها ف

الذي علمت فٌه حرمة األسهم، وإن كان هنان فرق فً التوكٌل، كأن وكلتها بعد شهرٌن أو التارٌخ نفسه 

 ثالثة... من علمن تحرٌم األسهم فإن أرباح تلن األسهم خالل هذٌن الشهرٌن أو الثالثة ال تحل لن.

 حرام، وأدعو لن بخٌر، وهللا معن.وفً الختام ألرئن السالم وأبارن لن اهتمامن بالحالل وال
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 رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبون:

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741

828.122848424578904/535274173336325/?type=3&theater 

 :واب من صفحة األمٌر على غوغل بلسرابط الج

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/p

osts/6ZrfJZftfbH 

 :صفحة األمٌر على توٌتررابط الجواب من 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/788792430648762368?lang=ar 
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