بسم هللا الرحمن الرحٌم
(سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "فمهً")
أجوبة أسئلة
 -1التخلص من المال الحرام
 -2الغش فً السلعة
إلىٌ :وسف ابو اسالم
األسئلة:
السالم علٌكم ورحمة هللا أمٌرنا ،أعزن هللا وجعل نصر هذه األمة على ٌدٌن.
لو تكرمت لً سؤاالن:
األول :جاء فً جوابن على األخ السائل عن األسهم حٌث للت فً ثناٌا الجواب... :إذا وكلت
أمن الكافرة ببٌع األسهم بعد أن علمت بحرمتها بمدة معٌنة فإنن ٌجب أن تتخلص من أرباح أسهمن
فً هذه المدة المعٌنة وذلن بأن تضعها فً مصلحة من مصالح المسلمٌن .ما الدلٌل على أنه ٌجب أن
ٌضعها فً مصلحة من مصالح المسلمٌن ما دام أنه لٌس مالكا لهذا المال شرعا ،فكٌف ٌجوز له
التصرف فٌه؟
السؤال الثانً :أنا أعمل فً مجال بٌع الخضار بائعا متجوال؛ حٌث أشتري من السوق وبٌنً
وبٌنه مسافة حوالً أربعٌن كٌلومترا ،وأحٌانا أجد عٌبا فً السلعة ...وجرت العادة أنه إذا روجع
صاحب محل الكومسٌون أو ما ٌسمى بـ"الدالل" فإنه ٌخصم من ثمن السلعة بسبب العٌب الذي فٌها.
ولو أرجعت السلعة فً الٌوم نفسه لكلفتنً نفمات المواصالت ربما أكثر من ثمنها .فهل هذا األرش
أو الخصم الذي نطالب به ٌحرم علٌنا أخذه؟
األجوبة:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
أولا :جواب السؤال األول عن التخلص من المال الحرام:
 -1كأن التباسا حدث عندن فظننت أن لولنا (فإن أرباح األسهم خالل هذه األشهر الخمسة ٌجب
أن تتخلص منها بوضعها لمصلحة اإلسالم والمسلمٌن ).فظننت أنها تعنً الصدلة ،أي أن ذلن
الرجل ٌكون له أجر فً وضعها فً مصالح المسلمٌن ،والمسألة لٌست كذلن ،فنحن للنا "ٌتخلص
منها" ،أي كما لو كان فً بٌتن زوائد معٌنة وترٌد أن تتخلص منها ،فأنت ال شن تأخذها وتضعها
فً المكان المناسب ،أي ال تأخذ هذه الزوائد وتلمٌها فً الشوارع وتمول إنن تخلصت منها ،بل
ستأخذها وتلمٌها حٌث ٌجب أن تكون فً مكان مناسب لها ،وهذا ٌعنً أنن تختار مكانا ٌضم هذه

الزوائد دون أن ٌؤذي أحدا فتختار المكان األنسب واألفضل لهذه الزوائد ،ألٌس كذلن؟ فال ٌُعمل أن
تأخذ هذه الزوائد وتلمٌها فً طرٌك الناس فتسبب لهم أذى.
ولهذا للنا ٌتخلص منها وٌضعها فً مصالح المسلمٌن ،فال ٌأخذ هذه األموال مثال وٌلمً بها
أرضا ،أو ٌضعها فً حاوٌة الزبالة! فهو ٌا أخً ٌوسف ٌتخلص منها بوضعها فً المكان األفضل
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 -2وللعلم فمد ورد عند بعض الفمهاء بشكل واضح أن ٌتصرف الشخص فً المال الحرام وفك
المصارف الشرعٌة ،واستدلوا على ذلن بما روي عن عاصم بن كلٌب عن أبٌه عن رجل من
األنصار ،لال( :خرجنا مع رسول هللا  فً جنازة ،فرأٌت رسول هللا  ،وهو على المبر ٌوصً
الحافر :أوسع من لبل رجلٌه ،أوسع من لبل رأسه ،فلما رجع استمبله داعً امرأة ،فجاء وجًء
بالطعام ،فوضع ٌده ،ثم وضع الموم ،فأكلوا ،فنظر آباؤنا رسول هللا ٌ لون لممة فً فٌه ،ثم لال:
إنً أجد لحم شاة أخذت بغٌر إذن أهلها ،فأرسلت المرأةٌ :ا رسول هللا ،إنً أرسلت إلى البمٌع
ً بثمنها ،فلم ٌوجد،
لٌشتري لً شاة ،فلم أجد ،فأرسلت إلى جار لً  -لد اشترى شاة  -أ َ ْن أ َ ْر ِس ْل ِإلَ َ
فأرسلت إلى امرأته ،فأرسلت بها إلً ،فمال علٌه الصالة والسالم :أطعمٌه األسارى.)...
وورد عند آخرٌن بأشمل من كلمة مصالح المسلمٌن فمالوا فً مصارف صدلة التطوع عموما
مثل :إعطاء الفمراء أو بناء المساجد ألن هذه األشٌاء من مصارف الصدلة ،وهو لول الحنفٌة :ورد
فً حاشٌة ابن عابدٌن ( .)223/3والمالكٌة :فً الجامع ألحكام المرآن للمرطبً (.)366/3
ومن الفمهاء من لال "ٌنفمها فً سبٌل هللا" ،أي "الجهاد" وهو أحد آراء شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة،
حٌث ٌمول فً مجموع الفتاوى (( )401/28حتى لو كان الرجل لد حصل بٌده مال حرام ولد تعذر
رده إلى أصحابه لجهله بهم ونحو ذلن ...فلٌنفمها فً سبٌل هللا فإن ذلن مصرفها ،ومن كان كثٌر
الذنوب فأعظم دوائه الجهاد ،ومن أراد التخلص من الحرام والتوبة وال ٌمكن رده إلى أصحابه
فلٌنفمه فً سبٌل هللا عن أصحابه فإن ذلن طرٌك حسنة إلى خالصه مع ما ٌحصل من أجر
الجهاد ...)...وهنان ألوال أخرى.
ثانٌا ا :جواب السؤال الثانً عن عملن فً بٌع الخضار ،وهذا نص سؤالن ...( :أنا أعمل فً
مجال بٌع الخضار بائعا متجوال حٌث أشتري من السوق وبٌنً وبٌنه مسافة حوالً أربعٌن كٌلومترا
وأحٌانا أجد عٌبا فً السلعة ...وجرت العادة أنه إذا روجع صاحب محل الكومسٌون أو ما ٌسمى
بـالدالل فإنه ٌخصم من ثمن السلعة بسبب العٌب الذي فٌها .ولو أرجعت السلعة فً الٌوم نفسه
لكلفتنً نفمات المواصالت ربما أكثر من ثمنها .فهل هذا األرش أو الخصم الذي نطالب به ٌحرم
علٌنا أخذه؟) انتهى
والجواب أن هذا األمر موضح فً النظام االلتصادي باب "التدلٌس فً البٌع" صفحة  ،193فمد
ورد:

( ...وال ٌجوز للمسلم أن ٌغش فً السلعة ،أو العملة بل ٌجب علٌه أن ٌبٌن ما فً السلعة من
عٌب ،وعلٌه أن ٌوضح ما فً العملة من زٌف .وأن ال ٌغش السلعة من أجل أن تروج أو تباع بثمن
أغلى ،وال ٌغش العملة من أجل أن تُمبل ثمنا للسلعة؛ ّ
ألن الرسول  نهى عن ذلن نهٌا جازما .فمد
روى ابن ماجه عن عمبة بن عامر عن النبً  أنه لال« :المسلم أخو المسلم ،ول ٌحل لمسلم باع
من أخٌه بٌعا ا فٌه عٌب إلّ بٌّنه له» وروى البخاري عن حكٌم بن حزام عن النبً  لال« :البٌّعان
بالخٌار ما لم ٌتفرلا ،فإن صدلا وبٌنا بورن لهما فً بٌعهما ،وإن كتما وكذبا محمت بركة بٌعهما».
ولال علٌه الصالة والسالم« :لٌس منا من غش» رواه ابن ماجه وأبو داود من طرٌك أبً هرٌرة.
ومن حاز شٌئا بالتدلٌس والغش ال ٌملكه؛ ألنّه لٌس من وسائل التملن ،بل من الوسائل المنهً عنها،
وهو مال حرام ،ومال سحت .لال علٌه الصالة والسالم« :ل ٌدخل الجنة لحم نبت من سحت ،النار
أولى به» رواه أحمد من طرٌك جابر بن عبد هللا .وإذا حصل التدلٌس ،سواء أكان بالسلعة أم بالعملة،
صار للمدلَس علٌه الخٌار ،إما أن ٌفسخ العمد ،أو ٌمضٌه ،ولٌس له غٌر ذلن .فإذا أراد المشتري
إمسان السلعة المعٌبة ،أو المدلسة ،وأخذ األرش ،أي الفرق بٌن ثمنها من غٌر عٌب ،وثمنها
بالعٌب ،فلٌس له ذلن؛ ّ
ألن النبً  لم ٌجعل له أرشا ،وإنما خٌره فً شٌئٌن «إن شاء أمسن ،وإن
شاء ردها» رواه البخاري عن أبً هرٌرة)...
وعلٌه فإذا ظهر لن عٌب فً السلعة بعد شرائها ،فأنت بالخٌار إما أن تعٌدها إلى صاحبها وتأخذ
ما دفعته من ثمن ،وإما أن تمبلها ...ولكن ال ٌجوز لن أن تمبلها وتأخذ "األرش" ،أي الفرق بٌن
ثمنها بالعٌب وثمنها دون العٌب .وأما كونن بعٌدا عن السوق الذي اشترٌت منه فال ٌؤثر فً الحكم،
فكما فً الحدٌث لٌس لن إال أحد أمرٌن« :إن شاء أمسن ،وإن شاء ردها» رواه البخاري عن أبً
هرٌرة.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
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رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبون:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.10
type=3&theater؟73741828.122848424578904/655044831359258/

رابط الجواب من صفحة األمٌر على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517
653/posts/MJ4ouPpq2Rh

رابط الجواب من صفحة األمٌر على توٌتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/884103889091514369
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