بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة الشٌخ العالم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب سؤال

االقتراض من شخص ال ٌراعً الحالل والحرام
إلى Najmeddine Khcharem
السؤال:
السالم علٌكم شٌخنا،
السؤال :ألحد زمالئً فً العمل أخ ٌعمل فً الخارج لكنه ال ٌهتم بالعمل الحالل أو الحرام .وزمٌلً
محتاج إلى المال لٌكمل منزله حٌث إنه لم ٌعد بإمكانه دفع االٌجارٌ .سأل هل ٌستطٌع أن ٌمترض من أخٌه
مع العلم أن أخاه ٌلح على إلراضه؟
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
إن المادة التً ٌتداولها الناس فً معامالتهم ثالثة أنواع:
 -1مادة محرمة لعٌنها أي لذاتها مثل الخمر ...وهذه ال تجوز الهدٌة فٌها ،وال التراضها وال بٌعها أو
شراؤها...إلخ ،فأٌة معاملة بها حرام على صاحب الخمر وعلى المهداة إلٌه ،أو بائعه أو مشترٌه أو
ممترضه...إلخ ،لال رسول هللا ُ « ح ِّر َم ِ
ت ا ْل َخ ْم ُر ِب َع ٌْ ِن َها» أخرجه النسائً.
 -2مادة مسروقة أو مغصوبة ،وهذه حرام على سارلها وغاصبها ،وال تجوز الهدٌة فٌها ،وال
التراضها وال بٌعها أو شراؤها ،فهً حرام على كاسبها وعلى المهداة إلٌه ،أو بائعها أو مشترٌها أو
ممترضها ،أو أٌة معاملة فٌها ،ألن هذا المال هو حك لصاحبه ،وحٌث ُوجد فٌجب أن ٌعود لصاحبه ،ومن
سو ُل ِ
اع َل ُه
ض َ
الر ُج ِل َم َتا ٌع ،أَ ْو َ
س ِر َق مِنَ َّ
هللا « :إِ َذا ُ
س ُم َرة َ ،لَا َل :لَا َل َر ُ
األدلة على ذلن :أخرج أحمد َع ْن َ
َم َتا ٌعَ ،ف َو َجدَ هُ ِب ٌَ ِد َر ُج ٍل ِب َع ٌْ ِنهَِ ،ف ُه َو أَ َحق ِبهَِ ،و ٌَ ْر ِج ُع ا ْل ُم ْ
ش َت ِري َع َلى ا ْل َبائ ِِع ِبال َّث َم ِن» .فهو نص فً أن المال
المسروق ٌ َُرد لصاحبه.
والغصب كذلن مضمون للمغصوب منه فٌجب على الغاصب ر ّد العٌن المغصوبة إلى صاحبها لما
دِّي» ،أخرجه الترمذي ولال َهذَا َحدٌِث
ً ِ  لَا َلَ « :ع َلى ال ٌَ ِد َما أَ َخ َذ ْت َح َّتى ُت َؤ َ
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روي َ
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ع ْن النَّبِ ّ
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َح َ
 -3مادة مباحة فً ذاتها كالنمد مثل الذهب والفضة أو النمد الورلً ولكن صاحبها حصل علٌها
بمعامالت غٌر مشروعة مثل مال الربا ومال القمار ومال الشركات المساهمة وأسهم البورصة ...فهذا
حرام فمط على كاسبه ،وال ٌصل الحرام إلى من حصل علٌه بطرٌك مشروع من صاحب الربا أو من
صاحب الممار...إلخ كأن تبٌع المرابً بضاعة وتأخذ ثمنها منه ،أو تحصل المرأة من المرابً على نفمتها،

أو ٌهدي المرابً أحد ألاربه هدٌة ،أو ٌمترض منه ،أو نحو ذلن من معامالت مشروعة ،فإن إثم هذا المال
ب
ٌمع على المرابً ولٌس على آخذ الثمن أو النفمة أو الهدٌة ،أو الممترض ...فمد لال هللا سبحانه ﴿ َو َال َت ْكسِ ُ
از َرةٌ ِو ْز َر أ ُ ْخ َرى﴾.
ُكل َن ْف ٍ
س إِ َّال َع َل ٌْ َها َو َال َت ِز ُر َو ِ
 -4ومع ذلن فإن األفضل أن ال ٌُتعامل مع أصحاب المال الحرام الناتج من الربا أو األسهم...إلخ ،فال
ٌباع لهم وال تمبل هدٌة منهم من باب الورع حتى ال ٌأخذ البائع ثمنا ملوثا بالربا لبضاعته ،وال ٌمبل هدٌتهم
حتى ال تكون من أموال الربا ،فٌبتعد المسلم بعٌدا عن كل ما لٌس بصاف أو نمً ،ولد كان أصحاب
الرسول ٌ بتعدون عن أبواب عدة من المباح خشٌة االلتراب من الحرام ،فمد صح عن رسول هللا  أنه
س» ،أخرجه الترمذي
س ِب ِه َح َذ ًرا لِ َما ِب ِه ال َبأْ ُ
الع ْب ُد أَنْ ٌَ ُكونَ مِنَ ال ُم َّتقٌِنَ َح َّتى ٌَدَ َع َما َال َبأْ َ
لال « َال ٌَ ْبلُ ُغ َ
سن.
ولال َهذَا َحدٌِث َح َ
والخالصة ٌجوز أن تمترض من أخٌن ماال حتى وإن كان
بالشركات المساهمة ...فاإلثم علٌه ،وأما التراضن المال منه فال
الورع والتموى هو كما ذكرنا آنفا عدم التعامل مع الذٌن ٌتعاملون
تقترض من رجل ٌُراعً الحالل والحرام فً معامالته فهو أفضل،
ٌنضبط فً الحالل والحرام فً معامالته فال شًء علٌك.

أخون ٌتعامل باألسهم أو بالربا ،أو
شًء علٌن .ولكن األفضل من باب
بالمعامالت المحرمة ...فإذا أمكن أن
ولكنك إذا اقترضت من أخٌك الذي ال

أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
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رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.12285554457819
2.1073741828.122848424578904/610402975823444/?type=3&theater
رابط الجواب من صفحة األمٌر على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/10043175635700
7517653/posts/Gf1XzCBF67U
رابط الجواب من صفحة األمٌر على توٌتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/849715764567453697
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