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الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبً بعده ،سٌدنا محمد وعلى آله
وصحبه ،وبعد:
تلقٌت دعوة كرٌمة من عمادة كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة وربٌس
اللجنة التحضٌرٌة للمإتمر الثالث لالقتصاد اإلسالمً الذي سٌعقد بإذن هللا تعالى
بجامعة أم القرى بمكـة المكرمـة خالل شهر محرم 4141هـ -مارس4002م للمشاركة
فً هذا المإتمر ،وقد رأٌت االستجابة لهذه الدعوة والمشاركة عن طرٌق الكتابة فً
إحدى الموضوعات التً بٌنتها المحاول ،ورأٌت موضوع "غسٌل األموال" من
الموضوعات التً تستحق أن ٌُعنى بـها عناٌة خاصة ألنـها من الموضوعات التً
تتصل باالقتصاد اإلسالمً وبالتالً تـهم البنوك اإلسالمٌة أٌضاً.
وٌهتم العالم الٌوم به عناٌة كبٌرة إدراكا ً من المجتمع الدولً آلثارها السلبٌة
على االستقرار االقتصادي وبخاصة على مناخ االستثمار المحلً والدولً ،ولذلك زاد
االهتمام بطرق مواجهتها من قبل العدٌد من الدول والمنظمات الدولٌة والمراكز
الدولٌة الكبرى ،حٌث تهدد هذه الظاهرة االقتصاد العالمً بل اقتصادٌات العالم النامً
ومن بٌنها البالد العربٌة واإلسالمٌة ،ومن ثم تشكلت مجموعة الدول السبع iبل الثمان
بعد انضمام روسٌا إلٌها لبحثه ،وقد أصدرت تقرٌرها ومالحقها فً إبرٌل  4990بعد
دراسة استمرت سبعة أشهر وتضمن التقرٌر  10نقطة فً برنامج ٌتعامل مع
موضوع غسٌل األموال على مستوى عالمً ،وسٌؤتً بٌانـها خالل البحث.
وإذا ما بحثنا عناصر هذا الموضوع على عجل ٌظهر لنا أن مفهوم غسٌل
األموال أو الجرٌمة البٌضاء أو االقتصاد الخفً كما ٌُطلق علٌه فرٌق من الباحثٌن
وٌقصد منه إضفاء صفة المشروعٌة على أموال متحصلة من طرق غٌر مشروعة،
وٌحدد البعض األعمال غٌر المشروعة فً صور منها:
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 -4التجارة فً المخدرات ،وأنشطة البغاء والدعارة.
 -4األموال المتحصلة بسبب الرشوة أو الفساد اإلداري واالختالس.
 -2األموال المتحصلة عن التهرب من الضرابب.
 -1األموال المتحصلة مقابل صفقات األسلحة.
 -5األموال المتحصلة مقابل أعمال التجسس الدولً.
 -6األموال المتحصلة عن تزٌٌف النقد والشٌكات المصرفٌة ،وتزوٌر
االعتمادات السندٌة ،وغٌرها كما سٌؤتً خالل البحث.
كل هذه الدخول التً تتحقق من األنشطة السابقة غٌر مسجلة فً الحسابات
القومٌة للدول ،وتتدرج تحت مسمى االقتصاد الخفً التً ال تسجل ضمن حسابات
الناتج القومً إما بسبب التهرب من التزامات قانونٌة أو بسبب أن هذه األنشطة تعد
مخالفة للقانون.
وإذا دققنا النظر فً هذه األموال ومصادرها ثم فً طرق االلتواء التً ٌسلكها
أصحابـها إلخفابها أو إظهارها بمظهر الكسب المشروع نجد أن الفقه اإلسالمً قد
عنى عناٌة كبٌرة فً دراستها أو التحذٌر من مغبتها دٌنا ً ودنٌا على مات سنذكره فً
الفصول التالٌة.
وسنتناول فٌما ٌؤتً المكاسب وبٌان الحالل والحرام منها ،ثم بٌان الدور
الرقابً الذي قرره الفقه اإلسالمً عن طرٌق تفعٌل دور المحتسب فً المجتمع ،ثم
الطرق التً سنها اإلسالم فً التخلص من المال الحرام فً المباحث التالٌة:
المبحث األول :فً بٌان طرق الكسب المشروعة فً اإلسالم.
المبحث الثانً :فً الكسب غٌر المشروع (الحرام والشبهة).
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المبحث الثالث :فً إجراء مقارنة بٌن األموال المعدنٌة لدى القابلٌن بغسل
األموال وفً الفقه اإلسالمً.
المبحث الرابع :فً طرق مواجهة الكسب غٌر المشروع فً الشرٌعة
اإلسالمٌة والنظم المعاصرة.



المبحث األول
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فً بٌان طرق الكسب المشروعة

فً هذا المبحث نتناول مسؤلة الكسب المشروع من خالل ثالثة مإلفات لثالثة
من كبار األبمة هم :اإلمام محمد حسن الشٌبانً ،واإلمام أبً الحسن الماوردي،
واإلمام أبً حامد الغزالً.
كتب اإلمام محمد بن الحسن من أبمة الحنفٌة فً المكاسب وشرحه اإلمام
أبو بكر محمد بن أبً سهل السرخسً فً المبسوط ،وقد عُرّ ف االكتساب بؤنه
تحصٌل المال بما ح َّل من األسباب ،وقال :إن الكسب ٌُستعمل فً كل باب ،وقد قال
تعالى أنفقوا من طٌبات ما كسبتم iiوقال تعالى وما أصابكم من مصٌبة فبما كسبت
أٌدٌكم ،iiiأي بجناٌتكم على أنفسكم وقد سمَّى جناٌة المرء على نفسه كسبا.
وقال جل وعال فً آٌة السرقة "جزا ًء بما كسبا" ، ivأي باشر بارتكاب
المحظور ،فعرفنا أن اللفظ مستعمل فً كل باب ولكن عند اإلطالق منه اكتساب
المال ،واستفتح اإلمام محمد بن الحسن كتابه ببعض اآلثار ،ومن ذلك قول اإلمام عمر
بن الخطاب وكان ٌُقدم درجة من الكسب على درجة الجهاد فٌقول (ألن أموت بٌن
شعبتً جبل أضرب فً األرض أبتغً من فضل هللا أحب إلًّ من أن أُقتل مجاهداً فً
سبٌل هللا ،ألن هللا تعالى ق َّدم الذٌن ٌضربون فً األرض لٌبتغوا من فضله على
المجاهدٌن بقوله تعالى  وآخرون ٌضربون فً األرض ٌبتغون من فضل هللا اآلٌة.v
ثم ذكر الحدٌث أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم صافح سعد بن معاذ رضً
هللا عنه فإذا ٌداه قد اكتبتا ،فسؤله النبً صلى هللا علٌه وسلم عن ذلك ،فقال :أضرب
بالمر والمسحاة ألنفق على عٌالً ،فقبل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌده وقال" :
كفان ٌحبهما هللا تعالى".vi
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وفً هذا بٌن أن المرء باكتساب ما ال بد منه ٌنال من الدرجات أعالها ،وإنما
ٌنال ذلك بإقامة الفرٌضة وألنه ال ٌتوصل إلى إقامة الفرض إال به فحٌنبذ كان فرضا ً
بمنـزلة الطهارة ألداء الصالة.
ثم قال وبٌان ذلك من وجوه:
أحدها -أنه ال ٌمكنه من أداء الفرابض إال بقوة بدنه وإنما ٌحصل له ذلك
بالقوت عادة ،ولتحصٌل القوت طرق االكتساب أو التغالب باالنتهاب ،واالنتهاب
ٌستوجب العقاب ،وفً التغالب فساد ،وهللا ال ٌحب الفساد ،فعٌن جهة االكتساب
لتحصٌل القوت.
وكذلك ال ٌتوصل إلى أداء الصالة إال بستر العورة ،وإنما ٌكون ذلك بثوب
وال ٌحصل له ذلك إال باالكتساب عادة ،وماال ٌتؤتى إقامة الفرض إال به ٌكون
فرضا ً.vii
ولإلمام الماوردي فلسفة متكاملة عن نظرٌة الكسب وٌربطها بصالح أمر
الدنٌا التً صالحها من وجهٌن:
أحدهما ما ٌنتظم به أمور الناس جمٌعاً ،واآلخر ما ٌصلح به حال كل واحد
من أهلها ،وٌقول :هما شٌبان ال صالح ألحدهما إال بصاحبه ،وبٌَّن أن صالح الدنٌا
ال ٌتحقق إال بستة قواعد ،هً :دٌن متبع ،وسلطان قاهر ،وعدل شامل ،وأمن عام،
وخصب دابم ،وأمل فسٌح ،وٌسترسل فً بٌان وتوضٌح هذه األمور الستة ومدى
ارتباطها وشدة عالقتها بصالح أمر الدنٌا وأهلها لو تتبعناها لخرج بنا عنا المقصود،
ولكن نكتفً بذكر شًء مما له صلة بموضوعنا وهً القاعدة الثالثة وهً المادة
الكافٌة ،وٌقول فً توضٌح هذه القاعدة ألن حاجة اإلنسان الزمة ال ٌعرى منها بشر،
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قال هللا تعالى وما جعلناهم جسداً ال ٌؤكلون الطعام وما كانوا خالدٌن viiiفإذا عدم
المادة التً هً قوام نفسه لم تدم له حٌاة ولم ٌستقم دٌن ،وإذا تعذر شًء منها علٌه
لحقه من الوهن فً نفسه واالختالل فً دنٌاه بقدر ما تعذر من المادة علٌه ألن الشًء
القابم بغٌره ٌكمل بكماله وٌختل باختالله.
وٌتناول سد حاجات الناس من وجهٌن :بمادة وكسب ،فؤما المادة فهً حادثة
عن اقتناء أصول نامٌة بذواتـها ،وهً شٌبان :نبت نام ،وحٌوان متناسل ،قال تعالى
(وأنه هو أغنى وأقنى) ixأي :أغنى بالمال وأقنى :جعل لهم قنٌة وهً أصول األموال.
وأما الكسب فٌكون باألفعال الموصلة إلى المادة والتصرف المإدي إلى
الحاجة وذلك من وجهٌن:
أحدهما :تقلبٌ فً تجارة ،والثانً :تصرفٌ فً صناعة.
وهذان هما فرع لوجهً المادة فصارت أسباب المواد المؤلوفة وجهات
المكاسب المعروفة من أربعة أوجه :نماء زراعة ،ونتاج حٌوان ،وربح تجارة ،وكسب
صناعة.
وحُ كً عن المؤمون أنه قال :معاٌش الناس على أربعة أقسام :زراعة،
وصناعة ،وتجارة ،وإمارة ،فمن خرج عنها كان كالًّ علٌها.x
وال ٌسمح المقام بتتبع ما جادت به قرٌحة اإلمام وكالمه الممتع وقلمه السٌّال
فً توضٌح جوانب هذه المواد األربع ،ولكن انظر دقة كالمه وحصافة رأٌه وهو
ٌتكلم عن الصناعة أنـها تنقسم إلى صناعة فكر وصناعة عمل وصناعة مشتركة بٌن
فكر وعمل ،وأن أشرف الصناعات صناعة الفكر ،وهذه تنقسم إلى قسمٌن:
أحدهم ما وقف على التدبٌرات الصادرة عن نتابج اآلراء الصحٌحة كسٌاسة
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الناس وتدبٌر البالد.
والثانً ما أدت إلى المعلومات الحادثة عن األفكار النظرٌة.
و ٌُ ّقسم صناعة العمل إلى مرتبتٌن أٌضاً :أعاله رتبة العمل الصناعً وهو
الذي ٌحتاج إلى معاطاة فً تعلمه ومعاناة فً تصوره وإلى عمل ٌدوي وكد كنقل
األحجار وحمل األثقال وهو دون األول فً الرتبة.xi
وإذا تؤمل العاقل فٌما كتبه هذا الحبر وما وضع من منهج فً كتابه "أدب
الدنٌا والدٌن" لو وضعه السامعون موضع التنفٌذ لكانوا رواداً فً عالم الصناعة.
وال ٌفوتنا ونحن نتحدث عن العمل المشروع والكسب الحالل أن ُنعرج على
ما كتبه اإلمام الغزالً فً كتاب "اإلحٌاء " فً مباحث آداب الكسب والمعاش ،فقد
قسَّم الناس إلى ثالثة أقسام :رجل شغله معاشه عن معاده فهو من الهالكٌن ،ورجل
شغله معاده عن معاشه فهو من الفابزٌن ،واألقرب إلى االعتدال هو الثالث الذي شغله
معاشه لمعاده فهو من المقتصدٌن ،ولن ٌنال رتبة االقتصاد من لم ٌالزم فً طلب
المعٌشة منهج السراء ولن ٌنتهض من طلب الدنٌا وسٌلة إلى اآلخرة وذرٌعة ما لم
ٌتؤدب فً طلبها بآداب الشرٌعة.
وٌذكر آداب التجارة والصناعات وضروب االكتساب وسننها وٌشرحها فً
خمسة أبواب كاآلتً:
الباب األول :فً فضل الكسب والحث علٌه.
الباب الثانً :فً علم صحٌح البٌع والشراء والمعامالت.
الباب الثالث :فً بٌان العدل فً المعاملة.
الباب الرابع :فً بٌان اإلحسان فٌها.
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الباب الخامس :فً شفقة التاجر على نفسه ودٌنه.xii
وتناول فً الباب الثانً الكالم على جملة من األبواب المعامالت ،فقال :الباب
الثانً فً علم الكسب بطرٌق البٌع والربا والسلم واإلجارة والقراض والشركة وبٌان
شروط الشرع فً صحة هذه التصرفات التً هً مدار الكسب فً الشرع.
وٌحث على تحصٌل علم هذا الباب وانه واجب على كل مسلم مكتسب ،ألن
طلب العلم فرٌضة على كل مكتسب والمكتسب ٌحتاج إلى علم الكسب وأنه بتحصٌله
علم هذا الباب ٌقف على مفسدات المعاملة فٌتقٌها وما ش َّد عنه من فروع المشكلة فٌقع
على سبب إشكالها فٌتوقف فٌها إلى أن ٌسؤل فإنه إذا لم ٌعلم أسباب الفساد بعلم إجمالً
فال ٌدري متى ٌجب علٌه التوقف والسإال ،فال بد من هذا القدر من علم التجارة
لٌتمٌز له المباح من المحظور وموضع اإلشكال عن موضع الوضوح.
وخصَّ هذه العقود الستة ألن المكاسب ال تنفك عنها وهً :البٌع والربا والسلم
واإلجارة والشركة والقراض.
وأحكامها مفصلة فً كتب الفقه على المذاهب وكذلك فً مكتب التفسٌر
واألحادٌث المتعلقة باألحكام ،ولهذا نتجاوزها ونخص بعض ما جاء فً كتاب اإلحٌاء
ألنه غالبا ً ال ٌبحثها الفقهاء.
فمثالً عندما ٌتكلم على عقد الربا ٌإكد أن هللا تعالى حرَّ مه وشدد األمر فٌه
وٌنبه على وجوب االحتراز فٌه على الصٌارفة المتعاملٌن على النقدٌن وعلى
المتعاملٌن على األطعمة ،إذ ال ربا إال فً نقد أوفً طعام ،وعلى الصٌرفً أن ٌحترز
من النسٌبة والفضل ،أما النسٌبة بؤن ال ٌبٌع شٌبا ً من جواهر النقدٌن إال ٌداً بٌد وهو
أن ٌجري التقابض فً المجلس وهذا احتراز من النسٌبة ،وتسلٌم الصٌارفة الذهب إلى
دار الضرب وشراء الدنانٌر المضروبة حرام من حٌث النساء ومن حٌث إن الغالب
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أن ٌجري فٌه تفاضل إذ ال ٌرد المضروب بمثل وزنه.
وأما الفضابل فٌحترز فً ثالثة أمور :فً بٌع المسكر بالصحٌح فال تجوز
المعاملة فٌهما إال مع المماثلة ،وفً بٌع الجٌد بالردئ فال ٌنبغً أن ٌشتري ردٌبا ً بجٌد
دونه فً الوزن ،أو ٌبٌع ردٌبا ً بجٌد فوقه فً الوزن أعنً إذا باع الذهب بالذهب
والفضة بالفضة فإن اختلف الجنسان فال حرج فً الفضل ،والثالث فً المركبات من
الذهب والفضة كالدنانٌر المخلوطة من الذهب والفضة إن كان مقدار الذهب مجهوالً
لم تصح المعاملة علٌها أصالً إال إذا كان ذلك نقداً جارٌا ً فً البلد فإنا نرخص فً
المعاملة علٌه إذا لم ٌقابل بالنقد وكذا الدراهم المغشوشة بالنحاس إن لم تكن رابجة فً
البلد لم تصح المعاملة علٌها ألن المقصود منها النقرة وهً مجهولة ،وإن كان نقداً
رابجا ً فً البلد رخصنا المعاملة ألجل الحاجة.xiii
وتحدث فً الباب الثالث عن العدل واجتناب الظلم فً المعاملة ،وٌ ّنبه فً هذا
الباب على أمر جد خطٌر فٌذكر أن المعاملة قد تجري على وجه ٌحكم المفتً
بصحتها وانعقادها ولكن تشتمل على ظلم ٌتعرض به المعامل لسخط هللا تعالى إذ لٌس
كل نـهً ٌقتضً فساد العقد ،وهذا الظلم ٌعنً به ما استضرَّ به الغٌر وهو منقسم إلى
ما ٌع ّم ضرره وإلى ما ٌخص المعامل.
وٌذكر فٌما ٌع ّم ضرره أنواعا ً منها:
 -4االحتكار ،فبابع الطعام ٌنتظر به غالء األسعار وهو ظلم عام وصاحبه
مذموم فً الشرعُ ،
وذكر عن بعض أهل العلم فً قوله تعالى "ومن ٌرد فٌه بإلحا ٍد
بظلم نذقه منع عذاب ألٌم".xivإن االحتكار من الظلم وداخل تحته فً الوعٌد.
 -4تروٌج الزٌف من الدراهم فً أثناء النقد ،فهو ظلم إذ ٌستضرّ به المعامل
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إن لم ٌعرف وإن عرف فسٌروجه على غٌره فكذلك الثالث والرابع وال ٌزال ٌتردد
فً األٌدي وٌعم الضرر وٌتسع الفساد وٌكون وزر الكل وباله راجعا ً إلٌه فإنه هو
الذي فتح هذا الباب.
وذكر أن فً الزٌف خمسة أمور:
األول :أنه إذا رُ ّد علٌه شًء منه فٌنبغً أن ٌطرحه فً ببر بحٌث ال تمتد إلٌه
الٌد وإٌاه أن ٌروجه فً بٌع آخر ،وإن أفسده بحٌث ال ٌمكن التعامل به جاز.
الثانً :أنه ٌجب على التاجر تعلم النقد ال لٌستقصً لنفسه ولكن لبال ٌسلم إلى
مسلم زٌفا ً وهو ال ٌدري فٌكون آثما ً بتقصٌره فً تعلم ذلك العلم.
الثالث :إنه إن سلم وعرف العامل أنه زٌف لم ٌخرج عن اإلثم ألنه لٌس
ٌؤخذه إال لٌروجه على غٌره وال لٌخبره ولو لم ٌعزم على ذلك لكان ال ٌرغب فً
أخذه أصالً ،فإنما ٌتخلص من إثم الضرر الذي ٌخص معاملة فقط.
الرابع :أن ٌؤخذ الزٌف لٌعمل بقوله صلى هللا علٌه وسلم" رحم هللا امرءا سهل
البٌع سهل الشراء سهل القضاء سهل االقتضاء" ،xvفهو داخل فً بركة هذا الدعاء إن
عزم على طرحه فً ببر ،وإن كان عازما ً على روجه فهذا شر روّ جه الشٌطان علٌه.
الخامس :وهو خاص بالنقود المزٌفة.
أما ما ٌخص ضرره العامل فهو كل ما ٌستضرّ به العامل وإنما العدل أن ال
ٌضر بؤخٌه المسلم ،والضابط الكلً أن ال ٌحب ألخٌه إال ما ٌحب لنفسه فكل ما لو
عومل به ّ
شق علٌه وثقل على قلبه فٌنبغً أن ال ٌُعامل غٌره به.xvi
هذا ولٌس مقصودنا فً هذا المبحث استقصاء أبواب المعامالت فإن ذلك
ٌخرج بنا عن المقصود وقد تكفلت كتبه الفقه بٌان ذلك.

غسٌل األموال وبٌان حكمه فً الفقه اإلسالمً

45

المبحث الثانً
فً الكسب غٌر المشروع
]الحرام والشبهة[

فصَّل اإلمام الغزالً الكالم على الحالل والحرام فً الكتاب الرابع من رٌع
العابدات من كتاب "إحٌاء علوم الدٌن" ،ونحن نجتزئ منه ما ٌتصل ببحثنا وقد أحلنا
على كتب الفقه ما ٌتصل بطلب الحالل ،أما المال الحرام فقد قال :إن المال الحرام
إنما ٌحرم إما لمعنى فً عٌنه أو خلل فً جهة اكتسابه.
أما الحرام لصفة فً عٌنه كالخمر والخنزٌر وغٌرهما وتفصٌله أن األعٌان
المؤكولة على وجه األرض ال تعدو على ثالثة أقسام :فإنـها إما أن تكون من المعادن
كالملح والطٌن وغٌرهما أو من النبات أو من الحٌوانات.
أما المعادن فهً أجزاء األرض وجمٌع ما ٌخرج منها فال ٌحرم أكله إال من
حٌث أنه ٌضر باآلكل وفً بعضها ما ٌجري مجرى السم ،والخبز لو كان مضرّ اً
لحرم أكله ،وأما النبات فال ٌحرم منه إال ما ٌزٌل العقل أو ٌزٌل الحٌاة فمزٌل العقل
البنج والخمر وسابر المسكرات ومزٌل الحٌاة السموم ومزٌل الصحة األدوٌة فً غٌر
وقتها.
وأما الحٌوانات فتنقسم إلة ما ٌإكل وإلى ما ٌإكل وتفصٌله فً كتاب
األطعمة.
والقسم الثانً ما ٌحرم لخلل فً جهة إثبات الٌد علٌه.
وٌقول :وفٌ ه ٌتسع النظر ،ألن أخذ المال إما أن ٌكون باختٌار المال أو بغٌر

46

المإتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

اختٌاره كالذي ٌكون بغٌر اختٌاره كاإلرث ،والذي ٌكون باختٌاره إما أن ال ٌكون من
مال كالمعادن أو ٌكون مالك ،والذي أخذ من مالك فإما أن ٌإخذ قهراً أو ٌإخذ
تراضٌاً ،والمؤخوذ قهراً إما أن ٌكون لسقوط عصمة المالك كالغنابم أو الستحقاق
األخذ كزكاة الممتنعٌن والنفقات الواجبة علٌهم ،والمؤخوذ تراضٌا ً إما أن ٌإخذ كالبٌع
والصداق واألجرة وإما أن ٌإخذ بغٌر عوض كالهبة والوصٌة فٌحصل ستة أقسام.
ثم ٌتكلم عن درجات الحالل والحرام فٌقول :الحرام كله خبٌث لكن بعضه
أخبث من بعض ،والحالل كله طٌب لكن بعضه أطٌب من بعض.
إلى أن ٌقول :الورع عن الحرام على أربع درجات:
األول :ورع العدول وهو الذي ٌجب الفسق باقتحامه وتسقط العدالة به وٌثبت
اسم العصٌان والتعرض للنار بسببه ،وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء.
الثانً :ورع الصالحٌن وهو االمتناع عما ٌتطرق إلٌه احتمال التحرٌم ،ولكن
المفتً ٌرخص فً التناول بناء على الظاهر ،فهو من مواقع الشبهة على الجملة
والتحرج منه من ورع الصالحٌن.
الثالث :ما ال تحرمه الفتوى وال شبهة فً حله ولكن ٌخاف من أداإه إلى
محرم وهو ترك ما ال بؤس به مخافة مما به بؤس وهذا ورع المتقٌن.
الرابع :ما ال بؤس به أصالً وال ٌخاف منه أن ٌإدي إلى ما به بؤس ،ولكنه
ٌتناول لغٌر هللا وعلى غٌر نٌة التقوى به على عبادة التقوى به على عبادة هللا
واالمتناع منه وهذا ورع الصدٌقٌن فهذه درجات الحالل جملة.
وأما الحرام الذي ذكرناه فً الدرجة األولى وهو الذي ٌشترط التورع عنه فً
العدالة وإطراح سمة الفسق فهو أٌضا ً على درجات فً الخبث ،فالمؤخوذ بعقد فاسد
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كالمعاطاة مثالً فٌما ٌجوز فٌه المعاطاة حرام ولكنه لٌس فً درجة المغصوب على
سبٌل القهر بل المغصوب أغلظ إذ فٌه ترك طرٌق الشرع فً االكتساب وإٌذاء الغٌر،
ولٌس فً المعاطاة إٌذاء وإنما فٌه ترك طرٌق التعبد فقط ،ثم ترك طرٌق التعبد
بالمعاطاة أهون من تركه الربا ،وهذا التفاوت ٌدرك بتشدٌد الشرع وعٌده ،والمؤخوذ
ظلما ً من فقٌر أو صالح أو من ٌتٌم أخبث وأعظم من المؤخوذ من قوي أو غنً أو
فاسق ألن درجات اإلٌذاء تختلف باختالف درجات المإذى ،فهذه دقابق فً تفاصٌل
الخبابث ال ٌنبغً أن ٌذهل عنها فلوال اختالف درجات العصا لما اختلفت دركات
النار.xvii
ثم ٌضرب األمثال للدرجات األربع فً الورع وشواهدها ،فٌقول :أما الدرجة
األولى وهً ورع العدول فكل ما اقتضى الفتوى تحرٌمه مما ٌدخل فً المداخل الستة
التً ذكرناها من مداخل الحرام لفقد شرط من الشروط فهو الحرام المطلق الذي
ٌنسب مقتحمه إلى الفسق والمعصٌة وهو الذي نرٌده بالحرام المطلق وال ٌحتاج إلى
أمثلة وشواهد.
وأما الدرجة الثانٌة فؤمثلتها كل شبهة ال توجب اجتنابـها ولكن ٌستحب
اجتنابـها كما سٌؤتً فً باب الشبهات ،أما ما ٌجب اجتنابـها فتلحق بالحرام ومنها ما
ٌكره اجتنابـها كمن ٌمتنع من االصطٌاد خوفا ً من أن ٌكون الصٌد قد أفلت ،ومنها ما
ٌستحب اجتنابـها وال ٌجب وهو الذي ٌنـزل علٌه قوله صلى هللا علٌه وسلم (دع ما
ٌرٌبك إلى ما ال ٌرٌبك) xviiiونحمله على نـهً التنزٌه.
ثم ٌتناول مراتب الشبهات ومثاراتـها وتمٌٌزها عنا الحالل والحرام ،وٌستشهد
بحدٌث النعمان ابن بشٌر المتفق علٌه "الحالل بًِّ ِن والحرام بٌِّن وبٌنهما أمور
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مشتبهات ال ٌعلمها كثٌر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودٌنه ومن
وقع فً الشبهات وقع الحرام كالراعً حول الحمى ٌوشك أن ٌقع فٌه".xix
قال هذا الحدٌث نص فً إثبات األقسام الثالثة والمشكل منها المتوسط الذي ال
ٌعرفه كثٌر من الناس وهو الشبهة ،ثم ٌتكلم عن الحالل المطلق وٌُعرفه بؤنه الذي خال
عن ذاته الصفات الموجبة للتحرٌم فً عٌنه وانحل عن أسبابه ما تطرق إلٌه تحرٌم أو
كراهٌة وٌضرب له كماء المطر الذي ٌجمعه اإلنسان مباشرة.
والحرام المحض هو ما فٌه محرمة ال شك فٌها كالش ّدة المطربة فً الخمر،
والنجاسة فً البول ،أو حصل بسبب منهً عنه قطعا ً كالمحصل من الظلم والربا
ونظابره ،فهذان طرفان ظاهران وٌلتحق بالطرفٌن ما تحقق أمره ولكنه احتمل تغٌره
ولم ٌكن كذلك االحتمال سبب ٌدل علٌه.
ثم تكلم عن الشبهة وٌُعنى بـها ما اشتبه أمره بؤن تعارض فٌه اعتقادان صدرا
عن سببٌن مقتضٌٌن لالعتقادٌن.
وٌذكر مثارات الشبهة وهً خمسة ،ونذكرها باختصار:
المثار األول :الشك فً السبب المحل والمحرم.
وذلك ال ٌخلو إما أن ٌكون متعادالً أو غلب أحد االحتمالٌن ،فؤن تعادل
االحتمالٌن كان الحكم لما عرف قبله فٌستصحب وال ٌترك بالشك ،وإن غلب أحد
االحتمالٌن بؤن صدر عن داللة معتبرة كان الحكم للغالب وهو على أربعة أقسام:
األول :أن ٌكون التحرٌم معلوما ً من قبل ثم ٌقع الشك فً المحلل ،فهذه الشبهة
ٌجب اجتنابـها وٌحرم اإلقدام علٌها.
الثانً :أن ٌعرف الحل وٌشك فً المحرم فاألصل الحل وله الحكم.
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الثالث :أن ٌكون األصل والتحرٌم ولكن طرأ ما أوجب تحلٌله بطن غالب فهو
مشكوك فٌه والغالب حله.
الرابع :أن ٌكون الحل معلوما ً ولكن ٌغلب على الظن طرٌان محرم بسبب
معتبر فً غلبة الظن شرعا ً فٌرفع االستصحاب وٌقضً بالتحرٌم إذ إن االستصحاب
ضعٌف وال ٌبقى له حكم مع غالب الظن.
وانتهى إلى القول بؤن كل ما حكمنا فً هذه األقسام األربعة بحله فهو حالل
فً الدرجة األولى واالحتٌاط تركه ،فالمقدم علٌه ال ٌكون من زمرة المتقٌن الصالحٌن
بل من زمرة العدول الذٌن ال ٌقضى فً فتوى الشرع بفسقهم وعصٌانـهم واستحقاقهم
للعقوبة.
المثار الثانً :للشبهة شك منشئه االختالط.
وذلك بان ٌختلط الحرام بالحالل وٌشتبه األمر وال ٌتمٌز ،وتحته ثالثة أقسام
ألن الخلط ال ٌخلو إما أن ٌقع بعدد ال ٌحصر من الجانبٌن أو من أحدهما أو بعدد
محصور ،فإن اختلط بمحصور فال ٌخلو إما أن ٌكون اختالط امتزاج بحٌث ال ٌتمٌز
كاختالط المابعات أو ٌكون اختالط استبهام مع التمٌز لألعٌان كاختالط الدور
واألفراس ،والذي ٌختلط باالستبهام فال ٌخلو إما أن ٌكون مما ٌقصد عٌنه كالعروض
أو ال ٌقصد كالنقود ،وٌؤتً لكل نوع من هذه األنواع باألمثلة ومزٌد بٌان.
المثار الثالث :للشبهة أن ٌتصل السبب المحلل معصٌة كالبٌع قفً وقت النداء
ٌوم الجمعة والبٌع على بٌع الغٌر والسوم على سومه ،فكل نـهً ورد فً العقود ولم
ٌدل على فساد العقد فإن االمتناع من جمٌع ذلك ورع وإن لم ٌكن المستفاد بهذه
األسباب محكوما ً بتحرٌمه ،وتسمٌة هذا النمط شبهة فٌه تسامح ألن الشبهة فً غالب
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األمر تطلق إلرادة االشتباه والجهل وال اشتباه هاهنا بل العصٌان ،وتناول الحاصل
من هذه األمور مكروه والكراهة تشبه التحرٌم فإن أُرٌد بالشبهة هذا فتسمٌة هذا شبهة
له وجود و إال فٌنبغً أن ٌُسمى هذا كراهة ال شبهة.
وقسم الكراهة إلى ثالث درجات:
األولى :منها تقرب من الحرام والورع عنه مهم ،واألخٌرة تنتهً إلى نوع
من المبالغة وبٌنهما أوساط نازعة إلى الطرفٌن.
المثار الرابع :للشبهة :االختالف فً األدلة ،فإن ذلك كاالختالف فً السبب
ألن السبب سبب لحكم الحل والحرمة والدلٌل سبب لمعرفة الحل والحرمة فهو سبب
فً حق المعرفة،وما لم ٌثبت فً معرفة الغٌر فال فابدة لثبوته فً نفسه وإن جرى
سببه فً علم هللا وهو إما أن ٌكون لتعارض أدلة الشرع أو لتعارض العالمات الدالة
أو لتعارض التشابه.
القسم األول :أن تتعارض أدلة الشرع ،مثل تعارض عمومٌن من القرآن أو
السنة ،أو تعارض قٌاسٌن ،أو تعارض قٌاس وعموم ،وكل ذلك ٌورث الشك وٌرجع
فٌه إلى االستصحاب أو األصل المعلوم قبله إن لم ٌكن ترجٌح ،فإن ظهر ترجٌح
جانب الحظر وجب األخذ به ،وإن ظهر فً جانب الحل جاز األخذ به ولكن الورع
تركه واتقاء مواضع الخالف مهم فً الورع فً حق المفتً والمقلد وإن كان المقلد
ٌجوز له أن ٌؤخذ بما أفتى له المفتً الذي ٌظن أنه أفضل العلماء.
القسم الثانً :تعارض العالمات الدالة على الحل والحرمة ،كؤن ٌرى عند
رجل صالح ماالً منهوبا ً فٌدل صالحه على أنه حالل وٌدل نوع المال المنهوب على
أنه حرام ،فٌتعارض األمران وكذلك ٌخبر عدل على أنه حرام وآخر على أنه حالل.
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القسم الثالث :تعارض األشٌاء فً الصفات التً ُتناط بـها األحكام.xx

المبحث الثالث
مقارنة بٌن األموال المعنٌة عند القابلٌن
بغسل األموال وبٌن األموال عند الفقهاء

هذه المقارنة ضرورٌة سٌما على المستوى االقتصادي والدولً والبنوك
اإلسالمٌة التً تعنٌها األمر ،فقد ٌفرض علٌها بتشرٌعات وقوانٌن بضرورة اتخاذ
موقف قبل األموال المودعة لدٌـها فً ظل الخطوات التً تمارسها الدول اآلن على
المستوى العالمً ،وقد تفرض على متلف الدول الخضوع لـها والتقٌد بؤحكامها.
كما حدث لنٌجٌرٌا حٌث اضطرت إلصدار قانون لمكافحة غسٌل األموال
وذلك قبل ٌوم واحد النتهاء المهلة التً حددتـها لـها الدول الصناعٌة الكبرى لتفادي
العقوبات الدولٌة وقد هددتـها أمرٌكا بفرض عقوبات ما لم ُتصدر نٌجٌرٌا قوانٌنها
بحلول  45من دٌسمبر الجاري (األنباء الكوٌتٌة عدد  9564بتارٌخ 4004/44/47م).
وهذا عرض موجز لألموال التً ٌطالـها مفهوم غسٌل األموال واإلجراءات
التً تتجه الدول إلى اتخاذها أو اتخذتـها بالفعل.
أما األموال فً عرف المهتمٌن بقضٌة غسٌل األموال فهً إضافة إلى ما
ذكرنا فً مقدمة البحث تعنً كما بحثها الدكتور حمدي عبد العظٌم أستاذ االقتصاد
وعمٌد أكادٌمٌة السادات للعلوم اإلدارٌة فً كتابه غسٌل األموال فً مصر والعالم
(الجرٌمة البٌضاء أبعادها وآثارها كٌفٌة مكافحتها) وتضمن الكتاب خمسة فصول،
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بحث فً الفصل األول العالقة بٌن غسٌل األموال واالقتصاد الخفً ،وفً الفصل
الثانً غسٌل األموال على مستوى العالم ،وفً الفصل الثالث غسٌل األموال فً
مصر ،وفً الفصل الرابع اآلثار االقتصادٌة لعملٌة غسٌل األموال ،وفً الفصل
الخامس تحدث عن الجهود الدولٌة لمواجهة غسٌل األموال ،وهو كما ٌظهر دراسة
شاملة لغسٌل األموال مصدرها وآثارها وكٌفٌة مكافحتها ،وبٌنَّ فً مقدمة كتابه أن
تعبٌر غسٌل األموال أو الجرٌمة البٌضاء ٌعتبر من التعبٌرات التً تداولت مإخراً فً
كافة المحافل المحلٌة والدولٌة المهتمة بالجرابم االقتصادٌة واألمن االجتماعً واألمن
االقتصادي باعتبار أن عملٌات غسٌل األموال ترتبط إلى حد كبٌر بؤنشطة غٌر
مشروعة عادة ما تكون هاربة خارج حدود سرٌان القوانٌن المناهضة للفساد المالً ثم
تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعٌة معترف بـها من قبل نفس القوانٌن التً كانت
ُتجرمـها داخل الحدود اإلقلٌمٌة التً تسري علٌها هذه القوانٌن.
عادة األموال أو الدخول الناتجة عن أحد أو كل األنشطة التالٌة:
أنشطة االتجار فً السلع أو الخدمات غٌر المشروعة وفقا ً لقوانٌن أو
تشرٌعات الدولة ،مثل المتاجرة فً المخدرات بؤنواعها المختلفة وأنشطة البغاء
والدعارة أو شبكات الرقٌق األبٌض.
أنشطة التهرٌب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة دون دفع الرسوم أو
الضرابب الجمركٌة المقررة ،مثل تـهرٌب السلع من المناطق الحرة وتـهرٌب السجابر
والسلع المعمرة والسالح وغٌرها.
أنشطة السوق السوداء والتً ٌتحقق منها دخوالً طابلة للمتعاملٌن فٌها
بالمخالفة لقوانٌن الدولة ،مثل االتجار فً العمالت األجنبٌة فً الدول التً تفرض
رقابة صارمة على التعامل فً النقد األجنبً.
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وكذلك االتجار فً السلع التً تعانً البالد من نقص المعروض منها ،حٌث
ٌتجه التجار إلى رفع أسعار بٌعها بشكل كبٌر وبالمخالفة لضوابط التسعٌر التً
تحددها السلطات المحلٌة.
أنشطة الرشوة والفساد اإلداري والتربح من الوظابف العامة ،وذلك من خالل
الحصول على دخول غٌر مشروعة مقابل التراخٌص أو الموافقات الحكومٌة أو
ترسً العطاءات فً المعامالت المحلٌة والخارجٌة بالمخالفة ألهم نصوص اللوابح
والقوانٌن.
الدخول الناتجة عن التـهرب الضرٌبً من خالل التالعب فً الحسابات أو
إخفاء مصدر الدخل وعدم سداد الضرابب المستحقة على النشاط إلى خزانة الدولة أو
تحوٌل األموال إلى خارج البالد بإٌداعها هناك فً البنوك األجنبٌة.
العموالت التً ٌحصل علٌها بعض األفراد مقابل عقد صفقات األسلحة
والسلع الرأسمالٌة أو االستثمارٌة أو الحصول على التكنولوجٌا المتقدمة أو أٌة
صفقات تجارٌة كبٌرة القٌمة.
الدخول الناتجة عن األنشطة السٌاسٌة غٌر المشروعة مثل أنشطة الجاسوسٌة
الدولً ،الدخول الناتجة عن السرقات أو االختالسات من األموال العامة.
االقتراض من البنوك المحلٌة بدون ضمانات كافٌة وتحوٌلها إلى الخارج
وعدم سداد المستحقات للبنوك المحلٌة ،وهروب األشخاص المقترضٌن مع أموالهم
خارج البالد لفترات إلى أن تسقط عنهم الجرابم واألحكام بالتقادم.
جمع أموال المودعٌن وتـهرٌبها إلى الخارج وإٌداعها فً البنوك األجنبٌة دون
وجود ضمانات كافٌة ألصحاب األموال ،مع قٌام األشخاص الذٌن ٌجمعون هذه
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األموال إلى عقارات أو محالت تجارٌة أو غٌرها ثم بٌعها إلى ذوٌهم تمهٌداً لعودتـها
إلى البالد مرة أخرى فً صورة غٌر مشروعة.
الدخول الناتجة عن النصب واالحتٌال المهربة إلى الخارج مثل االحتٌال على
الراغبٌن فً العمل فً الخارج لقاء مبالغ مقابل الحصول على شهادات أو جوازات
مزورة.
الدخول الناتجة عن الغش التجاري أو االتجار فً السلع الفاسدة أو تقلٌد
الماركات العالمٌة أو المحلٌة ذات الجودة والشهرة الفابقة ،أو تزوٌر الكتب
والمصنفات الفنٌة الخ ....الدخول الناتجة عن تزٌٌف النقد.
الدخول الناتجة عن تزوٌر الشٌكات المصرفٌة وسحب المبالغ من البنوك
المحلٌة بشٌكات أو حواالت مزورة ،أو من خالل تزوٌر االعتمادات المستندٌة
المعززة بموافقة البنوك.
الدخول الناتجة عن المضاربة غٌر المشروعة فً األوراق المالٌة والتً
تعتمد على خداع المتعاملٌن فً البورصات العالمٌة.
ثم قال :إن كافة الدخول التً تتحقق من األنشطة السابق ذكرها تعتبر غٌر
مسجلة فً الحسابات القومٌة ،ومن ثم ٌصعب الوصول إلى أرقام حقٌقٌة عن حجمها
أو مقادٌرها باعتبارها أنشطة تدرج ضمن أنشطة االقتصاد الخفً أو االقتصاد السفلً
وتمثل الجانب غٌر المشروع.xxi
وبٌنَّ المستشار عبد الفتاح مراد المقصود بعبارة غسٌل األموال فً القانون
رقم
 4004/80بشؤن مكافحة غسل األموال فً مصر طبقا ً لما نصت علٌها المادة األولى
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فقرة (ب) بؤنـها كل سلوك ٌنطوي على اكتساب أموال أو حٌازتـها أو التصرف فٌها
أو إدارتـها أوحفظها أو استبدالها أو إٌداعها أو ضمانـها أو استثمارها أو نقلها أو
تحوٌلها أو التالعب فً قٌمتها إذا كانت متحصلة من جرٌمة من جرابم زراعة
وتصنٌع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصدٌرها والتجار فٌها وجرابم
اختطاف وسابل النقل واحتجاز األشخاص والجرابم التً ٌكون اإلرهاب بالتعرٌف
الوارد فً المادة ( )86من قانون العقوبات ،وجرابم استٌراد األسلحة والذخابر
والمفرقعات واالتجار فٌها وصنعها بغٌر ترخٌص ،والجرابم المنصوص علٌها فً
األبواب األول والثانً والثالث والرابع والخمس عشر والسادس عشر من الكتاب
الثانً من العقوبات ،وجرابم سرقة األموال أو اغتصابـها ،وجرابم الفجور والدعارة،
والجرابم الواقعة على اآلثار ،والجرابم البٌبٌة المتعلقة بالمواد والنفاٌات الخطٌرة،
والجرابم المنظمة التً ٌُشار إلٌها فً االتفاقات الدولٌة التً تكون مصر طرفا ً فٌها-
سواء وقعت جرٌمة غسل األموال فً الداخل أو الخارج بشرط أن ٌكون معاقبا ً علٌها
فً كال القانونٌن المصري واألجنبً -متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو
تموٌه طبٌعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أ ،صاحب الحق فٌه أو تغٌٌر حقٌقته أ،
الحٌلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجرٌمة
المتحصل منها المال.xxii
وقد عقدت كلٌة الحقوق -جامعة الكوٌت -حلقة نقاشٌة ٌوم األحد الموافق
4998/5/40م حول ظاهرة غسٌل األموال وأثرها على االقتصاد الوطنً ،شارك فٌها
عدد من األساتذة من بٌنهم عدد حضروا عن البنوك ،كما حضر مندوب عن البنك
المركزي وتناولوا كل ما ٌتصل بعملٌة غسل األموال وكٌفٌة تحوٌل الكمٌات الضخمة
من النقد إلى إٌداعات أو تحوٌلها إلى أدوات مالٌة عاملة أو إلى رإوس أموال أخرى
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تدور فً االقتصاد أو أنـها تمر بمراحل ثالث هً اإلحالل والتعتٌم والتغطٌة والدمج.
أوالا -اإلحالل :وٌقصد باإلحالل تقدٌم المال فً صورة تجارة مشروعة عن
طرٌق خلق نسٌج جدٌد للصفقات النقدٌة بإٌداعات نقدٌة بنكٌة أو شراء أوراق مالٌة.
وهناك إحالل عن طرٌق استخدام مإسسات غٌر تقلٌدٌة مثل بٌوت الصٌرفة
سماسرة االبتمان وتجار المعادن النفٌسة والكازٌنوهات وأماكن اللهو بصفة عامة،
كذلك من وسابل اإلحالل شراء السٌارات والمركب والطابرات والعقارات وهً
وسٌلة تقلٌدٌة لغسٌل األموال ،ومفضلة ألنـها تحول النقد إلى رأس مال ذي قٌمة عالٌة
ٌستخدم مستقبالً من خالل عملٌات إعادة البٌع فً عملٌات أخرى.
كذلك عملٌات تـهرٌب العملة من بلد األصل من خالل شركات البرق والبرٌد
الجوي السرٌع والشركات الجوٌة الخاصة وعملٌات شحن البضابع.
ومن أبرز إجراءات هذه المرحلة اختٌار موقع التنفٌذ ،وهناك أسواق معروفة
تقدم تسهٌالت وتؤمٌنات لهذا العملٌة مثل هونج كونج وبنما وجزر الكارٌبً.
ثانٌا -التعتٌم والتغطٌة :وهً مرحلة تالٌة للمرحلة السابقة فإذا نجح التاجر
فً أن ٌضع أمواله فً إطار النظام المالً الدابر ٌنتقل بعد ذلك إلى الخطوة الثانٌة
وهً المعروفة بالتعتٌم وهً مرحلة ٌتم فٌها فصل الدخل عن أصله بخلق طبقات
معقدة من صفقات مالٌة تـهدف إلى إخفاء معالم مصدر المال أو إبعاده قدر اإلمكان
عن إمكانٌة تتبع الحركة الحسابٌة له.
ومن أمثلة التعتٌم استخدام أوراق مالٌة من خالل مإسسات مالٌة من السهل
تحوٌلها مثل الشٌكات السٌاحٌة وخطاب الضمان وأوامر الدفع وشٌكات الصرف
واألسهم والسندات ،وهذه الوسابل تسمح للدخل أن ٌتحول مرة أخرى أو ٌودع فً
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مإسسة وطنٌة أخرى دون أن ٌُكشف ،وإن رأس المال الذي تم الحصول علٌه فً
المرحلة األولى ٌمكن أن ٌُعاد بٌعه أو ٌصدر والمقابل ٌؤخذ صورة دفع نقدي وهو ما
ٌجعل شخص المشتري أقل وضوحا ً ورأس المال أكثر مرونة فً الحركة.
ثالثا ا -الدمج :وهذه المرحلة تكفل الغطاء النهابً للمظهر الشرعً للثروة ذات
المصدر غٌر المشروع ،وبـهذه العملٌة توضع األموال المغسولة مرة أخرى فً
االقتصاد بطرٌقة ٌبدو معها أنه تشغٌل عادي لما من مصدر نظٌف ،ومن أمثلة
إجراءات الدمج:
ا) بٌع وشراء العقارات بواسطة شركة غطاء تشتري ثم تبٌع.
ب) القروض الصورٌة أو الوهمٌة ،وعادة ٌلجؤ التجار إلى شراء بضابع
بؤسعار تضخمٌة والغاسل ال ٌهمه أن ٌدفع السعر التضخمً طالما أنه ٌحصل على
بضابع أصلٌة مطهرة ٌمكن بصورة مباشرة أن ٌبٌعها.
ج) مشاركات البنوك األجنبٌة فً عملٌات الغسٌل.
د) ٌعرقل مهمة الكشف نظام السرٌة عمل البنوك مما ٌحقق تسهٌالت لحركة
التداول.
ه) تشهد هذه المرحلة صدور أذونات أو تراخٌص االستٌراد والتصدٌر
المزٌفة
أو الوهمٌة ،وهً تتمم وثابق إٌداع الدخول فً النهاٌة فً البنوك.xxiii
مقارنة وتنظٌر:

وإذا ما أجرٌت مقارنة سرٌعة بشؤن األموال غٌر النظٌفة أو غٌر المشروعة
سالفة البٌان وبٌن األموال التً بحثها وبٌ ّنها اإلمام الغزالً فً اإلحٌاء ٌتبٌن أن كثٌراً
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من هذه األموال ٌنطبق علٌها األحكام الشرعٌة وأنـها تدخل فً مفهوم المال الحرام،
وبخاصة ما كان مصدره االتجار فً المواد المحرمة كالخمر والمخدرات أو البغاء أو
الرشوة أو االختالس وتزٌٌف النقد والتزوٌر والتدلٌس والغش بكافة أنواعه ،وأنـها ال
شبهة فً حرمتها وأنـها مال خبٌث تركها من ورع العدول وأنه لو أخذه كان فاسقا ً
باقتحامه وتسقط عدالته وٌثبت له اسم العصٌان والتعرض للنار.
وٌُدخل ابن حجر الهٌثمً أكل المال بالبٌوعات الفاسدة وسابر وجوه األكساب
المحرمة فً عداد الكبابر ،وٌستشهد بقول هللا تعالى ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تؤكلوا
أموالكم بٌنكم بالباطل.xxiv
قال :اختلفوا فً المراد به ،فقٌل الربا والقمار والغصب والسرقة والخٌانة
وشهادة الزور وأخذ المال بالثٌمٌن الكاذبة.
ونقل عن ابن عباس :هو ما ٌُإخذ عن اإلنسان بغٌر عوض ،وعلٌه قٌل :لما
نزلت اآلٌة تحرجوا من أن ٌؤكلوا عند أحد شٌبا ً حتى نزلت آٌة النور وال على أنفسكم
أن تؤكلوا من بٌوتكم أو بٌوت آبابكم

xxv

إلى آخرها ،وقٌل :هو العقود الفاسدة.

قال :والجه قول ابن مسعود أنـها محكمة ما نسخت وال تنسخ إلى ٌوم القٌامة،
وذلك ألن األكل بالباطل ٌشمل كل مؤخوذ بغٌر حق سوا ًء كان على جهة الظلم
كالغصب والخٌانة والسرقة أو الهزإ واللعب كالمؤخوذ بالقمار والمالهً أو على وجه
المكر والخدٌعة كالمؤخوذة بعقد فاسد.
قال :وقوله تعالى إال أن تكون تجارة استثناء منقطع ألن التجارة لٌس من
جنس الباطل بؤي معنى أُرٌد به .والتجارة وإن اختصت بعقود المعاوضات إال أن نحو
تراض منكم أي طٌب نفس
القرض والهبة ملحق بـها بؤدلة أخرى ،وقوله تعالى عن
ٍ
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على الوجه المشروع ،وتخصٌص األكل فٌها بالذكر لٌس للتقٌٌد به بل لكونه أغلب
وجوه االنتفاعات.
قال :ع ّد هذا كبٌرة هو صرٌح ما فً األحادٌث وهو ظاهر ألنه من أكل
أموال الناس بالباطل.
ونقل عن علماء قولهم :وٌدخل فً هذا الباب المكاس والخابن والسارق وآكل
الربا وموله وآكل مال الٌتٌم وشاهد الزور ومن استعار شٌبا ً فجحده وآكل الرشوة
َّ
فغطاه والمقامر والساحر والمنجم
ومنتقص الكٌل والوزن ومن باع شٌبا ً فٌه عٌب
والمصور والزانٌة والنابحة والدالل إذا أخذ أجرته بغٌر إذن البابع ومخبر المشتري
بالزابد ومن باع حراً فؤكل ثمنه.
قال :وهذه ٌإٌد ما قدمته فً تفسٌر اآلٌة من أن الباطل فٌها ٌعم هذه األشٌاء
كلها وما فً معناها من كل شًء أُخذ بغٌر وجهه الشرعً.xxvi
وأدخل فً الكبابر االحتكار وبٌع العنب والزبٌب ونحوهما ممن علم أنه
ٌعصره خمرا ،وألمة ممن ٌحملها على البغاء ،والخشب ونحوه ممن ٌتخذه آلة لهو،
والسالح للحربٌٌن لٌستعٌنوا به على قتالنا ،والخمر ممن ٌعلم أنه ٌشربـها ،ونحو
الحشٌشة ممن ٌعلم أنه ٌستعملها ،قال :وع ّد هذه السبع من الكبابر ،لم أره ولكنه غٌر
بعٌد لعظم ضررها مع قاعدة أن للوسابل حكم المقاصد ،والمقاصد فً هذه كلها كبابر
فلتكن وسابلها كذلك.
قال :والظن فً ذلك كالعلم ولكن بالنسبة للتحرٌم ،وأما الكبٌرة فٌتردد النظر
فٌه ،وكذلك ٌتردد النظر فٌما لو باع السالح لبغاة لٌستعٌنوا به على قتالنا ،وفً ذلك
بٌع الدٌك لمن ٌُهارش به والثور لمن ٌناطح به ،فهذه كلها ٌتردد النظر فً كونها
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كبابر وبعضها أقرب إلى الكبٌرة من بعض.
وع ّد من الكبابر أٌضا ً النجش والبٌع والشراء على شرابه والغش فً البٌع
وغٌره كالتصرٌة.
وأجاب وقد سُبل عن اعتٌاد بعض التجار ٌشتري الفلفل فً ظرف خفٌف جداً
كالخصف ثم ٌجعله فً ظرف ثقٌل نحو خمسة أضعاف الخصف ثم ٌباع ذلك الظرف
وما فٌه وٌوزن جملة الكل وٌكون الثمن مقابالً للظرف والمظروف ،فهل هذا الفعل
جابز أو غش محرم ٌعزز فاعله بما ٌراه اإلمام من ضرب وصفع وطواف به فً
األسواق وحبس وأخذ مال إن كان ذلك مذهب الحاكم ذلك؟ وهل البٌع صحٌح أو
باطل ،وإن كان باطالً فهل هو من أكل أموال الناس بالباطل أو ال؟ وهل ٌجب على
ولً األمر أن ٌزجر التجار وٌمنعهم من ذلك وٌعزز من فعل ذلك منهم؟
وقد تضمن السإال كثٌراً من وجوه الغش والتدلٌس الذي اعتاده التجار إلى أن
قال :ولو فتشت الصناعات والحرف والتجارات والبٌوعات والعطارات والصٌاغات
والمصارف وغٌرها لوجدت عندهم من صور الغش والتدلٌس والخٌانة والمكر
والتحاٌل بالحٌل الكاذبة ما تنفر عنه الطباع وتمجه األسماع ،ألننا نجدهم فً
معامالتهم كرجلٌن معهما سٌفان متقابالن فمتى قدر أحدهما على اآلخر قتله لوقته،
كذلك التجار والمتباٌعون اآلن.
قال :هذا حاصل السإال وحاصل الجواب أن مسؤلة بٌع الظرف مع ما فٌه
فاتفق الشافعٌة على أنه من جهل وزن الظرف على انفراده ،فبٌع مع مفروقه كل
رطل من الجملة بكذا كان البٌع باطالً أنه حٌنبذ من حٌز الغرر ،وقد نـهى رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم عن بٌع الغرر ،وكذا لو جهل وزن المظروف وحده أو لم ٌكن
للظرف قٌمة الشتراط العقد على بذل مال فً مقابلة ما لٌس بمال ،إلى أن قال :هذا
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حاصل ما ٌتعلق بالمسؤلة األولى أعنً بٌع الظرف والمظروف بثمن واحد ،وأما ما
ذكره السابل فً صور الغش الكثٌرة من تلك األمور العجٌبة التً ال ٌُحكى نظٌرها
عن الكفار فضالً عن المإمنٌن فذلك أعنً ما حكى من صور ذلك الغش التً ٌفعلها
التجار والعطارون والبزازون والصواغون والصٌارفة والحٌاكون وسابر أرباب
البضابع والمتاجر والحرف والصنابع كلها حرام شدٌد التحرٌم موجب لصاحبه أنه
فاسق غشاش خابن ٌؤكل أموال الناس بالباطل وٌُخادع هللا ورسوله وما ٌخدع إال نفسه
ألن عقاب ذلك لٌس إال علٌه.
والجواب طوٌل استغرق ثالث صفحات وفٌه من الوعٌد وإحباط العمل
واستحقاق العذاب ما فٌه إلى أن قال فً آخر الجواب :وإنما بسطنا الكالم علٌه رجاء
أن ٌسمعه من فً قلبه إٌمان ومن ٌخشى عقاب هللا وسطوته ومن له دٌن ومروءة
ومن ٌخشى على ذرٌته بعد موته فٌتقً هللا وٌرجع عن سابر صور الغش المذكور فً
هذا السإال وغٌرها.xxvii
وقال القرطبً فً قوله تعالى وال تؤكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل وتدلوا بـها
إلى الحكام لتؤكلوا فرٌقا ً من أموال الناس باإلثم وأنتم تعلمون.xxviii
الخطاب بـهذه اآلٌة ٌتضمن جمٌع أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم والمعنى:
ال ٌؤكل بعضكم مال بعض بغٌر حق فٌدخل فً هذا القمار والخداع والغصوب وجحد
الحقوق وما ال تطٌب به نفس مالكه أو حرّ مته الشرٌعة وإن طابت به نفس مالكه
كمهر البغً وحُلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازٌر وغٌر ذلك.xxix
قال :من أخذ مال غٌره ال على وجه أذن الشرع فقد أكله بالباطل ،ومن األكل
بالباطل أن ٌقضً القاضً لك وأنت تعلم أنك مبطل فالحرام ال ٌصٌر حالالً بقضاء
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القاضً أنه إنما ٌقضً بالظاهر وهذا إجماع فً األموال.xxx
هذا عرض سرٌع لوجوه التشابه فً األموال غٌر المشروعة فً الشرٌعة
اإلسالمٌة ،وما تضمنته التشرٌعات الحدٌثة فً ما ٌُطلق علٌه غسٌل األموال أو
االقتصاد الخفً ،وسٌؤتً فً المبحث التالً ما ٌنبغً اتخاذه فً شؤن هذه األموال فً
الشرٌعة والنظم المعاصرة.



المبحث الرابع
فً طرق مواجهة الكسب غٌر المشروع (غسٌل الموال)
فً شرٌعة اإلسالم والنظم المعاصرة

اتخذ أسلوب مواجهة طرق الكسب غٌر المشروع (أو غسٌل الموال) فً الفقه
اإلسالمً ع ّدة مظاهر أساسٌة كفٌلة للقضاء علٌها ،وهً:
المظهر األول :المظهر التربوي واألخالقً ،فاإلسالم ربّى فً نفوس معتنقٌه
أدب االلتزام بتعالٌمه والرقابة التً ٌشعر المسلم من خاللها أن هللا م ّ
ُطلع علٌه ال
تخفى علٌه خافٌة وال ٌغفل عنه طرفة عٌن مما ٌستلزم الخشٌة منه تعالى والخوف من
عقابه ،فٌعصمه ذلك عن مخالفة شرعه والتزام أوامره ،ولكن لٌس كل المكلفٌن على
حال واحدة من فعل الطاعة وترك لمعصٌة بل الناس فً ذلك أصناف ،فمنهم من
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ٌستجٌب إلى فعل الطاعة وٌكف عن ارتكاب المعاصً وهذا أكمل أحوال الدٌن
وأفضل صفات المتدٌنٌن ،ومنهم من ٌمتنع عن فعل الطاعات وٌقدم على ارتكاب
المعاصً والمخالفات ،و منهم من ٌمتنع عن فعل الطاعات وٌكف عن ارتكاب
المعاصً.
فإلى مثل هإالء شرع اإلسالم الرقابة الثانٌة وهً الرقابة الخارجٌة وهً
المظهر الثانً من مظاهر المواجهة ،وتشمل جمٌع المخالفات سواء ما كان منها
متعلقا ً بالكسب أو غٌره ولكن مواجهة الكسب غٌر المشروع اتخذ فً اإلسالم مظهراً
أكر وضوحا ً وهو األمر بالمعروف والنهً عن المنكر ،وقد شاع استعمال السبة فً
هذا الجانب ،والحسبة هً األمر بالمعروف إذا طهر تركه والنهً عن المنكر إذا ظهر
فعله ،قال اإلمام الماوردي "ثم أك َّد هللا زواجره بإنكار المنكرٌن بها فؤوجب األمر
بالمعروف والنهً عن المنكر لٌكون األمر بالمعروف تؤكٌداً ألوامره والنهً عن
المنكر تؤٌٌداً لزواجره ،ألن النفوس األشرة قد ألهتها عن إتباع األوامر وأذهلتها
الشهوات عن تذكار الزواجر فكان إنكار المجالس أزجر لها وتوبٌخ المخالطٌن أبلغ
فٌها. xxxi
واتخذت الحسبة مظهر الوالٌة والجهاز اإلداري الفعَّال فً الدولة نٌطت بـها
مراقبة األسواق واألخذ على أٌدي المتالعبٌن فٌه بعقوبات صارمة ،وقد تكفلت الكتب
التً وضعت فً الحسبة قدٌما ً وحدٌثا ً ببٌان هذه العقوبات ،وٌلخص ابن تٌمٌة وظابف
المحتسب بقوله :وٌؤمر المحتسب بالجمعة والجماعات وٌصدق الحدٌث وأداء األمانات
وٌنهى عن المنكرات من الكذب والخٌانة وما ٌدخل فً ذلك من تطفٌف المكٌال
والمٌزان والغش فً الصناعات والبٌعات ونحو ذلك.
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ثم ٌؤخذ فً تعداد بعض األمور مثل قوله :والغش ٌدخل فً البٌوع بكتمان
العٌوب وتدلٌس السلع ،وٌدخل فً الصناعات مثل الذٌن ٌصنعون المطعومات أو
ٌصنعون الملبوسات أو ٌصنعون غٌر ذلك من الصناعات فٌجب نـهٌهم عن الغش
والخٌانة والكتمان ،ومن هإالء الكٌماوٌة الذٌن ٌغشون النقود والجواهر والطر وغٌر
ذلك.xxxii
وعل ك ًل فإن كتب الحسبة مثل معالم القربة البن األخوة ،ونـهاٌة الرتبة
فً طلب الحسبة للشٌزري وابن بسام وغٌرهم بٌ ّنت اختصاصات المحتسب ،ولنا
رسالة فً والٌة الحسبة استوعبنا فٌها جمٌع مسابلها.
ومتن العقوبات التً لولً الحسبة إٌقاعها العقوبات المالٌة ،وقد وردت آثار
بذلك فً بعض الجرابم التعزٌرٌة ،فمنها:
ما رواه ابن حكٌم عن أبٌه عن جده أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ":فً
كل أربعٌن من اإلبل السابمة لبون من أعطاها مإتجر أقله أجرها ومن منعها فانا
آخذها وشطرها ماله عزمة من عزمات ربنا لٌس آلل محمد فٌها شًء".xxxiii
ورُوي أن عمر رضً هللا عنه أراق لبنا ً مغشوشاً.
وأن علٌا ً رضً هللا عنه أحرق طعاما ً محتكراً بالنار.،وبـهذا أخذ أبو ٌوسف
واإلمام مالك واإلمام أحمد.
وقال الغزالً :إن للوالً أن ٌفعل ذلك إذا رأى المصلحة فٌه ، xxxivوقال :إذا
رأى الوالً باجتهاده مثل تلك الحاجة جاز له مثل ذلك ،فإن كان هذا منوطا ً بنوع
اجتهاد دقٌق لم ٌكن ذلك آلحاد الرعٌة.
وقد أخذ به اإلمام الشافعً فً القدٌم وأوجب على من وطا زوجته الحابض
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إقبال الدم دٌنارً ا وفً إدباره نصف دٌنار.xxxv
وذهب فرٌق آخر إلى القول بعدم الجواز وا ّدعى نسخ العقوبة المالٌة.
وقد ر َّد ابن القٌم قول هإالء ،وقال :من قال إن العقوبات المالٌة منسوخة
وأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب األبمة نقالً واستدالالً ،فؤكثر هذه المسابل شابع فً
مذهب أحمد وغٌره وكثٌر منها سابغ عند مالك ،إلى أن قال :والمدعون للنسخ لٌس
معهم كتاب وال سنة وال إجماع ٌصحح دعواهم.xxxvi
وذكر أبو عبد هللا التلمسانً فً كتابه" تحفة الناظر وغنٌة الذاكر فً حفظ
الشعابر وتغٌٌر المناكر" صوراً من العقوبات المالٌة بعد أن سرد أقوال العلماء ،قال:
قلت فتحصل من جمٌع ما تقدم من الخالف فً حكم من ّ
اطلع على غشه فٌما عرضه
للبٌع فً أسواق المسلمٌن إن فً إخراج الغاش من السوق غٌر المعتاد فٌه قوالن،
وإذا أخرج فهل ٌُضاف إلى ذلك عقوبة فً البدن قوالن ،وهل ٌتصدق بما غش به
وإن كثر أو ٌباع ما ال ٌتصدق بعٌنه وٌتصدق بثمنه أو ٌبقى ذلك كله له أو ٌتصدق
بالقلٌل

دون

الكثٌر

أو ٌتحرى ما ٌكون أخذ عوض الغش فٌه ممن جهلت عٌنه فٌتصدق بذلك القدر أربعة
أقوال.xxxvii
المظهر الثالث :مقاطعة من ٌكون كسبه ماالً حراما ً وعدم التعامل معه ،ولهذا
ٌتفق الفقهاء على أن مستغرق الذمة الذي كل ماله حرام فهذا ُتمنع معاملته ومداٌنته بل
ٌُمنع من التصرف المالً.
ٌقول الدسوقً فً حاشٌته على الشرح الكبٌر :إن من أكثر ماله حالل وأقله
حرام المعتمد جواز معاملته واألكل من ماله كما قال ابن القاسم خالفا ً ألصبغ القابل
بحرمة ذلك ،وأما من أكثر ماله حرام والقلٌل منه حالل فمذهب ابن القاسم كراهة
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معاملته ومداٌنته واألكل من ماله خالفا ً فاألصبغ المحرم لذلك. xxxviii
وقال العز بن عبد السالم معاملة من أقرّ بؤن أكثر ما فً ٌده حرام ،قلنا :إن
غلب علٌه بحٌث ٌقدر الخالص منه لم تجز معاملته مثل أن ٌقرّ إنسان أن فً ٌده ألف
دٌنار كلها حرام إال دٌناراً واحداً فهذا ال ٌجوز معاملته لندرة الوقوع فً الحالل ،وإن
غلب الحالل بؤن اختلط درهم حرام بؤلف درهم حالل جازت المعاملة لندرة الوقوع
فً الحرام ،وبٌن هاتٌن الرتبتٌن من قلة الحرام وكثرته مراتب محرمة ومكروهة
ومباحة ،وضابطها أن الكراهة تشتهر بكثرة الحرام وتخف بكثرة الحالل. xxxix
المظهر الرابع :التوبة ،وهً مظهر من مظاهر التخلص من التبعات سٌما
عن المال الحرام ،قال القرطبً فً قوله تعال "إنما التوبة على هللا للذٌن ٌعملون
السوء بجهالة"(اآلٌة) ، xlالسوء فً هذه اآلٌة واألنعام أنه من عمل منكم سوءا
بجهالةٌ xliعم الكفر والمعاصً ،فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ٌنـزع عن
معصٌته.
قال قتادة :أجمع أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم على أن كل معصٌة فهً
بجهالة عمداً كانت أو جهالً .وقاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد والسدى.
وقال عكرمة :أمور الدنٌا كلها جهالة ٌرٌد بـها الخارجة عن طاعة هللا.
وقال الزجاجٌ :عنً قوله "بجهالة" اختٌارهم اللذة الفانٌة على اللذة الباقٌة.xlii
وقال :إن التوبة من مظالم العباد ال تصح إال برده إلى صاحبه والخروج عنه
عٌنا ً أو غٌره إن كان قادراً علٌه ،وإن لم ٌكن قادراً فالعزم أن ٌإدٌه إذا قدر فً أعجل
وقت وأسرعه ،وإن كان أضر بواحد من المسلمٌن وذلك الواحد ال ٌشعر به أو ال
ٌدري من أٌن أتى فإنه ٌزٌل ذلك الضرر عنه ثم ٌسؤله أن ٌعفو عنه وٌستغفر له فإذا
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عفا عنه فقد سقط الذنب عنه.xliii
وذكر عن أهل العلم أن سبٌل التوبة مما بٌده من األموال الحرام إن كانت من
ربا فلٌردها على من أربى علٌه ،فإن أٌس من وجوده فلٌتصدق بذلك ،وإن أخذه بظلم
فلٌفعل كذلك فً أمر من ظلمه ،فإن التبس علٌه األمر ولم ٌدرك كم من الحالل مما
بٌده فإنه ٌتحرى قدر ما بٌده مما ٌجب علٌه ر ّده حتى ال ٌشك أن ما ٌبقى قد خلص
فٌرده من ذلك الذي أزال عن ٌده إلى من عرف من ظلمه أو أربى علٌه ،فإن أٌس من
وجوده تص ّدق به عنه ،فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه واجب علٌه من ذلك ما ال
ٌطٌق أداءه لكثرته فتوبته أن ٌزٌل ما بٌده أجمع إلى المساكٌن ،وإما إلى ما فٌه صالح
المسلمٌن حتى ال ٌبقى فً ٌده إال أقل ما ٌجزبه فً الصالة من اللباس وهو ما ٌستر
العورة وهو من سرته إلى ركبته وقوت ٌومه ألنه الذي ٌجب له أن ٌؤخذه من مال
غٌره إذا اضطر إلٌه.xliv
وٌقول اإلمام الغزالً فً كٌفٌة خروج التابب عن المظالم المالٌة أن من تاب
وفً ٌده مختلط فعلٌه وظٌفة فً تمٌٌز الحرام أو إخراجه ووظٌفة أخرى فً مصرف
المخرج فلٌنظر فٌهما.
وان كل من تاب وفً ٌده ما هو حرام معلوم العٌن من غصب أو ودٌعة أو
غٌره فؤمر سهل فعلٌه تمٌٌز الحرام ،وإن كان ملتبسا ً مختلطا ً فال ٌخلو إما أن ٌكون
فً مال هو من ذوات المثال كالحبوب والنقود واألدهان ،وإما أن ٌكون فً أعٌان
متماٌزة كالدور والثٌاب ،فإن كان من المتماثالت أو كان شابعا ً فً كله كمن اكتسب
المال بتجارة ٌعلم أنه قد كذب فً بعضها فً المرابحة وصدق فً بعضها أو من
غصب دهنا ً وخلطه بدهن نفسه أو فعل ذلك فً الحبوب أو الدراهم أو الدنانٌر ،فال
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ٌخلو ذلك إما أن ٌكون معلوم القدر أو مجهوالً ،فإن كان معلوم القدر مثل أن ٌعلم أن
قدر النصف من جملة ماله حرام فعلٌه تمٌٌز النصف ،وإن أشكل فله طرٌقان أحدهما
األخذ بالٌقٌن واآلخر األخذ بغالب الظن ،وكالهما قد قال به العلماء.xlv
أما عن المصرف فقال :إذا أخرج الحرام فله ثالثة أحوال :إما أن ٌكون له
مالك معٌن ،فٌجب الصدق إلٌه أو إلى وارثه ،وإن كان غاببا ً فلٌنتظر حضوره أو
اإلٌصال إلٌه ،وإن كانت له زٌادة ومنفعة فلتجمع فوابده إلى وقت حضوره.وغما أن
ٌكون المالك غٌر معٌن وقع الٌؤس من الوقوف على عٌنه وال ٌدري أنه مات عن
وارث أ م ال ،فهذا ال ٌمكن الرد فٌه للمالك وٌوقف حتى ٌتضح األمر فٌه وربما ال
ٌمكن الرد لكثرة المالك ،كغلول الغنٌمة فإنـها بعد تفرق الغزاة ال ٌقدر على جمعهم،
وإما من مال الفا واألموال المرصدة لمصالح المسلمٌن كافة فٌصرف ذلك إلى
القناطر والمساجد والرباطات ومصانع طرٌق مكة وأمثال هذه األمور التً ٌشترك فً
االنتفاع بـها كل من ٌمر بـها من المسلمٌن لٌكون عاما ً للمسلمٌن.
وحكم القسم األول ال شبهة فٌه ،أما التصدق وبناء القناطٌر فٌنبغً أن ٌتواله
القاضً فٌسلم إلٌه المال إن وجد قاضٌا ً متدٌنا ً.xlvi
هذه أربعة طرق لمواجهة الكسب غٌر المشروع أو غسٌل المال كما هو
التعبٌر المصطلح علٌه أو االقتصاد الخفً فً الشرٌعة اإلسالمٌة.
ومعلوم أن الطرٌق األول والثالث هما وازع دٌنً ٌرجع إلى الشخص ذاته،
وأما الطرٌق الرابع فهو رقابة أساسه المجتمع كله ،وأما الطرٌق الثانً فهو الذي
ٌرجع إلى ولً األمر والسلطات المعنٌة بوضع تشرٌعات مالبمة لمواجهة هذه
الظاهرة والتغلب علٌها ،ولهذا نصّ الفقهاء على أن لإلمام أن ٌؤمر محتسبا ً ٌؤمر
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بالمعروف وٌنهى عن المنكر ألن كلمته أنفذ حتى أنه إذا أمر بسنة صار واجبا ً كما إذا
أمر بصالة العٌد ،وإن قلنا أنـها سنة فتكون واجبة إذا أمر xlviiبإقامتها ،xlviiiوهكذا فً
كل أمر جابز إذا أمر به ولً األمر صار واجباً.
وقد اهتمت الدول والمنظمات العالمٌة فً قضٌة غسٌل األموال اهتماما ً بالغاً،
وجاء فً الندوة التً نظمها مركز الخلٌج للدارسات االستراتٌجٌة فً موسمه الثقافً
والفكري فً  20أكتوبر 4000م "احتل قضٌة غسٌل األموال أهمٌة كبٌرة على
الساحة االقتصادٌة العالمٌة خالل الفترة األخٌرة إدراكا ً من المجتمع الدولً آلثارها
السلبٌة على االستقرار االقتصادي وخاصة على مناخ االستثمار المحلً والدولً،
ولذلك تزاٌد االهتمام بـها وبسبل مواجهتها من قبل العدٌد من الدول والمنظمات
الدولٌة والمراكز العالمٌة الكبرى ،حٌث تـهدد هذه الظاهرة االقتصاد العالمً وخاصة
العالم النامً ومن بٌنها االقتصادٌات العربٌة ،وقد تناول عدد من المدعوٌن قضٌة
غسٌل األموال من حٌث انعكاساتها المنٌة واالقتصادٌة وطرق التصدي لـها وأرجع
بعضهم استفحال مشكلة غسٌل األموال فً السنوات األخٌرة على عدد من العوامل
هً:
 -4بروز ظاهرة العولمة والتً تمثل مناخا ً خصبا ً لعملٌات غسٌل األموال.
 -4غٌاب الشفافٌة فً معظم التعامالت التجارٌة الدولٌة.
 -2اتساع نطاق الدول التً ٌتم فٌها غسٌل األموال أو المرشحة لتكون سوقا ً
رابجة لذلك فً المستقبل.
 -1زٌادة حجم االقتصاد الحقً والموازي فً هذه البلدان عن نصف الناتج
القومً.

10

المإتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

 -5السٌاسات التً تتخذها بعض الدول فً سبٌل تشجٌع االستثمار أو الحصول
على الضرابب.
 -6استخدام الوسابل التكنولوجٌة فً عملٌات غسٌل األموال.
أما المظاهر الناجمة عن عملٌات غسٌل األموال فؤرجعوها إلى:
ا) تغلغل الجرٌمة المنظمة بشكل واسع وسرٌع فً األعمال التجارٌة.
ب) صعوبة كشف وتتبع األموال المغسولة نتٌجة التطور التكنولوجً وانتشار
المعلوماتٌة.
أما عن اآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة الضارة فقالوا أهمها:
 -4اإلضرار بسعر صرف العملة الوطنٌة وإضعاف قوتـها الشرابٌة.
 -4السٌطرة على السوق المحلً فً ٌد فبة قلٌلة من أصحاب المشروعات
الوهمٌة.
 -2التؤثٌر سلبا ً على مٌزان المدفوعات والمٌزان التجاري فً الدولة.
 -1التؤثٌر سلبا ً على الدخل القومً.
 -5انتشار البطالة.
 -6التفاوت االجتماعً بٌن الطبقات ومن ثم الصراع الطبقً فً المجتمع.
وخلص الباحثون على ضرورة اتخاذ الدول العربٌة اإلجراءات الكفٌلة
بالوقوف فً وجه هذا التخل من جانب المنظمات الغربٌة من خالل العمل على س ّد
الثغرات الموجودة فً التشرٌعات القابمة والمنظمة لحركة االستثمار ،باإلضافة إلى
أخذ تقارٌر المنظمات الدولٌة مؤخذ الجد واتخاذ اإلجراءات الكفٌلة بالرد علٌها
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ومحاولة الوجود الفعلً فً هذا المنظمات لعرض وجهات النظر العربٌة وإظهار
خصوصٌة االقتصادٌات العربٌة وطبٌعة الحوافز االستثمارٌة الممنوحة وحدودها.
وٌقول الباحث الدكتور حمدي عبد العظٌم فٌما انتهى إلٌه فً دراسته
بالتوصٌة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات الضرورٌة لمكافحة غسٌل األموال فً
الدول العربٌة بصفة عامة ودول الخلٌج بصفة خاصة وهً:
 -4أن ٌحذو مجلس التعاون الخلٌجً حذو منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة
فً دراسة بعض المعاٌٌر التً ٌمكن تطبٌقها للتعرف على أنشطة غسٌل األموال من
خالل المإسسات المالٌة أو المصرفٌة الخلٌجٌة.
 -4تطبٌق التوصٌات التً وضعتها المنظمة فٌما ٌختص بالتعامل مع الدول
التً تعتبر ضمن أماكن التـهرب الضرٌبً.
 -2تطبٌق التوصٌات الواردة فً اتفاقٌات األمم المتحدة لمكافحة المخدرات
خاصة فٌما ٌتعلق بمكافحة غسٌل الموال تمهٌداً إلصدار قوانٌن وطنٌة تحرم هذه
العملٌة.
 -1تعاون االنتربول فً الدول العربٌة مع االنتربول الدولً فً مجال تسلٌم
المجرمٌن ومصادرة األموال غٌر المشروعة.
هذا ما تٌسر لنا جمعه فً هذا الموضوع الجدٌد القدٌم من ثمرة جهود علمابنا
األقدمٌن والمعاصرٌن جزاهم هللا عن اإلسالم والمسلمٌن خٌر الجزاء ،وآخر دعوانا
الحمد هلل رب العالمٌن.
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الهوامش
( )4هً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة -برٌطانٌا -الٌابان -ألمانٌا -إٌطالٌا -فرنسا -كندا ثم
انضمت إلٌها روسٌا فصارت تعرف بمجموعة الثمان.
( )4سورة البقرة آٌة (.)467
( )2سورة الشورى آٌة (.)20
( )1سورة المابدة آٌة (.)28
( )5سورة المزمل آٌة ( )40وجاء فً كنز العمال ج 442/1هذا األثر بصٌغة أخرى قال:
عن عمر قال :ما جاءنً أجلً فً مكان ما عدا الجهاد فً سبٌل هللا أحب إلً من أن
ٌؤتٌنً وأن بٌن شعبتً رحلً أطلب من فضل هللا وتال وآخرون ٌضربون فً األرض
هللا
فضل
من
ٌبتغون
]كتاب البٌوع باب فً الكسب[.
( )6انظر اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة ج( 86/2رقم 2407ز) قال :روى الخطٌب فً المتفق
بإسناد واه وأبو موسى فً الذٌل بإسناد مجهول عن الحسن عن أنس أن النبً صلى هللا
علٌه وسلم لما رجع من تبوك استقبله سعد بن معاذ األنصاري ،فقال :ما هذا الذي أراك
بٌدك؟ قال :من أثر المر والمسحاة أضرب وأنفق على عٌالً ،فقبل النبً صلى هللا علٌه
وسلم ٌده وقال :هذه ٌد ال تمسها النار.
( )7المبسوط ج 411/20وما بعدها إللى آخر الكتاب.
( )8سورة األنبٌاء آٌة (.)8
( )9سورة النجم آٌة (.)18
( )40كتاب أدب الدنٌا والدٌنٌ ،نظر الباب الرابع فً أدب الدنٌا.
( )44المصدر السابق.
( )44إحٌاء علوم الدٌن لإلمام الغزالً ،كتاب آداب الكسب والمعاش.
( )42إحٌاء علوم الدٌن ج.70/4
( )41سورة الحج آٌة (.)45
( )45ر واه البخاري من حدٌث جابر كتاب البٌوع ،باب السهولة والسماحة فً الشراء والبع،
النظر الفتح ج.440/5
()46اإلحٌاء ج.76 -71/4
( )47اإلحٌاء ج.95 ،91/4
( ) 48قال :قال زٌن الدٌن العراقً فً تخرٌج أحادٌث اإلحٌاء رواه النسابً والترمذي
والحاكم وصححاه من حدٌث الحسن بن علً .وانظر كشف الخفاء ومزٌل األلباس ،قال:
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رواه أبو داود والطٌالس وأحمد وأبو ٌعلى فً مسانٌدهم والدارمً والترمذي وآخرون
عن الحسن بن علً رقم عنده ( )4207حرف الدال ج.189/4
( )49الحدٌث :قال فً تٌسً الوصول ج -466/1أخرجه الخمسة من حدٌث النعمان بن
بشٌر رضً هللا عنه.
( )40اإلحٌاء ج.447 -99/4
( )44كتاب غسٌل األموال فً مصر والعالم ص .5،7
( )44األهرام عدد رقم  ،14275الجمعة  9شوال 4142هـ 42 -دٌسمبر 4004م.
( )42مجلة الحقوق ،السنة الثانٌة والعشرون ،العدد الثالث ،جمادى اآلخرة 4149هـ-
سبتمبر 4998م.
( )41سورة النساء آٌة (.)49
( )45سورة النور آٌة (.)64
( )46الزواجر عن اقتراف الكبابر ج.424 -420/4
( )47الزواجر عن اقتراف الكبابر ج.412 -428/4
( )48سورة البقرة آٌة (.)484
( )49تفسٌر القرطبً ج.228 /4
( )20المصدر السابق.
( )24أدب الدنٌا والدٌن ،ص ،440طبعة الحلبً الرابعة ،وانظر كتابه األحكام السلطانٌة
الباب الذي عقده فً الحسبة.
( )24كتاب الحسبة ،ص.44 -44
رواه اإلمام أحمد فً المسند ج ،4/5وأبو داود فً كتاب الزكاة ج ،262 /4والنسابً فً
كتاب الزكاة ،باب عقوبة ( )22الزكاة ج.47-45 /5
( )21إحٌاء علوم الدٌن ج.141/4
( )25إحٌاء علوم الدٌن ج142/4
( )26الطرق الحكمٌة ص  -67أعال الموقعٌن ج -440/4المغنً ج -78،80/4تبصرة
الحكام ج -464/4نـهاٌة المحتاج ج -40/8معٌن األحكام ص.490
( )27تحفة الناظر ص  ،444وانظر لنا والٌة الحسبة ص .554
( )28حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر ج.477 /2
( )29قواعد األحكام فً مصالح األنام ج.85 ،81 /4
( )10سورة النساء آٌة (.)47
( )14سورة األنعام آٌة (.)51
( )14تفسٌر القرطبً ج.94/5
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( )12تفسٌر القرطبً ج.400/48
( )11تفسٌر القرطبً ج.267 ،266/2
( )15إحٌاء علوم الدٌن ج.462 ،464 /4
ً
()16إحٌاء علوم الدٌن ج ،464 /4وٌراجع أٌضا الموسوعة الفقهٌة ج 411 /28مصطلح
مظالم.
(ٌ )17راجع كتابنا أضواء على القضاء فً الفقه اإلسالمً ص.444
( )18الزواجر ج.468 /4

المـراجـع:
 -4أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السالم ابن تٌمٌة (أبو العباس) -الحسبة ،تحقٌق عبد العزٌز
رباح -مكتبة دار البٌان 4287هـ4967 -م.
 -4أحمد بن علً بن محمد بن حجر العسقالنً (أبو الفضل) شهاب الدٌن ،فتح الباري شرح
صحٌح البخاري ط الحلبً 4278هـ4955 -م.
 -2إسماعٌل بن محمد العجلونً الجراحً ،كشف الخفاء ومزٌل األلباس عما اشتهر فً
األحادٌث على ألسنة الناس ،تصحٌح وتعلٌق أحمد القالس ،نشر مكتبة التراث
اإلسالمً -حلب.
 -1برهان الد ٌن بن علً بن فرحون ،تبصرة الحكام بـهامش فتح العلً المالك العلٌش،
الطبعة األخٌرة 4278هـ4958 -م -مطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده بمصر.
 -5حمدي عبد العظٌم ،غسٌل األموال فً مصر والعالم ،الطبعة األولى 4147هـ4997 -م.
 -6عبد الرحمن بن علً المعروف بابن الدٌبع الشٌبانً ،تٌسٌر الوصول إلى جامع األصول
من حدٌث الرسول ،دار الثقافة -لبنان.
 -7عبد الرحمن بن نصر الشٌزري ،نـهاٌة الرتبة فً طلب الحسبة ،تحقٌق الدكتور السٌد
الباز العرٌنً ،دار الثقافة -لبنان.
 -8عبد العزٌز عبد السالم السلمً (أبً محمد عز الدٌن) ،قواعد األحكام فً مصالح األنام،
تحقٌق طه عبد الرإف سعد ،مكتبة الكلٌات األزهرٌة.
 -9عبد هللا محمد عبد هللا:
 أضواء على القضاء فً الفقه اإلسالمً. -والٌة الحسبة فً اإلسالم ،الطبعة األولى -مكتبة الزهراء 4147هـ4996 -م -مصر.

غسٌل األموال وبٌان حكمه فً الفقه اإلسالمً
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 -40عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة ،المغنً ،مطبعة نشر الثقافة اإلسالمٌة -تصحٌح
الدكتور محمد خلٌل هراس.
 -44علً بن محمد بن حبٌب الماوردي:
 الحكام السلطانٌة ،طبعة دار الكتب العلمٌة 4298هـ4987 -م. أدب الدنٌا والدٌن ،الطبعة الرابعة 4292هـ4972 -م ،طبعة الحلبً -تحقٌق مصطفىالسقا.
 -44عالء الدٌن أبً الحسن بن علً بن خلٌل الطرابلسً ،معٌن الحكام فٌما ٌتردد بٌن
الخصمٌن من األحكام ،الطبعة األولى ،المطبعة المٌرٌة ببوالق 4200هـ -مصر.
 -42عالء الدٌن بن حسام الدٌن الهندي ،كنـز العمال فً سنن األقوال واألفعال ،طبعة
بٌروت 4299هـ4979 -م.
 -41محمد بن أبً بكر (أبو عبد هللا) شمس الدٌن المعروف بابن القٌم الجوزٌة ،أعالم
الموقعٌن عن رب العالمٌن ،الطبعة األولى 4271هـ4955 -م -مطبعة السعادة بمصر.
 -45محمد بن أحمد األنصاري القرطبً (أبو عبد هللا ) تفسٌر القرطبً المسمى الجامع
ألحكام القرآن ،طبعة دار الكتب المكصرٌة 4274هـ4954 -م.
 -46م حمد بن ألحمد بن بسام المصري ،نـهاٌة الرتبة فً طلب الحسبة ،تحقٌق حسام الدٌن
السامرابً ،مطبعة المعارف 4968م -بغداد.
 -47محمد بن أحمد بن قاسم بن سعٌد (أبو عبد هللا العقبانً) ،تحفة الناظر وغنٌة الذاكر فً
حفظ الشعابر وتغٌٌر المناكر.
 -48محمد بن أحمد القرشً المعروف بابن األخوة ،معالم القربة فً أحكام الحسبة ،مطبعة
دار الفنون بكٌمبردج 4972هـ -تصحٌح ونقل روبن لٌوي.
 -49محمد بن عثمان الذهبً (شمس الدٌن) ،الكبابر ،طبعة دار الكتاب -جمهورٌة مصر
العربٌة.
 -40محمد عرفة الدسوقً (شمس الدٌن) ،حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر ،طبعة عٌسى
الحلبً -دار إجالء الكتب المصرٌة.
 -44محمد المبارك ،الدولة ونظام الحسبة عند البن تٌمٌة ،طبعة أولى 4287هـ4967 -م.
 -44محمد بن محمـــد الغزالً (أبو حامد) ،إحٌــاء علــــوم الدٌن ،طبعة الحلبً 4287هـ-
4927م.
 -42محمد بن مفلح الحنبلً ( أبو عبد هللا) شمس الدٌن ،اآلداب الشرعٌة والمنح المرعٌة.
 -41الموسوعة الفقهٌة ،وزارة األوقاف والشإون اإلسالمٌة -الكوٌت.
الدورٌـات:
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المإتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

 -4األنباء الكوٌتٌة ،عدد رقم 9564بتارٌخ4004/44/47م.
 -4األهرام ،عدد رقم  572419من شوال 4142هـ الموافق  42من دٌسمبر 4004م.
 -2السٌاسة الدولٌة ،السنة السابعة والثالثون ،العدد (ٌ )412ناٌر 4004م.
 -1مجلة الحقوق ،السنة الثانٌة والعشرون ،العدد الثالث،جمادى اآلخرة 4149هـ -سبتمبر
4998م.

