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﷽ 

 

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على األنبياء واملرسلين، سبحانك ال 

 علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم... وبعد: 

 قمت بكتابة الكثير -في الكويت  -بحكم عملي باحثا في موسوعة الفقه اإلسالمي 

 من األبحاث الفقهية تجاوزت املائة بحث. 

 قنوات التي حددتها هيئة املوسوعةتجري في ال -في غالبها  - وكانت هذه األبحاث

 وتخرج بالقوالب التي أعدتها خطة املوسوعة. 

وكثيرا ما كانت تخرج هذه األبحاث على غير ما أحب، إما ألن قلمي لم يطلق لنفسه 

العنان فيها، لتقيده في ذلك بخطة املوسوعة، وإما أن قلم اللجنة العلمية قد عمل فيها 

 . شطيبا، أو تقديم وتأخيرا، وأفكارنا كأوالدنا، وهل يستغني املرء عن ولده برضاهت

وكان بحث "االحتراف" أحد األبحاث التي أعددتها، وقد جاء كما رآه القراء في 

 الجزء الثاني من املوسوعة املذكورة. 

ثم لم ألبث أن أعدت النظر في البحث ووضعته كما أحب، فجاء كما يراه 

 هنا إن شاء هللا. القارئ 

وموقع االحتراف من اإلنتاج في االقتصاد كموقع القلب من الجسد، أن كل 

عملية إنتاجية البد من اإلنسان فيها، وكلما كان اإلنسان الذي يباشر اإلنتاج مختصا 

 ذا خبرة كان اإلنتاج أقرب إلى الكمال وما االحتراف إال االختصاص. 

 جهة نظر الفقه اإلسالمي في االحتراف. أرجو أن أكون قد وفقت في عرض و 

 وهللا ولي التوفيق ... 

 د. محمد رواس قلعجي 
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 افرتــــاح

 تعريفات:  -1

، كما قال الراغب، ولو قال: اتخاذ (1)رفة للكسباالحتراف في اللغة: طلب ح   -

رفة كل ما اشتغل به اإلنسان رفة للكسب لكان أحسن، ألن الطلب ال يكفي، والح  ح  

 ر  وض  
، (2)نهد  ه ودي  ب  أكذا: يريدون: درفة فالن أن يفعل ح  )أي: مهر وحذق( فيقولون  ي 

 . (3)وهي بهذا ترادف كلمتي )صنعة، وعمل(

 إليهرفة على ما انحرف ويوافق الفقهاء اللغويين في هذا، فيطلقون الح  

 
 
 .(4)ه ألجل الكسبالشخص من األعمال وجعله ديدن

على  ولكنها تفترق عن كلمة )صناعة(، أن الصناعة عند أهل اللغة: ترتيب العمل  

، فال يشترطون فيها أن يجعلها الشخص (5)به، وبما يوصل إلى املراد منه علم   م  ما تقد  

 دأب  
 
 ه. ه وديدن

ف التي تستعمل بها اآللة، فيقولون الصناعة ر  الفقهاء كلمة )صناعة( بالح   ص  ويخ

 . الصناعة، واستعمال اآللة يحتاج إلى التدريب واملران، فاملران من لوازم (6)ما كان بآلة

عن معنى الكسب، ألن الكسب هو أعم من االحتراف،  ويفترق معنى االحتراف

  ح   وتحصيل   نفع   فيما فيه اجتالب   اه اإلنسان  فالكسب عند أهل اللغة ما يتحر  
 
، (7)ظ

 فال يشترط فيه أن يجعله الشخص دأبه وديدنه كما هو الحال في االحتراف. 

                                                                                 

 مفردات الراغب األصفهاني.  (1)

 تاج العروس. (2)

 .۱۲۷تاج العروس ومفردات الراغب األصفهاني، مادة: عمل، حرف، والفروق في اللغة ألبي هالل العسكري   (3)

 .3/143والبحر الرائق  4/215حاشية قليوبي  (4)

 .۱۲۸الفروق في اللغة  (5)

 .4/215حاشية قليوبي  (6)

 األصفهاني.مفردات الراغب  (7)
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 سواء أكان (1)من األسباب ملال بما حل  ويطلق الفقهاء الكسب على تحصيل ا

 .افاحتر  أم بغير   باحتراف  

 ، ذلك أن العمل ي  ل  م  ويفترق معنى االحتراف عن معنى الع  
 
ق على الفعل، سواء طل

 ح
 
ق به اإلنسان أم لم يحذق، اتخذه ديدنا له أم لم يتخذه ديدنا له، ولذلك قالوا: ذ

 ن  ه  العمل: امل  
 
 .(2)لع  والف   ة

 تصنيف احلرف:  -2

 أنواع هذا التصنيف:  -أ

 ( تصنف الحرف بحسب العامل فيها إلى ثالثة أصناف:1)

، ال يجوز للرجال أن يعملوا فيها إال في رف خاصة بالنساءالصنف األول: ح  

 حاالت الضرورة، كالقاب  
 
 .وهي املتخصصة بالوالدة -ة ل

 النساء إال في حاالتوال يمارسها ، رف خاصة بالرجالالصنف الثاني: ح  

 في األسواق، ملا في ذلك من االختالط بالرجال، واملرأة منزه ق  ف  ص  كال الحاجة،
 
عن  ة

ان ذلك ك ها ل  الرجال، قال اإلمام ابن تيمية: إن املرأة إذا أحسنت معاشرة بع   ع  مجام  

في  والقضاء   (3)موجبا لرضاء هللا تعالى وإكرامه لها من غير أن تعمل ما يختص بالرجال

 ماء، كما هو مذهب جمهور العلماء في ذلك.الحدود والد  

، ولكنهم إن الصنف الثالث: حرف خاصة بالنساء ويباح للرجال العمل فيها

عملوا فيها فعليهم أن يعملوا بطريقة متميزة عن طريقة النساء لئال يؤدي ذلك إلى تشبه 

 الرجال بالنساء، فقد نص الحنفية على أن 
 
ال غزل املرأة ثالرجل إن كان على م ل  ز  غ

من الدين، إذ التشبه املمنوع يكون  ، ويظهر لي أن هذا تنطع ليسيكره، ألنه تشبه بهن

                                                                                 

 .197و  196و  3/195وحاشية قليوبي  3/344املبسوط للسرخس ي  (1)

 .32/275فتاوى ابن تيمية ( ۲لسان العرب مادة: عمل ) (2)

 .5/274وحاشية ابن عابدين  5/349الفتاوى الهندية  (3)
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رفة ليس من الح   ال بما هو منفصل عنه، ونتاج   بما هو متصل بخصوصيات الشخص  

 .الفقهبه من وجده في كتب  غتر  ذلك بسبيل، وإنما ذكرناه مع اعتقادنا ضعفه لئال ي  

  ن هللا  : لقد كو  هذا التصنيف سبب( 2)
 
تكوينا مختلفا عن تكوين  تعالى املرأة

ص  رف التي خالرجل، وأناط بها مهمات وواجبات تتناسب مع هذا التكوين، واملستقرئ للح  

بها يراها حرفا تتناسب وتكوين املرأة، وتتناسب مع الواجبات األساسية  اإلسالم النساء  

 . التي أنيطت بها

فهي كأنثى محط أنظار الرجال وميدان لغو اتهم، قال صلى هللا عليه وسلم )ما 

 
 
 تن  بعدي ف   كت  ر  ت

 
ولذلك كان من الواجب أن يكون  (1)من النساء على الرجال   ر  هي أض ة

 
 
الرجال  بين الرجال والنساء، ويحقق عدم اطالع   يحقق الفصل   رف بشكلالح   تصنيف

  على ما
 
  ي  ف  خ

 
 بالة ونحوها. من أمر النساء كالق

ا، وأضعف منه وهي بحكم تكوينها قد خلقها هللا تعالى أضعف من الرجل جسدي  

 
 
 عن الح   د  ع  ب  فكريا وأقوى منه عاطفة. ولذلك كان من الواجب أن ت

 
تتطلب ة التي رف الشاق

 العقل إلى أبعد مدى وتجميد   ا بدنيا كبيرا، وعن الحرف التي تتطلب تحكيم  مجهود  

 . العاطفة إلى أبعد مدى كالقضاء في الحدود والدماء، واإلمامة العامة، ونحو ذلك

وهي بحكم تكوينها قد جعلها هللا تعالى مؤهلة للحمل والوالدة والتربية، ولذلك 

 
 
 كان من املناسب أن ت
 
 ق
 
العمل التي تتطلب ترك البيت واألوالد فترة طويلة،  ص ميادين  ل

 
 
 رف التي تمكنها ممارستها قريبا من بيتها وأوالدها. فضل لها الح  وت

كما بينا ذلك مفصال في بحثنا عن املرأة الذي كتبناه ملوسوعة الفقه اإلسالمي 

  .في الكويت

                                                                                 

أخرجه البخاري في النكاح باب ما يتقي من شؤم املرأة، ومسلم في الذكر باب أكثر أهل الجنة  (1)

 الفقراء، والترمذي في األدب باب التحذير من فتنة النساء.
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إن العمل بهذا التصنيف على غاية من األهمية من  أهمية هذا التصنيف:( ۳)

 النواحي االقتصادية واالجتماعية واألخالقية لألسباب التالية:

في العمل  ا إلى فصل النساء عن الرجالأوال: إن األخذ بهذا التصنيف يؤدي عملي  

ن النساء غير عمل الرجال فال مبرر إذ ل  ، وإذا كان عمألن عمل هؤالء غير عمل أوالت  

الختالط الرجال بالنساء في العمل على األقل، وبذلك يتحقق أروع انسجام بين النظم 

 ا على تحقيق أهدافه.اإلسالمية، حيث يساند بعضها بعضا، ويساعد بعضها بعض  

إذا كانت النظم االجتماعية واألخالقية في اإلسالم تمنع اختالط الرجال بالنساء 

ألخالق الشخصية والعامة، وملا ينشأ عن ذلك من ملا في هذا االختالط من ضرر على ا

  هللا عليه وسلم بقوله املتقدم )ما تركت   ىه عليها الرسول صلنب   مخاز  
 
هي  بعدي فتنة

على الرجال من النساء( فقد جاءت النظم االقتصادية تساعد النظم األخالقية  أضر  

 على تحقيق أهدافها. 

 ح  ثانيا: إن هذا التقسيم يخفف 
وجود أحد الجنسين فرص العمل مفتوحة ة د 

أمامه على حساب الجنس اآلخر، وبذلك يكون ش يء من التوازي بين الجنسين في 

 
 
 رص العمل، وهذا يقض ي على الفوض ى في هذا املجال.البطالة وفي إيجاد ف

 
 
تاحة للرجل أكثر من ميادين ثالثا: نالحظ في هذا التقسيم أن ميادين العمل امل

للمرأة، وذلك أمر طبيعي في النظام اإلسالمي، ألن الرجل هو املسؤول  العمل املتاحة

كارثة، بينما ال تسأل املرأة  إليه، فالبطالة بالنسبة ةدون املرأة عن سائر النفقات املالي

ا إليها، ولذلك فإن البطالة بالنسبة جد   يسيرة   عن ش يء من النفقات إال في حدود  

ليست ذات شأن إال في ظروف خاصة، عالجها اإلسالم. وليس هنا مجال ذكر هذه 

 املعالجة. 
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 تصنيفها حبسب نظرة الشريعة هلا:  -ب 

 تصنف الحرف بحسب تصنيف الشريعة لها الى صنفين: 

 حرف أباح الشرع احترافها. -

 . (14قم )وحرف حرم الشرع احترافها، وسيأتي الحديث عن ذلك مفصال في الفقرة ر  -

 تصنيفها حبسب نظرة اجملتمع هلا:  -ج 

  لقد أعطى الشارع  
 
ا من االعتبار بشروط معروفة في مكانها الحكيم األعراف حظ

من كتب أصول الفقه، وأظهر هذه الشروط عدم مصادمة العرف نصا شرعيا من 

 قرآن أو سنة. 

حرف  لى صنفين:إوقد جرى العرف على تصنيف الحرف بحسب نظرة املجتمع 

شريفة، وحرف غير شريفة، والحرف الشريفة تتفاوت فيما بينها، وكذلك الحرف غير 

 . الشريفة

 وقد أقر  
 
  ت الشريعة

 
رواه عمر بن الخطاب  االجتماعي، بناء على ما هذا التصنيف

 
 
لخالتي  ي وهبت  رض ي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )إن

 ك لها فيه، فقلت لها: ال بار  أرجو أن ي  ا، وأنا غالم  
 
ا والميه ل  س  ت

 
غ ا وال صائ  ام  ج  ا ح  اب  ص 

 
 .(1)ق

للرجال وهو حرام، أما القصاب: ء  قال ابن األثير: الصائغ ربما كان من صنعه ش ي

وهو  -ام: ، وأما الحج  (2)فألجل النجاسة الغالبة على ثوبه وبدنه مع تعذر االحتراز منها

  -ه بفم   م والقيح  الد   ص  الذي يم  
 
ه. وقال صلى هللا عليه فألجل مخالطة النجاسة جوف

 بعضهم لبعض إال حائ   أكفاء   وسلم: العرب  
 
أما الحجامة فقد عرفنا علة  ،(3)اامج  أو ح اك

ن العرف جرى على اعتبارها أل ، و ياكة: فلما فيها من الغش  النهي عن احترافها، وأما الح  

  - تيكما سيأ -كذلك. 

                                                                                 

 أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع باب الصائغ، وإسناده ضعيف. (1)

 .۸۱۸۱جامع األصول رقم  (2)

 وإسناده ضعيف. 7/134سنن البيهقي  (3)
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  قيل لإلمام أحمد: وكيف تأخذ

 
  بهذا الحديث وأنت ت

 (1)ه؟ قال: العمل عليهف  ضع 

 ن العرف قد جرى بذلك. أيعني 

الضعف إال أن ضعفه  ض  وأنا أقول: إن كل واحد من الحديثين وإن كان فيه بع

 رف دنيئة وأخرى ح   اإلسالم بوجود   إقرار   بت  ثشاهده، وبه يمكن أن نببر هذا قد انج  

 إغير دنيئة، وبناء على ذلك ف
 
 ح   ن كل ما اعتبره العرف

 
  .فهي كذلك رفة دنيئة

 : بينها فيما رفاحِل تفاوت -3

 وها في تعليل هذا التفاضل، ويتفقرف العتبارات ذكر فاضل الفقهاء بين الح  

ما كالقضاء والحكم إليهوما آل  (2)رف: العلم والفكرالفقهاء على أن أشرف الح  

ثم  (3)األمير لبنت   ء  ونحو ذلك، ولذلك نص الحنفية على أن املدرس كفوالهندسة 

ونحوها هو  املجاهد في سبيل هللا من الغنيمةرفية الجهاد، وما يحصل عليه تتلوها ح  

 . (4)ب(أفضل الكس  

ثم اختلفوا فيما يتلوه في الفضل، والجمهور على أن احتراف الزراعة هو الذي 

وعللوا  ،كسبها هو الذي يأتي في الفضل بعد الكسب من الجهاديتلوه في الفضل، وان 

  
، واالستسالم لقضاء ذلك بأن الزراعة قد جمعت بين عموم النفع لإلنسان والدواب 

 
 
  هللا تعالى والتوكل عليه توكال

 
، بينما اقتصرت الصناعة على النفع العام مع قليل كامال

  .(5)قليل من النفع العاممن التوكل، واقتصرت التجارة على التوكل مع 

                                                                                 

 .7/377املغني البن قدامة  (1)

، وحاشية ۳۲۲ومنهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين  7/82وروضة الطالبين  6/254نهاية املحتاج  (2)

 .3/236وحاشية قليوبي  ۲۹۷و ۳۲۲ابن عابدين 

 .2/322حاشية ابن عابدين  (3)

 5/297وحاشية ابن عابدين   368ومنهاج اليقين للماوردي  3/۳۰۳اآلداب الشرعية البن مفلح (4)

 .5/349والفتوى الهندية 

واآلداب  366ومنهاج اليقين  5/349والفتاوى الهندية  5/297وابن عابدين  30/259انظر املبسوط  (5)

 .2/152وحاشية قليوبي  3/307الشرعية 
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وهو خالف  -وبعض املالكية  -عندهم  ح  وليس براج   -وذهب بعض الحنفية 

إلى أن التجارة أفضل من الزراعة، مستدلين على ذلك بقول هللا  -الصحيح عندهم 

م هللا تعالى حيث قد    َّ رت يب ىب نب مب زب رب  يئ  ُّٱ 20زمل/تعالى في سورة امل

 )ما دخلالتجارة على الجهاد، وبما ورد في ذم الزراعة من قوله صلى هللا عليه وسلم 

  قوم   هذا بيت  
 
تبايعتم بالعينة  )إذاوقول عبدهللا بن عمر رض ي هللا عنه  (1)(لواإال ذ

 .(2)م(كبعتم أذناب البقر ذللتم حتى يطمع فيتوا

 أقول: ويجب أن ي  
 
ل االشتغال بالزراعة على الجهاد في ض  حمل هذا على من ف

بالدول اإلسالمية  اإلطاحةلكثرة العدو وتصميمه على  إليهسبيل هللا مع الحاجة 

تبايعتم  )إذاأبو داود مرفوعا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ما رواهالفتية، بدليل 

 ال ذالكم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط هللا علي

 .(3)دينكم(ينزعه حتى ترجعوا إلى 

النخعي عن  إبراهيمويتلو الزراعة في الفضل: الصناعة ثم التجارة، حكى ذلك 

م من إليهأصحاب عبدهللا بن مسعود رض ي هللا عنه فقال: كان الصانع بيديه أحب 

 الب  م من إليهالتاجر، وكان التاجر أحب 
 
 . (5)وهو الراجح من مذهب الشافعية (4)الط

  

                                                                                 

الحديث أصله في البخاري كتاب املزارعة باب ما يحذر من عواقب االشتغال بآلة الزرع .. عن أبي  (1)

أمامة الباهلي أنه رأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت رسول هللا يقول )ال يدخل هذا بيت 

 قوم  إال أدخله هللا الذل(.

وحاشية محمد بن املدني على  5/349ة والفتاوى الهندي 5/297وابن عابدين  30/259املبسوط  (2)

 .5/6كنون بهامش الرهوني 

ينة. (3)  سنن أبي داود في البيوع باب النهي عن الع 

 .5/418اإلتحاف شرح اإلحياء  (4)

 .2/152حاشية قليوبي  (5)
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نون نقل كويظهر أن املالكية يوافقون الشافعية في ذلك أن محمد بن املدني على 

 . (1)والعليه، ولم يذكر للمالكية في ذلك ق ب  ق  ع  كالم النووي الشافعي في ذلك ولم ي  

 فضلت الصناعة على التجارة األمرين اثنين:  وإنما

األول: اعتبار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكسب من طريقها أفضل الكسب 

وقوله صلى  (2)مبرور( بيع   الرجل بيده، وكل   )عملقال:  أفضل؟عندما سئل أي الكسب 

  يد  ب  سك الكسب   )خير  هللا عليه وسلم: 
 
 .(3)ح(ص  العامل إذا ن

من  العام في التجارة، والظاهرالثاني: أن النفع العام في الصناعة أكبر من النفع 

رواه الترمذي من قول رسول  ملا (4)كالم الحنفية أنهم يقدمون التجارة على الصناعة

 الص   األمين   )التاجر  هللا صلى هللا عليه وسلم: 
مع النبيين والصديقين  دوق 

 . الصناعةن التوكل على هللا تعالى فيها أكبر منه في أل ، و (5)(والشهداء

  
رفة لى قسمين: ح  إف اليدوية ر  املاوردي في كتابه أدب الدنيا والدين الح  م ويقس 

 الفكر، ويتابعه شارحه في ذلك فيقول:  ال يدخلهارفة يدخلها الفكر، وح  

بهيمي، فالعمل  صناعي، وعمل   ناعة العمل فهي تقسم إلى قسمين: عمل  ص"أما 

ه، ومعاناة في تصوره. فصار بهذه في تعليم معاطاة  لى إالصناعي أعالها رتبة ألنه يحتاج 

 رف. النسبة من املعلومات الفكرية، كرؤساء أرباب الح  

                                                                                 

 .5/6حاشية املدني   (1)

 وله شواهد عديدة. 2/334الحديث أخرجه اإلمام أحمد في املسند  (2)

 وقال في مجمع الزوائد رجاله ثقات. 4/141أخرجه اإلمام أحمد في املسند  (3)

 .1/330ومجمع األنهر  2/322انظر ابن عابدين  (4)

أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي جعيدة عن أبي سعيد، وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر  (5)

 بلفظ يختلف قليال، والحديث حسن.
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  د   ك والثاني إنما هو صناعة

 
األشجار وحمل  واحتطاب   األحجار   ، كنقل  مهنة   وآلة

لة، وتقف عليها يذ  ر  ال س  التي تقتصر عليها النفو  األثقال ونحوها، وهي الصناعات  

 . -ا ولم يفكر بتغييرها إليه ركن   ا أحد  إليهيعني: إذا اضطر  - (1)الخاسئة الطباع  

صنعة فكر  ما كانترف أعلى الح   أنرف: والذي أراه في ترتيب األفضلية في الح  

، كل نهضة   أساس   البحث العلمي، والهندسة، وتعليم العلم ونحو ذلك، ألن الفكر  ك 

 ن طاولت السماء. إلها و  بقاءإل على أساس من الفكر  ال تقوموأية أمة 

رف اإلنتاجية، أعني: الحرف التي يتم بها استنباط ثم يتلوها في الفضل الح  

الخيرات من مكامنها التي خلقها هللا فيها، كالزراعة واستخراج املعادن من باطن األرض، 

واستنباط الطاقة من الشمس ونحو ذلك، ألن استنباط هذه الخيرات هو الزيادة 

 ، وهو العامل الحقيقي في زيادة الدخل العام. لإلنسانيةاملادية الحقيقية للثروة 

ثم يتلوها في الفضل الصناعات التحويلية، وهي الصناعات التي يتم بها تحويل 

 ن  ص  لى مواد م  املواد الخام أو شبه الخام إ
 
لى إتحويل الحديد ك، م الفائدة منهاعة تعظ

 ملا في ذلك من النفع العام.لى أقمشة ونحو ذلك، إسيارات، وتحويل القطن 

 ثم يتلوها في الفضل ح  
 
، والحدادة، ةمات، كالتجارة والحراسة، والحالقد  رف الخ

 . والدباغة ونحو ذلك

رف الخدمات رف سما بها ولو كانت من ح  حرفة من هذه الح   ذا دخل الفكر  إف

 رف الخدمات.رفة سامية العتمادها على الفكر رغم أنه من ح  فالطب مثال ح  

 ن خال الفكر من ح  إو 
 
أو التحويلية،  اإلنتاجيةرف ي بها ولو كانت من الح  رفة تدن

من عمال املصانع في الصناعات التحويلية الذين يؤدون أعمالهم  كعمال املناجم، وكثير  

 .كاملة ة  ي  ل  آب

                                                                                 

 .۳۷۰ا والدين منهاج اليقين شرح أدب الدني (1)
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 رف الدنيئة: احِل - 4

 رف الدنيئة البد لنا من:لبيان حقيقة القول في الح  

م ثرف دنيئة، على أنها ح   مذهب   رف الدنيئة التي نص أصحاب كل  الح  أوال: حصر 

بالنص عليه  رف دنيئة، وما انفرد كل مذهب منهمبيان ما اتفقوا على النص عليه أنه ح  

 .رفة دنيئةأنه ح  

 .رفة دنيئةرفة ما أنها ح  ثانيا: استنباط العلل التي اعتمد عليها الفقهاء في نصهم على ح  

 . رف على أنها دنيئة ليس حكما نهائيارفة من هذه الح  أن الحكم على ح  ثالثا: بيان 

 :رف الدنيئةحصر احِل -أ
رف من الح   ما وراءهارف الدنيئة، ليبقى لقد حرص الفقهاء على تحديد الح  

رفة الدنيئة هي كل رفة الدنيئة فقالوا: الح  به بيان تصورهم للح   ما بدأوافأول  ،شريفا

 ح  
 
ثم راحوا يعتمدون على  (1)مالبستها على انحطاط املروءة وسقوط النفست رفة دل

 .(2)رف دنيئةرف الدنيئة التي حكمت عليها أعراف عصرهم أنها ح  العرف في تعداد الح  

ب  وال ام  ج  فذكر املالكية الح   - ك  والحا ل  از   وال ئ 
 
ر الذي ع  والشا امي  م  والح   ان  ر  ف

 .(3)رفا دنيئةوالوالئم ممن يتعاطون ح  يمدح الناس في األسواق 

  ام  ج  الح  و  ك  وذكر الحنابلة الحائ   -
 
 وهو الذي يجرح الجلد ليسيل منه - اد  ص  والف

 ب  والد   -ف نوهو الذي ينظف األفنية والك - اح  والكس   والحارس   -الدم 
 
امي والحم   اغ

 اغ والصائ  بال والصب  والز  
 
   -ب س  للع   الفحل   اد ومؤجر  والحد   غ

 
 واملاش   -قاح أي الل

 
 -ة ط

 والنائحة والب   -النساء  تزيينالتي تتولى 
 
  -الحمام  م  وهو قي   -ن ال

 
  ز  وامل

وهو  -ي ن والجرائحي 

 رفا دنيئة.ممن يتعاطون ح   (4)والبيطار -الطبيب الجراح 

                                                                                 

 .3/235وحاشية قليوبي 6/253نهاية املحتاج  (1)

 .6/377واملغني  1/262والبهجة شرح التحفة  254و 6/253انظر نهاية املحتاج  (2)

 .1/261والبهجة شرح التحفة للتسولي  2/250حاشية الدسوقي  (3)

 .303و  3/302واآلداب الشرعية البن مفلح  7/377املغني  (4)
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-  
 
   اعي  والر   ام والحارس  والحج   اس  ن  وذكر الشافعية الك

 الب  )الحمام  م  وقي 
 

ن( ال

 
 
  -الذي يداوي الناس بالحقنة الشرجية  -ن اق  اد والح  ص  والف

 
 م  والق

 
ار والزبال ص  ام والق

 وال
 
 ز  والج   كافواإلس  اغ ب  ال والد  ح  ك

 
 س  اب والص  ار والق

 
الذي يسوق الجمال  -ال م   خ والج  ال

 والحم   -الذي ينادي على السلع  -الل والد   -بالراكب 
 
 لج  الح واال والحائك وامل

 
اس ر  د واله  ال

  -ة ليبيعها ريس  الذي ينادي على اله   -
 
والبيطار  -هو الصائغ  -اغ و  اد والص  ال والحد  و  والف

 .(1)رفا دنيئةح  من الذين يتعاطون 

 وذكر الحنفية الحائك والحجام والكناس والدب   -
 

داد والح   ق والبيطار  اغ والحال

ف  وال س والحارس والسائ   -ويطليها بالقصدير الذي ينظف األواني النحاسية -ار ص 

  -الذي يسوق الدابة بالراكب  -واق اب والس  م الحمام والبو  والراعي وقي  
 
الذي  -اش ر  والف

 والو   -يتولى تنظيف مفروشات املنزل ونحوه 
 
  اد  ق

 
بأجر،  اإلرضاعع التي احترفت ض  ر  وامل

 . (2)رفا دنيئةممن يتعاطون ح  

ح اس  كوال اس  ن  كويقال له ال -ال ام والزب  اتفقوا على أن الحج  وبذلك نرى أنهم * 

 رفا دنيئة. ممن يتعاطون ح   ن  ال والب   والحائك  

ن إسنذكرها  يللعلل الت ةئرفا دنيح  رف يرى أنها اعتبرت ن املدقق في هذه الح  إو 

 شاء هللا:

 .النجاسة متعاطيهارف دنيئة ملخالطة كانت ح   -: وهي مص الدم والقيح بالفم فالحجامة

 رفته دنيئةانت ح  ك  -وهو الذي يجمع أوسا خ الناس وقمامات بيوتهن  -: والزبال

ملا فيها من مخالطة النجاسات، ومخالطة القاذورات، فضال عن أنها من األعمال 

 ر. كالبهيمية التي يؤديها متعاطيها من غير ف

                                                                                 

والجوهرة  6/254ونهاية املحتاج  1/261والبهجة شرح التحفة  3/235انظر حاشية قليوبي  (1)

 .2/12شرح القدوري 

 .2/12والجوهرة شرح القدوري  2/321وحاشية ابن عابدين  3/143البحر الرائق (2)
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 والحياك
 
في  - بداخلها من الغش، فالحائكرف الدنيئة ملا : كانت قديما من الح  ة

 الحياكة، وليبدو   عيوب   بهباملاء على القماش ليستر  املذاب   كان يرش الدقيق   -القديم 

 صفيقا. النسيج جيدا، والثوب  

رفته اعتبرت دنيئة ملا يقع فيه متعاطيها من ن ح  إف -وهو قيم الحمام  - الن:والب  

 اطالع على عورات الناس في الحمام.

 رفة الحراسةواتفقت املذاهب الثالثة: الحنفي والشافعي والحنبلي على اعتبار ح  * 

 . رف دنيئةوالحدادة والبيطرة والدباغة ح  

واملراد بها الحراسة الخاصة أعني  -رف يرى أن الحراسة ن املدقق في هذه الح  أو 

 -على األمن حراسة شخص، ال الحراسة العامة التي هي جزء من مهام الدولة في الحفاظ 

رفة دنيئة ملا فيها من الخدمة املباشرة لألبدان من غير ضرورة، والتبعية اعتبرت ح  

  ،الكاملة لشخص
 
ص الشخصية، بل ذوبانها، وزوال عنصر الفكر، حتى لتصبح من وتقل

 . األعمال البهيمية

 -أي الوجه  -ة في ذلك العصر فيها من االستقدار وتشويه الصورة ن الحداد  أو 

 عنه النفوس العالية.  ما تترفعسواد ونتن الرائحة بال

 . هاثفيها الرض ى بمخالطة الحيوانات وأبوالها وأروا -في ذلك العصر  -ن البيطرة أو 

   نأو 
 الد 

 
 باغ

 
  ة في ذلك العصر فيها مخالطة
 
 الحيوانات امليتة النجسة.  ب  ه  أ

  والصادة * واتفق الحنابلة والشافعية على اعتبار الصياغة والف  
 . رفا دنيئةباغة ح  ص 

رف الدنيئة ألن الصياغ يصنعون حلي الذهب وقد اعتبر هؤالء الصياغة من الح  

 للرجال مما يساعدهم على ارتكاب الحرام. 

فلما فيها من  -الدم من البدن  وإسالةوهي التداوي بشق الجلد  -أما الفصادة 

 . -وهي الدم  -إضعاف البدن، ومباشرة النجاسة 
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  .في ذلك العصر. في صناعتهم من األبوال -الصباغة فلما يستعمله الصباغون وأما 

 رفة دنيئة. * واتفق الحنفية والشافعية على اعتبار الرعي ح  

هذا إذا  -ولعل السبب في ذلك أن متعاطيها يعمل عمال بهيميا خاليا من الفكر 

ه رض ي أن يكون في خدمة وأن -خلت من التفكير الهادئ في مصالح الناس، وفي آالء هللا 

البهيمة العجماء، وهي أدني حاال من اإلنسان الذي اعتبروا خدمة بدنه خدمة مخضة 

 رفة دنيئة. من غير ضرورة ح  

 واملاش   حة  * ونص الحنابلة على اعتبار النائ  
 
  - الطبيب الجراح -ة والجرائحي ط

 وبيع عسب الفحل ح  
 
 دنيئة. ارف

وتندبهم  املوتىوهي التي تبكي على  -ة ح  ئ  أن الناووجهة نظر الحنابلة في ذلك 

تتعاطى عمال نهى عنه الشارع الحكيم بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -بأجر 

 ي   )امليت  
 
وهي من املبايعات  -وعن أم عطية األنصارية  (1)عليه( يح  ن  في قبره بما  ب  عذ

 
 
 قالت: أخ
 
  علينا رسول   ذ

 
 هللا صلى هللا عليه وسلم في البيعة أال
 
 . (2)وحن   ن

 كانت تتعاطى نت -وهي املزينة  -ن املاشطة أو 
 
ص  ال ف

م   ىمن الوجه وهو أمر نه ن 

 ص  ام  ن  هللا ال ن  )لع  عنه الشارع بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 
  ة

 
 . (3)صة(م  ن  ت  وامل

نهي عنه الشارع الحكيم فقد  -للقاح أجير الفحل تأي  -ن بيع عسب الفحل أو 

 - (4)ل(م  الج  راب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ض   هىجابر بن عبد هللا قال: ن ىرو 

 .-أي ركوب األنثى للوقاع 

 . نجسن الجرائحي كالفصاد يخالط الدم وهو أو 

                                                                                 

 البخاري في الجنائز باب ما ينهى عن النوح، ومسلم في الجنائز باب التشديد في الناحية. (1)

 البخاري في الجنائز باب ما ينهى عن النوح، ومسلم في الجنائز باب التشديد في السياحة. (2)

 البخاري في اللباس باب املتحصنات، ومسلم في اللباس باب تحريم فعل الواصلة. (3)

 ائي في البيوع باب بيع ضراب الجمل.سمسلم في املساقاة باب تحريم فضل بيع املاء والن (4)
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 اب، والو  و  اش، والب  واق، والفر  س  س وال* ونص الحنفية على اعتبار السائ  
 
 ادق

 ف  والص  
 
 . دنيئةرفا رضع ممن يتعاطون ح  ار، وامل

 ووجهة نظرهم في ذلك: 

 يخالطالبيطار رض ي أن يكون في خدمة جسد الحيوان، وهو ك أن السائس 

 ه، وهي نجسة. ثرواأأبوال الحيوان و 

 -بالرجل الراكب عليها  يسوقها الدابةوهو الذي يركض وراء  -ن السواق أو 

فهم يتعبون  -والفراش والبواب واملرضع وضعوا أنفسهم في خدمة أحياء اآلخرين 

 ل  ليستريح غيرهم، ويشقون ليسعد غيرهم من غير ضرورة م  
 ة لذلك. ح 

 ن الو  أو 
 
يخالط األقذار  -مامة ليدوم اشتعالها وهو الذي يمد النار بالق   -اد ق

 والنجاسات. 

 يقوم بحركات -وهو الذي يجلو األواني النحاسية ويطليها بالقصدير  -ن الصفار أو 

صبيانية مضحكة تجعل الصبيان يضحكون منه حين قيامه بعمله، وذلك أنه يحفر 

حفرة قليلة العمق قريبة من الجدار، ويضع فيها الوعاء النحاس ي كالقدر الكبيرة مثال 

بدأ بقذف جسمه باالستدارة ويقف هو في وسط القدر ويمسك الجدار بيديه ثم ي

 ير الضحك. ثيمينا مرة، ويسارا مرة أخرى بخفة ت

 ال والج  م  حوال فاإلسكاونص الشافعية على اعتبار * 
 

  اس واملالحر  د واله  ال
 

 لوالدال

 
 
 .رفا دنيئةممن يتعاطون ح   -طبيب العيون  -صار، والحاقن، والكحال والق

 ووجهة نظرهم في ذلك:

 -السفينة براكبيها  جري  يف لي  دف باملجاوهو الذي يجد   - ال واملالحأن الحم  

 رف خدمة محضة، وكذلك الج  يتعاطيان ح  
 

بقي  رفة الجالد تنزع مالى أن ح  إ إضافةد، ال

 فا يسعد بتعذيب اآلخرين. في قلبه من الرحمة، بل تجعله إنسانا منحر  
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محضة  الناس، مع أن خدمة أشخاصهم خدمة رض ي بخدمة أحذية اإلسكاف وأن

 .إذا كانت الخدمة تباشر أحذيتهم فما بالكرف الدنيئة، تعتبر من الح  

 -وهو الذي ينادي على السلعة  -والدالل  -وهو بائع الهريسة  -اس ر  ن اله  أو 

في ذلك  -فبائع الهريسة ينادي عليها  ،رفهم دنيئة ملا فيها من رفع الصوتاعتبرت ح  

 . مإليهبأعلى صوته، وبنغمة متميزة، وكذلك الدالل، وهذا فيه خفة بالنسبة  -العصر 

 ملعالجة احتباس -الحقنة الشرجية وهو الذي يطيب الناس ب -ن الحاقن إو 

 فألنه كثير االطالع على عورات الناس.  -الغائط 

ولعله عرف قد  دنيئةرفة رفتهما ح  سببا العتبار ح  ار والكحال فلم أدرك صوأما الق

 
 
 .ار صباغ بالعادة، وقد تقدم الكالم في الصباغقص   ل  ساد في فترة زمنية معينة. أو ألن ك

 * ونص الحنابلة على اعتبار ال
 
 الوالئمان والشاعر الذي يمدح الناس في ر  ف

 رفا دنيئة. واألسواق ممن يتعاطون ح  

الفرانين بأكل املال الحرام، فهم يسرقون من عجين الناس  أما الفران: فاشتهر

  ليبيعوه خبزا، ويص
 
 رون األرغفة ليزاد عددها ألنهم يأخذون األجر على الرغيف.غ

 أو طمعا في مإليهوأما الشاعر الذي يمدح الناس في الوالئم واألعراس تقربا 

 نه دنيء النفس. إمالهم، ف

رف الدنيئة نقلته عنهم بكل في الح   -رحمهم هللا تعالى  - ر عن فقهائناثهذا ما أ

 رفة ذكروا أنها دنيئة. أمانة، مبينا علة حكمهم على كل ح  
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 رفة بأنها دنيئة: ِحم من أجلها على حَكحصر العلل اليت ُي -ب 

مهم كرف الدنيئة نجد أنهم نصوا على علة حمن استقراء كالم الفقهاء في الح  

رف بالدناءة، وسكتوا عن النص على علة البعض اآلخر، مما اضطرنا على بعض الح  

من العلل التي تجعل  إليه ما وصلناالفكر في استنباط هذه العلة، وجملة  لى إعمال  إ

 :ما يليرف دنيئة رفة من الح  ح  

(۱ ) 
 
 يص الشارع الحكيم على تحريم بعض األفعال، كالزنا، والسرقة، وتلق  ن

 الج  
 
ن  وا ،الخمر، والنواحب، وصنع ل ص وغير ذلك، فاحتراف هذا الفعل الذي نهى م  لت 

 رف الغناء والب  اعتبار ح   علىرفة دنيئة، ومن هنا نص الفقهاء عنه الشارع يعتبر ح  
 
اء غ

 والن  
 
  واح وامل

 ن زي 
 
 اش  )امل

 
 وعسب الفحل ح   (ة  ط

 
 ا دنيئة. رف

الحرام من خاللها، ولذلك ان أغلب الذين يحترفونها يتعاطون ك رف وهناك ح  

 وال ك  اعتبرت دنيئة، كالحائ  
 
  واملز   ن  امي والحاق  اغ والحم  ان والصب  ر  ف

ن وتدخل معه ي 

 
 
 املاشط
 
 والح   ة

 
 .ق  ال

والفصاد  رف الحجامص الفقهاء على اعتبار ح  : ومن هنا ن(1)مخالطة النجاسة( ۲)

 .رفا دنيئةوالجزار والبيطار والسائس والزبال والوقاد ح   والدباغ

كنقل األحجار واحتطاب األشجار : (2)العمل فيها كالبهيمة من غير فكر ما كان( ۳)

 –مسمار معين في سيارة  وإدخالوحمل األثقال، وتنظيف زجاج النوافذ، 
 
  - مثال

 
ه أمام   ر  م  ت

 .ار ونحو ذلكسي   على بساط  

  

                                                                                 

 .3/166ومغني املحتاج  6/254املحتاج  نهاية (1)

 .۳۷۰منهاج اليقين، ص  (2)
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 :كرامة اإلنسان: وهذه تكون على أنواع إهدار   (4)

، كالحارس مع عدم الضرورة لذلك: لإلنسان دمة املحضة  ما كان من قبيل الخ   األول:

 .والفراش واملرضع ،والبوابوالحمال واملالح  - سائق الدابة بمن ركبها: وهو - والسائق

 اإلنسانرات توابع ما كان من قبيل الخدمة املحضة املباشرة ملحق   الثاني:

 .-وهو الذي يصلح النعال  - كاإلسكاف

  .سوالسائ   طارالغير: كالراعي والبي فيه خدمة محضة مباشرة لحيوانات   ما كان الثالث:

 ف  في تعاطيها خ   ما كان الرابع:
 
 الناس كرفع الصوت في حضرة   ،باإلنسانال تليق  ة

فار ص  الناس كال مألوفة لدى الجسم بحركات غير   ك  الل ونحوهما، وكتحرياس والد  ر  اله  ك 

 
 
  ه  وامل

 .جر 

، والشاعر الذي يمدح الناس في ، كاالستجداء  ما كان فيه إراقة ماء الوجه   الخامس:

 . األسواق والوالئم ونحو ذلك

 اد.ورة كالحد  فيه تشويه للص   ما كان السادس:

 لى غ  إ ما يؤدي( 5)
 
 ونزع الرحمة منه: كالج   القلب   ظ  ل

 
 اد والجزار.ي  صد والال

 رف الدنيئة يوضع بحسب عللها. وهللا املوفق. ولعل هذا أول تصنيف للح  

 نص الفقهاء بالدناءة ليس حكما نهائيا:  -ج 

رفة ما أنها دنيئة أمكننا أن إذا عرفنا العلل التي من أجلها حكم الفقهاء على ح  

ع رفة أخرى تتوفر فيها هذه العلة، وأمكننا أيضا أن ننز  نطلق هذا الحكم على كل ح  

 رفة ح  ح   ة  عن أي   الحكم  
 
بالدناءة إذا زالت علة الدناءة منها بفعل  م عليها الفقهاء  ك

  .التطور الذي هو سنة هذه الحياة

 رف ونزع عنهاا من الح  ر كثير  قد طو  التطور االجتماعي والتكنولوجي اليوم  إن

لم يعد  ام اليوم  فالحج   ،وصف الدناءة الذي كانت تتصف به الزوال علة ذلك الوصف

على القماش ليستر  الدقيق   ش  لة خاصة، والحائك لم يعد ير  آيمص الدم بفمه، ولكن ب
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  اليوم   تنتج   ن آالت  أل به عيوب النسج اليدوي، 
 
، ال تختلفدة دبصفات مح األقمشة

 
 
  س  والحدادة لم تعد ت

 
الوجه بالسواد، والدباغة لم يعد يباشرها اإلنسان بيديه حتى  م  خ

  -الط فيها النجاسات نقول إنه يخ
 
  ميتة   ب  هي أه   ب  ه  هذا على فرض أن األ

 
 ب  ه  أو أ

 والو   -حيوانات نجسة 
 
ا ا فشيئ  مامة ويتناول منها بيده شيئ  لم يعد يجلس بجانب الق   اد  ق

  دليلقيه في النار، بل لم تع
 
 مامة، بل بترو املحروقات ق

 
ار لم يعد ف  ص  أو أشياء أخرى، وال ال

لى آلة تقوم به، وعسب الفحل لم يعد إعمله  ل أمر  الحركات املضحكة بل يوك  يقوم بهذه 

 
 
 ر  اليوم ط

املروءة أن يتضامن معه، بل  رجل لناقة جاره أو قريبه تقتض ي قواعد   جمل   ق 

  أصبحت  
 
  النطف
 
  صر ي   ع في بنك  جم  ت

، وطب الجراحة ناقته تلقيح   يريد   طالب   ف منه لكل 

 . لإلنسانيةوالكحالة يعتبر اليوم من أرقى املهن وأكثرها نفعا 

منه لتبقى هذه األحكام  بد   ال ا لتطور املجتمعات أمر  األحكام تبع   وإن تطوير  

  ال يشترطموضع االحترام واالعتبار، 
 
واحد هو أال يخرج هذا التطوير  في ذلك إال شرط

 التي أتى بها الشارع الحكيم.  الشرعية   النصوص   عن مقاصد  

 حرفة:  ىلإرفة التحول من ِح - ــه

 إذاستحب ي   -هو أبو يعلى  -القاض ي: ذكر ابن مفلح في اآلداب الشرعية قال: قال 

م له فيها قس  من التجارة فلم ي   لى جهة  إقصد  وإذافي نوع من التجارة أن يلزمه،  الخير   وجد  

 هللا   ب  سب   )إذالى غيره، ملا روى ابن أبي الدنيا عن موس ى بن عقبة مرفوعا إ ل  د  رزق، ع  

 
 
، وروى ابن أبي شيبة في مسنده عن عمر ابن (1)له ه حتى يتغير  ع  د  ي   فال ا من وجه  رزق

  :في ش يء   ر  ج  ت  الخطاب قال: من ا
 
، وقال (2)ب فيه فليتحول إلى غيرهص  ات فلم ي  مر   ثالث

                                                                                 

والحديث أخرجه ابن ماجه في التجارات ورمز له السيوطي  3/315اآلداب الشرعية البن مفلح  (1)

، قال السخاوي فيه: ضعيف، وقال الذهبي: ال يعرف... »الزبير»بأنه حسن، وقال املناوي فيه 

ا عند ابن أبي الدنيا من حديث موس ى بن أقول: والحق ما قاله السيو  طي ألن للحديث شاهد 

ه، وما ورد عن الصحابة في ذلك يؤيده.  عقبة، يرتفع به ضعف 

 عن ابن أبي شيبة. 9865كنز العمال برقم  (2)
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  في ش يء   ر  ج  ت  اعبد هللا بن عمر رض ي هللا عنهما: من 
 
ا صب منه شيئ  فلم ي   مرات   ثالث

 .(1)فليتحول منه إلى غيره

 احلكم التكليفي لالحرتاف:  -5

الحديث عن حكم  ال يمكننانه إملا كان االحتراف نوعا من الكسب وفرعا له، ف

 الكسب. االحتراف إال بعد الحديث عن حكم

 : التكليفي للكسباحلكم  -أ

به يقوم  ألنه -على وجه العموم  -على القادر عليه  الكسب   ذهب الفقهاء إلى افتراض  

املكلف بما وجب عليه من التكاليف املالية من اإلنفاق على النفس والزوجة واألوالد الصغار 

 . ذلك وغير (2)تعالىفي سبيل هللا  ين ممن تجب نفقتهم عليه والجهاد  واألبوين واملعسر  

 :يلي واستدلوا على الفرضية بما

  يك ىك ُّٱ ۲۹۷، فقال تعالى في سورة البقرة / باإلنفاقأمر هللا تعالى عباده  (1)

إال  اإلنفاق يمكن القيام بواجب   للوجوب، وال واألمر   َّ رن مم ام يل ىل مل

 إال به فهو واجب. يتم الواجب   الألن ما ، واجب   ، فالكسب  بالكسب  

(۲ ) 
 
بون في األرض لكسب الرزق على املجاهدين في ر  هللا تعالى الذين يض   م  د  ق

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ُّٱ ۲۰سبيل هللا، في قوله تعالى في سورة املزمل/

 والجهاد فرض، وقد اقترن بالضرب في األرض لالكتساب، َّيت ىت نت مت زت

  ،ا بداللة االقترانفيكون االكتساب فرض  
 
 و  وتقديمه على القتال يدل على أول

ته، وقد ي 

 س  
 
 اآلية للمدح، فيكون القعود عن الكسب مذموما. ت  يق

                                                                                 

 وانظر موسوعة فقه ابن عمر للمؤلف مادة / احتراف. 2/305اآلداب الشرعية  (1)

 .2/436وانظر جمع الجوامع   3/448ومغني املحتاج  30/247املبسوط  (2)
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 .(1)قال عليه الصالة والسالم: أن هللا يحب العبد املحترف( ۳)

(4 ) 
 
على الجهاد عندما قال: ألن  بن الخطاب رض ي هللا عنه الكسب   عمر   م  د  ق

 
 
  إلى   أحب   هللا   غي من فضل  أبت   في األرض   رحلي أضرب   ي  ت  عب  أموت بين ش

 
 ال مجاهد  قت  من أ

، وقد تقدم القول حول تقديم هللا تعالى الكسب على الجهاد في قوله جل (2)في سبيل هللا

ال بما  َّيت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ُّٱشانه 

والحقيقة: أنه لوال الكسب ملا قام الجهاد في سبيل هللا،  .عما أراده عمر من قوله يخرج

 ،ألن املال عصب القتال، ومن هنا جاءت أهمية اإلعداد االقتصادي، واالقتصاد الحربي

املال هو الوقود الحقيقي للحروب حيث  إذلتمويل الحروب، خاصة في العصر الحاضر، 

 .على تمويل حربها ما قويتتصمد الدولة في القتال 

ا، وإدريس املرسلين، فقد كان نوح عليه السالم نجار   طريق   االكتساب   إن( 5)

 
 
 ، وكثير  ا، وداود صانع دروع، وسليمان صانع مكاييل، وزكريا نجار  ااز  بز   وإبراهيما، خياط

 .(3)من األنبياء ومنهم محمد صلى هللا عليه وسلم رعاة بقر أو غنم

  .(4)في ترك االكتساب خراب العالم إن( 6)

 ب، وخالصة كالمه: ويفصل ابن مفلح الحنبلي حكم االكتساب بحسب أحوال املكتس  * 

 ت  ال ن  س  ي   -
 
  ب  س  ك

 
ب، قال املروزي: سمعت رجال يقول الكفاية للمكتس   ر  مع توف

 إإني في كفاية، قال:  -أحمد بن حنبل  اإلمام -ألبي عبد هللا 
 
 الس   م  ز  ل

ك به رحم   تصل   وق 

 به على نفسك.  وتعود  
                                                                                 

: أخرجه الطبراني وابن عدي وضعفه من حديث 2/63قال العراقي في تخريجه ألحاديث األحياء  (1)

وكذا رواه الحكيم الترمذي والبيهقي، وقال السخاوي، : 5/15ابن عمر، وقال الزبيدي في اإلتحاف 

 الذي ال لكن له شواهد ومنها م
 
ا )إن هللا يحب  العبد  املتبذل املحترف ا يروي عن أبي هريرة مرفوع 

( أخرجه البيهقي، وقال ابن مفلح في اآلداب الشرعية: أخرجه ابن مردوية عن ابن  س  ب 
 
بالي ما ل ي 

 .عمر، ابن أبي الدنيا عن ابن عباس

 .30/259املبسوط  (2)

 .163للسمرقندي وتنبيه الغافلين  30/245املبسوط  (3)

 .30/250املبسوط  (4)
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  ه  ويباح التكسب لزيادة املال والجا -
 
 ر  والت

 
على العيال مع  والتوسعة   والنعيم   ه  ف

 ن والعرض واملروءة وبراءة الذمة.سالمة الدي

 ن  ي  ه، وعلى من عليه د  ت  ه نفقله، وال ملن تلزم   ال قوت  ويجب التكسب على من  -

 
 
ر  أو ن
 
  طاعة   ذ

 
أو كفارة
(1) . 

* ويرى املاوردي من الشافعية في كتابه أدب الدنيا والدين أن طلب املرء من 

 الطالبين وأعدل   أحوال   د  فايته، والتماسه منه وفق حاجته هو أح  كالكسب قدر 

 .(2)القاصدين ب  مرات  

 حرتاف: احلكم التكليفي لال -ب 
 ل  ه، ولذلك يجب على و  رزق   رفة لكسب  ح  يندب للمرء أن يختار ( 1)

الصغير أن  ي 

 ل  س  ي  
ألرى  إنيقال عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه:  (3)رفةفة ليتعلم منه الح  ر ه لذي ح  م 

 
 
 الرجل فيعجبني، فأقول: أ
 
  رفة؟ح   ه  ل

 
 .(4)من عيني فإن قالوا ال، سقط

رف كالفالحة والحياكة والبناية الح   ويجب أن تتوفر في بالد املسلمين أصول  ( ۲)

من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم كأبي حامد الغزالي  واحد   غير   قال ابن تيمية: قال

مصلحة  ال تتمنه إالكفاية، ف علىوأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم: أن الصناعات فرض 

 . (5)الناس إال بها

 رف يصبح فرض  ض الح  على أن احتراف بإلكن ذهب ابن مفلح وابن تيمية 

فقد  إليهم جلب  بونه أو ي  استغنوا عنها بما يجل  ا، فإن إليهذا احتاج املسلمون إكفاية 

                                                                                 

 طبع املنار. 282و  3/278اآلداب الشرعية  (1)
 . ۳۷۰منهاج اليقين بشرح أدب الدنيا والدين (2)

 .4/91حاشية قليوبي  (3)

 .206ومناقب أمير املؤمنين عمر البن الجوزي، ص  9859كنز العمال برقم  (4)
 .29/194و  28/79فتاوى ابن تيمية  (5)
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رف الدنيئة أم الشريفة، قال رف من الح  سواء كانت هذه الح   (1)سقط وجوب احترافها

 رفة دنيئة إذا كان احتراكراهة االحتراف بح   ل  ابن مفلح: تزو 
 
الكفاية،  ها للقيام بفرض  ف

ا خ ام وطب  از، ولح  ان وخب  وجرائحي وطح   ام  وحج   ينبغي أن يكون في كل بلد طبيب   إذ

  وبيطار وإسكاف وغير ذلك اءو  شو 
 
، ويجب أال يغيب (2)غالبا إليهاحتاج من الصنائع امل

 ج  عن البال أن هذا ال
 
أن  ما يجب   رف في بلد  ح  ب املسقط لوجوب احتراف بعض الل

الشر، ويحيك  ر. ولكنه يضم-غير إسالمي  -إسالمي، أو من أجنبي  من قطر   اجلب  يكون 

 . (3)اري  كا أو عسا أو اقتصادي  للمسلمين سياسي   املكائد

 ع  ذا امتنع املحترفون عن القيام بهذا الغرض أجبرهم اإلمام عليه ب  إف
املثل،  ض  و 

 على الكفاية متى لم يقم بها اإلنسان صارت فرض   فرض   قال ابن تيمية: إن هذه األعمال  

هم أو بنائهم صار ت  ساج  لى فالحة قوم أو ن  إعين عليه، السيما إن كان الناس محتاجون 

ن  م  ي   بعوض املثل، وال ،هذا العمل واجبا، يجبرهم ولي األمر عليه، إذا امتنعوا  
 
هم من ك

ض  عن  ة  الناس بزياد   طالبة  م  
و   امل   ع 

 
ل  ث

(4)  
 
  ة  فايك فرض   كما يصبح االحتراف

 
 م غير  ملنع تحك

ى هذا يشير قول عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه عندما نزل إلاملسلمين باملسلمين، و 

 ع  م  السوق فوجد النبط يصخبون فيه ويسيطرون عليه، فعاد رض ي هللا عنه وج  

 
 
 ما شاهدهوعرض عليهم  الصحابة

 
السوق؟ فهم عن ، واستفسر منهم عن سبب تخل

ن فعلتم ذلك احتاج إتعالى من فضله، فقال رض ي هللا عنه:  فقالوا: لقد أغنانا هللا  

 . نساؤكم لنسائهم ورجالكم لرجالهم

فاية، كان توفير املحترفين الذين يقومون بهذه كملا كانت إقامة الصناعات فرض 

 إليه ذهبما وهو  ،إال به فهو واجب الصناعات فرضا أيضا، ألن مالم يتم الواجب  

                                                                                 

 .3/305واآلداب الشرعية  29/194و  86و  28/82فتاوى ابن تيمية  (1)

 .3/305اآلداب الشرعية  (2)

 .3/226انظر حاشية ابن عابدين  (3)

 .86و  28/82فتاوى ابن تيمية  (4)
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 : يجب أن ي  ما مفادهالشافعية، قال قليوبي في حاشيته 
 
رفة  لذي  م الصغير  سل  يتعلم   ح 

رفة  منه الح  
(1). 

 ورغم أن الحنفية واملالكية والحنابلة لم ينصوا على وجوب دفع الولي الصغير  

  
 
 إال أن كالمهم يقتض ي ذلك.  -فيما أعلم  -رفة مه الح  إلى من يعل

، قال الخرقي وتابعه (2)واألنثىرفة بين الذكر اء في تعليم الح  ولم يفرق الفقه

ن اختار أمه كان إاختار الغالم أباه كان عنده ليال ونهارا، و  إنالشارح ابن قدامة: 

 عندها لي
 
   اوعند أبيه نهار   ال

 
  .(3)ويؤدبهمه الصناعة والكتابة ليعل

 رف الدنيئة: حرتاف احِلاحكم  -ج 

، ولكن (4)سواء اإلباحةمة كلها في املحر   غير   ب  على أن املكاس   املذهب عند الجمهور 

رفة دنيئة إن وسعه املرء لنفسه أو ولده ح   تكتنفها الكراهة إذا اختار   اإلباحةهذه 

 
 
 ض  ، قال عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه: مكسبة فيها بع(5)أصلح منها ما هو احتراف

 . التعبير من عمر رض ي هللا عنه يشعر بالكراهة، وهذا (6)من مسألة الناس خير   ةالدناء  

- (7)أصلح منها ما هومع إمكان  الصنائع الرديئة   د  ره تعم  كوقال ابن عقيل: ي

رفة أبيه فقال رفة الدنيئة ح  ونص الشافعية على زوال هذه الكراهة إذا كانت الح  

 -رفة أبيه لم تكن ح   إن -رفة غير دنيئة لذي ح   الصغير   القليوبي: يجب أن يسلم الولي  

 . (8)رفةيتعلم منه الح  

                                                                                 

 .4/91حاشية قليوبي  (1)
 .3/348والخرش ي  9/304واملغني  671و 2/642ابن عابدين  (2)

 .9/143املغني  (3)

 .5/297وابن عابدين  30/258املبسوط  (4)
 .30/258واملبسوط  4/91والقليوبي  3/365انظر اآلداب الشرعية  (5)

 .9854كنز العمال رقم  (6)

 .3/305اآلداب الشرعية  (7)
 .4/91حاشية القليوبي  (8)
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رفة دنيئة ذا احترف املرء ح  إونص ابن مفلح الحنبلي على زوال هذه الكراهة  -

از ان وخب  ام وطح  ينبغي أن يكون في كل بلد طبيب وحج   إذللقيام بفرض الكفاية، 

 .(1)اا غالب  إليهوبيطار وإسكاف وغير ذلك من الصنائع املحتاج  ،اا خ وشو  ام وطب  ولح  

 وقد تطر  
 
إلى الدناءة من املكاسب في عرف  ما يرجعالحنفية فقالوا:  بعض   ف

غي ينب   )العليه إال عند الضرورة لقوله صلى هللا عليه وسلم:  اإلقدام ال يسع  الناس 

، ولكن (3)سفسافها(معالي األمور ويبغض  هللا يحب   )إنوقوله:  (2)نفسه ل  أن يذ   ملؤمن  

 . (4)الصحيح عند الحنفية األول 

كراهة عليه في ذلك،  رفة دنيئة فاللى ممارسة ح  إاضطر املرء  إذانه إوعلى هذا ف

 ألن الضرورات تبيح املحظورات. 

  :هاحرتاُف عمَنما ُي -د

عمل محرم لذاته، أو يؤدي إلى حرام، ومن هنا  احتراف أي   ال يجوز نه أاألصل ( ۱)

 قص والب  وح والر  ع العمل بالكهانة والسحر والن  ن  وم  تجار بالخمر، ع اإلن  م  
 
هريج والت   اء  غ

 يوالتحد
 
 رافات، وبيع تعاويث بالخ

 
 .أو الزبور أو القرآن اإلنجيلمن التوراة أو  ء  فيها ش ي ذ

 وال الوشم، ملا فيه من تغيير خلق هللا الذي يقصد به التغرير. 

 
 
وهو  م بهذا الفعلالنص املحر   هو لورود  وال يجوز احتراف عزف املوسيقى والغناء لل

 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ 6قوله تعالى من سورة لقمان/

قال النسفي في تفسير: كان ابن مسعود  َّ نت مت زت  رت يب نبىب مب زب

                                                                                 

 .3/305اآلداب الشرعية  (1)

 .۲۱أخرجه ابن ماجه في الفتن الباب  (2)
قال في الجامع الصغير: أخرجه الطبراني في األوسط ورمز له بالحسن، قال الهيثمي في مجمع  (3)

الزوائد: فيه خالد بن إلياس ضعفه البخاري وغيره، وقال شيخة العراقي: رواه البيهقي منفصال 

 ومنقطعا ورجالهما ثقات.
 .30/258املبسوط  (4)
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  يحلفان أن   -وهما أعلم أصحاب رسول هللا بالقرآن  -وابن عباس 
 
في اآلية هو  الحديث   و  ه  ل

  :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وبقول (1)ناءالغ  
 
 يستح   تي أقوام  من أم   ن  )ليكون

 
 ل

 - ر  ح  ال ون 

 . (2)فواملعاز   والخمر   والحرير   -أي الزنا 

 .(3)الشهادة رد  سفه ت اءناف الغر تحقال القرطبي في تفسيره: اتفقوا على أن ا

 هإن لم تصاحب   الغناء، فالغناء يباح   واحتراف   ناء  أقول: وهناك فرق بين الغ  

 
 
 خ  ه م  املوسيقى املحرمة، ولم تكن كلمات

 
 ل
 
كما هو  ،ق  س  سبيل الف   ىباألدب، ولم يكن عل ة

 مفصل في مكانه من كتب الفقه، ولكن احتراف الغناء هو املمنوع. 

  ما يمكن وال يجوز احتراف تصوير  
 
 كاإلنسانه الروح من ذوات األرواح، أن تحل

والحيوان، ويجوز احتراف تصوير غير ذلك، ملا رواه أبو الضحي مسلم بن صبيح قال: 

ته تماثيل فقال: سمعت عبد هللا بن كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صف  

هللا  ا عندعذاب   الناس   النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: أن أشد   مسعود قال: سمعت  

  القيامة املص   يوم  
وملا رواه نافع أن عبدهللا بن عمر رض ي هللا عنه أخبره أن  (4)ون ر و 

 ر ي  و  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الص  
 
بون يوم عذ

 
 
 .(5)ما خلقتموا ي  ح  القيامة، يقال لهم أ

من دون هللا وهو  ما يعبدقال ابن حجر في فتح الباري: قال الطبري: من يصور 

 . (6)نه يكفر بذلكإله ف ،عارف بذلك قاصد

                                                                                 

 .طبع دار الكتاب العربي 3/25تفسير النسفي  (1)

 أخرجه البخاري في كتاب األشربة باب ما جاء فيمن يستحل الخمر. (2)

 .14/55تفسير القرطبي  (3)

 أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب عذاب املصورين يوم القيامة. (4)

 أخرجه البخاري في اللباس باب عذاب املصورين يوم القيامة. (5)

 طبعة السعودية.طبع دار املعرفة عن ال 10/383فتح الباري  (6)
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ومنهم الطحاوي من الحنفية وابن  - (1)إليهذهبوا  ما حوأنا أرج -وذهب البعض 

 -أي الرسم  -لها  ال ظلأما التي  -أي التماثيل  - ل  م هو الصور التي لها ظ  حزم، أن املحر  

 فقد كانت محرمة في البدء ثم 
 
 س  ن

 
ها، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود عن بسر تحريم   خ

بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أنه قال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  )إن  قال: 
 
  ال املالئكة

 
دناه، ع  زيد بن خالد ف ىكقال بسر: ثم اشت ة(صور  ا فيه بيت   ل  تدخ

 ىربيب ميمونة زوج النبي صل -ي تر فيه صورة، فقلت لعبيد هللا الخوالنذا على بابه س  إف

فقال عبدهللا: ألم تسمعه حين  األول؟خبرنا زيد عن الصور يوم ألم ي   -هللا عليه وسلم 

 ا في قال: إال رقم  
 
 أولى.  باآلالتجاز الرسم فجواز التصوير  وإذا، (2)بو  ث

امة في القديم عند البعض، ملا فيها من مخالطة الفم ج  يجوز احتراف الح   وال

 ج  الح   ب  س  كالنجاسة، ويقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )
 
وقد يرى  (3)بيث(ام خ

الرسول صلى هللا عليه وسلم فقد ثبت أن الرسول صلى  فعل   ض  عار  ي  البعض أن هذا 

، والتوفيق بين قول الرسول صلى هللا (4)هأجر   ام  ج  م وأعطى الح  هللا عليه وسلم احتج  

 ال ي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أنعليه وسلم وفعله بأن نقول: 
 

  ش
على احتراف  ع  ج 

  ة إال بالقدر  جام  الح  
 
به حاجة املجتمع، فمن كان ضمن دائرة هذه الحاجة  سد  الذي ت

 سبه منها مشروع، وال ي  كو  ،فاحترافه لها مقبول 
 

 احترافها. غيره على ع  ج  ش

وال كتابة الربا، ملا فيه من اإلعانة على أكل أموال الناس بالباطل، وال صنع آالت 

وال يجوز ملسلم أن يحترف  ،بالواجبات واإلخاللعلى الفساد  اإلعانةاللهو، ملا فيه من 

بناء الكنائس أو أماكن  ا لعبادة غير هللا، والإليه ضرب ناقوس الكنيسة ليأتي الناس  

 . (5)املعاص ي

                                                                                 

 ه.۱۳۹۹من مجلة املجتمع الكويتية لعام  431انظر التحقيق الذي نشرناه حول ذلك في العدد  (1)
 أخرجه أبو داود في اللباس باب في الصور. (2)

 أخرجه مسلم في املساقاة والترمذي في البيوع. (3)

 أخرجه البخاري في اإلجارة ومسلم في املساقاة. (4)
 .22/140فتاوى ابن تيمية  (5)
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  وال
 
 (1)على الفسق اإلعانةأهل الفسق ملا فيه من  األثواب بزي   تجوز خياطة

  خياطة ثياب   ه بين الناس، والونشر  
 
كوس الحرير للرجال، وال يجوز التوظف لجباية امل

 
 
 اعون   ة ملا في ذلك من اإلعانة على الظلم، وال العمل في أية وظيفة يكون فيها املرء  الظامل

 .(2)م على استمرار حكمه وظلمهللحاكم الظال  

 غ له وليس له مورد يكفيهإذا تفر   واجب عليه، إال ما هووال يجوز احتراف ( ۲)

 احتراف تعليم  ك غيره، وخش ي من تركه احترافه تعطل مصلحة من مصالح املسلمين، 

أما احتراف كتابة  ،(3)الطاعاتالقرآن والعلم، واإلمامة في الصالة، واألذان، وسائر 

ال كتابة املصاحف فقال:  أجرةاملصاحف بأجر فقد أجازها ابن عباس، فقد سئل عن 

 أي  -هم مصورون  إنما، بأس
 
أي . (4)يأكلون من عمل أيديهم إنمانهم أو  -اخون س  ن

 عنها.  ال يستغنيتفرغوا لها وهي مورد رزقهم واملجتمع 

عليها عمر بن الخطاب وعلي بن  األجرةأما قسمة الحقوق بين الناس فقد كره أخذ 

، وأباحه (5)أبي طالب وقتادة وسعيد بن املسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين

 . آخرون

 اإلمامعند  ألنهمالك وأباحه آخرون،  اإلمامره أخذ األجر عليه كوعقد الوثائق 

 .(6)مالك من فروض الكفايات

  

                                                                                 

والفتاوى  8/1168ومصنف عبدالرزاق  8162و 8156و 8179و 8161جامع األصول باألرقام  (1)

 .وغيرها 5و  5/4وحاشية محمد بن املدني على كنون  6/359والفتاوى البزازية  5/349الهندية 

 . 5/360حاشية ابن عابدين   (2)

 . 8/114انظر مصنف عبدالرزاق  (3)

 .8143جامع األصول برقم  (4)

 وما بعدها. 4/358وفتح الباري  8/115مصنف عبدالرزاق  (5)

 .4/359فتح الباري  (6)
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 ت  ا دون أن يبذل فيها جهدا م  ورائها ربح  رفة يجني من وال يجوز احتراف ح   (۳)
 
ا، م  و  ق

ا للخياطة بدينار فيعطيه لغيره ليخيطه بنصف دينار، ويأخذ هو كخياط يتقبل ثوب  

 
 
 .(1)أو غير ذلك اا أو أزرار  الفرق دون أن يساعده في عمله، ودون أن يعطيه خيوط

 وال يجوز للرجل أن يحترف ح  ( 4)
 
ونحوها، والغزل ونحوه، بالة رفة النساء كالق

  ن احترف ح  إف
لئال يتشبه  إنتاجهنفيها عن  إنتاجه ز  رفة يحترفها النساء لزمه أن يمي 

كان على مثال  إنالهندية: غزل الرجل  ى قال في الفتاو  -على ما ذكره الحنفية  -بالنساء 

 (.۱/أ/۲)ا على ذلك في الفقرة ن، وقد تقدم تعليق(2)بهنغزل املرأة يكره أنه تشبه 

(5 
 
البزازية: الصيد مباح إال  ى رفة، قال في الفتاو من اتخاذ الصيد ح   ( ومنع الحنفية

ابن نجيم في األشباه والنظائر من كالم البزازية  هميوف .(3)رفةكان للتلهي أو في أخذه ح   إذا

 . (4)لسمك حرامرفة كصيادي اتحريم احتراف الصيد فقال: وعلى هذا فاتخاذه ح  

البزازية  الحموي شارح األشباه والنظائر في هذا الفهم وبين أن مفاد كالم   هب  وتعق  

الكراهة التنزيهية ال التحريم، ملا في احتراف الصيد من إزهاق الروح عادة، وملا يورثه من 

جمهور الحنفية وغيرهم من أن احتراف  إليه ما ذهبالقلب، ثم عاد فرجح  قسوة  

سواء، أما ما علله به  اإلباحةوكل أنواع الكسب في الصيد مباح ألنه نوع من الكسب 

ي القلب من قسوة: فقد ه فثيور  الروح عادة، وما إزهاقلى الكراهة من اتخاذ إالذاهبون 

 .(5)ال يجوز نه تعليل في مقابل النص وهو إ: قال الحموي 

                                                                                 

 حاشية ابن عابدين. (1)

 .5/274وحاشية ابن عابدين  5/349الفتاوى الهندية  (2)

 .6/296الفتاوى البزازية بهامش الهندية  (3)

 .2/104األشباه والنظائر البن نجيم  (4)

وانظر حاشية القليوبي  5/297وحاشية ابن عابدين  2/104شرح الحموي على األشباه والنظائر  (5)

 .11/2واملغني البن قدامه  8/108والشرواني على التحفة  4/239
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رفة يخش ى على املشتغل بها االنحراف والشذوذ عن طريق يجوز احتراف ح   وال( 6)

كل  ولتأتينيويقول لهن: اعملن بما تشتهين  إماءا للذريعة، كأن يشتري رجل وهديه سد   هللا

عليهن من االنحراف، فعن طارق بن عبد  يخش ىواحدة منكن بمبلغ كذا في كل شهر، ملا 

لى مجلس األنصار فقال: لقد نهانا رسول هللا إالرحمن الرقاش ي قال: جاء رافع بن رفاعة 

 ،بيدها، وقال هكذا بأصابعه ما عملت  ء ونهانا عن كسب اإلماء إال ... فذكر أشيا اليوم

 .- أي نفش القطن والصوف ونحوهما - (1)نحو الخبز، والغسل والنفش

أة ي  ه  أي م   - ن الناس  م  ة يخد  د  ع  املدينة وألهل مكة إماء م   قال الخطابي: كانت ألهل  

  -الناس باألجر  ة  لخدم  
 
لن عليهن ضرائب لسادتهن، واإلماء إذا دخلن هذه املداخل وتبذ

لم يؤمن أن يكون منهن أو من بعضهن  ب  رائ  حات وعليهن ض  ذلك التبذل وهن مجار  

 
 
  س  الفجور، وأن يكت

بالتنزه عن كسبهن،  صلى هللا عليه وسلم فاح، فأمر رسول هللابن بالس 

 .(2)معلوم يكتسبن به فهو أبلغ في النهي وأشد في الكراهة هن وجه  ومتى لم يكن لعمل  

األمة غير ذات  ال تكلفواومن هنا قال عثمان رض ي هللا عنه في إحدى خطبه "

  فإنكمالصنعة الكسب، 
 
 .(3)"هارج  متى كلفتموها ذلك كسبت بف

(۷)  
 
رفة من شأنها إغالء األسعار على الناس، ح   وال يجوز له أن يحترف أية

السلعة ثم يبيعها ليربح فيها دون أن  ء  الك أن يشتري املرم اإلمامو ش، االحتكار، والنج  ك 

  .(4)ا من التحسينات، ودون أن ينقلها إلى بلد آخريدخل عليها شيئ  

ر  بأج   د  لبا البخاري أن يبيع حاضر   واإلماموكره ابن عباس 
(5) . 

                                                                                 

 أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح في البيوع باب كسب اإلماء. (1)

 .3/۲۷۹  عون املعبود شرح سنن أبي داود (2)

 كتاب االستئذان. 2/۹۸۱ املوطأ (3)

 .۱۲۹انظر تحفة الناظر، ص  (4)

 .3/383وعون املعبود  296و 4/295فتح الباري شرح البخاري  (5)
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 موقف كل من املتصوفة والفقهاء من الكسب:  -6

ال فة من أن الكسب املتصو   بعض   إليه ما ذهبإلى  الفقهاء أي التفات   عير  ي   وال

ص التوكل على نق  نفي أو ي  محتجين على ذلك بأن الكسب ي   ،إال عند الضرورة يحل  

 
 
 و  هللا، فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )لو أنكم ت

 
 ك
 
 ل

ه توكل   على هللا حق   ون 

 
 
 كم كما ي  لرزق

ن قطع التوكل عن األخذ أل ، (1)بطانا( ا وتروح  ماص  تغدو خ   ر  الطي ق  رز 

باألسباب يجعله تواكال، وقد أنكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على األعرابي الذي 

 ترك ناقته دون أن يعق  
 
 اا التوكل على هللا وقال له )عي  ها مد  ل

 
، ومر عمر (2)ل(عقلها وتوك

سوا رؤوسهم فقال: من هؤالء؟ كا قد نفرآهم جلوس  ، راء  بن الخطاب بقوم من الق  

فقيل: املتوكلون فقال: كال، ولكنهم املتأكلون، يأكلون أموال الناس، أال أنبئكم من 

  قيل: نعم ، قال: هو الذي ي   املتوكلون؟
في األرض ثم يتوكل على ربه لقي الحب 

(3). 

، وعمر بن ااز  وقد كان كبار الصحابة يحترفون ويكسبون، فأبو بكر كان بز  

ه علي بن أبي طالب نفس   ر  ، وأج  ادم، وكان عثمان بن عفان تاجر  الخطاب كان يبيع األ 

في الدين لم  ااه. ابتداع  ج، بل ويرى الفقهاء في هذا االت(4)كل دلو بتمرة يعمل نزح املاء  

عة، وقال نة. فيهم: هم مبتد  ييصحابته، فقد قال سفيان بن ع هللا وال يعرفه رسول  

يريدون تعطيل الدنيا، وقال سعيد بن املسيب:  سوء   اإلمام أحمد بن حنبل: هم قوم  

 
 
كفيه ب  ليس من حبك الدنيا أن تطل ح  صل 

 . (5)ا ي 

                                                                                 

 أخرجه الترمذي في الزهد وابن ماجة في الزهد أيضا. (1)

 أخرجه الترمذي في القيامة. (2)

ومدارج السالكين البن القيم  2/436وانظر شرح املحلي لجمع الجوامع  30/247املبسوط  (3)

 .123و  2/118

 .3/282اآلداب الشرعية  (4)

 .2/64إحياء علوم الدين  (5)
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 املفاضلة بني االحرتاف والتفرغ للعبادة:  -7

 وإبراهيم ة، منهم: عمر بن الخطاب وأبو قالبذهب فريق من الصحابة والتابعين -أ

 
 
لى أن االشتغال بالكسب واالحتراف أفضل من التفرغ إعي وأبو عمرو األوزاعي النخ

ال ين العمل: كناس وجدهم في املسجد تار أل للعبادة، قال عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه 

تمطر ال أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء  يقعدن

  تفضيله الكسب على الجهاد. (4/أ/6الفقرة ) فضة، وقد مر معنا سابقا في ذهبا وال

 
 
من أن أراك في زاوية  ك أحب إلي  وقال أبو قالبة لرجل: ألن أراك تطلب معاش

 . املسجد

فقال: التاجر  للعبادة؟ليك أم املتفرغ إوسئل النخعي: التاجر الصدوق أجب 

نه في جهاد، يأتيه الشيطان من طريق املكيال وامليزان ومن قبل أل لي إالصدوق أحب 

 األخذ والعطاء. 

بن أدهم وعلى عنقه حزمة حطب، فقال له: يا أبا اسحق  إبراهيمولقي األوزاعي 

نه بلغني أنه من إيكفونك، فقال: دعني عن هذا يا أبا عمرو ف إخوانك هذا؟لى متى إ

 . (1)له الجنةوقف موقف مذلة في طلب الحالل وجبت 

بالكسب حياة الصحابة يرى أن جمهورهم على تفضيل االشتغال  ئ ومن يستقر 

 على التفرغ للعبادة.

كان أعم نفعا  ن منفعة االكتساب أعم من منفعة العبادة، وماأوحجة هؤالء: 

 . (2)فهو أفضل

                                                                                 

 .2/65ر: إحياء علوم الدين  (1)

 .30/351ر: املبسوط  (2)
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يقصد  وإنمابه التكاثر،  قصد  ال ي  الذي  ابن مفلح الحنبلي أن الكسب   ى وير  -ب 

لى طاعة هللا تعالى من صلة اإلخوان أو االستعفاف عن وجوه الناس هو إل به التوص  

 .(1)أفضل من التفرغ لطلب نافلة العبادة من الصوم والصالة والحج

لى أن التفرغ إرخس ي في املبسوط حه الس  وذهب الحسن البصري وجماعة ورج   -ج 

اشتغال األنبياء عليهم السالم بالعبادة ، ألن (2)بالكسبللعبادة أفضل من االشتغال 

 ال تصحواملسلم، والعبادة  رأكثر من اشتغالهم بالكسب، وألن االكتساب يصح من الكاف

، وليس بصحيح أن األنبياء لم يتفرغوا (3)إال من املسلم، ولذا كان التفرغ لها أفضل

 . عليم الناسرفتهم التي كلفهم هللا بها: تبليغ الرسالة وتللعبادة، بل كانت ح  

 من جيوز له ترك الكسب واالحرتاف:  -8

 الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين: أن ترك الكسب أفضل ألربعة:  اإلماميرى 

  .ما ينفقه حمل هذا والذي بعده على من عندهالبدنية. أقول: وي عابد مشغول بالعبادة -أ

 أي التفرغ للتفكير - قلب يراقبه.لى الحق، وعمل بالإرجل له سير بالباطن  -ب 

 في آالء هللا وتربية الضمير.

 .واملدرسعالم مشتغل بتربية الطالبين من علم الظاهر مما ينفع به في دينهم كاملفتي  -ج 

 . (4)والقاض ي لسلطانرجل واله هللا أمور املسلمين وهو مشتغل بمصالحهم كا -د

                                                                                 

 .۳/۲۸۰اآلداب الشرعية  (1)

 .30/251وط واملبس 2/64إحياء علوم الدين  (2)

 .30/251املبسوط  (3)

 .2/65إحياء علوم الدين  (4)
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 آثار االحرتاف:  -9

له  رفة معينة يجوز استأجر عقارا ليعمل فيه ح  ، فمن اإلجارةلالحتراف أثر في  -أ

بالعقار أو أقل، وال يجوز له أن  اإلضراررفة أخرى هي مثلها في ح  أن يعدل عنها إلى 

 ا بالعقار إال برض ى املؤجر.رفة هي أكثر منها إضرار  يعدل عنها إلى ح  

مثل  رفة هير إلى غيره ليعمل فيه بح  ويجوز للمستأجر تأجير العقار املستأج   -

رفة هي ح  رفته أو أقل منها إضرارا بالعقار، وال يجوز له أن يؤجره ملن يستعمله في ح  

 . اإلجارة، وتفصيل ذلك قد بسطه الفقهاء في كتاب (1)أكثر منها إضرارا به

 .(2)رفة التي اعتاد الناس تداولهايجوز ملسلم منع إعارة آالت الح   وال -ب 

  -فيما أرى  -والحق في الحضانة  -ج 
 
 رفة تتعاطاها خح  ة لألم املحترف

 
ها ارج املنزل تشغل

 . باملقصود من الحضانة إلخاللهاعن رعاية أوالدها الذين ينازعها أبوهم في حضانتهم، 

به آلة  ما يشتري رفته من الزكاة آالت ح   ال يملكيعطى الفقير املحترف الذي  -د

الهندية:  ى ان غير مسلم قال في الفتاو ك  إنكان مسلما، ويعطى من مال الفيء  إن (3)رفتهح  

عهدهم كانوا يضمنون له آفة في اصطلم زرعه  إذاأن املزارع املحمود من صنيع األكاسرة 

في الخسران  ال نشاركهالبذر والنفقة من الخزانة ويقولون: املزارع شريكنا في الربح فكيف 

  والسلطان   -يريدون نأخذ منه ضريبة الزرع  -
 
 ل  س  امل

 
 .(4)أولىق م بهذا الخل

 رفته فأخطأحترف فعال في حدود ح  ذا فعل املإولالحتراف أثر في الضمان، ف -ه 

الضمان عنه  إسقاطبه املحترفون كان احترافيه سببا في  يخطئحتمل أن فيه خطأ ي  

                                                                                 

 .2/53واالختيار لتعليل املختار  5/51وحاشية ابن عابدين  5/437واملغني  2/422شرح روض الطالب  (1)

 املاعون" في الرازي وابن كثير. (2)
عون  ن  م   ر: تفسير قوله تعالي: "وي 

 .۲/۲۲وابن عابدين  2/۱۸۹وإعانة الطالبين  3/115ومغني املحتاج  4/72الغرر البهية شرح البهجة  (3)

 .2/243الهندية  ى الفتاو  (4)
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 له فيه ال خبرة ن  م   ما ذكرنا علىولو أقدم  (1)والجرائحي والبيطار ام والكحال  كالحج  

 ل الفقهاء ذلك في كتاب الجنايات.ص  فأخطأ فيه كان خطؤه مضمونا، ويف

 رمضان ملن يحترف ح   ويجوز إفطار   -و
 
ة يتعذر عليه الصيام معها وليس رفة شاق

تركها في رمضان بإمكانه
، ولكنه يبدأ إليهاا، أو الحتياج املجتمع إليهما الحتياجه هو إ (2)

 إال إذا تع ال يفطريومه صائما، ثم 
 
 ر عليه الصيام.ذ

  -ز
 
رفتها نهارا وتعود رفة خارج منزلها يجوز لها أن تخرج إلى ح  ة املحترفة ح  د  عت  وامل

 .(3)إلى بيتها ليال، سواء كانت معتدة من الوفاة أو الطالق

 ولالحتراف أثر في  -ح 
 
نه إا له، فقاصد   احرام   العقوبة، فاذا فعل شخص فعال

نه تشدد عليه العقوبة مادام هناك أمل في إيعاقب عليه، أما إذا احترف تعاطي الحرام ف

شد الثقفي ي  و  ر  ردعه عنه، فهذا عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه يأمر بتحريق حانوت 

. وأخذ رض ي هللا (4)ولست برويشدالذي احترف بيع الخمر فيه، وقال له: أنت فويسق، 

 (5)إبل الصدقة وإطعامه الصدقات   من كفاية من احترف سؤال الناس   ما فضلعنه 

زيادة في النكاية، قال في معين الحكام فيمن تكررت منه الجرائم: أن اإلغالظ على أهل 

ال: من لم يمنع والبالد، ويق به العباد   ح هللا  صل  الشر والقمع لهم واألخذ على أيديهم مما ي  

 .(6)الناس من الباطل لم يحملهم على الحق

نهم يسجنون حتى ألى إفقد ذهب جمهور الفقهاء  إصالحهمن فقد األمل في إف

 ي   ن  ة حبس م  ا لشرهم عن الناس، قال القليوبي: له إدام  املوت، منع  
 
 ك
 
 أذاه للناس، وال ر  ث

                                                                                 

 .8/328واملغني  4/166وأسنى املطالب  9/۲۰۹وحاشية قليوبي  ۲۳۸و ۲۳۷معين الحكام  (1)

 .2/114حاشية ابن عابدين  (2)

 .7/527املغني  (3)

 ك.۲وموسوعة فقه عمر مادة: تعزير/  ۲۱۱معين الحكام  (4)

 .۲۳۱معين الحكام  (5)

 .215معين الحكام  (6)
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وقال في معين الحكام فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر . (1)يموت، حتى ريكفيه التعزي

مسموح  ما هوه، كالسارق الذي تتكرر منه السرقة فيقطع منه حبس   ستدام  ي  بالحدود: 

 . بقطعه ثم يسرق بعد ذلك

 تعزيرا، ألن التعزير عندهم يجوز أن يبلغ القتل. (2)يقتلوقال البعض 

  -ط 
 
 و   مباح   ما هو واحتراف

 
ف فيه في اإلنسان، ولذلك كان محل  مرغوب  ص 

 
 
 للتقويم، ويبنى على هذا:  اعتبار الشارع في العقود ومحال

ا على أنه خباز أو طبا خ فوجده املشتري بخالف ذلك كان له عبد   ى من اشتر  إن -

ونه محترفا كبين  ن مات عنده قبل الرد كان له أن يرجع بفضل ماإرده بخيار العيب ف

 . (3)محترفوبين كونه غير 

رفة معينة، فظهر أنه ح  على أنه يجيد  إنسانويقاس على ذلك أن من تعاقد مع 

 إكان له فسخ العقد، ف ال يجيدها
 
ترتب كالعقد لسبب من األسباب  ر فسخ  ن تعذ

ال مع من  به يتساوى ل األجرة بما التزامات مالية أو سياسية مثال كان له أن يعد  

للمرأة املحترفة هو أكثر من  املثل   ر  ه  م   إنأيضا: من أمثاله. ويقاس على ذلك  يجيدها

مهر املثل للمرأة غير املحترفة اذا تساوت املرأتان في األمور األخرى، وعلى هذا فمهر 

 رف.رفة من الح  ح   تجيد أي   املثل للطبيبة هو أكثر من مهر املثل ألختها التي ال

له،  رفةال ح  رفة واآلخر ح  هما يجيد ذا ورث رجالن عن أبيهما عبدين أحد  إو  -

فأرادا اقتسامهما كان لكل واحد منهما عبد، ويرد من أخذ العبد املحترف ألخيه الفرق 

 .(4)التعديلرفة، طبقا لقواعد قسمة املقابل للح  

                                                                                 

 .4/205حاشية قليوبي  (1)

 .5/205وحاشية قليوبي  3/148وابن عابدين  224و  215معين الحكام  (2)

 .2/211الفتاوي الخانية (3)

 .5/208الفتاوي الهندية  (4)



 رواس قلعجي محمد                                                                40

  أما احتراف ح  
في العقود، وليس محال للتقويم،  اعتبار   رفة محرمة فليس بمحل 

رب على تجيد الض   -ة اج  الخانية: رجل اشترى جارية على أنها صن   ى فقد جاء في الفتاو 

 . (1)للمشتري ردها ال يكون ن ظهر أنها غير صناجة إجاز البيع، ف -نج ص  ال

 وي  
 
 ة عيب  م  محر   دنيئة   رفة  ح   عتبر احتراف

 
فوجدها  ا في املبيع، فمن اشترى جارية

 م  
 
  غ
 .(2)فقهاء املدينة املنورةية كان له ردها بالعيب وهو مذهب سائر ن 

الهندية: دكان في السوق بين  ى ولالحتراف أثر في القسمة، فقد جاء في الفتاو  -ي 

ن القاض ي إاآلخر، ف ىرفة معينة، فأراد أحدهما قسمتها، وأبيديهما بح  رجلين يعمالن فيه بأ

الذي ن كان لو قسم أمكن لكل واحد منهما أن يعمل في نصيبه العمل إينظر في ذلك، ف

 .(3)قسمن كان ال يمكنه ذلك ال ي  إكان يعمله قبل القسمة قسم، و 

ولالحتراف أثر في الكفاءة بين الزوجين، فجمهور الفقهاء يشترط الكفاءة في  -ك 

 رفالرجل، أعني: يشترط أن تكون ح  
 
  ة

 
رفة الزوجة، ولم يشترط أو أعلى من ح   الزوج مساوية

حدى الروايتين إحدى الروايتين عنه، وال اإلمام أبو حنيفة في إذلك اإلمام أحمد في 

 . (4)أيضا

الجمهور من الفقهاء على أن  الكفاءة؟بشرط  باإلخاللولكن هل يبطل النكاح 

حدى الروايتين إأحمد في  اإلمام   بالكفاءة، ويخالف الجمهور   باإلخالليبطل  النكاح ال

وفي ذلك كله تفصيل جليل محله كتاب النكاح من  (5)عنه، حيث يقول فيها ببطالن النكاح

 .كتب الفقه

                                                                                 

 .2/204الفتاوي الخانية  (1)

 .5/55تفسير القرطبي  (2)
 .5/208الفتاوي الهندية  (3)

 1/351والفتاوي الخانية  1/۲۹۲والفتاوي الهندية  ۲/۱۲۱اإلفصاح عن معاني الصحاح  (4)

 .485و 6/482واملغني البن قدامة 
 .6/479واملغني  2/121اإلفصاح  (5)
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ولالحتراف أثر في شركة األبدان في األعمال، كاشتراك املعلمين والخياطين  -ل 

، واشترط (1)لشافعيةا اكة أباحها جمهور الفقهاء ومنعهوالصباغين ونحوهم. وهذه الشر 

اغ ترك الصب  وفي مكان واحد، فيشرفة واحدة املالكية ملشروعيتها أن يعمل الجميع في ح  

 .(2)الخياط في دكان واحد عاغ، والخياط ممع الصب  

الحائك  رف املختلفة، كاشتراكالح   وأجاز الحنابلة والحنفية اشتراك أصحاب  

 . (3)مع الخياط، واشتراك الصباغ مع الحداد ونحو ذلك

رفة أخرى بغير ة فعمل أحدهما في ح  ن  رفة معي  ذا اشترك شخصان للعمل في ح  إو 

 الشركة، طبقا لقواعد هذه الشركة. منها مال   ما كسبهإذن الثاني لم يلحق 

ولالحتراف أثر في الرخصة في بعض األحكام الشرعية والتصرفات، وعدم  -م  

 ترتب أثارها عليها، نذكر من ذلك: 

 ىالدم نجس، وطهارة الثوب من النجاسة شرط في صحة الصالة، ولكن يعف -

بالدم من لوازم مهنته، وفي الصالة فيها، ألن التلوث  عن الدم في ثياب الجزار، وتباح له

تحاش ي ذلك مشقة عليه، وكذلك يعفى عما ترشرش على الغاسل من غسالة املبيت 

 .(4)أثناء عمله

وللطبيب االطالع على القدر الذي البد من االطالع عليه من عورات الناس  -

 .(5)لضرورة التطبيب

 .(6)لى وجه املرأة الشاهدة للتأكد من شخصيتهاإوللقاض ي النظر  -

                                                                                 

 .2/4اإلفصاح  (1)

 .2/7804الكافي البن عبد البر  (2)

 وما بعدها. 3/347وحاشية ابن عابدين  2/339شرح منتهى اإلرادات للبهوتي  (3)

 .1/248البحر الرائق  (4)

 .2/647ابن عابدين  (5)

 .5/330الفتاوى الهندية  (6)
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ر كثين، ولعلماء الجرح والتعديل، وللمعدلين أمام القاض ي، ذويباح للمحد   -

 نميمة. يعتبر ذلك منهم غيبة وال الناس بما يكرهون وال

 رفة تدر عليهعلى الزوجة، فالرجل الذي يحترف ح   اإلنفاقولالحتراف أثر في  -ن 

 تدر عليه إال الكفاف ال رفة الا عليه نفقة املوسرين، والرجل الذي يحترف ح  ا وفير  ربح  

 يكلف إال بالنفقة الضرورية.

، (1)نفقة لها رفتها نهارا وعند زوجها ليال الذكر الحنفية أن املرأة التي تكون في ح   -

 .وهللا أعلم -رفة في منزلها فيما أرى لتفويتها االحتباس، وكذا التي تحترف ح  

مكاتبة  ه كثير من الفقهاء ومنهم ابن عمر، فقد كر املكاتبةر في ثولالحتراف أ -ث 

 .(2)له رفةال ح  العبد الذي 

أثر االحتراف في اإلنتاج: االحتراف يعني التخصص، بل يعني املهارة بما تخصص  -ع 

غير  إنتاجاملتخصص بما تخصص به أجود من  إنتاج أنفيه  ال شكبه الشخص، والذي 

املتخصص فيه، وبعد ظهور التقنية الحديثة وظهور برامج توزيع العمل في ظلها، تبرز 

عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم بقوله  ضأهمية االحتراف في تجويد اإلنتاج الذي ح

 أحد   إذا عمل   حب  ي   هللا   )إن  
 
 .(هن  يتق  أن  كم عمال

 ،،، العاملينالحمد هلل رب  أنوآخر دعوانا 

  

                                                                                 

الفتاوى الهندية وقد بينت ذلك في مقال نشرته مجلة املجتمع الكويتية بعنوان "نفقة املرأة  (1)

 ن شاء هللا.العاملة" وسيصدر في كتيب إ

 /ب لكاتب البحث.3وانظر موسوعة فقه عبد هللا بن عمر مادة: احتراف  8/374عبدالرزاق  (2)
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